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تقــــديم 

إنــه لمــن دواعــي الســرور أن تقــدم اأمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي للســكان، وبالتعــاون 
والتنســيق مــع وزارة اأوقــاف واإرشــاد الطبعــة الثالثــة مــن )دليــل الخطبــاء والمرشــدين( 
فــي مجــال الســكان والصحــة اإنجابيــة، بعــد أن صــدرت طبعتــه الثانيــة عــام 2011م والــذي 
حظــي بطلــب وأســع مــن قبــل العديــد مــن موصلــي الرســائل الســكانية والصحيــة وكذلك 
مــن قبــل المعنييــن فــي مجــال العمــل الســكاني بشــكل عــام، وقــد تضمنــت هــذه الطبعــة 
مــن الدليــل تحديــث محتــواه علــى ضــوء البيانــات والمعلومــات الحديثــة حــول اأوضــاع 
الســكانية والصحــة اإنجابيــة، ومــن خــال القيــام بحــوار جــاد مــع الخطبــاء والمرشــدين 
وأئمــة المســاجد مــن أمانــة العاصمــة وبعــض المحافظــة حــول محتــوى هــذا الدليــل فــي 

ورشــة عمــل عقــدت لهــذا الغــرض برعايــة وزارة اأوقــاف واإرشــاد .
إن هــذا الدليــل ُيعــد أحــد اأدلــة الثاثــة التــي أصدرتهــا اأمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي 
للســكان للعامليــن فــي مجــال التوعيــة الســكانية ، حيــث ســبق إصــدار الدليــل العــام ودليــل 
العامليــن الصحييــن حــول الســكان والصحــة اإنجابيــة وتــم توزيعهمــا علــى المعنييــن علــى 

مســتوى كل محافظــات الجمهورية.
ويكتســب هــذا الدليــل أهميــة خاصــة كونــه يخــدم شــريحة هامــة وفاعلــة فــي المجتمــع 
ممثلــة فــي الخطــاء والمرشــدين وأئمــة المســاجد حيــث يســتطيعون مــن خالــه إيصــال 
رســالتهم للمجتمــع حــول قضايــا الســكان والصحــة اإنجابيــة وتنظيــم اأســرة وهــم أصحاب 
الصــوت المســموع والــرأي المقبــول لــدى جماهيــر اأمــة ذكــورًا وإناثــًا صغــارًا وكبــارًا فــي 

الريــف والحضــر.
ــوات  ــب الخط ــى جان ــة إل ــة ونوعي ــوة إيجابي ــكل خط ــل أن يش ــذا العم ــن وراء ه ــل م نأم
ــي تحســين  ــًا باتجــاه معالجــة المشــكلة الســكانية واإســهام ف ــي المضــي قدم الســابقة ف
حيــاة اأســرة بشــكل عــام مــن خــال رفــع الوعــي الســكاني والصحــي لــدى كافــة افــراد 

ــع. ــادات المجتم وقي
وبهــذه المناســبة نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن أســهم فــي إتمــام هــذا العمــل وإنجــازه 
بالشــكل المطلــوب ونخــص بالذكــر وزارة اأوقــاف واإرشــاد ، وبرنامــج دعــم قطــاع الصحــة 
والســكان )مكــون اأمانــة العامــة ( المقــدم مــن ااتحــاد اأوروبــي الــذي دعــم عمليــة إعــداد 
هــذا الدليــل وكذلــك صنــدوق اأمــم المتحــدة للســكان الــذي مــّؤل إصــدار هــذه الطبعــة.

وال الموفق،،،
          

                 
                 اأمانة العامة 

                     للمجلس الوطني للسكان
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مقدمة
مــا مــن شــك أن الخطبــاء والمرشــدين وأئمــة المســاجد يلعبــون دورًا هامــًا وجوهريــًا فــي تشــكيل 
ــرأي الديــن حــول المســائل  آراء النــاس واتجاهاتهــم وممارســاتهم وذلــك مــن خــال إيضاحهــم ل
والقضايــا ومســتجدات الحيــاة وخاصــة مــا يتعلــق بالحيــاة اأســرية ومنها جوانــب الصحــة اإنجابية 
وتنظيــم اأســرة كمفاهيــم جديــدة فرضــت نفســها علــى حيــاة اأزواخ واأســرة والمجتمــع بشــكل 

عــام.

ــاف واإرشــاد لســنوات  ــا اأجــاء ووزارة اأوق ــاون والعمــل المشــترك مــع علمائن ومــن خــال التع
عديــدة، تــم إعــداد الطبعــة اأولــى مــن هــذا الدليــل عــام 2001م وكان لهــا طلــب واســع مــن قبــل 
ــة العامــة  ــى اأمان ــم عل ــذي حت ــر ال ــة بالعمــل التوعــوي اأم ــات ذات العاق ــي الجه ــن ف المعنيي
للمجلــس الوطنــي للســكان ووزارة اأوقــاف واإرشــاد مراجعــة محتويــات ومضاميــن تلــك الطبعــة 
وإعــادة إصدارهــا عــام 2011م بعــد اســتيعابها للمســتجدات والماحظــات التــي طــرأت علــى الطبعــة 
ــي  ــس الوطن ــة للمجل ــة العام ــت اأمان ــد قام ــل، فق ــذا الدلي ــى ه ــب عل ــتمرار الطل ــى اس اأول
للســكان بإجــراء مراجعــة علميــة لكافــة البيانــات والمؤشــرات وكــذا التنســيق مــع وزارة اأوقــاف 
واإرشــاد للمراجعــة الدينيــة فــي هــذه الطبعــة الثالثــة التــي تــم طباعتهــا بالتعــاون مــع صنــدوق 

اأمــم المتحــدة للســكان هــذا العــام 2018م.

وقــد أحتــوى الدليــل فــي هــذه الطبعــة علــى ثاثــة أبــواب رئيســية، تنــاول البــاب اأول موضــوع 
ــوم وأهــداف الصحــة  ــن أساســيين، تمحــور اأول حــول مفه ــة مــن خــال فصلي الصحــة اإنجابي
اإنجابيــة ، فيمــا تمحــور الفصــل الثانــي حــول عناصــر ووضــع الصحــة اإنجابيــة فــي الجمهوريــة 
اليمنيــة وأهــم المؤشــرات فــي هــذا المجــال باإضافــة إلــى قضايــا المشــورة حــول وســائل تنظيــم 
اأســرة، فــي حيــن تنــاول البــاب الثانــي موضــوع اأمومــة المأمونــة والعشــر الرســائل اأساســية 
ــوادات  ــن ال ــدة بي ــة، المباع ــع الطــوارئ التوليدي ــى مواضي ــة إل ــة، إضاف حــول الصحــة اإنجابي
وتنظيــم اأســرة، الرضاعــة الطبيعيــة، العقــم، اإجهــاض، اأورام التــي تصيــب الجهــاز التناســلي 
والثــدي، المشــاكل الصحيــة مــا بعــد ســن اإنجــاب للمــرأة، واأمــراض المنقولــة جنســيًا بمــا 

فيهــا اإيــدز.

ــة  ــي التوعي ــه ف ــال وأهميت ــة بااتص ــائل المرتبط ــاول المس ــد تن ــر فق ــث واأخي ــاب الثال ــا الب أم
بالصحــة اإنجابيــة حيــث قســم إلــى ثاثــة فصــول أساســية تمحــور اأول حــول ااتصــال وأهميتــه 
فــي التوعيــة بالمفاهيــم الســكانية إلــى جانــب معوقــات ااتصــال وعمليــة تغييــر الســلوك، فيمــا 
ــا  ــة بقضاي ــي التوعي ــب ف ــة ودور المســجد والخطي ــات الخطاب ــي حــول أدبي تمحــور الفصــل الثان
الصحــة اإنجابيــة، أمــا الفصــل الثالــث فقــد قــدم عرضــًا لنمــاذج مــن خطــب الجمعــة، والتــي 
ــي(،  ــور المســتمع )المتلق ــى الجمه ــه ورســالته إل ــى إيصــال فكرت ــب عل ــن أن تســاعد الخطي يمك

آمليــن أن يكتــب ال لنــا التوفيــق والنجــاح لمــا فيــه المصلحــة العامــة والخيــر للجميــع.

اإدارة العامة لإعام والتوعية السكانية

باأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان
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الــــــــباب اأول

الفصل اأول

مفهوم وأهداف الصحة اإنجابية

تعريف الصحة 1 : 

هــي حالــة مــن المعافــاة الكاملــة، بدنيــًا، ونفســيًا، وعقليــًا واجتماعيــًا،  ا مجــرد انتفــاء المــرض 
. لعجز ا و

تعريف الصحة اإنجابية:

ــرض أو  ــدام الم ــرد انع ــس مج ــة ولّي ــة الكامل ــة وااجتماعي ــة والعقلي ــامة البدني ــة الس ــي حال ه
ــلم بــه  العجــز فــي جميــع اأمــور المتعلقــة بالجهــاز التناســلي وظائفــه وعملياتــه )كمــا أن مــن المسَّ

أن الصحــة اإنجابيــة جــزء حاســم مــن الصحــة عمومــًا وأساســية للتنميــة البشــرية(.

أهداف الصحة اإنجابية:

أن تمــر المــرأة بمرحلــة الحمــل، والــوادة، وفتــرة مــا بعــد الــوادة، بأمــان، وبمنئــا عــن اأمــراض 	 
واإعاقة.

تعزيز قدرة الزوجين في تنظيم اإنجاب، موعده، بدون أي مخاطر صحية.	 

تمكين قدرة الزوجين على اإنجاب. )معالجة العقم(.	 

اإنجاب لمولود سليم، وينمو نموًا سليمًا.	 

ممارسة الحياة الجنسية بين الزوجين بأمان، ومسؤولية.	 

الحد من الممارسات والعادات التي تضر بالصحة اإنجابية.	 

الهدف اإستراتيجي للصحة اإنجابية:

ــر  ــر، والمتأخ ــل المبك ــة اأم والطف ــى صح ــرة عل ــل الخط ــي المراح ــل ف ــض الحم ــم خف أن يت
ــارب. والمتق

1 )منظمة الصحة العالمية(.
الصحة الجسدية: القدرة على القيام بوظائف الجسم الفسيولوجية)حالة مثلى من اللياقة البدنية(.

الصحة العقلية: القدرة على التفكير بوضوح وتناسق) شعور بالمسؤولية وقدرة على حسم الخيارات واتخاذ القرارات(.

الصحة النفسية: القدرة على التعرف على المشاعر والتعبير عنها)شعور بالسعادة والراحة النفسية دون اضطراب أو توتر نفسي(.

الصحة ااجتماعية : القدرة على أقامة عاقات مع اآخرين وااستمرار بها)ااتصال والتواصل مع اآخرين واحترامهم(.

الصحة الروحية: وتتعلق بسامة المعتقدات، والممارسات السليمة للواجبات الدينية للحصول على سام مع النفس والمجتمع.

الصحة المجتمعية: العاقة مع كل ما يحيط بالفرد من مادة، وأشخاص، وقوانين، وأنظمة.
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الــــــــباب اأول

انعقــد المؤتمــر الدولــي للتنميــة والســكان فــي أكبــر تجمــع دولــي بالقاهــرة فــي ســبتمبر 1994م، 
وقــد أجمــع المجتمــع الدولــي فــي هــذا المؤتمــر وكــذا فــي مؤتمــر آخــر لوضــع أهــداف التنميــة 
المســتدامة حتــى عــام 2030م ومــن اأهــداف اأساســية التــي تســعى إلــى تحقيقهــا ثاثــة أهــداف 

: هي

خفض معدات وفيات الُرّضع واأطفال واأمهات.	 

توفير التعليم الشامل وخاصة للبنات.	 

تقديم خدمات الصحة اإنجابية واعتبارها حق أساسي من حقوق اإنسان.	 

وتشمل رعاية الصحة اإنجابية الشاملة:

اأمومة )المأمونة( من خال الرعاية التوليدية الضرورية التي تشمل:

الرعاية أثناء الحمل وبعد الوادة.	 

ــن 	  ــي م ــي تعان ــاات الت ــة للح ــل واإحال ــل كادر مؤه ــن قب ــد م ــي التولي ــاعدة ف المس
ــب. ــت المناس ــي الوق ــات ف مضاعف

رعاية الطوارئ التوليدية.رعاية الوليد والتعامل مع حاات اإجهاض.	 

إيصال خدمات ذات جودة عالية بما يخص تنظيم اأسرة.	 

ــة 	  ــوز المناع ــة ع ــك متازم ــي ذل ــيًا)بما ف ــة جنس ــراض المنقول ــة لأم ــة والمعالج الوقاي
المكتســبة- اإيــدز( واتخــاذ اإجــراءات الوقائيــة الشــاملة لتجنــب انتقــال العــدوى عــن 

ــي. ــورة والفحــص الطوع ــب المش ــى طل ــدم، والتشــجيع عل ــل ال ــق نق طري

ــة 	  ــارة” بالصح ــة الض ــات التقليدي ــول الممارس ــي ح ــع الوع ــي ورف ــف الجنس ــع العن من
ــا. ــص منه ــة” والتخل اإنجابي

ــة والتثقيــف وااتصــال والخدمــات الخاصــة 	  ــم المشــورة والتوعي ــر المعلومــات وتقدي توفي
بالصحــة اإنجابيــة لجماعــات محــددة مثــل المراهقيــن.
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الفصل الثاني

عناصر ووضع الصحة اإنجابية

عناصر الصحة اإنجابية : )الخدمات اأساسية للصحة اإنجابية(

ــم 	  ــي تض ــات والت ــة لأمه ــة الصحي ــة بالرعاي ــات الخاص ــف والخدم ــم والتثقي ــر التعلي توفي
ــي  ــة حديث ــوادة، ورعاي ــد ال ــة بع ــة، والرعاي ــوادة المأمون ــوادة، وال ــل ال ــا قب ــة م الرعاي

ــوادة. ال

توفير المشورة والتثقيف والمعلومات وااتصال وتقديم الخدمات بوسائل تنظيم اأسرة.	 

تقديم الوقاية من العقم وعاجه.	 

توفير الوقاية من اإجهاض ومعالجة عواقب اإجهاض والحد من مضاعفاته.	 

التأكيــد علــى الوقايــة والمعالجــة وتوفيــر المعلومــات لعــدوى الجهــاز التناســلي بمــا فــي 	 
ذلــك اأمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الجنــس وتشــمل عــدوى فيــروس العــوز المناعــي 

.2(HIV( ــري البش

التقصي والتشخيص المبكر والمعالجة بسرطانات الجهاز التناسلي وسرطان الثدي.	 

توفيــر الوقايــة والمعالجــة مــن اأمــراض التــي تحــدث فــي فتــرة مــا بعــد ســن اإنجــاب 	 
ــل )هشاشــة العظــام وغيرهــا(. ــد المــرأة، مث وخاصــة عن

تقديــم المعلومــات والتعليــم والتثقيــف واإرشــاد وإســداء المشــورة بشــأن الصحــة الجنســية 	 
والصحــة اإنجابيــة والوالديــة المســؤولة )مســؤولية الوالديــن(.

ااهتمام بفترة المراهقة والشباب والعناية باحتياجاتهم الصحية اإنجابية.	 

الصحة الجنسية لمرحلة المراهقين والشباب

الصحة الجنسية: هي قدرة الزوجين على ممارسة عاقة جنسية متبادلة وآمنة ومسؤولة.

يمثــل المراهقــون والشــباب )الفئــة العمريــة مــن 10- 24 ســنة ( ثلــث إجمالــي الســكان فــي اليمــن 
تقريبــًا، والشــباب هــم عصــب الحيــاة لــكل أمــة وهــم الثــروة الحقيقيــة والمســتقبل الواعــد الــذي 

يرنــو إليــه كل مجتمــع.

الشــباب مــن كا الجنســين- ذكــور وإنــاث - بحاجــة إلــى تثقيــف فــي الصحــة الجنســية عمومــًا 
وتوضيــح مخاطــر الممارســة الجنســية الخاطئــة )غيــر الشــرعية( كتعــرض الشــباب إلــى اأمــراض 
ــا  ــات نفســية وربم ــة مســتديمة أو اضطراب ــا إعاق ــد تكــون مضاعفاته ــي ق ــة جنســيًا والت المنقول

Human Immunodeiciency Varius 2
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ــا مــن  ــة وتقديمه ــر مــواد تثقيفي ــاة. ومــن الضــروري إشــراك المراهقــون والشــباب فــي تطوي الوف
خــال رســالة المســجد.

المراهقــة: هــي مرحلــة انتقاليــة حرجــة مــن مراحــل الحيــاة تربــط بيــن مرحلــة الطفولــة والبلــوغ، 
وتمثــل فتــرة المراهقــة الفجــوة بيــن النضــج الجســماني )البلــوغ( والنضــج ااجتماعــي الــازم للقيــام 
بمســؤوليات اأســرة وااعتمــاد علــى النفــس والوصــول إلــى النضــج الكامــل، وفتــرة المراهقــة هــي 
مــن أكثــر الفتــرات نشــاطًا فــي الحيــاة لذلــك فالســلوكيات الصحيــة مثــل )ممارســة الرياضــة 
واامتنــاع عــن التدخيــن واابتعــاد عــن المؤثــرات العقليــة وإتبــاع الســلوكيات الغذائيــة النافعــة( لهــا 
دور مهــم جــدًا فــي الحفــاظ علــى حيويتهــم ونضارتهــم وعافيتهــم وتعــّرف منظمــة الصحــة العالميــة 
المراهقــة بأنهــا الفتــرة مــا بيــن الـــ 10 - 19 مــن العمــر، بحيــث ينتقــل الطفــل إلــى مرحلة الرشــد. 

ويشــكل المراهقــون فــي اليمــن 22,3% مــن الســكان.

ومن النقاط اأساسية حول المراهقة ما يلي:

ــى 	  ــؤدي إل ــة حرجــة تتميــز بالنمــو والتطــور الســريع الــذي ي ــرة انتقالي المراهقــة هــي فت
ــوغ. ــة البل اانتقــال إلــى مرحل

المحافظــة علــى الصحــة والنظافــة الشــخصية أمــر هــام جــدًا للشــباب والشــابات فــي ســن 	 
المراهقــة للتمتــع بمظهــر ائــق وعافيــة كذلــك للوقايــة مــن العــدوى.

ومن الضروري أن يتعرف الشباب على :

ــة . 1 ــوغ، وكيفي ــة البل ــن مرحل ــل، م ــرأة والرج ــلي للم ــاز التناس ــية للجه ــف الرئيس الوظائ
حــدوث الــدورة الشــهرية والحمــل والــوادة، مــع اإلمــام بأهميــة النظافــة الشــخصية بــكل 

مــا يتعلــق باأمــور الجنســية.

المعرفــة باأمــراض المنقولــة بااتصــال الجنســي مثــل اإيــدز ... الــخ وطــرق اإصابــة بهــا . 2
وعاماتهــا وعواقبهــا علــى الصحــة ووســائل تجنــب اإصابــة بهــا.

المشورة والعاج في المشاكل الجنسية التي تواجه الشباب.. 3

ــية، . 4 ــة ، والنفس ــة البدني ــى الصح ــا عل ــاذة وآثاره ــية الش ــات الجنس ــن العاق ــة ع المعرف
ــخ. ــة... إل وااجتماعي

ــن . 5 ــاع ع ــك اامتن ــي ذل ــا ف ــي والجنســي المســؤول والصحــي بم تشــجيع الســلوك اإنجاب
ــر. ــوف بالمخاط ــس المحف ــة الجن ممارس

المعلومات المساندة:

مــن المعــروف أن فتــرة المراهقــة تحــدث بتغيــرات بدنيــة وأخــرى عقليــة فــي ســن البلــوغ، والتعامــل 
مــع هــذه التغيــرات الناشــئة بــكل حكمــة تــؤدي إلــى نتائــج طيبــة، ومــن هــذه التغيــرات:
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التغيرات الجسدية:

التغيــرات الجســدية لــدى الشــباب: بــروز شــعر الشــاربين والذقــن، إفــراز الهرمــون الذكــري ونمــو 
العضــات وتغيــر الصــوت ليصبــح خشــنًا، نمــو الشــعر تحــت اإبــط والجســم، كبــر حجــم اأعضــاء 
التناســلية، ظهــور حــب الشــباب، ازديــاد فــي الطــول والــوزن، الثقــة المتزايــدة فــي النفــس والرغبــة 

فــي التحــرر والتصــرف كشــخص راشــد.

ــاء  ــو اأعض ــرق، نم ــراز الع ــاد إف ــدي، ازدي ــم الث ــاد حج ــابات: ازدي ــدى الش ــدية ل ــرات الجس التغي
التناســلية، بــدئ الــدورة الشــهرية، ترســب الدهــن علــى الجســم، نمــو الشــعر فــي الجســم، أنتــاج 

ــد بالمظهــر. ــى نمــو الصــدر، ااهتمــام الزائ ــر عل ــات تؤث هرمون

التغيرات النفسية والعقلية عند المراهقين:

وتتمثــل فــي النضــج الملحــوظ فــي الحالــة العقليــة وازديــاد القــدرة علــى التفكيــر مــع التنــوع فــي 
الميــول والنشــاطات، وهنــا يجــب علــى اأســرة ااســتفادة منهــا فيمــا ينفــع الشــباب، كمــا تحــدث 
مصاعــب التكيــف مــع المتغيــرات النفســية والجســدية أحيانــًا وذلــك لفشــل العاقــة وااتصــال بيــن 

الشــباب وأســرته ومجتمعــه.

أهم مؤشرات المسح اليمني لصحة اأسرة 

وجــد مــن مؤشــرات الــزواج بيــن الحضــر والريــف عــام 2013م أن نســبة النســاء المتزوجــات بلغــت 
ــا  ــن 2,3%، أم ــات بلغ ــن 1,7% ، والمطلق ــل فبلغ ــاء اأرام ــا النس ــاد، أم ــتوى الب ــى مس 61,2% عل

ــي. ــى التوال ــف عل ــي الري ــي الحضــر، 25 ف ــن 26,9% ف ــاوت بي ــزواج فتف ــد ال ــر عن متوســط العم

مؤشرات الخصوبة في الجمهورية اليمنية عام 1994 - 2004م ، 2013م

إجمالينوع المؤشر 
2013متعداد 2004متعداد 1994مالعام 

7,46,14,4معدل الخصوبة الكلية

مؤشرات هامة حول وضع الصحة اإنجابية بالجمهورية اليمنية:

يظهــر جليــًا مــن خــال النظــر فــي المؤشــرات الخاصــة بالصحــة اإنجابيــة والواضحة)مــن نتائــج 
المســح اليمنــي لصحــة اأســرة عــام 2013م( اآتــي:

نسبة وفيات اأمهات 148 لكل مائة ألف مولود حي )42% من الوفيات تحدث في المنزل(.	 

نسبة الرعاية الصحية أثناء الحمل 60% من الوادات.	 



8

الــــــــباب اأول

نسبة الحوامل الآتي تناولن جرعتين على اأقل ضد الكزاز 9% من الوادات.	 

ــن 	  ــة 30% م ــوادر المؤهل ــراف الك ــت إش ــة تح ــة صحي ــي مؤسس ــت ف ــي تم ــوادات الت ــبة ال نس
ــوادات. ال

نسبة الوادات التي تمت تحت إشراف كادر طبي مؤهل 45% من الوادات.	 

نسبة الوادات التي حصلت على رعاية ما بعد الوادات %17,3.	 

معدل وفيات حديثي الوادة بلغ 26 وفاة لكل 1000 مولود حي.	 

نسبة المواليد )1-6 أشهر( الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة 10% من المواليد اأحياء.	 

معدل الخصوبة الكلية 4,4% مولود لكل امرأة عام 2013م.	 

معدل استخدام وسائل تنظيم اأسرة %33,5.	 

معدل استخدام وسائل تنظيم اأسرة الحديثة %29.	 

ــاب 	  ــي ســن اإنج ــات ف ــن المتزوج ــرة 28,8% م ــم اأس ــائل تنظي ــي لوس ــر الملب ــب غي ــبة الطل  نس

)15-49( سنة.

أسباب وفيات اأمهات:

هناك خمسة عوامل رئيسية مسؤولة عن 70% من وفيات اأمهات، وهي:

النزيف 	 

حمى النفاس	 

اإجهاض ومضاعفاته.	 

تشنجات ارتفاع ضغط الدم.	 

تعسر الوادة.	 

معالجة المفاهيم الخاطئة حول تنظيم اأسرة 3

ــه  ــه وصحابت ــى آل ــن، وعل ــد اأمي ــا محم ــى نبين ــام عل ــاة والس ــن والص ــد ه رب العالمي الحم
أجمعيــن، أمــا بعــد، فــإن هنــاك مفاهيــم خاطئــة يطرحهــا البعــض حــول تنظيــم اأســرة يجــب أن 
يبيــن خطأهــا، ويوضــح غلطهــا حتــى ا تظــل عائقــًا أمــام الخطبــاء والمرشــدين، وهــي كالتالــي:

3  أدبيات الشيخ/ د/ حمود السعيدي
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أوًا: أن دعــوة الدولــة لتنظيــم اأســرة تقليــدًا ومجــاراة أعــداء اإســام وا يجــوز طاعتهــا                 
فــي ذلــك.

ثانيًا: أن تنظيم اأسرة، قطع للنسل، وتحديد له.

ثالثًا: أن في التنظيم تقليل للتوالد، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا بالتكاثر.

رابعًا: أن تنظيم اأسرة ينافي التوكل على اه تعالى.

خامسًا: إن في تنظيم اأسرة مصادرة لحريات اأفراد في اإنجاب.

والجواب في تلك الشبهات كما يلي:

أوًا: أن دعوة الدولة لتنظيم اأسرة تقليدًا أعداء اإسام.

ــي  ــم، وه ــا وأحواله ــن رعيته ــؤول اأول ع ــي المس ــة ه ــث أن الدول ــح حي ــر صحي ــك غي فذل
مســؤولة عــن تحصيــل كل مــا فيــه الخيــر والســعادة لهــم فــي كل الجوانــب الصحيــة والثقافيــة 
ــا  ــة، كم ــتلزمات الحياتي ــات والمس ــن الخدم ــك م ــر ذل ــة وغي ــية واأمني ــة والمعيش وااقتصادي
ــى درء وإبعــاد كل مــا فيــه ضــرر يتهــدد رعيتهــا، لقــول رســول  أنهــا مســؤولة عــن العمــل عل
ــه(.  ــن رعيت ــؤول ع ــام راع ومس ــه فاأم ــن رعيت ــؤول ع ــم مس ــم راع وكلك اه:)كلك
ــم  ــه إا ل ــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيت ــه: )مــا مــن راع يســترعيه اه أمــر رعيتــه يمــوت ي وقول

ــة (. ــرح رائحــة الجن ي

ولقــول أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطاب:)لــو أن بغلــة بالعــراق عثــرت لكنــت مؤاخــذًا لــمَ  لــم 
ُأمهــد  لهــا الطريــق(.

وإذا كانــت الدولــة هــي المســؤول اأول رأت أن البــاد يتهددهــا انفجــار ســكاني رهيــب بزيــادة 
عــدد مــن المواليــد يبلــغ حوالــي )730,000( ســبع مائــة وثاثــون ألــف نســمة فــي كل عــام، مــع 
ــب،  ــادن، والضرائ ــاز، والمع ــط والغ ــة، والنف ــن الزراع ــة، م ــوارد المالي ــي، وأن الم ــدد الحال الع
ــك  ــة ذل ــي بحاج ــرعية( ا تف ــا الش ــي أبوابه ــا ف ــزكاة، وصرفه ــع ال ــي جم ــل ف ــزكاة )لخل وال
الكــم الهائــل مــن الســكان فقــررت بعــد الدراســة واأخــذ بتجــارب اآخريــن أن تضــع الحلــول 
ــان ااجتماعــي وكــذا  ــاء الســدود والضم ــري وبن لتجــاوز هــذه المشــكلة كدعــم الزراعــة وال
تنظيــم اإنجــاب والمباعــدة بيــن المواليــد، كل ذلــك مــن أجــل توفيــر الغــذاء لرعاياهــا، ومــن 
ــا فــإن طاعــة أولــي اأمــر واجبــة علــى الرعيــة جميعــًا فــي تنظيــم اإنجــاب كمــا ســنبينه  هن
ــِر  ــي اَأْم ُســوَل َوُأْوِل ــوْا الرَّ ــوْا اّهَ َوَأِطيُع ــوْا َأِطيُع ــا الَِّذيــَن آَمُن فيمــا يأتــي لقــول اه تعالــى: }َياَأيَُّه
ُســوِل ِإن ُكنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن ِبــاّهِ َواْلَيــْوِم اآِخــِر  وُه ِإَلــى اّهِ َوالرَّ ِمنُكــْم َفــِإن َتَناَزْعُتــْم ِفــي َشــْيٍء َفــُردُّ
ــى المــرء المســلم الســمع والطاعــة فيمــا أحــب أو  ــه ملسو هيلع هللا ىلص )عل ــا{4 ولقول ــُن َتْأِوي ــٌر َوَأْحَس ــَك َخْي َذِل

كــره إا أن يؤمــر بمعصيــة فــإن أمــر بمعصيــة فــا يســمع وا طاعــة( )متفــق عليــه(. 

4 سورة النساء- اآية 59
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وطاعــة الدولــة فــي تنظيــم اأســرة ليــس تقليــدًا أعــداء اإســام وكمــا يــرى البعــض وإنمــا هــو 
أمــر مشــروع فــي اإســام كمــا ســيأتي.

ثانيًا: القول بأن تنظيم اأسرة، قطع للنسل وتحديد له.

فنقــول إن تنظيــم اأســرة ا يــراد بــه قطــع النســل، أو تحديــد الذريــة كمــا يفهــم البعــض وإنمــا 
ــي  ــوع وه ــى أن ــق عل ــرة يطل ــم اأس ــوم تنظي ــول .. مفه ــك فنق ــر ذل ــر غي ــوع آخ ــه ن المقصــود ب

ــي: كالتال

المفهوم اأول: قطع النسل كليًا:

وهــذا النــوع ا يجــوز فعلــه شــرعًا ا مــن قبــل الــزوج وا مــن قبــل الزوجــة، وا يجــوز أي نظــام 
فــي الدنيــا أن يفرضــه علــى النــاس، أنــه يتعــارض مــع ســنة اه القائمــة علــى التناســل، وإعمــار 
ــي الحــاات  ــك ف ــي حــاات الضــرورة، وذل ــك إا ف ــل ذل ــاة، وا يجــوز فع ــاء الحي الكــون، ونم

التاليــة:

ــي  ــن كادر طب ــر م ــل، وبتقري ــرات الحم ــن فت ــرة م ــي فت ــاك ف ــة لله ــرأة معرض ــون الم أن تك
ــاة اأم. ــى حي ــًا عل ــل حفاظ ــع النس ــب قط ــة يج ــذه الحال ــي ه ــون، فف ــص مأم متخص

أو تكــون المــرأة ا تقــوى علــى الحمــل، إمــا لضعفهــا أو ضعــف بنيتهــا الجســمية، وقــرر أطبــاء 
متخصصــون مأمونــون أن الحمــل ســيؤدي بهــا إلــى الهــاك.

المفهوم الثاني: تحديد النسل:

وذلــك بــأن يحــدد عــدد اأواد المســموح بهــم لــكل أســرة عــن طريــق اإلــزام واإكــراه، فهــذا 
ا يجــوز شــرعًا أن فيــه مصــادرة لحقــوق العبــاد، فلــكل أســرة الحــق فــي أن تنجــب مــا يتناســب 

مــع قدرتهــا وإمكاناتهــا.

المفهوم الثالث: تنظيم النسل:

وذلــك بتنظيــم فتــرات زمنيــة للمباعــدة بيــن الــوادات أســباب شــرعية وبرغبــة الزوجيــن، وهــذا 
جائــز شــرعًا ا محــذور فيــه، وهــو الــذي ندعــو إلــى فعلــه.

ثالثــًا: القــول أن فــي الدعــوة إلــى تنظيــم اأســرة تقليــل للتكاثــر الــذي حــث علــى فعلــه النبــي 
بقوله:)تزوجــوا الولــود الــودود فإنــي مكاثــر بكــم اأمــم يــوم القيامــة(.

فنقــول: إن اإســام ديــن العــزة والقــوة، ويجــب علــى المســلمين أن يكونــوا غايــة فــي العــزة نهايــة 
فــي القــوة، قــوة جســمية، وعقليــة وفكريــة، وثقافيــة، واقتصاديــة، وعســكرية وتكنولوجيــة، 
َجْعَنــا ِإَلــى اْلَمِديَنــِة َلُيْخِرَجــنَّ اَأَعــزُّ ِمْنَهــا اَأَذلَّ  وصناعيــة، وسياســية، قــال تعالــى: }َيُقوُلــوَن َلِئــن رَّ

ُة َوِلَرُســوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيــَن َوَلِكــنَّ اْلُمَناِفِقيــَن َا َيْعَلُمــون{5. ِ اْلِعــزَّ َوِهَّ

5 سورة المنافقون -  اآية  8
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وإذا كان اإســام رغــب فــي كثــرة العــدد والتكاثــر الكمــي، فإنــه حــث علــى صيانــة الكثــرة 
مــن عوامــل الضعــف والوهــن، فاإســام ا يــرد كثــرة تمــأ اأرض، مريضــة، ضعيفــة، جاهلــة، 
جائعــة ممتهنــة ذليلــة، وإنمــا يريــد كثــرة قويــة صالحة تمــأ اأرض علمــًا وتقنيــة، وكثــرة صناعية 
ــام،  ــا اإس ــرة ا يريده ــذه كث ــش فه ــة العي ــى لقم ــن حت ــتجدي اآخري ــرة تس ــورة، ا كث متط
وهــي الكثــرة الغثائيــة المقصــودة مــن قــول النبيملسو هيلع هللا ىلص:)يوشــك أن تتداعــى عليكــم اأمــم كمــا 
تتداعــى اأكلــة إلــى قصعتهــا( قــال قائــل: أو مــن قلــة نحــن يومئــذ يــا رســول اه؟ قــال: 

)ا بــل انتــم يومئــذ كثيــر ولكنكــم غثــاء كغثــاء الســيل(.

وعلــى هــذا فالمقصــود أن تنجــب كل أســرة مــا يتــاءم مــع قدرتهــا، وإمكانياتهــا، بحيــث تتحكم 
فــي تربيتهــم تربيــة صحيــة وتغذيهــم تغذيــة ســليمة، قــادرة علــى تعليمهــم وتأديبهــم وعاجهــم إن 
احتاجــوا إلــى ذلــك، وليــس المقصــود بإنجــاب نســل جاهــل ضعيــف مريــض، يمــأ اأرض لصوصــًا 

وقطــاع طــرق، ومتســولين علــى اأبــواب.

رابعًا: القول أن التنظيم ينافي التوكل على اه تعالى.

والجــواب: أن تنظيــم اأســرة الــذي هــو المباعــدة بيــن الــوادات لأغــراض الشــرعية كمــا تقــدم 
ــتعمال  ــباب، واس ــذ باأس ــاب اأخ ــن ب ــو م ــا ه ــى، وإنم ــى اه تعال ــوكل عل ــًا للت ــس مناقض لي
اأســباب ا ينافــي التــوكل علــى اه تعالــى، فقــد أمــر اه تعالــى مريــم عليهــا الســام حينمــا 
اشــتهت التمــر وهــي فــي حالــة الــوادة أن تهــز النخلــة حتــى يتــم لهــا إســقاط التمــر، قــال تعالــى: 
ي ِإَلْيــِك ِبِجــْذِع النَّْخَلــِة ُتَســاِقْط َعَلْيــِك ُرَطًبــا َجِنيًّــا{6 وهــو ســبحانه وتعالــى ا يعجــز أن يســقط  }َوُهــزِّ
ــى  ــال تعال ــوط بأســبابها، وق ــه أن حصــول المســببات مرب ــر، لكــن اقتضــت حكمت ــا التم عليه
ــن، والمجموعــة اأخــرى  ــي بمجموعــة مــن المقاتلي ــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي صــاة الخــوف أن يصل ــًا النب موجه
تقــف تجــاه العــدو، وتحــرس المصليــن، كمــا أمرهــم أن يأخــذوا أســلحتهم، وأن يأخــذوا حذرهــم 
ــَاَة َفْلَتُقــْم  وههــم ســادات المتوكليــن علــى اه، قــال تعالــى: }َوِإَذا ُكنــَت ِفيِهــْم َفَأَقْمــَت َلُهــُم الصَّ
ــٌة  ــْأِت َطآِئَف ــْم َوْلَت ــن َوَرآِئُك ــوْا ِم ــَجُدوْا َفْلَيُكوُن ــِإَذا َس ــِلَحَتُهْم َف ــُذوْا َأْس ــَك َوْلَيْأُخ َع ــم مَّ ْنُه ــٌة مِّ َطآِئَف
ُأْخــَرى َلــْم ُيَصلُّــوْا َفْلُيَصلُّــوْا َمَعــَك َوْلَيْأُخــُذوْا ِحْذَرُهــْم َوَأْســِلَحَتُهْم َودَّ الَِّذيــَن َكَفــُروْا َلــْو َتْغُفُلــوَن َعــْن 
ــن  ْيَلــًة َواِحــَدًة َوَا ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم ِإن َكاَن ِبُكــْم َأًذى مِّ َأْســِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكــْم َفَيِميُلــوَن َعَلْيُكــم مَّ
ــا  ــَن َعَذاًب ــدَّ ِلْلَكاِفِري ــُذوْا ِحْذَرُكــْم ِإنَّ اّهَ َأَع ــِلَحَتُكْم َوُخ ــوْا َأْس ْرَضــى َأن َتَضُع ــم مَّ ــٍر َأْو ُكنُت َط مَّ
ِهيًنــا{7. وخــرج النبــي يــوم أحــد لماقــاة المشــركين وكان عليــه درعــان وهــو إمــام المتوكليــن  مُّ
فــدل هــذا علــى أن اأخــذ بالتنظيــم للمباعــدة بيــن الــوادات لأغــراض والدواعي الشــرعية مشــروع 

وا ينافــي التــوكل مطلقــًا.

ــي  ــرد ف ــات فــكل ف ــات المجتمع ــه مصــادرة لحري ــم اأســرة في ــول أن تنظي ــًا: الق خامس
ــذي يشــاء. ــدر ال ــف يشــاء والق ــي أن ينجــب كي ــه الحــق ف ــع ل المجتم

والجــواب: إننــا نقــول: إن تنظيــم اأســرة ليــس فيــه كبــت لحريــات اأســرة أو اأفــراد وإنمــا يعــود 
ــة  ــى تربي ــى اإنجــاب وقدرتهمــا عل ــن وقدرتهمــا عل ــة الزوجي ــى رغب ــك إل القــرار فــي اأخــذ بذل

6 سورة مريم - اآية 25

7 سورة النساء – اآية 102
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ــة،  ــة، والثقافي ــة والتعليمي ــة، الصحي ــتلزماتهم الحياتي ــة مس ــر كاف ــا، وتوفي ــا، وتغذيتهم أوادهم
ــت  ــا وانتف ــك أوادهم ــر ذل ــى توفي ــدرة عل ــا الق ــر لديهم ــا توف ــإذا م ــة، ف ــة، والتربوي وااقتصادي
ــة  ــى رغب ــود إل ــك يع ــع مــن اإنجــاب. والخاصــة أن ذل ــي ذكرناهــا ســابقًا فــا مان ــع الت الموان
الزوجيــن فــإذا كانــت رغبتهمــا فــي اإنجــاب وكانــت مصلحتهــا تقتضــي ذلــك فــا مانــع، وإن 
لــم يرغبــا، وكانــت مصلحتهمــا تقتضــي التنظيــم فــا مانــع وحيثمــا وجــدت المصلحــة فثــم شــرع 

ــى. اه تعال

العوامــل التــي أثــرت علــى اســتخدام وســائل تنظيــم اأســرة بشــكل خــاص، والصحة 
اإنجابيــة بشــكل عــام منها:

الجوانب التعليمية:

ارتفعــت نســبة اســتخدام وســائل تنظيــم اأســرة بيــن النســاء المتعلمــات، وكلمــا ارتفــع المســتوى 
التعليمــي للفتــاة كلمــا أقبلــت علــى اســتخدام وســائل تنظيــم اأســرة حيــث بلغــت النســبة 50% بيــن 
المتعلمــات والمتحصــات علــى تعليــم عالــي، بينمــا وصلــت فقــط 28% بيــن غيــر المتعلمــات، ليــس 
هــذا فحســب بــل تصــل النســبة فــي اســتخدام الوســائل الحديثــة إلــى 40,1% فــي المتعلمــات وتعليــم 

عالــي مقارنــة بـــ 32,5% بيــن المتعلمــات إلى اأساســي.

العمر الحالي للمرأة

وجــد أن النســاء بيــن المرحلــة العمريــة )25- 29 ســنة( يســتخدمون وســائل تنظيــم اأســرة بنســبة 
ــاء  ــول: إن اأعب ــذا نق ــة )35-39( وبه ــة العمري ــي المرحل ــد النســاء ف ــل عن ــا هــي أق ــة، بينم عالي
المنزليــة مــن عنايــة ورعايــة عنــد اأمهــات الكبيــرات فــي الســن والحاصــات علــى عــدد كافــي 
مــن اأطفــال هــو أحــد اأســباب التــي جعلهــن يتجهــن إلــى اســتخدام وســائل تنظيــم اأســرة، وأمــا 

الــرزق فهــو بيــد الحــق ســبحانه وتعالــى.

أخرى.. )رغبة الزوج في السماح لزوجته في استخدام وسائل تنظيم اأسرة... إلخ(

بهــذه العوامــل وغيرهــا يتضــح أن مجــال اأســرة بحاجــة إلــى توضيــح وشــرح وتوعيــة لجميــع أفــراد 
المجتمــع اليمنــي، فالمعرفــة الجيــدة بهــذا المجــال ضالــة المؤمــن أنــى وجدهــا فهــو أحــق بهــا.

ولــكا الزوجيــن الحــق فــي أن يقــرر بكامــل حريتهمــا عــدد أطفالهمــا ومــدة المباعــدة بينهــم 
فهمــا المســؤوان عنهــم ورعايتهــم وتربيتهــم، كمــا أنــه ليــس هنــاك وســيلة مثلــى لتنظيــم اأســرة 
ولكــن توجــد الوســيلة اأنســب لــكل إمــرأة بحســب عمرهــا، وحالتهــا الصحيــة، وتوفــر الخدمــة، 
وكذلــك الوســيلة المســموح بهــا شــرعًا، ويمكــن الحصــول علــى المشــورة مــن مقدمــي الخدمــات 

الصحيــة فــي الوحــدات والمرافــق الصحيــة والمستشــفيات... إلــخ. 

كمــا أن التعقيــم لإنــاث أو الرجــال أو اإجهــاض كوســيلة مــن وســائل تنظيــم اأســرة ا تتبناهــا 
السياســة الســكانية للجمهوريــة اليمنيــة، بــل تتبنــى عــاج العقــم ضمــن خدمــات تنظيــم اأســرة.



13

الــــــــباب اأول

8
المشورة حول وسائل تنظيم اأسرة 

أهداف المشورة بعد الوادة :

• مساعدة كل امرأة في اتخاذ القرار إذا رغبت في استخدام وسيلة تنظيم أسرة.	

• مساعدة كل امرأة في اختيار الوسيلة المناسبة.	

• مسادة كل امرأة في استخدام وسيلة تنظيم أسرة مناسبة.	

أهداف المشورة بعد اإجهاض:

• مساعدة كل امرأة في اتخاذ القرار إذا رغبت في استخدام وسيلة تنظيم أسرة.	

• ــيلة 	 ــتخدام وس ــي اس ــت ف ــبة إذا رغب ــيلة المناس ــار الوس ــي اختي ــرأة ف ــاعدة كل ام مس
ــرة. ــم أس تنظي

• إعداد المرأة استخدام الوسيلة بفعالية.	

المشورة بعد الوادة:

قبــل البــدء فــي المشــورة المتعمقــة، علــى مقدمــة الخدمــة أن تشــجع المنتفعــة وزوجهــا 
علــى أن يأخــذ باإعتبــار بعــض القضايــا، مثــل:

• مدى رضاهم ونجاحهم أو فشلهم في استخدام وسيلة تنظيم أسرة سابقة .	

• خططهم حول الرضاعة الطبيعة.	

• ــة 	 ــة لــدى الوالديــن فــي اإنجــاب مســتقبًا أم هــل لديهــم الرغب مناقشــة الرغب
ااســتكفاء بمــا لديهــم.

• تحديد الفترة الزمنية استخدام وسائل تنظيم اأسرة.	

وهناك ثاث إرشادات عامة في هذا الموضوع:

• يجب أن يشجع مقدم الخدمة الصحية اأم على الرضاعة الطبيعية الخالصة.	

• ا يجب أن تقطع الرضاعة من أجل استخدام وسيلة تنظيم اأسرة.	

• ا يجب أن تتعارض الوسيلة المختارة مع الرضاعة الطبيعية.	
المشورة بعد اإجهاض:

يمكــن لمقدمــة الخدمــة الصحيــة أن تســاعد النســاء فــي اختيــار وســيلة تنظيــم اأســرة المناســبة 
8  من أدبيات )تنظيم اأسرة( - اأستاذة: فوزية حسن يوسف، خبيرة الوكالة اأمريكية للتعاون والتنمية الدولية - مشروع الخدمات اأساسية للصحة ، الجمهورية اليمنية - 2008م.
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ــد اإجهــاض  ــة بع ــى رعاي ــي تحصــل عل ــن الخاصــة، والمــرأة الت وخاصــة إذا تفهمــت أوضاعه
تحتــاج إلــى فهــم اآتــي:

• ــود خــال 	 ــض يمكــن أن يع ــة )التبوي ــرة أخــرى عالي ــل م ــة حــدوث الحم أن إمكاني
أســبوعين بعــد اإجهــاض فــي الثلــث اأول مــن الحمــل وحوالــي 75% مــن النســاء يعــود 

لهــن التبويــض خــال  6 أســابيع بعــد اإجهــاض(.

• أن هنــاك وســائل تنظيــم أســرة آمنــة كثيــرة يمكنهــا أن تختــار وتســتخدم أي منهــا 	
لتجنــب حــدوث حمــل ســريع.

• ــف 	 ــى يتوق ــاض حت ــد اإجه ــرة بع ــدث المعاش ــه أن ا تح ــى ب ــن الموص ــة: م ماحظ
النزيــف تمامًا)غالبــًا خــال خمســة إلــى ســبعة أيــام( وأي مضاعفــات يجــب أن تعالــج، 
ــدورة  ــام ال ــدأ انتظ ــى يب ــة حت ــرة الطبيعي ــم اأس ــائل تنظي ــتخدام وس ــح باس وا ينص

ــي: ــا يل ــة م الشــهرية، ومــن الوســائل الطبيعي

اامتناع الدوري بطريقة العد الشهري)فترة اآمان(.	 

طريقة قياس درجة حرارة الجسم.	 

طريقة ماحظة المادة المخاطية المفرزة من عنق الرحم.	 

ــل 	  ــب أن يؤج ــاض يج ــد اإجه ــب بع ــب اللول ــارات تركي ــر مه ــم تتوف إذا ل
ــابيع. ــتة أس ــدة س ــب لم التركي

غالبــًا يحــدث قــذف للولــب المركــب بعــد اإجهــاض بنفــس معــدل التركيب 	 
في اأوقــات اأخــرى )%5-3(.

• ما هي وسيلة تنظيم اأسرة التي يجب أن تستخدمها المرأة بعد اإجهاض؟	

• ــدوث 	 ــد ح ــرة بع ــتخدم مباش ــن أن تس ــة يمك ــائل الحديث ــام كل الوس ــكل ع بش
ــك إذا: ــاض وذل ــد اإجه ــا بع ــة م ــال رعاي ــاض أو خ اإجه

• ا توجد مضاعفات حادة تتطلب المعالجة.	

• إذا تم الفحص السريري، للتأكد من عدم وجود موانع استخدام الوسيلة المعنية.	

مع كل مشورة تنظيم اأسرة تحتاج المنتفعة أن تعرف:

• الفوائد والعيوب لكل وسيلة.	

• اأعراض الجانبية والمخاطر.	

• كيفية استخدام الوسيلة المختارة بشكل صحيح.	
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• أين ومتى يمكنها أن تحصل على التموين من الوسيلة المختارة مرة أخرى؟	

• مدى تأثير الوسيلة على الخصوبة وعودة الخصوبة.	

• كيف توقف الوسيلة وكيفية التغيير إلى وسيلة أخرى؟	

• يجــب أن تشــمل مشــورة تنظيــم اأســرة بعــد اإجهــاض، تقييــم لمــدى خطــورة اإصابــة 	
بعــدوى الجهــاز التناســلي.

أسئلة عامة:

س )1( انعقد المؤتمر الدولي للتنمية والسكان عام 1994م وأجمع الحاضرون على تحقيق ثاثة       
       أهداف، ما هي؟

س )2( ما هي أهداف الصحة اإنجابية؟

س )3( ناقش نسبة وفيات اأمهات في منطقتكم؟

س )4( ما هي أهم المؤشرات السكانية من وجهة نظرك؟

س )5( كيف ستناقش موضوع الصحة اإنجابية مع الشباب من كل الجنسين؟

س )6( كيف يتم التوجيه المفيد للنشاط الحيوي في مرحلة المراهقة؟

س )7( تعرف على وظائف الجهاز التناسلي عند الذكر واأنثى؟ )من كتاب العلوم الصحية(.

س )8( ما هي العوامل المسؤولة عن وفيات اأمهات خال مرحلة اإنجاب؟

س )9( خدمات المشورة في مرافق الصحة اإنجابية تساعد على تحديد الوسيلة المناسبة لتنظيم      
         اأسرة... ناقش هذه العبارة.

س )10( ما هي أنواع وسائل تنظيم اأسرة التي تعرفها؟

س )11( ما هي الفوائد من تنظيم اأسرة؟

س )12( هل هناك موانع إستخدام وسائل تنظيم اأسرة؟ أذكر بعضًا منها؟

س )13( ما هي الوسائل الشائعة استعمالها في الجمهورية اليمنية في مجال تنظيم اأسرة؟

س )14( ناقش مفهوم معدل الخصوبة )الكلية(؟

س )15( ما هي ااحصائيات السكانية اأكثر خطورة من وجهة نظرك؟ كيف نعالجها؟





اأمومة المأمونة	 

الطوارئ التوليدية 	 

المباعدة بين الوادات وتنظيم اأسرة	 

الرضاعة الطبيعية 	 

العقم 	 

اإجهاض	 

اأورام التي تصيب الجهاز التناسلي والثدي	 

المشاكل الصحية ما بعد سن اإنجاب للمرأة 	 

اأمراض المنقولة جنسيً	 

متازمة عوز المناعة المكتسبة )اإيدز(	 

الباب الثاني
العشر الرسائل الرئيسة

حول الصحة اإنجابية 

2
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1- اأمومة المأمونة 9

التعريف:

تهــدف اأمومــة المأمونــة بدرجــة أساســية إلــى أن تمــر اأم فتــرة حملهــا والــوادة ومــا بعدهمــا 
بســام، وبــدون مضاعفــات قــد تــؤدي إلــى عجــز وضيفــي لهــا ولجنينهــا )وليدهــا(.

عناصر اأمومة المأمونة 10 :

العناية باأنثى منذ الوادة وحتى زواجها.	 

العناية باأم الحامل.	 

العناية باأم عند الوادة.	 

العناية بالوليد.	 

العناية باأم والوليد في فترة ما بعد الوادة.	 

الرسائل الرئيسية:

الحمل المبكر أو المتأخر يزيد المخاطر الصحية التي تهدد اأم وطفلها.. 1

اأم الحامــل أو المرضــع بحاجــة إلــى تغذيــة جيــدة، ومنوعــة، ومتكاملــة، وبحاجــة إلــى . 2
رفــع غذائهــا بنســبة 10 - 25% عمــا هــو مقــرر لهــا.

يمكــن تخفيــض مخاطــر الحمــل والــوادة ووفيــات اأمهــات بالزيــارات للمرافــق الصحيــة . 3
خــال الحمــل وبعــد الــوادة.

ــن والشــمة . 4 ــى التدخي ــل إل ــال بعــض النســاء الحوام ــادات الســيئة إقب ــم والع ــن المفاهي م
ومضــغ القــات، وأكل الطين)التــراب( والصابــون... إلــخ وتنــاول العقاقيــر الطبيــة بــدون 

مشــورة طبيــة أثنــاء فتــرة الحمــل.

تكــون الــوادة المنزليــة ممكنــة، تحــت إشــراف صحــي مؤهــل وبإســتخدام علبــة الــوادة . 5
ــدة والنظيفة. الجدي

9  تهدف اأمومة المأمونة إلى جعل الحمل والوادة آمنين لكل النساء في اليمن وحديثي الوادة، وللحد من وفيات ومراضة اأمهات وحديثي الوادة 

وتحقيق أهداف التنمية األفية.

10 قانون رقم )20( لسنة 1992م بشأن اأحوال الشخصية وتعدياته: مادة )15( عقد ولي الصغيرة بها صحيح وا يمكن المعقود له من الدخول بها وا 

تزف إليه إا بعد أن تكون صالحة للوطئ ولو تجاوز عمرها خمس عشر سنة وا يصح العقد للصغير إا لثبوت مصلحة.
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المعلومات المساندة:

ــن  ــن ومراهقته ــرة طفولته ــاء فت ــدًا أثن ــذاًء جي ــن غ ــدة ويتغذي ــة جي ــن بصح ــي يتمتع ــات الات الفتي
يواجهــن مشــكات أقــل مــن غيرهــن أثنــاء الحمــل والــوادة واإرضــاع، كمــا أن التغذيــة الســليمة 
لــأم الحامــل والمرضــع تقلــل مــن عــدة مخاطــر تهــدد اأم والطفــل. فــي كل يــوم تتعــرض كثيــر 
مــن النســاء فــي العالــم للوفــاة نتيجــة لظــروف ومشــاكل تتعلــق بالحمــل والــوادة، ويســاهم انتظــام 
المــرأة الحامــل بزيــارة المرفــق الصحــي للمتابعــة الدوريــة المنتظمــة فــي تخفيــض مخاطــر الــوادة 

بشــكل كبيــر.

مــن المفيــد للمــرأة الحامــل أن تمــارس تماريــن رياضيــة خفيفــة إن اســتطاعت وذلــك لتقويــة عضاتها 
ولتســهيل الــوادة، تؤثــر اأعمــال المجهــدة علــى حالــة الجنيــن فــي رحــم أمــه، كمــا تــؤدي إلــى 
النزيــف المهبلــي أو اإجهــاض أو الــوادة المبكرة)الســابقة أوانهــا(، المــرأة الحامــل بحاجــة إلــى 
فتــرة أطــول مــن الراحــة، كمــا ا ينصــح بســفر المــرأة الحامــل فــي بدايــة الحمــل وخاصــة عنــد 
حــدوث إجهــاض تلقائــي فــي اأحمــال الســابقة أو الســفر فــي اأســبوعين اأخيريــن مــن الحمــل، 

ويفضــل ااستشــارية الطبيــة قبــل الســفر.

تستفيد اأم عند زيارتها للمرفق الصحي ما يلي:

تحديد وجود الحمل من عدمه.	 

متابعة تطور الحمل والكشف عن عوامل الخطورة.	 

إعداد اأم بدنيًا ونفسيًا لمرحلة الحمل والوادة.	 

تحديد أين وكيف تتم الوادة؟.	 

إعداد الثدي للرضاعة الطبيعية.	 

ــم 	  ــدم، التسس ــر ال ــن فق ــة م ــم الوقاي ــى يت ــل حت ــال الحم ــة خ ــات الأزم ــل الفحصوص عم
ــخ. ــكري.. إل ــداء الس ــي، ال الحمل

التدخل السريع للحاات الخطرة الناتجة عن مضاعفات الحمل والوادة.	 

اإلمام بوسائل تنظيم اأسرة.	 

ــة هــذه  ــى اأســرة معرف ــل وعل ــاء الحم ــض المتاعــب الشــائعة أثن ــن بع ــل م ــي اأم الحام تعان
ــب: ــذه المتاع ــن ه ــل، وم ــاعدة اأم الحام ــب ومس المتاع

ســوء الهضــم وحرقــة المعــدة، اإمســاك، كثــرة التبــول، الدوالــي وتوســع اأوردة فــي الســاقين 
وفتحــة الشــرج، تــورم القدميــن مــع األــم، اآم الظهــر، الدوخــة، تســوس اأســنان وإلتهــاب 

اللثــة، اإفــرازات فــي مجــرى الــوادة.
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تقــل مضاعــات الحمــل والــوادة إذا كانــت اأســرة تعــرف عامــات اإنــذار )الخطــر(. علــى 
اأســرة نقــل اأم عنــد الــوادة إلــى أقــرب مرفــق صحــي إذا ظهــرت لديهــا عامــات مخاطــر 

الحمــل وهــي:

خروج دم وبأي كمية كانت.	 

إنتفاخ الوجه أو القدمين.	 

الصداع الحاد.	 

التشنجات.	 

إنعدام حركة الجنين بعد اأسبوع الرابع والعشرون.	 

الحمى.	 

ألم شديد أسفل البطن.	 

مؤشرات الخطورة التي يترتب عليها اإحالة إلى المستشفى:

• الحمل في السن المبكرة .	

• الوادات المتكررة.	

• قصر القامة أقل من 145 سم عند الوادة اأولى.	

• وجود تشوهات في حوض اأم الحامل.	

• الحامل البكرية.	

• إجهاض متكرر )أكثر من ثاث مرات متتالية( قبل الحمل الحالي.	

• الوادة القيصرية في الحمل السابق.	

• الوادة بالملقاط في الحمل السابق.	

• ــى 	 ــرة الحمــل وحت ــي خــال فت ــف مهبل ــه حــدوث نزي ــوادة ويقصــد ب ــزوف الحمــل وال ن
ــرة النفــاس. ــة فت نهاي

• النزيف في الوادة السابقة أو بعدها مباشرة.	

• تأخر إنفصال المشيمة في الوادة السابقة.	

• الحمل بعد معالجة العقم.	
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• الحمل بعد إجراء عمليات جراحية بالجهاز التناسلي.	

• الحمــل ذو المجيــئ غيــر الطبيعــي) فتدلــي الحبــل الســري وظهــور اأطــراف )اليديــن، 	
القدميــن( توحــي بــأن الجنيــن مســتعرض أو نــازل بمقعدتــه وهــي ليســت مــن اأوضــاع 

الطبيعيــة للجنيــن بعــد الــوادة(.

• مواليد موتى أو وفاة حديثي الوادة) اأماص(.	

• موت الطفل أو اأطفال في الوادات السابقة.	

• وادة طفل ناقص الوزن في الوادة السابقة )أقل من 2,5( كجم.	

• وادة طفل زائد الوزن في الوادة السابقة )أكثر من 4( كجم.	

• إذا كانت فصيلة دم اأم سالبة )عامل الريسوس(.	

• ــى، أمــراض 	 ــب، أمــرض الكل ــة للحمــل )الســكري، أمــراض القل اأمــراض المصاحب
ــة... إلــخ(. الغــدة الدرقي

المخاطر 11 الصحية على اأم الصغيرة خال الحمل:

يعتبــر الحمــل عنــد اأم الصغيــرة ذا خطــورة شــديدة مقارنــة بالحمــل بعــد الســنة العشــرين، حيــث 
تكــون الخطــورة خســمة أضعــاف عنــد اأمهــات الصغيــرات الســن مــن الاتــي يحملــن بعــد ســن 
العشــرين، نتيجــة لعــدم اكتمــال النمــول البدني)الجســماني( والنفســي، وخاصــة فــي حالــة مــا 
إذا كان طــول اأم الصغيــرة يقــل عــن 145 ســم ووزنهــا عــن 38 كجــم، وهــو مــا يعــرض اأم 

إلــى مــا يلــي:

ــلس 	  ــتقيم. وس ــل والمس ــول(، أو المهب ــلس الب ــة والمهبل)س ــن المثان ــور بي ــدوث الناس ح
البــول يحــدث بنســبة عاليــة قــد تصــل إلــى 80% عنــد اأمهــات بيــن عمــر 15-19 ســنة، 
ــوي. كمــا أنــه ســبب لتكــرار إلتهابــات المســالك البوليــة وقــد يــؤدي إلــى فشــل كل

11  - الناسور :الفتحة بين منطقتين في الجسم غير طبيعي بل ناجم عن عله.

- التسمم الحملي يصاحبه ارتفاع ضغط الدم، خروج زال البول - فقدان بروتين الجسم في البول، تشنجات الحامل...

- تحدث التشوهات للجنين أسباب عديدة منها: 

     إستخدام بعض اأدوية خال الحمل بدون استشارية طبية.

     أسباب خلقية وراثية) أمراض الصبغات الوراثية(.

     أستهاك المخدرات والكحول والتدخين والقات خال الحمل.

     المبيدات الحشرية المستخدمة لرش القات والخضروات والفواكة.

. X التعرض لأشعة السينية )الكشافة(- أشعة     

     بعض اأمراض التي تصيب اأم خال الحمل مثل الحصبة األمانية ... إلخ
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اآلم الشديدة خال الجماع لعدم اكتمال فسيولوجية الجهاز التناسلي عند اأنثى.	 

زيادة نسبة التشنجات النفاسية)التسمم الحملي(.	 

عســر الــوادة بســبب قلــة التناســب بيــن حجــم الجنيــن وحــوض اأم لعــدم اكتمــال نمــو 	 
عضــم الحــوض.

ااسقاطات المتكررة لصغر حجم الرحم.	 

ــا 	  ــة دينه ــًا مــن حقــوق المــرأة، لمعرف ــر حق ــذي يعتب ــم ال تحــرم اأم مــن فرصــة التعلي
ــا. ــاعدة أطفاله ومس

ــل 	  ــاة قب ــدم نضــوج الفت ــك راجــع لع ــة بالحــاات النفســية، وذل ــا عرضــة لإصاب يجعله
ــى: ــؤدي إل ــزواج ممــا ي ال

ضعــف اإنســجام بينهــا وبيــن زوجهــا وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى الطــاق وتشــرد . 1
اأطفال.

بســبب ضعــف تحصيلهــا التعليمــي فإنهــا عرضــة للخرافــات والمفاهيــم الخاطئــة . 2
ممــا يضرهــا ويلحــق المتاعــب بأوادهــا.

تعــرض وليدهــا لخطــر اإصابــة باأمــراض الوراثيــة )أمــراض الصبغــات الوراثيــة( مثــل 	 
الطفــل المنغولــي.

المخاطر الصحية على المولود لأم الصغير

يزيد وادات اأطفال الخدج )ناقص النمو والوزن(، والمعرضون لمخاطر كثيرة ومنها:

العدوى )تسمم الدم(.	 

سوء التغذية.	 

ضعف الحواس وخاصة إذا تم إصابته بداء الصفار بعد الوادة وإهمال معالجته.	 

تخلــف عقلــي وقلــة تحصيــل العلــم والمعرفــة الناجــم عــن مضاعفــات قلــة اأكســجين 	 
للدمــاغ أثنــاء الوضــع أو بعــد الــوادة.

كثرة اإصابة باأمراض والعلل.	 

الوفاة.	 

اأضرار الصحية من الحمل على اأم الكبيرة )الحامل كبيرة السن(

تعانــي اأم مــن مشــاكل صحيــة كثيــرة نتيجــة تتابــع الحمــل بــدون فاصــل زمنــي أقلــه عاميــن 
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بيــن كل حمــل وأخــر، ومــن المشــكات الصحيــة مــا يلــي:

فقر الدم الحاد وسوء التغذية.	 

هبوط الرحم إلى المهبل.	 

تعرضها إلى اإسقاطات المتكررة.	 

العناية باأم خال اأسابيع الستة بعد الوادة )فترة النفاس(12

يجــب أن نعــرف أن هنــاك مضاعفــات ومخاطــر ناجمــة قــد تحــدث بعــد الوضــع مباشــرة ا تقــل 
خطــورة عــن المضاعفــات والمخاطــر التــي تحــدث خــال الحمــل والــوادة، وهــذا يقتضــي متابعة 
اأمهــات الاتــي وضعــن حديثــًا خــال فتــرة النفــاس بغــرض متابعــة تطــور المضاعفــات التــي 
شــوهدت أثنــاء الحمــل والــوادة إن وجــدت، وتقديــم النصائــح الازمــة لــأم بخصــوص الرضاعــة 
الطبيعيــة وكيفيــة العنايــة بحلمتــي الثــدي والتغذيــة الجيــدة والنظافــة الشــخصية، مــع تقديــم 

المشــورة الازمــة بخصــوص المباعــدة بيــن الــوادات وتنظيــم اأســرة.

مشاكل فترة النفاس كثيرة، منها:

حدوث النزيف بعد الوضع )نزيف كثيف أو خروج كتل متخثرة مع النزيف(.	 

إفرازات برائحة عفنة من مجرى الوادة.	 

تأخر خروج المشيمة بعد نصف ساعة من الوادة.	 

ألم بالبطن أو إستمرار كبر حجم البطن.	 

حمى النفاس.	 

إفراز مهبلي كريهه الرائحة.	 

استمرار اإفرازات المهبلية بكثرة.	 

ألم عند التبول.	 

عدم التبول أو قلته خال الثمان ساعات اأولى بعد الوادة.	 

صداع مع إضطرابات الرؤية وأحيانًا تشنجات وتصلب في الجسم.	 

ضعف ودوخة وأحيانًا فقدان الوعي.	 

ألم بالثدي أو تشقق حلمة الثدي.	 

12  - فترة النفاس: هي الفترة التي تمتد من بعد الوادة إلى مدة تتراوح حتى 42 يوم بعد الوادة.
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ألم اأرجل وتورمها.	 

تغير مزاج وتصرفات اأم )اإصابة بالذهان - مرض نفسي(.	 

حمى وأحيانًا برودة في أطراف الجسم.	 

التأخر في تراجع الرحم إلى وضعه الطبيعي.	 

المؤشرات ااحصائية والسكانية:

عدد الطوارئ التوليدية اأساسية لكل 500000 نسمة بلغ أربعة.	 

عدد الطوارئ التوليدية الشاملة لكل 500000 نسمة بلغ واحد.	 

عدد القابات لكل 5000 نسمة وصل إلى واحدة.	 

معدل الخصوبة الكلي 4,4 مواليد أحياء لكل إمرأة عام 2013م.	 

2- الطوارئ التوليدية 

التعريف : الرعاية الُمرتكز على مرحلة الحمل والوادة والنفاس.

الرسائل الرئيسية:

على اأسرة معرفة عامات الخطورة أثناء الحمل والمتمثلة في :. 1

انتفاخ الوجه أو القدمين أو الصداع الحاد.	 

ــول( خــال 	  ــر الب ــة )غي ــرازات ماي ــوي أو خــروج أف ــف الدم ــف )النزي حــدوث أي نزي
ــات الخطــرة. ــن العام ــل م الحم

انعدام حركة الجنين بعد اأسبوع الرابع والعشرين.	 

اإصابة بالحمى أو التشنجات.	 

اآآم الشديدة في البطن أو عند التبول.	 

كل امــراة حامــل معرضــة للمخاطــر ووجــود قابلــة مدربــة )أيــادي مؤهلــة وماهــرة( عنــد . 2
الوضــع قــد تكــون وســيلة لمســاعدة اأم والطفــل.

يجــب نقــل المــرأة الحامــل خــال الوضــع )المخــاض( بصــورة عاجلــة إلــى المرفــق الصحــي . 3
إذا لوحــظ عليهــا مــا يلــي:

ــل 	  ــد اأم الحام ــاعة عن ــن 12 س ــر م ــرة ( أكث ــة )متعس ــوادة مطول ــت ال إذا كان
ــود. ــل الول ــد الحام ــاعات عن ــن 8 س ــر م ــة أو أكث البكري
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عند حدوث إنفجار لجيب الماء ومرت عليه ساعتين ولم تحدث الوادة.	 

عند ظهور أي جزء من جسم الوليد عند الوادة عدا الرأس.	 

عنــد حــدوث نزيــف شــديد مــن مجــرى الــوادة بشــكل غيــر مألــوف قبــل الــوادة أو 	 
خــال الوضــع أو بعدهمــا.

التأخــر فــي خــروج المشــيمة خــال النصــف الســاعة اأولــى بعــد الــوادة )عــادة تخــرج 	 
المشــيمة خــال النصــف الســاعة اأولــى بعــد خــروج الجنيــن بــدون مســاعدة مــا عــدا 

المســاج الخفيــف )المســح الخفيــف علــى بطــن المــرأة الوالــدة(.

من المضاعفات الخطرة خال الوضع:. 4

توقف مفاجئ آآم الوضع.	 

عند حدوث قشعريرة أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم.	 

عند حدوث تشنجات وفقدان الوعي لأم خال الوضع.	 

يجــب نقــل المولــود إلــى المرفــق الصحــي بصــورة عاجلــة بعــد الــوادة إذا لوحــظ عليــه أي . 5
ــة أو تشــوهات خلقيــة أو عنــد وادة التوائــم. عامــات غيــر طبيعيــة أو مرغوب

الحقائق المساندة:

للوقاية من حدوث النزيف خال الحمل والوادة نتبع ما يلي:

ــاء فتــرة الحمــل ضــرورة لــكل أم حامــل والتــي 	  ــة المنتظمــة للمرافــق الصحيــة أثن ــارات الدوري الزي
تســاعد علــى :

ااكتشاف المبكر للحاات ذات الخطورة العالية.	 

التشخيص المبكر والتدخل المناسب في الوقت المناسب.	 

إحالة المريضة في الوقت المناسب بعد تقديم ااسعافات اأولية.	 

ــة يمكــن أن تدخــل 	  ــل وتســببه جرثوم ــدي( مــرض خطــر وقات ــوس الولي داء الكــزاز )التيتان
ــود،  ــل الســري للمول ــة لقــص الحب ــد اســتعمال أدوات ملوث الجســم مــن أي جــرح وخاصــة عن
ــع  ــوادة م ــًا لل ــًا نظيف ــز مكان ــع تجهي ــوادة المخصصــة م ــة ال ــتخدام علب ــذا يفضــل اس له
وضــع قطعــة باســتيكية تحــت المــرأة الوالــدة، وغســل اليديــن جيــدًا بالمــاء والصابــون قبــل 
ــدة مــن المخاطــر. ــة اأم ووليدهــا المول ــًا لحماي ــوادة أمــراً ضروري ــي المســاعدة لل الشــروع ف
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من عامات الخطورة )اإنذار( ما يلي:

حمل اأم الصغيرة واأم الكبيرة في السن.	 

اإنجاب المتتابع دون فاصل زمني أقله عامين.	 

اأم الحامــل والتــي ســبق وأن أنجبــت طفــًا ناقــص النمــو) خديــج( أو ناقــص الــوزن أقــل مــن 	 
)2( كجــم .

الحامل التي سبق وأن تمت وادتها بعملية قيصرية .	 

الحامل التي كانت وادتها السابقة متعسرة.	 

الحامل التي سبق وحدث لها سقط متكرر أو وضعت مولودًا ميتًا في وادة سابقة.	 

الحامل التي وزنها أقل من )38( كجم وطولها أقل من )145( سم .	 

الحامل التي فصيلة دمها سالبة )عامل الريسيس في الدم(.	 

الحامل البكرية التي عمرها تجاوز )35( سنة .	 

الحامــل التــي لديهــا أمــراض مزمنــة )أمــراض القلــب، الكليــة، ضغــط الــدم، الســكري،... 	 
إلــخ(.

الحامل المصابة باأورام في جهازها التناسلي والحوض.	 

عامات اإنذار خال الحمل:

ــوزن خــال 	  ــي ال ــادة ف ــى زي ــر أو ا تحصــل عل ــا بشــكل كبي ــد وزنه ــي يزي ــل الت اأم الحام
ــل. الحم

اأم الحامل المصابة بفقر الدم.	 

اأم التي يصاحب حملها تورم اأيدي، اأقدام ، الصداع ، زغللة النظر.	 

الحامل التي يظهر من الكشف أن وضع جنينها غير طبيعي أو لديها توأم.	 

اأم الحامل التي يحدث لها نزيف بعد الشهر السادس من الحمل.	 

اأم الحامل التي ا تشعر بحركة جنينها.	 
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ومن عامات اإنذار خال الوضع )الوادة(:
تعسر الوادة.	 

نزيف دموي شديد قبل أو خال الوضع.	 

إنفجار جيب الماء قبل الوادة)الوادة اليابسة(.	 

ظهور الحبل السري قبل الوضع.	 

مــن اأساســيات فــي حمايــة اأم الحامــل مــن مخاطــر الحمــل ومضافــات الــوادة 
مــا يلــي:

ــال . 1 ــر خ ــل ذات المخاط ــرأة الحام ــل الم ــم نق ــى يت ــن ومت ــى أي ــليم إل ــرار س ــاذ ق اتخ
ــع؟. الوض

ااستعداد بالتجهيزات الازمة مثل وسيلة النقل قبل الوادة)الوضع(.. 2

ااســتعداد لتقديــم الخدمــة الصحيــة فــي المرفــق الصحــي بكــوادر مؤهلــة وإمكانيــات . 3
متنوعــة وكاملــة.

مضاعفات على اأم:
تمزق وتكون الناسور وخاصة البكرية.	 

النزيف الشديد خال الوضع أو بعد الوادة.	 

عدم اكتمال خروج المشيمة مما يحدث إلتهابات في الحوض أو العقم مستقبًا.	 

اأمراض النفسية التي تحدث بعد الوادة لعوامل بدنية ، نفسية واجتماعية.	 

أنفجار الرحم وأحيانًا وفاة اأم.	 

مضاعفات على المولود:

ااختناق عند الوادة مما يحدث تلف في المخ.	 

وفــاة اأطفــال المصابيــن بمضاعفــات داء الســكري الحملــي لــدى اأم وعــدم معرفــة 	 
كيــف يمكــن التعامــل معــه.

حدوث الشلل الطرفي وخاصة عند الوادة لطفل مرجل.	 

وفاة اأطفال بعد الوادة مباشرة من تهتك الرأس إذا كانت اأم صغيرة.	 
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عدم إتباع النظافة مما يعرض المولود لإصابة بالكزاز الوليدي)التيتانوس(.	 

فقر الدم لعدم معرفة ربط السرار.	 

المؤشرات ااحصائية لوفيات اأطفال الرضع ريف/ حضر 1994، 2004، 2013م

معدل وفيات 
اأطفال الرضع 

في األف

حضر
تعداد
1994م

حضر
تعداد
2004م

حضر
مسح
2013م

ريف
تعداد
1994

ريف 
تعداد
2004

ريف 
مسح
2013م

إجمالي 
تعداد
1994م

إجمالي 
تعداد
2004

إجمالي 
مسح
2013م

917949-92,3979,5-85,5178,22ذكور
767545-79,0576,6-67,5871,33إناث

96,9174,943686,1178,151847742كا الجنسين

3- المباعدة بين الوادات وتنظيم اأسرة

التعريف 13

ــل  ــة لتأجي ــدون أكــراه بإســتخدام وســيلة مشــروعة ومأمون ــن بالتراضــي بينهمــا وب ــام الزوجي -  قي
الحمــل أو معالجــة العقــم بمــا يتناســب مــع الظــروف الصحيــة وااجتماعيــة وااقتصاديــة فــي نطــاق 

مســؤوليتهم نحــو أوادهــم وأنفســهم.

الرسائل الرئيسية:

المباعــدة الصحيــة بيــن الــوادات )تنظيــم اأســرة( لفتــرة زمنيــة أقلهــا عاميــن تقلــل المخاطر . 1
ــى اأم وطفلها. عل

الفاصــل الزمنــي بيــن حمــل وآخــر لمــدة ا تقــل عــن ســتة أشــهر واجبــة بعــد اإجهــاض أو . 2
وادة طفــل ميــت )اإمــاص(.

مباعدة الوادات لفترة عامين أو أكثر تسهم في تخفيض مخاطر الحمل واإنجاب.. 3

يزيد وفاة اأطفال إذا كان الفاصل الزمني بين وادة وأخرى أقل من عامين.. 4

هناك طرق كثيرة مأمونة ومقبولة لتنظيم اأسرة تناسب كل امرأة.. 5

الحقائق المساندة:

هنــاك طــرق كثيــرة مأمونــة ومقبولــة للمباعــدة بيــن الــوادات وأن خدمــات تنظيــم اأســرة تســتطيع 
ــود  ــن مول ــي بي ــار الفاصــل الزمن ــن اختي ــا م ــي تمكنهم ــرف والوســائل الت ــن بالمع ــد الزوجي تزوي
وأخــر، ومباعــدة الــوادات بفتــرة ا تقــل عــن ســنتين بعــد الــوادة والتاليــة تســهم فــي تخفيــض 

13  تنظيم اأسرة حسب ما أقره مؤتمرعلماء المسلمين الذي عقد في الرباط عام 1971م



30

الــــــــباب الثاني

مخاطــر الحمــل واإنجــاب، وتجنــب الحمــل فــي ســن مبكــرة أو متأخــرة تســهم بشــكل ملحــوظ 
فــي تخفيــض مخاطــر الحمــل واإنجــاب. جلســات المشــورة لتنظيم اأســرة تســتطيع تزويــد الزوجين 
بالمعرفــة والوســائل المأمونــة والمقبولــة لهــم مــع إعطائــه فرصــة التخطيــط أســرتهم، وتوضيــح 
مخاطــر اســتخدام الوســائل الشــعبية أو اأعشــاب والتــي لهــا أضــرار خطــرة بالصحــة، علمــًا أن 
وســائل تنظيــم اأســرة الطبيــة مأمونــة مــع العلــم أن كل وســائل تنظيــم اأســرة لهــا نســبة فشــل 
ــرة( يمكــن  ــزواج المبكــر )المــرأة الصغي ــة ال ــم تســتخدم بالطريقــة الصحيحــة. وفــي حال إذا ل
اســتخدام وســائل تنظيــم اأســرة المأمونــة لتأجيــل الحمــل بعــد ااستشــارة الطبيــة المناســبة والتــي 
ســتقدم النصيحــة للزوجيــن مــن معــارف حــول الوســائل والطــرق المناســبة وغيــر المضــرة بالصحــة.

إذا لــم يســتخدم الزوجــان وســيلة لتنظيــم اأســرة وحــدث أن أنقطعــت الــدورة الشــهرية عــن الزوجــة 
ــى الحمــل. فــي زواج  ــة عل ففــي الغالــب تكــون الزوجــة حامــًا، وهــذا مــن أول العامــات الدال
ــة وبالتالــي فــإن هنــاك احتمــال حــدوث خطــر  ــة باأمــراض الوراثي ــزداد نســبة اإصاب اأقــارب ت
علــى صحــة اأطفــال فــي المســتقبل. يمكــن للزوجيــن أن يخططــوا للحمــل القــادم فــي مــدة ا 

تتعــدى خمــس ســنوات مــن وادة المولــود الســابق.

من مخاطر الحمل المبكر والمتأخر ما يلي:

اإجهاض التلقائي المتكرر.	 

التعرض للوادة المبكرة والمتعسرة.	 

اإصابة بالتمزقات الجسدية مثل الناسور البولي والشرجي وإنفجار الرحم.	 

اإصابة بتسمم الحمل.	 

إنجاب مواليد ناقصي النمو وسوء التغذية.	 

من مضاعفات اإنجاب المتكرر:

هبوط الرحم إلى المهبل بسبب إرتخاء روابط الرحم بالحوض.	 

سوء التغذية وفقر الدم المستمر.	 

تكون الدوالي ، البواسير.	 

تساقط الشعر واأسنان، لهذا تفقد نظارتها وحيوتيها.	 

األم الشديد في الظهر والمفاصل.	 
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أهم مؤشرات المسح اليمني حول صحة اأم 2003م 

جملةريفحضرالمؤشراتالرقم
51,152,952,5عانين من أي مضاعفات أثناء الحمل1
59,582,277,2وضعن في المنزل2
29,543,840,6عانين من أي أعراض أثناء الوادة3
لم تحصلن على رعاية بعد الوادة4

)أثناء فترة النفاس(
80,189,387,2

عانين من أي مضاعفات بعد الوادة5
)أثناء فترة النفاس(

32,446,543,4

ــس 6 ــال الخم ــل خ ــدن حم ــن فق ــبة م نس
ــح ــابقة للمس ــنوات الس الس

12,413,713,4

الصحة اإنجابية
نسبة السيدات الاتي عانين من أعراض تدل على:

18,523,222,1سقوط الرحم7
8,112,311,3عدم التحكم في البول8
22,130,228,2إلتهاب في مجرى البول9
14,416,616إلتهاب في عنق الرحم10

الفوائد الرئيسية من تنظيم اأسرة:

ااهتمام بصحة اأمهات واأطفال وإستقرار اأسرة والمجتمع.	 

ــا 	  ــا ونظارته ــر يمكــن اأم مــن اســتعادة صحته ــن أو أكث ــوادة بعامي ــن ال ــرة المباعــدة بي فت
ــح  ــل ناج ــتعدادًا لحم ــر اس ــون أكث ــذا تك ــية وبه ــر اأساس ــن العناص ــمها م ــزون جس ومخ

ــتقبًا. مس

تمكــن رحــم اأم وجهازهــا التناســلي مــن العــودة إلــى الحجــم والوضــع الطبيعــي بــدون حــدوث 	 
أرتخــاء لروابــط الرحــم والمبيــض وتدلــي جــزء مــن الرحــم إلــى المهبــل.

تســاعد المــرأة علــى انتظــام دورتهــا الشــهرية وتخفيــف اآآم أثنــاء الــدورة الشــهرية، كمــا 	 
ــذا  ــدورة الشــهرية( وبه ــدم خــال الطمث)ال ــة ال ــات الحــوض وكمي ــن حــدوث إلتهاب ــل م تقل

يتحســن مخــزون الــدم بجســم المــرأة وا تعانــي مــن فقــر الــدم.

فتــرة المباعــدة بيــن الــوادة بعاميــن أو أكثــر تســاعد علــى نمــو الطفــل بدنيــًا ونفســيًا حتــى 	 
يلقــى رعايــة واهتمــام وتغذيــة جيــدة بالرضاعــة الطبيعيــة.

يســاعد اأم علــى تنظيــم وقتهــا، ويمكنهــا مــن ااســتمرار فــي التعليــم الــذي يعتبــر حقــًا مــن 	 
حقــوق المــرأة .
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ــراض 	  ــض اأم ــال بع ــن انتق ــن م ــي الزوجي ــرة تحم ــم اأس ــة بتنظي ــائل الخاص ــض الوس بع
ــخ(. ــات، ..... ال ــل )الفطري ــا مث ــم عاجه ــى يت ــية حت الجنس

يجنــب اأم التعــرض للعمليــات القيصريــة المتكــررة والناجمــة عــن أســباب مرضية أو تشــوهات 	 
خلقيــة فــي حــوض اأم يمنــع مــن الــوادة الطبيعية.

يجنب اأم المضاعفات الخطرة على حياتها إذا كانت مصابة بأمراض مزمنة.	 

يجنب اأم السقط المتكررة أسباب مرضية حتى يتم معرفة السبب وعاجه.	 

يجنــب اأم المضاعفــات الخطــرة الناجمــة عــن الحمــل والــوادة )اأمــراض النفســية، والذهــان( 	 
بعــد فتــرة النفــاس أكثــر مــن ســتة أســابيع مــن الــوادة.

يجنب اأسرة أحيانًا الحمل غير المرغوب فيه وخاصة اأسرة ذات اأمراض الوراثية.	 

يجنب الجنين التشوهات الخلقية الناجمة عن استعمال اأم عاجًا ، أو أشعة ا بد منها.	 

وسائل تنظيم اأسرة

ــا يمكــن أن تســتخدم  ــم اأســرة إذ أنه ــرة محــددة إســتخدام وســائل تنظي ــاك فت ــس هن لي
طيلــة الحيــاة اإنجابيــة للمــرأة مــن فتــرة المراهقــة وحتــى ســن إنقطــاع الحيــض مــا لــم تطــرأ 

أي موانــع طبيــة تجبرهــا علــى استشــارة الطبيبــة المختصــة وتغييــر الوســيلة.

تنظيــم اأســرة بعــد الــوادة : هــي عمليــة البــدء بإســتخدام وســيلة تنظيــم أســرة في اأســابيع 
الســتة اأولــى بعــد الــوادة لتأجيــل الحمــل وخاصــة خــال عاميــن مــن وادة الطفل.

تتم التوعية بوسائل تنظيم اأسرة:

مباشرًة بعد الوادة خال 48 ساعة بعد الوادة.	 

خال فترة النفاس في اأسابيع الستة بعد الوادة.	 

تقسم وسائل تنظيم اأسرة إلى المجموعات التالية:

 أوًا: وسائل طبيعية :

   أ- مستعملة من قبل المرأة 

   ب - مستعملة من قبل الرجل
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ثانيًا : وسائل صناعية :

   أ- مستعملة من قبل المرأة 

    ب - مستعملة من قبل الرجل

أوًا: الوسائل الطبيعية:

الوسائل الطبيعية المستعملة من قبل المرأة . 1

اامتناع الدوري بطريقة العد الشهري )فترة اأمان(.	 

طريقة قيس درجة حرارة الجسم.	 

طريقة ماحظة المادة المخاطية المفرزة من عنق الرحم.	 

يمكــن الحصــول علــى التوضيــح الكامــل للممارســة هــذه الطــرق مــن خــال خدمــات المشــورة 
المتوفــرة فــي المرافــق الصحيــة.

الرضاعة الطبيعية. 2

تختلــف مــن امــرأة إلــى أخــرى وبعــض النســاء قــد ترضــع وتنقطــع لديهــن ااباضــة مــن 
ــرار  ــى تك ــد عل ــذا يعتم ــر. وه ــهر أو أكث ــادرًا 24 ش ــهرًا ون ــى 12 ش ــهور إل ــة ش أربع
ــيلة  ــة كوس ــة الطبيعي ــبة الفشــل للرضاع ــخ. نس ــة... ال ــدة الرضاع ــل وم ــة للطف الرضاع

ــل. ــن حم ــط ا يحــدث له ــى أن 10% فق ــم اأســرة 90% بمعن لتنظي

الوسائل الطبيعية المستعملة من قبل الرجل. 3

أ- العزل )الجماع المنقطع(:

ــم اأســرة  ــة ونســبة الفشــل كوســيلة لتنظي ــدول النامي ــي ال ــا زال شــائع ااســتعمال ف م
ــرأة  ــد الم ــان الحــوض عن ــات أن يحــدث احتق ــن المضاعف ــى 20% وم ــن 15% إل ــراوح بي تت

ــد. ــى المــدى البعي ــد الرجــل عل ــان غــدة البروســتات عن واحتق

ثانيًا: الوسائل الحديثة:

أ- وسائل صناعية لتنظيم اأسرة من قبل المرأة:

حبوب منع الحمل )اأحادية  - المركبة(:. 1

ــة  ــع ااباض ــل بمن ــع الحم ــوب من ــوم حب ــث تق ــع حي ــاق واس ــى نط ــوب عل ــتعمل الحب تس
ــوي(  ــوان المن ــع مــرور النطاف)الحي ــة ممــا يمن ــق الرحــم المخاطي وتكثيــف إفــرازات عن
ــزرع البويضــة. ــة ل ــل مناع ــل الغشــاء المبطــن للرحــم أق ــا تجع ــى جــوف الرحــم، كم إل
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ــن  ــه م ــح الموصــى ب ــة ااســتعمال الصحي ــي حال ــة ف ــة 98%. مأمون ــة: عالي نســبة الفاعلي
ــة. ــة الصحي ــي الخدم مقدم

تعود الخصوبة إلى سابق عهدها عند إيقاف ااستعمال.

للحبوب فوائد للمرأة مثل:

• التخفيف من اآآم أثناء الدورة الشهرية.	

• تساعد على تنظيم الدورة الشهرية )العادة الشهرية(.	

• تقلل من كمية دم الطمث إلتهابات الحوض لدى المرأة .	

• تقلل من خطورة اإصابة باأورام الخاصة بالجهاز التناسلي لأنثى.	

المخاطر من استعمال حبوب تنظيم اأسرة:

• يجب استعمالها بعد الحصول على المشورة الصحية.	

• قد تحدث زيادة في الوزن.	

• تحدث زيادة بسيطة في ضغط الدم وسكر الدم.	

• تحدث بعض المضايقة النفسية )تغير المزاج(.	

• تحدث نزيف عند عدم اانتظام بااستخدام.	

ما الموانع من استخدام حبوب تنظيم اأسرة؟

تحددهــا مقدمــة الخدمــة الصحيــة المختصــة عنــد زيــارة المــرأة للمرفــق الصحي)مــكان الخدمــة 
الصحيــة( ومنهــا:

وجود الحمل أو اإشتباه به.	 

إرتفاع ضغط الدم.	 

سرطان الثدي أو اإشتباه به.	 

حدوث نزيف من الرحم لم تشخص أسبابه.	 

الداء السكري المصحوب بإعتال كلوي.	 

أمراض الكبد.	 
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ــب كل 	  ــع الطبي ــوب تراج ــة اســتخدام الحب ــي حال ــنة )فف ــن 40 س ــر م الســيدات أكب
ــل(. ــى اأق ــة أشــهر عل ثاث

الغرسة 14 :. 2

ــارة  ــي عب ــاءة. وه ــة الكف ــة عالي ــة الحديث ــرة الهرموني ــم اأس ــائل تنظي ــدى وس ــي إح ه
عــن هرمونــات مزروعــة تحــت الجلــد وتمتــد فعاليتهــا لمــدة خمــس ســنوات كمــا تعمــل 

ــم اأســرة. ــوب المســتعملة لتنظي ــل الحب ــا مث ــرة وعمله ــة كبي الغرســة بفعالي

المزايا:

• ذات فعالية فائقة طويلة المدى.	

• تعود الخصوبة إلى سابقتها بعد نزع الغرسة.	

العيوب:

• حدوث بعض اآثار الجانبية مثل عدم إنتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها.	

• المرأة السمينة التي يزيد وزنها عن 70 كجم ا تستفيد من الفعالية الكاملة.	

موانع اإستخدام:

• وجود حمل أو إشتباه في الحمل.	

• أورام الثدي.	

• أمراض الكبد.	

• وجو نزيف مهبلي غير معروف السبب.	

الحقن المانعة للحمل:. 3

تعمــل الحقــن المانعــة للحمــل بفعاليــة كبيــرة بســبب تعــدد آليــة تأثيرهــا حيــث يحــدث 
ظمــور بطانــة الرحــم ممــا يجعلهــا غيــر قابلــة لإنغــراس البويضــة الملقحــة فيهــا، تمنــع 

حــدوث اإباظــة... الــخ

المزايا:

• من أكثر وسائل تنظيم اأسرة المؤقتة.	

• يمكن استعمالها للنساء ما فوق سن 35 سنة.	

Implant  14 )الغرسات(
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• ا تؤثر على الرضاعة الطبيعية .	

• يمكن إستعمالها للنساء الاتي يتناولن أدوية الصرع أو التدرن)السل(.	

العيوب:

• فــي كثيــر مــن اأحيــان تــؤدي إلــى عــدم إنتظــام الــدورة الشــهرية علــى هيئــة زيــادة 	
بأيــام الطمــث أو علــى شــكل نــزول قطــرات الــدم.

موانع ااستعمال:

• وجود حمل أو الشك به.	

• النساء اللواتي لم يلدن من قبل.	

• نزيف مهبلي غير معروف السبب.	

• أمراض الكبد المزمنة والقلب وسوابق جلطة.	

الوسائل الهرمونية: . 4

• ــرًا 	 ــوادة نظ ــد ال ــابيع بع ــة أس ــى ثاث ــة حت ــة المركب ــائل الهرموني ــل اســتخدام الوس » يؤج
احتمــال زيــادة تخثــر الــدم خــال هــذه الفتــرة«. تعتبــر وســائل هرمــون البروجســترون جيــدة 
للنســاء المرضعــات مــن فتــرة 6 أســابيع أو أكثــر بعــد الــوادة، ولــن يثبــت أن لهــا تأثيــر علــى 

الرضاعــة الطبيعيــة أو كميــة الحليــب أو صحــة ونمــو الطفــل.

  )1( اأم المرضعة:

وسائل هرمون البروجسترون )أحادية الهرمون(.

الوسائل الهرمونية المركبة:

• ــات، 	 ــار اســتخدام هــذه المركب ــوادة يمكــن أن يؤخــذ فــي ااعتب ــد ســتة أشــهر مــن ال بع
رغــم أنــه قــد ا تكــون المفضلــة فــي حالــة اســتمرار الرضاعــة الطبيعيــة إذا توفــرت الوســائل 

أحاديــة الهرمــون.

  )2( اأم غير المرضعة:

• المــرأة غيــر المرضعــة يمكنهــا أن تســتخدم أي وســيلة تنظيــم أســرة، ويعتمــد توقيــت البــدء 	
فــي ااســتخدام علــى نــوع الوســيلة.

• التــي ترغــب فــي اســتخدام الوســائل الطبيعيــة، عليهــا أن تبــدأ فــي مراقبــة عامــات التبويــض 	
خــال أســبوعين إلــى ثاثــة بعــد الــوادة.
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  )3( استعمال اأجهزة المانعة للحمل داخل الرحم)اللولب(:

اللولــب: هــو وســيلة فاعلــة لمنــع الحمــل، ويســتعمل منــذ فتــرة طويلــة ويعتبــر مقارنة بالوســائل 
المؤقتــة  واأخــرى بأنهــا الطريقــة الثانيــة فــي نســبة ااســتعمال عالميــًا بعــد الحبــوب الفموية.

وتستعمل هذه الطريقة في اليمن بواقع %14.

آلية التأثير والعمل:

اللوالــب حتــى اآن لــم يعــرف كيــف تعمــل؟ ولكــن بعــض ااحتمــاات تفيــد أن اللولــب يقــوم 
بعمليــة إيقــاف حركــة النطــاف أو زيــادة ســرعة انتقــال البويضــة داخــل قنــاة فالــوب )البــوق 

. لرحمي( ا

المزايا:

o .ذو فاعلية كبيرة وطويلة المدى

o .تعود الخصوبة إلى سابقها بعد استخراجه مباشرة

o .يمكن تركيبة حتى أثناء الرضاعة الطبيعية

o .غير مكلف اقتصاديًا على اأسرة

العيوب:

o .نسبة الفشل فيه 3% بمعنى قد تحمل المرأة ولديها لولب

o .قد يحدث أفرازات مهبلية وأحيانًا التهاب الرحم

o .تركيبه يتم بإشراف طبي أو مختص من مقدمي الخدمة الصحية المختصة

الموانع لإستعمال:

1- تركيب اللولب بعد الوادة ليس مناسبًا إذا كانت المرأة:

• تعاني من أمراض منقولة جنسيًا أو معرضة لخطر اإصابة.	

• لها تاريخ التهابات حوضية حديثة تشير على مخاطر تركيب اللولب.	

• وجود شكوك قوية )في، أو( وجود سرطان رحمي.	

وإضافة فإنه غير مناسب للمرأة التي لديها:

 حمى أو أي عامة على التهابات حوضية أو  بطنية.	
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 نزيف خال أو بعد الوادة واستمر حتى بعد التنظيف الكامل للرحم.	

 ــاج 	 ــة  أو اإرتع ــن مقدم ــج ع ــي النات ــط الوعائ ــل )التجل ــف مث ــاكل نزي مش
)اأكامســيا(.

واللولب ليس وسيلة ااختيار ااول للمرأة التي:

• لديها فقر دم حاد.	

• عمــل فحــص بطنــي15 لــأورام والــذي كشــف الحاجــة للمعالجــة الســريعة أو وجــود عامات 	
ســرطان في الجهــاز التناســلي.

• لديهــا حــاات قــد تزيــد مــن احتمــاات اإصابــة بعــدوى الجهــاز التناســلي مثــل اإيــدز، أو 	
الســكري الــذي ا يتــم التحكــم بــه.

• ا توجد لديها أي فرصة للحصول على خدمة المتابعة.	

إرشادات عامة وماحظات خاصة: 

• ــع 	 ــارض م ــا ا تتع ــث أنه ــان، حي ــة بأم ــر الهرموني ــائل غي يمكــن أن تســتخدم كل الوس
ــل. ــة الطف ــب اأم أو صح ــة حلي ــة أو كمي ــى نوعي ــر عل ــة، أو تؤث ــة الطبيعي الرضاع

ــي  ــة، الواق ــائل الطبيعي ــة الخالصــة، والوس ــة الطبيعي ــة تشــمل : الرضاع ــر الهرموني ــائل غي الوس
ــخ. الذكــري.... ال

• اللولــب يمكــن أن يركــب مهبليــًا بأمــان مباشــرة بعــد الــوادة )مثــًا قبــل الخــروج مــن 	
المستشــفى(.

• إذا لــم يتــم التركيــب خــال 48 ســاعة اأولــى بعــد الــوادة، يفضــل أن يتــم اانتظــار حتــى 	
4 أســابيع بالنســبة للولــب النحاســي )TCU 380 A( أو )6( أســابيع بالنســبة للوالــب اأخــرى، 

ويجــب أن يكــون الرحــم منكمــش وصلــب وقــت التركيب.

• يمكن أن يركب اللولب خال العملية القيصرية.	

• بعــد تركيــب اللولــب 7 - 15% يمكــن أن يقــذف خارجــًا وغالبــًا فــي اأســابيع أو اأشــهر 	
اأولــى بعــد التركيــب.

4-  الحواجز الموضعية )الحاجز المهبلي - النمرة(:

- وطرق عملها تتمثل في تغطية عنق الرحم ونسبة الفشل لهذه الوسيلة عالية.
 (Pap smear( 15  - فحص رحمي
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5- مبيدات النطاف )قتل الحيوانات المنوية(:

ــع  ــاع لمن ــل الجم ــل قب ــي المهب ــة توضــع ف ــل مهبلي ــة ، أو تحامي ــارة عــن مراهــم مهبلي وهــي عب
حــدوث الحمــل، ونســبة الفشــل فيــه عاليــة، كمــا تحــدث حساســية عنــد بعــض النســاء والرجــال.

6- موانع الحمل عند النساء بالتدخل الجراحي )التعقيم النهائي(:

وهــي ليســت شــائعة ااســتعمال بالجمهوريــة اليمنيــة واســتعمال هــذه الوســيلة بحاجــة إلــى قــرار 
طبــي وفتــوى شــرعية تطلــب قبــل الشــروع فــي التنفيــذ، وســيقوم المختصــون بتقديــم المشــورة 

وعمــل قــرار طبــي بذلــك.

• المشــورة للتعقيــم يجــب أن تشــمل فهــم الزوجيــن أن هــذه طريقــة دائمــة أي يصعــب العــودة 	
ــة الحمل. إمكاني

• المشورة تتم أثناء الحمل أو بعد الوادة وا تتم أبدًا اثناء الوادة.	

ب - وسائل حديثة لتنظيم اأسرة من قبل الرجل:

1- الحواجز الموضعية )الواقي الذكري - الرفال - اأكياس(.

هــذه الطريقــة لهــا نســبة فشــل عاليــة بمعنــى، أنــه قــد يحصــل الحمــل علــى الرغــم مــن اســتعمال 
اأكيــاس وليــس لهــا مخاطــر صحيــة مــا عــدا الحساســية، وحكــة فــي بعــض اأحيــان.

2- التدخل الجراحي )العقم النهائي( للرجال:

ليست شائعة ااستعمال بالجمهورية اليمنية وبنفس الطريقة المذكورة أعاه.

المؤشرات ااحصائية والسكانية - )المباعدة بين الوادات وتنظيم اأسرة(

الحقائق التالية الناتجة   

• 43,6% مــن النســاء المتزوجــات فــي ســن اإنجــاب الاتــي ا يســتفدن مــن وســائل تنظيــم 	
اأســرة ولديهــن النيــة فــي اســتخدام وســيلة تنظيــم أســرة.

• ــائل 	 ــتخدمات لوس ــر المس ــزواج غي ــن ال ــابق له ــات والس ــيدات المتزوج ــن الس 92,40% م
ــة. ــة صحي ــي مؤسس ــي وا ف ــل صح ــع عام ــرة م ــم اأس ــن تنظي ــم يناقش ــرة ل ــم اأس تنظي

• معدل إستخدام وسائل تنظيم اأسرة الحديثة %29,2.	

• ــاه 	 ــر ملب ثــاث نســاء متزوجــات فــي ســن اإنجــاب مــن عشــر نســاء لديهــن حاجــة غي
ــوادات. ــن ال ــن أجــل المباعــدة بي ــم اأســرة م لوســائل تنظي
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مؤشرات الخصوبة في حضر وريف الجمهورية اليمنية 2013م

جملةريفحضرالمؤشراتالرقم

أ

الخصوبة 
معــدل الخصوبــة الكلــي للســيدات للثــاث 

3,25,14,4الســنوات الســابقة للمســح عــام 2013م
متوسط عدد المواليد أحياء للسيدات 

2,5--)15-49( سنة 

ب

تنظيم اأسرة
نسبة السيدات الاتي يستخدمن حاليًا وسيلة تنظيم اأسرة:

47,527,033,5أي وسيلة 
402429,2أي وسيلة حديثة

ج
الرضاعة الطبيعية ) آخر المواليد خال الثاث السنوات السابقة للمسح (

96,196,896,6نسبة المواليد الذي تم إرضاعهم طبيعيًا

4- الرضاعة الطبيعية

التعريــف16 :  يقصــد بالرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة: الرضاعــة مــن الثــدي فقــط، ليــًا ونهــارًا، 
دون إضافــة مــاء أو عســل أو حليــب صناعــي أو محاليــل ســكرية خــال الســتة اأشــهر اأولــى 

مــن عمــر الطفــل.

الرسائل الرئيسية:

)1( حليــب اأم هــو كل مــا يحتاجــه الطفــل مــن غــذاء فــي الســتة اأشــهر اأولــى مــن عمــره، 
كمــا أنــه يحتــوي علــى كل المــاء الــازم للطفــل.

)2( ااستمرار في إرضاع الطفل ليًا ونهارًا.

)3( يجــب علــى اأم إرضــاع الطفــل بعــد الــوادة مباشــرة، أن ذلــك يســاعد علــى إفــراز اللبــاء 
ــب. وإدرار الحلي

ــه  ــم أمعائ ــل لتنظي ــد للطف ــاء( مفي ــب اللب ــام اأولى)حلي ــي اأي ــون ف ــذي يتك ــب اأم ال )4( حلي
ــراض. ــن اأم ــة م ــة وحمايت ــة مناعت وتقوي

)5( الرضاعة الطبيعية الخالصة هي أفضل غذاء للطفل.
16  مادة )24( الفصل الثاني، حق الطفل في الرضاعة )للطفل حق إرضاعه سنتين كاملتين وترضع اأم طفلها ما لم يكن فيه إرضاعه ضرر بها أو بطفلها بناًء على تقرير طبيب 

مختص فترضعه أخرى ممن يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل(.

مادة )25(: إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك بموافقة ابيه وبإشهاد شخصين من أقاربهما وترضعه عند أمه رضاعة طبيعية ما لم تسقط حقها في الحضانة.

مادة )26(: يتحمل اأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على اأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة ويكون دينًا ا يسقط إا باآداء أو باإبرار.
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الحقائق المساندة:

التغذيــة الجيــدة لــأم المرضــع حمايــة لهــا مــن اإنهــاك الــذي قديصيبهــا بســبب الرضاعــة ولجعلهــا 
ــي  ــذاء غن ــى غ ــاج إل ــع تحت ــإن اأم المرض ــذا ف ــة له ــا اليومي ــاء واجباته ــل أعب ــى تحم ــادرة عل ق
ــوادة. ــاء الحمــل وال ــا أثن ــي فقدته ــة الت ــا مــن بعــض العناصــر الغذائي ومتكامــل إســتعادة مخزونه

يجــب أن يتــم البــدء بإرضــاع الطفــل مــن الثــدي مباشــرة بعــد الــوادة، والرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة 
تعطــي الطفــل الغــذاء الكامــل والمناعــة ضــد اأمــراض الخطــرة، وكلمــا زادت الرضاعــة الطبيعيــة 
ومــص الطفــل لثــدي أمــه كلمــا زاد إدرار  الحليــب مــن الثــدي، واإرضــاع المتكــرر ضــروري إدرار 
حليــب كافــي يلبــي حاجــات الطفــل الغذائيــة. ويبقــى لبــن اأم هــو الغــذاء المثالــي للرضيــع علــى 
الــدوام بفضــل إحتوائــه علــى المــواد الغذائيــة بكميــات وتركيــب وتــوازن مناســب. وعــرف علميــًا أن 

حليــب اأم هــو الغــذاء اأفضــل ويعطــى لــه كلمــا أراد ليــًا أو نهــارًا.

تســهم الرضاعــة الطبيعيــة فــي تقويــة العاطفيــة بيــن الطفــل وأمــه نتيجــة للدفــئ النابــع مــن إحتكاك 
ــذا  ــى الشــعور باأمــان والراحــة، ل ــة للطفــل تســاعده عل ــا، كمــا أن الرضاعــة الطبيعي جســده به
يجــب علــى اأم أن تعطــي طفلهــا الوقــت الكافــي إرضاعــه فــي هــدوء وإرتيــاح وأن ا تنشــغل عنــه 

فــي شــيء آخــر أثنــاء اإرضــاع .

تســتفيد اأم من قيامها بالرضاعة الطبيعية لطفلها ما يلي:

 - تســاعد على إنقباض الرحم وعودته إلى حجمه الطبيعي.

 - تمنع سرطانات الثدي.

 - وســيلة من وسائل المباعدة بين الوادات.

ومــن الدراســات فــي طــب اأطفــال لوحــظ أن اأطفــال الذيــن يرضعــون مــن أمهاتهــم أقــل عرضــه 
مــن غيرهــم لإصابــة باأمــراض وخاصــة اإســهال وإلتهابــات الجهــاز التنفســي والحساســية. وبعــد 
إكمــال الشــهر الســادس مــن العمــر، فــإن الطفــل يحتــاج إلــى أغذيــة إضافيــة متنوعــة، إضافــة إلــى 
حليــب اأم الــذي يجــب اإســتمرار فــي إعطائــه للطفــل حتــى إكمــال عاميــن مــن عمــره. ويجــب 
التنبيــه هنــا إلــى أن ســبب بــكاء الرضيــع ليــس بالضــرورة أنــه جائــع فقــد تكــون هنــاك أســباب 

أخــرى علــى اأم البحــث عنهــا.
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المؤشرات ااحصائية والسكانية:  

أهم مؤشرات المسح اليمني لصحة اأسرة 2013م

جملةريف حضرالمؤشرات الرقم 

1

الرضاعة الطبيعية 
- نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم طبيعيًا )دون 

45%--العامين(

- وسيط مدة الرضاعة الطبيعية بالشهور )للثاث 
18 شهر18,318,4السنوات السابقة للمسح(

2

الحالة التغذوية لأطفال )آخر المواليد على قيد الحياة خال الخمس سنوات السابقة(
نسبة اأطفال أقل من خمس سنوات الذي يعانون 

من :
10,21312,3- عدوى الجهاز التنفسي الحاد

28,132,431,2- اإسهال خال اأسبوعين السابقين للمسح

5- العقم 

التعريف17 :

العقم: يعني عدم القدرة على اإنجاب.

الرسائل الرئيسية:

)1( العقم يحدث من أسباب يمكن الوقاية منها وعاج الكثير منه.

)2( الصحة اإنجابية تهتم باإنجاب كما تهتم بتنظيم اأسرة.

ــريعة  ــن الش ــع لقواني ــب أن تخض ــاب يج ــق اإنج ــى تحقي ــاعدة عل ــرق للمس ــاك ط ــًا هن )3( حالي
ــامية . اإس

ــات  ــًا للفحوص ــان مع ــع الزوج ــث يخض ــة، بحي ــم بدق ــاات العق ــع ح ــتقصاء جمي ــي إس )4( ينبغ
ــن. ــن الزوجي ــى أي م ــوم عل ــاء الل ــن إلق ــل م ــك أفض ــة فذل ــريرية والمخبري الس

)5( اسباب العقم ا تقتصر على النساء فقط بل يتحمل الرجل المسؤولية أيضًا.

17  العقم نوعان:

1- العقم اأول: هو حالة عدم القدرة على اإنجاب بتاتًا خال فترة سنتين على اأقل بالرغم من المعاشرة الجنسية بمعدل 2 - 3 في اأسبوع مع 

عدم استعمال وسائل منع الحمل.

2- العقم الثانوي: هو حالة العجز عن تحقيق اإنجاب بعد اإنجاب في مرحلة سابقة خال فترة سنة على اأقل بالرغم من المعاشرة الجنسية 

ودون استعمال وسائل منع الحمل.
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الحقائق المساندة:

أسباب العقم عند الرجال عديدة منها:

- الضعف في القدرة في اإنتصاب إضطرابات هرومونية أو اإجهاد أو سوء التغذية.

- أمراض الدم كمرض اإنيميا المنجلية.

- أسباب نفسية.

- عــدم القــدرة علــى القــذف أســباب تعــود إلــى عاهــت خلقيــة أو إلتهابــات مزمنــة فــي المجــاري 
البوليــة والتناســلية أو خلــل فــي وظيفــة الجهــاز التناســلي ناتــج عــن بعــض العمليــات الجراحيــة.

- خلل في )عدد وحموضة .... الخ( السائل المنوي. ومن اأسباب:

• دوالي الخصيتين.	

• عدم إنحدار الخصيتين داخل الصفان.	

• اأمراض الطفيلية المعدية.	

• اأمراض المنقولة جنسيًا.	

• المركبات السامة، المبيدات الحشرية.	

• اأدوية المنومة والمهدئة.	

• التعرض للحرارة العالية.	

• تقدم العمر أكثر من 60 سنة.	

• اإصابة باأمراض المزمنة.	

أسباب العقم عند النساء ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين:

ــن  ــوه م ــض وخل ــي المبي ــي ف ــي( أو مرض ــي )وراث ــل خلق ــود خل ــة لوج ــة اإباض ــدام عملي أ- إنع
ــة. ــات الازم ــا الهرمون ــدم إفرازهم ــة وع ــدد النخامي ــي الغ ــل ف ــول خل ــات، حص البويض

ب - إنعــدام عمليــة اإخصــاب واإنغــراس بســبب إنســداد فــي قناتــي فالــوب الناجــم عــن إلتهابــات 
ســابقة، وجــود عاهــات خلقيــة فــي الرحــم أو تشــوهات ناجمــة عــن إلتهابــات أو تدخــل جراحــي 

فــي الحــوض... الــخ.
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أسباب مشتركة:

- منها الجهل عن عملية اإنجاب )الصحة الجنسية ، وجود اأجسام المضادة للمني ... الخ(.

المؤشرات الصحية والسكانية:

تقــدر حالــة العقــم التــي تصيــب اأزواج والزوجــات بنســبة 10% وتقــع المســؤولية علــى الــزوج فــي 
40% مــن حالــة العقــم، فــي حيــن تتحمــل الزوجــة المســؤولية عــن 40% مــن الحــاات، أمــا فــي 
الـــ 20 حالــة المتبقيــة فإمــا أن يكــون الزوجيــن كاهمــا مســؤوًا أو أن يكــون الســبب مجهــوًا.

6- اإجهـــــاض

التعريف18:

اإجهــاض هــو ســقوط الجنيــن قبــل أن يتــم الحمــل 28 اســبوعًا، وأعراضــه النزيــف المهبلــي وآآم 
فــي البطــن وأســفل الظهــر.

المعلومات المساندة:

- أنواع اإجهاض: 

 إجهاض منذر وعاماته هي :	

• إنقطاع الدورة الشهرية مع أعراض الحمل.	

• نزيف رحمي بسيط مع عدم وجود األم.	

• بالفحــص الســريري يكــون حجــم الرحــم موازيــًا لمــدة الحمــل وعنــق الرحــم مغلقــًا 	
والفحــص بالموجــات الصوتيــة يؤكــد ســامة الجنيــن.

• والمعالجة بالراحة التامة وبعض العقاقير ويستمر الحمل حوالي 60% من الحاات.	

 اإجهاض محتم وعاماته هي:	

ــد  ــريري تج ــص الس ــن الفح ــم، وم ــات الرح ــة تقلص ــديد، آام نتيج ــي ش ــف رحم نزي
ــة  ــة بعملي ــي هــذه الحال ــرأة ف ــج الم ــق الرحــم، وتعال ــي عن ــاخ ف ــة إنتف ــة الصحي العامل
ــة  ــا المضــادات الحيوي ــع إعطائه ــل م ــى للحم ــة اأول ــي اأشــهر الثاث ــغ للرحــم ف تفري

ــبة. المناس

18 اإجهاض : يعني توقف الحمل أو إنتهائه قبل اأسبوع الثامن والعشرين من الحمل)مدة الحمل الطبيعي 38-40 أسبوع( عندما يولد الجنين قبل 

اأسبوع 28 من بداية الحمل فإن وادته تسمى إجهاضًا.
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 إجهاض غير كامل وعاماته هي:	

النزيــف الشــديد، طــرد جــزء مــن مكونــات الحمــل وبقــاء جــزء بالرحــم، مــن الفحــص 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــة ف ــم، والمعالج ــق الرح ــاخ عن ــة إنتف ــة الصحي ــد العامل ــريري تج الس
تتطلــب اللجــوء الســريع إلــى المرفــق الصحــي المؤهــل للحصــول علــى خدمــات طبيــة 

جيــدة.

 اإجهاض الكامل وعاماته هي:	

ــن الفحــص الســرير تجــد  ــف وم ــة النزي ــن الرحــم، قل ــات الحمــل م طــرد كل مكون
العاملــة الصحيــة إنغــاق عنــق الرحــم وصغــر حجــم الرحــم وبالموجــات الصوتيــة يبيــن 
عــدم وجــود بقايــا للحمــل فــي داخــل الرحــم، وفــي هــذه الحالــة تحتــاج المــرأة إلــى 
عــاج معيــن وقــد تعطــى لهــا أقــراص مســاعدة علــى إنقبــاض الرحــم ومضــادات حيويــة 

مناســبة.

 اإجهاض المنسي وعاماته هي:	

توقــف الحمــل عنــد النمــو، صغــر حجــم الرحــم وزوال أعــراض الحمــل، ومــن الفحــص 
ــى  ــوء إل ــرأة باللج ــج الم ــن، وتعال ــاة بالجني ــود حي ــدم وج ــن ع ــة يبي ــات الصوتي بالموج

ــة. الطبيبــة المختصــة فــي مرفــق صحــي مؤهــل بصــورة ضروريــة وعاجل

 اإجهاض المتكرر:	

إذا تكرر اإجهاض ثاث مرات متتالية أو أكثر .

 اإجهاض العفن وأسبابه:	

حــدوث إلتهــاب بمكونــات الحمــل داخــل الرحــم، حــدوث محاولــة لإجهــاض متعمــدة 
بوســائل غيــر معقمــة لهــذا يصاحبــه إرتفــاع فــي درجــة حــرارة الجســم مــع زيــادة ســرعة 
النبــض وخــروج إفــرازات مهبليــة ذات رائحــة كريهــة وتعالــج المــرأة بصــورة عاجلــة فــي 

مرفــق صحــي مؤهــل نظــرًا لخطــورة الحالــة.

أسباب اإجهاض:

أســباب وراثيــة فــي 3- 5 % مــن الحــاات وتمثــل 70% مــن اإجهاضــات الحادثــة فــي الثاثــة 	 
اأشــهر اأولــى مــن الحمــل و 30% فــي إجهاضــات الثاثــة أشــهر الثانيــة مــن الحمــل.

خلل في الرحم ويشكل هذا النوع من اأسباب تقريبًا %15-10.	 

إلتصاقات داخل الرحم ناجمة عن إلتهابات أو تدخات جراحية سابقة.	 

األياف الرحمية بسبب موقعها في الرحم.	 
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ــن أن 	  ــابقة ويمك ــات الس ــررة واإجهاض ــال المتك ــن اأحم ــم ع ــم الناج ــق الرح ــاء عن إرتخ
ــم. ــق الرح ــط عن ــة رب ــة بعملي ــذه الحال ــي ه ــرأة ف تســتفيد الم

أســباب هرمونيــة وهــي تشــكل 10-15% مــن اأســباب كنقــص إفــراز هرمــون البروجســترون 	 
او اإصابــة بالــداء الســكري أو إضطرابــات التبويــض.

إصابــات جرثوميــة أو فيروســية مثــل اإصابــة بــداء القطــط أو الحصبــة األمانيــة أو الهربــس 	 
ــرض  ــل التع ــة مث ــباب بيئي ــة وأس ــل البكتيري ــات المهب ــرى كإلتهاب ــباب أخ ــاء( وأس )اللح
لإشــعاع بكميــات كبيــرة أو العــاج الكيمــاوي للســرطان أو التدخيــن أو تنــاول الكحوليــات 
ــات  ــرض للصدم ــا أو التع ــاص وغيره ــر والرص ــاز التخدي ــة كغ ــواد كيميائي ــرض لم أو التع

ــل. ــة كالضــرب والســقوط والحمــل الثقي القوي

أســباب تتعلــق بجهــاز المناعــة كوجــود اأجســام المضــادة وإختافــات فــي فصائــل الــدم... 	 
الــخ، وإذا حــدث بشــكل ذاتــي )دون تدخــل جراحــي( وغالبــًا يكــون فــي اأشــهر اأولــى مــن 
الحمــل، وأمــا اإجهــاض الناتــج بواســطة تدخــل خارجــي بأشــكال عــدة )كيميائيــة- نباتيــة 

- أدوات طبيــة... الــخ( فهــو إجهــاض مرضــي وأســبابه كثيــرة نذكــر منهــا:

- تشوهات خلقية. - أسباب عاجية     

- أســباب اعتــداء )جنائيــة( ... الــخ. واإجهــاض )الجنائــي( يعــرض المــرأة إلــى مضاعفــات 
ــم  ــززت المفاهي ــا إذا تع ــة منه ــن الوقاي ــة يمك ــات مزمن ــة أو مضاعف ــرة بالصح خطي

الصحيــة الخاصــة بالصحــة اإنجابيــة عنــد المجتمــع.

المؤشرات ااحصائية والسكانية:

تقــدر حــاات اإجهــاض بأكثــر مــن خمســين مليــون حالــة فــي العالــم وكانــت نتيجــة لذلــك وفــاة 
مئتــي ألــف حالــة مــن اأمهــات، يحــدث اإجهــاض فــي 5% مــن حــاات الحمــل.

7- اإورام التي تصيب الجهاز التناسلي والثدي

التعريف:

مجموعة اأمراض واأورام الحميدة والخبيثة الشائعة.

الرسائل الرئيسية:

ــة  ــة والكشــف المبكــر والمعالجــة مــن اأورام الخبيث ــة الوقاي )1( مــن عناصــر الصحــة اإنجابي
والحميــدة )الســرطانات( التــي تصيــب الجهــاز التناســلي واأعضــاء المرتبطــة بــه، أو لهــا عاقــة 

ــة اإنجــاب كالثــدي. بعملي
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ــن  ــي 95% م ــف حوال ــذي يكش ــدي وال ــي للث ــص الذات ــة الفح ــم طريق ــرأة أن تتعل ــى الم )2( عل
ــاات. الح

)3( علــى كل امــرأة ممارســة فحــص الثــدي بنفســها مــن العمــر 20 ســنة فأكثــر ، ويتــم الفحــص 
فــي اأســبوع الــذي يلــي الطمــث )الــدورة الشــهرية( مــا قبــل ســنة الضهــي )اليــأس - اأمــان(، أو 

فــي مطلــع كل شــهر للنســاء بعــد ســن الضهــي )اليــأس(..

)4( عنــد حــدوث تغيــرات فــي حلمــة الثــدي، أو خــروج دم أو إفــرازات )غيــر حليــب اإرضــاع إذا 
كانــت ترضــع طفلهــا(، يجــب التوجــه بصــورة عاجلــة إلــى المرفــق الصحــي لعــرض حالتهــا علــى 

الدكتــورة المختصــة.

ــق الرحــم، ســرطان الرحــم،  ــدي، ســرطان عن ــدى النســاء ) ســرطان الث )5( أهــم الســرطانات ل
ــد الرجــال. ســرطان المبيــض( وســرطان البروســتات عن

الحقائق المساندة:

تحتــل اأورام الســرطانية المرتبــة اأولــى مــن حيــث الخطــورة أنهــا تتفشــى فــي الجســم لتعطــل 
عمــل الخايــا فــي اأعضــاء المختلفــة وتــؤدي إلــى الوفــاة.

المــرأة بيــن )20-40( ســنة تفحــص ثدييهــا مــرة فــي الشــهر، وفــي المستشــفى مــرة كل ثــاث 
ســنوات، تقــل إلــى مــرة كل )ســنة( للمــرأة بعــد ســن اأربعيــن مــن العمــر.

ا يوجد حتى اآن سبب واحد للسرطان ولكن هناك عدة عوامل متعددة نذكر منها:

• عوامل وراثية   	

• التدخين	

• التعرض لإشعاعات	

• تلوث الماء والهواء والغذاء	

• التعرض لبعض المواد الكيميائية الموجودة في المبيدات والملونة في اأطعمة.	

• استعمال الهرمونات بطريقة غير صحيحة وباد مراقبة.	

• التوتر والضغط النفسي.	

• السمنة الزائدة وزيادة نسبة الدهون في الغذاء	

بعض أنواع الفيروسات المسببة أثاليل اأعضاء التناسلية ...الخ

اإكتشــاف المبكــر للســرطانات يتــم بالفحــص الذاتــي للثــدي، أو الفحــص الطبــي، أو التصويــر 
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اإشــعاعي للثــدي وبشــكل عــام يجــب اللجــوء إلــى الخدمــات الطبيــة عنــد حالــة الشــك أو وجــود 
اأعــراض التاليــة لــدى المــرأة :

نزيف مهبلي 	 

إفرازات مهبلية غير طبيعية .	 

صعوبة أو آلم عند الجماع أو التبول.	 

آلم في منطقة الحوض.	 

ظهور أورام أو كتل غريبة على الثدي.	 

إفرازات من حلمة الثدي غير الحليب.	 

لدى الرجال أعراض وعامات مرض غدة البروستات تتمثل في :

تدفق البول بضغط وبطء .	 

التبول بطريقة متقطعة.	 

استمرار نزول نقاط بولية بعد اإنتهاء من التبول.	 

الشعور بالحاجة لإسراع بالتبول وعدم التحكم بالبول.	 

كثرة عدد مرات التبول ... الخ.	 

المؤشرات ااحصائية والسكانية:

المعلومــات الدوليــة المتوفــرة عــن عــدد الحــاات لمــرض ســرطان الثــدي فــي العالــم تشــير إلــى 
أنــه يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة، وبالنســبة للنســاء يعتبــر ســرطان الثــدي الســرطان اأول حيــث 

يمثــل 22% مــن بيــن كل الســرطانات فــي نســاء العالــم. 

يأتــي بعــده ســرطان الرحــم كثانــي أكثر أمــراض الســرطانات شــيوعًا بيــن النســاء. هــذه اأرقام 
ــة والمعالجــة  ــي خصصــت لبرامــج التشــخيص والوقاي ــود والمــوارد الت ــررت كل الجه ــة ب المخيف
المبكــر ة. إضافــة إلــى ذلــك، المعلومــات المتوفــرة مــن بعــض الــدول الناميــة توضــح أن معــدل 
ــة اليمنيــة فيمكــن  اإصابــات الجديــدة للنوعيــن مــن الســرطان فــي تزايــد. أمــا فــي الجمهوري
الرجــوع إلــى المراكــز الرئيســية 19 للحصــول علــى المعلومــة الدقيقــة والصحيحــة. ولكــن بالنظــر 
ــة والفحــص  ــات للمراقب ــة تأســيس خدم ــإن الضــرورة تســتدعي أهمي ــة ف ــات الدولي ــى المعلوم إل

المبكــر لســرطان الثــدي.

19  مركز اأورام بهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي في صنعاء
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8- المشاكل الصحية ما بعد سن اإنجاب للمرأة 

التعريف:

مجموعة اأمراض البدنية والنفسية وااجتماعية التي تصيب المرأة بعد سن اإنجاب.

الرسائل الرئيسية 

لتخفيف وتجنب المشاكل الصحية بعد سن اإنجاب ينصح بما يلي:

)1( تجنب البدانة )السمنة(.

)2( ممارسة الرياضة.

)3( اامتناع عن التدخين والمنبهات.

)4( اإشتراك باأنشطة الدينية والثقافية وااجتماعية...الخ.

)5( إجراء الفحوصات الطبية الدورية.

الحقائق المساندة:

إن اإنتقــال مــن ســن اإنجــاب إلــى مــا بعــده هــي نقطة تحــول بالغــة اأثــر علــى الوضــع ااجتماعي 
للمــرأة. كمــا تصاحبــه إختــاات وظيفيــة وأمــراض يشــمل أثرهــا الســلبي جميــع أفــراد اأســرة. 
والمشــاكل الصحيــة بعــد ســن اإنجــاب للمــرأة )توضيــح لبعــض اأمثلــة إختــاات وأمــراض مــا 

بعــد ســن اإنجــاب ( هــي :

القلق.	 

اإحباط واليأس.	 

هشاشة العظام.	 

سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.	 

مشــاكل الصحــة اإنجابيــة لمــا بعــد ســن اإنجــاب تتأثــر بشــكل كبيــر بمــدى جــودة الخدمات 
ــي ونتائجــه  ــة للنســاء فــي ســن مبكــر. فهبــوط الرحــم، ســلس البــول، الناســور المهبل الصحي
المرهقــة هــي أمثلــة لمشــاكل صحيــة ظهــرت بعــد ســن اإنجــاب ولكــن مســبباته تكــون قــد 

نشــأت فــي ســن مبكــر نتيجــة لقصــور  أو إنعــدام الخدمــات التوليديــة.

وقــد أجريــت فــي العــام 1990م أربــع دراســات مســتقلة نصــت نتائجهــا علــى أن النســاء اللواتــي 
لــم يحصلــن علــى خدمــات صحيــة جيــدة وكافيــة لمواكبــة ســن مــا بعــد اإنجــاب غالبــًا مــا 
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تظهــر عليهــن أعــراض الجهــد المفــرط واإختــاات الوظيفيــة )الفيســولوجية(.

ــات  ــاف وا يســتطيعون الوصــول للخدم ــي اأري ــار الســن يعيشــون ف ــة كب ــأن غالبي وا ننســى ب
الصحيــة المتمركــزة غالبــًا فــي المــدن نظــرًا لضعفهــم وُبعدهــا عنهــم. كمــا ا توجــد معلومــات 
عــن اإضطرابــات المتعلقــة بمــا بعــد ســن اإنجــاب فــي اليمــن، لكــن هــذه الجوانــب تعتبــر ذات 

أهميــة فــي برنامــج الصحــة اإنجابيــة.

تشــهد حيــاة المــرأة تغيــرات جســدية ونفســية تختلــف بإختــاف المراحــل العمريــة التــي تمــر بهــا 
مــن مرحلــة البلــوغ والــزواج والحمــل والــوادة، كمــا أن فتــرة مــا بعــد ســن اإنجــاب بيــن عمــر 

45-50 ســنة تتمثــل فــي إنقطــاع الــدورة الشــهرية ممــا ينتــج عنــه مــا يلــي:

نوبات سخونة مفاجئة وتعرق.	 

اآأم في الظهر والصدر والمفاصل.	 

إنتفاخ في البطن وزيادة في الوزن.	 

نعاس وكسل.	 

توتر عصبي وأرق.	 

شعور باإكتئاب.	 

اإجراءات للتخفيف من حدة إنقطاع الطمث:

ــار - 1 ــان والخض ــب واأجب ــًا الحلي ــيوم وخصوص ــي بالكالس ــذاء الغن ــاول الغ ــن تن ــر م اإكث
ــلطة. ــر والس ــبانخ والجرجي كالس

تجنب المأكوات الحارة التي تحتوي على بهارات وبسابس.- 2

اإبتعاد عن شرب القهوة والشاي والمواد المنبه.- 3

اإمتناع عن التدخين.- 4

ممارسة الرياضة بإنتظام كالمشي للتخفيف من آآم الظهر والمفاصل والشعور بالنشاط.- 5

ا يحبذ المعالجة بالهرمونات أنه يزيد من إحتمال حدوث سرطان.- 6

تجنــب إســتخدام اأدويــة لمعالجــة إلتهــاب المفاصــل وأمــراض القلــب لمــدة طويلــة أنهــا تزيــد - 7
ــن هشاشــة العظام. م
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9- اأمراض المنقولة جنسيً

التعريف:

ــن شــخصًا مصــاب أو  ــق ااتصــال الجنســي بي ــن طري ــة أساســية ع ــل بصف ــة تنتق ــراض معدي أم
ــر مصــاب. ــرض وشــخص أخــر غي ــل لمســبب الم حام

الرسائل الرئيسية:

)1( اأمــراض المنقولــة جنســيًا تصيــب الذكــور واإنــاث علــى الســواء ومضاعفاتهــا خطيــرة إذا لــم 
تعالــج مبكــرًا وأخــذ الوقايــة منهــا.

)2( اأمراض المنقولة جنسيًا يمكن نقل العدوى من الزوجة إلى الزوج والعكس.

)3( اأم المصابة بعدوى اأمراض المنقولة جنسيًا يمكن أن تعدي جنينها.

)4( اأمراض المنقولة جنسيًا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وإلى الموت.

)5( بعض اأمراض المنقولة جنسيًا تظل عديمة اأعراض وا سيما في النساء.

الحقائق المساندة:

ــراض  ــس تســمى اأم ــق الجن ــل عــن طري ــرة تنتق ــراض كثي ــاك أم ــرف أن هن ــا أن نع يجــب علين
ــا: ــة جنســيًا أهمه المنقول

• اإيدز	

• الزهري	

• السيان	

• إلتهاب الكبد الوبائي البيئي	

• داء المتدثرات	

• الحا التناسلي	

• القرصة اللبنية اللينة	

• قمل العانة	

• داء اابيضاض	

• جرب اأعضاء التناسلية.	

• داء المشعرات.... الخ	
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بعض اأمراض الجنسية تحدث تلف في القلب أو الدماغ )الزهري( أو الموت )اإيدز(.

تنتقــل العــدوى المنقولــة جنســيًا والتــي تســببها الجراثيــم مــن شــخص مصــاب بهــا إلــى شــخص 
ــدوى  ــراض الع ــاوت أع ــد تتف ــدًا وق ــار ج ــعة اإنتش ــي واس ــاع، وه ــة الجم ــد ممارس ــح عن صحي

ــة جنســيًا وتشــمل: المنقول

خروج اإفرازات من القناة البولية أو من المهبل.	 

اإحساس بالحرقة أثناء التبول.	 

ظهور عقد ليمفاوية متورمة.	 

طفح جلدي وتقرحات.	 

فقــدان الخصوبــة )العقــم( مــن الممكــن أن تؤثــر العــدوى علــى خصوبــة المريــض، فقــد 	 
ثبــت فــي بعــض الحــاات المرضيــة أن العــدوى باأمــراض المنقولــة جنســيًا تــؤدي إلــى 
عــدم قــدرة الرجــال والنســاء علــى إنجــاب اأطفــال )العقــم الثانــوي(، ويصاحــب ذلــك 

عنــد الرجــال قــذف مؤلــم عنــد ااتصــال الجنســي.

ومن الحاات المرضية الشائعة لأمراض المنقولة جنسيًا:

إلتهابات الحوض المزمنة عند النساء.	 

سرطان عنق الرحم في حالة اإصابة بفيروسات معينة.	 

آآم مزمنة في أسفل البطن عند النساء.	 

اإسقاطات المتكررة.	 

الوفاة.	 

الحمل خارج الرحم )الحمل المنتبذ(.	 

إصابة عيني الوليد بالرماد مما يؤدي إلى العمى.	 

مشاكل في اأوعية الدموية واأعصاب.	 

التشوهات الٌخلقية عند اأطفال.	 

من النماذج الطبية إنتقال فيروس الكبد ومتازمة عوز المناعة المكتسبة:
إقامة عاقات جنسية مع شخص مصاب بفيروس الكبد.	 

نقل دم ملوث بفيروس الكبد.	 
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اأدوات الحادة الثاقبة للجلد الملوثة بالفيروس.	 

المخدرات إستخدام الحقن الملوثة من شخص إلى أخر.	 

من اأم الحامل إلى جنينها أثناء الحمل أو ما حول الوادة.	 

المؤشــرات ااحصائيــة والســكانية حــول اإيــدز )مســح صحــة اإســرة لعــام 2013م( 
يوضــح اآتــي:

• 72,9 % من النساء سمعن عن مرض اإيدز.	

• 66 % من النساء يعرفن أن ممارسة الجنس مع الزوج المصاب ينقل مرض اإيدز.	

• 64,7 % من النساء يعرفن أن نقل الدم أحد وسائل نقل مرض اإيدز.	

• ــة 	 ــازل أو الواقــي الذكــري أحــد وســائل الوقاي 28,4 % مــن النســاء فقــط يعرفــن أن الع
مــن اإيــدز.

• 18,4 % من النساء فقط يعرفن مكان إجرى فحص فيروس نقص المناعة اإيدز.	

10- متازمة عوز المناعة المكتسبة )اإيدز(

التعريف20:

متازمــة مجموعــة مــن اأعــراض والعامــات التــي تظهــر علــى الشــخص المصــاب عندمــا يهاجــم 
الفيــروس جهــازه  المناعــي.

الرسائل الرئيسية:

)1( كل النــاس قــد يكونــوا معرضيــن لإصابــة بمــرض اإيــدز، والمعرفــة عــن اإيــدز  ضــرورة 
ملحــة.

)2( إبتعــوا المواقــف والســلوكيات اآمنــة فهــي أهــم طــرق الوقايــة مــن جميــع اأمــراض المنقولــة 
. جنسيًا

ــذا  ــن ه ــع م ــرتكم والمجتم ــكم وأس ــة أنفس ــدز بحماي ــدوى اإي ــن ع ــة ع ــلحوا بالمعرف )3( تس
ــرض. الم

)4( ا ُيحــرم المصــاب بفيــروس اإيــدز عــن ممارســة حياتــه الطبيعيــة )بحســب الضوابــط الشــرعية 
والقانونيــة(. بمعنــى آخــر مريــض اإيــدز يجــب أن ا يمــارس ضــده »وصمــة« أو »تمييــز«.

20  اإيدز ينتج عن العدوى بفيروس صغير يهاجم الجهاز المناعي في جسم اإنسان ويدمره فيصبح المصاب عرضه لأمراض القاتلة. العوز المناعي الضعف الشديد في 

قدرة الجسم على الدفاع عن نفسة ضد اأمراض، المكتسب ترجع إلى حقيقة أن اإصابة بفيروس اإيدز ليس وراثيًا ولكن تسببه سلوكيات وظروف خال الحياة.
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)5( ينتقــل فيــروس اإيــدز مــن المصــاب إلــى آخــر ســليم بنســبة عاليــة خــال ااتصــال الجنســي 
)الجمــاع( مــع شــخص مصــاب.

الحقائق المساندة:

تــم اكتشــاف أول حالــة مرضيــة لإيــدز عــام 1981م فــي الوايــات المتحــدة اأمريكيــة ثــم تــم 
ــاات  ــى الح ــفت أول ــة أكتش ــة اليمني ــي الجمهوري ــام 1983م، وف ــي ع ــروس ف ــى الفي ــرف عل التع

ــي عــام 1987م . ــة البشــري )HIV( ف ــروس عــوز المناع ــة بفي المصاب

اإيــدز مــرض عضــال ا ســبيل للشــفاء منــه حتــى اآن، وطــرق إنتقــال العــدوى يمكــن الوقايــة 
ــدز،  ــن اإي ــاة م ــف المعان ــن أن تخف ــي يمك ــة الت ــر الطبي ــض العقاقي ــاك بع ــن هن ــا، ولك منه
المصابــون باإيــدز يفقــدون الكثيــر مــن الــوزن والبعــض منهــم تعــوده الحمــى مــرة بعــد أخــرى، 
ــة مــن  ــة فــي أماكــن مختلف أو اإســهال بصــورة مســتمرة أو التقرحــات وتضخــم العقــد الليمفاوي
الجســم. مــن غيــر الممكــن معرفــة مــدى إذا كان الشــخص يحمــل فيــروس نقــص المناعــة فــي 
دمــه أم ا  مــن خــال النظــر إليــه ولــن يتــم التحقــق مــن وجــود الفيــروس إا عــن طريــق فحــص 
الــدم، تظهــر عامــات اإيــدز علــى الشــخص المصــاب بعــد فتــرة طويلــة قــد تصــل إلــى )15( ســنة 

عنــد البالغيــن و)5( ســنوات عنــد اأطفــال الصغــار.

توجد أربع طرق لنقل فيروس اإيدز وهي:

ااتصال الجنسي مع شخص مصاب بالفيروس وآخر سليم.	 

نقــل دم يحتــوي علــى فيــروس اإيــدز )ملوث(،وعنــد زراعــة اأعضــاء مــن شــخص مصــاب 	 
بالفيــروس إلــى آخــر ســليم.

يمكــن أن ينتقــل إلــى اآخريــن عبــر الجــروح بــأدوات ملوثــة بالفيروس فــي أماكــن متعددة 	 
ــة  ــاء عملي ــات الحاقــة، تعاطــي المخــدرات، أثن ــة، صالون ــة الملوث ــر المعــدات الطبي )عب

الختــان بــأدوات ملوثــة بالفيــروس، أثنــاء الحجامــة والوشــم بــأدوات ملوثــة بالفيــروس(.

قــد ينتقــل الفيــروس أيضــًا مــن اأم الحامــل إلــى جنينهــا أثنــاء الحمــل والــوادة أو بعــد 	 
الــوادة أثنــاء الرضاعــة الطبيعيــة.

طرق ا تنقل مرض اإيدز:

ا يمكــن للعطــس أو الســعال أو المصافحــة أن تســبب نقــل فيــروس عــوز المناعــة البشــري المســبب 
لمــرض اإيــدز، وا ينتقــل خــال المخالطــة أو المجالســة أو ااتصــاات الشــخصية فــي محيــط اأســرة 
أو العمــل اإجتماعــي أو مــن خــال بيئــة العمــل أو خــال المشــاركة فــي اأكل أو الشــرب أو اســتخدام 
وســائل المواصــات العامــة أو خــال أحــواض الســباحة وحنفيــات الميــاه أو عبــر أجهــزة الهاتــف أو عــن 
طريــق المابــس ولــدغ الحشــرات، كمــا أن حضــر إكتســاب الفيــروس خــال تقبيــل الفــم المفتــوح 
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أو المجــروح يعتبــر منخفــض جــدًا جــدًا. إعلمــوا أن الحشــرات قــد تــؤذي بلســعها ولكنهــا وا تنقــل 
فيــروس اإيــدز  إلــى اآخريــن.

ا تحرمــوا حامــل فيــروس اإيــدز مــن الحضــور إلــى المناســبات ااجتماعيــة )فــا يمكــن أن ينقــل 
ــارة مريــض اإيــدز ورفــع معنوياتــه  ــا زي الفيــروس إلــى اآخريــن بمجــرد حضــوره، كمــا يجــب علين

فهــذا واجــب إنســاني وأخــوي(.

نعم للوقاية من اإيدز ... ا للتمييز ضد مرضاه

المؤشرات ااحصائية والسكانية:

ــإن  ــة اأمــم المتحــدة )UNSD( ف ــدز ومنظم ــي لمكافحــة اإي ــة البرنامــج الوطن بحســب إحصائي
ــي  ــدز ف ــغ نســبة إنتشــار اإي ــى، إذ تبل ــدول ذات اإنتشــار اأدن ــن ال ــف م ــى اآن تصن ــن حت اليم
اليمــن 0,04%   ، تــم إكتشــاف 2988 حالــة فــي اليمــن وتســجيلها حتــى عــام 2010م لــدى البرنامــج 
ــي  ــي تعان ــع المشــكات الت ــة جنســيًا، لكــن م ــراض المنقول ــدز واأم ــة اإي ــي لمكافح الوطن
منهــا اليمــن منــذ عــام 2011م تقــدر اأمــم المتحــدة أن هــذا الرقــم قــد يصــل إلــى )10796( حالــة 
فــي اليمــن عــام 2016. أكثــر مــن نصــف هــذه اإصابــات هــم يمنيــون )أكثــر مــن النصــف مــن 

الذكــور(.

منــذ عــام 2000م وحتــى عــام 2005م بلــغ عــدد اأطفــال المصابيــن بفيــروس اإيــدز )48( طفــًا 
ــدز  ــي لمكافحــة اإي ــر مــن المعلومــات يمكــن ااتصــال بالبرنامــج الوطن ــى كثي وللحصــول عل
واأمــراض المنقولــة جنســيًا علــى تلفــون 01/562673 أو 01/562674، كمــا تقــدر منظمــة الصحــة 
العالميــة أنــه مقابــل  حالــة مســجلة هنــاك مــن 10-15 حالــة غيــر ُمعلنــة وبالتالــي فمــن المحتمــل 
ــة  ــة لإصاب ــر قابلي ــن )12000( شــخصًا، النســاء أكث ــي اليم جــدًا أن يتجــاوز عــدد الحــاات ف
ــى جنينهــا  ــروس قــد تنقــل العــدوى إل ــة بالفي ــدز، والمــرأة الحامــل والمصاب ــروس اإي بعــدوى في

بنســبة %40-30.

حاات اإيدز بالجمهورية اليمنية

وجــد أن معظــم الحــاات حوالــي 80% ناتجــة عــن ااتصــال الجنســي، واأخــرى 20% ناجمــة عــن 
نقــل دم ملــوث أو إنتقــال الفيــروس مــن اأم إلــى جنينهــا.

تصنــف اليمــن كأحــد الــدول التــي يعتبــر فيهــا مــرض نقــص المناعــة المكتســب اأقــل إنتشــارًا، 
ــة  ــدة مصاب ــة مؤك ــاك 1810 حال ــأن هن ــدز  ب ــي لإي ــج الوطن ــات البرنام ــير إحصائي ــث تش حي
بفيــروس نفــص المناعــة المكتســب، منهــم 34% نســاء )ديســمبر 2005م( وســجلت 503 حالــة إيــدز  
ــي  ــه الوضــع ف ــا هــو علي ــر مم ــل بكثي ــات أق ــأن هــذه البيان ــد ب ــو 2006م(.  ولكــن يعتق )يوني
الواقــع، حيــث يقــدر كل مــن البرنامــج الوطنــي لإيــدز وبرنامــج اأمــم المتحــدة لإيــدز ومنظمــة 

الصحــة العالميــة وجــود )12000( حالــة تعيــش بمــرض اإيــدز فــي اليمــن.
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مؤشرات حول انتشار العدوى المنقولة جنسيًا مسح 2013م

جملةريفحضرالمؤشرالرقم 

1
11,710,811,1عدوى منقولة جنسيًا

25,325,225,3لديهن إفرازات كريهة الرائحة من إجمالي من لديهن عدوى

2
8,45,18,2قرحة أو تورم في المهبل

90,663,972,9المعرفة باإيدز  نسبة النساء من سمعن عن اإيدز

أسئلة عامة:
س )16( لماذا يفضل تقديم الرضاعة الطبيعية إلى المولود مباشرة بعد الوادة؟

س )17( ما يقصد بالرضاعة الطبيعية؟
س )18( لبن اأم الغذاء اأمثل للرضيع.. أذكر فوائد لبن اأم لكل من اأم والطفل؟

س )19( هل عرفت أنواع العقم؟ ما أهمية فحص الزوجين عند المعالجة؟
س )20( كم أنواع اإجهاض وما هي أسباب كل نوع؟

س )21( هل فحص الثديين الذاتي مهم، لماذا؟
س )22( هل سمعت عن أمراض البروستات؟

ــد الذكــر   ــاز التناســلي عن ــأورام الجه ــة ب ــض نســبة اإصاب ــل يمكــن تخفي س )23( ه
ــى؟ واأنث

س )24( المشكلة الصحية ما بعد سن اإنجاب شائعة، هل يمكن بالرياضة والتغذية الجيدة  
المتوازنة وإتباع اأنماط الصحية تخفيف حدتها؟

س )25( هل يمكن مناقشة اأمراض المنقولة جنسيًا مع اآخرين؟
س )26( أذكر أنواع اأمراض المنقولة جنسيًا؟

س )27( هل مشكلة اأمراض المنقولة جنسيًا شائعة في المجتمع اليمني؟
س )28( ماذا تعرف عن متازمة عوز المناعة المكتسبة )اإيدز(؟

س )29( ما هي الطرق التي ا تنقل العدوى بفيروس اإيدز؟
س )30( ما هي طرق العدوى بفيروس اإيدز؟

س )31( ما أثار » الوصمة والتمييز« على مرضى اإيدز؟
س )32( ناقش ما يلي » ا للتمييز ضد مريض اإيدز«؟

س )33( هل مرض اإيدز مشكلة ذات أبعاد صحية،اجتماعية في الجمهورية اليمنية؟



 

الفصل اأول: ااتصال وأهميته في التوعية حول 

المفاهيم السكانية

الفصل الثاني : أدبيات الخطابة ، الدروس المسجدية

الفصل الثالث : نماذج ُخطب الجمعة
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الفصل اأول

ااتصال وأهميته في التوعية حول المفاهيم السكانية

عالــم اليــوم هــو عالــم ااتصــال فيــه صــار العالــم كقريــة صغيــرة، فااتصــال ضــرورة إنســانية 
لتماســك اأفــراد والجماعــات والشــعوب، وااتصــال يمكــن المجتمــع من المشــاركة فــي الخبرات 
واأفــكار، كمــا يولــد عمليــة التفاعــل ااجتماعــي مــن أجــل حــل مشــكات المجتمعــات، وكل 
داعيــة أو خطيــب يأمــل ويبحــث فــي إقنــاع جمهــوره وكســب قلوبهــم وإقناعهــم بمــا يــراه صوابــًا، 
وأيســر الطــرق إلــى ذلــك يعتمــد علــى فمهــه لقضايــا ااتصــال وخاصــة ااتصــال الجماعــي، فهــو 
يواجــه الفئــة المســتهدفة)الجمهور( وجهــًا لوجــه، ووظائــف ااتصــال عديــدة نذكــر منها:)وظائــف 
توعيــة وإرشــاد، اجتماعيــة، سياســية، فكريــة(. كمــا أن مــن خصائــص ااتصــال أنهــا عمليــة 

دينامكيــة، مســتمرة، دائريــة، متجــددة ومعقــدة، ذات آثــار ثابتــة وســريعة اإنتشــار(.

ــد،  ــض أو محاي ــد أو راف ــن مؤي ــاس بي ــث الن ــة حدي ــة اليمني ــكانية بالجمهوري ــم الس إن المفاهي
ومــن هنــا تكمــن الصعوبــة فــي ايصــال المفاهيــم الســكانية للمجتمــع، ولقــد شــّرف اه ســيدنا 
محمــد ملسو هيلع هللا ىلص  بمعجــزات كثيــرة فــي جميــع المجــاات ومنهــا علــم ااتصــال فأعطــي مــن الصفــات 
والمهــارات مــا لــم ينلــه بشــر حتــى أوصــل الرســالة ونصــح اأمــة فجــزاه اه عنــا خيــر الجــزء، 
ــُم  ــْم َوُيَعلُِّمُه يِه ــِه َوُيَزكِّ ــْم آَياِت ــو َعَلْيِه ــْم َيْتُل ْنُه يِّيــَن َرُســوًا مِّ ــَث ِفــي اُأمِّ ــِذي َبَع قــال تعالــى: }ُهــَو الَّ

ِبيــن{21. ــُل َلِفــي َضــَاٍل مُّ ــوا ِمــن َقْب ــَة َوِإن َكاُن ــاَب َواْلِحْكَم اْلِكَت

وإن جــاز لنــا تطبيــق مفهــوم ااتصــال علــى رســالة ســيدنا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص - )الوحــي( نجــده نموذجــًا 
متكامــًا لاتصــال الحديــث والمكتمــل، عناصــره هــي:

ــِذي  - المرســل )المصــدر(: فــكان المرســل هــو الحــق ســبحانه وتعــال، قــال تعالــى: }ُهــَو الَّ
ــَة َوِإن  ــاَب َواْلِحْكَم ــُم اْلِكَت ــْم َوُيَعلُِّمُه يِه ــِه َوُيَزكِّ ــْم آَياِت ــو َعَلْيِه ــْم َيْتُل ْنُه ــَن َرُســوًا مِّ يِّي ــَث ِفــي اُأمِّ َبَع

ِبيــن{22. َكاُنــوا ِمــن َقْبــُل َلِفــي َضــَاٍل مُّ

ِ َوَرُســوِلِه َوالنُّــوِر  - الرســالة : القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــر، قــال تعالــى: }َفآِمُنــوا ِبــاهَّ
ُ ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َخِبيــر{23 الَّــِذي َأنَزْلَنــا َواهَّ

ِنيًرا{24 ِ ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا مُّ - المبلغ للرسالة: سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، قال تعالى: }َوَداِعًيا ِإَلى اهَّ

ــاِس َبِشــيًرا َوَنِذيــًرا  ــًة لِّلنَّ - المســتقبل: كل بنــي البشــر، قــال تعالــى: }َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإاَّ َكافَّ
َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس َا َيْعَلُمــون{25 ، فظهــرت ااســتجابة، قــال تعالــى: }َوالَِّذيــَن اْســَتَجاُبوا ِلَربِِّهــْم 
ــا َرَزْقَناُهــْم ُينِفُقــون{26، وحــدث التغييــر وهــو خاتمــة  ــَاَة َوَأْمُرُهــْم ُشــوَرى َبْيَنُهــْم َوِممَّ َوَأَقاُمــوا الصَّ

21  سورة الجمعة - اآية 2

22  سورة الجمعة - اآية 2

23  سورة التغابن - اآية 8

24  سورة اأحزاب - اآية 46

25  سورة سبأ - اآية 28

26  سورة الشورى - اآية 38
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وغايــة ااتصــال لتغييــر المفاهيــم و ااتجاهــات والســلوك لديهــم، فوصفهــم الحــق ســبحانه بقولــه 
ــٍة ُأْخِرَجــْت ِللنَّــاِس َتْأُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َوَتْنَهــْوَن َعــِن اْلُمنَكــِر َوُتْؤِمُنــوَن ِبــاّهِ  تعالــى: }ُكنُتــْم َخْيــَر ُأمَّ

ْنُهــُم اْلُمْؤِمُنــوَن َوَأْكَثُرُهــُم اْلَفاِســُقون{27. َوَلــْو آَمــَن َأْهــُل اْلِكَتــاِب َلــَكاَن َخْيــًرا لَُّهــم مِّ

ااتصــال يعنــي28: إلتقــاء العقــول، تفاعــل اجتماعــي، المشــاركة فــي الحديــث، نقــل المعلومــة 
واأفــكار والمشــاعر مــن شــخص إلــى آخــر أو أخــرون والعكــس صحيــح ، مــن خــال الرمــوز 

اللفظيــة واإشــارات غيــر اللفظيــة.

أشكال ااتصال: 

• اتصال لفظي )منطوق أو مكتوب(	

ــر وســائل  ــو أكث ــكام ه ــة، وال ــة المتداول ــة الكتاب ــة ولغ ــات المنطوق ــه الكلم يقصــد في
ــة  ــكام والفصاح ــن ال ــادة ف ــي إج ــان ف ــح اإنس ــا نج ــيوعًا، وكلم ــر ش ــال والتأثي ااتص
ــن  ــام: )إن م ــاة والس ــه الص ــال علي ــا ق ــر. وكم ــى التأثي ــدر عل ــا كان أق ــة كلم والباغ

ــحرا(. ــان لس البي
27  سورة آل عمران - اآية 110

28  الحوار: تبادل الحديث بين طرفين.

الجدل: إظهار بطان كام اآخر بدون حجة أوبالشغب والتموية.

المناظرة: المماثلة في المخاطبة كًا بحجة بغرض الوصول إلى الصواب.

المراء: الطعن في كام الغير إظهار خلل فيه.

الخصومة: لجاج الكام والتمادي بحق وبدون حق.

الحجة: الحديث بالحقائق واأدلة الساطعة.

تطبيقات قرآنية: 

ُسوِل ِإاَّ اْلَبَاُغ َواّلُ َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُمون{]سورة المائدة - اآية 99[. ا َعَلى الرَّ قال تعالى:}مَّ

ُح ِبَحْمــِدَك  َمــاء َوَنْحــُن ُنَســبِّ قــال تعالــى: }َوِإْذ َقــاَل َربُّــَك ِلْلَمَاِئَكــِة ِإنِّــي َجاِعــٌل ِفــي اَأْرِض َخِليَفــًة َقاُلــوْا َأَتْجَعــُل ِفيَهــا َمــن ُيْفِســُد ِفيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ

ــَم آَدَم اَأْســَماء ُكلََّهــا ُثــمَّ َعَرَضُهــْم َعَلــى اْلَمَاِئَكــِة َفَقــاَل َأنِبُئوِنــي ِبَأْســَماء َهـــُؤاء ِإن ُكنُتــْم  ــي َأْعَلــُم َمــا َا َتْعَلُمون)30(َوَعلَّ ُس َلــَك َقــاَل ِإنِّ َوُنَقــدِّ

ــَك َأنــَت اْلَعِليــُم اْلَحِكيــم{] ســورة البقــرة - اآيــات 32-30[. َصاِدِقيــن)31( َقاُلــوْا ُســْبَحاَنَك َا ِعْلــَم َلَنــا ِإاَّ َمــا َعلَّْمَتَنــا ِإنَّ

اِدِقين{] سورة هود- اآية32[. الجدل - قال تعالى: }َقاُلوْا َياُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلَنا َفْأَتِنا ِبَما َتِعُدَنا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ

َهــا  ــُل ِإَلْيــِه ِمــن ِســْحِرِهْم َأنَّ ُهــْم ُيَخيَّ َل َمــْن َأْلَقى)65(َقــاَل َبــْل َأْلُقــوا َفــِإَذا ِحَباُلُهــْم َوِعِصيُّ ُكــوَن َأوَّ ــا َأن نَّ ــا َأن ُتْلِقــَي َوِإمَّ قــال تعالــى: }َقاُلــوا َياُموَســى ِإمَّ

َتْسَعى{]ســورة طــه - اآيــات 65- 65[.

 جاء في الحديث الشريف عن رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ) أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأء وإن كان محقًا(.

قــال تعالــى: }ِإْذ َدَخُلــوا َعَلــى َداُووَد َفَفــِزَع ِمْنُهــْم َقاُلــوا َا َتَخــْف َخْصَمــاِن َبَغــى َبْعُضَنــا َعَلــى َبْعــٍض َفاْحُكــم َبْيَنَنــا ِباْلَحــقِّ َوَا ُتْشــِطْط َواْهِدَنــا ِإَلــى 

َراط{]ســورة ص- اآية22[. ــَواء الصِّ َس

ن نََّشاء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليم{]سورة اأنعام- اآية83[. ُتَنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ الحجة قال تعالى: }َوِتْلَك ُحجَّ

ــِذي ُيْحِيـــي َوُيِميــُت َقــاَل َأَنا ُأْحِيـــي َوُأِميــُت َقاَل  ــَي الَّ ــِه َأْن آَتــاُه اّلُ اْلُمْلــَك ِإْذ َقــاَل ِإْبَراِهيــُم َربِّ ــِذي َحــآجَّ ِإْبَراِهيــَم ِفــي ِربِّ قــال تعالــى: }َأَلــْم َتــَر ِإَلــى الَّ

اِلِمين{]ســورة البقــرة- اآية258[. ــِذي َكَفــَر َواّلُ َا َيْهــِدي اْلَقــْوَم الظَّ ــْمِس ِمــَن اْلَمْشــِرِق َفــْأِت ِبَهــا ِمــَن اْلَمْغــِرِب َفُبِهــَت الَّ ِإْبَراِهيــُم َفــِإنَّ اّلَ َيْأِتــي ِبالشَّ
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التواصل اللفظي)اللغة( يتم بإستخدام:

لغة مفهومة للمستقبل .  	 

استخدام جمل قصيرة.  	 

لغة معبرة.           	 

اإبتعاد عن استخدام كلمات مبهمة.         	 

توظيف كلمات وجمل بشكل منطقي وشرعي وعلمي.	 

التحــدث بصــوت جوهــري ومســموع بحيــث يكــون مفهمومــًا للجميــع دون اللجــوء إلــى 	 
خ. الصرا

المحافظة على تباين نبرات الصوت بين إنخفاض وإرتفاع وشدة الصوت.	 

ــى مخــارج الحــروف 	  ــز عل ــطء شــديد والتركي عــدم التحــدث بســرعة شــديدة أو بب
ــد النطــق. ووضــوح الكلمــات عن

• اتصال غير لفظي)لغة اإشارة أو لغة أعضاء الجسم(	

والمبنية على الرموز غير اللفظية ) مثل تعبيرات الوجه - إيماءات الرأس - نبرة الصوت- نظرة 
العين - وضع الجسم، كذلك نوع المابس والحضور في الموعد المحدد تعتبر أمثلة عملية 

على الرموز غير اللفظية التي تستخدم في الغالب في عملية ااتصال(.

نصائح:

أبدًا مبتسمًا وا تتجهم.	 

حاول أن تكون صادقًا، فهذا سيظهر على تعابير وجهك.	 

حاول اإسترخاء .	 

حافظ على بصرك ممتدًا نحو الحضور.	 

وزع نظراتك على الحضور وبشكل متوازن.	 

حافظ على توزيع النظر في كل أرجاء موقع العرض.	 

تابع الحديث مع الحضور بالعين.	 

تذكر أن التواصل بالعين أحد أهم وسائل التواصل.	 
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نماذج وتطبيقات:

تعبيرات الوجه:

العبوس - قال تعالى: }َعَبَس َوَتَولَّى )1( َأن َجاءُه اَأْعَمى{29.

ــْم  ــَر َأَحُدُه ــَتُهون )57( َوِإَذا ُبشِّ ــا َيْش ــم مَّ ــْبَحاَنُه َوَلُه ــاِت ُس ِ اْلَبَن ــوَن ِهّ ــى: }َوَيْجَعُل الحــزن - قــال تعال
ــَر ِبــِه َأُيْمِســُكُه  ا َوُهــَو َكِظيــم )59( َيَتــَواَرى ِمــَن اْلَقــْوِم ِمــن ُســوِء َمــا ُبشِّ ِباُأنَثــى َظــلَّ َوْجُهــُه ُمْســَودًّ

ــُه ِفــي التُّــَراِب َأَا َســاء َمــا َيْحُكُمــون{30 َعَلــى ُهــوٍن َأْم َيُدسُّ

ْسَتْبِشَرة{31. ْسِفَرة )38(َضاِحَكٌة مُّ  السعادة - قال تعالى: }ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ مُّ

ــَرُة  ــُم اْلَكَف ــَك ُه ــَرة )41( ُأْوَلِئ ــا َقَت ــَرة )40( َتْرَهُقَه ــا َغَب ــٍذ َعَلْيَه ــوٌه َيْوَمِئ الشــقاء - قــال تعالى:}َوُوُج
ــَرة{32  اْلَفَج

اإجرام - قال تعالى: }ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم َفُيْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواَأْقَدام{33

َ َا ُيِحــبُّ  ــاِس َوَا َتْمــِش ِفــي اَأْرِض َمَرًحــا ِإنَّ اهَّ َك ِللنَّ ــْر َخــدَّ اإســتكبار - قــال تعالــى: }َوَا ُتَصعِّ
ــاٍل َفُخــور{34 ُكلَّ ُمْخَت

ــاِر ُرَحَمــاء َبْيَنُهــْم َتَراُهــْم  اء َعَلــى اْلُكفَّ ِ َوالَِّذيــَن َمَعــُه َأِشــدَّ ُســوُل اهَّ ــٌد رَّ َحمَّ اإيمــان - قــال تعالــى: }مُّ
ــَك  ــُجوِد َذِل ــِر السُّ ــْن َأَث ــا ِســيَماُهْم ِفــي ُوُجوِهِهــم مِّ ِ َوِرْضَواًن ــَن اهَّ ــوَن َفْضــًا مِّ ًدا َيْبَتُغ ــا ُســجَّ ًع ُركَّ
ــى  ــَتَوى َعَل ــَتْغَلَظ َفاْس ــآَزَرُه َفاْس ــْطَأُه َف ــَرَج َش ــَزْرٍع َأْخ ــِل َك ــي اِإنِجي ــْم ِف ــْوَراِة َوَمَثُلُه ــي التَّ ــْم ِف َمَثُلُه
ْغِفــَرًة  اِلَحــاِت ِمْنُهــم مَّ ُ الَِّذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ــاَر َوَعــَد اهَّ اَع ِلَيِغيــَظ ِبِهــُم اْلُكفَّ رَّ ُســوِقِه ُيْعِجــُب الــزُّ

َوَأْجــًرا َعِظيًمــا{35

ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيم{36 ٍة َفَصكَّ العجب - قال تعالى: }َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه ِفي َصرَّ

ــٌة نَّاِصَبــة )4(  ــٍذ َخاِشــَعة)3( َعاِمَل ــاَك َحِديــُث اْلَغاِشــَية)2( ُوُجــوٌه َيْوَمِئ الــذل - قــال تعالــى: }َهــْل َأَت
ــاًرا َحاِمَيــة{37 َتْصَلــى َن

29  سورة عبس - اآية )1 - 2(

30  سورة النحل - اآية )57- 59(

31  سورة عبس - اآية)38 - 39(

32 سورة عبس - اآية )40- 42(

33 سورة الرحمن - اآية 41

34 سورة لقمان - اآية 18

35 سورة الفتح - اآية 29

36 سورة الذاريات- اآية 29

37 سورة الغاشية -  اآيات ) 1- 4(
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العينان:

ــْت َعْيَنــاُه ِمــَن اْلُحــْزِن َفُهــَو  ــى َعْنُهــْم َوَقــاَل َياَأَســَفى َعَلــى ُيوُســَف َواْبَيضَّ الحــزن - قــال تعالى:}َوَتَولَّ
َكِظيــم{38

ــُدوُر َأْعُيُنُهــْم  ــَك َت ــِإَذا َجــاء اْلَخــْوُف َرَأْيَتُهــْم َينُظــُروَن ِإَلْي ًة َعَلْيُكــْم َف الخــوف - قــال تعالــى: }َأِشــحَّ
ًة َعَلــى اْلَخْيــِر  َكالَّــِذي ُيْغَشــى َعَلْيــِه ِمــَن اْلَمــْوِت َفــِإَذا َذَهــَب اْلَخــْوُف َســَلُقوُكم ِبَأْلِســَنٍة ِحــَداٍد َأِشــحَّ

ِ َيِســيًرا{39 ُ َأْعَماَلُهــْم َوَكاَن َذِلــَك َعَلــى اهَّ ُأْوَلِئــَك َلــْم ُيْؤِمُنــوا َفَأْحَبــَط اهَّ

وْا ِبِهْم َيَتَغاَمُزون{40 السخرية - قال تعالى: }َوِإَذا َمرُّ

حركة الرأس:

ْأُس َشــْيًبا َوَلــْم َأُكــن  ــي َواْشــَتَعَل الــرَّ ــي َوَهــَن اْلَعْظــُم ِمنِّ كبــر العمــر - قــال تعالــى: }َقــاَل َربِّ ِإنِّ
ــَك َربِّ َشــِقيًّا{41 ِبُدَعاِئ

الذعر - قال تعالى: }ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َا َيْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم َهَواء{42

ْقــَت  اإعتــذار - قــال تعالــى: }َقــاَل َيااْبــَن ُأمَّ َا َتْأُخــْذ ِبِلْحَيِتــي َوَا ِبَرْأِســي ِإنِّــي َخِشــيُت َأن َتُقــوَل َفرَّ
َبْيــَن َبِنــي ِإْســَراِئيَل َوَلــْم َتْرُقــْب َقْوِلــي{43

الــذل - قــال تعالــى: }َوَلــْو َتــَرى ِإِذ اْلُمْجِرُمــوَن َناِكُســو ُرُؤوِســِهْم ِعنــَد َربِِّهــْم َربََّنــا َأْبَصْرَنــا َوَســِمْعَنا 
َفاْرِجْعَنــا َنْعَمــْل َصاِلًحــا ِإنَّــا ُموِقُنــون{44

ْوا ُرُؤوَســُهْم َوَرَأْيَتُهــْم  ِ َلــوَّ اإســتكبار - قــال تعالــى: }َوِإَذا ِقيــَل َلُهــْم َتَعاَلــْوا َيْســَتْغِفْر َلُكــْم َرُســوُل اهَّ
ْســَتْكِبُرون{45 وَن َوُهــم مُّ َيُصــدُّ

حركة اأرجل: 

ْحَمــِن الَِّذيــَن َيْمُشــوَن َعَلــى اَأْرِض َهْوًنــا َوِإَذا َخاَطَبُهــُم اْلَجاِهُلــوَن  التواضــع - قــال تعالــى: }َوِعَبــاُد الرَّ
َقاُلــوا َســَاًما{46

اإستكبار - قال تعالى: }َوَا َتْمِش ِفي اَأْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلن َتْخِرَق اَأْرَض َوَلن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوا{47

38 سورة يوسف - اآية 84

39 سورة اأحزاب - اآية 19

40 سورة المطففين - اآية 30

41 سورة مريم - اآية 4

42 سورة إبراهيم - اآية 43

43 سورة طه - اآية 94

44 سورة السجدة - اآية 12

45 سورة المنافقون - اآية 5

46 سورة الفرقان - اآية 63

47 سورة اإسراء - اآية 37
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ــَك  ــْت ِإنَّ َأِبــي َيْدُعــوَك ِلَيْجِزَي ــى اْســِتْحَياء َقاَل ــُه ِإْحَداُهَمــا َتْمِشــي َعَل الحيــاء - قــال تعالــى: }َفَجاءْت
اِلِمين{48 ــا َجــاءُه َوَقــصَّ َعَلْيــِه اْلَقَصــَص َقــاَل َا َتَخــْف َنَجــْوَت ِمــَن اْلَقــْوِم الظَّ َأْجــَر َمــا َســَقْيَت َلَنــا َفَلمَّ

جــذب اإنتبــاه - قــال تعالــى: }َوُقــل لِّْلُمْؤِمَنــاِت َيْغُضْضــَن ِمــْن َأْبَصاِرِهــنَّ َوَيْحَفْظــَن ُفُروَجُهــنَّ َوَا ُيْبِديَن 
ــنَّ َأْو  ــنَّ ِإاَّ ِلُبُعوَلِتِه ــَن ِزيَنَتُه ــنَّ َوَا ُيْبِدي ــى ُجُيوِبِه ــنَّ َعَل ــَن ِبُخُمِرِه ــا َوْلَيْضِرْب ــَر ِمْنَه ــا َظَه ــنَّ ِإاَّ َم ِزيَنَتُه
آَباِئِهــنَّ َأْو آَبــاء ُبُعوَلِتِهــنَّ َأْو َأْبَناِئِهــنَّ َأْو َأْبَنــاء ُبُعوَلِتِهــنَّ َأْو ِإْخَواِنِهــنَّ َأْو َبِنــي ِإْخَواِنِهــنَّ َأْو َبِنــي َأَخَواِتِهــنَّ 
ْفــِل الَِّذيــَن َلــْم  َجــاِل َأِو الطِّ َأْو ِنَســاِئِهنَّ َأْو َمــا َمَلَكــْت َأْيَماُنُهــنَّ َأِو التَّاِبِعيــَن َغْيــِر ُأْوِلــي اِإْرَبــِة ِمــَن الرِّ
 ِ َيْظَهــُروا َعَلــى َعــْوَراِت النَِّســاء َوَا َيْضِرْبــَن ِبَأْرُجِلِهــنَّ ِلُيْعَلــَم َمــا ُيْخِفيــَن ِمــن ِزيَنِتِهــنَّ َوُتوُبــوا ِإَلــى اهَّ

َجِميًعــا َأيَُّهــا اْلُمْؤِمُنــوَن َلَعلَُّكــْم ُتْفِلُحــون{49

الصمت:

الصمــت مــن أســاليب ااتصــال التــي يمكــن إســتغالها بأكثــر مــن طريقــة بــل يمكن إســتخدامه 
فــي التعبيــر عــن معــان متناقضــة حســب طبيعــة كل موقف.

وكما قال الشافعي:

                    يخاطبني السفيه بكل قبـح            فأكره أن أكون له مجيبا

          يزيد سفاهة فأزيد حـــلمًا            كعود زاده ااحــراق طيبا

          إذا نطق الســفيه فا تجبه            فخير من إجابته السـكوت

          فإن كلــــمته فرجت عنه          وإن خليته كــمدًا يموت

تقسيمات ااتصال:

ااتصال الذاتي والذي يدور بين اإنسان ونفسه.. 1

ــًا . 2 ــخصي - وجه ــال الش ــر )ااتص ــخص وآخ ــن ش ــدث بي ــذي يح ــر وال ــال المباش ااتص
ــم  ــمى )البينشــخصي( إذا ت ــد يس ــي(، وق ــخص وآخرون)ااتصــال الجماع ــه(، أو ش لوج
اســتخدام وســيلة للقيــام بعمليــة ااتصــال كمــا يســتخدم الخطيــب الميكرفــون لتوصيــل 

ــى جمهــوره المســتفيد. الرســالة إل

ااتصــال الجماهيــري والمعــروف بالوســائل المســموعة والمرئيــة )الســمعبصرية( . 3
والمقــرؤة.....

48 سورة القصص - اآية 25

49 سورة النور - اآية 31
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عناصر ااتصال )أركان ااتصال(:

والمتمثلة أساسًا في :

ــي 	  ــر ف ــود أن يؤث ــذي ي ــخاص( ال ــة اأش ــخص )أو مجموع ــه الش ــد ب ــل : يقص المرس
اآخريــن بشــكل معيــن ليشــاركوه فــي أفــكار، أو اتجاهــات، أو معلومــات، أو خبــرات 

ــارة ســلوك محــدد(. ــة. )وهــو الجهــة التــي ترســل المعلومــات بقصــد إث معين

ــة 	  ــاغ معلوم ــتقبل إب ــل للمس ــلها المرس ــي يرس ــي الت ــة المعان ــي مجموع ــالة: وتعن الرس
وفــي بعــض اأحيــان للحــث علــى تغييــر موقــف، وهــي أمــا لفظيــة أو كتابيــة أو تقنيــة 
أو تصويريــة، إضافــة إلــى رمــوز أخــرى حركيــة أو لفظيــة أو رمزيــة. )وهــي مجموعــة 
ــم، أو  ــادئ أو القي ــق، أو المب ــارات، أو الحقائ ــم، أو المه ــكار ، أو المفاهي ــن اأف م

ــى المســتقبل(. ــا إل ــي يرغــب المرســل فــي توجهه ااتجاهــات، الت

ــاوات 	  ــتقبل مح ــذي يس ــخاص( ال ــة اأش ــخص )أو مجموع ــه الش ــد ب ــتقبل: يقص المس
ــلة(. ــة المرس ــى المعلوم ــذي يتلق ــرف ال ــل)وهو الط ــن المرس ــادرة ع ــر الص التأثي

ــة واأشــكال 	  ــالة، كاللغ ــل الرس ــي نق ــي تســتخدم ف ــاة(: والت ــيلة ااتصــال )القن وس
ــة. ــر لفظي ــة وغي ــد تكــون لفظي ــوز، وق والرم

رد الفعل.	 

ااستجابة.	 

التغذيــة الراجعــة. المرتــدة )رد الصــدى(: وهــي اإجابــة التــي يجيــب عليهــا المســتقبل 	 
علــى الرســالة التــي يتلقاهــا مــن المرســل. )وهــي عمليــة تبيــن جــدوى التعليمــات ومــدى 

نجاحهــا فــي تحقيــق مــا هدفــت إليــه(.

اأثــر: النتيجــة النهائيــة للقيــام بعمليــة ااتصــال وهــي متنوعــة )إيجابيــة، لــم تتغيــر ، 	 
ســلبية.... الــخ(.

أهداف ااتصال تتمثل في :

الغايــة مــن اتصــال الخطيــب هــو تقديــم المــادة العلميــة بشــكل خطابــي ووعظــي، رابطــة بيــن 
الناحيــة العلميــة والناحيــة الشــرعية بهــدف تغييــر مفاهيــم واتجاهــات الجمهــور المســتهدف حــول 
مفاهيــم الصحــة اإنجابيــة طالبــًا مــن الجمهــور إتبــاع ســلوك علمــي متــوازن مع الشــريعة اإســامية 

الغــراء، والخاصــة تتمثــل فــي :

• تقديم المعلومة بأنواعها.	

• تغيير الموقف )ااتجاهات(.	
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• تغيير السلوكيات)الممارسات(.	

وتتغير اتجاهات الناس لرغبة في تحقيق ما يلي:

للحصول على أفضل شيء ملحوظ في صحتهم .	 

للحصول على قناعة داخلية إتباع سلوك معين.	 

ــرات،  ــدوات- المحاض ــب- الن ــال ) الخط ــكال ااتص ــف أش ــه أن يوظ ــب علي ــإن الخطي ــذا ف له
ــة  ــول السياس ــي ح ــتواهم المعرف ــع مس ــى رف ــؤدي إل ــا ي ــتهدف بم ــوره المس ــع جمه ــخ( م ... ال
ــة،  ــة، اجتماعي ــة صحي ــن ناحي ــكلة م ــم المش ــار حج ــة، وإظه ــة اليمني ــكانية بالجمهوري الس
تربويــة، اقتصاديــة،... الــخ، كمــا أن علــى الخطيــب أن يوجــه الجماهيــر إلــى أســاليب تطبيقيــة 
حيــال الصحــة اإنجابيــة واأســاليب التطبيقيــة فــي تنظيــم اأســرة مســتندًا إلــى كتــاب اه وســنة 

ــه أفضــل الصــاة والتســليم. ــم علي رســوله الكري

مراحل عملية ااتصال:

o .مرحلة إدراك الرسالة النابعة عن نية أو هدف أو دافع

o .مرحلة الترميز وهي مرحلة تحويل المعاني إلى رموز لفظية أو غير لفظية

o .مرحلة إختيار الوسيلة أو قناة ااتصال المناسبة

o .مرحلة فك الرموز وهي مرحلة تحويل الرموز الواصلة إلى المستقبل إلى معاني

o .مرحلة اإستجابة والمتمثلة في ردود الفعل اإيجابية أو السلبية للرسالة

المبادئ اأساسية لمهارات توعية وإرشاد الكبار:

ربط اأهداف بالحاجات النفسية والعقلية وااجتماعية للمستمعين.. 1

تنويــع اأســاليب فــي طــرح بيــن )مناشــدة شــرعية ، مخاطبــة العقــل، مناشــدة العواطــف، . 2
طلــب التجربــة والعمــل، ... الــخ(.

مراعاة الفروق الفردية بين المستمعين.. 3

الدعوة إلى اه عملية مستمرة طوال حياة اإنسان.. 4

يفضل أن تكون المشاكل واأمثلة المستخدمة واقعية.. 5

وضع الصورة الكلية عن المشكلة أوًا ثم إيضاح عناصرها الفرعية.. 6

التركيــز علــى المشــكلة : المطالبــة بالمشــاركة الفاعلــة والتفكيــر الكلــي المتكامل . 7
حــول المشــكلة ووضــوح التعليمــات الممكنــة لحلها.
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طلب التطبيق لما يتم التوعية حوله.. 8

إختيار الوقت المناسب.. 9

مراعاة المكان المناسب )توفير البيئة المريحة والجلسة المناسبة(.. 10

مراعــاة الظــروف الجغرافيــة للمــكان )حالــة الطقــس خــال تقديــم اإرشــاد أو الموعظة، . 11
اأمــان، الموســم الزراعــي، ... الخ(.

ــة . 12 ــون الموعظ ــرة فتك ــات كثي ــن إلتزام ــات فلديه ــة اأمه ــاات الناس)خاص ــاة ح مراع
ــر. ــت قصي ــي وق ــة .....( ف ــرة وهادف ــزة ومختص مرك

بعض مواصفات الرسالة الناجحة:

ــة والناجحــة، يجــب أن يراعــي  ــة المقبول ــم الرســالة اإعامي ــى يتمكــن الخطيــب مــن تصمي حت
ــة: الخصائــص اآتي

يجــب أن تكــون الرســالة اإعاميــة: )مفهومــة، صريحــة ، صادقــة، منطقيــة، جذابــة، 	 
ــات  ــة ااختاف ــر محدث ــح، غي ــدف واض ــة، ذات ه ــة، متنوع ــة، مقنع ــزة، ملموس مؤج

ــويش...الخ(. والتش

قابلة لإحتفاظ بالذكرى ويمكن تذكيرها وتدوالها بسهولة.	 

تربط السلوكيات الجديدة باأفكار السائدة السابقة المطلوب معالجتها.	 

تحض على تعليم المهارات وتقديم مهارات جديدة.	 

أن ا تتعارض مع :	 

• المفاهيم الشرعية الصحيحة.	

• القانون والسياسة للبلد.	

• العادات والتقاليد واأعراف المشروعة.	

• وتكون قادرة على إجابة اأسئلة التي تدور بخاطر المستقبل )المستمعين(.	

بعض صفات الخطيب)المرشد( الناجح

لكي تصل رسالة الخطيب )المرسل( إلى الفئة المستهدفة )الجمهور( يفضل إتباع ما يلي:

إتقان اللغة ومعرفة أدبياتها.. 1

صحة البناء الكامي.. 2
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البيان وحسن التعبير.. 3

إستشعار الثقة بالنفس وإمتاك الشجاعة اأدبية.. 4

إستخدام القصص واأمثلة والعبر.. 5

القول الحسن.. 6

دقة اإفصاح عن الهدف ووضوحه )اإفصاح عن اأفكار الرئيسية(.. 7

اإهتمام بالمظهر والملبس بما متعارف عليه في المجتمع.. 8

ــارج . 9 ــرات والمخ ــا )واضــح الصــوت والنب ــن مخارجه ــروف م ــراج الح وضــوح الصــوت وإخ
ــدون اإســراع(. ب

تجنب اإستطراد والتفريع.. 10

إستخدام نبرات الصوت بشكل ينسجم مع مضمون الرسالة.. 11

السيطرة على حركات الجسم وتعابير الوجه وإستعمالها بالشكل الصحيح.. 12

يفضل أن يكون لدى المرسل )مهارات اإقناع، حب المشاركة، محبوبًا، ثقة(.. 13

أسلوب الطرح متغير مع ثبات الفكرة بمعنى:. 14

• قد تطرح الرسالة معتمدة على الجوانب الشرعية.	

• قد تطرح الرسالة معتمدة على الجوانب الصحية.	

• قد تطرح الرسالة معتمدة على أسلوب التطبيق وماحظة الفائدة.	

• قد تطرح الرسالة معتمدة على أسلوب التفكير.	

• يفضل أن يكون أسلوب الطرح: 	

o  ــة ــة القوي ــة - الصحي ــدون إســتعمال المصطلحــات اللغوي ــة وب ــة مفهوم بســيطًا وبلغ
الغامضــة.

o .خطابيًا رافعًا صوته عند أماكن التركيز واأهمية

o .يكرر الرسالة للتأكيد ورسوخ الرسالة
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من بعض أخاقيات المرسل )الخطيب(

• عدم الغضب عند مقاطعة المحاضرة )الحديث(.	

• ترك فرصة للمداخات والمناقشة بشكل كامل.	

• ــة( 	 ــر الفظي ــق غي ــر اللفظي)العوائ ــق التواصــل بطريقــة ااتصــال غي عــدم إحــداث مــا يعي
مثــل:

إنشغاله بالقلم أو الساعة أو الطرق على الطاولة خال استفسار المستقبل للرسالة.	 

حك الذقن، أو إصاح العمامة أو الشال خال استفسار المستقبل للرسالة.	 

التعجب من اإستفسار أو السؤال.	 

إظهار القلق، والتوتر، والضجر بسبب طرح السؤال.	 

يفضل من المرسل )الخطيب( أن:

• يشير إلى المصادر الشرعية ، العلمية ، الثقافية التي تم اإستدال بها.	

• يجتنب اإجابة ، والتسرع في الرد على اأشياء التي ا يفهمها جيدًا.	

يكون طلبه من الجمهور المستهدف معقوًا وممكنًا قال تعالى: }َا ُيَكلُِّف اّهُ َنْفًسا ِإاَّ ُوْسَعَها َلَها َما 
َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت {50.

• يعــرف أو يتلمــس لمــاذا ا يقبلــون الرســالة؟ هــل ناحيــة علميــة؟ هــل ناحيــة شــرعية؟ ... 	
الــخ، ثــم يركــز خــال الطــرح علــى مــا يبطــل شــكوكهم ، أو يجيــب علــى إستفســارتهم.

• يعرف المكان والزمان المناسبين للفئة المستهدفة )المجتمع( لطرح الرسالة.	

التخطيط لعملية ااتصال الجمعي:

إن الشــروع فــي حــل مشــكلة يحتــاج إلــى عمليــة التخطيــط مــن أجــل تحقيــق اســتراتيجية معينــة 
)هــدف عــام( وإذا طبقنــا عمليــة التخطيــط فــي مجــال ااتصــال، يجــب علينــا مــا يلــي:

التعرف على الفئة المستهدفة )الحضور - المستمعين(من حيث :

الخلفية التعليمية.	 

العادات والتقاليد واأعراف.	 

المواقف والسلوكيات الشائعة.	 

50  سورة البقرة - اآية 286
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الخدمات الصحية المتاحة.	 

الجوانب الشرعية والفقهية.	 

الظروف ااقتصادية وااجتماعية.	 

أخرى.	 

بهذا يستطيع الخطيب )المرسل( تحديد ااحتياجات وتحديد اأولويات لتلك الفئة.

ومــن أجــل تحقيــق الهــدف العــام )اإســتراتيجية ( ا بــد مــن وضــع أهــداف خاصة)تفصيليــة( مــن 
الناحيــة اإعاميــة تســمى أهــداف اتصاليــة لــكل نشــاط، وجميــع هــذه اأهــداف الخاصــة تخــدم 

الهــدف العــام.

وضع هدف اتصالي )هدف النشاط(:

مثال:

أ- التشجيع على القيام بفواصل زمنية مناسبة بين كل حمل وآخر )مباعدة بين الوادات(.

ب- التقليل من مخاطر الحمل والوادة في سن اإنجاب.

جـ- التشجيع على الرضاعة الطبيعية.

د - التوعية حول تنظيم اأسرة.

ــر  ــي تعتب ــة والت ــائل اإعامي ــاذج للرس ــة النم ــي صياغ ــدأ ف ــدان، نب ــي المي ــذ ف ــال التنفي وخ
كــرؤوس أقــام للمحاضــرة أو الخطبــة أو النــدوة، وهــذه الرســائل اإعاميــة الصغيــرة هــي محــور 

الموضــوع... الــخ.

صياغة النماذج للرسائل اإعامية )ااتصالية(:

أمثلة تطبيقية:

إن المفهــوم الســائد أن مضاعفــات الحمــل والــوادة هــي قــدر المــرأة وا يمكن مســاعدتها . 1
علــى التغلــب عليهــا فــي مفهــوم خاطــئ جدًا.

الرضاعة الطبيعية لمدة عامين أحدى وسائل تنظيم اأسرة.. 2

اأم بحاجة إلى تغذية متوازنة كمًا ونوعًا خال الحمل والقيام بالرضاعة الطبيعية.. 3

ــة( تلمــس الخطيــب أن  ــة ااتصالي ــى للرســائل اإعامي ــار اأول ــة اإختب ــام بعملي ومــن خــال القي
بعــض العبــارات مثــل ) خاطــئ جــدًا - تنظيــم - متوازنــة( قــد ا تفهــم مــن الفئــة المســتهدفة لهــذا 

عــّدل صياغــة الرســائل بطــرق أكثــر فهمــًا لــدى الفئــة المســتهدفة.
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اإختبار اأولي للرسائل من حيث:

• اللغة .	

• المصطلحات مع العادات - التقاليد- السياسة - العقيدة، ... الخ	

• وضوح الرسالة.	

• قبولها لدى المجتمع المستهدف.	

• نظرة المجتمع المستهدف لها كأولويات أم أن لديه أولويات أخرى.	

وقبل تنفيذ النشاط في الميدان يجب علينا :

• تحديد نوع النشاط والزمان والمكان المناسب والمبالغ المالية:	

خطبــة ، نــدوة، محاضــرة ، خاطــرة، نقــاش مفتــوح، مســابقة،... الــخ والتقييــم هــو 	 
اأســلوب اأمثــل مــن أجــل تقويــم العمــل ونجاحــه، ولــه أشــكال عــدة وطــرق مختلفــة 

لسنا بصددها.      

• وضع المعايير لتقييم النشاط ويمكن ماحظة ذلك من:	

أ- خال المحاضرة :

مشاهدة التفاعل والتجاوب.	 

طرح اأسئلة والمناقشة.	 

ب- بعد المحاضرة:

تبني الفكرة من بعض الحاضرين.	 

طلب إعادة الموضوع في مكان أخر أو زمان أخر.	 

وضع بعض مقتطفات الموضوع)المحاضرة( على المجلة الحائطية بالمسجد.	 

فتح النقاش في المجالس ااجتماعية بعد الخطبة أو المحاضرة...	 

ــلوب أو 	  ــالة أو اأس ــع للرس ــل المجتم ــدى تقب ــل( م ــب )المرس ــرف الخطي ــذا يع وبه
ــخ. ــرح،... ال الط
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معوقات ااتصال:

التعريــف : هــي كافــة المتغيــرات التــي تمنــع أو تعيــق عمليــة تبــادل المعلومــات أو اأفــكار أو 
المشــاعر أو تؤخــر إرســالها أو إســتقبالها أو تحــرف أو تشــوه معناهــا ممــا يــؤدي إلــى رفضهــا 

مــن قبــل الجمهــور المســتهدف.

العوائق الرئيسية:

تشويش داخلي على المعنى من الصعب معرفة أو التخلص منه.. 1

تشويش خارجي مادي سهل يمكن معرفته والتخلص منه.. 2

العوائق بالنسبة للمتصل )المرسل(:

فضاضة وتعالي أو تكبر المرسل على المستقبل.. 1

الحالة النفسية للمتصل.. 2

عدم مخاطبة الجمهور بلغة سهلة مبسطة.. 3

عدم اإستماع إلى المتحدث.. 4

فضول الكام.. 5

قلة المعرفة بالتعامل مع اأشخاص.. 6

مــن معوقــات ااتصــال إســتخدام المصطلحــات الغريبــة، التوريــة، إســتخدام الكلمــات المبتذلــة، 
إســتخدام الكلمــات المثيــرة للجــدل، إســتخدام الكلمــات الغامضــة وغيــر الدقيقــة، إســتخدام 
ــات  ــتخدام الكلم ــة، إس ــة المبهم ــور الباغي ــتخدام الص ــوية، إس ــدة أو الحش ــات الزائ الكلم
الســاخرة، التهكــم، اإســتدراج للســائل، التركيــز علــى اأخطــاء  فــي المناقشــة أو الســؤال.

- التسرع في الحكم على اأمور ، واإستنتاجات غير المعتمدة على مصادر موثوق بها.

- التجريح ، التحيز ، التعصب، التخصيص.

بعض معوقات ااتصال الجماعي:

عوائق خاصة بالمصدر:

طرح المادة جافة بدون تفهم للنصوص الشرعية والطبية.

عدم تبسيط المادة الطبية ووضع التعاريف الازمة لفهم المادة.
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عوائق خاصة بالُمرسل )الخطيب(:

o .الفضاضة ، التعالي، عدم اللين في الطرح، الكبر والعياذ باه، .... الخ

• ــوْا 	 ــِب َانَفضُّ ــَظ اْلَقْل ــا َغِلي ــَت َفظًّ ــْو ُكن ــْم َوَل ــَت َلُه ــَن اّهِ ِلن ــٍة مِّ ــا َرْحَم قــال تعالــى: }َفِبَم
ــَك{51. ــْن َحْوِل ِم

• ــى 	 ــُه َطَغ ــْوَن ِإنَّ ــى ِفْرَع ــا ِإَل ــي ِذْكــِري )42( اْذَهَب ــا ِف ــي َوَا َتِنَي ــوَك ِبآَياِت ــَت َوَأُخ ــْب َأن }اْذَه
ــُر َأْو َيْخَشــى{52 ــُه َيَتَذكَّ ــا لََّعلَّ ــْوًا لَّيًِّن ــُه َق ــوَا َل )44(َفُق

عنــد إعــداد المحاضــرة - الخطبــة - النــدوة يفضــل أن تكــون نفســية الخطيــب مرتاحــة أن مزاجــة 
ــِت اْلَقــْوَم  ــَك ُموَســى َأِن اْئ ــاَدى َربُّ ينعكــس بطريقــة غيــر مباشــرة علــى طــرح قــال تعالــى: }َوِإْذ َن
ُبــون )12( َوَيِضيــُق َصــْدِري  اِلِميــن )10( َقــْوَم ِفْرَعــْوَن َأَا َيتَُّقــون )11( َقــاَل َربِّ ِإنِّــي َأَخــاُف َأن ُيَكذِّ الظَّ

َوَا َينَطِلــُق ِلَســاِني َفَأْرِســْل ِإَلــى َهــاُرون{53

o  ُســوٍل مخاطبــة الجمهــور  بلغــة أو لهجــة أو مصطلحــات مألوفــة قــال تعالــى : }َوَمــا َأْرَســْلَنا ِمــن رَّ
ِإاَّ ِبِلَســاِن َقْوِمــِه ِلُيَبيِّــَن َلُهــْم َفُيِضــلُّ اّهُ َمــن َيَشــاء َوَيْهــِدي َمــن َيَشــاء َوُهــَو اْلَعِزيــُز اْلَحِكيــم{54

ــْر ِلــي  ــُه َطَغــى )24( َقــاَل َربِّ اْشــَرْح ِلــي َصــْدِري )25( َوَيسِّ وقــال تعالــى: }اْذَهــْب ِإَلــى ِفْرَعــْوَن ِإنَّ
ــْن َأْهِلــي )29(  ــن لَِّســاِني )27( َيْفَقُهــوا َقْوِلــي )28( َواْجَعــل لِّــي َوِزيــًرا مِّ َأْمــِري )26( َواْحُلــْل ُعْقــَدًة مِّ

َهــاُروَن َأِخــي )30(اْشــُدْد ِبــِه َأْزِري )31(َوَأْشــِرْكُه ِفــي َأْمــِري{55

o :عدم التحيز والغضب واستعمال الترهيب، قال الشاعر

كما أن عين السخط تبدي المساويًا وعين الرضا عن كل عيب كليلة             

معوقات بالنسبة للرسالة:

التشــويش علــى المعنــى الناجــم عــن إســتخدام كلمــات وعبــارات وجمــل لهــا أكثــر مــن 	 
معنــى وعــدم وضــوح الفكــرة أو الهــدف مــن الرســالة.

الحشو الزائد للمعلومات الواردة في الرسالة .	 

نقص المعلومات الواردة في الرسالة ااتصالية ، أو إخال بالمضمون.	 

ــى 	  عــدم إســتخدام الوقــت المناســب أو المــكان المناســب لطــرح الرســالة وإرســالها إل
المســتقبلين.

51 سورة آل عمران - اآية 159

52 سورة طه - اآيات )42- 44(

53 سورة الشعراء - اآيات )10- 13(

54 سورة إبراهيم - اآية 4

55 سورة طه - اآيات )24 -31(
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طول الرسالة الممل أو قصرها المخل.	 

ضعف الترابط المنطقي بين عناصر الرسالة.	 

عــرض جــزء مــن الرســالة، وإغفــال جــزء أخــر، كأن يتــم عــرض الجانــب العملــي دون 	 
إظهــار الجانــب الشــرعي.

غياب إظهار المعالجة للمشكلة خال تقديم الرسالة اإعامية.	 

العوائق بالنسبة للوسيلة:

التشويش المادي الذي من شأنه أن يعيق إرسال واستقبال الرسالة في الوقت المناسب.	 

عدم توفبر وسائل اتصال جماهيري أو اتصال شخصي.	 

قد تكون مشكلة يمكن معرفتها فنيًا وحلها مثل:	 

	.ارتفاع مكبرات الصوت فجأة

	.عدم وضوح الصوت

	.تدخل البث اإذاعي مع صوت الميكرفون

	.إنقطاع التيار الكهربائي

العوائق بالنسبة للمتستقبل:

- نفســية المســتقبل: فــإذا كان يأخــذ موفقــًا معينــًا مــن الموضوع)الصحــة اإنجابيــة أو السياســة 
الســكانية ( فتــراه:

- يخرج خال الندوة.

- يحدث بلبلة.

- يقاطع المتحدث.

- يشك في معلومات الخطيب...

- قد ينعس خال الحديث ، ويبدي الملل.

ــْم  ــْوا ِثَياَبُه ــْم َواْسَتْغَش ــي آَذاِنِه ــْم ِف ــوا َأَصاِبَعُه ــْم َجَعُل ــَر َلُه ــْم ِلَتْغِف ــا َدَعْوُتُه ــي ُكلََّم ــى: }َوِإنِّ قــال تعال
ــَرْرُت  ــْم َوَأْس ــُت َلُه ــي َأْعَلن ــمَّ ِإنِّ ــاًرا)8( ُث ــْم ِجَه ــي َدَعْوُتُه ــمَّ ِإنِّ ــِتْكَباًرا)7( ُث ــَتْكَبُروا اْس وا َواْس َوَأَصــرُّ

ــاًرا{56 ــُه َكاَن َغفَّ ــْم ِإنَّ ــَتْغِفُروا َربَُّك ــَراًرا)9(َفُقْلُت اْس ــْم ِإْس َلُه

56 سورة نوح - اآيات )6- 10(
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- الفهم الخاطئ للمعاني أسباب علمية أو ثقافية ...الخ.

- التحيز وعدم النظرة الموضوعية لأمور من عدة جوانب والشك حول المرسل والرسالة.

- قــد يحــدث فهــم خاطــئ إذا لــم ياحــظ الخطيــب التفــاوت فــي المســتوى التعليمــي بيــن المرســل 
)الخطيــب( والمســتقبل )الجمهور(.

- التعصب والتحيز من بعض المستقبلين ضد الخطيب أو الرسالة.

- اإستجابة غير المناسبة مثل:

* ااستجابة الهامشية.

* اإستجابة اإعتراضية.

* اإستجابة الدفاعية.

* اإستجابة العكسية.

* اإستجابة التقييمية.

* الصراع مع الرسالة دون مناقشتها مع اآخرين.

* اإنسحاب من الموضوع دون توضيح نقط االتقاء وااختاف.

* اإستسام واإذعان للرسالة.

* العدوانية.

* ردود الفعل الزائدة والتعصب والحقد والكراهية ... الخ

* أخرى......

عملية تغيير السلوك:

عمليــة تغييــر الســلوك: غالبــًا مــا يأخــذ النــاس فتــرة طويلــة لتغييــر ســلوكهم ونــادرًا مــا يتبنــى 
النــاس ســلوكًا جديــدًا ســمعوا عنــه لمــرة واحــدة، ويمكــن تقســيم عمليــة تغييــر الســلوك إلــى 

أربعــة مراحــل هــي:

1-المعرفة.  

2- ااقتناع.  

3- القرار .  

4- التثبيت.  
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المعرفــة: هــي أول مــا يحتاجــه الجمهــور المســتهدف وهــو التعــرض لمعلومــات الســلوك المحــدد 
والمــراد تبنيــه.

ــه  ــراد تبني ــدد والم ــلوك المح ــي الس ــم ف ــى ترغيبه ــالة إل ــوا الرس ــن فهم ــاج الذي ــاع: يحت ااقتن
ــب. ــت المناس ــي الوق ــة ف ــات الضروري ــر المعلوم وتذك

ــوب  ــلوك المطل ــي الس ــرار يتبن ــاذ ق ــاس إتخ ــاج الن ــة يحت ــداء الرغب ــد إب ــادرة: بع ــرار و المب الق
ــة. ــذ وممارس ــي شــكل تنفي ــادرة، ف ــرار بالمب ــذا الق ــذ ه وتنفي

التثبيــت والتبنــي: يحتــاج الذيــن جربــوا الســلوك مــرة إلــى ممارســته بصفــة منتظمــة وذلــك بدعــم 
مــن اآخريــن لتأكيــد أهميــة الســلوك المتبنــى.

بواعث تغيير السلوك:

هنــاك العديــد مــن النظريــات التــي تحــاول شــرح الطبيعــة البشــرية وتلخــص النقــاط اآتيــة 
ســبعة بواعــث رئيســية لتغييــر الســلوك نذكــر منهــا:

الباعــث العقائدي)فهــو مصــدر كبيــر لتغييــر الســلوكيات، وصقلهــا نحــو اأفضــل وقــد . 1
ُأثبــت نجاحــه فــي كثيــر مــن الفعاليــات والحمــات الوطنيــة(.

ــى . 2 ــتقبل وعل ــي المس ــب ف ــم والمتاع ــن اآل ــوف م ــى الخ ــدي)يعتمد عل ــث الجس الباع
ــاة(. ــة والمعان ــم الماضي ــات األ ذكري

الباعــث العقانــي )يعتمــد علــى المعرفــة والتفكيــر وتحليــل المعرفــة، وتعريــف الحقائــق . 3
للنــاس، فربمــا اختــاروا الســلوك الصحــي(.

كيف يتم إعداد الخطبة؟ المحاضرة؟ الدرس؟

)1( علــى الخطيــب البحــث الكامــل عــن المعلومــات الصحية)الطبيــة( والشــرعية عــن الموضــوع 
المطلــوب تناولــه فــي الخطبــة، ومــا يلــي يســاعدك فــي إختيــار الموضــوع:

o .ااتصال بالمختصين طبيًا وشرعيًا

o الرجوع إلى المصادر الصحيحة مثل الكتب والنشرات.... الخ

o : المعرفة الجيدة بما تم سرده سابقًا من

- التخطيط لعملية ااتصال.

- خصائص الرسائل اإعامية.

- معوقات ااتصال الشخصي)الجمعي(.

- أعط انتباهك إلى جميع المستمعين.
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ترتيب الموضوع:

- المقدمة : وتشمل براعة ااستهال، واإشارة إلى أبز القضايا المشوقة.

- صلب الموضوع:

• وحدة الموضوع.	

• عناصر الموضوع.	

- رسائل إعامية قصيرة.

- إدلة شرعية.

- أدلة علمية )صحية ، طبية( مع اإجادة بالربط السليم بما يسمى )فقه الواقع(.

• أسلوب الطرح.	

ــدد أو  ــدف مح ــق ه ــى تطبي ــب إل ــية، الطل ــائل الرئيس ــى الوس ــز عل ــة: التركي الخاتم
ــاء. ــن، الدع ــلوك معي س

ــي  ــة الشــرعية أو المعان ــك بعــض اأدل ــب علي ــد تغي ــى الحفــظ فق - عــدم ااعتمــاد عل
ــرة(. ــة صغي ــى ورق ــا عل ــوب إيصاله ــن أهــم الماحظــات المطل ــل يفضــل )تدوي ــة ب الطبي

- معرفة الفوارق بين الخطبة، المحاضرة، الدرس، وفيما يلي مقارنة بينهما:

• يغلــب علــى المحاضــر صيغــة تقريــر الحقائــق وتثبيــت المعانــي فــي حيــن يغلــب علــى الخطبــة 	
صيغــة اإثــارة للعواطــف والمشــاعر.

• ــة 	 ــن أن عناصــر الخطب ــي حي ــد واأصــول واأحــكام، ف ــبه بالقواع عناصــر المحاضــرة أش
ــة. ــي الطارئ ــر العارضــة والمعان ــبه بالخواط أش

• تحتــاج عناصــر المحاضــرة إلــى الشــرح وااستشــهاد وتحتــاج عناصــر الخطبــة إلــى ااسترســال 	
مــع مــا يحّضــر مــن المعانــي والخواطــر.

• الخطبة مربوطة بأوقات معينة وشروط محددة بخاف المحاضرة.	

• الخطبــة تقتضــي عرضــًا ســريعًا محــدود الحقائــق مــن المفــروض أن تكــون فــوق الجــدل ، 	
وأمــا المحاضــرة فقــد يتــاح فيهــا النقــاش - اإستفســار .... الــدرس.

• ــوع 	 ــى الموض ــز عل ــور، وترك ــرة للجمه ــن المحاض ــدة م ــر فائ ــة أكث ــة عام ــة بصف والخطب
تركيــزًا شــديدًا، كمــا أنهــا أكثــر متابعــة مــن قبــل الجمهــور المســتهدف فترتبــط الحقائــق 

فيهــا مــع بعضهــا البعــض.
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ما هي مواصفات الدرس الجيدة؟

- يحل حاجة من حاجات المستمع)بحسب اأولويات(.

- ُيضرب فيه اأمثلة.

- ُيطرح بلغة سهلة واضحة مفهومة وأحيانًا بلهجة عامية، لذا يستفيد منه المتعلم، والجاهل.

- ُيستعمل فيه المرح بدون الخروج عن حدود اأدب.

- ُيظهر فيه صدق المرسل )الخطيب - الواعظ( أنه بحاجة إلى جهد وعناية في الطرح.

- مليء بالمعلومات )غزير بالمعلومات(.

- التعمق في الموضوع والتفصيل.

- تقل فيه اأسئلة أن التعمق، والطرح الغزير بالمعلومات يجيب على كثير من التساؤات.

- الترابط ، واألفة بين المرسل والمستقبل.

- يتــرك الخطيــب )الواعــظ( حريــة ااختيــار للموضــوع المرغــوب فيــه والمتمكــن منــه، فمثــًا قــد 
ا يجيــد طــرح موضــوع عــن وســائل تنظيــم اأســرة، ولكنــه يجيــد طــرح موضــوع عــن الرضاعــة 
الطبيعيــة، أو حقــوق الحامــل، أو المرضــع، أو تربيــة اأطفــال، وحمايتهــم مــن اأمــراض، أو حقــوق 

الزوجــة، أو حقــوق الــزوج، أو الوقايــة مــن اأمــراض.... الــخ.

وبعد، فإننا نتوقع أخي الخطيب أن تكون بعد إكمال هذه الفصل قادرًا على معرفة:

أن الخطيب رجل )اتصالي( له مكانته في المجتمع اليمني.	 

طرق التخطيط لعملية ااتصال الناجح.	 

اأساليب المتنوعة في الطرح للفئة المستهدفة.	 

التشويش و)المعوقات( لعناصر ااتصال.	 

المهارات في إعداد الخطبة - المحاضرة - الدرس .... الخ.	 
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أسئلة عامة:

س )34( عرف ااتصال؟

س )35( ما هي عناصر ااتصال؟

س )36( من أشكال ااتصال )ااتصال اللفظي( تحدث عنه؟

ح بعض النماذج لاتصال غير اللفظي؟ س )37( وضِّ

س )38( ما هي تقسيمات ااتصال؟

س )39( ما هي أهداف ااتصال؟

س )40( أذكر مراحل ااتصال؟

س )41( ما هي المبادئ اأساسية لمهارات توعية وإرشاد الكبار؟

س )42( أذكر بعض مواصفات الرسالة الناجحة؟

س )43( أكتب بعض صفات الخطيب )المرشد( الناجح؟

س )44( ما هي أخاقيات المرسل )الخطيب( الناجح؟

س )45( أكتب نموذج لعملية التخطيط لاتصال الجمعي؟

س )46( أذكر معوقات ااتصال؟

س )47( إشراح عملية تغيير السلوك؟

س )48( ما هي بواعث تغيير السلوك؟

س )49( كيف يتم إعداد الخطبة؟ المحاضرة؟ الدرس؟

س )50( ما هي مواصفات الدرس الجيد؟
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الفصل الثاني

أدبيات الخطابة، الدروس المسجدية

أوًا: دور المسجد ورسالة الخطيب في الصحة اإنجابية 57

ــدوس  ــك الق ــن المل ــي يســتمدها م ــه قدســيته الســامية الت ــة ول ــة وعظيم ــة عالي للمســجد مكان
ِ َأَحــًدا{58  ولــه شــرفه اأكبــر  ِ َفــَا َتْدُعــوا َمــَع اهَّ المنســوب إليــه، قــال تعالــى }َوَأنَّ اْلَمَســاِجَد ِهَّ
ُ َأن ُتْرَفــَع َوُيْذَكــَر ِفيَهــا اْســُمُه{59 ولــه مكانتــه  ورفعتــه الســامقة قــال تعالــى }ِفــي ُبُيــوٍت َأِذَن اهَّ

حيــث فيــه أرفــع الوظائــف وأجــل العبــادات وهــي :

الصــاة والذكــر وبــه يحصــل الربــاط ااجتماعــي والمواصلــة والتواصــل والتواصــي بالبــر والتقــوى 
والخيــر واإحســان واإنفــاق والــزكاة والتكافــل ااجتماعــي، ولــه مكانتــه مــن حيــث البركــة 
ــر    ــو منب ــاة، ه ــاملة للحي ــة والش ــالة العام ــث الرس ــن حي ــه  م ــه مكانت ــكينة، ول ــن والس واأم
ــع  ــي جمي ــاح ف ــاح واإص ــة الص ــو قلع ــدة، وه ــر والعقي ــادة الفك ــز قي ــدى ومرك ــور واله الن
فئــات المجتمــع، وهــو أي المســجد جامعــة الجامعــات يحضــره المثقــف والطبيــب والعالــم واأديــب 
ــه بحــر المــادة وعواصــف  ــأدب وســكينة، وهــو ســفينة نجــاة ممــا يمــوج ب ــر والمأمــور ب واأمي
الذنــوب والمســجد موقــع تصحيــح مســار اأمــة سياســيًا واقتصاديــًا وحربــًا وســلمًا وثقافــًة وعلمــًا 

وصحــًة وعقــًا وجســمًا.

َل َبْيــٍت ُوِضــَع ِللنَّــاِس  - ولمــا لــه مــن مكانــة جعلــه الخالــق أســاس بنــاء الحيــاة قــال تعالــى }ِإنَّ َأوَّ
َقــاُم ِإْبَراِهيــَم َوَمــن َدَخَلــُه َكاَن  ــَة ُمَبــاَرًكا َوُهــًدى لِّْلَعاَلِميــن )96(ِفيــِه آَيــاٌت َبيِّـــَناٌت مَّ َللَّــِذي ِبَبكَّ
ــِن  ــيٌّ َع ــِإنَّ اه َغِن ــَر َف ــن َكَف ــِبيًا َوَم ــِه َس ــَتَطاَع ِإَلْي ــِن اْس ــِت َم ــجُّ اْلَبْي ــاِس ِح ــى النَّ ِ َعَل ــا َوِهّ آِمًن
ــون{60.  ــا َتْعَمُل ــى َم ــِهيٌد َعَل ــاِت اّهِ َواّهُ َش ــُروَن ِبآَي ــَم َتْكُف ــاِب ِل ــَل اْلِكَت ــْل َياَأْه ــن )97( ُق اْلَعاَلِمي
بََّنــا  فــكان المســجد قبــل وجــود الخلــق ولمــا أســكن إبراهيــم عليــه الســام زريتــه حولــه قــال }رَّ
ــَاَة َفاْجَعــْل  ِم َربََّنــا ِلُيِقيُمــوْا الصَّ يَِّتــي ِبــَواٍد َغْيــِر ِذي َزْرٍع ِعنــَد َبْيِتــَك اْلُمَحــرَّ ــي َأْســَكنُت ِمــن ُذرِّ ِإنِّ

ــَن الثََّمــَراِت َلَعلَُّهــْم َيْشــُكُرون{61. ــاِس َتْهــِوي ِإَلْيِهــْم َواْرُزْقُهــم مِّ ــَن النَّ َأْفِئــَدًة مِّ

وبالمســجد أســس الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  دولــة اإســام حيــث بــدأ ببنــاء المســجد عنــد وصولــه إلــى المدينــة 
ملسو هيلع هللا ىلص مــع اأخــوة والدســتور الــذي نظــم حيــاة اأمــة فــي المدينــة، والمســجد مصــدر توجيــه للمجتمــع 
إيمانــًا ومــادًة وعلمــًا وتعليمــًا وبــه التربيــة النفســية والروحيــة وبــه التســلية والترويــح وشــخذ الهمم.

والمســجد مــكان التعــارف والمعرفــة ووســيلة التآلــف والحكمــة وبــه يتشــاور المؤمنــون ويلتقــون 
فــي اليــوم أكثــر مــن خمــس مــرات وهــم فــي إذعــان وقناعــة وفــي تصديــق وعقيــدة يتناقشــون 

57  من أدبيات الشيخ/ جبري ابراهيم حسن

58 سورة الجن - اآية 18

59 سورة النور - اآية 36

60  سورة آل عمران- اآيات )97-96(

61 سورة إبراهيم - اآية 37
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ــاة ويســتعينون  ــا ومتاعــب الحي وضــع اأمــة ومصالــح البــاد ويخففــون عــن أنفســهم همــوم الدني
بربهــم اأعلــى القــادر علــى قضــاء حواجهــم وتيســير حياتهــم، والمســجد مصــدر النظافــة الدينيــة 
ِل َيــْوٍم َأَحــقُّ َأن َتُقــوَم  ــَس َعَلــى التَّْقــَوى ِمــْن َأوَّ والبدنيــة قــال تعالــى }َا َتُقــْم ِفيــِه َأَبــًدا لََّمْســِجٌد ُأسِّ

ِريــن{62 هِّ ــُروْا َواّهُ ُيِحــبُّ اْلُمطَّ ــوَن َأن َيَتَطهَّ ِفيــِه ِفيــِه ِرَجــاٌل ُيِحبُّ

إذن فهــو أســاس قويــم قــام عليــه المجتمــع اإســامي فــي العصــر اأول ونظــم بــه شــؤون الحيــاة، 
وا يــزال المســجد كذلــك إلــى اليــوم.

وفــي غيــر المســجد ا يتــم اإنضبــاط والنظافــة والدقــة وتــرك اإمتيــازات ووجــود السواســية بيــن 
الصفــوف وطبقــات النــاس والتواضــع والمحبــة هــي ميــزة ا توجــد إا بالمســجد.

ــم وكــون  ــي عصــور اإســام وتاريخــه خرجه ــاء ف ــاء واأدب ــادة والفاتحــون واأطب ــاء والق والعلم
ــك. ــخ يشــهد بذل شــخصيتهم المســجد والتاري

ــإن  ــت مواضــع اأئمــة ومجامــع اأمــة فهــي المســاجد ف ــة عــن المســاجد: كان ــن تيمي ــول إب يق
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أســس مســجده المبــارك علــى التقــوى، ففيــه الصــاة والقــرآن والذكــر والتعليــم للعلــم 
ــه  ــاء، وفي ــف العرف ــراد وتعري ــر اأف ــات وتعامي ــة والراي ــد األوي ــة وعق ــه السياس ــب، وفي والخط
يجتمــع المســلمون عنــده لمــا أهمهــم مــن أمــر دينهــم ودنياهــم63 ، والمســجد يســهم فــي اإرشــاد 

والتوعيــة فــي جميــع المجــاات وحيــاة اإنســان.

ومــن حــق الخطيــب أن يتكلــم وينــور النــاس عــن الصحــة اإنجابيــة التــي تعنــي الســامة وتكامــل 
ــاة  ــى حي ــًا عل ــظ دوم ــامي يحاف ــا اإس ــًا، وودينن ــيًا واجتماعي ــًا ونفيس ــديًا وعقاني ــة جس الصح

ونفــس اإنســان وصحتــه ونســله.

والخطيــب رائــد المســجد وعنوانــه وقائــده وربانــه وا شــك أن رســالته أعلــى رســالة ودالتــه أعظــم 
دالــه وفنــه أحســن فــن ولهجتــه أصــدق لهجــة ودعوتــه أفضــل دعــوة، قــال تعالــى }َوَمــْن َأْحَســُن 
ِ َوَعِمــَل َصاِلًحــا َوَقــاَل ِإنَِّنــي ِمــَن اْلُمْســِلِمين )33( َوَا َتْســَتِوي اْلَحَســَنُة َوَا  ــن َدَعــا ِإَلــى اهَّ مَّ َقــْوًا مِّ
ــُه َوِلــيٌّ َحِميــم{64 ولكــي  ــُه َعــَداَوٌة َكَأنَّ ــِذي َبْيَنــَك َوَبْيَن َئُة اْدَفــْع ِبالَِّتــي ِهــَي َأْحَســُن َفــِإَذا الَّ ــيِّ السَّ
تؤتــي الخطبــة ثمارهــا وُتكــّون فــي الســامعين قناعــة وتغيــر الســلوك الخاطــئ وُتصلــح وُتؤثــر ا 
بــد مــن إعدادهــا وتجهيزهــا والبحــث فــي أدلتهــا وأســاليب اإقنــاع وتنــوع الخطــاب، ومــن هــذا 

المنطلــق نقــدم بيــن يــدي الخطيــب نبــذة مختصــرة عــن مراحــل الخطبــة واســتخراج اأدلــة.

تعريف الخطبة:

ــور أو  ــاع واســتعمالة الجمه ــى اإقن ــة تشــتمل عل ــة إلقائي ــاس بطريق ــه الن ــث ُيخاطــب ب ــة: حدي لغ
ــراد منهــم. ــى مــا ُي حضهــم عل

62  سورة التوبة - اآية 108

63  مجموع الفتاوى 39/35

64  سورة فصلت - اآيات )34-33 (
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ومن التعريف يتوضح لنا ما يلي:

جمهور من الناس: أي عدد من الناس مقصودين بالحديث واإقناع.. 1

إلقاء: أي بصوت جهوري يثير اإنفعال والتأثير.. 2

إقناع : أي أدلة وبراهين ومعلومات هي محل إقتناع عند الجمهور.. 3

استماله: معناه توظيف العواطف والميول لإستجابة.. 4

أمــا الخطبــة شــرعًا وإصطاحــًا: حديــث ُيخاطــب جمهــره مــن المســلمين بطريقــة إلقائيــة فــي وقــت 
وزمــن معيــن وتقــوم علــى اإقنــاع واأدلــة النقليــة والعقليــة وهــي إحــدى مســائل الدعــوة إلــى اه 

والبــاغ البيانــي ولهــا وقــت وزمــن معيــن محــدد ولهــا صفاتهــا مبينــة فــي كتــب الفقــة.

ــغ ذروتهــا  وإعــداد الخطبــة أهميــة كبــرى فهــو ســر نجاحهــا وأصــل قوتهــا وبهــا تتكامــل وتبُل
وتــؤدي غرضهــا وتصــل بــه إلــى الهــدف المرجــو منهــا، وبحســن اإعداد تكــون قــوة اإلقــاء وغزارة 
الموضــوع ويجعــل الخطيــب متمكنــًا مــن فكرتــه قويــًا فــي حجتــه مصيبــًا فــي أدلتــه مؤثــرًا فــي 
جمهــوره ومحــل تقديــر الجمهــور، ممــا يزيــد توافــد النــاس إليــه وكثــرة الحاضريــن لديــه، وهــو 
أمــر مطلــوب مــن الخطيــب، فكمــا يعــد التاجــر بضاعتــه ويحســن عرضهــا ويرتبهــا ويقــدم ويؤخــر 
فيهــا، بــل يجلــب أفخــر الســلع وأنفســها وأقلهــا ثمنــًا ليســتميل إليــه الناظــر والمشــتري وليثــق فيــه 

النــاس وفــي بضاعتــه وُيقبلــون عليــه فــإن الخطيــب أولــى بذلــك أن بضاعتــه أعلــى وأغلــى.

ولذا ينبغي أن يعرف مراحل الخطبة حتى يستطيع تحضيرها.

ويقسم العلماء مراحلها إلى ثاث مراحل:

المقدمة.. 1

العرض.. 2

الخاتمة.. 3

المرحلة اأولى: المقدمة

تتكون من النقاط التالية:

براعة ااستهال في الحمد والثناء.. 1

حسن اافتتاح بأية أو شيء يهيى ء به السامعين.. 2

أن يذكر الموضوع إجماًا أو تصويرًا يثير خيال النفس.. 3

يذكر بأقسام وعناصر الموضوع اأشياء المهمة ليشوق الجمهور لمعرفتها.. 4
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المرحلة الثانية: العرض

وهو موضوع الخطبة وغرضها وله ثاث ُأسس:

اإقتناع بالموضوع.. 1

اإحاطة بالموضوع.. 2

إقناع الجمهور بالموضوع.. 3

أ- اإقتناع بالموضوع: من قبل الخطيب فإنه بقدر قناعته تكون ااستجابة وقوة العرض.

ب- اإحاطــة بالموضــوع: فــإن الخطيــب ا يســتطيع اإقتنــاع إا إذا كان لديــه إحاطــة بموضوعــه 
ــل  ــتطيع توصي ــة وا تس ــب وإقناع ــاء الخطي ــوة إلق ــون ق ــه تك ــم بجزئيات ــة والعل ــدر اإحاط وبق
ــى  ــؤدي إل ــه ي ــده ومضــار تركــه وعــدم العمــل ب ــه وفوائ ــع جوانب الموضــوع إا إذا أحــاط بجمي
ــم  ــون عنده ــه وتتك ــور ل ــاء الجمه ــل وإج ــوة التوصي ــل ق ــذا يحص ــا وبه ــة يحدده ــور وخيم أم

ــة. ــة المطلوب العاطف

جـــ - إقنــاع الجمهــور: بمــا يســتميل بــه عواطفهــم ويولــد القناعــة لديهــم ويحصــل ذلــك بقــوة 
اإســتدال ووضــوح الطــرح.

والدليل عمود الخطبة وسبب اإقناع والدليل يتكون من قسمين:

دليل ذاتي أي من ذات الموضوع.. 1

دليل من خارج الموضوع ويسمى عرض.. 2

القسم اأول: التدليل الذاتي وتتكون من النقاط اآتية:

التعريف بالموضوع:. 1

أ- بذكر خواصه وفوائده.

ب- بيان أنواعه وذكر أقسامه.

جـ - بذكر صفاته الحسنة وذكر الصفات السيئة في ضده.

التجزئــة: أن يتبــع الجزئيــات ليصــل إلــى الحكــم الكلــي أو ليخــص جــزءًا بزيــادة مزيــة . 2
ويؤكــد عليــه.

التعميــم ثــم التخصيــص مثــل خطبــة الــوداع للمصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص  حيــث حــرم ربــا الجاهليــة ثــم . 3
خــص ربــا العبــاس عمــه وكذلــك الدمــاء. يقــول ملسو هيلع هللا ىلص  )أا وإن ربــا الجاهليــة موضــوع تحــت 
قدمــي وأول ربــا أبــدأ بــه ربــا عمــي العبــاس وكذلــك فــي الدمــاء( وذلــك ليبيــن للنــاس 
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وليدلــل لهــم بأنــه ينفــذ الحكــم علــى أقــرب النــاس إليــه فيكــون قــدوة لهــم.

أو بقضية ُمسلم بها تمهيدًا للمطلوب.. 4

العلة والمعلول والتعليل روح اإستدال وبذكر البواعث على اأفعال والدوافع عليها.. 5

المقابلــة بيــن الشــيء وضــده وكمــا فــي المثــال) وبأضدادهــا تتميــز اأشــياء( وتنقســم . 6
قســمين:

ــه  ــي اه عن ــه ورض ــرم اه وجه ــي ك ــام عل ــل اإم ــل فع ــه مث ــا يقابل ــيء وم ــر الش أ- أن يذك
لأشــعث فــي الصبــر فقــال ملسو هيلع هللا ىلص  )إن صبــرت جــرى عليــك القــدر وإنــت مأجــور، وإن جزعــت جــرى 

عليــك القــدر وأنــت مــأزور(.

ب- أن يبرهن على بطان المقابل لموضوعه وبهذا يثبت المطلوب.

ــرة  ــدة أو المض ــون الفائ ــه وتك ــبه موضوع ــيء يش ــي بش ــو أن يأت ــال: وه ــرب اأمث ــابه وض التش
واحــدة وقــد ضــرب القــرآن أحــوال اأمــم المشــابه للمكذبيــن ومــا حــل بهــم وأتبــاع الرســل ومــا 
نالــوا مــن اأجــر والتمكيــن والســعادة ، والمصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص  ضــرب اأمثلــة مثــل مــا ضــرب المثــل 
بدنــو اأجــل وطــول اأمــل بالخــط الطويــل والــذي يعترضــه فيقطعــه وكذلــك الســفينه وركابهــا 
الذيــن بأســفلها والذيــن بإعاهــا وإنهــم ا يشــربون إا إذا أعطاهــم الذيــن هــم أعلــى منهــم. فــأردوا 

خــرق الســفينه حتــى ا يحتاجــون إلــى مــن فوقهــم فــإن تركوهــم غرقــوا جميعــًا.

القسم الثاني : أدله خارجة عن ذات الموضوع:

ــًا وعقيــدة،  وهــي مهمــة جــدًا فــي اإقتنــاع بمــا فيــه المطلــوب مــن خصائــص زادتــه هــذه يقين
ومــن لــم يفهــم ذلــك جــاءت هــذه اأدلــة فيفطــن إليهــا ويقدســها، وأكثــر هــذه اأدلــة قــوة اأدلــة 

اآتيــة:

الدليل من القرآن والسنة. . 1

العادات واأعراف.. 2

إتباع السلف.. 3

أقوال اأئمة وأصحاب الحكمة.. 4

ونبدأ التفصيل:

الدليــل: لــه تخضــع الجماهيــر المؤمنــة وهــو الموجــه لهــا والمســيطر علــى قلوبهــا لقناعتهــم 	 
وكمــال إعتقادهــم بــأن فيــه الخيــر والســعادة وأن المطلــوب فيــه أمــر طلــب مــن الخالــق فــإذا 
ــه بالســنة وألبســه فقــه اأئمــة وحــاه  ــل وتوجــه بالقــرآن وزين ــه بالدلي ــب مطلوب ــد الخطي أي
بالحكمــة، وجــد إلــى قلــوب الســامعين طريقــه، وأصغــت أذانهــم إليــه وانشــرحت صدورهــم 
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بــه فلبــوا نــداءه واســتجابوا لطلبــه ونفــذوا هدفــه ومرمــاه.

واإنســان عندمــا يســتمع إلــى كام اه يؤثــر فيــه، ولقــد أثــار القــرآن فــي عمــر رضــي اه عنــه 
فأســلم، وكذلــك عقبــة والوليــد وغيرهــم، وكيــف توقــف عمــر رضــي اه عنــه عندمــا تلــى أبــو 
ــاَت  ُســُل َأَفــِإن مَّ ــٌد ِإاَّ َرُســوٌل َقــْد َخَلــْت ِمــن َقْبِلــِه الرُّ بكــر علــى الجمهــور قولــه تعالى}َوَمــا ُمَحمَّ
ــَيْجِزي اّهُ  ــْيًئا َوَس ــرَّ اّهَ َش ــن َيُض ــِه َفَل ــَى َعِقَبْي ــْب َعَل ــن َينَقِل ــْم َوَم ــى َأْعَقاِبُك ــْم َعَل ــَل انَقَلْبُت َأْو ُقِت
ــاِكِرين{65 فقــال لكنهــا أنزلــت علــي الســاعة بعدمــا كان متأثــرًا مــن هــول الصدمــة وقــال:  الشَّ

مــن قــال أن محمــد ًا قــد مــات أقطعــن رأســه.

وعندمــا ذكرتــه المــرأة بالقــرأن قــال : أصابــت مــرأة وأخطــأ أميــر المؤمنيــن ، إذًا فاإســتدال 
بالدليــل يؤخــذ مــن القــرآن والســنة المطهــرة الصحيحــة، ويتبــع الخطــوات التاليــة:

ــتعين  ــا ويس ــه ويجمعه ــات الدال ــع اآي ــتخرج جمي ــوع يس ــوب أو الموض ــرف المطل ــا ع ــد م أ- بع
بالمعجــم ويتــم النظــر إلــى اللفــظ فــي الموضــوع وكمــا ورد فــي القــرآن ثــم المعانــي المتصلــة 
بموضوعــه، وهــذا المســلك يحتــاج إلــى بصيــرة وفطنــة وحســن إدراك لمــا لــه مــن صلــة بالموضــوع 

وإن لــم يــرد بنفــس اللفــظ والعبــارة.

ب- حســن تصنيــف اأدلــة علــى عناصــر الموضــوع ودقــه اأدلــة علــى تقســيم اأجــزاء التــي توضــح 
معالــم الموضــوع ويبيــن الهــدف ومــا يترتــب عليــه مــن النتائــج واأثــار ويتبــع فــي الحديــث مــا قــام 
بــه مــن اآيــات. ويحــذر مــن اإســتدال القصــص اإســرائيلية التــي فــي كتــب التفســير وكذلــك 
ــه  ــة فإن ــث الموضوعــة والمكذوب ــا عقــل ومــن اأحادي ــا أصــل وا يقبله ــي ليــس له القصــص الت
ســيكون أحــد الكذابيــن علــى المصطفــى وهــو إثــم يوجــب النــار، حيــث قــال ملسو هيلع هللا ىلص )مــن كــذب 
علــَي متعمــدًا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار( وفــي اأحاديــث الصحيحــة مــا يغنــي عنهــا وفــي ســيرة 
الرســول مــا يكفــي فإنهــا التطبيــق الفعلــي للقــرآن وللديــن، ولمــا ســئلت عائشــة عــن ُخلقــه ملسو هيلع هللا ىلص 

قالــت )كان ُخلقــه القــرآن(.

ثانيًا: العادات والسلوكيات الحميدة التي يعتز بها القوم:

إن للســلوكيات والعــادات عنــد اأمــة احتــرام ويعــاب علــى مخالفيهــا وينفيــذ الشــخص المخالــف 
ــم وبعــض  ــم وعاداته ــت معتقداته ــا خالف ــش للدعــوة أنه ــاد قري ــف كان عن ــرى كي ــذا ن ــا ول له
ســلوكياتهم واإســام لــم يهــدم العــادات الحســنة بــل أثبتهــا ولكــن هــدم العــادات الســئية منهــا، 
لــذا قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص )إنمــا بعثــت أتمــم مــكارم اأخــاق(. فكــم مــن رجــل يتــرك الزنــا إبــاء 
نفســه وأن العــادة بــأن هــذه الجريمــة ا تكــون إا فــي أهــل الدنــاءة وكذلــك الســرقة والغــدر، 
ولــذا لمــا أخــذ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  البيعــة عــن النســاء علــى أن ا يشــركن بــاه شــيئًا وا يزنيــن، قالــت 

هنــد أو تزنــي الحــرة؟؟ وقــد قــال عنتــرة بــن شــداد:

    وأغض طرفي أن بدت لي جارتي      حتى يواري جارتي مأواها

والنبــي ملسو هيلع هللا ىلص اســتعمل هــذا فقــال: أصــدق كلمــة قالهــا لبيــد: أا كل شــيء مــا خــا اه باطــل، 
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فقــد نفــذ مــن حيــث اعتــادوا التســليم لــه واإحتــرام ومــا وقــف عمــه أبــو طالــب أجــل العقيــدة 
إنمــا العــادة الســائدة مــن عــدم التنــازل عــن القريــب والحميــة وكذلــك حصــار الشــعب فقــد بقــي 

معــه فــي الحصــار أهلــه وهــم علــى غيــر عقيدتــه. 

ومــن هــذا المنطلــق يســتغل الخطيــب العــادات والتقاليــد والســلوكيات دليــًا لمــا يدعــوا إليــه بــأن 
يقربــه مــن عــادة محترمــة عندهــم أو يماثلــه بهــا وهــذه فيمــا يكــون فيــه اأمــر حميــدًا، وقــد 
شــارك النبــي فــي حلــف الفضــول قبــل الرســالة وأشــاد بــه بعــد الرســالة فقــال )لقــد حضــرت 
ــل ــذا دل ــن ه ــال وم ــا ق ــت( أو كم ــام أجب ــي اإس ــه ف ــت لمثل ــو دعي ــة ل ــي الجاهلي ــًا ف  حلف

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص على عظيم نصرة المظلوم.

ثالثًا: إتباع السلف الصالح أو تتبع أثارهم:

فالنــاس يحترمــون ويتأثــرون بآثــار ســلفهم ويقتــدون بهــم وكان حجــة قريــش ذلــك ولكــن النبــي 
ــُل  ــا ُيْفَع ــا َأْدِري َم ُســِل َوَم ــْن الرُّ ــا ُكنــُت ِبْدًعــا مِّ ــْل َم ملسو هيلع هللا ىلص اســتعمل نفــس الدليــل فقــال تعالــى }ُق
ِبيــن{66 ، وأقــوى اأفــكار أثــرًا فــي  ِبــي َوَا ِبُكــْم ِإْن َأتَِّبــُع ِإاَّ َمــا ُيوَحــى ِإَلــيَّ َوَمــا َأَنــا ِإاَّ َنِذيــٌر مُّ
النفــوس مــا جــاء متصــًا بآثــار الســلف متفقــًا معهــا ولــكل أمــة تاريخهــا وأمجادهــا وهــي تعتــز 

بهــا.

ولمــا كان ســلف أمتنــا اإســامة ســلف خيــر وبركــة، وهــم أقــرب إلــى الهــادي البشــير وإلــى 
منبــع الوحــي فــإن تتبــع آثارهــم لــه قوتــه وتأثيــره، وقــد ســلك القــرآن هــذا المســلك فبعــد ذكــر 
ــر إضاعــة  ــى تقري ــص إل ــم خل ــاس واأمــم ومــن ذكرهــم وصفاته ــن هــم ســلف للن ــاء الذي اأنبي
النــاس والخلــف آثــار ســلفهم ومناهجهــم فقال}َفَخَلــَف ِمــن َبْعِدِهــْم َخْلــٌف َوِرُثــوْا اْلِكَتــاَب َيْأُخــُذوَن 
يَثاُق  ْثُلــُه َيْأُخــُذوُه َأَلــْم ُيْؤَخــْذ َعَلْيِهــم مِّ َعــَرَض َهـــَذا اأْدَنــى َوَيُقوُلــوَن َســُيْغَفُر َلَنــا َوِإن َيْأِتِهــْم َعــَرٌض مُّ
ــوَن  ــَن َيتَُّق ــٌر لِّلَِّذي ــَرُة َخْي اُر اآِخ ــدَّ ــِه َوال ــا ِفي ــوْا َم ــقَّ َوَدَرُس ــى اّهِ ِإاَّ اْلَح ــوْا َعَل ــاِب َأن اَّ ِيُقوُل اْلِكَت
َأَفــَا َتْعِقُلــون{67 ، فانظــر كيــف قــص قصــص الصفــوة مــن الســلف وأثنــى عليهــم خيــرًا وجمــع 
صفاتهــم بأنهــم علــى نعمــة اه ويشــجعون آياتــه ويــزدادون خضوعــًا ه فيســجدون ببــكاء وخشــية 

ومنهــا خلــص أن عــاب الخلــف نتيجــة إضاغتهــم الصــاة وإتبــاع الشــهوات.

وأفتــح المصحــف وأقــرأ مريــم تشــعر بقمــة هــذا اأســلوب وروعتــه، وهكــذا ســلك ســلفنا الصالح 
ومنهــم الحســن البصــري فــي خطبــه فــكان ُيذكــر بمــا كان عليــه الصحابــة الكــرام لحــث مــن 
يخاطبهــم ويجــب اأمــر إليهــم ومــن ذلــك قولــه )أيهــا النــاس إن عبــادًا قلوبهــم مخزونــة وشــرورهم 
مأمونــة وأنفســهم عفيفــة وحواجهــم خفيفــة صبــروا اأيــام القائــل لمــا رجــوه مــن الدهــور اأطــاول 
أمــا الليــل فقائمــون علــى أقدامهــم يتضرعــون إلــى ربهــم ويســعون إلــى فــكاك رقابهــم تجــري مــن

 الخشــية دموعهــم وتخفــق مــن الخــوف قلوبهــم وأمــا النهــار فحكمــاء أتقيــاء أخفيــاء يحســبهم 
ــم  ــرض ولكنه ــن م ــم م ــا به ــى وم ــية مرض ــن الخش ــم م ــف، تخاله ــن التعف ــاء م ــل أغني الجاه
ــوا فيمــا أحــل لهــم أزهــد منكــم فيمــا حــرم  ــا لهــم واه كان ــار وأهواله خصصــوا بذكــر الن
عليكــم وكانــوا أبصــر بقلوبهــم لدينهــم منكــم لدنياكــم بأبصاركــم ولهــم كانــون لحســناتهم 
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ــون{68. ــُم اْلُمْفِلُح ِ ُه ــْزَب اهَّ ــى ســيئاتكم }َأَا ِإنَّ ِح ــوا عل ــم أخــوف منكــم إن تعذب ــرد عليه أن ت

رابعًا: أقوال اأئمة أصحاب الحكمة:

ــة  ــاء واأئم ــكام الحكم ــإن ل ــه، ف ــه خطبت ــي ب ــب ليحل ــه الخطي ــه إلي ــاب واســع يتج ــذا ب وه
روعــة وهــزه فــي النفــس أنــه جــاء نتيجــة تجاربهــم وعصــارة أفكارهــم ويتلقاهــا الجمهــور بمنزلــة 
المســُلم بــه وتجــد بعــض الخطبــاء يبــدأ خطبتــه بقــول حكيــم مشــهور وحكمــة مشــهورة معروفــة.

ــر  ــح واأم ــآزر والتناص ــى الت ــلمين إل ــوة المس ــي دع ــري ف ــن البص ــول الحس ــك ق ــة ذل ــن أمثل وم
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: فيقــول: إن المســلم مــرآة أخيــة المســلم يبصــره عيبــه ويغفــر لــه 
ذنبــه قــد كان مــن قبلكــم مــن الســلف الصالــح يلقــى الرجــل، فيقــول يــا أخــي مــا كل ذنوبــي 
ــد كان  ــي، وق ــرًا فانهن ــت ش ــي وإذا رأي ــرًا فمرن ــت خي ــإذا رأي ــرف ف ــي أع ــر وا كل عيوب أبص
عمــر بــن الخطــاب رض اه عنــه يقــول: رحــم اه أمــرئ هــدي إلينــا مســاوئنا أهــدي إلــى عيوبــي 

وأحكــم بهــا خطابــه ويدعــم بهــا موضوعــه.

المرحلة الثالثة: الخاتمة

وهي آخر ما يلقيه الخطيب فيبقى عالقًا بأذهان السامعين وفيها يقول الخطيب: 

أوًا: يقوم الخطيب بتقديم مؤجز لما ألقاه وخاصة للموضوع وتوضيح غايته ومرماه.

ثانيًا: أن تكون الخاتمة مثيرة للعاطفة ومؤكدة لوجوب العمل بما أرشد ودعا إليه.

والخاصة إعداد الخطبة:

ــم  ــم فالمه ــدء باأه ــم والب ــة عنده ــداث الحاصل ــور واأح ــة الجمه ــار الموضــوع حســب حاج إختي
ــات. واأولوي

تحديد المراجع وجمع اآيات واأحاديث والحكم والقصص.

ــم الموضــوع  ــث يوضــح معال ــي الموضــوع بحي ــة تقســيم اأجــزاء ف ــف العناصــر ودق حســن تصني
ويبــرز مقوماتــه وخصائصــه وتبيــن اأهــداف ومــا يترتــب عليــه مــن النتائــج واآثــار ســلبًا وإيجابــًا.

ترتيب وتصنيف اأدلة وتوزيعها على العناصر واأجزاء بدقة.

ــن الفضــل  ــه م ــا حــازت علي ــق فكــرة الموضــوع وبم ــي تعم ــة الت ــاذج الحي ــة والنم ضــرب اأمثل
ــاس. ــرام الن ــر واحت ــؤدد واأج والس

إعادة النظر والفحص في تقسيم العناصر واأجزاء وتوزيع اأدلة.

صياغة الخاتمة المؤجزة التي تجمع شتات الموضوع وتثير عاطفة وحماس الجمهور.

المتابعة لنتائج الخطبة والتطبيق العملي.
68  سورة المجادلة - اآية 22
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أسئلة عامة :

س )51( تحدث عن دور المسجد ومكانته في المجتمع اليمني؟

س )52( عرف الخطبة؟

س )53( قسم العلماء الخطبة إلى مراحل، ما هي؟

س )54( ما هي المنهجية في إعداد الخطبة؟
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الفصل الثالث

نماذج خطب الجمعة69

الموضوع/ الكوليرا
الخطبة اأولى:

ــرى  ــا تحــت الث ــا فــي الســموات واأرض وم ــه م ــدر فهــدى، ل ــق فســوى وق ــذي خل الحمــد ه ال
ــة مــن ســقمه  ــه واأخــذ بأســباب الوقاي ــه وصــون بدن ــى صحت ــاظ عل ــى المســلم الحف أوجــب عل
وعلتــه، لــه الحمــد ســبحانه بيــده الخيــر وهــو علــى كل شــيء قديــر، وأشــهد أن ا آلــه إا اه 
الضــار والنافــع والخافــض والرافــع مــن دعــاه لبــى دعــاه ومــن تــداوى بشــفاءه وعافــاه أنــزل الــداء 
وجعــل لــه الــدواء ، وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ســيد المرســلين وأمــام اأنبيــاء، مــن قــال 
ــن  ــل م ــه وجه ــن عمل ــك م ــى ذل ــه دواء عل ــزل ل ــن داء إا أن ــزل اه م ــا أن ــاس م ــا الن ــداوء أيه )ت

جهلــه(. صلــى اه عليــه وآلــه وصحبــه اأوفيــاء وســلم تســليمًا كثيــرًا.

 عباد ال :

ــِه َوَا  ــقَّ ُتَقاِت ــوْا اّهَ َح ــوْا اتَُّق ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــه قــال تعالى}َياَأيَُّه أوصيكــم ونفســي بتقــوى اه وطاعت
ــِلُمون{70. ْس ــم مُّ ــنَّ ِإاَّ َوَأنُت َتُموُت

ــن نَّْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَبــثَّ ِمْنُهَمــا  ــِذي َخَلَقُكــم مِّ ــاُس اتَُّقــوْا َربَُّكــُم الَّ }َياَأيَُّهــا النَّ
ــا{71. ــِه َواَأْرَحــاَم ِإنَّ اّهَ َكاَن َعَلْيُكــْم َرِقيًب ــِذي َتَســاءُلوَن ِب ــوْا اّهَ الَّ ِرَجــاًا َكِثيــًرا َوِنَســاء َواتَُّق

َ َوُقوُلــوا َقــْوًا َســِديًدا )70( ُيْصِلــْح َلُكــْم َأْعَماَلُكــْم َوَيْغِفــْر َلُكــْم  }َياَأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اتَُّقــوا اهَّ
َ َوَرُســوَلُه َفَقــْد َفــاَز َفــْوًزا َعِظيًمــا{72 ُذُنوَبُكــْم َوَمــن ُيِطــْع اهَّ

أما بعد، عباد ال :

قــو أنفســكم وأهليكــم اأمــراض واأوبئــة وديننــا ديــن الصحــة والســامة والوقايــة مــن مــرض 
الكوليــرا، الــذي يظهــر وينتشــر بســبب تنــاول طعــام أو مــاء ملــوث يــؤدي إلــى اإســهال والقــيء 
وفقــدان الســوائل مــن الجســم ويــؤدي إلــى الوفــاه إذا لــم يتــم المعالجــة بســرعة وبــدون تهــاون وتتــم 
العــدوى بواحــدة مــن هــذه الطــرق شــرب الميــاه مــن مصــادر غيــر آمنــه أو الميــاه الملوثــة وتنــاول 
طعــام أو فاكهــة ملوثــة بالطعــام الملــوث بســبب لهــذا المــرض وغيــره وعــدم غســل الفواكــه يــؤدي 

69  من أدبيات مجموعة من مشايخ /خطباء/ وعاظ وزارة اأوقاف واإرشاد - الجمهورية اليمنية - صنعاء.

70  سورة آل عمران - اآية 102

71  سورة النساء - اآية 1

72  سورة اأحزاب - اآيات )70- 71(
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إلــى هــذا المــرض وغيــره.

عبــاد اه : يجــب أن نحــرص علــى الــدواء مــن هــذا المــرض وغيــره، قــال الرســول الهــادي صلــى 
اه عليــه وآلــه وســلم )تــداووا عبــاد اه مــا أنــزل اه مــن داء إا أنــزل لــه شــفاء وصحــة( ا بــد أن 
مــن مقاصــد الشــرع الحنيــف وقــد حــرص اإســام كل الحــرص علــى أن يتمتــع المســلم بالصحــة 
الجســمية والنفســية ليقــوى علــى طاعــة اه وعبادتــه ويقــوم بحــق دينــه وأهلــه وأمتــه ويصبــح قــادرًا 
علــى عمــارة اأرض وقــد أثنــى رســول  اه علــى المؤمــن القوي)المؤمــن القــوي خيــر واحــب إلــى 

اه مــن المؤمــن الضعيــف وفــي كل خيــر( قــوي بإيمانــه وعقيدتــه ونفســه وجســده .

عبــاد اه : إن أجــل نعمــة هــي نعمــة الصحــة والعافيــة فهــي رأس مــال اإنســان بعــد اإيمــان قال ملسو هيلع هللا ىلص 
)نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر مــن النــاس الصحــة والفــراغ( وا يقــدر هــذه النعمــة ويعــرف قيمتهــا 

إا مــن أحــس للمــرض وفقــد العافيــة ، الصحــة تــاج علــى رؤوس اأصحــاء ا يــراه إا المرضــى.

الخطبة الثانية: 

الحمــد اه مــن تواضــع كل شــيء لعظمتــه لــه الحمــد استســلم كل شــيء بقدرتــه ســبحانه مــن 
خضــع كل شــيء لملكــة ســبحانك ربــي ســبحانك مــا أفضــل ثوابــك وأجمــل عطائــك وأشــهد أن ا 
آلــه إا اه يجيــب المضطــر إذا دعــاه ويشــفي المريــض مــن بلــواه وأشــهد أن ســيدنا وحبيبنــا محمــد 
النبــي اأميــن مــن طببــه ربــه وحمــاه، صلــى عليــه وعلــى آلــه اأطبــاء النقــاه وعلــى صحبــه ومــن 

تبــع هــداه.

أمــا بعــد، أوصيكــم ونفســي بتقــوى اه فهــي وصيــة لأوليــن واآخريــن كمــا قــال اه }َوَلَقــْد 
ْيَنــا الَِّذيــَن ُأوُتــوْا اْلِكَتــاَب ِمــن َقْبِلُكــْم َوِإيَّاُكــْم َأِن اتَُّقــوْا اّهَ{73 َوصَّ

عباد ال : 

تشــكل النظافــة مظهــرًا مــن أبــرز مظاهــر اإنســان المتديــن والمتحضــر والســوي الــذي يعتنــي 
ــن أعظــم  ــدرأ المفاســد، وم ــح وي ــق المصال ــد جــاء اإســام ليحق ــره، وق ــه ومظه ــه وذوق بصحت
تلــك المصالــح حفــظ الديــن وصحــة اإنســان ويربــى فيــه الوعــي الصحــي والحضــاري، ويرشــده 
إلــى حمايــة البيئــة وحفظهــا مــن القــاذورات ومصــادر التلــوث التــي أصبحــت مــن أبــرز مشــاكل 
ــى ،  ــة اأول ــا فــي الخطب ــزام بمنهــج اإســام فــي النظافــة والطهــارة كمــا ذكرن العصــر واالت
 يحقــق لنــا بيئــة نظيفــة وصحــة قويــة والحمايــة مــن اأمــراض التــي تنتــج عــن إهمــال النظافــة،

73  سورة النساء - اآية 131



91

الــــــــباب الثالث

ــُه  ــمَّ ِنْعَمَت ــْم َوِلُيِت َرُك ــُد ِلُيَطهَّ ــِكن ُيِري ــَرٍج َوَلـ ــْن َح ــم مِّ ــَل َعَلْيُك ــُد اّهُ ِلَيْجَع ــا ُيِري ــول تعالى}َم يق
ــُكُرون{74 ــْم َتْش ــْم َلَعلَُّك َعَلْيُك

والتأمــل فــي هــذه اآيــة نجــد القــرآن أعتبــر التطهيــر مــن القــاذورات والتلــوث أتمامــًا للنعــم اإلهيــة 
ــال  ــه ق ــب نبي ــو يخاط ــى وه ــبحانه وتعال ــال س ــد ق ــكر ، وق ــتحق الش ــي تس ــان الت ــى اإنس عل
ر{75وبمــا أن هــذا المــرض أي الكوليــرا ســببه الرئيســي تلــوث المــاء والطعــام  ــَك َفَطهِّ تعالى}َوِثَياَب
والفواكــه فــإن بنظافتنــا وغســل أيدينــا وغســل الفاكهــة والخضــروات وتطهيــر المــاء ونقــاءه يحمي 
أنفســنا وأهلنــا ، وأننــا لنهيــب بــكل اآبــاء واأمهــات وكل أفــراد المجتمــع اأخــذ بأســباب الوقاية  
ومــن أصيــب ا ســمح اه فعلينــا ســرعة اســعافه إلــى المراكــز الصحيــة والمستشــفيات، كتــب 
اه الشــفاء والوقايــة والحمايــة لــكل الحاضريــن والحاضــرات ولــكل مجتمعنــا وبادنــا الحبيبــة.

عباد ال .. 

ــى  ــون وعل ــون وبأعمالكــم مخزي ــدي اه موقوف ــن ي ــال الصالحــة فإنكــم غــدًا بي ــادروا باأعم ب
تفريطكــم محاســبون وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون. فألينــوا الــكام وأطعمــوا الطعام 
وأفشــوا الســام وصلــوا بالليــل والنــاس نيــام وصلــوا اأرحــام واجتنبــوا الحــرام، وإياكــم والغــش 
والغيبــة والنميــة وســوء الــكام وأدخلــوا  جنــة ربكــم بســام، وصلــوا وســلموا علــى خيــر اأنــام 
ومســك الختــام ســيدنا محمــد عليــه أفضــل الصــاة وأزكــى الســام وعليــه وآلــه البــررة الكــرام 

وصحابتــه الصالحيــن اأتقيــاء الذيــن نشــروا الديــن واإســام.

عباد ال..

 إن الحفــاظ علــى صحتنــا والوقايــة مــن اأمــراض واجــب شــرعي وضــرورة حياتيــة وعــدم الحفــاظ 
عليهــا تضيــع لنعمــة اه وقــد يصــل المفــرط ذلك إلــى غضــب اه قــال تعالــى}َوَا َتْقُتُلــوْا َأنُفَســُكْم 

ِإنَّ اّهَ َكاَن ِبُكــمْ َرِحيًمــا{76

اإخوة المؤمنون :

شــرع اإســام آداب صحيــة ودل علــى الوســائل الوقائيــة والعاجيــة وتوخــي اأمــراض قبــل حدوثهــا 
ــن  ــة م ــة والوقاي ــن الصح ــف اإســام م ــة أن موق ــة الفاجع ــاج، والحقيق ــن الع ــر م ــة خي والوقاي
المــرض والســامة موقــف ا نظيــر لــه وهــذا المــرض وغيــره كثيــر يأتــي بســبب عــدم النظافــة 

و التلــوث.

74  سورة المائدة - اآية 6

75  سورة المدثر - اآية 4

76  سورة النساء - اآية 29
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ــب الفقــه واإســام  ــل فريضــة مــن الفرائــض وكت ــه ب ــادة وقرب ــن اإســام جعــل النظافــة عب دي
والشــريعة أول بــاب فيهــا هــو الطهــارة معنــاه النظافــة وأول مــا درســه المســلم والمســلمة والفقيــه 
والعالــم الطهــارة مفتــاح العبــادة اليوميــة التــي ا تســقط عــن المســلم ا فــي الســفر وا المــرض 
والســلم والحــرب إا الحائــض والنفــاس وهــي الصــاة التــي تصــل العبــد بربــه و تتكــرر باليــوم 
ــال  ــاذورات ق ــاث والق ــن اأخب ــكان م ــدن والم ــوب والب ــة الث ــروطها نظاف ــن ش ــرات وم ــس م خم
ــِق  ــى اْلَمَراِف ــْم ِإَل ــْم َوَأْيِدَيُك ــُلوْا ُوُجوَهُك ــاِة فاْغِس ــى الصَّ ــْم ِإَل ــوْا ِإَذا ُقْمُت ــَن آَمُن ــا الَِّذي تعالى}َياَأيَُّه

ــُروْا{77 هَّ ــا َفاطَّ ــْم ُجُنًب ــِن َوِإن ُكنُت ــى اْلَكْعَبي ــْم ِإَل ــُكْم َوَأْرُجَلُك ــُحوْا ِبُرُؤوِس َواْمَس

ــدح  ــد وم ــل العي ــة وغس ــل الجمع ــة وغس ــل الجناب ــة وغس ــن والمضمض ــل اليدي ــى غس ــد إل وأرش
ــن{78 ِري هِّ ــبُّ اْلُمطَّ ــُروْا َواّهُ ُيِح ــوَن َأن َيَتَطهَّ ــاٌل ُيِحبُّ ــِه ِرَج ــى} ِفي ــال تعال ــة ق ــن بالنظاف المؤمني

وكمــا أرشــد المعلــم اأعظــم إلــى نظافــة الطريــق واأفنيــه وقــال ملسو هيلع هللا ىلص )أماطــه اأذى عــن الطريــق 
صدقــه( وقــال )نظفــوا أفنئتكــم حتــى تكرمــوا شــأن مــن النــاس( 

وقــال ملسو هيلع هللا ىلص )الطهــور شــطر اإيمــان( وقــد نهــى الرســول اأكــرم صلــى اه عليــه وآلــه وســلم  تــرك 
ــة  ــوث بشــكل عــام، للوقاي ــم والتل ــا والجراثي ــه الطعــام والشــراب مكشــوفة عرضــه للبكتري آني

مــن هــذا المــرض وغيــره.

ونهــى الرســول العظيــم أن يتنفــس الشــاب فــي المــاء بقولــه )إذا شــرب أحدكــم فــا يتنفــس مــن 
اآنــاء( وهــذا حتــى ا يلــوث المــاء بكاملــة.

اه يريــد لنــا الطهــارة حتــى نســلم مــن اأمــراض والصحــة نعمــة فيتــم النعمــة علينــا نشــكرها 
َرُكــْم  ــْن َحــَرٍج َوَلـــِكن ُيِريــُد ِلُيَطهَّ والحفــاظ عليهــا قــال اه تعالى}َمــا ُيِريــُد اّهُ ِلَيْجَعــَل َعَلْيُكــم مِّ

َوِلُيِتــمَّ ِنْعَمَتــُه َعَلْيُكــْم َلَعلَُّكــْم َتْشــُكُرون{79

ــع  ــول فيتب ــن يســمع الق ــي وإياكــم مم ــم، وجعلن ــات والذكــر الحكي ــي اه وإياكــم باآي نفعن
أحســنه، أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر اه لــي ولكــم فاســتغفروه، وتوبــوا إليــه أنــه هــو التــواب 

ــم. الرحي

************ 

77  سورة المائدة - اآية 6

78  سورة التوبة - اآية 108

79  سورة المائدة - اآية 6
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الموضوع / متازمة عوز المناعة المكتسبة )اإيدز(
الخطبة اأولى:

ــنا وســيئات  ــن شــرور أنفس ــاه م ــوذ ب ــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره ونع ــد ه نحم إن الحم
ــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن ا إلــه إا اه  أعمالنــا، مــن يهــده اه فــا مضــل لــه، ومــن يضل
وحــده ا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر، وأشــهد أن محمــد عبــده 
ورســوله، بلــغ الرســالة وأدَّى اأمانــة ونصــح اأمــة وجاهــد فــي اه حــق جهــاده، حتــى أتــاه اليقيــن، 
تركنــا علــى المحجــة البيضــاء ليلهــا كنهارهــا ا يزيــغ عنهــا إا هالــك، فصلــوات ربــي وســامه 

عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن.

أما بعد:

أيها المؤمنون.....

َ َيْجَعــل لَّــُه َمْخَرًجــا، َوَيْرُزْقــُه ِمــْن َحْيــُث  أوصيكــم ونفســي بتقــوى اه، قــال تعالــى }َوَمــن َيتَّــِق اهَّ
ْســِلُمون{81 َا َيْحَتِســُب{80 وقــال تعالــى }َياَأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوْا اتَُّقــوْا اّهَ َحــقَّ ُتَقاِتــِه َوَا َتُموُتــنَّ ِإاَّ َوَأنُتم مُّ

عباد اه...

إن اأمــراض واأوبئــة تفتــك بالمجتمعــات وترمــل النســاء وتيتــم اأطفــال، وتجعــل الرجــال حيــارى 
ومــن أشــد هــذه اأمــراض فتــكًا وقتــًا هــو مــرض اإيــدز، مــرض عــوز المناعــة المكتســبة، 
مــرض يدمــر جهــاز المناعــة فــي جســم اإنســان، ليصبــح هــذا الجســم عرضــه لجميــع اأمــراض 

اإنتهازيــة والتــي تــؤدي بــه إلــى الوفــاة .

إن الواجــب علينــا جميعــًا أن نقــف صفــًا واحــدًا أمــام هــذا المــرض القاتــل الــذي يحصــد الماييــن 
ــا  ــدز رجاله ــل اإي ــد قت ــًا لق ــرة أصبحــت خراب ــت عام مــن البشــر ســنويًا فكــم مــن قــرى كان
ونســائها وكبارهــا وصغارهــا، قتــل اآبــاء واأمهــات والبنيــن والبنــات، واأزواج والزوجــات، فــا 

تــرى إا دمــرًا وا تســمع إا عويــًا وصراخــًا.

لقــد خلــت المــدارس مــن تاميذهــا والجامعــات مــن طابهــا والمصانــع مــن عمالهــا والمــزارع مــن 
ــن  ــوزارة م ــة وال ــن الباع ــارة واأســواق م ــن الم ــن ســاكنيها والشــوارع م ــا والمســاكن م فاحيه
موظفيهــا، إنــه اإيــدز الــذي أذا دخــل أســرة أو قريــة أو مدينــة جعلهــا فــي حــزن جماعــي، إنــه 
ــن  ــه، ول ــاف زحف ــر عالمــي إيق ــي مؤتم ــع ف ــوم أن تجتم ــى البشــرية الي ــذي يجــب عل المــرض ال

تســتطيع البشــرية ذلــك إا إذا أتبعــت هــذه الخطــوات الثــاث وهــي:

• الدعوة إلى الطهر والعفاف والفضيلة.	

• معرفة طرق الوقاية.	

80  سورة الطاق - اآية 2

81  سورة آل عمران - اآية 102
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• رعاية المصابين.	

وإليكم هذه الخطوات بالتفصيل

أوًا: الدعوة إلى الطهر والعفاف والفضيلة:

إن مــرض اإيــدز ينتقــل غالبــًا عــن طريــق الجمــاع بيــن مصــاب واآخــر ســليم، ســواء كان هــذا 
ــن  ــن الســليم م ــى يتبي ــزواج حت ــل ال ــذا يجــب الفحــص قب ــر مشــروع وله ــاع مشــروعًا أو غي الجم
المصــاب حتــى ا يظلــم أحــد الزوجيــن ولكــي يكــون الــزواج أمنــًا وحصنــًا مــن هــذا المــرض 
ــَل  ــا َوَجَع ــُكُنوا ِإَلْيَه ــا لَِّتْس ــُكْم َأْزَواًج ــْن َأنُفِس ــَق َلُكــم مِّ ــِه َأْن َخَل ــْن آَياِت ــر، قــال تعالى}َوِم الخطي
ــة  ــزواج ومحارب ــى ال ــُرون{82 ، فالدعــوة إل ــْوٍم َيَتَفكَّ ــاٍت لَِّق ــَك آَي ــي َذِل ــًة ِإنَّ ِف ًة َوَرْحَم ــَودَّ َبْيَنُكــم مَّ
ــة  غــاء المهــور هــي الخطــوة اأولــى فــي مواجهــة هــذا الــداء العضــال وكذلــك مجابهــة الرذيل
وتخفيــف منبعهــا والتصــدي لتجــار الجنــس، كل هــذه الجهــود تــؤدي إلــى إيقــاف زحــف مــرض 

اإيــداز.

ثانيًا: معرفة طرق الوقاية:

إننا لن نعرف طرق الوقاية إا بعد معرفة طرق إنتقال مرض اإيدز، وطرق العدوى هي:

ااتصال الجنسي بين مصاب واآخر سليم.	 

عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس وغير المفحوص بالمختبرات الطبية المعتمدة.	 

عــن طريــق اأم المصابــة بالفيــروس )اأم لجنينهــا( خــال الحمــل أو عبــر القيــام بالرضاعة 	 
ــة مــن اأم المصابة. الطبيعي

عن طريق المواد الحادة الجارحة والملوثة بالفيروس )الحاقة، الختان، الحجامة،...(.	 

هــذه طــرق إنتقــال العــدوى وفــي حالــة نشــر الوعــي فــي أوســاط المجتمــع بهــذه الطريــق 
وكيــف يتــم مواجهتهــا نســتطيع أن نســاهم فــي إيقــاف زحــف هــذا المــرض الفتــاك.

ثالثًا: رعاية المصابين:

هــذه الخطــوة الثالثــة وهــي اأهــم أن هــذا المريــض إذا شــعر أن المجتمــع يرميــه بالرذيلة)الوصمــة 
ــام،  ــع أشــد أنتق ــن المجتم ــم م ــًا ينتق ــح شــخصًا عدوني ــه يصب ــره فإن ــذه ويحتق ــز( وينب أو التميي
ولكننــا إذا نظرنــا إلــى مريــض اإيــدز  نظــرة رحمــة ورعايــة وأن مجالســته واأكل معــه والســفر 
والعمــل واجتماعــه بأفــراد أســرته كل هــذا ا نمنعــه منــه أن طــرق العــدوى معروفــة، عنــد ذلــك 
يأمــن ويســلم نفســه إلينــا لنشــعرها بالحنــان والعطــف والرعايــِة؛ أنــه ربمــا أصيــب بهــذا المــرض 
ــتخدام أدوات  ــم اس ــام ) إذا ت ــد الحــاق أو الحج ــنان أو عن ــادة اأس ــي عي ــدم أو ف ــق ال ــن طري ع
ــليم(، وإذا  ــر س ــى آخ ــروس إل ــن شــخص مصــاب بالفي ــروس، أو اســتخدام اأدوات م ــة بالفي ملوث
ــوح،  ــة مفت ــاب التوب ــأن ب ــا أن نذكــره ب ــق الوقــوع فــي الحــرام فــإن علين كان أصيــب عــن طري

82 سورة الروم - اآية 21
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ــى  ــك المول ــل ذل ــون(، وقب ــن التواب ــر الخطائي ــاء وخي ــن أدم خط ــول: )كل اب ــول ملسو هيلع هللا ىلص  يق وأن الرس
ِ ِإَلًهــا آَخــَر َوَا َيْقُتُلــوَن  تبــارك وتعالــى يقــول فــي وصــف عبــاد الرحمــن: }َوالَِّذيــَن َا َيْدُعــوَن َمــَع اهَّ
ُ ِإاَّ ِباْلَحــقِّ َوَا َيْزُنــوَن َوَمــن َيْفَعــْل َذِلــَك َيْلــَق َأَثاًمــا)68( ُيَضاَعــْف َلــُه اْلَعــَذاُب  َم اهَّ النَّْفــَس الَِّتــي َحــرَّ
 ُ ُل اهَّ َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوَيْخُلــْد ِفيــِه ُمَهاًنــا )69( ِإاَّ َمــن َتــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل َعَمــًا َصاِلًحــا َفُأْوَلِئــَك ُيَبــدِّ
 ِ ــى اهَّ ــوُب ِإَل ــُه َيُت ــا َفِإنَّ ــَل َصاِلًح ــاَب َوَعِم ــن َت ِحيًما)70(َوَم ــوًرا رَّ ُ َغُف ــَناٍت َوَكاَن اهَّ َئاِتِهْم َحَس ــيِّ َس
ــا{83 وهــذا المصــاب هــو فــي حكــم المريــض بــأي مــرض كان، ا يســجن وا يقــام عليــه  َمَتاًب
حــد أنــه مريــض واإســام كفــل حــق المريــض وأوجــب علينــا زيارتــه ورعايتــه ولنتذكــر جميعــًا 
النــداء القدســي مــن المولــى تبــارك وتعالــى وهــو يقــول: عبــدي مرضــت فلــم تعدنــي، فيقــول العبــد 
كيــف أعــدك وأنــت رب العالميــن، فقيــول : أمــا علمــت أن عبــدي فــان مــرض فلــم تعــده، أمــا 

إنــك لــو عدتــه لوجدتنــي عنــده.

نعــم لوجدتنــي عنــده هنــاك الرحمــة وإجابــة الدعــوات عنــد المريــض الضعيــف الــذي يحتــاج إلــى 
مــن يقــف بجانبــه مــن مصارعــة المــرض ا مــن يعيــن المــرض عليــه.

أقول قولي هذا وأستغفر اه لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمــد ه رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف خلــق اه أجمعين، وأشــهد أن ا إلــه إا اه 
ولــي الصالحيــن، وأشــهد أنــا محمــدًا بــن عبــد اه خاتــم اأنبيــاء والمرســلين،

أما بعد: عباد ال....

ــه  ــاء  ونتصــدى ل ــر  والنق ــاف والطه ــه بالعف ــف نتصــدى ل ــا كي ــدز عرفن ــرض اإي ــو م ــذا ه ه
بالوقايــة ومعرفــة طــرق إنتقالــه، وكذلــك برعايــة المصابيــن ورفــع معنوياتهــم كل هــذا إنطاقــًا 
مــن قــول اه تعالــى }َوَتَعاَوُنــوْا َعَلــى اْلبــرِّ َوالتَّْقــَوى َوَا َتَعاَوُنــوْا َعَلــى اِإْثــِم َواْلُعــْدَواِن{84 أســال اه 
تعالــى أن يجعلنــا مــن المتعاونيــن علــى البــر والتقــوى وأن يحفــظ مجتمعنــا مــن كل ســوء ومكــروه.

اللهــم أرحمنــا فإنــك بنــا راحــم وا تعذبنــا فإنــك علينــا قــادر، ُألطــف بنــا فيمــا جــرت بــه المقاديــر 
يــا مــن أنــت علــى كل شــيء قديــر، اللهــم احفــظ لنــا أمتنــا ووحدتنــا وأســتقرارنا واحفــظ رئيســنا 
ووفقــه إلــى مــا تحبــه وترضــاه واختــم بالصالحــات أعمالنــا وأجعــل الجنــة درنــا وقنــا عــذاب القبــر 
ــُر  ــرار }ِإنَّ اّهَ َيْأُم ــه اأب ــار وأصحاب ــي المخت ــى النب ــى اه عل ــار، وصل ــا غف ــز ي ــا عزي ــار ي والن
ــِي َيِعُظُكــْم َلَعلَُّكــْم  ــاء َواْلُمنَكــِر َواْلَبْغ ــِن اْلَفْحَش ــى َع ــى َوَيْنَه ــاء ِذي اْلُقْرَب ــاِن َوِإيَت ــْدِل َواِإْحَس ِباْلَع
ــُرون{85 ، أذكــروا اه يذكركــم وأشــكروه علــى نعمــه يزدكــم ولذكــر اه أكبــر واه  َتَذكَّ

يعلــم مــا تصنعــون.

************

83 سورة الفرقان - اآيات )67- 70(

84  سورة المائدة - اآية 2

85  سورة النحل - اآية 90
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الموضوع/ اإسام واأمومة:
الخطبة اأولى:

الحمــد ه الــذي هدانــا لإســام ديــن الرحمــة والعدالــة واإحســان .. وأشــهد أن ا إلــه إا اه مــن 
ــق وينفعــه ، وأشــهد أن محمــد  ــق وأبدعــه وبيــن فــي شــريعة اإســام مــا يســعد الخل ــق الخل خل
عبــده رســول اه خيــر زوج وأكــرم أب وأعظــم معلــم علــى هــداه تنجــو البشــرية مــن الضيــاع وفــي 

ســنته حمايتهــا مــن الهــاك والصــراع.

هذان في الدنيا هم الرحماء فإذا رحمــت فأنت أم أو أب     

ه ا ضــغن وا بعـــضاء وإذا غضبت فإنما هي غضبة     

ما لـم ينل في رومه الفقهـاء ظلموا شريعـتك التي نلنا بها     

صلى اه وسلم عليه وعلى آله وصحابته اأبرار:

ما ناح قمــري على اأغصان صـــلى اإله علــى النبي وآله    

وعلى جميع الصحب واإخوان وعلـــى جمــيع بناته ونسـائه    

ما حل أضياف علــى عمران واآل والصحب الكرام جميعهم    

ثم أما بعد:

فــإن اإســام منهــج ديــن الســام والســامة ويحافــظ علــى النظافــة والصحــة أنــه منهــج الســماء 
تنــزل بــه جبريــل اأميــن علــى قلــب اأميــن ليأمــن بهــذا الديــن أهــل اأرض والســماء والحديــث عــن 

اأمومــة المأمونــة ونظــرة اإســامة إليهــا حديــث ممتــع وذو شــجون.

هــل هنــاك أحســن حكمــًا مــن اه ورحمتــه بخلقــه، كيــف تتصــور عقــول البشــر القاصــرة أنهــا 
ــاب والســنة  ــن الكت ــر ، وســوف أقتطــف لكــم إن شــاء اه دررًا م ــم الخبي ــي حكــم العلي تدان

وشــرب مــن زمــزم الكتــاب والســنة وزمــزم لمــا شــربت لــه....

* وسأقف معكم مع أربعة محاور:

المحور اأول: رعاية اإسام لأم منذ طفولتها.

المحور الثاني: رعايتها قبل الزواج.

المحور الثالث: رعايتها وهي حامل وبعد وادتها.

المحور الرابع: أهمية الرضاعة الطبيعية.
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مؤمًا كشف ما ا قيت من عوخ أسير خلف ركاب البخت ذا عروخ   

فكم لرب الورى في ذاك مـن فرخ فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا   

فما على الرج في ذالك من حرخ وإن بقيت بظهـــر منقطــــعاً   

رعاية اإسامة لأم من طفولتها هي:

في اللغة: هي أصل الشيء وتطلق للحيوان والنبات.

وأم القرى: مكه وأم القرآن: فاتحته   يقال حواء: أم البشر  

وأم الرأس: الدماغ            وأم الخبائث: الخمر            وأم قشعم: المنية والموت

وأمــا اأمومــة : فهــو نظــام تعلــو فيــه مكانــة اأم علــى مكانــة اأب فــي الحكــم وهــو المــراد 
ــَماَواِت  ــُك السَّ ِ ُمْل ــه: }ِهَّ ــي قول ــا ف ــًا له ــل الذكــور  تكريم ــاث قب ــدأ اه ذكــر اإن ــك ب ولذل
ــْم  ُجُه ــور )49( َأْو ُيَزوِّ ُك ــاء الذُّ ــن َيَش ــُب ِلَم ــا َوَيَه ــاء ِإَناًث ــْن َيَش ــُب ِلَم ــاء َيَه ــا َيَش ــُق َم َواَأْرِض َيْخُل
ــُه َعِليــٌم َقِديــر{86 ، فأبنائهــم هبــة اه، ولذلــك بيــن  ُذْكَراًنــا َوِإَناًثــا َوَيْجَعــُل َمــن َيَشــاء َعِقيًمــا ِإنَّ
اه صفــات الجاهليــة عندمــا رزقهــم بالبنــات حيــث قدمــوا الذكــور علــى اإنــاث فــي الترحيــب.

َر  ا َوُهَو َكِظيم)58( َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشِّ َر َأَحُدُهْم ِباُأنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ قال تعالى}َوِإَذا ُبشِّ
ُه ِفي التَُّراِب َأَا َساء َما َيْحُكُمون{87 . ِبِه َأُيْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ

وجاء في الصحيح أن رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) ما من مسلم له إبنتان فيحسن إليهما ما صحبهما وصحبتاه 
إا أدخاه الجنة..(.

وحديث أبي هريرة رضي اه عنه في حق الصحبة أن رجًا سأل رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص من أحق الناس بحسن 
صحابتي ....(.

وحافظ إبراهيم:

أعدت شعبًا طيب اأعــــــراق اأم مدرسة إذا أعددتهـــــــــــا     

ــة ولدهــا بنفســه ووصــف  ــى حماي ــف أن اه تول ــن وكي ــات للمتفكري وفــي قصــة: أم موســى آي
ــى  ــَؤاُد ُأمِّ ُموَس ــَح ُف ــال تعالى}َوَأْصَب ــى: ق ــا موس ــر ولده ــن ذك ــًا إا م ــح فارغ ــه أصب ــا بأن قلبه
ــْت  ــن)10( َوَقاَل ــَن اْلُمْؤِمِني ــوَن ِم ــا ِلَتُك ــى َقْلِبَه ــا َعَل َبْطَن ــْوَا َأن رَّ ــِه َل ــِدي ِب ــا ِإن َكاَدْت َلُتْب َفاِرًغ
ــن  ــَع ِم ــِه اْلَمَراِض ــا َعَلْي ْمَن ــُعُرون)11( َوَحرَّ ــْم َا َيْش ــٍب َوُه ــن ُجُن ــِه َع ــَرْت ِب ــِه َفَبُص ي ــِه ُقصِّ ُأْخِت
ــاُه  ــون )12(َفَرَدْدَن ــُه َناِصُح ــْم َل ــْم َوُه ــُه َلُك ــٍت َيْكُفُلوَن ــِل َبْي ــى َأْه ــْم َعَل ــْل َأُدلُُّك ــْت َه ــُل َفَقاَل َقْب

86  سورة الشورى - اآيات ) 49 - 50(

87  سورة النحل - اآية 58- 59  
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ــون{88  ــْم َا َيْعَلُم ــقٌّ َوَلِكــنَّ َأْكَثَرُه ِ َح ــَد اهَّ ــَم َأنَّ َوْع ــَزَن َوِلَتْعَل ــا َوَا َتْح ــرَّ َعْيُنَه ــِه َكــْي َتَق ــى ُأمِّ  ِإَل

ولذلــك فقــد حمــى اه اأم وقــدم صحتهــا علــى جنينهــا فــإذا كان الجنيــن يســبب مــوت لــأم 
)بشــهادة طبيــة معمــدة( فااولــى إخراجــه أن حيــاة اأم مقدمــة علــى قاعــدة ا ضــرر وا ضــرار.

رعاية المرأة قبل الزواخ:

لقــد دعــا اإســام إلــى ااهتمــام بصحــة الفــرد مــن خــال قــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص )تــداووا عبــاد اه فــإن 
اه هــو الطبيــب( وجــاء فــي حديــث آخــر )مــا أنــزل اه مــن داء إا وأنــزل لــه دواء علمــه مــن 
علمــه وجهلــه مــن جهلــه(. وأرشــد العلــم الحديــث إلــى الكشــف الصحــي للزوجيــن المقبليــن علــى 
الــزواج لمــا فيــه مــن الحفــاظ علــى صحتهــا ومحاولــة إكتشــاف بعــض اأمــراض قبــل الشــروع 
ــة المؤمــن أنــى وجدهــا فهــو أهــدى  ــزواج المبــارك إن شــاء اه، علمــًا أن الحكمــة ضال فــي ال

بهــا...

وقــد أمــر اإســام الخاطــب أن يــرى إلــى وجــه مخطوبتــه مــع كفيهــا لمــا فــي ذلــك مــن أمــان 
وإســتقرار صحــي ونفســي فــي المقبــل علــى الــزواج.

ونهــى اإســام عــن إخفــاء العيــوب التــي يفســخ بهــا النــكاح كوجــود عاهــة أو مــرض فــي أحــد 
المقبليــن علــى الــزواج وإن ذلــك قــد يكــون مــن أســباب الفــراق بيــن الزوجيــن...

ــة  ــى حماي ــؤدي إل ــي ت ــزواج مــن الوســائل الت ــل ال ــي قب ولمــا ســبق ذكــره كان الكشــف الطب
ــن أخطــر اأمــراض الفتاكــة وغيرهــا. ــك م ــد ذل اأســرة واأم بع

ولما لذلك من أهداف منها:

منع إنتقال العدوى بين الزوجين.	 

إنجاب أطفال أصحاء.	 

بناء أسرة متكاملة صحيًا.	 

رعايتها وهي حامل

ــن ُوْجِدُكــْم َوَا  أمــر اه تعالــى باإنفــاق عليهــا، قــال تعالــى }َأْســِكُنوُهنَّ ِمــْن َحْيــُث َســَكنُتم مِّ
ــِإْن  ــنَّ َف ــَن َحْمَلُه ــى َيَضْع ــنَّ َحتَّ ــوا َعَلْيِه ــٍل َفَأنِفُق ــنَّ ُأوَاِت َحْم ــنَّ َوِإن ُك ــوا َعَلْيِه ــنَّ ِلُتَضيُِّق وُه ُتَضارُّ
َأْرَضْعــَن َلُكــْم َفآُتوُهــنَّ ُأُجوَرُهــنَّ َوْأَتِمــُروا َبْيَنُكــم ِبَمْعــُروٍف َوِإن َتَعاَســْرُتْم َفَســُتْرِضُع َلــُه ُأْخــَرى{89

ومــن رحمــة اإســام بــاأم إذا خشــيت علــى ولدهــا الــذي فــي بطنهــا مــن الصيــام فلهــا الرخصــة 
فــي ذلــك، قــال تعالــى } ُيِريــُد اّهُ ِبُكــُم اْلُيْســَر َوَا ُيِريــُد ِبُكــُم اْلُعْســَر ......{90 

88  سورة القصص اآيات )13-10(

89  سورة الطاق - اآية 6

90  سورة البقرة - اآية 185
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فإينمــا كان اليســر فــي الشــيء فهــو فــي ديــن اه .. وأينمــا كانــت الرحمــة فــي شــيء فمــن 
ــن اه:  دي

ولذلك يحدد اه رسالة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإاَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمين{91

جــاء عنــد البخــاري مــن حديــث أنــس: ) أن اه عــز وجــل وضــع عــن المســافر الصــوم وشــطر 
الصــاة ووضــع الحامــل والمرضــع الصــوم..(

لبناته السور واآيات             دين يشيد آية في آية   

أما بعد الوادة:

ــك  ــى تل ــل يتول ــا أهــل الســماء وجبري ــذراء وكيــف حشــد اه له ــم الع ــى قصــة مري فأنظــروا إل
ــة:  المهم

فعند ما قالت ياليتني مت قبل هذا.... 

هنــاك ناداهــا ابنهــا عيســى مــن تحتهــا بأجمــل العبــارات وأحلــى اإشــارات وأعــذب الكلمــات، 
ي ِإَلْيــِك ِبِجــْذِع  قــال تعالــى }َفَناَداَهــا ِمــن َتْحِتَهــا َأاَّ َتْحَزِنــي َقــْد َجَعــَل َربُّــِك َتْحَتــِك َســِريًّا )24( َوُهــزِّ

النَّْخَلــِة ُتَســاِقْط َعَلْيــِك ُرَطًبــا َجِنيًّــا{92

وهزي إليك الجذع يساقط الرطب أم تر أن ال قــــال لمـــــريم         

ولكــــن كــــل شيء له سبب ولو شاء ما احتاجت لهزة جذعها   

نعــم، الســري معنــاه النهــر الغفيــر الجــدول بلغــه أهــل الحجــاز والســري بلغــة اأنبــاط وهــي لغــة 
نبطيــة هــذا جمــع اه لهــا المــاء والطعــام وقــد ســبق القــرآن علــوم العصــر الحديــث أنــه تنزيــل 

مــن حكيــم حميــد.

تقاصر عنه أفهام الرجال جميع العلم في القرآن لكم    

قال عمر بن ميمون : )ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب(.

وجاء في الحديث : )بيت ا تمر فيه جياع أهله...(.

عباد ال وختامًا

الرضاعة الطبيعية

إن ثــدي اأم هــو الغــذاء الصحــي والمناســب للطفــل الــذي يرضــع مــع الحليــب اأخــاق والمبــادئ 
والحنــان مــن ثــدي أمــه ولذلــك كانــت العــرب تســترضع أبنائهــا فــي البادئــة كباديــة بنــي ســعد 

91  سورة اأنبياء - اآية 107

92  سورة مريم - اآيات )24 - 25(
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وغيرهــا... لينشــئوا فصحــاء أبطــال وقــد رضــع رســول اه ملسو هيلع هللا ىلص مــن ثــدي حليمــة الســعدية فحلــت 
البركــة بنــي ســعد، وكان رســول اه ملسو هيلع هللا ىلص يفتخــر كثيــرًا بأنــه رضــع فــي بنــي ســعد.

فحليب اأم، له مزايا عديدة منها:

حليــب اأم يحمــي الرضيــع مــن العــدوى احتوائــه علــى أجســام مضــادة تحمــي الطفــل 	 
مــن كثيــر مــن اأمــراض منهــا الجارديــا.

يساعد حليب اأم على نمو الطفل العقلي بشكل سريع.	 

حليب اأم يجهز لإرضاع في مصنع رباني هو الثدي.	 

حليب اأم نظيف خالي من البكتيريا.	 

ولذلــك فقــد ذكــر اه أن اأم هــي اأحــق بإرضــاع طفلهــا، قــال اه تعالــى }َواْلَواِلــَداُت ُيْرِضْعــَن 
ــَوُتُهنَّ  ــنَّ َوِكْس ــُه ِرْزُقُه ــوِد َل ــى اْلَمْوُل ــَة َوعَل َضاَع ــمَّ الرَّ ــْن َأَراَد َأن ُيِت ــِن ِلَم ــِن َكاِمَلْي ــنَّ َحْوَلْي َأْوَاَدُه
ِباْلَمْعــُروِف َا ُتَكلَّــُف َنْفــٌس ِإاَّ ُوْســَعَها َا ُتَضــآرَّ َواِلــَدٌة ِبَوَلِدَهــا َوَا َمْوُلــوٌد لَّــُه ِبَوَلــِدِه َوَعَلــى اْلــَواِرِث 
ْنُهَما َوَتَشــاُوٍر َفــَا ُجَنــاَح َعَلْيِهَمــا َوِإْن َأَردتُّــْم َأن َتْســَتْرِضُعوْا  ِمْثــُل َذِلــَك َفــِإْن َأَراَدا ِفَصــاًا َعــن َتــَراٍض مِّ
ــا  ــوْا َأنَّ اّهَ ِبَم ــوْا اّهَ َواْعَلُم ــُروِف َواتَُّق ــم ِباْلَمْع ــآ آَتْيُت ــلَّْمُتم مَّ ــْم ِإَذا َس ــاَح َعَلْيُك ــَا ُجَن ــْم َف َأْوَاَدُك
َتْعَمُلــوَن َبِصيــر{93 فنــون النســوة فــي الفعــل المضــارع يرضعــن يعــود علــى الوالــدات اختصاصهــن 

بالميــاد.

ــنَّ  ــوا َعَلْيِه ــنَّ ِلُتَضيُِّق وُه ــن ُوْجِدُكــْم َوَا ُتَضارُّ ــَكنُتم مِّ ــُث َس ــْن َحْي ــِكُنوُهنَّ ِم ــى }َأْس قــال اه تعال
َوِإن ُكــنَّ ُأوَاِت َحْمــٍل َفَأنِفُقــوا َعَلْيِهــنَّ َحتَّــى َيَضْعــَن َحْمَلُهــنَّ َفــِإْن َأْرَضْعــَن َلُكــْم َفآُتوُهــنَّ ُأُجوَرُهــنَّ 

َوْأَتِمــُروا َبْيَنُكــم ِبَمْعــُروٍف َوِإن َتَعاَســْرُتْم َفَســُتْرِضُع َلــُه ُأْخــَرى{94.

ْطَنــا ِفــي الِكَتــاِب  ــا َفرَّ فمــا أعظــم اإســام دينــًا وشــريعة ومنهجــًا، قــال اه تعالــى فــي كتابه:}مَّ
ــَن اَأْمــِر َفاتَِّبْعَهــا َوَا َتتَِّبــْع َأْهــَواء الَِّذيــَن  ِمــن َشــْيٍء {95 وقــال اه تعالــى }ُثــمَّ َجَعْلَنــاَك َعَلــى َشــِريَعٍة مِّ

َيْعَلُمون{96 َا 

عباد اه ...

صلوا وسلموا على من أمرتم بالصاة عليه..

************ 

93  سورة البقرة - اآية 233

94  سورة الطاق - اآية 6

95  سورة اأنعام - اآية 38

96  سورة الجاثية - اآية 18
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الموضوع/ تنظيم اأسرة
الخطبة اأولى:

الحمــد ه نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونعــوذ بــاه مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا مــن 
يهديــه اه فــا ُمضــل لــه ومــن يظلــل فلــن تجــد لــه وليــًا مرشــدا، الحمــد ه الــذي خلــق الخلــق 
وجعــل مــن كل زوجيــن أثنيــن، الحمــد ه الــذي خلــق الخلــق مــن عــدم وقــدر لهــم فــي اأرض 
أقواتهــم، والصــاة والســام علــى قــدوة الهــداة والمعلميــن مــن خطــط لحياتــه ودعوتــه فأحســن 
ــاة  ــى حي ــا حت ــاة كله ــا لتشــمل الحي ــأداب ســّنها لن ــم ب ــا النظــام وأتقــن التنظي التخطيــط وعلمن

الخلــوة والفــراش.. صلــى اه عليــه وعلــى ألــه وصحبتــه وســلم تســليمًا كثيــرًا.

وبعـــــــد:

أيها اأخوة المؤمنون:

إن مــن تحقيــق المقصــد الســامي اســتخاف اإنســان فــي اأرض وإعمارهــا اإعمــار الســليم هــو 
ــروح وقــوة  ــوازن بيــن قــوة ال ــى الت ــه عل ــاء للمجتمــع وإيجــاد مجتمــع قــوي تقــوم قوت إحســان البن

المــادة، بيــن قــوة العقــل وقــوة اأبــدان، وبيــن قــوة الكــم وقــوة الكيــف. 

فبهــذا التــوازن اأمثــل ُيعمــر اإنســان اأرض بالخيــر ويبنيهــا بالحــق فيســود فيهــا العــدل والتكامــل 
والتراحــم، ويتحقــق المقصــد اإلهــي مــن إســتخافنا ويخيــب ظــن الشــيطان فــي إغــواء اإنســان 
ــن  ــاة المنشــودة ل ــة، وهــذه الحي ــه البغضــاء والكراهي ــع فاســد متناحــر تســود في وإيجــاد مجتم
ــواه المجتمــع.. فاأســرة إن  ــي هــي ن ــاء الســليم والمنطقــي لأســرة الت تتحقــق إا إذا أحســنا البن
قامــت منــذ يومهــا اأول علــى التخطيــط الســليم الــذي يضمــن لهــا بإذنــه تعالــى الوصــول للهــدف 
المنشــود مــن تكوينهــا، هــذا التخطيــط والتنظيــم الــذي يبــدأ بإحســان اختيــار الزوجــة والحفــاظ 
بذلــك علــى صحــة المواليــد وقوتهــم وإشــباعهم بالحــب والرعايــة الكاملــة وينتهــي هــذا التخطيــط 
إلــى إنشــاء أبنــاء أقويــاء بصحتهــم وعقولهــم، أقويــاء بحســن تعليمهــم وتنميــة مهارتهــم واكتشــاف 
قدراتهــم فيبــدع الفــرد وينتــج بــل وتبــدع اأســرة بهــذا التخطيــط والتنظيــم ويبــدع المجتمــع وينتــج 
عنــه وعــن معظــم أفــراده مــا يعمــر اأرض ويحقــق ســنة اه مــن اســتخاف اإنســان فــي اأرض 
وهــو إعمارهــا بالخيــر والحــق والعــدل للجميــع، وبهــذا يتضــح لنــا جليــًا أن تحقيــق هــذا المقصــد 
اإلهــي وهــذا التعبــد ه واإنصيــاع لســنة نبينــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ا يكــون إا بالتخطيــط الســليم والتنظيم 
الصحيــح.. كمــا أن العشــوائية ا تحقــق إا ظــن الشــيطان وكيــده بإبعــاد اإنســان عــن الطريــق 
الــذي أختــاره اه ســبحانه وتعالــى .. ويقربــه إلــى الفســاد الــذي يبــدأ باإختيــار العشــوائي للزوجــة 

ثــم اإنجــاب العشــوائي الــذي يضعــف اأم.

أيها اأخوة المؤمنون:

إن قضيــة تنظيــم اأســرة قضيــة هامــة شــغلت أذهــان الكثيــر مــن أبنــاء المســلمين.. ولقــد اختلفت 
فيــه اأقــوال وتضاربــت بيــن ُمحلــل ومحــرم، وقــد أّلــف فــي هــذه القضيــة الكثيــر مــن علمــاء 
عصرنــا، وممــا ا شــك فيــه أن النســل مــن المقاصــد اأساســية للــزواج فــي نظــر اإســام حتــى 
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يتحقــق بقــاء النــوع اإنســاني ويقــوم بــدوره فــي عمــارة اأرض إلــى مــا شــاء اه . وإلــى هــذا يشــير 
ــْن َأْزَواِجُكــم  ــْن َأنُفِســُكْم َأْزَواًجــا َوَجَعــَل َلُكــم مِّ القــرآن الكريــم بقولــه: }َواّهُ َجَعــَل َلُكــم مِّ

يَِّبــاِت َأَفِباْلَباِطــِل ُيْؤِمُنــوَن َوِبِنْعَمــِت اّهِ ُهــْم َيْكُفــُرون{97. ــَن الطَّ َبِنيــَن َوَحَفــَدًة َوَرَزَقُكــم مِّ

وا ريــب أن القــوة العدديــة مــن النعــم التــي يمــن اه بهــا علــى الناس، وبمــا يفخــر بهــا المفاخرون، 
ــًا  ــْم َقِلي ــُروْا ِإْذ ُكنُت ــان: } َواْذُك ــرض اأمتن ــي مع ــول ف ــرآن يق ــون، والق ــا المتربص ــوف به ويخ
َفَكثََّرُكــْم َوانُظــُروْا َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة اْلُمْفِســِدين{98، ولكــن ممــا ا ينــازع فيــه أن اإســام ا 
يريــد كثــرة كغثــاء الســيل، بــل يريــد الكــم والكيــف معــًا، فــإذا تعارضــا فالكيــف مقــدم 
علــى الكــم وبهــذا الترجيــح يقــول العلمــاء بــل ومنطــق العقــل الســليم يقــول بــأن الكيــف مقــدم 
عــن الكــم فــي حالــة التعــارض بينهمــا أي أن النســل القليــل القــوي إيمانيــًا وبدنيــًا والقــوي علميــًا 
وعقليــًا ا شــك يكــون مقــدم وانفــع للبشــرية مــن كثــرة ضعيفــة فــي تربيتهــا وأبدانهــا.. وبعــد 
ــوي  ــب النســل الق ــر هــي لطل ــى التناكــح والتكاث ــأن دعــوة اإســام إل ــول ب ــا الق ــك يمكنن ذل
الُمنتــج المؤثــر فــي المجتمــع بقوتــه وتميــزه ثــم بكثرتــه الجيــدة أثــرًا إيجابيــًا، وليســت لطلــب 
ــان أفســاديًا  ــي معظــم اأحي ــد يكــون ف ــل ق ــرًا ســلبيًا ب ــر تأثي ــف المؤث ــر الضعي النســل الكثي
بســبب الضعــف فــي تنشــئته النشــأة الصحيحــة وكذلــك هــي دعــوة لــرد التبتــل واإعــراض عــن 
الــزواج كمــا كان قــد ذهــب إليــه البعــض فــي حيــاة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  فقــرروا تــرك الــزواج زهــدًا وتقربًا 
إلــى اه فردهــم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وعلمهــم أن ذلــك ليــس مــن الديــن وعلمهــم مــا هــو اإرضــى ه ســبحانه 
وتعالــى، وإن جهــود العلمــاء واغلــب علمــاء عصرنــا إن لــم يكونــوا كلهــم ا يــرون أن فــي الشــرع 
ــن كل  ــل بي ــى أن تجع ــى معن ــده( .. عل ــم اأســرة( ا )تحدي ــن )تنظي ــن اأســرة وبي ــا يحــول بي م
طفــل وآخــر مــدة مــن الزمــن يتمكــن فيــه الطفــل مــن إســتيفاء حقــه فــي الرضاعــة والرعايــة، 
وقــد ذكــر اأمــام الغزالــي فــي كتابــه إحيــاء علــوم الديــن عــدة أمــور باعثــة علــى العــزل منهــا:

اســتبقاء جمــال المــرأة وصحتهــا ولتســتمر قــادرة علــى تأديــة دورهــا فــي الحيــاة تجــاه 	 
زوجهــا وأبنائهــا، واســتبقاء حياتهــا خوفــًا مــن خطــر الطــاق وهــذا أيضــًا ليــس منهيــًا 

عنــه.

ــب 	  ــى التع ــة إل ــن الحاج ــراز م ــرة اأواد وااحت ــرج بســبب كث ــرة الح ــن كث الخــوف م
ــه. ــاً عن ــر منهي ــذا أيضــاً غي ــرزق، ودخــول مداخــل الســوء، وه ــي كســب ال ــاد ف واإجه

أيها اأخوة المؤمنون:

ــٍة ِفــي  نعــم الكمــال والفضــل فــي التــوكل والثقــة بضمــان اه )الــرزق( حيــث قال:}َوَمــا ِمــن َدآبَّ
ــذل  ــن{99. إا أن ب ِبي ــاٍب مُّ ــي ِكَت ــَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِف َها َوُمْس ــَتَقرَّ ــُم ُمْس ــا َوَيْعَل ــى اّهِ ِرْزُقَه اَأْرِض ِإاَّ َعَل
اأســباب فــي جلــب المصالــح وقضــاء الحاجــات والوقــوف عنــد حــدود القــدرات ا تكــون مناقضــة 
للتــوكل، ويجــب أن يؤمــن المســلم أن اه ســبحانه قــد قــدر فــي اأرض أوقاتهــا قبــل أن يخلــق 
النــاس، وهــذا اإيمــان ا يناقضــه إتخــاذ اأســباب لتنظيــم اأســرة والمباعــدة بيــن العيــال والحــذر 

97  سورة النحل - اآية 72

98  سورة اأعراف - اآية 86

99  سورة هود - اآية 6
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مــن كثرتهــم فــوق قــدرة الزوجيــن علــى التربيــة وتوفيــر المعيشــة الكريمــة والتوســعة عليهــم، 
وهــذا مــن بــاب اأخــذ باأســباب والتخطيــط الســليم لحيــاة اأســرة مثــل اأخــذ بأســباب التــداوي 
أمــام اأمــراض بــل والتطعيــم المســبق للوقايــة مــن اإصابــة مــن اأمــراض الفتاكــة.. وأي ضــرر 
ــا  ــاة أينم ــة فــي كل نواحــي الحي ــة، الضعفي ــرة الضعيف ــة والكث ــة مــن الغثائي ــى اأم ــر عل أكب
توجههــا ا تأتــي بخيــر، الكثــرة المحرومــة فــي نشــأتها مــن كامــل الحــب والحنــان والتكامــل 
ــث  ــة حي ــزة القوي ــرة المتمي ــاد الكث ــذ باأســباب إيج ــك يجــب اأخ ــم، لذل ــة والتعلي ــي التربي ف
وقــد عمــل الصحابــة بهــذه اأســباب فيقــول القاضــي الشــوكاني فــي نيــل اأوطــار، وهــو يشــرح 
حديــث العــزل ّلمــا ُســال الرســول ملسو هيلع هللا ىلص عــن العــزل قال:)لــَم تفعــل ذلــك؟ فقــال لــه الرجــل: أشــفق 
علــى ولدهــا قــال: هــذا أحــد اأمــور التــي تحمــل علــى العــزل وفيهــا الفــرار مــن كثــرة العيــال(. 
وأحاديــث العــزل التــي أشــار  إليهــا اأمــام الغزالــي والقاضــي الشــوكاني كثيــرة ووردت بروايــات 
وألفــاظ عــدة نذكــر بعضهــا طلبــًا لإختصــار، ففــي الصحيحيــن عــن جابــر قــال:) كنــا نعــزل 
ــى  ــزل عل ــا نع ــه) كن ــح مســلم قــال عن ــزل(، وفــي صحي ــى عهــدة رســول اه ملسو هيلع هللا ىلص والقــرآن ين عل

عهــدة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فبلــغ ذلــك رســول اه فلــم ينهنــا(.

أيها اأخوة المسلمون:

صحيــح أن مــن علمــاء الســلف مــن فســر بعــض اأحاديــث بأنهــا معارضــة لجــواز العــزل، إا أن 
جمهــور العلمــاء يــرون أن هــذا التعــارض غيــر صحيــح وأن الصحيــح هــو الجــواز  إذا كان العــزل 
وفــق مقاصــد اإســام مثــل تباعــد المواليــد وصحــة اأبنــاء والتخفيــف علــى اأبويــن فــي التربيــة 
ــن  ــة م ــاق جمل ــد أن س ــول بع ــاد يق ــي زاد المع ــم ف ــن القي ــام أب ــذا اأم ــة والســكن، وه والمؤن
اأحاديــث الدالــة علــى جــواز العــزل »فهــذه اأحاديــث صريحــة فــي جــواز العــزل« ، وقــد ُرويــت 
الرخصــة فيــه عــن عشــرة مــن الصحابــة هــم: علــي وســعد أبــن أبــي وقــاص، وأبــي أيــوب وزيــد 
بــن ثابــت وجابــر وأبــن عبــاس والحســن بــن علــي وخبــاب بــن اأرت وأبــي ســعيد الخــدري وأبــن 
مســعود رضــي اه عنهــم، وبعــد أن ســاق أبــن القيــم حجــج المانعيــن قــال )وليــس فــي هــذا مــا 
يعــارض أحاديــث اإباحــة مــع صحتهــا( ثــم بّيــن دالــة اأحاديــث المانعــة إلــى أن قــال ) وا ريــب 
أن أحاديــث جابــر صريحــة فــي جــواز العــزل، وقــد قــال الشــافعي رحمــة اه: ونحــن نــروي عــن 

عــدد مــن أصحــاب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  أنهــم رخصــوا فــي ذلــك ولــم يــروا بــه بأســًا...(.

أيها اأخوة المسلمون:

إن اأســرة بإعتبارهــا نــواه المجتمــع وخليتــه اأولــى ا بــد أن تعيــش عيشــة كريمــة حتــى تتحقــق 
ــال  ــه ق ــعادته ورعايت ــه وس ــان وعزت ــة اإنس ــى كرام ــاظ عل ــي الحف ــا وه ــن وجوده ــة م الحكم
ــْم  ْلَناُه ــاِت َوَفضَّ يَِّب ــَن الطَّ ــم مِّ ــِر َوَرَزْقَناُه ــرِّ َواْلَبْح ــي اْلَب ــْم ِف ــي آَدَم َوَحَمْلَناُه ــا َبِن ْمَن ــْد َكرَّ تعالى:}َوَلَق
ــة  ــة القوي ــاد اأم ــى إيج ــا حــرص اإســام عل ــن هن ــا{100، وم ــا َتْفِضي ــْن َخَلْقَن مَّ ــٍر مِّ ــى َكِثي َعَل
فكريــًا وتربويــًا واقتصاديــًا وصحيــًا وعســكريًا كمــا يوضــح ذلــك قولــه ملسو هيلع هللا ىلص  فــي الحديــث المتفــق 
عليــه) المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى اه مــن المؤمــن الضعيــف وفــي كل خيــر(، وقــد ذهــب 
ــول ــة الســنة فيق ــي فق ــل الســيد ســابق ف ــارات مث ــذه اإعتب ــن ه ــر م ــى كثي ــاء إل ــض العلم  بع

ــاذ  ــه باتخ ــل وإيقاف ــم النس ــن تنظي ــروف الخاصــة م ــي الظ ــع ف ــك ا يمن ــع ذل )إا أن اإســام م
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دواء يمنــع الحمــل أو بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل المنــع فيبــاح فــي حالــة مــا إذا كان الرجــل 
معيــًا »أي كثيــر العيــال« ا يســتطيع القيــام علــى تربيــة أبنائــه التربيــة الصحيحــة، وكذلــك 
إذا كانــت المــرأة ضعيفــة أو كانــت متعســرة فــي الحمــل أو الوضــع أو كان الرجــل فقيــرًا، ففــي 
مثــل هــذه الحــاات ا يكــون مباحــًا فقــط بــل يكــون مندوبــًا( وليــس القصــد مــن فقــر الرجــل 
أن يخــاف مــن فقــره أن ا يجــد مــا يطعمهــم بــل أن يخــاف مــن فقــره أا يوســع علــى عيالــه فــي 
الملبــس والمســكن واأفضــل مــن الطعــام والشــراب، أمــا القــوت فــا يخــاف عليــه أو منــه مؤمــن 
حيــث قــد قــدر اه فــي اأرض أقواتهــا قبــل الخلــق فالحــد اأدنــى مــن الطعــام أمــر مفــروغ منــه، 

وكمــا قــال اأمــام الشــافعي:

وإن أنا مت لست أعدم قبرًا            أنا إن عشت لست أعدم قوتًا  

وصلــوا علــى مــن أمرتــم بالصــاة عليــه، وأقــول قولــي هــذا واســتغر اه لــي ولكــم فأســتغفروه 
أنــه هــو الغفــور الرحيــم.

الخطبة الثانية:

الحمــد ه رب العالميــن، خلــق النــاس مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــاًا 
كثيــرًا ونســاء، الحمــد ه الــذي قــدر أن ا تمــوت نفــس إا وقــد اســتكملت أجلهــا ورزقهــا..

الحمــد ه، جعــل مــن المــاء كل شــيء حــي وأخــرج بــه للنــاس والــدواب زروعــًا وثمــارًا مختلفــًا 
ألوانــه ولــو شــاء لجعــل المــاء مالحــًا أجاجــًا، والصــاة والســام علــى مــن ا نبــي بعــده، الرحمــة 

المهــداه والســراج المنيــر وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.

أيها اأخوة المؤمنون:

إن لتنظيم اأسرة فوائد عديدة على المجتمع أسرًة وأفرادًا:

أوًا: فائــدة التنظيــم علــى صحــة اأم: فقــد أعتنــى اإســام بــاأم عنايــة قصــوى فجعــل لهــا حــق 
الرعايــة والحمايــة واإطعــام والنفقــة وخفــف عنهــا اأحــكام الشــرعية ورخــص لهــا مثــل الصيــام 
والصــاة وغيرهــا مــن الفــروض، وا شــك أن المباعــدة بيــن الحمــل يحافــظ علــى صحتهــا ويجعلهــا 

أكثــر قــدرة علــى التربيــة الصحيحــة وإنجــاب اأطفــال اأقويــاء.

ثانيــًا: فائــدة التنظيــم علــى صحــة الطفــل: فقــد أعتنــى اإســام بالطفــل بــدأ بإختيــار اأبويــن 
ــه  ــاق علي ــه واإنف ــه وتربيت ــاعة وضع ــل وس ــت الحم ــه وق ــة علي ــاد والمحافظ ــن اأبع ــزواج م وال
والرضاعــة والحضانــة قبــل ذلــك وتعليمــه وقــوة جســمه، قــال ملسو هيلع هللا ىلص  )المؤمــن القــوي خيــر وأحــب 

ــر(. ــي كل خي ــف وف ــن الضعي ــن المؤم ــى اه م إل

ثالثــًا: أثــر التنظيــم علــى تــوازن دخــل اأســرة والمتطلبــات لهــا وتوفيــر المعيشــة الجيــدة البعيــدة 
عــن الفقــر، حيــث والواقــع يشــهد بــأن اأســر اأكثــر أوادًا تــزداد نســبة الحاجــة والفقــر فيهــم 
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أكثــر مــن اأســر المتوســطة فــي عــدد اأواد كمــا ذكرنــا، وليــس هــذا معارضــًا للتــوكل على 
ــا  ــره اه كم ــد يّس ــاة ق ــرزق للحي ــن ال ــوب م ــق، فالحــد المطل ــن رزق الخل ــه م ــا كفل اه فيم
يّســر نــزول المطــر مــن غيــر حــول منــا وا قــوة، ومــع ذلــك فقــد أمرنــا اإســام بالســعي للحيــاة 
اأكثــر ســعه واأفضــل معيشــة مــع المحافظــة علــى الديــن فقــال تعالــى علــى لســان قــوم قــارون 
ْنَيــا َوَأْحِســن  اَر اآِخــَرَة َوَا َتنــَس َنِصيَبــَك ِمــَن الدُّ ُ الــدَّ وهــم يعظــون قــارون }َواْبَتــِغ ِفيَمــا آَتــاَك اهَّ
َ َا ُيِحــبُّ اْلُمْفِســِدين{101، وقولــه تعالــى  ُ ِإَلْيــَك َوَا َتْبــِغ اْلَفَســاَد ِفــي اَأْرِض ِإنَّ اهَّ َكَمــا َأْحَســَن اهَّ

ْنَيــا َحَســَنًة َوِفــي اآِخــَرِة َحَســَنًة َوِقَنــا َعــَذاَب النَّــار{102. ــن َيُقــوُل َربََّنــا آِتَنــا ِفــي الدُّ }ِوِمْنُهــم مَّ

ــث أن اإســام  ــا: حي ــع المشــقة عنه ــي اأســرة ودف ــود الُيســر ف ــى وج ــم عل ــر التنظي ــًا: أث رابع
ــل  ــاج لح ــه الع ــعادة، وب ــان والس ــان واأم ــاء واإطمئن ــم والرخ ــاس وراحته ــر الن ــتهدف خي يس
ــع  ــاس الحــرج ويدف ــع عــن الن ــذي يرف ــع، والُيســر ال ــراض المجتم ــدواء أم ــاة وال مشــاكل الحي
ــوْا  ــَر َوِلُتْكِمُل ــُد ِبُكــُم اْلُعْس ــَر َوَا ُيِري ــُد اّهُ ِبُكــُم اْلُيْس عنهــم المشــقة والعنــت قــال تعالــى }ُيِري
ــى  ــف عل ــر التخفي ــن الُيس ــُكُرون{103 وم ــْم َتْش ــْم َوَلَعلَُّك ــا َهَداُك ــى َم ــُروْا اّهَ َعَل َة َوِلُتَكبِّ ــدَّ اْلِع
الزوجيــن وعــدم اإثقــال عليهمــا بالكثــرة غيــر المنظمــة، فبهــذه بعــض دواعــي تنظيــم النســل وإذا 
قــال البعــض إن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  يدعــو إلــى التكاثــر لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص  )تناكحــوا تكاثــروا فإنــي مبــاه بكــم 
اأمــم يــوم القيامة(.وفــي رؤيــة )تزوجــوا الــودود الولــود فإنــي مكاثــر بكــم اأمــم يــوم القيامــة(. 
نقــول لــه إن الكثــرة المنشــودة التــي يترتــب عليهــا المباهــاة هــي التــي يكــون بناؤهــا قائمــًا علــى 
إســتيعاب جميــع عناصرهــا، إســتقامة علــى القيــم وقــوة فــي اأجســام وتأثيــر فــي واقــع الحيــاة 
وإا فســوف تكــون الكثــرة كمــا وصفهــا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  )غثــاء كغثــاء الســيل( ا تنفــع وا تفيــد 

ومــن ثــم ا تتحقــق المباهــاة.

وخاصــة مــا نخــرج بــه مــن هــذه الخطبــة، هــو أنــه ا بــأس مــن اتخــاذ اأســباب بتنظيــم اأســرة 
بــأي وســيلة غيــر محرمــة وا ضــارة وذلــك للتنظيــم والتخطيــط الصحيــح لأســرة وللمجتمــع إيجاد 
الكثــرة القويــة ذات الشــخصية المتكاملــة.. وإن العــدد الــذي ســينتج داخــل اأســرة بعــد اأخــذ 
باإعتبــار المباعــدة الضروريــة بيــن المواليــد لمراعــاة صحــة الطفــل واســتكمال رضاعتــه، وصحــة 
اأم وإســترجاع قوتهــا بعــد الحمــل والرضــاع، هــذا العــدد ا شــك مــا يــزال يوصــف بالكثــرة غيــر 

أنهــا كثــرة متميــزة عــن كثــرة الوهــن والغثــاء.

ــا وا  ــم زدن ــار، الله ــا عــذاب الن ــا حســنة وفــي اأخــرة حســنة وقين ــا فــي الدني ــا آتن ــم ربن )الله
تنقصنــا وأجعلنــا كثــرة قويــة وا تجعلنــا كثــرة غثــاء وعالــة بيــن اأمــم، وصلــى اه وســلم وبــارك 

علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وأتباعــه إلــى يــوم الديــن(.

************
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الموضوع/ الرضاعة الطبيعية

الخطبة اأولى:

إن الحمــد ه نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونعــوذ بــاه مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، 
مــن يهــده اه فــا مضــل لــه ومــن يظلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن ا إلــه إا اه وأشــهد أن 
محمــدًا عبــده ورســوله صلــى اه عليــه وآلــه وســلم }َياَأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوْا اتَُّقــوْا اّهَ َحــقَّ ُتَقاِتــِه َوَا 

ْســِلُمون{104 . َتُموُتــنَّ ِإاَّ َوَأنُتــم مُّ

ثم أما بعد:

قــال تعالى}اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َوَأْتَمْمــُت َعَلْيُكــْم ِنْعَمِتــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اِإْســَاَم ِديًنــا 
ِحيــم{105. ِْثــٍم َفــِإنَّ اّهَ َغُفــوٌر رَّ َفَمــِن اْضُطــرَّ ِفــي َمْخَمَصــٍة َغْيــَر ُمَتَجاِنــٍف إِّ

ــر إا ودل  ــن خي ــرك م ــا ت ــذي م ــم ال ــرؤوف الرحي ــدن ال ــن ل ــزل م ــن المن ــذا الدي ــا أعظــم ه م
عبــاده عليــه وأمرهــم بــه ورغبهــم فيــه، ومــا تــرك مــن شــر إا وحذرهــم منــه ونهاهــم عنــه وبيــن 

مخاطــرة عليهــم فــي الدينــا واأخــرة.

ــدة  ــا قاع ــي عليه ــي بن ــد والت ــح ودرء المفاس ــب المصال ــة )جل ــرعية العظيم ــدة الش ــل القاع وأص
ــح(. ــب المصال ــى جل ــدم عل ــد مق ــي درء المفاس ــرى ه أخ

والرضاعــة الطبيعيــة مــن المصالــح التــي حــرص عليهــا هــذا الديــن العظيــم وحــث عليهــا وحبــب 
فيهــا وبيــن أحوالهــا ومكانتهــا وأحكامهــا، وأقــر مــا صــح مــن أحوالهــا ومكانتهــا عنــد النــاس، 
وصحــح مــا غفــل عنهــا النــاس أو جهلــوه ولقــد حــرص العــرب فــي المــدن والحضــر علــى إرســال 
ــل  ــم مقاب ــاع أواده ــاء إرض ــى اأغني ــن إل ــي يأتي ــات الات ــع المرضع ــوادي م ــى الب ــم إل أواده
ــدة  ــات جي ــات ذات مواصف ــار مرضع ــى إختي ــاء يحرصــون عل ــأنها، وكان اأغني ــع بش ــرة ينتف أج
مــن الصحــة واأخــاق أن الطفــل كان يرضــع مــن مرضعتــه اللبــن فيشــتد عــوده ويرضــع منهــا 
ــة  ــم العربي ــم وأخاقه ــًا أصحــاء فــي أبدانه ــدة فينشــأوا فتيان ــات الحمي ــة والصف اأخــاق الفاضل
ــع إذ حــل  ــر رضي ــة الســعيدية وقــد كان خي ــم ملسو هيلع هللا ىلص حليم ــت رســولنا الكري ــد أرضع ــة، وق اأصيل

عليهــم بالخيــر والبركــة.

ــه  ــا فضل ــك بم ــه وذل ــون خليفت ــاره ليك ــان وأخت ــذا اإنس ــق ه ــى خل ــبحانه وتعال إن اه س
ــن  ــر م ــى كثي ــزه عل ــة تمي ــة ورعاي ــى بعناي ــبحانه وتعال ــاه س ــه، وحب ــن خلق ــر م ــى كثي عل
ــا ــد كم ــد اأح ــادة اه الواح ــي عب ــا وه ــن أجله ــق م ــي خل ــة الت ــوم بالغاي ــات ليق  المخلوق
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 قــال تعالــى }َوَمــا َخَلْقــُت اْلِجــنَّ َواِإنــَس ِإاَّ ِلَيْعُبــُدون{106 ومــن مظاهــر عنايــة اه وتكريمــه وتفضليــه 
ورعايتــه لهــذا اإنســان أن هيــأ لــه الُســبل والوســائل التــي تحفــظ حياتــه وهــو جنيــن فــي بطــن أمــه 
بــأن جعــل لــه الحبــل الســري الــذي يقــوم بتغذيتــه حتــى يحيــن موعــد وادتــه، فــإذا خــرج مــن بطــن 
أمــه هيــأ لــه مصــدرًا آخــرًا مــن مصــادر التغذيــة إا وهــو ثــدي أمــه، ذلــك المصنــع الربانــي اآلهــي 
الــذي ُيخــرج لبنــًا ســائغًا متوازنــًا بجميــع عناصــره الغذائيــة، فهــا تذكــرت نعــم اه عليــك وفضلــه 
وإحســانه فتشــكره وتقــوم بمــا أوجــب اه عليــك مــن العبــادة التــي ُخلقــت مــن أجلهــا، وقــد حــرص 
اإســام علــى حقــوق اإنســان مــن قبــل الــوادة بحســن إختيــار اأم وحــث علــى حســن إختيــار اأب.

وإن المتأمــل لكتــاب اه يجــد أن اه ســبحانه وتعالــى أثبــت حقــًا مــن حقــوق الطفــل علــى الوالديــن 
إا وهــو إرضاعــه وتغذيتــه مــن ثــدي أمــه حوليــن كامليــن لقولــه تعالى}َواْلَواِلــَداُت ُيْرِضْعــَن َأْوَاَدُهــنَّ 
ــُروِف َا  ــَوُتُهنَّ ِباْلَمْع ــنَّ َوِكْس ــُه ِرْزُقُه ــوِد َل ــى اْلَمْوُل ــَة َوعَل َضاَع ــمَّ الرَّ ــْن َأَراَد َأن ُيِت ــِن ِلَم ــِن َكاِمَلْي َحْوَلْي
ُتَكلَّــُف َنْفــٌس ِإاَّ ُوْســَعَها َا ُتَضــآرَّ َواِلــَدٌة ِبَوَلِدَهــا َوَا َمْوُلــوٌد لَّــُه ِبَوَلــِدِه َوَعَلــى اْلــَواِرِث ِمْثــُل َذِلــَك َفــِإْن 
ْنُهَمــا َوَتَشــاُوٍر َفــَا ُجَنــاَح َعَلْيِهَمــا َوِإْن َأَردتُّــْم َأن َتْســَتْرِضُعوْا َأْوَاَدُكــْم َفــَا  َأَراَدا ِفَصــاًا َعــن َتــَراٍض مِّ

ــآ آَتْيُتــم ِباْلَمْعــُروِف َواتَُّقــوْا اّهَ َواْعَلُمــوْا َأنَّ اّهَ ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َبِصيــر{107. ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم ِإَذا َســلَّْمُتم مَّ

أوصــى القــرآن الكريــم خيــرًا بوالــدي الطفــل، وطلــب عــدم إلحــاق أي ضــرر بالوالــد أو الوالــدة 
بســبب الطفــل، وهــذا مــن بــاب الرعايــة والرحمــة بالوالديــن، عــاوة علــى أن الضــرر الــذي يصــب 
أحداهــم غالبــًا مــا يصــل إلــى الصغيــر ويــؤدي إلــى اإضــرار بــه أيضــًا، فــا ينبغــي لــأم أن تحــاول 
ــا عــن إرضاعــه رغــم عــدم  ــد بإمتناعه ــق اإضــرار بالول ــه عــن طري ــاأب واإضــرار ب ــه ب النكاي
تقصيــر اأب بالقيــام بواجبــات النفقــة والــرزق والكســوة، وا ينبغــي لــأب أن يحــاول اإضــرار بــاأم 
دون النظــر إلــى مــا قــد يصيبهــا مــن ضــرر فينــزع الولــد منهــا مــع رغبتهــا فــي إمســاكه وشــدة 
محبتهــا لــه رغبتهــا فــي إرضاعــه، فــا يكــون هــدف الوالديــن غيــر أحدهمــا لآخــر عــن طريــق 
حرمــان الولــد مــن أحــد والديــه أن ذلــك يــؤدي إلــى اإضــرار بالولــد الــذي ا ذنــب لــه فــي ذلــك، 
وقــد أمــر اه بالتوســعة بالنفقــة علــى اأمهــات المرضعــات علــى قــّدر ســعة اأب، قــال تعالــى }اَّ 
ــوُهنُّ َأْو َتْفِرُضــوْا َلُهــنَّ َفِريَضــًة َوَمتُِّعوُهــنَّ َعَلــى اْلُموِســِع  ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم ِإن َطلَّْقُتــُم النَِّســاء َمــا َلــْم َتَمسُّ
ــا َعَلــى اْلُمْحِســِنين{108 وقــال تعالــى }ِلُينِفــْق ُذو َســَعٍة  َقــَدُرُه َوَعَلــى اْلُمْقِتــِر َقــْدُرُه َمَتاًعــا ِباْلَمْعــُروِف َحقًّ
ُ َنْفًســا ِإاَّ َمــا آَتاَهــا َســَيْجَعُل  ُ َا ُيَكلِّــُف اهَّ ــا آَتــاُه اهَّ ــن َســَعِتِه َوَمــن ُقــِدَر َعَلْيــِه ِرْزُقــُه َفْلُينِفــْق ِممَّ مِّ
ُ َبْعــدَ ُعْســٍر ُيْســًرا{109 أي مــا أعطاهــا مــن الــرزق، فــإن اأم عندمــا تصلهــا نفقتهــا تســتطيع أن  اهَّ
تتنــاول الطعــام والغــذاء الــذي تحتاجــه ممــا يجعــل اللبــن الــذي يتناولــه الطفــل مغذيــًا محتويــًا علــى 
كافــة العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا جســمه، كمــا أنــه ا ينكــر أحــد تأثيــر الحالــة النفســية 
علــى صحــة اإنســان فكلمــا كانــت الحالــة النفســية لــأم طيبــة كانــت صحتهــا طيبــة، وكان 
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اللبــن الــذي تعطيــه أبنهــا مفيــدًا، وهــذا مــا يعرفــه أجدادنــا لخبرتهــم ومشــاهداتهم التــي تناقلوهــا 
أبــًا عــن جــد، وهــذا أيضــًا مــا يؤكــده العلــم الحديــث، لهــذا أوصــى اه ســبحانه وتعالــى بــاأم 
ــل. إن اه  ــدة للطف ــر والفائ ــق الخي ــى تحقي ــؤدي إل ــك ي ــا أن ذل ــاق عليه ــا وباإنف ــرًا بمعاملته خي
ســبحانه وتعالــى رحيــم بالطفــل وقــد يســر لــه كافــة الســبل التــي توفــر وصــول اللبــن إليــه فــي 
راحــة وبــدون مشــقة ويحقــق لــه الغــذاء المفيــد بطعــم حلــو المــذاق، ففــي الوقــت الــذي يكــون 
ــر مــادة لنمــو  ــث يصي ــه، حي ــر إلي ــب وآف ــدم نصي ــن فــي رحــم أمــه، ينصــب مــن ال ــه الجني في
ــب  ــك النصي ــن عــن الرحــم ينصــب ذل ــك الجني ــإذ انفصــل ذل ــاده، ف ــن وأزدي ــك الجني أعضــاء ذل
إلــى جانــب الثــدي لتولــد فيــه اللبــن الــذي يكــون غــذًا لــه فــإذا كبــر الولــد لــم ينصــب ذلــك 
النصيــب الوافــر ا إلــى الرحــم وا إلــى الثــدي بــل ينصــب علــى مجمــوع بــدن المتغــذي، فإنصبــاب 
ــى إا  ــة ا يتأت ــة والحكم ــًا للمحصل ــًا موفق ــى عضــو آخــر إنصباب ــت إل ــي كل وق ــدم ف ــك ال ذل

بتدبيــر اللطيــف الخبيــر.

ولنــا فــي قصــة أم موســى العظــة والعبــرة التــي خافــت علــى وليدهــا مــن القتــل بعــد وادتــه ولكن 
اه ســبحانه وتعالــى أمرهــا أن ترضعــه كمــا قــال تعالــى }َوَأْوَحْيَنــا ِإَلــى ُأمِّ ُموَســى َأْن َأْرِضِعيــِه َفــِإَذا 

وُه ِإَلْيــِك َوَجاِعُلــوُه ِمــَن اْلُمْرَســِلين{110 . ِخْفــِت َعَلْيــِه َفَأْلِقيــِه ِفــي اْلَيــمِّ َوَا َتَخاِفــي َوَا َتْحَزِنــي ِإنَّــا َرادُّ

ــْن َأَراَد  ــِن ِلَم ــِن َكاِمَلْي ــنَّ َحْوَلْي ــَن َأْوَاَدُه ــَداُت ُيْرِضْع ــى أن }َواْلَواِل ــم عل ــن نــص القــرآن الكري وحي
َضاَعــَة َوعَلــى اْلَمْوُلــوِد َلــُه ِرْزُقُهــنَّ َوِكْســَوُتُهنَّ ِباْلَمْعــُروِف َا ُتَكلَّــُف َنْفــٌس ِإاَّ ُوْســَعَها َا  َأن ُيِتــمَّ الرَّ
ُتَضــآرَّ َواِلــَدٌة ِبَوَلِدَهــا َوَا َمْوُلــوٌد لَّــُه ِبَوَلــِدِه َوَعَلــى اْلــَواِرِث ِمْثــُل َذِلــَك َفــِإْن َأَراَدا ِفَصــاًا َعــن َتــَراٍض 
ــْم ِإَذا  ــاَح َعَلْيُك ــَا ُجَن ــْم َف ــَتْرِضُعوْا َأْوَاَدُك ــْم َأن َتْس ــا َوِإْن َأَردتُّ ــاَح َعَلْيِهَم ــَا ُجَن ــاُوٍر َف ــا َوَتَش ْنُهَم مِّ

ــوَن َبِصيــر{111. ــوْا اّهَ َواْعَلُمــوْا َأنَّ اّهَ ِبَمــا َتْعَمُل ــُروِف َواتَُّق ــم ِباْلَمْع ــآ آَتْيُت َســلَّْمُتم مَّ

ــة  ــة والذهني ــة البدني ــوات التربي ــو أول خط ــل، وه ــدس للطف ــق مق ــك ح ــى أن ذل ــير إل ــا يش إنم
الســليمة، ومــن الظلــم تقديــم بدائــل لهــذا الوليــد البــريء العاجزعــن التعبيــر عــن رغبتــه وحقوقــه 
ــى اأم فــي الوقــت نفســه، حــق  ــه حــق وواجــب عل ــل فإن ــًا للطف ــه وإذا كان هــذا حق واحتياجات
التمتــع بأمومتهــا، وإشــباع رغبتهــا فــي أنوثتهــا وغريزتهــا والتمتــع بثمــرة معاناتهــا شــهورًا طويلــة 
ــال ســبحانه  ــا ق ــوا حجــم المســائلة لم ــا يرضــي اه، ول ــه بم ــا أن تؤدي ــا هــو واجــب عليه كم
ــي َوَا  ــمِّ َوَا َتَخاِف ــِه ِفــي اْلَي ــِه َفَأْلِقي ــِت َعَلْي ــِإَذا ِخْف ــِه َف ــى ُأمِّ ُموَســى َأْن َأْرِضِعي ــا ِإَل وتعالــى }َوَأْوَحْيَن

ــِلين{112 ــَن اْلُمْرَس ــوُه ِم ــِك َوَجاِعُل وُه ِإَلْي ــا َرادُّ ــي ِإنَّ َتْحَزِن

 ومــن رحمــة اه تعالــى بــاأم، أن الطــب الحديــث أكــد أن نســبة المصابيــن بمــرض ســرطان الثدي 
تــزداد بيــن غيــر المرضعــات، أمــا مــن يقمــن بالرضاعــة الطبيعيــة فإنهــن نــادرًا مــا يصبــن بهــذا 
ــة، ــأم الصحــة البدني ــق ل ــه يحق ــي أن ــى التمســك باإرضــاع الطبيع ــا إل  المــرض، وهــذا يدعون
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ــم  ــي توصــل العل ــط الت ــة ليســت هــي فق ــة الطبيعي ــد الرضاع ــار أن فوائ ــن اأعتب ــع اأخــذ بعي م
ــه. ــا ســيتم التوصــل إلي ــه، وم ــم التوصــل إلي ــا ت ــل هــي م ــا ب ــث إليه الحدي

أمــا فوائــد الرضاعــة لأطفــال فإنهــا تعــود عليهــم بفوائــد جمــه نذكــر منهــا مــا 
يلــي:

إرتفــاع معــدل الــذكاء، فقــد أكــد باحثــون أمريكيــون أن اأطفــال الذيــن تغــذوا مــن 	 
حليــب اأم كانــوا أكثــر ذكاءً مــن غيرهــم ممــن اعتمــد غذائهــم علــى الحليــب المجفــف.

بنــاء عظــام أفضــل وهيــكل عظمــي أقــوى وذلــك بحســب دراســة نشــرت فــي مجلــة طبيــة 	 
عام2000م.

الحمايــة مــن الســمنة إذ يؤكــد ااختصاصيــون أن الرضاعــة تســاعد اأطفــال علــى ضبــط 	 
وزنهــم وتحميهــم مــن الســمنة فــي مرحلــة احقــة مــن حياتهــم.      

ــة 	  ــي دراس ــك ف ــاز التنفســي وذل ــن مشــاكل الجه ــواه م ــو وس ــار الرب ــن أخط ــة م الوقاي
نشــرها باحثــون أســتراليون فــي عــام 2002م، أكــدوا فيهــا أن الرضاعــة يمكــن أن تحمــي 

اأطفــال مــن داء الربــو حتــى لــو كانــت اأم نفســها تعانــي مــن هــذا الــداء.

المناعة ضد عدد كبير من اأمراض وهو ما أكده اأطباء دومًا.	 

أمــا الجديــد فــي الموضــوع هــو أكتشــاف الباحثيــن أن المناعــة المكتســبة ا تقتصــر علــى فتــرة 
الرضاعــة ولكــن ترافــق الطفــل فــي مختلــف المراحــل الاحقــة، وتؤكــد الدراســات الطبيــة أن 
حليــب اأم يمنــح اأطفــال قــدرة علــى الشــفاء بصــورة أســرع، كمــا يقيهــم مــن الحساســية بمختلف 
أنواعهــا ويخفــف مــن حــدة القلــق والتوتــر لديهــم وتؤكــد الدراســات بــأن حليــب اأم هــو أفضــل 

غــذاء للصغــار فهــو يحميهــم مــن إضطرابــات المعــدة واأمعــاء ويقيهــم مــن اأســهاات.

ــاء فــي  ــث أختلفــت آراء وفقه ــاء فــي مــدى وجــوب اإرضــاع، حي ــة عــرض آراء الفقه ومــن اأهمي
مــدى وجــوب اإرضــاع علــى اأم، وحقهــا فــي تقاضــي أجــرًا عليــه، وســنعرض ذلــك بشــيء مــن 

اإيجــاز فيمــا يلــي:

يتفــق العلمــاء علــى أن الرضــاع يجــب علــى اأم مــن منطــق دينــي أن اه أمــر الوالــدات بإرضــاع 
أوادهــن فــي قولــه تعالــى }َواْلَواِلــَداُت ُيْرِضْعــَن َأْوَاَدُهــنَّ َحْوَلْيــِن َكاِمَلْيــِن{113 وإن كان اأمــر جــاء 
فــي صــورة الخبــر إا أنــه خبــر فــي معنــى اأمــر، فعلــى اأم أن تقــوم بإرضــاع طفلهــا وبخاصــًة 
ــه ولتواتــر  ــازل بعــد الــوادة، أن  الولــد ا يقــوي وا تشــتد بنيتــه إا ب )اللبــا( وهــو أول اللبــن الن
أهــل المعرفــة والعلــم علــى أهميــة )اللبــا( الصحيــة والغذائيــة للطفــل، كمــا أنــه علــى اأم شــرعًا 
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أن ترضــع طفلهــا بعــد ذلــك مــن لبنهــا الــذي جعلــه اه لطفلهــا غــذاًء مفيــدًا أفضــل مــن أي غــذاًء 
آخــر.

فــإن إمتنعــت عــن إرضــاع الطفــل رغــم مقدرتهــا علــى ذلــك وثبــوت عــدم تضررهــا أو تضــرر الطفــل 
مــن إرضاعــه بلبنهــا فإنهــا تكــون أثمــة أمــام اه ســبحانة وتعالــى يحاســبها علــى أمتناعهــا.

فيــا تــرى مــا الــذي أثبتتــه اأبحــاث والدراســات مــن فوائــد الرضاعــة الطبيعيــة التــي تعــود علــى 
ــى  ــي أن اه ســبحانه وتعال ــة والســر ف ــدرك الحكم ــى ن ــى اأب حت ــى اأم وعل ــل نفســة وعل الطف
ــا  ــى م ــمعوا إل ــا، فأس ــة اه بن ــدى رحم ــم م ــى نعل ــل وحت ــة للطف ــة الطبيعي ــى الرضاع ــث عل ح
أثبتتــه اأبحــاث والدراســات مــن فوائــد للرضاعــة الطبيعيــة. ففــي المجــال الطبــي والصحــي أثبتــت 
ــد  ــا الفوائ ــع، أم ــل الرضي ــأم المرضــع وللطف ــة ل ــد صحي ــة فوائ ــة الطبيعي الدراســات أن للرضاع
التــي لــأم: فاإرضــاع مــن الثــدي هــو أحــد العوامــل الطبيعيــة لمنــع حمــل اأم وهــي ســليمة مــن 
المضاعفــات التــي تصحــب اســتعمال موانــع الحمــل اأخــرى، واإرضــاع يحمــي اأم مــن اإصابــة 
ــة  ــى تقوي ــى إنكمــاش عضــات الرحــم ويســاعد عل ــف ويســاعد عل ــع النزي ــدي ويمن بســرطان الث
الرابطــة العاطفيــة بيــن اأم وصغيرهــا، وإفــراز الحليــب يقلــل مســتويات هرمونــات التوتــر وينشــط 

ــد اأم. المناعــة عن

وأختلــف الفقهــاء فــي مــدى وجــود الرضاعــة قضــاًء علــى اأم، فيــرى بعــض الفقهــاء كالمالكيــة: 
ــه يجــب عليهــا أن ترضــع ولدهــا بــا أجــر إا إذا كانــت  ــر فإن أن اأم إذا كانــت زوجــة أب فقي
عليهــا عاليــة القــدر، مــن طبقــة نســاؤها ا يرضعــن أوادهــن بأنفســهن، فــا يجــب عليهــا إرضاعــه 
إا إذا تعينــت، وتعيــن اأم فــي عــدة حــاات هــي: إذا رفــض الرضــاع مــن غيــر أمــه، وإذا لــم يوجــد 
لــأب أو الطفــل مــال إســتئجار مرضعــة لــه، وإذا لــم يوجــد مــن يرضعــه بغيــر أجــر، وإذا لــم يوجــد 

مــن يرضعــه بأجــر مــع وجــود المــال.

ويــرى بعــض الفقهــاء كالحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، أن الرضاعــة ليســت واجبــة قضــاء علــى اأم 
أن كانــت زوجــة أب فقيــر أن الرضاعــة كمــا أنهــا حــق لــأب وللطفــل فإنهــا حــق لــأم وا تجبــر 
اأم علــى إســتيفاء حقهــا وبخاصــة أن اأم مــن الشــفقة والعطــف علــى طفلهــا مــا يجعــل إمتناعهــا 
دليــًا علــى عــدم قدرتهــا وتضررهــا صحيــًا علــى الرضاعــة، وإجبارهــا علــى اإرضــاع قــد يســبب 
ــَدٌة ِبَوَلِدَهــا َوَا  لهــا ضــررًا واه نهــى عــن اإضــرار بــاأم بســبب الولــد لقولــه تعالــى}َا ُتَضــآرَّ َواِل
َمْوُلــوٌد لَّــُه ِبَوَلــِدِه{114 وا تجبــر اأم علــى إرضــاع ولدهــا قضــاًء إا فــي حالــة الضــرورة أي إذا تعينــت.

************
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الموضوع/ تنظيم اأسرة في اإسام

الخطبة اأولى:

إن الحمــداه نســتعينه، ونتــوب إليــه ونســتغفره، ونعــوذ بــاه من شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنا 
مــن يطــع اه ورســوله فقــد رشــد، ومــن يعصــي اه ورســوله فقــد غــوى، وأشــهد أن ا إلــه إا اه 
وحــده ا شــريك لــه، خلقنــا مــن نفــس واحــدة، وخلــق منهــا زوجهــا، وبــث منهمــا رجــاًا كثيــرًا 
ونســاء، وأشــهد أن نبينــا محمــد عبــد اه ورســوله النبــي القــدوة، والمربــي اأول صلــى اه عليــه 

وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان مــن الرجــال والنســوة، وســلم تســليمًا كثيــرًا.

أما بعد،

فيا أيها اأخوة المسلمون: أتقوا اه تعالى وأطيعوه وراقبوه دومًا وا تعصوه.  

أيها المسلمون:

إن قضيــة اأســرة وتنظيمهــا مــن القضايــا المهمــة التــي شــغلت أفــكار كثيــر من الــدول والشــعوب، 
وذلــك لمــا يترتــب علــى اأخــذ بهــا مــن المصالــح التــي تعــود علــى اأســرة والمجتمعــات، فبقــدر مــا 
تأخــذ اأســرة حقهــا مــن الرعايــة والعنايــة واإهتمــام فإنــه يكــون الترابــط الفكــري وااجتماعــي 
وااقتصــادي بينهمــا قويــًا وشــامخًا، واإســام هــو الديــن الكامــل الشــامل فــي تشــريعه وتنظيمــه 
لــكل جوانــب الحيــاة، فنــراه أيضــًا لــم يهمــل جانــب اأســرة وتكوينهــا وترابطهــا، بــل أنــه أعطاهــا 
مــن الرعايــة واإهتمــام القــادر الــذي يؤهلهــا لقيامهــا بــأدى رســالتها حتــى تســير الحيــاة اإنســانية 

فــي مســارها الصحيــح الــذي يضمــن لهــا اأمــان والراحــة وااســتقرار.

أيها الناس:

مــن الحقائــق التــي ا يختلــف حولهــا أثنــان أن اأســرة عمــاد المجتمــع وقاعدته ووجــوده وحياتــه.. وأن 
التناســل هــو الســبيل الوحيــد عــن طريقــة تنمــو وتقــوى الكائنــات الحيــة فــي اأرض وبهــا تحفــظ 
نوعهــا وبقائهــا، ولكــن هــذا التناســل لــم يتركــه اإســام خبــط عشــواء.. لــم يتركــه خاضعــًا 
ــق  ــك الفطــرة عــن طري ــزة وتل ــك الغري ــا نظــم اإســام تل ــزة، إنم لقضــاء الشــهوة أو إشــباع الغري
ــة  ــا اإســام عناي ــى به ــرة، أعتن ــة خطي ــزواج فــي اإســام قضي ــة ال ــإن قضي ــزواج الشــرعي، ف ال
فائقــة ورعاهــا رعايــة بالغــة، حيــث جــاء فــي كتــاب اه وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص بالحــث عليهــا والترغيــب 
فيهــا، وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن مصالــح الديــن والدنيــا، ولمــا للــزواج مــن الحكــم الســامية 
ــاة وتكويــن اأســرة  ــاء الحي ــة لنب والمنافــع المتعــددة، والمعانــي الكريمــة، فهــو ضــرورة اجتماعي

وتأســيس الفضيلــة وغــض اأبصــار وتحصيــن الفــروج وكثــرة النســل وبقــاء النــوع اإنســاني.
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كمــا أنــه أمــر موجبــًا علــى النفــوس تقتضيــه الفطــرة الســوية، ويحــث عليهــا الشــرع الحنيــف، 
ويتطلــع إليــه العقــل الصحيــح، ويألفــه الطبــع الســليم، بــه تتعــارف القبائــل وتتكــون نالشــعوب، 
وتتكاثــر اأمــم، وفيــه الراحــة النفســية والطمئانينــة القلبيــة والتقلــب بيــن أعطــاف النعيــم والتعــاون 

علــى أعبــاء الحيــاة ااجتماعيــة.. فبالــزواج تتكــون اأســرة فــي اإســام.

ولقــد أهتــم اإســام كثيــرًا باأســرة وتكوينهــا وتقويــة أواصرهــا فجعــل هنالــك حقوقــًا للــزوج 
وحقوقــًا للزوجــة وحقوقــًا لآبــاء واأمهــات وحقــوق لأبنــاء وحقــوق لأرحــام، فالزوجــة علــى زوجهــا 
حــق المهــر وحــق النفقــة والكســوة والســكن، وحــق العــدل بيــن الزوجــات، وحــق احتــرام أقاربهــا 
والســماح لهــا بزيارتهــم وحــق الــزوج علــى الزوجــة أن تطيعــه فــي غيــر معصيــة اه وا تخــرج مــن 

بيتــه إا بإذنــه وا ُتدخــل أحــدًا فــي بيتــه إا برضــاه وا تصــوم تطوعــًا إا بإذنــه.

وأمــا حقــوق اأبنــاء علــى اآبــاء فــا نســتطيع نذكرهــا اآن وإنمــا يجمعهــا قولــه تعالى}ُقــْل َتَعاَلــْوْا 
ــْن  َم َربُُّكــْم َعَلْيُكــْم َأاَّ ُتْشــِرُكوْا ِبــِه َشــْيًئا َوِباْلَواِلَدْيــِن ِإْحَســاًنا َوَا َتْقُتُلــوْا َأْوَاَدُكــم مِّ َأْتــُل َمــا َحــرَّ
إْمــَاٍق نَّْحــُن َنْرُزُقُكــْم َوِإيَّاُهــْم َوَا َتْقَرُبــوْا اْلَفَواِحــَش َمــا َظَهــَر ِمْنَهــا َوَمــا َبَطــَن َوَا َتْقُتُلــوْا النَّْفــَس 
اُكــْم ِبــِه َلَعلَُّكــْم َتْعِقُلــون{115 وأمــا حقــوق اأبنــاء علــى أبائهــم  َم اّهُ ِإاَّ ِباْلَحــقِّ َذِلُكــْم َوصَّ الَِّتــي َحــرَّ

حســن اختيارهــم أمهاتهــم والقيــام بحــق تربيتهــم وتوجيههــم.

أيها المسلمون:

إذا كانــت هــذه هــي مكانــة الــزواج فــي اإســام، فيــا تــرى مــا هــي الحكمــة مــن الــزواج.. 
ــة أســمى أهــداف  ــاء الذري ــد.. وإبتغ ــزواج هــو الول ــن ال ــات م ــل الغاي ــاد اه أن أنب ــا عب ا شــك ي
الــزواج، ومهمــا قيــل عــن مقاصــد الــزواج فإنــه إبتغــاء الولــد هــو اأصــل ومــن أجلــه شــرع الــزواج 
والمقصــود منــه إبقــاء النســل والحفــاظ عليــه فحصــول الذريــة أمــر مطلــوب لــدى البشــر.. ولهــذا 
ــة الصالحــة وليســت  ــا الذري ــة.. ولكنه ــم الصــاة والســام الذري ــاء والمرســلون عليه ــى اأنبي تمن
الطالحــة.. فهــذا أبــو اأنبيــاء وأمــام الحنفــاء إبراهيــم عليــه الســام مــد يــده إلــى الســماء يقــول 
ــا  ــَك َدَع ــول }ُهَناِل ــا يق ــذا زكري ــم{116 وه ــَاٍم َحِلي ــْرَناُه ِبُغ اِلِحين)100(َفَبشَّ ــَن الصَّ ــي ِم ــْب ِل }َربِّ َه
َعــاء{117 قــال أيضــًا }َوِإنِّــي  ــَك َســِميُع الدُّ َبــًة ِإنَّ ــًة َطيِّ يَّ ــُه َقــاَل َربِّ َهــْب ِلــي ِمــن لَُّدْنــَك ُذرِّ ــا َربَّ َزَكِريَّ
ِخْفــُت اْلَمَواِلــَي ِمــن َوَراِئــي َوَكاَنــِت اْمَرَأِتــي َعاِقــًرا َفَهــْب ِلــي ِمــن لَُّدنــَك َوِليًّــا)5( َيِرُثِنــي َوَيــِرُث ِمــْن 

ــا{118. ــُه َربِّ َرِضيًّ ــوَب َواْجَعْل آِل َيْعُق

وهكــذا يســتمر عبــاد اه الصالحــون يدعــون ويتضرعــون ه فــي أن يهــب لهــم الذريــة الصالحــة 
َة َأْعُيــٍن َواْجَعْلَنــا ِلْلُمتَِّقيــَن ِإَماًمــا{119.  يَّاِتَنــا ُقــرَّ }َوالَِّذيــَن َيُقوُلــوَن َربََّنــا َهــْب َلَنــا ِمــْن َأْزَواِجَنــا َوُذرِّ

إن حصــول الوليــد مــن أجــل نعــم اه علــى العبــاد، بــل أن مــن عظمتــه ومكانتــه الولــد عنــد رب 
115  سورة اأنعام - اآية 151

116  سورة الصافات- اآيات )101-100(

117  سورة آل عمران - اآية 38

118  سورة مريم - اآيات )5- 6(

119  سورة الفرقان - اآية 74
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العالميــن أنــه ســبحانه أقســم بــه فــي محكــم التنزيــل حيــث قــال}َا ُأْقِســُم ِبَهــَذا اْلَبَلــد)1( َوَأنــَت 
ِحــلٌّ ِبَهــَذا اْلَبَلــد)2( َوَواِلــٍد َوَمــا َوَلد)3(َلَقــْد َخَلْقَنــا اِإنَســاَن ِفــي َكَبــد{120.

فالــكل يــا عبــاد اه يطلــب ويرجــوا الولــد الصالــح.. وقــرر نبينــا ملسو هيلع هللا ىلص أنــه ا ينفــع اإنســان بعــد 
موتــه إا ثــاث ومنهــا الولــد الصالــح، كمــا فــي حديــث إذا مــات ابــن آدم أنقطــع عملــه إا مــن 

ثــاث ومنهــا ولــد صالــح يدعــوا لــه.

أمة اإسام:

إن إعــداد الذريــة الصالحــة يجــب أن تكــون علــى قــدر كبير مــن العلــم والمعرفــة والقــوة، فاإعداد 
يقــوم علــى أســاس الكيــف والتقــوى والصــاح ا علــى أســاس الغثاثيــة.. بــل صــح عنــه ملسو هيلع هللا ىلص أنــه مقت 
 تلــك الكثــرة الفاشــلة المريضــة التــي ا تنفــع وطنهــا وا تنفــع أســرتها فقــد صــح عنــه ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال 

)يوشــك أن تتدعــى عليكــم اأمــم كمــا تتدعــى اأكلــة إلــى قصعتهــا فقالــوا: أو مــن قلــة نحــن 
يومئــذ قــال: بــل أنتــم يومئــذ كثيــر ولكنكــم غثــاء كغثــاء الســيل(.

بــل أن القلــة الصالحــة العاملــة المنتجــة أفضــل بكثيــر مــن الكثــرة الغثائيــة، قــال تعالــى }َقــاَل 
ــَع  ــِإْذِن اّهِ َواّهُ َم ــَرًة ِب ــًة َكِثي ــْت ِفَئ ــٍة َغَلَب ــٍة َقِليَل ــن ِفَئ ــم مِّ ــو اّهِ َك َاُق ــم مُّ ــوَن َأنَُّه ــَن َيُظنُّ الَِّذي
ــوَن  ــِبيِل اّهِ ِإن َيتَِّبُع ــن َس ــوَك َع ــي اَأْرِض ُيِضلُّ ــن ِف ــَر َم ــْع َأْكَث ــى}َوِإن ُتِط ــال تعال ــن{121 وق اِبِري الصَّ
ــْوَم  ــَرٍة َوَي ــَن َكِثي ــي َمَواِط ــُم اّهُ ِف ــْد َنَصَرُك ــى }َلَق ــال تعال ــون{122 وق ــْم ِإاَّ َيْخُرُص ــنَّ َوِإْن ُه ِإاَّ الظَّ
ُحَنْيــٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكــْم َكْثَرُتُكــْم َفَلــْم ُتْغــِن َعنُكــْم َشــْيًئا َوَضاَقــْت َعَلْيُكــُم اَأْرُض ِبَمــا َرُحَبــْت ُثــمَّ 
ْدِبِريــن{123 فمــا فائــدة الكثــرة إن كانــت مغــرورة، ومــا فائــدة الكثــرة إن كانــت ا تعــرف  َولَّْيُتــم مُّ
اه.. ومــا فائــدة الكثــرة فــي المعركــة إن كانــت ا تجيــد اســتخدام الســاح، بــل ربمــا جنــدي 
واحــد متعلــم متــدرب يفتــك بألــف مــن تلــك الغثائيــة الجاهلــة التــي ا تجيــد إســتخدام الســاح، 
وعلــى هــذا اأســاس نجــد أن ديننــا الحنيــف طلــب الذيــن ا يســتطعون القــدوم علــى الــزواج بتحمــل 
مســؤولياته وتبعاتــه إن ا يقدمــوا علــى الــزواج إا عنــد اإســتطاعة قــال جــل وعا}َوْلَيْســَتْعِفِف الَِّذيــَن 
ــا َمَلَكــْت َأْيَماُنُكــْم  ُ ِمــن َفْضِلــِه َوالَِّذيــَن َيْبَتُغــوَن اْلِكَتــاَب ِممَّ ــى ُيْغِنَيُهــْم اهَّ َا َيِجــُدوَن ِنَكاًحــا َحتَّ
ِ الَّــِذي آَتاُكــْم َوَا ُتْكِرُهــوا َفَتَياِتُكــْم َعَلــى  ــاِل اهَّ ــن مَّ َفَكاِتُبوُهــْم ِإْن َعِلْمُتــْم ِفيِهــْم َخْيــًرا َوآُتوُهــم مِّ
َ ِمــن َبْعــِد ِإْكَراِهِهــنَّ  ــنَّ َفــِإنَّ اهَّ ْنَيــا َوَمــن ُيْكِرههُّ ًنــا لَِّتْبَتُغــوا َعــَرَض اْلَحَيــاِة الدُّ اْلِبَغــاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ

ِحيــم{124. َغُفــوٌر رَّ

هكــذا جــاءت اآيــة فــي ســورة النــور .. وأمــا قــول بعــض النــاس: تزوجــوا فقــراء يغنيكــم اه 
ــه  ــه ملسو هيلع هللا ىلص  أن ــا صــح عن ــد هــذا م ــل يؤي ــاس.. ب ــا هــو كام الن ــث وإنم ــة وا حدي ــذه ليســت آي فه
قال:)يــا معشــر الشــباب مــن إســتطاع منكــم إلبــاءة فليتــزوج فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج 
ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه وجــاء( أرشــد النبــي الشــباب الــذي ا يســتطيع أن يبنــي 

120  سورة البلد - اآيات )1- 4(

121  سورة البقرة - اآية 249

122  سورة اأنعام - اآية 116

123  سورة التوبة - اآية 25

124  سورة النور - اآية 33
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البيــت وا يســتطيع أن يســتأجر، وليــس عنــده عمــل أرشــده إلــى الصيــام الــذي يقــدر عليــه.. أن 
ــزواج  ــم يســتطع)أي ال ــاء، فقــال: ومــن ل ــوران الشــهوة كمــا قــرره اأطب ــام يخفــف مــن ث الصي
وتحمــل مســؤولياته( فعليــه بالصــوم، ولــم يقــل فعليــه بالديــن وإنمــا عليــه بالصيــام حتــى يفتــح اه 
عليــه، ونعــرف مــن هــذا الحديــث وغيــره أن اإســام أرشــد أبنــاءه علــى عــدم القــدوم علــى الزواج 
عنــد عــدم القــدرة علــى الــزواج مــن كل جوانبــه مــن نفقــة وســكن وكســوة والقيــام علــى أمــر 
الزوجيــة وتربيــة اأواد ورعايتهــم الرعايــة الصحيحــة، فــإن اســتطاع فليقــدم وإا فليســتعفف الذيــن 

لــم يجــدون نكاحــًا حتــى يغنيهــم اه مــن فضلــه.

أمة اإسام:

قــد يقــول قائــل.. بــأن الكثــرة مطلوبــة وتكثيــر اأمــة اإســامة أمــر مطلــوب شــرعًا.. وقضيــة 
تنظيــم اأســرة وتنظيــم النســل إنمــا جاءنــا مــن اأعــداء مــن اليهــود والنصــارى أليــس كذلــك؟

وقــد أجــاب عــن ذلــك علمــاء اإســام... وقالــوا: نعــم إن الكثــرة أمــر مطلــوب شــرعًا ولكــن 
ــن المصلحــة، أن  ــا هــذا هــو دي ــة المتعلمــة، فــإن دينن ــرة المحمــودة القوي ــوب هــي الكث المطل
ــرى رب اأســرة  ــا، فنحــن ن ــا نراجــع حســاباتنا فــي أســرنا ومجتمعن ــا يجعلن ــى واقعن الناظــر عل
ــه العشــرة مــن اأواد أقــل مــن ذلــك أو أكثــر وهــو ا يســتطيع أن يقــدم لهــم شــيئًا  تحــت يدي
فيتــرك المنــزل طــوال اليــوم بحثــًا عــن لقمــة العيــش مــن أجلهــم، ولكنــه قــد يخســرهم جميعــًا 
لعــدم متابعــه تربيتهــم وتعليمهــم، كمــا أننــا نــرى عشــرات اأطفــال مشــردين يتعرضــون لأخطــار 

ب قســم منهــم خــارج الوطــن. واإســتغال وُيهــرَّ

ومــن مــآس اأطفــال فــي واقعنــا ان أطفــاًا منــذ ســنهم المبكــر صــاروا أربــاب أســرهم، تركــوا 
ــق  ــزاد لســد رم ــن ال ــل م ــى قلي ــو الحصــول عل ــد ه ــم الوحي ــح حلمه ــم ومدراســهم وأصب منازله
إخوانهــم الصغــار العاكفــون فــي المنــازل إلــى غيــر ذلــك مــن المآســي التــي وقــع فيهــا اأطفــال 
نتيجــة عــدم إدراك اأب واأم لمــا يقدمــان عليــه مــن تكثيــر النســل دون معرفــة العواقــب، ودون 
أن يقــوم رب اأســرة بمســؤوليته تجــاه أواده، فــا أشــبعهم وا عّلمهــم وا أدبهــم، وفــي المجــات 

والصحــف عشــرات القصــص التــي تحكــي هــذه المآســي التــي يتدنــى لهــا الجبيــن.

فبــاه عليكــم، أي فائــدة مــن هــذه الكثــرة التــي تتســابق علــى التســول في المســاجد والشــوارع 
واأســواق وغيرهــا، فــأي فائــدة مــن هــذه الكثــرة التــي أمتــأت قصصهــا وأحداثهــا الســجون 
ــي  ــودود فإن ــود ال ــه ملسو هيلع هللا ىلص :)تزواجــوا الول ــًا فــي قول ــا النظــر تمام ــو تمعن والصحــف والمجــات، ول
مكاثــر »مبــاه« بكــم اأمــم يــوم القيامــة( فــإن المقصــود فــي الحديــث، أن الكثــرة المطلوبــة 
التــي أرداهــا رســول اه هــي الكثــرة المحمــودة العاملــة المنتجــة التــي تكــون ذات علــم وأخــاق 
ــل  ــة(، فه ــوم القيام ــم ي ــاه بكــم اأم ــه:) مب ــإن قول ــرة موحــدة متماســكة، ف ــة وكث وذات هيب
معنــى هــذا أن نبينــا يباهــي بتاركــي الصــاة يــوم القيامــة، هــل يباهــي بالفاشــلين الراســبين، 
هــل يباهــي بالفاســقين والعاطليــن، هــل يباهــي بالســحرة والمشــعوذين والدجاليــن، هــل يباهــي 

بالغشاشــين والنماميــن.
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ــن  ــن، بالعلمــاء الربانيي ــن، بالعاملي ــن ، بالصادقي ــن بآبائهــم ، بالناجحي أم المباهــاة تكــون بالبارزي
بــذوي اأخــاق، يباهــي بحفظــة القــرآن، يباهــي بالموحديــن فكريــًا وعقليــًا، يباهــي بالمتمســكين 
ــات،  ــات الفاض ــات بالمربي ــي بالمتحجب ــروف، يباه ــن بالمع ــي باآمري ــنته، يباه ــاب اه وس بكت

باأمهــات المتعلمــات، العفيفــات.

وبالجملــة، فــإن المباهــاة واافتخــار ا تكــون الغثائيــة المهزومــة، إنمــا تكــون بالكثــرة العاملــة 
ــدت  ــا وج ــا فإينم ــوا إليه ــا ندع ــرة فإنن ــذه الكث ــدت ه ــا وج ــى م ــا، ومت ــا ودينه ــة لربه المخلص
المصلحــة ثــم شــرع اه كمــا قــال ابــن القيــم رحمــه اه تعالــى، وعلــى هــذا، فاإســام ا يريــد 
نســًا كثيــرًا يمــأ اأرض ضعفــًا وجهــًا ومرضــًا، ولكنــه يريــد نســًا قويــًا صالحــًا فــي جســمه 
ــق أن  ــذي يحــب أواده ويتحمــل مســؤولتهم أمــام اه ا يطي ــه وروحــه وخلقــه، ورب اأســرة ال وعقل
 يــرى أمامــه عــدد مــن اأواد يعجــز عــن اإنفــاق عليهــم وا يســتطيع أن ُيحســن تربيتهــم وتعليمهــم،

 فهذا ابن عباس يقول:)اللهم إني أعوذ بك من جهد الباء ودرك الشقاء وشماتة اأعداء(.

ــال(  ــرة العي ــع كث ــال م ــه الم ــث )بقل ــي الحدي ــوارد ف ــاء( ال ــد الب ــه )جه ــر قول ــن عم ــر اب وفس
وأوصــى اإمــام أبــو حنيفــة صاحبــه أبــا يوســف قائــًا لــه : )ا تتــزوج إا بعــد أن تعلــم أنــك تقــدر 

ــج المــرأة(. ــع حوائ ــام بجمي ــى القي عل

ــر  ــات والذك ــن اآي ــه م ــا في ــم بم ــي وإياك ــم، ونفعن ــرآن العظي ــي الق ــم ف ــي ولك ــارك اه ل ب
الحكيــم، أقــول مــا ســمعتم واســتغفر اه لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه إنــه هــو الغفــور 

ــم. الرحي

************

أسئلة عامة:

س )55( بااطاع على خطبة متازمة عوز المناعة المكتسبة )اإيدز(، هل غطت الموضوع؟

س )56( صغ خطبة حول اأمومة المأمونة؟

س )57( ضع الخطوط العريضة لمحاضرة حول تنظيم اأسرة )المباعدة بين الوادت(؟

س )85( أكتب رؤس أقام لخاطرة حول الرضاعة الطبيعية؟

.................................................

انتهت المادة بحمد اه
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