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2 

  كتبة القظبص

  ًتبة الوظبص•
 .ٍ َّ إهب كٖ الٌلس ٍ إهب ك٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



3 

  قظبص الٌفس

  الوسن األٍل كٖ هظبص الٌلس•
 ٍ الٌظش كِ٘ كٖ الوَرت، •
 ٍ الششائظ الوؼتجشٓ كِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ ً٘ل٘ٔ االست٘لبء•

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



4 

  قظبص الٌفسهَجت 

  الوَل كٖ الوَرت•
 :.ٍ َّ إصّبم الٌلس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائظ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



5 

  قظبص الٌفسهَجت 

 
ٗتحون الؼوذ هحضب ثوظذ الوتل ثوب ٗوتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثوظذ  1هسألٔ •

كؼل ٗوتل ثِ ؿبلجب، ٍ إى لن ٗوظذ الوتل ثِ، ٍ هذ رًشًب تلظ٘ل األهسبم 
 كٖ ًتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



6 

  القَل ـٖ الشسائط الوعتجسٓ ـٖ القظبص
  كٖ الششائظ الوؼتجشٓ كٖ الوظبصالوَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



7 

  القَل ـٖ الشسائط الوعتجسٓ ـٖ القظبص
 التسبٍٕ كٖ الحشٗٔ ٍ الشه٘ٔ، -األٍل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لٌي هغ سد كبضل الذٗٔ، ٍ َّ ًظفق دٗفٔ   ك٘وتل •
الشرل الحش، ٍ ًزا توتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لٌي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشًتْب كبضل دٗٔ الشرل
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



8 

 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوسأٓ عي تأدٗٔ ـبضل الدٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ كبضل الذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا ٍ  1هسألٔ •
الوظبص إلى ٍهفت األداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشع الوبتل ثبلذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



9 

 ٗقتض للسجل هي الوسأٓ ـٖ األطساؾ

 ٗوتض للشرل هي الوشأٓ كٖ األعشاف، 2هسألٔ •

 ًزا ٗوتض للوشأٓ هي الشرل كْ٘ب هي ؿ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب كٖ األعشاف هب لن ٗجلؾ رشاحفٔ الوفشأٓ حلفج دٗفٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلـتِ تشرغ إلى الٌظق هي الشرل كْ٘وب، كحٌ٘ئفز ال ٗوفتض هفي    كئرا •

 . الشرل لْب إال هغ سد التلبٍت

 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



10 

  التسبٍٕ ـٖ الدٗي -الثبًٖ
  التسبٍٕ كٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، كال ٗوتل هسلن ثٌبكش هغ ػذم اػت٘بدُ هتل الٌلبس•

 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



11 

 ال ـسق ث٘ي أطٌبؾ الكفبز

ال كشم ث٘ي أطٌبف الٌلبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتأهي   1هسألٔ •
 ٍ ؿ٘شُ،

ٍ لَ ًبى الٌبكش هحشم الوتل ًبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لوتلفِ، ٍ ٗـفشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



12 

 لَ اعتبد الوسلن قتل أّل الرهٔ  

لَ اػتبد الوسلن هتل أّل الزهٔ ربص االهتظبص هٌِ ثؼفذ سد   2هسألٔ •
 ،*دٗتِكبضل 

 .ٍ ه٘ل إى رلي حذ ال هظبص، ٍ َّ ضؼ٘ق•
 
ٍ لَ لن ٗطلت اٍل٘بء الدم القَد ٍ كبى ّذرا الوسذلن هَججذب لسـذع      *•

األهي العبم ـ٘جت على الحبكن قتلِ حدا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذدا ـذٖ      
األزع ـ٘جَش للحبكن أخر دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذر أزثعذٔ  الؾ     

 دزّن ثدل ثوبً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج 



13 

 ٗقتل الرهٖ ثبلرهٖ

 ٗوتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد كبضل الذٗٔ، 3هسألٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي ؿ٘ش سد اللضل ًبلوسلو٘ي، هي ؿ٘ش كشم  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالكْوب، ك٘وتل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلؼٌس ٍ 

 .الوزَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼٌس
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



14 

 لَ قتل ذهٖ هسلوب عودا

ٍ   لَ هتل رهٖ هسلوب ػوذا دكغ َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الووتَل 4هسألٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي هتلِ ٍ استشهبهِ، هي ؿ٘ش كشم ث٘ي ًَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌوَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي ًًَِ هسبٍٗب للبضل دٗٔ الوسفلن أٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



15 

 أٍالد الرهٖ القبتل أحساز

 أٍالد الزهٖ الوبتل أحشاس ال ٗستشم ٍاحذ هٌْن لوتل ٍالذّن، 5هسألٔ •

لَ أسلن الزهٖ الوبتل هجل استشهبهِ لن ٌٗي ألٍل٘فبء الووتفَل ؿ٘فش    ٍ •
 .هتلِ

 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



16 

 لَ قتل الكبـس كبـسا ٍ أسلن

لَ هتل الٌبكش ًبكشا ٍ أسلن لن ٗوتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى ًبى  6هسألٔ •
 .الووتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



17 

 ٗقتل ٍلد السشدٓ ثَلد الصً٘ٔ

ٗوتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼذ ٍطلِ اإلسالم ح٘ي تو٘فضُ   7هسألٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلؾ،

ٍ أهب كٖ حبل طـشُ هجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ هجل إسالهِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إشٌبلػذهِ تأهل ٍ 

 
 
 .ثل ال إشٌبل كٖ هتلِ ثِ ألى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى ًبى هي الضًب *•

 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



18 

 لَ قطع هسلن ٗد ذهٖ عودا ـأسلن

 :هي لَاحن ّزا الجبة كشٍعٍ •
سفشت إلفى ًلسفِ كفال     ٍ    لَ هغغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا كأسفلن  -هٌْب•

 هظبص كٖ الغشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الٌلس ًبهلٔ، 

ًزا لَ هغغ طجٖ ٗذ ثبلؾ كجلؾ حفن سفشت رٌبٗتفِ ال هظفبص كفٖ      ٍ •
 .الغشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس ٍ ػلى ػبهلتِ دٗٔ الٌلس

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



19 

 لَ قطع ٗد حسثٖ أٍ هستد ـأسلن

ال ٍ  هفَد، لَ هغغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ كأسلن حفن سفشت كفال     -ٍ هٌْب•
األهَى، ٍ ه٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل االسفتوشاس، ٍ األٍل     ػلى   *دٗٔ

 أهَى، 
لَ سهبُ كأطبثِ ثؼذ إسالهِ كال هفَد ٍ لٌفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ، ٍ َّ ضؼ٘ق، 
 .ًزا الحبل لَ سهى ره٘ب كأسلن حن أطبثِ كال هَد، ٍ ػلِ٘ الذٍٗٔ •

 
 .ال دٗٔ على الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ على ث٘ت الوبل *•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



20 

 ذه٘بهستد لَ قتل 

إى هتلِ ٍ سرغ إلى اإلسالم كال ٍ  ثِ، ٗقتلره٘ب  الَ هتل هشتذ -ٍ هٌْب•
 هَد ٍ ػلِ٘ دٗٔ الزهٖ، 

لَ هتل رهٖ هشتذا ٍ لَ ػي كغشٓ هتل ثِ، ٍ لَ هتلِ هسلن كال هَد، ٍ ٍ •
 .الظبّش ػذم الذٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼضٗشُ

 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



21 

 قتل هي ٍجت قتلِ

  ػلِ٘ الوفَد الَلٖ ًبى لَ ٍرت ػلى هسلن هظبص كوتلِ ؿ٘ش  -ٍ هٌْب•
لَ ٍرت هتلِ ثبلضًب أٍ اللَاط كوتلِ ؿ٘ش االهبم ػلِ٘ السالم ه٘فل ال  ٍ 

 . ٍ كِ٘ تشدد، *دٗٔهَد ػلِ٘ ٍ ال 
 
  .ّزا َّ األهَٕ*•

 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



22 

 األثَٓاًتفبء  -الشسط الثبلث

 اًتلبء األثَٓ، -الخبلجالششط •

 .كال ٗوتل أة ثوتل اثٌِ، ٍ الظبّش أى ال ٗوتل أة األة ٍ ٌّزا•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



23 

 ٍال الدٗٔال تسقط الكفبزٓ عي األة ثقتل اثٌِ 

 ال تسوظ الٌلبسٓ ػي األة ثوتل اثٌِ ٍ ال الذٗٔ، 1هسألٔ •

 .ك٘ؤدٕ الذٗٔ إلى ؿ٘شُ هي الَاسث، ٍ ال ٗشث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



24 

 ال ٗقتل األة ثقتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبـئب لِ

 ال ٗوتل األة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٌٗي هٌبكئب لِ، 2هسألٔ •

 .كال ٗوتل األة الٌبكش ثوتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



25 

 ٗقتل الَلد ثقتل أثِ٘

 ،*ٍلذّبٗوتل الَلذ ثوتل أثِ٘، ٍ ًزا األم ٍ إى ػلت ثوتل  3هسألٔ •
ٍ الَلذ ثوتل أهفِ، ٍ ًفزا األهفبسة ًبألرفذاد ٍ الزفذات هفي هجفل        •

ٍ األخَٓ هي الغشك٘ي، ٍ األػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ األخفَال ٍ    ، **األم
 .الخبالت

 
 
 .األحَط عدم قظبص األم ٍ إى علت ثقتل ٍلدّب *•
 .هي قجل األماألجداد األحَط عدم قظبص الجدات هطلقب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



26 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ادػى احٌبى ٍلذا هزَْال كبى هتلِ أحذّوب هجل الوشػٔ كال  4هسألٔ •
 ،*هَد

ٍ لَ هتالُ هؼب كْل َّ ًزلي لجوبء االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى ًل هٌْوب أٍ •
 ،ٗشرغ إلى الوشػٔ؟ األهَى َّ الخبًٖ

 .ثل ٗشرغ إلى الوشػٔ *•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



27 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ادػ٘بُ حن سرغ أحذّوب  ٍ هتالُ تَرِ الوظبص ػلى الشارغ ثؼفذ  ٍ •
سد هب ٗلضل ػي رٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙخش ًظق الذٗٔ ثؼذ اًتلبء الوظبص 

 ػٌِ، 
 لَ هتلِ الشارغ خبطٔ اختض ثبلوظبص، ٍ •
 لَ هتلِ اٙخش ال ٗوتض هٌِ، ٍ •
 لَ سرؼب هؼب كللَاسث أى ٗوتض هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًلس ػلْ٘وب، ٍ •
 ًزا الحبل لَ سرؼب أٍ سرغ أحذّوب ثؼذ الوتل، ٍ •
الظبّش أًِ لَ سرغ هي أخشرتِ الوشػٔ ًبى األهش ًزلي ثوٖ اٙخش ثل •

 .ػلى الذػَى أم ال
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



28 

 لَ قتل زجل شٍجتِ

لَ هتل سرل صٍرتِ ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلفى     5هسألٔ •
 . *ٍرٍِ٘ ه٘ل ال ٗولي أى ٗوتض هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش األطح، 

 
 .ثل َّ األطح األقَى*•

   522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج



29 

 العقل ٍ الجلَغ

 الؼول ٍ الجلَؽ، -الشاثغ ٍ الخبهسالششط •

كال ٗوتل الوزٌَى سَاء هتل ػبهال أٍ هزًٌَب، ًؼن تخجفت الذٗفٔ ػلفى    •
 ػبهلتِ، 

ال ٗوتل الظجٖ ثظجٖ ٍ ال ثجبلؾ ٍ إى ثلؾ ػششا أٍ ثلؾ خوسٔ أشجبس، ٍ •
كؼوذٓ خغأ حتى ٗجلؾ حذ الشربل كٖ السي أٍ سبئش األهبسات، ٍ الذٗٔ 

 .ػلى ػبهلتِ

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



30 

 لَ قتل عبقل ثن خَلط

  لَ هتل ػبهل حن خَلظ ٍ رّت ػولِ لن ٗسفوظ ػٌفِ الوفَد    1هسألٔ •
 .حجت الوتل ثبلجٌ٘ٔ أٍ ثئهشاسُ حبل طحتِسَاء 

 

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



31 

 القظبصـٖ ال ٗشتسط السشد 

هتل ثبلؾ كلَ  الوظبص،ال ٗشتشط الششذ ثبلوؼٌى الوؼَْد كٖ  2هسألٔ •
 . ؿ٘ش سش٘ذ كؼلِ٘ الوَد

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



32 

 لَ اختلؿ الَلٖ ٍ الجبًٖ

ِ     3هسألٔ • كوفبل    لَ اختلق الَلٖ ٍ الزبًٖ ثؼفذ ثلَؿفِ أٍ ثؼفذ إكبهتف
هتلتِ حبل ثلَؿي أٍ ػولي كأًٌشُ الزبًٖ كبلوَل هَل الزبًٖ : الَلٖ

ث٘وٌِ٘، ٍ لٌي تخجت الذٗٔ كٖ هبلْوب ثئهشاسّوب ال الؼبهلٔ، هي ؿ٘ش كشم 
ث٘ي الزْل ثتبسٗخْوب أٍ ثتبسٗخ أحذّوب دٍى اٙخش، ّزا كفٖ كفشع   

 االختالف كٖ الجلَؽ 
أهب كٖ االختالف كٖ ػشٍع الزٌَى ك٘وٌي اللشم ث٘ي هب إرا ًفبى  ٍ •

الوتل هؼلَم التبسٗخ ٍ شي كٖ تبسٗخ ػشٍع الزٌفَى كفبلوَل هفَل    
الَلٖ، ٍ ث٘ي سبئش الظَس كبلوَل هَل الزبًٖ، ٍ لفَ لفن ٗؼْفذ للوبتفل     

 .الوَل هَل الَلٖ أٗضبكبلظبّش أى حبل رٌَى 

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



33 

 لَ ادعى الجبًٖ طؽسُ ـعال

لَ ادػى الزبًٖ طـشُ كؼال ٍ ًبى هوٌٌب كٖ حوِ كئى أهٌي  4هسألٔ •
إال كبلوَل هَلِ ثال ٗو٘ي، ٍ ال أحش إلهشاسُ ثبلوتفل  كَْ،ٍ إحجبت ثلَؿِ 

 .إال ثؼذ صهبى الؼلن ثجلَؿِ ٍ ثوبئِ ػلى اإلهشاس ثِ

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



34 

 لَ قتل الجبلػ الظجٖ

إى ًبى االحت٘بط ٍ *األشجِلَ هتل الجبلؾ الظجٖ هتل ثِ ػلى  5هسألٔ •
 ٗظبلح ػٌِ ثبلذٗٔ، هتلِ،ثل أى ال ٗختبس ٍلٖ الووتَل 

ال ٗوتل الؼبهل ثبلوزٌَى ٍ إى ًبى أدٍاسٗفب هفغ ًفَى الوتفل حفبل      ٍ •
رًٌَِ، ٍ ٗخجت الذٗٔ ػلى الوبتل إى ًبى ػوذا أٍ شجِْ، ٍ ػلى الؼبهلٔ 

 إى ًبى خغأ هحضب، 
ٖ ء ػلِ٘ هي هفَد ٍ ال  ٍ • لَ ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كال ش

 .دٗٔ، ٍ ٗؼغى ٍسحتِ الذٗٔ هي ث٘ت هبل الوسلو٘ي
 .ثل ال ٗوتل ثِ ػلى األحَط *•

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



35 

 ثجَت القَد على السكساى اٙثن ـٖ شسة الوسكس

كٖ حجَت الوَد ػلى السٌشاى اٙحن كٖ ششة الوسٌش إى خفشد   6هسألٔ •
ًؼن لَ شي ، *الوَداألهشة األحَط ػذم تشدد،ٍ ثِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘بس 

كٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘بس هٌِ ٗلحن ثبلؼبهذ، ٍ ًزا الحبل كٖ ًل هب ٗسلت 
الؼوذ ٍ االخت٘بس، كلَ كشع أى كٖ الجٌذ ٍ شفشة الوشهفذ حظفَل رلفي     

ٍ هغ الشي ٗؼول هؼِ هؼبهلٔ الؼوذ، ٍ لَ ًبى السٌش ، **ثبلسٌشاىٗلحن 
ٍ ًحَُ هي ؿ٘ش إحن كال شجْٔ كٖ ػذم الوَد، ٍ ال هَد ػلى الٌبئن ٍ الوـوى 

 . تشددػلِ٘، ٍ كٖ األػوى 
لَ كبى عبلوب ثأى السكس ـٖ هظبى القتذل ٍ الجذسف ـ٘ثجذت القذَد ٍ إال      *•

 .ـال
هظذبى القتذل ٍ الجذسف    ـذٖ  الجٌذ ٍ ششة الوشهذ كبى عبلوب ثذأى  لَ ـ **•

 .القَد ٍ إال ـالـ٘ثجت 
 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج 
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 ٗكَى الوقتَل هحقَى الدمأى  السبدسالشسط 

هتفل هفي ًفبى    كلَ  ،أى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم -السبدسالششط •
ػلِ٘ ٍ آلِ كل٘س ػل٘فِ الوفَد، ٍ   اللِّ هْذٍس الذم ًبلسبة للٌجٖ طلّى 

 ًزا ال هَد ػلى هي هتلِ ثحن ًبلوظبص ٍ الوتل دكبػب، 
كٖ الوَد ػلى هتل هي ٍرت هتلِ حذا ًبلالئظ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ   ٍ •

كغشٓ ثؼذ التَثٔ تأهل ٍ إشٌبل، ٍ ال هفَد ػلفى هفي ّلفي ثسفشاٗٔ      
 الحذ الوظبص أٍ 

 523: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗكَى الوقتَل هحقَى الدمأى  السبدسالشسط 

هفي الوشتفذ   احتفشاصا    الخبهس أى ٌَٗى الووتَل هحوَى الفذم الششط •
ثبلٌظش إلى الوسلن كئى الوسلن لَ هتلِ لن ٗخجت الوَد ٍ ًفزا ًفل هفي    

 أثبح الششع هتلِ ٍ هخلِ هي ّلي ثسشاٗٔ الوظبص أٍ الحذ 

 

 

 201: ، ص4 شسائع اإلسالم ـٖ هسبئل الحالل ٍ الحسام؛ ج
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 ٗكَى الوقتَل هحقَى الدمأى  السبدسالشسط 

 هٌِْْٓب أَىْ ٌَُٗٓىَ الْوٓوْتَُلُ هٓحٕوَُىَ الذَّمِ،ٍٓ •

ٍَ لََْ قَتَلَ هَيْ ٍَجَذتَ عَلَْ٘ذِق ققظَذبص     كَوٓيْ أَثٓبحٓ الشَّشْعٔ هَتْلَِٔ لَنٕ ٗٔوْتَلْ ثِِِ، •
 .ؼَْ٘سُ الََْلقِّٖ قُتقلَ ثِِق

 

270: اللوعٔ الدهشق٘ٔ ـٖ ـقِ اإلهبه٘ٔ؛ ص  
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 ٗكَى الوقتَل هحقَى الدمأى  السبدسالشسط 

شفشػب   أى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم إٔ ؿ٘شهجبح الوتل « 10»ٍ هٌْب •
أثبح الششع هتلِ لضًب، أٍ لَاط، أٍ ًلش لن ٗوتل ثِ هبتلِ ٍ إى ًبى كوي 

ٍ إى تَهفق  « 2»ثـ٘ش إرى اإلهبم، ألًِ هجبح الفذم كفٖ الزولفٔ    « 1»
ٍ الظفبّش ػفذم اللفشم    . الوجبششٓ ػلى إرى الحبًن ك٘أحن ثذًٍِ خبطٔ

ثٌَع الوتل الزٕ ػٌِ٘ الشبسع ًبلشرن ٍ السف٘ق، ٍ  « 3»ث٘ي است٘لبئِ 
الشتشاى الزو٘غ كٖ األهش الوغلَة شفشػب ٍ ّفَ إصّفبم    « 4»ؿ٘شُ 
 .الشٍح

ٍ لَ قتل هي ٍجت علِ٘ قظبص ؼ٘س الَلٖ قتل ثِ ألًِ هحقَى الذدم  •
 . «5»ثبلٌسجٔ إلى ؼ٘سُ 

 67: ، ص10 ؛ ج(كالًتس -الوحشى )السٍضٔ الجْ٘ٔ ـٖ شسف اللوعٔ الدهشق٘ٔ 
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 ٗكَى الوقتَل هحقَى الدمأى  السبدسالشسط 

 :الخبهسالششط •
أى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم احتشاصا ػي الوشتذ ثبلٌظش إلى الوسفلن،  •

كبى الوسلن لَ هتلِ لن ٗخجت الوَد ٍ إى أحن ثؼذم االستئزاى هوي إل٘فِ  
الوتل، ثل ٍ إى تبة ٍ ًبى هشتذا ػي كغشٓ ٍ هلٌب ثوجَل تَثتِ ٍ ثوفٖ  

 .الوتل ػلِ٘ حذا

 191-190: ص، 42 ججَاّس الكالم ـٖ شسف شسائع اإلسالم؛ 
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 ٗكَى الوقتَل هحقَى الدمأى  السبدسالشسط 

حذا، لٌي هتلِ   ًزا الضاًٖ ٍ الالئظ ٍ ؿ٘شّوب هي ًل هي أثبح الششعٍ •
ٍ كٖ ؿ٘شُ هوي حذُ الوتفل ثبلٌسفجٔ   « 1»هذ ػشكت الجحج كٖ رلي 

للوسلن ٍ الٌبكش ٍ إى ًفبى افبّش الوظفٌق ٌّفب اختظفبص رلفي       
 .ثبلوسلن دٍى الٌبكش

 .12 -11سارغ ص ( 1)•
 

 191-190: ص، 42 ججَاّس الكالم ـٖ شسف شسائع اإلسالم؛ 


