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  ؟ل تفكر في تحدید النسلھ : الدرس عنوان

  les_cf_8 :كود الدرس

  بیلة توفیقن : الكاتب

  

  ھل تفكر في تحدید النسل؟

  وھل لھا أضرار؟.. استخدمھا .. أسئلة كثیرة تدور حول وسائل منع الحمل 

  وماھي الوسیلة المناسبة للزوجین في بدایة الزواج؟

  ھل ھي ضد الفكر الكتابي؟.. ًوأخیرا 

ل أن أجیب ومن خالل ھذا المقال سوف أحاو.. ل بصفة خاصة كثیر من األسئلة خاصة بتحدید النسل بصفة عامة ووسائل منع الحم
  .علیھا

یطل علینا العلم كل یوم بوسائل كثیرة ومتعددة لمنع وتنظیم الحمل في محاولة لمساعدة الزوجین على تنظیم حیاتھم اإلنجابیة، إال أن   

ؤدي قد ی   البعض یسیطر علیھم ھاجس حول مدي خطورة ھذه الوسائل وتأثیرھا السلبي على الصحة اإلنجابیة للزوجة اعتقادا بان المنع

تلجأ بعض السیدات إلى تأجیل اإلنجاب باستخدام وسیلة من وسائل منع الحمل دون   وكثیر ما. لإلصابة بالعقم أو تأخیر الحمل فیما بعد

استشارة طبیب، وعندما یتوقف المانع وال یحدث الحمل تعتقد أن سبب التأخیر ھو الوسیلة التي استخدمتھا، بالرغم أنھ من الممكن أن تكون 

  .كلة في وسیلة منع الحمل ولكن ھي مشكلة موجودة ولكن ال تستطیع أن تكتشفھا إال بعد الفحص الطبيالمش

  :وھنا دعونا نتساءل ما ھي وسائل منع الحمل وما مدى تأثیرھا

  :الوسائل الطبیعیة: أوال 

العًو الذكري من-  قبل عملیة السحب وبالتالي قد یحدث  الحیوانات المنویة ًلكن عملیا قد یحدث دخول لبعض .القذف قبل  المھبل   سحب 

 .حمل

إال أن ھذا الفكر خاطئ ألن عملیة التبویض یمكن أن ، االعتقاد الخاطئ بأن فترة الرضاعة تمنع عملیة التبویض ال تحدث في ھذه الفترة -

 .من السیدات %6لحوالي   الوالدة رة قصیرة منتحدث بعد فت

لكن في الواقع أن الحیوان المنوي یمكن أن یصل إلى  .الرحم لمنوي إلي عنقاالغتسال المباشرة بعد الجماع وذلك لمنع دخول الحیوان ا -

 ثانیة 90عنق الرحم في خالل 
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 :الوسائل المتعارف علیھا :ثانیا

وتقي من أمراض االتصال الجنسي المختلفة إال أن الدراسات ، منة إلي حد كبیروھي طریقة آ :أوالواقي الخاص باألنثى الواقي الذكري -

 .باستخدام ھذه الوسیلة % 21أوضحت حاالت حدوث الحمل بنسبة 

باستخدام جیل یوضع في المھبل قبل عملیة الجماع لقتل الحیوان المنوي في المھبل وبالمثل أثیتت  :إبادة الحیوان المنوي في المھبل -

 .سیدة یستخدمن ھذه الطریقة یحدث لھن حمل 100سیدة من  21ة أن حوالي الدراس

عنق  مرن یتم ملئھ بالكریم أو الجل الذي یحتوي علي مادة كیماویة لقتل الحیوان المنوي ویتم وضعھ على :استخدام حاجز مطاطي -

 .سیدة یستخدمن ھذه الوسیلة 100حالة حمل تحدث بین  18حوالي  .ساعات بعد الجماع 8إلي  6قبل بدایة الجماع لمدة   الرحم

تم وضعھا في المھبل علي ھي عبارة عن قطعة أسفنجیة ناعمة توضع فیھا المواد الكیمائیة التي تقتل الحیوان المنوي ثم ی :إسفنجھ المھبل -

 .ةسیدة ممن استخدمن ھذه الوسیل 100حالة حمل تحدث بین  28حوالي  معنق الرح

ًریقة تتطلب قدرا كبیرا من الوعثر الفترات خصوبة عند كل سیدة وتجنب الجماع وھذه الطمعرفة أك  :الخصوبة فترة - حالة  20حوالي  يً

  سیدة یستخدمن ھذه الطریقة 100حمل تحدث بین 

وال تجدي ھذه ، یجب استشارة الطبیب قبل استخدام ھذه الوسیلة .والبروجسترون ستروجین" مون ھر المركبة من :أقراص منع الحمل -

 .تقلل من تأثیرھا  " المضادات الحیویةمع مراعاة أن تناول أي من  .ًلة إال بتناول األقراص في نفس المیعاد یومیا وبانتظامالوسی

للسیدات اللواتي یعانون من بعض المشاكل في تناول أقراص تحتوي على  فقط :أقراص منع الحمل من ھرمون البروجسترون -

ًاإلستروجین والبروجسترون معا ولكن بشكل قلیل جدا ًوھي أقل تأثیرا من األقراص المركبة من .اإلستروجین ھرمون ً. 

أعواد صغیرة تحت الذراع حیث تقوم ھذه األعواد الصغیرة بإفراز جرعات البروجستین التي تمنع حدوث  6 بوضع :زرع البروجستین -

 .وتزید من سمك عضالت عنق الرحم لمنع الحیوان المنوي من الوصول إلي الرحم، التبویض

 .یوم  90لمدة تصل إلي  ،السیدةعضالت الذراع أو األرداف لوقف التبویض عند  أنسجة تحت :الحقن بھرمون البروجستین -

ال ینصح  .حیث یقوم ھذا الجھاز بتغییر المناخ الطبیعي للرحم لمنع حدوث الحمل ألعوام :جھاز اللولب المصنوع من البالستیك أو النحاس -

 ً.أو الالتي تعرضن لحاالت حمل خارج الرحم سابقا  "الحوض باستخدام ھذه الوسیلة للسیدات الالتي تعاني من أیة إصابات أو التھابات في

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.derasaonline.com
http://www.pdffactory.com


 

3 
www.derasaonline.com 

 :الحدیثة الوسائل ثالثا

ًجدا توضع تحت الجلد مباشرة في الجزء األعلى من الذراع باستخدام المخدر وھو عبارة عن كبسولة رفیعة  :الكبسول الھرموني- ١

 .لمدة ثالث سنوات  وتمنع حدوث الحمل .الموضعي ویستحسن تركیبھا خالل الدورة الشھریة

ًدیا واألكثر شیوعاوھدفھ تخفیف أو إزالة المضاعفات الناتجة عن اللولب المستعمل عا، ًوھو أكثر شیوعا في العالم :اللولب الھرموني- ٢ ً. 

وقد تصل نسبة فاعلیتھا إلى . ًحیث تناولھا المرأة یومیا وفي الیوم الثامن من الحیض) حبھ لمنع الحمل٢١(وھي   yasmine ال  حبوب -٣ 

٩٩.%  

  :وسائل لمنع الحمل بشكل نھائي

  .ًأي قطع أو سد قناة فالوب، وھذه الوسیلة ھي أكثر الوسائل انتشارا لمنع الحمل بشكل نھائي  :ربط قناة فالوب  -

 )الوعاء الناقل للمنى(لألنبوب الموجود في الجھاز التناسلي للرجل   وكي  أي قطع: عملیة تعقیم الرجل  -

 .ساعة من عملیة الجماع وھي تعمل على وقف عمل التبویض 72یتم تناولھا بشكل طارئ في خالل  :الحملأقراص لمنع  -

  حتى تستقر األمور بین الزوجین؟  ترى ما ھي الوسیلة المناسبة للزوجین في بدایة الزواج..بعد عرضنا لوسائل منع الحمل 

اإلطار الصحي السلیم، ومن الضروري أن    المناسب لمنع الحمل فيالضروري أن یكون ھناك تفاھم بین الزوجین فیما یخص التوقیت  من

لتنظیم األسرة والتوجھ معھا الستشارة الطبیب، ومساندة زوجتھ إذا حدثت بعض   یشارك الرجل زوجتھ في اختیار الوسیلة المناسبة

إلى أي رعایة طبیة، ولیست لھ أي آثار    یحتاجالجانبیة، وقد تكون مشاركتھ إیجابیة عن طریق استخدام العازل الطبي، والذي ال  األعراض

الموضعیة   الموضعیة مثل الحاجز المطاطي، أو الواقي األنثوي، أو اإلسفنجة المھبلیة أو األقرا  كما یمكن استخدام الوسائل المھبلیة. جانبیة

  .رموناتالقاتلة للحیوانات المنویة واالبتعاد عن الموانع غیر اآلمنة والتي قد تؤثر على عمل الھ

 ؟تدخل في إرادة هللا ھل تنظیم األسرة بمثابة .. وقبل إنھاء حدیثنا یجدر بنا أن نتساءل

ًنقول الشك أنھ لیست ھناك أیة ثمة للتعارض مع اإلرادة اإللھیة التي وضعت تنظیما طبیعیا للنسل فنري أن هللا جعل فترة الخصوبة   في ً

فقد وضع هللا مبدأ تنظیم النسل كأمر طبیعي واإلنسان بمعرفتھ لھذه الحقائق ، المرأة فترة محددة حیث ال یمكنھا اإلنجاب بعد سن األربعین

 ..العلمیة استطاع أن یستخدمھا كوسیلة طبیعیة لتنظیم األسرة 

لدى الرجل أو المرأة ال نعتبر    لماذا عندما یحاول الطب عالج العقم..أما من یعتبر أن تنظیم األسرة ضد ارادة هللا فأرید أن أوجھ لھ سؤال 

 !!فھو بھذا المفھوم أراد للزوجین أن یعیشا حیاتھما بال أطفال لذا وضع سبب یمنع الحمل  .. أن ذلك ضد إرادة هللا

فلماذا یتعارض  ..من أعضاء جسم اإلنسان إن تنظیم النسل إذ كان بعیدا عن تھدید حیاة وصحة األم وال یسبب في قتل جنین أو بتر عضو 

 !مع الفكر اإللھي؟
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 ..وھو یشتاق أن یرى أسرة متكاملة سواء في وعیھا الدیني أو االجتماعي ، ًفا  القدیر الذي خلق كل شيء حسنا وأراد لنا أفضل حیاة

 .اناة عن مجتمعنا الذي یھدده االنفجار السكانيضمیر مسیحي یرفض أن یعیش حیاة اعتمادیة على الدولة دون المشاركة في رفع المع لھا

 .ھذا بخالف أن تنظیم األسرة یعطي فرصة لھا أن تعیش حیاة كریمة قادرة على تلبیة احتیاجاتھا
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