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F
املدقموٛ
اؿىدددم

َبٍ العدد ملا ٔالؼدددسٔ ٚالشدددسً امددد ٜوطدد

الٍ دددٗا ٔ دد

امل سما قىم ٔام ٜآلْ الطٗ ا الط ِ َٖ.
إُ طدد ٔا اتهاّدد
األوٕ اليت ٖإق

حَددث بعددم ع ٖدد

اتهاّدد ٔ ,ودد ا الهدقّدد  ٞبّدد

ام ٜحؼٕهل اتهاّ ٌٕ ِ٘ٔ ,ا ُ ,الٍدٕ األٔه طد اٟ

لاحدق د اتهاّ د ٔ ,الٍددٕ اآل د ط د ا ٟلؼددح ٛاتهاّ د ٔ ،وددَ املعمددًٕ وُِ
الـ

الٕاقع وََ امً وع ف ٛط ا ٟاتهاّ ٔامً و اا ّ ٔاـطد اؾشدٗي

س بأهمٔ ٜو ق بٗ ُ .لذا أ ٘ وِىٍٗ ٛال حدث
الذ ٙفّٗ ٖشإهب بٗ ٌّ وهؼ ً
ٕؿٗح وِيٍ ط ا ٟاتهاّ  ِ٘ٔ ,املمك ٛالدقمسٗ ٛبعدمو ا اد ٜاتهاّد لدنٍ
وَ َبِ ِٔبٍ ٝ ٖٔ .العسو ٛالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘ وُ اؾّدم العمىد٘ ٔاتسدامته
المقٗ ت ٖكه٘ ٔحمٓ

اساخسؾ الٍاٗج ٛاملطمٕب ,ٛفٍّ لك ا ونٌ آ

ٖاىٍثن

ب ؾ ٌب الذا ٘ الذٖ ٙاعمِ ب ل عدمَ الٍهشد٘ٔ ,للدك وُِ الدٍهص ال ظد ٖ ٛوع ٍؿدٛ
م ٝاحملدقٍدقا.
إىل لثري وَ الظ َْٔ ,قم ؤ ٍ ٙإىل حجب الٕؿٕح ٔالٕا٘ لَ َ
ك َ ٛاتهاّ
إٍُ َو َم َ

إقٍ

كاد ُ ِىد ومكد ٛلشد ٗٔ ٛومكدٛ
ام ٜؼؼدٗمّ َو َم َ

قمسددٗٔ .ٛاملمكدد ٛالكشدد ٖٗ ٛإق د

حؼددٕهل امدد ٜوع فدد ٛالعمددًٕ الدديت لل ِدد
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الهدقّ  ِ٘ٔ ٞالعمًٕ المغٕٖ ٛوَ الٍحٕ ٔالؼد

ٔاملعد ٌ٘ ٔامدي الكدسً ٔامدي

املٍط ٔامي وػٕه الهدقْ ٔامي اؿمٖث ٔامي الاهشري ٔامي ال ه ه ٔالدقٕاادم
الهدقّٗٔ ،ٛميكَ الاع ري بظكنُ آ د  ,بدأٍُ املمكد ٛالكشد ٗ ٛلسهاّد

إقٍد

امدٜ

م األػٕلٍٗٔ ٛالدقٕاام اؿمٖثٗٔ ٛالدقٕاام الهدقّٗ.ٛ
وع ف َٛالدقٕااَ َ
ووٍ امل َمكد ٛالدقمسدٗ ٛفّد٘ ود ٖاٍ ٔلدْ ال حدث ٔالديت عادرب ودَ وِديٍ طد اٟ
اتهاّ .

امللكة

عند

القدسية

العالمة

الوحيد

البهبهاني

095

املبحث األول

ع ٖ

املمك ٛالدقمسٗٛ

أوالً :تعريف انمهكت انقدسيت:
ِٔ٘ وِٕ  ٌٛإهلٍٗ ٛوَ وزٖم فطٍدٔ ُٛحشدَ إ اك ٔقدٍٕ ٚفّديُ لٗشد
لكنِّ وحمٖ ،ؤ ّٗ ا
اٍّ

ح ػدمٛ

وَ ٖظ  ٞوَ ا ٓ امٔ ٜف حكىادْ ٔود ا ٓٔ ،قدم ٖع ٍد

 ٚبظي الهدق ِ ,ٛق ه الظّٗم الث ٌ٘ (ٔووٍ مدك الدقدٍٕ– ٚاملمكد ٛالدقمسدٗ-ٛ

ف ٗمَ ا

ع ىل ٖؤ ّٗ وَ ٖظ  ٞوَ ا ٓ امٔ ٜف حكىْ ٔو ا ٓ)(.)1

ِٔددذا و د لِددب إلٗددْ ػ د حب الهؼددٕه الغ ٖٔدد ٛبدقٕلددْ (ٔوٍّ د -ط د اٟ
اتهاّ  -وُ ٖكُٕ لْ قٍٕ ٌٖ ٚداىكٍَ بّد ودَ َ ٍ الهد ٔ إىل األػدٕه امدٔ ٜهدُْ
ٖعاَددم بددْ اٍددم وِددنَ الؼٍددٍ ا ٛوددَ الهدقّدد  ٞاملدد ِ َٖ ِٔدد٘ املعددرب اٍّدد بدد لدقٕٚ
الدقمسٗ.)2()ٛ

ثانياً :اختالف انمهكت انقدسيت عن مهكت االستنباط:
وَ الِٕي وٍُ امل ا ودَ املمكد ٛالدقمسدِٗ ٛد٘ املمكد ٛاملشداٍ ط ٛاملكاشد  ٛودَ
طددم ٚاملى سدد ٛلسسدداٍ ا ,لىمكدد ا الطددب ٔالاجدد ٔ ٚمِٕىدد وددَ اؿدد
ٔالؼٍ ا ا املكاش  ٛوَ مم س ٛاألاى هٔ ,للك لؼحٍ ٛاتهاّ ؤٍه ود ٍ ٚبعدم
حؼٕه ٔؼدق اتساٍ ا.
ٔإٍُ ومكدد ٛاتسدداٍ ا ِدد٘ مددك الدقددٕ ٚاؿ ػددم ٛوددَ وع فدد ٛالعمددًٕ الدديت
إق

امّٗ مك املدقمو ِ٘ٔ ,ٛغري ومك ٛالظج أ ٛالشدخ ٔ ٚودَ املمكد ا ,إل

( )1ال ٔؿ ٛال ّٗٛ

ط ح المىع ٛالموظدقٗ /ٛالظّٗم الث ٌ٘.66 /5 /

( )2الهؼٕه الغ ٖٔ /ٛقىم حشا اتػهّ ٌ٘.454 /
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وثمددّ إمندد احدقدد ب لعىددن ٔاملزألدد ٛلددم ٕه املخدد ٔ

املمكددٛ

لمىّ لك ,فإٍُ بذلك ٖـع

اـٕ

ٔالاؼددمٙ

م جيٗ ً ٖٔدزٔه طدٗ ً ٠فظدٗ ٠حاٍد ٜت خيد

ػ ح ْ وَ اؿ ٔب العظٗىٔ ٛغريِ وَ األوٕ املّ ً ،فدى ٝوٌدْ ٖدم ن األود
اـطري لى ٖم ن ا ٓٔ ,لذا اؿ ه

ومكد ٛالشدخ ٔ ,ٚفدإُ ب عاطد  ٞوادم ه ً

قم ٖؼدن اتٌشد ُ و دٖ ًٛدقدمًِّ غدريٓ امدٌ ٜهشدْ ،فٗ دقد ٜه ٟعد ً ٖٔطعدي ود بٗدمٓ
لغريٓ.
ٔاملاحؼددن وُ العىددن
غددس

ووث د ه مددك املمك د ا وادق دمًٍ امدد ٜاملمكددِٔ ,ٛددذا

ومكدد ٛاتسدداٍ ا ألٌّ د إمن د إق د

ل لٍحٕٔ ،الؼ

امدد ٜهىم د ُ ٛوددَ امل د ل ٔالعمددًٕ

ٔ ،امي األػٕه ٔامي املٍطد ٔامدي الكدسً ٔامدي اؿدمٖث

ٔامي الاهشري ٔغريِ ٔ ،اٍم ؼؼٗمّ ؼؼن لْ ومكد ٛاتسداٍ ا ٔإُ مل ٖاؼدم
لسساٍ ا ٔلٕ ؿكي ٔاحم ف لعىن ب تساٍ ا واأ ٍ ٌ ادَ املمكد ٛفدس ٖادِٕي وُِ
ومك ٛاتساٍ ا لش  ٟاملمك ا غري وٍهك ٛاَ العىدن ٔاتسداٍ ا .ف تسداٍ ا
واأ ٌ اَ املمك ٛوَ غري

دن لدْ

حؼدٕهل ٌ .عدي ،ادقدٕ ٝومكد ٛاتسداٍ ا

()1

ب ملى س ٛبعم ؼدقدقّ .

ٔومك ٛاتساٍ ا ميكَ حؼٕهل لمع ه ٔاله س ٔاملدؤوَ ٔاملٍد ف لاشد ْ
اَ واى ه الدقٕ ٚالٍظ ٖ ٛاؿ ػم ٛوَ ا دق ُ العمدًٕ الٍظ ٖد ٛالم ٗمدٛ

ؼؼدٗن

اؿج ٛام ٜاؿكي.
ٔالاه ٜاحملدق اتػهّ ٌ٘

ؼدق اتهاّ بأٌدْ ؼؼدٗن ومكد ٛاتسداٍ ا

وَ ُٔ ح ه ٛاىل قٕ ٚقمسٗ ٛإهلٗ ٛؤ قدذ

ٌدٕ وٍدْ عد ىل

قمدب املشداٍ ،

()2

ٔإُ ل ُ لن قٕٔ ٚلى ه امى٘ ؤ اىم٘ وٍْ ع ىل.
( ) 1الاٍدقٗح

ط ح الع ٔ ٚالٕثدق /ٜدق ٖ اا الظٗخ الغ ٔ ٙألع ث الشٗم وبٕ الدق سي اـٕ/1 /ٟ٘

15؛ فدقْ اتهاّ ٔالادقمٗم /الشٗم ِ  ٙال ٔح ٌ٘ /دق ٖ اا الشٗم قىم ػ ق ال ٔح ٌ٘.17 /
( ٖٛ ٌّ )2الم اٖٛ

ط ح الكه ٖ /ٛالظٗخ قىم حشا الغ ٔ ٙاتػهّ ٌ٘.450 /5 /
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ٔ ادقددٕ ٝومكدد ٛاتسدداٍ ا ب ملى سدد ٛبعددم ؼدقّدقّدد
الدقمسٗ ٛؼؼن ٔ ادقٕ ٝبكث  ٚالإسٍدن بد

ٔاجمل ِدمٚ

ٌهشددّ بٍٗىدد املمكددٛ
لاا ا

([ )1وَالَّذِِنيَ

جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِنَنَّهُنْ سُبُلَنَا وَإِىَّ اللَّهَ لَوَعَ الْوُحْسِنِنيَ](.)2

ثانثاً :ثمرة انمهكت انقدسيت:
إٍُ ومكدد ٛاتهاّ د ٔالدديت ٖى ٍ دب امّٗ د هددٕاز الادقمٗددم لمىجاّددمٔ ,للددك
عؼددٕلْ امدد ٜومكدداا ومكدد ٛاسدداٍ ا ٔومكدد ٛقمسددٗٔ ,ٛقددم لؼددن امدد ٜومكددٛ
ن الٗدددْ
اتسدداٍ ا ُٔ املمكددد ٛالدقمسدددٗ ,ٛفٍّدد امٗدددْ وُ ٖعىدددن امدد ٜودد ٕػِدد َ
اساٍ طْٔ ,لكَ ت ٖؼحّ وُ ٖكُٕ و هع ً لمادقمٗدمٔ .طد ا اجملاّدم الدذٖ ٙكدُٕ
و هع ً لمادقمٗم تبدمٍ لدْ وـد ف ً إىل ومكد ٛاتسداٍ ا ومكد ٛقمسدٗٔ ,ٛإُِ اسدادق اٞ
و اهع الادقمٗم ارب اؿدقب الزوٍٖٗ ٛؤٖم و لِ ٍ إلْٗ.
م املمكد ٛالدقمسدٗ ٛت
ٔقم ؤؿح الظٗخ قىم حشا اتػدهّ ٌ٘ وٍُ وَدَ فَدقَد َ
ميكَ العىن ب وْٖ ٔ دقمٗمٓ ٔإُ ل ُ فاّماً ،ألٌْ ت ٖكدُٕ لدْ قدم  ٚامد ٜك لهدٛ
ِٕآ ،فدس ٖؤ دذ اؿكدي ٔالهادٕ ٝوٍدْ ٔفادٕآ لٗشد

عجٍد ٛامد ٜاملكمٍهدا ٔإُ

()3

ه ز لْ العىن ب وْٖ.

ٔلل الشٗم الظٕسى ٙوٍُ اجملاّم اؾد وع لمظد ا ٟالٍ فدذ قـد ؤٓ ٔٔتٖادْ
امدد ٜالدقؼِد ٔغريِددي ِددٕ اجملاّددم العد ه ,بددن فددٕق العمالدد ,ٛبٍد  ًٞامدد ٜود ِددٕ
احملاىن وَ ٔاٖ ٛالاهشري املٍشٕب اىل اعو ً العشك ٔ ,ˆ ٙو ا ٓ ِدٕ املمكدٛ
الدقمسٗ.ٛ
ٔق ه العسو ٛاملريزا الٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘

الهٕاٟم اؿ ٔ( ٖٛ ٟوَدَ الظد ا, ٟ

( )1الهؼٕه الغ ٖٔ ،ٛقىم حشا اتػهّ ٌ٘.587 ,
( )2سٕ  ٚالعٍك ٕا ,اآلٖ.69 ٛ
( ٖٛ ٌّ )3الم اٖٛ

ط ح الكه ٖ /ٛالظٗخ قىم حشا الغ ٔ ٙاتػهّ ٌ٘.450 /5 /
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الدقددٕ ٚالدقمسددٗٔ ٛاملمكدد ٛالدقٕٖددِٔ ,ٛددٕ وػددن الظدد ا ، ٟلددٕ ٔهددم ٍٖهددع بدد ق٘
الظ أٍٖ ، ٟاهع وَ األ لٔ ٛاعود اا ٔالاٍ ّٗد ا ،بدن ٔبدأ ٌ ٜإطد ٖ ُٚداهطَِ
بدد ت استا ٔاسهّدد  ،بددن و ٌددٕ ٜهّدد ُْ وددَ الددٍهص ٖدداهطٍَ ب تحاٗدد إ إىل
()1

الظ أٖ ٟم  ٙإٌّ لعسإ ات استا.

وٍُ العىدن ب أل لٍدٔ ٛفّدي ود

ٔلدقم لل لثريٌ ودَ فحدٕه امىد  ٞاألػدٕه

ميكَ وٍّ وُ َٖ ِ اله ٔ َ إىل األػٕه وََ وٍُ مجٗع للك وٕقدٕ

امد ٜػد

()2

ومك ٛاتساٍ ا ٔاساعى ه الدقٕ ٚالدقمسٗ.ٛ

رابعاً :تحصيم انمهكت انقدسيت:
ؼؼدددن املمكددد ٛالدقمسدددٗ ٛب لإسّددن بدد
العىم٘ بأٔاو الظ

ٔاجمل ِدددمٚ

لاا ا  ,بدد تلازاً

ٌٕٔاِْٗٔ ،ؽمٗ ٛالٍهص وَ ال لاٟنٔ ,ؼمٗاّد ودَ فـد ٟن

اـمددٕٔ ٚاؾمددٕ ,ٚفإٌٍ دْ ت ٖعددزب اددَ اىمددْ ٔسد ٔض الددٍهص فـددس اددَ إاى د ه
ب
اؾٕا حٔ ,ت َْٖ َ

وُ حؼٕه ِذٓ املمك ٛالدقمسٗٛ

وثدن ِدذٓ اتزوٍد ٛلد

()3

وُ ٖمح ب حمل تا إتٍ وَ مشماْ العٍ ٖ ٛاعهلٗ.ٛ
هدد ٞ

الهؼدددٕه الغ ٖٔدددٔ( ٛؼؼدددٗمّ –و ٙؼؼدددٗن املمكددد ٛالدقمسدددٗ-ٛ
ح ٍ لثريُ وَ الٍ ض ,غدس

وػعب وَ ؼؼٗن بدقٗ ٛالظ ا ٟبن ٖاعذٍ

بدقٗدٛ

()4

الظ ا ، ٟفإٌٍّ قم ٖاٗش هلي ملع ط  ٚو ب بّ ٔاجمل ل ٛوعّي).

خامساً :انمهكت انقدسيت أعهى رتبت من انعدانت:
إٍُ املمك ٛالدقمسٗ ٛوِيٍ وَ العمالٛ

اتهاّ ٔ ,ت ٖ ٖدم اعود ً ˆ إفد ٚ

وٍُ وَددَ لدد ُ ٖطّدد ٌهشددْ عشددب الظدد ِ ٖٔاىمددك الادقددٕٔ ٝجياٍددب الددذٌٕب
( )1الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.57 /
( )2أث الٕس ٟن /املريزا وٕس ٜالاربٖز551 /1 /ٙ؛ ع الهٕاٟم /املريزا اآلطاٗ ٌ٘.67 /5 /
( )3وٍاّ ٜالم اٖ /ٛالشٗم قىم هعه الظٕسى.577 /8 /ٙ
( )4الهؼٕه الغ ٖٔ /ٛقىم حشا اتػهّ ٌ٘.454 /
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ف إوك ٌْ وُْ ٖكُٕ وهاٗ ً ٔو هع ً لمادقمٗم ٔإُ ل ُ ميٗدن ب طٍٗد إىل ال  ٟسد ,ٛفآفدٛ

املٗدن إىل ال  ٟسد ٛولددرب ودَ آفدد ٛاملٗدن إىل الظددّٕٔ ٚاملد هٔ ،لددذا وود اعود ً ˆ
بادقمٗم وََ مل ٖكَ ودق س ام ٜالمٌٗ ٔل ُ ػ  ٍٟلٍهشْ ح فظ لمٍْٖ ك له هلدٕآ

وطٗع ألود ودٕتٓ ِٔدذا لمّدْ إطد  ٚإىل مدك املمكد ٛالدقمسدٗ ,ٛفد ملهيت جيدب وُ
ٖكُٕ ٔاهدما لدذلك املعٍدِٔ ٜدٕ املمكد ٛالدقمسدٗ ،ٛفدإُ فد

العمالد ٛالديت ِد٘

ومكدد ٛاتهاٍدد ب اددَ احمل ودد ا ٔإ ٗدد ُ الٕاه دد ا ُٔ الٕػددٕه إىل الادقددٕٝ
الدقم ٗدٔ ٛالؼده  ٞال د ط

حدقٍد وٍد ا الادقمٗدم ب لٍشد  ٛلإلٌشد ُ فامدك املمكددٛ
ت َ

الدقمسٗ ٛاليت لؼن امّٗ و هع الادقمٗم ِد٘ الؼده  ٞال د ط

ٌٕٔ اٌٗد ٛالدقمدب

المذاُ ميٍع ٌْ وَ لنٍ الاه ا اىل المٌٗ أ حب ال  ٟسد ٛفدس فد ق اٍدمٓ بدا وُ
ٖزٖم ام طسبْ ؤ ٖدقن ,ؤ وُِ سد لاْ العىمٗد ٛط َعد

وً تٔ ,إت فدإلا ا امد

اتو ب لٍش  ٛلدْ ٔلد ٕ مبدقدما ل  ٚحاد ٜلدٕ مل ٖ كدب املع ػد٘ عشدب الظد ِ
ٔل ُ ٖؼًٕ ٔت ٖكذب ٔجياٍدب احمل ود ا ٔت ٖدقدًٕ بّدذٓ ؼدٍع ٔلكدَ ػده ٞ
ؿىريٓ مل ٖكَ بٍحٕ ٖكدُٕ قم دْ وع ؿد ادَ الدمٌٗ بدن ٖدقدًٕ بد ع

اتاىد ه

عشب املٗن المٌٕٗ ,ٙفإٌْ حٍٗ٠ذ ميٗن اىل المٌٗ ٔ ,مل ٌدقؼم ودَ الدمٌٗ اتقاؼد
ام ٜمجع امل ه ٔالظّٕاا ٔإمن لن و سٕ ٝا
الذَٖ ِي

فّدٕ ٌٗد  ،فدإلا لد ُ

قمدب

س اىل ال  ٟسدٔ ٛحدب الزا ودٔ ٛالادم ٖص ٔود
ط ٖد امل هعٗد ٛودٗ ً

ط بْ للك سٕا ٞل ٌٕا ٖدقٕوُٕ ب ع

األاى ه لاحؼٗن ودقمو ا ِدذا املٍؼدب

وً ت ,فٍهص ِذا اؿب ِٕ حب المٌٗ ِٔ ،ذا ميٍع ودَ الٕػدٕه اىل الدم ه ا
العمٗ  ,ف لظخؽ الذ ٙمل ٖؼدن بٍهشدْ اىل الدم ه ا العمٗد فكٗد

ٖشدمٍىْ ا

س ؾىٗع اثدق هلي؟ لذا اطاّ با وفدٕآ املاظد اٛ
زو ً اوٕ الٍ ض ٔجيعمْ واحىٍ ً
بأٍُ امل هعٗ ِ٘ ٛوو ٌ ٛا ٔ ,ا

وا

حٗث ٖـع او ٌاْ.

فدقم ٌدقَدن ادَ امل حدًٕ املدريزا الكد ري اؿد إ ودريزا قىدم حشدا الظدريازٙ
اام ٜا

ودق وْ وٌْ قد ه (إٌٍد٘ مل ا د ا ِٙطدٕ ٚمدٕ ال  ٟسدٔ ٛامل هعٗدٔ ٛإٍُ
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وو امل هعٗ ٛقم حؼدن بٍهشدْ ٔو دذ باسبدٗم ودع وٌد٘ مل ولدَ اؿدٗ ً وٖـد ً).
ٍٖٔدقن اٍدم طدٗحْ اىل امل هعٗد ٛمل ٖكدَ املدريزا غدري وشد ٔ
فحشب بن اح ٖ ك٘؛ ألٌْ ولدقٗ

وشؤٔلٗ ٛاألوٛ

للدك اجملمدص

اٍدقْ ٔل ُ سد ب ا اٗد ٓ

هلذا املٍؼب العظٗي ِٕ ود اطداّ ودَ قمسدٗاْ ,وـد ف ً لعمىٗادْ ,فكد ُ لا ادقدن
ٔفك ٔؼىن ٔسع ٛميكٍْ ب لٍّٕض بّذا األو .
ٔ ري ط ِم ٔ لٗن امِ ٜذٓ املمك ٛالدقمسدِٗ ٛدٕ و هعٗد ٛآٖد ٛا
ٔامل هددع الددمٖ

األامدد ٜالشددٗم امدد٘ الشٗشددا ٌ٘ اً ومددْ ٔإتٍ لٗ د

الدقمٕب بّذا امل هع العظدٗي حٗدث ِٔ دْ ا

العظىدٜ
عمِدقَ د

ِدذٓ املمكد ٛالدقمسدٗ ,ٛفّدٕ حكدٗيٌ

ػىٕا ت ٍٖط إتٍ اٍدم املمىد أ ,إلا ٌطد ت ٍٖحد ز ٔت ٖاطد

ٔت ٖاخٍدمق

ٔت جيد حٍَْٖ ,ؼددح ٔت ٖهد ضٔ ,قددم اٌدقد ا إلٗددْ ال قد بِٔ ،ددٕ ال ٕػددم ٛالدديت
ّددم ٙاملسٖددا وددَ املددؤوٍا إىل حٗددث ٖاح لددُٕ ٖٔشددرئُ ،فكمىاددْ ؼددن اىل
حٗث و ا هل وُ ؼن فّٕ لْ املمك ٛالدقمسدٗ ٛالٍٕ اٌٗد ٛممد هعدن ا
فددس طىددٌ َ٠هددٕض املددؤوٍا إت إلٗددْ ،د ك الددمٌٗ ٔوا د ض اٍّ د فع د

لدْ اهلٗ دٛ
ال دمٍاٞ

ٔالمِٔا ٞفع ؾّ ب ؿكىٔ ٛاملٕاظٔ ٛاؿمي ٔالؼدرب ٔالزِدم ،فاَهدز الٍد ض إلٗدْ
اٍم الظماٟم ٔاملمى ا فٗكُٕ هل

ري ومجأُ ٔوأوَُ ٔحؼَ.
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املبحث الثاني

املمك ٛالدقمسٗٔ ٛالملٗن امّٗ

وقٕاه العمى ٞ
أوالً :أقىال انعهماء:

ااارب الظّٗم الث ٌ٘ إٍُ العىمٚ

اتهاّ ِدٕ املمَكَد ٛالدقمسدٍٗٛ

اسداٍ ا

()1

ٔ َ اله ٔ إىل وػٕهل .

األحك ً وَ املٕا

ٔلل الظّٗم الث ٌ٘

وٍٗ ٛامل ٖم إط  ٚاىل ِذٓ الم ه ٛوَ الٍٕ اعهلد٘

حٗث إٌْ بعم وُ امِ ادم اً ودَ الظد ا ٟالسزود ٛلسهاّد ٔ ,بدٍَٗ العمدًٕ الديت
ام ٜاعٌشد ُ وُ لؼدمّ لىدقمود ٛلدذلكٔ ،ود امد ٜالدذَٖ ٖ ٔودُٕ الاهدقدْ
المٍَٖ وَ اؿؼٕه امِ ٜذٓ العمًٕ  ،حاٖ ٜؼن ٖٔدقٕه (ٔت ٖكُٕ للك لمدْ
إت بّ  ٛوَ ا

ع ىل إهلٗٔ ٛقٕ ٚوٍْ قمسٕٗ ٛػمْ اىل ِدذٓ ال غٗد ٔ ,ٛمغدْ ِدذٓ

امل  ِ٘ٔ ،ٛالعىمٚ

فدقْ َٖ ا

ع ىل ٔت حٗمد ٛلمع دم فّٗد  ،بدن ِد٘ وٍحدٛ

إهلٗددٌٔ ٛهحدد ٛب ٌٗدد ٛخيددؽ بّدد وددَ ٖظدد  ٞوددَ ا دد ٓ ,إتٍ وُ لمجددم ٔاجمل ِددمٚ
ٔالإهٍْ إىل ا

ع ىل ٔاتٌدقط

إلْٗ وث اً بٍٍٗد ً

إف ؿداّ ودَ اؾٍد ب الدقمسد٘

[وَالَِِّنيَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِنَنَّهُنْ سُبُلَنَا وَإِىَّ اللَّهَ لَوَعَ الْوُحْسِنِنيَ](.)3())2

ٔوََ املىكَ وُْ ٖكَُٕ ود ا الظدّٗم الثد ٌ٘ ودَ ِدذٓ املمكد ٛالدقمسدٌٗ ٛهدص
ح ل ٛالادقٕ ٝال طٍٗ ٛاليت ِ٘ للك الٍدٕ الدذ ٙميدَ ا

( )1متّٗم الدقٕاام /الظّٗم الث ٌ٘.50 /
( )2سٕ  ٚالعٍك ٕا.69 /
( )3وٍٗ ٛامل ٖم /الظّٗم الث ٌ٘ .587 /

بدْٔ ،لدٗص ِدٕ العمٍدي
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ب لاعمي إمن ِٕ ٌٕ ٌ ٖدقع

ك ٔ ع ىل وُ ّٖمْٖ(.)1

قمب وَ ٖ ٖم ا

فددذلك الٍددٕ الددذ ٙميٍحددْ ا

لإلٌشدد ُٖٔ ,دداعمِي اعٌشدد ُ مجٗددع العمددًٕ

اؿدقٗدقٗ ٛبٕاسطاْ ٖٔاىٍٗز اَ العمدًٕ اتاا ٖدٔ ٛغدري اؿدقٗدقٗدِ ٛد٘ مدك املمكدٛ
الدقمسٗ ٛاليت وط إلّٗد هدْ ا

ٔالديت ِد٘ ٌهدص ػده  ٞال د طَ ٔالٍٕ اٌٗدٛ

اليت وط الّٗ إمج ت.
ن لد ري
ٔؤؿح ػ حب الهؼٕه الغ ٖٔ ٛبأُ الدقدٕ ٚالدقمسدٗ ٛهلد وَدم َ ٌ
اتهاّ بدقٕلْ (وُ ٖكُٕ لْ قٍٕٖ ٚاىكَ بّ ودَ َ الهد ٔ إىل األػدٕه امدٜ
ٔهُْ ٖعامٍ بْ اٍم وِن الؼدٍ ا ٛودَ الهدقّد  ٞاملد ِ َِٖٔ ,د٘ املع ٍد اٍّد بد لدقٕٚ
الدقمسٗ.)2()ٛ
ٔلدقم لل لثري ودَ فحدٕه امىد  ٞاألػدٕه

وُ العىدن ب أل لدٔ ٛفّدي ود

ميكَ وٍّ وُ َٖ ٍ اله ٔ إىل األػٕه وَ وُ مجٗع للك وٕقدٕ

امد ٜػد

()3

ومك ٛاتساٍ ا ٔاساعى ه املمك ٛالدقمسٗ.ٛ

ق ه ػ حب اٍ ٖ ٛاألػٕه (وُ ٖكُٕ لْ قدٍٕ ٌٖ ٚداىكَ بّد ودَ

الهد ٔ

إىل األػٕه امٔ ٜهُْ ٖ عام بْ اٍدم وِدن الؼدٍ ا ٛودَ الهدقّد  ٞاملد ِ َِٖٔ ,د٘
املع ِ اٍّ ب لدقٕ ٚالدقمسٗ.)4()ٛ
ٔللدد وُ امل حددًٕ آٖدد ٛا

العظىدد ٜالشددٗم وبددٕ اؿشددَ األػددهّ ٌ٘ قددم

ااددىض ام د ٜلددسً امل حددًٕ آٖدد ٛا

العظى د ٜالشددٗم قىددم ل د وي الٗددز ٙ

الع ٔ ٚالٕثدق ٜحٗث وٌدْ ٔفدقد ً لمحدمٖث الدٕا

الاهشدري املٍشدٕب إىل اعود ً

( )1ع األٌٕا  /احملمث اجملمش٘.550 /1 /
( )2الهؼٕه الغ ٖٔ /ٛقىم حشا اتػهّ ٌ٘.454 /
( )3ؤث الٕس ٟن /وٕس ٜالاربٖز551 /1 /ٙ؛ ع الهٕاٟم /املريزا اتطاٗ ٌ٘.67 /5 /
( )4اٍ ٖ ٛاألػٕه /الشٗم الهرئز آب .191 /6 /ٙ
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اؿشَ العشك ٖ ˆ ٙظىا

اجملاّم وـ ف ً لمعمال( ٛوُ ت ٖكُٕ ودقد سً امدٜ

ال دمٌٍٗ ٔط ل د ً هل د ٔوك ٍ د ً امّٗ د فددماً

ؼؼددٗمّ ) ٖع د

وـ د ف ً لمعمالدد ٛجيددب

()1

لمهدقْٗ وُ كُٕ لْ ومك ٛقمسٗ.ٛ

ف اىض امّٗ امل حًٕ الشٗم وبدٕ اؿشدَ اتػدهّ ٌ٘ بأٌدْ إلا لد ُ طمدب
الددمٌٗ امددٔ ٜهددْ اؿد اً فّددٕ وٕهددب لمهشد ٔوٍد
العمال ٛوغَُ اَ ااا

لمعمالددٛ؛ ٔامٗددْ ف اا د

ِذٓ الؼه أ ,إلا مل ٖكَ امٔ ٜهْ اؿ اً فدس ٖكدُٕ

و ٌع ً اَ هٕاز الادقمٗمٔ ،الؼه ا املذلٕ  ٚع ريٌ آ
ٔلكَ جيب الدقٕه إُ مثد ٛإطدك ه

()2

اَ العمال.ٛ

لدسً الشدٗم وبدٕ اؿشدَ األػدهّ ٌ٘؛

ألٍُ ال ٔاٖدد ٛددمهٍ بظ ِ ِ د امدد ٜوٌددْ جيددب وُ ٖكددُٕ

و هددع الادقمٗددم ومكددٛ

ػ ؿ ٛت شىح لْ ب عق د ه امد ٜالدمٌٗ ٔػعمدْ وطٗعد ً ألود ودٕتٓ ب سداى ا ،
ٔوُ ٖكُٕ ممامكد ً

ب طٍدْ لهكد ٔ افدع إهلد٘ لدٍٕه ٔهّادْ ادَ اد مل الغد ٔ

ٖٕٔهّْ مٕ ا مل ال دق ٔ ،ٞجيعن قم ْ وٍجذب ً إىل مك اؾّ ،ٛت وُ ٖكدُٕ لمٖدْ
ف

ومكٖ ٛاج ٍب بٕاسطاّ اَ اؿد اً

اـد إ فحشدب ُٔ وُ ؼدقد فٗدْ
()3

.ٝ

مك الم ه ٛوَ الشسو ٛال طٍٗٔ ،ٛبا الدقٕلا بٌُٕ ط سعٌ لى

ثانياً :اندنيم عهى انمهكت انقدسيت:
إٍُ اؿمٖث و ٔ ٙادَ اعود ً اؿشدَ العشدك ˆ ٙ
إلْٗٔ ,املٍدقٕه لذلك

الاهشدري املٍشدٕب

لا ب اتحاجد إ لمظدٗخ الطربسد٘ٔ ،قدم لِدب الظدٗخ

الطربسددد٘ إىل وُ آثدد الؼدددمق ودد ِ  ٚامدددِ ٜدددذا اـدددرب مل هعٗددد ٛالادقمٗدددم ملدد
( )1اهع الاهشري املٍشٕب إىل اعو ً العشك ٔ ,555 / ˆ ٙقم ٔ

فْٗ (فأو وَ ل ُ وَ الهدقّ ٞ

ػ  ٍٟلٍهشْ ،ح فظ لمٍْٖ ،ك له هلٕآ ،وطٗع ألو وٕتٓ فممعٕاً وُ ٖدقممٔٓ).
(ٔ )2تٖ ٛالهدقْٗ

حكٕو ٛاعسسً /قىم حشا الطّ اٌ٘ /وٕقع امًٕ ٔوع

اعسسً.

(ٔ )3تٖ ٛالهدقْٗ

حكٕو ٛاعسسً /قىم حشا الطّ اٌ٘ /وٕقع امًٕ ٔوع

اعسسً.
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()1

ٔ.ٙ

إُ ط د ا ث ددٕا املمكدد ٛالدقمسددٗٛ

هشددري اعو د ً اؿشددَ العشددك ˆ ٙ

(وََ ل ُ وَ الهدقّ  ٞػ  ً ٍٟلٍهشْ ،ح فظ ً لمٍْٖ ك له ً هلدٕآ وطٗعد ً ألود ودٕتٓ
فممعٕاً وُ ٖدقممٔٓ)(ِٔ .)2ذا اـرب ٔإُ ل ُ ؿعٗه ً إت وُ اااى الهدقّ  ٞامٗدْ
ٔاساٍ ِي إلْٗ ؤهب الٕثٕق بؼمٔ ٓ.
فظَ د ْا وُ ت ٖكددُٕ ودق د سً امدد ٜالددمٌٗ ٔط ل د ً هل د ٔوك د ً امّٗ د ف دمٍاً
ؼؼٗمّ ِٕ الدقدٕ ٚالدقمسدٗ ٛؤ املمكد ٛالدقمسدِٗٔ ,ٛدذا الظد ا غدري العمالد ٛفدإٍُ
ه امل ه وع وٌْ ودق نٌ ام ٜالمٌٗ ٔط لبٌ هلد ٔوكدبٌ امّٗد .

العمالٕ ٛهم

وـ د ف ً إىل و د هٍ امدد ٜلًٍ ح دب ال دمٌٗ ٔاتٌك د ب امّٗ د ٔالاه د ٌ٘
فإٌّ مه بهحٕاِ وٍُ َوَ م ٍص بذلك ت ٖؼدمح لمى هعٗدٛ

س د ٗمّ ,

الادقمٗدم ٔمل ٍٖدن

امل  ٛالع لٗ ٛوَ العمدًٕ المٍٖٗد ,ٛفإٌّد وٍحد ٛإهلٗد ٛت عطد ٜإت ملدَ و مدؽ
ٔوزاه حب المٌٗ اَ قم ْ ِٕٔآ ،فإُ حبٍ الدمٌٗ سد ب لدنٍ ومىدٔ ٛغظد ٔ،ٚ
ٔ وض لن طٗٔ ٛ٠وعؼٗ.ٛ
ٔقم ٔ

بعدمٍ ٚطد قُ ادَ األٟىد ٛاملعؼدٕوا ػدمٕاا ا

ومجعا وٌْ (و ل ُ ٟؿ ٖ ُ
آ

غٍي قم ف قّى ا ؤِ ِ ,ذا

ِ بأفشم فّٗ وَ حب امل ه ٔالظ
ٔ الكد

اعو ً وب٘ ا م ا

ٔسدسوْ امدّٗي
ؤهل ِٔدذا

َٖ املشمي)(.)3

ٔاٖدد ٛامدٍ٘ بددَ إبد اِٗي بشددٍمٓ اددَ حهددؽ بددَ غٗد ث اددَ

الؼ ق ˆ (لٗ

( )1اتحاج إ /الظٗخ الطربس٘.565 /5 /
( )2الاهشري املٍشٕب إىل اعو ً العشك .555 /ٙ
( )3ع األٌٕا  /العسو ٛاجملمش٘.54 /75 /

ٖكُٕ َوَ وِن العمي وََ ِٕ

وشدريٓ
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ْ ِٕٔ ودق ن امٔ ،ٓ ٌٗ ٜو ٖـ ٍٓ وحب إلْٗ مم ٍٖهعْ)(.)1

اىل آ
ٔو

الك

وٖـد ً بشدٍمٓ ادَ اعود ً وبد٘ ا دم ا

الؼٍد ق ˆ

وٍ ه  ٚالٍم وٕس ٖ( ˆ ٜوٕس ٜإٍُ ا  ٙالؼ ؿا زِمٔا
امىّئ ،س  ٟاـم

للد

المٌٗ بدقدم

غ ٕا فّٗ بدقم هّمّي)(.)2

ٖٔى ب امد ٜاملمكد ٛالدقمسدٗ ٛطديٍ الهدق ِد ,ٛفدقدم َٔ َ َ وُ و هدع الادقمٗدم ت
ٖكُٕ و هع ً حاٖ ٜكُٕ لْ طي الهدق ِ ٛاليت ٖه ق بّ ؿَ اـط ب ٔ وزٓ ودَ
ط بد ا الظد

األ ل ،ٛفإٍُ اؿكي املاؼدٍٗم ودَ فىدٕ

ؤ وَدَ فىدٕ وفع لدْ

حج ٛؤ فىٕ سري ْ ؤ ط ٖدقاْ ٔ دق ٖ ٓ ,ؤ واؼٍٗم وََ لٗهٗد ٛط ب دْ ٔوؿ ٌدْ
()3

ٔ وٕزٓ ٔوٕاِ ٓ ٔبطٌْٕ.
ٔت ٍٖ غ٘ الاأوٍن

ااا

و ٍٖدقمح

لَِ و هع الادقمٗم وَ ا دع األ لدٛ

ب تٌ ع ث اَ الذٔق الشمٗي ٔاع اك املشادقٗي عٗث ٖكُٕ وهّٕو ً وَ فىدٕ
األ ل ،ٛفإُ للك وَ مجم ٛاملٍؼٕؾ ،فإٍُ لمعدقن ام ٜمدٕ اؿدص لٔقد ً ٔملشد ً
ٔمسع ً ٔمش ً ٌٔطدق ً وَ حٗث ت ٖؼن إىل اؿٕاض ،ف اا

املٍد طٗ ٔاملهد ِٗي

ٔالاع ٖـ ا ٔالامٕلد ا ٔال ودٕز ٔاعطد اا ٔالاٍ ّٗد ا ٔمِٕد ودَ ودقٕلدٛ
()4

ٔاحم ٚإل لٗص وما اؿجٗ ٛإت ام ٜالاه ِي ا ف .

ٔوَ الهدقّ  ٞوَ ت ميمك الدقٕ ٚالدقمسٗ ٛفدقمَ ح سٍ ٛالظي فجىم ام ٜو آٓ
ؤ مسعْ ,ت ٍٖادقن وَ ط٘ ٞاىل آ

ٔ ,ت ودَ وهّدًٕ اىل وهّدًٕٔ ,ت ودَ ود ا

اىل و ا ؛ لعمً ٍْٗ وٌهْ لْ ،ألُ وَ مل ٖظدي الظد٘ ٞت ّٖادم ٙإلٗدْ إلا لد ُ ت
( )1الك  /الظٗخ الكمٗ .519 /5 /
( )2الك  /الظٗخ الكمٗ .517 /5 /
( )3ط ح الدقٕاام /الظٗخ حشَ ل ط
( )4وؼ

الغط  /ٞامل حث الا سع ٔالعظ ُٔ /كطٕا.

اؿكي الظ ا٘ /الظٗخ ام٘ ل ط

الغط .109/5 /ٞ
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ٖ ؼ ٓ ٔت ٖشىعْ ,فجىم ام ٜاملٍ طٗ ٔالٍؼٕؾ.
فىثس حدقِّ َ
األ

وػٕه الهدقْ وٍُ وهًّٕ الٕػد

ٖظّ ااا د للدك املهّدًٕ ب اا د

امْٗ بأٌْ وهًّٕ الٕػ
إلا ل ٌد
الٕػ

لدٗص عجد ٔ ،ٛلدثري ودَ

ؼٕػدٗ ٛاملدقد ً ،ف لغ فدن ٖعدىض

ِٕٔ لٗص عج ٛام ٜود ِدٕ قدقد

الدق ٍٖد ٛمل كددَ بدذلك اؾددس ،ٞإل قدم ا فد

األػدٕه ,سدٗى

وٍُ عمٗد اؿكدي امددٜ

وظعَ ٌ ب لعمٗ ،ٛفإلا دقٍٕ ٝللك اعطع غؼٕػٗ ٛودق ً لؼدن الدقدم

املعارب وَ الظّٕ ٔ .وث لْ ود ٔ
غ ٖ ٗ ٛاؿٕٗاُ ،ق ه (قم
وٖ ً لمىظدى ,ٙقمد

فىد الظد ا

ٖهىق )(ِ .)1ذا ل لؼ ٖح
مبهًّٕ الٕػ

ػدحٗح ٛالهـدٗن ادَ وبد٘ ا دم ا
لدْ ود الظد ا

ˆ

اؿٗدٕاُ؟ فدقد ه إىل ثسثدٛ

غدري اؿٗدٕاُ؟ قد ه ال ٗعد ُ ب ـٗد ود مل

ؽؼٗؼْ ب ملظىٔ ،ٙوع للك ٖعىض بأُ تلادْ

ِٕٔ لٗص عجٔ ,ٛقص ام ٜللك.

فظيٍ الهدق ِد ٛالديت ِد٘ مثد  ٚاملمكد ٛالدقمسدٗ ٛودَ األ لد ٛالظد اٗٔ ,ٛالظدَ
اؿ ػن بْ لٗن ط ا٘ ,فىَ ٌظد ٔ ا دع وحدٕاه الهدقّد  ٞودَ قدمٖي الزود ُ اىل
اآلُ جيم وٌْ لٕت وُ طي الهدق ِ ٛوَ فىدٕ األ لد ٛؤ ودَ وه ا ّد ٔودَ و لدٛ
لن ب ب وٍّ مل لا ٕا لاب اله ٔ ٔولث ٔا ودَ ظددقٗ املشدأل ٛالٕاحدم ٚإىل ود
ٖدق ب امل ٠ا ٔوفإا بّد ٔ ,لدٗص اٍدمِي ٌدؽ
ل لعسودد ٛاؿمدد٘

للدك ودَ اىدًٕ ؤ ؼدٕؾ,

ثمثدد٘ الدقٕااددم ٔالاح ٖد ٔلددذا

الددم ٔض بددن ٔامل شددٕا,

ٔح ط ِي ودَ األ دذ بغدري لٗدن ؤ اىدن ب لدقٗد ض ٔاتساحشد ُ ,بدن اىمدّي
ام ٜالظٍُٕ الٍ ط ٛ٠ادَ األ لد ٛاـ ػدِٔ ,ٛدٕ وعٍد ٜالظدي .فظّد وٌدْ ت جيدٕز
األ ذ بكن وَُ ٔت اؾىٕ ام ٜالظٍدُٕ املخؼٕػد ,ٛبدن ِدٕ وود ٌ بدا وود َٖ,
ف لظَّ اؿ ػن وَ طيٍ الهدق ِ ٛاليت ِ٘ مث  ٚالدقٕ ٚالدقمسٗ ٛحج ٛط اٗ.ٛ

( )1الك  /الظٗخ الكمٗ .175 /0 /
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املبحث الثالث

اتوٕ اليت إق

امّٗ املمك ٛالدقمسٗٛ

أوالً :األمىر انتي تتىقف عهيها انمهكت انقدسيت:
ٍِ لك ووٕ إق

امّٗ املمك ٛالدقمسٗ ٛؿؼٕهل مل هع الادقمٗم وٍّ

األو اتٔه
وُْ ت ٖكددُٕ و هددع الادقمٗددم وعددَٕإّ الشددمٗدق ،ٛفددإُ اإهدد إ الشددمٗدق ٛآفددٛ
لمح س ٛال طٍ ٛلى وٍُ اؿ س ٛالظ ِ  ٚمب ؼري وؤٔف ،ٛوثن و ٖكدُٕ بد لعا
()1

آف ٛم ك األطٗ  ٞبغري و ِ٘ امْٗ ٔ ،ب لذاٟدق ٛؤ غريِى .
ٔاتإه إ لا ٘ لى لل ٔلشمٌ ب اا

العدٕا ض ,وثدن سد

دقمٗدم ؤ

ط ّ ٛااج اْ غهمٔ ,ًٛو ٍٖ سب لل ٓ ط ِماً ام ٜاإه إ الشدمٗدق ٛود ٔ ٙوٍُ
زود ُ اعود ً قىٍ دم ال د ق ˆ ل د ُ هدنٌ ٖش د ق فٗاؼدمٍق بددْ قاجد ً بدقٕلددْ

ع د ىل [هَ ذيْ جَذذاَِ ِْالْحَسَ ذنََِ فَلَ ذهُ ََْْ ذلُ ََهََْالِهَذذا وَهَ ذيْ جَذذاَِ ِْالسَّذذي ََِ فَ ذ َ نُزْ ذإَي إَِِّ هَِْلَهَذذا وَهُ ذنْ َِ

نُظْلَوُذذىىَ]( )2وعادقددماً وُ اظدد حشددٍ ْ بددإزا ٞسددٗ ٛ٠سدد ق ْ ٖٔ ,دقدد ٜلددْ شددعٛ
واظ ِ ِٔ٘ ٍهعْٔ ،ل ُ ٖك ب وع اعو ً ˆ ٔت ٍٖاّ٘ بدقٕلْ ٌّْٔٗ.
ٔلددذا ال ٍهددن الددذٙ

زودد َُ اعودد ً الؼٍدد ق ˆ ٖٕهَددب غشددن بدد ٓ

غ ٔإ ال ٖح ٔوٍظأ ٗ لْ و ِ .
ٔقم بمغ اإه إ الشمٗدق ٛب عـّي بمإآ طّ  ٚامل
( )1الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.557 /
( )2سٕ  ٚاألٌع ً /اآلٖ.165 ٛ

لدقٕلْ عد ىل [ولَقَذدْ
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كَلَّهْنَا َْنِي آدَم](.)1
ٔلكد ٜوٍُ بعد
زوَ غٗ اْ ٔث

الدقـد  ٚحكددي بدمفَ هددن حد٘ طددّم الظدّٕ مبٕ ددْ

ي بْ زااى وٌٍْ وٍٗ
كَ
اٍمَٓ وٕ ْ ٔحَ َ

طد ا ً ٔاملٗد

جيدب فٍدْ

()2

ط ا.

ٔط ٖدقددد ٛوع فددد ٛاإهددد إ الشدددمٗدقِ ٛدددٕ العددد ض امددد ٜوفّددد ً الهدقّددد ٞ
م فّىددْ ٔاهاّدد ٓ ٔافدد ط ٖدقدد ٛالهدقّدد  ٞفمٗحىددم ا
ٔاهاّدد ا ّي فددإُ َٔهَدد َ
ٖٔظك ٓٔ ،إُ ٔهمٓ ك له ً فمٗاّي ٌهشْ.
ٔ مبدد ٖمدقدد٘ الظددٗط ُ

قم ددْ إُ وٕافدقدد ٛالهدقّدد  ٞدقمٗددمِئِ ,ددٕ حدد اً

ٌٔدقؽ فـٗم ،ٛفس بم وَ املخ له ٛحاٖ ٜؼري اعٌش ُ فاّماً ف ؿسًٔ ,ت ٖدم ٙ
إُ ِذا الغ ٔ وَ الظٗط ُٔ ,إُ ح لْ حٍٗ٠ذ ح ه ل ٙالعا املؤٔفد ٛؤ الذاٟدقدٛ
املؤٔف ٛؤ غري للك حا ق لٕا لدْ لدٗص ِ ٍِد ود ا  ٚفٗدقدٕه هلدي وٌد و آ ود اً
()3

ٔت وقمٍملي ٔ كٌُٕٕ وفـن و .
اتو الث ٌ٘

قم ْ ق  ٛاتادىاض ٔاملٗدن إلٗدْ عٗدث واد ٜود مسدع طدًٗ ٠

وُ ت ٖكُٕ

ٖظاّ٘ وُ ٖعىض امْٗ إو ح ً عوّ الهـٗم ٛؤ وٌْ ود ضٌ قمدمٔ ,وثدن ِدذا
ت ٖك د ّٖاددمٔ ٙت ٖع د

اؿ د وددَ ال طددن ،بددن مب د وٍٖ د بع د

الزاِمَٖ ال لغا وامدٜ

هد ٛالهـدن ٔالزِدم فشدمِ امٗدْ بعد

الهـددسٞ
اػدٕه ٍٖدْ

فـ دسً اددَ اله د ٔ بش د ب ِددذٓ اـؼددم ٛالذوٗىددٔ ,ٛقددم ط د ٍْ العسودد ٛالٕحٗددم
ال ّ ّ ٌ٘ ِذا ال ع

()4

ب لكمب العدقٕ .

( )1سٕ  ٚاعس ا ,ٞوَ اآلٖ.75 ٛ
( )2اهع الٍٕ الش طع
( )3الٍٕ الش طع

الهدقْ الٍ فع /الظٗخ ام٘ ل ط

الهدقْ الٍ فع /الظٗخ ام٘ ل ط

( )4الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.544 /

الغط .115 /1 /ٞ

الغط .114 /1 /ٞ
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ٔبع

وَ الطم ٖ ٛعج ْ الاك ا ٔاعلث ودَ املعد ٔ ٔ ٚامل حثدٔ ٛؼؼدٗن

املّ  ٚالك وم ٔ ،ٛمب ٖادِٕي لدزًٔ للدك إىل وُ ٖؼد
غ لب الطم  ٛت ٖ مغُٕ
وٌْ مٕ ٌٙؤ ػ

اىد ٓ فٗدْٔ ،لدذا د ٝ

ه ٛاتهاّ بن ميٕ ُٕ ٔغ ٖ ٛو ٖؼدن إلٗدْ وحدمِي
متد ً اىد ٓ

ؤ وٍطدقد٘ ؤ لسود٘ إىل غدري للدك ،فٗؼد

ؼؼٗن ودقمو ٛوَ املدقمو ا ل ٙاملدقمو ،ٛوع وٍُ الهدقْ وٖـ ً ودقمو ٛلمع د  ٚالديت
َم َ ألهمّ  ,فٗـٗع اى ٓ ؤ ٖؼ فْ

غري وؼ فْ.

ٔواجددب وَ دَ ِددذا وٌّددي ٖؼ د فُٕ اى د ِي

الهمددك ٔاؿش د ب ٔووث د ه

للكٖٔ ،عاذ ُٔ وٌْ مب ٖكُٕ لْ ٌهع لمهدقْ ٔ ,مب ٖاش إُ

الهدقدْ

ؤا د

ؤا

العى ،

اى ِئ ،عشب الع ٖ ٚؼعب حؼٕه وع ف ٛػٍع ٛؤ امي

ت سٗى إلا ظدٍٕغ الدذَِ بشد ب وٌشدْ ب تحاىد تا ٔاتاىاؿد ا اؿكىٗدٛ
ٔالكسوٗددٔ ٛغريِدد ٔ ،لددذا مبدد ٖاكمىددُٕ بكمىدد ا ٖظددى٠ز وٍّدد الهدقددْ غ ٖددٛ
اتمش٠ددزاز لعددمً وٌشددّي بط ٖدقدد ٛالهدق ِددٖٔ ،ٛعىؿددُٕ امدد ٜو لدد ٛالهدقددْ بددأٍٙ
احاى هُ ٖكُٕ ،فس ٖك ٖث

اٍمِي وشأل ٛفدقّٗ.ٛ

األو الث لث
وُْ ت ٖكُٕ ؾٕه ً إٍ ا ،فإٌٍ ٌ  ٝلثرياً ودَ الٍد ض إلا حكىدٕا عكدي
إلدّٗي وٌّدي

ب ٌ ٙظ ِي ؤ كمٍىٕا بكدسً غهمد ٛؤ دقمٗدم ؤ ودَ طد ّ ٛسد دق

ٖمحٍ دُٕ ٖٔكدد ب ُٔ عث ّ د  ,وَددَ ق ٗددن الغ ٖدد ٖاظ د ٍث بكددنِّ حظددٗع لمااىددٗي
ٔالاؼحٗحٔ ,لٗص ِىٍاّي وا بع ٛاؿ  ,بن هعمٕا اؿ

()1

بع قٕهلي.

ِٔذا ال ٍٕ وَ الهدقّ  ٞت ّٖادم ,ٙبدن مبد ٍٖكد ال دمّٖ٘ ٖٔدما٘ سفدْ،
فّذا ح لْ

ال دمّٖٗ ا فىد وٍٍدك ب لٍظ ٖد ا الدقطعٗد ٛفـدسً ادَ الظٍٗد ،ٛفدإُ

الظَ ق ٖب وَ الظك ٔالِٕئ ,بأ ٌ ٜقؼٕ ؤ دقؼري خي ب ٖٔزٔه ,ت سدٗى
( )1الهٕاٟم اؿ  / ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.559 /
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الظٍٗ ا الديت ٔقدع فّٗد ات داسه ٔات داس

ودَ ٔهدٕٓ واعدم ٔ ,ٚلاد إ إىل

فعّ ٔاسهّ ط ا ٟلثري.ٚ
األو ال ابع
ٌ  ٝلدثري ودَ طدسب العمدي

ؤه وود ِي

ٌّ ٖد ٛقؼدٕ ال د

ٔفدقدماُ

اتطس ٔوع للدك وشدا مُٔ بد وّٖي الدق ػد اؾ ِدن الغ فدن ،فدإلا ؤا لدسً
اجملاّمَٖ ٔمل ٖهّىدٕا ود اوّي لدقؼدٕ ِي ٔفدقدم اطساّدي ٖاشد ٍإُ
امّٗي بأُ و لل

الطعدَ

وََ وَٖ؟ بدن لدن ود ت ٖهّىٌٕدْ ٍٖك ٌٔدْ ٖٔظدٍعُٕ امدّٗي
ؤه وو ٓ ق ػ اَ لن امئ ،لذا اَ لدن ػدٍع،ٛ

ٔت ٖاأوٍمُٕ إُ اعٌش ُ

ٔلذا اَ لنِّ وو ُ هز ٟ٘سّن ،فـسً اَ األوٕ الكمٗد ٛالعظد ً املظدكمٔ ،ٛإٌدْ
و مل ٖكَمٍ ٔجيَمٍ
ٖإقع

الطمب ٔالاعب

ؼؼٗن للك اؾز ٟ٘مل لؼن لْ ،فكٗ

ك األوٕ املظدكم ٛالعظٗىدٔ ،ٛالٕػدٕه إىل و د ٛاحملدقدقدا ٔاجملاّدمَٖ

وع وٌْ مل ٖاّي بعم وْٖ الدق ػ ٔ ,مل ّٖداي باحؼدٗن ود خيد ل

فّىدْ الدق ػد .

ِددذا حد ه الطم ددٔ ,ٛوود اجملاّددم فّددٕ وٖـد ً ت بدمٍ وُ ت ٖشددا م ب وٖددْ مبجد
ٌظ  ،ٚبن ٖى

ؤه

()1

ٖٔاأون.

األو اـ وص
وُ ت ٖكددُٕ لددْ حَ دمٍ ٚلِددَ زاٟددم ،ٚعٗددث ت ٖدق د

ٔت جي دزً بظدد٘ ٞوثددن

وػح ب اؾ بز.)2(ٚ
( )1الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.559 /
( )2اؾ بز وع ب وَ (ل بز) اله سٗ ِ٘ٔ ٛمبعٍ ٜاـب ِٕٔ اـما املهشم ٔ .لش ُ الع ب ه بز
اـَب اـ ٗث وَ ال ه ه ِٕٔ
الع قمٛ

ٗنٔ .

اػطسح امى  ٞاأل سق ِ٘ ػه ٛوَ لاٟن الدقٕٚ

ه ٌب اعف اا وٕه  ٛـ ٔإ الذَِ اَ اتسادق و ٛام ٜط٘ ،ٞعٗث ٖشاخ إ ووٕ

قٗدق ٛغري وط بدق ٛلمٕاقع ٖٔاج ٔز اَ اؿ ٔت ٖشادق امْٗ ٔ ،مب و ٝ
ٔفش

اتاادق

بن اىل ٌه٘ حدق  ٟاألطٗ  ٞلى

الشٕفشط ٔ ٟٛٗ

العدقمٗ ا اىل اعؿ

الظ اٗ ا اىل الٕسٕاض.

لش ُ الع ب /ابَ وٍظٕ 518 /0 /؛ ه وع الشع اا /الٍ اق٘.15/1 /
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ٔاامي وُ اؾ بز ٖ ٚا بّد غ ٖد ٛسد ا ٛالدذَِ ٔسد ا ٛاتٌادقد ه عٗدث ت
ٖث

ام ٜو ٖ هٍحْ وََ طم ٚس اٛ

و ٖ هحْ ,ؤ ت ٖدق

ط ٓ ,فٍٗادقن لٍِْ إىل ٔهْ ٖد هٍح ؿدم

لٍِْ وََ طم ٚس ااْ ام ٜط٘.ٞ

ٔاؾ بددزِ ٚددٕ ه ٌددب إفدد اا اؾددٕ  ،ٚلىدد وُ الدد س  ٚه ٌددب ه ٖطّدد ،
ف د ؾٕ ٔ ٚاسددط ٛوعاملددِٔ ٛدد٘ وددَ الكى د تا ل لظددج أ .ٛت ؿددري

ػددم

()1

ال و ٙوع ػم الٍظ وحٗ ٌ .
األو الش ض

وُ ت ٖكددُٕ بمٗددماً ت ٖدداهطَ ب ملظددكسا ٔالددمق ٖٔ ، ٟادق ٍ دن لمى د ٖشددىع
ٔميٗن وع لن ق ٟن ،بن تبم فٗدْ ودَ حذاقدٔ ٛفطٍدٔ ,ٛوُ ٖكدُٕ لا فكد ُ ػد ٟب
ٔ و ٙث قب س ٖع اتٌادق ه َوَ الملٗن إىل وملٕلْٔ ,وََ املمزًٔ إىل تزودْٔ ,ودَ
األػن اىل ف أْ ،وَ الظ ِ اىل ب طٍْٔ ،وَدَ فىدٕ األ لد ٛاىل وحكد ً غدري
()2

اؿ وَ ال طن.

وٍؼٕػٔ ٛف ٔ غري وذلٕ َٖٔ ،ٚع
األو الش بع
وُ ت ٖكُٕ ومٍ ٚاى ٓ وادٕغٍسً

امدي الكدسً ؤ الهمدك ؤ الٍحدٕ ؤ غدري

للك مم ِٕ ط ٖدقاْ غري ط ٖدق ٛالهدقْ ،ثي َٖظد
الهدقْ بش ب وٌص لٍِْ بغري ط ٖدق ٛالهدقْٔ ،الد
ٔقم وٍٖ لثرياً وَ املد ِ َٖ
وٌّددي

بعدم للدك

الهدقدْ ,فإٌٍدْ خيد ب

فّىدْ بط ٖدقد ٛالكدسً ٔووث لدْ،

العمدًٕ ودَ وػدح ب األلِد ُ المقٗدقد ٛالشدمٗىٛ

بددٕا الهدقددْ؛ ألُ وددٍّجّي لسودد٘ ؤ فمشدده٘ أ لغددٕ ,ٙفددإُ لكددن امددي

( )1الٍٕ الش طع

الهدقْ الٍ فع /الظٗخ ام٘ ل ط

الغط .110 /1 /ٞ

( )2الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘ ،599 /ط ح ودقمو ٛلظ
الغط  /ٞكطٕا.

الغط  /ٞالظٗخ حشَ ل ط

حبوث ومقاالت
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وٍّجٗ ٛوعٍٗ .ٛبن إُ ػ

العى

ٔ مب ٖٕ ث الدقش ٔ ٚلى ٔ

بعد
اؿمٖث

العمدًٕ ميٍدع ودَ ّدذٖب الٍهدٕض,
()1

امي الٍحٕ.

األو الث وَ
وُ ت ٖددأٌص ب لإهٗددْ ٔالاأٖٔددن

اآلٖددٔ ٛاؿددمٖث إىل حَ دم ؼددري املع د ٌ٘

املؤٍٔل ٛوََ مجمد ٛاحملاىمد ٛاملشد ٖٔ ٛلمظد ِ امل ٌعد ٛادَ اتطىٍ٠د ُ بدْ ،لىد ِدٕ
ٖمُ ال ع

ٔ ،وُ ت ٖعٍٕ ٌهشْ باكثري اتحاى تا

الإهْٗ فإٌدْ وٖـد ً مبد

()2

ٖهشم الذَِ.
األو الا سع

وُ ت ٖكددُٕ ه ٖ٠د ً غ ٖدد ٛاؾد وٚ
غ ٖ ٛاؾ و ،ٚفإٌّي ٖدقامُٕ لثرياً غدس

األط د  ٞالددذَٖ ِددي

الهاددٕ ٝلد ع

احملاد طا ودٍّئ ،قدم قٗدن إُ اؾد ٞٙ

الهإ ٝمب ٖكُٕ وَ ق ٗن ق طع الط ٖ إىل ا

()3

ع ىل.

األو الع ط
وُ ت ٖكُٕ وه ط ً
اتحاٗ ا مل ٌَ َ لْ فدقّ ً ت
اودداأا بع د

احاٗ ط ْ عٗث خي ب الهدقدْ ،بدن لدن وَدَ وفد ا
ودق ً العىن لٍهشْ ٔت

ودق ً الهادٕ ٝلغدريٓٔ .قدم

ال س د ٟن العىمٗدد ٛبكث د  ٚاتحاٗ ط د ا حادد ٜو دٍَ إٍُ وددَ لث د ٚ
()4

احاٗ ط ْ لٗن ام ٜوامىٗاْ.
األو اؿ  ٙاظ
وُ ٖؼ

اى ٓ

ّذٖب و سقْ مل ا فد

( )1الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘ 545 /؛ ٔقم ٔ
اهع الدقٕه ال طٗم

ودَ اطدىاا املمكد ٛالدقمسدٗٛ

اؿمٖث (وََ ٍح ٜسمَب وٍْ اـظٕ )/

اتهاّ ٔالادقمٗم /الشٗم امل اظ٘.86 /1 /

( )2الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.545 /
( )3الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.541 /
( )4الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.541 /
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قمدب ودَ ٖظد  )1(،ٞسدٗى الهدقددْ

مل هدع الادقمٗدمٔ ،ألُ العمدي ٌدٕ ٖدقذفددْ ا
ٔالٍٕ ت ٖدقذ

 ٞٙاأل سق وع وٌْ لٕ قذ

قمب

فٍعٕل بد

ودَ العد مل

 ٞٙاأل ددسق فإٌددْ طدد ّ الٍدد ض؛ ٔللددك ألٌددْ وددَ الؼدد ٍَٖ اددَ سدد ٗن ا
()2

ٔقط ا٘ الط ٖ إلْٗ ع ىل.
ٔالاحدقٗ

إٍُ ِددذٓ األوددٕ املدذلٕ  ٚالدديت ظدىا
ااا

املمكدد ٛالدقمسددٗ ٛلمددّ

اااماه الشمٗدقٔ ٛاسادق و ٛالط ٗعٔ ٛحشدَ الهطٍد ُٔ ٛالد س ٚ

هددع اىل
الدذَِ

ٔطذٔل الاهكري ٔاإه إ الهّي.
ٔلعن للك إمن لؼن ب لإهْ مٕ ا
 ،فإٍُ العمي ٌٕ ٖدقذفْ ا

ع ىل ٔالإسن ب لٍم ٔآلْ األطّ
اسد ٛوحدم الكادب

قمب ودَ ٖظد  ،ٞلىد إُ

الهدقّٗ ٛاتسامتلٗ ٛاملٕسٍعٔ ٛاؿـٕ امٖ ٜم وحم األس ذ ٚاملّ ٔ ٚاملذال ٚ
الدقددٕ ٚامدد ٜاتسدداٍ ا ٔاتطى ٍ٠د ُ عؼددٕه املمكددٛ

املش د ٟن هل د وبمددغ األث د

الدقمسٗٔ ٛالدقم  ٚالك وم ٛام ٜاتساٍا إ.

ثانياً :االعتراضاث عهى انمهكت انقدسيت:
اتاىاض األٔه
تطك

ا داس

اجملاّدمَٖ املعادربَٖ

( ) 1مل ٌعث امِ ٜذا اؿمٖث بّذا المهظ

اؾٕاوع الهدقّٗ ٛحشب فحؼٍ ٔ ،الذ ٙوه ٌ بْ و ِٕ

لهظْ (لٗص العمي ب لاعمي إمن ِٕ ٌٕ ٖدقع

قمب وَ ٖ ٖم ا

اتٌٕا  /احملمث اجملمش٘ /500/1/ح17؛ ٔلذا ٌدقن
(امي ال طَ س وَ وس ا ا

املشد ٟن الهدقّٗدٔ ،ٛت بدمٍ ودَ وُ

لٍز العى ه لمه ؿن اهلٍم ٙبّذا الٍؽ

از ٔهن ٔحكي وَ حكي ا

ا ٓ) لٍز العى ه /109/15/ح.588 55
( )2الهٕاٟم اؿ  /ٖٛ ٟالٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘.540 /

ك ٔ ع ىل وُ ّٖمْٖ) ع
ٖدقذفْ

قمٕب وَ ٖظ  ٞوَ

حبوث ومقاالت
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ٖكُٕ ٔاحم ودٍّي وؼدٗب ٔال د قُٕ كط٠دُٕ ،فٗمدزً
املمك ٛالدقمسٗٛ

لدُٕ املخطد٠ا ف قدمٙ

املش ٟن اليت و طأٔا فّٗ ٖٔ ،كُٕ اجملاّدم ِدٕ املؼدٗب فدقد ،

ٔال ددد قُٕ لٗشددددٕا مبجاّددددمَٖ لهدقددددمِي لمىمكدددد ٛالدقمسددددٗ ٛالددديت ِدددد٘ طددد ا
()1

اتهاّ .
اؾٕاب

إٍُ املعارب ِٕ قٍٕ ٚالهّئ ،لٗص املعارب وط بدق ٛالهّي لمٕاقع  ،فخطأ اجملاّدم
املشددأل ٛت ٖٕهددب سددمب املمكدد ٛالدقمسددٗ ٛاٍددْ لى د لَلَ د َٓ َبعـ دّي امدد ٜاُ
با اجملاّمَٖ غ ل ً ٍٖظأ وَ اـس

ات اس

امل ٍ.ٜ

اتاىاض الث ٌ٘
إٍُ ااا
إىل إح ازِ

املمك ٛالدقمسٍٗ ٛ

ٔهٕب الادقمٗم ام ٜالعد و٘ ,إل ت ط ٖد لدْ

املما٘ لسهاّ .

اؾٕاب
إٍُ املمكددد ٛالدقمسدددٌٗ ٛظدددري العمالدددٔ ٛوع فددد ٛالعمدددًٕ الددديت ٖإقد د
اتهاّ  ،فإٌّد عد
عدد

امّٗد د

بد ل هٕ اىل وِدن اـدربٔ ٚطدّ ّي امد ٜللدكٔ ،قدم

ب ت ا دد ٔاملخ لطدد ،ٛفددإُ العدد و٘ قددم لؼددن لددْ اتطىٍ٠دد ُ بدقددم ٚ

الظخؽ ام ٜللك إلا و ٝفْٗ قٕ ٚالذل ٞ

ب ق٘ األوٕ .

اتاىاض الث لث
إٍُ ااا
املكم

املمك ٛالدقمسٍٖٗ ٛ

الدقٕه بٕهٕب اتهاّ اٍٗد ً أ له ٖدًٛ؛ ألُ

إو وُ ت ٖكُٕ لْ مك املمك ٛفس جيب امٗدْ اتهاّد لعدمً متكٍدْ وٍدْ,

ٔإود وُ كددُٕ لددْ املمكددِٔ ٛددٕ ت ٖعمددي عؼددٕهل اٍددمٓ ِٔدد٘ طد ا ٔهددٕب ت
( )1الٍٕ الش طع

الهدقْ الٍ فع /الظٗخ ام٘ ل ط

الغط .116 /1 ٞ
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ط ا ٔهدٕ  ،لعدمً قدم  ٚاملكمد

عد ىلٔ ،ودع

امّٗد  ،لكٌّٕد وِٕ د ٛودَ ا

امً العمي ب لظ ا ت جيب املظ ٔا لعمً إح از الاىكَ وٍْ.
اؾٕاب
إٍُ لثري ًا وَ الٍد ض لد ز املمكد ٛالدقمسدٗ ٛاٍدمٓ ،لىد إُ الظدك
ام ٜالعىن ٔالاىكَ وٍْ ت ٖعاٍ ٜبْ بش ب الظك
ٔاهب إت ٔاملكم
العجز

الدقدم ٚ

املمكد ٛالدقمسدٗ ٛإل ود وَدَ

ت ٖعمدي ق دن اع ٗد ُ بدْ باىكٍدْ وٍدْ ٔاقعد ً تحاىد ه طد ق

األثٍ  ٞؤ امً الدقدم  ٚامٗدْٔ ,لدذا ت ػد  ٙوػد ل ٛادمً الدقدم  ٚامدٜ

العىن اٍم اع ٗ ُ بْ ،وـ ف ً إىل وُ بٍ  ٞالعدقس ٞامٔ ٜهدٕب العىدن ودع ِدذٓ
اتحاى تا.
اتاىاض ال ابع
إُ وؼدددٍه٘ الكادددب األ بعددد ٛالكد د

ٔودددَ ت لـد د ٓ الهدقٗدددْ ٔالاّدددذٖب

ٔاتسا ؼ وؼ ٍحُٕ ظٕاز العىن ب ألح ٖث وَ ُٔ ٕق

امد ٜومكد ٛؤ

غريِ سٕ ٝفّي اؿمٖث لاؼد لّي بدذلك ,فدقدٕه الؼدمٔق

وَدَ ت لـد ٓ

الهدقْٗ بأٍُ ٔؿع ِذا الكا ب إمن ِٕ ألُ ٖ هدع إلٗدْ ٖٔعىدن مبد فٗدْٔ ,لاؼد ٖح
ػ حب الك

بأٌْ لا ب ٖ هع إلْٗ املشىطم ٖٔأ ذ وٍْ ودَ ٖ ٖدم امدي الدمَٖ

ٔالعىددن بددْٔ ,لاؼ د ٖح الظددٗخ الطٕسدد٘ وُ ّذٖ ددْ ٖؼددمح وُ ٖكددُٕ وددذ ٕ اً
ٖ هع إلْٗ امل امٙ

هدقّْ ٔاملٍاّ٘

ذلريٓ ٔاملإس

()1

ح ٓ.

اؾٕاب
إمن ٖمزً هٕاز ال هٕ إىل ِذٓ الكاب اؿمٖثٗٔ ٛالعىن ب ؿمٖث ملَ لد ُ
ٖهّي األح ٖث ٔوشاجىع ً لظ ا ٟاتساٍ أ ،ت ٖمزً ودَ لسوّدي هّدي
( )1لٍٗظ الٍٕ الش طع

الهدقْ الٍ فع /الظٗخ ام٘ ل ط

الغط .115 /1 /ٞ

حبوث ومقاالت
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ا

ط ا ٟاتهاّ

امً ااا

اليت وٍّ املمك ٛالدقمسٗ.ٛ

اتاىاض اـ وص
إٍُ األحك د ً الظدد اٗ ٛإوٍدد وُ شدداٍ

وددَ قٕااددم طدد اٗ ٛلدق اددم ٚاؿددنٍ

ٔالطّ ٔ ٚامً ٌدق

الٗدقا ب لظك ،فس ؼاد إ اىل املمكد ٛالدقمسدٗٔ ،ٛلدذا لدنّ

ا وٍ٘ ٖاىشك بّ

الظ ّ ا املٕؿٕاٗٔ ٛمل كَ لكن ٔاحم وَ العٕاً مدك
وٕهٕ ٚ

املمك ٛإل لٕ ل ٌ

الٍ ضٔ .إو وُ شاٍ

مجٗع العدٕاً ملد ل ٌد

وَ األ

طد ط ً خيداؽ بّد بعد

ٔت لا إ اسداه  ٚاألحكد ً وٍّد اىل مدك

املمك ٛالدقمسٗ ٛبملٗن دق ٖ املعؼٕوا  وع ػ ّٖي وََ الع لَي ٔالع و٘ امٜ
العىن بأ
ط اآ

ِي  مبجد

الشدى

ملدَ فّىّد ودَ ُٔ ٕقد

امد ٜحؼدٕه

()1

ِٕٔ املمك ٛالدقمسٗ ,ٛبن ٔت ام ٜحؼٕهل غريِ .

اؾٕاب
إُ اساه  ٚاألحك ً وَ الدقٕاام الظ اٗٛ

الظد ّ ا اؿكىٗد ٛؼاد إ إىل

ف ٖم ٚلل ٔ ٞفطٍ ٛلٗهحؽ األ لٔ ٛل ز تلاّد ؤ ادمً تلاّد امد ٜاملشدأل.ٛ
ِٔكذا اساه  ٚاألحك ً وَ األ

ِدذا العؼد فإٌدْ لاد إ إىل وزٖدم فّدي

ٔفطٍددٔ ٛبؼددري ٚلاع ؿددّ ٔؽؼٗؼددّ ٔ دقٗٗددمِ ٔؽؼؼددّ ٔإاى د ه األػددٕه
المهظٗ ،ٛفس ٖشاغ
ِٔذا غس

املمدق٘ لمع و٘ وَ اعود ً املعؼدًٕ فدإٍُ العد و٘ إلا ولدقد ٜإلٗدْ

اتو ً ˆ اؿكي
املٕ

اعٌش ُ اَ املمك ٛالدقمسٗ.ٛ
وشألاْ ٖعمي وٌْ ِٕ حكي وشألاْ لعمً ا اس

وَ املعؼًٕ ،فّٕ ٌظري الدق  ٞالهإ ٝوَ اجملاّم لامىٗذٓ.

( )1الٍٕ الش طع

الهدقْ الٍ فع /الظٗخ ام٘ ل ط

الغط .115 /1 /ٞ

الٕا

وع
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اـ متٛ
إٍُ الٍاٗجدد ٛمم د دق دمًِ وٌٍ دْ ت ٖكهدد٘ ومكدد ٛاتسدداٍ ا اٍددم اجملاّددم

هددٕاز

دقمٗمٓ ٔوُ ٖكُٕ و هع ً لمادقمٗمٔ ,إُ ٔهب امْٗ العىن ام ٜؤْٖ ,ت جيٕز لدْ
الادقمٗم ٔإت إُ حؼٕه ومك ٛاتساٍ ا الكش ٗ ٛوػ ح

ِذٓ األزوٍد ٛاملادأ

ٚ

بإف ٔس ٟن العمدًٕ املدقمود ٛهلد سدّْنٌٔ ,د  ٝلدثري ًا ممدَ ٖدما٘ حؼدٕلْ امدٜ
ومك ٛاتساٍ ا ٖٔمإ الٍ ض إىل ال هٕ إلْٗ

و ذ الهإ ٝالظ اٗ.ٛ

إٍُ طددٕ ِ ٚددذٓ الددمإ ٝػعددن ق د ب ٔووددٕاه ٔ و د ٔ ٞوا د اض الٍ د ض
بٗددمٓٔ ,ممد ٖؤسد

لدْ وُ

ٖكهدد٘ ومكدد ٛاتسداٍ ا

العؼددٕ املاددأ

 ٚقددم امؼد

ولِد ُ الٍد ض وٌددْ

ال هددٕ إىل دقمٗددمٓ وددَ ُٔ الدداهحؽ امدد ٜومكاددْ

الدقمسددٗٔ ,ٛامؼ د الدداهحؽ امدد ٜومكدد ٛاتسدداٍ ا ُٔ غريِ د ٔ ,ػ د لهددظ
ما ال َحدثَ ٔالدمِ ضَ ٔالادقدمٖي ٔالادأ ري الدذ ٙحؼد
األامىِٗ ٛدٕ وَد َ

ومكدٛ

اتساٍ ا.
ٌعي مل هع الادقمٗم وُ إفٍ اٍمٓ ومكا ُ ومك ٛاتساٍ ا ٔاملمك ٛالدقمسدٗٛ
اليت ِ٘ وامٜ

 ٛوَ العمالدٔ ,ٛامدِ ٜدذٓ الٍاٗجد ٛلدٕ وُ فاّدم ًا اٍدمٓ ومكدٛ

اتساٍ ا ٔ ٕف ا فْٗ العمالٔ ٛل ُ ٖٕوٗ ً ٖدقـ٘ س اا ُ وَ ٔقادْ لسسداجى ً
امددٌّ ٜدد وَدددَ ُٔ وُ ٖدد آ وحدددم ,ؤ لدد ُ ٖظددى ٙالعدقدد اأ ,لدددب بٗدددٛ
اؿٕٗاٌ ا ,ؤ لب مجع األطٗ  ٞالٍ

 ,ٚفّذا لٗص ع اً ٔت خيدمغ ب لعمالد,ٛ

ٔلكددَ خيددمغ ب ملمكدد ٛالدقمسددٗ ,ٛفددس ميكددَ وُ ٖكددُٕ و هعد ً لمادقمٗددم ,ف مل هعٗددٛ
لمادقمٗم ام ٜو األزو ُ متثٍم

ممَ ل ُ ك له ً هلدٕآ ,و ٙت كدَ

ٌهشدْ حدبّ

المٌٗ ٔحط وّ .
ٔاؿدقٗدقددد ٛوٍُ املمكددد ٛالدقمسدددٗ ٛوَدددَ األودددٕ الغٗ ٗددد ٛؼمٖدددمِ ٔطد د ٔطّ

حبوث ومقاالت
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ٔؼؼٗمّ ووٕ ت ـ

ٔلكَ آث ِ ٔمث ا ّ ؤؿح ودَ األاٗد ُ ملدَ لد ُ لدْ

قمب سمٗي ٔ ا ِع سري و اهع المَٖ.
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املؼ
ري و ٌ امل بْ الدق آُ الك ٖي.
 .ؤث الٕس ٟن /وٕسد ٜالاربٖدز( ٙا
قي/

ِدد) /وكا د ٛالكدام الٍجهد٘/

ِد.

 .عدد األٌدددٕا  /العسوددد ٛاجملمشددد٘ (ا
الٕف  /ٞبرئا/

ِد-

ِدددد) /ا  /الٍ طدد وؤسشدددٛ

ً.

 .عدد الهٕاٟددم /املددريزا اآلطدداٗ ٌ٘ (ا
امل اظ٘ /قي/

ِددد) /وكا دد ٛآٖدد ٛا

ِد.

 .متّٗم الدقٕاام /الظدّٗم الثد ٌ٘ (ا

ِدد) /وكادب اعادسً اعسدسو٘/

ؼدقٗ وكاب اعاسً اعسسو٘ /قي/
 .الاٍدقٗح

العظىددٜ

ِد.

طد ح العد ٔ ٚالدٕثدق /ٜدق ٖد اا الظدٗخ امد٘ الغد ٔ ٙألعد ث

الشٗم وبٕ الدق سي اـٕ.ٟ٘
 .هدد وع الشددع اا /الظددٗخ قىددم وّددم ٙالٍ اقدد٘ (ا
الشددٗم قىدددم لسٌددى /وط عددد ٛالٍعىدد ُ /الٍجدد

األطدد

ِددد) /مدقٗدد
 /الٍ طدد

ا

الٍعى ُ لمط أ ٛالٍظ .
 .ال سددد ٟن األػددددٕلٗ /ٛالعسوددد ٛاملددددريزا قىددددم بددد ق الٕحٗددددم ال ّ ّددد ٌ٘
(ا

ِد) /ا  /قي /وط ع ٛووري/

 .ال ٔؿدد ٛال ّٗددٛ

ِد.

ط د ح المىعدد ٛالموظدددقٗ /ٛالظددّٗم الث د ٌ٘ (ا

الٍ ط وٍظٕ اا ه وع ٛالٍج

المٍٖٗ.ٛ

ِددد)/
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 .ط ح ودقمو ٛلظ

الغط  /ٞالظدٗخ حشدَ ل طد

كطٕا /غ امل حًٕ ا م اجملٗدم ِد  ٙل طد
لط

الغطد ( ٞا
الغطد ٞ

ِدد)/
ِدد /وكا دٛ

الغط  ٞالع و.ٛ

 .اٍ ٖددددد ٛاألػدددددٕه /الشدددددٗم الهرئزآبددد د ( ٙا
الهرئزآب  /ٙقي/

ِدددددد) /وكا دددددٛ

ِد.

 .الهؼٕه الغ ٖٔ /ٛقىدم حشدا اتػدهّ ٌ٘ (ا
العمًٕ اعسسوٗ /ٛقي/

ِدد) /ا إحٗد ٞ

ِد.

 .فدقْ اتهاّ ٔالادقمٗم /الشدٗم ِد  ٙال ٔحد ٌ٘ /دق ٖد اا الشدٗم قىدم
ػ ق ال ٔح ٌ٘.
ِددد) /ؼدقٗد ؾٍددٛ

 .الهٕاٟددم اؿ ٖ ٟدد /ٛاملددريزا الٕحٗددم ال ّ ّد ٌ٘ (ا

ؼدقٗدد فىددع الهكدد اعسددسو٘ /الٍ طدد فىددع الهكدد اعسددسو٘ /قددي/
ِد.
 .الدقددٕه ال طددٗم

اتهاّ د ٔالادقمٗددم /الشددٗم امل اظدد٘ (ا

ا  /وط عددد ٛسدددا  /ٚالٍ طد د وكا ددد ٛآٖددد ٛا
الٍجه٘ /قي/

ِد-

ِددد)/

العظىددد ٜالشدددٗم امل اظددد٘

ً.

 .لا ب ٔتٖ ٛالهدقْٗ /اجملمم الث لث /الدقشي ال ابدع /وٗدزاُ ااا د الاهشدري
املٍشدددٕب إىل اعود د ً العشدددك  / ˆ ٙوٕقدددع اٌىٌد د

امدددًٕ ٔوعددد

إسسوٗ /ٛاملمك ٛالدقمسٗ.ٛ
 .لٍددز العى د ه /العسودد ٛاددس ٞالددمَٖ امدد٘ املادقدد٘ اهلٍددم( ٙا
الٍ ط وؤسش ٛال س ل /ٛبرئا/
 .لش ُ الع ب /ابَ وٍظٕ (ا

ِد-

ِددد)/

ً.

ِد) /الٍ ط و ب اؿٕز/ٚ

ِد.
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 .وؼد
(ا

اؿكددي الظد ا٘ ٔالدقد ٌُٕ املددمٌ٘ /الظددٗخ امدد٘ ل طد
ِد-

ِد) /ا  /وط ع ٛالع ٌ٘ /بغما /

 .وه ٗح األػٕه /الشٗم قىم اجمل ِدم (ا

الغطد ٞ

ً.

ِدد) /وؤسشد ٛآه ال ٗد

 /قي.
 .وٍاّدد ٜالم اٖدد /ٛالشددٗم قىددم هعهد املد ٍٔإ الظٕسددى( ٙا
ا الكا ب /قي/

ِد.

 .وٍٗدد ٛامل ٖددم /الظددّٗم الثد ٌ٘ (ا
وط ع ٛوكاب اعاسً اعسسو٘/
 ٖٛ ٌّ .الم اٖٛ
(ا

ِددد) /ؼدقٗد

ؿد املخاد  /ٙا /

ِد.

ط ح الكه ٖ /ٛالظٗخ قىدم حشدا الغد ٔ ٙاعػدهّ ٌ٘

ِد) /وكا  ٛسٗم الظّما / ˆ ٞؼدقٗد وّدم ٙوحدم ٔ ٙوـد ُ

قم٘ زا  /ٚقي/

ِد.

 .الٍددددٕ الشدددد طع

الهدقددددْ الٍدددد فع /الظددددٗخ امدددد٘ ل طدددد

(ا

ِددد)/

ِد) /وط ع ٛاآل اب/

ً /الٍج

ِد-

الغطدددد ٞ

األط

.

 .الٕحٗم ال ّ ّ ٌ٘ ٔآ اؤٓ األػٕلٗ /ٛس ل ٛلإ آ /ال حث قىدم ا دم
اؿشَ الغ أ /ٙاملظ

ا م األوري ل وي زاِم.

ٔ .س ٟن الظٗع /ٛاؿد العد وم٘ (ا

ِدد) /ؼدقٗد وؤسشد ٛآه ال ٗد

عحٗ  ٞالىاث /ا  /وط ع ٛوّ  /قي/
ٔ .تٖ ٛالهدقْٗ

ِد.

حكٕو ٛاعسسً /الشٗم قىم حشا اؿشٗ

الطّ اٌ٘/

وٕقع امًٕ ٔوع

اعسسً اؿ ٔ ٙام ٜفىٕا ٛألٗه ا آٖد ٛا

قىم حشا اؿشٗ

الطّ اٌ٘ .

الشدٗم

