
 پاٍُ ٍ اٍراهاًات ٍرٍد اسالم بِ

 

 ًَیسٌدُ: داًا هْرًَس

ام ثٙـ٣ٌ ٥ُٜبٖ ٚ ٟبِٕبٖ كٞب٥٘ـ ٚ ؿكٚؿ وٝ ثب فلًتبؿٖ كًٛالَ٘ ٔب كا ًپبى ٚ ًتب٤َ ؽـاٚ٘ـ٢ كا 

ؽـا ثل ٔغٕـ ٜٔٔف٣ ٚ ٤بكاٖ پبوَ وٝ ؿ٤ٗ ا٣ِٟ كا ثب تغُٕ ِٔمبت ٚ ؿٚك٢ ام اٚٛبٖ ؽ٤َٛ ثـٖٚ 

 ٥ٞش ٔٙت٣ ثٝ ٔب كًب٥٘ـ٘ـ.

ٞلوي ثٝ  وُلؿ ُـٜ اًت. ّٔت ثبٖٙبٛك وُلؿ٥ِ٘ٗ ًبِٟبًت وٝ ٚكؿ مًؾٗ ام فتٛعبت اًال٣ٔ ؿك ٔ

فىل غبِت ؿك ٔٛكؿ ٚكٚؿ ٌّٕٔب٘بٖ ا٤ٗ اًت وٝ ٣ٔ ٤ٌٛٙـ اوٖٙٛ ٣ٔ ٤ٌٛـ. أب ًؾٗ ٌٛ٘ٝ ا٢ ام آٖ 

ٗ كا ؿك فٞٗ ؿاًتبٟ٘ب٢ ؽ٥ب٣ِ ٚ ؿكٚغ٥ ؿك ا٤ٗ كاًتب ٚ ٜ اًتاًالْ ثب مٚك ٥ُِٕل وُلؿٞب كا ٌّٕٔبٖ ولؿ

و٥ٙٓ وٝ  ٌُ٘ ثٝ فلم٘ـإ٘بٖ ٔٙتمُ ولؿٜ ا٤ٗ اٚٞبْ كا ٌُ٘ ثٝبتغم٥ك ٘ ٘ـ تب ٔب ٥٘نٜ اٚ كٚاٖ ٔب پلٚكا٘ـ

ؽٛؿ وُلؿٞب كا ثٝ ؽبن ٚ ؽٖٛ و٥ِـٜ ٚ م٘بٖ ٚ ٘ٛا٥ٔي آ٘بٖ كا ؿك ٥ٔبٖ  ،ا٣لاة ؿك كاٜ ٌٌتلٍ اًالْ

 تم٥ٌٓ ولؿ: ا٤ٗ ٣م٥ـٜ كا ٣ٔ تٛاٖ ثٝ ؿٚ ٌلٜٚ لبئالٖ ثٝ .تم٥ٌٓ ولؿٜ ا٘ـ

 

گاُ در ذّي آًاى ّضن ًوی شَد کِ را شجاع ٍ ٍطي پرست داًستِ ٍ ّیچ کساًی کِ کُردّا  -1

 فتح شدُ باشد.تَسط اػراب هٌاطق کُردًشیي بدٍى جٌگ 

 ثٝ آٖ، . لبئالِٖؿتٟٙب رٙجٝ كٚاِ٘ٙبًب٘ٝ ؿاك ،أب ؿك ا٤ٗ ٔٛكؿ ،ىٝ وُلؿٞب ُزب١ ٣ٔ ثبُٙـ ُى٣ ٥ٌ٘تا٤ٙ 

ثٝ ٞل ُ٘ٛتٝ ا٢ وٝ ثٝ ٌٕبٖ آ٘ىٝ ٞلوي ُزب١ اًت ثب٤ـ ثزٍٙـ ثٝ ؽ٥بالت ٚ اٚٞبْ ٔتًُٛ ُـٜ ٚ 

ؿ٤ٍل  .ٟٔٓ ٥ٌ٘ت صٝ ثبُـ ؿًت ٣ٔ ٤بم٘ـ تب ُب٤ـ احجبت وٙٙـ وٝ وُلؿٞب تب آؽل٤ٗ لٜلٜ ؽٖٛ ر٥ٍٙـٜ ا٘ـ

وٝ ؽٛؿ ٓبعت عىٛٔت ٘جٛؿٜ ا٘ـ تب  صلا ٌتٙـ.غبفُ ام آ٘ٙـ وٝ وُلؿٞب ؿك وٙبك ُزب٣تِبٖ ٘بثؾلؿ ٥٘

كا ؿكٞٓ ُىٌت اكت٣ِ تٛإ٘ٙـ ؿاُتٝ ثبُٙـ ثٙبثلا٤ٗ ر٥ٍٙـٖ ثب ِِىل ٌّٕٔب٘بٖ وٝ ك٥ٔٚبٖ ٚ ًبًب٥٘بٖ 

ثٝ رٍٟٙب٢  ثب پق٤لٍ عىٛٔت ا٣لاة أب ٘ٝ آ٥٤ٗ اًالْ وُلؿٞبؿك ا٤ٗ كاًتب . ص٥ن٢ رن ؽٛؿو٣ِ ٘جٛؿ

    . ٘ـ٤ٚلاٍ٘ل ًبًب٥٘بٖ ٚ ك٥ٔٚبٖ وٝ ٞل ام صٙـٌب٣ٞ ٔٙبٛك وُلؿ٥ِ٘ٗ كا ٘بثٛؿ ٣ٔ ولؿ٘ـ پب٤بٖ ؿاؿ
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ذرافات ٍ اکاشیة زیازی را زر هیاى هلت ًطر زازُ  ،رًٙ ثل اًبى ُزب٣ت ٣م٥ـٜلبئالٖ ثٝ 

ٌّٕٔب٣٘ ٣ٔ م٘ٙـ ٚ  اًالْ ٚام ا٤ٙبٖ ام ٤ه ًٛ ًؾٗ  .ٚ ٘بؽٛاًتٝ ثب٣ج لٛت ٌلٜٚ ؿْٚ ُـٜ ا٘ـ اًس

ال ٚ ٣بِٓ ُل٤٤ت ٣ٔ ؿا٘ٙـ ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل ٘بؽٛاًتٝ ثل اًبى ت٤ٔجبت وٛكوٛكا٘ٝ ّٔت كا ؿك ؽٛؿ كا ُٔ

 ولؿٜ ا٘ـ.ٚاؿ٢ ّٟٕت كٞب 

 

ًد با اسالم است ٍ قصد آى دار ب بلکِ کیٌِ ٍ دشوٌی باکساًی کِ ّدفشاى ًِ کُرد ٍ ػر -2

  سیاُ ًوایی کٌٌد. هظلَم ًوایی ٍ داستاى سازی، از ایي طریق

ل٤ٜب ؿٌِٛم وُلؿٞب ٥ٌ٘تٙـ ثّىٝ تٟٙب ٞـف آ٘بٖ ًلًپلؿ٣ٌ ثٝ وٝ ام اًالْ ٚ ا٤ٕبٖ و٥ٙٝ ؿاك٘ـ  ٌلٜٚ ؿْٚ

 ؽٛا٥ٞٓ ث٥ٙـ٥ِ٤ٓ آ٘بٖ ٣مب٤ـ ٚ افىبك ثٝ ؿلت ثٝ اٌل٥ُٜبٖ ٚ ؿٚك ولؿٖ ّٔتٕبٖ ام ٓلاٙ ٌٔتم٥ٓ اًت. 

آ٘بٖ ؿكؿ و٥ٙٝ ؽٛؿ ام اًالْ كا ثب ا٤ٗ ؿاًتبٟ٘ب٢  .٥ٌ٘ت ٤ٛٞـا وٝ ص٥نٞب صٝ پل٤ِبِ٘بٖ كٚاٖ ؿك وٝ ؿ٤ـ

 ث٥بٖ اوبف٤ت ٚ ِ٘ل آٖ ؿًت ثل٘ؾٛاٞٙـ ؿاُت.ام ؿكٚغ٥ٗ تِف٣ ٣ٔ ؿٞٙـ ٚ ٥ٞش ٌبٜ ٞٓ 

 ،اؿ٣ب٢ ٔٛكػ ثٛؿٖ ؿاك٘ـٔٙبث٢ تبك٤ؼ كا ثٝ وٙبك ٟ٘بؿٜ ٤ب ا٤ٙىٝ تبك٤ؼ ٘بؽٛا٘ـٜ  ،ا٤ٙبٖ ٥٘ن ؿك اًتٙبؿات ؽٛؿ

ؿِؾٛاٜ ؽٛؿ ثٌٙـٜ  ٚ ثٝ ٥ُٙـٞب٢ ؿكٚغ٥ٗ ٚ وتتكا ٣ٕ٘ ؿا٘ٙـ تبك٤ؾ٣ ج٢ تغم٥ك ثب ٔٙ فلق ؿكعب٣ِ وٝ

 ولؿٜ ثب ٣ٛاْ فل٤ج٣ اٞـاف ؽٛؿ كا پ٥َ ٣ٔ ثل٘ـ.

آٌبٜ ٘جبُٙـ ل٤ٜب ثبم٢ ثب  ّٔت وُلؿ مؿٜ ا٘ـ ٚ اٌل ٔغممبٖٞب ثـتل٤ٗ ٗلثبت كا ثٝ ٜ ٞل ؿ٢ٚ ا٤ٗ ٌلٚ

 ٣مب٤ـ تب ًمٛٙ وبُٔ تًٛٚ آ٘بٖ اؿأٝ ؽٛاٞـ ؿاُت.

٘ب٣ٔ ام ُٟلٞب٣٤ عت٣ فلاتل ام آٖ ٚ ٥٘بٔـٜ ه ام ٔٙبث٢ تبك٤ؼ ٓـك اًالْ ٘ب٣ٔ ام اٚكأبٖ ٚ پبٜٚ ؿك ٥ٞش ٤

 ٓـك اًالْ ٥٘بٔـٜ اًت.  ثٝ  ؿك ٔٙبث٢ تبك٤ؼ ٔلثٛٙ .د، ٟٔبثبؿ، ثب٘ٝ ٚ ..صٖٛ ًٙٙـ

 ،ؿ٤ٙٛك ؽب٘م٥ٗ، ولٔبِ٘بٜ،( آٖ اٛلاف ٚ ألٚم٢ فٞبة ًلپُ)عّٛاُٖٟلمٚك،  ُٟلٞب٣٤ ؿ٤ٍل صٖٛ أب

)وٝ  ؿماثبف ُٟلمٚك،كا ثب٤ـ ؿك اًتبٖ  اٚكأب٘بتٚلب٢٤ ٔلثٛٙ ثٝ پبٜٚ ٚ ثٙبثلا٤ٗ . فول ُـٜ ا٘ـ ...ٚ وٍٙبٚك

 رٌت.ُب٤ـ ٕٞبٖ ؿماٚك ألٚم٢ ثبُـ( 

 

 



 (دزاباذ)=  دراباذ ٍ صاهغاى شْرزٍر، فتح

 :اٍل رٍایت

 ُٟلمٚك فتظ ٢ًٛ ثٝ ثٛؿ عّٛاٖ ٚا٣ِ ٣ٕل ؽالفت ؿٚكٜ ؿك وٝ ل٥ي ثٗ ٣نكٜ»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ثالفك٢

 صلحي ثٝ ٤ه ؿك٥ٌل٢ ام ث٤ـ كا آٖ فللـ ثٗ ٣تجٝ ث٤ـ أب. وٙـ فتظ كا آٖ ٘تٛاٌ٘ت أب ٌلؿ٤ـ كٌٞپبك

 ُـ ٣ٔ مؿٜ ٥َ٘ ٣ملة تًٛٚ وٝ ٌّٕٔب٘بٖ ام ٔلؿ٢ ٞل آ٘زب ؿك ،کرز فتح حلَاى صلح ّواًٌس

 (1)«.٤بفت ٣ٔ ٚفبت

 :دٍم رٍایت

 ام و٣ٌ ٣ٕٛ ؿك ٚ ثپلؿام٘ـ ؽلاد ٚ رن٤ٝ وٝ ُلٙ ا٤ٗ ثل کرزًس صلح ٣تجٝ ثب ؿكاثبف ٚ ٓبٔغبٖ اُٞ»

 (2)«.ًگرزًس هٌع ذَیص آییي پیرٍی از ٍ ِ٘ٛؿ ٌلفتٝ ٥٘ن اًبكت ثٝ ٚ ِ٘ٛؿ وِتٝ آ٘بٖ

 :سَم رٍایت

 كا آٟ٘ب ام وٌب٣٘ ٚ ر٥ٍٙـ وُلؿٞب ثب آٖ ؿك وٝ ثٛؿ ٣ًّٕ فللـ ثٗ ٣تجٝ فتٛط ام ؿكاثبف ٚ ٓبٔغبٖ ُٟلٚم،»

 ث٥ٌبك٢ وُلؿاٖ»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ اؿأٝ ؿك أب ولؿٜ ٘مُ ثالفك٢ ام ٥٣ٙبً كا كٚا٤ت ٥ٕٞٗ اثیر اتي( 3)«.وِت

 (4)«.ُـ٘ـ وِتٝ

 :چْارم رٍایت

 ُٟل ثبمٌِتٝ ٣تجٝ ثٙبثلا٤ٗ، ُىٌتٙـ پ٥ٕبٖ آٟ٘ب أب ولؿ، فتظ ّٓظ ثٝ كا ٚؿكاثبف ٓبٔغبٖ ُٟلمٚك، ٣تجٝ،»

 (5)«.ثٌت ؽلاد آ٘بٖ ثل ٚ ٌِٛؿ رًٙ ثٝ كا

 

 :رٍایات تحلیل

 تغ٣ّ٥ّ تٛا٘ـ ٣ٔ وي ٞل ل٤ٜبً ث٥ٍلؿ كا ُٟلمٚك ٘تٛاٌ٘ت ٣ٕل ؽالفت ؿٚكٜ ؿك ل٥ي ثٗ ٣نكٜ ا٤ٙىٝ

 ٘بتٛا٣٘ ثلا٢ ٣ّت٣ ٌٛ٘ٝ ٥ٞش ٔٛكؽبٖ وٝ صلا ثـٞـ آٖ فتظ ؿك ٣نكٜ ٘بتٛا٣٘ ٔٛكؿ ؿك ؽٛؿ ثلا٢ كا ف٣ٙٞ



 ِ٘ـٖ فتظ ٣ّت ؛اٍل زیسگاُ ُٛؿ؛ ٣ٔ ٜٔلط ؿ٤ـٌبٜ ؿٚ ا٤ٙزب ؿك. ا٘ـ ٘ـاؿٜ اكائٝ ُٟلمٚك فتظ ؿك ٣نكٜ

 اًتٛاك، ع٥ٔٗ، ٔٛل٥٤ت آٖ ِ٘ـٖ فتظ ٣ّت ؛زٍم زیسگاُ. اًت ثٛؿٜ ُٟلمٚك ًىبٖ ٔمبٚٔت ،آٖ

 ث٥ٌبك ٜٔٙمٝ ا٢ لـ٤ٓ ُٟلمٚك ُْٛ ٤بؿآٚك وٝ اًت المْ. اًت ثٛؿٜ آٖ وٌٛٞتب٣٘ ٚ ا٤ِجٛك ٤ٓت

 .اًت ثٛؿٜ و٣٘ٛٙ ُٟلمٚك ام تل ٌٌتلؿٜ

 

 :اٍل دیدگاُ

 ٣ٔ ث٥بٖ كا آٖ ٔٛكؽبٖ ل٤ٜبً ثٛؿ، آٖ ًىبٖ ٔمبٚٔت ل٥ي ثٗ ٣نكٜ تًٛٚ ُٟلمٚك ِ٘ـٖ فتظ اٌل 

 ثٝ كا ٌّٕٔب٘بٖ وٝ ر٣ٍٙ. ثبُـ ٣ٔ ُٟل هحاصرُ ٤ب رًٙ ٤ٔٙب٢ ثٝ ًىبٖ ٔمبٚٔت وٝ صلا ؿاُتٙـ

 ل٢ٜ ٛٛك ثٝ ؿ٤ـٌبٜ ا٤ٗ ٌفت ثب٤ـ أب. ُٛ٘ـ ٥ٌٌُ آٖ فتظ ثلا٢ ؿ٤ٍل مٔب٣٘ تب ولؿٜ ٚاؿاك ٣ٙ٥ِ٘ ٣مت

 ٌلؿا٘ـ ؽٛؿ فتظ ام و٥ِـٖ ؿًت ثٝ ٔزجٛك كا ٥ٌّٕٔٗ وٝ ٔمبٚٔت٣ ٤ب رًٙ صٙبٖ وٝ صلا ثبُـ ٣ٔ اُتجبٜ

ؿك  أب .( اُبكٜ ولؿٜ ا٘ـ7( ٚ ٥ٔ٘ج٥ٗ)6ٕٞضٙب٘ىٝ ثٝ ٔغبٓلٜ كلٝ) .ٔب٘ـ ٣ٕ٘ پٟٙبٖ ٔٛكؽبٖ ؿ٤ـٌبٜ ام

كا ام ؽٛؿ وُلؿٞب٢  ثالفك٢ ا٤ٗ كٚا٤بت .اًت ٘ىلؿٜ اُبكٜ آٖ ثٝ ؿا٣٘ رغلاف٣ ٚ ٔٛكػ ٥ٞش ُٟلمٚك

 ِ٘ـٖ فتظ ٣ّت تٛاٖ ٣ٕ٘ ثٙبثلا٤ٗ، ُٟلمٚك ٘مُ ولؿٜ اًت ثٙبثلا٤ٗ اٌل اٗبفبت٣ ؿاُت ل٤ٜب ٣ٔ ُ٘ٛت.

 .ؿاٌ٘ت ُٟلمٚك ًبوٙبٖ ٔمبٚٔت كا آٖ

 

 :دٍم دیدگاُ

 ا٤ِجٛك ٤ٓت ٚ اًتٛاك ٔٛل٥٤ت عت٣ ٚ ثٛؿ ٢٥ًٚ ث٥ٌبك ٌقُتٝ ؿك ُٟلمٚك اًتبٖ ٌلؿ٤ـ، فول ٕٞضٙب٘ىٝ 

 ؿ٤ـٌب٣ٞ ُٟلمٚك ثٛؿٖ ا٤ِجٛك ٤ٓت( ثٙبثلا٤ٗ 8).ٌِت ذَارج ثلا٢ پٙبٍٞب٣ٞ ٚ رب٤ٍبٜ ث٤ـٞب آٖ ثٛؿٖ

 .اًت ُـٜ آٖ فتظ ام ٔب٢٘ وٝ ثبُـ ٣ٔ تل پٌٙـ٤ـٜ

 ثٝ كا ؿكاثبف ٚ ٓبٔغبٖ ُٟلمٚك، اَٚ ثبك فللـ ثٗ ٣تجٝ وٝ ثٌت ر٢ٕ تٛاٖ ٣ٔ ا٤ٍٙٛ٘ٝ كا ث٤ـ٢ كٚا٤بت أب

 ًطًَس گرفتِ اسارت تِ ٍ ًطَز کطتِ ایطاى از کسي کِ اساس ایي تر( 9).ولؿ فتظ ّٓظ

 ٣تجٝ ٕ٘ٛؿ٘ـ، ٣ٟـ ٘مٖ ُٟلمٚك اٞب٣ِ ٔـت٣ ام پي أب( 10).ًگرزًس هٌع ذَیص آییي پیرٍی از ٍ



 ام وٌب٣٘ رًٙ ا٤ٗ ؿك وٝ( 11).ٌِٛؿ عّٛاٖ ّٓظ ٕٞب٘ٙـ ّٓغ٣ ثٝ كا ُٟل ر٣ٍٙ ام ث٤ـ ٚ ثلٌِتٝ ٥٘ن

 (12).ُـ٘ـ وِتٝ وُلؿٞب

 اثٗ أب. اًت ؿاؿٜ ؽجل ٣تجٝ ًپبٜ تًٛٚ کُرزّا از کساًي ضسى کطتِ ام ٓلاعتبً ا٤ٙزب ؿك ثالفك٢

 ٚ کرزُ اضافِ ذَز را کثیراً ٍاشُ لكي اًت ٌلفتٝ ثالفك٢ ام كا كٚا٤تَ ٥٣ٙبً ؽٛؿ وٝ عب٣ِ ؿك اح٥ل

 ثٝ ٚ ُ٘ٛتٝ «ؽّمبً ٟٔٙٓ فمتُ» ثالفك٢ وٝ عب٣ِ ؿك «االولاؿ ٔٗ وخ٥لاً ؽّمبً لتُ» ُ٘ٛتٝ ا٤ٍٙٛ٘ٝ ٔتٗ ؿك

 كٚا٤تِبٖ ؿٚ ٞل ؽّـٖٚ اثٗ ٚ اح٥ل اثٗ ثٙبثلا٤ٗ. اًت ُ٘ٛتٝ كا «االولاؿ ٔٗ ؽّمب لتُ» ؽّـٖٚ اثٗ اٚ تج٢

 كا وخ٥لاً ٚاهٜ ٘ـاؿٜ ؽلد ثٝ ؿلت كٚا٤ت ا٤ٗ ؿك ؽّـٖٚ اثٗ صٖٛ اح٥ل اثٗ أب. ا٘ـ ولؿٜ ٘مُ ثالفك٢ ام كا

 كٚا٤ت ا٤ٗ ؿك وٝ وٙـ اًتفبؿٜ اَٚ ؿًتٝ ٔٙبث٢ ام ثب٤ـ كٚا٤ت٣ ٞل ؿك ٥٘ن ٔغمك. اًت ولؿٜ اٗبفٝ

 .ٞزل٢( 630)ٔتٛف٣ اح٥ل اثٗ ٘ٝ ثبُـ ٣ٔ ا٣ّٓ ٔٙج٢ ٞزل٢(279)ٔتٛف٣ ثالفك٢

 فول كا «ؽّمبً ٟٔٙٓ فمتُ» رّٕٝ ؿ٤ٍل اًساب االضرافبة ؿ٤ٍلٍ ٣ٙ٤٤ ثالفك٢ ؿك وت ؿ٤ٍل ٢ًٛ ام 

ِ٘بٖ ام ر٣ٍٙ ٣ٔ ثبُـ وٝ ا٤ٗ ؽٛؿ وٝ ٗ ؽلاد ثل وُلؿٞب اُبكٜ ٣ٔ وٙـ تٟٙب ثٝ رًٙ ٚ ثٌتٚ  ٘ىلؿٜ

 آٚكؿٖ ام وٝ ؿك ٔٛكؿ فتٛط كٚا٤بت كا ام ثالفك٢ ٘مُ ٣ٔ وٙـ ٥٘ن ر٤فل ثٗ لـأٝ صٙـاٖ ٟٔٓ ٘جٛؿٜ اًت.

 ُب٤ـ ثبُـ، ٣ٔ تأُٔ ٔب٤ٝ ؽٛؿ وٝ اًت ولؿٜ ؽٛؿؿاك٢ «ؽّمبً ٟٔٙٓ فمتُ» ٣ٙ٤٤ ثالفك٢ ًْٛ كٚا٤ت

 .ثبُـ كٚا٤ت آٖ ٤ٗف ام ِ٘بٖ

 صلح عْسًاهِ هفاز کِ ُـ، فتظ عّٛاٖ ّٓظ اًبى ثل ر٣ٍٙ ام ث٤ـ ُٟلمٚك»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ فتٛط ٔٛكػ

 ذَاّس هي کس ّر ٍ تاضٌس اهاى زر هالطاى ٍ خاى تر هرزم وٝ ثٛؿ ٌٛ٘ٝ ثـ٤ٗ حلَاى

 رن٤ٝ ؿاؿٖ ٚ( 14)«.تسٌّس خسیِ هقاتل زر ًیس آًاى»( 13)«.ًطَز ٍی هتعرض کسي تگریسز

 .تاضس هي آى هراسن اًدام ٍ ذَیص آییي تر هاًسى ٤ٔٙب٢ ٥٘ن

 چٌساى ًِ خٌگي ام ث٤ـ( 15)ؿا٘ـ ٣ٔ کُرز كا آٖ هرزم توام ع٢ٕٛ ٤بلٛت وٝ ُٟلمٚك اُٞ ثٙبثلا٤ٗ،

 .یافتٌس اهاى ذَیص آییي ٍ زیي هال، خاى، تر هْن

ٚلت٣ ٔٙبث٢ ًؾٗ ام آٖ ؿاك٘ـ وٝ وُلؿٞب ثل ربٖ ٚ ٔبَ ٚ آ٥٤ٗ ؽ٤َٛ ؿك أبٖ ٔب٘ـ٘ـ ِ٘بٖ ام آٖ ؿاكؿ وٝ 

ٔلٚك مٔبٖ  بٖ وُلؿٞب ثٝالْ ٘ىلؿٜ ا٘ـ ثٙبثلا٤ٗ ٘فٛف اًالْ ؿك ٥ّٔٔت وُلؿ كا ٚاؿاك ثٝ پق٤لٍ اً ا٣لاة

 جبك وٝ ثٝ آٖ اُبكٜ ؽٛاٞـ ُـ.ثٛؿٜ اًت ٘ٝ ثب ار

 



 کشتار ٍ ّتک ًَاهیس تَسط اػراب هسلواىدالیل قائالى بِ 

 ردستاى گَرستاى اصحابکُ الف:

٤ى٣ ام ؿال٤ُ لبئالٖ ثٝ رًٙ ٚ ؽٛ٘ل٤ن٢ ؿك ٔٙبٛك وُلؿ٥ِ٘ٗ ٚرٛؿ لجٛك آغبة كًَٛ اهلل )ّ( ٣ٔ 

 ٚ ا٤ٗ كا ؿ٣ّ٥ِ ثل ٚرٛؿ رٍٟٙب٢ ؽ٥٘ٛٗ ٣ٔ ؿا٘ٙـ. ثبُـ وٝ ثٝ ٟٗ آ٘بٖ ؿك رًٙ ثب وُلؿٞب وِتٝ ُـٜ ا٘ـ

ثٝ تف٥ُٔ  «ؿا ئ٥ٌال٣ٔ فتٛعبت٣ ْ كؿٜ ثٝ ِٝ وٛكؿًتبٖ»ؿك وتبة  سي هحوَز هحوسکرینحاًتبؿ  

 ٣ٔ اُبكٜ ا٘ـ ُـٜ م٤بكتٍبٜ اوٖٙٛ وٝ ِٟٔٛك٢ لجٛك ثٝتٟٙب  ٥٘ن ا٤ٙزب ؿك .ؿكثبكٜ ا٤ٗ لجٛك ًؾٗ ٌفتٝ ا٘ـ

 والْ ٣ٔ ا٘زبٔـ. اٛبِٝ ثٝ  صلا وٝ فول تٕب٣ٔ آٟ٘ب ُٛؿ

 

 ػبابیلی )ابَػبیدُ اًصاری( -1

٥٘ن اُبكٜ  آقای اتراّین ضوس ٚ ثٝ تج٢ اٚ حسي هحوَز هحوس کرینٕٞضٙب٘ىٝ  ؿك ٣لاق 

اتَعثیسُ  ٔلؿٔبٖ آ٘زب ٤ٌٛٙـ ٣جبث٣ّ٥ .ؿك وُلؿًتبٖ ٣لاق ٣ٔ ثبُـ« ٣٣ّ٥جبث» ٤ى٣ ام ا٤ٗ لجٛكولؿ٘ـ 

 اًت. ؿك تبك٤ؼ ؿك ٥ٔبٖ آغبة تٟٙب ؿٚ اث٣ٛج٥ـٜ فول ُـٜ ا٘ـ وٝ ٥ٞش وـاْ ا٘ٔبك٢ ٥ٌ٘تٙـ. اًصاری

ٛب٣ٖٛ ٣ٕٛاى ؿك ثٝ ٣ّت  ثٛؿ ٚ هْاخریياُٞ ٔىٝ ٚ ام  ٘ٝ ا٘ٔبك٢ ثّىٝ وٝ (16)اث٣ٛج٥ـٜ رلاط

لج٥ّٝ  ٥٘ن ا٘ٔبك٢ ٘جٛؿٜ ثّىٝ ام اٚ وٝ (18)اث٣ٛج٥ـٜ حمف٣ ؿ٤ٍل٢ ٚفبت ٤بفت ٚ (17ف٥ٌّٜٗ)٘نؿ٤ه 

٣جبث٣ّ٥ وٝ آٖ كا ٌٔٙٛة ثٝ  لجلثٙبثلا٤ٗ وِتٝ ُـ.  (19)ؿك ٘نؿ٤ه وٛفٝ ؿك ٘جلؿ رٌل ثٛؿٜ ٚحم٥ف 

 آغبة ولؿٜ ا٘ـ ص٥ن٢ رن ٚٞٓ ٥ٌ٘ت. 

 

 

 

 



 ػُکاشِ بي هِحصَي -2

اثٗ ٤ًـ ىبُٝ ثٗ ٔغٔٗ ٣ٔ ثبُـ. لؿ٥ِ٘ٗ ِٟٔٛك اًت ٌٔٙٛة ثٝ ٣ُٔناك ؿ٤ٍل٢ وٝ ؿك ٔٙبٛك وُ

٣ىبُٝ ثٗ ٔغٔٗ ؿك رًٙ ثـك، اعـ، ؽٙـق ٚ ًب٤ل  :ك ٔٛكؿ ٢ٚ ٣ٔ ٤ٌٛ٘ـؿ (ٞزل٢ 230ٔتٛف٣ )

وٝ  ٥بٔجل)ّ( صُٟ ٚ صٟبك ًبَ ًٗ ؿاُترٍٟٙب كًَٛ اهلل )ّ( كا ٕٞلا٣ٞ ولؿ. اٚ ؿك مٔبٖ ٚفبت پ

ؿك رًٙ ثب اُٞ كؿٜ ؿك ٔغ٣ّ ثٝ ٘بْ ٣ٙ٤٤ ؿك ًبَ ؿٚامؿٜ ٞزل٢ ٤ه ًبَ ث٤ـ ام ٚفبت كًَٛ اهلل)ّ( 

ثٝ ٥٘ن لا٤ٗ ٌ٘جت ؿاؿٖ ا٤ٗ ٔناك ثٙبث( 20ٚ ثلاؿكٍ ًّٕٝ ثٗ ؽ٤ّٛـ وِتٝ ُـ.)تًٛٚ ٥ّٛغٝ  تساذِ

 )كٕ( ثب ٔٙبث٢ تبك٤ؼ ٕٞؾٛا٣٘ ٘ـاكؿ. ٓغبثٝ

 

 

 

 



 اٍیس قرًی -3

ِٟٔٛك  حضرت ٍیسوٝ ؿك ٥ٔبٖ وُلؿٞب ثٝ )اث٣ٕٛلٚ ثٗ ٣بٔل ثٗ رنء ثٗ ٔبِه إِلاؿ٢(  ا٤ٚي لل٣٘

ثٝ ٢ًٛ ٔـ٤ٙٝ  تب ا٤ٙىٝ ؿك مٔبٖ ٣ٕل ثٗ ؽٜبة ؿ٤ـاك وٙـ )ّ( ًَٛ اهللاًت و٣ٌ ثٛؿ وٝ ٘تٛاٌ٘ت ثب ك

ٚ  (21)«ٞزل240٢ ٔتٛف٣»ام رّٕٝ ؽ٥ّفٝ ثٗ ؽ٥بٙوٝ ٔٛكؽبٖ  . ِٟٔٛكتل٤ٗ ٣٤ٗٛٔكفت

ؿكثبكٜ ٔلي ا٤ٚي ام آٖ ًؾٗ  (23)«ٞزل٢ 571ٔتٛف٣ »ٚ اثٗ ٣ٌبول( 22)«ٞزل310٢ٔتٛف٣ »ٛجل٢

 .كلٝ ًٛك٤ٝ ٣ٔ ثبُـ ؿك ٘نؿ٤ى٣« ٓف٥ٗ»٘بع٥ٝ ٣ٔ ٤ٌٛٙـ 

 ،٣ٕٙ٤ اؽتالف اًت ٣اِمَل٘ بٔل٣ ٗث ٤ٚيثبكٜ ٔلي اؿك٣ٔ ٤ٌٛ٘ـ:  (ٞزل٢ 354ٔتٛف٣ )اثٗ عجبٖ

ٜ اثٛل٥ي ٚ وٌب٣٘ ٣ٔ ٤ٌٛٙـ وٝ اٚ ؿك وٛ اٚ ؿك رًٙ ٓف٥ٗ وٝ ٕٞلاٜ ٣ّ٣ ثٛؿ وِتٝ ُـآ٘ٙـ وٌب٣٘ ثل

 (24اًت.)وٝ ا٤ٚي ؿك ؿِٔك ٚفبت ٤بفتٝ  ٔىٝ ٚفبت ولؿٜ ٚ وٌب٣٘ ٥٘ن ٤ٌٛٙـؿك 

، (26)، آفكثب٤زبٖ(25)ا٤ٚي فول ولؿٜ ا٘ـ ام رّٕٝ: ٥ًٌتبٖ ٔٛكؽبٖ ٔىبٟ٘ب٢ ؿ٤ٍل٢ كا ثلا٢ لجل

 .(28ٚ ٟ٘بٚ٘ـ ) (27)اكٌٔٙتبٖ

 ٥ُٟـ ؿ٤ّٓ علة ؿك كٚا٤تىٝ ث٣ٔ ٤ٌٛ٘ـ: ؿكثبكٜ ا٤ٚي ٞزل٢ 744ٔتٛف٣ ث٤ـ  لن٣ٙ٤ٚ عٕـاهلل ٌٔتٛف٣

 رًٙ ؿك ثلٚا٤تى ٚ )أبْ ماؿٜ ًّٜبٖ ٤ٚي و٣٘ٛٙ(.اًت لن٤ٚٗ )اِٝ تل( تل ا٣ّى وٜٛٝ ث ٌٛكٍ. ُـ

 ٔـفٖٛ ولٔبِ٘بٞبٖ ٘نؿ٤ه لؿًتبٖوُٝ ث ثلٚا٤تى ٚ ٞزلى حالح٥ٗ ٚ ًت ًٙٝ ؿك ُـ، ٥ُٟـ ٓف٥ٗ

 (29).اًت

٥ٗ ٔٛكؽ٥ٌت وٝ عٕـاهلل ٌٔتٛف٣ اِٚ

لجل ا٤ٚي ؿك  كٚا٤تًبَ  700ث٤ـ ام 

٣ٔ وٙـ ٚ ا٤ٗ ام  ولؿًتبٖ كا فول

ِغبٝ تبك٤ؾ٣ ٥٤ٗف ثٛؿٜ ٚ ثٝ آٖ 

صلا وٝ ٥ٞش ٣ٕ٘ تٛاٖ اًتٙبؿ ولؿ. 

٤ه ام ٔٛكؽبٖ لجُ ام اٚ ا٤ٗ كٚا٤ت 

 كا فول ٘ىلؿٜ ا٘ـ.

ًؾٗ ٤بلٛت ع٢ٕٛ ؿكثبكٜ لجل ا٤ٚي 

ؿك  ٤بلٛتاًت.  ذتن کالم رٍایات



 ؿك كا اٚ لجل ٔٗ: ـ٤ٌ٘ٛ ٣ٔ ؿك اؿأٝ ٘نؿ٤ه ؿِٔك،ؿك  «ربث٥ٝ»كٚا٤ت ٢ٗٛٔ ث٤ـ ام ٔٛكؿ لجل ا٤ٚي 

 آٟ٘ب هطَْرتریي أب. اًٚت ثٝ ٌٔٙٛة لجل٢ ٥٘ن ؿ٤بكثىل ؿك ٚ اًىٙـك٤ٝ ؿك ٚ ولؿْ م٤بكت «كلّٝ»

 (30. )ُـ وِتٝ ثٛؿ ٣ّ٣ ٕٞلاٜ وٝ ٓف٥ّٗ رًٙ ؿك ا٤ٚي ٤ٌٛٙـ م٤لا. ثبُـ ٣ٔ «رقِ» لجل ٕٞبٖ

ٔت٤ّك ثٝ ٓغبثٝ ٥ٌ٘تٙـ ُب٤ـ ام آٖ ا٤ٗ لجٛك وٝ ثٝ ل٢ٜ ٚ ٤م٥ٗ ا٤ٍٙٛ٘ٝ ٣ٔ تٛاٖ ٘ت٥زٝ ٌلفت وٝ 

 اٌ٘بٟ٘ب٢ ٓبِغ٣ ثٛؿٜ ا٘ـ وٝ ث٤ـٞب آ٘بٖ كا ثٝ ٓغبثٝ ٌٔٙٛة ولؿٜ ا٘ـ.

 

 

 شفاّیات ٍ شجرُ ًاهِ ّا در اٍراهاًاتب: 

ؿك لـ٤ٓ ام ٘بآٌب٣ٞ ٔلؿْ ًٛء اًتفبؿٜ ولؿٜ ٚ ثٝ ٣ّت ؿك  ال٤بُٖٔث٣٘٤ ام آ٘ضٝ وٝ ثل ٔب ٤ّْٔٛ ٌِتٝ 

ٜ ؽٛؿ ؿًت ثٝ ؿاًتبٖ ًبم٢ ٚ ؽلافٝ ٣ٌ٤ٛ٘ مؿ ؿًت ٘جٛؿٖ ٔٙبث٢ ٚ وتت ثلا٢ ٣ٛاْ ٔلؿْ، ثٝ ؿِؾٛاِٜ

 ٘ـ وٝ ثٝ ًؾت٣ ٣ٔ تٛاٖ آٖ كا رجلاٖ ولؿ.ٜ ا٘ـ ٚ ؿك ا٤ٗ كاًتب ٗلثبت٣ ثل تبك٤ؼ ا٤ٗ ّٔت ٚاكؿ ولؿا

ٔال٤بٖ ث٣٘٤ ام)وٝ ام اِمبئبت ب٥ٞبت ٚ كٚا٤بت ٥ٔبٖ پ٥لٔلؿاٖ ٚ پ٥لم٘بٖ ا٤ٗ ؿ٤بك تٕب٣ٔ آ٘ضٝ وٝ ؿك ُف

 .ؿاكؿ خٌثِ رٍاًطٌاساًِتٟٙب  ٕٞضٙبٖ وٝ ٌفتٝ ُـ ٘ٝ رٙجٝ تبك٤ؾ٣ ثّىٝ ،٣ٔ تٛاٖ ؿ٤ـ٣ٔ ثبُـ( 

ٚ ثل  کُرزّا ضداع تَزُث٤ٍٛٙـ صٖٛ ؿك ٔٛكؿ فتٛعبت ٥ٌّٕٔٗ ام آ٘بٖ ٣ٔ پل٣ً تٟٙب ؿك پ٣ آ٘ٙـ وٝ 

٘ـ ٚ ثلا٢ ا٤ٗ اٚٞبْ ٥٘ن ؿاًتبٟ٘ب٣٤ ٜ اثب ا٣لاة ٌّٕٔبٖ تب آؽل٤ٗ لٜلٜ ؽٖٛ ر٥ٍٙـ ًبى ا٤ٗ ُزب٣تا

٥ٞش ٤ه ام ا٤ٗ  ع٥ٛا٘بت ٚ لجَٛ ٘ىلؿٖ ّٓظ ٚ... كا ثلا٢ ٣ٛاْ ٔلؿْ ًبؽتٙـ.صٖٛ پ٥ُٛـٖ پًٛت 

ا٘ـو٣ تبُٔ ؿك آٟ٘ب ؿاًتبٟ٘ب ٚ كٚا٤بت ُفب٣ٞ ثب آ٘ضٝ وٝ ؿك ٔٙبث٢ تبك٤ؼ ٔٛرٛؿ اًت ًبمٌبك٢ ٘ـاكؿ ٚ ثب 

 افٌب٘ٝ ثٛؿِ٘بٖ آُىبك ٣ٔ ُٛؿ. 

 

 

 

 



 پاٍُهؼاذی در شجرُ ًاهِ  -1

ام ُزلٜ ٘بٔٝ ٞب٣٤ ٣ٔ ثبُٙـ وٝ وٌب٣٘  ٚ تغل٤ف ؿك تبك٤ؼ ٤ى٣ ام ٣ٛأُ پـ٤ـ آٔـٖ ؿاًتبٟ٘ب٢ ؽ٥ب٣ِ

 ٕل٢ل1391 ٔتٛفى عساٍی عثاس ام فتٛعبت اًال٣ٔ ثلا٢ ؽٛؿ ًبؽتٙـ. ثلا٢ ٔخبَللٟ٘ب ث٤ـ  ،لؿٞبوُ

 تي عثاس ،خثل تي هعاش ،ٍلیس تي ذالس ثٝ كا ؽٛؿ ٌ٘ت وُلؿٞب ام ٔلؿٔب٣٘ :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ

 (31.)ثبُـ ٣ٕ٘ ٓغ٥ظ ا٤ٟٙب ام وـاْ ٥ٞش وٝ كًب٘ٙـ ٣ٔ اهیِ تٌي ٚ عثسالوطلة

ترای قتل ٍ غارت ثٝ ٣ٙٛاٖ ًٙـ٢  ام آٖ هرحَم هرزٍخوٝ  ضدرُ ًاهِ ّاا٤ٗ  ٢ ام رّٕٝ

٣ٔ  ذاًساى هعاشیـاٖ پبٜٚ ٣ٙ٤٤ ثنكٌتل٤ٗ ؽب٘ تًٛٚ ٥ٌّٕٔٗ اُبكٜ ٣ٔ وٙـ ُزلٜ ٘بٔٝ هرزم پاٍُ

 ٣ٔ كًب٘ٙـ. هعاش تي خثلـ وٝ ٛجك ُزلٜ ٘بٔٝ ٌ٘ت ؽٛؿ كا ثٝ ثبُ

ٚ ٘ت٥زٝ ٥ٌل٢ ولؿٜ ا٘ـ وٝ تبك٤ؼ ًبم٢ ولؿٜ  ،ٔلؿٚػ ٚ ٞٓ ٣م٥ـٜ ٞب٢ اٚ ثب اًتٙبؿ ثٝ ا٤ٗ ُزلٜ ٘بٔٝ

ة ٕٞلاٜ اٚ ثٝ ا٢ تًٛٚ ٤ى٣ ام فلم٘ـاٖ ٤ٔبف ثٗ رجُ ٚ ا٣لا پبٜٚؿؽتلاٖ م٘بٖ ٚ  ،ث٤ـ ام وِتبك پبٜٚ

. ٚ اوٖٙٛ ٔلؿْ پبٜٚ ام ٌُ٘ ٤ٔبف ثٗ رجُ ٚ ُل١ٚ ثٝ تٛاِـ ٚ تٙبًُ ولؿٜ ا٘ـثب آ٘بٖ  اًبكت ؿك آٔـٜ ٚ

    ا٣لاة ٕٞلاٜ اٚ ٌٞتٙـ.  

ا وٝ اٚ ٌفتٝ اًت ثٝ ٞلآ٘ضٝ ك ،زیسى ًام هرزٍخ تاوٌب٣٘ وٝ ثب ُؾ٥ٔت پلًت٣ تبك٤ؼ ٣ٔ ٤ٌٛ٘ٙـ 

 اٚ كا ؿك وتت ٚ ٔمبالت ؽ٤َٛ تىلاك ٣ٔ وٙٙـ. ٚ ٘ـاٌ٘تٝ اُتجبٞبت ٍ٘ل٤ٌتٝؿ٤ـٜ ٚع٣ ٔٙنَ 

ثب و٣ٕ وٙـٚوبٚ ؿك ُزلٜ ٘بٔٝ ٤ٔبف٢ ٣ٔ ث٥ٙ٥ٓ وٝ ؿك ٕٞبٖ اثتـا٢ أل ٔلؿٚػ ٣ٕ٘ ؿا٘ـ وٝ ٤ٔبف ثٗ 

و٥ٙٓ ؽٛا٥ٞٓ ؿ٤ـ وٝ ا٤ٗ كا ٜٔب٤ِٝ ُزلٜ ٘بٔٝ  اٌل ثب ؿلتٚ  (32)ثٛؿٜ اًت ٌسلهقطَع الرجُ 

  .آوٙـٜ ام اُتجبٞبت تبك٤ؾ٥ٌت جد بسرگ خاًداى هؼاذی بِ باال شیخ یحییاز  ُزلٜ ٘بٔٝ

ًپي ثٝ  .بٟ٘ب٢ ا٤ٗ ٓغبثٝ ر٥ُّ اِمـك ؿاكؿٚ ؿاًت هعاش تي خثلؿك اثتـا٢ أل ًؾٗ ام ُزلٜ ٘بٔٝ 

ٓغبث٣ ؿ٤ٍل٢ ٤ٔبف ثٗ رجُ ٥ٌ٘ت ثّىٝ ثٝ اُبكٜ ٣ٔ وٙـ وٝ ٔلثٛٙ ثٝ  لرزُ عرش الرحويعـ٤ج 

ؿك ا٤ٙزب ثبم ا٤ٗ أىبٖ ؿاؿٜ ُـ وٝ ُب٤ـ ؿك  (33)ٌٔٙٛة اًت. سؼد بي هؼاذ بي ًؼواىثٝ ٘بْ 

ٟ٘ب٢ آ٘بٖ كا ثب ٚ ؿاًتب ٝٗ رجُ كا ثب ٞٓ اُتجبٜ ٌلفت٤ًـ ثٗ ٤ٔبف ٚ ٤ٔبف ث ،ٜ ٘بٔٝ ٤ٌٛ٘ٙـٜ آٖاثتـا٢ ُزل

ثل اًبى ا٤ٗ تِبثٝ وٝ ٔغممبٖ  صیر کُرز ٍ اتَتصیر عرباتَتٕٞضٖٛ ؿاًتبٖ  .آ٥ٔؾتٝ اًتٞٓ ؿك



)قثایل خاف الداٍاًیِٚ ثب ٤ه تِبثٝ ا٣ًٕ ث٥ٗ  ٘ـ.ٜ اا٣ًٕ ؿًت ثٝ تبك٤ؼ ًبم٢ ثلا٢ ّٔت وُلؿ مؿ

كا ثٝ ربثبٖ اِىُلؿ٢ ٓغبثٝ  اهرٍزی جاف قبایل، ثـٖٚ ٥ٞش ًٙـ٢ تبك٤ؾ٣ ٍ خاتاى زر قسین(

 (34) كًَٛ اهلل )ّ( ٌٔٙٛة ٣ٔ وٙٙـ.

ِلمٜ ٣لٍ اِلعٕٗ ثٝ ٤ًـ ثٗ ٤ٔبف ٌ٘جت  عـ٤جا٤ٗ ُزلٜ ٘بٔٝ كا ثل اًبى اٌل ا٤ٗ اُتجبٞبت  ثب ٚرٛؿ

ؽب٘ـاٖ ثنكي  ٌ٘ت ،صلا وٝ ثل اًبى ا٤ٗ ُزلٜ ٘بٔٝ ثٝ ٤ًـ ثٗ ٤ٔبف ٣ٕ٘ كًـ ؿ٥ٞٓ ثبم ٞٓ ُزلٜ ٘بٔٝ

 تِ پسر زٍ تٌْازرحالي کِ سعس تي هعاش ٣ٔ كًـ  یحیی بي سؼد بي هؼاذ٤ٔبف٢ ثٝ 

 (53).است زاضتِ عورٍ ٍ عثساهلل اهْایً

أب ثب رٌتزٛ ؿك ٥ٔبٖ ثلٌٟب٢ تبك٤ؼ ٚ ٔٙبث٢ ث٣ ُٕبك اٌ٘بة ٚ ٛجمبت آ٘ضٝ وٝ ام ُزلٜ ٘بٔٝ ٤ًـ ثٗ 

 یک زذتر٤ٔبف ثٝ ؿًت آٔـ ا٤ٗ ثٛؿ وٝ ؿك ٥ٔبٖ ٘ٛاؿٌبٖ ٢ٚ ٥٘ن ٘ب٣ٔ ام ٤غ٣٥ ِٔبٞـٜ ٣ٕ٘ ُٛؿ. تٟٙب 

٣ٔ  هحود بي ػرٍُ بي زبیر بي ػَامزذتر ؿك ُزلٜ ٘بٔٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ اٚ ٥٘ن  ام یحییثٝ ٘بْ 

ثٝ ٤ًـ ثٗ ٤ٔبف ٣ٔ  تٌت عثس الرحوي تي عورٍ حفصِام ٛلف ٔبؿكٍ ٣ٙ٤٤  ٚ ا٤ٗ ؿؽتلثبُـ 

 یحیيضید  ثٙت ٔغٕـ ثٗ ٣لٜٚ ثٗ مث٥ل ثٗ ٣ٛاْ وي ؿ٤ٍل٢ اًت ٚ ام یحییثٙبثلا٤ٗ  (36)كًـ.

 .بٜٚ ٥ٞش اكتجب٣ٛ ثب اٚ ٘ـاكؿؽب٘ـاٖ ٤ٔبف٢ پ رـ ثنكي

، ؿك عب٣ِ ضْیس زر فتح هك٤ِغ٣٥ پٌل ٤ًـ ثٗ ٤ٔبف  ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل ؿك ا٤ٗ ُزلٜ ٘بٔٝ ُ٘ٛتٝ ُـٜ

ٚفبت  خٌگ ذٌسقمؽ٣ٕ ُـٖ ؿك  ٤ه ٔبٜ ث٤ـ امثٗ ٤ٕ٘بٖ ٤ًـ ثٗ ٤ٔبف  ،ثٝ ٌٛا٣ٞ ٔٙبث٢ تبك٤ؼوٝ 

   (37).ولؿ

تٛاٖ عُ ولؿ رن آ٘ىٝ ث٥٤ٍٛٓ ؿك لـ٤ٓ اال٤بْ ٔلؿٔبٖ ثٝ  تٙبل٘بت كا ثٝ ٥ٞش ٌٛ٘ٝ ٣ٕ٘ ثٙبثلا٤ٗ ا٤ٗ

ثلا٢  ب٤فٝ ٤ب ُؾ٣ٔ ٌٔٙٛة ٣ٔ ولؿ٘ـ.ؽبّ ٚ ٤ب ٞل ؿ٥ُِ ؿ٤ٍل٢ ؽٛؿ كا ثٝ ٛ ٣اللٝ ل افتؾبك ٤بؽبٛ

ثٝ ؽبٛل ٣اللٝ ؽبّ ثٝ ٤ى٣  ٣ٔ وٙٙـ وٝ رـ ثنكٌٛاكُب٥ُٖؼ ُٟبة ؽب٣ِٔ ام ثنكٌبٖ پبٜٚ ٘مُ  ٔخبَ

٘بْ ٤ٔبف٢ كا ام ٘بْ ؽب٘ٛاؿ٣ٌ ؽٛؿ عقف ولؿٜ ٚ ؽب٣ِٔ كا  ،اُتٝ ا٘ـام ٥ُٛػ ٣لاق وٝ ِمت ؽبِْ ؿ

 ثلٌن٤ـٜ اًت.

 ٍ قاضي ّوِ٘بْ آٖ  ُ٘ٛتٗ ثب أل اثتـا٢ ؿك ،اًت ُ٘ٛتٝ كا ٘بٔٝ ُزلٜ ا٤ٗ ثبك اَٚ وٝ و٤٣ٌب ُب٤ـ 

ضید یحیي خس تسرگ ارـاؿ  آٖ صٖٛ ام اٚاؽل ؿك ،٤ٔبف٢ ثنكي ؽب٘ـاٖ ٥ٔبٖ ؿك ٞٓ ًل پِت ضیَخ



 آٖ، ثنكي ٥ُٛػ ٚ ل٘بت ٕٞض٥ٖ٘ٛن  آى را سرزٍزهاى اًت ؽٛاًتٝ آٌبٜ ٘جٛؿٜ، ذاًساىایي 

 .ثبُـ( ّ) اهلل كًَٛ آغبة ام ثنكٌٛاك فلؿ٢

 ٍ تسرگي از یا هعاش تي خثل هعاش تي سعس تِ ًاهِ ضدرُ ایي ًرسیسى ّرحال تِ 

زر ذسهت آییي اسالم ترای  ًوي کاّس چرا کِ قرًْا قضات از پر ذاًساى ایي ٍخاّت

 .زیار رًح ّای زیازی را تر ذَز ّوَار ًوَزُ اًس هرزم ایي

 ُ٘ٛتٝ ثٌتٝ صِٓ ؿكؿًتلى ٔٙبث٢ِ ٘جٛؿ ؿ٥ُِ ثٝ وٝ ٥ٌ٘ت ٚ ... ٔلؿٚػ ٔلعْٛ مٔبٖ ؿ٤ٍلألٚمٜ  ثٙبثلا٤ٗ

 .و٥ٙٓ لجَٛ كا آ٘بٖ ٞب٢

 ثٙـٜ ثٝ كالـ٤ٓ آٖ  ًٙـ وٝ وٙٓ تِىل ث٥ٌبك هعاشی عسًاى کاک ام ثب٤ـؿك ٔٛكؿ ا٤ٗ ُزلٜ ٘بٔٝ  

ؽب٘ـاٖ ثنكي  ا٤ِبٖ ثب معٕبت فلاٚا٣٘ وٝ ُب٤ٌتٝ تمـ٤ل اًت تٛاٌ٘تٝ ا٘ـ ُزلٜ ٘بٔٝ ٤ٔبٓلِ .ؿاؿ٘ـ ِ٘بٖ

 وبك٢ ث٥ٌبك ًؾت أب ثب اكمٍ ٣ٔ ثبُـ.  ٙٙـ وٝتـ٤ٚٗ وثٝ ؿلت ٤ٔبف٢ كا 

ؿك ٥ٔبٖ ٔٙبث٢ تبك٤ؾ٣، ٌلؿآٚك٢  ؿك ٣ىي م٤ل ُزلٜ ٘بٔٝ ٤ًـ ثٗ ٤ٔبف ثٗ ٤ٕ٘بٖ ث٤ـ ام تغم٥مبت فلاٚاٖ

ُـٜ اًت ٚ ُٕبكٜ ٞب٣٤ وٝ ؿك وٙبك إًٟب ُ٘ٛتٝ ُـٜ اكرب١ ثٝ ٔٙبث٢ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ٣ٔ ثبُـ. اٖ ُبء اهلل 

 وٝ ٔف٥ـ ٚال٢ ُٛؿ.
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ٔلؿْ  .كًب٘ٙـ ٣ٔ اهیِ تٌي ثٝ كا ؽٛؿ ٌ٘ت وُلؿٞب ام وٌب٣٘ ،اًت ولؿٜ فول ٣نا٢ٚ ٣جبى ٕٞضٙب٘ىٝ

وٝ ؿك آٖ ٌ٘ت  ثبُـ ُزلٜ ٘بٔٝ ا٢ ؿاك٘ـ كًٚتب٢ ؿٚؿاٖ وٝ ٤ى٣ ام لـ٣ٕ٤ تل٤ٗ كًٚتبٞب٢ پبٜٚ ٣ٔ

ٚ ؿك ا٤ٗ ثبة  ؽٛؿ كا ثٝ پ٥ل ٥ٔىبئ٥ُ ٚ ام اٚ ثٝ ٣خٕبٖ ثٗ ٣فبٖ ثٗ اث٣ ا٤ِبّ ثٗ ا٥ٔٝ ٣ٔ كًب٘ٙـ.

 ٢ تبك٤ؼ ٥ٌ٘ت.ؿاًتبٟ٘ب٣٤ ؿك ٔٛكؿ فتٛعبت ٥ٌّٕٔٗ ؿاك٘ـ وٝ ٥ٞش وـاْ ثل اًبى ٔٙبث

ُزلٜ ٘بٔٝ ؿٚؿاٖ: پ٥ل ٔغٕـ ُبٜ ؿ٤ٙٛك٢، ثٗ پ٥ل اثلا٥ٞٓ ثٗ پ٥ل ٥ٔىبئ٥ُ ًتٝ آبث٢ ثٗ ٥ُؼ إًب٥٣ُ 

ثٗ ٥ُؼ ٣ّ٣ ثٗ ٥ُؼ عبكث ثٗ ٥ُؼ فبكى ثٗ ٥ُؼ ٔلت٣٘ ثٗ ٥ُؼ ٔغٕـ ثٗ ٥ُؼ ٣جـاِلعٕٗ ثٗ 

ثٗ ٥ُؼ ٥ِٚـ ثٗ ٥ُؼ ٣جـاِلعٕٗ ثٗ ٥ُؼ  شیخ سؼیدثٗ ٥ُؼ ٥ِٚـ ثٗ ٥ُؼ لبًٓ ثٗ  شیخ سؼید

ثٗ ا٥ٔٝ ثٗ ٣جـ إِِي ثٗ  ػاصثٗ ٥ُؼ اثبٖ ثٗ ٥ُؼ ٣خٕبٖ ثٗ ٣فبٖ ثٗ  ابی ػبداهلل حفیف

  ثٗ ٣جـ ٔٙبف. هدرکِ

 (56)«ا٤ِلة أٌ٘بة رٕٟل٠» ٚ( 55)«لغٜبٖ ٚ ٣ـ٘بٖ ٌ٘ت»ام رّٕٝ ثب كر١ٛ ثٝ ٔٙبث٢ تبك٤ؼ اَٚ آ٘ىٝ 

٘جٛؿٜ ثّىٝ فلم٘ـ ٣جـ ٔٙبف ٣ٔ ثبُـ ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل ٔـكوٝ  هسرک٣ِٔ ث٥ٙ٥ٓ وٝ ٣جـ إِِي فلم٘ـ 

 ل٣ٔ ثٗ هٌاف عثس ثٗ ُٕي ٣جـ٥ًنؿٜ ٌُ٘ ام ٣جـ إِِي فبّٓٝ ؿاكؿ. ٓغ٥ظ آٖ ا٤ٍٙٛ٘ٝ اًت: 

 هسرکِ ثٗ ؽن١ٕ٤ ثٗ وٙب١٘ ثٗ اِٙ٘ل ثٗ ٔبِه ثٗ فٟل ثٗ غبِت ثٗ ِإ٢ ثٗ و٤ت ثٗ ٔل٠ ثٗ والة ثٗ

  .٣ـ٘بٖ ثٗ ٤ٔـ ثٗ ٘ناك ثٗ ٔ٘ل ثٗ ئ٥ِبى اثٗ

ٜ ٘بٔٝ ٤ٛ٘ي ؽٛؿ ثٝ آٖ ٚ ُزل ٘ـاُتٝ اتي عثساهلل حفیففلم٘ـ٢ ثٝ ٘بْ  اتاى تي عثواىؿْٚ آ٘ىٝ 

 سعیس، عثسالرحوي، عورٍ، هرٍاى ٍ عورپٙذ پٌل ثٝ ٘بٟٔب٢ تٟٙب . اثبٖ ثٗ ٣خٕبٖ اًت افنٚؿٜ

  (57)ؿاُتٝ اًت.

ٚ تٟٙب ٘ـاُتٝ  سعیسثٗ اثبٖ ثٗ ٣خٕبٖ ثٗ ٣فبٖ فلم٘ـ٢ ثٝ ٘بْ  تي عثسالرحوي ٍلیسًْٛ آ٘ىٝ 

 ( 58اًت) ثٛؿٜ الرحوي ٍ عورعثس٘بٟٔب٢ ٓبعت ؿٚ پٌل ثٝ 

 .ٌقاُتٙـ ثٙـٜ اؽت٥بك ؿك كا ؿٚؿاٖ كًٚتب٢ ٘بٔٝ ُزلٜ وٝ راًٍس فرزاز کاک ام فلاٚاٖ تِىل ثب 
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 . ا٣ٔٚ كًب٘ٙـ ذالس تي ٍلیس)سیف اهلل(وٌب٣٘ ام وُلؿٞب ٌ٘ت ؽٛؿ كا ثٝ  فول ولؿٜ و٣ٝجبى ٣نا٢ٚ 

٥٘ن ٕٞضٖٛ ٤ٔبف ثٗ رجُ ٔم١ٜٛ اٌُِٙ ثٛؿٜ اًت ا٤ٗ ٌ٘جت كا ا٘ىبك ٣ٔ  ثٗ ٥ِٚـ ثب آٌب٣ٞ ام آ٘ىٝ ؽبِـ

  (59)وٙـ.

ؿك ُبْ وٝ ٣ٍٕٞ  ٚ تٛاِـ ٚ تٙبًِّبٖ،ث٤ـ ام فول فلم٘ـاٖ ؽبِـ ثٗ ٥ِٚـ  (ٞـ456 ٔتٛفى)ثٗ عنْ ا٘ـ٣ٌِا

٣ٌّ٘ ام آ٘بٖ ٥ٞش ٚ  ولؿ٘ـصُٟ ٘فل ثٛؿ٘ـ ؿك ٛب٣٘ٛ٣ ٚفبت ت٤ـاؿُبٖ تٕب٣ٔ آٟ٘ب وٝ  ٣ٔ ٤ٌٛ٘ـ ،ثٛؿٜ ا٘ـ

 (60).ثبل٣ ٕ٘ب٘ـ

٥٘ن وٝ ام ثنكٌبٖ ٚ ٔغممبٖ ا٤ٗ ؽب٘ـاٖ اًت ٚ ؿك ا٤ٗ ثبكٜ تغم٥ك ولؿٜ ا٘ـ  کاک هحوس ذالسی هكي

بؿٜ، ٤ٔتمـ اًت وٝ ا٤ٗ ٌ٘ت ٘بٔٝ ث٤ـٞب ًبؽتٝ ُـٜ ٚ ثٝ ت٤ٔجبت كا ثٝ وٙبك ٟ٘ثلاًبى تغم٥مبت ؽ٤َٛ 

 ؽبِـ ثٗ ٥ِٚـ ٣ٕ٘ كًـ.

 عت ٤ب افتؾبك ثلا٢ ٔلؿٔبٖ وٝ ولؿ تٛر٥ٝ تٛاٖ ٣ٔ ا٤ٍٙٛ٘ٝ تٟٙب كا ٞب ٘بٔٝ ُزلٜ ؿك ٔٛرٛؿ تٙبل٘بت

 ثبة ؿك وُلؿٞب ؽ٥ب٣ِ ؿاًتبٟ٘ب٢ ثٙبثلا٤ٗ. ولؿ٘ـ ٣ٔ ٌٔٙٛة آٟ٘ب ثٝ كا ؽٛؿ( ّ)اهلل كًَٛ آغبة

 آٟ٘ب ثٝ اًتٙبؿ ٚ. ولؿ ٌٔتٙـًبم٢ ٞب ٘بٔٝ ُزلٜ ا٤ٗ ٛل٤ك ام تٛاٖ ٣ٕ٘ كا اًال٣ٔ فتٛعبت ٚ آغبة

 .ا٘زبٔـ ٣ٔ ّٔت ٌٕلا٣ٞ ٚ تبك٤ؼ تغل٤ف ثٝ تٟٙب
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ٌقاُتٙـ تب ُٟبؿت٥ٗ وٌب٣٘ وٝ تفىلات ثبًتبٖ ٌلا٣٤ ؿاك٘ـ ثلآ٘ٙـ وٝ ٌّٕٔب٘بٖ ٥ُِٕل ثل ٌلؿٖ وُلؿٞب 

أب ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل ؿ٢ ؽ٤َٛ كا تلن ٤ٌٛٙـ، آ٘بٖ ٥٘ن ثٝ ارجبك اًالْ كا پق٤لفتٙـ. ٌفتٝ ٚ ؿ٤ٗ آثب ٚ ارـا

ًبَ ثل ؿ٤ٗ ؽ٤َٛ  800عـٚؿ  ا٢ آ٘ىٝ ث٤ٍٛٙـ وُلؿٞب ًل ًبمٌبك٢ ثب اًالْ ٘ـاُتٝ ا٘ـ ٣ٔ ٤ٌٛٙـ آ٘بٖثل

  ٔب٘ـ٘ـ ٚ اًالْ كا ٘پق٤لفتٙـ.

 ثٝ ؿلت ثٝ اٌل. اًت ٤ٔبٓل تٛماٖ و٥ٙٝ تغم٥مبت ٚ اٚٞبْ آ٘بٖ ٔٙج٢ تٟٙب ا٘ـ٤ِٙـ ٣ٔ ا٤ٍٙٛ٘ٝ وٝ وٌب٣٘

 ساساًي ظالن حكَهتْای تراًسازی هسلواًاى اٍلیِ ّسف ؿ٤ـ ؽٛاٞٙـ وٙٙـ كر١ٛ تبك٤ؼ ٔٙبث٢

ٛجمٝ  ا٘غٔبك ام ًٛاؿ ٚ آٔٛم٢ ٣ّٓ ٚ ثلثٌتٝ كؽت ٛجمبت٣ رب٤ٔٝ، عىٛٔتٟب آٖ ٘جٛؿ ؿك تب تَز رٍهي ٍ

 ؽٛؿ كا ؽ٤َٛ م٘ـٌب٣٘ كٍٚ ٚ كاٜ ثتٛا٘ٙـ ا٢ پ٥ِٝ ٚ وبك ١ٛ٘ ٞل ثب الٛاْ تٕب٣ٔ تب ُٛؿ ؽبكد ؽبّا٢ 

 .وٙٙـ ا٘تؾبة

 آٖ رن٤ٝ ٤ٔٙب٢. ولؿ٘ـ ٣ٕ٘ ربك٢ كا رن٤ٝ اؽق لبٖ٘ٛ ثٛؿ اًالْ ثٝ ارجبك اثتـا ٕٞبٖ ؿك آ٘بٖ ٞـف اٌل

 موبت ثب٤ـ ُٛ٘ـ ٣ٔ ٌّٕٔبٖ وٝ وٌب٣٘ ٚ ثـٞٙـ رن٤ٝ ثب٤ـ ٔب٘ٙـ ٣ٔ ؽٛؿ ؿ٤ٗ ثل وٝ وٌب٣٘ وٝ ثٛؿ

 .هاًسًس ذَیص آییي تر خسیِ پرزاذت قثَل تا کُرزّا .ثـٞٙـ

 ٤ب ٚ ٘ىلؿٜ تٛرٝ رن٤ٝ اؽق لبٖ٘ٛ ثٝ ٌبٜ ٥ٞش ا٘ـ ُـٜ ٌّٕٔبٖ ٥ُِٕل مٚك ثب وُلؿٞب ٤ٌٛٙـ ٣ٔ وٝ آ٘ب٣٘ 

 . وٙٙـ ٣ٕ٘ ث٥بٖ كا آٖ ٣ٕـا ؽ٤َٛ اٞـاف پ٣ ؿك ا٤ٙىٝ

 ام ٚ وٙـ تأ٥ٔٗ كا اٚ ا٥ٙٔت وٝ اًت ٚارت اًال٣ٔ ؿِٚت ثل ٕ٘ٛؿ، پلؿاؽت كا رن٤ٝ ٌّٕٔبٖ غ٥ل ٞلٌبٜ»

 وٙـ، ٣ٜب اٚ ثٝ ؿ٣ٙ٤ آماؿ٢ ثلؽ٥نؿ، اٚ ام ؿفب١ ثٝ ٌلفت للاك تزبٚم ٔٛكؿ وٝ ٍٞٙب٣ٔ ٕ٘ب٤ـ، عٕب٤ت اٚ

 آٜالط ؿك ٌّٕٔب٘بٖ اِغٕب٤ٝ تغت افلاؿ. وٙـ كفتبك اٚ ثب ٌٔبٚات ٚ ٣ـَ ثب ٌّٕٔبٖ ُٟلٚ٘ـ ٤ه ٔب٘ٙـ

 ثلا٢ ؽـا كًَٛ ٚ ؽـا فٔٝ ٚ ٣ٟـ ٔمت٣٘ ثٝ اًال٣ٔ ُٟلٚ٘ـ ٤ه عمٛق تٕبْ صٖٛ ؿاك٘ـ، ٘بْ( فٔٝ اُٞ)

 (61.«)اًت ٚارت ٚ حبثت آ٘بٖ

 ٔمبثُ ؿك ٌلفتٙـ، ٣ٔ ٌّٕٔبٖ غ٥ل تج٤ٝ ام ٌّٕٔب٘بٖ وٝ ا٢ رن٤ٝ ثٛؿٖ ٘بص٥ن ؿال٤ُ ام: »٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٛجبكٜ

 ثٝ ؽٛؿ وتبة ؿك وٝ اًت ؿك٤جل ٤ٔلٚف ٣الٔٝ ٚ ؿإِ٘ٙـ اللاك ٚ ا٣تلاف ًپلؿ٘ـ، ٣ٔ آٟ٘ب ثٝ وٝ ت٤ٟـ٢

 ٣ٔ ؽٛؿ اِغٕب٤ٝ تغت افلاؿ ام ٌّٕٔب٘بٖ آ٘ضٝ ث٥ٍٕبٖ: ٤ٌٛـ ٣ٔ ص٥ٙٗ ٚؿ٤ٗ ٣ّٓ ث٥ٗ ؿك ٔجبكمٜ ٘بْ



 ٣ٔ ؽٛؿ ٔغ٣ّ ٞب٢ عىٛٔت ثٝ لجال وٝ آ٘ضٝ ثب ٚرٝ ٥ٞش ثٝ وٝ ثٛؿ، اكم٣ُ ث٣ ٚ وٓ ث٥ٌبك ص٥ن ٌلفتٙـ

 (62.«)٘جٛؿ ٔمب٤ٌٝ لبثُ ؿاؿ٘ـ

 ٚ عك ثلا٢ ٔب٥ِبت ا٤ٗ ٥٘ن ؿٚكٜ آٖ ؿك. ٥ٌل٘ـ ٣ٔ ٔب٥ِبت ؿال٣ّ٤ ثٝ ؿِٚتٟب تٕب٣ٔ اوٖٙٛ ٞٓ ٕٞضٙب٘ىٝ

 آٟ٘ب آٖ، اًبى ثل ٚ ولؿ٘ـ ٣ٔ پلؿاؽت آٟ٘ب، ام ٥ٌّٕٔٗ عٕب٤ت لجبَ ؿك ٔٙبٛك، ٔلؿٔبٖ وٝ ثٛؿ عمٛل٣

 .ثٛؿ٘ـ ٤ٔبف رًٙ ام عت٣ ٥٘ن

 ام وٝ كا ٔب٥ِبت تٕبْ ؿاؿ٘ـ ٣ٔ كاٜ ؽٛؿ ؿك ُى٣ ٌّٕٔب٘بٖ غ٥ل ام ؿفب١ تٛا٘ب٣٤ ؿك ٌّٕٔبٖ ا٣لاة اٌل أب

 :اًت ٌٜٔٛك تبك٤ؼ ؿك ا٤ٗ ٚ. ولؿ٘ـ ٣ٔ اًتلؿاؿ آٟ٘ب ثٝ ثٛؿ٘ـ ٌلفتٝ آٟ٘ب

 لٔـ لٛا تٕب٣ٔ ثب ك٥ٔٚبٖ وٝ ك٥ًـ ؽجل صٖٛ ُبْ ؿك: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٞزل182٢ ٔتٛف٣ اث٤ًٛٛف لب٣ٗ

 :ُ٘ٛت ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ُٟلٞب ٚا٥ِبٖ تٕب٣ٔ ثٝ ٌّٕٔب٘بٖ فلٔب٘ـٜ رلاط ٣ج٥ـٜ اثٛ ؿاك٘ـ، ٤ٛكٍ

 ثلا٢ ك٥ٔٚبٖ ك٥ًـٜ ؽجل وٝ صلا ٌلؿا٥٘ٓ ثل٣ٔ ُٕب ثٝ ا٤ٓ ٌلفتٝ وٝ كا ٔب٥ِبت٣ تٕب٣ٔ ٔب ث٥٤ٍٛـ ٔلؿْ ثٝ

 اؽجبك اًبى ثل صٖٛ أب و٥ٙٓ ؿفب١ ُٕب ام وٝ ا٤ٓ ثٌتٝ ٣ٟـ ٔب صٖٛ ٚ ا٘ـ، ٌِتٝ آٔبؿٜ ثنكي ر٣ٍٙ

 ُٕب ثٝ ا٤ٓ ٌلفتٝ وٝ كا آ٘ضٝ تٕب٣ٔ ٤بث٥ٓ، ٣ٕ٘ ؽٛؿ ؿك كا تٛا٘ب٣٤ ا٤ٗ ك٥ٔٚبٖ، فلاٚاٖ ِِىل ام ك٥ًـٜ

 .ثلٌلؿا٘ـ٘ـ ٥ٌٔغ٥بٖ ثٝ كا أٛاَ تٕب٣ٔ آ٘بٖ اًبى ا٤ٗ ثل. و٥ٙٓ ٣ٔ اًتلؿاؿ

 ٞٓ)آ٘بٖ اٌل وٝ صلا. ٌلؿا٘ـ پ٥لٚم آٟ٘ب ثل ٥٘ن ٚ ثلٌلؿا٘ـ ٔب ٢ًٛ ثٝ كا ُٕب ؽـاٚ٘ـ: ٌفتٙـ ٥٘ن ٥ٌٔغ٥بٖ

 ٘نؿ وٝ كا آ٘ضٝ ٔبثم٣ ٚ ٌلؿا٘ـ٘ـ ثل٣ٕ٘ ٔب ثٝ كا ص٥ن٢ ٥ٞش ثٛؿ٘ـ( ٞلاو٥ّٛى اكتَ; آٟ٘ب ك٣ٔٚ ٚٛٙبٖ

 (63.)ثلؿ٘ـ ٣ٔ ٥٘ن ثٛؿ ٔب

 ام وٝ ثٛؿ ٢ٚ تغل٤ىبت ٚ ًبًب٣٘ پبؿُبٜ ٤نؿٌلؿ ٚرٛؿ٥٘ن  فتٛعبت ؿٚكٜ ؿك ُٟلٞب ٣ٟـ ٘مٖ ٣ّت

 .ٌل٤ؾت ٣ٔ ؿ٤ٍل ُٟل ثٝ ُٟل٢

 ؿٚثبكٜ آٚكؿٖ ثـًت ٚ تغى٥ٓ ثلا٢ اٚ ٚ ثٛؿ ؿُٛاك ث٥ٌبك ٤نؿٌلؿ ثلا٢ پبؿُب٣ٞ ؿاؿٖ ؿًت ام ل٤ٜبً

 ؿك وٝ ٍٞٙب٣ٔ» عت٣ اًت، ولؿٜ اُبكٜ ٛجل٢ ٕٞضٙب٘ىٝ ثٌت، ٣ٔ وبك ثٝ كا ؽٛؿ تالٍ تٕبْ لـكت

 پ٥ٕبٖ وٝ ثلا٥ٍ٘ؾت كا رجبَ اُٞ ٚ ف٥لٚماٖ فبكى، ٔلؿْ ٚ ٞلٔناٖ صٖٛ وٌب٣٘ ٍ٘بك٢ ٘بٔٝ ثب ثٛؿ ٔلٚ

 (64.« )آٔـ٘ـ ؿك اٚ اٛب٣ت ثٝ ٥٘ن آ٘بٖ ولؿ تغل٤ه ٥٘ن كا ثٛؿ ِ٘ـٜ فتظ ٞٙٛم وٝ ٔٙبٛم٣ ٚ ُىٌتٙـ

 ر٣٤ٕ ثب ٤نؿٌلؿ ٚ پ٥ض٥ـ٘ـ ًل ٥ٌّٕٔٗ اٛب٣ت ام اًتؾل اُٞ ُ٘ٝ ٚ ث٥ٌت ًبَ ؿك: »٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ؿ٤ٙٛك٢

 (65.« )آٔـ آ٘زب ثٝ ا٣برٓ ام



 ؿٚثبكٜ فتظ ٚ ٣ٟـ ٘مٖ ٣ّت تب ؽٛاًت كا تصرُ سپاُ صالحاى از ًفر زُ ؽٜبة ثٗ ٣ٕل عت٣

 أب ُٛؿ، ّٟٓ اٞب٣ِ ثل ُب٤ـ وٝ ؿاٌ٘ت ٣ٔ ا٤ٗ ؿك كا ّٓظ ٘مٖ ٣ّت ؽٛؿ ٣َُٕل ثـا٘ـ، كا ٔٙبٛك

 ٥٘ه ٚ ٚفب رن ٚ ؽٛا٣ٞ ٣ٔ تٛ وٝ ُٛ٘ـ ٣ٔ كفتبك ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ثل ٔلؿٔبٖ وٝ ٌفتٙـ رٛاة ؿك ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ

 (66. )ؿاٌ٘تٙـ ا٤لاٖ ؿك ٤نؿٌلؿ ثٛؿٖ م٘ـٜ ٚ ٚرٛؿ كا ّٓظ ٘مٖ ٣ّت آ٘بٖ. ؿا٥٘ٓ ٣ٕ٘ ص٥ن٢ كفتبك٢

 ٣ٔ ٞب٣٤ رًٙ ٚ ٣ٟـ ٘مٖ ثٝ ٔؾتّف، ٔٙبٛك ٢ًٛ ثٝ ِِىل٤ب٣٘ ٥ٌٌُ ٚ ٤نؿٌلؿ تغل٤ىبت ثٙبثلا٤ٗ

 .ُـ ٣ٔ ٔٙزل ّٓظ ثٝ ًل٣ت ثٝ وٝ ر٣ٍٙ أب ا٘زب٥ٔـ،

 

 سابقِ اسالمِ کُردّا

 ولؿٜ ِٔغَٛ ؽٛؿ ثٝ كا ٍٕٞبٖ فٞٗ وٝ ًإا٥ٌِت ا٘ـ پق٤لفتٝ كا اًالْ آ٥٤ٗ مٔب٣٘ صٝ وُلؿٞب ا٤ٙىٝ

 ثٝ وُلؿٞب ٥ٔبٖ ؿك ٤ٔتجل تبك٤ؾ٣ ٔٙبث٢ ت٥ٗٛظ ؿاؿٜ ُـ «ربثبٖ اِىُلؿ٢»ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ؿك ٔمبِٝ . اًت

 ٤ب اثٛث٥ٔل و٥ٙٝ ثب ٥ٕٖٔٛ ٘بَٔ اٚ پٌل وٝ ا٘ـ ولؿٜ اُبكٜ الكُرزی)رض( خاتاى صٖٛ ا٢ ٓغبثٝ

 اتًَعین: ام ٣جبكتٙـ ا٘ـ وـلؿٜ اُبكٜ اثٛث٥ٔل ٥ٕٖٔٛ ٚاِـ ربثبٖ ثٝ وٝ وٌب٣٘ رّٕٝ ام. اًت ثٛؿٜ اث٥ٔ٘ٛل

 هحوس صٖٛ وٌب٣٘ ٥٘ن ٤ٔبٓل ٔغممبٖ رّٕٝ ام ٚ. االلَسي ٍ حدر اتي اثیر، اتي اصفْاًي،

 ثٝ وـٝ وٌب٣٘ رّٕٝ ام ٥٘ن ٚ. ا٘ـ ولؿٜ اُبكٜ اٚ ثٝ کرین هحوس هحوَز حسي ٍ تگ زکي اهیي

 اتي اتَیعلي، تراری، حٌثل، تي احوس: ام ٣جبكتٙـ وـــلؿٜ، اُبكٜ اِـىُـلؿ٢ ربثبٖ ثٗ ٔـ٥ـٕٖٛ

 (67.)سیَطي ٍ حدر اتي شّثي، تیویِ، اتي اثیر، اتي تغسازی، ذطیة تیْقي، حثاى،

 .ٌلؿؿ ٣ٔ ثل( ّ) كًَٛ اهلل مٔبٖ ٚ فتٛعبت ام لجُ ؿٚكٜ ثٝ اًالْ ثب لؿٞبوُ آُٙب٣٤ ثٙبثلا٤ٗ

 لؿٞب٢وُ ثٝ ٔلٚد اِقٞتؿك  هسعَزی وٝ ثٛؿ ؽٛاكد ثٝ آٟ٘ب پ٥ًٛتٗ لؿٞبوُ ُـٖ ٌّٕٔبٖ ٞب٢ ِ٘ب٘ٝ ام

 ٞزل٢(122)ٔتٛف٣ علي تي زیس تًٛٚ ُٟلمٚك ؿك وٌب٣٘ ا٤ٙىٝ ٥٘ن ٚ (68).اًت ولؿٜ اُبكٜ ؽٛاكد

 ؿًٚت٣ ؿك رجبَ اُٞ ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ رجبَ اُٞ ٔٛكؿ ؿك ٞزل381٢ ٔتٛف٣ هقسسي (69).ا٘ـ ُـٜ ٌّٕٔبٖ

 .اًت ثٛؿٜ زهاى هرٍر ثٝ لؿٞبوُ آٚكؿٖ اًالْ ِ٘ب٘ٝ تٕب٣ٔ ا٤ٟٙب (70).وٙٙـ ٣ٔ افلاٙ هعاٍیِ



 پٙبٜ ٣جب٥ًبٖ ٔمبثُ ؿك ا٤ٛٔبٖ ام وٌب٣٘ ثٝ رِٕٛلي ؿك لؿٞبوُؿك مٔبٖ ك٢ٚ وبكآٔـٖ ٣جب٥ًبٖ  

 ٌٛ٘ٝ ٥ٞش ثٝ آٟ٘ب ل٥بْ صٝ اٌل (72ولؿ٘ـ) ل٥بْ ٣جب٥ًبٖ ٗـ ثل آٟ٘ب عىٛٔت ا٣بؿٜ ثلا٢ عت٣ ٚ( 71).ؿاؿ٘ـ

 لؿوُ ثٝ ٔٙبث٢ ا٤ٙىٝ رّٕٝ ام اًت، ؿاُتٝ ا٥ٔٝ ث٣ٙ عىٛٔت ام پِت٥جب٣٘ ام ِ٘بٖ ِىٗ ِ٘ـ ٔٙزل ر٣ٍٙ

 ا٘ـ ولؿٜ اُبكٜ ٔٛحم٣ٙ٥ ثٝ ؽٛؿ اًٙبؿ ؿك ٥٘ن ٔغـح٥ٗ (73).ا٘ـ ولؿٜ اُبكٜ ا٢ٛٔ ؽ٥ّفٝ آؽل٤ٗ ٔبؿك ثٛؿٖ

 ام ٤ى٣ ٚ حمٝ عبفٞ، أبْ،: ؿكثبكٜ اٚ ٣ٔ ٤ٌٛ٘ـ فٞج٣ وٝ هیوَى تي هْسی رّٕٝ ام. ا٘ـ ثٛؿٜ لؿوُ وٝ

 (74).اًت ولؿٜ ٚفبت ق172 ًبَ ؿك ٚ ثٛؿٜ وُلؿ اٚ ثبُـ ٣ٔ ٤ٕٔل٤ٗ

 اًالْ ًب٤ٝ ؿك آ٘بٖ. ٤بثٙـ ؿًت ا٢ ٔالع٠ٝ لبثُ ُىٛفب٣٤ ٚ كُـ ثٝ تٛاٌ٘تٙـ آٚكؿٖ اًالْ ام ث٤ـ لؿٞبوُ

 اكمُٕٙـ٢ ؽـٔبت رب٤ٔٝ ثٝ ٚ ولؿٜ تلث٥ت كا ٔفٌل٣ٙ٤ ٚ ٔٛكؽ٥ٗ ٔغـح٥ٗ، فمٟب، عىبْ، ل٘ب٠، تٛاٌ٘تٙـ

 ُـٖ ٣ٕٔٛ٣ ثب أب ثٛؿ٘ـ ٘ىلؿٜ پ٥ـا ؿًت ٞب٣٤ ٔمبْ ص٥ٙٗ ثٝ ٌبٜ ٥ٞش لؿٞبوُ ،اًالْ ام لجُ وٝ وٙٙـ

 ولؿٜ رب٤ٔٝ ام ا٢ ٛجمٝ ثٝ ٔٙغٔل كا ًٛاؿ وٝ آ٘بٖ ٛجمبت٣ ٠٘بْ ٚ ًبًب٥٘بٖ ًمٛٙ ام ث٤ـ ؿاَ٘ ٚ ٣ّٓ

 .ٌلؿا٘ٙـ ربٚؿاٖ اًالْ ًب٤ٝ ؿك كا وُلؿ ٘بْ ٞب م٥ٔٙٝ تٕبْ ؿك ؽٛؿ ؿاؿٖ ِ٘بٖ ثب تٛاٌ٘تٙـ ثٛؿ٘ـ

 

 پیرٍزی ٍ گسترش اسالمػلل 

 ٚ ٣لة فتٛعبت ٔٛكؿ ؿك ٚلت٣»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ غلة تٕـٖ وتبة ؿك گَستاٍلَتَى ام ٘مُ ثٝ َٛجَبكَٜ ٣َف٥ف

 ٣بُٔ وٝ ُٛؿ، ٣ٔ ٔتٛرٝ ؽٛث٣ ثٝ ؽٛا٘ٙـٜ پلؿام٤ٓ، ٣ٔ ثلك٣ً ٚ ثغج ثٝ ا٤ِبٖ ٞب٢ پ٥لٚم٢ ٣ٛأُ

 آَٛ ك٣ب٤ت ؿك كا ٔغّٛة ٞب٢ ّٔت ٞب ٣لة عم٥مت ثٝ. اًت ٘جٛؿٜ مٚك ٚ لـكت للآٖ ٌٌتلٍ ٚ ا٘تِبك

 اًالْ ثٝ تٕب٣ٔ ثٝ ٘ٔلا٣٘ ٤ُٛة ٚ لجب٤ُ ام ثلؽ٣ اٚلبت ث٣٘٤ اٌل. ٌقاُتٙـ ٣ٔ آماؿ ؿ٤ِٙبٖ ٤ُب٤ل ٚ

 مثبٖ ٣ٙٛاٖ ثٝ كا ٣لث٣ ِغت ٚ مثبٖ ٚ ٕ٘ٛؿ٘ـ، ٣ٔ ا٘تؾبة ٥ٌٔغ٥ت رب٢ ثٝ كا اًالْ ٚ آٚكؿ٘ـ ٣ٔ ك٢ٚ

 ٌٔبٚات ٚ ٣ـاِت ثٝ پ٥لٚم، ٚ فبتظ ٞب٢ ٣لة وٝ ثٛؿ ا٤ٗ ؽبٛل ثٝ ٕٞٝ ٌن٤ـ٘ـ، ٣ٔ ثل ؽٛؿ ك٣ًٕ

 ا٢ ا٘ـامٜ ثٝ اًالْ ٔجبؿ٢ ٚ آَٛ وٝ ثٛؿ ا٤ٗ ؽبٛل ثٝ ثٛؿ٘ـ، ٘ـ٤ـٜ كا آٟ٘ب ٥٠٘ل ٔلؿْ وٝ ثٛؿ٘ـ، ٔتٔف

 (75)«.٘جٛؿ أت٥بم٢ ص٥ٙٗ ؿاكا٢ ؿ٤ٍل٢ ؿ٤ٗ ٥ٞش ثٛؿ،وٝ فٟٓ لبثُ ٚ ًبؿٜ ٚ ًُٟ

 ؿك فبتغبٖ، ٛلف ام ٤ٔتٙبث٣ٟ ؽبكر٣ فِبك ٚ مٚك ا٣ٕبَ ثـٖٚ ا٤لا٥٘بٖ تٕبْ تمل٤جبً»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ اُپِٛل

 ؿاؽ٣ّ اؽالل٣ ًمٛٙ ثب ٌقُتٝ ًٙٛات ٔتٕبؿ٢ ٞب٢ رًٙ»( 76) «.ٌل٤ٚـ٘ـ اًالْ ثٝ ا٘ـو٣ للٖٚ ٔـت

 اًالْ ثٝ آغبم ٕٞبٖ ؿك ا٤لا٥٘بٖ ام ا٢ پبكٜ عت٣ وٝ ثٛؿ كًب٥٘ـٜ رب٣٤ ثٝ كا وبك آٟ٘ب، ام ٘ب٣ُ



 ٔٛكؿ ًدس ٣ٙٛاٖ ثٝ( ؿاُتٙـ ًلٚوبك ؽبن ٚ آة ٚ آتَ ثب) وٝ ٥٘ن مكؿُت٣ وبكٌلاٖ»( 77)«.ٌل٤ٚـ٘ـ

 (78)«.ؿ٤ـ٘ـ ٣ٔ اًالْ لجَٛ ؿك كٚع٣، فِبك ا٤ٗ ام كا ؽٛؿ آماؿ٢ ٌِتٙـ ٣ٔ ٚال٢ تغم٥ل

 اعىبْ ام وٝ وٙٙـٜ ؽٌتٝ ٚ ؽِه ٞب٢ آ٥٤ٗ ٚ كًْٛ ثب ٕٞلاٜ ك٣ًٕ ٔقٞت ٍ٘ل٢ لِل٢ ٚ تّٔت»

 لّٕـاؿ اًالْ ثٝ ٌلا٤َ ؿال٤ُ ؿ٤ٍل ام ثٛؿ، ؿاؿٜ ؿًت ام كا ؽٛؿ تأح٥ل ٚ ُـٜ، ًلُبك ث٥ٟٛؿٜ ٚ آٚك ك٘ذ

 ٞب٢ ٤ٚو٣ٌ ام پـكاٖ أت٥بمات ٚ ٘واؿ، ؽٖٛ، ولؿٖ ا٣تجبك ث٣ ٚ آ٥٤ٗ ًبؿ٣ٌ ٚ ؽال٣ٍٓ وٝ اًت ُـٜ

 (79)«.ثٛؿ آٖ فم٣ٟ اعىبْ ثبكم

 ٣ٔ ؿ٤ب٘ت٣ كً٘ ٚ ٔمـى رٙجٝ كا أٛك آٖ ولؿ٘ـ ٣ٔ ٣لف٣ أٛك ؿك وٝ ؿؽبِت٣ ثب مكؿُت٣ كٚعب٥٘بٖ»

 تٛاٖ ٣ٔ ٚ ؿاُتٙـ ٔـاؽّٝ عك آٔـ، ٣ٔ پ٥َ افلاؿ م٘ـٌب٣٘ وٝ ٔٛاكؿ٢ و٥ّٝ ؿك ٛب٤فٝ ا٤ٗ. ثؾ٥ِـ٘ـ

 ؿوتل وٝ رب٣٤ تب( 80)«.ثٛؿ كٚعب٥ٖ٘ٛ ًلپلًت٣ ٚ ٠٘بكت تغت ؿك اِغـ ا٣ِ إِٟـ ٔٗ فلؿ٢ ٞل ٌفت

 ٥٘ن ؿِٚت عٕب٤ت ام كا آٟ٘ب وٝ وِٛك، ؿك مكؿُت٣ ؿ٤ٗ ٤بفتٗ ك٥ًٕت ثب ؽٔٛٓبً»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٤ُجب٣٘

 «.ٌلؿ٤ـ٘ـ ٔلؿْ ٚ٘بٔٛى ٔبَ ٚ ربٖ ثل عبوٓ ٔغبٖ ٚ ُـ ثلاثل صٙـ ٚلـكت ٘فٛف ا٤ٗ ًبؽت، ثلؽٛكؿاك

(81) 

 ثب ٔمب٤ٌٝ ؿك كا اًالْ ؿك ٔقٞج٣ ٔلآً ًِٟٛت»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ هاسِ ّاًری ام ٘مُ ثٝ ٔفتؾل٢ ؿوتل

( 82)«.اًت ثٛؿٜ ُٟلٞب ؿك ؽٔٛٓبً اًالْ، پق٤لٍ ؿك ٔإحل ٣ٛأُ ام مكتِت، پ٥ض٥ـٜ ٚ ؿُٛاك ٔلآً

 ثبكٜ ا٤ٗ ؿك ثؾبكا تبك٤ؼ ؿك. وٙٙـ البٔٝ ؽٛؿ ٔغ٣ّ مثبٖ ثٝ كا ٕ٘بم ثٛؿ٘ـ ٔزبم اثتـا ؿك ا٤لا٣٘ ث٥ٔٛبٖ عت٣

 ٘تٛاٌ٘تٙـ٢ ٣لث٣ ٚ ؽٛا٘ـ٘ـ٢ پبك٣ً ثٝ للآٖ ٕ٘بمٚ ؿك اًالْ، اَٚ ثٝ ثؾبكا ٔلؿٔبٖ ٚ»: ؽٛا٥٘ٓ ٣ٔ

 ( 83)«.آٔٛؽتٗ

 ث٥ٍٕبٖ» :٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٥ّٓج٣، ٞب٢ رًٙ تبك٤ؼ ٘بْ ثٝ ٢ٚ وتبة ؿك «هیطَز» ام ٘مُ ثٝ ٛجبكٜ ٣ف٥ف

 ٚ ٣ّٕب ٚ اًت، ٟٔلثبٖ ٚ ٌقُت ثب ث٥ٌبك اؿ٤بٖ ًب٤ل پ٥لٚاٖ ثب اًت ؿاؿٜ ؿًتٛك رٟبؿ ثٝ وٝ اًال٣ٔ

 اًت، ٕ٘ٛؿٜ ٤ٔبف ؿِٚت٣ عمٛلبت ٞلٌٛ٘ٝ ٚ رن٤ٝ پلؿاؽت ام كا آ٘بٖ ؽـٔٝ ٚ كاٞجبٖ ٚ كٚعب٥ٖ٘ٛ

 ث٥ت ؽٜبة ثٗ ٣ٕل ٚلت٣ اًت، ولؿٜ تأو٥ـ ٌٞتٙـ ٣جبؿت ِٔغَٛ وٝ كاٞجبٖ وِتٗ تغل٤ٓ ثل ٔؾٔٛٓبً

 ث٥ت ؿاؽُ ٚلت٣ ٞب ٥ّٓج٣ وٝ عب٣ِ ؿك ٘لًب٘ـ، ٥ٌٔغ٥بٖ ثٝ كا ٌن٘ـ٢ وٛصىتل٤ٗ ٕ٘ٛؿ، فتظ كا إِمـى

 اؿأٝ ؿك ٛجبكٜ( 84)«.سَزاًسًس آتص زر را یَْزیاى ٍ تریسًس سر را هسلواًاى ُـ٘ـ إِمـى

 تٛاٌ٘تٝ وٝ ٌّٕٔب٘ب٘ٙـ تٟٙب: ٤ٌٛـ ٣ٔ ضارلكي تارید ٘بْ ثٝ ؽٛؿ وتبة ؿك رٍترتسَى»: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ

 تٛافك ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ُـ٘ـ، ٚال٢ ٔغّٛة وٝ اؿ٤ب٣٘ ًب٤ل پ٥لٚاٖ ثٝ ٌ٘جت كعٓ ٚ ٌقُت ٚ رٟبؿ ث٥ٗ ؿك ا٘ـ



 كا آ٘بٖ ُـ٘ـ ٣ٔ غبِت ّٔت٣ ثل ٌّٕٔب٘بٖ وٝ ٚلت٣ صٖٛ وٙٙـ ر٢ٕ ٞٓ ثب كا ٓفبت ا٤ٗ ٚ ٕ٘ب٤ٙـ عبُٓ

 ٥٤ٔٗ ٔجّغ پلؿاؽت و٣ّ ٛٛك ثٝ»( 85)«.ٌقاُتٙـ ٣ٔ آماؿ ؽ٤َٛ ؿ٣ٙ٤ ٤ُب٤ل ثلٌناك٢ ٚ ك٣ب٤ت ؿك

 رًٙ، ؿك ا٤ِبٖ كإٞٙب٣٤ ٌّٕٔب٘بٖ، ٥ّ٣ٝ ُٛكٍ ثلپب٣٤ ٣ـْ ،(ؽلاد ٚ رن٤ٝ ام ا٣ٓ) ًبال٘ٝ ٔب٥ِبت

 ٣ٔ ك٣ب٤ت ثب٤ـ فٔٝ اُٞ وٝ ثٛؿ ت٤ٟـات٣ رّٕٝ ام آ٘بٖ ثٝ ٘ىلؿٖ ٢ٌٛ ٘بًنا٣٤ ٌّٕٔب٘بٖ، ؽٖٛ ٘ل٤ؾتٗ

 فلم٘ـاٖ، ٚ ٔبَ ثٝ ت٤لٕ ٣ـْ ٞب، ؿ٤ٗ ٚ ٞب ربٖ ثٝ ؿاؿٖ أبٖ ٕٗٗ ٣ٕٛ، ؿك ٥٘ن ٥ٌّٕٔٗ ٚ ولؿ٘ـ

 ٘مُ ؿك آٟ٘ب ٌقاكؿٖ آماؿ آٟ٘ب، ٥ًٓ ٚ مك ٤ٝ ٘جلؿٖ ٢ٕٛ ٞب، آتِىـٜ ٘ىلؿٖ ٤ٚلاٖ ا٤ِبٖ، ؽٖٛ ٘ل٤ؾتٗ

 (86)«.ُـ٘ـ ٣ٔ ٔت٤ٟـ كا ا٤ِبٖ ام ٔغبف٠ت ٕٞٝ ام ٟٕٔتل ٚ ؽٛاًتٙـ ٣ٔ وٝ رب ٞل ثٝ ٔىبٖ

(  88)لٛٔي ٚ ك٢ ٣ٟـ٘بٔٝ ٚ( 87)آفكثب٤زبٖ ٣ٟـ٘ب٣٤ٝٔ صٖٛ ٞب ٘بٔٝ پ٥ٕبٖ ؿك ٞب آتِىـٜ ٘ىلؿٖ ٤ٚلاٖ

وٝ ٤ى٣ ام ثنكٌتل٤ٗ آتِىـٜ ٞب٢  ٥ُن اُٞ وٝ ثٛؿ رب٣٤ تب ٞب پ٥ٕبٖ ًِٟٛت عت٣. ٣ٔ ُٛؿ ؿ٤ـٜ

عت٣ اُبكٜ ثٝ ٚرٛؿ آتِىـٜ ٞب٢  (89).ِ٘ـ٘ـ ٢ٙٔ ٥٣ـٞب٤ِبٖ ؿك كل٥ٔـٖ اممكتِت٥بٖ ؿك آ٘زب ثٛؿ 

(، للٟ٘ب ث٤ـ ام فتٛعبت ا٣لاة ٌّٕٔبٖ، ِ٘بٖ ام ٚفب٢ ثٝ ٣ٟـ ا٣لاة ؿك 90فلاٚاٖ ام ٢ًٛ ٔٛكؽبٖ)

 پب٤جٙـ٢ ثٝ ٣ٟـ٘بٔٝ ٞب ثٛؿ.

 ،ؿٚؿٜ ٚ ثب ؿٚك٢ ام ت٤ٔجبتٔغمم٥ٗ ٚ ًبٍِٙبكاٖ ؽلافبت ٚ اٚٞبْ كا ام تبك٤ؼ ّٔت وُلؿ مثٝ ا٥ٔـ كٚم٢ وٝ 

 ث٥بٖ وٙٙـ.تل اًت  ثٝ عم٥مت ٘نؿ٤هكا وٝ ضٝ آ٘

 ؿا٘ب ٟٔل٘ٛى

 ؿٚك٤ٌبٖ -پبٜٚ 
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 پاٍرقی ّا

 ٓٙب٣ٝ ٚ اِؾلاد ؛325ّ ،1988ْ اِٟالَ، ؿاكإِىتجٝ: ث٥لٚت ثالفك٢، ٤غ٣٥ ثٗ اعٕـ اِجّـاٖ، فتٛط (1)

 .383ّ ،1981ْ ِِّٙل، ؿاكاِل٥ُـ: ثغـاؿ ،(ٞـ337 تٛف٣ٔ) ر٤فل ثٗ لـأٝ ،اِىتبثٝ

 .383ّ ،اِؾلاد ٚ ٓٙب١٣ اِىتبثٝ ؛235ّفتٛط اِجّـاٖ،  (2)

 ٔٗ ٚ اِجلثل ٚ ا٤ِلة تبك٤ؼ ف٣ اِؾجل ٚ إِجتـأ ؿ٤ٛاٖ);  ؽّـٖٚ اثٗ تبك٤ؼ ؛325ّ ،اِجّـاٖ فتٛط (3)

 صبح ؿاكاِفىل،: ث٥لٚت ،ُغبؿٜ ؽ٥ُّ تغم٥ك ،٣جـاِلعٕٗ ؽّـٖٚ، اثٗ( االوجل اِِأٖ ف٢ٚ ٔٗ ٣بٓلٞٓ

 .561ّ ،2، د1988ْ/ق1408، ؿْٚ

 .38ّ ،3د .1965ْ/ ق1385 ث٥لٚت، ؿاك -ٓبؿك ؿاك: ث٥لٚت اح٥ل، اثٗ اِتبك٤ؼ، ف٣ اِىبُٔ (4)

: ث٥لٚت. اَٚ صبح ،مكو٣ّ ك٤بٕ ٚ موبك ٥ًُٟ تغم٥ك ثالفك٢، ٤غ٣٥ ثٗ اعٕـ االُلاف، اٌ٘بة( 5)

 .324ّ ،13د ،1996ْ/ق1417 ؿاكاِفىل،

 ٔغٕـ تغم٥ك ،(ٞـ 310 إِتٛف٣) ٛجل٢ رل٤ل ثٗ ٔغٕـ( ٛجل٢ تبك٤ؼ);  إِّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ( 6)

 .54ّ ،4ْ، د1967/ق1387 ؿْٚ، صبح ؿاكاِتلاث،: ث٥لٚت. اثلا٥ٞٓ اثٛاِفُ٘

 .289ّ ،5د ْ،1995 ٓبؿك، ؿاك: ث٥لٚت( ٞـ 626 إِتٛف٣) ع٢ٕٛ ٤بلٛت اِجّـاٖ، ٤ٔزٓ (7) 

 .170 - 169ّ ،5د االُلاف، اٌ٘بة( 8)

 .324ّ ،13د ،ٕٞبٖ (9)

 .325ّ اِجّـاٖ، فتٛط (10)

 .325ّ ٕٞبٖ، (11)

 .325ّ ٕٞبٖ، (12)

 .291ّ ،2د ،اِجّـاٖ ٤ٔزٓ ؛370ّ ،اِىتبثٝ ٓٙب٣ٝ ٚ اِؾلاد ؛295ّ ،ٕٞبٖ (13)



 .35 - 34ّ ،4د ،ٛجل٢ إِّٛن، ٚ االٔٓ تبك٤ؼ (14)

 .375ّ ،3د ٤ٔزٓ اِجّـاٖ، (15)

 اِفىل، ؿاك: ث٥لٚت موبك، ٥ًُٟ: تغم٥ك ،(ٞـ151: إِتٛفى) ئًغبق ثٗ ٔغٕـ ئًغبق، اثٗ ٥ًل٠( 16)

 .226 ّ ْ،1978/ ٞـ1398 األِٚى: اِٜج١٤

 ْ، 1889 ٥ِـٖ، أفٌت ٓبؿك ؿاك: ث٥لٚت( ٞـ280 ٘غٛ: إِتٛفى) ؽلؿافث١ اثٗ ٚإِٕبِه، إٌِبِه( 17)

78-79. 

 اِـوتٛك: تغم٥ك ،(ٞـ748: إِتٛفى)اِقٞج٣ اِـ٤ٗ ُٕي َٚاأل٣الْ، إِِب٥ٞل ََٚٚف٥بت اإلًالْ تبك٤ؼ( 18) 

 .80 ّ ،2د ْ، 2003 األِٚى،: اِٜج١٤ اإلًال٣ٔ، اِغلة ؿاك ٤ٔلٚف، ٣ّٛاؿ ثِبك

( ٞـ584: إِتٛفى)اِٟٕـا٣٘ ٔغٕـ اِـ٤ٗ م٤ٗ األٔى١ٙ، ٔٗ ٌٕٔبٜ ٚافتلق ِف٠ٝ اتفك ٔب أٚ األٔبوٗ( 19)

 .777 ّ. ٞـ 1415 ٚاِِٙل، ٚاِتلر١ٕ ِّجغج ا٥ِٕب١ٔ ؿاك اِزبًل، ٔغٕـ ثٗ عٕـ: تغم٥ك

 اِىتت ؿاك: ث٥لٚت ٣ٜب، اِمبؿك ٣جـ ٔغٕـ: تغم٥ك ،(ٞـ230: إِتٛفى) ٤ًـ اثٗ اِىجلى، اِٜجمبت( 20)

 . 68 -67 ،3ّد ْ، 1990 - ٞـ 1410 األِٚى،: اِٜج١٤ ا١٥ّٕ٤ِ،

 اِفىل ؿاك موبك، ٥ًُٟ ؿ: إِغمك( ٞـ240: إِتٛفى) ؽ٥بٙ ثٗ ؽ٥ّف١ ؽ٥بٙ، ثٗ ؽ٥ّف١ ٛجمبت( 21) 

 . 246 ّ ْ، 1993;  ٞـ 1414 ٚاِتٛم٢٤، ٚاِِٙل ِّٜجب١٣

 األ٣ّٕ٣ ٔإ١ًٌ: ث٥لٚت( ٞـ310: إِتٛفى) اِٜجل٢ رل٤ل ثٗ ٔغٕـ إِق٤ُ، ف٤ُ ٔٗ إِٙتؾت( 22)

 .146ّ ِّٕٜج٣ٛبت،

 ِّٜجب١٣ اِفىل ؿاك ا٤ِٕل٢ٚ، غلا١ٔ ثٗ ٣ٕلٚ: إِغمك( ٞـ571: إِتٛفى) ٣ٌبول اثٗ ؿِٔك، تبك٤ؼ( 23)

 .434 ّ ،9د ْ، 1995 - ٞـ 1415ٚاِتٛم٢٤، ٚاِِٙل

: ٔلالج١ تغت اِٟٙـ١٤، ا٤ِب١٥ِ ِّغى١ٔٛ ا٤ِٕبكف ٚماك٠: ثا٣ب١٘ ٛج٢( ٞـ354: إِتٛفى)عجبٖ اثٗ اِخمبت،( 24)

 آثبؿ ثغ٥ـك ا٤ِخٕب١٥٘ ا٤ِٕبكف ؿائل٠: اِٙبُل ا٤ِخٕب١٥٘، ا٤ِٕبكف ؿائل٠ ٔـ٤ل ؽبٖ ا٥٤ِٕـ ٣جـ ٔغٕـ اِـوتٛك

 .4ّ،52د ،1973;  ٞ  1393 األِٚى،: اِٜج١٤ اِٟٙـ، اِـوٗ

 .9ّ،453د ؿِٔك، تبك٤ؼ( 25)



 أثٛ اإلفل٤م٣، إِغلث٣ اِت٣ٕ٥ٕ ت٥ٕٓ ثٗ أعٕـ ثٗ ٔغٕـ إِغٗ، ٚ. 455 430ٚ ّ ،9د ٕٞبٖ،( 26)

 األِٚى،: اِٜج١٤ ا٤ِّْٛ، ؿاك: اِل٤بٕ: اِٙبُل ا٤ِم٣ّ٥، ٥ًّٕبٖ ٣ٕل ؿ: إِغمك ،(ٞـ333: إِتٛفى) ا٤ِلة

 .133ّ ْ،1984 - ٞـ1404

 .9ّ،454د ؿِٔك، تبك٤ؼ( 27)

 .ٕٞبٖ( 28)

 ا٥ٔل تٟلاٖ، ٘ٛا٤ى، اِغ٥ٌٗ ٣جـ تغم٥ك ،(744 ث٤ـ ٔتٛف٣)لن٤ٚٙى ٌٔتٛفى اهلل عٕـ ٌن٤ـٜ، تبك٤ؼ( 29)

 .631 ّ. 1364ٍ ًْٛ، س وج٥ل،

 .469ّ ،2د ،1995ْ ٓبؿك، ؿاك: ث٥لٚت( ٞـ 626 إِتٛف٣) ع٢ٕٛ ٤بلٛت اِجّـاٖ، ٤ٔزٓ( 30)

 صبح ٣ًِّٕٛٛبت، ا٤ِلث١٥ اِـاك: ث٥لٚت ،(ٞـ1391: إِتٛفى) ا٤ِنا٢ٚ ٣جبى ا٤ِلاق، ٣ِبئل ١٣ًٛٛٔ( 31)

 .29 ّ ،4 د ،1425اَٚ

 .443،ّ 3، داِىجلى اِٜجمبت( 32)

 األ٣ّٕ٣، ؿاك: ث٥لٚت رٛ٘ي، ٔبكًـٖ: تغم٥ك( ٞـ207: إِتٛفى) اِٛالـ٢ ٣ٕل ثٗ ٔغٕـ إِغبم٢،( 33)

 األ٘ـ٣ٌِ عنْ ثٗ ٣ّ٣ ٔغٕـ أثٛ اِٙج١٤ٛ، ا٥ٌِل٠ رٛا٢ٔ ٚ. 526ّ ،2د.1409/1989 - اِخبِخ١: اِٜج١٤

 .155ّ ا١٥ّٕ٤ِ، اِىتت ؿاك: ث٥لٚت( ٞـ456: إِتٛفى)

 .پلى پبٜٚ ًب٤ت ؿك ُـٜ ٔٙتِلٔمبِٝ  ٟٔل٘ٛى، ؿا٘ب اِىُلؿ٢، ربثبٖ(34)

 .321 ّ ،3د اِىجلى، اِٜجمبت( 35)

 .375 ّ ،5 د اِىجلى، اِٜجمبت( 36)

 ٣بؿَ: تغم٥ك( ٞـ852: إِتٛفى) ا٤ٌِمال٣٘ عزل ثٗ أعٕـ اِفُ٘ أثٛ أِغبث١، ت٥٥ٕن ف٣ اإلٓبث١( 37)

 ّ ،3د ٞـ، 1415 - األِٚى: اِٜج١٤ ا١٥ّٕ٤ِ، اِىتت ؿاك: ث٥لٚت ٤ٕٔٛ، ٔغٕـ ٣ّٚى إِٛرٛؿ ٣جـ أعٕـ

70. 

: إِتٛفى) اِىّج٣ اٌِبئت ثٗ ٔغٕـ ثٗ ِٞبْ إِٙقك أثٛ اِىج٥ل، ٚا٥ِٕٗ ٤ٔـ ٌ٘ت(39) ٚ(38)

 - ٞـ 1408 األِٚى،: اِٜج١٤ ا٤ِلث١٥، ا١ِٟ٘ٙ ٔىتج١ اِىتت، ٣بِٓ عٌٗ، ٘بر٣ اِـوتٛك: ،إِغمك(ٞـ204



 ُلوت ثـك ؿك اٚى ثٗ عبكث ٚ ٤ٔبف ثٗ )٣ٕلٚ .339 ّ ا٤ِلة، أٌ٘بة رٕٟل٠ ٚ. 1ّ،376د ْ،1988

 (.ُـ٘ـ ٥ُٟـ اعـ ؿك ٚ ولؿ٘ـ

 (٤ٕ٘بٖ ثٗ ٤ٔبف ؿؽتلاٖ عناْ اْ ٚ  ٤ٔبف ثٗ ٣ِملَة) .275-274 ّ ،8د اِىجلى، اِٜجمبت( 41( )40)

 األٓجٟب٣٘ ٟٔلاٖ ثٗ ًٔٛى ثٗ ئًغبق ثٗ أعٕـ ثٗ اهلل ٣جـ ثٗ أعٕـ ٥٤٘ٓ أثٛ أِغبث١، ٤ٔلف١( 42)

 ٞـ 1419 األِٚى: اِٜج١٤ اِل٤بٕ، ِِّٙل، اِٛٛٗ ؿاك ا٤ِنام٢، ٤ًٛف ثٗ ٣بؿَ: تغم٥ك( ٞـ430: إِتٛفى)

 ثٗ ٔغٕـ ثٗ اهلل ٣جـ ثٗ ٤ًٛف ٣ٕل أثٛ األٓغبة، ٤ٔلف١ ف٣ ٚ االًت٤٥بة .1241ّ ، 3د ْ،1998 -

 اِز٥ُ، ؿاك:ث٥لٚت اِجزب٢ٚ، ٔغٕـ ٣ّ٣:،تغم٥ك(ٞـ463: إِتٛفى) اِملٛج٣ إِٙل٢ ٣بٓٓ ثٗ اِجل ٣جـ

 ثٗ م٤ـ ثٗ اِم٥ي ألب ثٗ ا٤ِٕٙبٖ ثٗ ٤ُٔبف ثٗ ٤ًـ) .602ّ ،2د. 1992ْ - ٞـ 1412 األِٚى،: اِٜج١٤

 ٔبمٖ ثٗ ح٤ّج١ ثٗ عبكح١ ثٗ أٚى ثٗ ٔبِه ثٗ ٣ٕلٚ ثٗ اِؾنكد ثٗ اِغبكث ثٗ رِٓ ثٗ االَُُٟ ٣َجـ

 ٚ ثٛؿ( ّ) اهلل كًَٛ ٕٞلاٜ اعـ ٚ ثـك ؿك وٝ اال٘ٔبك٢ األ٣ًٚ ٣ٕلٚ أثٛ ٢ٚ و٥ٙٝ اِغٛث ثٗ األًـ ثٗ

 (.ولؿ ٚفبت مؽٓ ٕٞبٖ احل ثل ث٤ـ، ٔبٜ ٤ه ٚ ُـ مؽ٣ٕ ؽٙـق رًٙ ؿك

 ٣بؿَ: تغم٥ك( ٞـ852: إِتٛفى) ا٤ٌِمال٣٘ عزل ثٗ أعٕـ اِفُ٘ أثٛ أِغبث١، ت٥٥ٕن ف٣ اإلٓبث١( 43)

 ّ ،4د ٞـ، 1415 - األِٚى: اِٜج١٤ ا١٥ّٕ٤ِ، اِىتت ؿاك: ث٥لٚت ٤ٕٔٛ، ٔغٕـ ٣ّى ٚ إِٛرٛؿ ٣جـ أعٕـ

 ؿؽتل ؽ٥ّـٜ ٘بْ ثٝ ؿؽتل٢ ثب وٝ ٤ٔبف ثٗ ٤ًـ ثٗ ٣جـاهلل) .258 ّ ، 8د ، ٤ًـ اثٗ اِٜجمبت ٚ .97

 (.٘ـاُت ٣ٌّ٘ ٚ ولؿ امؿٚاد اِغجبة

 ( )المْ ثٝ فول اًتؿاُت ؿؽتل ًٝ ٚ پٌل ٘ٝ وٝ ٤ٔبف ثٗ ٤ًـ ثٗ ٣ٕلٚ) (321 ّ ، 3 د ٛجمبت،( ) 44)

 ٣جـ اهلل، ٣جـ عبكث، اعٕـ، ٔغٕـ، ٘بٟٔب٢ ثٝ اٚ پٌل َُ ثٝ تٟٙب اٚ پٌل ٘ٝ ث٥ٗ ام تبك٤ؼ وتت ؿك وٝ

 (.اًت ُـٜ اُبكٜ ٚالـ ٚ اِلعٕٗ

 ٔغٕـ، ٘بٟٔب٢ ثٝ پٌل ًٝ وٝ ٤ٔبف، ثٗ ٤ًـ ثٗ ٣ٕل ثٗ ٚالـ) .338 ّ ، 5د اِىجلى، اِٜجمبت( 45)

 (.ٕ٘ب٘ـ ثبل٣ اٚ ام ٣ٌّ٘ أب. ؿاُت اثٛثىل ٚ ٤ًـ

 ٣جـ ثٗ ٔٛفك: تغم٥ك( ٞـ385: إِتٛفى) اِـاكل٣ٜٙ ٣ٕل ثٗ ٣ّ٣ اِغٌٗ أثٛ ٚإِؾتَِّف، إِإتَِّف (46)

 ،4د ْ،1986 - ٞـ1406 األِٚى،: اِٜج١٤ ث٥لٚت، - اإلًال٣ٔ اِغلة ؿاك: اِٙبُل اِمبؿك ٣جـ ثٗ اهلل

 (.ثلؿ ٣ٔ ٘بْ ٤ٔبف ثٗ ٤ًـ ثٗ ٣ٕلٚ ثٗ عبكث ثٗ ٔلٚاٖ ثٙت ٞٙـ ام ؿاكل٣ٜٙ).1751ّ



 ٚال٤ٝ ؿك ؿٚ ٞل ٣ٕلٚ ثٗ ٔغٕـ ٚ ٣جـاهلل).197ّ ٚ إِغٗ،3ّ،321اِىجلى،د اِٜجمبت (48) ٚ(47)

 (.ُـ٘ـ وِتٝ علٜ

 ا٤ِٕبكف ؿائل٠ اِـوٗ - آثبؿ ع٥ـك( ٞـ256: إِتٛفى)اِجؾبك٢ ئًٕب٥٣ُ ثٗ ٔغٕـ اِىج٥ل اِتبك٤ؼ( 49)

 ٤ٔبف ثٗ ٤ًـ ثٗ ٣ٕلٚ ثٗ ٣جـاِلعٕٗ) .326ّ ،5ؽبٖ،د ا٥٤ِٕـ ٣جـ ٔغٕـ: ٔلالج١ تغت ٛج٢ ا٤ِخٕب١٥٘،

 (. ثلؿ ٣ٔ ٘بْ اٚ ام ثؾبك٢ أبْ وٝ

 ٔغٕـ، ثٗ اِلعٕٗ ٣جـ، ٤ِّٕلف١ اِلِربَ أعٛاَ ٔٗ ٚإٌِتٜلف ِّتَقول٠ اَِٙبى وُتت ٔٗ إٌِتَؾلدُ( 50)

 اإلًال١٥ٔ ٚاِِئٖٛ ا٤ِـَ ٚماك٠ اِت٣ٕ٥َُٕ، ٓجل٢ عٌٗ ٣بٔل. ؿ. أ: ،إِغمك(ٞـ470: إِتٛفى)ٔٙـ٠ اثٗ

 كا اٚ إٌِتؾلد ؿك ٔٙـٜ اثٗ ٤ٔبف، ثٗ ٤ًـ ثٗ ٣ٕلٚ ثٗ اعٕـ) .235 ،3د اِـ١٥ٙ٤، اِِئٖٛ ئؿاك٠ اِجغل٤ٗ،

 (.ا٘ـ ٕ٘ٛؿٜ ٚفبت 120 ًبَ ؿك وٝ ثلؿ ٣ٔ ٘بْ وٌب٣٘ مٔلٜ ؿك

( ٞـ256: إِتٛفى) إِى٣ األًـ٢ اِمل٣ُ اهلل ٣جـ ثٗ ثىبك ثٗ اِنث٥ل ٚأؽجبكٞب، لل٤َ ٌ٘ت رٕٟل٠ (51)

 (٤ٔبف ثٗ ٤ًـ ثٙت ًّٕٝ اْ).59ّ ٞـ، 1381 إِـ٣٘، ٜٔج١٤ ُبول، ٔغٕـ ٔغٕٛؿ: إِغمك

 ثؾبك٢ وٝ ٤ٔبف ثٗ ٤ًـ ثٗ ٣ٕلٚ ثٗ اِلعٕٗ ٣جـ ثٗ ع٥َُٔٗ ثِٗ ٔغٕـ) .62ّ ،1د اِىج٥ل، اِتبك٤ؼ( 52)

 (.ثلؿ ٣ٔ ٘بْ اٚ ام اِىج٥ل اِتبك٤ؼ ؿك

 ثٗ ٔغٕـ: ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٣ٛاْ ثٗ مث٥ل فلم٘ـاٖ فول ؿك ٤ًـ اثٗ) .375 ّ ،5 د اِىجلى، اِٜجمبت( 53)

 أْ ٘بْ ثٝ ؿؽتل٢ ٤ٔبف، ثٗ ٤ًـ ثٗ ٣ٕلٚ ثٗ اِلعٕٗ ٣جـ ثٙت عفٔٝ ٌٕٞلٍ ٚ ٣ٛاْ ثٗ مث٥ل ثٗ ٣لٜٚ

 (.آٚكؿ٘ـ ؿ٥٘ب ثٝ كا ٤غ٥ى

 (.اًت ولؿٜ ٚفبت 126 ًبَ ؿك ٢ٚ ٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ٤ًـ اثٗ) .406ّ ،5د اِىجلى، اِٜجمبت( 54)

 ا٤ِن٤ن ٣جـ تغم٥ك( ٞـ285: إِتٛفى) إِجلؿ ٤ن٤ـ ثٗ ٔغٕـ ا٤ِجبى، أثٛ ٚلغٜبٖ، ٣ـ٘بٖ ٌ٘ت( 55)

 .2 ّ ْ، 1936 - ٞـ 1354 ٚاِِٙل، ٚاِتلر١ٕ اِتأ٥ِف ِز١ٙ ٜٔج١٤: اِٟٙـ اِلارىٛتىّ، ا٥ِٕٕٙىّ

 ا٤ِّٕبء، ٔٗ ِز١ٙ: تغم٥ك( ٞـ456: إِتٛفى) األ٘ـ٣ٌِ عنْ ثٗ ٔغٕـ أثٛ ا٤ِلة، أٌ٘بة رٕٟل٠( 56)

 .464 ّ ،1403/1983 األِٚى،: اِٜج١٤ ا١٥ّٕ٤ِ، اِىتت ؿاك: ث٥لٚت

 85( ٕٞبٖ، 57ّ)

 .86ّ ٕٞبٖ،( 58)



 .29 ّ ،4 د ا٤ِلاق، ٣ِبئل ١٣ًٛٛٔ( 59)

 .148-147 ا٤ِلة، أٌ٘بة رٕٟل٠( 60)

 ٔغٕـ٢، ا٘تِبكات: ًمن. ماؿٜ عٌٗ اثٛثىل تلرٕٝ ٛجبكٜ، ٣جـاِفتبط ٣ف٥ف االًال٣ٔ، اِـ٤ٗ كٚط( 61)

 .703ّ ٍ،1375 اَٚ، صبح

 .704ّ ٕٞبٖ،( 62)

 ٣جـ ٛٝ: تغم٥ك ِّتلاث، األمٞل٤ٝ إِىتجٝ( ٞـ182:  إِتٛفى)ئثلا٥ٞٓ ثٗ ٤٤مٛة ٤ًٛف، أثٛ اِؾلاد، (63)

 كر١ٛ ٥٘ن 153٫ٚ ّ ٚٔفٟلًٝ، ٔغممٝ – ٔ٘جٛٛٝ رـ٤ـٜ ٛج٤ٝ: اِٜج٤ٝ ٔغٕـ، عٌٗ ٤ًـ ، ٤ًـ اِلؤف

 ،2 د إِٜٔفى، ؿاك: اِمبٞلٜ( ٞـ415: إِتٛفى) أعٕـ ثٗ اِزجبك ٣جـ اِمبٗى اِٙجٜٛ، ؿالئُ تخج٥ت:  ثٝ و٥ٙـ

ّ 327. 

 167٫ّ ،4د إِّٛن ٚ االٔٓ تبك٤ؼ(64)

 ٔلار٤ٝ ٣بٔل، ٣جـا٤ِٕٙٓ تغم٥ك( ٞـ282: إِتٛفى) ؿاٚؿ ثٗ اعٕـ اثٛع٥ٙفٝ ؿ٤ٙٛك٢، اِٜٛاَ، االؽجبك( 65)

 139٫ ّ ٍ،1368 اِل٣ٗ، ِٔٙٛكات: لٓ. ٥ُبَ اِـ٤ٗ رٕبَ

 89٫ّ ،4د إِّٛن، ٚ االٔٓ تبك٤ؼ( 66)

 ّ ،1390 آكاى،: ولؿًتبٖ ٟٔل٘ٛى، ؿا٘ب ،!!ًبمٍ؟؟ ٤ب ًت٥ن اًالْ، ٚ وُلؿٞب ثٝ و٥ٙـ كر١ٛ( 67)

304- 305. 

: لٓ ؿاغل، ا٤ًـ تغم٥ك ،(ٞـ 346)إِتٛف٣  ٤ٌٔٛؿ٢ ع٥ٌٗ ثٗ ٣ّ٣ اِزٛٞل، ٤ٔبؿٖ ٚ اِقٞت ٔلٚد( 68)

 .101ّ ،2د ق،1409 ؿْٚ، صبح ؿاكاِٟزلٜ،

 .375ّ ،3د اِجّـاٖ، ٤ٔزٓ( 69)

، ق1411، ًْٛ ٔـث٣ِٛ، صبح ٔىتجٝ: اِمبٞلٜ ٔمـ٣ً، االلب٥ِٓ، اث٣ٛجـاهلل ا٤ِٕلفٝ ف٣ اِتمب٥ًٓ اعٌٗ( 70)

ّ384. 

: ؿِٔك ،٤ُٛٛ ٣ّ٣ ٤ًٛف. ؿ تغم٥ك لّمِٙـ٢، ٣ّ٣ ثٗ اعٕـ ،االِ٘بء ٓٙب١٣ ف٣ اال٣ِ٣ ٓجظ( 71)

 .377ّ ،4د، 1987ْ اَٚ صبح ؿاكاِفىل،



 .448 - 353ّ ،7د ٛجل٢،كر١ٛ و٥ٙـ ثٝ تبك٤ؼ  (72)

، االًـ ع٥ٌٗ ٚ االك٘إٚٙ ٥٤ُت تغم٥ك( ٞـ748: إِتٛفى) ُٕي اِـ٤ٗ فٞج٣ اِٙجالء، ا٣الْ ٥ًل( 73)

 .77ّ ،6د، 1993ْ/ق1413 اِلًبِٝ، ًٌٔٛٝ: ث٥لٚت

 .11 - 10ّ ،8د ٕٞبٖ،( 74)

 .711 - 710ّٕٞبٖ،  (75) 

 ٣ّٕ٣ ا٘تِبكات: تٟلاٖ. فال٣٘ٛٛ رٛاؿ تلرٕٝ اُپِٛل، ثلتِٛـ ،اًال٣ٔ ٘ؾ٥ٌٗ للٖٚ ؿك ا٤لاٖ تبك٤ؼ( 76)

 .240 - 239ّ ،1د ،1369ٍ  ًْٛ صبح فل٣ٍٙٞ، ٚ

 .242ّ ،1دٕٞبٖ، ( 77)

 .249ّ ،1د ٕٞبٖ، (78)

 پب٤بٖ تب ٌّٕٔب٘بٖ ٚكٚؿ ام ا٤لاٖ تبك٤ؼ ام ٘مُ ثٝ ،301ّ آكِ٘ٛـ، ًلتٛٔبى اًالْ، ٌٌتلٍ تبك٤ؼ (79)

 .22 - 21 ،1386ٍ ًْٛ صبح ًٕت،: تٟلاٖ مٔب٣٘، ع٥ٌٗ ٚ ع٥ٌٗ ٔفتؾل٢، ٛبٞل٤بٖ،

، 1378ٍ ٤ٔبٓل، ٓـا٢: تٟلاٖ ،٤ب٣ًٕ ك٥ُـ تلرٕٝ ،ًٗ ًبًب٥٘بٖ، آكتٛك ول٤ٌتٗ مٔبٖ ؿك ا٤لاٖ (80)

ّ83. 

 .256ّ ،1380ٍ اَٚ ًؾٗ، صبح ا٘تِبكات: تٟلاٖ ،٤ُجب٣٘ كٗب ا٤لاٖ، تبك٤ؼ ثل وٛتبٜ ٔلٚك٢ (81)

 .58، ّ ٛبٞل٤بٖ پب٤بٖ تب ٌّٕٔب٘بٖ ٚكٚؿ ام ا٤لاٖ تبك٤ؼ (82)

 تؾ٥ّْ ٘ٔلاِمجب٢ٚ، ثٗ ٔغٕـ ثٗ اعٕـ اثٛ٘ٔل تلرٕٝ ،٘لُؾ٣ ر٤فل ثٗ ٔغٕـ ثؾبكا، اثٛثىل تبك٤ؼ (83)

ٚ  ؛67ّ ،1363ٍ  ؿْٚ، تٛى، صبح: تٟلاٖ، ك٢ٛٗ ٔـكى تم٣ ٔغٕـ تغم٥ك ٣ٕل، ثٗ مفل ثٗ ٔغٕـ

 .58ّ ٔفتؾل٢،

 .712ّ االًال٣ٔ، اِـ٤ٗ كٚط (84)

 ٕٞبٖ. (85)

 .60، ّٛبٞل٤بٖ پب٤بٖ تب ٌّٕٔب٘بٖ ٚكٚؿ ام ا٤لاٖ تبك٤ؼ (86)



 .318 - 317ّ اِجّـاٖ، فتٛط (87)

 .310 ّ ٕٞبٖ،( 88)

 .318 - 317ّ ٕٞبٖ،( 89)

 ٥ِـٖ، افٌت ؿاكٓبؿك: ث٥لٚت( ٞـ 367 ث٤ـ إِتٛف٣)عٛلُ اثٗ ٔغٕـ اثٛاِمبًٓ االكٕ، ٓٛكٜ( 90)

 .384ّ ،3د ٚ 523 - 522ّ ،1د ٚ ٤ٔزٓ اِجّـاٖ، .274 – 273ّ ،2د ْ،1938

 

 هٌابغ

 ق1385 ث٥لٚت، ؿاك -ٓبؿك ؿاك: ث٥لٚت اِتبك٤ؼ، ف٣ ، اِىبُٔ(ٞـ630: إِتٛفى)اح٥ل، ٣ناِـ٤ٗ اثٗ (1

/1965ْ. 

 اِٟٙـ١٤، ا٤ِب١٥ِ ِّغى١ٔٛ ا٤ِٕبكف ٚماك٠: ثا٣ب١٘ ٛج٢ اِخمبت، (ٞـ354: إِتٛفى)عجبٖ، ٔغٕـ اثٗ (2

 ا٤ِٕبكف ؿائل٠: اِٙبُل ا٤ِخٕب١٥٘، ا٤ِٕبكف ؿائل٠ ٔـ٤ل ؽبٖ ا٥٤ِٕـ ٣جـ ٔغٕـ اِـوتٛك: ٔلالج١ تغت

 .1973;  ٞ  1393 األِٚى،: اِٜج١٤ اِٟٙـ، اِـوٗ آثبؿ ثغ٥ـك ا٤ِخٕب١٥٘

 ا٤ِّٕبء، ٔٗ ِز١ٙ: م٥كتغ ا٤ِلة، أٌ٘بة رٕٟل٠( ٞـ456: إِتٛفى)٣ّ٣ ٔغٕـ أثٛ عنْ، اثٗ (3

 .1403/1983 األِٚى،: اِٜج١٤ ا١٥ّٕ٤ِ، اِىتت ؿاك: ث٥لٚت

 .ا١٥ّٕ٤ِ اِىتت ؿاك: ث٥لٚت ا٥ٌِلٜ، رٛا٢ٔ( ٞـ456: إِتٛفى)٣ّ٣ ٔغٕـ أثٛ عنْ، اثٗ (4

 ٥ِـٖ، افٌت ؿاكٓبؿك: ث٥لٚت االكٕ، ، ٓٛكٜ(ٞـ 367 ث٤ـ إِتٛف٣) ٔغٕـ عٛلُ، اثٛاِمبًٓ اثٗ (5

1938.ْ 

 ٓبؿك ؿاك: ث٥لٚت ٚإِٕبِه، إٌِبِه( ٞـ280 ٘غٛ: إِتٛفى) اهلل ٣ج٥ـ اِمبًٓ أثٛ ،ؽلؿافثٝ اثٗ (6

 ْ. 1889 ٥ِـٖ، أفٌت



 تبك٤ؼ ف٣ اِؾجل ٚ إِجتـأ ؿ٤ٛاٖ);  ؽّـٖٚ اثٗ تبك٤ؼ ،(ٞـ808: إِتٛفى) ؽّـٖٚ، ٣جـاِلعٕٗ اثٗ (7

 ؿاكاِفىل،: ث٥لٚت ُغبؿٜ، ؽ٥ُّ تغم٥ك( االوجل اِِأٖ ف٢ٚ ٔٗ ٣بٓلٞٓ ٔٗ ٚ اِجلثل ٚ ا٤ِلة

 ْ.1988/ق1408 ؿْٚ، صبح

 ؿاك: ث٥لٚت ٣ٜب، اِمبؿك ٣جـ ٔغٕـ: تغم٥ك اِىجلى، اِٜجمبت ،(ٞـ230: إِتٛفى)٤ًـ، ٔغٕـ اثٗ (8

 ْ. 1990 - ٞـ 1410 األِٚى،: اِٜج١٤ ا١٥ّٕ٤ِ، اِىتت

 ٣ّ٣:تغم٥ك األٓغبة، ٤ٔلف١ ف٣ ، االًت٤٥بة(ٞـ463: إِتٛفى) اهلل ٣جـ ثٗ ٤ًٛفاثٗ ٣جـاِجل،  (9

 .1992ْ - ٞـ 1412 األِٚى،: اِٜج١٤ اِز٥ُ، ؿاك:ث٥لٚت اِجزب٢ٚ، ٔغٕـ

 ا٤ِٕل٢ٚ، غلا١ٔ ثٗ ٣ٕلٚ: إِغمك ؿِٔك، تبك٤ؼ( ٞـ571: إِتٛفى)٣ٌبول، ٣ّ٣ ثٗ اِغٌٗ اثٗ (10

 ْ. 1995 - ٞـ 1415ٚاِتٛم٢٤، ٚاِِٙل ِّٜجب١٣ اِفىل ؿاك

 ا٤ِن٤ن ٣جـ تغم٥ك ٚلغٜبٖ، ٣ـ٘بٖ ٌ٘ت( ٞـ285: إِتٛفى) إِجلؿ ٤ن٤ـ ثٗ ٔغٕـ ا٤ِجبى، أثٛ (11

 .ْ 1936 - ٞـ 1354 ٚاِِٙل، ٚاِتلر١ٕ اِتأ٥ِف ِز١ٙ ٜٔج١٤: اِٟٙـ اِلارىٛتىّ، ا٥ِٕٕٙىّ

 إِغٗ، ،(ٞـ333: إِتٛفى) اإلفل٤م٣، إِغلث٣ اِت٣ٕ٥ٕ ت٥ٕٓ ثٗ أعٕـ ثٗ أثٛا٤ِلة، ٔغٕـ (12

 ْ.1984 - ٞـ1404 األِٚى،: اِٜج١٤ ا٤ِّْٛ، ؿاك: اِل٤بٕ: اِٙبُل ا٤ِم٣ّ٥، ٥ًّٕبٖ ٣ٕل ؿ: إِغمك

 ٛٝ: تغم٥ك ِّتلاث، األمٞل٤ٝ إِىتجٝ اِؾلاد، (ٞـ182:  إِتٛفى)ئثلا٥ٞٓ ثٗ ٤٤مٛة ٤ًٛف، أثٛ (13

 ٚٔفٟلًٝ، ٔغممٝ – ٔ٘جٛٛٝ رـ٤ـٜ ٛج٤ٝ: اِٜج٤ٝ ٔغٕـ، عٌٗ ٤ًـ ، ٤ًـ اِلؤف ٣جـ

 ٤ًٛف ثٗ ٣بؿَ: تغم٥ك أِغبث١، ٤ٔلف١( ٞـ430: إِتٛفى)اهلل ٣جـ ثٗ أعٕـ ٥٤٘ٓ أثٛ األٓجٟب٣٘، (14

 ْ.1998 - ٞـ 1419 األِٚى: اِٜج١٤ اِل٤بٕ، ِِّٙل، اِٛٛٗ ؿاك ا٤ِنام٢،

 ا٤ِٕبكف ؿائل٠ اِـوٗ - آثبؿ ع٥ـك ،اِىج٥ل اِتبك٤ؼ (ٞـ256: إِتٛفى) ئًٕب٥٣ُ ثٗ ٔغٕـ ،اِجؾبك٢ (15

 .326ّ ،5ؽبٖ،د ا٥٤ِٕـ ٣جـ ٔغٕـ: ٔلالج١ تغت ٛج٢ ا٤ِخٕب١٥٘،

 مكو٣ّ، ك٤بٕ ٚ موبك ٥ًُٟ تغم٥ك االُلاف، ، اٌ٘بة(ٞـ279: إِتٛفى) ٤غ٣٥ ثٗ اعٕـ ثالفك٢، (16

 ْ.1996/ق1417 ؿاكاِفىل،: ث٥لٚت. اَٚ صبح

 ْ.1988 اِٟالَ، ؿاكإِىتجٝ: ث٥لٚت ، اِجّـاٖ، ، فتٛط(ٞـ279: إِتٛفى) ٤غ٣٥ ثٗ ثالفك٢، اعٕـ (17

 ْ.1995 ٓبؿك، ؿاك: ث٥لٚت اِجّـاٖ، ، ٤ٔزٓ(ٞـ 626 إِتٛف٣)ع٢ٕٛ، ٤بلٛت (18



 اِفىل ؿاك موبك، ٥ًُٟ ؿ: إِغمك ؽ٥بٙ، ثٗ ؽ٥ّف١ ٛجمبت ،(ٞـ240: إِتٛفى) ؽ٥بٙ ثٗ ؽ٥ّف١ (19

 ْ. 1993;  ٞـ 1414 ٚاِتٛم٢٤، ٚاِِٙل ِّٜجب١٣

 ثٗ ٔٛفك: تغم٥ك ف،ٚإِؾتّ فإِإتّ (ٞـ385: إِتٛفى) ٣ٕل ثٗ ٣ّ٣ اِغٌٗ أثٛ ،اِـاكل٣ٜٙ (20

 ْ.1986 - ٞـ1406 األِٚى،: اِٜج١٤ ث٥لٚت، - اإلًال٣ٔ اِغلة ؿاك: اِٙبُل اِمبؿك ٣جـ ثٗ اهلل ٣جـ

 ٣بٔل، ٣جـا٤ِٕٙٓ تغم٥ك اِٜٛاَ، االؽجبك( ٞـ282: إِتٛفى) ؿاٚؿ ثٗ اعٕـ اثٛع٥ٙفٝ ؿ٤ٙٛك٢، (21

 ٍ،1368 اِل٣ٗ، ِٔٙٛكات: لٓ. ٥ُبَ اِـ٤ٗ رٕبَ ٔلار٤ٝ

 اِـوتٛك: تغم٥ك َٚاأل٣الْ، إِِب٥ٞل ََٚٚف٥بت اإلًالْ تبك٤ؼ (ٞـ748: إِتٛفى)اِـ٤ٗ فٞج٣، ُٕي (22

 ْ. 2003 األِٚى،: اِٜج١٤ اإلًال٣ٔ، اِغلة ؿاك ٤ٔلٚف، ٣ّٛاؿ ثِبك

 االًـ، ع٥ٌٗ ٚ االك٘إٚٙ ٥٤ُت تغم٥ك اِٙجالء، ا٣الْ ٥ًل (ٞـ748: إِتٛفى)فٞج٣، ُٕي اِـ٤ٗ (23

 ْ.1993/ق1413 اِلًبِٝ، ًٌٔٛٝ: ث٥لٚت

 ُبول، ٔغٕـ ٔغٕٛؿ: إِغمك  ٚأؽجبكٞب، لل٤َ ٌ٘ت رٕٟل٠(ٞـ256: إِتٛفى) ثىبك ثٗ مث٥ل (24

 ٞـ. 1381 إِـ٣٘، ٜٔج١٤

 ٔغٕـ تغم٥ك( ٛجل٢ تبك٤ؼ);  إِّٛن ٚ االٔٓ ، تبك٤ؼ(ٞـ 310 إِتٛف٣) رل٤ل ثٗ ٛجل٢، ٔغٕـ (25

 ْ.1967/ق1387 ؿْٚ، صبح ؿاكاِتلاث،: ث٥لٚت. اثلا٥ٞٓ اثٛاِفُ٘

 األ٣ّٕ٣ ٔإ١ًٌ: ث٥لٚت إِق٤ُ، ف٤ُ ٔٗ ، إِٙتؾت(ٞـ310: إِتٛفى)رل٤ل ثٗ ٛجل٢، ٔغٕـ (26

 ِّٕٜج٣ٛبت.

 إِٜٔفى. ؿاك: اِمبٞلٜ( ٞـ415: إِتٛفى) اِٙجٜٛ، ؿالئُ تخج٥ت ،أعٕـ ثٗ اِزجبك ٣جـ (27

 قول٠ِّت بىاِٙ تتو ٔٗ إٌِتؾلد، (ٞـ470: إِتٛفى)ٔٙـ٠ اثٗ ٔغٕـ، ثٗ اِلعٕٗ ٣جـ (28

 ا٤ِـَ ٚماك٠ اِت٣ٕ٥َُٕ، ٓجل٢ عٌٗ ٣بٔل. ؿ. أ: ٤ِّٕلف١ إِغمك ربَاِل أعٛاَ ٔٗ ٚإٌِتٜلف

 .235 ،3د اِـ١٥ٙ٤، اِِئٖٛ ئؿاك٠ اِجغل٤ٗ، اإلًال١٥ٔ ٚاِِئٖٛ

: تغم٥ك  أِغبث١، ت٥٥ٕن ف٣ اإلٓبث١ (ٞـ852: إِتٛفى) عزل ثٗ أعٕـ اِفُ٘ أثٛ ،ا٤ٌِمال٣٘ (29

 1415 - األِٚى: اِٜج١٤ ا١٥ّٕ٤ِ، اِىتت ؿاك: ث٥لٚت ٤ٕٔٛ، ٔغٕـ ٣ّى ٚ إِٛرٛؿ ٣جـ أعٕـ ٣بؿَ

 ٞـ.



 ْ.1981 ِِّٙل، ؿاكاِل٥ُـ: ثغـاؿ اِىتبثٝ، ٓٙب١٣ ٚ ، اِؾلاد(ٞـ337 ٔتٛف٣)ر٤فل ثٗ لـأٝ (30

 ٤ًٛف. ؿ تغم٥ك ،االِ٘بء ٓٙب١٣ ف٣ اال٣ِ٣ ، ٓجظ(ٞـ821: إِتٛفى) ٣ّ٣ ثٗ لّمِٙـ٢، اعٕـ (31

 ْ.1987 اَٚ صبح ؿاكاِفىل،: ؿِٔك ٤ُٛٛ، ٣ّ٣

 اِـوتٛك: إِغمك اِىج٥ل، ٚا٥ِٕٗ ٤ٔـ ٌ٘ت ،(ٞـ204: إِتٛفى) ٔغٕـ ثٗ ِٞبْ إِٙقك أثٛ اِىّج٣، (32

 .1988ْ - ٞـ 1408 األِٚى،: اِٜج١٤ ا٤ِلث١٥، ا١ِٟ٘ٙ ٔىتج١ اِىتت، ٣بِٓ عٌٗ، ٘بر٣

 اِفىل، ؿاك: ث٥لٚت موبك، ٥ًُٟ: تغم٥ك ئًغبق، اثٗ ٥ًل٠ ،(ٞـ151: إِتٛفى)ئًغبق ثٗ ٔغٕـ (33

 ْ.1978/ ٞـ1398 األِٚى: اِٜج١٤

 تٟلاٖ، ٘ٛا٤ى، اِغ٥ٌٗ ٣جـ تغم٥ك ٌن٤ـٜ، تبك٤ؼ (ٞـ 744 ث٤ـ ٔتٛف٣)اهلل  ٌٔتٛف٣ لن٤ٚٙى، عٕـ (34

 .1364ٍ ًْٛ، س وج٥ل، ا٥ٔل

 ؿاغل، ا٤ًـ تغم٥ك اِزٛٞل، ٤ٔبؿٖ ٚ اِقٞت ٔلٚد (ٞـ 346 إِتٛف٣) ع٥ٌٗ ثٗ ٤ٌٔٛؿ٢، ٣ّ٣ (35

 ق.1409 ؿْٚ، صبح ؿاكاِٟزلٜ،: لٓ

 ٔىتجٝ: اِمبٞلٜ االلب٥ِٓ، ا٤ِٕلفٝ ف٣ اِتمب٥ًٓ اعٌٗٞـ(  ٣ً381، اث٣ٛجـاهلل )إِتٛف٣ ٔمـ (36

 ق.1411 ًْٛ، صبح ٔـث٣ِٛ،

 ٔغٕـ ثٗ اعٕـ اثٛ٘ٔل تلرٕٝ ، ثؾبكا تبك٤ؼ( ٞـ 348ر٤فل) إِتٛف٣  ثٗ ٔغٕـ ٘لُؾ٣، اثٛثىل (37

: تٟلاٖ ك٢ٛٗ، ٔـكى تم٣ ٔغٕـ تغم٥ك ٣ٕل، ثٗ مفل ثٗ ٔغٕـ تؾ٥ّْ ٘ٔلاِمجب٢ٚ، ثٗ

 ٍ.1363  ؿْٚ، صبح تٛى،

 األ٣ّٕ٣، ؿاك: ث٥لٚت رٛ٘ي، ٔبكًـٖ: تغم٥ك إِغبم٢، (ٞـ207 إِتٛفى)٣ٕل ثٗ ٔغٕـ اِٛالـ٢، (38

 .1409/1989 - اِخبِخ١: اِٜج١٤

 ٔٗ ٌٕٔبٜ ٚافتلق ِف٠ٝ اتفك ٔب أٚ األٔبوٗ( ٞـ584: إِتٛفى)ٔغٕـ اِـ٤ٗ م٤ٗ اِٟٕـا٣٘، (39

 .ٞـ 1415 ٚاِِٙل، ٚاِتلر١ٕ ِّجغج ا٥ِٕب١ٔ ؿاك اِزبًل، ٔغٕـ ثٗ عٕـ: تغم٥ك األٔى١ٙ،

 

 



 

 تحقیقات

. فال٣٘ٛٛ رٛاؿ تلرٕٝ اًال٣ٔ، ٘ؾ٥ٌٗ للٖٚ ؿك ا٤لاٖ تبك٤ؼ ،(1990ْ ٔتٛف٣)ثلتِٛـ اُپِٛل، (40

 .1369ٍ  ًْٛ صبح فل٣ٍٙٞ، ٚ ٣ّٕ٣ ا٘تِبكات: تٟلاٖ

 ْ، ٤ٝ ٣ً صبپ٣ ؿا، ئ٥ٌال٣ٔ فتٛعبت٣ ْ كؿٜ ثٝ ِٝ وٛكؿًتبٖ عٕٛؿ، ٔٝ ٖ ًٝ عٝ ك٤ٓ، وٝ عٕٝ (41

 .2002ْت٥ِه، صبپؾب٘ٝ: ٥ًّٕب٣٘

 .1380ٍ اَٚ صبح ًؾٗ، ا٘تِبكات: تٟلاٖ ا٤لاٖ، تبك٤ؼ ثل وٛتبٜ ٔلٚك٢ كٗب، ٤ُجب٣٘، (42

 ٔغٕـ٢، ا٘تِبكات: ًمن. ماؿٜ عٌٗ اثٛثىل تلرٕٝ االًال٣ٔ، اِـ٤ٗ كٚط ٛجبكٜ، ٣جـاِفتبط ٣ف٥ف (43

 ٍ.1375 اَٚ، صبح

 صبح ٣ًِّٕٛٛبت، ا٤ِلث١٥ اِـاك: ث٥لٚت( ٞـ1391: إِتٛفى)ا٤ِلاق ٣ِبئل ١٣ًٛٛٔ ٣جبى، ٣نا٢ٚ، (44

 .1425اَٚ

: تٟلاٖ ٤ب٣ًٕ، ك٥ُـ تلرٕٝ ، ًبًب٥٘بٖ مٔبٖ ؿك ا٤لاٖ ،(1945ْ ٔتٛف٣)آكتٛك ًٗ، ول٤ٌتٗ (45

 .1378ٍ ٤ٔبٓل، ٓـا٢

 ًٕت،: تٟلاٖ ،ٛبٞل٤بٖ پب٤بٖ تب ٌّٕٔب٘بٖ ٚكٚؿ ام ا٤لاٖ تبك٤ؼ ،مٔب٣٘ ع٥ٌٗ ٚ ع٥ٌٗ ٔفتؾل٢، (46

 .1386ٍ ًْٛ صبح

 .1390 آكاى،: ولؿًتبٖ ،!!ًبمٍ؟؟ ٤ب ًت٥ن اًالْ، ٚ وُلؿٞب ؿا٘ب، ٟٔل٘ٛى، (47

 

 

 

 

 




