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 أ. شعباٌ حمند عكاش

 ُ املزقبجامع

ٚإهتؿؿات ٗ كتًـ إٝازٜٔ ,  ٗ ظَٓٓا ٖصا اتػعت ضقع١ إعاضف اٱْػا١ْٝ 
ػ١ اييت ٫ َٚاظايت تتتابع ٗ نٌ فاٍ َٔ فا٫ت اؿٝا٠ ّهٔ  . ٚاؿكٝك١ ايسَا

إِا ٜهُٔ  إْهاضٖا إٔ َساض غعاز٠ اٱْػإ ٫ ٜهُٔ ٗ ن١ُٝ َعاضؾ٘ ٚسذِ َعًَٛات٘ ٚ
عاضف ٚتػدرلٖا ـسَت٘ ٚؼكٝل َا ؾٝ٘ غعازت٘ٗ نٝؿ١ٝ اغتعُاي٘ تً . َٚٔ  و ٕا

ٚاسس َا ٜتعًل باؾٌٓ َٔ أسهاّ   ٕ  .                                                          ا٭َٛض إػتشسث١ ٚايكس١ّ ٗ آ

                                                               ؾُع إٔ سهِ اٱدٗاض قس سعٞ قسّا  با٫ٖتُاّ ٚايبشح إ٫ أْ٘ ٜعس قه١ٝ 
      ط طست , ؾع٢ً غبٌٝ إجاٍ  عكط١ٜ َتذسز٠ تططح ْؿػٗا ايّٝٛ نٓتا٥ر يًتكسّ ايعًُٞ

ٛاظ إدٗاض اؾٌٓ إٕ نإ سا٬َ  ٕطض ٜتعصض ع٬د٘ أٚ نإ َؿٖٛا  خًكٝا  ,                                                                           َػأي١ د
                                                     ٴ                ٚاؾسٍ سٍٛ سط١ٜ إطأ٠ اؿاٌَ ٗ ايتدًل َٔ دٌٓ ٫ تطٜسٙ َٚ ؿه١ً اضتؿاع عسز 
سا٫ت اٱدٗاض ٗ ايعامل باٱناؾ١ إٍ َا أباْت٘ ايتذاضب ايع١ًُٝ عٔ َعاٜا أعها٤ 

٬ٜاٖا ٗ ع٬ز قػِ َٔ ا٭َطاض إػتعك١ٝ ٚاؿطٚم ٚظضع ا٭د١ٓ ٚأْػذتٗا ٚخ
 . ا٭عها٤

ًُٛؽ ـ تأخط  ٜٚبسٚ إٔ اجملتُع اٱْػاْٞ ـ ع٢ً ايطغِ َٔ تكسَ٘ إازٟ ٕا
تؿطز َٔ إتٝإ اٱدٗاض ٗ ٚنض ايٓٗاض ٚٗ نٌ إطاسٌ                                                                        نجرلا  سُٝٓا ٚقـ َٛقـ ٕا

                 ٴ                عإٓا ايّٝٛ عُا ٜ ػ٢ُ عكٛم اٱْػإ                    . ؾهجرلا  َا ْػُع ٗ                 ٴ       اؾ١ٝٓٝٓ ٚبسٕٚ َ دلض َعتدل
ٚسكٛم ا٭١ََٛ ٚايطؿٛي١ ٚسكٛم ايطؿٌ ٚيهٔ ٫ أسس ٜتهًِ عٔ ايطؿٛي١ ؾُٝا قبٌ 
اي٫ٛز٠ ٚسكٛقٗا ٚخاق١ سل اؾٌٓ ٗ اؿٝا٠ ٚنإٔ ٖصٙ إطس١ً يٝػت ٖٞ ا٭غاؽ 

 . ٕا بعسٖا
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ٛقـ َٔ ا ,  ؾٌٖٓٚا ٜبسٚ يًعٝإ شيو ايتدبط ايتؿطٜعٞ ايكاْْٛٞ ٗ ٕا
. ٚعذ١ إٔ إٛدٛزات                                                        ؾاؾٌٓ قاْْٛا  يٝػت ي٘ ؾدك١ٝ قا١ْْٝٛ قبٌ ُاّ ٫ٚزت٘ سٝا 

, طا٥ؿ١ ا٭ؾدام ٚطا٥ؿ١ ا٭ؾٝا٤ ٫ٚبس إٔ اؾٌٓ زاخٌ ٗ  تتٓعِ ٗ طا٥ؿتٌ
 . إسساُٖا

كطض٠ يٮؾدام  ٚإٕ ـ ٫ٚ أسس ٜكٍٛ بٗصا ـ                                         ؾإٕ نإ ؾدكا  سلًت٘ اؿُا١ٜ ٕا
                                                   ٛؽ إػاؽ ٘ب ؼكٝكا  ٕكاحل ا٭ؾدام ؟ ٚغرل ٖصا ٚشيو تططح                 نإ ؾ٦ٝا  ؾٌٗ ٜػ

١ُٗ سٍٛ سهِ اٱدٗاض ٚإْٗا٤ سٝا٠ اؾٌٓ  .    ٷ                                                 نجرل  َٔ ايكهاٜا ٕا

َٚٔ خ٬ٍ ايبشح ٗ ايؿطا٥ع إكاض١ْ ماٍٚ إٔ ْتعطف ع٢ً سهِ إغكاط 
ٚإٔ ْططح                                                                      اؿٛاٌَ ٗ ايؿطا٥ع إدتًؿ١ قسّا  ٚسسٜجا  ٚؾكا  ٕا ٜتٛؾط يٓا َٔ َكازض , 

عًُٝات اٱدٗاض ايصٟ مل  عسزَؿه١ً ؽبط ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ اؿسٜج١ بٗصا ايؿإٔ ٚ اضتؿاع 
 . ًٜتؿت إيٝ٘ بؿهٌ داز

 موقف الشزائع الكدمية :        أوال   

ٓع ٚاٱباس١ سٝاٍ قهٝ ١ ا٫عتسا٤                                                       ٸ          ؽبطت اجملتُعات َٓص عٗٛزٖا ا٭ٍٚ بٌ ٕا
. ٚيعًٓا   ٴ  ٸ                       ٜ عس  َكازض٠ ؿل اؾٌٓ ٗ اؿٝا٠ٖا  (1)ع٢ً سٝا٠ اؾٌٓ ٚإغكاط اؿٛاٌَ

, ٚشيو ٭ٕ                                  ٴ                               لس نجرلا  َٔ اجملتُعات اييت ناْت ٫ ت كِٝ ٚظْا  ؿٝا٠ ايٛيٝس بعس ٫ٚزت٘
                                                 ٸ                  َٛقـ نٌ فتُع َٔ اجملتُعات ايبؿط١ٜ سٝاٍ َجٌ ٖصٙ ايكه ١ٝ ٖٛ ْتاز ا٭ؾهاض 

ٚا ٚا٫قتكاز١ٜ  ٫دتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ايػا٥س٠ ٗ شيو اجملتُع َػتٜٛاتٗا ايػٝاغ١ٝ 
 . . . ٚغرلٖا

ؾكس ناْت ايعاز٠ ٗ عسز َٔ اجملتُعات ايبسا١ٝ٥ إٔ ٜكّٛ ا٭ب بكتٌ أطؿاي٘ َت٢ 
بسأ ايػا٥س سٝٓٗا إٔ ا٭طؿاٍ ًَو يطب ا٭غط٠ ٜتكطف بِٗ  َا تطا٣٤ ي٘ شيو . ٚنإ ٕا

ت يًطؿٌ . ٚقس ػطٟ ا٫ختباضا                           ٴ                   نُا ٜطٜس ست٢ يٛ نإ ا٭َط َ تعًكا  عكِٗ ٗ اؿٝا٠
ٚاغتُط ٗ قًٌٝ َٔ ا٭سٝإ َذطز ٫ٚزت٘ ,                   ٴ ٵ                           , ؾإٕ نإ قٟٛ ايب ٓ ١ٝ قشٝشا  أ بك٢ سٝا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُٓٗا عٓسْا ُٖٚا ٜعٓٝإ : إخطاز اؿٌُ َٔ ايطسِ  (1) ٚاسس ؾ٬ ؾطم ٝب ٚاٱغكاط َع٢ٓ  ْػتدسّ َكطًض اٱدٗاض 

غا٥ٌ . ٚبصيو ؾ٬ ٜؿٌُ َ ٚبأٟ ٚغ١ًٝ َٔ اٛي ا ٜػ٢ُ بايػكٛط ايتًكا٥ٞ يًذٌٓ ؾإْ٘ ٫ ٗ غرل َٛعسٙ ايطبٝعٞ 

ٜٛقـ عٌ ٫ٚ سط١َ ٚإِا ٜؿٌُ إغكاط اؾٌٓ بؿعٌ أَ٘ أٚ بؿعٌ غرلٖا بٓا٤ ع٢ً طًبٗا أٚ ضناٖا نُا ٜؿٌُ 

ٕٚا ٜكع ع٢ً إطأ٠ اؿاٌَ بػرل إشْٗا . ٚغا١ٜ ٖصا ايبشح بٝإ سهِ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ َٔ  غكٛط اؾٌٓ ايٓاؾ٧ عٔ عس

ذلتب١ ع٢ً اٱدٗاض أٚ اٱغكاط . سٝح ا٫باس١ ٚعسَ ؼ َٔ غاٜت٘ بٝإ اٯثاض ٕا  ٗا ٚٝي



سلاط احلوامل   موكف الترشًعات ادلًنية واللاهوهية                        من حمك ا 
  

  

 _____________________________________________________________________________________________  

 
222 

. َٚٔ شيو َا نإ هطٟ ٗ اجملتُع ايطَٚاْٞ  ٚإ٫ أْٗٝت سٝات٘ بؿهٌ أٚ بآخط
ٛيٛز ٗ إٝاٙ ؾإٕ نإ قٟٛ ايب ٓ ١ٝ عاف ٚ إ٫                                                                ٴ ٵ            ايكسِٜ عٓسَا ٜكّٛ ضب ا٭غط٠ بػُط ٕا

ٛيٛز بعس ٫ٚزت٘ ؾُا ظٓ و عاي٘ قبٌ اي٫ٛز٠ ؟  (1)يؿغ أْؿاغ٘                                              ٸ                    . ؾإشا نإ ٖصا ٖٛ ساٍ ٕا
يعً٘ مل ٜهٔ أؾهٌ َٔ شيو =ؾكس ناْت اٱباس١ٝ ٗ إْٗا٤ اؿٌُ قبٌ ا٭ٚإ ٚايتدًل 

, بٗسف                                                    . بٌ إٕ قػُا  َٔ ضداٍ ايؿهط ٚايؿ٬غؿ١ ٗ أثٝٓا ٚضَٚا                     َٔ اؾٌٓ أَطا  ؾا٥عا 
ٚا اٱدٗاض ٚإْٗا٤ اؿٌُ ٚؾذعٛا ع٢ً  ًِٝ َعاؾ٢اؿكٍٛ ع٢ً فتُع َجايٞ غ , أٜس

: =إٕ  . ّ( ٗ نتاب٘ =اؾُٗٛض١ٜ+ م 211ـ  109. ٚٗ شيو ٜكٍٛ أؾ٬طٕٛ ) إتٝاْ٘
َٔ ايطداٍ ـ . َٚٔ ثِ ؾإٕ ا٭قشا٤ ؾكط  . . تعًِٝ ايطؿٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜبسأ قبٌ ا٬ٕٝز

ٗ غرل تًو ايعطٚف ٜٓبػٞ ِٖ ايصٜٔ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ شلِ أبٓا٤ َٚا ٜأتٞ ـ ٚايٓػا٤ 
 .  ايتدًل َٓ٘+

. ّ ( إٍ =إٔ ايعٚد١ اييت وسخ شلا ٌٓ أٚ  م 200ـ  211ٚأؾاض أضغطٛ ) 
ؿطٚض َٔ ا٭بٓا٤ ؾإْ٘ وػٔ شلا إٔ تتدًل َٔ ٖصا اؿٌُ . ٚنصيو  يسٜٗا ايعسز ٕا

 .  (2)ٜٓبػٞ ايتدًل َٔ نٌ ٌٓ وسخ بعس غٔ ا٭ضبعٌ+

ٱؾاض٠ إٍ إٔ اؾٌٓ نإ وع٢ ٗ قػِ َٔ , ػسض ا ٚؾـٞ َكابٌ شيو
ٚا٫سذلاّ , ٚنإ اٱدٗاض ٜٛقـ عٓسٖا بأْ٘  اجملتُعات ٗ ايعكٛض ا٭ٍٚ باؿُا١ٜ 

ٌ  غرل أخ٬قٞ ُ ٘ إسٕٚ    ٷ         عُ ٕ ًكب بأبٞ ايطب ٗ ق ػ  . ٌب                                            ٳ ٹ       , نُا ٚقؿ٘ ٖٝبٛقطاط ا
بب ٗ ناْت ٖٓاى عكٛبات تٛقع ع٢ً إطأ٠ اييت ػٗض ْؿػٗا أٚ ع٢ً َٔ ٜتػ

ٌ غَٛط) إدٗاض اؿاٌَ ٚإغكاط ًٓٗا . ّ (  م 0222. ؾًكس عٝٓت فُٛعات قْٛا
                            ٸ   . ّ ( بكه١ٝ اٱدٗاض ايعُسٟ عس ت٘  م 1222)  ٞ. ّ ( ٚٓٛ ضاب م 1122ٚآؾٛض ) 

جاٍ دا٤ ٗ قإْٛ  دط١ّ ٚعاقبت ع٢ً ا٭ؾعاٍ اييت ت٪زٟ إيٝ٘ . ؾع٢ً غبٌٝ ٕا
ٛاٌَ َا ٜأتٞ : =إشا نطب ضدٌ اب١ٓ ضدٌ سط ٚدعًٗا تؿكس  ٓٛضابٞ بؿإٔ إغكاط اؿ

, ٚإشا َاتت  امثط٠ بطٓٗا بهطبٗا ؾػٛف ٜسؾع عؿط٠ ؾٝكٌ َٔ ايؿه١ َٔ أدٌ امثط٠ بطٓٗا
, ٚإشا دعٌ اب١ٓ عاَٞ تؿكس امثط٠ بطٓٗا بهطبٗا ؾػٛف  تًو إطأ٠ ؾػٛف ٜكتًٕٛ ابٓت٘

١ٓ َٔ ٜسؾع ٔػ١ ؾٝكٌ َٔ ايؿه١ ٚإشا َاتت تًو إطأ٠ ؾػٛف ٜسؾع ْكـ َٝ
, ٚإشا نإ قس نطب أ١َ ضدٌ سط ٚدعًٗا تؿكس امثط٠ بطٓٗا ؾػٛف ٜسؾع اثٌٓ  ايؿه١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٚايؿطا٥ع ايكس١ّ ز. عازٍ ؾاقٛض م  (1) ٛاٌْ   .  020ٜٓعط نتاب ايك

ٚايؿطا٥ع ايكس١ّ . ز . ظنٞ ايسٜٔ ايعاضف م  (2) ٛاٌْ   َٚا بعسٖا ٚنصيو :  109ٜٓعط نتاب ايك

       L'AVORTEMENT CRIMiNEL , PAR A . TARAKDJI P .     
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 . (1).+ . . . . ؾٝكٌ َٔ ايؿه١ ٚإشا َاتت تًو ا٭١َ ؾػٛف ٜسؾع ث٬خ ؾٝكٌ َٔ ايؿه١

ٚيـِ ٜهٔ ايباعح ع٢ً قٕٛ سل اؾٌٓ ٗ اؿٝا٠ ٗ ٖصٙ ايؿطا٥ع إع٤٬ ايكِٝ 
ٚا٫عذلاف يًذٌٓ عك٘ ٗ اؿٝا٠ ٚإِا نإ ايباعح اؿكٝكٞ ايهأَ ٚضا٤ شيو  اٱْػا١ْٝ 

. ٚضغبتٗا ٗ ؼكٝل عٓكط ايهجط٠ بٌ أؾطازٖا يتدسّ  ٜتُجٌ ٗ ٌَٝ تًو اجملتُعات
أغطانٗا ٗ ايػًِ ٚاؿطب ٭ْٗا ناْت فتُعات شات طبٝع١ عػهط١ٜ قاضب١ ٚتًو 

, ٚاؿطم عًٝٗا  طٖاايطبٝع١ ٖٞ اييت زؾعتٗا إٍ اسذلاّ سٝا٠ ا٭د١ٓ ٚتكسٜ
 . (2)ٚٓاٜتٗا

ٚإػٝش١ٝ ٚاٱغ٬ّ  لس ؾُٝا دا٤ َٔ أسهاّ ز١ٜٝٓ ٗ ا٭زٜإ ايج٬ث١ : ايٝٗٛز١ٜ 
ٛاٌَ ٚغٓشاٍٚ إٔ ْعطض ٗ ٖصا                                                                      أسهاَا  تتعًل َٛقـ ٖصٙ ا٭زٜإ َٔ إغكاط اؿ
كاّ بإهاظ سهِ اٱدٗاض ٗ نٌ َٓٗا ٚشيو بططح َٛقـ نٌ زٜٔ َٔ ٖصٙ ايكه١ٝ  ٕا

 . ٢ً سس٠ع

ؾؿٞ ايؿطٜع١ ايٝٗٛز١ٜ لس أْ٘ قس دا٤ ٗ اٱقشاح اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ َٔ غؿط 
. ٚإشا ؽاقِ ضداٍ ٚقسَٛا اَطأ٠ سب٢ً ؾػكط ٚيسٖا ٚمل ؼكٌ أش١ٜ  . . : = اـطٚز

طأ٠ ٜٚسؾع عٔ ٜس ايكها٠ ٚإٕ سكًت أش١ٜ ت ع طٞ ْؿػا    ٴ  ٳ                                                           ٴ ٵ         ٜ ػط ّ نُا ٜهع عًٝ٘ ظٚز ٕا
ٞ  ٚدطسا  ظطح ٚض ن ا                         بٓؿؼ  ٚعٝٓا  بعٌ ٚغٓا ب                            ٸ      ٸ              ٳ ٸ   ػٔ ٜٚسا  بٝس ٚضد٬  بطدٌ ٚنٝ ا  به

 . (3).+ . . . .     بطض 

                                                                     ٜٚتب٢ٓ قػِ َٔ أسباض ايٝٗٛز ضأٜا َ٪زاٙ إٔ إْٗا٤ اؿٌُ خ٬ٍ ا٭ضبعٌ َٜٛا  
                              ٳ               , إش إٔ اؾٌٓ مل ٜتهٕٛ بعس َٚٔ ث ِ ؾًٝؼ ٖٓاى قٌ  ا٭ٍٚ ؾعٌ َباح ٫ غباض عًٝ٘
, ٚبصيو ؾ٬ ٚدٛز ؾط١ّ اٱدٗاض ٖٚٞ اييت ٜتِ  ٌيًكٍٛ بٛدٛز اعتسا٤ ع٢ً دٓ

ؾٝٗا إتٝإ ؾعٌ ٜتِ َٔ خ٬ي٘ ا٫عتسا٤ ع٢ً اؾٌٓ ٜٚصنطٕٚ ؾُٝا ٜصنطٕٚ بإٔ اؾٌٓ ٫ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . L' AVORTEMENT CRIMINEL A. ٚنصيو :  192. قُٛز غ٬ّ ظْاتٞ م  ٜٓعط قإْٛ ٓٛضاٞب ز (1)

TARAKDJI P .     

ٚتؿسٜس ايعكاب  (2) دلض أٚ ايػبب أٚ ايباعح ٖٛ ايصٟ نإ ٚضا٤ َٓع اٱدٗاض  ٚنُا غٓعًِ بعس سٌ ْط٣ ٕأ ٖصا ٕا

ٛاٌْ اؿسٜج١ نُا نإ ٗ ايكإْٛ ايؿطْػٞ عًٝ٘ ٗ بعض ايتؿطٜعات سٝح تكٌ ايعك ٛب١ ٍإ اٱعسّا ٗ بعض ايك

ع قتادا  إٍ عسز َٔ ا٭ؾدام  إعسٍ ٓؿع١ عٓسَا ٜهٕٛ اجملُت كًش١ أٚ ٕا                                                                                . ؾهٌ ٖصا ْتٝذ١ باعح ٕا

ٚايكتاٍ   .           ٺ                               يتشكٝل ٖسف  َا غايبا  َا ٜهٕٛ اؿطب 

كسؽ  (3)   L'AVORTEMET CRIMINEL A . TARAKDJI. ٚ  101ايعٗس ايكسِٜ م ـ ايهتاب ٕا
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                                                                            ٜتهٕٛ إ٫ ٗ ايّٝٛ اؿازٟ ٚا٭ضبعٌ َٔ سسٚخ ايتًكٝض , شيو إشا نإ اؾٌٓ شنطا  أَا 
. ٜٚط٣ قػِ آخط َٔ  , ٚؾل اعتكازِٖ جُاٌْإشا نإ أْج٢ ؾإْ٘ ٜتهٕٛ ٗ ايّٝٛ اؿازٟ ٚاي

                                                                 ا٭سباض إٔ إباس١ اٱدٗاض خ٬ٍ ا٭ضبعٌ َٜٛا  ا٭ٍٚ َٔ اؿٌُ ٜهٕٛ ٗ سا٫ت 
                                                      . ٚؾُٝا ٜتعًل عاي١ اؿٌُ غؿاسا  ؾإٕ ايتٛضا٠ تكهٞ بعكاب  (1)ايهطٚض٠ ايطب١ٝ ؾكط

. ٖٚا  . . . = 21                                             . شلا ٚيًذٌٓ . ؾذا٤ ْكا  ٗ غؿط ايتهٜٛٔ اٱقشاح  إطأ٠ بايكتٌ
 . (2).+ . . . . . ؾكاٍ ٜٗٛشا أخطدٖٛا ؾتشطم     ٴ                  ٖٞ س ب٢ً أٜها  َٔ ايعْا

أَا ايؿطٜع١ إػٝش١ٝ ؾُٛقؿٗا ٚانض َٔ اٱدٗاض سٝح إْٗا ؼطّ ا٫عتسا٤ 
ٍٛا عس ت قتٌ اؾٌٓ ٗ                                                      ٸ             ع٢ً سٝا٠ اؾٌٓ ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب ٚبأٟ ساٍ َٔ ا٭س

 .             ٴ    و إشْابا  ٚد طَا , بٌ أؾس َٔ شي سهِ ايكتٌ ايعُس

. إٕ أٚي٦و ايٓػ٠ٛ اي٥٬ٞ ٜػتعًُٔ  . . : = ؾؿٞ شيو ٜكٍٛ ا٭غكـ أثٝٓا غٛضاؽ
. ٚيػٛف واغي أَاّ اهلل عٔ ٖصا ا٭َط  ايعكاقرل ٱغكاط اؾٌٓ ٜطتهي دط١ّ ايكتٌ

٭ْ٘ هب ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜٓعط إٍ اؾٌٓ ع٢ً أْ٘ نا٥ٔ كًٛم ٚباٯتٞ ؾٗٛ َٛنٛع 
 . (3).+  . . . اهلل يعٓا١ٜ

: =ٗ تكٛضٟ ٜٚكٝين أْ٘ يٝؼ ٗ غًطآْا إٔ ْكتٌ  ٜٚكٍٛ ا٭غكـ تطتًٝا ْٛؽ
 . (4)                            طؿ٬  ٫ قبٌ اي٫ٛز٠ ٫ٚ بعسٖا+ 

ٌ باغٝأتٝٛؽ ايهبرل ع٢ً عس  إطأ٠ اييت ػٗض                                                        ٸ               نُا ٜٓل ايكإْٛ ايجاْٞ َٔ قْٛا
     ٴ                ؾٌٓ ع ٛقبت َٔ ايهٓٝػ١ ْؿػٗا قات١ً يٓؿػٗا ٚقات١ً ؾٓٝٓٗا ؾإٕ عاؾت ٖٞ َٚات ا

 . عكٛب١ اَطأ٠ قاتً٘

َا   ٌ ٜصٖب آخطٕٚ إٍ أبعس َٔ شيو سٌ ٜطٕٚ ٕأ دط١ّ اٱدٗاض أؾٓع د ط                                                            ٴ     ـب
ٝا٘ت                                                                              َٔ قٌت ايطؿٌ بعس ٫ٚز٘ت ٚتعُٝسٙ تأغٝػا  ع٢ً ٕأ اؾٌٓ ٗ دط١ّ اٱدٗاض ٜؿكس س

ٚبايتاٞي ٫ تطتؿع ع٘ٓ  ط١٦ٝ ا٭بس١ٜ ايطٚس١ٝ ٚتٓتٗٞ سٝا٘ت قٌب ٕأ ٜتِ تعُٝسٙ  ع٢ً سس ـ ـا
                                                                       أَا قٌت ايطؿٌ بعس ٫ٚز٘ت ؾؿٞ تًو اؾط١ّ ٜؿكس ايطؿٌ سٝا٘ت اؾػس١ٜ ؾكط ؾه٬  ـ ظعُِٗ 

ط١٦ٝ ا٭بس١ٜ عط١ٜ ٫ ٜػُض بكٌت اؾٌٓ  عٔ أْ٘ بتعُٝسٙ تطتؿع ع٘ٓ ـا                                          . ُٚؿٝا  َع تًو آي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚاؿسٜح ز (1) ٗٛز ٗ ايكسِٜ    . 211. ٖاؾِ ايؿٝذ م  ٜٓعط نتاب ؾطا٥ع اٝي

كسؽ ايعٗس ايكسِٜ م  (2)   . 11ايهتاب ٕا

ٓاؾ١ٝ ا٭ْبا غطٜػٛضٜٛؽ م  (3) ٚاٱدٗاض ٝي ػٝش١ٝ   . 11ٜٓعط ٕا

ٛاٌَ ز (4)  . 011. َكطؿ٢ عبس ايؿتاح م  ْك٬ عٔ نتاب دط١ّ إدٗاض اؿ
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ٚٛي تطتب ع٢ً شيو َٛت ا٭ّ ٬ٖٚنٗا شي ٫ز٠  و إٔ َٛت اؾٌٓ ٖٚٛ ٗ بطٔ أَ٘ أثٓا٤ اٛي
عُس٠  .                                               نا٥ٔ سٞ قٌب تعُٝسٙ أندل دطَا  َٔ َٛت ا٭ّ ٕا

:  ٚقس اْت٢ٗ ا٭ْبا غطٜػٛضٜٛؽ ٗ نتا٘ب =إػٝش١ٝ ٚاٱدٗـاض+ إٍ إٔ
=اٱدٗاض خط١٦ٝ ٖٚٛ دط١ّ قتٌ يًها٥ٔ اؿٞ شٟ ايٓؿؼ ايٓاطك١ ايعاق١ً ٖٚٛ ؾعٌ 

كسؽ ٚاعتدلت إطأ٠ اييت تت ,  صضع بأٟ ٚغ١ًٝ ٱغكاط دٓٝٓٗا قات١ًقطّ ٗ ايهتاب ٕا
ٚاعتدلتٗا َجاب١ ٚث١ٝٓ . . ٚٚنعت عًٝٗا عكٛب١ قاض١َ  . . .  +.(1) . 

ٚإشا َا أضزْا إٔ ْكسّ َٛقـ ايهٓٝػ١ بكٛضت٘ اؿانط٠ ؾإْٓا ْػتطٝع ايكٍٛ بإٔ 
                                                                         أتباع ايهٓٝػ١ ايهاثٛيٝه١ٝ أنجط تؿسزا  َٔ غرلِٖ شيو أِْٗ ٜ٪نسٕٚ َٓع اٱدٗاض 

٬ٝز ٭ٕ اؿٝا٠ ـ أٟ ايتكا٤ اؿُٝٔ بايبٜٛه١ ـ ٘ َٓص اٱخكاب ٚؼطّ ٚست٢ ٕا
. ٗ سٌ لس أتباع ايهٓٝػ١  ا٫ْػا١ْٝ تبسأ سػب تكٛضِٖ َٓص ُاّ ع١ًُٝ اٱخكاب

ٚاسس٠                                                                      ا٭ٚضثٛزٚنػ١ٝ أخـ تؿسزا  ؾعٓسِٖ ّٓع اٱدٗاض ٜٚعس دط١ّ إ٫ ٗ ساي١ 
                                    ا  ع٢ً سٝا٠ اؿاٌَ ؾعٓسٖا هٛظ ايتسخٌ                              ٴ       ٖٚٞ عٓسَا ٜهٕٛ اغتُطاض اؿٌُ ٜ ؿهٌ خطط

                                      ٸ                ٶ    . أَا غايب١ٝ أتباع ايهٓٝػ١ ايدلٚتػتاْتٝ ١ ؾِٗ أقٌ تؿسزا   َٔ  ٚإدطا٤ ع١ًُٝ اٱدٗاض
       ٴ                                                      , ؾِٗ ٜ بٝشٕٛ اٱدٗاض ٗ سا٫ت ايؿس٠ اييت ّهٓٗا إٔ تػتٛعب بؿهٌ أٚ  غرلِٖ

   ٴ    ا ٜ ػ٢ُ . ؾعٓسِٖ ٗ اؿاي١ اييت تسخٌ ؼت َ بآخط ايعسٜس َٔ سا٫ت اٱدٗاض
                                         ٴ           , ٜهٕٛ اٱدٗاض دا٥عا  ٫ٚ عكاب عًٝ٘ ٭ْ٘ ٫ ٜ ُجٌ دط١ّ ٗ  عا٫ت ايؿس٠

 .  (2)ْعطِٖ

 حهه إصكاط احلوامل يف اإلصالو :
                                                             ْعطا  يػٝاب ايٓل ايكطعٞ ايكطٜض ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾُٝا ىل ٖصٙ 

ؿكٗا٤ ٗ , ادتٗس اي , ٚيعسّ ٚضٚز سهِ ٗ اٱدٗاض ٗ ْل َباؾط ٗ ز٫يت٘ إػأي١
, ؾايٓكٛم ايؿطع١ٝ اييت شلا ع٬ق١ بإٛنٛع غٛا٤ َٔ ايكطإٓ أٚ َٔ  اغتٓباط اؿهِ

عاضف َا ّهٔ إٔ  ايػ١ٓ يٝػت َؿت١ًُ ع٢ً سهِ َباؾط يٲدٗاض ٚإٕ نإ ؾٝٗا َٔ ٕا
. ٖٚا ٫ؾو ؾٝ٘ إٔ ٖصٙ إػأي١ تسخٌ ٗ                        ٸ           ىسّ إػتٓبط يًشهِ ٜٚعس  َٓطًكا  ي٘

, ؾكس  , ٖٚصا َا ؾُٗ٘ ايؿكٗا٤ ا٭ٚا٥ٌ ٛاعس ايؿطع با٫دتٗاز ؾٝٗاايسا٥ط٠ اييت تػُض ق
ٚا ؾٝٗا ٚناْت شلِ ٚدٗات ْعط . ؾُِٓٗ َٔ شٖب إٍ ؼطِٜ اٱدٗاض ٗ ْٝع  ادتٗس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طدع ايػابل م  (1)   َٚا بعسٖا . 011ٕا

    MARS / AVRIL      SCIENCES ET AVENIR N o:  َٔ 19ـ  11ٜٓعط م  (2)
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, َِٚٓٗ َٔ قاٍ بعسّ اؿط١َ ٗ قػِ َٔ ٖصٙ  إطاسٌ اؾ١ٝٓٝٓ ابتسا٤ َٔ َطس١ً ايتًكٝض
عس سٌ ؾإٕ ؾكٗا٤ إػًٌُ قس أْعٛا ع٢ً . ٚنُا غٓط٣ ب إطاسٌ زٕٚ ايكػِ اٯخط

 . ضأٟ ٚاسس ٗ سهِ اٱدٗاض بعس ْؿذ ايطٚح ٚنإ اخت٬ؾِٗ ٗ سهُ٘ قبٌ شيو

عٛا ع٢ً ضأٟ ٚاسس ٗ سهِ اٱدٗاض  ٖصا ٕٚا نإ ايؿكٗا٤ إػًُٕٛ قس ْا
ٓاغب إٔ لعٌ ايه٬ّ  بعس ْؿذ ايطٚح ٚنإ َععِ اخت٬ؾِٗ ٗ سهُ٘ قبً٘ نإ َٔ ٕا

 :                         تهعا  ع٢ً ايٓكطتٌ اٯتٝتٌَط

 . سهِ اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح

 . سهِ اٱدٗاض بعس ْؿذ ايطٚح

 حكه اإلجهاض قبل ىفخ الزوح :     أوال 

صاٖب اٱغ١َٝ٬ ٗ سهِ إغكاط اؾٌٓ ايصٟ مل ٜتِ َٔ عُطٙ أضبعـ١  اختًؿت ٕا
ص , أٟ مل تٓؿذ ؾٝ٘ ايطٚح بعس أؾٗط اٖب ٚتساخًت , ٚنجط اـ٬ف بٌ ؾكٗا٤ تًو ٕا

ٛاٍ , ٚيعٌ ايػبب ٗ شيو نأَ ٗ عسّ  آضا٩ِٖ , ست٢ ٚدسْا ٗ نٌ َصٖب عس٠ أق
صاٖب باٱناؾ١ إٍ َا قسَٓـا َٔ عـسّ ٚدٛز ْل  ٚدٛز آضا٤ قسز٠ ٭٥ُـ١ تًو ٕا

 ؾطعٞ َباؾط ٗ ٖصٙ إػأي١ .

 :  ٚيصيو غٓعطض َا اؾتٌُ عًٝ٘ نٌ َصٖب َٔ أقٛاٍ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

 :  احلنفًة مرهب

, إشا نإ شيو  شٖب ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ ٗ ايطادض إٍ إباس١ اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح
ٛاظ  بإشٕ قاسيب اؿل ُٖٚا ايعٚدإ . َٚع إٔ عباضات َععُِٗ تسٍ ع٢ً تكٝٝس اؾ

                                                                             بعسّ اغتبا١ْ ؾ٤ٞ َٔ خًل اؾٌٓ يهِٓٗ ؾػطٚا شيو بإٔ ؽً ل اؾٌٓ دع٥ٝا  أٚ نًٝا  ٫ 
. ٖٚصا  طٚح ٚإٔ ظٗٛض ايتكٜٛط ٗ اؾٌٓ ٜسٍ ع٢ً غبل ْؿذ ايطٚح ؾٜٝ٘كع قبٌ ْؿذ اي

ٜسٍ ع٢ً أِْٗ أضازٚا بايتدًل ْؿذ ايطٚح ٚإ٫ ؾٗٛ غًط ٭ٕ ايتدًـ ٜتشكل بإؿاٖس٠ 
س٠  صٖب قايٛا =ٜ باح شلا  (1)قبٌ ٖصٙ ٕا                                                       ٴ       ْٚكٌ ابٔ عابسٜٔ عٔ عكس ايؿطا٥س إٔ ؾكٗا٤ ٕا

                          ٸ                  ١ أٚ عًك١ مل ىًل ي٘ عهٛ ٚقس ضٚا تًو إس٠ َا١٥ ٗ اغتٓعٍا ايسّ َا زّا اؿٌُ َهػ
 . (2)                                           ٚعؿطٜٔ َٜٛا  ٚإِا أباسٛا شيو ٭ْ٘ يٝؼ بآزَٞ+

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 191م  0ٔب اشلُاّ ز  ايهُاٍ , ٜٓعط ؾطح ؾتض ايكسٜط (1)

  . 220م  1ٜٓعط ساؾ١ٝ أب عابسٜٔ ز  (2)
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: إٔ َصٖب اؿٓؿ١ٝ ٖٛ  ؾٝعٗط َٔ تًو ايٓكٛم ايؿك١ٝٗ اييت زْٚٗا ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ
,                                   ٸ       , ٚيٝؼ قبٌ ايتكٜٛط ٚايتدًل نُا قط ح بعهِٗ إباس١ إغكاط اؾٌٓ قبٌ ْؿذ ايطٚح

.  إ شيو خطأ ٗ تكسٜط ايٛقت ايصٟ ٜبسأ ؾٝ٘ ايتدًل ٚقس قشض بعهِٗ يبعضؾكس ن
ٛا٤ أنإ يعصض أّ يػرلٙ ؾكس  ٜٚعٗط إٔ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ٜبٝشٕٛ اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح غ
دا٤ت عباضاتِٗ َطًك١ َٔ غرل تكٝٝس ٚيهِٓٗ ٜؿذلطٕٛ يٲباس١ عسّ تؿٜٛت سل 

,  ػكط ٌٓ ايعٚد١ إ٫ بإشْٗا ٚإشٕ ظٚدٗا, َع٢ٓ أْ٘ ٫ هٛظ ٭دٓيب إٔ ٜ ايعٚدٌ
ؾإٕ ؾعٌ شيو زٕٚ إشُْٗا ؾعًٝ٘ ايتعٜٛض َا ٜكسضٙ أقشاب اـدل٠ ٫ٚ ٜٛدبٕٛ 

, نصيو إشا  , ٭ٕ ايػط٠ ٫ ػب عٓسِٖ إ٫ ع٢ً َٔ ْؿدت ؾٝ٘ ايطٚح عًٝ٘ (1)ايػط٠
 تهٔ . ٚمل                                                                 أغكطت ايعٚد١ دٓٝٓٗا بسٕٚ إشٕ ظٚدٗا ناْت آامث١ ٚعًٝٗا ايتعٜٛض أٜها 

ْٚ كٌ عٔ أب  (2), ٚإِا يتؿٜٛت سل ايػرل بػرل إشْ٘ ٖٓا اؿط١َ َٔ قتٌ اؾٌٓ شات٘     ٴ          . 
صٖب أِْٗ ٜطٕٚ ؼطِٜ اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح , ٭ٕ  عابسٜٔ عٔ بعض ؾكٗا٤ ٕا

طس١ً أقٌ يٰزَٞ ايصٟ غٝهٕٛ بعسٖا َؿ١٦ٝ اهلل عع ٚدٌ غرل إٔ  اؾٌٓ ٗ ٖصٙ ٕا
 . اض يعصض َكبٍٖٛصا ايؿطٜل ٜبٝض اٱدٗ

 ١ ٚشٖب قػِ َٔ ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ إٍ إٔ اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح دا٥ع َع ايهطٖا
 . (3)٭ٕ إا٤ بعسَا ٚقع ٗ ايطسِ َآي٘ اؿٝا٠

 :  مرهب املالكًة

 : اختًـ ؾكٗا٤ إايه١ٝ ٗ سهِ اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

دٗاض بعس اغتكطاض إين ٗ ايطسِ شٖب ْٗٛض ؾكٗا٤ إايه١ٝ إٍ ؼطِٜ اٱ
تهٕٛ ٗ ايطسِ ٚيٛ قبٌ ا٭ضبعٌ َٜٛا   .  (4)                                                    ؾ٬ هٛظ إخطاز إين ٕا

ؾإشا أَػو ايطسِ إين ؾ٬ هٛظ يًعٚدٌ ٫ٚ ٭سسُٖا ايتػبب ٗ إغكاط٘ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ز١ٜ  . أَا ٗ اقط٬ح ايؿكٗا٤ ؾٗٞ ػ١ تعين ايبٝاض ٗ ٚد٘ ايؿطؽ؛ ٚٗ ايً         , ز غ طض                     ٸ   ٴ ٸايػط٠ بهِ ؾؿتض َٔ غط  ٜػ ط  (1)

طأ , ٚقسضٖا اؾٌٓ إشا أغكط َٝتا . ) ٜٓعط َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤  : عبس أٚ أ١َ أٚ ْكـ عؿط ايس١ٜ ايها١ًَ يًكتٌ ـا

 ( . 091م 

  . 220م  1ٜٓعط ساؾ١ٝ أب عابسٜٔ ز  (2)

طدع ايػابل ز  (3)   . 191ـ  192م  1ٕا

 . 019م  0ٜٓعط ايؿطح ايهبرل َع ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ز (4)
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َٚع ٖصا ؾإْ٘ ٜؿِٗ  (1)                                                         قبٌ ايتدًل ع٢ً إؿٗٛض ٫ٚ بعسٙ اتؿاقا  نُا قاٍ ايؿٝذ عًٝـ 
ٛاٍ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ايكا٥ًٌ بتشطِٜ اٱدٗاض ٗ نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ اؾٌٓ إٔ  َٔ أق

سطَت٘ َتؿاٚت١ ٗ ايؿس٠ سػب تكسَ٘ ٗ عُطٙ إٍ إٔ ٜكرل اٱدٗاض قتٌ ْؿؼ بعس 
جـاٍ ٗ نتاب٘ بساٜـ١  ْؿذ ايطٚح ٖٚـصا َا تسٍ عًٝـ٘ عباض٠ ابٔ ضؾـس ع٢ً غبٌٝ ٕا

 . (2)اجملتٗس

إٍ نطا١ٖ إغكاط اؾٌٓ بعس تهْٛ٘ ٗ ايطسِ قبٌ  ٚشٖب بعض ؾكٗا٤ إايه١ٝ
 . (3)ا٭ضبعٌ ٚإٍ سطَت٘ بعس شيو

ٚشٖب ايًدُٞ َٔ عًُا٤ إايه١ٝ إٍ إٔ اٱدٗاض قبٌ ا٭ضبعٌ َباح ٫ٚ ؾ٤ٞ 
ٚقاٍ آخطٕٚ َٔ ؾكٗا٤ إايه١ٝ أْ٘ ٜطخل اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح إشا نإ  (4)ؾٝ٘

 . (5)ت إطأ٠ ايكتٌ بعٗٛض اؿٌُاؾٌٓ َٔ غؿاح ٫ٚغُٝا إشا خاؾ

ٚخ٬ق١ َصٖب إايه١ٝ أِْٗ فُعٕٛ ع٢ً ؼطِٜ اٱدٗاض إشا نإ بعس 
ا٭ضبعٌ ٚأَا قبٌ ا٭ضبعٌ ؾرل٣ ْٗٛضِٖ ايتشطِٜ ٚبعهِٗ ٜط٣ ايهطا١ٖ ٚايًدُٞ 

 . ٜط٣ اٱباس١ ٚضأ٣ بعهِٗ ايطخك١ ؾٝ٘ قبٌ ْؿذ ايطٚح إشا نإ اؾٌٓ َٔ غؿاح

 :  مرهب الشافعًة

صٖب ايؿاؾعٞ ٗ سهِ اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح ع٢ً عس٠  اختًـ ؾكٗا٤ ٕا
ٛاٍ  :  أق

عتُس ٗ إصٖب ايكٍٛ ا٭ٍٚ , إٔ اٱدٗاض دا٥ع َا زاّ اؾٌٓ مل           : ٖٚٛ ٕا
 . (6)ٜٓؿذ ؾٝ٘ ايطٚح

١ اٱدٗاض تٓعٜٗا  قبٌ ْؿذ  صٖب قكًت٘ نطٖا                                                                    ٚأؾاض ايطًَٞ إٍ ضأٟ وتًُ٘ ٕا
, ٭ٕ  ٍ َا ٜكطب َٔ ظَٔ ْؿدٗا ٚاستُاٍ ؼطّ٘ ٗ ايعَٔ ايكطٜب َٔ ايٓؿذايطٚح إ

كاضب يًٓؿذ  َٔ ايكعب َعطؾ١ شيو ع٢ً ايتشسٜس . ؾٝهٕٛ إدٗاض اؾٌٓ ٗ ايعَٔ ٕا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 299م  1ٜٓعط ؾتض ايعًٞ إايو ز (1)

١ اجملتٗس ز (2) ٚايؿطح ايهبرل َع ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ز 111م  0ٜٓعط بسٜا   . 019م  1. 

  . ٚغرل 011م  2ٜٓعط ساؾ١ٝ ايطْٖٛٞ َع ؾطح ايعضقاْٞ ز (3)

طدع ْؿػ٘ (4)   . ٕا

  . 299م  1إايو ز ٜٓعط ؾتض ايعًٞ (5)

ٓٗاز ز (6)   . 111م  1ٜٓعط ْٗا١ٜ احملتاز ٍإ ؾطح ٕا
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 . (1)                                      ايػابل ي٘ قطَا  نُا ٖٛ عٓس ايٓؿذ ٚبعسٙ

َٔ  ٚشٖب اٱَاّ أبٛ ساَس ايػعايٞ إٍ ايكٍٛ بتشطِٜ اٱدٗاض ٗ أ١ٜ َطس١ً
َطاسٌ اؿٌُ َع تكطو٘ بتؿاٚت اؿط١َ َع تسضز اؾٌٓ ٗ عُطٙ قبٌ ْؿذ 

 . (2)ايطٚح

َٚـٔ اؾسٜط بايصنط إٔ غرل ٚاسس َٔ عًُا٤ إصٖب ايؿاؾعٞ ْكٛا ع٢ً دٛاظ 
. غرل إٔ ٖصا ٫ ٜعس ؾٝ٘ أ١ٜ  (3)اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح إشا نإ اؿٌُ امثط٠ يػؿاح

صٖب                                                   إش ٖٛ اٱباس١ َطًكا  نُا تكسّ ٚاؾٛاظ يًعصض َٔ باب إناؾ١ ع٢ً ايطادض ٗ ٕا
أٚيٞ ٚيهٔ قس ٜهٕٛ قكس ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ تكٝٝس َصٖب ايكا٥ًٌ بايتشطِٜ أٚ ايهطا١ٖ َٔ 

صٖب بإٔ ٜهٕٛ اٱدٗاض يػرل عصض َعكٍٛ , ٚأْ٘ ٗ ساي١ ايعصض هٛظ عٓس  عًُا٤ ٕا
 . (4)اؾُٝع

 :  مرهب احلنابلة

ٛاٍ ٗ   : سهِ إغكاط اؿٌُ قبٌ ْؿذ ايطٚحيًشٓاب١ً عس٠ أق

ٜعٗط إٔ ايطادض ٗ إصٖب إباس١ اٱدٗاض ٗ إطس١ً ا٭ٍٚ َٔ َطاسٌ 
, ٫ٚ هٛظ إغكاط٘ بعس ا٭ضبعٌ                                                 تهٜٛٔ اؾٌٓ ٖٚٞ َطس١ً ايٓطؿ١ َٚستٗا أضبعٕٛ َٜٛا 

      ٸ                                             : =قط ح أقشابٓا بأْ٘ إشا قاض ايٛيس عًك١ مل هع يًُطأ٠ ؾكس قاٍ ابٔ ضدب اؿٓبًٞ
 . (5)                          , ؾإْٗا مل تٓعكس بعس ٚيسا + , ٭ْ٘ ٚيس اْعكـس غ٬ف ايٓطؿ١ إغكاط٘

ٚشٖب ابٔ اؾٛظٟ إٍ ؼطِٜ اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح ٚٗ ْٝـع 
 .  (6)إطاسٌ

                                                                ٚشٖب بعض اؿٓاب١ً إٍ إباس١ إغكاط اؾٌٓ قبٌ ْؿذ ايطٚح َطًكا  َٔ غرل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طدع ْؿػ٘ (1)   . ٕا

  . 12م  0ٜٓعط إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ ز (2)

  . ٚغرلٙ 111م  1ٜٓعط ْٗا١ٜ احملتاز ز (3)

  . 090ٜٓعط ايجبت ايهاٌَ ٭عُاٍ ْس٠ٚ اٱلاب ٗ اٱغ٬ّ م  (4)

ٚاؿه (5)   . 11ِ م ٜٓعط داَع ايعًّٛ 

ٟ ز (6)   . 211م  1ٜٓعط اٱْكاف يًُط زٚا



سلاط احلوامل   موكف الترشًعات ادلًنية واللاهوهية                        من حمك ا 
  

  

 _____________________________________________________________________________________________  

 
224 

 . (1)تكٝٝس َطس١ً َع١ٓٝ

 ض بعد ىفخ الزوححكه اإلجها :       ثاىًا 

اتؿـل ايؿكٗـا٤ قاطب١ ع٢ً ؼطٜـِ إغكاط اؾٌٓ بعس َطٚض أضبعـ١ أؾٗـط ع٢ً 
سٝح ٜٓؿذ ؾٝ٘ ايطٚح نُا أخدل ايطغٍٛ ايهطِٜ * ٗ اؿسٜح  (2)تهْٛ٘ ٗ بطٔ أَ٘

:  قاٍ ضنٞ اهلل عٓ٘بٔ َػعٛز  اهلل ايكشٝض إطٟٚ ٗ ايكشٝشٌ ؾكس دا٤ عٔ عبس
ايكازم ايكسٚم قاٍ =إٕ أسسنِ هُع خًك٘ ٗ بطٔ أَ٘  سسثٓا ضغٍٛ اهلل * ٖٚٛ

                                                                       أضبعٌ َٜٛا  ْطؿ١ ثِ ٜهٕٛ عًك١ َجٌ شيو ثِ ٜهـٕٛ َهػ١ َجٌ شيو ثِ ٜبعح اهلل 
ٜٚ كاٍ ي٘      ًَها  ٞ  أّ غعٝس                        ٴ      , ؾٝ٪َط بأضبع نًُـات  , ثِ                              ٸ        : انتب عًُ٘ ٚضظق٘ ٚأدً٘ ٚؾك

 . (3). إٍ آخط اؿسٜح+ . . ٜٓؿذ ؾٝ٘ ايطٚح

                                                            ٤ اٱغ٬ّ إٔ اؾٌٓ إشا ْؿدت ؾٝ٘ ايطٚح قاض ْؿػا  آز١َٝ ٚاٯزَٞ ٫ ٜٚـط٣ ؾكٗا
وٌ قتً٘ بػرل غبب ؾطعٞ ٚا٭غباب ايؿطع١ٝ ٱٖساض اؿل ٗ اؿٝا٠ ٫ ٜتٓاٍٚ ؾ٤ٞ 

 . َٓٗا اؾٌٓ ؾ٬ ٜتكٛض قٝاّ أٟ غبب ٜكتهٞ إباس١ اٱدٗاض ٗ ٖصٙ إطس١ً

,  اٱدٗاض بعس ْؿذ ايطٚح ٚظاٖط عباضات ايؿكٗا٤ ٜسٍ ع٢ً أِْٗ ٜطٕٚ سط١َ
 . ست٢ ٚإٕ نإ ٗ بكا٤ اؾٌٓ خطط ع٢ً سٝا٠ ا٭ّ َُٗا نإ ٖصا اـطط

َٚـع ٖصا ؾكس ضأت ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يًُٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ اييت تكسضٖا ٚظاض٠ ا٭ٚقاف 
إشا نإ شيو ٖٛ ايػبٌٝ ـ ٚإٕ ْؿدت ؾٝ٘ ايطٚح ـ ٗ ايهٜٛت دٛاظ إغكاط اؾٌٓ 

, ٚإٔ اؿؿاظ ع٢ً سٝا٠ ا٭ّ إشا نإ ٗ بكا٤ اؾٌٓ  َٔ ٬ٖى قكل ايٛسٝس ٱْكاش أَ٘
 . (4), ٭ْٗا ا٭قٌ ٚسٝاتٗا ثابت١ بٝكٌ ٗ بطٓٗا خطط عًٝٗا أٍٚ با٫عتباض

ٛاٍ ايؿكٗا٤ َا ٜػتأْؼ ب٘  ٚإٕ نإ ؾُٝا اغتٓسٚا عًٝ٘ َكاٍ إ٫ إٔ ٖٓاى ٗ أق
 :  يذلدٝض ٖصا اؿهِ ؾكس دا٤ عٔ ايؿكٗا٤ َا ٜأتٞ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طدع ْؿػ٘ (1)   . ٕا

ؾتض ايعًٞ  019م  0ايؿطح ايهبرل َع ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ز 120م  1ٜٓعط ٗ شيو ساؾ١ٝ أب عابسٜٔ ز (2)

م  1احملًٞ ٫ٔب سعّ ز 12م  0إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ ز 111م  1ْٗا١ٜ احملتاز ز  299م  1إايو ز

  . غرلٖا. ٚ 21,  22

  . 192م  11ٚقشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ ز  121م  11ٜٓعط ؾتض ايباضٟ بؿطح قشٝض ايبداضٟ ز (3)

ٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ز (4)   . 19م  0ٕا
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                                                                     عـسّ ٚدٛب ايككام ع٢ً ا٭قٌ إشا قتٌ ؾطع٘ َُٗا نإ َتعُسا  َٚعتسٜا  َٚٔ 
, ؾ٬                                       : إٕ ا٭قٌ قس دعً٘ اهلل غببا  يٛدٛز ؾطع٘ ١ًْ َا عًًٛا ب٘ ٖصا اؿهِ قٛشلِ

 . (1)                                    ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايؿطع غببا  ٱعساّ أقً٘

           إ َتعُسا  ٚنصيو اتؿام َععِ ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ قاتٌ اؾٌٓ ٫ ٜكتل َٓ٘ َُٗا ن
 . (2)                                       , إشا غكط اؾٌٓ َٝتا  ٚإٕ نإ ؾعً٘ قطَا          َٚعتسٜا 

صٖب اؿٓؿٞ سٝح إٕ َكته٢  ٜٚهاف إٍ ٖصا َا ٬ٜسغ ع٢ً عباضات ؾكٗا٤ ٕا
ٛيٛز َٔ نٌ ٚد٘ ٜٚعًًٕٛ شيو بإٔ اؾٌٓ  عباضاتِٗ ٗ اؾٌٓ أْ٘ ٫ ٜػاٟٚ ايٓؿؼ ٕا

                   . ٚأٜها  ّهٔ ايكٍٛ   سهِ دع٤ َٔ أََ٘ا زاّ ٗ بطٔ أَ٘ ؾًٝؼ ي٘ ش١َ نا١ًَ ٜٚعس ٗ
                                                                           إٕ ايؿكٗا٤ قسّا  مل تهٔ َعاضؾِٗ ايطب١ٝ ٗ إػت٣ٛ ايصٟ ٜ٪ًِٖٗ يًتٝكٔ َٔ إَهإ 
                                                                            نٕٛ بكا٤ اؾٌٓ غببا  ٕٛت ا٭ّ ٚنٕٛ إغكاط٘ غببا  يٓذاتٗا ٜٚؿرل إٍ َا ْكٌ عٔ ابٔ 

٭َط َّٖٛٛ+ ؾإٕ  عابسٜٔ إش ٜكٍٛ =٭ٕ َٛت ا٭ّ َّٖٛٛ ب٘ ؾ٬ هٛظ قتٌ آزَٞ سٞ
                                  , بٌ نإ قككا  ؾاظت ايتهش١ٝ باؾٌٓ                                       َؿّٗٛ عباضت٘ إٔ ا٭َط يٛ مل ٜهٔ ََٖٛٛا 

 .  (3)ٱْكاش أَ٘ ٚايّٝٛ أقبض ايتشكل َٔ شيو ٗ زا٥ط٠ إَهإ ا٭طبا٤

 : ٚنًل َٔ نٌ َا غبل عٔ َٛقـ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ إٍ اٯتٞ

اؾٌٓ ٚقـ اٯز١َٝ إ٫ ٗ ايجا١ْٝ  , ٫ٚ ّٓض إٕ سٝا٠ اؾٌٓ ُط َطسًتٌ
طسًتٌ ايًتٌ ٜكع  َُٓٗا , ؾٝكرل َٔ ايطبٝعٞ ايتُٝٝع ٗ سهِ إغكاط اؾٌٓ بٌ ٕا

,  , بعس ْؿذ ايطٚح , ٚاؾٌٓ أٍٚ باؿُا١ٜ ؾُٝٗا ؾاؾٓا١ٜ أؾس ٚأقبض ٚأدسض بايعكاب
ْ٘ ٗ بطٔ أَ٘ ٚأَا قبٌ شيو ؾإٕ اٱدٗاض إؾػاز ٚإت٬ف ؾ٬ ؾو إٔ اؾٌٓ بعس تهٛ

بايعًٛم ٚا٫ْعكاز َ٪ٌٖ ٫غتكباٍ ايطٚح بعس ؾذل٠ َٔ ايعَٔ ؾٝهٕٛ إغكاط٘ يػرل ساد١ 
, ٚإٕ نإ عسّ اعذلاف ايؿاضع يًذٌٓ قبٌ ْؿذ ايطٚح بايؿدك١ٝ اٯز١َٝ ٜكتهٞ       قطَا 

إٔ تهٕٛ اؿكا١ْ اييت أنؿاٖا عًٝ٘ أقٌ بهجرل َٔ تًو اؿكا١ْ اييت دعًٗا يًذٌٓ 
, ٖٚصا ٜكتهٞ إٔ ىتًؿا ٗ سهِ اٱدٗاض ٚيٝؼ شلصا ا٫خت٬ف َٔ  ايطٚحبعس ْؿذ 

 فاٍ غ٣ٛ َٔ سٝح إخهاع سهِ اٱدٗاض يٮعصاض ٚاؿادات .

ؾاؾٌٓ ايصٟ ْؿدت ؾٝ٘ ايطٚح ٫ ىهع ؼطِٜ إدٗان٘ ٭ٟ عصض غ٣ٛ عصض 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ ز 219م  9ٜٓعط إػ٢ٓ ٫ٔب قسا١َ ز  (1)   . 111م  0. عبس ايكازض عٛز٠ ز , 

  . 11م  0. عبس ايكازض عٛز٠ ز ز ٜٓعط ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ (2)

  . َٚا بعسٖا 191. قُس ْعِٝ ٜاغٌ م  ٜٓعط نتاب أعاخ ؾك١ٝٗ ٗ قهاٜا طب١ٝ َعاقط٠ ز (3)
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ٚاسس غبكت اٱؾاض٠ إيٝ٘ ـ ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ قتٌ اؾٌٓ أسس ؾطٜٔ ٫ َؿط َٔ ٚقٛع 
نُا يٛ تٝكٔ ا٭طبا٤ ايعسٍٚ َٔ إٔ بكا٤ اؾٌٓ ٗ ـ أسسُٖا ٖٚٛ أٖٕٛ َٔ ايؿط اٯخط 
. ٚأَا اٱدٗاض قبٌ ْؿذ ايطٚح ؾٝٓبػٞ إٔ ىهع  بطٔ أَ٘ غٛف ٜتػبب ٗ ٬ٖنٗا

 . , عٝح تػكط عٓ٘ اؿط١َ إشا نإ يػبب َعكٍٛ ٚساد١ َعتدل٠ يٮعصاض ٚاؿادات

قس قه٢ بتأخرل ْؿذ ايطٚح إٍ َا بعس ا٭ضبع١                             ٫ٚ ٜعتكس أبسا  إٔ اهلل عع ٚدٌ
. ٚبصيو ْط٣ إٔ ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜػٛٚا بٌ  أؾٗط َٔ تهٕٛ اؾٌٓ يػرل سه١ُ

ٛاٍ ايكشاب١  اؾٌٓ ٗ َطسًتٌ َٔ سٝح ايتشطِٜ ىايؿٕٛ َكتهٝات ايٓكٛم ٚأق
ٱدٗاض قبٌ ْؿذ . َع أْ٘ ٜٓبػٞ اٱؾاض٠ إٍ إٔ ا٭عصاض ايؿطع١ٝ اييت ٜباح شلا ا ٚايؿكٗا٤

 . ايطٚح ٫ ٜٓبػٞ ؾتض ايباب ؾٝٗا ع٢ً َكطاعٝ٘ ست٢ ٫ وؿط ؾٝٗا َا يٝؼ َٓٗا

 مىقف القىاىني الىضعًُ احلديجُ :       ثالجا 

ٛاٌْ ايٛنع١ٝ اؿسٜج١ َٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ؾإْ٘ ّهٓٓا ايكٍٛ إْ٘  أَـا عٔ َٛقـ ايك
ٛاٌَ ع٢ً أْٗا إٍ ٚقت قطٜب ناْت ايكٛاٌْ اؾٓا١ٝ٥ تتعاٌَ َع دط١ّ إغك اط اؿ

, ٚمل تهٔ تبٝض إغكاط اؿٌُ ٭ٟ غبب  , ٚتهع شلا ايعكٛبات ايكاض١َ دط١ّ نبرل٠
. َٚا ظاٍ َٓٗا َٔ ٜتب٢ٓ شيو  َٔ ا٭غباب ست٢ ٚيٛ نإ شيو َٔ أدٌ إْكاش سٝا٠ ا٭ّ

ٌ إٍ  ٌ تتؿسز ٗ عكٛب١ اٱدٗاض اييت تكٌ ٗ بعض ايكْٛا ْٛا ا٫ػاٙ ٚناْت ايك
ٌ ؽؿـ َٔ ايػًٛ ٗ ايتذطِٜ إٍ اٱباس١  عساّعكٛب١ اٱ . ثِ بسأت تًو ايكْٛا
. َٚٔ ٖصٙ ايكٛاٌْ اييت ناْت تتؿسز ٗ عكٛب١ دط١ّ اٱدٗاض ايكإْٛ  ايتسضه١ٝ
 . ايؿطْػٞ

ؾكس نإ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ايكسِٜ ست٢ ايكطٕ ايجأَ عؿط ٜعاقب ع٢ً اٱدٗاض 
,  قاَٗا ايكإْٛ ايهٓػٞ بٌ اؾٌٓ ايصٟ زبت ؾٝ٘ اؿٝا٠, ٚمل ٜتبع ايتؿطق١ اييت أ باٱعساّ

, ٚبٌ اؿاي١ اييت ٫ تهٕٛ اؿٝا٠        ٺ    ٸ                                     ٚس٦ٓٝص  ٜعس  اٱغكاط قت٬  ٜػتشل ؾاعً٘ عكٛب١ اٱعساّ
              ٸ                           , ٚبايتايٞ ٜعس  اٱدٗاض دط١ّ بػٝط١ تؿطض شلا                 ٸ            قس زبت ؾٝ٘ ؾٝعس  َاز٠ ب٬ ضٚح

ٛ ايتدؿٝـ َٔ ايعكٛب١ إٍ إٔ ٚقٌ إٍ َا . ثِ تسضز ايتؿطٜع ايؿطْػٞ م عكٛب١ َاي١ٝ
                                                                   ٖٛ عًٝ٘ اٯٕ َٔ إباس١ يٲدٗاض خ٬ٍ ا٫ث٢ٓ عؿط أغبٛعا  ا٭ٍٚ َٔ اؿٌُ زٕٚ 

, ٚتػتُط ٖصٙ اٱباس١ ٗ بك١ٝ َس٠ اؿٌُ ٚيهٔ بؿطٚط ٗ ايػايب  ؾطط أٚ قٝس َعتدل
ٓاٍ  . (1)غ١ًٗ ٕا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؿطع اؾٓا٥ٞ  ز (1)  1122,  1120َٚا بعسٖا ٚنصيو م  11. سػٔ قُس ضبٝع م  ٜٓعط اٱدٗاض ٗ ْعط ٕا
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أّ     يعكٛب١ ع٢ً إتٝاْ٘ ؟ؾٌٗ أؾًض ايكإْٛ ايؿطْػٞ عٓسَا َٓع اٱدٗاض ٚؾسز ا
 .    عٓسَا خؿـ ايعكٛب١ ٚقاض أقطب إٍ إباس١ اٱدٗاض َٓ٘ إٍ َٓع٘ ؟

, نإ ٖٓاى ؾب٘ إْاع ع٢ً ؼطِٜ اٱدٗاض بٝس إٔ ٗ  ٚست٢ ا٭َؼ ايكطٜب
باحـ ؾُٝا ؾٗست ـ اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ ؾٗست   . ْعع١ ق١ٜٛ إٍ تٛغٝع ْطام اٱدٗاض ٕا

١ تكبٌ ايؿ هط اٱْػاْٞ ايػُاح باٱدٗاض ٱْكاش سٝا٠ ا٭ّ َٔ خطط ؾؿـٞ ايبسٜا
, ثِ اتػع ْطام اٱباس١ يٝؿٌُ قش١  , بعس إٔ نإ قػِ َٔ ايؿطا٥ع ٜطؾض شيو قكل

, ؾػُض بإغكاط اؿٌُ إشا نإ اغتُطاضٙ ٜ٪زٟ إٍ إقاب١ ا٭ّ بأش٣ دػِٝ ٗ  ا٭ّ ايبس١ْٝ
, ظاْب ايكش١                   كش١ ايٓؿػ١ٝ أٜها , ثِ اتػع َؿّٗٛ =ايكش١+ يٝؿٌُ اي قشتٗا ايبس١ْٝ

بأْٗا أٟ  w . h . o. ٜٚتهض شيو ٗ تعطٜـ َٓع١ُ ايكش١ ايعا١ٕٝ يًكش١  ايبس١ْٝ
ٚا٫دتُاع١ٝ ايها١ًَ ٚيٝػت فطز  ايكش١ ٖٞ =ساي١ َٔ ايػ١َ٬ اؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ 

 . (1)ساي١ اْتؿا٤ إطض أٚ ايعذع+

ٛاٌْ تبٝض اٱدٗاض يًسٚاعٞ ايطبٝ ١ اـاق١ باؾٌٓ ٖٚٞ تٗسف ثـِ ظٗطت ق
تؿاض ا٭َطاض ايٛضاثٝ , ٚنصيو يتذٓب ٫ٚز٠ أطؿاٍ شٟٚ عاٖات دػ١ُٝ أٚ  ١إٍ َٓع ْا

, أٚ ؾطع١ خطرل٠  عك١ًٝ تٓتر عٔ تعطض اؾٌٓ زاخٌ ايطسِ يًعس٣ٚ بأَطاض َع١ٓٝ
 . , أٚ يتٓاٍٚ ا٭ّ يعكاقرل تػبب تؿٛٙ اؾٌٓ َٔ اٱؾعاع

ٚاعٞ ٌ  . تعذلف بٗا ٚتًو ايس ٌ نجرل٠ نػبب َٚدلض ٱغكاط اؿٌُ َجٌ قْٛا ْٛا ق
.  زٍٚ نجرل٠ ٗ زٍٚ أٚضبا ايؿطق١ٝ ٚبطٜطاْٝا ٚايٝابإ ٚنٛضٜا ٚبعض اي٫ٜٛات ا٭َطٜه١ٝ

أغـا٠ ايتـٞ أسسثٗـا عكـاض  ٚيكس نـإ ايػـبب ٗ ؼطٜو ا٫عذلاف بتًو ايسٚاعٞ ٕا
ٚايصٟ ق ٓع  يع٬ز ق٤ٞ اؿٌُ ثِ ان تؿـ ؾُٝا بعس أْ٘ ٜؿٛٙ ا٭د١ٓ ٚمت                      ٴ  ٳ                    =ايجايٝسَٚٝس+ 

. ثِ اتػع قسض ايكإْٛ ٗ              ٺ                                      بعس ٬َٝز آ٫ف  َٔ ا٭طؿاٍ َبتٛضٟ ا٭ططاف نًٗا أٚ بعهٗا
بعض ايب٬ز ٱباس١ إغكاط اؿٌُ ايٓاتر عٔ ا٫غتكاب أٚ اؿٌُ َٔ قطّ أٚ ٚقاع 

ٛاٌْ تٓعط إٍ ا٭َط ع٢ً ن٤ٛ  أْ٘ إْكاش ؾتا٠ قاقط٠ أٚ نعٝؿ١ ايعكٌ بٌ إٕ بعض ايك
                            عصضا  كؿؿا  نايكإْٛ ا٭ضزْٞ ـ ٖٓا ـ       ٸ            . ٚتعس  إغكاط اؿٌُ  يؿطف ا٭ْج٢ ٚؾطف ا٭غط٠

 .  (2)ٚايًبٓاْٞ ٚايًٝيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= َٔ0220 LE QUID+ . 

ٛاٌَ ز                   ْك٬  عٔ دط١ّ إدٗاض  (1)  . 112. َكطؿ٢ عبس ايؿتاح م  اؿ

ٓكٛم  291دا٤ ع٢ً غبٌٝ إجاٍ ٗ إاز٠  (2) َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايًٝيب َا ْك٘ =إشا اضتهب ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ ٕا
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ٌ أخط٣ ت ذٝع اٱدٗاض يسٚاع  ادتُاع١ٝ سٝح ٜكػُٗا ايبعض إٍ                    ٴ                                               ٖٚٓاى قْٛا
ٚاع  ادتُاع١ٝ قه١                    زٚاع  ادتُاع١ٝ طب١ٝ طيب بايساؾع , ؾؿٞ ا٭ٍٚ ىتًط ايساؾع اي                      , ٚز

                                                                      . أَا ٗ ايجا١ْٝ ؾٝهٕٛ اٱدٗاض َبٓٝا  ع٢ً أغباب ادتُاع١ٝ بعٝس٠ نٌ ايبعس  ا٫دتُاعٞ
ٚاعٞ ا٫دتُاع١ٝ ايطب١ٝ عٔ ا٭غباب ايطب١ٝ , نجط٠ ا٭٫ٚز ٚأثط شيو ع٢ً قش١  . ؾُٔ ايس

, ٚأثط شيو ع٢ً قش١ اؿاٌَ  . ٚتكاضب إس٠ ايع١َٝٓ بٌ اي٫ٛزات إتعسز٠ إطأ٠
عٝؿ١ٝ ٚعسّ ؼٌُ قش١ إطأ٠ ا٫غتُطاض ٗ ٚا ؾٌٓ ٚا٭عبا٤ إٓعي١ٝ ٚايعطٚف ٕا

جاٍ ٗ ايٝابإ ٜباح اٱدٗاض ؿُا١ٜ إطأ٠  اؿٌُ إظا٤ تًو ايعطٚف . ؾع٢ً غبٌٝ ٕا
 . َٔ اٱضٖام ايكشٞ أٚ ا٫قتكازٟ

ٚاعٞ ا٫دتُاع١ٝ احمله١ ٚاييت ٜط٣ ايبعض أْٗا َٔ أغباب اْتؿاض  َٚٔ ايس
, ٚنصيو  , ٚسسٚخ ايط٬م , ٚعذع ايعٚز دٗاض ٚايطًب عًٝ٘ عسز أطؿاٍ ا٭غط٠اٱ

 . َا ٜؿهً٘ اؿٌُ َٔ أعبا٤ اقتكاز١ٜ ع٢ً ا٭غط٠

                                                              ٜٚعٗط ٖا تكسّ إٔ ٖٓاى اػاٖا  يس٣ قػِ َٔ ايسٍٚ يًتٛغع ٗ َبٝشات 
 , ؾؿٞ بًػاضٜا هٛظ اٱدٗاض يًُطأ٠ اييت يسٜٗا اٱدٗاض خاق١ زٍٚ أٚضبا ايؿطق١ٝ

ٛاؾك١ ؾ١ٓ طب١ٝ ٚٗ ضَٚاْٝا هٛظ اٱدٗاض ٕٔ  ٚاسس أٚ اثٓإ بؿطط َ ث٬ث١ أطؿاٍ أٚ 
يسٜٗا أضبع١ أطؿاٍ ٚٗ تؿٝهٛغًٛؾانٝا هٛظ إغكاط اؿٌُ ٕٔ يسٜٗا ث٬ث١ أبٓا٤ أٚ 

.  . ٚٗ ايساِطى هٛظ إغكاط اؿٌُ ٚبسٕٚ أ١ٜ ؾطٚط ٕٔ يسٜٗا أضبع١ أطؿاٍ أنجط
. ٚٗ  + ٜباح اٱدٗاض بعس ٫ٚز٠ ٔػ١ أبٓا٤ أسٝا1911٤=ٚٗ تْٛؼ ٚعػب قإْٛ 

. ٚبعض                                  ٸ                            غٓػاؾٛض٠ ٚقػِ َٔ ايسٍٚ ا٭خط٣ ٜعس  ايٛنع ا٫قتكازٟ َدلضا  يٲدٗاض
ٛاٌْ تبٝض اٱدٗاض بػبب ايػٔ , ؾٝباح اٱدٗاض إشا نإ ٖٓاى ٌٓ ٚمل تكٌ  ايك

, نُا ٜباح إشا ػاٚظت  إطأ٠ يػٔ َع١ٓٝ نُا ٗ ايكإْٛ ايؿطْػٞ ٚا٭ٕاْٞ ٚغرلُٖا
 .  (1), نُا ٗ ايساِطى ٚغرلٖا                 إطأ٠ غٓا  َع١ٓٝ

ْٚٗا١ٜ إطاف بايٓػب١ يًتٝاض ايعاّ إطايب بإباس١ اٱدٗاض ٖٛ اٱدٗاض سػب 
ٚاسذلّا آز١َٝ إطأ٠ إٔ لدلٖا ع٢ً  ٛاعس اؿط١ٜ                                                                              ايطًب ٚشيو ظعُا  بأْ٘ ٖا ٫ ٜتؿل ٚق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب١ٓٝ ؾٝٗا َع ؽؿٝؿٗا  ٛاز إتكس١َ قٝا١ْ يعطض ايؿاعٌ أٚ إسس٣ شٟٚ قطباٙ تؿطض ايعكٛبات ٕا عًٝٗا ٗ إ

ام اؾع٤ ا٭ٍٚ ز. . َكساض ايٓكـ . قُس ضَهإ باض٠  + ٜٓعط ٗ شيو قإْٛ ايعكٛبات ايًٝيب ايكػِ ـا

  . 191م

  . +     . LE QUID      P=ٜٓعط  (1)
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. ؾؿٞ بعض ايتؿطٜعات تهٕٛ إباس١  ٗ ًٓ٘ا٫غتُطاض ٗ ٌٓ َا ٫ تطغب 
اٱدٗاض َذطز ايطًب نُا سسخ ٗ ايكإْٛ ايطٚغٞ ٚنصيو ٗ قإْٛ بعض 

 . اي٫ٜٛات ا٭َطٜه١ٝ

ٛاٌْ اييت أباست اٱدٗاض َذطز  ٚػسض اٱؾاض٠ ٖٓا إٍ إٔ بعض ٖصٙ ايك
 . ايطًب تطادعت بعس شيو بٛنعٗا بعض ايكٝٛز ٱباس١ اٱدٗاض

كاّ ٦ٖٝات تٓعِٝ ا٭غط٠ اييت تبٓت زع٠ٛ ايعامل ا٫قتكازٟ  ٫ٚ ْٓػ٢ ٗ ٖـصا ٕا
ٓتذات ٖا  س ٫ٚ ٜكابٌ شيو ظٜاز٠ ٗ ٕا ٚاييت ًَدكٗا إٔ عسز ايػهإ ٜتعٜا =َايتؼ+ 
دعٌ ٖصٙ اشل٦ٝات تطايب بإباس١ اٱدٗاض يتشسٜس ايٓػٌ بٌ ايتٛغع ٗ ٖصٙ اٱباس١ 

أٟ ايتهدِ ـ سػب ضأِٜٗ ـ ايهاضث١  ست٢ ٫ ٜتذ٘ ايعامل مٛ اجملاع١ ٚؼسخ
ٛادٗت٘ عٔ ططٜل اٱدٗاض ٖصا بعس ؾؿًِٗ ٗ ايسع٠ٛ إٍ تطٜٚر  ايػهاْٞ ٜٓبػٞ َ

 . (1)اغتدساّ ٚغا٥ٌ َٓع اؿٌُ

عاقط٠ ع٢ً  ٌ ٕا ٕ  ًْكٞ ْعط٠ ف١ًُ ٚغطٜع١ ع٢ً َٛقـ بعض ايكْٛا          ٵ                                                        ّٚهٓٓا أ
ٌ ت بٝض اٱدٗاض ز ٕ  بعض ايكْٛا ٕٚ ؾطط أٚ قٝس خ٬ٍ ا٭غابٝع                      ٸ              ٴ            ايكعٝس ايعإٞ ؾٓذس أ

ٛاٌْ اييت ت بٝض  ا٭ٍٚ َٔ َطس١ً اؿٌُ ع٢ً اخت٬ف بٝٓٗا ٗ َس٠ اٱباس١                    ٴ    . ؾُٔ ايك
ٌ ايسٚي١ اٯت١ٝ ْٛا :                                                                    اٱدٗاض خ٬ٍ اٱث٢ٓ عؿط أغبٛعا  ا٭ٍٚ َٔ َطس١ً اؿٌُ ق

.  , ؾطْػا( ٛيْٛٝا, ب , ايػٜٛس , ؾًٓٓسا , أغباْٝا , ايسُٜٓاضى , بًػاضٜا , بًذٝها )إٔاْٝا
, ٚأخط٣  , ٖٚٞ إٜطايٝا                                                  ٚأخط٣ ُس َس٠ اٱباس١ ٚتٛغعٗا إٍ تػعٌ َٜٛا  َٔ اؿٌُ

, ٖٚٞ                            ٚإٍ سس اثٌٓ ٚعؿطٜٔ أغبٛعا ,  , ٖٚٞ ايػٜٛس إٍ سس امثا١ْٝ عؿط أغبٛعا
ب١ٓٝ غابكا  أٟ ط١ًٝ َس٠  ٖٛيٓسا س٠ ٕا ٌ ٜبٝض اٱدٗاض ست٢ بعس ٕا ْٛا                                                                      . ٚنجرل َٔ ايك
. َٚٓٗا َا ٫ ٜؿذلط ٚدٛز ٖصٙ  , ٚشيو ٭غباب قش١ٝ ست٢ ٚقت اي٫ٛز٠ اؿٌُ

, َجٌ قإْٛ        ٴ                                       , بٌ ٜ بٝض اٱدٗاض ط١ًٝ َس٠ اؿٌُ زٕٚ ؾطط أٚ قٝس إدلضات ايكش١ٝ
 . (2)بعض اي٫ٜٛات ا٭َطٜه١ٝ

عاف . أْ٘ ٗ زضاغ١ َػش١ٝ قاّ بٗا ا٫ؼاز  َٚـٔ اؿكا٥ل اييت ٜجبتٗا ايٛاقع ٕا
ًَٕٝٛ ساي١  11                            ( أ ؾرل إٍ إٔ ٖٓاى َا ٜكطب 1912َٔعِٝ ا٭ب٠ٛ عاّ)ايسٚيٞ يتٓ

( ثبت 1991. ٚٗ زضاغ١ َػش١ٝ أخط٣ أدطٜت عاّ )                         إدٗاض ػطٟ غٜٓٛا  ٗ ايعامل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٛاٌَ , ز (1)  . َٚا بعسٖا 11. َكطؿ٢ عبس ايؿتاح م  ٜٓعط نتاب دط١ّ إدٗاض اؿ

  . +p      LE QUID.  1120,  1122: = ٜٓعط (2)
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. ٚٗ قػِ َٔ اٱسكا٥ٝات إػٝش١ٝ اييت  ًَٕٝٛ ساي١ إدٗاض ٗ ايعامل 12ٚدٛز 
+ ساي١ 122.222ٍ =+ إ122.222أدطٜت ٗ ؾطْػا ٚسسٖا ثبت ٚدٛز َا بٌ =

                                                       . ٚتععِ ٖصٙ ايسضاغات إٔ ٖصا ايطقِ انؿض َ٪خطا  إٍ َا بٌ              إدٗاض غٜٓٛا 
. ٜٚعًٌ أسس ايباسجٌ ٖصا  + ساي١ إدٗاض ٗ ايػ222.222١ٓ+ إٍ =022.222=

ًشٛظ ٗ ايطقِ إٍ ايتذا٤ ايٓػا٤ ايؿطْػٝات إٍ إدطا٤ عًُٝات اٱدٗاض  ا٫نؿاض ٕا
, َٚٔ ايسٍٚ اييت تصنط ٗ  َط ٗ قػِ َٔ ايسٍٚ َكاض١ْ بؿطْػاخاضز ؾطْػا يتٝػط ا٭

كاّ أغباْٝا ػطب , ٖٛيٓسا , إٜطايٝا ٖصا ٕا  . (1), ٕا

انٞ عكط ا٭َطاض ايعٖط١ٜ ؾإٕ عكطْا ٜعس  عكط                                                       ٸ     ؾ٦ًٔ نإ ايعكط ٕا
ٚاسسا  َٔ                                                , إش بًؼ ٘ب ا٫ْتؿاض سسا  كٝؿا  ٜبعس عٔ ايتكسٜل اٱدٗاض                        , ٚقؿع يٝكبض 

. ؾُا دا٤ ٗ إسكا٥ٝات ا٫ؼاز ايسٚيٞ ايعاّ يٲغهإ  أغباب ايٛؾٝات بٌ ايٓػا٤أِٖ 
ٚاسس يهٌ أضبع١  قسضت سا٫ت اٱدٗاض ا٫دتُاعٞ بج٬ثٌ ًَٕٝٛ ساي١ , أٟ إدٗاض 

. ٚٗ إسكا١ٝ٥ أخط٣ أدطٜت ٗ ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ؾكط اضتؿعت ايٓػب١ يتكبض ساي١  َٛايٝس
. ٚغذٌ ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ عاّ  دسٜسإدٗاض ٚاسس٠ َكاٌب نٌ َٛيٛز 

, بُٝٓا  ( ًَٕٝٛ ْٚكـ ساي١ إدٗاض سسثت ايٛؾا٠ ٗ ٔػ١ آ٫ف ساي١ َٓٗا1990)
تٗت بإٛت ٗ عؿط٠ آ٫ف  سكًت ٗ بطٜطاْٝا ٗ ايعاّ ْؿػ٘ َا١٥ أيـ سازث١ ْا

اى ْػا٤                                                  ٸ       . ٚٗ ْتٝذ١ إسس٣ ايسضاغات اٱسكا١ٝ٥ ٗ إػتؿؿٝات تبٝ ٔ إٔ ٖٓ َٓٗا
ٛاتٞ ٜ ذ ٗهٔ ؾتٝات زٕٚ اـاَػ١ ٚايعؿطٜٔ  . .    ٵ               أ د ٗهٔ ٔؼ عؿط٠ َط٠                  ٴ ٵ                              . ٚأغًب ايً

ٛاتٞ ٜ طزٕ اٱدٗاض222. ٚٗ ْٜٝٛٛضى أنجط َٔ = %(11بٓػب١ ) .                          ٴ          + عٝاز٠ تػتكبٌ ايً
: =ٌٖ تطٜسٜٔ إٔ ػٗهٞ ؟  ٚتٛدس اٱع٬ْات ايسعا١ٝ٥ عٔ اٱدٗاض ست٢ ٗ إذلٚ

س١ٜٓ =ْٜٝٛٛضى+ مت إدٗاض =.  .               اطًيب شيو سا٫ + + أيـ اَطأ٠ عاّ 111ؾؿٞ تًو ٕا
. ٚست٢ ٚنا٫ت ايػؿط ٚايػٝاس١ مل تٓػ٢ ايسعا١ٜ يٲدٗاض ؾكس ٚنعت  (1992)

ر ظٜاضاتٗا ايػٝاس١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ , ايّٓٛ ٗ  : =ظٜاض٠ ؾ٫٬ت َٚٛاقع ١ًْٝ بطَا
 . , إدٗاض ٗ إسس٣ ايعٝازات إدتك١+ ؾٓسم

                                                          ١ أخط٣ ثبت إٔ َا ٜكطب َٔ َا٥يت أيـ اَطأ٠ غٜٓٛا  تًك٢ ستؿٗا ٚؾـٞ إسكا٥ٝ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايساؾع ع٢ً ٖصا ايتػاَض سٝاٍ دط١ّ اٱدٗاض ٗ َجٌ ٖصٙ اجملتُعات ٖٛ إضتؿاع سا٫ت اؿٌُ  ٬ٜٚسغ ٕأ (1)

. ثِ ٕأ  بططم غرل ؾطع١ٝ ٚٗ شيو إؾاض٠ إٍ امطاط ٖصٙ اجملتُعات ٚعسّ ُهٓٗا َٔ نبط ايع٬قات اؾٓػ١ٝ

١ْٚ أع٬ٙ تهٕٛ عػب عسز اؿا٫ت اييت خهعت يًتػذٌٝ ٚزخًت اٱس س كا٤ات َٚا خؿٞ نإ ا٭ضقاّ ٕا

 . أععِ
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                                                                     بػبب اٱدٗاض ٚإقاب١ ٦َات اٯ٫ف َٓٗٔ بأَطاض كتًؿ١ دعًت عسزا  نبرلا  َٓٗٔ 
 . ٜعاٌْ َٔ ايعكِ ايسا٥ِ

نُا أؾاضت إسكا٥ٝات ٚزضاغات أخط٣ ٗ ٖصا إٛنٛع إٍ إٔ زٍٚ ايعامل 
ٌ ؼسٜس ايٓػٌ سٝح ٜكع ؾٝٗا أنجط َٔ ٔػٌ           ٸ                     ايجايح تعس  اٱدٗاض ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥

 . با١٦ٕ َٔ فُٛع سا٫ت اٱدٗاض ٗ ايعامل

ٜٚصنط ايباسجٕٛ إٔ أٍٚ زٚي١ ٗ ايعامل أدطت أعاخ اٱدٗاض ٖٞ َا نإ 
( ٚناْت ايٝابإ أٍٚ زٚي١ 1991 ٴ                                      ٜ عطف َٔ قبٌ باٱؼاز ايػٛؾٝيت ٚشيو ٗ عاّ )

( نُا ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ إباس١ اٱدٗاض 1911)آغ١ٜٛٝ تبٝض اٱدٗاض إش أباست٘ عاّ 
ٌ قػِ َٔ ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ إش ت بٝش٘ تْٛؼ خ٬ٍ ا٭ؾٗط ايج٬ث١ ا٭ٍٚ                                          ٴ                                اَتست إٍ قْٛا
َٔ اؿٌُ إشا نإ يًعٚدٌ ٔػ١ أطؿاٍ أسٝا٤ أٚ إشا نإ ٗ اؿٌُ خطٛض٠ ع٢ً 

ٚبؿطط إثبات ايعٛظ أٚ         ٴ                                      , نُا ت بٝش٘ ايُٝٔ إشا ظاز عسز ا٭طؿاٍ ع٢ً ث٬ث١ قش١ ا٭ّ
.  (1), نُا تبٝش٘ تطنٝا بكٝٛز خؿٝؿ١ ايؿكط أٚ إشا ٚدس غبب طيب أٚ تؿٛٙ باؾٌٓ

                                                                         ٚباغتُطاض تًو اٱسكا٥ٝات ٚايٛقٛف ع٢ً ايعطٚف ايكعب١ ٚايكاغ١ٝ اييت غايبا  َا 
ػط٣ ٗ ظًٗا عًُٝات اٱدٗاض ٚا٭غباب ايساؾع١ إٍ شيو تبٌ يٓا أْٓا بكسز َأغا٠ 

أقٍٛ ٖصا ٚأْا َٓأ٣ عٔ أٟ َبايػ١ أٚ ـ قاْْٛٞ ـ ١ٝ ٜكابًٗا ؽبط ؾهطٟ ٚتؿطٜعٞ إْػاْ
. بٌ إٕ اؿكٝك١ أؾعع ٚأؾٓع َٔ إٔ تٛقـ بأْٗا َأغا٠ بؿط١ٜ مل  تٌٜٗٛ يًُٛنٛع

ٜٚ ٛنع شلا سس ست٢ اٯٕ ٚشيو بإهاز اؿٌ اؿاغِ شلصٙ   ٴ                      ٴ                                           ٜ ًتؿت إيٝٗا بؿهٌ داز 
عه١ً ٚا ٕا سٗٔ أثـٓا٤ إدـطا٤ عًُٝات اٱدٗاض ٗ ايع٬ّ . ؾهـِ َـٔ ْػا٤ ؾانت أض

                                                                    بعٝسا  عٔ أعٌ ايكإْٛ ٚع٢ً أٜسٟ عبس٠ إاٍ َٚٔ ٜتدصٕٚ اٱدٗاض ػاض٠ شلِ 
 . يًهػب ٚايجطا٤

ٌ ا٭خط٣ اييت  ٌ اييت تؿسزت سٝاٍ ٖصٙ اؾط١ّ مل تؿًض ٚايكْٛا ؾايكْٛا
تؿاض ٖصٙ اؾط١ّ ٚخطٛضتٗا                   تػاقت مل تؿًض أٜها  ع٢ً إطأ٠ بؿهٌ  . ٚإظا٤ ْا

طأ٠ ٗ ظطٚف غرل قش١ٝ  , ٚع٢ً اجملتُع بؿهٌ عاّ خام , سٝح ناْت تكّٛ ٘ب ٕا
                                                      , ا٭َط ايصٟ زؾع إؿط ع ٗ قػِ َٔ ايسٍٚ إٍ إباس١ اٱدٗاض  ٚبٛغا٥ٌ بسا١ٝ٥ خطط٠

. ٚقس سسخ شيو ٭ٍٚ َط٠ ٗ ايعامل بطٚغٝا  إباس١ َطًك١ ٚؾتض ايباب ع٢ً َكطاعٝ٘
, ٚيهٔ ا٭َط مل ٜػتُط                                          ا  َٔ إؿط ع أْ٘ بصيو قس ٚنع س٬  يًُؿه١ً( ظ1919ٓعاّ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 112. قُس ايباض م  ٜٓعط نتاب ايطبٝب أز٘ب ٚؾكٗ٘ ز (1)
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( ّٓع إدطا٤ 1902                                                    غ٣ٛ ث٬خ غٓٛات ست٢ أ يػٞ ايكإْٛ ٚقسض قإْٛ آخط عاّ )
. ؾكس أثبتت ايتذطب١ ايع١ًُٝ إٔ إباس١ اٱدٗاض دعًت ايٓػا٤ ًُٜٗٔ ٗ  (1)ايع١ًُٝ

ٱسػاغٗٔ بإٔ ايتدًل َٔ اؿٌُ أَط  ـٚاييت ؾٝٗا َكاٍ ـ اغتعُاٍ ٚغا٥ٌ َٓع اؿٌُ 
عطٚف طبٝا  أْ٘ نًُا نإ اٱدٗاض َ بهطا  ناْت كاططٙ أقٌ ٚنًُا          ٴ   َٝػٛض َٚ باح ٕٚا                                      ٴ                           . 

تأخط تعطنت إطأ٠ إٍ َهاعؿات قش١ٝ خطرل٠ ٚناْت ع١ًُٝ اٱدٗاض قؿٛؾ١ 
 . بإداطط

تؿاض  ٚؾـٞ ٖصا إكاّ ٫بس يٓا َٔ ايتططم إٍ ايٛنع ا٭خ٬قٞ ٚأثطٙ ٗ ْا
تؿاض اٱدٗاض ٚاضتؿاع عسز  اٱدٗاض : ؾبٓعط٠ ٜػُطٖا ايتؿشل ٚاٱَعإ لس إٔ ْا

ٛف , غبب٘ ا٫ْٗٝاض ا٭خ٬قٞ ايصٟ ٜتػِ ب٘ اجملتُع  اؿا٫ت بؿهٌ ٜبعح ع٢ً ـا
. ؾكبٌ اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ ع٢ً             ٴ                             اؿسٜح َٚا ٜ كاسب٘ شيو َٔ نعـ ايٛاظع ايسٜين

. ا٭ٍٚ تٓهط ايسٜٔ َت١ُٗ إٜاٙ بأْ٘  يعامل ؾًػؿتإ دسٜستإ, ادتاست ا غبٌٝ ايتكطٜب
أؾٕٝٛ ايؿعٛب ٚتهٝـ بإٔ ا٭ْبٝا٤ ٚضداٍ ايسٜٔ َا ِٖ إ٫ َكًشٕٛ ادتُاعٕٝٛ أضازٚا 

                           . ٚقس أ تٝض شلصٙ ايؿًػؿ١ إٔ  إٔ ٜػطٚا ايٓاؽ باتباعِٗ يًؿٛظ َػامن مل ٜهْٛٛا َايهٌ شلا
ط غًطاْٗا ع٢ً أنجط َٔ ثًح غهإ ايهط٠ تٓتؿط ٚإٔ تك٣ٛ ست٢ ُهٓت َٔ إٔ تبػ

. أَا ايؿًػؿـ١  , ٖٚسؾٗا إخ٤٬ ايٓؿؼ َٔ اٱّإ باهلل ٚؾػًٗا ببسا٥ٌ أخط٣ ١ا٭ضنٝ
صٖب  ا٭خط٣ ؾٗٞ اييت بسأت تبؿـط َـا تػُٝـ٘ =ايؿه١ًٝ اؾسٜس٠+ ٚقس ضنب ٖصا ٕا

ٚا٫ْتكاضات اييت سككٗا ايعكٌ ايبؿطٟ ؾطاح ّ َٛد١ ايتكسّ ايعًُٞ ذس ٖصا ايعكٌ , 
ٚإطؾس يٲْػإ ؾُا ٜكبً٘ ايعكٌ ٖٛ ايكٛاب َٚا ٜطؾه٘ ٖٛ  ست٢ دعٌ َٓ٘ اشلازٟ 

, ٚزعت بعس شيو إٍ عطض  . ٚبًػت ٖصٙ ايؿًػؿ١ غاٜتٗا ٗ تكسٜؼ ايعكٌ اـطأ
                                                       ٴ                      ايذلاخ اٱْػاْٞ نً٘ ع٢ً شيو ايعكٌ يرلادع٘ ؾُا قبً٘ ايعكٌ ٜ ٪خص ب٘ ٚ إ٫ ٜػتعبس َٔ 

                                                               ٚايتطبٝل ٜٚٓشين داْبا  ؾأقبض ايعكٌ ٜأَط ٢ٜٗٓٚ ٜٚجبت ٜٚٓؿٞ ؾإشلِٗ زا٥ط٠ ا٫ٖتُاّ 
                                             . ؾايعكٌ إشٕ ٖٛ ايصٟ ٜهع ؾها٥ٌ دسٜس٠ بس٫  َٔ  اؾسٜس ٖٛ ايعكٌ احملسٚز ٚايٓاقل

ٛضٚث١ عٔ ا٭زٜإ أٚ غرلٖا ٚظٗط َبسأ =ؾه١ًٝ ب٬ زٜٔ+ ٚأِٖ َا  تًو ايؿها٥ٌ ٕا
ا ٜؿعً٘ َا زاّ ٫ ٜ٪شٟ غرلٙ ٚيصيو ٫ ساد١ تٓازٟ ب٘ ٖصٙ ا٭خرل٠ إٔ اٱْػإ سط ؾُٝ

 . يسٜٔ ؾشب اـرل يصات٘ ٚنطٙ ايؿط يصات٘

, ٚنإ َٔ دطا٤ ؾٝٛع  ٚقس يكٝت ٖصٙ ايسع٠ٛ ٣ٖٛ ٗ ْؿٛؽ نجرل َٔ ايٓاؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٛاٌَ ز (1)  . 12. َكطؿ٢ عبس ايؿتاح م  ٜٓعط دط١ّ إدٗاض اؿ
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ٚايٓؿٛؽ بكِ ؾًِ تعس  تع زٚض ايسٜٔ ٗ سٝا٠ ايٓاؽ ٚأ قٝبت ا٭شٕ                                                                             ٖصٙ ا٭ؾهاض إٔ ٖا
ٚإعامل                             تػُع قٛت اهلل ايصٟ نإ زا٥ُا  ا  . ٕاْع ا٭ٍٚ يهجرل َٔ اؾطا٥ِ 

                              ٴ                                    ٚبصيو َا نإ قطَا  با٭َؼ قاض َ باسا  ايّٝٛ ؾُا زَت ٫ ت٪شٟ أسسا  ؾ٬ 
, ؾاْتؿطت ايكٛض ٚا٭ؾ٬ّ  ٚظسـ ٖصا ايؿهط ايؿٝطاْٞ إٍ ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ (1)إثِ

اس١ٝ ايب١ُٝٝٗ , ٚزعِ ٖصا نتابات ايساعٌ شلصٙ ايؿًػؿ١ اٱب ٚاجمل٬ت اـًٝع١ ٚغرل شيو
ايصٜٔ ظخطؾٛا ايكٛض٠ ست٢ ٜٓدسع ايعكٌ اٱْػاْٞ ٜٚعٔ إٔ شيو ايػًٛى ٜتؿل َٚا 

تؿطت تًو ا٭ؾهاض   ٴ                                                  ٜ ػ٢ُ عط١ٜ اٱْػإ َٚا ٚقٌ إيٝ٘ اٱْػإ َٔ سهاض٠ ٚتكسّ . ْٚا
ٛاٌْ ايٛنع١ٝ َٓأ٣ عٔ  بٌ أضق٢ إػتٜٛات ايع١ًُٝ ٚمل ٜهٔ إؿطعٕٛ ٚانعٛ ايك

. ؾعٗطت يٓا  تًو ا٭ؾهاض آثاضٖا ٚبكُاتٗا ع٢ً ايتؿطٜعات اؿسٜج١, ؾكس نإ ي شيو
ٛانب١ اؿٝا٠ اؿسٜج١ : َا زاّ  , ؾكايٛا تًو ايتؿطٜعات اييت ٚقؿت ْؿػٗا بايتطٛض َٚ

. ؾتشت ؾعاضات اؿط١ٜ                                                  ايطدٌ سطا  ٗ إتٝإ اؾٓؼ ؾًٝهٔ يًُطأ٠ اؿط١ٜ ْؿػٗا
طأ٠ ٗ إٔ ٜػتُط دٓٝٓٗا أٚ ٫ ٜػتُط اػٗت ٖصٙ  ٚاٱباس١ٝ اؾٓػ١ٝ ٚسط١ٜ ٕا

, ٚبٌ ايتشطِٜ ٚاٱباس١  ايتؿطٜعات َٔ ايتشطِٜ إطًل يٲدٗاض إٍ اٱباس١ إطًك١
. ٖٚهصا تٗاؾت ايؿباب ٚغرل ايؿباب                                                 غًػ١ً َٔ اٱباس١ ايتسضه١ٝ نُا غبل إٔ ضأٜٓا آْؿا 

إطغٛب ؾٝ٘ ع٢ً                                                              شنٛضا  ٚإْاثا  ْٚتر عٔ ٖصا ايتٗاؾت ٚدٛز اؿٌُ غرل ايؿطعٞ أٚ غرل
سس قٛشلِ ؾ٬بس َٔ ا٫يتذا٤ إٍ اٱغكاط يًتدًل َٔ ٖصا اؿٌُ ؾٗصٙ ٖٞ ْتٝذ١ 

 . (2)سط١ٜ اؾٓؼ أٚ بتعبرل أزم ؾٛن٢ اؾٓؼ

ٚ ٖهصا عًِ نٌ إؿطعٌ ٚعًُا٤ ايكإْٛ بإٔ إػأي١ يٝػت فطز إيػا٤ 
أعكس َٔ شيو                                                           ْكٛم ؼطِٜ ٚٚنع ْكٛم إباس١ بس٫  َٓٗا أٚ ايعهؼ ٚيهٓٗا َػأي١

, ؼتاز إٍ ُعٔ ْٚعط٠ َتؿشك١ تػتٓس ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ َػتٓرل٠ بتٛدٝٗات  بهجرل
ايل عع ٚدٌ . نُا إٔ عًٝٓا إٔ ْعطف إٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ مل ٜعس فطز ٚنع  ـا

: )عًِ  ْكٛم قا١ْْٝٛ ٚؾطسٗا بٌ أقبض ايسضؽ اؾٓا٥ٞ ٜؿتٌُ ع٢ً عًّٛ عسٜس٠ َٓٗا
, ٚايسضؽ ايٓكسٟ يًٓعِ  , ٚايطب ايؿطعٞ اٱسكا٤ اؾٓا٥ٞ, ٚعًِ  اٱدطاّ ٚايعكاب

ايكا١ْْٝٛ إدتًؿ١( ٚشيو بتشًًٝٗا ٚؾشكٗا ٱزضاى َا سٛت٘ َٔ قكٛض ٚثػطات ست٢ 
. ٚغا١ٜ شيو ايٛقٍٛ  , ٚغرل شيو َٔ ايعًّٛ اييت ؽسّ ايسضؽ اؾٓا٥ٞ ّهٔ تؿازٜٗا

ٛاْب٘ ٍ  َٔ ايػكِ َٔ ْٝع د ٚ٭ْٓا أ١َ ٜسٜٔ أبٓا٩ٖا  .                                                إٍ ٚنع تؿطٜع قاْْٛٞ خا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚايؿهط ايعإٞ ز (1)  . َٚا بعسٖا 92. عًٞ إٓكٛض م  ٜٓعط نتاب أظ١َ ا٭خ٬م 

طدع ايػابل م  (2) ٛاٌَ/. ٚنصيو دط١ّ إد92,  19ٕا   . َٚا بعسٖا 111. َكطؿ٢ عبس ايؿتاح( م )ز ٗاض اؿ
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بؿطٜع١ ز١ٜٝٓ تعس عكٝستِٗ ٚؾطعِٗ َٚٓٗادِٗ ؾ٬ بس يٓا َٔ إٔ ْػتؿٝس ٗ ايسضؽ 
اؾٓا٥ٞ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ يسٜٓٓا اؿٓٝـ ٚعًّٛ ايؿطٜع١ إدتًؿ١ اييت ـ ٗ فًُٗا 
ٛنٛع بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط ٚق٫ٛ  إٍ اغتٓباط اؿهِ ايكشٝض ايصٟ                                                                        ـ ؽسّ ٕا
ٛابط يًُٛنٛع ٚبؿهٌ عازٍ ٚزقٝل ٗ  ٚايطعٔ بٌ ٜهع ايه                                                                   ٫ ٜذلى فا٫  يًٓكس 

١ ٚايٓعٖا                                      , بس٫  َٔ إٔ ْػتٛضز ايكإْٛ َٔ َساضؽ  َٓت٢ٗ ايطقٞ َٔ ايػُاس١ ٚايعساي١ 
تتدبط ٗ ظ٬ّ ا٫مطاف ٚايعٜـ ٚايعًِ عٓسَا تػتٓس إٍ ايتذطب١ إاز١ٜ ٚؼاٍٚ إٔ 

َععٍ عٔ ايتٛدٝ٘ ايػُاٟٚ عدل ايؿطٜع١ ايس١ٜٝٓ اييت  تؿٝس َٔ ْتاز ايؿهط اٱْػاْٞ
ٜهعٗا خايل ايبؿط ٚايعامل بهٌ َا ؾٝ٘ ْؿعِٗ ٚنطِٖ =ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ايػطا٤+ 
ٚغا١ٜ نٌ شيو إٔ تٛنع قٛض٠ نا١ًَ أَاّ إؿطع تعٝٓ٘ ع٢ً ٚنع ْكٛم قا١ْْٝٛ 

عٔ ٚنع ْكٛم  ؼكل غاٜتٗا ٚأٖساؾٗا بتشكٝل ايطزع ايعاّ ٚايطزع اـام ٚتبعسٙ
 . َعط١ً عؿا عًٝٗا ايعَٔ أٚؾٝٗا َٔ ايهطض أنجط ٖا ؾٝٗا َٔ ايٓؿع

تاّ آٌَ إٔ أنٕٛ قس ٚؾكت ٱعطا٤ قٛض٠ َٛدع٠ عٔ َٛقـ ايؿطا٥ع  ٚؾـٞ ـا
, ٚنٝـ إٔ ٖصا إٛنٛع ٗ ظَٓٓا ّجٌ َأغا٠  إدتًؿ١ َٔ سهِ إغكاط اؿٛاٌَ

, ٖٛ َا ٜػ٢ُ باٱباس١ٝ  قبٌ نٌ ؾ٤ٞإْػا١ْٝ عذُ٘ ايعإٞ ٚإٔ ايػبب ٚضا٤ شيو ٚ
, ٚؽبط ايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ إدتًؿ١ اييت آيت إٍ َٓاقط ٚساَٞ ي٬مطاف  اؾٓػ١ٝ

ٚاَتٗٓت سٝا٠ اؾٌٓ ٚيٛ نإ ٗ  ا٭خ٬قٞ , بٌ ؾكسإ اٱْػا١ْٝ سُٝٓا أباست اٱدٗاض 
ٍ ايطقٞ ايعًُٞ ٫ . ٚبصيو عًُٓا إٔ اٱْػإ َُٗا ٚقٌ إ أٜاَ٘ ا٭خرل٠ َٔ َس٠ اؿٌُ

 . غ٢ٓ ي٘ عٔ تٛدٝٗات اـايل عع ٚدٌ
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 املضادر واملزاجع

زاض ايٓؿا٥ؼ ا٭ضزٕ+  .. قُس ْعِٝ ٜاغٌ  ز ,( أعاخ ؾكٗٝـ١ ٗ قهـاٜا َعاقط٠ 1
 . +7222 . 2ط

زاض ايهتب . . قُس غٝـ ايسٜٔ ايػباعٞ  ز ,اٱدٗـاض بٝـٔ ايؿكـ٘ ٚايطب ايكاْْٛٞ ( 0
 . +1999 . 1طايعطب١ٝ برلٚت =

ايعطب١ٝ  زاض ايٓٗه١ .. سػٔ قُس ضبٝع  ز ,( اٱدٗاض ٗ ْعط إؿطٚع اؾٓا٥ٞ 2
=1991+ . 

 . +1992 . 1زاض اـرل=ط .اٱَاّ أبٛ ساَس ايػعايٞ  ,( إسٝـا٤ عًّٛ ايسٜٔ 1
 َطبعـ١ ْـٛض ايعًـِ .. ع٢ً َٓكٛض  ز ,( أظَـ١ ا٭خ٬م ٚايؿهـط ايعإٞ 1

 . +0221 . 1=ط
 . طبعـ١ زاض ايؿهط )ب٬ تاضٜذ( .٫بٔ ضؾس  ,بساٜـ١ اجملتٗـس ْٚٗاٜـ١ إكتكس ( 1
ايكاٖط٠  ْؿط َهتب١ زاض ايعطٚب١ .. عبس ايكازض عٛز٠  ز ,( ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ 9

 . +1912 . 1=ط
 زاض أٍٚ اي٢ٗٓ برلٚت .. َكطؿ٢ عبس ايؿتاح  ز ,( دط١ّ إدٗاض اؿٛاٌَ 1

 . +1991 . 1=ط
. بٔ أٓس ايطْٖٛٞ  قُس ,ساؾٝـ١ ايطٖـْٛٞ عًـ٢ ؾـطح ايعضقـاْٞ  (9

 . ٖـ+1221 . 1=ط
 . +1911 . 0( ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ=ط12
 . بػساز إقساض زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ .. ؾٛظٟ ضؾٝس  ز ,( ايؿطا٥ع ايعطاق١ٝ ايكس١ّ 11
 بـا٤زاض ق .. ٖاؾِ ايؿٝذ  ز ,( ؾطا٥ـع ايٝٗـٛز ٗ ايكسٜـِ ٚاؿـسٜح 10

 . +1919 . 1=ط
 . طبع١ زاض قازض برلٚت ب٬ تاضٜذ .بٔ اشلُاّ  ايهُاٍ ,( ؾطح ؾتض ايكسٜط 12
اؿًب٢ ب٬  طبع١ عٝػ٢ .يًؿٝذ أٓس ايسضزٜط , ( ايؿطح ايهبرل َع ساؾ١ٝ ايسغٛق11ٞ

 . تاضٜذ
  . +1922 . 1قشٝض َػًِ بؿطح ايٟٓٛٚ إطبع١ إكط١ٜ =ط( 11
 . +1990 . 1زاض اؿه١ُ =ط .. قُس ايباض  ز ,ايطبٝب أزب٘ ٚؾكٗ٘ ( 11
إكط١ٜ  إطبع١ ايب١ٝٗ .٭بٞ سذط ايعػك٬ْٞ  ,( ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ 19

 . ٖـ+ 1211=
 . +1911= طبع١ َكطؿ٢ اؿًيب .يًؿٝذ قُس أٓس عًٝـ  ,( ؾتض ايعًٞ إايو 11
 . +1911 . 1. =ط . قُٛز غامل ظْاتٞ ز ,( قإْٛ ٓٛضابٞ 19
 ,ا٭ؾدام  ( قإْٛ ايعكٛبات ايًٝيب ايكػِ اـام اؾع٤ ا٭ٍٚ دطا٥ِ ا٫عتسا٤ ع02٢ً

 . +1911 . 0=ط ايساض اؾُاٖرل١ٜ .. قُس ضَهإ باضٙ  ز
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 زاض بٗذ١ يًطباع١ .. ظنٞ ايسٜٔ ايعاضف  ز ,( ايكٛاٌْ ٚايؿطا٥ع ايكس١ّ 01
 . +1911 . 1=ط

 . +1990 . 0زاض اؿه١ُ=ط. . عازٍ ؾاقٛض  ز ,( ايكٛاٌْ ٚايؿطا٥ع ايكس١ّ 00
 . زاض ايهتاب إكسؽ بايؿطم ا٭ٚغط .( ايهتاب إكسؽ 02
( كتكط قشٝض َػًِ يًُٓصضٟ ؼكٝل ايؿٝذ ا٭يباْٞ إهتب اٱغ٬َٞ برلٚت 01

 . +1911 . 1=ط
 . َهتب١ احملب١ ب٬ تاضٜذ. يٓٝاؾ١ ا٭بٓا٤ غطٜػٛضٜٛؽ , ( إػٝش١ٝ ٚاٱدٗاض 01
 . +1912زاض ايهتاب ايعطبٞ برلٚت= .. يٲَاّ ابٔ قسا١َ إكسغٞ  ( إػين01
ايػًؿ١ٝ  ْؿط إهتب١. ٫بٔ ؾٗاب ايسٜٔ ايطًَٞ , ( ْٗا١ٜ احملتاز إٍ ؾطح إٓٗاز 09

 . ب٬
 . ْؿط إزاض٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ. يٲَاّ ايؿٛناْٞ , ( ٌْٝ ا٭ٚطاض 01
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