


 
 

 اإلعجاز العلمي في لفظ

 الجنابة وحكمها الشرعي
 

 د/ عبد البديع محسة زللي                     

 أضــــتاذ عوٍ اهتو٘ث ٗاهتطٌٍ اهب٣ٚٛ                                                                                                    

 املػازن جباًعٞ طٚبٞ باملدِٙٞ املِ٘زٝ                                                                                                   

 
اإلعجاش اهعوٌٛ يف اهقسآْ اهلـسٍٙ ٗاهطـِٞ اهِب٘ٙـٞ املةٔـسٝ بـاع ٗاضـ        

كـب  اُتـتع عوـٟ ئـدا٢ت ًطــتدءٞ  ِـا١   ءلِِـا أْ ُـدزن ًـد٠ ضــعتٔا         

ؿدز ِٙػسح ٗاهِتظ تبتٔج، ٗاهعني تطـتٌت  بـاهِ س   ٗئجٌٔا.  ٗٙلتٛ أْ اه

عِدًا تِ س إىل أغجازٓا اهِكـسٝ ٗأشٓازٓـا اهبٔٚجـٞ ٗهازٓـا اهٚاُعـٞ،  ٌـا       

تلاد تقةف ًّ ُباتاتٔا ٗأغجازٓا شٓسٝ مجٚوٞ أٗ هسٝ هرٙرٝ إ  ٗتبدٗ هِـا  

يف ًلــاْ آ ــس ًــّ ئق٘ةــا شٓــسٝ أمجــى ٗهــسٝ أهــر. ٓــرا ٓــ٘ ئــاي املت ًــى     

 ً٘اقٚ  اإلعجاش يف اهقسآْ اهلسٍٙ ٗاهطِٞ اهِب٘ٙٞ اهػسٙتٞ. ٗاملتدبس يف

هقــد دبــ٘ي يف ٓــرٖ اسبــدا٢ت اهبدٙعــٞ عوٌــا١ أنيــرب١ ًــّ املطــوٌني عــ      

ــا     ــٞ، ٗهازٓـ ــا اهبدٙعـ ــّ أشٓازٓـ ــ  اب ًـ ــا كـ ــ٘ا هِـ ــاْ، ٗلةتـ ــ٘ز ٗااشًـ اهعؿـ

املتِ٘عـــٞ، إذ أؤـــسٗا هِـــا ني٘اُـــم اإلبـــداز ٗازبٌـــاي يف املعجـــصا  اهبرب ٚـــٞ  

 يف اهقسآْ اهلسٍٙ ٗاهطِٞ اهِب٘ٙٞ اهػسٙتٞ.ٗاهوغ٘ٙٞ 

 ٌِر اهعؿ٘ز ااٗىل يف تازٙخ اإلضربَ أهَّف اهعوٌا١ ااٗا٢ى ًّ املطوٌني 

ٓــ، ٗاهقاقـٛ أبـٛ بلـس اهبـالربُٛ      208ً ى اهعامل أبـٛ عبٚـدٝ املتـ٘ ٟ عـاَ     

ٓـــ 471ٓـــ، ٗاإلًــاَ عبــد اهقــآس ازبسنيــاُٛ املتــ٘ ٟ عــاَ    403املتــ٘ ٟ عــاَ  
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ــْ٘ اهبرب ــٞ     زمحٔــٍ امج مجٚ ــاب ٗأضــٌٔ٘ا يف إٙكــاح ني٘اُــم اإلعجــاش يف  ِ ع

 ٗاهبٚاْ، ثٍ أهَّف بعدٍٓ ك   ًّ اهعوٌا١ ئ٘ي ٓرا امل٘ق٘ز.

ٗ  ُسٙــد أْ ُلــسز ًــا  ــاال  ٚــٕ ٓــم ١ اهعوٌــا١ ًــّ غــسح ٗت٘قــٚع      

ٗبٚاْ ٗتتط  عوٟ عب٘ ُعجص ًعٕ أْ ُِٔج ًِٔجٍٔ أٗ ُط  يف زكبٍٔ،  ٌا 

قــوٞ ًــّ اهعوٌــا١ إ  كؿــ ٘ز ؾــغ ٝ ًِ تكــٞ عبــّ أًــاَ ٓــرٖ اشبــ ٝ اهتا

أًـاَ نيبـاي كـب ٝ غـآقٞ،  ـ  أْ ًـا تلػـف هِـا ًـّ ئقـا٢ت عوٌٚـٞ بعـد             

ت٘ض  اهعوَ٘ ٗاملعس ٞ ٗتة٘ز امل رتعا  ٗاآلهٚـا ، ٗبعـد ًـا ؤـس  هِـا ٗنيـٖ٘       

نيدٙدٝ أٙكاب ًّ اإلعجـاش يف  ِـْ٘ اهبرب ـٞ ٗاهبٚـاْ، ٗٗنيـٖ٘ نيدٙـدٝ كـرهم        

جعِا عوـــٟ أْ ُتةتـــى عوـــٟ ً٘ا٢ـــدٍٓ، ُٗتتبـــ  يف اإلعجـــاش اهوغـــٜ٘، لـــد غـــ

أثسٍٓ، إذ ِٙبغٛ عوٟ كى ًطـوٍ لـادز اضـتةاز أْ ٙـد ى ئـدا٢ت اإلعجـاش،       

ٗأدزن غــ٣ٚاب ًــّ هازٓــا أْ ػبعــى ًــا زشلــٕ امج ًــّ ٓــرٖ اهــِعٍ ًتائــٞ هغــ ٖ  

 ٚجوٛ هوِاع كا ٞ ًا ؤس هـٕ ًـّ إعجـاش ًـرٓى يف آٙـا  اهقـسآْ اهلـسٍٙ        

ٚ ــٗاائادٙــا اهِب٘ٙــٞ اهػــسٙت ِٞ تــدي ـٞ هٚلــْ٘ ٓــرا اإلعجــاش د هــٞ ٗاقــ ٞ ب

 عوٟ أْ تعاهٍٚ اإلضربَ ًِٗآجٕ لد نيا١  ئقاب ًّ  اهت اهلْ٘ ًٗبدعٕ.

هقـــد باِٚـــا يف ازبـــص١ ااٗي ًـــّ كتـــاع اإلعجـــاش اهعوٌـــٛ يف اهقـــسآْ        

بعض اه٘نيٖ٘ اهعوٌٚٞ يف اإلعجاش اهبرب ـٛ ٗاهوغـٜ٘، ُْٗ رٔـس ِٓـا يف      (1)ٗاهطِٞ

بعض ني٘اُم اإلعجاش اهعوٌٛ اهـ  تِلػـف هِـا يف أًـس      ٓرا اهب ا اه٘نيٚص

ًّ ااً٘ز ازبِطٚٞ ٗٙتٌ ى ٓرا اإلعجاش يف هت ٞ ازبِابـٞ ًٗـا ٙتعوـت بٔـا ًـّ      

أئلــاَ  قٔٚــٞ إذ ز ــا   ٙــدزن بعكــٍٔ ًــد٠ ًــا تػــٌوٕ ٓــرٖ اهوت ــٞ ًــّ     

ًكٌْ٘  تٛ نيا١  اائادٙا اهِب٘ٙٞ  ٘ق تٕ، ثٍ نيـا١  اسبقـا٢ت اهعوٌٚـٞ    

                                                 
صٝ شهوـٛ. ٗنيــٖ٘ ًتِ٘عـٞ ًــّ اإلعجـاش اهعوٌـٛ يف اهقــسآْ ٗاهطـِٞ، ازبــص١ ااٗي: ٗنيـٖ٘ عوٌٚــٞ يف       عبـد اهبـدٙ  محــ   (1)

 ٓـ.1419، املدِٙٞ املِ٘زٝ، 1اإلعجاش اهبرب ٛ ٗاهوغٜ٘ يف اهقسآْ ٗاهطِٞ، ط
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قـــٞ ًعـــٕ بػـــلى ًـــرٓى زا٢ـــ   طـــاعدتِا عوـــٟ  ٔـــٍ ٓـــرا   ًِطـــجٌٞ ًٗت٘ا 

 املكٌْ٘ ٗإدزان  تاٙاٖ.

إْ اإلعجــاش اهعوٌــٛ اهوغــٜ٘ املقؿــ٘د ِٓــا   ِٙ ؿــس يف ٓــرٖ اهوت ــٞ         

  طـم، بـى إْ ٓــرا اإلعجـاش ءتــد إىل هت ـتني أ ـسٙني ٌٓــا هت ـٞ: أؾــاع       

ٗهت ــٞ أذٓــم. ًٗــّ املعــسًٗ  هغ٘ٙــاب أْ هلــى  ًــّ اهوت ــا  اهــ ربث )نيِاــم،    

ذٓم، أؾاع( ًكٌُ٘اب ٙستبط بِقى ااغٚا١ ٗامل٘اد ًّ ً٘اقـ  إىل أًـاكّ   أ

طبتوتــٞ، ًٗــا ٌِٙٔــا ًــّ ٓــرٖ اهعربلــٞ يف ٓــرا امل٘قــ٘ز ٓــ٘ ت٘قــٚع اهؿــ٘ز     

امل توتٞ شبسٗج ٗاُتقاي امل٘اد اهكازٝ املمذٙـٞ ًـّ نيطـٍ اإلُطـاْ ٗ قـاب هوت ـٞ       

ٞ غــ١ٛ  أذٓـم ٗ هت ــٞ نياِاــما، أًــا ًـا ؽبـــ هت ــٞ أؾــاع  ٔـٛ ت٘قــع إؾــاب   

ــاي املــ٘اد املمذٙــٞ اهــ           ْ  إىل آ ــس كاُتق ــّ ًلــا بػــ١ٛ  آ ــس أٜ اُتقاهــٕ ً

ـ  ًــا  إىل ااغــ اف اآل ـسّٙ، بــا لـد ٙطــبم أذآــٍ      ٙتسشٓـا نيطــٍ  غـ 

 .(1)ٗقسزٍٓ 

ٗٙػاز يف ٓرٖ املقدًٞ بإػباش إىل ني٘اُم اإلعجاش املتعوت باُتقـاي ااذ٠  

ت ـٞ أذٓـم ئٚـداب إلؤـاز     ًّ ٗإىل نيطٍ اإلُطاْ املتٌ ى يف هت ٞ أؾـاع ٗه 

 ني٘اُم اإلعجاش اهعوٌٛ يف هت ٞ ازبِابٞ ٗٓ٘ امل٘ق٘ز ااضاضٛ ةرا اهب ا.

ًّ املعسًٗ نيٚداب أْ نيطٍ اإلُطاْ ؼبٌى أنيِاضـاًَ  ٗأُ٘اعـاب طبتوتـٞ ًـّ     

اهلا٢ِا  اسبٚٞ اهدلٚقٞ ًِٔـا ًـا ٙلـْ٘ عوـٟ ازبوـد، ًِٗٔـا ًـا ٙلـْ٘ يف         

ــٍ ٗازبٔــاش اةكــٌٛ أٗ يف  ــ      ــّ ٓــرٖ     دا ــى اهت ــا١ ازبطــٍ.  ًٗ ــّ أعك ً ٖ

اهلا٢ِا  ًا ٓ٘ ًتٚد هوجطٍ، ًِٗٔا ًا ٙلْ٘ قازاب ًمذٙاب، كٌا ءلّ 

أْ تت ــ٘ي بعــض اهلا٢ِــا  اسبٚــٞ اا ــس٠ اهــ  ت٘نيــد بػــلى طبٚعــٛ يف     

                                                 
، 548، ز 59اهقـسآْ ٗاسبـدٙا إىل اهلا٢ِـا  اسبٚـٞ اهدلٚقـٞ، املِٔـى ًـج         يف إغـازا  عبد اهبدٙ  محصٝ شهوٛ.  (1)

 .ٓـ(1418) 16-58ف  
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ــرّٙ       ــبعض ااغــ اف اه ــا  بسقــٞ ه ــ  بسقــا  إىل كا٢ِ ــٞ ٗ  تعت اهب٣ٚ

ــاي  ٙعــاُْ٘ ًــّ ا ــتربي يف نئــاش املِاعــٞ، ٗاملتقــدًني نيــ     داب يف اهطــّ ٗااطت

، ٗلد تلْ٘ ٓرٖ اهلا٢ِا  ًـّ ااُـ٘از املٌسقـٞ اهـ  تطـبم ملـّ       (1)اهؿغاز

ٌـ   اؾـٞ عِـدًا تلـْ٘ ًـّ توـم اهـ         ابؼبٌؤا املسال ٗٙلْ٘  ةسٓا ع ٚ

تطبم ااًساال اه٘با٢ٚٞ املعدٙٞ.  ٗلد   ٙ ٔس قـسز بعـض اهلا٢ِـا  اسبٚـٞ     

 ئني لد ٙ ٔس أذآا ٗقسزٓا  اهدلٚقٞ املمذٙٞ عوٟ اإلُطاْ اهرٜ ؼبٌؤا، يف

 عوٟ غ ـ آ س عِدًا تِتقى إهٕٚ.

ٗعوٟ ضبٚى امل اي ٙعت  اهبؿاق ًـّ أٓـٍ اه٘ضـا٢ى اهـ  تعٌـى عوـٟ ُقـى        

اهلا٢ِا  اسبٚٞ اهدلٚقٞ املٌسقٞ ٗ ـ  املٌسقـٞ ًـّ إُطـاْ إىل آ ـس،  ـإذا       

تاِا اٍ إُطاْ ٗتسن غباًتٕ يف ًلاْ هتؿٚم نيطٍ إُطاْ آ س أٗ ث٘بٕ،  ـإْ  

ِـْ اًٞ أٗ اهبؿـاق ًـّ كا٢ِـا  ئٚـٞ دلٚقـٞ بسقـٞ أٗ  ـ          ًا ذبٌوٕ ٓرٖ اه

هتتلاثس  ٕٚ، ٗلـد عس ِـا أْ    ٞبسقٞ ضتِتقى إىل نيطٍ ًّ أؾابتٕ اهِ اً

اهلا٢ِـــا  اسبٚـــٞ  ـــ  املٌسقـــٞ ءلـــّ أْ تت ـــ٘ي يف وـــسًٗ ًعِٚـــٞ ًـــّ  

كا٢ِــا   ــ  بسقــٞ إىل كا٢ِــا  بسقــٞ، أًــا املٌسقــٞ  ٔــٛ  اهبــاب ًــا   

 ّ تِتقى إهٕٚ املسال ٗاملػلرب  اهؿ ٚٞ.تطبم مل

ٗلـد أغـاز  اائادٙـا اهِب٘ٙــٞ اهػـسٙتٞ إىل اهلا٢ِـا  اسبٚـٞ اهدلٚقــٞ       

ــٞ        ــى أْ ُعــسً بدلــٞ طبٚع ــٞ، ٗلب ــا يف اهعؿــ٘ز اسبدٙ  ــى أْ ٙلػــف عِٔ لب

من٘ٓــا ٗتلاثسٓــا يف ااٗضــاط اهغرا٢ٚــٞ اهطــا٢وٞ ٗاهؿــوبٞ، ٗمل ٙلــّ ذهــم  

س ٗتةـ٘ز أنئـصٝ اهت وٚـى اهلٌٚٚـا٢ٛ ٗت٘ضـ       ًتائاب هِا إ  بعد ا رتاز اجملآ

اهعوَ٘ املتعوقٞ بٔـرٖ اهلا٢ِـا  ت٘ضـعاب ع ٌٚـاب،   غـاز  إهٚٔـا آٙـا  اهقـسآْ         

                                                 
-216، نيـدٝ، ف 1َ; زنيا١ ضبٌـ٘د ًوٚـاُٛ، أضـظ عوـٍ اهبلرتٙـا اهةـ ، ط      1989ًِ ٌٞ اهؿ ٞ اهعاملٚٞ،  (1)

 َ.1998ٓـ / 217،1419



 173 اإلعجاز العلمي في لفظة الجنابة وحكمها الشرعي

اهلــسٍٙ ٗاائادٙــا اهِب٘ٙـــٞ اهػــسٙتٞ لبــى أْ ٙعـــسً اإلُطــاْ عِٔــا غـــ٣ٚاب       

ٗ  صبـاي ِٓـا هـركسٓا،     (1)ٙركس،  دهت بدلٞ ًرٓوـٞ عوـٟ ٓـرٖ اسبقـا٢ت    

 ٘ ـــْ ااًٞ ذبٌــى ااذ٠    ــ  أْ ًــا ٌِٙٔــا ِٓــا ٓــ اهد هــٞ عوــٟ أْ اهبؿــاق أٗ اهِ

  ٚٔا،  ِٚتقى ٓرا ااذ٠ إىل اإلُطاْ اهرٜ تؿٚبٕ.

كى ًّ ٙتـِ ٍ بـ ْ ٙغٚـم     ٗئتاواب عوٟ ؾ ٞ اهِاع  قد أًس اهِ  

ْغباًتٕ ئتٟ   تؿٚم إُطاُاب آ س  تمذٙـٕ، ٗةـرا ػبـم عوِٚـا أْ ُوتـصَ بٔـرا       

ا  املطــانيد أٗ عوــٟ ازبــدز أٗ عوــٟ  ااًــس، ٗأْ   ٙبؿــت أئــدُا عوــٟ ضــائ  

أزال اهةــسق ٗاملٌــسا   ــ  املتسٗغــٞ يف املــدازع ٗاملطتػــتٚا  ٗااًــاكّ   

امل توتٞ، بى ػبم أْ ُغٚم ٓرٖ اهِ اًٞ يف ًِدٙى ٗزلٛ هِسًٛ بٔا بعد ذهـم  

عّ اهبؿت دْٗ تغٚٚـم ًـا ٙبؿـقٕ     يف ؾِدٗق اهِتاٙا .  قد ُٟٔ اهسض٘ي 

ـًـ   ربب يف املطــانيد أٗ ضــائاتٔا أٗيف ااًــاكّ اإلُطــاْ ًــّْ غباًــٞ.  ٗاهبؿــت 

اا س٠ اهـ  ؼبتٌـى أْ تِتقـى ًِٔـا إىل نيطـٍ اإلُطـاْ ٓـ٘ عٌـى أٗ  عـى لـد           

ز٠ٗ  د.  ٗئتــٟ   ٙقــدَ أئــدم عوــٟ ً ــى ٓــرا ااًــس  قــ  (2)أ كــم اهسضــ٘ي 

 ٙق٘ي: زض٘ي   تزمحٕ امج  عّ ضعد لاي مسع (3)اإلًاَ أمحد

لُيَغيِّب خنامته، أن تصيب جلدد مدنمأ أث به ده    إذا َتَنخََّم أحدكم يف املسجد ف

 فتنذيه

ــا          ــرٜ ُػــسبٕ بلٌٚ ــٕ ٗاهػــساع اه ــرٜ ُ كو ــاَ اه ــ٘ث عــادٝ اهةع ٙتو

ق٣ٚوٞ ًّ امل٘اد ٗاهعِاؾس اهكازٝ املمذٙٞ عّ طسٙت توـ٘ث اهب٣ٚـٞ بٔـا، أٗ عـّ     

                                                 
 .ٓـ(1420)  37 – 32، ف  557، ز 61املِٔى ًج  ،ُب٘ٙٞ ًتجددٝ إعجاشا عبد اهبدٙ  محصٝ شهوٛ.  (1)

اسبـج ًدزضـٞ هو جـاج،    -يف احملا  ٞ عوٟ ؾـ ٞ اسبجـاج ٗضـربًٞ اهب٣ٚـٞ     عبد اهبدٙ  محصٝ شهوٛ. دٗز اسباج  (2)

هوــدٗزٝ اهتدزٙبٚــٞ اهت قٚتٚــٞ اه اُٚــٞ هــةد ١ املمضطــٞ اآوٚــٞ    ٛ  ــا  ٘ا عوــٟ اهتــدزٙظ  ٚٔــا، اهلتــاع اه٘ثــا٢ق 

 ٓـ.1416هةد ١، 

ق ضـعد بـّ اه٘لـاف    ، ًطـِد أبـٛ إضـ ا   1ٓــ(، ًـج    341ابّ ئِبى، أمحد، ًطِد اإلًاَ أمحد بّ ئِبـى، )    (3)

 .1547زقٛ امج عٌِٔا، ئدٙا زلٍ 
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طسٙت ذبسز بعكٔا ًّ نيدز لدٗز ٗأٗاُٛ اهةبخ أٗ نيدز اهعب٘ا  اه  ؽبـصْ  

هػـــساع، أٗ عـــّ طسٙـــت ًـــا ٙكـــاً  ٚٔـــا عٌـــداب ًـــّ ًـــ٘اد   ٚٔـــا اهةعـــاَ ٗا

ــان ًــ٘اد    ضــاًٞ ًتِ٘عــٞ   ابكٌٚٚا٢ٚــٞ ًِ٘عــٞ ا ــساال طبتوتــٞ، كٌــا أْ ِٓ

ــتٍ دا ــى        ــ  ت ــٞ اه ــٞ امل توت ــا  اسبٚ٘ٙ ــد أؾــربب يف ازبطــٍ ُتٚجــٞ هوعٌوٚ تت٘ه

 ازبطٍ.

ّا امج ضب إُ ٗتعاىل عوِٚا ٗأٗنيـد يف أنيطـاًِا آهٚـا  ٗعٌوٚـا       ٗلد ً

ًّ  ربةا ً٘اشُٞ كٌٚٞ اهعِاؾس ٗاملـ٘اد اهكـسٗزٙٞ يف ازبطـٍ،    طبتوتٞ تتٍ 

ــّ         ــٞ اهكــازٝ ً ــ٘اد املمذٙ ــٞ إل ــساج امل ــٞ اهراتٚ ــَ٘ باهتِقٚ ٗيف اه٘لــت ُتطــٕ تق

ازبطٍ. إذ ض اس هِا  اهت اهلْ٘ نيوت لدزتـٕ اهبـ٘ي ٗاهغـا٢ط ك٘ضـٚوٞ ًـّ      

ًـّ  اه٘ضا٢ى اه  ربسج ًّ أنيطاًِا ًا ٙـد ى  ٚٔـا أٗ ًـا ٙت٘هـد  ٚٔـا أؾـربب       

ًــ٘اد ضــاًٞ ًمذٙــٞ لاتوــٞ بػــلى ٙــً٘ٛ ٗعوــٟ عبــ٘ ًطــتٌس،  وــ٘ بقٚــت ٓــرٖ 

امل٘اد يف ازبطٍ أٙاًاب لوٚوٞ ٗتساكٌت  ٕٚ آلذتٕ ٗقستٕ ٗز ا ضـببت ٓـربن   

اإلُطاْ ًٗ٘تٕ. ًّٗ ِٓا ُوٌظ أْ امل٘ىل ضب إُ ٗتعاىل نيعـى اهبـ٘ي ٗاهغـا٢ط    

ٓعْم عــّ أنيطــاًِا املــ٘اد اهطــاًٞ اهكــازٝ. ٗهت ــٞ  اهــرٓاع ِٓــا ٓــٛ ٗضــٚوٞ ْتــر

هت ٞ عوٌٚٞ دلٚقٞ، تدي بلى ٗق٘ح عوٟ  سٗج ااذ٠ ًـّ ازبطـٍ ٗابتعـادٖ    

عِــٕ، ٗٓــٛ اهؿــ٘ز املعسٗ ــٞ  ُتقــاي ااذ٠ ًــّ دا ــى ازبطــٍ إىل  ازنيــٕ         

ياًاب،  ٚتعا ٟ اإلُطـاْ ًـّ ااًـساال ٗاملػـلرب  اهؿـ ٚٞ احملتٌوـٞ اهـ         

  بد أْ ذبدث هٕ ه٘ مل ْتةسح ٓرٖ اهطٌَ٘ عّ نيطٌٕ. 

ُدزن ٓرٖ اسبقا٢ت اهعوٌٚٞ اهـ  مل ٙعـسً  باٙآـا اإلُطـاْ بدلـٞ إ       ٗ

كاْ  يف اهعؿ٘ز اا  ٝ ًّ  ربي دعا١ ُبٜ٘ غسٙف.   قد ؾعا أْ اهِ  

 .(1) )الحمد هلل الذي أذىب عني األذى وعافاني( إذا  سج ًّ اشبرب١ ٙق٘ي:

                                                 
 .110، ف 301(، ئدٙا زلٍ 10، كتاع اهةٔازٝ )1، ًج ٕضِّ ابّ ًاني (1)
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 ًّٗ  ربي اهعسال امل٘نيص يف ٓرٖ املقدًٞ ُلْ٘ لد أدزكِـا ؾـ٘زتني  

ًّ ؾـ٘ز اُتقـاي املـ٘اد اهكـازٝ املمذٙـٞ ًـّ ٗإىل نيطـٍ اإلُطـاْ; أًـا اهؿـ٘زٝ           

اه اه ٞ املتٌ وـٞ يف  ـسٗج ٗاُتقـاي ٓـرٖ املـ٘اد ًـّ دا ـى ازبطـٍ هتطـتقس عوـٟ           

ضة ٕ اشبازنيٛ ٓٛ ؾ٘زٝ ز ا   ٙعسً أضسازٓا اشبتٚٞ ك   ًِاا، ٗٓـٛ  

إُ ٗتعــاىل يف ي ــى ؾــ٘زٝ ًــّ ؾــ٘ز ا تــصاْ اهبــدُٛ اهــ  أٗدعٔــا امج ضــب   

أنيطاًِا. ًٗ ؤا كٌ ـى اهبـ٘ي ٗاهغـا٢ط، إذ ٌٓـا ًـّ ُـ٘اتج آهٚـا  ٗعٌوٚـا          

ــٚربب          ــٕ ه ــَ٘ كو ــداز اهٚ ــٟ ً ــتٍ يف ازبطــٍ عو ــ  ت ــٞ اه ــٞ اهراتٚ ــٞ ٗاهتِقٚ امل٘اشُ

ُٗٔازاب،  ازبٔـاش اةكـٌٛ ٗازبٔـاش اهبـ٘هٛ ٙعٌـربْ عوـٟ إ ـساج ًع ـٍ املـ٘اد          

 ّ طسٙت اهةعاَ ٗاهػساع.اهلٌٚٚا٢ٚٞ ٗاهطٌَ٘ اه  تد ى يف ازبطٍ ع

ٗٙػازن ازبٔاش اةكٌٛ ٗازبٔـاش اهبـ٘هٛ  ـسٗج اهطـٌَ٘ ًـّ أنيطـاًِا       

أنئــصٝ أ ــس٠ ضبــددٝ لــد أٗنيــدٓا امج ضــب إُ ٗتعــاىل يف أنيطــاًِا هتقــَ٘ ٓـٛـ  

، ٗهتطــاعد ازبطــٍ يف إ ــساج بعــض        ـٞـ ـٞـ اهراتٚ ـٞـ ٗاهتِقٚ ـٞـ امل٘اشُ اا ــس٠ ب٘وٚت

اهلٌٚٚا٢ٚٞـ اهكـازٝ اهـ  تت٘هـد      اهطٌَ٘ اه  تد ى  ٕٚ، ٗإ ـساج بعـض اهِـ٘اتج   

يف ازبطٍ ُتٚجٞ ا ُتعا   ٗاإلثازا  امل توتٞ،    أْ أضو٘ع ٗطسٙقٞ اإل ـساج  

اه  ذبدث بٔرٖ اانئصٝ ربتوف عّ ًا ؼبدث يف ئاهٞ إ ـساج اهبـ٘ي ٗاهغـا٢ط،    

 امل٘اد اهكازٝ املمذٙٞ اه  تلْ٘ يف اهب٘ي ٗاهغـا٢ط تـرٓم ياًـاب عـّ ازبطـٍ،      

عـ  ٓـرٖ اانئـصٝ عوـٟ بػـسٝ      امل٘اد اهكازٝ اه  ْتجِاـْم ًـّ ازبطـٍ    بٌِٚا تبقٟ 

 اإلُطاْ هتطبم ًػلرب  ؾ ٚٞ ه٘ مل تصح عِٕ.

ظبد أْ ئقٚقٞ دبِٚم ازبطٍ امل٘اد املمذٙٞ اهكازٝ  اؾٞ بعـد امل٘العـٞ   

ازبِطــٚٞ  ـــــ اهـــ  مل ٙعس ٔـــا اإلُطـــاْ إ  يف ٓــرا اهعؿســـــ  لـــد دهـــت عوـــٟ   

  ٓ وــٞ اائادٙــا اهِب٘ٙــٞ اهػــسٙتٞ، ٗٙتجوــٟ ٓــرا      ًكــٌُ٘ٔا بدلــٞ عجٚبــٞ ًر

 . املكٌْ٘ ب٘ق٘ح يف ا تٚاز هت ٞ ازبِابٞ اه  عسا ِا بٔا ُ  اةد٠ 
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لفظة الجنابة في 
ث ـدي                ـحـال
وي ـب              ــنـــال
 فـــريــشــال

هرا  طِتةسق يف اهبداٙٞ إىل ذكس اائادٙا اهِب٘ٙٞ اهػسٙتٞ اه  تبني 

هِا ًتَٔ٘ ازبِابٞ ثٍ ُركس بعد ذهم ًا لاهـٕ اهعوٌـا١ عـّ ًعِـٟ ازبِابـٞ هغـٞ       

ــٍ ُ  ــا١ ًــّ آزا١  ٗتتطــ ا  ئــ٘ي اضــٍ       ٗغــسعاب، ث ــٕ اهعوٌ ــا نيــا١ ب طــتعسال ً

ازبِابٞ، ُٗ٘قع كٚف أْ ٓرٖ اهتتط ا   تتتت ً  ًكٌُ٘ٔا اهرٜ أغاز  

إهٚــٕ اائادٙــا اهِب٘ٙــٞ اهػــسٙتٞ املتعوقــٞ بٔــرا اهػــ ْ، هِلػــف بعــد ذهــم     

 عِؿس اإلعجاش اهعوٌٛ يف ٓرا ا ضٍ.

 
ــٞ اهػــسٙتٞ أْ هت ــٞ ازبِ    ــا اهِب٘ٙ ــدي اائادٙ ــٞ ت اب

ــٞ       ٓــٛ اضــٍ هػــ١ٛ ؽبــسج ًــّ دا ــى ازبطــٍ بعــد امل٘الع

ازبِطــٚٞ ٗا ئــتربَ أٗ  ــسٗج املــ  هٚطــتقس ذبــت كــى     

غــعسٝ ًــّ بػــسٝ ازبطــٍ أٗ عوٚٔــا.   قــد ز٠ٗ اإلًــاَ أبــ٘  

:  ئدثِا ُؿس بّ عوٛ، ئدثِا اسبـازث بـّ ٗنيٚـٕ ثِـا ًاهـم      (1)داٗٗد يف اهطِّ

)إنَّ :لاي زضـ٘ي امج   لاي: بّ دِٙاز عّ ضبٌد بّ ض ّٙ عّ أبٛ ٓسٙسٝ 
 .(َتْحَت ُكلِّ َشْعَرٍة َجَنابًَة، فاْغِسُلوا الشَّْعَر وأنْ ُقوا الَبَشرَ 

                                                 
(.  ٗلـد قـعف اهػـٚخ ااهبـاُٛ     248،كتاع اهةٔازٝ، باع اهغطى ًّ نيِابٞ، ئـدٙا زلـٍ )  1ضِّ أبٛ داٗٗد،ج (1)

زٜٗ بةـسق  أ ـس٠ ٗأضـاُٚد أ ـس٠ طبتوتـٞ، إذ ٗزد       اسبدٙا هكعف زٗاٙٞ اسبازث بّ ٗنيٕٚ،    أْ اسبدٙا لد

 .262،ف1اسبدٙا يف ًؿِف عبد اهسشاق ج 

)تح ت ك ل ش عرة جناف ة فبل وا الش عر : عّ عبد اهسشاق عّ اه ـ٘زٜ عـّ ٙـُ٘ظ عـّ اسبطـّ لـاي: لـاي زضـ٘ي امج         
اسبطّ لاي ذبت كـى   :  ئدثِا أب٘ داٗد عّ لسٝ ع96ّ،ف1بّ أبٛ غٚبٞ ، جايف ًؿِف  . ٗٗزد أٙكابوأنقوا البش ر(

  ٗ :  أ  ُـا  3، ف19ءـاْ ،ج أُقـٛ اهبػـس.  ٗٗزد يف غـعم اإل   غعسٝ نيِابٞ، لاي: ٗلاي أب٘ٓسٙسٝ أًا أُا   بـى اهػـعس 

ٌـ ـــٍ اسبسبـد ثِا إبسآٚـعوٛ بّ أمحد بّ عبداْ أُا امحد بّ عبٚ د بـّ اهتكـى بـّ نيـابس لـا : ثِـا اةٚـ ٍ بـّ         ـٛ ٗضب

: ب٘ أٙ٘ع لـاي: لـاي زضـ٘ي امج    أبّ أبٛ ئلٍٚ ئدث  طو ٞ بّ ُا   ئدث    ازنيٞ ثِا ؼبٟٚ بّ محصٝ عّ عتبٞ

هتـ  إبـسآٍٚ    )الغس ل م   الجناب ة(لوـت: ًٗـا أدا١ ااًاُـٞ لـاي:      داء األمان ة كا ارة لم ا بن ن  (أ)الصلوات الخمس والجمعة و 

(:  أ  ُا ؼبٚـٟ  964، 3)َ يف ًطِد إض اق بّ زاٗٙٞ  بّ نيابس  إْ ذبت كى غعسٝ نيِابٞ،  كٌا ٗزد أٙكاباٗشاد 

 غـدٙداب  بّ ّادَ ُا غسٙم عّ  ؿٚف لـاي ئـدث  زنيـى ًِـر ثربثـني ضـِٞ عـّ عا٢ػـٞ لاهـت أمجـس  غـعسٜ إمجـازاب            

 .ن  تحت كل شعرة جنابة(أ)أما علمت :  قاي هٛ زض٘ي امج 
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تعري    ف الجناب    ة 
 ا ـ رعـة وشــغــل

 ٕ زمحــٕ امج: ئــدثِا ٓػــاَ بــّ عٌــاز، ئــدثِا    (1)ٗز٠ٗ اإلًــاَ ابــّ ًانيــ

ــا  ،        ؼبــٛ بــّ محــصٝ، ئــدث  عتبــٞ بــّ أبــٛ ئلــٍٚ، ئــدث  طو ــٞ بــّ ُ

ــ٘ع ااُؿــازٜ     ــ٘ أٙ ــاي:  ئــدث  أب ــاي: ْ اهــِ  إل )الَص  َلَواُت الَخْم  ُس   ل
َن ا قُ ْلُت:َوَما َأَداُء األَمانَِة ق ا:: ُغْس ُل  والُجْمَعُة إلى الُجُمعِة، وَأَداُء اأَلمانَِة،َكاَّارُة ِلما بَ ن ْ

 .الجنابِة فإن تحت ُكلِّ َشْعرٍة َجَنابًة(

ــاَ أمحــد    زمحــٕ امج يف ًطــِدٖ: عــّ عا٢ػــٞ زقــٛ امج     (2)ٗز٠ٗ اإلً

عائشة أم ا علم ِت فا):أمجس  زأضٛ إمجازاب غدٙداب،  قاي اهِ   عِٔا لاهت:
كلِّ َشْعرٍة َجنابة  .(أن على ُ

 

تع٘د هت ـٞ ازبِابـٞ إىل ًـادٝ نياِاـما،  تقـ٘ي ًـ ربب       

ِاْبْت اهػ١ٛ أٜ أبعدتٕ ُٗقوتٕ ًّ ً٘قـعٕ إىل ً٘قـ     نيا

 آ س يف ُائٚٞ أٗ يف نياُم ًّ ُتظ امللاْ.

ِْـْم ًعـسًٗ  تقـ٘ي لعـد  إىل نيِْـم      ازبًَ (3)ذكس ازب٘ٓسٜ يف اهؿ اح

ِاْبْتـٕ،           ربْ أٗ إىل نياُـم  ـربْ ، ٗازبِـم ٗازباُـم ٙعـ  اهِائٚـٞ،  تقـ٘ي نيا

ٗنياِابْتــٕ اهػــ١ٛ أٜ عبٚتــٕ. ٗزنيــى نْيِْــْم ًــّ ازبِابــٞ.  ٗذكــس ابــّ ًِ ــ٘ز يف   

ِْـْم ٗازبًَِبْـ   (4)هطاْ اهعسع  : تقـ٘ي ًـ ربب   ،ُٞ ٗازباُـم. غـت اإلُطـاْ ٗ ـ ٖ    ازبًَ

ْٕ   لعــد  إىل  ُاباــ نيِْــم  ــربْ ٗإىل نياُبــٕ . ٗنياِاــما اهػــ١ٛا ٗدبِابــٕ ٗنياُاباــٕ ٗتاجاا

                                                                                                                   
، أبـ٘اع  1ُ ـس ذبتـٞ اائـ٘ذٜ بػـسح نيـاً  اهرتًـرٜ، ًـج       ا ) ٗز٠ٗ ُتظ اسبدٙا اإلًـاَ اهرتًـرٜ زمحـٕ امج   

. ٗكـرهم ز٠ٗ اسبـدٙا أٙكـاب اإلًـاَ     ( (106(، ئـدٙا زلـٍ )  78اهةٔازٝ، باع ًا نيا١ أْ ذبت كى غعسٝ نيِابـٞ ) 

، كتــاع اهةٔــازٝ ٗضــِِٔا، بــاع ذبــت كــى غــعسٝ    1ُ ــس كتــاع ضــِّ ابــّ ًانيــٕ، ًــج  ا ) ابــّ ًانيــٕ زمحــٕ امج 

 (. ُق٘ا اهبػسٝ"أ( ٗاُتٟٔ اسبدٙا بوت  " 597ٗ(، ئدٙا زلٍ)106نيِابٞ)

 .(. ٗٗزد ُتظ اسبدٙا أٙكاب يف املعجٍ اهلب ، ًٗطِد اهػاًوني598ُتظ املسني  ئدٙا زلٍ) (1)

 .26220; ٗئدٙا زلٍ 24851، ئدٙا زلٍ 6املطِد، ج  (2)

 .ٓـ(، اهؿ اح تاج اهوغٞ ٗؾ اح اهعسب393ٞٚازب٘ٓسٜ، إمساعٚى بّ محاد )  (3)

 هطاْ اهعسع.ٓـ(، 711 - 630ّ ضبٌد بّ ًلسَ )ابّ ًِ ٘ز اا سٙقٛ املؿسٜ، أب٘ اهتكى مجاي اهدٙ (4)
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ِاباــٕ ٗتاْجِْْبــٕ ٗأنْيِااباــٕ أٜ    ِاباــٕ اهػــ١ٛ ٗنياِاباــٕ إٙــاٖ ٗنيا ٗانيتِبــٕ أٜ باْعــد عِــٕ.  ٗنيا

٘ي عوقٌــٞ بــّ عبــاٖ عِــٕ. ٗتــ تٛ ازبِابــٞ   عِــٟ قــد اهقسابــٞ، ًطتػــٔداب بقــ

 عبدٝ:
 

ٛا لد  اباةرتا بع ٞ ٗيف كى  ئ ُْــــــــْ٘ع  ِعْعٌ ًعّ ُادانًَ ذا   ًَْ تا هػ رع 

ِاٛ ُ ًا ٗاْضطًَ اهقعباعع،  ًَِسْٙم  ٞ ـِابـربب عّ نياـا٢عـ رب ت ْ ِس ًْْسؤم،  ٛ ا   ِإُ
 

ٗذكس أْ ازبِابٞ ٓٛ امل ، اضتِاداب عوٟ ل٘ي ابّ ااث : ازُبِْـم اهـرٜ   

ــمْ      ــما ْْٙجِع ــاز ٗ ــسٗج املــ . ٗأنْيِا ــٕ اهغطــى بازبٌ ــاب، ٗا ضــٍ   ػبــم عوٚ إنْيِاب

ُٞ اهْبْعْد.  ازبِابٞ. ٗازبِاب

ــسأٝ    ــٞ يف اهػــسز  ٓــٛ طباهةــٞ اهسنيــى امل ٗتعــ   ــسٗج املــ     (1)ٗازبِاب

ــ٘ي         ــٞ هوغطــى هق ــٟ، ٗٓــٛ ً٘نيب ــَ٘ أٗ اهٚق ــٞ ًــّ ذكــس أٗ أُ  بػــٔ٘ٝ يف اهِ

 .(2))الماء م  الماء( :اهسض٘ي 

ع اهــ  ٗلــد ئــاٗي بعــض عوٌــا١ املطــوٌني ااٗا٢ــى أْ ٙطــتِبة٘ا ااضــبا 

     ٜ : إمنــا لٚـى هــٕ  (3)أد  إىل تطـٌٚٞ ًـّ أؾــابتٕ ازبِابـٞ بازُبِْــمع  قـاي ااشٓـس

ُْٔـٛ أْ ٙقـسع ً٘اقـ  اهؿـربٝ ًـا مل ٙتةٔـس         تجِبٔـا ٗأنيِـم   نيِم إُ 

ٗلٚــى جملاُبتــٕ اهِــاع ًــا مل ٙغتطــى.  ًٗــٍِٔ ًــّ عِٔــا، أٜ تِ ــٟ عِٔا،

   ٜ ــٞ  قــاي ازبــ٘ٓس ــٞ : ٗزنيــى نيِــم ًــّ ازبِ (4)ُطــم ازبِــم إىل ازبِاب اب

: أْ ازبِم ٓـ٘  (5)ٙطتٜ٘ يف اه٘ائد ٗازبٌ  ٗاملمُا.  ٗذكس ابّ ًِ ٘ز

                                                 
 .199، ف 1صبٌى اهوغٞ ًج -ب٘ اسبطني أمحد بّ  ازعأ (1)

 .56ضٚد ضابت،  قٕ اهطِٞ ف  ( 2)

 .ٓـ(، تٔرٙم اهوغٞ 370 – 283ااشٓسٜ، أب٘ ًِؿ٘ز ضبٌد بّ أمحد ) (3)

 .ازب٘ٓسٜ، ًسني  ضابت (4)

 .ابّ ًِ ٘ز، ًسني  ضابت (5)
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اهرٜ ػبم عوٕٚ اهغطى بازبٌاز ٗ سٗج امل .  ٗلد أغسُا أْ ابّ ًِ ٘ز 

 ْ ازبِابٞ ٓٛ امل .إ :لاي

ٗه٘ ت ًوِا يف ٓرٖ اال٘اي ه٘نيدُآا  تتتت ٗتِطجٍ ًـ  اه٘الـ  املوٌـ٘ع    

    ٘ َ اهـ  كـاْ ٙعس ٔـا اهعوٌـا١ يف توـم      هوجِم ٗئاهٕ بػـلى  عـاَ ئطـم اهعوـ

ــٞ      ــسٙتٞ املتعوقـ ــٞ اهػـ ــا اهِب٘ٙـ ــت يف  اائادٙـ ــى اهعٌٚـ ــّ اهت ًـ ــٞ، ٗهلـ ااشًِـ

بازبِابٞ ٗئلٌٔـا اهػـسعٛ ٙـدهِا أْ ازبِابـٞ هٚطـت ٓـٛ املـ ، ٗ إمنـا ٓـٛ          

غ١ٛ ؽبسج ًّ دا ى ازبطٍ ٗٙطتقس عِد كى غعسٝ أٗ عوٚٔا،  وٚظ  سٗج 

٘نيم اه٘ئٚد هوغطى، إذ ٙس٠ بعـض اهعوٌـا١ أْ   امل  ًّ اهسنيى أٗ املسأٝ ٓ٘ امل

اهغطــى ػبــم عوٌٚٔــا ئتــٟ يف ئاهــٞ عــدَ  ــسٗج املــا١ ًٌِٔــا، اضــتِاداب عوــٟ     

أئادٙــا ُب٘ٙــٞ نيــا١  يف ٓــرا اشبؿــ٘ف ًِٗٔــا ٙطــتدي أْ اهغطــى ػبــم يف   

    ٍ زمحـٕ امج عـّ أبـٛ ٓسٙـسٝ      (1)ئاهٞ اإلُصاي أٗ عدًـٕ،  قـد ز٠ٗ اإلًـاَ ًطـو

 :ن النبي إ) لاي ::إذا جلس بن  ش عب ا األرب ث   َ َجَ  َدَىا فق د وج ب علن و  قا
 .الغسل وإن لَ فنز:(

ً أ  : النب ي  :ٗعّ عا٢ػٞ زقٛ امج عِٔـا   ع   الرج ل فج امث أىل و  )أن رجً 
 .((2)إني ألفعل ذلك أنا وىذه  َ نغتسل ِسُلُُ ف ل علنو غسل، فقا: الرأو:  َ فُكْ 

ؾـابتٕ ازبِابـٞ، ٗغـدادا    با  تطاي عوٟ كـى ًـّ أ   ٗلد أًس اهسض٘ي 

عوٟ أْ ٙػٌى اهغطى مجٚ  أنيصا١ ازبطٍ دْٗ أْ ْٙـرتن ً٘قـ  غـعسٝ،  قـد     

ــ٘ داٗد ــٛ   (3)ز٠ٗ أب ــاي:  أْ اهسضــ٘ي  عــّ عو م    ت  رض موع  ث ش  عرة م    )ل
 .  (جنابة لَ فصب ا الماء فعل ب ا كذا وكذا م  النار

                                                 
 .42-39،ف3سح اهِٜ٘ٗ، كتاع اسبٚض، بٚاْ اهغطى ػبم بازبٌاز،جؾ ٚع ًطوٍ بػ (1)

 ( .6/74، 6/68ًطِد أمحد ) (2)

بـاع ًـّ تــسن   69،  ٗاهـدازًٛ يف اهطـِّ بـاع    249كتـاع اهةٔـازٝ، بـاع اهغطـى ًـّ ازبِابـٞ، ئــدٙا زلـٍ        - (1(

  . ً٘ق  غعسٝ ًّ ازبِابٞ
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وح    داغ الغ    دد 
ة ـي              ـرقــعـال
نب األذى ـج      ـت

 مـسـجـلن اـع

أن    واغ الغ    دد 
 ةــيـرقـعـال

وحدددددددددددا  -1

العرقيدد   دالغددد

  ديددددددددراجددداإلخ

 رةددددددديددغدددصدددال

شا  اضـتقس عوٚـٕ ًـّ إ ـسا    ًاٗ طى كاًى ازبطـٍ  باملـا١ ٙـصٙع عِـٕ كـى      

 طبتوتٞ  سنيت ًّ دا ى ازبطٍ ب٘اضةٞ اهغدد املتِ٘عٞ اه  تق  ذبت ازبود.

ــت يف أنيطــاًِا       ــد  و ــاىل ل ــٞ أْ امج ضــب إُ ٗتع هقــد أغــسُا يف املقدً

أنئــصٝ  تػــازن ازبٔــاش اةكــٌٛ ٗازبٔــاش اهبــ٘هٛ خبــسٗج اهطــٌَ٘ ٗاملــ٘اد         

ًٗـا   اهكازٝ املمذٙٞ ًـّ ازبطـٍ،  ٌـا ٓـٛ ٓـرٖ اانئـصٝه ًٗـا ٓـٛ ٗوا٢تٔـاه         

 عربلتٔا بازبِابٞه

 

ــصٝ      ًــا ُقؿــدٖ يف ٓــرا اهب ــا خبؿــ٘ف اانئ

ــم ااذ٠ ًــّ ازبطــٍ ٓــٛ ٗئــدا        ــٟ دبِ ــ  تعٌــى عو اه

اهغدد اهعسلٚٞ اه  تتسش اهعسق عوٟ ضةع بػـسٝ ازبطـٍ.   

ٗهعوٕ ًّ املعسًٗ نيٚداب هوجٌٚـ  ًـا ٓـٛ املٌٔـٞ ٗاه٘وٚتـٞ      

تِ ٍٚ ًٗ٘اشُـٞ ئـسازٝ    ااضاضٚٞ اه  تقَ٘ بٔا اهغدد اهعسلٚٞ ٗٓٛ اهعٌى عوٟ

نيطٍ اإلُطاْ. هلّ ِٓان عدد ًّ ااض٣وٞ لـد تةـسح ُتطـٔا:  ٔـى ٗئـدا       

اهغدد اهعسلٚٞ ُ٘زم ٗائده ٗٓى ٙقتؿس دٗزٓا عوٟ تِ ٍٚ ئسازٝ ازبطٍ  قـط  

 ه ثٍ ًا ٓٛ عربلتٔا بااً٘ز ازبِطٚٞه

ٙ٘نيد ُ٘عاْ ًّ اهغدد اهعسلٚٞ ٙتٌ ربْ يف ٗئدا  اهغدد 

اهؿغ ٝ اه  تِتػس يف مجٚ  أزنيا١ اهعسلٚٞ اإل سانيٚٞ 

ازبطٍ، ٗٗئدا  اهغدد اهعسلٚٞ اهلب ٝ، ٗ ٌٚا ٙوٛ 

 :ت٘قٚع هرتكٚم ٗٗوٚتٞ ٓرٖ اه٘ئدا 
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، ٓـٛ  Ecrine Sweat Glands Unitsاهغدد اهعسلٚـٞ اإل سانيٚـٞ اهؿـغ ٝ    

ؾــغ ٝ اسبجــٍ أُب٘بٚــٞ بطــٚةٞ ًــّ اهِــ٘ز غــدٙد ا هتتــاً تتــتع عوــٟ ضــةع   

 ْ ب غـ٘ز أٗ  ت ـا  ؾـغ ٝ نيـداب، ٗ هـرهم  ـإْ اإل ـساشا          مجٚ  بػسٝ اإلُطـا

ذهم اهدلٚت ًِٕ اهرٜ  اهباب  ٞاه  ربسج ًِٔا تبقٟ ببطاطٞ عوٟ اهػعس  اؾ

  ْٙس٠ بطٔ٘هٞ. ٗتِتػس أٙكـاب ٓـرٖ اهغـدد اُتػـازاب ع ٌٚـاب يف ًِـاطت ضبـددٝ        

ً ى نيبٔٞ اهسأع، ٗاهعِت ٗاهؿدز ٗاه ٔس ٗزائتا اهلتـني ٗباطِـا اهقـدًني.     

ــصازٝ يف املِــاطت عدءــٞ اهػــعس كسائــٞ         ــ ثس اهغــدد اهعسلٚــٞ املِتػــسٝ بغ ٗتت

 ٝاهٚــدّٙ ٗبــاطّ اهقــدًني لوــٚربب بــاملمثسا  اسبسازٙــٞ، ٗهلِٔــا تتــ ثس بػــد        

بــاملمثسا  اهعاطتٚــٞ، ٗةــرا تعــسق زائــٞ اهلتــني عــادٝ يف امل٘الــف اسبسنيــٞ    

 اهعؿبٚٞ اه  ءس بٔا اإلُطاْ. 

  ٞ ااٗىل هوغـدد اهعسلٚـٞ اهؿـغ ٝ تتٌ ـى يف      ًّ املعسًٗ نيٚـداب أْ اآٌٚـ

إُتاج اهعسق  اؾٞ عِدًا ؼبتاج نيطٍ اإلُطاْ إىل اهت وـ ًـّ اسبـسازٝ، إذ   

 وـرت ٗائـد ًـّ اهعـسق      (1)ٙتٍ ربتٚض ئـسازٝ ازبطـٍ عـّ طسٙـت تب ـس اهعـسق      

 .(2)كٚو٘ ضعس ئسازٜ 585املتب س ٙصٙى ئسازٝ ًّ ازبطٍ تقدزبـ 

اًــاب ً ــى ًــا ٙعسلــْ٘ يف ازبــ٘ اسبــاز،  ٗٙعــسق اهِــاع يف ازبــ٘ اهبــازد ي 

ٗأثِـــا١ اهوٚـــى ٗاهِٔـــاز. ُٗتٚجـــٞ هلٌٚـــٞ اهعـــسق اهقوٚوـــٞ اهـــ  ربـــسج يف ٓـــرٖ   

ــس ًباغــس     ــازد ٙتب  ــسق اهب ــإْ اهع ــْ٘. ٗتطــٌٟ ٓــرٖ     ٝاه ــسًٗ،   ــا ٙتل ئامل

 .(3)اهعٌوٚٞ اهتعسق    املوٌ٘ع

إقا ٞ إىل ًا تقَ٘ بٕ اهغـدد اهعسلٚـٞ اهؿـغ ٝ ًـّ تِ ـٍٚ دزنيـٞ ئـسازٝ        

زبطــٍ،  ٔــٛ تعتــ  أٙكــاب ك٘ئــدا  إ سانيٚــٞ ًِ ٔــا امج ضــب إُ ٗتعــاىل  ا

                                                 
 494،ف 6امل٘ض٘عٞ اهعسبٚٞ اهعاملٚٞ،  ًج (1)

(2) Moschella , S.L and Hurley , H.J., Dermatology d. (2002),76،ف. 

 .494، ف26امل٘ض٘عٞ اهعسبٚٞ اهعاملٚٞ، ًج (3)
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أنيطــاًِا كــٛ تعٌــى ً ــى ًــا تعٌــى اهلوــٟ ٗاهلبــد عوــٟ إ ــساج اهطــٌَ٘     

ٗاهعِاؾس اهكازٝ ًّ ازبطٍ، ٗهلّ لدزتٔا عوٟ اإل ساج ألـى بلـ   بـا    

ــٟ      ــدزتٔا عوـ ــإْ لـ ــٕ  ـ ــت ُتطـ ــٕ يف اه٘لـ ــد، إ  أُـ ــٟ أٗاهلبـ ــٕ اهلوـ ــَ٘ بـ تقـ

 ساج يف أئ٘اي ًعِٚٞ تلْ٘ أضسز، ٗكٌٚٞ اهعسق اه  ربسج ا ضتجابٞ هإل

ــٞ أْ تب ــس         ــدد اهعسلٚ ــّ اهبــ٘ي، إذ تطــتةٚ  اهغ ــس ً ب٘اضــةتٔا تلــْ٘ أك 

هرت ًّ اهعسق يف اهطاعٞ اه٘ائدٝ يف اا ـساد اهـرّٙ ٙتعسقـْ٘     3إىل  1ًقداز 

ــد        ــسق يف ٓــم ١ اا ــساد عِ ــٞ اهع ــصداد كٌٚ ــا  ئــازٝ، ٗءلــّ أْ ت إىل ب٣ٚ

 .(1) تٌازّٙ زٙاقٚٞ ٗأعٌاي غالٞ يف اهب٣ٚا  اسبازٝاهقٚاَ ب

ــصا  اهعِاؾــس ٗاملــ٘اد اهكــازٝ يف       ــاهس ٍ ًــّ اغبتــاال تسكٚ ــٕ ب ــرا  إُ ٗه

ًّ اهعسق اهـرٜ ؽبـسج ًـّ ازبطـٍ لـد ٙعٌـى عوـٟ         اهعسق، إ  أْ املقداز اهلب 

 شٙادٝ كٌٚٞ ٓرٖ اهعِاؾس ٗامل٘اد اه  ٙةسئٔا ازبطٍ عّ طسٙت اهعسق.

اهــرٜ ؽبــسج ًـّ اهغــدد اهعسلٚــٞ اهؿــغ ٝ يف اائــ٘اي   ٗ تسكٚـم اهعــسق 

ــ      ــٟ ُتــــظ مجٚــ ــٜ٘ عوــ ــا اهــــدَ، إذ ؼبتــ ــبٕ تسكٚــــم بربشًــ ــٞ ْٙػــ اهةبٚعٚــ

ا هلرتٗهٚتا  املِ وٞ كٔسبا٢ٚاب، ٗهلّ برتكٚـص طبتـض، ٗهقـد ٗنيـد أْ     

 اهعسق  ؼبتٜ٘ عوٟ عِاؾس ًٗسكبا  طبتوتٞ أٌٓٔا ًا ٙوٛ:
 

ــ٘ز  •ؾــ٘دَٙ٘  • ــا   •كو ــَٚ٘ •أًُ٘ٚ ــَٚ٘  • ٘ضــت٘ز  • كاهط ــ٘د      • ًغِط ٙ   

ــا  • ــد  • ك ٙتــــــ ــم  •ئدٙــــــ ــٞ •شُــــــ ــاال أًِٚٚــــــ ــا        • أمحــــــ                      بسٗتِٚــــــ

• imunoglobulins   •   كتــــا  )اهوبِــــا  ٗٓــــٛ ًوــــع اسبــــاًض اهوــــب 

lactate.)  • .ٙ٘زٙا  
 

                                                 
(1) Moschella , S.L and Hurley , H.J., Dermatology d. (2002),76،ف. 
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ٚا  امل٘ ّ آه ٛ منطً  ٖ اهغددٓ  ر  ّٓ ٘ا٢ى اه  ربسجً  ٞ ٗعٟو أٞٙ ئاي  ْإ اهط اشُ

ــد٠  ت ٚــىً   ُْ ــا أ ٍ ِه كــ ِاٗ  ٗتعــاىل أنيطــًا  ٕ ًِ ٔــا امج ضــب ُا ٞ اهــ   ٞ اهراتٚــ قٚــ ٗاهِت

        ٕ ْ نيوـت لدزتــ ، إذ نيعـى  ـاهت اهلـ٘ـ ـٞـ ٖ اآلٚه ـر  ٓٞ ٘اضـة ِا ب ٞ انيطــًا ٚـ ٞ اهسبُا ـ ٌٙا اسب

قازُٞـ بتوـم اهـ             ٞـ نيـدابً  ٗاهغـا٢ط عاٚه ي  ٘اد اهـ  ربـسج يف اهب٘ـ ٗاملـ ِاؾس  تساكٚص اهع

ْ ربسج يف اهعسق ٗأ يف اهط٘ ً أ ّ املعسٗ ً  ٗ .ٝ ٞ اهلب  ّ اهغدد اهعسلٚ ا٢ى اه  ربسجً 

          ٞ ٚـ ٞ اه ُا ـا يف اسباهـ ٍ ًأ ّ ازبطـ ـاب عـ ٗتبتعـد يًا ٞ ااٗىل تـرٓم  ٘اد اهكازٝ يف اسباهـ امل

 ٘ ٞ ه ٛ ضتكس باهؿ  ى  ٔ ٓا لٚو ْ تسكٚص ً  أ ٗتطتقس عٟو ضةع ازبود،ٗ  ٔا تبقٟ   ُإ

ت تساكٚص ٔا ٘ه كُا ٗتساكٌت،  لٚف ب ٘      تسكت عٟو ازبود  ـ ـآ  ً  ـىً  ٓـا عاهٚٞـ

ٗاهغا٢ط  .  يف اهب٘ي 

   ْ ٗ املعــاد ٞ أ ٚا٢ٚــ ٘اد اهلٌٚ ْ املــ ،  ــإ ث اهب٣ٚـٛـ ْ إىل اهتوـ٘ـ تعــسال اإلُطــا ًاٙ  عِــد

    ٘ ٗبعـض اهعقـال  تلـ ٗ اهص٢بـت  ً  ى اهسؾاف  ٚٞو ٜ     ْ اه ق ـا  اهعـسق اهـر ُ٘ ل  ًّ قٌـ

ّ ازبطٍ ٗاملسكبا  (1)ؽبسجً  ِاؾس  ٞ اهع ت كٌٚ ٕ إذا كُا ّ ُأ تبادز إىل اهرٓ لدٙ   ٗ،

ٞ اهعـسق  ا ٝ كٌٚ ٙاد ّ ازبطٍ عّ طسٙت اهعسق تصداد بص ٚا٢ٞٚ اهكازٝ اه  ربسجً  هلٌٚ

ِاؾـس اهكـسٗزٙ   ٙادٝ يف  سٗج اهع كاب ش ع  ٙأ ٍ     ٞاشبازنيٞ،  ْإ ذهمٙ  ّ ازبطـ ـ  ً ـٝا هو ٚ

ٚـ   ٞ اإل ساني ئدا  اهغدد اهعسلٚـ ٗتعاىل اهرٜ نيعىٗ   ٕ ٗهلّ امل٘ىل ضب ُا ٞ ع  اهعسق.  

٘اش ــا  امل ٌٚو ٍ يف ع ٝ تطــٓا ٟ يٚٚــص  اهؿــغ  ٝ عوــ ًِ ٔــا اهقــدز ، لــد  ٞ اهراتٚـٞـ قٚــ ٗاهِت  ٞ ُــ

كــاب ٝ ٙأ ٗاهقــدز ِاؾــس اهــ  تةسئٔــا بقــدز  كــب ،  ِاؾــس  اهع تؿــاف اهع ٝ ًا ٟ إعــاد عوــ

         ٞ ِاؾـس اهكـسٗزٙ ّـ اهع  ً ٛـ ـايٓ  ٗاِه ـاع عوٟـ ضـبٚى امل  ٗاهصُم  ٞ.   اسبدٙد  اهكسٗزٙ

    ٞ ٚو ٍ بلٌٚــا  قــ٣ ٝ.  اهــ  ؼبتانئــا ازبطــ ٛ ئا آهو ٚــا ًِٔــا تلتــ  ٞ ة ٞ ثــاز بطـٚـ نيــ

         .ٞ ِاؾـس ااثسٙـ ـرٖ اهع ً ـىٓ  ةوـت عوٟـ  ٗهـرهمٙ  ٘ٞٙ امل توتٞ  وا٢تٕ اسبٚ َٚا ٘ب ازبطٍ هوق

                                                 
(1 ) Moschella , S.L and Hurley , H.J., Dermatology d. (2002),76،ف. 
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ْ طبٚعتٔــا     ٕ  ــإ تطــ لــتُ  يف ا٘ه  ٗٞ ػــلرب  ؾــ ٚ طــبمً  ِاؾــسٙ  ٖ اهع ــر ـٓ  قــ  ُْ ٗإ

ٞ قازِت ِاؾس ضًا ّ ئانيتٕٝ قوم إىل ع ٚا  أك سً  ٍ بلٌ ًا تد ى يف ازبط  .(1) عِد

ُ  ّ ْأ ازبطٍ ضٚتقد يف  ؿـ  ّ     ًّٗ املِةت ْأ ـ ف كٌٚـا  كـب ًٝ  ى اهؿٚـ

ٓا  تقد ٚا  اهعسق اه ٙ  ْ كٌ ٖ يف اهػتا١ ا تقد ٝ أك س باٙ  ٚا ِاؾس اهكسٗزٞٙ هو  اهع

ٔا     ٙاقـٞٚ اهـ  ءازضـ ٌازّٙ اهس ُّ ْأ اهت ٗهرا كْا ْٙ ر ِاع يف  ؿى اهؿٚف أك ،  اه

         ٞ ٞ اهكـسٗزٙ ِاؾـس ااثسٙـ ْ تطـبم  قـداب كـب اب هوع ّ أ ف ءلـ اا ساد يف  ؿى اهؿٚـ

ٚٝا ب ـا       هو   ًً ـا٢ج لـد أؤـس   ـرب ت ْ اِه تقد يف  ؿى اهػتا١،  ـ  أ قدز  أك  باٙ 

       ،َ٘ ٘تاضـٚـ َ، اهب د٘ٙ ٟ )اهؿـ٘ـ ــ ٞ اهع ٌ ِاؾــس اهكــسٗزٙ ــصا  اهع ــد،  رتكٚ عتق  ْٙ ـا كـ

)اهصُم، اِه ــاع، اسبدٙــد،       ـٞـ ٞ ااثسٙ ِاؾــس اهكــسٗزٙ ٗاهع  )َ٘ َ٘، املغِطـٚـ اهلاهطـٚـ

ــت يٚــى إىل    ٚلــى، املِجِٚــص، اهلــسَٗ( يف اهعــسق لــد كُا ْ يف  ؿــى اِه ْ تلـ٘ـ أ

ٗاهػـتا١        ف  نيـد بـني اهؿٚـ ٙ٘   ٕ ـ ٞ إىل ُأ ٔا يف اهػتا١،ٗ  وؿت اهدزاضـ ًِ اهؿٚف ألى 

  ٞ ٞ اهكــسٗزٙ ِاؾــس ااثسٙــ ّ اهع ــ  ًٍ ٖ ازبطــ تقــد ــاٙ   ًٞ ٛ يف كٌٚــ ٟ إئؿــا٢ عِــ  ًٗ  ـسق ذ

 ٞ ٙاقٚ ّ اهس ٌازٙ ّ  ربي اهت ّ طسٙت اهعسقً  ٝ ع ٚا  .(2)هو 

ـا        َ بٔ ٘اشُٞـ اهـ  تق٘ـ ٍ      ٗتدي اهدزاضـا  ْأ آهٚٞـ امل ّـ ئٚـا ِت ٚـ  ً اهغـدد اهعسلٚٞـ

  ٛ ً املِــا ،  تــ ٞ ب ــسٗ ّ امل توتــ ً ااًــاك ٍ لــد ربتوــف بــا ترب ٝ ازبطــ ٞ ئــساز دزنيــ

  ْ ٘ٙى املد٠،  ـإ ٜ ط ٞ ازبٔد اسبساز ِا١ بازض ٗأث ٘ا٢ٞٚ  ِاطت ا ضت ِاطت اسبازٝ كامل امل

ٞ هتتـسش كٌٚـا     ٔا اكتطبت اهقابٚو ٞ حبٚا ُأ ت لٌو ٝ أؾب تً  ٞ اهؿغ  اهغدد اهعسلٚ

ّ َ   أك سً  ٟ عـد ٞ عو ذهم هٌو ا    ٍٗ اهعسق هتلْ٘  صٙسٝ اإلُتاج هوعسق  عدي أع 

ٖ   ا ـر ٚاب يفٓ  طـب ٍ إ   قداز ق٣ٚىُ  ٝ ازبط ٞ ئساز زتتاز ئسازٝ ازبطٍ،  رب تستت  دزني

ِاطت اسباز  . ٝ امل

                                                 
ف ٙتجِم اهةاهـم ٗاملـدزع اا ةـاز اهؿـ ٚٞ ًـّ املطـتوصًا  املدزضـٚٞ،        ٚك إغازا . عبد اهبدٙ  محصٝ شهوٛ (1)

 َ.2002ٓـ / 1422، املدِٙٞ املِ٘زٝ، 1، ط3كتم اهتو٘ث اهب٣ٚٛ يف اهب٣ٚا  املغوقٞ، كتاع زلٍ  ضوطوٞ

 (.Hoshi et. al., 2002) 716 ُػسٝ زلٍ   (2)



 185 اإلعجاز العلمي في لفظة الجنابة وحكمها الشرعي

وحددددددددددا  -2

الغدددد العرقيدد   

دة ديدددددددددددددعدددبددال

 رة(ددديدددبددددكدد)ال

        ٝ ّ طسٙـت اسبـساز ٝ عـ ٞ اهؿـغ  ِان  سلاب بني اضـت  اث اهغـدد اهعسلٚـ  ٓ ٗٙبدٗ ْأ

ٔا عّ طسٙت اه ٗتعـاىل        ٗبني اضت  اث  ٕ ـِع امج ضـب ُا ،  قـدً  ٙاقـٞٚ ـازّٙ اهس ٗاهٌت عٌـى 

َ اهــ   ػــاط اانيطــا ٟ إئــداثُ  ٝ عوــ ٗتعٌــى اهقــدز عــني  ؼبــدث يف   تلــد   ًٛ ُ٘ ٓسًــ

  ٝ عٌى عٟو إعـاد ػاطٙ  را اِه  ٓ، ٙاقٞٚ ٌازّٙ اهس ِا١ اهت ٌاي ٗأ أث َٚا بااع ِا١ اهق ازبطٍ أث

 ٙ  ٕ ّ احملتٌى ُأ َ اهكسٗزٜ هوجطٍ، يف ئنيً  تؿاف اهؿ٘د٘ٙ ػاط ًا را اِه ٘نيدٓ 

     ٝ ٞ اسبـساز ٘اضـة ٞ اهتعـسق املطـت ا ب ٛ يف ئاه ُ٘ ،  قـد  heat-imduced sweatingاةسً

    ٞ ــ ٝ اهل سٙ ــد ٝ اهغ ْ لػــس ْ     adrenal coetexٗنيــد أ ـ٘ـ سً  ّٓ ــ ٞ أكــ ً  ــ ــسش كٌٚ تت

aldosterone       ٘ا  اهغـدد ّـ  ـربي لِـ  ًَ د٘ٙ تؿاف اهؿ٘ـ ٌوٞٚ إعادٝ ًا ّ ع صٙدً  اهرٜٙ 

ٗتؿ  ٍ ٛ ازبط ٗبرهم ذبٌ  ، ٝ.اهعسلٞٚ ٚا  كب  َ بلٌ ّ  قد اهؿ٘د٘ٙ  ًٕ ُ٘ 

ٞ اهــسأع         نيبٔـ ٗاإلبةـنيٗ  ٞ اهلتــني  نيـد يف زائـ ٝ اهــ  ٘ت ٞ اهؿـغ  اهغـدد اهعسلٚـ

  ْ ٛ يٚـى إىل أ ٞ أنيصا١ ازبطٍ،  ٔ نيد يف بقٚ ّ توم اه  ٘ت ٗباطّ اهقدًني، ربتوف ع

، هـرا         ٌِبٔـا  اسبسازٙٞـ ٔا  اهعاطتٚٞـ أك ـس بـا تطـتجٚم هو ٗاملِب ٌ  ا   تطتجٚم هو

ٗاسبا   ا ُتعاهٞٚ ُس٠ ا تعسال هوغكم   ٜٙ ْ اهر ٍ اإلُطا ّ نيط  .(1)هعسق ٙاتاتؿاْدً 

 

 

 Sweat Glands اهغـدد اهعسلٚـٞ اهبعٚـدٝ )اهلـب ٝ(     

Units Apocrine   ٞــ ــدد اإل سانيٚـــ ــّ اهغـــ ــ  ًـــ ــٛ أكـــ ، ٓـــ

ًـّ   اهؿغ ٝ، ٗةا لِـ٘ا  أٗ أُابٚـم أطـ٘ي ٗأك ـس اهتتا ـاب     

تلــ  عِٔــا  توــم اشباؾــٞ باهغــدد اهعسلٚــٞ اهؿــغ ٝ،  ٔــٛ

، ٗتتتع ٓرٖ اهغدد دا٢ٌاب يف  ٌد (2)  قداز عػسٝ أقعاً

                                                 
(1 ) Moschella , S.L and Hurley , H.J., Dermatology d. (2002),76،ف. 

 .ُتظ املسني  ( 2)



 186 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

أٗ نيساع اهػعسٝ اهرٜ ٙلْ٘ يف دا ى اهبػسٝ، هرا  إْ ًا تتسشٖ ٓرٖ اهغدد 

 ًّ ً٘اد ًتِ٘عٞ ٙلْ٘ ذبت اهػعسٝ ًباغسٝ. 

ٗت٘نيد اهغدد اهعسلٚٞ اهلب ٝ    اهِاقجٞ يف نيِني اإلُطاْ هتغةٛـ كاًـى   

لتٌى من٘ ازبِني، ٗذهـم   ضةع بػستٕ، ٗهلِٔا ترتاني  ٗتغٚم يف اهِٔاٙٞ لبى أْٙ 

ْ إىل ًسئٞو اهبو٘غ،  إْ ٓرٖ  ؿى اإلُطا ٍ عِدًاٙ  ّ اسبٌى، ث بعد اهػٔس اشباًظ ً

، ٗهٚطــت كاهغــدد    ز ًــسٝ أ ــس٠ يف ًِــاطت ضبــددٝ ًـّـ ازبطـٍـ د هو ٔـ٘ـ اهغــدد تعـ٘ـ

هلــب ٝ   اهعسلٚـٞـ اهؿــغ ٝ اهــ  تِتػــس يف مجٚــ  ضــةع ازبوــد،  اهغــدد اهعسلٚـٞـ ا

سئوٞـ          ي إىلً  غ ضّـ اهسغـد أٜ عِـد اه٘ؾ٘ـ ػٚةٞٗ  عااهٕـ إ  بعـد بو٘ـ تؿبعُ  تِكجٗ 

ٕ اهػعس ازبِطٛ   sexualاهبو٘غ ياًاب، ٗٓٛ تبدأ يف اه ٔ٘ز يف اه٘لت اهرٜٙ  ٔس  ٚ

hair ٗا ، ٗهرهم  إْ املِاطت اه  ت٘نيد  ٚٔا اهغدد اهلب ٝ (1)بةني إلأٜ غعس اهعاُٞ 

ق  تؿس  اهباب عوٟ املِاطت اهتاهٚٞ:يف نيطٍ اإلُطاْٙ 

 .ًُِٞةقٞ اهعا  بةني.إلًِةقٞ ا     سأٝــ سج امل .دزــاهؿ . ٞــــاهغوت . 

 .)ْكٚظ اهؿتّ )اهلٚظ اهرٜ ت٘نيد  ٕٚ اشبؿٚتا     ٞــ ــٞ املوُ٘ــ املِةقــ

 اهقِ٘ا  اهطٌعٚٞ اشبازنيٚٞ يف ااذْ.  اهدا٢سٙٞ ئ٘ي ئوٌٞ اه دٜ.

ٗٙ٘نيد ببػسٝ اهِطا١ قـعف ااعـداد ًـّ اهغـدد اهعسلٚـٞ اهلـب ٝ اهـ         

ِٔس إ ساشا  اهغدد اهعسلٚـٞ اهبعٚـدٝ )اهلـب ٝ(    (2) ت٘نيد يف اهسنياي ، كٌا ْت ر

 .(3) يف اهِطا١ تغ ا  دٗزٙٞ تتؿى أٗ تستبط بدٗزٝ اسبٚض

 

 

                                                 
 Champion, R.H., Burton, J.L and Ebling, F.J.G.,(1992), Textbook of dermatology  اُ س املساني  اهتاهٚٞ: (1)

، Silverstein , A. (1980). Human Anatomy and Physiology ، Moschella , S.L and Hurley، 

 .239 – 237، ف 3ااضاضٚا  املتلاًوٞ هعوٍ اسبٚ٘اْ، ًج  َ(،1988ٓٚلٌاْ ٗشًربؤٖ،) (2)

(3 ) Thibodeau , G.A. and Patton, K. T. (1999). Anatomy and Physiology 179ف. 
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اإلُطاْ  قط، بـى ٙ٘نيـد    ٗ  ٙقتؿس ٗني٘د اهغدد اهعسلٚٞ اهلب ٝ عوٟ

.  ٗاهغــدد اهعسلٚــٞ اهلــب ٝ     ٓــرا اهِــ٘ز ًــّ اهغــدد يف كــ   ًــّ اه ــدٙٚا  

ربتـ بتِ ٍٚ دزنيٞ اسبسازٝ ً ى ًا ٓـ٘ اسبـاي يف اهغـدد اهعسلٚـٞ اهؿـغ ٝ،      

، ٗٓــرا اهِــ٘ز ًــّ (1)ٗهلــّ ُػــاطٔا ًــستبط بــبعض أٗنيــٕ اهــدٗزٝ ازبِطــٚٞ   

ــاسبس    ــٕ  ب ــٞ أٗ اسبــسازٝ احملٚةــٞ   اهغــدد   ٙطــتجٚم إل ــساج إ ساشات ازٝ احملوٚ

باإلُطاْ ًا مل تؿائم  اسبـسازٝ ضبتـصا  عاطتٚـٞ أٗ ئطـٚٞ، كٌـا أُـٕ         

                                                 
  .Odom,R.B., Jame, W.D. and Berger, T.G. (2000)َ(، ًسنيــ  ضــابت، 1988ٓٚلٌــاْ ٗشًــربؤٖ،) ( 1)

Andrews Disease of the Skin 
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ٙ٘نيد ا ـتربً يف اضـتجابٞ ٓـرٖ اهغـدد هإل ـساش بـا تربً اهع٘اًـى امل٘قـعٚٞ         

 .(1) ً ى اهعٌى ٗاهغرا١ ٗاهدٗا١

عـادٜ  اإل ساش اهرٜ تتسشٖ اهغدد اهعسلٚٞ اهلب ٝ هـٚظ ًس٢ٚـاب ً ـى اهعـسق اه    

ٗهلِٕ إ ساش هب م أبٚض أٗ أؾتس اهوْ٘ ػبف  ٘ق ازبود هٚػـلى طبقٞـ تػـبٕ    

 ٔ٘ ػبف بطسعٞ  ـ٘ز  سٗنيـٕ ًـّ ذبـت اهػـعسٝ تازكـاب        (2)املادٝ اهبربضتٚلٚٞ 

.  ٗمل ٙعـسً ئتـٟ اآلْ   (3)بقاٙا ًوُ٘ٞ  ذا  ً ٔس  ً  عوٟ  ت ٞ نيـساع اهػـعسٝ   

د ٗاهعِاؾــس اهــ  ٗنيــد   ٚــٕ إ  اهقوٚــى عــّ تسكٚــم ٓــرا اإل ــساش  ــ  أْ املــ٘ا 

 مشوت اه ٗتِٚا ، اهطلسٙا ، ااًُ٘ٚا، اهدْٓ٘، ٗاسبدٙد.

عوٟ ئقٚقٞ ٗتسكٚـم    ٗتدي اهقةاعا  اه  أنيسٙت عوٟ نيود اه دٙٚا

اهػعسٝ ًٗا ٙتؿى بٔا، أٗ ًـا ٙ٘نيـد جباُبٔـا ًـّ اهغـدد امل توتـٞ، هلـى ُـ٘ز         

 ًّ ٓرٖ اهغدد ٗوٚتٞ ضبددٝ.

 :ُطت وـ با مت عسقٕ ًا ٙوٛ

    ٞٗئـــدا  اهغـــدد اهعسلٚـــٞ اهؿـــغ ٝ إقـــا ٞ إىل كُ٘ٔـــا ٗئـــدا  طبتؿـــ

 بتِ ٍٚ دزنيٞ ئسازٝ ازبطٍ  ٔٛ أٙكاب ٗئدا  إ سانيٚٞ.

   ٓرٖ اه٘ئدا  تةسح إ ساشاتٔا  ازج ازبطٍ بػلى توقا٢ٛ ٗ ٘زٜ عِدًا

ٙتعـسال اإلُطــاْ هإلنئـاد اهعــاطتٛ ٗهربُتعــا   كاهغكـم ًــ ربب ٗ اؾــٞ    

لتني ٗنيبٔٞ اهـسأع ٗأضـتى اهقـدًني، ٗهـرهم     توم اه  تل س يف زائٞ اه

 إْ اه٘ق١٘ ٙصٙى ضسٙعاب ًا  سج ًّ ازبطٍ عِد اهغكم ًـّ عـسق ؼبتـٜ٘    

عوٟ اإل ساشا  ٗامل٘اد اهلٌٚٚا٢ٚٞ ٗاهطٌَ٘ امل توتٞ اهـ  ٙةسئٔـا ازبطـٍ    

لد أًس ًّ تعـسال هوغكـم أْ ٙت٘قـ      بػلى  ٘زٜ.  ٗظبد أْ اهسض٘ي 

                                                 
(1 ) Moschella , S.L and Hurley , H.J., Dermatology d. (2002),72،ف. 

 .239 – 237، ف 3َ(،ًج 1988ٓٚلٌاْ ٗشًربؤٖ،) ( 2)

 .1501ُتظ املسج اهطابت ف  ( 3)
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ــاَ أمحــد   ــد ز٠ٗ اإلً ــاي: مج أْ اهسضــ٘ي زمحــٕ ا (1) ق )إن الغض  ب م     ل
الشنطان، وإن الشنطان خلق م  النار، وإنما ُتطْا  النار بالماء، ف إذا غض ب أك دكَ 

 .(فلنتوع 

        ُ٘عٚٞ اهط٘ا٢ى اه  تتسشٓا ٗئدا  اهغـدد اهعسلٚـٞ ربتوـف بـا تربً ُـ٘ز

 ٓرٖ اهغدٝ.

       دا وـٔا   اإل ساشا  اه  ربسنئا اهغدد اهعسلٚـٞ أٙـاب كـاْ ُ٘عٔـا ذبٌـى يف

ٗتسكٚبا  كٌٚٚا٢ٚٞ طبتوتٞ ًٗتِ٘عٞ ًِٔا ًا د ى يف ازبطٍ عّ  ابمسً٘

طسٙت اهةعاَ ٗاهػساع أٗ اهتِتظ، ًِٗٔا ًا ت٘هـد أؾـربب يف ازبطـٍ ُتٚجـٞ     

 اهع٘اًى اسبٚ٘ٙٞ امل توتٞ ٗاإلثازا  ٗا ُتعا   اهعاطتٚٞ.

    َ  ضبت٠٘ اهعسق ًّ اهطٌَ٘ ٗاملسكبا  اهلٌٚٚا٢ٚٞ ؽبتوـف ب٘نيـ٘د أٗ عـد

 ٗني٘د ٓرٖ امل٘اد يف ازبطٍ.

         ــا ــ  ربــسج ًــّ اهتت  ــٞ اه ــا  اهلٌٚٚا٢ٚ ــٞ اهطــٌَ٘ ٗاملسكب ــ٘ز كٌٚ ُ

 اهعسلٚٞ ؽبتوف با تربً اسباهٞ اهتطٚ٘هٚجٚٞ هوجطٍ.

   مجٚ  اإل ساشا  اه  تتسشٓا اهغدد اهعسلٚٞ   توف أُ٘اعٔا إًا أْ ربـسج

سٝ يف ًّ دا ى ازبطٍ عّ طسٙت  ت ٞ تتتع يف نيساع كى غـعسٝ يف اهبػـ  

ئاهٞ اهغدد اهعسلٚٞ اهبعٚدٝ )اهلب ٝ(، ٗتطتقس اإل ساشا  اهـ  ربـسج ًـّ    

ٓرا اهِـ٘ز ًـّ اهغـدد ذبـت كـى غـعسٝ، أٗ أُٔـا ربـسج عـّ طسٙـت  ت ـا              

تِتػــس بل ا ــٞ بــني ًِابــت اهػــعس يف كــى أنيــصا١ ازبطــٍ يف ئاهــٞ اهغــدد  

هغـدد  اهعسلٚٞ اهؿغ ٝ، ٗتطتقس اإل ساشا  اهـ  ربـسج ًـّ ٓـرا اهِـ٘ز ًـّ ا      

 عوٟ اهػعس  اؾٞ اهدلٚت ًِٕ.

                                                 
 .(226(، زلٍ ؾت ٞ لدٍٙ )18008، زلٍ اسبدٙا)، ئدٙا عةٚٞ اهطعدٜ 4أمحد يف ًطِدٖ، ًج  (1)



 190 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

ٓرا ٓ٘ ٗال  ٗٗوٚتٞ اهغدد اهعسلٚـٞ يف اائـ٘اي اهعادٙـٞ،  ٌـا عربلتٔـا      

 إذاب بااً٘ز ازبِطٚٞ ٗازبِابٞه ٗأّٙ ً٘طّ اإلعجاش يف هت ٞ ازبِابٞه

إْ ئاهٞ ازبطٍ اهتطٚ٘ه٘نيٚٞ عِد امل٘العٞ ازبِطـٚٞ ربتوـف عـّ ئاهتـٕ     

ِطٚٞ تتةوم نئداب نيطٌٚاب ءازضـٕ اهسنيـى   يف اه سًٗ اهعادٙٞ،  امل٘العٞ ازب

إذا جل س ) زمحـٕ امج عِـد غـسح ئـدٙا:     (1)ٗ املسأٝ، ٗلد ٗقاعا اإلًاَ اهِٜ٘ٗ
 قاي: ْٙقاي نئدتٕ ٗأنئدتٕ أٜ بوغت ًػقتٕ، ، بن  شعب ا األربث  َ َجَ َدَىا...(

لاي اهقاقٛ عٚاال زمحٕ امج ااٗىل أْ ٙلْ٘ نئدٓا  عِٟ بوـ  نئـدٖ يف   

 ٚٔا، ٗازبٔد ٗاهةالٞ ٓ٘ إغازٝ إىل اسبسكٞ ٗيلّ ؾ٘زٝ اهعٌـى،  اهعٌى 

ٗٓ٘ عب٘ ل٘ي ًّ لـاي ئتسٓـا أٜ كـدٓا حبسكتـٕ.   ازبٔـد اهـرٜ ءـازع        

أثِــا١ امل٘العــٞ ازبِطــٚٞ ؽبتوــف عــّ ذهــم ازبٔــد اهــرٜ ءــازع يف اه ــسًٗ    

اهعادٙــٞ، ً ــى ازبٔــد اهــرٜ ءــازع يف اهتٌــازّٙ اهسٙاقــٚٞ،  تــٛ امل٘العــٞ         

تــسش ازبطـٍ ٓسًُ٘ــا  طبتوتـٞ ًع ٌٔــا نيِطـٚٞ ٗذهــم أثِـا١ ٗبعــد     ازبِطـٚٞ ٙ 

امل٘العٞ، ٗتوعم ٓرٖ اةسًُ٘ا  دٗزاب ًٌٔاب كٛ ذبقت ا ضـتجابا  ازبِطـٚٞ   

ــٚج     ــازٝ ٗاهتٔـ ــٞ اإلثـ ــٞ  سئوـ ــ  املعسٗ ـ ــتقساز  excitationاازبـ ــٞ ا ضـ ، ًٗسئوـ

plateau ــصاي ــٞ اإلُـ ــ٘د  orgasm، ًٗسئوـ ــٞ اشبٌـ ــّresolution (2)، ًٗسئوـ  . ًٗـ

املعسًٗ أْ عٌَ٘ اةسًُ٘ا  بعد أْ تـمدٜ ٗوٚتتٔـا يف ازبطـٍ  ٔـٛ   تبقـٟ      

عوٟ تسكٚبٔا يف اهدَ بى تتعسال إىل عٌوٚا  اهت ٙض ٗؽبـسج ًـا ربوـف ًـّ     

ت ٙكٔا عّ طسٙت ٗئدا  اإل ساج امل توتٞ ًِٗٔا اهعـسق،  عوـٟ ضـبٚى امل ـاي     

 estrogenني  ــإْ اةسًــْ٘ املــ   هوــدٗزٝ اهِصٗٙــٞ ٗاملعــسًٗ باضــٍ اإلضــرتٗني       

                                                 
 َ.1929ٓـ/ 1347، 40، ف 4امللسًٞ: امللتبٞ اهتٚؿوٚٞ، ج، ًلٞ 1ؾ ٚع ًطوٍ بػسح اهِٜ٘ٗ، ط (1)

(2) Stuart Ira Fox. 
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ــاهٛ   ــاَ اه٘زٙـــدٜ اهة ـ إىل  splenic venous systemْٙ ٌـــى ب٘اضـــةٞ اهِ ـ

 اهلبد، ٗيف اهلبد ٙت ٙض ٓرا اةسًْ٘.

دزِٙاهني أثِا١ امل٘العٞ ازبِطـٚٞ  ِٚـتج عـّ ذهـم     إلٗٙصداد إ ساش ٓسًْ٘ ا

 َ ٗٙقـَ٘ ٓسًـْ٘    (1)شٙادٝ يف قسبا  اهقوم ٗضسعٞ اهتِتظ ٗازتتاز قغط اهـد

ت٣ٚٔٞ ازبطٍ ملقابوـٞ اإلنئـاد ئٚـا ٙقـَ٘ بتطـسٙ  ذب٘ٙـى اهةعـاَ        دزِٙاهني بإلا

ــ ث ا  ٓسًــْ٘ ا  (2)إىل طالــٞ يف اهعكــرب   ــد   إل. ٗتؿــى ت ــا عِ ــاهني ذزٗتٔ دزِٙ

كٚوــ٘ ضــعس ئــسازٜ يف اهدلٚقــٞ عِــد اإلُــصاي ثــٍ    6اهقــرً  ٚتقــد اإلُطــاْ  

 .(3) كٚو٘ ضعس ئسازٜ يف اهدلٚقٞ بعد اإلُصاي 4.5ٙتقد ئ٘اهٛ 

هِا ًٌٔٞ ٗٗوٚتٞ اه٘ئدا  اإل سانيٚٞ املِتػسٝ عوـٟ مجٚـ    ًّ ِٓا ت ش 

بػسٝ اإلُطـاْ يف ئاهـٞ امل٘العـٞ ازبِطـٚٞ، ٗ اؾـٞ توـم اهلـب ٝ ًِٔـا اهـ           

ٙرتكص ٗني٘دٓا يف ًِاطت ضبددٝ ًّ ازبطٍ كتسج املـسأٝ ٗاهسنيـى ًِٗةقـٞ    

اإلبةـني ٗئـ٘ي اسبوٌـتني، ٗاهـ    ت ــاز هتِـتج إ ساشاتٔـا عـّ طسٙـت املــ  ا          

ِبٔا  اسبسازٙٞ، ٗإمنا تـستبط إ ساشاتٔـا بـااً٘ز ازبِطـٚٞ.  ٗتعٌـى مجٚـ        ٗامل

ٓــرٖ اه٘ئــدا  اإل سانيٚــٞ عوــٟ إ ــساج اهطــٌَ٘ ًٗــا ت٘هــد يف ازبطــٍ ًــّ          

ــْ٘        ــرا أْ تلـ ــ  ٓـ ــسٝ ٗ  ٙعـ ــةع اهبػـ ــٟ ضـ ــتقس عوـ ــاًٞ هتطـ ــا  ضـ ًسكبـ

اه  ربسج ًّ ٗئدا  اهغدد اهعسلٚٞ ًس٢ٚٞ هوعـني،  قـد    ىاإل ساشا  ٗاهط٘ا٢

ضابقاب أْ اهِاع ٙعسلْ٘ يف ازب٘ اهبازد ً ى ًا ٙعسلْ٘ يف ازبـ٘ اسبـاز    أغسُا

ٗأْ اهعــسق يف اسباهــٞ ااٗىل ٙتب ــس ًباغــسٝ  ــ٘ز  سٗنيــٕ ٗةــرا تطــٌٟ ٓــرٖ    

اإل ــساشا  ٗتبقــٟ اهطــٌَ٘   ٖاهعٌوٚــٞ بــاهتعسق  ــ  املوٌــ٘ع. ٗٙتب ــس ًــا١ ٓــر   

                                                 
، اهقــآسٝ: داز اهطــربَ 1ضبٌـد عبــداملِعٍ عبــداهعاي. ُ ــسا  إضــربًٚٞ  عوـٟ ااًــساال ازبودٙــٞ ٗاهتِاضــوٚٞ،ط   (1)

 َ.1985ٓـ/1405هوِػس ٗاهت٘شٙ ،

 .243-242، ف 26امل٘ض٘عٞ اهعسبٚٞ اهعاملٚٞ، ًج (2)

 .27ًسني  ضابت ف  ،عبداملِعٍ عبداهعاي ضبٌد (3)
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تتسشٓــا ْ اإل ــساشا  اهــ  أٗاملــ٘اد اهلٌٚٚا٢ٚــٞ عوــٟ ضــةع اهبػــسٝ، كٌــا   

ٗٓٛ  ـ  ًس٢ٚـٞ أؾـربب ً ـى اهعـسق اهعـادٜ        ;اهغدد اهعسلٚٞ اهبعٚدٝ )اهلب ٝ(

ــادٝ       اْ  ــبٕ املـ ـٞـ تػـ ــ  ًس٢ٚـ ـٞـ  ـ ــلى طبقـ ــا تػـ ــد  سٗنئـ ــساشا  عِـ ــرٖ اإل ـ ٓـ

اهبربضــتٚلٚٞ.  ٗعوٚــٕ ُــدزن أْ اهطــٌَ٘ اهــ  ربــسج ب٘اضــةٞ اهغــدد اهعسلٚـٞـ        

اهؿغ ٝ أٗ اهلب ٝ   ترٓم عّ ازبطٍ ٗإمنا ْتجِاْم  عوٕٚ  قط، ئٚـا تِتقـى   

ــٟ ًــّ ً٘قــعٔا اهــدا وٛ إىل ً٘قــعٔا اشبــازنيٛ، أٜ أُٔــا   تــصاي ً٘نيــ٘دٝ      عو

نيطٍ اإلُطاْ.  ًّٗ ِٓا تتجوٟ هِا ب٘ق٘ح تاَ املعجـصٝ اهِب٘ٙٞـ ٗا ُطـجاَ اهبوٚـ      

يف إطربق اضٍ ازبِابٞ عوٟ امل٘اد اه  ربسج ًّ ازبطٍ ٗتطتقس ذبت اهػـعس أٗ  

، ٗإمنــا عوٚٔــا.   ٔـٛـ نيِابـٞـ باهتعــى، أٜ أُٔــا أذ٠ مل ٙــرٓم عــّ ازبطــٍ ياًــاب   

زمحٕ امج  عقدا بابـاب   (1)اذ٠ اإلًاَ اهِطا٢ٛنْيِ ما عوٕٚ  قط.  ٗلد تِبٕ إىل ٓرا ا

 ااذ٠ عِٕ لبى إ اقٞ املا١ عوٕٚ. يف كتابٕ اهطِّ مسااٖ باع إشاهٞ ازُبِْم

ٗإذا كاْ  اهت اهلْ٘ نيوت لدزتـٕ لـد  وؿـِا عبـّ اهبػـس ًـّ ٓـرا        

ااذ٠ خبسٗنيٕ ًّ دا ى ازبطٍ إىل  ازنيٕ،  ِٚبغٛ عوٟ كى ًدزن عالـى  

هـــٚرتاكٍ ٗٙطـــبم ًػـــلرب  ؾـــ ٚٞ ضبتٌوـــٞ  أْ   ٙرتكـــٕ عوـــٟ ازبطـــٍ

ضِركسٓا  ٌٚا بعـد، أٗ ٙرتكٔـا هتعـ٘د ثاُٚـٞ إىل دا ـى ازبطـٍ عـّ طسٙـت         

إعــادٝ ا ًتؿـــاف  اؾـــٞ عِــدًا ترتاكـــٍ عوـــٟ ازبطــٍ ٗتـــصداد كٌٚتٔـــا    

ٗتِتػس عوٟ مجٚـ  أنيـصا١ اهبػـسٝ، إذ تـدي ُتـا٢ج اهدزاضـا  أْ هوجوـد لـدزٝ         

اهلٌٚٚا٢ٚـٞ اهـ  تتؿـى بـٕ      عوٟ اًتؿـاف كـ   ًـّ اهعِاؾـس ٗاملسكبـا      

بػـــلى ًباغـــس، ٗهـــٕ لـــدزٝ أٙكـــاب عوـــٟ إعـــادٝ اًتؿـــاف بعـــض اهعِاؾـــس 

ٗاملعادْ اه  ربسج ًِٕ ٗتبقٟ عوٕٚ،  املعادْ اهطاًٞ اهـ  ربـسج عـّ طسٙـت     

ٓرٖ اه٘ئدا  كاهسؾاف ً ربب عِدًا تبقٟ ك  اب عوٟ ازبود ترتن  سؾٞ 

                                                 
 .204ْ ف 1ضِّ اهِطا٢ٛ، كتاع اهغطى ٗاهتٌٍٚ، باع إشاهٞ ازُبِْم ااذ٠ عِٕ لبى إ اقٞ املا١ عوٕٚ، ًج  (1)
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ادٝ كٌٚــٞ املعــادْ اه قٚوــٞ إلعــادٝ اًتؿاؾــٔا، ٗتــدي اهدزاضــا  أٙكــاب أْ شٙــ

اهكازٝ ٗ شٙادٝ شًّ ًدٝ بقا٢ٔا عوٟ ازبوـد ٗئاهـٞ ازبوـد  ـ  اهؿـ ٚٞ تعٌـى       

اهع٘اًـى ٗتٚطـس عٌوٚـٞ     ٖعوٟ شٙادٝ ت ث ٓا اهطـاَ عوـٟ ازبطـٍ، ٗ تطـٔى ٓـر     

 . ٗهرهم ِٙبغٛ إشاهتٔا عّ ازبطٍ باهغطى.(1)اًتؿاؾٔا ب٘اضةٞ ازبود

  ٌ ٞ ت ًسُـا بـ ْ ُصٙـى باهغطـى ازبِابٞـ        ػـسٙعتِا اإلضـربًٚ  نيأًا عبـّ املطـو

اه  تؿٚبِا، ٗعوٟ كى ئـاي  ـإْ اه٘انيـم اهػـسعٛ عوـٟ املطـوٌني أْ ٙـ يسٗا        

ــٕ دْٗ      ايف كــى اائــ٘اي  ــ  ــٕ اإلضــربَ ٗأْ ِٙتٔــ٘ا عــّ كــى ًــا ُٔــٟ عِ أًــس ب

، هلــّ املــ٘ىل  ــاهت اهلــْ٘ ٗعــامل    اسبانيـٞـ إىل ًعس ـٞـ ااضــباع أٗ اسبلٌـٞـ

ـم عوٟ أْ ٙت طـظ اهطـبم    اهغٚم ضب إُ ٗتعاىل ٙعوٍ أْ اإلُطاْ عج٘يم ٗئسٙ

أٗ اسبلٌـٞـ ًــّ كــى أًــس ٙقكــٕٚ أٗ  عــى ٙتعوــٕ ٗٙتةوــ  إىل أْ ٙعــسً كٚــف    

ْٙ دث امج ضب إُ آٙٞ ًعجصٝ يف اهلْ٘، ٗذهم كٛ ٙة٣ٌّ لوبـٕ،  ٔـرا ُـ     

ضـب إُ أْ ٙسٙـٕ كٚـف    امج ٗ وٚوٕ إبسآٍٚ عوٚـٕ اهؿـربٝ ٗاهطـربَ ٙطـ ي امج     

 پ پ   ٻ   ٻ       ٻ   ٻ  ٱ ژ امج ضـب إُ ٗتعـاىل:  ؼبٚٛ امل٘تٟ ٙقـ٘ي  

ٗهـرهم  إُِـا ُـس٠    ،  (260اهبقسٝ: ) ژ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ      ڀ        ڀ     ڀ  پ     پ

أْ املــ٘ىل ضــب إُ ٗتعــاىل ٙ ٔــس هإلُطــاْ ًــّ ئــني آل ــس عــ  ًــسٗز اهقــسْٗ  

بعـد   ٗاائقاع ئقٚقٞ يف اهلْ٘ أٗ يف  وقٕ مل ٙعس ٔا اإلُطـاْ ًـّ لبـى إ    

أْ أ كـ  ااًـ٘ز املتعوقـٞ بٔـرٖ اسبقٚقـٞ هوتجسبـٞ ٗاهت ــ بآهٚاتـٕ ٗأنئصتــٕ         

املتة٘زٝ، ٗٙرٓى ِٗٙدٓؼ عِدًا ٙس٠ أْ اهقسآْ اهلسٍٙ أٗ اسبدٙا اهِبٜ٘ 

اهػسٙف لد ذكس أٗ أغاز إىل ٓرٖ اسبقٚقٞ لبى أْ ٙعسً ضسٓا اإلُطاْ يف 

ٗتعــاىل عوــٟ عؿــس  ًــّ اهعؿــ٘ز،  تلــْ٘ ٓــرٖ آٙــٞ ًــّ آٙــا  امج ضــب إُ    

لدزتٕ ٗإبداعٕ، ٗضـٚ ى اإلُطـاْ إىل أْ تقـَ٘ اهطـاعٞ ٙـس٠ ًـّ ٓـرا اآلٙـا          

                                                 
(1 ) Rastogi S.C (1992). 



 194 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

المش  ك غ الي  حية 
المحتمل ة م  ن ت  راكم 
إف       رازاغ الغ       دد 

                  العرقي                               ة
. 

 ڤ ٹ  ٹ ٹٹ ٿ    ٿ ٿ ژاملعجصٝ، إذ ٙق٘ي امل٘ىل ضب إُ ٗتعاىل 

 .(37ااُبٚا١: ) ژ ڤ

ع اهغطــى عوـٟـ ًـّـ أؾــابتٕ   ١ ًـّـ اسبلٌـٞـ يف ٗنيـ٘ـ ٓلــرا ٙتجوـٟـ هِــا غـٛـ

 ربسج ًّ دا ى ازبطٍـ  ٗتطـتقس   ازبِابٞ،  باهغطى ُصٙى اإل ساشا  ٗاهطٌَ٘ اه 

ذبـت كــى غــعسٝ أٗ عوٚٔـا، ٗؼبٌِٚــا بــرهم امج ضـب إُ ٗتعــاىل ًـّـ ًػــلرب     

 ؾ ٚٞ ضبتٌوٞ ز ا تِتج ًّ تساكٍ إ ساشا  اهغدد اهعسلٚٞ عوٟ اهبػسٝ.

 
ت٘نيد عوٟ مجٚ  بػسٝ اإلُطـاْ أنيِـاع ٗأُـ٘از    

طبتوتــٞ ًــّ اهلا٢ِــا  اسبٚــٞ اهدلٚقــٞ ٙةوــت عوٚٔــا    

املٚلسٗبٚــٞ، ٗذبٌــى كــى ًِةقــٞ ًــّ  إضــٍ اهتوــ٘زا 

ــٚؼ    ــا، إذ تعــ ــٞ بٔــ ازبوــــد  وــــ٘زا ًٚلسٗبٚــــٞ  اؾــ

ــد ٗيف ازبــص     ــٞ اهطــة ٚٞ ًــّ ازبو ــٟ اهةبق ــا عو ــٜ٘ ًــّ نيــساع    ١ًع ٌٔ اهعو

اهػعسٝ، ِٗٓان ُ٘عاْ ًّ اهتو٘زا املٚلسٗبٚٞ اه  ت٘نيد عوٟ ازبوـد، اهِـ٘ز   

دا٢ٌـٞ عوـٟ    ااٗي ٙعسً باهتو٘زا املٚلسٗبٚٞ املقٌٚٞ ٗٓٛ اهـ  ت٘نيـد بؿـ٘زٝ   

ازبود، ٗتتلْ٘ ًّ أُ٘از بلت ٙـٞ ضبـددٝ، ٗؽبتوـف ُـ٘ز ٗعـدد اهبلرتٙـا       

املقٌٚــٞ عوــٟ ازبوــد بــا تربً ًِــاطت ازبطــٍ، ًِٗٔــا امللــ٘زا  اهعِق٘دٙــٞ    

امل توتــٞ، ٗؼبٌــى كــ   ًــّ اهِــاع ُ٘عــاب ًــّ امللــ٘زا  اهبلت ٙــٞ تطــٌٟ  

   ٞ هِـ٘ز   ٙعتـ    ٓـرا ا    Staphylococcus aurousامللـ٘زا  اهعِق٘دٙـٞ اهرٓبٚـ

ًّ قٌّ اهتو٘زا اهةبٚعٚـٞ يف نيطـٍ اإلُطـاْ، ٗهـرهم ٙػـلى  ةـ٘زٝ عوـٟ        

ًّ ؼبٌؤا ٗعوٟ اجملتٌ  كٌا ٙطت٘طّ ازبود بعض اهبلت ٙـا اهعؿـسٙٞ ،   

أًا اهِ٘ز اه اُٛ ًّ اهتوـ٘زا املٚلسٗبٚـٞ  ٚعـسً بـاهتو٘زا املٚلسٗبٚـٞ اهعـابسٝ       

أْ تتلـاثس عوٚـٕ، ٓــرا   ٗٓـٛ اهـ  تطـت٘طّ ازبوـد هتـرتٝ شًِٚـٞ ضبـددٝ دْٗ        
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ح ـروائ      ــال
                    ةـه       ـريـالك

. 

ــ٘ز          ــّ اهِ ــ٘ز  ــ  املٌــسال أٗ ً ــّ اهِ ــا  ز ــا ٙلــْ٘ ً ــّ املٚلسٗب ــ٘ز ً اهِ

املٌــسال. ٗؼبــدد شًــّ بقا٢ٔــا عوــٟ ازبوــد ع٘اًــى عدٙــدٝ ًِٔــا ٗنيــ٘د اهتوــ٘زا  

 .(1) املٚلسٗبٚٞ املقٌٚٞ، ٗئاهٞ ازبود اهؿ ٚٞ، ٗل٘ٝ املقاًٗٞ يف ازبطٍ

هــ  ٓــٛ يف ا٘اد اه ٗتِٚٚــٞ املــٗٗتعتــ  املــ٘اد اهطــلسٙٞ ٗاملــ٘اد اهدِٓٚــٞ 

ااؾى ًّ ضبت٘ٙا  إ ساشا  اهغدد اهعسلٚٞ ًّ أٍٓ اهع٘اًى اهـ  تعٌـى عوـٟ    

شٙادٝ تلـاثس ٗمنـ٘ اهلا٢ِـا  اسبٚـٞ اهدلٚقـٞ امل٘نيـ٘دٝ بؿـ٘زٝ طبٚعٚـٞ عوـٟ          

ــم         ــ ث اب ٓــٛ تو ــٔا ت ــٞ ألو ــٕ ًػــلرب  طبتوت بػــسٝ اإلُطــاْ، بــا ٙطــبم ه

 هسٗا٢ع اهلسٙٔٞ.اهت ث ا  اهػلوٚٞ اه  تتٌ ى يف  ا

عوــٟ أٙــٞ ئــاي  ــإْ أٓــٍ املػــلرب  اهــ  تِــتج ًــّ تــساكٍ إ ــساشا       

 ّ ااً٘ز أٌٓٔا املػلرب  اهتاهٚٞ.ٗئدا  اهغدد اهعسلٚٞ تتٌ ى يف عدد ً

 

ـٞـ ٓـٛـ يف      ــ  اإل ــساشا  اهــ  تِتجٔــا اهغــدد اهعسلٚ إْ مجٚ

، هلـّ اهبلت ٙـا اهـ  ت٘نيـد        ااؾى إ ساشا  عدءٞـ اهسا٢ ٞـ

نيسٙبـــا  اهػـــعس ٗ عوـــٟ ضـــةع ازبوـــد يف ئاهــٞـ  أٗ  يف نيسابـــا

اهغــدد اهعسلٚـٞـ اهبعٚــدٝ )اهلــب ٝ( تقــَ٘ بت وٚــى ٓــرٖ اإل ــساشا  هتِــتج أمحاقــاب  

    ، دِٓٚٞ ًّ اهِ٘ز لؿ  اهطوطوٞ ٗتِتج ااًُ٘ٚا ًٗ٘اد أ ـس٠ ذا  زٗا٢ـع كسٙٔٞـ

كٌــا أْ اهغــدد اهعسلٚـٞـ اهؿــغ ٝ اهــ  ت٘نيــد ذبــت اإلبةــني تعٌــى عوــٟ إؾــداز  

هلسٙٔٞ عّ طسٙت إًـداد اهبلت ٙـا امل٘نيـ٘دٝ يف ٓـرٖ ااًـاكّ بب٣ٚٞـ       اهسٗا٢ع ا

 . (2) تمدٜ إىل تلاثس اهبلت ٙا املطببٞ  ُبعاث ٓرٖ اهسٗا٢ع ٞزطب

ــس يف        ــ  تل  ــا ٗاه ــٞ ٗ اؾــٞ اهلــب ٝ ًِٔ ــدد اهعسلٚ ــد تتطــبم اهغ ٗل

ــٞ ازبِطــٚٞ        ــد امل٘الع ــٞ ٗذبــت اإلبةــني ٗئــ٘ي اهطــسٝ  اؾــٞ بع ــاطت اهعاُ ًِ

                                                 
 .ٓـ1418ٓـ / 1419، 217 -216زنيا١ ضبٌ٘د ًوٚاُٛ: أضظ عوٍ اهبلرتٙا اهة  ، ط، نيدٖ، ف  (1)

(2 ) Moschella , S.L and Hurley , H.J., Dermatology d. (2002),72،ف. 
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إع                 اد  
اص ـامتي    

وم ـم          ـالس
والعناي      ر 

 ار ــضــال

 وــٟعــدَ إشاهــٞ ٓــرٖ اإل ــساشا  باهغطــى ٙعٌــى ع   ٢ٗ ــٞ اهلسٙٔٞ،اُبعــاث اهسا

تساكٍ ٓرٖ اإل ساشا  يف ٓرٖ املِاطت ٗتعٌى عِد٢ر اهبلت ٙـا عوـٟ ذبوٚـى    

ٓرٖ اإل ساشا  هتِبعا ًّ اهػ ـ اهسٗا٢ع اهلسٙٔـٞ اهـ  دبعـى ًـّ ئ٘هـٕ      

 نيِٙتس ًِٕ،  ٗ  ٙةٚت ا لرتاع ًِٕ ٗصباهطتٕ، أٗ عوٟ االـى دبعـى اهـصٗني   

ساْ ًّ بعكٌٔا أثِا١ امل٘العٞ ازبِطٚٞ هل ـسٝ ؾـدٗز اهـسٗا٢ع اهلسٙٔـٞ     ِٙت

ًــّ ًِــاطت املربعبــٞ ازبِطــٚٞ. ٗهــرهم ُــس٠ أْ اهغاهبٚــٞ اهع ٌــٟ يف اجملتٌــ     

اهغسبــٛ ٙقً٘ــْ٘ با  تطــاي لبــى امل٘العــٞ ازبِطــٚٞ، ٓسٗبــاب ًــّ ٓــرٖ اهــسٗا٢ع 

 اهلسٙٔٞ اه  تِبعا ًّ ً٘ال  املربعبٞ ازبِطٚٞ يف أنيطأًٍ.

 

ــٞ اهؿــغ ٝ ٗاهلــب ٝ      ــدد اهعسلٚ ضــبت أْ أغــسُا أْ اهغ

تعٌى عوٟ إ ساج إ ساشاتٔا اه  ذبتٜ٘ عوٟ امل٘اد اهطاًٞ ًّ 

املعادْ اهكازٝ ٗاملسكبا  اهلٌٚٚا٢ٚٞ املمذٙٞ اه  د وت يف 

ازبطٍ، أٗ اهطٌَ٘ اه  ت٘هـد  دا ـى ازبطـٍ ُتٚجـٞ تـ ٙض      

    ّ ــ ــا  ٗ  ٓــا ً ــ ٙض اةسًُ٘ ــٞ أٗ ت ــ٘اد اهغرا٢ٚ ــا   امل ًسكب

أْ اهغــدد اهعسلٚــٞ اهلــب ٝ   ْت ــاز بــاسبسازٝ، ٗهلِٔــا   إىلازبطــٍ، ٗأغــسُا

ــٞ      ْت ــاز بــامل  ا  اهعاطتٚــٞ ُتٚجــٞ إ ــساش اةسًُ٘ــا  امل توتــٞ،  اؾــٞ يف ئاه

٘ه٘نيٚٞ طبتوتٞـ عّـ ئاهتٕـ      امل٘العٞ  ازبِطٚٞ اه  تلْ٘  ٚٔا ئاهٞ ازبطٍـ اهتطٚـ

عـّـ طسٙــت اهعٌــى اهػــاق أٗ اهتٌــازّٙ  يف اه ــسًٗ اهعادٙـٞـ املتعوقـٞـ بإنئــاد ازبطـٍـ

َ٘ عوٟـ اهبػـسٝ  ـرتٝ شًِٚٞـ ط٘ٙوٞـ ٙعٌـى عوٟـ             اهسٙاقٚٞ ً ربب، هـرا  ـإْ بقـا١ اهطٌـ

ٙـ      ا ٗد ٘ةـا يف ازبطٍـ ًّـ نيد ،  ٚطـبم اإلُطـاْ هِتطٕـ    دإعادٝ اًتؿاف بعكٔـ

     َ٘ برهم إعادٝ ائتٌاي ئدٗث املػلرب  اهؿ ٚٞ اه  تِتج عـادٝ ًّـ ٓـرٖ اهطٌـ

ٕ ياًـاب إ         بعد ًا كاُت لد نْي ِ بات عوٟ بػـستٕ، ٗمل ٙبـت عوٟـ ذٓابٔـا ًّـ نيطٌـ
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تحوي    ك الكائن    اغ 
الحي       ة الدقي        ة 
المتعايش      ة إل        

 ةكائناغ ممرض

تس   هيك فري   ة 
دوى ـع            ـــــال

ا ـري              ـتيـللبك
 ةــازيــهـاالنت

ــةٞ، أ    ًِْاػ ـ وٞ  ـٔـ ــ ٝ ضـ ـٞـ ٙطـ ــاَ بعٌوٚـ ــساكٍ   ٗ اهقٚـ ــا أْ تـ ــاي، كٌـ ـٛـ ا  تطـ ٓـ

 اا س٠.اإل ساشا  عوٟ اهبػسٝ ًّ غ ُٕ أْ ٙطبم املػلرب  اهؿ ٚٞ 

 

 ٝٙوعم تساكٍ إ ساشا  اهغـدد اهعسلٚـٞ عوـٟ بػـس    

،  عِــدًا (1)بٞ بــااًساالاإلُطــاْ دٗزاب ًٌٔــاب يف اإلؾــا

  ٙكعف ازبٔاش املِاعٛ يف ازبطـٍ أٗ ؼبـدث اقـةساباب   

يف إئــد٠ ٗضــا٢ى اهــد از  ــإْ اهلا٢ِــا  اسبٚــٞ    ًــ ربب

قـعف ًقاًٗـٞ    ٞاهدلٚقٞ اه  تعٚؼ بؿ٘زٝ طبٚعٚٞ عوٟ ازبطـٍ تِتٔـص  سؾـ   

ــجٞ أٗ      ــصٗ بعـــض ااُطـ ــةسد ٗتغـ ــاثس بػـــلى ًكـ ــر يف اهتلـ ــٍ ٗت  ـ ازبطـ

توتـٞ. ًٗـّ اهع٘اًـى اهـ  تٔٚـ٤ ٓـرٖ اهتسؾـٞ        ًػـلرب  طب  ٞااعكا١ ًطـبب 

ةرٖ اهلا٢ِا  اسبٚـٞ اهدلٚقـٞ تعـاطٛ اهعقـال  امل بةـٞ هوجٔـاش املِـاعٛ ً ـى         

اهلــ٘زتٚصْٗ ٗاهعقــال  اهطــاًٞ هو ربٙــا ٗتعــاطٛ املكــادا  اسبٚ٘ٙــٞ هتــرتا   

اهـ  ت٘نيـد     (اهتةسٙا )ٗتوعم املل٘زا  اهبلت ٙٞ اهعِق٘دٙٞ  (3)، (2)ط٘ٙوٞ

دٗز اهلا٢ِا  ا ُتٔاشٙـٞ يف ئاهـٞ قـعف املقاًٗـٞ      ٞد بؿ٘زٖ طبٚعٚعوٟ ازبو

 .(4)يف ازبود هتلْ٘ ضبباب يف ئدٗث ااًساال 

 

ــٞ اهـــ     ــٞ اهرٓبٚـ ــ٘زا  اهعِق٘دٙـ ــبم امللـ ــا تطـ ز ـ

ؼبٌؤا بعض ااغ اف عوـٟ أنيطـأًٍ أقـسازاب ؾـ ٚٞ     

 ٞباهغٞ، إذا ٗنيد  اهتسؾٞ هوتلـاثس ٗاهـد ٘ي يف أُطـج   

                                                 
 .1533املسني  اهطابت، ف  ( 1)

 . 219ًوٚاُٛ، ًسني  ضابت، ف  ( 2)

(3 )  Silverstein , A. (1980). Human Anatomy and Physiology 94، ف. 

 .ًسني  ضابت، ًوٚاُٛ زنيا١ ضبٌ٘د ( 4)
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م ـاق              ــفـــت
 غ ـ      ـكـالمش

 ةــيـحـيـال

هدً٘ٙـٞ، إذ ت ٔـس ااًـساال اهـ  ٙطـببٔا ٓـرا اهِـ٘ز ًـّ         ازبطٍ ٗيف اهدٗزٝ ا

ٗأًــساال نئاشٙــٞ ٗتتٌ ــى ااًــساال   ٞاهبلت ٙــا عوــٟ ٣ٚٓــٞ أًــساال ضــة ٚ  

ــدٜ،     ــف ازبوـ ــٞ، ٗاسبؿـ ــسٗح امل توتـ ــد، ٗازبـ ــا  ازبوـ ــة ٚٞ يف اهتٔابـ اهطـ

نيسابا   نيص٣ٙا  اهػعس ٗاهدًاًى ٗاشبساج، أٗ تطـبم تطـٌٍ اهـدَ أٗ عةـم     

 ٞ ــ ــٞ املصزٗعــ ــدا٢ى اهةبٚــ ــاطت    اهبــ ــت٘طّ املِــ ــدًا تطــ ــٞ عِــ ــٍ  اؾــ يف ازبطــ

.  ٗ  ؼبــدث ذهــم  اهبــاب إ  عِــدًا تكــعف ًقاًٗــٞ ازبوــد،  قــد   (1)املصزٗعــٞ

نيعى امل٘ىل ضب إُ ٗتعاىل ازبود ضـداب ًِٚعـاب ؼبـ٘ي دْٗ د ـ٘ي املٚلسٗبـا       

يف ازبطــٍ ٗيف اه٘لــت ُتطــٕ نئــاشا  ٙقــَ٘ بقتــى املٚلسٗبــا  اهــ  تؿــٚبٕ،     

ــى  ــد ٙطــتةٚ  أْ ٙقت ــَ٘ ٗائــد، ٗامللــ٘زا       ازبو ــا اهطــب ٚٞ يف ٙ اهبلت ٙ

،    اباهعِق٘دٙٞ يف ثربثٞ أٙاَ، كٌا ٙطتةٚ  أْ ٙقكٛ عوٟ اهتةسٙا  أٙك

أْ إٌٓاي اهِ ا ٞ ٗلوٞ ا  تطاي تمدٜ إىل قـعف ًقاًٗـٞ ازبوـد هولا٢ِـا      

طبٚعٚـٞ أٗ املٌسقـٞ اهـ  تطـقط عوٚـٕ ٗ       ٝاسبٚٞ اهدلٚقٞ امل٘ني٘دٝ عوٕٚ بؿ٘ز

اهلا٢ِــا  عِد٢ــر أْ تٔــانيٍ ٓــرٖ اهلا٢ِــا  ازبوــد ٗتطــبم   تطــتةٚ  ٓــرٖ 

 ٞ ، أٗ أُٔـا تـتٌلّ ًـّ اهـد ٘ي يف دا ـى اهـدٗزٝ       (2)ااًساال ازبودٙٞ امل توتـ

 تلْ٘ عِد٢ر أغد  ة٘زٝ عوٟ ازبطٍ.اهدً٘ٙٞ ٗ

 

ــالٍ      ــٞ تتــ ــدد اهعسلٚــ ــساشا  اهغــ ــساكٍ إ ــ ــبم تــ ٙطــ

ًػلرب  ااًساال ازبودٙـٞ املؿـاع بٔـا اإلُطـاْ،  ٔـٛ      

 ٞ ئكـاُٞ اهلا٢ِـا  اسبٚـٞ اهدلٚقـٞ ٗتعٌـى يف       تطٔى عٌوٚـ

اه٘لــت ُتطــٕ كٌــ٘اد ًغرٙــٞ ةــرٖ اهلا٢ِــا  ،  تعٌــى عوــٟ شٙــادٝ  وــ٘زا          

                                                 
 .املسني  اهطابت ( 1)

 . 23 - 22، ف 9ًسني  ضابت، ف  عبد اهعاي،(  2)
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اهلا٢ِا  اسبٚٞ اهدلٚقٞ عوٟ ازبود. كٌا أُٔا تعتـ  كٌـرٙم ٙقـَ٘  ٌٔـٞ     

اضت ساج املـ٘اد املطـببٞ هو طاضـٚٞ أٗ املـ٘اد املطـببٞ إلثـازٝ ٗتٔـٚج ازبوـد ًـّ          

ــٕ    أُطــجٞ اهقٌــاؽ أٗ اجملــ  ٘ٓسا  اهــ  تتؿــى بػــلى ًباغــس بازبوــد هتمذٙ

، ٗذهم عـّ طسٙـت إقـعا ٕ أٗ بةسٙقـٞ أ ـس٠ مل ٙـتٍ ذبدٙـدٓا ئتـٟ         ٖٗتكس

اآلْ،  تكس باهةبقٞ اهقسُٚٞ، ًّٗ ثٍ تصٙد ًّ ًػلرب  اهتٔاع ازبسٙبا  

)نيسابا  اهػعس(، ٗاسبؿف ازبوـدٜ، ٗاهق٘بـا١، ٗئـم اهػـباع، ٗاه آهٚـى،      

ٜ ٙتطـٍ باسبـم ٗ اهتعـسق املتسط،ًٗـسال اهػـسٜ      ٗاهد ِٚٞ ٗٓ٘ اهتٔاع نيوـد 

 .(1) ٗٓ٘ طتع نيودٜ ذٗ ب ٘ز ئلاكٞ

ٓلــرا أؤــس  هِــا ُتــا٢ج اهدزاضــا  ٗااحبــاث، ٗغــسا٢ع لةاعــا         

ازبود امل٘ق ٞ هرتكٚم اهػعس غ٣ٚاب ًّ اسبلٌٞ يف ٗني٘ع ا  تطاي عوـٟ  

ًـّ ؾـ٘ز اإلعجـاش اهعوٌـٛ يف      ًّٝ أؾابتٕ ازبِابٞ، ٗأؤس  هِا أٙكـاب ؾـ٘ز  

هت ٞ ازبِابٞ، اه  نيا١ بٔا اإلضـربَ،  ٔـٛ نيِابـٞ  عـربب ي ـى أذ٠ نْيِ ـما ًـّ        

ازبطٍ ٗاضتقس ذبت كـى غـعسٝ أٗ عوٚٔـا، ٗ  ٙـصاح ِٗٙ ـٟ ٓـرا ااذ٠ عـّ        

ازبطٍ إ  با  تطاي. ٗمل ٙقـف اهعوٌـا١ عوـٟ ئقٚقٞـ ٓـرا ااًـس إ  بعـد ا ـرتاز         

    ٘ َ. يف ئــني أْ اهسضــ٘ي اجملـآس ٗتةــ٘ز أنئـصٝ اهت وٚــى اهلٌٚٚـا٢ٛ ٗت٘ضــ  اهعوـ

ُـ  ضبٌد  يف شًـّ مل   ابلد ٗقاع هِا ٓرٖ اسبقٚقٞ ًِر أك س ًّ أزبعٞ عػس لس

ّ ٙت٘ س  ٚـٕ أٜ ًـّ اجملـآس أٗ     اهـرٜ لـاي عـّ    أنئـصٝ اهت وٚـى.  طـب اْ امج     ًـ

 .(3اهِجٍ: ) ژ ٺ ڀ  ڀ ڀ ژزض٘هٕ اهلسٍٙ يف كتابٕ اهلسٍٙ 

ٞ  ٞٓرا عّ ني٘اُم اإلعجـاش اهعوٌـٛ يف هت ـ    ٗئلٌٔـا اهػـسعٛ    ازبِابـ

امل٘نيــم هوغطــى عوــٟ ًــّ أؾــابتٕ،  ٌــاذا عــّ ني٘اُــم اإلعجــاش يف اسبلــٍ     

اهػسعٛ بعدَ ٗني٘ع ا  تطاي عوٟ ًّ  سج ًِٕ املرٜ. ٗئتٟ ُلػـف عـّ   

                                                 
(1 ) Moschella , S.L and Hurley , H.J., Dermatology d. (2002), 1533،ف. 
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تعري             ف 
 ذيـــمـال

ٍ     ٓرا ااًس  رب بد هِا أٗ    أْ ُعسً ً  ها ٓ٘ املـرٜ ه ًٗتـٟ ؽبـسج ًـّ ازبطـ

 ًٗا ٓٛ ٗوٚتتٕ ه 

 

ًــّ اهــركس عِــد  اهوــصج اهــرٜ ؽبــسج طــا٢ىاملــرٜ ٓــ٘ اه

ًربعبٞ اهِطا١ ٗ  ػبم  ٕٚ اهغطى، ٗٓ٘ ظبـظ ػبـم  طـوٕ    

ِٗٙقض اه٘ق١٘، ٗاملراا١  عااي هوٌباهغٞ يف ك سٝ املرٜ، ٗٓ٘ 

 .(1) اهرٜ ٙل س ًرٕٙ

 

 املذي يف احلديث النبوي

ًً لـاي:    زمحٕ امج عّ ضـٚدُا عوـٛ    (2)ز٠ٗ اإلًاَ أب٘ داٗد )كن ت رج 
، أو ذك ر ل و، فق ا: ش قق ه  ري، ف ذكرت ذل ك للنب يمذاًء، فجعلت اغتسل كتى ت

: " ال تاع  ل، إذا رأف  ت الم  ذي فاغس  ل ذك  رض وتوع    وع  وءض للص  ًة،  رأ  و: اهلل
 .فإذا فضخت الماء فاغتسل"(

ن علي ب  أب ي اال ب إ) لاي: أْ املقداد بّ ااض٘د  (3)ٗز٠ٗ أٙكاب 
  رأ   و: اهللأم  ره أن فس   : ل  و   ل  و فخ  ره من   و ع    الرج  ل إذا دن  ا م     أى

الم  ذي، م  اذا علن  و ع ف  إن عن  دي ابنت  و وأن  ا أأ  تحي أن أأ   لو، فق  ا: المق  داد: 
ع     ذل   ك فق   ا:: إذا وج   د أك   دكَ ذل   ك فلننض     فرج   و رأ   و: اهلل فس    لت 

 .ولنتوع  وعوءه للصًة(

                                                 
 .274، ف 15ابّ ًِ ٘ز، هطاْ اهعسع، ًج  (1)

ز٠ٗ اسبدٙا اإلًاَ أمحـد بـّ ئِبـى     206، كتاع اهةٔازٝ، باع يف املرٜ، ئدٙا زلٍ 1ج ًضِّ أبٛ داٗد،   (2)

 .ًطِد عوٛ بّ أبٛ طاهم  1030 زمحٕ امج ئدٙا زلٍ

يف اهطـِّ، كتـاع اهةٔـازٝ، بـاع      ًـاَ اهِطـا٢ٛ زمحـٕ امج   إل، ٗز٠ٗ اسبـدٙا ا 207ُتظ املسنيـ  ئـدٙا زلـٍ      (3)

 ِٙقض اه٘ق١٘ ًٗا   ِٙقض اه٘ق١٘ ًّ املرٜ.ًا
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عل     م وظ     ائف 
األعض                 ا  

شريح لجس م والت
اإلنس  ان يكش  ف 
ح ي                           ة 

 ذيـــــمــــال

ٔ زمحـٕ امج عـّ ابـّ عبـاع      (1)ٗز٠ٗ اإلًاَ اهِطا٢ٛ ٌـا  زقـٛ امج عِ

فق ا: عل ي إن ي ام را م ذاء، وإن ي أأ تحي أن تذاكر علي والمق داد وعم ار  (لاي: 
لمكان ابنتو مني فنس لو أكدكما  فذكر لي أن أكدىما ونسنتو  رأو: اهلل أأ : 

: ذاض الم  ذي إذا وج  ده أك  دكَ فلنغس  ل ذل  ك من  و ولنتوع     النب  يأ   لو فق  ا: 
 .وعوءه للصًة أو كوعوء الصًة(

)كن ت لـاي:    زمحٕ امج عـّ ضـٔى بـّ ئِٚـف     (2)ٗز٠ٗ اإلًاَ اهرتًرٜ
 ألق  ى م    الم  ذي ش  دة وعن  اء فكن  ت أك   ر م    الغس  ل. ف  ذكرت ذل  ك لرأ  و: اهلل 

وأ   لتو عن  و ع ق  ا:. فكان  ك أن ت خ  ذ كا  اً م    م  اء فتنض    ب  و  وب  ك كن    ت  رى أن  و 
 .أصاب منو(

ــٚ٘ه٘نيٛ( ٗعوــٍ      ــا١ )اهتط ــٍ ٗوــا٢ف ااعك ــدي عو ٙ

اهتػسٙع زبطٍ اإلُطـاْ أْ املـرٜ ٓـ٘ ضـا٢ى هـصج غـتاً       

ٞ   زلٚـت لوـ     mucoproteins ٜ٘،  ـ  باه ٗتِٚـا  امل اطٚـ

أٗ اهطـا٢ى لبـى املِـٜ٘      Prosemenٙةوت عوٕٚ ضـابت املـ   

Presemenal fluid      ٝــاز ــد اإلث ، ٙتــسش ٓــرا اهطــا٢ى عِ

ازبِطــٚٞ  ــدتاْ عوــٟ غــلى دًعــٞ اهعــني تقعــاْ عوــٟ        

                                                 
 . ضِّ اهِطا٢ٛ، كتاع اهغطى ٗاهتٌٍٚ، باع اه٘ق١٘ ًّ املرٜ  (1)

ٜ بػسح نياً  اهرتًرٜ، أب٘اع اهةٔـازٝ، بـاع ًـا١ يف املـرٜ ٙؿـٚم اه ـ٘ع، )بـاع        اائ٘ذ ٞاملبازكت٘زٜ، ذبت( 2)

، ٗزٜٗ اسبـدٙا يف ضـِّ أبـٛ داٗد، كتـاع اهةٔـازٝ، بـاع يف املـرٜ،        315، ف 1، ًـج  115(، ئدٙا زلٍ 84

، ٗزٗاٖ اإلًاَ ابّ ًانيٞ زمحٕ امج، يف ضِّ ابّ ًانيٞ، كتاع اهةٔازٝ، باع اهكـ١٘ ًـّ املـرٜ    210ئدٙا زلٍ 

، ٗزٗاٖ أٙكا اإلًاَ اهدازًٛ زمحٕ امج يف ضِّ اهدازًٛ، كتـاع  169، ف 1، ًج 506(، ئدٙا زلٍ 70)باع 

 .199، ف 1(، ًج 49يف املرٜ )باع اهةٔازٝ، باع 
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ــركس اهسنيــى أضــتى اه ٗضــتات       ــى( ه ــ٘هٛ )اإلئوٚ ــت انيــاُ  اجملــس٠ اهب ، ٙةو

ٞ ٌٔـا ا عوٚ أٗ  ــدتا كــ٘بس   bulbourethral glandsهغــدتاْ اهْبؿـٚوٚٞ اإلئوٚوٚــ

Cowper's glands  (2)،  (1) اهباضرب١ ٞكى ًٌِٔا حبجٍ ئب. 

ْ،   بد ًٌِٔـا لبـى عٌوٚـٞ اهقـرً ئتـٟ تـتٍ       اْ ًٌٔتاٗهوٌرٜ ٗوٚتت

 عٌوٚٞ إ ؿاع اهب٘ٙكٞ يف املسأٝ بِجاح، ٗتتٌ ى ٗوٚتٞ املرٜ يف اآلتٛ:

 

 :الوظيف  األوىل

إْ اسبٚ٘اُا  املِ٘ٙٞ )اهِعةاً( اه  ِٙتجٔا اهعك٘ اهتِاضوٛ يف اهركس 

زلٚقٞ اهرتكٚم تت ثس بطسعٞ ب ٜ ًـمثس ٙ٘نيـد يف طسٙقٔـا. ٗٙعتـ  اهبـ٘ي ًـّ       

املِ٘ٙٞ  لٌـا ٓـ٘ ًعـسًٗ أْ اجملـس٠ اهبـ٘هٛ       ا أٍٓ امل٘اد اه  تقتى اسبٚ٘اُ

٘ي ٗؽبــدَ أٙكــاب يف اهعكــ٘ اهتِاضــوٛ يف اهسنيــى ؽبــدَ كقِــاٝ ءــس  ٚٔــا اهبــ 

ًسٗز ًا ١ اهسنيى  ٕٚ، ٗهرهم  إْ ًّ ًٌٔـٞ املـرٜ ٓـ٘  طـى اجملـس٠ اهبـ٘هٛ       

ًّ اهب٘ي  ٚ ٌى عِد  سٗنيٕ اهب٘ي ًعٕ، ٗٙعٌـى املـرٜ عوـٟ ًعادهـٞ أٜ آثـاز      

ًتبقٚٞ ًـّ محـض اهبـ٘ي يف اجملـس٠ اهبـ٘هٛ هوسنيـى ٗيف ًٔبـى  املـسأٝ دبٔٚـصاب          

ط اسبٌكـٛ يف ًٔبـى املـسأٝ ًــّ    ٗتعتـ  ًٌٔـٞ ًعادهـٞ اه٘ضـ     (3)هعٌوٚـٞ اهقـرً   

ـٚـ  اإل ؿــاع يف نيطــٌٔا  ــاإل ساشا  املٔبوٚـٞـ تلــْ٘    ٞااًــ٘ز املٌٔـٞـ إليــاَ عٌو

، ٗتـتٍ ًعادهٞـ   4.0إىل اهـسلٍ اةٚـدزٗنيٛ    3.5عادٝ بني اهسلٍ اةٚـدزٗنيٚ  ٗٓٛـ   

ٓــرا اهــسلٍ اةٚــدزٗنيٚ  ب٘اضــةٞ إ ــساشا  اه ٗضــتاتا ٗاملــرٜ، اْ اسبٚ٘اُــا     

  أْ تِجص ئسكتٔا امل وـٟ إ  عِـدًا ٙستتـ  اهـسلٍ اةٚـدزٗنيٚ     املِ٘ٙٞ   تطتةٚ  

                                                 
(1 ) Silverstein , A. (1980). Human Anatomy and Physiology 94، ف. 

(2 ) Farage, A. (1997).  Dermatology and Andrology. 

(3)  Thibodeau , G.A. and Patton, K. T. (1999). Anatomy and Physiology  ،  ٍ54باإلقا ٞ أٙكاب هوٌسني  زلـ 

 . 55ٗاملسني  زلٍ 
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ب ـوان        ــج
از ـج     ــاإلع

ي ـم         ـلـالع
 ي المذيـف

ٗبرهم ؽبـدَ   (1) 6.5إىل  6يف اهطا٢ى اهرٜ ؼبٚط بٔا إىل املد٠ اهرٜ ٙرتاٗح بني 

ـٞـ )اهِةــاً(  إليــاَ عٌوٚــ     ــا  املِ٘ٙ ــرٜ اسبٚ٘اُ . ٞ اإل ؿــاع بٚطــس ٗضــٔ٘ه   ٞامل

     ٘ ٙٞـ ٗإ ـرب١ٖ ًـّ أٙٞـ     ٤ٚٔٙٗ اهةسٙت يف اجملـس٠ اهبـ٘هٛ اهـرٜ تعـ ٖ اسبٚ٘اُـا  املِ

 ًادٝ تمذٙٔا ًّ أنيى ت ًني اسبٚاٝ ةرٖ اهِةاً اهكعٚتٞ املطلِٚٞ بإذْ امج.

ــازٝ      ــا١ اإلثـ ــرٜ أثِـ ــّ املـ ــدا   ًـ ــٞ ًصٙـ ــٚوٚٞ اإلئوٚوٚـ ــدتاْ اهبؿـ ــسش اهغـ ٗتتـ

ـٚـ   إقــا ٚٞ ًــّ  ٞٗامل٘العــٞ ازبِطــٚٞ ًــّ  أنيــى أْ تكــٚف يف ًــا١ اهسنيــى كٌ

 .(2)ا  املِ٘ٙٞ املادٝ اهوصنيٞ ٗٙاؿوع برهم اهةسٙت هو ٚ٘اُ

 

 :الوظيف  الثاني 

ٙقَ٘ املرٜ بتطٔٚى ًٌٔٞ اهعكـ٘ اهتِاضـوٛ هوسنيـى هو٘هـ٘ج دا ـى اهعكـ٘       

اهتِاضوٛ يف ااُ ٟ هتلْ٘ اهِةاً عِد  ألسع ُقةـٞ ًـّ اهب٘ٙكـٞ يف ًٔبـى     

املسأٝ، ٗهتبدأ اهطباق ازببـاز بعـد اهقـرً املتـد ت ًـّ ٓـرٖ اهِقةـٞ يف ادبـاٖ         

هوتــا٢ص ااٗي ًــّ ًربٙــني اسبٚ٘اُــا  املِ٘ٙــٞ   اهب٘ٙكــٞ. ٗؼبؿــى لؿــم اهطــبت

 .(3) اهرٜ ٙؿى إهٚٔا ٗٙوت ٍ بٔا ٗٙت وت عِد٢ر ازبِني بإذْ امج

ٗبعد ٓرا اهعسال امل٘نيص عّ املـرٜ ٗٗوٚتتـٕ ءلِِـا اآلْ أْ ُطـتِتج      

 اإلعجاش اهعوٌٛ يف ًا ٙتعوت بٕ. ني٘اُم

 

 ت ٔس هِا ني٘اُم اإلعجاش اهعوٌٛ يف ًا ٙتعوت باملرٜ ًّ

نياُبني. ازباُم ااٗي ٙتٌ ى يف اسبلٍ بِجاضـتٕ، ٗازباُـم   

اه اُٛ يف عدَ ٗني٘ع ا  تطاي عوٟ ًّ  سج ًِٕ املرٜ ز ٍ 

                                                 
 .733، ف 54املسني  زلٍ  ( 1)

(2 ) Silverstein , A. (1980). Human Anatomy and Physiology 735، ف. 

(3 ) Fox, S.I. (2002).  Human Physiology . 
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الحك            م 
 بنجاسته

ع      دم وج      وب 
االغتس  اك عل    

 هم   ن     ر  من   
 ذيــــــمـــال

إُٔ ظبظ، يف ئني ٙ٘نيم ا  تطـاي عوـٟ ًـّ  ـسج ًِـٕ املـ .  ُٗوقـٛ يف ًـا         

 ٙوٛ ًصٙداب ًّ اهك١٘ عوٟ ٓرّٙ ازباُبني.

 

 عس ِــا أْ ًـــّ أٓـــٍ ٗوـــا٢ف املــرٜ ٓـــ٘ تِ ٚـــف اجملـــس٠  

اهبـ٘هٛ )اإلئوٚـى( ًــّ اهبـ٘ي، ٗهـرهم  ــإْ اهبـ٘ي ٙلـْ٘ قــٌّ       

ضبت٘ٙا  املرٜ عِـد  سٗنيـٕ، ٗعِـدًا ٙؿـٚم املـرٜ اه ـ٘ع أٗ       

اهوباع اهـدا وٛ  إُـٕ بـرهم ٙعٌـى عوـٟ إؾـابتٕ بـاهب٘ي. ًٗـّ ِٓـا ٙتجوـٟ هِـا            

غ١ٛ ًّ اسبلٌٞ يف اسبلٍ اهػسعٛ بِجاضـٞ املـرٜ ٗذهـم  ئت٘ا٢ـٕ عوـٟ      

بِجاضــٞ اهبــ٘ي  تلػــف هِــا ُتــا٢ج اهدزاضــا    اهبــ٘ي اهــِجظ. أًــا اسبلــٍ  

ٗااحباث غ٣ٚا   ًّ أضسازٖ،  اهب٘ي ؼبتـٜ٘ يف تسكٚبـٕ عوـٟ اهب٘هـٞ اهطـاًٞ      

ٗعوٟ اهتكرب  املعدُٚٞ ٗاملسكبا  اهلٌٚا٢ٚـٞ اهكـازٝ املمذٙـٞ، ٗهـٕ زا٢ ـٞ      

ًطـتلسٓٞ ، ٗٓـ٘ برتكٚبــٕ ٗضـط ؾـا  هٌِــ٘ ٗتلـاثس اهلا٢ِـا  اسبٚــٞ       

ه  تقـَ٘ بت وٚـى ٗتتلٚـم ًسكباتـٕ هتةوـت ًصٙـداب       اهدلٚقٞ اهكازٝ املمذٙٞ ا

اهب٘هٞ. ٗاهب٘ي لد ؼبٌى ًعـٕ   ًّٝ اهسٗا٢ع اهلسٙٔٞ ُتٚجٞ ذبوى ٗتتلم ًاد

ــا  ئٚــ  ــاْ لــد ٙلــْ٘ ًؿــاباب  ــسال ُتٚجــٞ      أبسقــٞ، إذ  ٞكا٢ِ ْ اإلُط

أٗ بلــا٢ّ ئــٛ آ ــس  ٞإؾــابٞ أئــد ألطــاَ ازبٔــاش اهبــ٘هٛ ببلت ٙــا بسقــ  

ــدْٗ أْ ٙػــعس اإل   ــ٘ ب ــٕ    ُطــاْ بــسال ٗه ــ عساال ٓــرا املــسال،  ٚلــْ٘ ب٘ه ب

ــس     ــٚوٞ هِػـ ــ٘ي ٗضـ ــْ٘ ٓـــرا اهبـ ، ٗٙلـ ــا  املٌسقــٞـ ــاب عوـــٟ ٓـــرٖ اهلا٢ِـ ضبت٘ٙـ

ــس ٓــرا       ْيصاازبــساثٍٚ املٌسقـٞـ إذا مل ْٙــ   ٔا ــرٜ أؾــابٕ، ٗٙة ــ٘ي ًــّ امل٘قــ  اه اهب

امل٘قــ ، ٗٙؿــبع امللــاْ املؿــاع بــاهب٘ي أك ــس ضــسعٞ يف اهتبــدي ٗاهتتطــخ         

 تِ ٚتٕ.يف ئاهٞ عدَ هتِبعا ًِٕ اهسٗا٢ع اهلسٙٔٞ 
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ازبِطـٚٞ ٓـٛ اهعاًـى املـ   هتػـغٚى اهغـدتني        ٞعس ِا أْ اإلثـازٝ ٗامل٘العـ  

اهبؿٚوٚٞ اإلئوٚوٚٞ إل ساش املرٜ، ٗأْ  سٗج املرٜ ًّ ازبطـٍ   ٙعٌـى كٌـا    

تعٌى اهغدد اهعسلٚـٞ اإل سانيٚـٞ عوـٟ إ ـساج املـ٘اد اهكـازٝ املمذٙـٞ ًـّ مجٚـ           

ً٘ل   سٗنيـٕ ٓـ٘  ت ـٞ  ـسٗج اهبـ٘ي ًـّ       أنيصا١ بػسٝ ازبطٍ، ٗإمنا ٙلْ٘ 

عك٘ اهسنيى،  ٚلْ٘ عِد٢ر ً٘ل  اهِجاضٞ ٗامل٘اد املمذٙٞ اهكازٝ  قط ٓـ٘  

با  تطـاي   اهسضـ٘ي  اهتسج ًٗ٘ق  اهوباع اهرٜ ٙؿـٚبٕ، ٗهـرهم مل ٙـ ًس    

ٗإمنا أًس ًّ  سج ًِٕ املـرٜ بغطـى  سنيـٕ ٗ طـى ًلـاْ اه ـ٘ع اهـرٜ ٙـس٠         

ٙلتٛ ياًاب إلشاهـٞ اهـِجظ ٗاهقـرازا  ًـّ      ٗٓرا ااًس .  ٕٚ اإلؾابٞ باملرٜ

ــّ ازبطــٍ         ــم ً ــ  تؿــٚبٔا،يف ئــني أْ ااذ٠ اهــرٜ ؽبــسج ٗػبِ امل٘اقــ  اه

ب٘اضةٞ اهغدد اهعسلٚٞ اإل سانيٚٞ اه  تِتػس يف مجٚ  أزنيـا١ بػـسٝ اإلُطـاْ    

ٗ ؿ٘ؾــاب ًِــاطت اهعاُــٞ ٗذبــت اإلبةــني ٗئــ٘ي اهْطــساٝ ٗاهؿــدز،   ٙلتــٛ 

 ٗإمنا ٙتةوم ذهم  طى اهبدْ كوٕ، ٗامج أعوٍ.إشاهتٔا  طى اهتسج  قط، 

 

 

 

 املراجع العربي 

 

ــّ أمحــد )     .1 ــ٘ ًِؿــ٘ز ضبٌــد ب ــت    370 – 283ااشٓــسٜ، أب ــٞ، ذبقٚ ٓـــ(، تٔــرٙم اهوغ

 َ 1967بٚازٜ، اهقآسٝ: داز اهلتاع اهعسبٛ، اإبسآٍٚ ا

ٓــ(،  ـتع اهبـازٜ بػـسح ؾـ ٚع      852 - 733ابّ ئجس اهعطقربُٛ، أمحد بـّ عوـٛ )   .2

 َ.1986ٓـ/1407، اهقآسٝ، داز اهبٚاْ هورتاث، 1ٜ. طاهب از

ٓــ(، زلـٍ أئادٙ ـٕ ضبٌـد      341ابّ ئِبى، أمحد، ًطِد اإلًاَ أمحد بـّ ئِبـى، )     .3

 َ.1993ٓـ/1413، ب ٗ ، داز اهلتم اهعوٌٚٞ، 1عبد اهطربَ عبد اهػايف،. ط
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، ًٕانيـ ٓــ(، ضـِّ ابـّ     275 – 207، أب٘ عبدامج ضبٌد بّ ٙصٙد اهتصٗٙ  )ٕابّ ًاني .4

 َ.1990ٓـ/1410ذبقٚت ضبٌد  ماد عبد اهبالٛ،، ب ٗ ، داز اهلتم اهعوٌٚٞ، 

 - 630ابّ ًِ ٘ز اا سٙقٛ املؿسٜ، أبـ٘ اهتكـى مجـاي اهـدّٙ ضبٌـد بـّ ًلـسَ )        .5

 َ.1955ٓـ / 1374، ب ٗ ، داز ؾادز، 1ٓـ(، هطاْ اهعسع. ط711

، 3ح اهعسبٚـٞ. ط ٓـ(، اهؿ اح تاج اهوغـٞ ٗؾـ ا  393ازب٘ٓسٜ، إمساعٚى بّ محاد )  .6

 َ.1984ٓـ / 1404ذبقٚت أمحد عبد اهغت٘ز عةاز، ب ٗ ، داز اهعوٍ هوٌربٙني، 

ٓـ(، ضـِّ اهـدازًٛ،    255  -181اهدازًٛ اهطٌسلِدٜ، عبد امج بّ عبد اهسمحّ ) .7

، بـ ٗ : داز اهلتـاع   1شًسهٛ ٗ اهد اهطـب  اهعوٌـٛ، ط  إذبقٚت ٗ ٔسضٞ  ماد أمحد 

 .1978ٓـ / 1407اهعسبٛ، 

، عبــد اهبــدٙ  محــصٝ. . اسبــج ًدزضــٞ هو جــاج،   ــا  ٘ا عوــٟ اهتــدزٙظ  ٚٔــا،  شهوــٛ .8

هوــــدٗزٝ اهتدزٙبٚــــٞ اهت قٚتٚــــٞ اه اُٚــــٞ هــــةد ١ املمضطــــٞ اآوٚــــٞ  ٛاهلتــــاع اه٘ثــــا٢ق

 .ٓـ1416هةد ١،

ــصٝ.     .9 ــدٙ  محـ ــد اهبـ ــٛ، عبـ ــازا شهوـ ــٞ    يف إغـ ــا  اسبٚـ ــدٙا إىل اهلا٢ِـ ــسآْ ٗاسبـ اهقـ

 ٓـ(.1418) 16-58  ، ف548، ز 59اهدلٚقٞ، املِٔى ًج 

، ف  557، ز 61املِٔى ًج  ،ُب٘ٙٞ ًتجددٝ شهوٛ، عبد اهبدٙ  محصٝ.  إعجاشا  .10

 ٓـ(.1420)  37 – 32

ٞ، ِشهوٛ، عبد اهبدٙ  محصٝ.  ٗنيٖ٘ ًتِ٘عٞ ًّ اإلعجاش اهعوٌٛ يف اهقـسآْ ٗاهطـ   .11

، 1ْ ٗاهطـــِٞ، طآاهقـــس ازبـــص١ ااٗي: ٗنيـــٖ٘ عوٌٚـــٞ يف اإلعجـــاش اهبرب ـــٛ ٗاهوغـــٜ٘ يف

 ٓـ.1419ِٙٞ املِ٘زٝ، املد

ــدٙ  محــصٝ.   .12 ــد اهب ــم ٗاملــدزع اا ةــاز   ٚــك إغــازا شهوٛ،عب ــم اهةاه ف ٙتجِ

  ٞ كتـم اهتوــ٘ث اهب٣ٚـٛ يف اهب٣ٚــا  املغوقــٞ،    اهؿـ ٚٞ ًــّ املطـتوصًا  املدزضــٚٞ، ضوطــو

 َ.2002ٓـ / 1422، املدِٙٞ املِ٘زٝ، 1، ط3كتاع زلٍ 

ًـــساال ازبودٙـــٞ . ُ ـــسا  إضـــربًٚٞ  عوـــٟ ااٍعبـــد اهعـــاي، ضبٌـــد عبـــدا ملـــِع .13

 َ.1985ٓـ/1405، اهقآسٝ: داز اهطربَ هوِػس ٗاهت٘شٙ ،1ٗاهتِاضوٚٞ،ط

ٓـــ( ذبتــٞ   1353 - 1283املبــازكت٘زٜ، أبــ٘ اهعــرب١ ضبٌــد عبــد اهــسمحّ )       .14

 َ.1990ٓـ/1410، ب ٗ ، داز اهلتم اهعوٌٚٞ، 1اائ٘ذٜ بػسح نياً  اهرتًرٜ. ط
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 -216، نيدٖ، ف 1 ًوٚاُٛ، زنيا١ ضبٌ٘د، أضظ عوٍ اهبلرتٙا اهة  ، ط .15

 ٓـ1418ٓـ / 1419، 217

ــسع. ج    .16 ــاٖ اهػـ ــ٘دٝ ًٚـ ــى نيـ ــٞ، د ٢ـ ــ ٞ اهعاملٚـ ــٞ اهؿـ ــ ٛ  2ًِ ٌـ ــاٙ  اهؿـ ، املعـ

ًٗعوً٘ـــا  ًطـــاعدٝ أ ـــس٠، اهةبعـــٞ اهعسبٚـــٞ عـــّ امللتـــم اإللوٌٚـــٛ هػـــسق اهب ـــس   

 َ.1989املت٘ضط، اإلضلِدزٙٞ، 

هوِػـــس ، اهسٙــاال: ًمضطــٞ أعٌــاي امل٘ضــ٘عٞ     2امل٘ضــ٘عٞ اهعسبٚــٞ اهعاملٚــٞ، ط    .17

 َ..1999ٓـ / 1419ٗاهت٘شٙ ، 

، 1اهِــٜ٘ٗ، اإلًــاَ ضبٚــٛ اهــدّٙ بــّ غــسً، ؾــ ٚع ًطــوٍ بػــسح اهِــٜ٘ٗ. ط    .18

 ٓـ.1347اهقآسٝ، املةبعٞ املؿسٙٞ بااشٓس، 

َ(، 1988ٓٚلٌــــــــاْ، ع. ع.، ززبــــــــستظ، ي. ع. ٗ ٓٚلٌــــــــاْ، ً. َ.،)   .19

دٜ ً ًرك٘زاامحــٗؤسااضاضــٚا  املتلاًوــٞ هعوــٍ اسبٚــ٘اْ، تسمجــٞ مجــاي عبــد اهــ 

 اهرٓ  ٗ ضبٌد ئطّ أب٘ عجوٞ، اهداز اهعسبٚٞ هوِػس ٗاهت٘شٙ .
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