
 

 (تنظيم النسل وتحديده()2)قضايا معاصرة:اسم الدرس

 ناريمان النتشة: اسم المعلمة

 نصار العصافرة الثانوية للبنات: المدرسة

 تربية إسالمية: المادة 

 الثاني عشر: الصف 
 



 األهداف
 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

الجنين، تنظيم النسل :توضيح المقصود بمصطلحات( 1

 .وتحديده، اإلخصاب الصناعي، اإلجهاض

 .ذكر شروط إباحة تحديد النسل وتنظيمه( 2
 .تحديد النسل وتنظيمه:توضيح حكم( 3

 .وتنظيمه أن يفرق بين تحديد النسل ( 4

 .ذكر شروط إباحة اإلخصاب الصناعي( 5

 .الصناعي بيان حكم اإلخصاب ( 6

 .توضيح حكم اإلجهاض( 7

 



 املقدمة
                                                             

 .لم شرع اإلسالم الزواج:أعلل

لحفظ النسل الذي يعد من مقاصد الشريعة اإلسالمية، فقد 

شرع اإلسالم الزواج سبيالً لتحقيقه، وجعل من مقاصد 

   .التناسلالزواج 
لَكهْم  َوَجعَلَ  أَْزَواًجا أَْنفهِسكهمْ  لَكهْم ِمنْ  َجعَلَ  َوّللَاه “:تعالى قال 

يهْؤِمنهوَن  أَفَبِاْلبَاِطلِ  الَطي ِبَاتِ  ِمنَ  َوَرَزقَكهمْ  َوَحفََدةً  بَنِينَ  أَْزَواِجكهمْ  ِمنْ 

ونَ ههْم  ّللاَِ  َوبِنِْعَمتِ     ﴾72﴿ يَْكفهره

: ومن القضايا المعاصرة التي حظيت باهتمام العلماء في هذا السياق

   .واإلجهاضتنظيم النسل وتحديده، واإلخصاب الصناعي، 

 

 



 تنظيم النسل وتحديده
 
ا
 ما تعريف تنظيم النسل: أول

 .هو املباعدة بين فترات إلانجاب: تنظيم النسل   



 .ما حكم تنظيم النسل

 .شرعاً مباح 

ألنه حق مشترك :أن يتم التنظيم بتوافق الزوجين( 1

 .للزوجين؛فينبغي أن يكون عن تشاور وتراض بينهما

 ويشترط في ذلك

فال يجوز اإلجهاض :أال يتم العدوان على حمل قائم( 2

 .بحجة تنظيم النسل



ما فوائد تنظيم النسل 
 (الحكمة من تنظيم النسل)



 (الحكمة من تنظيم النسل)النسل فوائد تنظيم 

كما يؤدي إلى حرمان الطفل من حقوقه، كحقه في ( 2

 .الرضاعة لتمام عامين

 

الحاجة للحفاظ على صحة األم والطفل؛ فقد يتسبب 1)

 .تتابع الحمل ضعفاً في صحة األم

 

 .تلبية حاجاته في الرعاية النفسية والتربوية( 3



 تنظيم النسل وتحديده
 
ا
 ما تعريف تحديد النسل:ثانيا

 .هو إيقاف إلانجاب بشكل أبدي: تحديد النسل   



 .ما حكم تحديد النسل

حرام شرعاً، سواء أكان بقرار من الزوجين أم أحدهما، 

أم بقانون وضعته الدولة، إال إذا كان ذلك لضرورة 

تحددها المعايير الشرعية، كأن تثبت خطورة الحمل 

 .المرأة  على حياة 

أنه يتعارض مع الهدف األساسي من الزواج، ويعط ل 

المقصد الشرعي الضروري في التناسل وتكثير أفراد 

 .األمة، الذي خلقهم هللا لعمارة األرض

 (الحكمة من تحريم تحديد النسل)تحريمه السبب في 



 إلاخصاب الصناعي
 ما تعريف إلاخصاب الصناعي

هو تلقيح بويضة الزوجة بالحيوان املنوي : إلاخصاب الصناعي   
 .من زوجها بتدخل طبي موثوق بهدف إلانجاب



 .ما حكم اإلخصاب الصناعي

مباح للضرورة وذلك حين ال تتوفر إمكانية الحمل بشكل 

 .طبيعي، أو لوجود عل ة ما لدى أحد الزوجين، أو كليهما

 ضوابط اإلخصاب الصناعي

أن تكون الجهة القائمة على هذا األمر جهة مختصة ( 1

موثوق بها، بحيث ال يترتب على إجراء عملية التلقيح 

 اختالط الزوجين بنطف غيرهما 

أن يكون السائل المنوي من الزوج،وتكون البويضة من ( 2

 الزوجة

 .أن يهعاد زرع اللقيحة في رحم الزوجة التي اهخذت منها( 3



 فائدة
يطلق على البويضة الملقحة، من نطفة الذكر :تعريف الجنين

   .الرحمواألنثى، من بدء التكوين إلى غاية الخروج من 

لها القرآن الكريم  يمر الجنين في أطوار عديدة فص 

ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طين، ثم ):تعالىقال  

جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا 

العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، 

  (.خلقا آخر فتبارك هللا أحسن الخالقين أنشأناهثم 



 مراحل خلق اإلنسان



 ما تعريف إلاجهاض

هو إسقاط الجنين بهدف التخلص منه، والقضاء على    : إلاجهاض  
 .حياته



 .ما حكم اإلجهاض

يحرم اإلجهاض بدون سبب، سواء أكان قبل نفخ الروح أو 

 .بعده؛ ألنه اعتداء على حياة الجنين

 :منهاالحاالت التي أباح فيها العلماء اإلجهاض 

إسقاط الجنين للحفاظ على حياة األم إذا ثبت أن بقاء ( 1

الجنين يشكل خطراً مؤكداً على حياتها؛ الحفاظ على حياة 

األم مقدم على الحفاظ على حياة الجنين، ويستوي في ذلك 

 .الجنين قبل نفخ الروح وبعده

إذا قامت أسباب تقتضي اإلجهاض قبل نفخ الروح، ( 2

 .فيجب الرجوع في حكم إسقاطه إلى أهل العلم واالختصاص



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

ما حكم تلقيح بويضة الزوجة من زوجها بتدخل طبي 

    الزوجة؟موثوق وزرعها في رحم 

    

 أبدي؟ماذا يهسمى إيقاف اإلنجاب بشكل  

 

 .تنظيم النسل.ب                           .النسلتحديد .أ 

 .اإلخصاب الصناعي.د                             .اإلجهاض.ج

 .جائز إن كان بإذن الزوجة.ب             .بشروطجائز .أ 

     .الزوجحرام إال برضا .د           .للضرورةمباح .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

    النسل؟كيف ينبغي أن يكون تنظيم 

    

 سبب؟ما حكم اإلجهاض بدون  

 

 .حرام بعد نفخ الروح.ب                 .الروحمباح قبل نفخ  .أ 

 .مكروه قبل نفخ الروح .د         .وبعدهمحرم قبل نفخ الروح  .ج

 .بقرار من الدولة.ب             .الزوجينعن تشاور وتراض بين .أ 

     .األهلبقرار من .د            .الزوجةبقرار خاص بالزوج دون .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

   وتحديده؟ما الفرق بين تنظيم النسل 

    

 النسل؟ما حكم تنظيم  

 

هم.ب                  .ولألسرةمباح؛ألنه مفيد لألم  .أ   .حرام؛ألنه يهعطل وظيفة عضو مه

 .حرام؛ألنه يتعارض مع التوكل على هللا.د     .الناس حرام؛ألنه فيه اعتداء على حرية .ج

ً منع الحمل في تنظيم النسل يكون مؤقتاً،بينما يكون المنع في تحديد النسل .أ              .دائما

 .تنظيم النسل يكون بإشراف الدولة،أما تحديده فيكون من الزوجين.ب

            .الزوجين بتنظيم النسل يكون من جهة الزوجة، أما تحديده فيكون من .ج

     .تنظيمهتحديد النسل يهضر بصحة األم، أما تحديده بخالف .د



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
    

 اإلنجاب؟ما المقصود بالمباعدة بين فترات  

 

 .تحديد النسل.ب                                           .النسلتنظيم  .أ 

 .تقويض النسل.د                                           .النسلترشيد .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
 :يليعرف ما 

 .تنظيم النسل       .الجنين  
 سؤال

 سؤال .بين حكم الشرعي لإلخصاب الصناعي 

   .النسلبين الحكمة من تحريم تحديد  سؤال



 املهام التعليمية

. 

 (مالحظة)                                                       

 مساء يوم ألاربعاء التيمزاخر موعد لتسليم املهام وإرسالها على  

بالرجوع إلى مصادر املعرفة، نبين حكم شراء 

 .الذهب بالشيكات




