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انثحثيهخض   

يتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م ىمْمٞم٦ًم ُمـ أهؿ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة اًمتل متر هب٤م أُمر٦م اإلؾمرالم اًمٞمرقم، ىمْمرٞم٦م 

اًمتح٤مًمػ واًمتٜم٤مس سملم أومراد إُم٦م اإلؾمرالُمٞم٦م، وهرق: سمٕمٜمرقان قم٤مدرٗم٦م احلرزم رؤير٦م ذقمٞمر٦م، 

وواىمٕمٞم٦م. ومتثؾ قم٤مدٗم٦م احلزم قمٛمٚمٞم٦م قمًٙمري٦م أـمٚم٘متٝم٤م اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م ُمرع حتر٤مًمػ 

، ود ُم٤م يٕمرف سمٛمٚمٞمِمٞم٤م احلقصمل ذم اًمٞمٛمـ، وُمـ قم٤موهن٤م. وهتدف هذه اًمدراؾم٦م إمم اًمتٕمررف قمريب

قمغم ُمنموقمٞم٦م ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف اعمٛمٚمٙم٦م سم٘مٞم٤مدة حت٤مًمػ قمريب عمح٤مرسم٦م ُمٚمٞمِمٞم٤م آٟم٘مالب، واخلروج قمرغم 

قمغم ُمنموقمٞم٦م ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ ؾمقاء ذم هرذه احل٤مدصمر٦م،  اًمداًم٦م إدًم٦ماًمنمقمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ، وقمرض 

. وهتردف إمم قمررض رؤير٦م واىمٕمٞمر٦م ًمٚمٕم٤مدرٗم٦م ووورٕمٝم٤م ذم اًم٘مر٤مٟمقن ػمه٤م ُمـ احلقادثأو ذم هم

اًمدوزم، وُمٞمث٤مَ إُمؿ اعمتحدة، واجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واشمٗم٤مىمٞمر٦م اًمردوم٤مع اًمٕمرريب اعمِمرؽمك، ُمرع سمٞمر٤من 

 اخلٓمر اًمراوميض اًمذي هيدد أُمـ هذه إُم٦م وديٜمٝم٤م وُم٘مدؾم٤مهت٤م.

نموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم اًمتل ىم٤مُم٧م سمف وظمٚمص اًمٌح٨م إمم مجٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ًمٕمؾ أمهٝم٤م: ُم

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م عمح٤مرسم٦م اعمٚمٞمِمٞم٤مت آٟم٘مالسمٞم٦م واخل٤مرضم٦م قمغم اًمنمقمٞم٦م، وُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف 

أهؾ اًمٞمٛمـ ذم ُم١ممتر احلقار اًمقـمٜمل، ًم٘مد متٙمٜم٧م اًمٕم٤مدٗم٦م ُمـ إقم٤مدة اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ اـ 

ذم إومِم٤مل اعمخٓمط اًمراوميض  -سمِمٙمؾ يمٌػم-اهمتّمٌٝم٤م سم٘مقة اًمًالح، ًم٘مد ؾم٤ممه٧م قم٤مدٗم٦م احلزم 

اًمّمٗمقي ذم اًمٞمٛمـ قمغم وضمف اخلّمقص،  ًم٘مد ىمدُم٧م اًمٕم٤مدٗم٦م ٟمٛمقذضًم٤م قمٛمٚمًٞم٤م قمغم أمهٞم٦م اًمتٜم٤مس 

 واًمتح٤مًمػ سملم أومراد إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت وإظمٓم٤مر اًمتل حتدَ هب٤م.

* * * 
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"Storm of Firmness": A Legal and Realistic Perspective 

Dr Khalid Albadani 

College of Sharia and Principles of Religion 

KKU 

Abstract: 

This research is a study of one of most important contemporary issues 

faced by Muslims today. It is the issue of alliance and consilidation among 

individuals of Muslim Ummah, and it is related to "Storm of Firmness" and 

its legitimacy. "Storm of Firmness" is a military operation carried out by 

the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) with Arab coalition against the so-

called Houthis militia in Yemen, and who supported them. This study aims 

to identify the legality of what has done by KSA and the Saudi-led coalition 

to fight the militia of the coup. The study presents evidences indicate the 

legality of such action, whether in this issue or in other issues. it aims to 

offer a realistic view of this military action and lay its foundations in the 

international law, convention of the United Nations (UN), the League of 

Arab States, Arab League mutual Defense Agreement, with showing the 

danger of Shiite extremists that threatens the security of this ummah, its 

religion and its sanctities. 

The research has ended up with a number of findings perhaps most 

important of them are: the Storm of Firmness that set out by the Kingdom 

of Saudi Arabia to fight the coup militias whose actions were against the 

legitimate government and what Yemeni people agreed upon in the 

National Dialogue Conference. The 'storm' has been able to protect the 

legitimacy to Yemeni government, and has significantly contributed in 

foiling Safavid Shiite plan particularly in Yemen. It has provided a practical 

model of importance of collaboration and alliance among individuals of 

the ummah, to confront the challenges and dangers that imminent and 

surrounding them. 
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ةـدمـاملق  

أٟمٗمًٜم٤م وؾمرٞمئ٤مت أقمامًمٜمر٤م، إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور 

ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمرده ٓ ذيرؽ 

إمم  اا قمٌده ورؾمقًمف، دغم اهلل قمٚمٞمف، وقمغم آًمف ودحٌف، وؾمرٚمؿ شمًرٚمٞمام يمثرػمً وأؿمٝمد أن حمٛمدً  ًمف،

]آل ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ . يرررررقم اًمرررررديـ

 [.917قمٛمران:

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  مم:ىم٤مل شمٕم٤م

[، وىم٤مل 9]اًمٜم٤ًمء:ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ شمٕم٤ممم: 

 [.79-71]إطمزاب:َّمخجس جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت

 :أُم٤م سمٕمد

ختتٚمط ومٞمف يمثرػم ُمرـ إُمرقر اًمترل يّمرٕم٥م ، ذم قم٤ممل ومٞمف يمثػم ُمـ اعمتٖمػمات وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش اًمٞمقم

وُم٤م طمّمؾ وحيّمؾ ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُمل ضمزء ُمـ هرذه ، ُمٕمروم٦م يمٜمف إُمقر وُمآٓهت٤م ُمٕمٝم٤م

اعمت٠مُمؾ ذم واىمع إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم، وُم٤م ودٚم٧م إًمٞمف يمٙمؾ، و اعمتٖمػمات اًمتل شمٕمّمػ سم٤معمٜمٓم٘م٦م

ُمـ ُمًتقى يٜمدى ًمف اجلٌلم، ُمـ اًمتٗمرىم٦م واًمتنمذم، واًمتآُمر قمٚمٞمٝم٤م وقمغم ُم٘مدرهت٤م، وحت٤مًمػ أهرؾ 

يدرك ذًمرؽ ضمٞمرًدا، وذم هرذا اًمٌحر٨م   قمغم اظمتالف ادم٤مه٤مهتؿ وُمّم٤محلٝمؿ وُمآرهبؿ قمٚمٞمٝم٤ماًمنم

، اإليراين اًمّمٗمقي ذم اعمٜمٓم٘مر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م شمتٛمثؾ ذم اًمتقهمؾ اعم١ماُمرات،ٜم٘مػ قمغم واطمدة ُمـ هذه ؾم

وحم٤موًم٦م اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م، وقمغم ُم٘مدؾم٤مت إُم٦م، وقم٘مٞمدهت٤م وديٜمٝم٤م، وإقم٤مدة أطمرالم اإلُمؼماـمقرير٦م 

 ًم٤ٌمئدة.اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ا

اًمٞمقم وذم ظمْمؿ احلدي٨م اًمٙمثػم قمرـ قم٤مدرٗم٦م احلرزم وإقمر٤مدة إُمرؾ اًمترل ىم٤مُمر٧م هبر٤م دول 

وُمـ  ،اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ود ُمٚمٞمِمٞم٤م ُم٤م يٕمرف سم٤محلقصمل ذم اًمٞمٛمـ

 د٤مًمأ. اهلل شمٕم٤مون ُمٕمٝم٤م ُمـ ىمقات اعمخٚمقع قمكم قمٌد
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إدًمر٦م  وإىمررار٤مًمػ اًمٕمريب ذم هذا اعمقوقع، ي٠ميت اًمت٤ًمؤل قمـ طمٙمؿ ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف دول اًمتحو

اًمتل شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م ُمثؾ هذا اًمٕمٛمرؾ ؾمرقاء ذم هرذه احل٤مدصمر٦م، أو ذم همػمهر٤م ُمرـ احلرقادث 

 .اعمِم٤مهب٦م هل٤م ذم أي سمٚمد قمريب أو إؾمالُمل

ُمآرب  ، ًمٙمؾ ضمٝم٦م ُمٜمٝم٤موادم٤مه٤مت خمتٚمٗم٦م وُمتٕمددة ،ظمؾ ومٞمف ُمقاوٞمع قمدةاهذا اعمقوقع شمتدو

 ُمٕمروم٦م اًمّمقاب ووضمف احلؼ ومٞمٝم٤م. اًم٤ًمئؾ إمم ٤محيت٤مج ُمٕمٝم ،خمتٚمٗم٦م

قمغم اًم٤ٌمطم٨م اًمٜمٔمر إمم اعمقوقع سمتجرد وُمقوققمٞم٦م سمٖمٞم٦م اًمقدقل إمم احلؼ ٓ إمم همػمه،  ومٙم٤من

ذم  اوهمػمه٤م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل ىمد شمدومع اًمِمخص إمم اًمذه٤مب سمٕمٞمدً ، قمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م واًمقـمٜمٞم٦م اسمٕمٞمدً 

 .ًمٕمدم اًمٜمٔمر إًمٞمف سمٛمقوققمٞم٦م وطمٞم٤مد :اعمقوقع

هرؾ ُمر٤م ىم٤مُمر٧م سمرف دول اًمتحر٤مًمػ اًمٕمرريب سم٘مٞمر٤مدة  ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من:ل ٤مؤشمً يثقرٜم٤م وُمـ ه

؟ وظم٤مد٦م أٟمف ٕول ُمرة حيردث ذم اًمتر٤مريخ اًمٕمرريب اعمٕمر٤مس ٤ماعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمنموقمً 

، ظمالف ؾم٤مسم٘م٤مشمف ُمـ اًمتدظمالت ذم اعمٜمٓم٘م٦م ٤مُمثؾ هذا إُمر، أقمٜمل أن يٙمقن اًمتدظمؾ اًمٕمريب سومً 

، وٓ يٕمٜمل هرذا ٤ماًمٖمرب، أو حت٧م ُمٔمٚم٦م إُمؿ اعمتحدة يمام هق ُمٕمروف ًمديٜم٤م مجٞمٕمً اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ 

أو  ،مل شمِمر٤مرك ومٞمرف اًمردول اًمٖمرسمٞمر٦م قمدم اعمنموقمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م، سمؾ اعم٘مّمقد أن اًمتدظمؾ قمرريب ٤مسمت٤مشمً 

 .إُمؿ اعمتحدة سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ يمام طمّمؾ ذم همػمه٤م ُمـ اًمتدظمالت

هرق  احلؼ وم٤محلؼ أطمؼ أن يتٌع، وُمٕمرومف، اعمقوقعرؤي٦م ذقمٞم٦م ذم واعم٘مّمقد هق اًمقدقل إمم  

وم٠مهرؾ اًمرٞمٛمـ هرذه إير٤مم  إؾم٤مس اًمذي يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف، وي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمٌح٨م ٓ ؾمقاه.

يٕمٞمِمقن ُمرطمٚم٦م قمّمٞم٦ٌم ُمـ شم٤مرخيٝمؿ، وم٤مؾمتٙم٤ٌمر اعمٚمٞمِمٞم٤مت احلقصمٞم٦م اعمًٚمح٦م ىمرد سمٚمرغ أوضمرف سمٕمرد 

 ،وم٤مًم٘مترؾ .م7193يـ ُمـ ؾمٌتٛمؼم ًمٚمٕم٤مم ذم احل٤مدي واًمٕمنم (9)اًمنمقمٞم٦م اًمدؾمتقري٦م آٟم٘مالب قمغم

وهدم اعمٜم٤مزل، وهنر٥م ظمرػمات اًمرٌالد وُم٘مردراهت٤م، وإطمرداث  ،وآقمت٘م٤مل اًمتٕمًٗمل ،واًمتنميد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمدؾمتقر اًمٜم٤مومذ ذم اًمٌالد، واًمنمقمٞم٦م هل ىمٌقل اًمِمٕم٥م حلؼ اعمراد سم٤مًمنمقمٞم٦م اًمدؾمتقري٦م هٜم٤م اًمذي يًتٛمد ذقمٞمتف ُمـ   (9)

وٓ يًتٓمٞمع أي ٟمٔم٤مم ؾمٞم٤مد اًمٌ٘م٤مء إذا مل يتقومر حلٙمقُمتف ُمثؾ هذا اًم٘مٌقل. اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  احلٙمقُم٦م ذم ُم٤ٌمذة اًمًٚمٓم٦م،

ع، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، ، طمرف احل٤مء، جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم، اًمري٤مض، ُم١مؾم٦ًم أقمامل اعمقؾمققم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزي386/ 9اًمٕم٤معمٞم٦م: 

 م.9999هر/9399
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اًمٗمتـ اًمٓم٤مئٗمٞم٦م واعمٜم٤مـم٘مٞم٦م، واؾمت٤ٌمطم٦م اعمحرُم٤مت، وهتؽ إقمراض وهمػمه٤م هق اًمقورع اًمًر٤مئد 

 ؾ طمٙمؿ هذه اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م. فمذم 

إؾمقد اًمٙم٤مًمأ، واًمٚمٞمرؾ اعمٔمٚمرؿ، اًمرذي يمر٤من يٕمٞمِمرف أهرؾ  وُمع ُمرارة هذا اًمقاىمع، ووضمٝمف

سمر٤مًمرقمقد واًمّمرقاقمؼ، قمرغم شمٚمرؽ اعمٚمٞمِمرٞم٤مت اًمترل  ٤ماًمٞمٛمـ، سمزغ ومجر قم٤مدٗم٦م احلزم، ُمّمرحقسمً 

اًمررئٞمس اعمخٚمرقع وُمـ ىمدم هل٤م اًمدقمؿ وؾم٤مٟمده٤م ُمـ سم٘م٤مي٤م قمّم٤مسم٤مت  ،أضمرُم٧م ذم طمؼ أهؾ اًمٞمٛمـ

 .قمكم قمٌداهلل د٤مًمأ

وٓ شمتخٚمػ وم٤مًمٔمٚمؿ ُمٝمام ـم٤مل أُمده  ،وٓ شمتٖمػم ،ًمٙمقن ٓ شمتٌدلإهن٤م ؾمٜمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم ا

 مح جح ُّ  ، وم٤مُٕمر هلل أوًٓ وأظمرػًما. ىمر٤مل شمٕمر٤ممم: ومٚمـ يًتٛمر، وٓ سمد ًمف ُمـ هن٤مي٦م ومٝمق إمم زوال

 جغ مع مظجع حط خضمض حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ

هرذه  ضمر٤مءتوذم فمؾ شمٚمؽ اعمٕمٓمٞمر٤مت يمٚمٝمر٤م، [. 5-3]اًمروم:َّحق مف خف حف مغجف

ذم هذه اعمًر٠مًم٦م ، وأطم٘مؼ احلؼ ُمنموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم شمقوٞمأ ذم اًمرؤي٦م، آُماًل أن شمٙمقن ُم٤ًممه٦مً 

اًمرذي  ٛمًر٤ممه٦م ذم اخلرروج ُمرـ هرذا اًمقورعًمٚم ٦م ُمـ اًم٤ٌمطم٨محم٤موًم، وهل وم٤محلؼ أطمؼ أن يتٌع

 ًمٚمذُمر٦م. ٟمًر٠مل ُمرـ اهلل ًمألُمر٦م، وإسمرراءً  ٤م، ٟمّمرحً هبر٤مإمم اعمٙم٤مٟم٦م اًمترل شمٚمٞمرؼ  شمٕمٞمِمف أُم٦م اإلؾمالم،

 -- وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم ،واًمتقومٞمؼ ذم ذًمؽ إٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم ،اًمٕمقن واًمًداد. 

 وػهمٛ البشح:

ًم٘مد ُمرت إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٗمؽمات اًم٤ًمسم٘م٦م، وُم٤م زاًم٧م شمٕم٤مين ُمـ طم٤مًم٦م ُمـ 

اًمْمٕمػ واهلقن، واًمتنمذم واًمتٗمرَ سملم أسمٜم٤مئٝم٤م، ا٤م ضمٕمٚمٝم٤م ُمٓمٛمًٕم٤م ٕقمدائٝم٤م ُمـ اًمنمَ 

اًمًٞمٓمرة واهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وسمًط اًمٜمٗمقذ قمغم سمالد اعمًٚمٛملم، واؾمتٖمالل واًمٖمرب، وحم٤موًم٦م 

 ظمػماهت٤م.

وًم٘مد ؾمٕم٧م هذه اًمدول ُمـ ظمالل مج٤مقم٤مت وأومرراد وُمٚمٞمِمرٞم٤مت زرقمتٝمر٤م ذم سمرالد اعمًرٚمٛملم 

شمٜمٗمٞمذ هذه اعمخٓمٓم٤مت، وطمٚمؿ اًمًٞمٓمرة قمغم سمالد اعمًٚمٛملم، وظم٤مد٦م سمالد احلرُملم اًمنمريٗملم عمر٤م 

 اعمًٚمٛملم. متثؾ ُمـ رُمزي٦م ديٜمٞم٦م جلٛمٞمع
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 تطاؤالت البشح:

دول اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م سم٘مٞمر٤مدة  ُمر٤م ىم٤مُمر٧م سمرف ُمنموقمٞم٦مي٠ميت اًمت٤ًمؤل قمـ وُمـ هٜم٤م 

عمح٤مرسم٦م اخل٤مرضملم قمـ اًمنمقمٞم٦م ذم اًمرٞمٛمـ وإومِمر٤مل خمٓمٓمر٤مهتؿ، ورد اًمٕمردوان.  اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب

 وحترير هذه اعم٠ًمًم٦م حتريًرا قمٚمٛمًٞم٤م.

ل اإلضم٤مسم٦م قمرـ مجٚمر٦م ُمرـ إؾمرئٚم٦م، واًمترل ُمرـ وطم٤مدؾ اعمِمٙمٚم٦م يٛمٙمـ أن ٟمقضمزه ُمـ ظمال

 أمهٝم٤م: 

  ُم٤م ُمدى ُمنموقمٞم٦م ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًرٕمقدي٦م سم٘مٞمر٤مدة اًمتحر٤مًمػ اًمٕمرريب عمح٤مرسمر٦م

 ُمٚمٞمِمٞم٤م آٟم٘مالب، واخلروج قمغم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ؟ 

  ُمرـ ُم٤م إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ ؾمرقاء ذم هرذه احل٤مدصمر٦م، أو ذم همػمهر٤م

 ؟ احلقادث اعمِم٤مهب٦م هل٤م ذم أي سمٚمد قمريب أو إؾمالُمل

  هؾ ؾم٤مهؿ هذا اًمتح٤مًمػ سمٛمد يد اًمٕمقن إلظمقاهنؿ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ اًمرذيـ اؾمرتٖم٤مصمقا هبرؿ ُمرـ

إضمرام هذه اعمٞمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م اًمتل شمٜمٗمذ أضمٜمدة ظم٤مرضمٞم٦م ختردم أقمرداء إُمر٦م وخمٓمٓم٤مهتر٤م ذم 

 اعمٜمٓم٘م٦م يمٙمؾ؟ 

 اعمخٓمرط سم٤مًمًرٞمٓمرة قمرغم اًمرٞمٛمـ، وسم٤مًمتر٤مزم إومِمر٤مل  هؾ اؾمتٓم٤مقم٧م قم٤مدٗم٦م احلزم إي٘م٤مف هذا

 خمٓمٓم٤مهت٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م؟

 أِىٗٛ البشح:

ٓ ؿمؽ أن احلدي٨م قمـ سمٕمض إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٌٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل متر هب٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ذم اًمقىم٧م احل٤ما، وظم٤مد٦م شمٚمؽ اًم٘مْمر٤مي٤م اًمترل هترؿ قمٛمرقم اعمًرٚمٛملم، وشم٠مصمػمهر٤م يٕمرؿ هم٤مًمر٥م 

رض وُمٖم٤مرهب٤م، ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة، وظم٤مد٦م قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمرر سمٛم٘مدؾمر٤مت اعمًٚمٛملم ذم ُمِم٤مرَ إ

 اعمًٚمٛملم ذم سمالد احلرُملم اًمنميٗملم ومح٤ميتٝم٤م ُمـ اًمٕم٤مسمثلم هب٤م.
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 ٔميهَ أُ جنىن ِرٓ األِىٗٛ ظىمٛ وَ األوٕز وَ أِىّا:

 ووع اًمتّمقر اًمّمحٞمأ قمـ ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م سمٕمٞمًدا قمـ اًمتٕمّم٤ٌمت اعمذهٌٞم٦م، أو اًمٓم٤مئٗمٞم٦م، أو .9

همػمه٤م ُمـ آقمت٤ٌمرات اًمتل ىمد دمٕمرؾ اعمقورقع واحلردي٨م قمٜمرف يرذه٥م سمٕمٞمرًدا قمرـ اعمرراد، 

 واعم٘مّمد اًمنمقمل ومٞمف إرو٤مء هلذه اًمِمٝمقات، وشمٚمؽ اًمرهم٤ٌمت.

ٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع سملم أومراد إُم٦م، ورومع اعمًتقى اًمث٘م٤مذم ًمدى أومراده٤م، ُمـ ظمالل ٟمنم اًمٕمٚمقم  .7

 واعمٕم٤مرف اًمّمحٞمح٦م. 

اعمًٚمٛملم، وهق يتؿ ُمـ ظمالل سمٞمر٤من إظمٓمر٤مر اًمترل هتردده٤م. وسمٞمر٤من اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٘مدؾم٤مت  .4

 ظمٓمر إقمداء احل٘مٞم٘مٞملم اعمؽمسمّملم هبذه إُم٦م، اًمٓم٤مُمٕملم ومٞمٝم٤م.

سمٞم٤من ُم٤م هق أىمرب إمم احلؼ ذم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م، وقمدم اًمتٕمّم٥م، واشم٤ٌمع ُمر٤م يمر٤من أىمررب إمم  .3

 اًمدًمٞمؾ.

 أضباب اختٗاز املٕضٕع:

 أمهٞم٦م دراؾم٦م ُمثؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م، وآهتامم هب٤م، وإظمراضمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس طمتك حيّمؾ اًمٜمٗمع هب٤م.  -

 شمقوٞمأ ُم٤م ىمد خيٗمك قمغم اًمٜم٤مس ذم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م، سمٕمٞمًدا قمـ اًمٕمّمٌٞم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء أو اًمٓم٤مئٗمٞم٦م. -

 إسمراز ُمٙم٤مٟم٦م سمالد احلرُملم اًمنميٗملم، واورة اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م. -

 سم٠مُم٦م اإلؾمالم يمخٓمر اًمّمٗمقي٦م، وؾمٌؾ ُمقاضمٝمتٝم٤م.سمٞم٤من سمٕمض إظمٓم٤مر اًمتل حتٞمط  -

 أِداف البشح:  

 ّٖدف ِرا البشح إىل:  

سمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم، وىمٞم٤مدة حت٤مًمػ قمريب عمح٤مرسم٦م ُمٚمٞمِمٞم٤م آٟم٘مالب، واخلرروج قمرغم  .9

 اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ. 

 سمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م احلرب ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واحل٤مٓت جيقز ومٞمٝم٤م ىمٞم٤مُمٝم٤م. .7

ؾمرقاء ذم هرذه احل٤مدصمر٦م، أو ذم ٕدًم٦م اًمتل شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م ُمثؾ هذا اًمٕمٛمرؾ، اًمتٕمرف قمغم ا .4

 .همػمه٤م ُمـ احلقادث اعمِم٤مهب٦م هل٤م
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سمٞم٤من اؾمتج٤مسم٦م اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب ٓؾمتٖم٤مصم٦م أهؾ اًمرٞمٛمـ  وُمرد يرد اًمٕمرقن هلرؿ، وُمًر٤ممه٦م هرذا  .3

 اًمتح٤مًمػ ذم ختٚمٞمص أهؾ اًمٞمٛمـ ُمـ إضمرام هذه اعمٞمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م.

اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب إلي٘م٤مف خمٓمرط اًمًرٞمٓمرة قمرغم اًمرٞمٛمـ ُمرـ ىمٌرؾ شمٚمرؽ اًمتٕمرف قمغم ُم٤ًممه٦م  .5

 اعمٚمٞمِمٞم٤مت آٟم٘مالسمٞم٦م وُمـ ي٘مػ وراءه٤م ويدقمٛمٝم٤م.

 الدزاضات الطابكٛ:

طم٥ًم ُم٤م أقمٚمؿ مل أضمد سمٕمد اًمٌح٨م واًمتحري ُمـ شمٜم٤مول ُمقوقع قم٤مدرٗم٦م احلرزم ُمرـ طمٞمر٨م 

 اعمنموقمٞم٦م وإدًم٦م اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م.

 آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌح٨م وهل:وُم٤م يمت٥م ومٞمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ ُم٘م٤مٓت يٛمٙمـ 

نمروقمٞم٦م قم٤مدرٗم٦م احلرزم سمرلم ٟمٔمرير٤مت سمٕمٜمرقان: ُم حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمِمٛمري ُم٘م٤مل ًمٚمديمتقر

ه. ذم ضمريردة اجلزيررة شمٜمر٤مول ومٞمرف ُمقورقع اًمٕم٤مدرٗم٦م واٟمًرج٤مُمٝم٤م ُمرع وىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم

 وقم٦م وقم٤مدًم٦م.اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم ُمـ ظمالل مجٚم٦م ُمـ اعمٕم٤ميػم اعمٕمتؼمة اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م احلرب ُمنم

د. ُمّمٓمٗمل قمٌد ". .. اورهت٤م، أهداومٝم٤م، آوم٤مىمٝم٤م، وشمداقمٞم٤مهت٤م"قم٤مدٗم٦م احلزموُم٘م٤مل سمٕمٜمقان 

اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م . شمٜم٤مول ومٞمف اًمٕم٤مدٗم٦م وشمداقمٞم٤مهت٤م اًمٕمزيز ُمرد دسمٚمقُم٤مد ؾم٤مسمؼ ويم٤مشم٥م ُمٍمي

 . ذم جمٚم٦م ؿم١مون قمرسمٞم٦م.واًمدوًمٞم٦م

 وٍّر البشح:

داث اًمتل راوم٘م٧م قم٤مدٗم٦م احلزم، وُم٤م اقمتٛمدت قمغم اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمقدٗمل ذم ودػ إطم

ودٚم٧م إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م، ُمرع آًمترزام سمر٤معمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمرل سمر٤مًمرضمقع ًمٚمٛمّمر٤مدر إدرٚمٞم٦م، واشمٌر٤مع 

ظمٓمقات اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، ُمع اإلؿم٤مرة إمم إوو٤مع إُمٜمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمًر٤مئدة ذم 

 اًمٌالد.

أدًمر٦م اًم٘مر٤مئٚملم سمٛمنمروقمٞمتٝم٤م  ويمذًمؽ أمجع اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمٕم٤مدٗم٦م، وُم٤م يمت٥م قمٜمٝم٤م، ُمع ذيمر

، وذيمرر أدًمر٦م --ؾمقاًء ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز أو ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة، أو ُمـ ؾمػمة اعمّمٓمٗمك

اًمراومْملم ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م، ُمع آؾمتٗم٤مدة ُم٤م أُمٙمـ ُمـ سمٕمرض اًمٙمت٤مسمر٤مت، أو اًمٗمتر٤موى 

وطمؼ اًمدول ذم اًمدوم٤مع اًمتل شمٜم٤موًم٧م ُمقوقع قم٤مدٗم٦م احلزم، ويمذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم، 
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قمـ ٟمٗمًٝم٤م، وُم٤م يتالءم ُمع هذه اًم٘مقاٟملم، وإقمراف اًمدوًمٞم٦م اًم٤ًمئدة. وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمّمقص 

اًمنمقمٞم٦م: ومٞمتؿ وٌط اًمٜمص اًم٘مرآين، وختري٩م احلدي٨م اًمٜمٌقي ُمـ ُمّمر٤مدره إدرٚمٞم٦م، ُمرع سمٞمر٤من 

اعمٕمتٛمدة إن ُمرشمٌتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمّمح٦م واًمْمٕمػ، وختري٩م أصم٤مر اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمٙمت٥م 

وضمدت، وقمزو أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم يمتٌٝمؿ اعمٕمتٛمدة، ووٌط إًمٗم٤مظ اًمٖمري٦ٌم ُمرع ذطمٝمر٤م ُمرـ 

 اعمٕم٤مضمؿ إن وضمدت. 

 خطٛ البشح:

وىمد ضمٕمٚم٧م اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وُمٌحثلم وظم٤ممت٦م: ومٙم٤مٟم٧م ظمٓمر٦م اًمٌحر٨م قمرغم اًمٜمحرق 

 أيت: 

 وكدوٛ: ٔحتتٕٙ عمٜ:  

 ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م وشم٤ًمؤٓشمف.  -

 اًمٌح٨م.أمهٞم٦م  -

 أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اعمقوقع.  -

 أهداف اًمٌح٨م. -

 اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م. -

 ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م. -

 ظمٓم٦م اًمٌح٨م. -

 متّٗد ٔحيتٕٙ عمٜ: ثالخ وطاٟن:

قم٤مدٗم٦م احلزم أؾمر٤ٌمهب٤م، أهرداومٝم٤م، أـمراومٝمر٤م، اًمردول اعمِمر٤مريم٦م ومٞمٝمر٤م، شمر٤مريخ  اعم٠ًمًم٦م إومم:

 وىمققمٝم٤م، وُمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم.

 احلريم٦م احلقصمٞم٦م، شم٤مرخيٝم٤م، وأدقهل٤م، ورُمقزه٤م، وُمٓم٤مُمٕمٝم٤م. اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 اخلٓمر اًمّمٗمقي اًمراوميض قمغم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م. اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م:
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 املبشح األٔه: عاصفٛ اذتصً زؤٖٛ غسعٗٛ.       

 ويتْمٛمـ ُمٓمٚمٌلم:

 أطمدمه٤م: إوو٤مع ذم اًمٞمٛمـ ىمٌؾ قم٤مدٗم٦م احلزم.

 اعمٓمٚم٥م أظمر: ُمنموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم.

 ح الجاٌ٘: عاصفٛ اذتصً زؤٖٛ ٔاقعٗٛ.املبش

 ويتْمٛمـ ُمٓمٚمٌلم:

 أطمدمه٤م: قم٤مدٗم٦م احلزم ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم وُمٞمث٤مَ إُمؿ اعمتحدة.

 اعمٓمٚم٥م أظمر: قم٤مدٗم٦م احلزم ذم ُمٞمث٤مَ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمٕم٤مهدة اًمدوم٤مع اًمٕمريب اعمِمؽمك

 ارتامتٛ ٔأِي الٍتاٟر.

* * * 
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 دــــمتهي

 وطاٟن:ٔحيتٕٙ عمٜ:  ثالخ 

املطألٛ األٔىل: عاصفٛ اذتصً، تعسٖفًّا، ٔالًدٔه املػًازنٛ فًّٗا، ٔأطسافًّا، ٔوٕقعًّا ادتػًسايف،        

 ٔأِدافّا، ٔأضبابّا.

  :عاصفٛ اذتصًتعسٖف 

ىمقات حت٤مًمػ قمرريب دوزم سم٘مٞمر٤مدة اًمًرٕمقدي٦م ُمرع سمردء  أـمٚم٘متٝم٤مهل قمٛمٚمٞم٦م قمًٙمري٦م ذم اًمٞمٛمـ  

قمٌد رسمف  اؾمتج٤مسم٦م ًمٓمٚم٥م اًمرئٞمس اًمٞمٛمٜملوضم٤مءت  م،7195ُم٤مرس  76اًم٤ًمقم٤مت إومم ُمـ يقم 

، وُمرـ حتر٤مًمػ ُمٕمٝمر٤م ُمـ قمدوان اعمٚمٞمِمٞم٤مت احلقصمٞم٦م اعمًٚمح٦م وؿمٕمٌف اًمٞمٛمـ حلامي٦م ُمٜمّمقر ه٤مدي

 .(9)ُمـ ىمقات اًمرئٞمس اعمخٚمقع قمكم قمٌداهلل د٤مًمأ

اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م وؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝم٤م: ضم٤مءت ُمـ يمٚمٛم٦م احلرزم اًمترل يمر٤من يتخرذ ُمٜمٝمر٤م ُم١مؾمرس 

 .(7)ًمف ذم طمٙمٛمف اؿمٕم٤مرً  --ؾمٕمقداًمًٕمقدي٦م قمٌد اًمٕمزيز آل 

   الدٔه املػازنٛ فّٗا:

هل ُمٍم، واعمٖمرب، وإردن، واًمًقدان، وسم٤ميمًت٤من، إمم ضم٤مٟم٥م دول جمٚمس اًمتٕم٤مون 

 985، وشمِم٤مرك ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ دوزم يمٌػموطمٔمٞم٧م سمت٠ميٞمد ودقمؿ اخلٚمٞمجل سم٤مؾمتثٜم٤مء ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن، 

 (.9). اٟمٔمر اًمِمٙمؾ رىمؿ (4)وضمٞمقش سمري٦م ،وىمٓمع سمحري٦م ،ـم٤مئرةً 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م. 7195شم٘مرر٤مرير ُمريمررز أسمٕمرر٤مد ًمٚمدراؾمرر٤مت واًمٌحررقث، شم٘مريررر قم٤مدررٗم٦م احلررزم، ىمررراءة طم٤مًمرر٦م عمريمررز أسمٕمرر٤مد، ُمرر٤مرس  - 9

http://www.abaadstudies.org. 
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ُمريمز اجلزيرة ًمٚمدراؾم٤مت، ، د. فم٤مومر حمٛمد اًمٕمجٛمل، 4 اخل٤مرـم٦م اًمٕمًٙمري٦م واًم٘مراءة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم: ص: - 4

ُمريمز أسمٕم٤مد ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث، شم٘مرير قم٤مدٗم٦م احلزم ىمراءة طم٤مًم٦م عمريمز أسمٕم٤مد، ُم٤مرس  واٟمٔمر شم٘م٤مرير م.7195أسمريؾ/

 .http://www.abaadstudies.orgم. 7195
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  أطسافّا:

أـمراف قم٤مدٗم٦م احلزم: هل ىمقات اًمتحر٤مًمػ اًمٕمرريب سم٘مٞمر٤مدة اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م إمم 

ضم٤مٟم٥م اًم٘مقات اعمقاًمٞم٦م ًمٚمرئٞمس اًمنمقمل قمٌد رسمرف ُمٜمّمرقر هر٤مدي، ويمرذًمؽ اعم٘م٤موُمر٦م اًمِمرٕمٌٞم٦م 

 اًمٞمٛمٜمٞم٦م.

اًمت٤مسمٕمر٦م أُم٤م اًمٓمرف أظمر: ومٝمل اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًرٚمح٦م اًمت٤مسمٕمر٦م جلامقمر٦م احلرقصمل، واعمٚمٞمِمرٞم٤مت 

 .(9)ًمٚمرئٞمس اًم٤ًمسمؼ قمكم قمٌد اهلل د٤مًمأ

  وٕقعّا ادتػسايف:

. (7)ُمنح اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم، هل أضمقاء اًمٞمٛمـ اًمتل شم٘مع ذم ضمٜمرقب اجلزيررة اًمٕمرسمٞمر٦م

 ( 9اٟمٔمر اًمِمٙمؾ رىمؿ )

 

 

 

 

 

 

 https://arabic.rt.com/infographicsم روؾمٞم٤م اًمٞمق (9اًمِمٙمؾ رىمؿ )

 :عاصفٛ اذتصًأِداف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3عمٕمروم٦م ٟمٔم٤مم ُمٕمريم٦م يمؾ ـمرف اٟمٔمر: اخل٤مرـم٦م اًمٕمًٙمري٦م واًم٘مراءة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم: ص: - 9

قم٤مدٗم٦م " ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان:" اًمٕم٤مدٗم٦م وشمداقمٞم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦مم، 7195، 98، ص:967جمٚم٦م ؿم١مون قمرسمٞم٦م اًمٕمدد:  - 7

 .د. ُمّمٓمٗمل قمٌد اًمٕمزيز ُمرد دسمٚمقُم٤مد ؾم٤مسمؼ ويم٤مشم٥م ُمٍمي "... اورهت٤م، أهداومٝم٤م، آوم٤مىمٝم٤م، وشمداقمٞم٤مهت٤م"احلزم
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وهق هدف رئٞمس وُمٕمٚمـ اؾمتٕم٤مدة ذقمٞم٦م اًمدوًم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ُمـ  ،أهداف قم٤مدٗم٦م احلزمُمـ أهؿ 

وشمٜمٗمٞمرذ خمرضمر٤مت  ،وإٟمجر٤مح آٟمت٘مر٤مل اًمًرٞم٤مد ،ودقمؿ اًمرئٞمس اًمنمقمل آٟمت٘مر٤مزم ،اعمٞمٚمِمٞم٤مت

 .احلقار اًمقـمٜمل

وهٜم٤مك أهداف أظمرى شم٠ميت يمٜمتٞمج٦م هلذا اهلدف: وهرل مح٤مير٦م إُمرـ اًم٘مرقُمل اخلٚمٞمجرل ُمرـ 

وإزاًم٦م اًمتٝمديد اإليراين ًمٚمٛمالطم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، وحم٤موًمتٝمر٤م اًمًرٞمٓمرة قمرغم أطمرد أهرؿ  اًمتٛمدد اإليراين.

 اعمٛمرات اعم٤مئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل، وهق ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب.

تِمٙمٞمؾ ٟمرقاة ًمتحر٤مًمػ قمًرٙمري قمرريب ًمسمدء  ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠من قم٤مدٗم٦م احلزم هل ويمذًمؽ

اعمٜمٓم٘مر٦م ذم فمرؾ درٛم٧م  شمريمل سم٤ميمًت٤مين ذم اعمٜمٓم٘م٦م، ًمتخٗمٞمػ وـم٠مة اًمدور اًمٓمر٤مئٗمل اإليرراين ذم

 .(9)دوزم

 أضبابّا:

إمم اشمٗم٤مَ طمرقل آًمٞمر٤مت اٟمت٘مر٤مل  اًمتقدؾشمؿ  قمغم اعم٤ٌمدرة اخلٚمٞمجٞم٦م، وسمٜم٤مءً  ،م7199سمٕمد صمقرة 

 .ؾمٞم٤مد ؾمٚمٛمل ًمٚمًٚمٓم٦م سم٘مٞم٤مدة رئٞمس اٟمت٘م٤مزم هق قمٌد رسمف ُمٜمّمقر ه٤مدي سمٕمد اٟمتخ٤مسم٤مت شمقاوم٘مٞم٦م

ًمٚمحقار اًمقـمٜمل اًمذي ؾمتٙمقن هذه اعم٤ٌمدرة ٟمّم٧م قمغم ظمٓمقات قمٛمٚمٞم٦م ًمالٟمت٘م٤مل شمٌدأ سمٛم١ممتر 

وسمٛمجرد اٟمتٝم٤مء أقمامل ُم١ممتر احلقار درازم ودؾمتقر ضمديد، ٞمًمتِمٙمٞمٚم٦م ٟمٔم٤مم طمٙمؿ وم خمرضم٤مشمف ٟمقاةً 

احلقصمٞملم، مج٤مقم٦م ومٞمٝمؿ  ـؿم٤مريم٧م ومٞمف مجٞمع إـمراف سمٛمو ،اًمذي رقمتف إُمؿ اعمتحدة اًمقـمٜمل

اًمنمقمٞم٦م اعمٜمتخ٦ٌم ذم شمراضمع احلقصمل قمـ اًم٘مٌقل سمٛمخرضم٤مت ُم١ممتر احلقار اًمقـمٜمل، واٟم٘مٚم٥م قمغم 

اًمٌالد، وآؾمتٞمالء سم٤مًم٘مقة قمغم ُم١مؾم٤ًمت احلٙمؿ ذم اًمٌالد، وحتقيؾ اًمٞمٛمـ إمم ُمٜمٓم٘م٦م ٟمٗمقذ 

وجمٚمس إُمـ ذم حت٘مٞمؼ آٟمت٘م٤مل  ،ومِمٚم٧م إُمؿ اعمتحدةإيراٟمٞم٦م، هتدد ومٞمٝم٤م أُمـ اعمٜمٓم٘م٦م يمٙمؾ، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م. 7195٘مرر٤مرير ُمريمررز أسمٕمرر٤مد ًمٚمدراؾمرر٤مت واًمٌحررقث، شم٘مريررر قم٤مدررٗم٦م احلررزم ىمررراءة طم٤مًمرر٦م عمريمررز أسمٕمرر٤مد، ُمرر٤مرس شم - 9

http://www.abaadstudies.org :م، اًمٕم٤مدررٗم٦م 7195، 71، ص:967.، واٟمٔمررر جمٚمرر٦م ؿمرر١مون قمرسمٞمرر٦م اًمٕمرردد

 ."اورهت٤م، أهداومٝم٤م، آوم٤مىمٝم٤م، وشمداقمٞم٤مهت٤م...٘م٤مل: سمٕمٜمقان: قم٤مدٗم٦م احلزمُم" وشمداقمٞم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م
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ؾ ٟم٤مضمح٦م شمٌدأ ، ومٙم٤من ٓ سمد ُمـ قمٛمؾ ٓؾمتٕم٤مدة اًمنمقمٞم٦م سمقؾم٤مئذم اًمٌالد تفومح٤مي اًمًٞم٤مد

 .(9)سمٕم٤مدٗم٦م احلزم

 املطألٛ الجاٌٗٛ: اذتسنٛ اذتٕثٗٛ، تازخيّا، ٔأصٕهلا، ٔزوٕشِا، ٔوطاوعّا.

  اذتٕثٗٛ:

هل شمٚمؽ احلريم٦م أو اًمتٜمٔمٞمؿ اًمٗمٙمرري اًمًرٞم٤مد اعمًرٚمأ، اًمرذي أقمٚمرـ قمرـ ٟمٗمًرف ذم اًمٕمر٤مم 

تامُمرف سمحٞمر٨م اىمتٍمر اه "اًمِم٤ٌمب اعم١مُمـ"شمرسمقي وصم٘م٤مذم وؾمٞم٤مد، قمرف سم٤مؾمؿ م يم٢مـم٤مر 9991

قمغم شم٠مهٞمؾ اًمِم٤ٌمب سمدارؾم٦م سمٕمض قمٚمقم اًمنميٕم٦م ًمٚمٛمذه٥م اًمزيدي، ُمع اًمٜمِمر٤مـم٤مت اعمّمر٤مطم٦ٌم، 

وومؼ رؤي٦م ُمذهٌٞم٦م زيدي٦م هم٤مًم٦ٌم ُمع فمٝمقر قمدة ُمالُمأ ًمقضمقد شمٖمٚمٖمؾ ًمٚمٛمذه٥م آصمٜمل قمنمري ذم 

سمردًءا  -سم٥ًٌم سمٕمض اًمٕمقاُمرؾ-،(4) ، ىمٌؾ أن يتحقل إمم شمٜمٔمٞمؿ قمًٙمري ُمًٚمأ سمٕمد ذًمؽ(7)اًمٞمٛمـ

 .(3)م سمحٞم٨م د٤مر )احلقصمٞمقن( قمٜمقاًٟم٤م ًمف7113اًمٕم٤مم ُمـ ُمٜمتّمػ 

وأُم٤م ٟمٕمتٝمؿ سم٤محلقصمٞملم: ومٞمٕمزى إمم وٓئٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ ًمِمخص طمًلم سمدر اًمديـ سمـ أُمػم اًمرديـ 

 .(5)وواًمده سمدر اًمديـ احلقصمل يمٛمرضمٕمٞم٦م ديٜمٞم٦م -ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ-احلقصمل يمٛمخّٚمص

 تازٖذ اذتسنٛ اذتٕثٗٛ:

ديث٦م ذم ؿمٙمٚمٝم٤م وهٞمٙمٚمٝم٤م اخل٤مرضمل، سمٞمد أهنر٤م ذات شم١ميمد إدسمٞم٤مت أن طمريم٦م احلقصمل فم٤مهرة طم

. سمٛمٕمٜمرك (6)ضمذور اظمتٚمط ومٞمٝم٤م اًم٘مديؿ سم٤محلدي٨م ُمـ طمٞم٨م ضمقهر اعمْم٤مُملم، وُمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمتٗمٙمرػم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، اًمٕم٤مدٗم٦م وشمداقمٞم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م.99، ص:967اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، وجمٚم٦م ؿم١مون قمرسمٞم٦م اًمٕمدد:  - 9

، إقمداد جمٛمققم٦م سم٤مطمثلم، دٜمٕم٤مء، ُمريمز اجلزيرة 994احلقصمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ، إـمامع اعمذهٌٞم٦م ذم فمؾ اًمتحقٓت اًمدوًمٞم٦م: ص: -7

 م.7118اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث، سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اعمريمز اًمٕمريب ًمٚمدراؾم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًم٘م٤مهرة، 

ًمٗملم، ُمريمز اعم٤ًٌمر ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث، ط: ، جمٛمققم٦م ُمـ اعم١م48احلقصمٞمقن ؾمالح اًمٓم٤مئٗم٦م ووٓءات اًمًٞم٤مؾم٦م ص: -4

 م. 7191اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 م.7194هر/9343، أمحد حمٛمد اًمدهمٌم، دٜمٕم٤مء، دار اًمٜمنم ًمٚمج٤مُمٕم٤مت، ط: اًمث٤مًمث٦م.77اًمٔم٤مهرة احلقصمٞم٦م: ص  -3

اإلددار ، قمٌد احلٛمٞمد أمحد اًمٜمٝمٛمل، دٜمٕم٤مء، ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٠ٌم آضمتامقمٞم٦م اًمتٜمٛمقي٦م )45أوقاء قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمر احلقصمل: ص: -5

 م.7197، 7اخل٤مُمس(، ط: 

 .77اًمٔم٤مهرة احلقصمٞم٦م: ص:  -6
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أن احلريم٦م احلقصمٞم٦م ُم٤م هل إٓ اُمتداد ًمدوًم٦م إئٛم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حتٙمؿ اًمٞمٛمـ. وُمـ ظمرالل شمٕمريرػ 

ُمر سمٛمرطمٚمتلم ُمٗمّمٚمٞمتلم ذم ُمًرػمشمف،  "١مُمـاًمِم٤ٌمب اعم"اًم٘مقل سم٠من شمٜمٔمٞمؿ احلقصمٞم٦م اًم٤ًمسمؼ ٟمًتٓمٞمع

 ٟمِمػم إًمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ خمتٍم:

 أٔاًل: وسسمٛ التأضٗظ ٔالتهَٕٖ:

م ذم سمٕمض ُمٜم٤مـمؼ حم٤مومٔم٦م دٕمدة ؿمامل اًمرٞمٛمـ، أي 9991شمٌدأ ُمٜمذ إقمالٟمف قمـ ٟمٗمًف ذم اًمٕم٤مم

سمٕمد إقمالن اًمقطمدة اًمٞمٛمٜمٞم٦م، واًمًامح اًمدؾمرتقري سم٤مًمتٕمددير٦م اًمًٞم٤مؾمرٞم٦م، ومتٙمرقن ُمٜمتردى صم٘مر٤مذم 

 حيتقي قمغم اًمٕمديد ُمـ اعمح٤ماات واًمدروس اًمديٜمٞمر٦م، وإٟمِمرٓم٦م اًمٓمالسمٞمر٦م اًمّمرٞمٗمٞم٦م وؾمٞم٤مد

 .(9)شم٘مدم عمٜمتًٌل هذا اًمتٜمٔمٞمؿ

وهمدت هذه اعمرايمز ذم دٕمدة ىمٌٚم٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمٓمالب اًم٘م٤مدُملم إًمٞمٝم٤م ُمـ خمتٚمػ اعمح٤مومٔمر٤مت 

ه٤م حم٤مومٔمر٦م درٕمدة إمم اعمٕمرووم٦م شم٤مرخيًٞم٤م سم٤مٟمتامئٝم٤م إمم اعمذه٥م اًمزيدي اهل٤مدوي، ًمٞمتج٤موز إُمر سمٕمرد

 .(7)سمٕمض اعمح٤مومٔم٤مت واعمدن ذات اًمٓم٤مسمع اًمِمٞمٕمل اًمزيدي

ّٗا: وسسمٛ املٕادّٛ املطمشٛ:  ثاٌ

م، وسمر٤مت 7113وشمٌدأ هذه اعمرطمٚم٦م ًمتٜمٔمٞمؿ اًمِم٤ٌمب اعم١مُمـ ُمٜمذ اًمِمٝمر اًمًر٤مدس ُمرـ اًمٕمر٤مم 

 (4)طمٞم٨م حتقل اًمتٜمٔمٞمؿ أو ىمًؿ ُمٜمف إمم ُمٚمٞمِمٞم٤مت ُمًٚمح٦م، ظم٤مو٧م مخًر٦م يٕمرف سمجامقم٦م احلقصمل،

م 97/7/7118م وطمتك 98/6/7113طمروب ُمع اجلٞمش اًمٞمٛمٜمل ظمالل أرسمٕم٦م أقمقام ُم٤م سملم 

وإن ختٚمٚم٧م يمؾ طمرب اؾمؽماطم٦م حم٤مرب، سمرهمؿ اإلقمالن اًمرؾمٛمل ُمـ اجلر٤مٟمٌلم آًمترزام سم٢مي٘مر٤مف 

 .(3)احلرب، ويم٤مٟم٧م اعم٤ٌمدرة قم٤مدًة شمٌدأ ُمـ ىمٞم٤مدة اجلٞمش اًمٞمٛمٜمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أمحد أُملم اًمِمج٤مع، جمٚم٦م اًمٌٞم٤من، ُمريمز اًمٌحقث 97سمٕمد اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، إيران واحلقصمٞمقن، ُمراضمع وُمقاضمع: ص:  - 9

 هر.9343واًمدراؾم٤مت، اًمري٤مض، ط: إومم، 

 .49احلقصمٞمقن ؾمالح اًمٓم٤مئٗم٦م ووٓءات اًمًٞم٤مؾم٦م: ص: - 7

، 988: ص: اعمذهٌٞم٦م ذم فمؾ اًمتحقٓت اًمدوًمٞم٦مشمٗم٤مدٞمؾ هذه احلروب واحلرب اًم٤ًمدؾم٦م اٟمٔمر احلقصمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ.. إـمامع  - 4

، وُم٤م سمٕمده٤م، وسمٕمد اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، إيران واحلقصمٞمقن، 46وُم٤م سمٕمده٤م، وأوقاء قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمر احلقصمل: ص:

 ، وُم٤م سمٕمده٤م.49ُمراضمع وُمقاضمع: ص: 

 .31صمٞمقن ؾمالح اًمٓم٤مئٗم٦م ووٓءات اًمًٞم٤مؾم٦م: ص:احلق - 3
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 :  أصٕهلا

قن إمم اعمذه٥م اًمزيدي )ٟم٦ًٌم إمم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم يٕمٚمـ احلقصمٞمقن سمّمقت ُمرشمٗمع أهنؿ يٜمتٛم

هر( اجلر٤مرودي، وأن وٓءهرؿ ًمرف، وٟمِمر٤مـمٝمؿ ُمرـ 977سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. ت:

أدظمال قمرغم هرذا اًمٗمٙمرر أومٙمر٤مًرا ُمرـ اعمرذه٥م  -وواًمده ُمـ ىمٌٚمف-أضمٚمف، همػم أن طمًلم احلقصمل 

ودي٦م)إطمردى ومررَ اًمزيدير٦م( آصمٜمل قمنم، وطم٤موًم٧م طمريمر٦م احلرقصمل اًمت٘مرير٥م سمرلم ومٙمرر اجل٤مر

 .(9)وآصمٜمل قمنمي٦م

وإذا يم٤من اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم ٓ ي٘مقل سم٤مؿمؽماط ٟمًٌل أو قم٤مئكم أو طمتك أومْمٚمٞم٦م حلٍم اخلالوم٦م 

ذم اًمٌٞم٧م اًمٕمٚمقي، سمؾ ُيراقمك ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم وقمداًم٦م اًمقازم، أٓ أٟمف سمٕمد ىمدوم اإلُمر٤مم 

ًمرٞمٛمـ شمٌٚمرقرت ومٙمررة اؿمرؽماط يدير٦م إومم ذم ااهل٤مدي إمم اًمٞمٛمـ اًمذي يٕمتؼم ُم١مؾمس اًمدوًم٦م اًمز

)احلًـ واحلًلم( ًمٚمخالوم٦م، وهمدت ُمًٚمٛم٦م ُمـ اعمًٚمامت. وٟمرص قمٚمٞمٝمر٤م اًمٕمديرد ُمرـ  اًمٌٓمٜملم

 .(7)أئٛم٦م اعمذه٥م

وسم٤مؾمت٘مراء اعمقاىمػ وأراء وإطمداث ُيت٠ميمرد أٟمرف ٓ وضمرقد خلرالف طم٘مٞم٘مرل سمرلم طمريمر٦م 

 .(4)يرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلماحلقصمل وأدقل اعمذه٥م اًمزيدي ذم ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م يمام 

وأُم٤م قمالىم٦م احلقصمل سم٤مًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل: وم٘مد سمرز ُمـ ظمالل ا٤مرؾم٤مت احلرقصمٞملم، ُمثرؾ: 

إىم٤مُم٦م اًمٖمدير، وآطمتٗم٤مء سم٤مؾمتِمٝم٤مد احلًلم ذم قم٤مؿمقراء ُمـ يمؾ قم٤مم، وٟمنم يمت٥م رُمرقز آصمٜمرل 

قمؿ قمنمي٦م، وؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام قمغم اًمرهمؿ ُمرـ طم٤ًمؾمرٞم٦م هرذا اعمقورقع ذم اًمرٞمٛمـ، واًمرد

 .(3)اًمٙمٌػم ُمـ إيران، وهمػمه٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .947احلقصمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ إـمامع اعمذهٌٞم٦م ذم فمؾ اًمتحقٓت اًمدوًمٞم٦م: ص: - 9

، 49. واٟمٔمر ًمٚمٛمزيد أيًْم٤م احلقصمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ إـمامع اعمذهٌٞم٦م ذم فمؾ اًمتحقٓت اًمدوًمٞم٦م: ص: 75اًمٔم٤مهرة احلقصمٞم٦م: ص  - 7

 وُم٤م سمٕمده٤م. ،7ر أوقاء قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمر احلقصمل: ص: وُم٤م سمٕمده٤م. وطمقل اًمزيدي٦م وومرىمٝم٤م: اٟمٔم

 .73سمٕمد اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م إيران واحلقصمٞمقن ُمراضمع وُمقاضمع: ص: - 4

: اًمزيدي٦م وآصمٜم٤م قمنمي٦م: أوضمف آشمٗم٤مَ وآظمتالف: . وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر97ءات اًمًٞم٤مؾم٦م: ص:احلقصمٞمقن ؾمالح اًمٓم٤مئٗم٦م ووٓ - 3

 ٟمٗمس اعمّمدر. وُم٤م سمٕمده٤م. 979حمٛمد اعمٝمدي: ص: 
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ويرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أن احلقصمٞم٦م شمت٠مرضمأ سملم ُمـ يٜمًٌٝم٤م إمم آصمٜمل قمنمري٦م اعمحْمر٦م، وسمرلم 

إمم  ٤مٜمتٛمرل وم٘مٝمًٞمرُمـ يٜمًٌٝم٤م إمم اًمزيدي٦م اعمحْم٦م، ًمٙمـ إىمرب إمم اًمّمح٦م يمام يرى اًم٤ٌمطم٨م أهن٤م شم

اإلُم٤مُم٦م واًمّمرح٤مسم٦م، وشمٜمتٛمرل إمم ومرىمر٦م ، وقم٘م٤مئدًي٤م شمٜمتٛمل إمم اجل٤مرودي٦م ذم سم٤مب اعمذه٥م اهل٤مدوي

 .(9)اعمٕمتزًم٦م ذم أدقل آقمت٘م٤مد

وأُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ومٝمؿ إيراٟمٞمقن سم٤مُمتٞم٤مز، طمٞم٨م إن أدسمٞم٤مت ؿمرٞمٕم٦م إيرران وطمرزب اهلل هرل 

 .(7)اعمحرك اًمٗمٙمري واإلقمالُمل هلؿ

 زوٕشِا: وَ أبسش زوٕش الفهس اذتٕث٘:

اًمرديـ احلرقصمل وًمرد ذم ورحٞم٤من ذم درٕمدة  سمدر اًمديـ احلقصمل: هق سمردر اًمرديـ سمرـ أُمرػم -9

م، ًمف قمدة يمتٞم٤ٌمت ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٓم٤مئٗمٞم٦م، واًمٕمّمٌٞم٦م اعمذهٌٞم٦م، واًمٓمٕمـ ذم قمٚمرامء 9976هر/9435

 إُم٦م وأقمالُمٝم٤م ُمـ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ.

دظمؾ ذم ساع ُمع اعمرضمٕمٞم٤مت اجل٤مرودي٦م ذم اًمٞمٛمـ، ويم٤من يٓمٛمأ ذم ىمٞم٤مدة طمرزب احلرؼ. 

ب اًمروطمل ًمٚمِم٤ٌمب اعم١مُمـ سمٕمد آٟمٗمّم٤مل قمـ طمرزب احلرؼ وأدٌأ اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م وإ

 .(4)اًمزيدي

م، 9989م، خترج ُمـ اعمٕم٤مهرد اًمٕمٚمٛمٞمر٦م قمر٤مم9959طمًلم سمـ سمدر اًمديـ احلقصمل: وًمد قم٤مم  -7

طم٤مول ُمقادٚم٦م اًمدارؾم٦م ذم إزهر ومٚمؿ يٗمٚمأ ذم ذًمؽ. ُم٤مرس ُمٝمٜم٦م سمٞمع اًمٙمت٥م، وشمرؿمٞمأ ذم 

، ويمر٤من 793م قمـ اًمردائرة 9994ٟمتخ٤مسم٤مت آٟمتخ٤مسم٤مت، ووم٤مز سمٕمْمقي٦م جمٚمس اًمٜمقاب ذم ا

ؿمخّمررٞم٦ًم مج٤مهػميرر٦ًم، ىمرر٤مدًرا قمررغم ضمررذب اعمًررتٛمٕملم سمخٓمرر٤مب هرر٤مدئ، وأؾمررٚمقب ؾمررٚمس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43أوقاء قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمر احلقصمل: ص: - 9

 .45اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: ص: - 7

 .69سم٤مظمتّم٤مر ُمـ أوقاء قمكم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمر احلقصمل: ص: - 4
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. زار ًمٌٜمر٤من وإيرران (9)وضمذاب، شمزقمؿ شمٜمٔمٞمؿ اًمِم٤ٌمب اعم١مُمـ سمٕمد آٟمٗمّم٤مل قمـ طمزب احلؼ

 .(7)وشم٠مصمر شم٠مصمًرا يمٌػًما سمٛمٜمٝم٩م اخلٛمٞمٜمل

أن أؿمرٕمؾ طمرسًمر٤م ُمرع ٟمٔمر٤مم اًمررئٞمس م، سمٕمرد 91/9/7113ىمتؾ طمًلم احلرقصمل سمتر٤مريخ 

 .(4)اعمخٚمقع قمكم قمٌداهلل د٤مًمأ

   حمٛمد سمدر اًمديـ احلقصمل: أطمد ُم١مؾمز شمٜمٔمٞمؿ اًمِم٤ٌمب اعم١مُمـ، اًمٌذرة إومم ًمٚمٗمٙمر احلقصمل. -4

حيل سمدر اًمديـ احلقصمل: قمْمق جمٚمرس اًمٜمرقاب اًمٞمٛمٜمرل، وقمْمرق ذم اعمر١ممتر اًمِمرٕمٌل اًمٕمر٤مم  -3

 وهق اثؾ احلقصمٞملم ظم٤مرضمًٞم٤م.احل٤ميمؿ، يٕمٞمش ٓضمًئ٤م ذم أعم٤مٟمٞم٤م، 

قمٌد اعمٚمؽ سمدر اًمديـ احلقصمل: هق اًم٘م٤مئد احل٤مزم ًمٚمحريم٦م احلقصمٞم٦م، وهرق اًمرذي ىمر٤مد احلرروب  -5

 .(3)ود اًمدوًم٦م، اسمتداًء ُمـ احلرب اًمث٤مًمث٦م

 وطاوعّا:  

سمٕمد جمٛمققم٦م ُمـ احلروب ظم٤موٝم٤م احلقصمٞمقن ُمع احلٙمقُم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ومِمٚمقا ُمـ ظمالهل٤م ذم ومررض 

أٟمح٤مء اًمٌالد، وىمٚم٥م ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ومٞمف، وإقم٤مدة اًمدوًم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اًمترل طمٙمٛمر٧م ؾمٞمٓمرهتؿ قمغم يم٤موم٦م 

اًمٞمٛمـ ذم ومؽمات ؾم٤مسم٘م٦م، وسم٤مًمت٤مزم ومِمٚمقا ذم شمٜمٗمٞمذ إضمٜمدة اإليراٟمٞم٦م اًمّمرٗمقي٦م ذم اعمٜمٓم٘مر٦م، ًمٙمرٜمٝمؿ 

طم٤موًمقا ذم اًمٗمؽمة إظمػمة اًمتل ؿمٝمدت ومٞمف اًمٞمٛمـ اٟمدٓع اطمتج٤مضم٤مت ود ٟمٔم٤مم اًمرئٞمس اًمًر٤مسمؼ 

ًمأ، ُمـ اًمتٛمدد واًمتقؾمع واًمًٞمٓمرة قمغم ُمٜم٤مـمؼ ضمديدة سمٖمٞم٦م اًمقدقل إمم اًمٌحرر قمكم قمٌد اهلل د٤م

إمحر، ُمـ أضمؾ آشمّمر٤مل سم٤مًمٕمر٤ممل اخلر٤مرضمل، وشمٚم٘مرل اًمردقمؿ واإلُمردادات اًمالزُمر٦م عمقادرٚم٦م 

 متردهؿ، واًمًٞمٓمرة قمغم ُم٤م هق أيمثر ُمـ اًمٞمٛمـ ُمـ اعمٜم٤مـمؼ اعمج٤مورة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 7، وُم٤م سمٕمده٤م، قمٌد اًمرمحـ اعمج٤مهد، ط: 7/87سم٤مظمتّم٤مر ُمـ اًمتِمٞمع ذم دٕمدة، أومٙم٤مر اًمِم٤ٌمب اعم١مُمـ ذم اعمٞمزان: - 9

 .63طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمر احلقصمل: ص:م، وأوقاء قمغم 7117

 .87سمٕمد اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م إيران واحلقصمٞمقن ُمراضمع وُمقاضمع: ص: - 7

 .63أوقاء قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمر احلقصمل: ص: - 4

 .67-66اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: ص:  - 3
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 ٔميهَ تمدٗص أِي وا ٖطعُٕ إلْٗ يف اآلت٘:

 وًم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م ذم ىمٚم٥م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، شمًٕمك ًمتٕمٛمٞمؼ اًمٜمٗمقذ اًمِمٞمٕمل ذم اعمٜمٓم٘م٦م.سمٜم٤مء د .9

حم٤مرسم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٞمٛمـ قمٛمقًُم٤م، وذم دٕمدة ظمّمقًد٤م يمخّمؿ قم٘م٤مئدي ٓ يٛمٙمـ اًمتٕم٤ميش  .7

 ُمٕمف ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ.  

إقم٤مدة دوًم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م سمّمقرة ؾمالًمٞم٦م ضمديدة، شمتٛمثؾ ذم أهة احلقصمل اًمتل سم٤مت اًمٗمٙمر اعمقضمرقد  .4

 ًٍما قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتًٛمٞم٦م واهلقي٦م.طم

 آؾمتٗم٤مدة ُمـ أيمؼم ىمدر اٙمـ ُمـ أُمقال اعمٜمٔمامت اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم اخلٚمٞم٩م وإيران. .3

 .(ٔ)اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمّم٤مًمأ اإليراٟمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م .5

 املطألٛ الجالجٛ: ارتطس الصفٕٙ السافط٘ عمٜ املٍطكٛ العسبٗٛ.

٦م اًمترل هتردد ُمٜمٓم٘متٜمر٤م اًمٕمرسمٞمر٦م، ٓ ؿمؽ أن هٜم٤مك اًمٕمديد ُمرـ اعمخر٤مـمر اًمداظمٚمٞمر٦م واخل٤مرضمٞمر

واإلؾمالُمٞم٦م، وسمالد احلرُملم قمغم وضمف اخلّمرقص واًمرذي ُمٜمٝمر٤م اًمٙمٞمر٤من اًمّمرٝمٞمقين اعمٖمتّمر٥م 

 ٕرض ومٚمًٓملم اًمذي يم٤من وُم٤م يزال أطمد أهؿ إظمٓم٤مر اًمتل حتدَ سم٤مُٕم٦م.

وٓ ي٘مؾ قمٜمف ُمـ طمٞم٨م إمهٞم٦م اًمتدظمؾ اإليراين اًمّمٗمقي ذات اعمنموع اًمٓم٤مئٗمل واًمتقؾمرٕمل 

ٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم، واخلٚمٞم٩م اًمٕمرريب وسمرالد احلررُملم ظمّمقًدر٤م: ومر٤مٕـمامع اإليراٟمٞمر٦م ذم ذم ُمٜمٓم٘مت

اعمٜمٓم٘م٦م، وطمٜملم اًمٕمقدة إمم اإلُمؼماـمقري٦م اًمٗم٤مرؾمرٞم٦م ٓ ختٗمرك قمرغم أطمرد، وُمر٤م حيّمرؾ اًمٞمرقم ذم 

 اًمٞمٛمـ، وؾمقري٤م، أو حيّمؾ ذم ًمٌٜم٤من، أو اًمٌحريـ، وىمٌٚمٝم٤م اًمٕمراَ ظمػم ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ.

يٓمقل همػم أٟمٜم٤م ٟمقضمز احلدي٨م قمٜمف ُمـ ظمالل اًمٙمالم سمِمٙمؾ خمتٍم قمـ واحلدي٨م ذم هذا 

ٓ يٖمرب قمـ سم٤مل أي "اخلٓمر اًمّمٗمقي قمغم اعمٜمٓم٘م٦م، وحتذير قمٚمامء إُم٦م ىمدياًم وطمديًث٤م ُمٜمٝمؿ. 

واًمتل دهمدهم٧م ذم طمٞمٜمٝم٤م م، 9979اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم إيران قم٤مم  اخلٛمٞمٜمٞم٦م اًمثقرة ىمٞم٤ممُمٜمذ ُمت٤مسمع أٟمف و

قرة ديٜمٞم٦م قم٘مدي٦م، ىم٤مئٛم٦م ُمـ يقُمٝم٤م إول قمغم أؾم٤مس ٟمنم اًمتِمٞمع قمقاـمػ أيمثر اعمًٚمٛملم، أهن٤م صم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .56سمتٍمف يًػم أوقاء قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمر احلقصمل: ص:  - 9
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)شمّمدير  هق ؿمٕم٤مر: ٤مقمٚمٜمٞمً  اورومٕمقا ؿمٕم٤مرً ذم دور اجلقار أوًٓ، صمؿ سم٘مٞم٦م اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م، 

)إٟمٜم٤م  اًمثقرة(، وأقمٚمـ اخلٛمٞمٜمل ذًمؽ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمذيمرى اًمًٜمقي٦م إومم ٟٓمتّم٤مر صمقرشمف، إذ ىم٤مل:

 ودقمؿ وًمتح٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م، شمؿ شمِمٙمٞمؾ (9)ٚمػ أٟمح٤مء اًمٕم٤ممَل(ٟمٕمٛمؾ قمغم شمّمدير صمقرشمٜم٤م إمم خمت

، وًمٕمؾ ُم٤م حيّمؾ ذم اًمٞمٛمـ ُمـ دقمؿ شمٚمؽ اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م اعمٜمٔمامت اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م

 يدظمؾ ذم هذا اًمًٞم٤مَ.

وم٤معمنموع اإليراين اًمذي حي٤مول اًمتٖمٚمٖمؾ ذم سمالد اعمًٚمٛملم، هق ُمنموع دٗمقي وم٤مرد هدومرف 

ُمرر٦م اإلؾمررالم وأوـم٤مهنرر٤م وؿمررٕمقهب٤م وُم٘مرردراهت٤م، هبرردف إقمرر٤مدة أجمرر٤مد اًمت٤مُمرر٦م قمررغم أ اًمًررٞمٓمرة 

 (7)..ُمٜمرذ ُمرطمٚمر٦م دردر اإلؾمرالم ،اإلُمؼماـمقري٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، أومٚم٦م قمغم أيدي اًمٕمرب واعمًٚمٛملم

ومٗمل اًمِم٠من اًمٞمٛمٜمل ضم٤مءت اًمتٍمحي٤مت اإليراٟمٞم٦م ًمٙمثػم ُمـ ىمٞم٤مداهتر٤م سمرام ٓ يردع جمر٤مًٓ ًمٚمِمرؽ ذم 

ؾ، وذم اًمٞمٛمـ ُمـ ظمالل دقمؿ مج٤مقم٦م احلرقصمٞملم ًمتحقيرؾ اًمرٞمٛمـ إمم اًمٜمقاي٤م اإليراٟمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م يمٙم

 ُمٜمٓم٘م٦م ٟمٗمقذ هلؿ شمْم٤مف إمم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ اًمٕمرسمٞم٦م.

هذا إمم ضم٤مٟم٥م يمقن اًمٞمٛمـ شم٘مع ذم اخل٤مسة اجلٜمقسمٞم٦م ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م، وهل شمنمف قمغم ُمْمٞمؼ سم٤مب 

ودمر٤مرة اًمرٜمٗمط، ار٤م  اعمٜمدب، وهق ُمـ أهؿ اعمٛمرات اعم٤مئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل، اًمتل متر قمٚمٞمف اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م

 ي١ميمد أسمٕم٤مد اعمنموع واعمخٓمط اإليراين ذم اًمتقؾمع ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م. 

وُمـ هذه اًمتٍمحي٤مت اًمتل شم١ميمد هذه اًمٜمقاي٤م شمٍميأ قمكم يقٟمس ُمًتِم٤مر اًمرئٞمس اإليرراين.. 

 سم٠من إيران اًمٞمقم إُمؼماـمقري٦م يمام يم٤مٟم٧م قمؼم اًمت٤مريخ، وقم٤مدٛمتٝم٤م سمٖمرداد، صمرؿ يْمرٞمػ سمر٠من هٜمر٤مك

 .(4)ؾمٞمٓمرًة إيراٟمٞم٦ًم قمغم أرسمع قمقادؿ قمرسمٞم٦م هل: سمػموت، ودُمِمؼ، وسمٖمداد، ودٜمٕم٤مء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .914فمؾ اًمتٓمقرات اًمدوًمٞم٦م: ص: احلقصمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ إـمامع اعمذهٌٞم٦م ذم - 9

اإليراين اًمّمٗمقي اًمٗم٤مرد ُم٘مدُم٤مشمف وأظمٓم٤مره  اعمنموعhttp://alburhan.com/main/articles  ُمقىمع اًمؼمه٤من - 7

 ووؾم٤مئؾ اًمتّمدي ًمف. اًمٙم٤مشم٥م حمٛمد سم٤ًمم يقؾمػ.

ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان: قم٤مدٗم٦م " م، اًمٕم٤مدٗم٦م وشمداقمٞم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م7195، 74 ، ص:967جمٚم٦م ؿمئقن قمرسمٞم٦م اًمٕمدد:  - 4

 ."٤م، أهداومٝم٤م، آوم٤مىمٝم٤م، وشمداقمٞم٤مهت٤م.. اورهت "احلزم
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ورهمؿ أن إيران شمٜمٙمر أهن٤م متد احلقصمٞملم سم٤مًمًالح: ومر٢من شم٘مريرًرا هًير٤م خلرؼماء إُمرؿ اعمتحردة 

م، وأن ؾمرٗمٞمٜم٦م ضمٞمٝمر٤من يم٤مٟمر٧م شمٜم٘مرؾ أؾمرٚمح٦ًم 7119يمِمػ سمر٠من إيرران شمٗمٕمرؾ ذًمرؽ ُمٜمرذ قمر٤مم 

 .(9)س طم٤مٓت قمغم إىمؾ ىم٤مُم٧م ظمالهل٤م ؾمٗمـ إيراٟمٞم٦م سمٜم٘مؾ أؾمٚمح٦مًمٚمحقصمٞملم، وطمدد اًمت٘مرير مخ

ُمقورقع ـمقيرؾ،  (7)واحل٘مٞم٘م٦م أن احلدي٨م قمـ اًمتدظمؾ اًمّمٗمقي اًمٗم٤مرد ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞمر٦م

وًمف أسمٕم٤مد يمثػمة، يّمٕم٥م اإلطم٤مـم٦م هب٤م ذم صمٜم٤مي٤م هذا اًمٌح٨م، واعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف قمرغم ظمٓمرر هرذا 

 اًمتدظمؾ قمغم إُم٦م، وُم٤م يٛمثٚمف ُمـ هتديد ُٕمٜمٝم٤م، وديٜمٝم٤م، وقم٘مٞمدهت٤م، وُم٘مدؾم٤مهت٤م..

وًمذًمؽ ضم٤مءت اًمتحذيرات ُمـ قمٚمامء إُم٦م ىمدياًم وطمديًث٤م، ُمـ ظمٓمر اًمراومْم٦م قمغم اإلؾمرالم، 

 وإدظمر٤مل سمٖمرداد، ذم اإلؾمالُمٞم٦م اخلالوم٦م ٝمؿ وراء يمثػم ُمـ اعمّم٤مئ٥م اًمتل أد٤مسم٧م إُم٦م يمً٘مقطوم

 .(4)اًمت٤مريخ ذم ُمٕمٚمقم هق يمام اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمثػم اًمٕمدد وىمتؾ قمٚمٞمٝم٤م، ٤مراًمتت

 ىمٚمٌف، وؾمط ُمـ اًمٙمٗم٤مر يقاد ُمٜمٝمؿ قمـ اًمراومْم٦م: ويمثػم --ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 اعمنمَ ضمٝم٦م ُمـ صمؿ ذيمر ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ قمٜمد ُم٤م ظمرج اًمٙمٗم٤مر ًمٚمٛمًٚمٛملم، ُمقادشمف ُمـ أيمثر

 اًمراومْم٦م واجلزيرة: يم٤مٟم٧م واًمِم٤مم واًمٕمراَ، ظمرؾم٤من، سمٌالد دُم٤مءهؿ وؾمٗمٙمقا اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مشمٚمقا

 يم٤مٟم٧م اعمًٚمٛمقن سم٤مًمِم٤مم ىم٤مشمٚمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ اعمًٚمٛملم، ويمذًمؽ ىمت٤مل قمغم هلؿ ُمٕم٤موٟم٦مً 

 .(3)أقمقاهنؿ أقمٔمؿ ُمـ اًمراومْم٦م

وطم٤مل إيران اًمٞمقم ٓ خيتٚمػ يمثػًما قمـ طم٤مهل٤م ذم اعم٤ميض، ومٚمؿ يتٖمرػم ومل يتٌردل هنر٩م طمٙم٤مُمٝمر٤م 

سمٕمد صمقرة اخلٛمٞمٜمل ُمـ اوٓمٝم٤مد أهؾ اًمًٜم٦م، أو اًمتآُمر قمغم اعمًٚمٛملم يمام ذم اًمٕمراَ، ودول اخلٚمٞم٩م 

 اًمٕمريب يمام هق ُمٕمٚمقم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سم٤مظمتّم٤مر ُمـ اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. - 9

اًمدوًمٞم٦م: قمكم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمتٖمٚمٖمؾ اإليراين ذم اًمٞمٛمـ، اٟمٔمر احلقصمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ..إـمامع اعمذهٌٞم٦م ذم فمؾ اًمتحقٓت  - 7

 .997، وُم٤م سمٕمده٤م. واٟمٔمر سمٕمد اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، إيران واحلقصمٞمقن.. ُمراضمع وُمقاضمع: ص:999ص:

 هر،9394 -اًمٕم٤مدٛم٦م ، اًمري٤مض، دار9/937اًمٕمثٞمٛملم،  د٤مًمأ سمـ حمٛمد، سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمٌد إُم٦م، ًمٕمٛمقم ُمٝمٛم٦م ومت٤موى - 4

 اًمٗم٤مرس. إسمراهٞمؿ: ت إومم، ط:

 إومم، ط: هر، 9316 ىمرـم٦ٌم، ُم١مؾم٦ًم ،4/477اًمٕم٤ٌمس،  أسمق احلراين شمٞمٛمٞم٦م سمـ احلٚمٞمؿ قمٌد سمـ أمحد اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج - 3

 ؾم٤ممل. رؿم٤مد حمٛمد. د: ت
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دقمقاهتؿ اًمتل ٟمٜمّمأ اعمًٚمٛملم أٓ يٖمؽموا سمدقمقاهتؿ، وم٢من : --ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز

واًمت٘مٞم٦م، ، هؿ أهؾ اًمٜمٗم٤مَ..ي٘مقًمقهن٤م ويزقمٛمقن سم٠مهنؿ قمغم اإلؾمالم يمٚمف ٓ أدؾ ًمف وٓ دح٦م ًمف،

ٓ ...أن يٕمرومقا أن هذه اًمدقم٤موى،  وُمـ ـم٤مًمع يمتٌٝمؿ قمرف ذًمؽ، وم٤مًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمٜملم

 واًمٕمداء ًمإلؾمالم ،وصمٜمٞم٦م، وُمٔم٤مهر إؾمالُمٞم٦م، واًم٤ٌمـمـ ظمالف اإلؾمالم ل، وإٟمام ه٤مطم٘مٞم٘م٦م هل

ىمٚمٞماًل، وم٤معم٘مّمقد أن اخلٛمٞمٜمل وأشم٤ٌمقمف ُمـ  اسمؾ يمٗمروهؿ وومً٘مقهؿ إٓ ٟمٗمرً  ٤م،واًمّمح٤مسم٦م مجٞمٕمً 

وأظمٓمره٤م ومرىم٦م : --. وي٘مقل(9)أقمٞم٤من اًمراومْم٦م وُمـ اعمٕمٔمٛملم ًمٕم٘مٞمدة اًمراومْم٦م واعمتٛمًٙملم هب٤م

وعم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنمك إيمؼم يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م  ،قمنمي٦م ًمٙمثرة اًمدقم٤مة إًمٞمٝم٤م آصمٜملاًمراومْم٦م اخلٛمٞمٜمٞم٦م 

 ،قمنم طم٥ًم زقمٛمٝمؿ آصمٜملوٓ ؾمٞمام إئٛم٦م ، واقمت٘م٤مد أهنؿ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م ،سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م

 (7)...وًمٙمقهنؿ يٙمٗمرون ويًٌقن هم٤مًم٥م اًمّمح٤مسم٦م

واًمٞمقم شمًٕمك إيران ُمـ ظمالل ُمٚمٞمِمٞم٤مت، زرقمتٝم٤م ذم سمالد اعمًٚمٛملم هٜمر٤م وهٜمر٤مك، ًمتٜمٗمٞمرذ ُمر٤م 

ٕم٘م٤مئد، وإومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م، وحت٘مٞمؼ طمٚمؿ اًمًرٞمٓمرة قمرغم سمرالد اعمًرٚمٛملم، ختٓمط ًمف، وٟمنم هذه اًم

 وظم٤مد٦م سمالد احلرُملم اًمنميٗملم عم٤م متثؾ ُمـ رُمزي٦م ديٜمٞم٦م جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم.

ومٙم٤مٟم٧م قم٤مدٗم٦م احلزم، واًمتل ضم٤مءت رؾم٤مًم٦م واوح٦م وسحي٦م، إليران سمر٤مًمٙمػ قمرـ حم٤موًمر٦م 

 اًمتدظمؾ ذم ؿم١مون اعمٜمٓم٘م٦م. 

* * * 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سم٤مز. شمًجٞمؾ دقيت، اٟمٔمر ُمقىمع اًمِمٞمخ اسمـ .ٟمّمٞمح٦م طمقل ُمقاضمٝم٦م ومٙمر اًمرواومض، -9

http://www.binbaz.org.sa/noor. 

، مجع وشمرشمٞم٥م: حمٛمد اًمِمقيٕمر، إقمداد: ُمقىمع اسمـ 3/337جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م، قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سم٤مز،  - 7

 .http://www.binbaz.org.sa .سم٤مز
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 املبشح األٔه

 اذتصً زؤٖٛ غسعٗٛ عاصفٛ

 ٖٔتطىَ وطمبني: 

 أسدِىا: األٔضاع يف الٗىَ قبن عاصفٛ اذتصً.

سمٚمٖم٧م إوو٤مع ذم اًمٞمٛمـ ُم٤م ىمٌؾ قم٤مدٗم٦م احلزم ُمٌٚمًٖم٤م قمٔمٞماًم، وطمّمؾ شمردي وشمدهقر ذم يمرؾ 

ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وراومؼ ذًمؽ يمٜمتٞمج٦م طمتٛمٞمر٦م هلرذه إوور٤مع 

اهنٞم٤مر أُمٜمل، ووٞم٤مع ًمٚمدوًم٦م، وأدٌح٧م اًمٞمٛمـ قمغم ؿمٗم٤م طمرب أهٚمٞم٦م شم٠ميمؾ إظمير واًمٞمر٤مسمس، 

وؾمرقف ٟمِمرػم  أهؾ اًمٞمٛمـ ُمرطمٚم٦م قمّمٞم٦ٌم ُمـ شم٤مرخيٝمؿ،٤م ومتزىمٝم٤م، ومٛمرت قمغم وشمٕمٛمؾ قمغم شمٗمرىمٝم

 إمم اًمتدهقر احل٤مدؾ ذم اجل٤مٟم٥م إُمٜمل، وآىمتّم٤مدي، واًمًٞم٤مد سمِمٙمؾ خمتٍم.

 ادتاٌب األوين:

ُمٜمرل أوم٘مد ؿمرٝمدت اًمرٌالد طم٤مًمر٦م اٟمٗمرالت ، ودٚم٧م اًمٌالد ذم هذا اجل٤مٟم٥م إمم ُمٜمحدر ظمٓمػم

ويمثر ومٞمف قمٛمٚمٞم٤مت اًم٘متؾ واًمتخري٥م واًمًٓمق وآقمتداء قمغم أُمرالك اًمدوًمر٦م واعمرقاـمٜملم  ،(9)يمٌػم

وظمرضمر٧م أضمرزاء ُمرـ  ،ُمـ ىمٌؾ ُمـ يٛمٚمؽ اًمًالح، وفمٝمرت اجلامقم٤مت اعمًرٚمح٦م هٜمر٤م وهٜمر٤مك

ووضمقدهر٤م  ،أو سمٖمٞمر٤مب ؾمرٚمٓم٦م اًمدوًمر٦م ،اًمٌالد قمـ ؾمٞمٓمرة اًمدوًم٦م ؾمقاء سمٞمد اجلامقم٤مت اعمًرٚمح٦م

هذه اعمٜم٤مـمؼ ا٤م أصمر٤مر اًمرقمر٥م ذم أوؾمر٤مط اعمجتٛمرع أُمرـ، وأطمردث اًمٗمٕمكم ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضم٤ٌمهت٤م ذم 

، وإن يم٤مٟمر٧م سمٕمرض هرذه اًمٔمرقاهر اًمترل أظمٚمر٧م سمر٠مُمـ (7)ا ذم أُمـ اعمجتٛمع اعمحكميمٌػمً  ٤ماوٓمراسمً 

، إٓ أهن٤م ؾم٤ممه٧م سمِمٙمؾ يمٌػم ذم زقمزقم٦م اجلر٤مٟمٌل إُمٜمرل اعمجتٛمع ُمٗمتٕمٚم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ

 وقمدم اؾمت٘مرار اعمجتٛمع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمٛمققم٦م ُمـ  .949 : ص:7191، و718 ص: 7119.و 949ص:  :7118ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر اًمت٘مرير اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل - 9

 اعمنمف اًمٕم٤مم، أ.د. حمٛمد أمحد إومٜمدي. ريمز اًمٞمٛمٜمل ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م.اعم١مًمٗملم، د٤مدر قمـ اعم

( )اًمدول أىمؾ أُم٤مًٟم٤م( قمغم GPI)ويٙمٗمل ذم هذا اجل٤مٟم٥م أن ٟمِمػم إمم شمراضمع ووع اًمٞمٛمـ ذم شم٘مرير ُم١مذ اًمًالم اًمٕم٤معمل - 7

م. اًمت٘مرير اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل 7191ذم ُم١مذ قم٤مم 979اعمًتقى اًمٕم٤معمل ًمٚمٕم٤مم اًمث٤مًم٨م قمغم اًمتقازم طمٞم٨م ؾمجٚم٧م اًمؽمشمٞم٥م 

 .784: ص:7191
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ومال خيٗمك قمغم أطمد ُم٤م ودٚم٧م إًمٞمف اًمٌالد ، أُم٤م ذم اجل٤مٟم٥م آىمتّم٤مدي آىمتّم٤مدي: ذم اجل٤مٟم٥م

وازدي٤مد ُمٕمدٓت  ،وآىمتّم٤مدي ًمٚمٛمقاـمٜملم ،وشمدهقر ذم اًمقوع اعمٕمٞمٌم ،ُمـ وٕمػ ؿمديد

 .أدالً  وارشمٗم٤مع ٟم٥ًم اًمٗم٘مر ذم أوؾم٤مط اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل اًمٗم٘مػم ،اًمٌٓم٤مًم٦م

وشمْمر٤مؤل  ،ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مة اًمٜم٤مس تزاد: ًمٌالدٓوٓمراسم٤مت إظمػمة اًمتل ؿمٝمدهت٤م ااطمداث وٕوم٤م

ُمع اًمتزايد اعمٓمررد ذم قمردد  ،وشمدٟمك ُمًتقى اعمٕمٞمِم٦م ًمدى ٟم٦ًٌم يمٌػمة ُمـ اًمًٙم٤من ،ومرص اًمٕمٛمؾ

وارشمٗمر٤مع ُمٕمردٓهت٤م،  ،اٟمتِمر٤مر اجلريٛمر٦م ذماًمًٙم٤من، وٓ ؿمؽ أن هذا يًٝمؿ سمٓمري٘مر٦م أو سمر٠مظمرى 

واًمترل ُمٜمٝمر٤م  ،وأدى إمم اًمتح٤مَ جمٛمققم٤مت ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمٕم٤مـمؾ قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مجلامقم٤مت اعمًرٚمح٦م

واعم٘م٤مشمٚمر٦م  ،سمٌٕمض إُمقال ُم٘م٤مسمؾ آًمتح٤مَ هبر٤م سمٕمض اًمِم٤ٌمبمج٤مقم٦م احلقصمل اًمتل أظمذت شمٖمري 

وأسمرراج ، طوآقمتداد اعمتٙمرر قمرغم أٟم٤مسمٞمر٥م اًمرٜمٗم ،أقمامل اًمتخري٥م اعمًتٛمروؾم٤ممه٧م  .إمم ضم٤مٟمٌٝم٤م

اًمٙمٝمرسم٤مء سمِمٙمؾ يمٌػم ذم شمدهقر اًمقوع آىمتّم٤مدي ذم اًمٌالد واًمتل شمٕمتٛمد قمرغم اًمرٜمٗمط يمٛمرقرد 

 .(9)أؾم٤مد

إمم سمٕمض إرىم٤مم سمِمٙمؾ خمتٍم ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمقوع آىمتّمر٤مدي اًمترل  هٜم٤م ويٙمٗمل أن ٟمِمػم

وذم  ،قروم٤مًمٞمٛمـ شمّمٜمػ ُمـ اًمدول اًمٜم٤مُمٞمر٦م ذات آىمتّمر٤مد اعمترده ،يم٤مٟم٧م وُم٤م شمزال شمٕمٞمِمف اًمٌالد

سمر٠من اًمرٞمٛمـ حتترؾ اعمرشمٌر٦م  CIAوGRP ُم٘م٤مرٟم٦م ًمدظمؾ اًمٗمرد ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م أؿم٤مرت شم٘مر٤مرير

سمٞمرٜمام شمِمرػم اًمدراؾمر٤مت  ،دوٓر واطمرد طمقازمإذ يٌٚمغ دظمؾ اًمٗمرد ومٞمٝم٤م ، إظمػمة سملم هذه اًمدول

 دوٓر. 611اعمحٚمٞم٦م إمم أن دظمؾ اًمٗمرد اًمًٜمقي أىمؾ ُمـ 

، %9% وُمٕمردل ٟمٛمرق اإلٟمتر٤مج اًمّمرٜم٤مقمل 91م 7199وسمٚمغ ُمٕمدل اًمٜمٛمق ًمٚمٜم٤مشم٩م اعمحكم ًمٕم٤مم 

% 35( % وُمٕمدل ُمـ يٕمش حت٧م ظمط اًمٗم٘مر)أىمؾ ُمرـ دوٓريرـ يقُمٞمر٤مً 45وٟم٦ًٌم اًمٌٓم٤مًم٦م ومٞمف إمم 

ومٞمٙمٗمل ُم٤م ذم شم٘مرير ُمٜمٔمٛمر٦م اًمِمرٗم٤مومٞم٦م  .، وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗم٤ًمد اعمًتنمي ذم اًمٌالد(7)اًمًٙم٤منُمـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93: سمٕمٜمقان: اًمتٓمقرات آىمتّم٤مدي٦م: ص: 7117اًمت٘مرير اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل - 9

، وًمٚمٛمزيد طمقل اًمقورع آىمتّمر٤مدي اٟمٔمرر اًمت٘مريرر https://ar.wikipedia.org/wiki اعمقؾمققم٦م احلرة: ويٙمٞمٌٞمدي٤م - 7

، واًمت٘مرير اإلؾمرؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمرل 941ع آىمتّم٤مدي ىمٌؾ اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م: ص:: سمٕمٜمقان: اًمقو7199اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل

 وُم٤م سمٕمده٤م. 477: سمٕمٜمقان اًمٞمٛمـ ذم اًمت٘م٤مرير اًمدوًمٞم٦م: ص:7119
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 981ُمـ 953قمٌد اهلل د٤مًمأ ذم اعمرشم٦ٌم رىمؿ  اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مًمٗم٤ًمد وم٘مد ضم٤مء شمرشمٞم٥م طمٙمقُم٦م قمكم

 .(7)م7191ذم اًمٕم٤مم  978ُمـ 936واعمرشم٦ٌم  (9)م7119قم٤مم 

أهمررى  ،وقمدم آؾمت٘مرار اًمًرٞم٤مد ومٞمرف ،وإُمٙم٤مٟم٤مت هذا اًمٌٚمد ،وٓ ؿمؽ أن شمقاوع ىمدرات

وحم٤موًم٦م اًمتردظمؾ ذم قمٛمٚمٞمر٦م درٜمع  ،وإـمراف اخل٤مرضمٞم٦م يم٢ميران سم٤مًمتٖمٚمٖمؾ ومٞمف ،أدح٤مب اًمٜمٗمقذ

 وسمًط ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م. ،تقؾمٞمع ٟمٗمقذه٤ماًم٘مرار ًم

ُمـ صمرقرة  اسمتداءً  ،م ُمرت اًمٞمٛمـ سمجٛمٚم٦م ُمـ إطمداث7199: ذم اًمٕم٤مم (4)ذم اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد

اعم٘مدُمر٦م  (3)ًمت٠ميت سمٕمده٤م اعم٤ٌمدرة اخلٚمٞمجٞمر٦م ،اًمِم٤ٌمب اًمِمٕمٌٞم٦م ومٞمام سم٤مت يٕمرف سمثقرات اًمرسمٞمع اًمٕمريب

واًمذي وىمع قمٚمٞمٝمر٤م اًمررئٞمس  ،يمحؾ ٕزُم٦م شمٕمٞمِمٝم٤م اًمٌالدُمـ إؿم٘م٤مء ذم جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل 

سمٛمقضمٌٝمر٤م قمرـ اًمًرٚمٓم٦م  خترغم واًمترل ،ٟمقومٛمؼم ُمـ ٟمٗمس اًمٕم٤مم 74ذم  اعمخٚمقع قمكم قمٌداهلل د٤مًمأ

ًمٞمتؿ سمٕمده٤م آشمٗم٤مَ قمغم آًمٞم٤مت اٟمت٘م٤مل ؾمٞم٤مد ؾمٚمٛمل ًمٚمًٚمٓم٦م سم٘مٞم٤مدة رئٞمس اٟمت٘م٤مزم هرق قمٌرد رسمرف 

 ُمٜمّمقر ه٤مدي ٟم٤مئ٥م اًمرئٞمس اًمٞمٛمـ اًم٤ًمسمؼ سمٕمد اٟمتخ٤مسم٤مت شمقاوم٘مٞم٦م.

وىمد ٟمّم٧م اعم٤ٌمدرة اخلٚمٞمجٞم٦م قمغم جمٛمققم٦م ُمرـ اإلضمرراءات واخلٓمرقات اًمٕمٛمٚمٞمر٦م ًمالٟمت٘مر٤مل  

ًمتِمٙمٞمؾ ٟمٔم٤مم طمٙمرؿ  اًمذي ؾمتٙمقن خمرضم٤مشمف ٟمقاةً  (5)يٌدأ سمٛم١ممتر احلقار اًمقـمٜمل اًمًٞم٤مد ذم اًمٌالد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .431: ص: 7119اًمت٘مرير اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل  - 9

: 7199اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل. وًمٚمٛمزيد طمقل هذا اعمقوقع اٟمٔمر اًمت٘مرير 766ص:  :7191اًمت٘مرير اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل - 7

 .944سمٕمٜمقان: اًمٗم٤ًمد آىمتّم٤مدي: ص

 وُم٤م سمٕمده٤م. 44: سمٕمٜمقان: ومِمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد: ص: 7199ًمٚمٛمزيد ذم هذا اجل٤مٟم٥م اٟمٔمر اًمت٘مرير اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل - 4

٘مر٥م اٟمردٓع صمرقرة هل ُم٤ٌمدرة شم٘مدم هب٤م إؿم٘م٤مء ذم جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل يمحؾ ًمألزُم٦م اًمٞمٛمٜمٞمر٦م اًمترل قم٤مؿمرتٝم٤م اًمرٞمٛمـ قم - 3

، واعمٓم٤مًم٦ٌم سمرطمٞمؾ ٟمٔم٤مم اًمرئٞمس اًمٞمٛمٜمل قمكم قمٌد اهلل د٤مًمأ، وشمْمٛمٜم٧م اعم٤ٌمدرة جمٛمققم٦م 7199اًمِم٤ٌمب اًمِمٕمٌٞم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م قم٤مم 

ُمـ اإلضمراءات وأًمٞم٤مت، اًمتل يتؿ سمٛمقضمٌٝم٤م اٟمت٘م٤مل اًمًٚمٓم٦م سمٓمري٘م٦م ؾمٚم٦ًم وآُمٜم٦م وشمقاومؼ وـمٜمل جيٜم٥م اًمرٞمٛمـ آٟمرزَٓ ذم 

، ذم قم٤مدٛم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م اًمرير٤مض. اٟمٔمرر سمٜمرقد اعمٌر٤مدرة: 7199ٟمقومٛمؼم ٤74م ذم اًمٗمقى، وشمؿ اًمتقىمٞمع قمٚمٞمٝم

 . 996: ص7199اًمت٘مرير اإلؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜمل 

هق ُم١ممتر احلقار اًمقـمٜمل اًمِم٤مُمؾ، اًمذي ضمرى اًمتحْمػم واإلقمداد ًمف ُمدة ـمقيٚم٦م، وهق أطمد سمٜمقد ُم٤ٌمدرة جمٚمس اًمتٕم٤مون  - 5

قمْمًقا، ضمرى اظمتٞم٤مرهؿ وشمرؿمٞمحٝمؿ  565طمٞم٨م ؿم٤مريم٧م ومٞمف يمؾ إـمراف اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وؿ اعم١ممتر  اخلٚمٞمجل وآًمٞمتٝم٤م اًمتٜمٗمٞمذي٦م،



 

 ظم٤مًمد طمًـ حمٛمد اًمٌٕمداين. : دإقمداد                                    قم٤مدٗم٦م احلزم رؤي٦م ذقمٞم٦م وواىمٕمٞم٦م           

       ٖٓٓ   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

درازم ودؾمتقر ضمديد، وذم ذات اًمقىمر٧م يرتؿ هٞمٙمٚمر٦م اعم١مؾمًر٦م اًمٕمًرٙمري٦م وإُمٜمٞمر٦م وجيررى ٞموم

، واًمذي ؾمٞمِم٤مرك ومٞمٝم٤م يمرؾ إـمرراف اًمٞمٛمٜمٞمر٦م، وُمـ صمؿ اًمذه٤مب ًمالٟمتخ٤مسم٤مت سمٕمده٤م، آؾمتٗمت٤مء

 دون إىمّم٤مء ٕطمد.

ذم  احلقار اًمقـمٜمل مجٞمع إـمرراف اًمًٞم٤مؾمرٞم٦م واعمدٟمٞمر٦م وُمرـ مجٞمرع إـمٞمر٤مف ؿم٤مرك ذم هذه

ير٦م إُمرؿ قم٤موىمرد يمر٤من احلرقار اًمرقـمٜمل حتر٧م ر ،أٟمٗمًرٝمؿ ٞمقنسمٛمـ ومٞمٝمؿ احلقصم اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل

 ٛمٜمدوب إُملم اًمٕم٤مم.سماعمتحدة اثٚم٦م 

ٞمٌردأ ًم ،وشمقىمٞمع يمرؾ اعمِمر٤مريملم ومٞمرف قمرغم خمرضم٤مشمرف ،وسمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ ُم١ممتر احلقار اًمقـمٜمل

 سمٕمده٤م دٞم٤مهم٦م اًمدؾمتقر اجلديد ًمٚمٌالد.

ؾمٕمك احلقصمٞمقن ُمـ ظمالل حتريؽ يمؾ ىمقاهتؿ ُمـ دٕمده سم٤مدم٤مه حم٤مومٔمر٦م قمٛمرران وآؾمرتٞمالء 

احلرس اجلٛمٝمقري اًمت٤مسمٕمر٦م ًمّمر٤مًمأ سم٘مقات قمٚمٞمٝم٤م، وسمتًٝمٞمالت ودقمؿ ُمـ ىمقات ُم٤م يم٤من يٕمرف 

قٓ إمم شمٕمرز، وسم٢مذاومف ؾم٘مٓم٧م يمؾ اعمح٤مومٔم٤مت واعمٕمًرٙمرات سمرام ومٞمٝمر٤م اًمٕم٤مدرٛم٦م درٜمٕم٤مء ودر

 .  ٤مودظمؾ احلقصمٞمقن ذم طمروب ُمع اًم٘م٤ٌمئؾ ذم ُم٠مرب واجلقف واًمٌٞمْم٤مء ذىمً 

رهمؿ ددور ىمررارات ُمرـ  ،وىمد طمقس اًمرئٞمس قمٌد رسمف ُمٜمّمقر ه٤مدي ذم اًمٕم٤مدٛم٦م دٜمٕم٤مء

وسمدت اًمرٞمٛمـ ، إُمؿ اعمتحدة سمٗمرض قم٘مقسم٤مت قمغم ُمـ يٕمرىمؾ قمٛمٚمٞم٦م آٟمت٘م٤مل اًمًٞم٤مد ذم اًمٌالد

   .ُمـ اإلىمٚمٞمٛمل واًمدوزمذاه٦ٌم ٓهنٞم٤مر هيدد إ

                                                                                                                                                                          

م، واؾمتٛمر قمنمة أؿمٝمر حت٨م ؿمٕم٤مر 7194/ ُم٤مرس/98مجٞمع إـمراف سمٜم٥ًم ُمٕمٞمٜم٦م، ويم٤مٟم٧م أول ضمٚم٤ًمشمف ذم  ُمـ=

 اجلٛمٝمقري سمّمٜمٕم٤مء م، شمؿ إقمالن اًمقصمٞم٘م٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمٛم١ممتر ذم اًم٘مٍم7193/يٜم٤مير/76وذم  ."سم٤محلقار ٟمّمٜمع اعمًت٘مٌؾ"

 سمحْمقر دوزم وقمريب يمٌػم. 

وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر: اًمٕمدد اًم٤ًمسمع ُمـ جمٚم٦م ؾمٞم٤مؾم٤مت قمرسمٞم٦م شمّمدر قمـ اعمريمز اًمٕمريب ًمألسمحر٤مث ودراؾمر٦م اًمًٞم٤مؾمر٤مت، ُمر٤مرس/ 

ًمًرٜم٦م  41وُمر٤م سمٕمرده٤م، وٟمرص ىمررار رئرٞمس اجلٛمٝمقرير٦م رىمرؿ  99: ص 7194اًمٞمٛمٜمرل  م، واًمت٘مرير اإلؾمؽماشمٞمجل7193

م، اعمريمرز اًمرقـمٜمل 7197يقًمٞمرق 93ـمٜمل اًمِمر٤مُمؾ اًمرق احلرقار عمر١ممتر واًمتحْمرػم ًمإلقمرداد اًمٗمٜمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م سم٢مٟمِم٤مء  م7197

، وُمقىمرع ُمر١ممتر احلرقار اًمرقـمٜمل اًمِمر٤مُمؾ: http://www.yemen- nic.info/sectors/politics  ًمٚمٛمٕمٚمقُمر٤مت:

http://www.ndc.ye/ar-default.aspx. 
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احلٙمقُمر٦م  اتوآؾمتٞمالء قمغم ُم٘مر ،ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص إطمداث سمٕمد دظمقل اًمٕم٤مدٛم٦م دٜمٕم٤مء

 :  ٠ميتوسمتقاـم١م ُمـ اجلٞمش اعمقازم ًمٚمرئٞمس اًم٤ًمسمؼ سمام ي ،سم٤مًم٘مقة

اثكم إـمراف اًمًٞم٤مؾمرٞم٦م سملم  ،سمرقم٤مي٦م إُمؿ اعمتحدة (9)شمقىمٞمع اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمًٚمؿ واًمنمايم٦م اًمقـمٜمٞم٦م -9

 .حت٧م اًم٘مقة واًمتٝمديد ٤مًمٙمٜمف يم٤من اشمٗم٤مىمً  مجٞمًٕم٤م

وحم٤مسة ُم٘مر إىم٤مُم٦م اًمرئٞمس اًمنمرقمل قمٌرد رسمرف ُمٜمّمرقر  ،آؾمتٞمالء قمغم اًم٘مٍم اجلٛمٝمقري -7

 .ورئٞمس اًمقزراء ،ه٤مدي

وشمِمٙمٞمؾ جمٚمس اٟمت٘م٤مزم  ،٤م همػم ذقمل ي٘ميض سمحؾ اًمؼمعم٤من٤م دؾمتقريً احلقصمٞمقن يّمدرون إقمالٟمً  -4

 قمغم اًمنمقمٞم٦م اعمٜمتخ٦ٌم ذم اًمٌالد. ٤مواوحً  ٤ماٟم٘مالسمً ا٤م يٛمثؾ : يتقمم إدارة ؿم١مون اًمٌالد

واًمٚمجرقء إمم اًمٕم٤مدرٛم٦م  ،متٙمـ اًمرئٞمس اًمنمقمل ُمـ اًمٗمرار ُمـ طمّمر٤مر اعمٚمٞمِمرٞم٤مت احلقصمٞمر٦م -3

ر :آىمتّم٤مدي٦م قمدن ًً ًمٚمرٌالد  ٤م٤م ذقمًٞمرًمٞمؽماضمع سمٕمده٤م قمـ اؾمت٘م٤مًمتف ويٌدأ ا٤مرؾم٦م ُمٝم٤مُمرف رئٞم

   .ُم١مىمت٦مً  سمٕمد اقمت٤ٌمره قمدن قم٤مدٛم٦مً 

 ،م سمٕمٛمرؾ اؾمرتٕمراض ًمٚم٘مرقة اًمٕمًرٙمري٦م7195احلقصمل ذم ؿمٝمر ُم٤مرس ُمـ اًمٕم٤مم مج٤مقم٦م ىمٞم٤مم  -5

 قمٚمٞمٝم٤م قمؼم ُمٜم٤مورة قمًٙمري٦م ىمرب احلدود اًمًٕمقدي٦م. ٧ماًمتل اؾمتقًم

اىمرؽماب ووحم٤موًمر٦م اًمًرٞمٓمرة قمٚمٞمٝمر٤م،  ،ُمديٜمر٦م ذم اًمرٌالد أيمرؼم احلقصمٞمقن إمم شمٕمز صم٤مًمر٨مشم٘مدم  -6

وهل أيمؼم ىم٤مقمردة قمًرٙمري٦م  ،قي٦مآؾمتٞمالء قمغم ىم٤مقمدة اًمٕمٜمد اجلو ،احلقصمٞملم ُمـ ُمديٜم٦م قمدن

 ٟم٘مؾ اًمرئٞمس اًمنمقمل إمم ُمٙم٤من آُمـ.ًمٞمتؿ سمٕمده٤م ذم اًمٌالد، 

إؿم٘م٤مء ذم جمٚمرس اًمتٕمر٤مون  قمٌد رسمف ُمٜمّمقر ه٤مدي أن يٓمٚم٥م ُمـ اًمنمقمل اًمرئٞمس اروٓمرا -7

جمٚمس إُمـ اًمدوزم اًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري ًمقىمػ زطمػ ُم٘م٤مشمكم ، وواجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦ماخلٚمٞمجل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم٘م٥م اضمتٞم٤مح احلقصمٞملم ًمٚمٕم٤مدٛم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م دٜمٕم٤مء، ويم٤من سملم م، 7193/ؾمٌتٛمؼم/79هق اشمٗم٤مَ ؾمٞم٤مد يٛمٜمل وىمع ذم  - 9

احلقصمٞملم واعمٙمقٟم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ، اطمتقى قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌٜمقد واإلضمراءات، حلؾ اًمقوع اًم٘م٤مئؿ ذم اًمٌالد، 

ٛمٝمؿ اًمرئٞمس وٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠مٟمف اشمٗم٤مَ ُمٗمروض سم٤مًم٘مقة قمغم ذيم٤مء اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٌالد ُمـ ىمٌؾ احلقصمٞملم اًمذيـ اهت

اًمٞمٛمٜمل قمٌد رسمف ُمٜمّمقر ه٤مدي سمٕمدم اطمؽمام آشمٗم٤مَ. اٟمٔمر سمٜمقد هذا آشمٗم٤مَ: شمّمقر طمقصمل سمِم٠من ؾمٞمٓمرة اًم٘مقات احلقصمٞم٦م 

 م.7195، ضمٝم٤مد قمقدة، ووٞمػ اهلل د٤مًمأ، اًم٘م٤مهرة، اعمٙمت٥م اًمٕمريب ًمٚمٛمٕم٤مرف، ط: إومم 969: ص:7193قمغم دٜمٕم٤مء
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ًمتٜمٓمٚمرؼ سمٕمرده٤م وًمٌك ىم٤مدة جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجرل هرذا اًمٜمرداء،  دن.احلقصمٞملم إمم ُمديٜم٦م قم

ُمٙمرقن ُمرـ قمنمر  وسمتحر٤مًمػ قمرريب ،قمٛمٚمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم سم٘مٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 دول.

ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف  يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أسمرز، وسمٕمد هذه اجلقًم٦م اًمنيٕم٦م ذم إوو٤مع اًمتل قم٤مؿمتٝم٤م اًمٌالد

 :٠ميتهذه اجلامقم٦م اعمتٛمردة سمام ي

 ،اعمتٛمثررؾ سمٛمرر١ممتر احلررقار اًمررقـمٜمل ،ىمٞمرر٤مم مج٤مقمرر٦م احلررقصمل سمرر٤مخلروج قمررغم اإلمجرر٤مع اًمررقـمٜمل -9

وـمرَ  ،قمغم قمدد يمٌػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٌالد اجلٛمٞمعواًمتل اشمٗمؼ ومٞمف  ،وخمرضم٤مشمف

 طمٚمٝم٤م.

وًمٖم٦م اًمتٝمديد ًمٗمرض ذوـمٝمؿ قمغم أظمريـ ذيم٤مء اًمٕمٛمٚمٞمر٦م اًمًٞم٤مؾمرٞم٦م ذم  ،اؾمتخدام اًم٘مقة -7

ُمـ ظمالل إضم٤ٌمر اجلٛمٞمع قمرغم اًمتقىمٞمرع قمرغم ُمر٤م ؾمرٛمل سم٤مشمٗمر٤مَ  ٤موفمٝمر ذًمؽ واوحً  ،اًمٌالد

 دٜمٕم٤مء. سمٕمد دظمقهلؿ وؾمٞمٓمرهتؿ قمغم ،اًمًٚمؿ واًمنمايم٦م اًمقـمٜمٞم٦م

وهمػمهر٤م ُمرـ ،.. وإب ،وشمٕمز ،حم٤موًمتٝمؿ اًمًٞمٓمرة سم٤مًم٘مقة قمغم سم٘مٞم٦م أضمزاء اًمٌالد يمٛمديٜم٦م قمدن -4

واعمٜمر٤مـمؼ اًمرذي  ، اًمٕم٤مدٛم٦م دٜمٕم٤مءوإُمٙم٤مٟمٞمتٝم٤م ذم ،اًمًٞمٓمرة قمغم ُم٘مدرات اًمدوًم٦ماعمٜم٤مـمؼ، و

ؾمٞمٓمروا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمًٞمٓمرة قمغم ُم١مؾم٤ًمهت٤م وومرض ُمٜمردوب ُمرـ اجلامقمر٦م قمرغم يمرؾ 

رهمرؿ وضمرقد اًمًرٚمٓم٦م  ،ُمـ ىمرٌٚمٝمؿ ٤مُم١مؾم٦ًم ُمـ ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م، وشمٕمٞملم ُمـ يروه ُمٜم٤مؾمًٌ 

 اًمنمقمٞم٦م.

ٟمقاقمٝمر٤م اًمًٞمٓمرة قمغم أؾمٚمح٦م اجلٞمش اًمٞمٛمٜمل ُمـ ظمالل اًمًٞمٓمرة قمغم اعمٕمًٙمرات سمٛمختٚمػ أ -3

 ،واًمرتحٙمؿ ومٞمٝمر٤م ،وظم٤مد٦م ُمٕمًٙمرات ُم٤م يمر٤من يٕمررف سمر٤محلرس اجلٛمٝمرقري: وشمِمٙمٞمالهت٤م

وىمردرات اجلرٞمش اًمٞمٛمٜمرل  ،ؾم٤مقمدهؿ قمغم ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ ًمتّمٌأ سمٕمده٤م يمؾ إُمٙم٤مٟم٤مت

وقمٛمرؾ  ،ًمٞمردومٕمٝم٤م ذًمرؽ إمم اًمٖمررور ،(9)واًم٘مر٤مٟمقن ،سمٞمد مج٤مقم٦م ُمًٚمح٦م ظم٤مرضم٦م قمرغم اًمٜمٔمر٤مم

 قمرض قمًٙمري هتدد ومٞمٝم٤م دول اجلقار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 7195ُم٤مرس أسمٕم٤مد، قم٤مدٗم٦م احلزم ىمراءة طم٤مًم٦م عمريمز دراؾم٤مت واًمٌحقث، شم٘مرير يمؾ هذا وأيمثر ذم شم٘م٤مرير ُمريمز أسمٕم٤مد ًمٚم - 9

 .http://www.abaadstudies.orgوشم٘مرير قم٤مم احلّم٤مد اعمر، وشم٘مرير آٟم٘مالب يتٝم٤موى ويمٚمٗم٦م سمنمي٦م يمٌػمة. 
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 خساملطمب اآل

 وػسٔعٗٛ عاصفٛ اذتصً

احلدي٨م قمـ احلرب وأطمٙم٤مُمٝم٤م ذم اإلؾمالم ٓ يًٕمف هذا اًمٌح٨م ذم وري٘م٤مت ُمٕمدودة، وهلذا 

اىمتٍم هذا اًمٌح٨م قمغم ضم٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م اعمتٕمددة، وهق احلردي٨م قمرـ ُمنمروقمٞم٦م احلررب ذم 

إٟمِمر٤مء حتر٤مًمػ قمرريب اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وُمنموقمٞم٦م ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمـ 

وؿ جمٛمققم٦م ُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، ًمِمـ طمررب قمرغم ُمٚمٞمِمرٞم٤مت ُمًرٚمح٦م ذم اًمرٞمٛمـ اٟم٘مٚمٌر٧م قمرغم 

اًمنمقمٞم٦م، وأدظمٚم٧م اًمٞمٛمـ ذم ساع داظمكم، خلدُم٦م إيران اًمّمرٗمقي٦م ودقمرؿ خمٓمٓم٤مهتر٤م ذم اعمٜمٓم٘مر٦م 

أـمٚمرؼ اًمٕمرسمٞم٦م، وهؾ شمتقاومؼ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم، وُمٞمث٤مَ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. و

 قمغم هذا اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اؾمؿ قم٤مدٗم٦م احلزم.

وٓ ؿمؽ أن هٜم٤مك ُمـ يٕم٤مرض قم٤مدٗم٦م احلزم وٓ ي٘مقل سمٛمنمروقمٞمتٝم٤م، وهٜمر٤مك ُمرـ ي١ميرده٤م 

وي٘مقل سمٛمنموقمٞمتٝم٤م، ومًٜمٕمرض سمِمٙمؾ خمتٍم آراء يمؾ ومريؼ، وأهؿ ُم٤م يٛمٙمرـ أن يًرتٜمد قمٚمٞمرف، 

 ُمع ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وسمٞم٤من اًمراضمأ ُمٜمٝم٤م.

 صً: أدلٛ الكاٟمني بعدً وػسٔعٗٛ عاصفٛ اذت

ىمٌؾ احلدي٨م قمـ أدًم٦م اًمراومْملم ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم، ٟمقد اًمتٜمٌٞمف إمم أن اًم٤ٌمطم٨م ىمد سمذل ضمٝمرًدا ذم 

مجع أدًم٦م اعمٕم٤مرولم ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم، همػم أٟمف مل جيد أدًم٦ًم ذقمٞم٦ًم ُمٕمتؼمًة، يًتدل هب٤م هرذا اًمٗمريرؼ، 

يًتٓمٞمع اًم٤ٌمطم٨م شمْمٛمٞمٜمٝم٤م هذا اًمٌح٨م، ومجؾ ُم٤م هق ُمقضمقد هق يمالم قم٤مم، وسمٞم٤مٟمر٤مت ختٚمرق ُمرـ 

ًم٦م ذقمٞم٦م ُمٕمتؼمة ذم اًمٖم٤مًم٥م، سمٕمض هذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمّم٤مدرة قمـ اًمراومْملم ًمٚمٕم٤مدٗم٦م ًمٞمس ومٞمٝمر٤م أد

إٓ اًمٓمٕمـ واًمتجريأ سم٤معمخ٤مًمٗملم، ويمٞمؾ اًمتٝمؿ هلؿ، يم٤مٓهت٤مم سم٤مًمقٓء ًمٚمٖمرب اًمٙمر٤مومر، واًمتخرقيـ 

وآومؽماء قمغم أظمريـ، واًمٙمرالم اًمٕمر٤مـمٗمل اًمرذي يًرتٛمٞمٚمقن سمرف قمرقام اًمٜمر٤مس، وُمرـ ذًمرؽ 

٦م احلزم سم٠مهن٤م قمدوان قمغم اًمٞمٛمـ ُمـ ىمٌؾ اًمًٕمقدي٦م، أوُمرـ ىمٌرؾ اًمٖمررب، ومتر٤مرة شمًٛمٞمتٝمؿ قم٤مدٗم
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يًٛمقهن٤م سم٤مًمٕمدوان اًمًٕمقدي، وشم٤مرة سم٤مًمٕمدوان إُمريٙمل اًمّمٝمٞمقين، وشم٤مرة سم٤مًمٕمدوان اًمًرٕمقدي٦م 

 .(9)إُمريٙمل، وهٙمذا

وُمع هذا ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠من أهؿ ُم٤م يًتدل سمف اًمراومْمقن ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمرٝم٤م ذم 

 ىمْم٤مي٤م: أرسمع

 أن قم٤مدٗم٦م احلزم قمدوان ؾم٤مومر قمغم اًمٞمٛمـ، طمٞم٨م ضم٤مء ذم سمٞم٤من راسمٓم٦م قمٚمامء اًمٞمٛمـ:  -9

اًمتل شمتزقمٛمٝم٤م ىمٓمرر واعمٛمٚمٙمر٦م اًمًرٕمقدي٦م دمر٤مه اًمرٞمٛمـ  إظمػمةاعمقاىمػ اخلٚمٞمجٞم٦م  دُ ٟمٕم وم٢مٟمٜم٤م"

ذم  وإُمٜمٞمر٦مُمقاىمػ قمدائٞمر٦م ذم طم٘مٞم٘متٝمر٤م متٝمرد ًمزقمزقمر٦م اًمًر٤مطم٦م اًمًٞم٤مؾمرٞم٦م وآىمتّمر٤مدي٦م 

 .(ٕ)"...سمالدٟم٤م

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُم٤م شم٘مقم سمف اًمًٕمقدي٦م ُمـ طمرب قمغم اًمٞمٛمـ، قمدوان فم٤ممل وهم٤مؿمؿ، وؾم٤مومر 

ٓ ُمؼمر ًمف قمرغم اإلـمرالَ، وأن هرذا اًمٕمردوان اؾمرتٝمدف يمرؾ رء ذم اًمرٞمٛمـ، اؾمرتٝمدف 

 .(4)اًمِمجر، واحلجر، واًمٌنم، ويمؾ ُم٤م هق طمل

سمٚمر٦م وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء قمغم ًم٤ًمن اًمٜم٤مـمؼ اًمرؾمٛمل جلامقم٦م احلرقصمل حمٛمرد اًمٌخٞمترل ذم ُم٘م٤م

. وقمٚمٞمف جي٥م (3)شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م طمٞم٨م ودػ ُم٤م حيّمؾ سم٠مٟمف قمدوان قمغم اًمٞمٛمـ، وأٟمف إقمالن طمرب

 دومع هذا اًمٕمدوان سمٙمؾ رء، سم٤معم٤مل واًمٜمٗمس، وهمػمه٤م. 

 شمدظمؾ ظم٤مرضمل ذم اًمِم٠من اًمٞمٛمٜمل: -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "دٗم٦م احلزمقم٤م"اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:ُمقٟم٧م يم٤مرًمق اًمدوًمٞم٦م، اًمٜمص اًمٙم٤مُمؾ ًمٌٞم٤من احلقصمٞملم سمِم٠من وىمػ قمٛمٚمٞم٤مت  - 9

http://www.mc-doualiya.com/articles/2015042285 :م، 73/3/7195، ودحٞمٗم٦م اًمٞمٛمـ اًمٞمقم

 م.93/3/7195، سمت٤مريخ:9693، واًمٕمدد: 9699اًمٕمدد 

، اٟمٔمر ُمقاىمع اًمراسمٓم٦م م7193-97-9اعمقاومؼ  /هرر9345-دٗمر -98د٤مدر قمـ راسمٓم٦م قمٚمامء اًمٞمٛمـ سمت٤مريخ  - 7

http://www.yemenscholars.com . 

، يمٚمٛم٦م رئٞمس راسمٓم٦م قمٚمامء اًمٞمٛمـ ذم اًمٚم٘م٤مء اًمٕمٚمامئل اعمقؾمع عمقاضمٝم٦م 5إيْم٤مح وسمٞم٤من ذم اًمرد قمغم ُمـ سمرر اًمٕمدوان:ص: - 4

 م.7195هر/ 9346اًمٕمدوان اًمٕمالُم٦م: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد ذف اًمديـ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اًمٜم٤مـمؼ اًمرؾمٛمل جلامقم٦م احلقصمل حمٛمد اًمٌخٞمتل اًمدىمٞم٘م٦م إومم:  -3

https://www.youtube.com/watch?v=_MogSVCUulk. 
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اعمتداوًمر٦م ذم وؾمر٤مئؾ  إظم٤ٌمرشم٤مسمٕمٜم٤م "وم٘مد ضم٤مء ذم ٟمص اًمٌٞم٤من اًمّم٤مدر قمـ راسمٓم٦م قمٚمامء اًمٞمٛمـ: 

 ،حٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م طمقل اًمٌٞم٤من اًمّم٤مدر قمـ اضمتامع دول جمٚمرس اًمتٕمر٤مون اخلٚمٞمجرلاعم اإلقمالم

ذم اًمٕم٤مدٛم٦م اًم٘مٓمري٦م اًمدوطم٦م، وُمر٤م شمْمرٛمٜمف ُمرـ اٟمتٝمر٤مك ظمٓمرػم وشمردظمؾ  ،يقُمٜم٤م هذا اًمثالصم٤مء

، وأيمد اًمٌٞم٤من قمغم رومرض هرذا اًمتردظمؾ رومًْمر٤م "ؾم٤مومر ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٞمٛمـ واًمٞمٛمٜمٞملم

 .(9)ىم٤مـمًٕم٤م

 قمل أو قمرذم أو ىم٤مٟمقين هلذا اًمٕمٛمؾ:قمدم وضمقد ُمؼمر ذ -4

وُمـ مجٚم٦م ُم٤م اؾمتدل سمف اًمٌٞم٤من أن هذا اًمٕمٛمؾ ٓ يقضمد ًمف ُم٤م يؼمره، ومال ُمؼمر ذقمرل أو قمررذم 

 .(7)أو ىم٤مٟمقين ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم

 ذم اًمٕمر٤ممل نقن واعمًتْمرٕمٗمق٤معمٔمٚمقُمومر وأُم٤م اًم٘مقل: سم٠مٟمرف ٟمٍمرة ًمٚمٛمٔمٚمرقُملم واعمًتْمرٕمٗملم،

 !؟دون همػمهؿه١مٓء ون، ومٚمامذا ىم٤مُمقا سمٜمٍمة يمثػم

   ذقمٞم٦م اًمرئٞمس قمٌد رسمف ُمٜمّمقر ه٤مدي:اًمٓمٕمـ ذم  -3

يذه٥م اًمراومْمقن ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم، إمم اًمٓمٕمـ ذم ذقمٞمر٦م اًمررئٞمس اًمٞمٛمٜمرل قمٌرد رسمرف ُمٜمّمرقر 

ه٤مدي، اًمذي ًمٌك اًمتح٤مًمػ دقمقشمف واؾمتٖم٤مصمتف، وأٟمف وم٤مىمد اًمنمقمٞم٦م، ومْماًل قمـ ظمٞم٤مٟمتف اًمٕمٔمٛمل 

. وسم٤مًمتر٤مزم ٓ يقضمرد أي ُمًرقغ أظمالىمرل ًمقـمٜمف طمٞم٨م اؾمتدقمك دوًٓ ظم٤مرضمٞم٦ًم ًميب سمالده

 ُمرـ ىمٌرؾ اًمتحر٤مًمػ اًمٕمرريب. (4)ًمرضمؾ، وم٘مد ذقمٞمتف طمتك يًرتج٤مب ٟمرداؤه، وشمٚمٌرك دقمقشمرف

 وؾمٞم٠ميت ُمٜم٤مىمِم٦م هذه إدًم٦م سمٕمد قمرض أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤معمنموقمٞم٦م.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اٟمٔمر ُمقاىمع اًمراسمٓم٦م:   ،م7193-97-9اعمقاومؼ  /هرر9345-دٗمر -98د٤مدر قمـ راسمٓم٦م قمٚمامء اًمٞمٛمـ سمت٤مريخ  - 9

http://www.yemenscholars.com. 

ُم٘مٓمع ومٞمديق اًمدىمٞم٘م٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، سمٞم٤من اًمراسمٓم٦م قمٚمامء  "ذم رطم٤مب رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم زيد قمٚمٞمف اًمًالم ًمٕمٚمامء إُم٦م" :ٟمدوة سمٕمٜمقان - 7

 . https://www.youtube.com/watch?v=HorSJbB-vE4 .اًمٞمٛمـ

 .8إيْم٤مح وسمٞم٤من ذم اًمرد قمغم ُمـ سمرر اًمٕمدوان:ص: - 4
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 أدلٛ الكاٟمني مبػسٔعٗٛ عاصفٛ اذتصً: 

 إدًم٦م ٟمقضمزه٤م سمام ي٠ميت:اؾمتدل اًمذيـ ىم٤مًمقا سمٛمنموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم سمجٛمٚم٦م ُمـ 

 سمف الفطٕه: -1

ىمٌؾ  --، وىمد ؿم٤مرك ومٞمف رؾمقل اهلل(9)طمٚمػ قم٘مدشمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمٓمٞمٌلم هق :طمٚمػ اًمٗمْمقل

، ويم٤من ُمرـ أُمرره: أن شمرداقم٧م ىم٤ٌمئرؾ ُمرـ ىمرريش إمم (7)اعمٌٕم٨م سمٕمنميـ ؾمٜم٦م ذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة

طمٚمٗمٝمرؿ قمٜمرده، ومتٕم٤مىمردوا وم٤مضمتٛمٕمقا ًمف ذم دار قمٌد اهلل سمـ ضمدقم٤من، ًمنمومف وؾمٜمف، ومٙمر٤من ، طمٚمػ

وشمٕم٤مهدوا قمغم أن ٓ جيدوا سمٛمٙم٦م ُمٔمٚمقًُم٤م دظمٚمٝم٤م ُمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، إٓ ىم٤مُمقا ُمٕمف ويم٤مٟمقا قمغم ُمرـ 

 .(4)ومًٛم٧م ىمريش ذًمؽ احلٚمػ طمٚمػ اًمٗمْمقل، فمٚمٛمف طمتك شمرد قمٚمٞمف ُمٔمٚمٛمتف

 ؿمرٝمدت" :ىمقًمف ٚمػهذا احلذم  --رؾمقل اهللقمـ  --قمقف سمـ اًمرمحـ وىمد روى قمٌد

  .(5)"َأْٟمُٙمُثررفُ  وأين اًمررٜمٕمؿمُحْررَر  زمَأنَّ  أطمرر٥ُم  ومررام همررالم وأٟمرر٤م قمٛمررقُمتل ُمررع (3)اعمٓمٞمٌررلم طمٚمررػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜمل قمٌد اًمدار ُمـ احلج٤مسم٦م واًمروم٤مدة، واًمٚمقاء، واًمً٘م٤مي٦م، وأسم٧م سمٜمق ؾم٥ٌم اًمتًٛمٞم٦م عم٤م أرادت سمٜمق قمٌد ُمٜم٤مف أظمذ ُم٤م ذم أيدي سم - 9

قمٌد اًمدار قم٘مد يمؾ ىمقم قمغم أُمرهؿ طمٚمًٗم٤م ُم١ميمًدا قمغم أن ٓ يتخ٤مذًمقا، صمؿ ظمٚمٓمقا أـمٞم٤مسًم٤م وهمٛمًقا أيدهيؿ ومٞمٝم٤م، وشمٕم٤مىمدوا صمؿ 

آظمر ُم١ميمًدا ومًٛمقا إطمالف،  ُمًحقا اًمٙمٕم٦ٌم سم٠ميدهيؿ شمقيمٞمًدا ومًٛمقا اعمٓمٞمٌلم، وشمٕم٤مىمدت سمٜمق قمٌد اًمدار وطمٚمٗم٤مؤه٤م طمٚمًٗم٤م

 ، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.9/939ُمـ اعمٓمٞمٌلم. اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط:  --ويم٤من اًمٜمٌل

، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 758/ 9اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم، اإلُم٤مم أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل:  - 7

 ُمّمٓمٗمك قمٌد اًمقاطمد.ًمٌٜم٤من، ت: 

 ،، سمػموت، دار اجلٞمؾ9/763اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم، قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ أيقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري أسمق حمٛمد،  - 4

 هر، ط: إومم، ت: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد.9399

مل يِمٝمد طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم: ٕن طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم يم٤من ىمٌؾ  --ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: ُمٕمٜم٤مه ؿمٝمدت ُمـ طمٚمػ اعمٓمٞمٌلم ٕٟمف - 3

طمٚمػ اًمٗمْمقل اًمذي حت٤مًمٗمف اعمٓمٞمٌقن. ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر:  -- ، وإٟمام ؿمٝمد رؾمقل اهلل--ُمقًمد رؾمقل اهلل

م، ط: 9987هر /9318، أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 95/771

 ٟم١موط.إومم، ت: ؿمٕمٞم٥م إر

، ُمٍم، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، واسمـ 9/991 ،9655رواه اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد، أمحد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌداهلل اًمِمٞم٤ٌمين، سمرىمؿ:  - 5

، 91/796، 3474سمرىمؿ:  طم٤ٌمن، دحٞمأ اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن،حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل،

اًمث٤مٟمٞم٦م، ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، وىم٤مل: إؾمٜم٤مده دحٞمأ، ورواه احل٤ميمؿ  م، ط:9994هر/ 9393سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 
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 وًمرق اًمرٜمٕمؿ محرر سمرف زم أن أطمر٥م ُم٤م طمٚمًٗم٤م ضمدقم٤من سمـ اهلل قمٌد دار ذم ؿمٝمدت ًم٘مد" :--وىم٤مل

(9)ٕضم٧ٌم اإلؾمالم ذم سمفُأْدقَمك 
"
ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اسمـ يمثػم: ويمر٤من طمٚمرػ اًمٗمْمرقل أيمررم طمٚمرػ  

 (7)...ؾُمٛمع سمف وأذومف ذم اًمٕمرب

 ؾم٥ٌم طمٚمػ اًمٗمْمقل: 

يم٤مٟم٧م شمتٔمر٤ممل  ٤موُمٜمف يتٌلم وضمف آؾمتدٓل واًمدًٓم٦م ومٞمف أن ىمريًِم : يم٤من ؾم٥ٌم طمٚمػ اًمٗمْمقل

وم٤مؿمؽماه٤م ُمٜمف اًمٕم٤مص سمـ وائرؾ ومحرٌس  ،ُمـ زسمٞمد ىمدم ُمٙم٦م سمٌْم٤مقم٦م سم٤محلرم، وُمـ ذًمؽ أن رضمالً 

 وقمردى سمرـ ٤م وؾمرٝماًم ٤م ومجًحرقمٌد اًمدار وخمزوُمً -إطمالف  يقمٜمف طم٘مف، وم٤مؾمتٕمدى قمٚمٞمف اًمزسمٞمد

واٟمتٝمروه سم٥ًٌم ُمٜمزًم٦م اًمٕم٤مص سمرـ وائرؾ ومرٞمٝمؿ،  ،، وم٠مسمقا أن يٕمٞمٜمقا قمغم اًمٕم٤مص سمـ وائؾ-يمٕم٥م

يش ذم أٟمرديتٝمؿ اًمنم دٕمد قمغم ضمٌؾ أسمك ىمٌرٞمس قمٜمرد ـمٚمرقع اًمِمرٛمس، وىمرر يومٚمام رأى اًمزسمٞمد

 طمقل اًمٙمٕم٦ٌم، ومٜم٤مدى سم٠مقمغم دقشمف: 

 اًمدار واًمٜمٗمر... لٓمـ ُمٙم٦م ٟم٤مئٌي٤م آل ومٝمر عمٔمٚمقم سمْم٤مقمتف * سم

وم٘مر٤مم ذم  ُمـ اًمِمٕمر يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م ُمـ آل ومٝمر أن حيٛمقه اـ فمٚمٛمف وأظمذ طم٘مف. ٤موأظمذ يردد أسمٞم٤مشمً 

ُمررة ذم دار وشمٞمؿ سمرـ  ،وم٤مضمتٛمٕم٧م ه٤مؿمؿ وزهرة.ذًمؽ اًمزسمػم سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وىم٤مل: ُم٤م هلذا ُمؽمك

اًم٘مٕمردة ذم ؿمرٝمر طمررام، ومتٕم٤مىمردوا  ذي٤م، وحتر٤مًمٗمقا ذم قمٌد اهلل سمرـ ضمردقم٤من ومّمرٜمع هلرؿ ـمٕم٤مًُمر

سمرؾ سمحرر ، ا واطمدة ُمع اعمٔمٚمقم قمغم اًمٔم٤ممل طمترك ير١مدى إًمٞمرف طم٘مرف ُمر٤موشمٕم٤مهدوا سم٤مهلل ًمٞمٙمقٟمـ يدً 

                                                                                                                                                                          

، 7871،7/749اعمًتدرك، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم:حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسمق قمٌداهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، سمرىمؿ: ذم=

م، ط: إومم، ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، وىم٤مل إًم٤ٌمين: دحٞمأ، 9991 -هر9399سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف.3/573اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م:

اًمٌٞمٝم٘مل، سمرىمؿ:  سمٙمر أسمق ُمقؾمك سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـأمحد  اًمٙمؼمى، اًمٌٞمٝم٘مل رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، ؾمٜمـ - 9

قمٓم٤م، وىم٤مل إًم٤ٌمين:  اًم٘م٤مدر قمٌد حمٛمد م، ت:9993هر/9393  اًم٤ٌمز دار ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ُمٙمت٦ٌم ،467/ 6، 97859

اًمٕمالُم٦م اعمحدث حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  ، ت:7م، ط: 9998، دُمِمؼ، دار اًم٘مٚمؿ، حمٛمد اًمٖمزازم، 9/67:وم٘مف اًمًػمةدحٞمأ، 

 .إًم٤ٌمين

 .759/ 9: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم - 7
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: صمؿ ُمِمقا إمم اًمٕم٤مص سمرـ وائرؾ دقوم٦م، وُم٤م رؾمك صمٌػم وطمراء ُمٙم٤مهنام، وقمغم اًمت٠مؾمك ذم اعمٕم٤مش.

 .(9)ومدومٕمقه٤م إًمٞمف  يوم٤مٟمتزقمقا ُمٜمف ؾم٤مُم٦م اًمزسمٞمد

 :اذتمف ٔالتشالفٔدْ الداللٛ فْٗ عمٜ 

ٌؾ اًمٌٕمث٦م، وسم٤مريمف سمٕمد سمٕمثتف، ُمـ ىم --هٜم٤مك دٓٓت يمثػمة هلذا احلٚمػ اًمذي طميه اًمٜمٌل

وإقمرراض،  ،واًمدوم٤مع قمرـ احل٘مرقَ ،اورة ٟمٍمة اعمٔمٚمقم وإهم٤مصم٦م اعمٜمٙمقب، وُم٘م٤موُم٦م اًمٔمٚمؿ

 وهمػمه٤م.، واحل٨م قمغم اًمتٕم٤مون، وٟمنم ىمٞمؿ إظمقة واًمرمح٦م واًمتآزر

يمرام  ،أصمٜمك قمٚمٞمف سمٕمد اًمٌٕمثر٦م --ُمع أن اًمذيـ أىم٤مُمقا هذا احلٚمػ يم٤مٟمقا أهؾ ضم٤مهٚمٞم٦م، ًمٙمـ اًمٜمٌل 

ومٝمق أطم٥م إًمٞمف ُمـ محر اًمٜمٕمؿ، سمؾ اإلضم٤مسم٦م إمم ُمثٚمف ًمق دقمل إًمٞمرف ذم يٗمٝمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة، 

٧ٌْم اإلؾمالم ذم سمفُأْدقَمك  وًمق": --وم٘مقًمفاإلؾمالم،  ضََم ذم اإلؾمرالم  --ومٚمق دقمرل اًمٜمٌرل "َٕ

وإهم٤مصم٦م ًمٚمٛمٜمٙمرقسملم، ٕهع ذم اإلضم٤مسمر٦م وآٟمْمرامم  ،أو دمٛمع ومٞمف ٟمٍمة ًمٚمٛمٔمٚمقُملم ،إمم حت٤مًمػ

وقمدم ٟمٙمثف أطم٥م إًمٞمف ُمـ محر اًمٜمٕمؿ، طمترك وًمرق  ،واعم١مازرة واعمِم٤مريم٦م ومٞمف، واحلرص قمٚمٞمف ،إًمٞمف

إًمٞمف ُمـ همػم اعمًٚمٛملم، ومٙمٞمػ إذا يم٤من اًمداقمٞم٦م إًمٞمف ُمـ اعمًٚمٛملم، ًمٙم٤مٟم٧م سمرال ؿمرؽ يم٤من اًمداقمل 

 واحلرص قمٚمٞمف أؿمد، ودقمٛمف أومم وأضمدى. ،إضم٤مسمتف أهع واعمِم٤مريم٦م ومٞمف أوضم٥م

، ُمرـ أضمرؾ ُمٌر٤مدئ إٟمًر٤مٟمٞم٦م قمٚمٞمر٤م، شمٜمر٤مدت ومٞمرف ٤مإٟمًر٤مٟمٞمً  ٤موُمٞمث٤مىمً  ٤مومحٚمػ اًمٗمْمقل يم٤من دمٛمٕمً 

ٚمقم، وإهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف، واًمدوم٤مع قمـ احل٘مقَ ومٝمرق يٜمًرجؿ اعمِم٤مقمر اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمٜمٍمة اإلٟم٤ًمن اعمٔم

٤م، وإؿم٤مدشمف هبذا احلٚمرػ يمرام ذيمرٟمر٤م آٟمًٗمر --ُمع ُم٤م ضم٤مء سمف اإلؾمالم، ويدل قمغم ذًمؽ صمٜم٤مء اًمٜمٌل

 رؾمرقل ىم٤مل ىم٤مل: ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم ومٕمـ --يمام ورد ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل وم٤مإلؾمالم ٓ يزيده إٓ ؿمدة

. (7)"ؿمردة إٓ اإلؾمرالم يرزده اجل٤مهٚمٞمر٦م مل ذم يمر٤من طمٚمػ وأيام اإلؾمالم، ذم طمٚمػ ٓ": --اهلل

 --سمؾ اًمِمدة اًمتل قمٜمك رؾمقل اهلل ،ي٤م ًمٗمالن حلٚمٗم٤مئف ومٞمجٞمٌقه :وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن ي٘مقل احلٚمٞمػ"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٜمٞمع أسمق قمٌد اهلل  ، حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ9/979، واٟمٔمر اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى:759/ 9سمتٍمف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم:  - 9

 .ت: إطم٤ًمن قم٤ٌمس.9م، ط:9968اًمٌٍمي اًمزهري، سمػموت، دار د٤مدر 

، سمػموت، دار 3/9969، 7541أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم دحٞمحف، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، سمرىمؿ: - 7

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل.
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، وأُم٤م دقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م وم٘مد رومٕمٝم٤م اإلؾمالم إٓ ُم٤م ..راضمٕم٦م إمم ُمٕمٜمك اًمتقادؾ واًمتٕم٤مـمػ إٟمام هل

 .(9)"سمف ضم٤مئزةومحٙمٛمف سم٤مَ واًمدقمقة  ...يم٤من ُمـ طمٚمػ اًمٗمْمقل

 اًمترل إؿمرٞم٤مء قمرغم اإلؾمرالم ذم يتٕم٤مهدون ُمٕمٜم٤مه ٓ (7)"ٓ طمٚمػ ذم اإلؾمالم": --وىمقًمف

 ورد اًمرذي ومرذًمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ واًمٖم٤مرات سملم واًم٘مت٤مل اًمٗمتـ اجل٤مهٚمٞم٦م، قمغم ذم قمٚمٞمٝم٤م يتٕم٤مهدون يم٤مٟمقا

 طمٙمرؿ يٌٓمٚمرف اإلؾمرالم، ومل يٜمًرخف مل ُمر٤م يٕمٜمرل ؿمدة اإلؾمالم يزيده قمٜمف، واحلٚمػ اًمذي اًمٜمٝمل

 .(4)اًمٔم٤ممل يد قمغم وإظمذ واًمٜمٍمة احلؼ، قمغم اًمتٕم٤مون وهق اًم٘مرآن،

واًم٘مرٞمؿ واعمٕمر٤مين اًمًر٤مُمٞم٦م واًمٜمٌٞمٚمر٦م اًمترل دقمر٤م إًمٞمٝمر٤م  ،وم٢مٟمِم٤مء حت٤مًمػ هبذه اعمرشمٙمزاتوقمٚمٞمف 

 ٓ ؿمؽ ذم ُمنموقمٞمتف وضمقازه. ،وطمرص قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أي ضمٝم٦م يم٤مٟم٧م واًمدقمقة إًمٞمف ،اإلؾمالم

أن اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمـ هذا اًم٤ٌمب، ومٝمق ٟمٍمة  ري٥موٓ 

 ،واعمٕمتدى قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م ،ًمٚمْمٕمٗم٤مء واعمٔمٚمقُملم ُمـ أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل

 وُم٘مدرات اجلٞمش اًمٞمٛمٜمل. ،واعمدقمقُم٦م اـ اُمتٚمؽ آًم٦م اًم٘متؾ واًمدُم٤مر

ىمٌْم٦م هذه اعمٚمٞمِمٞم٤مت اًمتل ٓ شمرطمؿ وٓ شمراقمرل أظمرقة وٓ ديرـ  ذم أدٌأ ،وم٤مًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل

وٓ ىمٞمؿ، وأدٌح٧م شمرشمٙم٥م اجلرائؿ، وشمًٗمؽ اًمردُم٤مء، وشمٜمتٝمرؽ احلرُمر٤مت، وشمًرٚم٥م احل٘مرقَ 

وشمٜمنم اًمٗمقى واًمرقمر٥م واخلرراب واًمتردُمػم ذم يمرؾ  واحلري٤مت، وشمٜمٝم٥م اخلػمات واًمثروات،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 9/738 اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اًمًٝمٞمكم،إٟمػ ذم شمٗمًػم اًمًػمة اًمروض  - 9

 سمػموت، ًمٌٜم٤من، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت: جمدي سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٞمد اًمِمقرى.

 ذم واًمتٜم٤مس شمٕم٤ممم، اهلل ـم٤مقم٦م قمغم واعمح٤مًمٗم٦م اإلؾمالم ذم اعم١ماظم٤مة ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: يم٤من اًمتقارث سم٤محلٚمػ صمؿ ٟمًخ، وأُم٤م - 7

ٍَ  ومٝمذا احلؼ وإىم٤مُم٦م واًمت٘مقى، اًمؼم قمغم واًمتٕم٤مون اًمديـ،  وأيام "إطم٤مدي٨م: هذه ذم --ىمقًمف ُمٕمٜمك وهذا يٜمًخ، مل سم٤م

 اًمتقارث طمٚمػ سمف وم٤معمراد ."اإلؾمالم ذم طمٚمػ ٓ": - -ىمقًمف وأُم٤م "ؿمدة. إٓ اإلؾمالم يزده مل اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤من طمٚمػ

اًمٜمقوي،  ُمري سمـ ذف سمـ حيٞمك زيمري٤م ، أسمق96/87ُمًٚمؿ: دحٞمأ قمغم اًمٜمقوي ُمٜمف. ذح اًمنمع ُمٜمع ُم٤م قمغم واحلٚمػ

 اًمٕمريب، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م. اًمؽماث إطمٞم٤مء سمػموت، دار

اًمٕمريب.  اًمؽماث إطمٞم٤مء دار سمػموت، اًمٕمٞمٜمل، أمحد سمـ حمٛمقد اًمديـ ، سمدر97/999 اًمٌخ٤مري: دحٞمأ ذح اًم٘م٤مري قمٛمدة - 4

 - هر9499 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعمٙمت٦ٌم سمػموت، اجلزري، حمٛمد سمـ اعم٤ٌمرك اًمًٕم٤مدات أسمق ،9/373وإصمر: احلدي٨م همري٥م ذم واًمٜمٝم٤مي٦م

 اًمٓمٜم٤مطمل. حمٛمد حمٛمقد -اًمزاوى أمحد ـم٤مهر: ت م،9979
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، ومتٜم٤مدى اًمٜم٤مس وًم٤ًمن طم٤مهلؿ ُمرـ شمف أىمداُمٝمؿ، حت٧م ُمًٛمك وؿمٕم٤مرات زائٗم٦م وضمقوم٤مء٠مُمٙم٤من وـم

يٜمٍمٟم٤م، ُمـ يرومع قمٜم٤م هذا اًمٔمٚمؿ واجلقر اًمذي وىمع قمٚمٞمٜمر٤م، ُمرـ يًرتٕمٞمد ًمٜمر٤م يمراُمتٜمر٤م وطمريتٜمر٤م، 

ومام دام هذا اًمتح٤مًمػ  ومٙم٤من اًمٗمرج سمٕمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة اًمًٕمقدي٦م.

وم٤مإلؾمرالم ٓ يزيرده ، ومجع اًمِمرٛمؾ ،وشم٠مًمٞمػ اًمٙمٚمٛم٦م ،واًمت٤ًمقمد ،واًمتٕم٤مود ،قمغم اًمتٜم٤مس ىم٤مئاًم 

وهق يتحدث قمـ طمٚمػ اًمٗمْمرقل: وُمر٤م يمر٤من ُمٜمرف ىمرد وىمرع ذم ، --ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ،إٓ ؿمدة

واًمت٤ًمقمد  ،واًمتٕم٤مود ،اجل٤مهٚمٞم٦م وم٢من اإلؾمالم ي١ميمده ويِمده إذا د٤مر ُمقضمٌف ذم اإلؾمالم اًمتٜم٤مس

 .(9)ؾوشم٠مًمٞمػ اًمٙمٚمٛم٦م ومجع اًمِمٛم ،وضمٝم٤مد أقمدائف ،قمغم إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم

 قتاه الف٠ٛ الباغٗٛ: -2

ًم٘مد ؾمٕم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ودول اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب ذم حم٤موًم٦م اإلدالح سملم 

أـمراف إزُم٦م ذم اًمٞمٛمـ، وىمدُم٧م سمٕمض اعم٤ٌمدرات اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم طمؾ إزُم٦م ظمالل ومؽمة 

اًمري٤مض زُمٜمٞم٦م، ودقمٛم٧م خمرضم٤مت احلقار اًمقـمٜمل اًمِم٤مُمؾ، ودقم٧م اًمًٕمقدي٦م إمم قم٘مد ُم١ممتر ذم 

ًمٙمؾ إـمراف اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ًمٚمخروج سمحٚمقل قمٛمٚمٞم٦م هلذه إزُم٦م، إٓ أن ومئ٦م سمٖم٧م وـمٖم٧م ومتردت 

قمغم يمؾ هذه آشمٗم٤مىمٞم٤مت، واعم٤ٌمدرات، واٟم٘مٚم٧ٌم قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمدؾمتقري٦م ذم اًمٌالد، ومٙم٤مٟم٧م 

 قم٤مدٗم٦م احلزم، هل ىمت٤مل ًمٚمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م واعمٕمتدي٦م اًمذي ىم٤مل اهلل قمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسم٦م اًمٕمزيز:

  يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن ممُّ  

 مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 [.9]احلجرات:َّجح

 اًمّمرقاب، اعمقاومرؼ اًمّمٚمأ ُمـ وآُمتٜم٤مع طمؼ، سمٖمػم اًمتٕمدي ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين: )واًمٌٖمل

 سم٤مًمّمرٚمأ يًرٕمقا أن اعمًٚمٛملم اعمًٚمٛملم، ومٕمغم ُمـ ومري٘م٤من شم٘م٤مشمؾ إذا أٟمف واعمٕمٜمك اًمرضمقع، واًمٗملء

 إظمرى قمغم اًمٓم٤مئٗمتلم إطمدى ُمـ اًمتٕمدي ذًمؽ سمٕمد طمّمؾ اهلل: وم٢من طمٙمؿ إمم ويدقمقهؿ سمٞمٜمٝمؿ،

 شمرضمرع طمترك اًم٤ٌمهمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م هذه أن ي٘م٤مشمٚمقا اعمًٚمٛملم قمغم يم٤من ومٞمف، دظمٚم٧م وٓ اًمّمٚمأ شم٘مٌؾ ومل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ؾمٜمـ أيب داود، أسمق قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل، - 9

 .اًمث٤مٟمٞم٦مم، ط: 9995 -هر 9395 ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت،8/919
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 اهلل، يمتر٤مب إمم اًمدقمقة وأضم٤مسم٧م سمٖمٞمٝم٤م، قمـ اًم٤ٌمهمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م شمٚمؽ رضمٕم٧م وم٢من وطمٙمٛمف اهلل أُمر إمم

 حلٙمرؿ اعمٓمر٤مسمؼ اًمّمرقاب ويتحرروا احلٙمؿ ذم اًمٓم٤مئٗمتلم سملم يٕمدًمقا أن اعمًٚمٛملم ومٕمغم وطمٙمٛمف،

 .(9)ًمألظمرى( قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ُم٤م اًمٔمٚمؿ، وشم١مدي ُمـ خترج اًمٔم٤معم٦م طمتك اًمٓم٤مئٗم٦م يد قمغم وي٠مظمذوا اهلل،

 ٌصسٚ املعمٕوني: -3

ذم وىم٧م اًمِمدائد، واعمحـ، وإزُمر٤مت، شمِمرتد رواسمرط إظمرقة، ويًرتحٙمؿ واضمر٥م وٓء 

د وطمدة إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وسمام يٙمٗمرؾ هلر٤م أُمٜمٝمر٤م واؾمرت٘مراره٤م،  ًمٌٕمْمٝمؿ اًمٌٕمضاعم١مُمٜملم  ًِّ سمام جُي

وٓ ؿمؽ أن ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدوان واًمٓمٖمٞم٤من اًمتل شمتٕمرض ًمف إُمر٦م اًمٞمرقم ذم ُمٜمر٤مـمؼ خمتٚمٗمر٦م ُمٜمٝمر٤م، 

 اًمًاموي٦م، واًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م. سم٠مؿمٙم٤مل ودقر ُمتٕمددة هٜم٤م وهٜم٤مك طمؼ ىمد يمٗمٚمتف اًمنمائع

وم٤مًمتٜم٤مس واًمٜمٍمة ُم٠مُمقر سمف ذقًم٤م، ؾمقاء يم٤من سملم أومراد إُم٦م أو سمرلم اًمردول اإلؾمرالُمٞم٦م ذم 

وىمتٜم٤م احل٤ما، وذم يمرؾ وىمر٧م، ٕن ُمرـ ؿمر٠مٟمف أن ُيقطمرد وضمردان إُمر٦م، وحيٗمرظ هلر٤م قمزهتر٤م، 

وُمٙم٤مٟمتٝم٤م، ويّمقن هل٤م يمراُمتٝم٤م، وحيٗمظ هل٤م ُمّم٤محلٝم٤م وطم٘مقىمٝم٤م، ذم قمر٤ممل ٓ ُمٙمر٤من ومٞمرف اًمٞمرقم إٓ 

ًمٙمـ ُم٤م ُمٗمٝمقم اًمتٜم٤مس؟، وُم٤م أمهٞمتف؟ ووضمقه اًمٜمٍمة اًمتل يٛمٙمـ أن شم٘مدُمٝم٤م إُمر٦م ذم  ًمألىمقي٤مء،

 وىمتٜم٤م احل٤ما ًمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ا٤م هق داظمؾ ذم ُمقوقع سمحثٜم٤م هذا؟  

 :وفًّٕ الٍصسٚ

، واًمٜمٍم واًمٜمٍمة (7)ُمٕمٜمك اًمٜمٍمة ذم اًمٚمٖم٦م: ُمّمدر: شمٜم٤مس اًم٘مقم إذا ٟمٍم سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م

[، واًمٜمٍم أقم٤مٟمف 94]اًمّمػ:َّجل مك خكلك حك جك مق حقُّ  اًمٕمقن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .(4)"اٟمٍم أظم٤مك ..."اعمٔمٚمقم يمام ذم احلدي٨م: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمػموت، دار 5/64ومتأ اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين،  -9

 اًمٗمٙمر.

 إومم. ، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي، سمػموت،  دار د٤مدر، ط:5/791ًم٤ًمن اًمٕمرب:  -7

سمػموت، دار اسمـ  ،6/7551، 6557 اجل٤مُمع اًمّمحٞمأ اعمختٍم، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، سمرىمؿ: - 4

 م، ط: اًمث٤مًمث٦م، ت: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م.9987هر/ 9317اًمٞمامُم٦م   يمثػم،
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يمرؾ ُمًرٚمؿ قمرغم "وذم احلدي٨م:  واًمتٜم٤مس: اًمتٕم٤مون قمغم اًمٜمٍم، وشمٜم٤مسوا ٟمٍم سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م.

 دُمرف أراد ارـ سمحرُمتف اتٜمع سم٤مإلؾمالم ُمٕمتّمؿ اعمًٚمؿ أن . ُمٕمٜم٤مه:(9)"ُمًٚمؿ حمرم أظمقان ٟمّمػمان

. وقمٚمٞمرف (7)يتخر٤مذٓ وٓ يتٕم٤موٟمر٤م أن اعمًٚمٛملم طمؼ ُمـ أن ُمٕمٜم٤مه: ٟمّمػمان أظمقان وىمقًمف: ُم٤مًمف، أو

ي٘مدم يمؾ ُمٜمٝمؿ اًمٕمقن ٕظمٞمف ًمٞمدومع قمٜمف اًمٔمٚمؿ  أنوم٤مًمتٜم٤مس يراد سمف: شمٜم٤مس اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، و

 إن يم٤من ُمٔمٚمقًُم٤م، ويرده قمـ فمٚمٛمف إن يم٤من فم٤معم٤ًم.

 أِىٗٛ التٍاصس:

طمٞمر٤مة إُمر٦م اعمًرٚمٛم٦م، وسمدوٟمرف شمّمرٌأ إُمر٦م ورٕمٞمٗم٦ًم  قمٔمٞمٛمر٦ًم ذمٓ ؿمؽ أن ًمٚمتٜم٤مس أمهٞم٦ًم 

وُمٙمِمقوم٦ًم أُم٤مم أقمدائٝم٤م ُمٕمرو٦ًم ًمٚمٝمزيٛم٦م ذم يمؾ وىم٧م، وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ طمّمقل اًمتٜمر٤مس 

سملم اعمًٚمٛملم ي١مدي إمم فمٗمر اعمًٚمٛملم قمغم قمدوهؿ وحت٘مٞمؼ اًمٜمٍم هلؿ، وسمذًمؽ يتح٘مؼ وقمرد اهلل 

[. وسم٤مًمتٜم٤مس 31]احل٩م:َّمت زت رت يب نبىب زبمب ربُّ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

شمتثٌرر٧م دقمرر٤مئؿ اعمجتٛمررع اعمًررٚمؿ، وشمًررقد روح إًمٗمرر٦م واًمتٕمرر٤مون واطمررؽمام احل٘مررقَ، واًمتررزام 

 اًمقاضم٤ٌمت ًمتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م جمتٛمًٕم٤م ُمًٚماًم ىمقًي٤م.

وُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم إومراد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٜم٤مس واًمٜمٍمة يٜمٓمٌؼ يمذًمؽ قمرغم اًمردول اإلؾمرالُمٞم٦م: 

ُمٞم٦م وضمر٥م قمرغم مجٞمرع اًمردول يم٤مومرف أن شم٘مردم هلر٤م اًمٕمرقن وم٢مذا فمٚمٛم٧م دوًم٦م ُمـ اًمدول اإلؾمرال

 .(4)واعم٤ًمقمدة طمتك يتح٘مؼ هل٤م اًمٜمٍم قمغم اًمٔم٤معملم واعمٕمتديـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمـ ، أمحد7/34 ،7439اًمٙمؼمى: سمرىمؿ:  اًمٜم٤ًمئل . واًمٜم٤ًمئل، ؾمٜمـ3/336، 71175أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد: سمرىمؿ: -9

 ؾمٚمٞمامن اًمٖمٗم٤مر قمٌد.د: ت إومم، م، ط:9999هر/9399 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار سمػموت، اًمٜم٤ًمئل، اًمرمحـ قمٌد أسمق ؿمٕمٞم٥م

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ . 5/47:ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾاًمٖمٚمٞمؾ  طمًـ. وطمًٜمف إًم٤ٌمين: إرواء يمنوي ؾمٞمد، اًمٌٜمداري

 م.9985 /9315، 7، ط:سمػموت –اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، إًم٤ٌمين

: حت٘مٞمؼ هر،9317 –اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م- اًم٘مرى أم ضم٤مُمٕم٦م ؾمٚمٞمامن، أسمق اًمًٌتل اخلٓم٤ميب إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ أمحد احلدي٨م، همري٥م -7

 اًمٕمزسم٤موي. إسمراهٞمؿ اًمٙمريؿ قمٌد

ـ ، إقمداد جمٛمققم٦م ُم3/9749، ُمقؾمققم٦م ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ ذم ُمٙم٤مرم أظمالَ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ: ة اًمٜمٕمٞمؿيسمتٍمف ُمـ ٟم -4

اعمختّملم سم٢مذاف د٤مًمأ سمـ قمٌد اهلل سمـ محٞمد، وقمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ُمٚمقح، ضمدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اًمقؾمٞمٚم٦م 

 م، ط: إومم. 9998هر/9398ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 
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وشمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًمتٜم٤مس سملم اعمًٚمٛملم اًمٞمقم أٟمف ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم قمغم إقمداء اعمؽمسمّملم  

 متُّ [. وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 37]اًمروم:َّ مب  خب حب جب هئُّ  :--سم٤مُٕم٦م يمام ىم٤مل

[. وم٤مًمٜمٍم قمغم إقمداء واًمٔمٗمر هبؿ 7]حمٛمد:َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت

 حب جب هئُّ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  --وقمد ُمـ اًمذي ٓ خيٚمػ اعمٞمٕم٤مد ؾمٌح٤مٟمف، ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

هذا إظم٤ٌمر ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٠من ٟمٍمه ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم طمؼ "[: 37]اًمروم:َّ مب  خب

ًمٕم٤ٌمده  فوومٞمف شمنميػ ًمٚمٛم١مُمٜملم وُمزيد شمٙمرُم ،وهق د٤مدَ اًمققمد ٓ خيٚمػ اعمٞمٕم٤مد، قمٚمٞمف

 .(9)"اًمّم٤محللم

 سهي التٍاصس:

 نب مب  زب ربُّ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: دم٤مه يمؾ ُمًٚمؿ اعمًٚمٛملماًمٜمٍمة ُمـ واضم٤ٌمت 

  ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

 نن من زن رن مم  يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

[. ىم٤مل اإلُم٤مم 77]إٟمٗم٤مل:َّخئ حئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن

 قمقٟمٙمؿ احلرب أرض ُمـ هي٤مضمروا مل اًمذيـ اعم١مُمٜمقن ه١مٓء دقمقا إن )يريد: --اًم٘مرـمٌل

ومٛمـ هذه أي٦م ( 7)ختذًمقهؿ...( ومال قمٚمٞمٙمؿ ومرض ومذًمؽ وم٠مقمٞمٜمقهؿ ٓؾمتٜم٘م٤مذهؿ ُم٤مل، أو سمٜمٗمػم،

 وسمٞمٜمف سمٞمٜمٝمؿ يٙمـ مل ُمـ قمغم اعمٝم٤مضمر اؾمتٜمٍم إذا هي٤مضمر مل اًمذي (4)اعم١مُمـ ٟمٍمة يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م إجي٤مب

سمٜمٍمة اعمٝم٤مضمر ًمٖمػم اعمٝم٤مضمر ومح٥ًم، سمؾ هل قم٤مُم٦م ذم ٟمٍمة يمؾ ُمًٚمؿ قمٝمد. وًمٞمس ظم٤مًد٤م 

 مك لكُّ  يًتحؼ اًمٜمٍم وُمدن يد اًمٕمقن ًمف، ورومع اًمٔمٚمؿ قمـ اعمٔمٚمقم. ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 [. 79] اًمتقسم٦م:َّمل يك ىك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آي شم٠مويؾ قمـ اًمٌٞم٤من ضم٤مُمعواٟمٔمر ذم شمٗمًػم أي٦م . 3/741 اًمتٗمًػم: قمٚمؿ ُمـ واًمدراي٦م اًمرواي٦م ومٜمل سملم اجل٤مُمع اًم٘مدير ومتأ -9

 هر.9315 اًمٗمٙمر،  سمػموت، دار ، 79/54ضمٕمٗمر،  أسمق اًمٓمؼمي ظم٤مًمد سمـ يزيد سمـ ضمرير سمـ حمٛمد اًم٘مرآن،

 اًمِمٕم٥م. دار اًم٘م٤مهرة، ، 8/57اًم٘مرـمٌل،  إٟمّم٤مري أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اًم٘مرآن، ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع -7

 حمٛمد: ت ،هر9315 اًمٕمريب، اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ، سمػموت،3/767سمٙمر،  أسمق اجلّم٤مص اًمرازي قمكم سمـ أمحد اًم٘مرآن، أطمٙم٤مم -4

 ىمٛمح٤موي. اًمّم٤مدَ
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اٟمٍم أظم٤مك فم٤معم٤ًم أو " :--ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  --قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  احلدي٨موذم 

سم٠من شمرده قمـ فمٚمٛمف، " ىم٤مل:" ٍمه ُمٔمٚمقًُم٤م، ومٙمٞمػ ٟمٜمٍمه فم٤معم٤ًم؟ٟمٜم"ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل  "ُمٔمٚمقًُم٤م

. وم٤مًمٜمٍمة اًمقاضم٦ٌم هل اًمتل متٜمع اعمًٚمؿ ُمـ أن يٙمقن فم٤معم٤ًم، ومتٜمع ُمـ أن (9)"ًمف وم٢من ذًمؽ ٟمٍم

 قمغم يد وهؿ أدٟم٤مهؿ، سمذُمتٝمؿ ويًٕمك دُم٤مؤهؿ، شمتٙم٤موم٠م اعم١مُمٜمقن": --قل٘موي. يٌ٘مك ُمٔمٚمقًُم٤م

 حي٘مره... سمح٥ًم وٓ خيذًمف وٓ ئمٚمٛمف ٓ اعمًٚمؿ أظمق ..اعمًٚمؿ": --وىم٤مل (7)"ؾمقاهؿ.. ُمـ

 خيذل ومٛمجرد اطمت٘م٤مر اعمًٚمؿ ٓ جيقز  ومٙمٞمػ سمٛمـ  (4)"اعمًٚمؿ... أظم٤مه حي٘مر أن اًمنم ُمـ اُمرئ

 ٓ اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ": --واًمٙمرب. وىم٤مل اًمِمدة وىم٧موٓ يٜمٍمه، ظم٤مد٦م ذم  ،اعمًٚمؿ أظم٤مه

قمٜمف، ي٘م٤مل:  ويدومع يٜمٍمه سمؾ ي١مذيف ُمـ ُمع يؽميمف ٓ ُيًٚمٛمف: وُمٕمٜمك ٓ (3)"ُيًٚمٛمف وٓ ئمٚمٛمف

  .(5)قمدوه ُمـ حيٛمف ومل اهلٚمٙم٦م إمم أًم٘م٤مه إذا ومالٟم٤مً  ومالن أؾمٚمؿ

ومٗمل جم٤مل اعمٕمريم٦م قمٜمدُم٤م شمتٕمرض أرض ، وهق ُمقوقع طمديثٜم٤م هذا: اًمٜمٍمة سم٤مًمًالحو

ي٘مٕمد قمـ ٟمٍمة  ، ومال جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أناًمٞمٛمـ حمؾ اًمِم٤مهداعمًٚمٛملم ًمٕمدوان ُمثٚمام هق طم٤مدث ذم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .47 ؾمٌؼ خترجيف ص: - 9

، وؾمرٜمـ أيب داود، 3/797، 6946، وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى: سمرىمؿ:9/999، 959أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد: سمرىمؿ:  - 7

، دار اًمٗمٙمر، ت: حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، 3/981، 3541ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمًجًت٤مين إزدي: سمرىمؿ:

، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ت: حمٛمد وم١ماد قمٌرد 7/895، 7684ويٜمل، سمرىمؿ:واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف: حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌداهلل اًم٘مز

، سمرػموت، دار اعمٕمرومر٦م، 4/949، 955اًم٤ٌمىمل، وؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل، قمكم سمـ قمٛمر أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل اًمٌٖمردادي: سمررىمؿ:

 اًمٓمرؼماين: سمررىمؿ:م، ت: اًمًٞمد قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ يامين اعمدين، واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمرق اًم٘م٤مؾمرؿ 9966

م، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، ت: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، وىم٤مل اسمرـ 998هر/ 9313، اعمقدؾ، ُمٙمت٦ٌم اًمزهراء، 71/716، 379

، اًمٌدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمٌػم، هاج اًمرديـ أيب 9/958اعمٚم٘مـ: هذا طمدي٨م دحٞمأ، 

ي اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمٚم٘مـ، دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمرير٤مض، اًمًرٕمقدي٦م، طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد إٟمّم٤مر

إومم، ت: ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط وقمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن وي٤مه سمـ يمرامل. وىمر٤مل إًمٌر٤مين: درحٞمأ،  م، ط:7113هر/9375

 .765/ 7إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ: 

 .3/9986، 7563دحٞمأ ُمًٚمؿ، سمرىمؿ:  - 4

 .3/9996، 7581، ودحٞمأ ُمًٚمؿ: سمرىمؿ: 7/867 ،7491دحٞمأ اًمٌخ٤مري: سمرىمؿ: - 3

 .97/788قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري:  - 5
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ا٤م هق داظمؾ حت٧م ىمدرشمف يم٤مًمدقم٤مء ُمثاًل، وًمٞمس هق ُمـ اظمتّم٤مص  سمام اؾمتٓم٤مع أهؾ اًمٞمٛمـ

 ، أو ًمٚمدول اعمًٚمٛم٦مومال جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم وُم٤م يّمدَ قمغم اإلومراد يّمدَ قمغم اًمدول،: اًمًٚمٓم٤من

هٜم٤م شمٙمقن  ،أن ي٘مٗمقا ُمٙمتقذم إيدي، ويٜمٌٖمل قمٚمٞمٝمؿ أن يٜم٤مسوا إظمقاهنؿ ذم هذه احلرب

وهق ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف دول اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب، ُمـ شم٘مديؿ يد اًمٕمقن واًمٜمٍمة  اًمٜمٍمة سم٤مًم٘مقة واضم٦ٌم.

 ٕهؾ اًمٞمٛمـ.

 وَ إٌٔاع ادتّاد: ادتّاد ذتىاٖٛ املعمٕوني ٌٔصستّي:

اعمٔمٚمقُملم وٟمٍمهتؿ،  حلامي٦م اجلٝم٤مد اًمٙمريٛم٦م، اًم٘مرآٟمٞم٦م أي٤مت ومٛمـ أٟمقاع اجلٝم٤مد اعمنموع ذم

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 اعمًٚمٛملم ُمـ يٓمٚم٥م [ وم٤مًم٘مرآن75] اًمٜم٤ًمء:َّجي يه  ىه مه جه ين ىن من

ومٝمق ُمـ أهداف اجلٝم٤مد وهم٤مي٤مشمف،  اعمٔمٚمقُملم، اعمًتْمٕمٗملم ؾمٌٞمؾ ذم ويمذًمؽ اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد

طمرم اًمٔمٚمؿ سملم اًمٜم٤مس، وأُمر سم٤مًمٕمدل سملم يمؾ اًمٜم٤مس، دون اظمتّم٤مص ذًمؽ سم٤معمًٚمٛملم  --وم٤مهلل

اًمٔمٚمؿ سمٌ٘مٕم٦م ُمـ إرض اٟمتنم ذم همػمه٤م، ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمٛملم مح٤مي٦م مجٞمع وم٘مط، وشمرك 

اعمٔمٚمقُملم واعمًتْمٕمٗملم ذم أي ُمٙم٤من، وإذا مل يدومع اعمًٚمٛمقن اًمٔمٚمؿ قمـ اعمٔمٚمقُملم أصمٛمقا ٕهنؿ 

 ًمق ُم٠مُمقرون سم٤مجلٝم٤مد ذم إرض إلطم٘م٤مَ احلؼ، وإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ، وٟمنم اًمٕمدل سملم اًمٜم٤مس، طمتك

. وإذا يم٤من هذا اًمقاضم٥م ذم طمؼ يمؾ ُمٔمٚمقم، ٓ ؿمؽ أٟمف (9)اًم٘مقة واؾمتخدام اجلٝم٤مد إمم إُمر أدى

 أوضم٥م ذم طمؼ اعمٔمٚمقُملم ُمـ اعمًٚمٛملم.

 أن قمرغم اًمذُمر٦م ـمٚمر٥م يمر٤من وإن"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمنظمز: ذم احلدي٨م قمـ ُمٚمقك أهؾ اًمذُم٦م: 

 مل اإلؾمرالم دار ذم يّمرٚمأ ٓ ار٤م همرػمه أو دٚم٥م، أو ىمتؾ، ُمـ ؿم٤مء سمام اٚمٙمتف أهؾ ذم حيٙمؿ يؽمك

 اًم٘مٞمر٤مم اعمًرٚمٛملم قمرغم طمررام، وٕن ُمٜمرف اعمٜمع إُمٙم٤من ُمع اًمٔمٚمؿ قمغم اًمت٘مرير ٕن ذًمؽ: إمم جي٥م

 .(7)"اعمًٚمٛملم طمؼ ذم ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ يمام اًمذُم٦م أهؾ قمـ اًمٔمٚمؿ سمدومع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 9، دار اعمٜمرر٤مرة ضمرردة، ط:966/ 9ُمررـ اجلٝمرر٤مد ذم ؾمررٌٞمؾ اهلل طم٘مٞم٘متررف وهم٤ميتررف، قمٌررد اهلل سمررـ أمحررد اًم٘مرر٤مدري، سمتٍمررف  -9

 م.9985هر/9315

 سمػموت، ًمٌٜم٤من. اعمٕمروم٦م، دار  ،91/85اًمنظمز،  ديـاًم ؿمٛمس اإلُم٤مم اعمًٌقط، -7
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 ٔدٕٓ الٍصسٚ: 

ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ يٛمٙمـ أن ٟمقضمز وؾم٤مئؾ اًمٜمٍمة اًمتل ىمدُمٝم٤م اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة 

 اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمام ي٠ميت: 

اًمٜمٍمة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وشم٠ميٞمد اًمنمقمٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم اعمح٤مومؾ اًمدوًمٞم٦م، واجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وجمٚمس  -9

 إُمـ اًمدوزم، وهمػمه٤م.

اًمٜمٍمة آىمتّم٤مدي٦م، وشم٘مديؿ اعم٤ًمقمدات ٕهؾ اًمٞمٛمـ اعمتيريـ ُمـ هذا آقمتداء اًمذي  -7

ىم٤مُم٧م سمف هذه اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م، اًمذيـ ؾمٕمقا ذم إرض وم٤ًمًدا وشمدُمػًما، وإقم٤مدة سمٜم٤مء ُم٤م 

هدُمقه، وُمريمز اعمٚمؽ ؾمٚمامن ًمإلهم٤مصم٦م ظمػم ؿم٤مهد قمكم ذًمؽ، ويمذًمؽ ُم٤م ىمدُمتف دول 

 ٦م وـمٌٞم٦م، وهمػمه٤م ا٤م هق ُمٕمروف ًمدى اجلٛمٞمع. اًمتح٤مًمػ ُمـ ُم٤ًمقمدات إٟم٤ًمٟمٞم

اًمٜمٍمة اًمٕمًٙمري٦م سمت٘مديؿ اعم٤مل، واًمرضم٤مل، واًمًالح، وهق ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف قم٤مدرٗم٦م احلرزم ُمرـ  -4

شم٘مديؿ اًمدقمؿ اجلقي واًمؼمي واًمٌحري ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، سمؾ واعمِم٤مريم٦م ذم اًم٘مت٤مل ود هرذه 

 اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م.

سم٤مؾمتخدام اًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٍمي٦م احلديث٦م يم٤مإلٟمؽمٟم٧م، وهمػمه٤م اًمٜمٍمة اإلقمالُمٞم٦م واإلًمٙمؽموٟمٞم٦م  -3

ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتقادؾ آضمتامقمل ذم شمٌلم اًمٔمٚمؿ اًمقاىمع قمغم أهؾ اًمٞمٛمـ، ويمِمػ زيػ هذه 

اعمٚمٞمِمٞم٤مت، وُم١ماُمراهتؿ، وهمػم ذًمؽ، وهذا اًمدور شم٘مقم سمف وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمتح٤مًمػ 

 اًمٕمريب سمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مهل٤م وأٟمقاقمٝم٤م.

واًمدقمقي٦م ُمـ ظمالل شمٌٞملم ظمٓمر هذه اجلامقم٤مت اعمًٚمح٦م، وظمٓمرر اًمتقهمرؾ اًمٜمٍمة اًمٗمٙمري٦م،  -5

اإليراين ذم اعمٜمٓم٘م٦م، وسمٞم٤من اخلٓمر اًمٕم٘مدي واًمٗمٙمري اًمتل حتٛمٚمف هذه اعمٚمٞمِمٞم٤مت، وُمـ ي٘مرػ 

 وراءه٤م. وًمٕمؾ هذا اًمٌح٨م يدظمؾ ذم هذا اجل٤مٟم٥م ويٕمززه.

، اًمث٘م٤مومٞمر٦م ًمٜم٤مطمٞمر٦موا ،اًمّمرحٞم٦م واًمٜم٤مطمٞمر٦م ،اًمتٕمٚمٞمٛمٞمر٦م اًمٜم٤مطمٞمر٦م اًمٜمٍمة آضمتامقمٞم٦م: وشمِمرٛمؾ -6

 ،ًمٚمٛمنمد واعمٌٞم٧م ،ًمٚمٕمري٤من واًمٙم٤ًمء ،ًمٚمٛمريض واًمدواء، ًمٚمج٤مئع اًمٖمذاءُمع شمقومػم  وهمػمه٤م

، وٓ ؿمؽ أن ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚمتٚمٛمٞمذ واعمدرؾم٦م ًمٚمٛمريض واعمًتِمٗمك
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هرذه ُمع اعم٘مٞمٛملم اًمٞمٛمٜمٞملم ذم أروٞمٝم٤م، وُمـ ىمدم إًمٞمٝم٤م ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ اًمذيـ ومروا ُمـ ضمحٞمؿ 

 اعمٚمٞمِمٞم٤مت ُمـ شمًٝمٞمالت، وطمًـ ُمٕم٤مُمٚم٦م، وهمػمه٤م يدظمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب. 

ُمـ اًمٜمٍمة شم٘مقير٦م اجلٌٝمر٦م اًمداظمٚمٞمر٦م: ُمرـ ظمرالل مجرع اًمٙمٚمٛمر٦م ووطمردة اًمّمرػ، وشمررك  -7

اخلالوم٤مت، عمقاضمٝم٦م هذه اعم١ماُمرات اًمتل حت٤مك قمغم إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمرالُمٞم٦م هٜمر٤م وهٜمر٤مك. 

 قف إُم٦م.ُمع اًمرد قمغم اعمخذًملم اًمذيـ خيذًمقن ذم دٗم

وهرق ُمرـ  اإلؾمرالم، سمرف حيٗمرظحتت٤مضمٝمر٤م إُمر٦م، و ُمـ اورات احلٞم٤مة اًمتل ويٌ٘مك اًمتٜم٤مس

 ،هذا ُمع اقمتّم٤مم اجلٛمٞمع سمٙمتر٤مب اهللإوًمقي٤مت اًمتل ٓ سمد ًمألُم٦م أن شمراقمٞمٝم٤م ذم اًمقىم٧م احل٤ما، 

   .وؾمٚمػ إُم٦مدون، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اخلٚمٗم٤مء اًمراؿم ،--وهدي رؾمقًمف

 خصاعٛ:فتح وهٛ ٌٔصسٚ بين  -4

، وؾمػمشمف اًمٕمٓمرة، ُمٜم٤مًرا --ًم٘مد اىمتْم٧م ؾمٜم٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، أن ضمٕمؾ طمٞم٤مة اًمٜمٌل

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:أؾمقة وىمدوة طمًٜمف ذم مجٞمع جم٤مٓت احلٞم٤مة  --وهدًى يًتٜمػم هب٤م اعمًٚمؿ، ومٝمق

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جفُّ 

 .[79 :]إطمزابَّجم

طمرداث ٟمحتر٤مج إمم اًمرضمرقع إمم ؾمرػمشمف ًمٜمٜمٝمرؾ ُمٜمٝمر٤م ُمثؾ هذه اًمقىم٤مئع، وإ ذم اًمٞمقم وٟمحـ

وقم٘مقًمٜم٤م، وٟمتقضمف اًمقضمٝم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م ذم ظمْمؿ هذه إطمداث اًمتل متر هبر٤م أُمر٦م  ىمٚمقسمٜم٤م فمٛم٠م ومٜمروي

ُم٤م يِمٝمد عمثؾ هذا وهق:  --، واًمتل متثؾ اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم هلدي٦م--اإلؾمالم. ومٗمل ؾمػمة اًمٜمٌل

 ٟمٍمة احلٚمٞمػ، وإهم٤مصم٦م اعمًتٖمٞم٨م، ورومع اًمٔمٚمؿ قمـ ُمـ وىمع قمٚمٞمف، وُمٜمع اقمتداء اعمٕمتديـ.

 ٌصسٚ خصاعٛ:

، --ُمـ اعمٕمٚمقم أن ؾم٥ٌم ومتأ ُمٙم٦م هق ٟم٘مض ىمرريش ًمٚمٕمٝمرد اعمقىمرع سمٞمرٜمٝمؿ، وسمرلم اًمٜمٌرل

 أطم٥م ُمـ اًمٕمٝمد أٟمف، وهؿ سمٜمل ظمزاقم٦م، وم٘مد يم٤من ذم --وذًمؽ سم٤مٓقمتداء قمغم أطمد طمٚمٗم٤مء اًمٜمٌل

 ىمرريش قم٘مرد ذم يردظمؾ أن أطم٥م وُمـ ومٞمف، ومٚمٞمدظمؾ وقمٝمده-- اهلل رؾمقل قم٘مد ذم يدظمؾ أن
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 قم٘مرد ذم ظمزاقمر٦م ودظمٚمر٧م وقمٝمردهؿ، ىمرريش قم٘مد ذم سمٙمر سمٜمق ومدظمٚم٧م ومٞمف، ومٚمٞمدظمؾ وقمٝمدهؿ

 .-(9)-اهلل رؾمقل

صمر٠مًرا،  ُمرـ ظمزاقمر٦م يّمرٞمٌقا أن وأرادوا سمٙمرر، سمٜمرل ُمرـ اًمرديؾ سمٜمق اهمتٜمٛمٝم٤م اهلدٟم٦م ومٚمام يم٤مٟم٧م

 ُمرٜمٝمؿ وم٘متٚمرقا وىمدُم٧م ىمريش اًمدقمؿ هلؿ سم٤مًمًالح، وىم٤مشمرؾ ُمٕمٝمرؿ ُمرـ ىم٤مشمرؾ سم٤مًمٚمٞمرؾ ُمًرتخٗمًٞم٤م

ٟمقومرؾ وهرق  ير٤م سمٙمرر: سمٜمرق ىم٤مًمر٧م إًمٞمرف اٟمتٝمرقا ومٚمام احلرم: إمم ظمزاقم٦م طم٤مزوا رضماًل طمتك قمنميـ

 أدرٞمٌقا سمٙمرر سمٜمرل ير٤م اًمٞمرقم إًمرف ٓ قمٔمٞمٛمر٦م يمٚمٛم٦م وم٘م٤مل: إهلؽ إهلؽ احلرم دظمٚمٜم٤م ىمد إٟم٤م ىم٤مئدهؿ

 .(7)صم٠مريمؿ

 :--بالسضٕه تطتٍذد خصاعٛ

 أدر٤مسمقا، ُمر٤م ُمرٜمٝمؿ وأدر٤مسمقا ظمزاقم٦م، قمغم وىمريش سمٙمر، سمٜمق شمٔم٤مهرت ومٚمام إؾمح٤مَ: اسمـ ىم٤مل

 ويمر٤مٟمقا ظمزاقم٦م، ُمـ اؾمتحٚمقا سمام واعمٞمث٤مَ اًمٕمٝمد، ُمـ--اهلل رؾمقل وسملم سمٞمٜمٝمؿ يم٤من ُم٤م وٟم٘مْمقا

 ... اعمديٜمر٦م،--اهلل رؾمرقل قمرغم ىمردم ...طمتك اخلزاقمل ؾم٤ممل سمـ قمٛمرو ظمرج وقمٝمده قم٘مده ذم

 وم٘م٤مل: اًمٜم٤مس فمٝمراين سملم اعمًجد ذم ضم٤مًمس وهق قمٚمٞمف، ومقىمػ

 إشمٚمدا وأسمٞمف أسمٞمٜم٤م طمٚمػ               حمٛمدا ٟم٤مؿمد إين رب ي٤م

 يدا ٟمٜمزع ومٚمؿ أؾمٚمٛمٜم٤م صمٛم٧م            واًمدا ويمٜم٤م وًمدا يمٜمتؿ ىمد

 ُمددا ي٠مشمقا اهلل قم٤ٌمد وادع  اقمتدا    ٟمٍما اهلل هداك وم٤مٟمٍم

 (4)ؾمجدا ريمٕم٤م وىمتٚمقٟم٤م              هجدا سم٤مًمقشمػم سمٞمتقٟم٤م هؿ      إمم أن ىم٤مل:   

 ُمرـ قمٜمر٤من-- اهلل ًمرؾمرقل قمررض صمرؿ ؾم٤ممل، سمـ قمٛمرو ي٤م ٟمٍمت --:اهلل رؾمقل وم٘م٤مل

 .  (3)يمٕم٥م سمٜمل سمٜمٍم ًمتًتٝمؾ اًمًح٤مسم٦م هذه إن وم٘م٤مل: اًمًامء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/34: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم -9

 .5/33اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ:  -7

 .5/38اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: - 4

 .5/39 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: - 3
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اًمًٕمقدي٦م: ُم٤م ىم٤مم ـمٚم٥م اًمٕمقن وآؾمتٖم٤مصم٦م ُمـ دول اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

سمف اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمـ ُمد يد اًمٕمقن، وشم٘مديؿ اًمٜمٍمة وإهم٤مصم٦م 

ذم ٟمٍمة سمٜمل ظمزاقم٦م سمٕمد آؾمتٜمج٤مد سمف ُمـ فمٚمؿ  --أهؾ اًمٞمٛمـ، ًمف أدؾ وُمرضمع ُمـ هديف

 ىمريش وطمٚمٗم٤مئٝم٤م. 

اًمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل اًمٕمٔمٞمؿ قمغم  ، وُمـ ورائف أسمٜم٤مء(9)وم٘مد ـمٚم٥م أهؾ اًمٞمٛمـ اثاًل سم٤مًمرئٞمس اًمنمقمل

اظمتالف شمقضمٝم٤مهتؿ، واٟمتامءاهتؿ، يم٤ٌمًرا يم٤مٟمقا، أو دٖم٤مًرا، رضمر٤مًٓ أو ٟمًر٤مًء ُمرـ اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م 

اًمًٕمقدي٦م، وُمـ إؿم٘م٤مء ذم دول جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل اًمٕمقن واؾمتٜمجدوا هبرؿ عمٜمرع قمردوان 

 شمٚمؽ اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م قمٚمٞمٝمؿ، وًمرومع اًمٔمٚمؿ اًمذي وىمع قمٚمٞمٝمؿ.

دل دًمٞمؾ قمٚمٞمف هق ظمروج اًمٜم٤مس، وإقمالن ومرطمتٝمؿ، وشم٠ميٞمدهؿ هلذا اًمٕمٛمؾ، سمٛمجررد زوال وأ 

شمٚمؽ اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمجرُم٦م قمٜمٝمؿ ورومع ضمؼموهتر٤م وهمٓمرؾمرتٝم٤م قمرٜمٝمؿ. أو ذم شمٚمرؽ اعمٜمر٤مـمؼ اًمترل مل 

 يٙمقٟمقا يًٞمٓمرون قمٚمٞمٝم٤م يمام ذم شمٕمز وقمدن: وهمػمه٤م ُمـ اعمٜم٤مـمؼ.   

ويًتجٞم٥م  اعم٤ٌمدرة، سمزُم٤مم ي٠مظمذ أن ٛمٚمٙم٦ماًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة اعم ىمرر ذًمؽ أضمؾ وُمـ

ًمتٚمؽ اًمٜمداءات، وشمٚمؽ آؾمتٖم٤مصم٤مت اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م أهؾ اًمٞمٛمـ، وي٤ًمرع ًمت٘مديؿ اًمٕمقن واًمٜمٍمة، 

 ورومع اًمٔمٚمؿ قمٜمٝمؿ، ويم٠من ًم٤ًمن طم٤مًمف ي٘مقل: ٟمٍمشمؿ ي٠مهؾ اًمٞمٛمـ.

 سل وَ سكٕم ادتٕاز:-5

واإلطمًر٤من إًمٞمرف، وقمردم طم٘مقَ اجل٤مر قمغم ضم٤مره ذم اإلؾمالم يمثػمة يمحٗمرظ ُم٤مًمرف ورقم٤ميترف، 

 وهمرض ظمٚمَّترف، واًمٜمّمرٞمح٦م ًمرف، وؾمد قمقرشمف، وؾمؽم قمروف، إيذائف، ويمػ إذى قمٜمف، ودٞم٤مٟم٦م

إًمٞمف، وإيمراُمف، وُمـ طم٘مقَ اجلر٤مر أيًْمر٤م مح٤ميترف،  ويزء يريٌف ُم٤م قمـ واًمٌٕمد حم٤مرُمف، قمـ اًمٌٍم

 واًمذود قمٜمف وهق ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمقوققمٜم٤م هذا.

 ومح٥ًم: اعمًٙمـ ذم اجلقار قمغم ي٘متٍم ٓ واجلقار اجل٤مر ُمٗمٝمقم وًمٙمـ ؿمٛمقل ُمٗمٝمقم اجل٤مر:

اًمردرس،  وُم٘مٕمرد وُمٙمر٤من اًمٕمٛمرؾ، اًمًرقَ، ذم ُمٕمترؼم وم٤مجلػمان واجلقار ذًمؽ: ُمـ أقمؿ هق سمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اًم٘مررى  يِمرٛمؾ اجلر٤مر ُمٗمٝمرقم ويمرذًمؽ .اجلرقار طمرؼ أظمرر قمرغم ُمٜمٝمام واطمد وًمٙمؾ وهمػمه٤م،

 .(9)اعمتج٤مورة واعمدن وإىمٓم٤مر، وُمٜم٤مزل اًم٘م٤ٌمئؾ وهمػمه٤م

اعمٕمٚمقم ًمديٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ىمد قمٔمؿ طم٘مقَ اجل٤مر، وأيمد طمرُمتف ذم ٟمّمقص وُمـ 

ىمرن طمؼ اجل٤مر سمٕم٤ٌمدشمف وشمقطمٞمده،  --ذقمٞم٦م يمثػمة ٓ ختٗمك قمغم أطمد، ويٙمٗمل أن اهلل

 وإرطم٤مم، وإيت٤مم. اًمقاًمديـ، إمم وسم٤مإلطم٤ًمن

 :ىمر٤مل أٟمرف --اًمٜمٌرل قمرـ --هريررة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم 

 ومٚمٞمٙمررم أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من وُمـ وٞمٗمف، ومٚمٞمٙمرم أظمر: واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من وُمـ"

 .(4)" ضم٤مره إمم ومٚمٞمحًـ ":-أيًْم٤م-وعمًٚمؿ ...،(7)"ضم٤مره

 ُمر٤م" :ىمر٤مل --اًمٜمٌل أن --قمٛمر واسمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء وُمٜمٝم٤م ُم٤م

صمف أٟمف فمٜمٜم٧م طمتك سم٤مجل٤مر يقدٞمٜمل ضمؼميؾ زال  .(3)"ؾمٞمَقرِّ

إًمٞمف، ويمػ إذى قمٜمف، وُمٕم٤مجل٦م ُمـ ي٘مع قمٚمٞمف ُمرـ ظمٓمر٠م،  واًمقدٞم٦م سم٤مجل٤مر: شمٕمٜمل اإلطم٤ًمن 

 إظمرالَ ، ويمرؾ هرذا ُمرـ(5)طم٤مًمف، وُمد يد اعم٤ًمقمدة إًمٞمف، ومح٤ميترف، واًمردوم٤مع قمٜمرف وشمٕمٜمل شمٗم٘مد

 قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اًمٕمرب. اعمتٕم٤مرف احلٛمٞمدة

اجل٤مر ذم اعمًٙمـ وم٘مط، واًمِمٛمقل ذم طم٘مقَ وهبذا اًمِمٛمقل عمٗمٝمقم اجل٤مر وقمدم آىمتّم٤مر قمغم 

 اجل٤مر وشمٜمققمٝم٤م، وُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم إومراد ذم اعمجتٛمع، يٜمٓمٌؼ قمغم اًمدول ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م.

 اسمط٤مًمرواسمط اًمتل شمرسمط اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٤مًمٞمٛمـ رواسمط قمديدة، وم٢ممم ضم٤مٟم٥م روم

قىمع اجلٖمراذم ي٘مع ذم ، وم٤مًمٞمٛمـ سمحٙمؿ اعم، هٜم٤مك راسمط اجلقارواإلظم٤مء واًمٜم٥ًم اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هر.9376، 9، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، دار اجلقهرة، ط: 474، قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل، ص: --سمتٍمف ود٤مي٤م اًمرؾمقل - 9

 . 9/68، 37، ودحٞمأ ُمًٚمؿ: سمرىمؿ: 5/7731، 5674دحٞمأ اًمٌخ٤مري: سمرىمؿ:  - 7

 .9/69، 38ُمًٚمؿ: سمرىمؿ:  دحٞمأ - 4

 .3/7175، 7673، ودحٞمأ ُمًٚمؿ: سمرىمؿ: 5/7749 ،5668اًمٌخ٤مري: سمرىمؿ: دحٞمأ  - 3

 .474، قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل: ص: --سمتٍمف ود٤مي٤م اًمرؾمقل - 5
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 سمحٗمظ اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ضمٜمقب اعمٛمٚمٙم٦م، واعمٛمٚمٙم٦م هل اجل٤مرة اًمٙمؼمى ًمٚمٞمٛمـ، وىمد ضم٤مءت

 اجل٤مر. طم٘مقَ واًمقاضم٤ٌمت احل٘مقَ هذه وُمـ اًمقاضم٤ٌمت، وأداء احل٘مقَ

وقمٚمٞمف ومام ىم٤مُم٧م سمف اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، يٕمُد ُمـ احل٘مقَ اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمٝمر٤م دمر٤مه ضمػماهنر٤م 

ٛمـ، وشم٘مديؿ احلامي٦م هلؿ، واًمدوم٤مع واًمذود قمٜمٝمؿ، وُم٤ًمقمدهتؿ ومٞمام طمؾ هبؿ ُمرـ ىمٌرؾ ُمـ أهؾ اًمٞم

 شمٚمؽ اعمٚمٞمِمٞم٤مت، وُمـ ؾم٤مٟمده٤م ُمـ اًم٘مقات اًمت٤مسمٕم٦م ًمٕمكم قمٌد اهلل د٤مًمأ.

وىمد قمٚمؿ ا٤م ؾمٌؼ أن ُمـ ُمٕم٤مين اجل٤مر واجلرقار احلٚمٞمرػ واًمٜمر٤مس، ومحرؼ اجلرقار طمرؼ ُمرـ 

يم٤مٟمقا أًها، أو أومراًدا، أو جمتٛمٕم٤مت، أو دول، وُم٤م  احل٘مقَ اًمٕم٤مُم٦م سملم أومراد اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ؾمقاء

 ىم٤مم سمف اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب يٜمدرج وٛمـ هذه احل٘مقَ اًمٕم٤مُم٦م.

 الدفاع عَ الػري:-6

أؾم٤مس اًمدوم٤مع قمـ اًمٖمػم هق اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًميورات اًمنمقمٞم٦م ُمٓمٚمً٘مر٤م يم٤مًمٙمٚمٞمر٤مت اخلٛمرس 

اعمٗم٤مؾمد اًمتل ىمرد يؽمشمر٥م ُمـ ٟمٗمس، أو ُم٤مل، أو قمرض، وهل ُمـ سم٤مب اًمتٕم٤مون قمغم اخلػم، ودومع 

 قمٚمٞمٝم٤م آقمتداء قمغم أظمريـ، وقمدم اًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ.

ومٛمنموقمٞم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمٖمػم شمرشمٙمز قمغم ريمٞمزة اعمح٤مومٔم٦م قمغم احل٘مقَ، واًمٙمٚمٞم٤مت اًميوري٦م، 

 وريمٞمزة اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى.

 ُمنموقمٞم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمٖمػم: واحلدي٨م قمـ ذًمؽ ذم قمدة ٟم٘م٤مط:

 ب شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر:اًمدوم٤مع قمـ اًمٖمػم ُمـ سم٤م 

 همػمه: قمـ اًمدوم٤مع يمذًمؽ قمٚمٞمف جي٥م وقمروف وُم٤مًمف، ٟمٗمًف، قمـ اإلٟم٤ًمن يداومع أن جي٥م ومٙمام

 ُمـ ٟمٗمًف قمغم ي٠مُمـ هق أن سمنمط وًمٙمـ اًمٕمرض، هتؽ أو اعم٤مل، أظمذ أو ًمٚم٘متؾ، شمٕمرض إذا

احل٘مقَ واًمقاضم٤ٌمت سملم  قمغم واعمح٤مومٔم٦م اعمٜمٙمر، شمٖمٞمػم سم٤مب ُمـ اًمٖمػم قمـ اًمدوم٤مع اهلالك: ٕن

 إُمر وضمقب ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة أي٤مت أيًْم٤م أومراد اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وشم١ميده

 وم٢من سمٞمده، ومٚمٞمٖمػمه ُمٜمٙمًرا ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ" :--، واًمتل ُمٜمٝم٤م ىمقًمف(9)اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.9977هر/9497، سمػموت، ًمٌٜم٤من، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ط: اًمث٤مًمث٦م، 383/ 7، اًمًٞمد ؾم٤مسمؼ،سمتٍمف وم٘مف اًمًٜم٦م - 9
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 . وقمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ىم٤مل(9)"اإليامن أوٕمػ وذًمؽ ومٌ٘مٚمٌف، يًتٓمع مل وم٢من ومٌٚم٤ًمٟمف، يًتٓمع مل

ـْ ": --اهلل رؾمقل هُ  قمٜمده ُم١مُمـ ومٚمؿ ُأِذلَّ  َُم هُ  َأنْ  وهق ىم٤مدر قمغم َيٜمٍُْمْ فُ  َيٜمٍُْمَ قمز وضمؾ  اهللَُّ َأَذًمَّ

ومٗمل هذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم وضمقب ٟمٍمة اعمٔمٚمقم، ودومع  (7)"يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اخْلاََلِئِؼ  ُرُءوسِ  قمغم

 ذم ورد وُم٤م طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ ُمـ أراد إذًٓمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه.  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين: وطمدي٨م

 أقمٚمؿ ا٤م ٓ اًمقضمقه، وهذا ُمـ سمقضمف إذًٓمف أراد ُمـ ودومع اعمٔمٚمقم، ٟمٍم جي٥م أٟمف قمغم يدل ُمٕمٜم٤مه

 .(4)اعمٜمٙمر قمـ اًمٜمٝمل أدًم٦م حت٧م ُمٜمدرج وهق ظمالوًم٤م، ومٞمف

  :اًمدوم٤مع قمـ اًمٖمػم ُمـ سم٤مب اًمتٕم٤مون قمغم اخلػم 

 لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغُّىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمر٤ممم: 

 اًمٜمٌرل قمرـ --ُمقؾمرك أيب [، وذم احلدي٨م قمـ7]اعم٤مئدة:َّهل مل خل حل مكجل

--  :ىمقًمرف: وؿمرٌؽ (3)"أدر٤مسمٕمف وؿمرٌؽ سمٕمًْم٤م سمٕمْمف يِمد يم٤مًمٌٜمٞم٤من ًمٚمٛم١مُمـ اعم١مُمـ إن"ىم٤مل 

 سمٕمْمٝمؿ اعم١مُمٜملم ًمتٕم٤مود شمِمٌٞمٝم٤م اًمتِمٌٞمؽ ومقىمع اًمِمد: هذا ُمثؾ سمٕمًْم٤م سمٕمْمٝمؿ يِمد أي أد٤مسمٕمف:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمًٚمٛمل:  اًمؽمُمذي قمٞمًك أسمق قمٞمًك سمـ حمٛمد اًمّمحٞمأ، اًمؽمُمذي اجل٤مُمع ، وؾمٜمـ9/69، 39دحٞمأ ُمًٚمؿ: سمرىمؿ:   - 9

 وآظمرون. ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد: اًمٕمريب، ت اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ، سمػموت،3/369، 7977سمرىمؿ: 

، وىم٤مل إًم٤ٌمين: 6/74، 5553، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم: سمرىمؿ:4/387، 96178رواه أمحد ذم اعمًٜمد: سمرىمؿ:  - 7

ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم ، عمحدث حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌميناًمِمٞمخ ا، 5/374، 7317: سمرىمؿ:اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦موٕمٞمػ، 

 هلٞمٕم٦م اسمـ إؾمٜم٤مده وذم اًمٓمؼماين أيًْم٤م أظمرضمف طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ .وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين: طمدي٨م9، ط:اًمري٤مض، واًمتقزيع

 اًمًٌع وُمـ ؾمٌع، قمـ واًمٜمٝمل ،سمًٌع إُمر اًمٌخ٤مري، وومٞمف قمٜمد قم٤مزب سمـ اًمؼماء ًمّمحتف طمدي٨م يِمٝمد صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م

 إظم٤ٌمر، ُمٜمت٘مك ذح إظمٞم٤مر ؾمٞمد أطم٤مدي٨م ُمـ إوـم٤مر اعمٔمٚمقم...ىمٚم٧م: وهمػمه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م، ٟمٞمؾ ٟمٍم هب٤م اعم٠مُمقر

 م.9974 اجلٞمؾ، دار ، سمػموت،6/76اًمِمقيم٤مين،  حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد

 .6/79  إظم٤ٌمر: ُمٜمت٘مك ذح إظمٞم٤مر ؾمٞمد أطم٤مدي٨م ُمـ إوـم٤مر ٟمٞمؾ - 4

 .3/9999 ،7585 : سمرىمؿ:دحٞمأ ُمًٚمؿو، 9/987 ،367: سمرىمؿ: دحٞمأ اًمٌخ٤مري - 3



 

 ظم٤مًمد طمًـ حمٛمد اًمٌٕمداين. : دإقمداد                                    قم٤مدٗم٦م احلزم رؤي٦م ذقمٞم٦م وواىمٕمٞم٦م           

       ٖٕٖ   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

 ريمرـ، هلرؿ أىمقاهؿ ٕن وذًمؽ سمٕمًْم٤م، سمٕمْمف يِمد سمٌٕمض، سمٕمْمف اعمتٛمًؽ اًمٌٜمٞم٤من أن سمٌٕمض، يمام

 .(9)اًم٘مقي اًمريمـ ًمذًمؽ ُمًتٜمد ووٕمٞمٗمٝمؿ

 دقر ُمـ يمؼمى سمّمقرة ىم٤مم أظمٞمف، وم٘مد قمـ واًمٕمدوان إذى يمػ ذم اضمتٝمد ُمـ وم٢من وقمٚمٞمف

 ُمـ يمرسم٦م ُم١مُمـ قمـ ٟمٗمس ُمـ": --اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: --هريرة أيب اًمتٕم٤مون. وقمـ

 ذم قمٚمٞمف ين اهلل ُمٕمن، قمغم ين وُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم يمرب ُمـ يمرسم٦م قمٜمف اهلل ٟمٗمس اًمدٟمٞم٤م، يمرب

ومٗمل هذه إطم٤مدي٨م،  (7)"أظمٞمف... قمقن ذم اًمٕمٌد يم٤من ُم٤م اًمٕمٌد، قمقن ذم واهلل وأظمرة... اًمدٟمٞم٤م

 سملم اًمتْم٤مُمـ وضمقب وٟمٍمشمف، وشمدل قمغم اعم١مُمـ ُمٕم٤موٟم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م احل٨م قمغم ذم ضم٤مء وُم٤م

ظمػم: ومٝمل ُمـ طم٘مقَ اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ قمغم  يمؾ قمغم واًمتٕم٤مون واًمتٕم٤مـمػ، واًمؽماطمؿ اعمًٚمٛملم

 وشمٕم٤موهنؿ، سمتْم٤مُمٜمٝمؿ، أهنؿ قمغم يدل ُم٤م اًمقاطمد واجلًد اًمقاطمد سم٤مًمٌٜم٤مء شمِمٌٞمٝمٝمؿ سمٕمض، وذم

 قمدوهؿ. ذ ُمـ ويًٚمٛمقن دٗمٝمؿ، ويٜمتٔمؿ يمٚمٛمتٝمؿ، دمتٛمع وشمرامحٝمؿ

 اًمتٕمر٤مون، ومٚمقٓ ُم٤مل، أو ٟمٗمس ُمـ ُمٓمٚمً٘م٤م احلرُم٤مت قمغم احلٗم٤مظ أؾم٤مؾمف: اًمٖمػم قمـ اًمدوم٤مع ومجقاز

 ُيٕمٜمرف مل إٟمًر٤من ُمر٤مل سم٠مظمرذ اٟمٗمرردوا إذا ُمرثالً  اًمٓمرَ ىمٓم٤مع ٕن وأٟمٗمًٝمؿ: اًمٜم٤مس أُمقال ًمذه٧ٌم

 .(4)همػمهؿ ويمذًمؽ واطمًدا، واطمًدا اًمٙمؾ أُمقال ي٠مظمذون وم٢مهنؿ همػمه،

 وُمـ إدًم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمٖمػم ىمقًمف-- :" (3)"أو ُمٔمٚمقًُم٤م.. فم٤معم٤ًم اٟمٍم أظم٤مك 

 وم٘م٤مل ُمٔمٚمقًُم٤م، أو فم٤معم٤ًم، يم٤من ييه ؾمقاء ُم٤م دومع أي اًمٖمػم قمـ اًمدوم٤مع وم٤مًمٜمٍم هٜم٤م سمٛمٕمٜمك

 يمٞمػ :ىم٤مل سمؾ أٟمٍمه ومال ي٘مؾ ومل أٟمٍمه؟ ومٙمٞمػ فم٤معم٤ًم يم٤من إن أرأي٧م: اهلل رؾمقل ي٤م رضمؾ

 اًمٔمٚمؿ: ُمـ حتجزه ىم٤مل: أو متٜمٕمف،: أٟمٍمه؟ ىم٤مل يمٞمػ أظمؼمين وًمٙمـ ؾم٠مٟمٍمه: يٕمٜمل أٟمٍمه؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ط هر،9456 ،اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ، ُمٍم،6/757 :قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موياًمّمٖمػم،  اجل٤مُمع ذح اًم٘مدير ومٞمض -9

 .إومم

 .7699،3/7173 : سمرىمؿ:دحٞمأ ُمًٚمؿ - 7

اعمذهٌٞمر٦م وأهرؿ اًمٜمٔمرير٤مت اًمٗم٘مٝمٞمر٦م وحت٘مٞمرؼ إطم٤مدير٨م اًمٜمٌقير٦م ، اًمِم٤مُمؾ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وأراء اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف -4

، أ.د. وه٦ٌم اًمزطمٞمكم أؾمت٤مذ ورئٞمس ىمًؿ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدقًمف سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، دار اًمٗمٙمر، ؾمرقري٦م، 5/757وخترجيٝم٤م، 

 .7دُمِمؼ، ط: 

 .47ؾمٌؼ خترجيف: ص: -3
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: أي ٟمٍمه ومتٛمٜمٕمف، ومٝمذا اًمٜم٤مس قمغم يٕمتدي أن يريد اًمرضمؾ هذا رأي٧م وم٢مذا ٟمٍمه، ذًمؽ وم٢من

 ٟمٍم وضمقب قمغم دًمٞمؾ هذا وذم اًمٔم٤ممل، قمٜمف شمدومع أن ومٜمٍمه ُمٔمٚمقًُم٤م يم٤من إذا أُم٤م متٜمٕمف، سم٠من

 .(9)أي طمجزه قمـ فمٚمٛمف --اًمٜمٌل ذيمره اًمذي اًمقضمف هذا قمغم اعمٔمٚمقم،

وإُمر ي٘متيض اًمقضمقب ُم٤م مل وهذا احلدي٨م يدل قمغم أن اعمًٚمؿ ُم٠مُمقر سمٜمٍمة أظمٞمف اعمًٚمؿ، 

 قمـ وهن٤مٟم٤م سمًٌع، --اًمٜمٌل أُمرٟم٤م"ىم٤مل:  --قم٤مزب سمـ يٍمومف د٤مرف، وقمـ اًمؼماء

 اعمٔمٚمقم، وٟمٍم اًمًالم، ورد اًمٕم٤مـمس، وشمِمٛمٞم٧م اجلٜم٤مئز، وإشم٤ٌمع اعمريض، قمٞم٤مدة ومذيمر ؾمٌع،

 .(7)"اعم٘مًؿ وإسمرار اًمداقمل، وإضم٤مسم٦م

 ؾم٘مط سمف ىم٤مم ومٛمـ اًمٙمٗم٤مي٦م، قمغم اعم١مُمٜملم قمغم واضم٥م ومرض اعمٔمٚمقم : أن ٟمٍمةوطم٤مدؾ إُمر

 يٙمـ مل إذا ٟمٍمشمف قمغم ىمدرة ًمف ُمـ يمؾ قمغم صمؿ اًمًٚمٓم٤من، قمغم ذًمؽ ومرض ويتٕملم اًم٤ٌمىملم، قمـ

 .(4)وؿمٌٝمف ؾمٚمٓم٤من ُمـ همػمه يٜمٍمه ُمـ هٜم٤مك

وُم٤م ي٘مقم سمف اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م هق ُمـ هرذا اًم٘مٌٞمرؾ، ومٝمرق إمم 

دوم٤مقًم٤م قمـ اًمٜمٗمس ُمـ اعمٕمتديـ، هق أيًْم٤م دوم٤مع قمـ اًمٖمػم، وُمد يرد اًمٕمرقن، وشم٘مرديؿ ضم٤مٟم٥م يمقٟمف 

إهم٤مصم٦م واضم٦ٌم وقم٤مضمٚم٦م ًمِمٕم٥م ُمًٚمؿ قم٤مضمز قمـ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف ُمرـ اعمٕمترديـ اعمردقمقُملم سمٙمرؾ 

 أٟمقاع اًمدقمؿ اعم٤مزم، واًمٕمًٙمري يمام هق ُمٕمٚمقم، وٓ خيٗمك قمغم أطمد.

 الدفاع عَ الٍفظ:-7

أو  ،أو ًمٚمجامقم٦م ،شمٌٞمأ ًمٚمٗمرد ،واًم٘مقاٟملم اًمٌنمي٦م ،اًمنمائع اًمًاموي٦م٤م هق ُمٕمٚمقم أن مجٞمع ا

 ،٤م أن يتٕمرض اإلٟم٤ًمن هلجقماًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس إذا ىم٤مم ُمـ يٕمتدي قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمٞمس دحٞمحً  ًمٚمدول

وي٘مػ ُمقىمػ اعمتٗمرج وٓ يداومع قمـ  ا،أو أومرادً  ٤م،ُمـ ُمٕمتديلم ؾمقاء يم٤مٟمقا ضمٞمقؿًم  ،وقمدوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿ طمرُم٤مت اعمًٚمٛملم وسمٞم٤من طم٘مقىمٝمؿ، ، سم٤مب شمٕمٔمٞم7/591، حمٛمد د٤مًمأ اًمٕمثٞمٛملم: سمتٍمف ذح ري٤مض اًمّم٤محللم - 9

 هر.9375اًمري٤مض، دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، قمدة ـمٌٕم٤مت، 

 .4/9645، 7166، ودحٞمأ ُمًٚمؿ: سمرىمؿ:9/397،  9987اًمٌخ٤مري: سمرىمؿ: دحٞمأ -7

اًم٘مرـمٌل، اًمري٤مض،  اًمٌٙمري سمٓم٤مل سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ ظمٚمػ سمـ قمكم احلًـ سمٓم٤مل، أسمق ٓسمـ اًمٌخ٤مري، دحٞمأ ذح -4

 إسمراهٞمؿ. سمـ ي٤مه متٞمؿ م، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، ت: أسمق7114 هر/9374، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 6/574



 

 ظم٤مًمد طمًـ حمٛمد اًمٌٕمداين. : دإقمداد                                    قم٤مدٗم٦م احلزم رؤي٦م ذقمٞم٦م وواىمٕمٞم٦م           

       ٖٕ٘   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

 يٌذل يمؾ ُم٤م ذم وؾمٕمف ًمدومع قمدوان اعمٕمتديـ، ورد يمٞمد ٟمٗمًف وقمـ أروف، سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أن

اًمٙم٤مئديـ، واؾمتخدام يمؾ اًمقؾم٤مئؾ اًمدوم٤مقمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م واعمت٤مطم٦م، ًمرد همل اعمٕمتديـ ويمػ 

   ذورهؿ. 

واحلروب اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م يدظمؾ  ،وٓ ؿمؽ أن هٜم٤مك ُمـ اعمٕم٤مرك ،وهق ُم٤م يٕمرف سمجٝم٤مد اًمدومع

 ،وطمٜمرلم ،وشمٌرقك ،وُمٕمريمر٦م ُم١مشمر٦م ،وأطمرد ،ابذم هذا اًمٜمقع ُمـ أٟمقاع اجلٝم٤مد يمٛمٕمريمر٦م إطمرز

    .وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مرك ذات اًمٓم٤مسمع اًمدوم٤مقمل

وهذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد، ُمـ أؿمد أٟمقاع اجلٝم٤مد، ومٝمق واضم٥م إمج٤مقًم٤م يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ 

 ٓ واًمردٟمٞم٤م اًمديـ، يٗمًد اًمذي اًمّم٤مئؾ وم٤مًمٕمدو إمج٤مقًم٤م، ومقاضم٥م اًمدومع: ىمت٤مل وأُم٤م": --شمٞمٛمٞم٦م

 ٟمرص اإلُمٙم٤من، وىمرد سمح٥ًم يدومع ذط، سمؾ ًمف يِمؽمط ومال دومٕمف، ُمـ اإليامن سمٕمد أوضم٥م رء

 .(9)"وهمػمهؿ أدح٤مسمٜم٤م اًمٕمٚمامء ذًمؽ قمغم

 ُمرـ وُمٜمٕمرف -ـم٤مئٗم٦ًم أو دوًمر٦مً  أو ومرًدا يم٤من ؾمقاءً -واعمٕمتدي اًمّم٤مئؾ ضمٝم٤مد هق :اًمدومع ومجٝم٤مد

 اعمًٚمٛملم. سمالد قمغم آؾمتٞمالء أو وإقمراض، إٟمٗمس، قمغم وآقمتداء ديٜمٝمؿ، ذم اعمًٚمٛملم ومتٜم٦م

وٓ ي٘متٍم ضمٝم٤مد اًمدومع قمغم دومع اعمنميملم، وأهؾ اًمٙمٗمر، سمؾ يِمٛمؾ اعمٕمتديـ ُمـ اعمًرٚمٛملم، 

 أو اًمٙم٤مومريـ، ويِمٛمؾ اعمح٤مرسملم، واخلقارج واعمٛمتٜمٕملم قمـ سمٕمض اًمنمائع يمامٟمٕمل اًمزيم٤مة.

 اًمٙمٗم٤مر هي٤مضمؿ قمٜمدُم٤م وذًمؽ ىم٤مدر: ُمٙمٚمػ ُمًٚمؿ يمؾ قمغم قملم ومرض اجلٝم٤مد ُمـ اًم٘مًؿ وهذا

 ٟمٗمًف، أو قمروف، أو اعمًٚمؿ ُم٤مل قمغم اًمّم٤مئؾ ُمـ آقمتداء حيّمؾ أو دارهؿ، قم٘مر ذم اعمًٚمٛملم

 ُم٤مًمف دون ىمتؾ ُمـ" :--اًمرؾمقل ي٘مقل هذا وذم (7)ُمًٚماًم، حم٤مرسًم٤م أو يم٤مومًرا اًمّم٤مئؾ يٙمقن وىمد

 وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق ديٜمف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق ُم٤مًمف دون ىمتؾ ُمـ"وذم رواي٦م:  (4)"ؿمٝمٞمد. ومٝمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ؿمٞمخ اإلؾمالم أيب اًمٕم٤ٌمس شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  -9

 .دار اعمٕمروم٦م، ت: ىمدم ًمف طمًٜملم حمٛمد خمٚمقف ، سمػموت،3/618احلراين،

م، 7113هر/ 9375، همزة، ومٚمًٓملم، 91 ، قمٌد اًمٕمزيز سمـ ٟم٤مس اجلٚمٞمؾ، ص:٦م ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ماًمؽمسمٞم٦م اجلٝم٤مدي - 7

 .9ط:

 .9/973، 939، ودحٞمأ ُمًٚمؿ: سمرىمؿ: 7/877، 7438رواه اًمٌخ٤مري: سمرىمؿ:  -4
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ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد ُمـ أقمٔمؿ  (9)"ؿمٝمٞمد ومٝمق أهٚمف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق دُمف دون ىمتؾ

 اًمٓمٚم٥م. ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ضمٝم٤مد ُمـ آيمد اجلٝم٤مد وأقمغم اعمراشم٥م ٕن وضمقسمف: أي ضمٝم٤مد اًمدومع

 اًمزيم٤مة، اًمنمائع، يمامٟمٕمل سمٕمض قمـ واعمٛمتٜمٕملم ًمٚمٙمٗم٤مر، اًمقاضم٥م اجلٝم٤مد وأسمٚمغ": (7) --

 اًمٌٕمض، سمف ىم٤مم إذا اًمٙمٗم٤مي٦م، قمغم ومرض ومٝمق اسمتداء، يم٤من وم٢مذا ودومًٕم٤م: اسمتداءً  جي٥م واخلقارج،..

 يل ىل مل خلُّ  :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل يمام سمف، ىم٤مم عمـ اًمٗمْمؾ ويم٤من اًم٤ٌمىملم، قمـ اًمٗمرض ؾم٘مط

  .[59:اًمٜم٤ًمء]َّمم خم حم جم

 يٕمتردي أن ُمـ أهؿ أهداف اجلٝم٤مد اًمدوم٤مع قمـ اعمًٚمٛملم وسمٚمرداهنؿ، قمٜمردُم٤م  وطم٤مدؾ إُمر:

 اًمٌٚمرد أهرؾ قمغم قملم ومرض وهق اًمدومع، ضمٝم٤مد اجلٝم٤مد ُمـ اًمٜمقع هذا قمغم ويٓمٚمؼ اعمٕمتدي،قمٚمٞمٝم٤م 

 يٚمٞمٝمؿ. ُمـ قمغم وضم٥م اًمٌٚمد أهؾ يٙمػ مل وم٢مذا قمٚمٞمف، آقمتداء حيّمؾ اًمذي

٤ًٌم ذم احلدي٨م قمـ اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس ي٠ميت ُمنموقمٞم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس:  ُم٤م يٕمرض ًمف اًمٗم٘مٝم٤مء هم٤مًم

٤ًٌم حت٧م ُمًٛمك دومع اًمٕمدو   أو ٟمٗمرس، ذم همرػمه قمرغم إٟم٤ًمن اًمّم٤مئؾ يمام ذيمرٟم٤م آٟمًٗم٤م: وم٢مذا اقمتدىهم٤مًم

 ومٚمٚمٛمٕمتردى هبٞمٛمر٦م، قمٚمٞمرف در٤مًم٧م أو فمٚمراًم، ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف، يريد قمٚمٞمف، أو د٤مل قمرض، أو ُم٤مل،

 ذم شم٘مرديره سمحًر٥م آقمترداء اًمرالزم ًمردومع سم٤مًم٘مدر اًمٕمدوان يرد أن: وًمٖمػمه اعمّمقل، أو قمٚمٞمف،

اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف، ويتحدصمقن قمـ ُمراطمرؾ اعمداومٕمر٦م ُمرـ اسمترداء  ذم يٕم٤موٟمف أن فمٜمف، وًمٚمٖمػم هم٤مًم٥م

 .(4)أُمٙمـ إن وم٤مٕظمػ سم٤مٕظمػ اعمداومع

وٓ ؿمؽ أن ُم٤م يتحدث قمٜمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم دومع اًمٕمدو اًمّم٤مئؾ ٓ ي٘متٍم قمغم إومراد، سمؾ يِمرٛمؾ 

اقمتداء اجلامقم٤مت اعمًٚمح٦م قمغم اًمدول أو سمرلم اًمردول سمٕمْمرٝم٤م قمرغم سمٕمرض. ويٛمٙمرـ أن ٟمجٛمرؾ 

 دوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس، وُمنموقمٞمتف، وإدًم٦م قمٚمٞمف سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مط: احلدي٨م قمـ اًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دحٞمأ، ورواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى: سمرىمؿ:  طمًـ طمدي٨م ، وىم٤مل: هذا3/41، 9379رواه اًمؽمُمذي: سمرىمؿ:  -9

 .4/963اًمٖمٚمٞمؾ: ، وىم٤مل إًم٤ٌمين: دحٞمأ، إرواء3/736، 3777، ورواه أسمق داود: سمرىمؿ: 7/491، 4558

 ،78/458اًمٕم٤ٌمس،  أسمق احلراين شمٞمٛمٞم٦م سمـ احلٚمٞمؿ قمٌد أمحد شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وومت٤موى ورؾم٤مئؾ جمٛمقع اًمٗمت٤موى يمت٥م -7

 اًمٜمجدي. اًمٕم٤مدٛمل ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمٌد :ت اًمث٤مٟمٞم٦م، ط: ٞم٦م،شمٞمٛم اسمـ ُمٙمت٦ٌم

 . 5/759:اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف  - 4
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  اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس ُمنموع سمؾ هق طمؼ ُم٘مرر قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ود يمؾ ُمـ يٕمتدي قمٚمٞمف، ؾمقاء

يم٤من اعمٕمتدي ومرًدا أو دوًم٦ًم، واعمتٕمدي قمٚمٞمف ومرًدا أو دوًم٦ًم: ٕن قمدم اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس ي١مدي 

 حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ  ي٘مقل: --طمتاًم إمم اهلالك، واهلل

أىمقال...  أي٦م ُمٕمٜمك ذم وًمٚمًٚمػ هيٚمٙمٙمؿ ومٞمام شم٠مظمذوا ٓ [ أي995]اًمٌ٘مرة:َّخب

 ذم هتٚمٙم٦م أٟمف قمٚمٞمف ددَ ُم٤م اًم٥ًٌم، ومٙمؾ سمخّمقص ٓ اًمٚمٗمظ سمٕمٛمقم آقمت٤ٌمر أن واحلؼ

هذا  حت٧م ، وقمٚمٞمف ومٞمدظمؾ(9)اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ ىم٤مل وسمف هذا، ذم داظمؾ اًمدٟمٞم٤م، ومٝمق أو اًمديـ،

 .(7)يمثػمة، وهق اظمتٞم٤مر اًمًٕمدي ذم شمٗمًػمه أُمقر اًمٜمٝمل

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىقُّ : --وُمـ إدًم٦م قمغم اعمنموقمٞم٦م ىمقًمف

  حت جت مبهب خب حب جب ُّ  [. وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:993]اًمٌ٘مرة:َّ..مم ام ىليل

 مف خف حف جف ُّ  شمٕم٤ممم:  اهلل [، وي٘مقل31]اًمِمقرى:َّ......مثحج هت مت خت

 [، وىم٤مل991]اًمٌ٘مرة:َّخل حل جل مك لك حكخك جك مق حق

 هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ريُّ ؾمٌح٤مٟمف:

 قمغم إطمدامه٤م وشمٕمدت سمٖم٧م [ أي وم٢من9]احلجرات:َّ...متهت خت حت جت

احلؼ. وىمد ؾمٌؼ احلدي٨م قمـ هذا آؾمتدٓل ذم  إمم طمتك شمرضمع شمٌٖمل اًمتل وم٘م٤مشمٚمقا إظمرى،

 .(4)ىمت٤مل اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م

 زيرد سمرـ ؾمرٕمٞمد اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس ٓ ي٘مؾ قمـ اًمدوم٤مع قمـ اعم٤مل واًمٕمرض ومٕمرـ-- :ىمر٤مل 

 ؿمرٝمٞمد، ومٝمرق ديٜمرف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق ُم٤مًمف دون ىمتؾ ُمـ"ي٘مقل: --اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م

وم٘مقًمرف: دون دُمرف أي ذم  (3)"ؿمرٝمٞمد ومٝمرق أهٚمرف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق دُمف دون ىمتؾ وُمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9/994 :ومتأ اًم٘مدير - 9

 هر/9379اًمرؾم٤مًم٦م، ُم١مؾم٦ًم ، سمػموت،9/91اًمًٕمدي،  ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمٌد اعمٜم٤من، يمالم شمٗمًػم ذم اًمرمحـ اًمٙمريؿ شمٞمًػم - 7

 قمثٞمٛملم. اسمـ: ت م،7111

 .49اٟمٔمر ص: - 4

    .33ؾمٌؼ خترجيف: ص:  - 3
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اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف، ومٚمإلٟم٤ًمن أن يداومع قمـ ٟمٗمًف، وُم٤مًمف، وقمروف، وديٜمرف وٓ رء قمٚمٞمرف، ٓ 

 ذاشًمر٤م، حمرؽمم اًم٘م٤مشمؾ، وإن ىمتؾ ومٝمق ؿمٝمٞمد. ضمر٤مء ذم اًمتحٗمر٦م: اعمر١مُمـ هق يم٤من ىمقد، وٓ دي٦م إذا

 سمًرٌٌف، ومٝمرق ىمترؾ ومر٢مذا قمٜمرف، اًمدومع ًمف ضم٤مز ذًمؽ ُمـ رء ُمٜمف أريد وم٢مذا وُم٤مًٓ، وأهالً  ودًُم٤م،

 .(9)ؿمٝمٞمد

  :وضمقب دومع اًمير 

قمـ ُم٤م يًر٥ٌم هلر٤م اهلرالك يمر٤مجلقع  ٟمٗمًف، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م قمٚمٞمف دٞم٤مٟم٦م جي٥م اإلٟم٤ًمن أن سمام

ُمثاًل ومٞم٠ميمؾ ُم٤م جيده، ومٞمج٥م قمٚمٞمف يمذًمؽ أن يداومع قمـ ٟمٗمًف سمام حيٗمٔمٝم٤م ويدومع قمٜمٝم٤م اهلرالك. يمرام 

 قمرغم حير٤مومظ أن اإلٟمًر٤من قمغم هق ُمٕمٚمقم سميورة اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس، وًمذًمؽ جي٥م

ٟمٗمًرف:  إطمٞمر٤مء قمرغم ىمردر وٕٟمرف ىمتٚمٝمر٤م: إسم٤مطم٦م قمٚمٞمف أيًْم٤م حيرم ٟمٗمًف، ىمتؾ قمٚمٞمف حيرم ويمام ٟمٗمًف،

 ًمٚمٛمٞمت٦م. يم٤معمْمٓمر سمف يت٘مل ُم٤م ومٕمؾ قمٚمٞمف ومقضم٥م

 دومع هذا اًمير قمـ ٟمٗمًرف أو قمٚمٞمف وضم٥م أو طمٞمقان ُمٗمؽمس، إٟم٤ًمن، قمٚمٞمف د٤مل وقمٚمٞمف وم٢مذا

أهٚمف، وم٢من مل يٜمدومع إٓ سم٤مًم٘متؾ يم٤من ًمف ذًمؽ، ٕٟمف ىمتٚمف دوم٤مقًم٤م قمـ ٟمٗمًف، وهق ضم٤مئز، وٓ يْمٛمـ ُم٤م 

 ًمٜمٗمًرف، ويردومع اًم٘م٤مشمؾ هق اًمّم٤مئؾ يم٤من ًمنمه: دومًٕم٤م ىمتٚمف شمرشم٥م قمٚمٞمف، وٕن ىمتٚمف ًمدومع ذه، وإذا

 .(7)وم٤مٕظمػ وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مٕظمػ اًمّم٤مئؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سمػموت، دار 3/566 اًمٕمال، أسمق اعم٤ٌمريمٗمقري اًمرطمٞمؿ قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد حمٛمد اًمؽمُمذي،  ضم٤مُمع سمنمح حتٗم٦م إطمقذي - 9

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٙمت٥م

 أسمق اعم٘مدد ىمداُم٦م سمـ أمحد سمـ اهلل ، قمٌد9/957 اًمِمٞم٤ٌمين، طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم وم٘مف ذم اٟمٔمر ذم ُم٠ًمًم٦م دومع اًمّم٤مئؾ: اعمٖمٜمل - 7

 إدريس سمـ يقٟمس سمـ ، ُمٜمّمقر6/953اإلىمٜم٤مع:  ُمتـ قمـ اًم٘مٜم٤مع إومم. ويمِم٤مف ط: هر،9315 اًمٗمٙمر، دار سمػموت، حمٛمد،

 اإلُم٤مم ُمذه٥م وم٘مف ذماًمٙمٌػم  احل٤موييمت٤مب هالل. و ُمّمٓمٗمك ُمّمٞمٚمحل هالل هر، ت:9317اًمٌٝمقيت، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 

اًمِم٤مومٕمل، سمػموت، دار اًمٗمٙمر،  اًمٌٍمي اعم٤موردي طمٌٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٤موردى أسمق احلًـ، 94/931=اًمِم٤مومٕمل، 

قمغم  /قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، ت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، حمل اًمديـ اًمٜمقوي، 499/ 7 :روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلمو

حمٛمد ، 999/ 7: طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن أيب اإلُم٤ممذم وم٘مف ُمذه٥م  إسمّم٤مرطم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمدر اعمخت٤مر ذح شمٜمقير ، وحمٛمد ُمٕمقض

ذاف ُمٙمت٥م ، إدار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ويٚمٞمف شمٙمٛمٚم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ًمٜمجؾ اعم١مًمػ، ُملم اًمِمٝمػم سم٤مسمـ قم٤مسمديـأ

: اًمٗمٙمر، ت دار اًمدؾمقىمل، سمػموت، قمروم٦م ، حمٛمد3/457 اًمٙمٌػم، اًمنمح قمغم اًمدؾمقىمل ، وطم٤مؿمٞم٦ماًمٌحقث واًمدراؾم٤مت
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 قمروف.  أو ُم٤مًمف أو ٟمٗمًف قمـ اًمدوم٤مع ذم ًمٚمٛم٘متقل اًمِمٝم٤مدة طمّمقل ُمرشم٦ٌم 

وم٘مقًمرف  (9)"ؿمرٝمٞمد... ومٝمق ُم٤مًمف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق ديٜمف دون ىمتؾ ُمـ"يمام ذم احلدي٨م: 

 ُمرـ اًمثرقاسملم سمرلم ُمر٤م ُمرع ؿمٝمٞمد يمثقاب صمقاب ًمف اًمدٟمٞم٤م: أي ٓ أظمرة طمٙمؿ ذم ؿمٝمٞمد: أي ومٝمق

 .(7)وُمٔمٚمقم سمٓمٚمٌف ُمٜمف اًم٘مت٤مل ذم حمؼ ٕٟمف وذًمؽ اًمتٗم٤موت:

 اًمٜمٌرل ٕن واًمٕمررض، واعمر٤مل، واًمرٜمٗمس، اًمرديـ، قمـ اًمدوم٤مع ضمقاز قمغم ومٗمل احلدي٨م دًمٞمؾ

-- خس  حس جسُّ  :--وىمرد ىمر٤مل .واًم٘مت٤مل اًم٘متؾ ًمف أن قمغم دل ؿمٝمٞمًدا، اعمداومع ضمٕمؾ عم٤م 

 [.39]اًمِمقرى:َّحض جض مص خص حص مس

 :شمرك اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس يدظمؾ ذم شمرك اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

وم٘مد َأْذَن اهلل ًمٚمٛمٔمٚمقم سم٘مت٤مل فم٤معمف، سمؾ هق ؿمٝمٞمد إذا ىمتؾ، ومدل قمغم أٟمف ُمٓمٚمرقب أي اعمداومٕمر٦م 

واعم٘م٤مشمٚم٦م، ومال يّمأ شمريمف: ٕن شمريمف يدظمؾ ذم سم٤مب شمرك اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ىم٤مل اسمرـ ضمريرر رمحرف 

 فم٤معمرف، ىمتر٤مل ذم فمٚمراًم  ُم٤مًمف أريد عمـ اإلذن قمغم سمره٤من وأووأ سمٞم٤من، أسملم وم٘مقًمف ؿمٝمٞمد: هذااهلل: 

 ومؽميمف ُمٓمٚمقب، واًم٘مٓم٤مع اًمٚمّمقص، وم٘مت٤مل قمٔمٞمؿ اًمِمٝم٤مدة ُم٘م٤مم ٕن يم٤من: ُمـ يم٤مئٜم٤ًم قمٚمٞمف واحل٨م

 .(4)فمٚماًم  ُم٤مًمف وأظمذ اعم١مُمـ ىمتؾ ُمـ أقمٔمؿ ُمٜمٙمر وٓ اعمٜمٙمر، قمـ اًمٜمٝمل شمرك ُمـ

 

  ُمًقغ ُمـ ُمًقهم٤مت احلرب وُمٌدأ ُمـ ُم٤ٌمدئ اًمنميٕم٦م:اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس 

اإلؾمالم ُمٜمأ يمؾ ومرد طم٘مقىًم٤م أدرٞمٚم٦م يمحرؼ احلٞمر٤مة، واًمٕمرٞمش سمٙمراُمر٦م، واحلرير٦م، واًمٕمداًمر٦م 

آضمتامقمٞم٦م، واًمتٛمٚمؽ، وآٟمتٗم٤مع، وهمػمه٤م يمثػم ا٤م شمّمٚمأ سمف طمٞمر٤مة اًمٜمر٤مس، وذع اًمردوم٤مع قمرـ 

 اًمنميٕم٦م، وُم٘مرر ُمـ ُم٘مرراهت٤م.هذه احل٘مقَ، وضمٕمؾ اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ُمٌدًأ ُمـ ُم٤ٌمدئ 

                                                                                                                                                                          

 :ت م،9993 اًمٖمرب، دار سمػموت، اًم٘مراذم، إدريس سمـ أمحد اًمديـ ، ؿمٝم٤مب97/767قمٚمٞمش، واًمذظمػمة،  حمٛمد=

 طمجل. حمٛمد 

  .33ؾمٌؼ خترجيف: ص:  - 9

 .6/995: ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم - 7

 .6/995اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ:  - 4
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ٟمققمٝم٤م، ؾمرقاء يم٤مٟمر٧م طمرسًمر٤م ًمٚمتقؾمرع، أو طمررب  يم٤من أًي٤م احلرب عمٜمع وًمذًمؽ ؾمٕمك اإلؾمالم

آٟمت٘م٤مم واًمٕمدوان، أو طمرب اًمتخري٥م واًمتدُمػم ًمٙمقهن٤م اقمتداًء قمغم احلٞم٤مة، وشمدُمػم ُم٤م شمّمٚمأ سمرف 

ٜم٤مء، وٓ ُمًرقغ هلرذا طمٞم٤مة اًمٜم٤مس، وم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ذم اإلؾمالم هل اًمًٚمؿ واحلرب هرل آؾمرتث

آؾمتثٜم٤مء ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٔمروف إٓ ذم طم٤مًم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس، واًمٕمرض، واعم٤مل، واًمرقـمـ قمٜمرد 

 آقمتداء قمٚمٞمف.

 اًمدوًمر٦م سمرلم اًمٕمالىمر٦م أؾمر٤مس ذم اًمٕمٚمرامء اظمتٚمرػ ضم٤مء ذم جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: وىمرد

 اإلؾمرالم أن ذًمرؽ ،اًمًرٚمؿ قمرغم ي٘مرقم اًمٕمالىم٦م أؾم٤مس أن مجٝمقرهؿ ويرى وهمػمه٤م، اإلؾمالُمٞم٦م

 :طم٤مًمتلم ذم إٓ ُمنموقم٦م شمٙمقن ٓ اًمرأي هلذا وومً٘م٤م واحلرب ًمٚمحرب، وًمٞمس ًمٚمًٚمؿ، جيٜمأ

 اإلؾمالُمٞم٦م. اًمدقمقة وقمـ اًمٜمٗمس قمـ اًمدوم٤مع طم٤مًم٦م: إطمدامه٤م

 قمرـ اًمردوم٤مع قمرـ قمر٤مضمز طمٚمٞمرػ أو ُمًرٚمؿ ًمِمرٕم٥م اًمقاضمٌر٦م اإلهم٤مصم٦م طم٤مًم٦م: إظمرى احل٤مًم٦م

 .(9)ٟمٗمًف

احلقصمٞملم ىم٤مُمقا ذم احلرب اًم٤ًمدؾم٦م اًمتل ظم٤مورقه٤م ُمرع اًمٜمٔمر٤مم وٓ ٟمٜمًك هٜم٤م أن ٟمِمػم إمم أن 

اًم٤ًمسمؼ سم٤مٓقمتداء قمغم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، واًمتًٚمؾ إمم ُمقىمع ضمٌرؾ دظمر٤من سمر٤مًم٘مرب ُمرـ 

ُمريمز )ظمٚمد( ذم ىمٓم٤مع اخلقسم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ضم٤مزان، وأـمٚم٘مقا اًمٜم٤مر قمغم دوري٤مت طمرس احلردود ُمرـ 

 وإد٤مسم٦م أطمد قمنم آظمريـ. أؾمٚمح٦م خمتٚمٗم٦م، ٟمت٩م قمٜمف اؾمتِمٝم٤مد رضمؾ أُمـ،

ا٤م دومع اعمٛمٚمٙم٦م إمم اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًٝم٤م ود هذا آقمتداء همػم اعمؼمر، وىمٞم٤مُمٝم٤م سمقاضم٥م احلٗمر٤مظ 

 .(7)قمغم أُمٜمٝم٤م، ومح٤مي٦م طمدوده٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دُمِمؼ، دار 971/ 9اًمث٤مًمث٦م قمنمة،جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، مح٤مي٦م طم٘مقَ اإلٟم٤ًمن ذم اإلؾمالم زُمـ احلرب، اًمدورة  - 9

 م7119ه/9377اًم٘مٚمؿ، 

، واٟمٔمر ذم احلرب اًم٤ًمدؾم٦م: أوقاء قمغم طم٘مٞم٘م٦م 73 سمٕمد اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م إيران واحلقصمٞمقن ُمراضمع وُمقاضمع: ص: - 7

 .57 اًمٗمٙمر احلقصمل: ص:
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وقمٚمٞمف وُمـ ظمالل هذه أي٤مت، وُمـ ظمالل ُمر٤م ؾمرٌؼ ٟمًرتٓمٞمع اًم٘مرقل سمر٠من طمٙمرؿ اًمردوم٤مع 

 قمغم ُم١ًموًمٞم٦م ومال اًمٗم٘مٝم٤مء، سم٤مشمٗم٤مَ ُم٤ٌمطم٦مً  اًمدوم٤مع أومٕم٤مل اًمنمقمل هق اإلسم٤مطم٦م، واعمنموقمٞم٦م ومتٙمقن

 .(9)اعمنموع طمدود دم٤موز إذا إٓ واجلٜم٤مئٞم٦م، اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ اعمداومع

وهق ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمكم ُم٤م ي٘مقم سمف اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب سم٘مٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًرٕمقدي٦م، ومٝمرق دومر٤مع 

ووؾمر٤مئؾ إقمالُمٝمرؿ،  قمـ اًمٜمٗمس ُمـ اعمٕمتديـ اًمذيـ أقمٚمٜمقا ذًمؽ ساطم٦م ُمـ ظمالل ظمٓمر٤مسمتٝمؿ،

 وُمـ يٕمؼم قمٜمٝمؿ، وهتديد اعمٛمٚمٙم٦م أيمثر ُمـ ُمرة، ذم أيمثر ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم.

وُمـ ظمالل أومٕم٤مهلؿ واًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ قمرض قمًٙمري سم٤معمٕمدات اًمث٘مٞمٚم٦م ُمرـ دسم٤مسمر٤مت، وهمػمهر٤م 

قمغم احلدود ُمع اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وٟمّم٥م اًمّمرقرايخ سم٤مدمر٤مه اعمٛمٚمٙمر٦م سمٕمرد آؾمرتٞمالء 

دوًم٦م، سمٕمد ؾم٘مقط اًمٕم٤مدٛم٦م ذم أيدهيؿ، ًمٞمدل دًٓمر٦م واورح٦م قمرغم اًمٜمٞمر٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمًٙمرات اًم

 اًمٕمدواٟمٞم٦م واعمٌٞمت٦م دم٤مه اعمٛمٚمٙم٦م.  

 وٍاقػٛ األقٕاه ٔبٗاُ السادح وٍّا:

سمٕمد قمرض أىمقال اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم ُمنموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم، وأدًمتٝمؿ، واًم٘م٤مئٚملم سمٛمنموقمٞمتٝم٤م 

نموقمٞم٦م ٓ شمرشم٘مل عمٕم٤مرو٦م أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم وأدًمتٝمؿ، ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠من أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم اعم

 سم٤معمنموقمٞم٦م، ومٝمل أدًم٦م قم٤مُم٦م، ويٛمٙمـ أن جي٤مب قمٚمٞمٝم٤م. 

وم٘مقهلؿ: إٟمف قمدوان قمغم اًمٞمٛمـ، جي٤مب قمٚمٞمف سم٠من اًم٘مقل سم٤معمنموقمٞم٦م يٜمتٗمل ُمٕمف ُمٕمٜمك اًمٕمدوان، 

ؾ سمٛمٕمٜمك إذا يم٤مٟم٧م احلرب ُمنموقم٦ًم وؾم٤مئٖم٦ًم ومال ي٘م٤مل قمٜمٝم٤م إهن٤م قمدوان، سمؾ شمٙمقن ضمٝم٤مًدا ذم ؾمٌٞم

اهلل، وم٤مًم٘مت٤مل ًمٜمٍمة اعمٕمتدى قمٚمٞمف ُمنموع، واًم٘مت٤مل دوم٤مقًم٤م قمـ اًمٜمٗمس، وقمـ أظمريـ يمذًمؽ 

ُمنموع يمام ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمف، ويمذًمؽ اًم٘مت٤مل ًمدومع اًمٕمدو اًمّم٤مئؾ واًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م ُمنموع 

 . (7) --سم٤مًمًٜم٦م واإلمج٤مع يمام ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/754: اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ُمـ سمتٍمف - 9

 .78/531اًمٗمت٤موى:  جمٛمقع - 7
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سمدأ سم٤مًمٕمدوان هؿ اًمذيـ أىم٤مُمقا اعمٜم٤مورات قمغم احلدود وُمـ اًمذي سمدأ سم٤مٓقمتداء؟ أًمٞمس اًمذي 

، (9)هيددون هب٤م أظمريـ، وُمـ اًمذي رومع ؿمٕم٤مرات شمدقمق إمم إؾم٘م٤مط إٟمٔمٛمر٦م اعمجر٤مورة ًمٚمرٞمٛمـ

وُمـ اًمذي هدد اعمٛمٚمٙم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمرة، وذم أيمثر ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم؟ وُمـ اًمذي اقمتدى قمرغم اعمٛمٚمٙمر٦م 

أٟمف قمدوان، وم٤مًمذي سمردأ سم٤مًمٕمردوان هرل شمٚمرؽ سمدون ؾم٥ٌم يمام ذم احلرب اًم٤ًمدؾم٦م، وقمغم ومرض 

اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م، اًمتل ؾمٞمٓمرة قمغم اًمٞمٛمـ سم٘مقة اًمًالح، وأظمذت هتدد أظمريـ، وُمر٤م يٗمٕمٚمرف 

اًمتح٤مًمػ ُم٤م هق إٓ دوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس، ورد ًمٚمٕمدوان. وهٜم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمررد سم٘مردر احل٤مضمر٦م، 

 وسمام يٛمٜمع أو يرد آقمتداء.

ومْملم ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم: ُم٤مذا يًٛمك ُم٤م ومٕمٚمف احلقصمل ذم دار وُمـ سم٤مب اعمج٤مراة ي٘م٤مل ًمٚمرا

احلدي٨م ذم دُم٤مج اًمذي يدرس ومٞمف سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، وم٘مد ومرض قمٚمٞمف طمّم٤مر 

وُم٤مذا يًٛمك ُم٤م ومٕمٚمف احلقصمل  (7)وطمٌم ُمّمحقب سم٘مّمػ قمٜمٞمػ سمٛمختٚمػ أٟمقاع إؾمٚمح٦م؟

وه٤مضمؿ واقمتدى قمغم قمٜمدُم٤م طمرك يمؾ ىمقاشمف ُمـ دٕمدة سم٤مدم٤مه اعمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م وأظمذه٤م سم٤مًم٘مقة، 

اعمدن اًمتل مل شمٕمتِد قمٚمٞمف أداًل يمتٕمز وقمدن واًمٌٞمْم٤مء وُم٠مرب واجلقف، وهمػمه٤م؟ وُم٤مذا يًٛمك 

ىمّمػ قمدن سم٤مًمٓم٤مئرات، وىمّمػ ُم٘مر اًمرئٞمس قمٌد رسمف ُمٜمّمقر ه٤مدي ذم قمدن؟ ىمٌؾ شمدظمؾ 

 اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب، أًمٞمس هذا اقمتداًء قمغم أظمريـ؟.

٦م ًمٚمٞمٛمـ، ومٞمً٘مط سمٓمٚم٥م اًمرئٞمس اًمنمرقمل ًمٚمرٞمٛمـ وأُم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف شمدظمؾ ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم

ُمـ دول اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب، واجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وإُمؿ اعمتحدة اًمٜمجدة، وُمد يد اًمٕمرقن واعمًر٤مقمدة، 

ُمرـ أضمرؾ اًمتّمردي ُمنموع ُم٤م دام أٟمف ىمد أشمك سمٓمٚم٥م ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمنمرقمٞم٦م ذم اًمرٞمٛمـ وم٤مًمتدظمؾ 

 إيران اًمّمٗمقي٦م.ظم٤مرضمًٞم٤م ُمـ واعمدقمقم  اعمخٚمقع،ًمٚمٕمدوان احلقصمل اعمًٜمقد ُمـ اًمرئٞمس 

وي٘م٤مل هلؿ: ُم٤مذا شمًٛمقن شمدظمالت إيران، واؾمت٘م٤ٌمل ـم٤مئراهت٤م وسمقاظمرهر٤م اعمحٛمٚمر٦م سمٛمختٚمرػ 

أٟمقاع إؾمٚمح٦م قمؼم ُمٓم٤مر دٜمٕم٤مء، أو ُمٞمٜمر٤مء احلديردة، أو اؾمرت٘م٤ٌمل ظمرؼماء قمًرٙمريلم إيرراٟمٞملم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .999 شمّمقر طمقصمل سمِم٠من ؾمٞمٓمرة اًم٘مقات احلقصمٞم٦م قمغم دٜمٕم٤مء: ص: - 9

 .971 سمٕمد اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، إيران واحلقصمٞمقن: ص: - 7
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أًمرٞمس هرذا ووومقد روؾمٞم٦م ذم ُم٘مر زقمٞمؿ اجلامقم٦م سمٛمح٤مومٔم٦م دٕمدة سمٕمٞمًدا قمرـ ؾمرٚمٓم٤مت اًمدوًمر٦م، 

 .(9)شمدظماًل ذم ؿم١مون اًمٞمٛمـ ُمـ ىمٌؾ اإليراٟمٞملم أو اًمروس أو همػمهؿ؟

قمرغم طم٘مرقَ  ٤مطمٗم٤مفًمر وم٤مًمّمحٞمأ وإدؾ قمدم اًمتدظمؾ، وهذا ُم٤م أيمدشمف اًم٘مرقاٟملم اًمدوًمٞمر٦م،

 ذم آؾمت٘مالل، واًمًٞم٤مدة قمغم أروٞمٝم٤م.اًمدول 

ٕمرض ورهمؿ أد٤مًم٦م قمدم ضمقاز اًمتدظمؾ إٓ أن هٜم٤مك اؾمرتثٜم٤مءات قمرغم ذًمرؽ إدرؾ شمٌرٞمأ سم

 :ُمٜمٝم٤م واًمتل طم٤مٓت اًمتدظمؾ

ومٙمؾ طمرؼ ، ٛمامرؾم٦م اًمدوًم٦م حل٘مقىمٝم٤م ًمٞمس ُمًتثٜمًٞم٤م ُمـ يمؾ ىمٞمدوم :قمـ طم٘مقَ اًمدوًم٦م ٤ماًمتدظمؾ دوم٤مقمً  -9

ي٘م٤مسمٚمف اًمتزام، وا٤مرؾم٦م اًمدوًم٦م حل٘مقىمٝم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمتزاُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م أن حتؽمُمٝم٤م، وُمـ اًمتزاُم٤مهتر٤م قمردم 

يٙمقن ومٞمف ار سمدوًم٦م أظمرى، وقمٜمدئرذ حيرؼ  سم٤مًمٖمػم، يمام أن إؾم٤مءة اؾمتٕمامهل٤م حل٘مقىمٝم٤م ىمد اإلاار

 .ذم ذًمؽ ًمتٚمؽ اًمدوًم٦م اًمتدظمؾ، إذا مل شمٙمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمًٚمٛمٞم٦م سم٠مؿمٙم٤مهل٤م اعمختٚمٗم٦م جمدي٦مً 

قمغم ـمٚمر٥م، أي دون أي  اًمتدظمؾ إذا يم٤من سمٜم٤مءً سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن جيٞمز  :قمغم ـمٚم٥م اًمتدظمؾ سمٜم٤مءً   -7

 .وٖمط، وجي٥م أن ي٠ميت اًمٓمٚم٥م ُمـ ـمرف احلٙمقُم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م

ُمنموقمٞم٦م اًمتدظمؾ اجلامقمل اؾمتٜم٤مًدا إمم  سمٕمْمٝمؿػمى : وماعمتحدة إُمؿعمٞمث٤مَ  ٤ماًمتدظمؾ اجلامقمل ـمٌ٘مً  -4

 دظمؾ إذا ُم٤م أىمدُم٧م اًمدوًم٦م اعمٕمٜمٞم٦ماًمتل شمٌٞمأ اًمت ،اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع ُمـ ُمٞمث٤مَ إُمؿ اعمتحدة

، اًمتل شمٙمقن ُمـ ؿم٠مهن٤م هتديد إُمـ واًمًٚمؿ اًمدوًمٞملم إقماملقمغم سمٕمض  -اعمتدظمؾ ذم أُمره٤م-

، وهق ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف أو ذم طم٤مًم٦م ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مًمٕمدوان قمغم دوًم٦م أظمرى

 ُمٚمٞمِمٞم٤مت احلقصمل ُمـ هتديد ًمألُمـ واًمًٚمؿ اًمدوًمٞملم.

ة أظمريـ وطمري٤مهتؿ، آقمتداء قمغم طمٞم٤م ٕن :ذم طم٤مٓت آوٓمٝم٤مد اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مقمـ  ٤ماًمتدظمؾ دوم٤مقمً  -3

ود اًمتردظمؾ،  يمذًمؽ اًمتدظمؾ ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مسم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم وُم٤ٌمدئ  إظماللوطم٘مقىمٝمؿ هق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .916شمّمقر طمقصمل سمِم٠من ؾمٞمٓمرة اًم٘مقات احلقصمٞم٦م قمغم دٜمٕم٤مء: ص: - 9
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واًمتدظمؾ ُمـ أضمؾ مح٤مي٦م طم٘مقَ وُمّم٤مًمأ رقم٤مير٤م اًمدوًمر٦م، وهمػمهر٤م ُمرـ اًمتردظمالت اًمترل هرل 

 . وم٤مًمتح٤مًمػ اًمٕمريب ذم أىمؾ أطمقاًمف يدظمؾ ذم مجٚم٦م هذه آؾمتثٜم٤مءات.(9)اؾمتثٜم٤مء هلذا إدؾ

قمرذم أو ىم٤مٟمقين هلذا اًمٕمٛمؾ، ومٞمج٤مب قمٜمف سم٤مًمٜمٗمل، وأُم٤م اًم٘مقل سمٕمدم وضمقد ُمؼمر ذقمل أو 

ومٝمٜم٤مك ُمؼمرات ذقمٞم٦م يمثػمة، يميورة رد اعمٕمتديـ، ومح٤مي٦م اعمٔمٚمقُملم وٟمٍمهتؿ، وإهم٤مصم٦م 

اعمٜمٙمقب، ووضمقب دومع اًمير، وشم٘مديؿ اًمٜمٍمة واعمٕم٤موٟم٦م عمـ ـمٚمٌٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم، وىمت٤مل اًمٌٖم٤مة 

 ـ، يمام أهن٤م طمؼ ُمـ طم٘مقَ اجلقار.واعمٕمتديـ، واًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس، واًمدوم٤مع قمـ أظمري

ويمذًمؽ اعمؼمر اًم٘م٤مٟمقين، وم٤مًم٘م٤مٟمقن جيٞمز احلررب يمح٤مًمر٦م اًمردوم٤مع قمرـ اًمرٜمٗمس، واًمردوم٤مع قمرـ 

 أظمريـ إذا ضم٤مء سمٓمٚم٥م ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م، ويمح٤مًم٦م ُمـ طم٤مًم٦م اًميورة، وهمػمه٤م.

ٜمف سمر٠من وأُم٤م ىمقهلؿ: عم٤مذا ىم٤مُمقا سمٜمٍمة ه١مٓء اعمٔمٚمقُملم واعمًتْمٕمٗملم دون همػمهؿ، ومٞمج٤مب قم

قمدم اًم٘مٞم٤مم سمٜمٍمة اعمٔمٚمقُملم واعمًتْمٕمٗملم ٕي ؾم٥ٌم يمر٤من ذم أي ُمٙمر٤من آظمرر، ٓ يٕمٜمرل قمردم 

 ُمنموقمٞم٦م ٟمٍمهتؿ عمـ ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذًمؽ.

وأُم٤م اًمٓمٕمـ ذم ذقمٞم٦م اًمرئٞمس قمٌد رسمرف ُمٜمّمرقر هر٤مدي ومٖمرػم درحٞمأ، ٕٟمرف هرق اًمًرٚمٓم٦م 

سم٤مت شمقاوم٘مٞمر٦م، ارشمْمر٤مه٤م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٌالد، سمٕمد إطمداث اًمتل ُمرت هب٤م اًمٞمٛمـ، وم٘مد ضم٤مء سم٤مٟمتخ٤م

مجٞمع إـمراف، ومٝمق اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٌالد وومؼ اًمدؾمتقر، وٓ شمٜمزع ُمٜمف هذه اًمّمٗم٦م اـ هرق 

 وم٤مىمد ًمٚمنمقمٞم٦م أداًل أقمٜمل آٟم٘مالسمٞملم.

وي٘م٤مل هلؿ: أمل يٙمـ اشمٗم٤مَ اًمًٚمؿ واًمنمايم٦م يمام شمزقمٛمقن ذقمًٞم٤م سمٕمد دظمقل اًمٕم٤مدٛم٦م دٜمٕم٤مء، 

ف، وإُمرؿ اعمتحردة، ومٚمرامذا يمر٤من اًمررئٞمس ذقمًٞمر٤م ذم وىمتٝمر٤م وم٘مد يم٤من حت٧م ُمٔمٚم٦م اًمرئٞمس قمٌد رسم

، وقمٜمدُم٤م ظم٤مًمٗمٙمؿ أدٌأ همػم ذقمرل. وأُمر٤م -ـمًٌٕم٤م هذا إذا مل يٙمـ ُمٙمرًه٤م-ورقمك هذا آشمٗم٤مَ

ـمٚم٥م اًمدقمؿ: ومٝمق اؾمتٖم٤مصم٦م ـمٚمٌٝم٤م ُمـ إؿم٘م٤مء ذم جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل، وُمـ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞمر٦م 

يمح٤مًم٦م اإلهم٤مصم٦م اًمقاضم٦ٌم ًمِمٕم٥م ُمًرٚمؿ، أو طمٚمٞمرػ ومٝمق ـمٚم٥م ُمنموع، وُم٤ٌمح ذم طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م، 

 قم٤مضمز قمـ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م،77/4/7115، سمتٍمف ُمـ قم٤مدرٗم٦م احلرزم ُمنمروقمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞمر٦م، أم قمٛمٚمٞمر٦م قمدواٟمٞمر٦م، جمٚمر٦م اًمٌٞمر٤من، ؾمرٚمامن اًمٕمرامري - 9

http://albayan.co.uk/Article2.aspx 



 

 ظم٤مًمد طمًـ حمٛمد اًمٌٕمداين. : دإقمداد                                    قم٤مدٗم٦م احلزم رؤي٦م ذقمٞم٦م وواىمٕمٞم٦م           

       ٖٖ٘   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

وي٘م٤مل هلؿ: أمل يٓمٚم٥م اًمررئٞمس اًمًر٤مسمؼ قمركم قمٌرد اهلل در٤مًمأ اًمردقمؿ ُمرـ اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م 

 اًمًٕمقدي٦م ذم احلرب اًم٤ًمدؾم٦م ود احلقصمٞملم ومٚمامذا يم٤من ـمٚمٌف ُمنموقًم٤م، وهمػمه ظمٞم٤مٟم٦ًم قمٔمٛمك.

ومٝمل يمثػمة، وشمدل قمغم أن قم٤مدرٗم٦م احلرزم، طمررب ُمنمروقم٦م، وأُم٤م أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤معمنموقمٞم٦م  

وهل ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ويٙمٗمل هذه اًمٕم٤مدٗم٦م أن ومٞمٝم٤م درًءا خلٓمر اًمراومْم٦م اًمّمٗمقي٦م قمرـ أُمتٜمر٤م 

 ويٛمٜمٜم٤م، وهذا ًمقطمدة ؾم٥ٌم يم٤مٍف ًمنمقمٞمتٝم٤م. 

قم٤مدرٗم٦م احلرزم،  اًمذي شم١ميده اًمٜمّمقص هق اًم٘مْمر٤مء سمٛمنمروقمٞم٦م اًم٘مقل اًمّمحٞمأوهلذا وم٢من 

اعمٕمٚمـ ذم اجلٛمٚمر٦م ار٤م ينمرع اًم٘متر٤مل قمٚمٞمرف،  ٤مذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ًمٙمقن همروٝم اضمٝم٤مدً  ٤م ُيٕمدواًم٘مت٤مل ومٞمٝم

وومٞمٝم٤م دومرع ًمٚمتٝمديردات اًمترل  احلقصمٞملم اًم٤ٌمهملم، اعمٕمتدي قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ود أهؾ اًمٞمٛمـأقمٜمل ٟمٍمة 

شمٓم٤مل اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ودول اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب، ُمـ ىمٌرؾ شمٚمرؽ اعمٚمٞمِمرٞم٤مت، وُمرـ ي٘مرػ 

 وراءه٤م. 

شمٗمؼ قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اظمرتالف أـمٞمر٤مومٝمؿ، ؾمرقاًء ذم اًمرٞمٛمـ، أو ذم وىمد ا

 .واهلل أقمٚمؿ.(9)اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل

وإذا يم٤من اًم٘مقل اًمراضمأ، هق اًم٘مقل سمٛمنموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم، سم٘مك احلدي٨م قمـ ُمنموقمٞمتٝم٤م 

اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وهق ُمر٤م ؾمرٜمتحدث ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم، وُمٞمث٤مَ إُمؿ اعمتحدة، وذم ُمٞمث٤مَ 

 ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين. -إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم -قمٜمف 

* * * 
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 املبشح الجاٌ٘

 عاصفٛ اذتصً زؤٖٛ ٔاقعٗٛ

 ويتْمٛمـ ُمٓمٚمٌلم:

 أطمدمه٤م: قم٤مدٗم٦م احلزم ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم وُمٞمث٤مَ إُمؿ اعمتحدة.

واعمقاصمٞمؼ اًمدوًمٞم٦م، واٟمًج٤مُمٝم٤م ىمد يت٤ًمءل اًمٌٕمض قمـ ُمدى ُمنموقمٞم٦م اًمٕم٤مدٗم٦م، ذم اًم٘مقاٟملم 

ُمع ىمرارات وُمقاصمٞمؼ إُمؿ اعمتحدة. وم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم هق ذًمؽ اًمٗمرع ُمرـ اًم٘مر٤مٟمقن اًمرذي حيٙمرؿ 

اًمدول ذم قمالىم٤مهت٤م اعمت٤ٌمدًم٦م، وهق يتْمٛمـ اًم٘مقاقمد واعم٤ٌمدئ اًمتل شمتٕم٤مُمؾ ُمع ؾمرٚمقيمٞم٤مت اًمردول، 

ُمراىم٦ٌم إؾمٚمح٦م، واًمتًقي٤مت  سمام حي٘مؼ وفم٤مئػ احلٗم٤مظ قمغم اًمًالم، وإُم٤من اًمٕم٤معمل، ُمـ ظمالل

 .(9)اًمًٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمٜم٤مزقم٤مت، وشمٜمٔمٞمؿ اؾمتخدام اًم٘مقة ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م

 ،وأروٝم٤م ،وهذا إُمر مل يٛمٜمع اًمدول ُمـ اؾمتخدام طم٘مٝم٤م اعمنموع ذم اًمدوم٤مع قمـ ؿمٕمٌٝم٤م

ومح٤مي٦م إسمري٤مء  ،أو اًمدوم٤مع قمـ اًمنمقمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ،وآىمتّم٤مدي٦م واجلٖمراومٞم٦م ،وُمٙمقٟم٤مهت٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

وظم٤مد٦م إذا يم٤من اؾمتخدام هذا احلؼ هيدف إمم حت٘مٞمؼ أُمـ وؾمٚمؿ  ،وآوٓمٝم٤مد ُمـ اًم٘متؾ

 .(7)وُمقاـمٜمل دول أظمرى ،قمـ ُمقاـمٜمٞمٝم٤م ٤مطم٘مٞم٘مٞمً  اويدومع ارً  ،إىمٚمٞمٛمل

وًم٘مد ُمرت اًم٘مقاٟملم اًمدوًمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلرب سمٕمدة ُمراطمؾ: ًمٞمس هذا جمر٤مل احلردي٨م قمٜمٝمر٤م، 

أن ُمر٤م يتٕمٚمرؼ هبرذه اًم٘مرقاٟملم، واعمقاصمٞمرؼ ؾمرٕم٧م إمم دمرريؿ احلررب، واعمٝمؿ ذم ُمقوققمٜم٤م هرذا 

 .(4)وحتريٛمٝم٤م حترياًم سم٤مشًم٤م  عم٤م حتٛمٚمف ُمـ دُم٤مر، وهتديد ًمٚمٌنمي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم
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ط: إومم، ، د.ـم٤مًم٥م رؿمٞمد ي٤مديم٤مر، أرسمٞمؾ، ُم١مؾم٦ًم ُمقيمري٤مين ًمٚمٌحقث واًمٜمنم، 98: ص:وزم اًمٕم٤ممُم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقن اًمد - 9

 م.7119

م، 7195 اسمريؾ 97 اجلٛمٕم٦مُمقىمع ذم ضمريدة اجلزيرة سمت٤مريخ  نموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم سملم ٟمٔمري٤مت وىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزمُم - 7

http://www.al-jazirah.com. 

. أمحد قمٌد احلٙمٞمؿ قمثامن، دار اًمٙمت٥م 49اجلرائؿ اًمدوًمٞم٦م ذم وقء اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اجلٜم٤مئل واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ص  - 4

 .93748م، رىمؿ اإليداع 7119اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، دار ؿمت٤مت ًمٚمٜمنم واًمؼمجمٞم٤مت، ط: إومم، 
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 أهمًرٓمس 77 ذم قمٚمٞمرف اًمتقىمٞمرع شمرؿ اًمرذي همػم أن هذه اعمقاصمٞمؼ يمام ذم ُمٞمث٤مَ سمرير٤من يمٞمٚمرقج

 حلرلم اًمٕمردوان وًمرد اًمٜمٗمس، قمـ عًمٚمدوم٤م ىمد اؾمتثٜمك ُمـ ذًمؽ أن شمٙمقن احلرب وؾمٞمٚم٦مً  م9978

   أي قمّم٦ٌم إُمؿ..(9)اًمٕمّم٦ٌم شمدظمؾ

ٟمّم٧م  وم٘مد ُمٞمث٤مىمٝم٤م أُم٤م ذم قمٝمد إُمؿ اعمتحدة، وم٘مد يم٤من إُمر أووأ ُمـ ذًمؽ، ومٌٛم٘مت٣م

. "ُم٘مّمد إُمؿ اعمتحدة هل أوًٓ طمٗمظ اًمًٚمؿ وإُمـ اًمدوزم"اعم٤مدة إومم ُمـ اعمٞمث٤مَ أن: 

يٛمتٜمع أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م مجٞمًٕم٤م ذم قمالىم٤مهتؿ اًمدوًمٞم٦م "اًمراسمٕم٦م قمغم أن: وٟمّم٧م اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمٗم٘مرة 

آؾمت٘مالل ٕي٦م دوًم٦م، أو قمغم  أو قمغم أن هيددوا سم٤مًم٘مقة أن يًتخدُمقه٤م ود ؾمالُم٦م إرايض،

 اًمٚمجقء اًمدول قمغم ومٛمٞمث٤مَ إُمؿ اعمتحدة طمرم .(7)"وضمف آظمر ٓ يتٗمؼ وُم٘م٤مدد إُمؿ اعمتحدة

 سمٕمض ذًمؽ ُمـ اعمٞمث٤مَ إرايض واؾمتثٜمك ؾمالُم٦م ود هب٤م ًمتٝمديدا أو ُمٓمٚم٘م٦م، سمّمٗم٦م اًم٘مقة إمم

 .احل٤مًمتلم ه٤مشملم ذم إظمص قمغم اًم٘مقة اؾمتخدام ومٞمٝم٤م جيقز اًمتل احل٤مٓت

 إُمرؿ ُمٞمثر٤مَ ُمرـ واخلٛمًرلم احل٤مدير٦م اعم٤مدة ًمٜمص وومً٘م٤م اًمٜمٗمس، قمـ اًمدوم٤مع طم٤مًم٦م: إطمدامه٤م

ًمٞمس ذم هرذا اعمٞمثر٤مَ ُمر٤م يْمرٕمػ، أو يرٜم٘مص احلرؼ اًمٓمٌٞمٕمرل ًمٚمردول "وم٘مد ضم٤مء ومٞمٝم٤م:  .اعمتحدة

ومرادى، أو مج٤مقم٤مت ذم اًمدوم٤مع قمـ أٟمٗمًٝمؿ، إذا اقمتدت ىمرقة ُمًرٚمح٦م قمرغم أطمرد أقمْمر٤مء إُمرؿ 

ؾمقاء يم٤من هذا اًمٕمدوان ُم٤ٌمًذا، أو همػم ُم٤ٌمذ يم٤معمٜمر٤مورات اًمترل شم٘مرقم هبر٤م اًم٘مرقات  (4)"اعمتحدة

   وهمػمه٤م.اعمًٚمح٦م، أو اًمتحريض 
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ًلم اًمٕمكم، رؾمر٤مًم٦م ديمترقراه ضم٤مُمٕمر٦م أم ، قمٌد اهلل د٤مًمأ طم737احلرب ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم: ص - 9

 هر.9315اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

، ذيػ قمٌد احلٛمٞمد 797ُمدى ُمنموقمٞم٦م احلرب ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م: اعمجٚمد اًمراسمع، ص:  - 7

 م.7195هر/9346ذو اًم٘مٕمدة  -اًمٕمدد: اًمث٤مًم٨م وإرسمٕمقن -ُمٍم –طمًـ، جمٚم٦م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمنمقمٞم٦م 

 .49اجلرائؿ اًمدوًمٞم٦م ذم وقء اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اجلٜم٤مئل واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: ص: - 4
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 اًمٗمّمرؾ إمم اؾمرتٜم٤مًدا … ؾمرٚمٓم٦مً  سمقدٗمٝم٤م اعمتحدة إُمؿ شمدظمٚم٧م إذا ُم٤م طم٤مًم٦م: احل٤مًم٦م إظمرى

 .(9)اعمٞمث٤مَ ُمـ اًم٤ًمسمع

وهق ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٞمٛمـ، وم٘مد ووٕم٧م سمح٥ًم ىمرارات إُمؿ اعمتحدة حتر٧م اًمٌٜمرد اًمًر٤مسمع 

 إمم طملم اٟمتٝم٤مء إوو٤مع احل٤مًمٞم٦م ومٞمٝم٤م.

وُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠من هذه احلؼ اعمنموع ًمٚمردول سم٤مًمردوم٤مع قمرـ ٟمٗمًرٝم٤م ُمرـ 

قمٜمردُم٤م يٙمرقن وظم٤مدر٦م  ف،ٓ ي٘مٌؾ اجلدل واًمٓمٕمـ ومٞمظمالل اؾمتخدام اًم٘مقة اعمًٚمح٦م أدٌأ أُمًرا 

، أو هتديد ُٕمـ اعمٜمٓم٘م٦م يمٙمؾ، وقمٚمٞمف ومرام طمّمرؾ هٜم٤مك هتديد طم٘مٞم٘مل ًمٙمٞم٤مهن٤م اًمًٞم٤مد واًمقـمٜمل

 ٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٟمًتٓمٞمع ُمٜم٤مىمِمتف وٛمـ ٟمٓم٤مَ إُمقر أشمٞم٦م:ُمـ حت٤مًمػ قمريب سم٘م

 أٔاًل: الدفاع الػسع٘ يف الكإٌُ ادتٍاٟ٘ الدٔل٘:

طمؼ اًمدوًم٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًٝم٤م: اًمدوم٤مع اًمنمقمل ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلٜم٤مئل اًمدوزم يٕمُد طمً٘م٤م ُم٘مررًرا 

٤ًٌم ُمع ىمدر ًمٚمدول يٌٞمأ اؾمتخدام اًم٘مقة ود اًمٕمدوان اعمًٚمأ سمنمط أن  يٙمقن ٓزًُم٤م ًمدرئف وُمتٜم٤مؾم

 ذم اًمردول سمف شم٠مظمذ واًمذي وواضم٤ٌمهت٤م: اًمدول طم٘مقَ إقمالن . وم٘مد ضم٤مء ذم ُمنموع(7)هذا اًمٕمدوان

 ذم اًمردوزم اًم٘مر٤مٟمقن اًمٗمٙمرر واحلرب، وهق يٛمثؾ أطمدث ُم٤م ودؾ إًمٞمف اًمًٚمؿ أوىم٤مت ذم قمالىم٤مهت٤م

 اًمدول. سملم اًمٕمالىم٤مت شمٜمٔمٞمؿ

 قمـ ًمٚمحدي٨م ُمقاد قمنم ظمّمّم٧م أرسمع ُمقاد، ذم طملم هذا اعمنموع سملم طم٘مقَ اًمدول ذم

اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة، واًمتل شمٜمص  اًمدول طم٘مقَ شمْمٛمٜم٧م اًمتل اًمدول. وُمـ أهؿ اعمقاد واضم٤ٌمت

 اعمقاد ُمًٚمأ. ومٝمذه اقمتداء يمؾ ود واجلامقمل اًمٗمردي اًمنمقمل اًمدوم٤مع طمؼ دوًم٦م قمغم أن ًمٙمؾ

 وطمؼ إظمرى، اًمدول ُمع عم٤ًمواةا اًم٘مْم٤مء، وطمؼ وٓي٦م وطمؼ آؾمت٘مالل، طمؼ دوًم٦م ًمٙمؾ شم٘مرر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلؾمالُمل: طم٘مقَ اإلٟم٤ًمن ذم زُمـ احلرب ذم اًمٜمٔمؿ اعمٕم٤مسة وآشمٗم٤مىمٞم٤مت  اًمٗم٘مف جمٛمع . وجمٚم٦م44اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: ص:  - 9

، ؾمٚمٞمؿ طمت٤مُمٚم٦م، سمحقث 763ُمؿ اعمتحدة: ص ، واًمدوم٤مع اًمنمقمل ذم ُمٞمث٤مَ ا965ٕ/ 9اًمدوًمٞم٦م، اًمدورة اًمث٤مًمث٦م قمنمة: 

 م.7115اعم١ممتر اًمٕمٚمٛمل اًمًٜمقي ًمٙمٚمٞم٦م احل٘مقَ سمج٤مُمٕم٦م ضمرش، إردن، 

، واجلرائؿ اًمدوًمٞم٦م ذم وقء اًم٘م٤مٟمقن 793ُمدى ُمنموقمٞم٦م احلرب ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: اعمجٚمد اًمراسمع، ص:  - 7

 .79اًمدوزم اجلٜم٤مئل واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ص: 
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 احل٘مقَ وهذه قمٚمٞمٝم٤م، ي٘مع اقمتداء ًمٙمؾ ودومًٕم٤م وؾمٞم٤مدهت٤م، اؾمت٘مالهل٤م حلامي٦م اًمنمقمل اًمدوم٤مع

. وُم٤م (9)ووٕمٞملم أم ـمٌٞمٕمٞملم أيم٤مٟمقا ؾمقاء اًمدوزم اًم٘م٤مٟمقن وم٘مٝم٤مء سملم قمٚمٞمٝم٤م اعمجٛمع هل إرسمٕم٦م

اًمدوم٤مع اًمنمقمل ود يمؾ اقمتداء هيٛمٜم٤م هٜم٤م هل اعم٤مدة إظمػمة ُمـ هذه احل٘مقَ واًمتل شم٘مرر طمؼ 

 ُمًٚمأ.

وقمٚمٞمف ومام ىم٤مُم٧م سمف اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًٝم٤م هق طمؼ ـمٌٞمٕمرل هلر٤م، ورد 

 ُمـ ىم٤مم سم٤مٓقمتداء قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًالح. 

 الدفاع الدٔل٘ الػسع٘ عَ الدٔلٛ:  

اًمنمقمل: وٓ ي٘متٍم اًمدوم٤مع اًمنمقمل قمغم اًمدول سمِمٙمؾ ُمٜمٗمرد، سمؾ يِمٛمؾ اًمدوم٤مع اجلامقمل 

وهق ُم٤م يدظمؾ حت٧م ُمًٛمك اًمتح٤مًمٗم٤مت واًمدوم٤مع اعمِمؽمك سملم جمٛمققم٦م ُمـ اًمدول طمٞم٨م يٕمُد 

اًمٕمدوان قمغم أطمده٤م قمدواًٟم٤م قمغم اجلٛمٞمع، ومٞمٚمزم اجلٛمٞمع اًمدوم٤مع قمـ اعمٕمتدى قمٚمٞمف، وومؼ هذه 

آشمٗم٤مىمٞم٤مت وإطمالف. وم٤مًمدوم٤مع اًمنمقمل اجلامقمل ي٘مقم قمغم شمٜمٔمٞمؿ، أو اشمٗم٤مَ إىمٚمٞمٛمل خيقل 

ذا اًمتٜمٔمٞمؿ شم٘مديؿ اعم٤ًمقمدة اعمت٤ٌمدًم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، إذا ُم٤م شمٕمرض أطمدهؿ ًمٕمدوان ُمًٚمأ. ٕقمْم٤مء ه

وقمٚمٞمف وم٢من اًمدوم٤مع اًمنمقمل اجلامقمل ٓ ي٘مقم سمدون ُمٕم٤مهدة ؾم٤مسم٘م٦م قمغم ا٤مرؾم٦م هذا احلؼ، وهٜم٤مك 

اًمٕمديد ُمـ إطمالف اًمٕمًٙمري٦م، واًمتٜمٔمٞمامت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمدوم٤مع اعمِمؽمك يمام ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمدول 

، وُمٜمٔمٛم٦م اًمقطمدة إومري٘مٞم٦م، وطمٚمػ ؿمامل إـمٚمز قمغم ؾمٌٞمؾ -ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمٝم٤مو-اًمٕمرسمٞم٦م

 .(7)اعمث٤مل

ومام ىم٤مُم٧م سمف اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمـ شمِمٙمٞمؾ حت٤مًمػ يْمؿ جمٛمققم٦ًم ُمرـ اًمردول اًمٕمرسمٞمر٦م 

واإلؾمالُمٞم٦م يدظمؾ ذم هذا اجل٤مٟمر٥م، ومٝمرق دومر٤مع مجر٤مقمل ذقمرل قمرـ اعمٛمٚمٙمر٦م ودول اخلٚمرٞم٩م، 

 دوًم٦م ُمٜمٝم٤م، هق اقمتداء قمغم يمؾ اًمدول ذم هذا اًمتح٤مًمػ.وآقمتداء قمغم أي 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/96اإلؾمالُمل، اًمدورة اًم٤ًمسمٕم٦م، أدقل اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م سملم اإلؾمالم واًمتنميٕم٤مت اًمقوٕمٞم٦م:  اًمٗم٘مف جمٛمع جمٚم٦م - 9

 .46خمتٍم ُمـ اجلرائؿ اًمدوًمٞم٦م ص:  - 7
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ّٗا: سالٛ الطسٔزٚ يف زتاه الكإٌُ ادتٍاٟ٘ الدٔل٘:    ثاٌ

طم٤مًم٦م اًميورة، قمرومٝم٤م وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن سم٠مهن٤م طم٤مًم٦م شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمدوًم٦م ُمٝمددًة سمٛم٘مت٣م شم٘مديره٤م 

ٝم٤م إؾم٤مد، اعمقوققمل ًمألُمقر، سمخٓمر طم٤مل أو وؿمٞمؽ احلٚمقل ضمًٞمؿ هيدد وضمقده٤م، أو ٟمٔم٤مُم

أو ؿمخّمٞمتٝم٤م، أو اؾمت٘مالهل٤م سمح٨م ٓ شمًتٓمٞمع شمٗم٤مديف إٓ سم٢مهدار ُمّم٤مًمأ أضمٜمٌٞم٦م ُمنموقم٦م 

 سمٛم٘مت٣م أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم.

وهذه احل٤مًم٦م يٕمُده٤م وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم دقرًة ُمـ دقر اًمدوم٤مع اًمنمقمل، وهٜم٤مك ظمالف 

ورة ًمٕمؾ أمهٝم٤م اًمنموط سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم إظمذ هب٤م. وهٜم٤مك دٕمقسم٤مت شمقاضمف شمٓمٌٞمؼ طم٤مًم٦م اًمي

٤ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اإلسم٤مطم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن. (9)اًمالزم شمقومره٤م ًمت٘مدير طم٤مًم٦م اًميورة  ًمٙمٜمٝم٤م شمٌ٘مك ؾمٌ

وذم ُمقوقع سمحثٜم٤م هٜم٤م ٟمجد أن أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ىمقًمف قمـ قم٤مدٗم٦م احلزم، أهن٤م طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت 

اؾمت٘مالهل٤م اًميورة، ًمتٗم٤مدي ظمٓمر وؿمٞمؽ هيدد اعمٛمٚمٙم٦م، ودول جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل، وهيدد 

وؿمخّمٞمتٝم٤م، ومؽمك شمٚمؽ اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦م شمًٞمٓمر قمغم ُم٘مدرات اًمدوًم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م يٕمٜمك هذا 

، ومتٍموم٧م يمح٤مًم٦م اورة (7)هتديًدا ُم٤ٌمًذا ُٕمـ اعمٛمٚمٙم٦م ودول اخلٚمٞم٩م، وشمٕمريْمٝم٤م ًمٚمخٓمر

  ًمٚمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًٝم٤م، ودرء اخلٓمر قمٜمٝم٤م، ومٝمق شمٍمف ُمنموع وومؼ أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم.  

 اع العالقٛ بني الدٔه:ثالّجا: أض

ُمـ اعمٕمٚمقم أن هٜم٤مك جمٛمققم٦ًم ُمـ إؾمس اًمتل شمٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اًمدول، يمرام ضمر٤مء ذم إقمرالن 

طم٘مقَ اًمدول وواضم٤ٌمهت٤م، واًمذي شم٠مظمذ سمف اًمدول ذم وىم٧م اًمًٚمؿ يمتٌر٤مدل اًمرؾمرؾ واًمًرٗم٤مرات، 

وُمر٤م واًمت٤ٌمدل اًمتج٤مري وآىمتّم٤مدي، أو ذم وىم٧م احلرب يمٛمٕم٤مُمٚمر٦م أهى احلررب واجلرطمرك، 

 يتٕمٚمؼ سم٤مهلدٟم٦م وىمقاقمد احلرب، واًمّمٚمأ، وهمػمه٤م.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 979، وطم٤مًم٦م اًميورة ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اجلٜم٤مئل واًم٘م٤مٟمقن اًمداظمكم: ص: 51، 39سمتٍمف ُمـ اجلرائؿ اًمدوًمٞم٦م ص:  - 9

 م. 7116اًمٙمٞم٦ًم، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م،  أمحد طمًلم

أسمرز شمداقمٞم٤مت ؾمٞمٓمرة احلقصمٞملم قمغم اًمٕم٤مدٛم٦م دٜمٕم٤مء وُم٤م يِمٙمٚمف ُمـ ظمٓمر قمغم اعمٛمٚمٙم٦م واخلٚمٞم٩م اًمٕمريب، اٟمٔمر شمّمقر طمقصمل  - 7

 .997: ص: 7193سمِم٠من ؾمٞمٓمرة اًم٘مقات احلقصمٞم٦م قمغم دٜمٕم٤مء
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ويمذًمؽ ذم ىم٤مٟمقن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ٓ ؿمؽ أن إؾم٤مس اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف اًمٕمالىم٦م سملم اًمردول 

، وًمرٞمس ًمٚمحررب، وهرذا هرق رأي (9)اإلؾمالُمٞم٦م، وهمػمه٤م هق اًمًٚمؿ، ٕن اإلؾمالم جيٜمأ ًمٚمًٚمؿ

 وقمٚمٞمف وم٤محلرب ٓ شمٙمقن ُمنموقم٦ًم قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمرامء إٓ (7)مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام ذيمرٟم٤م ذًمؽ آٟمًٗم٤م

 اإلؾمالُمٞم٦م. اًمدقمقة وقمـ اًمٜمٗمس قمـ اًمدوم٤مع طم٤مًم٦م: إطمدامه٤م :(4)طم٤مًمتلم ذم

 .(3)ٟمٗمًف قمـ اًمدوم٤مع قمـ قم٤مضمز طمٚمٞمػ أو ُمًٚمؿ ًمِمٕم٥م اًمقاضم٦ٌم اإلهم٤مصم٦م طم٤مًم٦م: إظمرى احل٤مًم٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ، أُم٤م(5)اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمسوم٤محل٤مًم٦م إومم ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝم٤م قمٜمد احلدي٨م قمـ ُمنموقمٞم٦م 

 اًمدوم٤مع قمـ قمـ قم٤مضمز طمٚمٞمػ أو ُمًٚمؿ ًمِمٕم٥م اًمقاضم٦ٌم اإلهم٤مصم٦م طم٤مًم٦م وهل إظمرى، ًمٚمح٤مًم٦م

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم احل٤مًم٦م هذه قمغم اًمٜمص ضم٤مء وم٘مد ،(6)ٟمٗمًف

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم

 [.75:اًمٜم٤ًمء]َّجي

 ًمٚمٛمًٚمٛملم جيٞمز ؾم٥ٌم هق إٟمام إرض: ذم واًمٗم٤ًمد اًمٔمٚمؿ حم٤مرسم٦م أن أي٦م هذه ُمـ وم٤معمًتٗم٤مد

 أظمرى دوًم٦م أو ُمًٚمؿ، ؿمٕم٥م إمم ُمقضمًٝم٤م اًمٔمٚمؿ هذا يم٤من ؾمقاء اًمٔمٚمؿ، قمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًم٘مت٤مل

 حتتٛمف أُمر إرض ذم واًمٗم٤ًمد اًمٔمٚمؿ ُم٘م٤موُم٦م أن ذًمؽ ُمًٚمٛم٦م، همػم يم٤مٟم٧م وإن طمتك ُمٔمٚمقُم٦م،

٤م يٕمدُ  أطمدهؿ قمغم اقمتداء ومٙمؾ اًمٌنم، سملم اعمٗمروض واًمتْم٤مُمـ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إظمقة  إمم ُمقضمٝمًّ

 حن جن  يم ىمُّ  :اًمٙمريٛم٦م أي٦م ُمـ اإلٟم٤ًمين اًمتْم٤مُمـ هذا قمغم ويًتدل مجٞمًٕم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .591/  8وأدًمتف: اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف - 9
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 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

٤ًٌم اًمْمٕمٞمػ ًمٜمٍمة اعمًٚمٛملم ىمت٤مل ويّمٌأ[.47:اعم٤مئدة]َّٰذٰر يي  قمٝمًدا يم٤من إذا أىمقى واضم

 وواضم٥م سم٤مًمٕمٝمد، اًمقوم٤مء واضم٥م هق آظمر سمقاضم٥م ي٘مؽمن أٟمف ذًمؽ اعمت٤ٌمدًم٦م، ًمٚمٛم٤ًمقمدة ُمٞمث٤مىًم٤م أو

 ممُّ :شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل ذًمؽ وذم (9)اًمديـ، سم٥ًٌم اًمتٜم٤مس واضم٥م قمغم ُم٘مدم سم٤مًمٕمٝمد اًمقوم٤مء

 [.77:إٟمٗم٤مل]َّنيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 زابّعا: اذتسب العادلٛ يف األطس الفكّٗٛ لمكإٌُ الدٔل٘:  

اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمدوزم ىمٌرؾ إٟمِمر٤مء ُمٞمثر٤مَ إُمرؿ ًم٘مد فمٝمر ُمٗمٝمقم احلرب اًمٕم٤مدًم٦م ذم إـمر 

وؿمرٛمقًٓ  ٤مأدٌأ ُمٗمٝمقم احلرب اًمٕم٤مدًم٦م أيمثرر اشمًر٤مقمً  ،وطمتك سمٕمد إٟمِم٤مء إُمؿ اعمتحدة ،اعمتحدة

وهٜمر٤مك مجٚمر٦م ُمرـ اعمٕمر٤ميػم حتردد  أدٞماًل ُمـ ُم٤ًٌٌمت احلرب اًمٕم٤مدًمر٦م. اًمٞمٙمقن دومع اًمير ضمزءً 

وشمٕمٜمل أن اًم٘مْمٞم٦م اًمتل ختقض  ،قمداًم٦م اًم٘مْمٞم٦مأول هذه اعمٕم٤ميػم ُمنموقمٞم٦م هذه احلرب وقمداًمتٝم٤م 

ومتٙمرقن إُمر٤م  :أو جمٛمققم٦م ُمـ اًمدول طمرهب٤م ٓ خترج قمـ ٟمٓم٤مَ اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم ،ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمدوًم٦م

أو وضمقد ـمٚمر٥م ىمر٤مٟمقين  ،واًمقـمٜمل ،ُمـ أضمؾ اًمدوم٤مع قمـ ار طم٘مٞم٘مل يًتٝمدف يمٞم٤مهن٤م اًمًٞم٤مد

 ،سمرير٤مء ُمرـ آقمترداءات اًمقطمِمرٞم٦مأو ُمٜمٔمٛم٦م دوًمٞم٦م حلامير٦م إ ،ُمـ احلٙمقُم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمدوًم٦م

   وارشمٙم٤مب ضمرائؿ دوًمٞم٦م سمح٘مٝمؿ.

وشمٙمقن  ،ُمٕمٞم٤مر اًمٜمًٌٞم٦م أي أن اعمٜم٤مومع اًمتل هتدف إًمٞمٝم٤م احلرب هل مح٤مي٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م٤م: صم٤مٟمٞمً 

أو جمٛمققمر٦م ُمرـ اًمردول طمرهبر٤م  ،هذه اعمٜم٤مومع أيمثر ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمتل ؾمتحدث إذا مل ختض اًمدوًم٦م

 ،ن اًمدوًم٦م ختقض طمرهب٤م وم٘مط ُمـ أضمؾ ىمْمٞمتٝم٤م اًمٕم٤مدًم٦مأٞم٦م احلًٜم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٕمٞم٤مر اًمٜم ٤م:اًمٕم٤مدًم٦م. صم٤مًمثً 

ُمٕمٞمر٤مر احلرؾ إظمرػم  اويمًر٥م ُم٘مردرات اىمتّمر٤مدي٦م. وأظمرػمً  ،وًمٞمس ُمـ أضمؾ شمقؾمٞمع أراوٞمٝم٤م

سمٛمٕمٜمك أن اًمدوًم٦م اختذت يم٤موم٦م اًمقؾم٤مئؾ اًمًٚمٛمٞم٦م اًمتل ُمرـ ؿمر٠مهن٤م أن شمًر٤مهؿ ذم طمرؾ اإلؿمرٙم٤مل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٓمرف أظمر ذم اًمقدرقل إمم طمٚمرقل طم٘مٞم٘مٞمً  ٤مومل دمد دم٤موسمً  ،واًمتٝمديد اعمتح٘مؼ وده٤م

 . وىمد أذٟم٤م إمم رء ُمـ ذًمؽ آٟمًٗم٤م.(9)ؾمٚمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م

ومٕمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر ٝم٤م، ٟمجد أن شمٚمؽ اعمٕم٤ميػم ُمتً٘م٦م ُمٕم ،قم٤مدٗم٦م احلزم وقمٜمد شمٓمٌٞمؼ هذه اعمٕم٤ميػم قمغم

إمم اعمٕمٞم٤مر إول وهق قمداًم٦م اًم٘مْمٞم٦م ٟمجد أن اًم٘مْمٞم٦م اًمتل ٟمِم٠مت ُمـ أضمٚمٝم٤م هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

وضمقد اؾمتدقم٤مء ىم٤مٟمقين ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم  أطمدمه٤م:جيتٛمع ومٞمٝم٤م قمٜمٍمان أؾم٤مؾمٞم٤من: 

 ،اًمتل ودٚم٧م إمم ؾمدة احلٙمؿ سمٓمرَ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ه٤مدي ُمٜمّمقر رسمف اًمٞمٛمـ سمرئ٤مؾم٦م اًمرئٞمس قمٌد

وشمٌٜمل آٟم٘مالسمٞملم  ،ًمّمد اٟم٘مالب دُمقي قمغم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ، إذاف إُمؿ اعمتحدةوحت٧م 

دُم٤مء ود يمؾ ُمـ يٕمؽمض اًموؾمٗمؽ  ،وُمـ ي٤ًمٟمدهؿ ُمـ ىمقات اعمخٚمقع ؾمٞم٤مؾم٦م اًم٘متؾ ،احلقصمٞملم

 آٟم٘مالب. قمغم هذا

ودول جمٚمرس اًمتٕمر٤مون ٟمحرق  ،اًمدوم٤مع اعمنموع ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م أظمر:اًمٕمٜمٍم 

، وىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م ًمٖم٦م اًمققمٞمرد واًمتٝمديرد اًمترل عمنموع اًمٕمدائل ًمٚمحقصمٞملم وُمـ يدقمٛمٝمؿشمقؾمع ا

 اؾمتخدُمٝم٤م ىم٤مدة اجلامقم٦م احلقصمٞم٦م، وقمٛمؾ اعمٜم٤مورات ٟم٤مهٞمؽ قمـ آقمتداءات اًم٤ًمسم٘م٦م وهمػمه٤م.

 اخلٚمٞم٩م،ودول  ،ومام اًمذي ؾمٞمحدث ًمق شمريم٧م اعمٛمٚمٙم٦م آ خيتٚمػ يمثػمً وُمٕمٞم٤مر اًمٜمًٌٞم٦م 

سمٙمؾ شم٠ميمٞمد أن هذا  :ُم٘مدرات اًمدوًم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م سم٤مٟم٘مالب قمغم اًمنمقمٞم٦م يًٞمٓمرون قمغم احلقصمٞملم

 اُم٤ٌمًذ  اويمذًمؽ خيٚمؼ هتديدً  ٜمل،يمن إرادة اًمِمٕم٥م اًمٞمٛم أُمقر ظمٓمػمة ُمٜمٝم٤م ذمؾمٞمًٝمؿ إُمر 

هؿ ؤوطمٚمٗم٤م اخلٚمٞم٩م،وسم٤مًمت٤مزم وم٤معمٛمٚمٙم٦م ودول  :وشمٕمريْمٝم٤م ًمٚمخٓمر ،واعمٜمٓم٘م٦م ،ُٕمـ اعمٛمٚمٙم٦م

أو  ،وًمٞمس ٟمحق شمقؾمٞمع ضمٖمراومٞمتٝم٤م ،دد اًمير يدومٕمقن هبذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمًٙمري٦م ٟمحق

احلّمقل قمغم اعم٘مدرات آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمِمٕم٥م اًمٞمٛمٜمل وهذا شم٠ميمٞمد ومٕمكم ًمقضمقد ُمٕمٞم٤مر اًمٜمٞم٦م احلًٜم٦م 

ه٤م ذم دول ءوم٢من اعمٛمٚمٙم٦م وأؿم٘م٤م -احلؾ إظمػم-أُم٤م قمغم ضم٤مٟم٥م ُمٕمٞم٤مر ذم قمٛمٚمٞم٤مت قم٤مدٗم٦م احلزم.

، سمؾ ىمٌٚمف ىمد ىمدُمقا اًمٕمديد ب احلقصملوُمٜمذ اًمٚمحٔم٤مت إومم ًمالٟم٘مال ،جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ومٕمٚمٞم٦مً  وُمع ذًمؽ مل دمد هذه اعمح٤موٓت اؾمتج٤مسم٦مً  ُمـ اعم٤ٌمدرات ًمٚمحقار سملم إـمراف اًمٞمٛمٜمٞم٦م،

 .(9)اعمٚمٞمِمٞم٤مت اعمًٚمح٦مُمـ ىمٌؾ 

أن قم٤مدٗم٦م احلزم ٓ خترج قمـ ٟمٓم٤مَ  ُمـ ظمالل يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمف وهٙمذا يتْمأ

ـ طم٤مٓت اًمدوم٤مع اًمنمقمل اجلامقمل، أو اًمٗمردي ؾمقاء اًمدوًمٞم٦م يمح٤مًم٦م ُم اعمنموقمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

 ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م، أو ًمدول جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل، ويمح٤مًم٦م اورة، وإهم٤مصم٦م واضم٦ٌم ًمِمٕم٥م ُمًٚمؿ، أو

ٟمٗمًف، وهل طمرب قم٤مدًم٦م هتدف قمغم حت٘مٞمؼ إُمـ، وآؾمت٘مرار  قمـ اًمدوم٤مع قمـ قم٤مضمز طمٚمٞمػ

 ًمِمٕمقب اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمٙمؾ. 

 ذم ُمٞمث٤مَ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمٕم٤مهدة اًمدوم٤مع اًمٕمريب اعمِمؽمك.اعمٓمٚم٥م أظمر: قم٤مدٗم٦م احلزم 

وىمراراهتر٤م سمِمر٠من إوور٤مع ذم ضم٤مءت قم٤مدٗم٦م احلزم، ُمٜمًجٛم٦ًم ُمع ُمٞمث٤مَ اجل٤مُمٕمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م، 

رئٞمس اًمراؾمتج٤مسم٦م ًمٓمٚمر٥م  ، وشمًتٜمد يمذًمؽ إمم ُمٕم٤مهدة اًمدوم٤مع اًمٕمريب اعمِمؽمك، وهل أيًْم٤ماًمٞمٛمـ

سمت٘مرديؿ اعمًر٤مٟمدة اًمٗمقرير٦م  اًمذي شم٘مدم سمٓمٚم٥م اعم٤ًمقمدة (7)ل اًمنمقمل قمٌد رسمف ُمٜمّمقر ه٤مدياًمٞمٛمٜم

هتديرد شمٚمرؽ اعمٚمٞمِمرٞم٤مت  أُمر٤ممواؾمرت٘مالًمف  ،ودقن ؾمٞم٤مدشمف ،وؿمٕمٌف ،حلامي٦م اًمٞمٛمـ ٤مودوًمٞمً  ٤م،قمرسمٞمً 

 آٟم٘مالسمٞم٦م.

وُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم ُمٞمث٤مَ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمٕم٤مهدة اًمدوم٤مع اًمٕمرريب اعمِمرؽمك اعمقىمٕمر٦م ؾمرٜم٦م 

 ،ًمّمٞم٤مٟم٦م إُمـ اًم٘مقُمل اًمٕمرريباإلضمراءات واًمتداسمػم اجلامقمٞم٦م م( ٟمجد هٜم٤مك جمٛمققم٦ًم ُمـ 9951)

اًمتل هتدد اعمٜمٓم٘م٦م. وم٘مد ضم٤مءت ُمٕم٤مهدة اًمردوم٤مع اًمٕمرريب اعمِمرؽمك،  وُمقاضمٝم٦م اًمتٝمديدات اجلًٞمٛم٦م

طمرًدر٤م قمرغم  اجل٤مُمٕمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦مرهم٦ًٌم ُمـ اًمردول اًمٕمرسمٞمر٦م ذم شم٘مقير٦م اًمتٕمر٤مون وشمقصمٞم٘مرف سمرلم دول 

اؾمت٘مالهل٤م، واؾمتج٤مسم٦م ًمرهم٦ٌم ؿمٕمقهب٤م ذم ورؿ اًمّمرٗمقف ًمتح٘مٞمرؼ اًمردوم٤مع اعمِمرؽمك قمرـ يمٞم٤مهنر٤م، 

ة. وضمر٤مء ذم اعمر٤مدة اًمث٤مًمثر٦م: شمتِمر٤مور ودٞم٤مٟم٦م أُمٜمٝم٤م، وهق ُم٤م أيمدشمف اعم٤مدة إومم ُمـ هرذه اعمٕم٤مهرد

اًمدول اعمتٕم٤مىمدة ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م إطمداه٤م يمٚمام هددت ؾمالُم٦م أرايض أي واطمدة ُمٜمٝم٤م، أو 

اؾمت٘مالهل٤م أو أُمٜمٝم٤م. وًمٙمل يتؿ شمٜمٗمٞمذ هذه آًمتزاُم٤مت قمغم أيمٛمؾ وضمرف ضمر٤مء ذم اعمر٤مدة اًمراسمٕمر٦م ذم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قمؿ ُم٘مقُم٤مهتر٤م اًمٕمًرٙمري٦م وشمٕمزيزهر٤م، وشمِمرؽمك اعمٕم٤مهدة اًمت٠ميمٞمد قمغم شمٕم٤مون اًمدول ومٞمام سمٞمٜمٝمر٤م ًمرد

سمح٥ًم ُمقارده٤م وطم٤مضم٤مهت٤م، ذم هتٞمئ٦م وؾم٤مئٚمٝم٤م اًمدوم٤مقمٞم٦م اخل٤مدر٦م واجلامقمٞمر٦م عم٘م٤موُمر٦م أي اقمترداء 

 ًمألُمرـا هتديردً  متثرؾ اًمًٕمقدي٦م أرايض٤مٓقمتداءات اًمتل ىم٤مم هب٤م احلقصمٞمقن قمغم . وقمٚمٞمف وم(9)ُمًٚمأ

 اًم٘مقُمل اخلٚمٞمجل واًمٕمريب. 

واعمٕم٤مهدة شمٜمص قمغم أن آقمتداء قمغم أي دوًم٦م قمرسمٞم٦م يٕمُد قمدواًٟم٤م قمغم سم٤مىمل اًمدول وم٘مرد ضمر٤مء 

 اًمدوم٤مع اعمِمؽمك سملم دول اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمٚمح٘مٝمر٤م اًمٕمًرٙمريذم اًمؼموشمقيمقل اإلو٤مذم عمٕم٤مهدة 

وأي  ،قمغم سمر٤مىمل اًمردول ٤مأي قمدوان قمغم أي دوًم٦م ُمقىمٕم٦م قمغم اًمؼموشمقيمقل قمدواٟمً يٕمُد "ُم٤م ٟمّمف: 

سمٌر٤مىمل اًمردول اعمقىمٕمر٦م قمرغم  ٤مسحًير ٤مس سمدوًم٦م ُمـ اًمدول اعمقىمٕم٦م قمغم اًمؼموشمقيمرقل ُم٤ًمؾًمرُم٤ًم

 ."اًمؼموشمقيمقل

اًمٚمجٜمر٦م اًمٕمًرٙمري٦م اًمدائٛمر٦م اعمٜمّمرقص قمٚمٞمٝمر٤م ذم اعمر٤مدة اخل٤مُمًر٦م ُمرـ وضم٤مء ذم اظمتّم٤مص 

أو أي اقمترداء ُمًرٚمأ يٛمٙمرـ  ،ٕم٤مهدة إقمداد اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م عمقاضمٝم٦م مجٞمع إظمٓم٤مر اعمتقىمٕم٦ماعم

وشمًتٜمد ذم إقمداد هذه اخلٓمط قمرغم ، أو قمغم ىمقاهت٤م ،أو أيمثر ُمـ اًمدول اعمتٕم٤مىمدة ،قمغم دوًم٦مأن ي٘مع 

 .(7)ي٘مرره٤م جمٚمس اًمدوم٤مع اعمِمؽمك اًمتلإؾمس 

واجلٛمٞمؾ ذيمره أن اعم٤مدة اًمٕم٤مذة ُمـ هذه اعمٕم٤مهدة شم١ميمد قمغم شمٕم٤مهرد اًمردول اعمتٕم٤مىمردة سمٕمردم 

ٚمؽ ذم قمالىم٤مهتر٤م اًمدوًمٞمر٦م ُمرع اًمردول قم٘مد أي اشمٗم٤مَ دوزم يٜم٤مىمض هرذه اعمٕم٤مهردة. وسمر٠من ٓ شمًر

 .(4)إظمرى ُمًٚمًٙم٤م يتٜم٤مرم ُمع أهمراض هذه اعمٕم٤مهدة

وهق إُمر اًمذي يم٤مٟم٧م شم٘مقد إًمٞمف اًمٞمٛمـ شمٚمؽ اعمٚمٞمِمٞم٤مت آٟم٘مالسمٞم٦م، ُمـ أظمرضمٝم٤م ُمـ حمٞمٓمٝمر٤م 

اًمٕمريب واإلؾمالُمل إمم أطمْم٤من دوًم٦م اًمٗمرس اًمّمٗمقي٦م، وُمر٤م شمقىمٞمرع اشمٗم٤مىمٞمر٦م اًمٜم٘مرؾ اجلرقي سمرلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سمٛمٕمدل رطمٚمتلم يقُمًٞم٤م سمٕمد أي٤مم ُمرـ اطمرتالل اًمٕم٤مدرٛم٦م درٜمٕم٤مء ُمرـ ىمٌرؾ شمٚمرؽ  (9)اًمٞمٛمـ وإيران

اعمٚمٞمِمٞم٤مت إٓ ظمػم ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ. ويمذًمؽ اًمدقمؿ اًمٕمًٙمري اإليراين همرػم اعمحردود، وإٟمِمر٤مء 

ىم٤مقمدة ذم أريؽمي٤م عمد احلقصمٞملم سم٤مًمًالح، وقمٛمٚمٞم٦م اًمتٝمري٥م اعمٜمٔمؿ ًمٚمًالح قمؼم اًمٌحرير٦م اإليراٟمٞمر٦م 

 .(7)إمحر وظمٚمٞم٩م قمدن طم٥ًم شم٘م٤مرير دوًمٞم٦ماعمتقاضمدة ذم اًمٌحر 

وطم٤مدؾ إُمر أن اًمٕم٤مدٗم٦م مت٧م سمٛمقضمر٥م ُمر٤م ٟمرص قمٚمٞمرف ُمٞمثر٤مَ ضم٤مُمٕمر٦م اًمردول اًمٕمرسمٞمر٦م، 

وُمٕم٤مهدة اًمدوم٤مع اًمٕمريب اعمِمؽميم٦م، واًمدوم٤مع اعمِمؽمك سملم دول جمٚمرس اًمتٕمر٤مون اخلٚمٞمجرل، وهرل 

ظ إُمرـ طمؼ ـمٌٞمٕمل ذم اًمردوم٤مع قمرـ اًمرٜمٗمس، واختر٤مذ يمرؾ اإلضمرراءات اًمترل ُمرـ ؿمر٠مهن٤م طمٗمر

 وآؾمت٘مرار ًمٚمدوًم٦م اعمٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م حيٗمظ إُمـ اخلٚمٞمجل واًمٕمريب ذم اعمٜمٓم٘م٦م يمٙمؾ.
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 امتةــاخل

٤ًٌمً ُم٤ٌمريًم٤م قمغم ٟمٕمٛمف اًمترل ٓ شمٕمرُد  احلٛمد اهلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، أمحده محًدا يمثػما ـمٞم

وُمرـ اشمٌرع هرداه إمم يرقم ، --وٓ حتَم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم اخلٚمرؼ أمجٕمرلم حمٛمرد

 اًمديـ، سمٕمد:

ومٝمذه اًمدارؾم٦م سمٕمٜمقان: قم٤مدٗم٦م احلرزم، رؤير٦م ذقمٞمر٦م وواىمٕمٞمر٦م قمِمرٜم٤م ُمٕمٝمر٤م وُمرـ ظمالهلر٤م، 

ًمٜمتٕمرف قمغم أمهٞم٦م اًمتٜم٤مس واًمتح٤مًمػ سملم أومراد إُمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م واإلؾمرالُمٞم٦م، عمح٤مرسمر٦م أقمردائٝم٤م 

ة إُم٦م اًمٞمرقم، ًمٞمٕمٞمرد هلر٤م واعمؽمسمّملم هب٤م، وُمد يدن اًمٕمقن ًمٌٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض، وأمهٞم٦م ذًمؽ ذم طمٞم٤م

 جمده٤م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م سملم إُمؿ. 

 وسمٕمد هذه اًمدراؾم٦م، واًمقىمقف قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م يٛمٙمـ أن ٟمجٛمؾ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م سمام ي٠ميت:

ُمنموقمٞم٦م قم٤مدٗم٦م احلزم اًمتل ىم٤مُم٧م سمف اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمع حتر٤مًمػ قمرريب عمح٤مرسمر٦م  .9

واإلمج٤مع اًمقـمٜمل ُمرـ ظمرالل يمثرػم ُمرـ ُمٚمٞمِمٞم٤م آٟم٘مالب واخل٤مرضم٦م قمغم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ 

إدًم٦م اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة. واٟمًج٤مُمٝم٤م وشمقاوم٘مٝمر٤م ُمرع اًم٘مر٤مٟمقن 

 اًمدوزم، وُمٞمث٤مَ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، واشمٗم٤مىمٞم٦م اًمدوم٤مع اًمٕمريب اعمِمؽمك.

اًمًالح ًم٘مد متٙمٜم٧م قم٤مدٗم٦م احلزم ُمـ إقم٤مدة اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ ومتٙمٞمٜمٝم٤م اـ اهمتّمٌٝم٤م سم٘مقة  .7

وظمرج قمـ إمج٤مع إُم٦م وُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمٞمٛمـ ذم ُم١ممتر احلقار اًمقـمٜمل: وم٠مدٌح٧م 

، صمؿ سمٗمْمؾ قم٤مدٗم٦م احلزم شمًٞمٓمر قمغم ُمٕمٔمؿ أضمزاء --اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ سمٗمْمؾ ُمـ اهلل

 اًمٌالد.

ُمريمرز اعمٚمرؽ -ًم٘مد ؾم٤ممه٧م اًمٕم٤مدٗم٦م ُمـ ظمالل اًمتح٤مًمػ اًمٕمريب وُمريمز اإلهم٤مصمر٦م اًمتر٤مسمع هلر٤م .4

ػ اعمٕم٤مٟم٦م قمـ أهؾ اًمٞمٛمـ، وُمد يد اًمٕمقن هلؿ، وشم٘مديؿ اعم٤ًمقمدات اًمٕم٤مضمٚمر٦م ُمـ ختٗمٞم -ؾمٚمامن

 ًمتخٗمٞمػ إوو٤مع اًمّمٕم٦ٌم اًمتل ظمٚمٗمتٝم٤م شمٚمؽ اعمٚمٞمِمٞم٤مت.

ذم إومِم٤مل اعمخٓمط اًمراوميض اًمّمٗمقي ذم اًمٞمٛمـ وطمٚمؿ  -سمِمٙمؾ يمٌػم-ؾم٤ممه٧م قم٤مدٗم٦م احلزم .3

ضمٞم٦م ختدم أقمداء اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م، وحتقيٚمٝم٤م إمم ٟم٘مٓم٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م إيران ًمتٜمٗمٞمذ أضمٜمدة ظم٤مر

 إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م.
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يمِمٗم٧م قم٤مدٗم٦م احلزم ظمٓمر اعمنمروع اًمراوميضر قمرغم ُمٜمٓم٘متٜمر٤م اًمٕمرسمٞمر٦م، وهتديرده ُٕمتٜمر٤م ذم  .5

 قم٘مٞمدهت٤م، وديٜمٝم٤م، وأُمٜمٝم٤م.

ىمدُم٧م قم٤مدٗم٦م احلزم ٟمٛمقذضًم٤م حيتذى سمف ذم اًمتٕم٤مون سملم اًمدول اعمًٚمٛم٦م، وظم٤مد٦م ذم اجل٤مٟمر٥م  .6

زُمـ، ًمٞمتٌلم ُمـ ظمالهلر٤م أمهٞمر٦م اًمتٜمر٤مس واًمتحر٤مًمػ اًمٕمًٙمري، وهق رء شمٗمت٘مده إُم٦م ُمٜمذ 

 سملم أومراد إُم٦م عمقاضمٝم٦م إظمٓم٤مر واًمتحدي٤مت اًمتل حتدَ هب٤م.

وٓ سمد ًمٙمؾ رء ُمـ هن٤مي٦م، وًمٙمؾ قمٛمؾ ُمـ ظمت٤مم، وذم ُمًؽ ظمتر٤مم هرذه اًمدارؾمر٦م ٟمرقيص 

سميورة اًمتٜمٌف ًمٚمخٓمر اًمّمٗمقي اًمراوميض قمغم ُمٜمٓم٘متٜم٤م، وُم٤م هيدف إًمٞمف، وهرل دقمرقى ًمٚمٌر٤مطمثلم 

واعمٝمتٛملم ذم هذا اجل٤مٟم٥م. يمام ٟمقيص سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٞمٛمـ وسم٠مهٚمٝم٤م، واعمح٤مومٔم٦م قمغم وطمدهت٤م، ُمـ ىمٌرؾ 

اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل وإظمقاهنؿ ذم جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل قمغم وضمف اخلّمرقص ٕمهٞمتٝمر٤م، 

 وُمٙم٤مٟمتٝم٤م، وُمقىمٕمٝم٤م، طمتك ٓ شمذه٥م سمٕمٞمًدا قمـ حمٞمٓمٝم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُمل.

أن يت٘مٌرؾ ُمٜمر٤م در٤مًمأ إقمرامل، وٟمًر٠مًمف واًمتقومٞمرؼ  --أؾمر٤مل اهللوذم ظم٤ممت٦م هذا اًمٕمٛمؾ 

اعمتٗمْمؾ قمكم سمٙمثرػم ُمرـ اًمرٜمٕمؿ،  --واًمًداد، ومام أد٧ٌم ُمـ قمٛمؾ ذم هذه اًمدارؾم٦م ومٛمـ اهلل

وُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ ظمٓم٠م ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، ودغم اهلل وؾمٚمؿ وسمر٤مرك 

 ٓم٤مهريـ.قمغم حمٛمد وقمغم آًمف ودح٤مسمتف اًمٓمٞمٌلم اًم

* * * 
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 ادلظادر ٔادلراجغ

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أمحد سمرـ قمركم اًمررازي اجلّمر٤مص، سمرػموت، دار إطمٞمر٤مء اًمرؽماث اًمٕمرريب،   .9

 .هر،  ت: حمٛمد اًمّم٤مدَ ىمٛمح٤موي9315

إرواء اًمٖمٚمٞمرؾ ذم ختررري٩م أطم٤مدير٨م ُمٜمرر٤مر اًمًررٌٞمؾ، حمٛمرد ٟمرر٤مس اًمرديـ إًمٌرر٤مين، اعمٙمترر٥م   .7

 م.9985/ 9315، 7اإلؾمالُمل، سمػموت، ط:

أوقاء قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٙمرر احلرقصمل، قمٌرد احلٛمٞمرد أمحرد اًمٜمٝمٛمرل، درٜمٕم٤مء، ُم١مؾمًر٦م اًمٜمٌر٠م   .4

 م.7197، 7)اإلددار اخل٤مُمس(، ط: آضمتامقمٞم٦م اًمتٜمٛمقي٦م

هر، 9395دار اًمٗمٙمر،  اإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع، حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م، سمػموت،  .3

 ت: ُمٙمت٥م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت.

ُمـ سمرر اًمٕمدوان، يمٚمٛمر٦م رئرٞمس راسمٓمر٦م قمٚمرامء اًمرٞمٛمـ ذم اًمٚم٘مر٤مء إيْم٤مح وسمٞم٤من ذم اًمرد قمغم   .5

اًمٕمٚمامئل اعمقؾمع عمقاضمٝم٦م اًمٕمردوان اًمٕمالُمر٦م: ؿمرٛمس اًمرديـ حمٛمرد ذف اًمرديـ، اًمٓمٌٕمر٦م 

 م.7195هر/ 9346إومم، 

اًمٌدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمٌػم، هاج اًمديـ أيب طمٗمص   .6

ٕٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمٚم٘مـ، دار اهلجرة ًمٚمٜمنم قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد ا

م، ط: إومم، ت: ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط، 7113هر/9375واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، 

 وقمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن، وي٤مه سمـ يمامل. 

سمٕمد اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، إيران واحلقصمٞمقن، ُمراضمع وُمقاضمع، أمحد أُملم اًمِمرج٤مع، جمٚمر٦م   .7

 هر.9343ُمريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت، اًمري٤مض، ط: إومم، اًمٌٞم٤من، 

حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمرـ قمٌرد اًمررطمٞمؿ اعمٌر٤مريمٗمقري،   .8

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

اًمؽمسمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، قمٌد اًمٕمزيز سمـ ٟمر٤مس اجلٚمٞمرؾ، همرزة، ومٚمًرٓملم،   .9

 مم.إو م، ط:7113هر/ 9375
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اًمتِمٞمع ذم دٕمدة، أومٙم٤مر اًمِم٤ٌمب اعم١مُمـ ذم اعمٞمزان، وُم٤م سمٕمده٤م، قمٌد اًمررمحـ اعمج٤مهرد، ط:   .91

 م.7117، 7

شمّمقر طمقصمل سمِم٠من ؾمٞمٓمرة اًم٘مقات احلقصمٞم٦م قمغم دٜمٕم٤مء، ضمٝم٤مد قمقدة، ووٞمػ اهلل در٤مًمأ،   .99

 م.7195اًم٘م٤مهرة، اعمٙمت٥م اًمٕمريب ًمٚمٛمٕم٤مرف، ط: إومم 

م، 7194، و7199: و7191، و7119و 7118و ،7117ؾمؽماشمٞمجل اًمٞمٛمٜملاًمت٘مرير اإل  .97

جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم، د٤مدر قمـ اعمريمز اًمٞمٛمٜمل ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م. اعمنمف اًمٕم٤مم، 

 أ.د. حمٛمد أمحد إومٜمدي.

شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من، قمٌرد اًمررمحـ سمرـ ٟمر٤مس اًمًرٕمدي، سمرػموت،   .94

 ٛملم.م، ت: اسمـ قمثٞم7111هر/ 9379ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد اًمٓمرؼمي أسمرق ضمٕمٗمرر،   .93

 هر.9315سمػموت، دار اًمٗمٙمر،  

اجل٤مُمع اًمّمحٞمأ اعمختٍم، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمرل، سمرػموت، دار   .95

 ٌٖم٤م.م، ط: اًمث٤مًمث٦م، ت: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًم9987هر/ 9317اسمـ يمثػم، اًمٞمامُم٦م  

اجل٤مُمع اًمّمحٞمأ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمرذي اًمًرٚمٛمل، سمرػموت،   .96

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون. 

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أسمق قمٌد اهلل حمٛمرد سمرـ أمحرد إٟمّمر٤مري اًم٘مرـمٌرل، اًم٘مر٤مهرة، دار   .97

 اًمِمٕم٥م.

اًمدوزم اجلٜم٤مئل واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، أمحد قمٌد احلٙمٞمؿ اجلرائؿ اًمدوًمٞم٦م ذم وقء اًم٘م٤مٟمقن   .98

م، رىمؿ 7119قمثامن، دار اًمٙمت٥م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، دار ؿمت٤مت ًمٚمٜمنم واًمؼمجمٞم٤مت، ط: إومم، 

 .93748اإليداع 
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اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طم٘مٞم٘مترف وهم٤ميترف، قمٌرد اهلل سمرـ أمحرد اًم٘مر٤مدري، دار اعمٜمر٤مرة ضمردة، ط:   .99

 م.9985هر/9315إومم، 

اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ؾمٜمـ أيب داود، أسمق قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيرقب طم٤مؿمٞم٦م   .71

م، ط: 9995هرر /  9395سمـ ؾمٕمد اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل،  سمرػموت، دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م، 

 اًمث٤مٟمٞم٦م.

اًمدؾمقىمل، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ت: حمٛمد  ٦مطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم، حمٛمد قمروم  .79

 قمٚمٞمش.

اعمخت٤مر ذح شمٜمقير إسمّم٤مر ذم وم٘مرف ُمرذه٥م اإلُمر٤مم أيب طمٜمٞمٗمر٦م اًمرٜمٕمامن، طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمدر   .77

حمٛمد أُملم اًمِمٝمػم سم٤مسمـ قم٤مسمديـ، ويٚمٞمرف شمٙمٛمٚمر٦م اسمرـ قم٤مسمرديـ ًمٜمجرؾ اعم١مًمرػ، دار اًمٗمٙمرر 

 ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، إذاف ُمٙمت٥م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت.

د طمًلم اًمٙمٞمًر٦م، رؾمر٤مًم٦م طم٤مًم٦م اًميورة ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اجلٜم٤مئل واًم٘م٤مٟمقن اًمداظمكم، أمح  .74

 م.7116ُم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م أم درُم٤من اإلؾمالُمٞم٦م، 

احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، أسمق احلًرـ اعمر٤موردى قمركم سمرـ حمٛمرد سمرـ   .73

 طمٌٞم٥م اعم٤موردي اًمٌٍمي اًمِم٤مومٕمل، سمػموت، دار اًمٗمٙمر.

ًلم اًمٕمكم، رؾمر٤مًم٦م احلرب ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم، قمٌد اهلل د٤مًمأ طم  .75

 هر.9315ديمتقراه ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

احلقصمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ إـمامع اعمذهٌٞم٦م ذم فمرؾ اًمتحرقٓت اًمدوًمٞمر٦م، إقمرداد جمٛمققمر٦م سمر٤مطمثلم،   .76

دررٜمٕم٤مء، ُمريمررز اجلزيرررة اًمٕمرسمٞمرر٦م ًمٚمدراؾمرر٤مت واًمٌحررقث، سم٤مًمتٕمرر٤مون ُمررع اعمريمررز اًمٕمررريب 

 م.7118ًمٚمدراؾم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًم٘م٤مهرة، 

احلقصمٞمررقن ؾمررالح اًمٓم٤مئٗمرر٦م ووٓءات اًمًٞم٤مؾمرر٦م، جمٛمققمرر٦م ُمررـ اعمرر١مًمٗملم، ُمريمررز اعمًرر٤ٌمر   .77

 م.7191ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 

، سمحرقث اعمر١ممتر اًمٕمٚمٛمرل اًمًرٜمقي ٦ماًمدوم٤مع اًمنمقمل ذم ُمٞمث٤مَ إُمؿ اعمتحدة، ؾمٚمٞمؿ طمت٤مُمٚم  .78
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 .م7115ًمٙمٚمٞم٦م احل٘مقَ سمج٤مُمٕم٦م ضمرش، إردن، 

م، ت: 9993سمرـ إدريرس اًم٘مرراذم، سمرػموت، دار اًمٖمررب،  اًمذظمػمة، ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحرد  .79

 حمٛمد طمجل.

اًمروض إٟمػ ذم شمٗمًػم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمرـ   .41

أمحد اًمًٝمٞمكم، سمرػموت، ًمٌٜمر٤من، دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م، ت: جمردي سمرـ ُمٜمّمرقر سمرـ ؾمرٞمد 

 اًمِمقرى.

اًمديـ اًمٜمقوي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت: قمر٤مدل أمحرد روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم، حمل   .49

 قمٌد اعمقضمقد/ قمغم حمٛمد ُمٕمقض.

اًمًٚمًرٚم٦م اًمّمرحٞمح٦م، اًمِمرٞمخ اعمحردث حمٛمررد ٟمر٤مس اًمرديـ إًمٌر٤مين، اًمرير٤مض، ُمٙمتٌرر٦م   .47

 اعمٕم٤مرف.

اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، اًمِمٞمخ اعمحدث حمٛمد ٟمر٤مس اًمرديـ إًمٌر٤مين، ُمٙمتٌر٦م اعمٕمر٤مرف ًمٚمٜمنمر   .44

 .9واًمتقزيع، اًمري٤مض، ط:

ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌداهلل اًم٘مزويٜمل، سمػموت، دار اًمٗمٙمرر، ت: حمٛمرد ومر١ماد   .43

 .قمٌد اًم٤ٌمىمل

أسمق داود اًمًجًت٤مين إزدي، دار اًمٗمٙمرر، ت: حمٛمرد ، ؾمٜمـ أيب داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م  .45

 حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد.

اًمٌٞمٝم٘مل، ُمٙم٦م اعمٙمرُمر٦م،  ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى، أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك أسمق سمٙمر  .46

 م، ت: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م.9993 -هر9393ُمٙمت٦ٌم دار اًم٤ٌمز

ىمٓمٜمرل اًمٌٖمردادي، سمرػموت، دار اعمٕمرومر٦م،  ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل، قمكم سمـ قمٛمر أسمق احلًـ اًمدار  .47

 ًٞمد قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ يامين اعمدين.م، ت: اًم9966

اًمٜمًر٤مئل، سمرػموت، دار اًمٙمتر٥م ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمرق قمٌرد اًمررمحـ   .48

م، ط: إومم، ت: د.قمٌررد اًمٖمٗمرر٤مر ؾمررٚمٞمامن اًمٌٜمررداري، ؾمررٞمد 9999هررر/ 9399اًمٕمٚمٛمٞمرر٦م 

 .يمنوي طمًـ
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 اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمرـ قمٛمرر سمرـ يمثرػم اًم٘مررر اًمدُمِمر٘مل، دار اعمٕمرومر٦م،  .49

 سمػموت، ًمٌٜم٤من، ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًمقاطمد.

هرر، 9399هِم٤مم سمـ أيقب اعمٕم٤مومري، سمرػموت، دار اجلٞمرؾ، اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، قمٌد اعمٚمؽ سمـ   .31

 .وفؤط: إومم، ت: ـمف قمٌد اًمر

ذح اًمٜمقوي قمغم دحٞمأ ُمًٚمؿ، أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف سمرـ ُمرري اًمٜمرقوي، سمرػموت،   .39

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م.

ـمٌٕم٤مت،  ذح ري٤مض اًمّم٤محللم، حمٛمد د٤مًمأ اًمٕمثٞمٛملم، اًمري٤مض، دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، قمدة  .37

 هر.9375

ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل، أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمرػ سمرـ قمٌرد اعمٚمرؽ سمرـ سمٓمر٤مل   .34

م، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، ت: أسمق مترٞمؿ 7114هر /9374اًمٌٙمري اًم٘مرـمٌل، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 

 ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ.

ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمرـ حمٛمرد سمرـ ؾمرالُم٦م اًمٓمحر٤موي، سمرػموت، ًمٌٜمر٤من،   .33

 م، ط: إومم، ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط.9987هر/9318ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

دحٞمأ اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد أسمق طمر٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمرل اًمًٌرتل،   .35

 م، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط. 9994هر/ 9393سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

، سمػموت، دار إطمٞمر٤مء اًمرؽماث دحٞمأ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري  .36

 .اًمٕمريب، ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل

م، ط: 9968اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، حمٛمد سمـ ؾمٕمد أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي، سمرػموت، دار در٤مدر   .37

 ت: إطم٤ًمن قم٤ٌمس. إومم،

احلقصمٞم٦م، أمحد حمٛمد اًمدهمٌم، دٜمٕم٤مء، دار اًمٜمنم ًمٚمج٤مُمٕم٤مت، ط:  اًمٔم٤مهرة  .38

 م.7194هر/9343اًمث٤مًمث٦م.

اًم٘م٤مري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري، سمدر اًمديـ حمٛمقد سمرـ أمحرد اًمٕمٞمٜمرل، سمرػموت، دار قمٛمدة   .39

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.
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همري٥م احلدي٨م، أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اخلٓم٤ميب اًمًٌتل أسمق ؾمٚمٞمامن، ضم٤مُمٕمر٦م أم اًم٘مررى،   .51

 ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ إسمراهٞمؿ اًمٕمزسم٤موي.ره9317ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ؿمٞمخ اإلؾمالم أيب اًمٕم٤ٌمس شم٘مل اًمديـ أمحد سمرـ اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ًمِمٞمخ   .59

 قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، ت: ىمدم ًمف طمًٜملم حمٛمد خمٚمقف.

ومت٤موى ُمٝمٛم٦م ًمٕمٛمقم إُم٦م، قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز، حمٛمد سمرـ در٤مًمأ اًمٕمثٞمٛمرلم، اًمرير٤مض، دار   .57

 اًمٗم٤مرس.هر، ط: إومم، ت: إسمراهٞمؿ 9394اًمٕم٤مدٛم٦م، 

ومتأ اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًرػم، حمٛمرد سمرـ قمركم سمرـ حمٛمرد   .54

 اًمِمقيم٤مين، سمػموت، دار اًمٗمٙمر.

اًمِم٤مُمؾ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وأراء اعمذهٌٞم٦م وأهؿ اًمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞمر٦م  اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف:  .53

دار اًمٗمٙمر، ؾمرقري٦م، دُمِمرؼ، ط: وحت٘مٞمؼ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م وخترجيٝم٤م، أ.د. وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، 

 اًمث٤مٟمٞم٦م.

وم٘مرررف اًمًرررٜم٦م، اًمًرررٞمد ؾمررر٤مسمؼ، سمرررػموت، ًمٌٜمررر٤من، دار اًمٙمتررر٤مب اًمٕمرررريب، ط: اًمث٤مًمثررر٦م،   .55

 م.9977/ره9497

، ت: اًمٕمالُم٦م اعمحدث حمٛمد 7م، ط: 9998وم٘مف اًمًػمة، حمٛمد اًمٖمزازم، دُمِمؼ، دار اًم٘مٚمؿ،   .56

 ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين.

قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي، ُمٍم، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم،   .57

 هر، ط: إومم.9456

 آسم٤مدي، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز  .58

يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس اًمٌٝمقيت، سمػموت، دار اًمٗمٙمر،   .59

 هر، ت: هالل ُمّمٞمٚمحل ُمّمٓمٗمك هالل. 9317

ًم٤ًمن اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي، سمػموت،  دار د٤مدر،   .61

 ط:إومم.

ُم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اًمٕم٤مم، د.ـم٤مًم٥م رؿمٞمد ي٤مديم٤مر، أرسمٞمؾ، ُم١مؾم٦ًم ُمقيمرير٤مين ًمٚمٌحرقث   .69
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 م.7119واًمٜمنم، ط: إومم، 

 اعمًٌقط، اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمنظمز، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من.  .67

م. 7193ؾمٞم٤مؾم٤مت قمرسمٞم٦م، اعمريمز اًمٕمرريب ًمألسمحر٤مث ودراؾمر٦م اًمًٞم٤مؾمر٤مت، ُمر٤مرس/ جمٚم٦م   .64

 اًمٕمدد اًم٤ًمسمع.

 ،ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان: قم٤مدٗم٦م احلرزم "ون قمرسمٞم٦م، اًمٕم٤مدٗم٦م وشمداقمٞم٤مهت٤م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م١مجمٚم٦م ؿم  .63

د. ُمّمٓمٗمل قمٌد اًمٕمزيز ُمرد دسمٚمقُمر٤مد ؾمر٤مسمؼ  ."اورهت٤م، أهداومٝم٤م، آوم٤مىمٝم٤م، وشمداقمٞم٤مهت٤م

 م.7195، 967ٕمدد: ويم٤مشم٥م ُمٍمي، اًم

جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، اًمدورة اًم٤ًمسمٕم٦م، اًمدورة اًمث٤مًمث٦م قمنمة، دُمِمؼ، دار اًم٘مٚمؿ،   .65

 .م7119/ره9377

جمٛمقع اًمٗمت٤موى يمت٥م ورؾم٤مئؾ وومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م   .66

اًمٕم٤ٌمس، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، ت: قمٌرد اًمررمحـ سمرـ حمٛمرد سمرـ ىم٤مؾمرؿ  احلراين أسمق

 اًمٕم٤مدٛمل اًمٜمجدي.

ُمدى ُمنموقمٞم٦م احلرب ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، ذيػ قمٌد   .67

 اًمٕمدد: اًمث٤مًم٨م وإرسمٕمقن -ُمٍم-احلٛمٞمد طمًـ، جمٚم٦م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمنمقمٞم٦م 

 م.7195هر/9346ذواًم٘مٕمدة 

اخل٤مرـم٦م اًمٕمًٙمري٦م واًم٘مراءة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٕم٤مدٗم٦م احلزم، د.فم٤مومر حمٛمد اًمٕمجٛمرل، ُمريمرز   .68

 م.7195سمريؾ/أاجلزيرة ًمٚمدراؾم٤مت، 

اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسمق قمٌداهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، سمرػموت، دار   .69

 قمٓم٤م.م، ط: إومم، ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر 9991 -هر 9399اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

   .ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، أسمق قمٌداهلل اًمِمٞم٤ٌمين، ُمٍم، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم  .71

اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، اعمقدرؾ، ُمٙمتٌر٦م اًمزهرراء،   .79

 م، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، ت: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل.9984هر/ 9313

اعمٖمٜمل ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمرد،   .77
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 هر، ط: إومم.9315سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 

ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌر٤مس، ُم١مؾمًر٦م ىمرـمٌر٦م،   .74

 ت: د. حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل. هر،  ط: إومم،9316

قؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم، اًمري٤مض، ُم١مؾم٦ًم أقمامل اعمقؾمققم٦م ًمٚمٜمنم اعم  .73

 م.9999هر/9399واًمتقزيع، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ُمقؾمققم٦م ٟمية اًمٜمٕمٞمؿ ذم ُمٙم٤مرم أظمالَ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ، إقمداد جمٛمققمر٦م ُمرـ اعمختّمرلم   .75

، دار اًمقؾمرٞمٚم٦م سم٢مذاف د٤مًمأ سمـ قمٌد اهلل سمـ محٞمد، وقمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ُمٚمقح، ضمدة

 م، ط: إومم.9998هر/9398ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري، سمػموت، اعمٙمت٦ٌم   .76

 .حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل -م، ت: ـم٤مهر أمحد اًمزاوى 9979 -هر 9499اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

إظمٌر٤مر، حمٛمرد سمرـ قمركم اًمِمرقيم٤مين، ٟمٞمؾ إوـم٤مر ُمـ أطم٤مدي٨م ؾمٞمد إظمٞم٤مر ذح ُمٜمت٘مك   .77

 هر.9974سمػموت، دار اجلٞمؾ، 

 هر.9376، قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، دار اجلقهرة، ط:إومم، ود٤مي٤م اًمرؾمقل   .78
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 لهرتٌٔٗٛ ٔالصشف:  املٕاقع اإل

، 9693، واًمٕمرررردد: 9699م، اًمٕمرررردد 73/3/7195دررررحٞمٗم٦م اًمررررٞمٛمـ اًمٞمررررقم:   .9

 .م93/3/7195سمت٤مريخ:

 .http://www.yemen-nic.info/sectors/politics  :-اًمٞمٛمـ- اعمريمز اًمقـمٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت  .7

اعمنموع اإليراين اًمّمٗمقي http://alburhan.com/main/articles  ُمقىمع اًمؼمه٤من:  .4

 اًمٗم٤مرد ُم٘مدُم٤مشمف وأظمٓم٤مره ووؾم٤مئؾ اًمتّمدي ًمف. اًمٙم٤مشم٥م حمٛمد سم٤ًمم.

ُمتٜمققم٦م، قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سمر٤مز، مجرع ُمقىمع اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز، جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت   .3

 .http://www.binbaz.org.sa وشمرشمٞم٥م: حمٛمد ؾمٕمد اًمِمقيٕمر، إقمداد:

، ٦مُمقىمررع اًمِمررٞمخ اسمررـ سمرر٤مز، ٟمّمررٞمح٦م طمررقل ُمقاضمٝمرر٦م ومٙمررر اًمرررواومض، ُمرر٤مدة دررقشمٞم  .5

http://www.binbaz.org.sa/noor 

 http://alnaharelarbi.comُمقىمع اًمٜمٝم٤مر اًمٕمريب:   .6

ُمنمروقمٞم٦م قم٤مدرٗم٦م  جلزيرة ُم٘م٤مل ًمٚمديمتقر حيٞمك سمـ قمٌد اهلل اًمِمٛمري سمٕمٜمرقان:ُمقىمع ضمريدة ا  .7

م  7195 سمريررؾأ 97 احلررزم سمررلم ٟمٔمريرر٤مت وىمقاقمررد اًم٘مرر٤مٟمقن اًمرردوزم. سمترر٤مريخ اجلٛمٕمرر٦م

http://www.al-jazirah.com 

 .http://www.yemenscholars.comُمقىمع راسمٓم٦م قمٚمامء اًمٞمٛمـ،    .8

، إرسمٕم٤مء http://www.skynewsarabia.com/web/articleُمقىمع ؾمٙم٤مي ٟمٞمقز   .9

 .7195ُم٤مرس،  75

ُمقىمع جمٚم٦م اًمٌٞم٤من، قم٤مدٗم٦م احلزم ُمنموقمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞمر٦م، أم قمٛمٚمٞمر٦م قمدواٟمٞمر٦م، ؾمرٚمامن اًمٕمرامري،   .91

http://albayan.co.uk/Article2.aspx. 

ُمقىمرررع جمٚمررر٦م اًمٌٞمررر٤من، قمٚمرررامء إُمررر٦م ي١ميررردون قم٤مدرررٗم٦م احلرررزم، أمحرررد اًمّمررر٤ٌمطمل،   .99

http://albayan.co.uk/print.aspx?id. 

ُمقىمع ُمريمز أسمٕم٤مد ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث، شم٘م٤مرير قم٤مدٗم٦م احلزم ىمراءة طم٤مًم٦م عمريمز أسمٕم٤مد   .97

، وشم٘مرير قم٤مم احلّم٤مد اعمر، وشم٘مرير آٟم٘مالب يتٝم٤موى ويمٚمٗم٦م سمنمي٦م يمٌػمة. 7195ُم٤مرس 
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http://www.abaadstudies.org. 

 .http://www.ndc.ye/ar-default.aspxُمقىمع ُم١ممتر احلقار اًمقـمٜمل اًمِم٤مُمؾ:   .94

قم٤مدٗم٦م "ُمقىمع ُمقٟم٧م يم٤مرًمق اًمدوًمٞم٦م، اًمٜمص اًمٙم٤مُمؾ ًمٌٞم٤من احلقصمٞملم سمِم٠من وىمػ قمٛمٚمٞم٤مت   .93

 .http://www.mc-doualiya.com/articles/2015042285 احلزم

  . https://ar.wikipedia.org/wiki ُمقىمع ويٙمٞمٌٞمدي٤م اعمقؾمققم٦م احلرة  .95

 اًمٜم٤مـمؼ اًمرؾمٛمل جلامقم٦م احلقصمل حمٛمد اًمٌخٞمتل اًمدىمٞم٘م٦م إومم:ُمقىمع يقشمٞمقب: ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع   .96

https://www.youtube.com/watch?v=_MogSVCUulk. 

 "ذم رطم٤مب رؾم٤مًم٦م اإلُمر٤مم زيرد قمٚمٞمرف اًمًرالم ًمٕمٚمرامء إُمر٦م"ُمقىمع يقشمٞمقب: ٟمدوة سمٕمٜمقان:   .97

  ُم٘مٓمع ومٞمديق اًمدىمٞم٘م٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، سمٞم٤من اًمراسمٓم٦م.

https://www.youtube.com/watch?v=HorSJbB-vE4. 

 

 

 

 



 

  



 


