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2 

  كتبة القظبص

  كتبة الوظبص•
 .ٍ َّ إهب كٖ الٌلس ٍ إهب ك٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



3 

  قظبص الٌفس

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

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



4 

  قظبص الٌفسهَجت 

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

 

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ 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 ركشًب تلظ٘ل األهسبم 
 كٖ كتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



6 

  القَل في الشسائظ الوعتجسة في القظبص
  كٖ الششائظ الوؼتجشٓ كٖ الوظبصالوَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



7 

  القَل في الشسائظ الوعتجسة في القظبص
 التسبٍٕ كٖ الحشٗٔ ٍ الشه٘ٔ، -األٍل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لكي هغ سد كبضل الذٗٔ، ٍ َّ ًظفق دٗفٔ   ك٘وتل •
الشجل الحش، ٍ كزا توتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لكي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشكتْب كبضل دٗٔ الشجل
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



8 

 لَ اهتٌع ٍلي دم الوسأة عي تأدية فبضل الدية

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

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



9 

 يقتض للسجل هي الوسأة في األعساف

 ٗوتض للشجل هي الوشأٓ كٖ األعشاف، 2هسألٔ •

 كزا ٗوتض للوشأٓ هي الشجل كْ٘ب هي ؿ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب كٖ األعشاف هب لن ٗجلؾ جشاحفٔ الوفشأٓ حلفج دٗفٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلـتِ تشجغ إلى الٌظق هي الشجل كْ٘وب، كحٌ٘ئفز ال ٗوفتض هفي    كئرا •

 . الشجل لْب إال هغ سد التلبٍت

 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



10 

  التسبٍي في الديي -الثبًي
  التسبٍٕ كٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، كال ٗوتل هسلن ثكبكش هغ ػذم اػت٘بدُ هتل الكلبس•

 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



11 

 ال فسق ثيي أطٌبف الكفبز

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

ٍ لَ كبى الكبكش هحشم الوتل كبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لوتلفِ، ٍ ٗـفشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



12 

 لَ اعتبد الوسلن قتل أهل الرهة  

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

 .ٍ ه٘ل إى رلك حذ ال هظبص، ٍ َّ ضؼ٘ق•
 
ٍ لَ لن يغلت اٍليبء الدم القَد ٍ كبى هذرا الوسذلن هَججذب لسفذع      *•

األهي العبم فيجت على الحبكن قتله حدا ٍ لذَ لذن يكذي هفسذدا فذي      
األزع فيجَش للحبكن أخر دية الوسذلن  عٌذه أٍ أخذر أزثعذة  الف     

 دزهن ثدل ثوبًية هأة
 
 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج 



13 

 يقتل الرهي ثبلرهي

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

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

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼكس
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



14 

 لَ قتل ذهي هسلوب عودا

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

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



15 

 أٍالد الرهي القبتل أحساز

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

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

 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



16 

 لَ قتل الكبفس كبفسا ٍ أسلن

لَ هتل الكبكش كبكشا ٍ أسلن لن ٗوتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى كبى  6هسألٔ •
 .الووتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



17 

 يقتل ٍلد السشدة ثَلد الصًية

ٗ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 ٍ  •
 . * إشكبلػذهِ تأهل ٍ 

 
 
 .ثل ال إشكبل كٖ هتلِ ثِ ألى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى كبى هي الضًب *•

 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



18 

 لَ قغع هسلن يد ذهي عودا فأسلن

 :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 كبهلٔ، 

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

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



19 

 لَ قغع يد حسثي أٍ هستد فأسلن

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 ٍ لكفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

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

 
 .ال دية على الجبًي ٍ إى كبًت ديته على ثيت الوبل *•

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



20 

 ذهيبهستد لَ قتل 

إى هتلِ ٍ سجغ إلى اإلسالم كال ٍ  ثِ، يقتلره٘ب  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 تحسيس الَسيلة؛ ج



21 

 قتل هي ٍجت قتله

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

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

 

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



22 

 أى يكَى الوقتَل هحقَى الدم

هتفل هفي كفبى    كلَ  الذم،أى ٗكَى الووتَل هحوَى  -السبدسالششط •
ػلِ٘ ٍ آلِ كل٘س ػل٘فِ الوفَد، ٍ   اللِّ هْذٍس الذم كبلسبة للٌجٖ طلّى 

كزا ال هَد ػلى هي هتلِ ثحن كبلوظبص ٍ الوتل دكبػب، ٍ كفٖ الوفَد   
ػلى هتل هي ٍجت هتلِ حذا كبلالئظ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ كغفشٓ ثؼفذ     
التَثٔ تأهل ٍ إشكبل، ٍ ال هَد ػلى هي ّلفك ثسفشاٗٔ الوظفبص أٍ    

 الحذ 

 

 523: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



23 

 األثَةاًتفبء  -الشسط الثبلث

 اًتلبء األثَٓ، -الخبلجالششط •

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

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



24 

 ٍال الديةال تسقظ الكفبزة عي األة ثقتل اثٌه 

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

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

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



25 

 ال يقتل األة ثقتل اثٌه ٍ لَ لن يكي هكبفئب له

 ال ٗوتل األة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبكئب لِ، 2هسألٔ •

 .كال ٗوتل األة الكبكش ثوتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



26 

 يقتل الَلد ثقتل أثيه

 ،*ٍلذّبٗوتل الَلذ ثوتل أثِ٘، ٍ كزا األم ٍ إى ػلت ثوتل  3هسألٔ •
ٍ الَلذ ثوتل أهفِ، ٍ كفزا األهفبسة كبألجفذاد ٍ الجفذات هفي هجفل        •

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

 
 
 .األحَط عدم قظبص األم ٍ إى علت ثقتل ٍلدهب *•
 .هي قجل األماألجداد األحَط عدم قظبص الجدات هغلقب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



27 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجهَال

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

ٍ لَ هتالُ هؼب كْل َّ كزلك لجوبء االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى كل هٌْوب أٍ •
 ،ٗشجغ إلى الوشػٔ؟ األهَى َّ الخبًٖ

 .ثل ٗشجغ إلى الوشػٔ *•

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



28 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجهَال

لَ ادػ٘بُ حن سجغ أحذّوب  ٍ هتالُ تَجِ الوظبص ػلى الشاجغ ثؼفذ  ٍ •
سد هب ٗلضل ػي جٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙخش ًظق الذٗٔ ثؼذ اًتلبء الوظبص 

 ػٌِ، 
 لَ هتلِ الشاجغ خبطٔ اختض ثبلوظبص، ٍ •
 لَ هتلِ اٙخش ال ٗوتض هٌِ، ٍ •
 لَ سجؼب هؼب كللَاسث أى ٗوتض هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًلس ػلْ٘وب، ٍ •
 كزا الحبل لَ سجؼب أٍ سجغ أحذّوب ثؼذ الوتل، ٍ •
الظبّش أًِ لَ سجغ هي أخشجتِ الوشػٔ كبى األهش كزلك ثوٖ اٙخش ثل •

 .ػلى الذػَى أم ال
 

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



29 

 لَ قتل زجل شٍجته

لَ هتل سجل صٍجتِ ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلفى     5هسألٔ •
 . *ٍجٍِ٘ ه٘ل ال ٗولك أى ٗوتض هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش األطح، 

 
 .ثل هَ األطح األقَى*•

   522: ، ص2 تحسيس الَسيلة، ج



30 

 العقل ٍ الجلَغ

 الؼول ٍ الجلَؽ، -الشاثغ ٍ الخبهسالششط •

كال ٗوتل الوجٌَى سَاء هتل ػبهال أٍ هجًٌَب، ًؼن تخجفت الذٗفٔ ػلفى    •
 ػبهلتِ، 

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

 .ػلى ػبهلتِ

 522: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



31 

 لَ قتل عبقل ثن خَلظ

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

 

 522: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



32 

 لَ قتل عبقل ثن خَلظ

ثٓبةٔ حٔكْنِ هٓيْ هَتَلَ أَحٓذاً ٍٓ َّٔٓ ػٓبهِلٌ حُنَّ خَُلِظَ إٍَٔ هَتَلَ كِفٖ حٓفبلِ    29« 4»•
  الْجٌَُٔىِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓفذٓ ثٕفيِ   « 5» -1 -35179•
خَضِذس   هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ جٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجٔفَةٍ ػٓفيْ   

سٔئِلَ أَثَٔ جٓؼٕلَشٍ ع ػٓيْ سٓجٔلٍ هَتَلَ : ػٓيْ ثٔشَٕٗذِ ثٕيِ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ الْؼِجٕلِِّٖ هَبلَالظَّيْسَفِيِّ 
حٓتَّفى خُفَلِظَ ٍٓ    -كَلَنٕ ٗٔوَنٕ ػٓلَِِٕ٘ الْحٓذُّ ٍٓ لَنٕ تَظِحَّ الشَّْٓبدُٓٓ ػٓلَِِٕ٘ -سٓجٔلًب ػٓوٕذاً

كَوَفبلَ   -شَِْذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثٓؼٕذٓ هٓب خَُلِظَ أًََِّٔ هَتَلَِٔ -رَّٓتٓ ػٓوْلُِٔ حُنَّ إِىَّ هََٕهبً آخَشِٗيَ
ٍٓ َّٔٓ طٓحِ٘حٗ لَٕ٘سٓ ثِِِ ػِلَّفٌٔ هِفيْ كَسٓفبدِ     -إِىْ شَِْذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ أًََِّٔ هَتَلَِٔ حِ٘يَ هَتَلَِٔ

ٍٓ كَبىَ لَِٔ هٓبلٌ ٗٔؼٕشَفٔ دٔكِغٓ إِلَفى   -ٍٓ إِىْ لَنٕ ٗٓشْْٓذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِزَلِكٓ -ػٓوْلٍ هُتِلَ ثِِِ
ٍٓ إِىْ لَنٕ ٗٓكُيْ لَِٔ هٓبلٌ أُػٕغِٖٓ الذُِّٗٓٔ هِيْ  -الذُِّٗٓٔ هِيْ هٓبلِ الْوَبتِلِ -ٍٓسٓحَِٔ الْوٓوْتَُلِ

 .ٍٓ لَب ٗٓجٕغُلُ دٓمٔ اهٕشِاٍ هٔسٕلِنٍ -ثٕٓ٘تِ الْوٓبلِ

 72: ، ص29 ٍسبئل الشيعة؛ ج



33 

 لَ قتل عبقل ثن خَلظ

  «6»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔمُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ •
 .1 -295 -7الكبكٖ  -(5)•
 .5198 -106 -4اللوِ٘  -(6)•

 72: ، ص29 ٍسبئل الشيعة؛ ج



34 

 لَ قتل عبقل ثن خَلظ

 .«1»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ هٔحٓوَّذٔ •
 .915 -232 -10التْزٗت  -(1)•

 72: ، ص29 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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 لَ قتل عبقل ثن خَلظ

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الٌََّٕكَلِِّٖ ػٓيِ السَّكًَُِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ « 2» -2 -35180•
ػٓفيْ   -اللَِِّ ع أَىَّ هٔحٓوَّذٓ ثٕيَ أَثِٖ ثٓكْشٍ كَتَتٓ إِلَى أَهِ٘شِ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع ٗٓسٕفأَلُِٔ 

كَجٓؼٓلَ ع الذِّٗٓفَٔ ػٓلَفى هََٕهِفِِ ٍٓ جٓؼٓفلَ      -سٓجٔلٍ هٓجٌَُٕىٍ هَتَلَ سٓجٔلًب ػٓوٕذاً
 .ػٓوٕذُٓٔ ٍٓ خَغَأَُٔ سَٓٓاءٖ

ٍٓ تَوَذَّمٓ : أَهَُلُ« 3»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔمُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ إِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ أَثِٖ صِٗٓبدٍ •
 . «4»هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ 

 72: ، ص29 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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 لَ قتل عبقل ثن خَلظ

 .916 -232 -10التْزٗت  -(2)•
 .5228 -115 -4اللوِ٘  -(3)•
 .هي ّزُ األثَاة 28هي الجبة  1توذم كٖ الحذٗج  -(4)•

 72: ، ص29 ٍسبئل الشيعة؛ ج



37 

 لَ قتل عبقل ثن خَلظ

  ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ إٍَٔجٓتٓ الْحٓذَّ ػٓلَى ًَلْسِِِ حُنَّ جٔيَّ ضُشِةٓ الْحٓذَّ 9« 7»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓفيِ الْحٓسٓفيِ   « 8» -1 -34122•

ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ سِئَبةٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ ػٓفيْ أَثِفٖ جٓؼٕلَفشٍ ع كِفٖ     هٓحٕجَٔةٍ  ثٕيِ
كَوَبلَ إِىْ كَبىَ إٍَٔجٓتٓ  -سٓجٔلٍ ٍٓجٓتٓ ػٓلَِِٕ٘ الْحٓذُّ كَلَنٕ ٗٔضْشَةٕ حٓتَّى خَُلِظَ

أُهِ٘نٓ ػٓلَٕ٘فِِ   -لَب ػِلََّٔ ثِِِ هِيْ رَّٓبةِ ػٓوْلٍ -ػٓلَى ًَلْسِِِ الْحٓذَّ ٍٓ َّٔٓ طٓحِ٘حٗ
 26، أٍسدُ كٖ الجفبة  5046 -42 -4اللوِ٘  -(8. )الْحٓذُّ كَبئٌِبً هٓب كَبىَ

 .هي أثَاة حذ الضًب

 23: ، ص28 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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 لَ قتل عبقل ثن خَلظ

•  
ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕفيِ هٓحٕجٔفَةٍ   •

 . «2»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ : أَهَُلُ« 1»
 .58 -19 -10التْزٗت  -(1)•
هفي أثفَاة الوظفبص كفٖ      29هي الجفبة   1ٗبتٖ كٖ الحذٗج  -(2)•

 .الٌلس
•  

•  

 

 
 23: ، ص28 ٍسبئل الشيعة؛ ج


