بسم هللا الرحمن الرحيم
ٍششٗعيح اىرحنيٌ في اىَاضي ٗذذاعياخ ا ىحاضش ٗاىَغرقثو
قاه هللا عثحاّح ٗذعاىي في مراتح اىنشيٌ ( ٗجعيْامٌ شعع٘تا ٗقثالعو ىرععاسف٘ا د عذ
هللا اىعظيٌ "أيَْا ذ٘جذ اىشع٘ب ذ٘جذ اىحاجح اىي ٍجَ٘ععح ٍعِ اىق٘اععذ اىرعي ذيعضً
األفشاد تئذثاعٖا ٗاىجضاء عيي ٍخاىفرٖا ٕٗ٘ ٍا يغَي اىقاُّ٘ اى٘اجة اذثاعح .
ٗفي اىَاضي ماُ صعيٌ اىقثييعح ٕع٘ اىعزح يحعذد ٕعزٓ اىق٘اععذ (اىقعاُّ٘ د ٕٗع٘ اىعزح
يقً٘ عيي ذْفيعزٓ تعيِ أفعشاد قثييرعٔ ٗإرا حعذز ّعضاب تعيِ قثييرعيِ فعاُ سلعيظ اىقثييعح
مععاُ يعععيِ ٍحنَععا عععِ قثييرععح ٗيخرععاس اىَحنَععاُ (سلععيظ مععو قثييععح دٍععِ اىقثالععو
اىَرْاصعح يخراساُ ٗيرفقاُ عيي ٍحنَا شاىصعا ٗيعيْعُ٘ احعذ سءععاء اىقثالعو ا عشح
ىيحنٌ في اىْضاب ٗ .ظو ٕزا اى٘ضع قالَا حري جعاء اىعذيِ اإلععمٍي اىحْيع ٗاّعضه
قععشأُ يريعع اىععي يععً٘ اىقياٍععح حيععس قععاه (إُ اىحنععٌ إ هلل يقضععي اىحععو ٕٗعع٘ يععش
اىفصييِ د ذ هللا اىعظيٌ ٗ،قاه أيضعا( إّعا أّضىْعا إىيعل اىنرعاب ىعرحنٌ تعيِ اىْعاط
تَا أساك هللا ٗ ذنِ ىيخالْيِ صيَا د ذ هللا اىعظيٌ ٗقعاه ذععاىي (فعم ٗستعل
يؤٍْعععُ٘ حرعععي يحنَععع٘ك فيَعععا شعععجش تيعععٌْٖ شعععٌ يجعععذٗا فعععي أّفغعععٌٖ حشجعععا ٍَعععا
ٗيغيَ٘ا ذغييَا د ٗأقشخ اىششيعح اإلعمٍيح اىرحنعيٌ رشيقعا ىفع اىَْاصععاخ رثقعا
ىيعشف اىغعالذ عْعذ ّعضٗه اىقعشنُ ٕٗعزا إقعشاسا ىيطثيععح ا ذفاقيعح ىْظعاً اىرحنعيٌ ٍٗعا
يرشذة عييح ٍِ حشيح األرشاف في ا رياس اىقالَيِ تٔ ٗا ذفا عيي ق٘اعذٓ ٗذْظيٌ
إجشاءاذٔ ٕٗزا امثش ٍظٖش ٍِ ٍظإش اىحشيح ي٘ىي فئ األرشاف ٍِ يصقُ٘ تٔ عيَعا
ٗعععذ ٗحنَ عا ٗ يقععا ىيفصععو تيععٌْٖ فععي ّععضاب يشي عذُٗ أُ يععزٕث٘ا تععٔ اىععي ٍحععامٌ
اىذٗىح ىيْظشٓ قضاذٖا اىزح ذعيٌْٖ ٗفو ق٘اّيْٖا .
ٍٗع ذضايذ اىعمقعاخ اىرجاسيعح اىَحييعح ٗاىذٗىيعح تعيِ األفعشاد أٗ اىنياّعاخ ا قرصعاديح
اىنثيشج فعي ٍْعارو ٍخريفعح ٗأٍعامِ ٍخريفعح ٗأشعخا ٍعِ جْغعياخ ٍخريفعح ٗىنعو
ٌٍْٖ ٗفو دٗىرٔ ّظَٖا اىقاّّ٘يح ٗذقاىيذٌٕ اىقضاليح اىَخريفح األٍش اىعزح أدح اىعي
اىيج٘ء ىيرحنعيٌ فعي اىحاضعش ٗاىَغعرقثو تعو ٗاىر٘ععع فيعٔ ّظعشا ىيَضايعا اىرعي ذعع٘د
عيععي األرععشاف ٍْععٔ ٕٗععي اىغععشعح اىْععاجضج فععي فعع اىْععضاب ٗذمفععي اىحقععذ تععيِ
اىَرخا َيِ ٗاىخثشج اىفْيح ىيَحنَيِ في ٕزا اىَجاه .
ٗاصدادخ إَٔيعععح اىر٘ععععع فعععي اىرحنعععيٌ ٍعععع ذطععع٘س ا قرصعععادياخ اىعاىيَعععح عععع٘اء
ا قرصادياخ اىَحييح دا و اىذٗه اىَخريفح عثش اىذٗه َّٗ٘ ٗذطع٘س اىرجعاسج اىذٗىيعح
األٍش اىزح أدح اىي أُ أ عث اىرحنعيٌ ّظاٍعا أعاععيا ىحغعٌ اىَْاصععاخ ّريجعح تطع
إجشاءاخ اىرقاضي أٍاً اىقضاء اىعادح ٗذعقيذ اإلجشاءاخ تو ٗأ ث اىر٘جعٔ اىعذٗىي
ىر٘حيععذ ق٘اعععذ اىرحنععيٌ اىرجععاسح اىععذٗىي ىضععث أحنععاً اىرحنععيٌ ىر٘حيععذ ا اىَفععإيٌ
ٗاىق٘اعععذ ٗاإلجععشاءاخ اىرععي ذطثععو تَعشفععح ٕيتععاخ اىرحنععيٌ اىَخريفععح ٗقععذ أعععفشخ
جٖ٘د اىَجرَع اىذٗىي عِ تع ا ذفاقياخ ٕٗي :
 -1تشٗذ٘م٘ه عاً  -9، 1291اذفاقيعح ععاً  1211فعي شع خ قعشاساخ اىرحنعيٌ
األجْثيح  -1اذفاقيح ّي٘ي٘سك  1291في شع ُ ا عرعشاف تقعشاساخ اىرحنعيٌ األجْثيعح
ٗذْفيزٕا (اّضَد إىيٖا ٍصش ٗعاسخ ٗاجثح اىْفار اعرثاسا ٍِ  1يّ٘ي٘  1292د

 -4اذفاقيح ٗاشْطِ في ٍ 11اسط  1299ىرغ٘يح ٍْاصعاخ ا عرصَاس تعيَِ اىعذٗه
(اّضَد إىيٖا ٍصش تاىقشاس اىجَٖ٘سح  29ىغْح  1211د
شععٌ أ يععشا فععي ٍصععش ععذس اىقععاُّ٘  91عععْح ٗ 1224يخعرص تاىَْاصعععاخ اىَذّيععح
ٗاىرجاسيعععح ٗاىرجعععاسج اىذٗىيعععح ٗىعععٌ يرضعععَِ فعععي احناٍعععٔ أح ذععععاسع ٍعععع أحنعععاً
اىَعإذاخ اىذٗىيح اىري اّضَد إىيٖا ٍصعش ٗيؤمعذ اىقعاُّ٘ عيعي احرعشاً اىَرعاقعذيِ
ٗيؤمذ ا ىرضاً تا ذفاقياخ اىذٗىيح.
ععيذ اىذع٘قي
ٗىيحذيس تقيح

