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الدكتور طالل بن أحمد سامي مرداد

٭ ولد يف مكة املكرمة عام 1960م واأكمل درا�سته الأولى والأ�سا�سية من تعلم القراءة والكتابة يف 
امل�سجد احلرام وتخرج من مدار�ض الثغر النموذجية بجدة عام 1978م.

٭ ح�سل على بكالوريو�ض الطب واجلراحة العامة عام 1984م من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.
امللك  م�ست�سفى  يف  والعقم  الذكورة  واأمرا�ض  والتنا�سلية  البولية  امل�سالك  جراحة  اإ�ست�ساري  ٭ 

في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث �سابقًا 1994م - 2004م.
٭ حا�سل على درجة الدكتوراه يف جمال طب وجراحة الكلى وامل�سالك البولية والتنا�سلية من جامعة 

دو�سلدورف باأملانيا الغربية عام 1989م - 1994م.
من  الذكورة  واأمرا�ض  اجلن�سي  العجز  وعالج  ت�سخي�ض  يف  التخ�س�ض  �سـهادة  على  حا�ســل  ٭ 

جامعة نيماجن يف هولندا 1995م.
٭ حا�سل على �سهادة التخ�س�ض يف ت�سخي�ض وعالج العقم واجلراحة امليكرو�سكوبية من جامعة 

بروك�سل يف بلجيكا 1996م.
٭  له اإجنازات طبية عديدة منها:

1- اأول من اأجرى عملية امليزا MESA  عام 1998م لعقم الرجال يف اململكة وال�رشق الأو�سط.
2-اأول من اأجرى عملية ملر�سى العقم بوا�سطة جهاز احلث الكهربائي.

3- اأبحاث عديدة واإجنازات اأخرى منها اإكت�ساف منظار للخ�سية لعالج عقم الرجال.
٭ ع�سو اجلمعية الأوروبية، ال�سعودية والأمريكية جلراحة امل�سالك البولية والتنا�سلية

٭ ع�سو اجلمعية الأمريكية للخ�سوبة والذكورة والعقم.
٭ ع�سو اجلمعية الأوروبية وال�رشق اأو�سطية لعلم الأجنة واخل�سوبة والعقم.
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والأقوال؛  الأفعال  باأح�سن  فخلدوها  الأعمال،  �سحائف  الأيام 
وهذا الكتاب اأهديه اإلى والداي اللذين ربياين وعلماين فجزاهما 
يف  ثقتهم  اأعطوين  الذين  املر�سى  جميع  اإلى  واأهديه  خريًا،  اهلل 
عالج حالتهم العار�سة فكانت �سبباً يف النجاح، واإهداء خا�ص 
ن�سف  معها  فكان  عمري،  ن�سف  �ساركتني  التي  زوجتي  اإلى 
العمر جمياًل،  و�ساركتني ن�سف همي فكان معها الهم قلياًل، واإلى 

من وقفت خلف كل م�ساوير النجاح فجزاها اهلل خريًا.

المؤلف

إهداء: شكر وتقدير
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بحمد اهلل وتوفيقه مت ولدة الطفل عبداهلل والطفلة دنيا بعد اإجراء عملية للمري�ض 
MESA مت احلمل بعد عقم دام ملدة 19 عامًا.  بامليكرو�سكوب اجلراحي )ميزا( 

وهذه العملية الدقيقة واحلديثة التي فتحت اآفاقا جديدة لآلف املر�سى.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

برلني
�سخ�سي

�سعادة الدكتور طالل اأحمد مرداد                                                  �سلمه اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة من اهلل تعالى وبركاته.

بـمـزيد من اليـمـن والـتـقــدير تلقيت اإهـــــداءكم القــيـم واملـتــمـثــل يف كــتــابـكم:
لوالديكم  فيه  اإهــداءكــم  اأعجبني  والـــذي  الآخ��ر(  اجلن�ص  وعبقرية  اجلن�ص...  )اإب��داع 
ولزوجتكم... وهذه لـم�سات وفاء ولي�ض ذلك مب�ستغرب عن �سخ�سكم العزيز .... كما اأعجبتني 
مقدمتكم للكتاب: باكورة اإنتاجكم العلمي والأدبي باأ�سلوب �سيق ذي جاذبية وتوجه ملختلف 
�رشائح املجتمع اآخذين بالعتبار تقاليدنا املحافظة وتراثا عريقا يف عفة العالقة الزوجية ح�سب 

ما ن�ست عليه �رشيعتنا ال�سمحة.
واإين لأود اأن اأ�سكركم على تف�سلكم باإر�سال هذه الن�سخة اجلميلة يل متطلعًا اإلى ال�ستزادة عما 
حتتويه بني دفتيه من معلومات طيبة ممزوجة باآداب الت�سال اجلن�سي بني الزوجني واأ�سول 
العالقة  �سفو  تعكر  قد  التي  ال�سائعة  اجلن�سية  امل�ساكل  من  بع�ض  ومعاجلة  بينهما  العالقة 
الزوجية احلميمة مما ل �سك فيه من اأن هذا الكتاب يعترب اإثراء للمكتبة الطبية العربية.. اآماًل 

لكم دومًا واأبدًا كطبيب نظامي وكاأديب اأملعي التوفيق وال�سداد.
وتقبلوا بقبول وافر حتياتي وخال�ض تهنئتي على هذا الإجناز الأدبي الأنيق.

اأخوكم

ال�سفري
اأ�سامة بن عبداملجيد �سبك�سي
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اأعطى الأمل  الذي  للدكتور طالل مرداد  التحية والتقدير  إهداء   مع 
لنا بعد اهلل من بعد �سنوات طوال فقدنا الأمل فيها اأقول هذه الأبيات مناجيًا �رشيكة 

عمري ومقدمًا ال�سكر للدكتور ومهنئًا والده على تربيته.

اأب�����������س�����ر ج�����ان�����ا ����س���ع���دن���ا
ال�������ي�������وم غ�����ن�����ى امل����غ����ن����ن

ي��ت��ح��ق��ق ي����ب����ي  اهلل  ب����������اإذن 
ح�����ل�����م راودن�����������������ا ����س���ن���ن

ه������م������ي و��������س�������ع�������دي ذب����ح����ن����ي
و������س�����ل�����ون ه�������م احل�������س���ن

ق����ل����ب����ه وراأ���������س��������ه ت��ك�����س��ر
م�������ن ق���������ول وي���������ن ال���ب���ن���ن

ت���ع���ر اأول  وال��������ط��������ب 
����س���ن���ن م�������ن  ح�����ال�����ت�����ي  يف 

واحل��������ب ����س���ح���ى و����س���ح���ى
م������ن اأج����������ل ح����ب����ه ���س��ج��ن

وال�������ي�������وم ج�����ان�����ا ����س���ع���دن���ا
ال����������������رب ن�������ع�������م امل�����ع�����ن

�����س����خ����ر ع��������ب��������ادة وع����ل����م
واأف�����������س�����ح ع�����ن �����س����ر دف����ن

واأع�������ط�������ى ������س�����ره وع���ل���م���ه
واأع��������ط��������ى ن���������ور وح����ن����ن

واأ������س�����ب�����ح ن���������وره وح���ب���ه
وج��ب��ن وج������ه  يف  و����س���ب���ه���ن 

الأدي�����������ب ال�������ط�������الل  ذاك 
م������������رداد اأب�����������س�����ر ج��ن��ي��ت

ال�������س���ن���ن زرع  ������س�����اع  م�����ا 
ق������ل لأم���������ه ورب������ع������ه ت������راه

جرب قلوب املحبن

املري�ص
اأبو عبداهلل
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مة ُمَقدِّ

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله 
الكتاب  هذا  اأجمع  اأن  من  مكنني  اأن  القدير  العلي  هلل  فال�سكر  وبعد  اأجمعني،  و�سحبه 
»اإبداع اجلن�ض وعبقرية اجلن�ض الآخر«، وهو باكورة اإنتاجي يف اأدب وثقافة اجلن�ض التي 
احتفت بها ال�رشيعة ال�سالمية �سمن مقا�سد ح�سارة الإ�سالم يف م�سائل العلم والطب 
وال�رشع، وهي خال�سة خربة امتدت لأكرث من ع�رشون عامًا، تراكمت فيها خربات ثرية 
الوليات  يف  املتخ�س�سة  ال�سحية  واملراكز  الطبية  واملوؤ�س�سات  العلمية  اجلامعات  عرب 

املتحدة الأمريكية واأوروبا واململكة العربية ال�سعودية.
وبالرغم مما تزخر به املكتبات من موؤلفات، وكتب، وما حتويه من معلومات حول اجلن�ض 
واآدابه مبختلف اللغات والثقافات الخ.. فقد راأيت اأن اأ�سيف واأفيد بطريقة اأراها خمتلفة 
�رشائح  ملختلف  جاذبية  اأكــرث  اأنــه  اأعتقد  وبطريقة  املعلومة،  اإي�سال  اأ�سلوب  حيث  من 
جمتمعنا اآخذًا بعني العتبار ما يتميز به من تقاليد حمافظة، وتراث عريق يف عفة العالقة 

الزوجية امل�رشوعة ح�سب ما ن�ست عليه �رشيعتنا الإ�سالمية ال�سمحة وو�سطيتها.
وقد ا�ستندت يف معاجلة موا�سيع هذا الكتاب على كتاب اهلل العزيز ومراجع الأحاديث 
وال�سنَّة النبوية ال�رشيفة، مقدرًا طبيعة الأنثى املعروفة بخجلها وحيائها مقارنة بطبيعة 
الغريزة ح�سب  اإ�سباع  ثم  والعفة ومن  الطهارة  فالأ�سل يف اجلن�ض  الرجل وتوجهاته. 

الطبيعة التي خلق اهلل عليها عباده، والتي هي اأ�سا�ض اإعمار هذا الكوكب.
وقد هدفت يف هذا الكتاب بيان املعلومة بطريقة �سهلة �سل�سة، بعيدة عن التعقيد، ب�سيطة 
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يف ال�سياغة ي�سرية الفهم، ومتحريًا اأن تكون من خالل اأُطر علمية دون جدال.
لقد تطورت مفاهيم واأ�ساليب التعليم وو�سائل نقل واإي�سال املعلومات بكافة جوانبها، 
واأ�سبح املرء اأكرث اإدراكًا وحت�س�سًا حول م�سوؤولية الرتبية ب�سكل عام والرتبية اجلن�سية 
اأم  اأم للجميع،  اأم املجتمع  املدر�سة  اأم  للن�ضء ب�سكل خا�ض؛ هل هي على عاتق الأ�رشة 
يف�سل ترك الأبناء ليكت�سفوا حقائق اجلن�ض باأنف�سهم، مع ما يف ذلك من خماطر واأوهام؟ 
وماذا يجب على الآباء اأن يقولوه لأبنائهم عن اجلن�ض، وكيف يواجهون اأ�سئلة اأبنائهم 

املفاجئة عن امل�سائل اجلن�سية.
اجلن�ض  يبقى  العادة،  واأهــداف  ورغبات  العبادة  مقا�سد  وبني  والعيب  ال�رشورة  وبني 
اأحد  تعليم  الإن�سان واحليوان من غري  واأنثى من  ذكر  يدركه كل  �سيئا غريزيا وفطريا 
كنجوى ون�سوة لكل منهما. فالإن�سان بخالف احليوان الذي هو اأكرم واأ�رشف اخللق، 
اأ�س�سًا وقواعد لال�ستفادة من هذه  يتبع  اأن  اأمره  واأحكام يف كل ت�رشفاته،  له �سوابط 

الغريزة الفطرية يف نظر ال�رشع احلنيف والعرف اللطيف.
اآداب  وي�سم كتاب )اإبداع اجلن�ض وعبقرية اجلن�ض الآخر( مو�سوعات متعددة تتناول 
الت�سال اجلن�سي بني الزوجني، واأ�سول العالقة بينهما، وتوجيههما، ومعاجلة بع�ض 
امل�سكالت اجلن�سية ال�سائعة التي تعكر �سفو العالقة الزوجية ال�سحيحة، مثل: القذف 
الدورة  واأزمــات  اجلن�سي،  العجز  ومر�ض  اجلن�سي،  والــربود  القذف،  ف�سل  اأو  املبكر، 
الع�سوية  امل�سكالت  اإلى بع�ض  الكتاب  يتطرق  ذلك  اإلى  بالإ�سافة  املراأة،  لدى  ال�سهرية 
اهلل،  �سمح  ل  تنافرًا  يخلق  مما  اجلن�سية  باملمار�سة  مبا�رشة  عالقة  لها  التي  النف�سية 

ويعر�ض حلوًل لبع�سها ذكرت بع�سها يف مقدمة الطبعة الرابعة كما �سياأتي.
فقد  واملــراأة،  الرجل  منها كل من  يعاين  التي  امل�سكالت اجلن�سية  اختالف  وبالرغم من 
حاولت اأن تكون املعاجلة متقاربة ومتما�سكة نظرًا للن�سيج الإن�ساين الذي ُجِبَل عليه كل 
منهما ولأجل وحدة الروؤية والهدف، واأي�سًا بع�ض امل�سكالت التي تخ�ض اأمرا�ض عقم 

الرجل، واأمرا�ض الربو�ستاتا والتبول واملثانة البولية وطرق ت�سخي�سها وعالجها.

المؤلف الدكتور طالل مرداد



إبداع الجنس و عبقرية الجنس اآلخر

الجنس 
والطب والحضارة 

اإلنسانية
يعتقد الكثريون من الذين يعانون من العجز اجلن�سي، اأنهم �سيئو احلظ، لأنهم �سمن قلة من 
الب�رش الذين ابتلوا بهذا الداء، على عك�ض احلقيقة الواقعة اأن ماليني الرجال يعانون من هذه 
امل�سكلة يف مرحلة من مراحل عمرهم على الأقل، واأ�سواأ ما يف الأمر اأنهم يجهلون اأن العالج 
متوفر و�سهل ومي�رش، ولعل ما يزيد الطني بلة اأن الأغلبية تعتقد اأن املو�سوع نف�سي، بينما 
ثبت طبيًا اأن اأكرث من 75% من حالت العجز اجلن�سي �سببها ع�سوي ولها عالقة مبا�رشة بخلل 
وا�سطراب يف الع�سو التنا�سلي، وميكن عالجها اإما عن طريق التدخل اجلراحي، اأو عن طريق 
الأجهزة والتقنية احلديثة، اأو عن طريق الأدوية، وكل ذلك باإذن اهلل واإرادته �سبحانه. ومما 
يدل على ذلك حديث ال�سحابية التي اأرادت الطالق من زوجها لأن فرجه ل ينت�سب وعربت 
عن ذلك  بقولها للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم  بقولها: "اإن الذي معه كهذبة الثوب". اأي اأن ذكره 

مرتخيًا ل ينت�سب وذلك اإمنا ملر�ض ج�سمي ولي�ض نف�سي.

العجز الجنسي:
لإمتام  كافية  بدرجة  عليه  واحلفاظ  النت�ساب،  على  القدرة  عدم  وهو  اجلن�سي  العجز  يعترب 
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النف�سية،  ولي�ست  الع�سوية  الأمرا�ض،  اأكرث  من  الزوجني،  لكال  كامل  ب�سكل  اجلماع  عملية 
تاأثريًا على الرجل من الأمرا�ض الأخرى، كونه مي�ض �سيئًا حيويًا وح�سا�سًا متعلق بالذكورة.

الضعف الجنسي 
)وهو قلة عدد املرات التي ي�ستطيع فيها ال�سخ�ض اأداء جماع كامل مع طول الفرتة الزمنية 
بني كل جماع واآخر(، وهو من اأكرث احلالت املر�سية �سيوعًا يف العامل، وحتدث يف اأية فرتة 
من فرتات العمر مبا فيها مرحلة ال�سباب. واإن كانت اأكرث و�سوحًا يف الأعمار املتقدمة. ففي 
الوليات املتحدة الأمريكية وحدها ما يقرب من 20 مليون �سخ�ض يعانون من العجز وال�سعف 

اجلن�سي.
وقد يحدث العجز اجلن�سي �سدمة نف�سية، اأو ع�سبية قوية، اأو نتيجة الإ�سابة مبر�ض نف�سي 
والأدوية  واله�ستامني،  الكتئاب  كم�سادات  العقاقري  اأنواع  تعاطي  ب�سبب  اأو  كالكتئاب، 
املخف�سة لالأمل التي ت�ستخدم يف عالج �رشطان الربو�ستاتا واأدوية ارتفاع �سغط الدم الخ.....

لم يعد العجز الجنسي عيبًا وال حرجًا
اجلن�سي،  بالعجز  �سعورهم  عن  الناجتة  املعاناة  الأزواج  من  الكثري  تربير،  ودون  يتحمل، 
خا�شة اإذا كانوا �شبابًا، الرتباط العجز اجلن�شي يف اأذهان البع�ض مبرحلة ال�شيخوخة، واعتقاد 
اأهم  لل�سباب. واإن حدثت فهي تقلل من الرجولة، ومت�ض  امل�سكلة ل حتدث  اأن هذه  الكثريين 
واأغلى ما ميلك. ولذلك يلتزم ال�سباب ال�سمت، ويتحمل املعاناة، ويبقى املو�سوع طي الكتمان. 
ويكون ال�سبب يف ذلك عادة هو ال�سعور باحلرج يف مناق�سة هذه امل�سكلة مع الطبيب، وكذلك 
الرتدد وعدم الراحة يف طلب امل�ساعدة يف هذا املو�سوع من اأي �سخ�ض اآخر. وي�ساحب ذلك 
�شعور بالذنب واالإحباط، مع اأن االإ�شالم اأوجب الطبابة والعالج لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: 

باحلرام". تداوا  ول  تداوا  اهلل  "عيال 
وقد ينتهي الأمر من هذه املعاناة باإنهاء العالقة الزوجية اأي الطالق، واإن ا�ستمرت ترافقها 
فيتاأثر  الأ�سدقاء  ومع  العمل  يف  العالقة  اإلى  والجتماعية  النف�سية  اآثارها  متتد  اأكرب  معاناة 

الإنتاج، وتتحول احلياة جحيمًا.
ومن املعلوم طبيًا اأن جميع اأع�ساء اجل�سم ما عدا الع�سو الذكري، يدخل اإليها دم كثري حممل 
بالأك�سجني، ومكونات املواد الغذائية، فياأخذ منها الع�سو ما يكفيه، ويرتك الباقي ليخرج مرة 
الأع�ساء عاليًا،  الدم يف  الأك�سجني داخل  الدموية من جديد، فيكون تركيز  الدورة  اإلى  ثانية 
وبدرجة كافية للتغذية. اأما بالن�سبة للع�سو الذكري فاحلال يختلف متامًا، فاإنه يف حالة عدم 
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النت�ساب )وهو ما يكون غالب الوقت( ل تدخله اإل كمية دم قليلة جدًا، وال�سبب اأنه اإذا دخله 
دم كثري، ف�سوف يحدث انت�ساب متوا�سل طوال اليوم. لذلك فاإن كمية الدم الواردة للذكر يف 
اليوم، فلو ظل على  اأغلب فرتات  العادية قليلة جدًا، وتركيز الأك�سجني قليل جدًا،  الظروف 
اأداء وظيفته. لذلك كان من حكمة اهلل  و�سعه ف�سوف يوؤدي ذلك اإلى �سعف الذكر وف�سله يف 
�سبحانه وتعالى اأن هياأ للرجل فرتات  من النت�ساب اأثناء النوم ترتاوح من �ساعة اإلى ثالث 
�ساعات يدخل الدم اأثناءها للع�سو بكميات كبرية ليعو�ض نق�ض الأك�سجني املوجود يف الع�سو 
الليلي يحدث منذ  اإن هذا النت�ساب  طوال اليوم وليجدد الأن�سجة الذكرية ويبقي حيويتها. 
مرحلة الطفولة، وغياب هذا النت�ساب الليلي معناه وجود مر�ض يف الأع�ساب املغذية، ويوؤدي 

اإلى الف�سل النهائي للع�سو الذكري، وهذا ما لحظناه من درا�ستنا واأبحاثنا يف هذا املجال.

هل هناك سن تقاعد للعملية الجنسية؟
ي�ستمر الرجل حتى بعد �سن ال�ستني يف ممار�سة احلياة اجلن�سية ب�سكل طبيعي، ولي�ض هناك 
�سن تقاعد،  ولكن الأمر املوؤثر على الناحية اجلن�سية عند كبار ال�سن هو تعدد الإ�سابة بكثري 

من الأمرا�ض مثل القلب، وال�رشايني.
من خالل خربتنا فاإنه - بف�سل اهلل - عوجلت معظم احلالت و�سفيت، واملهم هو تفهم املري�ض 
اأو يخجل، واأل  األ يتذمر  للم�سكلة كون الدور الأ�سا�سي يف عالجه يتوقف عليه، فيجب عليه 
ي�ست�سلم للدجالني وامل�سعوذين والطرق املف�سية للكفر اأو ال�رشك والعياذ باهلل، كما يجب على 

الزوجة اأن تتفهم طبيعة املر�ض وتوؤيد زوجها وت�سجعه على تلم�ض طرق العالج ال�سحيحة.
ومع اأن كثريًا من الرجال يتعر�سون لل�سعف اجلن�سي يف وقت من الأوقات، فاإنه ب�سكل عام - 
يحدث مبكرًا للرجال امل�سابني مبر�ض ال�سكري، ويف بع�ض احلالت فاإن ال�سعف اجلن�سي هو 
اأول اأعرا�ض مر�ض ال�سكري. الرجال املتقدمون يف ال�سن وامل�سابون مبر�ض ال�سكري يعانون 

اأكرث من ال�سعف اجلن�سي مقارنة ب�سغار ال�سن من الرجال امل�سابني بنف�ض اأعرا�سه.
ويعزى ال�سبب اإلى اأن الأع�ساب اأو ال�رشايني التي تتحكم يف تدفق الدم للع�سو ميكن اأن تتلف 
ال�سليمة،  الأع�ساب  الطبيعي يعتمد على  ال�سكري،  لأن النت�ساب  ب�سكل دائم ب�سبب مر�ض 
الرجال  فاإن  اأنه يف بع�ض احلالت،  اإلى  بالإ�سافة  التنا�سلي،  الع�سو  اإلى  الكايف  الدم  وتدفق 
امل�سابون مبر�ض ال�سكري والذين يعانون من �سعف جن�سي يفقدون الثقة  يف  قدرتهم على 
النت�ساب ونتيجة لذلك فهم يتعر�سون ل�سعف جن�سي نف�سي على اعتبار اأن �سعفهم اجلن�سي 
يهدم  الذي  املر�ض  بهذا  اهلل  اأ�سابهم  الذين  الرجال  نب�رش  ونحن  الأ�سا�ض.  يف  ع�سوي  هو 
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البيوت، ويفرق الأزواج اأن لكل مر�ض ت�سخي�سًا وعالجًا،  واملهم هو الت�سخي�ض ال�سحيح. 
ال�سوتية  وباملوجات  بالذكر،  املو�سعي  باحلقن  والك�سف  الإكلينيكي،  الفح�ض  الطرق  ومن 

والأ�سعة، والت�سوير الظليلي لالأوعية وال�رشايني املغذية للذكر.
 - مديد  لعمر  طبيعي،  ب�سكل  اجلن�سية  العملية  ممار�سة  على  للمحافظة  عمله  يجب  ما  اأما 
اأن يعي�ض الرجل - قدر الإمكان - حياة هادئة بعيدة عن القلق والهموم،  باإذن اهلل - فهو 
ال�رشاحة  واإبداء  مع �رشيكة حياته،  والروحي  النف�سي  النفتاح  على  يعتمد يف حياته  واأن 
ال�سيىء على  لتاأثريه  التدخني،  اأنواع  ين�سح بتجنب كل  اليومية. كما  يف معاجلة م�ساكلهما 
اجلن�سية،  الأع�ساء  وظائف  على  بالتايل  توؤثر  التي  الدموية  والأوعية  التنف�سي،  اجلهاز 
العجز  اأ�سباب  من  تعد  التي  الكحولية  وامل�رشوبات  الد�سمة،  الأطعمة  تناول  عن  والبتعاد 

الك�سف باملوجات ال�سوتية والأ�سعة

الك�سف باحلقن املو�سعي بالذكر
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فح�ض هرمونات الدم يف خمترب متخ�س�ض من اأهم اأ�سباب جناح عالج 
ال�سعف اجلن�سي الناجت عن ق�سور الغدد النخامية

راأ�ض  وعلى  اإرهاق.  بدون  وم�ستمر  منتظم  ب�سكل  الريا�سية  التمارين  وممار�سة  اجلن�سي، 
ا�ست�سارة  العموم هي  على وجه  �سليمة  على حياة  املحافظة  ت�ساعد كثريًا يف  التي  الن�سائح 

الطبيب، واإجراء الفح�ض الطبي ال�سامل ولو مرة كل عام.
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اأهداف  من  هدف  فهي  الزوجني،  بني  اجلن�سية  الغريزة  لعالقة  التعر�ض  الإ�سالم  يهمل  مل 
الزواج، ل ينبغي اإغفاله اأو جتاهله. وي�سور الإ�سالم عالقة الغريزة الزوجية ت�سويرًا عامًا 
يوحي بالعاطفة و�سكون النف�ض، وا�ستطاعة الإ�سباع كلما اأراد الزوجان ذلك. يقول اهلل �سبحانه 
وتعالى: {ن�ساوؤكم حرث لكم فاأتوا حرثكم اأنَّى �سئتم} )البقرة: 322(. لي�سعر املرء اأنه ل 
حجر عليه ول تقييد، فهو قد حب�ض نف�سه عن اخلطيئة، وكفها عن الفاح�سة، وابتغى احلالل 

الطيب بالزواج، فال حائل بينه وبني ما ميلك ويحوز.
اأما احلق الواجب يف هذا املجال فقد بينه الإ�سالم. فاإن على الزوجة اأن ت�ستجيب لزوجها، ما 
دامت يف حال ل متنع من ذلك �رشعًا، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا باتت املراأة 
هاجرة فرا�ص زوجها لعنتها املالئكة«. ول يحل لها اأن تفوت على زوجها ق�سده، وحتول 
بينه وبني رغبته فتزج بنف�سها فيما مينعه منها بال �رشورة، حتى يف جمال العبادة النافلة اإل 
اإل باإذنه«. وربط  اأن ت�سوم وزوجها �ساهد  باإذنه، »ل يحل لمراأة توؤمن باهلل واليوم الآخر 
الأمر بالإميان باهلل واليوم الآخر يدل على مدى اهتمام الإ�سالم بتنظيم العالقة بني الزوجني. 
وعليها اأن تبدو يف احلال التي يحبها الرجل من املراأة؛ كما ينبغي ذلك على الرجل اأي�سًا كما 

توجيه

العالقة الجنسية بين الزوجين: 
ضوابط الحضارة اإلسالمية 

وشريعتها 
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ذكر احلديث: »واإن نظر اإليها �رشته«، وعلى الرجل لزوجته في�رشها بروؤيته.
فعليه اإعفاف زوجته، وتلبية رغباتها، فاإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كما قال عمر بن اخلطاب 
ت�سييع  ففيه  باحلرمان،  ي�سارها  اأن  له  ولي�ض  للرجل.  كما  غريزة  وللمراأة  عنه،  اهلل  ر�سي 

حقها.

الحوافز الجنسية لدى الزوجين
اإن احلافز اجلن�سي الأول يف الزواج هو القوة البدنية، وال�ستعداد الطبيعي يف الغدة ال�سماء 
اإمنا هو حافز عقلي، وا�ستجابة لإمكانية اأو تذكر اجلماع، اأو روؤية مثرية لل�سهوة، وي�سمى هذا 

اأحيانًا )اإثارة املراكز العليا(.
الذي ي�سيطر على النت�ساب  الع�سبي  املركز  اإلى  املخ  الوقت من  النب�سات يف نف�ض  وتنتقل 
ال�سوكي؛  النخاع  حبل  من  القطني  النتفاخ  يف  الزوجة،  لدى  التهيج  وعلى  الزوج،  لدى 
ومت�سي النب�سات يف جمموعة مت�سابكة معقدة من الأع�ساب، والغدد الليمفاوية، والع�سالت 
حتى ت�سل اإلى ع�سوي الزوجني، ويندفع الدم اإلى احلو�ض ال�سفنجي للق�سيب عند الزوج 
ب�رشعة اأكرب من تدفقه عند خروجه منه؛ ويبداأ الق�سيب عند الزوج، والبظر عند الزوجة يف 
النتفاخ واحل�سا�سية ال�سديدة، ويحدث النت�ساب لدى الزوج، ثم ي�رشع فيما بعد بالعملية 
اجلن�سية وتبداأ ال�ستجابة اإلى الإح�سا�ض البدين املبا�رش. ولكن العوامل النف�سية يف املراحل 
فيها  يرغب  التي  اجلن�سية  العملية  يف  العوامل  اأهم  هي  الزوج  لدى  النت�ساب  من  الأولى 

الزوجان عند اجلماع.
ويزيد هذا النت�ساب الحتكاك الناجم عن عملية الإيالج يف املهبل؛ وما بعد ذلك من اإيحاءات 
ي�ستد  الذكري  الع�سو  اأن  يلحظ  اللقاء  اأمد  طال  وكلما  املعا�رشة.  اأثناء  الزوجان  يتبادلها 
�سالبة.. ولعل ذلك يحدث عند بع�ض النا�ض فقط، بينما ل يحدث عند بع�سهم الآخر. وتختلف 
اأكرث  وطريقتها  الزوج،  عند  هي  مما  و�سفًا  اأ�سعب  فهي  لهذا  الزوجة؛  عند  اجلن�سية  اللذة 
تعقيدًا؛ فالزوجة ال�رشيعة التهيج ميكنها اأن ت�سل اإلى ذروة اللذة اأكرث من مرة قبل و�سول 

زوجها اإلى ذروة لذته.
اإن الزوجة بحاجة ملحة اإلى تهييجها ب�سكل متقن؛ فالأع�ساب التنا�سلية عندها تتوتر طوياًل، 

والنف�ض والعقل ي�شتمر توترهما دون ارتخاء، وي�شتمر االنب�شاط والتلهف دون انقطاع.
احل�سية  الأع�ساب  فتنتبه  اجلن�سية،  التمهيد  فرتة  يف  املخ  تاأثر  نتيجة  جن�سيًا  الزوجة  تتاأثر 
الكثرية الت�سابك يف البظر تنبيهًا اآليًا باملالم�سة، اأو نتيجة التاأثر النف�سي باملهيجات اجلن�سية، 
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اإليها، فينت�سب  اأع�سائها التنا�سلية، فتمتلئ بالدم الوارد  اإلى تفتح الأن�سجة يف  ويوؤدي ذلك 
البظر بع�ض ال�سيء وتربز قمته لتتلقى مزيدًا من الإثارة باملالم�سة، ويزداد التهيج.

وتن�سط غدد )بارثولن(، فتفرز مادة �سفافة رقيقة ولزجة تفيد يف تليني املهبل لعملية الإيالج. 
وحتيط بثغر الفرج فتحة املهبل، وهي تزيد م�ساعر ال�ستمتاع لدى الزوجني، وتت�سخم اأع�ساء 
وتنفرج   املهبل،  وينب�سط  املهبلي،  الع�سلي  الن�سيج  وينكم�ض  للجماع،  م�ستعدة  الفرج وتربز 
جدرانه باإيالج ذكر الزوج، وتنقب�ض الع�سالت اخلا�سة مبجموعة الع�سالت الرحمية، فتجذب 

اجلزء الأ�سفل منه اإلى اأعلى واإلى اخللف.
وتوؤدي الع�سالت دورًا معقدًا يحتاج اإلى تعاونها وان�سجامها حال اجلماع. فبع�سها يحدث 
اإراديًا، وبع�سها الآخر انعكا�سيًا، حتى اأن هناك ت�سنجات حتدث اأثناء بلوغ ذروة اللذة، اأهم 
ال�سم عند  لل�سفتني، وا�ستداد حا�سة  ا�ستداد حا�سة املالم�سة  الأجفان،  الأمثلة عليها حركات 
الزوجة، وهي اأو�سح عندها من الزوج، فاإنها تزداد اإرهافًا عند الن�سوة اجلن�سية، وكذلك ت�ستد 
حا�سة اللم�ض، وهو اأمر ملحوظ اأثناء التمهيد للجماع، ويزداد بالتدريج حتى يبلغ اأ�سد درجات 

الإرهاف عند ذروة اللذة.
عند بلوغ الذروة  فاإن انفعالت الرع�سة اجلن�سية لدى الزوجني تن�سيهما كل �سيء من الآلم 
النف�سية واجل�سدية، فيعي�سان اأحلى حلظات احلياة، بعيدين عن هموم احلياة ومتاعبها. ومن 
اآثار طيبة ومباركة على نف�سيهما، فهي جمددة  هنا كانت لق�ساء هذه ال�سهوة لدى الزوجني 

للن�شاط، ومنع�شة للحياة، و�شدق اهلل العظيم حيث يقول يف حمكم كتابه الكرمي: 
{ ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�سكم اأزواجاً لت�سكنوا اإليها وجعل بينكم مودة ورحمة 

اإن يف ذلك لآيات لقوم يتفكرون} )الروم: 12(.
ع�سالت  وت�ستد  الأع�ساب،  وتتوتر  الزوجة،  من  اأكرث  الزوج  لدى  التنف�ض  حالة  وتت�سارع 
اجل�سم، ويرتفع الإح�سا�ض والتوتر اإلى القمة، وعند درجة التهيج الق�سوى  ي�سل الإ�سباع 
اجلن�سي اإلى ذروته؛ عند ذلك يتم تفريغ جتمع الطاقة اجلن�سية وتواترها يف تقل�سات ع�سلية 

عنيفة وتهيج عنيف، ويتم قذف املني.
باملالم�سة،  تتهيج  الن�سوية  اأع�ساءها  فاإن  عند اجلماع،  الزوجة  عليها  تكون  التي  اأما احلالة 
والإيالج، فتتلقى قدرًا اأكرب من الدم، وتبداأ يف الت�سخم، وينتفخ ال�سفران اخلارجيان للفرج 
باإفرازها  الفرج  الغدد فرتطب  اأما  ال�سغريين حتته.  البظر وال�سفرين  ويتباعدان، فيك�سفان 

اخلا�ض اللزج ال�سايف الرائق.
اأما بظر الزوجة فهو اجلزء احل�سا�ض جدًا جتاه معظم هذه املداعبات واملالم�سات، وهو الع�سو 
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الذي يعد مركز الأحا�سي�ض عند الغالبية العظمى من الن�ساء، ول غرو، فهو ع�سو ي�سبه ع�سو 
الذكر، بيَد اأن حجمه اأ�سغر. وي�سرتكان معًا يف كونهما م�سدري لذة واإح�سا�ض عند كليهما. 
يربز البظر يف و�سط الفرج اخلارجي نتيجة ت�سخمه بتوارد الدم اإليه، ول يخطئ الإ�سبع يف 
متييز هذه النقطة املرهفة احل�ض اأكرث من غريها، ويزيد هذه الأحا�سي�ض مالم�سة هذا الع�سو 

الن�سوي الدقيق.
احلو�ض،  وع�سالت  البطني،  اجلدار  يتهيج  اأو  تنقب�ض،  اأو  تنكم�ض  املهبل  ع�سالت  اإن 
الذي  املنوي  ال�سائل  من  الرحم  فوهة  تقرتب  وبذلك  مو�سعه،  من  قلياًل  الرحم  فيهبط 
�سعود  لي�سهل  الرحم  عنق  عند  جاثمًا  املتمدد  الإفراز  يكون  واأخريًا  الزوج،  ع�سو  يقذفه 
النا�سجة  البوي�سة  لتلقيح  املبي�سني  اأحد  بوق  اإلى  ثم  الرحم،  عنق  اإلى  املنوي  احليوان 

لال�ستقرار. الرحم  يعود  ثم  هناك، 
اإن حلظات التهيج اجلن�سي قوية، ولكنها ق�سرية، عند الزوج، واأطول عند الزوجة، وعلى الفور 
تعود الع�سالت، والأع�ساء، والغدد اإلى حالتها الطبيعية. ويحل ال�سرتخاء وال�سرتاحة حمل 
النفعال، ومتالأ جوانب النف�ض �سكينة ال�ستقرار، ومودة احلب، وطماأنينة املودة التي جعلها 

اهلل تعالى بني الزوجني.
ولي�ست العملية اجلن�سية لدى الزوجني بامل�ساألة ال�سهلة، اإنها عملية معقدة ي�سرتك فيها اأغلب 
حوا�ض اجل�سم، وي�ستهلك اجل�سم من خاللها طاقة كبرية، ويبذل جهدًا عنيفًا ولذلك كان على 

الزوجني الهتمام بها والتح�سري لها، واأل تكون على هام�ض احلياة والع�رشة الزوجية.
اإن على الزوجة اأن تعلم اأن احلافز اجلن�سي لدى زوجها اأعظم قوة مما لديها؛ فاإنها ترى زوجها 
بعد اجلماع يف �سعور عميق بالتعب والإنهاك، قد يعقب ذلك نوم عميق، ولكن هذه الفرتة اإذا ما 
انق�ست ونال الزوج راحته، فاإنه من املمكن اأن يرغب يف املعاودة اإلى اجلماع مرة اأخرى. قال 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإذا اأتى اأحدكم اأهله ثم اأراد اأن يعود فليتو�ساأ بينهما و�سوء" 
م�سلم: )308(. وهذه املعاودة ت�ستغرق وقتًا اأطول من الأولى، وهذه احلال تغري الكثريين من 
الأزواج لنيل حظ اأكرب من اللذة واملتعة. وعلى هذا فاإن الزوجة التي تنبذ زوجها يف هذه احلالة 
تعر�سه اإلى حالة اكتئاب واأمل نف�سي؛ فعليها اأن تر�سيه باملعاودة مطاوعة له، ومن�سجمة معه، 

ومظهرة له الرغبة اإليه كما رغب اإليها يف املعاودة لتزداد حمبته لها.
كما اأن على الزوج الذي يالحظ رغبة زوجته يف املعاودة، اأن ي�ستجيب لها اإذا نال ق�سطًا جيدًا 
اأو  اللذة يف اجلماع الأول ب�سب عدم تهيجها،  اإذا مل تنل حظها من  من الراحة، خا�سة فيما 
ب�سبب �رشعة الإنزال لديه. وهذه املالحظة يجب على الزوج مراعاتها، حفاظًا على حق زوجته 
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من املتعة الزوجية، واللذة اجلن�سية، كما تقدم يف حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
كما اأن على الزوجني اأن يتنبها جلميع الإح�سا�سات القوية - اأو ردة الفعل - يف املمانعة، اأو 
الكبح والإجبار يف العملية اجلن�سية، فاإن ال�سدمات املفاجئة توؤثر على نب�سات القلب، وحتى 
اإلى متدد يف الأوعية الدموية. وباملثل فاإن  احلياء واخلجل لدى العرو�ض ليلة زفافها يوؤديان 
الأع�ساء املت�سلة بالأع�ساء التنا�سلية لي�ست مبناأى من اآثار الإح�سا�سات القوية، بل اإنها اأكرث 
تاأثرًا بها من اأي ع�سو اآخر من اأع�ساء اجل�سم، للرابطة الوثيقة التي تربطها بحالت الإن�سان 

النف�سية، وحياته العاطفية.
لذلك كان على الزوجني مراعاة كل منهما الآخر بالتفهم العميق حلاليهما، وعدم اجللوء اإلى 
بني  م�ساركة  الزوجية  له. واحلياة  ل مربر  الذي  الإجبار  اإلى  اأو  لها،  �سبب  ل  التي  املمانعة 

الزوجني يف اأحا�سي�ض وم�ساعر بع�سهما جتاه بع�ض!!.
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المداعبة
من �سنن الإ�سالم مداعبة الزوجة، واملرح معها ومالعبتها، فقد ثبت اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 
الأعمال  يف  تفكريهن  درجات  اإلى  وينزل  عنهن،  اهلل  ر�سي  ن�سائه  مع  ميزح  كان  و�سلم  عليه 
والأخالق مع رجاحتهن. فقد روى الن�سائي، واأبوداود، وابن ماجه اأنه كان ي�سابق عائ�سة يف 
العدو، ف�سبقته يومًا، ثم �سبقها يف بع�ض الأيام فقال: »هذه بتلك«. وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 

.1466 بكر:  لفظ  ويف  وتالعبك" م�سلم  تالعبها  بكر  من  "هال 
ويف ال�سحيحني من حديث جارية بنت وهب اخلزاعي »األ اأخربكم باأهل النار؟ كل عتل جواظ 
م�ستكرب«، ويف رواية لأبي داود: »ل يدخل اجلنة اجلواظ ول اجلعظري« اأي ال�سديد على 

اأهله، املتكرب يف نف�سه. 
ثم ينبغي على الزوج، اإذا ق�سى وطره اأن يتمهل حتى تق�سي هي اأي�سًا نهمتها، فاإن اإنزالها 
رمبا تاأخر، فتهيج �سهوتها بعد اإنزال الرجل؛ واختالف وقت الإنزال يوجب التنافر، مهما 
كان الزوج �سابقًا اإلى الإنزال. والتوافق يف وقت الإنزال األذ عندها، وينبغي اأن ي�ستغل الرجل 

بنف�سه عنها، فاإنها رمبا ت�ستحي.

آداب اإلتصال الجنسي بين 

الزوجين:
األبعاد اإلنسانية 

واإلسالمية والحضارية
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وينبغي اأن ل ياأتيها يف املحي�ض يف القبل، ول النفا�ض، ول يف الدبر فاإن ذلك حمرم، وله التمتع 
العورة  �سرت  فينبغي  احلالة؛  تلك  يف  الواردة  ال�رشعية  الن�سو�ض  ذلك، ح�سب  دون  فيما  بها 

املغلظة، اأي ت�سترت املراأة بقما�ض ونحوه.
يف  ختاناهما  التقى  اإذا  والرجل  املراأة  لها  تتعر�ض  ج�سيمة  اأ�رشارًا  اأثبت  احلديث  والعلم 
اإلى  امليكروبات  بع�ض  ت�رشب  ي�سحبه  قد  البكارة  غ�ساء  اإزالة  اأن  كما  النفا�ض.  اأو  املحي�ض، 
الدم، مما قد يوؤدي اإلى الإ�سابة باللتهابات الغري حميدة، وما جرى عليه بع�ض العوام من 
اإزالتها بالإ�سبع بوح�سية عمل يتنافى مع الذوق، بل مع اأوا�رش الود والرحمة التي ينبغي اأن 
ت�سود عالقات الطرفني. فينبغي اإذا ما كان هناك مانع مينع اإزالة البكارة يف ليلة الزواج الأولى 
اأن يرتيث الزوجان، وتوؤجل هذه امل�ساألة ريثما ت�سمح الظروف؛ ول ينبغي اأخذ ما ميكن اأن 
يقال عنهما يف احل�سبان، فهي من خ�سو�سيات الزوجني، بل من اأخ�ض خ�سو�سياتهما التي 

ل ينبغي لأحد - مهما كان - اأن يكون له راأي فيها.
تن�سيطًا  اأوًل،  التنا�سلية  واأع�ساءه  يغ�سل فرجه  باأن  اأخرى  اأن يجامع مرة  اأراد  اإن  وين�سح 

لنف�سه وتهيوؤًا للجماع الثاين.
اأن يكون لها من  اأن يكون له من زوجته، وما حتب امراأة  ومن الآداب فعل ما يحب الرجل 

زوجها، فيتبادل ذلك بينهما قوًل وعماًل وزينة واأدبًا.

القبالت الحارة بين الزوجين
هي لغة التفاهم بينهما

نف�سية  فوائد  اإلى  يوؤدي  مبا  الزوجية  وامل�ساعر  بالعواطف  العناية  اأهمية  على  الإ�سالم  حث 
ويحقق التاأثريات اجل�سمية وال�سحية يف اجلماع. يروى عن الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم 
قوله: "ل يقعن اأحدكم على امراأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما ر�سول، وقيل وما الر�سول يا 
ال�سفاه يرتجم عن دفني العواطف، ومكنون  ر�سول اهلل؟ قال: القبلة والكالم". واحلديث بلغة 
الأحا�سي�ض، وتوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق ال�سوق، ومعاهدة املحبة القبلة همزة و�سل 
بني قلبني متحابني. وقبلة الزوج لزوجته هي القبلة التي اأولها الإ�سالم عناية بالغة؛ فال بد 
للنتيجة من مقدمات، وللغاية من و�سيلة وطريقة. اأولى خطوات التجاوب اجلن�سي ال�سعيد، ُقبل 
وكلمات، ونظرات، وهم�سات تهيئ اجل�سد... وتوحد الرغبة... وتو�سل لالمتزاج والتجاوب 
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احلق؛ والعملية اجلن�سية اإذا  اكتنفها التجاوب والوفاق حجبت كل ما يقف يف طريق احلياة 
الأنواء  ثابتة و�سط  الزوجية  �سفينة احلياة  الزوجية من عقبات، وذللت كل �سعب، و�سارت 

والأعا�سري.
امل�ساك�سات واملنازعات،  الأ�رشة، وتكرث  امل�ساكل تخيم على جو  فاإن  التجاوب  انعدم  اإذا  اأما 
ذلك  ويعود  الزوجية،  احلياة  بدء  يف  وخا�سة  الأ�رشية،  والهتزازات  امل�ساحنات  من  وكثري 
والتكافوؤ  التوافق اجلن�سي  لأن  تقو�ست،  اأ�رش  فكم من  ا�سطرابات احلياة اجلن�سية...  اإلى 
وعدم  الفو�سى  على  قائمة  اجلن�سية  معا�رشتهما  لأن  اأو  الزوجني،  بني  معدوم  اجل�سدي 
الن�سجام، فال و�سائل ول مقدمات، بل ق�رشًا، وتوح�سًا واغت�سابًا، اأو اأنانية، يق�سي الرجل 
وطره من زوجته، ويرتكها قبل اأن تق�سي وطرها منه، خمالفًا بذلك قول الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم: »اإذا جامع اأحدكم اأهله فلي�سدقها.. ثم اإذا ق�سى حاجته قبل اأن تق�سي حاجتها 

فال يعجلها حتى تق�سي حاجتها«.
الع�رش  يف  التنا�سليات  فل�سفة  علماء  بها  عني  التي  امل�سائل  اأهم  من  امراأته  الرجل  ومالعبة 
احلديث، وو�سعها الإ�سالم قبلهم باأكرث من اأربعة ع�رش قرنًا، وذلك لتنبيه الغافلني اإلى اأمور 
تتحقق بها ال�سعادة الزوجية، وتزكو بها نار احلب عند الزوجة، وجتعل العالقة بني القرينني 

اأرفع من اأن تكون جمرد عمل اآيل بعيد عن العطف واملودة، عار من احلب واحلنان.
من  نابعة  ول  احلا�رشة،  املدنية  وليدة  لي�ست  اللقاء،  ولدى  الفراق،  عند  الزوجية  والقبلة 
بعد  الأوائل، خا�سة  امل�سلمني  عليه كثري من  اإ�سالمي حر�ض  تقليد  اإمنا هي  الغرب،  عادات 
عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  قالت  و�سوءًا.  تنق�ض  ول  �سومًا  تف�سد  ل  القبلة  الإ�سالم  جعل  اأن 
)كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ينال مني القبلة بعد الو�سوء، ثم ل يعيد الو�سوء(. 
اإنه كان يقبلها وهو �سائم، ثم ل  وكذلك قالت اأم �سلمة زوج الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

يفطر، ول يجدد و�سوءًا.

آداب المرأة في غريزتها الجنسية

حياء املراأة الذي فطرت عليه من خلق اهلل لها، وما جبلت عليه اأنها تخجل من مفاحتة الرجل 
يف  �ساأنها  والرغبة.  احلب  اإلى  �سبقته  واإن  جانبه،  من  املفاحتة  وتنتظر  اجلن�سية،  بدوافعها 
ول  تتعر�ض  اأو  تتقدم،  ول  تنتظر  فاإنها  املخلوقات،  اأنواع  الإناث يف جميع  �ساأن جميع  ذلك 
تهجم، فتلجاأ للتلميح ل اإلى الت�رشيح ومينعها اأن تفعل ذلك مانع من تركيبتها الأنثوية. اإذ كان 
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مانعًا يت�ساوى فيه احليوان العاقل وغري العاقل، كما يت�ساوى فيه النوع الذي ينقاد للغريزة 
وحدها، والنوع الذي يرا�ض على �سّنة من �سنن احلياة الجتماعية، فاإمنا خلق تركيب الأنثى 

لال�ستجابة، ومل يخلق لالبتداء والإرغام.
وهذا احلياء الطبيعي ل يح�سب من القيم اخللقية التي تزيدها املراأة، ومتليها على نف�سها وعلى 

غريها، ولكنه عمل من اأعمال التكوين ي�سطبغ بال�سبغة اخللقية، كما وافقت اآداب الجتماع.
واإمنا يح�سب من القيم اخللقية ذلك احلياء الذي متليه الآداب، ويت�سل بالإرادة والختيار.

اضطراب الوظيفة الجنسية عند الزوجين
اإلى عوامل عدة منها علل  اأو اأحدهما  ين�سب الأطباء ال�سعف اجلن�سي وفتوره عند الزوجني 

مر�سية، اأو نف�سية، اأو �سلوكية.
واأكرث  الغدد،  عمل  يف  ق�سور  اأو  الأع�ساب،  �سعف  اإلى  يعود  ذلك  يف  املر�سية  العلل  مرجع 
والعقلي،  الع�شبي  االنحطاط  هي  االأع�شاب  توتر  اإلى  تعزى  اأن  ميكن  التي  اال�شطرابات 
والختاللت احلادة يف بع�ض الأع�ساء. والإعياء النا�سئ عن اجلهد العقلي �رشيع الزوال يف 
العادة، وكثريًا ما يكون بني الذين يكون تفكريهم منتجًا، اأو بني الذين ميتهنون مهنًا ل تتالءم 

مع رغباتهم، ول تتفق مع طباعهم.
والعمل العقلي بحد ذاته �سبب �سعيف من اأ�سباب الإعياء الع�سبي، يف حني اأن الهم والقلق 
اللذين ي�ساوران امل�ستغلني يف املجالت العقلية والفكرية، م�سافًا اإليهما اإهمال العناية باجل�سد، 

يعر�ض ال�سحة للخطر، وي�سلب العافية، ويوؤدي اإلى الإعياء.
اإن الرجل الذي يوؤدي عمله دومنا هم اأو قلق نادرًا ما يقع �سحية الإعياء الع�سبي؛ اأما الذي 
ما  الراحة �رشعان  اإلى  اللجوء  فاإنه عند  الأحيان  الهم، والقلق بع�ض  بعيدًا عن  التعب  يعييه 

ي�ستعيد طاقته املفقودة.
والزوج امل�ساب بالعجز اجلن�سي الذي يعود اإلى �سبب )فيزيولوجي(، )ع�سوي( منها مثاًل 
يعالج من قبل طبيب خمت�ض يف  اأن  التهاب يف )الربو�ستاتا(، يجب  اأو  مر�ض يف اخل�سيتني، 
املر�ض  طبيعة  على  يتوقف جناحها  واإمنا  ودقيقة،  معاجلة �سعبة  اجلن�سية، وهي  الأمرا�ض 

و�سدته اأو خفته.
اأما العجز اجلن�سي النف�ساين فيعود اإلى اختبار ما يف حياة الإن�سان جعله يفقد الثقة يف قوته 
اجلن�سية، ومثل هذا العجز لي�ض له اأ�سا�ض ع�سوي )مر�سي(، بل اإن اأ�سا�سه فكرة معقدة اأو 
مالزمة تعمل يف اأعماق النف�ض )العقل الباطن(، فامل�ساب به يخ�سى اأن يكون �سعيفًا جن�سيًا، اأو 
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يتوهم اأنه كذلك، ويكون هذا ال�سعور يف العادة �سيئًا بحيث يغطى على قدرته اجلن�سية.
تلك  من  فقده  ما  با�ستعادة  التفكري  لزوم  اإلى  نظره  يعيد  اأن  عليه  بذلك  امل�ساب  فالزوج 
الظنون والأوهام، واأن يجعل اهتمامه التفكري بقدرته على ذلك، فهذا ما يجعله يتماثل اإلى 

ف�سيئًا. �سيئًا  ال�سفاء 
وكذلك قد يكون عجز الزوج عن القيام بـ)اجلماع( مع زوجته قلة اهتمامه بزوجته، اأو من 
اإزاء هذه احلالة  اإلى ال�سعف. فعلى الزوجني  قلة اهتمامها بزوجها، فيحدث الفتور املوؤدي 

الطارئة اأن يقوما بالعناية بع�سهما ببع�ض، لإزالة اأ�سباب هذه العوار�ض.
وهناك نوع اآخر من الإح�سا�سات التي توؤثر يف قدرة الزوج اجلن�سية، وتورثه عجزًا اأو نق�سًا، 
هو فيما اإذا كان ع�سوه التنا�سلي �سغريًا، فلي�ض يف هذا ما ي�ستوجب فقد القدرة اجلن�سية اإذا 
ما كان ع�سوه قادرًا على النت�ساب. ولقد توجه الكثري من الأزواج اإلى �سوؤال الأطباء عن اآثار 
�سغر الع�سو التنا�سلي، واأنه رمبا يكون �سببًا لعدم الإجناب، فكانت اإجاباتهم اأن ل تاأثري لذلك 
على عدم الإجناب، وبالتايل ل تاأثري على عدم القدرة على اجلماع، اإذا �سلك الزوج مع زوجته 

اأ�سباب التهيج اجلن�سي لديه ولدى زوجته.
اأما العجز اجلن�سي ال�سلوكي الذي يوؤثر يف القدرة اجلن�سية هو فيما اإذا كان الزوج ميار�ض 
العادة ال�رسية ب�شكل يومي مفرط قبل الزواج ومل ي�شتطع اأن يتخل�ض منها بعد الزواج، فلن 
ال�رشية مما  العادة  لذته ومتعته فقط عن طريق  الطبيعي مع زوجته وتكون  يتمتع باجلماع 
يجعله عاجزًا عن اأداء العالقة اجلن�سية مع زوجته. وفئة اأخرى من الأزواج يكون لديهم �سذوذ 
جن�سي - والعياذ باهلل - قبل الزواج فهم ي�سابون بعجز جن�سي اأثناء املمار�سة مع الزوجة 
ولكن خارج البيت مع اجلن�ض الآخر فهم ل ي�سكون من اأي عجز جن�سي وهذه الأنواع حتتاج 

اإلى طبيب ماهر ومتمر�ض للت�سخي�ض ال�سحيح بني اأنواع العجز اجلن�سي املختلفة.

المغازلة والمداعبة
واملعروف اأنه ل يكفي اأن ي�ستهوي الرجل زوجته وي�ستعطفها حتى تذعن له مرة واحدة فقط 
حني يتزوجها، بل يجب اأن يالطفها، وي�ستعطفها، وي�ستهويها عند كل و�سال. لأن كل و�سال 
ميثل زواجًا جديدًا. واإذا كانت احليوانات تفعل ذلك، فيجدر بالإن�سان اأن يفعله من باب اأولى 
- بل يفعل اأكرث منه - ويظهر اأن احليوانات اأقل جهاًل من بع�ض النا�ض يف هذا القبيل، فال ميكن 
اأمثال العامة يف تف�سيل  اإل بعد املغازلة واملداعبة املاألوفة يف جن�سها. وقد جاء يف  اأن تتزاوج 

الزوج القبيح الذي يح�سن املداعبة على الزوج اجلميل اجلامد: )وح�ض، لكنه نغ�ض!!(.
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يثري  قلبها حتى  وي�سغف  بها  يفنت  واأن  نف�ض زوجته،  الغرام يف  يثري  اأن  عليه  فالرجل يجب 
عواطفها اإلى حد ال�ستعداد التام للم�ساجعة. وهنا ل بد من اإعادة ما تقدم من القول، وهو اأن 
غرام املراأة يتحم�ض مبدئيًا بوا�سطة قلبها وعقلها. فالزوج القدير ل يهمل غرامها وعواطفها 

حتى يحلق احلب يف �سماء عقليتها.
لي�ض جعل املراأة متاأهبة للو�سال عماًل اإن�سانيًا فقط يراد منه تاليف تاأملها، بل هو اأمر ذو فائدة 
عظمى للرجل نف�سه، لأنه يح�سل به على منتهى اللذة ب�سبب الإح�سا�ض املتبادل بني اجلانبني.
فيه  الزوجة  ت�ساهم  اأن  من  بد  ل  وم�ستحبًا  وجمياًل  طبيعيًا  اجلن�سي  الت�سال  يكون  ولكي 
اأن  والتي يجب  ين�سدها زوجها،  التي  القمة  اإلى  العمل  بهذا  الو�سول  الرجل يف  بدورها مع 
تن�سدها هي اأي�سًا.  وهذا ي�ستدعي منها األ تبقى �رشيكًا �سلبيًا وظيفته التلقي فقط، بل عليها 
اأن تندمج يف دورها اندماجًا كليًا: روحيًا، وج�سديًا، ونف�سيًا، كون هذا الندماج، وهذا الندفاع 
من طريف العالقة الواحد نحو الآخر ب�سوق وحنني، ورغبة وتفاهم، ُي�سفي على الت�سال لونًا 

زاهيًا وجذابًا من األوان املتعة واللذة املن�سودة.
اأما يف حال بقاء الزوجة �سلبية الت�رشف - كما يت�رشف بع�ض الن�ساء يف مثل هذه احلالت 
تفقد  العتبارات  من  كثريًا  فاإن  العمل،  هذا  اأتون  يف  وحده  زوجها  تركت  واإذا   - واملوا�سع 
وتذهب �سدى، لأن التعبري عن احلب يكون ناق�سًا اإذا مل يجمع ال�سوق والرغبة طريف العالقة، 
جمود  لأن  ومتعته،  وكماله  روعته  يفقد  نف�سه  اجلن�سي  الت�سال  اأن  كما  والزوجة.  الزوج 
الزوجة يق�سي على اأجمل ما فيها؛ ويبلغ هذا الت�سال روعته ومتعته عندما ي�سرتك الثنان 

يف العملية اجلن�سية.
ندائه،  وتلبية  ال�ست�سالم  هذا  زوجته  من  مل�ض  واإذا  ب�سفتيه!  �سفتيها  ينادي  اأن  الرجل  على 
فعليه عندئذ اأن يتنقل ب�سفتيه، واأل يح�رش  ن�ساطهما على �سفتيها، ومزج لعابه بلعابها، وهذا 
من العوامل التي تثري وتن�سط ال�سعور اجلن�سي، بل من ال�رشوري النتقال ب�سفتيه اإلى اأمكنة 

اأخرى مثل الأذن، والعنق، واجل�سد.
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آثار العملية الجنسية على المرأة:
الجماع في إطار الزواج الشرعي 

بعيدًا عن الحرام

يحقق الرغبة المشتعلة 
رد فعل عكسي لحالة صحية وفكرية 

ونفسية جيدة

يتفق العلماء ال�رشعيون والطبيون على فوائد ممار�سة اجلن�ض بني الأزواج. ولذلك فمع كل 
املنافع ال�سحية والنف�سية والعاطفية التي �ستجنيها، فال �سك ان اإعادة احليوية اإلى عالقاتك 
احلميمة بزوجك التي خبت حرارتها بعد �سنوات طويلة من الزواج عملية ت�ستحق بذل اجلهد، 
اإن م�ساعر احلرارة واللهفة والرغبة  اإليها. هذا ما نن�سحك به.  وتوجيه املزيد من الهتمام 
والإثارة التي تلهب الأحا�سي�ض يف اأيام الزواج الأولى تهداأ مع الأيام، حتى �ساع العتقاد باأنه 
اإلى  الزواج  بداية  كانت يف  التي  ولهيب ممار�سة احلب  ت�ستمر حرارة  اأن  امل�ستطاع  من غري 
الأبد. واأ�سبح املتزوجون يف حالة ا�ستعداد نف�سي لتقبل احلب الهادئ بال تزويقات مزيفة كما 
ت�سدر يف و�سائل الإعالم وو�سائط الإت�سالت، على اأنه واقع ل مفر منه يف احلياة الزوجية. 
ويكتفون بعالقة التفاهم وال�سداقة وامل�ساعر الهادئة التي ت�سيع الأمان والطمئنان، على اأنها 

البديل الطبيعي جلنون الرغبة اجلاحمة، وحرارة الإثارة امللتهبة يف �سنوات الزواج الأولى.

مشاعر رائعة
توليفة  عن  ناجتة  الأولى  زواجهم  �سنوات  يف  املحبون  بها  ي�سعر  التي  الرائعة  امل�ساعر  هذه 
مرور  مع  تتناق�ض  ولكنها  حرارتها،  درجة  وترفع  الأحا�سي�ض،  تلهب  التي  الهرمونات  من 
ال�سهور، فتبداأ احلرارة يف النخفا�ض، حتى ت�سبح دافئة، ثم باردة مع فوات العامني الأولني، 
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ومولد الطفل الأول.
اليومية  الزوجني  لنكهة احلياة بني  انعكا�ض  النوم هو  داخل غرفة  اإن طعم احلياة اخلا�سة 
بال�سحة  والهتمام  احلياة،  حلب  اجلانبية  الآثار  من  امل�ستعلة  اجلن�سية  فالرغبة  خارجها. 

النف�سية، واجل�سدية، والفكرية ال�سليمة.
والعزوف عن ممار�سة احلب، اأو ت�ساوؤل الرغبة يف اجلن�ض هي اأول عر�ض يظهر اإذا مر الإن�سان ب�سغط 

ع�سبي، اأو نف�سي، اأو �سحي، اأو حتى زاد وزنه اإلى حد كبري، فاأ�سبح �سمينًا �سخم اجل�سم.
و�سعف ال�سهوة اجلن�سية هو اأول عالمة من عالمات وجود م�ساكل بني الزوجني، اأو خالفات؛ 
ويدل على اأن العالقة متر مب�ساكل، واأنها يف خطر حتى ولو كان الزوجان مل يدركا اخلطورة 
بعد. ولذلك ين�سح باأن يحلل الزوجان ما وراء عزوفهما عن العالقة اخلا�سة بدًل من التمركز 

عليها، لأنها عر�ض من اأعرا�ض ال�سبب احلقيقي ولي�ست �سببًا يف حد ذاتها.
اإليك بع�ض احللول حلقن حياتك احلميمة بجرعة من الن�شاط واحليوية، ورفع درجة حرارتها. 
هذه  من  عددًا  نقدم  يلي  وفيما  املتزوجني.  من  الكثري  قبل  من  وجمربة  عملية  احللول  وهذه 

الن�سائح اجليدة:

٭ استعمل عقلك:
العقل هو اأكرب املناطق املثرية لل�سهوة اجلن�سية مقولة حقيقية مائة يف املائة.. فتفكري الإن�سان 
يف �سيء ب�سكل م�ستمر يحققه. لذلك فاإن الطريقة امل�سمونة ملزيد من اجلن�ض تكمن يف املزيد من 
التفكري فيه كاأن يتذكر الزوجان مثاًل اأجمل اأيام وحلظات حياتهما احلميمة يف بداية �سنوات 
اأحا�سي�ض  يعيد  فيها  والتفكري  الذكريات،  واإعادة  احللوة.  الذكريات  وي�ستعيدان  الزواج، 

وم�ساعر الأيام الأولى التي بهتت مع مرور ال�سنني.

٭ توقفا عن ممارسة الجنس:
بينهما يف غرفة  الزوجني وخف�ست احلرارة  على حياة  قد هبت  الباردة  امللل  رياح  كانت  اإذا 
النوم، فاأف�سل و�سيلة لإزالة هذا التوتر هو التفاق على خطة تعيد هذه احلرارة بينهما، اأو 

مبعنى اأو�سح التوقف عن ممار�سة العالقة الكاملة ملدة حمددة، ولتكن اأ�سبوعًا واحدًا مثاًل.
يف الأيام الأولى منه اكتفيا بجل�سة متقاربة هادئة اأمام التلفزيون، فح�سن دافئ بني الزوجني 
خال من التوتر الناجت عن ترقب تطور الأمر اإلى عملية غري مرغوب فيها له تاأثري ايجابي على 
الهدوء  ي�سود  وعندما  العالقة.  جو  من  املكهربة  ال�سحابة  واإزالة  وعاطفيًا،  نف�سيًا  تقاربكما 
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املرهقة،  للع�سالت  )م�ساج(  املريح  التدليلك  بتبادل  يقومان  القلق  جو  ويزول  والتناغم، 
والأع�ساب امل�سدودة با�ستخدام الزيوت ذات الروائح العطرية، وينامان بعدها كالأطفال نومًا 
هادئًا خاليًا من اأي توتر، وتاأكدا من اأنه مع نهاية مدة املنع املقررة �سيكون كل التوتر قد زال، 

وعادت اجلذوة اخلابية اإلى ال�ستعال جمددًا.
الروتني اأخطر مزيل للولع وال�سغف والرغبة يف عالقات الأزواج املحبني؛ فتخل�سا من �سباكه حتى ل 
ت�سيق حولكما، وتعت�رش احلياة من عالقتكما وترتكها كالقوقعة الفارغة؛ ولكي حتققا ذلك تعاهدا على 
اأنه يف كل مرة متار�سان احلب فيها اأن تقوما بت�رشف خمتلف ولو كان �سغريًا حتى يك�رش ملل الروتني 

الذي اعتدمتا عليه ل�سنوات، وبهذه الطريقة �ستكون كل مرة، وكاأنها املرة الأولى.
كالم  وطريقة  عادات  يكت�سبان  ل�سنوات طويلة  معًا  يعي�سون  الذين  الأزواج  اأن  املعروف  من 
ولو  التقارب  وهذا  ال�سكل.  يف  يت�سابهان  اإنهما  يقال  اإنه  البع�ض، حتى  بع�سهما  وت�رشفات 
الإثارة  عوامل  كل  يفرغها من  اأي�سًا  اأنه  اإل  وثباتًا  قوة  الزوجية  العالقة  ويعطي  مريح،  اأنه 
والتجدد، ويجعل كل �سيء معروفًا ومتوقعًا من قبل اأن يحدث؛ ول �سك اأن اأخطر قاتل للحيوية 
يف العالقة احلميمة بالذات هو امللل الذي يحولها اإلى واجب روتيني، ويجعل العالقة الزوجية 
هادئة مريحة، ولكنها باهتة ميتة بال طعم. فاإذا كانت الزوجة تريد لعالقتها بزوجها اأن تتفجر 
قلياًل من  اأن  وتتذكر  تكون هي مملة؛  واأل  امللل  تقتل  اأن  والرغبة واحليوية، فيجب  بالإثارة 

الغمو�ض اأو التجديد ي�سفي اأكرث العالقات مواتًا.

٭ مزيد من الجهد:
اأيام الزواج الأولى كافية لإخراج  تذكرا كيف كانت نظرة اأو ابت�سامة اأو مل�سة يد لزوجك يف بداية 
كوامن العواطف وامل�ساعر. اأما اليوم وبعد �سنوات من احلياة معًا فاإن احلب ما زال موجودًا، ولكنه 
يف  اأ�سبح  بينكما  ال�رشارة  اإ�سعال  فاإن  ولذلك  احلياة؛  من  باردًا وخاليًا  اأ�سبح  ال�سناعي  كال�سوء 

حاجة لبذل املزيد من اجلهد.
وبالطبع �سيكون ذلك م�ستحياًل اإذا كان كل منكما ينام يف غرفة منف�سلة، اأو �رشيرين منف�سلني، 
اأو ينام كل منكما يف اأوقات خمتلفة، اأو كل منكما متدثرًا وخمتفيًا حتت جبل من املالب�ض والأغطية، 
اأو اإذا دخل اأحدكما للنوم وبقي الآخر مل�ساهدة التليفزيون. دخول غرفة النوم معًا �سيء هام 
الأح�سان  وتبادل  املالب�ض،  من  التخل�ض  حرارتها..  درجة  على  واملحافظة  العالقة  ل�سالمة 

والقبالت ي�ساعد كثريًا، فكم من الأزواج ل يتذكرون اآخر مرة تبادل فيها قبلة حقيقية.
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اإن من اأ�سباب الربود اجلن�سي لدى الزوجة، عدم اإثارتها من قبل زوجها قبل اجلماع، فهذا 
يوؤدي - بالطبع - اإلى اجلماع املوؤمل للزوجة، وهذا يوؤدي اإلى �سكل من اأ�سكال الربود اجلن�سي 
لديها. فاملراأة الباردة الالمبالية تعرب عن ثورتها على زوجها اأو كرهها جلماعه لها بالربودة، 
وعدم الرغبة فيه، والزوجة التي تتاأمل عند اجلماع يجب العناية بها عناية فائقة، ولو اأدى ذلك 

اإلى عر�سها على طبيبة اأخ�سائية باأمرا�ض الن�ساء.
اإح�سا�سه بعدم رغبة زوجته يف اجلماع،  اأ�سباب الربود اجلن�سي لدى الزوج  اأن من  كما 
وعدم  الزوج  فتور  عوامل  من  هذا  فاإن  متعطرة،  ول  له  متزينة  غري  مبتذلة  يراها  كاأن 

بزوجته. الهتمام 
ولقد ذكر الباحثون اأن �سعف الرغبة عند الزوج يف جماع زوجته، اأو �سعف النت�ساب لديه ل 
يكون ب�سبب مر�سي بقدر ما هو ناجت عن وجود املوؤثر النف�ساين. فالزوج العادي يثري حافزه 
اجلن�سي وجود امراأته متهيئة له متزينة متعطرة، اإذ يتلقى جهازه الع�سبي بوا�سطة حوا�ض 
الب�رش، وال�سم، واللم�ض، وال�سمع، من املوؤثرات اجلن�سية ما ينعك�ض فيحدث النت�ساب لديه، 
والرغبة يف جماع زوجته، ويف الوقت نف�سه يحدث هذا التهيوؤ يف نف�ض الزوجة ما يحدث يف نف�ض 

زوجها من حب اللقاء اجلن�سي العارم.
اأن تكون �سديدة العناية والهتمام بنف�سها والتح�سري  فعلى هذا، فاإنه يجب على الزوجة 
اإقباًل عليها، واأقوى انفعاًل بحبها  اأكرث قبوًل لها، واأ�سد  للقاء زوجها اللقاء الذي يجعله 

بها. والتعلق 

البرود الجنسي لدى 
الزوجين: الضرورة الصحية 

واإلجتماعية



إبداع الجنس و عبقرية الجنس اآلخر

البرود الجنسي وعالجه

البرود الجنسي:
يف  الطبيعي  دورها  اأداء  عن  عاجزة  وتكون  اجلن�سية،  احل�سا�سية  املراأة  فيها  تفقد  حالة  هو 
عملية اجلماع، وحالتها هذه ت�سبه حالة عجز الرجل، يف كون الدم ل ميالأ اأع�ساءها اجلن�سية، 
تفرز، ومدخل  ل  كامنًا، وغددها  بظرها  يظل  كما  الت�سلب،  عن  النت�سابية  الأوعية  وامتناع 
املهبل جافًا، غري اأنها تختلف عن الرجل يف اأنها ت�ستطيع اأن ت�سارك يف العملية اجلن�سية، لكن 

بطريقة اآلية خالية متامًا من الفاعلية واليجابية.
املراأة  كظن  خفي،  دافع  �سببه  اأن  يرى  من  فمنهم  الربود:  اأ�سباب  يف  خمتلفة  اآراء  ولالأطباء 
)نتيجة للرتبية ال�سيئة( اأن اجلماع خطيئة، ولو كان بطريقة م�رشوعة. ومن العلماء من يرى 
اأن خوف املراأة من احلمل له تاأثري يف حدوثه. وقد يكون ب�سبب خلل يف الوظائف اجلن�سية. وقد 

يكون ال�سبب هذه الأ�سباب جمتمعة اأو غريها.
العالج  اأ�ساليب  فاإن  الرجل؛ ولذا  اإلى عجز  توؤدي  التي  الأ�سباب  ت�سبه  وعلى كل حال، فهي 
اأن  الأكرب يف عالج زوجته -  العبء  عليه  الذي  الزوج - وهو  اإلى حد كبري. فعلى  مت�سابهة 
ي�ستك�سف �سمات وخ�سائ�ض اأع�ساء زوجته - طبعًا - بطريقة منا�سبة ولبقة، حتى ي�ستطيع 
التمكن من معرفة املوا�سع احل�سا�سة فيها وا�ستثارتها، لأنه يف الغالب ل توجد امراأة تفقد 
اأن املراأة امل�سابة بالربود اجلن�سي عادة مل تكت�سف بعد  ح�سا�سيتها متامًا، وكل ما يف الأمر 

طريقة ا�ستثارتها.
ومن عالجات برود املراأة اأنه اإذا كان الزوج �رشيع الإنزال والزوجة بطيئة، فعليه اأن يطيل 
مداعبتها على الفرا�ض، ويكرث من ح�سنها، وم�ض �سفتيها، وحت�س�ض ثدييها، وحت�س�ض اإليتها، 
واأعلى ظهرها وجنبيها، فاإذا بدا عليها التغري دلك بظرها براأ�ض ذكره الهوينى، وي�ستمر على 
اأوجله رويدًا  لونها وتقل�ض وجهها، والتزمته،  ارتعدت وتغري  فاإذا  اإيالج،  هذه احلالة دون 
رويدًا حتى ي�سل اإلى الآخر، ويحركه داخلها ب�سدة دون اإخراج، فاإنه ل توجد امراأة بطيئة 

الإنزال اإل اأنزلت يف هذه اللحظة.
والبظر نقطة مركزية لإثارة املراأة من الناحية اجلن�سية، وو�سولها اإلى رع�سة اجلماع. ومادام 
البظر على مثل هذه الأهمية يف حياة املراأة، فعلى كل زوج اأن يكون على معرفة تامة بالدور 
الذي يلعبه البظر، واأن يتقن فنون قدرته اأثناء املداعبة التي ت�سبق عملية اجلماع، فال بد من 
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الهتمام بالبظر قبل الإيالج لت�ستكمل املراأة �سبقها اجلن�سي.
واإثارة البظر يجب اأن تكون بكل لطف، لأن هذا الع�سو ح�سا�ض جدًا اإلى درجة يكاد ل ي�سدقها 
من  يكون  وقد  اجلماع،  قبل  البظر  مداعبة  يرجني  الطبيعيات  الزوجات  معظم  اإن  العقل. 
امل�ستحب ا�ستئناف مداعبة البظر عقب اجلماع ل�ستكمال اللذة عند املراأة، اإذ رمبا ل تكون قد 
ا�ستنفدت لذتها. ويحدث اأحيانًا اأن ي�سبق الرجل، وتبقى املراأة �سبقة متهيجة، فيرتكها الرجل 

وحالها تعاين توترًا يف الأع�ساب كما يفعل كثريون من الأزواج الق�ساة؟
ول �سيء اأ�سمن لل�سعادة الزوجية، ول اآمن على رجولة واإخال�ض الزوج، غري خربة الزوجة يف 
فن احلب. والوفاق الذي يتم يف الليل نادرًا ما تزول �سعادته يف و�سح النهار. لذلك فاإنه ينبغي 
على املراأة اأن تذعن وت�سرب، واأن تزيل احلواجز التي تعر�ست لها يف �سغرها، واأن ت�ست�سلم 
لكل املهيجات اجلن�سية التي ترافق احلياة الزوجية، واأن تن�سى اأن الأجهزة الع�سبية ل تقوم 
بوظائفها فورًا ما دامت كانت هادئة قبل الزواج. بل اإنها تن�سط وتزداد ح�سا�سية مقرتبة من 
الهدف كلما تكرر اللقاء، وعليها اأن تكت�سف الأو�ساع واملهيجات التي تثريها اأكرث من �سواها، 

واأن حتاول التمرن على انقبا�سات املهبل كي ت�سهل الرع�سة الكربى مع زوجها.
وقد ل تنجح التجارب الأولى؛ غري اأن املمار�سة امل�ستمرة �ستح�سن النتيجة بالتدريج، فتزداد 
نف�سها  املراأة  جتد  اإذ  الزوجي،  البيت  على  ال�سعادة  فيه  ت�رشق  يوم  وياأتي  رع�ستها،  �رشعة 

موازية ل�سهوة الرجل، و�سائرة معه جنبًا اإلى جنب.
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العنة الجنسية:
األسباب والمسببات والعالج والوقاية

العنة مر�ض ي�سبب العجز عن القيام باجلماع لعيب تكويني اأو اكت�سابي يف اأع�ساء التنا�سل، 
اأو لعدم انت�ساب الق�سيب، اأو ل�رشعة ارتخائه بالإنزال قبل الإيالج، اأو ُبعيد الإيالج مبا�رشة، 
العيوب  ومن  الذكري.  الع�سو  على  اآثارها  تنعك�ض  التي  الداخلية  التنا�سل  اأع�ساء  وعيوب 
التكوينية �سمور الق�سيب، واخل�سيتني اأو انعدامهما، وينجم ذلك عن الفتقار اإلى افرازهما 

الداخلي الذي يتوقف عليه انت�ساب الق�سيب.
وثمة غدد �سماء اأخرى يوؤدي النق�ض يف اإفرازاتها اأي�سًا اإلى عدم النت�ساب. وقد تنجم العنة 
من عدة اأ�سباب اأخرى، كالأمرا�ض الع�سبية، واأمرا�ض الكلى، ومر�ض ال�سكر وارتفاع �سغط 
املنهكة، واإدمان اخلمر واملخدرات، واالإفراط يف اجلماع  الدم ال�رسياين، واالأمرا�ض املزمنة 
العاطفية.  وال�سطرابات  النف�سية،  وال�سدمات  الفكرية،  الأعمال  يف  والإجهاد  تهيئة،  بدون 
مرحلتي  يف  نف�سانية حتدث  ا�سطرابات  من  النف�سانية، وهي  العنة  العنة:  اأنواع  اأ�سهر  ومن 

الطفولة واملراهقة، وعالجها يحتاج اإلى طبيب خمت�ض.
اأما الفتور اجلن�سي لدى الزوجات الطاعنات يف ال�سن، فريجع لعدة اأ�سباب، منها: فقد الزوجة 
جلاذبيتها الأنثوية، وانقطاع الطمث لديها، ونق�ض الهرمونات الأنثوية، وحدوث �سن الياأ�ض، 
هرمونات  نق�ض  ب�سبب  مرونته  لعدم  الأمل  عن  الناجم  وت�سنجه  و�سموره،  املهبل  وجفاف 
املبي�ض، وجميع ذلك يحدث لدى الزوجة فتورًا جن�سيًا، وعدم الرغبة يف اجلماع، وهذا يعك�ض 
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على نف�سية الزوج الآثار نف�سها من الربود اجلن�سي، وعدم الرغبة يف اجلماع.
جن�سيًا  كبتًا  وراءها  تخفي  وهي  الأ�سباب،  لأتفه  الزوجية  اخلالفات  تكرث  احلالت  هذه  ويف 
الزوجني  عمر  كان  اإذا  خا�سة  احلالت،  معظم  يف  عنه  الإف�ساح  الرجل  على  ي�سعب  للرجل 

مت�ساويًا، اأو اأن الزوجة تزيد على زوجها يف العمر.
ومن الأمرا�ض التي توؤثر على الزوج فت�سبب له ال�سعف اجلن�سي تعاطيه بع�ض الأدوية التي 

حتدث ا�سطرابًا يف ا�ستقالب الهرمونات اجلن�سية:

أ( الداء السكري:
يوؤثر على ا�سطراب نظام الأغذية باأنواعها، فيحدث خلاًل يف �سناعة الهرمونات يف اخل�سية، 
وتنق�ض  اإليه،  الدم  تدفق  فيجف  وت�سييقًا،  التنا�سلي  الع�سو  �رشايني  يف  ت�سلبًا  يحدث  كما 
�سالبته عند العملية اجلن�سية، كما تتاأثر الأع�ساب، وهي توؤثر على الأع�ساء التنا�سلية فتنق�ض 

من فاعليتها.

ب( ارتفاع الضغط الشرياني وتصلب الشرايين:
يعترب ارتفاع ال�سغط ال�رشياين املتو�سط وال�سديد، واإ�سابة ال�رشايني بالت�سلب عاماًل هامًا يف 
حدوث ال�سعف اجلن�سي. ومن جهة ثانية اإن معظم الأدوية التي تعطى ملعاجلة ارتفاع ال�سغط 
يوؤثر على هرمونات الذكورة، فتوؤدي اإلى العنة وال�سعف اجلن�سي، ومن هذه الأدوية املدرات 

التيازيدية وال�سبريونولكتون، واأدوية ال�سغط كاملتيل دوبا.

جـ( استعمال األدوية المسكنة للمفاصل،
كمركبات الندوميتا�سني ومثيالتها، وامل�سكنات الع�سبية.

د( اإلصابة بخناق الصدر، والربو، واحتشاء العضلة القلبية.

هـ( اإلصابة ببعض األمراض التي تؤثر على الخصية:
ور�سو�ض  املنوي،  احلبل  ودوايل  اخل�سية،  و�سل  بالفريو�سات،  والإ�سابة  كالنكاف، 
اخل�سية، وغريها من الأمرا�ض التي توؤثر على الن�سيج اخل�سوي وخاليا )ليدك( املفرزه 

الذكورة. لهرمونات 
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التدخين وآثاره الخطيرة على الغدد التناسلية
لديهم،  النت�ساب  ي�سعف  لذلك  بالت�سلب؛  املدخنني  الأزواج  عند  الق�سيب  �رشايني  ت�ساب 

ويحدث لديهم �سعف جن�سي نتيجة نق�ض الأوك�سجني يف الغدد التنا�سلية.
وقد اأثبتت الإح�سائيات احلديثة وجود عالقة وثيقة بني التدخني وت�سلب ال�رشايني، واأمرا�ض 

القلب، وارتفاع ال�سغط ال�رشياين، واخلطورة يف ذلك عند زيادة التدخني يوميًا.

القلق الجنسي
اأغلب امل�سكالت انت�سارًا بني املراهقني، وال�سباب،  اإن املخاوف املتعلقة باجلن�ض هي من بني 
من  باخلجل  ي�سعرون  ما  كثريًا  النا�ض  لأن  اإزعاجًا؛  الأكرث  امل�سكالت  من  وهي  والرا�سدين، 
الكالم عنها، ويجدون من ال�سعب اأن يطلبوا الن�سيحة من اأي اأحد، حتى من الأطباء واملعاجلني 
اإن  التحدث عنه، حتى  ال�سنني مو�سوعًا حمرمًا  النف�سيني. وقد كان اجلن�ض فيما م�سى من 
اإليها؛ ولكن  اأبدًا امل�ساعدة التي كانوا يحتاجون  كثريًا ممن يعانون هذه امل�سكالت مل يجدوا 

الجتاهات الآن قد تغريت، واأ�سبح احل�سول على م�ساعدة اأمرًا اأ�سهل من ذي قبل.
وقد كان يف املا�سي احل�سول على معلومات جن�سية موثوق بها من عامة النا�ض �سعبة جدًا، 
وقد عولج هذا النق�ض بظهور عدد متزايد يف ال�سوق من الكتب التي تعطي معلومات ت�رشح 
وتبني الأمور التي تتعلق باجلن�ض، ومتدنا اأي�سًا ب�سور فوتوغرافية، ور�سوم تخطيطية مفيدة.

الهّم الجنسي
عادة  عليها  يتغلب  ولكن  والرا�سدين،  وال�سباب،  املراهقني،  بني  �سائعة  اجلن�سية  الهموم  اإن 
الجتاهات  يف  احلديثة  التغريات  اإن  الزوجني.  بني  العادي  والتجريب  املناق�سة،  طريق  عن 
الجتماعية جعلت ذلك اأ�سهل من ذي قبل. اإن امل�سكالت اجلن�سية ميكن ان تن�ساأ عن ا�سطرابات 

بدنية، اأو نف�سية، اأو التنافر الزواجي.
اأمر  اإن الزواج غري املكتمل  اأ�سكاًل خمتلفة.  اإن الختالف الوظيفي يف امليدان اجلن�سي ياأخذ 
نادر. ومن امل�سكالت ال�سائعة بني الن�ساء اجلماع املوؤمل، وت�سنج املهبل، والف�سل يف احل�سول 
على هزة اجلماع. وامل�سكالت ال�سائعة بني الرجال هي نق�ض املهارات الجتماعية التي متنع 
األ  النادر  ومن  املبكر،  والقذف  النت�ساب،  يف حدوث  والف�سل  الن�ساء،  مع  عالقة  اأي  تكوين 

ي�ستطيع الرجال القذف بالرغم من حدوث النت�ساب اجليد لديهم.
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ال�سوي،  اجلن�سي  بال�سلوك  يتعلق  ما  تعلم   - مبداأين  يت�سمن  اجلن�سية  امل�سكالت  عالج  اإن 
وخف�ض القلق اجلن�شي عن طريق االرتباط بالتدرج بعالقات جن�شية حميمة مع الزوجة تتزايد 
اأن يتعاجلا معًا، واأن يتعلم كل منهما ما يثري �سهوتيهما،  اإلى  با�ستمرار. ويحتاج الزوجان 

وماذا يطفئها.
اإن قراءة الكتب اجلن�سية معًا ميكن اأن تفيد الثنني، كون ذلك يفيدهما يف تعلم اأ�ساليب خا�سة 
للتغلب على م�سكالت خا�سة، مثل الف�سل يف احل�سول على النت�ساب، والقذف املبكر، وت�سنج 
املهبل، وفقدان هزة اجلماع، ويجب اأن نتوقع حدوث بع�ض النتكا�سات يف اأثناء العالج، ولكن 

مثابرة كل من الزوجني يف �سرب �سوف توؤدي اإلى النجاح يف نهاية املطاف.
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مشكالت جنسية مرتبطة بأسباب عضوية سلوكية
بع�ض  اإن  �سديد.  اكتئاب  على  الآخر عالمة  باجلن�ض  الهتمام اجلن�سي  فقدان  يكون  قد 
الأمرا�ض الع�سوية قد ت�سبب خف�ض الدافع اجلن�سي، اأو �سعف اأداء العملية اجلن�سية، 
خ�سو�سًا الف�سل يف حدوث النت�ساب، اأو حتقيق هزة اجلماع. ونف�ض هذه النتائج ميكن 
االنحراف  وي�شري  الكحول.  تعاطي  يف  االإفراط  اأو  املخدرات،  تعاطي  ب�شبب  حتدث  اأن 
اإلى رغبة يف ن�شاط جن�شي غري تقليدي، مثل اجلن�شية املثلية، وارتداء مالب�ض  اجلن�شي 
اجلن�سي  النحراف  يكون  اأن  واملا�سو�سية.. وهكذا. وميكن  وال�سادية،  الآخر،  اجلن�ض 

م�سحوبًا بالعجز اجلن�سي، ولكن لي�ض هذا الأمر ثابتًا على الإطالق.

التنافر بين الزوجين
اإن اخلالف بني الزوجني م�سدر �سائع للم�سكالت اجلن�سية. فاإذا كنت يف حرب حول األف 
�سيء و�سيء، فهناك احتمال اأن يكون الفرا�ض جزءًا من اأر�ض املعركة. فلي�ض هناك اإذن 
مربر ولكي تتناول امليدان اجلن�سي البحت. اإذا كنت يف الوقت نف�سه تدخل يف م�ساحنات 
ل ح�رش لها مع زوجتك حول م�رشوفات البيت، وتعليم الأطفال. واإنه من ال�سعب - 
اأم نتيجة  اأ�سا�سًا م�سكلة جن�سية  اإذا كانت م�سكلة الزوجني هي  اأن نعرف ما  اأحيانًا - 

لإثارة كل منهما اأع�ساب الآخر فيما يتعلق باأمور اأخرى.

نماذج المشكالت الجنسية:
االجتماعية والجسدية والنفسية
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مشكالت جنسية عند النساء

1- الجماع المؤلم:
العوامل  بع�ض  اأ�سبابها  ومن  الن�ساء،  بني  ال�سائعة  ال�سكاوى  من  املوؤمل  اجلماع  يعترب 
ال�ساغطة على ع�سالت احلو�ض واملهبل حتى تتقل�ض وحتتقن، وهي حالة يكرهن كل دقيقة 
منها، وت�سمى هذه احلالة )اأمل املهبل(، وهو يعني تقل�ض الع�سالت حول املهبل، وميكن اأن 
يعوق اجلماع، كونه مينع دخول الق�سيب اإلى املهبل. وقد ي�سري اأمل اجلماع - اأحيانًا - اإلى 
مر�ض ع�سوي ب�سبب وجود التهاب جرثومي، اأو اأورام حميدة، ويجب اإبعاد هذه احلالت 

منذ البداية بالفح�ض الطبي.

2- تشنج المهبل )ألم المهبل(
عندما يحدث اأن يت�سنج مهبل املراأة يف كل مرة يحاول فيها الإدخال، فهناك بع�ض الطرق 

القليلة جدًا ميكن اأن تكون مفيدة، مثل الإكثار من املداعبة ومل�ض البظر ومداعبته.
3- فقدان هزة الجماع

اإذا كانت املراأة ل ت�سل اإلى هزة اجلماع فهي يف حاجة اإلى اأن تتعلم كيف تتحرك بن�شاط 
اأكرث اأثناء الت�سال اجلن�سي لكي ت�ستثار، ولكي يتحرك زوجها على النحو الذي ير�سيها.
الع�سوي يف اجل�سم  الإ�سباع  ت�سبه غريزة  الزوجني خا�سة  لدى  الغريزة اجلن�سية  اإن 
الب�رشي من الأكل وال�رشب مثاًل، بل ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا. فاجلوع، والعط�ض عامالن 
اأ�سا�سيان يف اإرواء اجل�سد وتغذيته، فال ميكن ا�ستمرار احلياة بدونهما، واإن الغدد التي 
يتعلق بها النمو اجلن�سي لدى الرجل واملراأة متعلقة بالإ�سباع الع�سوي يف اجل�سد، الذي 
يعترب �رشوريًا ل�ستمرار احلياة، هذا ما ي�سطرنا اإلى تزويد اجل�سد بالكميات الالزمة 
والهامة من الغذاء. ومن هذا الغذاء تتكون يف اجل�سم طاقات حرارية يجب �رشفها يف 
طلب  يف  وال�سعي  العمل  ذلك  من  فكان  املعي�سية؛  احلياة  يف  وال�سليم  ال�سحيح  الجتاه 

الرزق. فالطاقة تولد احلركة، واحلركة تولد الك�سب جللب الرزق.
ومن الطاقة املتولدة من الغذاء )الطاقة اجلن�سية( امل�ستوجبة لل�رشف ال�سحيح املتزن، 
ول �سبيل لذلك اإل )الزواج(. واإن �سهية الغريزة اجلن�سية عبارة عن اإح�سا�سات باملثريات 
ما  الرجل؛ وهذا  اإلى  املراأة  املراأة، وميول  اإلى  الرجل  بذلك، وهي حتقق ميول  املتعلقة 

يدفعهما اإلى التزاوج اإن اأرادا اختيار ال�سبيل ال�سليم لذلك.
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فبالزواج ي�ستمتع كال الزوجني ب�سهوة الغريزة اجلن�سية يف حياة ملوؤها احلب واملودة، 
جوانب  اأكرب  تتعطل  بدونه  الذي  والإجناب  باملعروف،  واملعا�رشة  واحلنان،  والعطف 
العطاء لديها، فاإذا فاتتها الفرتة الزمنية الزاهرة لتحقيق ذلك، وجدناها ذابلة خاملة مل 
تزود اأحدًا ب�سذى احلياة. وعلى العك�ض متامًا جند اأن املراأة املتزوجة قد تبواأت منزلة 
ب�سعادة  اأحتفت زوجها  بزواجها  اإنها  اأبنائها؛  لدى  �سامية  لدى زوجها، ومكانة  عالية 

الأبوة، واأطفالها باأريج البنوة، وقدمت للحياة زهورًا ب�رشية متفتحة من جديد.
اآخر العمر ويعود �رشيكة حياته على معدل  اإلى  ولكي يحتفظ الإن�سان بقوته اجلن�سية 
عادي من اجلن�ض نن�سحه باللتزام والعتدال يف ممار�سة اجلن�ض، باأن يكون ذلك مبعدل 
مرتني، اأو ثالث مرات يف الأ�سبوع، واأل تكون املمار�سة اأكرث من مرة واحدة يف اليوم، 
وهذا بعد اأن يهيئ الزوج زوجته نف�سيًا ومعنويًا للجن�ض باملداعبة والتح�سري، حتى ت�سل 
اإلى الذروة اجلن�سية والنت�ساء، وبذلك يقوم الزوج بواجبه اجلن�سي على خري وجه، على 
اأن يكون ذلك يف �سهر الع�سل، وبعده يكتفي مبرتني، ثم مرة واحدة يف الأ�سبوع اإذا اأمكن، 

خا�سة بعد اخلم�سني من العمر.
أزمات الزوجة أثناء دورتها الشهرية

يحدث للمراأة اأثناء فرتة احلي�ض كثري من التغريات اجل�سمية والنف�سية، مما يكون له 
اأبلغ الأثر يف ت�رشفاتها و�سلوكها، وقد ي�سدر منها بع�ض الأفعال وردود الأفعال التي 

ل تر�سى عنها حني تتطهر من حي�سها.
وعلى الزوج اأن ينتبه لهذا الأمر وي�سعه يف ح�سبانه، فيعامل زوجته برفق ولني يف هذه 
الفرتة اأكرث من اأي فرتة اأخرى، ويتحمل بع�ض ت�رشفاتها التي ياأباها ما وجد اإلى ذلك 

�سبياًل، حتى متر هذه الفرتة ال�سهرية يف �سالم، وهدوء كاملني.
علماء  اإليها  تو�سل  التي  مدة حي�سها،  يف  املراأة  على  تطراأ  التي  التغريات  بع�ض  وهذه 

الأحياء والت�رشيح:
1 - تقل يف ج�سمها قوة اإم�ساك احلرارة، فيزداد خروج احلرارة منه، وتنخف�ض درجتها فيه.

2 - يبطوؤ النب�ض، وينق�ض �سغط الدم.
3 ت�ساب الغدد ال�سماء واللوزتان والغدة اللمفاوية اأي�سًا بالتغري.

الغازي؛  ال�ستقالب  وينحط  من اجل�سم،  والكلوريد  الفو�سفات  اأمالح  اإخراج  يقل   -  4
في�سعرن له ب�رشبات عنيفة، ويف البع�ض تتورم الغدة الدرقية يف هذه الأيام، مما ي�سبب 

فيهن البحة، وكثريًا ما ي�سنب بفتور اله�سم وجهد التنف�ض.
5 - ي�سعر بع�ض الن�ساء بدنو احلي�ض من بع�ض الدلئل اجل�سدية والنف�سية، منها الآلم 
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متكلهن  اإذا  واالنحطاط  واالإ�شهال،  العينني،  فوق  ما  وثقل  واالإعياء،  البطن،  يف  الواخزة 
مغ�ض، اأو قيء، اأو دوار، اأو اإغماء اأو توعك، اأو هذيان ويف اأحيان اأخرى قد ين�ساأ عن اأ�سباب 
اأرحامهن  ج�سدية. فعند الفتيات البالغات تنقب�ض وترجتف الألياف الع�سلية املت�سلبة يف 
التي مل تنم بعد، فت�سبب لهن اآلمًا �سديدة. كما اأن انقالب الرحم قابل للتاأثر باآلم احلي�ض.

6 - ت�سعف قوة التنف�ض، وت�ساب اآلت النطق بتغريات خا�سة.
7 - يتبلد احل�ض وتتكا�سل الأع�ساء.

8 - تتخلف الفطنة والذكاء وقوة تركيز الأفكار.
بني  التمييز  معه  ي�ستحيل  اإدناء  املر�ض  حالة  اإلى  ال�سحيحة  املراأة  تدين  التغريات  هذه  وكل 
�سحتها ومر�سها. ففي مائة من الن�ساء احلوائ�ض ل حتي�ض اإل ثالث وع�رشون بال وجع اأو اأمل.
اإن ما يعهد من احلوائ�ض عامة من الأعرا�ض هي: ال�سداع، والتعب، واخلجل و�سعف 
الأع�ساب، وتخلف املزاج، وا�سطراب املثانة، و�سوء اله�سم، والإم�ساك اأحيانًا، والغثيان 
والتهوع يف بع�ض احلالت، وهناك ن�ساء كثريات يح�سن يف �سدورهن وجعًا خفيفًا ي�ستد 

اأحيانًا. كل ذلك من اآثار الدورة ال�سهرية لدى الن�ساء.
فقدان هزة الجماع

اإن فقدان هزة اجلماع م�سكلة كثرية احلدوث، وميكن اأن تتخذ اأ�سكاًل متعددة. فقد تف�سل 
امراأة يف بلوغ هزة اجلماع مع اأنها ت�ستمتع بدخول الق�سيب وترتاح متامًا لذلك. ومن 
ناحية اأخرى فاإن فقدان هزة اجلماع كثريًا ما تكون م�ساحبة لأمل املهبل. وبع�ض الن�ساء 
مل ي�سلن اأبدًا اإلى هزة اجلماع وبع�ض الن�ساء الأخريات قد يبلغن هزة اجلماع عن طريق 
ال�ستثارة، ولكن لي�ض عن طريق اجلماع، فلكل امراأة - تقريبًا - مثري جن�سي ما، اإذا حتقق 
لها، فاإنها ت�سل اإلى قمة لذتها. من هذه املثريات على �سبيل املثال ل احل�رش اأن بع�سهن 
قد تثار جن�سيًا من �سوت رجل بعينه، اأو مل�سة يد منه، اأو جمرد معاي�سته واخللوة معه يف 
مكان يجمعهما، خا�سة اإذا جمعت بينهما عالقة عاطفية مل يقدر لها الظهور لرتى النور 
اأمام املجتمع. فها هنا تكون الرغبة م�سبوهة والإثارة اجلن�سية يف منتهى ال�سهولة، بل قد 
يظل الطرفان اأو اأحدهما راف�سًا اأي �سكل من اأ�سكال العالقة العاطفية مهما طال الزمن.

وعدد قليل من الن�ساء يبلغن هزة اجلماع عدة مرات يف اأثناء اجلماع. وعلى الأرجح اأن 
يحدث فقدان هزة اجلماع عندما يكون الرجل عدمي اخلربة وتعوزه الرقة. اأو ل ي�ستطيع 
اأن تقوم  املراأة عن  اأي�سًا ب�سبب جنب  اأن يحدث ذلك  الحتفاظ طوياًل بانت�سابه. وميكن 
باإر�ساد زوجها اإلى القيام مبا يثري �سهوتها. فتقول له مثاًل )اإلى الي�سار قلياًل، ا�سغط هنا 

بقوة اأكرث، مرة اأخرى، ح�سن جدًا(.



إبداع الجنس و عبقرية الجنس اآلخر

اضطرابات األداء الجنسي لدى المرأة
اأما من ناحية الأ�سباب فاإنها تنح�رش حتت اأربعة عناوين كبرية، يت�سمن كل منها اأ�سبابًا 

فرعية اأخرى هي:
عن  ناجم  اأمل  اأو  اجل�سم،  يف  الغدد  هرمونات  كا�سطراب  ج�سدية:  ع�سوية  اأ�سباب   -  1
ع�سالت  يف  اإرادية  ل  انقبا�سات  اأو  التنا�سلية،  والأع�ساء  احلو�ض،  منطقة  يف  اإ�سابات 
اأو  فريو�سية  التهابات  وجود  اأو  وغريه،  ال�سكري  كمر�ض  مزمنة  اأمرا�ض  اأو  املهبل، 

فطرية اأو بكتريية يف املهبل، اأو احلو�ض.
اأو  الزوج،  من  النفور  اأو  والكتئاب،  النف�سي،  وال�سغط  كالتوتر،  نف�سية:  اأ�سباب   -  2

برود العالقة معه.
3 - تقدم العمر: بكل الآثار الع�سوية اأو النف�سية لذلك.

اأو  النف�سية،  الأدوية  اأو  ال�سكري،  اأو  الدم،  اأدوية عالج �سغط  الأدوية: مثل  تناول   - 4
مثبطات �سهية الأكل وغريها كثري.

والــعــالقة احلميمة لــدى املراأة و�سعورها بها، وتفاعلها معها، ور�ساها عن ممار�ستها 
هي اأمور غاية يف التعقيد. ومتتزج فيها عوامل ج�سدية، وعاطفية، ونف�سية، واجتماعية، 
وهي يف هذا ال�ساأن اأعقد تركيبًا واأ�سعب فهمًا على الباحثني، وعلى عامة الرجال مما كان 
يظن، ويحتاج فهم ما يجري خاللها يف احلالت الطبيعية؛ ويف احلالت غري الطبيعية اإلى 
فهم مت�سل بعوامل تتغري من اآن اإلى اآخر، لي�ض عرب ال�سنني اأو اأ�سهر ال�سنة، اأو اأيـــام 
الــ�سـهر، بل حتى خالل �ساعات اليوم. لو نظرنا يف اإحدى الإح�ساءات احلديثة وما ت�سكو 
منه املراأة اأثناء العملية اجلن�سية جند اأن 30% يفتقدن الرغبة يف اجلماع، و10% مل يجدن 
العالقة احلميمة ممتعة دومًا، و31% يتاأملن منها، و20% مل ي�سعرن بدرجة ال�ستمتاع، 
يواجهن  اأثناءها، و%3  بالإثارة  ال�سعور  يف  يجدن �سعوبة  منهن   %6 اأن  هو  الأهم  لكن 
اأمور لها عالقة بال�سعور بالإثارة،  �سعوبات كي يبلغن درجة ال�ستمتاع. فالغالب هي 

والتفاعل مع جمريات العالقة، وبلوغ درجة الإثارة، وهما هاج�ض اأكرث الن�ساء.
العالجات ل تتوفر اليوم لرفع م�ستوى الرغبة والإثارة، والو�سول اإلى درجة ال�ستمتاع. 

ولذا فاإن العالج النف�سي، والتعاون مع ال�رشيك هما مفتاح التعامل ال�سليم.
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مشكالت جنسية عند الرجال

فقدان المهارات االجتماعية
اأن  الرجل على زوجته. وبرغم  اأن تعوق ح�سول  املهارات الجتماعية ميكن  اإن فقدان 
حترير الن�ساء قد اأحدث تغريات كثرية يف ال�سلوك اجلن�سي فاإنه ل يزال ُيتوقع من الرجل 
عادة اأن يقوم باخلطوات اجلن�سية الأولى، ولكن الرجل ل يزال يحتاج  اإلى اأن يكون لديه 

انت�ساب قبل حدوث اجلماع. كما اأن اخلوف الزائد قد مينع حدوث ذلك النت�ساب.
عدم االنتصاب:

اأول  يف  الف�سل  اإن  عّنة.  ي�سمى  باجلماع  للقيام  املالئم  النت�ساب  على  القدرة  عدم  اإن 
تام،  اإلى جناح  يوؤدي  التدريب  اأمرًا غري �سائع؛ ولكن  لي�ض  الع�سل  اأثناء �سهر  حماولة 
والعّنة اأمر �سائع احلدوث عندما يكون الرجل متعبًا اأو قلقًا لأي �سبب، اأو عندما يكون 
العايل.  الدم  �سغط  تعطى خلف�ض  التي  تلك  مثل  الطبي،  العالج  من  معينة  اأنواع  حتت 
اإن التعاطي الدائم للمخدرات والكحول ميكن اأي�سًا اأن يعوق اجلماع، وكذلك اأمرا�ض 
اأو احلبل ال�سوكي قد تن�ساأ عندما  اأمرا�ض الدماغ  اأن  ع�سوية مثل مر�ض ال�سكر، كما 

ل تفرز الغدد ال�سماء النوع ال�سحيح من الهرمونات.
الفشل في االنتصاب

اإذا كانت امل�سكلة هي اأن الرجل ل ي�ستطيع النت�ساب، فاإن الزوجة تن�سح باأن تربت على 
ق�سيبه بلطف حتى ينت�سب بالتدريج.

ا�ستمر  اإذا  يحدث  �سوف  واأنه  كارثة،  لي�ض  النت�ساب  عدم  اأن  الرجل  يتعلم  اأن  يجب 
هذا  من  ترى  اأن  وميكن  بالرتباك.  هو  ي�سعر  مل  واإذا  اجلن�سية،  املداعبة  يف  الزوجان 
الو�سف اأن الزوج والزوجة يتعلمان مهارات حركية معقدة جدًا، كما يتعلمان اأي�سًا اأن 

يقراأ كل منهما م�ساعر الآخر، واأن يتبادل الأفكار بحرية حولها.
سرعة القذف وعالجه

ُتَعدُّ �رشعة القذف حالة من حالت عدم الكفاية اجلن�سية، وهي حالة يحدث فيها القذف اأو 
الإنزال قبل اأوانه، اأي قبل اأن يريد الرجل ذلك، اأو قبل اأن يفي مبتطلبات زوجته. ويق�سم 

القذف غري الطبيعي اإلى ثالثة اأنواع:
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1- القذف السريع:
وهو حدوث القذف اأو الإنزال بعد الدخول يف املهبل يف وقت اأقل من املعتاد.

2- القذف المبكر:
وهو حدوث القذف مبجرد مالم�سة الع�سو لفرج الزوجة.

اإن القذف املبكر م�سكلة كثرية احلدوث، وهنا يبلغ الرجل هزة اجلماع )القذف( �رشيعًا 
حينئذ  ت�سعر  وقد  رغبتها،  املراأة  ت�سبع  حتى  للمني  قذفه  يوؤخر  اأن  ي�ستطيع  ول  جدًا، 
امل�شكلة م�شاحبة  اأمر ميكن فهمه، وكثريًا ما تكون هذه  االأمل، وهذا  باالإحباط وخيبة 
انت�ساب  على  فقط  ح�سل  قد  الرجل  يكون  قد  اأو  الكامل،  النت�ساب  حدوث  يف  للف�سل 

ق�سري الأجل، ثم يقذف فجاأة قبل اأن يريد هو ذلك.
3- القذف المبكر جدًا:

وهو يحدث مبجرد تفكري الرجل يف العملية اجلن�سية، اأو عند املداعبة والتقبيل.
اأما عن اأ�سباب �رشعة القذف فهي تنق�سم اإلى:

- أسباب نفسية:
العملية اجلن�سية.  الف�سل يف  الع�سبي، واخلوف من  التوتر، والقلق، وال�سطراب  مثل 
وهذه الأ�سباب قد عر�ستها ب�سيء من التف�سيل يف معر�ض احلديث عن العجز اجلن�سي. 

- أسباب عضوية:
والقذف،  النت�ساب  اإلى  يوؤدي  قد  به  احتكاك  واأي  الق�سيب،  راأ�ض  اأع�ساب  ح�سا�سية  �سدة  مثل 
والختالف يف اإفرازات الغدد ال�سماء، والتهاب اأو احتقان الربو�ستاتا، اأو احلوي�سالت املنوية، اأو 
جمرى البول اخللفي، كذلك وجود اأورام التهابية يف جمرى البول اخللفي، والتقرحات يف هذه الأماكن.
فيجب  العالج  اأما  والع�سوية.  النف�سية  واأ�سبابه  ال�رشيع،  اأو  الطبيعي  غري  القذف  اأنواع  عن  هذا 
اأو  الأ�سدقاء  بتوجيهات  الأخذ  من  وحذار  والخت�سا�ض،  العلم  اأهل  من  طبيب  اإلى  فورًا  اللتجاء 

الزمالء املتحذلقني يف مثل هذه الأمور، لأن هذا قد يوؤدي اإلى نتائج م�سادة متامًا.
اأ�سباب  اأعظم  من  وهو  الرجال،  بني  �سيوعًا  اجلن�سية  امل�ساكل  اأكرث  هو  املبكر  القذف  اأن  واملعروف 
ال�سقاء يف احلياة الزوجية. اإن معظم حالت القذف املبكر نا�سئ عن ازدياد ح�سا�سية اجلهاز اجلن�سي 
تكون  الت�سال. وقد  الرع�سة مبجرد  ال�سديدة ج�سدية، وعندها حتدث  تكون احل�سا�سية  قد  املذكر. 
باأمور  يتعلق  فيما  القلق  من  ي�سريًا  �سيئًا  يعاين  الذي  والرجل  عاطفته،  يف  املمعن  فالرجل  عاطفية، 
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اجلن�ض، كالهما قد يكون غري قادر على حتمل عنفوان الإثارة اجلن�سية العنيفة اإل فرتة ق�سرية ي�سريه.
اإن ال�سباب احلديث ال�سن الذي يقذف مبكرًا ب�سبب الإثارة العنيفة، ل يعاين م�سكلة حقيقية، نظرًا لأنه 

ي�ستطيع اأن يعيد الكرة بعد فرتة وجيزة، واملعا�رشة الثانية ت�ستمر فرتة اأطول ب�سورة عامة.
اأما بالن�سبة لغريهم من الرجال، فتواجههم م�سكلة �سعوبة املعاودة، فيما ي�ستدعى ال�سعي امل�ستمر 

لإيجاد احللول املنا�سبة.
وقد كانت املراهم املخدرة مفيدة بالن�سبة لبع�ض الرجال، اإذ يدهن الفرج )الذكر( بها قبل املبا�رشة 

بفرتة معينة، في�سبح اأقل ح�سا�سية، وقادرًا على حتمل الحتكاك الطويل.
من  الزوج  ي�ستطيع  التجربة  وطول  باملران  تكت�سب  اأو  نف�سية  تكون  قد  كثرية  اأخرى  طرق  وهناك 

خاللها التحكم يف وقت القذف، وت�ستغرق وقتًا قد يطول اأو يق�رش ح�سب حال كل اإن�سان.
ما املدة التي ميكن اأن يحدث بعدها القذف دون اأن نقول عنه اإنه مبكر؟

اإن هذا يتوقف - جزئياً - على املدة التي ت�ستغرقها املراأة لكي ت�سل اإلى هزة اجلماع. 
فيه  ي�سل  الذي  نف�سه  الوقت  يف  اأو  دقيقة،  خالل  اجلماع  هزة  اإلى  ت�سل  كانت  فاإذا 
زوجها اإلى هزة اجلماع، فلي�ص من املحتمل اأن يطلب الزوج م�ساعدة. ولكن اإذا كانت 
املراأة ل ت�سل اإلى هزة اجلماع، حتى مع احتفاظ زوجها بالنت�ساب، وقيامه بتاأخري 
القذف ملدة ع�سرين دقيقة من اجلماع فاإنه يكون من اخلطاأ اأن نقول اإنه يقذف ب�سرعة.

الفشل في القذف )العجز عن القذف(
التي تقابل القذف ال�رشيع، وهذا نادر جدًا. فقد يكون  الف�سل يف القذف هو احلالة  اإن 
الرجل قادرًا على النت�ساب عدة �ساعات، ولكنه يكون غري قادر على اأن ي�سل اإلى هزة 

اجلماع وقذف املني، وقد ت�سل زوجته اإلى هزة اجلماع عدة مرات يف اأثناء هذه املدة.
اإن الف�سل يف النت�ساب، والقذف املبكر كثريًا ما يحدثان اإذا كانت املراأة �رشيعة النفعال، 
اأو اإذا كانت تكره اجلن�ض، فاإن مل يكن الزوج مقدرًا ب�سكل غري عادي فاإن زوجته قد تطفئ 
تهيجه مبثل هذا القول )انته من ذلك ب�رشعة(، اأو تزرع الثقة يف نف�سه بقولها: اأنا موافقة 

اإذا كنت تريد ذلك فعاًل.. �ساأظل اأحبك يا عزيزي بالرغم من ذلك(.
كذلك فاإن املراأة التي تطلب من زوجها ممار�سة اجلن�ض كثريًا قد جتعل الرجل يفكر )هل تظنني 
اأنه لعبة تدار بالبطارية فحني اأ�سغط على زر اأجعله ينت�سب لك(، وتظل )لعبته( متدلية مرتخية.
اأن ح�سول الإن�سان على حياة جن�سية موفقة هو  اأن الفرد قد يفكر لأول وهلة يف  ومع 
من  معقدة  جمموعة  الواقع  يف  اجلن�ض  فاإن  طبيعية،  بطريقة  يحدث  ما  فعل  بب�ساطة 
الأمور  ت�سري  اأن  الده�سة  اإلى  يدعو  ولي�ض مما  النا�ض.  يتعلمها  اأن  يجب  التي  املهارات 

بطريقة خاطئة، بخا�سة يف البداية اإلى اأن يتعلم الزوجان الأداء ال�سليم.
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والزوجة  الزوج  من  كل  قيام  يت�سمن  بربنامج  البدء  ينبغي  فاإنه  امل�سكلة  هذه  ولعالج 
بالربت على بدن الآخر، ومالطفته دون القيام بالت�سال اجلن�سي. بعد ذلك تبداأ الزوجة 
ذلك  يحدث  اأن  وبعد  القذف؛  يحدث  بدنها حتى  بن�شاط خارج  زوجها  ق�شيب  اإثارة  يف 
ويف اأثناء النت�ساب يف املرة الثانية يخرب الزوج زوجته عندما يكون على و�سك القذف، 
فعندئذ تخف�ض الزوجة نف�سها نحوه ب�رشعة، وحتدث عملية الإيالج، فيتم القذف داخل 
مهبلها، وبعد ذلك يقوم الزوجان بتقدمي زمن ات�سالهما معًا )الإدخال( �سيئًا ف�سيئًا يف 
اأثناء ا�ستثارتهما اجلن�سية. اإن ذلك ي�ساعد على اأن يكون من ال�سهل عليه اأن يقوم فيما 

بعد بالقذف داخل زوجته عن طريق الت�سال اجلن�سي فقط.
عالج القلق الجنسي

مثل  الوا�سحة  الأ�سباب  باإبعاد  نقوم  اأن  امل�سكالت اجلن�سية  بدء عالج  قبل  ال�رشوري  من 
الع�سوية،  والأمرا�ض  واملخدرات،  الكحول  وتعاطي  احلاد،  الكتئاب  الزوجية،  اخلالفات 
اأن  العالج  املهارات اجلن�سية. ومن ال�رشوري لكي ينجح  املهارات الجتماعية ل  وق�سور 
يكون الزوج )اأو الزوجة( متعاونًا، وهذا الأمر الأ�سا�سي الأول، وعلى النا�ض اخلجولني اأن 

يبا�رشوا برناجمًا لتنمية مهاراتهم الجتماعية حتى ميكن حتقيق ذلك.
فاإذا كان اخلجل هو م�سكلتك فيمكنك التدرب على الكالم مع الآخرين يف مطعم، مكتب العمل، 
اإليهم واخلروج معهم للم�سي معًا،  وعلى حكاية الق�س�ض لهم وحمادثتهم، وتقدمي القهوة 
وذلك من اأجل ؟ اأن ت�ستطيع اأن حتدث تقدمًا يف حالتك. وعندما ت�سبح كل خطوة جديدة اأ 
�سهل فاإنك �سوف ت�سعر بقدر اأكرب من الراحة، وت�سبح قادرًا على التقدم اإلى املرحلة التالية.

مبادئ العالج
اإننا حمظوظون لأننا نعي�ض يف ع�رش قد فهمت فيه الهموم اجلن�سية، واأ�سبحنا نتعامل معها 
بطريقة اأح�سن جدًا، وب�رشاحة اأكرث مما كان يف املا�سي - وميكن التعامل مع املخاوف 
اجلن�سية بالطريقة نف�سها التي نتعامل بها مع حالت القلق الأخرى، ولكن بالإ�سافة اإلى 
التغلب على اخلوف فاإنك حتتاج اإلى اأن تتعلم ماذا تفعل لكي ت�ستمتع باجلن�ض، وحتتاج 
هذه املهارة اإلى وقت طويل لكي تنمو. اإن برامج املهارات اجلن�سية برامج فعالة اإذا تعاون 

الزوجان، وكان لديهما العزم لبذل جمهود جاد للتغلب على امل�سكلة.
اإن مبداأ الربنامج هو بب�ساطة التعر�ض املتدرج، وتعلم ال�سلوك اجلن�سي. فالقلق اجلن�سي 
يخمد عن طريق ات�سال كل من الزوجني ببدن الآخر ات�ساًل يتزايد با�ستمرار. اإن املودة 
جتعلهما  كما  الآخر،  اإلى  يرتاح  منهما  واحد  كل  جتعل  بالتدريج  بينهما  تتزايد  التي 
يتعلمان ما الذي يجعل الأمر �سعيدًا، وما الذي يجعله غري �سعيد، كما يتعلمان مهارات 
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جن�سية �سل�سة.
ويف العيادات ي�سجع الزوجان اأوًل على اأن يتكلما عن م�سكالتهما اجلن�سية بالتف�سيل، 
واأن يتعلما جمموعة من املفردات اللغوية التي جتعلهما قادرين على اأن يخرب كل منهما 

الآخر بو�سوح عن اأن�سطتهما وم�ساعرهما اجلن�سية.
التركيز على اإلحساس

تكوين  من  تتاألف  وهي  التدريجي،  التعري�ض  مبداأ  على  العالج  من  املرحلة  هذه  تعتمد 
العتياد على مل�ض كل منهما بدن الآخر، مع جتنب اجلماع يف الوقت نف�سه. وت�سمى هذه 
املرحلة من العالج الرتكيز على الإح�سا�ض. ويعني ذلك اأنه على الزوجني اأن يحددا وقتًا 
)خم�ض ع�رشة دقيقة مثاًل( عدة مرات يف الأ�سبوع، يقوم فيها كل منهما بالربت على بدن 
الآخر ومالطفته، وذلك من اأجل اأن يتعلم كل منهما اأن ميتع الآخر بدون مل�ض ع�سويهما 
التنا�سليني اأو �سدريهما، مع علمهما باأن عليهما األ يحاول اأي منهما الت�سال اجلن�سي.

األلم أثناء الجماع
من املعروف طبيًا اأن اأيًا من اأجزاء الأع�ساء التنا�سلية قد يكون �سببًا يف اأمل ت�سعر به املراأة اأثناء 
ممار�سة العالقة احلميمة. فبع�سها ين�ساأ من منطقة اجللد حول فتحة املهبل، ومنها ما هو نتيجة 
وجود التهابات ميكروبية يف املهبل، وهو ما يتميز باأمل عند بدء العملية اجلن�سية يف املهبل، اأو قد 

يكون ب�سبب ارتداء مالب�ض داخلية �سيقة.
كما اأن النقبا�ض الالاإرادي لع�سالت املهبل ي�سبب اأملًا �سديدًا خالل العالقة احلميمة، وكذلك احلال 
مع جفاف املهبل. الأمل الذي ين�ساأ عند بدء واأثناء اجلماع قد يكون �سببه كتل متليفة يف الرحم، 
اأو يكون قد �شبق للمراأة اإجراء  اأو بع�ض م�شاكل املباي�ض،  اأو ب�شبب �شقوط الرحم على املهبل؛ 
عمليات جراحية يف اأ�سفل البطن، خا�سة عند اتخاذ اأو�ساع معينة اأثناء اجلماع قد تكون �سببًا يف 

اأمل اجلماع للمراأة.
ومن املعلوم اأن العقل واجل�سم يعمالن �سويًا، وهو ما يت�سح يف اأمور اجلماع. فاأحيانًا قد ت�سبب 
بع�ض الأمور اأملًا يف بدايات ممار�سة اجلماع ما تلبث اأن تزول، لكن الذي يبقى هو توقع عودته مما 

يعيق املراأة عن ال�سعور بالرغبة وحتى الإثارة.
كما اأن املوقف ال�سلبي حيال اجلماع لدى بع�ض الن�ساء قد يكون �سببه املعلومات غري ال�سليمة عنه، 
فالطبيبة  اأمر �رشوري.  الطبيبة  ال�رشيك، ومع  الأمر مع  مناق�سة  اأع�ساء اجل�سم،  وعن وظائف 
ت�ستطيع عرب و�سف املراأة خل�سائ�ض الأمل الذي ت�ساب به اأن جتد ال�سبب، وقد تتمكن من معاجلته.
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نسبة المتعة في العالقة
تنعكس  النوم  غرفة  داخل 

على حياتك اليومية

حماس وحب الحياة
اإذا كان امللل هو الأخطر والأكرث تدمريًا حلياتكما احلميمة فاحر�سا على األ تكونا مملني، اأو اأن 
ت�شعرا بامللل.. واإمالآ يومكما وحياتكما بالن�شاط واالهتمامات التي تعطيكما حما�شًا للحياة.. 
حتى يغتني حديثكما مبوا�سيع حيوية مثرية لالهتمام.. وي�سعر كالكما بحما�ض ال�سباب اجلذاب 
للحياة والذي يذكركما بالأ�سباب التي دعت لالإعجاب بع�سكما ببع�ض ودفعتكما للزواج فتعود 

اإليكما م�ساعر واأحا�سي�ض تلك الأيام الأولى بكل حالوتها.
تواعد على اللقاء:

احر�سا على اخلروج معًا وحدكما مرة كل اأ�سبوع واإن مل ت�سهم ظروف العمل اأو احلياة اليومية، 
فعلى الأقل مرة يف ال�سهر. فالتواعد للخروج اأو النزهة يعد من اأهم الأ�سياء التي ميكن اأن تدخل 
احليوية اإلى حياتكما وحتافظا على حرارتها. فاخلروج للع�ساء، اأو للبحر، اأو النزهة يعطيكما 
فر�سة للحديث، وملزيد من التقارب. كما اأنها خربة م�سرتكة، اأو مغامرة مثرية توحد بذكرياتها 
بينكما، وتفتح جماًل حلديث و�سحكات م�سرتكة تزيل كل �ُسحب التوتر. اإنها كالغ�سيل العاطفي 
والنف�سي الذي يزيل كل ال�سوائب فتعودا اأكرث �سفاًء، ول يهم املكان الذي تختارانه لنزهتكما 

اأو خروجكما، فاملهم هو اأن تكونا معًا، واأن ت�ستمتعا بوقتكما معًا.
ضعف الشهوة الجنسية أول عالمة على وجود خالفات بين الزوجين 

وأن الزواج في خطر حتى ولم يدركا ذلك بعد.
من املعروف اأن اجلن�ض واأداءه لدى الن�ساء يتطلب ثالثة اأمور ل تنف�سل عن بع�سها البع�ض بحال من 
اأثناء العملية اجلن�سية. وحينما ل  اإلى ا�ستمتاع، والأمل  الأحوال، هي الرغبة فيه، والإثارة للو�سول 
ت�سعر املراأة بالر�سا بعد العملية اجلن�سية، فاإن ال�سبب لن يكون فقدان اأو املعاناة من اأحد هذه الثالثة 
اأ�سباب، بل هو حم�سلة الإح�سا�ض نتيحة لها كلها. وعلى �سوء ذلك فاإن الدواء يجب اأن يلبي متطلبات 
هذه الأمور الثالثة جمتمعة، ويحقق ال�سعور بالر�سا منها كلها، وهو كالم يبدو �سليمًا وواقعيًا اإلى حد 
كبري؛ لأننا لو نظرنا اإلى الرجال لوجدنا اأن من يعاين منهم �سعفًا يف الأداء اجلن�سي - اأيًا كان نوعه 
- ك�سعف النت�ساب ابتداًء، اأو �سعف القدرة على املحافظة عليه، اأو �رشعة القذف وغريها فاإن الأمر 
ي�سنف يف كل جمتمعات العامل �رشقيها وغربيها على اأنه من الو�سمة التي يخجل الرجل منها اأو التعبري 

عنها بكافة الأ�سكال، وذلك لأن الأمر مرتبط بالفحولة والرجولة الف�سيولوجية الع�سوية اجل�سدية.
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AMS التي تزرع يف اجل�سم الكهفي للع�سو الذكري لفئة  ٭ الأجهزة التعوي�سية نوع 
املر�سى الذين ل ي�ستجيبون للعالج املعروف لل�سعف اجلن�سي مثل: فياجرا - �سنايف - 

ليفرتا اأو احلقن املو�سعية، وهي اآمنة وتكون داخل اجل�سم الكهفي للع�سو وغري ظاهرة.
يف حالة الإ�سابة ب�سعف جن�سي ل ي�ستجيب للعالج، ميكن ا�ستبدال ميكانيكية النت�ساب 

بالكامل، فيما ي�سمى بجراحة »دعامة الع�سو الذكري« اأو »اجلهاز التعوي�سي«.
دعامة العضو الذكري

منذ  جتــري  فهي  انت�سارًا،  اأكــرثهــا  ومــن  اجلن�سي  ال�سعف  عــالج  جــراحــات  اأف�سل  من  هي 
ال�سبعينات من القرن املا�سي، ومت متابعة اآلف املر�سى لعدة عقود وثبت اأمان وفاعلية الدعامة.

كيفية الجراحة
توجد عدة طرق للفتح اجلراحي لزرع الدعامة، منها ما هو على الطرف الأق�سى من ظهر 
الع�سو، اأ�سفل الراأ�ض مبا�رشة، ومنها ما هو خمتبئ بني باطن الع�سو وكي�ض اخل�سيتني 

وهو الفتح املف�سل لدينا.
يتم فتح اجللد ليظهر حتته اجل�سمني الكهفيني، يتم فتحهما وتو�سيعهما لأق�سى ات�ساع 
لي�ستوعبا اأكرب حجم للدعامة، ثم قيا�ض ات�ساعهما وطولهما، واإدخال زوجني من الدعامات 

ذات طول وعر�ض منا�سب، ثم غلق اجلرح.
أنواع الدعامة

 يوجد نوعني من الدعامات: الدعامة القابلة للثني، والدعامة القابلة للنفخ.

األجهزة التعويضية
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الدعامة القابلة للثني الدعامة الصلبة
م�ساعفاته  وقلة  ا�ستخدامه  و�سهولة  �سعره،  لنخفا�ض  نظرًا  انت�سارًا  الأكرث  الدعامة  هي 
مقارنة بالدعامة القابلة للنفخ وفيها تزرع دعامتني يف عمق الع�سو الذكري، واحدة يف كل 

ج�سم كهفي.
الدعاة القابلة للنفخ/ الدعامة الهيدروليكية

التالف، ميتلئ مبحلول معني  الكهفي  داخل اجل�سم  عبارة عن ج�سم كهفي جديد )جمــازًا(  هي 
الفراغ من  الع�سو عند النت�ساب. وعند  الدم، فيكت�سب �سالبة كاملة، مماثلة ل�سالبة  بدًل من 
املمار�سة، يتدفق ال�سائل داخل الدعامة الى خزان الدعامة عند ثنيها باليد فيحدث الإرتخاء الكامل.
الع�سو واإح�سا�سه والقذف والتبول والقدرة على الإجناب كلها  اأن �سكل  التاأكيد على  من املهم 

تبقى طبيعية.
نسبة النجاح والنتيجة المتوقعة

تقرتب احتمالت جناح جراحة زرع الدعامة من 95 - 98% واملعتاد بعد اجلراحة اأن يتمتع 
ميار�ض  اأن  في�ستطيع  العادي،  النت�ساب  من  بكثري  اأعلى  لالنت�ساب،  عالية  بقابلية  الرجل 
العالقة الزوجية لأي مدة مهما طالت، وعدة مرات يف اليوم الواحد، يوميًا، وي�ستمر على هذا 
احلال مدى احلياة، لأنه ل ي�رشي عليه ما ي�رشي على عامة الرجال من �سعف جن�سي مع 

التقدم يف ال�سن.
مضاعفات جراحة الدعامة

جـراحـة الدعـامة من اجلراحات الآمنة، ول ت�ستدعي البقاء يف امل�ست�سفى لأكرث من 24 �ساعة )اإل يف 
حالت خا�سة(، امل�ساعفات نادرة، وحتدث اأ�سا�سًا مع بع�ض مر�سى ال�سكر، وذلك لأن اأن�سجتهم 
ه�سة، ولأنهم اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالتهاب اجلروح لتفادي هذه امل�ساعفات تتخذ الحتياطات 

الآتية: تنظيم ال�سكر قبل اجلراحة بدقة �سديدة )مراجعة اإ�ست�ساري الغدد وال�سكر(.
- ا�ستخدام م�سادات حيوية منا�سبة قبل واأثناء وبعد اجلراحة( )عدم اإقامة عالقة جن�سية ملدة �سهر بعد العملية(.

متى ينصح األطباء بإجراء جراحة زراعة الدعامات بالعضو الذكري؟
زراعة الأجهزة امل�ساعدة )الدعامات( هي احلل اجلذري مل�ساكل النت�ساب عندما تف�سل بقية الو�سائل.
ين�سح الأطباء باإجراء جراحة زراعة الدعامات بالع�سو الذكري عند وجود �سعف �سديد يف 
القدرة على اإحداث اأو احلفاظ على النت�ساب لإمتام عملية اجلماع وعند ف�سل جميع اأ�سكال 
يف  الأخــذ  مع  الذكري  بالع�سو  املو�سعي  احلقن  اأو  بالفم  العالجية  �سواء  الأخــرى  العالج 
التي  الدم املرتفع(  ال�سكري و�سغط  ال�سيطرة على الأمرا�ض املزمنة )مثل مر�ض  العتبار 

ت�سبب ال�سعف اجلن�سي.
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فمثاًل من الأ�سباب الرئي�سية يف الإ�سابة بال�سعف اجلن�سي هو مر�ض ال�سكري فيجب 
اأوًل �سبط م�ستوى ال�سكر بالدم عند الن�سب املالئمة وكذلك �سبط م�ستوى الهيمجلوبني 
ال�سكري عند ن�سبة ل تزيد عن 7% ملدة ثالثة اأ�سهر على الأقل ثم اإعادة الفحو�سات وتقييم 
وظائف النت�ساب ويف حالة عدم انعكا�ض العالج والتحكم يف م�ستوى ال�سكر والأمرا�ض 
املزمنة اإيجابيًا على قدرة النت�ساب يتم اإجراء فح�ض دقيق لالأوعية الدموية )ال�رشايني 
والأوردة( ويف حالة ثبوت تاأثر ديناميكية �رشيان الدم بالق�سيب نن�سح باإجراء جراحة 

زراعة الدعامات بالع�سة الذكري.
وهذه اجلراحات هي من جراحات اليوم الواحد التي ل ت�ستدعي املبيت بامل�ست�سفى ول 
التحرك  ال�سخ�ض بعدها  ي�ستطيع  اأربعة وع�رشون �ساعة،  الفرا�ض لأكرث من  الرقود يف 
للعالج،  اآمنة م�ساعفاتها حمدودة وقابلة  اأنها جراحات  بحرية وب�سورة طبيعية. كما 
ومو�سعية، ل مت�ض حياة الإن�سان واإمنا تكون حم�سورة يف الع�سو الذكري الذي يعاين 
ن�سفي،  بتخدير  اأو  كلي  بتخدير  اجلراحة  اإجــراء  وميكن  وظيفي،  ف�سل  من  الأ�سل  يف 

وكالهما اآمن بدرجة كبرية.

كيف يحدث االنتصاب
لالنت�ساب ميكانيكية خا�سة تعتمد على تدفق الدم اإلى داخل الع�سو الذكري من خالل 
ثم  الكهفيني،  اجل�سمني  ت�سميان  ا�سطوانيتني  لتمالأ  الــدم(،  )مدخل  ال�رشايني  ات�ساع 
اجل�سمني )احتبا�ض الدم داخل اجل�سم الكفي عن طريق انغالق الأوردة - خمرج الدم 
الكهفيني قد يف�سالن يف الت�سلب نتيجة اأ�سباب عديدة متنع امتالئهما بالدم. ويكون العالج 
اجلراحي غالبًا ميلئ اجل�سمني الكهفيني بدعامة متنح ال�سالبة املفقودة، مع الحتفاظ 
ب�سكل الق�سيب الطبيعي وملم�سه وح�سا�سيته وبالرغبة اجلن�سية واللذة والقذف وكل 
امل�سا�ض  دون  النت�ساب  ميكانيكية  ا�ستبدال  يتم  اآخــر،  بعني  الأخــرى.  الذكر  وظائف 
بخ�سائ�ض الذكر الأخرى. الإن�سان الطبيعي ل ي�سعر بهذه امليكانيكية، ول يراها، واإمنا 
يالحظ النت�ساب والرتخاء كنتائج نهائية لهذه امليكانيكية وبالتايل، ل ي�سعر ال�سخ�ض 

بفرق عن ا�ستبدال تلك امليكانيكية التي تلفت باأخرى �ساحلة.
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الفوائد الصحية والنفسية
للعالقة الجنسية الزوجية

حينما تسير في مجراها الطبيعي: 

إنسانيًا وإسالميًا

الذكورة  اأمرا�ض  عالج  اخت�سا�سيي  خمتلف  من  العديدة  والدرا�سات  الأبحاث  بينت 
ال�سلوكي  اأو  النف�سي  اأو الطب  البولية والتنا�سلية  وال�سعف اجلن�سي يف جمال امل�سالك 
واالإحباط  الليلي  االأرق  وتعالج  القلق  من  تهدئ  الزوجني  بني  اجلن�شية  العالقة  ب��اأن 
اأف�سل و�سيلة لال�ستمتاع باحلياة، وبالن�سبة للمراأة فاجلماع  والكتئاب النف�سي. فهي 
وجمال  ون�سارتها  الب�رشة  تاألق  على  وي�ساعد  احلي�ض  وا�سطرابات  الأمل  من  يخفف 
الربوج�سرتون  يعزز من وظيفة هرمون  لأنه  ال�سهرية؛  الدورة  ال�سعر وبريقه، وينظم 
الذي يزيد من خ�سوبة الزوجة، والعالقة احلميمة ت�ساعد على ال�سفاء من الآلم الع�سلية 
واآلم الظهر لأن املمار�سة اجلن�سية ت�ساعد على اإفراز هرمون »الأندرفني« القاتل لالآلم، 
واأي�سًا تعزز من وظائف جهاز املناعة مما ي�رشع بال�سفاء من الأنفلونزا والنزلة الربدية 
هرمون  اإفــراز  بف�سل  الياأ�ض  �سن  بعد  الن�ساء  يف  العظام  ه�سا�سة  من  وتقي  والــزكــام. 
»الأ�سرتوجني« وتعمل اأي�سًا على تاأخري ال�سيخوخة لدى الن�ساء يف �سن الأربعني وحتمي 
كذلك من �رشطان الثدي واأمرا�ض القلب، وي�ساعد اجلماع على اإفراز هرمونات ت�سفي 
اأن  اأظهرت  الأبحاث والدرا�سات  اأن بع�ض  اإلى جانب  املعدة،  اله�سم وقرحة  من ع�رش 

اإبداع اجلن�ض وعبقرية اجلن�ض الآخر يقوى بعد اللقاء احلميم.
لذا فاإن ملكة التفكري الإبداعي والأفكار العبقرية تكرث يف الن�ساء املخرتعات عقب ال�سعور 
بالن�سوة اجلن�سية. ويف معظم الأحيان اإذا متت عملية اللقاء احلميم فاإن كل زوجة ت�سعر 
باأنها اأنثى حمبوبة ومرغوب فيها من زوجها وت�ستحق �سهادة �سالحية جلمالها وباأنها 

مثرية وفاتنة لزوجها.
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اأ�سار القراآن الكرمي اإلى حكمة املولى عز وجل يف حال النا�ض ما يخ�ض العقم للرجال والعقر 
لدى الن�ساء، فقال تعالى: "هلل ملك ال�سموات والأر�ض يخلق ما ي�ساء يهب ملن ي�ساء اإنثاَ ويجعل 
قدير" )�سورة  عليم  اإنه  عقيمًا  ي�ساء  من  ويجعل  واإنثًا  ذكراناَ  يزوجهم  اأو  الذكور  ي�ساء  ملن 
ال�سورى: 49 و 50( وقال: "قال ربي اأنى يكون يل غالم وكانت امراأتي عاقرًا وقد بلغت من 

الكرب عتياَ" )�سورة مرمي: 8(.
وقال عز وجل: "ونقر يف الأرحام ما ن�ساء اإلى اأجل م�سمى ثم نخرجكم طفاًل" )احلج: 5(.

ال�سبب  اأن  العقم،  باأمرا�ض  املخت�سني  غري  الأطباء  لدى  املا�سي،  يف  ال�سائع  العتقاد  كان 
الرئي�سي لذلك هو ا�سطراب نف�سي لدى امل�ساب واأن كل ما يف امل�سكلة اأنها )من ن�سج اخليال( 
ل اأكرث ول اأقل. ولل�سعور بنق�ض الرجولة، كان يرتدد الرجل امل�ساب على الطبيب طلبًا للعالج 
الهواج�ض وم�سالح  لي�سبح ري�سة يف مهب  الأمر،  اأن ي�سارحه يف  نف�سه  ويجدها كبرية على 

امل�سعوذين را�سيًا باأي اأمل يفتح اأمامه طريق احلل، والتمتع بالذرية ال�ساحلة.
مب�سع  اأمام  اإما  العقم،  كثري من حالت  وتبددت  ف�سحة احلل،  كثريًا  ات�سعت  فقد  اليوم  اأما 
اجلراح اأو اأمام التكنولوجيا احلديثة التي مل ترتك بابًا اإل وطرقته حاملة لواء العلم، ف�سبحان 
الياأ�ض والقلق بف�سل اهلل  الن�رش تلو الآخر على  الذي علم الن�سان ما مل يعلم، وم�سجلة  اهلل 
العربية  اململكة  يف  العلماء  كبار  هيئة  مثل  ال�رشعية  الهيئات  بع�ض  لدى  اأجيز  مما  ورحمته 
الـ  التخ�سيب  اأنبوب  بوا�سطة  ال�سناعي  التقليح  التقنيات احلديثة هي  اأهم  ال�سعودية. ولعل 
IVF وعن طريق احلقن املجهري ICSI اللذين اأوجدا الأمل من جديد لعدد كبري من الأزواج 

العقيمني الذين يرغبون يف الإجناب.
تدل الإح�سائيات اأن احلمل يتم بن�سبة 60 - 90% من الأزواج ذوي العمر املنا�سب للتنا�سل 
خالل عام واحد من املحاولت. وتقدر ن�سبة الأزواج والزوجات العقيمني بحدود 10 - %15، 
القنوات املنوية وقناة  القدر ة على الإجناب، فاإن ان�سداد  واإذا كان الزوج هو طرف يف عدم 
القذف متثل ن�سبة 30 - 40% من الأ�سباب املوؤدية اإلى ذلك. لذا فاإن م�سكلة العقم، عندما يكون 

الرجل طرفًا فيها تكون امل�سكلة اأكرث تعقيدًا.

العقم
أسبابه وعالجه: القضاء والمقدر والعلم
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وهنا يلزم اإي�ساح اأ�سباب عدم الإجناب )العقم(، لإزالة تلك التوهمات املوؤدية اإلى قلة الرغبة 
اجلن�سية التي توؤدي اإلى ال�سعف.

اإن �سبب العقم عند الزوج يعود اإلى اأحد اأمور اأربعة:
الأول: ان�سداد يف الرببخ، اأو القناة الناقلة للمني، مينع مروره عرب منفذه الطبيعي اإلى رحم زوجته.

الثاين: فقدان النطف، اأو �سعفها الذاتي.
الثالث: نق�ض يف منو اخل�سيتني، اأو اإ�سابتهما باأذى.

الرابع: التهابات الربو�ستاتا، اأو احلوي�سلتني املنويتني.
كما يكون اإرجاع عدم الإجناب عند الزوج اإلى التهاب الغدة )النكافية( الواقعة قرب الأذن. 
فاإذا ما التهبت هذه الغدة - كما يحدث عادة لالأولد الكبار، اأو الرجال - التهبت اخل�سيتان 
وانتفختا. وقد يحدث العقم عند الكبار حتى لو اأ�سيبت هذه الغدة باللتهاب يف �سن ال�سغر، 
وهذا ما يوؤكد ال�سلة العجيبة بني الغدة )النكافية( وبني الأع�ساء التنا�سلية. وهذا النوع ميكن 

�سفاوؤه باملعاجلة الطبية املركزة. مع الإ�سارة اإلى اأن بع�سه ل ميكن �سفاوؤه.

عزيزي الزوج:
اإذا مل يح�سل احلمل املرجو بعد �سنة من املحاولت، فاإنه يجب البحث عن اأ�سباب قلة الإخ�ساب 
هذه، وحيث اإن مو�سوع العقم عند الزوج من اأكرث الأمور ح�سا�سية، لذا فهو يتطلب الكثري 
من التفهم والتعاون ومن خالل خربتي يف هذا امل�سمار فاإنه يحتاج اأي�سًا اإلى ال�سرب واملثابرة 
والتعاون بني الزوج والزوجة وال�ست�ساري امل�رشف على العالج يف انتهاج الأ�ساليب العلمية 

والأجهزة املتطورة واخلربة العميقة.

الفح�ص الإكلينيكي للخ�سية وقيا�ص حجمها يف بداية الزيارة
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اإلجراءات التشخيصية للرجل
٭ التاريخ املر�سي.

٭ الفح�ض ال�رشيري.
٭ الإجراءات الت�سخي�سية والفحو�سات.

- فح�ض ال�سائل املنوي.
- فح�ض قدرة احليوانات املنوية على الإخ�ساب.

- فحو�سات جهاز املناعة.
- فحو�سات ميكروبيولوجية.

- فحو�سات هرمونية.
- فحو�سات اجلهاز التنا�سلي.

- فحو�سات حلالت اخللل يف اجلماع اأو القذف.
- فحو�سات للجينات اأو الكرومو�سومات.

Medical History أ( التاريخ المرضي
ال�ستف�سار عن التاريخ املر�سي Medical History  لكل من الزوج والزوجة على حدة ثم كال 

الزوجني معًا، �رشوري لبداية العالج ال�سحيح من قبل الطبيب املعالج.
دواء معني  �سديدة،  ال�سكري، حمى  كداء  �سابق  اأي مر�ض  والزوجة عن  الزوج  �سوؤال  يتم 
اأخذ لفرتة طويلة، الدغام اأو مر�ض النكاف Mumps، اأي مر�ض تنا�سلي �سابق، اأي تداخل 
جراحي �سابق وخ�سو�سًا منطقة احلو�ض للمراأة واملنطقة البولية التنا�سلية للرجل، فرتة 
تاأخر الإجناب، هل هناك حمل �سابق مل يكتمل؟ حمل من زواج �سابق، عدد مرات اجلماع، 
اأو  كيماوية  مــواد  اأو  لالإ�سعاع  �سابق  تعر�ض  هناك  هل  Puberty؟  البلوغ  �سن  كان  متى 
عند  العقم  �سبب  ت�سخي�ض  يف  ت�ساعد  كثرية  ا�ستف�سارات  اإلى  بالإ�سافة  وغريها؟  حرارية 

الرجل اأو املراأة.

Physical Examination ب( الفحص السريري
ويتم فح�ض اجل�سم ب�سكل عام اأوًل )الراأ�ض، العنق، ال�سدر، البطن، الأطراف العليا وال�سفلى( 

والرتكيز على املنطقة التنا�سلية للذكر والأنثى.
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ج( اإلجراءات التشخيصية والفحوصات
أ( اإلجراءات للرجل:

1 - فحص السائل المنوي:
ونوؤكد هنا مرة اأخرى اأن فح�سًا واحدًا اإذا كان غري جيد ل يكفي، فغالبًا ما يحتاج الطبيب 
املعالج اإلى اإعادة الفح�ض مرتني اأو ثالث، لأن النتائج تتغري بتغري الظروف ال�سحية للرجل، 

مثاًل الإنفلونزا واحلمى، وغري ذلك من املوؤثرات.
يجب اتباع التعليمات التالية للح�سول على عينة ال�سائل املنوي:

اأ( المتناع عن اجلماع ملدة ل تقل عن ثالثة اأيام ول تزيد عن خم�سة اأيام.
ب( عدم اأخذ حمام )دو�ض( �ساخن يوم اإعطاء العينة.
ج( عدم فتح عبوة العينة اإل مبا�رشة قبل ال�ستعمال.

د( التاأكد من نظافة اليدين بغل�سهما جيدًا بال�سابون ثم باملاء.
املاء  ثم  بال�سابون  جيدًا  بغل�سها  وذلك  باأكملها  التنا�سلية  املنطقة  نظافة  من  التاأكد  هـ( 

مرات. لعدة 
و( و�سع العينة يف العبوة املخ�س�سة لها ويراعى املحافظة عليها حمكمة الإغالق جيدًا وعدم 

فقدان اأي كمية من العينة.
ز( يراعى اإح�سار العينة اإلى املخترب، اأن ل تتجاوز الفرتة من اإعطاء العينة واح�سارها مدة 
�ساعة، ويجب الأخذ  بعني العتبار املحافظة على دفء العنية )اأي تكون حرارها 37ْم( وذلك 

بو�سعها اإلى منطقة مال�سقة للج�سم اأو يف راحة اليد.
2 - تقييم قدرة الحيوانات المنوية على اإلخصاب:

فح�ض ال�سائل املنوي ل يقيم قدرة احليوانات املنوية على الإخ�ساب ولذلك طورت فحو�سات 
عدة لتقييم هذه القدرة ومنها:

اأ( فح�ض قدرة احليوانات املنوية على النتقل داخل ج�سم الأنثى:
- فح�ض ما  بعد اجلماع: �سوف ُيذكر لحقًا.

ل��رح��م  ا ع��ن��ق   اخ���راق خم��اط  ع��ل��ى  مل��ن��وي��ة  ا ن��ات  ق���درة احل��ي��وا ف��ح�����ض   -
.Invitro Mucus Penetration Test

معني  حميط  داخــل  الزمن  من  مرحلة  يف  احلركة  على  املنوية  احليوانات   قــدرة  فح�ض   -
.Sperm Survival Tests
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 Acrosome بوا�سطة �سبغ احليوانات املنوية يتم معرفة وجود :Acrosome Reaction )ب
وقدرته على الإخ�ساب.

Hyposmotic Swelling test : وفيها يتم معرفة ن�سبة احليوانات املنوية التي تكون  ج( 
فيها غ�ساء اخللية �سليمًا وقدرته كذلك على الإخ�ساب.

د( تقييم قدرة احليوانات املنوبة على اخرتاق البوي�سة.
.Invitro Fertilizsation of Human Oocyte -

3 - فحوصات جهاز المناعة:
يتم فح�ض وجود اأج�سام م�سادة للحيوانات  املنوية Antisperm Antibodies من خالل 

فح�ض الدم، بالزما ال�سائل املنوي اأو احليوانات املنوية نف�سها.

4 - فحوصات ميكروبيولوجية:
جترى حني وجود التهاب باجلهاز التنا�سلي اأو عند وجود ارتفاع يف كريات  الدم البي�ساء يف 

ال�سائل املنوي.

5 - فحوصات هرمونية:
 TESTOSTERONE، PROLACTINE F.S.G، L.H بفح�ض م�ستوى هرمونات  وذلك 

بالدم اأو غريها من الهرمونات اإذا ا�ستدعت احلالة كما ذكرنا �سابقًا.

6 - فحوصات الجهاز التناسلي:
:Testicular Biopsy ٭ اأخذ خزعة من اخل�سية

كانت  اإذا  ما  املنوي ملعرفة  ال�سائل  عادة يف حالت عدم وجود حيوانات منوية يف  اإليه  ويلجاأ 
اخل�سيتان قادرتان على اإنتاج احليوانات املنوية اأم ل.

حالة  ويف  املنوية،  للحيوانات  اإنتاج  هناك  كان  فــاإذا  العالج.  طريقة  ُتقّرَر  النتيجة  على  وبناء 
ان�سداد يف القنوات املنقولة يتم اللجوء اإلى اجلراحة، اأو ميكن كذلك اللجوء اإلى طريقة �سحب 

.TESE & PESA احليوانات املنوية من اخل�سية وعمل احلقن املجهري عن طرق
٭ Vasography وذلك يف حالة ا�ستباه وجود ان�سداد يف احلبل املنوي.

ال�سوتية  فــوق  املــوجــات  جهاز  بوا�سطة  اخل�سية  دوايل  وجــود  لت�سخي�ض  فحو�سات  ٭ 
.Testicular Ultrasound Doppler Blood Flow
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7 - فحوصات لحاالت الخلل في الجماع أو القذف:
مثال: فح�ض البول بعد القذف لتحديد وجود القذف الرجعي.

- القاذف املنوي الكهربائي يف حالت عدم القدرة على القذف الع�سوي اأو النف�سي.

8 - فحوصات للجينات أو الكرومسومات:
.klinefelter's Syndrome مثال: عند ال�ستباه بوجود

.Cystic Fibrosis عند ال�ستباه بوجود مر�ض -
اإن ذكر كل هذه التحاليل ل يعني بال�رشورة اأن الطبيب املعالج �سوف يطلبها كلها واإمنا يتعمد 

على احتياج تلك حلالة.

:)Retro Spermia( القذف المرتجع
جمموعة من الرجال تعاين من القذف املرجتع )يرجتع ال�سائل املنوي عك�سيًا اإلى املثانة البولية بعد القذف( 

نتيجة تاأثر عنق املثانة ب�سبب عمليات �سابقة، اأو ع�سبية عنق املثانة ب�سبب الإ�سابة مبر�ض ال�سكري.
وبالتن�شيق مع مركز العقم تتم عملية ا�شتنباط احليوانات املنوية املقذوفة يف املثانة عن طريق 
ومعاجلتها  البول  عن  املنوية  احليوانات  وف�سل  ال�ستمناء  بعد  بالق�سطرة  البول  عينة  اأخذ 

بطريقة خا�سة، بخط متواز مع حت�سري الزوجة.

:)MESA( سحب الحيوانات المنوية من البربخ بالميكروسكوب الجراحي ميزا
جمموعة من الرجال م�سابون بعيوب خلقية مثل غياب احلبل املنوي الناقل للحيوانات املنوية 
من الرببخ اإلى قناة القذف، اأو باإن�سداد يف احلبل املنوي؛ فنلجاأ اإلى �سحب احليوانات املنوية 
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مع  متواز  وبخط  خا�سة  بطريقة  اجلراحي  بامليكرو�سكوب  الرببخ  يف  املنوية  القنوات  من 
يف  الزوجة  من  امل�سحوبة  البوي�سة  يف  تلقح  املنوية  احليوانات  �سحب  بعد  الزوجة،  حت�سري 
اليوم نف�سه لكي يتم التخ�سيب وبعدها بيومني يتم اإرجاع الأجنة اإلى رحم الزوجة باإذن اهلل.

:TESE, PESA سحب الحيوانات المنوية من البربخ/ الخصية
الناقلة  لالأنابيب  الكامل  النغالق  حالت  يف  املر�سى  من  لفئة  ا�ستخدامها  يتم  الطريقة  هذه 
املنوية  تنتجان احليوانات  بينما اخل�سيتان  القذف  قناة  اإلى  املنوية من اخل�سية  للحيوانات 

بالرغم من عدم ظهورها يف ال�سائل املنوي.
ولقد طورنا طريقة احل�سول مبا�رشة على احليوانات املنوية من الرببخ PESA بعملية �سحب 
الرت�ساف بالإبرة حتت بنج مو�سعي، واحليوان املنوي يتم احل�سول عليه ويتم حقنة مبا�رشة 
اإلى البوي�سة التي يتم احل�سول عليها من الزوجة. عند ف�سل احل�سول على احليوانات املنوية 
.TESE مبدئيًا يف الرببخ ميكن احل�سول عليها من اخل�سيتني مبا�رشة با�ستخدام اأن�سجة اخل�سية
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عملية تفتيش الخصية وستنباط الحيوانات المنوية من أنسجتها
.Microdissectoin

فئة من املر�سى ي�سابون بالتهابات اأو اأمرا�ض اأو �سدمات على  اخل�سيتني مما يوؤدي اإلى ف�سل 
يف تكوين احليوانات املنوية وهذا الف�سل يف اأكرث من 50% من احلالت ل يكون كاماًل، بحيث 
ن�ستطيع اأخذ اأكرث من عينة من اخل�سيتني وا�ستخال�ض احليوانات املنوية التي تكفي لتلقيح 
بوي�سات الزوجة. يجب مالحظة اأن معدل التلقيح واحلمل يختلف ح�سب حالة كل مري�ض على 
حدة. الفر�سة املتوقعة لنجاح احل�سول على مولود كامل ترتاوح بني 25 - 30% وذلك من 
حماولة واحدة وذلك يعتمد على الظروف املحيطة بكال الزوجني ومن املعروف اإلى الآن اأنه ل 
توجد حالت ولدة اأطفال  غري عاديني م�سجلة من علمية احلقن املجهري ICSI ولكن يجب على 
جميع املر�سى تقدير اجلهد املبذول من جميع اأفراد الفريق الطبي امل�رشف على العالج �سواء 
الن�ساء  الن�ساء والتوليد وعقم  اأو اخت�سا�سي  الرجال،  البولية، وعقدم  امل�سالك  اخت�سا�سي 
يت�سجعا  اأن  الزوجني  واأنه يجب على كال  املجهري.  املعمل والأجنة واحلقن  اأو اخت�سا�سي 

ملناق�سة هذه الأمور مع الطبيب.

عملية توصيل الحبل المنوي بالقنوات المنوية في البربخ 
Vasoepididiymost

فئة من الرجال م�سابون بان�سداد يف القنوات املنوية نتيجة التهابات �سابقة بحيث ل تظهر 
احليوانات املنوية يف ال�سائل املنوي فنلجاأ اإلى قطع اجلزء امل�سدود وتو�سيل احلبل املنوي مرة 

اأخرى بالقنوات املنوية يف الرببخ با�ستخدام امليكرو�سكوب اجلراحي.
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 T.U.R. of Ejaculatory Duct شق قناة القذف المسدودة عن طريق المنظار
فئة من املر�سى م�سابون بان�سداد يف قناة القذف الواقعة يف جمرى البول العلوي عند م�ستوى 
املقدرة  عدم  ي�سبب  مما  املقذوف؛  املنوي  ال�سائل  كمية  يف  نق�ض  اإلــى  يــوؤدي  مما  الربو�ستات 
بفتح )�سق(  نقوم  الن�سداد  الت�سخي�ض والفحو�سات من  التاأكد بطرق  الإجنــاب، وبعد  على 

الن�سداد عن طريق املنظار.

Electro Ejaculation Machine جهاز احلث الكهربائي نوع �سيجر
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كيفية تحسين الحيوانات المنوية:
اأما عن كيفية حت�سني النطاف املنوية فيعتقد كثري من املر�سى اأن ا�ستعمال الأدوية والعالجات 
هو الطريق الوحيد لتح�سني و�سع اخل�سوبة؛ ونوؤكد هنا اأنه باتباع الر�سادات الب�سيطة اأدناه 

وغري املكلفة، قد توؤدي اإلى نتائج اأف�سل من ا�ستعمال العالج.
العالية، كون  للحرارة  ابتعد عن تعري�ض ج�سمك ب�سكل عام واخل�سيتني ب�سكل خا�ض   - 1
املنوية  احليوانات  اإنتاج  على  �سلبًا  يوؤثر  ال�ساخن  املاء  يف  �ساخنة، وجلو�سك  اأخذك حمامات 

وعلى حركتها.
اإذا كان  بــرودة. لذا  نن�سحك -  اأطول فرتة ممكنة مل�سدر  اأن تعر�ض اخل�سيتني  2 - يحبذ 
بالإمكان - اأن تعبئ قنينة باملاء البارد وت�سعها مال�سقًا ملنطقة اخل�سيتني، وقت ال�سرتخاء، 

اأواأثناء النوم.
تكون  اأن  ويف�سل  منها،  الف�سفا�سة  ا�ستعمل  بل  ال�سيقة،  الداخلية  املالب�ض  ترتدي  ل   -  3

قطنية ولي�ض من مادة ال�سوف اأو النايلون.
اإذا مل تتوفر لديك الإرادة لالإقالع عنه. ي�ساعد  اأو خفف منه كثريًا،  اأقلع عن التدخني،   - 4
االإقالع عن التدخني على فتح ال�شهية. لذا عليك مراعاة عدم االإفراط بزيادة الوزن، مما يوؤثر 

على و�سع احليوانات املنوية.
5 - عليك الإقالع عن تعاطي امل�رشوبات الروحية اإذا كنت مدمنًا عليها.

طريقة احلث الكهربائي للقذف وا�ستخدام ال�سائل املنوي بعد ذلك يف التلقيح للزوجة.
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عقم الرجال
ما هي أنواع عقم الرجال؟

ينق�سم عقم الرجال اإلى:
يف  اأطفال  اأي  الزوج  اأجنب  اأن  يح�سل  مل   :Primary Infertility الأولى  العقم   -  1

ال�سابق.
وهذا النوع من العقم يرجع اإلى وجود خلل يف وظائف اخل�سية ينتج عنه عدم قدرة هذه اخل�سية 
 Tesicular Failure، Non Obstrictive خ�سوي  )ف�سل  منوية  حيوانات  اإنتاج  على 
Azoospermia(، وحيث اإنه من املعلوم اأن اخل�سية هي امل�سنع لتكوين احليوانات املنوية 
تتكون من ثالثة خاليا اأ�سا�سية تلعب كل منها دورًا هامًا يف اإنتاج وتغذية ودعم احليوان املنوي، 
واأي خلل يف اأي وظيفة من وظائف هذه اخلاليات يوؤدي بالطبع اإلى �سلل تام وكامل يف قدرة 

هذه اخل�سية على اإنتاج حيوانات منوية كاملة.
2 - العقم الثانوي Seecondary Infertility )قد ح�سل واأن اأجنب الزوج اأطفال 

ال�سابق(: يف 
طبيعي  ب�سكل  املنوية  احليوانات  اإنتاج  على  اخل�سية  بقدرة  العقم  من  النوع  هذا  ويتميز 
اأنواع جيدة من احليوانات املنوية  اإنتاج  اأ�سباب تعيق وظيفة اخل�سية على  ولكن قد توجد 
املتمثل يف  الإنتاج  املنوية من م�سنع  نقل احليوانات  اأو  قد يوجد خلل يف طريقة تخزين  اأو 
امل�ساعدة  التنا�سلية  الأع�ساء  يف  املتمثلة  والتوزيع  والتخزين  النقل  م�سادر  اإلى  اخل�سية 
حدوث  اإلــى  تــوؤدي  التي  لأ�سباب  ح�رش  ميكن  هنا  ومن   ،Obstrictive Azoospermia

العقم العار�ض كالتايل:
1 - وجود ان�سدادات يف القنوات الناقلة للحيوانات املنوية.

اأ( ان�سداد داخلي: اأي داخل اخل�سية على م�ستوى الأنابيب املنوية والقنوات اخل�سوية.
امل�ساعدة  التنا�سلية  الأع�ساء  وي�سمل جميع  اخل�سية  خارج  اأي  خارجي:  ن�سداد  ب( 
اأو  املنوية،  احلوي�سلة  اأو  املنوي(  )احلبل  الناقل  الوعاء  اأو  الرببخ  يف  ان�سداد  مثل 
القناة القاذفة، ت�سوهات وعيوب خلقية فيها وجود دوايل باخل�سية حيث تعترب دوايل 

اخل�سية من اأهم الأ�سباب امل�سوؤولية عن تاأخري الإجناب عند الرجال.
ال�سبب  معرفة  ميكن  العقم  ملري�ض  الإكلينيكي  الفح�ض  وكذلك  املر�سي  التاريخ  خــالل  من 
الفحو�سات �رشورة  املر�سي يف معظم احلالت حيث ترتاوح )ما بني 50 - 80%( وتعترب 
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حتمية للو�سول اإلى ال�سبب احلقيقي لتاأخر الإجناب، واأهمه على الإطالع عمل حتليل لل�سائل 
املنوي حيث اإنه هو املقيا�ض الأول ملعرفة وظائف اخل�سية والغدد التنا�سلية امللحقة به حيث 
يعطي موؤ�رشًا هامًا لتحديد طريقة الت�سخي�ض والعالج الالزم لل�سخ�ض الذي يعاين من تاأخر 

يف عملية الإجناب.

العالج:
كيف ميكن عالج مر�سى العقم؟

ينق�سم عالج مر�سى العقم اإلى ق�سمني اأ�سا�سيني:
الطبيب  واإر�ــســادات  احلالة  ح�سب  املختلفة  الأدويــة  با�ستخدام  وذلــك  الطبي:  العالج   -  1

املتخ�س�ض.
2 - العالج الجراحي: وذلك باإجراء  العمليات اجلراحية يف حالت دوايل اخل�سية والن�سدادات 

والت�سوهات املختلفة يف الغدد التنا�سلية امل�ساعدة.
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دوالي الخصية: العرض والمرض

ما هي دوالي الخصية؟
تعترب دوايل اخل�سية من اأهم اأ�سباب العقم العار�ض وتتميز بوجود خلل يف �سكل الوريد املنوي 
الداخلي يفقد فيها ا�ستقامته وي�سبح معوجًا، مت�سعًا وطوياًل وهذا يوؤدي اإلى عدم قدرة هذا 
الوريد على ت�رشيف الدم غري النقي الذي بداخله ودفعه اإلى اأعلى، وبالتايل يبقى راكدًا داخله. 
ويوؤدي ركود الدم داخل هذا الوريد اإلى اآثار �سلبية على اخل�سية والأع�ساء التنا�سلة امل�ساعدة 
حيث يوؤدي ئلك اإلى ارتفاع درجة حرارة اخل�سية، وهذا الرتفاع يف درجة احلرارة يوؤدي اإلى 
اإ�سعاف حركة احليوانات املنوية، ويزيد من الأ�سكال امل�سوهة عن معدلها الطبيعي، ويزداد 
هذا ال�سعف رويدًا رويدًا وب�سكل كبري كلما تاأخر الإجناب، وقد تفقد اخل�سية قدرتها على 

.)Azoospernia( اإنتاج اإي حيوان منوي يف بع�ض احلالت وت�سمى هذه احلالة
وقد اأثبتت الأبحاث العلمية اأنه كلما قل حجم اخل�سية عن 12مل يف مر�سى دوايل اخل�سية غري 
املنجبني كانت ن�سبة الت�سوهات يف �سكل احليوانات املنوية كبرية، ويف اأبحاث اأخرى ات�سح اأن 
هناك نق�سًا �سديدًا يف الأوك�سجني وزيادة كبرية يف ثاين اأك�سيد الكربون يف وريد اخل�سية يف 
جمموعة من مر�سى الدوايل لغري املنجبني لتو�سع اأوعية دم اخل�سية، وكذلك غالف الأوعية 
املنوية وهذا يعني اإ�سابة اخل�سية ب�سيخوخة مبكرة، وهذا يقلل بالتايل من نفاذ الأوك�سجني 
من �رشيان اخل�سية اإلى اأن�سجتها فتقل اأك�سدة اخل�سية وهذا يوؤثر �سلبيًا على عملية تكوين 

احليوانات املنوية داخل اخل�سية.
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وجود مواد �سامة اأخرى غري مرغوب فيها يف مر�سى دوايل اخل�سية توؤثر تاأثريًا �سلبيًا على 
املنوية من اخل�سية، وكذلك على قدرة الرببخ على تخزين هذه احليوانات  اإنتاج احليوانات 
املنوية، من املالحظ اأن دوايل اخل�سية قد تاأتي �سن مبكرة من مرحلة البلوغ ويكون لها نف�ض 
التاأثري ال�سار على اخل�سية مثل ما يحدث يف �سن ما بعد هذه املرحلة، ولقد ات�سح اأن اإجراء 
عملية دوايل عند هذه املرحلة خا�سة عندما تكون م�سحوبة بنق�ض يف حجم اخل�سية فاإن هذا 
يوؤدي اإلى ا�ستعادة اخل�سية حلجمها الطبيعي، مع زيادة يف اإنتاج وحركة احليوانات املنوية. 
ومن املعرف اأن عالج دوايل اخل�سية يكون يف حالت وجود اأمل يف اإحدى اخل�سيتني اأو كليهما، 

اأو يف حالت تاأخر الإجناب.
كما اأن ال�سمنة توؤثر ب�سكل مبا�رش على الأع�ساء التنا�سلية للرجل من حيث القدرة على الإجناب 
والنت�ساب. ومن هنا جند اأن الإقالل من تعاطي املواد الن�سوية وال�سكرية مع �سبط الوزن 
اإلى احلفاظ على ال�سحة البدنية والإجنابية  وكرثة احلركة وريا�سة امل�سي يوؤدي يف النهاية 

وعلى الكفاءة اجلن�سية والنف�سية.
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هو عدم القدرة على احلمل بعد مرور �سنة على الزواج مع عدم ا�ستعمال موانع احلمل 
ووجود جماع منتظم ون�سبة حدوثة 10 - 15% من حالت الزواج.

اإن ن�سبة حدوث احلمل عند املراأة الطبيعية كل �سهر تبلغ 25% وت�سل هذه الن�سبة اإلى 
85% بعد مرور 12 �سهرًا على  الزواج اإذا كان عمر املراأة اأقل من ثالثني �سنة.

أهم أسباب العقم:
1 - اأ�سباب عند الرجل ون�سبتها 35 - %40.

2 - اأ�سباب عند املراأة ون�سبتها %40.
3 - اأ�سباب م�سرتكة ون�سبتها 10 - %20.

4 - اأ�سباب غري معروفة ون�سبتها 10 -%15.

أسباب العقم عند المرأة تشمل:
1 - عدم الإبا�سة ون�سبتها 20 - %40.

2 -  اأو ان�سداد يف الرحم اأو قنوات  فالوب ون�سبتها %10.
3 - تقدم عمر املراأة ون�سبتها 18 - %50.

من اأهم احلالت التي ترتافق باإ�رشابات التبوي�ض والعقم ما يلي:
1 - املباي�ض املتعددة الأكيا�ض.

2 - ارتفاع هرمون احلليب.
3 - نق�ض ن�شاط الغدة الدرقية.

.FSH 4 - ارتفاع ن�سبة هرمون الغدة النخامية اإف اإ�ض اإت�ض

العقم
وأسبابه للمرأه
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المبايض المتعددة األكياس:
ت�سيب فئة من املر�سى حوايل 10% من الن�ساء يف �سن الن�سج اجلن�سي وتت�سف مبا يلي:

1 - ا�سطرابات الدورة ال�سهرية كانقطاع الدورة اأو ندرتها يف %80.
2 - ارتفاع الهرمون الذكري: ويتظاهر بازدياد منو ال�سعر وحب ال�سباب 50 - %70.

3 - ال�سمنة ون�سبتها %35.
يتم ت�سخي�ض هذه احلالة بفح�ض هرمون الدم وعن طريق اإجراء فح�ض بالأمواج ال�سوتية عن 
طريق املهبل حيث يظهر هذا الفح�ض وجود اأكيا�ض �سغرية على اأحد املبي�سني اأو كليهما وقد 

يت�سخم حجم املبي�سني اأي�سًا.
ويتم عالج هذه احلالة باإعطاء من�سطات املباي�ض )الكلوميد( ويف حال عدم ا�ستجابة املباي�ض 
لها  ميكن و�سف عالج ي�سمى )جلوكوفاج( وهو دواء يو�سف ملر�سى ال�سكر ولكنه يو�سف يف 
حالة املباي�ض املتعددة الأكيا�ض ملعاجلة ال�سطرابات الهرمونية املرافقة، كما ي�ساعد يف حت�سني 

ا�ستجابة املباي�ض للكلوميد وهذا بدوره يهم يف حدوث الإبا�سة يف بع�ض احلالت.

ارتفاع هرمون الحليب:
كانقطاع  ال�سهرية  الـــدورة  با�سطرابات  ويتظاهر  املــر�ــســى  مــن  فئة  ي�سيب 
يــ�ــســمــى )الــربومــوكــربــبــتــبــني  بـــدواء  نـــدرة حــدوثــهــا، ويــتــم عــالجــه  و  اأ الــــدورة 
لعالج  اأي�سًا  ت�ستعمل  اأخــرى  عــالجــات  وهــنــاك  الــبــارلــوديــل(،  ي�سمى  وجتــاريــًا 

احلليب. هرمون  ارتفاع 

السمنة والخصوبة عند المرأة:
اإن للم�سنة اآثار ملحوظة على اخل�سوبة والإجناب عند املراأة، وقد اأو�سحت الدرا�سات 
الــدورة  ا�سطرابات  وبني  )ال�سمنة(  الــوزن  زيــادة  بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  العلمية 
ال�سهرية الناجتة عن خلل يف الإبا�سة وكذلك حدوث الإجها�سات وخلل يف منو اجلنني 

عند حدوث احلمل وكذلك مر�ض �سكر الدم وارتفاع �سغط الدم.
اأن زيادة الوزن ت�سعف ال�ستجابة للعالج مبن�سطات املباي�ض ولذلك فاإن لعالج  كما 

مبن�سطات املباي�ض ل  ين�سح به اإل بعد تخفيف الوزن اإلى املعدل املطلوب.
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فوائد تخفيف الوزن:
1 - ا�ستعادة انتظام الدورة ال�سهرية.

2 - حدوث الإبا�سة.
3 - قد يحدث احلمل بدون اللجوء للعالج مبن�سطات الإبا�سة.

4 - ي�ساهم يف �رشعة ال�ستجابة للعالج مبن�سطات املباي�ض.
5 - ي�ساهم يف حت�سني فر�ض احلمل وحدوثه.

)الإجها�ض،  مثل  احلمل  اأثناء  امل�ساعفات  تقليل  يف  الــوزن  تخفيف  ي�ساهم  كما    -  6
ارتفاع ال�سكر، ارتفاع ال�سغط(.

العالج بمنشطات المبايض:
بعد اكتمال الفحو�سات الطبية املطلوبة من املري�سة وزوجها، وبعد و�سول املري�سة 

اإلى الوزن املطلوب يبداأ العالج مبن�سطات املباي�ض.
وهي م�ستح�رشات تقوم بتن�سيط وحث املباي�ض على الإبا�سة وهي نوعان: اإما حبوب توؤخذ 
عن طريق الفم اأو حقن توؤخذ عن طريق الع�سل ويتم حتديد نوع الدواء من قبل الطبيب 

املعالج ح�سب حالة املري�سة، ويبداأ العالج بها يف بداية الدورة ال�سهرية عند املري�سة.

المطلوب من المريضة عند بدء العالج:
1 - تعطى موعدًا للح�سور لق�سم العقم يف اليوم الثاين اأو الثالث للدورة.

2 - يجرى فح�ض بالأ�سعة ال�سوتية يف اليوم الثاين اأو الثالث للدورة للتاأكد من عدم 
وجود اأكيا�ض على املباي�ض.

اأو  الثاين  اليوم  اأو حقن( يف  املباي�ض )حبوب  العالج مبن�سطات  املري�سة  3 - تعطى 
الثالث للدورة وي�ستمر العالج لعدة اأيام.

4 - يتم متابعة ا�ستجابة املباي�ض للمن�سطات  بالأ�سعة ال�سوتية.
5 - يتم اإيقاف العالج باملن�سطات وتعطى ملري�سة الإبرة التفجريية عندما يكون هناك 

عدد منا�سب من البوي�سات النا�سجة.
يتبني  اأن  اإلى  التفجري  اإبرة  مع  اأ�سبوعني  ملدة  مثبتًا  عالجًا  املري�سة  تعطى  قد   -  6
وجود احلمل اأو عدمه، ويف حال حدوث احلمل يطلب من بع�ض املر�سى ال�ستمرار 

بالعالج املثبت ملدة ثالثة �سهور.
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.I.U. I حقن النطف المنوية داخل الرحم مباشرة
أوالً: لإعطاء موعد لبدء العالج الذي يكون عادة يف اليوم الثاين اأو الثالث لبدء الدورة ال�سهرية.
للمباي�ض  ال�سوتية  بالأ�سعة  الدورة يجرى فح�ض  الثالث من نزول  اأو  الثاين  اليوم  ثانيًا: يف 

للتاأكد من عدم وجود اأكيا�ض ومن ثم البدء باأخذ املن�سطات للمباي�ض لعدة اأيام.
ثالثًا: يتم متابعة ا�ستجابة املري�سة للعالج بوا�سطة الفح�ض بالأ�سعة ال�سوتية.

رابعًا: ي�ستمر العالج مبن�سطات املباي�ض حتى يتم احل�سول على حجم وعدد منا�سب من البوي�سات.
عدد  هناك  يكون  عندما  التفجريية  الإبــرة  وتعطى  املن�سطات  عالج  يتوقف  �سوف  خامسًا: 

منا�سب من البوي�سات.
سادسًا: بعد مرور 24 - 36 �ساعة من اأخذ الإبرة التفجريية يح�رش الزوج ال�سائل املنوي 
لإجراء الرتكيز املعملي له، مع مراعاة املحافظة على دفء العينة خالل فرتة نقلها من البيت اإلى 
املخترب وذلك بو�سعها داخل حافظة طعام على اأن ت�سل العينة خالل اأقل من �ساعة مع العلم اأن 

حت�سري العينة يف املخترب ي�ستغرق ما بني �ساعة اأو �ساعتني قبل حقنها داخل الرحم.
�سابعًا: قد يبداأ تناول عالج املثبتات بعد احلقن وي�ستمر هذا العالج ملدة اأ�سبوعني اإلى اأن يتبني 
وجود احلمل اأو عدمه، ويف حال حدوث احلمل، على املري�سة ال�ستمرار بتناول العالج املثبت 

ملدة ثالثة ز�سهر.

اإلخصاب خارج الرحم:
الإخ�ساب خارج الرحم اأو )اأطفال الأنابيب I.V.F( طريقة ت�ستخدم لعالج حالت العقم التي مل ت�ستجب لأي 

عالج طبي اأو جراحي. وتعني كلمة F.V.I التلقيح خارج اجل�سم، وهذا النوع من العالج يت�سمن �ست مراحل:

1 - مرحلة تثبيت إفراز الغدة النخامية:
منو  عنهما  وينتج   )FSH &  LH( هرمونني  النخامية  الغدة  تفرز  الطبيعية  ال�سهرية  الــدورة  يف 
البوي�سة يف كي�ض مملوء بال�سائل اأو حوي�سلة داخل املبي�ض. بالرغم من اأنه يف خالل كل �سهر تنمو 
عدة حوي�سالت اإل اأنه يف الدورة الطبيعية واحدة منها فقط قادرة على اأن ت�سبح نا�سجة ب�سكل كاف 
لتطلق الدورة. وعلى عك�ض ذلك مع الخ�ساب املعملي فاإن الهدف وجود عدة بوي�سات تن�سج يف نف�ض 
الوقت بالإ�سافة اإلى اأننا ل نريد ارتفاعًا مبا�رشًا لهرمون LH الذي ي�سمح بخروج البوي�سات. لهذا 
لإفــراز هرموين  موؤقت  اإيقاف  على  ويعمل  املن�سط  الهرمون  يعرف مب�ساد  ن�ستخدم عالجًا  ال�سبب 
)LH  &  FSH(. هذا العالج يبداأ اإعطاوؤه خالل فرتة التحفيز اأو قبل بدء التحفيز مبدة  15 - 21 

يومًا ويعطى هذا العالج ب�سكل يومي عن طريق احلقن حتت اجللد.
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2 - مرحلة تحفيز المبايض:
املن�سط  هرمون  بوا�سطة  العالج  يبداأ  النخامية  الغدة  تثبيط  من  تقريبًا  اأ�سبوعني  حوايل  بعد 
للمباي�ض عن طريق احلقن يف الع�سل ملدة 10 - 14 يومًا مع ا�ستمرار احلقن املثبطة التي �سبق 
ذكرها وذلك للح�سول على البوي�سات. متابعة ا�ستجابة املبي�ض يتم بوا�سطة الأ�سعة ال�سوتية 

وحتليل الهرمونات يف الدم.

3 - مرحلة سحب البويضات:
فاإن  جاهز؛  مقا�ض  وذو  البوي�سات  حتــوي  التي  اجلريبات  من  كــاف  عــدد  هناك  يكون  عندما 
ت�سهيل  على  احلقنة  هذه  تعمل  الوقت  نف�ض  ويف  البوي�سة  ن�سج  لتكميل  حقنة  تعطى  املري�سة 
اإعطاء  �سحب البوي�سة. وهذه احلقنة حتتوي على هرمون )H.C.G( وعملية �سحب البوي�سات تتم بعد 
الأ�سعة  اإبرة عن طريق  تتم بوا�سطة  البوي�سات  �ساعة(. عملية �سحب  تلك احلقنة )36 - 42 

ال�سوتية وذلك عن طريق املهبل.

4 - مرحلة التلقيح:
يتم تركيز وغ�سل عينة ال�سائل املنوي للزوج وبعد عدة �ساعات من ال�سحب ت�ساف هذه العينة 

اإلى البوي�سات.
تفح�ض البوي�سات بعد 24 �ساعة للتاأكد من وجود عالمات للتلقيح، ون�سبة التلقيح ترتاوح بني 

اإك�سي.  -  )ISCI( 50 - 70%. اأو يتم حقن البوي�سة باحليوان املنوي حتت املجهر

5 - مرحلة ترجيع األجنة: 
اأيـــام مــن عملية   اإلـــى ثــالثــة  يــومــني  بعد 
داخــل  اإلــى  الأجــنــة  نقل  يتم  التخ�سيب 
بال�ستيكي  ــبــوب  اأن با�ستخدام  الــرحــم 
وهذه  الأجــنــة(.  ترجيع  )ق�سطرة  رفيع 
العملية تاأخذ عدة دقائق وعادة ل ت�سبب 
اأملًا وهنا يتم ترجيع ما بني 2 - 3 اأجنة 
فقط . وتتم عملية اإرجاع الأجنة بطريق 

الأ�سعة التلفزيونية.
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6 - مرحلة التثبيت وتحليل الحمل: 
ذلك  وبعد  الأجنة  نقل  عملية  بعد  الالحقة  �ساعة  الـــ24  خالل  ن�ساطها  بتقليل  املري�سة  تن�سح 
فاحلركة تكون كاملعتاد. وخالل هذه الفرتة يجب اأخذ اأدوية التثبيت يوميًا ملدة اأ�سبوعني، ويف 
حالة حدوث احلمل يجب ال�ستمرار بها ملدة ثالثة �سهور ح�سب تعليمات الطبيب ويعمل حتليل 

احلمل بعد 21 يومًا من ترجيع الأجنة يف الرحم وذلك عن طريق حتليل الدم.

المخاطر المحتملة والمصاحبة لعالج اإلخصاب خارج الرحم:
1- اآلم ت�سبه اآلم الدورة ال�سهرية املعتادة وذلك ب�سبب حتفيز املباي�ض.

املباي�ض  لت�سخم  وذلك  املباي�ض  من  الزائدة  لال�ستجابة  املر�سى  من   %1 حوايل  يتعر�ض   -2
امل�ست�سفى  املري�سة يف  تنـومي  يتطـلب  البطني. ورمبا  التجويف  داخل  زائدة يف  �سوائل  وتراكم 

لعدة اأيام.
3- رمبا يحدث حمل بعدة اأجنة ون�سبة احلمل بالتواأم ما بني 20 - %50.

نسبة نجاح العالج:
اإن ن�سبة حدوث احلمل يف كل دورة �سهرية للمراأة الطبيعية هي 20 - 25% ون�سبة جناح اأطفال 
الأنابيب يف كل حماولة هي 35 - 40% وهناك اأ�سباب موؤثرة يف النجاح كعمر املري�سة، و�سبب 

العقم، وجناح املحاولت ال�سابقة.
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بني  والتعاون  التفهم  من  الكثري  يتطلب  اأمــر  الــرجــال  عند  الربو�ستاتا  معاجلة  مو�سوع  اإن 
اآخر، ومن خربتنا  الطويلة يف عالج  البولية من طرف واملري�ض من طرف  امل�سالك  ا�ست�ساري 
اأمرا�ض الربو�ستاتا فاإننا ن�ستطيع اأن جنزم، اأنه من اأهم اأ�سباب النجاح يف الت�سخي�ض والعالج 
املتعلقة  ال�سحيحة  املعلومات  وجمع  ال�سرب،  جانب  اإلــى  واملري�ض  الطبيب  بني  التعاون  هو 
لأمرا�ض  والعالج  الت�سخي�ض  يف  والتفا�سيل  ال�رشوحات   بع�ض  و�سعت  قد  لذا  باملو�سوع، 

الربو�ستاتا.

تخضم البروستاتا  وطرق العالج:
- اإن اكت�ساف �سخامة يف الربو�ستاتا عن طريق الفح�ض ال�رشجي دون وجود اأعرا�ض مرفقة ل 

العالج دوائيًا. يتم  اأعرا�ض، وغالبًا ما  اإل عند ظهور  العالج  اأي عالج، حيث ل يتوجب  ي�ستدعي 
الدقيقة  الغد  بــاأورام حميدة يف هذه  الرجال بعد �سن اخلم�سني  اأكرث من 60% من  - ي�ساب 
)تخ�سم الربو�ستاتا احلميد( واأكرث من 10% من الرجال ي�سابون بعد �سن ال�ستني باأورامها 
نتيجة  اأخرى  اأمرا�ض  من  يعاجلون  ب�سببها،وهم  الدنيا  عن  يرحلون  هوؤلء  واأغلب  اخلبيثة، 

اإهمال الكت�ساف املبكر للمر�ض.

البروستاتا
               عدو الجنس الخشن
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أعراض تضخم البروستاتا:
اأ( الأعرا�ض التخري�سية:

- كرثة التبول.

- ع�رش التبول.
- �سل�ض البول الإحلاحي.
ب( الأعرا�ض الن�سدادية:

- تاأخر بدء التبول.
- تقطع التبول.

- تقطري البول بعد التبول.
- �سعف تدفق البول.

- ال�سعور  بعدم اإفراغ   املثانة.

طريقة التقييم والتشخيص:
- اأعر�ض التبول عند املري�ض

- الفح�ض ال�رشجي للربو�ستاتا.
- اختبار املبتقي من البول يف املثانة بعد التبول.

- اختبار قيا�ض  �سغط وع�سبية املثانة.
- اختبار قيا�ض جريان البول.

- ت�سوير الربو�ستاتا باملوجات فوق ال�سوتية.



إبداع الجنس و عبقرية الجنس اآلخر

أورام البروستاتا
- تعترب اأورام الربو�ستاتا  من اأحد الأمرا�ض امل�ساحبة لل�سيخوخة حيث يندر وجودها قبل �سن اخلم�سني.

- تتعر�ض غدة الربو�ستاتا مع تقدم العمر لتغريات معينة يف  خالياها جتعلها من اأكرث املناطق 
الإن�سان، ت�سكل ال�سطرابات  الغري حميدة واحلميدة يف ج�سم  بــالأورام  لالإ�سابة  ااملعر�سة 

الهرمونية املذكرة �سمن الربو�ستاتا اأهم عوامل ت�سخم الربو�ستاتا.

- يتم اكت�ساف ورم �سلب يف غدة الربو�ستاتا اأثناء الفح�ض ال�رشجي، واملري�ض عادة ما  ي�سكو من 
اأعرا�ض اأخرى مثل �سعوبة التبول اأو اآلم العظام، كما اأن هناك عددًا كبريًا من احلالت تكت�سف 
بعد التحليل الباثولوجي لعينة من ن�سيج الربو�ستاتا بعد ا�ستئ�سال ورم حميد من الغدة  نف�سها.

- ومبتابعة عدد كبري من الرجال وجد اأن اأغلبهم ميوتون باأورام الربو�ستات الغري حميدة، 
لذلك  �ساذة،  اأعرا�ض  اأية  يعانوا من  لأنهم مل  اأخــرى،  بــاأورام  باأنهم م�سابون  يعتقدون  وهم 
نن�سح الرجال فوق �سن اخلم�سني مبراجعة الطبيب على الأقل مرة كل عام ويف حالة ال�سك ل 

بد من اإجراء الفح�ض الالزم لإكت�ساف املر�ض.

اأ�سعة مقطعية تبن وجود �سرطان برو�ستاتا يف  الف�ص الأمين ملري�ص عمره 63 �سنة

ا�ستئ�سال ورم حميد من الغدة نف�سها
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تقع غدة الربو�ستاتا على بعد 1.5�سم من فتحة ال�رشج لدى الذكور عند اأ�سفل املثانة البولية، 
وحول اجلزء العلوي من قناة البول )الإحليل(، ويف�سلها عن القناة ال�رشجية غ�ساء رقيق، 
وحتيط مبجرى البول اخللفي، ويحدها جدار ال�رشج الأممي، وميكن مل�سها عند اإدخال ال�سبابة 

بال�رشج.
اإفراز الربو�ستاتا   البـول، ي�سـكـل   اإفرازها عن طريق جمرى  تـدليك الربو�ستاتا  يخرج  عـنـد 

10 - 30% من كمية ال�سائل املنوي.
وهي  2.5�سم،  و�سمكها   4.7�سم  وعر�سها  2.5�سم  طولها  يكون  ال�سليمة  الربو�ستاتا  غدة 
االأمام  من  البول  مبجرى  حماط  اأو�شط  وثالث  جانبيان،  اثنان  ف�شو�ض:  ثالث  من  تتكون 
وقنوات احلوي�سلة املنوية على اجلانبني وهي عبارة عن م�سنع ينتج نوعني من ال�سوائل، 
من   %30-20 وي�سكل  والقذف  اجلن�سي  الهياج  اأثناء  الغدة  تفرزه  ن�سط  �سائل  اأحدهما 
احل�سول  وميكن  اعتيادية  بطريقة  الربو�ستاتا  وتفرزه  ن�سط  غري  والآخر  املنوي،  ال�سائل 

عليه عن طريق التدليك.
مبجرى  وتفتح  تتجمع  دقيقة  قنوات  لها  احلوي�سالت  من  العديد  بالربو�ستاتا  يوجد 

اخللفي. البول 
تلعب الربو�ستاتا دورًا مهمًا بالن�سبة للحيوانات املنوية وحتتاج هذه الغدة اإلى مزيد من اجلهد 

من الباحثني للوقوف على كثري من اأ�رشارها.
تفرز غدة الربو�ستاتا �سائاًل حم�سيًا �سفاف اللون ويحتوي على كمية من اأمالح ال�سوديوم 
والربوتا�سيوم والكال�سيوم وكذلك على بع�ض النزميات مثل )الفايربينولي�سني( كما يحتوي 
عليها.  والق�ساء  اجلراثيم  مقاومة  على  ت�ساعد  الربوتينية  غري  املركبات  بع�ض  على  الإفــراز 

ويحتوي كذلك على مواد بروتينية تزيد من مقاومة الربو�ستاتا �سد اللتهاب.

التهاب البروستاتا
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من املواد الهامة التي تفرزها غدة الربو�ستاتا هي الزنك حيث يوجد برتكيز اأكرث من اأع�ساء 
اأخرى  اأن هناك موادًا  املنوية كما  الزنك �رشورية للحيوانات  اجل�سم الأخري، وتعترب مادة 

معقدة تفرزها غدة الربو�ستاتا منها ال�ستاين والأحما�ض الأمينية.
هناك فرق بني ت�سخم الربو�ستاتا الذي ي�سيب امل�سنني وبني التهابات الربو�ستاتا التي ت�سيب 

الذكور يف اأي مرحلة من مراحل العمر بعد البلوغ.
وكذلك  وامل�ساعفات  بالأعرا�ض  يتعلق  فيما  للجدل  املثرية  الأمــور  من  الربو�ستاتا  التهابات 

بالن�سبة لنتائج التحليل املخربية لفح�ض اإفراز الربو�ستاتا وكذلك حجم الغدة.
الو�سع  يف  مطلقًا  اأعرا�ض  اأي  من  ي�سكون  ل  الربو�ستاتا  بالتهاب  امل�سابون  املر�سى  بع�ض 
التهاب  اأعرا�ض  ي�سكو من  قد  الآخر  التهاب مزمن، والبع�ض  الغدة يف حالة  فيه  الذي تكون 

الربو�ستاتا يف الوقت الذي ل تظهر التحاليل املخربية اأي جراثيم.

ول بد هنا من الإ�سارة اإلى ما ياأتي:
- بع�ض اجلراثيم التي تغزو الربو�ستاتا  ل ميكن ر�سدها بالتحاليل املخربية العادية خا�سة 

الفريو�سات وبهذا تظهر نتيجة التحليل �سلبية.
- قد تظهر بع�ض املختربات اجلراثيم غري ال�سارة والتي تتعاي�ض عادة بالغدة دون اإحداث اأي 
خلل بخالياها، ونتيجة لذلك قد يتعاطى ال�سخ�ض امل�سادات احليوية ملدة طويلة دون جدوى 

بالإ�سافة اإلى امل�ساعفات والأ�رشار التي قد ت�سببه تلك امل�سادات.
وتتحو�سل  قنواتها،  وتقفل  بال�سديد،  متتلئ  قد  عديدة  حوي�سالت  بها  الربو�ستاتا  فغدة 
من  بد  ل  اإذا  اإليها.  احليوية  امل�سادات  ال�سعوبة و�سول  من  ي�سبح  وبالتايل  اجلراثيم،  بها 
م�سادات حيوية فعالة لها موا�سفات معينة لها مقدرتها على اخرتاق الن�سجة وو�سول منطقة 

اللتهاب.
وكذلك مدى اإمكانية امل�سادات يف الذوبان بالدهنيات واأن تكون قاعدية حتى ت�ستطيع الو�سول 

اإلى اأن�سجة الربو�ستاتا ذات الع�سارة احلام�سية.
لهذا يجب احلذر من تناول امل�سادات احليوية دون ا�ست�سارة الطبيب.
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يق�سد باحتقان الربو�ستاتا زيادة الدورة الدموية بالربو�ستاتا عن املعدل الطبيعي. وقد يكرب 
حجمها وتوؤدي اإلى ظهور بع�ض الأعرا�ض بامل�سابني، عند فح�ض الربو�ستاتا املحتقنة تكون 

موؤملة وقد تكون مت�سخمة.

أسباب احتقان البروستاتا:
اأ( الإ�رشاف يف ا�ستعمال العادة ال�رشية.

ب( عدم تنظيم املعا�رسة اجلن�شية اإذ ال بد من االعتدال يف ذلك دون االإفراط اأو التفريط.
ج( الكبت اجلن�سي والتهيج امل�ستمر خا�سة بوا�سطة ال�سور والأفالم اجلن�سية.

د( يف بع�ض حالت العزل )وهو الإنزال خارج املهبل(.
هـ( التهابات الربو�ستاتا.
و( امل�رشوبات الكحولية.

ز( الإ�رشاف يف �رشب القهوة وال�ساي  والإكثار من التوابل احلارة.
باحتقان  امل�ساب  املختلفة ويكون  باجلراثيم  لغزوها  الفر�سة  يهيئ  الربو�ستاتا  احتقان غدة 

الربو�ستاتا اأكرث عر�سة للتهابات الربو�ستاتا من غريه.

أعراض احتقان البروستاتا:
 حرقان عند التبول وتقطع البول.

- �رشعة القذف.
- نزول الدم مع املني.

- اأمل بالع�سو قد يوؤدي اإلى ال�سعف اجلن�سي.

احتقان البروستاتا
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يجب مالحظة ما يأتي عند العالج:
- عدم تعاطي امل�رشوبات الكحولية.

- تنظيم اأوقات املعا�رشة اجلن�سية وعدم الإ�رشاف يف اجلماع )لأن من يرهق جن�سيًا مبكرًا 
ي�سيخ جن�سيًا مبكرًا(.

- الإم�ساك اإن وجد.
- عدم تناول التوابل احلارة.

- المتناع عن العادة ال�رشية.
- التهاب الربو�ستاتا املزمن.

- البتعاد عن املثريات اجلن�سية مثل الأفالم وال�سور.

التهاب البروستاتا الحاد
اللتهاب احلاد: وي�ساحبه ارتفاع يف درجة احلرارة، والرع�سة، وال�سعور بالأمل يف الربو�ستاتا، 
بعملية جراحية وفح�ض  تفريغ  الى  يحتاج  ما  ال�سوتية وجود خراج، وعادة  الأ�سعة  وتبني 
ل�سائل الربو�ستاتا غري الن�سط بوا�سطة التدليك حتت املجهر تظهر زيادة يف اخلاليا ال�سديدية. 
واإذا كان املري�ض متزوجًا، فاإن الزوجة تعاين من حدوث التهابات ميكروبية مثل قرحة عند 

عنق الرحم.
العدوى:

وقد  غريه.  اأو  ال�سيالن  مر�ض  مثل  اجلن�سية  بالأمرا�ض  امل�سابني  مع  اجلن�سي  الت�سال 
اأنواع  البول ت�ستقر بها. بع�ض  اإلى الربو�ستاتا مبا�رشة عن طريق جمرى  ت�سل اجلراثيم 
الربو�ستاتا  لغزو  اجلراثيم  من  اأخرى  لف�سائل  كذلك  الفر�سة  تهيئ  ال�سيالن  جراثيم  من 

واإحداث التهابات بها.
اإلى  ذلك  من  اجلراثيم  تنتقل  حيث  املزمن  والقولون  الأنفية  واجليوب  اللوزتني  التهابات 

الربو�ستاتا عن طريق الدورة الدموية.
التهابات الكلى واملجاري البولية اإذ ت�سل اجلراثيم مبا�رشة عن طريق جمرى البول الذي تفتح 
به قنوات الربو�ستاتا. اأكرث من 80% من التهابات الربو�ستاتا ي�ساحبها التهاب باحلوي�سلة 
املنوية ويكون لذلك اأثر مهم على عدد وحركة احليوانات املنوية وقد تكون �سببًا لبع�ض حالت 

العقم عند الذكور.
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أعراض التهاب البروستاتا الحاد:
1- ارتفاع بدرجة حرارة املري�ض مع رع�سة واأمل باملفا�سل وفقدان ال�سهية والقيء.

2- اأمل اأ�سفل منطقة العانة وقد ميتد اإلى ال�رشج اأو اأمل بالع�سو التنا�سلي واأعلى.
3- اأمل اأ�سفل الظهر واأحيانًا البطن.

أعراض التهاب البروستاتا المزمن:
قد ل ي�سكو املري�ض من اأي اأعرا�ض رغم ارتفاع ن�سبة ال�سديد باإفراز الربو�ستاتا.

وفي بعض الحاالت تظهر األعراض اآلتية:
مثل  �سفافًا  الإفراز  ويكون  ال�سباح  يف  خا�سة  البول  جمرى  يف  خفيف  �سيالن   -1
يف  متجمدًا  يجده  اأو  البول  جمرى  فتحه  عند  ال�سخ�ض  يالحظ  وقد  ولزجًا  احلليب، 

الأمامي. البول 
2- حرقان عند التبول وكرثة التبول ويالحظ املري�ض باأن البول غري �ساف ويحتوي  على 

مواد عالقة على �شكل خيوط رفيعة.
3- اأمل اأ�سفل كي�ض اخل�سية وقد ميتد اإلى منطقة ال�رشج.

4- اأمل بالع�سو التنا�سلي اأو باخل�سية.
5- اأمل اأ�سفل البطن والظهر وقد ي�ستد الأمل وي�سبه املغ�ض الكلوي يف بع�ض احلالت.

6- فقدان الرغبة اجلن�سية واأحيانًا يوؤدي اإلى ال�سعف اجلن�سي.
7- �رشعة القذف.

8- قد يكون املني خملوطًا بالدم عند الإنزال ويف بع�ض احلالت ي�سعر املري�ض باأن املني غري كامل.
9- قد ي�ساب بع�ض املر�سى باعتالل ال�سحة وعدم الرتكيز والإجهاد.

10- قد حتدث م�ساعفات اأخرى مثل التهابات بالعني واملفا�سل والأع�ساب.

عالج التهاب البروستاتا المزمن:
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يف حالت اللتهاب املزمن قد تكون امل�سادات احليوية من اأجنع و�سائل العالج وقد ل ينفع 
ا�ستعمالها لالأ�سباب الآتية:

1- اإن بع�ض حوي�سالت الربو�ستاتا قد تكون ممتلئة بال�سديد وقنواتها التي قد تكون مقفلة 
القنوات ويكون خروج  تفتح  بالتدليك حيث  اإل  ال�سديد  لي�ست هناك و�سيلة خلروج  فبالتايل 

ال�سديد مع جمرى البول.
اأن�سجة  تغلغل  اأو  النت�سار  على  مقدرتها  وعدم  احليوية  امل�سادات  و�سول  �سعوبة   -2

الربو�ستاتا وقد يتناول املري�ض العديد من امل�سادات احليوية دون جدوى.
3- ُين�سط التدليك الدورة الدموية بالربو�ستاتا وبالتايل مينع الحتقان بها، وقد ي�ساعد التدليك 

اأي�سًا على تكوين م�سادات ذاتية تعني اجل�سم على املقاومة.
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واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملن الذي بنعمته تتم ال�ساحلات �سلى اهلل و�سلم 
على اأف�سل املر�سلن وخامت النبين �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، اأرجو من اهلل 
عزَّ وجّل اأن ينفع بهذا الكتاب قارئيه، واآمل اأن يكون فيه من الإي�ساحات وال�سروحات 
الكافية والوافية عن مو�سوعات الكتاب، ع�سى اهلل اأن ينفع به لي�سع الآمال اجلديدة 
فيه،  اأمل  ل  ما  نحّدد  اأن  هو  اآمالنا  اأ�ساليب  اأف�سل  اأحد  اإن  حيث  منه،  للم�ستفيدين 
واأل  املمكنة  الآمال  علينا  ينّغ�ص  تركه  وعدم  بالأمل  واإمنا  بالياأ�ص  لي�ص  لنواجهه، 
اأنه كان يل �سديق يتوقع كل ما يجري يف  الباقية، واأذكر  نرتكه يلّوث م�ساحة الأمل 

الكون، فاإذا كان ما يجري اأقل منوذجية مما توقع اأ�سيب بخيبة اأمل.
اأما اأنا فقررت اأن اأ�سلك الطريق العك�سي؛ فلم اأتوقع �سيئاً فوجدت اأنني دائماً ممتلئاً 
قُتها حتى ولو كانت متوا�سعة، فذاك ف�سل اهلل، كله  �سكرًا وامتناناً للخريات التي حقَّ

بف�سل اهلل ورحمته وبذلك فليفرح املوؤمنون.

املوؤلف
د. طالل اأحمد مرداد
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ه�ؤالء الرجال لهم حق ال�شكر والعرفان لتاأثريهم املبا�رش 

يف حياتي العلمية والعملية

معايل الربوفي�شور اأ�شامة عبداملجيد �شبك�شي

وزير ال�شحة ال�شابق

�شعادة الربوفي�شور عبداهلل ح�شني با�شالمة

عميد كلية الطب )�شابقًا(

جامعة امللك عبدالعزيز بجدة

�شعادة الربوفي�شور كمال حن�ش

رئي�س ق�شم امل�شالك الب�لية والتنا�شلية

م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز االأبحاث
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