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  املرأة وعلم الطب يف العصر النبوي

 حماسن حممد جانودي .أ

 مقدمة

ؾدذاا   ،٫ٚ مبهٔ إٔ تكّٛ سٝا٠ اجملتُعات بدوْٚٗا  ،اىبزأ٠ ْؾـ اجملتُعإٕ 
٫ٚ  .نإ ا٭طؿاٍ قٓادٌٜ اسبٝا٠ ايشٚد١ٝ ؾدذٕ اىبدزأ٠ ٖدٞ  ادز اسبٝدا٠ بدٌ ًَشٗدا       

دٕٚ َغارن١ اىبزأ٠  دٔ طزٜدل    ،ًاٝأٚ رقًٝا سكٝك ،مبهٔ ٭ٟ صبتُع إٔ ؼبكل تكوًَا
 يذيو ؾذٕ ايزقٞ ٚايتكوّ ٜبوأ َٔ إ وادٖا بغهٌ صًِٝ.   ،إ وادٖا اإل واد ا٭َجٌ

ْعدزًا ٭ْد٘    ،ايٓبدٟٛ بايٓضدب١ يًُدزأ٠ ٚ ًدِ اياد      َٔ ٖٓا تأتٞ أ١ُٖٝ ايعؾز 
 ،ايعؾز ايذٟ عهٌ ْكا١ ايبوا١ٜ ٚظٗز ؾٝ٘ إبواع اىبزأ٠ بهٌ َدا  ٓدوٖا َدٔ تد ات    

يبا تٛؾزٙ هلدا ايابٝعد١ َدٔ أ غدا       ٠َضتؿٝو ،صعت يتٛظٝؿٗا ًب تو١َ  ًِ ايا 
 ناْدت ٖدٞ ايضدب  ًب   ، ًب ايكور٠  ٢ً عؿا٤ اىبزف٢. ٚبؿقٌ دزأتٗا ًب اىبدواٚا٠ 

ؾتض ايبا   ٢ً َؾز ٝ٘ ًب تغدذٝع ايٓضدا٤ ًب ايعؾدٛر اإلصد١َٝ٬ اىبتتايٝد١  ًد٢       
 ت٘.ؾٜٚهٔ را٥وات ًب ثكا ،ايوتٍٛ ًب سكٌ  ًِ ايا 

قبٌ إٔ ْغري إفب أِٖ اٯصٝات )اىبُزفات( ايد   ًُدت ًب سكدٌ اياد      ٚ
ٚفع اىبزأ٠ ًب ايعؾدز ايٓبدٟٛ يتؾدبض ًب    قو ٜتضا٤ٍ اىبز٤  ٔ  ،ًب ايعؾز ايٓبٟٛ

 عدذع ايذٟ  ايضب ثِ َعزؾ١ َ٪١ًٖ يتًكٞ ايعًّٛ اياب١ٝ؟  اي٬سك١ ؾٛر اإلص١َٝ٬ايع
ثِ َت٢ بوأ ظٗٛر  ًِ ايا ؟ ٌٖ كبت َعزؾت٘ َدع   ؟١َٓٗ ايا ست٢ تشاٍٚ  اىبزأ٠

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
  ،داَع١ دَغل.صٛرٜا 
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   ؟بوا١ٜ ايعؾز ايٓبٟٛ؟ أّ إٔ تارٜخ  ًَٛ٘ ٚؾْٓٛ٘ َٛغٌ ًب ايكوّ

 حق املرأة يف العله والتعله والتعليه :متهيد

 طباد٧ إٕ نٌ سهِ  اّ َاًل ؾُٝا ٜتعًل قبها١ْ اىبزأ٠  ٓو ظٗٛر اإلصد٬ّ  
إٔ  ،ا٭َدِ ايكومبد١   يدو٣ ٬ٜسغ  ٓو َاايعد١ ا٭سدٛاٍ ا٫دتُا ٝد١    قو ٚ ،ًب ايػاي 

ٚباتت٬ف ايكبا٥دٌ ٚاسبقدز ٚبداتت٬ف     ،ق١ُٝ اىبزأ٠ ناْت ربتًـ باتت٬ف ايشَٔ
أْٗدا   عز  ًب َاًع ظٗدٛر اإلصد٬ّ   ٓو اي اىب٪نوٚايغ٤ٞ ايعاّ  ١.اىبها١ْ ا٫دتُا ٝ

ٜٚعتكدو إٔ صدب  ايدو ٖدٛ ايكدِٝ       ،اىبهإ ايجاْٞ ًب اجملتُع ايبوٟٚ ٢عاناْت ُت
اي  ناْت َب١ٝٓ  ٢ً أصط ٫ مبهٔ يًُزأ٠ حبهدِ  ٛاَدٌ    ،ا٫دتُا ١ٝ  ٓو ايعز 

ٚيهددٔ ًب بعددح ا٭سددٛاٍ اشباؽدد١   ،نددجري٠ ؾٝشٜٛيٛدٝدد١ ٚادتُا ٝدد١ إٔ ذبٛسٖددا 
ٚبايتايٞ رؾع ايعدز  َهاْتٗدا    ،ٚذبؿغ قورٖا ،ٔ إٔ تتخااٖاكبهٓت بعح ايٓضا٤ َ

اٚات ايغددزف ٚؾهددإ َددِٓٗ ايغددا زات ٚايتددادزات     ،ٚ اًَٖٛددا بهددٌ اسدد اّ  
 .  (1)ٚايضٝاد٠

غري ايذٟ ٜتٛد  إٔ ٜذنز ٖٓا ٖٛ سٛادخ ضبوٚد٠ ػب  أ٫ ٜتِ إغؿاهلا 
ٚقو ثبت ايو  ،َٓٗا ظاٖز٠ ايٛأد ،ْٛاٍح  و٠ ٜٚعٗز ايو ًب ،ٚإٔ ٫ ذبذ  ايٛاقع

  چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               : ًب قٛي٘ صبشاْ٘ ٚتعافب

 چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک
ؾأباد ٖذٙ  .ٚصب٤ٞ اإلص٬ّ بو ٛت٘ نإ إٜذاًْا ببو٤  ؾز دوٜو .ص85-85 :ايٓشٌط

 ٢ً َز ايعؾٛر ايهجري َٔ  ٓت اىبزأ٠ بعو إٔ استًُت  ،ايعاٖز٠ نب١ً ٚاسو٠
  .(2)ٚبايتايٞ أراسٗا ؾػري نٌ ع٤ٞ ،َعامل ا٭ٜاّ ٚإرٖاقٗا

 ًد٢ أصداظ اىبضداٚا٠ َدع      ٚايزؾع َدٔ عدأْٗا   ا٫  اف حبكٛقٗاٚايو بعو 
ٚن١ًُ إْضإ ايدٛارد٠ ًب ايكدز ٕ ايهدزِٜ أنجدز َدٔ       - وا اىبرياخ ٚايغٗاد٠- ايزدٌ

ًب سـب مل تزد ن١ًُ إْضدا١ْ ٫ٚ   ،ٚا٠ بُٝٓٗاااىبضوبط ٚصتـب َز٠ تري ديٌٝ  ٢ً 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ،دَغدددل، ايابعددد١ ايجايجددد١  ،دار ايؿهدددز ،أْدددٛر: اإلصددد٬ّ ًب سقدددارت٘ ْٚعُددد٘   ،ايزؾدددا ٞ -1

 .73ـ ،7543ّٖد/7043
 .77ـ ،7501ّٖد/7620 ،دَغل ،اإلص٬ّ ٚاىبزأ٠ :صعٝو ،ا٭ؾػاْٞ -2
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ِ  .(3)َدز٠ ٚاسدو٠   ؾكدو ٚردت سددٛايٞ نيداْـب َددز٠ ًب    ،ًٚب اإلعددار٠ إفب نًُد١  ًدد
ؾكو انزت ٦َدات   ،ٚأَا َغتكاتٗا  ًِ ٜٚعًِ ٜٚعًُٕٛ ٚ ًِٝ ٚ ٬ّ ،ايكز ٕ ايهزِٜ

 ، دوا نًُدات أتدز٣ هلدا ؽد١ً بدايعًِ َجدٌ ٜهتد ، انتد  نتدا            ٦َٚات اىبزات.
   .(4)تابٞن

ٍ  ،َٚا أنجز ا٭سادٜح اي  تغو إفب طً  ايعًِ َٚجابزت٘  َٓٗا سوٜح ايزصدٛ
: =طً  ايعًدِ ؾزٜقد١  ًد٢    = :. ٚأٜقًا سوٜج٘(5)+إلبا ايعًِ بايتعًِ ،أٜٗا ايٓاظ

ٚدَدا٤ ايغدٗوا٤ ٜدّٛ ايكٝاَد١ ؾد٬       ،ٜدٛسٕ َدواد ايعًُدا٤    :. ٖٚٓو أٜقًا(6)+نٌ َضًِ
 ،  إفب اهلل َدٔ َا٥د١ غدش٠ٚ   سد ًب طً  ايعًِ أ ٚيػو٠ٚ ،ٜؿقٌ أسوُٖا  ٢ً اٯتز

 ِ َٚدٔ َدات    ،ٛندٌ بد٘ ٜبغدزٙ بازبٓد١    ًدو َُ إ٫ ََٚ ،٫ٚ ؽبزز أسو ًب طً  ايعًد
 .(7)دتٌ ازب١ٓ ،َٚرياث٘ احملابز ٚا٭ق٬ّ

ؾٗٞ ندجري٠   ،ٚؾُٝا ؽبؿ اٯٜات ايكز ١ْٝ اىبتعًك١ بؿقٌ ايعًِ ٚؾق١ًٝ تعًُ٘
ٌ      ،٫ٚصبٌٝ إفب سؾزٖا نبٝعداً  خت  مت  ىت    : ٚغبدؿ َدٔ ند٬ّ اهلل  دش ٚدد

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ٚأٜقًا قٛي٘ صدبشاْ٘ ٚتعدافب:    .ص11 :اجملادي١ط يت

 .ص5 :ايشَزط ىئ   ىئ

َٔ بدا  ايتأنٝدو  ًد٢ إٔ اإلصد٬ّ تاطد  اإلْضدإ بؾدؿ١         ،ٖٚذا بوٕٚ عو

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ٞ  ، بٝو -3  ،بدريٚت  ،أٚرام عدزق١ٝ يًابا د١ ٚايٓغدز    ،اىبدزأ٠ َافدٝٗا ٚسافدزٖا    :َٓؾٛر ايزؾدا 

 .5-3ـ ،7444ّٖد/7677 ،ايابع١ ا٭ٚفب
 .6ـ ،دار ايؾش٠ٛ ،ايزصٍٛ ٚايعًِ :ٜٛصـ ،ايكزفاٟٚ -4
ذبكٝل هبوٟ  بدو اجملٝدو    اىبعذِ ايهبري، :أبٞ ايكاصِ صًُٝإ بٔ أهبو بٔ أٜٛ  ،ايا اْٞ: -5

 .651، ـ75ز، 7546ّٖد/7040 ،ايابع١ ايجا١ْٝ ،ايكاٖز٠، َهتب١ ابٔ ت١ُٝ ،ايضًؿٞ
ٞ      ،صٓٔ ابدٔ َادد١   :أبٞ  بو اهلل ضبُو بٔ ٜشٜو ،ايكشٜٚين -6  ،تعًٝدل ضبُدو ْاؽدز ايدؤٜ ا٭يبداْ

 .771، ـ7ز. ّ ،7553ّٖد/7073 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،ايزٜاض ،َهتب١ اىبعارف
نٓش ايعُاٍ ًب صٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعداٍ، فدب    :  ٤٬ ايؤٜ  ًٞ اىبتكٞ بٔ سضاّ ايؤٜ ،اهلٓوٟ -7

 ٞ ايابعدد١  ،بددريٚت ،َ٪صضدد١ ايزصداي١  ،ٚفددع ؾٗددارظ ؽدؿ٠ٛ ايضددكا ٚ تؾدشٝض  ،بهدزٟ سٝدداْ
اياد   ) ٓدٛإ اىبكداٍ    :ضبُو ، بو ايزسِٝ ،736، ـ74ز، 7541ّ ٖد/7041 ،اشباَض١

ٞ    (ًب ايغعز ايعزبٞ ازباَعٝد١  اجملًدو ايعاعدز دار ايزاتد      ،، َٛصدٛ ١ رٚا٥دع ايغدعز ايعزبد
 .2ـ ،اجملًو ايعاعز ،7555ّٖد/7075 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،بريٚت



 املرأة وعلم الطب يف العصر النبوي

 جملة اجلامعة األمسرية
66 

ست٢ ٫ ٜضتغعز أسو إٔ اإلص٬ّ ٚفدؼ ؾارقدًا بدـب ايدذنز ٚا٭ْجد٢ ًب طًد         ، ا١َ
ٚقو أنيز ٖذا اىبضع٢ ًب رؾدع عدإٔ    .(8)إا ايٓضا٤ عكا٥ل ايزداٍ ،ز ؾٝ٘شايعًِ ٚايتب

     ِ بعدوَا عدذع    ،اىبزأ٠ ست٢ أت٢ أنً٘  ٓوَا ْايدت اىبدزأ٠ سكٗدا ًب ايعًدِ ٚايتعًدٝ
نداْٛا   -ايٓضدا٤ - ٢ً تٛؾري ا٫ٖتُداّ بتعًدِٝ ايٓضدا٤. تاؽد١ ٚأْٗدِ أٟ        ايزصٍٛ

ِ    ،ٚايؾ٠٬ ازباَع١ َع٘  ؼبتغوٕ يضُاع ايزصٍٛ  ْٚعدزًا ىبٓدع   ،َدٔ أددٌ ايدتعً
ٍ سايتشا ٕ      ِ تؾؿ ايزصدٛ ٍ   ،هلدٔ بابدًا ٜضد٢ُ ستد٢ اٯ   ًب َضدذو ايزصدٛ

 .(9) )با  ايٓضا٤(اىبٓٛر٠ باىبو١ٜٓ 

 ،بايتابٝل ايعًُٞ أص٠ٛ بهدٌ تعايُٝد٘ ٚٚؽداٜاٙ     ٚقو اق ْت د ٠ٛ ايزصٍٛ
أ٫ = ٚناْدت سذد١ ايدٛداع أٚؽد٢ قدا٬ً٥:      ،ست٢ إاا ندإ ايعداّ ا٭تدري َدٔ  ُدزٙ     

 .(10)+ٚاصتٛؽٛا بايٓضا٤ تريًا

تتعًل  ،َٚعا٬َت ،ٚ بادات ٚأت٬م ،إٕ نٌ َا تقُٓ٘ اإلص٬ّ َٔ  كا٥و
ًب ايتابٝل ؾذيو ٚإٕ نإ ٖٓاى بعح ا٫تت٬ؾات  -أٟ بهٌ ؾزد-باإلْضإ 

ں  ڻ  ڻ  : . ٜكٍٛ صبشاْ٘ ٚتعافب(11)حبض  ايتهٜٛٔ ازبضُاْٞ يهٌ َُٓٗا

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ
 .ص23 :ايٓضا٤ط

ًؿا٥دو٠ اىبباعدز٠ ايد     يبٗدذا ايعًدِ ْتٝذد١     أظٗزت اٖتُاًَااىبزأ٠ ٜٚعتكو إٔ 
إفب داْد  ا٫سد اّ ايدذٟ ناْدت تتُتدع بد٘ َٗٓد١ اياد           ،ٜضتاٝع اياد  تكدومبٗا  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ،ايدوار اىبؾدز١ٜ ايًبٓاْٝد١    ،ا٭صز٠ اىبض١ًُ أصدط َٚبداد٨   : بو اسبهِ  بو ايًاٝـ ،ايؾعٝوٟ -8

 .74ـ ،7556ّ ٖد/7076ايابع١ ا٭ٚفب  ،ايكاٖز٠
َهتبد١   ،تعود ْضا٤ ا٭ْبٝا٤ َٚها١ْ اىبزأ٠ ًب ايٝٗٛد١ٜ ٚاىبضٝش١ٝ ٚاإلصد٬ّ أهبو:  ، بو ايٖٛا  -9

 .737ـ ،7545ّٖد/7045 ،ا٭ٚفب ايابع١ ،ايكاٖز٠ ،ٖٚب١
 ،تعًٝل ضبُو ْاؽز ايؤٜ ا٭يباْٞ، َهتب١ اىبعارف ،صٓٔ اي َذٟ :ضبُو بٔ  ٝض٢ ،اي َذٟ -10

 .732ـ ،7553ّٙ 7073 ،ايزٜاض
 .3ـ ،اىبزأ٠ َافٝٗا ٚسافزٖا : بٝو -11
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. ٜٚبوٚ إٔ أغً  َٔ  ٌُ ًب َٝوإ ايا  َدٔ ايٓضدا٤ ًب ايعؾدز    (12)َٚعزؾ١ ؾْٓٛ٘
أٚ ربؾؿ أٚ َؾور رسم، يهٔ ايو ٫ ٜٓؿدٞ إٔ تعًدِٝ    ،ايٓبٟٛ مل كبارص٘ ن١ُٓٗ

دٜدٔ  ؾاإلصد٬ّ  ، ٚتعًِٝ ايا  بؾؿ١ تاؽ١ ٜتاً  دراص١ تاؽد١  ،بؾؿ١  ا١َاىبزأ٠ 
 .  (13) ٢ً ايتعًِٝ حايعًِ َٚٔ أِٖ َباد٥٘ اسب

ٟ إيهٔ ٖذا ٫ مبٓع َٔ ايكٍٛ  ٚددٛد أطبدا٤ هلدِ     ْ٘ ؽادف ًب ايعؾز ايٓبدٛ
سؿعدت   ،٫ مبهدٔ إٔ تٓهدز ٚهلدِ ؾقدٌ ًب تدارٜخ بٓدا٤ اسبقدار٠        ،عٗز٠ ٚاصدع١ 

ٚايٓقز بدٔ   ،ِٖ اسبارخ بٔ نًو٠ ايجكؿٞٚ ،ِٖ نت  اسبوٜح ٚايضري ٚا٭تبار٤أمسا
َدٔ أُٖٝد١   ًاد   ٚىبدا ي  ،ٚفُاد بٔ ثعًب١ ا٭سدٟ ،ٚابٔ أبٞ رَج١ ايتُُٝٞ ،اسبارخ

 .(14)، ؾكو اصتشكٛا َها١ْ َزَٛق١ػ١يبا

اىبزأ٠ إعار٠ إفب إٔ اإلص٬ّ  ين أعو ايعٓا١ٜ بذععار ايزدٌ إٔ  اًٚب ٖذ
: ، َٚهٔ هلذا ايغعٛر ايتُهـب نً٘ ًب قٛي٘ تعافب(15)طبًٛم َجً٘ ًب اإلْضا١ْٝ

  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
  .ص1 :ايٓضا٤ط

ٖٚددٞ إٔ ايكددز ٕ ايهددزِٜ رصددِ يًُددزأ٠   ،ٚدبددور اإلعددار٠ إفب ْاسٝدد١ َُٗدد١
ٚايدو َدٔ بدا  إعدعارٙ      ،ٚنزا١َ ايٓؿط ،قا١ُ٥  ٢ً اس اّ ايذات ،عخؾ١ٝ َتُٝش٠

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تزنبد١  بدو ايٛاسدو     ،ايؿارٚقٞ، إمسا ٌٝ ٚيٜٛط ىبٝا٤ رادٞ: أطًدط اسبقدار٠ اإلصد١َٝ٬    -12

 ،7554ّٖدد/ 7075 ،ايابعد١ ا٭ٚفب  ،ايزٜاض ،ايعبٝهإ َهتب١ ،َزادع١ رٜاض ْٛر اهلل ،ي٪ي٪٠
 .022-021ـ

 .737ـ ،تعود ْضا٤ ا٭ْبٝا٤ َٚها١ْ اىبزأ٠ ًب ايٝٗٛد١ٜ ٚاىبضٝش١ٝ ٚاإلص٬ّ : بو ايٖٛا  -13
Mugannam: Arab womn ،p. 25.  

ٕ ، ابٔ ايع ٟ -14 ا٭  أْادٛإ   تؾدشٝض  تدارٜخ طبتؾدز ايدوٍٚ،    :غزٜػٛرٜٛظ أبٞ ايؿزز اٖدزٚ
، 57ـ ،7550ّٖدد/ 7071 ،ايابعد١ ايجاْٝد١   ،بريٚت ،ايًبٓاْٞ دار ايزا٥و ،ؽاسباْٞ ايٝضٛ ٞ

 ،فب  اىبؿب ٚٚفدع اسبٛاعدٞ تًٝدٌ عدشاد٠     ،َكو١َ ابٔ تًوٕٚ : بو ايزهبٔ، ابٔ تًوٕٚ
 ،217، ـ7ز ،7447ّٖدد/ 7067 ،ايابعد١ ا٭ٚفب  ،دار ايؿهز، بريٚت ،َزادع١ صٌٗٝ سنار

ٕ  ،ٚ باظ  اٝتٛ، ٚس٬م ،سزبٞ ،ضبُٛد  ،دار ايٓٗقد١ ايعزبٝد١   ،ايعًدّٛ  ٓدو ايعدز     :سضدا
 .743ـ ،7551ّٖد/7072 بريٚت

 .77ـ ،اإلص٬ّ ٚاىبزأ٠ :ا٭ؾػاْٞ -15
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ٚايو  ٓوَا ٜتقُٔ إسو٣ أطٍٛ صدٛر ايكدز ٕ    ،بهٝإ اىبزأ٠ ايذٟ ػب  إٔ ٜؾإ
اي  توٍ  ًد٢   ،ٚقو تقُٓت ايهجري َٔ ع٪ْٚٗٔ ،ايهزِٜ ٚتض٢ُ باصِ صٛر٠ ايٓضا٤

 َب١ٝٓ  ٢ً أصط َٔ ايتكوٜز ًب ْعز اإلص٬ّ. أ٠عخؾ١ٝ اىبز

نْٛٗا َزندش اياد  ٚايعًدّٛ    ٚايو  ،٫ٚ ٜضتبعو تعًِ ٖ٪٤٫ ًب دٓوٜضابٛر
 ا٫طد٬ع ٚايتٛصدع ًب   ،ٛ  ًب إكباّ َعدارؾِٗ ايابٝد١  ٚاي  ناْت  ًٝٗا َعٍٛ ايغع

ذبؾدٌٝ ٖدذا ايعًدِ ًب أَدانٔ َدٔ بد٬د       ٚقو صع٢ ايبعح إفب  ، ٢ً ؾٕٓٛ ايع٬ز
ؾايابٝ  اسباام ضبتاز إفب ايتعًِ ًب أَانٔ َتعود٠ ي٬صتؿاد٠ َدٔ دبدار     ،ايغاّ

 .(16)ا٭طبا٤

ٚايو َٔ أددٌ إٔ ٫ ْػؿدٌ    ،ٜبوٚ َٔ ايقزٚرٟ اإلعار٠ إفب ٖ٪٤٫ ا٭طبا٤ٚ
ِ    اىبدزأ٠  ًب ٚقت بوأ ظبِ  ،سكِٗ َٚضاُٖتِٗ اياب١ٝ  ،بدايعٗٛر ًب َٝدوإ ٖدذا ايعًد

  ٍ َٚدع إٔ   .ٚإٕ نإ ٫ مبهٔ َكارْتٗا  ًًُٝا ٚ ًًُٝا قبعاؽزٜٗا َٔ ا٭طبدا٤ ايزددا
رغدِ ايدو تضدتشل    ٚ ،ٖ٪٤٫ ايٓضا٤ مل ٜضداؾزٕ يتًكدٞ ايعًدّٛ ًب اىبدوارظ ايابٝد١     

ْعدزًا يدوتٛهلٔ قبدٌ     ،ٖٔ ؽدؿشات نتد  ايتدارٜخ   ٩إٔ تتؾدور أمسدا  ٖ٪٤٫ ايٓضا٤ 
 غرئٖ ًب تًكٞ  ًّٛ ايجكاؾ١ اياب١ٝ.  

إٔ اإلص٬ّ ٖدٛ اىبدٓٗر ايؿدذ ايدذٟ سدل يد٘ إٔ ٜتؾدو٣ سبدٌ          ،َٚٔ ايٛافض
س٬ً ٜتٛاؾل ايتٛاؾدل ا٭  ا٭نُدٌ َدع طًٝعتٗدا ٚسكٝكتٗدا ٚساداتٗدا        ،اىبزأ٠َضأي١ 

بؾدٛر٠ تاؽد١ بعدو     ،ٚسكٝكت٘ ٚسادات٘ ٚإَهاْٝاتد٘  َٚع طبٝع١ ايزدٌ ،ٚإَهاْٝاتٗا
ايدذٟ  دو ازبضدِ     ،بعدو ظٗدٛر اإلصد٬ّ   ٚ ،استًت اىبعزؾ١ اياب١ٝ َها١ْ َزَٛقد١ إٔ 

 ٍ إٕ زبضددوى  ًٝددو = :فددزٚر٠ يتشكٝددل صددعاد٠ اإلْضددإ سضدد  قددٍٛ ايزصددٛ
 .(17)+سكًا

ْعدزًا ٭ٕ ٖدذٙ    ،كبت َزا دا٠ تًدو اسبادد١ ايد  ٫بدو َدٔ صدوٖا        ٚبايتايٞ
   ٕ ٗا  ًد٢ سضد    تٚت ًب قدور اٚيهٓٗدا تتؿد   ،اسباد١ َٛدٛد٠ ًب ندٌ سَدإ َٚهدا

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
، 66ـ، ايكداٖز٠  ،دار ْٗق١ َؾدز  ،أثز ايعز  ًب اسبقار٠ ا٭ٚرٚب١ٝ : باظ ضبُٛد ،ايعكاد -16

، 4ز، 7556ّٖدد/ 7076 ،ايابع١ ايجاْٝد١  ،اىبؿؾٌ ًب تارٜخ ايعز  قبٌ اإلص٬ّ :دٛاد : ًٞ
 .643ـ

 .36ـ ،بريٚت ،دار اسبه١ُ ،أبٞ سنزٜا ؼب٢ٝ: رٜاض ايؾاسبـب ،ابٔ عزف ايٟٓٛٚ -17
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ٔ ٚإاا مل ت ،تؿاٚت ايعزٚف ٚا٭سٛاٍ ٖدذٙ اسبادد١ ايهاؾٝد١ َدٔ ٚددٛد ا٭طبدا٤        هد
يدذيو أدداس اإلصد٬ّ تعًدِ      ،صتهٕٛ َٗود٠ خباز ا٭َدزاض ٚدزاسدات اسبدزٚ    

سٝدح  ًُٝٗدا إٔ ٜدشدادٚا     .ٕ تؿزٜدل يًزداٍ ٚايٓضا٤  ٢ً ايضٛا٤ دٚ .ُ٘ٝٚتعً ،ايا 
 .(18)ٚأ٫ ٜغبعٛا َٔ ؾٕٓٛ ايجكاؾات اي  تتاح هلُا ، ًًُا

بعدو إٔ رببادت    ،رقبدا ددا٤ت  اىبدزأ٠  َٚٔ اىبعتكو إٔ مساس١ اإلص٬ّ َدع  
ٚفدٝعت أَدِ ا٭رض    ،اىبدزأ٠ اجملتُعات ايبغز١ٜ  ٢ً َوار ايتارٜخ ًب سٌ َضأي١ 

بدـب  اىبدزأ٠  ؾتاٖدت ا٭َدِ ًب َضدأي١     ، ٓوَا فًت  دٔ اسبدٌ ايؾدشٝض    ،أعاارٖا
ٚيهٔ اإلص٬ّ أثبت قور٠ اىبدزأ٠ بعدو تٛظٝؿٗدا يًهتابد١ ٚيبارصدتٗا       .إؾزاط ٚتؿزٜ 

ددا٤ت يت٪ندو أْٗدا    ، ىبٗٔ َٓٗا ايا  ٚايو بعو  ُز َوٜو َٔ سزَاْٗا ٚإقؾدا٥ٗا 
 ًد٢ َدو٣    يتؿتض بابدًا ظدٌ َػًكداً    ،أَاّ ْك١ً ْٛ ١ٝ ًب َضأي١ اإلؾؾاح  ٔ عخؾٗا

 .(19)َٚزد ايو ٜعٛد يتعايِٝ اإلص٬ّ ،ًب نٌ ايجكاؾاتطٌٜٛ ٚ

ٚيعوّ ٚؽٍٛ ٚثدا٥ل أٚ طباٛطدات هلدا  ٬قد١ باياد  ًب ايعؾدز ايٓبدٟٛ        
٬ٜسددغ إٔ اىبعددارف ايعًُٝد١ ًب  ًددِ ايادد    اصتكؾدا٩ٖا َددٔ اىبددٛارد    ،ًٓضدا٤ ي

ؾؿٝٗا إعارات إفب أمسا٤ ايٓضا٤ اي  ساٚيدت   ،َجٌ نت  اسبوٜح ٚاي ادِ ،اإلص١َٝ٬
ًٚب بعقٗا إعار٠ إفب بعح ا٭َزاض اي  ناْدت َعزٚؾد١ ٚعدا٥ع١ ًب     ،١َٓٗ ايا 

 ٟ ناْددت  ٓؾددزًا أصاصددًٝا ًب   ايٓضددا٤إٔ ٚقبددا  .ٚنٝؿٝدد١ َعازبتٗددا  ،ايعؾددز ايٓبددٛ
ندإ   ،ٚبٛد٘ تاـ توَات ايتُدزٜح ٚاإلصدعاف ًب ايضدًِ ٚاسبدز      ،اشبوَات

 اىبُزفات(.)اصِ اٯصٝات  ًٝٗٔ  ايعز  ٜاًكٕٛ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
َهتبد١   ،ايغٓكٝاٞ: ضبُو ضبُدو اىبختدار: أسهداّ ازبزاسد١ ايابٝد١ ٚاٯثدار اىب تبد١  ًٝٗدا         -18

 34ـ ،7550ّٖد/7071، ايابع١ ايجا١ْٝ ،دو٠ ،ايؾشاب١
 ،ايابعد١ ايجاْٝد١   ،اىبزأ٠ ٚايًػ١، اىبزنش ايجكاًب ايعزبٞ، ايوار ايبٝقدا٤  : بو اهلل ضبُو، ايػذاَٞ -19

دار ، ايػشايٞ، ضبُو: ققاٜا اىبز ٠ بـب ايتكايٝو ايزانو٠ ٚايٛاؾو٠، 5-4ـ، 7553ّٖد/7074
ايبدار، ضبُدو  ًدٞ:    ( 71. )70ـ 7447ّ ٖدد/ 7077 ،ايابعد١ ايضدابع١   ،ايكاٖز٠ ،ايغزٚم

 ِ  ٖدد/ 7072ايابعد١ ا٭ٚفب،   ،ددو٠  ،دار اىبٓدار٠  ،َوا٠ٚ ايزدٌ يًُز ٠ َٚواٚا٠ ايهاؾز يًُضدً
ٞ ) ٓٛإ اىبكاٍ : اسبادِ ،76ـ ،7551ّ  ،صبًد١ ا٭َد١ ايكازٜد١    (َٔ تارٜخ ايا  اإلصد٬َ
 .7(، ـ00ايعود ) ،7546ّٖد/7046
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 تعريف عله الطب وتارخيه: املبحح األول

ًتعريفًعممًالطبً:أولًا
ِ    ،ْكٍٛ ًب ايًػ١  .إاا داٚاٙ ًاٜكداٍ طبد٘ ط ٓبد    ،ٚايدٓؿط  ،ايا  ٖدٛ  د٬ز ازبضد

ٚنبدع ايابٝد  أطبدا٤ ٖٚدٛ نبدع       ،ٚاىبٗار٠ ؾٝٗا ،ٚأؽٌ ايا  اسبذم ًب ا٭عٝا٤
ٚتضتعٌُ َاد٠ اياد  ًب ايًػد١ قبعٓد٢ صدشز ؾٝكداٍ       .ٚأطب٘ ٖٚٛ نبع ق١ً ،ايهجز٠

 :ًٚب ايو قاٍ ايغا ز ؽٝؿٞ بٔ  اَز .ؾ٬ٕ َابٛ  أٟ َضشٛر

 أ ٫ َٔددددٔ َبًددددؼ َسضددددإ  ٓدددد٢  

 

ُٕ أطدددد ٌّ   (20)ن ددددإ دا٩ى أّ دٓددددٛ

ؾُدٔ   ،ٜٚعتكو إٔ ايو َٔ با  ايو٫يد١  ًد٢ صدبٌٝ ايتؿدا٩ٍ بداي ٤ ٚايغدؿا٤       
ٚتضتعًُٗا ؾُٝا ٜقدادٖا   ،اىبعًّٛ إٔ ايعز  تاًل بعح ا٭يؿاظ ايواي١  ٢ً ايض١َ٬

 .(21)تؿا٫ً٩ بايض١َ٬ ٚايؿٛس ،ٚاىبًٗه١ َؿاس٠ ،ؾضُٛا ايًوٜؼ صًًُٝا ،َٔ با  ايؿأٍ

 ،ٚايغددإٔ ،نُددا تضددتعٌُ َدداد٠ ايادد  ًب ايو٫يدد١  ًدد٢ ْٝدد١ اإلْضددإ ٚإرادتدد٘
 :ٚدٖزٟ. ٚايا  ٚايابٝد   ،ٚ ادتٞ ،أٟ بغأْٞ ،ايبٚايوٖز ؾٝكاٍ: َا ااى ب ،ٚايعاد٠
تعدين   :َٚٔ اجملداس: أْدا طد  بٗدذا ا٭َدز      .(23). ٚايا  ٖٛ ايٓعز ٚايعٌُ(22)ايعامُل

 ٚقو قاٍ ايغا ز: . امل ب٘

 ٔ  ٫ ٜزبدددددددوت ايدددددددذٟ َتدددددددزٜ

 

ِ  طدد  ؾ ددذٕ اهلل   (24)قبددا َتددزٜٔ َ ًددٝ

 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

20-  ٟ ٟ   ،تداز ايعددزٚظ  :ضبُددو َزتقد٢ اسبضددٝين  ،ايشبٝدو ٚسار٠  ،ذبكٝدل  بددو ايهدزِٜ ايعشبدداٚ
 .714، ـ6ز ،7543ّ ٖد/7043، ايهٜٛت ،اإل ٬ّ

ذبكٝدل  بدو اهلل  ًدٞ ايهدبري      ،يضدإ ايعدز    :ضبُو بٔ َهزّ بٔ  ًٞ بٔ أهبو ،ابٔ َٓعٛر -21
 .7264، ـ75ز، ايكاٖز٠، دار اىبعارف ،ٚ تزٕٚ

ٕ     ،صبٌُ ايًػ١ :أبٞ اسبضـب أهبو بٔ ؾارظ ،ابٔ سنزٜا ايًػٟٛ -22  ،سٖدري  بدو احملضدٔ صدًاا
 .147، ـ7ز، 7542ّٖد/7042 ،ايجا١ْٝ ايابع١ ،بريٚت ،َ٪صض١ ايزصاي١

ٞ     ،ابٔ صٝٓا -23  ،دار ايؿهدز، بدريٚت   ،ايكدإْٛ ًب اياد    :اسبضـب بٔ  بو اهلل بدٔ اسبضدٔ بدٔ  ًد
 .7ـ

ذبكٝل ضبُو باصٌ  ٕٝٛ  ،أصاظ ايب٬غ١ :أبٞ ايكاصِ ضبُٛد بٔ  ُز بٔ أهبو ،ايشطبغزٟ -24
 .15-157، ـ7ز، 7554ّٖد/7075 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،بريٚت، دار ايهت  ايع١ًُٝ ،ايضٛد
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ٚتعزٜؿد٘ ا٫ؽدا٬سٞ  ًد٢ ث٬ثد١      ،نُا اتتًـ ا٭طبا٤ ًب بٝإ سدو اياد   
 :أقٛاٍ ٖٞ

أسٛاٍ بوٕ اإلْضإ َٔ د١ٗ َا ٜعزض ي٘ َٔ ؽدش١   بٖ٘ٛ  ًِ ٜعزف  :ايكٍٛ ا٭ٍٚ
 ٚؾضاد.

ٜٚضد د   ،ٖدٛ  ًدِ بدأسٛاٍ بدوٕ اإلْضدإ ؼبؿدغ بد٘ ساؽدٌ ايؾدش١          :ايكٍٛ ايجاْٞ
 .(25)سا٥ًٗا

ٜٚدشٍٚ  دٔ    ،ٖٛ  ًِ ٜعزف ب٘ أسٛاٍ بوٕ اإلْضإ َٔ د١ٗ َا ٜؾدض  :ايكٍٛ ايجايح
 .(26)ٜٚض دٖا سا١ً٥ ،ساؽ١ًايؾش١ يٝشؿغ ايؾش١ 

ٚايد  ربدؿ تعزٜدـ  ًدِ      ،إٕ َا مبهٔ إٔ ٜضدتٓتر َدٔ ٖدذٙ ايتعزٜؿدات    
 إ٫ أْٗا َتكاربد١ ًب اىبعٓد٢ ٚاىبقدُٕٛ.    ،أْ٘ َُٗا اتتًؿت أيؿاظٗا ٚنًُاتٗا ،ايا 

 ٚذبح  ٢ً اىبعازب١ ًب ساٍ اىبزض. ،ٚنبٝعٗا ت٪نو  ٢ً ايؾش١ يإلْضإ

ًثانياا:ًتاريخًعممًالطب
ؾايبعح ٜكٍٛ إٕ صدشز٠ ايدُٝٔ    ،ًب ٖذا ا٭َز اتتًـ ايباسجٕٛ اتت٬ؾًا نبريًا

ٛا أصاظ  ًِ ايا  ًب سدـب ٜدذنز    ،ٜٚكٍٛ  تزٕٚ صشز٠ ؾدارظ  .ِٖ ايذٜٔ ٚفع
أٚ  ،َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ اهلٓٛد أٚ ايؾكايب١ أٚ قدوَا٤ ايْٝٛداْٝـب   ، تزٕٚ أِْٗ اىبؾزٜٕٛ

 .(27)ايهًوإ

إٔ ات اع ٖذا ايؿٔ ٫ ػبٛس ْضدبت٘  يٓا ٚيهٔ  ٓو َزادع١ تارٜخ ايا  ٜتبـب 
إا َدٔ اىبُهدٔ ٚددٛدٙ  ٓدو      ،أٚ قّٛ طبؾؾدـب  ،أٚ يبًه١ َع١ٓٝ ،إفب بًو تاـ

ٔ      ،ٚمل ٜبل َٔ  ثارٖا ع٤ٞ ،أ١َ قو اْكزفت ثدِ اعبد     ،ثدِ ظٗدز  ٓدو قدّٛ  تدزٜ
ؾٓضد  إيدِٝٗ    ،ْٓٛد٘ إٔ ظٗدزت ؾ  تْعدزًا يًشادد١ إيٝد٘ َدا يبجد     ٚ ، ٓوِٖ ست٢ ْضٞ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .7ـ ،ايكإْٛ ًب ايا  :ابٔ صٝٓا -25
 ٕٝٛ ا٭ْبا٤ ًب طبكات ا٭طبا٤،  ٕٝٛ ا٭ْبا٤  :َٛؾل ايؤٜ أبٞ ايعباظ أهبو ،ابٔ أبٞ أؽٝبع١ -26

 ،ايابعددد١ ا٭ٚفب ،ايكددداٖز٠ ،دار اىبعدددارف ،ايٓذدددار ددداَز  ذبكٝدددل ،ًب طبكدددات ا٭طبدددا٤
 .77ـ، 7552ّٖد/7073

اجملًدو   ،َٛصٛ ١ رٚا٥ع ايغعز ايعزبٞ، (ايا  ًب ايغعز ايعزبٞ)  بو ايزسِٝ:  ٓٛإ اىبكاٍ -27
 .2ـ، ايعاعز
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 .  (28)ات ا ٘ أٚ انتغاؾ٘

ٜٚعدو َدٔ ايعًدّٛ     ،إٔ  ًِ ايا  قوِٜ قوّ ايبغز١ٜ ،إٕ َا مبهٔ إٔ ٜضتغـ
ٚ    ،١ٜٛ اىب١ُٗ اي  ذبتادٗدا ايبغدز١ٜ نبعدا٤   ٝايوْ ارصدت٘  يبسٝدح بتعًُد٘ ٚتعًُٝد٘ 

 .(29)ٚتتشكل ايؾش١ يإلْضإ ،ٚا٭َزاض ٚا٭ٚداع ،وؾع ا٭صكاُّت

ٚ ًد٢ ايزهبد١    ،ايضدُا١ٜٚ قا٥ُد١  ًد٢ دًد  اىبؾدا      ٚىبا ناْت ايغزا٥ع 
ٚدؾع اسبزز ٚاىبغدك١ ًب ايتهدايٝـ ٚايتغدزٜعات     ،ٚدر٤ اىبؿاصو ٚاىبقار ،باشبًل

ؾأدداست تعًدِ    ،ؾذْٗدا را دت سادد١ اإلْضدإ يًتدواٟٚ ٚاىبعازبد١       ،اي  دا٤ت بٗا
ٚاصتخواَ٘ قبا ؼبكدل سؿدغ ايدٓؿط ايبغدز١ٜ ٚايد  ٜغدهٌ        ،ايا  يًزداٍ ٚايٓضا٤

 .  (30)سؿعٗا َكؾوًا َكاؽو ايغزا٥ع ايضُا١ٜٚ

 تؾكدو ُدعًد  ، َٔ ٖٓا ٚىبا نإ ايتابٝ  فزٚر٠ ؼبتداز إيٝٗدا  ُدّٛ ايبغدز    
، َٚعًدّٛ إٔ اسبادد١   (31)َٔ ؾزٚض ايهؿا١ٜ اي  ٫ بو َٓٗدا دراص١ ايا  ٚيبارصت٘ 

ٕ ايوا ٝد١ يتعًُدد٘ َتشككد١ ًب نددٌ س   ٚيهدٔ تتؿدداٚت درداتٗدا بتؿدداٚت    ،َدإ َٚهددا
 ٍ ؾددذٕ ايقدزر ٚاإلثددِ ٜكددع  ًدد٢   ،ٚإاا َددا قؾدزٚا ًب ذبؾددًٝ٘  .ايعدزٚف ٚا٭سددٛا
 .(32)ازبُٝع دٕٚ اصتجٓا٤

َعددزض يإلؽدداب١  ،إٔ اإلْضددإ ًب طبتًددـ ايعؾددٛر ،ؾُددٔ اىبعًددّٛ بواٖدد١
ٚايو بضدب  ٚددٛد ا٭عدٝا٤ اىبٛدبد١ سبدوٚثٗا َدٔ        ،باٯؾات ٚا٭َزاض اىبختًؿ١

يدذيو ؾذْد٘ ؼبتداز إفب  ٬دٗدا ٚتدوبريٖا       ،ٚسٝٛاْات َؿ صد١  ،ٚسٛادخ ،سزٚ 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ،دار ايٓؿدا٥ط  ضبُو تايدو: ا٭سهداّ ايابٝد١ اىبتعًكد١ بايٓضدا٤ ًب ايؿكد٘ ا٫صد٬َٞ،       ، َٓؾٛر -28

 .71، ـ7555ٖد/7674 ،ايجا١ْٝ ايابع١ ،ا٭ردٕ
رصداي١   ،ربزٜر ٚدراص١ أسادٜح ايا  ايٓبٟٛ ًب ا٭َٗدات ايضدت   :ضبُو أهبو ؼب٢ٝ ،سبًٝ٘ -29

نًٝد١   ،ضبُٛد  بٝدوات  إ واد يٌٓٝ درد١ اىبادضتري ًب قضِ ايهتا  ٚايض١ٓ بذعزاف ايونتٛر
 .74ـ، 7044/7544ّ ،داَع١ أّ ايكز٣ ،ايو ٠ٛ ٚأؽٍٛ ايؤٜ

 .71ا٭سهاّ اياب١ٝ اىبتعًك١ بايٓضا٤ ًب ايؿك٘ ا٫ص٬َٞ، ـ :َٓؾٛر -30
دار ابدٔ   ،َٛصٛ ١ اإل ذاس ايعًُٞ ًب ايكز ٕ ايهزِٜ ٚايضد١ٓ اىباٗدز٠   :ٜٛصـ اسباز ،أهبو -31

 .147ـ ،7446ّٖد/7070ايابع١ ايجا١ْٝ  ،دَغل ،سذز
 .71ا٭سهاّ اياب١ٝ اىبتعًك١ بايٓضا٤ ًب ايؿك٘ ا٫ص٬َٞ، ـ :َٓؾٛر -32
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ندإ  ٓدوٙ إىبداّ    قدومبا  . ٖٚٓاى أدي١  ١ًُٝ تجبدت إٔ اإلْضدإ   (33)بازبزاس١ اي٬س١َ
ِٗ ١ٝ ىبدا ٚؽدًت إيٝد٘  ًدَٛ    ٥ٚيهٔ بؾٛر٠ تعو بوا .ٚأْ٘ قاّ بتابٝك٘ ،بؾٓا ١ ايا 

 اؽ١ ًب ايعؾٛر اإلص١َٝ٬ اي  عٗوت رقًٝا ٚاسدٖارًا.ٚخبؾُٝا بعو 

 ويبيف العصر الن (املنرضات)اآلسيات : املبحح الجاني

يكو ْبؼ  ود يدٝط بايكًٝدٌ َدٔ اٯصدٝات )اىبُزفدات( ًب ايعؾدز ايٓبدٟٛ        
ند٬ً   ،ٚقدو ظٗدزت َٗدارتٗٔ أثٓدا٤ اىبغدارن١ بدايػشٚات       ،عارنٔ ًب ا٭ ُاٍ اياب١ٝ

 ٚقو سؿعت اانز٠ ايتارٜخ أمسا٤ بعقٗٔ، َٓٗٔ: ،سض  اتتؾاؽٗا

ًرسولًاهللًفاطمةًبنتً.1ً
أْد٘  ٓدوَا رأت ايدوّ ٫ ٜضتُضدو َدٔ      رفدٞ اهلل  ٓٗدا   ٜدز٣ٚ  دٔ ؾاطُد١    

قاَت ٚأيشقت قاع١ َدٔ اسبؾدري   ،  ٓوَا أؽابت٘ ازبزاح ًب غش٠ٚ أسو ايزصٍٛ 
. ٚاسبؾري )ا٭نٝدا ( ايدذٟ   (34)وّ)ا٭نٝا ( احملزٚم قبٛفع ايٓشف ؾاصتُضو اي

    ٟ ٜٚعدزف باصدِ اشبداـ ٚايؿزطداظ. ٜٓؿدع ًب       .أسزقت٘ ايضدٝو٠ ؾاطُد١ َدٔ ايد د
 .(35)ٜٚذر  ٢ً ازبزاسات اياز١ٜ ؾٝوًَٗا ،إٜكاف ايٓشف ٚمبٓع٘

ًصديقً)أمًالمؤمنين(عائشةًبنتًأبيًبكرًال.2ً
 ،اإلصد٬ّ يعًٗا تهٕٛ َٔ أٚا٥ٌ ايٓضا٤ اىبُارصات يؿٕٓٛ  ًِ ايا  ًب ؽور 

نُدا   ،ٚنٝؿٝد١ ذبقدريٖا   ،ٚ زؾت أمسا٤ نجري٠ َدٔ ا٭دٜٚد١   ،ؾكو  ٓٝت بعًِ ايا 
سٝح ٜز٣ٚ إٔ ٖغداّ بدٔ ايدشبري     ،سـب اعتو ب٘ اىبزض قاَت بتُزٜح ايزصٍٛ 

إٕ ايزصدٍٛ   ،قايدت  ،أ ذ  َدٔ  ًُدو باياد    = :قاٍ شبايت٘  ا٥غ١ رفٞ اهلل  ٓٗا
 ٔؾتٓعدت يد٘    ،ايعدز  َدٔ ندٌ ٚدد٘    ؾهاْت تكوّ  ًٝ٘ ٚؾدٛد   ،ىبا طعٔ ًب ايض

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .02ـ ،أسهاّ ازبزاس١ اياب١ٝ ٚاٯثار اىب تب١  ًٝٗا :ايغٓكٝاٞ -33
ذبكٝدل ضبد  ايدؤٜ اشباٝد       ،: ازباَع ايؾدشٝض أبٞ  بو اهلل ضبُو بٔ إمسا ٌٝ ،ايبخارٟ -34

 .04، ـ0ز ،7535ّٖد/7044 ،ايكاٖز٠ ايابع١ ا٭ٚفب ،ٚ تزٕٚ، اىبهتب١ ايضًؿ١ٝ
 ،ايابعد١ ايجايجد١   ،ايكداٖز٠  ،اهل١٦ٝ اىبؾز١ٜ ايعا١َ يًهتا  ،ايا  اىبؾزٟ ايكوِٜ :نُاٍ، سضٔ -35

  .716ـ ،7554ّٖد/7075
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 .  (36)+ؾُٔ ثِ  زؾت٘ ،ؾهٓت أ ازب٘ ،ا٭ْعات

ًأسماءًبنتًأبيًبكرًالصديقً.3
ٚايدو بؾد     ،يكو  زؾت أمسا٤ نٝؿ١ٝ َعازب١ اسب٢ُ ايد  تؾدٝ  ايٓضدا٤   

 .  (37)+ٜأَزْا إٔ ْ دٖا باىبا٤  نإ رصٍٛ اهلل= ٜٚز٣ٚ أْٗا قايت: .اىبا٤

ًسممىً.4
ٖٚدٞ اَدزأ٠    ،كاٍ هلا ٠٫َٛ ايزصدٍٛ  ٜ ،اىباً  ٖٞ ٠٫َٛ ؽؿ١ٝ بٓت  بو

ؾهاْدت قابًد١ ايضدٝو٠     ،اعتٗزت ص٢ًُ بـب ايٓضا٤ بايكباي١ أبٞ راؾع َٛفب ايزصٍٛ 
َار١ٜ بٛيوٖا إبزاِٖٝ ٚقاب١ً ايضٝو٠ توػب١ بابٓتٗا ؾاط١ُ ٚص٢ًُ ٖدٞ ايد  غضدًت    

 .(38)ٚقو عٗوت ص٢ًُ غش٠ٚ تٝ  .ؾاط١ُ َع أمسا٤ بٓت  ُٝط سـب تٛؾٝت

ًأمًورقةًالشهيدةً.5
ٚايجابدت أْٗدا    ،تعو أّ ٚرق١ بٓدت  بدو اهلل بدٔ اسبدارخ بدٔ ْٛؾدٌ ا٭ْؾدار١ٜ       

بإٔ ٜأإ هلدا إٔ تضدِٗ ًب    ٚقو طًبت َٔ ايزصٍٛ  .يبزف١ بارس٠ بـب َعاؽزٜٗا
 .٠ ازبزسد٢ ٚاىبزفد٢ ًب ايػدش٠ٚ   اٚايو بإٔ تتٛفب َواٚ ،غش٠ٚ بور َضا١ُٖ ؾع١ًٝ

يذٖا  إفب بدور قايدت يًزصدٍٛ    ًب اٚقو تٓاقٌ اىب٪رتٕٛ إٔ أّ ٚرق١  ٓوَا رغبت 
: =ٞأؾأتزز َعو أداٟٚ دزسانِ ٚ ،أتأإ ي  ِ يعدٌ اهلل ٜٗدوٟ    ،َدزض َزفدان

 . ٖٚذا نُا ٜزدض صب  تضُٝتٗا بايغٗٝو٠.(39)+يٞ عٗاد٠

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ذبكٝل  بو اهلل اشبايدوٟ، عدزن١ دار ا٭رقدِ بدٔ      ،ضبُو  بو اسبٞ: اي اتٝ  اإلدار١ٜ ،ايهتاْٞ -36

 .617، ـ7ايجا١ْٝ ز ،بريٚت ،أبٞ ا٭رقِ
37-  ٟ ٟ  اي َدذ ٟ       :ابدٔ  بدو ايد    ، 042ـ ،: صدٓٔ اي َدذ : اسبداؾغ ٜٛصدـ بدٔ  بدو ايد  ايُٓدز

ايابعد١ ا٭ٚفب،   ،ا٭ردٕ ،تؾشٝض  دادٍ َزعدو، دار اإل د٬ّ   ، ًب َعزؾ١ ا٭ؽشا ا٫صتٝعا  
 .437-437ّ، ـ7447ٖد/7076

ذبكٝل  ٢ً ، أصو ايػاب١ ًب َعزؾ١ ايؾشاب١: أبٞ اسبضٔ  ًٞ بٔ أبٞ ايهزّ ضبُو ،ابٔ ا٭ثري -38
 .704، ـ3ز، بريٚت ،تكوِٜ ضبُو اىبٓعِ اي ٟ، دار ايهت  ايع١ًُٝ ،ضبُو َعٛض

 ،ايكداٖز٠  ،َابعد١ ايضدعاد٠   ،اإلؽاب١ ًب كبٝٝش ايؾدشاب١  :أهبو بٔ  ًٞ ،ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ -39
 .745، ـ4ز، 7574ّٖد/7674، ايابع١ ا٭ٚفب
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ًأمًسميطً.6
َدٔ أٚا٥دٌ اىبباٜعدات     ،تعو أّ قدٝط بٓدت  بٝدو َدٔ بدين َداسٕ بدٔ ايٓذدار        

 .ًب ٜجز  )اىبوٜٓد١ اىبٓدٛر٠(. عدٗوت أّ صدًٝ  غشٚاتدٞ أسدو ٚتٝد        يًزصٍٛ 
 .  (40)سٝح ناْت َٔ فُٔ َٔ قاّ قبواٚا٠ ازبزس٢ ٚصكٞ ايعاغ٢

أْد٘ قضدِ بعدح قادع      ،ًب غدش٠ٚ أسدو  ٜٚز٣ٚ  دٔ  ُدز بدٔ اشبادا      
ٜا  ُدز أ د     :قاع١ ٚاسو٠ ؾكاٍ ي٘ بعح َٔ  ٓوٙ تبـب ْضا٤ اىبو١ٜٓ ؾبكٝكُاؼ اي

أّ صدًٝ  أسدل   = :ؾكاٍ هلِ  ُز .اي   ٓوى أّ نًجّٛ بٓت  ًٞ ٖذا اب١ٓ ايزصٍٛ 
 .(41)+ؾذْٗا ناْت تشؾش)ذبٌُ( يٓا ايكز  ّٜٛ أسو

ًةًالمازنيةً)أمًعمارةًاألنصارية(نسيبً.7
ٖٞ ْضٝب١ بٓت نع  بٔ  ُزٚ بدٔ  دٛف بدٔ  ُدزٚ بدٔ َداسٕ بدٔ ايٓذدار         

. (42)ٚنذيو ًب غش٠ٚ أسدو َدع سٚدٗدا ٚٚايدوٖا     ،ا٭ْؾار١ٜ اع نت ًب غش٠ٚ بور
نُدا عدٗوت بٝعد١ ايزفدٛإ      دزٚح ازبزسد٢.  ٟناْت ْضٝب١ تزٟٚ ايعاغ٢ ٚتواٚ

 .(43)ٚايُٝا١َ ؾكاتًت ست٢ قاعت ٜوٖا ٚدزست اثين  غز دزسًا

غشٚت َع ايزصٍٛ  ًٝ٘ ايض٬ّ صبع غدشٚات  = :ٚقو قايت أّ  ا١ٝ ا٭ْؾار١ٜ
ًب رسدداهلِ ٚأدارٟ ازبزسدد٢ ٚأقددّٛ  ًدد٢  ؾهٓددت اؽددٓع هلددِ اياعدداّ ٚأتًؿٗددِ  

َٚٔ نبار ْضا٤ ايؾشاب١ ٚقو عدٗوت غضدٌ    ،. تعو ْضٝب١ َٔ أٌٖ ايبؾز٠+اىبزف٢
ٚنإ نبا ١ َٔ ايؾدشاب١ ٚايعًُدا٤    ،ٚأتكٓت ،، ؾشؿعت ايوسٜٓ  اب١ٓ ايزصٍٛ 

نُا اعدتٗزت أٜقدًا إددزا٤ ايعًُٝدات     . ٜأتذٕٚ  ٓٗا غضٌ اىبٝت ،ايتابعـب بايبؾز٠

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ذبكٝل ابٔ صعو، ضبُو بٔ َٓٝع: ايابكات ايهبري، ، 673، ـ7ز، ازباَع ايؾشٝض :ايبخارٟ -40

، 74ز ،7447ّٖددد/7077 ،ايابعدد١ ا٭ٚفب ،ايكدداٖز٠ ، ًددٞ ضبُددو  ُددز، َهتبدد١ اشبدداظبٞ
 .654-645ـ

 .666، ـ3ز، أصو ايػاب١ ًب َعزؾ١ ايؾشاب١ :ابٔ ا٭ثري -41
 .514ـ ،ًب َعزؾ١ ا٭ؽشا ا٫صتٝعا   :ابٔ  بو اي  -42
ا تٓا٤ إبزاِٖٝ ايشٜبل، ٚ دادٍ َزعدو،    ،تٗذٜ  ايتٗذٜ  :أهبو بٔ  ًٞ ،ابٔ سذز ايعضك٬ْٞ -43

 .255، ـ0ز، 7551ّٖد/7072، بريٚت ،َ٪صض١ ايزصاي١
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 .(44)ايؾػري٠

ًثعمبةًبنًعمرًالنعمانً)أمًأيمن(ًبركةًبنتً.8
أ تكٗددا  بدو اهلل ٚايدو ايزصددٍٛ    ،ٖٚدٞ سبغد١ٝ   ،ٚسافددٓتَ٘د٠٫ٛ ايزصدٍٛ   

تضكٞ ايعاغ٢ ٚتواٟٚ ازبزسد٢. نُدا عدٗوت     ،، عارنت ًب غش٠ٚ أسوضبُو 
 .(45)غش٠ٚ تري

ًأمًسميمً)والدةًأنسًبنًمالك(ً.9
سدزاّ بدٔ  دوٟ بدٔ ايٓذدار      ٖٞ أّ صًِٝ بٓت ًَشإ بٔ تايو بدٔ سٜدو بدٔ    

ٌ  ،َدٔ  كد٤٬ ايٓضدا٤ اتتًدـ ًب امسٗدا      ،اشبشرد١ٝ  ،ًَٝهد١ ٚ ،ٚرَٝجد١  ،رًَٝد١  ،ؾكٝد
 ،ٚقدو عدارنت أّ صدًِٝ ًب غدشٚات أسدو ٚتٝد  ٚسدٓـب        .ٚايزَؾدا٤  ،ٚايػُٝؾا٤

 .(46)تضكٞ ايعاغ٢ ٚتغارى ًب َعازب١ ازبزس٢

ًدةًبنتًسعدًاألنصاريةً)األسممية(رفي.11ً
سٝح ناْدت هلدا تُٝد١     ،اىبغٗٛرات ًب  ؾز ايٓب٠ٛتعو إسو٣ اىبعازبات 

ٜٚدز٣ٚ   .دباٚر َضذو ايزصٍٛ نايعٝاد٠ تدواٟٚ ؾٝٗدا اىبزفد٢ ٚتقدُو ازبزسد٢     
بضِٗ ًب ا٭نشٌ َٔ قبٌ ردٌ َدٔ قدزٜػ     ٓٗا أْ٘  ٓوَا أؽٝ  صعو بٔ َعاا

بٓدا٤ّ  ًد٢ أٚاَدز َدٔ      ،ٚقدو أعدزؾت رؾٝدو٠  ًد٢ َعازبتد٘      ،ٜو ٢ سبإ بٔ ايعزق١
 . ٚندإ ايزصدٍٛ   +أدعًٛٙ ًب ت١ُٝ رؾٝو٠ ستد٢ أ دٛدٙ  =سـب قاٍ : ايزصٍٛ 

إ٫ إٔ َعداا َدا يبدح إٔ تدًٛب     . +نٝدـ أَضدٝت ٚنٝدـ أؽدبشت    = ٜشٚرٙ ؾٝكٍٛ:

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
44-   ٞ أهبددو: تددارٜخ   ، ٝضدد٢ بددو  ،254، ـ0ز، تٗددذٜ  ايتٗددذٜ   :ابددٔ سذددز ايعضددك٬ْ

ٞ   ،ايبُٝارصتاْات ًب اإلص٬ّ  ،7547ّٖدد/ 7047 ،ايابعد١ ايجاْٝد١   ،بدريٚت  ،دار ايزا٥دو ايعزبد
 .4ـ

 ،اىبعارف :أبٞ  بو اهلل ضبُو بٔ َضًِ، ابٔ قتٝب١، 777، ـ74ز ،ابٔ صعو: ايابكات ايهبري -45
 ًدٞ بدٔ   ، ايغدشٛد  ،700ـ ،ايابعد١ ايجاْٝد١   ،ايكداٖز٠  ،دار اىبعدارف  ،ذبكٝل ثزٚت  هاع١

 .762ـ ،7443ّٖد/7074 ،ٚسار٠ اإل ٬ّ ،َغاٖري ايٓضا٤ اىبضًُات :ْاٜـ
 .666، ـ3ز، أصو ايػاب١ ًب َعزؾ١ ايؾشاب١ :ابٔ ا٭ثري -46
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 .(47)ٚبايتايٞ مل ؼبتٌُ إؽابت٘ أنجز َٔ عٗز

ناْت ؽداسب١ أٍٚ تُٝد١    ،إٔ رؾٝو٠ ا٭ْؾار١ٜ أٚ ا٭ص١ًُٝ ،إٕ َا مبهٔ قٛي٘
ٚيدذيو اتتارٖدا    ،َٝوا١ْٝ َتٓك١ً ًب ايعؾز ايٓبٟٛ ٚحبل ناْت رؾٝو٠ طبٝبد١ َتُٝدش٠  

أَا ايٓؿكات ٚاىبؾزٚؾات ؾكو ناْت َدٔ   ،يتكّٛ بايعٌُ ًب ٖذٙ اشب١ُٝ ايزصٍٛ 
نُدا انتضدبت    ،٫ تأتذ  ًد٢ ايدو أددزًا أٚ  ٛفداً     ،َاهلا اشباـ ٚدٗوٖا ايذاتٞ

َٚعازبد١   ،ٗارتٗا ًب  ًِ ايا  ٚايعكداقري ٚا٭دٜٚد١ ٚتؾدٓٝعٗا   رؾٝو٠ عٗز٠ ْتٝذ١ َ
سٝح ناْدت تدواٟٚ ازبزسد٢ ٚاىبزفد٢      .ازبزٚح ٚتقُٝوٖا ٚايهضٛر ٚدببريٖا

يذيو ذبتض  رؾٝو٠ بٓؿضٗا  ًد٢ توَد١ َدٔ ناْدت بد٘       ،ًب أٚقات ايضًِ ٚاسبز 
 .  (48)َٔ ايعز  -دزح أٚ َزض-فًٝع١ 

ًيةأميةًبنتًقيسًبنًأبيًالصمتًالغفاًرً.11
ٚقدو ْايدت عدٗز٠ بدذدزا٤      .َٔ ْٛابؼ طبٝبات ايعدز  ٚاىبضدًُـب  ناْت أ١َٝ 

ٍ  .ايعًُٝات ازبزاس١ٝ ايبضٝا١ ٚايدو َدٔ أددٌ     سقزت غش٠ٚ تٝ  َع ايزصدٛ
 .  (49)٠ ازبزس٢اَواٚ

ًيعًبنتًمعوذًبنًعفراءًاألنصاريةالربً.12
       ٍ تدواٟٚ ازبزسد٢ ًب    ،ناْت ايزبٝدع َدٔ ايٓضدا٤ ايد  غدشت َدع ايزصدٛ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ٔ     ،ابٔ ٜٛصـ اىبشٟ، 732، ـ74ز ،ايابكات ايهبري :ابٔ صعو -47  :أبدٞ اسبذداز نبداٍ ايدوٜ

 ،بدريٚت  ،َ٪صضد١ ايزصداي١   ،ذبكٝدل بغدار  دٛاد َعدزٚف     ،تٗذٜ  ايهُاٍ ًب أمسا٤ ايزداٍ
 .647، ـ74ز ،7557ّٖد/7076 ،ايابع١ ا٭ٚفب

ٕ    ،أبٛ ضبُو  بو اىبًو بٔ ٖغاّ: ايضري٠ ايٓب١ٜٛ ،ابٔ ٖغاّ -48  ،ذبكٝل َؾداؿ٢ ايضدكا ٚ تدزٚ
اسباؾغ  ُاد ايؤٜ أبٞ ايؿدوا   ،ابٔ نجري ،765، ـ7زَؾز،  ،َابع١ َؾاؿ٢ ايبابٞ اسبًيب

ذبكٝل  بو اهلل بٔ  بو احملضٔ اي نٞ، دار ٖذز يًٓغدز،   ،ايبوا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ :إمسا ٌٝ بٔ  ُز
 .54، ـ2ز، 7554ٖد/7075 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،ازبٝش٠

ٟ  :أبٛ  بو اهلل ضبُو بٔ  ُدز ، ايٛاقوٟ -49 دار  دامل ايهتد ،   ، ذبكٝدل َزصدوٕ ددْٛط   ، اىبػداس
، 74ز ،ابٔ صعو: ايابكات ايهبري ،241، ـ7ز، 7540ّ ٖد/7040 ،ايابع١ ايجايج١ ،ايكاٖز٠

 .733ـ
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 .  (50)ٚايو َٔ أدٌ َعازبتِٗ ٚتزد ايكت٢ً إفب ٜجز  )اىبو١ٜٓ اىبٓٛر٠( ،ايػشٚات

ًأمًسنانًاألسمميةً.13
ٍ   ،ناْت أّ صٓإ يبٔ أت٢ ايزصدٍٛ ٚباٜعتد٘   اشبدزٚز   ٚ ٓدوَا أراد ايزصدٛ

ٚصأيت ايزصدٍٛ ًب إٕ ٜدأإ هلدا َدٔ أددٌ اشبدزٚز ًب ايػدش٠ٚ ستد٢          ،إفب تٝ 
ٚأٚؽاٖا إٔ تهٕٛ َدع أّ   ،ٚقو ٚاؾل ايزصٍٛ  ٢ً طًبٗا ،تواٟٚ اىبزٜح ٚازبزٜض

 .(51)ص١ًُ سٚدت٘

ًأمًزيادًاألشجعيةً.14
َٚعٗدا دٚا٤ ستد٢    .ًب غش٠ٚ تٝد   ٜز٣ٚ إٔ أّ سٜاد تزدت َع ايزصٍٛ

إفاؾ١ إفب أَٛر أتز٣ قاَت بٗا قبغارن١ بعدح ايٓضدا٤ ربدوّ     ،تواٟٚ ب٘ ازبزس٢
 .(52)ع٪ٕٚ اسبز 

ًحمنةً)أمًحبيبة(ً.15
 ٖٞ ٍ ، ٚأَٗدا أَُٝد١ بٓدت  ُد١ اىباًد   ُد١        أتت سٜٓ  سٚد١ ايزصدٛ

   ، نُا أْٗا َٔ اىبٗادزاتايزصٍٛ 

ؾهاْت تضكٞ ايعاغ٢ ٚرب٢ً اىبؾابـب َدٔ   .َٚٔ ايًٛاتٞ عٗوٕ غش٠ٚ أسو
 .  (53)ٚتقُو دزاسِٗ ٚتتٛفب كبزٜقِٗ ،أرض اىبعزن١

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دار اٯؾدام   ،تؾدشٝض إًٜدشٙ يدٝخؿب عدتٝ      ،احملد  : ابٔ سبٝ  ايبػوادٟ، أبٞ دعؿدز ضبُدو   -50

ٕ   ،064ـ ،بريٚت ،ازبوٜو٠ صدري أ د٬ّ    :ايذٖيب، أبٛ  بو اهلل بٔ ضبُو بٔ أهبو بدٔ  جُدا
، 7547ّٖدد/ 7047 ،بريٚت ايابع١ ايجاْٝد١  ،َ٪صض١ ايزصاي١ ،ذبكٝل ععٝ  ا٭رْ٪ٚط ،ايٓب٤٬

 .754، ـ6ز
بدريٚت،   ،َ٪صضد١ ايزصداي١   ،إلصد٬ّ أ د٬ّ ايٓضدا٤ ًب  داىبٞ ايعدز  ٚا     : ُدز رفدا   ،نشاي١ -51

 .726-727، ـ7ز ،7515ّٖد/7635
 .676، ـ3ز، أصو ايػاب١ ًب َعزؾ١ ايؾشاب١ :ابٔ ا٭ثري -52
اإلنُاٍ ًب رؾع ا٫رتٝا   دٔ اىب٪تًدـ ٚاىبختًدـ ًب ا٭مسدا٤      :أبٛ ْؾز  ًٞ ،ابٔ َان٫ٛ -53

ايابع١  ،دار ايهتا  اإلص٬َٞ، ايكاٖز٠ ،تعًٝل  بو ايزهبٔ ؼب٢ٝ اىبعًُٞ ،ٚايه٢ٓ ٚا٭ْضا 
= 
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ًأمًكبشةًالقضاعية.16ً
ًب اشبدزٚز   ناْدت يبدٔ اصتغدار ايزصدٍٛ      ،َٔ قب١ًٝ  ذر٠ َدٔ ققدا ١  
ٚايددو ٭ٕ هلددا َعزؾدد١ ًب َددواٚا٠ ازبزسدد٢    ،َعٗددِ سددـب ؽبزدددٕٛ يًشددز   

 .(54)إفاؾ١ إفب تكوِٜ اشبوَات يًزداٍ َٚٓٗا صكا١ٜ اىبا٤ يًعاغ٢ ،ٚاىبزف٢

ًالشفاءًبنتًعبدًاهللًالقرشيةً.17
سٚدد١   ،ٚيهٔ غً   ًٝٗا اصِ ايغدؿا٤  ،ٜكاٍ امسٗا ي٢ًٝ بٓت  بو اهلل ايكزع١ٝ

، ٚناْدت  أصًُت قبٌ ٖذز٠ ايزصٍٛ  .َٔ  ك٤٬ ايٓضا٤ .سج١ُ بٔ سذٜؿ١ بٔ غامن
 يبٔ ٖادز َع اىبٗادزٜٔ إفب ٜجز  )اىبو١ٜٓ اىبٓدٛر٠(. ٚقدو أقاعٗدا ايزصدٍٛ     

 .(55)ٚقو  زؾت ايغؿا٤ بذدادتٗا يًكزا٠٤ ٚايهتاب١ .دارًا يًهشايـب ؾٓشيتٗا َع أبٝٗا

ٚأغًدد  ايعددٔ إٔ ايغددؿا٤ اصددتؿادت َددٔ إتكاْٗددا ايكددزا٠٤ ًب سٜدداد٠ َعزؾتٗددا  
ٚهلذا ايضب  ٜزدض أْٗا كبهٓت َٔ َشاٚيد١ َٗٓد١ اياد  ٚايدو بكدزا٠٤ َدا        ،ايع١ًُٝ

ٚتاؽ١ ًب ا٭َدزاض   ،يذيو كبٝشت قبعازبتٗا ايٓادش١ ،تٛؾز هلا َٔ نت  تؿٝوٖا
   ٕ ايا  بٌ ًب طبتًـ ا٭َٛر.ٚاعتٗزت بآرا٥ٗا ايؾا٥ب١ يٝط ؾك  ًب َٝوا .ازبًو١ٜ

طً  َٓٗا تعًدِٝ  ٜٚز٣ٚ إٔ ايزصٍٛ  ،ناْت ايغؿا٤ اات  كٌ ٚؾقٌ ٚ ًِ
َزض دًدوٟ َدٔ   -ايهتاب١ َٚعازب١ رق١ٝ اي١ًُٓ  سؿؾ١ بٓت  ُز ابٔ اشباا  

مسٝدت بايًُٓد١ ٭ٕ ؽداسب٘ ؼبدط      ،ٖٚٛ قزٚح ربزز ًب ازبٓبـب -ْٛع ا٭نشمبا
ًٚب رقٝد١ ايًُٓد١ د دا٤ ٚطد٤٬ يًكدزٚح َتخدذ َدٔ         ،ًب َهاْ٘ نإٔ لب١ً تو   ًٝ٘

دبور اإلعار٠ إفب إٔ ايغؿا٤ ناْدت تعداا ايًُٓد١    ٚ .ايهزنِ ٚاشبٌ تاًٝ٘  ٢ً اي١ًُٓ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
= 

ٞ   ،170، ـ7ز ،7556ّ ٖددد/7076 ،ايجاْٝدد١ اإلؽدداب١ ًب كبٝٝددش   :ابددٔ سذددز ايعضددك٬ْ
 .16، ـ4ز، ايؾشاب١

 .637، ـ3ز، ابٔ ا٭ثري: أصو ايػاب١ ًب كبٝٝش ايؾشاب١ -54
ـ   :ابٔ  بو اي  -55  داىبٞ  أ د٬ّ ايٓضدا٤ ًب   : نشايد١ ، 571ا٫صتٝعا  ًب َعزؾد١ ا٭ؽدشا ، 

 .647، ـ7ح، ايعز  ٚاإلص٬ّ
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. يذيو اصتشكت ايغؿا٤ يكد  طبٝبد١ بايؿعدٌ ٭ٕ  ًُدٗا مل ٜكتؾدز      (56)قبٌ إص٬َٗا
 .(57)ؾك   ٢ً َعازب١ اي١ًُٓ ٚإلبا ادبٗت أٜقًا إفب َشاٚي١ ١َٓٗ ايكباي١

ْٚتٝذد١ َعاًَتٗدا اسبضد١ٓ     ،ْٚتٝذ١ بزا ١ ايغؿا٤ ًب َعازب١ ايزداٍ ٚايٓضدا٤ 
ٚ ٢ً ٖدذا ا٭صداظ ٫ٖٚدا عد٦ًٝا      ،ؼب َٗا ٜٚكورٖانإ  ُز بٔ اشباا   ،هلِ

 .(58)أٟ َزاقب١ ٚضباصب١ ايبا ١ ؾٝٗا ٚايؿؾٌ بـب اىبتخاؽُـب ،َٔ أَٛر ايضٛم

 ًُدت ًب ٖدذا اجملداٍ    )اىبُزفدات( ايد     ٚبعو ٖذا ايضزد ٭ِٖ اٯصٝات
قبعٓد٢ طد     .٬ٜسغ إٔ ايا   ٓو ايعز  نإ ٜعتُو  ٢ً ايعدزف ٚايعداد٠   ،اىبِٗ

ٜواٟٚ بايٛؽؿات اي  دا٣ٚ بٗا اٯبا٤ ٚا٭دواد دٕٚ تػٝري ٚتبدوٌٜ ٚددوٍ    ،َٛرٚخ
ٜعتُو بغهٌ أٚيٞ  ًد٢ َدا ػبدوٙ     ،ؾٗٛ ط  بوا٥ٞ تكًٝوٟ َٛرٚخ ،ٚهلذا .ْٚكاؼ

 .(59) ايابٝ  سٛي٘ َٔ ْبات ٚأ غا

 الرعاية الصحية واملعاجلة الطبية: املبحح الجالح

يدذيو ٬ٜسدغ إٔ    ،يعٌ َا ؽبتًـ  ًٝد٘ ًب  ًدِ اياد  ٖدٛ نٝؿٝد١ ايعد٬ز      
. َٚددع تكددوّ  ًددِ ايادد  ًب اإلَ اطددٛرٜتـب  (60)ايعددز  تددواٚٚا بأصددايٝ  صبزبدد١

٬ٜسغ إٔ ايجكاؾ١ ايابٝد١ اصدتاا ت ايتكدوّ عد٦ًٝا َدا ًب       ،ايؿارص١ٝ ٚايزَٚا١ْٝ ايغزق١ٝ
َٛؽٛؾـب بايز٥اصد١ ًب   ،َٛصٛ ـب باسبذاؾ١خباؽ١ َع ظٗٛر أطبا٤  ،ايعؾز ايٓبٟٛ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 بو اهلل  بو ايدزسام   ،ايضعٝو ،726-727ـ، 3ز، أصو ايػاب١ ًب َعزؾ١ ايؾشاب١ :ابٔ ا٭ثري -56

 ،7541ّٖدد/ 7041 ،ايابعد١ ا٭ٚفب  ،َهتب١ اىبٓار، ا٭ردٕ ،ايا  ٚرا٥وات٘ اىبضًُات :َضعٛد
 .44ـ

ٟ   :أٜدٛ  مشط ايؤٜ ضبُو بٔ أبٞ بهدز بدٔ    ،ابٔ قِٝ ازبٛس١ٜ -57 تؾدشٝض  بدو    ،اياد  ايٓبدٛ
 ،بدريٚت  ،دار ايؿهدز  ،ربزٜر ضبُدٛد ؾدزز ايعكدو٠    ،تعًٝل  ادٍ ا٭سٖزٟ ،ايػين  بو اشبايل

 .71ـ ،َواٚا٠ ايزدٌ يًُز ٠ َٚواٚا٠ ايهاؾز يًُضًِ :ايبار ،700ـ
 .743، ـ61ز، ابٔ ٜٛصـ اىبشٟ: تٗذٜ  ايهُاٍ ًب أمسا٤ ايزداٍ -58
 .645، ـ4ز، اىبؿؾٌ ًب تارٜخ ايعز  قبٌ اإلص٬ّ : ًٞ -59
دار  ،َٛصٛ ١  باقز٠ اإلص٬ّ ًب ايا  ٚازبػزاؾٝا ٚايتارٜخ ٚايؿًضدؿ١  :رسا  تقز ، هاٟٚ -60

 .74، ـ7ز ،7556ّٖد/7076 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،بريٚت ،ايؿهز ايعزبٞ
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. ٚيهدٔ ٖدذا ٫   (61)اصتاا ٛا إٔ ػبعًٛا َٔ ا٭ غا  َضتشقدزات طبٝد١   ،ٖذا ايؿٔ
 ٜٓؿٞ أْ٘ نإ ٖٓاى طزٜكتإ يًع٬ز ًب َاًع ايعؾز ايٓبٟٛ ٖٞ:

ِ ٜك١ ا٭ٚفباياز  .: ٖٚٞ ايع٬ز بايزق٢ ٚايهٗا١ْ ٚايعزاؾ١ ٚايتٓذِٝ ٚايتُا٥ِ ٚايا٬صد
ٚقبذ٤ٞ اإلص٬ّ   ايكقا٤  ٢ً ايهٗا١ْ ٚغريٖا ٚؾتض ايبا  يًاد  ايابٝعدٞ  ًد٢    

 َٚع ايو بكٝت َضتع١ًُ بـب ا٭ زا . .َؾزا ٝ٘
 (62)زد٠: ٖٚٞ ايع٬ز  ٔ طزٜل ايعكاقري اياب١ٝ ٚا٭د١ٜٚ اىبؿايازٜك١ ايجا١ْٝ

ٟ  ،انتض  ثّٛبا دوّٜوا ًِ ايا   ٚاىبؿٝو انزٙ ٖٓا إٔ  ،ابتوا٤ّ َٔ ايعؾز ايٓبدٛ
ٚبؾدٛر٠ تاؽد١ ايعٓاٜد١ با٭ غدا  ىبدا هلدا َدٔ قد٠ٛ           ٓوَا بوأ ا٫ٖتُاّ بدايع٬ز 

 ،تدواٚٚا = ْؿضد٘: ٚيبا عذع ايعز   ٢ً ايو َدا قايد٘ ايزصدٍٛ     .عؿا١ٝ٥ صاسز٠
ٛ    .غري دا٤ ٚاسدو  ،ؾذٕ اهلل  ش ٚدٌ مل ٜقع دا٤ إ٫ ٚفع ي٘ عؿا٤ قداٍ   ،قدايٛا َدا ٖد

 .(63)+اهلزّ

ٚيٝط َٔ اىبضتػز  إٔ ٜع٢ٓ بؾش١ اإلْضإ ٚبايتايٞ ٚقاٜتٗا َدٔ ا٭َدزاض   
ٚا٭صكاّ بتشذٜزٖا َٔ أصبا  ايوا٤ ٜٚكوّ هلدا ايدوٚا٤ إاا ٚقعدت ًب ايدوا٤ نٝدـ ٫      

ٚؽش١ اإلْضإ ٖٞ رأظ َاي٘ ايذٟ ٜتادز بد٘ ًب اسبٝدا٠ ٚأ ُايد٘ ٖدٞ      ،ٜهٕٛ ايو
ْعُتدإ َػبدٕٛ ؾُٝٗدا ندجري َدٔ ايٓداظ       = :ٜؿؾض  ٔ ايو قٍٛ ايزصٍٛ ،أرباس٘

 .(64)+ايؾش١ ٚايؿزاؽ

َددٔ ٖٓددا كبددت َعزؾدد١ ايهددجري َددٔ تددٛاـ ايٓباتددات اىبٓتغددز٠ ًب ايب٦ٝدد١    
ايهُدٕٛ يعد٬ز ايٓدش٫ت     :َٚٔ فُٔ ايٓباتات اىبعزؾ١ ،ايؾشزا١ٜٚ يع٬ز ا٭َزاض

ٖٚدٛ َداد٠    ،ٚايبًضِ ًب  ٬ز ازبزٚح ،( نبخٛر ٚدٚاCostus٤ٚايكض  ) ،ايؾور١ٜ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ٚتؾدشٝش٘   دين بغدزس٘    ،بًٛؽ ا٭ر  ًب َعزؾد١ أسدٛاٍ ايعدز     :ا٭يٛصٞ، ضبُٛد عهزٟ -61

دٜٛراْدت، ٍٚ ٚاٜزٜدٌ: قؾد١    ، 637، ـ7ز ،دار ايهت  ايع١ًُٝ ،ٚفبا٘ ضبُو بٗذ١ ا٭ثزٟ
 .745، ـ7ز، 7544ّ ٖد/7044بريٚت،  ،دار ازبٌٝ ،تزنب١ ضبُو بورإ ،اسبقار٠

 .64-75ـ ،ربزٜر ٚدراص١ أسادٜح ايا  ايٓبٟٛ ًب ا٭َٗات ايضت :سبًٝ٘ -62
ٕ  ،ابٔ ا٭ععح، 131ـ ،صٓٔ ابٔ َاد١ :ايكشٜٚين -63 صدٓٔ أبدٞ داٚد َٚعدامل     :أبٞ داٚد صدًُٝا

 .771ـ ،7555ّٖد/7074 ،ايزٜاض ،ايوٚي١ٝ يًٓغز ٚايتٛسٜع بٝت ا٭ؾهار ،ايضٓٔ
 .44، ـ4ز، ازباَع ايؾشٝض :ايبخارٟ -64
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ٛا أٜقًا ايبإ ،ؽُػ١ٝ تقُو بٗا ازبزاسات ٖٚٛ عذز َعزٚف ًب  د٬ز   ،ٚاصتعًُ
ٚاسبٓعٌ، َٚدزار ايغدذز، يعد٬ز     ،ايُٓػ، ٚايهًـ، ٚايبٗل، ٚازبز ، ٚتكغز ازبًو

  ٟ يٛقدـ ايدوّ أدٜٚد١ تاؽد١ َدٔ َدزاِٖ َٚددٛاد       اصدتعًُٛا  نُدا   ،اسبؾدب١ ٚازبدور
ًب ٖدذا  تكًٝدو  زبدٞ قدوِٜ    ٖٚدٛ  ًب َواٚا٠ ازبدزٚح  ايقُاد ٚاىبٓادٌٜ  ٛاصتعًُٚا

 .(65) بكز١ٜ ايعز  ٢ً ٜوٍ أؽٌٝ اىبكاّ 

هجري َٔ ا٭ غا  ْايت عٗز٠ ًب ايع٬ز ًب ايعؾز ايٓبٟٛ ٜؾدع   ٖٚٓاى اي
 ًد٢ صدبٌٝ اىبجداٍ ٫     ،تٗا ايععُٝد١ انزٖا نا١ًَ ٚقدو أثبدت ايعًدِ اسبدوٜح ؾا٥دو     

ٍ ، ا٭ثدٌ، اي ٜدام   :اسبؾز ايكجدا٤،  ، ايضدام، ايضدور، ايضدٓب١ً، اياًدض    ، اشبُد  ، اشبدزد
ٚاسببد١   ،ايضدع ، ايكدزطِ ايضدٛاى    ،اسبًبد١  ،ايهاؾٛر، ايهزؾط، اي٣ٛٓ، ايدٛرد، ايكزؾد١  

 . ًٚب ايشظببٌٝ ٜكٍٛ ايغا ز:  (66)ايضٛدا٤)سب١ اي ن١(، ايشظببٌٝ

يف ًب ايددٛر٣   أٜدا ساؾعداً    صدٓز سظببٝد

 

ٌٓ ؾق١ًٔٝ   (67)ُتٔؾِؾَت َٔ اىبٛفب به

ٛا باشبقزٚات ٚايو َٔ أدٌ ؾا٥وتٗا ايع٬د١ٝ  يبكدٌ،  ا: ٜذنز َٓٗدا  ،نُا ا تٓ
 ،ايدتـب  ،إفداؾ١ إفب ايؿٛاند٘ نايعٓد     ،ايعدوظ، ايدٝكاـب   ،)تزٜام ايبوٚ( ايبؾٌ، ايجّٛ

 .(68)ايزَإ نُا أ اٝت أ١ُٖٝ نبري٠ يًخٌ، اىبًض ايعضٌ ،ايتؿاح ،ايضؿزدٌ

 ،ٜدأتٞ  ًد٢ رأظ ايكا٥ُد١    ،َٚٔ ا٭طع١ُ اي  سح اإلص٬ّ  ٢ً ايعٓاٜد١ بٗدا  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ٟ      :أمسا٤ ٜٛصـ أهبو ، ٍ اٜا  -65 رصداي١   ،ايز اٜد١ ايؾدش١ٝ ٚايابٝد١ ًب ايكدزٕ ا٭ٍٚ اهلذدز

إ واد يٌٓٝ درد١ اىبادضتري ًب قضِ ايتارٜخ ٚاسبقدار٠ اإلصد١َٝ٬ بذعدزاف ايدونتٛر صد١َ٬      
  ٟ  ،نًٝدد١ اٯدا  ٚايعًددّٛ اإلْضددا١ْٝ ٚا٫دتُا ٝدد١ داَعدد١ ايغددارق١     ،ضبُددو اهلددزًب ايبًددٛ

 .1ـ ،7447ّٖد/7067
 ،بدريٚت  ،دار إسٝدا٤ ايعًدّٛ   ،أبٛ بهز ضبُو بٔ سنزٜا: َٓاؾع ا٭غذ١ٜ ٚدؾع َقدارٖا  ،ايزاسٟ -66

ايزهبد١ ًب اياد     :ايضٝٛطٞ،  بو ايزهبٔ بٔ أبدٞ بهدز بدٔ ضبُدو     .23ـ ،ايابع١ ا٭ٚفب
 .73-77ـ ،بريٚت ،دار ايهت  ايع١ًُٝ ،ٚاسبه١ُ

اجملًدو   ،َٛصٛ ١ رٚا٥ع ايغعز ايعزبٞ ،(ايا  ًب ايغعز ايعزبٞ) ٓٛإ اىبكاٍ  : بو ايزسِٝ -67
 .00ـ ،ايعاعز

سٝدور   ،صبًط دا٥ز٠ اىبعارف ايعجُاْٝد١  ،اسباٟٚ ًب ايا  :أبٛ بهز ضبُو بٔ سنزٜا ،ايزاسٟ -68
 ًددٞ: اىبؿؾددٌ ًب تددارٜخ ايعددز  قبددٌ ، 74ـ ،7511ّ ٖددد/7630 بدداد، ايابعدد١ ا٭ٚفب 

 .73ـ ،أصزار ايا  ايعزبٞ ايكوِٜ ٚاسبوٜح :نٛبًٞ ،750-756، ـ4ز، اإلص٬ّ
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ٚ٭ُٖٝت٘ قداٍ   ،، ٚقو دا٤ت أُٖٝت٘ ًب اسبوٜح ايغزٜـ ًٚب ايا  ايكوِٜ(69)ايتُز
 ايغا ز:

يف ٜددددذُٖ  با٭ ٝددددا٤   ٖٚددددٛ ايددددذ

 

 (70)ٖٚدددددٛ دٚا٤ْ صدددددامْل َدددددٔ دا٤ٔ 

 نذيو تأتٞ عذز٠ ايشٜتدٕٛ، ايد  ٚؽدؿٗا ًب ايكدز ٕ بأْٗدا عدذز٠ َبارند١:        

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ٚقددو قدداٍ  ،ايهُددأ٠. ٜٚٓبػددٞ إٔ ٫ تددٓط ص28 :ايٓددٛرط
ٔٓ َٔ ايهُأ٠= :ايزصٍٛ  .(71)+يًعـب عؿا٤ َٚا٩ٖا اىب

ٛا ايك٠ٛٗ نوٚا٤ يًكً  ًٚب ساٍ طشٓٗا تٛؽـ ٫يتٗدا  ايًدٛستـب    ،ٚاصتعًُ
ٚؽدـ ايعدز  ايتُدز اهلٓدوٟ     نُا  ،تكٝ٪ ٚاإلصٗاًٍيٚازبزٚح اىبًتٗب١ نُا تٛؽـ 

نُا  ازبٛا بايتًبٝٓد١ سضدا٤ َدٔ غبايد١     . ٚ ٛد ايٓو ٚايضؿٛف )صؿٛف س  ايزَإ(
ٛا ايهدٞ بايٓدار    ٚقٌٝ سضا٤ َٔ َا٤ ايٓخايد١ ؾٝد٘ يدؾب    ،ٚيؾب ٚ ضٌ ٚأٜقدًا   ،ٚ دازب

 زؾددٛا ايؿؾددو ٖٚددٛ عددل ايعددزم إلتددزاز َكددوار َددٔ ايددوّ يًُعازبدد١ َددٔ بعددح 
ٛا َٔ ٚطأ٠  ،ا٫َزاض تٛؽـ هلِ بدإٔ   تبعح ايعكاقري اي  ناْثِ إٕ ايعز  تؿؿ

 .(72)َشدٖٛا بعؾري ايًُٕٝٛ ٚاي تكاٍ ٚأفاؾٛا إيٝٗا ايكزْؿٌ ٚغريٙ

جدار َدٔ عدز     ٚاإلن ،ٚقو اصتؿادٚا َٔ اىبا٤ ٚايدو بذٖزاقد٘  ًد٢ اىبدزٜح    
ْٚؾدشٛا بتٓكدٝ  ْكد  َدٔ َدا٤ بدارد ًب ايعدـب  ٓدو          .اىبا٤ ايبارد ٚغضدٌ ا٭طدزاف  

ـ      .زب٥٬ٗا ٚإساي١ ايػغا٠ٚ  ٓٗا ،ايٓٗٛض َٔ ايّٓٛ - ٚيٛقدـ ْشٜدـ ايدوّ َدٔ ا٭ْد
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ِ ابٔ ، 70، ـ0ز، ازباَع ايؾشٝض :ايبخارٟ -69 أبدٞ اسبضدـب ابدٔ َضدًِ بدٔ اسبذداز:        ،َضدً
ٞ  ،72، ـ3ز، ازباَع ايؾشٝض، َابع١ َؾاؿ٢ ايبابٞ اسبًيب، َؾز ايزهبد١ ًب   :ايضدٝٛط

 .77ـ ،ايا  ٚاسبه١ُ
اجملًدو  ، ، َٛصٛ ١ رٚا٥ع ايغعز ايعزبٞ(ايا  ًب ايغعز ايعزبٞ) ٓٛإ اىبكاٍ  : بو ايزسِٝ -70

 .04ـ ،ايعاعز
 .735ـ ،ايا  ايٓبٟٛ :ابٔ قِٝ ازبٛس١ٜ ،134ـ ،صٓٔ ابٔ َاد١ :ايكشٜٚين -71
 ،ْٖٛهد٘ ، 740ـ ،ايكدإْٛ ًب اياد    :ابدٔ صدٝٓا   ،72، ـ3ز، ازباَع ايؾدشٝض  :ابٔ َضًِ -72

ٞ   ،ْكً٘  ٔ ا٭ىبا١ْٝ ؾارٚم بٝقٕٛ ،سٜػزٜو: مشط ايعز  تضاع  ٢ً ايػز   ،نُداٍ دصدٛق
 ٟ  ،ايابعدد١ ايجآَدد١ ،بددريٚت ،دار ازبٝددٌ ،َزادعدد١ ٚٚفددع اسبٛاعددٞ َددارٕٚ  ٝضدد٢ اشبددٛر

تٓضدٝل   ،أصزار ايا  ايعزبٞ ايكدوِٜ ٚاسبدوٜح   :صعٝو ،نٛبًٞ، 677ـ ،7556ّٖد/7076
 .04ـ ،بريٚت ،دٛرز بٛتاْٞ، دار َهتب١ اسبٝا٠
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 .  (73)اصتعًُٛا اىبا٤ ايبارد يكاع٘ -ايز اف

  ٕ ٚا نجريًا  ٢ً ْعاؾ١ ايبوٕ ٚا٭ٜدوٟ ٚا٭صدٓا ٚا٭ظداؾز   َٚٔ اىبعًّٛ أِْٗ أنو
 ،ٚايغددعز ْٚعاؾدد١ اىب٬بددط ٚاياعدداّ ٚايغددزا ، ٚنددذيو ْعاؾدد١ ايبٝددٛت ٚايازقددات

 ،. ٜٚؾ  ًب ايو أسادٜح عدزٜؿ١ ندجري٠  (74)ٚاحملاؾع١  ٢ً ْعاؾ١ ايٝٓابٝع ٚا٭ْٗار
ٕ = :َٚٔ تًو ا٭سادٜح قٍٛ ايزصٍٛ . ًٚب ايكدز ٕ  (75)+ايٓعاؾ١ تو ٛ إفب اإلمبدا
ٌ  ،نأدا٠ يًٓعاؾ١ ،ايهزِٜ  ٜات نجري٠ ًب ؾقٌ اىبا٤ ڃ   ڃ  : ٜكٍٛ اهلل  ش ٚدد

ٍ ط ڃ  چ  چ ں   ں  ڻ  ڻ       : ٚأٜقددًا قٛيد٘ صددبشاْ٘ ٚتعددافب  .ص11 :ا٭ْؿدا

 .  ص23 :ا٭ْبٝا٤ط ڻ  ڻ

دبددور اإلعددار٠ إفب ْاسٝدد١ َُٗدد١ ٖٚددٞ إٔ ايعددز  ندداْٛا أٍٚ رٚاد اسبذددز  
   ٍ إا ٚددد٘ اىبضددًُـب إفب اسبذددز    ايؾددشٞ ٖٚددِ ًب ايددو ٜكتددوٕٚ بايزصددٛ

 ،إاا مسعتِ باياا ٕٛ بدأرض ؾد٬ تدوتًٖٛا   = سٝح ٜكٍٛ  ًٝ٘ ايض٬ّ: .(76)ايؾشٞ
 .(77)+ٚإاا ٚقع بأرض ٚأْتِ بٗا ؾ٬ ربزدٛا َٓٗا

ؾذفداؾ١ إفب َدا    ،ٚبايٓضب١ يٮَزاض اىبعزٚؾ١ ًب ايعؾز ايٓبٟٛ ؾهاْت نجري٠
ٕ   ،انز صابكًا ٜذنز أٜقداً  ـ     ،ايتٗدا  ايعٝدٛ ٌ  ،َٚدا ٜؾدٝ  ازبًدو نداي   ،ٚايدوَاَ

نُددا اْتغددزت ا٭َددزاض ايواتًٝدد١ َجددٌ أٚددداع اىبعددو٠ ٚايهبددو ٚايريقددإ  .ٚايكددزح

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
أبٛ ايكاصدِ بدٔ  بداظ: ايتؾدزٜـ ىبدٔ       ،ايشٖزاٟٚ ،73، ـ0ز، ازباَع ايؾشٝض :ايبخارٟ -73

 ًدٞ: اىبؿؾدٌ ًب تدارٜخ ايعدز  قبدٌ      ، 65ـ ،ا٭ردٕ ،َهتبد١ ازباَعد١   ، ذش  ٔ ايتأيٝـ
 .754، ـ753، ـ4ز، اإلص٬ّ

 ،ايكداٖز٠  ،اهل١٦ٝ اىبؾز١ٜ ايعاَد١ يًهتدا    ،أهبو عٛقٞ: ايا  ايٛقا٥ٞ ًب اإلص٬ّ، ايؿٓذزٟ -74
 .74ّ، ـ7557 ٖد/7077

ٔ  ،ا٭يباْٞ -75 اىبهتد    ،غاٜد١ اىبدزاّ ًب ربدزٜر أسادٜدح اسبد٬ٍ ٚاسبدزاّ       :ضبُو ْاؽز ايدوٜ
 .27ـ ،7544ّٖد/7044، دَغل، ايابع١ ا٭ٚفب ،اإلص٬َٞ

اىبٓعُد١ ايعزبٝد١ يً بٝد١     ،أثز ايعدز  ٚاىبضدًُـب ًب ايٓٗقد١ ا٭ٚرٚبٝد١    ؾتشٞ  ًٞ:  ْٜٛط، -76
 بدو اسبُٝدو: تؿدٛم     ،ايكقدا٠ ، 70-76ـ ،7552ّ ٖدد/ 7073 ،ايكاٖز٠ ،ٚايجكاؾ١ ٚايتعًِٝ

ٕ ١ٝد ايٛطٓ ٚايٛثدا٥ل  اىبهتبدات  َوٜز١ٜ ،ايا  ايٛقا٥ٞ ًب اإلص٬ّ  ،7543ّٖدد/ 7044 ،،  ُدا
 .77ـ

 .617ـ ،صٓٔ أبٞ داٚد َٚعامل ايضٓٔ :ابٔ ا٭ععح -77
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ٚأَدزاض دٗداس    ،ٚايضدٌ ٚاسبُد٢   ،ٚأٚداع اىبؿاؽدٌ ٚايععداّ   ،ٚايؾواع ٚايغكٝك١
ٚا٭َدزاض ايؾدور١ٜ    ،ٚأَزاض ايكً  ٚايز غ١ ٚازبٕٓٛ ٚا٭َزاض ايعؾدب١ٝ  ،ايبٍٛ

ٚدا٤ ايؿٝدٌ   ،نوا٤ ايجعً  ٜٚؾدٝ  ايغدعز  ّ ٚغري ايو َٔ ا٭َزاض نايضعاٍ ٚايشنا
 .(78)ٜٚع ٟ ايزدًـب

 خامتة

أراد ايهُداٍ   إٔ ايزصدٍٛ   ٢ً إٕ ٖذا ايعزض ايضزٜع ٜعاٞ تؾٛرًا ًَُٗا 
ًب ايضدًِ   ،ردا٫ً ْٚضا٤ّ  ًد٢ ايضدٛا٤   ،ؾشح  ٢ً ايعًِ يهٌ ا٭ؾزاد ،ا٭َجٌ يوٚيت٘

صذًتٗا اىبزأ٠ ًب ايعؾز ايٓبدٟٛ ًب َٛاقدـ   ؾشؿٌ ايتارٜخ بُٓااز را٥ع١  .ٚاسبز 
ٚإلبدا   ،٫ يٓضدا٤ ايعؾدز ايٓبدٟٛ ؾكد      ،ناْت بوٕٚ عو َؾور ؾخز ٚا تشاس. نجري٠

    ٕ  ٓدوَا فدشت اىبدزأ٠ إفب داْد       .يبٓات سٛا٤ بغهٌ  داّ ًب ندٌ سَدإ َٚهدا
ايعًُٝدد١ َددٔ أدددٌ إبددزاس نٝاْٗددا ًب نبٝددع اجملددا٫ت   ،ايزدددٌ بهددٌ َددا كبًددو 

 رغِ ايعزٚف ايؾعب١ ٚاسبايه١ اي   ؾؿت بٗا. .ٚا٫دتُا ١ٝ

هْٛٗدا  يٚمبهٔ  و ايعؾز ايٓبٟٛ َورص١ ٭دٝاٍ اجملتُع ايٓضدا١ٝ٥ اي٬سكد١   
٠ إٔ تضدتُز  ًد٢ َدز ايعؾدٛر اإلصد١َٝ٬      أيذيو قور يًُدز  ،ايباد١٥ ٚايكو٠ٚ ٚاىبٓار٠

   ّ اسبقار٠ ايعزب١ٝ اإلص١َٝ٬.قبا ؽبو ،ٚايورا١ٜ ب٘ ، ٢ً ؽ١ً ق١ٜٛ با٫ٖتُاّ بايعًِ

ايو ايعؾز ايدذٟ أدٖدػ ايعًُدا٤     ،ٜٚٓبػٞ إٔ ٫ ْػؿٌ أ١ُٖٝ ايعؾز ايٓبٟٛ
سٝدح ؽد  ا٫ٖتُداّ ًب     .ٚايباسجـب بهجز٠ اٯٜات ايكز ١ْٝ ٚا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ اياب١ٝ

ايعؾددٛر اإلصدد١َٝ٬ اىبتتايٝدد١  ًدد٢ تددأيٝـ ايهتدد  ايابٝدد١ يغددزح تًهددِ ا٭سادٜددح  
 ،ٚقدو   تٛظٝدـ ٖدذٙ ايهتد  ٚإسٝا٥ٗدا بدـب ايٓداظ        .ٝد١ بٓدا٤ّ  ًٝٗدا   ٚاٯٜات ايكز ْ

ٛا  ًٝٗا اصِ  ؾهُدا إٔ يهدٌ    .ٜتٓاص  َٚوارى اإلْضإ ٚثكاؾت٘ .(ايا  ايٓبٟٛ)ٚأطًك
ٕ )ؾهذيو يهٌ  ؾدز   ،سَإ ردا٫ً ْٚضا٤ّ نُا ٜكاٍ ، إٕ ؽدض ايتعدبري ٚيضدإ    (يضدا

 ؾزْا ٖذا ٖدٛ ايٓتدا٥ر اىبخ ٜد١ ٚايهًُد١ ٚايؾدٛر٠ ايزقُٝد١ ٚاىبعاديد١ ايزٜافد١ٝ         
 ٚايه١ًُ اياٝب١ ٚايؿهز٠ ايضوٜو٠ ْٚغز اشب  ٚاسبٛار.  

  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .044، ـ4ز،  ًٞ: اىبؿؾٌ ًب تارٜخ ايعز  قبٌ اإلص٬ّ -78
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 قائنة املصادر واملراجع

 املصادر العربية: أواًل

 ايكز ٕ ايهزِٜ.
أصدو   :1323ّٖدد/ 023ت ،أبٞ اسبضٔ  ًٞ بٔ أبدٞ ايهدزّ ضبُدو    ،ابٔ ا٭ثري .1

تكدوِٜ ضبُدو اىبدٓعِ     ، ًٞ ضبُو َعدٛض  ذبكٝل ،ايػاب١ ًب َعزؾ١ ايؾشاب١
 بريٚت. ،اي ٟ، دار ايهت  ايع١ًُٝ

صددٓٔ أبددٞ داٚد َٚعددامل  :555ّٖددد/378ابددٔ ا٭عددعح، أبددٞ داٚد صددًُٝإ، ت .3
 ّ.1555ٖد/1233 ،ايزٜاض ،ٚايتٛسٜعيًٓغز بٝت ا٭ؾهار ايوٚي١ٝ  ،ايضٓٔ

ِ        ،ابٔ أبدٞ أؽدٝبع١   .2  ٖدد/ 005ت ،َٛؾدل ايدؤٜ أبدٞ ايعبداظ أهبدو بدٔ ايكاصد
 ،ذبكٝدل  داَز ايٓذدار، دار اىبعدارف     ، ٕٝٛ ا٭ْبا٤ ًب طبكات ا٭طبا٤ :1373ّ
 ّ.1550ٖد/1217 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،ايكاٖز٠

ٌ ايبخددارٟ .2 ّ: ازبدداَع 573ٖددد/380ت  ،، أبددٞ  بددو اهلل ضبُددو بددٔ إمسا ٝدد
ايابعدد١  ،ايكدداٖز٠ ،اىبهتبدد١ ايضددًؿ١ٝ ،اشباٝدد  ذبكٝددل ضبدد  ايددؤٜ ،ايؾددشٝض

 ّ.1575ٖد/1233 ،ا٭ٚفب

ٟ   :553ّٖدد/ 375ت ،ضبُو بٔ  ٝضد٢  ،اي َذٟ .8 تعًٝدل ضبُدو    ،صدٓٔ اي َدذ
 ّ.1557ٖد/1217 ،ايزٜاض ،َهتب١ اىبعارف ،ْاؽز ايؤٜ ا٭يباْٞ

اياد    :1283ّٖدد/  781ت  ،ضبُو بٔ أبٞ بهز بدٔ أٜدٛ    ،ابٔ قِٝ ازبٛس١ٜ .0
ٚفددع ايتعددايٝل  ددادٍ  ،َزادعدد١ ٚتؾددشٝض  بددو ايػددين  بددو اشبددايل ،ايٓبددٟٛ

 بريٚت. ،دار ايؿهز ،ربزٜر ا٭سادٜح ضبُٛد ؾزز ايعكو٠ ،ا٭سٖزٟ
ٕ    :1238ّ ٖدد/ 535ت:  ، بو ايزهبٔ، ابٔ تًوٕٚ .7 فدب    ،َكوَد١ ابدٔ تًدوٚ

 ،دار ايؿهز، بدريٚت  ،َزادع١ صٌٗٝ سنار ،اىبؿب ٚٚفع اسبٛاعٞ تًٌٝ عشاد٠
 ّ.3331ٖد/1221 ،ايابع١ ا٭ٚفب

تؾدشٝض   ،احملد   :585ّ ٖدد/ 328ت ،أبٞ دعؿز ضبُدو ، ابٔ سبٝ  ايبػوادٟ .5
 بريٚت. ،دار اٯؾام ازبوٜو٠ ،إًٜشٙ يٝخؿب عتٝ 

اإلؽداب١ ًب كبٝٝدش    :1225ّ ٖدد/ 583سذز ايعضك٬ْٞ، أهبو بٔ  ًٞ، ت ابٔ .5
 ّ.1513ٖد/1235، ا٭ٚفب ايابع١ ،ايكاٖز٠ ،َابع١ ايضعاد٠ ،ايؾشاب١
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ٞ   ابٔ .13 تٗدذٜ  ايتٗدذٜ ،    :1225ّٖدد/ 583ت ،سذز ايعضك٬ْٞ، أهبو بدٔ  ًد
 ،بدددريٚت ،َ٪صضددد١ ايزصددداي١  ، دددادٍ َزعدددو  ،ا تٓدددا٤ إبدددزاِٖٝ ايشٜبدددل  

 ّ.1558ٖد/1210

ٕ ، ايذٖيب .11 صدري   :1227ّٖدد/ 725ت ،أبٛ  بو اهلل بٔ ضبُو بٔ أهبو بٔ  جُدا
 ،ايابعد١ ايجاْٝد١   ،بريٚت ،َ٪صض١ ايزصاي١ ،ذبكٝل ععٝ  ا٭رْ٪ٚط ،أ ٬ّ ايٓب٤٬

 ّ.1553ٖد/1233

َٓداؾع ا٭غذٜد١ ٚدؾدع     :523ّ ٖدد/ 223ت ،أبٛ بهز ضبُدو بدٔ سنزٜدا    ،ايزاسٟ .13
 ا٭ٚفب.   ايابع١ ،بريٚت ،دار إسٝا٤ ايعًّٛ ،َقارٖا

 ،اسبداٟٚ ًب اياد    :523ّ ٖدد/ 223ت ،أبدٛ بهدز ضبُدو بدٔ سنزٜدا     ، ايزاسٟ .12
 ٖددد/1272، ا٭ٚفبايابعدد١  سٝددور  بدداد،، صبًددط دا٥ددز٠ اىبعددارف ايعجُاْٝدد١ 

1588 .ّ 
ضبُددو َزتقدد٢ اسبضددٝين: تدداز ايعددزٚظ، ذبكٝددل  بددو ايهددزِٜ    ، ايشبٝددوٟ .12

 ّ.1557ٖد/1237 ،ايهٜٛت ،ايعشباٟٚ، ٚسار٠ اإل ٬ّ
صبُدٌ   :1332ّٖدد/ 258ت ،أبٞ اسبضـب أهبو بٔ ؾدارظ  ،ابٔ سنزٜا ايًػٟٛ .18

 ،ايابعد١ ايجاْٝد١   ،بدريٚت  ،ايزصداي١  سٖري  بدو احملضدٔ صدًاإ، َ٪صضد١     ،ايًػ١
 ّ.1550ٖد/1230

ّ: أصداظ  1122 ٖدد/ 825 ،أبٞ ايكاصِ ضبُٛد بٔ  ُز بٔ أهبو ،ايشطبغزٟ .10
ايابعد١   ،بدريٚت  ،دار ايهتد  ايعًُٝد١   ،ذبكٝل ضبُو باصٌ  ٕٝٛ ايضٛد ،ايب٬غ١
 ّ.1555ٖد/1215 ،ا٭ٚفب

ايتؾدزٜـ ىبدٔ  ذدش    : 1312ّٖدد/ 232أبٛ ايكاصِ بٔ  باظ، ت  ،ايشٖزاٟٚ .17
 ا٭ردٕ. ،َهتب١ ازباَع١ ، ٔ ايتأيٝـ

ذبكٝدل  ًدٞ   ايابكدات ايهدبري،    :522ّٖدد/ 323ت ،ضبُو بٔ َٓٝدع  ،ابٔ صعو .15
 ّ.3331ٖد/1231 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،ايكاٖز٠ ،ضبُو  ُز، َهتب١ اشباظبٞ

ايكدإْٛ   ّ:1327ٖد/235ت  ،اسبضـب بٔ  بو اهلل بٔ اسبضٔ بٔ  ًٞ ،ابٔ صٝٓا .15
 بريٚت. ،دار ايؿهز ،ًب ايا 

 ٖدد/ ٬511ٍ ايدؤٜ  بدو ايدزهبٔ بدٔ أبدٞ بهدز بدٔ ضبُدو، ت        ايضٝٛطٞ، د .33
 بريٚت. ،ايع١ًُٝ دار ايهت  ،ّ: ايزهب١ ًب ايا  ٚاسبه1838١ُ
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ٔ   ،ابٔ عزف ايٟٓٛٚ .31  :1377ّٖدد/ 070ت  ،أبٞ سنزٜا ؼب٢ٝ بٔ َزٟ بدٔ سضد
 بريٚت. ،دار اسبه١ُ ،رٜاض ايؾاسبـب

ّ: اىبعذدِ  573ٖدد/ 203ت ،أبٞ ايكاصِ صًُٝإ بٔ أهبو بٔ أٜدٛ   ،ايا اْٞ .33
ٞ  ،ايهبري ايابعد١   ،ايكداٖز٠  ،َهتبد١ ابدٔ تُٝد١    ذبكٝل هبوٟ  بو اجملٝو ايضدًؿ
 ّ.1552ٖد/1232 ،ايجا١ْٝ

ٟ      ابٔ  بدو ايد    .32 : 1373ّٖدد/  202ت  ،، اسبداؾغ ٜٛصدـ بدٔ  بدو ايد  ايُٓدز
 ،ا٭ردٕ ،دار اإل د٬ّ  ، دادٍ َزعدو   تؾدشٝض  ،ًب َعزؾ١ ا٭ؽدشا  ا٫صتٝعا  

 ّ.3333ٖد/1232ايابع١ ا٭ٚفب، 
ّ: تددارٜخ 1350ٖددد/058ت ،غزٜػٛرٜددٛظ أبددٞ ايؿددزز اٖددزٕٚ، ابددٔ ايعدد ٟ .32

ٞ  ا٭  أْاٛإ ؽاسباْٞ تؾشٝض ،طبتؾز ايوٍٚ ٞ   ،ايٝضدٛ   ،دار ايزا٥دو ايًبٓداْ
 ّ 1552ٖد/1218 ،ايابع١ ايجا١ْٝ ،بريٚت

ذبكٝدل   ،اىبعدارف  :555ّٖدد/ 370ت  ،أبٞ  بو اهلل ضبُو بٔ َضًِ ،ابٔ قتٝب١ .38
 ايابع١ ايجا١ْٝ. ،ايكاٖز٠ ،دار اىبعارف ،ثزٚت  هاع١

 ،صدٓٔ ابدٔ َادد١    :550ّ ٖدد/ 372ت ،أبٞ  بو اهلل ضبُو بدٔ ٜشٜدو   ،ايكشٜٚين .30
 ٞ  ،ايابعد١ ا٭ٚفب  ،ايزٜداض  ،اىبعدارف  َهتبد١  ،تعًٝل ضبُو ْاؽز ايؤٜ ا٭يبداْ

 ّ.1557ٖد/1217
ّ: 1273ٖدد/ 772ابٔ نجري، اسباؾغ  ُاد ايؤٜ أبٞ ايؿوا إمسا ٌٝ بٔ  ُز، ت .37

احملضدٔ اي ندٞ، دار ٖذدز يًٓغدز،      ذبكٝدل  بدو اهلل بدٔ  بدو     ،ايبوا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ
 ّ.1555ٖد/1215 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،ازبٝش٠

اإلنُاٍ ًب رؾع ا٫رتٝا   دٔ   :1353ّ ٖد/278ت ،أبٛ ْؾز  ًٞ ،ابٔ َان٫ٛ .35
تعًٝل  بو ايزهبٔ ؼبٝد٢   ،ٚا٭ْضا  اىب٪تًـ ٚاىبختًـ ًب ا٭مسا٤ ٚايه٢ٓ

 .1552ّٖد/1212 ،ايابع١ ايجا١ْٝ ،ايكاٖز٠ ،دار ايهتا  اإلص٬َٞ ،اىبعًُٞ
ازبداَع   :572ّٖدد/ 301ت ،أبٞ اسبضدـب ابدٔ َضدًِ بدٔ اسبذداز      ،ابٔ َضًِ .35

 َؾز. ،َابع١ َؾاؿ٢، ايباْٞ اسبًيب ،ايؾشٝض

يضدإ   :1211ّٖدد/ 711ت ،ضبُو بٔ َهزّ بدٔ  ًدٞ بدٔ أهبدو     ،ابٔ َٓعٛر .23
 .ايكاٖز٠ ،ذبكٝل  بو اهلل  ًٞ ايهبري ٚ تزٕٚ، دار اىبعارف ،ايعز 

 ،ايضدري٠ ايٓبٜٛد١   :535ّٖدد/ 312ت ،أبٛ ضبُو  بو اىبًو بٔ ٖغاّ ،ابٔ ٖغاّ .21
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 .َؾز ،ايبابٞ اسبًيب َابع١ َؾاؿ٢ ،ذبكٝل َؾاؿ٢ ايضكا
نٓش ايعُداٍ ًب صدٓٔ ا٭قدٛاٍ    :  ٤٬ ايؤٜ  ًٞ اىبتكٞ بٔ سضاّ ايؤٜ ،اهلٓوٟ .23

َ٪صضد١   ،ٚٚفع ؾٗدارظ ؽدؿ٠ٛ ايضدكا    تؾشٝض ،فب  بهزٟ سٝاْٞٚا٭ؾعاٍ، 
 .1558ّ ٖد/1238 ،ايابع١ اشباَض١ ،بريٚت ،ايزصاي١

ٟ  :533ّٖدد/  337ت  ،أبٛ  بو اهلل ضبُو بدٔ  ُدز   ،ايٛاقوٟ .22 ذبكٝدل   ،اىبػداس
 ّ.1552 ٖد/1232، ايابع١ ايجايج١ ،ايكاٖز٠ ،دار  امل ايهت  ،َزصوٕ دْٛط

ٔ   ،ابٔ ٜٛصـ اىبشٟ .22 ّ: تٗدذٜ   1221 ٖدد/ 723ت  ،أبٞ اسبذاز نبداٍ ايدوٜ
 ،َعددزٚف، َ٪صضدد١ ايزصدداي١ ذبكٝددل بغددار  ددٛاد ،ايهُدداٍ ًب أمسددا٤ ايزددداٍ

 ّ.1553ٖد/1212 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،بريٚت

 املراجع العربية: ثانيًا

 ،غا١ٜ اىبزّا ًب ربزٜر أسادٜح اسبد٬ٍ ٚاسبدزاّ   :ضبُو ْاؽز ايؤٜ ،ا٭يباْٞ .28
 .1553ّٖد/1233 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،دَغل ،اىبهت  اإلص٬َٞ

 دين بغدزس٘    ،بًٛؽ ا٭ر  ًب َعزؾ١ أسٛاٍ ايعز  :ضبُٛد عهزٟ ،ا٭يٛصٞ .20
 ايهت  ايع١ًُٝ. دار ،ٚتؾشٝش٘ ٚفبا٘ ضبُو بٗذ١ ا٭ثزٟ

27.      ِ  ،دار اىبٓدار٠  ،ايبار، ضبُو  ًٞ: َوا٠ٚ ايزددٌ يًُدز ٠ َٚدواٚا٠ ايهداؾز يًُضدً
 ّ. 1558ٖد/1210ايابع١ ا٭ٚفب،  ،دو٠

 ،دَغدل، ايابعد١ ايجايجد١    ،دار ايؿهدز  ،اإلص٬ّ ًب سقارت٘ ْٚعُد٘  :أْٛر، ايزؾا ٞ .25
 ّ. 1557ٖد/1237

َهتبد١ اىبٓدار،    ،ايا  ٚرا٥واتد٘ اىبضدًُات  :  بو اهلل  بو ايزسام َضعٛد ،ايضعٝو .25
 ّ.1558ٖد/1238 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،ا٭ردٕ

 ، ددد٬ّٚسار٠ اإل ،َغددداٖري ايٓضدددا٤ اىبضدددًُات : ًدددٞ بدددٔ ْددداٜـ ،ايغدددشٛد .23
 ّ.3337ٖد/1235

أسهداّ ازبزاسد١ ايابٝد١ ٚاٯثدار اىب تبد١       :ايغٓكٝاٞ، ضبُدو ضبُدو اىبختدار    .21
 ّ.1552ٖد/1218 ،ايابع١ ايجا١ْٝ ،دو٠ ،َهتب١ ايؾشاب١ ، ًٝٗا

ـ    ،ايؾعٝوٟ .23 ايدوار   ،ا٭صدز٠ اىبضد١ًُ أصدط َٚبداد٨     : بو اسبهدِ  بدو ايًاٝد
 ّ.1552 ٖد/1212ايابع١ ا٭ٚفب  ،ايكاٖز٠ ،اىبؾز١ٜ ايًبٓا١ْٝ
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 ،ايكداٖز٠  ،َهتبد١ ٖٚبد١   ،تعود ْضا٤ ا٭ْبٝا٤ َٚهاْد١ اىبدز ٠   :أهبو ، بو ايٖٛا  .22
 ّ.1555ٖد/1235 ،ايابع١ ا٭ٚفب

أٚرام عددزق١ٝ يًابا دد١  ،َافددٝٗا ٚسافددزٖا اىبددزأ٠ :َٓؾددٛر ايزؾددا ٞ ، بٝددو .22
 ّ.3333 د/1231ٖ ،ايابع١ ا٭ٚفب ،بريٚت ،ٚايٓغز

 ،دار ْٗقد١ َؾدز   ،أثدز ايعدز  ًب اسبقدار٠ ا٭ٚرٚبٝد١     : باظ ضبُٛد ،ايعكاد .28
 ايكاٖز٠.  

ٞ  ،أهبو: تارٜخ ايبُٝارصتاْات ًب اإلص٬ّ ، ٝض٢ بو .20  ،بدريٚت  ،دار ايزا٥و ايعزبد
 ّ.1551ٖد/1231 ،ايابع١ ايجا١ْٝ

 ،ايابعدد١ ايجاْٝدد١  ،دددٛاد: اىبؿؾددٌ ًب تددارٜخ ايعددز  قبددٌ اإلصدد٬ّ      ، ًددٞ .27
 ّ.1552ٖد/1212

 ،اىبزأ٠ ٚايًػ١، اىبزنش ايجكداًب ايعزبدٞ، ايدوار ايبٝقدا٤     :ُو بو اهلل ضب، ايػذاَٞ .25
 1557ّٖد/1215 ،ايابع١ ايجا١ْٝ

 ،دار ايغددزٚم ،بددـب ايتكايٝددو ايزانددو٠ ٚايٛاؾددو٠ اىبددزأ٠يػشايددٞ، ضبُددو: ققدداٜا ا .25
 ّ.  3333 ٖد/1233 ،ايابع١ ايضابع١ ،ايكاٖز٠

تزنبد١   ،أطًدط اسبقدار٠ اإلصد١َٝ٬   : إمسا ٌٝ ٚيٜٛط ىبٝا٤ رادٞ، ايؿارٚقٞ .83
ٕ  َهتبد١  ،َزادع١ رٜاض ْدٛر اهلل  ، بو ايٛاسو ي٪ي٪٠ ايابعد١   ،ايزٜداض  ،ايعبٝهدا

 ّ.1555ٖد/1215 ،ا٭ٚفب
اهل٦ٝد١ اىبؾدز١ٜ ايعاَد١     ،أهبدو عدٛقٞ: اياد  ايٛقدا٥ٞ ًب اإلصد٬ّ     ، ايؿٓذزٟ .81

 ّ. 1551 ٖد/1211 ،ايكاٖز٠ ،يًهتا 
 دار ايؾش٠ٛ. ،ايزصٍٛ ٚايعًِ :ٜٛصـ ،ايكزفاٟٚ .83
 اىبهتبدات  َوٜزٜد١  ، بدو اسبُٝدو: تؿدٛم اياد  ايٛقدا٥ٞ ًب اإلصد٬ّ       ،ايكقا٠ .82

 ّ.1557ٖد/1235 ، ُإ ،١ٝايٛطٓ ٚايٛثا٥ل
ذبكٝدل  بدو اهلل اشبايدوٟ، عدزن١      ،ضبُو  بو اسبٞ: اي اتٝ  اإلدار١ٜ ،ايهتاْٞ .82

 ايجا١ْٝ.   ايابع١ ،بريٚت ،دار ا٭رقِ بٔ أبٞ ا٭رقِ

 ،َ٪صضد١ ايزصداي١   ،أ ٬ّ ايٓضا٤ ًب  اىبٞ ايعز  ٚاإلصد٬ّ  : ُز رفا، نشاي١ .88
 ّ.1585ٖد/1275 ،بريٚت

 ،ايكداٖز٠  ،اهل١٦ٝ اىبؾز١ٜ ايعاَد١ يًهتدا    ،ايا  اىبؾزٟ ايكوِٜ :سضٔ، نُاٍ .80
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 ّ.1555ٖد/1215 ،ايابع١ ايجايج١
تٓضٝل دٛرز بٛتداْٞ، دار   ،أصزار ايا  ايعزبٞ ايكوِٜ ٚاسبوٜح :صعٝو ،نٛبًٞ .87

 بريٚت. ،َهتب١ اسبٝا٠

دار ايٓٗقد١   ،ايعًّٛ  ٓو ايعدز   :سضإ ،سزبٞ  باظ  اٝتٛ، ٚس٬م ،ضبُٛد .85
 ّ.1558ٖد/1210 ،بريٚت ،ايعزب١ٝ

ضبُو تايو: ا٭سهاّ اياب١ٝ اىبتعًك١ بايٓضدا٤ ًب ايؿكد٘ ا٫صد٬َٞ، دار     ،َٓؾٛر .85
 ّ.1551 ٖد/1233 ،ا٭ردٕ، ايابع١ ايجا١ْٝ ،ايٓؿا٥ط

03.   ٞ اىبٓعُد١   ،أثدز ايعدز  ٚاىبضدًُـب ًب ايٓٗقد١ ا٭ٚرٚبٝد١     : ْٜٛط، ؾتشدٞ  ًد
 .1550 ٖد/1217 ،ايكاٖز٠ ،ايعزب١ٝ يً ب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايتعًِٝ

 املراجع املعربة : ثالجا

ْكًد٘  دٔ ا٭ىباْٝد١ ؾدارٚم      ،ْٖٛه٘، سٜػزٜو: مشط ايعز  تضاع  ٢ً ايػز  .01
ٞ   ،نُاٍ دصٛقٞ ،بٝقٕٛ ٟ    َزادع١ ٚٚفدع سٛاعد دار  ،َدارٕٚ  ٝضد٢ اشبدٛر
 ّ.1552ٖد/1212 ،ايابع١ ايجا١َٓ ،بريٚت ،ازبٌٝ

 ،بدريٚت  ،دار ازبٌٝ ،تزنب١ ضبُو بورإ ،دٜٛراْت، ٍٚ ٚاٜزٌٜ: قؾ١ اسبقار٠ .03
 ّ.1555ٖد/1235

 املراجع األجنبية: رابعًا

    Mugannam: Arab women ،London، 1356AH, 1937AD.  

 الرسائل اجلامعية : خامسًا

ايز اٜدد١ ايؾددش١ٝ ٚايابٝدد١ ًب ايكددزٕ ا٭ٍٚ  :أمسددا٤ ٜٛصددـ أهبددو  ٍ اٜددا ، .02
ايتددارٜخ ٚاسبقددار٠  رصدداي١ إ ددواد يٓٝددٌ درددد١ اىبادضددتري ًب قضددِ ،اهلذددزٟ

  ٟ نًٝد١ اٯدا  ٚايعًدّٛ    ،اإلص١َٝ٬ بذعزاف ايونتٛر ص١َ٬ ضبُو اهلدزًب ايبًدٛ
 ّ. 3331ٖد/1223 ،ايغارق١ داَع١ ،اإلْضا١ْٝ ٚا٫دتُا ١ٝ

ربزٜر ٚدراص١ أسادٜح اياد  ايٓبدٟٛ ًب ا٭َٗدات     :ضبُو أهبو ؼب٢ٝ ،سبًٝ٘ .08
قضدِ ايهتدا  ٚايضد١ٓ بذعدزاف      رصاي١ إ واد يٌٓٝ دردد١ اىبادضدتري ًب   ،ايضت
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ٔ  ،ايددونتٛر ضبُددٛد  بٝددوات  ،داَعدد١ أّ ايكددز٣ ،نًٝدد١ ايددو ٠ٛ ٚأؽددٍٛ ايددوٜ
1235/1555 .ّ 

 املوسوعات: سادسًا

َٛصدٛ ١ اإل ذداس ايعًُدٞ ًب ايكدز ٕ ايهدزِٜ ٚايضد١ٓ        :ٜٛصـ اسبداز  ،أهبو .00
 ّ.3332ٖد/1232 ،ايابع١ ايجا١ْٝ، دَغل ،دار ابٔ سذز ،اىباٗز٠

َٛصٛ ١  باقز٠ اإلص٬ّ ًب ايا  ٚازبػزاؾٝا ٚايتدارٜخ   :رسا  تقز ، هاٟٚ .07
 ّ.1552ٖد/1212 ،ا٭ٚفب ايابع١ ،بريٚت، دار ايؿهز ايعزبٞ ،ٚايؿًضؿ١

05.  ِ ٞ    َٛ :ضبُدو  ، بو ايدزسٝ  ،دار ايزاتد  ازباَعٝد١   ،صدٛ ١ رٚا٥دع ايغدعز ايعزبد
 ّ.1555ٙ 1215 ،ايابع١ ا٭ٚفب ،اجملًو ايعاعز ،بريٚت

 الدوريات: سابعًا

 .(22ايعود ) ،1552ّٖد/1232 ،صب١ً ا٭١َ ايكاز١ٜ :غاسٟ ،اسبادِ .05


