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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
 تمهيد:  •

اعم   واثلقافة  1996ـه/  1416يف  القويم  الرتاث  وزارة  َصَدَر عن  م 
َحاِرّي   الصُّ بن حممد  اهلل  عبد  أيب حممد  إىل  منسوبًا  املاء(؛  )كتاب  بُعمان: 

 األزدي، يف ثالثة جمدلات، ُكِتَب ىلع غالفها أنه »أول معجم طيب لغوي«.
يَ  ا  َق ل  لم  صدوره  بداية  سوى  تلفاتً الكتاب  إيله،  ابلاحثني  من  ا 

وـهناك،  إشارات   ـهنا  يسمتفرقة  وأحباث  مقاالت  عنه    ، آنذاك   ريةوُكتبت 
اـهتمام ادلارسني    رُث كَ   –مىض أكرث من ربع قرن ىلع صدوره  وقد    –وايلوم  

بنحو عرشين    مرسدٌ وبني يدي اآلن    .دمت أطروحات جامعية عنهقُ به، و
 مادة بني مقالة وحبث وأطروحة ُكتبت عن األزدي وكتاب املاء. 

 مسرية حبيث عن كتاب املاء:   •
الكتاب،  شدتين إىل ف  املجهولة دلينا،  وشخصية مؤلفه  مادة  سعيُت 

اجلديد  ستكشاف  وا وتَتَبُِّعِه للخروج بنتائَج أَدقَّ عن سرية مؤلفه،    ئهاستقرا 
وأو َدع ُت ُخالصة حبيث مقااًل سابقا عنوانه:  يقدمه ىلع الساحة العلمية،  مما  
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املاءأبو  » الطبيب وكتاب  األزدي  األول من كتايب  ، نرشته يف اجلز«حممد  ء 
   الرتاث«.  »أمال 

تتعلق   جوانب  بلحث  مادته،  يف  انلظر  إنعام  بعد  للكتاب  عدت 
نصه،   تساؤالت    فتوقفُت بتوثيق  جوابً عند مجلة  هلا  أجد  مَ الم  ويه  ة  يّ نِ ب  ، 

 . حظات استوقفتين عند اتلدقيق يف الكتابىلع مال

 األصول اخلطية:  ابلحث عن •
أوىل ـهذه املالحظات املعتمدة،    رِ وَ ُص ب  تتعلق  اكنت  األصول اخلطية 
ُعّرفتا  صورتان  الكتاب  نرشة  لنُ   فيف  الكتاب، َت خَ س  أنهما  أن    اكتشفُت    

ت  من املطبوع( يه صورة إحدى صفحا  23الصورة األوىل )املثبتة يف ص
وأن   غة!كتاب )الُمغرب يف ترتيب الُمعرب( للمطرزي، وـهو من معاجم الل

ص  ةالصور يف  )املثبتة  املطبوع(    25اثلانية  املاء  كتاب  صورة  من  يه 
الت  ا لقصيدته ادلايلة  ، ونقرأ فيها رشحً خمطوطة ألحد رشوح ديوان املتنيب

 «. ِد اخلُدودِ ََل َوَور  بِلَياِض الطُّ  * كم  قَتيٍل كَما قُِتل ُت َشهيدِ »مطلعها:  
املالحظة   احلقيق ـهذه  الصور  عن  ابلحث  إىل  ملخطوطات  ية  قادتين 

اعتمد    املاء، أنه  املحقق  ذكر  خمطوطتني:ىلعوقد  نسختني  عتيقة      األوىل 
ـه، واثلانية منقولة عنها مطلع القرن احلادي 522عليها قراءة مؤرخة سنة  

أقف ىلع   ولم  إىل ـهاتنيعرش اهلجري.  مقدمة  غري  املخطوطتني يف    إشارة 
 ىلع اطالعه عليهما.   صَّ نَ  املحقق، ولم أظفر بأحدٍ 
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مكتبة  )  ماكن حفظ املخطوطتني، وـهو  إىل زيارة  دفعينوـهذا بدوره  
عبد بن  َد  أْح  اَعُشور  بن  ِت   الشيخ  اتليَهر  ،  (اجلزائرب  وـَهرانيف    القادر 

اآلخر  يف    هافقصدتُ  وخرب،  ـه1429ربيع  الرتاث  أـهل  عنها  اء  وسألُت 
فل  باجلزائر،  ىلع  املخطوطات  الوقوف  عن  فضال  رأًسا  املكتبة  أِجد  م 

   طوطاتها!خم

 ة:  ِك  ْش نصوص مُ  •
فيه   ُت ر  أثَ «، كتاب املاء يف املزيانه: » ثانيا سميتُ  مقاال  وعدت فكتبُت 
تشكيك، وال حمض اتهام، ا فيه أن دافيع ليس جمرد  تساؤالت عدة، مؤكدً 

الكتاب مادة  صحة  إىل  االطمئنان  دافعٌ إنما  وـهذا  ممرشوع،    ،  ع  خاصة 
 الرصيد اللغوي والطيب احلافل. يقدمه الكتاب، والسبق العليم اذلي 

ت انتبايه يف مادة الكتاب،  يف املقال السابق مجلة أمور أثار   وذكرُت 
منسوبا    كتاب املاءيف    دَ رَ وَ عن القهوة،    جواٌب   –سبيل اتلمثيل  ىلع    –منها  

ابن سينا  )ه يف  جدتُ ، وو1إىل  اكتاب  أخبار  السافر عن  العارش انلور    ( لقرن 
 .2ـه( 931ي حممد بن حممد القوصوين )ت لطبيب املرصإىل ا منسوبا بنصه

 يلقف عليهما القارئ:  وابنينصُّ اجلفيما ييل و
 

 .  157 /1كتاب املاء  1

العارش؛ 2 القرن  السافر عن أخبار  العيدروس احلرضمي    النور  القادر بن شيخ بن عبد اهلل  تأليف: عبد 

م.  2001:  1هـ(. حتقيق: أمحد حالو، وحممود األرناؤوط، وأكرم البويش. ط1038اليمني اهلندي )ت

 . 192 -190بريوت/ لبنان. ص -دار صادر
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ثماٍن    وفيها» سنة  ]يعين 
التسعمئة[ بعد    َل ئِ سُ   وعرشين 

حممد   بن  حممد  ادلين  بدر  احلكيم 
 -ه: ما قولكم  تُ ورَ القوصوين بما ُص 

بعلوم ونفع  عنكم  اهلل    م كريض 
ـهل استعماهلا    ؛ ةِ وَ ه  يف القَ   -املسلمني  

م نافع؟ وـهل طبعها احلرارة أم   أِضر مُ 
ايلُ  أم  وإذا وسَ بُ الربودة  الرطوبة؟  أم  ة 

نافعٌ تُ ل  قُ  استعماهلا  بأن  القَ   م    رُ دَ فما 
المُ  وما  منها،  وـهل  ِضّ انلافع  ؟ 

ضارر اإل منها  فيها   كثار  وـهل  ال؟  أم 
هلا ىلع  امأم ال؟ وـهل استع  اهِ للبَ   تقويةٌ 

نافع  ِضر مُ   عِ بَ الشّ  وكذلك    ؟أم 
أم    ِضر استعماهلا ىلع اجلوع ـهل ـهو مُ 

ـهَ  فيها  وـهل  وـهل  مٌ ض  نافع؟  ؟ 
حارَّ     ةً استعماهلا 

َ
استعماهلا  ىَل و  أ من   

يُ سُ ك  ، أم عَ فاترةً  ضاف إيلها  ه؟ وـهل 
ا أم ال؟  هَ خِ ب  من األشياء عند طَ   يشءٌ 

 . أثابكم اهلل اجلنة ينَ ورِ فتونا مأجُ أ

العالمة   شيخنا  سألُت  »وقد 
ِسينَا   ابَن  القهوة  األجلَّ  ماـهية  عن 

 وطبعها ومضارـها ومنافعها. 
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احلمدُ جأف َ   .هلل  اب:     م  ل
َ
  د  جِ أ

  فضاًل عن القهوة يف يشءٍ   ا للُبّ ذكرً 
طالعتُ  الت  الطب  كتب  ها  من 

فيه   ،عليها  ُت ع  لَ واطَّ  نتلكم  واذلي 
اآلن إنما ـهو حبسب ما ظهر نلا من  

اتلجربة بطريق  ـهل    . آثارـها  فأما 
مُ  ال  ِضر استعماهلا  إنه    ؟أم  فنقول: 
يمكن دواءٍ نليس  ىلع  احلكم  من    ا 

مطلقً ألا نافع  بأنه  بأنه  دوية  وال  ا، 
ا  نَ ت  بَ أث    ن  إا يف لك حال. بل  مطلقً   ضارر 

نفعً  ينايف  هل  فال  األحوال  بعض  يف  ا 
حالة   يف  مضة  هل  يكون  أن  ذلك 

غريُ  يكون  وأن  أن  أخرى،  منه    عَ فَ ه 
احلال تلك  بمثالونوّض   . يف  ذلك    ، ح 

قد   الفاروق  ادلرياق  مجع  أ فنقول: 
ومع ذلك    ،ة يواألطباء أنه أعظم األد

ا ويف  ال يمكن أن يقال بنفعه مطلقً 
املربدة    ، لك حال األدوية    -بل بعض 

مثاًل    كزبر للمحموم  أنفع    -قطونا 

 فأجاب:  
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بكثري إن    ِقَ فبَ   .منه  يقال:  أن 
القهوة كغريـها من األدوية هلا نفع يف  

 بعض األحوال.  
طَ  إِ   عُ ب  فأما  فنقول:   ن  القهوة 

الفاعلتني   الكيفيتني  أعين    -يف 
والربودة  اراحل أنها    رُ فالظاـهِ   -رة 

وما وال ئ معتدلة  قلياًل،  الربد  إىل  لة 
حارر  جزء  هلا  يكون  أن    هِ بِ   يبعد 

  فإنّ   ،من أفعاهلا  هُ يكون اهلضم وحنوُ 
   .ا من األدوية كذلككثريً 

وأما يف الكيفيتني املنفعلتني 
مائلةً دُ جِ تف ايلبس  ـها  جانب    ، إىل 

وتغري  دُ َنِ   نّاأل األبدان  جتفف  ـها 
 حاب األمراض ايلابسة. أص

فهو  منها  انلافع  القدر  وأما 
 . خمتلف حبسب مزاج مستعلمها
مُ   ؟ِضر وأما ـهل اإلكثار منها 

إنّ  األطباء:  قال    ور دُ عَ   كرثةٍ   لُكَّ   فقد 
شكَّ   ،للطبيعة من    وال  اإلكثار  أن 

 
يف    القهوة كغريـها من األدوية هلا نفعٌ 

 بعض األحوال.  
طَ و الكيفيتني يف  هاعُ ب  أما   

  -أعين احلرارة والربودة    -الفاعلتني  
إىل الربد    تميلأنها معتدلة و   رُ فالظاـهِ 

يَ  وال  بََة    أن  دُ عُ ب  قلياًل،  ُمَركَّ تَُكوَن 
  هِ بِ   ا جزء حارر به  كوني   الُقوى، وأن
  فإنّ   ،من أفعاهلا  هُ ضم وحنوُ يكون اهل

   .ا من األدوية كذلككثريً 
 وأما يف الكيفيتني املنفعلتني

ـها  دُ جِ تف  -أعين الرطوبة وايلبوسة    –
ـها جتفف  دُ َنِ   نّاأل  ،إىل ايلبس  مائلةً 

 األمزجة.  األبدان وتغري  
فهو  منها  انلافع  القدر  وأما 

   .تلف حبسب مزاج مستعلمهاخي
منها    كون  وأما اإلكثار 

وال    ،للطبيعة  ور دُ عَ   كرثةٍ   فُكُّ   ؟ا ِضر مُ 
ا  خصوًص   ِضر مُ   هاأن اإلكثار من  شكَّ 
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مُ  بذوي  خصوًص   ِضر القهوة  ا 
فيها   ـهل  وأما  ايلابسة.  األمزجة 

فنقول:  ةٌ تقويَ  يَ   للباه؟  ذلك    دُ عُ ب  ال 
املرطبة   للرطوبات  جتفيفها  بواسطة 

بطريق    ،لألعصاب ذلك  فيكون 
   .العرض

وأما ـهل استعماهلا ىلع الشبع 
عن  ِضر مُ  األطباء  نىه  قد  فنقول:  ؟ 

عقب   املرشوبات  سائر  استعمال 
الغذاء يُ   ، استعمال    الغذاءَ   جُ جِ ف  ملا 

قبل انهضامه. لكن القليل   هُ ذُ فِ ن  ويُ 
املرشوبات املعيخصوًص   من  نة ىلع  ا 

نافعةٌ  برشط    ،اهلضم اكلقهوة وحنوـها 
إىل حَ  تبلغ  ال  إىل    ذُ فِ ن  تُ   د  أن  الغذاء 

ما استعملَت  القهوة    فجاجته، وأوىل 
الغذاء يف حالة االنهضام،   بعد أخذ 
تنفع   فمجففة  اجلوع  ىلع  فأما 
الرطبة ابلاردة  األمزجة    ، أصحاب 
األمزجة ويابيس  املهزولني  .  وتغري 

ايلابسة.    بذوي  يبعد  األمزجة  وال 
حبسب   وضعفا  قوة  ابلاه  يف  تأثريـها 

 األمزجة.  
 
 
 
 
 
 
 
 

اهلضم  ىلع  معينة  والقهوة 
برشط أن ال تبلغ    ،نافعةٌ الطعام،    بعد

حَ  فجاجته، ىلع الغذاء    نفذُ يُ   د  إىل     
القهوة بعد أخذ  مِ ع  وأوىل ما استُ  لت 

االنهضام،   حالة  يف  ىلع  والغذاء  أما 
فمجففة وذلا  اجلوع  أصحاب  تنف،  ع 

ابلاردة     ض وت  ،الرطبةو األمزجة 
األمزجة ويابيس  .  املهزولني 
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فاترةً هلُ اواستعم حينئذ    ا  ألنها  أوىل 
   .ا وأقوى ىلع انلفوذ طعمً  تكون أذلُّ 

إيلها   يضاف  أنه  ـهل  وأما 
أن  ب ُعدُ فنقول: ال يَ  ؟ دواء عند الطبخ

ملزاجها   أدوية مصلحة  إيلها  يضاف 
أل عن   جُ رُ َت    ن  لكِ   ،فعاهلامقوية 

دوية  يف مجلة األ  ُل خُ د  وتَ   كونها قهوةً 
ولَ     نَّ كِ انلافعة. 

َ
يُ   ىَل و  األ ضاف  أن 

يشءٌ  السُّ   إيلها  العسل  كّ من  أو  ر 
ىلع   ذلك  يلعني  املزاج  بلاردي 

أعلم  . نفوذـها ادلي   .واهلل  بدر  ن  قاهل 
القوصوين  سنة    حممد  املحرم  يف 

   «.ـه928

فاترةً واستعماهلُ  ألنه  ا  تكون  ا  أوىل 
  .ا وأقوى ىلع انلفوذ طعمً  أذلُّ 

يَ و إيلها    ب ُعدُ ال  يضاف  أن 
م  مقوية  أدوية  ملزاجها  صلحة 

كونها    جُ رُ َت    ن  لكِ   ،فعاهلاأل عن 
األ  ُل خُ د  وتَ   قهوةً  مجلة  دوية  يف 

 انلافعة
َ
واأل يُ ىَل و  .  أن  إيلها    ضاف 

السُّ   يشءٌ  بلاردي  كّ من  العسل  أو  ر 
 «. ذلك ىلع نفوذـها نيُ عِ يُ  ؛املزاج 

 

انلصَّ  عدوـهذان  تساؤالت  يثريان  صحة    يدةان  حتقيق  حول 
 لقهوة وتأصيلها الطيب. ر انسبتهما، وتاريخ ظهو

 ماين: ابلحث عن شخصية الطبيب العُ  •
سلكُت  ابلحث  ثم  يف  آخر  الطبيب   ُت ل  وَّ حَ فَ   ،مسارا  إىل  الوجهة 

نشورة، وبعد انلبش ا عن مادة الكتاب املزدي وحقيقة شخصيته، بعيدً األ
القديمة   املصادر  إىل:  يف  َذَكَرُه  عُ   طبيبخلصُت  ابلي  ظهريُ ماين  هق ادلين 
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اإلسال 564)ت حكماء  )تاريخ  كتاب  يف  يُ م(ـه(  ولم  وَقب لَُه  ،  باسمه،  نَا  ِفد 
(  ـه443أيب الرحيان حممد بن أْحد ابِلرُيوين اهلندّي )تإشارًة عند    وجدُت 

يف كتابه )اجلماـهر يف معرفة اجلواـهر( إىل رجل كيميايئ يسميه »أبا العبّاس  
َعي نُه   الطبيب  ـهو  ـهل  ندري  وال  ثم  العماين«  ال؟  كتاب  يف    وجدُت أو 

ـه(   462ن أْحد بن صاعد األندليس )ت للقايض صاعد ب)طبقات األمم(  
اهلل بن حممد املعروف بابن    حممد عبد  أيبإشارًة اعبرة يف ثالثة أسطر إىل:  

َحد
َ
أ وصناعة    اذلـهيب؛  الفالسفة  كتب  ومطالعة  بالطب  املشتغلني 

عنه    .الكيمياء ينقلها  ُسها  َنف  )وابلياناُت  أصيبعة  أيب  يف  668تابن  ـه( 
ا )عيون  طبكتابه  األطباء(ألنباء يف  »األزدي«.  قات  بـ  َنع تَُه  إيلها  ُمِضيًفا   ،

عند   يُصادفنا  رَ وأخرًيا  القريواين )ت شِ ابن  أديب اكتب،  ـه463يق  شاِعٌر   )
فهل اجلميع واِحٌد؟ أم  ار«.  اهلل بن حممد األزدي؛ املعروف بالعّط   عبديسىم » 

؟    ـُهم  رَِجاٌل   َشَّتَّ
بِ ا منال يشء يربط أحدً   واملتحصل من ذلك لكه أن   مان سوى  عُ هم 

)األزدي(،   عُ نسبة  إثبات  يف  القرائن  ويه وحدـها ال تكيف  وتظل  مانيته. 
 ىلع مادة )كتاب املاء( فقط.   ادلالة ىلع عمانيته متوقفةً األخرى 

ـه  بعد  العجيب  يُ ومن  أن  لكه  اذلـهيب)ج  رَ د  ذا  يف    الُعماين!!(   ابن 
اتلارخي لألحداث  املئوية  أو  اخلمسينية  لذلكرى  ايلونسكو  املهمة  برنامج  ية 

الـ   ادلورة  خالل  وذلك  اعمليًا،  املؤثرة  العام    38والشخصيات  للمؤتمر 
 . م 2015لليونسكو يف العام  
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 الطبعة اثلانية للكتاب:  •
وُعِ  التساؤالت  ـهذه  لك  بعد  حال؛  لك  يف    ُت د  ىلع  عليها  باجلواب 

ا صدورـها طمعا يف إرواء  بً مرتق   كتاب املاء، وظللُت مقدمة الطبعة اثلانية ل 
ـه/  1436ثلقافة بسلطنة عمان سنة  عن وزارة الرتاث وا   ت  رَ دَ فَص   الغليل،
 ا.  ا واحدً لم أجد يف ثناياـها جوابً م، و2015

يه يف صدارة مطاليب  الت    –ر األصول املخطوطة للكتاب  وَ أما ُص 
 لطبعة اثلانية:  مقدمة ااجلواب عليها يف ـهذه الصورة املرفقة ب فاكن  –
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أ يَ دري ـهوال  أن  القارئ  استطاع  َ بَ تَ ل  أو ال؟ ألنها يف   نيَّ   منها شيئا 
  –تدقيق انلظر فيها يقودين  املطبوع باـهتة وغري واضحة، غري أن قليال من  

 حَّت أن تكون  َق ر  القول إنها مكتوبة يف زماننا ـهذا، وال تَ إىل  –دون تردد 
من   اصورة  من  نسخة  صورة  تكون  أن  عن  فضال  عرش،  احلادي  لقرن 

 و قبله!السادس أ»النسخة األم« العتيقة املنسوخة يف القرن 
إثباتوأعود   من  ليس مطليب  ملجرد    فأقول:  اخلطية  األصول  صور 

  لالطمئنان ىلع صحة مادة الكتاب، فأنا ؛ إنما  استكمال متطلبات اتلحقيق
أو  أعلم أحدا وقف ىلع خمطوطات  ال    –حدود معرفت  يف    – املاء  كتاب 

 أشار إيلها. 
بعد ـهذا لكه؛ أعتذر للقارئ عن اهلذر الكثري حول ـهذا املوضوع،  و

كتبتُ ويكيف   األما  فالطبعة  عنه،  سابقا  جديدا،  ه  شيئا  تقدم  ال  خرية 
قف ىلع ما  )كتاب املاء( من دراسايت وأحبايث، حَّت أ  شيئا اسمه   سأستبعد و

 ل. يدفع الشك ويرفع اإلشاك 
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 ما ُكتب عن األزدي وكتاب املاء  بعض مرسد

 

تعريفية  الندوة  د بن سيف النوفيل. ورقة بحثية مقدمة يف اليبقلم: مح  ؛ابن الذهبي من صحار إىل العاملية .1

جامع يف    اللجنة الوطنية العامنية للرتبية والثقافة والعلوم  هانظمت  ؛ التيامين ابن الذهبييزيائي الع  عن الطبيب والف

  م )بمناسبة إدراج ابن الذهبي2016ديسمرب    28  هـ/1438ربيع األول    29؛ بتاريخ:  السلطان قابوس بصحار 

ا التارخيية  املئوية لألحداث  أو  للذكرى اخلمسينية  اليونسكو  برنامج  املؤثرة عاملي  يف  ا، وذلك  ملهمة والشخصيات 

 م(. غري منشورة. 2015للمؤمتر العام لليونسكو يف العام  38خالل الدورة الـ 

املاء(؛   .2 و)كتاب  الطبيب  األزدي  حممد  منشور أبو  بحث  الشيباين.  محد  بن  مبارك  بن  سلطان  بقلم: 

مسقط/   -م. ذاكرة عامن2015هـ/  1436اجلزء األول؛ للمؤلف(. الطبعة األوىل:    -ضمن كتاب )أمايل الرتاث

 سلطنة عامن. 

الذهبي .3 ابن  للطبيب  العلمي  والسبق  الطبية  بحثية   ؛اإلسهامات  ورقة  العزري.  محاد  بن  نارص  بقلم: 

بتاريخ صفر   إبرا املرجعي    2هـ/  1441مقدمة يف ندوة حياة الطبيب العامين ابن الذهبي؛ التي نظمها مستشفى 

 .  م. غري منشورة2019أكتوبر 

الطب؛ .4 يف  العامنيني  )  إسهامات  ندوة  مقدمة يف  بحثية  ورقة  العزري.  بن محاد  نارص  إسهامات بقلم: 

التطبيقية العلوم  يف  بالعامنيني  املنعقدة  قابوس(  السلطان  الدراسات    جامعة  ومركز  نزوى  نادي  بني  بالتعاون 

باجلامعة صفر  العامنية  بتاريخ:  ام.  2015ديسمرب    7هـ/  1437؛  عاصمة  )بمناسبة  بنزوى  لثقافة ل  الحتفاء 

 ( غري منشورة.  اإلسالمية

واألزدي   .5 )العوتبي  اهلجري  اخلامس  القرن  هناية  حتى  صحار  علامء  لدى  واملعجمية  اللغوية  اجلهود 

أنموذجان  جبني،    بقلم:  (؛الصحاري  أبو  مقدم  عطا  األديب؛بحث  صحار  سوق  ندوة  فرباير   إىل  يف  املنعقدة 

 م بجامعة صحار. 2009

نرش يف جملة    بحث  .اهلل السليامين  عيسى بن حممد بن عبد  بقلم:  ؛ الصياغة املعجمية لكتاب املاء قراءة يف  .6

السابع والعرشون؛ ربيع  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية؛ الصادرة يف ديب باإلمارات العربية املتحدة. العدد 

 (.   406 -383م )ص2004هـ/ يونيو 1425اآلخر 
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لألزدي .7 املاء  كتاب  يف  ُمهّمة  ِعْلِميّة  عسرييبقلم  ؛قضايا  مريزن  بن  سعيد  بن  مريزن  بحثية :  ورقة   .

اخلليج يف  مقدمة   لدول  التعاون  جملس  دول  وحضارة  لتاريخ  عرش  الرابع  السنوي  العلمي  اللقاء  مداوالت 

 .قطرة/ الدوح  -عالموزارة اإل  .م2013هـ/1434ة؛ بيالعر

امليزان؛   .8 يف  املاء  )أمايل كتاب  كتاب  ضمن  منشور  بحث  الشيباين.  محد  بن  مبارك  بن  سلطان  بقلم: 

 مسقط/ سلطنة عامن. -م. ذاكرة عامن2015هـ/ 1436اجلزء األول؛ للمؤلف(. الطبعة األوىل:  -الرتاث

تعريفية عن  الندوة  بحثية مقدمة يف ال. ورقة  إبراهيم بن حسن البلويشبقلم:    كتاب املاء البن الذهبي؛ .9

الع   والفيزيائي  الذهبيالطبيب  ابن  التيامين  والعلوم  هانظمت  ؛  والثقافة  للرتبية  العامنية  الوطنية  جامع يف    اللجنة 

  م )بمناسبة إدراج ابن الذهبي2016ديسمرب    28  هـ/1438ربيع األول    29؛ بتاريخ:  السلطان قابوس بصحار 

ل اليونسكو  برنامج  املؤثرة عاملي  يف  املهمة والشخصيات  التارخيية  املئوية لألحداث  أو  ا، وذلك  لذكرى اخلمسينية 

 م(. غري منشورة. 2015للمؤمتر العام لليونسكو يف العام  38خالل الدورة الـ 

لَُغِويّ  .10 ُمْعَجٌم طِبِّيٌّ  املاء..  اث كِتَاُب  جَمّلة الرتر وٌر يف  َمنْش  َمَقاٌل  ان َفالح أوغيل.  ؛ بقلم: َحسَّ

تَّ  الك  احّتاد  عن  ر  تصد  فصليّة  ت راثية  )جَمّلة   ّ الَعَربالَعَريبي العدد    -ابي  ورّية(؛  س  َمْشق/ 
ين،   78دي رْشي العي نة  السَّ من 

 م.2000هـ/ كانون الثاين )يناير( 1420شّوال  -بتاريخ: َرَمَضان

اهلجريني. .11 والعارش  التاسع  القرنني  يف  عامن  يف  الطب  أعالم  باحثني. حصاد   من  ملجموعة 

 -م. النارش: املنتدى األديب2006فرباير    7و  6هـ/  1427حمرم    8و  7الندوة التي أقامها املنتدى األديب يف الفرتة  

 م. 2008هـ/ 1429وزارة الرتاث والثقافة/ سلطنة عامن. الطبعة األوىل 

العُ  .12 هو  الطبيب؟؛من  ال  امين  جملة  ضمن  منشور  مقال  الشيخ.  حممد  )فصلية بقلم:  تفاهم 

العدد   عامن(؛  سلطنة  الدينية/  والشؤون  األوقاف  وزارة  عن  تصدر  إسالمية؛  عرشة،  45فكرية  الثانية  السنة   ،

 فام بعدها.   351م. ص2014هـ/ 1435صيف 

واملسلمني؛ .13 العرب  واألدباء  العلامء  أعالم  للرتبية    موسوعة  العربية  املنظمة  بإرشاف: 

)ط عرش.  السادس  اجلزء  والعلوم.  اجليل2007هـ/  1428:  1والثقافة  دار  لبنان(.  -م.  :  251ص  بريوت/ 

ٌر بقلم د. حممد عيسى صاحلية )األردن(. َرَّ  مدخل )الصحاري؛ أبو حممد عبداهلل بن حممد(؛ حم 

املاء  ةاملستخلص)  الطبية  النباتات .14 كتاب  تأليف:  من  داود(؛  م. 2005:  1. ط داود سليامن 

 صفحة.   460دار احلكمة/ لندن. 
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بقلم: صالح بن   ؛نبذة تعريفية عن حياة ابن الذهبي يف عامن ورحالته األربع يف مدن العامل .15

املرجعي   إبرا  التي نظمها مستشفى  الذهبي؛  ابن  العامين  الطبيب  ندوة حياة  بحثية مقدمة يف  الصوايف. ورقة  سامل 

 م. غري منشورة.  2019أكتوبر  2هـ/ 1441بتاريخ صفر 

الثَّالث .16 املَْوُسوَعاُت  يَدة َهِذِه  َجري يف  وٌر  َمنْش  َمَقاٌل  الربادعي.  الدين  يي  حم  خالد  بقلم:  ؛ 

تَّابي الَعَرب ر عن احّتاد الك  يَّة تصد 
ّ )جَمّلة أَدبييَّة أسب وعي ورّية(؛ الَعَدد     -األ ْسب وع األََديبي َمْشق/ س 

 1، بتاريخ:  976دي

كتٍب  2005أكتوبر   ثالثة  عن  احلديَث  َيتَنَاَول   َمَقاٌل  وهو  املاء  م.  كتاب  اَمن:  بيع  والثقافة  الرتاث  بوزارة  َصَدَرْت 

، واإلبانة للعوتبي. ْسَكايفي ْتَََص الَعنْي للخطيب اإلي  لألزدي، وُم 




























































