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 صطلحات الطبيةاملعجم التارخيي للم
 ()د. نشأت الحمارنة

 (**)اكتمال رجب

 دةربال

 

ٌّٖ فٖ عيً أٌراض اىعَ٘ اسخعٍيّ اىعرب خٍِ٘ا حرجٍؤا  اىتََردَة اصعالٌح ظتِّ

َّٖ وٌا ٗواا  ٌتوخعٍالح خخوٕ اى٘ؤ  ٖ   ،اىخراث اإلغرٗل ًٌ ىٍورضل اىخٓواة وْؤ اسو

ٗصُ٘ب ُغدَّةح ٌَ اىُغدد
(1)

ٍْم اىجفَ. وكود أروا اىعورُب وصو    اىخٖ حلع فٖ ُس

 اىيُّغث اىُ٘ٔاَُّ٘ث ٌعِٕ ْاا االسً. ْاا اىٍرض ٌَ اإلغرٗق نٍا اسخٔخٔا ٌَ

وغ٘رة( هو )ةدتَّث اىتَوَرد اىصَّ  ،ىلد شتَّّ اإلغرٗق ْاا اىٍرض ٌَ خ٘د اىشَّ

وكد فًٓ اىعرب ْاا اىٍعِٕ وأرادوا ُليّ إىٕ اىعرةَّ٘ث فيوً ٗجودوا ف٘ٓوا نيٍوثح 

ٌُفردةح حعِٖ )ختَّث اىتََرد( ىواىم اسوخددذٔا نيٍوثح جدٗودةح ْوٖ )اىتَوَردَة( ىهوٖ 

 .حدٍَو ْاه اىدِّالىث االصعالخَّ٘ث

 (ةَوَردَة)نيٍث  -كتو عصر اىخرجٍث  -فِدَ ال ُعرف فٖ ٌعجٍات اىيُّغث 

                                                 

()  األردن -ظت٘ب ع٘ٔن ةاخد فٖ حارٗذ اىعب. 

 ةاخرث فٖ حارٗذ ظب اىع٘ٔن ٌَ سٔرٗث.   )**(

ٍَّٕ )غدد ٌاٗتٌٔ٘ٔس  (1) ( وْوٖ غودد Meibomian Glandsٗدخٔي اىجفَ عيٕ غدد حت

 (.Tarsusدِْ٘ث ٌٔجٔدة فٖ سٍم اىغضروف اىجفِٖ )

 َ َ  
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ِّٖ ةٓا تِّ
وا ُجود فوٖ ْواه اىٍعجٍوات نيٍوث ا اىٍعِٕ اىعِّ ةٍعِوٕ  (ةَوَرد)، وىهَِِّ

)َخبِّ اىَغٍا (
(2)

ٍُان( أو )َخبِّ   اى
(3)

. 

ِّٖ أاّل  َ وىاىم فإَُّّ ٌَ اىعت٘ع َّث إالَّ فوٖ َردَة(  ُجد نيٍث )ة تِّ٘ ةٓاه اىدِّالىث اىعِّ

َّث اىخٖ ظٓرت ةعد عصر اىخرجٍث وْٖ حش٘ر إىوٕ اسوً أخود  تِّ٘ اىٍعجٍات اىعِّ

 ََ  .األٌراض اىخٖ حص٘ب اىَجْف

ٍَّٕ إورالصووث اىلوؤ   اىتَووَرد ث اىتَووَرد( أو )َختَّووةاىُ٘ٔاَُّ٘ووث )نَّ اىٍوورَض َُٗتوو

(غ٘راىصَّ 
(4)

 .ددذٔا ٌَ نيٍث )ةََرد( نيٍثَ )ةََردَة(وأنَّ اىخراجٍثَ اىعرب اسخ 

فاىخراجٍث اىعرب فٖ ُليًٓ السً ْاا اىٍرض سيهٔا اىعرٗلث ُفتوٓا اىخوٖ 

ع٘رة(، إالَّ أنَّ اىيُّغث اىعرةَّ٘ث ناُج حٍخيم نيٍوثح  سيهْٔا فٖ حعاٌيًٓ ٌع اسً )اىشَّ

ع٘ر( ، وٌوا فٖ خلو  دون أْن ٗهٔن ىٓاه اىهيٍث دالىثٌ  ٌفردةح حعِٖ )ختَّث اىشَّ اىعِّبِّ

ً أععٔا ىٓاه اىهيٍث اىلدٍٗوث دالىوثح جدٗودةح  وً  ؛فعيّ اىخراجٍث ِْا ْٔ أَُّٓ أّي إَُّٓ

ٕح اصووعالخ٘ما(، أٌَّووا فووٖ خاىووث )اىتَووَردَة( أععْٔووا )ٌعِوو
(5)

ً ارووعروا إىووٕ   فووإَُّٓ

ًل ىً ٗهَ ٗدٍو ْواا اىٍعِوٕ فوٖ  اسخدداث نيٍثل جدٗدةل فٖ اىيُّغث ٌَ جارل كدٗ

 .ار ىيهيٍث اىٍتخددذث وظ٘فثٌ اصعالخَّ٘ثٌ بِّ فصخلو اىعِّ 

                                                 

 (.1/276(. وفٖ اىلأٌس اىٍد٘ط: )3/85فٖ ىتان اىعرب ) (2)

 .(1/293ىتان اىعرب: ) (3)

 اىغٍا . خبُّ : ْٔ ىيترد األو  واىٍعِٕ»(: 417، 414،  2/373اىدة٘ان: خَِ٘ َة إسداق: ) (4)

وٌصعيح ةوردل ْواا ٗلاةيوّ فوٖ اىٍصوعيدات اإلغرٗل٘وث اىعت٘وث  .)اىلأٌس: ةرد(

Chalazion،  وْٖ ٌرنتث ٌَ جواأَٗ األوChalaza   ةٍعِوٕ اىتورد اىٍعوروف )ى٘ود 

( ذً اىالخلوث اإلغرٗل٘وث اىخوٖ حف٘ود اىخصوغ٘ر )جؤدوَٗ Liddel. Scott 879وسهٔت 

Goodwin 188/844 اىتُرٗد( ؤْ ٌا عتر عِّ خَِ٘ )( ى٘صتح اىٍعِٕ اىتََرد اىصغ٘ر أو

 .«ةٍعِاه )اىتََرد( ٌع إسلاط اىخصغ٘ر. فدىج نيٍث ةرد عيٕ اىٍرض ةتتب اىخرجٍث

ووع٘رة: (5) ووع٘ر اىٔاخوودة. وٌووَ اىشووع٘رة أُرووا اسووً اىٍوورض  فووٖ اىيُّغووث ٗلووا : اىشَّ ىدتووث اىشَّ

ع٘رة أي ةدتث اىشع٘ر. وفٖ اىيُّغث ٗلوا : )اىتَوَردُ(  ع٘رة( ، ىشتّ اىٍرض ةاىشَّ اىٍعروف )اىشَّ

 ىدبِّ اىغٍا  ، وال ٗلا  ىٔاخدحّ )اىتََردَة(.
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ٌٞٞػٲ٨ذػٰٚ دراقذ٪ة ٤٣ ٰة كصػؽ٩ة أف  ثٕػي ا٧٣ع ٰة ا٣ٕؿثػ جةػ
ُة ؿاث ا٣

 1و
٣ػ٥  

ٱٛ٭٧ٮا ٔجةرةن ٠ذج٭ة ثٕي ا٣٪ كةخ ثن٢١و ػػةَئ ك٣ػؾ٣ٟ دؿ٠ػٮا ٬ػؾق ا٣ٕجػةرة 

٤ٔٯ ظة٣٭ة كٰٚ ظٞٲٞح او٦ؿ ٚإف  ٬ؾق ا٣ٕجةرة إ٩ ٧ة صػةءت ٩ذٲضػحن ٣كػ٭ٮو كٝػٓ 

دى ٚٲ٫ ا٣ دىةي دنػج٫ ا٣جىػؿى عٲط ٬ٮ وكا٣جىػؿى دىةى  كا٣ى  دىةي دنج٫ي ا٣جىؿى  .٪ةقغ ١ٚذت وا٣جىؿى

٘ى٧ةـ ت  ا٣ دي ٬ٮ ظى دىة ٬ٰ ا٧٣ؿض كا٣جىؿى  .ٚة٣جىؿى

*    *  * 

ٙي  ٬ؾا ا٧٣ؿض ظٲـان ٦ي  ٰة ٣ٞؽ أػؾ وكو تة ا٣ٕٲٮف ا٣ٕؿثػ ًُ ةن ثة٣ذأرٱغ ٣ ً٭٧ 

اثػ٨ قػٲ٪ة ٣ٛػخى   ٝػة٩ٮفى و  ؿغ٬ٲؿمجوٚعٲ٪٧ة دؿص٥ى  ،ٰٚ ثؽاٱح ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨

قي ظٞٲٞػػح أف  كوػػٙ  Aëtios  دٲػػٮسآإو٩ْػػؿى
 1و

دىة أظكػػ٨ ٦ػػ٨ كوػػٙ   ٤٣جىػػؿى

Paulos  ثٮ٣هو
 1و

 .٣٭ة 

ػؿكوػٙ ا٣عة٣ػح ا٣ذػٰ   صػة٣ٲ٪ٮسوك٩ج ٫ إ٣ػٯ أف   دىة دذعض  ٚٲ٭ػة ا٣جىػؿى
 9و

. 

ٙى ٱٞػٮؿ ةػ ٌٰ ثػ٨ ٔٲكػٯ كصػؽ أف  ا٧٣ؤ٣ دىةى  وكظٲ٪٧ة دؿص٥ى دؾ٠ؿةى ٤ٔػ  إف  وا٣جىػؿى

دىة ٚػٰ   ا٣عػة،تا٣ض٨ٛ ٚػٰ وأ٠سػؿ  ّة٬ؿود١ٮف ٰٚ  ، أ٦ ػة ٔػ٨ كصػٮد ا٣جىػؿى

ٙة ٦ٮظٲةن ٤٣ٞةرئ ثأ٩ ٭ة ٬ٰ ا٣عة٣ح ا٣٪ػةدرة ثةََو   ا٣ض٨ٛ ٚٞؽ صةء دٕجٲؿ ا٧٣ؤ٣

ٌٰ   ...ا٣ض٨ٛ ثةََٚإذا ٠ةف ا٧٣ؿض ٰٚ و...أك او٢ٌٝ ٦ىةدٚحن  ك٠ةف دٕجٲؿ ٤ٔػ

٦نػةث٭ةن   ٬ٲؿمػجؿغوقذ٤٧ٕ٭٧ة ث٨ ٔٲكٯ ٰٚ ا٧٣ؼُٮَذٲ٨ ا٣ٕؿثٲذٲ٨ ا٤٣ذٲ٨ اا

٧٣ة صةء ٰٚ ا٣ذؿص٧ح ا٣تدٲ٪ٲ ح و٤٣ذؾ٠ًؿة 
 61و

. 

                                                 

ٌٞٞٮاو وا٣عػةكم  ٤٣ػؿازم ، كوا٧٣ي٭ػؾ ب  كوا٧٣ػٮصـ  ،ثػ٨   1و ك٨٦ ٬ؤ،ء ا٣ـ٦تء ا٣ؾٱ٨ ظ

 ا٣٪ٛٲف، كذ٣ٟ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ.

 و٨٦ ا٣ٞؿف اوكؿ ا٧٣ٲتدٌم . Aëtiosدٲٮس  آإو  1و

 ـ . 691ك٣ؽ ظٮا٣ٰ ة٩ٲُٰ وا٣ٞٮاث٤ٰ ، ووثٮ٣ه  اإًلصٲ٪ٰ، اوص  1و

  .6، ا٣٭ة٦لو  619، ص 64دؿص٧ح ا٣ٞة٩ٮفو وا٣جةبو   9و

  .6، ا٣٭ة٦لو  11، ص 6دؿص٧ح ا٣ذ ؾ٠ًؿةو وا٣جةبو   61و
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دىةوف  كصٮد إٝةؿ ثٮًٮحو   آإدٲٮسوأف    ٬ٲؿمجؿغوكٱًٕؿؼي  ٱ١ػٮف   ا٣جىؿى

اقػذ٘ؿب  .ا٣ض٨ٛ ٚ٭ٮ ا،قذس٪ةء  ظةْؿو ا٣ض٨ٛ ، أ٦ ة كصٮد٬ة ٰٚ  ثةََوٰٚ 

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ ٦٪ةٌٝةن   ٬ٲؿمجؿغو ك٥٣ ٱضػؽ   آإدٲٮسو٣ذٕجٲؿ  أٍف ٱ١ٮف دٕجٲؿ ٤ٔ

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ إ،  أٍف ٱ١ػٮفى ٝػؽ دػأز ؿ ثػ ا٣ػؾم   ثٮ٣هػودٛكٲؿان ٧٣ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٤ٔ

دىةوأ٢٧٬ ٦ٮٝٓ  ػؿٱؿٌم ٦ػ٨ ٠ذةثػ٫  ا٣جىؿى ك١٣٪ ػ٫  ،ظٲ٪٧ة كوػٛ٭ة ٚػٰ ا٣ٞكػ٥ ا٣ك 

دىة ا٣ذػٰ د١ػٮف ٚػٰ  دىة ثػؽأ ثػة٣جىؿى ٌٰ ٤٣جىػؿى   ظػةْؿوظٲ٪٧ة كوٙ ا٢٧ٕ٣ى ا٣ًضؿاظ

دىة ا٣ذٰ د١ػٮف  ،ا٣ض٨ٛ أك،ن  ٌٰ ٤٣جىؿى كثٕؽ ذ٣ٟ ا٩ذ٢ٞ إ٣ٯ كوٙ ا٢٧ٕ٣ ا٣ًضؿاظ

 .ا٣ض٨ٛ  ثةََوٰٚ 

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ ٤ٔػٯ   ٬ٲؿمجؿغو ك٨٦ ٬٪ة رأل ٬ػٮ   ثػٮ٣هوأف  أذ٧ةد ٤ٔ

ٌٰ ا٣ٮظٲؽ ا٣ػؾم ٝػةؿ  ا٣ٕؿث
ٙة كأ٠سػؿ » وا٣ؾم أك٫ٕٝ ٰٚ ٬ؾا ا٣ؼُأ ، ٚ٭ٮ ا٧٣ؤ٣

 «.ا٣ض٨ٛ ظةْؿ[ ٰٚ ٦ة ٱذٮ٣ ؽ ]ا٣جىؿىد

ٰ  ثػ٨   ٬ٲؿمجؿغوح ا٣ذٰ أزةر٬ة ٬ؾق ا٧٣كأ٣ دكػذعٜ ا٣ذأ٦ػ٢ ذ٣ػٟ أف  ٤ٔػ

ف  إ و٤ٔٯ ظ٪ػٲ٨ ا٣ػؾم ٝػةؿ وػؿاظحن ٚػٰ ٠ذةثٲػ٫ أذ٧ةدان أقةقٲًّةٔٲكٯ أذ٧ؽ 

دىة  ٨٦ او٦ؿاض ا٣ذٰ دعؽث ٰٚ   .ا٣ض٨ٛ ثةََوا٣جىؿى

٬ػػٮ أف  ٠ذػػةب   ٬ٲؿمػػجؿغوك٩ٌػػٲٙ ٬٪ػػة مػػٲبةن ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٦ٕؿكٚػػةن أٱػػةـ 

ػػتة ا٣ٕػػٲ٨   آإدٲػػٮسو ًَ ٣ػػ٥ ٱذػػؿص٥ إ٣ػػٯ ا٣ٕؿثٲ ػػح إ،  ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ا٣ٕةمػػؿ ٚػػٰ 

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ ٝػؽ ٔػؿؼى آراء ٌ، ك٣ؾ٣ٟ ٚإ٩ ٫ ٨٦ ا٧٣عذ٢٧ أ ،ا٧٣ٲتدمٌ   ٱ١ٮف ٤ٔ

ؿٱؿٱةت ثأ٧ٔةؿ   آإدٲٮسو   صػة٣ٲ٪ٮسوكإ٩ ٧ة ا٠ذٛٯ ٨٦ ٠ذت اإلٗؿٱٜ ٰٚ ا٣ك 

Galenos
 66و

  .ثٮ٣هوك 

*    *  * 

                                                 

 ـ . 611وت ظٮا٣ٰ  ، Galenو Galenosوصة٣ٲ٪ٮس و   66و
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دىة  صةء ٔ٪ؽ اث٨ ٦ةقػٮٱ٫ إف  أكؿ ذ٠ؿو ،ق٥ ٬ؾا ا٧٣ؿض وا٣جىؿى
 66و

كٔ٪ػؽ  

ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ
 66و

د    .ك١٣٪ ٫ صةء ثىٲ٘ح ا٣ض٧ٓ وا٣جىؿى

ؿ   ٪ ػةش ا٧٣ينػض  ٙى ٬ؾا ا٧٣ؿض صػةء ٚػٰ وا١٣ي ،ثػ٨  -ك٠ؾ٣ٟ ٚإف  دٕؿٱ

كٚػػٰ ٠ذػػةثٰ ظ٪ػػٲ٨ -٦ةقػػٮٱ٫ 
 64و

ةو   ؿ ٦ػػؿ  ف  ا،وػػُتح إً  أم ؛كذ٣ػػٟ وك 

   .كا٣ذٕؿٱٙ ّ٭ؿا ٝج٢ ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ا٧٣ٲتدمٌ 

دىة  ٬ٮ ا٣ؿازم ؿ ٨٦ اقذ٢٧ٕ ٬ؾا ا،وُتح ثىٲ٘ح ا٧٣يٛؿد وا٣جىؿى كأك 
 66و

 

ُ جؿمٌ  ك٨٦ ثٕؽق أثٮ ا٣عك٨ ا٣
 61و

. 

                                                 

ة٣ٲ٨/ا٧٣ؼُٮطو   66و ٤٤ٔ٭ة ٚػٰ ظضج٭ػة ٚإف ٝٲ٢ ٕٚؿٚ٪ٰ أكصةع ا٣ٕٲٮف ك»٦ٕؿٚح ٦ًع٪ح ا١٣ىع 

د... كأٗنٲذ٭ة؟ ٢ٞٚ ٫٣و  .«...كا٣جىؿى

ؿ/ا٧٣ؼُٮطو  -  ثػةََٰٚ ا٣جىؿىدو ك٬ٮ رَٮثػحه ٤ٗٲْػحه دض٧ػؽ ٚػٰ »ا١٣٪ةش ا٧٣ينض 

٧ ٯ ٠ة،زٱٮف د كٱيكى  .Chalazion. مة،زٱٮف   «وا٣ض٨ٛ  ًمج٫ٍى ا٣جىؿى

  و61، ص  669ا٧٣كأ٣حو ا٧٣كةا٢ ٰٚ ا٣ٕٲ٨و و  66و

 ا٣عةدزح ٰٚ ا٣ض٨ٛ ٧٦ةذا د١ٮف ك٦ة ٔت٦ذ٭ة؟ اىجََؿدُا٤ٕ٣ ح ا٣ذٰ ٱٞةؿ ٣٭ة »

 .«ا٣ض٨ٛ ، كأ٦ة ٔت٦ذ٭ة ٚنجٲ٭ح ثة٣جؿد ثةََصٮابو د١ٮف ٨٦ رَٮثح ٤ٗٲْح دض٧ؽ ٰٚ 

أ٦ػؿاض ا٣ضٛػ٨و.. كأ٦ػة ٚػٰ » و 666 - 666ا٣ٕنؿ ٦ٞة،ت ٚػٰ ا٣ٕػٲ٨و وص  -

 ٚٲٕؿضو ا٣ضؿب ، كا٣جؿد ، كا٣ذعٌضؿ ، كا،٣ذـاؽ.  ثةَِٓة

د  .«ثة٣جؿد مج٘ٓحو ٚ٭ٮ رَٮثح ٤ٗٲْح دض٧ؽ ٰٚ ثة٨َ ا٣ض٨ٛ كأ٦ة ا٣جىؿى

٪ ةش  أـ وا٧٣كةا٢   64و ٝ ح أٌم ٬ؾق ا١٣ذت رأل ا٣٪ ٮر أك،ن وا١٣ي ذ٣ٟ أ٩ ٪ة ، ٩ٕؿؼ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ؽة

ّىػ٢  ا٧٣ؤ٣ٛػٮف  ٰٚ ا٣ٕٲ٨ ، كٰٚ ا٣عة٣ذٲ٨ كردت ا٧٤١٣ػح ثىػٲ٘ح ا٣ض٧ػٓ وا٣جىػؿىد ، كٝػؽ 

ةمؿ ٱكذ٤٧ٕٮف وٲ٘ح ا٣ض٧ٓ واث٨ ٦ةقٮٱ٫،ظ٪ٲ٨، ا٣ؿازم، ا٣ٕؿبي ٰٚ ا٣ٞؿ٩ٲ٨ ا٣ذةقٓ كا٣ٕ

 ا١٣ن١ؿم، ٤ٰٔ ث٨ ا٣ٕجةس .

 .«ٚإ٩ ٭ة اصذ٧ةع رَٮثحو ٤ٗٲْحو و٤جحو ٰٚ ا٣ض٨ٛاىجؿدة ٝةؿو ٚأ٦ة » و 666/  6ا٣عةكمو و  66و

  و16  ، وا٣ذعٞٲٜو ص 6/661و و ا٧٣ٕة٣ضةت ا٣جٞؿاَٲح/ا٧٣ؼُٮط  61و

ؿىب ا٣ؾم ٱٕؿؼ»   وثةىجََؿدَة ٰٚ ا٣ضى

٦ىؽ ، كرث٧ة ظؽث ٨٦ ٗٲؿ ر٦ؽ. ؿىب ٱعؽث ٦ٓ ا٣ؿ   ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ضى

  ٰٚ ٌٟ  كوٮرد٫ أ٩ ٫ ٱ١ٮف ظج ح ثٲٌةء دْ٭ؿ دعخ ا٣ض٨ٛ او٤ٔٯ ، ٦ؤ٧٣ح ٰٚ كٝخ كدع
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اٲكػح ٣٭ػؾا  ٲ٨ ا٣ٕؿب ٱض٧ٕٮف ٤ٔٯ ذ٠ػؿ اوكوػةؼ ا٣ؿ  ٛة ٱ١ةد أ٥٬  ا٧٣ؤ٣

ػؽي  ،ا٧٣ؿض ٚنػ٤١٭ة ٬٪ػةؾ   ٚ٭ٰ ورَٮثحه ٤ٗٲْحه دضذ٧ٓ ٚػٰ ا٣ضٛػ٨  وكدٍض٧ى

د ٨٦ ظٲر ا،قذؽارةٱنج٫ م٢١ ظج ح ا٣جىؿى 
 61و

كا٣جٲةض 
 61و

تثح  كا٣ى 
 69و

. 

*    *  * 

ى:تطروفىالمرضى-
  و61 ص، 669 وا٧٣كػأ٣حو :ا٧٣كػةا٢ ٚػٰ ا٣ٕػٲ٨ :ظَِ٘ ثَ إقػعةؽ -

٤ ح ا٣ذٰ ٱٞةؿ ٣٭ة » ًٕ ا٣عةدزػح ٚػٰ ا٣ضٛػ٨ ٧٦ػةذا د١ػٮف ك٦ػة ٔت٦ذ٭ػة ؟  اىجََؿدُا٣

 وأ٦ ػة ٔت٦ذ٭ػةا٣ضٛػ٨ ، ك ثػةََد١ٮف ٨٦ رَٮثحو ٤ٗٲْػحو دض٧ػؽ ٚػٰ  وصٮاب

د  «.ٚنجٲ٭ح ثة٣جىؿى

  و666 - 666 ص وا٣ٕنػؿ ٦ٞػة،ت ٚػٰ ا٣ٕػٲ٨و :ظَِ٘ ثَ إقػعةؽ -

ػؿى  وٚٲٕػؿض ثةَِٓػة.كأ٦ ة ٰٚ و .أ٦ؿاض ا٣ض٨ٛ» ػؿ، با٣ضى د ، كا٣ذ عض  ، كا٣جىػؿى

 .كا،٣ذـاؽ

د د مج٘ٓحٌ ا٣ض٨ٛ  ثةََٚ٭ٮ رَٮثحه ٤ٗٲْحه دض٧ؽ ٰٚ  وكأ٦ ة ا٣جىؿى  «.ثة٣جىؿى

ؿةا٣و :اىؿا ي -  ٧ينض 
 61و 

ًد ك٦ة ٔت٦ذ٫ ؟»  و66 وص و  ٦ة قجت ا٣جىؿى

 .ا٣ض٨ٛ ثةََأ٦ ة قجج٫ ٚؿَٮثحه ٤ٗٲْحه دض٧ؽ ٰٚ 

د  «.كأ٦ ة ٔت٦ذ٫ ٚ٭ٮ مجٲ٫ ثة٣جىؿى

                                                 

كٝخ ، ظذٯ ٱكذ٤ٌؾ ا٤ٕ٣ٲ٢ ظ١ ٭ة ، ز٥  ٱ٥ْٕ او٥٣ ثٕؽ ذ٣ٟ ، ك، ٱ١ةد أٍف ٱ٪عػ٢  ٦ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨   

 .«ت ذ٣ٟ ٦ةد ة ٦ؿ٠ جح ٨٦ ٠ٲٛٲح ٚةقؽةو ظٌؿٱٛحو ٣ٌؾأحو كرَٮثحو ٤ٗٲْحة أك ٱؿٌؽ ، كقجؽ  ا٧٣ً 

٪ذؼتو وص   61و و ا٧٣ي ٌٰ ٌٰ ا٧٣ٮو٤   .٧ٌٔ66ةر ث٨ ٤ٔ

و ا١٤٧٣ٰو وا٧٣ؼُٮطو   61و ٌٰ ٌٰ ث٨ ا٣ٕج ةس ا٧٣ضٮق   .616، ا٣ذعٞٲٜو ص ٤ٔ6/646

  .666  ، وَجٕح ثٮ،ؽو ص 6/666اث٨ قٲ٪ةو ا٣ٞة٩ٮفو و -

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ  69و ة٣ٲ٨و وص ٤ٔ   .11 - 16و دؾ٠ًؿة ا١٣ىع 

ؿة  ٱ٪٢ٞ ٨ٔ و٦كةا٢ ظ٪ٲ٨ .  61و  ا٣ؿازم ٰٚ وا٧٣ينض 
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ا٣جىؿىدو ٚأ٦ ة ا٣جىؿىد ٚ٪ٮعه كاظػؽه ك٬ػٮ  و »46 - 41ا١٣ي٪ ةشو وص اىهنهؿي:  -

ؿ٬ة ٢ٕٛ٠ ا٣٪ةر ٚػٰ ا٣ُػٲ٨ ا٣ض٨ٛ دنج٫ ا٣جىؿىد د٢٧ٕ ا٣٪ةر ٚٲ ثةََرَٮثحه ٰٚ  ٭ة ٚذعضة

ؿ ٰٚ ا٣٭ٮاء  «.ظذٯ ٱىٲؿ ٦عٌؿٝةن أثٲي ٦ذعضؿان ك٬ٰ ٠ذؽكٱؿ ا٣جىؿىدىة ا٣ذٰ دذعض 

-  ّٖ ّٖ ثػػَ اىػج ػػةس اىٍضٔقػػ  ،6/646 وا٧٣ؼُػػٮطو وا١٤٧٣ػػٰ :غيػػ

   و616 و صا٣ذعٞٲٜ

ح دكف قةاؿ ا٣جؽف ٚ٭ٰ.. كا٣جىؿىد..» ٤ًٕى٢ ا٣ٕةرًح ٰٚ اوصٛةف ػةو   ٚأ٦ ة ا٣

دا د ٚ٭ٮ رَٮثحه دض٧ػؽ ٚػٰ  و٣جىؿى ا٣ضٛػ٨ ، ثٲٌػةء ، مػجٲ٭ح  ثػةََٚأ٦ٌة ا٣جىؿى

د ، كظؽكز٭ة ٨٦ ٤ٌٚحو ثةردة ث٧٘٤ٲح  «ثة٣جىؿى

-  ّٖ ّٖ اىٍٔوي ةر ثَ غي  ٍ  : 66 وص :ا٧٣٪ذؼت :غ

د» كأ٦ ة ا٧٣ؿض ا٧٣يك٧ ٯ ا٣جؿد ٚإ٩ ٫ ٱ١ٮف ٨٦ رَٮثحو ٤ٗٲْػحو د٪ىػٌت  وا٣جىؿى

د ا٧٣كذؽٱؿكدذ ثةَِّإ٣ٯ ا٣ض٨ٛ ٚذض٧ؽ ٰٚ  ؿ ، ٚذىٲؿ مجٲ٭حن ثة٣جىؿى  «.عض 

ّٖ ثَ غ٘كٕ:  - ة٣ٲ٨و وص غي  ٰٚ ا٣جىؿىد كٔتص٫و و »11 - 16دؾ٠ًؿة ا١٣ىع 

د ٚ٪ٮع كاظؽ  .أ٦ ة ا٣جىؿى

ٚةصذ٧ةع رَٮثةتو ٤ٗٲْحو دض٧ؽ ٰٚ ا٣ض٨ٛ ، كأ٠سػؿ ٦ػة ٱذٮ٣ ػؽ  وكأ٦ ة قجج٫

 .ظةْؿ اىضفَٰٚ 

 .جىؿىدٚ٭ٮ كرـه و٤ته مجٲ٫ ثة٣ وكأ٦ ة ٔت٦ذ٫

٤ىتى ا٣ض٨ٛي  ثةََٚإذا ٠ةف ا٧٣ؿض ٰٚ  ٍٞ  «. ...ا٣ض٨ٛ ٚٲ٪جٰ٘ أٍف ٱي

   و416 وص وا٣ذىؿٱٙ :اىـْؿاوي -

د» ك٬ٮ ٩ٮعه ٱعػؽث ٦ػ٨  .٬ٮ رَٮثحه ٤ٗٲْحه دض٧ؽ ٰٚ أظؽ ا٣ضٛ٪ٲ٨ وا٣جىؿى

   .ا٣ذؼ٥ كاو٢٠ ٔ٪ؽ ا٣٪ٮـ

 «.ثؿكزق ٤٣ٕٲ٨ ؤت٦ذ٫

د »  و669 وص وا٣ذىؿٱٙ/ا٧٣ٞة٣ح ا٣ستزٮف :اىـْؿاوي - ٰٚ ٔتج ا٣جىؿى

 وا٣ٕةرض ٰٚ أصٛةف ا٣ٕٲ٨
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ػ٧ةٰ ثػة٣جىؿىد تثذ٫ ك٣ؾ٣ٟ قي د ٰٚ مؽد٫ كوى ك٬ػٮ اصذ٧ػةع  .مٰءه ٱنج٫ ا٣جىؿى

 «.رَٮثحو ٤ٗٲْحو ٰٚ ا٣ض٨ٛ او٤ٔٯ كا٣ض٨ٛ اوق٢ٛ

أ٦ػؿاض )  و666 ص وَجٕح ثػٮ،ؽو،   6/666و وا٣ٞة٩ٮف :اثَ قِ٘ة -

  و669 ص وةاٰ/٤ٕٝػػ٫ صػػٰا٣ٮٚ ودعٞٲػػٜ :ا٣ٕػػٲ٨ كٔتصةد٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣ٞػػة٩ٮف

دىةً »  وٚى٢ ٰٚ ا٣جىؿى

 «.ا٣ض٨ٛ ، كد١ٮف إ٣ٯ ا٣جىٲىةض دنج٫ ا٣جىؿىد ثةََ ٬ٰ رَٮثحه د٤ِ٘ كدذعٌضؿ ٰٚ

*    *  * 

جِّ٘ ح - ُِّ  واىجََؿدَة ـٖ اىٍػضٍةت اى

٥٣ ٩ضؽ ٣٭ة دٕؿٱٛةن ٰٚ ٦ة كو٢ إ٣ٯ ٔىؿ٩ة ٦ػ٨ ٦ؼُٮَػةت ا٧ٞ٣ػؿم أك 

 .ا٣ؼٮارز٦ٰ أك اث٨ ٬٪ؽك

ٌُػٌت ظ :اىكضـي - ٦ؼُػٮط ك، 66و ٦ؼُػٮط دػٮ٩فو وٞةاٜ أقػؿار ا٣

ػؿ ٚػٰ »  و666 ص وا٣ذعٞٲٜك، 61و ثؿ٣ٲ٨  ثػة٬ََػٰ رَٮثػحه د٤٘ػِ كدذعض 

 «.ا٣ض٨ٛ ٦ةا٤حه إ٣ٯ ا٣جٲةض

. .ا٣جىػػػؿىد»  و666/  6و وٝػػػة٦ٮس اوَجػػػةء/ا٧٣ؼُٮط :اىلٔوػػػُٖٔ -

٘ى٧ةـ  ..ثة٣ذعؿٱٟ ظت  ا٣

دىة أٱٌةن ٨٦ أ٦ؿاض ا٣ٕٲ٨ ػؿ ٚػٰ  رَٮثحه  وك٬ٰ .كا٣جىؿى  ثػةََد٤ِ٘ كدذعض 

د ا٣ض٨ٛ كد١ٮف إ٣ٯ ا٣جىٲةض ، مجٲ٭حه ثة٣جىؿى
 66و

.» 

ػػةؼ :اىذٓػػةُٔي - دىة»  و6/661و وا١٣ن  ثػػة٣ٛذعذٲ٨ رَٮثػػح د٤٘ػػِ  وا٣جىػػؿى

دى ٱ١ٮف ٦ةاتن إ٣ٯ ا٣جٲةض ،ا٣ض٨ٛ ثةََكدذعضؿ ٰٚ  ٱنج٫ ا٣جىؿى
 66و

ٰٚ ا٣نػ٢١  

 «.كا٣ىتثح ك٣ؾا ق٧ٲخ ث٭ة

                                                 

 ٠ذج٭ة ا٣٪ةقغو ومجٲ٭ح ثة٣جؿدة  كا٣ىعٲطو ثة٣جؿد.  66و

دىة .  66و  ػُأ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ ، ٠ذت ا٧٣عٜٞ وا٣جىؿى
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 رالتحج

 

ر لًا اهخَّدَ   :وصَفُُ اهًؤهِّفْن اهعرب ٕشٖر إهٓ إخدى خاهخٌٖجُّ

ٌٌ طٌْٕن، فقسا قِْايّا، وصار خجًّاا كلتار  -1 اهتََردة اهخٔ يَرَّ عوّٖا زي

ار ٕخ ااِر عوآ  تٖعٔ، كو كصغر. وِاذا اهََّاْم ياٌ اهخََّدجُّ يٌ خجى اهتََردة اهطَّ

 اهجفٌ اهعوْي لًا عوٓ اهجفاٌ اهسافؤ. وٕتادو رااِراً هوعٖاان، لًاا ٕتادو

. ٌَ  ةشمٍن كوضح خًَٖا ٕقِوُب اهطتُٖب اهجف

خاهث )اخخشاء غدد يٖتْيْٖس( -2
(23)

اهخٔ ٍعِرفُّا اهْٖم وٍعطّٖا ِاذا  

ًَّاار إهآ  ، وقاد كماار ع ٌَ َْٕن، وِأ ال حُاَرى إاّل إ ا قوتَاا اهجفا االسَى اهطَّ

ةاقخضابوصفّا 
(24)

. 

                                                 

(23) Mybomious gland Lithiasis جايعااث ديشاا :  -. فخااْو وزياا كه، لوٖااث اهطِّااب

 Lithiasis(. ولان يإرِْف قد اساخعًن لوًاث 2000(، عام )17)كيراض اهعٌٖ: ص 

 خًَٖا حرجى يقاالت خٌَٖ.

 (.60َُٕ ر: يإرِْف: اهخرجًث: )ص 

 ّٔ تاا ِّفااْن يقاةاان لوًااث  وفاأ )اهًعجااى اهطِّ ااد( وضاام اهًؤه  Concretionاهًْخَّ

 اإلٍموٖزٕث لوًث )اهخدّصٔ(،

نَّ اٗفث حصتح فأ قْايّاا لاهدصااة، وهاى ٕساخعًوْا إ( . كي 185ص  3)اهطتعث 

ر(، اعخًاداً عوٓ كنَّ اٗفث حصتح لاهدجر.  االصط و اهعرةٔ اهقدٕى )اهخَّدجُّ

ًّاِا 22، اهتاااب 1، اهّاااي  114َٕ اار ِٖرمااترر )حرجًااث اهقاااٍْن: ص  - ( ساا

 .Concretionenِٖرمترر 

 ، اهتاب اهسادس(.2، اهّاي  68ولذهك ِٖرمترر: حرجًث اهخذلرة: )ص 

عًار: )فٔ يْاضم لثٖرة يٌ اهجفٌ(. ِاذا فأ حدقٖا : وفاقٔ/قوعاُ جأ، همَّاا عَاد  (24)

 ِٖرمترر كصّح.

ٌ ] ةاطٌ [ اهجفٌ(. ٍق ً   عٌ اهًخطْطث اهخٔ اسخعًوّا. ِٖرمترر فٔ اهخرجًث لخب: ).. ي

Innenseite der فًخطْطااث ِٖرمااترر كَدّو، وواضااح كنَّ  (.47، اهخرجًااث: )ص

 لوًث ] ةاطٌ [ سقطج يٌ اهًخطْطات اهخٔ اسخعًوّا وفاقٔ وقوعُ جٔ.

 جُّ 
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ا٣٪ ٮع    ا٩ذج٫ إ٣ٯ6916وٝة٩ٮف  اث٨ قٲ٪ة، ٔةـ و  ٬ٲؿمجؿغوظٲ٪٧ة دؿص٥ 

دة . كا٣ؾم كو٫ٛ اث٨ قػٲ٪ة ؿ ، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱُؿأ ٤ٔٯ وا٣جىؿى ض  ؿ ٨٦ وا٣ذىعى  واوك 

ؿ ٰٚ ثة٨َ ا٣ض٨ٛ» دىةو ٬ٰ رَٮثحه د٤ِ٘ كدذعض  «ا٣جىؿى
 66و

  صػة٣ٲ٪ٮسوف  إ، كٝةؿ 

دة ؿ ا٣ؾم ٱُؿأ ٤ٔٯ ا٣جىؿى ٝؽ كوٙ ٬ؾا ا٣ذ عض 
 61و

. 

ػؿ  ك٠ذػت ٔ٪ػ٫ ٚػٰ أٱٌةن إ٣ٯ ا٣٪ ٮع ا٣سة٩ٰ ٨٦ وا  ٬ٲؿمجؿغوكا٩ذج٫  ٣ذ عض 

٬ٮا٦ل دؿص٧ذ٫
 61و

. 

د٤ٕٲٞةد٫ ظٲ٪٧ة دؿص٥ ودؾ٠ؿة  ٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ  ٬ٲؿمجؿغوكأٔةد 
 61و

. 

ٚػ٫  ؿ  ٔى ةن ٣٭ؾا ا٧٣ؿض ٰٚ ٥ْٕ٦ ا١٣ذػت، كٝػؽ  ٮف ٚىتن ػةو  أٚؿد ا٧٣ؤ٣ٛة

كػػٲ٨ ٚػػٰ وا٣ٕنػػؿ ٦ٞػػة،ت ، كا٣ػػؿازم ٚػػٰ   ظ٪ػػٲ٨ي و و٦ػػ٨ اوقػػةدؾة ا٧٣ؤقة

ؿة ، كا١٣ن١ؿم كٔ ض  ٌٰ ثػ٨ وا٧٣ينى ٌٰ ث٨ ا٣ٕج ةس وكٝؽ ٢ٞ٩ ٨ٔ ظ٪ٲ٨ ، ك٤ٔػ ٤

٫ٚ ٥ْٕ٦ ا٧٣ذأػؿٱ٨. ـ ٬ؿاكم، كاث٨ قٲ٪ة... زي٥  ٔؿ   ٔٲكٯ، كا٣

ػضـم، كا٣٭ػؿكم ٚػٰ وثعػؿ  ٚػ٫ ا٣كة جةٲ ػح ٔؿ  ُة ك٨٦ أوػعةب ا٧٣ٕػةص٥ ا٣

 ا٣ضٮا٬ؿ ، ك٨ٔ ا٣٭ؿكم ٢ٞ٩ ا٣ذ٭ة٩ٮم.

*    *  * 

٤ًٕػخ ػح صي ؿ ٣ْٛحه ٔة٦ حه ٰٚ ا٤٣٘  جٲ ػةن، أم  ا٣ذ عض  ًَ ػؾىت إاوػُتظةن  ىػى ٩ ٭ػة أ

ٮٱػػح ا٣ٕة٦ ػػح د،٣ػػحن صؽٱػػؽةن، ك٬ػػؾق ا٣ؽ،٣ػػح ود٪ػػؽرج دعػػخ ا٣ؽ،٣ػػح ا٤٣٘ 
 69و

، 

                                                 

ؿرَٮثحه د٤ِ٘ »ٝةؿ اث٨ قٲ٪ة ٨ٔ ا٣جىؿىدىةو   66و   .666َجٕح ثٮ،ؽو وص «. ٰٚ ثة٨َ ا٣ض٨ٛ ودذعض 

   .64، ٨٦ ٬ٮا٦ل ا٣جةب و6، ا٣٭ة٦لو 619ٱي٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو دؿص٧ح ا٣ٞة٩ٮفو وص 

  .٬619ٲؿمجؿغ ٰٚ ا٧٣ٮًٓ ٩ٛك٫و وص   61و

تة ا٣ٕٲٮف ٰٚ ا٣ٕىٮر ا٣ٞؽٱ٧ح و وص كأظةؿى إ٣ٯ ٠ذة ًَ   .611ث٫ ودةرٱغ 

  ك٩ج ٫ إ٣ػٯ أف  صػة٣ٲ٪ٮس 66، ٤٣جةبو 6، ا٣٭ة٦لو ٬664ٲؿمجؿغو دؿص٧ح ا٣ٞة٩ٮفو وص   61و

 كوٛة ٬ؾق ا٣عة٣ح. آإدٲٮسك

   .1، ٤٣جةب و6، ا٣٭ة٦لو ٬11ٲؿمجؿغو ودؿص٧ح ا٣ذ ؾ٠ًؿة و وص   61و

  .6/611ا٣ؽثٲةفو و  69و
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ر  ِء وصْرورحً شدّداً نالحجرٌَ ـِ اللُّؾث »ـالخَّحجُّ  «.حصلّب الشَّ

ػُّى ك نرْىرمٌ نيٍىا غيىد  تَّْث الخِ جاءت غلىُ وزن تحففف واالصطالحات الطِّ

 :حاقحيْو ةو إش

يُّج، والخَّأفنُّ  رُّم، والخَّشف َف رُّح، والخَّ الخَّلف
ك30ت

 .-غلُ شتْ  الهرال  -... 

َّفىات الػرةَّْىث ةىْو اللىرىْو و رك ـِ ُن ِّ الهؤل جُّ نع شَْع اصطالح تالخَّحف

الخاشع والخانس غشر الهْالدّّىْو ـىإنَّ الىزَّنالء ّصىخػهلَن الْىَم اصىطالح 

تالخَّحّصِك
ك31ت

. 

لف  ِّ ـْ -نو وصؿ ٌذا الهرض  لػف َّ أوَّ ِِّ الػرةى تى
ِف نو الخىرا  الطِّ ها ةل

ىر  - ىرّرَّّث للخَّحجُّ ، إلىُ ِذنىراً واـًْىاٌَ حيْو ةو إشحاق. ذنر األغراضف الصَّ

ىا. ونىذلم  لٍف رمك غتارات حيىْو وىفلف درجث أن الرازي اخخار ـِ نخاةً تالُهشجَّ

ِّ ةو غْصُ، إالَّ أنَّ صاحب الخَّذنرم ةخترحً الػهلْث الَاشػث، وةخهُّْزه  ـػ  غل

 ـِ حل  الخألْؿ الهدرشِ نخب الَصؿف ةطرّلث أشه  وأةلؼ.

ار  ل نو وصؿ  -ـْها ىػرف  -نان غهَّ ىر غلىُ الَجىً  انتشار َ أوَّ الخَّحجُّ

اراً كلب الجفوف ورأى نا ىصّهًْ الَْم تاحخشاء  التاطو للجفو، ـالهؤند أنَّ غهَّ

ىار ىلى  صىا حب تالتصىر والتصىْرم، أو التاصىر ؽدد نْتَنَْسك. وغىو غهَّ

ىار نلهىث تنيفىرشك،  والتصْرمك أو تإصالح التاصر والتصْرمك. اشىخػه  غهَّ

صىالح »اشخػه  خلْفث نلهث تنخفّرقك، أنَّا ّحُْ ةو أةىِ الرَّجىاء  غلُ حْو

 ـلد اخخار نلهث تنخشخجك.« الدِّّو

                                                 

 شهاء األنراض غيد حيْو.أأحصُ الدةْان نيٍا غشرم اصطالحات نو  ك30ت

 ك.1/231ُّيظر: الدةْان: ت

د: تط  ك31ت ِّ الهَحَّ تِّ
 ك.1117ك تص 2002 - 4الهػجم الطِّ

ا الهػجم االصطالح اللدّم تاحخشاء ؽىدد نْتَنْىَسك الىذي نىان وكد أٌه  ٌذ

 نصخػهالً ـِ جانػث دنشق ـِ أواشط اللرن الػشرّو.
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ؿ دة كا٣ذ عض  كٝؽ أمةر ٠سٲؿكف إ٣ٯ ا٣ٕتٝح ثٲ٨ ا٣جىؿى
 66و

 و

دة.. - ؿ ٦س٢ ٦ةد ة ا٣جىؿى  وا١٣ن١ؿم  ك٦ةد ة ا٣ذ عض 

- .. ـ ٬ؿاكٌم  ٚ٭٧ة ٨٦ ص٪فو كاظؽو  وا٣

*    *  * 

ىتطروفىالمرض:ى-
ػؿ ٚػٰ ا٣ضٛػ٨ » :(56 صا 143) :اىٍكػأىح :ظَِ٘ ثَ إقعةؽ - ا٣ذ عض 

 ٧٦ةذا ٱ١ٮف، ك٦ة ٔت٦ذ٫؟

٤ىحو قٮداكٱحو د٪ىت  إ٣ٯ ا٣ض٨ٛ ٚذ ٌٍ ؿ.أ٦ ة ٠ٮ٫٩و ٚإ٩ ٫ ٨٦ ٚى  ٍض٧يؽ ٚٲ٫ كدذعض 

٤جح وكٔت٦ذ٭ة د ا٣ى٘ةر ا٣ى  ٘يؽى  «.أ٩ ٭ة دنج٫ ا٣

كأ٦ ػػة » و 666 - 666وص  واىػنػػؿ ٌلػػةات :ظِػػَ٘ ثػػَ إقػػعةؽ -

٤ىح ٌٍ ؿ ٚإ٩ ٫ ٚى ا٣ذ عض 
 66و

ؿ ٰٚ ا٣ض٨ٛ   «دذعض 

ؿة/اىٍؼُٔط  :اىؿا ي - ٍُنض  ؿ، ك٦ة ٔت٦ذ٫؟» واى  ٦ة قجت ا٣ذ عض 

٤ىحه د وأ٦ ة قجج٫ ٌٍ ٛى ٨. ٧ي ٪ىت  إ٣ٯ ا٣ض٨ٛ قٮداكٱحه، ٚذضٍ ٚى ؿ كدىسٍؼي ض   ؽي كدىذىعى

٤جح وكأ٦ ة ٔت٦ذ٫ ٘ةر ا٣ى  د ا٣ىة ٘يؽى  «.ٚٲنج٫ ا٣

-  ّٖ ّٖ اىٍٔوػي ةر ثَ غي ٍّ ِذؼػت :غ ٍُ  وقػذة٩جٮؿإ، ٦ؼُػٮط 66 صو واى

ؿ» وكص٫  466ك ٍو قٮداكمو ٱ٪ىت  إ٣ٯ أ٤ٔٯ  وكأ٦ ة ا٣ذ عض  ٤ىح ًػ٤ ٌٍ ٚإ٩ ٫ ٨٦ ٚى

ٓى ٠سٲؿةو ٦ػ٨ ا٣ضٛػ٨، ا٣ض٨ٛ ٚٲ٪ٕٞ ٘ةر ٰٚ ٦ٮاً ٞىؽ ا٣ىة ٕي ؽ ٚٲ٫ كٱىٲؿ مجٲ٭ةن ثة٣

. ٓو كاظؽو  كرث ٧ة ٠ةف ٰٚ ٦ٮً

دة ػؿ  وكا٣ٛؿؽ ثٲ٪٫ كثػٲ٨ ا٣جىػؿى ػ٤جحن، كا٣ذ عض  دة د١ػٮف ٦كػذؽٱؿةن وي أف  ا٣جىػؿى

                                                 

 «.وتح ا٣ؽٱ٨»اث٨ ٬جح اهلل، كٱعٲٯ ث٨ أثٰ ا٣ؿصةء ك٠ؾ٣ٟو   66و

  .petrifies ، ودذعٌضؿ   superfluity و و٤ٌٚح   11دؿص٥ ٦ةٱؿ٬ٮؼو وص   66و
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ٱ١ٮف ٦٪ٛؿمةن 
 64و

ًرػٮان  
 66و

.» 

ؿ كٔتص٫» و 11 - 11 صو واىذ ؾنؿة :غيٖ ثَ غ٘كٕ -    وٰٚ ا٣ذ عض 

ؿ ٤ىحو ٤ٗٲْحو  وأ٦ ة ا٣ذ عض  ٌٍ . كٱًٕؿض ٨٦ ٚى ٚ٪ٮعه كاظؽه
 61و

قٮداكٱحو د٪ىػت   

ؿ.   إ٣ٯ ا٣ض٨ٛ ٚذٍض٧يؽ ٚٲ٫ كدذعض 

.  وكٔت٦ذ٫ ٤ته ٘ةر وي د ا٣ىة ٘يؽى  أ٩ ٫ كرـه و٘ٲؿه مجٲ٫ه ثة٣

ى  ؼةٚىذ٫ و٩ ػ٫ ٱذع٤ ػ٢ ٣ ة ا٣ض٤ؽ كقى تثذ٫ رىػةكى جت ٰٚ وى ٙي ًُ كا٣ك  ا٧٣ػةد ة  ٲػ

ة ٚٲىٍى٤يت، ٦س٢ ٦ة ٱًٕؿضي ٰٚ ا٣ٕ٪ٜ كدعخ اإلثٍ كاويٍرثٲ ذٲ٨كٱجٞٯ ٤ٗٲْ٭
 61و

 

٤جح. كٱك٧ةٰ ٬ؾا ا٣ٮرـى ٝٮـه   .َغَؽَقحً كا٣ؼ٪ةزٱؿ كاوكراـ ا٣ى 

إ٦ةة ٨٦ ٠ىسٍؿة او٧َٕح ا٤٘٣ٲْح، كإ٦ ة ٦ػ٨ ا٦ذ٪ػةع  وكٱًٕؿضي ذ٣ٟ ٨٦ قججٲ٨

 «.دع٤ ٢ ا٣جؼةر

ؿ» و 416 صو واىذىؿٗؿ :اىـْؿاوي - ٬ػٮ ٩ػٮعه كاظػؽه، ك٬ػٮ  وا٣ذ عض 

.٥ د، إ،  أ٩ ٫ أ٥ْٔ ٦٪٫ صك٧ةن كٱعؽث ٨٦ ا٣ذ ؼى  ٨٦ ص٪ف ا٣جىؿى

 ثؿكزق.  وكٔت٦ذ٫

 «.ك، كصٓ ٦٪٫

 و، دعٞٲػػ666ٜ ص و، َجٕػػح ثػػٮ،ؽ6/661و واىلػػةُٔن :اثػػَ قػػِ٘ة -

ػؿ» و 666 ص وكٚةاٰ/٫ٕ٤ٝ صٰ ػؿ، كٝػؽ  وا٣ذ عض  كرـه وػ٘ٲؿه ٱىػؽ٦ٯ كٱذعض 

٤ةهي ٦٪٫ ٢٧ٔي ا ٞيؿكح ٣ألصٛةفٱيؼى  «.٣ٲؽ، ز٥  اقذ٧ٕةؿ أدكٱح ا٣

*    *  * 

                                                 

٫ي  و »6/616ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍو و  64و ُى ىكى  «.ٚىؿىشى ٚىٍؿمةن كًٚؿامةنو ث

 .porös و ٬41ٲؿمجؿغو دؿص٧ح ا٧٣٪ذؼتو وص   66و

 .dicke Absonderung و 11و وص ٬ٲؿمجؿغو دؿص٧ح ا٣ذ ؾ٠ًؿة  61و

 .thick secretion و ٠91ٲكٰ ككدو وص  -

ًؼؾً  و »6/61ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍو و  61و ٛى ٍرثٲ حي ثة٥ٌ٣ة أٍو٢ي ا٣
 «.اوي
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ىالتَّحجُّرىفيىالمطجماتىالطِّبيوَّظ:ى-
كٱ٤ٛخ ا٣٪ْؿ ٬٪ة أف  اوعةب ا٧٣ٕض٧ةت ا٣ُجٲح ا٣جة٠ؿة وا٣ٞؿف ا٣ٕةمؿ كا٣ٞؿف 

ٙو ٫٣ ٩ضؽق ٔ٪ؽ ا٣كضـمو   ا٣عةدم ٔنؿ  ٥٣ ٱٌٕؿٚٮا ٬ؾا ا،وُتح، ٚأٝؽـي دٕؿٱ

ػػؽ اىكػػض - ٍّ ػػّت  :ـي ٌكػػٔد ثػػَ ٌع ُّ وا٧٣ؼُػػٮط،  وظلػةاق أقػػؿار اى

ػػؿ» و 666 ص وظ، ا٧٣ُجػػٮع 61ثػػؿ٣ٲ٨  -ك  66دػٮ٩ف  كرـه وػػ٘ٲؿه  وا٣ذ عض 

ؿ ٰٚ اوصٛةف  «.ٱـ٨٦ كٱذعض 

ؿ» و 6/16و وثعؿ اىضٔاْؿ :اىٓؿوي - ٬ػٮ كرـه وػ٘ٲؿه ٱذض٧ ػؽ  وا٣ذ عض 

ؿ ٰٚ ا٣ٕٲ٨  «.كٱذعض 

ػ :اىذٓةُٔي - ػؿ» و 6/691و وةؼاىَهن  ٬ػٮ كرـه وػ٘ٲؿه ٱذض٧ ػؽ  وا٣ذ عض 

ؿ ٰٚ ا٣ٕٲ٨. ٠ؾا ٰٚ ثعؿ ا٣ضٮا٬ؿ  «.كٱذعض 

طي أف  ا٣كضـم ٢ٞ٩ ٔجةرد٫ ٨ٔ اث٨ قٲ٪ة.  ٩يؿىصة

 ك٬ؾا ٱُؿح قؤا،نو ٦ةذا ٠ذت اث٨ قٲ٪ة؟ ٢٬ ٠ذت وٱؽ٦ٯ ؟ أـ ٠ذت وٱـ٨٦ ؟

ؿ  ٨٦ و٦كةا٢  ظ٪ٲ٨ ك٨٦  ٍٰ وٱذض٧ؽ، ٱذعض  أ٦ ة ا٣٭ؿكم ٚأػؾ اوُتظى

ٌٰ ث  ٨ ٔٲكٯ.ودؾ٠ؿة  ٤ٔ

*    *  * 

 الشَِّعرية

 

٫ اإلٗؿٱػٜ ظةٚػةت ٱىٲتي ٬ػؾا ا٧٣ػؿضي   ٨ ك٦ًػ -اوصٛػةف، كٝػؽ وػ٪ٛ 

ى  ٰٚ ز٦ؿًة وأ٦ؿاض ظةٚ ًح ا٣ض٨ًٛ  -٥٬ ا٣ٕؿبي ؽً ٍٕ ث
 61و

. 

                                                 

ٮف ا٣ٕؿب أ٦ؿاض ا٣ض٨ًٛ ٰٚ ٔؽدو ٨٦ ا٣ـ٦ؿ. ٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ٱض٤ٕ٭ػة  -  61و ٛة و٪ٙ  ا٧٣ؤ٣

كأػؿل دىٲت ثػة٨َ ا٣ضٛػ٨.  -٨ٛ6. ز٦ؿة دىٲت ّة٬ؿ ا٣ض -6ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ ٰٚو 

   كزة٣سح دىٲت ظةٚح ا٣ض٨ٛ.... - 6
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ة  ُُذد  بتػبْذر  -وٌَ التٍاٌب حادٌّ فِ إحدى ُغدد الجفو أو فِ قياة ٌذذه ال

 .-أطب اء الَْم 

(. والذَمم فذِ االذ    َوَرم ٌذا الهرض إىً  )وقال األطب اء الػرب غو ٌ

القرن التاسع الهْ دّي ٌَ )االلتٍاب الحادّ( باال    الَْم، وّكَن أحْاىذاً 

 بهػيُ )االلتٍاب( غهَناً.

( لٍذا الهذرض غذو ارغرّذو، وكذذل   أخذ الػرُب )الَالَف السرّري 

ِّ )قرّ ُ(ثذأخذوا غيٍم اسهً االالذ  ح
(39)

الذ    ، وفٍهذَا أن  ٌذذا اال

ػْر(.  ّػيِ )حب ة الش 

م  وكها أخذذ الػذرُب والذَف ٌذذا الهذرض واسذَهً غذو ارغرّذو فذ ىٍ 

ّحهذ  الهػيذُ ىفسذً  ارغرّقِ للهرض اسهاً غربًّْا استَحَا نو ٌذا االسم

ِّ لْكََن االذ  حاً  ِ  وألالذي ّحهلً االسم ارغرّق ن  االالذ    ارغرّقذ

)قرّثُ(
(40)

ػْر ف  ِػْرة(.ّػيِ حب ة الش   قد قال الػرب: )الش 

 ًُ ة الػربْ ة أكثر نو نػي ِػْرة( فِ اللُُّ و)للش 
(48)

، أحُد ٌذذه الهػذاىِ ٌذَ 

                                                 
 .«طرفٌالجفنفِ »(: 838ُّيظر: نقاالت حيْو: )ص =

رة(:  .«أطرافٌالجفن» وغيً ّيق  الرازي فِ )الُهشج 

ِّ بو الػب اس:   .«طرفٌالجفنفِ »وكذل  غل

عيرة... شبٍْاً »(: 833حيْو: الهقاالت: )ص  (39)  (.«قريثى، ولذل  ُّسه ُ )بالشَّ

 كتبٍا ناّرٌَف نرة)قرّثُ( ونرة )قرّثْا(. (40)

 .«krithê»(: 68ّيظر: ترجهة ناّرٌَف لهقاالت حيْو )ص

ػْرة، ولذل  ُّسه ُ قرّثُ.. نست »(: 833نقاالت حيْو: )ص  «.ْ ً، شبٍْاً بالش 

.. شذبٍْاً بذالَمم الهسذت ْ ، ولذذل  »(: 57، ص 847نسائ  حيْو فِ الػْو: )

 .«ّسهُ قرّثْا

 (.151-8/158كتاب الػْو للخلْ  بو أحهد: ) -ُّيظر:  (48)

ة البو فامس: ) -  (.3/893نقاّْس اللُُّ

 (.1/60القانَس الهحْط للفْروزآبادي: ) - 
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ح ا٣ٕؿثٲ ح ٥٣ د٨١ دؽؿ  ٤ٔػٯ اقػ٥  ٲؿة  ٰٚ ا٤٣٘  ًٕ ٕٲؿ ، ٨١٣  ٧٤٠ح وا٣ن  وظج ح ا٣ن 

، إ٣ٯ أٍف صةء ٔىؿ ا٣ذؿص٧ح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سػة٨٦ ا٧٣ػٲتدٌم ظٲػر أُٔػٯ  ٦ؿضو

ٲؿة  د،٣حن صؽٱؽةن ا٣ذؿاص٧ ًٕ ح ٧٤١٣ح وا٣ن 
 46و

ـو   ٚىةرت دٕ٪ٰ أٱٌػةن اقػ٧ةن ٣ػٮر

ٕٲؿ كٱذْة٬ؿ ٤ٔٯ َؿؼ ا٣ض٨ٛ، أٌم ٤ٔٯ ظةٚذ٫.  ٱنج٫ ٰٚ م٫٤١ ظج ح ا٣ن 

ٱٕٮد ا٢ٌٛ٣ إ٣ٯ اإلٗؿٱٜ ٰٚ اػذٲةر اق٥ ٬ؾا ا٧٣ؿض كقػجت ا،ػذٲػةر 

ٚػٮا . ك٣ؾ٣ٟ أوػؿ  ا٣ٕػؿب ظٲ٪٧ػة ٔااقذُةىح٬ٮ ا٧٣نةث٭ح ككص٫ ا٣نج٫ ٬ٮ  ؿ 

 ٬ؾا ا٧٣ؿض ٤ٔٯ اإلمةرة إ٣ٯ م٫٤١ ا٧٣كذُٲ٢.

ػؿٱةف  ػٰء ٩ٛكػ٫ -ٝجػ٢ اإلقػتـ  -كٱجؽك ٣٪ة أف  ا٣ك  ذ٣ػٟ أف   ،ٝػؽ ٤ٕٚػٮا ا٣ن 

ًٕٲؿة ، ٚٞػؽ  ػ ا٣ذؿص٧ح ا٣ٕؿثٲ ح ١٤٣ي٪ ةش ا٧٣٪كٮب إ٣ٯ وا٣ؼٮز  دػؾ٠ؿي اوػُتحى وا٣ن 

ظِٛ ا٣ؿازم ٰٚ وا٣عةكم  اٝذجةقةن وا٣ؼٮز 
 46و

ًٕٲؿة .كٚٲ٫ كردت ٤٠   ٧ح وا٣ن 

ٲؿة  ٰٚ ا٣ذؿص٧ةت ا٣ٞؽٱ٧ح ٨ٔ اإلٗؿٱٞٲ ػح ٧٠ػة كرد  ًٕ كرد اوُتح وا٣ن 

ةت ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓو  ٰٚ ٦ؤ٣ٛ 

                                                 

ٚة٧٤١٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕؿكٚح ٰٚ ا٤٣٘ح ٦٪ؾ أٝؽـ ٔىٮر٬ة وةر ٣٭ػة د،٣ػح صؽٱػؽة ٚػٰ ظٞػ٢   46و

صو ا،٩ذٞةؿ ا٧٣ضةزم ٧٤١٤٣ح، كقجج٫و ا٧٣نةث٭ح ثٲ٨ ا٣ُت ك٬ؾا ٦ة ٱك٧ٲ٫ أ٢٬ ا،ػذىة

 م٢١ ا٣ٮرـ كم٢١ ظجح ا٣نٕٲؿ.

  .664-666ٱ٪ْؿو ا٣ؿ٦ٌةفو وص

  .466-6/616ا٣ؽثٲةفو و

  .6/661ا٣عةكمو و  46و

ك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أف ا٣ؿازم ٱؾ٠ؿ ٧٤٠ح وا٣ؼٮز  أك وٝة٣خ ا٣ؼٮز  ظٲ٪٧ة ٱٞذجف ٔػ٨ 

كٝػؽ ديػؿًص٥ ٬ػؾا  ،ةثٮر ٦٪ػؾ ز٦ػ٨ َٮٱػ٠٢٪ةش د٤ٕٲ٧ٰ قؿٱة٩ٰ ٠ةف ٦كذ٧ٕتن ٰٚ ص٪ؽٱك

 ا١٣ذةب ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ أك ا٣ذةقٓ. 

كدج٤ٖ اٝذجةقةت ا٣ؿازم ٰٚ وا٣عةكم  ٨ٔ وا٣ؼٮز  ٩عٮ ٦بح اٝذجةس، زتزح ٦٪٭ة ٰٚ 

 ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ا٧٣ذ٤ٕٜ ثأ٦ؿاض ا٣ٕٲ٨.

٪ ةش ٝٲ٧حن ٦ٕض٧ٲ ح. ؽي أف ٣٭ؾا ا١٣ي ٞى ذى ٍٕ  كٱي

  .661-616فو وص ٱ٪ْؿ أك٧٣ة
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Rufusا٣ٕؿثٲ ح ١٣ذػت اإلٗؿٱػٜ دؿص٧ػةتي وركٚػف   اىذؿصٍةت٨٧ٚ 
 44و

 

Galenosكوصة٣ٲ٪ٮس  
 46و

 Oribasiusرٱجةقٲٮس أكو 
 41و

. 

ٲ٨ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ، ١٣ػ٨  أٝػؽـ ذ٠ػؿو ٦ة ٠ذج٫ اث٨ ٦ةقٮٱ٫ كظ٪ اىٍؤى فةتك٨٦ 

 ٌٰ ًٕٲؿة  صةء ٰٚ ٠ي٪ ةش ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١ و٦كٲط  ا٣ؽة٦نػٞ ،وُتح وا٣ن 
 41و

ا٣ػؾم  

٪ٮات اوػٲؿة ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ا٧٣ٲتدمٌ  ٩ؿٌصط أ٩ ٫ ّ٭ؿى ٰٚ ا٣ك 
 41و

. 

                                                 

كرد ا،وُتح ٰٚ دؿص٧ح ٠ذةب ركٚف وإ٣ٯ ا٣ٕٮاـ . ك٦ذؿص٥ ا١٣ذةب إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٗٲػؿ   44و

  .٦6/669ٕؿكؼ. ا،ٝذجةس ٨ٔ وا٣عةكمو 

 ثٲ٨ ا٣ٞؿ٩ٲ٨ اوٌكؿ كا٣سة٩ٰ ا٧٣ٲتدم. Rufus ٔةش ركٚٮس

  .6/14ظٮؿ ا١٣ذةبو ٱ٪ْؿو قـ٠ٲ٨و و

م ٬ٮ صـءه ٨٦ ٠ذةب صػة٣ٲ٪ٮس وٚػٰ اودكٱػح . دػؿص٥ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ٠ذةب وا٧٣ٲة٦ؿ  ا٣ؾ  46و

جػٲلي إ٣ػٯ  ظ٪ٲ٨ ٠ذةب صة٣ٲ٪ٮس ٨٦ اإلٗؿٱٞٲح إ٣ٯ ا٣كؿٱة٩ٲح ٣ٲٮظ٪ة ثػ٨ ٦ةقػٮٱ٫. كدؿص٧ػ٫ ظي

ؿٱة٩ٲح ٧٣ع٧ؽ ث٨ ٦ٮقٯ. ا،ٝذجةس ٰٚ ا٣عةكمو و   .6/691ا٣ٕؿثٲح ٨٦ دؿص٧ح ظ٪ٲ٨ ا٣ك 

ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞؿف أظؽ أ٥ٌ٬ ٧٤ٔةء ا٣٪ىٙ Galen. Galenus. Galenosصة٣ٲ٪ٮس 

 ا٣سة٩ٰ ا٧٣ٲتدم، كأظؽ أم٭ؿ اوَجةء ٰٚ ا٣ذةرٱغ.

 . كقـ٠ٲ٨ ٱ٪٢ٞ ٨ٔ 14ر٥ٝ  661-6/661ظٮؿ ٠ذةب صة٣ٲ٪ٮس ٱ٪ْؿ قـ٠ٲ٨و و

ديػؿًص٥ى ٦ػ٨ ٠ذػت صػة٣ٲ٪ٮس..  ا٣ذػٰ  رقة٣ح ظ٪ٲ٨ إ٣ٯ ٤ٰٔ ث٨ ٱعٲٯ ا٧٣٪ض٥ ظٮؿو و٦ػة

  .19ور٥ٝ  ٩Bergsträsserنؿ٬ة ثٲؿٗنذؿقؿ 

٪ ةش . ٱؿٌصط أف ظ٪ػٲ٨ ثػ٨ إقػعةؽ ٬ػٮ ا٣ػؾم ٩ٞػ٢ ٬ػؾا أدؿص٧ح ٠ذةب   41و رٱجةقٲٮس وا١٣ي

 ا١٣ذةب إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح.

يرٱجةقٲٮس  أظؽ أ٥ٌ٬ ٧٤ٔةء ا٣٪ىٙ ا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ ا٣ٞػؿف  Oribasius .Oreibasiosأ

  ا٣ؿاثٓ ا٧٣ٲتدم.

  .6/666ا،وُتح ٰٚ ا٣عةكمو و

  .666-6/666ظٮؿ ٬ؾا ا١٣ذةب ٱ٪ْؿو قـ٠ٲ٨و و

  .6/666 ، ٔٲٮف او٩جةءو ،ث٨ أثٰ أوٲجٕحو و666و ،ث٨ ا٣٪ؽٱ٥و وصٱ٪ْؿو ا٣ٛ٭ؿقخ  41و

، ٩ٕؿؼ ق٪ح كٚةة ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١ ثة٣ٌجٍ ١٣٪٪ة ٩ٞؽر أ٫٩ دٮٰٚ ٰٚ ػتٚح ا٣ؿمٲؽ أك ثٕػؽ   41و

 ، ٨٧ٚ ا٧٣ٕؿكؼ أ٫٩ ٝػٌؽـ أظػؽ 696٬- 611ـ    119 - 111ذ٣ٟ وظ٥١ ا٣ؿمٲؽ ثٲ٨ 

يؽ  أ٫٩ ٠ةف أٱةـ ا٣ؿ    ٩ٞٮؿ ذ٣ٟ وف صؽق .مٲؽ ٝؽ دٞؽـ ٰٚ ا٧ٕ٣ؿ ٠سٲؿان ٠ذج٫ ٤٣ؿمٲؽ، ك، ث
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ٜى ثػة٣ٕٲ٨ ٦ػ٨ ٠ذػةًب اثػ٨ قػٲ٪ة  ظٲ٪٧ة دؿص٥ى و٬ٲؿمػجؿغ  ا٣ٞكػ٥ى ا٧٣ذ٤ٕةػ

  إ٣ػٯ 691  ك٠ذةبى ٤ٰٔ ث٨ ٔٲكػٯ ودػؾ٠ؿة ا١٣عػة٣ٲ٨  و6916وا٣ٞة٩ٮف  و

 آإدٲػػٮساو٧٣ة٩ٲػح ٝػػةرف ٦ػة ٠ذجػػ٫ ٬ػؾاف اوقػػذةذاف ا٣ٕؿثٲػةف ث٧ػػة ٠ذجػ٫ و
 49و

 

كوثٮ٣ه 
 61و

٨٦ ظٲر ا٣ٮوٙ ا٣كؿٱؿم ٣٭ؾا ا٧٣ؿض ٚذجٲ٨ ٣ػ٫ أف ا٣ٕػؿب  

أػؾكا ٬ؾا ا٣ٮوٙ ٨ٔ اإلٗؿٱػٜ ك٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿكؼ أف اوقػذةذٱ٨ اإلٗػؿٱٞٲ٨ 

٠ذةب ودٱ٧ٮقسٲ٪ف  ٩ٞت ثؽكر٧٬ة ٨ٔ
 66و

 ا٣ٌةآ. 

ٌٰ ٚإ٩ ٪ػة ، ٩ٕػؿؼ  ٰة ا٣ٕؿثػ جةػ
ُة كٰٚ ظؽكد ٦ػة كوػ٢ إ٣ٲ٪ػة ٦ػ٨ ا٣ذػؿاث ا٣

ةن  ٛة ٦ؤ٣
 66و

 ذ٠ؿ ٬ؾا ا،وُتح. غ٘كٕ ثَ ظهًٝج٢  

                                                 
وثٲ٫ وأثٮ ا٣ع٥١ ا٣ؽ٦نٰٞ  ٠ةف َجٲت ٦ٕةكٱح ثػ٨ أثػٰ قػٛٲةف ٝجػ٢ أ٠سػؿ ٦ػ٨ ٦بػح ٔػةـ   

  .11٬- 46ـ    111 - 116وظ٥١ ٦ٕةكٱح ثٲ٨ 

٦ػ٨ أ٬ػ٢ ا٣ٞػؿف ا٣كػةدس ا٧٣ػٲتدم. ٱ٪ْػؿو  Amida Aëtios ofاٳ٦ػؽم  آإدٲٮس  49و

 . 6/614قـ٠ٲ٨و و

ؿص٥ ٬ؾا ا١٣ذةب ثة٠ؿان إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح. دؿص٧ػ٫ اثػ٨ ا٣ؼ٧ػةر ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ٕةمػؿ ٥٣ ٱذ

 ٱأػؾ ٨ٔ دٱ٧ٮقسٲ٪ف ا٣ٮوٙ ا٣كؿٱؿم و٦ؿاض ا٣ٕٲ٨. آإدٲٮسك

 . 6، ٬ػة٦ل 619اثػ٨ قػٲ٪ة  وص-ٱ٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو و٬ٮا٦ل دؿص٧ػح وا٣ٞػة٩ٮف  

 . 6 - 6، ٬ة٦ل ٤ٔ11ٰ ث٨ ٔٲكٯ  وص-ٱ٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو و٬ٮا٦ل دؿص٧ح وا٣ذؾ٠ؿة  

  .٨٦6/611 أ٢٬ ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ا٧٣ٲتدمو ٱ٪ْؿو قـ٠ٲ٨و و Paul  .Paulosثٮ٣ه   61و

٨١٣ ٠سٲؿان ٨٦ ٦ةدة ٠ذةب ثٮ٣ه ٠ة٩ػخ  ،كٝؽ دؿص٥ ظ٪ٲ٨ ٠٪ةش ثٮ٣ه إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح

ثٲ٨ أٱؽم اوَجةء ا٣كؿٱةف كا٣ٕؿب ثذؿص٧ةت ٝؽٱ٧ح ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سػة٨٦ ا٧٣ػٲتدم كوػ٢ 

  .441٬ـ    6149 - 6141ثٌٕ٭ة إ٣ٯ ٔىؿ ا٣جٲؿك٩ٰ وت 

  .6، ٬ة٦ل 619اث٨ قٲ٪ة  وص-ٱ٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو و٬ٮا٦ل دؿص٧ح وا٣ٞة٩ٮف  

  .6 - 6، ٬ة٦ل ٤ٔ11ٰ ث٨ ٔٲكٯ  وص-ٱ٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو و٬ٮا٦ل دؿص٧ح وا٣ذؾ٠ؿة  

ٔةش ٰٚ ا٣ٞػؿف اوكؿ ا٧٣ػٲتدم. كٱٕػؽ  ٠ذةثػ٫ ٝة٩ٮ٩ػةن وَج ػةء  Demosthenesدٱ٧ٮقسٲ٪ًف   66و

٬ؾا ا١٣ذةب ًةع ٝج٢ أف ٱى٢ إ٣ٯ ا٣ٕؿب ك٥٣ ٱجػٜ ٦٪ػ٫ إ، ا٧٣ٞذجكػةت  ا٣ٕٲ٨ اإلٗؿٱٜ، ٨١٣  

اٳ٦ؽم كثٮ٣ه اوصٲ٪ٰ. ك٬ؾق ا٧٣ٞذجكةت ق٧عخ ٣٭ٲؿمػجؿغ ث٧ٞةر٩ػح  آإدٲٮسا٣ذٰ ظْٛ٭ة 

 ا٣ٮوٙ ا٣كؿٱؿم ٣أل٦ؿاض ٔ٪ؽ اوقةدؾة اإلٗؿٱٜ ث٧ة ٠ذج٫ اث٨ قٲ٪ة ك٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ.

    إ، –ثةقذس٪ةء ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١  -ؿف ا٣سة٨٦ و٫٩ ٥٣ ٱى٢ إ٣ٯ ٔىؿ٩ة ٨٦ ٦ؤ٣ٛةت ا٣ٞ  66و
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 تعريف المرض: -
ِفيعقدِةااٌاققَّااٍقشَّسااف قشَّجأ اا ققتعريفف    أمااأقأماا   الصااح )قلشَِّعااة(

دَقكجأبىقلشَُّكوِأشقشَّكبِافعقكماأقعّفداىقشَّمِ اّي،قدس قعّفدىقٌُحوأقبنقمأ ٌُىق

حوِنقبنقق حأققدَقكجأبِىقلشَّمسأالت..عولشَّمساأل قداَقشَّةاِنع،قوهحانقالق

مِةقزمنقظًٌرقيذهقشَّكجب هةففقعلٍقوجىقشَّ ِّ
ع53ل

قشَّد خة.قق

ِفيقُحا  قداَق:ق»ابن ماسويهُسٌلق ِفيُقور ٌقمساجحٌِ قيابِىٌقبأَِّعاة( شَِّعاة(

ق«.طففقشَّجفن،قمنقمب قشَِّ  (ق

أا ةأَّةقشَّسِقاَقشَّمسادقنفحنيٌلقاُسو
ع54ل

فيقدإهًِأقور ٌقاِاة(قاشَّعِقاَّوأم َّ:ق»

ِفي،قوَّذَّكقق-أكدفقذَّكقق-ُح  ق دَقطففقشَّجفن،قمسجحِ ًقيبًِأًقبأَِّعة(

ق«.ُُسِمٍقلمفُدٍع

:قشَّمسأل قدَقشَّةِنحنين
ع55ل

ِفيقشَّحأاخاةقداَق:ق» مسأَّة:قماأقع ماةقشَِّعاة(

قطففقشَّجفن؟

ِفي،قثحا  قدِماأقباِنقشَّعاةفقجٌشب:قأ قُكٌ قيكلًأقكعك  أوقق،شَِّعاة(

ٍقذَّاكقشَّمٌ ا ق كاٌ قثٌَّا يأقمانقدسالةق اٌاشوُةقثو ابققَّا هأحِةًقعوى،قوقهماأُق

سمٍقمفُدِأ ق«.دجحجسنقدِىقوثجحِجف،قوُكٌ قيبًِأًقبأٌَّر قشَّمسجحِ ،قوَّذَّكُق

ق قمأقذكفهقشبنقمأ ٌُىقومأقذكفهقحوِنقُجحأبسأ قثمأمأًقمنقحُِحقشٌَّصُفق

: قشَِّسفُفيُّ

قور ٌ.ق-

                                                 
قأمأقأصٌلقيذهقشَّمسجبسأتقدس ق أعت.ق،بةضقشَّمسجبسأتقشَّسلِلةقشَّجَقحفظًأقلشَّحأويعق=

ق.عي434=قق857 قلثٌدَقشبنقمأ ٌُىقعأقع53ل

قع.ي456 ق=قق878ثٌدَقحوِنقعأ قلتق

قع.133شَّمسأالت:قلصقع54ل

قع.57،قصق147شَّمسأل قدَقشَّةِن:قلشَّمسأَّة:ققع55ل
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- .  ٦كذُٲ٢ه

ٲؿة. - ًٕ  مجٲ٫ه ثة٣ن 

ؿىًؼ ا٣ض٨ٛ. - َى  ٰٚ 

ٲ٨ ا٣ٕؿب ٚٲ٧ة ثٕؽ. ٛة  ك٦ة ٝة٫٣ ٬ؾاف اوقذةذاف ٫٤ٞ٩ ٠ي٢  ا٧٣ؤ٣

٨١٣  ا،ػذتؼ ثٲ٨ اث٨ ٦ةقٮٱ٫ كظ٪ٲ٨ ٱذجٌؽل ٰٚ أف  اثػ٨ ٦ةقػٮٱ٫ ٱٞػٮؿ 

ٍى ا٧٣يكجةت ٣٭ؾا ا٧٣ؿض ٬ٮ ا٣ؽ ـ و٨٦ ٝج٢ ا٣ػؽ ـ ، إ ٮؿ ٱٞػ٤ٔػٯ ظػٲ٨ ف  ا٣ًؼ٤

ٮداء و٤ٌٚح قٮداكٱح .إظ٪ٲ٨  ة ا٣ك   ف  ٬ؾا ا٣ؼ٤ٍ ٬ٮ ا٧ً٣ؿ 

ةة  ػػ٧  ثٕػػؽ ظ٪ػػٲ٨ ٱ٪ٞػػ٢ ا٣ػػؿازم ٔػػ٨ ٠ذػػةثٰ ظ٪ػػٲ٨ ٚػػٰ رقػػة٣ذ٫ ا٧٣يكى

ؿة..  وا٧٣ينض 
 61و

ػٕٲؿة»ٱ٪٢ٞو  اىٍلةات. ٨ٔ  ، «أَػؿاؼ ا٣ضٛػ٨، مػجٲ٭ةن ثة٣ن 

ؿ، أك ٩ةظٲحن ٔ٪٫، و »اىٍكةاوك٨ٔ  ٍٕ  .«٤ٌٚح قٮداكٱح»ٱعؽث ٚٲ٧ة ثٲ٨ ا٣ن 

ٌٰ ث٨ ا٣ٕج ةس أ٦ ة ٤ٔ
 61و

كأ٦ ػة »ٚٲ٪٢ٞ ٩ٞتن مج٫ ظؿٚػٰ ٔػ٨ ٦ٞة٣ػح ظ٪ػٲ٨و  

ٕٲؿة ٲؿةو ٚإ٩ ٭ة كرـه ٱعؽث ٰٚ َؿؼ ا٣ض٨ٛ ٦كذُٲ٢ه ٤ٔٯ م٢١ ا٣ن  ًٕ  «.  ا٣ن 

كٮف كا٣ذٰ ٌٔؿٚٮا ٚٲ٭ػة أ٥٬  ٬ؾق ٬ٰ  او٧ٔةؿ ا٣ذٰ ٠ذج٭ة اوقةدؾة ا٧٣ؤقة

جٲةف  ُة ٩ٞىؽ ث٭٧ػة وا٣ذ٪ػٮٱؿ  ؛ا٧٣ج١ؿاف٬ؾا ا٧٣ؿض ٝج٢ أٍف ٱْ٭ؿ ا٧٣ٕض٧ةف ا٣

جةٲ ح  وثٰ ٦٪ىٮر ا٣عك٨ ث٨ ٩ٮح ا٧ٞ٣ؿم ُة ٰٚ ا،وُتظةت ا٣
 61و

، كا٣ٞكػ٥ 

ا٧٣ذ٤ٕٜ ثة٣ُت ٰٚ و٦ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـ  ٤٣ؼٮارز٦ٰ
 69و

. 

                                                 

 ا٧٣ؼُٮط.  61و

  .6/646ا١٤٧٣ٰو و  61و

  .611٬ـ    991وت ثٕؽ ا٧ٞ٣ؿمو   61و

وا٣ذ٪ٮٱؿ و ٬ٮ ٦ٕضػ٥ه ٦ؼػذهه ثةوػُتظةت ا٣ُػت ٦٪ٞػٮؿه ٔػ٨ ٠٪ػةش ا٧٣ؤ٣ػٙ 

 ا٧٣ك٧ٯ وٗ٪ٯ ك٦٪ٯ .

ا٣ؼٮارز٦ٰ، أثٮ ٔجؽ اهلل، ٦ع٧ ؽ ث٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٱٮقػٙ. ودػٮٰٚ ٚػٰ أكاػػؿ ا٣ٞػؿف ا٣ٕةمػؿ   69و

٭ٲؿ و٦ع٧ ؽ ث٨ ٦ٮقٯ .ا٣ؿاثٓ ا٣٭ضؿم  -ا٧٣ٲتدم  ٱةًٰ ا٣ن     . ك٬ٮ ٗٲؿ ا٣ؼٮارز٦ٰ ا٣ؿة
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ىالذَِّطورةىفيىالمطجماتىالطِّبيوَّظ:ى-

ٲؿة  دٕؿٱٛةن ٦ؼذىؿانو  اىؼٔار ٌٖٱٌٕؿؼي  -6 ًٕ ٲؿة ٚػٰ ا٣ضٛػ٨ »وا٣ن  ًٕ ا٣ن 

«كرـه ٦كذُٲ٢ه 
 11و

  . 

ٍَػػؿيك٠ػػؾ٣ٟ  -6 ٲؿةو كرـه ٦كػػذُٲ٢ه ٚػػٰ ا٣ضٛػػ٨ ٱنػػج٫ و »اىَل ًٕ ػػ ا٣ن 

ٲؿة ًٕ «ا٣ن 
 16و

٪ٯ ك٦ي٪ػٯ و  ًٗ ٲؿةي كرـه ». ك٬ٮ ٬٪ة ٱؼذىؿ ٦ة صةء ٰٚ ٠ذةث٫ و ًٕ ػ ا٣ن 

ـ ٕٲؿة ٱ١ٮف ٨٦ ٠ٲٛٲح ا٣ؽ  «٦كذُٲ٢ه ٰٚ ا٣ض٨ٛ ٱنج٫ ا٣ن 
 16و

. 

م ٱٕـك قجت ا٧٣ػؿض إ٣ػٯ كٱذٌط ٣٪ة ٬٪ة دأزٌؿ ا٧ٞ٣ؿم ثةث٨ ٦ةقٮٱ٫ ا٣ؾ

ٮداء ٧٠ة صةء ٔ٪ؽ ظ٪ٲ٨.  ا٣ؽ ـ، ك٣ٲف إ٣ٯ ا٣ك 

ُةتة  ٦ؼذىؿ أٱٌةنو  اثَ ِْؽوكدٕؿٱٙ  -6 ٲؿةو كرـه »ٰٚ و٦ٛذةح ا٣ ًٕ ا٣ن 

«٦كذُٲ٢ه ٱؼؿج ٤ٔٯ ا٣ض٨ٛ
 16و

. 

ضـيك٠ؾ٣ٟ  -4 ٲؿة كرـ ٦كذُٲ٢ ٱْ٭ؿ ٤ٔٯ ظػؿؼ ا٣ضٛػ٨ و »اىكِّ ًٕ ا٣ن 

«ٱنج٫ ا٣نٕٲؿة ٰٚ ا٣ن٢١
 14و

. 

ٰٚ وثعؿ ا٣ضٮا٬ؿ  اىٓؿويك -6
 16و

كرـه ٦كذُٲ٢ه ٱْ٭ػؿ ٤ٔػٯ »ٱ١ذتو  

ٲؿة ٰٚ م٫٤١ ًٕ  .«َؿؼ ا٣ض٨ٛ ٱنج٫ ا٣ن 

                                                 

 و٦ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـ و٬ٮ ٦ٕض٥ه ٱن٢٧ اوُتظةت ا٤ٕ٣ٮـ ٠ةٚح، كا٣ُت ٨٦ ثٲ٪٭ة.  

  .«666ص »،  ٦614ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـو ودعٞٲٜو اوثٲةرم، ص   11و

ح ا٣ٕؿثٲ ح ثؽ٦نػٜ ؤػةـ   16و  - 11ـ و وـ/ 6916ا٣ذ٪ٮٱؿو ٩نأت ا٣ع٧ةر٩ح، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ 

  .66 ، ودعٞٲٜو دٰٞ ا٣ؽٱ٨وص 66ودعٞٲٜو ا١٣ؿ٦ٰو ص  . 6/611

٪ٯ ك٦ي٪ٯ ، ا٧٣ؼُٮط.  16و ًٗ 

ُةٌتو ثذعٞٲٜ قعجةف ػ٤ٲٛةتو وص   16و   .٦119ٛذةح ا٣

ُةٌتو ودعٞٲػٜ ذا٠ػؿمو ص   14و ك،  66، ا٧٣ؼُػٮط، ٩كػؼح دػٮ٩فو ك 666ظٞةاٜ أقؿار ا٣

 ك، ظ . ٩61كؼح ثؿ٣ٲ٨و ك

  .611ا٧٣ؼُٮطو وص ثعؿ ا٣ضٮا٬ؿ/  16و
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ةؼ اوُتظةت ا٣ٛ٪ٮف  اىذٓةُٔيك٬ؾا ٦ة ٫٤ٞ٩  -1 ٰٚ و٠ن 
 11و

. 

اىُلٔؤُٖك -1
 11و

جةٲ ػح ٱ٪ٞػ٢ ظؿٚٲًّػة ٔػ٨   ُة وةظتي أ٠جؿ ا٧٣ٕض٧ػةت ا٣

ضـم.  ا٣كة

ٮف ا٣كجٕح ا٣ؾٱ٨ ٔ ؿ ؼ ٠ي٢  كاظػؽو ٦ػ٪٭٥ ٬ػؾا ا٧٣ػؿض ٚػٰ ٬ؤ،ء ا٧٣ؤ٣ٛة

 ٨٦ ا٧٣ةد ة ا٣ذٰ ٠ذج٭ة اث٨ ٦ةقٮٱ٫ كظ٪ٲ٨.ثةػذىةرو ٦ٕض٫٧ أػؾكا 

 *  *   * 

 ٌٰ ػتة ا٣ٕٲػٮف ا٣ٕؿثػ ًَ ٲؿة ٰٚ ٩٭ةٱح ٔىػؿ دأقػٲف  ًٕ كٝؽ صةء دٕؿٱٙ ا٣ن 

 ٤ٔٯ ا٣ن٢١ ا٣ذة٣ٰو

اث٨ قٲ٪ة
 11و

ٲؿةو كرـه ٦كذُٲ٢ه ٱْ٭ؿ ٤ٔػٯ ظػؿؼ ا٣ضٛػ٨ ، ٱنػج٫ و » ًٕ ا٣ن 

ٕٲؿ ٰٚ م٫٤١ ك٦ةد د٫ ٰٚ او٠سؿ دـ ٗة٣تا  «.  ٣ن 

٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ
 19و

ًٕٲؿة ٚ٪ٮعه كاظؽه. كٔت٦ذ٭ػة أ٩ ٭ػة كرـه ٦كػذُٲ٢ه و » أ٦ ة ا٣ن 

ٕؿ ٨٦ ا٣ض٨ٛ أك ٩ةظٲح ٔ٪٫ ٤ٝٲتن. ٕٲؿة ٱعؽث ٰٚ ٦٪جخ ا٣ن   مجٲ٫ه ثة٣ن 

ٯ ذ٣ػٟ كأ٦ ة قجج٫و ٚأ٩ ٫ ٱذٮ٣ٌؽ ٨٦ ٤ٌٚحو ردٱبحو ٤ٗٲْحو قٮداكٱحو د٪ىػت إ٣ػ

 «.ا٧٣ٮًٓ ٚذعذ٨ٞ ٚٲ٫ كدذعضؿ

 ىيجعر ويح

*   *   * 

                                                 

  .6/416ا١٣ٌنةؼو و  11و

  .6/611ٝة٦ٮس اوَج ةء/ا٧٣ؼُٮطو و  11و

  .6/661ا٣ٞة٩ٮفو و  11و

  .91ا٣ذؾ٠ًؿةو وص   19و




