
93 

 

 راشـالفآداب                                                                      2016 يوتحديث يول
 : مقدمة 

 . بولية = لخروج البول ←المرأة = فتحتان  * ّي       نِ الَرجل = فتحة واحدة لخروج البول والمَ *  ←. ُقُبل  ←الًفرج  -

 . تناسمية ) فتحة الميبل ( :                                                                                  
 لنزول الحيض ، والجماع ، والوالدة -                                                                                      
   ُمغطاة بغشاء البكارة ) بو فتحة  -                                                                                      

 لنزول الحيض + ُيفض عند الزواج (                                                                                         
 فزذخ ٔادذح فٙ انشجم ٔانًشأح نخشٔط انغبئػ )انجُشاص( ←. ُدُبر              

  ثبالدزالو ، ←ثبنذٛط ، ػُذ انزكش  ←) = انغٍ انز٘ ٚصجخ ػُذِ انًشء ُيكهفب ، ػُذ األَضٗ. رجذأ فٙ انظٕٓس ػُذ انجهٕؽ  ←فشاصاد انطجٛؼٛخ  اإل -

 أٔ ثجهٕؽ انخبيغخ ػشش)اخزالف( (                                                                            

  رُغًٗ "يزٚب"  )ػُذ اإلصبسح ، لجم أٔ ثؼذ انذٛط ، انزٓبثبد(. نٓب كًٛخ غجٛؼٛخ : أ٘ صٚبدح فٛٓب ػٍ انطجٛؼٙ                 

 رُمط انٕظٕء + رغٛٛش انضٛبة )اخزالف( ←                                           

 ، ُكذسح = سيبد٘ (  :  ثشرمبنٙ ، ثًجٙ أدًش ،. نٓب نٌٕ غجٛؼٙ  : أ٘ رغٛٛش فّٛ إنٗ أنٕاٌ انذو )                 

 ُٚؼزجش دٛعب ←لجم أٔ ثؼذ انذٛط   -                                          

 ُٚؼزجش اعزذبظخ ←الػاللخ نّ ثبنذٛط  -                                          

 . دبل انصذخ  = دو دٛط ←ٚالدع : * انذو انخبسط يٍ لُجُم انًشأح   

 . دبل انًشض = دو اعزذبظخ                                                      

 . دبل انٕالدح أٔ ثؼذْب = دو َِفبط ) انصفخ = َُفَغبء (                                                      

 .. انخ نجًبع * أصُبء انذٛط ٚذُشو انصالح ، ٔانصٛبو ، ٔرالٔح انمشآٌ ٔا             

 ثؼذ انٕظٕء نكم فشض ) = ٔظٕء انًؼزٔس(  * أصُبء االعزذبظخ  ٚجٕص انصالح ، ٔانصٛبو ، ٔانجًبع .. انخ             

زْ  - ًَ ُِ انفشق ثٍٛ ان ًَ دْ ٘ ٔان َٕ  ٘ :ّٙ ٔان

 ٕد انزٓبثبد لجم أٔثؼذ انذٛط ، أٔ ٔج صبسح ،إصاد انطجٛؼٛخ ػُذ دذٔس فشا. ػُذ انًشأح = صٚبدح  فٙ اإل ←* انًز٘ 

 صبسح. ػُذ انشجم = عبئم أثٛط شفبف ٚخشط ػُذ اإل                

 ُٚمط انٕظٕء ، رغٛٛش انضٛبة )اخزالف( ←.  خشٔجّ                  

 ّٙ ُ ًَ  َضال = لزف = خشٔط انًبء ، ُٕٚجت انُغغمإانغبئم انًُٕ٘ ػُذ انشجم ، خشٔجّ : ُٚغًٗ  ←* ان

د٘  َٕ  ثٛط عًٛك  ٚخشط ثؼذ انجٕل( ، خشٔجّ ُٚمط انٕظٕءأٔعزبرب ) عبئم فشاص غذح انجشإ ←* ان

 يشئٛخ ، أٔ يغًٕػخ ، أٔ يشًٕيخ ، أٔ يهًٕعخ .. ←. إَٔاػٓب  صبسح :اإل  - 

 إرا صبدجٓب خشٔط يز٘ رُمط انٕظٕء ←. دكًٓب                 

 )  خشٔط انًبء =  لعبء انشٕٓح (َضال إ ← عٕ انزكش٘ َزٛجخ نزًذد األٔػٛخ انذيٕٚخ()صٚبدح فٙ دجى انؼاَزصبة  ←* ػُذ انشجم  ←. اعزًشاسْب               

 دغبط ثشػشخ خفٛفخ = خشٔط انًبء = لعبء انشٕٓح ()اَمجبض ػعالد انشدى ٔانذٕض يغ اإلدذٔس انهزح   ← ← ←* ػُذ انًشأح                                 

ّٙ        َضال = ااإل ←شجم . رؼشٚفّ : * ػُذ ان  ←خشٔط انًبء   - ُ ًَ  (orgasm دذٔس انهزح ) ←* ػُذ انًشأح   نمزف = خشٔط ان

 ُٕٚجت انُغغم   . ُدكًّ  :                         

 ُٚفغذ انصٛبو نصؼٕثخ انزذشص يُّ  ال –ُٕٚجت انُغغم  ←: * أصُبء انُٕو  = االدزالو ٔلزّ   .                          

 يب : لعبء انٕٛو أٔإُٚفغذ انصٛبو ، ٔػهّٛ  –ُٕٚجت انُغغم  ←. يٍ جًبع  ←* أصُبء انٛمظخ                     

 ششغ  13غؼبو عزٍٛ يغكٍٛ ( فٙ ٔجٕد الإ)ػزك سلجخ أٔ صٛبو شٓشٍٚ يززبثؼٍٛ أٔكفبسح كجشٖ ػهٗ انزشرٛت                                                 

 ) يجبششح = االعزًزبع ثغبئش انجغذ يبػذا اإلدخبل ثذبئم أٔ ثذٌٔ ، رؼًذ َظش ، أٔ رمجٛم أٔ ياليغخ ..انخ  ( .  يٍ غٛشِ                                           

 وم فقط ُيفسد الصيام ، وعميو قضاء الي –ُيوجب الُغسل   ←                                                                      
 انفشق ثٍٛ انهزح ٔ اإلصبسح ػُذ انًشأح  :  -

 ٔرُٕجت انُغغم  انهزح ٚغجمٓب إصبسح نفزشح غٕٚهخ يٍ رؼًذ َظش أٔ ياليغخ أٔ رمجٛم ..انخ  -                                     

 ح اإلفشاصاد انطجٛؼٛخ(اإلصبسح  رُمُط انٕظٕء فمػ نخشٔط انًز٘ )صٚبد -                                     

                يالحظ :

 يوجب الُغسل فقط عند رؤية الماء " إنما الماء )الُغسل( من الماء )البمل( " ( خروج الماء أثناء النوم = خروج المني أو حدوث المذة )* االحتالم 
 اإلفرازات = الَمذي ( في الرجل )الَمنّي( ، في المرأة ) زيادة في ←سببو  -وجود بمل :  ←االحتالم  *

 ُغغم ←. رزكش + ثهم  :ُحكمو )المالكية(  -                      

 الُغغم ػهّٛ )ٔعٕعخ شٛطبٌ( ←. رزكش ثذٌٔ ثهم                                                        

 ُغغم ادزٛبغٛب ←جهم . رزكش + شك فٙ ان                                                       

 ُغغم  ←. ثهم دٌٔ رزكش                                                       

 الُغغم ػهًٛٓب ←. ػذو رزكش + ػذو ٔجٕد ثهم                                                        

ّٙ : أصُبء انٛمظ ←. انضٔط  يٕججبد انُغغم نهضٔجٍٛ:*   ُ ًَ  خ ) جًبع أٔ غٛشِ ..( أٔ أصُبء انُٕو ) ادزالو (خشٔط ان

 دذٔس انهزح  : أصُبء انٛمظخ  ) جًبع أٔ غٛشِ ..( أٔ أصُبء انُٕو ) ادزالو ( ←. انضٔجخ                              

 !!أٔدذٔس نهزح أو ال.. عٕاء صبدجّ خشٔط نًُٙ( انٕغء نزمبء انخزبٍَٛ = انُكبح =ٚالط = انجًبع = ا=اإل)دخبل اإل ←انضٔجٍٛ .                              
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 : آدابه 
 نسائو ، مع  ملسو هيلع هللا ىلص ليس في فراشين منفصمين أو غرفتين منفصمتين كما ورد عنومرأتو في فراش واحد و أن ينام الرجل وا النبي سن   -          

  بين الزوجين الرحمةة و توطيد عالقة المودل أدعىألن ذلك               
         - يتعطر لمطرف اآلخر أن يتزين و ن كل من الزوجي عمى 
 (  222) البقرة  " روفِ عْ ن  بالمَ يِ ي َعميْ َلُين  مثُل الذين لي .. ألن اهلل تعالى قال : و مرأتي كما تتز " إني ألتزيُن ال بن عباساعن                 

        -   ُب ليما صدقةتَ كْ ، فإنو يُ  ييما عن الحراماف نفسن أن ينوي كال الزوجين بنكاحيما إعفسَ ي 
  ََيَتصد قون بُفُضوِل أمواِليم ، قال، و ُصوممون كما نَ ، و َيصو ُيصمون كمل ُنصمِّي الُدُثور باألجور، أىلُ  قيل لمنبي " ذىب: 
 قد جعل أو ليس 

وَنْيٌي عن المنكِر َصَدقة ،  بكل َتْيِميَمة صدقة ،و بكل تكبيرة َصَدقة ، َصَدقة ، و  ؟ إن  ِبكِل َتسبيحةٍ  اهلل لكم ما َتصد ُقون
: لو فييا أجر؟ قاليكون نا َشيوَتو و أتي أحدُ يا رسول اهلل أي       أحِدُكم صدقة قالوا :وفي ِبْضعِ 

كان لو     عيا في الحالل إذا وض َى، قال: فكذلك؟ قالوا : َبـمَ ِوزرأرأيتم لو َوضعيا في حرام أكان عميو 
   [ الجماع كناية عن = اء ، بضع أحدكمأىل الُدثُور = األغني ](  مسمم ) "فييا أجر
       -  الحيوانات ور و راىا حتى في الطين  غريزةو  دون إعداد ، فتمك فطرةال يصح لمزوج أن يأتي امرأتو دفعة واحدة دون تمييد و 

        َا ىَ خيرَ ليقل : الميم  إني أسألك ة و بالبرك عُ دْ ليَ يا ولُيسـمِّ اهلل عز وجل ، و تـِ يَ اصِ فميأخذ بن اأو اشترى خادمً  مرأةً ام كُ دُ حَ ج أَ و  زَ " إذا ت 
ْمَتيا عميو، ما َجبَ  َخيرَ و 

     [ الناصية = الشعر في مقدم الرأس = الجبية ] )البخاري( " ْمَتيا عميوما َجبَ  رِّ ا و شَ ىَ رِّ أعوذ بك من شَ و  
      -   ُملسو هيلع هللا ىلص ما رزقتنا " لقولو َجنِّب الشيطانَ الميم  َجنِّْبـَنا الشيطان ، و أن يقول : " بسم اهلل ،  وُ ستحب لمن أراد أن يأتي أىمَ ي : 

 ) البخاري (  " اأبدً  الشيطانُ  هُ ر  ضُ ، لم يَ  ابينيما ولدً  ى اهللً ضَ بسم اهلل ... ، فإن قَ : فقال  يأتي أىمو" من أراد أن              
     -  ُل من الشرب قبل الُغْسـع أو عند األكل و إرادة معاودة الجماعند النوم أو عند  غسل الفرج( = )المغوي ستحب الوضوءي

  ابة نـَ الجَ 
  -  َفي الُدُبر          من الحيضقبل أن تغتسل المرأة و . أثناء الحيض ،    : م الوطءرُ حْ ي . 

  ( 222) البقرة  " رينالُمَتطيِّ  ُيِحب  ابين و و  التَ  اهلَل يحب   ُكم اهلُل إن  حيُث أمرَ  نْ ْرن   فأُتوُىن  مِ ي  َن ، فإذا َتطَ ْطُيرْ حتى يَ  ال َتْقَرُبوُىن  فاعتزلوا النساَء في الَمحيِض و  "                 
 [  سل من الحيض= الغُ  ْرنَ ي  َتطَ  رتفاع الدم ،ا =َيْطُيْرَن  ]                     

 ) رواه أصحاب السنن األربعة ( " مد حَ عمى مُ  نِزلَ بما أُ  رَ فَ بما يقول فقد كَ  َفَصّدقوُ  افي ُدُبِرىا أو كاىنً  مرأةً اأو  ا" من أتى حائضً                 
يالحظ : 

 : (   )مسمم(إال الن َكاح "   " اصنعوا ُكل  َشيءٍ ..  االستمتاع بالجسد دون الوطء = ) المباشرةوتجوز  ،  أثناء الحيض يحرم الوطء  ولو بحائل *        
 جٕص ثذبئم أٔ ثذٌٔٚ ←ثغبئش انجغذ   -                    

 خ()انذُبثهجٕص . ٚ )انجًٕٓس(      جٕص ٚ . ال  ←)اخزالف( ثٍٛ انغشح ٔانشكجخ  ثًب  -                         

 رغزًش دشيخ انٕغء ٔاالعزًزبع ثًب ثٍٛ انغشح ٔانشكجخ دزٗ ُٚمطغ انذو ٔرغزغم انًشأح   *     

 االعزغفبس ٔانزٕثخ          ←انجًٕٓس   -كفبسح ٔغء انذبئط ٔانُُفغبء لجم اَمطبع انذو :   *     

 جب(رمشٚ 21جشاو رْت ػٛبس  4 4/1دُٚبس(   )انذُٚبس =  2/1)ٔلجم انُغغم )اَمطبػّ( دثبسِ إ، ػُذ )دُٚبس( لجبل انذو إػُذ  ←انذُبثهخ   -                                                                  

 يحّل وطؤىا سل حتى عمى المرأة سرعة التطير من الحيض بالغُ *   

          -  َإلخ .. أحد بغرض الشكوى أو المباىاةأن يتكمم عن عالقتو بالطرف اآلخر مع  الزوجينكٍل من  م عمىرُ حْ ي  ميما كانت درجة
 القرابة 

 ) مسمم ( ر ىا " ُثَم ينُشر سِ  ْفِضي إليوِ و تُ مرَأِتِو اْفِضي إلى  منزلًة يوَم القيامِة الرجل يُ الناِس عنَد اهللِ  أشر   " إنّ                 
 .. ظيار الرغبة في الجماع عند إرادة الطرف اآلخر الجماع ميما كانت درجة التعب أو الحالة المزاجيةإالحرص عمى  ← : . قبل الجماع  يالحظ               

 عند الطرفين التوتر خفيض اإلضاءة إن أمكن إلخفاء عالمات التعب أو اإلرىاق أورشاد الزوج ومساعدتو في الوصول إلى موضع الوطء ، مع تإ ←. أثناء الجماع                         
 .. الخ ظيار االمتنان لمطرف اآلخر : بعدم ترك الفراش قبل الزوج ، مدح الطرف اآلخر ، الدعاءإ ← . بعد الجماع                         


   ىو تعميم سائر البدن بالماء = ل ـس  الغ

 في النوم أو اليقظة عند المرأة   مذة. حدوث الو اليقظة عند الرجل         في النوم أ )اإلنزال(  يّ . خروج الَمنِ  موجباتو :  *           
                     .أحدث شيوة أم لم ُيحِدث .. سواءتم اإلنزال أو لم يتم و  سواءً (  اإلدخال = اإليالج = )لتقاء الِخَتاَنْين ا 

 . الموت                . الدخول في اإلسالم          النِّفاس       رتفاع دم الحيض و . ا                         
 )عند المالكية فقط(. الدلك      الشعر بالماء الط ُيور . تعميم سائر الجسد والرأس و  . النية          :   أركانو *            
     الشعر حتى  خميلتى الرأس و مإفاضة الماء ع – الوضوء –زالة أثر األذى رج وا  غسل الفَ  –( )ثالثةغسل الكفين  –: التسمية في أولو    ُسَنُنـو *            

                                                                                                        األذنين داخلو  تعاىد اإلبطين –البدء بالشق األيمن ثم األيسر –البدء من أعمى البدن إلى أسفمو  –الماء إلى أصول الشعر يصل                        
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 غسل اليدين  –غسل القدمين  –أصابع القدمين تحت الركبتين و و  والسرة                        
 يا إن وصل الماء إلى أصول الشعر رتيالحظ : . ال يجب عمى المرأة أن َتْنُفض ضفي              

  أثناء الُغسل،  بعد الوضوء،  . عدم مس الَفْرج بدون حائل                        
    عند المرأة أو لذة ،طالما لم يحدث إنزال عند الرجل ، ُغسل عمى أحدىما بإجماع األئمة ال يوجب ال، إيالج  دون . مجرد المس أو المباشرة ،                        

 إذا نوى الكل ..  ، ُغسل العيد وجنابة الحيض د و جنابة ، وغسل العيْجِزئ ُغسل واحد عن غسل الجمعة و . يُ                         
  

 : الحيض    
 الدم الخارج من ُقُبل المرأة حال صحتيا    ←* تعريفو            

 ٔأكضشِ : خًغخ ػشش ٕٚيب ..    ألهّ : ٕٚو ٔنٛهخ ، ٔغبنجّ : عزخ أٔ عجؼخ أٚبو ،  ←* مدتو    

 ، انُصفشح .. انخ (     )انشيبد٘( أ٘ نٌٕ يٍ أنٕاٌ انذو ) انُذًشح ، انجشرمبنٙ ، انجًجٙ ، انجُٙ ، انُكذسح ←* أنٕاَّ               

 طجٛؼٙ أل٘ نٌٕ يٍ أنٕاٌ انذو رغٛٛش نٌٕ اإلفشاصاد ػٍ ان ←* ثذاٚزّ               

 ػٕدح نٌٕ اإلفشاصاد إنٗ انطجٛؼٙ ←* َٓبٚزّ   

 اخزالف : ←) =  اسرفبع انذو أصُبء انذٛط ( ٓش انًزخهم انذٛط * انطُ   

 ُٚؼزجش دٛعب -                               

 انذو يشح أخشٖ  رشٖ دزٗ)يبػذا انجًبع ػُذ انشبفؼٛخ( ..انخ  رصٕوُٚؼزجش غٓشا ، ٔنهًشأح أٌ رغزغم ٔرصهٙ ٔ -                               
 ( أٔ أصُبء انؼًشح  )ثششغ اسرفبع انذو يٍ انفجش إنٗ انًغشة() ٚجٕص األخز ثٓزا انًزْت ػُذ انعشٔسح يضم أصُبء انصٛبو                                             

               
 " .. رْت انًفطشٌٔ ثبألجش كهّ .. "خذيخ انُبط  –انصالح ػهٗ انُجٙ  –انذػبء  –انزكش  ←نهذبئط * يب ٚجٕص              

                      

 :)لجم اسرفبع انذو ( و ػهٗ انذبئط ٔانُُفغبء ٚذشُ  * يب                 
 انطٕاف       -3   انذو ٔلجم انُغغم(      ) ٚجٕص انصٛبو ثؼذ اسرفبع انصٛبو  -2     انصالح    -1                      
 انطالق -5     ٔنٕ ثذبئم     )انجًبع( انٕغء  -4                      

 اخزالف ( ←ٚذُشو ثبإلجًبع ، غالفّ  ←) صفذبرّ يظ انًصذف  -6                      

 نهزؼهُى –نهزذُصٍ  –نهزؼجُذ  ←َٕػٓب   - ←لشاءح انمشآٌ  -7                          

 . انجًٕٓس :  ٚذُشو انمشاءح ثغشض انزؼجُذ ←دكًٓب  -                                                          

 نزذصٍ أٔ انزكشثغشض ا)رغًٛؼّ( ٚجٕص لشاءرّ ػٍ ظٓش لهت   -. انًبنكٛخ   :                                                                           

 نعشٔسح كبنزؼهى)ثذبئم( ٚجٕص يٍ كزبة رفغٛش أٔ يٍ يصذف   -                                                                                          

 )اخزالف(دخٕل انًغجذ ٔانهجش فّٛ ٔاالػزكبف :  -8                    
 يبكٍ أخشٖ غٛش انًغجذ (أ)األدٕغ ػُذ ايكبَٛخ دعٕس دسٔط انؼهى فٙ ٚجٕص  ال ←انًزاْت األسثؼخ .                              

ًُكش فّٛ ثؼذ اسرفبع انذو ثٕظٕء  ←.  ثؼط انذُبثهخ                                        )لجم انُغغم(ٚجٕص ان

                                   يكبَٛخ دعٕس دسٔط انؼهى فٙ أيبكٍ أخشٖ(إ) األدٕغ ػُذ ػذو يُذ ػذو رهٕس انًغجذ أٌ ٚجٕص نهعشٔسح إ ←)انظبْشٚخ( . اثٍ دضو                                    
 

 : الحمل 

 قناة فالوب إلى الرحم ي. تُفرز مرة واحدة شيريا من أحد المبيضين بالتناوب ، وتمر ف     ←  * بويضة :حدوث الحمل .     
                                  ) ovum (              .  حدوث حمل  ← + تمقيح  عند وجود حيوان منوي -  ساعة :  24تظل صالحة لمتمقيح لمدة 

 َضٔل انذٛط    ← عدم وجود حيوان منوي   عند   -                                                                                

 ٚزكٌٕ فٙ انخصٛزٍٛ انًالٍٚٛ يٍ انذٕٛاَبد انًُٕٚخ  .       ←   * ُنطفة                       

 )انمزف( رخشط يٍ انشجم فٙ انغبئم انًُٕ٘ أصُبء اإلَضال  .           )دٕٛاٌ يُٕ٘(                                         

                                           Sperm                .   ٍعبػخ 72 – 48ٚظم صبنذب نهزهمٛخ ي 
  ( ) دذٚش  "ػجذ هللا ثٍ عالو" ػٍ أٔل ػاليبد انغبػخ ؟ .. ٔكٛف ُٚضع انٕنذ ألثّٛ أٔ ُٚضع أليّ ؟ ..                                                

 

 ٍٛ " خصبء أيزٙ انصٛبو ٔانمٛبو" ثبنِخصبء = إصانخ انخصٛز.    :    ٙ انشجبلف -    ← ٚذُشو  ←)انزؼمٛى( * دائى  :  يُغ انذًم  .    

 نجشادخسثػ انذجم انًُٕ٘        . يُغ ركٍٕٚ انذٕٛاَبد انًُٕٚخ ثبألدٔٚخ أٔ ا .                                                                                                                  

 فشاص انجٕٚعبد ثبألدٔٚخإ.  يُغ    فٙ انُغبء    :    -                                                                    

 ٕة ) = انشثػ (        . اعزئصبل انشدى ٔانًجٛعٍٛلُٕاد فبن. سثػ                                                                                                                  

 )رُظٛى األعشح(* يؤلذ                         

 * تنظيم األسرة :  

 ( كبنخٕف ػهٗ صذخ األو ، ٔجٕد أيشاض .. انخ )رأخٛش انذًم أٔ يُؼّ يؤلزب نؼزس ششػٙ  ←رؼشٚفّ   -       

 ( دمُخ شٓشٚخ ، كجغٕنخ رذذ انجهذ ..انخ ، ) دجٕة يُغ انذًمذ نهزجٕٚط ػٍ غشٚك انٓشيَٕبد . يُغ يؤل ←* فٙ انًشأح   ←ٔعبئهّ   -        

 ( .. انخ ظؼبف انذٕٛاَبد انًُٕٚخ ػٍ غشٚك ثؼط انًشاْى  ٔانكشًٚبدإانهٕنت "انششٚػ" ،  يبٌ ، ) فزشح األ. يُغ رهمٛخ انذٕٛاٌ انًُٕ٘ نهجٕٚعخ                                                

 )انجٕٚعخ ( :ثًبء انًشأح )انُُطفخ = انذٕٛاٌ انًُٕ٘( يُغ انزمبء يبء انشجم   ←* فٙ انشجم                           

 َضال خبسط انًشأح ... انؼضل = اإل                .  انٕالٙ انزكش٘ = اإلَضال داخم انٕالٙ داخم انًٓجم                                                      

 ٚجٕص ثششٔغ  :  ←دكًّ   -                        

 أٌ ٚكٌٕ انذافغ نزنك ششػٛب  -أٌ ٚكٌٕ ثًٕافمخ انطشفٍٛ                        -                                             

 ) انجٕٚعخ(ثًبء انًشأح (  طفخ)انُُ . ْٕ يُغ انزمبء يبء انشجم  ←نؼضل أٌ ٚكٌٕ ثًب ٚذمك ا -                                             

 )يزفك ػهّٛ(ٌ ُٚضل فهى ُُٚٓب " آيجبح "كُب َؼضل ػهٗ ػٓذ انُجٙ ٔانمش - ←. دكًّ  )اخزالف(                                                                                     
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 )يغهى(ٚذشو ، لبل ػُّ انُجٙ " .. انٕأد انخفٙ "  -                                                                                                                 

 نذمٓب فٙ انٕنذ( ) ثئرَٓب فٙ انذشح .  ٚجٕص ثششٔغ : -                                                                                                                 

 خٕفب ػهٗ انٕنذ يٍ انشق (   ) ثذٌٔ إرَٓب يخ فٙ األ .                                                                                                                                        

                                                                                     
                                                                                     

 خصاب المساعد اإل (Assisted Reproduction ) : 
 
 ثغٛش االرصبل انجُغٙ انًجبشش نذذٔس دًمنجٕٚعخ( )اثًبء انًشأح )انُُطفخ( ْٕ انزمبء يبء انشجم  ← رؼشٚفّ  -
 
 :(  ( Artificial Insemination  = AI * انزهمٛخ انصُبػٙ ←غشلّ    -

 )كًب فٙ دبالد انًٕد انغشٚغ نهذٕٛاَبد انًُٕٚخ ..(داخم سدى انًشأح )انًُٙ( دمٍ انغبئم انًُٕ٘                          

 :(  In Vitro Fertilization = IVF)األَبثٛت  * أغفبل                     
  انزهمٛخ صى ُٚؼبد دمُٓب داخم داخم أَجٕثخ ، خبسط انشدى ، دزٗ ٚزى )انغبئم انًُٕ٘(  يغ يبء انشجم )انجٕٚعخ(  ٔظغ يبء انًشأح                         
 َبد انًُٕٚخ ..(افٙ انشدى أٔ فٙ لُبح فبنٕة رًُغ انزمبء انجٕٚعخ ثبنذٕٛكًب فٙ دبالد ٔجٕد انزصبلبد ) يشح أخش انشدى                         

 :(  Intra Cytoplasmic Sperm Injection = ICSI )* انزهمٛخ انًجٓش٘                  
 الٚب ، صى   ركبصش نهخخبصخ دزٗ ٚذذس رهمٛخ ٔفٙ دعبَبد ثبنذٕٛاَبد انًُٕٚخ رذذ انًجٓش صى ٔظؼٓب  رهمٛخ ثٕٚعخ أٔ أكضش                                    

 دمُٓب فٙ سدى انًشأحُٚؼبد                                     
 
 يجبح ثششٔغ :   . أٌ ٚكٌٕ ثًبء انضٔجٍٛ   ←ًّ  ُدك -

 . أٌ ٚكٌٕ فٙ دٛبح كم يٍ انضٔجٍٛ                                       
 ) ٚذُشو اعزئجبس انشدى ششػب (. أٌ ٚكٌٕ فٙ سدى انضٔجخ                                        

 ٚجٕص ثؼذ انطالق أٔ ثؼذ يٕد أدذ انضٔجٍٛ ( ) ال. أٌ ٚكٌٕ أصُبء انذٛبح انضٔجٛخ                                        
 . أٌ ٚكٌٕ ػهٗ ٚذ غجٛت صمخ ُيزذٍٚ                                       

 هاض :جاإل 

 شٕٓس( 9َضال انجٍُٛ لجم رًبو ًَِٕ انطجٛؼٙ فٙ سدى األو ) إْٕ  ←رؼشٚفّ   - 
 

 . ُٚكشِ . يجبح           ←ػُذ ٔجٕد ػزس  -اخزالف :   ←ٕٚو(   120* لجم انشٓش انشاثغ )  ←ًّ   ُدك -                
 . ٚذُشو          . ُٚكشِ ←ثغٛش ػزس         -                                                                                                

 ٚذُشو ثبالرفبق ، ألَّ لزم َفظ ثغٛش دك -اخزالف :   ←* ثؼذ انشٓش انشاثغ                     
 ثذٚم نّ اَمطبع نجٍ األو ٔال.  ←ٚجٕص ػُذ انعشٔسح   -                                                               

 . رؼشٚط دٛبح األو نهخطش يغ انذًم                                                                                                  
 ..انخ(انمهت ، ايشاض َفغٛخ أٔ ػمهٛخ ،  فشم كجذ٘ أٔ كهٕ٘  )أيشاض                                                                                                    

 . انزأكذ يٍ ٔساصخ أيشاض خطٛشح                                                                                                                     
 اخزالف ←)ػُذ ثؼط انشبفؼٛخ(  . دًم انضَب                                                                                                                     

 فغبد األخالق  -كشاِ  . أعجبثّ : االغزصبة ٔاإل   ←يهذٕظخ : دًم انضَب                                          

 ٚجٕص فٙ دبالد االغزصبة ٔاإلكشاِ  -اخزالف :   ←جٓبض دًم انضَب إ. ُدكى                                                                                                  

 ػشاضالعزٓبَخ ثبألٚجٕص ػُذ فغبد األخالق ٔا ال  -                                                                                                                                                    

 غالق فٙ كم األدٕالٚجٕص ػهٗ اإل  -                                                                                                                                                    

ًُزغجت فٙ اإل  -                        :) ثعشة أٔ ثُذِٕ ( جٓبض كفبسح ان
    أٔ صٛبو شٓشٍٚ يززبثؼٍٛ) = رذشٚش سلجخ( فّٛ ُغشح  ← * لجم انشٓش انشاثغ                          
 انمصبص ثبنمزم ←* ثؼذ انشٓش انشاثغ                           

                
    ٔانفزٕٖ يٍ أْم انؼهى ششػٛخ   ٖفزٕجٓبض ٚذزبط إنٗ . اإل   ٚالدع  :                    

     ُٚصهٗ ػهّٛ إال إرا كبٌ ُيخهّمب .. ُٚكفٍ ٔال ُٚغغم ٔال جٓبض ال. انغمػ يٍ اإل                                      

  

 رشادات عامة :إ 
 
 النسل –انًبل  –انُفظ  –انؼمم  –ػهٗ خًظ : انذٍٚ عاليٛخ انذفبظ يٍ يمبصذ انششٚؼخ اإل  -    
    
 يٍ أعجبة انًُغ بدذٔس انذًم أٔ يُؼّ ٚكٌٕ ثئسادح هللا ػض ٔجم ، ٔرُظٛى األعشح نٛظ إال عجج  -    

               
   ػغٗ أٌ يٍ كال انضٔجٍٛ ػهٗ رهك انُؼًخ  "ٔكش ػُذ دذٔس انذًم يغ اعزخذاو إدذٖ ٔعبئم انًُغ ُٚجغٙ أٌ ُٚزمجم ثُفظ ساظٛخ ٔلهت شب  -               

 ٚؼهًّ إال هللا .. ، ٔػذو خشٛخ انفمش ألٌ هللا ركفم ثبألسصاق ، أٔ خشٛخ انًغزمجم ألٌ انغٛت ال"ا .. ا كضٛش  ركشْٕا شٛئب ٔٚجؼم هللا  فّٛ خٛش                     
  
ّٕ ُغم رانُغم ٔركضٛشِ ألٌ كضشح ان ّغت اإلعالو فٙ صٚبدحس  -     ضٚذْب ػضا ..٘ األيخ ٔرم
  
 ٌ ثبنؼًم ٔاإلَزبط ٔصٚبدح انًٕاسدٚبدح انغكبَٛخ يغ لهخ انًٕاسد ركٕيٕاجٓخ انض  -   
 
 أيشاض ..انخ العزمشاس أٔ ٔجٕدٗ يٍ انضٔاط إال نعشٔسح يٍ ػذو اُُٚصخ ثزأجٛم اإلَجبة فٙ انفزشح األٔن ال  -  
 
 .. نُبط ػهٗ رذذٚذ انُغمٚجٕص ششػب ٔظغ لٕاٍَٛ رُججش ا ال  -  

 

                                                                                                   

 


