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 37فٍٖٕبِٗ ربهيـ اٍالَ ، ّّبهٖ 

.......................................... 

 نظامي قرن اول هجري -سياسي  نقش ضّحاك بن قيس فهري در تحىالت

 *ِؾّٛك ٕبكلي ػٍٛي

 21/3/88: ربهيـ رأييل 5/2/88: ربهيـ كهيبفذ

ِوكاْ ثوعَزٗ ثٛكٔل وٗ كه اٍزؾىبَ ٚ رضجيذ  كٌٚذِلاهاْ ٚ  گيوي ؽىِٛذ اِٛي، ثوفي اى ٍيبٍذ ُ٘ ىِبْ ثب ّىً

ضؾّبن ثٓ ليٌ فٙوي يىي اى ايٓ افواك ثٛك وٗ اى ىِبْ . ٘بي ايٓ ؽىِٛذ ربىٖ رأٍيٌ اللاِبد ىيبكي أغبَ كاكٔل پبيٗ

ٔبَ . ؽىِٛذ يييل ثٓ اثي ٍفيبْ كه ِٕطمخ ّبَ، ثٗ ايٓ ِٕطمٗ هفذ ٚ كه فلِذ ؽبوّبْ اِٛي ثٗ فؼبٌيّذ پوكافذ

اِّب ِمبهْ فالفذ . ک كه هٚيلاك٘بي ىِبْ ٍٗ فٍيفخ ٔقَذ، عي كه ثوفي فزٛؽبد، صجذ ْٔلٖ اٍذضؾب

ضؾّبن كه ايٓ كٚهٖ اى فوِبٔل٘بْ ِؼبٚيٗ كه عٕگ . ّٛك ٔمِ ثوعَزٗ اٚ كه لٛاَ ؽىِٛذ اِٛي ّٔبيبْ ِي uاِيوإٌِّٛيٓ

ثب ثٗ ؽىِٛذ هٍيلْ يييل ثٓ ِؼبٚيٗ . اّذ٘بي ِٕطمخ ػواق ك ٕفّيٓ ثٛك ٚ پٌ اى ايٓ عٕگ ٔيي ٔمِ ِّّٙي كه غبهد

-رويٓ ٚ للهد رٛاْ گفذ وٗ اٚ ثيهگ رو ّل ٚ كه ىِبْ ؽىِٛذ ِؼبٚيخ ثٓ يييل ِي ٔمِ ضؾبن كه ؽىِٛذ اِٛي پوهٔگ

 .اى ّ٘يٓ ىِبْ اٚ ثٗ ػجلهللا ثٓ ىثيو وٗ كه ِىٗ ّٛهُ ووكٖ ثٛك ِزّبيً ّل. ِٕلرويٓ هعً ٍيبٍي ايٓ كٚهٖ ثٛك

ضؾّبن وٗ . يبْ كه ّٛهاي عبثيٗ ثو ؽىِٛذ ِوٚاْ ؽىُ رٛافك ووكٔل، ػبىَ عٕگ ضؾّبن ثٓ ليٌ ّلٔلپٌ اى آْ وٗ اِٛ

 .اى ؽبِيبْ ػجلهللا ثٓ ىثيو وّه گوفزٗ ثٛك، كه ِوط ها٘ظ آِبكح عٕگ ّل؛ اِب ثٗ ّلّد ّىَذ فٛهك ٚ وْزٗ ّل

 .ىثيويبْ ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي، اِٛيبْ، ِوط ها٘ظ، لوْ اّٚي ٘غوي ٚ: ٘بي وٍيلي ٚاژٖ

 َٔت ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي

ِٕزَت ثٗ فٙو [ 1]ضّؾبن ثٓ فبٌل ثٓ ٚ٘ت ثٓ صؼٍجخ ثٓ ٚائٍخ ثٓ ػّوٚ ثٓ ّيجبْ ثٓ ِؾبهة ثٓ فٙو اٌمويْي اٌفٙوي

ِٕبثغ [ 3.]ِبكه اٚ اِيّٗ كفزو هثيؼخ ثٓ ؽنيُ اثٓ غبُٔ ثٛك[ 2.]ثؤل ثٓ ِبٌه ثٓ ٔضو ثٓ وٕبٔٗ وٗ لويِ ثٗ اٚ َٔت ِي

رو اى ضّؾبن ثٛك ٚ يىي اى َّ٘واْ اٍبِخ ثٓ ىيل  وٕٕل وٗ ثيهگ ىي اى فٛا٘واْ اٚ ثٗ ٔبَ فبطّٗ ٔيي يبك ِيربهيقي اى ي

 [4.]ثٛك وٗ ثواي اٚ عجيو، ىيل ٚ ػبيْٗ ها ثٗ كٔيب آٚهك

أيٌ اى ّ٘ٗ  وٗ اى ِيبْ آٔٙب وٕيخ اثٛ[ 5]أل ٘بي اثٛ أيٌ، اثٛ ػجلاٌوؽّبْ ٚ اثٛ ٍؼيل ها ثواي اٚ موو ووكٖ ِٛهّفبْ وٕيٗ

 .ِْٙٛهرو اٍذ

 كٚهاْ رٌّٛل ٚ ٔٛعٛأي

كهثبهح ربهيـ رٌّٛل ضّؾبن ثٓ ليٌ ٔيي ّ٘چْٛ ثَيبهي اى هعبي ٕله اٍالَ، ِيبْ ِٛهّفبْ افزالف اٍذ؛ ٌٚي ّ٘ٗ ثو ايٓ 

ب يه ٍبي ِٕبثغ ربهيقي رٌّٛل اٚ ها اى ٘فذ ٍبي ر. ثٗ كٔيب آِلٖ اٍذ( ٓ)ٔىزٗ ارفبق كاهٔل وٗ ٚي پيِ اى هؽٍذ پيبِجو

ِّب اى آْ عبيي وٗ اؽبكيضي ٔيي ثٗ اٚ ِٕزَت اٍذ ثٗ ٔظو ِي[ 6.]أل موو ووكٖ( ٓ)پيِ اى هؽٍذ پيبِجو آيل كٍذ وُ  ا

آيل؛ چوا  ثٗ كٔيب آِلٖ ثبّل، وٗ ايٓ اِو ثٗ ػٕٛاْ يىي اى اِزيبىاد اٚ ثٗ ّّبه ِي( ٓ)٘فذ ٍبي پيِ اى هؽٍذ پيبِجو
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 [7. ]ّٛك ىِوٖ ٕؾبثٗ موو ِي ها كيلٖ ٚ ٔبَ ٚي كه( ٓ)وٗ پيبِجو

 

رٕٙب كه ثوفي ِٛاهك ثٗ ٔلهد ثٗ كٚهاْ . اى كٚهاْ وٛكوي ٚ ٔٛعٛأي ضّؾبن ثٓ ليٌ آگب٘ي چٕلأي كه كٍذ ٔيَذ

ثواي ّٔٛٔٗ، ثواٍبً هٚايذ طجوي اى . ٘بي پلهُ پيِ اى اٍالَ اّبهاري ّلٖ اٍذ وٛكوي ٚ ٔٛعٛأي اٚ يب فؼبٌيذ

٘بي ِؼبٚيٗ ٚ إؾبة اٚ اى عٍّٗ ضّؾبن ثٓ ليٌ ي عٕگ ٕفيّٓ وٗ ثٗ ثيبْ ثوفي ٚيژگيكه اصٕب uاثِٛقٕف، ؽضود ػٍي

ِٓ كه وٛكوي ٚ . ّٕبٍُ ِٓ ثٙزو اى ّّب آٔٙب ها ِي. آٔٙب إؾبة كيٓ ٚ لوآْ ٔيَزٕل: فوِبيل پوكاىك؛ ِي ِي

اگوچٗ چٕيٓ [ 8.]يٓ ِوكاْ ثٛكٔلٍبٌي ّوٚهرو آٔٙب كه وٛكوي ّوٚهرويٓ اطفبي ٚ كه ِيبْ. اَ ٍبٌي ّ٘واٖ آٔٙب ثٛكٖ ثيهگ

رٛاْ كهيبفذ وٗ ٚي اى  ك٘ل، اِّب ّ٘يٓ لله ِي ٘بي چٕلأي اى كٚهح ٔٛعٛأي ٚ وٛكوي اٚ ثٗ كٍذ ّٔي عّالري آگب٘ي

 .عٛأي كه ىِوح گوٖٚ ثٕي اِيٗ ثٛكٖ اٍذ

 

ٔيك ِؼبٚيٗ ثٛك ٚ ِؼبٚيٗ طبٌت  ُ٘ چٕيٓ كه ِٛهك ّغً پله اٚ يؼٕي ليٌ كه عبٍ٘يّذ هٚايذ ّلٖ وٗ هٚىي ػميً ثٓ اثي

گفذ ( پله ضّؾبن)اى اٚ فٛاٍذ وٗ كهثبهح يبهأِ ٍقٕبٔي ثگٛيل ٚ آٔٙب ها ٕٚف وٕل، ػميً كه ٍقٕبْ فٛك كهثبهح ليٌ 

 [9.]ووك عٙبٔيل ٚ اى ايٓ هاٖ اِواه ِؼبُ ِي وٗ اٚ كه ىِبْ پيِ اى اٍالَ ؽيٛأبد ٔو ها ثو ؽيٛأبد ِبكّٖ ِي

 

ثواٍبً . وٕٕل كأَزٗ ٚ اؽبكيضي ها ثٗ اٚ َِٕٛة ِي( ٓ)ن ثٓ ليٌ ها ٕؾبثي پيبِجوثوفي ِٕبثغ ربهيقي ضّؾب

، ؽجيت ثٓ ٍَِّٗ فٙوي ٚ ػّو ثٓ فطّبة هٚايذ ووكٖ ٚ افواكي چْٛ رّيُ ثٓ (ٓ)گياهُ ايٓ ِٕبثغ ٚي اى پيبِجو اووَ

 [10.]أل طوف، ؽَٓ ثٖوي، ٍؼيل ثٓ عجيو اى اٚ هٚايذ ووكٖ

 

[ 11.]ضّؾبن ثٓ ليٌ هٚايذ ّلٖ ايٓ اٍذ وٗ، پيٍٛزٗ ثو ِوكَ، ؽبوّي اى لويِ اٍذ اى عٍّٗ اؽبكيضي وٗ اى

آٚيي فٛك لواه كاك ٚ ثب ايٓ ؽليش ثٛك وٗ رٛأَذ ِبٔغ اكّػبي أٖبه كه عبْٔيٕي  ؽليضي وٗ اثٛثىو كه ٍميفٗ آْ ها كٍذ

اگو چٗ ايٓ ِٕبثغ [ 12.]يذ ووكٖ اٍذُ٘ چٕيٓ َٔبيي ٔيي اى ٚي يه ؽليش كهثبهح ّٔبى ثو ِيّذ هٚا. ، ّٛك(ٓ)پيبِجو

ِّب چٕبْ وٗ پيِ اى ايٓ موو ّل، اى آْ عب  كأَزٗ ٚ اؽبكيضي ها ٔيي ثٗ اٚ َِٕٛة ِي( ٓ)ضّؾبن ها ٕؾبثي پيبِجو وٕٕل؛ ا

هٍل وٗ  ؽّل اوضو ٘فذ ٍبٌٗ ثٛكٖ اٍذ، ثٗ ٔظو ِي( ٓ)ىِبْ ثب هؽٍذ پيبِجو رويٓ ؽبٌذ ُ٘ ثيٕبٔٗ وٗ ٚي كه فُٛ

ِّب ثٗ كٌيً وّي ٍٓ ّٔي( ٓ)پيبِجو رٛأَزٗ ؽليضي ها اى ايْبْ ثٗ يبك كاّزٗ ثبّل ٚ ايٓ اؽبكيش  ها كهن ووكٖ ثبّل؛ ا

 .أل ّٕيلٖ؛ ٌٚي هاٚيبْ كه ٍٍٍَٗ ٍٕل فٛك ٔبَ هاٚي إٍي ها ٔيبٚهكٖ( ٓ)ها اى كيگو إؾبة پيبِجو

 ٘بي ٍيبٍي ٚ ٔظبِي آغبى فّؼبٌيذ

٘بي ِقزٍف ٔظبِي ثٗ ٚيژٖ كه  أل، ضّؾبن اى آغبى ٔٛعٛأي كه فّؼبٌيذ بهٖ ووكٖگٛٔٗ وٗ ِٕبثغ گٛٔبگْٛ ربهيقي اّ آْ

. ِٕطمخ ّبَ ٚ ِوى٘بي هَٚ ؽضٛهي فّؼبي كاّزٗ ٚ اى ّ٘يٓ ىِبْ كه پي رضجيذ عبيگبٖ فٛك كه ايٓ ِٕطمٗ ثٛكٖ اٍذ

 .وٕل ثوهٍي ِٕبثغ گٛٔبگْٛ ِب ها كه كهن ثٙزو ايٓ َِئٍٗ يبهي ِي

 

ك٘ل ِوثٛط ثٗ فزؼ  ٘بي ٍيبٍي ٚ ٔظبِي فجو ِي ى ؽضٛه ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي كه ٕؾٕٗٔقَزيٓ گياهّي وٗ ا

ُ٘ چٕيٓ هكّ پبي ضّؾبن ها [ 13.]٘ب ضّؾبن ٔيي كه ايٓ فزؼ ؽضٛه كاّزٗ اٍذ كِْك اٍذ وٗ ثواٍبً ثوفي گياهُ

فذ اثٛثىو وٗ ػّوٚػبٓ ثواي كه اٚافو كٚهاْ فال. ٘بي ثب ٍپبٖ هَٚ يبفذ رٛاْ كه عٕگ كه ىِبْ فالفذ اثٛثىو ٚ ػّو ِي
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 [14.]ٕل ٍٛاه ثٗ اٚ ٍِؾك ّل عٙبك هَٚ ٔبِيك ّلٖ ثٛك، ضّؾبن ثٓ ليٌ اى عٍّٗ وَبٔي ثٛك وٗ ثٗ ّ٘واٖ ٍي

 

كه ىِبْ فالفذ فٍيفخ كَٚ ٔيي ٚلزي ػّو پٌ اى ِوگ اثٛػجيلح عوّاػ، ِؼبمثٓ عجً ٚ فبٌل ثٓ ٌٚيل، ىِبَ ٌْىو هَٚ ها ثٗ 

كه ٌْىوکْي اٚ ثٗ ٍٛي ليَبهيٗ، ضّؾبن ثٓ ليٌ فوِبٔل٘ي ِيَوح ٍپبٖ اٚ ها ثوػٙلٖ  يييل ثٓ اثي ٍفيبْ كاك،

اى ّ٘يٓ ىِبْ ثٛك وٗ ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي كه ِٕطمخ [ 15.]كه ايٓ عٕگ ٍَِّبٔبْ ثو ٍپبٖ هَٚ پيوٚى ّلٔل. كاّذ

 .ّبَ َِزمو ٚ ّ٘ىبهي اٚ ثب فبٔلاْ اِٛي آغبى ّل

 

اي ثٗ ٔمِ ٚ فّؼبٌيذ ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي كه ايٓ  كٚهاْ فالفذ فٍيفخ ٍَٛ اّبهِٖٕبثغ ربهيقي كه ثيبْ هٚيلاك٘بي 

 .وٕٕل ٚ اؽزّبالً ٚي كه ايٓ كٚهٖ ُ٘ چٕبْ كه ّبَ ٚ كه فلِذ ؽبوّبْ اِٛي ثٛكٖ اٍذ كٚهٖ ّٔي

 ضّؾبن ثٓ ليٌ كه كٚهاْ ؽىِٛذ ِؼبٚيٗ

ي ٚ ِؼبٚيٗ، ٔمِ ثوعَزخ ٍيبٍي ٚ ٔظبِي ٚ ّوٚع ِٕبىػبد ِيبْ ٚ uُ٘ ىِبْ ثب آغبى فالفذ اِيواٌّؤِٕيٓ ػٍي

ٚي كه ايٓ ىِبْ ٚ پيِ اى آغبى عٕگ ّٕفيٓ اى ٍٛي ِؼبٚيٗ ثٗ ؽىِٛذ . ّٛك ضّؾبن ٔيي كه رؾٛاّلد ايٓ كٚهٖ ّٔبيبْ ِي

ٔيي ُ٘ ىِبْ ِبٌه اّزو ها ثواي ٍووٛثي ِوكَ ِٕطمخ عييوٖ وٗ ثب  uؽضود ػٍي. ؽوّاْ ٚ ِٕبطك اطواف آْ ِٕٖٛة ّل

ضّؾبن چْٛ فجو ؽووذ اّزو ها ّٕيل، اى ِوكَ هلٗ وّه گوفذ ٚ ثب وّه . ؼذ ووكٖ ثٛكٔل ػبىَ ايٓ ِٕطمٗ ووكِؼبٚيٗ ثي

چْٛ عٕگ رب ّت ثٗ طٛي أغبِيل كه آغبى ّت، ضّؾبن ٚ يبهأِ ّىَذ . آٔٙب كه ٔيكيىي ؽوّاْ ثب آٔٙب ٚاهك عٕگ ّل

ِؼبٚيٗ، ػجلاٌوؽّبْ ثٓ فبٌل ثٓ ٌٚيل ها ثب . لواه گوفزٕل فٛهكٔل ٚ ّجبٔٗ ػبىَ ؽوّاْ ّلٔل ٚ كه آْ عب كه ِؾبٕوح ِبٌه

 [16.]ٌْىوي ثٗ وّه ضّؾبن فوٍزبك وٗ ايٓ ٌْىو ٔيي كه ٔيكيىي هلٗ ثٗ ّّلد اى اّزو ّىَذ فٛهك

 

فوٍزبك ٚ ضّؾبن  uٚگٛ ثب ػٍي ثواٍبً گياهُ اثٓ اػضُ وٛفي، پيِ اى آغبى ٔجوك ٕفيٓ، ِؼبٚيٗ گوٚ٘ي ها ثواي گفذ

أزقبة اٚ ثٗ ػٕٛاْ ّٔبيٕلٖ كه ٘يئذ ِناووٖ وٕٕلٖ ؽبوي اى ايٓ اٍذ وٗ ٚي كه ايٓ [ 17.]يىي اى اػضب ثٛك ثٓ ليٌ ٔيي

 .ىِبْ اى اّقبٓ ثوعَزٗ ٚ ِٛهك اػزّبك ِؼبٚيٗ ثٛكٖ اٍذ

 

ّّي ثوػٙلٖ كاّذ اٚ كه ٍپبٖ ِؼبٚيٗ فوِبٔل٘ي پيبكٖ ٔظبَ لٍت ٌْىو ها . كه طٛي عٕگ ٕفيٓ ٔيي ضّؾبن ٔمِ ِٙ

گوٚ٘ي ها فوٍزبك رب اى هٍيلْ ٔيوٚي وّىي ثٗ ِؼبٚيٗ عٍٛگيوي وٕٕل  uكه اصٕبي عٕگ ٕفيٓ ػٍي[ 18.]ٖ كاّذثوػٙل

 [19.]ٚ ِؼبٚيٗ ٔيي ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي ها ثب گوٚ٘ي ثٗ ِمبثٍٗ ثب آٔٙب فوٍزبك وٗ ّىَذ فٛهكٔل

 

ايٓ كٚهٖ ِؼبٚيٗ وٗ آگبٖ ّل ؽضود  كه. ٘بي ٔظبِي ضّؾبن آغبى ّل پيِ اى آغبى عٕگ ٔٙوٚاْ كٚه عليلي اى فؼبٌيذ

ثبه كيگو لٖل ؽٍّٗ ثٗ ّبَ ها كاهك ٚ كه ٕلك عّغ آٚهي ٌْىو اٍذ، ثٗ َِغل هفزٗ ٚ ثواي ِوكَ ٍقٕوأي ووك  uػٍي

. ػٙل ٚ پيّبْ ثَزيُ ٚ كٚ ؽىُ لواه كاكيُ ٌٚي اٚ اوْٕٛ پيّبْ ّىَزٗ، پٌ ثواي عٕگ آِبكٖ ّٛيل uوٗ ِب ثب ػٍي

ٚ  uِؼبٚيٗ ثواي غبهد ٚ ايغبك ٔبإِي كه ِٕبطك رؾذ ؽىِٛذ ػٍي. قزٍف كه اطواف اٚ گوك آِلٔلِوكَ ٔيي اى ٔمبط ِ

٘بي ِقزٍفي ها ثٗ ايٓ ِٕبطك اػياَ ووك رب ايٓ ا٘لاف اٚ ها ثٗ ِوؽٍخ  عٍٛگيوي اى ٌْىووْي ِغّلك اٚ ثٗ ّبَ، گوٖٚ

 .ػًّ كه آٚهٔل
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ضؾبن اى ِؼبٚيٗ كٍزٛه كاّذ رب ثٗ . يٌ ثٗ ػواق ؽٍّٗ ووك٘ب ثٗ فوِبٔل٘ي ضّؾبن ثٓ ل ٔقَزيٓ كٍزٗ اى ايٓ گوٖٚ

طجك گياهُ ِٕبثغ . ثٛك ثىْل uٔبؽيخ وٛفٗ ؽٍّٗ ووكٖ ٚ آْ ٔٛاؽي ها غبهد وٕل ٚ ٘و ػوثي ها وٗ كه اطبػذ ػٍي

ي ها ٚي كه طٛي هاٖ اِٛاي ِوكَ ها غبهد ووكٖ، ٘و ػوة ثلٚ. ربهيقي ضؾبن ثب ٍٗ يب چٙبه ٘ياه ٔفو ػبىَ ايٓ ِٕطمٗ ّل

كه آْ عب افواكُ لبفٍخ ؽبعيبْ ها غبهد ووكٔل، ٚ ػّوٚ ثٓ ػّيٌ ثٓ َِؼٛك، . وْذ رب ثٗ صٍجيٗ هٍيل كيل ِي وٗ ِي

 [20.]ثب عّؼي اى ّ٘وا٘بِٔ وٗ ػبىَ ؽظ ثٛكٔل ثٗ لزً هٍبٔل( ٓ)ثواكه ىاكٖ ػجلهللا ثٓ َِؼٛك ـ ٕؾبثي هٍٛي فلا

 

كأَذ ٚ ثبٚه كاّذ اػالَ  وٗ ٔزيغخ هأي َؽَىّيَٓ ها كهٍذ ّٔي uػٍي. اٚضبع ػواق كه ايٓ ىِبْ ثَيبه ٔبثَبِبْ ثٛك

ٔظو كه هاثطٗ ثب فالفذ كه ٕالؽيّذ كٚ ؽىُ ٔجٛكٖ اٍذ، كه ٕلك ثٛك رب كٚثبهٖ ٌْىوي عّغ ووكٖ ٚ ثٗ عٕگ ِؼبٚيٗ 

كهپي فَزٗ  ي پي٘ب گوٚ٘ي اى عٕگ. ىكٔل ٘بي ِقزٍف اى ايٓ وبه ٍوثبى ِي اى ٍٛيي كيگو، ِوكَ ػواق ثٗ ثٙبٔٗ. ثوٚك

ّٓ  uووكٔل وٗ پٌ اى عٕگ ٕفيٓ اى ٌْىو ػٍي ّلٖ ثٛكٔل ٚ گوٚ٘ي كيگو فٛاهط ها ثٙبٔٗ ِي علا ّلٖ ٚ ثب ػمبيل فب

اي ثٛك  ايٓ اٍزٕىبف ِوكَ ػواق اى ؽضٛه كه عٕگ ثٗ ألاىٖ. پوكافزٕل فٛك كه ِٕطمخ ػواق ثٗ لزً ٚ غبهد ٍَِّبٔبْ ِي

 .ّلٔل ْ ِؼبٚيٗ ٔيي ثٗ هاؽزي ؽبضو ثٗ عٕگ ّٔيوٗ ؽزّي ثواي ِمبثٍٗ ثب فوٍزبكگب

 

ؽغو ثٗ رؼميت اٚ پوكافذ ٚ كه ٔبؽيخ رلِو ثٗ ٚي هٍيل، . ؽغو ثٓ ػلي ها ثب ٍپب٘ي ثٗ ِمبثٍٗ ثب ضّؾبن فوٍزبك u ػٍي

پٌ اى ٍبػزي عٕگ ٚ پٌ اى آْ وٗ اى يبهاْ ضؾبن ٔٛىكٖ رٓ ٚ اى يبهاْ ؽغو كٚ رٓ وْزٗ ّلٔل، ّت ّل ٚ ثب رٛلّف 

 [21.]عٕگ، ضّؾبن ّجبٔٗ ثٗ ّبَ گويقذ

 

ي اى آْ عب وٗ هلٗ، لوليَيب ٚ ؽوّاْ اى لٍّوٚ ِؼبٚيٗ رؾذ ؽىِٛذ ضّؾبن ثٓ ليٌ ثٛك ٚ ِٕطمخ پٌ اى ايٓ عٕگ ٔي

 [22.]رؾذ ؽىِٛذ ِبٌه اّزو، پيٍٛزٗ ِيبْ ايٓ كٚ عٕگ ثٛك uٖٔيجيٓ ٚ اطواف آْ اى لٍّوٚ ػٍي

 

خ ٍيبٍذ ٔيي ّب٘ل ؽضٛه ضّؾبن كه ػوٕ uٚ كه ِبعواي عٕگ ِؼبٚيٗ ثب اِبَ ؽَٓ uپٌ اى ّٙبكد ؽضود ػٍي

ِؼبٚيٗ ثٗ ٕ٘گبَ ؽووذ اى ّبَ ثٗ . ِٕل ٚ ِٛهك اػزّبك ثٕي اِيّٗ ثٛك َ٘زيُ؛ ٚي كه ايٓ ىِبْ اى هعبي ثوعَزٗ، للهد

 [23.]ٍٛي ػواق اٚ ها ثٗ عبْٔيٕي فٛك كه ّبَ ثوگييل

 

ايٓ كٚهٖ  اى. كه كٚهاْ ؽىِٛذ ِؼبٚيٗ، ضّؾبن ثٓ ليٌ ؽلٚك كٚ رب ٍٗ ٍبي ؽىِٛذ ّٙو وٛفٗ ها ٔيي ثوػٙلٖ كاّذ

ؽىِٛذ ضّؾبن ٔيي آگب٘ي چٕلأي كه كٍذ ٔيَذ ٚ ِٕبثغ ربهيقي ؽزي كه ربهيـ أزٖبة ٚ ػيي اٚ اى ؽىّوأي ايٓ 

ِّب آٔچٗ ِٛهك ارّفبق ِٕبثغ ربهيقي اٍذ ايٓ وٗ اى ىِبْ ػيي ػجلهللا ثٓ فبٌل ثٓ اٍيل اى  ّٙو ٔيي افزالف كاهٔل؛ ا

ثٓ ػجلهللا پَو اَ ؽىُ، فٛا٘و ِؼبٚيٗ ثٗ ؽىّوأي ايٓ ّٙو، ضّؾبن ؽىّوأي وٛفٗ رب ىِبْ أزٖبة ػجلاٌوؽّبْ 

 [24.]ٖ ق ثٛكٖ اٍذ 58رب  53٘بي  ؽىّواْ ايٓ ّٙو ثٛك ٚ ايٓ ِلد ِيبْ ٍبي

 ػٙلي يييل  ٚاليذ

٘بي ربهيقي ثٛك وٗ كه آْ ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي ٔمِ ثَيبه  ِبعواي ثيؼذ گوفزٓ ِؼبٚيٗ ثواي يييل ٔيي اى كيگو ٕؾٕٗ

ثٛك وٗ ٔقَزيٓ ثبه ِغيوح ثٓ ّؼجٗ ِبعواي ٚاليذ ػٙلي يييل ها ِطوػ ووك ٚ اى . ق. ٖ  56كه ٍبي . وي ايفب ووكِؤصّ 

ِؼبٚيٗ وٗ رب ايٓ ىِبْ عبْٔيٕي يييل ها آّىبها اػالَ ٔىوكٖ ثٛك ثب . ِؼبٚيٗ فٛاٍذ وٗ اٚ ها ثٗ عبْٔيٕي فٛك ثوگييٕل
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 .ٔظو ِغيوٖ ِٛافمذ ووك

ؽىُ ِأِٛه ّلٔل رب ِملِبد أزقبة يييل ثٗ ٚاليذ ػٙلي ها كه كٚ ّٙو وٛفٗ ٚ ِليٕٗ فواُ٘ ِغيوح ثٓ ّؼجٗ ٚ ِوٚاْ 

ايٓ كٚ ٔفو كه ّٙو٘بي رؾذ ؽىِٛذ فٛك ثب ٍقٕوأي ٚ رجٍيغبد، ِوكَ ها ثٗ ثيؼذ ثب يييل فوافٛألٔل ٚ عي گوٖٚ . وٕٕل

ثيو، ِقبٌفذ آّىبهي ثب ٚاليذ ػٙلي يييل ، ػجلاٌوؽّبْ ثٓ اثي ثىو ٚ ػجلهللا ثٓ ىuألوي ثٗ ه٘جوي ؽَيٓ ثٓ ػٍي

 .ْٔل

٘بي ِقزٍفي اى ِوكَ ػواق ٚ كيگو ثالك اٍالِي ثٗ ّٔبيٕلگي اى ِوكَ ّٙو٘بي فٛك ٔيك  گوٖٚ. ق. ٖ  59كه ٍبي 

ِؼبٚيٗ آِلٔل، ِؼبٚيٗ وٗ پيٍٛزٗ كه ٕلك ثٛك ثواي فوىٔلُ يييل ثيؼذ ثگيوك، ايٓ فوٕذ ها ِغزُٕ ّّوك ٚ ثو آْ ّل رب 

اى ايٓ هٚ اى ضّؾبن ثٓ ليٌ كهفٛاٍذ ووك رب كه . به ها كه ؽضٛه ايٓ افواك وٗ اى ٔمبط ِقزٍف آِلٔل، أغبَ ك٘لايٓ و

ّٛك ؽضٛه يبثل ٚ پٌ اى پبيبْ ٍقٕبْ ِؼبٚيٗ، ثوفييك ٚ كهثبهٖ يييل ٚ ثيؼذ ثب اٚ  عٍَٗ وٗ ثليٓ ِٕظٛه رْىيً ِي

كه عٍَٗ ِيثٛه ؽضٛه يبفذ ٚ پٌ اى ارّبَ ٍقٕبْ ِؼبٚيٗ ضّؾبن ٔيي ثٗ كهفٛاٍذ ِؼبٚيٗ ػًّ ووك ٚ . ٍقٓ ثگٛيل

ثوفبٍذ ٚ كهثبهح اّ٘يّذ اٍالَ، ؽوِذ فالفذ، فضيٍذ يييل، إّٓبيي اٚ ثب ٍيبٍذ ٚ صّواد ثيؼذ ثب يييل ٍقٕبٔي 

بح گبٖ ػجلاٌوؽّبْ ثٓ ػضّبْ صمفي، ػجلهللا ثٓ ػض آْ. گفذ ٚ ِوكَ ها ثٗ ثيؼذ ثب اٚ ثواي عبْٔيٕي ِؼبٚيٗ ثوأگيقذ

إٓ٘گي لجٍي ِؼبٚيٗ ثوفبٍزٕل ٚ ٍقٕبْ ضّؾبن ها رٖليك ووكٔل ٚ  االّؼوي ٚ صٛه ثٓ ِؼٓ ٍٍّي طجك كٍزٛه ٚ ُ٘

 [ 25.]ثليٓ ٍبْ ؽبضواْ كه آْ عٍَٗ طٛػبً ٚ وو٘بً ثب يييل ثيؼذ ووكٔل

 ٔمِ ضّؾبن كه رؾٛاّلد پٌ اى ِوگ ِؼبٚيٗ

آِل، اى ٕ٘گبِي وٗ ِؼبٚيٗ كه ثَزو ِوگ لواه گوفذ  ّّبه ِي ِٕل ثٕي اِيّٗ ثٗ ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي وٗ اى هعبي للهد

 .رب ىِبْ عًٍٛ پَوُ يييل ثو رقذ ؽىِٛذ اِٛي، ىِبَ ؽىِٛذ ٚ هرك ٚ فزك اِٛه هاكه افزيبه كاّذ

 

كه ثَزو ِوگ لواه گوفذ، ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي ها ـ وٗ كه ايٓ ىِبْ هئيٌ . ق. ٖ  60ٕ٘گبِي وٗ ِؼبٚيٗ كه ٍبي 

اٚ . ِوي فوافٛأل ٚ ثٗ ايٓ كٚ ٕٚيّذ ووك رب ٕٚيّذ اٚ ها ثٗ پَوُ يييل ثوٍبٕٔلـ ثٗ ّ٘واٖ ٍَُِ ثٓ ػمجٗ ّوطخ اٚ ثٛك

كه لَّزي اى ٕٚيّذ فٛك ثٗ يييل كه فٖٛٓ ِوكَ ؽغبى گفزٗ ثٛك وٗ آٔٙب إً رٛ َ٘زٕل ٚ ٘و وٌ اى آٔٙب ٔيك رٛ آِل، 

ُ٘ چٕيٓ كهثبهح ِوكَ ػواق ثٗ يييل چٕيٓ ٍفبهُ ووك وٗ اگو اى  .اٚ ها گواِي ثلاه ٚ ٘و وٌ غبيت ثٛك، اى اٚ ػٙل ثگيو

رٛ فٛاٍزٕل وٗ ٘و هٚى ؽبوُ آٔٙب ها ػٛٗ وٕي، ايٓ وبه ها أغبَ ثلٖ؛ چوا وٗ ػيي يه ؽبوُ ثٙزو اى آْ اٍذ وٗ ٘ياه 

 [26.]ّّْيو ػٍيٗ رٛ افواّزٗ ّٛك

 

كٍذ كاّذ ثٗ َِغل آِلٖ، ثو ِٕجو هفذ ٚ پٌ اى  پٌ اى ِوگ ِؼبٚيٗ، ضّؾبن ثٓ ليٌ كه ؽبٌي وٗ وفٓ ِؼبٚيٗ ها كه

فلا ثٗ ٍٚيٍخ اٚ فزٕٗ ها اى ثيٓ ثوك ٚ اٚ ها ثو ثٕلگبْ . اٚ ٍزْٛ ٚ ؽّل ػوة ثٛك: ؽّل ٚ صٕبي فلاٚٔل، كهثبهح ِؼبٚيٗ گفذ

ظ اٚ وْٛه٘ب ها فزؼ ووك، ٚ ٌيىٓ اوْٕٛ اٚ ِوكٖ اٍذ ٚ ايٓ وفٓ اٍٚذ ِب اٚ ها وفٓ و ٍّ وكٖ، كفٓ فٛك ؽىِٛذ كاك ٚ رٛ

 [27.]گناهيُ ٚ اٚ كه ثوىؿ اٍذ رب هٚى ليبِذ وٕيُ ٚ اٚ ها ثب ػٍِّ رٕٙب ِي ِي

 

اي وٗ ثواي اٚ فوٍزبكٖ  اي ها ٔيي ٔيك يييل ـ وٗ كه ايٓ ىِبْ كه كِْك ٔجٛك ـ فوٍزبك ٚ كه ٔبِٗ ضّؾبن ُ٘ چٕيٓ ّٔبيٕلٖ

[ 28.]ٍذ ثٗ ٍوػذ ثواي ثيؼذ گوفزٓ اى ِوكَ ثيبيلثٛك، فالفذ اٚ ها رٕٙيذ ٚ ِوگ ِؼبٚيٗ ها رٍَيذ گفذ ٚ اى اٚ فٛا

 [29.]ضّؾبن پٌ اى آْ ثو ِؼبٚيٗ ّٔبى گياهك ٚ اٚ ها ثٗ فبن ٍپوك
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٘بي چٕلأي اى ايٓ كٚهٖ  ٘بي ضّؾبن چٕلاْ هّٚٓ ٔيَذ ِٕٚبثغ ربهيقي آگب٘ي كه كٚهاْ ؽىِٛذ يييل ٔمِ ٚ فّؼبٌيذ

هيقي ٚؽْزٕبوي اٍذ وٗ كه ىِبْ ؽىِٛذ يييل هؿ كاكٖ ٚ كيگو ّبيل ايٓ اِو ثٗ ٍجت ؽٛاكس رب. كٕ٘ل ثٗ كٍذ ّٔي

ؼبع فٛك لواه كاكٖ اٍذ؛ اِّب كه ىِبْ ؽىِٛذ وٛربٖ ِّلد ِؼبٚيخ ثٓ يييل، ثبه كيگو ٔمِ ثوعَزخ  ّْ ٚلبيغ ها رؾذ اٌ

ه ايٓ ِّلد ِؼبٚيٗ كه طٛي كٚهاْ ؽىِٛزِ پيٍٛزٗ ثيّبه ثٛك ٚ كٍزٛه كاك وٗ ك. ّٛك ضّؾبن كه ؽىِٛذ اِٛي ّٔبيبْ ِي

طجك گياهُ اثٓ ٍؼل اٚ ُ٘ چٕيٓ ٕٚيّذ ووك وٗ پٌ اى ِوگ اٚ ٔيي ضّؾبن ثب ِوكَ ّٔبى . ضّؾبن ثب ِوكَ ّٔبى ثگياهك

چٕيٓ عبيگب٘ي كه ٔيك فبٔلاْ اِٛي ْٔبْ كٕ٘لح اٚط للهد ضّؾبن كه [ 30.]ثگياهك رب آٔٙب اى ِيبْ فٛك ؽبوّي ثوگييٕٕل

 .اٍذايٓ كٚهٖ ٚ كه كٍزگبٖ ؽىِٛذ اِٛي 

 آغبى گوايِ ضّؾبن ثٗ ػجلهللا ثٓ ىثيو

ليبَ ؽَيٓ . اى ىِبْ ثيؼذ گوفزٓ ِؼبٚيٗ ثواي فوىٔلُ يييل، ِقبٌفذ عّلي ػجلهللا ثٓ ىثيو ثب ؽىِٛذ اِٛي آغبى ّل

كاهاْ ثيْزوي پيلا وٕل ٚ ثيِ اى پيِ َػٍَُ ِقبٌفذ ثب  ٚ ِبعواي ووثال ثبػش ّل رب اثٓ ىثيو كه ِىّٗ طوف uثٓ ػٍي

اثٓ ىثيو اى ؽبكصخ ووثال، ليبَ . آيل عٕجِ اثٓ ىثيو كه ٚالغ اكاِخ ليبَ اً٘ ِليٕٗ ثٗ ّّبه ِي. ذ يييل ها ثو پب كاهكؽىِٛ

اي وٗ پٌ اى ِوگ ِؼبٚيٗ هؿ كاك ٚ ٔيي أزمبك٘بي ّليل ثٗ يييل كه عٙبْ اٍالَ  اً٘ ِليٕٗ ٚ فالء ٍيبٍي ٚ ه٘جوي

 .ي اِيّٗ اى ِىّٗ آغبى ووك ٚ کّٛيل ؽغبى ها ِوکي فالفذ لواه ك٘لاي ها ثو ضّل ثٕ ثٙوٖ گوفذ ٚ ؽووذ ٍَِّؾبٔٗ

 

اثٓ ىثيو ثيهگبْ اً٘ رٙبِٗ ٚ ؽغبى ها ثٗ ثيؼذ فوافٛأل ٚ رمويجبً ّ٘ٗ ثٗ اٍزضٕبي ػجلهللا ثٓ ػجّبً ٚ ِؾّل ثٓ ؽٕفيٗ ثب 

ِىٗ ٚ ِليٕٗ افواط ووك ٚ ثو ِٕطمخ  اٚ پٌ اى آْ وٗ اى ِوكَ ايٓ ِٕطمٗ ثيؼذ گوفذ، وبهگياهاْ يييل ها اى. اٚ ثيؼذ ووكٔل

 [31.]ؽغبى رٍَّظ يبفذ

 

پٌ اى ٚالؼٗ ؽوّٖ ٚ ٍووٛة ِوكَ ِليٕٗ، ٍَُِ ثٓ ػمجٗ ٚ ؽٖيٓ ثٓ ّٔيو اى ٍٛي يييل ِأِٛه ثٛكٔل . ٖ ق 64كه ٍبي 

ٚ رب ثب ِوگ ٍَُِ ثٓ ػمجٗ، ؽٖيٓ ثٓ ّٔيو ثٗ ِؾبٕوح ِىّٗ پوكافذ . رب ّٛهُ اثٓ ىثيو ها كه ِىّٗ ٍووٛة وٕٕل

ؽلٚكي اٚضبع ثو اثٓ ىثيو ٍقذ ّل؛ ٌٚي كه ايٓ ىِبْ فجو ِوگ ييك ثبػش ّل رب ِؾبٕوح ِىّٗ ه٘ب ّٛك ٚ اثٓ ىثيو ثٗ 

 .فؼبٌيّذ فٛك اكاِٗ ك٘ل

 

اي ىيبك ّلٖ ثٛك وٗ ثٗ گياهُ طجوي ؽزّي ِوٚاْ ؽىُ ٔيي كه  ُ٘ ىِبْ ثب ِوگ ِؼبٚيخ ثٓ يييل للهد اثٓ ىثيو ثٗ ألاىٖ

ِّب اثٓ ىيبك ثٗ ّبَ آِل ٚ ِبٔغ ايٓ وبه ّل ٚ اٚ ها  فٛاٍذ آغبى ِي ثب اٚ ثيؼذ وٕل ٚ اى اٚ ثواي ثٕي اِيّٗ اِبْ ثگيوك، ا

( فبفزٗ)ٍپٌ ثب پيْٕٙبك ػّوٚثٓ ٍؼيل ثٓ ػبٓ ثب ِبكه فبٌل ثٓ يييل . رؾويه ووك رب ثواي فٛكُ اى ِوكَ ثيؼذ ثگيوك

 [32.]ٔلاىكٚاط ووك ٚ ثٕي اِيّٗ ٚ اً٘ رلِو ثب اٚ ثيؼذ ووك

 

اى ىِبْ ِوگ يييل ثٗ ثؼل ِوكَ ّبَ ثٗ چٕل كٍزٗ رمَيُ ّلٔل؛ گوٚ٘ي ؽبِي ػجلهللا ثٓ ىثيو، گوٚ٘ي ؽبِي فبٌل 

 [33.]كاه ِوٚاْ ؽىُ ثٛكٔل ثٓ يييل، گوٚ٘ي ِزّبيً ثٗ ضّؾبن ثٓ ليٌ ٚ گوٚ٘ي كيگو طوف

 

ثٗ ٕٛهد پٕٙبٔي ثواي ثيؼذ ثب ىثيو كػٛد  ثٗ گياهُ ثوفي ِٕبثغ ضّؾبن ثٓ ليٌ پٌ اى ِوگ ِؼبٚيٗ ثٓ يييل كه آغبى
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اي ثٗ ضّؾبن ّٔٛذ ٚ كه  كاهاْ ثٕي اِيٗ ـ ٚلزي اى ايٓ اِو آگبٖ ّل، ٔبِٗ ؽَبْ ثٓ ِبٌه ثٓ ثغلي ـ اى طوف. ووك ِي

ثٗ  اٚ ُ٘ چٕيٓ. آْ، ؽّك ثٕي اِيّٗ ها يبك آٚه ّل ٚ اٚ ها ثٗ اطبػذ اى آٔٙب فوافٛأل ٚ اثٓ ىثيو ها ّّبرذ ٚ ثلگٛيي ووك

اى ٍٛيي كيگو، يه َٔقٗ اى ايٓ ٔبِٗ ها ثواي . ضّؾبن ٍفبهُ ووك وٗ ايٓ ٔبِٗ ها كه َِغلي ثواي ِوكَ ثقٛأل

كاهاْ ثٕي اِيّٗ كه ّبَ فوٍزبك ٚ ّقٖي ها ٔيي ِأِٛه ووك وٗ اگو ضّؾبن ٔبِٗ ها ثواي ِوكَ ٔقٛأل، اٚ ٔبِٗ ها ثواي  طوف

ٔبِٗ ها ثواي ِوكَ ثقٛأل ثب إواه ايٓ ّقٔ ٔبچبه ّل رب ٔبِٗ ؽَبْ ها  فٛاٍذ ضّؾبن وٗ كه آغبى ّٔي. ِوكَ ثقٛأل

كاهاْ ثٕي اِيّٗ كه رأييل آْ ٍقٕبٔي گفزٕل وٗ ضّؾبن آٔٙب ها  پٌ اى لوائذ ٔبِٗ، گوٚ٘ي اى طوف. ثواي ِوكَ ثقٛأل

آّٛثي ثٗ ٚعٛك آِل ٚ  فوكاي آْ هٚى ثبه كيگو كه َِغل. ىٔلأي ووك ٚ ثٗ كٔجبي آْ آّٛثي كه َِغل ثٗ ٚعٛك آِل

ضّؾبن وٗ اٚضبع ها چٕيٓ كيل اى ثٕي اِيّٗ ػنهفٛا٘ي ووك . كيگو كهگيو ّلٔل كاهاْ ثٕي اِيّٗ ٚ ػجلهللا ثٓ ىثيو ثب يه طوف

 [34. ]ٚ لواه ّل ثٗ عبثيٗ ثوٚٔل رب ثب ّقٖي اى ثٕي اِيّٗ ثيؼذ وٕٕل

 ّٛهاي عبثيٗ

عبِؼخ . ّل گوك ُ٘ آِلٔل ي ٔغبد فالفزْبْ وٗ ثٗ ٍمٛط رٙليل ِي٘بي عٙبْ اٍالَ، ثوا ثٕي اِيّٗ كه ٍبيخ أْؼبة

ؽية يّٕي ٚ لجيٍخ وٍجي كه كهثبه . اي كه ايٓ ىِبْ ثٗ چٕل گوٖٚ ٚ ؽية رمَيُ ّلٖ ثٛك اٍالِي كه اكاِخ رؼّٖجبد لجيٍٗ

ارِ ثَيبه وّٛب كاهي اِزيبى اِٛي ٔفٛم كاّذ ٚ هيْٗ ٚ ٔيوٚي ؽىِٛذ ثٛك ٚ ثٗ ه٘جوي ؽَبْ ثٓ ِبٌه كه ؽفظ ٚ ٔگٗ

٘ب ـ پٌ اى ايٓ وٗ ِؼبٚيٗ آْ ها ثٗ ّبَ ِٕزمً ووك ـ  كاهاْ اٚ اى أزمبي ؽىِٛذ ثٗ ؽغبىي ٚ ثٗ اِٛيبْ كي ثَزٗ ثٛك؛ طوف

 .ٚؽْذ كاّزٕل

 

ِّب ؽية ليَي اى عٕگ يييل ثب ِوكَ ِليٕٗ  ِٕل ضّؾبن ثٓ  ايٓ ؽية ثب ه٘جوي للهد. ثٗ فُْ آِلٖ ثٛك( عٕگ ؽوّٖ)ا

پٌ اى ِوگ ِؼبٚيخ كَٚ، ضّؾبن . ووك ه ؽىِٛذ اِٛي ٕبؽت ٔفٛم فواٚاْ ّل ٚ ثب ؽية يّٕي هلبثذ ِيليٌ كه كهثب

 .٘بي اٚ كه ايٓ ىِبْ ثو اّ٘يّذ ٚ اػزجبه ؽية اٚ افيٚك اِيو ٍوىِيٓ ّبَ ّل ٚ فؼبٌيذ

 

وي ثٗ ٘ب كه ٍبيخ ٍَذ ّلْ ؽىِٛذ اِٛي ٚ كػٛد ػجلهللا ثٓ ىثيو ثواي ؽىِٛذ، فوٕذ كيگ ُ٘ ىِبْ ليَي

٘ب چيوٖ ّٛٔل ٚ ِٛاضغ للهري ها وٗ آٔٙب ثب ُ٘ پيّبٔي ثب ِؼبٚيٗ ثٗ كٍذ آٚهكٖ ثٛكٔل، اى  كٍذ آٚهكٔل رب ثو وٍجي

ثليٓ روريت، ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ پيِ اى ايٓ موو ّل ٚؽلد وٍّٗ اِٛيبْ ِزالّي ّل ٚ ثو ٍو . چٕگْبْ ثيوْٚ آٚهٔل

اى ِّلري علاي ٚ وّْىِ طجك لواه ثيهگبْ ثٕي اِيّٗ، ٍوأغبَ پٌ . رٖبؽت ِٕٖت فالفذ ثٗ علاي ثوفبٍزٕل

هيبٍذ ايٓ ّٛها ثب ؽَبْ ثٓ ِبٌه ثٛك ٚ . اي كه عبثيٗ ثوگياه ّل ٚ كهثبهح أزقبة فٍيفٗ ثؼلي رجبكي ٔظو ووكٔل وٕگوٖ

ٍوأغبَ كه ايٓ ِغٌٍ ثٗ . ِوٚاْ ؽىُ ثٗ ػٍّذ پيوي ٚ رغوثٗ ّبٌٔ ٚ الجبي ثيْزوي ثواي رٖبؽت ؽىِٛذ كاّذ

٘ب ٔيي اى اعزّبع هاضي ثيوْٚ آِلٔل؛ چوا وٗ ٔبِيك اعزّبع آٔٙب يؼٕي فبٌل ثٓ يييل ثٗ  ٛك ِوٚاْ هأي گيوي ّل ٚوٍجيٍ

ثٗ ايٓ روريت ؽىِٛذ اى ّبفخ . ػٕٛاْ ٌٚي ػٙل رؼييٓ ّل ِْوٚط ثٗ آْ وٗ فالفذ پٌ اى اٚ ثٗ ػّوٚثٓ ٍؼيل ثوٍل

٘ب ٚؽلد وٍّٗ ؽبًٕ ّل ٚ ُ٘ پيّبٔبْ يّٕي ـ اِٛي  يّٕي ٍفيبٔي ثٗ ّبفخ ِوٚأي ثٕي اِيّٗ ِٕزمً ّل ٚ ِيبْ

 .ِْىً ٚؽلد ِٛضغ ٍيبٍي ها كه ؽىِٛذ ؽً ووكٔل

 

ضّؾبن ثٓ ليٌ ٔيي وٗ اى ثيهگبْ ؽىِٛذ اِٛي كه ايٓ ىِبْ ثٛك ٚ ثٗ ٍجت للهري وٗ كاّذ يىي اى ٔبِيك٘بي فالفذ 

ِّب كه هاٖ ؽووذ ثٗ ٍٛي عبثيٗ، صٛه ثٓ ِؼٓ ثٓ يييل وٗ  ضّؾبن رب ايٓ ىِبْ آٔچٗ ها كه كي كاّذ آّىبه ٔىوكٖ ثٛك؛. ثٛك ا
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كاهاْ اثٓ ىثيو ثٛك، ٔيك اٚ آِل ٚ ثب ٍقٕبِٔ اٚ ها ِزمبػل ووك رب آٔچٗ ها رب آْ ىِبْ پٕٙبْ ٔگبٖ كاّزٗ ثٛك  فٛك اى طوف

ها اى عبثيٗ ثٗ ٍٛي ِوط  ضّؾبن ٔيي پنيوفذ ٚ اى ايٓ ىِبْ ثٗ ٕٛهد آّىبه ثواي اثٓ ىثيو كػٛد ووك ٚ هاٖ فٛك. آّىبه وٕل

 [35.]ها٘ظ وظ ووك

اي  گيوك، ثواي ضّؾبن ٔبِٗ ثٗ گياهُ اثٓ ٍؼل ٚلزي اثٓ ىثيو آگبٖ ّل وٗ ضّؾبن ثٓ ليٌ ثواي اٚ اى ِوكَ ثيؼذ ِي

 [36.]ّٔٛذ ٚ اٚ ها ثٗ ػٕٛاْ ٚاٌي فٛك كه ّبَ ِٕٖٛة ووك

 عٕگ ِوط ها٘ظ

ٗ ٍٛي عبثيٗ كه ؽووذ ثٛكٔل علا ّل، ثب افواك فٛكُ ػبىَ ِٕطمخ پٌ اى آْ وٗ ضّؾبن ثٓ ليٌ اى ٔيوٚ٘بي اِٛي وٗ ث

كيل ثٗ ٔؼّبْ ثٓ ثْيو ؽبوُ ؽّٔ، ىفو ثٓ  اِيٗ ٔبچيي ِيضّؾبن وٗ ٔيوٚي فٛك ها كه هٚيبهٚيي ثٕي. ِوط ها٘ظ ّل

فٛاٍذ وّه ؽبهس ؽبوُ لَّٕيويٓ ٚ ٔبئً ثٓ ليٌ ؽبوُ فٍَطيٓ وٗ كه اطبػذ اثٓ ىثيو ثٛكٔل ٔبِٗ ّٔٛذ ٚ اى آٔٙب كه

 [37.]٘بيي ها ثواي ؽّبيذ اى اٚ فوٍزبكٔل ووك، آٔٙب ٔيي پنيوفزٗ، گوٖٚ

 

اي  ثو آْ ثٛك رب ثب كٍيَٗ[ 38]ػجيلهللا ثٓ ىيبك وٗ اى ؽبِيبْ ِوٚاْ ؽىُ ثٛك ٚ اٚ ها ثواي عٕگ ثب ضّؾبن رؾويه ووكٖ ثٛك،

ٚ ثب ٍقٕبٔي اٚ ها ثوأگيقذ رب ثٗ عبي اثٓ ىثيو ثواي  ػجيلهللا هٚىي ثٗ ٔيك ضّؾبن آِل. كه ؽبِيبْ ضّؾبن رفولٗ ايغبك وٕل

اِيٗ ثٛك اى ِوكَ ثيؼذ ثگيوك، ضّؾبن ٔيي وٗ فويفزخ ٍقٕبْ ػجيلهللا  فٛكُ وٗ ثٗ گفزخ ػجيلهللا كه ايٓ ىِبْ ثيهگ ثٕي

وأغبَ ثبه هٚ ّل ٚ ٍ كاهاْ اثٓ ىثيو هٚثٗ ّلٖ ثٛك ؽلٚك ٍٗ هٚى ثواي فٛكُ اى ِوكَ ثيؼذ گوفذ وٗ ثب اػزواٗ طوف

كاهاْ اٚ ّل ٚ ػجيلهللا ثٗ ٘لف فٛك  كيگو ثٗ ٔبچبه ثواي اثٓ ىثيو ثيؼذ گوفذ ٚ ايٓ اِو ثبػش ايغبك ريٌيي كه طوف

 [39.]هٍيل

 

ٌْىويبْ ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي ٚ ِوٚاْ [ 40]كه ِؾٍّي ثٗ ٔبَ ِوط ها٘ظ كه وٕبه ىاهػٗ،. ٖ ق 64كه مي اٌؾّغٗ ٍبي 

ٍقزي ِيبْ آٔٙب كه گوفذ وٗ كه ايٓ عٕگ ضّؾبن ثٓ ليٌ ٚ ّّبه ىيبكي اى ّ٘وا٘بِٔ ؽىُ كهگيو عٕگ ّلٔل ٚ عٕگ 

 [41.]ِبٔلح ٌْىو اٚ گويقزٕل وْزٗ ّلٔل ٚ ثبلي

٘بي آغبىيٓ ؽىِٛذ ثٕي اِيّٗ اى هعبي ثيهگ ايٓ ؽىِٛذ ثٛك ٚ كه  ثليٓ ٍبْ وبه ضّؾبن ثٓ ليٌ فٙوي وٗ كه ٍبي

 .اي كاّذ ثٗ ٍوأغبَ هٍيل عَزٗرؾٛالد ٍيبٍي ٚ ٔظبِي ايٓ كٚهاْ ٔمِ ثو

عٕگ ِوط ها٘ظ وٗ كه آْ رؼّٖت يّٕي ثو ليَي پيوٚى ّلٖ ثٛك، كاهاي آصبه فطؤبوي كه رغليل كّّٕي ٍّٕزي ِيبْ كٚ 

٘ب كه  ٘ب ٚ ليَي طوف ِزؼّٖت ٚ ّؼٍٗ ٚه ّلْ آرِ آّٛة كه كيگو ٔمبط عٙبْ اٍالَ ثٛك ٚ كه ٔزيغخ آْ، ِيبْ يّٕي

پٌ اى عٕگ ِوط ها٘ظ، ِوٚاْ، ّبَ ٚ فٍَطيٓ ها يه پبهچٗ رؾذ . ِذ اٍالِي عٕگ كه گوفذِٕبطك ِزؼلكي اى ؽىٛ

 .ٔفٛم فٛك گوفذ ٚ پٌ اى آْ ػبىَ فزؼ ِٖو ٚ ٍپٌ ٍووٛثي اثٓ ىثيو ّل
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 كأْغٛي كوزوي ربهيـ اٍالَ كأْگبٖ رٙواْ*  : ٘بّٔٛذپي

: ثيوٚد)ِؾّل ِؼٛٗ ٚ ػبكي اؽّل ػجلاٌّٛعٛك اثٓ ػجلاٌجو لوطجي، االٍزيؼبة في ِؼوفخ االٕؾبة، رؾميك ػٍي . 1

؛ اثِٛؾّل ػٍي اثٓ اؽّل اثٓ ٍؼيل اثٓ ؽيَ 297، ٓ 2ط ( َ 1995/ ٖ  1415كاه اٌىزت اٌؼٍّيٗ، اٌطجؼخ االٌٚي، 

؛ اثٓ ػَبوو، 178ٓ ( َ 1982/ ٖ  1403كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، اٌطجؼخ االٌٚي، : ثيوٚد)ألٌَي، عّٙوح أَبة اٌؼوة 

/ ٖ  1415كاهاٌفىو، : ثيوٚد)، رؾميك ػٍي ّيوي ...ي اثٓ اٌؾَٓ، ربهيـ ِليٕخ كِْك ٚ موو فضٍٙب ٚاثٛاٌمبٍُ ػٍ

 . 280، ٓ 24ط ( َ 1995

: ؽيلهآثبك كوٓ)اثٍٛؼل ػجلاٌىويُ اثٓ ِؾّل ثٓ ِٕٖٛه ٍّؼبٔي، االَٔبة، رؾذ ِوالجذ ٍيل ّوف اٌليٓ اؽّل . 2

 . 268، ٓ 10ط ( َ 1979/ ٖ  1399 ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّبٔيٗ، اٌطجؼخ االٌٚي،

عّبي اٌليٓ اثي اٌؾّغبط يٍٛف ِيي، رٙنة اٌىّبي في اٍّبء اٌوعبي، رؾميك ٍٙيً ىوبه ٚ اؽّل ػٍي ػجيل، . 3

 . 166، ٓ 9ط ( َ 2000/ ٖ  1421كاهاٌفىو، : ثيوٚد)ؽَٓ اؽّل اغب 

ّّل اثٓ ٍؼيل، اٌطجمبد اٌىجوي . 4  . 71، ٓ 4ط ( َ 1985/ ٖ  1405كاه ثيوٚد، : ثيوٚد)ِؾ

ِؤٍَخ اٌوٍبٌٗ، اٌطجيؼخ : ثيوٚد)اٌليٓ ِؾّل اثٓ اؽّل م٘جي، ٍيو اػالَ إٌجالء، رؾميك ّؼيت االهٔٛط  ٌّّ. 5

، ٓ 2ٚ اثٓ ػجلاٌجو لوطجي، ّ٘بْ، ط  280، ٓ 24؛ اثٓ ػَبوو، ّ٘بْ، ط 41، ٓ 3ط ( َ 1982/ ٖ  1402اٌضبٔيٗ، 

297 . 

عب، كاهإٌْو فوأي ّزبيي ثميَجبكاْ، ثي)ي، اٌٛافي ثبٌٛفيبد، ثبػزٕبء ٚكاكاٌمبضي ٕالػ اٌليٓ فٍيً اثٓ ايجه ٕفل. 6

اٌطجؼخ : ؽيلهآثبك كوٓ)؛ اثِٛؾّل ػجلاٌوؽّٓ اثٓ اثي ؽبرُ هاىي، اٌغوػ ٚ اٌزؼليً 351، ٓ 6ط ( َ 1982/ ٖ  1402

 . 297، ٓ 2طجي، ّ٘بْ، ط ٚ اثٓ ػجلاٌجو لو 284، ٓ 24؛ اثٓ ػَبوو، ّ٘بْ، ط 457، ٓ 4ط ( رب اٌضبٔيٗ، ثي

ٚ اثٓ ػَبوو، ّ٘بْ،  457، ٓ 4؛ هاىي، ّ٘بْ، ط 166، ٓ 9؛ يٍٛف ِيي، ّ٘بْ، ط 241، ٓ 3م٘جي، ّ٘بْ، ط . 7

 . 281، ٓ 24ط 

، ٓ 5ط ( ٖ 1382كاهٍٛيلاْ، : ثيوٚد)ِؾّل اثٓ عويو طجوي، ربهيـ اٌوًٍ ٚ اٌٍّٛن، رؾميك ِؾّل اثٛاٌفضً اثوا٘يُ . 8

 1991/ ٖ  1411كاه االضٛاء، اٌطجؼخ االٌٚي، : ثيوٚد)ؽّل اثٓ اػضُ وٛفي، اٌفزٛػ، رؾميك ػٍي ّيوي، ؛ اثٛ ِؾّل ا49

 . 189، ٓ 3ط ( َ

: عبثي)اثٛاٍؾبق اثوا٘يُ اثٓ ِؾّل صمفي وٛفي، اٌغبهاد، ِملِٗ ٚ ؽٛاّي ِيوعالي اٌليٓ ؽَيٕي اهِٛي . 9

ي اٌؾليل، ّوػ ٔٙظ اٌجالغٗ، رؾميك ِؾّّل اثٛاٌفضً اثوا٘يُ ؛ اثٓ اث65، ٓ 1ط ( رب أزْبهاد أغّٓ آصبه ٍِّي، ثي

 . 124، ٓ 2ط ( َ 1987/ ٖ  1407كاهاٌغيً، اٌطجؼخ االٌٚي، : ثيوٚد)

ٚ اثٓ ػَبوو، ّ٘بْ،  457، ٓ 4؛ هاىي، ّ٘بْ، ط 166، ٓ 9؛ يٍٛف ِيي، ّ٘بْ، ط 241، ٓ 3م٘جي، ّ٘بْ، ط . 10

 . 281، ٓ 24ط 

 . 281، ٓ 24اثٓ ػَبوو، ّ٘بْ، ط . 11

؛ اثٓ ؽغو ػَمالٔي، االٕبثخ في رّييي اٌٖؾبثٗ، رؾميك ػبكي اؽّل 780، ٓ 12يٍٛف ِيي، ّ٘بْ، ط . 12

 . 389، ٓ 3ط ( ٖ 1415كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، : ثيوٚد)ػجلاٌّٛعٛك، ػٍي ِؼٛٗ 

 . 167، ٓ 9ٚ يٍٛف ِيي، ّ٘بْ، ط  280، ٓ 24اثٓ ػَبوو، ّ٘بْ، ط . 13

 . 100، ٓ 1اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط . 14

 . 244ـ  5، ٓ 1اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط . 15

؛ ٖٔوثٓ ِياؽُ ِٕموي، ٚلؼخ اٌٖفيٓ، رؾميك ِؾّل ػجلاٌَالَ 322ـ  5، ٓ 1اثوا٘يُ اثٓ ِؾّل صمفي، ّ٘بْ، ط . 16
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 . 493، ٓ 2؛ اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط 12ٓ ( ُ 1376/ ق  1418ثّٙٓ، اٌطجؼخ اٌضبٔيٗ، : لُ)٘بهْٚ 

 . 169، ٓ 3 اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط. 17

 . 24، ٓ 3ٚ اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط  206، ٖٔوثٓ ِياؽُ ِٕموي، ّ٘بْ، ٓ 11، ٓ 5ربهيـ طجوي، ط . 18

 . 360ٖٔوثٓ ِياؽُ ِٕموي، ّ٘بْ، ٓ. 19

كه لطمطبٔٗ ثٛك، اثٓ ؽيَ ألٌَي، ّ٘بْ،  uثٗ گياهُ اثٓ ؽيَ ألٌَي ػّوٚثٓ ػّيٌ ثٓ َِؼٛك ٚاٌي ػٍي. 20

 ٓ97 . 

، ِٕبثغ كه ِٛهك رؼلاك وْزٗ ّلگبْ 135، ٓ 5؛ ربهيـ طجوي، ط 416ـ  26، ٓ 2ؾّل صمفي، ّ٘بْ، ط اثوا٘يُ ثٓ ِ. 21

ّلگبْ اى ِوكَ وٛفٗ ها چٙبه ٔفو ٚ وْزٗ ّلگبْ ِوكَ ّبَ ها ٔٗ ٔفو موو  ايٓ عٕگ افزالف كاهٔل؛ ثوفي رؼلاك وْزٗ

 . 118ـ  113، ٓ 2ط  ؛ اثٓ اثي اٌؾليل، ّ٘بْ،220، ٓ 3اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط : ٔه. أل ووكٖ

 . 526، ٓ 2اثوا٘يُ ثٓ ِؾّل صمفي، ّ٘بْ، ط . 22

 . 286، ٓ 4اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط . 23

؛ اثٛػّو ٚ فٍيفخ، ثٓ فيّبط، ربهيـ، رؾميك 297، ٓ 2؛ اثٓ ػجلاٌجو لوطجي، ّ٘بْ، ط 322، ٓ 5ربهيـ طجوي، ط . 24

 . 165ٓ ( َ 1993/ ٖ  1414كاهاٌفىو، : ثيوٚد)ٍٙيً ىوبه 

: ثيوٚد)؛ َِؼٛكي، ػٍي اثٓ ؽَيٓ، ِوٚط اٌن٘ت ٚ ِؼبكْ اٌغٛا٘و، رؾميك ّبهي پال 217، ٓ 3ربهيـ طجوي، ط . 25

ٖ ق موو ووكٖ اٍذ،  55؛ اٌجزٗ الىَ ثٗ يبكآٚهي اٍذ وٗ ثالمهي ايٓ ِبعوا ها كه ٍبي 217، ٓ 3ط ( َ 1970ٔب، ثي

 . 332، ٓ 4ط ( رب ٔب، ثييعب، ثثي)ثالمهي، أَبة االّواف، رؾميك ِؾّل اٌؼيبٚي، 

 . 322، ٓ 5ربهيـ طجوي، ط . 26

 . 328، ٓ 5؛ ربهيـ طجوي، ط 353، ٓ 4اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط . 27

 . 50، ٓ 7اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط . 28

 . 327، ٓ 5ربهيـ طجوي، ط . 29

 . 39، ٓ 5اثٓ ٍؼل، ّ٘بْ، ط . 30

 . 530، ٓ 5؛ ربهيـ طجوي، ط 196ٓ ( َ 1988كاهاٌفىو، : ثيوٚد)اثٛؽٕيفٗ كيٕٛهي، افجبه اٌطٛاي . 31

 . 541ـ  540، ٓ 5ربهيـ طجوي، ط . 32

 . 170، ٓ 5اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط . 33

 . 40، ٓ 5؛ اثٓ ٍؼل، ّ٘بْ، ط 532، ٓ 5ربهيـ طجوي، ط . 34

 . 534ـ  532، ٓ 5ربهيـ طجوي، ط . 35

 . 40، ٓ 5اثٓ ٍؼل، ّ٘بْ، ط . 36

؛ اثٓ ٍؼل، 256، ٓ 2ط ( رب كاهٕبكه، ثي: ثيوٚد)رت اٌؼجّبٍي يؼمٛثي، ربهيـ يؼمٛثي اؽّل اثٓ اثي يؼمٛة اٌىب. 37

 . 535، ٓ 5؛ ٚ ربهيـ طجوي، ط 171، ٓ 5؛ اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط 40، ٓ 5ّ٘بْ، ط 

 . 540ـ  535، ٓ 5ربهيـ طجوي، ط . 38

 . 40، ٓ 5؛ اثٓ ٍؼل، ّ٘بْ، ط 298، ٓ 2اثٓ ػجلاٌجو لوطجي، ّ٘بْ، ط . 39

 . 171، ٓ 5اثٓ اػضُ، ّ٘بْ، ط  .40

ٚ ربهيـ  298، ٓ 2؛ اثٓ ػجلاٌجو لوطجي، ّ٘بْ، ط 256، ٓ 2؛ ربهيـ يؼمٛثي، ط 286، ٓ 3َِؼٛكي، ّ٘بْ، ط . 41

 . 537، ٓ 5طجوي، ط 
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 ِٕبثغ

 1987/ ٖ  1407اٌجالغٗ، رؾميك ِؾّل اثٛاٌفضً اثوا٘يُ، ثيوٚد، كاهاٌغيً، اٌطجؼخ االٌٚي،  اثٓ اثي اٌؾليل، ّوػ ٔٙظ -

َ. 

 .َ 1991/ ٖ  1411اثٓ اػضُ وٛفي، اثِٛؾّل اؽّل، اٌفزٛػ، رؾميك ػٍي ّيوي، ثيوٚد، كاهاالضٛاء، اٌطجؼخ االٌٚي،  -

اثٓ ؽغو ػَمالٔي، االٕبثخ في رّييي اٌٖؾبثٗ، رؾميك ػبكي اؽّل ػجلاٌّٛعٛك، ػٍي ِؼٛٗ، ثيوٚد، كاهاٌىزت  -

 .ٖ 1415اٌؼٍّيٗ، 

ؾّل ػٍي ثٓ اؽّل ثٓ ٍؼيل، عّٙوح أَبة اٌؼوة، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، اٌطجؼخ االٌٚي، اثٓ ؽيَ ألٌَي، اثِٛ -

1403  ٖ /1982 َ. 

 .َ 1985/ ٖ  1405اثٓ ٍؼل، ِؾّل، اٌطجمبد اٌىجوي، ثيوٚد، كاهثيوٚد،  -

يوٚد، كاهاٌفىو، رؾميك ػٍي ّيوي، ث... اثٓ ػَبوو، اثٛاٌمبٍُ ػٍي ثٓ اٌؾَٓ، ربهيـ ِليٕخ كِْك ٚ موو فضٍٙب ٚ -

1415  ٖ /1995 َ. 

 .رب ٔب، ثيعب، ثيثالمهي، أَبة االّواف، رؾميك ِؾّل اٌؼيبٚي، ثي -

عب، صمفي وٛفي، اثٛاٍؾبق اثوا٘يُ ثٓ ِؾّل، اٌغبهاد، ِمّلِٗ ٚ ؽٛاّي ِيوعالي اٌليٓ ؽَيٕي اهِٛي، ثي -

 .رب أزْبهاد أغّٓ آصبه ٍِّي، ثي

 .َ 1993/ ٖ  1414ربهيـ، رؾميك ٍٙيً ىوبه، ثيوٚد، كاهاٌفىو، فٍيفخ ثٓ فيّبط، اثٛػّوٚ،  -

 .َ 1993/ ٖ  1414، وزبة اٌطجمبد، رؾميك ٍٙيً ىوبه، ثيوٚد، كاهاٌفىو، _________ -

 .َ 1988كاهاٌفىو، : كيٕٛهي، اثٛؽٕيفٗ، افجبه اٌطٛاي، ثيوٚد -

االهٔٛط، ثيوٚد، ِؤٍَخ اٌوٍبٌٗ، اٌطجؼخ  م٘جي، ٌّّ اٌليٓ ِؾّل ثٓ اؽّل، ٍيو اػالَ إٌجالء، رؾميك ّؼيت -

 .َ 1982/ ٖ  1402اٌضبٔيٗ، 

 .رب هاىي، اثِٛؾّل ػجلاٌوؽّبْ ثٓ اثي ؽبرُ، اٌغوػ ٚ اٌزؼليً، ؽيلهآثبك كوٓ، اٌطجؼخ اٌضبٔيٗ، ثي -

كوٓ، ٍّؼبٔي، اثٍٛؼل ػجلاٌىويُ، اثٓ ِؾّل ثٓ ِٕٖٛه، االَٔبة، رؾذ ِوالجذ ٍيّل ّوف اٌليٓ اؽّل، ؽيلهآثبك  -

 .َ 1979/ ٖ  1399ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّبٔيٗ، اٌطجؼخ االٌٚي، 

/ ٖ  1402اْ،  ٕفلي، ٕالػ اٌليٓ فٍيً ثٓ ايجه، اٌٛافي ثبٌٛفيبد، ثبػزٕبء ٚكاك اٌمبضي، كاهإٌْو فوأي ّزبيي ثميَجبك -

1982 َ. 

 .ٖ 1382٘يُ، ثيوٚد، كاهٍٛيلاْ، طجوي، ِؾّل ثٓ عويو، ربهيـ اٌوًٍ ٚ اٌٍّٛن، رؾميك ِؾّل اثٛاٌفضً اثوا -

لوطجي، اثٓ ػجلاٌجو، االٍزيؼبة في ِؼوفخ االٕؾبة، رؾميك ػٍي ِؾّل ِؼٛٗ ٚ ػبكي اؽّل ػجلاٌّٛعٛك، ثيوٚد،  -

 .َ 1995/ ٖ  1415كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، اٌطجؼخ االٌٚي، 

ً ىوبه، اؽّل ػٍي ػجيل، ؽَٓ ِيي، عّبي اٌليٓ اثي اٌؾّغبط يٍٛف، رٙنة اٌىّبي في اٍّبء اٌوعبي، رؾميك ٍٙي -

 .َ 2000/ ٖ  1421اؽّل اغب، ثيوٚد، كاهاٌفىو، 

 .1970َٔب، َِؼٛكي، ػٍي ثٓ ؽَيٓ، ِوٚط اٌن٘ت ٚ ِؼبكْ اٌغٛا٘و، رؾميك ّبهي پال، ثيوٚد، ثي -

 1376/ ق 1418ِٕموي، ٖٔو اثٓ ِياؽُ، ٚلؼخ اٌٖفيٓ، رؾميك ِؾّل ػجلاٌَالَ ٘بهْٚ، لُ، ثّٙٓ، اٌطجؼخ اٌضبٔيٗ،  -

ُ. 

 .رب يؼمٛثي، اؽّل اثٓ اثي يؼمٛة اٌىبرت اٌؼجبٍي، ربهيـ يؼمٛثي، ثيوٚد، كاهٕبكه، ثي -
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