
 انرًش :

ٔسدخ انؼذٚذ يٍ االحادٚد انًشٔٚح ػٍ انشسٕل يحًذ )ص(ٔ اْم انثٛد ػهٛٓى انسالو فٙ فٕائذ انرًش انظحٛح 

 ػٍ أيٛش انًإيٍُٛ )ػهّٛ انسالو( لال: كهٕا انرًش، فاٌ فّٛ شفاء يٍ االدٔاءٔاسرخذاياذّ انؼالظٛح حٛس ٔسد ػٍ 

نى ٚؼشِ فٙ رنك انٕٛو  ذًشاخ ػعٕج ػهٗ انشٚك يٍ ذًش انؼانٛح ٔػُّ )ػهّٛ انسالو( لال: يٍ أكم فٙ ٕٚو سثغ 

ػٍ أتٙ ػثذ هللا )ػهّٛ انسالو( لال: تٛد ال ذًش فّٛ ظٛاع أْهّ. ػٍ اتٍ ػثاط لال: لال  .سى ٔال سحش ٔال شٛطاٌ

خ فٙ ْزا )طهٗ هللا ػهّٛ ٔآنّ ٔسهى(: كهٕا انرًش ػهٗ انشٚك، فاَّ ٚمرم انذٔد .ٔانؼذٚذ يٍ االحادٚس انرٙ ٔسد

 انًعال انرٙ ذٕظّ االَظاس َحٕ االًْٛح انغزائٛح ٔانؼالظٛح نهرًش يُز اصياٌ تؼٛذج .

 خٕاص انرًش :

 

ػشف انفشاػُح ٔانشٔياٌ ٔانؼشب انمذياء فٕائذ انرًش  ،حٛس اسرؼًم انرًش فٙ انطة انمذٚى كًُشؾ نهكثذ ،ٔفٙ 

يؼانعح انثٕاسٛش ،ٔكًهٍٛ ناليؼاء نًٍ ٚسرخذيّ ٕٚيٛا الحرٕائغ ػهٗ َسثح ػانٙ يٍ االنٛاف .انرًش يشيى 

ظف نهكهٗ يٍ انحظٗ ٔانشيال ًٔٚكٍ ،ٔيٓذٖ نهسؼال ٔؽاسد نهثهغى ٔيُنالػظاب ٔيإخش نًظاْش انشٛخٕخح 

 االشاسج انٗ انفٕائذ انظحٛح نهرًش كًاٚهٙ :

 فٕائذ انرًش نهظائى : -1

ػٍ انحسٍٛ تٍ ػهٙ، ػٍ أتّٛ ػهًٛٓا انسالو لال: ئٌ سسٕل هللا )طهٗ هللا ػهّٛ ٔآنّ ٔسهى( كاٌ ٚثرذب ؽؼايّ ئرا 

 كاٌ طائًا تانرًش

غشاو يٍ انرًش  111انًٕظٕدج فٙ انرًٕس ؽالح نهظائى فؼُذ ذُأل ػُذ افطاس انظائى تانرًش ذؼطٙ انسكشٚاخ 

سؼشج حشاسٚح فٙ انعسى الٌ سكشٚاخ انرًٕس ذرًصم تسشػح ٔذسرفٛذ يُٓا اػؼاء انعسى ٔتشكم  482ذرٕنذ يُٓا 



خاص انًخ انز٘ ذؼرثش انسكشٚاخ اْى يغزٚاذّ ،ٔتانرانٙ ُٚشؾ انظائى ٔٚسرؼٛذ لذسذّ ٔنٛالرّ َٔشاؽّ تسشػح 

كًا اٌ انرًٕس ذًذ ظسى انظائى تانكًٛح انكافٛح يٍ انثٕذاسٕٛو نٛسرؼٛذ انعسى خاطٛح االحرفاظ تانًاء ٔاَرؼاش ،

غى يٍ انثٕذاسٕٛو ٚرى ذؼٕٚؼٓا يٍ 1011غشاو يٍ انثشٔذُٛاخ ٔ 81ٚفمذ االَساٌ تؼذ انظٛاو ٔٚؼرمذ اٌ انعسى 

ٓاٚح يشحهح ياتؼذ االيرظاص ) فٙ َٓاٚح انظٕو ( انرًٕس .ْٔزا اػعاص َثٕ٘ اشثررّ انثحٕز ٔانذساساخ فؼُذ َ

ٚٓثؾ يسرٕٖ ذشكٛض  انكهٕكٕص ٔاالَسٕنٍٛ يٍ دو انٕسٚذ انثاتٙ انكثذ٘ ْٔزا تذٔسِ ٚمهم َفار انكهٕكٕص ،ٔاخزِ 

تٕاسؾ خالٚا انكثذ ٔاالَسعح انطشفٛح نخالٚا انؼؼالخ ٔاالػظاب ٔٚكٌٕ لذ ذحهم كم انًخضٌٔ يٍ 

اد ،ٔذؼرًذ االَسعح حُٛٓا نهحظٕل ػهٗ انطالح يٍ اَسعح االحًاع انذُْٛح ٔاكسذج انكالٚكٕظٍٛ انكثذ أ ك

انكهٕكٕص انًظُغ فٙ انكثذ يٍ االحًاع االيُٛٛح ٔانكٕنٛسرشٔل نزنك فايذاد انعسى انسشٚغ تانكهٕكٕص فٙ ْزا 

،ٔٚذخم انٗ خالٚا انٕلد نّ فٕائذ ظًح حٛس ٚشذفغ ذشكٛضِ تسشػّ فٙ دو انٕسٚذ انثاتٙ انكثذ٘ فٕس ايرظاطّ 

انكثذ أال شى خالٚا انًخ ،ٔانذو ،ٔانعٓاص انؼظثٙ ،ٔانعٓاص انؼؼهٙ ٔظًّٛ االَسعح االخشٖ ،ٔانرٙ ْٛأْا هللا 

ذؼانٗ نركٌٕ انسكشٚاخ  غزاؤْا االيصم ٔاالٚسش ٔتزنك ذرٕلف اكسذج االحًاع انذُْٛح فٛمطغ انطشق ػهٗ ذكٍٕٚ 

ع انؼؼف انؼاو ٔاالػطشاب انثسٛؾ فٙ انعٓاص انؼظثٙ كًا ٕٚلف االظساو انكٛرَٕٛح انؼاسج ،ٔذضٔل اػشا

ذُأل انكهٕكٕص ػًهٛح ذظُٛغ انكهٕكٕص فٙ انكثذ ،فٛرٕلف ْذو االحًاع االيُٛٛح ٔتانرانٙ حفع تشٔذٍٛ انعسى 

 ٔلال )طهٗ هللا ػهّٛ ٔانّٓ ٔسهى ( :) َؼى سحٕس انًإيٍ انرًش ( .

 ػالض فمش انذو : -4

ْٕ انُٕع االكصش شٕٛػا نذٖ االؽفال ٔانًشاْمٍٛ ٔانُساء انحٕايم ض ػُظش انحذٚذ فمش انذو انُاذط يٍ َم

اكذخ دساسح حذٚصح أٌ انرًش كغزاء يركايم شثرد فؼانٛرّ فٙ ػالض فمش انذو الحرٕائّ ػهٗ انحذٚذ ٔفٛرايٍٛ 

(Bيشٛشج انٗ أٌ ذُأل انطفم حثرٍٛ أٔ شالشح ٕٚيٛاً كفٛم تحًاٚرّ يٍ اإلطاتح تفمش انذ ) و، ٔأ٘ يشكالخ

راخ طهح تانرغزٚح. ٔأٔػحد انذساسح أٌ نهرًش لًٛح غزائٛح يشذفؼح، ْٕٔ ألم انصًاس ُػشػح نهرهف ٔانرهٕز 

تسثة ؽثٛؼرّ انًًٛضج، كًا أَّ ٚحرٕ٘ ػهٗ يٕاد سكشٚح ًٚرظٓا انعسى تسشػح ٔذذخم ْزِ انسكشٚاخ فٙ 

رًش ٚؼانط فمش انذو الحرٕائّ ػهٗ انحذٚذ ٔانُحاط تُاء انخالٚا انرٙ ذثُٙ تذٔسْا انًُاػح. ئػافح ئنٗ أٌ ان

 (.Bٔفٛرايٍٛ )

 ذسٓٛم انٕالدج : -3

لال )طهٗ هللا ػهّٛ ٔآنّ ٔسهى(: أؽؼًٕا انًشأج ـ فٙ شٓشْا انرٙ ذهذ فّٛ ـ انرًش، فاٌ ٔنذْا ٚكٌٕ حهًٛا َمٛا  

ذساساخ انؼهًٛح انحذٚصح اٌ شًاس انُخٛم فٙ يشحهرٙ انشؽة ٔانرًش ذحرٕ٘ ػهٗ يادج ذُثّ ذمهظاخ ،اشاسخ ان

انز٘ ٚساػذ ػهٗ انٕالدج  Oxytocinانشحى ٔذضٚذ يٍ اَمثاػٓا خالل انٕالدج  ،ْٔز ىهًادج ذشثّ ْشيٌٕ انـ 

فض انخهفٙ نهغذج انُخايٛح ٔٚمهم يٍ انُضف ْٔزا انٓشيٌٕ ػادج ٚفشص يٍ لثم غذج ذحد انًٓاد ٔٚخضٌ فٙ ان

احًاع ايُٛٛح ٔػُذ انحًم ذمٕو انٓشيَٕاخ انرٙ ذفشصْا انًشًٛح ْٔٙ االسرشٔظُٛاخ  9ْٕٔ ٚرأنف يٍ 



تضٚادج لذسج ذحد انًٓاد ػهٗ طُغ االٔكسٛرٕكسٍٛ ٔيؼاػفح حعى انغذج انُخايٛح  ٔصٚادج لذسذٓا ػهٗ 

ظٕدج فٙ ػؼالخ انشحى ٔانخالٚا انؼؼهٛح انظٓاسٚح ذخضٍٚ ْزا انٓشيٌٕ ٔذضٚذ يٍ فؼانٛح انًسرمثالخ انًٕ

انًحٛطح تمُٕاخ انحهٛة فٙ انصذ٘ ػهٗ اسرمثال ْزا انٓشيٌٕ .ٔػُذ تذء انًخاع ٚفشص ْشيٌٕ 

االٔكسٛرٕكسٍٛ يٍ يخاصَّ فٙ انغذج انُخايٛح ترشاكٛض ػانٛح ٔٚرحذ يغ يسرمثالذّ انًٕظٕدج فٙ انشحى 

ذثذا انرمهظاخ انؼؼهٛح انًُرظًح انرٙ ذإد٘ انٗ ذٕسغ انشحى ٔذإد٘ انٗ ٔانخالٚا انؼؼهٛح انظٓاسٚح كانصذ٘ ٔ

حذٔز ػًهٛح انٕالدج ٔلذ ٔسد فٙ انحذٚس انششٚف : ) اؽؼًٕا َسائكى فٙ َفاسٍٓ انرًش ( ٔٚحرٕ٘ انرًش 

 ػهٗ ْشيٌٕ انثٛرٕسٍٛ  انز٘ نّ خاطٛح ذُظٛى انطهك ػُذ انُساء تاالػافح انٗ اَّ ًُٚغ انُضٚف اشُاء ٔػمة

 انٕالدج ٔيخفغ نؼغؾ انذو ػُذ ذُأنّ يٍ لثم انًشأج انحايم .

 تاالػافح انٗ انكصٛش يٍ انفٕائذ انؼذٚذج االخشٖ .

 

 ا.م.د ياسمين خضير خلف                                                                                    

 

 

 


