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 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،

 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 
 

 ن ـف حســوســد. يأ.

 نجالء عبدالباسط عبدهللا
 كلية العلوم اإلسالمية –جامعة تكريت 

 قســم الفقــه وأصولــه
 

 تـــادلقدم
الحمد هلل المنعـ الكريـ الوهاب، ُمجزؿ العطايا لمف اطاعه وأناب  والصػةة والالػةـ     

آلػه وصػحبه البػررة  عمى نبيه الهادي بشريعته إلػى طريػؽ الحػؽ و صػؿ ال،طػاب، وعمػى
 المياميف األنجاب.

 د:ــــبع اما
 أف مػف مااصػد الشػريعال امالػةميال حلػظ الاػروريات وهػك كمػا ذكػر العممػا  ،مػس    

 .  (ٔ)الديف، والنلس، والنالؿ، والماؿ، والعاؿ  ك كؿ مجتمع وممال:
  المحا ظػػال عمػػػى النالػػؿ مػػػف اهػػـ مااصػػػد الشػػػريعال امالػػةميال ألنػػػه الالػػبيؿ إلػػػى باػػػا    

امنالػػانيال ، ولباػػػا  امنالػػػانيال ىايػػال عظمػػػى أم وهػػػك عبػػػادة اهلل عػػز وجػػػؿ كمػػػا ذكػػػر اهلل 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ تعػػالى  ػػك كتابػػه العزيػػز
وكثػػرت  ػػك هػػذا الزمػػاف  (ٕ) 

المالػػا ؿ المالػػتجدة ، ومنهػػا والػػا ؿ منػػع الحمػػؿ التػػك َكثُػػر الالػػؤاؿ عنهػػا مػػابيف مالػػتلٍت 
عؼ ةػػوتك ػػػػػػ  اف ابحػػث  ػػك هػػذ  المالػػألال عمػػى ةمػػال باػػاعتك واػػ –ومتطبػػب،  أحببػػت 

                                                           

الموا اػػػػات  ػػػػك اصػػػػوؿ اللاػػػػػه، تػػػػأليؼ: ابػػػػراهيـ بػػػػػف موالػػػػى بػػػػف محمػػػػد الم،مػػػػػك ال رنػػػػاطك الشػػػػهير بالشػػػػػاطبك  ((ٔ
-هػػػػػػػ ٚٔٗٔ، ٔر علػػػػػػاف ،طهػػػػػػػ(،تحايؽ: ابػػػػػػو عبيػػػػػػدة مشػػػػػػهور بػػػػػػف حالػػػػػػف آؿ الػػػػػػميماف، الناشػػػػػػر: دآٜٚ)ت:

 (.ٕٓ/ٔـ)ٜٜٚٔ
 .ٙ٘الذاريات: ((ٕ

 احلمـموسائــــم منـغ 
 اـوآثــاره ا ،ـحقيقتـها ، وحكـمه اـوآثــاره ا ،ـحقيقتـها ، وحكـمه
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وابيف حاياال بعض والا ؿ منع الحمػؿ الموجػودة  ػك الكتػب التػك حصػمت عميهػا ، وابػيف 
والػػا ؿ منػػع الحمػػؿ حاياتهػػا،  وةػػد جعمػػت بحثػػك هػػذا بعنػػواف) الػػةمكحكمهػػا  ػػك اللاػػه ام

حمػػؿ، حيػػث وحكمهػا، وآثارهػػا( راجعػػاًل  الػػى مػػا ذكػػر  اللاهػػا   ػػك العػػزؿ ومػػا الػػوا  لمنػػع ال
 اف كثيػػػػرًا مػػػػف المالػػػػا ؿ المالػػػػتجدة التػػػػك ُبحثػػػػت كػػػػاف لهػػػػا اصػػػػوؿ  ػػػػك اللاػػػػه ا الػػػػةمك

 ، ُتعيف الباحث الشرعك وتنير له دربه ليصؿ إلى حكـ شرعك  يما يطػرح عميػه.األصيؿ
، ع اّنه شديد المالاس بػالمرأة عامػالأّف مف امالباب التك دعتنك الى ا،تيار هذا المواو 

مػػى عبػػادة ربهػػا ،اصػػال،  كػػؿ مالػػألال مػػف المالػػا ؿ المالػػتجدة لهػػا والمػػرأة التػػك تحػػرص ع
آثػػػػار ايجابيػػػػال والػػػػمبيال ، وكػػػػذلؾ والػػػػا ؿ منػػػػػع الحمػػػػؿ لهػػػػا آثػػػػار تعػػػػود عمػػػػى المػػػػػرأة إذا 

ولػػػ ف كنػػػت ةػػػد اطمػػػت  ػػػك العػػرض الطبػػػك لموالػػػا ؿ، وذلػػػؾ ألنػػػك اعتاػػػد اف  االػػت،دمتها.
العػػرض الطبػػك والبحػػث هنػػاؾ صػػمال وثياػػال بػػيف امجتهػػاد و ال،بػػرة العمميػػال  العةةػػال بػػيف 

وااػػػحًا حتػػػى يكػػػػوف اللاهػػػك هػػػك عةةػػػػال الالػػػؤاؿ بػػػالجواب ،  ػػػػة بػػػد اف يكػػػوف الالػػػػؤاؿ 
  الجواب وا يًا.

وةػػػد اةتات طبيعال هػذا البحػث العممػك اف اةالػـ البحػث إلػػى مادمػال وةػد ذكػرت  يهػا    
   .ال مباحث و،اتمالػػػػػػالبب ا،تياري لممواوع واربع
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   ون من مطمبين:فالمبحث االول يتك
 تعريؼ والا ؿ منع الحمؿ  ك الم ال وامصطةح. المطمب اموؿ:

المطمب الثانك: اللرؽ بيف منع الحمؿ وتحديد النالؿ وتنظيمه                      
 حقيقة وسائل منع الحمل المبحث الثاني:

   مطالب: ويتكوف مف التال
 المطمب اموؿ: الوالا ؿ الهرمونيال . 

 الوالا ؿ الرحميال.  المطمب الثانك:
   الوالا ؿ المواعيال. المطمب الثالث:

 المطمب الرابع: الوالا ؿ العازلال. 
  الوالا ؿ الطبيعيال ال،امس:المطمب 

 (.  التعايـ المطمب الالادس: الوالا ؿ الجراحيال)
 المبحث الثالث: حكم وسائل منع الحمل 

 و يه ،مالال مطالب: 
      مه  ك اللاه ا الةمك.                                 العزؿ وحك المطمب األوؿ:               
    المطمب الثانك:  ك ما الوى العزؿ مف والا ؿ منع الحمؿ منعًا مؤةتًا                

 عند اللاها  الادامى.                             
      د اللاها  الادامى.                               المطمب الثالث:  ك والا ؿ منع الحمؿ منعًا دا مًا عن               
 المطمب الرابع: حكـ والا ؿ منع الحمؿ عند اللاها  المعاصريف.                

 دواعك االت،داـ والا ؿ منع الحمؿ. المطمب ال،امس:
 المبحث الرابع: اثر وسائل منع الحمل عمى طيارة المرأة وصالتيا.

اف ينلعنػػا بهػػذا البحػػث ، واف يجنبنػػا مزالػػؽ اللػػتف ، واف يجعػػؿ  العظــيمأل اهلل ــــــوأس     
عممنػػا ،الصػػًا لوجهػػه الكػػريـ ، وانػػه هػػو البػػر الػػرحيـ ، وصػػمى المهػػـ عمػػى الػػيدنا محمػػد 
وعمى آله وصحبه أجمعيف،  أف أصبت  مف اهلل وأف أ،طأت  مف نلالك ومػف الشػيطاف 

 واهلل ورالوله بري اف مف ذلؾ.
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 ادلبحث األول :
 ؼريف وسائم منغ احلمم وحتديد وتنظيم اننسم ت

 يف انهغت واإلصطالح وانفرق بينهما
 :بيػػفويتامػف مطم

 المطمب األول
 تعريف وسائل منع الحمل وتحديد وتنظيم النسل في المغة واالصطالح

 الوالا ؿ  ك الم ال وامصطةح:                                                 -ٔ
وجمػػع الواليمػػػػػػال والػػا ؿ  م ػػال: هػػك مػػا يتػػػػػارب بػػه إلػػػػػى ال يػػر،الوالػػا ؿ  ػػك ال - أ

،والتوالػػيؿ والتوالػػؿ واحػػد يااؿ:واّلػػؿ  ػػةف إلػػى ربػػه والػػيمال بالتشديػػػػػػػػػػػد وتوالػػؿ 
 .(ٔ)إليه بواليمال إذا تارب إليه بعمؿ

الوالػػػػػا ؿ  ػػػػػك امصػػػػػطةح: مي،ػػػػػػػػرج المعنػػػػػى ا صطػػػػػػػػةحك عػػػػػػػػف المعنػػػػػػػى           - ب
:    هػػػػك مػػػا يتاػػػػرب بػػػه إلػػػػػػػى ال يػػػػر لنيػػػؿ راػػػػا  ،ومنػػػه ةولػػػػه تعػػػػالىالم ػػػوي ،  

  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶
(2()3)

. 

 

 

                                                           

 احمػد شػمس الػديف ، تػأليؼ: ا مػاـ محمػد بػف ابػك بكػر عبػدالاادر الػرازي ، اػبطه وصػححه: م،تار الصحاح، ((ٔ
 (.ٜٛٔ/ٕـ،)ٜٜٗٔ-هػ ٘ٔٗٔ،  ٔلبناف(،ط-دار الكتب العمميال )بيروت

 .ٖ٘الورة الما دة: (ٕ)
( دار الكتػب ٙٔٛلشريؼ ابك الحالف عمك بف محمد بف عمك الحالينك الجرجانػػػػك)ت:الاليد ا تأليؼ: التعريلات، (ٖ)

 –انجميػػزي  –(، ينظػػر:  معجػػـ ل ػػال اللاهػػا  عربػػك ٕٚٗـ،)ٕٕٓٓ-هػػػ ٕٗٗٔ، ٕلبنػػاف(،ط -)بيػػروت العمميػػال ،
-ػ هػٕٚٗٔ، ٕلبنػاف(،ط -محمد رواس ةمعال جك، دار النلػا س لمطباعػال والنشػر، )بيػروت  أ.د. تأليؼ:  رنالك ،
 (.ٗٚٗـ ، )ٕٙٓٓ
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 المنع  ك الم ال وامصطةح: -ٕ
المنػػػع  ػػػك الم ػػػال: هػػػو اف تحػػػوؿ بػػػيف الرجػػػؿ وبػػػيف الشػػػك  الػػػذي يريػػػد  وهػػػو  - أ

 .(ٔ)،ةؼ ا عطا  ويااؿ هو تحجير الشك 
 .(ٕ)ف التصػػػرؼالمنع  ك امصطةح: الحيمػػولال دو  - ب

 الحمؿ  ك الم ال وامصطةح: -ٖ
 الحمػػػػؿ  ػػػػك الم ػػػػال: بػػػػاللتن مايحمػػػػؿ  ػػػػك الػػػػبطف مػػػػف األومد، والجمػػػػع حمػػػػاؿ - أ

ائائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  وأحماااااي  وتاااااا عزيز  ااااا  عز   ااااا 
(3)

  

           وحماات ا عزمااتوأل وعزرةتااتول وحم ااا حم تتتااتيـ ـ ـااا وتتتتتتااتا عزيز  تتتتتاات :

  ڇ  ڇ  ڇ
اّنػػػه  ه وم ياػػاؿ حممػػت بػػه إمتػػف جنػػك: حممةػػاؿ ابػػ (ٗ)

ڃ  چ    چ  چ  چ  كػثُػر حممت المرأة بولػدها ةاؿ تعالى
(5()6)

 

 (ٚ)االـ لجميع ما  ك بطف األنثى مف اومدالحمؿ  ك امصطةح:  - ب
 

                                                           

هػػ(، دار إحيػا  التػراث العربػك ،مؤالالػال التػػػػػػاريب العربػك ٔٔٚ-ٖٓٙتأليؼ: العةمػال ابػف منظػور) لالاف العرب، (ٔ)
 (.ٜٗٔ/ٖٔـ )ٜٜٜٔ-هػ ٜٔٗٔ، ٖلبناف( ط-)بيروت

 (.ٖٗٗمحمد رواس ةمعال جك:) معجـ ل ال اللاها   لػ أ.د.( ٕ)
 .ٗالورة الطةؽ : (ٖ)
 .ٜٛٔالورة األعراؼ:(ٗ)
 .ٗٔالورة لاماف : (٘)
تػػػأليؼ: مجػػػػػػػد الػػػديف محمػػػد بػػػف يعاػػػوب آؿ  (، ينظػػػر: الاػػػاموس المحػػػيط،ٕٖٖ/ٖلالػػػاف العػػػرب مبػػػف منظػػػور: ) (ٙ)

 (.ٜٛٓـ)ٖٕٓٓ-هػ ٖٕٗٔ، ٕالمرعشمك ، ط هػ(، إعداد: محمد بف عبد الرحمفٚٔٛ-ٜٕٚالليروز آبػػادي )
احمػد  هػػ( تحايػؽ:ٕٜٓابراهيػػػػـ بػف محمػد الشػهير بػف نجيػػػػـ الحنلػك )ت:البحػػػر الرا ػػؽ، تػأليؼ: زيػػػػف الػديف بػف  ((ٚ

 (.ٜٕٓ/ٗـ )ٕٕٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔعزو عنػػػايال الدمشاك، دار إحيا  التراث العربك ،ط
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الثػػانك : طػػرؼ و  األوؿ: المنػػع ، الحػػا  والػػداؿ أصػػةف، التحديػػد  ػػك الم ػػال: حػػػد: -ٗ
. وجػػػا   ػػػك لالػػػاف العػػػرب، حػػػدد: الحػػػػػػػػد (ٔ)شػػػي يف الشػػػك  والحػػػد :الحػػػاجز بػػػيف

 .  (ٕ)اللصؿ بيف شي يػف ل ػػة ي،تػػػمط احدهما باآل،ػر ،وحػػد كػػؿ شك  منتها 
 .(ٖ)الالػػػمؾ التنظيـ  ك الم ال: التػأليػؼ ونظمت المؤلػؤ: أي جمعتػػه  ػػك -٘
 النالؿ  ك الم ال وامصطةح: -ٙ

 .(ٗ) ةف إذا كثر اومدهـ  تناالؿ بنوالنالؿ  ك الم ال: الولد والذريال ويااؿ  - أ
 وياػػػوؿ صػػػاحب طمبػػػال الطمبػػػال هػػػو (٘) ػػػك امصػػػطةح: الولػػػد والذريػػػال النالػػػؿ-ب

 .(ٙ)الولد
منػػع الحمػػؿ  ػػك امصػػطةح: هػػو االػػتعماؿ الوالػػا ؿ التػػك يظػػف أنهػػا تحػػػػػوؿ بػػيف  -ٚ

وواػػػع المبػػػوس ونحػػػو   ػػػك اللػػػرج،  المػػػرأة بػػػيف الحمػػػؿ كػػػالعزؿ، تنػػػاوؿ العاػػػاةير،
    ك وةت ا ،صاب ونحو ذلؾ.وترؾ الوط

عنػػػد الوصػػػوؿ إلػػػػػػػى عػػػدد  با نالػػػافتحديػػػد النالػػػؿ  ػػػك امصػػػطةح: هػػػو الوةػػػوؼ  -ٛ
 معيف مف الذريال باالتعماؿ والا ؿ يظف أنها تمنع مف الحمؿ.

تنظػػػػيـ النالػػػػؿ  ػػػػك امصػػػػطةح: هػػػػػػو االػػػػتعماؿ والا ػػػػػػػػؿ معرو ػػػػػػػال م يػػػػػػػراد مػػػػف  -ٜ
ػػػػى وظيلػال الجهػاز التناالػمك ، بػؿ يػراد بػذلؾ االتعمالهػػا إحداث العاـ والااػػػا  عم

                                                           

 عبدالالػةـ محمػد هػاروف ، (،تحايػؽ واػبط:ٜٖ٘(معجـ مااييس الم ال ،تأليؼ: أبػك الحالػيف احمػد بػف  ػارس بػف زكريػا )ت:(ٔ
 (.ٖ/ٕـ )ٜٜٚٔ-هػ ٜٜٖٔمطباعال والنشر ، دار اللكر ل

 (.ٜٚ/ٖ( لالاف العرب مبف منظور:)ٕ)
 (.ٜٙٔ/ٗٔ(المصدر نلاله:)(ٖ
 (.ٓٗ٘/ٛ(المصدر نلاله:)(ٗ
 (.ٜٗٗ(معجـ ل ال اللاها  لرواس ةمعال جك:)(٘
نالػػػػػػػلك ا مػػػػػػػػػاـ نجػػػـ الػػػػديف أبػػػػػػك حلػػػص عمػػػػر بػػػف محمػػػػد أل (طمبػػػػال الطمبػػػػػال  ػػػػػك امصػػػػطةحات اللاهيػػػػال ،تػػػأليؼ:ٙ)

 -هػ(،ابط وتعميؽ وت،ريج : الشيب ،الد بف عبػدالرحمف العػؾ ،دار النلػا س لمطباعػال والنشػر )بيػروت ٖٚ٘)ت:
 (.ٙٓٔـ،)ٜٜ٘ٔ-هػ ٙٔٗٔ،  ٔلبناف(،ط
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 وسائــــل منـع الحمـل
 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،

 نـف حسـوســـد. يأ.
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 ( 7( السنـة )  33العـدد )

الوةوؼ عػف الحمػؿ  تػػرة مػف الػزمف لمصػمحال مػا يراهػا الزوجػاف او مػف يثاػاف بػه 
 .(ٔ)مف اهؿ ال،برة

 المطمب الثاني
 الفرق بين منع الحمل وتنظيم وتحديد النسل

 مف ،ةؿ مةحظال الاصد مف اللعؿ وهك كاآلتك: ؽتظهر اهـ اللرو 
       والػػػػوا  أصػػػيب الجهػػػاز التناالػػػمك  عػػػػػدـ التناالػػػػؿ أصػػػًة ،: لحمـــل منـــع االقصـــد مـــن 
 بعاـ أـ م.
تاميؿ عدد النالػػػؿ بالوةػػوؼ به عند ىايػػػال الػوا  أصػيب جهػاز : تحديد النسل القصد من

التناالػػؿ بعػػد هػػذ  ال ايػػال بعاػػـ أـ م، واف الهػػػػدؼ مػػف تحديػػد النالػػؿ هػػو امػػا منػػع الحمػػؿ 
 واحػػػػػػد او اثنػػػػيف ، واف التحديػػػػػد يعتمػػػػػد عمػػػػى الوالػػػػا ؿ الدا مػػػػػػال ، اوتحديػػػػد  ب مطماػػػػًا  أو

 إعااـ الرجؿ او نحو ذلؾ. 
نها مف الصحال أوالادرة عمى ال،دمػػال و مراعاة حاؿ األالػرة وشؤ : تنظيم النسل القصد من

ـ مػػع مراعػػاة ا باػػا  عمػػػى االػػتعداد جهػػػػػػػاز التناالػػؿ لمايػػاـ بوظيلتػػػه،  ػػػػػك حيػػػػف اف تنظيػػػػ
ميػػراد بػػه منػػػػع الحمػػؿ مطماػػًا، بػػؿ يػػراد بػػه الت،طيػػػػػػط لػػومدات منظمػػال يكػػػػوف بػػيف  النالػػؿ

الػػومدة ومػػا يميهػػػػا  تػػػػػرة مناالبػػػػػػال لمراحػػػػػػال والصحػػػػػال أو الرعايػػػػػػػال والتربيػػػػال و تنظيػػػػـ النالػػؿ 
 .(ٕ)حمػػؿ، او المولبيعتمػػػػػػػد عمى الوالا ػػػؿ المؤةتػػال لمنػع الحمػػؿ مثؿ حبوب منع ال

 

                                                           

 (، كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب الكترونػػػػػػػػػػػػػػػػك،٘ٓ٘/ٕ(أبحػػػػػػػػػػػػػػػػاث هي ػػػػػػػػػػػػػػػػال كبػػػػػػػػػػػػػػػػار العممػػػػػػػػػػػػػػػػا  بالمممكػػػػػػػػػػػػػػػػال العربيػػػػػػػػػػػػػػػػال الالػػػػػػػػػػػػػػػػعوديال )(ٔ
t_213989.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread. 

(، اػه الااػايا الطبيػال المعصػرة ، تػأليؼ:عمك محػك ٘ٓ٘/ٕ(أبحاث هي ال كبار العمما  بالمممكال العربيال الالعوديال )(ٕ
-هػػػ  ٕٚٗٔ، ٕلبنػػاف(،ط -الػػديف الاػػر  داىػػك و عمػػك يوالػػؼ المحمدي،الناشػػر: دار البشػػا ر امالػػةميال )بيػػروت

 (.ٙ٘ٗ-٘٘ٗـ )ٕٙٓٓ

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_213989.html
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_213989.html
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 وسائــــل منـع الحمـل
 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،
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 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 ادلبحث انثاني
 حقيقت وسائم منغ احلمم

 :ويتامف التال مطالب
 المطمب األول

 الوسائل اليرمونية لمنع الحمل
هنػػاؾ العديػػد مػػف الوالػػا ؿ الهرمونيػػال لمنػػع الحمػػؿ بصػػورة مؤةتػػال وأكثرهػػا انتشػػػػػارًا هػػك    

 حبوب منع الحمؿ وحاف منع الحمؿ .
 The Oral Cantracepitveحبوب منع الحمل  أواًل:
بػدئ بسالتعمالهػػػػػػا  ػك الوميػػات  هػػػػػػػػك اكثػر والػا ؿ منػع الحمػػػػؿ انتشػػارًا  ػك العالػػـ ،     

 .(ٔ)لبث أف عمت العػػػػػػػػالـ بأالػػػر  ما وما المتحدة اممريكيػػال  ك مطمع الالتينات،
 :ىناك نوعان من الحبوب المستعممة-
 Combined Oral Cantraceptive-COCاةراص منع الحمؿ المركبال-أ

 لهرمونػات المصػػنعال تشػبه الهرمونػػاتتحتػوي أةػراص منػػع الحمػؿ عمػى نػػوعيف مػف ا     
لػػذلؾ  (ٖ)البروجالػػتروفو  (ٕ)الطبيعيػػال الموجػػودة  ػػك جالػػـ المػػرأة همػػا هرمػػونك امالػػتروجيف

 .(ٗ)تالمى اةراص منع الحمؿ المركبال ألنها مركبال مف نوعيف مف الهرمونات 
                                                           

                         موالػػػػػػػػػػػػوعال الحمػػػػػػػػػػػػؿ والػػػػػػػػػػػػومدة ،تػػػػػػػػػػػػأليؼ: الػػػػػػػػػػػػدكتورة احػػػػػػػػػػػػةـ الاواالػػػػػػػػػػػػمال ، دار االػػػػػػػػػػػػامال لمنشػػػػػػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػػػػػػع،  ((ٔ
 (.ٜٕٛـ، )ٕ٘ٓٓعماف( -) األردف

مالػػػػػػػػػؤوؿ عػػف نمػػو وظػػا ؼ األعاػػا  الػػذي يلػػرز بواالػػطال ال ػػدة الن،اميػػال وهػػو الهرمػػوف األنثػػوي ال هرمػػوف األالػػتروجيف: هػػو(ٕ)
التناالميال امنثويال وهك المالؤولال اياًا عف تحاير الرحـ لمحمؿ ويمعب هذا الهرموف دورًا االااليًا  ك تحديد مميزات ا نػاث 
والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموكهف. ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:  موةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اوؿ موالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعال طبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى امنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

http://www.123esaaf.com/Laboratory/Analysis/021.html. 
هػػو الهرمػػوف الػػذي يلػػرز مػػف جػػز  معػػيف  ػػك المبػػيض يالػػمى الجالػػـ امصػػلر  هػػو مهػػـ  ػػك تحاػػير  هرمػػوف البروجالػػتروف:(ٖ)

موةػع اوؿ موالػوعال  ينظػر: ػػػػؿ.الرحـ وتهي ته لعمميال زرع البوياات الم،صػبال ويحػا ظ اياػػػػػػًا عمػى االػتمرار واالػتارار الحم
 .http://www.123esaaf.com/Laboratory/Analysis/021.htmlطبيال عربيال عمى امنترنت 

عك ،دار الااالػػػػـ دمشػػػػؽ، الطبيػػػػب أدبػػػػه و اهػػػػه ،تأليؼ:الػػػػدكتور محمػػػػد عمػػػػك البػػػػار وصػػػػاحبه الػػػػدكتور زهيػػػػر احمػػػػد الالػػػػبا(ٗ)
لموةع صحال ،واليشػار اليػه بوالػا ؿ منػع الحمػؿ/موةع  كا لكترون(.كتاب والا ؿ منع الحمؿ ٕٜٕـ،)ٖٜٜٔ-هػ ٖٔٗٔ،ٔط

 raceptives.htmlhttp://www.sehha.com/shop/ar/ebooks/freebooks/contصحال،

http://www.123esaaf.com/Laboratory/Analysis/021.html
http://www.123esaaf.com/Laboratory/Analysis/021.html
http://www.123esaaf.com/Laboratory/Analysis/021.html
http://www.sehha.com/shop/ar/ebooks/freebooks/contraceptives.html
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 ػػال العمػػؿطرياػ -ٔ
تػؤدي حبػوب منػع الحمػؿ إلػى زيػػادة نالػبال هرمػونك امالػتروجيف والبروجالػتروف  ػػك      

 جالـ المرأة مما يؤدي إلى:
 منع حدوث عمميال التبويض )،روج البوياال مف المبيض(. - أ

زيادة لزوجال المادة الم،اطيال التك يلرزها طبيعك عنؽ الػرحـ  تصػبن هػذ  المػادة  - ب
          وؿ عنػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػرحـ وتالػػػػػػػػمى الػػػػػػػػػػػػػدادة م،اطيػػػػػػػػالالم،اطيػػػػػػػػال وكأنهػػػػػػػػا الػػػػػػػػدادة حػػػػػػػػ

Mucus plag  ممػػػا يجعػػػؿ د،ػػػوؿ الحيوانػػػات المنويػػػال مػػػف ،ػػػةؿ عنػػػؽ الػػػرحـ
 لتماين البوياال امرًا صعبًا.

يجعؿ بطانال الرحـ )جدار الرحـ( رةياال  ك الالمػػػؾ وليالػت الػميكال ممػػػػا يصػعب  - ت
لال وبػػػذلؾ يػػػتـ منػػػع عمػػػى البوياػػػال المماحػػػال أف تن ػػػرس  ػػػك بطانػػػال الػػػرحـ الاػػػعي

 .(ٔ)حدوث الحمؿ مف ،ةؿ تمؾ الطرؽ المتعددة
 اللاعميال -ٕ

تعتبر مف اكثػر والػا ؿ منػع الحمػؿ  اعميػال إذا االػت،دمت بالطرياػال الصػحيحال  نالػبال     
الالكرتيػػػػرة الطبيػػال لمجمػػس  ونشػػػػػػرت الػػدكتورة اليانورمػػارس  (ٕ)%ٜٜ عاليتهػػا اكثػػر مػػف 

امالػػرة  ػػك لنػدف  ك المجمػػال الطبيػػال ماػػاًم مطػػوًم ابحػاث تحديػػد النالػؿ ولجمعيػػال ت،طػيط 
مجػػػدت  يػػػه الحبػػػوب المانعػػػال لمحمػػػؿ وةػػػدمت إحصػػػا ات وجػػػداوؿ ثبتػػػت اف  عاليػػػال هػػػذ  

                                                           

 (،والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحػػػػػػػػػال.ٜٕٛ(ينظر: موالوعال الحمؿ والومدة  ألحةـ الاواالمال:)(ٔ
 (والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.(ٕ
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ف الوالػػػػا ؿ الهرمونيػػػػال المالػػػػت،دمال %مػػػػٜ٘وتمثػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف  (ٔ)%ٓٓٔالحبػػػػوب هػػػػك 
 .(ٕ)مميوف امرأة  ك العالـٓٚيالت،دمها اكثر مف و 
 كبالمميزات حبوب منع الحمؿ المر  -ٖ

تعتبػػػر والػػػيمال  عالػػػال جػػػدًا إذا االػػػت،دمت بالطرياػػػال الالػػػميمال إذ تبمػػػ  نالػػػبال اللشػػػؿ  - أ
 النال او اةؿ. ك ال % امرأة0,32

 تؤدي إلى تاميؿ اآلمـ المصاحبال لمدورة الشهريػػػال. - ب
 تالتعيد الاليدة الادرة عمى ا نجػػػػػػػػػػاب  ور توةؼ االت،ػػػػػداـ األةراص. - ت
 .(ٖ)وبالتالك تالاعد  ك عةج األنيميػػػػػػػا ػػػػودتؤدي إلى تاميؿ الدـ الملاػػػ - ث
والػػرطاف  التهػػاب منطاػال الحػػوض، التاليػال: تامػؿ مػػف احتمػاؿ ا صػػابال بػػاألمراض - ج

 .(ٗ)وتكيالات المبػػايض والرطاف الرحـ ، المبيض ،
 األعراض الجانبيال لحبوب منع الحمؿ المركبال -ٗ

 زيادة  ك ارتلاع ا ط الدـ. - أ
ل،ثػػػػػرات  ػػػػػػػػك اموردة  ػػػػػك نصػػػػػماـ وتحػػػػػدث اوام زيػػػػػػػػػادة  ػػػػػك حػػػػػدوث ال،ثػػػػػرات - ب

 وانصمػػاـ ر وي.  ك الامب و ك اموعيال الدمويال لمدماغ، و،ثرات ،الالاةيف
                                                                                                               الكبد. لمرارة ،واحتماؿ ظهور وـر ىدي  كزيادة  ك ا صابال بأمراض الكبد وا - ت
 زيادة  ك حدوث الكآبال والامؽ واألمراض النلاليال. -ث

                                                           

 ـ ،ٜٜٛٔ(اطلاؿ تحت الطمب ومنع الحمػؿ ،تػأليؼ: الػدكتور صػبري الابػانك ،دار العمػـ لممةييف،)بيروت لبنػاف( (ٔ
(ٕٔ٘-ٕٔٙ.) 
 (.ٜٕٛ-ٕٜٕ:الطبيب ادبه و اهه د.محمد البار والدكتور: زهير احمد الالباعك،: )(ينظر(ٕ
(األنيميا:هك ان،لاض  ك العدد الطبيعك ل،ةيا الدـ الحمرا  او وجود الهيموجمػوبيف اةػؿ مػف الكميػػػػػػال المعتػادة  ػك (ٖ

 .  http://ar.wikipedia.org/wikiالدـ ،ينظر :موةع وكيبيديا الموالوعال الحرة
(، والػػا ؿ ٕٙٔ(،ينظر:اطلػػاؿ تحػػت الطمػػب : د.الابػػانك )ٖٔٓ-ٖٓٓينظر:موالػػوعال الحمػػؿ والػػومدة: د.احػػةـ الاواالػػمال ،)(ٗ)

 منع الحمؿ/موةع صحال.

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 زيادة  ػػػػػػػػك حػدوث البوؿ الالػػػػكري. - ج
 زيادة  ك حدوث ارتلاع  ك دهنيات الدـ. - ح
 زيادة  ك الوزف. - خ
 الاػػػوط الشعػػر. - د
طاف زيادة  ك احتماؿ حدوث الرطاف عنؽ الرحـ ،وزيادة  ػػك احتماؿ حػدوث الػر  - ذ

 وزيادة  ك احتماؿ وـر الكبد ال دي. الثدي،
 وآمـ عامػػػػػال لػػػػدى بعػػػػض النالػػا ، يصػػحب االتعمػػػػػاؿ الحبػػوب ىثيػػػػاف ودو،ػػػػػال ، - ر

جهاد عاـ.  وا 
 يصحػػب االتعمػػػػػػػػػاؿ الحبوب اآلـ  ػػػػك المعدة الجهػػػػاز الهاػػػػمك. - - ز
دتها، وكثػػرة ترددهػػا لمػػف تحػػدث نوبػػات صػػداع ، وتػػزداد نوبػػات الشاياػػػػال  ػػك شػػ -س

 كانت تعانك مف ةبؿ الشاياال اذا هػػػػك االتعممت الحبوب.
 .(ٔ) اداف الرىبال الجناليال  -ش

 وتمنع المرأة مف االت،داـ هذ  امةراص إذا كانت تعانك مف : -٘
ارتلػػاع اػػ ط الػػدـ ،والتهػػاب وأوراـ  ػػك الكبػػد ،ومػػرض  ػػك الكمػػى ،ا صػػابال بمػػرض    

لشػػػػػػػراييف ،والػػػػػػػرطاف الثػػػػػػػدي ،الصػػػػػػػداع النصلك)مػػػػػػػػػػػرض الالػػػػػػػكري ،أمػػػػػػػراض الامػػػػػػػب وا
وكػذلؾ التػد،يف ،اصػال  ػػك  الشاياال(،امصػابال الالػاباال بالجمطػال  ػك الالػػاةيف او ىيرهمػا،

                                                           

-ٕٛٔػاؿ تحػت الطمػب:د.الابانػػػك)(،أطلػػػػػػػٖٓٓ-ٜٜٕالطبيب ادبه و اهه: د.محمػد البػار والػدكتور: زهيػر احمػد الالػباعك ،)(ٔ)
والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال،ينظر:،مؽ امنالاف بيف الطب والاراف : لمدكتور محمػػد عمك البػػػػار ،دار الالػعوديال  (،ٕٕٓ

(، ينظػػر :المالػػا ؿ الطبيػػػػال المالػػتجدة  ػػػػك اػػو  الشػػريعال امالػػةميال، ٛٓ٘ـ )صٖٜٛٔ-هػػػٖٓٗٔ،  ٗلمنشػػر و التوزيػػع ط،
ورا  مادمػػػال لجامعػػػػػػال اـ درمػػػاف  ػػػك الالػػػػػػوداف :لمدكتػػػػػور محمػػػد جػػػػػػػواد النتشال،المالػػػمال إصػػػدارات مجمػػػال الحكمػػػػال رالالػػػػػػال دكتػػػ
لبنػاف( –درور يػؾ، دار الجيػؿ،)بيروت ڤ(.ينظػػر:دليػػػػػػػػػػؿ المػرأة الطبك:لديػػٖٓ٘ـ ،)ٕٔٓٓ-هػػٕٕٗٔ،ٔليدز(، ط -،)بريطانيا

 ػػػوةع صحال.والا ؿ منػػػع الحمؿ/م (،ينظر:ٗٛٔ، )ٓٔط،
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عػػاـ ،وكبػػر الالػػف) وؽ الػػف امربعيف(،والالػػمنال الملرطػػال واياػػًا التػػك ٖ٘الػػف اكثػػر مػػف 
 .(ٕ()ٔ)تعانك مف امراض نلاليال او كآبال شديدة ،ومرض المنجميال

 OnlyContraceptiveProgestinبوب منع الحمؿ أحاديال الهرموفح-ب 
تحتػوي اةػراص منػع الحمػؿ احاديػػػػػال الهرمػوف عمػى هرمػوف واحػد مصنػػػػػػػع يشػبه الهرمػػوف 
الػذي تكونػه المبػايض وهػػػػػو هرمػػػوف البروجالػتروف،وبذلؾ تكػوف امعػراض الجانبيػال لتمػػؾ 

حبال ألةػراص منػع الحمػؿ المركبػال حيػث انػه امةراص اةػػػػػؿ مف امعراض الجانبيال المصا
متحتوي عمى امالتروجيف ويالت،دـ مع الحامت التك م يمكػف معهػا االػت،داـ امةػراص 
المركبال مثػؿ امػرأة مراػعال  وبمػػا اف امالػتروجيف يامػؿ كثيػرًا مػف ادرار المػبف مػف الثػدي 

ا كانػػت المػػرأة لػػديها  ػػسف االتعمػػػػاؿ البروجالػػتروف هػػو اممثػػؿ لمثػػػػؿ هػػذ  المػػرأة وكػػذلؾ اذ
او إصابػػػال بػػاموردة ، او لػػديها تػػاريب الػػابؽ لاصػػابال بػػامراض  (ٖ)تػػاريب مػػرض الػػدوالك

البػػوؿ الالكػػػري او انهػػا ةػػػػد جػػاوزت ال،امالػػال والثةثػػيف ،وهػػك با اػػا ال  االكبػػد، او لػػديه
بػػال الػػػػى ذلػػؾ مػػف المػػػػػد،نات ، كػػػػػؿ هػػؤم  النالػػوة ميالػػمن لهػػف بسالػػت،داـ الحبػػوب المرك

المحتويػػػال عمى امالػتروجيف ولهػذا يمكػف اف يالت،دمػػف حبػوب البروجالػتروف دوف وجػػػػػػؿ 
 .(ٗ)مف المااعلات ال،طيػػػرة المصحوبال بامالتروجيف  ك تمؾ الحامت

 

                                                           

مف أشهر أمراض الدـ الوراثيال التػك .كريات الدـ الحمرا  الذي يصيب  ار الدـ امنحةلك هو أحد أنواع المنجميال:)ٔ(
ع الموالػػػػػػػػػػػػوعال الحػػػػػػػػػػػػرة ينظػػػػػػػػػػػػر موةػػػػػػػػػػػ تالػػػػػػػػػػػبب تكالػػػػػػػػػػػػر كريػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػدـ الحمػػػػػػػػػػػػرا  و هػػػػػػػػػػػػك اكثرهػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػيوعًا،

http://ar.wikipedia.org/wiki/ . 
(،،مػػؽ امنالػػػاف بػػػيف ٜٕٛ-ٜٕٙزهيػػر احمػػػد الالػػػباعك، ) د.محمػػػد البػػار والػػػدكتور: ينظػػر: الطبيػػػب ادبػػه و اهػػػه:(ٕ)

 والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال. (،ٛٓ٘) د.محمد البار، الطب والاراف:
يػال والشػػعيرات الدمويػػال وىالبػػًا مػا تصػػيب الالػػاةيف ومنػػاطؽ (مػرض الػػدوالك:هو عبػػارة عػف توالػػع  ػػك اموعيػػال  الدمو (ٖ

 . /http://ar.wikipedia.org/wikiا،رى  يالجالـ،ينظر موةع الموالوعال الحرة
 (.ٖٜٕ-ٕٜٕوالا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال،الطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار وصاحبه، )(ٗ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 وسائــــل منـع الحمـل
 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،

 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 الفاعمية وطريقة العمل -1
تعتبر مف اكثػر والػا ؿ منػع الحمػؿ  اعميػال اذا االػت،دمت بالطرياػال الصػحيحال  نالػبال     

 %.ٜٜ اعميتها 
 -ما طريقة عمميا فيؤدي ارتفاع نسبة البروجسترون في الجسم إلى :أ

طبيعػػك عنػػؽ الػػرحـ  وبالتػػػػالك  بشػػكؿ زيػػادة لزوجػػال المػػادة الم،اطيػػال التػػك يلرزهػػا - أ
تعمؿ هذ  المادة الم،اطيال كالدادة حوؿ عنؽ الرحػػػػـ ممػا يجعػؿ د،ػػػػػوؿ الحيػواف 

 المنوي امرًا صعبًا.
مػػف الػػمؾ بطانػػال عنػػؽ الرحـ(ممػػػا يامػػؿ مػػف ةػػدرة تحػػدث ت يػػرات  ػػك الػػرحـ )تامػػؿ  - ب

 .(ٔ)الرحـ عمى االتاباؿ اي بوياال مماحال وبالتالك عدـ حصوؿ حمؿ
 مميزات حبوب منع الحمل احادية اليرمون -2
لػػػػػيس لهػػػػػا أي تػػػػػأثير عمػػػػػػػػػى الرااعػػػػػػػال الطبيعيػػػػػال وبالتػػػػػالك تالػػػػػت،دمها الاليػػػػػػػدة  - أ

 لبف الثدي. المراعػػال بأمػػػاف تاـ دوف اي تأثير عمػػى حميب /
 تأثير عمى المعدة. اليس له - ب
تالػػػػت،دـ كبديػػػػػػػػؿ ألةػػػػراص منػػػػػػع الحمػػػػؿ المركبػػػػال  ػػػػػػػػك بعػػػػض الحػػػػامت لتجنػػػػب  - ج

 لألالػػتروجيف الموجػػود  ػػك المركبػػال مثػػػػؿ ارتلػػاع ا ػػػػػط الػػدـ، األعػػراض الجانبيػػال
 .(ٕ)والاليدة المد،نال عاـ( وزيػػادة  ك الوزف،ٖ٘الالػػػف المتادـ )اكثر مف 

 اض الجانبيةاألعر  -3
 ػػك بعػػض الحػػامت تحػػدث بعػػض األعػػراض الجانبيػػال مثػػؿ الصػػداع ،زيػػادة بالػػيطال      

 .(ٖ)تامبات مزاجيال  ك الوزف الشعور بألـ عند لمس الثدي،
                                                           

 (والا ؿ منع الحمؿ/موةع صحال.(ٔ
 المصدر نلاله.( (ٕ
 نلاله.(المصدر (ٖ
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  Contraceptive Injectionsمنع الحمل  حقن ثانيـًا:
تالػػت،دـ مشػػتاات البروجالػػتروف عمػػى هي ػػال حاػػف وتكلػػك الحانػػال الواحػػدة لمػػدة ثةثػػال     
 ومنها: (ٔ)هر وبعاها لمدة شهريف ومنها لشهر واحد اش

 Medroxyprogesteron: وهػػك تركيػػب Depot_provera يػػراڤحاػػف البػػرو - أ
Acetate  ممي رامًا وتحاف  ك العاؿ ويمتد ملعولهػا  ٓ٘ٔوتحتوي الحانال عمى

أشػػهر( وةػػػد اشػػتهر هػػذا النػػوع مػػػف الحاػػف واالػػت،دـ عمػػى نطػػاؽ ٖأالػػبوع)ٕٔإلػػػػػى 
 .(ٕ)ٜٗٛٔـ واالع منذ عا

أالػػػػػػابيع أي تؤ،ػػػػػػذ كػػػػػػؿ ( ٛ): ويمتػػػػػػد ملعولػػػػػػه لمػػػػػػػػػػػدة Noristeratالنورالػػػػػػتيرات - ب
 .(ٖ)شهريف

 .(ٗ)ماليجينيا : وهك تمنع حدوث الحمؿ لمدة شهر واحد  - ت
 طريقة العمل-1

يػػتـ اعطا هػػا كحاػػف عاػػمك حيػػث يػػتـ ا ػػراز هرمػػوف البروجالػػتروف تدريجيػػػػػًا إلػػى الػػػدـ 
ؽ تثبػػيط ا بااػػال وزيػػادة لزوجػػػال عنػػؽ الػػرحـ ممػػا الػػذي يػػؤدي الػػى منػػع الحمػػؿ عػػف طريػػ

 .(٘)يؤثر عمى بطانال الرحـ بحيث متالمن لمبوياال بالعموؽ وا ن راس
 المميزات-2
ليس لها اي تأثير عمػػػػػػى الرااعال الطبيعيال وبالتالػػػػك تالػت،دمها الالػيدة المراػال  - أ

 بأماف .
                                                           

(،ينظػػر: ٖٙٓ(،ينظر:موالوعػػػػػػال الحمػػؿ والػػومدة: د.احػػػػػػػةـ الاواالػػمال،)ٜٕٗ(الطبيػػب ادبػػه و اهػػه: د.محمػػد البػػػػػار وصػػاحبه، )(ٔ
امحكػػاـ المتصػػمال بػػالعاـ وا نجػػاب ومنػػع الحمػػؿ  ػػك اللاػػه امالػػةمك: لمػػدكتورة الػػارة شػػا ك الهػػاجري، دار البشا ػػػػػػر لمتوزيػػػػػع 

 (.ٛٚٙـ،)ٕٚٓٓهػ ٕٛٗٔ، ٔبيروت لبناف( ،ط،والنشػػػػػػر،) 
(،والػػا ؿ منػػع ٖٙٓ(،ينظر:موالػػوعال الحمػػؿ والػػومدة:د. احػػػػػػةـ الاواالػػمال، )ٜٕٗ(ينظر:الطبيػػب ادبػػه و اهػػه: د.محمػػد البػػار، )ٕ)

 الحمؿ/موةع صحال.
 (،والا ؿ منع الحمؿ/موةع صحال.ٜٕٗ(ينظر:الطبيب ادبه و اهه: د.محمد البار وصاحبه ،)(ٖ
 . http://www.123esaaf.com/General_Info/009.htmlموالوعال طبيال عربيال عمى امنترنت ( أوؿ ٗ(

 (،ينظر:والا ػػػػػؿ منػػػع الحمؿ/موةع صحػػػػػال.ٖٙٓ(ينظر:موالوعال الحمؿ والومدة:د.احةـ الاواالمال،)(٘

http://www.123esaaf.com/General_Info/009.html
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الػػػرحـ، والػػػوـر  تامػػػؿ مػػػف احتماليػػػال امصػػػابال بالتهابػػػات منطاػػػال الحوض،الػػػرطاف - ب
 . (ٕ()ٔ)الميلك لمرحـ

 االعراض الجانبية-3
صداع ،دوار، تامبات مزاجيال ،الػػػـ  ػك الثػدي، واياػًا ةػد تالػبب النػزؼ و،اصػال اذا  

االتعممت  ك  ترة  النلاس واياًا ةد تالبب اناطاع الحػيض مطماػًا وتالػبب ااػطرابًا 
دة  ػك الػوزف وتػأ،ر عػودة  ك الػدورة الشػهريال لػدى اىمبيػال النالػا  ،وتالػبب اياػًا زيػػا

ولهػػذا تمنػػع بعػػض الػػدوؿ تػػداوؿ هػػػػذ  الحاػػف نتيجػػال ألاػػرارها بينمػػا تالػػمن ال،صوبػػػال 
 .  (ٖ)بها دوٌؿ ا،رى

   Contraceptive Implantsالوسائل اليرمونية بالزرع  ثالثًا:
هػػك عبػػارة عػػف كبالػػومت يػػتـ تركيبهػػا  ػػك ذراع الالػػيدة تحػػت الجمػػد بطرياػػال الػػهمال       

وتتميػػػػز هػػػػذ   وتػػػػؤدي إلػػػػػػػى منػػػػع الحمػػػػؿ لعػػػػدة الػػػػنوات حالػػػػب نػػػػوع الكبالولػػػػػػػػػال.وبالػػػػيطال 
 الكبالومت بالرعال االتعادة الاليدة الادرة عمى ا نجاب بعػػػػد ازالال الكبالولال.

وهػػذ  الكبالػػولال مصػػنوعال مػػف نػػوع البةالػػتيؾ الر،ػػو لػػيس لػػػػػػػػه أي تػػأثير عمػػػػى الجالػػـ    
نالػػػػبال محػػػػددة حيػػػػث تنالػػػػاب كميػػػػػال صػػػػ يرة مػػػػف ويحتػػػػوي عمػػػػػػػى هرمػػػػوف البروجالػػػػتروف ب

                                                           

أكثر األوراـ شيوعا  ى الرحـ و الحػوض لػدى المػرأة أثنػا   تػرة الحػيض. تظهػػػػػػر هػذ  األوراـ  ػى  هى(الوـر الميلك:(ٔ
% مػػف الالػػيدات البال ػػات و حتػػى إناطػػاع الطمػػث. هػػذ  األوراـ حميػػػػػػػدة و ليالػػت الػػرطانيال و  ٓ٘إلػػى  ٖٓنالػػبال 

،ةيػػا العاػػميال المكونػػه لجػػدار حيػػث تتكػػوف مػػف ،ةيػػا عاػػميال عاديػػال مثمهػػا مثػػؿ ال تبػػدأ النمػػو  ػػى جػػدار الػػرحـ
و لكنهػا تنمػػو بشكػػػػؿ ىيػر مػػنظـ و  ػػػػػى تجمعػػات ُمحاطػال بطباػال الػػميكال مػف األليػاؼ و لػػذلؾ تالػمى بػػأوراـ  الػرحـ

 ( r.com/fibroids_ar.htmlhttp://www.samirabdelghaffaامشعال التدا،ميال  عيادةليليال.)ينظر:
 (،والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.ٖٙٓ(ينظر:موالوعال الحمؿ والومدة:د.احةـ الاواالمال،)(ٕ
(،الطبيػػػػػػػػػػػػب ادبػػػػػػػػػػػه و اهه:د.محمػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػار ٖٙٓ(ينظػػػػػػػػػػػر: موالػػػػػػػػػػػػوعال الحمػػػػػػػػػػػػؿ والػػػػػػػػػػػومدة:د.احةـ الاواالػػػػػػػػػػػػمال،)(ٖ

 (،والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.ٜٕٗوصاحبه،)

http://www.samirabdelghaffar.com/fibroids_ar.html
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 ك الدـ يوميًا وبالتػالك تػؤدي الػى منػع  محتويات الكبالولػػػػػػال)هرموف البروجالتروف( ببط 
 .(ٔ)الحمؿ

 وىناك نوعان من الكبسوالت تحت الجمد:
: وهػػػػػك عبػارة عػف الػت كبالػومت صػ يرة ويمتػد ملعولهػا  Norplantالنوربػةنت - أ

ف ىرس كميػال مف الهرمونػات تحػت الجمػد حيػث تواػع لمدة ،مس النوات ويمك
هػػذ  المػػادة الهرمونيػػال  ػػك محلظػػال ،اصػػال )كبالػػولال( تحتػػوي كػػػؿ محلظػػػػال منهػػا 

ممي رامػػػًامف الهرمػػػػػػػػوف ويػػػزرع الطبيػػػب الػػػػػت مػػػف هػػػػػذ  المحػػػا ظ تحػػػت ٖٙعمػػػػػى 
وتاػػػـو الشػػػركات ،  الجمػػػد أعمػػػى العاػػػد او أعمػػػى الالػػػاعد بعػػػد ت،ػػػدير مواػػػعك

تحتػػػاج إلػػػػػػػػى االػػػت،راج بػػػؿ يالػػػتهمكها الجالػػػـ  الحاليػػػال بصػػػنع محػػػا ظ مالدوا يػػػال 
 .(2)تدريجياً 

:وهػػػػػػػػك األ اػػػػػػػػػؿ واألحػػػػػدث واألكثػػػػػر االػػػػػت،دامًا  ػػػػػك  Implanonاممبةنػػػػػوف - ب
الوةت الحالػػػػك حيث انها تتكوف مف كبالولػػػػال واحػدة  اػط صػ يرة ويمػتػػد ملعولهػا 

 .(ٖ)ـ(ممٕـ( والمكها )الٗلػمدة ثةث النوات حيث يبم  طولها )
 طريقة عمل اإلمبالنون -1
مجػـ( يتونوجالػػتريؿ ٛٙالبروجالػتروف عمػى هي ػال ) تحتػوي هػذ  الكبالػولال عمػى هرمػوف   

والػػذي يػػتـ إ ػػراز كميػػال صػػ يرة منػػه يوميػػًا بػػبط   ػػك الػػدـ لمػػدة ثػػةث الػػنوات وتػػؤدي إلػػى 
عنػػؽ الػػرحـ منػػع الحمػػؿ عػػف طريػػؽ منػػع التبػػويض وزيػػادة لزوجػػال المػػػػادة الم،اطيػػال  ػػك 

وتاميؿ مف المؾ بطانال الرحـ مما يامػؿ مػف ةػدرة الػرحـ عمػى االػتاباؿ أي بوياػال مماحػال 
 وبالتالك تؤدي إلى عدـ حدوث حمؿ.

                                                           

 صحال.(والا ؿ منع الحمؿ /موةع (ٔ
(،امحكػػاـ المتصػػمال بػػالعاـ وا نجػػاب ومنػػع الحمػػؿ لالػػارة ٜٕ٘(الطبيػػب ادبػػه و اهػػه د.محمػػد البػػار وصػػاحبه )ص(ٕ

 (،والا ؿ منع الحمؿ/موةع صحال.ٛٚٙالهاجري،)
 (والا ؿ منع الحمؿ/موةع صحال.(ٖ
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 المميزات -2
الاعػػػػػػػػال بعػػػػد التركيػػػػب ويمتػػػػػد ٕٗويبػػػػدأ ملعولهػػػػػػػػػا ،ػػػػةؿ   عالػػػػال بدرجػػػػال عاليػػػػال ، - أ

 النوات. ٖملعولها لمدة 
ال الطبيعػػػػػال وبالتػػػػػالك تالت،دمهػػػػػػػػػػػا الالػػػػػيدة لػػػػػيس لهػػػػػا أي تػػػػػأثير عمػػػػػػػػػػػى الراػػػػػاع - ب

 ال بأماف.عالمرا
تالتعيد الاليدة الادرة عمػػػػػى ا نجاب بعد إزالػال الكبالولػػػػال ،حيػث يعػػػػػػود التبػويض   - ج

 إلى طبيعته بعد إزالال الكبالولػػػػال مباشرة)،ةؿ ثةثال أالابيػػع بعد ازالتها(.
 األعراض الجانبية -3
 الػـ  ػك الثػدي ، الصداع ،الدوار، ث اعراض جانبيال مثؿ: ك بعض الحامت ةد تحد   

 .(ٔ.)بعض الت يرات  ك الدورة الشهريال تامبات مزاجيال،
 الحمقات الميبمية اليرمونية رابعًا:
ويػػتـ إ،راجهػػا وهػػػػػػك حماػػات تواػػع  ػػك المهبػػؿ وتمػػتص مػػف جػػدار المهبػػؿ تػػدريجيًا ،   

يػػػػال ماػػػػدرة مػػػػف هرمػػػػوف البروجالػػػػتروف وتحتػػػػوي هػػػػػػذ  المحػػػػا ظ عمػػػػػػػى كم،ػػػػةؿ االػػػػابيع. 
 (Oestradiolامالترادايوؿ) وهوهرموف (Norgesterolوبالذات مادة النورجالتروؿ)

% ػػػػػك الالػػنال، ٖوةػد أواػحت دراالػػال أجريػت عمػػػػى الػػؼ امػرأة حػػػػدوث حمػػػػؿ بنالبػػػػػال    
وتزيػػػد مػػػػػف ومػػػف ااػػػرار هػػػذ  الطرياػػػال انهػػػا تامػػػؿ مػػػػػػف الكولالػػػتروؿ ذي الكثا ػػػػػػػال العاليػػػال 

 الػػدهوف ذات الكثا ػػال ال،ليلػػال ، وبالتالػػػػػك تزيػػػد مػػػػػف أمػػراض الشػػراييف وجمطػػات الامػػب ،
 .(ٕ)إةباًم كبيرًا، ومتزاؿ  ك طور التجارب ؽِ وهػػػػك واليمال لػػـ تم

                                                           

 والا ؿ منع الحمؿ/موةع صحال.(ٔ)
: األحكاـ المتصمال بالعاـ وا نجاب ومنع الحمؿ (،ينظرٜٕٙ-ٜٕ٘(الطبيب ادبه و اهه د.محمد البار وصاحبه ،)(ٕ

 (.ٛٚٙلالارة الهاجري ،)



 18  
 

     

   
 

 وسائــــل منـع الحمـل
 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،

 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 المطمب الثاني 
 الوسائل الرحمية لمنع الحمل )المولب(

 Intrauterine  Device Loops(IUD) 
بارة عف أداة ص يرة الحجػـ مصػنوع مػػػف البةالػتيؾ مػػع النحػاس حيػث يزيػد المولب ع   

النحاس مف  اعميال المولب ويؤدي إلى منع الحمؿ لمدة زمنيال محػددة ت،تمػؼ حالػب نػوع 
أشػػتهرت هػػذ  امجهػػزة الرحميػػال التػػك تالػػت،دـ لمنػػع الحمػػؿ بسالػػـ المولػػب ألف  .(ٔ)المولػػب

رواجًا كبيرًا  ك الالتينات والالبعينات مػػػف الاػػرف واحػػدًا منها كػػاف عمى شكؿ لولب ولاك 
ويرجػػع اللاػػػػؿ  ػػك االػػت،دامها الػػػػػى العػػرب الػػذيف كانػػػػوا  العشػػريف  الػػميت كمهػػػا بسالػػمه،

يػػػػد،موف انابيػػػػب بػػػػػها احجػػػػػػػار صػػػػ يرة  ػػػػػػك رحػػػػـ الناةػػػػال عنػػػػدما يريػػػػدوف الالػػػػلر الطويػػػػؿ 
 .(ٕ)ويمنعونها بذلؾ مف اف تحبؿ 

الحديث بالتنظيـ الالكانك إلى تواليع امبحػاث ال،اصػػػػػال بالمولػب ،  وةد أدى األهتماـ   
عديمػػال   صػػنعت منهػػا اشػػكاُؿ عديػػدة بماػػاييس م،تملػػال مركبػػال مػػف مػػادتك البػػولك اتيميػػت

الاػػرر والمرنػػال وتحتػػوي عمػػػػػى ممػػػن البػػاريـو الػػذي يمكػػف رؤيتػػه باألشػػعال وتحديػػد مكػػاف 
 .(ٖ)األداة

 نواع:واألجهزة المالت،دمال هك ثةثال أ
األجهزة البةالتيكيال: وهػك مصػنوعال مػف البةالػتيؾ ُتطمػى بمػادة البػػػػاريـو لتظهػر  - أ

ويمكػػػػف تػػػػرؾ هػػػػذ  امجهػػػػزة  ػػػػك الػػػػرحـ لمػػػػدة مػػػػف  بالػػػػهولال  ػػػػك صػػػػورة امشػػػػعال،

                                                           

 (والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.(ٔ
 (.ٜ٘ٗ(،،مؽ ا نالػػػػاف بيف الطػػػػػب والاراف: د.محمد البار،)ٕٚٛالطبيب ادبه و اهه:د.محمد البػػػػػػػار وصاحبه،)(ٕ)
 (.ٜٚٔدرور يؾ،)ڤ(، دليؿ المرأة الطبػػػك:لديػٖٚٓمال،)(ينظر: موالوعال الحمؿ والومدة :د.احةـ الاواال(ٖ
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جهػزة النحاالػيال التػػػػك تالػتبدؿ كػػػػؿ الػنتيف والهرمونيػال النوات عمػػى عكػس األٗ ٖ
 .(ٔ)التك تالتبدؿ كؿ النال

: حيػػث يتكػػػػوف مػػف مػػادة البةالػػتيؾ مػػػع مػػػػػادة نحاالػػيال تواػػع امجهػػزة النحاالػػيال  - ب
 ك طر ك محور المولػب واحيانػًا عمػػػػى طر يػه،ومػػف اكثػػر امنػػواع انتشػارًا المولػب 

والمولػب   Cut 380 Copper T 380مثػػؿ   Tالنحاالػك عمػى شػكؿ حػرؼ
 .(ٕ)Multi lood_MLمتعدد الحمولال 

رمػػػػوف البروجالػػػػتيروف(: حيػػػػث تػػػػـ ااػػػػا ال األجهػػػػزة الهرمونيال)الماػػػػاؼ اليهػػػػا ه - ج
البروجالػػتيروف  ػػك محػػػػػور المولػػب ليتػػػـ ا ػػراز جرعػػػال محػػددة مػػػف الهرمػػػوف يوميػػػًا 
وةد اوةلت بعض الدوؿ االت،دامػها بالبب حدوث نالبػال عاليػػػػال مػػف الحمػؿ ،ػارج 

 .(ٖ)الرحـ لدى االت،دامها
 أواًل: طريقة عمل المولب

ع التاػػا  البوياال بالحيواف المنػوي ،حيػث يػؤدي المولػب إلػػػى منػػػع حدوث التماين بمن    
صػػػعوبال التاػػػا  الحيػػػواف المنػػػوي ،ػػػةؿ انبػػػوب عنػػػؽ الػػػرحـ كمػػػػػا يامػػػؿ مػػػف ةػػػدرة الحيػػػواف 

 المنوي عمى تماين البوياال وتعتبر هذ  الطرياال هك طرياال العمؿ امالااليال لمولب.
المماحػػال  ػػك جػػدار الرحػػػـ وذلػػؾ أمػػا إذا حػػدث تماػػين  سنهػػا تمنػػع مػػف عمػػوؽ البياػػال    

ألنهػػا تحػػدث ت يػػرات  ػػك بطانػػال الػػرحـ تجعمهػػا ىيػػر صػػالحال  ن ػػراس البياػػال المماحػػال 
،كمػػا انهػػا متالاعػػػػد عمػػػى النمػػو إذا ان رالػػت   يطردهػػا الػػرحـ كػػذلؾ تاػػـو هػػذ  األجهػػزة 

لتماػين .كمػػا بسعاةػال وصػػوؿ الحيوانػػات المنويػػػػال إلػػػػػى ةنػاة الرحـ،وتامػؿ مػػػػػف ةػدرتها عمػػى ا

                                                           

(، الياالػػال ووالػػا ؿ تحديػػد النالػػؿ بػػػيف ٖٙٔ(ناًةعػػف تنظػػيـ الحمػػؿ بالوالػػا ؿ العمميػػال الحديثػػال  لالػػػبيرو اللػػا،وري،)(ٔ
( مػػػػػف امحكػػػػػاـ المتصمػػػػػػػػػػػال بػػػػػالعاـ وا نجػػػػػاب ومنػػػػػػػػع الحمػػػػػؿ لالػػػػػػػػارة ٕٛ٘المااػػػػػك والحااػػػػػر د.محمػػػػػد البػػػػػار،)

 (.ٕٛٛ(، الطبيب ادبه و اهه :د.محمد البار:)ٛٙٙي،)الهاجر 
 (والا ؿ منع الحمؿ/موةع صحال.(ٕ
 (،والا ؿ منع الحمؿ/موةع صحال.ٕٛٛ( ينظر:الطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار وصاحبه ،)(ٖ
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 مجلة العلوم اإلسالمية
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اف تامصػػػات الرحػػػػػـ تػػػزداد نتيجػػػال االػػػت،داـ هػػػذ  امجهػػػزة وم ينصػػػن اف تالػػػت،دـ الجهػػػاز 
 .(ٔ)الرحمك إم امرأة لديها عدد كاٍؼ مف امطلاؿ

 ثانيًا: مميزات المولب 
تعتبػػر الموالػػب الرحميػػال  ػػك وةتنػػا الحااػػر مػػف ا اػػؿ موانػػع الحمػػؿ وأكثرهػػا انتشػػػػارًا    

، العػالـ يحممػػػف الموالػب الرحميػال مميوف امرأة  ػػكٓٙيزيػػد عف  ف ماا حصا يات ا وتادر
وبػػالرىـ مػػػػػػف تأثيراتهػػا الجانبيػػال  هػػك  عالػػال بدرجػػال عاليػػػػػػػال ومناالػػبال لتنظيػػػػػـ األالػػرة لعػػدة 

 % .٘ٛ-ٓ٘ف نالبال االتمرايتها تتراوح بيف ا النوات ، إذ
لعػػػدة الػػنوات ( ، ويبػػدأ ملعولػػػػه يالػػت،دـ  ومػػف المميػػزات أياػػًا انػػه طويػػؿ الملعػػوؿ )    

لػيس لػػػػػه أي   ك منػع الحمؿ الريعػًا بمجرد تركيبه، وم يؤثر عمػػى التبويض عنػد الالػيدة،
عمػػػػػى هرمونػػػػات وبالتػػػػالك لػػػػيس لػػػػػه  زة الجالػػػػػػـ الم،تملػػػػال ، وم يحتػػػػويتػػػػأثير عمػػػػػػى أجهػػػػ

وتالػتعيد  (ٕ)اليػػدة ا عراض الجانبيال لمهرمونػات ويمكػف االت،راجػػػه  ػك اي وةػت تريػد  ال
ا نجػػػاب مباشػػػػرة بعػػػد االػػػت،راج المولػػػب ، وتبػػػيف مػػػف الدراالػػػات اف  الالػػػيدة ةػػػدرتها عمػػػػػى

 . (ٖ)% مف النالا  المواتك طمبف الحبؿ واالت،رجف األداة ةد حممف  ك ىاوف عاـٜٓ
 ثالثًا: األعراض الجانبية لمولب 

شػػػهريال ، أو زيػػػادة األلػػػـ زيػػػادة  كميػػػػػػال دـ الػػػدورة الشهريػػػػال ،تطويػػػؿ مػػػدة الػػػدورة ال - أ
 المصاحب لمدورة الشهريال . 

 ةد يحدث طرد المولب ذاتيًا مف دا،ؿ الرحـ . - ب

                                                           

(،والػا ؿ ٜ٘ٗ(،،مؽ امنالاف بػيف الطػب والاراف:د.محمػد البػار)صٕٛٛ(ينظر الطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار )(ٔ
 منع الحمؿ/موةع صحال.

 (والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال.(ٕ
 (.ٜٚٔ-ٜٙٔ(والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال ، دليؿ المرأة الطبك:  لػ ديليد رور يؾ،)(ٖ
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حػػػدوث ثاػػػب  ػػػك الرحػػػػػـ ، وهػػػذا نػػػادر جػػػدًا اف يحػػػدث ، ويحػػػدث أثنػػػػػػػا  تركيػػػب  - ت
 المولب إذا تـ إد،اله بطرياال ،اط ال . 

 ػػػك الموالػػب  تتػراوح نالػبال الحمػػػؿ  Ectopic pregnancyالحمػػػؿ ،ػارج الرحػػػـ  - ث
مماثمػػال لمػػا هػػك عميػػه  ٕ,ٜالػػنال  بمتوالػػط /  ةامػػرأ% 1.5-4.9 الرحميػػال بػػيف  

 أشد بكثيػر إذ تتػراوح  T380A ك الموالب النحااليال الاديمال ، اما  عاليال الموالب 
الالػػػػنال  ػػػػك % امػػػػرأة ٔ,ٖ-ٓ,ٔنالػػػػبال اللشػػػػؿ  ػػػػك الالػػػػنال األولػػػػى مػػػػف االػػػػتعماله 

 . ٓ,٘بمتوالط 
ف التهابػػػات تصػػػيب األجهػػػزة التناالػػػميال ،اصػػػاًل  ػػػػك التهػػػاب الحػػػوض، لاػػػد بمػػػ  عػػػ - ج

م تكػػػػوف   تواػػػػػػػع األداة إم معامػػػػه لهػػػػذاالالػػػػنال األولػػػػى مػػػػف واػػػػػػع األداة ، وم
الموجػػػودة ومعظػـ  ةد تزيػد مف حػػػدة املتهابػػػات املتهابات ناجمال عنها . إم أنها

ولكػف الحالػال احيانػًا  هػػذ  األعراض يمكػف مداواتهػػػا دوف نػزع األداة مػػف مكانهػػا ،
 .(ٔ)تالتدعك الحبها إلى حيف. ريثما يزوؿ املتهاب نها ياً 

ةػد ان،لػض كثيػػػرًا  (IUDونتيجال لكثرة الماػاعلات  ػسف االػت،داـ الجهػاز الرحمػك )     
 ػػك الوميػػات المتحػػدة  ودوؿ اوربػػا وهنػػاؾ عػػدد مػػف األطبػػا  الم،تصػػيف بػػأمراض النالػػا  

الرحميػػال ليالػػت مأمونػػال ، وم ينب ػػك االػػتعمالها كواليمػػػػال مػػف  والػػومدة يعتاػػدوف اف األجهػػزة
و،اصػػػال  ػػػك الػػػبةد الحكومػػػػات  ػػػك دوؿ العػػػالـ الثالػػػث ولػػػوم اف  والػػػا ؿ منػػػػػع الحمػػػؿ ،

العربيػػػال التػػػك تعػػػانك مػػػف مشاكػػػػؿ الكثػػػػػرة الالػػػكانيال تشػػػجع عمػػػػى االػػػت،دامها ،ألن،لػػػض 
 .(ٕ)جهزة ان،لااػػػًا شديداً االتعماؿ هذ  األ

 

                                                           

(،ينظػػػػػر موالػػػػػوعال الحمػػػػػؿ والػػػػػومدة: د. أحػػػػػػػػةـ ٜٛٔ-ٜٚٔ( ينظػػػػػر : دليػػػػػؿ المػػػػػرأة الطبػػػػػك :لػػػػػػ ديػػػػػػليد رور يػػػػػؾ،)(ٔ
ا ؿ منػػع الحمػػؿ/موةع صػػحال ، ينظػػر : الطبيػػب ادبػػه و اهػػه :د.محمػػد البػػار ( ، ينظػػر: والػػٕٖٔ-ٖٔٔالاواالػػمال،)
 (.ٜ٘ٗ(،ينظر :،مؽ امنالاف بيف الطب والاراف:د.محمد البار ،)ٜٕٛوصاحبه،)

 (.ٜٕٛالطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار وصاحبه ،)(ٕ)
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 موانع استخدام المولب رابعًا:
 أالابيع(.ٛ-ٙبعد الومدة ، أو ا جهاض مباشرَة )مبػػػػػػد مف مرور  ترة  - أ

 وجود التهاب  ػػػك الجهػػػػػاز التناالمك لممرأة او الحوض. - ب
 وجود عيوب ،مايال  ك الرحـ او وـر ليلك او وـر ،بيث . - ت
ػػػػـ ألي الػػبب امػػرأة الػػبؽ أف أجريػػت لهػػا عمميػػال ةيصػػريال أو عمميػػال شػػؽ  ػػك الرحػػ - ث

 آ،ر.
 وجود حمؿ أو احتماؿ وجود حمؿ - - ج
 وجود نزؼ مف الرحـ او اف الطمث ىزير. - ح
و ػػػػك هػػػػذ  الحالػػػػال يػػػػتـ اجتنػػػػاب  (ٔ)وجػػػػود حالاالػػػػيال لمنحػػػػاس او مػػػػرض ويمالػػػػوف  - خ

 األجهزة النحااليال ويمكف االت،داـ األجهزة األ،رى .
 وجود مرض  ك الامب و،اصال  ك إحدى صمامات الامب . - د
 الرطاف عنؽ الرحـ ،الرطاف الرحـ ، الرطاف المبيض(.حامت الالرطاف ) - ذ
النالػػػا  المصػػػابات بااػػػطرابات  ػػػك ت،ثػػػر الػػػدـ او المواتػػػػػك يتنػػػاولف ماػػػادات   - ر

 (ٕ)الت،ثر ألي البب كاف
 

                                                           

 ػػػك احػػد جينػػات وهػػو ،مػػؿ ٖٓٓٓٓ(مػػرض ويمالػػوف:وهو مػػرض نػػادر امنتشػػار حيػػث يصػػيب  ػػردًا مػػف بػػيف كػػؿ (ٔ
الكروموالومات الجالديال  بحيث يجتمع النحاس  ك امنالجال ، وهذا يؤدي إلى عوارض عصبيال وعاميال با اػا ال 
الى امراض الكبد، وعادة يتـ امتصاص النحاس او بسزالال النحػاس الزا ػد عػف الحاجػال  ػك الجالػـ ولكػف  ػك بعػض 

يػػػػػػػػػػػػػػػديا الموالػػػػػػػػػػػػػػػوعال الحػػػػػػػػػػػػػػػرة )موةػػػػػػػػػػػػػػػع وبيكوف هنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ حاجػػػػػػػػػػػػػػػال لعمميػػػػػػػػػػػػػػػال زراعػػػػػػػػػػػػػػػال كبػػػػػػػػػػػػػػػد. األحيػػػػػػػػػػػػػػػاف يكػػػػػػػػػػػػػػػ
http://ar.wikipedia.org/wiki  ) 

 (،ينظػػر: والػػا ؿ منػػع الحمػػؿ / موةػػع صػػحال ينظػػر:ٜٕٛ-ٕٛٛالطبيػػب ادبػػه و اهػػه :د.محمػػد البػػار وصػػاحبه ،)(ٕ)
 (.ٜٛٔلػ ديليد رور يؾ، ) ة الطبك:(  ، ينظر : دليؿ المرأٜٖٓاحةـ الاواالمال،) د. موالوعال الحمؿ والومدة:

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 المطمب الثالــــث
 Local  Methodsالوسائل الموضعية 

 الوالا ؿ الكيميا يال لمنع الحمؿ )الااتمال لمحيوانات المنويال(
عف مواد ةاتمال لمحيوانات المنويال او مف شأنها احداث شمؿ الػريع يصػيب  هك عبارة    

الحيوانػػػػات المنويػػػػال  يمنعهػػا عػػػػف الحركػػال  تاعهػػػػا الالػػيدة  ػػك المهبػػؿ ةبػػؿ الجمػػاع بلتػػرة 
ولكػػف يلاػػؿ االػػت،داـ والػػيمال ا،ػػرى معهػػا  ةصػػيرة ويمكػػف االػػت،داـ هػػذ  الواليمػػػػال منلػػردة،

لزيػػادة اللاعميػػال  ػػك  Diaphragmحػػاجز المهبمػػك او ال Candomمثػػؿ الػػواةك الػػذكري 
وهمػػا  Octoxynolأو  N_9أمػا المػادة الكيميا يػال التػك تحتويهػا  هػك إمػا  منػع الحمػؿ ،

مادتػػػاف  عالتػػاف بالالطػػػن وشػػديدتاف اللعاليػػال مػػف حيػػث تأثيرهمػػا المطػػػػػهر حيػػث تهاجمػػاف 
 .(ٔ)ركتهىشػػػا  راس الحيواف المنوي مػػا أف يااك عميه او يلاد  ح

 اواًل: الفاعـــمية
تعتبػػر اةػػؿ  اعميػػال مػػف والػػا ؿ منػػػػػع الحمػػؿ ام،ػػرى مثػػؿ الوالا ػػػػؿ الهرمونيػػػال والمولػػب    

إاػػػا اًل إلػػػى  % وهػػػػػػػػك تهػػػب ٜٛ ٓٛوالوالا ػػػػػػؿ الجراحيػػػػال وتتػػػراوح نالػػػبال  عاليتهػػػػػا مػػف 
وناػػص  (ٕ)اليةفتأثيرهػػا المػػانع لمحمؿ حمايػػال نالػػبيال اػػد بعػػض اممػػراض الزهريػػال كػػػال

         وتبمػػػػ  نالػػػػبال  شػػػػؿ هػػػػذ  الوالػػػػيمال وحػػػػدوث الحمػػػػؿ مػػػػف .(ٖ)المناعػػػػال المكتالػػػػبال )اآليػػػػدز(

                                                           

        أطلػػػاؿ تحػػػت الطمػػػب: (،والػػػا ؿ منػػػع الحمػػػؿ/موةع صػػػحال،ٕٖٓالاواالػػػمال، ) أحػػػةـ د. (موالػػػوعال الحمػػػؿ والػػػومدة:(ٔ
 (.ٖٜٗد.محمد البار،) ،مؽ امنالاف بيف الطب والارآف: (،ٕٚٔصبري الابانك،) د.

 سنػه ةػد ينتشػر  ػك جميػع أنحػا  الجالػـ، ، النيالػريال البنيػال تيريػاهو عدوى شا عال تنتاؿ جناليا وتالببها بك ( الاليةف:ٕ)
)ينظػػػػػػػػػػػػػر موةػػػػػػػػػػػػػع ويكيبيػػػػػػػػػػػػػديا الموالػػػػػػػػػػػػػوعال الحػػػػػػػػػػػػػرة .ممػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػػػػػى الملاصػػػػػػػػػػػػػؿ وصػػػػػػػػػػػػػمامات الامػػػػػػػػػػػػػب

http://ar.wikipedia.org/wiki/ .) 
بالجالـ ويعطؿ عممه ، مما يجعؿ ا نالاف اعيلًا وبدوف أي ةوة د اعيال  جهاز المناعال يهاجـ  يروس اميدز: هو(ٖ)

اػػػػػػػػػد أي مػػػػػػػػػػػػرض، ألنػػػػػػػػػه  اػػػػػػػػػد حمايػػػػػػػػػال جهػػػػػػػػػاز مناعػػػػػػػػػػػػال جالػػػػػػػػػمه لػػػػػػػػػػػػػه،)ينظر موةػػػػػػػػػع ويكيبيػػػػػػػػػديا الموالػػػػػػػػػوعال 
 (. http://ar.wikipedia.org/wikiالحرة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki
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% لذلؾ يلاػػػػػؿ زيادة  عاليتػػها عف طريؽ االت،ػػداـ واليمال ااا يال ا،ػرى معهػا ٖٓ-ٕ٘
 .(ٔ)مثؿ الواةػػػك الذكري او الحاجز المهبمك 

 ثانيًا: األنـواع
 -واد الااتمال لمحيوانات المنويال وهك:توجد اكثر مف صورة لمم

األةراص اللوارة : وهػك عبػارة عػف اةػراص مهبميػال تبمػؿ بباػع ةطػرات مػػف المػا   - أ
ةبؿ اد،الها إلػى المهبػؿ وةػد أيػدت إحصػا ات اطبػػػػا  األلمػاف اف هػػػذ  األةػراص 

 .(ٕ)تليد  ك منع الحمؿ  ا دة تذكر
 المبوس )التحاميؿ(. - ب
ايروالػػوؿ تحتػػوي عمػػػػػػػػى الرىػػاوي ومعهػػا أداة لتوزيػػع  عبػػارة عػػف انبوبػػال الرىػػاوي: - ت

 الرىاوي  ك المهبؿ.
الكػػػريـ او الجيػػػؿ :عبػػػارة عػػػف انبوبػػػال تحتػػػوي عمػػػى الكػػػريـ او الجيػػػؿ ومعهػػػا أداة  - ث

 توزيع بةالتيؾ لواع المحتوى  ك المهبؿ.
 .(ٖ)الرةا ؽ : عبارة عف ىشا  رةيؽ يذوب  ك ثوانك عندما يبمؿ  ك المهبؿ - ج

 يقة العملثالثًا: طر 
تػؤدي إلػى ةتػؿ  nonoxynol_9تحتوي هذ  الوالا ؿ عمى مواد كيميا يال مف اشػهرها    

الحيوانػػات المنويػػال وتجعمهػػا ىيػػر ةػػادرة عمػػى الحركػػال  ػػة تالػػتطيع الوصػػػػوؿ إلػػى الػػرحـ 
 .(ٗ)وبالتالك ميمتاك الحيواف المنوي بالبوياال وميحدث حمؿ

                                                           

(،والػػػا ؿ منػػػع الحمػػػؿ/موةع صػػحال،،مؽ امنالػػػاف بػػػيف الطػػػب ٕٖٓ( موالػػوعال الحمػػػؿ والػػػومدة:د.احةـ الاواالػػمال ،)ٔ)
 (.ٕٚٛالطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار،) (،ينظر:ٜٗٗ-ٖٜٗد.محمد البار،) والارآف:

 (.ٚٛٔظر : اطلاؿ تحت الطمب: د.صبري الابانك، )ين (والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال،(ٕ
 ( والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.(ٖ
 (المصدر نلاله.(ٗ
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 رابعًا: المميزات
 امالت،داـ الهمال - أ

 ر عمى األجهزة الجالـ الم،تملال ،حيث اف تأثيرها مواعك .م تؤث - ب
 ميحتاج االت،دامها إلى  حص طبك. - ت
 متؤثر عمى الرااعػػػػػال الطبيعيػػػال. - ث
 م توجد لها اعراض جانبيال ،طيػرة. - ج
 متؤثر عمػػػػى التبويض عند الاليػدة. - ح
 .(ٔ)يمكنأف تاتؿ الميكروبات المناولال جناليًا. - خ

 طمب الرابعالم
 Barrier Methodsالعازلة الوسائل

 اواًل: الواقي الذكري )الكبوت(
ويػػػتـ  (lalexهػػػو عبػػػارة عػػػف حػػػاجز رةيػػػؽ مصػػػنوع مػػػف نػػػوع معػػػيف مػػػف المطػػػاط )      

واعه عمى الاايب اثنػػا  الجمػاع لتصػبن الحيوانػات المنويػال بعيػدة عػف الرحػػػػػـ ويرجػع 
 .(ٕ) رنالػػػػػػاتاري،ه الػػى الارف الثامف عشر حيث االتعمؿ اوؿ مػػرة  ك 

يعمػؿ الػواةك الػذكري  ػك منػع الحمػؿ عػف طريػؽ امحتلػاظ بدا،مػه : طرياال العمؿ - أ
الحيوانػات المنويػال ، ومنػع وصػوله إلػػػػى  عمى الالا ؿ المنوي والػذي يحتػوي عمػػػػى

 .(3)الرحـ 

                                                           

 ( المصدر نلاله.(ٔ
 (، ينظر : والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.ٖٕٓ( دليؿ المرأة الطبك :لػ ديليد رور يؾ،)(ٕ
 (والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال .(ٖ
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% ٜٛ-ٜٚ% وترتلػػع هػذ  النالػبال إلػى ٜٓ-٘ٚتبم  نالبال  اعميتػػها : اللاعميػال - ب
اللشػػؿ اذا كانػػت هػػذ  العػػوازؿ مدعمػػال بمػػواد  ال، وتػػن،لض نالػػبالاذا االػػتعممت بدةػػ

 .(1)ةاتمال لمنطؼ
 :المميزات - ت

 (ٕ)الالػػيةف ،الزهػػري ياػػك مػػف انتشػػار األمػػراض المنتامػػػال جنالػػيًا مثػػؿ اميػػدز، -ٔ
 .(ٖ)والتهاب الكبد ب

 ليس له اي تأثير عمى اجهزة الجالـ الم،تملال . -ٕ
 .(ٗ)بػػػػػال ليس لػػػػػه اي تأثيػػػػر عمػػػػى ال،صو  -ٖ
ةػػػػػػد يحػػػدث تهػػػيج جمػػػدي او حالاالػػػيال عنػػػد الػػػبعض مػػػف : األعػػػراض الجانبيػػػال - ث

 .(5)المػػػػػادة المصنع منػػػػها الواةك
 ثانيًا :الحاجز الميبمي )القبعة اليولندية(

هػػو عبػػارة عػػف حػػاجز مطػػاطك عمػػى شػػكؿ ةبعػػال يشػػبه اللنجػػاف ولػػه حا ػػال مرنػػال ويػػتـ    
لحيوانػػات طػػك عنػػؽ الرحػػػػػـ وبالتػػالك يمنػػع وصػػػػػػوؿ اواػػعه  ػػك المهبػػؿ ةبػػؿ الجمػػاع لي 

                                                           

 (.ٖٚٔاحةـ الاواالمال ،) د. (ينظر :موالوعال الحمؿ والومدة:(ٔ
لػػػػػال البكتريػػػا المولبيػػػال الشػػػاحبالمف الة الممتويػػػال الجرثومػػػال التػػػك تالػػػببها األمػػػراض المناولػػػال جنالػػػيا هػػػو مػػػف(الزهػػػري: ٕ(

 ينظػػر:مػػف امـ الػى الجنػيف دا،ػػؿ الػرحـ. و ، امتصػػاؿ الجنالػك الشػاحبال. طريػؽ انتاػػاؿ مػرض الزهػػري عػف طريػؽ
 ./http://ar.wikipedia.org/wikiموةع ويكيبيديا الموالوعال الحرة 

، ةػػػد يكػػػوف الكبػػػد وتالػػػبب الاػػػرر ل،ةيػػػا الليروالػػػات التػػػك تالػػػببها األمػػػراض المعديػػػال هػػػو أحػػػد( التهػػاب الكبػػػد بػػػػ :ٖ(
دا،ػػػػػػػؿ  املتهػػػػػػػابياالاػػػػػػػرر النػػػػػػػاتج مؤةتػػػػػػػًا وةػػػػػػػد يكػػػػػػػوف دا مػػػػػػػًا. يتميػػػػػػػز التهػػػػػػػاب الكبػػػػػػػد الليروالػػػػػػػك بوجػػػػػػػود ،ة

الػػػػػػػػػػػػػػػػوعال ويصيب الجمػػػػػػػػػػػػػػػػد باليرةػػػػػػػػػػػػػػػػاف )صػػػػػػػػػػػػػػػػلرة الجمػػػػػػػػػػػػػػػػد( ينظر:موةػػػػػػػػػػػػػػػػع ويكيبيػػػػػػػػػػػػػػػػديا المو الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أنالػػػػػػػػػػػػػػػػجال
 ./http://ar.wikipedia.org/wikiالحرة

(، ٖٛٔ(،ينظر: موالوعال الحمؿ والومدة: د.احػةـ الاواالػمال، )ٖٕٓ( ينظر :دليؿ المرأة الطبك: لػ ديليد رور يؾ، )(ٗ
 حمؿ / موةع صحال .(، والا ؿ منع الٕٗٛينظر :الطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار وصاحبه،)

 ( ينظر : والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.(٘

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 وسائــــل منـع الحمـل
 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،

 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

وأوؿ مف االت،ػػػدـ الحاجز المهبمك طبيب المانػػػك يدعى هاالػك  المنويال إلى عنؽ الرحـ.
لكنػػػه اشتػػػػػػهر باالػػػمه المالػػػتعار مينالػػػينجا الػػػذي نشػػػر بػػػه ماػػػاًم  ػػػك مجمػػػال طبيػػػال المانيػػػال 

وكػاف امطبػا   ٕٛٛٔلػؾ عػاـ يصؼ  يه هذا الحاجز ل ػرض عػةج الرحػػػػـ المامػوب وذ
م اتهمػػوا بنشػػػػػر اللالػػػػػػػاد  ي،شػػوف مػػف الكتػابػػػال عػػف أي واليمػػػػػػػال مػػف والػػا ؿ منػػع الحمػػؿ وا 

 .(ٔ) ك المجتمع
% إم ٕ,ٗالحػاجز المهبمػك  َعػاؿ   ػك منػع الحمػؿ ، وتبمػ  نالػبال  شػمه : اللاعميال - أ

ميػه وتلاػمه بعػض انه يتطمب ارادة و رىبػال شديدتيف مف ةبؿ المػرأة لاالػتمرار ع
النالػػا  بعد التدرب عميه ،اصػال إذا كانت لديها مػػػا يمنعهػا مف االتعمػػػػاؿ والػا ؿ 

 .(2)منػػع الحمؿ ام،رى كالحبوب والمولب
 :المميزات - ب

 ليس لػػػه اي تأثير عمى اجهزة الجالػػـ الم،تملال او عمى ،صوبػػػال الاليدة. -ٔ
 آمف و َعاؿ إذا احالػف االت،دامه . -ٕ
 تماليال امصابػػػػال بالرطاف عنؽ الرحـ.يامؿ مف اح -ٖ
 يعطك بعض الحمايال مف بعض اممراض التناالميال. -ٗ
عػػدـ وجػػود اماػػرار لػػػػػه واف نالػػبال النجػػاح تكػػػػػوف عاليػػال  ػػك منػػع الحمػػؿ إذا  -٘

 .  (ٖ)كاف امالتعماؿ بالطرياال الصحيحال

                                                           

(، ينظػػػػر: موالػػوعال الحمػػػػؿ والػػومدة:د.احةـ  ٕٙٛ-ٕ٘ٛينظػػر : الطبيػػب ادبػػه و اهه:د.محمػػد البػػػػػػار وصػػاحبه ،)(ٔ)
الحمػػؿ / موةػػع  (،ينظػػر :والا ػػػػؿ منػػػػػعٕٕٓ(، ينظػػر : دليػػػػػؿ المػػرأة الطبػػػػػػك: لػػػ ديليػػد رور يػػؾ، )ٜٖٔالاواالمػػػػػػال،)

 صحال .
 (.ٜٖٔ(موالوعال الحمؿ والومدة: د.احةـ الاواالمال،)(ٕ
(، دليػػؿ المػػرأة الطبػػك: لػػػ ٕٙٛ(والػػا ؿ منػػع الحمػػؿ / موةػػع صػػحال ،الطبيػػب ادبػػه و اهه:د.محمػػد البػػار وصػػاحبه،)(ٖ

 (.ٕٕٓديليد رور يؾ،)
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 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

، الرحػػػػـي عمميال جراحيال  ك بعد الومدة مباشػػػرة او الالاط او ا: موانع امالت،داـ - ت
 .(1)وعيوب ،مايال  ك عنؽ الرحـ ، الحالااليال الشديدة لمادة الصنع

 ثالثًا :غطاء عنق الرحم 
هو احدى الوالا ػػؿ العازلال لمنػػع الحمؿ وهو عبارة عػف ىطػػا  مطػاطك صػ ير يشػبه    

صػبع الكشتباف)امداة التك تواع عمى األصبع أثنا  ال،ياطال لمنػع د،ػوؿ األبػرة إلػى ام
( وحا تػػه عمػػػػى هي ػػال حماػػال مالػػتديرة ترتكػػز عمػػى عنػػؽ الرحػػػػػـ لي طػػػػػك عنػػؽ الػػرحـ ،ط ػػاً 

وةد ظهرت الابعال  ك آوا،ػر الاػرف  ؿ الحيوانات المنويال الى الرحـ .وبالتالك يمنع وصو 
 ػػػك أوربػػػا  تػػػةؽ الابعػػػال إم اةبػػػاًم محػػػدوداً التاالػػػع عشػػػر وبدايػػػال الاػػػرف العشػػػريف ، ولػػػـ 

 .(ٕ)ن،لض الطمب عميها بعد ظهور حبوب منع الحمؿوالوميات المتحدة ثـ ا
% ٜٔ-ٓٛتتػػراوح نالػػبال  اعميػػال ىطػػػػا  عنػػؽ الػػرحـ  ػػك منػػػػػػػع الحمػػؿ :  اللاعميػػال - أ

 .(3)النويًا حالب امالتعماؿ المثالك له
 :المميزات - ب

 ليس له اي تأثير عمى اجهزة الجالـ وم عمػػػى ،صوبػػػال الاليػػدة. -ٔ
 ًا لكف ليس جميعها.ينتامال جناليعطك بعض الحمايال مف األمراض الم -ٕ
 الاعال(.ٛٗيػػمكف االت،دامه لمنع الحمؿ لمدة يوماف ) -ٖ
 .(ٗ)يػػمكف االتعمالػػػػه ةبػػؿ الجمػػػػػاع بعدة الاعػػػػات -ٗ

 :العيوب - ت
 طبيب مت،صص. تحتاج الاليدة إلى االتعماله -ٔ

                                                           

 وةع صحال.(، والا ؿ منع الحمؿ / مٜٕٙ(الطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار وصاحبه، )(ٔ
 (، والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.ٕٙٛ(الطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار وصاحبه ،)(ٕ
 (والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال.(ٖ

 (، والا ػػػؿ منػػػػع الحمؿ /موةع صحػػػػال.ٜٖٔينظر :موالوعال الحمؿ والومدة:د.احةـ الاواالمال،)(ٗ)
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 ةد يؤدي  ػػػػك بعض الحامت الى حالااليػػػال. -ٕ
 الرحـ. يزيد مف احتماؿ ا صابال بالتهاب عنؽ -ٖ
 .  (ٔ)يلاؿ ت ير  النوياً  -ٗ

 االسفنجة الميبمية رابعًا:
هك احػػػػدى الوالا ؿ العازلػػػػال وهك تشبه اماللنجال مالتديرة لينػال ويتػدلى مػف الطحهػػػا     

 .(ٕ)الاللمك ،يط )حماػال(مف النايموف تالت،ػػدـ عند ازالػػػػػػال اماللنػجػال
ومنع د،وؿ الحيوانػات المنويػال  تاـو اماللنجال بت طيال عنؽ الرحـ:  طرياال العمؿ - أ

كذلؾ تحتوي عمى مػادة ةاتمال لمحيوانات المنويال يتـ ا رازها بصػورة مالػتمرة ،ػةؿ 
 .(3)اماللنجال االلتػرة التػػك تتواجد  يه

كانػػت بعػػض النالػػػػػػا  يامػػف بواػػع امالػػلنجال  ػػك المهبػػؿ مبممػػػػػال بمحمػػوؿ ال،ػػػػػؿ ةبػػؿ     
همال تاػػػػػػػػػـو بوظيلػػػال الابعػػػػػات والحواجػػػػػػػػز...  وتنبهػػػت الجمػػػػػػاع وكانػػػت هػػػذ  الطرياػػػال الالػػػ

الشػػػػركات  ػػػػك الوميػػػػات المتحػػػػدة وأوربػػػػا ،  اامػػػػت بصػػػػنع االػػػػلنجال مػػػػػػػف مػػػػادتك البػػػػولك 
 وبها مادة ةاتمال لمحيوانات المنويال وتاعها المرأة ةبؿ الجماع .(ٗ)يوريثاف

(5)
. 

ال نالػبال نجػاح عاليػال تتػراوح مػػػػا أثبتت هذ  الطرياال الالهمال ىير المكملػػػػ: اللاعميال - ب
 .(6)%ٜ٘-٘ٛبيف 

                                                           

 والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.(ٔ)
 ( المصدر نلاله.(ٕ
 (المصدر نلاله.(ٖ
الناتجال مف ،مط مادة البوليوؿ ومادة األيزواليانػػات مف أ اػػػػؿ المنتجػات المالػت،دمال  هك المادة( البولك يوريثاف :ٗ(

 ك العزؿ الحراري، حيث انه م تصدر عنه أي ىازات اارة او إشعاعات وم يتعلف وم يمتص الرطوبػال، إاػا ال 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة .ينظر:موةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ال،مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج لانشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى امتةكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلات ميكانيكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عال

http://gcarabic.com/node/610. 
 (ٕٚٛ(ينظر : الطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار وصاحبه ،)(٘
 ( المصدر نلاله.(ٙ

http://gcarabic.com/node/610
http://gcarabic.com/node/610
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 :المميزات  - ت
 ليس لػػها اي تأثيػػػػر عمػػػى اجهزة الجالػػػػـ الم،تػمػلػال. -ٔ
 يمكف االتعمالها ةبؿ الجماع مباشرة أو ةبمه بعدة الاعات. -ٕ

 العيوب - ث
 تجد بعض الاليدات صعوبال  ك االت،دامها.  -ٔ
 .(ٔ)تؤدي  ك بعض الحامت الى حالااليػػػػال -ٕ

 مب الخامسالمط
 Natural  Methodsالوسائل الطبيعية  

 الرضاعة الطبيعية كوسيمة لمنع الحمل اواًل:
ةػػػػػػد كانػػت الرااعػػػػػال الطبيعيػػال مػػف الوالػػا ؿ الهامػػال لمنػػع الحمػػؿ عمػػى مػػدى الاػػروف    

واألزمنػػػػال و،اصػػػػال إذا كػػػػاف ىػػػػذا  الراػػػػيع معتمػػػػدًا عميهػػػػا اعتمػػػػادا كامػػػػػػًة ،وةػػػػد شػػػػجع 
اهلل تعػػػػػالى  ػػػػػك كتابػػػػػه العزيػػػػػز  ػع ةػػػػػػػاؿيػػػػػااعػػػػػػػال الطبيعيػػػػػال ايمػػػػػا تشجػامالػػػػػةـ عمػػػػػى الر 

 َ َاػػػػػاَعاَل ـا الرا َواْلَواِلػػػػػَداُت ُيْرِاػػػػػْعَف َأْوَمَدُهػػػػػفا َحػػػػػْوَلْيِف َكػػػػػاِمَمْيِف ِلَمػػػػػْف َأَراَد َأْف ُيػػػػػِت
وةػػػػػاؿ  (ٕ)

َوِ َصاُلُه ِ ك َعاَمْيفِ تعالى
(ٖ). 

ؿ وذلػػؾ ألف مػػص الثػػدي يػػؤدي يػػؤدي ا راػػاع الػػى منػػع الحمػػ: طرياػػال العمػػؿ  - أ
ىػػػدة مهمػػػال تلػػػػرز العديػػػػػد مػػػف الهرمونػػػات الحيويػػػػػػال  (إلػػػى تنبيػػػه ال ػػػدة الن،اميػػػػػال

والاػػػروريال لجالػػػػػػـ ا نالػػػاف ( لتلػػػرز هرمػػػوف  البػػػرومكتيف الػػػذي يػػػدر المػػػبف مػػػف 
الثػػػدي و ػػػػػك نلػػػس الوةػػػػت يثػػػبط ال ػػػدة الن،اميػػػال امماميػػػػػػال التػػػك تلػػػرز الهرمونػػػات 

م ػػػدة التناالميػػػػػال مثػػؿ الهرمػػػػػػوف المنمػػك لمحويصػػةت والهرمػػػػوف المصلػػػِر  المنميػػال ل

                                                           

 والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال. (ٔ)
 ٖٖٕ(البارة :(ٕ

 ٗٔلاماف :(ٖ)
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 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

              تاػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػذلؾ هرمونػػػػػػػػات ال ػػػػػػػػػػػػدة التناالميػػػػػػػػػػال )المبػػػػػػػػيض( وم تلػػػػػػػػػرز البياػػػػػػػػػال ،
 . (ٔ)يحدث حمؿ وبالتالك م

             تبمػػػػػػػ  نالػػػػػػػبال  اعميػػػػػػػال الراػػػػػػػاعال الطبيعيػػػػػػػال  ػػػػػػػك منػػػػػػػػػػع الحمػػػػػػػػػػػؿ: اللاعميػػػػػػػال  - ب
 .(ٕ)شهور األولى مع توا ر الشروط األ،رىٙ%،ةؿ الػ ٜٜ-ٜٛ

 -ال كواليمال لمنع الحمؿ هك:يامزمال مالت،داـ الرااعال الطبيع الشروط
بػػدأ الراػػػاعال  ػػورًا بعػػػد  اف تكػػػػػػوف الراػػاعال طبيعيػػػػػال مطماػػػػػال وهػػػذا يعنػػػػك:) -ٔ

 الراػػاعال متكػػررة وعمػػى حالػػب رىبػػال الراػػاعال مالػػتمرة لػػيًة ونهػػارًا، ،الػػومدة
الراػػيع وليالػػت  ػػك مواعيػػد تحػػػددها األـ ،وعػػدـ إعطػػػػػػػا  الراػػيع اي ىػػػذا  

كميػًا  ػك ىذا ػه عمػى آ،ر باللػػـ الػوى لػبف امـ ،اي اف يكػوف الراػيع معتمػدًا 
 (.لبف امـ  اط

اف يكػػػػػوف ذلػػؾ ،ػػةؿ امشػػهر الالتػػػػػػال امولػػى بعػػد الػػومدة  اػػػط اي م يمكػػػف  -ٕ
كوالػػيمال لمنػػع الحمػػؿ بعػػد الػػتال شهػػػػػور مػػف  امعتمػػاد عمػػى الراػػاعال الطبيعيػػال

 الومدة .
 عدـ نػػػزوؿ الدورة الشهريػال نها يػػػػًا ،ةؿ تمؾ المدة)التال شهور(. -ٖ

 :المميزات - ت
  عالال بدرجال عاليال. -ٔ
 الهمػػػػال امالت،داـ. -ٕ
 لها العديد مف اللوا د الصحيال التك تعود عمى امـ والطلؿ. -ٖ

تػػو ر الشػػروط الثةثػػال الالػػابؽ لػػيس لهػػا اي عيػػوب الػػوى انهػػا يجػػب : العيػػوب - ث
 .(ٖ)ذكرها

                                                           

(، ينظػػر : والػػا ؿ منػػع الحمػػؿ /موةػػع صػػحال، ينظػػر ٕٓٛ-ٜٕٚبػػه و اهه:د.محمػػد البػػار وصػػاحبه ،)( الطبيػػب اد(ٔ
 (.ٜٚٗ،مؽ امنالاف بيف الطب و الاراف:د.محمد البار، )

 ( والا ؿ منع الحمؿ/موةع صحال.(ٕ
 (والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال.(ٖ
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 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 ( فترة األمان ثانيًا :الوعي بالخصوبة )
هػػك احػػدى الوالػػا ؿ الطبيعيػػال لمنػػع الحمػػؿ وياصػػد بهػػا اف تالػػتطيع الالػػيدة تحديػػد  تػػرة  

و تػػػرة ال،صػػػوبال هػػػك اللتػػػرة التػػػك يمكػػػف  ال،صػػػوبال و تػػػرة األمػػػاف ،ػػػةؿ دورة الطمػػػث .
تنػػػػػػع الالػػػيدة عػػػف الجمػػػاع نها يػػػًا ،ػػػةؿ تمػػػؾ اللتػػػرة او ،ةلهػػػا حػػػدوث حمػػػػػؿ وبالتػػػػػالك تم

امػا  تػرة األمػاف هػك  واليمال ا،رى ااػا يال لمنػع الحمػؿ . يحدث جماع لكف مع االت،داـ
اللترة التك ميمكف حدوث حمؿ ،ةلها  وبالتػػػالك يمكػف حػدوث جمػاع دوف اي ةمػؽ مػف 

 .(ٔ)حدوث حمؿ ودوف االت،داـ واليمال ا،رى ،ةؿ تمؾ اللترة
وهػذ  البياػال تلػَرز  اف المرأة تلرز بياال واحػدة  ػك الشهر)ىالبػػػػًا(: طرياال العمؿ - أ

 ػػػػك وةت معمـو مف الدورة الشهريػػػال ، سذا كانت العادة منتظمػػال  أف البياال تلػرز 
 ك اليـو الرابع عشر مف بد  الطمث  ك الدورة التاليال، ويمكػػػف معر ػال ذلػؾ اليػـو 

ت المػػرأة تاػػيس درجػػػال الحػػرارة يوميػػػػػػًا  ػػػك الصبػػػػػػاح ةبيػػؿ اف ذا كانػػػػا  بدةػػال اكثػػر ، و 
ولكػف امطبػا  وجػدوا اف ذلػؾ ي،تمػؼ يومػػًا او يػوميف  لػك اليػػػـو  تاـو مف  راشها.

الذي تلرز  يه البياال تن،لض درجال الحرارة بمادار نصؼ درجال م ويال ثـ ترتلػع 
ػػػد هػذا المالػتوى المرتلػع الػػػػى بػد  وتباػى عنػػ  ك اليـو التػالك بماػدار درجػال تاريبػًا،

ذا ةامػػت المػػرأة بتالػػجيؿ درجػػال الحػػرارة لثةثػػال اشػػهر  سنهػػا تالػػتطيع اف   الػػدورة . وا 
تعػػػرؼ عمػػػى وجػػػػػػه الدةػػػال تاريبػػػًا موعػػػػػد نػػػزوؿ البياػػػال اذا كانػػػت دورتهػػػػا منتظمػػػػػال 

 الاعػػػػػػػال والحيوانػػػػات المنويػػػػػال م ٕٗ-ٕٔتعػػػػيش اكثػػػػػػر مػػػػف  وبمػػػػػػا اف البياػػػػال م
تعيش اكثر مػف ثةثال ايػػاـ دا،ؿ الرحـ  سف اممتناع لمدة االبوع عف الجمػػػاع  ػك 

ولكػف هػػػذ  الطرياػال اياػًا ىيػر ماػمونال و،اصػال  هذ  اللترة يعنػك تجنػب الحمػؿ.
% إذ اةتصػػػػػػػر ٖٓ-٘ٔاذا كانػػػت العػػػػػػادة ماطربػػػػػػال ونالػػػػبال اللشػػػؿ تصػػػػػػؿ إلػػػػػى 

اذا امتػػدت  تػػرة اممتنػػاع مػػف بدايػػال الطهػػر اممتنػػاع عمػػى  تػػرة األبيػػاض  اػػط  امػػا 

                                                           

 ( المصدر نلاله.(ٔ
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 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج
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 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 %  اػػػط.ٙ-ٔإلػػػػػػى اف تتجػػػاوز المػػػرأة يػػػػػػـو امبيػػػاض  ػػػسف نالػػػبال اللشػػػؿ تاػػػؿ إلػػػى 
 .   (1)ولهذا  أف آمف  ترة هك البعال اياـ ةبؿ نزوؿ الحيض

تعػػد نالػػبال اللشػػؿ  ػػك هػػذ  الوالػػيمال اعمػػى مػػف بػػاةك والػػا ؿ منػػع الحمػػؿ : اللاعميػػال - ب
 .(2)الى دةال شديدة و درجال وعك عاليال لدى الاليدةحيث تحتاج هذ  الواليمال 

 

 ثالثًا: العــــــــــزل
 ) وةد أ رد له مطمب مالتاؿ (

 

 المطمب السادس
 ( الوسائل الدائمة الوسائل الجراحية لمنع الحمل )
 التعـقـيــــــــــــــــــم

 اوًم: تعايـ الرجاؿ )ةطع الحبؿ المنوي(
لرجػػؿ لمنػػع الحمػػؿ نها يػػًا ، وتعاػػيـ الرجػػؿ معهػػود منػػػػذ هػػك والػػيمال جراحيػػال ياػػـو بهػػا ا  

ةػػػديـ األزمنػػػال ب،صػػػك امومد و ػػػك العصػػػػػر الحػػػديث انتشػػػر تعاػػػيـ الرجػػػػػػػاؿ بػػػربط الحبػػػؿ 
 .(ٗ)ويطمؽ عمى هذ  العمميال ربط الوعا  الناةؿ ، وةطع ةناة المنك (ٖ)المنوي وةطعه 

 
 

                                                           

(، ينظػر : ،مػؽ امنالػاف بػيف الطػب والاػراف :د.محمػد ٖٕٛ-ٕٕٛ(الطبيب ادبه و اهه :د.محمد البػار وصػاحبه، )(ٔ
 (.ٚٓ٘البار )

 (والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال.(ٕ
 (،والا ؿ منع الحمؿ /موةع صحال.ٜ٘ٗ( ،مؽ النالاف بيف الطب والاراف:د.محمد البار ،)(ٖ
 (.ٜٖٙ( المالا ؿ الطبيال المالتجدة  ك او  الشريعال امالةميال:د.محمد النتشال ،)(ٗ
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 ( 7( السنـة )  33العـدد )

وانػات المنويػال  ػك يـ تكػويف الحيػت  ػك الحػامت العاديال)الطبيعيػال(: طرياال العمػؿ  - أ
       ال،صػػيتاف ثػػػـ يػػػتـ ناػػػؿ الحيوانػػػات المنويػػػال ،ػػػةؿ انبوبتػػػاف تالػػػمى الانػػػاة الدا اػػػال.
أمػػػا  ػػػك هػػػذ  العمميػػػال الجراحيػػػػػػال )ةطػػػع الحبػػػؿ المنػػػوي( يػػػتـ ةطػػػػع وربػػػط الانػػػاتيف 
الػػػدا اتيف التػػػك تنتاػػػؿ ،ةلهمػػػا الحيوانػػػات المنويػػػال مػػػف ال،صػػػيتيف الػػػػػى الالػػػا ؿ 

       يحتػػػػػوي الالػػػػػا ؿ المنػػػػػوي عمػػػػػػػى الحيوانػػػػػات المنويػػػػػػػػال وبػػػػػذلؾ  نػػػػػوي وبالتػػػػػالك مالم
يحػػػدث حمػػػػؿ  الالػػػا ؿ المنػػػوي اثنػػػا  عمميػػػػال الاػػػذؼ ميحتػػػوي عمػػػػػى حيوانػػػػات  م

ومعمـو اف ةطع الحبؿ المنوي مف الجهتيػػف وربطػه ميػؤدي الػى العاػػـ  ، (1)منويال
ػى األةػؿ ةبػؿ التأكػد مػف الرجػؿ ةػد اصػبن مباشرًة ومبد مف مرور ثةثػال اشػهر عمػػ

عايمًا، ومع هذا  ػػأف هناؾ نالػبال ميالػتهاف بهػا مػف الرجػاؿ الػذيف ربطػت حبػالهـ 
وذلػػؾ ألف امنابيػػب  المنويػػال وةطعػػت ومػػع ذلػػؾ بايػػت ،صػػوبتهـ وانجبػػوا اطلػػاًم،

الماطوعػػال والمربوطػػال تتصػػؿ بػػػػأمر اهلل ثػػـ تلػػتن تمػػػؾ الراباطػػات ويتصػػؿ مابينهػػػا 
           الحيوانػػػػػات المنويػػػػػال تالبػػػػػػػػػن  ػػػػػك الحبػػػػػؿ المنػػػػػوي بعػػػػػد ةطعػػػػػه وربطػػػػػه .. وتعػػػػػود
 (.3( )2) ⁽⁽ شك  يمنعه لـ شك  ،مؽ اهلل اراد إذا ⁾⁾نعـ 

عمميػال ةطػع الحبػؿ المنػوي ذات  عاليػال عاليػال جػدًا حيػث انهػا تالػبب : اللاعميػػال - ب
 .(ٗ)عاـ دا ـ لمرجؿ إم  ك الحامت النادرة جدًا يحدث حمؿ

 

 
                                                           

 (، والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال.ٓ٘ٔ-ٙٗٔر: اطلاؿ تحت الطمب: د.صبري الابانك )( ينظ(ٔ
هػػػػػ(،دار الكتػػػػب العمميػػػػال ٕٔٙ(صػػػػحين مالػػػػمـ لامػػػػاـ ابػػػػك الحالػػػػف مالػػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج التشػػػػيري النيالػػػػابوري، )ت:ٕ)

 (.ٓٗ٘)ٖٛٗٔباب حكـ العزؿ رةـ الحديث: -ـ، كتاب النكاحٕٔٔٓ-هػ ٖٖٗٔ، ٙلبناف( ط، -)بيروت
 (.ٜٙٗمؽ امنالاف بيف الطب والاراف:د.محمد البار، )( ،ٖ)

 (والا ؿ منع الحمؿ/ موةع صحال.(ٗ
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 :ميزاتالم - ت
 واليمال  عالال بدرجال كبيرة ودا مال لمنع الحمؿ. -ٔ
 ،تملال .مليس لها اي تأثير عمى اجهزة الجالـ ال -ٕ
ياطػػػػع الالػػػػا ؿ المنػػػػوي ، ألف ال ػػػػدد  الباةيػػػػال  يػػػػؤثر عمػػػػى الرىبػػػػال الجنالػػػػيال وم م -ٖ

 التواصؿ  رز .
 العيوب - ث
 تحتاج الى جراح مت،صص . -ٔ
 . (ٔ)ا  العمميالمتوجد اي  رصال لمتراجع وامنجاب مرة ا،رى بعد إجر  -ٕ
 تعقيم النساء)ربط قناة فالوب( ثانيًا:
هك والػيمال جراحيػال لمنػع الحمػؿ وبمعنػى أدؽ لمنػع امنجػاب نها يػًا حيػث تلاػد الالػيدة    

 .(ٖ)تعايـ النالا  هو ةطع ةناتك الرحـ او ربطهما معاً و  .(ٕ)الادرة عمى امنجاب
يػػتـ  يهػػا ىمػػؽ ةناتػػػػػػك ربػػط ةنػػاة  ػػالوب عبػػارة عػػف عمميػػال جراحيػػال : طرياػػال العمػػؿ - أ

 الػػوب )التك تتحرؾ البوياال دا،مها لتنتاػؿ مػف المبػيض إلػى الرحػػػػػػػـ( وبالتالػػػػػػك 
تمنع التاا  الحيواف المنوي بالبوياػال  ػة يحػػػدث تماػين الحيػواف المنػوي لمبوياػال 

 وهنػػاؾ العديػػػد مػػف العمميػػات الجراحيػػال  جػػرا  هػػػذا .(4) وبالتالػػػػػػػك ميحػػدث حمػػؿ
التعاػػيـ  منهػػا مايتػػػػػػػـ بواالػػػطال المهبػػؿ واد،ػػاؿ منظػػار مػػػف العجػػػػاف لرؤيػػال ةنػػػاتك 
      الرحػػػػػػػـ ثػػػـ تاطػػػع و تربػػػػط امنابيػػػب  وتصػػػؿ نالػػػبال  شػػػػػؿ هػػػػػذ  العمميػػػال مػػػا بػػػيف

                                                           

 (، والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال.ٕٗٓ(ينظر :دليؿ المرأة الطبك: لػ ديليد رور يؾ، )(ٔ
 والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال.(ٕ)
 (.ٖٓٓ(الطبيب ادبه و اهه:د.محمد البار وصاحبه، )(ٖ
 ؿ / موةع صحال.(والا ؿ منع الحم(ٗ
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       % واحيانػػػػا يتػػػػػـ ةلػػػػؿ امنابيػػػػب بمػػػػػػواد كيميا يػػػػال ولكػػػػف نالػػػػبال اللشػػػػؿ تاػػػػؿ ٓٔ-٘
 .(1)%ٖ-ٔالى 

ربط ةناتك  الوب لمنع الحمػػؿ ذات  عاليال عاليال جدًا حيث انهػا عمميػػػال : اللاعميال - ب
%،ػةؿ ٕتمنع الحمؿ نها يػػػػػًا ونالبال حدوث  شؿ تكوف  ػػػك حػامت نػادرة جػػػػدًا )

 عشر النوات(.
 :المميزات - ت

 واليمال  عالػػػال واكيدة لمنع الحمؿ. -ٔ
 واليمػػػػػال دا مػػػػال لمنػػػػع الحمػػػػؿ. -ٕ
 يػػػػػر عمى اجهزة الجالػػػػػـ الم،تملػػػػال.ليس لػػػػػػػػها اي تأث -ٖ
 متؤثر عمى امتصاؿ الجنالك ومتالبب اي مشاكؿ بالنالبال له. -ٗ
 م تؤثر عمػػػػػى الدورة الشهريػػػػػػال. -٘

 :العيػػػػوب - ث
 تحتاج الى جراح مت،صص . -ٔ
 متوجد اي  رصال لمتراجع وامنجاب مرة ا،رى بعد اجرا  العمميال . -ٕ
تػػػػػػػالك ينػػػػػػػتج عنهػػػػػػػا بعػػػػػػػض اممـ والمشػػػػػػػاكؿ تعتبػػػػػػػر عمميػػػػػػػال جراحيػػػػػػػال وبال -ٖ

 . (ٕ)المصطحبال ألي عمميال ص رى بالبطف
 
 
 

                                                           

 (.ٜٙٗ( ،مؽ امنالاف بيف الطب والاراف :د.محمد البار، )(ٔ
 كتاب والا ؿ منع الحمؿ / موةع صحال. ((ٕ
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 ادلبحث انثانث 
 حكم انشرع يف وسائم منغ احلمم منؼًا مؤقتًا ودائماً 

 :مطالب الالتويتامف 
 المطمب األول

 العزل وحكمو في الفقو اإلسالمي
 .(ٔ)لػػػـ يػػػرد ولػػدهػػػػا العزؿ  ك الم ال: عػػػزؿ عف المػػرأة واعتزلهػػػػا :

 .(ٕ)رجالعزؿ  ك ا صطةح : هو اف ينػػػزع إذا ةػػػػارب ا نزاؿ  ينزؿ ،ارجػػػػػًا عف الل
   .(ٔ)ػػػػػػف الحمؿمهو صػػػػػرؼ المػػػػػا  عف المرأة حػػػػذرًا  وةد عر ه الجرجػػػػانك :

موةػػػػػؼ الشػػػػػريعال  رالالػػػػػػػػػػال الماجالتيػػػػػػػػر)اػػػػػوؿ مالػػػػػػػػعودة حالػػػػػيف بوعػػػػػػدمي  ػػػػػك وت       
    امالةميػػػػػال مػػػف ا جهػػػاض وموانػػػػػػػػع الحمػػػؿ( أّف هػػػػػػػػذا التعريػػػؼ ىػيػػػػر مػػػانع ألنػػػه يػػػد،ؿ 

             الزنػػػػػػػػػا( والتعريػػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػحين الػػػػػػػػػذي ينب ػػػػػػػػػك  تعريػػػػػػػػػؼ المباشػػػػػػػػػػػػرة المحرمػػػػػػػػال أي) ػػػػػػػػك 
                                                           

 (.ٜٓٔ/ٜ(لالاف العرب مبف منظور:)(ٔ
(ينظػػر: حاشػػيال ابػػف عابػػدينرد المحتػػار عمػػى الػػدر الم،تار،تػػأليؼ: اللايػػه إمػػاـ الحنليػػال  ػػك عصػػر  محمػػد أمػػيف بػػف عمػػر بػػف (ٕ

أالػػنى المطالػػب  (. ينظػػر:ٕٔ٘/ٗلبنػػاف(،) -هػػػ(،دار إحيػػا  التػػراث العربػػك، )بيػػروتٕٕ٘ٔعابػػديف الدمشػػاك)ت: عبػػدالعزيز
( ومعػػه حاشيػػػػػػال ابػػك العبػػاس بػػف ٕٜٙتػػأليؼ: الاااػػك ابػػك يحيػػى زكريػػػػػػا األنصػػػػاري الشػػا عك  )ت: شػػرح روض الطالػػب،

 (.الم نػػك،ٖ٘ٗ/ٙـ،)ٕٔٓٓ-هػػػ ٕٕٗٔ، ٔلبنػػػػػػػاف( ط -)بيػػروت هػػػ( ، دار الكتػػب العمميػػػػػػالٜٚ٘احمػػػػػػد الرممػػك الكبيػػر )ت:
هػ(،تحايؽ:محمد شرؼ الديف ٕٓٙتأليؼ: مو ؽ الديف محمد بف عبد اهلل بف احمد بف ةدامه المادالك الدمشاك الحنبمك )ت:

 مػػاـ ا  ػػتن البػػاري بشػػرح صػػحين الب،ػػاري ،تػػأليؼ: (. ينظػػر:ٓٓٙ/ٜـ )ٕٗٓٓ-هػػػ ٕ٘ٗٔال،طػػاب ،والالػػيد محمػػد الالػػيد، 
ابػػو عبػػداهلل  الحػػا ظ أبػػػك اللاػػؿ شػػهاب الػػديف احمػػػػػد بػػف عمػػك بػػف حجػػر العالػػاةنك، واػػع حواشػػك الكتػػاب وعمػػؽ عميػػه:

هػػػػػػػ  ٕ٘ٗٔ، ٔالريػػػػػػاض(ط -مكتبػػػػػػال الرشػػػػػػيد )المممكػػػػػػال العربيػػػػػػال الالػػػػػػعوديال  عبدالالػػػػػػةـ بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػر عمػػػػػػػوش ،
لنػووي يحيػى بػف شػرؼ أبػك زكريػػػػػا الدمشػاك الشػا عك ا مػاـ محػك الػديف ا تػأليؼ: (.شرح صحين مالمـ ،ٖٛٛ/ٜـ،)ٕٗٓٓ
نيػػػػػػؿ  (. ينظر:ٖٙ٘/٘ـ )ٖٕٓٓ، ٔابػػو عبدالرحمف عادؿ بف العد ، دار ابف الهيثـ لمطباعال والنشر،ط (،تحايؽ:ٙٚٙ)ت:

ػػػاذ طارؽ بف ابو معػػػ هػ(،تحايؽ:ٕٓ٘ٔاألوطػػػػار مف االرار منتاى األ،بار ،تأليؼ :محمد بف عمك بف محمد الشوكانك )ت:
 الالػػػػةـ الموصػػمال (. ينظػػر :البػػػػػؿٜٙ/ٛـ،)ٕ٘ٓٓ-هػػػ ٕٙٗٔ، ٔعػوض اهلل بػػف محمػػد، دار ابػػف الاػػيـ ، دار ابػػف علػاف ،ط

محمػػد صبحػػػػك الحػػةؽ، دار ابػػف الاػػيـ الجوزيػػال  تحايػػؽ: محمػػد بػػف االماعيػػػؿ األميػػر الصػػنعانك، تػػأليؼ: إلػػى بمػػوغ المػػراـ ،
 (.ٕٕٔ/ٙـ)ٜٜٚٔ-هػ ٛٔٗٔ ،ٔ)المممكال العربيال الالعوديال(،ط

 (.ٖ٘ٔ(التعريلات لمجرجانك: )(ٔ
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اف يباشر الػزوج زوجتػه حتػى إذا ةػارب ا نػزاؿ امنػى ،ػارج اللػرج  اف يحد به العزؿ هو:
   .(ٔ)تحرزًا مف التالبب  ك الحمؿ

، وهػػو مواػػوع (ٕ)ذهػب جمهػػػور اللاهػػا  اف لمالػيد اف يعػػزؿ عػػف األمػػػػػػال بػدوف أذنهػػا     
ى كتػػب اللاػػه نالػػت،رج الحػػديث  يػػه  نتهػػا  عهػػد ا مػػا   ػػسف عػػاد عػػدنا إلػػالػػنعرض عػػف 
 احكامه منها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

نليالػػػػال ابػراهيـ  (موةؼ الشريعال امالةميال مف امجهاض وموانػع الحمػؿ ،إعداد:مالػعودة حالػيف بوعػدمي ،إشػراؼ:(ٔ
 (.ٕٓٔـ.)ٜٛٛٔ-هػ ٛٓٗٔباجك، 

صػػػػػػػػػار وعممػػػا  امةطػػػػار (، ا الػػػتذكار الجػػػامع لمػػػذاهب اممٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗرد المحتػػػار ألبػػػف عابػػػديف :) (ينظػػػر:(ٕ
ػ(،دار ةتيبػػػال لمطباعػػػػػػػال هػػػٖٙٗتػػػأليؼ: ابػػػك عمػػػر يوالػػػؼ بػػػف عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف عبدالبػػػػػػػر النمػػػري األندلالػػػػػػك )ت:

ا مػػاـ ابػػك زكريػػا  (،المجمػػوع شػػرح المهػػذب،تأليؼ:ٕٔٔ/ٛـ ،)ٖٜٜٔ-هػػػ ٗٔٗٔ،  ٔدمشػػؽ،بيروت،ط ،والنشػػر
-هػػػػػػػػػ ٕٕٗٔ، ٔلبنػػػػػػػػاف( ط-دار إحيػػػػػػػػػػػا  التػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػك، )بيػػػػػػػػروتمحػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػرؼ النػػػػػػػػػػػووي ،

(.البحػر الز،ػػار الجػػامع لمػذاهب عممػػا  اممصػػار،تأليؼ :ا مػػػػاـ ٓٓٙ/ٜ(،الم نػك  بػػف ةدامػػال:)٘ٚ/ٛٔـ)ٕٔٓٓ
-هػػػػ ٕٕٗٔ، ٔلبنػػػاف( ط -بيػػػروتهػػػػ(،دار الكتػػػب العمميػػػال )ٓٗٛالمجتهػػػد احمػػػد بػػػف يحيػػػى بػػػف المرتاػػػى )ت:

 (.ٕٖٔ/ٗ) ،ـٕٔٓٓ
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 أما العزؿ عف الزوجال الحرة ،  اد ا،تمؼ اللاها   يه عمى عدة اةواؿ:
   : القول األول

وبعػػض  (ٕ)والمالكيػػال (ٔ)يجػػػػػوز العػػزؿ عػػف الزوجػػال بسذنهػػا وهػػػػو المػػذهب عنػػد الحنليػػال    
  .(٘)والزيديال( ٗ)والحنابمال (ٖ)الشا عيال 

 

                                                           

(بػػػػػػدا ع الصػػػػػػنا ع  ػػػػػػك ترتيػػػػػػب الشػػػػػػرا ع،تأليؼ:ا ماـ عػػػػػػة  الػػػػػػديف ابػػػػػػك بكػػػػػػر مالػػػػػػعود الكاالػػػػػػانك الحنلػػػػػػك المماػػػػػػب بممػػػػػػؾ (ٔ
(.تبيػػػف الحاػا ؽ شػرح ٕٗ٘/ٕـ)ٕٓٓٓ-هػػ ٕٓٗٔ، ٔهػ(،تحايؽ:محمد ،يػر طعمػال حمبػك ،دار المعر ػال ،طٚٛ٘العمما )ت:

هػ(، المطبعال ٖٗٚػػارعك  ،ػػر الديف الزيمػػػعػك الحنلك )ت:كنز الدةا ؽ وحاشيال الشمبك ،تأليؼ:عثماف بف عمك بف محجف الب
 (.ٕٛٛ/ٖ(. البحػػػر الرا ػػؽ ألبف نجيـ:)ٙٙٔ/ٕهػ )ٖٖٔٔ، ٔالااهرة( ط -الكبرى األميريال )بومؽ

 ٔـ(تحايػػؽ: محمػػد بػػو ،بػػػػزة ،دار ال ػػػػرب امالػػةمك، طٕٛٔهػػػ ،ٗٛٙالػػذ،يرة لشػػهاب الػػديف احمػػد بػػف ادريػػس الارا ػػك )ت:(ٕ)
(.مػػػػواهب الجميػػؿ لشػػرح م،تصػػر ال،مػػػػيؿ ،تأليؼ:شمػػػػس الػػديف ابػػػػػو عبػػداهلل محمػػد بػػف محمػػد بػػف ٜٔٗ-ٛٔٗ/ٗـ )ٜٜٗٔ،

هػػػػػػ( تحايؽ:زكريػػػػػاعميرات ،النػػػػػػػاشر:دار عػػػػػالـ ٜٗ٘عبػػػػػدالرحمف الطرابمالػػػػػك الم ربػػػػػك المعػػػػػروؼ بالحطػػػػػاب الر عيينػػػػػك )ت:
 اه اهؿ المدينال ، تأليؼ:ابو عمر يوالػػؼ بػف عبػداهلل  (. الكا ك  كٖٖٔ-ٕٖٔ/٘ـ)ٖٕٓٓ-هػ ٖٕٗٔالكتب،طبعال ،اصال،

هػػػػػ(،تحايؽ:محمد محمػػػػد أحيػػػػد ولػػػػد ماديػػػػؾ الموريتػػػػانك ٖٙٗبػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبدالبػػػػػػػػر بػػػػف عاصػػػػػػػـ النمػػػػػػػري الارطبػػػػػػػك)ت:
 (.ٕٙ٘/ٕـ)ٜٓٛٔ-هػ ٓٓٗٔ، ٕالمممكال العربيال الالعوديال( ط-،الناشر:مكتبال الرياض الحديثػػػػػػال )الريػػػػػاض

الحاوي الكبير  ك  اه ا ماـ الشػا عك وهػك شػرح م،تصػر لامػاـ المزنػك  ػك اللاػه الشا عػػػػك ،تأليؼ:أبػػػػػك الحالػف عمػك بػف (ٖ)
(.المجمػػػوع ٕٖٓ/ٜـ)ٜٜٗٔ-هػػػػ ٗٔٗٔ،  ٔلبنػػػاف(ط -محمػػػد بػػػف حبيػػػب المػػػاوردي البصػػػري ، دار الكتػػػب العمميػػػػػػػال)بيروت

 عك ،تأليؼ:ا ماـ يحيى ابف ابك ال،ير بف بالػػػاـ بف االعد بف عبداهلل بف محمد (.البياف  ك  اه األماـ الشا٘ٚ/ٛٔلمنووي:)
-هػػػ ٖٕٗٔ، ٔهػ(،تحايػػػػػؽ:د.احمد حجػازي احمػد الالػاا ، دار الكتػب العمميػال ، طٛ٘٘بػف موالػى بػف عمػراف العمرانػك )ت:

 (.ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٜـ )ٕٕٓٓ
يف ابػػػػػػػك محمػػد بػػف ةدامػػػػػال المادالػػػػػػك الحنبػمػػػك ،تحايؽ:ابػػوأدريس الكػػػػػػػا ك  ػػك  اػػه اممػػاـ احمػػد بػػف حنبػػؿ ،تػػأليؼ:مو ؽ الػػد (ٗ)

(.مطالػب أولػػػػك النهػى  ػػػك شػرح ىايػال المنتهػى ،تأليؼ:الشػيب ٜٗ/ٖـ)ٕٗٓٓ-هػػ ٕ٘ٗٔمحمد بف عبػداللتاح ،دار العايػدة، 
ات المكتػػػب امالػػػةمك مصػػػطلى الالػػػيوطك الرحيبػػػانك ،وتجريػػػد زوا ػػػد ال ايػػػال والشػػػرح ،تأليؼ:الشيػػػػب حالػػػف الشػػػطك ،منشػػػور 

هػػ(، الناشػر :مؤالالػػػػال الرالالػػػػال ٖٙٚ(، اللروع ،تأليؼ:المحدث شمس الػديف محمػد بػػف ملمػن المادالػك )ت:ٕٔٙ/٘بدمشؽ،)
(. ا نصػػػػػػػػاؼ  ػػك معر ػػال الػػراجن مػػف ال،ػػةؼ، تػػأليؼ: عػػة  الػػديف ابػػك ٖٛٛ/ٛـ )ٖٕٓٓ-هػػػ ٕٗٗٔ،  ٔ،دار المؤيػػد ،ط

(.كشػػػػػػػاؼ ٖٛٗ/ٛـ)ٜٙ٘ٔ-هػػػ ٖ٘ٚٔ، ٔ(،تحايؽ:محمػػد حامػػػػػد اللاػػك،ط٘ٛٛي الحنبػػػػػػمك)ت:الحالػػػػف بػػف الػػميماف المػػػرداو 
هػػ،تحايؽ: محمػد أميػػف ٙٓٗٔالانػػػػػػاع عمػػػػى متػف ا ةنػػػػػػػاع،تأليؼ:منصػػور بف يونس بف ادريس البهوتػػػك  رغ مف تأليله الػنال

 (.ٚٙٔ/ٗـ )ٜٜٚٔ-هػ ٚٔٗٔ، ٔلبناف(،ط -الاناوي ،الناشر:عالـ الكتب )بيروت
هػػػ(، الناشػػر: دار ٓٗٛالبحػػر الز،ػػػػار الجػػامع لمػػذاهب اممصػػػػار، تػػأليؼ: المهػػدي لديػػػف اهلل بػػف يحيػػى بػػف المرتػاػػػى )ت:(٘)

 (.ٕٖٔ/ٗـ )ٕٔٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔلبناف(،ط -الكتب العمميال)بيروت
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 :  القول الثاني
              (ٔ)و اللتيػػػػػػا عنػػػػػد متأ،ػػػػػػػػػػري الحنليػػػػػػاليجػػػػػوز العػػػػػػزؿ عػػػػػف الحػػػػػػرة ب يػػػػػػر إذنػػػػػػػػها ، وهػػػػػػ    

 . (ٖ)وروايال لمحنابمال (ٕ)ووجه لمشا عيال
 القول الثالث : 

وعمػػر روي ذلػػؾ عػػف ابػػك بكػػر  يكػػر  العػػزؿ عػػف الحػػرة بسذنهػػا إم اف يكػػوف لحاجػػال ،   
وروايػال عنػد  (٘)وأياػػػػَا هػو المػذهب عنػد الشػا عيال  (ٗ)()وعمك وابف مالعود وابف عمػر

 .(ٙ)الحنابمال
 القول الرابع : 

ويحػػـر العػػزؿ عػػف الحػػرة مطماػػَا، الػػوا  راػػيت او لػػـ تػػرض وهػػػو مػػذهب ابػػف حػػـز     
الجواز أدلػػال الاػػا موف بػػػ .(ٜ)لػػدى الحنابمػػػال وروايػػػال مرجوحػػال(ٛ)وبعػػض الشػػا عيال(ٚ)الظػػاهري

 . كراهال بسذف الزوجال أو بدوف إذنهاالوا  كاف الجواز مطماَا أو مع ال

                                                           

 (.ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗرد المحتار  بنعابديف:)(ٔ)
هػػ(  ػك شػرح منظمػال البهجػػػال الورديػال لامػػػػػػػاـ عمػر بػف ٕٜٙكريػا بػف محمػد األنصػاري )ت:شرح البهجػال الورديػال ، تػأليؼ: ز (ٕ)

هػػ( وحاشػيال ابػف الااالػػػػـ ٕٖٙهػػ( ، ومعػػػه حاشيػػػػال الشػيب عبػدالرحمف الشربيػنػػػك )ت:ٜٗٚمظػلػر بػف عمػر ابػف الػوردي )ت:
 (.  ٗٚٗ/ٚـ ، )ٜٜٚٔ-هػ ٛٔٗٔ، ٔلبناف(، ط -هػ(،دار الكتب العمميال،)بيروتٕٕٜالعبادي)ت:

 (.ٖٛٗ/ٛ(،ا نصاؼ لممرداوي:)ٖٛٛ/ٛاللروع  بنالملمن:)(ٖ)
 (.ٓٓٙ/ٜ(الم نك  بف ةدامال:)(ٗ
( ، رواػػال الطػػالبيف وعمػػدة الملتػػػيف، ٖٙ٘/٘(،شػػرح صػػحين مالمػػػػػـ لمنػػووي :)ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٙأالػػنى المطالػػب لألنصػػاري :)(٘)

 (.ٕ٘ٓ/ٚـ،)ٜٜٔٔ-هػ ٕٔٗٔ، ٖتأليؼ: زهير الشاويش ، الناشر:المكتب ا الةمك ،ط
 (.ٜٗ/ٖ( ، الكا ك  بف ةدامال :)ٓٓٙ/ٜالم نك  بف ةدامال: )(ٙ)
، ٔهػػ( ،تحايؽ:محمػد منيػػػر الدمشػاك ،طٙ٘ٗ(المحمى باآلثار ،تأليؼ:محمد عمك بف احمد بػف الػعيد بػف حػـز األندلالػك )ت:(ٚ

 (.ٔٚ/ٓٔاألزهر( ،) -هػ ،المطبعال المنيريال )مصرٕٖ٘ٔ
(، البياف  ك  اه امماـ الشا عك ، تأليؼ: يحيى بف ابػػك ال،يػريف بالػػػػاـ بػػف االػعد بػف عبػداهلل بػف ٘ٚ/ٛٔ:)المجموع لمنووي (ٛ)

هػػػ(، تحايػػؽ: د.احمػػد حجػػازي احمػػد الالػػػاا ، النػػػػاشر: دار الكتػػب العمميػػػػال ٛ٘٘محمػػد بػػف موالػػى بػػف عمػػراف العمرانػػك )ت:
 (.ٜٖٛ/ٜحجر العالاةنػػك: )(،  تن الباري  بف ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٜـ، )ٕٕٓٓ-هػ ٖٕٗٔ، ٔ،ط

(، منتهػػى امرادات  ػػك جمػػػػع المانػػػػع مػػػػػػػع التنػايػػػن والزيػػادات، ٖٛٗ/ٛ(،ا نصػػاؼ لممػػرداوي:)ٖٛٛ/ٛاللػػروع  بػػف الملمػػن:)(ٜ)
 هػ(مػػػع حاشػيال المنتهػى لعثمػاف بػف احمػدٕٜٚتأليؼ: تاك الديف محمد بف احمػد اللتػوحك الحنبمػك الشػهير بسبػػف النجػار )ت:
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 -:الالنال النبويالإالتدؿ هؤم  ب
كّنػا نعػزؿ عمػى عهػد رالػوؿ  حديث جابر بػف عبػداهلل )راػك اهلل عنهمػا( ةػاؿ: )) -ٔ

لػػو كػػػػػػػػػاف شػػي َا  ))ةػػاؿ الػػلياف::و ػػك روايػػال لمالػػمـ  (ٔ)و الاػػرآف ينػػزؿ (( ()اهلل 
 مػػػـ  ()ف(( و ػػػك للػػػػػظ آ،ػػػػػػػػػػػر:)) بم  ذلػػػؾ النبػػػك آه لنهانػػػا عنػػػه الاػػػر ينهػػػى عنػػػ
 .(ٕ)ينهنا(( 
 وجػػػػػػػػػػػػػه الدملػػػػال:

واالػتمرارهـ عمػػى  ()اف  ػك عػزؿ الصػػحابال )راػك اهلل عنهـ(عمػى عهػػد رالػوؿ اهلل    
العػػزؿ  ذلػػؾ أثنػػا   تػػرة التشريػػػػػع ، دوف اف يػػرد نهػػػػك عػػف ذلػػؾ ، كػػؿ ذلػػؾ يػػدؿ عمػػى اف

 .(ٖ)جا ز
 اػػاؿ :  ()حػػديث جػػابر بػػف عبػػداهلل )راػػك اهلل عنهمػػا( ةػػاؿ : الػػأؿ رجػػؿ النبػػك -ٕ

:))إّف ذلػؾ لػػػف يمنػع ()إّف عندي جاريػػػال لػك وأنػا اعػزؿ عنهػا،  اػاؿ رالػوؿ اهلل 
شػي َا اراد  اهلل (( ةػػاؿ:  جػػػػا  الرجػػػػػؿ  اػاؿ يارالػػوؿ اهلل ، اف الجاريػػال التػػػػػػك كنػػت 

 (ٗ)(: ))أنا عبداهلل ورالوله( ()لؾ حممت،  اػػػػػػاؿ ذكرتهػػػا 
 اػػاؿ: اف لػػك جاريػػال  ()و ػػك روايػػال ةػػاؿ: جػػا  رجػػؿ مػػف األنصػػار إلػػػػػػػػى رالػػوؿ اهلل    

إعػزؿ عنهػا إف شػ ت  سنػه الػيأتيها مػا ةػدر  اطوؼ عميها ، وانا اكر  اف تحمؿ  اػاؿ : ))

                                                                                                                                                                          

، ٔلبنػاف( ، ط -هػ(،تحايؽ: د.عبداهلل عبدالمحالػػػػف التركػػػػك، الناشػر: مؤالالػال الرالػالال،)بيروتٜٚٓٔالعيد النجػػػػػػدي)ت:بف 
 (.ٜٚٔ/ٗـ، )ٜٜٜٔ-هػ ٜٔٗٔ

(صػحين الب،ػػاري لامػػاـ ابػػك عبػداهلل محمػػد بػػف إالػػماعيؿ بػف ابػػراهيـ بػػف بردزبػػه الجعلػك الب،ػػاري، أعتنػػى بػػه :ابػػو (ٔ
بػػػػػاب العػزؿ ،رةػـ  –ـ، كتػاب النكػاح ٖٕٓٓ-هػػ ٖٕٗٔ، ٔلجميؿ ، الناشػر: مكتبػال الصػلا، طعبداهلل محمود بف ا

 (.ٚٛ٘/ٕ، ) ٕٚٓ٘الحديث: 
 (.ٕٗ٘،)ٕٗ٘،ٔٗ٘باب حكـ العزؿ ، رةـ الحديث:  –كتاب النكاح  أ،رجه مالمـ ،(ٕ)
 (.ٕٙٔ/ٙ): ( البؿ الالةـ لمصنعانك(ٖ
 (.ٓٗ٘،)ٜٖٗٔ، رةـ الحديث:  باب حكـ العزؿ –( أ،رجه مالمـ ، كتاب النكاح (ٗ
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))ةػد أ ،برتػؾ ) :ةػد حممػت ، ةػاؿ ) لها (( ةاؿ  مبث الرجؿ ثـ أتا   اػاؿ : اف الجاريػال
 .(ٔ)ما ةدر لها((  ابأنه اليأتيه

 وجػػػػػػػػػػػػػػه الدملػػػال
(( دليػػؿ عمػػى األذف لػػػػػػه  ػػك العػػزؿ وكػػؿ هػػذا  إعػػزؿ عنهػػا إف شػػ ت : )) ()ةولػػه    

 .(ٕ)يدؿ عمى الجواز
هلل ( ةاؿ ))أصبنا الػبيَا ،  كنػا نعػزؿ  الػألنا رالػوؿ احديث ابك العيد ال،دري ) -ٖ

( ةالهػػػا ثةثػػػَا ،مػػػا مػػػف نالػػػمال كا نػػػػػػال إلػػػى يػػػـو )) (  اػػػاؿ )) أو انكػػػـ لتلعمػػػوف ا
وعنػػد مالػػمـ ))م عمػػيكـ اف م تلعمػػوا ذاكػػـ ،  سنمػػا  (ٖ)الايامػػال إم وهػػك وكا نػػال(( 

 . (ٗ)هو الادر(( 
 وجػػػػػػػػػػػػػه الدملػػػػال

ى ،ماها مبد اف ي،ماهمػا معنا  معميكـ ارر  ك ترؾ العزؿ ألف كؿ نلس ةدر اهلل تعال
الوا  عػزلتـ اـ م، ومػا م ياػدر ،ماهػا مياػع الػوا  عػزلتـ أـ م ،  ػة  ا ػدة  ػك عػزلكـ ، 
 ػػسف كػػاف اهلل تعػػالى ةػػدر ،ماهػػا الػػباكـ المػػا   ػػة ينلػػع حرصػػكـ  ػػك منػػػػع ال،مػػؽ ، وهػػذا 

 .(٘)يدؿ عمى انه لـ ينههـ عف العزؿ  كاف جا زاً 

                                                           

(، الػػػػنف ابػػػػػػػػك داود،تػػػػأليؼ:     ٓٗ٘،)ٜٖٗٔبػػػػاب حكػػػػـ العػػػػزؿ ،رةػػػػـ الحػػػػديث:  –أ،رجػػػػه مالػػػػمـ ، كتػػػػاب النكػػػػاح (ٔ)
هػػ(،إعداد وتعميػؽ: عػزت عبيػد ٕ٘ٚا مػاـ الحا ظ المتاف ابك داود الميماف بػف األشػعث الالجالتػػػػانك األزدي )ت:

بػػػاب ماجػػػا   ػػػك العػػػزؿ  رةػػػـ الحػػػديث:  –ـ ، دار الم نػػػك(، كتػػػاب النكػػػاح الػػػدعاس، وعػػػادؿ الالػػػيد،)دار ابػػػف حػػػز 
ٕٖٔٚ (،ٕ/ٖٗٓ.) 

 (.ٜٙ/ٛ( نيؿ األوطار لمشوكنك : )(ٕ
 (.ٚٛ٘/ٕ، ) ٕٓٓٔ٘باب العزؿ رةـ الحديث :  –أ،رجه الب،اري ، كتاب النكاح (ٖ)
 (.ٓٗ٘)،  ٖٛٗٔباب حكػـ العزؿ رةػػـ الحديث:  –أ،رجه مالمـ ،كتاب النكػػػػػػاح (ٗ)
 (.ٖٚ٘/٘(، شرح صحين مالمـ لمنووي: )ٜٖٔ/ٜ) :(ينظر:  تن الباري  بف حجر العالاةنك(٘
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(  اػػاؿ: يارالػػوؿ اهلل إنػػك رجػػَة جػػا  النبػػك ) ( : أفحػػديث االػػامال بػػف زيػػد ) -ٗ
( :)) لػـ  تلعػؿ ذلػؾ ا((  اػاؿ الرجػؿ اعزؿ عػف أمرأتػك ،  اػاؿ لػه رالػوؿ اهلل )

لػػػو كػػػاف اػػػارَا  (((:: اشػػػلؽ عمػػػى ولػػػدها أو عمػػػى أومدهػػػا ،  اػػػاؿ رالػػػوؿ اهلل )
(( ، وةاؿ  زهير  ك روايته  )) إف كاف لػذلؾ   ػة. مػا اػاَر : ارا  ارس والرـو

 ))  . (ٔ)ذلؾ  ارس وم الرـو
 وجػػػػػػػػػػػه الػدملػػػػػال 
( : ))لـ تلعؿ ذلؾا(( يدؿ عمػى عػدـ تحريمػه ولػو كػاف حرامػَا لمنػػػػعه  إف الؤاؿ النبك )

عنػػد وجػػود الحاجػػػػػال  المعتبػػرة الصحيحػػػػػػال ومكروهػػَا عنػػد  مػػف  عمػػه ،  كػػاف العػػزؿ جا ػػػػػزاً 
 .(ٕ)بشكؿ عاـ عدمها،  دؿ الحديث عمى جواز العزؿ 

( أف رجػػًة ةػػاؿ : يارالػػوؿ اهلل ، إف لػػك جاريػػال وأنػػا عػػف ابػػك الػػعيد ال،ػػدري ) -٘
اعزؿ عنهػا ، وأكػر  اف تحمػؿ ، وانػا اريػػػد مػا يريػد الرجػاؿ  ، وأف اليهػػػػػػود تحػدث 

ةػػػاؿ:)) كػػػذبت اليػػػػػػهود ، لػػػػو أراد اهلل اف ي،ماػػػػه مػػػػػا  (ٖ)اف العػػػزؿ مػػػوؤدة ص ػػػػػػرى
 .(ٗ)ر ه ((االتطػػػعت اف تص

 
                                                           

 (.ٖٗ٘،) ٖٗٗٔباب جواز ال يمال  وكراهال العزؿ، رةـ الحديث:  –أ،رجه مالمـ ،كتاب النكاح (ٔ)
 (.ٗٓٚ(األحكاـ المتصمال بالعاـ وامنجاب لالارة الهاجري)(ٕ
حيػػػػال  وكانػت العػرب تلعمػػػه ،شػيال األمػةؽ ، وربمػػػػػا  عمػو  ،ػوؼ العػػار ، و المػوؤدة: (الػوأد: هػو د ف البنػت وهػك (ٖ

 (.ٕٖٙ/٘البنت المد ونال حيال ، وةيؿ الميت موؤدة ألنها تثاؿ بالتراب ،)ينظر شرح مالمـ لمنػػػووي
ػػػػف الكبػػػرى، تػأليؼ: (،الالنػػػػٖٔٗ/ٕ،) ٖٔٚٔبػاب مػا جػا  بػالعزؿ، رةػـ الحػديث: –أ،رجه ابػو داود،كتػاب النكػاح (ٗ)

هػػ(، تحايػؽ: محمػد عبػد الاػادر عطػػػػا ، دار الكتػب ٛ٘ٗا ماـ ابك بكػر احمػد بػف الحالػيف بػف عمػك البيهاػك )ت:
 ٖٗٔٗٔبػػػػػػػػػاب العػػػػػػػزؿ، رةػػػػػـ الحػػػػػديث  –ـ، كتػػػػػاب النكػػػػػاح ٖٕٓٓ-هػػػػػػ ٕٗٗٔ، ٖلبنػػػػػاف( ط -العمميػػػػػال )بيػػػػػروت

كثيػر ،  ايػؿ عػف يحيػى، عػف محمػد بػف عبػد الرحمػػػػف بػف (.ةاؿ المنذري:ا،تمؼ  يه عمى يحيى بف ابك ٖ٘ٚ/ٚ)
ثوباف ،عف جابر بف عبداهلل ، وا،رجه النالا ك مف حديثه ، وةيؿ  يه ر اعػال ، وةيػؿ عػف ر اعػال ، وةيػؿ عػف ابػك 

 المطيع عف ر اعال ، وةيؿ  يه عف ابك ر اعال. 



 44  
 

     

   
 

 وسائــــل منـع الحمـل
 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،

 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 وجػػػػػػػػػػػػه الػدملػػػػػػال
( ةػػػوؿ اليهػػػود بػػػأف العػػػزؿ مػػػوؤدة صػػػ رى وعػػػدـ نهيػػػه لمالػػػا ؿ،  يػػػه اف تكػػػذيب النبػػػك )

 .  (ٔ)دملال وااحال عمى جواز العزؿ ، إذ الوأد محـر
      (  اػػػاؿ : (  ةػػػاؿ : ذكػػػر العػػػزؿ عنػػػد رالػػػوؿ اهلل )عػػػف ابػػػك الػػػعيد ال،ػػػدري ) -ٙ

ـَ يلعػؿ ذلػػؾ احػدك ))  أنػه ليالػػت  ((  ولػػـ ياػؿ  ػة يلعػػؿ ذلػؾ أحػػدكـ   )) ـ اولػ
 .(ٕ)نلس م،موةال إم اهلل ،الاها(( 

 وجػػػػػػػػػه الػدملػػػػال
م  ( والؤالػػػػػػػه عػػػف الػػػبب العػػػزؿ  يػػػه دملػػػػػال عمػػػػػػى عػػػػػدـ النػهػػػػػك مطماػػػًا،إالتلهامػػػػػػػه ) وا 

 .(ٖ)لصرح بالتحريـ
( اف يعػزؿ عػف الحػرة إم ) (ةاؿ :نهػى رالػوؿ اهللحديث عمر بف ال،طاب ) -ٚ

 .(ٗ)بسذنها
 

 
                                                           

 (.ٜٛ/ٛ) :شوكانك (،نيؿ األوطار لمٖٜٖ-ٕٜٖ/ٕ(ينظر:  تن الباري  بف حجر العالاةنك: )(ٔ
 (.ٔٗ٘،  )ٖٛٗٔباب حكـ العزؿ ، رةـ الحديث:  –(أ،رجه مالمـ ، كتاب النكاح (ٕ
 (.ٗٓٚ(،األحكاـ المتصمال بالعاـ وا نجاب لالارة الهاجري :)ٜٖٔ/ٜ(ينظر:  تن الباري  بف حجر العالاةنك: )(ٖ
 -هػػػػ(، دار المعر ػػػال )بيػػػروتٖٛٔٔ(الػػػنف ابػػػف ماجػػػال بشػػػرح ا مػػػاـ ابػػػك الحالػػػف الحنلػػػك المعػػػروؼ بالالػػػندي )ت:(ٗ

(،مالػػند األمػػاـ احمػػد ٜٖٖ/ٕ،)ٕٜٛٔبػػاب العػػزؿ، رةػػـ الحػػديث: -ـ، كتػػاب النكػػاح ٕٓٓٓهػػػ ٕٓٗٔ، ٖلبنػػاف(،ط
هػػػ( شػػارؾ  ػػك التحايؽ:شعيباألرنػػػػوؤط ،محمػػد نعػػيـ الارةوي،عػػادؿ مرشػػػػػػػد ،ابػػراهيـ الزيبػػؽ ٕٔٗ-ٗٙٔبػػف حنبػػؿ )

-هػػػػػػػػ ٜٕٗٔ، ٕلبنػػػػػػػاف(ط -راط، مؤالالػػػػػػػال الرالالػػػػػػػػػػػػػال ،)بيػػػػػػػروت،محمػػػػػػػد راػػػػػػػواف العرةالوالػػػػػػػك ، كامػػػػػػػػػػػؿ ال،ػػػػػػػ
(. و يه ابف لهيعػال وهػو اػعيؼ ، ينظػر : تم،ػيص الحبيػر  ػك ت،ػريج احاديػػث الرا عػػك الكبيػر، ٜٖٖ/ٔـ)ٕٛٓٓ

هػػ(، ٕ٘ٛتأليؼ:شهاب الديف ابك اللاؿ احمد بف عمػك بػف محمػد ابػف الحجػر الكنػانك العالػاةنك الشػػػػا عك )ت:
، ٕلبنػػاف( ط -ادؿ احمػػد عبػػدالوجود، الشػػيب عمػػك محمػػد معػػوض ، دار الكتػػب العمميػػػػػػػػال )بيػػروتتحايؽ:الشػػيب عػػ

 (.ٓٓٗ/ٖـ ،)ٕٙٓٓ-هػ ٕٚٗٔ
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 وجػػػػػػػػػه الػػدملػػػػال
أف الحػػديث نػػص  ػػػػك النهػػك عػػف العػػزؿ عػػف الحػػرة إم بسذنهػػا ،  كػػػػاف أذنهػػػا معتبػػرًا ،   

 .  (ٔ)ودّؿ ذلؾ عمى جواز العزؿ مف حيث المبدأ
(  ػػػك ، أ،ػػػت عكاشػػػال ةالػػػت :حاػػػرت رالػػػوؿ اهلل ) (ٕ)عػػػف جذامػػػال بنػػػت وهػػػب -ٛ

وهػػػو ياػػػوؿ : ))لاػػػد هممػػػت أف انهػػػى عػػػف ال يمػػػال ،  نظػػػرت  ػػػك الػػػرـو  أنػػػاس ،
و ػػارس ، ػػسذا هػػـ ي يمػػوف أومدهػػـ ،  ػػة ياػػر اومدهػػـ ذلػػؾ شػػي ًا((.ثـ الػػألو  عػػف 

( : ))ذلػػؾ الػػوأد ال،لػػك(( ،زاد عبيػػد اهلل  ػػك حديثػػه العػػزؿ ا  اػػاؿ رالػػوؿ اهلل )
ذا الموؤدة ال مت ((  .  (ٗ()ٖ)عف المارئ وهك : ))وا 

 ػػػػه الػػػدملػػػػػػػػالوجػػػػ
 هػو  (٘)(: ))ذلػؾ الػوأد ال،لػك(( يػدؿ عمػى كراهػال العػزؿ كراهػال تنزيػهأف ةوؿ النبك )  

إذف يجوز وذلؾ  ألف العزؿ لػيس وأدًا حايايػًا لعػدـ تحايػؽ الحيػػػػاة الجنينيػال  ػك النطلػال ، 
نما  يػه ةطػع لمنالػؿ  حالػب ، وةػد اتلػؽ عمػر وعمػك )راػػػػك اهلل عنهمػا( عمػ ى أنهػا م وا 

: حتػػى تكػػوف مػػف الةلػػػػػػػال مػػف طػػيف ،ثػػـ (ٙ)تكػػوف مػػوؤدة حتػػى تمػػر عميهػػا التػػارات الالػػبع

                                                           

 (.٘ٓٚ(األحكاـ المتصمال بالعاـ وا نجاب لالارة الهاجري)(ٔ
(ةيػػؿ: انهػػا أ،ػػت عكاشػػال عمػػى ةػػوؿ مػػف ةػػاؿ انهػػا جذامػػال بنػػت وهػػب بػػف محصػػف، وةيػػؿ: هػػك ا،ػػت رجػػؿ ياػػاؿ لػػه (ٕ

 (.ٖٔٙ/٘)  :كاشال بف وهب ليس بعكاشال بف محصف المشهور.ينظر: شرح صحين مالمـ لمنوويع
 (.ٛالورة التكوير:)(ٖ)
 (.ٕٗ٘،)ٕٗٗٔبػػاب جواز ال يمػػال وكراهػػػػال العزؿ، رةػػػـ الحديث: –أ،رجػػػػه مالمـ ، كتػػاب النكاح (ٗ)
مع المنع عف اللعػؿ بػدليؿ ظنػك، وةيػؿ هػو الػذي لػيس (المكرو  تنزيهًا:هو اللعؿ الذي يكوف تركه اولى مف  عمه ، (٘

 يػػه صػػي ال لنهػػك صريحال.ينظر:شػػرح التمػػوين عمػػى التواػػين لمػػتف التناػػين  ػػك اصػػػػوؿ اللاه،تأليؼ:العػػػػػد الػػديف 
-هػػػػػػػػ ٙٔٗٔلبنػػػػػػػاف(،  -مالػػػػػػػعود بػػػػػػػف عمػػػػػػػر التلتػػػػػػػػػػازانك، تحايؽ:زكريػػػػػػػاعميرات، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػال،)بيروت

لبنػػاف(  -والتحبيػر  ػك عمػػـ اصػوؿ اللاػه ،تػأليؼ:ابف اميػػر الحػاج ، دار اللكػر، )بيػروت(.التاريػر ٕٓ/ٔـ،)ٜٜٙٔ
 (.ٜٔٔ/ٕـ،)ٜٜٙٔ-هػ ٚٔٗٔ

 (.ٜٔ/ٔ(التارات: جمع تارة ، وهك تارة بعد تارة أي: مرة بعد مرة. م،تار الصحاح لمرازي: )(ٙ
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تكػػوف نطلػػال ، ثػػـ تكػػوف عماػػال، ثػػـ تكػػوف ما ػػػال،ثـ تكػػوف عظامػػػػػًا ، ثػػـ تكػػوف لحمػػًا، ثػػـ 
 .(ٔ)تكوف ،ماًا آ،ر

ػػػػك (  ػك الصػحيحيف وحػديث ابػأدلال الجػواز مطماػًا:  اػد ثبػت  منهػا حػديث جػابر )   
العيد ال،دري : ))كذبت اليهود...(( ، أما مف ةاؿ بالجواز مػع الكراهػال  مػػػػػه حػديث ابػك 

مػػػا  ( : ))م عمػػيكـ أف متلعمػػوا...(( وهػػو داؿ عمػػى الكراهػػال وأنػػػػه: ))الػػعيد ال،ػػدري)
مػػف نالػػمال كا نػػال إلػػى يػػـو الايامػػال إم وهػػك كا نػػال(( ، وحػػديث أالامػػػػػػال بػػف زيػػػػػػد )رض اهلل 

(( يػػػدؿ أياػػػًا عمػػى الجػػػواز المنػػػوط بالػػػبب او حاجػػػال ، ومػػػا  لػػػو كػػػاف اػػػاراً  : ))عنهمػػا(
 .(ٕ)عداها  هو مكرو 

أمػػػػػػا مف اشترط إذف الحػرة  (ٖ)وألف مف العزؿ تاميؿ النالؿ  وةطع المػػذة عف الموطو ة   
( ، وألف المػػرأة لهػػا حػػؽ  ػػك الولػػد، ذلػػؾ اف الػػوط   عنػػد  حػػديث عمػػر بػػف ال،طػػاب )

 .(ٗ)البب لحصوؿ الولد ،  كاف الببًا للوات حاها عف انزاؿ
    وأمػػا مػػف ةػػاؿ بػػالجواز دوف إذف الحػػرة ،  عمػػؿ ذلػػؾ بػػال،وؼ عمػػى الولػػد مػػف  الػػػػػػػػػاد    

 .(٘)الزماف ، أو أي البب آ،ر  الااط إذنها
 

                                                           

مؾ األزدي الحجػػػري المصػػػري ينظر:شػػػرحمعانك اآلثػػػار  لامػػػاـ أبػػػك جعلػػػر احمػػػد بػػػف محمػػػد الػػػةمال بػػػف عبػػػدالم(ٔ)
هػػػػػ(، ،ػػػػرج أحاديثػػػػه وواػػػػع حواشػػػػيه : ابػػػػراهيـ شػػػػمس الديػػػػػػػف ، دار الكتػػػػب العمميػػػػػػػػال ٕٖٔالطحػػػػاوي الحنلػػػػك)ت:

(.ينظر: زاد المعاد  ك هدي ،ير العباد  بػف الاػيـ الجوزيػال ، ٜٖٛ/ٕـ)ٕٔٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔلبناف( ط -)بيروت
، ٖلبنػاف(، ط -وعبدالاادر األرنػوؤط ، مؤالالػال الرالػالال )بيػروتحاؽ نصوصه و،رج أحاديثه: شعيب األرنوؤط ، 

 (.ٖٖٔ/٘ـ )ٜٜٛٔ-هػ ٜٔٗٔ
 (.ٙٓٚاألحكاـ المتصمال بالعاـ وا نجاب )(ٕ)
 (.ٓٓٙ/ٕ(الم نك  بنادامال : )(ٖ
 (.ٕٗ٘/ٕ(بدا ع الصنا ع لمكاالانك :)(ٗ
 (.ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗ(رد المحتار  بنعابديف : )(٘
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 وسائــــل منـع الحمـل
 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،

 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 أدلال الاا موف بالتحريـ مطماًا وهؤم  يمثمهـ أبف حـز الظاهري
 : بالسنة النبوية وقد أستدلوا

 .(ٔ)حديث جذامال بنت وهب عند مالمـ : ))ذلؾ الوأد ال،لك(( -ٔ
 وجػػػػػػه الدملػػػػػػػػػػػػال

( بػػػػأف العػػزؿ وأدًا دملػػال عمػػى التحػػريـ حيػػث العػػزؿ يمنػػػػػع أصػػؿ إف  ػػك تبيػػاف النبػػك)  
النالؿ، والوأد ينهك وجود  ، لذا  اػد اشػتركا  ػك الااػا  عمػى النالػؿ ، ومػػػف المعمػـو اف 

 صػػػن اف ،بػػػر جذامػػػال بػػػالتحريـ هػػػو الناالػػػب لجميػػػع  ـ  يكػػػوف العػػػزؿ كػػػذلؾ .راالػػػوأد حػػػ
( إذ ا،بػػػػر انػػػػه الػػػػوأد ال،لػػػػك والػػػػوأد محػػػػـر  اػػػػد نالػػػػب ا باحػػػػات المتادمػػػػال ألف النبػػػػك)

ا باحات  المتادمال بيايف ،  مػػػػف ادعى اف تمؾ ا باحال المنالو،ال ةػد عػادت واف النالػب 
 .(ٕ)المتياف ةد بطػػؿ  اد أدعػػى الباطؿ

 واستدلوا بآثار الصحابة:
االػػتدّؿ ابػػف حػػـز )رحمػػه اهلل( بمػػا ثبػػت عنػػد  عػػف عمػػر وعثمػػاف ،وابػػف مالػػعود،  -ٕ

ويزيد بف طاوس إنهـ كانوا  ينكروف العزؿ ، وأياًا مػا روي عػف ابػػف عمػر كػاف 
 .  (ٖ)م يعزؿ ، وةاؿ: لو عممت احدًا مف ولدي يعزؿ لنكمته

 :ويجاب عمى ىذه االستدالالت بما يمي
أوًم: أما عف حديث جذامال  اد ذكػػػػر العمما   يه عدة وجو  لمجمع بينػػػه وبيػػػف األحاديػث 
الالػػاباال المليػػدة لاباحػػػػال ، لعػػّؿ  أهمهػػا وأومهػػا بامعتبػػار اف حػػديث جذامػػال هػػذا يحمػػؿ 

                                                           

 (.ٕٗ٘، ) ٕٗٗٔباب جواز ال يمال وكراهال العزؿ، رةـ الحديث:– ( أ،رجه مالمـ ، كتاب النكاح(ٔ
 (.ٜٛ/ٛ( ، ينظر : نيؿ األوطار لمشوكانك: )ٔٚ/ٓٔ(ينظر:المحمى باآلثار  بف حـز : )(ٕ
ٖ)( :  (.ٕٚ-ٔٚ/ٓٔ(ينظر: المحمى باآلثار  بف حـز
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 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

الّنهػػك  يػػه عمػػى كراهػػال التنزيػػه، ويحمػػؿ األذف الػػوارد  ػػك امحاديػػث األ،ػػرى عمػػى عػػدـ 
 .(ٔ)،  يكوف الادر المشترؾ  ك دملػػػال األحاديث الم،تملػػال كمػه هو كراهال التنزيهالحرمػػال 

( : ))انػػه الػوأد أما التعارض  ك تكذيبػه لميهػود بأنهػا المػوؤدة الصػ رى ، وةولػه )     
ال،لػػك(( ،  يػػزاؿ هػػذا التعػػارض بػػأف اليهػػود كانػػت تاػػوؿ أف العػػزؿ م يكػػوف معػػه حمػػؿ 

(: ))لػػػػو اراد اهلل اف ي،ماػػػػه مػػػػا (  ػػػػك ذلػػػػؾ بػػػػدليؿ ةولػػػػه)هلل)أصػػػػًة ، كػػػػذبهـ رالػػػػوؿ ا
االػػػػػتطعت اف تصػػػػػر ه(( أمػػػػػا ةولػػػػػه : ))انػػػػػه الػػػػػوأد ال،لػػػػػك(( ،  أنػػػػػػه لػػػػػـ يمنػػػػػع الحمػػػػػػؿ 

،ولمااعػدة امصػوليال إعمػاؿ الػدليميف اولػى مػف  بالكميالكترؾ الوط  ،  سنه مؤثر  ك تاميمه
 .(ٖ)(ٕ)اهماؿ احدهما 

ينكػػروف العػػزؿ  يجػػاب  اروي عػػف كثيػػر مػػف الصػػحابال انهػػـ كػػانو ثانيػػًا: أمػػا االػػتدمله بمػػا 
ف  عنه بأف انكارهـ هذا  ك ماابؿ أحاديث كثيرة صريحػػال ووااػحال  ػػك إباحػال العػزؿ ، وا 
انكػػارهـ و كراهيتهػػػػػػـ  لمعػػزؿ مياطػػع بأنػػه لمتحريػػػػػـ بػػؿ يحتمػػؿ انهػػـ كانػػػػػػوا يػػروف الكراهػػال 

ؿ األوؿ  ػػك ا الػػةـ الػػذي كػػػاف يالػػموا دا مػػًا إلػػى مػػا التنزيهيػػال ، ،صوصػػػػػًا وأنهػػـ الرعيػػػ
 .(ٗ) يه معنى الكراهػال هػو األ اػؿ واألمثؿ  يتجنب ما

 
 
 

                                                           

ال المػػػؤتمر ا الػػػةمك بجػػػدة (، مجمػػػال مجمػػػع اللاػػػه ا الػػػةمك التػػػابع لمنظمػػػٖٙ٘/٘(ينظػػػر: شػػػرح مالػػػمـ لمنػػػووي: )(ٔ
 (.ٗٓٔ/٘،مالألال تحديد النالؿ وتنظيمه لمدكتور محمد العيد البوطك، )ع

(، التمهيػػػػد  ػػػػك ت،ػػػػريج اللػػػػروع عمػػػػى الصػػػػوؿ ، ٛٔٔ/ٔ(شػػػػرح التمػػػػوين عمػػػػى التواػػػػين لمػػػػتف التناػػػػين لمتلتػػػػازانك:)(ٕ
، ٔلبنػػػاف(، ط -يػػػروت تأليؼ:عبػػػدالرحيـ بػػػف الحالػػػف امالػػػنوي، تحايؽ:د.محمػػػد حالػػػف هيتػػػو، مؤالالػػػال الرالػػػالال )ب

 (.ٜٓٗ/ٔهػ )ٓٓٗٔ
 (.ٕٖٔ/٘الايـ: ) المعاد بف (زاد(ٖ
 (.ٛٓٚ( ينظر: األحكاـ المتصمال بالعاـ وا نجاب ومنع الحمؿ لالارة الهجري: )(ٗ
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 وسائــــل منـع الحمـل
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 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 الرأي الراجح:
هػػو الاػػػوؿ بجػواز العػزؿ عػف –واهلل اعػػمػـ  – رجحهوبعد عرانا آلرا  اللاها   الذي ن   

ـ وجود البب معتبر لمعػزؿ  ػسف الزوجال الحرة بسذنها مع الكراهال التنزيهيال الناش ال عف عد
  ة كراهال ، وذلؾ: معتبر)التذكر بعض امالباب محاًا( وجد البب
 لاوة األدلال الااايال بالجواز. -ٔ
لػػػورود األحاديػػػث المشػػػعرة بالكراهػػػال التنزيهيػػػال كتشػػػبيه العػػػزؿ بػػػالوأد ال،لػػػك ،  -ٕ

( لمرجػػػػػؿ : )) ولػػػػػـ تلعػػػػػؿ والؤالػػػػػػػػه ) وتبيػػػػػػػػػػف اف ذلػػػػػؾ لػػػػػف يػػػػػػػرد ةػػػػػدر اهلل،
ف كػػاف يجػػػػوز ذ لػػؾا((، ممػػا يػػدؿ عمػػى اف األولػػى و األحالػػف عػػدـ  عمػػه ، وا 

 .(ٔ)الالكراه عمه مع 
 المطمب الثاني

 ما سوى العزل من وسائل منع الحمل منعًا مؤقتًا الشرع في  حكم
 عند الفقياء القدامى

 ػك  كػا،تة هـ  يهػػػػا وا،تملػواذكر اللاهػػػا  الادامى صػػػورًا لمنع الحمػػػػػؿ ىير العزؿ ،    
 العزؿ ،  كاف عندنا  ريااف:

: يػػػرى جػػػواز االػػػتعماؿ والػػػا ؿ منػػػع الحمػػػؿ ةياالػػػًا عمػػػى العػػػزؿ ،وهػػػو رأي الفريـــق األول
 .(ٗ)، وبعض الحنابمال (ٖ)، وبعض الشا عيال(ٕ)الحنليال

                                                           

 (.ٜٓٚ(األحكاـ المتصمال بالعاـ وا نجاب ومنع الحمؿ لالارة الهاجري: )(ٔ
 (.ٜٕٓ/ٖ ؽ  بف نجيـ: )(، البحر الراٖٕ٘/ٗ) :(رد المحتار بف عابديف(ٕ
نهايػػال المحتػػاج إلػػى شػػرح المنهػػاج ، تػػأليؼ: شػػمس الػػديف محمػػد بػػف ابػػك العبػػاس احمػػد بػػف حمػػزة ابػػف شهػػػػاب الػػديف الرممػػك (ٖ)

هػػػ(، ومعػػه حاشػػيال ابػػك ايػػػػا  نػػور الػػديف الشبراممالػػك ٗٓٓٔالمنػػو ك المصػػري األنصػػاري الشػػهير بالشػػا عك الصػػ ير )ت:
(، حاشيػػػػػال البجػيػرمػػك عمػػػػػى ٖٚٔ/ٚـ )ٖٕٓٓهػػ ٕٗٗٔ، ٖلبنػاف(،ط -الكتػب العمميػػػػػال )بيػروتهػ(، دار ٚٛٓٔالااهري)ت:

هػػػ(، تحايػػؽ: د. نصػػػػر  ريػػد محمػػد واصػػػػؿ ٕٕٔٔال،طيػػب، تػػأليؼ: الميمػػػػاف بػػف محمػػد بػػف عمػػر البجػيػرمػػػك الشا ػػػعػػػك )ت:
 (.٘ٓٗ/ٗملتك الديػػػار المصريال ، المكتبال التوةػيػليال )

هػػ(، تحايػؽ: شػعيب األرنػوؤط ، عمػػر الاّيػاـ ، مؤالالػال ٖٙٚداب الشرعيال ، تأليؼ: عبداهلل محمد ابف ملمن المادالػك )ت:اآل(ٗ)
 (.ٕٙ/ٖـ،)ٜٜٜٔ-هػ ٜٔٗٔ، ٖلبناف( ط -الرالالال )بيروت
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 (ٔ)اللريػػػػؽ الثػػػػانك : يػػػػرى حرمػػػػال االتعمػػػػػػػاؿ والػػػػا ؿ منػػػػػػػع الحمػػػػؿ وهػػػػو مػػػػذهب المالكيػػػػال
 .(ٕ)،وبعض الحنابمال

 أةواؿ اللريؽ األوؿ: الاا ؿ بالجواز:
اف مػػف اةػػواؿ الحنليػػال : جػػا   ػػك حاشػػيال ابػػف عابػػديف : أ،ػػذ  ػػك النهػػر مػػف هػػذا  -ٔ

ومما ةدمػه الشػػػػارح  ػك ال،انيػال والكمػاؿ انػه: يجػوز لهػا الػػػد  ػـ رحمهػا كمػا تلعمػه 
النالػػػا ، م،اللػػػػًا لمػػػا بحثػػػه  ػػػك البحػػػر مػػػف انػػػه ينب ػػػك اف يكػػػوف حرامػػػًا ب يػػػر إذف 

 .(ٖ)لزوج ةياالًا عمى عزله ب ير إذنها  ا
وينب ك اف يكوف الد المرأة  ػـ رحمهػا كمػا تلعمػه النالػا   وجػػا   ك البحر الرا ؽ: 

 .(ٗ)لمنع الولد حرامًا ب ير إذف الزوج ةياالًا عمى عزله ب ير إذنها  
ومػػػف اةػػػواؿ الشػػػا عيال : جػػػا   ػػػك نهايػػػال المحتػػػاج :  أمػػػا مايبطػػػؿ الحمػػػؿ مػػػدة وم  -ٕ

مػػف أصمػػػػػه  ػػة يحػػـر كػػػػما هػػو الظػػاهر ، ثػػـ الظػػاهر انػػه إذا كػػاف لعػػػػػػذر ياطعػػه 
م كر   . (٘)كتربيال ولد لـ يكر  أياًا  وا 

 .(ٙ)وجا   ك حاشيال البجيرمك مثمه
ومػػف اةػػواؿ الحنابمػػػال : مػػا جػػػا   ػػك اآلداب الشػػػرعيال :   صػػؿ  ػػػك ،ػػواص جػػػواز  -ٖ

 ػػك وابػػف منصػػػػػور  د  ػػك روايػػال صالػػػنةطػػع الحػػيض والنالػػؿ بالػػدوا  ، نػػص احمػػ

                                                           

 (.ٖٖٔ/٘(مواهب الجميؿ لمحطاب: )(ٔ
هػػ(، اعتنػى بهػػػػا و،ػػػػرج أحاديثهػا : ٕٛٚك )ت:مجموعال اللتاوى لشيػػػب األالػةـ تاػك الػديف احمػد بػف تيػمػػػيال الحّرانػ(ٕ)

 (.ٖٛٛ/ٙٔـ )ٜٜٛٔ-هػ ٜٔٗٔ، ٔعامر الجزار، وأنور البػػػار، مكتبال العبيكاف ، ط
 (.ٖٕ٘/ٗ( رد المحتار  بف عابديف: )(ٖ
 (.ٕٛٛ/ٖ( البحر الرا ؽ  بننجيـ : )(ٗ
 (.ٖٚٔ/ٚ(نهايػػػػػػال المحتػػػػػاج لمرمػمك : )(٘
 (.٘ٓٗ/ٗيممبجيرمػػػػك: )( حاشيالالبجيرم(ٙ
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المرآة تشرب الدوا  ياطع عنها دـ الحيض انه مبأس بػه إذا كػاف الػدوا  يعػرؼ ، 
 .(ٔ) ةاؿ الاااك: أكثر ما  يه ةطع النالؿ ، وهو جا ز بدليؿ العزؿ عػػػف النالا 

 أةواؿ اللريؽ الثانك : الاا ؿ بالحرمال
زلػػػػك  ػػػك مالػػػػا ؿ مػػػف اةػػػواؿ المالكيػػػػال مػػػا جػػػػا   ػػػك مواهػػػب الجميػػػػؿ :  وةػػػاؿ البر  -ٔ

الراػػػػاع : وأمػػػػا جعػػػػؿ مػػػػا ياطػػػػع المػػػػػا  او يالػػػػد الػػػػرحـ  ػػػػنصا ابػػػػف العربػػػػػػك أنػػػػه 
 ميجوز... .

وةاؿ الجزولك  ك شػروح ةػوؿ الرالػالال ...وميجػػػػػػوز لانالػاف اف يشػػػرب مػػػف األدويػال 
 .(ٕ)ما يامؿ نالمه 

:عػػف إمػػرأة  مػػف اةػػواؿ الحنابمػػال : جػػا   ػػك مجموعػػػػػػال اللتػػاوى  بػػف تيميػػال:  مالػػألال -ٕ
تاع معها دوا  عند المجامعال تمنع بذلؾ نلوذ المنّك  ػػػػك مجػػػاري الحبؿ ،  هػؿ 

حػةؿ أـ ما وهػؿ إذا باػػػػك ذلػؾ الػدوا  معهػػػػا بعػػد الجمػاع ولػـ ي،ػرج  زذلؾ جا ػػػ
 يجوز لها الصةة والصـو بعد ال الؿ اـ ما.

ف كػػػاف ذلػػػؾ الػػػد وا   ػػػك جو هػػػا ، وامػػػػا الجػػػواب: امػػػا صػػػومها وصػػػةتها  صػػػحيحال وا 
 . (ٖ)جواز ذلؾ  ليه نزاع بيف العمما  ، واألحوط انه ميلعؿ . واهلل أعمـ 

 
 
 
 

                                                           

 (.ٕٙ/ٖ( اآلداب الشرعيػػػػػال  بف ملمػػػػن: )(ٔ
 (.ٖٖٔ/٘( مواهػب الجميػػػػػؿ لمحطػػػػػػػاب: )(ٕ
 (.ٜٖٛ/ٙٔ(مجموعال اللتاوى  بػف تيميال: )(ٖ
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 المطمب الثالث
 وسائل منع الحمل منعًا دائمًا عند الفقياء القدامى حكم

             عنػػػػػػػدما نتنػػػػػػػاوؿ بالبحػػػػػػػث مػػػػػػػا يمنػػػػػػػع الحمػػػػػػػؿ منعػػػػػػػًا دا مػػػػػػػًا عنػػػػػػػد اللاهػػػػػػػا  الاػػػػػػػدامى     
  ك مالألتيف :  هذا يد،ؿ
ال،صػػػػػػػػػا ، والثانيػػػػػال : تنػػػػػػػػػاوؿ األدويػػػػػال التػػػػػك تاطػػػػػع الحمػػػػػؿ بالكميػػػػػػػػػال، وكمتػػػػػػػا  األولػػػػػى :

، وهػػك تاابػػؿ الوالػػا ؿ الوالػػيمتيف ذكرهمػػا اللاهػػا  الاػػدامى  ػػك كتػػبهـ واتلاػػوا عمػػى حرمتهػػا
 .الجراحيال )التعايـ(  ك الوةت الحالك

 المسألة األولى: الخصـــــــــاء
.                                                                             (ٔ)الػػػؿِّ ال،صيػػد الػػػر والمػػػ ك الم ال: بالكالال،صا  

 .(ٕ)ال،صا   ك األصطةح: هو شؽ األنثييف وانتزاعهما
 -وذلؾ لما يمك: (ٖ)وهو محـر بة ،ةؼ  ك بنك آدـ 
   -أواًل:  لألحاديث الدالة عمى ذلك:

( عمػػػػػػػى عثمػػػػاف بػػػف ( ةػػػاؿ:)) رّد رالػػػوؿ اهلل )عػػػف الػػػعد بػػػف ابػػػك وةػػػاص ) -ٔ
 .  (٘)(( ولو أذف له م،تصينا (ٗ)مظعوف التبتؿ 

                                                           

 (.ٚٚٔٔ(الااموس المحيط لػ الليروزآبادي : )مادة ،صى(،)(ٔ
 (.ٛٗٔ/ٜ( تن الباري  بف حجر العالاةنك: )(ٕ
 -(شػػػػػػػػػػػرح الزرةانك،تأليؼ:عبػػػػػػػػػػػدالباةك بػػػػػػػػػػػف يوالػػػػػػػػػػػؼ الزرةػػػػػػػػػػػػانك المصػػػػػػػػػػػري، دار الكتػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػال )بيػػػػػػػػػػػػروت(ٖ

(.البدر التماـ شرح بموغ المراـ مػف أدلػال امحكػاـ، تأليؼ:شػهاب ٛٙٔ/ٖ(.تحلال المحتاج لمهيتمك )ٓٓٗ/ٖلبناف(،)
 لبناف(. -،دار الكتب العمميال، )بيروت ٕٚٓٓ، ٔالديف ابف حجر العالاةنك،ط

التبتؿ: ترؾ النكاح.ينظر: النهايال  ك ىريب الحديث واألثػر، تػأليؼ: ا مػاـ مجدالػديف ابػك الالػعادات المبػارؾ بػف (ٗ)
، ٖلبنػاف(، ط -هػ(، تحايؽ: ،ميػػػؿ مػأموف شيحػػػا، دار المعر ػال )بيػروتٙٓٙ-هػ ٗٗ٘محمد الجزري ابف األثير )

 (.ٔٓٔ/ٔـ )ٜٕٓٓهػ ٖٓٗٔ
 (.ٛ٘٘/ٕ)ٖٚٓ٘باب مايكر  مف التبتؿ وال،صػػػػػا  ،رةـ الحديث: -أ،رجه الب،اري ، كتاب النكاح(٘)
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 ،( ولػػيس لنػػػػػا شػػػك عػػف عبػػػداهلل بػػػف مالعػػػود ةػػػاؿ: كنػػػا ن ػػزوا مػػػع رالػػػوؿ اهلل ) -2
أمنالت،صػكا  نهانػػػا عػف ذلػؾ ثػـ ر،ػص لنػػا اف نػنكن المػرأة بالثػػوب ، ثػـ   امنػا:

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ةػػػػػػػرأ عمينػػػػػػػا

ڻ  ڻ  
(1()2)

. 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  : ثانيًا: أّنو يدخل في قولو تعالى
(3)

. 

، وةػػػػاؿ ابػػػػف العربػػػػك : ةػػػػاؿ جماعػػػػػػػػػال مػػػػف (ٗ)ةػػػػاؿ أنػػػػس وابػػػػف عبػػػػاس : إنػػػػه ال،صػػػػػػػػػا   
يػػال ال،صػػا  ت يػػر ،مػػؽ اهلل، تو، الصػػحابال مػػنهـ ابػػف عبػػاس ، ومػػف التػػابعيف جممػػال : )

 .(٘) أما  ك بنك اآلدمك  مصيبال(
، ليالػػػػػتمرا جهػػػػػػػػػاد الكلّػػػػػار ، ولػػػػػػػػػو أذف  ػػػػػك ثالثـــــًا: ان ارادة تكثيـــــر النســـــــــل مقصـــــودة

ام،تصا  ألوشؾ توارد الصحابال عميه  يناطع النالؿ ،  ياؿ المالمموف بسناطاعه ويكثػر 
 .(ٙ)محمديالالكلار، وهذا ،ةؼ الماصود مف البعثال ال

 المسألة الثانية: تناول مايقطع النسل نيائياً 
اتلػػؽ اللاهػػا  عمػػى اناػػه يحػػـر عمػػى امنالػػاف اف يتنػػاوؿ مػػاياطع نالػػمه نها يػػًا و يمػػا يمػػك   

 .(ٚ) نص لعباراتهـ  بعاهـ

                                                           

 .ٚٛالورة الما دة: ((ٔ
 (.ٛ٘٘/ٕ)٘ٚٓ٘باب مايكر  مف التبتؿ وال،صا  ، رةـ الحديث:  –أ،رجه الب،اري ، كتاب النكاح  (ٕ)
 .ٜٔٔ( الورة النالا :(ٖ
الالػةـ محمػد ، ابطػػػػػال نصه و،رج آياتػه: عبد( ٖٓٚأحكاـ الاراف، تأليؼ: ابك بكر احمد بف عمك الرازي الجصاص،)ت: (ٗ)

 (.ٖٖ٘/ٕـ ،)ٕٚٓٓ-هػ ٕٛٗٔ، ٖلبناف(،ط -عمػػػك شاهيف ، دار الكتب العمميػػػػال )بيروت
،ػرج أحاديثػه هػػ(، راجػع أصػوله و ٖٗ٘-هػػ ٛٙٗاحكاـ الاراف ، تأليؼ: ابك بكر محمد بف عبداهلل المعروؼ بػسبف العربػك ،) ((٘

 (.ٖٔٙ/ٔـ،)ٕٛٓٓ-هػ ٜٕٗٔ، ٗلبناف(،ط -الاػػػادر عطػػػػػا، دار الكتب العمميػػال )بيروتوعمؽ عميه: محمد عبد
 (.ٜٗٔ/ٜ تن الباري  بف حجر العالاةنك : ) ((ٙ
 (.ٖٖٛ/ٔ)(.ا نصاؼ لممرداوي:٘ٓٗ/ٗشيال البجيرمك لمبجيرمك: )حا(،ٙٙٗ/ٖالمحتاج  بف حجر الهيتمك:) تحلال ((ٚ
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جا   ك تحلال المحتاج وحاشيال البجيرمػك:   ويحػـر االػتعماؿ ماياطػػػػػػع الحبػؿ مػف أصػمه 
 .(ٔ)وف، وهو الظاهر كما صرح به كثير 

 .(ٕ)وجا   ك ا نصاؼ:  وميجوز ما ياطع الحمؿ 
 الرابع المطمب

 الحمل منع لوسائل الفقيي التكييف
 الحمػؿ منػع والا ػػػػؿ االػت،داـ حكػـ  ػك الاػدامى اللاهػا  الالػادة اةػواؿ بعض هك هذ     

 :  مايمك  يها نةحظ اةواؿ عمى وهك عصرهـ،  ك الموجودة
 الاػػػا  اوعػػػف العػػػزؿ عػػػػػػف حػػػديثهـ معػػػرض  ػػػك الوالا ػػػػػؿ اهػػػذ  ذكػػػرو اللاهػػػا  اف -1

 . الحمؿ لمنػػػػػع والا ػػػػػؿ كمهػػػا عميها، الرحـ انعااد بعد النطلال
      هػػػػذ  االػػػػتعماؿ حكػػػػـ مػػػػف إليػػػػه ذهبػػػػوا مػػػػا عمػػػػى االػػػػتدممتهـ  ػػػػك اللاهػػػػا  أكتلػػػػى-ٕ

 -:يمك بما الوالا ؿ
 :مجيزيف كانوا إف: اومً 

 .الحمؿ حدوث يمنع منهما كؿ اف بجامػػػػع العزؿ عمى والا ػػػؿال هذ  ةاالوا (  أ )
  هػػذ  الػػروح، نلػػػػػب ةبػػؿ أو األربعػػيف ةبػػؿ الحمػػؿ  الػػػػاد يجيػػز مػػنهـ كػػاف مػػف (ب)

 .الحمؿ البب تمنع وألنػػػها عند ، بالجواز أولى الوالا ؿ
 العػزؿ وفيجيػز  انهػـ رىػـ النالػؿ، تاميػؿ مػف ال،ػػػوؼ حجػتهـ  كػؿٌ  مػانعيف كػانوا إف :ثانياً 
 نها يػػاً  الحمػػؿ يمنػػع مػػا بػػالتحريـ ياصػػػػػػػدوف إنػمػػػػا  معمهػػـ النتيجػػال، نلػػس إلػػى يػػؤدي وهػػو

 .  ،ةؼ هناؾ  ةيكوف
 الموجػػػػػودة لموالا ػػػػػػؿ وأمهػػػػػات أصػػومً  تكػػوف اف تصمػػػػػػن ذكروهػػا التػػك الوالػػا ؿ اف -ٖ

 والحػػػواجز لعوازؿبػػػا يذكرنػػػػا( رحمهػػػا  ػػػػػػـ  الػػػد: ) الايػػػػاس يالػػػهؿ وبالتػػػالك حاليػػػػػػاً 

                                                           

 (.٘ٓٗ/ٗ(، حاشيال البجيرمك لمبجيرمك: )ٙٙٗ/ٖيتمك: )(تحلال المحتاج  بف حجر اله(ٔ
 (.ٖٖٛ/ٔ(ا نصاؼ لممرداوي: )(ٕ
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 بػػػالحواجز يػػػذكرنا أياػػاً (اللػػػرج  ػػػك شػػك  واػػػػػػع: )ةولهػػػػػـ يػػذكرنا كمػػػا النالا يػػػػػال،
 بمبيػدات ايػذكرن تيميػال ابػف عنػه الػ ؿ الػذي (اللػرج إلػى دوا  االتد،اؿ)و والعوازؿ
 يجعػؿ  أنػػػه( الحمػؿ لمنػع دوا  شػرب)  أمػا المنويػال الحيوانػات ةػاتةت أو النطؼ
 .أذهاننا إلى يتبادر ما أوؿ ػػؿالحمػػ منػػػع حبوب

 -:ومنها أعتبارها ينب ك التك الشروط بعض إلى أشاروا المجيزيف إف -ٗ
 . الزماف لالو   الادٍ  ،وؼ او ولد، كتربيال لعذر ذلؾ يكوف أف - أ

 . الزوجيػػػػػػػف براػػػػا ذلؾ يكػػػػػػػػوف أف- ب
 .  (ٔ)منهما أي   عمى ارر هناؾ ميكوف أف- ت

 الخامسب المطم
 حكـم وسائل منع الحمل عند الفقياء المعاصرين

 أواًل: حكم منع الحمل منعًا مؤقتًا عند الفقياء المعاصرين
ذهػػب اللاهػػػػػا  المعاصػػػريف إلػػى جػػواز االػػػت،داـ الوالػػا ؿ التػػك تمنػػػع الحمػػؿ منعػػػًا مؤةتػػػًا 

محمػػػد بػػػف والشػػػيب  (ٖ)والػػػدكتور يوالػػػؼ الاراػػػاوي (ٕ)ومػػػف هػػػػػؤم : الشػػػيب إبػػػف عثيميػػػػػف
والػدكتور عبػداهلل  (ٙ)والػدكتور الػيد الطنطػػػػػاوي (٘)والدكتور حالػػػػاف حتحػوت(ٗ)حالف الددو

والػػدكتور مصػػطلى كمػػػػػاؿ  (ٛ)والػػدكتور عمػػػػػك احمػػػد الالالػػػػوس (ٚ)بػػف عبدالرحمػػػػف البالػػػػػػاـ
                                                           

 (.ٚٔٚ-ٙٔٚ(األحكاـ المتصمال بالعاـ وا نجاب لالارة الهاجري : )(ٔ
ةاايػػػػػػا و تػػػػاوى المػػرأة المالػػممال، تػػأليؼ: الشػػيب محمػػد بػػف صالػػػػػن بػػف عثيمػػيف، اعتنػػى بػػه: يحيػػى مػػراد، مؤالالػػال (ٕ)

 (.ٚٙـ، )ٕٚٓٓ-هػ ٕٛٗٔ، ٔتوزيع والنشر، الااهرة ، طالرالالال لم
 html-38-09-23-02-http://www.qaradawi.net/2010.15/5/904(موةع الارااوي:ٖ(
 html-http://www.dedew.net/text.792( الموةع الرالمك لمشيب: ٗ(

 (.ٗٚ/ ٘نظر بحثه: )تنظيـ النالؿ وتحديد (، ك مجمػػػػػػػال مجمع اللاه امالةمػػػػػػػػك ،)عي(٘)
 (. ٙٛ/ ٘( ينظر بحثه:) تنظيـ النالؿ ورأي الديف  يه (،  ك مجمال مجمع اللاه امالةمك ،)ع(ٙ
 (.ٜ٘ٔ/٘(ينظر بحثه: )تنظيـ النالؿ وتحديد ( ، ك مجمػػػػال المجمع اللاػػه امالةمػػػػػك، )عٚ)
 (.ٗٙٔ/٘(ينظر بحثه: )تنظيمالنالموتحديد (،  ك مجمػػػال مجمػػع اللاػػػه امالةمػػػػػػك،)عٛ)

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/5/904.html
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مك ورأي المجمػػػػػس امالػػػػػة (ٕ)وهػػػػػو ةػػػػػػػرار هي ػػػػػػػال كبػػػػػػػػار العممػػػػػا  بالالػػػػػعوديال  (ٔ)التػػػػػارزي
 (ٗ)واياًا ةرار مجمع اللاه امالةمك  ك الكويت  (ٖ)لا تا 

 :وهذا نصه 
 : ميجوز اصدار ةانوف عاـ يحد مف حريال الزوجيف  ك ا نجابأومً   

: يحـر االت صػػػاؿ الادرة عمػػى ا نجاب  ك الرجػػػؿ و المرأة وهو مايعػػػرؼ بالتعايـ ثانياً 
 رة بمعاييرها الشرعيال.او ا عااـ ، مالـ تدع إلى ذلؾ ارو 

يجػػوز الػػتحكـ المؤةػػت  ػػك ا نجػػاب باصػػد المباعػػدة بػػيف  تػػرات الحمػػؿ ، واياا ػػه  ثالثػػًا:
لمدة معينال مف الزماف ، إذا دعت اليػه الحاجال معتبرة شرعػػػػًا ، وبحالب تاديػػػػر الػزوجيف 

ػػػػوف الوالػػػيمال عػػف تشػػػػػاور بينهمػػا وتػػػراٍض بشػػرط اف ميترتػػب عمػػػػػى ذلػػػؾ اػػػػػػػرر واف تكػ
 أف كاف  ك ذلػؾ اػرر  واف ميكوف  يها عدواف عمى حمؿ ةا ـ .واهلل اعمـ. ،مشروعال 

  . (٘)(:)) م ارر وم ارار((مف االت،داـ هذ  الوالا ؿ  أنه يمنع لاوله)
وهػػػػػػذا نصػػػػه  اف المجمػػػػػػع  (ٙ)وةػػػػرار المجمػػػػػػػع اللاهػػػػك ا الػػػػةمك  ػػػػك مكػػػػػػػػال المكرمػػػػال   

ياػػػرر با جمػػػاع : اّنػػػه ميجػػػوز تحديػػػػد النالػػػؿ مطماػػػًا وميجػػػػػػػوز منػػػع اللاهػػػك ا الػػػةمك  
الحمػػػؿ إذا كػػػاف الاصػػػد مػػػف ذلػػػؾ ،شيػػػػػال ا مػػػةؽ ألف اهلل تعػػػالى هػػػو الػػػرزاؽ ذو الاػػػػػػػوة 

الػػباب ا،ػػػػػػرى المتػػيف ، ومػػا مػػف دابػػال  ػػك األرض إم عمػػى اهلل رزةهػػا ، او كػػاف ذلػػؾ أل
ب منػػع الحمػػؿ أو تأ،يػػػػػر   ػػك حػػامت  رديػػال لاػػرر أمػػا تعاطػػػػػك االػػبا ىيػػر معتبػػرة شػػرعاً 

                                                           

 (.ٖٕ٘/٘(ينظر بحثه: )تحديد النالؿ وتنظيمه(،  ك مجمػال مجمع اللاػػػػػػه امالةمػػػػػػك،)عٔ)
 (ٖٓ٘/ٕ( ابحاث هي ال كبار العمما  بالالعوديال،)ٕ)
 http://www.fatawah.com/Fatawah/111.aspx : موةع المجمس امالةمك لا تا)ٖ(
 (.ٖٚ/ٔ/جٗ(ةرارات وتوصيات مجمع اللاه ا الةمك بشأف تنظيـ النالؿ،مجمال مجمع اللاه امالةمك، )عٗ)

 (.ٜٙ/ٙ)،ٚٔٚٔٔالالنف الكبرى لمبيهاك ، باب م ارر وم ارار، رةـ الحديث:(٘)
 (.ٓٙ/ٜ٘، )ٕـ( ،طٕٗٓٓ-ٜٚٚٔهػ(،)ٕٗٗٔ-ٜٖٛٔ(ةرارات المجمع اللاهك امالةمك  ك مكال المكرمال ،)ٙ)

http://www.fatawah.com/Fatawah/111.aspx
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محاؽ ككػػػػوف المػرأة متمػػػد ومدة طبيعيػال وتاػطر المػرأة معهػا إلػى إجػرا  عمميػال جراحيػال 
وهكػػذا اذا كػػاف تػػأ،ير  ألالػػباب ا،ػػرى   أنػػه ممػػانع مػػف ذلػػؾ شػػرعًا . –يف  ،ػػراج الجنػػ

بػؿ ةػد يتعػيف منػع الحمػؿ  ػك حالػػػال  طبيب مالػمـ ثاػال( شرعيال او صحيال ياررها الطبيب)
ثبوت الارر المحاػػؽ عمى امػػِه ،إذا كػػػاف ي،شى عمػى حياتهػا منػه بتاريػر يوثػؽ بػه مػف 

 األطبػػػا  المالمميف .
 ثانيًا: حكم منع الحمل منعًا دائما عند المعاصرين

، ومػا  ػك معنػا  مػف الوالػا ؿ  ام،تصػا دلت نصوص الشريعال بعمومها عمى تحػريـ    
ع الحمػػؿ منعػػًا دا مػػًا، ولػػـ ي،ػػرج  اهاؤنػػا المعاصػػروف عػػف هػػذا الحكػػـ ، نػػالاديمػػال التػػك تم

 اد اتلات كممتهـ عمى تحػريـ منػع الحمػؿ الػدا ـ )التعاػيـ( ووالػا مه الحديثػال ، ألي الػبب 
وممػػػف نػػصا عمػػػى حرمػػػال  الػػػباب الطبيػػػال الاػػروريال المعتبػػػرة.مػػف امالػػػباب ، مػػػا عػػدا ام

، والدكتػػػػػور عبػداهلل (ٕ)، والدكتػػػور محمػد اليػػػػػد الطنطػاوي(ٔ)عثيمػيف التعايػػػػـ ، الشػيب ابػف
وأياًا ةرار هي ال كبار العممػا  (ٗ)ورأي المجمس امالةمك لا تا ، (ٖ)عبدالرحمػػف البالػػػػاـ

، وةػػػػرار المجمػػع اللاهػػك (ٙ)وكػػذلؾ ةػػػػػرار مجمػػع اللاػػه امالةمػػػػػك بالكػػػويت (٘)بالالعوديػػػػػال
 (ٚ)مكال المكرمالامالةمك ب

 

 
                                                           

 (.ٚٙ)  :ةاايػػػػا و تػػػػػػاوى المرأة المالممػػػػػال  بػػػف عثيميف(ٔ)
 (.ٙٛ/٘ينظر بحثه: )تنظيـ النالؿ ورأي الديف  يه(، ك مجمال مجمع اللاه امالةمك،)ع(ٕ)
 (.ٜ٘ٔ/٘حثه: )تنظيـ النالؿ وتحديػػػػػػػد (،  ك مجمال مجمع للاه امالةمك ،)عينظر ب(ٖ)

 http://www.fatawah.com/Fatawah/111.aspx( موةع المجمس امالةمك لا تا : ٗ(
 (.ٖٓ٘/ٕأبحاث هي ال كبار العمما ،)(٘)
 (.ٖٚ/ٔ/جٗ،)عٜٖاللاه امالةمك، ةرار رةـ:مجمػػػػال مجمع (ٙ)
 (.ٓٙ-ٜ٘ةرارت المجمع اللاهك امالةمك  ك مكال المكرمال،)(ٚ)

http://www.fatawah.com/Fatawah/111.aspx
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 سادسالمطمب ال
 دواعي استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة

العمػؿ عمػى تنظػيـ النالػؿ  - عنػد وجػود مالِّػوىات ودواع - عمى هػذا نػرى انػه يجػوز    
 -ويمكف تم،يص هذ  الدواعك  يما يمك: المؤةتال باالت،داـ والا ؿ منع الحمؿ

راز مػف الحاجػال إلػى التعػب  ػك ال،وؼ مف كثرة الحرج بالػبب كثػرة األومد وامحتػ -ٔ
الكالب ود،وؿ مدا،ؿ الالو  وةد اعتبر األماـ ال زالك هذا المبرر لجواز العزؿ، 

وهػػذا ىيػػر منهػػك عنػػه،  ػػسف ةمػػال الحػػرج معػػيف عمػػى  وةػػاؿ  ػػك هػػذا ال،صػػوص: )
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    :الديف، نعـ الكماؿ واللاؿ والتوكؿ والثاال باماف اهلل حيػث ةػاؿ

ومجػػـر  يػػه الػػاوط عػػف ذروة الكمػػاؿ وتػػرؾ ام اػػؿ ،  (1)     پ  پ    پ  پ  ڀ   
ولكف النظػر إلػى العواةػب وحلػظ المػاؿ وأد،ػار  مػع كونػه مناةاػًا لمتوكػؿ مناػوؿ 

 .(ٕ)انه منهٌك عنه(
وجػػػود ،طػػػورة عمػػػى المػػػرأة ، ةػػػد يكػػػوف بػػػالمرأة مػػػا تتعػػػذر معػػػه الػػػومدة الطبيعيػػػال  -ٕ

عمػػػػى المػػػػرأة  تكػػػػرار ذلػػػػؾ ،طػػػر  ي،ػػػرج الولػػػػد بػػػسجرا  عمميػػػػال جراحيػػػػال ، واف  ػػػك
وةاا  عمى حياتها ،  لك هذ  الحاؿ يمكف اف ياػاؿ بمنػع الحمػؿ، او المنػع مػف 
تكػػػػػرار  ، محا ظػػػػػال عمػػػػػى حيػػػػػاة المػػػػػرأة وذلػػػػػؾ راجػػػػػع إلػػػػػى ماصػػػػػد مػػػػػف المااصػػػػػد 

 .(ٖ)الاروريال ال،مالال وهو المحا ظال عمى النلس
حممهػػا كػػؿ الػػنتيف  إذا كانػػت المػػرأة كثيػػرة الحمػػؿ، والحمػػؿ يرهاهػػا  تجػػب اف تػػنظـ -ٖ

 .(ٗ)مرة او نحو ذلؾ  هو جا ز بشرط اذف الزوج
                                                           

 .ٙالورة هود: (ٔ)
بػػػف احمػػػد الطوالػػػك الشػػػا عك  إحيػػػػػػػػػػػا  عمػػػـو الػػػديف ، تػػػأليؼ: اممػػػاـ حجػػال امالػػػةـ ابػػػك حامػػػد محمػػػد بػػف محمػػػد (ٕ)

 (.ٗٚ/ٕ(،)لبناف -، دار ومكتبال الهةؿ،)بيروت ال زالك
( ينظػػر:  اػػػػػه النػػوازؿ ،تأليػػػؼ: لجنػػال اعػػداد المناهػػػج  ػػك الجامعػػال اممريكيػػال الملتوحػػال، كميػػال الدراالػػات امالػػةميال ٖ)

 (.ٖٓٔوالعربيال)
(.، ينظػػر: معػػالـ الشػػريعال ا الػػةميال، تػػأليؼ: الػػدكتور صػػبحك ٚٙةاػػايا و تػػاوى المػػرأة المالػػممالمبف عثيمػػيف: )(ٗ)

 (.ٕٕٕـ )ٜ٘ٚٔ، ٔلبناف(،ط -ييف )بيروتصالن ، دار العمـ لممة
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 ادلبحث انرابغ
 اثر وسائم منغ احلمم ػهى طهارة ادلرأة وصالتها

يظهػر ممػا الػبؽ اف المولػب وحبػوب  الحمؿ عمػى طهػارة المػرأة وصػةتها اثر والا ؿ منع
مػػػػدة الحػػػػيض او  منػػػػع الحمػػػػؿ لهػػػػا آثػػػػػػػار جانبيػػػػال عمػػػػى المػػػػرأة ومػػػػف هػػػػذ  اآلثػػػػػػػػار زيػػػػادة

األاطػػػػػراب  ػػػك وةػػػت الحػػػيض عنػػػػػد المػػػرأة وعميػػػه  هػػػؿ هػػػذ  المػػػدة الزا ػػػػػػػػدة عمػػػى مػػػدة 
 الحيض المعتػػػادة هك  تػػرة حيػػػض اـ االتحااالا

 ػػػػك هػػػػذ  المالػػػػألال يحالػػػػف التػػػػذكير بػػػػأف اكثػػػػر  وةبػػػؿ اف نػػػػد،ؿ  ػػػػك ا،ػػػػتةؼ العممػػػػا    
هػو ،مالػػػػػال عشػػػػرة  (ٖ)، والحنابمػال(ٕ)عيال، والشػا (ٔ)المالكيػال الحيض عند جمهور العممػػػا )

   .(ٗ)(، ،ة ًا لمحنليال الذيف حّدو  بعشرة أياـ يوماً 
زاد عمػػػى مػػػدة الحػػػيض بالػػػبب  ا ترةػػػت اةػػػػػواؿ اللاهػػػا  المعاصػػػريف حػػػوؿ تكييػػػؼ مػػػا   

 كعبػػد الحػػالمولػػب وحبػػوب منػػع الحمػػؿ عمػػى ةػػوليف :  يػػرى جماعػػال مػػف اهػػؿ العمػػـ مػػنهـ 
عمى مػدة الحػيض المعتػادة هػو االتحااػال ،  الػذي يمػػـز المػرأة هػو  زاد ، اف ما(٘)يوالؼ

اممتنػػاع عف الصةة والصياـ  ك ايػػػاـ حياتها المعتادة اذا رأت الػدـ ، وامػا ىيػر ايػػػػاـ 

                                                           

 (.ٖٖٚ/ٔ(الذ،يػػػػرة لمارا ػػػػػػػػػػك: )(ٔ
 (.ٕٛٛ/ٔأالنى المطالب لألنصاري: )(ٕ)
 (.ٕٛٗ/ٔمطالب أولك النهى لمرحيبانك: ) (،ٖٔ٘/ٔلممرداوي: ) ا نصاؼ(ٖ)
 (.ٗٚ/ٔبدا ع الصنا ع لمكاالانك: )(ٗ)
ـ درس  ػػك كميػال الشػريعال  ػػك المدينػال المنػػورة ٜٗٙٔهػػ الموا ػؽ ٖٗٛٔ ( عبػدالحك يوالػؼ: مػػف مواليػد الاػاهرة عػػاـ(٘

، ٚٓٗٔ-هػ ٙٓٗٔ هػ اتـ الدراالات العميا  ك ال،رطـو ويعمؿ اآلف ر يالًا لاالـ الثاا ال امالةميال بجامعال ال،رطـو
عوة كمػػا انػػه امػػاـ و،طيػػب مالػػجد حػػك الػػرـو بػػال،رطـو ، اشػػتهر بػػالجرأة والصػػدع بػػالحؽ ولػػه جهػػود كبيػػرة  ػػك الػػد

والتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال. ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر موةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ممتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث:  
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=920551 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=920551
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=920551
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 .(ٔ)العادة  ة تأثير لمدـ النازؼ ، الوى انه يوجب الواو  لكؿ صػةة بعػد د،ػوؿ وةتهػا
ف اف هػػػػذ  المػػػػدة مػف الحيػػػض  ػة يمػـز المػرأة الصػةة ويرى  ريؽ آ،ػػر منهـ ابػف عثيمػي

ألنهػػػا لػػػػػػـ تطهػػػر مػػػف حياػػػتها ،  ػػػسف زادت هػػػذ  المػػػدة عػػػف ،مالػػػػػال عشػػػر يومػػػًا  هػػػك 
 االتحااال وةػاؿ  ػك اجابتػػػه عمػى الػؤاؿ حػوؿ أثػػػػر والا ػػػػؿ منػػػػع الحمػؿ عمػى الحػيض :

و لمنػع الحػيض امػػػر ىيػر مرىػوب )اوًم : ناوؿ اف االتعماؿ هذ  الحبوب لمنػػػع الحمػؿ ا
ذا كػػػػػػاف كػػػػذلؾ  سنػػػػػػا ننصػػػػػػػػن ا،واتنػػػػا بعػػػػدـ   يػػػػه ، وهػػػػو مػػػػف الناحيػػػػال الطبيػػػػػال ماػػػػر ، وا 
االتعماله)اي االػتعماؿ هػذ  الحبػوب(  ومػف مالػاوئ هػذ  الحبػوب انػػػػها توجػب ااػطراب 

حيػػرة، العػػادة عمػػى المػػرأة  توةعهػػا  ػػك الشػػػؾ والحيػػرة وكػػذلؾ توةػػع الملتػػيف  ػػك الشػػؾ وال
ألنهػـ ميػػػدروف عػػف هػذا الػػػػػدـ الػػػذي ت يػػػػر عميهػػا أهػػػػَو حيػػض أـ م اوعمػػى هػػذا   ناػػػػوؿ 
انه اذا كاف مف عادتها اف تحيض ،مالػػػػال ايػػاـ واالتعممت الحبػوب التػػػػك تمنػع الحمػؿ ، 
ثػػػـ زادت عادتهػػػػػا ،  ػػػسف هػػػذ  الزيػػػادة تبػػػع امصػػػؿ بمعنػػػى انػػػه يحكػػػـ بأنػػػه حػػػيض مػػػالـ 

،مالػػال عشػػر يومػػًا ، واف تجػػاوزت ،مالػػال عشػػر يومػػًا صػػارت االتحااػػال وحين ػػذ  تتجػػاوز
 .(ٕ)ترجع الى عادتها امولى التك هك ،مالال اياـ

 
 
 
 
 

                                                           

 rel-tp://ar.islamway.net/fatwa/34945?ref=sht (ينظر: موةع طريؽ امالةـٔ(
   http://www.gooh.net/binothaimeen/noor/article_5325.shtml ( ينظر موةع ةووةٕ(
 

http://ar.islamway.net/fatwa/34945?ref=s-rel
http://www.gooh.net/binothaimeen/noor/article_5325.shtml


 61  
 

     

   
 

 وسائــــل منـع الحمـل
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 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33العـدد )

 اخلـامتـــــــــت
الحمدهلل رب العالميف والصةة والالةـ عمى اليد المرالميف محمػد وعمػى آلػه وصػحبه    

 والمـ ومف الار عمى نهجه إلى يـو الديف.
مػػفا اهلل عمػػكا واتممػػت هػػذا البحػػث وبتوجيهػػات مػػف االػػتاذي المشػػرؼ ،رجػػت بعػػد اف    

 بنتا ج منها:
 اف االتعماؿ والا ؿ منع الحمؿ تؤدي إلى ااطراب  ك العادة الشهريال لدى الاليدة.   

اف االػػتعماؿ موانػػػع الحمػػػؿ لتنظػػػيـ النالػػػؿ  وةطعػػػه لػػػيس بػػػاألمر الجديػػػد إذ ذكػػػر اللاهػػػا  
 صؿ لهذ  المالألال .الادامى  ك كتبهـ ما يكوف ا

يجػػوز العػػزؿ عػػف الزوجػػال الحػػرة بسذنهػػا مػػع الكراهػػال التنزيهيػػال الناشػػ ال عػػف عػػدـ وجػػود    
 البب معتبر لمعزؿ،  سف وجد البب  ة كراهال.

 م يجػػػوز ال،صػػػا  وم تنػػػاوؿ مػػػا ياطػػػع النالػػػؿ نها يػػػًا كمػػػا ةػػػرر ذلػػػؾ  اها نػػػا الاػػػدامى  
 .و اها نا المعاصروف

لحمػػؿ الحديثػػال ، الػػوا  مػػا كػػاف منهػػا يعمػػؿ عمػػى منػػع تماػػين يجػػوز االػػتعماؿ موانػػع ا   
الحيوانػػات المنويػػال لمبيياػػال ، او مػػا يعمػػؿ عمػػى منػػع ان ػػراز البياػػال المماحػػال  ػػك الػػرحـ 

وهػػو رأي  كالمولػػب، وميجػػوز التعاػػيـ الػػدا ـ م لمرجػػؿ وم لممػػرأة ، إم  ػػك حالػػال الاػػرورة
مػػػيف والػػػدكتور يوالػػػؼ الاراػػػاوي و الحنليػػػال والشػػػا عيال وبعػػػض الحنابمػػػال والشػػػيب ابػػػف عث

 الشيب محمد بف حالف الددو.
 ػػأف  اها نػػا امالػػبايف لػػـ يبػػَؽ شػػ  إم وتكممػػوا عنػػه وبينػػوا حكمػػه ،  مػػا مػػف مالػػألال     

وجػػػػدنا عنػػػػدهـ بػػػػذرة لهػػػػا او اصػػػػًة نبنػػػػك عميػػػػه حكمنػػػػا  يهػػػػا ، و اعتبرناهػػػػا مالػػػػتجدة إم 
 ر المؼ، والحمدهلل ربا العالميف.   جزاهـ اهلل عنا ،ير الجزا  ، وجعمنا ،ير ،مؼ ل،ي
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 ادلصــــادر وادلراجـــــــغ
 القران الكريم

هػػ(، ٖٓٚأحكاـ الاراف ، تأليؼ: امماـ ابك بكر احمد بف عمك الرازي الجصػاص )ت:-
، ٖلبنػػػػاف(، ط -تحايػػػػؽ: عبدالالػػػػةـ محمػػػػد عمػػػػك شػػػػاهيف، دار الكتػػػػب العمميػػػػال )بيػػػػروت

 ـ.ٕٚٓٓ-هػ ٕٛٗٔ
هػػ(، ٖٗ٘ليؼ: ابك بكر محمد بف عبػداهلل المعػروؼ بػابف العربػك )ت:احكاـ الاراف، تأ-

-هػػػػ ٜٕٗٔ، ٗلبنػػػاف(،ط -تحايػػػؽ: محمػػػد عبػػػدالاادر عطػػػا، دار الكتػػػب العمميػػػال)بيروت
 ـ.ٕٛٓٓ

األحكاـ المتصمال بالعاـ وا نجاب ومنػع الحمػؿ  ػك اللاػه ا الػةمك ، تػأليؼ: الػدكتورة -
 ـ.ٕٚٓٓ-هػ ٕٛٗٔ، ٔالةميال ،طالارة شا ك العيد الهاجري، دار البشا ر ام

إحيػػا  عمػػـو الػػػديف ، تػػأليؼ:ابك حامػػد محمػػػد بػػف محمػػد بػػػف احمػػد الطوالػػك الشػػػا عك -
 لبناف(. -ال زالك ، دار و مكتبال الهةؿ )بيروت

اآلداب الشػػػرعيال ، تػػػأليؼ: اممػػػاـ اللايػػػه المحػػػدث عبػػػداهلل محمػػػد ابػػػف ملمػػػن المادالػػػك -
 -الايػػػػػاـ، مؤالالػػػػػال الرالػػػػػالال )بيػػػػػروت هػػػػػػ(، تحايػػػػػؽ: شػػػػػعيب امرنػػػػػؤط ، عمػػػػػرٖٙٚ)ت:

 ـ.ٜٜٜٔ-هػ ٜٔٗٔ، ٖلبناف(،ط
امالػتذكار،تأليؼ: ابػػف عبػػد البػر ابػػك عمػػر يوالػؼ بػػف عبػػداهلل بػف محمػػد  بػػف عبػػدالبر -

هػػػػػػػ(، دار ةتيبػػػػػػال لمطباعػػػػػػال والنشػػػػػػر )دمشػػػػػػؽ،بيروت(، دار ٖٙٗالنمػػػػػػري امندلالػػػػػػك )ت:
 ـ.ٖٜٜٔ-هػ ٗٔٗٔ، ٔالوىى)حمب، الااهرة(، ط
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شػػرح رواػػػال الطالػػػب، تػػأليؼ: الاااػػػك ابػػػك يحيػػى زكريػػػا امنصػػػاري االػػنى المطالػػػب -
هػػػػػػػػػ(، ومعػػػػػػػػه حاشػػػػػػػػيال الشػػػػػػػػيب ابػػػػػػػػك العبػػػػػػػػاس بػػػػػػػػف احمػػػػػػػػد الرممػػػػػػػػك ٕٜٙالشػػػػػػػػا عك )ت:

 ـ.ٕٔٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔلبناف( ،ط -هػ(، دار الكتب العمميال)بيروتٜٚ٘الكبير)ت:
ممةيػيف اطلاؿ تحت الطمب ومنع الحمؿ ، تأليؼ: الدكتور صبري الابانك، دار العمػـ ل-

 ـ.ٜٛٛٔلبناف(،  -)بيروت
ا نصاؼ  ك معر ال الراجن مف ال،ةؼ، تأليؼ: عة  الديف ابػك الحالػف بػف الػميماف -

 ـ.ٜٙ٘ٔ-هػ ٖ٘ٚٔ، ٔهػ(،تحايؽ: محمد حامد اللاك، ط٘ٛٛالمرداوي الحنبمك)ت:
هػػ(، ٕٜٓالبحر الرا ؽ، لزيف الديف بف ابراهيـ بف محمد الشػهير بػف نجػيـ الحنلػك )ت:-

-هػػػػػ ٕٕٗٔ، ٔ: احمػػػػد عػػػػزو عنايػػػػال الدمشػػػػاك، دار احيػػػػا  التػػػػراث العربػػػػك، طتحايػػػػؽ
 ـ.ٕٕٓٓ

الجػامع لمػذاهب عممػا  األمصػار ،تػأليؼ: اممػاـ المجتهػد المهػدي لػديف  البحر الز،ار-
 -هػػػػػػػ(، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػال )بيػػػػػػروتٓٗٛاهلل احمػػػػػػد بػػػػػػف يحيػػػػػػى بػػػػػػف المرتاػػػػػػى )ت:

 ـ.ٕٔٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔلبناف(،ط
ترتيػػػب الشػػػرا ع، تػػػأليؼ: عػػػة  الػػػديف ابػػػك بكػػػر مالػػػعود الكاالػػػانك  بػػػدا ع الصػػػنا ع  ػػػك-

هػػػ ٕٓٗٔ، ٔمحمػػد ،يػػر طعمػػال حمبػػك،  دار المعر ػػال، ط هػػػ(،تحايؽ:ٚٛ٘الحنلػػك ،)ت:
 ـ.ٕٓٓٓ

البػػػدر التمػػػاـ شػػػرح بمػػػوغ المػػػراـ مػػػف ادلػػػال امحكػػػاـ لممؤلػػػؼ: شػػػهاب الػػػديف ابػػػف حجػػػر -
 ناف(.لب-، دار الكتب العمميال )بيروت ٕٚٓٓ، ٔالعالاةنك، ط
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البيػػػاف  ػػػك  اػػػه اممػػػاـ الشػػػا عك، تػػػأليؼ: اممػػػاـ بػػػف ابػػػك ال،يػػػر بالػػػاـ بػػػف االػػػعد  بػػػف -
هػػػ(، تحايػػؽ: احمػػد حجػػازي ٛ٘٘عبػػداهلل بػػف محمػػد بػػف موالػػى بػػف عمػػراف العمرانػػك)ت:

 ـ.ٕٕٓٓ-هػ ٖٕٗٔ، ٔاحمد الالاا، دار الكتب العمميال ، ط
ثمػاف بػف عمػك بػف محجػؿ تبييف الحاا ؽ شػرح كنػز الػدةا ؽ وحاشػيال الشػمبك، تػأليؼ: ع-

هػػػ(، حاشػػيال شػػهاب الػػديف احمػػد بػػف محمػػد ٖٗٚالبػػارعك  ،ػػر الػػديف الزيمعػػك الحنلػػك)ت:
هػػػػ(، المطبعػػػػال الكبػػػرى امميريػػػػال ٕٔٓٔبػػػف يػػػونس بػػػػف االػػػماعيؿ بػػػف يػػػػونس الشػػػمبك)ت:

 هػ .ٖٖٔٔ، ٔالااهرة(،ط -)بومؽ
محمػػد بػػف  تحلػػال المحتػػاج بشػػرح المنهػػاج، تػػأليؼ: شػػهاب الػػديف ابػػك العبػػاس احمػػد بػػف-

هػػػ(، تحايػػؽ: عبػػداهلل محمػػود محمػػد عمػػر، دار الكتػػب ٜٗٚعمػػك بػػف حجػػر الهيتمػػك)ت:
 ـ.ٕ٘ٓٓ-هػ ٕٙٗٔ، ٕلبناف(،ط -العمميال)بيروت

التعريلػػػات، تػػػأليؼ: الالػػػيد الشػػػريؼ ابػػػك الحالػػػف عمػػػك بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػك الحالػػػينك -
 ـ.ٕٕٓٓ-هػ ٕٗٗٔ، ٕلبناف(، ط -هػ(دار الكتب العمميال)بيروتٙٔٛالجرجانك )ت:

 -التارير والتحبير  ك عمـ اصوؿ اللاػه ، تػأليؼ: ابػف اميػر الحػاج ، دار اللكػر )بيػروت
 ـ.ٜٜٙٔ-هػ ٚٔٗٔلبناف(، 

تم،ػػيص الحبيػػر  ػػك ت،ػػريج احاديػػث الرا عػػك الكبيػػر، تأليؼ:شػػهاب الػػديف ابػػك اللاػػؿ -
هػػػػػػ(، ٕ٘ٛاحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػك بػػػػػف محمػػػػػد ابػػػػػف حجػػػػػر الكنػػػػػانك العالػػػػػاةنك الشػػػػػا عك)ت:

، ٕلبنػػػػاف(،ط -دؿ احمػػػػد عبػػػػد الوجػػػػود ، دار الكتػػػػب العمميػػػػال )بيػػػػروتتحايؽ:الشػػػػيب عػػػػا
 ـ.ٕٙٓٓ-هػ ٕٚٗٔ
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 امالػػػنوي، الحالػػػف بػػػف عبػػػدالرحيـ :تػػػأليؼ الصػػػوؿ، عمػػػى اللػػػروع ت،ػػػريج  ػػػك التمهيػػػد-
 هػ .ٓٓٗٔ، ٔ،ط(لبناف - بيروت) الرالالال مؤالالال هيتو، حالف محمد.د :تحايؽ

محمػػد بػػف بػػف عمػػر البجيرمػػػك حاشػػيال البجيرمػػك عمػػى ال،طيػػب ،تػػأليؼ: الػػميماف بػػف -
هػػػػػ(، تحايػػػػؽ: ناػػػػر  ريػػػػد محمػػػػد واصػػػػؿ ملتػػػػك الػػػػديار المصػػػػريال ، ٕٕٔٔالشػػػػا عك)ت:

 المكتبال التوةيليال.
الحاوي الكبير  ك  اه امماـ الشػا عك، تػأليؼ: ابػك الحالػف عمػك بػف محمػد بػف حبيػب -

 ـ.ٜٜٗٔ-هػ ٗٔٗٔ، ٔلبناف(، ط -الماوردي البصري، دار الكتب العمميال)بيروت
ر محمد البار ، الناشػر: دار الالػعوديال الدكتو  تأليؼ: مؽ امنالاف بيف الطب والاراف،،-

 ـ.ٖٜٛٔ-هػ ٖٓٗٔ، ٗلمنشر والتوزيع ،ط
دليػػؿ المػػرأة الطبػػك مػػع م ػػال الػػؤاؿ وجػػواب، تػػأليؼ: ديليػػد رور يػػؾ ، نامػػه الػػى العربيػػال: -

 .ٓٔ(، طلجنال مف امطبا  ، مراجعال : اميؿ ،ميؿ بيدس، دار الجيؿ )بيروت لبناف
هػػ(،تحايؽ: محمػد بػو ،بػزة، ٗٛٙالذ،يرة ،تأليؼ: محمد احمػد بػف ادريػس الارا ػك )ت:-

 ـ.ٜٜٗٔ، ٔدار ال رب امالةمك ، ط
رد المحتػػار عمػػى الػػدر الم،تػػار، تػػأليؼ: العةمػػال محمػػد امػػيف بػػف عمػػر بػػف عبػػدالعزيز -

عربػك هػػ(تحايؽ: محمػد صػبحك حالػف، دار احيػا  التػراث الٕٕ٘ٔعابديف الدمشاك )ت:
 لبناف(. -)بيروت

رواػػػال الطػػػالبيف وعمػػػدة الملتػػػيف، تػػػأليؼ: ابػػػك زكريػػػا محػػػك الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ -
 ـ.ٜٜٔٔ-هػ ٕٔٗٔ، ٖتحايؽ: زهير الشاويش، المكتب امالةمك، ط النووي،
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، ـ الجوزيال، تحايؽ: شػعيب امرنػوؤطزاد المعاد  ك هدي ،ير العباد ، تأليؼ: ابف الاي-
 ـ.ٜٜٛٔ-هػ ٜٔٗٔ، ٖلبناف(،ط -مؤالالال الرالالال )بيروتوعبدالاادر امرنوؤط، 

، محمد بف االماعيؿ امميػر الصػنعانكالبؿ الالةـ الموصمال الى بموغ المراـ ، تأليؼ: -
تحايػػػػؽ: محمػػػػد صػػػػبحك حالػػػػف الحػػػػةؽ ، دار ابػػػػف الاػػػػيـ الجوزيػػػػال ، )المممكػػػػال العربيػػػػال 

 ـ.ٜٜٚٔ-هػ ٛٔٗٔ، ٔالالعوديال(، ط
 هػػ( ،ٖٛٔٔابك الحالف الحنلك المعػروؼ بالالػندي)ت:النف ابف ماجال، تأليؼ: امماـ -

وبحاشػػػػػػػػػػػػػػيته تعمياػػػػػػػػػػػػػػات مصػػػػػػػػػػػػػػباح الزجػػػػػػػػػػػػػػاج  ػػػػػػػػػػػػػػك زوا ػػػػػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػػػػػػال لامػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 ـ.  ٕٓٓٓ-هػ ٕٓٗٔ، ٖلبناف(، ط -هػ(،دار المعر ال )بيروتٓٗٛالبويصري)ت:

الػػػػنف ابػػػػك داود، تػػػػأليؼ: اممػػػػاـ المػػػػتاف ابػػػػك داود الػػػػميماف بػػػػف امشػػػػعث الالجالػػػػتانك -
اعػػداد وتعميػػؽ:عزت عبيػػد الػػدعاس وعػػادؿ الالػػيد،دار ابػػف حػػـز ،  هػػػ(،ٕ٘ٚامزدي )ت:

 توزيع دار الم نك.
هاػػػػػػك يالالػػػػػػنف الكبػػػػػػرى ، تأليؼ:اممػػػػػػاـ ابػػػػػػك بكػػػػػػر احمػػػػػػد بػػػػػػف الحالػػػػػػيف بػػػػػػف عمػػػػػػك الب-

، ٖلبنػػاف(، ط -هػػػ(،تحايؽ: محمػػد عبػػدالاادر عطػػا، دار الكتػػب العمميػػال)بيروتٛ٘ٗ)ت:
 ـ.ٖٕٓٓ-هػ ٕٗٗٔ

متف التناين  ػك اصػوؿ اللاػه ، تأليؼ:الػعد الػديف مالػعود شرح التموين عمى التواين ل-
 -بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػر التلتػػػػػػػػػػازانك، تحايػػػػػػػػػػؽ: زكريػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػرات، دار الكتػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػال)بيروت

 ـ.ٜٜٙٔ-هػ ٙٔٗٔلبناف(،
شػػرح الزرةػػانك لممؤلػػؼ: عبػػدالباةك بػػف يوالػػؼ الزرةػػانك المصػػري، دار الكتػػب العمميػػال -

 لبناف(. -)بيروت 
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ـ المحػدث اللايػه محػك الػديف النػووي يحيػى بػف شػرؼ شرح صػحين مالػمـ، تأليؼ:اممػا-
هػػػػ(،المالمى المنهػػػاج شػػػرح صػػػحين مالػػػمـ بػػػف ٙٚٙابػػػك زكريػػػا الدمشػػػاك الشػػػا عك )ت:

 ـ.ٖٕٓٓ، ٔتحايؽ: محمد  ؤاد عبدالباةك ، دار ابف الهيثـ )الااهرة(،ط الحجاج،
شػػػػرح معػػػػانك امثػػػػار ، تػػػػأليؼ: اممػػػػاـ ابػػػػك جعلػػػػر احمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف الػػػػةمال بػػػػف -
هػػػ(،تحايؽ: ابػػراهيـ شػػمس الػػديف، ٕٖٔدالممؾ امزدي الحجػػري الطحػػاوي الحنلػػك)ت:عبػػ

 ـ.ٕٔٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔلبناف(، ط -دار الكتب العمميال)بيروت
صحين الب،اري ، تأليؼ: امماـ ابك عبداهلل محمد بف االماعيؿ بف ابراهيـ بػف بردزبػه -

، ٔمكتبػػػال الصػػػلا ، ط الجعلػػػك الب،ػػػاري ، تحايػػػؽ: ابػػػو عبػػػداهلل و محمػػػد بػػػف الجميػػػؿ ،
 ـ.ٖٕٓٓ-هػ ٖٕٗٔ

صػػػػحين مالػػػػمـ، تػػػػأليؼ: اممػػػػاـ ابػػػػك الحالػػػػف مالػػػػمـ بػػػػف حجػػػػاج التشػػػػيري النيالػػػػابوري -
 ـ.ٕٔٔٓ، ٙلبناف(،ط -هػ(، دار الكتب العمميال )بيروتٕٔٙ)ت:

الطبيب أدبه و اهػه ،تػأليؼ: الػدكتور محمػد عمػك البػار وصػاحبه الػدكتور زهيػر احمػد - 
-هػػػػػ ٖٔٗٔ، ٔر الامػػػػػػػػـ )دمشػػػػؽ(،الدار الشاميػػػػػػػػػال )بيػػػػروت(،طدا الالػػػػباعك ، النػػػػػػػاشر:

 ـ.ٖٜٜٔ
تأليؼ: امماـ نجـ الديف ابك حلػص عمػر بػف  طمبال الطمبال  ك امصطةحات اللاهيال،-

هػ(، ابط وتعميؽ وت،ريج: الشػيب ،الػد بػف عبػدالرحمف العػؾ ، ٖٚ٘محمد الناللك )ت:
 ـ.ٜٜ٘ٔ-هػ ٙٔٗٔ، ٔلبناف(،ط -دار النلا س لمطباعال والنشر)بيروت

ال ػػػػػػػػػػػػرر البهيػػػػػػػػػػػػال شػػػػػػػػػػػػرح البهجػػػػػػػػػػػػال الورديػػػػػػػػػػػػال، تأليؼ:اممػػػػػػػػػػػػاـ زكريػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد -
 -هػػػػػ(،تحايؽ: محمػػػػد عطػػػػا عبػػػػد الاػػػػادر، دار الكتػػػػب العمميػػػػال )بيػػػػروتٕٜٙامنصػػػػاري)
 ـ.ٜٜٚٔ-هػ ٛٔٗٔ،  ٔلبناف(، ط
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 تن الباري بشرح صحين ال،اري،تأليؼ: ابػك اللاػؿ شػهاب الػديف احمػد بػف عمػك بػف -
اةنك،واػػع حواشػػك الكتػػاب وعمػػؽ عميػػه: ابػػو عبػػداهلل عبػػد الالػػةـ بػػف محمػػد حجػػر العال

 ـ.ٕٗٓٓ-هػ ٕ٘ٗٔ، ٔالالعوديال(،ط -بف عمرعموش،مكتبال الرشيد)الرياض
هػػػ(، مؤالالػػال ٖٙٚاللػػروع، تػػأليؼ: اللايػػه شػػمس الػػديف محمػػد بػػف ملمػػن المادالػػك )ت:-

 ـ.ٖٕٓٓ-هػ ٕٗٗٔ، ٔالرالالال، دار المؤيد، ط
عمػك محػك الػديف الاػر  داىػك و أ.د. عمػك  المعاصرة، تػأليؼ: أ.د.  اه الااايا الطبيال-

 ـ.ٕٙٓٓ-هػ ٕٚٗٔ،  ٕلبناف( ط -،)بيروتا الةمياليوالؼ المحمدي، دار البشا ر 
الاػػػػػاموس المحػػػػػيط ، تػػػػػأليؼ: العةمػػػػػال مجػػػػػد الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف يعاػػػػػوب آؿ  الليػػػػػروز -

التػراث العربػػك  يػػا إحالمرعشػمك، دار  فعبػد الػػرحمهػػػ(،إعداد: محمػد بػػف ٚٔٛآبػادي)ت:
 ـ.ٖٕٓٓ-هػ ٖٕٗٔ، ٕلبناف(، ط -)بيروت

، بمكػػػال المكرمػػػال لدوراتػػػه  ا الػػػةمكلـ اةػػػرارات المجمػػػع اللاهػػػك ا الػػػةمك، رابطػػػال العػػػ-
 .ٕـ،طٕٗٓٓ-ـٜٚٚٔهػ ، ٕٗٗٔ-هػ ٜٖٛٔحتى الالابعال عشر مف 

: ةاػػايا و تػػاوى المػػرأة المالػػممال، تػػأليؼ: الشػػيب محمػػد بػػف صػػالن العثيمػػيف، اعتنػػى بػػه-
 ـ.ٕٚٓٓ-هػ ٕٛٗٔ، ٔيحيى مراد، مؤالالال الم،تار لمنشر والتوزيع)الااهرة(،ط

الكػػػا ك  ػػػك  اػػػػه اممػػػاـ احمػػػػد بػػػف حنبػػػػؿ، تػػػأليؼ:مو ؽ الػػػػديف ابػػػك محمػػػػد بػػػف ةدامػػػػال -
 ـ.ٕٗٓٓ-هػ ٕ٘ٗٔ، ٔالمادالك الحنبمك، تحايؽ: ابو ادريس محمد بف عبداللتاح، ط

يوالػؼ بػف عبػداهلل بػف محمػد عبػدالبر  الكا ك  ػك  اػه اهػؿ المدينػال ، تػأليؼ: ابػو عمػر-
هػػػػػػ(، تحايػػػػػؽ: محمػػػػػد محمػػػػػد أحيػػػػػد ولػػػػػد ماديػػػػػؾ ٖٙٗبػػػػػف عاصػػػػػـ النمػػػػػري الارطبػػػػػك)ت:

 ـ.ٜٓٛٔ-هػ ٓٓٗٔ، ٕالالعوديال(،ط -المورتانك، مكتبال الرياض الحديثال )الرياض
نػػػػػك ، و كتػػػػػاب ابحػػػػػاث هي ػػػػػال كبػػػػػار العممػػػػػا  بالمممكػػػػػال العربيػػػػػال الالػػػػػعوديال، كتػػػػػاب الكتر -

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_213989.html. 

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_213989.html
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كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب والػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؿ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ، موةػػػػػػػػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػػػػػػػػحال لممعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػال، -
http://www.sehha.com/shop/ar/ebooks/freebooks/contraceptives.html 

كشاؼ الاناع عمى متف امةناع ، تأليؼ: منصور بف يونس بف ادريس البهػوتك ،  ػرغ -
لبنػػاف(،  -هػػػ ،تحايػػؽ: محمػػد امػػيف الاػػناوي، عػػالـ الكتػػب)بيروتٙٓٗٔمػػف تأليلػػه الػػنال 

 ـ.ٜٜٚٔ-هػ ٚٔٗٔ، ٔط
هػػػ(، دار احيػػا  التػػراث العربػػك ، ٔٔٚلالػػاف العػػرب، تػػأليؼ: العةمػػال ابػػف منظػػور)ت:-

 ـ.ٜٜٜٔ-هػ ٜٔٗٔ، ٖلبناف(، ط -مؤالالال التاريب العربك )بيروت
أعػػػدها لمشػػػاممال :  مجمػػػال مجمػػػع اللاػػػه امالػػػةمك التػػػابع لمنظمػػػال المػػػؤتمر امالػػػةمك،-

 االامال بف الزهرا  عاو  ك ماتاى اهؿ الحديث.
ريػػػا محػػػك الػػػديف بػػػف الشػػػرؼ المجمػػػوع شػػػرح المهػػػذب لمتيػػػرازي، تػػػأليؼ: اممػػػاـ ابػػػك زك-

 ـ.ٕٔٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔلبناف(، ط -النووي، دار احيا  التراث العربك)بيروت
هػػػ(، تحايػػؽ: ٕٛٚمجموعػػال اللتػػاوى، تػػأليؼ: تاػػك الػػديف احمػػد بػػف تيميػػال الحّرانػػك )ت:-

 ـ.ٜٜٛٔ-هػ ٜٔٗٔ، ٔوانور البار، مكتبال العكبياف ، ط عامر الجزار،
مػػػػػػػد عمػػػػػػػػك بػػػػػػػف احمػػػػػػػد بػػػػػػػػف الػػػػػػػعيد بػػػػػػػف حػػػػػػػػـز المحمػػػػػػػى باآلثػػػػػػػار ،تػػػػػػػػأليؼ: ابػػػػػػػك مح-

شػػػارع  -محمػػػد منيػػػر الدمشػػػاك، المطبعػػػال المنيريال)مصػػػر هػػػػ(،تحايؽ:ٙ٘ٗامندلالػػػك)ت:
 هػ .ٕٖ٘ٔ، ٔامزهر(،ط

محمػػد بػػف ابػػك بكػػر عبػػدالاادر الػػرازي ، اػػبطه وصػػححه:  تػػأليؼ: م،تػػار الصػػحاح،-
 ـ.ٜٜٗٔ-هػ ٘ٔٗٔ، ٔلبناف(،ط -احمد شمس الديف ، دار الكتب العمميال)بيروت

المالػػا ؿ الطبيػػال المالػػتجدة  ػػك اػػو  الشػػريعال امالػػةميال، تػػأليؼ: محمػػد جػػواد النتشػػال، -
 ـ.ٕٔٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔليدز(، ط -المالمال اصدارات مجمال الحكمال )برطانيا

http://www.sehha.com/shop/ar/ebooks/freebooks/contraceptives.html
http://www.sehha.com/shop/ar/ebooks/freebooks/contraceptives.html
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هػػػػػ(،تحايؽ: شػػػػعيب امرنػػػػوؤط، محمػػػػد نعػػػػيـ ٕٔٗمالػػػػند اممػػػػاـ احمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ )ت:-
العرةالوالػػػػك،كامؿ ال،ػػػػراط،  الارةػػػػوي، عػػػػادؿ مرشػػػػد ، ابػػػػراهيـ الزيبػػػػؽ، محمػػػػد راػػػػواف

 ـ.ٕٛٓٓ-هػ ٜٕٗٔ، ٕلبناف(،ط -مؤالالال الرالالال)بيروت
مطالػػػػب أولػػػػك النهػػػػى  ػػػػك شػػػػرح ىايػػػػال النتهػػػػى ، تػػػػأليؼ: الشػػػػيب مصػػػػطلك الالػػػػيوطك -

الرحيبػػػػانك ، وتجريػػػػد زوا ػػػػد ال ايػػػػال والشػػػػرح ، تأليؼ:الشػػػػيب حالػػػػف الشػػػػطك، منشػػػػورات 
 المكتب امالةمك بدمشؽ.

 -، تػػػأليؼ: صػػػبحك الصػػػالن، دار العمػػػـ لممةيػػػيف )بيػػػروتمعػػػالـ الشػػػرعال امالػػػةميال -
 ـ.ٜ٘ٚٔ، ٔلبناف(،ط

 رنالػػك(، تػػأليؼ: أ.د. محمػػد رواس ةمعػػال جػػك،  -انكميػػزي -معجػػـ ل ػػال اللاهػػا  )عربػػك-
وواع مصػطمحاته امنكميزيال:حامػد صػادؽ ةنيبػك، وواػع مصػطمحاته اللرنالػيال: ةطػب 

-هػػػػػ ٕٚٗٔ، ٕلبنػػػػاف(،ط - مصػػػػطلى الػػػػانو ، دار النلػػػػا س لمطباعػػػػال والنشػػػػر )بيػػػػروت
 ـ.ٕٙٓٓ

هػػػػ(، ٜٖ٘معجػػػـ ماػػػاييس الم ػػػال، تػػػأليؼ: ابػػػك الحالػػػف احمػػػد بػػػف  ػػػارس بػػػف زكريػػػا )ت:-
 ـ.ٜٜٚٔ-هػ ٜٜٖٔتحايؽ: عبدالالةـ محمد هاروف ، دار اللكر لمطباعال والنشر، 

مو ؽ الديف ابك محمد عبداهلل بف احمد بػف محمػد بػف ةدامػال المادالػك  الم نك، تأليؼ:-
هػػػػ(، تحايػػػؽ: محمػػػد شػػػرؼ الػػػديف ال،طػػػاب و الالػػػيد محمػػػد ٕٓٙلحنبمػػػك)ت:الدمشػػػاك ا

 ـٕٗٓٓ-هػ ٕ٘ٗٔالاليد، 
منتهػػى ا رادات  ػػك جمػػع المانػػع مػػع التناػػين والزيػػادات، تػػأليؼ: تاػػك الػػديف محمػػد بػػف -

عبػػداهلل عبػػد المحالػػف  هػػػ(، تحايػػؽ:ٕٜٚاحمػػد اللتػػوحك الحنبمػػك الشػػهير بػػسبف النجػػار)ت:
 ـ.ٜٜٜٔهػ ٜٔٗٔ، ٔلبناف(،ط -يروتالتركك،مؤالالال الرالالال )ب
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الموا اػػػات  ػػػك اصػػػوؿ اللاػػػه، تػػػأليؼ:ابراهيـ بػػػف موالػػػى بػػػف محمػػػد الم،ػػػك ال رنػػػاطك -
هػػػ( ، تحايػػؽ: ابػػو عبيػػدة مشػػهور بػػف حالػػف آؿ الػػمماف، دار ٜٓٚالشػػهير بالشػػاطبك)ت:

 ـ.ٜٜٚٔ-هػ ٚٔٗٔ، ٔبف علاف، ط
بػػػداهلل محمػػػد بػػػف مواهػػػب الجميػػػؿ لشػػػرح م،تصػػػر ال،ميػػػؿ، تػػػأليؼ: شػػػمس الػػػديف ابػػػو ع-

هػػػػ(، ٜٗ٘محمػػػد بػػػف عبػػػدالرحمف الطرابمالػػػك الم ربػػػك المعػػػروؼ بالحطػػػاب الرعيينػػػك)ت:
 ـ.ٖٕٓٓ-هػ ٖٕٗٔتحايؽ: زكريا عميرات، دار عالـ الكتب، طبعال ،اصال،

موالػػػػػوعال الحمػػػػػؿ والػػػػػومدة، تػػػػػأليؼ: الػػػػػدكتورة احػػػػػةـ الاواالػػػػػمال ، دار االػػػػػامال لمنشػػػػػر -
 ـ.ٕ٘ٓٓامردف(، -والتوزيع)عماف

الشػػػريعال امالػػػةميال مػػػف امجهػػػاض وموانػػػع الحمػػػؿ ، اعػػػداد: مالػػػعودة حالػػػيف  موةػػػؼ-
 ـ.ٜٛٛٔ-هػ ٛٓٗٔبوعدمي، اشراؼ: نليالال ابراهيـ باجك، 

نهايال المحتاج إلى شرح المنهاج  ك اللاه عمى مذهب امماـ الشػا عك، تػأليؼ: شػمس -
 ك المصػري الديف محمد بف ابك العباس احمػد بػف حمػزة ابػف شػهاب الػديف الرممػك المنػو 

 -هػػػػ(، دار الكتػػػب العمميػػػال )بيػػػروتٗٓٓٔامنصػػػاري الشػػػهير بالشػػػا عك الصػػػ ير  )ت:
 ـ.ٖٕٓٓ-هػ ٕٗٗٔ، ٖلبناف(، ط

النهايػػال  ػػك ىريػػب الحػػديث وامثػػر، تػػأليؼ: اممػػاـ مجػػد الػػديف ابػػك الالػػعادات المبػػارؾ -
 ػػال هػػػ(، تحايػػؽ: ،ميػؿ مػػأموف شػػيحا ، دار المعر ٗٗ٘بػف محمػػد الجػػزري ابػف امثيػػر )ت:

 ـ.ٜٕٓٓ-ػ ٖٓٗٔ، ٖلبناف(،ط -لمطباعال والنشر)بيروت
نيػػػػػػؿ اموطػػػػػػار مػػػػػػف االػػػػػػرار منتاػػػػػػى ام،يػػػػػػار، تػػػػػػأليؼ: محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػك بػػػػػػف محمػػػػػػد -

هػػػ(، تحايػػؽ: ابػػو معػػاذ طػػارؽ بػػف عػػوض اهلل بػػف محمػػد ، دار ابػػف ٕٓ٘ٔالشػػوكانك)ت:
 ـ.ٕ٘ٓٓ-هػ ٕٙٗٔ، ٔالايـ ، دار ابف علاف، ط
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 وسائــــل منـع الحمـل
 وآثــارها حقيقتـها ، وحكـمها ،

 نـف حسـوســـد. يأ.

 الباسط عبدهللابدـالء عــنج

 مجلة العلوم اإلسالمية
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