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 الطبيةات مصطلحاملعجم التارخيي لل
 ()نشأت الحمارنثد. 

 (**)اكتمال رجب

 مقدمة:

ةامًُِِر فْ زويو وتكؽو قتلى ْهًؽ امخَّؽسىػثً  ضخػّ  امٍتٔثي اتي ىهٍنطةػأًت ام

ةػي أضىػػ اماؽأَػػم  إفَّ ةٓيُا ًشػػيقي فػْ تاخػاب امٓػًٔيذ امػؼم اختىػٍي امغنٔػلي 

امٓػادٓٔي امٌػاٌقٔي  َْ ضهٔنثي ْتقؽًٓث امٌَّاس ااؽةي اتي امتىهٍنطام ـذ  كَؼق8تؽ

ٍػٍى ةامٓؽةًَّٔث امػؼٓي ْؽفػِا  َػْ َػؼق كوٌاـػتثن   األوػؽاًض فػلٌنقِا ْنُٔػا أـػىا ن  اٌي

ا فػْ ايػلا امناتػاًت  َػؼا وػي ًاضٔػثو  كوػي امٌاضٔػًث األيعػؽل  .امٍؽٓقثي امخْ ًهاًدفُي

ةامناتػاًت امخػْ  أـىا  األوػؽاضً وٓؽفث اًت ًوٍي كضْ ىهٍنطسا ت ةٓوي َؼق ام

ـً  ًى امٓؽبي ةامٌاٌقٔي ةُا قتلى اإلـال ؽٓأًَّث كاماارـَّٔث. ؾوي ةٓٔػةاعخن  اامفا

ًث األـًػ وي ام كذمػ   امٍتٔػثاًت ىهٍنطكمكيَّ ْهؽى امخَّؽسىًث سا  ةطهَّ

كمٓػلَّ ألنػبى َػ م  وىػي ااًػج  .ًخٔشثن مشًُِد امخؽاسىًث ةامػَّرسػًث األكمػّ

 .  كأحقٌِا امٓؽةٔػث امخػْ حٓنَّىَِػا وٌػؼ ٌاػِمخُه األكمػّمتخُه األـا امفؽٓأًث

ْا إمّ امفؽٓأًث كإمّ امٓؽةٔث.  كًخٔشثن مٓهًؽ امخؽسىًث ًيًقلى امٍبا امًِٔاً

                                                 

 ةاضد فْ ٌب امِٓٔف. ذت

ِرٓث.  ت**ذ  ةاضرث فْ حارٓظ ٌب امِٓٔف ويـ 
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ّي أف ًشىػػّ ْػػػدان اتٔػػؽان وػػي ام كوٌُػػا  -ات امأٌَّػػًث ىهػػٍنطًفػػخٍٔ

َّااًت األٌتٌاً  ـػِا ه امخػْ  - امٍتٔثات ىهٍنطام ِت ظهرتت  يرب ةراا اوي و م

كىه توفٔص امػاولقْذ تؽ عصِت التتجمث ـذ أك 9-8ورل تايٌَّاًشذ ْٔفّ ةي ضى

ذ كامخػْ َػػ595-َػػ560ـ = 809-687رـامخٍ امخْ اختُا منؽكٔػ تضكه: 

فػْ ذيركًة  اكخُؽٍت فٔىا ةٓػي ةاـه تامؽـامث امُاركًٔثذ  أك حن  امخػْ ُُػؽٍت 

ٌػٔي ةػي إـػطاؽ فػْ وٌخهػ  ْهًؽ امخؽسىث َؼا  أم امقػؽًف امخاـػّ  أٓاـى ضي

 امىٔالدم تامرامد امُشؽمذ.

با امِٓٔفكأوَّا فٔىا ٓخٓنَّقي ة ًٌ فإفَّ أقػـى وػا كنػلى إمٌٔػا َػِ وػا  ىهٍنطاًت 

مذ ْنػّ كػكل وقختفػاتو وػي ضاٍِي تامطاكمذ تايخب فْ امقؽف امٓاكؽ امىٔالد

َّااتو  تٌٔث ْؽةٌٔثو أك وي حؽسىاتو مكيخيًب اإللؽٓػق و م ػا ىػاٍْج   ًٌ كمػه  كَػؼق انُا

كأقػػـي َػؼق امكيخػًب َػْ ايخػب تواـػؽسٍِٓ امتهػؽمذ   حهٍل إمٌٔا إمّ ْهػؽًا

ـِا  وٌُا وا حؽسىػٍ ْػي اإللؽٓقٔػث أك   ـذ6اش فْ امٌه  امراًْ وي امقؽف تْ

تٔبػا  ًٌ ػا  وا اختٍ ةٌافٍ  كوي امىٓؽكؼ أفَّ تواـػؽسٍِٓذ َػِ أقػػـي وػي حػؽسه ًهب

ي أكؿي وي أمَّ ى فْ َؼا امطقل. –ةٓػى اإلـالـ  –ـؽٓأًبا إمّ امٓؽةٔث  ٍَّ  اىا أً

اًت كػػاٍْج كأنػػتطٍج وِىػػّ ىهػػٍنطكقػػػ مضٌِػػا أفَّ اػػٌل َػػؼق ام

ةو م حخشاكزي امقؽفى امِاضػ اأي فْ ويػَّ كةقٔػٍج ةٓػػ ذمػ    اْخؽاًؼ سىّٔ امى م

وػي امقػؽف امرػاوي امىػٔالدم تامرػػاًْ  ْنػّ ضامُػا ٌٔنػث امقػؽكف امخػْ حىخػػا 

مفػػاةّ ْلػػؽ امىػػٔالدم ضٔػػدي ًشػػػيَا فػػْ وٓشػػه امُشػػؽمذ ضخػػّ امقػػؽف ا

ٌْ تقاوِس ا ـذ  فطٌٔىا ةطرٌا ْي أقػػـ 56ألٌتَّا كًاوِس األمتَّاذ تؽامقيِنًِ

ات كقارًَّاَا ةىا سا ى فْ ذيركًة ْهؽ امخؽسىث حتَّٔيى مٌػا أفَّ ىهٍنطذاؽو مُؼق ام

لـػٔؿ ات اـخقؽٍَّت كاْخيًؽؼى ةُا وٌؼ امتػآث كضخّ ْهؽ حىهٍنطالَّ َؼق ام

ؽةْ تًُآث امقؽف امٓاكؽ امىٔالدم إمػّ ةػآػث امقػؽف امطػادم ٌٓبا امِٓٔف ام
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ـً ُُػِر  ْلؽذ تامقؽف امؽاةّ امُشؽم إمّ ةػآث امقؽف امغػاوؿذ أٌم إمػّ أٓػا

اؿ. ٌْ ةي ْٔفّ امكطَّ  تقاًِفذ اةي ـٌٔا كتحؼاؽةذ ْن

 ات نػارى مؾاونػا ْنٌٔػا أف ًٓػػَّ ىهػٍنطفىي كسًُث ًًِؽ حػارٓظ ُُػِر ام

امىؽضنث امىىخػة ةٔي تامقؽف امرػاوي امىػٔالدم كةػآػث امقػؽف امطػادم ْلػؽ 

ًخٔشػث مُػا ٌػػبا امٓٔػِف امٓؽةػْ كُُػػؽٍت  ًلػػلى   امىػٔالدمذ وؽضنػثن كاضػػةن 

خيػػًب امخػػْ  –كَػػِ األَػػه  –احٍ امأٌػػث اىػػا ُُػػؽت فٔػػٍ وهػػٍنط أوُػػاتي امكي

ٌٌٍب. َّْ وي فؽكع ام  ْامشج َؼا اماؽعى امخغهه

ةٓػوي اْخىػػق ذ امػؼم مصطلحتعت ف الأٓيان ًِردي ت كفْ َؼق امػراـث

ػػًا امٍؽٓػق مكخاةػث ت ٌُ المعجر  الترار  ب اتار امى مٌأي  كةؼم  ًكِفي قػػ و

 ذ.الطتيثات مصطلحلل

 

 َجَرب العني

 

 أواًل: مقدِّمة:
كقػػ   سنػػم   أٌنقػج ْنػّ وػؽضو  ذ5تتػثفػْ امنا  وٓؽكفثه  انىثه  بي ؽى امشى 

 ذ.أوؽاض امشنػت فْ وشاؿْنّ وٌٓاق  ىهٍنصي ضافَ َؼا ام

امٓؽب اـخٓىنِا َػؼق امكنىػث فػْ ضقػلو معػؽ وػي ضقػِؿ ا  مكيَّ األٌتَّ 

ٍابا   ذامشأٌٌػثامىنخطىث ت مخٌْٓ وؽىان وي األوؽاض امخْ حهٔب امشاي أمٌ ام

ةٍتٔٓػث  -ٓغخنػ   ذأوؽاض امٓٔيتب فْ ضقل ؽى كوٌّٓ امشى  .اىا ًقِؿ امِٔـ

ي ٍٔ وهػٍنطى فػٌطي ٌَػا أوػاـ  ذشنػػأوػؽاض امتْي وٌٓاق فْ ضقػل  -امطاؿ 

ٍابا   وغخنأي  :االَىا فْ ضقل ام

                                                 

ًؽبى امتٓٔؽي »ذ: 7/555ت: امٓٔي امغنٔل: اخاب ذ5ت ؽىبي وٓؽكؼ . كسى ةػان  فُػِ  امشى ؽى ٓىٍشؽىبي سى

ٍسؽىبي 
ى ًؽبه كأ  «.سى
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ؽىب ْىِوب  ؽىب امٓٔي  ا كَِ امىؽض امشنػمامشى ؽىب امشاي أك سى  .كسى

ؽىب امٓٔي  -كمه حٓػ َؼق امكنىث  ٍاػوهػٍنطفْ  وفخٓىنثن  -سى  با ات ام

ؽىب امشى تفػ .امطػٓد قػِؿ اىػا ً ذتٔتػْػ امطي وىػامؽَّ تَػِ امخؽاعِوػا أك  ذيٍاػسى

رىؽذ .امِٔـ ْا امىٌِضػ  أك تامطى تا
ٍا  .ةخٓتٔؽ امىٓشه ام

قػػ كنػاِا وؽىػٔي وػي أوػؽاض امشاػػي  -وػي قتػل  -اػاف اإللؽٓػق 

 :ٓخِاَؽاف ةامًطكَّث

ػػ ـى كحؽسىػػٍ امٓػػؽب إمػػّ انىػػث  ذTrachoma ذ5تحؽاعِوػػات :قٍِ ىَّ أضػػَىا 

ؽىب امشايت  .ذ5تذسى

ـى  كػاؾذ أك  ذPsorophthalmia ذ5تةفِركفرامىٔات :قٍِ ىَّ كامراًْ  كٌْٓٓ تامطي

كحؽسىٍ امٓؽب إمّ انىػث  ذ.األسااف ضافاتامخُاب تكَِ ٌْػَه  .تامًطكَّثذ

الؽت  .ذ1تذامفا

                                                 

ذ  َٔؽكتؽغ: حؽسىث امخَّؼًاؽة: تص 1  س 19وآؽَِؼ: حؽسىث وقامت ضٌٔي: تص  ذ5ت

 ذ .81ذ .  أفْ ككد: حؽسىث امخؼاؽة: تص 5  امُاوق 18

ذ  َٔؽكػتؽغ: حؽسىػث امخػؼاؽة: تص 5  امُػاوق 551َٔؽكتؽغ: حؽسىث امقػاًِف: تص  ذ5ت

تامٓػؽبذ..: تص ذ. حػارٓظ 567ذ   َٔؽكتؽغ: حارٓظ تامقػوا ذ..: تص 5  امُاوق 18

ذ.  كقػػػ حػػؽسه َٔؽكػػتؽغ انىػػث حؽاعػػِـ اإللؽٓقٔػػث إمػػّ إضػػػل انىخػػٔي 565-567

كحٌٓػػْ تامىػػؽض  Kōrnerkrankheitكحٌٓػػْ تعلػػًِثذ. أك  Rauigkeitةاألىمىأًًػػث:  

 ذ.565: تص ذ. حارٓظ تامٓؽبذ567ا ذ..: تص امطتٔتْذ. حارٓظ تامقػو

ذ. َٔؽكتؽغ: حؽسىث امخؼاؽة: 5َاوق   551  ص 505َٔؽكتؽغ: حؽسىث امقاًِف: تص  ذ5ت

كٌىػػص َٔؽكػػتؽغ  -ذ.  507ذ. أفػػْ ككد: حؽسىػػث امخػػؼاؽة: تص 5  َػػاوق 98تص 

 ضافػاتتحؽسىث امخؼاؽةذ أف امىػؽض امػؼم ـػٌىاق اإللؽٓػق امطٌكػث  إًىػا َػِ امخُػاب 

 .Lidrand Entzündungاألسااف 

ِػػؽ: مكػيَّ وػآؽَِؼ مػػٍ اسخُػاد معػؽ  -ذ. 550امخَّػؼًاؽة: تص  ذ1ت فػػْ َػؼا امىِىػِع . ٌٓي

 ذ.5امُاوق  - 19وآؽَِؼ  حؽسىث وقامت ضٌٔي: تص 
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ػػؽىب امشاػػي مٔخؽسىػػِا ةُػػا  ػػؽىٌسص أفَّ امٓػػؽب اعخػػاركا انىػػث سى كامىي

ٓىػؽىض امػؽَّئؿ فػْ   اإللؽٓقْ حؽاعِوػا ىهٍنصام ػث َػْ ام ةفػتب أفَّ امًطكَّ

ػػؽىب كَػػْ اػػؼم   امخؽاعِوػا ٍنػػ ي امىػؽًض  .فػْ امشى ِى اىػػا سػػا  ٌْػػػ  -فى

 .َِ امؼم أكضّ منٓؽب ةُؼق امخؽسىث -اإللؽٓق 

ػػٓػة ػث املَّ ؽىب امشنػػ َػِ امًطكَّ ػث   فامؼم ٓىٌٔؾ سى كوػي ٌَػا فػإفَّ امًطكَّ

ػٓػة  ٓىؽىض امٍالْ فْ  -املَّ َْ ـػتب امخَّفػىٔث  - ذ7تذامخؽاعِواتامخْ َْ ام

 .-ٔث ىهٍنطام -امشػٓػة 

ؽىب امٓٔي قيلً مه ٓى  ؽىب امشاي أك سى ةل ااخاِا فػْ وِٓػه   امٓؽب دايىان سى

هي وي امفٔاؽ ُى ؽىب كدممث اـه امىؽض حيٍا  .األضٔاف ةقِمُه امشى

ؽىب فْ أوؽاض امشنػ ث امشى ؽىب فْ أوؽاض امٓٔي .فرىَّ ث امشى  .كذىَّ

امؼم كنػاٍ اإللؽٓػق حطػج  -األسااف  ضافاتعالنث امقِؿ إفَّ امخُاب 

ػالؽذ - ذPsorophthalmiaركفرامىٔا اـه تةفِ  .ذ6تحؽسىٍ امٓؽب إمّ انىػث تامفا

ـى  قٌٔفػىِس تق ٍِ ىَّ كااف اإللؽٓق قػ كناِا وؽىان ٓهٔب امشاي أك امىنخطىث ك

Knesmosكحؽسىُا امٓؽب إمّ تامًطكَّثذ كَػْ ٌْػػ اإللؽٓػق ضامػثه وؽىػَّٔثه  ذ8تذ

ٍىؽة األسااف  .حخِاَؽ ةامػاواع كامًطكَّث كضي

                                                 

ػؽىب »فَّ امؽازم فْ اخاب تامطاكمذ ٓكخب: إضخّ  ذ7ت ػث ٌٓٓػْ امشى كاػؼم  ...«.  كأوَّا امًطكَّ

ػؽىب.  ثذ ٌِْاًان ماهلو كاضػ  كفْ امىػخي ٓهػ  امشى ؽىب كامًطكَّ فإفَّ اةي ـٌٔا ٓشٓل تامشى

ذ  551ذ. امقػاًِف: ٌتٓػث ةػِمؽ: تص 555كفايْ/قنٓػٍ سػْ: تص امقاًِف: حطقٔق: 

 ذ.551حؽسىث امقاًِف: تص 

ذ. َٔؽكػتؽغ: حؽسىػث امخػؼاؽة: 5  َػاوق 551  505َٔؽكتؽغ: حؽسىث امقػاًِف: تص  ذ6ت

 ذ.5  َاوق 98تص 

 ذ.16حؽسىث امىقامت: تص ذ8ت
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ػثذ فػْ ةٓػو األضٔػاف كةفتب  ذم  فإفَّ األٌتَّػا  امٓػؽب ْػػاكا تامًطكَّ

ػث حػارةن ةػٔي أوػؽاض  ان كفْ أضٔافو أعؽل وؽىػان. كنػٌَّاِا وػؽض امًطكَّ ؽىىى ْى

 امشاي كحارةن ةٔي أوؽاض امىنخطىث.

*   *   * 

ثيذ  الؽذ إذا م -امىؽضي  -كتامًطكَّ ه حطفػي وٓامشخُػا. حخطِؿ إمّ تامفا

الؽ ٓفتا  أكمن ُُِرى امقلػِر كامِـػِؼ ةػٔي األَػػاب  كةٓػػ ذمػ  ب كامفا

حخفاقً األَػاب كقػ ـػىَّّ اإللؽٓػق كامٓػؽب َػؼق امىؽضنػث وػي وؽاضػل 

ُيػبذ أك تحفاقً األَػابذ أك تحفاقً  األكاارذ  كْػاكَا امىؽض تاًخرار ام

ا إًىا َْ ضامثه فْ امِقج ًافٍ امؼ وؽىان وفخقالب  وخقػوثه وػي  م ْؽفِا فٍٔ أًَُّ

الؽذ  كةٓػَا حخقػؽح ضافىػضام ػالؽذ ت تامفا ث امشاػي  كَكػؼا ٌٓخُػْ تامفا

ٓاٍذ إذا مه حطفي وٓامشخٍ.  تةامفَّ

ػٓاث وٓؽكفػثه وػي أٓػاـ  الؽ كاًخرار امُػػب كامفَّ فامقؽاةث ةٔي امًطكَّث كامفا

وِىّ اَخىاـ وهٌاْ  - ضخّ امِٔـ -  كوا حؾاؿ َا امٓؽباإللؽٓق  كقػ أاػَّ 

با امٓٔي ًٌ    امطػٓرث. اخب 

كَكؼا فإًٍ ٌٓتتْ ْنٌٔا أف ً اػ أف امٓؽب ؤؾكا ةٔي امخُاب ضِاؼا األساػاف 

الؽذ ٍٓاثذضافات كامخُاب   تامفا  .األسااف امىؾوي كأٍِْق اـه تامفَّ

*   *   * 

 ثانيًا: الَجَرب في اللُّغة:

ؽىبت وهٍنصي ُىلَّ    فْ امناتث ٓلٔؽ إمّ امىؽض امشنػم امىٓػؽكؼ ذامشى

ؽٓ   فْ ايلا امىٓشىات ىهٍنصَؼا امكًشػ   .اىا ًشػق فْ امطػٓد املَّ

ػؽىب امٓػٔيت وهٍنصى كةٓػوا اـخٓىل األٌتَّا ي  ػؽىبتأك  ذسى منػَّممػث  ذامشى
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امشػٓػػػ إمػػّ  ىهػػٍنصْنػػّ امىػػؽض امػػؼم ٓهػػٔب امشاػػي اًخقػػل َػػؼا ام

ا ًشػق ةُؼا امىٌٓ  وٓشىات امناتث كإمّ امكخب األعؽل امىٌٌٓٔث ّ كمؼم  فإًٌَّ

ةامشػٓػ ٌْػ اةي أةْ ذاةج كاةي  ٍٔػى كًػؽٌسص أفَّ وػا ًقنػٍ   ْنّ ـتٔل امىراؿ ـً

ةاةي  ٍٔػى ةػممخٍ  ىهٍنصكَؼا ٌْٓٓ أفَّ ام  ذ9تْي ناضب امٓٔي ًقله نطٔصه  ـً

 .امشػٓػة ااف وٓؽكفان أٓاـ امغنٔل

ؽىبتااخاّ األٌتَّا  امٓؽب ةاـخٓىاؿ انىث  فْ امٌاهػِص امىخٓناقػث  ذامشى

لػًِث أك   امٓٔيةٍبا  مكيَّ ةٓيػُه اـػخٓىل فػْ أوػااي وخاٌؽقػثو انىخػْ امغي

ؽىب أك مإلكارة إمٍٔ أك مخكِف وؽادفثن مٍ  .امًطكَّث مِن  امشى

رىػؽ امخػْ حٌٓػْ امغيلػًِث فػْ امشاػي فنػه ٓفػخٓىنُا أضػػه وػي  أوَّا انىث امطى

ٌْ اينٍا فْ ضػػكد وػا ًٓنػه ٌْ امٓؽة تا
ٌٍ اأي فْ امخؽاث ام  أفَّ زوال ًػا امػؼٓي إمَّ   امى م

ٌْ امىٌِضػ اعخاركَا مكػْ حكػِف ام تا
ٍا امػؼم  ذامىٌِضػػت ىهػٍنصاختِا امىٓشه ام

ٌْ ت ىهٍنصكمكْ حطلَّ وطل ام ذحؽاعِواتٓقاةل امكنىث اإللؽٓقَّٔث   ذ.امؽَّوىػ امطتٔت

ؽىبي وٓػؽكؼ» ذ:7/555ت :امٓٔي اخاب :امغنٔل - ػًؽبى امتٓٔػؽ  .امشى كسى

ةان  ؽى ٍسؽىبي   فُٓىٍشؽىبي سى
ى ًؽبه كأ  .«ِ سى

ػػٍٔي » ذ:555 - 555 ص :عنػػق اإلًفػػافت :اةػػي أةػػْ ذاةػػج - ٓى كفػػْ ام

ؽىبي  ػى   امشى ّى  أكَِ اامهَّ ىٍسىى ٍي أ ىمٍتىفى َّىا أ ة ٍاًي فىؽي يى امشى ًٌ َّىا ااف فػْ   ٓىٍؽاىبي ةا ة كري

ًٍٓيٍ ى ي   ة ًػئى ٓىٍهػأ ػيك ان ٓقاؿ نى ن كني أ ػى  .«نى

                                                 

ةًقل اةي  ذ9ت ٍٔػى مذ ْي تناضب امٓٔيذ ْتارةن مه ً ـً شػػَا فػْ اخػاب امٓػٔي فْ تامىغهَّ

امىطٌقق. كٓٓخقػ ارٔؽكف أفَّ أسؾا ن وػي اخػاب امٓػٔي ىػاْج. مػؼم  ًػؽٌسص أف وهػػر 

ةْتارة اةػي  ػٍٔػى ػا اخػاب امٓػٔي  كأف امٓتػارة ـػقٍج وػي امىغٌٍِػات امخػْ  ـً َػِ ضقب

ةاـخًٓىنىج فْ امخطقٔق . فىي لٔؽ امىٓقػِؿ أف ٌٓقػل اةػي  ػٍٔػى ْػي امغنٔػل االوػان مػه  ـً

 «.سؽب: امؼم حتريؽ ٌٍْٔ..األ»كخب. ٓي 
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ةاةي  - ٍٔػى ػؽىب ي  :ذاةػج » ذ:5/509ت :امىغهػم :ـً  :كفػْ امٓػٔي امشى

ػػى  ّى  أكَِ اامهَّ ػٍي أسىػ اػيى فؽةىػا أمتىفى  .كرةىػا اػاف فػْ ةٓيػٍ  ٓؽاػبي امشى

ن  أ ػى ىةن كنى ٍػأ ًػيىٍج ٌٍْٔي ني    .كنى

قي  :األٍسؽىب :ناضب امٓٔي ػها أكػاارى ىرىػؽه فىخىيي امؼم حىتريؽ ٌٍْٔي ٓىٍغؽيج ةُػا ة

ٍىاطي  ٍى  :كٓنؾـ ٌٍْٔى امطى ا ضى هى  كاضػحُي ٌىث كَِ امطى  .«ا

ػػػ.» ذ:5/570ت :مفػػاف امٓػػؽب :اةػػي وٌِػػِر - ػػؽىبي اامهَّ   أ. كامشى

ٍاي  وقهِر نِي ةاٌي امشى ٍٓ ٍ انٍَّ  ٓى ىمتىفى َّىا أ ة  .«كرةىا رىًابى ةٓيٍ   كري

 :مصطلحال :ثالثًا

ؽىب سا  ْنّ مفاف   امتهؽٌم تامُِٔدمذ ذواـؽسٍِٓتأقػـ ذاؽو مكنىث امشى

ػػؽىب اـػػخٓىنج ةِنػػاُا  كقػػػ ضاُِػػا تامطاكمذ.َػػؼا ٌٓٓػػْ أفَّ  انىػػث امشى

ٌْ ام ٌْ مكنىث حؽاعِوا اإللؽٓقَّٔثىهٍنطامىؽادؼ امٓؽة
 .ذ50ت

ْ قػوُا منؽكٔػ. ىهٍنصكقػ ذاؽ ام َّثذ امخ ْ تامؽاـامث امُاركًٔ ّ ةي ضكه ف  ْٔف

 -قتل ْهؽ امخؽسىػث  ىهٍنصَؼا ٓػؿا ْنّ أفَّ امٓؽب اـخٓىنِا َؼا ام

ْو وي اما  ذفُل س -أٌم قتل إًلا  ةٔج امطكىث  ْا  ىهٍنصم  ةِض ؟ اإللؽٓق

امًِٔأًَّػث فُىػِا  امٍتٔثةىٌّٓ أفَّ األٌتَّا  امؼٓي ااًِا ٓٓؽفِف ةٓو امٌاهِص 

 .ةامًِٔأًَّث ىهٍنصوٌّٓ ام

كإذا » :ل امٓػٔيذلىػفْ اخاب تدى ىهٍنصَؼا ام ذواـٍِٓتكقػ ٌْؽؼ اةي 

ّي  امٓٔيى  رأٓجى  ٍىػتٌػشاػي ضى فْ ام فإف رأٓجى   فاقنتُا  ضىؽا ى   حػو ؽان ان نػتاران ضي

 .«بؽى ةٔيان فؼم  سى ك

                                                 

اق اإللؽٓق حؽاعِوا»َٔؽكتؽغ:  ذ50ت ػؽىب ػـ إف امىؽض امؼم ـىَّ اق امٓؽب امشى «. Krätzeىَّ

 ذ.5  َاوق 18ذ. حؽسىث امخؼاؽة: تص 5  َاوق 551حؽسىث امقاًِف: تص 
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ؽ ٌَّػػاش امىيلػػشَّ ٍٓػػًؽض أٓيػػان فػػْ ةػػاٌي » :ذامىغٍػػِطت كفػػْ امكي كقػػػ ٓى

لًِثه حفىَّّ ٌؽاعِوا  :األسااف عي

لًِث ضخّ حي  ؽل فْ ةاٌي امشاي ًقٍػان كػتُٔثن ةلػقا امخػٔي فإٍف ارؽت امغي

ىَّّ  .ـِقِـٔؿ :ٓيفى

لػػًِث كامػػٌقً كاا ـو ٓفػػىَّّكإٍف حٍاكمػػج امغي ػػالةثو كحػػِرا  :ًػػج وػػّ نى

 .«حِمِـٔؿ

وشُػػِؿ وػػي اخػػاب » :ٌٓقػػل ْػػي اخػػاب وشُػػِؿ ذ55تمكػػيَّ تامطػػاكمذ

.. كإذا ٌاؿ ْنّ امٓٔي امؽوػ كمه ٌٓشص فُٔا امٓػالج فاقنػب ساٌُػا .وشُِؿ

ىرٍؽه نتار  -. كمٓلَّ امخٓؽٓ  امقهٔؽ «فإف فٍٔ سؽةان كامشؽب ةرؽ نتار َػِ  -ة

 ااف ناضتٍ قػ ْاش قتل اةي واـٍِٓ.أقػـ حٓؽٓ و منشؽب إذا 

   .ذ55تكفْ امٓلؽ وقامت ذ55تكفْ امِقج ًافٍ ذاؽق ضٌٔي فْ امىفايل

َّػػيذ امٍتػػؽم ْنػػْ ةػػي ـػػُلكةٓػػػ ذمػػ  ذاػػؽق  ة  كنػػاضب . ذ55تترى

   تفْ امقؽف امخاـّ امىٔالدم  امرامد امُشؽمذ. ذ51تعٔؽةامؼَّ 

ؽىب امٓٔيت وهٍنصفْ ضػكد وا رأٌٓا اْخيًىػى  ف امرامد امُشػؽم فْ امقؽ ذسى

امخاـػػّ امىػػٔالدم ٌْػػػ األٌتَّػػا  كامخؽاسىػػث مٔػػػؿَّ ْنػػّ امىػػؽض امىفػػٌىّ  -

 .ذ57تذعنق اإلًفافتكْي َ م  أعؼ اةي أةْ ذاةج فْ اخاةٍ   حؽاعِوا

                                                 

 ذ.5/55امطاكم ت ذ55ت

 .ذ17ص   558:وفلمثامىفايل فْ امٓٔي: ت ذ55ت

 ذ.555 - 555تص  امٓلؽ وقامت: ذ55ت

 .ذ561ػ ك  565فؽدكس امطكىث: تص  ذ55ت

 .ذ56امؼعٔؽة: تص  ذ51ت

 ذ .555 - 555عنق اإلًفاف: تص  ذ57ت
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  رابعًا: في كتب الطِّبِّ:
 :المقاِّمث -

قػػ حؽسىػِا امقفػه امىخٓناػق  ذوخاِختك ذمٔتؽتتكزؤالق  ذَٔؽكتؽغتااف 

ػامٔيذ  مةي ـٌٔا ذ56تذامقاًِفتامٓٔي وي اخاب  ةلوؽاض  ذ56تكاخابى تحؼًاؽىة امكىطَّ

ٌْ ةي ْٔفّ ٌْ  ذ56تتامىيٌخغػبذ كاخػابى   مٓن ٌْ امىِنػن ػار ةػي ْنػ كقػارًِا   مٓىَّ

ػؽٓؽٌم   ات امٓؽةَّٔثىهٍنطات اإللؽٓقَّٔث ةامىهٍنطام اىػا قػارًِا امِنػ  امفَّ

اأي اإللؽٓق ػؽٓؽٌم مروػؽاض إٓاَػا ةا ذ58تألوؽاض امٓٔي ٌْػ امى م مِنػ  امفَّ

ٌْ ْنػّ   ذ59تٌْػ امٓؽب ٌِؽ امى ماػ  امٓؽةػ كارٔؽان وا عؽسِا ةٌخايز حلٔؽ إمّ حاػ

ؽٓؽمٌ  ٌْ فْ ضقل امِن  امفَّ   اإللؽٓق
 .ذ50تامى ما

وٌؼ وٍنّ امقػؽف  -كزؤنٍٔ امؼٓي كىِٓا  ذَٔؽكتؽغتفامايل ِٓٓد إمّ 

ٍاػػبا اػػلَّ َػػؼق -امٓلػػؽٓي  ات ةامًِٔأًَّػػث ىهػػٍنطام ةػػٔي أٓػػػم وػػ رعْ ام

كضٌققػػِا امٌاهػػِص امٓؽةَّٔػػث كحؽسىػػِا   كامٓؽةَّٔػػث كحؽسىَِػػا إمػػّ األمىأًَّػػث

 ٌْ ٌْ اإللؽٓق تا
ٍا رِا ْي أنِمُا فْ امخؽاث ام ىطى  .ذ55تةٓيُا إمّ األمىأًَّث كة

 نصوص م تارة: -

ّي  امٓػٔيى  كإذا رأٓػجى  » :ذامىغٍػِطت ل امٓػٔيلىػدىاةي واـػٍِٓ:  -   حػػو

ىٍ تٌ فْ امشاي ضى  رأٓجى  فاقنتُا فإفٍ   ضىؽا ى   .«بؽى ةٔيان فؼم  سى كؽان ان نتاران ضي

                                                 

 .5901  حؽسىث امىٌخغب: ْاـ 5905  حؽسىث امخؼاؽة: ْاـ 5908حؽسىث امقاًِف: ْاـ  ذ56ت

ث ٌْػ ةِمم كأآخِٔس. ذ58ت  كةغانَّ

ٌْ ةي ْٔفّ. ذ59ت  كةغاٌنث ٌْػ ْن

ػػالؽ ٌْػػػ ْنػػْ ةػػي ْٔفػػّ أضفػػي إ ذ:ٔؽكػػتؽغَتوػػرالن: ٓقػػِؿ  ذ50ت ف كنػػ  وػػؽض امفا

ذ. أوَّا 5  َاوق 98حؽسىث امخؼاؽة: تص  -ذ وي كن  ةِمم مُؼا امىؽض.besserت

أفْ ككد امؼم قػؽأ حٓنٔػق َٔؽكػتؽغ فإًػٍ مػه ٓيًلػٍؽ إمٔػٍ ضٌٔىػا حػؽسه امخػؼاؽة إمػّ 

 ذ وي امخؽسىث.507اإلًكنٔؾٓث. ٌِٓؽ: تص 

 ةِمم كأآخِٔس ًقالن ْي سامٌِٔس. كةغاٌنث وا كرد ٌْػ ذ55ت
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ؽ - ٌَّاش امىيلشَّ ٍٓػًؽض أٓيػان فػْ » :ذامىغٍِطت اةي واـٍِٓ: امكي كقػػ ٓى

ىَّّ ٌؽاعِوا لًِثه حيفى    :ةاٌي األسااف عي

لًِث ضخّ حىؽل فْ ةاٌي امشاي ًقٍػان كػتُٔثن ةلػقا امخػٔي  فإٍف ارؽت امغي

ىَّّ  .ـِقِـٔؿ :ٓيفى

ـو ٓفىَّّ الةثو كحِرا  .«حِمِـٔؿ :كإٍف حٍاكمج امغيلًِث كامٌقً كااًج وّ نى

 ذ:555 - 555 صت :امٓلػؽ وقػامت فػْ امٓػٔي :ضٌٔي ةي إـػطاؽ -

ػػؽىبي  :أوػػؽاض امشاػػي» ًٌُػػا فٔٓػػًؽض امشى ًٌ د  كأوَّػػا فػػْ ةا ػػؽ  كامتىػػؽى شا   كامخىطى

ؽىب فلرةٓث أًِاع .كاممخؾاؽ    :فلوٌا امشى

   .كَِ امؽَّقٔق ذداـٔخٔؿتع األٌكؿ ٓفىّ امٌَِّ

   .كَِ امغلي ذٌؽاعٔخٔؿتكامراًْ 

ٌْ ذـِقِـٔؿتكامرامد     .كَِ امخٔا

نٍب ذحِمِـٔؿتكامؽاةّ  ًلي امها  .كَِ امغى

ع  ؽىب فإًٍَّ ٓغام  امراًْ ةلًٌٍ أًقم وٌٍ ألفَّ امٌَِّ ع األٌكؿ وي امشى فلوٌا امٌَِّ

ًؽض فْ ُاَؽ ةاٌي امشايا  .ألٌكؿ ٓٓى

ٍىؽة  ]ٓقهػ ةؼم  امٍتقث امفٍطٔث وي ةاٌي امشاي[ .كوٍٓ ضي

لػًِخٍ أارػؽ ّه كذًٍقػل  كأوٌا امٌَّػِع امرػاًْ فغي كاػال امٌَّػِْٔي  .كوٓػٍ كسػ

 .ٓيٍطػذاف فْ امٓٔي رٌِةثن 

لًِث فٍٔ أارؽ ع امرامد فُِ أكػا كأنٓب وي امراًْ كامغي ضخّ   كأوٌا امٌَِّ

قِؽ ا ي كمؼم  ٓفٌىّ حىؽل فْ ةاٌي امشاي كتُٔان ةلي  ذ.ـِقِـٔؿتمخٔا

ة  لػًِث كأٌػِؿ ويػػَّ اةّ فإًٌٍ أنػٓب وػي امرامػد كأارػؽ عي ع امؽَّ كأوٌا امٌَِّ

الةث كػٓػة لًِث وّ نى  .«كعي
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تىل» ذ:595 صت :امىٌهِرم :امؽازم - ؽىب كامفَّ  إذا ااف سايي  :فْ امشى

اامٓٔي لنِٔان كةاٌٌي  ي علٌان ويطىؽب  .«ؽىب امشايفإف َؼا َِ سى   ٍ إذا قىنىتٍخٍى

 :فػْ امشػؽب فػْ امٓػٔي» ذ:555 صت :امخقفػٔه كامخلػشٔؽ :امؽازم -

أف ٓكِف ةاٌي امشاي فٔػٍ ضىػؽة كعلػًِث  :كْالوخٍ .ٓكِف وٌٍ رقٔق وتخػئ

 .كٓطػث ةٓقب امؽوػ ك امقؽكح  ٓفٔؽة

أف ٓكِف ةاٌي امشاي إذا قنتخٍ كػتُٔان  :كْالوخٍ .كٓكِف وٌٍ وؾوي لنَٔ

اكامشاي لنَٔ   ةامىٌلار  .«سػب

ٌَّػاش :امكلكؽم - فػْ ْػالج أوػؽاض امٓػٔي كْػػد  » ذ:50 صت :امكي

ٓطػث فْ امشاي عىفػث ْلػؽ ًنػٌاان وػي  ذسامٌِٔستأوؽاىُا ْنّ وا قاؿ 

ؽىب :األوؽاض كَْ  ...ك  امشى

 :يأما الجتب يأرةعث أنواع

كٓطػػث ْػي وػادة   ُِٓؽ فْ ُاًَؽ ةاًٌي امشاًي كوٓػٍ ضىػؽة :أضػَا

   .ث حٌهب إمّ ةاٌي امشاي فٔتنَ كٓخطتبردٓئث وٌتٓرث وخٓاٌ

ه ةطب امخٔي :كامراًْ تٍى كٓفىّ امخٌْٔ كَِ إذا ااًج امىػادة   أكػ كفٍٔ كى

   .ألنَ كأردأ

   .أكػ وٌٍ كعلًِخٍ أارؽ كوٍٓ كسّ ذقٔل :كامرامد

الةثه كذقل   أٌِؿ وػة :كامؽاةّ لًًِث نى  .«كوّ امغي

 ذ5/555ت :ذامىغٍػػػِطت امىنكػػػْ :ْنػػػْ ةػػػي امٓتػػػاس امىشِـػػػْ -

فلوا امٓنل امٓارىػث فػْ األساػاف  :فْ أوؽاض األسااف» ذ:578 ص :امخطقٔقت

 :كأوا امشؽب فُِ أرةٓث أًِاع :امشؽب :عانث دكف ـايؽ امتػف فُْ

 .ٓطػث فْ ةاٌي امشاي األْنّ مغلًِخٍ :أضػَا

ّه كذًٍقل  كأكػَّ ضىؽة كدوٓث  ٓكِف أُُؽى علًِث :كامراًْ  .كوٍٓ كس
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 .ٓان رٌِةثه فْ امٓٔيُىا سىٔٓىا كٓى 

ضخػّ ٓيػؽل فػْ ةػاٌي امشاػي   فُِ أقِل كأُُػؽي علػًِث :كأوا امرامد

 .حلٌققه ورل حلٌقق امخٔي كٓكِف أكػَّ ضىؽة ككسٓان كذقالن كًضكثن كػٓػة

كأكػا ضىؽة كأنٓبي كسٓان   فُِ أنٓب وي امرامد :كأوا امٌِع امؽاةّ

كَػؼا امٌػِع وػي   ةثكأارؽ علًِث كحكِف األسااف ذقٔنػث وػّ نػال  كضكث

 .«امٓنل امىخٍاكمث

ّ/امىغٍِطت :امقىؽم - ؽىب فْ امٓٔي أرةٓث أًِاع» ذ:ًلٌّ كوٌي  :امشى

لًِث قنٔنث :أضػَا ٍىؽة حىطػث فْ ـٍص امشاي امتاٌي وّ عي  .ضي

ٍىؽة :امراًْ لًِخٍ أارؽ  ًلنَى وّ ضي ّ كذًقىل  كعي سى  .كٓكِف وٍٓ كى

ذىاف فْ امٓٔي وي رٌِةث  .كَؼاف ٓىٍطػي

لًِث فٍٔ أارؽ  أقِل وي امراًْ كأنٓب :امرامد كٓطػث وٍٓ فػْ   كامغي

قاؽ ٓلتٍ األككاؿ امىٓقاث فػْ سػِؼ امخاػٔي كوٓػٍ أٓيػان حطتٌػب   امشاي كي

 .كٓفٌىّ حٌٔٔبا

اةّ  .«أعلي كأنٓب وٌٍ :كامؽَّ

ٌْ امىِنػػنْ - ٌخغػػب :ٌْىػػار ةػػي ْنػػ  :امخؽسىػػث  50 ← 58 صت :امىي

ؽىب فإًَّ » ذ:55 ← 50  :ٍ أرةٓث أًِاعو أوٌا امشى

ػ  :أوٌا امٌَّػِع األٌكؿ وٌػٍ هى كَػؼا ٓكػِف إذا ٌػاؿ   فٔكػِف كػتُٔان ةامطى

وىػ ًو دوِم مػٔؿ ةػامىاًؽط  ةاإلًفاف امؽَّ كوػي امخػِاًْ فػْ   كحكٌٍِٓ ْي عن

وىػ ْي امىػاكاة    .ْىًقب امؽَّ

ؽىب ع امراًْ وي امشى لػًِث وػي األٌكؿ :امٌَِّ   كأوٌا امٌَّػِع امرػاًْ فُػِ أارػؽ عي

ٍٍّ كدىوٍٓث ّ كذًٍقل كقى كَؼا ٓكِف وػي ارػؽة األعػالط   كمٔؿ ةامتنَٔ  كوٍٓ كسى

ع األٌكؿ  امهاؽاكٓث كامػَّوِٓث ع ٓطخاج إمّ ْالج لٔؽ ْالج امٌَِّ  .كَؼا امٌَِّ
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ؽىب ع امرامد وي امشى   فإًٍَّ أكػا كأنٓب وي امٌَّػِْٔي األكمػٔي :كأوٌا امٌَِّ

لًِث فٍٔ أارؽ يكحىؽل فٍٔ كً   كامغي قِؽ امخٔا ػؽىب   تٍٍ كي ػٌٍ  وػي امشى كَػؼا امها

ٌْ ّ  ٓقاؿ مٍ امخٔا سى خؽعا  فْ األسااف  كذًٍقل  كوٍٓ كى ـٍ ككعؾ ورل املِؾ   كا

ٍىؽة ٍؽقث  داعل امٓٔي كضي  .كدىوٍٓث لنِٔث  كضي

ؽىب اةّ وي امشى ع امؽَّ فإًٍَّ أنٓب كأكػا وي امرالذث امىقػـ ذاؽَا  :أوٌا امٌَِّ

لًِث و الةث كػٓػةكأارؽَا عي ة  ّ نى ٍٍّ لنَٔ كدىوٍٓث ورل امًىػػَّ كأٌِمُػا   كقى

خٍٍ   ويػَّة اى اَّ نَّتىخٍٍي األعالطي امفِداكٓثألًٍَّ قػ سى  .«كنى

 551 :امخؽسىػث  555 ص :امخطقٔػق - 5/558ت :امقاًِف :اةي ـٌٔا -

ؽىب كامًطكَّث فْ األسااف» ذ:557 -  :فهل فْ امشى

ػ  دـ ضادٌ وي ()ـتتٍ وادَّة وامطث ةِرقٔث كب   اأك ًعنً معؽ ضادٌ ٓطػػث ضى

ْىقٔب قيؽكح امٓٔي .ذهَّ ٓشؽىب ػث ٓفػٔؽة  كأارؽق  نَّػث أكمن ضكَّ ًٓ ذػه   كحتخػػئ ام

لػًِث ذػه ٓطػػث امىيطتَّػب   وخقٌؽضػان  ٓهػٔؽ حٌٔٔبػا  فٔطىػؽا امشاػي  حهٔؽ عي

نٍب ٌْػ اكخ قاؽ فْ امطكَّث كامخٌِرـامها  .«ػاد املي

ؽىبي َِ علػًِث وػي فيػلو » ذ:505 صت :امخهؽٓ  :امؾَؽاكم - فامشى

دوِم  ضار  حػفٍٓ امٍتٔٓث إمّ ةاٌي امشأٌي كأارػؽ وػا ٓٓػًؽض ةٓقػب امؽوػػ 

 :كَِ أرةٓث أًِاع  كامقؽكح

   .األكؿ ْالوخٍ علًِث كضىؽة ككْ  وي رٌِةث ةال كسّ كم ارٔؽ ىؽر

ْ امراًْ ْالوخٍ امغلًِث كامطىؽة كامؽٌِةث أارؽ وػي امِسػّ كامرقػل فػ

 .امٌٓٔٔي

                                                 

رىؽ: انىػث ْؽةٔػث اًخقنػج إمػّ امتػؽب فهػارت  ذت ٍِ ةػِرات امهػِدِٓـ »كَػْ  borakامتى

 كحٓؽؼ مػل امهٔادمث امِٔـ ةاـه ةِرٓ . ]امىشنث[.« امىائث: ونص ضىو امتِر
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ػػٌ  فػإذا قنتػج   امرامد ْالوخٍ امغلًِث كامطىؽة كامؽٌِةث أارؽ كامِسّ أكى

 .كاؼم  ٓفىّ َؼا امٌِع امخٌْٔ  امشاي رأٓخٍ أكتٍ كْ  ةخٌٔث إذا قنتخُا

كامؽاةّ ْالوخٍ أف ٓتقّ أكػ علًِث كضىؽة كنالةث وي ـػايؽ أْػؽاض 

 .«ٓتؽأ ْنّ األارؽةل م   ؿ كأٌِؿ وػة كأةٓػ وي امتيؽ كى األًِاع األي 

ٌْ ةي ْٔفّ -  ذ:76 ← 18 :امخؽسىػث  85 ← 67 صت :امخػؼاؽة :ْن

ؽىب كْالسٍ» ؽىب :فْ أنٌاؼ امشى  .؟ أرةٓث أًِاعاه َْ أًِاع امشى

ًؽضي فْ ـٍص ةاٌي امشاي ٍىؽة حٓى ؽىب ؟ ضي ع األٌكؿ وي امشى  .وا َِ امٌَِّ

تَّان كػتٔوا ْالوخٍ ػ ؟ أًَّ  إذا قنتجى امشاي رأٓجى فٍٔ ضى هى كَػِ   ُان ةامطى

ٓان وي ذالذث أًِاٍْ امتاقٔث كوٍٓ دىوٍٓث سى  .أًقم نِٓةث ككى

 ما ستب جميع أنواع الَجَتب؟

ى  -5  .ثَّٔ قً رى ٍِ رٌِةث وامطث ة

ىؿ كامتيتار كامػاعاف ذ55تكوي وػاكوث -5  .فْ املَّ

وىػ -5  .كوي ففاد امخػةٔؽ فْ ْالج امؽَّ

ػؽىب ؟ أًَّػ ع امراًْ وي امشى لػًِث وػي امٌَّػِع األٌكؿ وا ْالوث امٌَِّ ٍ أارػؽ عي

ّ كذًٍقل سى ْٔي ٓيٍطًػذاف فْ امٓٔي دىوٍٓث كريٌِةث  كوٍٓ كى    .كاال امٌَِّ

ػػؽىبوػػا ْالوػػث امٌَّػػِع ام ؟ إًَّػػٍ أكػػػا كأنػػٓب وػػي امرػػاًْ رامػػد وػػي امشى

لًِث فٍٔ أارؽ ػقِؽى امخاػٔي   كامغي قِقان ـػِدان حلػتٍ كي كحىؽل فْ ةاٌي امشاي كي

ٌْكمؼم  ٓقاؿ مٍ   .امخٔا

ؿ ػؽىب فإًَّػٍ أنػٓب وػي امرالذػث األًػِاع األيكى اةّ وػي امشى ع امؽَّ   فلوَّا امٌَِّ

                                                 

امكنىث تةِرقٔث كوي وػاكوثذ ـاقٍث وي امخطقٔق . كىٌٓاَا وػي وغٍػِط دأًػاؿ ةػي  ذ55ت

 كٓٔا . كقػ كردت َكؼا فْ امخؽسىث.
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ة لًِث كأِْىُا مفث كأٌِمُا ويػَّ ػالةث كػػٓػة كم   كأارؽَا عي ّ كنى سى كوٍٓ كى

خيق ْى ٍ كعاٌنث إذا   .كرةىا ضػث وٍٓ كٓؽ زايػ .ٓكاد ٌٓقنّ ةفؽْث مًتنِى

ٍاي حى   .«ذعلكؽٓلثتؽاق أـِدى اىًىػان حٓنِق كْالوخٍ أًَّ  إذا قنتج امشى

*   *   * 

 

 احِلكَّة

 

 مقدِّمة: -أواًل 

ة  ػػَّ ًْ ْىؽىضه ُِٓؽ فْ أارؽ وي وؽض  كٓخِاَؽ فػْ  ثى  امىٓؽكؼ أفَّ امًطكَّ

 أوااي وي امشفه  كأارؽ وا ٓخِاَؽ ْنّ امشنػ.

كامىٓؽكؼ اؼم  أفَّ أوؽاض امٓٔي حخِاَؽ ةٓػدو وي األْؽاض املايٓث  

ثي.فىي َ  ؼق األْؽاض: امػاواع كامضىؽار كاألمه  كاؼم  امًطكَّ

ّو وػي امتػػف  كوػي َػؼق  ث إذففامًطكَّ  ْىؽىضه ُِٓؽ فػْ أارػؽ وػي وِىػ

 امىِاىّ امٓٔي.

ػث مٔػػؿَّ ْنػّ اـػه وػؽضو  وهػٍنصمكيَّ األٌتَّا  اـخٓىنِا أٓيػان  امًطكَّ

 ٓهٔبي األساافى أك ٓهٔبي امىنخطىثى أك ٓهٔتُىا وٓان.

ٌْ قػػ ٌٓٓػْ وؽىػان مػٍ أـػتاةٍ  ىهٍنصف ٌْ امٓؽةػ تاػ
ٍا امًطكَّث فْ امخؽاث ام

ؽى  ْى ىػان كحِاَؽاحٍ كْالسٍ كأدكٓخٍ كـٔؽق امغاٌص ةٍ  كقػ ٓقخهؽ ْنّ اًِػٍ 

ؽىىان ٓؽافق ةٓو األوؽاض كٓلٌكل كاضػان وي تدميًنُاذوفخقالب  ْى   أك 
 .ذ55ت

*   *   * 

                                                 

 ارٔؽان وا اـخٓىل األٌتَّا  امٓؽب انىث امػميل مخلٔؽى إمّ أْؽاض امىؽض كْالواحٍ. ذ55ت
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ؽىؼى األٌتَّا ي وٌؼ أقػـ األزوٌث أفَّ  ْى ٓىػؽىض امػؽَّئؿ فػْ كقػ  امًطكَّث َْ ام

ؽىب امشنػ. كاؼم  قػاؿ اإللؽٓػق  ٓىػؽىضي  -وػي قىتٍػلي  -سى ػث َػْ ام إفَّ امًطكَّ

ؽىبى امشاي. اق األٌتا ي امٓؽبي سى  األَها فْ وؽض امخؽاعِوا امؼم ـىَّ

ٓىلَّ امًطكَّث َْ امخْ دفٓج األٌتَّا ى امٓػؽبى معخٔػار  ػؽىب  وهػٍنصكم تسى

ؽىب  كامػؼم   امٓٔيذ مِن  َؼا امىؽض امؼم ذاؽق اإللؽٓػقامشايذ أك تسى

ٍٔ امِٔـ تحؽاعِواذ ؽىب امىٓؽكًؼ وٌؼ امقػػـ كامػؼم   ًفىا ذم  أفَّ وؽضى امشى

 .ذامخؽاعِواتٓهٔبي امشنػى ٓخِاَؽي قتل أم كْ و ةامًطكَّث  كاؼم  

ٌْ فػػْ تامؽاـػػامث امُاركًَّٔػػثذ  وهػػٍنصكرد  ػػث ٌْػػػ وفػػٔص امػاولػػق امًطكَّ

  كقػػ سػا  َػؼا امـػهي واػؽدان ذ55تىػان ٓهػٔبي امٓػٔيى ةِناٍ وؽ
  أضٔاًػان  ذ51ت

ؽىب امٓٔيذ أضٔاًان أعؽل. ذ57تكوٍِٓفان   ْنّ تسى

 .ذ56تٌْػ اةي واـٍِٓ فْ تدىلىل امٓٔيذ ىهٍنصكاألوؽ ًافٍ ٓقاؿ ْي َؼا ام

تؽٌم َؼا ام ٍَّ ةَّيذ ام ٌْ ةي ـُل ترى فػْ تفػؽدكس  ىهٍنصكقػ اـخٓىل ْن

 .ذ58تػق وي أوؽاض امىنخطىثكامًطكَّث ٌْ  امطكىثذ

 وهػٍنصاىػا أكرد   امًطكَّػث وهػٍنصكقػ أكرد امؽازم فْ تامطػاكمذ 

كىاؾ  .ذ59تامطي

ػثذ إمػّ توػؽض  ؿ توػؽض امًطكَّ ٌِ اأي ضامث حطػ كقػ كن  ةٓو امى م

                                                 

ث امٓارىث فْ امٓٔيذ: »565امؽاـامث امُاركًَّٔث: تص  ذ55ت  «.امًطكَّ

 ذ.551  555  509امؽاـامث امُاركًَّٔث: تص  ذ51ت

ػث ذ: ».. 515ك   509 امؽاـامث امُاركًَّٔث: تص ذ57ت ؽىب كامًطكَّ كحقٍؽ فْ امٓٔي حٌاّ وي امشى

 «.امكايٌث فُٔا

ث»دىلىل امٓٔي/امىغٍِط:  ذ56ت ؽىب كامًطكَّ ؽىب»  «منشى  «.امًطكاؾ كامشى

ث..أوؽاض امىنخطه.. كَِ امتلا  امتؽَّ ذ: »575فؽدكس امًطكىث: تص  ذ58ت  «.اًْ.. امًطكَّ

 ذ.5/567امطاكم: ت ذ59ت
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ؽىبذ  كةغانَّ  ًىلى ْالسُاامشى َي ػؽىب ثو إذا أ ث ارٔػؽان وػا حخطػِؿ إمػّ سى   فامًطكَّ

 .ذ50تةلْؽاىٍ امِنأث  امشاي

 الِحكَّة في اللُّغة:  -ثانيًا 
: ذ: »5/599مةادم: امقاوِس امىطػًٔ: تامأؽكز - ػ ا ـو إامطى وٍػؽاري ًسػٍؽ

ا كب ـو نى  .ْنّ ًسٍؽ

ػهي  ـٍ ًٍ كام ػ كا ػاًْ إمػّ ضى كٌَّْ دْى خىطى ـٍ كٌَّْ كا كٌَّْ كأضى كاٍضخى  رأـْ كضى

ثي ةامكفؽ.  امًطكَّ

َيىا فىطى َّ ايلٌّ إ ٍى َّ ًسٍؽوا ؽى.كحىطااَّا اٍن  عى

. ؽىبي ثي ةامكفؽ امشى  كامًطكَّ

كاؾي اتيؽابو  رىؽي  :كامطي ًٍٓي ذه اٍاخيطلى ةٍ وػي   امتِي ؽى شى كةُا و وا ضي َّ ةٔي ضى

ًي وي املًْ  ٌْػى امطى ا  . كوا ٓىٍفقي  «.رىوىػو

 :الطبيةثالثًا: الِحكَّة في الكتب  -
 مقاِّمث:

ػَّ ةٓوي األٌتَّا  امًطكَّث وؽىان وي أوؽاض امشاي وػي معػؽكف ْىػََّا ك  ْى

ْىػََّا ةٓيُه وي األوؽاض امخػْ حهػٔب امشاػي   أوؽاض امىنخطىث كاؼم  

 كامىنخطىث فْ مفو كاضػ.

ث ٓىخػا وي امشاػي ضخػّ ٓهػٔبى  اأي أفَّ وؽضى امًطكَّ كمضَ ةٓوي امى م

ي أضػ امىي  ٍ قٔى ي أك ضخّ ٓهٔبى امىي ػه اػاًِا ٍ قٔى فػْ  -وٓان  كوػي امِاىػص أًَُّ

 تامخُاب ضافات األسااف امؾاكمذ.ٓهاِف وا ًفىٍٔ امِٔـى  -ذم  امِقج 

                                                 

ذ  اةػي امٌاػٔؿ: امىيُػؼَّب: 550ذ  عنٔاػث: امكػافْ: تص 5/558امقاًِف: ت اةي ـٌٔا: ذ50ت

 ذ.565تص 
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ّ ةلكلو أكػٌػ فػْ ةػاٌي  ث حخِىَّ كمضَ ةٓوي األٌتَّا  أفَّ أْؽاض امًطكَّ

 امشاي.

اأي ْنّ ىؽكرة اإلـؽاع فْ ْالج امًطكَّث كرٌاؾ ا   ةٓوي امى م كإمَّ فإًَُّ

ؽىب امشاي. ر إمّ سى َِّ  ـِؼ حخٍ

*   *   * 

ث  نصىهٍأقػـ ذاؽو م ؽىىػان  -امًطكَّ ْى ًشػػق ٌْػػ واـػؽسٍِٓ  -ةِناُا 

 .ذ55تامتهؽمٌ 

أوَّا امًطكَّث ةِناُا وؽىػان فػإفَّ أقػػـ ذاػؽو مُػا سػا  ْنػّ مفػاف وفػٔص 

ٌْ تْٔفّ ةي ضكهذ امػاولق
 .ذ55ت

ؽىىان  ْى ة نةِناُا  أوَّا اةي واـٍِٓ فقػ ذاؽَا وؽَّ
ةن ةِنػاُا وىؽىىػ ذ55ت ان كوىػؽَّ

دى أوؽاض امٓٔي ػامٔي ضٌٔىا ْػَّ أكسػاع : »ذامىغٍػِطت فْ وٓؽفث ًوٍطٌث امكىطَّ

وىػ كامقيؽكح... كامًطكَّث... شتُا كأللٔخُا: امؽَّ ننُا فْ ضي ًْ  «.امٓٔي ك

ٍَّتؽمٌ  ةَّيذ ام ٌْ ةي ـُل ترى  ىهػٍنصامؼم اـخٓىل ام ذ55تكاؼم  فٓل ْن

ػثه »ةػممخٍٔ فْ سىنثو كاضػػة:  ػث فخكػِف وُٓػا دوٓػثه وامطػثه كًضكَّ كأوَّػا امًطكَّ

ٍىؽةه فْ األسااف  .ذ51ت  كَِ ٌَا ٓطؼك ضؼك ضٌٔي«كضي

                                                 

 ذ.5/555امطاكم: ت ذ55ت

وؽارحٍ ]امٌفؽ[ حؼاب ةامٓفل كحيقٍؽ فػْ امٓػٔي حٌاػّ ذ: »509امؽاـامث امُاركًَّٔث: تص  ذ55ت

ٓػل ]ضشػؽ امؾةؽسػػ[ فػْ ذ: ».. 565تص «. وي امشؽب كامطكث امكايٌػث فُٔػا كإذا سي

ث امٓارىث فْ امٓٔيامكي  ا ٌٓاػّ وػي ذ: »509تص «. ٍطل أذَب امًطكَّ قاؿ سامٌِٔس كوىَّ

ث امٓٔي منشاِف..  «.ًضكَّ

ؽ ذ55ت ٌَّاش امىيلشَّ ػث اسخٌػب األدكٓػث : »ذامىغٍِطت امكي كإٍف ااف فػْ امٓػٔي: اضىػؽار كًضكَّ

ث«. »امىنؼْث الةث حًٓؽض فْ امٓٔي وّ ًضكَّ ا كَْ نى فى  «.فْ امشى

 ذ.575ىث: تص فؽدكس امطك ذ55ت

 ذ.550 - 556ذ  امٓلؽ وقامت: تص 75  ص 575امىفايل فْ امٓٔي: تامىفلمث:  ذ51ت
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ْىؽىض.  امكنىث األكمّ حػؿا ْنّ وؽضو كامكنىث امرأًث حػؿا ْنّ 

ْىػَّ ضٌٔيي ةي إـطاؽ امًطكَّثى كاضػان وي األوؽاض امفتٓث امخػْ حهػٔب  ذ57تك

ث ةُا  .ذ56تامًطشاب امىينخطه. اىا ْػََّا كاضػان وي أوؽاض األسااف امغانَّ

 م تارة: نصوص -

وا ذ: »75ص   575ضٌٔي ةي إـطاؽ: امىفايل فْ امٓٔي: تامىفلمث:  -

 ْالوث امًطكَّث؟

سِاب: ْالوث امًطكَّثَّ: أٍف ٓطػثى فْ امٓٔي دوٓثه وامطثه ةِرقٔثه كًضكَّثه كػٓػةه 

ْىؽىضى وي ًكػَّة امًطكَّث قيؽكحه فْ األسااف َّىا  ٍىؽةه فْ األسااف كامٓٔي  كرة  «.كضي

  550  556ي إـػػطاؽ: امٓلػػؽ وقػػامت فػػْ امٓػػٔي: تص ضٌػػٔي ةػػ -

ٍاؽفثذ: »16امخؽسىث: ص  اىػؽة  فلوَّا أوؽاض امىنخطه فُْ: ام َِّ وىػػ  كام   كامؽَّ

ل  كامًخااخ فى تىل.  كامًطكَّث  كامشى  كامفَّ

ث فٔقاؿ مُا ةامًِٔأًَّث تقٌٔفىِس   ذ. Knesmosكأوَّا امًطكَّ

ٍىؽةه فْ األسااف كامٓٔي كقيؽكحاألْؽاض: دوٓثه وامطثه ةِرقٔثه كضً   «.كَّثه كضي

كىػاؾ كسىٔػّ وػا ذ: »5/567امطاكم: ت - ركفؿ إمّ امِٓاـ: قاؿ: امطي

 «.ٓنؼع امٓٔي...

ٌَّاش: تص  - امًطكَّث: كأوَّا امًطكَّث فخطػػث ذ: »55 - 50امكلكؽم: امكي

ثن كضؽقثن  اؽا  حٌهبا إمّ امشاي فخطػث فٍٔ ًضكَّ ةو نى  «.وي ًوؽَّ

ةَّيذ[]كَِ ٓآ ٌْ ةي ـُل ترى  .ل ٌَا وا فٓنٍ ضٌٔي كْن

                                                 

اه َْ أنٌاؼ األوؽاض امطادذث فػْ ذ: »19ص   511امىفايل فْ امٓٔي: تامىفلمث:  ذ57ت

 امطشاب امىنخطه؟

ٍَّؽفث تٓث كَْ: ام ِاب:ـ  َِّاؽة  س تلك  كامًطكَّث  كامشفل  كامًخااخ  كامؽَّوػ  كام  «.امفَّ

ػث مٔفػج ذ: »75 ص519امىفايل فْ امٓٔي: تامىفلمث: ذ56ت ػل كامًطكَّ فى كاْنه أفَّ امًخاػاخ كامشى

 «.َْ وي أوؽاض األسااف عانثن  كمكي وي أوؽاض األسااف كامطشاب امىنخطه
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: امىنكْ: ت - ٌْ ٌْ ةي امٓتَّاس امىشِـ ػث ذ: »555 - 5/550ْن فلوَّػا امًطكَّ

ٍىؽةه فْ األسااف كامٓٔي  «.فٓالوخُا دوٓثه وامطثه ةِرقٔثه حطؽؽ امٓٔي كًضكَّثه كضي

 .]كلًٍ كلف امكلكؽم وي قتنٍ[

ػػذ: »508امؾَػؽاكم: امخهػػؽٓ : تص  - ػػٍ قٔي امًطكَّ ث: حٓػًؽض فػػْ امىي

 كإوَّا فْ ةاٌي امشاِف.  أك فْ أضػَىا  انُٔىا

ٍىؽةو فْ امٓٔي فإٍف حىادت ةُا األٓػاـ اضىػؽَّت   كحكِف إذا اةخػأت ةتٔؽ ضي

الؽ َّػ امفا  «.األىوٍآؽ كحِم

ػامٔي: تص  - ٌْ ةي ْٔفّ: حؼاؽة امكىطَّ ػث ذ: »555 - 555ْن أوَّػا امًطكَّ

ث ام .]امًطكَّ  ىؽض[فٌِعه كاضػه

ا حيٍطًػثي فْ امٓٔي دوٓثن كٓكِف امشاي أضىؽ ْىؽىضى   ْالوخُا: أًَُّ َّىا  كرة

لٍؽ األاتػؽ أك  ج امًطكَّث فْ امىى ؽىىى ْى َّىا  ة امًطكَّث قؽكحه فْ األسااف كرة وي كػَّ

ٍ قٔي سىٔٓان أك فْ ةاٌي امشاي.  فْ امىي

 «.  كـتتُا: رٌِةثه وامطثه ةِرقٔثه لنِٔثه حٌهبا إمّ امشاي

[]ك ْىؽىضه  امًطكَّث: وؽضه ث:  ة امًطكَّ  .ػَّ

 للتحث صلث

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

 ـذ  توطققذ.55-50حؼاؽة امكٌطامٔي  ْنْ ةي ْٔفّ تؽ 

 ـذ  توطققذ.50-9امخَّقفٔه كامخلشٔؽ  امؽازم تؽ 

 ـذ  توطققذ.50  أةِ امطفي امقىؽم تؽامٍتٔثات ىهٍنطامخٌِٓؽ فْ ام 

 ٌٌٍب  امؽ  ـذ  توطققذ.50-9ازم تؽامطاكم فْ ام

 ـذ  وغٍِط ةٍؽـتِرغ  وغٍِط امقاَؽة.9دىلل امٓٔي  اةي واـٍِٓ تؽ 

 ـذ. توطققذ.9-8امؽـامث امُاركًٔث  ْٔفّ ةي ضكه توفٔص امػولقْذ تؽ 

 ٌٍبا امىٌهِرٌم  امؽازم تؽ  ـذ  توطققذ.50-9ام

 ـذ  توطققذ.9امٓلؽ وقامت فْ امٓٔي  ضٌٔي ةي إـطاؽ تؽ 

 أة  ّ  ـذ  وغٍِط امِاَؽٓث  وغٍِط امقاَؽة.50ِ امطفي امقىؽم تؽًلٌّ كوٌي

 ـذ  توطققذ.55-50امقاًِف فْ امٍب  اةي ـٌٔا تؽ 

  ـذ  توطققذ.50تامكخاب امىنكْذ  ْنْ ةي امٓتاس تؽ امٍتٔثااول امهٌاْث 

 ؽ  اةي واـٍِٓ تؽ ٌَّاش امىيلشَّ  ـذ  وغٍِط ةاحٌا تامٌُػذ.9امكي

 ـذ  توطققذ.50-9امكيٌٌاش  ٓٓقِب امكلكؽم تؽ 

 ـذ  توطققذ.9امىفايل فْ امٓٔي  ضٌٔي ةي إـطاؽ تؽ 

 ـذ  وغٍِط ٌُؽاف.50-9امىيلشؽة فْ أوؽاض امٓٔي  امؽازم تؽ 

 ـذ  توطققذ.50امىٓامشات امتقؽأٌث  أةِ امطفي امٍتؽم تؽ 

 ػػامٔي  اةػػي واـػػٍِٓ تؽ ـذ  وغٍػػِط ةٍؽـػػتِرغ  9وٓؽفػػث وطٌػػث امكطَّ

 وغٍِط امقاَؽة  وغٍِط إـخاًتِؿ.

 ؽٓ  مىػي ْشػؾ ْػي امخػلمٔ   امؾَػؽاكم ػامىقامث امرأًث وي اخاب امخه

 ـذ  توطققذ.55-50تؽ




