اؾلٍكلازليًَللٌَوث ثلاًلوه هَللياًا َوة َل

ISSN 2588-1736

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/473

ل
أٔثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصي ل
ل(دراةللملورهل) ل
The Effect of the lack of Presidential Prerequisites to Continue in Power According to the Islamic Law
(Sharia'a) and the Egyptian Constitutional law (A Comparative Study).

د.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
أٔة توذلاًلضوءلياًا َوةللاًرشؾَل ل
للكَللاًـَ ملالٕةالمِل،لخومـللاؽلسًيللاًـوؽلَل،لفصعلاًلوُصة ل
muhammad.gabr@mediu

اترخيلالاة تالم:ل05-02-2019لللللللللللاترخيلاًلب للًٌَرش:ل05-03-2019

ل

مَرص ل
تصنزتلمشلكللازلراةلليفل ٔأثصلختَف رشيطلالاة متصار لؿىللاة تسامللييللا ٔلمصليفل ٔأداءلهمومَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصي.ل
يتا هتسفلازلراةللبَونل ٔأثصلختَفلُشٍلاًرشيط ؿىللاة تساملليلًتَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصي،لياؽللورهللبُهنٌلليفلُشالاخلط ص.ل
ياؾمتستلازلراةللؿىللاؽلهنجلاً ضفي،لياةتٌستليفلإظورلذضللؿىللا ٔلةَ بلاؽللورن.لي ٔأةفصتلازلراةللؾنلاًـسًسلمنلاًيتوجئل ٔأمهِو:ل ٔأنلاًلوه نل
اؽلرصيلػللًتعصقلرصاحلل ٔلثصلختَفلرشطلازلايهللؿىللاة متصارلشليلرئُسلازليٌكلؽلِوملمٌطوَ.لؿىللحنيلتعصقلاًفلَلالٕةاليملرصاحلل ٔلثصل
ردةلرئُسلازليٌكلؿىللاة تساملليلًتَ.لحِثلتوعيلُشٍلاً لًللبصدةلرئُسلازليٌكلابتفوقلاًـٌَلء.لياًترصحيلبأٔثصلختَفلُشالاًرشطلًـىسلمتوٍزل
اًفلَلالٕةاليمليفلُشالاخلط ص.لنٌللتونيل ٔأنلاًلوه نلاؽلرصيلاشرتطلؿسملارتاكبلرئُسلازليٌكلجلصميللحٌوئَلللة تسامللشليلمٌطوَ.ليُ ل
بشضللخيتَفلمؽلاًل للاًصاحجليفلاًفلَلالٕةاليملاشليلٍصىل ٔأنلإذالللالٕموملبرشطلاًـساٌكلللً حبلؾزهللمنلمٌطوَ.ليُشالٌشريلإىللمتوٍزلاًفلَل
الٕةاليمليفلُشالاًطسد.لي ٔأيضتلازلراةللابلة تفودةلمن لهتوجئِوليفلضَوكللم اد دة ت رًللإةالمِل حتي حمي اؽل اد ازلة ت رًل اً ضـَل فامي
ًتـَق مباأٌٔكل ٔأثصلختَفلرشيطلالاة متصار يفلاة تسامللييللا ٔلمصلؽليطبلالٕمومللاًـؼمي .ل
اًلكٌلتلاؽلفتوحِل:ل ٔأثصلختَفلرشيطلالاة متصار؛لييللا ٔلمص؛لاًفلَلالٕةاليم(اًرشًـل)؛لاًلوه نلازلة ت ريلاؽلرصي .ل
Abstract
This research aims to study the lack of the prerequisites required for the presidential office effect on
continuing in power from the points of view of Islamic Law (Sharia'a) and the Egyptian Constitutional law. To realise
the targets in question, the analytic-comparative technique has been applied. In addition, the literature has been
surveyed to gather the data required. The research has drawn to the conclusions that the Egyptian Constitutional law
does not explicitly state the effect of the president conversion on being eligible to continue in power. On the contrary,
Islamic Law (Sharia'a) clearly and unanimously emphasises that the president conversion makes him illegible to
continue in office. The Egyptian Constitutional law also states that the president is to be toppled in case of committing
serious offences, but most of the scholars of Islamic Law (Sharia'a) does not consider this to be a reason for taking
power away from the State's leader since deposing can lead to turbulence and social disorder. This reflects the Islamic
Law (Sharia'a)'s superiority to man-made laws. The research recommends that the Egyptian lawmaker ought to pass
constitutional acts derived from Islamic Law (Sharia'a) rather than those man-made ones.
Keywords: lack of prerequisites to continue in power, the president, the Islamic Law (Sharia'a), the Egyptian
Constitutional law.
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

ملسّمل:لل ل
إن لاذلس لعل ،لحنمسٍ ،ليوا تـَيَ ،ليوا تلفصٍ ،ليهـ ذل
ابعللمنلرشيرلأٔهفا يو،ليمنلةُئوتل ٔأؾٌلًيو،لمنلهيسٍلظلل
فاللمضيلهل،ليمنلًضَيلفاللُوديلهل،لي ٔأشِسل ٔأنلللإهلل
إل لظل ،ليحسٍ لل لرشًم لهل ،لي ٔأشِس ل ٔأن لدمحما لؾوسٍ،ل

اًرشيطليفلاة تسامللاحلومكلا ٔللؿىل لؽليطوَ؛ ل ٔأى:لبـسلت ًََل
هموملُشالاؽليطب .ل
شلالتاـيلازلراةللاحلوًَلليفلاة تىٌلللهج دلازلراةوتل
اًاوبلل ليف لُشا لاؽلَسان لابًٕلوء لاًض ء لؿىل ل ٔأثص لختَفل
اًرشيطلاؽلتعَولللة تسامللمٌطبلالٕمومللاًـؼمي .ل

يرة هل .ل(ايل ٔأهيولاشلٍنلأٓمٌ الاتل الظللحقلتلوتَليللمت تنل
إللي ٔأهمتلماَم ن)(.)1ل(ايل ٔأهيولاًيوسلاتل الربنكلاشليلذَلنكل
من لهفسلياحسةليذَقلمهنولزيهجوليبثلمهنٌللرخوللنثريال
يواوء،لياتل الظللاشليلتاوءً نلبَليا ٔلرحوم،لا َّٕنلظللاكنل

ليؿىل لذضل لتتَرص لمشلكل لازلراةل ليف لاًتاوؤل لاًصئُسل
الٓيت :لمولأٔثص ختَف رشيطلالاة متصار ؿىل لاة تسامللييلل
ا ٔلمصليفلمٌطوَل يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصي؟ ل

ؿَىنكلركِوو)( .)2ل(ايل ٔأهيولاشلٍنلأٓمٌ الاتل الظلليك ً الك لل
ةسًسالًطَحلًنك ل ٔأؾٌلًَنكليًلفصلًنكلذه بَنكليمنلًعؽلظلل

الٓتَل؟ ل

يرة هللفلسلفوزلف زالؾؼامي)( .)3ل

 -1لمو ل ٔأثص ختَف رشيط لالاة متصار لؿىل لاة تسامل لييلل

أٔمولبـس()4؛لفوٕن ييل ا ٔلمصلًل م بسير حِ ى يف ازليٌك

يًتفصعلؾنلُشالاًتاوؤللاًصئُسلاًتاوؤلتلاًفصؾَلل

ا ٔلمص يفلمٌطوَ اًفلَلالٕةاليم؟ ل

الٕةالمِل .لفِ ميثي مصنز اؽلا ئ ًَل اًىربى يف ازليٌكل

 -2لمو ل ٔأثص ختَف لرشيط لالاة متصار لؿىل لاة تسامل لييلل

الٕةالمِل يًضعَؽ بأٔدعص اؽلِوم فهيو .شلا اكن من اًرضيرى

ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًلوه ن اؽلرصي؟

رشيظو لمـَيل ًَزم حتللِو يف
ٔأن تا تَزم اًيؼم اًا َوة َل ل

 -3لمو ل ٔأيخَ لالاًتلوء ،لي ٔأيخَ لالادتالف لبني ل ٔأثص لختَفل

اؽلصحش ًشلي ُشا اؽليطب .ل

رشيطلالاة متصارلؿىل لاة تسامللييللا ٔلمص يفلمٌطوَ يف

يكس لتيويًت لاًـسًس لمن لازلراةوت لاًرشيط لاؽلتعَولل
ً ٕالمومل لاًـؼمي ،لي ٔأثص لختَفِو لفمين لًرتحش لًِشا لاؽليطبل
ابتساء .لإل ل ٔأهَ لمن لاؽلالحغ ل ٔأن لُيوك لهسرة لمَث ػل ليفل
ازلراةوت لاًيت لتيطب لؿىل لاة تجالء ل ٔأثص لختَف لُشٍل

اًفلَلالٕةاليم،ليبنيل ٔأثصلختَفِوليفلاًلوه ن اؽلرصي؟
أُٔسافلازلراةل ل
بيوءلؿىللاًتاوؤلتلاًاوبلل،لتتحسدل ٔأُسافلازلراةلل
يفلالٓيت :ل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

 -1لبَونل ٔأثص ختَفلرشيطلالاة متصارلؿىل لاة تسامللييلل
ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم .ل
 -2لبَونل ٔأثص ختَفلرشيطلالاة متصارلؿىل لاة تسامللييلل
ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًلوه ن اؽلرصي.
 -3لبَونل ٔأيخَلالاًتلوء،لي ٔأيخَلالادتالفلبنيل ٔأثصلختَفل
رشيطلالاة متصارلؿىل لاة تسامل لييللا ٔلمص يفلمٌطوَ يف

مهنجلازلراةل ل
تـمتس لازلراةل لؿىل لاؽلهنج لاؽللورن .لحِث لجيصي لإبصازل
رصي ،لياًفلَل
ٔأيخَ لالاًتلوء ،ليالادتالف لبني لاًلوه ن لاؽل ل
الٕةاليم لفامي لًتـَق لمباأٌٔك ل ٔأثص لختَف لرشيط لالاة متصارل
ؿىل لاة تسامللييللا ٔلمص يفلمٌطوَ ليف اًفلَ لالٕةاليم
اًلوه ن اؽلرصي .ل

اًفلَلالٕةاليم،ليبنيل ٔأثصلختَفِوليفلاًلوه ن اؽلرصي.
أٔمهَللازلراةل ل
تمتثيل ٔأمهَللازلراةللليفل ٔأمصٍن :ل

دعللازلراةل ل
تتأًٔف لدعل لازلراةل لمن لملسمل ،ليجالجل لمبوحث،ل
يذومتل،ليفِورسلاكلٓيت :ل

 لا ٔلمهَل لاًيؼصًل :لحِث لحيويل لاًوثث لاة تىٌلل لاجلِ دلاًـَمَل لاًيت لاهطبت لؿىل لجمول لالٕمومل لاًـؼمي ليف لاًفلَل
الٕةاليملةـَولحن لإبصاز متوٍز اًرشًـل الٕةالمِل ؾن كريُو

اؽللسمل :لتشمي لمشلكل لازلراةل ،لي ٔأُسافِو ،لي ٔأمهَهتو،ل
يمهنلهجِو،ليدعللازلراةل .ل

من اًل اهني اً ضـَلليفلُشالاًشأٔن،ل ي ٔأهنو اًابِي ا ٔلضَح

اؽلوثث الٔيل :لًتٌويل ل ٔأثص ختَف رشيط لالاة متصار لؿىلل

ًاـودة اًبرش يفلؿوخَِم يأٓخَِم.

اة تسامللييللا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَ الٕةاليم.

 -لالٔمهَل لاًتعوَلِل :لتمتثي ليف لتوطري لاً ؾي لبأٔثص لختَفل

اؽلوثث اًثوين :لًتٌويل ل ٔأثص ختَف لرشيط لالاة متصار لؿىلل

رشيطلالاة متصارلؿىل لاة تسامللييللا ٔلمص يفلمٌطوَ ليف

اة تسامللييللا ٔلمص يفلمٌطوَ اًلوه ن اؽلرصي.

اًفلَلالٕةاليم ي اًلوه ن اؽلرصي.ل ٔأضفلإىللذضل الًاـى
حن الاة تفودة من هتوجئِو يف ضَوكل م اد دة ت رًلل
إةالمِل حتي حمي اؽل اد ازلة ت رًل اً ضـَل فامي ًتـَق
مباأٌٔكل ٔأثصلختَفلرشيطلالاة متصارلؿىلليلًللا ٔلمص.
ل

اؽلوثث اًثوًث :لًتٌويللملورهل ٔأثص ختَفلرشيطلالاة متصارل
ؿىل لاة تسامل لييل لا ٔلمص يف لمٌطوَ يف اًفلَ الٕةاليم
ياًلوه ن اؽلرصي .ل
اخلومتل:لتتٌويلل ٔأمهلاًيتوجئ،لياًت ضَوت .ل
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اًفِصس:لًتضمنلُ امشلازلراةل .ل
ليجيصيلتفطَيلذضللؿىللاًيث لالٓيت :ل
اؽلوثث الٔيل:لأٔثصلختَفلرشيط لالاة متصارلؿىل لاة تسامل
ييل ا ٔلمصليفلمٌطوَ يف اًفلَ الٕةاليم ل
اؽلصادلبرشيطلالاة متصار:لاًرشيطلاؽلتعلَولللة تساملل
شليلمٌطبلالٕمومل.لحبَثلإذالختَفتل–لبـضِول ٔأيلمجَـِول
 -ل ٔأجيوء لاً لًل ،لفوٕهنو لكس لتا ت حب لؿسم لضالحِل لالٕمومل

اؽلعَبلا ٔليل:لأٔثصلختَفلرشطلالٕةالم ل
ًلطسلبأٔثصلختَفلرشطلالٕةالم:لاًيتِجللاًيت لترتتبل
ؿىللردَّة( )7لرئُسلازليٌكلمنلحِثلح ازلاة تسامتَلًشليل
ِ
هموملمٌطوَلمنلؿسمَ .ل
يتـسلاًصدةل ٔأؾؼملا ٔلة ووبلاًيت لتؤدىلإىللؾزللييلل
ٔأمص لازليٌك لالٕةالمِل لمن لمٌطوَ( .)8ليذضل لً ٔلدٌك لمنل
اًىتوب،لياًا يل،ليالٕحٌلع .ل

ًالة متصارليف لأٔداءلمٌطوَ،ليكسلتا تسؾيلت ًَللكريٍ.لبـظل

﴿يً َ ْن َ ْ
لاغل ل ٌَِْ َاك ِف ِص ٍَن لؿَ َىلل
لجي َـ َي َّ ُ
مفن لاًىتوب :لك هل لتـوىل :ل َ

ُشٍ لا ٔلم ر لمتفق لؿَهىو ،لياًوـظ لالٓدص لخمتَف لفهيو(.)5ل

ِِال﴾(.)9لفلسلاة تسللاًفلِوءلهبشٍلالًٓللؿىلل ٔأنل
اًْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني َلةب ً ل

ليُشٍلاًرشيطلتمتثيليف:لرشطلالٕةالم،ليرشطلاًـلي،ل

ظصيءلاًصدةلؿىللالٕمومللًـسلةببوليفلؿسملاة تساملليلًتَ،ل

يرشط لاحلصًل ،ليرشط لاًـساٌك ،ليرشط لاًىفوًلل

ييح بلؾزهللمنلمٌطوَ(.)10لفولٕموملػللًلسللُشالاؽليطبل

اجلامَل( .)6ل

إل لحلصاةل لازلٍن ،لية َوةل لازلهَو .لفوٕذا لمو لارتس لؾنل

يًث ر لاًتاوؤل لح ل ل ٔأثص لختَف لُشٍ لاًرشيط لبـسل
ت يل لاؽلتلسم لؽليطب لالٕمومل .ليبـوورة ل ٔأدصى؛ لمو لإذا لاكنل
ختَف لُشٍ لاًرشيط ل -لبـضِو ل ٔأي لمجَـِو ل -لًؤثص لؿىلل

الٕةالم،لفورتسادٍلؾنلازلٍنلٍزيللبَلملط دلالٕمومل،ليل
لكلمو لٍزيللبَلملط دلالٕمومل،لًؤدىلإىللاحنالللؾلسُو،ل
فوًصدةلمؤدًللإىللاحنالللؾلسلالٕمومل(.)11ل ل

ضالحِتَ لًالة مت لصار ليف لشلي لُشا لاؽليطب؛ ل ٔأى :لمو لإذال

يمنلاًا يل:للاحلسًثلاشلي لرياٍل ُحٌَودة لبنل ٔأىبل ٔأ َمِللل–ل

اكنلذضللٌا ت حبلإهنوءليلًتَلل ٔأيلل.لُشالمولجيصيلإًلوءل

ريض لظل لؾيَ ل– لكول :ل(دذَيو لؿىل ل ُؾ َوودة لبن لاًطومتلل

اًض ء لؿَىَ ل -لبيشء لمن لاًتفطَي ل -ليف لاؽلعوًب لارلالل

يُ لمصًظ،لكَيو:ل َأ ْضََ َحملظل،ل َح ِّس ْثلحبسًثلًيفـملظلل

الٓتَل :ل

بَلس ْـتََُلمنلاًييبلضىللظللؿَىَليةؼل،لكول:لل َدؿَوانلاًييبل
َ ِل

ل

ضىللظللؿَىَليةؼللفبوًـيوٍ.لفلوللفاميل ٔأذشلؿَىليولأٔ ْن لابً ْـيول
ُْسان،ل
ؿىللاًا ْمؽ،لياًعوؿلليف ل َمًْشَ عيو،لي َم ْى َص ُِيو(،)12ليؾ ْ ِ
َّ
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ُْسان،لي ٔأث ََص ٍة لؿَىليو(،)13لي ٔأ ْن لل له ُيوزعللا ٔل ْم َص ل َأُ َ َُْل لإللأٔ ْنل
يٌ ْ ِ

منلذضللًتبني ل ٔأنلالٕةالملرشطللة متصارللييل ل ٔأمصل

تَ َلصيا ل ُن ْفصا لب َ َ احو( )14لؾيسمك لمن لظل لفَِ لبُصُون(.)16())15ل

ازليٌكلالٕةالمِلليف لمٌطوَ.لليبفلسانلُشالاًرشطلابًصدة،ل

يمـىن لاحلسًث :ل"ل لتيوزؾ ا ليلة لا ٔلم ر ليف ليلٍهتم ،ليلل

فوٕهَلًفلسلأََُٔتَللة تسامللُشٍلاً لًل .ل

تـرتض ا لؿَهىم لإل ل ٔأن لتصيا لمهنم لمٌىصا لحمللو لتـَم هَ لمنل
ك اؿسلالٕةالم،لفوٕذالر ٔأًمتلذضللفأٔىىصيٍلؿَهىم"(.)17لييخَل
ازللٌكلمنلاحلسًث:ل ٔأهَلللجي زلاخل لصيجلؿىللالٕموم،ليؾزهلل
منلمٌطوَلإللإذالجبتلنفصٍلاب ٔلدٌكلاًلوظـللاًيت لللحيمتيل
فهيولتأٔيًي(.)18لكولل ٔأب لًـىللاً َف َّصاءل– لرمحَلظلل -ل:ل"إنل
حسثلمٌَل– ل ٔأىلالٕمومل– لمولًلسحليف لدًيَ ،له ََؼ ْصتلفوٕنل
نفصلبـسلإميوهَ،لفلسلدصجلؾنلالٕمومل،ليُشالللإشاكللفَِل
ٔلهَلكسلدصجلؾنلا ِؽل ٍَّك،لييحبلكتَل"ل(.)19ل ل
يمنلالٕحٌلع:لفلسل ٔأمجؽلؿٌَلءلا ٔلمللؿىلل ٔأهَلإذالارتسلييلل ٔأمصل
ازليٌكلالٕةالمِل،لفوٕهَلًيـزللابًصدة(.)20ل ل
ليكسلحىكلالٕحٌلعلؿىللذضللاًلو ىلؾَوض،لفلول:ل
"للذالفلبنيلاؽلاَمنيل ٔأهَلللتيـلسلالٕمومللًاكفص،ليلل
تا تسميلهللإذالظص ٔألؿَىَ"(.)21ل"فوٕذالظص ٔألمثيلُشالؿىلليالل
...لدصجلؾنلحنكلاً لًل،ليةلعتلظوؾتَ،لييحبلؿىلل
اًيوسلاًلِوملؿَىَ،ليلذَـَ،ل ليهطبلإموملؿسلل ٔأيلياللماكهَل

اؽلعَبلاًثوين:لأٔثصلختَفلرشطللاًـليل ل
ٔأثصلختَفلرشطلاًـليلمـيوٍ:لاًيتِجللاؽلرتتوللؿىللزيالل
ؾلي لييل ل ٔأمص لازليٌك لمن لحِث لضالحِتَ لًالة مت لصار ليفل
شليلمٌطوَلمنلؿسهمو.لياؽلصادلبزياللاًـليللُ لتاليشل
اًلسرةلؿىللاًفِم،لياًلسرةلؿىللمتَزيلاًط ابلمنلاخلعأٔ،ليل
اٍمتَزي لمو لبني لُ لمحم د لمن لا ٔلك ال ،ليا ٔلفـول ،ليمو لبنيل
ذمميِو.ليزياللاًـليل– لمنلحِثله هَلؿورضول ٔأيللزمول-لل
ه ؿون(:)24ل ل
اًي علالٔيل:لمولاكنلؿورضولَلم ْصح ّ لاًزياللاكلٕقٌلء،لفِشاللل
مييؽ لمن لاهـلود لالٕمومل ،ليل لخيصج لمهنو ل ٔلهَ لمصض لكََيل
اٌََّبْس(،)25لرسًؽلاًزيال،لفِ ليف لحنكلالٕقٌلء.ليكسل ٔأمغىل
ؿىللرة للظللضىللظللؿَىَليةؼلليفلمصضَ(.)26ل ل
اًي ع لاًثوين :لمو لاكن للزمو لل لٍصىج لزياهل لاكجلي ن،ل
()27

ياخل َ ْوي ،لفِ لؿ ِ
ىللِضبني :ل

إنل ٔأمىهنملذضل"(.)22ليحىكلالٕحٌلعل ٔأًضوللاحلوفغلبنلجحصل

لاًرضبلا ٔليل :ل ٔأنلٍى نل ُم ْعوِلو( )28لللًتزََللإفوكل،لفِشال

– لرمحَلظلل– لفلول:ل" ٔأهَل– ل ٔأىلالٕمومل– لًيـزللابًىفصل

مييؽ لمن لؾلس لالٕمومل ،ليمييؽ لمن لاة تسامهتو( .)29لفوٕذا لظصأٔل

إحٌلؿو"( .)23ل

ُشا ،لبعَت لبَ لا ٕللمومل لبـس لحتللَ ،لياًلعؽ لبَ .ليُشا للل

ذالفلفَِ(.)30ليذضلل ٔلنلاجلي نلميتسليف لاًـودة،لفَ لػلل
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ًيطو ا لإمومو لأٓدص ل ٔلدى لذضل لإىل لادتالل لا ٔلم ر .لفِشال

كريٍ،لإلل ٔأنلاًص ٔأي لا ٔليللاًلوئيلبـزللالٕموملإنلاكنلزمونل

مبعيلًـلسلالٕموملل ٔلهَلمييؽلاؽللط دلمنلالٕموملليلُ لإكوملل

الٕفوكللأٔنرثلمنلزمونلاخل َ َويلُ لاًل للاًصاحجليذضللحصضول
ؿىللمطَحللاؽلاَمني.ل"فاللًلبيل ٔأنلت ضؽلملودٍصلا ٔلملليفل

ؿَىَ،لفاللًتط رل ٔأنلٍى نللليًَوللؿىللكريٍ(.)31ل ل

ًسلرخيلتًتوبَلً اثتلؾلََللمن ل ٔأىلكبَي،لتـتودٍلبنيلفرتةل

احلسيد،لياةتِفوءلاحلل ق،لي ٔلنلاؾلي نلجيبلإكومللاً لًلل

ل لياًرضب لاًثوين :لأٔن لًتزََل لإفوكل لًـ د لهبو لإىل لحولل
اًاالمل،لفِيؼصلفَِ؛ل ل

ي ٔأدصى"(.)34ل ل
اؽلعَبلاًثوًث:لأٔثصلختَفلرشطلاحلصًل ل

 -لفوٕن لاكن لزمون لاخل َ َوي ٔلأنرث لمن لزمون لالٕفوكل ،لفِ ل

اؽلصادلبأٔثصلختَفلرشطلاحلصًل:لاًيتِجللاًيتلترتتبلؿىلل

اكؽلا تسمي ،لمييؽ لمن لؾلس لالٕمومل ،لياة تسامهتو ،ليخيصجل

فلسان لرئُس لازليٌك لحلصًتَ لمن لحِث ل ٔأََُتَ للة تساملل

حبسيجَلمهنو.ل

مٌطبلاًصئوةللمنلؿسهمو.ليختَفلرشطلاحلصًللمـيوٍ:للاؽليؽل

-ليٕانلاكنلزمونلالٕفوكللأٔنرثلمنلزمونلاخل َ ْوي،لمٌؽلمنلؾلسل

منلاًترصف.ليمٌؽلييل ل ٔأمصلازليٌكلالٕةالمِللمنلاًترصفل

الٕمومل،ليادتَفليفلمٌـَلمنلاة تسامهتو،لؿىللك ًني:

ًـين لاحلََ ٌك لبٌَُ ،ل ليبني لاختوذ لمو لٍصاٍ لمٌوة وو لمن لتسابريل

اًل للالٔيل:للذُبلإىللأٔنلذضللمييؽلمنلاة تسامهتولنٌللمييؽل

لٕدارة لش ئ ن لازليٌك لؿىل لاًيث لاؽلًش د .ليمٌؽ لييل ل ٔأمصل

منلابتساهئو،لفوٕذالظص ٔأ لبعَتلبَلالٕمومل،ل ٔلنليف لاة تسامتَل

ازليٌكلالٕةالمِللمنلاًترصفلهللض راتنلٌُل( :)35ل

إذالللابًيؼصلاؽلا ت َثقلفَِ .ل

اًط رةلا ٔليىل:لاؽليؽلمنلاًترصفلباببلاحلهجصلؿَلََ لمنل

اًل ل لاًثوين :لذُب لإىل ل ٔأن لذضل لل لمييؽ لمن لاة تساملل

أٔؾ اهَ ل

الٕمومل،ليٕانلمٌؽلمنلؾلسُوليف لالابتساء()32ل ٔلهَلٍصاؾىليفل
ابتساء لؾلسُو لةالمل لاكمٍك ،لييف لاخلصيج لمهنو لهلصل
اكمي(.)33
يمؽ ليخوُل لاًص ٔأي لاًثوين لاًلوئي لبـسم لؾزل لالٕموم لإنل
اكنلزمونلال ٔ
ٕفوكللأنرثلمنلزمونلاخلويلحصضولؿىللاة تلصارل

يذضللبأٔ ُ
نلحيهجصلؿَىَ،ليًلِصٍلمنلٌاتبسلمنل ٔأؾ اهَل
ابًترصف ليف لٔلأم ر لا ٔلمل ،لمن لكري لإػِور لؽلـطَل ،ليلل
دصيجلمنلظوؿل،لفوٕنلُشالللًلسحليفلراية تَ،لفاللًيـزلل
هبشالاًلِصلؾنلاؽليطب( .)36ل
يفاميلًتـَقلابٕكصارلاؽلاتبسلؿىلل ٔأفـوهللاًيت لةَهبولمنل

ٔأيضوعلا ٔلمل،ليلجتيوو لٌَلالكيلاًيت لكسلترتتبلؿىللت ًَلل
رئُس لازليٌك ،لفِيؼص؛ لفوٕن لاكهت لترصفوتَ لؿىل لملتىضل
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اًـسل،لخوزلإكصارٍلؿَهىو،ل ٔلنليفلؿسملإكصارُولًـ دلابًفاودل

ا ٔلحقلبشضل،ليٕانلػللٍىنلابة تعوؾتَلالاةتٌوبل،ليحبل

ؿىل لا ٔلمل ،لفأٔضوح لاحلول لنٌل لً لاة ت يل لؿىل لمٌطبل

ؿىللا ٔلمللممثٍكليفل ٔأُيلاحليليلاًـلسل ٔأنلختتورلاًيوئبلاشليل

اًصئوةللابًلِص،ليلإنلػللتىنلؿىللملتىضلاًـسل،لفوٕهَللل

ًت يل لرؿوًللش ئ نلا ٔلمل.لفوٕذالختَصلاًصئُسلمنلا ٔلرس،ل

جي زلإكصارٍلؿَهىو،لييحبلؿىللاًصئُسل ٔأنلٌاتٌرصلاب ٔلملل

اهـزللانئوَ،ليلضورتل ٔأم رلازليٌكلراحـللإًََ .ل

حىتلٍزيللُشالاؽلتلَب .ل
رس ل
اًط رةلاًثوهَل:لاؽليؽلمنلاًترصفلباببلالَ ْ ل
حِثلًلؽلرئُسلازليٌكليف لا َل ْرس.ليمييؽلمنلاًترصفل
باببلذضل.لليذضللا ٔلرسلإمولٍى نلمنلاًىفورل ٔأيلمنلبُلَوةل
اؽلاَمني.لفوٕنل َأرسٍلاًىفور،لياكنلمصح لذالضَلبلتوللٔلأيل
فساء،لفِ لؿىللراية تَ،ليياحبلؿىللا ٔلمللاةتٌلوذٍلمنل
ا ٔلرس.ليٕانلاكنلمِئ ةولذالضَ،ليكَبلؿىللاًؼنلم تَ،ل
فلسلدصجلهبشالا ٔلمصلؾنلاًصايةل،ليؿىللا ٔلمللأٔنلخيتوريال
كريٍلممنلًطَحلًِشالاؽليطب( .)37ل
ي ٔأمولإنل ٔأرسٍلبلوةلاؽلاَمني(،)38لفِيؼصليف لذضلل ٔأًضو.ل
فوٕنلاكنلمصح لذالضَلبفساءلأٔيلكتول،لفِ لؿىللراية تَ،ل
ليؿىل لا ٔلمل لاةتٌلوذٍ لمن ل ٔأًسهيم .ليٕان لاكن لمِئ ةو لمنل
ذالضَ،لفِيؼصليف لحوللاًولوة؛لفوٕنلػللٍى ه الكسلادتوريال
رئُاولٌسليٌكلكريٍ،لفوًصئُسلاؽلأٔة رلابقللؿىللراية تَ؛ل ٔلنل

ي ٔأمو لإذا لؾزل لاًصئُس لاؽلأٔة ر لهفاَ ،ل ٔأي لموت ليفل
ا ٔلرس ،لفوٕن لانئوَ لل لًطري لرئُاو لٌسليٌك لإل لمبووًـل ل ٔأُيل
احلي،ل لياًـلس،ل ٔلهنولهَوبللؾنلم ح دلفزاًتلبفلسٍ.ليٕانلاكنل
اًولوةلكس ل َّهط ُو ال ٔلهفاِملرئُاو لٌسليٌك،لفوًصئُسلاؽلأٔة رليفل
ٔأًسهيملذورجلؾنلرئوة تَل ٔلهنملكسلاحنوزيالبسارلاهـزللحوكِول
ؾنلادلوؿل،ليدصح الهبولؾنلاًعوؿل،لفؼللًوقل ٔلُيلاًـسلل
هبم لكسرة ،ليل لاؽلأٔة ر لمـِم له ُْرصة( .)39ليجيب لؿىل لا ٔلملل
ممثٍك ليف ل ٔأُي لاحلي ،لياًـلس ل ٔأن لختتور لرئُاو لكريٍ ،لفوٕنل
اة تعوعلاًصئُسلاؽلأٔة رل ٔأنلًتزَصلمنلا ٔلرس،لػللًـسلإىلل
()40
.لبيوء لؿىللذضللميىنلاًل لل
راية تَل ٔلهَلكسلدصجلمهنو
ً

بأٔنلفلسانلييل ل ٔأمصلازليٌكلالٕةالمِللحلصًتَ لباببلاحلهجصل
ؿَىَلمنل ٔأؾ اهَلللًرتتبلؿَىَلاهلعوعليلًتَ.ليذضللخبالفل
فلسانلُشٍلاحلصًللباببلا ٔلرسلمنلاًىفور،لياكنلمِؤةول
منلذالضَ،لفوٕهَلًرتتبلؿىللذضللدصيخَلمنلاً لًل.لنٌلل
خيصجلمنلاً لًلل ٔأًضولإذال ٔأرسٍلبلوةلاؽلاَمني،لياكنلمِئ ةول

بَـتَللزمللهلم،ليظوؾتَلياحبللؿَهىم.ليحِيئشلجيبلاةتٌوبلل

منلذالضَ،لليه ََّطبلاًولوةل ٔلهفاِملرئُاولٌسليٌك( .)41ل

تتـعيلمطوحللا ٔلمل.لفوٕنلاكنلكودرالؿىللالاةتٌوبل،لفِ ل

ل

أٓدصلماكهَلبطلفتَلانئوولؾنلاًصئُس،لللبطفتَلرئُاولىكللل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

اؽلعَبلاًصابؽ:لأٔثصلختَفلرشطلاًـساٌك ل
اؽلصادلبأٔثصلختَفلرشطلاًـساٌك:لاًيتِجللاؽلرتتولللؿىللل
تلري لحول لاخلََفل لابًفاق ل()42؛ ل ٔأى :لبعصيء لاًفاق لؿىلل
الٕموملاًـسللاًلومئلمبِوملمٌطوَ .ل

فَ َا َقليفل ٔأفـوهلل ٔكذشلا ٔلم ال،ليِضبلا ٔلبشور(،)51ليتيويلل
تـعَيلاحلسيد،ليرشبل
اًيف سلاؿلصمل،ليتضََؽلاحلل ق،لي
ُْ
ارل ر،ليحن لذضل،لفِيلً حبلذَـَلأٔملل؟لذهصلشلَريول
ٔأب لؾوس لظل ل[ ٔأى :لالٕموم ل ٔأمحس لبن لحٌوي لرمحَ لظل] ليفل
نتوبَ لؾن ل ٔأحصوبيو ل ٔأهَ لل لًيزَؽ لبشضل ،ليل لجيب لاخلصيجل

يادتَفلاًـٌَلءليف لماأٌٔكلالٕموملاًـودللاشلي لاهـلستل
هللالٕمومللمثلظص ٔأ لؿَىَلاًفاق؛لُيلًيـزللابًفاقل ٔأملل؛ل
ؿىللجالجللل ٔأك الليه( :)43ل
اًل للالٔيل:لٍصىلؿسملاهـزاللالٕموملابًفاق.ليُ لمولذُبل
إًََ لأٔنرث لاًـٌَلء ليمه لمجِ ر ل ٔأُي لاًاليل( .)44لفشُب لإىلل
ذضللاؽلوًىِل(،)45لياًشوفـَلليف لا ٔلحص(.)46ليُ لاـلتورلمنل
مشُبلالٕموملاًشوفـي لرمحَلظل(.)47لنٌللذُبلإىللذضلل
احليوبٍك( .)48ل

ؿَىَ،لبيلجيبليؾؼَ،ليخت ًفَ،ليتصكلظوؾتَليف لىشءلممول
ًسؾ لإًََلمنلمـوىص"(.)52ليكوللالٕموملاًي يي ل– لرمحَل
ظل ل :-ل" ٔأمجؽ ل ٔأُي لاًلا يل ل ٔأهَ لل لًيـزل لاًاَعونل
ابًفاق"( .)53ل
ياة تسلل ٔأهطورلُشالاًل لللاًيوفنيلٌَـزللباببلاًفاقل

ابًـسًسلمنلا ٔلدٌكلمهنو:

ل

أٔيل:لمنلاًا يل ل

كوللاًلو ىلؾَوضل– لرمحَلظلل:-ل"كوللمجِ رل ٔأُيل

ازلًَي لالٔيل :لمولرياٍلل ُؾ َوودةلبنلاًطومتل-لريض لظللؾيَل

اًا يللمنل ٔأُيلاًفلَ،لياحلسًث،لياًالكم:ل ُ
للخيََؽلابًلفاق،ل

،-لكول:ل َدؿَوانلاًييب لضىللظللؿَىَليةؼللفبوًـيوٍ.لفلوللفاميل

ياًؼؼل،ل ليتـعَيلاحلل ق،ليللجيبلاخلصيجلؿَىَ،لبيلجيبل

لاًا ْمؽ ،لياًعوؿل ليف ل َمًْشَ عيو،ل
ٔأذش لؿَىليو لأٔ ْن لابً ْـيو لؿىل َّ

يؾؼَ،ليخت ًفَ،ل ليتصكلظوؾتَلفاميلللجتبلفَِلظوؾتَ"(.)49ل
يكوللاًاـسلاًتفتوزاين ل– لرمحَلظلل -ل:ل"الٔنرثينلؿىلل ٔأهَل
ل لًيـزل لابًفاق"( .)50ليكول لاًلو ى ل ٔأب لًـىل لاًفصاء ل–ل
رمحَلظلل:-ل"إنلحسثلمٌَلمولًلسحليفلدًيَ،له ََؼ ْصت،لفوٕنل
نفصلبـسلإميوهَ،لفلسلدصجلؾنلالٕمومل،ليُشالللإشاكللفَِ،ل
ٔأهَ لكس لدصج لؾن لا ِؽل ٍَّك ،لييحب لكتَل ،ليٕان لػل لٍىفص لًىنل

ُْسان ،لي ٔأث ََص ٍة لؿَىليو ،لي ٔأ ْن لل له ُيوزعلل
ُْسان ،ليٌ ْ ِ
ي َم ْى َص ُِيو ،ليؾ ْ ِ
ا ٔل ْم َص ل َأُ َ َُْل لإل ل ٔأ ْن لتَ َصيا ل ُن ْفصا لب َ َ احو لؾيسمك لمن لظل لفَِل
بُصُون)( .)54لًل ل لالٕموم لاًي يي ل– لرمحَ لظل ل :-ل"مـىنل
احلسًث :لل لتيوزؾ ا ليلة لا ٔلم ر ليف ليلٍهتم ،ليل لتـرتض لال
ؿَهىم لإل ل ٔأن لتصيا لمهنم لمٌىصا لحمللو لتـَم هَ لمن لك اؿسل
الٕةالم ،لفوٕذا لر ٔأًمت لذضل ،لفأٔىىصيٍ لؿَهىم ،ليك ً ا لابحلقل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

حِث لمو لنيمت ،لي ٔأمو لاخلصيج لؿَهىم ،ليكتوهلم لرحصام لابٕحٌلعل

اخلَفوءلمبهجصدلاًؼؼلل ٔأيلاًفاقلمولػللًلرييالشُئولمنلك اؿسل

اؽلاَمني،ل ليٕانلاكه الفَ َالللػوؽلني"(.)55ل ل

الٕةالم"( .)64ل

ازلًَيلاًثوين :لؾنل َؾ ْ فلبنلموضللا َل ْْشـيلًل َ ِ
ل:لس ْـتُلل

لازلًَيلاًصابؽ :لؾنلابنل َؾوَّوسلل– لريض لظللؾهنٌلل– لكول:ل

رة َل لظللضىللظللؿَىَليةؼللًل ل:ل( ِد ُِور ل َأئِ َّم ُت ُنك لاشلٍنل

كوللاًييب للضىللظللؿَىَليةؼل:ل( َم ْن َللر ٔأىل ِم ْن ل َأ ِمري ٍِ َلشُئًول

ُحت ِ ّو هنَ ُمُ ،
ليحي ِ ّو ىَ ُنك ليت َُطَ ُّ ن لؿَ ِلهىم ،ليًُ َطَ ُّ ن لؿَى ُلنك(،)56ل

لًفورق لاجل َ َموؿل ل ِلش ْ ًربالل
فَ َى ِص َُ َُ لفََْ ََ ْط ِرب ،لفَوه َّ َُ لًَُْ َس لأَ َح ٌس ُ
ّ
()66( )65
لموت ل ِمِتَ ًل لخوََُ ًل ل ) .لكوللابنلجحصل–ل
فَ َِ ُم تل ٕالَّ َ

يًََْ َـ ُي ىَنك .لكوً ا :لكَيو :لاي لرة َل لظل ل َأفَ َلال لهُيَوب ُِش ُلمه( )57لؾيسل

رمحَ لظل ل :-ل"يف لاحلسًث لجحل ليف لتصك لاخلصيج لؿىلل

لاًط َالة ،لل لمو ل ٔأكوم ا لفِنكل
ذضل .لكول :لل لمو ل ٔأكوم ا لفِنك َّ

اًاَعون ،ليً لخور .ليكس ل ٔأمجؽ لاًفلِوء لؿىل ليح ب لظوؿلل

َليالٍ لفصأ ٓ ٍُ لًأٔىتلشُئول ِم ْن لمـطَلل
َّ
اًطالة.ل َأ َل ل َم ْن لييل لؿَى َ

اًاَعون لاؽلتلَب ،لياجلِود لمـَ .لي ٔأن لظوؾتَ لذري لمنل

ظل لفََْ ََ َىصٍ لمو لًأٔىت لمن لمـطَل لظل ،ليل لً َ ْ ِْن َؾ َّن لًَسَ ا لمنل

اخلصيج لؿَىَ لؽلو ليف لذضل لمن لحلن لازلموء ،ليتاىنيل

ظوؿ ٍل)(.)58لياحلسًثلفَِ ل"فَِلإشـورلبتـؼميل ٔأمصلاًطالة،ل

ازلَّ ٌُْلء( ،)67ليجحهتم لُشا لاخلرب ليحن ٍ لممو لٌاوؿسٍ ،ليػلل

حبلًْنعلاًَسلؾنلاًعوؿللاكًىفص"(.)59ليمبفِ مل
يٕانلتصوِولم ل
َْ

ٌا تثٌ المنلذضللإللإذاليكؽلمنلاًاَعونلاًىفصلاًرصحي،ل

اـلوًفل،لفوٕنلاحلسًثلًسللؿىللؿسملح ازللؾزللالٕموملمول

فال لجت ز لظوؾتَ ليف لذضل ،لبي لجتب لجموُستَ لؽلن لكسرل

داملحيصصلؿىللإكومللاًطالة .لكوللاًلو ىلؾَوضل– لرمحَل

ؿَهىو"( .)68ل

ِيرش ُار ل ٔأمئ َّ ِت ُنك لاشلٍن لتُو ِلضُ لهنَ ُم ،ليًُ ْو ِلض ىَ ُنك ،ليتََْ َـ ُي هنم،ل

ظلل:-ل"للذالفلبنيلاؽلاَمنيل ٔأهَلللتيـلسلالٕمومللٌَاكفص،ل
يل لتا تسمي لهل لإذا لظص ٔأ لؿَىَ ،لينشضل لإذا لتصك لإكوملل
اًطَ اتليازلؿوءلإٍهيو"( .)60ل

ىنكلة َ َرت َي َنل
لازلًَيلاخلومس :لك هل لضىل لظل لؿَىَ لليةؼل:ل( ّا َ
ب َ ْـسىل َأث ََصًلة(،)69لي ُأ ُم رالتُيىصيهنو.لكوً ا:لمفولتَأِ ُمصانلايلرة لل
()70

ليةَُ ا لظل ل َحلَّ ُلنك)  .لكولل
ظل؟ لكول :ل َأدُّيا لإٍهيم ل َحلَُِّمَ ،

ازلًَي لاًثوًث :لؾن ل ُأ ِّم َلةََمل ل ل– لريض لظل لؾهنو ل– ل ٔأنل

الٕموم لاًي يي ل– لرمحَ لظل ل :-ل"فَِ :لاحلث لؿىل لاًامؽ،ل

رة َل لظل لضىل لظل لؿَىَ ل ليةؼل لكول :ل(ة ت ُى ُن ل ُأ َم َصا ُءل

ياًعوؿل،ليٕانلاكنلاؽلُتلَ يللػوؽلولؾا فو(،)71لفِـعىلحلَليفل
ُ
ُ
َ،ليللخيََؽ؛لبيلًُتَرضعلإىللظللتـوىلل
اًعوؿل،ليللخي َصجلؿَلَ

ىء(،)61لي َم ْن ل ٔأىْ َى َص َلة ِؼل،ل
فَتَـ ِصف نليتُ ْي ِىصين،ل َمف ْن ل َؾ َص َف لبَ ِص َل
يًَ ِى ْنل َم ْنلريض،لياتب َلؽ(.))62لكوً لا:ل َأفَ َال له ُلو ِتَُُِم؟لكول:ل(للمول

يفلوشفل ٔأذاٍ،ليدفؽلرشٍ،ل ليٕاضالحَ"(.)72ل ل

َضَ ُّ ا)(.)63لياحلسًثلًسللؿىللأٔهَل:ل"للجي زلاخلصيجلؿىلل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

"فِشٍلاًيط صلتسللؿىللمٌؽلاًلِوملؿَىَ،ليً لاكنلمصتىبول

اًل للاًثوين:لٍصىلاهـزاللالٕموملابًفاقلمعَلو؛لة اءل ٔأاكنل

ؽلولللجي ز،لإللإذالارتىبلاًىفصلاًرصحيلاشلي لكوملاً لربُونل

فاقلشِ ةل ٔأملفاقلش هبل،لية اءلنفلؾيَل ٔأملل،لية اءل

اًرشؾى لمن لنتوب لظل لية يل لرة هل ل– لضىل لظل لؿَىَل

تصتبلؿَىَلفتيلل ٔأملل.للفأٔهطورلُشالاًل للٍصينل ٔأنلظصيءل

يةؼلل ٔأهَلنفصلب َ َ اح؛ل ٔأى:لابدلللًَبْسلفَِ"( .)73ل

اًفاقلؿىللالٕمومل ٔكضوًتَليف لإبعوللاًـلس،ليذضلللهتفوءل

ازلًَي لاًاودس :لريى لاًوزوري لؾن لؾوس لاًىصمي لاً َّو َّاكءلل

اًلصض لاؽللط د لمن لالٕمومل .ليواب لااكصظيب لُشا لاًل لل

َرشةلمنل ٔأحصوبلرة لِ لظللضىللظللؿَىَل
كول:ل" َأدر ْن ُتلؾ َ َ
يةؼل ُ ُ
للكُِم لًُ َطَ ُّ ن ل َذَْ َف ل ٔأمئل لاجل َ ْ ر"( .)74لفلس ل"ػِصل
اًفاق ،لياهتلرش لاجل َ ْ ر لمن لا ٔلمئل ،ليا ٔلمصاء لبـس لاخلَفوءل
اًصاشسٍن،لياًاَفلكسلاكه اللًيلودينلهلم،ليًلمي نلاجلُ َمؽ،ل

()80

ٌَهجمِ ر  .ليواب لُشا لاًل ل لإىل لالٕموم لاًشوفـي لرمحَل
ظل ليف لاًلسمي( .)81ليٕاًََ لذُب لبـظ ل ٔأحصوبَ( ،)82ليُ ل
مشُب لاخل ارج( ،)83لياؽلـزتٌك( .)84ليذُب لإىل لذضل ل ٔأًضول
فصًقلمنلاؽلـورصٍن( .)85ل

()75
ٔ
.لفاكنلأنرثل
يا ٔلؾَودلابٕذهنم،ليللٍصينلاخلصيجلؿَهىم"

ًل ل لالٕموم لااكصظيب ل– لرمحَ لظل ل -ل :ل"الٕموم لإذال

اًطحوبل لٍصين لبىن ل ُأ َمِل ل ٔأمئل لحىت لاكه ا لًطَ ن لادلـل،ل

ه ّ ُِطب،لمثلفاقلبـسلاهرباملاًـلس،لفلوللادلِ ر:لإهَلتيفاخل

يادلوؿل لذَفِم ،ليٍصين لكضوايمه لانفشة .ل"ينشا لاًطحوبل،ل

ُ
ٕمومتَ،ليخيََؽلابًفاقلاًؼوُصلاؽلـَ مل ٔلهَلكسلجبتلأٔنلالٕمومل
ا

ياًتوبـ ن ،ليينشا ل َم ْن لبـسمه لٍصين لذالفل لبىن لاًـووسل
ي ٔأنرثمهلاكه الفاوكو"( .)76ل

إمنو لًلوم للٕكومل لاحلسيد ،لياةتِفوء لاحلل ق ،ليحفغ ل ٔأم الل
ا ٔلًتوم،ل لياؾلوهني،ل لياًيؼصليفل ٔأم رمهل...ليمولفَِلمنلاًفاقل

اثهَو:لمنلاؽلـل ل ل

ًلـسٍلؾنلاًلِوملهبشٍلا ٔلم ر،لياٍهن ضلهبول...لفَ لح َّ زانل

-ل ٔأنلاًـطمللًُاتلبرشطلً ٕالمومللابتساء،لفبولوءلٔلأييل(.)77

()86

ٔأنلٍى نلفوةلو،ل ٔأدىلإىللإبعوللمول ٔأكميل ٔلخَل" .ليًل لل
ا ٔلة توذل ٔأب لا ٔلؿىللاؽل ديديل–لرمحَلظلل-ل:ل"فوٕذالتاَطل

 -ل ٔأنلفاقلالٕموملللخيصخَلمنلاؽلٍك،ليؿىللذضللفاللمييـَل

ػوػل،ل ٔأيلفوةقلؿىللمٌطبلالٕمورة،ل ٔأيلالٕمومل،لفوٕمورتَل

منلاًيؼصلفاميلهطبلهل(.)78ل

ابظٍك ليف لهؼص لالٕةالم"( .)87لياة تسل ل ٔأهطور لُشا لاًل لل

ل ٔأنلاًـزللكسلًرتتبلؿَىَل ٕاراكللٌسلموء،ليفاودلذاتلاًوني،لٔ
نلاؽلفاسةليفلؾزهللأنرثلمهنوليفلبلوئَ(.)79ل ل
فتى

ابًـسًسلمنلا ٔلدٌكلمهنو :ل
ل

ل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

أٔيل:لمنلاًىتوبل ل
ازلًَي لالٔيل :لك هل لتـوىل ل ٕللبصاُمي لؿَىَ لاًاالم :ل﴿ا ِ ّينل
ّ
َخو ِؿ ُ َ
طل ل ٌَِيَّ ِوس لا َمو ًمو لكَو َل َلي ِم ْن ل ُذ ِّرً َّ ِيت لكَو َل َلل لًَيَ ُول ل َؾِْ ِسيل
ّ
َّ
اًؼو ًِ ِم َني﴾( .)88لكول لجموُس :ل لإن لاؽلصاد لب ل(اًـِس) لُيول

اثًثو:لمنلاًلِوس ل
يذضل لبلِوس لالٕمومل لؿىل لاًلضوء .لفوًفوةق ل– لؾيسل
الٕموم لاًشوفـي لرمحَ لظل ل -لل لًطَح ل لٌَلضوء ،ليالٕموملل
ٔأكىضلاًلضوة،لفاللًطَحلً ٕالمومللفِيـزل(.)96ليٍصىلاؽلـزتٌكل

(الٕمومل)( .)89ل ٔأى :ل" َم ْن لاكن لػوؽلو لمن لذرًتم ،لل لًيوهلل

اهـزاللالٕموملابًفاقل ٔأًضو؛ل ٔلهَلإذاليحبلاهـزاللاًلو ىل

اة تزاليف،ليؾِسىلإًََلابلٕمومل،ليٕامنولًليوللمنلاكنلؿودلل

ابًفاق،لفوهـزاللالٕموملابًفاقلمنلاببلٔلأييل(.)97ل ل

بصًئو لمن لاًؼؼل"( .)90ليذُب لإىل لذضل ل ٔأب ل َحَِّون،ل
لياًزخمرشي،لياًش اكىن.لكوللا ٕللموملاًش اكىنل– لرمحَلظل:لل

رابـو:لمنلاؽلـل ل ل

"كسلاة تسللهبشٍلالًٓللحٌلؿللمنل ٔأُيلاًـؼللؿىلل ٔأنلالٕمومل

إنلاؽللط دلمنلالٕمومللحفغلازلٍن،ليلإكومللاًـسل،ل

لبسل ٔأنلٍى نلمنل ٔأُيلاًـسل،ليلاًـميلابًرشعل...ل ٔلهَلإذال

يرفؽ لاًؼؼل( ،)98لفوٕذا لاهتفت لاًـساٌك لمن لالٕموم ،لادتيل

زاغلؾنلذضللاكنلػوؽلو"(.)91لي"ُشالاخلربليف لمـىنلا ٔلمصل

ملط دلالٕمومل ،ليالٕمومللياحبللرشؿو،لفسللذضللؿىلل ٔأنل

ًـوودٍل ٔأنلللًُ َ ً ُّ ال ٔأم رلاًرشعلػوؽلو(.)92لياؽلصادلابًؼوػللُيو:ل

الٕموملجيبل ٔأنلٍى

نلؿودل .لفوٕن ل"اًفوةق لل لًطَح ل ٔلمصل

"اؽلتطفلابًىبرية"(.)93للييف لُشالدًَيلؿىلل ٔأنلاًفوةقللل

ازلٍن ،لي لل لً جق لبأٔيامصٍ ،ليه اََُ ،لياًؼوػل لخيتي لبَ ل ٔأمصل

ًطَحلً ٕالمومل"ل( .)94ل

()99

ازلٍن،ليازلهَو"

ل

 .لُشالفضاللؾنلل ٔأنلالٕذالللمبوسٔلألاًـساٌكل
()100

اثهَو:لمنلاًا يل ل

ًـس لإذالل لمبوسٔلأ لاًرشؾَل

 .ليالٕذالل لهبشا لاؽلوسٔلأ لًـسل

()101

م حبولخلَؽلالٕموم  .ل
ؾنل ُؾ َوودةلبنلاًطومتلكول:لكوللرة للظللضىللظلل
ؿَىَليةؼل:ل(ة َى نل ُأ َم َصا ُءل ِم ْنلب َ ْـسىلًَأِ ُم ُصيىنكلمبولتَـ ِصف ن،ل
يًَـَ ُم نلمولتُ ْيى ِصين،لفَُسل ٔأيًئملؿَىنكلبأٔئِمل)(.)95لييخَل
ازللٌك لمن لاحلسًث :لهفي لضفل لالٕمومل لمعن لًلسم ن لؿىلل
ارتاكبلاؽليىصات.ليُشالًسللؿىللبعالنلاة تسامللالٕموملل
ابًفاق .ل

ُشالجبوهبل ٔأنل"مٌطبلالٕمومللمنلاؽليوضبلاخلعرية،ل
ليالٕموم لر ٔأس لا ٔلمل ،ليضسر لازليٌك ،لفَ لاكن لمهتٌل ليفل
ةَ نَ ،ل ٔأي ل ٔأذالكَ ،ل ٔأي لؾلِستَ لًفلس لاًيوس لاًثلل لبَ،ل
ي ٔلضوحلمـصضو لٌَيلسلًلا ءلسـتَ،ليذضللًفلسٍ لماكهتَ،ل
()102

ليًُفلسلازليٌكلابًتويللَُبهتو،ليماكىهتولبنيلازليل" .ل ل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

ذوماو:لاةتٌسلاؽلـزتٌكلليف لك هلملل ٔأنلالٕموملًيـزللابًفاقلل

اثًثو:لاًل للبأٔنلاًاَفلاكنلًطَ نلذَفلا ٔلمئللاًفالل،ليل

بأٔهَلحِيئشلًُسلمؤمٌو،لفوًفاقلخيصجلضوحبَلمنلالٕميون،لل

ًيلودين لهلم ل ٔلهنم لاكه ا لمَ اك لتلَو ا لؿىل لا ٔلمص ،لياؽلتلَبل

يكريلاؽلؤمنلللًطَحل ٔأنلٍى نلإمومو( .)103ل

تطحليلًتَلٌَرضيلرةلحىتلللتتـعيلمطوحللاؽلاَمني(.)108ل ل

يكسلردلُشالاًفصًقلؿىلل ٔأدٌكلاًفصًقلا ٔليللاًلوئيلبـسمل

رابـو:لاًل للبأٔنلاًـطمللًُاتلرشطلابتساء،لفبلوءلٔلأييلل

ح ازلؾزللالٕموملابًفاقلمعَلولؿىللاًيث لالٓيت :ل

ك للمصديدل ٔلنلاحلسًثلُيولؾنلاًـساٌك.ليُيوكلفصقلبنيل

أٔيل :لٔلأهَ لل لجيب لمحي لُشٍ لا ٔلحودًث لؿىل لػوُصُو،ل

اؽلفِ مني.لفِتط رلبلوءلاًـساٌكلمؽلارتاكبلاًطلوئصلرشًعلل

ييح ب لمحَِو لؿىل لمو ل ٔأيحبَ لاًلصأٓن لاًىصمي ،ليا ٔلحودًثل

ؿسملا ٕلرصارلؿَهىو،لبُ املخترتملاًـطمللابرتاكهبول(.)109ل ل

ا ٔلدصىلاًيت لحتثللكلماؼللؿىللإكومللالٕةالم،لياجلِودل

ذوماو:لاًل للبأٔنلفاقلالٕموملللمييـَلمنلاًلِوملمباؤًَوتَ،ل

يف لإكومتَ لابًيفس ،لياؽلول ،ليا ٔلمص لابؽلـصيف ،ل لياٍهنيي لؾنل

فوٕنلا ٔلمصلخيتَفليفلولًلكلحوٌك،لفلسلٍى نلموهـو،ليكسللل

اؽليىص(.)104لفوؽلصادلمنل"ُشٍلا ٔلحودًثلُ ليح بلاًطربل

ٍى نلنشضل.ليليفلذضللًل للاجل ًىنلرمحَلظل:ل"يً لاكنل

ؿىللا ٔلمئللفاميلللًرضلالٕةالم،ليؿومللاؽلاَمني ،ليفاميللل

اًلومئلبأٔم رلاؽلاَمنيلًتـوظىلؿىللازلياملمولُ لمنلكبَيل

ميس لاًتحََي ،ل لياًتثصمي ،ليفامي لٌا تعوع لفَِ لمحي لا ٔلمئلل

لاكًرشب ليف ل ٔأيان ،ليًىٌَ لاكن لمثوب لصا لؿىل لرؿوًلل
اًىبوئصْ ُ ،

ابحلا ىن لؿىللاًزتاملاحلق،لياًصح علإًََ"(.)105ليكسلفْسل

اؽلطوحل ،لفوًل ل ليف لذضل لل لًوَف ل َم ْبَف لاًلعؽ لؾيسى ل...ل
( )110ل

الٕموملابنلحزمل–لرمحَلظلل-للُشٍلا ٔلحودًثليبنيل ٔأهنوللل

يا ٔلػِصلؾيسىل ٔأنلذضللمؤثص" .ل

تؤدى لإىل لمو لفِمَ لبـظ لاًفلِوء لمهنو ،لي ٔأن لاؽلصاد ل ٔأن:ل

ٔ
َلمفوةسلأنرب،لفوٕنل
ةودةو:لاًل للبأٔنلاًـزللكسلًرتتبلؿَى

"اً احبلا ْٕنليكؽلىشءلمنلاجل ر،ليٕا ْنللكَ َّيل ٔأنلٍُلكَّملالٕمومل
يفلذضل،ليًُميَؽلمٌَ،لفوٕنلامتيؽ،ليراحؽلاحلقل...لفاللةبِيل
إىللذَـَل...لفوٕنلامتيؽلمنلإهفوذلىشءلمنلُشٍلاً احبوتل
ؿَىَ،ليػللٍصاحؽ،ليحبلذَـَ،ليٕاكومللكريٍ"(.)106ل ل
اثهَو:لإنلاؽلصادلبل هل:ل(ي ٔأل لهيوزعلا ٔلمص ل ٔأَُل):ل ٔأىلل لهيوزعل
ٔأُيلاًفضي،ليازلٍن،لفِؤلء لللًيوزؾ نل ٔلهنمل ٔأُيلُشال

اؽلفاسة لااًىربى لإمنو لترتتب لؿىل لؿسم لاًـزل؛ ل" ٔلن لُشال
اشليلة َؤديلإًََلاًـزل،لًُسليفلحلِلتَلفتيل،ليٕامنولحصنلل
إضالح،ليٕاؿالءلًلكمللاحلق،ليمتىنيلً ٕالةالم،ليكعؽلزلابصل
اًفاوق،ليمولاًفتيللإلليف لإتَونلاخلََفللمولً حبلاًـزل،ل
ياًاى ت لؿَىَ"( .)111ل"إذ لإن لؿسم لاًـزل لًؤدى لإىلل
ا ٕلِضار لابلٕةالم ،ليٕاضـوف لةَعوهَ ،ليتطل ليه لاؽلرضةل

ا ٔلمص،ل ٔأمول ٔأُيلاًفاق،ل لياًؼؼل،لفَُا البأُٔيلً ٕالمومل(.)107ل ل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

اًـؼمىلباللخسال"(.)112لنٌللأٔنلاًـزللللٌا تَزملاخلصيج،ل

ػللٍىفلؾنلذضل،ليخيضؽلًت كِؽلاًـل بللؿَىَ.ل ٔأمولإذالنفل

ياًـيف ،ليدط ضو ليف ل"ؾرص ل ٔأضوثت لفَِ لاًلكملل

ؾن لذضل ،ليدضؽ لًت كِؽ لاًـلوب لؿَىَ ،لفال لًيـزل لؾنل

ٌَشـ ب،ليػللًـسلفَِلًصؤةوءلازليللةَعون،ل ٔأموملةَعونل

مٌطوَ .ليذُب لإىل لذضل لابن لحزم لاًؼوُصى ،لياجل لًىنل

ا ٔلمل،لفؼللًـسلجَ َّمللحميلٌَر فلمنل ٔأنلتطوحبلاًـزللفتيلل
إذالر ٔأتلا ٔلمللالٕةالمِللؾزللاخلََفلل ٔأيلر ٔأ ٔ
تلأنرثًللا ٔلملل

مٌوًشوفـَلل( .)116ل

ذضل"( .)113ل

ًل لللالٕمومللابنلحزمل–لرمحَلظلل:-ل"ياً احبلإنل
يكؽليشءلمنلاجل َ ْ ر،ليٕانلكَ ْ ّي،ل ٔأنلٍُ َلكَّملالٕمومليف لذضل،ل

اًل ل لاًثوًث :لذُب لإىل لاًتفطَي :لمن لهجتني؛ لاجللِلل

يمييؽلمٌَ،لفوٕنلامتيؽ،ليراحؽلاحلق،ليل ٔأذؾنلٌَلَ َ د()117لمنل

ا ٔليىل؛لموَُللاًفاق،لياجلِللاًثوهَل:لاًىفلؾنلاًفاق،ل

رشة ،ل ٔأي لمن لا ٔلؾضوء ،ليلٕكومل لحس لاًزان ،لياًلشف،ل
اًبَ َ َ

ياجلِللاًثوًثل؛ل َأ ْمنلاًفتيل .ل

يارلصلؿَىَ،لفاللةلبِيلإىللذَـَ،ليُ لإموملنٌللاكنلللحييل

اجلِللا ٔليىل:لموَُللاًفاقل ل

ذَـَ.لفوٕنلامتيؽلمنلإهفوذليشءلمنلُشٍلاً احبوتلؿَىَ،ل

ذُبل ٔأهطورلُشالاًل للإىلل ٔأنللاًفاقلاؽلوهؽلمنلاهـلودل
الٕمومل،ليمنلاة تسامهتولُ لفاقلاًشِ ة(.)114لفوٕذالظص ٔأل

يػل لٍصاحؽ ،ليحب لذَـَ ،ليٕاكومل لكريٍ ،لممن لًل م لابحلقل
"( .)118ل"ففصض ل ٔأن لًلوم للك لمو لً ضي لبَ لإىل لدفؽل
()119

اًؼؼل"  .ل

ؿىللمنلاهـلستلإمومتَلدصجلمهنو.لخبالفلفاق ل ُ
اًش هبْ ل،ل
ياة تسللُشالاًفصًقلبل هللتـوىل:ل(يتـويه الؿىللاًربليل

فوٕهَلللمييؽلمنلاهـلودلالٕموملػ،ليللخيصجلبَلمهنولنٌللللمييؽل
منليلًللاًلضوء،ليح ازلاًشِودة.ليذُبلإىللذضللنثريل
منلؿٌَلءلاًورصة(.)115ل ل

()120

اًتل ى،ليللتـويه الؿىللالٕمثل لياًـسيان) .لييخَلازللٌكل
ٔأنلؿسملكِوملا ٔلمللب احهبوليف لهطحلاحلومكلإنليكؽلىشءلمنل
اجل ر،ليؿسملكِوهمولخبَـَلإنلامتيؽلؾنلالٕذؿون لٌَثقلًـسل

اجلِللاًثوهَل:لاًىفلؾنلاًفاق ل
حِثلًفصقل ٔأهطورلُشالاًل للبنيلحوًني،لحوللهطحَ،ل
ياهلِودٍ،لينفَلؾنلفالَ،ليح رٍ،ليدض لؿَلًت كِؽلاًـل بلل

منلكبَيلاًتـوينلؿىللالٕمث،لياًـسيان.ليا ٔلملللبشضللتلؽليفلل
اؿلؼ رلاشليلهنتلؾيَلالًٓل(.)121ل ل
ل

ؿَىَ ،ليحول لؿسم لنفَ لؾن لفالَ ،ليح رٍ لبـس لهطحَ.ل
ل

فشُو الإىلل ٔأنلح رلالٕموم،ليفالَلللً حبلؾزهللإللإذال
اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 18

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

اجلِللاًثوًثل:ل َأ ْمنلاًفتيل ل
ذُب ل ٔأهطور لُشا لاًل ل لإىل ل ٔأن لالٕموم لل لًيـزلل
ابًفاق،ليًىٌَلٌا تثقل ٔأنلًـزهلل ٔأُيلاحلي،لياًـلسلمنل
مٌطوَ لإذا ل ٔأمٌ ا ليك ع لاًفنت ،ليٕان لػل لًؤمن ليك ؾِو ،لفالل
ًيـزل .ليذُب لإىل لذضل لاحليفِل( ،)122ليفصًق لمن لاًـٌَلءلل
ىبلرشًفل– لرمحَلظلل:-ل
اؽلـورصٍن(.)123لكوللاًىٌلللبنل ٔأ ل
"يٕاذالكُ ِ ّسل لإواونلالٕمومللحولله هَلؿسللمثلخورليف لاحلنك،ل
يفاقلبشضلل ٔأيلكريٍ،لللًيـزل،ليًىنلٌا تثقلاًـزل()124ل

ٔأضـوفلمولحيطيلمنل َح ْ رمه.لبيليف لاًطربلؿىللح رمهل
تىفري لاًاُئوت ،ليمضوؾفل لا ٔلح ر"( .)129لياً اكؽ لاؽلـورصل
ًؤنس لذضل ،لمفو لمن لدؾ ة لٌَرصيج لؿىل لاحلاكم ليف لاًوالدل
الٕةالمِللإلليضوحبهتولكالكي،لياضعصاابتلاكدتل ٔأنلتأٔىتل
ؿىل لا ٔلدرض ،لياًَوبس .ل ليمو لحيسث ليف لبـظ لاًوالدل
الٕةالمِللمثيلًَبِو،لياٍمين،لية راي،لياًط مولليف لالٓيهلل
ا ٔلذرية لمن لتيوحص ،لياكتتول لإثص لةل ط لا ٔلهؼمل لاحلوهكلل
شوُسلؿىللذضل .ل

إنلػللٌا تَزملؾزهللفتيل"(.)125ل ليكوللابنلؿوبسٍن–لرمحَلظلل

ياًل للبـسملح ازلؾزللالٕموملابًفاقلمعَلولللًـىنل

-ل:ل"فوٕذالضورلإموملجفور،لللًيـزللإنلاكنلهللكَِْص،ليكَََول،ل

ظوؿللالٕموملظوؿللمعَلل؛ل ٔأى:لفاميلُ لمـصيف،ليفاميلُ ل

ًـ دتَلابًلِصلللًفِس،ليٕلاللًيـزللبَل ٔلهَلمفِس"( .)126ل

اؽلـطَل .لإمنو لًـىن لؿسم لح از لاخلصيج لؿَىَ لابًفاق.لل

ييهجللُشالاًفصًقل ٔأن:لفاقلالٕموم،ليح رٍلٌشلكل
ٔأؾؼملاًرضرلؿىللازلٍن،ليا ٔلمللهؼصال ٔلهَلكسلًتزشلمثاللمنل
كبيلبـظلمنلػللٍمتىنلالٕةالملمنلهف ةِم،ليلُشالبسيرٍل
ًؤدىلإىللضـفلالٕميون،لياهنَورلا ٔلذالق( .)127ل
ممولة وقلًتبنيلاًصاحج لُ لاًل للا ٔليللاشلي لٍصىلبـسمل
ح ازلؾزللالٕموملابًفاق لمعَلو.ليُ لك ٔ
لللأنرثلاًـٌَلءل
يمه لمجِ ر ل ٔأُي لاًا يل ،ليذضل لًل ة ل ٔأدًتَ .لمفن لخوهب؛ل

يالٕكصار لابًعوؿل لفامي لُ لمـصيف ،ليمـطَتَ ليف لمو لًُسل
()130

اًا ْم ُؽ،ل
نشضل  .ليذضل لًل هل لضىل لظل لؿَىَ ليةؼل :ل" َّ
ياًعوؿ ُل لؿىللاؽل َ ْص ِء لاؽل ُ ْا ِؼل،لفاميلأَ َح َّب،ليل َن ِص ٍَ،لمولػللًُؤ َم ْصل
لس َؽ ،ليل لظوؿ َل)(.)131ل
مبـطَل ،لفوٕذا ل ُأ ِم َص لمبـطَل ،لف َال َ ْ
ياحلسًثلًسللؿىلل ٔأهَ:ل"جتبلظوؿلليلةلا ٔلم رلفاميلٌشق،ل
يتىصَُلاًيف س،ليكريٍلممولًُسلمبـطَل،لفوٕنلاكهتلؽلـطَل،ل
فاللسؽ،ليللظوؿل(.)132لمؽلالاًتفوتلإىلل ٔأنلمـطَللالٕمومل
فاميلًُسلمبـصيفلللتـىنلح ازلاخلصيجلؿَىَ( .)133ل

ف ٔلن لاًفاق لل لٍى ن لهل لاًتأٔجري لاًووًف لؿىل لكِوم لالٕمومل
ب احبوتَ(.)128ليمنلخوهبلأٓدص؛لفوٕنل"ًزيملظوؾهتم،ليٕانل
خوريا،لف ٔلهَلًرتتبلؿىل لاخلصيجللمنلظوؾهتملمنلاؽلفوةسل

يجيوبلؾنلا ٔلدٌكلاًيت لةوكِول ٔأهطور لاًل للاًثوين لاشليل
ٍصىلاهـزاللالٕموملابًفاقلمعَلولابلٓيت :ل
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أٔيل:لك هللتـوىلل ٕللبصاُمي لؿَىَلاًاالم:ل﴿ا ِ ّين ل َخو ِؿ ُ َ
طل ل ٌَِيَّ ِوسل
ّ
ا َمو ًمولكَو َل َلي ِم ْن ل ُذ ِّرً َّ ِيت لكَو َل َلل لًَيَ ُول ل َؾِْ ِس َّ
ني﴾،لفوٕنل
يلاًؼو ًِ ِم َل
ّ
اؽلصادلابًؼوؽلنيلُيولاؽلرشه ن.لكوللةـَسلبنل ُحَلبري:ل"اًؼوػلل

رابـو :لاًل ل لبأٔن لالٕموم لًيـزل لابًفاق ل لبأٔهَ لحِيئش لًُسل
مؤمٌول ٔلنلاًفاقلخيصجلضوحبَلمنلالٕميونلك للمصديدل ٔلنل
اؽلاؼللللٍُ َىفَّصلبشهبلمولػللٌا تحَل(.)136لفوًفاقلللخيصجل

ُيو لاؽلرشك"()134؛ لياؽلرشك لُ لاشلي لًرصف لاًـوودة لعلل

ضوحبَ لمنلالٕميون،ليٕانلارتىبلاًىبوئص لبرشطل ٔأللٍى نل

تـوىل،ليكريٍلهكرشيكلمىللاشلٍنلاكه الٌرشه نلمؽلظللإًِول

ما تحاللًِو( .)137ل

أٓدص،ليُ لا ٔلضيوم.لياًفوةقلًُسلمبرشك.ليؿىللذضللفوٕنل
اؽلصاد لابلًٓل لُ لإجووت ل ٔأن لاؽلرشنني لًُا ا لبأُٔيل
ً ٕالمومل( .)135ليبشا لفوٕهنو لًُات لحمال لًالة تسلل لؿىل لأٔنل
اًفاقلًـسلموهـولمنلالٕمومل .ل

يفاميلًتـَقلاب ٔلدٌكلاًيتلةوكِول ٔأهطورلاًل للاًثوًثلاشليل
ٍصى لح از لاهـزال لابًفاق لبرشيط ليه ل ٔأن لٍى ن لفالَل
فاق لشِ ة لل لفاق لش هبل لؾيس لفصًق لمن ل ٔأهطور لُشال
اًل ل،ليبرشطل ٕارصارٍلؿىللاًفاقلمؽلمصاحـتَلٌَىفلؾيَل

اثهَو:لحسًثل ُؾ َوودةلبنلاًطومتلؾنلرة للظللضىللظلل

ؾليسلفصًقلأٓدص،ليبرشطل ٔأمنلاًفتيللؾيسلفصًقلاثًث،لميىنل

ؿَىَليةؼل:ل(ة َى نل ُأ َم َصا ُءل ِم ْنلب َ ْـسىلًَأِ ُم ُصيىنكلمبولتَـ ِصف ن،ل

ٔأنلجيوبلؾهنولبأٔن:لا ٔلدٌكلاًيت ليردتليف لُشالاخلط صل

يًَـَ ُم ن لمو لتُ ْيى ِصين ،لفَُس ل ٔأيًئم لؿَىنك لبأٔئِمل) لحسًثل

يه ل ٔأدٌكلؿومللػللتفطيلبني له علمنل ٔأه اعلاًفاق،ليأٓدص،ل

ضـَف،لياحلسًثلاًضـَفلًُسلحبجلليف لا ٔلحاكم.ليؿىلل

يشلالجيصيلاًـوملؿىللمع مَ.للممولة وقللًتضحل ٔأنلتلريلحولل

فصضلحصتَ:لفوٕنلاؽلصادلمٌَ لهفي لحصللالٕمومللاًاكمٍك؛ل ٔأى:ل

ييللا ٔلمصلابًفاقلللًوعيلحصللالٕمومل.ليبشالللًـسلموهـول

الٕمومل لاًيت لًلتسى لهبو ،ل ليٌانت لهبسهيو ليًُس لاؽلصاد لمٌَل

منلاة تسامهتو .ل

إبعوللالٕمومل .ل
اثًثو:لكِوسلالٕمومللؿىللاًلضوءلكِوسلمؽلاًفورقل ٔلنلالٕموملل

اؽلعَبلاخلومس:لأٔثصلختَفلرشطلاًىفوًللاجلامَل ل
اؽلصادلبتزَفلرشطلاًىفوًللاجلامَللُ لظصيءلاًيلصل

كس لًرتتب لؿىل لاًـزل لمهنو لحسيث لكالكي ،لياضعصاابت؛ل

ؿىللاحل اس،ليا ٔلؾضوءللؿىللحن لًؤثصليف لاًص ٔأي،لياًـمي.ل

خبالفلاًلضوءللاشلي لللًرتتبلؿىل لاًـزللمٌَلمثيلُشٍل

ليًتـَقلُشاللاًيلصلجبوهونيلٌُل؛لاجلوهبلا ٔليل:لاًيلصليفل

اؽلفوةسليفلاًلوًب.ليؿىللذضللًلتفصليفلالٕمومللمولللًلتفصل

احل اس؛ لياجلوهب لاًثوين :لاًيلص ليف لا ٔلؾضوء .ل ليجيصيل

يفلاًلضوء .ل

تفطَيلذضللؿىللاًيث لالٓيت :ل
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أٔيل :لاًيلص ليف لاحل اس :لًيلام لاًيلص ليف لاحل اس لإىلل

ياؽلشُبلاًثوين:لللًيـزللهبٌل؛ل ٔلن لالٕشورةلتل ململوهمٌل،ليل

جالجلل ٔأكاومليه( :)138ل

اخلصيجلمنلاًصئوةللللٍى نلإللبيلصلاكمي .ل

اًلام لالٔيل :لمو لمييؽ لمن لالٕمومل :لٍمتثي لذضل ليف لذُوبل

ياؽلشُبلاًثوًث:لاًتفطَي؛لإنلاكنلحيانلاًىتوبل،لػللتوعيل

اًورص؛لفوٕذال ٔأضُبلبَلالٕموملبـسلرئوة تَ،لفوٕنلذضللًوعيل

راية تَ.ليٕانلاكنلللحيا هنو،لبعَتلراية تَ؛ل ٔلنلاًىتوبلل

ؾلسلالٕمومللنٌللًوعيليلًللاًلضوء،ليتصدلبَلاًشِودة(.)139ل

مفِ مل،ليالٕشورةلم ُ مل(.)145ل ل

أٔمولاً َـشَ وء،ليُ لؿسملالٕبطورلًَال،لفاللمييؽلمنلالٕموملليفل

ل ٔأمول ِجلَيلاًامؽلاشلي لًفِملؿوىللا ٔلض ات،ليللًفِمل

ؾلس ليل لاة تسامل ل ٔلهَ لمصض ليف لزمون لازلَّ ؿَل لٍصىجل

ذوفهتو،لفوٕنلذضللللًلسحليف لرئوة تَ؛لفاللخيصجلبشضللمنل

زياهل(.)140لي ٔأمولضـفلاًورص،لفِيؼص؛لف ٕونللاكنلٌا تعَؽل

()146

نلاكنلتلََسلاًا ِمَؽلٔلأييل لمٌَ .لي ٔأمولتَ ْمتَملل
الٕمومل،ليٕا
َّ

مـَلمـصفللا ٔلشزوصلإذالرأُٓو،لػللًلسحلذضلليف لرئوة تَ،ل

اٌَاون()147لفاللمتيؽلمنلاة تساملللالٕموملل ٔلهنولهلصلللمييؽلل

يٕان لاكن لًسرك لا ٔلشزوص ،ليل لًـصفِو ،لمٌؽ لمن لالٕموملل

منلفِملاًالكم( .)148ل

ؾلسا،لياة تسامل( .)141ل
اًلاملاًثوين:لمولللًؤثصلفلسُوليف لالٕمومل :لٍمتثيلذضلليفل
ذُوبلحوةللاًشم،ليحوةللاًتشيق؛لفاللًيـزللالٕموملهبٌلل
ٔلهنٌللًؤثصانليفلاٌصلة،ليللًؤثصانليفلاًص ٔأي،لياًـمي( .)142ل

ممولة وقللًتبنيلأٔنلظصيءلاًيلصليفلاحل اسلؿىللحن ل
ًؤثص ليف لاًص ٔأي ،لياًـمي لًـس لموهـو لمن لاة تسامل لالٕمومل.لل
فشُوب لاًورص لمييؽ لمن لاة تسامل لالٕمومل .لنٌل ل ٔأن لذُوبل
حوةل لاًامؽ ،ليحوةل لاًيعق لموهـون ل– ليف لا ٔلحص ل -لمنل

اًط َمم،ل
اًلاملاًثوًث :لمولُ لخمتَف لفَِ :لٍمتثي لذضل ليف ل َّ

اة تسامهتول ٔأًضو(.)149لنٌللًتبنيل ٔأنلظصيءلاًيلصليفلاحل اسل

ليا لخل َ َصس .ليكس لادتَف لاًـٌَلء ليف لظصيء لاًطمم ،لياخلصسل

ؿىل لحن لل لًؤثص ليف لاًص ٔأي ،ل لياًـمي لل لًـس لموهـو لمنل

ؿىللالٕموم،لُيلٍى نلذضللكودحوليف لراية تَل ٔأملللؿىلل

اة تسامللالٕمومل.لفضـف لاًورصلإنلاكنلللمييؽللمنللمتَزيلل

جالجللمشاُبليه :ل

ا ٔلشزوصلإذالرأُٓولللخيصجللبَلمنلالٕمومل.لنٌلل ٔأنللجليل

اؽلشُب لا ٔليل :ليُ ل ٔأحصِو؛ ل ٔأهَ لًيـزل لابًطمم(،)143لل

اًامؽ،ليمتمتللاٌَاونلللمييـونلمنلاة تسامهتول ٔأًضو .ل

ياخلصس لاكهـزاهل لابًـمى؛ ل ٔلن لذضل لًؤثص ليف لاًتسبري،ل

اثهَو:لاًيلصليف لا ٔلؾضوء :لًيلام لهلصلا ٔلؾضوءلإىلل ٔأربـلل

ياًـمي( .)144ل

ٔأكاوم(:)150ل ل
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اًلام لا ٔليل :لمو لل لمييؽ لمن لحصل لالٕمومل ليف لؾلس ،ليلل

اًلاملاًصابؽ:لمولللمييؽلمنلاة تسامللالٕمومل،ليادتَفليفل

اةلتسامل :لُ لمو لل لًؤثص لفلسٍ ليف لرٔلأي ،ليل لمعي ،ليلل

مٌـَلمنلابتساءلؾلسُو:لُ لمولشون،ليكَ ُب َح،ليػللًؤثصليفل

ٌشنيليفلاؽليؼص،ليذضللمثيلكعؽلاشلهص،ليا ٔلهثُني.لفاللمييؽل

هف،ليسيلإحسىلاًـَيني.ل
معي،ليلليف لهنضللو َجسْ علا ٔل
َْ

ذضل لمن لؾلس لالٕمومل ،ليل لمن لاة تسامهتو( )151ل ل ٔلن لفلسل

منلذضللًتضحل ٔأنلظصيءلاًيلصلؿىللا ٔلؾضوءلؿىللحن ل

ُشٍنلاًـض ٍنلًؤثصليفلاًتيوةيلدينلاًص ٔأي،ل ليا ِحل ْيىل .ل

يلاًص ْخَنيلًـسلموهـولمنل
ًؤثصليف لاًـميلنشُوبلاًَسٍن،ل ٔأ ّ ِ

اًلاملاًثوين:لمولمييؽلمنلؾلسلالٕمومل،ليمنلاة تسامهتو :لُ ل
مولمييؽلمنلاًـميلنشُوبلاًَسٍن،ل ٔأيلمنلاٍهن ضلنشُوبل
ّ ِاًص ْخَني؛ لفال لتطح لمـَ لالٕمومل ليف لؾلس ،ليل لاة تساملل
ًـهجزٍلؾٌللًَزمَلمنلحل قلا ٔلمل(.)152ل ل
اًلاملاًثوًث:لمولمييؽلمنلؾلسلالٕمومل،ليادتَفليف لمٌـَل
من لاة تسامهتو :لُ لمو لذُب لبَ لبـظ لاًـمي ل ٔأي لفلس لبَل
ٕحسىلاًص ْخَني،ل
بـظلاٍهن ضلنشُوبلإحسىلاًَسٍن،ل ٔأيلا
ِّ
فاللًطحلمـَلؾلسلالٕمومللًـهجزٍلؾنلنٌلللاًترصف.لفوٕنل
ظص ٔألبـسلؾلسلالٕمومللففيلدصيخَلمهنولمشُوون :ل
اؽلشُب لا ٔليل :لخيصج لبَ لمن لالٕمومل ل ٔلهَ لجعز لمييؽ لمنل
ابتساهئو،لمفيؽلمنلاة تسامهتو .ل
اؽلشُبلاًثوين:ليُ ل ٔأحصٌِل( )153لللخيصجلبَلمنلالٕمومل،ل
يٕان لمٌؽ لمن لابتساء لؾلسُو ل ٔلن لاؽلـترب ليف لؾلسُو لنٌللل

اة تسامل لالٕمومل .لنٌل لًتضح ل ٔأن لمو لًؤثص ليف لبـظ لاًـميل
ٕحسىلاًص ْخَنيلللمييؽ ل– ليفل
نشُوبلإحسىلاًَسٍن،ل ٔأيلا
ِّ
ا ٔلحصل– لمنلاة تسامللالٕمومل.لنٌللًتبنيل ٔأنلمولٌشنيليفل
اؽل َ ْيؼص ،ليل لًؤثص ليف لمعي ،ليل لهن ض لنلعؽ لاشلهص ،ل ٔأيل
لسي لاًـَيني لل لمييؽ لمنل
ا ٔلهثُني ،ل ٔأي ل َخسْ ع لا ٔلهف ،ل ٔأي َ ْ
اة تسامل لالٕمومل ل ٔأًضو ،ل"يٕان لاكهت لاًاالمل لمن لالٓفوتل
ٔأَُبلشليىلاً لايت"(.)155ل ل
ممولة وقلًتبنيل ٔأنللبلوءلرئُسلازليٌكليف لمٌطوَل–ليفل
اًفلَلالٕةاليم ل -لمٌ طللابة متصارلضالحِتَلًِشالاؽليطب.ل
يلُشٍلاًطالحِللمت افصةلفَِلمولدامتلاًرشيطلاؽلعَ بلل
فمينلًطَحل ٔأنلٌشليلُشالاؽليطبلم ح دةلفَِ،ليفلسانل
ُشٍلاًطالحِللم حبللٕهنوءليلًتَليتصنَلؽليطوَ(.)156
رشيطلالاة متصارلؿىل لاة تسامل
اؽلوثث اًثوين:لأٔثص ختَفل ل
ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يفلاًلوه ن اؽلرصي ل

اًاالمل ،لييف لاخلصيج لمهنو لنٌلل لاًيلص؛ ل"إذ لًلتفص ليفل
ازلَّ َياملمولللًلتفصليفلالابتساء"(.)154ل ل

ة ولت لالٕشورة لإىل ل ٔأن لُيوك له ؿون لمن لاًرشيطل
اة تَزملاًلوه نلاؽلرصيلت افصُولليف لاؽلصحشلؽليطبلرئُسل
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ازليٌك؛لٌُللاًرشيطلاًشلكَل،لياًرشيطلاؽل ض ؾَل.لييفلول

ًفِم لمن لُشٍ لاًيط ص ،لي لمن لُشا لاًـصف ل– لبعصًقل

شلضل لفال لًًل لُشا لاؽليطب لإل لمن لت افصت لفَِ لتطلل

اـلوًفلل–لبعالنلاة متصارلرئُسلازليٌكليفلشليلمٌطوَلإذال

اًرشيطلاؽلتعَوللدة ت راي.ليػللًيصلاًلوه نلاؽلرصي لؿىللل

فلسل ٔأحسلُشٍلاًرشيط.ل ل

ٔأثص لختَف لاًرشيط لاؽلتعَول لًصئوةل لازليٌك لرصاحل ،ليٕامنول
ٌا تفودلذضللمضيولمنلحتسًسٍلجلِللمـَيللتفثصلرشيطل
اًرتحش لؽليطب لرئُس لازليٌك ،لمث لإًزاهمو لابًوت ليف لحصلل
اًرتش َح( .)157ل

فوٕذا لختَف لرشط لاجلًا َل لؿىل لةبِي لاؽلثول؛ ليذضلل
بأٔنلتيوزللرئُسلازليٌكل– لظوئـول -لؾنلخًاُتَلاؽلرصًلل ٔأيل
ةلعتلُشٍلاجلًا َلللرتاكبَلمولخييلهبو(،)158لفوٕنلا ٔلثصل
اشليلًرتتبلؿىللذضللُ لبعالنليلًتَ.نٌللًفِملمنلاًيصل

يؿىل لذضل ،لفوٕن لاجلِل لاًيت لختتص لبفثص لظَووتل

ؿىل لاشرتاط لاٍمتتؽ ل لابحلل ق لاؽلسهَل ،لياًا َوة َل لٌَرتحشل

اًرتش َحلؽليطبلرئُسلازليٌكلمَزمللدة ت رايلابٕؿالنلحصلل

ؽليطبلرئُسلازليٌك،ل ٔأنلُشالاًرشطلًـسلرشطلاة متصارل

اًعَب.لياةتبـودلمنلػللتت افصلفهيملاًرشيط.ليمـىنلذضلل

ٔأًضو.ليؿىللذضل،لفوٕذالمولٔلأذيلرئُسلازليٌكلهبشالاًرشط،ل

ٔأهَ لحِث لحيسد لازلة ت ر لهجل لمـَيل لًفثص لمسى لت افصل

فوٕنلا ٔلثصلاشليلًرتتبلؿىللذضللُ لبعالنلرئوة تَ .ل

رشيط لاًصئوةل ليف لاؽلصحش لًشلي لمٌطب لاًصئُس ،لفِ ل
حيسدلابًرضيرةل ٔأثصلؿسملت افصلُشٍلاًرشيط .ل
رصي لػل لًيص لؿىل ل ٔأثص لختَفل
ينٌل ل ٔأن ل لازلة ت ر لاؽل ل
رشيطلاًرتحشلؽليطبلرئوةللازليٌكلرصاحل،ل ٔأيلمولًـصفل
برشيطلالابتساء،لفوٕهَلػللًيصلرصاحلل ٔأًضولؿىلل ٔأثصلختَفل
ُشٍلاًرشيطلؿىلللاة تساملليلًتَ،ليُ لمولًـصفلابمسل
رشيطلالاة متصار.ليٕامنوللٌا تفودلذضللمضيولمنل ٔأم رلجالجلل
يه :ل

يًفِملنشضللمنلاًيصلؿىللاشرتاطلؿسملزياجلاؽلصحشل
ًشلي لمٌطب لرئُس لازليٌك لبأٔحٌوَل ،لؿسم لضالحِتَل
لة تسامللُشالاؽليطبلإذالمول ٔأذيلهبشالاًرشط .ل
ا ٔلمص لاًثوين :لاًيط ص لازلة ت رًل لاًيت لتشري لمضيو لإىلل
اًرشيط لاؽلتعَول ليف لاؽلصحش لؽليطب لرئُس لازليٌك .ليمثولل
ذضل لهص لاؽلودة لاًثوهَل لمن لازلة ت ر لاؽلرصي لًا يلل
(،)2014ل لياًيت لتيصلؿىلل ٔأنل"الٕةالملدٍنلازليٌكل ل...لل
مبودىء لاًرشًـل لالٕةالمِل لاؽلطسر لاًصئُىس لٌَترشًؽ".ل

ا ٔلمص لا ٔليل :لاًيط ص لازلة ت رًل لاًيت لتلكمت لؾنل

حِث لًفِم لمن لُشا لاًيص ل ٔأن لالٕةالم لرشط للة متصارل

اًرشيط لاؽلتعَول ليف لاؽلصحش لؽليطب لرئُس لازليٌك .لحِثل

رئُسلازليٌكليف لمٌطوَلنٌلل ٔأهَلرشطليف لالابتساء.ل ليمبفِ مل
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اـلوًفل،لفوٕذالمولختَفلُشالاًرشطلبأٔنلارتسلرئُسلازليٌك،ل

ا ٔلكي،لإذالاكنلذضلل ٔليلةببلأٓدص.ليخيعصلجمَسلاًي ابل

فوٕنلذضللٌا ت حبلؾزهللمنلمٌطوَ .ل

اًَِئل لاً ظيَل لًالهتزوابت .ليًوورش لرئُس لجمَس لاًي ابل

ا ٔلمصلاًثوًث:لاًيط صلاًلوه هَللاًيت لتلكمتلؾنلا ٔلة ووبل

مؤكتولةَعوتلرئُسلادلِ رًل.ليلإذالاكنلجمَسلاًي ابل

اًيت لتًهتليي لهبو ليلًل لاًصئُس( .)159ليتيثرص ل لُشٍل

كريلكومئ،لحتيلادلـَللاًـوملل لٌَمثموكللازلة ت رًللاًلـَىول

ا ٔلة ووب()160ليفلة وبنيلٌُل :ل

يرئُاِولحمَسلاؾلَسليرئُاَ،لفاميلتلسم".ل ل
فِشٍ لاؽلودة لت اخَ لذَ لمٌطب لاًصئُس لابًـهجز لازلامئل

لاًابب لا ٔليل:لاًـهجزلازلامئلؾنلاًـمي،ليُ لمولًفِملمٌَل
ختَفلرشطللاًاالمللاًوسهَل،لياشلُيَل .ل

ؾن لاًـمي .ليكس لتصك لازلة ت ر لتلسٍص لاًـهجز لازلامئ لؾنل
اًـمي لؾلَس لاًشـب ،ليػل لًيص لؿىل ل ٔأكَوَل لذوضل.ل

اًابب لاًثوين :لالٕداهل لابىهتوك ل ٔأحاكم لازلة ت ر ل ٔأي لابخلَوهلل
اًـؼمى(،)161لل ٔأيلارتاكبلحصميللحٌوئَل(.)162ل ليجيصيلتفطَيل
ُشٍلا ٔلة ووبليفلاؽلعَونيلالٓتَني :ل
اؽلعَبلا ٔليل:لأٔثصلختَفلرشطلاًاالمللاًوسهَل،لياشلُيَل ل
ػل لًيص لازلة ت ر لرصاحل لؿىل ل ٔأن لاًاالمل لاًوسهَل،ل

فُا تعَؽ لاؾلَس ل ٔأن لًلصر لحسيجَ لاب ٔلكَوَل لاًـودًل(.)163ل
ياًـهجز لازلامئ لؾن لاًـمي لمفودٍ لختَف لرشط لاًاالملل
اًوسهَل،لياشلُيَل؛ل ٔأىل ٔأنلرئُسلازليٌكلكسلظص ٔأ لؿَىَلمنل
الاؾتالل لاًوسىن ل ٔأي لاشلُىن لمو لًؤثص ليف لكسرتَ لؿىل لاختوذل
اًص ٔأيلاًطوئب،لياًـميلاًاسًس .ل

لياشلُيَل لرشط للة متصار لرئُس لازليٌك ليف لشلي لهمومل

يؿىللذضلللفوًـهجزلازلامئلؾنلاًـميلًـسلةببوللىهتوءل

مٌطوَ.ل ليٕامنولًفِم لُشالاًرشط لمن لهصلاؽلودةل()84لاًيتل

يلًل لاًصئُس( .)164ليمبفِ م لاـلوًفل لفوٕن لاًاالمل لاًوسهَل،ل

تلكمت لؾن لاًـهجز لازلامئ لؾن لاًـمي لابؾتوورٍ لةببو لمنلل

ياشلُيَل لتـس لرشظو للة متصار لرئُس لازليٌك ليف ل ٔأداء لهمومل

أٔة ووبلاىهتوءلذسمللرئُسلادلِ رًل.لفٌطتللاؽلودةل()84ل

مٌطوَ.ليبفلسانلُشالاًرشط،لتوعيلضالحِتَللة تساملل

منلازلة ت رل–لاؽلـسٌكليفل()26لمورسل()2007ل-للياؽلودةل

اؽليطب .ل

( )160لمن لازلة ت ر لاؽلرصي لًا يل ل( )2014لؿىل لذضللل

ل

بل ًِو :ل"ؾيس لذَ لمٌطب لرئُس لادلِ رًل لًالة تلوٌك ل ٔأيل
اً فوةل ٔأيلاًـهجزلازلامئ لًـَنلجمَسلاًي ابلذَ لاؽليطب،ل

ل

يٍى ن لإؿالن لذَ لاؽليطب لبأٔكَوَل لجَيث لا ٔلؾضوء لؿىلل
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اؽلعَب لاًثوين :لأٔثص لختَف لرشط لالاًزتام لبأٔحاكم لازلة ت رل

اًتثلِقلياؿلوهكل.ليٕاذالحنكلابٕداهللرئُسلادلِ رًل،ل ٔأؾفيل

لياخلَ لمنلاجلصامئلاجليوئَل ل

منلمٌطوَ()165لمؽلؿسمللا ٕللذالللابًـل ابتلا ٔلدص"( .)166ل

ػل لًيص لازلة ت ر لرصاحل لؿىل ل لاخلَ لمن لاًا ابقلل
الٕحصامِل ل لوضٌلن للة متصار لرئُس لازليٌك ليف لممورةل لهمومل
مٌطوَ.لإمنولًفِملُشالاًرشطلمن لهصلاؽلودةل( )159لاًيتل
تلكمت لؾن لاىهتوء ليلًل لرئُس لادلِ رًل لابهتومَ لابىهتوكل
أٔحاكملازلة ت رل ٔأيلاهتومَلابخلَوهللاًـؼمىل ٔأيلابرتاكبلحصميلل
حٌوئَل.للفلسلياهجتلاؽلودةل()159لُشٍلاحلوٌكلابًيصلؿىلل

ييفلو لشلضل ل لفوٕن لإداهل لرئُس لازليٌك لابىهتوك ل ٔأحاكمل
ازلة ت ر ل ٔأي لاهتومَ لابخلَوهل لاًـؼمى ل ٔأي لجبصميل لحٌوئَل لًـسل
ةببوليف لإبعولليلًتَ،ليؾزهل( )167لمنلمٌطوَ.لليمب حبل
ذضل لفوٕن لالاًزتام لبأٔحاكم لازلة ت ر ل ل لياخلَ لمن لاًا ابقل
الٕحصامِللًـسلرشظوللةلمتصارلرئُسلازليٌكليف لممورةللهمومل
مٌطوَلابًرضيرة( .)168ل

ٔأن:ل"ٍى نلاهتوملرئُسلادلِ رًل لابىهتوكلأٔحاكملازلةلت ر،ل

اؽلوثث اًثوًث :لملورهل أٔثص ختَف رشيط لالاة متصار لؿىلل

ٔأي لابخلَوهللاًـؼمىل ٔأيلابرتاكبل ٔأيلحٌوًلل ٔأدصى لبيوءلؿىلل

اة تساملل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَليف اًفلَ الٕةاليم ياًلوه ن

ظَب لم كؽ لمن ل ٔأكَوَل ل لجَث ل ٔأؾضوء لجمَس لاًلي اب لؿىلل

اؽلرصي ل

ا ٔلكي .ليل لًطسر لكصار لالهتوم ل لإل لبأٔكَوَل لجَىث ل ٔأؾضوءل
اؾلَسليبـسلحتلِقلجيصًَلمـَلاًيوئبلاًـوم.ليٕاذالاكنلبَلموهؽل
حييلحمَلل ٔأحسلماوؿسًَ.ليمبهجصدلضسيرلُشالاًلصار،لً كفلل
رئُسلادلِ رًلليًـتربلذضللموهـولمؤكتولحي للدينلمبورشتَل

ممولة وقلًتبنيل ٔأنلُيوكل ٔأيخَلاتفوق،لي ٔأيخَلادتالفل
بنيلاًفلَلالٕةاليم،لياًلوه نلاؽلرصيلفاميلًتـَقلبأٔثصلختَفل
اًرشيطللاؽلتعَوللليف لييل لا ٔلمصلؿىللاة متصارليلًتَل،ل
تتضحلنٌللًًل :ل

لدتطوضوتَلحىتلضسيرلحنكليفلازلؾ ى .ل ليحيومكل لرئُسل
ادلِ رًل ل ٔأموم لحموكل لذوضل لٍص ٔأةِو لرئُس لجمَس لاًلضوءل

أٔيل:لأٔيخَلالتفوق ل

ا ٔلؿىل ،ليؾض ًل ل ٔأكسم لانئب لًصئُس لاؿلوكل لازلة ت رًلل

ُيوك ل ٔأيخَ لاتفوق لبني لاًلوه ن لاؽلرصي ،ل لياًفلَل

اًـََو ،لي ٔأكسم لانئب لًصئُس لجمَس لازليٌك ،لي ٔأكسم لرئُانيل

الٕةاليم ليف لماأٌٔكل ٔأثصلختَفلاًرشيطلاؽلتعَولليف لييللل

مبحومكلالاة تئٌوف،ليًت يللالادؿوءل ٔأموهمولاًيوئبلاًـوم،ليٕاذال

ا ٔلمصلؿىللاة متصارليلًتَ،لتمتثيليفلالٓيت :ل

كوملبأٔحسمهلموهؽ،لحيلحمَللمنلًَََليفلا ٔلكسمِل،لي ٔأحاكمل

 -لتعصقلاًلوه نلاؽلرصي للشرتاطلذَ لرئُسلازليٌكلمنل

اؿلوكل لهنوئَل لكري لكوبٍك لٌَعـن .ليًيؼم لاًلوه ن لإحصاءاتل
اًا ابقلالٕحصامِلللة تسامللشليلمٌطوَ.ل ليُ لهبشالًؤنسل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

ؿىل لاحلصص لؿىل لمتتؽ لاًصئُس لابًارية لاحلا يل ،لياًاَ كل

رئُس لازليٌك ليف لا ٔلرس ،ليل لٍصىج لذالضَ ،لفوٕهَ لخيصجل

اؿلم د.ليُ لًتفقلبشضللمؽلاًفلَلالٕةاليمل–ليفلك لل-ليفل

بشضللمنلمٌطبلالٕمومل .ل

اشرتاطلاتطوفلالٕموملابًـساٌكلًالة متصارليفل ٔأداءلمٌطوَ .ل

اثهَو:لأٔيخَلالادتالف ل

لػللًتـصضلاًلوه نلاؽلرصيلرصاحللل ٔلثصلختَفلرشطلؿسملاًزياجلبأٔحٌوَللؿىللاة متصارلييل لا ٔلمصليف لشليلمٌطوَ.ل

مؽ ل ٔأنلُيوكلبـظلالتفوقلبنيلاًلوه نلاؽلرصي،ل لياًفلَل
الٕةاليم لفاميلًتـَقلبأٔثصلختَفلاًرشيطلاؽلتعَولليف لييللل

ليًـي لذضل لٍصحؽ لإىل لالاؾتلود لبأٔهَ لإذا لاكن لرشط لؿسمل

ا ٔلمص لؿىل لاة متصار ليلًتَ ،لإل ل ٔأن لُيوك لبـظ ل ٔأيخَل

اًزياجلبأٔحٌوَللرشطلابتساء،لمفنلاؽليعلىل ٔأنلٍى نلرشطل

الادتالفلتمتثيليفلالٓيت :ل

اة متصار لنشضل .لفَُس لمن لاًاوئف لالاؾتساد لهبشا لاًرشطل
ؾيس لاًرتحش ،ل ليٕاقفوهل لؿىل لاة تسامل لمٌطب لاًصئوةل.ل
ياًلوه نلاؽلرصيلبـسملترصحيَلبأٔثصلختَفلُشالاًرشطلًتفقل
مؽلاًفلَلالٕةاليم.لفؼللًتعصقلاًفلَلالٕةاليم ل ٔلثصلختَفل
ُشالاًرشطلؿىللاة تسامللالٕمومل.ل ل
لمؽل ٔأنلاًلوه نلاؽلرصيلػللًتـصضل–لرصاحلل-ل ٔلثصلختَفلرشطلاحلصًللؿىللاة تسامللرئُسلازليٌكلؽلِوململٌطوَ،لإلل
ٔأهَل ٔأشورلإىللذضللمضيوليفلجيوايلتيويهلل ٔلة ووبلاىهتوءلذسملل
اًصئُس.لفلسل ٔأشورليف لاؽلودةل()84لمنلازلة ت رل– لاؽلـسٌكل
يفل()26لمورسل()2007ل -ل لياؽلودةل()160لمنلازلة ت رل
اؽلرصيلًا يلل( )2014لؿىل لٔلأهَ:ل"ؾيسلذَ لمٌطبلرئُسل
ادلِ رًل ل ...لًوورش لرئُس لجمَس لاًي اب لمؤكتو لةَعوتل
رئُس لادلِ رًل" .ليكس لخيَ لُشا لاؽليطب لبفلس لرئُسل
ادلِ رًللحلصًتَ،ليذضللب ك ؿَليفلا ٔلرس.ليُ لًتفقل–ليفل
ُشٍلاحلوٌكل– لمؽلمولرصحلبَلاًفلَلالٕةاليم لبأٔهَلإذاليكؽل

 لػل لًتعصق لاًلوه ن لاؽلرصي لرصاحل ل ٔلثص لختَف لرشطلازلايهلللؿىللاة متصارلشليللرئُسلازليٌكلؽلِوملمٌطوَ.ليًـيل
ذضل لٍصحؽ لإىل لالاؾتلود لاًاوئس ليف لاًفلَ لبأٔن لذضل لمنل
بسَُوتلا ٔلم ر.لفى نلرشطلازلايهللرشطلابتساءلًتضمنل
ابًرضيرة له هَ لرشط لاة متصار .ليشلا لػل لٍىن لحبوخل لإىلل
اًترصحيلبأٔثصلختَفَلليفلازلة ت رل ٔأيلاًل اهنيلاؽلوكٍكلهل.للؿىلل
حنيلتعصقلاًفلَلالٕةاليم لرصاحل ل ٔلثصلردةلرئُسلازليٌكل
ؿىللاة تساملليلًتَ.لحِثلتوعيلُشٍلاً لًل لبصدةلرئُسل
ازليٌك لابتفوق لاًـٌَلء .لياًترصحي لبأٔثص لختَف لُشا لاًرشطل
ًـىسلمتوٍزلاًفلَلالٕةاليمليفلُشالاخلط ص.لفِ لػللًرتكل
فصضللًالًتفوفلح للُشالاًرشط،ليحـَللؾصضللً ٔلُ اء .ل
 لػل لًتـصض لاًلوه ن لاؽلرصي لرصاحل ل ٔلثص لختَف لرشطلا ٔلََُللؿىللاة متصارلييل لا ٔلمصليف لشليلمٌطوَ.لإمنول ٔأشورل
إىل لذضل لمضيو ليف لجيواي لتـصضَ لًلٔة ووب لاًلوه هَل للىهتوءل

ذسمل لاًصئُس .لفتعصق لاًيص لإىل ل ٔأن لاًـهجز لازلامئ لؾنل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

اًـمي لًـس لةببو للٕهنوء لذسمل لاًصئُس .ليًفِم لمن لاًـهجزل

هبشالا ٔلمصلؾنلاًصايةل،ل ليؿىللا ٔلملل ٔأنلخيتوريالك لريٍلممنل

ازلامئ لؾن لاًـمي ل لفلسان لا ٔلََُل لًالة متصار ليف ل ٔأداء لهمومل

ًطَح لًشلي لُشا لاؽليطب .ليُشا لًـىس لتف ق لاًفلَل

ُشا لاؽليطب .لي لٍمتثي لذضل ليف لضـف لاًلسرة لاًوسهَل ل ٔأيل

الٕةاليم؛ لحِث لًتثاب لٌَما تجسات لاًيت لكس لتعصأٔلل

ضـفلاًلسرةلاشلُيَل،ل ٔأيضـفلاًلسرتنيلمـو.ليُشالخبالفل

حتتل ٔأىلػصفلمنلاًؼصيف،ل ليًضؽلًلكلحوٌكلاحليلاشليل

اًفلَلالٕةاليم لاشلي لؿربلؾنل ٔأثصلختَفلُشالاًرشطلؿىلل

ًيوة هبو .ل

حن لرصحي.لفوٕذال ُح َّنلرئُسلازليٌكلحٌ انلمعولو،لفوٕنلبشضلل

 -لاشرتطلاًلوه نلاؽلرصي لؿسملارتاكبلرئُسلازليٌكلجلصميلل

توعي لإمومتَ لابتفوق .ليٕاذا ل ٔأضُب لابًـمى ،ل ٔأي لاًطمم ،ل ٔأيل

حٌوئَلللة تسامللشليلمٌطوَ.ل ليُ لبشضللخيتَفلمؽلاًل لل

اخلصس،ل ٔأيل ٔأضُبلبشُوبلاًَسٍن،ل ٔأيلاًصخَني،لفوٕهَلػللًـسل

اًصاحج ل ليف لاًفلَ لالٕةاليم لاشلي لٍصى ل ٔأن لإذالل لالٕمومل

ٔأُال للة تسامل لمٌطب لاًصئوةل .ليُشا لًؤنس لمتوٍز لاًفلَل

برشطلاًـساٌكلللً حبلؾزهللمنلمٌطوَ.ليُشالٌشريلإىلل

الٕةاليم ليف لُشا لاًشأٔن .لفوًترصحي لابشرتاط لاًاالملل

متوٍزلاًفلَلالٕةاليم ليف لُشالاًطسد.لفلسلً لرتتبلؿىللاًل لل

اًوسهَل ،لياشلُيَل للة تسامل لمٌطب لاًصئوةل لًسل لؿىلل

ابًـزل لحسيث لكالكي ،لياضعصاابت لكس لتـطف لبىِونل

حصصلاًفلَلالٕةاليم لؿىللضٌلنلاة تلصارلازليٌك،ليحٌلٍهتول

ازليٌك،ليجتـَِولفصٌالل ٔلؿساهئو .ل

من ل ٔأى لكالكي لكس لترتتب لؿىل لافتلود لييل لا ٔلمص لًِشال

 -لمؽل ٔأنلاًفلَلالٕةاليم لًتفقلمؽلاًلوه نلاؽلرصي ليف لؿسمل

اًرشط .ل

اًترصحيلببِونل ٔأثصلختَفللختَفلرشطلؿسملاًزياجلبأٔحٌوَلل

-لػللًتعصقلاًلوه نلاؽلرصيل–لرصاحلل-لل ٔلثصلختَفلرشطل

ؿىل لاة متصار لييل لا ٔلمص ليف لشلي لمٌطوَ ،لإل ل ٔأن لاًفلَل

احلصًل لؿىل لاة متصار لاًصئُس ليف لشلي لمٌطوَ .ليًـي لذضلل

الٕةاليملخيتَفلؾنلاًلوه نلاؽلرصيليفلُشالاخلط ص .ل

ٍصحؽلإىل لهسرةلاًصقليف لالٓيهللاؽلـورصة،ليشلالاكنلاةتبـودل

فـسملترصحيلاًلوه نلاؽلرصي لبأٔثصلختَفلُشالاًرشطل

اًتعصقلًِشٍلاؽلاأٌٔكلكوه ان.ليلُشالخبالفلاًفلَلالٕةاليمل

كسلٍصحؽلإىللاًتط رلبأٔنلذضللمنلبسَُوتلا ٔلم ر؛ل ٔأى:لإذال

اشلي لتـصضلًِشٍلاؽلاأٌٔكلؿىللحن لمفطي،ليرصحي.لفأٔنسل

اكن لرشط لؿسم لاًزياج لبأٔحٌوَل لرشط لابتساء لٌَرتحشل

ؿىلل ٔأهَلإذال ٔأرسلالٕموم،لياكن لٍصىجلذالضَ،لفاللتوعيل

ٌَصئوةل،لمفنلاؽليعلىل ٔأنلٍى نلرشطلاة متصارلنشضل.لؿىلل

راية تَ ،ل ليؿىل لا ٔللمل لاةتٌلوذٍ لمن لا ٔلرس .ل ٔأمو لإذا لاكنل

حنيلػللًرصحلاًفلَلالٕةاليم لبأٔثصلختَفلُشالاًرشطل ٔلنل

مِئ ةو لمن لذالضَ ،ليكَب لؿىل لاًؼن لم تَ ،لفلس لدصجل

اًفلَلالٕةاليملللًـتسلهبشالاًرشطلمنلا ٔلةوس.ليذًلكٔنل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل

مفِ ملاًزيخللا ٔلحٌوَلليف لاًلوه نليه لاًزيخللاًيت لحتميل

ؿىللاًل للابًـزللحسيثلكالكي،لياضعصاابتلكسلتـطفل

خًا َللخموًفللجلًا َللزيهجو.لييفلو لٌَفلَلالٕةاليم لللتـسل

بىِونلازليٌك،ليجتـَِولفصٌالل ٔلؿساهئو .ل

اًزيخللاؽلاَمللأٔحٌوَلليٕانلمحَتلخًا َللملوٍصةلجلًا َلل

اثًثو :لؿىل لاًصمغ لمن ل ٔأن لاًفلَ لالٕةاليم لًتفق لمؽ لاًلوه نل

زيهجو .ل
ذومتللازلراةل ل
اة هتسفت لازلراةللبَونل ٔأثص لختَفلرشيطلالاة متصارل

اؽلرصي ليف لؿسم لاًترصحي لببِون ل ٔأثص لختَف لرشط لؿسمل
اًزياجلبأٔحٌوَللؿىللاة متصارلييل لا ٔلمصليف لشليلمٌطوَ،ل
إلل ٔأنلاًفلَلالٕةاليم لخيتَفلؾنلاًلوه نلاؽلرصي ليف لُشال

يف لاة تسامل لييل لا ٔلمص ليف لمٌطوَ يف اًفلَ لالٕةاليم

اخلط ص .لفـسم لترصحي لاًلوه ن لاؽلرصي لبأٔثص لختَف لُشال

ياًلوه ن اؽلرصي ،لياؽللورهل لبُهنٌل ليف لُشا لاخلط ص.ل

اًرشطلكسلٍصحؽلإىلل ٔأنلذضللمنلبسَُوتلا ٔلم ر؛ل ٔأى:لإذال

ي ٔأةفصتلازلراةللؾنلاًـسًسلمنلاًيتوجئل ٔأبصزُولمولًًل :ل

اكن لرشط لؿسم لاًزياج لبأٔحٌوَل لرشط لابتساء لٌَرتحشل

أٔيل:لػللًتعصقلاًلوه نلاؽلرصي لرصاحللل ٔلثصلختَفلرشطل

ٌَصئوةل،لمفنلاؽليعلىل ٔأنلٍى نلرشطلاة متصارلنشضل.لؿىلل

ازلايهلللؿىللاة متصارلشليللرئُسلازليٌكلؽلِوملمٌطوَ.لؿىلل

حنيلػللًرصحلاًفلَلالٕةاليم لبأٔثصلختَفلُشالاًرشطل ٔلنل

حنيلتعصقلاًفلَلالٕةاليم لرصاحلل ٔلثصلردةلرئُسلازليٌكل

اًفلَلالٕةاليم لل لًـتس لهبشا لاًرشط لمن لا ٔللةوس .ل ليذضلل

ؿىللاة تسامل ليلًتَ.لحِثلتوعيلُشٍلاً لًللبصدةلرئُسل

ٔلن لمفِ م لاًزيخل لا ٔلحٌوَل ليف لاًلوه ن ليه لاًزيخل لاًيتل

ازليٌك لابتفوق لاًـٌَلء .لياًترصحي لبأٔثص لختَف لُشا لاًرشطل

حتميلخًا َللخموًفللجلًا َللزيهجو.لييفلو لٌَفلَلالٕةاليمل

ًـىسلمتوٍزلاًفلَلالٕةاليمليفلُشالاخلط ص.لفِ لػللًرتكل

للتـسلاًزيخللاؽلاَمللأٔحٌوَلليٕانلمحَتلخًا َللملوٍصةل

فصضللًالًتفوفلح للُشالاًرشط،ليحـَللؾصضللً ٔلُ اء .ل

جلًا َللزيهجو .ل

اثهَو :لاشرتط لاًلوه ن لاؽلرصي لؿسم لارتاكب لرئُس لازليٌكل

ُشاليت يصلازلراةللازلراةللابلة تفودةلمنلهتوجئِوليفل

جلصميللحٌوئلَللللة تسامللشليلمٌطوَ.ليُ لبشضللخيتَفل

ضَوكللم اد دة ت رًللإةالملِل حتي حمي اؽل اد ازلة ت رًل

مؽلاًل للاًصاحجلليف لاًفلَلالٕةاليم لاشلي لٍصىلأٔنلإذاللل

اً ضـَل فامي ًتـَق مباأٌٔكلختَفلاًرشيط اؽلتعَول يف ييل

الٕموملبرشطلاًـساٌكلللً حبلؾزهل لمن لمٌطوَ.ليلُشال

ا ٔلمص .ل

ٌشريلإىللمتوٍزلاًفلَلالٕةاليم ليف لُشالاًطسد.لفلسلًرتتبل

ل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
)7

اًِ امش ل
)1

ة رةلأللمعصان،لالًٓل:ل .102ل

)2

ة رةلاًًاوء،لالًٓل:ل.1

)3

ة رةلا ٔلحزاب،لالًٓل:ل.70

)4

للا ٔلًووين ،لحصَح لاًرتقَب ،لياًرتَُب ،لدعول لاحلوخلل

اًيتلاكنللرة للظللضًللظللؿَىَل ليةؼللًـَمِول ٔأحصوبَ ،لط،1ل
ص.3
)5

جتسرلالٕشورةلإىلل ٔأنلؾزلللالٕمومل– لؾيسلأُٔيلاًا يلل

– لمرشيطلمبسىلضالحِتَلً ٕالمومل.ليلُشٍلاًطالحِللتت كفل
ؿىللمسىلكسرتَلؿىللاً فوءلابًرشيطلاؽلتعَولللة تسامللالٕمومل.ل
يذضل لخبالف لاًش َـل لالٕمومِل ،لفوٕن لفىصة لاًـزل لل لم ضؽ لًِول
ٌَوثثلاة يودالإىل لل ٔأنللالٕموملاؽلـط ملمٌط صلؿىللإمومتَ،ليل
ابًتويل لفاللحميلًـزهل.لٍصاحؽ :لا ٔلض للمنلاًاكيف،ل ٔأب لحـفصلدمحمل
بن لًـل ب لبن لاحسوق ُ ُ
لاًصازى ،لاؽلت يف لة يل ل(،)ُ328ل
لاًلك ََىن َّ
ٔ
ق:لؿىللأنربلاً ِلفورى،لج،1لط،4ل(برييت:لدارل
تطثَح،ليلتلـَى
ضـب ل– لدار لاًتـورف ،ل لد .لت .ل) ،لص ل ،203لياًيؼومل
ازلة ت ريليفلاًرشًـللالٕةالمِل،لؿىللً ةفلشىصى،لد.لط،.ل
(لاًلوُصة:لد.لن،.ل2010ل)،للصل.80
)6

للهنوًللاؿلتوجلإىللرشحلاؽلهنوج،لمشسلازلٍنلدمحم لبنل ٔأىبل

اًـووس ل ٔأمحس لبن لمحزة لشِوب لازلٍن لاًصمىل ،لاؽلت يف لة يلل
(،)ُ1004لج،7لاًعوـللا ٔلذرية،ل(لبرييت:لدارلاً ِف ْىص،لُ1404ل
ل 1984لمل)ػ،لصل،410لياًيؼصايتلاًا َوة َللالٕةالمِل،لدمحملضَوءلازلٍنلاًصٌس،ل(لاًلوُصة:لمىتوللدارلاًرتاث،ل 1979ل)،لصل
.287

للاًصدةليهلاًىفصلبـسلالٕةالم.لياؽلصتسلُ لاشلي لٍىفصل

بـسلإةالمَ.لياًصدةللتى نلبأٔم رلجالجل؛لإمولابًل للاًرصحي،ل ٔأيل
بل ل لًلتىض لاًىفص ،ل ٔأي لبفؽ لٌا تَزمَ .لٍصاحؽ :لمنت لا ِخل َصىق لؿىلل
مشُبل ٔأىبلؾوسلظلل ٔأمحس لبنلحٌويلاًشُبوين ،ل ٔأب لاًلومسلمعصلبنل
احلانيلبنلؾوسلظللاخلصىق،لاؽلت يف لة يلل(لُ334ل)،لج،1لد.ل
ط،.ل(لاًلوُصة:لدارلاًطحوبل لٌَرتاث،لُ1413ل -ل 1993لم)،لصل
،132لياؽللين،ل ٔأب لدمحملم فقلازلٍن لبنل ٔأمحسلبنلدمحملبنلكُسَ املل
اجلُ َمو لؾًَل لاؽل َ ْلسىس لازلمشلي لاحليوًل ،لاؽلت يف لة يل ل( ُ620ل)،ل
ج،9لد.لط،.ل(اًلوُصة:لمىتوللاًلوُصة،لُ1388ل -ل 1968لمل)،ل
صل،3ليلحوش َللاًش َخلإبصاُمي لاًوَهج ري،لإبصاُمي لبنل ٔأمحس لبنل
ؿُىس لبن لةَامين لبن لةَمي لاؽلرصي ،لاؽلـصيف لابًوَهج ري ،ل ٔأب ل
احسوقلبصُونلازلٍن،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ825لحتلِق:ل ٔأمين لبنلدمحمل
بن لدمحم لبن لؾصفل،ج ،2لد .لط ،.ل(اًلوُصة :لاؽلىتول لاًت فِلِل ،لد.ل
ت،).للصل،501-500ليحوشُتولكََ يب،ل لي ُ َمع ْرية،ل ٔأمحسلةالملل
لمع ْرية،ل
اًللََ يب ،لاؽلت يف لة يل ل( ل ُ1069ل) ،ل لي ٔأمحس لاًربًىس َُل
اؽلت يف لة يل ل( ،)ُ957لج ،4لد .لط ،.ل( لبرييت :لدار لاًفىص،ل
ُ1415ل -ل 1995لمل)،لصل،177لي َمهج َمؽلا ٔلهنصليف لرشحلمَتلىل
ا ٔلحبص ،لؾوسلاًصمحن لبنلدمحم لبنلةَامينلاؽلسؾ لبش َري لزادٍ،ليل
اؽلـصيفلبسمودل ٔأفٌسي،لاؽلت يفلة يلل(لُ1078ل)،لج،1لد.لط،.ل
( لبرييت :لدار لإحِوءاًرتاث لاًـصيب ،لد .لت .ل) ،لص ل،680ل
ياً ُو َجريىم لؿىل لاخلعَب ،لةَامين لبن لدمحم لبن لمعص لاً ُو َجريىمل
اًشوفـي،لاؽلت يفلة يلل(،)ُ1221لحتلِق:لهرصلفصًسلدمحملياضي،ل
ج،5لد.لط،.ل(لاًلوُصة:لاؽلىتوللاًت فِلِل،لد.لت.ل)،لصل112ل–ل
،120ليظصقلاىهتوءليلًللاحلاكمليف لاًرشًـللالٕةالمِل،ليلاًيؼمل
ازلة ت رًل،لاكًسلً ةفلمحم دلكَ ْص ُؾ ش،لط،1ل(لبرييت:لمؤةالل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
اًصةوٌك ،ل ُ1407ل -ل1987م) ،لص 272ل– ل ،273لياًتىفري،ل

حل كِم.لٍصاحؽ:للفتحلاًووريلبرشحلحصَحلاًوزوري،ل ٔأمحسلبنلؿىلل

دلاًالَّور،لد.لط،.ل(لمىللاؽلىصمل:لرابعلل
يض ابعَ،ل ُمٌْ ِلش لبنلمحم َّ

بنلجحصلاًـالالين،لاؽلت يف لة يلل(ُ852ل)،لحتلِق:لحمبلازلٍنل

اًـوػللالٕةاليم،لد.لت.ل)،لصل.11-9

اخلعَب،ليدمحملفؤادلؾوسلاًوويق،ليلكيص لحمبلازلٍنلاخلعَب،ل

)8

للرشحلاؽللوضس،لماـ د لبنلمعصلبنلؾوسلظل،لاًشِريل

باـسلازلٍن لاًتفتوزاين،لاؽلت يف لة يلل(لُ793ل)ل،لحتلِق:لؾوسل

ج،13لط،1ل(اًلوُ لصة:لدارلاًصاينل،ل 1407لُل -ل 1987لم)،لصل
10ل–ل.11

اًصمحن ُ َ
لمع ْرية ،لج ،5لط ،2ل( لبرييت :لؿوػل لاًىتب ،ل ُ1419ل-ل

)14

 1998لم ل) ،لص ل ،257لياًيؼوم لازلة ت ري ليف لاًرشًـلل

ٍصاحؽ:لفتحلاًووري لبرشحلحصَحلاًوزوري،ل ٔأمحس لبنلؿىل لبنلجحصل

الٕةالمِل ،لمصحؽ لةوبق ،ل لص ل ،84لياؽلا ئ ًَل لاًا َوة َل،ل

اًـالالين ،لاؽلت يف لة يل ل( ل ُ852ل) ،لحتلِق :لحمب لازلٍنل

ياجليوئَل لًصئُس لازليٌك ،لدمحم لمصيس لؿىل لقيمي ،لط ،1ل(ل

اخلعَب ،ليدمحم لفؤاد لؾوس لاًوويق ،ل ليكيص لحمب لازلٍن لاخلعَب،ل

الٕةىٌسرًل:لمىتوللاً فوءلاًلوه هَل،ل2013ل)،لصل.283

ج،13لط،1ل(لاًلوُصة:لدارلاًصاينل،ل1407لُل-ل1987لمل)،لصل

)9

للة رةلاًًاوء:لمنلالًٓلل141ل.

)10

للرشحلاًـلوئسلاًً َّ َافِل،لماـ د لبنلمعص لبنلؾوسلظل،ل

ك هل :ل( لإل ل ٔأن لتصيا ل ُن ْفصا لب َ َ احو ل)؛ ل ٔأى :لنفصا لػوُصا.ل

10ل–ل.11
)15

ك هل :ل(لؾيسمكلمنلظللفَِ لبصُونل)؛ل ٔأى :لهصلأًٓل،ل ٔأيل

اًشِريلباـسلازلٍنلاًتفتوزاين،لاؽلت يفلة يلل(لُ793ل)،للج،1لد.ل

ذربلحصَحلللحيمتيلاًتأٔيًي،ليلملتضوٍل ٔأهَلللجي زلاخلصيجلؿَهىمل

ط،.ل(اًلوُصة:لمعوـللهصدة تونلاًـَمَل،ل 1329لُل)،لصل،100ل

مو لدام لفـَِم لحيمتي لاًتأٔيًي .لٍصاحؽ :لفتح لاًووري لبرشح لحصَحل

ياؽلُاومصةلبرشحلالؽل ُ َاوٍصة،لمصحؽلةوبق،لصل.275

اًوزوري،ل ٔأمحس لبنلؿىل لبنلجحصلاًـالالين،لاؽلت يف لة يلل(ُ852ل

)11

)(1للرشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لصل.257

)،لحتلِق:لحمبلازلٍنلاخلعَب،ليدمحملفؤادلؾوسلاًوويق،ل ليكيصل

)12

ك هل:ل(ليف ل َمًْشعيو،لي َمى ِصُيول)؛ل ٔأى:ليف لحوٌك لوشوظيو،ل

حمب لازلٍن لاخلعَب ،لج ،13لط ،1ل( لاًلوُصة :لدار لاًصاين ل،ل

ييف لاحلوٌكلاًيت لىى نلفهيولؿوحزٍنلؾنلاًـميلمبو لهؤمصلبَ .لٍصاحؽ:ل

1407لُل-ل1987لمل)،لصل10ل–ل.11

فتح لاًووري لبرشح لحصَح لاًوزوري ،ل ٔأمحس لبن لؿىل لبن لجحصل

)16

اًـالالين ،لاؽلت يف لة يل ل( ل ُ852ل) ،لحتلِق :لحمب لازلٍنل

لياٌَفغ لٌَوزورى.لٍصاحؽ:للحصَحلاًوزوري،ل ٔأب لؾوسلظللدمحم لبنل

اخلعَب،ليدمحملفؤادلؾوسلاًوويق،ليلكيص لحمبلازلٍنلاخلعَب،ل

إةٌلؾَي لاًوزوري ،لط ،1ل( لدمشق ل– لبرييت :لدار لابن لنثري،ل

ج،13لط،1ل(لاًلوُصة:لدارلاًصاينل،ل1407لُل-ل1987لمل)،لصل

ُ1423ل-ل2002لمل)،للنتوب:لاًفنت،لابب:لك للاًييبلضىللظلل

10ل–ل.11

ؿَىَ ليةؼل ل" َلة َرتين لبـسى ل ٔأم را لتُ ْيىصيهنو ل" ،لاحلسًث لرمقل

للمتفق لؿَىَ .لرياٍ لاًوزوري ،ليماؼل ليف لحصَثٌِل،ل

ك هل:ل(لي َأثَص ٍةلؿَىليول)؛ل ٔأى:ل ٔأنلظ اؾَهتملؽلنلًت يللؿَهىمل

(،)7055ل(ل،)7056لصل،1748لينتوب:لا ٔلحاكم،لابب:لهَفل

ل لتت كف لؿىل لإًطول لحل كِم ،لبي لؿَهىم لاًعوؿل ،ليً لمٌـِمل

ًووًؽ لالٕموم لاًيوس ،لاحلسًث لرمق ل( ،)7199لي ل( ،)7200لصل

)13
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
،1780ليحصَحلماؼل،ل ٔأب لاحلانيلماؼللبنلاحلجوجلاًلشرييل

اً فوء،ل 1419لُل -ل 1998لمل)،لصل،246ليحصَحلماؼللبرشحل

اًيُاوب ري ،لاؽلت يف لة يل ل( ل ُ261ل) ،لتصكمي :لدمحم لفؤاد لؾوسل

اًي يي ،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:لؾطوملاًضوبعي،ليلحوزملدمحم،ليل

اًوويق ،لمصاحـل :ل ٔأمحس لدمحم لؾ ض ،لد .لط ،.ل(اؽليط رة :لمىتولل

ؾٌلد لؿومص ،لج ،6لط ،4ل( لاًلوُصة :لدار لاحلسًث ،ل 1422لُ ل-ل

فِوض،ل 2010ل)،لنتوب:لالٕمورة،لابب:ليح بلظوؿللا ٔلمصاءليفل

2001لمل)،لصل .470ل

كريلمـطَل،ليحتصميِوليف لاؽلـطَل ،لاحلسًث لرمقل( 1836ل)،لصل

)22

.691

.246

)17

للحصَحلماؼللبرشحلاًي يي ،لحتلِق:لؾطوملاًضوبعي،ل

)23

للإنٌلل لاؽل ُ ِ ّـؼل لبف ائس ل ُم ْا ِلؼل ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،6لصل
فتحلاًووريلرشحلحصَحلاًوزوري،ل ٔأمحسلبنلؿىللبنلجحصل

يلحوزملدمحم،ليلؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(لاًلوُصة:لدارلاحلسًث،ل

ٔأب لاًفضيلاًـالالين لاًشوفـي،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ852لحتلِق:ل

ُ1422ل-ل2001لمل)،لصل.470

حمبلازلٍنلاخلعَب،لدمحملفؤادلؾوسلاًوويق،لتلـَىق:لؾوسلاًـزٍزلبنل

)18

للفتح لاًووري لبرشح لحصَح لاًوزوري ،لمصحؽ لةوبق،ل

حتلِق:لحمبلازلٍنلاخلعَب،ليدمحملفؤادلؾوسلاًوويق،ل ليكيص لحمبل

ؾوسلظللبنللابز،لج،13لد.لط،.ل(برييت:لدارلاؽلـصفل،ل1379لُل
)،لصل.123
للا ٔلحاكم لاًاَعوهَل ،لي لاً لايت لازلًًِل ،ل ٔأب لاحلانل

ازلٍنلاخلعَب،لج،13لط،1ل(لاًلوُصة:لدارلاًصاينل،ل1407لُل-ل

)24

1987لمل)،لصل10ل–ل.11

ؿىللبنلدمحملبنل َحبَبلاًورصيلاًولساديلاؽلويردي،لمصحؽلةوبق،ل

اؽلـمتسليف ل ٔأض للازلٍنٔ ،أب لًـىللدمحم لبنلاحلاني لبنلدمحمل

صل ،20ليا ٔلحاكملاًاَعوهَل،لدمحم لبنلاحلانيلبنلدمحم لبنل َذََفل

بن لذَف لبن ل ٔأمحس لبن لاًفصاء لاحليوًل لاًولسادي ،لاؽلت يف لة يلل

بنل ٔأمحسلبنلاً َفص َّاء،ل ٔأب لً َ ْـىل،لمصحؽلةوبق،لصل،21للليمأٓثصل

( ُ458ل)،لحتلِق:ليدًؽ لزًسانلحساد،لد.لط،.ل(لبرييت:لدارل

الٕانفل ليف لمـوػل لاخلالفل ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،1لص ل ،67لي ٔأة ىنل

اؽلرشق،ل1986ل)،للصل.243ل

اؽلعوًب ليف لرشح لريض لاًعوًب ،لزهصاي لبن لدمحم لبن لزهصايل

)19

للرشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لصل،257ليلإرشودل

لحيىيلاًاًبىك،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ926ل
ا ٔلهطوري،لزٍنلازلٍنل ٔأب
ُ

اًاورىلًرشحلحصَحلاًوزوري،ل ٔأمحس لبنلدمحم لبنل ٔأىب لبىصلبنلؾوسل

ج،4لد.لط،.ل(لبرييت:لدارلاًىتوبلالٕةاليم،لد.لت.ل)،لصل

اؽلطل لاًلَ ْاعالىن لاً ُلتَ َْىب لاؽلرصي ل ٔأب لاًـووس ،لشِوب لازلٍن،ل

،111ليلحتفللاؿللتوجليف لرشحلاؽلهنوج ،ل ٔأمحس لبنلدمحم لبنلؿىل لبنل

اؽلت يف لة يل ل( ،)ُ923لج ،10لط ،7ل(اًلوُصة :لاؽلعوـل لا ٔلمريًلل

جحصلاًَِمتى،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ974لمصاحـل،ليلتطثَح:لجليلل

اًىربى،لُ1323ل)،لصلل.217

منلاًـٌَلء،للج،9لد.لط،.ل(لاًلوُصة:لاؽلىتوللاًتجورًللاًىربى،ل

)20

)21

إنٌلللاؽل ُ ِ ّـؼل لبف ائسل ُم ْا ِلؼل،ل ٔأب لاًفضيلؾَوض لبنلم ىسل

بن لؾَوض ل َ
اًا ْبىتل،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ544ل
بنلمعصينلاًَثطيب ل َّ

ُ1357ل -ل1983مل)،لصل،76ليلاًيؼوملازلة ت ري ليف لاًرشًـلل
الٕةالمِل،لمصحؽلةوبق،للصل.81

حتلِق:لحيىيلإةٌلؾَي،لج،6لط،1ل(لاؽليط رةل– لمرصل– لدارل

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 31

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
)25

كََي لاٌَ َّ ْبس؛ ل ٔأى :لكََي لاؽلُسَ اذٍك .لفوٌَ َّ ْب ُس ليف لاٌَلل:ل

(برييت:لاؽلىتوللاًـرصًل،لُ1420ل-ل1999مل)،لابب:لاخلوء،لصل

ادتالطلا ٔلمص،ليلتساذَل.لليلاٌَ َّ ْب ُس لمش تقلمنلاًفـيلاًثالىثل

.87

ًَب َِسلاشليلًسللؿىللاـلوًعل،لياؽلُسَ اذٍك.يمنلذضل؛لًَب ِْا ُتلاًث َّ ْ َبل

)28

َأًْب َِاَ .لٍصاحؽ :لمـهجم لملوًُس لاٌَلل ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،5لابب:ل

ًىشء؛ لقَ َّعوٍ.ليل َأ ْظ َوقلاجلُ ُي ن؛ل ٔأى:لدام،ل
ٍزيل.لًلول:ل َأ ْظ َوق لا َ
ياة
ُ
متص.ليمحَّىل ُم ْعوِلل؛ل ٔأى:لدامئل.لٍصاحؽ:ل ُم
رتورلاًط َحوح،لمصحؽل
َّ

اًاريةلاًيو ًل،لؾوسلاؽلطللبنلُلشوم لبنل ٔأً بلا ِحل ْم َلرييل

ةوبق،لحتلِق:لً ةفلاًش َخلدمحم،ل،لط،5لل(لبرييت:لاؽلىتولل

اؽلُـوف لصي،ل ٔأب لدمحملحٌلللازلٍن،لاؽلت يف لة يلل(لُ213ل)،لحتلِق:ل

اًـرصًل،ل ُ1420ل -ل1999مل)،لاببلاًعوء،لصل،188ليمأٓثصل

اًالَّأٔ،ليلإبصاُميلالٕبَورى،ليلؾوسلاحلفِغلاًشَىب،لج،2ل
مطعفىل َّ

الٕانفلليفلمـوػللاخلالفل،لمصحؽلةوبق،لج،1لصل.66

اًالم،لصل.230
)26

اجلي نلاؽل ُ ْعوِقلُ لاجلي نلازلامئلاشلي لللً َ ْي َفم؛ل ٔأى:للل

ًَثقلبشضللمولٌامىليفلاًـرصلاحلوِضللابًفلسانلازلامئلل

ط،2ل(لاًلوُصة:لرشنللمىتول،ليلمعوـللمطعفىلاًوويبلاحلَيب،ليل

)29

ٔأيلدٍ ،ل ُ1375ل -ل 1955لم ل) ،لص ل ،651لياًلارية لاًيو ًل،ل

اشلاهصةلؽلصضليراىثل ٔأيلًـٍكلؿورضل.ليلاشلي لًرتتبلؿَىَلضـفل

لي ٔأدبورلاخلَفوء،لدمحملبنل ِحبَّونلبنل ٔأمحسلبنل ِحبَّونلبنل ُمـوذلبنل َمـ َوسل
اٍمتميى ،ل ٔأب لحومت لازلارىم لاًبُ ْا ىت ،لاؽلت يف لة يل ل( ل ُ354ل)،ل

اًلسرةلؿىللاًتشهص،ليلاًًا َونلازلامئلً ٔلحساث.ل ل
)30

تطثَح،ليتلـَىق:لاحلوفغلاًا َسلؾزٍزلبم،ليحٌلؿللمنلاًـٌَلء،ل

اًاـسلاًتفتوزاين ل– لرمحَلظلل -للل" لً َ ْي َح ّي لؾلسلالٕمومللابؽل َ َصضل

ج ،1لط ،3ل( لبرييت :لاًىتب لاًثلوفِل ،ل ُ1417ل) ،لص ل.398ل

اشلي لًًا ََلاًـَ مل" ل.لييافلَلالٕموملاخلعَبلاًرشبىيل– لرمحَل

يازلُّ ررليفلادتطورلاؽلَلوزى،ليلاًاري،لاحلوفغل ٔأب لمعصلً ةفلبنل

ظلل– لفشهصل ٔأنلالٕموملًيـزلل"لابؽلصضلاشلي لًًا ََلاًـَ مل".ل

َّ
بنلؾوسلاًرب لبنلؿومصلّلاٍمنصي لااكصظيب،لاؽلت يفل
ؾوسلظللبنلدمحمل ل

ٍصاحؽ:للرشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لص ل،257لي لملينل

ة يلل(،)ُ463ل،لحتلِق:لش ىقلضَف،للج،1لط،2ل(لاًلوُصة:ل

اؿلتوجلإىللمـصفللمـوىنل ٔأًفوظلاؽلهنوج،لمشسلازلٍنلدمحملبنل ٔأمحسل

دارلاؽلـورف،لُ1403ل)،لصل 269ل– ل،270لياًاريةلاًيو ًل،ل

اخلعَبلاًلرشبُينلاًشوفـي،لاؽلت يفلة يلل(،)ُ977لج،5لط،1ل(ل

ٔأب لاً ِفساء لإةٌلؾَي لبن لمعص لبن لنثري لاًلصيش لازلمشلي لاؽلت يفل

برييت:لدارلاًىتبلاًـَمَل،لُ1415ل-ل1995لمل)،لصل.421

ذُب لاًفلِوء لإىل لاهـزال لالٕموم لبشضل .لفلول ل لالٕمومل

احلويي لاًىبري ليف لفلَ لمشُب لالٕموم لاًشوفـي ،ل ٔأب ل

ة يلل(ُ774ل)،لحتلِق:لمطعفى لؾوسلاً احس،لج،4لد.لط،.ل(ل

)31

برييت:لدارلاؽلـصفل،لُ1395ل-ل1976مل)،لصل.462

احلانلؿىللبنلدمحملبنلحبَبلاًورصيلاًولساديلاؽلويرديلاؽلت يفل

اخلَ َوي :لفَ َاو ُد لاً َـ ْليِ  .لفوخلَ ْوي لباى ن لاًووء لاً َف َاود ،ليل

ة يل ل( ُ450ل) ،لحتلِق :لؿىل لدمحم لمـ ض ،ل ليؿودل ل ٔأمحس لؾوسل

بفتثِولا ِجل ُّن.لًلول:لبَل َدبَي؛ل ٔأى:لىش ُء لمنلا ٔلرض.ليكسل َدبَ ََلُ،ل

اؽل لح د،لج،16لط،1ل(لبرييت:لدارلاًىتبلاًـَمَل،لُ1419ل-ل

ي َدبَّ ََلُلختلوَال،ليلادتَ َو ََلُ؛لإذال ٔأفاسل َؾ ْل ََلُ،ل ٔأيلؾُض َ ٍُ.لًيؼص:ل ُمرتورل

ُ
اًتَوثلاًؼ َلؼل،لؾوسلاؽلطلل
1999مل)،لصل،155ليقَََّوثلا ُل َممليفل

اًط َحوح ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :لً ةف لاًش َخ لدمحم ،ل ،لط،5لل
َّ

ين،ل
بنلؾوسلظل لبنلً ةف لبنلدمحم لبنلؾوسلظل لبنل ِحِ ًَللاجلُ ُ ًْ ِ ل

)27
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
،لاؽلت يف لة يلل(ُ478ل)،لحتلِق:لمطعفى لحَمي،ليلفؤادللؾوسل

،359لليلمأٓثصلالٕانفلليف لمـوػللاخلالفل،لمصحؽلةوبق،لج،1لصل

اؽليـم ل ٔأمحس ،لد .لط ،.ل( لا ٕلةلىٌسرًل :لدار لازلؾ ة :ل 1400لُ ل-ل

 70ل ،72-لي ل ٔأة ىن لاؽلعوًب ليف لرشح لريض لاًعوًب ،لمصحؽل

 1979لمل)،للص ل،93ل ليرشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لصل

ةوبق ،لج ،4لص ل ،111لياًتع ر لاًا َويس ٌلَمهجمتؽ لاًـصيب،ل

.257

َ
ةَامينلدمحملاًع َمويى،لط،2ل(اًلوُصة:لدارلاًفىصلاًـصيب،ل1966ل

)32

مأٓثصلالٕانفلليف لمـوػللاخلالفل،لمصحؽ لةوبق ،لج،1لصل

-66ل.67

)،لصل56ل–ل.57
)37

للذُب لبـظ لاؽلـورصٍن لإىل لؿسم لحصل ليلًل لاخلََفلل

للملين لاؿلتوج لإىل لمـصفل لمـوىن ل ٔأًفوظ لاؽلهنوج ،لمصحؽل

اؿلهج رلؿَىَ؛ل"ل ٔلنلاخلََفللة َى نلملَ للاًَس،ليللٌا تعَؽل

ةوبق،لج،5لص ل،421ليلهنوًللاؿلتوجلإىللرشحلاؽلهنوج،لمصحؽل

ٔأن لًيؼص ليف لمطوحل لاؽلاَمني ،ل ٔأي لًوورش لهموم لمٌطوَ لبيفاَ،ل

ةوبق،لج7ػ،لصل.410

ليبشضللتيـسملاحلوكللمنلإكومتَ،ليلتًتفيلاًـٍكلمنليلًتَ،لفِهجبل

)33

مؽلذضل،لفوٕنل ٔأهطورلاًفصًقلاًثوين لاًلوئَنيللبـسملؾزلل

ٔأل لًولى ليف لمٌطب لاخلالفل ل" .لٍصاحؽ :لدؿومئ لاحلنك ليف لاًرشًـلل

الٕمومللإنلاكنللزمونللال ٔ
ٕفوكلللأنرثلمنلزمونلاخلوي،لذُو اللإىللل

الٕةالمِل ،لياًيؼم لازلة ت رًل لاؽلـورصة ،لاحلل ق ،لياحلصايتل

ٔأهَللً ل ُح َّنلالٕموم،لفبوًـ الكريٍ،لمثل ٔأفوق،لػللتـسليلًتَ،لبيلًولىل

اًـومل ،لإةٌلؾَي لإبصاُمي لاًوسيى ،لط ،1ل( لاًلوُصة :لدار لاٍهنضلل

اًثوين لؿىلليلًتَل ٔلنلمبوًـتَلحصَحل،لفاللجي زل ٔأنلتوعيلبأٔمصل

اًـصبَل،لُ1414ل -ل1994مل)،لصل.82لمؽل ٔأمهَللُشالاًص ٔأي،لإلل

حيسثليفلكريٍ.ليلمهلبشضللًتفل نلمؽل ٔأهطورلاًفصًقلا ٔليللاًلوئَنيلل

ٔأنلاًصاحجلُ لاًص ٔأي لاًلوئيللبطحلليلًل لاخلََفل لاؿلهج رلؿَىَ.ل

بـزهل لإن لاكن لزمون لالٕفوكل ٔلأنرث لمن لزمون لاخلوي .لٍصاحؽ :لمأٓثصل

يذضللدرءالٌَمفوةسلاًيتلكسلترتتبلؿىللاًل للخبالفَ.لفلسلًرتتبل

الٕانفلليفلمـوػللاخلالفل،لمصحؽلةوبق،لج،1لصل .67ل

ؿىل لذضل لحسيث لكالكي ،لي لاضعصاابت لتـطف لبأٔمن لا ٔلمل،ل

)34

)35

للظصق لاىهتوء ليلًل لاحلاكم ليف لاًرشًـل لالٕةالمِل ،ليل

اًيؼملازلة ت رًل،لمصحؽلةوبق،لصل.284
)36

ا ٔلحاكملاًاَعوهَل،ليلاً لايتلازلًًِل،ل ٔأب لاحلانلؿىلل

يتلَي لمن لَُبهتو ليف لؾَ ن ل ٔأؿساهئو لفِتهجصؤا لؿىل لاًىِس لًِو ،ليل
اًيَيلمهنو.لرشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لص ل،257لي ٔأة ىنل
اؽلعوًبليفلرشحلريضلاًعوًب،لمصحؽلةوبق،لج،4لصل.111
بُلَوة لاؽلاَمني :ل لاًولي ليف لاٌَلل :ل لاً َفاود .لًلول :لبَلَىل

بنلدمحملبنل َحبَبلاًورصيلاًولساديلاؽلويردي،لمصحؽلةوبق،لصل

)38

،24-23لليلا ٔلحاكملاًاَعوهَل،لدمحملبنلاحلانيلبنلدمحملبنل َذََفل

ٕواونلؿىللأٓدص؛ل ٔأى:ل
اجل ُْصحلإذالتصاىملإىللفَاود.ليمٌَ:ل ٔأ ُنلً َ ْو ِلىلال ُ

بن ل ٔأمحس لبن لاً َفصاَّء ،ل ٔأب لً َ ْـىل ،لمصحؽ لةوبق ،لص ل ،23-22ليل

ًلؽلمٌَلفاودلؿىللكريٍ.لل لياًولي:لاً َت َـ ِّلسى.ليبَلَىلؿَىَ:لاة تعول.ليل

ملسمللابنلذسلين،لييل لازلٍنلؾوسلاًصمحنلبنلدمحملبنلذسلين،ل

اًولي:للكل ُمجويزة،ليٕافصاطلؿىللاؽللسارلاشليلُ لحسلاًىش ِلء .ل

اؽلت يف لة يل ل( 808لُ) ،لحتلِق :لؾوس لظل لدمحم لازلريٌش ،لج،1لل

ل لياًولي ليف لالاضعالح لاًرشؾى :لاخلصيج لؾن لظوؿل لإموم ل ٔأُيل

ط،1لل(لدمشق:لدارلًـصب،ل1425لُل-ل2004لمل)،لصل-357

َوة:لمجؽ:لابغ،لس البشضلل
اًـسل،ليلً لخوئصالابؾتلودللفوةس.لياً ُّول
ُ ُّ

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 33

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
لل ٔأحلقلفصًقلمنلاؽلـورصٍنلض رةلاثًثللًط رلمٌؽلرئُسل

ؾلويزهتملاحلسػ،ليلكِي:لًعَبلالاة تـالء.ليًُلَوةلاؽللاَمنيلمهل:ل

)41

حٌلؿللمنلاؽلاَمنيل،لخيصح نلؿىللالٕموم،ليلميتيـ نلؾنل ٔأداءل

ازليٌكلمنلاًترصفليه:لاؽليؽلمنلاًترصفلباببلاةتِالءلكريٍل

حق لت حب لؿَهىم ،لبتأٔيًي لفوةس لاكلؾتلود ل لبأٔن للك ل لمـطَللل

ؿىللاحلنكلابًل ة.ليلذضللبأٔنلخيصجلؿىللالٕموملمنلٌا ت يل لؿىلل

نفص؛لهوريةلاكهت للأٔيلضلرية،ليلٌا تحَ نلازلموء،ل ليا ٔلم اللهبشال

اًصئوةل لابًل ة ،لي لُ لمو لًـصف ليف لاًـرص لاحلوِض لابلهلالبل

اًتأٔيًي،ليلهلمل َمٌَـل،ليك ة.ل لٍصاحؽ :لمـهجململوًُسلاٌَلل ،لمصحؽل

اًـاىصى.ليلًرتتبلؿىللذضللاهـزاللاًصئُس،ليلاهـلودلاًصايةلل

لاًط َحوح ،لمصحؽل
ةوبق ،لج ،1لابب :لاًلني ،لص ل ،272لي ُمرتور َّ

ٌَمتلَبلة اءلخوءلاًصئُسلاؽلـزيللإىللاحلنكلؾنلظصًقلاًلِص،ليل

ةوبق،لحتلِق:لً ةفلاًش َخلدمحم،ل،لط،5لل(لبرييت:لاؽلىتولل

اًلَول،ل ٔأيلجوتتلهللاًصايةلللابدتَورل ٔأُيلاحلي،ليلاًـلس،ليلذضلل

اًـرصًل ،ل ُ1420ل -ل1999م ل) ،لابب :لاًووء ،لص ل .37ليبسائؽل

حىتلللًلؽلاًيوسليفلف  ى،ليلتلوتي،ليلاهتشورلاًفاود.لٍصاحؽ:ل

اًطيوئؽليف لتصتُبلاًرشائؽ،لؿالءلازلٍنل ٔأب لبىص لبنلماـ دل لبنل

رايةللازليٌكليفلاًفلَلالٕةاليم،لمصحؽلةوبق،لصل.396

ٔأمحس لاًاكةوين لاحلََليفي ،لاؽلت يف لة يل ل( ،)ُ587لج ،7لط ،2ل(ل

)42

برييت:لدارلاًىتبلاًـلَمَل،لُ1406ل -ل1986مل)،لصل،140ل

اًىبريةل ٔأيلا ٕلرصارلؿىللاًطلريةل".لٍصاحؽ:لرشحلاًـلوئسلاًً َّ َافِل،ل

ياًِساًلليفلرشحلبساًللاؽلوت ِسى،لؿىل لبنل ٔأىب لبىص لبنلؾوسلاجلََيل

ماـ د لبن لمعص لبن لؾوس لظل لاًشِري لباـس لازلٍن لاًتفتوزاين،ل

اً َف َصكوىن لاؽلريقَيوىن ،ل ٔأب لاحلان لبصُون لازلٍن ،لاؽلت يف لة يلل

اًالَّو،ل(لاًلوُصة:ل
اؽلت يف لة يلل(ُ791ل)،لحتلِق:ل ٔأمحسلجحوزي ل َّ

(،)ُ593لحتلِق:لظالللً ةف،لج،2لد.لط،.ل(لبرييت:لدارل

مىتول لاًلكَوت لا ٔلزُصًل ،ل 1408لُ ل -ل1988م ل) ،لص ل،100ل

إحِوءلاًرتاثلاًـصيب،لد.لت.ل)،لصل،411ليل ٔأة ىنلاؽلعوًبليفل

يرشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لط،2لصل.230

رشحلريضلاًعوًب،لمصحؽلةوبق،لج،4لصل.111
)39

للا ٔلحاكملاًاَعوهَل،لدمحم لبنلاحلاني لبنلدمحم لبنل َذََفل

بنل ٔأمحسلبنلاً َفص َّاء،ل ٔأب لً َ ْـىل،لمصحؽلةوبق،لصل.23

)43

اًفاق لُ  :ل" لاخلصيج لؾن لظوؿل لظل لتـوىل لابرتاكبل

لل ٔأض للازلٍن،ل ٔأب لمٌط رلؾوسلاًلودر لبنلظوُصلاٍمتميىل

اًولسادي ،لاؽلت يف لة يل ل( ،)ُ429لط ،1ل( لاة توهو ل :لمعوـلل
ازليٌك،لُ1346ل -ل 1928لمل)،لصل،278ليلاؿلىللابلٓاثر،ل ٔأب ل

ا ٔلحاكملاًاَعوهَل،ليلاً لايتلازلًًِل،ل ٔأب لاحلانلؿىلل

دمحملؿىللبنل ٔأمحسلبنلةـَسلبنلحزملا ٔلهسًيسلااكصظيبلاًؼوُصى،ل

بنلدمحملبنل َحبَبلاًورصيلاًولساديلاؽلويردي،لمصحؽلةوبق،لصل

اؽلت يف لة يل ل(ُ456ل)،لج،8لد.لط،.ل(لبرييت:لدارلاًفىص،لد.ل

 ،23لي لا ٔلحاكملاًاَعوهَل،لدمحم لبنلاحلاني لبنلدمحملبنل َذََف لبنل

ت.ل)،لصل 425ل–ل426ػ،ليحصَحلماؼللبرشحلاًي يي ،لمصحؽل

ٔأمحس لبنلاً َفصاَّء،ل ٔأب لً َ ْـىل،لمصحؽلةوبق ،لصل،23ليمأٓثصلالٕانفلل

ةوبق،لحتلِق:لؾطوملاًضوبعي،ليحوزملدمحم،ليلؾٌلدلؿومص،لج،6ل

يف لمـوػل لاخلالفل ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،1لص ل -70ل ،72لي ٔأة ىنل

ط،4ل(اًلوُصة:لدارلاحلسًث،ل1422لُل-ل2001لمل)،لصل،470ل

اؽلعوًبليفلرشحلريضلاًعوًب،لمصحؽلةوبق،لج،4لصل.111

ي ل ٔأض للازلٍن،ل ٔأب لاًُ ُْْس لدمحملاًزبديي،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ730ل

)40

اًالَّو،ل(ل
حتلِق:لُوىزلبَرتلًًس،لضوط،ليللتـَىق،ل ٔأمحسلجحوزي ل َّ

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 34

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
اًلوُصة :لاؽلىتول لا ٔلزُصًل لٌَرتاث ،ل ُ1424ل -ل 2003لم ل) ،لصل

ٔأه رلؾوسلفصحون،لط،1ل(اًلوُصة:لدارلاًاالم،ل1434لُل-ل2013ل

 ،193لي لرشح لاًـلوئس لاًً َّ َافِل ،لماـ د لبن لمعص لبن لؾوس لظلل

مل)،لصل.215
الاة تشاكر،ل ٔأب لمعص لً ةف لبنلؾوسلظللبنلدمحم لبنل

اًشِريلباـسلازلٍنلاًتفتوزاين،لاؽلت يف لة يلل(لُ791ل) ،لحتلِق:ل

)44

اًالَّو،ل(اًلوُصة:لمىتوللاًلكَوتلا ٔلزُصًل،ل 1408لُل
ٔأمحسلجحوزي ل َّ

لاًرب ل لبن لؿومص لاٍمنصي لااكصظيب ،لاؽلت يف لة يل ل(،)ُ463ل
ؾوس َ ّ

 -ل1988مل)،لصل -100ل،101ليلاًـ امصليلاًل امصليف لا َّشل ّبل

حتلِق:لةوػللدمحملؾعو،ليلدمحملؿىللمـ ض،لج،5لط،1ل(لبرييت:ل

ؾنلة يلل ٔأىبلاًلومس ،لدمحم لبنلإبصاُمي لاً زٍصلاًاميين،لاؽلت يف لة يلل

دارلاًىتبلاًـَمَل،لُ1421ل -ل 2000لمل)،لصل،16ليلإنٌللل

( ُ840ل) ،لحتلِق :لشـَب لا ٔلرهؤيط ،لج ،8لد .لط ،.ل(برييت:ل

اؽل ُ ِ ّـؼل لبف ائسل ُم ْا ِلؼل،لمصحؽلةوبق،لج،6لصل،246ليحصَحلماؼلل

مؤةاللاًصةوٌك،لد.لت.ل)،لصل -15ل،18ليل لفتحلاًووري لرشحل

برشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،ل لحتلِق :لؾطوم لاًضوبعي ،ل ليحوزمل

حصَحلاًوزوري،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:لحمبلازلٍنلاخلعَب،ليل

دمحم،ليلؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(لاًلوُصة:لدارلاحلسًث،ل1422لُل

دمحم لفؤاد لؾوس لاًوويق ،لج ،13لد .لط ،.ل( لبرييت :لدار لاؽلـصفل،ل

ُْس لدمحملاًزبديي،ل
 -ل 2001لمل)،لص،470ل ٔأض للازلٍن،ل ٔأب لاًُ ْ ل

1379لُل)،لصل،116ليلاؽلُاومصةلبرشحلاؽل ُ َاوٍصة،لمصحؽلةوبق،ل

مصحؽلةوبق،لصل،196ليلاؽلُاومصةلبرشحلاؽل ُ َاوٍصة،لمصحؽلةوبق،ل

صل 278ل– ل،279ليل ٔأة ىنلاؽلعوًبليف لرشحلريضلاًعوًب،ل

ص ل -278ل،279ليتفاريلاًتثصٍص،ل لياًتي ٍص،لدمحم لبنلاًعوُص لبنل

مصحؽ لةوبق ،لج ،4لص ل ،111لي ِم ْصكوة لاؽلفوتَح لرشح ل ِمشاكةل

ؿوش لر،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ1393لج،1لد.لط،.ل(لت وس:لازلارل

اؽلطوبَح ،لؿىل لبن لةَعون لدمحم ،ل ٔأب لاحلان له ر لازلٍن لاؽل ُ َّالل

اًت وا َللًٌَرش،ل1984ل)،لصل.707
الاة تشاكر ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،5لص ل ،16لي لاخل َُصىشل

اًِ ََّصيى ،لاؽلت يف لة يل ل( ،)ُ1014لج ،6لط ،1ل( لبرييت :لدارل

)45

اًفىص،لُ1422ل-ل 2002لمل)،لصل،2394لليوشوفلاًلٌوعلؾنل

ؿىل لخمترصلذََي ،لدمحم لبن لؾوس لظل لاخل َُصىش لاؽلوًًك ،ل ٔأب لؾوسل

منتلالٕكٌوع،لمٌط رلبنلً وسلبنلضالح لازلٍن لبن لحانلبنل

ظل ،لاؽلت يف لة يل ل( ،)ُ1101ل لج ،7لد .لط ،.ل( لاًلوُصة :لدارل

إدرٌسلاٍهب يت لاحليوًل،لاؽلت يف لة يلل(ُ1051ل)،لج،6لد.لط،.ل

اًىتوب لالٕةاليم ،لد .لت .ل) ،لص ل 139ل– ل ،140لي لرشحل

(لبرييت:لدارلاًىتبلاًـَمَل،لد.لت.ل)،للصل،159ليلرشحل

اًزركوين لؿىلل ُم َ ّظأٔ لالٕموملموضل،لدمحم لبنلؾوسلاًوويق لبنلً ةفل

اًزركوين لؿىلل ُم َ ّظأٔ لالٕموملموضل،لدمحم لبنلؾوسلاًوويق لبنلً ةفل

اًزركوين لاؽلرصي لا ٔلزُصى،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ1122لحتلِق:لظَل

اًزركوين لاؽلرصي لا ٔلزُصى،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ1122لحتلِق:لظَل

ؾوسلاًصءيفلةـس،لج،3لط،1ل(لاًلوُصة:لمىتوللاًثلوفللازلًًِل،ل

ؾوسلاًصءيفلةـس،لج،3لط،1ل(لاًلوُصة:لمىتوللاًثلوفللازلًًِل،ل

ُ1424ل -ل 2003لمل)،لصل،14ليحوش َللازلة يق لؿىللاًرشحل

ُ1424ل -ل 2003لمل)،لصل،14ليحوش َللازلة يق لؿىللاًرشحل

اًىبري،لمصحؽلةوبق،لج،4لد.لط،.ل(لبرييت:لدارلاًفىص،لد.لت.ل

اًىبري ،لمصحؽلةوبق،لج،4لد.لط،.ل(برييت:لدارلاًفىص،لد.لت.ل

)،لصل،299ليحوش َللازلة يقلؿىللاًرشحلاًىبري،لدمحملبنل ٔأمحسل

)،لصل،299لياًا َوةللاًرشؾَلليف لنتوبلفتحلاًووري،لضالحل

بنلؾصفللازلة يق لاؽلوًًك،لاؽلت يف لة يلل(ُ1230ل)،لحتلِق:لدمحمل

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 35

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
ؾوس لظل لشوُني ،لج ،6لط ،1ل(برييت :لدار لاًىتب لاًـَمَل،ل

)49

ُ1417ل-ل1996لمل)،لصل

.247

)46

للإنٌلل لاؽل ُ ِ ّـؼل لبف ائس ل ُم ْا ِلؼل ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،6لصل

للحصَح لماؼل لبرشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق:ل

)50

للرشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لصل.257

ؾطوملاًضوبعي،ليحوزملدمحم،ل ليؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(لاًلوُصة:ل

)51

رشة ،لي لاًب َّ َرش لػوُص لخِ ْسلل
َرشة ،لي لاًبَّ َ َ
ا ٔلبْشَ ور لمفصد لب َ َ

دارلاحلسًث،ل1422لُل-ل2001لمل)،لص،470ليلحتصٍصلا ٔلحاكمل

الٕواون.لٍصاحؽ:لمـهجململوًُسلاٌَلل ،لمصحؽ لةوبق،لج،1لابب:ل

يف لتسبري ل ٔأُي لالٕةالم ،لبسر لازلٍن لبن لحٌلؿل ،لاؽلت يف لة يل ل(ل

اًووء،لصل،251لي ُم
رتورلاًط َحوح،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:لً ةفل
َّ

 ُ733ل) ،لحتلِق :لفؤاد لؾوس لاؽليـم ل ٔأمحس ،لط ،1ل( لديٌك لكعص:ل

اًش َخ لدمحم ،ل ،لط ،5ل ل( لبرييت :لاؽلىتول لاًـرصًل ،ل ُ1420ل-ل

رئوةللاؿلومكلاًرشؾَل،ليلاًش ئ نلازلًًِل،لُ1405ل-ل1985لمل)،ل

1999مل)،لابب:لاًووء،لصل.35

ص ل ،72ل ليرشح لاًـلوئس لاًً َّ َافِل ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :ل ٔأمحسل

)52

للاؽلـمتسليفل ٔأض للازلٍن،لمصحؽلةوبق،للصل.243

اًالَّو ،ل(اًلوُصة :لمىتول لاًلكَوت لا ٔلزُصًل ،ل 1408لُ ل-ل
جحوزي ل َّ

)53

للحصَح لماؼل لبرشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق:ل

1988م ل) ،لص ل ،101لي لمأٓثص لالٕانفل ليف لمـوػل لاخلالفل ،لمصحؽل

ؾطوملاًضوبعي،ليحوزملدمحم،ليؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(لاًلوُصة:ل

ةوبق ،لج ،1لص ل ،72ل ليملين لاؿلتوج لإىل لمـصفل لمـوىن ل ٔأًفوظل

دارلاحلسًث،ل1422لُل-ل2001لمل)،لص.470

اؽلهنوج،لمصحؽلةوبق،لج،5لط،1ل(لبرييت:لدارلاًىتبلاًـَمَل،ل

)54

للة وقلختصجيَ.

ُ1415ل-ل 1995لم)،لصل،421ليهنوًللاؿلتوجلإىللرشحلاؽلهنوج،ل

)55

حصَح لماؼل لبرشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق:ل

مصحؽلةوبق،لج،7لصل.410

ؾطوملاًضوبعي،ليلحوزملدمحم،ليلؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(اًلوُصة:ل

)47

رشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لص ل،257ليل ٔأة ىنل

اؽلعوًبليفلرشحلريضلاًعوًب،لمصحؽلةوبق،لج،4لصل.111

دارلاحلسًث،ل1422لُل-ل2001لمل)،لصل.470
)56

مـىن ل(ًطَ ن)؛ ل ٔأى :لًَسْل ُؾ ن .لٍصاحؽ :لحصَح لماؼلل

اؽللين،لم فقلازلٍنلٔلأب لدمحملؾوسلظل لبنل ٔأمحس لبنلمحم دل

برشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :لؾطوم لاًضوبعي ،ليحوزمل

بن لكُسَ امل ،لاؽلت يف لة يل ل( ُ630ل) ،لحتلِق :لحٌلؿل لمن لاًـٌَلء،ل

دمحم،ليؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(لاًلوُصة:لدارلاحلسًث،ل1422لُل-ل

ج،11لد.لط،.ل(لبرييت:لدارلاًىتوبلاًـصيب،لُ1403ل-ل1983ل

2001لمل)،لصل487ل–ل.488

)48

ك هل:ل(ل ٔأفال لهيوبشمهل)؛ل ٔأى:ل ٔأفال لهلوتَِم .لٍصاحؽ :لحصَحل

مل)،لصلل،379ليوشوفلاًلٌوعلؾنلمنتلالٕكٌوع،لمٌط ر لبنل

)57

ً وس لبن لضالح لازلٍن لبن لحان لبن لإدرٌس لاٍهب يت لاحليوًل،ل

ماؼل لبرشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :لؾطوم لاًضوبعي،ل

اؽلت يف لة يلل(ُ1051ل)،لج،6لد.لط،.ل(لبرييت:لدارلاًىتبل

يحوزملدمحم،ليلؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(لاًلوُصة:لدارلاحلسًث،ل

اًـَمَل،لد.لت.ل)،للصل.159

1422لُل-ل2001لمل)،لصل487ل–ل.488

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 36

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
رياٍلماؼل.لٍصاحؽ :لحصَحلماؼل،لمصحؽلةوبق،لنتوب:ل

إةٌلؾَي لبنلإبصاُمي لاًوزوري،لاؽلت يف لة يل ل(،)ُ256لتصكمي:لدمحمل

الٕمورة ،لابب :ل ِدِور لا ٔلمئل ،لي ِلرش ِار ِمه ،لاحلسًث لرمق :ل(،)1855ل

فؤادلؾوسلاًوويق،لمصاحـل:ل ٔأمحسلدمحملؾ ض،لد.لط،.ل(لاؽليط رة:ل

صل.698

حاكم،لابب:لاًا ْمؽ،ليلاًعوؿلل
مىتوللفِوض،ل2011ل)،لنتوب:لا ٔل
َّ

)58

)59

لل ِم ْصكوة لاؽلفوتَح لرشح ل ِمشاكة لاؽلطوبَح ،لمصحؽ لةوبق،ل

هفسلاجلزء،لهفسلاًطفحل.لل

ً ٕالمومللمولػللتىنلمـطَل،لاحلسًثلرمق:ل(،)7143لصل،1129ليل
حصَح لماؼل ،لمصحؽ لةوبق ،لنتوب :لالٕمورة ،لابب :لا ٔلمص لبَزيمل

)60

إنٌلللاؽلـؼللبف ائسلماؼل،لمصحؽلةوبق،لج،6لصل.246

ادلوؿللؾيسلػِ رلاً ِف َنت،ليلحتشٍصلازلُّ ؿَوةلإىللاً ُى ْفص،لاحلسًثلرمقل

)61

ك هل:ل(لمفنلؾ ِص َف لبَ ِصىءل)؛ل ٔأى:لمفنلؾصفللاؽليىص،ليمل

(،)1849لصل.696
وء:لة َ ادلاًيَّوس.ليلازلَّ ٌُْلءلًفغلمش تقلمنلازلُّ ْ َمهل؛ل
ازلَّ ْ َمه َ

ٕىللاًرباءةلمنلإمثَ،ليؾل بتَ،ل
ٌشتبَلؿَىَ،لفلسللضورتلهللظصًقلا َ َ

)67

بأٔنلًلريٍلبَسًَل ٔأيلبَاوهَ،لفوٕنلجعزلفََىصَُلبلَوَ.لٍصاحؽ :لحصَحل

ى:لاًا َ اد.لًلول:لفَ َص ُس ل ٔأدمه،ليلبـريل ٔأدمه،ليلانكلل َدٌُْلء؛ل ٔأى:ل
ٔأ َّ

رشحلاًي يي،لمصحؽلةوبق،لهفسلاجلزء،لهفسلاًطفحل.
ماؼللب ل

لاة َ دَّ .لٍ لصاحؽ :لمـهجم لملوًُسل
ة داء .لي لا ْدَُو َّم لاًىش ُء لادُاميموْ :

ك هل :ل( ليًىن ل َم ْن لريض ،لياتبؽ ل)؛ لمـيوٍ :لالٕمث ،ليل

اٌَلل ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،2لابب :لاًِوء ،لص ل ،307لي ل ُمرتورل

اًـل بللؿىللمنلريض،لياتبؽ.لٍصاحؽ:لحصَحلماؼللبرشحلاًي يي،ل

اًط َحوح،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:لً ةفلاًش َخلدمحم،ل،لط،5لل(ل
َّ

اؽلصحؽلاًاوبق،لهفسلاجلزء،لهفسلاًطفحل.

برييت:لاؽلىتوللاًـرصًل،لُ1420ل-ل1999مل)،لابب:لازلال،لصل

)62

للرياٍلماؼل.لٍصاحؽ:لحصَحلماؼل،لمصحؽلةوبق،لنتوب:ل

.108

)63

الٕمورة ،لابب :ليح ب لالٕىاكر لؿىل لا ٔلمصاء لفامي لخيوًف لاًرشع،ل

)68

ِملمولضَ ُّ ا،ليحن لذضل،لاحلسًثلرمق:ل(،)1854لصل
يتصكلكتوًِ
َ

حتلِق :ل ُم ِث ّب لازلٍن لاخلعَب ،ليدمحم لفؤاد لؾوس لاًوويق ،لج،13ل

-697ل.698

ط،1ل(اًلوُصة:لدارلاًصاين لٌَرتاث،لُ1407ل -ل 1987لمل)،لصل

)64

)(1حصَح لماؼل لبرشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لهفسل

للفتح لاًووري لبرشح لحصَح لاًوزوري ،لمصحؽ لةوبق،لل

.8

ك هل:ل(لموتلمِتللخوََُلل)؛ل ٔأى:لهك تل ٔأُيلاجلوََُلل

ىنكلة َ َرت َي َن لب َ ْـسىل َأث ََص ًة ل)؛لأٔى:لالاة تئثور،ليل
 )69ك
هل:ل(لا َ
ّ
الادتطوص لحبغ لدهَ ى .لٍصاحؽ :لحصَح لماؼل لبرشح لاًي يي،ل

ؿىللضالل،ليلًُسلهللإمومل ُم َعوع،ل ٔلهنملاكه ا لللًـصف نلذضل،ل

مصحؽلةوبق،لحتلِق:لؾطوملاًضوبعي،ليحوزملدمحم،ليلؾٌلدلؿومص،ل

يًُسلاؽلصادل ٔأهَلمي تلاكفصا،لبيلمي تلؿوضَو.لٍصاحؽ:لفتحلاًووريل

ج،6لط،4ل(لاًلوُصة:لدارلاحلسًث،ل1422لُل-ل2001لمل)،لصل

برشحلحصَحلاًوزوري،لمصحؽلةوبق،لج،13ص.8

،469ليفتحلاًووريلبرشحلحصَحلاًوزوري،لمصحؽلةوبق،للحتلِق:ل

اجلزء،لهفسلاًطفحل.
)65

)66

متفق لؿَىَ .لرياٍ لاًوزوري ،لي لماؼل ليف لحصَثٌِل ،ليل

اٌَفغ لٌَوزورىٍ.صاحؽ :لحصَح لاًوزوري ،ل ٔأب لؾوس لظل لدمحم لبنل

ُم ِث ّب لازلٍن لاخلعَب ،ليدمحم لفؤاد لؾوس لاًوويق ،لج ،13لط ،1ل(ل
اًلوُصة:لدارلاًصاين،لُ1407ل-ل1987لمل)،لصل.8

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 37

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
)70

للمتفقلؿَىَ.لرياٍلاًوزوري،ليلماؼلليف لحصَثٌِللمنل

)77

رشحلاًـلوئسلاًً َّ َافِل،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:ل ٔأمحسلجحوزيل

حسًثلؾوس لظللبن لماـ د،لي لاٌَفغ لٌَوزورى.لٍصاحؽ :لحصَحل

اًالَّو،ل(لاًلوُصة:لمىتوللاًلكَوتلا ٔلزُصًل،ل 1408لُل -ل1988مل
َّ

اًوزوري،لمصحؽلةوبق،لط،1ل(لدمشق:لدارلابنلنثري،لُ1423ل-ل

) ،لص ل ،100لي ِم ْصكوة لاؽلفوتَح لرشح ل ِمشاكة لاؽلطوبَح ،لمصحؽل

2002لمل)،لنتوب:لاً ِف َنت،لابب:لك للاًييبلضىللظللؿَىَليلةؼلل

ةوبق،لج،6لصل.2394
اؽلـمتس ليف ل ٔأض ل لازلٍن ،لمصحؽ لةوبق ،ل لص ل،243ل

(لة َ َرتينلب َ ْـسىل ُأم رالتُيىصيهنول)،لاحلسًثلرمقل(،)7052لصل
َ

)78

،1748ليحصَحلماؼل،لمصحؽلةوبق،لنتوب:لا ٕللمورة،لابب:لاً فوءل

ي ٔأض للازلٍن،ل ٔأب لاًُ ُْْسلدمحملمصحؽلةوبق،لصل.196

ببِـل لاخلََُفوء لا ٔليلِ لفو ٔليلِ  ،لاحلسًث لرمق ل( ،)1843لص ل-693

)79

.694

ؾطوملاًضوبعي،ليلحوزملدمحم،ليلؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(اًلوُصة:ل

حصَح لماؼل لبرشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق:ل

لاًؼ ْ ُؼل ،لياً َـ ُا فَّ :
للاً َـ ْافُّ :
لاًؼَُ م .لي لاً َـ ْافث:ل

دارلاحلسًث،ل1422لُل-ل2001لمل)،لصل،470ليلرشحلاًـلِسةل

ُره ب لا ٔلمص لمن لكري لتسبري .لٍصاحؽ :لمـهجم لملوًُس لاٌَلل ،لمصحؽل

اًعحويًل ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،2لص ل ،543لي ِم ْصكوة لاؽلفوتَح لرشحل

ةوبق،لج،4لابب:لاًـني،لصل،311ليل ُم
رتورلاًط َحوح،لمصحؽل
َّ

ِمشاكةلاؽلطوبَح،لمصحؽلةوبق،لج،6لصل.2394

)71

للاجلومؽ ل ٔلحاكم ل لاًلصأٓن ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :ل ٔأمحسل

ةوبق،لحتلِق :لً ةفلاًش َخلدمحم،ل،لط،5لل(برييت:لاؽلىتولل

)80

اًـرصًل،لُ1420ل-ل1999مل)،لابب:لاًـني،لصل.208

اًربد ََيىن،ليلإبصاُمي ل ٔأظفُش،لج،1لط،2ل(لاًلوُصة:لدارلاًىتبل
ِْ

)72

حصَح لماؼل لبرشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق:ل

اؽلرصًل،لُ1384ل-ل1964لمل)،لصل.271
رشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لص ل،257لي ٔأة ىنل

ؾطوملاًضوبعي،ليلحوزملدمحم،ليؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(لاًلوُصة:ل

)81

دارلاحلسًث،ل1422لُل-ل2001لمل)،لصل.475

اؽلعوًبليفلرشحلريضلاًعوًب،لمصحؽلةوبق،لج،4لصل.111

)73

ٔأض اء لاًوَون ليف لإًضوح لاًلصأٓن لابًلصأٓن ،لمصحؽ لةوبق،ل

ج،1للصل.30
)74

للاًتورخي لاًىبري ،لمصحؽ لةوبق ،لهفس لاجلزء ،لهفسل

)82

مأٓثصلالٕانفلليف لمـوػللاخلالفل،لمصحؽ لةوبق ،لج،1لصل

.72
)83

اًفَ ْصقلبنيلاً ِف َصق،ل ٔأب لمٌط رللؾوسلاًلوُصلبنلظوُصلبنل

دمحملاًولسادي،لاؽلت يفلة يلل(،)ُ429لحتلِق:لدمحملؾامثنلاخل ُْشت،ل

اًطفحل.ل
رشحلاًـلوئسلاًً َّ َافِل،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:ل ٔأمحسلجحوزيل

د.لط،.ل(لاًلوُصة:لمىتوللابنلةٌُو،ل 1988ل)،لصل -72ل،73ل

اًالَّو،ل(لاًلوُصة:لمىتوللاًلكَوتلا ٔلزُصًل،ل1408لُل-ل1988م)،ل
َّ

ينتوبلاً ِيَّي،ليشفوءلاًلـَىي،ليرشحلنتوبلاًيَي،ليشفوءلاًلـَىي،ل

صل.100

مصحؽلةوبق،لج،14لصل.343-342

)75

)76

لل ٔأض للازلٍن،ل ٔأب لاًُ ُْْس لدمحملاًزبديي،لمصحؽلةوبق،ل

صل،196لياؽلُاومصةلبرشحلاؽل ُ َاوٍصة،لمصحؽلةوبق،لصل .278ل

)84

للاؽللين ليف ل ٔأب اب لاًت حِس ،لي لاًـسل ،لاًلو ى ل ٔأب ل

احلانللؾوسلاجلوورلا ٔلةسلأٓابدي،لاؽلت يفلة يلل(،)ُ415لحتلِق:ل

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 38

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
ؾوسلاحلَميلمحم د،ليلةَامينلدهَو،للاجلزءلاؽلمتلاًـرشٍن،لد.لط،.ل(ل

)91

فتحلاًلسٍص،لمصحؽلةوبق،لهفسلاجلزء،لصل.160

اًلوُصة:لازلارلاؽلرصًللٌَتأًَٔف،ليلاًرتمجل،لد.لت.ل)،لصل.201

)92

فتحلاًلسٍص،لهفسلاؽلصحؽ،لهفسلاجلزء،لصل.161

الٕةالم،ليلأٔيضوؾيولاًا َوة َل،لؾوسلاًلودرلؾ دة،لد.ل

)93

للتفاري لاًتثصٍص ،لياًتي لٍص ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،1لصل

طل،ل
ط،.ل(لاًلوُصة:لد.لن،.لد.لت.ل)،لصل ،140لياخلالفل،لياؽل ُ ْ ل

.707

ٔأب لا ٔلؿىل لاؽل ديدي ،لتـصًب :ل ٔأمحس لإدرٌس ،لط ،1ل( لاًى ًت:ل

)94

دارلاًلَ َؼل،لُ1398ل-ل1978لمل)،لصل،23لياًيؼصايتلاًا َوة َلل

ج ،1لط ،3ل( لبرييت :لدار لاًىتوب لاًـصيب ،ل ُ1407ل) ،لصلل

الٕةالمِل ،لمصحؽلةوبق،لص ل ،293ليهؼوملاحلنكلالٕةاليململورانل

 ،184لي لتفاري لاًتثصٍص ،لي لاًتي ٍص ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،1لصل

ابًيؼملاؽلـورصة،لمحم دلحَمي،لط،6ل(اًلوُصة:لد.لن،.لُ1401ل-ل

.707

 1981لم ل) ،لص ل ،103لياؽلوودىء لاًـومل ليف لاًيؼوم لاًا َويسل

)95

الٕةاليم،لك اؿسٍلا ٔلةوة َل،ليمطودرٍ،لياًاَعوتلاًـومللفَِ،ل

اًصمحن،ليػلل َأؾ ِصفََُ،ليلبلِللرخوهللجلوتل".ليكوللا ٔلًووين:لضـَف.لل

دراةللملورهللابًيؼملاؽلـورصة،لدمحملدمحملإةٌلؾَيلفصحوت،لد.لط،.ل

ٍصاحؽ:ل َم ْهج َمؽلاًزيائس،ليل َمٌ َوؽلاًف ائس،ل ٔأب لاحلان له رلازلٍنلؿىلل

(اًلوُصة:لدارلاٍهنضللاًـصبَل،ل1991ل)،لصل.224

بنل ٔأىب لبىص لبنلةَامينلاًَِمثي،لاؽلت يف لة يلل(ُ807ل)،لحتلِق:ل

)85

للاً َىشَّ وفلؾنلحلوئقلق امظلاًتْنًي،لمصحؽلةوبق،ل

كوللاًَِمثي:ل"لرياٍلاًعرباىن،ليلفَِلا َلؾْىش لبنلؾوسل

اجلومؽ ل ٔلحاكم ل لاًلصأٓن ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :ل ٔأمحسل

حاوملازلٍنلاًلسيس،لج،5لد.لط،.ل(لاًلوُصة:لمىتوللاًلسيس،ل

اًربد ََيىن ،ليٕابصاُمي ل ٔأظفُش ،لج ،1لط ،2ل( لاًلوُصة :لدار لاًىتبل
ِْ

 ُ1414ل -ل 1994لمل)،لصل،227ليضـَفلاجلومؽلاًطلري،ليل

اؽلرصًل،لُ1384ل-ل1964لمل)،لصل.271

زايدتَ،ل ٔأب لؾوسلاًصمحنلدمحملانرصلازلٍن ،لبنلاحلوج له ح لبنلجنوىتل

)86

)87

طل،ل ٔأب لا ٔلؿىللاؽل ديدي،لمصحؽلةوبق،ل
للاخلالفل،لياؽل ُ ْ ل

صل.23

بن لأٓدم لا ٔلشل دري لا ٔلًووين لاؽلت يف لة يل ل( ُ1420ل) ،ل ٕارشاف:ل
زُريلاًشويٌش،لج،1لد.لط،.ل(لبرييت:لاؽلىتبلالٕةاليم،لد.ل

)88

ة رةلاًولصة:لالًٓلل .124ل

)89

اًوثصلاؿلَطليف لاًتفاري،ل ٔأب لحِونلدمحم لبنلً ةف لبنل

ت.ل)،لصل.479
)96

رشحلاًـلوئسلاًً َّ َافِل،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:ل ٔأمحسلجحوزيل

ؿىل لبن لً ةف لبن ل َحَِّون ل ٔأجري لازلٍن لا ٔلهسًيس ،لاؽلت يف لة يلل

اًالَّو،ل(لاًلوُصة:لمىتوللاًلكَوتلا ٔلزُصًل،ل1408لُل-ل1988م)،ل
َّ

(،)ُ745لحتلِق:لضسىقلدمحملمجَي،لج،1لد.لط(،.لبرييت:لدارل

صل.101

اًفىص،ل1420لُل)،لصل.603

)97

للاؽللين ليف ل ٔأب اب لاًت حِس ،لي لاًـسل ،لمصحؽ لةوبق،ل

اً َىشَّ وفلؾنلحلوئقلق امظلاًتْنًي،ل ٔأب لاًلومسلمحم دل

حتلِق:لؾوسلاحلَميلمحم د،ليلةَامينلدهَو،للاجلزءلاؽلمتلاًـرشٍن،لد.ل

بنلمعصي لبنل ٔأمحسلاًزخمرشي لخورلظل،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ538ل

ط،.ل(اًلوُصة:لازلارلاؽلرصًل لٌَتأًَٔف،ليلاًرتمجل،لد.لت.ل)،لصل

ج،1لط،3ل(لبرييت:لدارلاًىتوبلاًـصيب،لُ1407ل)،لصل.184

.201

)90
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
ف ػَفللاحلى مللالٕةالمِلليه:لحفغلازلٍنللابٕكوملل ٔأمصل

يه لإكومل لازلٍن ،ليتسبري لمطوحل لاًـوود لازلهَ ًل ،لفوٕن لؿسم لكِومل

ظل،ل ٔأىلإكومللالٕةالم،ليلة َوةللازلهَولابًـسل؛ل ٔأى:ليفلولًتـوًميل

الٕموملبتثلِقلُشٍلاًلوًللمنلشأٔهَل"لادتاللل ٔأح اللاؽلاَمني،ل

الٕةالم.لياخلََفللُ لرئُسلاحلى مللالٕةالمِل،لفتى نليػَفتَل

ياهتاكسلازلٍن.ل ليًـتربلةببولم حبولًـزهلل".لٍصاحؽ:لاؽل اكفليفلؿؼلل

يه لإكومل لالٕةالم ،لي لإدارة لش ئ ن لازليٌك ليف لحسيد لالٕةالم.ل

اًالكم،ل َؾضُ سلظللؾوسلاًصمحنلبنل ٔأمحسلالٕجيي،لد.لط،.ل(برييت:ل

ٍصاحؽ :لاً َـ ْلس لاًفَ ِصًس لٌَ َم ِطل لاًاـَس ،ل ٔأب لةوػل لدمحم لبن َلظَْحلل

ؿوػللاًىتب،لد.لت.ل)،لصل،396ليرشحلاؽل اكف،لؿًل لبنلدمحملل

اًلصيش،لاؽلت يف لة يلل(لُ652ل)،لد.لط،.ل(د.لم،.لد.لن،.لد.ل

اجلصخوين،لاؽلت يف لة يلل(لُ816ل)،لحتلِق:لمحم دلمعصلازلمِوظى،لل

طل،ل ٔأمحسلبنلؾوسلاحلَميل
ت.ل)،لصل-139ل،140لياخلالفل،ليلاؽل ُ ْ ل

جل،8ل(برييت:لدارلاًىتبلاًـَمَل،لد.لت.ل)،لصل،378ليل

بنلتميَل،لاؽلت يفلة يلل(لُ728ل)،لحتلِق:لمحَّودلةالمل،لمصاحـل:ل

اًيؼملاًا َوة َل،لدراةللٌَ امذجلاًصئُا َللاحلسًثل،ليهؼملاحلنكليفل

دمحملؾ ًضل،لط،2ل(لا ٔلردن:لمىتوللاؽليور،ل -ُ1414ل 1994ل)،ل

اًوسلان لاًـصبَل ،ل ليٌَيؼوم لاًا َويس لالٕةاليم ،لؿودل لاثبت ،لد.ل

صل،30ليلحتلصٍصلاًاَ كليف لتسبريلاؽلَ ك،ل ٔأب لاًفضيلدمحم لبنل

ط،.ل(لالٕةىٌسرًل:لدارلاجلومـللاجلسًسة،ل 2007ل)،لصل 296ل-ل

ا ٔلؾصج،لاؽلت يف ل(لُ925ل)،لحتلِق:لفؤادلؾوسلاؽليـم،لد.لط،.ل(ل

.304

الٕةىٌسرًل:لمؤةاللش ووبلاجلومـل،لُ1402ل)،لصل-25ل،27ل

 )101اؽلول،لياحلنكليفلالٕةالم،لمصحؽلةوبق،لصل.108

ي لالٕةالم ،لي ل ٔأيضوؾيو لاًا َوة َل ،لمصحؽ لةوبق ،لص ل،92ل

 )102للاؽلوودىءلاًـوملليف لاًيؼوملاًا َويس لالٕةاليم،لك اؿسٍل

ياؽلول،لياحلنكليفلالٕةالم،لؾوسلاًلودرلؾ دة،لط،5ل(لخسة:لازلارل

ا ٔلةوة َل ،لي لمطودرٍ ،لياًاَعوت لاًـومل لفَِ ،لدراةل لملورهلل

اًاـ دًللًٌَرش،ليلاًت زًؽ،ل1984ل)،لصل.109

ابًيؼم لاؽلـورصة ،لمصحؽ لةوبق ،لد .لط ،.ل( لاًلوُصة :لدار لاٍهنضلل

)98

)99

رشحلاؽللوضس،لمصحؽلةوبق،لج،5لصل.244

اًـصبَل،ل1991ل)،لصل.224

 )100اًرشؾَلليه ل"لاًزتاملاًاَعللاًا َوة َلليف لكِوهمو،لييفل

 )103للاؽللين ليف ل ٔأب اب لاًت حِس ،لياًـسل ،لمصحؽ لةوبق،ل

اة متصارُو لبأُٔساف لجممتـِو لاًلـَىو ،لي لمبوودئَ لا ٔلةوة َل ل" .ل" ليل

حتلِق:لؾوسلاحلَميلمحم د،ليلةَامينلدهَو،للاجلزءلاؽلمتلاًـرشٍن،لد.ل

اًرشؾَل ليف لالٕةالم لتـىن لاًزتام لاًاَعل لاًا َوة َل ليف لازليٌكل

ط،.ل(لاًلوُصة:لازلارلاؽلرصًل لٌَتأًَٔف،ليلاًرتمجل،لد.لت.ل)،لصل

الٕةالمِل لاب ٔلُساف لاًلـَىو ل لياًيت لتمتثي ليف لإكومل لازلٍن ،ليتسبريل

،201لي ٔأض للازلٍن،ل ٔأب لاًُ ُْْس لدمحملاًزبديي،لمصحؽلةوبق،لصل

مطوحل لاؿلى مني ،ل ليبلميَ لا ٔلةوة َل لاًيت لتمتثي ليف لاًش رى،ل

.196

ياًـساٌك،ليملويمللاجلَ ْ رل".ل لياؽللط دلابٕكومللازلٍنل ٔأمصٍن:ل ٔأيهلٌل:ل

﴿ليًْتَ ُى ْن ل ِمٌْ ُ ْنك ل ُأ َّم ٌل لًَسْ ُؾ َن لا َىلل
 )104للمنلذضللك هللتـوىل:ل َ
ّ
ين ِلابًْ َم ْـ ُص ِ
لمهل
يف َليٍَهنْ َ ْ َن ل َؾ ِن لاًْ ُلم ْي َى ِص َلي ُأيً َ ِئ َم ُ ُ
اًْز ْ َِري َليًَأِ ُم ُص َ

ٔأكعور لا ٔلرض .ل لياؽللط د لبتسبري لمطوحل لاؿلى مني ل ٔأى :لت فريل

اًْ ُم ْف َِ ُث َن ل﴾ ل(ة رة لأل لمعصان :لالًٓل ل .)104ليمن لذضل ل لك هلل
ضىللظللؿَىَليلةؼل:ل(ل لياشلي له َ ْفىسلب ََ ِسٍلً َ َتأِ ُم ُص َّن لابؽلَـصيف،ليل

تعوَقلاًرشًـللالٕةالمِل،ليلاثىهيٌل :لورشلازلؾ ةلالٕةالمِللليفل
الاحتَوخوتلاًرضيرًللؽلـُش هتم.لفوٕذالاكهتلاًلوًللمنلت ًَللالٕمومل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
لمثل
ً َ َتهنْ َ ْ َن لؾنلاؽل ُ ْيىص،لأٔيلً َُ ِش َى َّن لظلل ٔأ ْن لً َ ْو َـ َث لؿَىنكلؾلوابلمٌ َُ ُ َّ

 )113للالٕةالم ،لي ل ٔأيضوؾيو لاًا َوة َل ،لمصحؽ لةوبق ،لصل

تَسْ ُؾ هََُ،لفاللٌ ُْالتجوبلًنكل)لرياٍلاًرتمشيلمنلحسًثل ُح َشًفللبنل

،142ل ليظصقلاىهتوءليلًللاحلاكمليف لاًرشًـللالٕةالمِل،لياًيؼمل

اً ََ َمون لريض لظل لؾيَ،ليلكول:ل" لُشالحسًثلحانل".ليكولل

ازلة ت رًل،لمصحؽلةوبق،لصل.341

ا ٔلًووين :ل" لحصَح ل" .لٍصاحؽ :ل ُة ََن لاًرتمشي ،لدمحم لبن لؿُىس لبنل

 )114اًفاق له ؿون :لاًي ع لا ٔليل :لمو لًتـَق لبشِ

َة ْ رةلاًرتمشي،لاؽلت يفلة يلل(لُ279ل)،لختصجي:لدمحملانرصلازلٍنل

ًلرتن ل لبلأٔفـول لاجل ارح؛ لاكرتاكب لاؿلؼ رات ،ليالٕكسام

ة :لي لُ لمول
لؿىلل

ا ٔلًووين ،لضوط ،لي لتطثَح :ل ٔأب ل ُؾ َو َْسة لمشِ ر لبن لحان لألل

اؽليىصات لحتىامي لٌَشِ

َةٌَْلن ،لط ،1ل( لاًصايض :لمىتول لاؽلـورف ،ل ُ1417ل) ،لنتوب:ل

بش هبل:ليلُ لمولتـرتضلفَِلش هبل،لفِتأٔيللًِولذالفلاحلق.لٍصاحؽ:ل

اً ِف َنت ،لابب :لمو لخوء ليف لا ٔلمص لابؽلـصيف ،لياٍهنيي لؾن لاؽليىص،ل

ا ٔلحاكملاًاَعوهَل،لياً لايتلازلًًِل،ل ٔأب لاحلانلؿىللبنلدمحملبنل

احلسًثلرمق:ل(،)2169لصل.490ل

َحبَبلاًورصيلاًولساديلاؽلويردي،لمصحؽلةوبق،لصل-19ل،20ل

 )105للالٕةالم ،لي ل ٔأيضوؾيو لاًا َوة َل ،لمصحؽ لةوبق ،لصل

يا ٔلحاكملاًاَعوهَل،لدمحم لبنلاحلاني لبنلدمحم لبنل َذََفلبنل ٔأمحسل

.140

بنلاً َفصاَّء،ل ٔأب لً َ ْـىل،لمصحؽلةوبق،لصل .20ل

اًفطيليف لا ِؽلَي،ليلا ٔلُ اء،ل لياً ِيّحي،ل ٔأب لدمحملؿىل لبنل
َ )106

 )115للا ٔلحاكملاًاَعوهَل،لياً لايتلازلًًِل،ل ٔأب لاحلانلؿًلل

ٔأمحس لاؽلـصيف لاببن لحزم لاًؼوُصى ،لاؽلت يف لة يل ل( ُ450ل)،ل

بنلدمحم لبنل َحبَبلاًورصي لاًولسادي لاؽلويردي،لاؽلصحؽلاًاوبق،ل

َُ
هرص،ليلؾوسلاًصمحنلمع ْ َرية،لج،5لد.لط،.ل(ل
حتلِق:لدمحملإبصاُمي ل

صل،20-19ليإنٌلللاؽل ُ ِ ّـؼل لبف ائسل ُم ْا ِلؼل،لمصحؽلةوبق،لج،6لصل

برييت:لدارلاجلَي،لُ1405ل-ل1985م)،لصل.28

.246

 )107الاة تشاكر،لمصحؽلةوبق،لج،5لصل.16ل

اًفطي ليف لا ِؽلَي ،لي لا ٔلُ اء ،لي لاًيِّحي ،لمصحؽ لةوبق،ل
َ )116

ُ
اًتَوثلاًؼ َلؼل،لمصحؽلةوبق،لصل،238ل
 )108قَََّوثلا ُل َممليف ل

ُ
اًتَوثلاًؼ َلؼل،لمصحؽلةوبق،لصل
ج،5لصل،28لليقَ ََّوثلا ُل َممليفل

يرايةللازليٌكليفلاًفلَلالٕةاليم،لمصحؽلةوبق،لصل.401

.68

ُ
اًتَوثلاًؼ َلؼل،لمصحؽلةوبق،لصل.72
 )109للقَ ََّوثلا ُل َممليفل

لسى لكَ َ دا ل ل ٔلهَ لًُلَودُل
 )117للاًلَ َ د :لكَ ْتي لاًلوتي لابًلتَي ،لي ُ ِّ

ُ
اًتَوثلاًؼ َلؼل،لمصحؽلةوبق،لصل.92
 )110للقَ ََّوثلا ُل َممليفل

إًًََ.لول:لكُسْ ُتلاً َف َلص َسلكَ ْ دا:ليلذضلل ٔأ ْنلت َ ُمسٍُّلإًَم.لٍصاحؽ:لمـهجمل

 )111للالٕةالم ،ل ل ٔأيضوؾيو لاًا َوة َل ،لمصحؽ لةوبق ،لصل

ملوًُسلاٌَلل،لمصحؽلةوبق،لج،5لابب:لاًلوف،لصل38ل–ل.39

.140

اًفطيليف لا ِؽلَي،ليلا ٔلُ اء،ليلاًيِّحي،لمصحؽلةوبق،ل
 )118لل َ

 )112الٕةالم ،ل لي ٔأيضوؾيو لاًا َوة َل ،لمصحؽ لةوبق ،لصل

ج،،5لصل28

،142ليظصقلاىهتوءليلًللاحلاكمليف لاًرشًـللالٕةالمِل،لياًيؼمل

اًفطيليف لا ِؽلَي،ليلا ٔلُ اء،لياً ِيّحي،لاؽلصحؽلاًاوبق،ل
 )119لل َ

ازلة ت رًل،لمصحؽلةوبق،لصل.341

ج،4لصل.180

ة ،لي لاهلِودا لٌَِ ى؛ لياًي ع لاًثوين :لمو لًتـَقل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
 )120للة رةلاؽلوئسة:لمنلالًٓلل.2

دمحملؾ ض،لج،6لط،1ل(لبرييت:لدارلاًىتبلاًـَمَل،لُ1415ل-ل

اًفطي ليف لا ِؽلَي ،لي لا ٔلُ اء ،لي لاً ِيّحي ،لمصحؽ لةوبق،ل
َ )121

1994لمل)،لصل.414

ج،5لصل.28

 )127للرايةل لازليٌك ليف لاًفلَ لالٕةاليم ،لمصحؽ لةوبق ،لصل

 )122اً َىشَّ وف لؾن لحلوئق لق امظ لاًتْنًي ،لمصحؽ لةوبق،ل

.401

ج ،1لط ،3ل( لبرييت :لدار لاًىتوب لاًـصيب ،ل ُ1407ل) ،لصل

 )128اخلََفل :لت ًَتَ ،ل ليؾزهل ،لٕلاةِوم ليف لاًيؼصًل لازلة ت رًلل

،184لياؽلُاومصةلبرشحلاؽل ُ َاوٍصة،لمصحؽلةوبق،لص ل،278لي ِم ْصكوةل

الٕةالمِل،لدراةللملورهللابًيؼملازلة ت رًللاًلصبَل،لمصحؽلةوبق،ل

اؽلفوتَحلرشحل ِمشاكةلاؽلطوبَح،لمصحؽلةوبق،لج،6لصل،2394ل

صل.373

ي َم ْهج َمؽلا ٔلهنصليف لرشحلمَتلىلا ٔلحبص،لؾوسلظللبنلدمحم لبنلةَامينل

 )129اًـلِسةلاً اةعَل،لللتلىلازلٍنل ٔأمحس لبنلؾوسلاحلَميلبنل

اؽلـصيفلبسامودل ٔأفٌسي،لاؽلت يفلة يلل(،)ُ1078لج،2لد.لط،.ل(ل

ؾوسلاًاالم لبنلؾوسلظللبنل ٔأىبلاًلومس لبنلدمحم لبنلتميَللاحلصاىنل

برييت :لدار لإحِوء لاًرتاث لاًـصيب ،ل ُ1319ل) ،لص ل،152ل

احليوًل لازلمشلي ،لاؽلت يف لة يل ل( ل ُ728ل) ،لحتلِق :ل ٔأب لدمحمل

ياؽلا ئ ًَللاًا َوة َل،ل لياجليوئَللًصئُسلازليٌك،لدمحملمصيس لؿىلل

ٔأرشف لبنلؾوسلاؽللط د،لج،1لط،2ل(لاًصايض:ل ٔأض اءلاًاَف،ل

قيمي،لط،1ل(الٕةىٌسرًل:لمىتوللاً فوءلاًلوه هَل،ل 2013ل)،لصل

 ُ1420ل -ل 1999لم ل) ،لص ل ،129لي لرشحلاًـلِسة لاًعحويًل،ل

.298

مصحؽلةوبق،لج،2لصل،543ليرشحلاًـلِسةلاً اةعَل،لدمحم لبنل

 )123رايةللازليٌكليفلاًفلَلالٕةاليم،لمصحؽلةوبق،لصل.173

ذََيلحانلُ ََّصاس،لاؽلت يف لة يلل(،)ُ1395لحتلِق:لؿَ ى لبنل

ُ )124شالًـىنل ٔأنلالٕموملللًيـزللمنلمٌطوَلبيفسلاًفاق،ل

لاًالَّوف ،لج ،1لط ،3ل(اؽلمَىل لاًـصبَل لاًاـ دًل:ل
ؾوس لاًلودر َّ

إمنولًـزللإذالحنكلبـزهلللممنلهلملةَعللاًـزللوهجٌلؿلل ٔأُيلاحلي،ل

اخل َُرب،لُ1415ل)،لصل.285

يلاًـلس.ليؿىلل ٔأُيلاحلي،ل لياًـلسل ٔأنلًتثلل الممولإذالاكنلة َرتتبل

 )130لل ٔأض اءلاًوَونليف لإًضوحلاًلصأٓنلابًلصأٓن،لمصحؽلةوبق،ل

ؿىللكصارلاًـزللمنلمفوةس.لفوٕذالارتأٔيال ٔأنلذضللًنلًرتتبلؿَىَل

ج،1للصل28ل–ل.30

حسيث لفتيل ،لفَِم ل ٔأن لًطسريا لحىٌل لبـزل لالٕموم ،ل ليٕال لفال.لل

 )131للمتفق لؿَىَ .لرياٍ لاًوزوري ،ل ليماؼل ليف لحصَثٌِل لمنل

ٍصاحؽ :ل لاؽلا ئ ًَل لاًا َوة َل ،لياجليوئَل لًصئُس لازليٌك ،لمصحؽل

حسًث لؾوس لظل لبن لمعص لريض لظل لؾهنٌل ،ل لياٌَفغ لٌَوزورى.ل

ةوبق،لصل.297

ٍصاحؽ :لحصَحلاًوزوري،لمصحؽلةوبق،لتصكمي:لدمحملفؤادلؾوسلاًوويق،ل

 )125اؽلُاومصة لبرشح لاؽل ُ َاوٍصة ،لمصحؽ لةوبق ،لص ل 277ل–ل

مصاحـل :ل ٔأمحس لدمحم لؾ ض ،لد .لط ،.ل(اؽليط رة :لمىتول لفِوض،ل

.278

حاكم،لابب:لاًا ْمؽ،ليلاًعوؿللً ٕالمومللمولػلل
 2011ل)،لنتوب:لا ٔل
َّ

 )126لل َر ّد لاؽلُثلتَورلؿىللازلُّ رلاـلتورلرشحلتي ٍصلا ٔلبطور،لدمحمل

تىن لمـطَل ،لاحلسًث لرمق :ل( ،)7144لص ل ،1129ليحصَحل

ٔأمنيلاًشِريلاببنلؿوبسٍن،لحتلِق:لؿودلل ٔأمحسلؾوسلاؽل ح د،ليؿىلل

ماؼل،لمصحؽلةوبق،لنتوب:لالٕمورة،لابب:ليح بلظوؿللا ٔلمصاءل

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 42

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
يف لكريلمـطَل،ل ليحتصميِوليف لاؽللـطَل،لاحلسًثلرمقل(،)1839لصل

 )138ا ٔلحاكملاًاَعوهَل،ل لياً لايتلازلًًِل،ل ٔأب لاحلانلؿًلل

.692

بنلدمحملبنل َحبَبلاًورصيلاًولساديلاؽلويردي،لمصحؽلةوبق،لصل

 )132حصَح لماؼل لبرشح لاًي يي ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق:ل

20ل–ل.22

ؾطوملاًضوبعي،ل ليحوزملدمحم،ل ليؾٌلدلؿومص،لج،6لط،4ل(اًلوُصة:ل

 )139احلو ليي لاًىبري ليف لفلَ لمشُب لالٕموم لاًشوفـي ،لمصحؽل

دارلاحلسًث،ل1422لُل-ل2001لمل)،لصل.469

ةوبق ،لج ،16لص ل ،155ليرشحلاؽللوضس ،لمصحؽ لةوبق ،لج،5ل

 )133لل ٔأض اءلاًوَونليف لإًضوحلاًلصأٓنلابًلصأٓن،لمصحؽلةوبق،ل

ص ل،257ليملين ل لاؿلتوجلإىللمـصفللمـوىنل ٔأًفوظلاؽلهنوج،لمصحؽل

ج،1للصل.30

ةوبق ،لج ،5لط ،1ل( لبرييت :لدار لاًىتب لاًـَمَل ،ل ُ1415ل-ل

 )134للاجلومؽ ل ٔلحاكم ل لاًلصأٓن ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :ل ٔأمحسل

1995لمل)،لصل.421

اًربد ََيىن،ليلإبصاُمي ل ٔأظفُش،لج،2لط،2ل(لاًلوُصة:لدارلاًىتبل
ِْ

 )140للاحلويي لاًىبريليف لفلَلمشُبلالٕموملاًشوفـي،لمصحؽل

اؽلرصًل،لُ1384ل-ل1964لمل)،لصل.109

ةوبق،لج،16لص ل،155ليحتفللاؿلتوجليف لرشحلاؽلهنوج ،لمصحؽل

 )135للتفاري لاًتثصٍص ،لي لاًتي ٍص ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،1لصل

ةوبق،للج،9لصل.76

.707

 )141للريضل لاًعوًوني ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :لزُريل

ُ )136يوكلاًـسًسلمنلا ٔلدٌكلمنلاًىتوب،ليلاًا يللؿىلل ٔأنل

اًشويٌش،لجل،10لط،1ل(لبرييت:لاؽلىتبلالٕةاليم،لُ1412ل

اؽلاؼللللٍىفَّصلابرتاكبلاًىبوئصلمولػللٍىن لما تحاللًِو.لًتفطَيل

 -ل 1991لم ل) ،لص ل ،42ليحتفللاؿلتوجليف لرشحلاؽلهنوج ،لمصحؽل

بنلة َالملبنلؾوسل
ذضللميىنلاًصح علإىل:لالٕميون،ل ٔأب ل ُؾ َوَسلاًلومسل َ

ةوبق،للج،9لصل.76

ظللاًِ ََصيىلاًولسادي،لاؽلت يف ل(،)ُ224لحتلِق:لدمحملانرصلازلٍنل

 )142للريضل لاًعوًوني ،لمصحؽ لةوبق ،لحتلِق :لزُريل

ا ٔلًووين ،لج ،1لط ،1ل( لبرييت :لمىتول لاؽلـورف ،ل ُ1421ل-ل

اًشويٌش،لجل،10لط،1ل(لبرييت:لاؽلىتبلالٕةاليم،لُ1412ل

2000مل)،لصل 67ل– ل،97لياًـلِسةلرياًلل ٔأىبلبىصلاخلَالَّل،ل ٔأب ل

 -ل 1991لم ل) ،لص ل ،42ليحتفللاؿلتوجليف لرشحلاؽلهنوج ،لمصحؽل

ؾوسلظلل ٔأمحس لبنلدمحم لبنلحٌويل لبنلُالل لبنل ٔأةسلاًشُبوين،ل

ةوبق،للج،9لصل .76ل

اؽلت يف لة يلل(،)ُ240لحتلِق:لؾوسلاًـزٍزللؾزلازلٍنلاًارييان،ل

 )143للاًطمملاؽلوهؽلمنلذضللُ ل ٔأهَلللًفِملا ٔلض ات،ليلإنل

ج،1لط،1ل(لدمشق:لدارلكُتَ َْول،ل 1408لُل)،لصل،120لرشحل

ؿَََت .لحِث لل لٌا تعَؽ لاًتفصكل لبني لإكصار ،لي لإىاكر .لٍصاحؽ:لل

اًـلِسةلاًعحويًل،لمصحؽلةوبق،لج،2لصل524ل–ل.525
 )137للاًفلَلالٔنرب،ل ٔأب لحٌَفللاً ُيـٌلنلبنلاثبتلبنل َز ْيظيلبنل

احلويي لاًىبري ليف لفلَ لمشُب لالٕموم لاًشوفـي ،لمصحؽ لةوبق،ل
ج،16لصل،155

موٍ ،لاؽلت يف لة يل ل( ،)ُ150لج ،1لط ،1ل( لالٕمورات لاًـصبَلل

 )144للاحلويي لاًىبريليف لفلَلمشُبلالٕموملاًشوفـي،لاؽلصحؽل

اؽلتحسة:لمىتوللاً ُف ْصكون،لُ1419ل-ل1999لمل)،لصل.43

اًاوبق ،لهفس لاجلزء ،لهفس لاًطفحل ،ل ليرشح لاؽللوضس ،لمصحؽل

اؾلسلل،03لاًـسدل،01لصلص:ل-06ل،48لمويل2019للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضفحل 43

ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
ةوبق،لج،5لط،2لص ل،257ليملين ل لاؿلتوجلإىللمـصفللمـوىنل

جتيبلاًفصكل،ليالادتالف .لٍصاحؽ :لظصقلاىهتوءليلًللاحلاكمليفل

ٔأًفوظ لاؽلهنوج ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،5لط ،1ل(برييت :لدار لاًىتبل

اًرشًـللالٕةالمِل،لياًيؼملازلة ت رًل،لمصحؽلةوبق،لصل.287لل

اًـَمَل،لُ1415ل-ل1995لمل)،لصل.421

يمؽلذضللفوٕنلاًل لللابهـزاللالٕموملابًطمم،ل ليبأٔهَلًـسلموهـوللمنل

 )145للاًل ل لابهـزال لالٕموم لابخلصس لُ لاًل ل لاًاسًس ل ٔلنل

اة تسامل لؾلس لالٕمومل لُ لا ٔليىل لابً لرتحِح ل ٔلن لاًطمم لًـس لمنل

ذضل لًؤثص ليف لاًص ٔأي ،ل لياًـمي؛ لفِ لًـهجز لخبصةَ لؾن لإهفوذل

كبَيلاًيلصلاشلي لًؤثصلؿىللَُوللالٕمومليف لهف سلاًصؾَل.ليلكسل

ا ٔلحاكم ،ليٕاًزام لاحلل ق .ل لنٌل ل ٔأن لتـ ًظ لاخلصس لابًىتوبل ل ٔأيل

ًرتتبلؿىللذضللحسيثلاضعصاابت،ليكالكي.

الٕشورةلًـسل ٔأمصالكريلمعىل،ليللًـسلذضللبسًاللمٌوة وو.لٍصاحؽ:ل

 )150للا ٔلحاكم لاًاَعوهَل ،لي لاً لايت لازلًًِل ،ل ٔأب لاحلانل

احلويي لاًىبري ليف لفلَ لمشُب لالٕموم لاًشوفـي ،لمصحؽ لةوبق،ل

ؿىللبنلدمحملبنل َحبَبلاًورصيلاًولساديلاؽلويردي،لمصحؽلةوبق،ل

ج ،16لص ل ،155ل ليرشح لاؽللوضس ،لمصحؽ لةوبق ،لج ،5لصل

صل-21ل،23ليلمأٓثصلالٕانفلليفلمـوػللاخلالفل،لمصحؽلةوبق،لج،1ل

،257ليظصقلاىهتوءليلًللاحلاكمليف لاًرشًـللالٕةالمِل،ليلاًيؼمل

صل-69ل.70

ازلة ت رًل،لمصحؽلةوبق،لصل.287

 )151ريضللاًعوًوني،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:لزُريلاًشويٌش،ل

 )146لل ٔأة ىنلاؽلعوًبليفلرشحلريضلاًعوًب،لمصحؽلةوبق،ل

جل،10لط،1ل(لبرييت:لاؽلىتبلالٕةاليم،لُ1412ل -ل 1991لمل

ج ،4لص ل ،111ليحتفل لاؿلتوج ليف لرشح لاؽلهنوج ،لمصحؽ لةوبق،لل

)،لصل.42

ج،9لصل.76ل

 )152لل ٔأة ىنلاؽلعوًبليفلرشحلريضلاًعوًب،لمصحؽلةوبق،ل

 )147للت َ ْمتَمل لاٌ َِ ّ َاون :لتَ َص ُّد ُد لا ٌِ ّ َِ َا ِون ليف له ُْع ِق ل َح ْصف لاًتوء.ل

ج،4لصل،111ليملين ل لاؿلتوجلإىللمـصفللمـوىنل ٔأًفوظلاؽلهنوج،ل

ٍصاحؽ:ل ُم
رتورلاًط َحوح،لمصحؽلةوبق،لحتلِق:لً ةفلاًش َخلدمحم،ل
َّ

مصحؽلةوبق،لج،5لص ل،421ليهنوًللاؿلتوجلإىللرشحلاؽلهنوج،ل

،لط،5لل(لبرييت:لاؽلىتوللاًـرصًل،لُ1420ل-ل1999مل)،لابب:ل

مصحؽلةوبق،لج7ػ،لصل.410

اًتوء،لصل.46

 )153للمأٓثصلالٕانفلليف لمـوػللاخلالفل،لمصحؽلةوبق،لج،1لصل

 )148احلويي لاًىبري ليف لفلَ لمشُب لالٕموم لاًشوفـي ،لمصحؽل

-69ل،70لي ٔأة ىنلاؽلعوًبليفلرشحلريضلاًعوًب،لمصحؽلةوبق،ل

ةوبق ،لج ،16لص ل ،155لياًيؼوم لازلة ت ري ليف لاًرشًـلل

ج،4لصل،111ليلهنوًللاؿلتوجلإىللرشحلاؽلهنوج،لمصحؽلةوبق،ل

الٕةالمِل،لمصحؽلةوبق،للصل.82

ج7ػ،لصل.410

 )149ميَي لفصًق لمن لاؽلـورصٍن ل لإىل ل لاًل ل لبأٔن ل لالٕموم للل

 )154للملين لاؿلتوج لإىل لمـصفل لمـوىن ل ٔأًفوظ لاؽلهنوج ،لمصحؽل

ًيـزل لابًطمم لي لذضل ل ٔلهَ لمن لاؽلمىن لتالفَِ لبفضي لاـلرتؿوتل

ةوبق ،لج ،5لط ،1ل( لبرييت :لدار لاًىتب لاًـَمَل ،ل ُ1415ل-ل

احلسًثل .لي لُىشا لمؽ لةوئص لاًيلوئص لاًيت لتؤثص ليف لاٍهن ض ،ليل

1995لمل)،لصل.421

اًص ٔأي ،ل لياًـمي ،لمفو لميىن لتالفَِ ،لًطور لإًََ .لفشضل ل ٔأدؾى لإىلل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
 )155للاحلويي لاًىبريليف لفلَلمشُبلالٕموملاًشوفـي،لمصحؽل

اًشرص،ليلذضللخبالفلاًفلسلاًيوجتلؾنلتلَريلاجلًا َللإذلًـتربل

ةوبق،لج،16لصل.155

ية ٍَك لًتاليف لازدياج لاجلًا َل .ل لٍصاحؽ :لاجلًا َل ،لياؽل ظن ،ليل

 )156رايةل لازليٌك ليف لاًفلَ لالٕةاليم ،لمصحؽ لةوبق ،لصل

مصنز لا ٔلخوهب ،لُشوم لؿىل لضودق ،ل لاؾلسل لا ٔليل ،لد .لط ،.ل(ل

.387

ا ٕللةىٌسرًل :لمًشأٔة لاؽلـورف ،لد .لت .ل) ،لص ل 480ل– ل،540ل

 )157تامى لُشٍ لاٌَهجيل لاًيت لحسدُو لازلة ت ر ل لبَهجيلل

ياً ة َط ليف لرشح ل ٔأحاكم لاجلًا َل ،لدراةل لملورهل لبني لاًرشًـلل

الاهتزوابت لاًصئوة َل .لي لكس لهطت ل لاؽلودة ل( )3لمن لاًلوه ن لرمقل

الٕةالمِل،ليلاًل اهنيلاً ضـَل،لؾوسلاًلف رلدمحملذََي،لد.لط،.ل(ل

()122لًا يلل()2014ل–لبشأٔنلتيؼميلالاهتزوابتلاًصئوة َلللؿىلل

اًلوُصة :لد .لن ،.لد .لت .ل) ،لص ل -289ل ،343لي ٔأض ل لاًلوه نل

ذضللبل ًِو:ل"لتت يل لا ٕلرشافلاًاكميلؿىللالاهتزوابتلاًصئوة َلل

ازلييل لاخلوص،لدمحملنٌلللفِمي،لط،2ل(لاًلوُ لصة:لمؤةاللاًثلوفلل

اًتوًَل لٌَـمي لهبشا لاًلوه ن لجليل لالاهتزوابت لاًصئوة َل لاًلومئل ليفل

اجلومـَل ،ل 1980ل) ،لص ل -211ل ،227لياً ة َطليف لاجلًا َل،ل

اترخي لاًـمي لابزلة ت لر ،لي لاؽلشلكل لبصئوةل لرئُس لاؿلوكلل

فؤادلؾوسلاؽليـملرايض،لد.لط،.ل(لاًلوُصة:لدارلاٍهنضل لاًـصبَل،ل

ازلة ت رًللاًلـَىو،ليلؾض ًللرئُسلحموكللاة تئٌوفلاًلوُصة،ل ٔأكسمل

 1983ل)،لصل -232ل،265لياؽلبا طليف لرشح لهؼوملاجلًا َل،ل

ه اب لرئُس لاؿلوكل لازلة ت رًل لاًلـَىو ،ل ٔأكسم له اب لرئُس لحموكلل

ٔأمحسلؾوسلاًىصميلةالمل،لط،1ل(لاًلوُصة:لدارلاٍهنضللاًـصبَل،ل

اًيلظ،ل ٔأكسم له ابلرئُسلجمَسلازليٌكل".لي لهطتلاؽلودةل()14لل

 1414لُل -ل 1993لمل)،لصل -665ل،799ليلهؼوملاجلًا َلليفل

من لاًلوه ن لرمق ل( )122لًا يل ل( )2014ل– لبشأٔن لتيؼميل

اًلوه نلاؽللورن،لحاوملازلٍنلفتثىلانضف،لد.لط،.ل(لاًلوُصة:ل

الاهتزوابتلاًصئوة َلل–لؿىلللهممللُشٍلاٌَهجيللاًصئوة َلللبل ًِو:ل"ل

دارلاٍهنضللاًـصبَل،ل2007ل)،لصل140ل–ل،182ل

تت يل لجليللالاهتزوابتلاًصئوة َللرحصلظَووتلاًرتحش،ليلاًتثلقل

 )159للتًهتليي لذسمللاًصئُسلل– لظولول– لزلة ت رل()1971ل

منلت افصلاًرشيطلاًيتلحسدُولازلة ت ر،ليلاًلوه نل".

بأٔة ووبلؿسةليه :ل

 )158للتزيللخًا َللازليٌكلؾنلاًفصدليفلإحسىلحوًتني:

ٔأيل:لاىهتوءلمسةلاًصئوةل -لاثهَو:لاىهتوءلذسمللاًصئُسللابلة تلوٌك-ل

لاحلوٌكلا ٔليىل:لللزياللاجلًا َل لهتِجللزلد للاًفصدليف لخًا َلل

اثًثو :لاىهتوء لمسة لاًصئُس لخبَ لاؽليطبلابً فوة -:لرابـو :لاىهتوءلمسةل

أٔحٌوَل،ليلُ لمولٌامىلاًفلسلابًتلَري.ل ل

اًصئُسلابًـهجزلازلامئلؾنلاًـمي -لذوماو:لاىهتوءلمسةلاًصئُسليفل

لاحلوٌكلاًثوهَل:لزياللاجلًا َلللهتِجللًلِوملازليٌكلبْنعلاجلًا َللؾنل

حوٌك لالٕداهل لابخلَوهل لاًـؼمى ،ل ٔأي لابرتاكب لحصميل لحٌوئَل .لٍصاحؽ:ل

اًفصدلرقٌللؾيَ،ليلُ لمولٌامىلاًفلسلابًتهجصًس.ليللًرتتبلؿىلل

اًيؼوم لازلة ت ري لاؽلرصي ،لمطعفى ل ٔأب لزًس لفِمي ،لط ،1ل(ل

ُشالاًزياللدد للاًفصدليف لخًا َللديٌكلأٓدصى،ليلذضللإذالمول

الٕةىٌسرًل :لمًشأٔة لاؽلـورف ،ل 1984ل) ،لص ل ،295لي لمبودىءل

توني لؿسم ليلئَ لًِو ،ل ٔأي لؿسم لضالحِتَ لٌَولوء لابدلوؿل لاً ظيَل.ل

اًلوه نلازلة ت ري،لدراةللملورهل،لدمحملؾوسلاذلَسل ٔأب لزًس،لد.ل

ينثريا لمو لًؤدى لاًتهجصًس لمن لاجلًا َل لإىل لاهـسام لخًا َلل

ط،.ل(اًلوُصة:لدارلاٍهنضللاًـصبَل،ل 1985ل)،لصل،232لياًيؼومل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
ازلة ت ري لاؽلرصي ليلركوبللدة ت رًللاًل اهني،لمطعفى ل ٔأب لزًسل

الٕذالللابًـل ابتلا ٔلدصىل".لؽلزًسلمنلاًتفطَي،لٍصاحؽ:لاًيؼمل

فِمي،لط،7ل(لد.م،.لد.لن،.ل،)1992لصل،419لياؿلَطليفل

اًا َوة َل،ل ٔأةسلاًتيؼميلاًا َويس،ليض رٍ،لمحم دلؿوظفلاًويو،ل

اًيؼملاًا َوة َل،ليلاًلوه نلازلة ت ري،لضالحلازلٍنلف زى،لد.ل

ط ،1ل( لاًلوُصة :لدار لاًفىص لاًـصيب ،ل 1979ل– ل 1980ل) ،لصل

ط ،.ل( لاًلوُصة :لدار لاٍهنضل لاًـصبَل ،ل 1995ل) ،ل لص ل 899ل–ل

،322ليذَ لمٌطبلرئُسلازليٌكليفلا ٔلهؼمللاًا َوة َللاؽلـورصة،ل

،900ليازلة ت رلاؽلرصي لفلِوليلكضوء،لمطعفى ل ٔأب زًسلفِمي،ل

زٍنلبسرلفصاج،لد.لط،.ل(لاًلوُصة:لدارلاٍهنضللاًـصبَل،ل 1991ل)،ل

ط ،9ل(الٕةىٌسرًل :لدار لاؽلعو ؿوت لاجلومـَل ،ل 1996ل) ،لصل

ص ل 102ل– ل ،103ليحصامئ لاخلَوهل لاًـؼمى ليف لاًترشًؽ لاٍميين،ل

.419ل

دراةل لملورهل ،ل ُم َعَِّص لؿىل لضوحل ل َأهلؽ ،لد .لط ،.ل( لاًلوُصة :لدارل

 )160مزي لاؽلرشع لازلة ت ري لبني له ؿني لمن لا ٔلة ووب؛ل

اٍهنضل لاًـصبَل ،ل ُ1424ل -ل 2003لم ل) ،لص ل ،48لي لاؽلا ئ ًَلل

ا ٔللة ووبلاؽلؤكتل،ل ليا ٔلة ووبلازلامئل.ل ليكسلياهجتللاؽلودةل()82لمنل

اًا َوة َل،لياجليوئَللًصئُسلازليٌك،لدراةللملورهل،لمصحؽلةوبق،ل

ازلة ت رلاًاببلاؽلؤكتلبل ًِو:ل"لإذالكوملموهؽلمؤكتلحي للدينل

صل-559ل.560

مبورشة لرئُس لادلِ رًل للدتطوضوتَ ،ل ٔأانب لؾيَ لانئب لرئُسل

 )162للاجلصميل لاجليوئَل ل ليه لاجلصميل لاؽلـوكَب لؿَهىو لابًـل ابتل

ادلِ رًلل".ل ليحوٌكلاًاببللازلامئ لهؼمتَلاؽلودةل(ل)84لبل ًِو:ل"لل

الٓتَل :لالٕؿسام ،ليا ٔلشلول لاًشوكل لاؽلؤبسة ،ليا ٔلشلول لاًشوكلل

يف لحوٌك لذَ لمٌطب لرئُس لادللِ رًل ل ...لًت يل لاًصئوةل لمؤكتول

اؽلؤكتل،ل لياًاهجن.للفتيصلاؽلودةلاًـورشةلمنلكوه نلاًـل ابتلؿىلل

رئُس لجمَس لاًشـب ل" .لٍصاحؽ :لاًاَعوتلاًثالثليف لازلةوتريل

ٔأن :ل" لاجليوايت ليه لاجلصامئ لاؽلـوكب لؿَهىو لابًـل ابت لالٓتَل:ل

اًـصبَللاؽلـورصة،لييف لاًفىصلاًا َويس لالٕةاليم،لدراةللملورهل،ل

الٕؿسام ،ل ليا ٔلشلول لاًشوكل لاؽل لؤبسة ،ليا ٔلشلول لاًشوكل لاؽلؤكتل،ل

ةَامين لدمحم لاًعٌليى ،لد .لط ،.ل( لاًلوُصة :لدار لاًفىص لاًـصيب،ل

لياًاهجن".

1979ل)،لصل.245

 )163للاًيؼوملازلة ت ري لاؽلرصي،لمصحؽلةوبق،لصل،295ل

 )161للًلطس لجبصميل لاخلَوهل لاًـؼمى لؿسم لاً لء لٌَيؼومل

ياًيؼوم لازلة ت ري لاؽلرصي ل ليركوبل لدة ت رًل لاًل اهني ،لمصحؽل

ادلِ ري.لفٌطتلاؽلودةل()130لمنلدة ت رل()1956لؿىلل ٔأن:ل"ل

ةوبق،لصل،420ليازلة ت رلاؽلرصيلفلِوليلكضوء،لمصحؽلةوبق،ل

ٍى نلاهتوملرئُسلادلِ رًللابخلَوهللاًـؼمىل ٔأيلؿسملاً لء لٌَيؼومل

ص ل ،419لياًلوه ن لازلة ت ري :لاؽلوودىء لازلة ت رًل لاًـومل،ل

ادلِ ري لبيوءلؿىللاكرتاحلملسمللمنلجَثل ٔأؾضوءلجمَسلا ٔلمللل

اًيؼوملازلة ت ري لدلِ رًللمرصلاًـصبَل،لؾَسل ٔأمحسلاًلفَ ل،لد.ل

ؿىل لا ٔلكي ،لي لل لًطسر لكصار لالهتوم لإل لبأٔكَوَل لجَىث ل ٔأؾضوءل

ط،.ل(لاًلوُصة:لدارلاٍهنضللاًـصبَل،ل2009ل)،لصل.450لل

اؾلَس.ليلًلفلؾنلمعَللمبهجصدلضسيرلكصارلالهتوم.ليًت يللرئُسل

 )164ةَعللرئُسلازليٌكلبنيلاًيؼومنيلاًربؽلوىن،ليلاًصئوىس،ل

جمَس لا ٔلمل ل لاًصايةل لمؤكتو .ليتى ن لحموهكتَ ل ٔأموم لحموكل لذوضلل

حوزملضودق،لد.لط،.ل(لاًلوُصة:لدارلاٍهنضللاًـصبَل،ل،)2009ل

ًيؼمِو لاًلوه ن .لي لإذا لحنك لابٕداهتَ ،ل ٔأؾفي لمن لمٌطوَ لمؽ لؿسمل

صل.575
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
 )165مبلتىض لُشا لاًيص لفوٕن لجمصد لت حَِ لالهتوم لإىل لرئُسل

 )168جتسرلالٕشورةلإىلل ٔأنلاؽلودةل()145لمنلازلة ت رلاؽلرصيل

ادلِ رًل لب اةعل لجَث ل ٔأؾضوء لجمَس لاًشـب ،ل ليضسير لكصارل

ًا يلل()2014لاشرتظتل ٔأًضو ل ٔأربـللرشيطلإضوفِل لًرتتبلؿىلل

الهتوم لبأٔكَوَل لجَىث ل ٔأؾضوئَ لًُس لمن لشأٔهَ ل ٔأن لًؤدى لإىل لإهنوءل

الٕذالل لهبو لاىهتوك ل ٔأحاكم لازلة ت ر ،ليُشا لٌشلك لحوئال لدينل

يلًللرئُسلادلِ رًل،لبيلإىلليكفَلمؤكتولؾنل ٔأداءلهمومَلإىلل ٔأنل

الاة متصارليفلمٌطبلاًصئوةل.ليُشٍلاًرشيطلا ٔلربـلليه:

تمت لحموهكتَ ل ٔأموم لحموكل لذوضل لتشلك لًِشا لاًلصض .لفوٕذا لجوتتل

-

إداهتَ،ل ٔأؾفي لمنلمٌطوَ .لاًلوه نلازلة ت ري:لاؽلوودىءلازلة ت رًلل

رئُسلادلِ رًللاشليلحيسدٍلاًلوه ن.

اًـومل ،لاًيؼوم لازلة ت ري لدلِ رًل لمرص لاًـصبَل ،لمصحؽ لةوبق،ل

-

صل.452
 )166للاًيؼوملازلة ت ري لاؽلرصي،لمصحؽلةوبق،لصل،296ل
ياًيؼوم لازلة ت ري لاؽلرصي ل ليركوبل لدة ت رًل لاًل اهني ،لمصحؽل
ةوبق،لصل.420
 )167جتسرلالٕشورةلإىلل ٔأنلاًعصقلاًيت لجيصي لمب حهبوللؾزلل
رئُسلازليٌكلتتحسدليفله ؿنيلمنلاًعصقليه :ل
اًي علا ٔليل:لاًعصقلاًاَمَل ،ليلتمتثيليف:ل()1لالاةلتلوٌك؛ل()2ل
اؽل ت؛ل()3لاىهتوءلمسةلاً لًل؛ل()4لاًـزللؿىلل ٔأةوسلاؽلاؤًَلل
اًا َوة َل؛ل ٔأى:لماؤًَللاخلََفللؾنل ٔأدعوئَلالٕدارًلل ٔأموملاؾلَسل
اًيَوىب،لمثٌَللُ لاحلوللؾيسلدصكَل ٔلحاكملازلة ت ر،ل ٔأيلجتويزٍل
حلسيد لاًطالحِوت لازلة ت رًل لاؽلمي حل لهل؛ ل( )5لاًـزل لؿىلل
ٔأةوسلاؽلاؤًَللاجليوئَل؛ل ٔأىلماؤًَللاخلََفللؾنل ٔأفـوهللاجليوئَلل
اكرتاكبَلجلصميللاًلتي؛ل()6لاًـزلللفتلودلبـظلاًرشيط .ل
اًي علاًثوين:لاًعصقلكريلاًاَمَل،ليلتمتثيليف:ل()1لاًث رة؛لاًيتل
كوًوو لمو لتى ن ليف لض رة لؾطَون لحٌلُريى لياةؽ لاًيعوق ،ل()2ل
الاهلالب؛ لاشلي لؿودة لمو لًل م لبَ لحٌلؿل لماَحل لنلعوع لمنل
كعوؿوت لاجلُش .لٍصاحؽ :لظصق لاىهتوء ليلًل لاحلاكم ليف لاًرشًـلل

ل ٔأللًتلو ىل ٔأيلمصتبل ٔأيلماكفأٔةل ٔأدصىلخبالفلمصتبل

ٔأل لجيصي لتـسًي لمصتب لرئُس لادلِ رًل ل ٔأجيوء لمسةل

رئوة تَ.
-

ٔأللٍزايللظ اللمسةلت ًََلمٌطبلاًصئوةلل– لبيفاَل ٔأيل

ب اةعللكريٍل–ل ٔأيلهميلل ٔأيلمعاللأٓدص.
-

ٔأللًل ملبأٔيلمـومٍكلموًَللمؽل ٔأشزوصلاًلوه نلاًـوم.

فتيصلُشٍلاؽلودةلؿىللذضللبل ًِو:ل"لحيسدلاًلوه نلمصتبلرئُسل
ادلِ رًل،ليللجي زلهلل ٔأنلًتلو ىل ٔأيلمصتبل ٔأيلماكفأٔةل ٔأدصى،ل
يل لٌْسي ل ٔأي لتـسًي ليف لاؽلصتب ل ٔأجيوء لمسة لاًصئوةل لاًيت لًتلصرل
فهيو ،ل ليل لجي ز لًصئُس لادلِ رًل ل ٔأن لٍزايل لظ ال لمسة لت ًََل
اؽليطبل ٔأيلهميللحصةل ٔأيلمعاللجتورايل ٔأيلموًَول ٔأيلضيوؾَو،ليلل ٔأنل
ٌشرتيلأٔيلٌا تأٔحصلشُئولمنل ٔأم اللازليٌك،ل ٔأيل ٔأيلمنل ٔأشزوصل
اًلوه نلاًـوم،ل ٔأيلرشاكتلاًلعوعلاًـوم،ل ٔأيلكعوعلا ٔلؾٌلللاًـوم،ل
يلل ٔأنلًؤحصُو،ل ٔأيلًبِـِولشلُئولمنل ٔأم اهل،ليلل ٔأنلًلوًضِولؿَََ،ل
يلل ٔأنلًربملمـِولؾلسلاًزتام،ل ٔأيلت رًسل ٔأيلملويٌك،ل ٔأ لكريُو.ليًلؽل
ابظالل ٔأيلمنلُشٍلاًترصفوتل" .ل
ف فلولًِشٍلاؽلودةلفوٕنلتلويضلرئُسلازليٌكل ٔليلمصتبل ٔأيلماكفأٔةل
ٔأدصىل ٔأيلتـسًيلمصتوَل ٔأجيوءلمسةلرئوة تَل ٔأيلمزايًتَلهميلل ٔأيلمعالل

الٕةالمِل،ليلاًيؼملازلة ت رًل،لمصحؽلةوبق،لصل-205ل .701ل
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ل ٔأثص ختَف رشيطلالاة متصارلؿىللاة تسامل ييل ا ٔلمص يفلمٌطوَ يف اًفلَلالٕةاليم ياًلوه ن اؽلرصيلػػػػػػػػػػػلد.لدمحملخربلاًا َسلؾوسلظللمجَي ل
أٓدصل ٔأجيوء لمسةلرئوة تَل ٔأيلكِومَلبأٔيلمـومالتلموًَللمؽل ٔأشزوصل
اًلوه نلاًـوملًرتتبلؿَََل ٔأمصان :ل
ا ٔلمصلا ٔليل:لبعالنلُشٍلاًترصفوت .ل
ا ٔلمصلاًثوين:لاىهتوكلأٔحاكملازلة ت رلمبزوًفللُشٍلاؽلودة .ل
ياىهتوك ل ٔأحاكم لازلة ت ر لًـس لةببو لرئُاو لم حب لًوعالن ليلًلل
رئُسلادلِ رًل،ليؾزهللمنلمٌطوَ.ل ليبيوءالؿىللذضل،لفوٕنلالاًزتامل
بأٔحاكم لُشٍ لاؽلودة لًـس لرشظو لأٔةوة َو لًضٌلن لاة متصار لرئُسل
ادلِ رًلليفلمٌطوَ .ل
ل

ل
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