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 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 )*(مقدمت انبحج :

ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس ا٭ٚينيني   ،يعاملنياسبُس هلل ضب ا
ي٘ ٚقنيشب٘  كني ٚايعابسٜٔ، ْبٝٓا ضبُس ٚع٢ً آٚاٯخطٜٔ، ٚإَاّ املت

 ... أمجعني... أَا بعس

فكس اختًف ايعًُا٤ يف سهِ ايتساٟٚ با٭ز١ٜٚ املباس١، أٖنيٛ  
ٚايكشٝح أْني٘ َنئ    ؟َٔ املباسات، أٚ املػتشبات، أٚ املهطٖٚات

ٖٔ ض ٭َت٘ ايتساٟٚ، َٚاضغني٘ ٖنيٛ    غٍٛ اهلل املػتشبات; فكس غ
 (1)بٓفػ٘، ْٚعت يًٓاؽ مجعّا َٔ ا٭ز١ٜٚ ٭ْنيٛا  َنئ ا٭َنيطا ،   

ٜنيا عبنياز اهلل    ْعنيِ، " : ٚأداب سني غ٦ٌ عٔ ايتنيساٟٚ فكنياٍ   
ٚننيصيو  (2)،" ...فإٕ اهلل مل ٜهع زا٤ّ إ٫ ٚنع يني٘ ؾنيفا٤   ;اتساٚٚ

                              
( َٔ صب١ً ايرتب١ٝ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ ا٭ظٖط، 147غبل ْؿط ٖصا ايبشح يف ايعسز : ) )*(

ٕ ٖصا ٖني ، ٚقس اطًَّعت صبُٛع١ َٔ ا٭طبا٤ ا٫غتؿاضٜني ع٢ً َه1432ُٛايكاٖط٠ ، 
 . ; إلداظت٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايتدٗكك١ٝ ايبشح

 . 191، م  14ايٟٓٛٚ . قشٝح َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ . ز  -: أ  ( اْظط1)
 .586 –512، م  7. ز  داَع ا٭قٍٛ يف أسازٜح ايطغٍٛ . ابٔ ا٭ثري -ب              
  .142، م  12 . ز . غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز يف غري٠ خري ايعباز ايكاسبٞ -دني              

 . . )سسٜح سػٔ قشٝح(383، م 4 (. ز2038. ازباَع ايكشٝح. ضقِ ) ( ايرتَص2ٟ)
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 اب اشبًفا٤ َٔ بعسٙ; فكس ُزعٞ أنجط َٔ طبٝب يعُط بٔ اشبطني 
 (1)ملا ُطعٔ، فًِ ٜٓهط شيو.

: فإٕ  شا تكطض اغتشباب ايتساٟٚ، أٚ دٛاظٙ ع٢ً أقٌ تكسٜطإ
ٖصا ا٭َط ٫ ٜتشكل إ٫ بٛدٛز اشببري، ايصٟ ٜعطف ا٭زٚا٤، ٚميِّع 
بٝٓٗا، ٜٚعطف ا٭ز١ٜٚ اييت تٓاغبٗا، ٖٚٛ َا اقطًح ع٢ً تػنيُٝت٘  

ُٗني١ اإلْػنيا١ْٝ   بايطبٝب، ف٬ بس َٔ بطاَر ؾا١ًَ إلعسازٙ هلنيصٙ امل 
ِٖ متهٝٓ٘ َٔ َعاٚي١ عًُ٘ يف خس١َ املطن٢.  اسب١ٜٛٝ، َٚٔ ث

عٓنيس سنيسِّ    -يف ايكسِٜ ٚاسبنيسٜح   -٫ٚ تكف ١َُٗ ايطبٝب 
يف ننيجري َنئ    -تؿدٝل اينيسا٤، ٚٚقنيف ايعني٬ز، ٚإتنيا تتعنيساٙ      

اسبنياز٠ أٚ   -إىل دؼِّ املطٜض، أٚ ايتنيسخٌ بنيا٭زٚات    -اسبا٫ت 
، أٚ ايفكس، ٚعبٖٛا َٔ َٗاّ ا٭طبنيا٤  يًكطع، أٚ ايهٞ -ايػاخ١ٓ 

املعازبني، مما قس ٜتطَّب نؿف ايعٛضات ملعطفني١ َنيا اْطنيٛت عًٝني٘     
اط١ٓ، ممنينيا ٫ ٜعطفنيني٘ نياٖط٠ أٚ ايبنينينيكاّ ايظنينينينينينياز، َنينئ ا٭غنيا٭دػنيني

إ٫ بهؿنيف ا٭بنيسإ، ٚوٗنيٛض ايعنيٛضات، ممنيا       -عاز٠  -بٝب نيايط
 ايؿطٜع١ بٛدٛب أٚ اغتشباب غرتٙ َٔ ا٭دػاز. دا٤ت

                              
، ضبُس ْاقط  . )ٖصا إغٓاز قشٝح( . ا٭يباْٞ 42، م  1 ( اْظط : أمحس . املػٓس . ز1)

 . 73 ، م 6 . ز ايسٜٔ. إضٚا٤ ايغًٌٝ
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ايصنٛض  -ا ناْت ا٭َطا  أَطّا عاَّا، ٜؿرتى فٝ٘ ازبٓػإ ٚمل
فٝشتاز ازبُٝع إىل تؿدٝل ايطبٝب، ٚضمبا إىل تسٗخًني٘   -ٚاإلْاخ 

بايٓظط ٚازبؼِّ ٚعبُٖٛا : ٚقع اسبطز يف ؾإٔ املطن٢ َٔ ايٓػنيا٤،  
  ٖٔ أسنيٛز إىل نؿنيف    -بػنيبب املُٗني١ ايتٓاغني١ًٝ     -٫ غُٝا ٚأْٗني

ب تسابري خاق١ بؿإٔ ايٓػا٤، تطاعٞ ايعٛضات َٔ ايطداٍ، مما تطَّ
طبٝعتٗٔ ا٭ْج١ٜٛ، َُٚٗتٗٔ ايفطط١ٜ; فإٕ ؾإٔ ايعٛض٠ يف ايؿطٜع١ 
اإلغ١َٝ٬ ؾسٜس، ٫ غُٝا عٛضات ايٓػا٤; فنيإٕ غنياس١ ايعنيٛض٠ يف    
سكٗٔ أٚغع، ٚسهُٗا يف سكٗٔ أغًظ، ٚيف ا٭ثط عٔ ابٔ َػعٛز 

 ٍ(1)." إتا ايٓػا٤ عٛض٠...":  قا 

 بس َٔ ايػعٞ اسبجٝح يػرت عٛضات ايٓػنيا٤  َٚٔ ٖٓا نإ ٫
احملتادات يًتطبٝب، ٖٚصا ٫ ٜتِ بكٛض٠ قشٝش١ إ٫ سني ٜهفنيٞ  
ايٓػنينيا٤ بعهنينيٗٔ بعهنينيّا، ٫ غنينيُٝا يف َٝنينيسإ ايكنينيش١ ايتٓاغنيني١ًٝ،  
ٚسادنينينيات ايتُنينينيطٜض، ٚايطعاٜنينيني١ ايػنينينيطٜط١ٜ يف املػتؿنينينيفٝات   
ٚاملكنينيٖشات، ٜٚهنينيٕٛ تنينيسٗخٌ ايطبٝنينيب ضبنينيسٚزّا ننينئُ ايهنينيطٚض٠ 

 اييت ٫ بس َٓٗا. ايؿطع١ٝ
                              

٘ ثكات ( . اهلٝجُٞ . . ) ضداي 208، م  9( ايطنيرباْٞ . املنيعنيذنيِ ايهنيبري . ز 1)
 . 38صبُنيع ايعٚا٥س َٚٓبع ايفٛا٥س . ز ، م 
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إٕ اجملتُع اإلغ٬َٞ سني ٜٓطًل يف تعاًَ٘ ايطيب، ٚمماضغنيت٘  
 ٘ : ٫ ٜٓطًنيل َنئ فنيطاو، ٚإتنيا      ايكش١ٝ، َكطشبّا أخ٬ق٘ َٚباز٥ني

ٜٓطًنينيل َنينئ قٛاعنينيس ؾنينيطع١ٝ ضبهُنيني١، َٚبنينياز٨ أخ٬قٝنيني١ ضاغنينيد١، 
ت عًنيني٢ مجٝنينيع نُنينيا اْعهػنيني -اْعهػنينيت عًنيني٢ امل٪غػنيني١ ايكنينيش١ٝ

إغنيني١َٝ٬ خاقنيني١، قنينيبغتٗا قنينيبغ١  -َ٪غػنينيات اجملتُنينيع ا٭خنينيط٣
بطابعٗا اإلمياْٞ ٚا٭خ٬قٞ، َع َنيا سنيٖف شينيو َنئ اإلظبنياظات      
ايطب١ٝ ايفا٥ك١، اييت ُتعٗس َفدط٠ يٮ١َ، ٚيهٌ َٓكف عاقٌ، ؼبنيرتّ  

ٖصا يف ايٛقت ايصٟ عذعت فٝ٘  (1)ْفػ٘، ٜٚكسِّض اإلظباظ اسبهاضٟ،
يف  أٚضٚبا عٔ اقطشاب َعتكساتٗا ايٓكطا١ْٝ، ٚتكٛضاتٗا ايهٓػ١ٝ

ٍٖ عًٝ٘  ططٜل ْٗهتٗا ايع١ًُٝ اسبسٜج١; يتكازَٗا َع ايعًِ ايصٟ ز
ايعكٌ ايكطٜح، ممنيا زفنيع ا٭ٚضٚبنيٝني يٓبنيص ننيجري َنئ َعتكنيساتِٗ        

                              
أقٛهلا  –ضبُٛز ، سطبٞ عباؽ ٚسػإ س٬م . ايعًّٛ عٓس ايعطب  -: أ  ( اْظط1)

 . 305 – ٬َٚ279ضبٗا اسبهاض١ٜ. م 
 –أمحس ، أمحس عبس ايطظام . اسبهاض٠ اإلغ١َٝ٬ يف ايعكٛض ايٛغط٢  -ب             

 . ١ًٝ174. م ايعًّٛ ايعك
املٓؿآت ايطب١ٝ يف اسبطَني ايؿطٜفني خ٬ٍ "ايطٚقٞ ، عاٜض خعاّ.  -دني             

 . 36 – 18. م "زضاغ١ تاضؽب١ٝ ٚثا٥ك١ٝ –ايعٗس ايعجُاْٞ 
امل٪غػات ايع١ًُٝ يف ايؿطم ا٭ز٢ْ يف ايكطٕٚ "َٝؿٛ ، فطاْػٛاظ .  -ز             

 . 1273، م 3. ز"ايٛغط٢
تأثري ايطب ايعطبٞ يف ايغطب خ٬ٍ ايكطٕٚ  "داناض ، زاْٝاٍ .  -ٖني             

 .  1255 – 1225، م 3 . ز"ايٛغط٢
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ٚتكٛضاتِٗ ايعا٥ك١ يف غبٌٝ ايٓٗه١ اسبهاض١ٜ; ففٞ ايٛقت ايصٟ 
ناْت فٝ٘ ؾطٜعتا ايْٝٛإ ٚايطَٚإ ذبطَِّإ ع٢ً املطأ٠ تعُِّ ايطب، 

ناْت املطأ٠  (1)املٓع إىل بعض سٛانط أٚضٚبا اسبسٜج١ : ٚغريإ ٖصا
املػ١ًُ َٓص ايعَٔ ا٭ٍٚ تتعًِ ؾ٦ّٝا َٔ ايعًّٛ ايطبٝني١، ٚمتنياضؽ   

عًٝنيني٘ ايكنيني٠٬  -اي١ نيأعُنينياٍ ايتُنينيطٜض، ُٜٚكٗطٖنينيا قنينياسب ايطغنيني
ضننيٞ اهلل   - اينيعبري ع٢ً شيو، ست٢ قنياٍ عنيط٠ٚ بنئ     -ٚايػ٬ّ 

 :-ضنٞ اهلل عٓٗا -١ يف ٚقف ساٍ خايت٘ ايػٝس٠ عا٥ؿ -عُٓٗا 
  (2). "َا ضأٜت أسسّا أعًِ بايطب َٓٗا"

ٚقنينيس غنينيٖذٌ ايتنينياضٜذ يف ايعكنينيط ايٓبنينيٟٛ مجعنينيّا ممنينئ ُعنينيطفٔ  
ٖٔ ٜؿاضنٔ يف ضعاٜني١ ازبطسني٢ يف    ،بايتُطٜض ٚاشبرب٠ ايطب١ٝ ممٔ ن

يف  -ٚقس اغتعإ بعنيض ا٭طبنيا٤ املػنيًُني     (3)املعاضى اإلغ١َٝ٬،
فني٬   (4)اشبنيبري٠ يف عني٬ز ايٓػنيا٤،    بنياملطأ٠  -فرتات تاضؽب١ٝ غنيابك١  

يف َبسأ تعُِّ املطأ٠ يًطنيب، بنيٌ    -يف ايتكٛض اإلغ٬َٞ  -إؾهاٍ 
                              

 .48 – 46ٚ 38، م3: نشاي١ ، عُط ضنا. املطأ٠ يف ايكسِٜ ٚاسبسٜح. ز ( اْظط1)
 . 28، م  1( ايصٖيب . تصنط٠ اسبفاو . ز 2)
 .102-75ٚضا٥سات٘ املػًُات . مايػعٝس ، عبس اهلل عبس ايطظام. ايطب  -: أ ( اْظط3)

،  3 . ز"ايتعنينينيًِٝ ايطيب يف اإلغنينيني٬ّ"ايبنينيسضٟ ، عبنينيس ايًطنينيٝف .  -ب             
  .911–910م

 . 27 – 17. م  "طبٝبات عطبٝات  "ا٭ططقذٞ ، ضَع١ٜ ضبُس .  -دني             
 .38، م 3: نشاي١ ، عُط ضنا . املطأ٠ يف ايكسِٜ ٚاسبسٜح . ز (  اْظط4)
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ٟٖ عًِ قاحل َفٝس، ٚإتا اإلؾنيهاٍ اينيصٟ   ٫ٚ  إؾهاٍ يف تعُُّٗا أ
ففنيٞ   (1)ٜططأ ٖٛ يف ٚغ١ًٝ ايتعًِ، ٚيف َٛنع املُاضغ١ املٝساْٝني١، 

طٜٔ بايٓظط إىل ايعٛض٠ ايٛقت ايصٟ ٜأشٕ فٝ٘ نجري َٔ ايفكٗا٤ املعاق
ب١ٝ، نيطف١ ايطني ني٢ً املعني نيايبات عني ني٬ب ٚايطني نييف غبٌٝ سكٍٛ ايطني 

ٜٕٓٗٛ عٔ فٛن٢ ا٫خنيت٬  بنيني ازبٓػنيني يف     -َع شيو -فإِْٗ
َٝسإ املُاضغ١ ايطب١ٝ، ايصٟ تعٗر ب٘ غايب املػتؿنيفٝات اسبسٜجني١،   
إناف١ إىل نؿف ايعنيٛضات احملطَني١، ٚايٓظنيط إيٝٗنيا يغنيري ننيطٚض٠       

 (2)ؾطع١ٝ.
إٕ ايٛد١ٗ ا٫غنيتجُاض١ٜ اسبسٜجني١ اينييت غًبنيت عًني٢ ايٓظنياّ       
ايكشٞ بٛد٘ عاّ، ٚايطبٝع١ ا٫قتكاز١ٜ املعاقنيط٠ اينييت غنيٝططت    

: قًَّنيت َنئ سذنيِ     ع٢ً أغايٝب ايتعاَنيٌ ايطنييب بٛدني٘ خنيام    
ايهٛابط ا٭خ٬قٝني١ بنيني ازبٓػنيني يف َٝنيازٜٔ اينيتعًِ ٚاملُاضغني١       

ْتاز أنجط بتهنيايٝف  إ"ايطب١ٝ، نُٔ املفّٗٛ ا٫قتكازٟ اجملشف : 
ِّ "أقٌ ممهنئ،   سنيس   ; حبٝح تكٌ ايٓفكات يف املؿاضٜع ايطب١ٝ إىل أقني

                              
 . : بنياسنياضخ ، عسْإ سػنينئ . أغنينينيؼ ايرتبٝنينينيني١ ايعكًٝنيني١ يًفتنينينينيا٠ املػنيًُني١ ( اْظط1)

 .152 - 143م 
ني١ يًبشنيٛخ ايع١ًُٝ ُس ايطظام . فتنيا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا٥بايسٜٚـ ، أمحس ع -( اْظط : أ2)

 . 412 – 411ٚ م  405 - 401، م  24ٚاإلفتا٤ . ز 
 عُنيٌ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف اجملاٍ ايكشٞ َٚٛقف". ٢ ، فٗس عبس ايطمحٔايٝشٝ -ب             

 . 453 – 446ٚ  426 - 425، م  6. ز  " ا٭ٚغنيا  ايس١ٜٝٓ َنيٓني٘
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إىل ا٫خت٬  بني ازبٓػني، أٚ اشب٠ًٛ املُٓٛعني١، أٚ   ٚيٛ أٖز٣ شيو
نؿنينيف ايعنينيٛضات يغنينيري ننينيطٚض٠ ؾنينيطع١ٝ، إننينياف١ إىل ا٭غنينيايٝب  
ايتذاض١ٜ يف اغنيتغ٬ٍ ايفتٝنيات اسبػنيٓاٚات، يًرتٜٚنير يًُؿنياضٜع      

 َٔ خ٬ٍ دصب ايعبا٥ٔ، ٚايرتٜٚح عٔ املطن٢. ايطب١ٝ،
ٌٖ اجملتُنينيع اإلغنيني٬َٞ يف ايػنينيابل ٖنينيصٙ ا٭ظَنيني١      ٚيكنينيس سنيني
ا٭خ٬ق١ٝ، سني ٚقف يف ٚد٘ ا٭ٖساف ا٫غتجُاض١ٜ ايهٝك١، اييت 
٫ تعرتف با٭خ٬م نك١ُٝ إْػنيا١ْٝ عايٝني١، ٫ ٜكنيٗح إٔ ُتٗنيسض يف     

اشبنيايل  غبٌٝ ايهػب املازٟ، ٚشيو سني قاّ ايٛقف اإلغ٬َٞ 
: تعًُنينيّا ٚتعًُٝنينيّا  يٛدنيني٘ اهلل تعنينياىل يف زعنينيِ ا٭ْؿنينيط١ ايكنينيش١ٝ  

مما نإ ي٘ ايسٚض ايهنيبري يف سفنيظ ا٭خني٬م، ٚننيبط      (1)ٚمماضغ١،
ايػًٛى، فهإ َٔ املفطٚ  ع٢ً املػًُني املعاقطٜٔ إٔ ٜٓطًكٛا 
يف ْٗهتِٗ ايطب١ٝ اسبسٜج١ َٔ عُل تاضؽبِٗ، َٚٔ أقٍٛ ثكافتِٗ، 

صبطز َكِّسٜٔ يًُٓاشز ايطبٝني١ املعاقنيط٠، اينييت    بس٫ّ َٔ إٔ ٜهْٛٛا 
 املباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ، يف غبٌٝ ايهػب املازٟ. -يف غايبٗا  -تٓهَّبت 

                              
.  اسبنيٜٛؼ ، قاحل غًُٝإ . أسهاّ عكس اسبنيهنيط يف ايفك٘ اإلغ٬َنينيٞ -( اْظط : أ1)

 .35 - 34م 
.  "أثنينيط ايٛقنيف يف ايتٓني١ُٝ ا٫قتكنينينياز١ٜ"طاٖنيِٝ . اشبطنيٝب ، ضبُٛز إب -ب             

 .463م 
يف ايؿنينيطم ا٭ز٢ْ يف  ١امل٪غنيػات ايعًُٝ"َٝؿٛ ، فطاْػنيٛاظ .  -دني 

 .1275، م  3ز  ." ايكنينيطٕٚ ايٛغط٢
 .  1223، م  3. ز  "ايطب"مسٝح ، إًَٝٞ غافاز .  -ز              



- 8 - 
 

 مشكهت انبحج :
يتدطز عٔ ايٓػنيل   -بهٌ فعايٝاتٗا  -مل تهٔ ايكه١ٝ ايطب١ٝ 

اإلغ٬َٞ يف أٟ دع١ٝ٥ َٔ دع٥ٝاتٗنيا، فهني٬ّ عنئ إٔ ربنيطز عنئ      
عَُٛٝاتٗا; ٚشينيو ٭ٕ ايعبٛزٜني١ يف   ايٓػل اإلغ٬َٞ يف نًٝاتٗا ٚ

املفّٗٛ اإلغ٬َٞ أَنيط عنياّ، تٓهنيٟٛ ذبتني٘ ننيٌ دٛاْنيب اسبٝنيا٠،        
ٌٖ أْؿنيط١ اإلْػنيإ، فايطنيب      يف املفٗنيّٛ   -ٚتكٛض ؾاٌَ ٜهِ نني

َٝسإ َٔ َٝازٜٔ ايعبٛز١ٖٜ اييت نَّنيف اهلل تعنياىل بٗنيا      -اإلغ٬َٞ
فط  اإلْػإ، فٗٛ عًِ َٚٗاض٠ ٚأزا٤، ٜسخٌ مجٝع٘ نُٔ َفّٗٛ 

ايهفا١ٜ، ايصٟ ًٜعّ ا٭١َ يف صبُٛعٗا، ًٜٚشكٗا اإلثِ، إشا مل ٜكِ ب٘ 
 َٔ تتشكل بِٗ ايهفا١ٜ.

إيٝ٘ ازبُٝع، ٚملا ناْت اسباد١ ايكش١ٝ أَطّا عاَّا ٜفتكط 
نإ ٫ بس َٔ نبط  -ايصنٛض ٚاإلْاخ -ٜٚؿرتى فٝ٘ ازبٓػإ

 ،ٚإسهاّ ْظِ ايتعاٌَ ايطيب بُٝٓٗا نُٔ اٯزاب ايؿطع١ٝ
اّ َٓاٖر اإلعساز ٚايتسضٜب ملٗٔ ايطب يتٛافل أسهاّ ٚإسه
ايصٟ أيعّ  ،َٓطًكني يف شيو َٔ َبسأ ذبكٝل فط  ايهفا١ٜ ،ايؿط 

يف  - سٜح مل ٜطاِ نييب اسبنيع ايطنياهلل ب٘ املػًُني، إ٫ إٔ ٚاقع اجملتُ
ا٭سهاّ ٚاٯزاب ايؿطع١ٝ يف ايع٬ق١ بني ازبٓػني،   -ايغايب
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أٚ َٔ املطن٢  ،اإلزاض١ٜ ٚاشبس١َٝغٛا٤ َٔ اهل١٦ٝ ايطب١ٝ ٚ
١ نيطبٝني١ ايعنيًهنيه١َٛ يف املُنيطط اسبنيا اننينيمم ،نينيٚاملطادع

إىل ايتسخٌ بفط  ايهٛابط  -ٖٚٞ ايبًس احملافظ -ايػعٛز١ٜ
 ،تإلسهاّ ظٟ ايٓػا٤ ايعا٬َت يف املػتؿفٝات ٚاملطٜها ١;ايؿطعٝ

مياضؽ  فايهٌ يف اجملتُع ايطيب (1)،يٝٛافل تٛد٘ ايب٬ز احملافظ
غًٛنّا َغاٜطّا يطبٝعت٘ يف اسبٝا٠ ايعا١َ، ست٢ يف ايب٬ز احملافظ١; 

ٜٔ ايكش١ٝ ٚشيو سني اْطًكت ايُٓاشز ايطب١ٝ ايعطب١ٝ يف املٝاز
ٚتسضٜبّا، ٖٚصا َٔ  ،ٚمماضغ١ ،: إعسازّاَتأثط٠ بايُٓٛشز ايغطبٞ 

بعٝسّا عٔ أخ٬م  -شنٛضّا ٚإْاثّا -ؾأْ٘ ايصٖاب باجملتُع ايطيب
ُع املػًِ املطع١ٝ، ٚنٛابط ايػًٛى احملُٛز، ست٢ أقبح سهِ اجملت
طط نيشٞ; سني ٜهنيٌُ ايكنيّا يف ايعنيطٚننيّا َفنيطٚض٠ ٚاقعنيايه

إىل ايتذٗطز عٔ ٖٜٛت٘  -أّٜا نإ دٓػ٘ َٚٛقع٘ ا٫دتُاعٞ -ايفطز 
ازبٓػ١ٝ، سني ؼبتاز إىل ايتعاٌَ َع د١ٗ قش١ٝ، فايتربز، 

: ٚاقع َفطٚ   ، ٚعبٖٛاٚا٫خت٬ ، ٚاشب٠ًٛ، ٚنؿف ايعٛض٠
                              

يف  15/1/13ايػعٛزٟ بايٓٝاب١ ضقِ اْظط: ايربق١ٝ اشبط١ٝ ايػط١ٜ يٛظٜط ايساخ١ًٝ  (1)

ٖني، املؿفٛع١ مبشهط ايًذ١ٓ املؿه١ًَّ يسضاغ١ َٛنٛ  تٛسٝس 3/1/1425

ايعٟ املٓاغب يًفتٝات ايػعٛزٜات ايعا٬َت باملػتؿفٝات ٚاملػتٛقفات 

 اسبه١َٝٛ ٚاشباق١.
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اضتبط باملٝسإ ايطيب، ست٢ أقبشت ٖصٙ املُاضغات املكٝت١ : دع٤ّا 
َٔ ايع١ًُٝ ايطب١ٝ، ٚغسا ايتأثري ايػًيب ٚانشّا ع٢ً اجملتُع ايطيب، 
َٔ دطا٤ ايتُازٟ يف ا٫خت٬  بني ازبٓػني، ٚنعف ايهٛابط 

س٣ نيت إسنيُا، ست٢ قاينيًٛن١ٝ اييت ذبهِ ايع٬ق١ بٝٓٗنيايػ
َعبِّط٠ عٔ َؿاعطٖا ايصنٛض١ٜ اييت  -بًٗذتٗا احمل١ًٝ  -ايطبٝبات 

انتػبتٗا، َتأثط٠ يف شيو بطٍٛ استهانٗا بايطداٍ يف املػتؿفٝات : 
أعتكس إٔ عًُٞ َع ايطداٍ غاعسْٞ ع٢ً أْٞ أفِٗ نٝف ٜفهط "

ايطدٌ، املطأ٠ ايًٞ بتؿتغٌ يف َععٍ عٔ ايطدٌ بتداف َٔ 
إَت٢ تهشو، ٚإَت٢ رباف، َا  ايتعاٌَ َع ايطداٍ، َا تعطف

ٌ عٓس نيف ايطدنيتعطف فني سسٚزٖا َعاٙ، َا تعطف نٝف تٛق
س٣ نيٍٛ إسنيكتٚ (1)،"ٗانيًٝنياٍٚ عنينياٍٚ ايتطنيٛ سنينيسٙ ينينيس

عٔ ٖصٙ  -ٖٞ ا٭خط٣  -َعبِّط٠  -اشباق١ بًٗذتٗا  -ات نياملُطن
عًُٞ "املؿاعط ايصنٛض١ٜ اييت انتػبتٗا َٔ ا٫خت٬  بايطداٍ : 

ٍ أعطاْٞ ق٠ٛ، ٚأْا زا اسبني أقعس َع أٟ ضدٌ نأْٞ َع ايطدا
ضدٌ، زا اسبني َا قطت أٖاب ايطداٍ، قطت أتهًِ َعاٙ ْس 

 (2)."ٓس، أسرتَ٘ بؼ َا أخاف َٓ٘ي

                              
ادباٖات املطأ٠ ايعا١ًَ يف قطا  اشبسَات ايطب١ٝ  "اشبطٝب ، غ٣ًٛ عبس اسبُٝس . ( 1)

 .168 . م"عبٛ بعض ايكهاٜا املتك١ً بعًُٗا 
 . 168( املطدع ايػابل . م 2)
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إٕ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ متكت َجٌ ٖصٙ املؿاعط ٚايػًٛنٝات; إش 

ٌ  َٔ ازبٓػني غًٛن٘ ايفططٟ املٛافل زبٓػ٘، ف٬  ٫ بس إٔ ٜبك٢ يه

بايتساخٌ بُٝٓٗا، إ٫ َا نإ غًٛنّا َؿرتنّا بُٝٓٗا بايؿط ;  تػُح

املدٖٓنينيجني َنينئ ايطدنينياٍ، ٚاملرتدِّنيني٬ت َنينئ   يعنينئ اينينيٓيب "فكنينيس 

ايطُدًَني١َ َنئ    يعٔ ايطغنيٍٛ "ٚيف ضٚاٜني١ أخط٣ :  (1)،"ايٓػنيا٤

اينينييت تتؿنينيٖب٘ بايطدنينياٍ، يف ٦ٖٝنينياتِٗ، "ٖٚنينيٞ املنينينيطأ٠  (2)،"ايٓػنينيا٤

ٖٚصا ايتأثري ايػًيب ٖٛ أقٌ َا  (3)،"اهلِٚأخ٬قِٗ، ٚأفعاهلِ، ٚأقٛ

ميهٔ إٔ ٜكع َٔ ا٫عبطافات ايػنيًٛن١ٝ يف أَنيانٔ ا٫خنيت٬  بنيني     

ٌٗ ايهنينيبط ايػنينيًٛنٞ، ٜٚنينيسّٚ ظَنينئ  ازبٓػنينيني، ٫ غنينيُٝا سنينيني ٜكنيني

 ا٫خت٬ ، نُا ٖٛ ٚاقع يف أْظ١ُ ايعٌُ امل٪غػٞ اسبسٜح.

َُؿنيه١ً ايبشنيح يف َٛقني     ََٛض٠ُ  ًِني ف ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا تكسّ ميهٔ َب

                              
 . 2208 – 2207، م  5( . ز  5547( ايبداضٟ . قشٝح ايبدنياضٟ ضقِ ) 1)
 . ) سنينينيػنينينينينئ ( . 61، م  4( . ز  4099( أبٛ زاٚز . غنيٓنئ أبٞ زاٚز . ضقِ ) 2)

 . 269، م  5اْظط : املٓاٟٚ . فٝض ايكسٜط . ز      
 . 656، م  10  ( ابٔ ا٭ثري . داَع ا٭قٍٛ يف أسازٜح ايطغٍٛ . ز3)
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ايرتب١ٝ اإلغني١َٝ٬ َنئ أظَني١ ايتٓنياظ  ٚايتعنياض  بنيني َكنيًشتني        

 نطٚضٜٖتني :

املكنينيًش١ ا٭ٚىل : سادنيني١ اجملتُنينيع ايهنينيطٚض١ٜ إىل ربكنينيل   
ايفتٝنينيات يف اجملنينياٍ ايطنينييب; ينينيٝهفني ايٓػنينيا٤، ٚؼبكِّكنينئ َكنينياسبٗٔ   

 ايكش١ٝ، ٫ غُٝا فُٝا ٜتعًل بكش١ ايٓػا٤ ايتٓاغ١ًٝ.

اجملتُنيع املػنيًِ بايهنيٛابط    املكًش١ ايجا١ْٝ : نطٚض٠ ايتنيعاّ  
ايؿطع١ٝ يف ايع٬ق١ بني ازبٓػني، مبا ٜؿٌُ أغايٝب إعساز ايفتٝات 
يًتدككات ايطب١ٝ، َٚٝنيازٜٔ عًُنيٗٔ يف املػتؿنيفٝات، ٚاملطاننيع     

ٖصٙ  -يف ايغايب  -ايكش١ٝ، نُٔ ٚاقع عاملٞ ٚضبًٞ، ٫ ٜطاعٞ 
 فُٝٛقع ايفتٝات يف اسبطز ايؿطعٞ. ،ايهٛابط

 أسئهت انبحج :
يإلدابني١   -َٔ خ٬ٍ تٓاٚي٘ هلصا املٛننيٛ    -٢ ايبشح ٜػع

 عٔ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ :

 ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ : 

َا َٛقف ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ َٔ ربكنيل ايفتٝنيات يف اجملنياٍ            
 ايطيب اسبسٜح ؟
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 ا٭غ١ً٦ ايفطع١ٝ :

 َا َها١ْ املطأ٠ يف تاضٜذ اإلْػإ ايطيب ؟ - 1

 ؟ايع٬ق١ بني ازبٓػني يف  َا ٚاقع اجملتُع ايطيب اسبسٜح - 2

َا طبٝعني١ ايع٬قني١ بنيني ازبٓػنيني يف املػتؿنيفٝات اإلغني١َٝ٬        - 3
 ايكسمي١ ؟

َا َس٣ اسباد١ إىل ربكنيل ايفتنيا٠ املػني١ًُ يف صبنياٍ قنيش١       - 4
 ايٓػا٤ ايتٓاغ١ًٝ ؟

 ؟ ٬َٞ إلعساز ايفتا٠ يًُٗٔ ايطب١َٝا ايتكٛض ايرتبٟٛ اإلغ - 5
 أهداف انبحج :

ٍ تٓاٚيني٘ ٖنيصٙ املؿنيه١ً ا٫دتُاعٝني١     ٜٗسف ايبشح َٔ خ٬
 ايكا١ُ٥ إىل ذبكٝل َا ًٜٞ :

تٛنٝح َٛقف ايرتبٝني١ اإلغني١َٝ٬ َنئ ربكنيل ايفتٝنيات يف       - 1
 اجملاٍ ايطيب.

ايتعطف ع٢ً َها١ْ املطأ٠ يف تاضٜذ اإلْػإ ايطيب، َٚنيا طنيطأ    - 2
ٛٗض.  عًٝٗا َٔ تط
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 .سٜحني يف ٚاقع اجملتُع ايطيب اسبٚقف ايع٬ق١ بني ازبٓػ - 3

ايتعطٜنينيف بٓظنينياّ املػتؿنينيفٝات اإلغنيني١َٝ٬ ايكسمينيني١ يف َطاعنينيا٠  - 4
 ايفكٌ بني ازبٓػني.

 إبطاظ أ١ُٖٝ ربكل ايفتٝات يف صباٍ قش١ ايٓػا٤ ايتٓاغ١ًٝ. - 5

 ٚنع تكٛض ْظطٟ إلعساز ايفتٝات يًعٌُ ايطيب املتدكِّل. - 6

 أهميت انبحج :
ْٚٗا اٖتُاَّا َٚا ٜتعًل بؿ٪ ،ٜٛيٞ اجملتُع املػًِ قه١ٝ املطأ٠

خاقّا، ٫ غُٝا فُٝا ٜتعًل خبكٛقٝاتٗا ايكش١ٝ، َٚا ٜرتتب ع٢ً 
شيو َٔ ايتعاَات أخ٬ق١ٝ، ٚنٛابط غنيًٛن١ٝ، فُنيا ظاٍ اجملتُنيع    

ًُٜنيٗح يف طًنيب    -ضغِ َا ططأ عًٝ٘ َٔ تغٝٗنيطات سسٜجني١    -املػًِ 
ايهٛابط ايؿطع١ٝ، اييت ذبهِ ا٭زا٤ ايطيب، ٚتٛدِّ٘ َػنياضٙ ننئُ   

اب ٚا٭خ٬م املطعٝني١، اينييت ؼبرتَٗنيا اجملتُنيع، ٜٚطاينيب      إطاض اٯز
 َ٪غػات٘ مبطاعاتٗا.

ٚفُٝا ًٜنيٞ صبُٛعني١ َنئ ايٓكنيا  اينييت تٛنِّنيح أُٖٝني١ ٖنيصا         
 : املٛنٛ  املططٚح يًبشح
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ؼ نينيني ٚتٓعه ،ا٤نينيني ع ايٓػنيٝنيِٗ مجنيني١ٝ تٗنيح قهنير ايبشنياينيٜع – 1
 ع٢ً اجملتُع بأنًُ٘. -اإلػباب١ٝ أٚ ايػًب١ٝ  -آثاضٖا 

ٜهع ايبشح َػأي١ ايع٬ق١ ايطبٝني١ بنيني ازبٓػنيني يف إطاضٖنيا      - 2
ًِذ٦ني١، ٚاسبادني١ اينييت ميهنئ       ايؿطعٞ، بني سٖسٟ ايهنيطٚض٠ امُل

 استُاهلا.

ػبًِّٞ ايبشنيح ٚاقنيع اجملتُنيع ايطنييب اسبنيسٜح، َٚنيس٣ تنيأثطٙ         - 3
 بايُٓٛشز ايغطبٞ يًعٌُ ايكشٞ.

ظَٛنيني١ ٜعنيطِّف ايبشنيح بتنياضٜذ املنيطأ٠ ايطنييب، َٚٛقعٗنيا يف املٓ       - 4
 ايكش١ٝ عرب ايتاضٜذ .

ٜربظ ايبشح ايطبٝع١ ا٭خ٬ق١ٝ يٓظاّ املػتؿفٝات اإلغني١َٝ٬   - 5
 يف ايكسِٜ.

ُٜظٗط ايبشح أ١ُٖٝ ربكل ايفتٝات يف صبنياٍ قنيش١ ايٓػنيا٤     - 6
 ايتٓاغ١ًٝ، ٚس١ٜٛٝ ٖصا ايتدٗكل يعُّٛ ايٓػا٤.

ط يف ٜجري ايبشح اٖتُاّ املدتكِّني يف اجملاٍ ايطيب إلعاز٠ ايٓظني  - 7
 ايرباَر اسباي١ٝ إلعساز ايفتٝات يًتدكل ايطيب ٚايتُطٜض.
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 مىهج انبحج :
ٜػتدسّ ايبشح ث٬ث١ َٓاٖر ع١ًُٝ ملعازب١ ٖنيصا املٛننيٛ ،   

سٝح ٜػتدسّ املٓٗر ايتاضؽبٞ يًشسٜح عنئ تنياضٜذ املنيطأ٠ ايطنييب     

ٚتطٛضٙ، ٜٚػتدسّ املٓٗر ايٛقفٞ إلعطنيا٤ قنيٛض٠ ٚقنيف١ٝ عنئ     

، نُنينيا ٜػنينيتدسّ إىل داْنينيب ٖنينيصٜٔ ٚاقنينيع اجملتُنينيع ايطنينييب اسبنينيسٜح

املنينيٓٗذني املنينيٓٗر ا٫غنينيتٓباطٞ، اينينيصٟ اغنينيتدسَ٘ املػنينيًُٕٛ يف     

زضاغنينياتِٗ ايعًُٝنيني١، ٚاينينيصٟ ٜعُنينيٌ عًنيني٢ اغنينيتدطاز املبنينياز٨،    

 ٚا٭سهاّ، َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ. ،ٚايتٛدٝٗات

 مصطهحبث انبحج :
:  عنيني٬ز ازبػنينيِ ٚاينينيٓفؼ ... ٚاملتطبِّنينيب ":  ايطنينيب : ٖنينيٛ

٘   (1)،"َتعاطٞ عًنيِ ايطنيب    (2)،": غنيأٍ يني٘ ا٭طبنيا٤    ٚتطٖبنيب يني

ايطبٝنيب يف  "ٚ (3)،": ايطفٝنيل  ايطفنيل، ٚايطبٝنيب  ":  ٚايطٗب أٜهّا

                              
 . . )ايطِّب( 96، م  1 ( ايفريٚظأبازٟ . ايكاَٛؽ احملٝط . ز1)

 . . )طبب( 553، م  1 ( ابٔ َٓظٛض . يػإ ايعطب . ز2)

 . )طبب( . 553، م  1 ( املكسض ايػابل . ز3)
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: اسباشم با٭َٛض ايعاضف بٗا، ٚبني٘ مسِّنيٞ ايطبٝنيب اينيصٟ      ا٭قٌ

عًِ ٜبشح فٝ٘ عٔ بسٕ اإلْػإ، ":  ٚايطب (1)،"ٜعاجل املطن٢

َٔ د١ٗ َا ٜكح ٚميط ، سبفنيظ ايكنيش١، ٚإظايني١ املنيط ، قنياٍ      

 (2)."ايٝٓٛؽ: ايطب سفظ ايكش١ ٚإظاي١ ايع١ًد

ربٖكل يف عًِ ":  ايتدٗكل : ٖٛ ا٫ْفطاز بايؿ٤ٞ، ٜٚكاٍ

 (3).": قكط عًٝ٘ حبج٘ ٚدٗسٙ نصا

ربٗكل ايفتٝات ايطيب : ٖنيٛ اْفنيطاز ايؿنيابات َنئ اإلْنياخ      

بتعًِ َا ٜكًح ا٭بسإ، ٚؼبفظ ايكنيش١، َنئ ايعًنيّٛ ٚاملٗنياضات     

ُطٜه١ٝ، ٚايع٬دٝني١، َٚنيا ٜتعًنيل بٗنيا َنئ      : ايطب١ٝ، ٚايت املدتًف١

 ايؿ٪ٕٚ اإلزاض١ٜ ٚاشبس١َٝ.

: ٚقف ساٍ  ايٛاقع : املككٛز بايٛاقع يف ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ
                              

 . 110، م  3 اسبسٜح ٚا٭ثط . ز( ابٔ ا٭ثري . ايٓٗا١ٜ يف غطٜب 1)

 . 353، م  2 . ز  ( ايكٓٛدٞ ، ضبُس قسٜل . أجبس ايع2ًّٛ)

 . . )خٖل( 238، م  1 ( أْٝؼ ، إبطاِٖٝ ٚآخطٕٚ . املعذِ ايٛغٝط . ز3)
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اإلْاخ يف املٝازٜٔ ايطب١ٝ ايكا١ُ٥، َٔ : ايعنيا٬َت املتدكِّكنيات،   

يف ن٤ٛ تعايِٝ  ،ٚاملطٜهات ،ٚايطَّأيَبات ،ٚاشبازَات ،ٚاإلزاضٜات

 ١.ايرتب١ٝ اإلغ٬َٝ

املأٍَٛ : املككٛز باملأٍَٛ يف ٖصٙ ايسضاغ١ ٖنيٛ: َنيا ُٜطدني٢    

سكٛي٘ َٔ اٯَاٍ املػتكب١ًٝ املٛافك١ يًؿط  يف املٝازٜٔ ايطب١ٝ، فُٝا 

 ،ٜتعًل بأغايٝب ايتعاٌَ َع ايٓػا٤، َٔ اهل١٦ٝ ايطبٝني١ ٚايتُطٜهني١ٝ  

 أٚ املطٜهات املرتززات، تعًُّٝا، ٚأزا٤ّ، ٚع٬دّا.

 اندراسبث انسببقت :

ٓاٚيت ايعسٜنيس َنئ ايسضاغنيات املٛننيٛ  ايطنييب، باعتبنياضٙ       ت

ساد١ ادتُاع١ٝ ٫ غ٢ٓ عٓٗا، َٚٝساّْا عًُٝنيّا َنئ َٝنيازٜٔ اسبٝنيا٠     

اإلْػا١ْٝ اسب١ٜٛٝ، إناف١ إىل زخٛي٘ نُٔ املٝسإ ا٫قتكازٟ، سني 

أقنينيبح َككنينيٛزّا با٫غنينيتجُاض ايتذنينياضٟ، غنينيٛا٤ يف اجملنينياٍ ايطنينييب   

 تذٗٝعات ٚاملعسات.ٚايع٬دٞ، أٚ ايتكين املتعًل باي



- 19 - 
 

 ،ات املتعًك١ باملٝنيسإ ايكشٞنينيط٠ ايسضاغنيجنيْٚظنينيطّا يه
 (1) ،انيَٗٓ ني١ني: ايفكٗٝ نيٛا٤نيني١ غنيٝنيًُنيايع انيا٫تٗنيٗعب صبنينيٚتؿ

 أٚ املتعًكنينينيني١ بإعنينينينينينيساز (3)،أٚ ايتكٛميٝنينينيني١ (2)،أٚ ايتنينياضؽبنينيٝني١

                              
 ، ضبُس ضبُس . أسهاّ ازبطاس١ ايطب١ٝ . املدتاض -( َجٌ : أ1)

 . ػ٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬َباضى ، قٝؼ ضبُس . ايتساٟٚ ٚامل -ب             
ايطب ٚايتنيساٟٚ بني ْظنيط٠ اإلغني٬ّ "، ضبُنيس عنيبس ازبٛاز .  ١ايٓتؿ -دني             

 . "ٚمماضغ١ عًُا٤ املػًُني
 ."عبٛ تطبٝل عًُٞ  –ايطب اإلغ٬َٞ "اسبًٛ ، مسري إمساعٌٝ .  -ز             

 ُاضغتاْات يف اإلغ٬ّ .عٝػ٢ ، أمحس . تاضٜذ ايبٝ -( َجٌ : أ2)
ْظُ٘   –عػٝنيطٟ ، َنيطٜعٕ غنيعٝس . تعنيًِٝ ايطنيب يف املؿنينيطم اإلغ٬َٞ  -ب             

 . َٚٓاٖذ٘ ست٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ
املٓؿآت ايطب١ٝ يف اسبطَني ايؿطٜفني خ٬ٍ ايعٗس "ايطٚقٞ ، عاٜض خعاّ .  -دني             

 . "ثا٥ك١ٝزضاغ١ تاضؽب١ٝ ٚ –ايعجُاْٞ 
 . "ايتعًِٝ ايطيب يف اإلغ٬ّ"ايبسضٟ ، عبس ايًطٝف .  -ز             
 ."ايطب"مسٝح ، إًَٝٞ غافاز .  -ٖني             

ايطنا عٔ اشبس١َ ايكش١ٝ بسٚي١ "إبطاِٖٝ ، َعك١َٛ أمحس ٚغامن غًطإ .  -( َجٌ : أ3)
 ."ايهٜٛت يس٣ نٌ َٔ ازبُٗٛض املػتفٝس ٚا٭طبا٤

ضننينيا املطادنينينينيعني عٔ َػت٣ٛ "، غٓا٤ قاحل ٚبسض ضبُس ايعٜس . أبٛ محطا -ب             
 ."زضاغ١ َٝسا١ْٝ –اشبس١َ يف َطانع ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ا٭ٚي١ٝ بسٚي١ ايهٜٛت 

قٝاؽ َس٣ قسض٠ ايعٛاٌَ ايسميٛغطاف١ٝ "تكٞ ، عبس ايععٜنيع عبس احملػٔ .  -دني             
٣ ا٫يتعاّ ايتٓظُٝٞ يف املٓظُات ايكش١ٝ ٚنغٛ  ايعٌُ يف ايتٓب٪ مبػتٛ

 ."ايهٜٛت١ٝ
تكنينينينيِٜٛ اشبنينيسَنينينينيني١ ا٫دتُاع١ٝ ايطب١ٝ "ايكبٓسٟ ، غنيٗنينينياّ عنينيًٞ .  -ز             

 ."باملػتؿفٝات ايعا١َ ٚايتدكك١ٝ ٚايتدطٝط يتطٜٛطٖا بسٚي١ ايهٜٛت
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عًني٢   فكس اقتكنيط يف اغنيتعطا  ايسضاغنيات ايػنيابك١     (1) ،ايطبٝب
املتعًنينيل َٓٗنينيا مبٛننينيٛ  ايسضاغنيني١ اسبايٝنيني١ بكنينيٛض٠ َباؾنينيط٠، زٕٚ  
ايسضاغات اييت ميهٔ إٔ تتكاطع َعٗا يف بعض ازبٛاْنيب، ٚقنيس     

 : عطنٗا َطتب١ سػب غ١ٓ ايٓؿط، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

 ّ( بعٓنيٛإ : 1982 -ٖنيني  ٠1403 إغني٬ّ ) زضاغ١ مسنيري  -
، "ايطنيب  زضاغ١ أغباب اْػشاب ايطايبات ايػنيعٛزٜات بهًٝني١  "

سٝح غعت ايباسج١ َٔ خ٬ٍ زضاغتٗا إىل ايتعطف عًني٢ أغنيباب   
اْػشاب ايطايبات َٔ بطْاَر ايعًّٛ ايطب١ٝ به١ًٝ ايطب، جباَعني١  
املًنينيو عبنينيس ايععٜنينيع، خنيني٬ٍ ايػنينيٓٛات ا٭نازميٝنيني١ َنينيا بنينيني عنينياَٞ 

ٖني، ٚشيو َٔ ٚاقع غذ٬ت ايطايبنيات، اينييت   1398 -ٖني 1395
ٗٔ اينييت زخًنئ بٗنيا إىل    سسزت َٛاقفاتٗٔ ايؿدكني١ٝ، ٚخًفٝنيات  

 شبات، نيايبات املٓػنياض١ْ بني ايطنيطا٤ املكنيِ بعس شيو إدنيايه١ًٝ، يٝت
                              

 . أزب٘ ٚفكٗ٘ –ايػباعٞ ، ظٖري أمحس ٚضبُس عًٞ ايباض . ايطبٝب  -( َجٌ : أ1)

نيٝس ٚفٝكنينيٌ إبطاِٖٝ ظاٖط . املسخٌ اإلغنيني٬َٞ ُايكٝنينينياز ، إبطاٖنينيٝنيِ عبس اسب -ب             
 . عّْٛا يًُطٜض َٚٓٗذّا يًطبٝب -يًطب 

 ايطٚزٟ ، سػين . إعساز ايطبٝب يًطعا١ٜ ايكش١ٝ ايؿا١ًَ . -دني             

 ."فك٘ ايطبٝب ٚأزب٘ يف املٓظٛض اإلغ٬َٞ". ازببٛضٟ ، عبس اهلل ضبُس  -ز              
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ٚا٭خطٜات اي٬تٞ ادتنيعٕ ايربْنياَر بٓذنياح، سٝنيح اغتعطننيت      
ايباسج١ ْتا٥ذٗا عرب عؿط٠ دساٍٚ إسكنيا١ٝ٥، لًنيت َٛاقنيفات    
ث٬خ صبُٛعات َٔ ايطايبات اي٬تٞ قبًٔ به١ًٝ ايطنيب يف ايػني١ٓ   

ٖنيني،  1398 -ٖنيني  1395خ٬ٍ ايػنيٓٛات ا٭نازميٝني١ َنئ    ا٭ٚىل، 
ٚطبٝع١ ايطايبات املٓػنيشبات َنئ ايهًٝني١ بعنيس ا٫يتشنيام بايػني١ٓ       
ا٭ٚىل، ٚا٭غباب ايط٥ٝػ١ ٚضا٤ اْػنيشابٗٔ، ناْتكنياٍ بعهنيٗٔ إىل    
نًٝات أخط٣، أٚ ايعٚاز، أٚ عسّ ايطغب١ يف زضاغني١ ايطنيب، نُنيا    

كبني٫ٛت يف  لًت ازبساٍٚ اإلسكنيا١ٝ٥ َٛاقنيفات ايطايبنيات امل   
ايػ١ٓ ايجا١ْٝ، َٔ سٝح َػتٛأٖ يف ايجا١ْٜٛ ايعا١َ، ٚاَتشإ ايًغ١ 
اإلظبًٝع١ٜ، ٚاملكاب١ً ايؿدك١ٝ، ٚيف دسٍٚ إسكا٥ٞ آخنيط نؿنيف   
عٔ خكا٥ل املٓػشبات، َٔ ايطايبنيات اي٬تنيٞ اينيتشكٔ بايػني١ٓ     
ايسضاغ١ ايجا١ْٝ، ٚأغباب اْػنيشابٗٔ ايعًُٝني١ ٚا٫دتُاعٝني١، نُنيا     

ْتا٥ر أسس ازبساٍٚ اإلسكا١ٝ٥، سٝح ضبطنيت   اغتعطنت ايباسج١
بنينيني أغنينيباب ا٫ْػنينيشاب ٚايتشكنينيٌٝ ايعًُنينيٞ، ٚيف ازبنينيسٍٚ      
اإلسكا٥ٞ ايػابع قاضْت ايباسج١ بني َعس٫ت ايتشكٌٝ ايعًُنيٞ  
يًطايبات، ٚزضدنياتٗٔ يف ايؿنيٗاز٠ ايجاْٜٛني١، سٝنيح تٖٛقنيًت إىل      



- 22 - 
 

ٚدٛز ع٬ق١ إػباب١ٝ بنيني اضتفنيا  زضدنيات ذبكنيًٝٗٔ يف ايؿنيٗاز٠      
ا١ْٜٛ، ٚبني اضتفنيا  َعنيس٫تٗٔ يف ازباَعني١، ٚأَنيا املكاضْني١ بنيني       ايج

َػتٛأٖ ايتشكًٝٞ ايعًُٞ يف ايػٓٛات ايسضاغ١ٝ، َع زضدنياتٗٔ  
يف اَتشإ ايكبٍٛ يف ايًغ١ اإلظبًٝع١ٜ، سٝح مل دبس ايباسجني١ ع٬قني١   
اضتباط١ٝ بني زضداتٗٔ يف ايًغ١ اإلظبًٝع١ٜ، ٚتفٛقٗٔ يف ن١ًٝ ايطب، 

غع قاضْت ايباسج١ بني َػت٣ٛ ذبكٌٝ ايطايبات يف ٚيف ازبسٍٚ ايتا
ايػٓٛات ايسضاغ١ٝ يف ايه١ًٝ، ٚزضدات اَتشإ املكاب١ً ايؿدك١ٝ، 
سٝح مل دبس ايباسج١ ع٬ق١ بني املكابًني١ ايؿدكني١ٝ عٓنيس ا٫يتشنيام     
بايه١ًٝ، َٚس٣ تفٛم ايطايبني١ يف زضاغنيتٗا، ٚاغنيتُطاضٖا يف نًٝني١     

سج١ بني َعنيسٍ َٛاقنيفات   ايطب، ٚيف ازبسٍٚ ا٭خري قاضْت ايبا
ٚزضدات ايطايبات املٓػشبات، ٚايطايبات املٓتظُات، سٝح مل دبس 
اخت٬فّا إ٫ بايٓػب١ ملعس٫ت ايتشكٌٝ يف ا٫َتشإ ايٓٗا٥ٞ يًػني١ٓ  
ا٭ٚىل، ثِ ختُت زضاغتٗا ببعض ايتٛقٝات سٍٛ بطْاَر إعنيساز  

 ايطبٝب١.

 ادباٙ"ّ( بعٓٛإ : 1988 -ٖني 1409زضاغ١ ضبُس خإ ) -
ط٬ب ٚطايبات َعاٖس ايتُطٜض ايجا١ْٜٛ عبٛ َٗٓني١ ايتُنيطٜض يف   
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سٝح قكنيس ايباسنيح ايتعنيطف عًني٢      ،" املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
ادباٖنينيات ايطُّنيني٬ب ٚايطايبنينيات يف َعاٖنينيس ايتُنينيطٜض ايجاْٜٛنيني١ يف  

٢ فني١ عبنيٛ َٗٓني١ ايتُنيطٜض، ٚايٛقنيٛف عًني      ايكفٛف ايج٬ث١ املدتً
ِٖ طبنيل  ايباسنيح     ايفطٚم بِٝٓٗ يف ادباٖاتِٗ عبٛ ٖنيصٙ ا  ملٗٓني١، ثنينُي

يف قٝاغ١ َكاٜٝؼ ايتكسٜط، عًني٢ عٝٓني١   " يٝهطت"اغتبا١ْ بططٜك١ 
 ،ت َٔ َعاٖس ايتُطٜض ايجا١ْٜٛ( طايبا207( طايبّا ٚ )225َٔ )

طبتًف َٓاطل املًُه١، سٝح   اختباض ايفطنني ايكنيا٥ًني بأْني٘    َٔ
بني  تٛدس فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يف ا٫دباٙ عبٛ ١َٓٗ ايتُطٜض

ط٬ب ٚطايبات ايكفٛف ايعًٝا مبعاٖس ايتُنيطٜض، ٚظ٥٬َٗنيِ يف   
ايكفٛف ا٭ٚىل يكاحل اجملُٛع١ ا٭ٚىل، ٚأْ٘ تٛدنيس فنيطٚم شات   
ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يف ا٫دباٙ عبٛ ١َٓٗ ايتُطٜض بني ط٬ب ٚطايبنيات  
َعاٖس ايتُطٜض ايجاْٟٛ يكاحل ايطايبات، ٚقس أوٗنيطت ايٓتنيا٥ر   

 ط٬ب ٚطايبات ايٖكف ا٭ٍٚ، ٚفطٚقّا فطٚقّا زاي١ إسكا٥ّٝا يكاحل
 زاي١ إسكا٥ّٝا يف قاحل ايطايبات يف ايكفٛف ايج٬خ.

ٕ 1994 -ٖنيني  1414زضاغ١ ضبُنيس باخطُني١ )   - :  ّ( بعٓنيٛا
نٛابط نؿنيف ايعنيٛض٠ أثٓنيا٤ ايعًُٝنيات ازبطاسٝني١ بنيني ايٛاقنيع        "
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، سٝح افتنيتح ايباسنيح زضاغنيت٘ باسبنيسٜح عنئ ٚاقنيع       "ٚاملطًٛب
يًعًُٝنيات ازبطاسٝني١، فُٝنيا ٜتعًنيل بإعنيساز      اإلدطا٤ات ايتعكُٝٝني١  

املنيطٜض، َٚنيا ؼبكنيٌ فٝٗنينيا َنئ ايتذنياٚظات ايؿنيطع١ٝ يف نؿنينيف       
ايعٛضات، ممنيا ٫ زاعنيٞ يني٘ طبٝنيّا، ٫ غنيُٝا فُٝنيا ٜتعًنيل بايٓػنيا٤         
املطٜهات; إش ٜعأًَ َعا١ًَ املطنني٢ َنئ ايطدنياٍ سػنيب ْظنياّ      
املػتؿنينيفٝات اسبنينيايٞ، ٚقنينيس ؼبهنينيط اإلدنينيطا٤ات ايطبٝنيني١ يف غطفنيني١  

بكٛض٠ َباؾنيط٠ يف ايعًُٝني١، ثنيِ ذبنيٖسخ      ي٘ٝات َٔ ٫ زخٌ ايعًُ
ايباسح عنئ ايهنيٛابط ايؿنيطع١ٝ سنيٍٛ نؿنيف ايعنيٛض٠ يف ايفكني٘        
اإلغ٬َٞ، ٚٚنع َكرتسّا يتطبٝك٘ عًُّٝا يف املػتؿنيفٝات اسبايٝني١،   
ثِ ذبٖسخ عنئ ايٓظنياّ املعُنيٍٛ بني٘ يف املػتؿنيفٝات بؿنيإٔ إدنيطا٤        

ٜطنيطأ عًٝٗنيا َنئ     ايعًُٝات، َٔ سٝنيح أًٖٝني١ املنيطٜض، َٚنيا قنيس     
عٛاض ، ثِ املٛافكني١ عًني٢ إدنيطا٤ ايعًُٝني١، ثنيِ ايكٝنياّ بايعًُٝني١        
ْفػٗا، ثِ ذبٖسخ عٔ أسهاّ نؿف ايعٛض٠، ٚسنيسٚز ايٓظنيط إيٝٗنيا    
بني ايٓاؽ، ٫ غُٝا بني ازبٓػني، ٚتطبٝكات شيو يف املٝسإ ايطيب، 
ثِ ختِ ايباسح زضاغت٘ بعسز َٔ ايتٛقٝات اييت ضغب إٔ تهنيٕٛ  

 إدطا٤ات ايعًُٝات ازبطاس١ٝ يف املػتؿفٝات.نُٔ نٛابط 
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ّ( بعٓنيٛإ :  1995 -ٖنيني  1415زضاغ١ غ٣ًٛ اشبطٝب ) -
ادباٖات املنيطأ٠ ايعاًَني١ يف قطنيا  اشبنيسَات ايطبٝني١ عبنيٛ بعنيض        "

، ٖٚنينيٞ زضاغنيني١ ادتُاعٝنيني١ تػنينيع٢ إىل "ايكهنينياٜا املتكنيني١ً بعًُنينيٗا 
ايهؿف عٔ ادباٖات املطأ٠ ايػعٛز١ٜ ايعاًَني١ يف قطنيا  اشبنيسَات    

ب١ٝ، ٚيف َػتؿف٢ ايطٜا  املطنعٟ خاقني١، عبنيٛ عنيس٠ قهنياٜا     ايط
َتك١ً بعًُٗا َجٌ : زٚافع املطأ٠ يًعٌُ، ٚضأٟ اإلغ٬ّ يف عُنيٌ  
املطأ٠ يف ٖصا اجملاٍ، ٚيف عًُٗا يف صباٍ ؽبتًط فٝني٘ ازبٓػنيإ، نُنيا    
قكنينيست ٖنينيصٙ ايسضاغنيني١ إىل ايهؿنينيف عنينئ ضننينيا املنينيطأ٠ اينينيٛوٝفٞ  

ض٠ ايبشح ٚاملكاب١ً يف مجع ٚعٛاًَ٘، ٚقس اغتدسَت ايباسج١ اغتُا
َنينئ :  ،ايبٝاْنينيات َنينئ مجٝنينيع ايعنينيا٬َت ايػنينيعٛزٜات يف املػتؿنينيف٢

طبٝبنينيات، ٚممطننينيات، ٚأخكنينيا٥ٝات ادتُاعٝنينيات، ٚناتبنينيات،     
ْٚاغدات، ٚناْنيت أٖنيِ ْتنيا٥ر ٖنيصٙ ايسضاغني١ إٔ زٚافنيع املنيطأ٠        

: تأنٝس اينيصات أ٫ّٚ، ثنيِ ايعاَنيٌ     ايػعٛز١ٜ يًعٌُ َتعسز٠ أُٖٗا
غب١ يف ؾغٌ ٚقت ايفطاو بؿ٤ٞ َفٝس، ٚأخنيريّا  ا٫قتكازٟ، ثِ ايط

ايطغبنيني١ يف تهنينيٜٛٔ ع٬قنينيات ادتُاعٝنيني١ دسٜنينيس٠، نُنينيا أٚننينيشت  
ايسضاغ١ إٔ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ ايعا١ًَ تتػِ آضا٩ٖا بايتشفظ عبٛ فهط٠ 
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عٌُ املطأ٠ يف مجٝع ا٭عُاٍ; ٚشيو إلميإ ايهجريات َٓٗٔ بفهنيط٠  
ُنياٍ خاقني١   ايفطٚم ازبػ١ُٝ بني ازبٓػنيني، ٚننيطٚض٠ ٚدنيٛز أع   

باملطأ٠، ٚأعُاٍ أخنيط٣ خاقني١ بايطدنيٌ، إ٫ إٔ ايهنيجريات َنيٓٗٔ      
ٜ٪نِّسٕ : إٔ صبا٫ت ايعٌُ املتاس١ يًُطأ٠ ضبسٚز٠، ٫ٚبس َٔ فنيتح  
صبنينيا٫ت أخنينيط٣ أَنينياّ املنينيطأ٠، نُنينيا أؾنينياضت ٖنينيصٙ ايسضاغنيني١ إىل إٔ 
ايهجريات َٔ ايٓػا٤ ايعا٬َت يف ٖنيصا اجملنياٍ اخنيرتٕ ايعُنيٌ فٝني٘      

ّ مل ٜعاض  عٌُ املطأ٠ يف املٝسإ ايطيب، بؿط  إلمياْٗٔ بإٔ اإلغ٬
إٔ تهٕٛ املطأ٠ ضبتؿ١ُ يف يباغٗا َٚػنيًهٗا، أَنيا عنئ ا٫خنيت٬      
فرت٣ ايهجريات َٔ ايعا٬َت إٔ طبٝعني١ ايعُنيٌ فطننيت عًنيٝٗٔ     
ا٫خت٬ ، ٚهلصا ا٫خت٬  آثنياضٙ اإلػبابٝني١ ٚايػنيًب١ٝ عًني٢ املنيطأ٠      

املطأ٠ ايػعٛز١ٜ ايعا١ًَ ايعا١ًَ، ٚأخريّا أٚنشت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ 
يف قطا  اشبسَات ايطب١ٝ تتُتع بكسض ننيبري َنئ ايطننيا اينيٛوٝفٞ،     
ٚأِٖ عٛاٌَ ٖصا ايطنا ٖٛ تٓاغب ايعُنيٌ َنيع امل٪ٖنيٌ ايعًُنيٞ     
يًُٛوف١، ٚتٓاغب طبٝع١ ايعٌُ َع ٍَٝٛ املٛوف١، ٚتفِٗ ا٭ٖايٞ 
يطبٝع١ عٌُ املطأ٠ يف شيو املٝسإ، ٚا٭دط املٓاغب اينيصٟ ذبكنيٌ   

 املطأ٠ َكابٌ عًُٗا. عًٝ٘
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سض نئ اسبٝنينينيس احملػنينينيسٟ ٚعبنينيني١ محنينيني١ أَُٝنينينينيزضاغنيني -  
ٕ 1996 - ني1416ٖ) ايعٛاَنيٌ املني٪ثط٠ يف اختٝنياض    ":  ّ( بعٓنينينيٛا

، سٝح اغتًٗت " زضاغ١ َٝسا١ْٝ -ايفتا٠ ايػعٛز١ٜ مل١ٓٗ ايتُطٜض 
ٗا، نيا٫٩تنينينيٗا، ٚتػنيُٝتنينينيسٜح عنينئ أٖنيعس اسبنينينيبنيني -١ نينينينيسضاغنياي

١ ايتاضؽب١ٝ يًتعًِٝ ايطيب يف ايعكط اإلغ٬َٞ باشبًفٝ -ٚفطنٝاتٗا 
ا٭ٍٚ، ثِ يف ايٛاقع اسبسٜح يف بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ، ثِ خكنيت  

ايٛاقنينيع ايتُطٜهنينيٞ يف املًُهنيني١ ايعطبٝنيني١  عنينئ ايسضاغنيني١ باسبنينيسٜح 
ايػعٛز١ٜ، ثِ ذبنيسثت عنئ طبٝعني١ املُاضغني١ ايتُطٜهني١ٝ، ٚأْنيٛا        

ٌ، ٚعٛا٥نيل  املُطنات، إىل إٔ ذبسثت عٔ املطأ٠ ايػنيعٛز١ٜ ٚايعُني  
زخٛهلا َٝسإ ايعٌُ ايعاّ، ثِ خكنيت باسبنيسٜح َؿنياضن١ املنيطأ٠     
ايػعٛز١ٜ يف َٝسإ ايتُطٜض، ٚأَا ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ فكنيس لًنيت   
ع١ٓٝ ايسضاغ١ طايبات املساضؽ ايجا١ْٜٛ، ٚاملعاٖس ايكش١ٝ، ٚ  مجع 
ايبٝاْات عٔ ططٜل اغتُاضتني يهٌ ف١٦ َٔ ايطايبات، ٚقس أغفطت 

 : ْتا٥ر نإ َٔ أُٖٗاايسضاغ١ عٔ 

إٔ غٔ ايتشام ايطايبنيات باملعاٖنيس ايكنيش١ٝ أننيرب َنئ غنئ        - 1
 ايتشام ايطايبات باملساضؽ ايجا١ْٜٛ حبٛايٞ ث٬خ غٓٛات.
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إٔ غاينينيب املًتشكنينيات باملعاٖنينيس ايكنينيش١ٝ َنينئ املتعٚدنينيات     - 2

 ٚاملطًكات.

اضتفنينيا  ْػنينيب١ ايٛفٝنينيات ٚايطنيني٬م يٛاينينيسٟ طايبنينيات املعاٖنينيس  - 3

 ايكش١ٝ.

 سْٞ َػت٣ٛ تعًِٝ ٚايسٟ طايبات املعاٖس ايكش١ٝ .ت - 4

إٔ يٮٌٖ زٚضّا فٖعا٫ّ يف ايتشام ايطايبات باملعاٖس ايكش١ٝ أٚ  - 5

 املساضؽ ايجا١ْٜٛ .

 تسْٞ املػت٣ٛ ا٫قتكازٟ ٭غط طايبات املعاٖس ايكش١ٝ . - 6

اخت٬ف ايعٝٓتني سٍٛ َٓاغب١ ١َٓٗ ايتُطٜض يًفتنيا٠، سٝنيح    - 7

عاٖس ايكش١ٝ عبٛ َٓاغنيبتٗا يًفتنيا٠، يف سنيني مل    َايت ع١ٓٝ امل

 تٛافل غايب ع١ٓٝ طايبات ايجا١ْٜٛ ع٢ً شيو.

ثِ ختُت ايسضاغ١ جبُع َٔ ايتٛقنيٝات، لًنيت اجملتُنيع،    

ٚٚظاض٠ ايكش١، ٚاملعاٖنيس ايكنيش١ٝ، َٚنيساضؽ ايبٓنيات املتٛغنيط١      

 ٚايجا١ْٜٛ، ٚتٛقٝات أخط٣ سٍٛ ايبشٛخ املػتكب١ًٝ املكرتس١.
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ّ( 2002 -ٖنينيني 1423ععٜنينيع اشبعاعًنيني١ )زضاغنيني١ عبنينيس اي -
َهاْات ٚأزٚاض املُطننيني ٚاملُطننيات يف   ":  ا٫دتُاع١ٝ بعٓٛإ

، سٝنيح تٓاٚينيت   "زضاغ١ يف عًِ ا٫دتُا  ايطنييب  -ايٓػل ايطيب 
ايسضاغ١ َٛنٛ  املهاْات ٚا٭زٚاض ايتُطٜه١ٝ، ٚشيو َٔ خني٬ٍ  
 تتبع تطٛض ايتُطٜض، ٚتغٝٗط َهاْات ٚأزٚاض ايتُنيطٜض يف ايٓػنيل  

ايطيب يف اجملتُع ا٭ضزْٞ، ٚقس   اختٝاض ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ متجٌ طبتًف 
( َبشٛثّا، ٚشينيو  219ايعاًَني يف اجملاٍ ايتُطٜهٞ بًغ سذُٗا )

ملعطف١ ضأٟ ايع١ٓٝ َكابًني١ مبذُٛعني١ َنئ امل٪ؾنيطات شات ايع٬قني١      
باملهاْات ٚا٭زٚاض ايتُطٜه١ٝ، َجٌ : طبٝع١ ايٛوٝف١، ا٭دط املازٟ 

١، ا٫غتكطاض ٚايؿعٛض با٭َٔ ايٓفػٞ، تكسٜط اٯخطٜٔ، َٚعاٜا املٗٓ
ٚايع٬ق١ َع ايع٤٬َ، ٚقس   تطتٝنيب عنيسز َنئ ايعٛاَنيٌ املطتبطني١      
باملهاْنينينيات ٚا٭زٚاض سػنينينيب أُٖٝتٗنينينيا بايٓػنينينيب١ يًُُطننينينيني    

 : ٚاملُطنات، ٚقس أغفطت ايسضاغ١ عٔ ْتا٥ر َٔ أُٖٗا

ؿٌُ : ايعٛاٌَ املطتبط١ بطبٝع١ ٚخكا٥ل ٚوٝف١ ايتُطٜض ت - 1
املعطف١ ايع١ًُٝ ازبسٜس٠ ٚاملػتُط٠، ايكٝاّ بايتدطٝط يًعُنيٌ،  
ايطقاب١ ايصات١ٝ، ايؿعٛض بإظباظ عُنيٌ َٗنيِ ْٚنيافع، اغنيتغ٬ٍ     
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ايكسضات ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ، ايتكسّ ٚاسنيت٬ٍ َٛاقنيع قٝازٜني١،    
٫ غُٝا يف  ،ٚقس ناْت ْتٝذ١ تكٛميِٗ َا بني دٝس ٚدٝس دسّا

 َِٗ. ايطقاب١ ايصات١ٝ، ٚإظباظ عٌُ

سٍٛ ا٭دط املازٟ : ٜعتكس املُطنٕٛ ٚاملُطنات إٔ أدطِٖ  - 2
املازٟ زٕٚ املتٛغط، ٚيصيو دا٤ ا٭دط املازٟ يف أع٢ً غًِ 

 ايرتتٝب َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ بايٓػب١ هلِ.

سٍٛ ا٫غنيتكطاض ايٓفػنيٞ ٚايؿنيعٛض بنيا٭َٔ: ننيإ تكنيٛميِٗ        - 3
َتٛغطّا  يًعٛاٌَ املطتبط١ با٫غتكطاض ايٓفػٞ ٚايؿعٛض با٭َٔ

يف ايعٛاٌَ ناف١ باغتجٓا٤ ايعاٌَ اشبام بفطم ايرتق١ٝ فٗنيٛ  
 زٕٚ املتٛغط.

سٍٛ املها١ْ ٚايتكنيسٜط : تطاٚسنيت زضدني١ تكنيِٜٛ املُطننيني       - 4
ٚاملُطنات يًعٛاٌَ املطتبط١ باملهاْني١ ٚايتكنيسٜط، فٗنيٞ زٕٚ    
املتٛغط بايعاٌَ اشبام بتكنيسٜط اجملتُنيع هلنيصٙ املٗٓني١، ا٭َنيط      

ُطنني ٚاملُطنات ٜؿعطٕٚ بإٔ اجملتُنيع ٫  ايصٟ ٜعين إٔ امل
ُٜكسِّض ٖصٙ امل١ٓٗ، ٚإٔ املػت٣ٛ َتٛغط بايٓػب١ يًعاٌَ اشبام 
باملها١ْ ا٫دتُاع١ٝ، ٚاسرتاّ ٚتكسٜط املطٜض، ٚدٝس يف ؾعٛض 
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 املُطنني أِْٗ أعها٤ فاعًٕٛ يف اجملتُع.

سنينيٍٛ تطتٝنينيب املُطننينيني ٚاملُطننينيات يًعٛاَنينيٌ املنيني٪ثط٠ يف   - 5
ا٭زٚاض ا٫دتُاعٝنيني١ : دنينيا٤ت ايٓتنينيا٥ر سػنينيب   املهاْنينيات ٚ

ا٭١ُٖٝ : ا٭دط ٚايطاتب، ا٫غتكطاض ٚايؿعٛض با٭َٔ املتعًل 
بايٛوٝف١، ايع٬قات َع ايع٤٬َ، املها١ْ ا٫دتُاعٝني١، طبٝعني١   
ايعٌُ، ايع٬قات َع ض٩غا٤ ايعٌُ، سنيٛافع َازٜني١ أخنيط٣،    

 ٚأخريّا وطٚف ايعٌُ.

ّ( 2003 -ٖنيني  1424ٔ )ٚآخنيطِٜ زضاغ١ سػني ايؿنيطع١   -
ادباٖات طايبات َعٗس ايتُطٜض عبٛ زضاغني١ ربكنيل   ":  بعٓٛإ

، سٝح تٗنيسف ٖنيصٙ ايسضاغني١ إىل ايتعنيطف     "ايتُطٜض بسٚي١ قطط
ع٢ً ادباٖات طايبات َعٗس ايتُطٜض يف زٚيني١ قطنيط عبنيٛ زضاغني١     
ربكل ايتُطٜض، ٚنصيو ايتعطف ع٢ً تأثري نٌ َنئ عٛاَنيٌ :   

١ً ايجا١ْٜٛ، َٚػت٣ٛ تعًنيِٝ  ازبٓػ١ٝ، ٚايتؿعٝب ايسضاغٞ يف املطس
ا٭ب، َٚػت٣ٛ تعًِٝ ا٭ّ ع٢ً ادباٖات طايبات ايتُنيطٜض عبنيٛ   

( طايب١ َٔ طايبات 120ربكل ايتُطٜض، ٚتهِ ع١ٓٝ ايسضاغ١ )
َػت٣ٛ ايػ١ٓ ا٭ٚىل يف َعٗس ايتُطٜض بسٚي١ قطط، سٝح ٚظِّعت 
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( فكط٠ َٛظع١ عًني٢ سػني١ أبعنياز فطعٝني١،     25عًٝٗٔ أزا٠ تتهُٔ )
اٙ عبٛ زضاغ١ ربكل ايتُطٜض، ٚقس أغفطت ايسضاغ١ تكٝؼ ا٫دب

عٔ ْتا٥ر تؿري إىل إٔ ادباٖات طايبنيات ربكنيل ايتُنيطٜض عبنيٛ     
زضاغ١ ايتُطٜض إػباب١ٝ َٚكبٛي١ َٗٓٝنيّا ٚادتُاعٝنيّا، نُنيا أؾنياضت     
ايٓتا٥ر إىل عسّ ٚدٛز فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بنيني ايكططٜنيات   

ايتُطٜض، ٚأٜهّا ع٢ً ٚغري ايكططٜات يف ا٫دباٙ ايهًٞ عبٛ زضاغ١ 
ا٭بعاز ايفطع١ٝ ي٬دباٙ عسا بعسٟ ا٫دباٙ عبٛ َهُٕٛ ايتدكل، 
ٚا٫دباٙ عبٛ أ١ُٖٝ ايتدكل، ٚنإ ايفطم يكاحل ايطايبات غنيري  
ايكططٜات، نُا أؾاضت ايٓتا٥ر إىل عسّ ٚدنيٛز تنيأثري ملنيتغريات :    
ايتؿعٝب ايسضاغٞ، َٚػت٣ٛ تعًنيِٝ ا٭ب، َٚػنيت٣ٛ تعًنيِٝ ا٭ّ    

 اٙ ايهًٞ عبٛ زضاغ١ ربكل ايتُطٜض ٚأبعازٙ ايفطع١ٝ.ع٢ً ا٫دب

عٌُ ":  ّ( بعٓٛا2007ٕ -ٖني1428غ١ فٗس ايٝش٢ٝ )زضا -
 ٘ ، "املطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف اجملاٍ ايكشٞ َٚٛقف ا٭ٚغا  ايس١ٜٝٓ َٓني

سٝح بسأ ايباسح زضاغت٘ بًُش١ تاضؽب١ٝ عٔ بساٜات زخٍٛ املنيطأ٠  
ع سسٜج٘ عًني٢ أٍٚ  ايػعٛز١ٜ إىل َٝسإ ايتدكل ايطيب، سٝح ضنَّ

طبٝب١ يف ٖصا اجملاٍ، ٖٚٞ ايسنتٛض٠ قسٜك١ نُنياٍ، املتدطدني١ َنئ    
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إسس٣ نًٝات ايطب يف ايبانػتإ، يف بسا١ٜ ايػتٝٓات امل٬ٝز١ٜ، ثِ 
ُٖا قسض  َٔ ايفتا٣ٚ ايؿطع١ٝ، سنيٍٛ   -يف تًو ايفرت٠  -ذبٖسخ ع

ط زخٍٛ املطأ٠ يف املٝسإ ايطيب، ثِ تٓاٍٚ باسبسٜح َٛنٛ  ايهٛاب
ايؿطع١ٝ اييت ٫ بس َٔ ايتعاَٗا عٓس مماضغ١ املطأ٠ يًعٌُ يف املٝسإ 
ايطيب، سٝح قٖعس يًُٛنٛ  بعسز َٔ ايكٛاعس ايؿطع١ٝ، املتهني١ُٓ  
نطٚض٠ ايتكٝٗنيس بايؿنيط  يف مجٝنيع ؾني٪ٕٚ اسبٝنيا٠، مبنيا فٝٗنيا اجملنياٍ         
ايكشٞ، حبٝح تٓطًل ا٭١َ َٔ ثكافتٗا ٚتطاثٗا اإلغ٬َٞ، يف سٌ 

هاض١ٜ املتٓٛع١، ثِ ذبٖسخ ايباسح عٔ َس٣ إَهاْٝني١  َؿه٬تٗا اسب
إْؿا٤ َػتؿف٢ ْػا٥ٞ بهٌ دبٗٝعات٘، َٚػتكٌ ب٦ٝٗت٘ ايطب١ٝ، ٚشنط 
يصيو تاشز ٚاقع١ٝ، عاملٝني١ ٚضبًٝني١، أثبتنيت ظباسٗنيا املٝنيساْٞ، ثنيِ       
ذبٖسخ عٔ بعض ايهٛابط ايتفك١ًٝٝ اييت ذبهِ تعاٌَ ايطدٌ َنيع  

ٚسس  ،ٚايعٛض٠ ،ٚاشب٠ًٛ ،١ : ايًباؽاملطأ٠ يف املٝسإ ايطيب، َٔ دٗ
ايهطٚض٠ ايؿطع١ٝ، ٚتطتٝب ا٭ٚىل َٔ دنيٓؼ ا٭طبنيا٤ يف َعازبني١    
املطأ٠، ثِ ختِ زضاغت٘ بعط  بعض ايٛثا٥ل ٚايتٛدٝٗات ايعًُٝني١  
ٚايؿطع١ٝ، اييت قسضت َٔ بعض اهل٦ٝنيات ٚازبٗنيات ايطمسٝني١ يف    

اييت  نبط ايع٬ق١ بني ازبٓػني يف َٝسإ ايعٌُ ايكشٞ، ٚايعكبات
 تٛاد٘ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف ٖصا اجملاٍ اسبٟٝٛ.
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 انتعهيق عهى اندراسبث انسببقت :
ضغِ اؾرتاى ايسضاغات ايػابك١ َع ايسضاغ١ اسباي١ٝ يف ننيجري  

 : َٔ ازبٛاْب إ٫ إٔ ايسضاغ١ اسباي١ٝ تتُٖٝع مبا ًٜٞ

اْط٬قٗا َنئ ربكنيل ايرتبٝني١ اإلغني١َٝ٬، باعتبنياضٙ ربككنيّا        -1
ٙ، ي٘ نٛابط٘، َٚٓٗذ٘، ٚأغنيًٛب٘ يف َعازبني١   َػتك٬ّ عٔ غري

املؿنينيه٬ت ايبشجٝنيني١، ٚينيني٘ ْظطتنيني٘ ايرتبٜٛنيني١ اشباقنيني١ إىل املنينيطأ٠ 
 املػ١ًُ، ٚع٬قتٗا بازبٓؼ اٯخط.

ًٖٔشنينيني١ يٛدنينينيٛز ايفتٝنينينيات  اإبطاظٖنينيني -2 يًشادنينيني١ ا٫دتُاعٝنينيني١ امُل
املتدككات يف اجملاٍ ايكشٞ، باعتبنياضٙ فطننيّا َنئ فنيطٚ      

 عًل بايكش١ ايتٓاغ١ًٝ يًٓػا٤.ايهفا١ٜ، ٫ غُٝا فُٝا ٜت

يًذاْب ايتاضؽبٞ َٔ اجملاٍ ايطنييب; إلبنيطاظ طبٝعني١ ايٓظنياّ      اتٓاٚهل -3
اإلزاضٟ اإلغ٬َٞ يف ننيبط املُاضغني١ ايطبٝني١ املٝساْٝني١ يف عُنيٌ      
املػتؿفٝات اإلغ١َٝ٬، ٫ غُٝا فُٝنيا ٜتعًنيل بٓظنياّ ايفكنيٌ بنيني      

 ازبٓػني.

نًٝات عساز ايفتٝات يف ملٛنٛ  إعاز٠ ايٓظط يف بطاَر إ اإثاضتٗ -4
 ايتسضٜب. ايطب، َٔ سٝح ايتدككات، ٚايعَٔ، َٚٝسإ
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 تبريخ املرأة انطبي وتطىري
متٌٝ ايفتٝات بطبعٗٔ إىل املٝسإ ايطيب; ملنيا فٝني٘ َنئ اشبسَني١     
اإلْػنينيا١ْٝ ٚا٫دتُاعٝنيني١، اينينييت تًتكنينيل بكنينيٛض٠ َباؾنينيط٠ مبٗنينياَٗٔ 

خاقني١ ٚإٔ   (1)ايطبٝع١ٝ يف اشبسَني١ ا٭غنيط١ٜ، ٚايطعاٜني١ ايٛايسٜني١،    
قنينيسضاتٗٔ ايفططٜنيني١ عًنيني٢ َٛادٗنيني١ اٯ٫ّ ٚاإلقنينيابات يف غاٜنيني١    

 مما ُٜ٪ًٖٗٔ هلصا املٝسإ بكٛض٠ نبري٠. (2)ايتفٛم،

ٚضغِ تفنيٛم ٖنيصٙ ايطبٝعني١ ايفططٜني١ يف نٝنيإ اإلْنياخ فنيإٕ        
أخباضٖٔ يف َٝسإ ايتاضٜذ ايطيب تهاز تهنيٕٛ صبٗٛيني١، خاقني١ إشا    

يف غا١ٜ ايٓسض٠، ست٢ يف ُشنط املتفٛقٕٛ; بٌ إٕ ٚقفٗٔ بايطب نإ 
، فكس غًنيب عًنيٝٗٔ ٚقنيف ايتُنيطٜض، يف ايٛقنيت      ظَٔ ايٓيب 

بايطب إشا ننيإ   -يف شيو ايعَٔ  -ايصٟ نإ ُٜٛقف فٝ٘ ايطدٌ 
                              

ادباٙ ط٬ب ٚطنيايبات َعنياٖنيس ايتُنيطٜنيض ايجا١ْٜٛ "خإ ، ضبُنيس محنيع٠ . -أ ْظط :( ا1)
 .125 –123م ."عبٛ ١َٓٗ ايتُطٜض يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

اطل ٍٓ املاايطُٛسات امل١ٝٓٗ يس٣ أطف ".  عػريٟ، عبس اينيطمحٔ ضبُس -ب             
 . 148. م "ايطٜف١ٝ ٚاسبهط١ٜ يف اجملتُع ايػعٛزٟ

 .159، م  25 ايعكاز ، عباؽ ضبُٛز . اجملُٛع١ ايها١ًَ . ز -اْظط : أ (2)
اٚف نيملدا "عإ . نيٕ املؿاعبس اشبنيايل ، أمحس ضبُس ٚعٜٛس غنيًط -ب              

س٣ تأثطٖا نيكني ايهنيٜٛتٝني َٚنيطاٖنيا٥ع١ يس٣ ا٭طفاٍ ٚاملنيايؿ
 .327-326. م"نيطاقٞنيعنينيسٚإ ايعباي
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ٌٗ ايعا٬َت يف املػتؿفٝات  َاٖطّا ب٘، عاضفّا بأقٛي٘;  ٚهلصا نإ ن
اإلغ١َٝ٬ ايكسمي١ َنيا بنيني قابًني١، أٚ ممطنني١، أٚ خازَني١، زٕٚ إٔ      

 (1)بٝٓٗٔ طبٝبات. ٜهٕٛ

ٚمما ٜؿري إىل ٖصا املع٢ٓ أٜهّا قٍٛ ايػٝس٠ عا٥ؿ١ ضننيٞ اهلل  
                              

 . 81ابٔ أبٞ أقٝبع١ . عٕٝٛ ا٭ْبا٤ يف طبكات ا٭طبا٤ . م  -( اْظط : أ1)

 . 35 – 34ابٔ دًذٌ . طبكات ا٭طبا٤ ٚاسبهُا٤ . م  -ب              

     16  – 15. تنياضٜذ ايبُٝنياضغنيتاْنيات يف اإلغ٬ّ .  م  ، أمحس عٝػ٢  -دني              
ٚ 63 - 65 ٚ 159 –  168 ٚ 182 - 183ٚ 190 ٚ 193 - 197 
ٚ 216 - 223 ٚ287 . 

 . 47، م  3نشاي١ ، عُط ضنا . املطأ٠ يف ايكسِٜ ٚاسبسٜح . ز -ز               

َطاز ، إبطاٖنيِٝ . حبنيٛخ يف تنياضٜذ ايطب ٚايكنيٝسي١ عنيٓنينيس ايعنينيطب.   -نيٖ                  
 . 588 – 560م 

ٖٚاز ايطب عٓس املػنيًُني ٚايعطب  -ٚ                   ايػعٝس ، عبنيس اهلل عبس اينيطظام . َٔ ض
 .117 -25يف ايكطٕ ا٭ٍٚ اهلذطٟ ٚيف ا٭ضزٕ ٚفًػطني . م 

املٓؿنيآت ايطبٝني١ يف اسبنيطَني ايؿنيطٜفني     "اينينيطٚقٞ ، عنياٜنيض خعاّ .  -ظ               
 .21 - 20. م "زضاغ١ تاضؽب١ٝ ٚثا٥ك١ٝ -خ٬ٍ ايعٗس ايعجُاْٞ

او اسبنيسٜح ايٓبٟٛ . فْٚػنيٓو ، أ . ٟ . ٚآخطٕٚ . املعذِ املفٗطؽ ٭ي -ح                 
 . 531 – 530 ، م 3 ز

 . 188 ، م16زٜٛضاْت ، ٍٚ . قك١ اسبهاض٠ . ز -طني              

 . 461 ٚ 16 بايٓجٝا، آغبٌ دٓجايح . تاضٜذ ايفهط ا٭ْسيػٞ . م -ٟ              
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ٚمل "يف َط  َٛت٘ سٝنيح قاينيت :    عٓٗا يف تٛيِّٝٗا خس١َ ايٓيب 
تكٍٛ ٖصا ضغِ أْٗا ؾنياضنت يف خسَني١    (1)،"أَطِّ  أسسّا قبً٘...

ٚنإ هلا َعطف١ دٝس٠ مبػا٥نيٌ َٔ طنيبِّ   (2)ازبطس٢ يف غع٠ٚ أسس،
مما ٜسٍ ع٢ً إٔ املػأي١ ايتاضؽب١ٝ ٫ تتعنيس٣ يف ازبًُني١    (3) : ظَاْٗا

سس ايتُطٜض، ايصٟ ُٜشػٓ٘ أنجط ايٓػا٤ بايفطط٠ زٕٚ نبري تعًنيِٝ;  
فإٕ ايتُطٜض عٌُ إْػاْٞ قسِٜ، ٜكّٛ ب٘ ايطدنياٍ ٚايٓػنيا٤ عًني٢    
سس  غٛا٤، زٕٚ اسباد١ إىل نجري تعًِٝ ٚتسضٜب; ٚمما ٜ٪نِّس شيو إٔ 

تُطٜض نإ يف ايكطٕ ايػابع عؿط املني٬ٝزٟ،  أٍٚ تعًِٝ ضمسٞ يً
 (4)ّ.1836ٚأٍٚ َسضغ١ متطٜض يًٓػا٤ يف أملاْٝا قاَت يف عاّ 

ٚأَا املطأ٠ ايطبٝب١ فكس تأٖخط ٚدٛزٖنيا يف أَطٜهنيا ستني٢ عنياّ     
فكنينيس اقتكنينيطت  (6)ّ،1859ٚيف بطٜطاْٝنينيا ستنيني٢ عنينياّ  (5)ّ،1844

                              
 . . )إغٓازٙ قشٝح( 68 – 67، م  18 ملػٓس . ز( أمحس . ا1)
 . 1444 – 1443 ، م 3 ( ، ز1811( اْظط : َػًِ . قشٝح َػًِ . ضقِ )2)
 . 28، م  1 : ايصٖيب . تصنط٠ اسبفاو . ز ( اْظط3)
 . 1215، م  3 ( ق٬ٚاتٞ ، ٜاغني . املٛغٛع١ ايعطب١ٝ املٝػط٠ ٚاملٛغع١ . ز4)
عٌُ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف اجملاٍ ايكشٞ َٚٛقف ا٭ٚغا  ".  ( ايٝش٢ٝ ، فٗس عبس ايطمح5ٔ)

  . 415 ، م 6 . ز "ايس١ٜٝٓ َٓ٘
 . 9، م 1 ( ؾٝداْٞ ، مسري . غذٌ ا٭ٜاّ . ز6)
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اٚيني١ َنئ   عًني٢ املعطفني١ املتس   -يف ايػنيابل   -خربات ايٓػا٤ ايطب١ٝ 
يف  -ٚأبًنيغ َنيا ناْنيت تكنيٌ إيٝني٘ املنيطأ٠        (1)عًّٛ ايطب ايؿعيب،

َٔ ايعًّٛ ايطب١ٝ : سني تٓتػب إىل أغط٠ طبٝني١، تتًكَّني٢    -ايػابل 
ٚهلنيصا   (2)فٝٗا املعطف١ ايع١ًُٝ عٔ ططٜل ضباضَٗا بكنيٛض٠ َباؾنيط٠;  

: أقبح َٔ ايٓازض اسبسٜح عٔ املطأ٠ ايطبٝب١ يف  ايٛنع ا٫دتُاعٞ
 (3)ْػاْٞ.ايتاضٜذ اإل

ٚايعذٝب إٔ ٖصا ايٛقف ٫ ٜعاٍ قا٥ُّا عًٝٗٔ ست٢ يف ٖصا 
                              

 –عٌُ املطأ٠ يف صبتُع اإلَاضات ايتكًٝسٟ "َٓكنيٛض ، ضبُنيس إبنينيطاٖٝنيِ .  -( اْظط : أ1)

 .145 – 144 . م "املٓظٛض اجملتُعٞ ايؿُٛيٞ ملفّٗٛ ايعٌُ

 .1222، م  3 . ز "ايطب"مسٝح ، إًَٝٞ غافاز .  -ب 

 ( اْظط فكط٠ : ايفكٌ بني ازبٓػني يف املػتؿفٝات اإلغ١َٝ٬ ايكسمي١.2)

،  5نيط٠ ٚاملٛغنيعنينينينيني١ . ز نيٛع١ ايعطبٝني١ املٝػغق٬ٚاتٞ ، ٜاغني . املٛ -( اْظط : أ3)

 .2323 – 2321م

ٔ . املساضؽ يف بٝت املكسؽ يف ايعكنيطٜٔ ػًٌٝ سٟ ، عبس ازبسعبس املٗ -ب              

 .350 – 343م ،1. ززٚضٖا يف اسبطن١ ايفهط١ٜ –ا٭ٜنيٛبٞ ٚاملًُٛنٞ 

 .1210، م 3. ز "ايطب"مسٝح ، إًَٝٞ غافاز .  -دني             
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ايعكط، ايصٟ تػاٚت فٝ٘ فطم ايتعًِٝ ايطيب بني ازبٓػنيني، فُنيا   

ظايت ١َٓٗ ايتُطٜض ٖٞ ايغايب١ ع٢ً َٗاضاتٗٔ ايطبٝني١، َٚنيا ظاٍ   

بعٝنينيسّا عنينئ قنينيسضاتٗٔ    -يف ايغاينينيب  -َٝنينيسإ ايتفنينيٛم ايطنينييب   

ٚدنينيٛز ْػنيا٤ طبٝبنينيات يف مجٝنينيع  فعًنيني٢ اينيطغِ َنينئ   (1)ايؿدكني١ٝ; 

                              
ٟ ، أ١َُٝ ضبُس ٚعبس احملػٔ قاحل اسبٝسض . ايعٛاٌَ امل٪ثط يف اختٝاض سمح -( اْظط: أ1)

 . 6 – 5زضاغ١ َٝسا١ْٝ . م –يػعٛز١ٜ مل١ٓٗ ايتُطٜض ايفتا٠ ا
 . 27  – 26 ، م 3 نشاي١ ، عُط ضنا . املطأ٠ يف ايكسِٜ ٚاسبسٜح . ز -ب            
 . 101 ضؾٛإ ، سػني عبس اسبُٝس . عًِ ادتُا  املطأ٠ . م -دني            

ت ايتًٝفع١ْٜٝٛ قنيٛض٠ املطأ٠ يف اإلع٬ْا"عنياٜنينيـ ، ضبُنيس إبنينيطاٖٝنينيِ .  -ز
 . 169 . م "يف زٚي١ اإلَاضات

 .32– 31. م"متاٜع تٛوٝفات ايصنا٤ بني ايصنٛض ٚاإلْاخ". ؾهٛض، دًٌٝ -ٖني  
 –  ازبٓػ١ٜٛ يف نتب املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يف زٚي١ ايهٜٛت"، بػا١َ . ِاملػً -ٚ  

 . 165. م "زضاغ١ َكاض١ْ يفرتتٞ ايجُاْٝٓٝات ٚايتػعٝٓٝات
زضاغنينيني١ أغباب اْػشاب ايطايبات "إغنينينيني٬ّ ، مسٝنينينيط٠ إبطاٖنينينيِٝ .  -ظ              

 . 891 ٚ 868 - 865 ، م 2 . ز"ايػعٛزٜات به١ًٝ ايطب
 . 60. م  "املطأ٠ يف ايتدكل ايكعب"ايه٬ْٝٞ ، ْٗاز .  -ح            

              -  ٚ اعتٓنيا٤  ْعنيُنيني١ اهلل، ٖٝنيهٌ ٚإيٝنينياؽ ًَٝشني١ . َٛغٛع١ عًُا٤ ايطنيب 
 . 357 ٚ 319 - 318 ٚ 98 . م خام با٭طبا٤ ايعطب

 .280. م  "باب ا٭خباض"احملطض .  -ٟ            
ادباٖنيات ٚإسنينيكنينيا٤ات .  –ّ 1995ا٭َِ املتنيشس٠ . املطأ٠ يف ايعنينيامل  -ى            

 .126 ٚ 95- 94م
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إ٫ إٔ ٚقف املطأ٠ بايتفٛم  (1)،اجملتُعات املعاقط٠، بٓػب َتبا١ٜٓ

ايطيب ٜهاز ٜهٕٛ َعسَّٚا، فعٓنيس اسبنيسٜح عنئ ايعبكطٜني١ ٫ ُتنيصنط      

ٚعٓس اسبسٜح عٔ املتفٛقني يف ايطِّب َٔ أطبنيا٤ ايكنيطٕ    (2)ايطبٝب١،

ْتٝػٛضٟ، ٚيٝؼ ايعؿطٜٔ، مل ُٜصنط غ٣ٛ ايطبٝب١ اإلٜطاي١ٝ َاضٜا َٛ

شيو باعتباضٖا َتفٛق١ يف املٝسإ ايطيب، ٚإتا باعتباضٖنيا َتفٛقني١ يف   
                              

د١ َٛافك١ طًب١ نًٝات زض"ايعُنينينينياٜط٠ ، ضبُنيس سػٔ ٚغٗاّ ايػطابٞ .  -: أ ( اْظط1)
ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ يف ازباَعات اشباق١ با٭ضزٕ ع٢ً تػًِ املنيطأ٠ ا٭ضزْٝني١   

 . 96 . م "املتع١ًُ يًُٓاقب ايكٝاز١ٜ

٠ٖٛ ، عبس ايععٜع .  -ب   . 77 . م "اَطأ٠ ا٭َؼ ٚايّٝٛ يف تْٛؼ"د

 . 121 . م"املطأ٠ ازبعا٥ط١ٜ إىل أٜٔ ؟ "عٛاؾط١ٜ ، ايػعٝس .  -دني 

اإلزاض٠  -1948ّ -1897ّبٓنيا٤ ايسٚيني١ ايٝٗنيٛز١ٜ "شبنيايسٟ ، ٚيٝنيس . ا -ز 
 . 94 . م "ايعػهط١ٜ

أ٠ ق١ بني ايتعًِٝ ٚادباٖات عٌُ املنيط ٬ايع"ازبرب ، سك١ عبس ايطمحٔ .  -ٖني 
. "2007ّ - 1975ّٖني/1428 -ني1395ٖايػعٛز١ٜ خ٬ٍ ث٬ث١ عكٛز 

 .185 – 183، م 3ز

زضاغ١  –سػٕٛ عبكط١ٜ َٔ ايعامل ايعطبٞ "ٖاضٕٚ .  : اشبًنينيٝفنيني١ ، عُط ( اْظط2)
 .43. م"باٜٛغطاف١ٝ
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طأ٠ ني٬ز املني نييف عني  -ُا٤ نياظ ايعًني نيصا أدنيٚهل (1)ٟٛ;نيطبنيسإ ايتنياملٝ

 (2)تكسِٜ ا٭َٗنيط َنئ ا٭طبنيا٤ ستني٢ ٚإٕ ننيإ ضدني٬ّ،       -املطٜه١ 

 (3)ب١،يف املطأ٠ ايطبٝ -بكسض نإف -خاق١ ٚإٔ ايٓاؽ ايّٝٛ ٫ ٜجكٕٛ

ِٔ ايٓػا٤ ٚدٛز طبٝبات يف ٖصا ايعكط عٔ املٌٝ عبٛ ايطدٌ  فًِ ٜغ

ٚايطنا عٔ أزا٥نينيني٘ ايطيب بكنينينينيٛض٠ أنرب َنينئ أزا٤  (4)ايطبٝنينيب،

ٌٗ املطادعٕٛ َٔ املطن٢ ع٢ً ايٓػا٤ ايطبٝبات،  (5)ايطبٝبات; يصا ٜك

ٜٚهعف بايتايٞ ضنأٖ عٔ أزا٥ٗٔ َكاب١ً بأقطاْٗٔ َٔ ا٭طبنيا٤  

ٖٔ عنئ     (6)ض،ايصنٛ مما قٌَّ َٔ زضد١ اغتك٬يٝتٗٔ املٗٓٝني١، ٚأٖخنيطٖ

                              
 . 1051 ٚ 912 - 911 بٛش١ٜٓ ، ضبُس . َؿاٖري ايكطٕ ايعؿطٜٔ . م -( اْظط : أ1)

 . 149 ، م 2 ؾٝداْٞ ، مسري . غذٌ ا٭ٜاّ . ز -ب 
 . 199 ، م 3 . ز "َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب "( ايػٝس ، ضبُس عطا . 2)
 . 60 . م"املطأ٠ يف ايتدكل ايكعب"، ْٗاز .  ( ايه3ْٞ٬ٝ)
 . 297 – 296( اْظط : اشبٛيٞ ، ايبٗٞ . اإلغ٬ّ ٚقهاٜا املطأ٠ املعاقط٠ . م 4)
ضنا املطادعني عٔ َػت٣ٛ اشبس١َ يف "، غنيٓا٤ قنياحل ٚبسض ضبُس ايعٜس.  ( اْظط : بٛمحطا5)

 . 49 . م"١ٝزضاغ١ َٝساْ –َطانع ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ا٭ٚي١ٝ بسٚي١ ايهٜٛت 
ايطنا عٔ اشبس١َ ايكش١ٝ بسٚي١ "( اْظط : إبنيطاِٖٝ ، َعكني١َٛ أمحس ٚغنيامن غنيًطإ . 6)

 . 161 ٚ 129 - 125 . م"ايهٜٛت يس٣ نٌ َٔ ازبُٗٛض املػتفٝس ٚا٭طبا٤
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ٚضمبا نإ ٖنيصا ٖنيٛ ايػنيبب يف     (1)املٛاقع املطَٛق١ يف اهل١٦ٝ ايطب١ٝ،

 (2)تسْٞ ١َٓٗ ايطب يف ضٚغٝا، سني غًب عًٝٗا ايٓػا٤.

إىل داْنيب ضبسٚزٜني١    -ٚيعٌ ٖصا اإلخفنيام ايٓػنيا٥ٞ ايعنياّ    
دا٤ َنئ دٗني١ إعنيعاظ املنيطأ٠      -قسضاتٗٔ ايؿدك١ٝ يف ٖصا املٝسإ 

املػ١ًُ، ٚايرتفُّع بٗا عٔ ٖصٙ امل١ٓٗ ايكعب١ يف أزا٥ٗا، ٚاملطٖكني١ يف  
ٚاينييت تتعنياض  َنيع ؾنينينيطف ايكنيطاض يف املٓنيعٍ،        ،طبٝع١ َعاٚيتٗا

٫ غنيُٝا يف اجملتُعنيات    -فإٕ غايب ايٓنياؽ   (3)ٚسادات ا٭غط٠;
اق١ ٚنٝع١ ٚؾ -بكٛض٠ خاق١  -ٜطٕٚ إٔ ١َٓٗ املُطن١  -ايغ١ٝٓ 

٫ تًٝل باملطأ٠ ايؿطٜف١، ٚهلصا غًب عًني٢ امُلًتشكنيات بٗنيا يف ٖنيصا     
ايعكط ٚقف ايعنيٛظ ا٫قتكنيازٟ، ٚاسبادني١ إىل ايهػنيب، ٚضمبنيا      

                              
ا٫غتنيك٬ي١ٝ املٗنيني١ٝٓ يٮطنينينينيبا٤ ايعنينياًَني "( اْظط : ا٭محسٟ ، سٓإ عبس ايطسِٝ . 1)

 . 336 – 335 . م"زضاغ١ تطبٝك١ٝ –َس١ٜٓ ايطٜا  يف َػتؿفٝات 

 . 98 ( اْظط : ايػامل ، ظغًٛي١ . قٛض٠ املطأ٠ ايعطب١ٝ يف ايسضاَا املتًفع٠ . م2)

،  3 . ز"سهِ اينينيتنينيساٟٚ يف اإلغنينينينينينينينيني٬ّ"س . ُاحملُسٟ ، عًٞ ضب -( اْظط : أ3)
   . 614 – 613 م

عٌُ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف اجملنياٍ ايكشٞ  "محٔ . ايٝشني٢ٝ ، فٗس عبس ايط -ب             
 . 471 – 469 ، م 6 . ز"َٚٛقف ا٭ٚغا  ايس١ٜٝٓ َٓ٘
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ضنني بٗنيصا ايتدكنيل ٫غبفنيا  َعنيس٫تٗٔ ايسضاغني١ٝ، ٚينيٝؼ       
يًطغبنيني١ يف اَتٗنينيإ ايتُنينيطٜض، ٚشينينيو عًنيني٢ ا٭غًنينيب َنينئ ْتنينيا٥ر 

ت َنئ ايفتٝنيات; ٚهلنيصا    ايسضاغات ايع١ًُٝ، اييت اعتٓت بٗصٙ ايف٦ا
١َّ أعسازٖٔ، َع إٔ بعض  (1)نجريّا َا ٜتػٖطبٔ بعس ايتدطز، ضغِ ق

إؾطاى ايٓػنيا٤ يف ايٛونيا٥ف املٓاغنيب١    ":  خطط ايت١ُٝٓ تٓٗل ع٢ً

                              
زضاغ١  –طام نينياسبػٔ ، إسػنينينينيإ ٢َٓٚ ؾنينينينينينيابٛ . َؿه٬ت املُطن١ يف ايع -( اْظط : أ1)

 . 67 – 66 ٚ 55 ٚ 13 – 11 . م َٝسا١ْٝ
. ايعنينينيٛاَنينينينيٌ  س ٚعبس احملػنئ قاحل اسبنينيٝنينيسضمحنينينينيسٟ ، أَُٝنيني١ ضبُنيني -ب              

 5-3. م زضاغ١ َٝسا١ْٝ –اض ايفتا٠ ايػعٛز١ٜ مل١ٓٗ ايتُطٜض نينيط٠ يف اختٝثنينيامل٪
ٚ 31 ٚ 75-77 ٚ 81 ٚ 123 ٚ 167- 168 . 

ادباٖات طايبات َعٗس ايتُطٜض عبٛ زضاغ١ "نيطع١ ، سػني غامل ٚآخطإ . ؿاي -دني              
 167 - 163 ٚ 159  . م " نينينيُنينينيطٜنينينيض بنينيسٚينينينينيني١ قططربكنينيل ايت

ٚ179 - 180 . 
ايطننيا عٔ ايتدكل ايسضاغٞ "عنيٛاز ، أمحس أمحس ٚعبنيس اسبُنيٝس ضبُس عًٞ .  -ز              

 .557ٚ 539. م"ٚع٬قت٘ با٫غتعساز ا٫دتُاعٞ يس٣ طايبات ن١ًٝ ايتُطٜض
َهاْات ٚأزٚاض املُطنني ٚاملُطنات  "بنيس ايعنيعٜع عنيًٞ . اشبنينيعاعنيًنينينيني١ ، ع -ٖني              

 . 231 ٚ 214 . م "زضاغ١ يف عًِ ا٫دتُا  ايطيب –يف ايٓػل ايطيب 
َٔ  %50عنينينيٛاَنينيٌ ادتُاع١ٝ ٚإزاض١ٜ تتػبب بتػطب  "ا٭ْكنياضٟ ، أمحنيس .  -ٚ              

 . 14 . م "املُطنات بعس ا٫يتشام بايعٌُ 
اسبػنينينيٝين ، عنيا٥نينيؿنينيني١ . إعنينيساز ٚتُٓني١ٝ ايكٝنينينيازات اإلزاضٜنيني١ ايٓػنينينيا١ٝ٥ يف  -ظ              

 . 112 . م قطا  ايتعًِٝ ايعايٞ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
بنينيطاَنينينير تعنيني١ًُٝٝ دسٜس٠ قس ت٪زٟ إىل إٔ تكبح املًُه١  "احملنينينينينينينينيطض .  -ح             

 . 5 . م "تّٝا َٔ ْاس١ٝ ٦ٖٝات ايتُطٜض ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َهتف١ٝ شا
 . 146 – 145 مستؼ ، ضٚبطت . املطأ٠ ٚايعٌُ يف أَطٜها . م - 
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 (1).": ايتسضٜؼ ٚايطب َجٌ

ٚيكس ناْت َعاٚي١ املطأ٠ املػ١ًُ يًتُطٜض ا٫دتُاعٞ ايعاّ 
يطنينيٛاض٨ ا٫دتُاعٝنيني١ َطتبطنيني١ بفنينيرتات ا يف ظَنينئ ضغنينيٍٛ اهلل 

ايٓنياؽ ٚاملٗنئ أَنياّ     -عنياز٠   -اييت ٜتػا٣ٚ فٝٗنيا   (2)ٚايػٝاغ١ٝ،
ايظنيطٚف ايكنينياٖط٠، ٫ٚ ُٜفٗنيِ َنينئ ٖنيصا ايتكًٝنينيٌ َنئ أُٖٝنيني١ زٚض     

ست٢ ٚإٕ مل تطَم َُٗتٗا ملكاّ ؾطف  -املُطن١ يف ايفطٜل ايكشٞ 
( تكطٜبّا َٔ اشبنيسَات ايطبٝني١ ايٝنيّٛ تكنيسَٗا     %80فإٕ ) -ايطبٝب 

ًٖٔشني١ يفطٜنيل     (3)املُطن١، َُ َٚاظاٍ ا٭طبا٤ يف نٌ عكط يف سادني١ 
 (4)املُطنني ٚاملُطنات يٓذاح امل١ُٗ ايطب١ٝ، ٚمتاّ أزا٥ٗا.

                              
 . 253 ٖني . م1405 -ٖني 1400( ٚظاض٠ ايتدطٝط . خط١ ايت١ُٝٓ ايجايج١ 1)
( . 2727،  2726،  2724ايبدنياضٟ . قنيشنينيٝنيح ايبنيدنينياضٟ . ضقِ ) -( اْظط : أ2)

 .1056-1055 ، م 3 ز
،  3 (، ز1812،1811،1810،1809َػًِ . قشٝح َػًِ . ضقنيِ )  -ب             

 .1447-1442م
( محسٟ ، أ١َُٝ ضبُس ٚعبس احملػٔ قاحل اسبٝسض . ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اختٝنياض ايفتنيا٠   3)

 .  3 زضاغ١ َٝسا١ْٝ . م –ايػعٛز١ٜ مل١ٓٗ ايتُطٜض 
هاْات ٚأزٚاض املُطنني ٚاملُطنات َ"اشبنيعاعنيني١ً ، عبنيس ايععٜع عًٞ .  -( اْظط : أ4)

 . 203 . م "زضاغ١ يف عًِ ا٫دتُا  ايطيب –يف ايٓػل ايطيب 
ض٠ ايعٛاَنينيٌ  سقٝنينينينياؽ قنيني  "ٔ . ػتكنينيٞ ، عبنينيس ايعنيعٜنينينينيع عبنينيس احمل -ب             

ايسميٛغطاف١ٝ ٚننيغٛ  ايعٌُ يف ايتٓب٪ مبػنيت٣ٛ ا٫يتنيعاّ ايتٓظُٝنيٞ يف    
 . 46 . م"١املٓظُات ايكش١ٝ ايهٜٛتٝ
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 واقع اجملتمع انطبي احلديج
إٕ ايهابط ايؿطعٞ يف ايتكٛض اإلغ٬َٞ ٫ ٜعنيرت  عًني٢   

ٚإتنيا   -تطبٝبنيّا ننيإ أٚ متطٜهنيّا     -َبسأ ربٗكل ايفتٝات ايكشٞ 
َٔ دٗني١ ططٜكني١    ،٢ً ٚاقع اجملتُع ايطيب املعاقطا٫عرتا  ٖٓا ع

َٚٔ د١ٗ أغًٛب مماضغتٗٔ هلا; فكس غًب  ،إعساز ايفتٝات ي١ًُٓٗ
دنينيٛ  - بهنينيٌ تفكنيني٬ٝتٗا -عًنيني٢ ٚاقنينيع اسبٝنينيا٠ ايطبٝنيني١ املعاقنينيط٠ 

ٚفرت٠  (1) ،مبا ٜؿٌُ ظَٔ ايطًب ٚايتعًِٝ ،ا٫خت٬  بني ازبٓػني
اضغني١ املٗٓني١; حبٝنيح    ثِ ايٛاقع ايعًُٞ عٓنيس مم  ،ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ
َُعني  نيغني  ،شننيطّا ننيإ أٚ أْجني٢    -ؼبتاز ايؿنيدل   ازبّا أٚ نيٛا٤ ننيإ 

ِّ املكٖشات اسبسٜج١ -ازبّا نيَُتع : إىل إٔ ٜتذطز عٔ ننيجري َنئ    يف د
فُٝا ٜتعًل بايتذنياٚظات   ،ٚايهٛابط ايؿطع١ٝ ،ا٫يتعاَات اشبًك١ٝ

سٟ، ٚا٫ستهاى ازبػ ،ايػًٛن١ٝ غري ايهطٚض١ٜ : ناشب٠ًٛ املُٓٛع١
حبٝح ؼبتنياز ايٓنيادح يف ٖنيصا     ،ٚنؿف ا٭دػاز ،َٚؼِّ ايعٛضات

إٔ ٜهٕٛ قازضّا ع٢ً ايتذطز  -قبٌ إٔ ٜهٕٛ ساشقّا مبٗٓت٘  -املٝسإ 

                              
بعض َعاٖس ايتُطٜض ٫ ُٜكبٌ عًٝٗا إ٫ ايفتٝات ، فتظٗط يف ايٛاقع ٚنأْٗا َعاٖس  (1)

 غري طبتًط١.
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ع٢ً ا٭قٌ يف ظَٔ أزا٤ ٚوٝفت٘ امل١ٝٓٗ;  ،ايهاٌَ عٔ ٖٜٛت٘ ازبٓػ١ٝ
 ،فنيٛاضم ازبنيٓؼ   -ٚينيٛ بكنيٛض٠ َ٪قتني١     -حبٝح تٓعنيسّ يف سػِّني٘   

شننيٛضّا   -حبٝح ٜٖتشس ازبُٝنيع   ،ٝا٤ ا٭بسإٚس ،ٚأغباب ايتذاشب
يف َجٌ ٖصٙ ايظنيطٚف   -ٜٚعذع  ،يف غًٛى دٓػٞ ٚاسس -ٚإْاثّا 
إٔ  -فه٬ّ عٔ ايفتا٠  -ايطدٌ ايطبٝب َُٗا نإ ساظَّا  -امل١ٝٓٗ 

ِّ ٖصٙ اشبربات املؿ١ٓٝ أٚ بعهنيٗا يف ونيطٚف ايٓظنياّ     ٜٓفو عٔ د
ايفطٚم ازبٓػ١ٝ، ب -يف ايغايب -ايصٟ ٫ ٜعرتف ،ايكشٞ اسبسٜح

 (1)ٚاٯزاب اشبًك١ٝ.

                              
 . 222 – 221 ، م 13 ابٔ إبطاِٖٝ . فتا٣ٚ ابٔ إبطاِٖٝ . ز -( اْظط : أ1)

 . صبُنينينيٛ  فتنينيا٣ٚ َٚكنينيا٫ت ابنئ باظ ، عنينيبس ايعنينيعٜنينيع عبنينيس اهلل -ب              
 . 431 – 430، م 9 َتٓٛع١ . ز

، أ١َُٝ ضبُس ٚعبس احملػٔ قاحل اسبٝسض. ايعٛاَنيٌ امل٪ثط٠ يف اختٝنياض  محسٟ -دني              
 . 84 – 83  ٚ 63 زضاغ١ َٝسا١ْٝ . م –ايفتا٠ ايػعٛز١ٜ مل١ٓٗ ايتُطٜض 

 . 190 ايباض ، ضبُس عًٞ. ٌٖ ٖٓنياى طب ْبٟٛ . م -ز              
. " نيُنيطأ٠ ٚاملنينينينيطأ٠ يًطدنيًٌساٚا٠ اينيطدٌ ينيَ "ايبنياض ، ضبنيُنيس عنيًنيٞ . -ٖني              

 . 206 – 204 ، م 3 ز
نٛابط نؿف ايعٛض٠ أثٓا٤ ايعًُٝات "بنينياخنيطنيُنينيني١ ، ضبُس عنيابس .  -ٚ              

 . 66 – 63 . م"ازبطاس١ٝ بني ايٛاقع ٚاملطًٛب
ادباٖات املطأ٠ ايعا١ًَ يف قطا  اشبسَات "اسبُٝس .  ٣ٛ عبسًاشبطنيٝب ، غ -ظ              

 . 167 . م "ايطب١ٝ عبٛ بعض ايكهاٜا املتك١ً بعًُٗا
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ٚقس ثبت ٚاقعّٝا إٔ املٝسإ ايطيب يف تاضؽب٘ اسبسٜح نإ ْكط١ 
ايتشٍٛ يف اعبطاف ايفتا٠ املػ١ًُ، ٚاظبطاف نجري َٔ ايفتٝات خاضز 
آزاب ايعازات ٚايتكايٝس اإلغ١َٝ٬، َٚنيا ظاٍ ستني٢ ايٝنيّٛ ٚغني١ًٝ     

ت شضٜع١ اسباد١ إىل نجري َٔ زعا٠ ا٫خت٬  ي٬ْف٬ت اشبًكٞ، ذب
ايعٓكط ايٓػا٥ٞ، ٚتكنيبح ايكهني١ٝ يف غاٜني١ اشبطنيٛض٠ إشا ُعًنيِ إٔ      

بكنيٛض٠   -غايب ايفتٝات املًتشكات يف ٖصٙ ا٭ٜاّ مب١ٓٗ ايتُطٜض 
 (1) َٔ ايعاظبات زٕٚ غٔ ايعؿطٜٔ. -خاق١ 

ِ نيضغني  –يب نيات ايطنيٝنيل ايفتنيكنيع إىل ربني١ اجملتُنيادنيإٕ س
ايؿنيطعٞ اينيصٟ ؼبنيطِّّ ننيٌ قنيٛض      تتٗا٣ٚ أَاّ ايهنيابط   -أُٖٝت٘ 

                              
زضاغنيني١  –اسبػٔ ، إسػإ َٚني٢ٓ ؾنيابٛ . َؿنيه٬ت املنيُطن١ ايعطاقني١ٝ  -( اْظط : أ1)

 . 21 ٚ 11 َٝسا١ْٝ . م
. ايعٛاَنيٌ املني٪ثط٠ يف    ضمحسٟ ، أ١َُٝ ضبُس ٚعبس احملػٔ قنياحل اسبٝنيس   -ب             

 59 ٚ 51 . م ١ َٝسا١ْٝنيزضاغ –اختٝاض ايفتا٠ ايػعٛز١ٜ مل١ٓٗ ايتُطٜض
ٚ71-72 . 

اشبنينيٛيٞ ، ضبُس . قنينيٛض٠ املنينيطأ٠ ايعنينينيطبني١ٝ يف ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ٚفٕٓٛ  -دني              
 .14–13 . م قهاٜا ٚتٛدٗات –ايتعبري 

ادباٖنيات املنيطأ٠ ايعاًَني١ يف قطنيا      "سبُٝنيس .  اشبطنينينيٝب ، غ٣ًٛ عبنيس ا  -ز             
 142 -141 . م "١ً بعًُٗانيات ايطب١ٝ عبٛ بعض ايكهاٜا املتكنيسَنياشب
ٚ 169 ٚ 181 . 

 . 82 مستؼ ، ضٚبطت . املطأ٠ ٚايعٌُ يف أَطٜها . م -ٖني             
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ايتفُّت اشبًكٞ، فإٕ عًِ ايطب َٔ َػتشبات ايؿطٜع١، ٫ٚ ٜعسٚ 
فنيط    -بايٓػب١ يًكازضٜٔ عًٝني٘ َنئ ايطدنياٍ ٚايٓػنيا٤      -سهُ٘ 

ايهفا١ٜ يف أؾس اسبا٫ت، َٚٔ املعًّٛ إٔ تطى احملطّ أٚىل َٔ فعٌ 
اهلل  املٓسٚب، ف٬ ٜكح إٔ ُتٗسض يف غبًٝ٘ فطٚ  ايعني اييت نَّف

بٗا عبازٙ; فإٕ ايفط  َكٖسّ ع٢ً ايٓفٌ، ٚفط  ايعني َكٖسّ ع٢ً 
فط  ايهفا١ٜ، ٚايٛادب ٫ ٜرتى إ٫ يٛادب َجً٘، فإشا تعاضنا : 
ُقسِّّ اٯنس َُٓٗا; حبٝح ُٜطاعني٢ يف شينيو زفنيع أعظنيِ املفػنيستني،      
ٚاضتهاب أخف ايهطضٜٔ، ٜٚهٕٛ ا٫عتٓا٤ بسفع املفػس٠ أنرب َنئ  

املكًش١، ٚهلصا َا أيعّ ايٓػا٤ بٗصا ايفط  ايهفا٥ٞ ا٫عتٓا٤ جبًب 
ٚينيٝؼ ينيٝهٔ    (1)إ٫ يٝهفٞ بعهٗٔ بعهّا، ٜٚػرت بعهٗٔ بعهنيّا، 

                              
.  هاّ ايفطع١ٝابٔ ايًشاّ . ايكٛاعس ٚايفٛا٥س ا٭قٛي١ٝ َٚا ٜتعًل بٗا َٔ ا٭س -: أ ( اْظط1)

 .156م
 . 203 ، م 1 ايعضنؿٞ . املٓجٛض يف ايكٛاعس . ز -ب              

 . 100 - 99ابٔ ظبِٝ . ا٭ؾباٙ ٚايٓظا٥ط . م  -دني 
 . 190. م  ايػٝٛطٞ. ا٭ؾباٙ ٚايٓظا٥ط -ز  
 . 282 – 280 ، م 1 ايفازاْٞ . ايفٛا٥س ازب١ٝٓ . ز -ٖني 
 . 184 . مغادكًٞ ظاز٠ . تطتٝب ايعًّٛ  -ٚ  
 –ّ ايعٛض٠ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ اإزضٜنينيؼ ، عبس ايفتنينينياح ضبُنينينينيٛز . أسنينيهنينيني -ظ  

 . 822 ، م 2 . ز حبح َكاضٕ
 . 194 ايباض ، ضبُس عًٞ . ٌٖ ٖٓاى طب ْبٟٛ . م -ح              

بشنينيٛخ ايسٜٚنينيـ ، أمحنينيس عبنيس اينيطظام . فتنينيا٣ٚ ايًنينيذٓنيني١ ايسا١ُ٥ يً -               
 . 181 – 178 ، م 12 . ز ايعًُٝني١ ٚاإلفتا٤

.  ، عبس ايٛاسس . ايكٛاعس ايفك١ٝٗ َٔ خ٬ٍ نتاب املغين ٫بٔ قسا١َ اإلزضٜػٞ -ٟ              
 . 480 ٚ 474 - 473 م
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َط١ٖٝ ادتُاع١ٝ تٖتذط بٗا ايؿطنات ايطب١ٝ، فتٗسض يف غبٌٝ ايهػب 
املازٟ نطاَتٗٔ بنيأعني ٚأٜنيسٟ ايطدنياٍ املطنني٢; سنيني ٜتٓنيٖسضٕٚ       

ٖٔ، ٚضمبا ٚقٌ ا٭َط   (1)إىل سسِّ ايتشطف ازبٓػنيٞ; ٜٚػتُتعٕٛ بٗ
ٚهلصا نجريّا َا تػتغٌ بعض امل٪غػات ايطب١ٝ مجاٍ ايفتا٠ ايعاًَني١،  
ٚسػٔ تأْكٗا : زبصب ايعبا٥ٔ، ٚتٛدِّ٘ ايعا٬َت إىل ايتدفف َٔ 

مما زفنيع بعنيض ازبٗنيات ايكنيش١ٝ      (2)اسبذاب، ٫ٚ غُٝا ايٓكاب،
نبط ٖصا  املػ٪ٚي١، يف إسس٣ ايسٍٚ ايعطب١ٝ احملافظ١ إىل ايػعٞ يف

ا٭َط، بتٛدٝ٘ ايعا٬َت عبٛ ايًباؽ املٓهبط، ايػاتط يًعٛض٠، َنيع  
 ٖل نيس ْنيصا فكنيٚهل (3)ٛض ايٓفاش٠،نيطني١ْٛ، ٚايعنينيباو املًنيٓٗب ا٭قنيدب

                              
 . 21 ؾانط ، ضبُٛز . املطأ٠ املعاقط٠ . م -( اْظط : أ1)

ٝفات ٚاملُنينيطننينيات يف ايؿنينيعط املعنيُنينيط ، عنينيبنيس ايطمحٔ . املهنينيني -ب      
 . 30 ٚ 16 املعاقط . م

عٌُ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف اجملنياٍ ايكشٞ "ايٝنيشني٢ٝ ، فٗنيس عبس ايطمحٔ .  -دني              
 . 462 ، م 6. ز "َٚٛقف ا٭ٚغا  ايس١ٜٝٓ َٓ٘

 . 435 ، م6 املطدع ايػابل . ز -( اْظط : أ2)
 . 130 ٖني . م1420احملطض . قطٛف ؾعبإ  -ب 
 . 122 ٖني . م1423احملطض . قطٛف شٚ ايكعس٠  -دني 

نياٍ ايكشٞ نيٌ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف اجملنيعُ"ايٝش٢ٝ ، فٗس عبس ايطمحٔ .   -: أ ( اْظط3)
 . 459 – 454 ، م 6. ز "َٚٛقف ا٭ٚغا  ايس١ٜٝٓ َٓ٘

 . 16 ٖني . م1422احملطض . قطٛف ضبٝع ا٭ٍٚ  -ب  
 . 15 ٖني . م1422خط٠ احملطض . قطٛف مجاز٣ اٯ -دني  

 . 117 – 116 ٖني . م1427احملطض . قطٛف ؾعبإ  -ز   
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عًني٢ إٔ قٝنياّ املُطننيات عًني٢      -يف ايكنيسِٜ ٚاسبنيسٜح   -ايعًُا٤
اٍ ٫ ٜكح إ٫ َٔ شات ضبطّ، أٚ َٔ اَنيطأ٠ ننيبري٠ ٫ فتٓني١    نينيايطد
أٚ َٔ غريُٖا يف غري خًني٠ٛ ٚزٕٚ َػنياؽ، ننئُ سنيسٚز      َٓٗا،

 (1)ايهطٚض٠ ايؿطع١ٝ اييت ُتكسض بكسضٖا، ٚتعٍٚ بعٚاهلا.
                              

 . 341 ، م 4 ابٔ أبٞ ؾٝب١ . املكٓف . ز  -( اْظط : أ1)

 . 360 ، م 7 ايطٝيب . ؾطح ايطٝيب ع٢ً َؿها٠ املكابٝح . ز -ب             

 . 204  - 203 ، م 6 عٝا  . إنُاٍ املعًِ بفٛا٥س َػًِ . ز -دني             

،  5ٚ ز  451 - 450 ، م 1ابنئ بطاٍ . ؾنيطح قشٝح ايبداضٟ . ز  -ز              
 . 395 – 394 ، م 9 ز ٚ 80م

 . 206 – 105 ، م 4 ابٔ اسباز . املسخٌ . ز -ٖني              

 . 34 ، م 12 ابٔ سذط . فتح ايباضٟ بؿطح قشٝح ايبداضٟ . ز -ٚ              

ابنينئ بنينياظ ، عنينيبس ايعنينينيعٜع عبنينينيس اهلل . صبُٛ  فتنينينينيا٣ٚ َٚكا٫ت  -ظ              
 . 429  - 425، م 9 َتٓٛع١ . ز

 . 189 ايعضقا٤ ، أمحس ضبُس . ؾطح ايكٛاعس ايفك١ٝٗ . م -ح             

١ نينيُنينينيا٣ٚ ايًذنينيٓنيني١ ايسا٥نينيايسٜٚنيـ ، أمحس عبس اينيطظام . فت -              
،  26 ز ٚ 430ٚ 418 ، م 24 . ز ا٤نيني١ٝ ٚاإلفتنيعًُٛخ اينيشنييًب

 . 345 – 344 م

ا٤ ني١ٝ ٚاإلفتنيٛخ ايعًُني١ يًبشني١ٓ ايسا٥ُنينيا٣ٚ ايًذنينئَ فت" احملطض.  -ٟ             
 . 98 . م"(5ايعسز )



- 51 - 
 

 انفصم بني اجلىسني يف املستشفيبث اإلسالميت انقدميت

ٌٖ املػًُٕٛ عرب تنياضؽبِٗ ايطنييب املسٜنيس، َٓنيص اينيعَٔ       يكس س

ايطنييب،  ا٭ٍٚ َؿه١ً ا٫خت٬  بني ازبٓػني ٚغنيًبٝات٘ يف املٝنيسإ   

ٚشيو َٔ خ٬ٍ ععٍ َػتؿفٝات ايٓػا٤ عٔ َػتؿفٝات ايطدنياٍ  

بكنينيٛض٠ ناًَنيني١، مبنينيا يف شينينيو : ضعاٜنيني١ ايٝتنينيا٢َ، ٚزٚض اسبهنينيا١ْ،  

ٌْ زاض بفطٜل  ٬َٚد٧ اجملصٚبني، َٚعاقٌ املدتًني، حبٝح تػتكٌ ن

َتهاَنينيٌ يًتُنينيطٜض ٚاشبنينيسَات ٚايٓظافنيني١، فٝٓكػنينيُٕٛ بنينيني ٖنينيصٙ 

٢ َنئ شينيو إ٫ ا٭طبنيا٤    املػتؿفٝات سػنيب ازبنيٓؼ، ٫ٚ ٜػنيتجٓ   

ايصنٛض; فكس ناْٛا ٜعازبٕٛ ايفطٜكني َٔ املطن٢ ٫ْعساّ ايطبٝبات 

٫  -يف شيو ايٛقت  -يف ٖصٙ املػتؿفٝات; ٚيهٕٛ إعساز ايطبٝب١ 

ٜتٓاغب َع نٛابط اسبٝا٠ اإلغ١َٝ٬; سٝح ذبتاز إسسأٖ يتتعًِ 

فٕٓٛ ايطب إىل ا٫خت٬  بايطداٍ، فكنيس ناْنيت املنيساضؽ ايطبٝني١     

َككٛض٠ عًني٢ ايطدنياٍ، َنئ املعًُنيني ٚايطني٬ب، حبٝنيح ٜنيطتبط        

ايطبٝب مبذُٛع١ َٔ ايط٬ب، يف املسضغ١ ايطب١ٝ، أٚ ايبُٝاضغتإ، 
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أٚ ازباَع، أٚ يف بٝت٘، ٜتًكَّٕٛ عٓ٘ ايعًِ، ٫ٚ ؼبطقٕٛ ع٢ً ٚدٛز 

ٜنيتعَُّٔ   -يف شينيو اينيعَٔ    -ٚإتا نإ بعض ايفتٝات  (1)ايطايب١،
                              

 . 673ايتًُػاْٞ . ربطٜر ايس٫٫ت ايػُع١ٝ . م  -( اْظط: أ1)
 . 140ضٚا٥ع سهاضتٓا . م  ايػباعٞ ، َكطف٢ . َٔ -ب             
 34ٚ  20 - 18عٝػني٢ ، أمحس . تاضٜذ ايبُٝاضغتاْات يف اإلغ٬ّ . م  -دني              

ٚ69 -  70  ٚ  78  ٚ87   ٚ101  ٚ105- 106  ٚ134  ٚ138 
ٚ144- 145  ٚ153- 156  ٚ198- 199. 

 . 123 . م غامل ، طبتاض . ايطب اإلغ٬َٞ بني ايعكٝس٠ ٚاإلبسا   -ز             
َنيطاز ، إبنينيطاٖنيِٝ . حبنيٛخ يف تنياضٜذ ايطب ٚايكنيٝسي١ عنيٓنيس ايعنينيطب .  -ٖني               

 . 247 – 240م
 –أمحنيس ، أمحنيس عبس اينيطظام . اسبهاض٠ اإلغني١َٝ٬ يف ايعكٛض ايٛغط٢  -ٚ             

 . 181 – 180 ٚ 178 ٚ 173 ايعًّٛ ايعك١ًٝ . م
 . 278 – 277 ، م 1 ، ْادٞ . تاضٜذ عًُا٤ املػتٓكط١ٜ . زَعطٚف  -ظ             
ْظنيُ٘  –عػنيريٟ ، َنينيطٜنينيعٕ غنيعٝس . تعًٝنيِ ايطب يف ايؿطم اإلغ٬َٞ  -ح             

 . 64 – 49 َٚٓاٖذ٘ ست٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ. م
،  3. ز  " ّنييب يف اإلغ٬طاينيتنيعنيًنيٝنيِ اي"اينيبنيطٟ ، عبنيس ايًطنيٝنيف .  -             

 . 924 – 923م
.  "ايتدطٝط ايعُطاْٞ ملسٕ ا٭ْسيؼ اإلغ١َٝ٬"اسبُس ، ضبُنيس عبس اهلل .  -ٟ             

 . 160 ، م3ز 
ايطنينينيب ٚايتساٟٚ بني ْظط٠ اإلغني٬ّ   "ايٓتؿنينيني١ ، ضبُس عبس ازبنيٛاز .  -ى            

 . 56 – 54  . م "ٚمماضغ١ عًُا٤ املػًُني 
 . 1196 ، م 3. ز  "ايطب"مسٝح ، إًَٝٞ غافاز .  -ٍ            
يف ايؿنينيطم ا٭زْني٢ يف    ١غنينيػنينيات ايعًُٝنينيني  ٪املني "َٝؿنينيٛ ، فطاْػٛاظ .  -ّ            

 . 1275 -1274، م  3. ز  "ايكنينينيطٕٚ ايٛغط٢ 
 . 85 . م"ايبُٝاضغتاْات ٚا٭َٔ ايكشٞ يف ايرتاخ ايعطبٞ"زب١ٓ ايرتاخ .  -ٕ            
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َنئ ايطدنياٍ، أٚ ايكطٜبنيات َنئ ايٓػنيا٤،      ايطب عٔ ططٜل احملاضّ 

ا  نياظ ايعًُا٤ باإلمجني نينيٚهلصا ايهٝل ايكشٞ أد (1)،ٜتٛاضثٓ٘ تٛاضثّا

سنياٍ   -تنيٛيٞ ايطبٝنيب املٛثنيٛم     (2) -نُٔ ننيٛابط َتعنيسز٠    -

 ٚيٛ أٖز٣ شيو إىل نؿف عٛضتٗا ،ع٬ز املطأ٠ املػ١ًُ  -ايهطٚض٠ 
                              

 . 182 ، م 2 ايصٖيب ، غري أع٬ّ ايٓب٤٬ . ز -اْظط: أ (1)

 . 321 – 320 ايػًفٞ . َعذِ ايػفط . م -ب            

نيطمحٔ. اشبًٝر ايعنيطبٞ : ض٩ٜنينيني١ يف يس ا، عبس ايطسنيِٝ عنيب عبس اينيطسِٝ -دني            
َطس١ً َا قبنيٌ اينيبرتٍٚ .    –ايٛاقنينينيع ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكايف 

 . 86 م

 . 207 ايعهؼ ، إبطاِٖٝ عًٞ . ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ا٭ْسيؼ . م -ز             

 .203، م 3. ز"َساٚا٠ ايطدٌ يًُطأ٠ ٚاملطأ٠ يًطدٌ"ايباض ، ضبُس عًٞ .  -ٖني             

 . 1195 ، م 3. ز  "ايطب  "مسٝح ، إًَٝٞ غافاز .  -ٚ             

 . 133 ، م 3احملتاز . ز ايؿطبٝين . َغين  -( اْظط: أ2)

َباضى ، قٝؼ ضبُس . ايتنينيساٟٚ ٚاملػني٪ٚينينيٝنيني١ ايطنينيب١ٝ يف ايؿنينينينيطٜع١    -ب            
 . 120 – 116اإلغ١َٝ٬ . م

قنيطاضات اجملُنيع ايفكٗنيٞ اإلغني٬َٞ مبهني١       "صبُع ايفكني٘ اإلغني٬َٞ .     -دني            
 . 327، م 1. ز"املهط١َ
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 ايػابل ٚقنيا٥ع  ٚقس ؾٗس ٚاقع ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ يف (1)،بكسض اسباد١

٫ ُتشك٢ َٔ ع٬ز ا٭طبا٤ يًٓػا٤ املطن٢ زٕٚ ْهري، فإٕ ا٭َنيط  

 ص ايعٗٛزنيع أخَ (3)،رينيني١ دبًب ايتٝػنيكنيٚاملؿ (2)،عنيإشا نام اتػ

                              
 . 117. م أمحس . ايٛض   -( اْظط : أ1)

 . 124 - 123املطٚظٟ . ايٛض  . م  -ب             
 . 288  ، م 1ابٔ ازبعضٟ . تاضٜذ ابٔ ازبعضٟ . ز  -دني             

 . 1505 ، م 3 ايطاظٟ . اسباٟٚ يف ايطب . ز -ز             
 . 13 ، م 5 ايبٗٛتٞ . نؿاف ايكٓا  عٔ َنت اإلقٓا  . ز -نيٖ             
 –٬َٞ غإزضٜنيؼ ، عبس ايفتاح ضبنيُنيٛز . أسهنينياّ ايعنينينيٛض٠ يف ايفكني٘ اإل -ٚ             

 . 345 ، م 1 حبح َكاضٕ. ز
 . 542 املدتاض ، ضبُس ضبُس. أسهاّ ازبطاس١ ايطب١ٝ . م -ظ             

غٛع١ اإلدنيُنينيا  يف ايفنينيكنيني٘ اإلغنيني٬َنيٞ . ٛأبنيٛ دنيٝنيب ، غعسٟ . َني -ح             
 . 817م ، 2 ز

اينيسٜٚنيـ ، أمحس عبس ايطظام . فتا٣ٚ ايًذني١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشنيٛخ ايعًُنيٝني١  -             
 . 420 ، م 24 ٚاإلفتا٤ . ز

طبٝنينيب ٚآزابنيني٘ يف املٓظنينيٛض   فكنيني٘ اي "ازببنينينيٛضٟ ، عبنينينيس اهلل ضبُنينينيس .    -ٟ
 . 48 – 47 . م"اإلغ٬َٞ

جٛغطافٝا ٚايػنيري٠  اإلْ –َصنطات أَري٠ عطب١ٝ  "أؾهٓاْٞ ، ظبٝس٠ عًٞ .  -ى
 . 140 . م "ايصات١ٝ 

 . 171 ( ايبٛضْٛ ، ضبُس قسٜكٞ . ايٛدٝع يف إٜهاح قٛاعس ايفك٘ ايه١ًٝ . م2)
 . 244 ، م 1 ( ايفازاْٞ . ايفٛا٥س ازب١ٝٓ . ز3)
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املٛاثٝنينيل ايغًٝظنيني١ عًنيني٢ ا٭طبنينيا٤ حبفنينيظ عنينيٛضات ايٓػنينيا٤، ٚغنينيرت ٚ

ٍٖٚ َا ُٜبسأ ب٘ َنيع طاينيب ايطنيب     (1)ايعٝٛب، ٚنتِ ا٭غطاض; فإٕ أ

ػًُني ا٭ٚا٥ٌ ٖٛ تٗصٜب ْفػ٘ باٯزاب ايؿطع١ٝ، ٚاملباز٨ عٓس امل

 (2)ا٭خ٬ق١ٝ.
 

 

 

 

 

 

 

                              
 . 56 ايبغسازٟ . ايطب َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ . م -( اْظط : أ1)

 . 55 ٚ  52 اإلغ٬ّ . م عٝػ٢ ، أمحس . تاضٜذ ايبُٝاضغتاْات يف -ب      
ْظُ٘ َٚٓاٖذ٘  –( اْظط : عػريٟ ، َطٜعٕ غعٝس . تعًِٝ ايطب يف املؿطم اإلغ٬َٞ 2)

 . 21 – 20 ست٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ. م
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 ختصص انفتبة يف صحت انىسبء انتىبسهيت
ٚأَا َا ٜتكٌ بكش١ املطأ٠ ايتٓاغني١ًٝ، فُٝنيا ٜتعًنيل باسبُنيٌ     

فنيطغِ اٖتُنياّ    (1)ٚاي٫ٛز٠ : فإْٗنيا َنئ أَٗنيات ايكنيٓا٥ع ايطبٝني١،     
فكنيس ناْنيت    (2)ٗصا ازباْب حبجّا َٚعطف١ ٚتأيٝفّا،ا٭طبا٤ املػًُني ب

املػ٪ٚي١ٝ املٝسا١ْٝ ملُاضغ١ ٖصا ايفٔ تٓشكط يف ايٓػنيا٤ ايكنياب٬ت،   
فٗٞ سطفني١   (3)نُا ٖٛ ٚاقع غايب اجملتُعات اإلْػا١ْٝ يف ايػابل،

                              

 . 432 ، م 1 ( ابٔ خًسٕٚ . تاضٜذ ابٔ خًسٕٚ . ز1)
عٓنينينينيس ايعنيطب . َنيطاز ، إبطاٖنيِٝ . حبٛخ يف تنينياضٜذ ايطنيب ٚايكٝنيسي١  -( اْظط: أ2)

 . 520 ٚ 510 ٚ 378 ٚ 314م

ايطب ٚايتساٟٚ بني ْظط٠ اإلغ٬ّ "ايٓتؿنينينينينيني١ ، ضبُس عبس ازبٛاز .  -ب   
 . 44 . م"ٚمماضغ١ عًُا٤ املػًُني

تطٛضات ايعًِ ايعطبٞ يف "، خٛإ ٚخنينيٛيٝٛ غاَػٛ.  فنينيريْٞ -دني    
 . 365، م 1 . ز "ا٭ْسيؼ

 . 765 ربطٜر ايس٫٫ت ايػُع١ٝ . م ايتًُػاْٞ . -( اْظط: أ3)

 . 636 ايصٖيب . َعذِ ؾٝٛر ايصٖيب . م -ب  

 . 295 ، م 3 ابٔ نجري . تفػري ايكطإٓ ايعظِٝ . ز -دني  

 . 323 ، م 3 ابٔ ايكانٞ . زض٠ اسبذاٍ يف أمسا٤ ايطداٍ . ز -ز  
 .474، م 2 نطٚظٜ٘ ، َٛضٜؼ ٚآخطٕٚ . تاضٜذ اسبهاضات ايعاّ . ز -ٖني  
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ٖٔ  (1)،َٔ سطف ايٓػا٤، املعطٚف١ ٚاملطتبط١ بٗٔ ٖٚٞ َٝسإ إبساعٗ
،ٖٔ ٛٗقٗ ٖٔ  (2)ٚتف ٜتًكني َٗاضات ٖصا ايفٔ عٔ ططٜل اشبرب٠ سٝح ن

اجملتُع١ٝ، أٚ عٔ ططٜنيل املنيساضؽ ايٓػنيا١ٝ٥ اشباقني١، اينييت ناْنيت       
َعطٚف١ عٓس املػًُني ٚعٓس غريِٖ َٓص ايكسِٜ ٚيف ا٭ظ١َٓ املتأخط٠ 

 (3)إىل عٗس قطٜب.

 ،ٚأَا ربكل ايطبٝب املػًِ يف َٝسإ طب ايٓػا٤ ٚاي٫ٛز٠
ايكاب١ً فًِ ٜهٔ َعطٚفّا يف ايتاضٜذ ١َُٗ عٌُ  -بايتايٞ  -ٚتٛيٝ٘ 

فكس نفنيت ايٓػنيا٤ بعهنيٗٔ بعهنيّا يف ٖنيصا املٝنيسإ        (4)اإلغ٬َٞ;
فإٕ ٚدٛز ايكاب١ً نإ نطٚضّٜا يف املػتؿف٢ اإلغ٬َٞ  (5)اشبام،

                              
 . 355م . . َعذِ يغ١ ايفكٗا٤ ، ضبُس ضٚاؽ ٚساَس قازم قٓٝيب ( اْظط: قًع٘ د1ٞ)
 . 701 ، م 3 ز ، ٚ 485 ، م 2( عًٞ ، ضبُس نطز . املصنطات . ز2)
 . 35 بسضإ ، إبطاِٖٝ ٚضبُس فاضؽ . َٛغٛع١ ايعًُا٤ ٚاملدرتعني . م -( اْظط : أ3)

 .294 . م عكط ضبُس عًٞ. تاضٜذ ايتعًِ يف  ، أمحس ععت عبس ايهطِٜ -ب 
َنيطغٞ ، ضبنيطٚؽ غٝس . ايفنيهط اإلغ٬َٞ ٚتنيطبٝنيني١ املنيطأ٠ يف ايكنينيطٕ  -دني 

 . 151 - 150 ايتاغع عؿط . م
 . 48 - 47 ، م 15 ظٜسإ ، دطدٞ . اجملُٛع١ ايها١ًَ . ز -ز 
 .  35 – 34 مستؼ ، ضٚبطت . املطأ٠ ٚايعٌُ يف أَطٜها . م -ٖني 

 . 193 . ٌٖ ٖٓاى طب ْبٟٛ . م ( ايباض ، ضبُس ع4ًٞ)
 . 701 ، م 3 ابٔ ازبعضٟ . تاضٜذ ابٔ ازبعضٟ . ز -( اْظط : أ5)

ا٭ْجٛغطافٝنيا   –َصننينيطات أَنينيري٠ عنينيطب١ٝ  "أؾهٓاْٞ ، ظبٝنيس٠ عنيًٞ .  -ب             
 . 136 . م "ٚايػري٠ ايصات١ٝ
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يتٛيٞ َٗاّ ٫ٚز٠ ايٓػا٤، ٚاغتكباٍ املٛيٛز، ٚإتا ناْت  (1)ايكسِٜ;
اسبنينيا٫ت سنينيسٚز تنينيسٗخٌ ايطبٝنينيب يف ٖنينيصا ايفنينئ تكتكنينيط عًنيني٢    
ٚهلنيصا   (2)املػتعك١ٝ، اييت ُتفكس فٝٗا املطأ٠ اسبه١ُٝ، أٚ تعذع عٓٗا;

زخٍٛ ايطدٌ َٝسإ طب ايٓػنيا٤   -عٓس بعض ايفكٗا٤ -٫ ٜكح 
ٚاي٫ٛز٠، ٚتٛيِّٝ٘ ١َُٗ ايكباي١، ٫ٚ ؼبل ي٘ تعُِّ فْٓٛني٘ ايطبٝني١ إشا   
ُٚدس يف ايٓػا٤ َا ٜهفنيٞ َنئ دٗني١ ايعنيسز ٚاملٗنياض٠ يًكٝنياّ بٗنيصٙ        

ٚإٕ نإ ٫ٚبس فٝكتكط زٚض ايطبٝنيب   (3)،ُات ايٓػ١ٜٛ اشباق١املٗ
ع٢ً قش١ اسباٌَ ٚازبنيٓني، ٚتهنيٕٛ َُٗني١ ايتٛيٝنيس قِكنيطّا عًني٢       

 ايكاب٬ت، إ٫ يف سا٫ت ايهطٚض٠.

ٚأَا يف ٖصا ايعكط، ٚضغِ ا٫ْفتاح ايعًُٞ يف املٝسإ ايطيب، 

                              
ني ايؿطٜفني خ٬ٍ ايعٗس املٓؿآت ايطب١ٝ يف اسبطَ"( اْظط : اينيطٚقٞ ، عنياٜض خعاّ . 1)

 . 21 - 20. م"زضاغ١ تاضؽب١ٝ ٚثا٥ك١ٝ –ايعجُاْٞ 
 . 24 ، م 9 ايبغٟٛ . ؾطح ايػ١ٓ . ز -( اْظط : أ2)

 . 178 ، م2 ايعطبؿطٟ . ايفا٥ل يف غطٜب اسبسٜح . ز -ب 
 . 175 ابٔ سبٝب . ايطب ايٓبٟٛ . م -دني 

بشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتنينينينيا٤ ، َٔ فتنيا٣ٚ ايًذني١ٓ ايسا١ُ٥ يً "احملنيطض .  -ز      
 . 96 - 95 .  م" (58ايعسز )

 ا٣ٚ ايًذني١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشٛخ ٚاإلفتا٤ . نيطظام . فتنيس عبس ايني( اْظط : ايسٜٚـ ، أمح3)
 . 418 - 417 ، م 24 ز
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ٝات ٚايتٛٗغع يف ايتشام ايفتٝات بهًٝات ايطب : فإٕ ربٗكل ايفت

ضغِ ايتشٗػٔ ايٝػري  -يف َٝنيسإ ايطب ايٓػنيا٥ٞ ٜهاز ٜهٕٛ ْازضّا 

ُٖت  -ايصٟ ططأ َ٪ٖخطّا يف ٖصا ايٛقت  فكس غًب عًٝ٘ ايطداٍ، ٚع

ايبًني٣ٛ اينييت مل تهنئ َعطٚفني١ عٓنيس       -َٔ دطا٤ شيو  -املػًُني 

غًفِٗ، مما زفع ايغٝٛضٜٔ إىل ايسع٠ٛ ٚاملٓازا٠ َنئ خني٬ٍ اجملنيايؼ    

ُٖعات ايفك١ٝٗ بهنيطٚض٠ اْتنيساب مجنيع َنئ ايفتٝنيات      ايع١ًُٝ، ٚاجمل

املػًُات يتعًِ ٖصا ايفٔ، ٚمتهٝٓٗٔ َٔ ايعُنيٌ يف ٖنيصا املٝنيسإ;    

ستنيني٢ ٜهفنينيني بنينيصيو أخنينيٛاتٗٔ َنينئ نؿنينيف ايعنينيٛضات، ٚاسبنينيطز  

تبك٢ ب٬  -َع قسقٗا ٚخًُٛقٗا  -إ٫ إٔ ٖصٙ ايسع٠ٛ  (1)اشبًكٞ،

ٞ امل٥٬ِ يتعُُّٗا ٖصا َع٢ٓ سكٝكٞ إشا مل ٜتٗٝأ يًفتا٠ املٓار اإلغ٬َ

ِٖ املٝسإ ا٫دتُاعٞ ايطاٖط يتطبٝكٗا يني٘، ٚمماضغنيتٗا    ايفٔ، َٚٔ ث

فإٕ ايؿطٜع١ ايػُش١ ٫ ت٢ٗٓ عٔ أَط َنيا ثنيِ تنيأَط بني٘ يف      (2)إٜاٙ;
                              

 . 361 ، م 9 ايؿٓكٝطٞ ، ضبُس ا٭َني . أنٛا٤ ايبٝإ . ز -( اْظط: أ1)
 .204، م 3 . ز"َساٚا٠ ايطدٌ يًُطأ٠ ٚاملطأ٠ يًطدٌ".  ايباض ، ضبُس عًٞ -ب            
 . 412 ، م 3 . ز"أخ٬قٝات ايطبٝب  "صبُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ .  -دني            

 . 79 ( أمحس ، أْٝؼ . ايٓػا٤ املػًُات ٚايتعًِٝ ايعايٞ . م2)
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فتُٓع ايفتا٠ َٔ ا٫خت٬  املؿني ٚذبصضٖا َٓ٘، ثِ  (1)ايٛقت ْفػ٘،

ات أخٛاتٗا إٔ تتعًِ ايطب يػس ساد -يف ايٛقت ْفػ٘  -تأَطٖا 

ِٖ تعٗز بني نيا٠ املػنيط ٫ ًٜٝل بايفتنيا٤ يف دٛ طبتًنئَ ايٓػ ٗا ني١ًُ، ثنُي

ملُاضغ١ عًُٗا يف َٝسإ طبتًط أٜهّا، بٌ ست٢ يٛ  -بعس ايتدٗطز  -

قٌٝ إْٗا تطتهب ٖصا اشبطنيأ ملكنيًش١ أخٛاتٗنيا، فتٓنيٛب عنيٓٗٔ يف      

 : فنيإٕ اإلٜجنياض يف ايُكنيَطب    اضتهاب احملظٛض; يتهفنيٝٗٔ ٖنيصا اسبنيطز   

فهٝف با٫غت٦جاض باحملظٛض؟ َٚٔ املعًّٛ ؾطعّا إٔ ايغا١ٜ  (2)َهطٚٙ،

إش ايٛغ١ًٝ يف اإلغ٬ّ " (3)اسبُٝس٠ ٫ بس هلا َٔ ايٛغ١ًٝ املؿطٚع١;

َٔ دٓؼ ايغا١ٜ، ٚايٛغ١ًٝ إىل اسب٬ٍ سني٬ٍ، ٚايغاٜني١ يف ايفعنيٌ    

 (4)."اإلغ٬َٞ ٫ تربض إخطاز ايٛغ١ًٝ عٔ ايٓػك١ٝ اإلغ١َٝ٬

 

                              
 . 68، م  2 ( ايػبهٞ . اإلبٗاز يف ؾطح املٓٗاز . ز1)
 . 152 ٚايٓظا٥ط . م ( ايػٝٛطٞ . ا٭ؾبا2ٙ)
 . 135 ، م 3 ( اْظط : ابٔ ايكِٝ . إع٬ّ املٛقعني عٔ ضب ايعاملني . ز3)
 . 43 . م"َفّٗٛ اإلبسا  يف ايٓػك١ٝ اإلغ١َٝ٬"( ضَعٟ ، عبس ايكازض ٖاؾِ . 4)



- 62 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 63 - 
 

 إعداد انفتبة نهعمم انطبي

اْط٬قّا َٔ تٛق١ٝ اجملُع ايفكٗٞ اإلغ٬َٞ يف زٚضت٘ ايطابع١ 
يٕٛ عٔ ٚإٔ ٜكّٛ املػ٪":  ٖني، اييت ْٖكت ع1416٢ًعؿط٠ يعاّ 

ايكش١ بتعسٌٜ ايػٝاغ١ ايكش١ٝ : فهطّا َٚٓٗذّا ٚتطبٝكّا، مبا ٜتفل 
، ٚإٔ ٜٛيٛا َع زٜٓٓا اإلغ٬َٞ اسبٓٝف، ٚقٛاعسٙ ا٭خ٬ق١ٝ ايػا١َٝ

عٓاٜتِٗ ايها١ًَ ينيسفع اسبنيطز عنئ املػنيًُني، ٚسفنيظ ننيطاَتِٗ،       
َٚٔ ٖصا املٓطًل فإٕ نابط ٖصا املٝسإ إٔ  (1)،"ٚقٝا١ْ أعطانِٗ

ٜػتكٌ تعًِٝ ايطب َٚٝازٜٔ مماضغت٘ اغتك٫ّ٬ تاَنيّا عًني٢ سػنيب    
ازبٓؼ، نُا نإ َعطٚفّا يف ايػابل َنئ تنياضٜذ املػنيًُني; حبٝنيح     

از بعهٗٔ بعهّا يف ٖصا ايفٔ، فإشا قاَت اسبادني١  ٜتٛىل ايٓػا٤ إعس
إىل عٓكط ايصنٛض يًتعًِٝ أٚ ايتنيسضٜب فٝهنيٕٛ شينيو عنئ ططٜنيل      
ايؿبهات ايتًٝفع١ْٜٝٛ، أٚ املباؾط٠ احملسٚز٠ نُٔ اسبذاب ايؿطعٞ 

ػًُني يف ايػنيابل،  عٓس ايهطٚض٠، نُا نإ ٜفعٌ بعض ا٭طبا٤ امل
 ٢ًٔ فنيات عنيٝنيب١ يًفتنينيازٜٔ ايطب ايع١ًُٝ بايٓػنيكط َٝنيٝح تكتحب

ايكباي١، ٚقنيش١ ايٓػنيا٤ ايتٓاغني١ًٝ، ٚؾني٤ٞ َنئ ؾني٪ٕٚ ا٭طفنياٍ        
نأقكني٢   -ايكش١ٝ، ُٜٚدتكط فٝ٘ ايعَٔ َا بنيني غنيٓتني أٚ ث٬ثني١    

                              
اجملُع ايفكٗٞ اإلغ٬َٞ . قطاضات اجملُع ايفكٗٞ اإلغ٬َٞ يطابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ ( 1)

 . 47 . م ٖني1416بع١ عؿط٠ ايسٚض٠ ايطا
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( ؾنينيٗطّا ملػنينياعسات 18-11َٚنينيا بنينيني ) ،يًُُطننينيات -تكنينيسٜط 
املُطنات، ٚأضبع غٓٛات يًُتدكِّكات، فٝسخًٔ َٔ أٍٚ ا٭َط 

تدنينيٖطدٔ ممطننينيات أٚ قنينياب٬ت أٚ  عًنيني٢ ايتدكنينيل َباؾنينيط٠، ٜٚ 
َتدكِّكات يف ؾ٪ٕٚ ايٓػنيا٤ أٚ ا٭طفنياٍ، فُٝاضغنئ َٗنيٓٗٔ يف     

نُا ٖٛ اسباٍ  -اجملتُع بكٛض٠ َباؾط٠ عٔ ططٜل تطاخٝل ضمس١ٝ 
زٕٚ سادنيني١ إىل املػتؿنينيفٝات إ٫ يف  -يف بعنينيض اينينيسٍٚ ا٭دٓبٝنيني١ 

(، ثنيِ ٜرتننئ   %5اسبا٫ت اشباق١ املػتعك١ٝ، اييت قس ٫ تتذاٚظ )
ٞ ايتدٗككات ايطب١ٝ يًطداٍ، عًني٢ ا٭قنيٌ يف ٖنيصٙ املطسًني١،     باق

ضٜجُا ٜهتٌُ ٜٚػتكٌ ْظاّ إعساز ايطبٝب١ يف ايتدككات ا٭خط٣ 
عٔ ايطداٍ، ٚأَا أعُاٍ ايتُطٜض ايعا١َ اييت ذبتاز إيٝٗنيا ايٓػنيا٤   
يف ا٭قػاّ ايطب١ٝ ا٭خط٣; فإٕ ايفتا٠ اييت أعست إعسازّا دٝنيسّا يف  

: ميهٓٗنيا   ٢ قنيسض َنئ أؾنيٗط ايتنيسضٜب    ٚسكًت عً ،أضبع غٓٛات
َػنياعس٠ ايطبٝنيب يف أٟ ربكنينيل طنييب مياضغنيني٘ يف أقػنياّ ايٓػنينيا٤     

ع٢ً مماضغ١ أعُاٍ ايكباي١  -يف ايٛقت ْفػ٘  -اشباق١، َع قسضتٗا 
ٚايتٛيٝس، ٚايطعا١ٜ ا٭ٚي١ٝ يٮطفاٍ، إىل داْب قسضتٗا ع٢ً ايكٝاّ 

ييت ٫ ٜتٛافط بهجري َٔ َٗاّ ايطبٝب ا٭ٚي١ٝ يف ايكط٣ ٚا٭ضٜاف، ا
فٝٗا ايطبٝب امل٪ٌٖ، فٗصا املكرتح املبس٥ٞ ٜطاعٞ سادنيات ايٓػنيا٤   
ايطب١ٝ يف اجملتُنيع، إىل داْنيب َطاعاتني٘ ملتطًبنيات ايفتنيا٠ َٚٗاَٗنيا       
ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭غط١ٜ، ٚٚوٝفتٗا ا٭ْج١ٜٛ اييت ٫ تػُح هلا خبٛ  
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(1)نٌ َٝسإ عًُٞ، ٫ٚ تعطٝٗا ايعَٔ ايهايف يًتعًِ ٚاملُاضغني١، 
 

                              
 . 222، م  13 ابٔ إبطاِٖٝ . فتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ ابٔ إبطاِٖٝ . ز -( اْظط : أ1)

،  1 ابٔ باظ ، عبنيس ايععٜع عنيبس اهلل . صبُنيٛ  فنيتا٣ٚ َٚنيكنيا٫ت َتٓنيٛعنيني١ . ز -ب              
 .433 -432ٚ 425، م9 ز ، 235ٚ -234 ، م 5 ز ، 427ٚ -418 م

 محسٟ ، أَُٝني١ ضبُس ٚعبس احملػٔ قاحل اسبٝسض. ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اختٝاض ايفتا٠  -دني              
 . 35 - 34 ٚ 24 -23 زضاغ١ َٝسا١ْٝ. م –ايػعٛز١ٜ مل١ٓٗ ايتُطٜض 

 . 307ايطأٟ اٯخط . م  –ايكاٟٚ ، ق٬ح . ايتططف ايسٜين  -ز              
ايعًنيّٛ   –. اسبهاض٠ اإلغ١َٝ٬ يف ايعكٛض ايٛغط٢  س ايطظامبأمحنيس ، أمحس ع -ٖني              

 .166 -165ايعك١ًٝ . م 
 . 34، م  4ٚ ز  66، م  1ؾٝداْٞ ، مسري . غذٌ ا٭ٜاّ . ز  -ٚ              
ٔ أبٛ بهط َٚٓري َطين ايعتٝيب .  -ظ                ٞ ، سػ اإلدطا٤ات ٚا٭ْظ١ُ يًرتاخٝل  "ايعٛيك

ٞ ٚا٭دٓيب يف زٍٚ اشبًٝر ايعطب١ٝٚايهٛابط املعتُس٠ يف ايتع ِ ايعايٞ ا٭ًٖ ًٝ"  .
 . 66م 

 .207 ني205م ، 3ز ."َساٚا٠ ايطدٌ يًُطأ٠ ٚاملطأ٠ يًطدٌ". ايباض، ضبُس عًٞ -ح              
 . 29. م "ايٓػا٤ املػًُات ٚايتعًِٝ ايعايٞ  "ْكط ، يطفٞ .  -               

بعنينيض ايكنينيعٛبات اييت تٛاد٘ أعهنيا٤ ٦ٖٝني١   "نينينئ . ننينيابًٞ ، طنيني٬ٍ سػ -ٟ              
ايتسضٜؼ عٓس اغتدساَِٗ ايسٚا٥ط ايتًٝفع١ْٜٝٛ املغًك١ به١ًٝ ايرتب١ٝ فط  داَع١ 

 . 171 . م "املًو عبس ايععٜع باملس١ٜٓ املٓٛض٠
 . 14 . م "اشبرب٠ ايسٚي١ٝ ٚع٬قتٗا بتطٛض ايتعًِٝ يف املًُه١"سساز ، ٚزٜع .  -ى              

 . 26 عفام ، بٗٓاّ فهٌٝ . املطأ٠ ٚصبا٫ت ايعٌُ ا٭فهٌ هلا . م -ٍ              
زضاغ١ أغنيباب اْػشاب ايطنيايبات ايػنيعٛزٜات   "إغ٬ّ ، مسنيري٠ إبطاٖنيِٝ .  -ّ              

 . 893 – 892، م  2. ز "به١ًٝ ايطب 
 . 60. م "عب املطأ٠ يف ايتدكل ايك "، ْٗاز .  ايه٬ْٝٞ -ٕ              

 . 67 ، م 8، ٚ ز  70 ، م 4َٛغٛع١ أٚنػفٛضز ايعطب١ٝ . ز  -ؽ             
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ُا إٔ ايتكٓٝات ايطبٝني١ املتفٛقني١ ٚاملعكَّنيس٠، اينييت تتطًنيب املعطفني١       ن
ايٛاغنينيع١ ٫ ذبتنينياز إيٝٗنينيا ايفتنينيا٠ يف غاينينيب اجملتُعنينيات اإلغنيني١َٝ٬  
ُُِّت يتٛادني٘ املؿنيه٬ت ايٓامجني١ عنئ         املعاقط٠; يهْٛٗنيا إتنيا ُقني

ف٬ ٜبكني٢ بعنيس    (1)ايتشسٜح ايكٓاعٞ اشبام باجملتُعات املتكس١َ،
غ٣ٛ ايتطبٝل ٚايعٌُ، ننئُ   -اإلغ١َٝ٬  أَاّ اجملتُعات -ٖصا 

 سسٚز إَهاْاتٗا، ٚنٛابط ؾطٜعتٗا ٚأخ٬قٗا. 
ا٭طبنينيا٤ " ٚيعنينيٌ يف ايتذطبنيني١ اهلٓسٜنيني١ املعاقنينيط٠ املػنينيُا٠ :  

، َا ٜسعِ ٖنيصا ا٫قنيرتاح; سٝنيح ٜنيسخٌ ننئُ بنيطاَر       "ايكغاض
ايتسضٜب ايطيب أٚ ايتُطٜهٞ صبُٛع١ َٔ فتٝات َٓص غٔ ايعاؾنيط٠  

َٚتابع١ ازبٗات ايكنيش١ٝ املدتكني١ املعنيرتف     تكطٜبّا، ذبت إؾطاف
بٗا، ٜٚكُٔ بعس ربطدٗٔ بايتطبٝب ٚايتُطٜض يف ايبٝنيٛت، َٚجنيٌ   

بعس ايتدطز ٚاسبكٍٛ عًني٢ ؾني٤ٞ َنئ     -ٖ٪٤٫ ايفتٝات ميهٓٗٔ 
 إعا١ْ ايطبٝب يف َٗٓت٘ يف ع٬ز املطأ٠. -ايتسضٜب 

٫ٚ ٜٓبغٞ اغتٗذإ َجٌ ٖصا املكرتح فنيإٕ فهنيط٠ املػتؿنيف٢    
ٚإَهاْٝني١ اإلعنيساز    (2)ٚاقع عاملٞ قنيا٥ِ يف بعنيض اينيب٬ز،   ايٓػا٥ٞ 

                              
َٓظٛضات عًِ ايػٝاغ١ يف َطس١ً َا بعس اسبساث١ َنئ  "( ٜٚٓهٌ ، أبٛ َٓري إٜطٜو . 1)

 . 167 . م "َٓظٛض إغ٬َٞ
 ايكشٞنينينيطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف اجملاٍ عٌُ امل ": ايٝش٢ٝ ، فٗس عبس ايطمحٔ .  ( اْظط2)

 . 433 - 430 ٚ 427 ، م 6. ز  "َٚٛقف ا٭ٚغا  ايس١ٜٝٓ َٓ٘ 



- 67 - 
 

ٚايتطبٝل يٝػت َػتش١ًٝ، ٚئ تعذنيع ا٭َني١ اإلغني١َٝ٬ املٗتسٜني١     
بؿطٜعتٗا َٔ إٔ تٓطًل يف املٝسإ ايطيب ع٢ً ن٤ٛ تاضؽبٗا ايػابل، 
ْٚظاَٗنينيا اإلزاضٟ ا٭خ٬قنينيٞ، فتنينيبين تعًُٝٗنينيا ايطنينييب ٚمماضغنينيتٗا   

ّ، ٚي٦ٔ ننيإ َجنيٌ ٖنيصا ا٭َنيط     ايع٬د١ٝ ع٢ً َباز٨ ٚقِٝ اإلغ٬
عػريّا يف وٌ غٝطط٠ ايُٓنيٛشز ايطنييب ايغطبنيٞ، إ٫ أْني٘ ممهنئ إشا      
تٛافطت ايععمي١ ايكازق١، ٚايكٓاع١ ايهاف١ٝ، ٚاإلَهاْات ايعًُٝني١،  

 ٚايسعِ املازٟ.
نُنينيا إٔ فهنينيط٠ ا٫ؾنينيرتاى يف ايطبٝنينيب بنينيني قػنينيُٞ ايطدنينياٍ 

بٝب نيايط ٛىلنيح ٜتنيٚايٓػا٤، ٖٞ ا٭خط٣ فهط٠ غري َػتٗذ١ٓ، سٝ
تِطبٝب املطٜه١ نُٔ فطٜل طيب ْػنيا٥ٞ، َنئ    -ساٍ ايهطٚض٠  -

ايطبٝبات ٚاملُطنات ٚاملػاعسات، ٜتٛيَّني إعساز املطٜه١، ٚت٦ٝٗتٗا 
فّٓٝا يهؿف ايطبٝب املدتل، أٚ يًع١ًُٝ ازبطاس١ٝ، حبٝنيح ٜنيسخٌ   

يف ايكػِ ايٓػنيا٥ٞ عنيرب بٛابني١ خاقني١،      ي٘ايطبٝب إىل املٛقع احملسز 
تٓكٌُّ عرب ايكِػُني زٕٚ سطز ا٫خت٬ ، ف٬ ٜؿنياضن٘  تػُح ي٘ باي

يف َٛنع ايهؿف أٚ ايع٬ز أٚ ايع١ًُٝ اشباقني١ بنياملطأ٠ املطٜهني١    
غ٣ٛ طاقِ ْػا٥ٞ طبتل، تٓتفٞ بٛدٛزٙ اشب٠ًٛ املُٓٛع١، ٚأظَني١  
اْهؿاف عٛض٠ املطٜه١ يغري نطٚض٠; فإٕ َا ٜتٓاقً٘ املدتٗكٕٛ عٔ 

أَط  -٫ٚ غُٝا املتعًك١ بايٓػا٤  -ايتٗإٚ يف اْهؿاف ايعنينينيٛضات 
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 (1)َؿني، ٚقس ْٖل ايعًُا٤ ع٢ً ذبطِٜ َجٌ ٖصا.

ٚأَا َا ًُٜٗح عًٝني٘ بعهنيِٗ َنئ ننيطٚض٠ إٔ ٜهنيٕٛ ايفطٜنيل       
يف  -َٔ اإلْاخ، حبٝح ٜتعصض  -بكٛض٠ زا١ُ٥  -املػاعس يًطبٝب 

إٔ ُتػٓس َُٗات ايتُطٜض يًطدٌ يف ا٭قػاّ اشباق١  -تكٛضِٖ 
ٕ إٔ املُطن١ نا٥ٔ َؿرتى، ٜكّٛ بأغًب املُٗات بايطداٍ; إش ٜطٚ

ايطب١ٝ املػاعس٠ يًُطن٢ َٔ ازبٓػني، ٚع٢ً ايطغِ َٔ خطأ ٖصٙ 
إش ٫ ًُٜذنيأ إىل َجًنيٗا    -نُا تكسّ  -ايٛد١ٗ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطعٝني١ 

ٔ  ايسٍٚ ا٭دٓب١ٝ بعض : فإٕ  إ٫ ساٍ ايهطٚض٠  ع٢ً ايعهنيؼ َني
نني٢ َنئ ازبٓػنيني،    شيو; إش تػتدسّ املُط  ايطدٌ يطعا١ٜ املط
بٓنيا٤   -فني٬ ميٓنيع    (2)أنجط َٔ اغتدساَٗا يًُُطنات َٔ اإلْاخ،

                              
. فتنينيا٣ٚ ايًذٓنيني١ ايسا٥ُنيني١ يًبشنينيٛخ   اينينيسٜٚـ، أمحنينيس عبنينيس اينينيطظام  -أ :ط ظنيني( ا1ْ)

 . 430 - 429، م  24ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ . ز 
عنيٛضات املطنني٢ بنيني     "عطني١ٝ ، ٖؿاّ ضبُنيس ٚعنيازٍ ا٭ْكنياضٟ.     -ب                

 . 49 - 40. م  "ف ايهؿف ٚايتهٗؿ
نيا٤، تني ١ ٚاإلفُٝني ًخ ايعٛشني َٔ فتا٣ٚ ايًذٓني١ ايسا٥ُني١ يًب   "احملطض .  -دني                

 . 98 - 97. م  "( 58ايعسز )
 . 89ٖني . م 1421احملطض . قطٛف ؾعبإ  -ز                 

( اْظط : ايسٜٚـ ، أمحس عبنيس اينيطظام . فتنيا٣ٚ ايًذٓني١ ايسا٥ُني١ يًبشنيٛخ ايعًُٝني١        2)
 . 431، م  24ٚاإلفتا٤. ز 
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إٔ ٜٖٛد٘ املُطننيٕٛ ٚاملُطننيات يف أعُنياهلِ     -ع٢ً ٖصا ايٛاقع 
 سػب ازبٓؼ.

ِّ َا تكسّ ٜبك٢ يًهطٚض٠ ايؿطع١ٝ وطٚفٗنيا ٚطبٝعتٗنيا،    َٚع ن

 اييت تكسض بكسضٖا، ٚتعٍٚ بعٚاهلا.
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 انبحجخبمتت 

 : وتبئج انبحج : أولا 

تنينيطى غنينيًف ا٭َنيني١ اإلغنيني١َٝ٬ يٮدٝنينياٍ املػنيني١ًُ املعاقنينيط٠   - 1
ٚايكاز١َ : شخري٠ َٔ ايعًّٛ ايطب١ٝ، لًت ازباْبني ايٓظنيطٟ  
ٚايتطبٝكنينيٞ، إننينياف١ّ إىل مجنينيع َنينئ ا٭سهنينياّ ٚاينينيٓظِ ايفٓٝنيني١   
ٚاإلزاض١ٜ، اييت تهبط عٌُ اهل١٦ٝ ايطبٝني١ يف أزا٥ٗنيا ايكنيشٞ،    

امل١ٓٗ َٔ د١ٗ، ٚآزاب ايؿط  ٚأسهاَ٘ َٔ د١ٗ نُٔ فٖٓٝات 
 أخط٣.

اٍ نيل ايفتٝنينيات يف اجملنيني ني١َٝ٬ ربٗكنينيني١ٝ اإلغنينينيذبنينيرتّ ايرتبنيني  - 2
٫غُٝا فُٝا ٜتعَّل بكش١ ايٓػا٤  -تطبٝبّا ٚمتطٜهّا  -ايكشٞ

ايتٓاغ١ًٝ، ٚتعتربٙ َٔ فنيطٚ  ايهفاٜني١، اينييت ًٜشنيل اجملتُنيع      
يف أغنيًٛب إعنيساز   اإلثِ بايتككري فٝٗا، ٚإتا اإلؾنيهاٍ ٜكنيع   

ايفتٝات يًُٗٔ ايطب١ٝ، ٚٚاقنيع مماضغنيتٗٔ ملٗنياَٗٔ املٝساْٝني١،     
 نُٔ اجملتُع ايطيب اسبسٜح.

ٜؿٗس اجملتُع ايطيب املعاقط طبايفات ؾطع١ٝ يف طبٝع١ ايع٬ق١  - 3
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بني ازبٓػني، ٚسسٚز نؿف ايعٛض٠، ٚعبُٖٛا َٔ املدايفنيات  

ّ ايطنييب  ايػًٛن١ٝ اييت تٛدنيب إعنياز٠ ايٓظنيط يف طبٝعني١ ايٓظنيا     

 املعاقط، يف ن٤ٛ آزاب ٚتٛدٝٗات ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬.

ضغِ ٚدٛز مجع َٔ ايطبٝبات يف اسبٝا٠ املعاقط٠، ٚيف ايعكٛض  - 4
ايػابك١ إ٫ إٔ ايطبٝب َنئ ايطدنياٍ ٫ ٜنيعاٍ ؼبظني٢ باملهاْني١      
ايع١ًُٝ ا٭ع٢ً، ٚا٭زا٤ ايطيب ا٭فهنيٌ، ٚايتنياضٜذ ايكنيشٞ    

; فكس غًب عًني٢ ايٓػنيا٤   ن١ٍٝٛ عرب اسبٝا٠ اإلْػا١ْٝ املاا٭ط
املٓتػبات إىل اهل١٦ٝ ايطب١ٖٝ يف املانٞ قف١ املُطن١، أنجط َنئ  

َنئ املعًُنيني    -اتكافٗٔ بكف١ ايطبٝب١; فكس غًنيب ايطدنياٍ   
ع٢ً املٝسإ ايطيب، فكُعب عًني٢ املنيطأ٠ املػني١ًُ     -ٚايط٬ب 

ع٢ً َا تتًكنياٙ   -يف ايغايب -ا٫خت٬  بِٗ، فاقتكطت املطأ٠
ا٭طبا٤، َٚا ذبٛظٙ َنئ اشبنيرب٠ ايطبٝني١ يف احملنيٝط     عٔ ضباضَٗا 

 ا٭غطٟ.

اغتأثط ايٓػا٤ املػًُات َٓص ايكسِٜ مبُٗني١ ايكبايني١، ٫ غنيُٝا     - 5

ازباْب ايعًُٞ َٓٗا، فًِ مياضغنيٗا ا٭طبنيا٤ اينيصنٛض، إ٫ َنئ     
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د١ٗ ايتأيٝف ايعًُٞ، ٚتٛدٝ٘ ايكاب٬ت ٚتجكٝفٗٔ مبا ؼبنيتذٔ  

 اد١.إيٝ٘ َٔ املعطف١ ايع١ًُٝ عٓس اسب

قاّ ْظاّ املػتؿفٝات يف تاضٜذ املػًُني ع٢ً َبسأ ايفكٌ بني  - 6
ازبٓػني; حبٝح ٜٓكػِ املػتؿف٢ ايٛاسنيس إىل قػنيُني سػنيب    
ازبٓؼ، ٜٚبك٢ ا٫ؾرتاى يف ؾدل ايطبٝب عٓنيس ايهنيطٚض٠،   
ٚبكسض اسباد١، ٚقس قاَنيت بعنيض دبنياضب ْادشني١ يف اسبٝنيا٠      

 َعتُس٠ ع٢ً ٖصا ا٭غًٛب. ،املعاقط٠

، املدتًف١ ط ايُٓٛشز ايغطبٞ ع٢ً صبا٫ت ا٭ْؿط١ ايطب١ٜٝػٝط - 7
غنينيٛا٤ ننينيإ شينينيو يف صبنينياٍ إعنينيساز اهل٦ٝنيني١ ايطبٝنيني١، أٚ أْظُنيني١  
ٚأغنينيايٝب املُاضغنيني١ املٝساْٝنيني١، ممنينيا قنينيبغ امل٪غػنينيات ايطبٝنيني١  

يف ننينيجري َنينئ  -املعاقنينيط٠ بايكنينيبغ١ ايغطبٝنيني١، اينينييت تتعنينياض  
 .َع ثكاف١ اجملتُع املػًِ، ٚعازات٘ ٚتكايٝسٙ -دٛاْبٗا

 : تىصيبث انبحج : حبويبا 

بايهنيٛابط ايؿنيطع١ٝ    -تعُُّنيّا ٚتطبٝكنيّا    -نبط اجملاٍ ايطنييب   - 1
ٚاٯزاب املطع١ٝ، يٝػتكطب أنرب عسز ممهٔ َنئ ايفتٝنيات، ٫   
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غُٝا املتشذِّبات َٓٗٔ، اي٬تنيٞ ٜعنياْني قنيطاعّا بنيني اسبنيطز      
ٚبني سطز ايتككري  ،ايؿطعٞ يف خٛ  املٝسإ ايطيب املدتًط

 ّ بفط  ايهفا١ٜ.يف ايكٝا

إعنينياز٠ ايٓظنينيط يف بنينيطاَر إعنينيساز اهل٦ٝنيني١ ايطبٝنيني١ ايٓػنيني١ٜٛ، َنينئ  - 2
َٔ د١ٗ ايتدٗكل، َٚٔ  ،ايطبٝبات ٚاملُطنات ٚاملػاعسات

د١ٗ املس٠ ايع١َٝٓ إلعسازٖٔ، َٚٔ د١ٗ بسا١ٜ تًكٝٗٔ ايتعًنيِٝ  
ًٖٔش١،  ايطيب; يٝتٛافل شيو َع صبا٫ت سادات ايٓػا٤ ايطب١ٝ امُل

ٜتعًل بايكش١ ايتٓاغني١ًٝ، ٜٚتٓاغنيب أٜهنيّا َنئ     ٫ غُٝا فُٝا 
د١ٗ ايعَٔ َع َػتكبٌ ايفتا٠ ايعٚادنيٞ، ٚأزٚاضٖنيا ا٭غنيط١ٜ    

 ٚايرتب١ٜٛ اشباق١ بٗا.

اييت تتب٢ٓ ْظاّ   -َازّٜا َٚعّٜٓٛا -زعِ املؿطٚعنينيات ايطبٝنيني١ - 3

مبا ٜهُٔ ظباسٗا ٚاغتُطاضٖا، باعتباضٖا  ،ايفكٌ بني ازبٓػني

بِّط عنئ ثكافني١ ا٭َني١ اإلغني١َٝ٬، ٚطبٝعني١      تٛشدّا سهاضّٜا، ٜع

 ْظاَٗا ا٭خ٬قٞ ٚا٫دتُاعٞ عرب تاضؽبٗا ايطيب ايطٌٜٛ.

ايػعٞ يف تٛدٝ٘ ايٛقف اإلغ٬َٞ يسعِ اشبسَات ايكنيش١ٝ،   - 4
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يف  -مبا ؼبكل ذبطٜطٖا َٔ ا٫غتجُاض ازبؿع، ايصٟ ٫ ٜطاعنيٞ  

ايهنينيٛابط ايؿنينيطع١ٝ، ٚاٯزاب    -غنينيبٌٝ ايهػنينيب املنينيازٟ    

١، حبٝح ٜؿٌُ ٖنيصا اينيسعِ صبنيا٫ت إعنيساز اهل٦ٝني١      ا٫دتُاعٝ

ايطب١ٝ َٔ ازبٓػني، ٚصبا٫ت ايعٌُ املٝساْٞ يف املػتؿنيفٝات،  

 ٚاملطانع ايكش١ٝ.

ايتٓبٝ٘ ع٢ً ازبٗات ايكنيش١ٝ املدتكني١ بهنيطٚض٠ اسبنيصض َنئ       - 5
ايتٛغع ايفكٗٞ يف صبنياٍ َنيساٚا٠ ازبٓػنيني بعهنيُٗا ينيبعض،      

اينييت تبنياح َعٗنيا    ٚنبط شيو نُٔ سسِّ ايهطٚض٠ ايؿطع١ٝ، 
 احملظٛضات.

تعسٌٜ املفٗنيّٛ اشبنياط٧، املتهنئُ اعتبنياض املُطنني١ عٓكنيطّا        - 6
َؿرتنّا يف ضعا١ٜ املطن٢ َٔ ازبٓػني، يف َكابٌ َنئ ٫ ٜنيط٣   
غهان١ يف قٝاّ املُطنني َٔ ايطداٍ ع٢ً ضعا١ٜ املطن٢ َٔ 

 ايٓػا٤.

يطنييب  تكسِٜ اسبٛافع املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ يًفتٝات يسخٍٛ املٝنيسإ ا  -7
َنينيع َطاعنينيا٠ ربفنينيٝض غنينياعات اينينيسٚاّ ايطمسنينيٞ;   ،ايٓػنينيٟٛ
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يٝتٓاغب َع قسضات ايفتٝات ٚطبٝعتٗٔ، ٫غنيُٝا املتعٚدنيات   
.َٔٗٓ 

تٛدٝ٘ دٗات ايتسضٜب يف ايهًٝات ايطب١ٝ إىل اغتدساّ ايس٢َ  -8
ايبؿط١ٜ املتك١ٓ ايتكٓٝع بس٬ّٜ عٔ اإلْػإ، ٫غُٝا فُٝا ٜتعًل 

ايعًُٞ املتعِّنيل بايكنيش١   بايهؿف ع٢ً ايعٛضات، ٚايتسضٜب 
 ايٓػا١ٝ٥ ايتٓاغ١ًٝ.

   حبُس اهلل تعاىل
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 املراجـــع
ايطنا عٔ ". ّ (1999غامن غًطإ )  َعك١َٛ أمحس ٚ ،إبطاِٖٝ -1

اشبس١َ ايكش١ٝ بسٚي١ ايهٜٛت يس٣ نٌ َٔ ازبُٗٛض املػتفٝس 
داَع١ . (67ايعسز ). اجمل١ً ايعطب١ٝ يًعًّٛ اإلْػا١ْٝ ."ٚا٭طبا٤
 .يهٜٛتا ،ايهٜٛت

فتا٣ٚ . ٖني (1399ضبُس بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ )  ،ابٔ إبطاِٖٝ -2
َه١ . ايطمحٔ بٔ قاغِ ذبكٝل ضبُس بٔ عبس. ٚضغا٥ٌ ابٔ إبطاِٖٝ

 . املهط١َ : َطبع١ اسبه١َٛ
ِ نيغنياس بٔ ايكنيباؽ أمحنيٛ ايعنينيل ايسٜٔ أبنيَٛف ،١نيابٔ أبٞ أقٝبع -3

. ٭طبا٤عٕٝٛ ا٭ْبا٤ يف طبكات ا. ت (. عضٟ ) زنيٟ اشبسايػع
 . زاض َهتب١ اسبٝا٠ :بريٚت .   (. ) ز. ذبكٝل ْعاض ضنا

ٞ نيبػنيأبٛ بهط عبساهلل بٔ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ ايع ،ٔ أبٞ ؾٝب١نياب -4
. ٜٔاشبايل ا٭فغاْٞ ٚآخط ذبكٝل عبس. . املكٓفت(. ٛيف )زنيايه

ازبع٤ املفكٛز َٔ . ٖني (1408. ٚ ) دس٠ : زاض املسْٞ. ( . ز)
 . ايطٜا  : زاض عامل ايهتب. ٟعُط١َٚ ايذبكٝل عُط غطا. املكٓف

صبس ايسٜٔ أبٛ ايػعازات املباضى بٔ ضبُس ازبعضٟ  ،ابٔ ا٭ثري -5
ز ٛذبكٝل ضبُ. طنينينيح ٚا٭ثنيايٓٗا١ٜ يف غطٜب اسبسٜ. (ٖني1383)

 . : املهتب١ اإلغ١َٝ٬ ّ(. )ز. عاٟٚنيٚطاٖط اي ٞايطٓاس
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ازبعضٟ صبس ايسٜٔ أبٛ ايػعازات املباضى بٔ ضبُس  ،ابٔ ا٭ثري -6
ذبكٝل . داَع ا٭قٍٛ يف أسازٜح ايطغٍٛ. ٖني (1403)

 . بريٚت : زاض ايفهط. 2  . عبسايكازض ا٭ضْا٩ٚ 
 ضبُس بٔ إبطاِٖٝ ايكطؾٞ اهلل لؼ ايسٜٔ أبٛ عبس ،ابٔ ازبعضٟ -7

. ذبكٝل عُط عبسايػ٬ّ تسَطٟ. ازبعضٟ تاضٜذ ابٔ. (ٖني1419)
 بريٚت : املهتب١ ايعكط١ٜ.

ُس ايعبسضٟ ايفاغٞ املايهٞ اهلل ضبُس بٔ ضب أبٛ عبس ،ابٔ اسباز -8
 . بريٚت : زاض ايفهط. املسخٌ. ني (1401ٖ)

زض٠ . ت (. أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ ضبُس املهٓاغٞ ) ز ،ابٔ ايكانٞ -9
. ٛضنينيٛ ايٓنيسٟ أبنينيس ا٭محنيٝل ضبُنيذبك. ُا٤ ايطداٍنياسبذاٍ يف أغ

 . تْٛؼ : املهتب١ ايعتٝك١.   (. ) ز
اهلل ضبُس بٔ أبٞ بهط ايسَؿكٞ  ٔ أبٛ عبسلؼ ايسٜ ،ابٔ ايكِٝ -10

ذبكٝل ط٘ . إع٬ّ املٛقعني عٔ ضب ايعاملني. ّ(1973)
 بريٚت : زاض ازبٌٝ..   (. ) ز. عبسايط٩ٚف

يسٜٔ عًٞ ايبعًٞ اسبٓبًٞ أبٛ اسبػٔ ع٤٬ ا ،ابٔ ايًشاّ -11
ايكٛاعس ٚايفٛا٥س ا٭قٛي١ٝ َٚا ٜتعًل بٗا َٔ . (ٖني1416)

بريٚت : زاض ايهتب . ضبُس ؾاٖنيذبكٝل . ا٭سهاّ ايفطع١ٝ
 . ايع١ًُٝ
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َنيذُٛ  فتا٣ٚ . (ٖني 1411عبس ايععٜع عبس اهلل )  ،ابٔ باظ -12
ايط٥اغ١ ايعا١َ . 2مجع ضبُس غعس ايؿٜٛعط.   . َٚكا٫ت َتٓٛع١

 . ايطٜا  ،إلزاضات ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز
. ٖني(1420املًو ) عًٞ بٔ خًف بٔ عبسأبٛ اسبػٔ  ،ابٔ بطاٍ -13

ايطٜا  : َهتب١ . ذبكٝل ٜاغط إبطاِٖٝ. ؾطح قشٝح ايبداضٟ
 ايطؾس.

. ٖني (1405أبٛ زاٚز غًُٝإ سػإ ا٭ْسيػٞ )  ،ابٔ ُدًُذٌ -14
بريٚت : . 2  . ذبكٝل ف٪از غٝس. طبكات ا٭طبا٤ ٚاسبهُا٤

 َ٪غػ١ ايطغاي١.
املًو بٔ سبٝب بٔ غًُٝإ ا٭ْسيػٞ  أبٛ َطٚإ عبس ،ابٔ سبٝب -15

. ذبكٝل ضبُس عًٞ ايباض. ٟايطب ايٓبٛ. ٖني (1413٭يبريٟ )ا
 . : زاض ايكًِ زَؿل

ؾٗاب ايسٜٔ أبٛ ايفهٌ أمحس بٔ عًٞ ايعػك٬ْٞ  ،ابٔ سذط -16
. اضٟنينينينيشٝح ايبدنينينينيفتح ايباضٟ بؿطح ق. (ٖني1398)

:  ايكاٖط٠.   (. ) ز. ِٜٔل ط٘ عبسايط٩ٚف غعس ٚآخطنينيٝنينينيذبك
 . َهتب١ ايهًٝات ا٭ظٖط١ٜ

ٚيٞ ايسٜٔ عبسايطمحٔ بٔ ضبُس اسبهطَٞ  ،خًسٕٚ بٔا -17
 . بريٚت : زاض ايهتب ايع١ًُٝ. سٕٚتاضٜذ ابٔ خً. ٖني(1413)
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عُاز ايسٜٔ أبٛ ايفسا٤ إمساعٌٝ بٔ عُط ايكطؾٞ  ،ابٔ نجري -18
سِٜ ٜٛغف تك. تفػري ايكطإٓ ايعظِٝ. ٖني(1407ايسَؿكٞ )

 . : زاض املعطف١ بريٚت. 2  . املطعؿًٞ
ايفهٌ مجاٍ ايسٜٔ ضبُس بٔ َهطّ اإلفطٜكٞ  أبٛ ،ابٔ َٓظٛض -19

 . . بريٚت : زاض قازض3  . ايعطب يػإ. ٖني (1414املكطٟ )
ا٭ؾباٙ . ٖني (1403ظٜٔ ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ اسبٓفٞ )  ،ابٔ ظبِٝ -20

 . ّ ( : زاض ايفهط. ) ز. ذبكٝل ضبُس َطٝع اسبافظ. ٚايٓظا٥ط
٘ نينينينينييفكا  يف انيٛع١ اإلمجنيَٛغ. ّ (1985سٟ ) نيغع ،أبٛ دٝب -21

 . قطط ،إزاض٠ إسٝا٤ ايرتاخ اإلغ٬َٞ.   (. ) ز. ٬َٞاإلغ
ت(. غٓٔ . غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ ا٭ظزٟ )ز ،أبٛ زاٚز -22

:  . بريٚت (. ذبكٝل ضبُس ضبٞ ايسٜٔ عبساسبُٝس. ) ز. أبٞ زاٚز
 زاض ايهتب ايع١ًُٝ.

. ٖني(1403ضبُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ ) اهلل أمحس بٔ أبٛ عبس ،أمحس -23
بريٚت : زاض ايهتب . ذبكٝل ظٜٓب إبطاِٖٝ ايكاضٚ . ايٛض 

 . ايع١ًُٝ
. ٖني(1416ضبُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ ) اهلل أمحس بٔ أبٛ عبس ،أمحس -24

ٖط٠ : زاض ايكا. ٔنيس ضبُس ؾانط ٚمحع٠ أمحس ايعٜنينيذبكٝل أمح. املػٓس
  . بريٚت : املهتب اإلغ٬َٞ.   (. ) ز. (ت. ٚ ) ز. سٜحنياسب
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اسبهاض٠ اإلغ١َٝ٬ يف . ٖني (1411ايطظام )  عبسأمحس  ،أمحس -25
 .زاض ايفهط ايعطبٞ ايكاٖط٠ :. ايعًّٛ ايعك١ًٝ -ايعكٛض ايٛغط٢ 

. ايٞنيِٝ ايعنيات ٚايتعًنينيًُنيػايٓػا٤ امل. (ٖني1407ؼ ) نيأْٝ ،أمحس -26
 . ايطٜا  ،. َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اشبًٝر(  . ز )

٫غتك٬ي١ٝ امل١ٝٓٗ ا". ّ (2001ايطسِٝ )   سٓإ عبس ،ا٭محسٟ -27
. "زضاغ١ تطبٝك١ٝ -ت َس١ٜٓ ايطٜا يٮطبا٤ ايعاًَني يف َػتؿفٝا

 ،داَع١ ايهٜٛت. ( 3ايعسز ) . اجمل١ً ايعطب١ٝ يًعًّٛ اإلزاض١ٜ
 ايهٜٛت.

أسهاّ ايعٛض٠ يف ايفك٘ . ٖني (1414ايفتاح ضبُٛز )  عبس ،إزضٜؼ -28
 . ٕ (. ّ ( : ) ز. ) ز. حبح َكاضٕ -اإلغ٬َٞ 

ايكٛاعس ايفك١ٝٗ َٔ خ٬ٍ . ٖني (1423ايٛاسس )  عبس ،اإلزضٜػٞ -29
 . ايسَاّ : زاض ابٔ ايكِٝ. نتاب املغين ٫بٔ قسا١َ

زضاغ١ أغباب اْػشاب ". ّ (1982مسري٠ إبطاِٖٝ )  ،إغ٬ّ -30
 ،. املطأ٠ ٚايت١ُٝٓ يف ايجُاْٝٓات"ايطايبات ايػعٛزٜات به١ًٝ ايطب

٠ يف اشبًٝر ًُٝٞ ايجاْٞ يًُطأنيط اإلقنيحبٛخ ٚزضاغات امل٪مت
  ( ازبُع١ٝ ايجكاف١ٝ . ) ز. 1981َّاضؽ  -١ نيٚازبعٜط٠ ايعطبٝ

 . ٕ (. ) ز. ايهٜٛت ،ا٫دتُاع١ٝ ايٓػا١ٝ٥
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 -طب١ٝ نيري٠ عنيطات أَنيَصن"ٖني(. 2003س٠ عًٞ )نيظبٝ ،ٞنياْنيٓنيأؾه -31
 .ُاع١ٝنيّٛ ا٫دتنيًنيني١ ايعنيًنيصب. "صات١ٝري٠ اينيا٭ْجٛغطافٝا ٚايػ

 يهٜٛت.ا ،داَع١ ايهٜٛت .(1ايعسز )

صب١ً . "عطبٝات طبٝبات". ّ (1984ضَع١ٜ ضبُس )  ،ا٭ططقذٞ -32
 بغساز. ،ا٫ذباز ايٓػا٥ٞ ايعطبٞ ايعاّ. ( 1. ايعسز ) املطأ٠ ايعطب١ٝ

إضٚا٤ ايغًٌٝ يف ربطٜر . ٖني (1399ضبُس ْاقط ايسٜٔ )  ،ا٭يباْٞ -33
 . بريٚت : املهتب اإلغ٬َٞ. أسازٜح َٓاض ايػبٌٝ

ادباٖات  -ّ 1995ايعامل املطأ٠ يف . ّ (1995ا٭َِ املتشس٠ )  -34
ّ ( : إزاض٠ املعًَٛات ا٫قتكاز١ٜ . ) ز.   (. ) ز. ٚإسكا٤ات

 . ٚا٫دتُاع١ٝ ٚذبًٌٝ ايػٝاغات

عٛاٌَ ادتُاع١ٝ ٚإزاض١ٜ ". ٖني (1/5/1428أمحس ) ،ا٭ْكاضٟ -35
. "َٔ املُطنات بعس ا٫يتشام بايعٌُ %50تتػبب بتػطب 

 .يٓسٕ. ( 10398. ايعسز ) قشٝف١ ايؿطم ا٭ٚغط

 (. صبُع . )ز. املعذِ ايٛغٝط. ت(. أْٝؼ، إبطاِٖٝ ٚآخطٕٚ )ز -36
 . َٞ: زاض إسٝا٤ ايرتاخ اإلغ٬ قطط. ايًغ١ ايعطب١ٝ

أغؼ ايرتب١ٝ ايعك١ًٝ يًفتا٠ . ٖني (1428عسْإ سػٔ )  ،باساضخ -37
 عُإ : زاض ايفهط.. املػ١ًُ
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٤ نٛابط نؿف ايعٛض٠ أثٓا". ٖني (1414ضبُس عابس )  ،باخط١ُ -38
صب١ً ايبشٛخ ايفك١ٝٗ . "ايعًُٝات ازبطاس١ٝ بني ايٛاقع ٚاملطًٛب

 . ايطٜا . ( 20 ) ايعسز. املعاقط٠

دس٠ : ايساض . ٌٖ ٖٓاى طب ْبٟٛ. ٖني (1409ضبُس عًٞ )  ،ايباض -39
 . ايػعٛز١ٜ

ا٠ ايطدٌ يًُطأ٠ ٚاملطأ٠ َساٚ". ٖني (1415ضبُس عًٞ )  ،ايباض -40
ايسٚض٠ . ( 8يعسز ) ا . صب١ً صبُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ. "يًطدٌ

 . دس٠ ،َٓظ١ُ امل٪متط اإلغ٬َٞ ،يجا١َٓا

تطمج١ . تاضٜذ ايفهط ا٭ْسيػٞ. ت (. آغبٌ دٓجايح ) ز ،بايٓجٝا -41
 . بٛض غعٝس : َهتب١ ايجكاف١ ايس١ٜٝٓ.   (. ) ز. سػني َ٪ْؼ

قشٝح . ٖني (1410اهلل ضبُس بٔ إمساعٌٝ )  أبٛ عبس ،ايبداضٟ -42
 . زَؿل : زاض ابٔ نجري. 4  . غاذبكٝل َكطف٢ زٜب ايب. ايبداضٟ

َٛغٛع١ ايعًُا٤ . ّ (1978إبطاِٖٝ ٚضبُس فاضؽ )  ،بسضإ -43
 بريٚت : امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط.. ٚاملدرتعني

. "ايتعًِٝ ايطيب يف اإلغ٬ّ". ّ (1989عبسايًطٝف )  ،ايبسضٟ -44
اجملُع املًهٞ  ،امل٪غػات ٚاملُاضغات -ايرتب١ٝ ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬ 

 عُإ. ،َ٪غػ١ آٍ ايبٝت ،يبشٛخ اسبهاض٠ اإلغ١َٝ٬
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ضقِ . ايربق١ٝ اشبط١ٝ ايػط١ٜ يٛظٜط ايساخ١ًٝ ايػعٛزٟ بايٓٝاب١ -45
 ،اإلزاض٠ ايعا١َ يًدسَات ايطب١ٝ. ٖني3/1/1425يف  ،15/1/13

 ايطٜا . ،املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ،ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ
يطب َٔ ا. ٖني (1409ايًطٝف )  َٛفل ايسٜٔ عبس ،ايبغسازٟ -46

:  . بريٚت2 . املعطٞ أَني قًعذٞ ذبكٝل عبس. ايهتاب ٚايػ١ٓ
 . زاض املعطف١

ؾطح . ٖني (1403ز ايفطا٤ ) أبٛ ضبُس اسبػني بٔ َػعٛ ،ايبغٟٛ -47
. 2 . ضبُس ظٖري ايؿاٜٚـذبكٝل ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚ  ٚ. ايػ١ٓ

 . : املهتب اإلغ٬َٞ بريٚت
ف ايكٓا  نؿا. ت (. َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ ) ز ،ايبٗٛتٞ -48

 . بريٚت : عامل ايهتب.   (. ) ز. عٔ َنت اإلقٓا 
. (  . ز ). ٕ ايعؿطَٜٔؿاٖري ايكط. ّ( 1994 س )نيضبُ ،١نيبٛشٜٓ -49

 . : تْٛؼ)ز. ّ(
ايٛدٝع يف إٜهاح قٛاعس ايفك٘ . ٖني(1415ضبُس قسقٞ ) ،ايبٛضْٛ -50

 : َهتب١ ايتٛب١. . ايطٜا 3  . ايه١ًٝ
. ٖني (1408غٛض٠ ) أبٛ عٝػ٢ ضبُس بٔ عٝػ٢ بٔ  ،ايرتَصٟ -51

بريٚت : زاض . ل نُاٍ ٜٛغف اسبٛتنيذبكٝ. ازباَع ايكشٝح
: زاض ( ّ. ز ). انطؾس ُذبكٝل أمحس ضب ت (. ٚ ) ز. ايع١ًُٝ بايهت

 . إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ
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قٝاؽ َس٣ قسض٠ ". ّ (2002احملػٔ )  ايععٜع عبس عبس ،تكٞ -52
٫يتعاّ ايعٛاٌَ ايسميٛغطاف١ٝ ٚنغٛ  ايعٌُ يف ايتٓب٪ مبػت٣ٛ ا

ّٛ ني١ً ايعًنيصب. "١ني١ٝ ايهٜٛتٝنيشنيات ايكنيُٞ يف املٓظُنيايتٓظٝ
 ايهٜٛت. ،داَع١ ايهٜٛت. ( 1ايعسز ) . ا٫دتُاع١ٝ

. ٖني (1401أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس اشبعاعٞ )  ،ايتًُػاْٞ -53
. ١َ٬نيٛ غنيس أبنيس ضبُنيل أمحنينيذبكٝ. ع١ٝنيُنينير ايس٫٫ت ايػنيطٜنيرب
 . ايكاٖط٠ ،ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ،غ٬َٞاإلزب١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ .   (. ز )

تأثري ايطب ايعطبٞ يف ايغطب خ٬ٍ " . ّ(1997) زاْٝاٍ ،داناض -54
َطنع زضاغات . َٛغٛع١ تاضٜذ ايعًّٛ ايعطب١ٝ. "ايكطٕٚ ايٛغط٢

 بريٚت. ،ايٛسس٠ ايعطب١ٝ
ايع٬ق١ بني ايتعًِٝ ". ٖني (1428ايطمحٔ )  سك١ عبس ،ازبرب -55

ٛز نيني١ عكنيني٬ثني٬ٍ ثنيني١ خٛزٜنينيٚادباٖات عٌُ املطأ٠ ايػع
َ٪متط : ٚنع . "2007ّ -ّ 1975ٖني / 1428 -ٖني 1390

. ٖني3/8/1428-1 -سكا٥ل ٚآفام -تُعات املعاقط٠املطأ٠ يف اجمل
 ،املعٗس ايعاملٞ يٛسس٠ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ٚازباَع١ اإلغ١َٝ٬ ايعامل١ٝ

 َايٝعٜا.
يف فك٘ ايطبٝب ٚأزب٘ ". ٖني (1423اهلل ضبُس )  عبس ،ازببٛضٟ -56

 .بطٜطاْٝا ،يٝسظ. ( 25ايعسز ) . صب١ً اسبه١ُ. "املٓظٛض اإلغ٬َٞ
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57- ٠ٓٛ . "اَطأ٠ ا٭َؼ ٚايّٝٛ يف تْٛؼ". ّ (1998ايععٜع )  عبس ،د
َطنع ايسضاغات ايٓفػ١ٝ . ( 34ايعسز ) . صب١ً ايجكاف١ ايٓفػ١ٝ

 بريٚت : زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ.. ٚايٓفػ١ٝ ازبػس١ٜ
٠ ايسٚي١ٝ ٚع٬قتٗا بتطٛض اشبرب". ٖني (1418ٚزٜع )  ،سساز -58

اغتؿطاف َػتكبٌ ايعٌُ ايرتبٟٛ يف املًُه١ . "ايتعًِٝ يف املًُه١
 أبٗا -ايًكا٤ ايػٟٓٛ ايػازؽ ملسٜطٟ ايتعًٝنينينينيِ. ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 . ايطٜا  ،ٚظاض٠ املعاضف. ٖني1418
ن١ يف َؿه٬ت املُط. ّ (1984إسػإ ٢َٓٚ ؾابٛ )  ،اسبػٔ -59

 . بغساز : َطبع١ املعاضف. زضاغ١ َٝسا١ْٝ -ايعطام 
إعساز ٚت١ُٝٓ ايكٝازات اإلزاض١ٜ . ٖني (1409عا٥ؿ١ )  ،اسبػٝين -60

دس٠ : . ايٓػا١ٝ٥ يف قطا  ايتعًِٝ ايعايٞ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
 . زاض ايبٝإ

عبٛ  -ايطب اإلغ٬َٞ". ٖني (1416مسري إمساعٌٝ )  ،اسبًٛ -61
 . بطٜطاْٝا ،سظيٝ. ( 6ايعسز ) . . صب١ً اسبه١ُ"تطبٝل عًُٞ 

ايتدطٝط ايعُطاْٞ ملسٕ ". ٖني (1417اهلل )  ضبُس عبس ،اسبُاز -62
قطٕٚ َٔ ايتكًبات  -ْس٠ٚ ا٭ْسيؼ . "ا٭ْسيؼ اإلغ١َٝ٬

 ًو عبسنيب١ املنيٛعات َهتنيَطب . ٖني 1414ايطٜا   -ٚايعطا٤ات 
 . ايطٜا  ،ايععٜع ايعا١َ
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 .ٖني (1416احملػٔ قاحل اسبٝسض )  أ١َُٝ ضبُس ٚعبس ،محسٟ -63
زضاغ١  -ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اختٝاض ايفتا٠ ايػعٛز١ٜ مل١ٓٗ ايتُطٜض 

 . ايطٜا  ،َعٗس اإلزاض٠ ايعا١َ.   (. ) ز. َٝسا١ْٝ

ضنا ". ٖني (1420غٓا٤ قاحل ٚبسض ضبُس ايعٜس )  ،أبٛ محطا -64
ي١ٝ املطادعني عٔ َػت٣ٛ اشبس١َ يف َطانع ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ا٭ٚ

صب١ً زضاغات اشبًٝر ٚازبعٜط٠ . "زضاغ١ َٝسا١ْٝ - بسٚي١ ايهٜٛت
 ايهٜٛت. ،داَع١ ايهٜٛت. ( 95ايعسز ) . ايعطب١ٝ

أسهاّ اسبهط يف ايفك٘ . ٖني (1428قاحل غًُٝإ )  ،اسبٜٛؼ -65
ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات . ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠. اإلغ٬َٞ
 . َه١ املهط١َ ،داَع١ أّ ايكط٣ ،اإلغ١َٝ٬

ٛز١ٜ نيني١ ايٝٗنينيا٤ ايسٚينيبٓ" . ّ (1999س ) نينيٚيٝ ،سٟنياينينياشب -66
صب١ً ايسضاغات . "اإلزاض٠ ايعػهط١ٜ - 1948ّ - 1897ّ

 . بريٚت  ،َ٪غػ١ ايسضاغات ايفًػط١ٝٓٝ. (39ايفًػط١ٝٓٝ. ايعسز )

ادباٙ ط٬ب ٚطايبات َعاٖس ". ٖني (1409ضبُس محع٠ )  ،خإ -67
ب١ٝ ني١ ايعطنيايتُطٜض ايجا١ْٜٛ عبٛ ١َٓٗ ايتُطٜض يف املًُه

َهتب . ( 27ايعسز ) . صب١ً ضغاي١ اشبًٝر ايعطبٞ ."عٛز١ٜنيايػ
 . ايطٜا  ،ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اشبًٝر
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اض َهاْات ٚأزٚ". ٖني (1423ايععٜع عًٞ )  عبس ،اشبعاع١ً -68
زضاغ١ يف عًِ ا٫دتُا   -ايطيباملُطنني ٚاملُطنات يف ايٓػل 

صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚا٫دتُاع١ٝ . "ايطيب
 َه١ املهط١َ. ،داَع١ أّ ايكط٣. ( 2ايعسز ) . ١ٝٚاإلْػاْ

ادباٖات املطأ٠ ". ٖني (1415غ٣ًٛ عبساسبُٝس )  ،اشبطٝب -69
١ً نياٜا املتكنيب١ٝ عبٛ بعض ايكهنيات ايطنيا  اشبسَنيا١ًَ يف قطنيايع

داَع١ . اٯزاب. ( 1. ايعسز ) صب١ً داَع١ املًو غعٛز. "ًٗانيعُب
 . ايطٜا  ،املًو غعٛز

أثط ايٛقف يف ايت١ُٝٓ ". ٖني (1423اِٖٝ ) ضبُٛز إبط ،اشبطٝب -70
 بطٜطاْٝا . ،يٝسظ. ( 25ايعسز ) . . صب١ً اسبه١ُ"ا٫قتكاز١ٜ

سػٕٛ عبكط١ٜ يف ايعامل ". ّ (1997عُط ٖاضٕٚ )  ،اشبًٝف١ -71
. ١ٝني١ ايٓفػنيافني١ً ايجكنيصب. "١نينيطافٝني١ باٜٛغنينيزضاغ -ٞ نينيايعطب

. س١ٜنيازبػَطنع ايسضاغات ايٓفػ١ٝ ٚايٓفػ١ٝ . ( 32 ايعسز )
 . بريٚت : زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ

اإلغنيني٬ّ ٚقهاٜا املطأ٠ . ٖني (1404ايبٗنينيٞ )  ،اشبٛينيٞ -72
 ايهٜٛت : زاض ايكًِ.. 4 . املعاقنينيط٠
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قٛض٠ املطأ٠ ايعطب١ٝ يف ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ . ّ (1983ضبُس )  ،اشبٛيٞ -73
ْس٠ٚ اشبربا٤ سٍٛ قٛض٠ املطأ٠ . قهاٜا ٚتٛدٗات -ٚفٕٓٛ ايتعبري 

ٚايطُٛح  يف ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ٚفٕٓٛ ايتعبري بني ايٛاقع ايعطب١ٝ
ايًذ١ٓ . 1983ّنإْٛ ا٭ٍٚ  8-4املٓعكس٠ يف بغساز َٔ 

غًػ١ً زضاغات عٔ املطأ٠ . ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يغطبٞ آغٝا
 . ا٭َِ املتشس٠ ،ايعطب١ٝ يف ايت١ُٝٓ

فتا٣ٚ . ٖني (1425 -ٖني1419ايطظام )  أمحس عبس ،ايسٜٚـ -74
ض٥اغ١ إزاض٠ ايبشٛخ . ا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ايًذ١ٓ ايس

 .ايطٜا  ،ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤

تطمج١ ظنٞ ظبٝب ضبُٛز . قك١ اسبهاض٠. ت (. ٍٚ ) ز ،زٜٛضاْت -75
 . . بريٚت : زاض ازبٌٜٝٔٚآخط

اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ عجُإ  لؼ ايسٜٔ أبٛ عبس ،ايصٖيب -76
٢ٝ نييطمحٔ ؼبذبكٝل عبسا. تصنط٠ اسبفاو. ( ٖني1374 ايسَؿكٞ )

 ّ ( : زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ.. ) ز.   (. ) ز. املعًُٞ

اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ عجُإ  لؼ ايسٜٔ أبٛ عبس ،ايصٖيب -77
ذبكٝل ؾعٝب . غري أع٬ّ ايٓب٤٬. (ٖني1405ايسَؿكٞ )

 . بريٚت : َ٪غػ١ ايطغاي١. 3  . ا٭ضْ٪ٚ 
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ُإ ايسَؿكٞ أمحس بٔ عج اهلل ضبُس بٔ لؼ ايسٜٔ أبٛ عبس ،ايصٖيب -78
ذبكٝل ضٚس١ٝ عبسايطمحٔ . َعذِ ؾٝٛر ايصٖيب. ٖني(1410)

 . بريٚت : زاض ايهتب ايع١ًُٝ. ايػٝٛيف
. اسباٟٚ يف ايطب. ٖني (1421أبٛبهط ضبُس بٔ ظنطٜا )  ،ايطاظٟ -79

 بريٚت : زاض ايهتب ايع١ًُٝ.. ذبكٝل ضبُس ضبُس إمساعٌٝ
. طأ٠ني  املانيُنيِ ادتنيعً. ّ (1998ُٝس ) نياسب ني عبسنيسػ ،ضؾٛإ -80

 . ّ ( : املهتب ازباَعٞ اسبسٜح. )ز.   (. ) ز
َفّٗٛ اإلبسا  يف ". ٖني (1426ايكازض ٖاؾِ )  عبس ،ضَعٟ -81

املعٗس . ( 41ايعسز ) . صب١ً إغ١َٝ٬ املعطف١. "ايٓػك١ٝ اإلغ١َٝ٬ 
 . اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ،ايعاملٞ يًفهط اإلغ٬َٞ

يطبٝب يًطعا١ٜ ايكش١ٝ إعساز ا. ٖني (1416سػين )  ،ايطٚزٟ -82
داَع١  ،َعٗس ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚإسٝا٤ ايرتاخ اإلغ٬َٞ. ايؿا١ًَ

 َه١ املهط١َ. ،أّ ايكط٣
املٓؿآت ايطب١ٝ يف اسبطَني " . ّ (2004عاٜض خعاّ )  ،ايطٚقٞ -83

اجمل١ً . "١ٝ ٚثا٥ك١ٝني١ تاضؽبنيزضاغ -يعجُاْٞايؿطٜفني خ٬ٍ ايعٗس ا
 .ايهٜٛت ،داَع١ ايهٜٛت. ( 88 ايعسز ). ايعطب١ٝ يًعًّٛ اإلْػا١ْٝ

ذبكٝل . ؾطح ايكٛاعس ايفك١ٝٗ. ٖني (1409أمحس ضبُس )  ،ايعضقا٤ -84
 . زَؿل : زاض ايكًِ. 2  . َكطف٢ أمحس ايعضقا٤
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ازض نياهلل بٔ بٗ اهلل ضبُس بٔ عبس بسض ايسٜٔ أبٛ عبس ،ايعضنؿٞ -85
. اعٌٝنئ إمسنيذبكٝل ضبُس سػ. يكٛاعساملٓجٛض يف ا. ٖني (1421)

 . اض ايهتب ايع١ًُٝبريٚت : ز

أبٛ ايكاغِ داضاهلل ضبُٛز بٔ عُط اشبٛاضظَٞ  ،ايعطبؿطٟ -86
ذبكٝل عًٞ ضبُس ايبذاٟٚ . ايفا٥ل يف غطٜب اسبسٜح. ٖني (1399)

 . ّ ( : زاض ايفهط. ) ز .3 . ِٚضبُس أبٛ ايفهٌ إبطاٖٝ

.   (. ) ز. ١ ايها١ًَنياجملُٛع. ٖني (1402دطدٞ )  ،ظٜسإ -87
 . بريٚت : زاض ازبٌٝ

تطتٝب . ٖني (1408ضبُس بٔ أبٞ بهط املطعؿٞ )  ،كًٞ ظاز٠غاد -88
بريٚت : زاض ايبؿا٥ط . ذبكٝل ضبُس إمساعٌٝ ايػٝس أمحس. ايعًّٛ

 . اإلغ١َٝ٬

ّ (. قٛض٠ املطأ٠ ايعطب١ٝ يف ايسضاَا 1997ظغًٛي١ )  ،ايػامل -89
  . : زاض آضاّ  (. عُإ . املتًفع٠. ) ز

س٠ نيبني ايعكٝ ٬َٞنيب اإلغنيايط. ٖني (1408طبتاض )  ،غامل -90
  . بريٚت : َ٪غػ١ املعاضف. ( . ) ز. ا سٚاإلب

ايطبٝب أزب٘ . ٖني (1413ظٖري أمحس ٚضبُس عًٞ ايباض )  ،ايػباعٞ -91
 زَؿل : زاض ايكًِ.. ٚفكٗ٘
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. ( . ز). ع سهاضتٓانئَ ضٚا٥. ت (. َكطف٢ ) ز ،ايػباعٞ -92
 بريٚت : املهتب اإلغ٬َٞ.

ايهايف ٚتاز ايسٜٔ  عبسأبٛ اسبػٔ تكٞ ايسٜٔ عًٞ بٔ  ،ايػبهٞ -93
اإلبٗاز يف ؾطح . ت (. ) زايهايف  ايٖٛاب بٔ عًٞ بٔ عبس عبس

: زاض ايهتب  بريٚت.   (. ) ز. َٔ ايعًُا٤ ذبكٝل مجاع١. املٓٗاز
 ايع١ًُٝ .

يطب ٚضا٥سات٘ ا. ٖني (1405ايطظام )  اهلل عبس عبس ،ايػعٝس -94
 . : َهتب١ املٓاض ايعضقا٤. املػًُات

َٔ ضٚاز ايطب عٓس . ٖني (1414ايطظام )  عبساهلل  عبس ،ايػعٝس -95
. املػًُني ٚايعطب يف ايكطٕ ا٭ٍٚ اهلذطٟ يف ا٭ضزٕ ٚفًػطني

 . عُإ : َهتب١ ا٭قك٢
َعذِ . ّ (1993أبٛ طاٖط أمحس بٔ ضبُس ا٭قبٗاْٞ )  ،ايػًفٞ -96

بريٚت : زاض .   (. ) ز. اهلل عُط ايباضٚزٟ ذبكٝل عبس. ايٖػفط
 . ايفهط

تطمج١ . املطأ٠ ٚايعٌُ يف أَطٜها. ّ (1959 ضٚبطت ) ،مستؼ -97
 . : َهتب١ ايٓٗه١ املكط١ٜ ايكاٖط٠.   (. ) ز. سػني عُط

َٛغٛع١ تاضٜذ . "ايطب". ّ (1997إًَٝٞ غافاز )  ،مسٝح -98
 . بريٚت ،َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ،ايعًّٛ ايعطب١ٝ
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صب١ً صبُع . "َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب". ٖني (1415ضبُس عطا )  ،ايػٝس -99
َٓظ١ُ امل٪متط . ايسٚض٠ ايجا١َٓ. ( 8ايعسز ) . ٘ اإلغ٬َٞايفك

 . دس٠ ،اإلغ٬َٞ
ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط  أبٛ ايفهٌ د٬ٍ ايسٜٔ عبس ،ايػٝٛطٞ -100

ايفتاح  س عبسنيذبكٝل خاي. ا٭ؾباٙ ٚايٓظا٥ط. (ٖني1415)
 . بريٚت : َ٪غػ١ ايهتب ايجكاف١ٝ. أبٛغًُٝإ

بريٚت : َ٪غػ١  .املطأ٠ املعاقط٠. ٖني (1412ضبُٛز )  ،ؾانط -101
 ايطغاي١.

.  (. )ز. ازنيين احملتَعني. ت (. ضبُس اشبطٝب ) ز ،ايؿطبٝين -102
 . بريٚت : زاض ايفهط

ادباٖات طايبات ". ّ (2003سػني غامل ٚآخطإ )  ،ايؿطع١ -103
اجمل١ً . "َعٗس ايتُطٜض عبٛ زضاغ١ ربكل ايتُطٜض بسٚي١ قطط

 .ايهٜٛت ،داَع١ ايهٜٛت. ( 68ايعسز ) . ايرتب١ٜٛ
متاٜع تٛوٝفات ايصنا٤ بني ايصنٛض ". ّ (1990دًٌٝ )  ،ضؾهٛ -104

َطنع ايسضاغات . ( 3ايعسز ) . صب١ً ايجكاف١ ايٓفػ١ٝ. "ٚاإلْاخ
 . بريٚت : زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ. ازبػس١ٜ -ايٓفػ١ٝ ٚايٓفػ١ٝ 

. ٖني(1403زبهين ) ضبُس ا٭َني بٔ ضبُس املدتاض ا ،ايؿٓكٝطٞ -105
 .املطابع ا٭١ًٖٝ يٮٚفػت يطٜا  :ا.   (. . ) زأنٛا٤ ايبٝإ
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 .بريٚت : زاض ازبٌٝ. غذٌ ا٭ٜاّ. ٖني (1416ؾٝداْٞ، مسري )  -106
ف ايسَؿكٞ نينيس بٔ ٜٛغنياهلل ضبُ لؼ ايسٜٔ أبٛ عبس ،ايكاسبٞ -107

. . غبٌ اهلس٣ ٚايطؾاز يف غري٠ خري ايعبازٖني (1414افعٞ ) نيايؿ
بريٚت : زاض . املٛدٛز ٚعًٞ ضبُس َعٛ  ذبكٝل عازٍ أمحس عبس

 . تب ايع١ًُٝايه
. ايطأٟ اٯخط -ايتططف ايسٜين . ٖني (1413ق٬ح )  ،ايكاٟٚ -108

 . ايكاٖط٠ : اٯفام ايسٚي١ٝ يإلع٬ّ
١ٝ املٝػط٠ املٛغٛع١ ايعطب. ٖني (1422ٜاغني )  ،ق٬ٚاتٞ -109

 : َ٪غػ١ ايتاضٜذ ايعطبٞ.ّ (. )ز. ٚاملٛغع١
. ٖني(1420ُٝس ٚفٝكٌ إبطاِٖٝ ظاٖط )اسب إبطاِٖٝ عبس ،ايكٝاز -110

دس٠ : . عّْٛا يًُطٜض َٚٓٗذّا يًطبٝب -ٌ اإلغ٬َٞ يًطباملسخ
 زاض ايب٬ز.

. (ت. ٞ ) زايطرباْٞ، أبٛ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أمحس ايًدُٞ ايؿاَ -111
ّ ( : . ) ز. 2  . ذبكٝل محسٟ عبساجملٝس ايػًفٞ. املعذِ ايهبري

 . َهتب١ ايتٛع١ٝ اإلغ١َٝ٬
. ٖني (1413اهلل )  سنيؾطف ايسٜٔ سػني بٔ ضبُس بٔ عب ،ٝيبنيايط -112

ذبكٝل املفيت عبسايغفاض . ؾطح ايطٝيب ع٢ً َؿها٠ املكابٝح
 .إزاض٠ ايكطإٓ ٚايعًّٛ اإلغ١َٝ٬ . نطاتؿٞ :ٜٔٚآخط
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قٛض٠ املطأ٠ يف اإلع٬ْات ". ّ (1997ضبُس إبطاِٖٝ )  ،عاٜـ -113
دبطب١  -ملطأ٠ ٚايجكاف١ ْس٠ٚ ا. "ايتًفع١ْٜٝٛ يف زٚي١ اإلَاضات

 ايؿاضق١. ،٥ط٠ ايجكاف١ ٚاإلع٬ّزآَؿٛضات . ايؿاضق١ -اإلَاضات

. ٖني (1419إ ) نيعنيإ املؿنيًطنيأمحس ضبُس ٚعٜٛس غ ،عبس اشبايل -114
املداٚف ايؿا٥ع١ يس٣ ا٭طفاٍ ٚاملطاٖكني ايهٜٛتٝني َٚس٣ "

عٜط٠ نير ٚازبنيات اشبًٝني١ً زضاغنيصب."تأثطٖا بايعسٚإ ايعطاقٞ
 ايهٜٛت. ،داَع١ ايهٜٛت. ( 89ايعسز ) . ايعطب١ٝ

ر نياشبًٝ. ّ (1994ايطمحٔ )  ايطسِٝ عبس عبس ،ِٝايطس عبس -115
 -ع ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكايفطبٞ : ض١ٜ٩ يف ايٛاقنيايع

 ايكاٖط٠ : زاض ايهتاب ازباَعٞ..   (. ) ز. َطس١ً َا قبٌ ايبرتٍٚ

املساضؽ يف بٝت . ّ (1981ازبًٌٝ سػٔ )  عبس ،املٗسٟ عبس -116
ضٖا يف اسبطن١ زٚ -املكسؽ يف ايعكطٜٔ ا٭ٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ 

 .عُإ : َهتب١ ا٭قك٢.    (. ) ز. ايفهط١ٜ

ايطُٛسات امل١ٝٓٗ يس٣ ". ّ (2000ايطمحٔ ضبُس )  عبس ،عػريٟ -117
صب١ً . "أطفاٍ املٓاطل ايطٜف١ٝ ٚاسبهط١ٜ يف اجملتُع ايػعٛزٟ

 ايهٜٛت. ،داَع١ ايهٜٛت. ( 1ايعسز ) . ّٛ ا٫دتُاع١ٝنيايعً
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ِٝ ايطب يف املؿطم تعً. ٖني (1412َطٜعٕ غعٝس )  ،عػريٟ -118
. طْٟظُ٘ َٚٓاٖذ٘ ست٢ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايػابع اهلذ  -اإلغ٬َٞ

داَع١ أّ  ،ايرتاخ اإلغ٬َٞ َعٗس ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚإسٝا٤
 َه١ املهط١َ. ،ايكط٣

عٛضات ". ٖني (1426ٖؿاّ ضبُس ٚعازٍ ا٭ْكاضٟ )  ،عط١ٝ -119
. ٬َٞنيبٌ اإلغنيصب١ً املػتك. "فنيف ٚايتهؿني٢ بني ايهؿنياملطن
 ايطٜا . ،ايٓس٠ٚ ايعامل١ٝ يًؿباب اإلغ٬َٞ. ( 168ز ) ايعس

ٌ نينياملطأ٠ َٚنيذا٫ت ايعُ. ّ (1981بٗٓاّ فهٌٝ )  ،عفام -120
 . بغساز ،ا٫ذباز ايعاّ يٓػا٤ ايعطام.   (. ) ز. ٌ هلانيا٭فه

.  (. ز)١ً. اَٛع١ ايهاجملُ. (1984ّعباؽ ضبُٛز ) ،ايعكاز -121
 . : زاض ايهتاب ايًبٓاْٞ بريٚت

. ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ا٭ْسيؼ. (ٖني 1406طاِٖٝ عًٞ ) إب ،ايعهؼ -122
 عُإ : زاض ايفٝشا٤.

: زاض ايطٜا  . ) ز .  (. املصنطات. ضبُس نطز ) ز .ت ( ،عًٞ -123
 أنٛا٤ ايػًف.

زضد١ ". ّ (2007ضبُس سػٔ ٚغٗاّ ايػطابٞ )  ،ايعُاٜط٠ -124
ازباَعات اشباق١ با٭ضزٕ َٛافك١ طًب١ نًٝات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ يف 

صب١ً ايعًّٛ . "تػًِ املطأ٠ ا٭ضز١ْٝ املتع١ًُ يًُٓاقب ايكٝاز١ٜع٢ً 
 . ايهٜٛت ،داَع١ ايهٜٛت. (1ايعسز ). ا٫دتُاع١ٝ
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ايطنا ". ( 2001ّ اسبُٝس ضبُس عًٞ ) أمحس أمحس ٚعبس ،عٛاز -125
عٔ ايتدكل ايسضاغٞ ٚع٬قت٘ با٫غتعساز ا٫دتُاعٞ يس٣ 

ملطنع اإلضؾاز  امل٪متط ايػٟٓٛ ايجأَ. "١ٝ ايتُطٜضطايبات نً
ذبسٜات  -ايٓفػٞ بعٓٛإ : ا٭غط٠ يف ايكطٕ اسبازٟ ٚايعؿطٜٔ

 ايكاٖط٠ . ،داَع١ عني لؼ. ) ز .  (. ايٛاقع ٚآفام املػتكبٌ

صب١ً . "ا٭غط٠ ازبعا٥ط١ٜ إىل أٜٔ". ّ (2005ايػعٝس )  ،عٛاؾط١ٜ -126
 ،داَع١ بات١ٓ. ( 12ايعسز ) . ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ

 . ازبعا٥ط

. ٖني (1424تٝيب ) نيين ايعنيري َطنيط َٚٓنيٛ بهنئ أبنيسػ ،ٞنيايعٛيك -127
اإلدطا٤ات ٚا٭ْظ١ُ يًرتاخٝل ٚايهٛابط املعتُس٠ يف ايتعًِٝ "

صب١ً ضغاي١ . "ايعايٞ ا٭ًٖٞ ٚا٭دٓيب يف زٍٚ اشبًٝر ايعطب١ٝ
ازبُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يًعًّٛ . ( 22ايعسز ). ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ

  .ايطٜا ،ايرتب١ٜٛ ٚايٓفػ١ٝ

يب نيا  ايٝشكنينئ عٝني٢ بنيا  بٔ َٛغنيٌ عٝنيأبٛ ايفه ،ا نيعٝ -128
. ذبكٝل ؼب٢ٝ إمساعٌٝ. . إنُاٍ املعًِ بفٛا٥س َػًِ( ٖني1419) 

 املٓكٛض٠ : زاض ايٛفا٤.

. ٬ّنياْات يف اإلغنياضغتنيضٜذ ايبُٝتا. ٖني (1401أمحس )  ،عٝػ٢ -129
 . . بريٚت : ايطا٥س ايعطب2ٞ  
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ايفٛا٥س . ٖني (٢1411 املهٞ ) أبٛ ايفٝض ٜاغني بٔ عٝػ ،ايفازاْٞ -130
بريٚت : زاض ايبؿا٥ط . ايسٜٔ زَؿك١ٝ ذبكٝل ضَعٟ غعس. ازب١ٝٓ

 . اإلغ١َٝ٬

تطٛضات ايعًِ ". ّ (1997خٛإ ٚخٛيٝٛ غاَػٛ)  ،فريْٞ -131
َطنع . َٛغٛع١ تاضٜذ ايعًّٛ ايعطب١ٝ. "ايعطبٞ يف ا٭ْسيؼ 

 بريٚت. ،زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ

ٖني(. 1403ُس بٔ ٜعكٛب ايؿرياظٟ )صبس ايسٜٔ ضب ،ايفريٚظآبازٟ -132
 . (. بريٚت : زاض ايفهط  . ز ). ايكاَٛؽ احملٝط

تكِٜٛ اشبس١َ ا٫دتُاع١ٝ ". ّ (2004غٗاّ عًٞ )  ،ايكبٓسٟ -133
ايطب١ٝ باملػتؿفٝات ايعا١َ ٚايتدكك١ٝ ٚايتدطٝط يتطٜٛطٖا بسٚي١ 

 ،داَع١ ايهٜٛت. ( 3ايعسز ) . صب١ً ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ. "ايهٜٛت
 ٜت .ايهٛ

. ٖني (1408ازم قٓٝبنيٞ ) نياَس قنيضبُس ضٚاؽ ٚس ،قًع٘ دٞ -134
 بريٚت : زاض ايٓفا٥ؼ.. 2  . َعذِ يغ١ ايفكٗا٤

اضٟ نيإ ايبدنئ خنيأبٛ ايطٝب ضبُس قسٜل بٔ سػ ،ايكٓٛدٞ -135
.   (. ) ز. ازبباض ظناض ذبكٝل عبس. أجبس ايعًّٛ. ( 1978ّ)

 . بريٚت : زاض ايهتب ايع١ًُٝ
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بعض ايكعٛبات اييت تٛاد٘ ". ٖني (1414ط٬ٍ سػٔ )  ،نابًٞ -136
أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٓس اغتدساَِٗ ايسٚا٥ط ايتًفع١ْٜٝٛ املغًك١ 

صب١ً . "به١ًٝ ايرتب١ٝ فط  داَع١ املًو عبسايععٜع باملس١ٜٓ املٓٛض٠
َهتب ايرتب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ . ( 47ايعسز ) . ضغاي١ اشبًٝر ايعطبٞ

  . ايطٜا  ،اشبًٝر
. سٜحنيسِٜ ٚاسبنيطأ٠ يف ايكنيامل. ٖني (1402ا ) نيط ضننيعُ ،اي١نينش -137

 . بريٚت : َ٪غػ١ ايطغاي١. 2 
. تاضٜذ اسبهاضات ايعاّ. ّ (1998َٛضٜؼ ٚآخطٕٚ )  ،نطٚظٜ٘ -138

بريٚت : َٓؿٛضات . 4  . تطمج١ ٜٛغف زاغط ٚفطٜس زاغط
 . عٜٛسات

. " ايتدكل ايكعباملطأ٠ يف". ٖني (1419ْٗاز )  ،ايه٬ْٝٞ -139
 ،مجع١ٝ اإلق٬ح ا٫دتُاعٞ. ( 1300ايعسز ) . صب١ً اجملتُع

 . ايهٜٛت
ٚا٭َٔ ايكشٞ يف ايبُٝاضغتاْات ". ّ (1992زب١ٓ ايرتاخ )  -140

َطنع . ( 9ايعسز ) . صب١ً ايجكاف١ ايٓفػ١ٝ. "  ايرتاخ ايعطبٞ
بريٚت : زاض ايٓٗه١ . ازبػس١ٜ -ايسضاغات ايٓفػ١ٝ ٚايٓفػ١ٝ 

 . ايعطب١ٝ
٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ يف ايتساٟٚ ٚاملػ. ٖني (1412قٝؼ ضبُس )  ،َباضى -141

 . زَؿل : َهتب١ ايفاضابٞ. ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬
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قطاضات اجملُع ايفكٗٞ ". ٖني (1407صبُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ )  -142
. ٬َٞني٘ اإلغنيع ايفكني١ً صبُنيصب. "١نيطَني١ املهني٬َٞ مبهنياإلغ

 دس٠ . ،َٓظ١ُ امل٪متط اإلغ٬َٞ. ايسٚض٠ ايجا١ْٝ. ( 2ايعسز ) 
صب١ً . "أخ٬قٝات ايطبٝب" . ٖني (1415َنيذُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ )  -143

َٓظ١ُ امل٪متط . ايسٚض٠ ايجا١َٓ. ( 8ايعسز ) . صبُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ
 . دس٠ ،اإلغ٬َٞ

٬َٞ غُع ايفك٘ اإل(. قطاضات صب ت. ز ايفك٘ اإلغ٬َٞ ) ُعصب -144
.  (. ٖني. ) ز1416طابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ ايسٚض٠ ايطابع١ عؿط٠ ي

 . املهط١ََه١  ،ضابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ
َٔ فتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ". ٖني (1420احملطض )  -145

. (58 ايعسز ). ٛخ اإلغ١َٝ٬ني١ً ايبش. صب"( 58ٚاإلفتا٤ ايعسز ) 
 ايطٜا . ،ض٥اغ١ إزاض٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤

ؾطن١ . ًَف قشفٞ. ٖني1420قطٛف ؾعبإ . ٖني (1420احملطض )  -146
 ايطٜا .. سٚز٠تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايتٛثٝل احمل

ؾطن١ . ًَف قشفٞ. ٖني1421قطٛف ؾعبإ . ٖني (1421احملطض )  -147
 ايطٜا .. تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايتٛثٝل احملسٚز٠

ًَف . ٖني1422قطٛف مجاز٣ اٯخط٠ . ٖني (1422احملطض )  -148
 ايطٜا  .. ؾطن١ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايتٛثٝل احملسٚز٠. قشفٞ
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ًف نيَ. ٖني1422ع ا٭ٍٚ نيٛف ضبٝنيقط. ٖني (1422احملطض )  -149
 ايطٜا .. ؾطن١ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايتٛثٝل احملسٚز٠. قشفٞ

. ًَف قشفٞ. ٖني1423س٠ نيٛف شٚ ايكعنيقط. ٖني (1423احملطض )  -150
 ايطٜا .. ؾطن١ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايتٛثٝل احملسٚز٠

ؾطن١ . ًَف قشفٞ. ٖني1427قطٛف ؾعبإ . ٖني (1427احملطض )  -151
 ٜا .ايط. تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايتٛثٝل احملسٚز٠

. نينيًُنيٝف١ املعنيقش. "اضنيبنياب ا٭خنيب" . ّ (1923احملطض )  -152
 . َكط ،ْكاب١ املعًُني. ( 1ايعسز ) 

بطاَر تع١ًُٝٝ دسٜس٠ قس ت٪زٟ إىل إٔ تكبح ". ّ (1981احملطض )  -153
املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َهتف١ٝ شاتّٝا َٔ ْاس١ٝ ٦ٖٝات 

 . بطٜطاْٝا.(4ايعسز). . صب١ً ايتعًِٝ يف ايؿطم ا٭ٚغط"ايتُطٜض
سهِ ايتساٟٚ يف ". ٖني (1412عًٞ ضبُس )  ،احملُسٟ -154

ايسٚض٠ . ( 7ايعسز ) . اإلغ٬َٞ ٘صب١ً صبُع ايفك. "٬ّنينياإلغ
 . دس٠ ،َٓظ١ُ امل٪متط اإلغ٬َٞ. يػابع١ا

ايعًّٛ عٓس . ّ (1995سطبٞ عباؽ ٚسػإ س٬م )  ،ضبُٛز -155
زاض  :بريٚت.   (. ) ز. ٗا اسبهاض١ٜأقٛهلا ٬َٚضب -ايعطب 

 . ايٓٗه١ ايعطب١ٝ
. طاس١ ايطب١ٝنيأسهاّ ازب. ٖني (1413ضبُس ضبُس )  ،املدتاض -156

 . ا٥ف : َهتب١ ايكسٜلنيايط
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حبٛخ يف تاضٜذ ايطب ٚايكٝسي١ عٓس . ٖني (1411إبطاِٖٝ )  ،َطاز -157
 . بريٚت : زاض ايغطب اإلغ٬َٞ. ايعطب

ايفهط اإلغ٬َٞ ٚتطب١ٝ املطأ٠ . ّ (1993ضبطٚؽ غٝس )  ،َطغٞ -158
 .ايكاٖط٠ : زاض املعاضف. (  . ز ). كطٕ ايتاغع عؿطيف اي

. ايٛض . ٖني (1418أبٛ بهط أمحس بٔ ضبُس بٔ اسبذاز )  ،املطٚظٟ -159
 . زاض ايعاق١ُ ايطٜا  :. ذبكٝل مسري أَني ايعٖريٟ

ابٛضٟ نياز ايكؿريٟ ايٓٝػنيذنئ اسبنيًِ بنيني َػنيٛ اسبػنيأب ،ًِنيَػ -160
. ٞنياقنيسايبنيبنياز ع٪نيس فنيُنيٝل ضبنينيذبك. ًِنينيٝح َػنيت(. قش. ) ز
 . ّ ( : زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ. ) ز.  (. ) ز

ازبٓػ١ٜٛ يف نتب املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يف ". ّ (1997بػا١َ )  ،املػًِ -161
. "زضاغ١ َكاض١ْ يفرتتٞ ايجُاْٝٓٝات ٚايتػعٝٓٝات -زٚي١ ايهٜٛت

َطنع ابٔ . ( 10( ٚ )  9ايعسزإ ) . صب١ً َػتكبٌ ايرتب١ٝ ايعطب١ٝ
ايكاٖط٠ : . ًسضاغات اإلتا١ٝ٥ بايتعإٚ َع داَع١ سًٛإخًسٕٚ ي
 .زاض ا٭َني

. 3 . ا٤ املػتٓكط١ٜنيتاضٜذ عًُ. ت (. ْادٞ ) ز ،َعطٚف -162
 . : زاض ايؿعب ط٠نيايكاٖ

ط نياملهٝفات ٚاملُطنات يف ايؿع. ّ (1978عبسايطمحٔ )  ،املعُط -163
 ايطا٥ف : زاض ثكٝف..   (. ) ز. اسبسٜح
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. (ٖني1391عًٞ ظٜٔ ايعابسٜٔ املكطٟ ) عبس ايط٩ٚف بٔ ،املٓاٟٚ -164
 . ّ ( : زاض ايفهط. ) ز. 2  . ل غبب١ َٔ ايعًُا٤نيذبكٝ. فٝض ايكسٜط

عٌُ املطأ٠ يف صبتُع ". ّ (1999ضبُس إبطاِٖٝ )  ،َٓكٛض -165
. "يعٌُاملٓظٛض اجملتُعٞ ايؿُٛيٞ ملفّٗٛ ا -اإلَاضات ايتكًٝسٟ 

   . ايهٜٛت ،ٜٛتداَع١ ايه. (4. ايعسز ) صب١ً ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ
إؾطاف سػٔ َطنٞ . ( ٖني1419َٛغٛع١ أٚنػفٛضز ايعطب١ٝ )  -166

 : زاض ايفهط.بريٚت. سػٔ
امل٪غػات ايع١ًُٝ يف ايؿطم ". ّ (1997فطاْػٛاظ )  ،َٝؿٛ -167

. ١َٝٛغٛع١ تاضٜذ ايعًّٛ ايعطب. "ا٭ز٢ْ يف ايكطٕٚ ايٛغط٢ 
 . بريٚت ،َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ

ساٟٚ بني نيايطب ٚايت". ٖني (1419ز ) ضبُس عبسازبٛا ،ايٓتؿ١ -168
. ١نيُنيني١ً اسبهنينيصب. "نينيًُنينيا٤ املػنيني١ عًُنياضغني٬ّ ٚممنيغط٠ اإلْظ

  . بطٜطاْٝا ،يٝسظ. ( 17ايعسز ) 
. "ايٓػا٤ املػًُات ٚايتعًِٝ ايعايٞ". ٖني (1409يطفٞ )  ،ْكط -169

 . ايبشطٜٔ. ( 131ايعسز ) . صب١ً اهلسا١ٜ
َٛغٛع١ عًُا٤ . ٖني (1411 ٖٝهٌ ٚإيٝاؽ ًَٝش١ ) ،ْع١ُ اهلل -170

بريٚت : زاض ايهتب . ايطب ٚاعتٓا٤ خام با٭طبا٤ ايعطب
 . ايع١ًُٝ
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افعٞ نيعاَٞ ايؿنيطف بٔ َطٟ اشبنئ ؾني٢ٝ بنيطٜا ؼبنيأبٛ ظن ،ٟٛٚنيايٓ -171
بريٚت : زاض إسٝا٤ . قشٝح َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ. ٖني (1347) 

 ايرتاخ ايعطبٞ. 
إ بٔ سذط نيط غًُْٝٛض ايسٜٔ أبٛ اسبػٔ عًٞ بٔ أبٞ به ،اهلٝجُٞ -172

  (. . صبُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايفٛا٥س. ) ز  .ٖني (1408ايعطاقٞ ) 
  (. . ٖني (. ) ز١ٝ1406. ٚ ) نيب ايعًُنيطٚت : زاض ايهتنيبٝ

 بريٚت : َ٪غػ١ املعاضف.
١ نيايجني١ٝ ايجني١ ايتُٓنيطنيٖني (. خ1400ط ) نيٝنيطنيٚظاض٠ ايتد -173

 .ٖني. املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ايطٜا 1405 -ٖني 1400
ّ (. املعذِ املفٗطؽ ٭يفاو 1936ٚآخطٕٚ ) . ٟ. أ ،ْٚػٓو -174

اَع ايع١ًُٝ. نيذباز ا٭ممٞ يًُذ  (. ا٫. ح ايٓبٟٛ. ) زنياسبسٜ
 : َهتب١ بطٌٜ.  سٕٝي

َٓظٛضات عًِ ايػٝاغ١ يف "ٖني (. 1416أبٛ َٓري اٜطى )  ،ٜٚٓهٌ -175
. صب١ً إغ١َٝ٬ املعطف١. "َطس١ً َا بعس اسبساث١ َٔ َٓظٛض إغ٬َٞ

 .ط اإلغ٬َٞ، َايٝعٜاهيعاملٞ يًف(. املعٗس ا 4ز )ايعس
عٌُ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ يف "ٖني (. 1428فٗس عبسايطمحٔ )  ،ايٝش٢ٝ -176

طأ٠ ني. َ٪متط : ٚنع امل"اجملاٍ ايكشٞ َٚٛقف ا٭ٚغا  ايس١ٜٝٓ َٓ٘
 -بٛض نينٛا٫مل-ام نيسكا٥ل ٚآف -ط٠ نياقنيات املعني١ًُ يف اجملتُعنياملػ

املٞ يٛسس٠ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ املعٗس ايع. ٖني3/8/1428 -1
 َايٝعٜا. ،ٚازباَع١ اإلغ١َٝ٬ ايعامل١ٝ
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