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  لوغملا لبق نم ةمیظعلا دادغب ةبتكم قرحل ةیلیثمت روص



 بطلا ملع يف نیملسملا تاماھسإ 1.1
 
 راسفتسالاو ضبنلا سجو لوبلا صحف لثم يبطلا صحفلا لوصأو بطلا ئدابم طسبأ نوملسملا عضو دقل•

 ثيدحلا بطلا تایساسأ نم ریقك هیلع دنتسي ام اذھو ,هتشیعم ةقيرطو وكشي امع ضيرملا نم
  .هتسراممو
 
 تعقو يتلا ةیجَْحألاو مئامتلاو ىقرلاو میجنتلا نم بطلا ملع صیلخت يف ریبك رود نیملسمك انل ناك دقل •

 صخشلا هفرتقي ام ىلع باقعو ةمقنو هللا نم بضغ ضارمألا نأ نویبوروألا ربتعا دقف ،ىرخألا ممألا اھیف
  .ةیسح تاببسم ضرم لكل نأ كاردا نودب ،بونذ نم
 
 .جالعلاو صیخشتلا يلقح يف براجتلاب نوملسملا ماق •

 
 .دورقلا ةصاخو تاناویحلا يف حيرشتلا نوملسملا ءابطألا سرام•

 
 هئافصو هركعتو هسملمو هماوقو هتحئارو هتیمكو لوبلا نول ثیح نم صحفلا  جئاتن اوبترو لوبلا اوصحف •

  ةصوصخم ضارمأب هنم ةلاح لك اوطبرو ،هیف تابسرتلاو مدلا دوجوو



 بطلا ملع يف نیملسملا تاماھسإ 2.1
 .يردجلاو ةبصحللً اصیخشت اوطعأو اياحسلا باھتلا ضارعأ اوفصو•

 
 .نیعلا ىلع "داسلا" ضیبألا ءاملا ةیلمع اورجأ•

 
 .حیحصلا اھلكشب ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا اوفصو•

 
 جنشتلاو جلافلاو قرألاو عادصلا لثم ،نیمدقلا ىلإ سأرلا نم ضارمألا ضراوع نم ریثكلا اوصخش•

 .دمرلاو نانسألا ضارمأو ،صربلاو ةكحلاو لصافملا عاجوأو ریساوبلاو لسلاو  تالزنلاو
 
 "نوناقلا حرشو" ، انیس نبال "بطلا يف نوناقلا" باتك اھنم ،باتك فالا 3 وحن بتكلا نم ریثكلا اوفلأ•

 نبال "ةمكحلا يف ربتعملا" و اضيأ انیس نبال "جنلوقلا" باتكو "ءافشلا" باتكو ،يزارلا نيدلا رخف مامإلل
 "بطلا يف لماشلا باتك" و رھز نب ءالعلا يبأل "ریبدتلاو ةاوادملا يف ریسیتلا باتك" و ،يدادغبلا اكلم
  .سیفنلا نبال



 بطلا ملع يف نیملسملا تاماھسإ 3,1
 ةحارجلا لاجم يف تاماھسا
 لاجم يف نوملسملا اھیف عرب يتلا تایلمعلا ىلع ةلثمأ•

  :ةحارجلا
  .ةیناثملا ىصحلا تیتفت ةیلمع1.
  .فنألا يف ةدوجوملا روسكلا ریبجت ةیلمع2.
  .ةیئاوھلا ةبصقلا حتف ةیلمع3.
  .نیتزوللا لاصئتسا ةیلمع4.
  .ةاھللا يف دوجوملا جارخلا حتف ةیلمع5.
  .نذألا يف تبانلا محللا عطق ةیلمع6.
  .ةدودسملا نذألا بقث ةیملع7.

 ريدختلا لاجم يف تاماھسا
 شیشحلاو نيوریھلاو جنبلاك ةردخملا تافصولا تمدختسا•

  ةیحارجلا تایلمعلا لبق عساو لكشب
 اھقاشنتسا قيرط نع ضيرملا يف جنفسإلا مادختسا اضيأ•

  ساعنلاب هرعشي امم



 :ةئبوألا ملع يف نیملسملا تاماھسإ
 جتني ثیبخ ءابو وھ" :دفاولا ضرملا لیصفت يف  همتاخ نبا يسلدنألا بیبطلا بتك م1328 ماعلا يف• 

 هلاقتنا لیبس وھ اذھو هتامالع هیلع ترھظو ءادلا هباصأ ,نوعاطلاب ضيرم سمال اذإ .ئیس جازم هنع
 عم لخدي هببس نا .عبارو ثلاثو ٍناث ضيرم ىلإ ضيرم نم لقتني نیح سانلا نیب هئارشتساو دیحولا
 "سفنلا ثیح ناسنألا فوج ىلإ ءاوھلا
  ةبصحلاو يردجلا يئاد فصو يزارلا•

 



  ةلدیصلا ملع يف نیملسملا تاماھسإ
 بشخلا نم رخاف عون وھو "لدنصلا" نم ينوریبلا ركذ امك هقتشم ةیلدیص ةملكو• 
 ةرجشلا رذج ىنعمب يھف راقع ةملك امأ•
 



 نویعلا ملع يف نیملسملا تاماھسإ

 
 

 اذإ ةلاحكلا ةسرامم ةزاجإ حنمي لاحكلا ناك اقباس•
 ،ةمیلسلا نیعلا ظفح ةیفیك يف ةیئاقولا ةیحانلا نقتأ
 قيرط نع ةیجالعلا ةیحانلا يف ىرخأ ةزاجإ حنميو
 .ةباصملا نیعلا نم ضرملا ةلازإ
 
 
 حيرشت مولع يف ةریبك ةمھاسم كانھ تناك امك•

 .نویعلا ضارمأ مولعو نیعلا
 
 
 ملع يف ىسیع نب يلع باتك وھ ةلثمألا ثدحأ•

 نبا نسحلا ـل تاسدعلاو رظانملا باتك اضيأو ,نویعلا
  م1039 ماعلا يف يفوتملا مثیھلا

 
 



سفنلا ملع يف نیملسملا تاماھسإ  
 .م800  ماعلا يف برغملاب يسفن ىفشتسم لوأ ىنب م705 ماعلا يف كلملادبع نب دیلولا ةفیلخلا• 

 
 ." سفنلا ملع يف سفنألاو نادبألا حلاصم" وھ يخلبلا لھس نب دمحأ هبتك سفنلا ملع يف باتك لوأ•

 



 ينطابلا بطلا يف نیملسملا تاماھسإ
 وأ ضرألا( ةینانویلا ةجزمألاو طالخألا ةيرظن ريوطتو لمعلا مت• 
 ةرارحلاو ةدوربلا اھعم كرتشيو ,)ءاملاو رانلاو ءاوھلاو بارتلا
 .ةبوطرلاو فافجلاو
 
 مدلا ءيقو ءاعمألاو ةدعملا حورق فصو مت يمضھلا زاھجلا يف•

 .اھضارمأو دبكلاو
 
 مدلا ثفنو سفنلا قیضو وبرلا نع اوثدحت يسفنتلا زاھجلا يف•

 .لسلا اھنمو ،ةئرلا حورقو ،بنجلا تاذو
 
 ناقفخلاو ةطلجلا فصو مت ةيومدلا ةرودلاو بلقلا ضارمأ يف •

  .اھریغو
 
 رقفو روعانلا ءادو ،هجالعو مدلا طغض فصو  مدلا ضارمأ يف •

 .مدلا
 
 ضارمأو ةیلوبلا يراجملاو ىلكلا ضارمأ عیضاوم اولوانت امك •

 ةتكسلاو عرصلاو اياحسلا باھتلا اھنم يتلا يبصعلا زاھجلا
  .لصافملاو ءامصلا ددغلا ضارمأ كلذكو جلافلاو



  لافطألا بط يف نیملسملا تاماھسإ
ً افلؤم نیعبرأو ةسمخ نم رثكأ نادیملا اذھ يف نیملسملا ءابطألا تافلؤم نم انلصو• 
 
  :يتآلاك لفطلا ةایح اومسقو 

  ً.اموي نیعبرألا ىلإ محرلا نم لفطلا جورخ تقو نیب ةروصحم يھو ،ةدالولا نس1.

  .سارضألا تابن تقو ىلإً اموي نیعبرأ نیب ام ةدملا يھو ،نایبصلا نس2.

  .رمعلا نم ةعباسلا ىلإ سارضألا تابن تقو نیب ةروصحملا يھو ،نینس عبس نبا نس3.

  .غولبلا نس ىلإ تاونس عبس نیب ام ةرتفلا يھو ،نیملتحملا نس4.



 )تایفشتسملا( تاناتسرامیبلا
  

q"راد اھانعم ، نیتملك نم ةبكرم ، لصألا ةیسراف ةملك "ناتسرامیبلا 
 مالسإلا يف تأدبو .تایفشتسملا ىلع مالسإلا لظ يف تقلطأ .ىضرملا
 ملسو هیلع هللا ىلص – يبنلا رمأ يتلا ،اھنع هللا يضر ةیملسألا ةدیفر ةمیخب

 دعس مھسأر ىلع ناك . ـھ5 ماع قدنخلا ةوزغ ىحرج ةاوادمل اھل اھتماقإب –
 .– هنع هللا يضر – ذاعم نب

 
qنم لوأ )م715/ـھ 96 ت( ناورم نب كلملا دبع نب دیلولا يومألا ةفیلخلا ربتعيو 

 نایمعلاو نیموذجملا جالعل ،مویلا تایفشتسم موھفم لمحيً اناتسرامیب أشنأ
  .ءالزنلا ىلع قازرألا ىرجأو ، تابترم مھحنمو ،ءابطألا هیف لعجو . ـھ88 ةنس

.م1829 - ةرھاقلاب ناتسرامیب يف حيرشتلا يف سرد  



 لزعلا تاناتسرامیب
  :اھنمو يمالسإلا رصعلا يف لزعلا تاناتسرامیب ىلع ةلثمأ كانھ
 نیناجملا رود1.
 ىنمزلا رود2.
 .ماذجلاك ةيدعملا ضارمألا يوذ اھیف رجحي يتلا تایفشتسملا يھو•
 جالعل )م715/ ـھ96 ت( كلملا دبع نب دیلولا يومالا ةفیلخلا نمز عونلا اذھ نم ىفشتسم لوأ ئشنأ•

 موقي بیلیف يسنرفلا كلملا نا لاقي ناك نیح يف ، خيراتلا يف صصختم ىفشتسم لوأ دعيو ،نیموذجملا
 .م1313 ةنس اسنرف يف نیموذجملا عیمج قرحب
 .ربانع مسا اھیلع اوقلطأ ءازجأ ىلإ ىفشتسملا مسقني•
 .ءاسنلل ةصصخم ةلصفنم ىرخأ كلذكو لاجرلل طقف ةصاخ ربانع كلانھ ناكو•
 ثیح بيردتلاو میلعتلا اضيأ لب بسحو جالعلا ىلع اروصحم سیل تقولا كلذ يف لزعلا تایفشتسم رود ناك•

 ىفشتسم ةبتكم تناك دقفً اضيأ ةبحاصم تابتكم كانھ تناك ملعلا بناجلو .مھتائف عیمجب ةبلطلا دجاوتي
 ،باتك فلأ ةئمتس يوحت ةبطرق ةبتكم ،باتك فلأ نونامث م872 ماعلا يف يوحت رصمب ))نولوط نب دمحأ((



 يمالسالا رصعلا يف ةیبطلا تاداھشلا
 يف نیلغتشملا عیمج تاردق صحفي نأ )ةرق نب تباث نب نانس( ءابطألا سیئر نم ةفیلخلا بلط•

 تارابتخا مھل تلمع دقو اھدحول دادغب يفً ابیبط 860 صحف مت ىلوألا ةنسلا يف .بطلا ةعانص
  .مھتمءالم ىدم ىلع فوقولل ةیبط

 ءابطألا ىلعً امازل حبصأو ةیمالسإلا ةلودلا يف ةّمكحم بطلا ةنھم تحبصأ خيراتلا كلذ ذنمو•
  .ةنھملا ةسرامم لبق ةنیعم ةیبط تارابتخا زایتجا نیملسملا
 
 :ناسیئر نارمأ متي ىتح ةنھملا ةسرامم بیبطلل قحي ال هنأ يزارلا ركب وبأ ركذ•

 .هثيدحو ةميدق بطلا يف بتك ام عیمج ةءارق :ً الوأ
 .ةیسیئرلا تایفشتسملا دحأ يف يلخاد بیبطك لمعي نأ ً:ایناث



  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 1,1
 
 
)م1036–427 ت( يوارھزلا  

  
 اھیلإو )ةبطرق( ءارھزلا ةنيدم يف دلو ،ءاملعلا نم بیبط ،مساقلا وبأ ،يسلدنألا يوارھزلا سابع نب فلخ وھ•

 .هتبسن
 نايرشلا طبر لمعتسا نم لوأو ،برعلا دنع ةحارجلا يف فلأ نم رھشأ هنأ ةیناطيربلا فراعملا ةرئاد يف ءاج•

  .فزنلا عنمل
 ،عذجلاو سأرلا ضفخنم ضيرملا عضو ةرورض ىلإ – نطبلا ىلع تایلمع ءارجإ نیح - راشأ نم لوأ وھو•

. (Trendlenburg)غروبنلدنرت اھب حصن يتلا اھسفن ةیعضولا يھو ،نییلفسلا نیفرطلا عوفرمو
 .صوصخلا ىلع اھجارخإو ةناثملا يف ةاصحلا تیتفتو ،ةناثملا يف ةاصحلا قحس ةیلمع فصو•
 .ةرانسب زوللا لاصئتساو ،ةیئاوھلا ةبصقلا قش يف ةبعص تایملع ىرجأ•



 
  

 -ةحارجلا ملع يف باتك وھو - فیلأتلا نع زجع نمل فيرصتلا باتك•
 .ةماع نیملسمللو نییسلدنألل ةرخفم دعي
 
 ىلع ىضم امنیح هفیلأت نم يوارھزلا ملاعلا غرف باتكلا اذھ•

 ،ةینھملا هتایح نم ةنس نوسمخ ةحارجلاو بطلا ةعانصل هتلوازم
 هیف شاع يذلا رصعلا ِسیياقمب ةعساو ةیبط فراعم نع ئبنُي
 ِّنفل هتسرامم نم ةماھ بناوج نع فشكيو ،سلدنألاب هفلؤم
 .هیحارج ةیلمع يتئم نم رثكأ هیف يوارھزلا حرش دقو .ةحارجلا



 
 

  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 2,1
 
)م1231 / ـھ 629 ت( يدادغبلا فیطللا دبع   

 يلع نب دمحم نب فسوي نب فیطللادبع وھ•
  نيدلا قفوم ،يدادغبلا
 فلأو .اھب فرعو ،قشمدب بطلا ةعانص يف زیمتو•

 ثداوحلاو ةدھاشملا رومألا يف رابتعالاو ةدافإلا " هباتك
  ."ةنياعملا
 
 قبي ملً اباتك نیعبس وحن تغلب ةریثكً اثاحبأوً ابتك بتك•

ً اعزوموً اطوطخم اھمظعم لازي ال ،ریسیلا رذنلا الإ اھنم
 .ملاعلا تابتكم ىلع

  
 ءاد ىلع ةلادلا ةيريرسلا تامالعلا هفصو يف داجأ امك•

 مویلا رفاوتي ام هنامز يف رفاوتت مل هنأً املع ،يركسلا
 يف راشأ دقف .ةیفیظوو ةيویحو ةیئایمیك تامولعم نم
 "هنم ةعفانلا ةيودألاو  Diabetes سطیبايدلا" :هتلاسر
 ،)لوبلا ةرثك يأ( لوبلا لاسرتسا هتامالع ىلوأ نأ ىلإ
 هيوري ال يذلا ديدشلا شطعلا يھ ةیناث ةمالع اھقفارت
 .ءاملا



  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 3,1
 
)م1288/ـھ687 ت( سیفنلا نبا   

 بقلملا ،نيدلا ءالع ،يشرقلا مزحلا يبأ نب يلع•
 .هنامز يف بطلا مالعأ نم ،سیفنلا نباب
 ىتح ،ىطسولا نورقلا يف ءابطالا مظعأ نم ناك•

 .يناثلا انیس نباب يمس دقل
 ةيومدلا ةرودلا( ةيوئرلا ةيومدلا ةرودلا هفاشتكا•

  اھبسني نأ برغلا صرح يتلاو هل لجسي )ىرغصلا
  .يفراھ مایلو ىلإ
 
  :سیفنلا نبا فیناصت نم•

  ،ةدلجم ةئمثالث ،بطلا يف لماشلا باتك•
 هبتك رھشأ نم وھو ،بطلا يف نوناقلا زجوم•

  .ةیبطلا
 لان دقو "برجملا لحكلا يف بذھملا" باتك•

  .ةعساو ةرھش



  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 4,1
 
يبلحلا نساحملا يبأ نب ةفیلخ   
 : هبتك رھشأ نم .نویعلا بط مالعأ نم •

   ."لحكلا يف يفاكلا"
 مھأ نم  "لحكلا يف يفاكلا" هباتك ربتعي •

  )ةلاحكلا( نویعلا بط تلوانت يتلا ىلوألا بتكلا
 نویعلا ةحارجب ةصاخلا ةیحارجلا تاودألا مسر•

 فصوو ،اھمسر قوف ةلآلا مسا رھظي ثیح
  .اھتحت اھلامعتسا ةقيرط

 ،غامدلا حیشرتلً ایحیضوتً امسر اضيأ مسرو•
 رصبلا هكلسي يذلا قيرطلاو ،هب نیعلا ةقالعو
 .غامدلاو نینیعلا نیب



  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 5,1
 
)م932 /ـھ320ت( يدادغبلا يزارلا ايركز نب دمحم ركب وبأ   

 .ةنس نوثالث رمعلا نم هلو دادغب ىلإ دفوو ،يرلاب دلُو •
  
 نیملسملا بیبط" هنأب يطفقلا هفصو بطلا يف نیملسملا ءاملع مظعأ نم قحب دعيو•

 ءایمیكلاو تايرصبلاو تایضايرلاو ةفسلفلاب هتفرعم ةَعَس نع ًالضف كلذو ،"هیف عفادم ریغ
 .ةیلقعلا ةفرعملا عورف نم اھریغو ةیلدیصلاو

 
 يزاويو ،يكینیلكإلا بطلا يِمّلعم مظعأ نم يزارلا ُّدعي•

 :هتلاقمف ،نیعدبملا ضارمألا يفصاو دحأ هرابتعاب ،طارقبأ
 ةوق ثیح نم دھاش لیلد "ةبصحلاو يِرَدُجلا يف باتك"
 ام َلوأ نم تناك اھنأب كلذ ؛يبطلا لیلحتلاو ،ةظحالملا
 .ةيِدْعُملا ضارمألا يف بتك



 
 

 يف يواحلا باتكل هتباتكب اضيأ بطلا ملع يف يزارلا مھاس دقو
  :بطلا
 هدجو ام لك هیف عمج ثیح ميدقلا بطلا لاجم يف بتك ام مھأ نم•

 .هنامز ىلإ مھدعب ىتأ نَمو ،نیمدقتملل ةیبطلا بتكلا رئاس نم اًقرفتم
 ةیبطلا فراعملا لك هیف تعمُج )اًدلجم نيرشع وأ( اًءزج نیثالث يف عقي•

 .يزارلا مايأ ىتح طارقبأ مايأ ذنم ،يرشبلا لقعلا اھیلإ لَّصوت يتلا
 "اھمھأ لب ،بطلا يف يبرع باتك ربكأ هنإ" :)نوارب دراودإ( هنع لوقي •
 مالسإلا سمش( اھباتك يف )هكنوھ ديرغيز( ةذاتسألا هیلع تنثأ•

 .)برغلا ىلع عطست
 لوقيو ،ملعتلل باتكك نینسلا تائم لالخ نویبوروألا ءابطألا هلمعتسا•

 بتكلا مظعأ نورق ةدع ََّلظ " :)ةراضحلا ةصق( هباتك يف )تنارويد .لو(
 " ةناكم ةیبطلا

 يواحلا باتكل تاطوطخملا قاروأ مدقأ ىدحإ
 ةینطولا ةبتكملا يف ةدوجومو م1094 خيراتب

بطلل  

  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 5,1
 
 

يدادغبلا يزارلا ايركز نب دمحم ركب وبأ  



  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 6,1
 
  )م1036 /ـھ428 ت( هللادبع نب نیسحلا يلع وبأ انیس نبا 
 
 دقو ،اًرثأ مھدعبأو ،قالطإلا هجو ىلع برعلا ءابطأ رھشأ•

 ،"سیئرلا خیشلا" ـب هوبقل نأ هل نيرصاعملا ريدقت نِم غلب
 ملعملا وطسرأب هل اًھیبشت يناثلا ملعملاب بِّقُل امك
 .لوألا
 عورف لك يف اًِملاع ،ةفرعملا َّيعوسوم انیس نبا ناك•

 .ةفسلفلاو مولعلا
 ةتس ءاھز تلظو ،ملاعلا تاغل مظعم ىلإ هبتك تمِجرُت •

 ساسأك تمدختساو ،بطلا يف يَِملاعلا َعجرملا نورق
 سردت تَّلظو ،اًعیمج ایلاطيإو اسنرف تاعماج يف میلعتلل
 رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىتح هییلبنوم ةعماج يف
 ماع لكشب بطلا يف اریثأت اھرثكأ ناك ،"نوناقلا" باتك•

 يف دجملا ةمقو ،ديرفلا لمعلا باتكلا اذھ ربتعيو لماشو
 عبطو ،اھل رصح ال ةیطخ خسن هنم دجوت ، ميدقلا بطلا

  تارملا تارشع
 فلأ دق بطلا يف نوناقلا باتك نوكي نأً اریثك ينلھذي•

 يف ةثيدحً اقرط ءانیس نبا دمتعا دقل ، ماع فلأ لبق
 ً.الوأ صیخشتلا داجيإ ةرورض وھو جالعلا
 
 



  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 7,1
 
   )ـھ646 ت( راطیبلا نباب فورعملا ،باشعلا يسلدنألا نيدلا ءایض 
 

 ریقاقعلا يف ةدرفملا ةيودألا يف ينغملاو ،ةيذغألاو ةيودألا تادرفمل عماجلا :هبتك نِم•



  بطلا يف يمالسالا رصعلا ءاملع 8,1
 
)م1270 / ـھ668 ت( ةعبیصأ يبأ نبا   
 
 ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نویع باتك وھ ةمھملا هبتك دحا نم•



 يمالسإلا بطلل لوألا يملاعلا رمتؤملا•
 لوألا عیبر يف تیوكلا يف دقع يذلا

 م 1981 ریانی -ـھ1401
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■ Medicine practice 
is overseen by : 

1- Chief Physician
2- The Inspector  

(Almhtasib )
wt. ,measures, clean, 

safe water … 
Examining Doctors ( 
Ijazah ) , 
Administer The 
Oath 



1- Protection	of	individual's	belief	
2-Maintenance	of	life	
3	-Maintaining	the	intellect	
4- Preservation	of	honour	and	integrity	
5- Protection	of	property	

The	guiding	principles/Maxims	of	Islamic	Law



 
اھدصاقمب رومألا -1 

The	judgments	on	deeds	,	depends	on	the	intentions
كشلاب لوزیال  .2-  نیقیلا

Certainties can	not	be	cancelled	by	doubts
لازی ررضلا  -3.

Harms	to	be	alleviated
ریسیتلا بلجت ةقشملا -4.

The	extremes	difficulties	is	a	call	for	relief
ةمكحم ةداعلا  -5

The	social	norms	is	acceptable	standard






