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: المُلخَّص
تٛقد استٚ ،)١ٜ املاد٠املعاؾسٚ ،١ْٝاإلْطا

اٜد ايككاٜٖدف ٖرا ايبشح إىل ذبد

َٔ  عدد٢ًا عٜ ايككاٙ َٔ ٖر٠اسدٚ ٌن

 ايطب١ًٝ ن١ اييت حيتاز طًب١ٝايطب

مت ايتشكل َٔ ؾدقٗاٚ ،١ٝا ايفسعٜايككا

 أسهاَٗا١ إىل َعسف٤ ؾٓعا١جباَع

ح بًغ َعاٌَ ايجبات حبطابٝ س،ثباتٗاٚ

١ُٝٓ ذيو يت٤ٛ بسْاَر يف ق٤بٓاٚ ،١ٝايػسع

٢ًكٗا عٝبعد تطبٚ ،)%88(  ايجبات٠إعاد

َٔ  ايبشح١ْٓٝت عٛتهٚ ، بٗاٞعٛاي

١اضطٛاْات بٝ ايب١َعازبٚ ، ايبشح١ٓٝع

اتٜٕٛ يف َطتٛدزضٜ ١طايبٚ ) طايبا180(

االعبسافاتٚ ،ضطاتٛاملت- )spss( بسْاَر

ْٞ ايجاٞ يًفؿٌ ايدزاض١ ايطب ايطت١ًٝن

.١ٜٛ٦ايٓطب املٚ ،١ٜازٝاملع

.ّ2015/2014 َٞٔ ايعاّ ازباَع
 تكُٓت١ُ٥ِ قاُٝقد قاّ ايباسح بتؿٚ
٠املعاؾسٚ ،١ (ايكدمي١ٝا طبٜثالخ قكا

The current research aims at
identifying the medical issues
needed by the students of the
Faculty of Medicine, University
of Sana'a to know its legal
provisions, and then build a
program in the light of this
knowledge. The research sample
consisted of (180) students,
studying at the six levels of the
Faculty of Medicine, in the
second semester of the academic
year 2014/2015.

م2016 ) ينبير12( ) المجلذ9( العذد

The researcher has designed a
list that included three medical
issues
(old,
contemporary
humanitarian, and contemporary
physical),
each
of
which
contained a number of sub-issues,
verifying its validity and
reliability.
The
reliability
coefficient reached (88%). After
the application of the list on the
research sample, and processing
data by the program (spss) – the
means, the standard deviations,
and percentages .
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المقذمة :
دا٤ت غسٜع ١اإلضالّ يتفي ٞحباديات اإلْطياْ ١ٝيف اتياالت املةتًفيٚ ١يف نيٌ شَيإ
َٚهييإ; ٚيييرا اربييرٖا ضييًم ٖيير ٙا َييْ ١يفاضيي ،ا ٜطيي  ٕٚيف قييٚ ،٘٥ٛظًييت سٝيياتِٗ
ضبهَٛيييي ١بٗيييير ٙايػييييسٜع ،١ال ٜعييييدي ٕٛعٓٗييييا إىل و ٖييييا ،فبٗييييا اطُ ْييييت قًييييٛبِٗ،
ٚاضييتهاْت ْفٛضييِٗٚ ،مسييت أزٚاسٗييِٚ ،تطييٛزت سٝيياتِٗٚ ،زقييت َعيياَالتِٗ ،ستيي٢
أؾييبشت أَيي ١اإلضييالّ أَيي ١اسبكييازٚ ٠االشدٖيياز ٚايتطييٛز ،إىل إٔ دييا ٤عؿييس بعييد فٝيي٘
املطًُ ٕٛعٔ ذبه ِٝدٜيِٓٗٚ ،اْبٗيسٚا بجكافي ١أضاضيٗا سكيازتِٗ ،فاضيتبديٛا أسهياّ
غسٜعتِٗ بكيٛاْ ٚقيع ،١ٝفعيادت سٝياتِٗ إىل اييٛزاٚ ،٤ظٗيست يف أٚضياطِٗ ضيًٛنات
ٚتؿييسفات ناْييت غييسٜع ١اإلضييالّ قييد أشايتٗيياٚ ،اضييتبديتٗا ذييا حيفييغ نساَييٖ ١ييرا
اإلْطإ.
ٚمما قاّ ب٘ ضًم ٖر ٙا َ ١إٔ دزضٛا ٖر ٙايػسٜعٚ ١فُٖٗٛا; ْتر عٔ ذييو أسهياّ
َجًت دضتٛزا تط عً ٘ٝسٝاتِٗ ذذاالتٗا املةتًفَٗٓٚ ،١ا اتاٍ ايطيبٜ ،كٓٝا َيِٓٗ إٔ
اسبٝا ٠ايبػس ١ٜنٌ َتهاٌَ ٜٓبغ ٞإٔ ٜطاع اهلل فٗٝا بهٌ َا أَس ْٗٚيٚ ٢يف أ ٟصبياٍ
َٔ صباالت اسبٝا ،٠فاسبهِ ايػسع" :ٞخطاب اهلل املتعًل ب فعاٍ املهًفي ( "...ايكيس٠
داويي ،ٞادُييدٚ ،)90 ،2006 ،ٟطاملييا إٔ اسبهييِ ايػييسع ٞخطيياب اهلل ٜٓبغيي ٞعًيي٢
ازبُٝع ذا ف ٘ٝايطبٝب َعسفت٘ ،فُعسف ١ا سهاّ ايػسع ١ٝذات ايعالق ١باتاٍ ايطيب
َٔ قبيٌ ايطبٝيب تعيد اضيتذاب ١شبطياب اهللٚ ،مليا ٚزد يف اسبيدٜح ايير ٟزٚاَ ٙعاٜٚي ١بئ
أبي ٞضيفٝإ قياٍ :ضيُُعرت زضي ٍٛايًيُ٘ –ؾييً ٢اهلل عًٝي٘ ٚضيًِ ٜ -كُيَ" :ٍٛئر ٜيسدُ ايًي٘ بُيُ٘
خٝريساا ٜفكهٗريي٘ يف اييد"( ."ٜٔزٚاَ ٙطييًِ ،ب ت ،نتياب ايصنييا ،٠بياب ايٓٗيي ٞعئ املطي ي،١
ز،2ف ،718زقِ اسبدٜح  ٕ ٚ ،)1037ايهج َئ املسقي ٢لًٗي ٕٛأسهياّ ايػيسع;
مما لعًِٗ حباد ١إىل طبٝب ٜبؿيسِٖ بيريوٚ ،ستي ٢ال ٜكيع ايطبٝيب ْفطي٘ يف ضبعيٛز
غسعٜٛ ٞزث٘ اسبطسٚ ٠ايٓداَ ١بطبب دًٗ٘ بٗر ٙا سهاّ.
ٚيرا سسف نج َٔ ا طبا ٤عًيَ ٢عسفي ١عًي ّٛايفكي٘ٚ ،نيريو سيسف نيج َئ
ايفكٗا ٤عًَ ٢عسف ١عً ّٛايطيبٖٓٚ ،ياى َئ ايع اهلل يي٘ ايعًُي ايطيب ٚايفكي٘ َٚ ،ئ
ٖييءال ٤ابيئ ايٓفييٝظ (أبيي ٛاسبطيئ عًيي ٞابيئ اسبييصّ ايكسغييَ )ٞهتػييم ايييدٚز ٠ايدَٜٛيي١
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ايؿييغسٚ ،٣نييإ ٜعييد َيئ فكٗييا ٤ايػيييافعَٚ ،١ٝييِٓٗ أبيي ٛايٛيٝييد ابيئ زغييد ايكيييسطيب
ا ْديط ،ٞؾاسب نتاب ايهًٝيات يف ايطيبٚ ،ؾياسب نتياب بداٜي ١اتتٗيد ْٗٚاٜي١
املكتؿد يف ايفك٘( .ايطباعٚ ،ٞايباز.)160 ،1993 ،
ٚاملت ٌَ يف ٖرا ايعؿس لد ايهج َٔ ايككاٜا ايطب ،١ٝاييت ذبتاز إىل زأ ٟايػسع
اإلضييالَ ٞفٗٝييا; يهيئ ايباسييح عٓييد اطالعيي٘ عًييَ ٢ييا ٜييدزع يف نًٝيي ١ايطييب داَعيي١
ؾٓعاٚ ٤دد إُٖاال هلر ٙايككاٜا ٚأسهاَٗا ايػسع ،١ٝفُكسز ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝحيتٟٛ
عً ٢قك ١ٝطبٚ ١ٝاسد ٖٞٚ ٠قك ١ٝذبدٜد ايٓطٌ ٚتٓعُٝي٘ٚ،يعٌ ٖيرا ٜسديع إىل ايسوبي١
يف ايتةفٝم عً ٢ايطايب /ايطبٝب يف َسسً ١اإلعداد ،و َيدزن استٝادي٘ إيٗٝيا يف
سٝات٘ ايعًُ.١ٝ
نٌ ٖرا دفع ايباسح إىل بٓيا ٤بسْياَر تيدزٜيب ٜتكئُ ايككياٜا ايطبٝيٚ ١أسهاَٗيا
ايػسع ٕ ;١ٝايتدزٜب ٜعد َدخال أضاضٝا َٔ َداخٌ تُٓٝي ١امليٛازد ايبػيس ،١ٜاضيتًصَت٘
ايتطٛزات ايطسٜعٚ ١املتالسك ١يف ٖرا ايعؿس; ٜٚعد أٜكا ايٛد٘ املهٌُ يعًُ ١ٝاإلعيداد;
ٜٚطاعد عً ٢زفع نفا ٠٤ايطبٝيب املعسفٝيٚ ،١ا داٝ٥يٚ ،١ايجكافٝي ،١ذيا ميهٓي٘ َئ أدا٤
زضايت٘ ٚفل تعاي ِٝاإلضالّ اسبٓٝم ،غسٜط ١إٔ تبٓ ٢بيساَر ايتيدزٜب ٚفيل صبُٛعيَ ١ئ
ا ضظ َٓٗياٚ( :قيٛا اهليدف ٚذبدٜيدٚ ،ٙاالضيتٓاد إىل االستٝاديات ايفعًٝي ١يًُتيدزب ،
ٚاملػازنٚ ،١املسْٚيٚ ،١ايػيُٚ ،ٍٛاالضيتُسازٚ ،١ٜايزنٝيص)( .غيشات;)126 ،2006 ،١
ملييا يييريو َيئ ت ي ث نييب يف تكبييٌ اييفْيياَر ٚاإلقبيياٍ عًٝيي٘ٚ ،قييد اعتيييفت ايدزاضييات
ٚايبشٛخ ايطابك ١عصٚف املتدزب عٔ اييفاَر ايتدزٜب ١ٝايييت ال تساعي ٞساداتي٘ ايتدزٜبٝي١
ٚال تكدّ ي٘ أ ٟددٜد ٚقعا طبٝعٝاَٚ ،ئ ٖير ٙايدزاضيات دزاضي، Fleming (1980) ١
ٚدزاضييٚ ، Cristiano (1990) ١دزاضيي ١اشبطٝييب (ٚ ،)1995دزاضييAl-Dawry ١

)ٚ ،(2006دزاض ١ازبالد (.)2007
ٚيرا دا٤ت فهسٖ ٠را ايبشح عً ٢ؾيٛز ٠بسْياَر تيدزٜيب يف قي ٤ٛاستٝاديات طًبي١
نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعاَ ،٤ساعٝيا ا ضيظ املتبعي ١يف بٓيا ٤ايييفاَر ايتدزٜبٝيَ ;١تكيُٓا
عددا َٔ ايككاٜا ايطبٚ ١ٝأسهاَٗا ايػسع ;١ٝيٝذُع املياد ٠بي ٜيد ٟايطبٝيبٚ ،طاييب
ايطبٚ ،برا ٜطٌٗ عًَ ٘ٝعسفٖ ١ير ٙا سهياّ ٚايتصاَٗيا يف سٝاتي٘ ايعًُٝيٚ ،١يعًي٘ بٗيرا
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ٜييدخٌ يف ظييٌ قيي ٍٛاهلل تعيياىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (ايٓشٌ.)97 :
مشكلة البحث :
ٜتكييمم ممييا ضييبل أُٖٝيي ١تكييُ عًُٝيي ١إعييداد ايطايييب /ايطبٝييب ايككيياٜا ايطبٝيي،١
ٚأسهاَٗييا ايػيييسع ،١ٝالضيييُٝا بعيييد َعسفييي ١ايكؿيييٛز يف بسْييياَر اإلعيييداد َييئ ايٓاسٝييي١
ايػسعٚ ،١ٝعدّ ٚدٛد بساَر تدزٜب ١ٝتٗتِ بٗر ٙايككاٜاٚ ،بٓا ٤عًيٖ ٢يرا ديا٤ت فهيس٠
ٖييرا ايبشييح َتُجًيي ١يف بٓييا ٤بسْيياَر تييدزٜيب َكييزا ٜٗييدف إىل تُٓٝيي ١ايييٛع ٞبا سهيياّ
ايػسع ١ٝاملتعًك ١بايككاٜا ايطب ١ٝيد ٣طًب ١نً ١ٝايطب داَع ١ؾٓعا.٤
أسئلة البحث ٜ :طع ٢ايبشح إىل اإلداب ١عٔ ا ض ١ً٦اآلت:١ٝ
َ )1يييا ايككييياٜا ايطبٝييي ١ايييييت حيتييياز طًبييي ١نًٝييي ١ايطيييب جباَعييي ١ؾيييٓعا ٤إىل َعسفييي١
أسهاَٗا ايػسع١ٝ؟
َ )2ا دزد ١استٝاز طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا ٤ملعسف ١ا سهاّ ايػسع ١ٝيًككياٜا
ايطب ١ٝايكدمي١؟
َ )3ا دزد ١استٝاز طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا ٤ملعسف ١ا سهاّ ايػسع ١ٝيًككياٜا
ايطب ١ٝاملعاؾس ٠اإلْطاْ١ٝ؟
َ )4ا دزد ١استٝاز طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا ٤ملعسف ١ا سهاّ ايػسع ١ٝيًككياٜا
ايطب ١ٝاملعاؾس ٠املاد١ٜ؟
َ )5يييا ؾيييٛز ٠اييفْييياَر ايتيييدزٜيب املكيييزا يتُٓٝييي ١اييييٛع ٞبا سهييياّ ايػيييسع ١ٝاملتعًكييي١
بايككاٜا ايطب ١ٝيد ٣طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا٤؟
أهذاف البحث:
 )1ايتٛؾٌ إىل قا ١ُ٥بايككاٜا ايطب ١ٝاييت حيتاز طًب ١نً ١ٝايطيب جباَعي ١ؾيٓعا ٤إىل
َعسف ١أسهاَٗا ايػسع.١ٝ
 )2ذبدٜييد دزديي ١استٝيياز طًبيي ١نًٝيي ١ايطييب جباَعيي ١ؾييٓعا ٤ملعسفيي ١ا سهيياّ ايػييسع١ٝ
يًككاٜا ايطب ١ٝايكدميٚ ،١اإلْطاْٚ ،١ٝاملاد.١ٜ
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 )3بٓا ٤بسْاَر َكزا يتُٓٝي ١اييٛع ٞبا سهياّ ايػيسع ١ٝاملتعًكي ١بايككياٜا ايطبٝي ١ييد٣
طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا.٤
أهمية البحث:
 )1تصٜٚد ازبٗات املطيٛ٦يٚ( ١شاز ٠ايؿيشٚ ، ١إدازات ايتيدزٜب) بكاُ٥ي ١تتكئُ ايككياٜا
ايطب ١ٝاييت حيتاز طًب ١نً ١ٝايطب إىل َعسف ١أسهاَٗا ايػسع.١ٝ
ٜ )2طِٗ ٖرا ايبشح يف تطٜٛس بساَر اإلعدادٚ ،ايتدزٜب َٔ خالٍ َا قدَ٘ َٔ أْػط١
َتٓٛعٚ ١أضايٝب ٚٚضا ٌ٥طبتًف.١
 )3تكييد ِٜبسْيياَر تييدزٜيب َكييزا يتُٓٝيي ١ايييٛع ٞبا سهيياّ ايػييسع ١ٝاملتعًكيي ١بايككيياٜا
ايطب ١ٝيد ٣طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا٤
 )4قد ٜطِٗ يف تطٜٛس َٓٗر ايجكافي ١اإلضيالَ ١ٝاملكيسز عًي ٢طًبي ١نًٝي ١ايطيب جباَعي١
ؾٓعا.٤
مصطلحبت البحث:
اييفْاَر ايتدزٜيبٜ :عسف يف ا دب ايزب ٟٛب ْْ٘ "" :عاّ َتهاٌَ َٔ اسبكيا٥ل ٚاملعياٜ
ٚاشبيييفات ٚاملٗييازات املعسفٝييٚ ١ايٓفطييٚ ١ٝايزبٜٛييٚ ١االدتُاعٝييٚ ١ايًغٜٛيي ١تكييدَٗا َءضطيي١
تسبٜٛيي ١إىل املييتعًُ بكؿييد تُٓٝييتِٗ تُٓٝيي ١غيياًَٚ ،١ذبكٝييل ا ٖييداف املٓػييٛد ٠فيي"ِٗٝ
(َييدنٛزٜٚ ،) 37 ،2011 ،عسفييي٘ ايباسيييح ب ْييْ٘ :عييياّ َييئ املعييازف ايعًُٝيييٚ ١ايفكٗٝييي١
املكدَييي ١يطاييييب نًٝييي ١ايطيييب جباَعييي ١ؾيييٓعا ;٤بغيييسع تًبٝييي ١استٝادييياتِٗ ايعًُٝييي،١
ٚايػسعَٚ ،١ٝطاعدتِٗ يف تٓفٝر َٗاَِٗ اسبٝات ١ٝببؿ ٚ ٠عًِ.
ا سهاّ ايػسعٜٚ :١ٝكؿد بٗاَ :ا دا ٤ب٘ ايػسع اإلضالَ ٞاسبٓٝم َئ أسهياَّٚ ،يا
تٛؾييٌ إيٝيي٘ فكٗييا ٤املطييًُ َيئ سهييِ عًيي ٢ايككيياٜا ايطبٝيي ١ايكدميييَٗٓ ١ييا ٚاسبدٜجيي١
َطتٓد ٜٔعً ٢ا دي ١ايػسع ١ٝايؿشٝش.١
ايككاٜا ايطب ٖٞٚ :١ٝايككياٜا ذات ايعالقي ١باتياٍ ايطييب ٚايييت ظٗيست يف اتتُعيات
ضٛا ٤ايكدميَٗٓ ١ا أ ٚاملعاؾسٚ ٠هلا ازتباط بايفكٜ٘ٚ ،ػعس طايب نًٝي ١ايطيب استٝادي٘
إىل َعسف ١سهِ ايػسع فٗٝا.
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حذود البحثث :متجًيت سيدٚد ايبشيح يف طًبي ١نًٝي ١ايطيب جباَعي ١ؾيٓعا ٤يف ايفؿيٌ
ايدزاض ٞايجاْ ٞيًعاّ ازباَع.ّ2015 / 2014 :ٞ
دراسبت سببقة :قطِ ايباسح ايدزاضات ايطيابك ١املتعًكي ١ذٛقيٛع ايبشيح إىل ضبيٛزٜٔ
ُٖا:
احملٕز األٔه :دزاضات تتعمق بتخدٖد االحتٗاجات التدزٖبٗ:ٛ
اطًع ايباسح عً ٢ايعدٜد َٔ ايدزاضات ايطابك ١املتعًك ١بٗيرا اديٛزٚ ،اقتؿيس عًي٢
ذنس أُٖٗا:
 )1دزاض ١ؾيفٖ :)1993( ٣دفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ذبدٜد ايككياٜا ايعًُٝيٚ ١ا خالقٝي١
ايييييت تيييج ديييدال ،يف أسهاَٗيييا ايفكٗٝييي ١يف اتتُيييع املؿيييس ،ٟنككييياٜا اإلظبييياب
ايؿٓاعٚ ٞأطفاٍ ا ْابٝب ٚبٓٛى ا َػاز ٚا دٓ ١اتُدٚ ،٠بٝإ دٚز َٓاٖر ايزب١ٝ
اإلضيييالَ ١ٝيف َعازبتٗيييا ،سٝيييح تٛؾيييًت ايدزاضييي ١إىل أُٖٝييي ١تكيييُ ا سهييياّ
ايػييسع ١ٝيًككيياٜا ايعًُٝييٚ ١ا خالقٝيي ١املييج  ٠يًذييدٍ ذشتييَٓ ٣ٛيياٖر ايزبٝيي ١ايدٜٝٓيي١
اإلضالَ.١ٝ
 )2دزاضيي ١اشبييادَٖ :)2001( ٞييدفت ٖيير ٙايدزاضيي ١بٝييإ سكٝكيي ١االضتٓطييا نككيي١ٝ
َعاؾسٚ ،٠سهُ٘ َٔ ٚدٗيْ ١عيس فكٗيا ٤ايػيسٜع ١اإلضيالَ ١ٝاملعاؾيسٚ ،ٜٔتٛؾيًت
ايدزاض ١إىل ْتا٥ر َٓٗا :بٝإ قك ١ٝاالضتٓطا ٚ ،تٛقٝمم سهيِ ايػيسٜع ١اإلضيالَ١ٝ
فٗٝا.
 )3دزاض ١إبساٖٖ :)ّ2005(ِٝيدفت ٖير ٙايدزاضي ١إىل ذبدٜيد أٖيِ ايتشيدٜات املعاؾيس٠
اييييت تٛاديي٘ طييالب املسسًيي ١ازباَعٝييَٚ ١يئ ثييِ ٚقييع تؿييٛز َكييزا ملييٓٗر يف ايزبٝيي١
اإلضالَ ١ٝيطالب املسسً ١ازباَعٚ ،١ٝتٛؾًت ايدزاضي ١إىل ازتفياع دزدي ١أُٖٝيٖ ١يرٙ
ايتشدٜات ايييت تكيُٓتٗا أدا ٠ايدزاضيٚ ،١زوبي ١ايطيالب يف أُٖٝيٚ ١قيع َكيسزات يف
ايزبٝييي ١اإلضيييالَ ١ٝيطيييالب املسسًييي ١ازباَعٝييي ١تعهيييظ قكييياٜا ٚذبيييدٜات ايٛاقيييع،
ٚذبؿِٓٗ قد َغسٜات اسبٝا ٠املاد.١ٜ
 )4دزاضيي ١ازبغُٝييإ (ٖ :)2005ييدفت ٖيير ٙايدزاضيي ١إىل تكييد ِٜقاُ٥يي ١ب ي ِٖ ايككيياٜا
املعاؾسٚ ،٠ذبدٜد أنجسٖا أُٖٝي ١يطيالب املسسًي ١ايجاْٜٛيٚ ،١تكي ِٜٛضبتيَٓ ٣ٛياٖر
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ايزبٝيي ١اإلضييالَ ١ٝباملسسًيي ١ايجاْٜٛيي ١يف قييٖ ٤ٛيير ٙايككيياٜاٚ ،تٛؾييًت ايدزاضيي ١إىل
صبُٛع َٔ ١ايككاٜاٚ ،إىل قعم تٓا ٍٚايككياٜا املعاؾيس ٠ايييت اغيتًُت عًٗٝيا أدا٠
ايتشًٝيييٌ ،عيييدا بعي ي

ايككييياٜا َجيييٌ قكييي ١ٝاالضتػيييسام ٚتٓعييي ِٝا ضيييسٚ ٠ايطيييالم

ٚاإلدٗاع.
احملٕز الجاٌ٘ :دزاضات وتعمق ٛببٍاا ٞالاماوا التدزٖبٗا : ٛاطًيع ايباسيح عًي ٢ايعدٜيد َئ
ايدزاضات ايطابك ١املتعًك ١بٗرا ادٛزٚ ،اقتؿس عً ٢ذنس أُٖٗا:
 )1دزاض ١فسز (ٖ:)ّ1996دفت ٖر ٙايدزاض ١إىل بٓا ٤بسْاَر يتدزٜظ ايجكاف ١اإلضالَ١ٝ
يطييالب داَعيي ١املٓٛفٝيي ١يف قيي ٤ٛاٖتُاَيياتِٗ عبيي ٛايككيياٜا املعاؾييسٚ ،٠قييد تٛؾييًت
ايدزاض ١إىل قا ١ُ٥بايككاٜا اييت ٜٓبغ ٞإٔ ٜتعسف عًٗٝيا طًبي ١ازباَعيَٗٓ ١يا :قكياٜا
َٛشعي ١عًي ٢ايعكٝييدٚ ،٠ايعبياداتٚ ،ايتفطي ٚ ،اسبيدٜح ٚايطي ٚ ،أْعُي ١اإلضييالّ،
ايطٝاضييٚ ٞايككيياٚ ،ٞ٥االدتُيياعٚ ٞاالقتؿييادَٚ ،ٟطييتذدات ايعؿييسٚ ،ذبييدٜات
دباب٘ ايجكاف ١اإلضالَٚ ،١ٝقكاٜا عاَ ،١نُيا تٛؾيًت إىل بسْياَر يتيدزٜظ ايجكافي١
اإلضالَ ١ٝيطالب داَع ١املٓٛف ١ٝيف ق ٤ٛاٖتُاَاتِٗ عبٖ ٛر ٙايككاٜا.
 )2دزاضيي ١سييادٖ :)2001( ٞييدفت ٖيير ٙايدزاضيي ١إىل تطييٜٛس َطييام ايجكافيي ١اإلضييالَ١ٝ
املكييسز ٠عًيي ٢املسسًيي ١ايجاْٜٛيي ١بدٚييي ١ايبشييس ٜٔيف قيي ٤ٛايككيياٜا املعاؾييسٚ ،٠تٛؾييًت
ايدزاضييي ١إىل إٔ َٛقيييٛعات َكيييسز ايزبٝييي ١اإلضيييالَ ١ٝقيييد تكيييُٓت بعيي

ايككييياٜا

ٚبٓطب ١ق ١ًٝ٦إَا بؿٛز ٠ؾسحي ١أ ٚقيُٓٚ .١ٝباملكابيٌ ٖٓياى نيج َئ ايككياٜا
تتٓاٚهلا َكسزات ايزب ١ٝاإلضالَ.١ٝ
 )3دزاض ١فسز (ٖ :)2003دفت ٖر ٙايدزاض ١إىل بٓيا ٤بسْياَر َكيزا يًجكافي ١اإلضيالَ١ٝ
يف ق ٤ٛاستٝادات ايطًب ،١سٝح تٛؾًت إىل ازتفاع دزد ١أَُٖٛ ١ٝقيٛعات ايجكافي١
اإلضيييالَٚ ،١ٝتكيييد ِٜبسْييياَر َكيييزا يف ايجكافييي ١اإلضيييالَٜٓ ١ٝطًيييل َييئ استٝاديييات
ايطًبٜٚ ،١عٌُ عً ٢تُٓ ١ٝايك ِٝيد ِٜٗملٛادٗ ١ذبدٜات ايعٛمل.١
 )4دزاضيي ١املةيياليف (ٖ :)2006ييدفت ٖيير ٙايدزاضيي ١إىل تكييَ ِٜٛييٓٗر ايجكافيي ١اإلضييالَ١ٝ
يطالب ازباَعات اي ١ُٝٓٝيف ق ٤ٛساداتِٗ َٚتطًبات عؿيس ايعٛمليٚ ،١بٓياَ ٤يٓٗر يف
ق ٤ٛذيوٚ ،تٛؾًت إىل قاُ٥ت إسداُٖا تتعًل باستٝادات طًبي ١ازباَعيات ايُٝٓٝي١
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َٔ ايجكاف ١اإلضالَٚ ،١ٝايجاْ ١ٝتتعًل ذتطًبات عؿس ايعٛملٚ ،١ايتٛؾيٌ إىل َيٓٗر يف
ايجكاف ١اإلضالًَٜ ١ٝيب تًو االستٝادات ٚاملتطًبات.
تعمٗااق ماااً مماا ٜالدزاضااات الطااابق :ٛمت تكطيي ِٝايدزاضييات ايطييابك ١إىل ضبييٛز ،ٜٔسٝييح
زنصت دزاضات ادٛز ا  ٍٚعً ٢ذبدٜد ايككاٜا املعاؾسٚ ٠أُٖٝي ١تكيُٗٓٝا يف َٓياٖر
ايدزاضات اإلضالََٚ ١ٝكيسزات ايجكافي ١اإلضيالَ ١ٝبغيسع إعطيا ٤امليتعًُ ْبير ٙنافٝي١
عٔ قكاٜا ٖرا ايعؿسٚ ،نٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا  .نِ تٓاٚيت دزاضات اديٛز ايجياْ ٞبٓيا٤
بساَر َكزس ١يف ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيف ق ٤ٛاستٝادات ايطًبٚ ،١قكاٜا ايعؿس.
أٔجااْ االالااتاال ٔاالتبااال بااة الدزاضاا ٛارالٗاأ ٛالدزاضااات الطااابق :ٛاقتؿييست دزاضييات
ادٛز ا  ٍٚعً ٢ذبدٜد ايككاٜا املعاؾس ٠بػهٌ عاّ ،بُٓٝا ايدزاض ١اسبايٝي ١زنيصت
عًيي ٢ذبدٜييد ايككيياٜا ايطبٝيي ١فكا،أَييا دزاضييات ادييٛز ايجيياْ ٞفكييد تٛؾييًت إىل َييٓٗر
يًجكاف ١اإلضالَ ١ٝيف ق ٤ٛاستٝادات ايطًبٚ ،١ايككاٜا املعاؾس ٠بُٓٝيا ايدزاضي ١اسبايٝي١
تٛؾًت إىل بسْاَر يطًب ١نً ١ٝايطب يف ق ٤ٛايككاٜا ايطب ١ٝاييت حيتاد ٕٛإىل َعسفي١
أسهاَٗا ايػسع.١ٝ
أٔجااْ االضااتباد ٚوااَ الدزاضااات الطااابق :ٛاضييتفاد ايباسييح فا٥ييد ٠نييب َ ٠يئ ايدزاضييات
ايطييابكٚ ١متجًييت ايفا٥ييد ٠يف اآلتيي :ٞذبدٜييد ايككيياٜا املعاؾييسَٗٓٚ ٠ييا ايككيياٜا ايطبٝيي،١
َٚعسف ١اإلدسا٤ات املتبع ١يبٓا ٤اييفاَر ايتدزٜب.١ٝ
الخلفيثثة النيريثثة :تٓييا ٍٚايبشييح يف خًفٝتيي٘ ايٓعسٜيي ١اييييفاَر ايتدزٜبٝييٚ ،١ا سهيياّ
ايػسعٚ ،١ٝبع

ايككاٜا ذات ايعالق ١بازباْب ايطيب.

أٔال :الاماوا التدزٖبٗاا :ٛإٕ دييٛد ٠أْ ٟعيياّ طيييب ٚنفا٤تيي٘ تتٛقفييإ عًيي ٢دييٛد ٠ا طبييا٤
ٚنفييا٤تِٗ; يييرا أؾييبمم َيئ ايكييسٚز ٟاالٖتُيياّ بتطييٜٛس ٚتٜٓٛييع بييساَر إعييداد ٚتييدزٜب
ا طبا ;٤سٝح ٜعد ايتدزٜب َدخال أضاضٝا َٔ َداخٌ تُٓ ١ٝامليٛازد ايبػيس ،١ٜاضيتًصَت٘
ايتطٛزات ايطسٜعٚ ١املتالسك ١يف ٖرا ايعؿس ،فسبا ايتيدزٜب بيايتعً ِٝميهئ املتيدزب
َٔ َالسكٖ ١ر ٙايتغ اتٚ ،زفع َطتٛاِٖ; مما ٜصٜد َٔ نفا٤تِٗ اإلْتاد.١ٝ
تعسٖ اال المٌ اااوا الت اادزٖ ٚ :زدت ايعدٜيييد َييئ ايتعسٜفيييات يًيفْييياَر ايتيييدزٜيب اقتؿيييس
ايباسح عً ٢ايتعسٜيم اآلتي" :ٞخطيَ ١سْي ١تتكئُ صبُٛعيَ ١ئ اشبطيٛات تبيدأ بتشدٜيد
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االستٝادييات ايتدزٜبٝيي ١يًُتييدزب صبُٛعيي ١ايدزاضيي ١ثييِ ا ٖييداف ايعاَييٚ ١اإلدساٝ٥يي،١
َٚؿادز ايتعًِ ٚأْػطت٘ ٚأضايٝب ايتك("ِٜٛايدزدٜس.)250 ،2002 ،ٟ
أِىٗ ٛالماوا التدزٖبٗا :ٛذبتٌ اييفاَر ايتدزٜبٝي ١أُٖٝي ١خاؾي ١يف دٗيٛد ذبطي ا دا٤
ٚزفع نفا ٠٤املتدزبٚ ،تطاعد ٙعً ٢انتطاب ازبدٜد َٔ املعًَٛات ٚاملعيازفٚ ،تيصٚدٙ
با ضييايٝب ازبدٜييدٚ ٠املطييٛزٚ ،٠تؿييكٌ َٗازاتيي٘ يف تٓفٝيير َييا ٜعٗييد إيٝيي٘ َيئ ٚادبييات،
ٜٚعتييييف ايتيييدزٜب أثٓيييا ٤اإلعيييدادٚ ،أثٓيييا ٤اشبدَييي ١أضييياع ايتذدٜيييد ٚايتغييي ٝيف ايعًُٝييي١
اسبٝات ،١ٝنُا ٜعتيف ايٛد٘ املهٌُ يعًُ ١ٝاإلعيداد مميا لعيٌ ايفيسد َتذيددا َٚتطيٛزا
يف َٗٓت٘ َٓٚطذُا َع صبُٛع ١املتغ ات اييت ذبٝا ب٘ (.ضبُد ،عبد اسبُٝدٚ ،عًي،ٞ
.)404 ،1998
أضظ بٍا ٞالماوا التدزٖبٗ ( :ٛغشات)126 ،2006 ،١
ٖٓاى صبُٛع َٔ ١ا ضظ البد َٔ َساعاتٗا عٓد بٓا ٤اييفاَر ايتدزٜب ١ٝتتُجٌ يف اآلت:ٞ
ٚ )1قٛا اهلدف ٚذبدٜد.ٙ
 )2االضتٓاد إىل االستٝادات ايفعً ١ٝيًُتدزب َٚ ،تٛخا.َِٗٓ ٠
 )3املػيييازنٜٚ :١كؿيييد بٗيييا َػيييازن ١نيييٌ أطيييساف ايعًُٝييي ١ايتعًُٝٝيييٚ ١ايتدزٜبٝييي ١يف
تؿُ ِٝاييفْاَر.
 )4املسْٚيي :١ذعٓيي ٢إٔ تساعيي ٞعًُٝيي ١بٓييا ٤اييفْيياَر ظييسٚف ايتٓفٝييرٚ ،خيييفات املتييدزب
املةتًف.١
 )5ايػُٜٚ :ٍٛػٌُ ايعٓاؾس ايبػس ١ٜيًعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝاٝع دٛاْب اإلعداد.
 )6االضتُساز.١ٜ
 )7ايزنٝييصٜٚ :كؿييد بييايزنٝص أْيي٘ يييٝظ بايكييسٚز ٠إٔ ٜػييٌُ اييفْيياَر ايٛاسييد اٝييع
اشبيفات بٌ بإَهإ نٌ بسْاَر ايزنٝص عً ٢خيفات ضبددَ( .٠ع تعدد اييفاَر)
ثاٌٗااا :األحماااً الةااسمٗ :ٛإٕ ايعًييِ با سهيياّ ايػييسع ١ٝميهيئ اإلْطييإ َيئ اإلدزاى
ايػياٌَ يًيٝك ٚايعئٚ ،ميهٓي٘ َئ اسبٝيا ٠يف ٖير ٙا زع ٚفيل َيا أزاد ٙاهلل ضييبشاْ٘
ٚتعاىل.
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تعسٖ اال ارم ااي الة ااسمٜ٘ :عيييسف اسبهيييِ ايػيييسع ٞب ْييي٘" :خطييياب اهلل املتعًيييل ب فعييياٍ
املهًفيي عًييي ٢ضيييب ٌٝاالقتكيييا ،٤أ ٚايتةييي ، ٝأ ٚايٛقيييع"( .ايكيييس ٠داوييي ،ٞادُيييد،ٟ
ٚ ،)90 ،2006قييد ٚزد يف غييسا اسبييدٜح إٔ املكؿييٛد خبطيياب اهلل :أ ٟايييٛس ٞايػيياٌَ
يًهتاب ٚايطٓٚ ،١أَا بك ١ٝا دي ١فُسدعٗا إيُٗٝا ،فُٗا ا ؾٌ ٚايبكٝيَ ١ؿيادز تبعٝي،١
أَا املتعًل ب فعاٍ املهًف  :أ ٟنٌ َا ؾدز عٔ اإلْطإ ايعاقٌ ايبايغ ضٛا ٤نإ عئ
طسٜل ازبٛازا ،أ ٚايًطإ ،أ ٚايكًب ،أَا عً ٢دٗ ١ايطًيب أ ٚايتةي ٝأ ٚايٛقيع ٜ :عٓي٢
إٔ خطاب ايػسع تازٜ ٠كتك ٞايطًب ٚتازٜ ٠كتك ٞايتةٚ ، ٝتازٜ ٠ه ٕٛغ٦ٝاَٛ ،قيٛعا،
يًدالي ١عً ٢غ( .٤ٞايكس ٠داوٚ،ٞادُد(،)93- 2006،91،ٟأب ٛشٖ.)10 ،9،2006،ٛ
أِىٗ ٛوعسف ٛاألحماً الةسمٗ ٛلمطبٗب  :ت ت ٞأَُٖ ١ٝعسف ١ا سهاّ ايػسع َٔ ١ٝقبيٌ
ايطبٝييب ٚخاؾيي ١تًييو ا سهيياّ املستبطيي ١باتيياٍ ايطيييب باعتبييازَ ٙهًفييا َيئ قبييٌ اهلل
بتٓفٝيير ا ٚاَييس ايػييسعٚ ،١ٝاْطالقييا ممييا سييدٜح َعاٜٚيي ١املييرنٛز يْ ،فييا ،نُييا تيي تٞ
أُٖٝتٗييا َيئ استٝيياز ايطبٝييب إىل َعسفييٖ ١يير ٙا سهيياّ يف سٝاتيي٘ ايعًُٝيي ،١الضييُٝا إٔ
نج َٔ املسق ٢لًٖٗ ٕٛر ٙا سهاّٚ ،يئ َعسفيٖ ١ير ٙا سهياّ ٜطيِٗ يف ذبكٝيل
َكاؾييد ايػييسٜع ١اإلضييالَ ١ٝاييييت سسؾييت عًيي ٢اسبفيياظ عًييٖ ٢ييرا اإلْطييإٚ ،ا َييس
بايتدا ;ٟٚيٝتُهٔ َٔ ذبكٝل زضاي ١االضتةالف.
ثالجا ااا :القطا اااٖا الطبٗا اا : ٛتٓييييا ٍٚايبشييييح عييييددا َيييئ ايككيييياٜا ايطبٝيييي ١اييييييت حيتيييياز
ا طبييييياٚ ،٤طًبييييي ١نًٝييييي ١ايطيييييب إىل َعسفييييي ١أسهاَٗيييييا ايػيييييسعٚ ،١ٝفُٝيييييا ٜييي ي تٞ
تٛقٝمم ذيو:
تَّٕٖ املٕت :
املقدواا :ٛتعييد قكيي ١ٝتٗيي ٜٔٛاملييٛت َيئ ايككيياٜا ايطبٝيي ١اييييت ظٗييست قييدمياٚ ،تٓٛعييت
أضييايٝبٗا سييدٜجا ،نإعطييا ٤املييسٜ

دٚا ٤قاتييٌ ،أَٓ ٚعيي٘ َيئ تٓييا ٍٚغيي ٤ٞقييسٚز ،ٟأٚ

إعطا ٘٥نُ ١ٝشا٥د َٔ ٠ايعكازٚ ،نٌ ٖرا بدافع ايػفكٚ ،١ربفٝم املعاْا.٠
تعسٖل تَّٕٖ :املٛت :ايطُاا يػةـ باملٛت بد ٕٚإضعاف٘ٚ ،خاؾ ١إذا نإ ٜعاْٞ
َٔ يالّ َيفسٚ ١إطاي ١سٝات٘ تطبب ي٘ تعرٜبآَ( .عُ ١املءمتس اإلضالَ ٞجبد ،٠ب ت،
ف.)310
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حمي تَّٕٖ املٕت يف اإلضااً :حيفيغ اإلضيالّ يًشٝيا ٠اإلْطياْ ١ٝسسَتٗيا ،فياهلل ضيبشاْ٘
ٚاٖب اسبٝاٚ ،٠ي٘ اسبيل ٚسيد ٙيف ضيًبٗا ،قياٍ تعياىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (اسبييرٚ ،)66 :قييد تٛعييد اهلل قاتييٌ ايييٓفظ بغيي سييل
بكٛيييييييي٘ تعييييييياىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ (ايٓطا.)93:٤
ٚيكييد أنييدت ايطييٓ ١ايٓبٜٛيي ١إٔ َيئ قتييٌ ْفطيي٘ ي حيٗييا سسَييت عًٝيي٘ ازبٓيي ،١اخييسز
ايبةاز ٟيف ؾشٝش٘ عٔ اسبطٔ قاٍ :سدثٓا دٓدب بئ عبيد اهلل يف ٖيرا املطيذد قياٍ:
قياٍ زضيي ٍٛاهلل –ؾييً ٢اهلل عًٝيي٘ ٚضييًِ " :-نييإ يف َيئ نييإ قييبًهِ زدييٌ بيي٘ دييسا
فذصع ،ف خر ضهٓٝا فشص بٗا ٜد ٙفُا زق ايدّ ستَ ٢ات قاٍ اهلل تعاىل بادزْ ٞعبيدٟ
بٓفطيي٘ سسَييت عًٝيي٘ ازبٓيي( "١أخسديي٘ ايبةيياز ،1987 ،ٟز ،3بيياب َييا ذنييس عيئ بيي
إضييسا ،ٌٝ٥ف 1276 ،1275سييدٜح زقييِ ٚ ،)3276عئر أبُييٖ ٢سٜرييس– ٠زقيي ٞاهلل عٓيي٘ -
قاٍ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َٔ" :قتٌ ْفط٘ حبدٜد ٠فشدٜدت٘ يف ٜيدٜ ٙتٛدي بٗيا
يف بطٓ٘ يف ْاز دِٗٓ خايدا طبًدا فٗٝا أبدا َٔٚ ،غيسب مسيا فكتيٌ ْفطي٘ فٗيٜ ٛتشطياٙ
يف ْاز دِٗٓ خايدا طبًدا فٗٝا أبيدا َٚئ تيسدَ ٣ئ دبيٌ فكتيٌ ْفطي٘ فٗيٜ ٛيزد ٣يف ْياز
دٗييِٓ خايييدا طبًييدا فٗٝييا أبييدا" (أخسديي٘ َطييًِ ،ب ت،ز،1نتيياب اإلميييإ ،بيياب وًييغ
ذبس ِٜقتٌ اإلْطإ ْفط٘ ،ف ،104 ،103سدٜح زقِ  ،)175بٗر ٙا ديٚ ١و ٖا ٜتب
يٓا سسَ ١اسبٝا ٠اإلْطاْٚ ١ٝذبس ِٜقتٌ ايٓفظ إال بٛد٘ سل.
ٚعًٖ ٢يرا ا ضياع سيسّ ايفكٗيا ٤يف اإلضيال ّ قتيٌ ايسةيْ ;١ي٘ خيازز عًيَ ٢يا ْيـ
عًٝييي٘ ايػيييسعٜٚ ،عيييد يف ايٓؿيييٛف ايػيييسع ١ٝقيييتال ،عُيييداٜٛ ،ديييب ايكؿييياف ،نُيييا إٔ
ايتعذٝيييٌ ذيييٛت امليييسٜ

ربًٝؿي ياَ ،ييئ يالَييي٘ ٜعيييد فعي يال ،إدساَٝي ياَ ،عاقبي يا ،عًٝييي٘ غيييسعا،

(عٛد،1997،٠ز،1ف.)441
اإلجّاض
املقدو :ٛقك ١ٝاإلدٗاع قكَ ١ٝتذدد ،٠فف ٞاملاقي ٞنيإ هليا أضيبابٗاٚ ،ايٝيٚ ّٛبعيد
تطييٛز اسبٝييا ،٠ظٗييست أضييبابٚ ،دٚاعيي ٞددٜييد ،٠تطييتدع ٞايتٛقييم عٓييد ٖيير ٙايككيي;١ٝ
ملعسفتٗاٚ ،زأ ٟايػسع فٗٝا.
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تعسٖاال اإلجّاااضٜ :طًييل اإلدٗيياع عٓييد ايفكٗييا ٤عًيي ٢اإلضييكاطٚ ،اإليكيياٚ ،٤ايطييسا،
ٚاإلْصاٍ( .ايعذالٕٖ1422 ،يٜٚ .)259 ،عسف ب ْ٘" :إيكا ٤املسأ ٠دٓٗٓٝا قبٌ إٔ ٜطيتهٌُ
َد ٠اسبٌُ َٝتا أ ٚسٝاا ،د ٕٚإٔ ٜعٝؼ بعد اإلضكاط" (أةدَٗ ،د.)31 ،1424 ،ٟ
زأ ٙفقّا ٞاإلضاً يف اإلجّاض بطٕزَْٖ :ئ املعًي ّٛإٔ سسَي ١اسبٝياَ ٠كيسز ٠يف اإلضيالّ
ذا فٗٝا سسَ ١ازبٓ ٚ ،يكد فسم ايفكٗا ٤بي سهيِ اإلدٗياع حبطيب طيٛز ٟاسبُيٌ
(قبٌ ْفخ ايسٚاٚ ،بعد ْفخ ايسٚا).
أٔالً  :حمي اإلجّااض بعاد ٌبال الاسٔ  :اتفيل ايفكٗيا ٤باإلاياع عًي ٢سسَي ١اإلدٗياع يف
ايطٛز ايجاْ– ٞبعد ْفخ ايسٚا ٚ -ال ٜعًيِ خالفيا بي ايفكٗيا ٤يف ذييو ،فكيد ْؿيٛا عًي٢
أْييي٘ إذا ْفةيييت يف ازبيييٓ اييييسٚا سيييسّ اإلدٗييياع إااعي ي ،ا ٚقيييايٛا إْييي٘ قتيييٌ يييي٘ بيييال
خالفٚ(.شاز ٠ا ٚقاف ٚايػ ٕٛ٦اإلضالَ ١ٝايهٜٛتٖ1427 - 1404 ،ي ،ز ،2ف.)57
ثاٌٗا  :حمي اإلجّاض قبن ٌبل الاسٔ  :أَا ايطٛز ا َ ٖٛٚ :ٍٚا قبٌ ْفخ ايسٚا; أ ٟقبيٌ
متيياّ أزبعيي ١أغييٗس ،فكييد اختًييم ايفكٗييا ٤فٝيي٘ ،فييسأ ٣فسٜييل دييٛاش ٙيًكييسٚز( ٠اسبٓفٝيي١
ٚايػييافعٚ ،)١ٝذٖييب يخييس ٕٚإىل أْيي٘ سييساّ أَ ٚهييس ٕ ;ٙٚفٝيي٘ سٝييا ٠ايُٓييٚ ٛاإلعييداد
(املايهٚ ١ٝايعاٖس( )١ٜأةدَٗ ،دٖ1424 ، ٟي ،ف .)32
الرتجٗحٜ :س ٣ايباسح إٔ قساز اتُع ايفكٗ ٞاإلضالَ ٞايتابع يسابط ١ايعيا اإلضيالَٞ
ذهيي ١املهسَيي ١قييساز ضييً ;ِٝملساعاتيي٘ ايٓؿييٛف ايػييسعٚ ،١ٝأقييٛاٍ ايفكٗيياٚ ٤ا طبييا٤
املعتيييفٚ ،٠ذيييو يف دٚزتيي٘ ايجاْٝيي ١عػييس ،٠املٓعكييد ٠ذهيي ١املهسَيي ،١يف ايفييزَ ٠يئ ٜييّٛ
ايطييبت  15زدييب ٖ1410ييياملٛافل  10فيفاٜييس  ّ1990إىل ٜيي ّٛايطييبت  22زدييب ٖ1410ييي
املٛافل  17فيفاٜس  ّ1990قد ْعس يف ٖرا املٛقٛعْٚ ،اقػ٘ٚ ،قسز با نجسَ ١ٜا :ًٜٞ
 )1إذا نإ اسبٌُ قد بًغ َاٚ ١٥عػسَٜٛ ٜٔاا ال ليٛش إضيكاط٘ٚ ،يي ٛنيإ ايتػيةٝـ
ايطيييب ٜفٝييد أْيي٘ َػيي ٙٛاشبًكيي ١إال إذا ثبييت بتكسٜييس زبٓيي ١طبٝييَ ١يئ ا طبييا ٤ايجكييات
املةتؿي إٔ بكييا ٤اسبُييٌ فٝيي٘ خطييس َءنييد عًيي ٢سٝييا ٠ا ّ فعٓد٥يير لييٛش إضييكاط٘
ضٛا ٤نإ َػٖٛاا أّ ال دفعاا ععِ ايكسز.ٜٔ
 )2قبيٌ َييسٚز َا٥ييٚ ١عػييسَٜٛ ٜٔايا عًيي ٢اسبُييٌ إذا ثبييت ٚت نيد بتكسٜييس زبٓيي ١طبٝييَ ١يئ
ا طبا ٤املةتؿ ايجكاتٚ ،بٓيا ٤عًي ٢ايفشيٛف ايفٓٝي ١بيا دٗصٚ ٠ايٛضيا ٌ٥املةتيفٜي١
إٔ ازبييٓ َػيي ٙٛتػييٜٗٛا خط ي اا و ي قابييٌ يًعييالزٚ ،أْيي٘ إذا بكييٚٚ ٞيييد يف َٛعييدٙ
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ضته ٕٛسٝات٘ ضٚ ١٦ٝيالَاا عًٚ ٘ٝعًي ٢أًٖي٘ فعٓد٥ير ليٛش إضيكاط٘ بٓيا ٤عًي ٢طًيب
ايٛايدٚ ،ٜٔاتًظ إذ ٜكسز ذيو ٜٛؾ ٞا طباٚ ٤ايٛايد ٜٔبتك ٣ٛاهلل ٚايتجبت يف ٖيرا
ا َسٚ ،اهلل ٚي ٞايتٛفٝلَٓ( .عُ ١املءمتس اإلضالَ ٞجبد ،٠ب ت ،ز.)2136 ،9
ٌقن األمطا ٞاإلٌطاٌٗٛ
املقدوا :ٛأخرت قكيْ ١ٝكيٌ ا عكيا ٤اإلْطياْ ١ٝايهيج َئ ازبيدٍ ٚايٓكياؽ بي فكٗيا٤
ايػسع ٚعًُا ٤ايطب س ٍٛأُٖٝتٗاَٚ ،ػيسٚعٝتٗاَٚ ،يا شاٍ ازبيدٍ َطيتُساْٗ ;،يا عُيٌ
َطتشدخ ْتٝذ ١يًتكدّ ايعًُٚ ،ٞفكٗا ٤املطًُ ايطابك

ٜعازبٖٛا بؿيٛزَ ٠باغيس٠

يف ْؿٛؾِٗ ايفكٗ.١ٝ
تعسٖل ٌقن األمطاٜ :ٞكؿد ب٘ "ْكيٌ عكي ٛضيً ِٝأ ٚصبُٛعيَ ١ئ ا ْطيذَ ١ئ (َتييفع)
إىل َطتكبٌ; يٝكَ ّٛكاّ ايعك ٛأ ٚايٓطٝر ايتايم" (ايطباعٚ ،ٞايباز.)208 ،1993 ،
زأ ٙفقّا ٞاإلضااً يف ٌقان األمطاأ ٞشزامتّااٜ :كيم فكٗيا ٤املطيًُ ٚعًُيااِٖ ايكيدَا٤
يف نيج َئ ا سٝيإ عًي ٢قكياٜا ٚاقعٝييَٚ ،١تٛقعيَٗٓٚ ،١يا قكيْ ١ٝكيٌ ا عكيياٚ ،٤إٕ
نيإ دزاضييتِٗ هلييا بؿيٛزَ ٠بطييط ١حبطييب َيا نييإ عًٝيي٘ اسبياٍ عٓييدِٖ قييدميا ،فكييد
ذٖب اإلَاّ (أب ٛسٓٝفٚ ،)١اإلَاّ (ايػافع– )ٞزةُٗا اهلل ٚ ،-نرا فكي٘ ايصٜدٜي ١إىل
دٛاش غل بطٔ املٝت ضٛا ٤الضتةساز دٓ س ،ٞأّ الضتةساز َاٍ نإ املٝت قد ابتًع٘
ساٍ سٝات٘ ٚي٘ قَ ١ُٝعتد بٗا عسفيا ;،يٓٝتفيع بي٘ ايٛزثي ،١أ ٚتككي ٢بي٘ دْٜٛي٘ ،أَيا َيرٖبا
اإلَاّ (َايو) ٚاإلَاّ (أةد بٔ سٓبيٌ) –زةُٗيا اهلل  -فٝذٝيصإ غيل اييبطٔ يف املياٍ
د ٕٚازبٓ ( .ايصس ،ًٞٝب ت ،ز ،4ف.)160
ٚذٖب بع

ايػافع ١ٝإىل أْ٘ لٛش إٔ  ٜنٌ املكطس ديص٤اا َئ بدْي٘ ،فكيد ديا ٤يف

َٓٗيياز ايطييايب ٚ" :ا ؾييمم يف املكييطس ذبييس ِٜقطييع بعكيي٘ نًشُييَ ١يئ فةيير ٙنًيي٘،
ٚعًٌ ذيو ب ْ٘ قد ٜتٛيد َٓي٘ اهليالى قًيت :أخير،ا َئ ايسافعي ٞيف ايػيسا :ا ؾيمم ديٛاشٙ
ْ٘ إتالف بع

الضتٝفا ٤ايهٌ"( .ايٓ ،ٟٚٛب ت ،ز ،1ف ،)465أَيا فكٗيا ٤املطيًُ

املعاؾس ٜٔفكد ؾٓفٛا ايكك ١ٝإىل ثالخ ؾٛز:
الصٕز ٚاألٔىل ٌِٔ٘ :قن األمطا ٞوَ إٌطاُ ح٘ إىل ٌبطْ فكد أداشٖا ايفكٗياٚ ،٤ديًيٛا
عًيي ٢ازبييٛاش ،بكٛاعييد ايكييسٚزٚ ،٠قٝاضاييا عًيي ٢دييٛاش قطييع ايعكيي ٛإلْكيياذ ايييٓفظ ٚدفييع
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ايكسز عٓٗا ،فألٕ لٛش أخر دصْٚ َ٘ٓ ٤كًي٘ ملٛقيع يخيس إلْكياذ اييٓفظ أ ٚدفيع ايكيسز
عٓٗا ،غسٜطٚ ١دٛد ايٓفع ٚعدّ ٚدٛد ايبد.ٌٜ
ال ااس  :ؾيييٓم ايفكٗيييا٤

أوااا الص اإز ٚالجاٌٗااٌ :ٛق اان األمط ااا ٞوااَ إٌط اااُ ح اا٘ إىل ا

ٚا طبا ٤ا عكا ٤املساد ْكًٗا َٔ إْطإ س ٞإىل إْطإ يخس إىل قطُ ُٖا:
ا عكا ٤ايفسد ،١ٜاييت ال وٓ ٢ي٘ عٓٗاٚ ،فكداْٗا فكدإ يًشٝا ،٠فايعًُا٤
حيسَ ٕٛذيو; ملا ٜزتب عً َٔ ٘ٝقسز ٜكع عً ٢املتيفعَٚ ،عازق ١ذيو آلٜات
ايكسيٕ ايهس.ِٜ
ا عكا ٤و ايفسد ،١ٜاييت ال ٜفكد املتيفع سٝات٘ بعد أخرٖا َٓ٘ٚ ،ايفكٗا ٤يف
ٖر ٙاملط يَٓ ١كطُ إىل قطُ َءٜد َٚعازعٚ ،فُٝا  ٜت ٞتٛقٝمم ذيو :اْعس:
(ضالَ ،١ب ت( ،)9 - 5 ،ايطٝب ،ب ت ،ف( ،)6 ،5اسبصَ ،ٞب ت- 25 ،
( ،)35ايػعسا، ّ1997 ،ٟٚف( ، 14قاضِ.)8 ،1993 ،
السأ ٙاألٔه :املؤٖدُٔ أٜد قكْ ١ٝكٌ أعكا ٤اإلْطإ اسب ٞإىل سَ ٞجً٘ ،عدد َٔ عًُيا٤
املطًُ  :َِٗٓ ،ايدنتٛزٜٛ /ضم ايكسقيا ٟٚز٥يٝظ اذبياد عًُيا ٤املطيًُ ٚ ،ايػيٝخ/
داد اسبل عً ٞداد اسبل ،غيٝخ ا شٖيس ا ضيبلٚ ،اييدنتٛزْ /ؿيس فسٜيد ٚاؾيٌ َفييت
َؿس ضابكاٚ ،ايدنتٛز /ضبُد ضيٝد طٓطيا ٟٚغيٝخ ا شٖيسٚ ،اييدنتٛز /عًي ٞاعي١
َفيت َؿيسَٚ ،ؿيطف ٢ايصزقياٚ ،و ٖيِٖ ،يرا عًيَ ٢طيت ٣ٛا فيساد أَيا اهل٦ٝيات فكيد
أٜدت بع

اتاَع ايفكٖٗ 1١ٝر ٙاملط ي.١

السأ ٙالجاٌ٘ :املعازضُٕ عيازع فهيسْ ٠كيٌ أعكيا ٤اإلْطيإ َئ غيةـ إىل يخيس عيدد
َيئ ايعًُييياَٚ ،٤يييِٓٗ ايػييٝخ /ضبُيييد َتيييٛي ٞايػيييعساٚ ،ٟٚايػييٝخ /ضبُيييد بييئ ؾيييا

1

فتىي املجمع الفقهي لرابطة العالم ؤلاسالمي ،الدورة الثامنة اإلانعقدة في مكة اإلاكرمة في  - 4/88إلى 1445/5/7هـ.

قرارهيئة كبارالعلماء في اإلاملكة العربية السعىدية رقم  99في 1448/18/6هـ.
فتىي مجمع الفقه ؤلاسالمي التابع إلانظمة اإلاؤثمرؤلاسالمي في مؤثمره الرابع اإلانعقد في مدينة جدة من  82-18جمادي آلاخرة 1448هـ.
فتىي لجنة ؤلافتاء في اإلاملكة ألاردنية الهاشمية في 1297/5/84هـ.
ندوة عقدت بالكىيت في  84ربيع ألاول سنة 1445هـ.
اإلاؤثمرؤلاسالمي الدولي) اإلانعقد بماليزيا عام (1969م.
مجمع الفقه ؤلاسالمي اإلانعقد في جدة باإلاملكة العربية السعىدية عام (1988م).
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ايعجٚ ، ُٝايػٝخ /عبد ايعصٜص بٔ باشٚ ،اييدنتٛز /أْيٛز ضبُيٛد دبيٛز ٚايدنتٛز/عبيد
ايسةٔ ايعدٚ ،ٟٚايدنتٛز /ؾفٛت سطٔ يطفٜٛٚ ،ٞضم قاضِٚ ،و ِٖ.
أوااا الصاإز ٚالجالجااٌ :ٛقاان األمطااا ٞوااَ املٗ ا إىل ارااٖ٘ٓٚ :ييا أٜكييا اشبييالف قييا ِ٥ب ي
ايفكٗييا ٤املعاؾييس ،ٜٔفُييِٓٗ َيئ أفتيي ٢بييازبٛاش َجييٌ :ايييدنتٛز ضبُييد ضييٝد طٓطييا،ٟٚ
ٚايدنتٛز ايكسقا ،ٟٚدْ .ؿس فسٜد ٚو ِٖ( .ضيالَ ،١ب ت ،فَ ،)10عتُيد ٜٔعًي٢
بع

ايكٛاعيد ايفكٗٝي ،١نكاعيد ٠ايكيسٚزات تبيٝمم ادعيٛزاتٚ ،قاعيد :٠إذا تعازقيت

َفطدتإ زٚع ٞأععُٗا بازتهاب أخفٗا قسزاٚ ،و ذيو َٔ ا دي.١
ٖٓٚاى زأ ٟيخس ميٓع ْكٌ ايعك َٔ ٛاملٝت إىل اسب ،ٞباعتباز إٔ دطيِ اإلْطيإ سيل
َػييزى بٓٝيي٘ ٚبي اهلل ٚإٕ سييل اهلل وايييب; ذعٓييٖ ٢يي ٛسييل يتْطييإ وي قابييٌ يًتٓيياشٍ.
(قاضِٜٛ ،ضم.)ّ1993 ،
السأ ٙالساجح :سا ٍٚايباسيح ايزديٝمم بي اييسأ ، ٜإال أْي٘ تعيرز ذييو; بطيبب إٔ بعي
اهل٦ٝيات ايػيسعٚ ١ٝاتيايظ ايفكٗٝيي ١أدياشت ْكيٌ ا عكيياٚ ،٤عٓيدَا دزع ايباسيح أدييي١
ايكا ً٥باسبسَٚ ١ددٖا أديَ ١عتيف.٠
حتمٗن الدً قبن الصٔاج
املقدواا :ٛيكييد تفػييت يف ٖييرا ايعؿييس أَييساع نييج  ،٠سييرز ايييٓيب – ملسو هيلع هللا ىلص َ -يئ بييرٍ
أضبابٗا ،فعئر عبريدُ اهللُ برئ عُيس –زقي ٞاهلل عُٓٗيا  -قياٍ :أقْبيٌ عًٝرٓيا زضي ٍٛاهللُ -
ؾً ٢اهلل عًٝرُ٘ ٚضًِ -فكاٍٜ" :ا َعرػس ايُْٗادُس ٜٔخُريظ إذا ابرتًُٝيتِر بُٗئوٚ ،أعيٛذ بُايًيُ٘
إٔر تييدرزنُٖٔٛو :يي يِر تعْٗيييس ايْفاسُػيي ُ١فُييي ٞقييٛرُّ قي ياا ،ستويييٜ ٢عرًُٓيييٛا بُٗيييا ،إال فػيييا فُيييِٗٝ
هٔر َكتر فُ ٞأضرالفُِٗ ايرَُ ٜٔكٛرا" (أخسد٘ ابٔ َادي،١
ايطاعٚ ،ٕٛا ٚرداع ايتُ ٞيِر ت ُ
ب ت ،نتاب ايفنت ،باب ايعكٛبات ،ز ،2ف ،1333 ،1332سدٜح زقَِٗٓٚ ،)4019ا
عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ أَساع اإلٜدشٚ ،ايجالضُٝٝاٚ ،ا ُْٝٝا املٓذًٚ ،١ٝو ٖا َٔ ا َيساع;
يييرا بييدأت تعٗييس دعييٛات إلدييسا ٤فشٛؾييات قبييٌ ايييصٚازٚ ،قييد ديياٖ ٤ييرا ايبشييح ملعسفيي١
سهِ ٖرا ايدعٛات َٔ ،خالٍ يزا ٤فكٗيا ٤اإلضيالّٚ ،نيرا َعسفي ١املكؿيٛد بيايفشـ
قبٌ ايصٚازَٚ ،ا ٜزتب عً.٘ٝ
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تعسٖل حتمٗن الدً قبان الاصٔاج ٜٚ :كؿيد بي٘ :قٝياّ َئ ٜسٜيد اييصٚاز –ذنيسا أ ٚأْجي- ٢
بيييإدسا ٤فشٛؾيييات ملعسفييي ١خؿا٥ؿييي٘ ايٛزاثٝيييٚ ،١إَهاْٝييي ١إمتييياّ اييييصٚاز بعٝيييدا عييئ
املػهالت املزتب ١عً ٢ذيو.
فٕاٟد البخ

قبن الصٔاجٚ :يثاز :ٙاْعس( :ايٓفٝط ،١ب ت ،ف( ،)9 ،8قاضِ ،عبد

ايسغٝد ،2003 ،ف:)3 - 1
إٕ ايفشـ قبٌ ايصٚاز ي٘ فٛا٥دٚ ،يثاز تزتب عً ،٘ٝأَا فٛا٥د ٙفُٓٗا:
َ )1عسف ١ا َساع ايٛزاث ١ٝادتًُ ١يًرزٚ ،١ٜايتػٖٛات اشبًك ،١ٝأ ٚايعكً ١ٝاييت قد
تؿٝب ازبٓ .
 )2ضالَ ١ايصٚد َٔ ا َساع املعدٚ ،١ٜقدزتُٗا عً ٢اإلظبابٚ ،اسبفاظ عً ٢عكد
ايصٚد.١ٝ
ٔأوا ثازٓ فىٍّا:
 )1ايتعد ٟعً ٢سس ١ٜايػةـ ٚخؿٛؾٝت٘ٚ ،االْعهاضات ايٓفط ١ٝعً ٢سٝات٘،
الضُٝا َٔ تدٍ خسٜطتِٗ ايٛزاث ١ٝعًٚ ٢دٛد أَساع يدٚ ،ِٜٗايكسز ايٛاقع عً٢
املسأ ٠خؿٛؾا.
 )2ايعذص عٔ ضداد ايتهًف ١املاد ١ٜهلر ٙايفشٛؾات يف ساٍ اإليصاّ.
 )3ايعصٚف عٔ ايصٚازٚ ،اْتػاز ايفاسػ ،١الضُٝا عٓدَا تؿبمم إدسا ٤ايفشٛؾات
ًَصَٚ ،١تهًفتٗا عايٚ ،١ٝا طبا ٤ايرٜ ٜٔك َٕٛٛبٗا ثكات.
حمااي حتمٗاان الاادً قباان الااصٔاج :قاضااي ،مبااد الس ااٗد ،ت .)3 ،تييب ممييا ضييبل فٛا٥ييد
ايفشيـ ايطيييب قبييٌ ايييصٚازٚ ،اآلثيياز املزتبيي ١عًٝيَ٘ٚ ،ييع ٖييرا ٚدييد اخييتالف بي فكٗييا٤
اإلضالّ يف سهِ ايفشـ قبٌ ايصٚاز ،ميهٔ تٛقٝش٘ عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ايك ٍٛا  :ٍٚلٛش يٛي ٞا َس إؾداز قاًْٜ ٕٛصّ ف ٘ٝنٌ املتكدَ

يًصٚاز بإدسا٤

ايفشـ ايطيبٚ ،ممٔ قاٍ ب٘ :ضبُد ايصسْٚ ًٞٝاؾس املُٝإ ٚعبد اهلل إبساِٖٝ
َٛضٚ ،٢ضبُد غب ٚ ،عازف عً ٞعازفٚ ،أضاَ ١ا غكس).
ايك ٍٛايجاْ :ٞال لٛش إدباز أ ٟغةـ إلدسا ٤االختباز ايٛزاثٚ ٞلٛش تػذٝع ايٓاع
ْٚػس ايٛع ٞبايٛضا ٌ٥املةتًف ١ب ُٖ ١ٝاالختباز ايٛزاثٚ ٞممٔ قاٍ ب٘ :عبد ايعصٜص بٔ
باشٚ ،ضبُد زأفت عجُإٚ ،ضبُد عبد ايطتاز ايػسٜم.
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الرتجاٗح  :بعد اطالع ايباسح عً ٢أدي ١ايفيسٜك  ،فإْي٘ ميٝيٌ إىل زأ ٟعبيد اييسةٔ بئ
سطيئ ايٓفٝطيي ١ايييرٜ ٟكيي ٍٛفٝيي٘ٚ" :يًُٛاشْيي ١بيي فٛا٥ييد ايفشييـ ايطيييب قبييٌ ايييصٚاز،
ٚضبيياذٜسٜٓ ٙبغيي ٞإٔ ٜهيي ٕٛايفشييـ ازبيي ٝسطييب َييا ٜكتكيي ٘ٝاسبيياٍ ،أَييا ايفشييـ
ايطيييب عيئ ا َييساع املعدٜيي ،١نُييسع ْكييـ املٓاعيي ١املهتطييبٚ ،١ايٛبييا ٤ايهبييد،ٟ
ٚايصٖيسٚ ،ٟعبيي ٛذيييو فٓٝبغيي ٞإٔ ٜهيي ٕٛإيصاَٝيا ٕ ;،دز ٤ا َييساع املعدٜييَ ١يئ أضييباب
سفغ ايٓفظ اير ٟتكتك ٘ٝايكسٚز ٠ايػسع ٕ ٚ ،١ٝايفٛا٥يد ايييت ضيتزتب عًي ٢إدسا٥ي٘
ال بكي ٍٛزضي ٍٛاهلل -
أِٖ بهج َٔ اداذٜس اييت تزتب عًي ٢عيدّ ٖيرا اإلديسا ،٤عُي ،
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  :-عٔ ابٔ عباع قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل -ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ :-
"ال قييسز ٚال قييساز("...أخسد٘ بيئ سٓبييٌ ،1955 ،ز ،3ف ،310زقييِ اسبييدٜح ،)2867
ٚقد زتب ايفكٗا ٤عً ٢ذيو قٛاعد َٓٗا إٔ ايكسز ٜصاٍٚ ،أْ٘ ٜدفع بكدز اإلَهيإٚ ،إٔ
دز ٤املفاضد أٚىل َٔ دًب املٓافعٚ ،اهلل تعاىل أعًِ" ( .ايٓفٝط ،١ب ت ،ف.)16
حتٕٖن امل سٖ

إلجسا ٞوتطمبات العاج يف أوانَ دحدد ٚوقابن ٌطبٛ

املقدواا :ٛاْتػييست يف اآلْٚيي ١ا خ ي  ٠قكيي ١ٝذبٜٛييٌ ايطبٝييب ملسقييا ٙإىل أَييانٔ ضبييدد٠
إلدييسا ٤ايفشٛؾيياتٚ ،غييسا ٤ايعالدييات َكابييٌ ْطييب ;١ممييا اضييتدع ٢ايتٛقييم عٓييدٖا،
ٚدزاضتٗاَٚ ،عسف ١زأ ٟاإلضالّ فٗٝا.
التعسٖل :قٝاّ ايطبٝب بتش ٌٜٛاملسق ٢إىل أَانٔ طبَ ١ٝع ١ٓٝإلدسا ٤ايفشٛؾات،
ٚغسا ٤ايعالدات َٓٗا; ٚذيو َكابٌ ْطب ١تدفع إي.٘ٝ
حمي الةسع اإلضاو٘ :دا ٤اإلضالّ يٓٝػس ايعيدٍ ٚايسةي ١يف أٚضياط اتتُيع ،يتطيٛدٙ
ادبييٚ ١ايتعيياَٚ ،ٕٚييع ذيييو ظبييد ممازضييات ٜكيي ّٛبٗييا بع ي

ا طبييا ٤تتُجييٌ يف ذبًٜٛييِٗ

املسقيي ٢إىل أَييانٔ طبٝييَ ١عٓٝيي ١إلدييساَ ٤تطًبييات ايعييالز َكابييٌ ْطييب ١تييدفع هلييِ ْع ي
ذيو ،فُا سهِ اإلضالّ يف ٖر ٙاملُازضات؟
أٔال َٔ :سٝح املبدأ ٜٓبغ ٞإٔ ته ٕٛسٝا ٠املطًِ هلل عص ٚدٌٜ ،كتٓع فٗٝا ذا َٓش٘
اهللٚ ،حيسف عًَ ٢ا ٜسق ٞاهلل ضبشاْ٘ َٔ َطاعد ٠ايٓاعٚ ،ايتةفٝم عِٓٗٚ ،قد
ٚزدت ْؿٛف نج  ٠تػذع عًٖ ٢را ٚذبح عً ٘ٝنك ٍٛاهلل تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﭼ(ا ْبٝاٚ ،)107 :٤قٛي٘ تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞﭼ (اسبذسات،)10 :
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ٚقٛي٘ تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﭼ (املا٥دٚ ،)2 :٠نرا
اسبدٜح اير ٟزٚا ٙابرٔ عُس" :إٔو زدال ،دا ٤إي ٢ايٓوبُ "ٞؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،فكاٍ ٜ :ا
زض ٍٛاهللُ ،أ ُّٟايٓواع أسبُّ إي ٢اهللُٚ ،أ ُّٟا عرُاٍ أسبُّ إي ٢اهللُ؟ فكاٍ زض ٍٛاهللُ ؾً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  :أسبُّ ايٓواع إي ٢اهللُ أْرفعِٗر يًُٓواعٚ ،أسبُّ ا عرُاٍ إي ٢اهللُ ضسٚز
تدرخًُُ٘ عًَ ٢طرًُُِ ،أٚر تهْػُم عٓر٘ نُسرب ،،١أٚر ت ْككُ ٞعٓر٘ دٜرٓاا ،أٚر تطْسد عٓر٘ دٛعاا،
ٚي ُٔ٦ر أَرػَُ ٞع أ ُ يُ ٞفُ ٞساد ٍ١أسبُّ إيٞو َُٔر إٔر أعرتهُم فُٖ ٞرا ايُْطرذُدُ غٗرساا فُٞ
َطرذُ دُ ايُْدَُٔٚ ،ُ١ٜٓر نمو وكب٘ ضتس ايً٘ عٛرزتَ٘ٔٚ ،ر نعِ وٝرع٘ ٚيٛر غا ٤إٔر
 ٜرُكُ ٘ٝأَركاَ ،ٙأل ايً٘ قًْب٘ زدا٤ا ٜٛرّ ا ْيكُٝأََٚ ،ُ١ر َػَ ٢ع أخُ ُ٘ٝفُ ٞساد ٍ١ستو٢
ٜجب"تٗا ي٘ ثبوت ايً٘ قدَ٘ ٜٛرّ تص ٍٚا قْداّ"( .أخسد٘ ايطيفاْ ،1986 ،ٞباب َٔ امس٘
ضبُد ،ز ، ،2ف ،315سدٜح زقِ.)847
ثاٌٗا :حتٕٖن املسٖ

إىل أوانَ طبٗ ٛوعٍٗ ٛإلجسا ٞوتطمبات العاج:

إٕ فكٗا ٤اإلضالّ ال لٝص ٕٚقٝاّ ايطبٝب بتش ٌٜٛاملسقي ٢إىل أَيانٔ طبٝي ١ضبيدد٠
إلدييساَ ٤تطًبييات ايعييالز َكابييٌ ْطييب ١تييدفع يًطبٝييب َيئ قبييٌ أؾييشاب ٖيير ٙا َييانٔ،
 َِٗٓٚايػٝخ /ضبُد بٔ ؾا

بٔ عج ُٝعٓد إدابت٘ عٔ ضءاٍ بٗرا اشبؿٛف قيا٥ال:

"...يهٔ ال لٛش يًطبٝب إٔ  ٜخر ْطب َٔ ١أدس ٠ايتشً ْ٘ ;ٌٝأخرر َاال ،يف وي َكابيٌ".
(ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يًبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاإلفتاٚ ،)432/24( ٤نرا إداب ١ايػٝخ /ضبُد ؾيا
املٓذد ،اير ٟاعتيف ذيو زغٚ ،٠ٛضب ٌٝإىل ايفطاد( .املٓذد ،ب ت ،ف.)6965
التخمي يف االتٗاز جٍظ اجلٍة
املقدوٜ :ٛعًِ املطًِ عًِ ايٝك

ب ٕ اهلل ضبشاْ٘ ٖ ٛايٛاٖبٚ ،املتشهِ يف دٓظ

املٛيٛد ذنسا نإ أّ أْج،٢قاٍ تعاىل  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﭼ(ايػٛزٚ ،)50 ،49 :٣يريو فإٕ املتشهِ يف دٓظ ازبٓ

ٖ ٛاهلل ضبشاْ٘.

ٚغا٤ت إزاد ٠اهلل يف ٖر ٙا ٜاّ إٔ تهػم هلرا اإلْطإ غ٦ٝا َٔ ذيو; سبهُٜ ١عًُٗا
ضبشاْ٘ ٚتعاىل.
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تعسٖل التخمي باالتٗاز جٍظ اجلٍةٜ :كؿد ب٘" :إٔ ٜتدخٌ ايطبٝب ٕ ٜه ٕٛاملٛيٛد
ذنسا ،أ ٚأْج ٢ذبكٝكا ،يسوب ١ايصٚد " (ستشٛت.)37 ،1983 ،
حما ااي الا ااتخمي ظا ااٍظ اجلا ااٍة :اْعييييسْ( :ييييد ٠ٚاإلظبيييياب يف قيييي ٤ٛاإلضييييالّ،1983 ،
ف( ،)121 - 103إدزٜظ .)30 ،1423 ،
يًعًُا ٤يف سهِ اختٝاز دٓظ ازبٓ عدَ ٠راٖبٚ ،فُٝا  ٜت ٞتٛقٝمم ذيو:
املرِب األٔه اجلٕاش :قٝد َٔ ذٖب إىل ازبٛاش ب ٕ ٜهي ٕٛيف أقيٝل ْطيامٚ ،يًكيسٚز،٠
ٚإٔ ٜييتِ بي شٚدي يف سيياٍ سٝاتُٗيياَ ،ييع اربيياذ االستٝاطييات املاْعييَ ١يئ اخييتالط ٖييرٙ
اشبالٜييا بغ ٖيياٚ .مميئ ذٖييب إىل ٖييرا :بييدز املتييٛي ٞعبييد ايباضييا ،شنسٜييا اييييف ،ٟعييص
ايد ٜٔايت ،ْٞٛإبساٖ ِٝايدضيٛقَ ،ٞعيٛع عيٛع إبيساٖ ،ِٝضبُيد سٓٝيم ،عبيد ايفتياا
ضبُيٛد إدزٜيظٜٚ ،كٛييي :ٕٛإٔ اختٝياز ديٓظ ازبييٓ َئ قبٝيٌ ا خيير با ضيبابٚ ،أْيي٘ ال
ذبس ِٜإال بٓـ ضبسَّٚ ،طتٓد ٜٔإىل سدٜح زض ٍٛاهلل -ملسو هيلع هللا ىلص  -اير ٟزٚا ٙعٓ٘ ثٛبيإ

رضي

هللا عنه َ" :ا ٤ايسدٌ أبَٚ ، ٝا ٤املسأ ٠أؾفس ،فإذا ادتُعيا فعيال َي ايسديٌ َي

املسأ ،٠أذنس بإذٕ اهللٚ ،إذا عً َ ٢املسأ َ ٠ايسدٌ أْجا بيإذٕ اهلل" (أخسدي٘ َطيًِ،
ب ت ،ز،1نتاب اسب ، ٝباب ؾف َ ١ايسدٌ ...ف ،252زقِ اسبدٜحٜٚ ،)315دٍ
اسبدٜح عً ٢عدّ ٚدٛد َا ميٓيع اربياذ ايسديٌ َئ ايٛضياَ ٌ٥يا إٔ ٜطياعد يف عًيَ ٛا٥ي٘
عًيَ ٢يا ٤شٚدتيي٘ عٓيد ادتُاعُٗيا ،يٓٝذييب َٛييٛد،ا ذنيسا ،،أ ٚإٔ املييسأ ٠إذا اربيرت ٖييرٙ
ايٛضا ٌ٥يٝعًَ ٛااٖا عًَ ٢ا ٤شٚدٗا إلظباب أْج.٢
املارِب الجااٌ٘ املٍا ٜ :يس ٣أؾيشاب ٖيرا املييرٖب عيدّ ديٛاش اييتشهِ يف ديٓظ ازبييٓ
َطًك ياٚ :،قييد ذٖييب إىل ٖييرا صبُٛعييَ ١يئ ايعًُيياَ ،٤ييِٓٗ :ايػييٝخ /عبييد ايييسةٔ عبييد
اشبييايلٚ ،ذيييو ضييدا يًرزٜعييٖ ٕ ٚ ;١يير ٙايككيي ١ٝضييتتش ٍٛإىل ٖيي ٣ٛعٓييد ايٓيياعٚ ،تعييد
تغ ٝا ،شبًل اهلل تعاىلَٚ ،ؿادَ ١إلزادت٘ ضبشاْ٘ ،اييت اقتكت إٔ ٜٗب ملٔ ٜػا ٤إْاثيا،
ٜٗٚييب مليئ ٜػييا ٤ايييرنٛزٚ ،إٕ اربيياذ اإلدييسا٤ات يًييتشهِ يف دييٓظ ازبييٓ عيئ طسٜييل
امل ي ٖ ،يي ٛيعييب بيي٘ٚ ،ذيييو أَييس ٜٓبغيي ٞاسبييرز َٓيي٘; إذ ايًعييب بييامل ضييٝءد ٟإىل فطيياد
ععٚ ،ِٝاختالط ا ْطاب.
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املرِب الجالح التٕقل  :تٛقم عدد َٔ ايعًُيا ٤يف إبيدا ٤اييسأ ٟيف سهيِ ٖير ٙاملطي ي،١
َِٓٗ :د .تٛفٝل ايٛاع ،ٞد .عُس ا غكس ،ذيفز إٔ ايتذيازب ايعًُٝي ١ايييت دبيس ٣يف ٖيرا
ايؿدد،

تؿٌ بعد إىل ْتا٥ر ضبكك.١

وٍاقةاا ٛأدلاا ٛالبااسل الطااابق :ٛإٕ أدييي ١ايفييسٜك أديييَ ١عتيييف ،٠إال إٔ ايباسييح ضييٝذعٌ
ايفؿييٌ يف ٖيير ٙايككيي ١ٝقييساز اتُييع ايفكٗيي ٞايتييابع يسابطيي ١ايعييا اإلضييالَ ٞذهيي١
املهسَ ١زقِ :)19/6( 112 :اختٝاز دٓظ ازبٓ :
أٔالً :ليييٛش اختٝييياز ديييٓظ ازبيييٓ بيييايطسم ايطبٝعٝييي ;١نايٓعييياّ ايغيييراٚ ،ٞ٥ايغطيييٍٛ
ايهُٝٝياٚ ،ٞ٥تٛقٝيت ازبُياع بتشييسٚ ٟقيت اإلباقي ;١يهْٗٛييا أضيباب ،ا َباسي ١ال ضبييرٚز
فٗٝا.
ثاٌٗاً :ال لٛش أ ٟتدخٌ طيب الختٝياز ديٓظ ازبيٓ  ،إال يف سياٍ ايكيسٚز ٠ايعالدٝي ١يف
ا َييساع ايٛزاثٝيي ،١اييييت تؿييٝب ايييرنٛز د ٕٚاإلْيياخ ،أ ٚبييايعهظ ،فٝذييٛش س٦ٓٝيي ٍر
ايتدخٌ ،بايكٛابا ايػسع ١ٝاملكسز( ".٠أب ٛضاز ،٠ب ت.)112 ،
بٍٕك األوةاج
املقدو اا :ٛظٗيييس يف ٖيييرا ايعؿيييس َيييا ٜطيييُ ٢ببٓيييٛى ا َػيييازٚ ،فُٝيييا ٜي ي ت ٞتٛقيييٝشٗا،
ٚسهُٗا.
تعسٖل بٍٕك األوةاج :تعيسف بٓيٛى ا َػياز" :عبياز ٠عئ طبتييف ذ ٟخؿيا٥ـ فٝصٜاٝ٥ي١
ٚنُٝٝآَ ١ٝ٥اضب ١ذبفغ ف ٘ٝاسبٛٝاْيات املٜٓٛي ١يفيزَٓ ٠اضيب ١سطيب ايطًيب"( .أةيد،
َٗدٖ1424 ، ٟي ،ف )42
وٕقال فقّااا ٞاإلضااً املعاصااسَٖ واَ بٍاإك األوةاااج :أايع عًُييا ٤اإلضييالّ عًيي ٢سسَيي١
إْػا ٖ ٤ر ٙايبٓٛى ٚزفي

فهستٗيا; مليا ٜزتيب عًي ٢ذييو َئ اخيتالط يألْطيابٚ ،تٓيتر

ٖر ٙايبٓٛى أبٓا ٤ال يبا ٤هليِٚ ،ليس ٟفٗٝيا عبيح ذيا ٤ايسديٌٚ ،تفيتمم ٖير ٙايبٓيٛى بياب
يًُسأ ٠ا  ِٜإٔ تًكمم ْفطٗا ذا ٤شٚدٗا ادفيٛظ بايبٓيو بعيد ٚفاتي٘ ٚيي ٛبعيد زبيع قيسٕ أٚ
أنجس َٔ ايٛفاٚ ،٠يسذا ذبٌُ املسأ ٠ضفاساٚ ،تدع ٞأْٗا ةًت َٔ َا ٤شٚدٗيا ادفيٛظ
بايبٓييو( .أةييدَٗ ،ييدٖ1424 ، ٟييي ،ف َٚ ،)42يئ أبيياا ايتعاَييٌ َعٗييا اغييزط ٖييرٙ
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ايػييسٚط بكٛييي٘" :فييال َيياْع غييسعا ،عٓييد ايكييسٚزٚٚ ٠فييل قييٛابا َٚعييا ٜتكيئُ عييدّ
االختالط"( .إمساعٚ ،ٌٝيخس.)373 ،1994 ،ٕٚ
إماد ٚمطٕ اضتؤصن يف حد أٔ قصاص
املقدو اا :ٛديييا ٤دٜييئ اإلضيييالّ ،إلقاَييي ١ايعيييدٍ ٚاسبيييل; ٚيتشكٝيييل ذييييو غيييسعت اسبيييدٚد
ٚايعكٛبات ،فايٓفظ ايبػس ١ٜبطبٝعتٗا ال ٜسدعٗا ٜٚصدسٖيا ٚلعًيٗا تتٛقيم عٓيد اسبيل،
ٚتستكيي ٞبيي٘ إال إسييد ٣أَييس ٜٔإَييا َساقبيي ١اهلل تعيياىل ،أ ٚاسبييدٚد ٚايعكٛبيياتَ ،ييا
ضتفطد اسبٝاٚ ،٠قد أث ت ٖير  ٙا ٜياّ قكي ١ٝإعياد ٠ايعكي ٛاملكطيٛع يف سيد أ ٚقؿياف
غسع ٞبعد تٓفٝر ،ٙفُا سهِ ذيو؟
تعسٖل إماد ٚمطٕ اضتؤصان يف حاد أٔ قصااصٜ :عيسف إعياد ٠عكي ٛاضتءؾيٌ يف سيد أٚ
قؿاف ب ْ٘" :شزاع ١عك ٛاضتءؾيٌ يف سيد أ ٚقؿيافٚ ،إعادتي٘ إىل ضبًي٘ بعًُٝيَ ١ئ
عًُٝات ايطب اسبدٜح" (ايعجُاْ ،ٞب ت ،ف.)1487
زأ ٙفقّا ٞاإلضاً يف إمااد ٚمطإ اضتؤصان يف حاد أٔ قصااصْٛ :قػيت ٖير ٙايككي ١ٝيف
املاق ٞعً ٢سدٚد قٝك َٔٚ ،١ذيو َا ذنيس ٙاإلَياّ أةيد بئ سٓبيٌ نُيا يف َطياٌ٥
ابٓ٘ أب ٞايفكٌ ؾا  ،عٓ٘ قاٍ ؾا

ب – ٘ٝزةُٗا اهلل تعاىل (:-قًت :قطع عكيٛ

َيئ ازبطييد .قيياٍ :ال ب ي ع إٔ ٜعٝييدَ ٙهاْيي٘ٚ ،ذا ن ي ٕ فٝيي٘ ايييسٚاَ ،ييجال ذٕ تكطييع
فٝعٝدٖا بطساٗ٥ا( .أب ٛشٜيد ،ب تٚ ،)1475 ،نيرا ديصّ اإلَياّ ايػيافع- ٞزةي٘ اهلل
تعيياىل -بكٛييي٘ٚ" :إٕر
عً ٘ٝف ُثربُت٘ فجبت

ٜجربُتريي٘ ايُْذرُٓيي ُّٞعًٝيي٘ أ ٚأزاد إثرباتيي٘ فًييِ ٜجربيتر ٚأقُييـُّ َيئ ايْذيياُْٞ
ُيٞ
ذٓ ُّ
ه رٔ عًي ٢ايْذياُْ ٞأنْجيس َئ أ رٕ ٜبيإ َٓي٘ َي وس ٚ ٠،إ رٕ ضي ٍ ايُْ ر
ُ ٜ

عً ٘ٝايْٛايُ ٞإٔر ٜكْطع٘ َٔ ايْذاُْ ٞثاُْ،١ٝ

ٜكْطعر٘ ايْٛايُ ٞيًُْكٛدُ ْو٘ قد أت ٢بُايْكٛدُ َسو ،٠إال

إٔر ٜكْطع٘ ْو٘ أيْؿل بُُ٘ َٝرت( "،١ايػافع ،ٞب ت ،ز ،6ف.)52
أَا اسبٓابً ،١فعٓيدِٖ يف ٖير ٙاملطي ي ١قيٛالٕ ،أسيدُٖا َٛافيل يًػيافعٚ ،١ٝديصّ بي٘
ابيئ قداَيي ١يف املغ ي  ،ب ت ،ز ،18فٚ ،)428اآلخييس طبييايم دييصّ بيي٘ املكدضيي( ٞابيئ
َفًمم يف ايفسٚع ،ف.)1475
ٚأَا املايه ،١ٝفًِ ٜرنسٚا املط ي ١ؾساسٚ ١إمنا ٚزد ذنسٖيا ذنيسا ،طبتؿيسا ،يف
نيييالّ ابيييئ زغييييد ايكيييسطيب زةيييي٘ اهلل( .ايكييييسطيب ،1986 ،ز ،16فٚ ،)67نييييرا
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اسبٓفٝييٚ ،١زد يف ايفتييا ٣ٚاهلٓدٜيي ١عيئ ادييٝا َط ي يَ ١ػييابٖٗٚ ،١ييَ ٞييا ًٜيي" :ٞإذا قًييع
ايسدٌ ثٓ ١ٝزدٌ عُدا ،،فاقتـ ي٘ َٔ ثٓ ١ٝايكايع ،ثِ ْبتت ثٓ ١ٝاملكيتـ َٓي٘،

ٜهئ

يًُكتـ يي٘ إٔ ٜكًيع تًيو ايجٓٝي ١ايييت ْبتيت ثاْٝيا( " ،ايبًةيٚ ،ٞيخيس ،ٕٚب ت ،ز ،46ف
.)284
ٜعٗييس َيئ أوًييب ٖيير ٙا قييٛاٍ إٔ ازبيياْ ٞإذا أقيي ِٝعًٝيي٘ اسبييد أ ٚايكؿييافٚ ،أعيياد
ايعك ٛايير ٟقطيع َٓي٘ٚ ،طًيب اتي عًٝي٘ إباْتٗيا،

ٜهئ يي٘ ذييو; ٕ اإلباْي ١قيد

سؿًتٚ ،ايكؿاف قد اضتٛيف ،فًِ ٜبل ي٘ سل.
أَ ا زأ ٟايعًُا ٤املعاؾسٚ ٕٚبع

اهل٦ٝات ايػسع ١ٝيف ٖر ٙاملط ي ١فٗ ٛعً ٢زأُٖ ٜا:

السأ ٙاألٔه اجلٕاشٚ :ب٘ قاٍ ضبُد تك ٞايعجُاْٖٚٚ ،ٞب ١ايصسٚ ،ًٞٝاغزط ايصسًٞٝ
إذٕ ات عًٚ ،٘ٝفُٝا  ًٜٞقٛيُٗٝا:
أٚال :زأ ٟضبُد تك ٞايعجُاْ" :ٞفايسادمم عٓدَ ٟرٖب ايػافعٚ ١ٝااع َٔ ١اسبٓابً،١
َ ٖٛٚكتكَ ٢رٖب اسبٓف ،١ٝإٔ ايكؿاف حيؿٌ بإباْ ١ايعكَ ٛسٚ ٠اسدٚ ،٠يهٌ
ٚاسد َٔ ايفسٜك

اسبس ١ٜيف إعاد ٠عك ٙٛبعًُ ١ٝطب ١ٝإذا غا( ."٤ايعجُاْ ،ٞب ت،

ف.)1497
ثاْٝا :زأٖٚ ٟب ١ايصس" :ًٞٝتب يدٜٓا إٔ إعاد ٠أ ٟعك ٛقطع يف قؿاف ال لٛش غسعا،
َا

 ٜذٕ ات

عً ،... ٘ٝأَا إعاد ٠ايعك ٛاملطت ؾٌ يف سد نإعاد ٠ايٝد أ ٚايسدٌ

بعد قطعٗا يف ايطسقٚ ١اسبساب ،١فريو أَس دا٥ص يف زأ ،ٜٞبايػسٚط ٚايكٛابا
اددد( " ٠ايصس ،ًٞٝب ت ،ف.)1519
السأ ٙالجاٌ٘ التخسٖيٖٚ :را زأ ٟبهس بٔ عبد اهلل أب ٛشٜدٚ ،قساز صبًظ ٖ ١٦ٝنباز
ايعًُا ٤يف ايطعٛد ١ٜزقِ (ٚ )1 36تازٜخ ٚ ،1406/6/17قساز صبًظ صبُع ايفك٘
اإلضالَ ٞاملٓعكد يف دٚزَ ٠ءمتس ٙايطادع جبد ٠يف ايطعٛد 17 َٔ ١ٜإىل  23غعبإ
ٖ1410ي املٛافل 2 0 - 14يذاز (َازع) ،قساز زقِ ( )6 /9 / 60بػ ٕ "شزاع ١عكٛ
اضتءؾٌ يف سد أ ٚقؿاف"ٚ ،ض نتف ٞبرنس بع

فكسات قساز صبًظ صبُع ايفك٘

اإلضالَ:ٞ
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 )1ال لٛش غسعا ،إعاد ٠ايعك ٛاملكطٛع تٓفٝرا ،يًشد ٕ يف بكا ٤أثس اسبد ذبكٝكا،
ناَال ،يًعكٛب ١املكسز ٠غسعآَٚ ،،عا ،يًتٗا ٕٚيف اضتٝفاٗ٥اٚ ،تفادٜا ،ملؿادَ ١سهِ
ايػسع يف ايعاٖس.
عًٚ ،٘ٝؾ ٕٛسل اسبٝا٠

 )2ذا إٔ ايكؿاف قد غسع إلقاَ ١ايعدٍ ٚإْؿاف ات

يًُذتُعٚ ،تٛف ا َٔ ٚاالضتكساز ،فإْ٘ ال لٛش إعاد ٠عك ٛاضتءؾٌ تٓفٝرا،
يًكؿاف ،إال يف اسباالت اآلت:١ٝ
إٔ  ٜذٕ ات عً ٘ٝبعد تٓفٝر ايكؿاف بإعاد ٠ايعك ٛاملكطٛع.
إٔ ٜه ٕٛات عً ٘ٝقد متهٔ َٔ إعاد ٠ايعك ٛاملكطٛع َٓ٘.
 )3لٛش إعاد ٠ايعك ٛاير ٟاضتءؾٌ يف سد أ ٚقؿاف بطبب خط يف اسبهِ أ ٚيف
ايتٓفٝرَٓ( .عُ ١املءمتس اإلضالَ ،ٞب ت ،ف .)1599
إجااساٞات الدزاضاا :ٛاتبييع ايبشييح اسبيياي ٞصبُٛعييَ ١يئ اإلدييسا٤ات يتدابيي ١عيئ أضييً٦ت٘،
ٚذبكٝل أٖدافَ٘ٛ ،قش ١يف اآلت:ٞ
وٍّا البخح :اضتةدّ ايبشح املٓٗر ايٛؾف ٞيتداب ١عٔ أض ١ً٦ايبشحٚ ،ذبكٝل
أٖداف٘.
جمتى البخحٜ :ته ٕٛصبتُع ايبشح َٔ اٝع َطتٜٛات طًب ١نً ١ٝايطب –داَع١
ؾٓعا - ٤يًعاّ ايدزاضٚ ،ّ2015 /2014 ٞايبايغ عددِٖ ( )719طايبا ٚطايب ،١عدا
املطت ٣ٛايطابع; بطبب تٛشٜعِٗ عً ٢املطتػفٝات يًتدزٜب ايعًُٚ ٞازبدٜٛ )1( ٍٚقمم
ذيو:
اجلدٔه  )1أمداد طمب ٛنمٗ ٛالطب –جاوع ٛصٍعا ٞلمعاً الدزاض٘ ً2015 /2014
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مٍٗ ٛالبخح :مت اختٝاز ع ١ٓٝايبشح بايطسٜك ١ايعػٛا َٔ ١ٝ٥املطتٜٛات ايطت َٔ ١طًب١
نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعاٚ ٤ذيو بٓطب ،)%25( ١اضتٓادا إىل (ايعسٜك،2009 ،ٞ
ٚ،)185بٗرا أؾبمم ايعدد( )180طايبا ٚطايبٚ ١ازبدٜٛ )2( ٍٚقمم ذيو.
اجلدٔه  )2مٍٗ ٛوَ طمب ٛنمٗ ٛالطب –جاوع ٛصٍعا ٞلمعاً الدزاض٘ ً2015 /2014
املطت٣ٛ

ا ٍٚ

ايجاْٞ

ايجايح

ايسابع

اشباَظ

ايطادع

ايٓٛع
ايعدد
%25

إْاخ
ذنٛز
65
40

16
10
ايع١ٓٝ

ذنٛز
52
13

إْاخ
65
16

ذنٛز
48
12

إْاخ
65
16

ذنٛز
67
17

إْاخ
78
20

ذنٛز
39
10

إْاخ
79
20

ذنٛز
52
13

إْاخ
69
17

ال

ٜٛدد

يف

298
75

ذنٛز ايتدزٜب

إْاخ

ذنٛز

إْاخ
421

اتُٛع

30

105

26

29

28

37

30

ايطابع

اتُٛع

180

أدا ٚالبخح ٔتطبٗقّا :مت إعداد أدا ٠ايبشح ٚتطبٝكٗا عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
 إعداد قا ١ُ٥بايككاٜا ايطب ١ٝاييت حيتاز طًب ١نً ١ٝايطب َعسف ١أسهاَٗا
ايػسع َٔ :١ٝخالٍ اطالع ايباسح عً ٢ايهتب ٚاملسادعٚ ،ايدزاضات ٚايبشٛخ
ايطابك ١املتعًك ١بايبشح اسبايٚ ،ٞعً ٢نتاب ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝاملكسز عً ٢طًب١
نً ١ٝايطب داَع ١ؾٓعاٚ ،٤قٝاَ٘ بعٌُ اضتباَْ ١فتٛس ١يًُتةؿؿ َٔ أعكا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ َتكُٓ ١ايطءاٍ اآلتَ :ٞا ايككاٜا ايطب ١ٝاييت حيتاز طًب ١نً١ٝ
ايطب إىل َعسف ١أسهاَٗا ايػسع١ٝ؟ ،بعد نٌ ٖرا مت ايتٛؾٌ إىل قا ١ُ٥أٚي١ٝ
بايككاٜا ايطب ١ٝاييت حيتاز طًب ١نً ١ٝايطب إىل َعسف ١أسهاَٗا ايػسع،١ٝ
تكُٓت ثالث ١ضباٚز است ٣ٛا  ٍٚعً )10( ٢قكاٜاٚ ،ايجاْ ٞعً )10( ٢قكاٜا،
ٚايجايح عً )19( ٢قك.١ٝ
مت عييسع ٖيير ٙايكاُ٥يي ١عًيي ٢عييدد َيئ ادهُ ي املتةؿؿ ي يف املٓيياٖر ٚطسا٥ييل
ايتدزٜظٚ ،ايكسيٕ ايهيسٚ ِٜعًَٛي٘ٚ ،عًي ٢صبُٛعيَ ١ئ املتةؿؿي يف نًٝي ١ايطيب
جباَع ١ؾٓعاٚ ،٤قد مت سطاب ثباتٗا ،باضتةداّ إعاد ٠ايتطبٝل عًي ٢عٓٝيَ ١هْٛيَ ١ئ
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( )30طايبا ٚطايب َٔ ١طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعاٚ ،٤ناْت ْطيب ١ايجبيات (،)%88
ٖٚيْ ٞطيبَ ١ستفعي ٕ ;١ثباتٗيا أعًي ٢بهيج َئ اسبيد ا دْي ٢املكبيLord. . )%60( .ٍٛ

)ٚ ،)anovick, (1968), 34بيييرا أؾيييبشت ايكاُ٥ييي ١بؿيييٛزتٗا ايٓٗاٝ٥يييَٛ ١قيييش ١يف
ازبد)3(ٍٚ
جدٔه  )3قاٟى ٛالقطاٖا الطبٗ ٛاليت حيتاج طمب ٛنمٗ ٛالطب وعسف ٛأحماوّا الةسمٗٛ
بصٕزتّا الٍّاٟٛٗ
املٗازات ايسٝ٥ط١

عدد املٗازات ايفسع١ٝ

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

القطاٖا الطبٗ ٛالقدميٛ

11

%28.21

القطاٖا الطبٗ ٛاملعاصس ٚاإلٌطاٌٗٛ

9

%23.07

القطاٖا الطبٗ ٛاملعاصس ٚاملادٖٛ

19

%48.72

اجملىٕع

39

%100

َالسعات

ٚبٗيير ٙايٓتٝذيي ١تتفييل ايدزاضيي ١اسبايٝييَ ١ييع دزاضيي ١ؾيييفٚ ، ،)1993( ٟدزاضيي ١فييسز
(ٚ ،)ّ1996دزاضيييييييييي ١فييييييييييسز (ٚ ،)2003دزاضيييييييييي ١ازبغُٝييييييييييإ (ٚ ،)2005دزاضيييييييييي١
إبساٖٚ ،)ّ2005(ِٝدزاض ١املةاليف (ٚ ،)2006نٌ دزاضيَ ١ئ ٖير ٙايدزاضيات تٛؾيًت
إىل قاُ٥يي ١بايككيياٜا املعاؾييسَ ،٠تكييُٓ ١عييددا َيئ ايككيياٜا املستبطيي ١بازباْييب ايطيييب
نككيياٜا ذبدٜييد ايٓطييٌٚ ،اإلدٗيياعٚ ،قكيياٜا اإلظبيياب ايؿييٓاعٚ ٞأطفيياٍ ا ْابٝييب
ٚبٓٛى ا َػاز ٚا دٓ ١اتُدٚ ،٠بٝع ا عكاٚ ٤دساسات ايتذُٝيٌٚ ،بيرا متيت اإلدابي١
عٔ ايطءاٍ ا  َٔ ٍٚأض ١ً٦ايبشح.
 تطبٝل قا ١ُ٥ايككاٜا ايطب ١ٝاييت حيتاز طًب ١نً ١ٝايطب إىل َعسف ١أسهاَٗا
ايػسع:١ٝ
ٚيتشدٜد َد ٣استٝاز طًبي ١نًٝي ١ايطيب جباَعي ١ؾيٓعا ٤ملعسفي ١ا سهياّ ايػيسع١ٝ
يًككاٜا املكيُٓ ١يف ايكاُ٥ي ١مت تطبٝيل قاُ٥ي ١ايككياٜا ايطبٝي ١عًي ٢ايعٓٝي ١املةتيازٚ ،٠مت
اع االضتباْاتٚ ،فشؿٗاٚ ،مت اضتبعاد ثالخ اضتباْات يعيدّ انتُياٍ اإلدابي ١عٓٗيا،
ٚأؾبمم عدد االضيتباْات ايؿياسب )177(١اضيتباْٚ ،١مت تفسٜيغ بٝاْاتٗياَٚ ،عازبتٗياٚ ،مت
تكدٜس املطتٜٛات حبطب يٝهازتٚ ،ازبدٜٛ )4(ٍٚقمم ذيو:
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جدٔه )4 :تبطري املتٕضطات
نٝف ١ٝتفط وعٍ ٜاملتٛضا
إذا ناُ املتٕضط

نٝف ١ٝتفط َعٌٓ ٢طب ٛاملتٛضا

التقدٖس

التقدٖس

إذا ناٌ الٍطبٛ

المبظ٘

المبظ٘

أقٌ َٔ 1.75

ال أستاز

أقٌ َٔ %43.8

ال أستاز

َٔ  1.75إىل أقٌ َٔ 2.50

قعٝف١

َٔ ٚ %43.8أقٌ َٔ %62.5

قعٝف١

َٔ  2.50إىل أقٌ َٔ 3.25

َتٛضط١

َٔ ٚ %62.5أقٌ َٔ %81.3

َتٛضط١

َٔ  3.25إىل 4

نب ٠

َٔ  %81.3إىل %100

نب ٠

ٚيتداب ١عٔ ايطءاٍ ايجاْْٚ ٞؿَ٘" :ا دزد ١استٝاز طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا٤
ملعسف ١ا سهاّ ايػسع ١ٝيًككاٜا ايطب ١ٝايكدمي١؟"ٚ ،بٝإ ذيو بايتفؿ ٌٝعًَ ٢طت٣ٛ
نٌ قك ١ٝيف ازبد)5( ٍٚ
جدٔه )5 :املتٕضطات ٔاالحنسافات املعٗازٖ ٛملد ٝاحتٗاج طمب ٛنمٗ ٛالطب ظاوع ٛصٍعاٞ
ملعسف ٛاألحماً الةسمٗ ٛلمقطاٖا الطبٗ ٛالقدميٛ
ّ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ايعبازات
تعسف سهِ اإلدٗاع.
بٝييييإ سهييييِ خًيييي ٠ٛايطبٝييييب
باملسٜك ١أ ٚايعهظ.
تٛقيييييٝمم اسبهيييييِ يف تٓييييياٍٚ
غٝا ٤ضبسَ ١غسعا
املسٜ
تٛقٝمم ؾٛز ٠ايتعك ِٝاملءقت.
تعسف سهِ ايتعك ِٝاملءقت.
بٝإ ؾٛز ٠ايتعك ِٝايدا.ِ٥
َعسف ١سهِ ايتعك ِٝايدا.ِ٥
بٝإ سهِ تٗ ٜٔٛاملٛت.
َعسفييي ١سهيييِ ذبدٜيييد ديييٓظ
ازبٓ

للعلوم اإلنسبنية واالجتمبعية

املتٛضا
اسبطابٞ

االعبساف
املعٝازٟ

ْطب١
املتٛضا

ايتكدٜس
ايًفعٞ

ايزتٝب
حبطب
املتٛضا

3.627

0.549

90.7%

نب ٠

2

3.356

0.878

83.9%

نب ٠

4

3.424

0.828

85.6%

نب ٠

3

2.932
2.898
3.068
3.017
3.678

0.972
1.020
0.954
1.017
0.467

73.3%
72.5%
76.7%
75.4%
91.9%

َتٛضط١
َتٛضط١
َتٛضط١
َتٛضط١
نب ٠

8
9
6
7
1

2.576

1.196

64.4%

َتٛضط١

11
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 10تعسف سهِ دساس ١ايتذُ.ٌٝ
تٛقييييٝمم اسبهييييِ يف تػييييسٜمم
11
دجح املٛت٢
املتٕضط العاً
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2.898

1.020

72.5%

َتٛضط١

10

3.203

0.970

80.1%

َتٛضط١

5

3.153

0.976

78.8%

َتٛضط١

ٜتكمم َئ ازبيد ٍٚأعيال ٙإٔ َيد ٣استٝياز طًبي ١نًٝي ١ايطيب جباَعي ١ؾيٓعا ٤ملعسفي١
ا سهيياّ ايػييسع ١ٝيًككيياٜا ايطبٝيي ١اييييت ظٗييست يف املاقييٚ ٞالشايييت َتداٚييي ١إىل ايٝييّٛ
دييا ٤بدزديييَ( ١تٛضييط ،)١ذتٛضيييا سطييابٚ ،)3.153( ٞبييياعبساف َعٝييياز،)0.976( ٟ
ٚبٛشٕ ْطيب (ٚ،)78.8%داٖ ٤را االستٝاز يًككاٜا ايطب ١ٝايكدمي ١بدزدات تفاٚتت ب
نب َٚ ،٠تٛضط ،١يف س

ذبؿٌ أ ٟعباز ٠عً ٢دزدي ١قيعٝف ،١أ ٚال أستياز; يٝيدٍ

داليي ي ٚ ١اقيييش ١إٔ ييييد ٣ايطًبييي ١استٝاديييا ٚاقيييشا ملعسفييي ١ايككييياٜا ايطبٝييي ١ايكدميييي،١
ٚأسهاَٗا ايػسع ،١ٝسٝح سؿًت ايعبازات )2 ،3 ،1 ،8( :عً ٢دزدي ١استٝياز بدزدي١
نيب  ٠تساٚسيت بي َتٛضيطات (ٚ ،)3.356 :3.678سؿيًت بكٝي ١ايعبيازات عًي ٢دزدي١
َتٛضييط ،١تساٚسييت ب ي َتٛضييطات سطييابٚ ،)2.576 :3.203( ١ٝيعييٌ صبيي ٤ٞاالستٝيياز
بدزد ١نب َٚ ٠تٛضطٜ ١سدع إىل قؿٛز يف عًُ ١ٝاإلعدادٚ ،استٝاز طًب ١نًٝي ١ايطيب
هلر ٙايككاٜا يف صباٍ أعُاهلِ ايٛظٝفَ ١ٝطتكبال.
ٚيتداب ١عٔ ايطءاٍ ايجايح ْٚؿَ٘" :ا دزد ١استٝاز طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا٤
ملعسف ١ا سهاّ ايػسع ١ٝيًككاٜا ايطب ١ٝاملعاؾس ٠اإلْطاْ١ٝ؟" ٚبٝإ ذيو بايتفؿٌٝ
عًَ ٢طت ٣ٛنٌ قك ١ٝيف ازبد)6( ٍٚ
جدٔه )6 :املتٕضطات ٔاالحنسافات املعٗازٖ ٛملدٝاحتٗاج طمب ٛنمٗ ٛالطب ظاوع ٛصٍعاٞ
ّ
1
2
3
4

ملعسف ٛاألحماً الةسمٗ ٛلمقطاٖا الطبٗ ٛاملعاصس ٚاإلٌطاٌٗٛ
ايتكدٜس
املتٛضا االعبساف دزد١
ايعبازات
اسبطاب ٞاملعٝاز ٟاالستٝاز ايًفعٞ
 91.1% 0.545نب ٠
تعسف ْكٌ ا عكا ٤اإلْطاْ.١ٝ
3.644
َ 63.8% 1.257تٛضط١
بٝإ سهِ ْكٌ ايدّ .
2.550
بٝيييإ سهيييِ ذبًٝيييٌ اييييدّ قبيييٌ
 90.3% 0.611نب ٠
3.610
ايصٚاز.
َ 79.2% 0.977تٛضط١
بٝإ سهِ شزع ا عكا.٤
3.169
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َ 5عسفييي ١سهيييِ ْكيييٌ ا عكيييا٤
اسبٛٝاْٚ ١ٝشزعٗا يف اإلْطإ.
 6بٝييإ سهييِ تسنٝييب ا عكييا٤
ايؿٓاع ١ٝيف دطِ اإلْطإ.
 7تٛقيييييٝمم سهيييييِ شزع أعكيييييا٤
املٝت يف اإلْطإ اسب.ٞ
 8بٝييإ اسبهييِ يف شزع ا عكييا٤
ايتٓاضً.١ٝ
 9تعيييسف اسبهيييِ يف شزاعييي ١امليييخ
ٚازبٗاش ايعؿيب.
وا املتٕضط العاً
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3.508

0.890

87.7%

نب ٠

3

3.169

0.905

َ 79.2%تٛضط١

7

3.203

0.970

َ 80.1%تٛضط١

5

3.492

0.831

87.3%

نب ٠

4

3.102

1.069

َ 77.5%تٛضط١

8

3.271

0.974

نب ٠

81.8%

ٜتكمم َئ ازبيد ٍٚأعيال ٙإٔ َيد ٣استٝياز طًبي ١نًٝي ١ايطيب جباَعي ١ؾيٓعا ٤ملعسفي١
ا سهاّ ايػسع ١ٝيًككاٜا ايطب ١ٝاييت ظٗست يف ايٛقت اسباقسٜٚ ،غًب عًٗٝا ايطيابع
اإلْطييياْ ٞديييا ٤بدزدييي( ١نيييب  ،)٠ذتٛضيييا سطيييابٚ ،)3.271( ٞبييياعبساف َعٝيييازٟ
(ٚ ،)0.974بٛشٕ ْطيب (ٚ ،)81.8%داٖ ٤را االستٝاز ملعسف ١ايككياٜا ايطبٝي ١املعاؾيس٠
اإلْطاْٚ ،١ٝأسهاَٗيا ايػيسع ١ٝبيدزدات تفاٚتيت بي نيب َٚ ،٠تٛضيط ،١يف سي
ذبؿيٌ أ ٟعبياز ٠عًي ٢دزدي ١قيعٝف ،١أ ٚال أستياز ; يٝيدٍ دالييٚ ١اقيش ١إٔ ييد ٣ايطًبي١
استٝادا ٚاقشا ملعسف ١ايككاٜا ايطب ١ٝاملعاؾس ٠اإلْطاْٚ ،١ٝأسهاَٗيا ايػيسعٚ ،١ٝقيد
سؿيييًت ايعبيييازات ) 8 ،5 ،3 ،1( :عًييي ٢دزدييي ١استٝييياز بدزدييي ١نيييب  ،٠تساٚسيييت بي ي
َتٛضطات (َٚ ،)3.492 :3.644جًت ْطب َٔ )44.44%( ١عبازات ادٛزٚ ،سؿًت بكٝي١
ايعبازات عً ٢دزدَ ١تٛضط ،١تساٚست ب َتٛضطات سطابٖٚ ،)2.550 :3.203( ١ٝرٙ
ايٓتٝذ ١تدٍ عً ٢االستٝياز ايهيب ييد ٣طًبي ١نًٝي ١ايطيب ملعسفي ١قكياٜا ٖيرا اديٛز،
ٚأسهاَٗا ايػسع ;١ٝملا يريو َٔ إضٗاّ نب يف ممازضتِٗ ملٗٓ ١ايطب بٛعٚ ٞبؿ .٠
ٚيتدابيي ١عيئ ايطييءاٍ ايسابييع ْٚؿييَ٘" :ييا دزديي ١استٝيياز طًبيي ١نًٝيي ١ايطييب جباَعيي١
ؾٓعا ٤ملعسف ١ا سهاّ ايػسع ١ٝيًككاٜا ايطب ١ٝاملعاؾس ٠املاد١ٜ؟" ٚبٝإ ذيو بايتفؿٌٝ
عًَ ٢طت ٣ٛنٌ قك ١ٝيف ازبد)7( ٍٚ
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جدٔه )7 :املتٕضطات ٔاالحنسافات املعٗازٖ ٛملدٝاحتٗاج طمب ٛنمٗ ٛالطب جاوعٛ
صٍعا ٞملعسف ٛاألحماً الةسمٗ ٛلمقطاٖا الطبٗ ٛاملعاصس ٚاملادٖٛ

14
15
16
17
18
19
وا

للعلوم اإلنسبنية واالجتمبعية

87.7% 0.698 3.508

نب ٠

9

91.5% 0.600 3.661

نب ٠

4

77.5% 1.084 3.102

َتٛضط١
َتٛضط١

19
13

91.9% 0.595 3.678

نب ٠

3

78.4% 1.065 3.136

َتٛضط١
نب ٠

18
11

92.8% 0.453 3.712

نب ٠

2

80.5% 1.165 3.220

َتٛضط١
َتٛضط١
َتٛضط١
نب ٠

15
14
16

املتٛضا
اسبطابٞ

13

84.3% 0.881 3.373

نب ٠
نب ٠
نب ٠
نب ٠
نب ٠
نب ٠
نب ٠
َتٛضط١

12
8
5
6
7
10
1
17

االعبساف
املعٝازٟ

11
12

دزد١
االستٝاز

10

ايتكدٜس
ايًفعٞ

1
2
3
4
5
6
7
8

ايتعسف عً ٢االضتٓطا
تٛقٝمم سهِ االضتٓطا
بٝإ َا ٜطُ ٢بطفٌ ا ْبٛب
َعسف ١اسبهِ يف طفٌ ا ْبٛب
ايتعسف عًَ ٢ا ٜطُ ٢با ّ ايبد١ًٜ
ايتعسف عً ٢بٓٛى ا َػاز
َعسف ١سهِ بٓٛى ا َػاز
تٛقٝمم ؾٛز ايتًكٝمم ايؿٓاعٞ
بٝييإ اسبهييِ يهييٌ ؾييٛزَ ٠يئ ؾييٛز
ايتًكٝمم ايؿٓاعٞ
تٛقيييٝمم سهيييِ ذبٜٛيييٌ امليييس ٜإىل
أَانٔ َعَ ١ٓٝكابٌ ْطبَ ١اي١ٝ
بٝإ ؾٛز ٠ايبٝٝكات ايصا٥د٠
َعسف ١سهِ ايبٝٝكات ايصا٥د٠
تٛقييييٝمم سهييييِ ايييييتشهِ يف دييييٓظ
ازبٓ
تٛقٝمم سهِ بٝع ايدّ
تعسف سهِ بٝع ا عكا ٤اإلْطاْ١ٝ
َعسف ١سهِ اعاد ٠عك ٛاضتءؾٌ يف
سد أ ٚقؿاف غسعٞ
تعسف سهِ تغ ٝازبٓظ
بٝإ سهِ بٓٛى اسبًٝب
تعسف سهِ اإلْعاؽ ايؿٓاع.ٞ
املتٕضط العاً

9

ايزتٝب حبطب
املتٛضا

ّ

ايفكس٠

88.1% 0.767 3.525
89.8% 0.556 3.593
89.8% 0.641 3.593
89.0% 0.671 3.559
87.3% 0.890 3.492
95.3% 0.389 3.814
78.8% 1.022 3.153

80.9% 1.063 3.237

86.9% 0.789 3.475

80.5% 1.043 3.220
79.2% 1.060 3.169
85.8% 0.872 3.433
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ٜتكمم َئ ازبيد ٍٚأعيال ٙإٔ َيد ٣استٝياز طًبي ١نًٝي ١ايطيب جباَعي ١ؾيٓعا ٤ملعسفي١
ا سهاّ ايػسع ١ٝيًككاٜا ايطب ١ٝاييت ظٗست يف ايٛقت اسباقسٜٚ ،غًب عًٗٝا ايطيابع
املاد ٟدا ٤بدزد( ١نب  ،)٠ذتٛضا سطابٚ ،)3.433( ٞبياعبساف َعٝياز،)0.872( ٟ
ٚبٛشٕ ْطيب (ٚ ،)85.8%داٖ ٤يرا االستٝياز بيدزدات تفاٚتيت بي نيب َٚ ،٠تٛضيط،١
يف س

ذبؿٌ أ ٟعباز ٠عً ٢دزد ١قعٝف ،١أ ٚال أستاز; يٝدٍ داليٚ ١اقيش ١إٔ ييد٣

ايطًب ١استٝادا ٚاقشا ملعسفي ١ايككياٜا ايطبٝي ١املعاؾيس ٠املادٜيٚ ،١أسهاَٗيا ايػيسع;١ٝ
ٚسؿًت ايعبازات )1 ،15 ،6 ،9 ،2 ،5 ،4 ،3 ،10 ،13 ،16 ،7( :عً ٢دزد ١استٝاز
بدزد ١نيب  ،٠تساٚسيت بي َتٛضيطات (َٚ،)3.373 :3.814جًيت ْطيبَ )63.15%( ١ئ
عبازات ادٛزٚ ،سؿيًت بكٝي ١ايعبيازات عًي ٢دزديَ ١تٛضيط ،١تساٚسيت بي َتٛضيطات
سطابٚ،)3.102 :3.237( ١ٝيعٌ صبٖ ٤ٞرا ادٛز بدزد ١استٝاز نيب  ٠بػيهٌ عياّ،
ٚسؿ ٍٛعبازات٘ عًيْ ٢طيب ١أنجيس َئ  %63.15يٝيدٍ عًيَ ٢يد ٣االستٝياز ايهيب ييد٣
طًب ١نً ١ٝايطب ملعسف ١قكاٜا ٖرا ادٛزٚ ،أسهاَٗا ايػسع.١ٝ
ٚبرا ٜه ٕٛايبشح قيد أدياب عئ أضيً٦ت٘ ( )4 ،3 ،2حبطيب عبيازات نيٌ ضبيٛز،
أَا عٔ تٛقٝمم َد ٣استٝاز طًب ١نً ١ٝايطب جباَع ١ؾٓعا ٤ملعسف ١ا سهياّ ايػيسع١ٝ
يًككاٜا ايطب ١ٝيف اداٚز ايجالث ١بػهٌ عاّ ،فازبدٜٛ)8( ٍٚقمم ذيو:
جدٔه )8 :ود ٝاحتٗاج طمب ٛنمٗ ٛالطب ظاوع ٛصٍعا ٞملعسف ٛاألحماً الةسمٗ ٛلمقطاٖا
الطبٗ ٛاملتٕضطات ٔاالحنسافات املعٗازٖ)ٛ
اداٚز

ّ
1

ايككاٜا ايطب ١ٝايكدمي١

2

ايككاٜا ايطب ١ٝاملعاؾس٠
اإلْطاْ١ٝ

3

ايككاٜا ايطب ١ٝاملعاؾس٠
املاد١ٜ

وا

املتٕضط العاً
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املتٛضا

االعبساف

دزد١

ايتكدٜس

اسبطابٞ

املعٝازٟ

االستٝاز

ايًفعٞ

3.153

0.976

َ 78.8%تٛضط١

3

3.271

0.974

81.8%

نب ٠

2

3.433

0.872

85.8%

نب ٠

1

3.316

0.934

82.9%

نب ٠
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ٜتكمم َٔ ازبد ٍٚأعيال ٙإٔ دزدي ١استٝياز طًبي ١نًٝي ١ايطيب جباَعي ١ؾيٓعا ٤ملعسفي١
ايككيياٜا ايطبٝييٚ ،١أسهاَٗييا ايػييسع ١ٝدييا ٤عٓييد دزديي( ١نييب  )٠ذتٛضييا َعٝييازٟ
(ٚ ،)3.316باعبساف َعٝازٚ ،)0.934( ٟبٛشٕ ْطييب ( ;)82.9%سٝيح سؿيًت قكياٜا
ادييٛز ايجايييح (ايككيياٜا ايطبٝيي ١املعاؾييس ٠املادٜيي )١عًيي ٢ايزتٝييب ا ٚ ٍٚبدزديي ١استٝيياز
(نيييب  )٠ذتٛضيييا سطيييابٚ ،)3.433( ٞبييياعبساف َعٝيييازٚ ،)0.872(ٟبيييٛشٕ ْطيييييب
(ٚ ،)85.8%دا ٤ادٛز ايجاْ( ٞايككاٜا ايطب ١ٝاملعاؾس ٠اإلْطاْ )١ٝعً ٢ايزتٝيب ايجياْٞ
ٚبدزديي ١استٝيياز (نييب  )٠ذتٛضييا سطييابٚ ،)3.271( ٞبيياعبساف َعٝيياز،)0.974(ٟ
ٚبييٛشٕ ْطيييب (ٚ ،)81.8%دييا ٤ادييٛز ا ( ٍٚايككيياٜا ايطبٝيي ١املعاؾييس ٠ايكدمييي )١عًيي٢
ايزتٝيييب ايجاييييح ٚبدزدييي ١استٝييياز (َتٛضيييط )١ذتٛضيييا سطيييابٚ ،)3.153( ٞبييياعبساف
َعٝازٚ ،)0.976(ٟبٛشٕ ْطييب (ٚ ;)78.8%يعيٌ ذييو االستٝياز ايهيب ملعسفي ١ايككياٜا
ايطبٝييٚ ،١أسهاَٗييا ايػييسعٜ ١ٝسدييع إىل قؿييٛز عًُٝيي ١اإلعييداد ٚايت ٖٝييٌ يطًبيي ١نًٝيي١
ايطب جباَع ١ؾٓعا ٤فُٝا ٜتعًل ذكسز ايجكاف ١اإلضالَ.١ٝ
ٚبٗير ٙايٓتٝذيي ١تتفييل ايدزاضي ١اسبايٝييَ ١ييع دزاضي ١ؾيييفٚ ،)1993( ٣دزاضيي ١اشبييادَٞ
(ٚ ،)2001دزاض ١فسز (ٚ ،)2003دزاض ١ازبغُٝإ (ٚ ،)2005دزاضي ١إبيساٖ،)ّ2005(ِٝ
ٚدزاض ١املةاليف (ٚ)2006أوًبٖ ١ٝر ٙايدزاضات تٛؾًت إىل ازتفاع ْطب ١زوب ١ايطًبي ١يف
دزاضيي ١ايككيياٜا ايفكٗٝيي ١املعاؾييس ،٠الضييُٝا ايككيياٜا املتعًكيي ١باملطييا ٌ٥ايطبٝيي ١املعاؾييس٠
َجٌ :بٝع ا عكاٚ ٤دساسات ايتذُٚ ،ٌٝقك ١ٝاالضتٓطيا ٚ ،قكياٜا اإلظبياب ايؿيٓاعٞ
ٚأطفاٍ ا ْابٝب ٚبٓٛى ا َػاز ٚا دٓ ١اتُدٚ ،٠تٓع ِٝا ضسٚ ٠ايطيالم ٚاإلدٗياع،
ٚتٛقٝمم سهِ ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝفٗٝا.
ٚيتداب ١عٔ ايطءاٍ اشباَظ َٔ أض ١ً٦ايبشح اييرٜ ٟيٓـ عًيَ" :٢يا ؾيٛز ٠اييفْياَر
ايتدزٜيب املكزا يتُٓ ١ٝايٛع ٞبا سهاّ ايػسع ١ٝاملتعًك ١بايككاٜا ايطبٝي ١ييد ٣طًبي١
نً ١ٝايطب داَع ١ؾٓعا٤؟" قاّ ايباسح بإعداد اييفْاَر ايتدزٜيب يف ق:٤ٛ
 َا مت ايتٛؾٌ إي َٔ ٘ٝقا ١ُ٥ايككاٜا ايطب ١ٝاييت حيتاز طًب ١نً ١ٝايطب َعسف١أسهاَٗا ايػسعٚ ،١ٝاقتؿس ايباسح عً ٢ايعبازات اييت سؿًت عً ٢دزد ١استٝاز
بٓطب % 90 ١ف نجس ،عً ٢إٔ ٜتِ تغط ١ٝايعبازات ذات االستٝاز بدزد ١نب ٠
ٚبٓطب ١أقٌ َٔ  %90يف بسْاَر يخس; ٚذيو ٕ عدد أٚزام ايبشح ٚؾًت إىل َا١٥
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ٚعػسٚ ٜٔزق ١قبٌ اختؿاز ،ٙبُٓٝا صبالت ايٓػس تػزط عً ٢ا نجس أزبع
ٚزق ،١أَا ايعبازات اييت تكُٓٗا اييفْاَر اسباي ٞفٗ( :ٞتٗ ٜٔٛاملٛت،
ٚاإلدٗاع) َٔ ،قكاٜا ادٛز ا ْ(ٚ ،ٍٚكٌ ا عكا ٤اإلْطاْٚ ،١ٝذبً ٌٝايدّ قبٌ
ايصٚاز) َٔ قكاٜا ادٛز ايجاْ(ٚ ،ٞبٓٛى ا َػاز ،ايتشهِ يف دٓظ ازبٓ ،
ٚذب ٌٜٛاملسٜ

إىل أَانٔ َعَ ١ٓٝكابٌ ْطبَ ١ايٚ ،١ٝإعاد ٠عك ٛاضتءؾٌ يف

سد أ ٚقؿاف غسع َٔ )ٞقكاٜا ادٛز ايجايح.
 َا مت االطالع عً َٔ ٘ٝأدبٝات ٚدزاضات تٓاٚيت إعداد اييفاَر ٚتؿُُٗٝاَ ،جٌ:(دزاض ١ايٓاغمٚ،ّ2003 :دزاض ١غشاتٚ ،2006 :١دزاض ١شٜتٚ ،2007 :ٕٛدزاض١
زغٛإٚ ،اسبدٜيب.)2009 :
بٓا ٤عًَ ٢ا ضبلَٚ ،ع َساعيا ٠ا ضيظ ايعًُٝي ١ايطيايف ١اييرنس ،فيإٕ خطيٛات بٓيا٤
اييفْاَر ذبددت يف اآلت:ٞ
أٔال :إمداد دلٗن املتدز مت إعداد دي ٌٝاملتدزب باتباع اآلت:ٞ
 )1أٖداف اييفْاَر:
مت ذبدٜييد اهلييدف ايعيياّ يًيفْيياَر ايتييدزٜيب اسبيياي :ٞبييي(تعسٜم طًبيي ١نًٝيي ١ايطييب
با سهيياّ ايػييسع ١ٝيًككيياٜا ايطبٝيي ١اييييت تعزقييِٗ يف سٝيياتِٗ ايٛظٝفٝييٚ ،)١ذبييددت
ا ٖداف ايتعً ١ُٝٝباآلت:ٞ
 ذبدٜد ايككاٜا ايطب ١ٝاييت حيتاز ايطبٝب إىل َعسف ١أسهاَٗا ايػسع.١ٝ بٝإ سهِ اإلضالّ يف ايككاٜا ايطب ١ٝايكدميٚ ١املعاؾس( ٠اإلْطاْٚ ،١ٝاملاد.)١ٜ تعع ِٝاإلضالّ َٔ خالٍ إبساش أسهاَ٘ دبا ٙقكاٜا ايعؿس ايطب.١ٝ إبساش ؾٛز ٠اإلضالّ باعتباز ٙدٜٓ ٜٔعِ سٝا ٠اإلْطإ ذا ٜتٛافل َع فطست٘. بٝإ سسف اإلضالّ عً ٢تهس ِٜاإلْطإ.ٚيتشكٝل اهلدف ايعاّ ٚا ٖداف ايتعًٜٓ ١ُٝٝبغ ٞإٔ ٜه ٕٛاملتدزب يف ْٗا ١ٜاييفْاَر
ايتدزٜيب قادزا عً ٢إٔ:
 ٜب سهِ تٗ ٜٔٛاملٛت. ٜٛقمم سهِ اإلدٗاع. ٜرنس سهِ ْكٌ ا عكا ٤اإلْطاْ.١ٝللعلوم اإلنسبنية واالجتمبعية
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 ٜب سهِ ذبً ٌٝايدّ قبٌ ايصٚاز. ٜػسا بٓٛى ا َػاز. ٜرنس سهِ بٓٛى ا َػاز. ٜرنس سهِ ايتشهِ يف دٓظ ازبٓ .ٜ -طتٓتر سهِ ذب ٌٜٛاملسٜ

إىل أَانٔ َعَ ١ٓٝكابٌ ْطبَ ١اي.١ٝ

 ٜرنس سهِ إعاد ٠عك ٛاضتءؾٌ يف سد أ ٚقؿاف غسع.ٞ ٜععِ سسف ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝعً ٢اإلْطإ. )2إعداد ضبت ٣ٛاييفْاَر ايتدزٜيب:
ٜعييد ضبتيي ٣ٛاييفْيياَر ايتييدزٜيب أسييد ايعٓاؾييس ايسٝ٥طيي ١يف إعييداد اييييفاَر ايتدزٜبٝيي;١
باعتباز ٙأِٖ ايعٓاؾس يف ذبكٝل أٖداف اييفْاَر ادددٚ ،٠قد مت بٓا ٤ضبتي ٣ٛاييفْياَر
ايتدزٜيب ٚفل سادات ايطًب ١ايفعًَٚ ،١ٝساعٝا املطت ٣ٛايعكً ٞهلِ.
ٚيف قيي ٤ٛذيييو مت إعييداد ضبتيي ٣ٛاييفْيياَر بؿييٛزت٘ ا ٚيٝييٚ ١فييل ايعٓاؾييس اآلتٝييي:١
(َكدَٚ ،١ضبت ٣ٛاييفْاَرٚ ،إزغادات عاَي ١يًُتيدزب قبيٌ ايبيد ٤يف ايتيدزٜبٚ ،سيدات
اييفْاَر َٛٚقٛعات٘ ايتدزٜبٚ ،)١ٝمت عسق٘ عً ٢عيدد (َ )5ئ ادهُي َتةؿؿيٕٛ
يف اتيياالت اآلتٝيي( :١املٓيياٖر ٚطييسم ايتييدزٜظٚ ،ايفكيي٘ اإلضييالَٚ ،ٞايطييب ايبػييس،ٟ
ٚايتفط ي ٚعًيي ّٛايكييسيٕٚ ،ايجكافيي ١اإلضييالَٚ ;)١ٝقييد مت إدييسا ٤ايتعييدٜالت اييييت أبييداٖا
ادهُٚ ،ٕٛبرا أؾبمم اييفْاَر بؿٛزت٘ ايٓٗاَ "2"١ٝ٥هْٛا َٔ اآلتَ( :ٞكدَي ١دتي٣ٛ
اييفْاَرٚ ،تعًُٝات يًُتيدزب تٛقيمم نٝفٝي ١االضيتفادَ ٠ئ اييفْياَرٚ ،استي ٣ٛاييفْياَر
عًٚ ٢سدت تدزٜبٝت تكُٓت اآلتي( :ٞعٓيٛإ ايٛسيد ،٠اييصَٔ اديدد يتٓفٝير ايٛسيد،٠
َكدَيي ١يًٛسييد ،٠ا ٖيييداف ايتعًُٝٝيي ١يًٛسييد ،٠املٛقيييٛعات ايتدزٜبٝيي ١يًٛسييد ،٠تكيييِٜٛ
ايٛسد ،٠اشبًف ١ٝايٓعس ١ٜيًٛسدٚ ،)٠قد ناْت ايٛسد ٠ا ٚىل بعٓيٛإ( :ايككياٜا ايطبٝي١
ايكدميٚ ١املعاؾيس ٠اإلْطياْٚ ،)١ٝاستيٛت عًيَٛ )4( ٢قيٛعاتٚ ،ايٛسيد ٠ايجاْٝي ١بعٓيٛإ:
(ايككييياٜا ايطبٝيييي ١املعاؾييييس ٠املادٜييييٚ )١استييييٛت عًييييَٛ )4( ٢قييييٛعاتٚ ،قييييد تكييييُٓت
املٛقٛعات ايتدزٜب ١ٝايعٓاؾس اآلت:١ٝ

8
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 َكدَ ١املٛقٛع ايتدزٜيب. ا ٖداف اإلدسا.١ٝ٥ ضبت ٣ٛاملٛقٛع ايتدزٜيب. طسا٥ل ٚٚضاٚ ٌ٥أْػط ١تدزٜب.١ٝ أضايٝب تك.ِٜٛ )3طسا٥ل ايتدزٜب املطتةدَ ١يف اييفْاَر ايتدزٜيب:
اقيييزا ايبشيييح عيييددا َييئ ايطسا٥يييل ٚا ضيييايٝب يتكيييد ِٜاييفْييياَر بٛاضيييطتٗا ٖٚييي:ٞ
املٓاقػييٚ ،١ايييتعًِ ايتعيياٚ ،ْٞٚاالضييتٓباطٚ ،١ٝايييتعًِ ايييراتٚ ،ٞتطبٝكييات عًُٝييٚٚ ،١زؽ
عٌُٚ ،ايٓدٚ ،٠ٚتكد ِٜايعسٚع.
 )4إعداد املٛاد ٚايٛضاٚ ٌ٥ايٛضا٥ا ايتعًٚ ١ُٝٝا ْػط ١ايتعً:١ُٝٝ
اعتُد اييفْاَر ايتدزٜيب عً ٢صبُٛع َٔ ١ايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملعٓٝي ١يف تٓفٝيرٚ ،ٙقيد
تٓٛعت ٖر ٙايٛضا ٌ٥ناآلت( :ٞنتب َٚسادعٚ ،غيسا٥مم ٚغيفافٝاتٚ ،أغيسط ١مسعٝي،١
ٚعازع قٚ ،ٞ٥ٛبطا٥ل تعًٚٚ ،١ُٝٝزم َكٚ ،٣ٛأغسط ١تطذ ٌٝفٝد.)ٜٛ
 )5ذبدٜد أضايٝب ايتك:ِٜٛ
يكد مت ذبدٜد ايعدٜد َٔ أضايٝب ايتك ِٜٛاملتٓٛعٚ ١اييت َٔ خالهليا ٜيتِ ايت نيد َئ
ذبكٝييل أٖييداف اييفْيياَر بعييد إدييسا ٤ايتييدزٜب ،سٝييح مت إعييداد صبُٛعييَ ١يئ ا ضيي١ً٦
املٛقٛعٚ ١ٝاملكايٝي ١عكيب نيٌ َٛقيٛع تيدزٜيب; يٝيتِ ايت نيد َئ خالهليا عًي ٢ذبكٝيل
أٖداف٘; نُا مت تكُ عكب نٌ ٚسد ٠تدزٜب ١ٝصبُٛع َٔ ١ا ض ;١ً٦يٝتِ َٔ خالهليا
ايت نييد َيئ ذبكٝييل أٖييداف ايٛسييدٚ ،٠عًيي ٢املييدزب َساعييا ٠ايتكيي ِٜٛايبٓييا ٞ٥ب ي نييٌ
فهس ٠تدزٜبٚ ١ٝفهس ٠أخس ٣عٔ طسٜل ا ض ١ً٦ايػفٗ ١ٝاييت تًكي ٢عًي ٢املتيدزب أثٓيا٤
ايًكا ٤ايتدزٜيب; يٝتِ االطُٓ٦إ عًي ٢عًُٝي ١ضي اييفْياَر يف ذبكٝيل أٖدافي٘ املسضي،١َٛ
ٚايتك ِٜٛاشبتاَ ٞيً ّٛٝايتدزٜيبٚ ،اييفْاَر بػيهٌ عياّٚ ،بيرا ٜهي ٕٛايتكي ِٜٛقيد َيس

ذساسً٘ الثالث على النحو اآليت:
 ايتك ِٜٛا ٚي ٞيً ّٛٝايتدزٜيب (ايٛادبات ،ا ضَ ،١ً٦سادعَ ١ا مت تٓفٝر ٙيف ايّٛٝايطابل).
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 تكَٛ ِٜٛقٛعات اي ّٛٝايتدزٜيب تكٛميا بٓاٝ٥ا (َالسعَ ١ػازن ١املتدزب أثٓا٤ايتدزٜب ،تٛد ٘ٝا ض ١ً٦بغسع ايت ند َٔ ذبكٝل نٌ ٖدفَ ،تابعَٗ ١ازاتِٗ
ايتدزٜط ١ٝأثٓا ٤ايتدزٜب).
 ايتك ِٜٛاشبتاَ ٞيً ّٛٝايتدزٜيب. ايتك ِٜٛايٓٗا ٞ٥يًيفْاَر نهٌ َسنصا عً ٢اٝع َهْٛات اييفْاَر.ثاٌٗا :إمداد دلٗن املدز
ٜعييد ديٝييٌ املييدزب عٓؿييسا َُٗييا يف عًُٝيي ١ايتييدزٜب; ْيي٘ ٜطيياعد املييدزب عًيي ٢تٓفٝيير
عًُٝي ١ايتييدزٜب بٓذييااٜٚ ،طيياعد ٙعًيي ٢ذبكٝييل أٖييداف املٛقييٛعات ادييددٚ ،٠يف قيي٤ٛ
اييفْيياَر ايتييدزٜيب مت إعييداد ديٝييٌ املييدزب بييد٤ا بايؿييٛز ٠ا ٚيٝيي ١يًييديٚ ،ٌٝعسقييٗا عًيي٢
عدد ( َٔ )5ادهُ ٚ ،إدسا ٤ايتعدٜالت اييت أبداٖا ادهُيٚ ،ٕٛبيرا أؾيبمم ديٝيٌ
املدزب بؿٛزت٘ ايٓٗاَ "3"١ٝ٥تكُٓا اآلت:ٞ
َ )1كدَ :١مت ايتٛقٝمم فٗٝا نٝف ١ٝاضتةداّ ايديٚ ٌٝاهلدف َٓ٘ٚ ،أُٖٝت٘.
َ )2كزسات ميهٔ االضتعاْٚ ١االضزغاد بٗا يف تٓفٝر عًُ ١ٝايتدزٜب.
 )3خطٛات ايتدزٜب عً ٢ضبت ٣ٛاييفْاَر ،اييت ضازت عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
 عٓٛإ املٛقٛع ايتدزٜيب. خًفٝيي ١عيئ املٛقييٛعٚ ،تػييتٌُ عًيي ٢تستٝبيي٘ ب ي املٛقييٛعات ٚأٖييِ ايٓكيياط اييييتتٓاٚهلا.
 َسبع سٛاز ٜتكُٔ: شَٔ تٓفٝر املٛقٛع.
 املهإ.
 املٛاد ايتعً ١ُٝٝاملطًٛب.١
 ا ْػطٚ ١ايتدزٜبات.
 ا ٖداف اإلدسا ١ٝ٥يًُٛقٛع ايتدزٜيب. خطٛات ايط يف املٛقٛع ايتدزٜيب.2
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 ايتك.ِٜٛٚبٗر ٙاإلديسا٤ات ٜؿيبمم اييفْياَر ايتيدزٜيب بؿيٛزت٘ ايٓٗاٝ٥يٚ ،١بٗيرا ٜهي ٕٛايبشيح
اسباي ٞقد أداب عٔ ايطءاٍ اشباَظ َٔ أض ١ً٦ايبشح.
التوصيبت:
 )1قسٚز ٠تكُ

َكسز أدب ايطبٝب ٚفكٗ٘ قُٔ بسْاَر إعداد ٚت ٖ ٌٝايطايب/

ايطبٝب بهًٝات ايطب يف اٝع ازباَعات.
 )2تدزٜب ا طبا ٤أثٓا ٤اشبدَ ١عً ٢اييفْاَر اسباي.ٞ
 )3إدسا ٤حبٛخ يف بك ١ٝايككاٜا اييت

ٜتٓاٚهلا اييفْاَر اسباي ْ٘ ;ٞاقتؿس عً٢

ايككاٜا ذات االستٝاز بٓطب %90 ١ف نجس.
 )4عكد ْدٚات ٚٚزؽ عٌُ ٚيكا٤ات يألطبا ;٤بغسع ايتٛقٝمم هلِ ؾٛز ايككاٜا
املطتذدٚ ،٠أسهاَٗا ايػسع.١ٝ
قبئمة المصبدر والمراجع :

القرآن الكريم.
 )1إبساٖ ،ِٝزٜاب عصت :تؿٛز َكزا يف ايزب ١ٝايد ١ٜٝٓاإلضالَ ١ٝيطالب املسسً١
ازباَع ١ٝعً ٢ق ٤ٛايتشدٜات املعاؾسَ ،٠ادطت و َٓػٛز ،٠نً ١ٝايزب١ٝ
بدَٝاط ،داَع ١املٓؿٛز.2005 ،٠
 )2ابٔ سٓبٌ ،أةد بٔ ضبُد :املطٓد ،غسس٘ ٚؾٓع فٗازض٘ أةد ضبُد غانس،
ز ،3داز املعازفَ ،ؿس.ّ1955 ،
 )3ابٔ قداَ ١املكدض ،ٞأب ٛضبُد َٛفل ايد ٜٔعبد اهلل بٔ أةد بٔ ضبُد :املغ
يف فك٘ اإلَاّ أةد بٔ سٓبٌ ايػٝباْ.ٞ
 )4ابٔ َاد ،١أب ٞعبد اهلل ضبُد بٔ ٜصٜد ايكص : ٜٚضٓٔ ابٔ َاد٘ ،ذبكٝل  :ضبُد
فءاد عبد ايباق ،ٞز ،2داز ايهتب ايعًُ ،١ٝب ٚت ،ب ت.
 )5أب ٛشٖ ،ٛسطٔ عبد اهلل عبد املكؿٛد :ا سهاّ اييت خايم فٗٝا ايعاٖس ١ٜا ١ُ٥
ا زبع ١يف اسبدٚد (دزاضَ ١كازْ ،١زضايَ ١ادطت و َٓػٛز ،٠داَع ١ا شٖس
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ايػسٜم ،نً ١ٝايػسٜعٚ ١ايكاْ ٕٛبدَٓٗٛز يايدزاضات ايعًٝاي قطِ ايفك٘ املكازٕ،
ٖ 1427يي .ّ 2006
 )6أب ٛشٜد ،بهس بٔ عبد اهلل :سهِ إعادَ ٠ا قطع حبد أ ٚقؿاف ،صبً ١صبُع
ايفك٘ اإلضالَ ٞايتابع ملٓعُ ١املءمتس اإلضالَ ٞجبد ،٠تؿدز عٔ َٓعُ ١املءمتس
اإلضالَ ٞجبد ،٠ب ت.
 )7أب ٛضاز ،٠ا :ٌٝقسازات اتُع ايفكٗ ٞاإلضالَ ٞايتابع يسابط ١ايعا اإلضالَٞ
ذه ١املهسَ ١ايدٚز ٠ا ٚىل (ٖ 1398ي) – ايدٚز ٠ايتاضع ١عػسٖ1428( ٠ي ) َٔ
ايكساز زقِ ( )1إىل ايكساز زقِ ( ،)112ب ت.
 )8أةدَٗ ،د ٟبٔ زشم اهلل :ضباقسات يف َكسز  1101ضًِ (ايجكاف ١اإلضالَ)١ٝ
طَ ،3سنص ايكٜٛفٌ ،ايطعٛدٖ1424 ،١ٜي.
 )9إدزٜظ ،عبد ايفتاا ضبُٛد :اختٝاز دٓظ ازبٓ

َٔ َٓعٛز إضالَ ،ٞصبً١

ايٛع ٞاإلضالَ ،ٞايعدد(ٖ1423 ،)437ي.
 )10إمساع ،ٌٝساَد ضبُٛدٚ ،يخس :ٕٚايجكاف ١اإلضالَ ،١ٝط ،5داز ايفهس
املعاؾس ،ب ٚت ،يبٓإّ1994 ،
 )11ايبةاز ،ٟضبُد بٔ إمساع ٌٝأب ٛعبد اهلل ازبعف :ٞؾشٝمم ايبةاز ،ٟذبكٝل:
َؿطف ٢دٜب ايبغا ،ط ،3داز ابٔ نج ،ايُٝاَ ،١ب ٚت.ّ1987 – 1407 ،
 )12ايبًةْ ،ٞعاّ ايدٚ ،ٜٔيخس :ٕٚايفتا ٣ٚاهلٓد ،١ٜاملهتب ١ايػاًَ ،١قطِ ايفتا،٣ٚ
ب ت.
 )13ازبغُٝإ ،ضبُد عبد اهلل :تكَٗٓ ِٜٛر ايزب ١ٝاإلضالَ ١ٝباملسسً ١ايجاْ ١ٜٛيف ق٤ٛ
ايككاٜا املعاؾس ،٠صبً ١ايكساٚ ٠٤املعسف ،١ازبُع ١ٝاملؿس ١ٜيًكساٚ ٠٤املعسف،١
نً ١ٝايزب ،١ٝداَع ١ع مشظ ،ايعدد ( ،)47ضبتُيف .ّ2005
 )14ازبالدَ ،ادد شن :ٞدزد ١ممازضَ ١دزض ٞايدزاضات اإلضالَ ١ٝملٗازات تدزٜظ
ايتالٚ ٠ٚايتذٜٛد يف غبه ١داَع ١عذُإ يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا  ،صبً ١ايعًّٛ
ايزبٚ ١ٜٛايٓفط ، ١ٝنً ١ٝايزب ، ١ٝداَع ١ايبشس ،ٜٔايعدد ( ، )2اتًد ايجأَ ،
ااد ٟا ٖ1428 ٍٚي .ّ2007 ْٜٛٝٛ ،
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 )15ساد ،ٞفٗ ١ُٝعبد اهلل أةد :تطٜٛس َطام ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيف َتطًبات اسبٝا٠
املعاؾس ٠باملسسً ١ايجاْ ١ٜٛبدٚي ١ايبشس ،ٜٔزضايَ ١ادطت و َٓػٛز ،٠نً١ٝ
ايزب ١ٝيًبٓات ،ايس٥اض ١ايعاَ ١يتعً ايبٓات ،ايسٜاع ،ايطعٛد.ّ2001 ،١ٜ
 )16ستشٛت ،سطإْ :د ٠ٚاإلظباب يف ق ٤ٛاإلضالّ ،ضًطًَ ١طبٛعات َٓعُ ١ايطب
اإلضالَ ،ٞاإلضالّ ٚاملػهالت ايطب ١ٝاملعاؾسٖ1403 ، ،٠ي.ّ1983 /
 )17اسبصَ ،ٞفٗد بٔ عبد اهلل :ايٛدٝص يف أسهاّ ازبساس ١ايطبٚ ١ٝاآلثاز املزتب١
عًٗٝا ،املهتب ١ايػاًَ ،١قطِ فك٘ عاّ ،ب ت.
 )18اشبادَْٛ ،ٞز ايد ٜٔطبتاز :االضتٓطا يف ق ٤ٛا ؾٚ ٍٛايكٛاعد ٚاملكاؾد
ايػسع ،١ٝط ،1داز ايصاسِ يًٓػس ٚايتٛشٜع  ،ايسٜاع .ّ2001 ،
 )19اشبطٝب ،زداا :ذبدٜد االستٝادات ايتدزٜب ،١ٝصبً ١نً ١ٝايزب ،١ٝنً١ٝ
ايزب ،١ٝداَع ١أضٛٝط ،ايعدد (َ ،)11ر .1995 ْٜٛٝٛ ،2
 )20ايدزدٜس ،ٟإمساع ٌٝضبُد :بسْاَر َكزا يتدزٜب َعًُ ٞايعً ّٛعً ٢اضتةداّ
ايتداخٌ ب

ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاتتُع يف تدزٜظ ايعً ،ّٛصبً ١ايبشح يف

ايزبٚ ١ٝعًِ ايٓفظ ،نً ١ٝايزب ،١ٝداَع ١املٓٝا ،صبًد( ،)15ايعدد(،)4
ابس.ّ2002ٌٜ
 )21زغٛإ ،أةد ضبُد عًٚ ،٢اسبدٜيب ،عً ٞعبد ادطٔ عبد ايتٛاب :فاعً١ٝ
بسْاَر تدزٜيب يف تَُٓٗ ١ٝازات ؾٝاو ١ا ضٚ ١ً٦تٛدٗٗٝا يدَ ٣عًُ ٞايًغ ١ايعسب١ٝ
ير ٟٚاإلعاق ١ايبؿس ،١ٜصبً ١نً ١ٝايزب ،١ٝنً ١ٝايزب ،١ٝداَع ١أضٛٝط،
اتًد( ،)25ايعدد( ،)1ازبصٜٓ ،)2(٤اٜس .2009
 )22ايصسٖٚ ،ًٞٝبَ ١ؿطف :٢شزاع ١عك ٛاضتءؾٌ يف سد ،صبً ١صبُع ايفك٘
اإلضالَ ٞايتابع ملٓعُ ١املءمتس اإلضالَ ٞجبد ،٠تؿدز عٔ َٓعُ ١املءمتس
اإلضالَ ٞجبد.٠
 )23ايصسٖٚ ،ًٞٝب :١ايفك٘ اإلضالَٚ ٞأديت٘ ،ط ،4داز ايفهس ،دَػل ،ضٛزٜا ،ب
ت.
 )24شٜت ،ٕٛنُاٍ عبد اسبُٝد :تؿُ ِٝاييفاَر ايتعً ١ُٝٝبفهس ايبٓا ١ٝ٥ت ؾٌٝ
فهسٚ ٟحبح إَيفٜك ،ٞعا ايهتب ،ايكاٖس.2007 ،٠
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 )25ايطباع ،ٞشٖ أةد ٚ ،ايباز ،ضبُد عً :ٞايطبٝب أدب٘ ٚفكٗ٘ ،ط( ،)1داز
ايكًِ ،دَػل ،ايداز ايػاَ ،١ٝب ٚتٖ1413 ،ي.ّ1993 /
 )26ضالَ ،١ضبُٛد ضبُد عٛع :زد غب٘ اتٝص ٜٔيٓكٌ ا عكا َٔ ٤ايٓاسٝت
ايدٚ ١ٜٝٓايطب ،١ٝاملهتب ١ايػاًَ ،١قطِ فك٘ عاّ ،ب ت.
 )27ايػافع ،ٞضبُد بٔ إدزٜظ(ت :)204 :ا ّ ،ب ط ،ز ،3دص ،6٤داز املعسف،١
ب ٚت ،ب ت.
 )28غشات ،١ش ٜٔضبُد :فعاي ١ٝبسْاَر تدزٜيب َكزا يف تُٓ ١ٝبع

املٗازات يد٣

َعًُ ٞايكسيٕ ايهس ، ِٜصبً ١ايكساٚ ٠٤املعسف ، ١ازبُع ١ٝاملؿس ١ٜيًكساٚ ٠٤املعسف١
 ،نً ١ٝايزب ، ١ٝداَع ١ع مشظ ،ايعدد ( ، )57أوططظ .2006
 )29ايػعسا ،ٟٚضبُد َتٛي :ٞصبً ١عكٝدت 5 ،ٞؾفس ٖ 1418ي .ّ1997 ْٜٛٝٛ 10 -
 )30ؾيفَ ،ٟاٖس إمساع :ٌٝايككاٜا ايعًُ ١ٝا خالق ١ٝاملج  ٠يًذدٍ ٚدٚز َٓاٖر
ايزب ١ٝاإلضالَ ١ٝذؿس يف َعازبتٗا ،املءمتس ايعاغس يكطِ أؾ ٍٛايزب" ١ٝايزب١ٝ
ايد ١ٜٝٓيف بٓا ٤اإلْطإ املؿس ،"ٟز ،1نً ١ٝايزب ،١ٝداَع ١املٓؿٛز ،٠املٓعكد
يف ايفز /22 ،21 ٠دٜطُيف.ّ1993 ،
 )31ايطيفاْ،ٞأب ٞايكاضِ ضًُٝإ بٔ أةد بٔ أٜٛب :املعذِ ايؿغ  ،تكدٚ ِٜقبا
نُاٍ ٜٛضم اسبٛت ،طَ ،1ءضط ١ايهتب ايجكاف ،١ٝب ٚت ،يبٓإ.ّ1986 ،
 )32ايطٝب ،زقاْ :٤كٌ ا عكا ٤اآلدَ ١ٝب

ايتشًٚ ٌٝايتشس- ِٜدرع املخ ...ب

اسبٝاٚ ٠املٛت ،املهتب ١ايػاًَ ،١قطِ َطا ٌ٥فكٗ ،١ٝب ت.
 )33ايعجُاْ ،ٞضبُد تك :ٞشزاع ١عك ٛاضتءؾٌ يف سد ،صبً ١صبُع ايفك٘ اإلضالَٞ
ايتابع ملٓعُ ١املءمتس اإلضالَ ٞجبد ،٠تؿدز عٔ َٓعُ ١املءمتس اإلضالَ ٞجبد،٠
ب ت.
 )34ايعذالٕ ،عبد اهلل بٔ عبد ايعصٜص :سهِ ازبٓا ١ٜعً ٢ازبٓ (اإلدٗاع) دزاض١
فكٗ ،١ٝصبً ١ايبشٛخ اإلضالَ ،١ٝايعد  ،63زبٝع ا  - ٍٚااد اآلخسٖ1422 ،ي.
 )35ايعسٜكَٓ ،ٞؿٛز ضبُد إمساع :ٌٝطسم ايبشح ،ط ،2داز ا َ

يًطباع١

ٚايٓػس ،ؾٓعا2009 ،٤
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 )36عٛد،٠عبد ايكادز :ايتػسٜع ازبٓا ٞ٥اإلضالََ ٞكازْا ،بايكاْ ٕٛايٛقع ،ٞط،14
زَ ،1ءضط ١ايسضاي ،١ب ٚت.ّ1997 /1418 ،
 )37فسز ،مس ضبُد ضً :ّٛبسْاَر َكزا يتدزٜظ ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيطالب داَع١
املٓٛف ،١ٝزضايَ ١ادطت و َٓػٛز ،٠نً ١ٝايزب ،١ٝداَع ١املٓٛف.ّ1996،١ٝ
 )38فسز ،ضبُٛد عبد :ٙأثس بسْاَر َكزا يف ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيف تُٓ ١ٝايك ِٝملٛادٗ١
ذبدٜات ايعٛمل ١يد ٣طالب نًٝات ايزب ،١ٝصبً ١نً ١ٝايزب ،١ٝداَع ١ا شٖس،
ايعدد ( ،)114دٜطُيف .ّ2003
 )39قاضِ ،عبد ايسغٝد :ايفشـ قبٌ ايصٚاز ،ب ط ،املهتب ١ايػاًَ ،١قطِ
ايفتا.ّ2003 ،ٟٚ
 )40قاضِٜٛ ،ضم :ا ضايٝب ايطب ١ٝاسبدٜجٚ ١ايكاْ ٕٛازبٓاْ ،ٞ٥د ٠ٚعًُ ١ٝجباَع١
ايكاٖسْٛ ،٠فُيف .1993
 )41ايكسطيب ،أب ٛايٛيٝد بٔ زغد :ايبٝإ ٚايتشؿٚ ٌٝايػسا ٚايتٛدٚ ٘ٝايتعًٌٝ
يًُطا ٌ٥املطتةسد ،١سكك٘ :أةد اسبباب ،ٞب ط ،داز ايغسب
اإلضالَ،ٞب ٚت ،يبٓإ.1986،
 )42ايكس ٙداو ،ٞعً ٞضب ٢ٝايد ،ٜٔادُد ،ٟعًٜٛ ٞضم :فك٘ ايككاٜا ايطب١ٝ
املعاؾس ٠دزاض ١فكٗ ١ٝطبَ ١ٝكازَْ ١صٚد ٠بكسازات اتاَع ايفكٗٚ ١ٝايٓدٚات
ايعًُ ،١ٝط ،2داز ايبػا٥س اإلضالَ ،١ٝب ٚت ،يبٓإٖ1427 ،ي.ّ2006 /
 )43ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يًبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاإلفتا :٤فتا ٣ٚايًذٓ ١ايدا – ١ُ٥اتُٛع ١ا ٚىل
اع ٚتستٝب :أةد بٔ عبد ايسشام ايدٜٚؼ ،املهتب ١ايػاًَ ،١قطِ ايفتا ،٣ٚب
ت.
 )44ضبُد ،عبد اسبُٝد ضبُدٚ ،عً ،ٞضبُد ضعد ضبُد :فعاي ١ٝبساَر تدزٜب
املعًُ

باشبازز عً ٢تغ ٝادباٖاتِٗ عب ٛايتدزٜب يف ق ٤ٛاشبيفات ايعامل١ٝ

املعاؾس ،٠صبً ١نً ١ٝايزب ،١ٝنً ١ٝايزب ١ٝأضٛٝط ،ازبص ،)1(٤ايعدد(،)14
.ّ1998
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 )45املةاليف ،عبد ايطالّ عبد :ٙتكَٗٓ ِٜٛر ايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيطالب ازباَعات
اي ١ُٝٓٝيف ق ٤ٛساداتِٗ َٚتطًبات عؿس ايعٛمل ،١زضاي ١دنتٛزا ٙو َٓػٛز،٠
نً ١ٝايزب ،١ٝع مشظّ2006 ،
َ )46دنٛز ،عً ٞأةد :تطٜٛس َٓاٖر ايزب ،١ٝداز ايػسٚم ،ايكاٖس.ّ2011 ،٠
َ )47طًِ بٔ اسبذاز بٔ َطًِ ايكػ  ٟايٓٝطابٛز :ٟازباَع ايؿشٝمم املطُ ٢ؾشٝمم
َطًِ ،ذبكٝل ضبُد فءاد عبد ايباق ،ٞداز إسٝا ٤ايزاخ ايعسب ،ٞب ٚت ،يبٓإ،
ب ت.
 )48املكدض ،ٞمشظ ايد ٜٔضبُد بٔ َفًممٚ ،املسداد ،ٟعال ٤ايد ٜٔأب ٛاسبطٔ عًٞ
بٔ ضًُٝإ بٔ أةد :ايفسٚعٚ ،تؿشٝمم ايفسٚع  ،بٝت ا فهاز ايدٚي ،١ٝيبٓإ،
.ّ2005
 )49املٓذد ،ضبُد ؾا  :فتا ٣ٚاإلضالّ ضءاٍ ٚدٛاب ،اع :أبٜٛ ٛضم
ايكشطاْ ،ٞاملهتب ١ايػاًَ ،١قطِ ايفتا ،٣ٚب ت.
َٓ )50عُ ١املءمتس اإلضالَ ٞجبد :٠صبً ١صبُع ايفك٘ اإلضالَ ٞايتابع ملٓعُ ١املءمتس
اإلضالَ ،ٞايعدد( ،)9 ،6 ،2ب ت .املهتب ١ايػاًَ ،١قطِ ايفك٘ ايعاّ.
 )51ايٓاغمٖ ،د :٣تؿُ ِٝاييفاَر ايتعً ١ُٝٝطفاٍ َا قبٌ املدزض ،١عا ايهتب،
ايكاٖس.2003 ،٠
ْ )52د ٠ٚاإلظباب يف ق ٤ٛاإلضالّ ،ضًطًَ ١طبٛعات َٓعُ ١ايطب اإلضالَ،ٞ
اإلضالّ ٚاملػهالت ايطب ١ٝاملعاؾسٖ1403 ،٠ي.ّ1983 /
 )53ايٓفٝط ،١عبد ايسةٔ بٔ سطٔ :ايفشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز َٚدَ ٣ػسٚعٝت٘،
املهتب ١ايػاًَ ،١قطِ فك٘ عاّ ،ب ت.
 )54ايٓ ،ٟٚٛأب ٛشنسٜا ضب ٞٝايد ٜٔحي ٢ٝبٔ غسفَٗٓ ،از ايطايب ٚعُد ٠املفت ،
ز.1
ٚ )55شاز ٠ا ٚقاف ٚايػ ٕٛ٦اإلضالَ /١ٝايهٜٛت :املٛضٛع ١ايفكٗ ١ٝايهٜٛت ،١ٝط،2
ز ،30داز ايطالضٌ–ايهٜٛتَٚ ،طابع داز ايؿفَ – ٠ٛؿس ،طبع ايٛشاز، ٠
ٖ1427ي.
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