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  لظاص النفس

  قصاص النفس

 في الموجب

الشرائط 
 المعتبرة فيه 

 ما يثبت به 

 كيفية االستيفاء

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  لظاص النفس

  بلمسن بألٍل فٖ لظةص بلٌفس•
 ٍ بلٌظش فِ٘ فٖ بلوَجث، •
 ٍ بلششبئظ بلوؼتحشٓ فِ٘، •
 ٍ هة ٗثحت جِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ بالست٘فةء•

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  لظاص النفسهوجب 

  بلمَل فٖ بلوَجث•
 :.ٍ َّ إصّةق بلٌفس بلوؼظَهٔ ػوذب هغ بلششبئظ بٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  لظاص النفسهوجب 

 
ٗتحمك بلؼوذ هحضة جمظذ بلمتل جوة ٗمتل ٍ لَ ًةدسب، ٍ جمظذ  1هسإلٔ •

فؼل ٗمتل جِ غةلحة، ٍ إى لن ٗمظذ بلمتل جِ، ٍ لذ روشًة تفظ٘ل بأللسةم 
 فٖ وتةت بلذٗةت 

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  المول في الشرائظ الوعتبرة في المظاص
  فٖ بلششبئظ بلوؼتحشٓ فٖ بلمظةصبلمَل •
 :ٍ ّٖ ؤهَس•
 ،بلتسةٍٕ فٖ بلحشٗٔ ٍ بلشل٘ٔ -بألٍل•
  بلتسةٍٕ فٖ بلذٗي -بلثةًٖ•
 ،بًتفةء بألجَٓ -بلششط بلثةلث•
 ،بلؼمل ٍ بلحلَؽ -بلششط بلشبجغ ٍ بلخةهس•
 ؤى ٗىَى بلومتَل هحمَى بلذم، -بلششط بلسةدس•

 

 

 

 

 

 519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  المول فيوا يثبت به المود
  ف٘وة ٗثحت جِ بلمَدبلمَل •
 :ٍ َّ ؤهَس•
 :بألٍل بإللشبس جةلمتل•
 .ٍ ٗىفٖ فِ٘ هشٓ ٍبحذٓ، ٍ هٌْن هي ٗشتشط هشت٘ي، ٍ َّ غ٘ش ٍجِ٘•

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يعتبر في الومر  

 ٗؼتحش فٖ بلومش بلحلَؽ ٍ بلؼمل ٍ بالخت٘ةس ٍ بلمظذ ٍ بلحشٗٔ، 1هسإلٔ •

فال ػحشٓ جئلشبس بلظحٖ ٍ إى وةى هشبّمة، ٍ ال بلوجٌَى، ٍ ال بلوىشُ، ٍ •
 .ال بلسةّٖ ٍ بلٌةئن ٍ بلغةفل ٍ بلسىشبى بلزٕ رّث ػملِ ٍ بخت٘ةسُ

 
 

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يمبل إلرار الوحجور عليه

ٕ     2هسإلٔ •  ،ٗمحل إلشبس بلوحجَس ػلِ٘ لسففِ ؤٍ فلفس جةلمتفل بلؼوفذ
 .جئلشبسُ، ٍ ٗمتض هٌِ فٖ بلحةل هي غ٘ش بًتظةس لفه حجشُف٘ؤخز 

 

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

لَ ؤلش شخض جمتلِ ػوذب ٍ آخش جمتلِ خغإ وةى للَلٖ بألخز  3هسإلٔ •
ف٘متض هٌفِ، ٍ بألخفز جمفَل طفةحث بلخغفإ،      ،   جمَل طةحث بلؼوذ

 .ف٘لضهِ جةلذٗٔ، ٍ ل٘س لِ بألخز جمَلْوة
 

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج



11 

 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

لَ ؤلشّ ٍبحذ جةلمتل لوي ٗمتضّ جِ ػوذبً ٍ آخش جمتلِ لِ خغفإً تخّ٘فش   ٍ •
بلَلّٖ للومتَل فٖ تظذٗك ؤحذّوة ٍ ؤّْٗوفة شفةء، ٍ إلضبهفِ جوَجفث     
إلشبسُ؛ الستمالل ولّ هي بإللشبسٗي فٖ إٗجةت همتضةُ ػلى بلومشّ جفِ،  
ٍ لوّة لن ٗوىي بلجوغ ٍ ال بلتشج٘ح تخّ٘فش بلفَلّٖ ٍ إى جْفل بلحفةل     

 .وغ٘شُ، ٍ ل٘س لِ ػلى بٙخش جؼذ بالخت٘ةس سح٘ل

 265: ، ص16 ؛ ج(الحذيثة -ط )رياع الوسائل 
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 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

للمشٗث هي بلظح٘ح جةلحسي جي هححَت بلوجوغ ػلى تظفح٘ح هفة   ٍ •
ػي سجل ٍجفذ همتَلًفة فجفةء سجفالى إلفى ٍلّ٘فِ، فمفةل        : ٗظحّ ػٌِ
إى ّفَ  »: ؤًة لتلتِ خغإً؟ فمةل: لتلتِ ػوذبً، ٍ لةل بٙخشؤًة  :ؤحذّوة

ؤخز جمَل طةحث بلؼوذ فل٘س لِ ػلى طفةحث بلخغفإ سفح٘ل، ٍ إى    
 .«2« »ؤخز جمَل طةحث بلخغإ فل٘س لِ ػلى طةحث بلؼوذ سح٘ل

/ 172: 10، بلتْففزٗث 244/ 78: 4، بلفم٘ففِ 1/ 289: 7بلىففةفٖ ( 2)•
 .1ح  3ؤجَبت دػَى بلمتل ٍ هة ٗثحت جِ ت  141: 29، بلَسةئل 677

 265: ، ص16 ؛ ج(الحذيثة -ط )رياع الوسائل 
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 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

، فخّ٘شُ ج٘ي لتل بلومشّ جةلؼوذ ٍ ؤخز «1»ال خالف فِ٘ إلّة هي بلغٌ٘ٔ ٍ •
 .ؤٗضةً« 2»بلذٗٔ هٌْوة ًظف٘ي، ٍ ٗحىى ػي بلتمٖ 

ٍ لن ؤجذ لْوة هستٌذبً، هغ هخةلفتْوة للفٌضّ بلوتمفذم بلوؼتضفذ جؼوفل     •
ؤًِّ بدّػفى  « 3»بألطحةت وةفّٔ ػذبّوة، هغ ؤىّ بلوحىٖ ػي بالًتظةس 
 . ػلِ٘ إجوةػٌة، ٍ َّ حجٔ ؤُخشى صٗةدًٓ ػلى هة هضى

 .620(: بلجَبهغ بلفمْ٘ٔ)بلغٌ٘ٔ ( 1)•
 .386: بلىةفٖ فٖ بلفمِ( 2)•
 .272: بالًتظةس( 3)•

 
  266: ، ص16 ، ج(الحذيثة -ط )رياع الوسائل 
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 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

لَ ؤلش ٍبحذ جمتلِ ػوذب ٍ آخش جمتلِ خغإ تخ٘ش بلَلٖ ففٖ تظفذٗك   ٍ •
ؤحذّوة ووة طشح جِ غ٘ش ٍبحذ، جل ػي بالًتظةس بإلجوةع ػل٘فِ، ألى  
إلشبس ول هٌْوة سحث فٖ إٗجةت همتضةُ ػلى بلومفش جفِ، ٍ ال ٗوىفي    
بلجوغ ج٘ي بألهشٗي، ف٘تخ٘ش ٍ إى جْل بلحةل ٍ ل٘س لِ ػلفى بٙخفش   

 .سح٘ل

  206: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

 ٗذل ػلِ٘ هضةفة إلى رله ٍ •

ػفي  ( ػل٘فِ بلسفالم  )سإلت ؤجة ػحفذ ب   « »1»خحش بلحسي جي طةلح •
ؤًفة لتلتفِ   : سجل ٍجذ همتَال فجةء سجالى إلى ٍلِ٘، فمفةل ؤحفذّوة  

إى َّ ؤخز جمفَل طفةحث   : ؤًة لتلتِ خغإ، فمةل: ػوذب، ٍ لةل بٙخش
بلؼوذ فل٘س لِ ػلى طةحث بلخغإ ٍ ؤخز جمَل طةحث بلخغإ فلف٘س  

 .«لِ ػلى طةحث بلؼوذ سح٘ل
 

 .1بلحذٗث  -هي ؤجَبت دػَى بلمتل -3 -بلحةت -بلَسةئل( 1)•
 

  206: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

 
فوة ػي جؼض بلؼةهٔ هي لتلْوة ؤٍ ؤخز بلذٗٔ هٌْوة ٍبضح بلفسةد، جفل  •

ٍ وزب هة ػي بلغٌ٘ٔ ٍ بإلطحةح هي تخ٘ش بلَلٖ ج٘ي لتل بلومش جةلؼوفذ ٍ  
 . ؤخز بلذٗٔ هٌْوة ًظف٘ي، ٍ ب  بلؼةلن

  206: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

جٓةتٔ ثُحَٔتِ بلْمَتْلِ جِةلْئِلْشَبسِ جِِِ ٍٓ حٔىْنِ هٓة لََٕ ؤَلَشَّ بثٌَْةىِ جِمَتْلِ ٍٓبحِذٍ ػٓلَى  3« 4»•
  بلِةًْفِشَبدِ ٍٓ حٔىْنِ هٓيْ ؤَلَشَّ ثُنَّ سٓجٓغٓ

هٔحٓوَّذٔ جٕيُ ٗٓؼٕمَُتٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ جٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓفذٓ جٕفيِ   « 5» -1 -35342•
سٓفإَلْتٔ ؤَجٓفة ػٓحٕفذِ    : هٔحٓوَّذٍ ػٓيِ بلْحٓسٓيِ جٕيِ هٓحٕحَٔتٍ ػٓيِ بلْحٓسٓيِ جٕيِ طٓةلِحٍ لَةلَ

فَمَةلَ ؤَحٓفذّٔٔوٓة ؤًََفة    -فَجٓةءٓ سٓجٔلَةىِ إِلَى ٍٓلِِِِّ٘ -بللَِِّ ع ػٓيْ سٓجٔلٍ ٍٔجِذٓ هٓمْتَُلًة
« 6»[ جِمَفَٕلِ ]فَمَةلَ إِىْ ّٔفَٓ ؤَخَفزَ    -ٍٓ لَةلَ بلْأخَشُ ؤًََة لَتَلْتُِٔ خَغَإً -لَتَلْتُِٔ ػٓوٕذبً

ٍٓ إِىْ ؤَخَفزَ جِمَفَٕلِ    -فَلَٕ٘سٓ لَِٔ ػٓلَى طٓفةحِثِ بلْخَغَفئِ سٓفحِ٘ل     -طٓةحِثِ بلْؼٓوٕذِ
 .«1»فَلَٕ٘سٓ لَِٔ ػٓلَى طٓةحِثِ بلْؼٓوٕذِ سٓحِ٘ل   -بلْخَغَئِ  طٓةحِثِ

 .1 -289 -7بلىةفٖ  -(5) •
 .بثحتٌةُ هي بلوظذس -(6)•
ٖ ء  -فٖ بلفمِ٘ -(1) •  (.ّةهش بلوخغَط)ش

 141: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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 لو ألر شخض بمتله عوذا و آخر بمتله خطأ

ٍٓ سٍٓٓبُٔ بلظَّفذٍٔقُ جِئِسٕفٌَةدُِِ   « 2»سٍٓٓبُٔ بلشَّٕ٘خُ جِئِسٌَٕةدُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ جٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ •
ٍٓ تَمَفذَّمٓ هٓفة ٗٓفذٔلُّ    : ؤَلَُلُ« 3»ػٓيِ بلْحٓسٓيِ جٕيِ هٓحٕحَٔتٍ ػٓيِ بلْحٓسٓيِ جٕيِ حٍّٖٓ 

ٍٓ تَمَذَّمٓ حٔىْنٔ هٓيْ ؤَلَشَّ جِةلْمَتْلِ ثُفنَّ  « 5»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓة ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 4»ػٓلَى رَلِهٓ 
 .«6»سٓجٓغٓ فِٖ هٔمَذِّهٓةتِ بلْحٔذٍٔدِ 

 .677 -172 -10بلتْزٗث  -(2)•
 .5200 -106 -4بلفمِ٘  -(3)•
هفي   69هي بلحفةت   1تمذم هة ٗذل ػلى جؼض بلومظَد فٖ بلحذٗث  -(4)•

 .ؤجَبت بلمظةص فٖ بلٌفس
 .هي ّزُ بألجَبت 4ٗةتٖ فٖ بلحةت  -(5)•
 . هي ؤجَبت همذهةت بلحذٍد 12هي بلحةت  4تمذم فٖ بلحذٗث  -(6)•

 142: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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 الحسن بن طالح 

 128/بلحسي جةت/بلحةء جةت/بلغَسٖ فْشست •
 . بلحسي جي طةلح جي حٖ•
ػي بلحسي جفي  ( ابن هحبوو  )سٌٍٗةّوة جةإلسٌةد بألٍل ػي . له أطل•

 . طةلح جي حٖ ٍ ػي بلحسي بلشجةعٖ
 

سٍبٗفٔ ففٖ بلىتفث بألسجؼفٔ هفغ       85سٍى ػٌِ بلحسي جفي هححفَت   •
 هىشسبتْة
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 الحسن بن طالح 

•                        
 130/بلحةء جةت.../جؼفش ؤجٖ ؤطحةت/بلغَسٖ سجةل

 بلحسي جي طةلح جي حٖ  - 6 - 1327•
( ينسوب )زيذي إليوه تنسوب   بلْوذبًٖ بلثَسٕ بلىَفٖ طةحث بلومةلٔ •

 . الظالحية هنهن
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 الحسن بن طالح 

 180/بلحةء جةت.../ػحذ ؤجٖ ؤطحةت/بلغَسٖ سجةل•
 حٖبلحسي جي طةلح جي  - 7 - 2150•
 . ؤجَ ػحذ ب  بلثَسٕ بلْوذبًٖ ؤسٌذ ػٌِ•
•  
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 الحسن بن طالح 

 233/بلجضءبلثةلث/بلجضءبألٍل/بلىشٖ سجةل•
ٍ سفةلن  الحسن بن طالح بن حي ّن ؤطحةت وث٘ش بلٌَبء ٍ  البتريةٍ •

جي ؤجٖ حفظٔ ٍ بلحىن جي ػت٘حٔ ٍ سلؤ جي وْ٘ل ٍ ؤجَ بلومذبم ثةجت 
ثن خلغَّة جَالٗفٔ ؤجفٖ   ( ع)بلحذبد ٍ ّن بلزٗي دػَب إلى ٍالٗٔ ػلٖ 

جىش ٍ ػوش ٍ ٗثحتَى لْوة إهةهتْوة ٍ ٌٗتمظَى ػثوةى ٍ علحٔ ٍ بلضج٘ش 
ٍ ٗشٍى بلخشٍج هغ جغَى ٍلذ ػلٖ جي ؤجٖ عةلث ٗزّحَى ففٖ رلفه   
إلى بألهش جةلوؼشٍف ٍ بلٌْٖ ػي بلوٌىش ٍ ٗثحتَى لىل هي خفشج هفي   

 . ػٌذ خشٍجِ بإلهةهٔ( ع)ٍلذ ػلٖ 
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 لو اتهن رجل بمتل و ألر الوتهن بمتله عوذا فجاء آخر و ألر

لَ بتْن سجل جمتل ٍ ؤلش بلوتْن جمتلِ ػوذب فجةء آخش ٍ ؤلفش   4هسإلٔ •
سجغ بلومش بألٍل ػي إلشبسُ دسا ػٌْوة بلمظةص ٍ   ؤًِ َّ بلزٕ لتلِ

ٍ بلذٗٔ ٍ ٗؤدى دٗٔ بلومتَل هي ج٘ت بلوفةل ػلفى سٍبٗفٔ ػوفل جْفة      
بألطحةت، ٍ ال جإس جِ، لىي ٗمتظش ػلى هَسدّة ٍ بلوت٘مي هي هَسد 
 فتَى بألطحةت، فلَ لن ٗشجغ بألٍل ػي إلشبسُ ػول ػلى بلمَبػذ، 

لَ لن ٗىي ج٘ت هةل للوسلو٘ي فال ٗحؼذ إلضبهْوة ؤٍ إلفضبم ؤحفذّوة   ٍ •
 جةلذٗٔ، ٍ لَ لن ٗىي لْوة هةل ففٖ بلمَد إشىةل 

 

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 لو اتهن رجل بمتل و ألر الوتهن بمتله عوذا فجاء آخر و ألر

جٓةتٔ حٔىْنِ هٓة لََٕ ؤَلَشَّ إًِْسٓةى  جِمَتْلِ آخَشَ ثُنَّ ؤَلَفشَّ آخَفشُ جِفزَلِهٓ ٍٓ جٓفشَّؤَ      4« 7»•
  بلْإٍََّلَ

ػٓيْ جٓؼٕفضِ  « 9»هٔحٓوَّذٔ جٕيُ ٗٓؼٕمَُتٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ جٕيِ إِجٕشَبِّ٘نٓ « 8» -1 -35343•
ؤُتِٖٓ ؤَهِ٘شُ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ ع جِشَجٔفلٍ ٍٔجِفذٓ   : ؤَطٕحٓةجٌَِة سٓفَؼِٓٔ إِلَى ؤَجِٖ ػٓحٕذِ بللَِِّ ع لَةلَ

ٍٓ إِرَب سٓجٔفل  هٓفزْجَٔحي ٗٓتَشَفحَّظُ فِفٖ      -ٍٓ جِ٘ٓذُِِ سِىِّ٘ي  هٔلَغَّخ  جِةلذَّمِ -فِٖ خَشِجٍٓٔ
لَفةلَ ؤًََفة لَتَلْتُفِٔ لَفةلَ برّْٓحٔفَب جِفِِ        -فَمَةلَ لَِٔ ؤَهِ٘شُ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ ع هٓة تَمَُلُ -دٓهِِِ

 -جِِِ« 10»فَإَلِ٘ذٍُٔٔ 
 .2 -289 -7بلىةفٖ  -(8)•
 .ػي ؤجِ٘ -فٖ بلوظذس صٗةدٓ -(9)•
 .فةلتلَُ -فٖ بلوظذس -(10)•

 
 143-142: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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 لو اتهن رجل بمتل و ألر الوتهن بمتله عوذا فجاء آخر و ألر

 -فَمَةلَ ؤًََة لَتَلْتُفِٔ  -ؤَلْحٓلَ سٓجٔل  هٔسٕشِعي إِلَى ؤَىْ لَةلَ« 11»فَلَوَّة رَّٓحَٔب جِِِ  •
 -هٓة حٓوٓلَهٓ ػٓلَى إِلْشَبسِنٓ ػٓلَى ًَفْسِفهٓ  -لِلْإٍََّلِ  فَمَةلَ ؤَهِ٘شُ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ ع

ٍٓ لَذٕ شَِْذٓ ػٓلََّٖ ؤَهٕثَةلُ ّٓؤُلَةءِ بلشِّجٓةلِ  -فَمَةلَ ٍٓ هٓة وٌُْتٔ ؤَسٕتَغِ٘غٔ ؤَىْ ؤَلَُلَ
ٍٓ بلشَّجٔلُ ٗٓتَشَحَّظُ فِٖ دٓهِِِ ٍٓ  -ٍٓ جِ٘ٓذِٕ سِىِّ٘ي  هٔلَغَّخ  جِةلذَّمِ -ٍٓ ؤَخَزًٍُِٖ

ٍٓ ؤًََة سٓجٔل  وٌُْتٔ رَجٓحٕفتٔ   -بلضَّشْتٓ فَإَلْشَسٕتٔ« 1»خِفْتٔ  -ؤًََة لَةئِني ػٓلَِِٕ٘
فَشَؤَٕٗفتٔ   -ٍٓ ؤَخَزًَِٖ بلْحٓفَٕلُ فَفذٓخَلْتٔ بلْخَشِجٓفَٔ    -جِجٌْٓثِ ّٓزُِِ بلْخَشِجِٓٔ شَةًٓ
 -فَإَخَزًٍُِٖفَمُوٕتٔ هٔتَؼٓجِّحةً فَذٓخَلَ ػٓلََّٖ ّٓؤُلَةءِ  -بلشَّجٔلَ هٔتَشَحِّغةً فِٖ دٓهِِِ

 .فٖ بلوظذس صٗةدٓ ل٘متلَُ جِ -(11)•
 .ٍ خفت -فٖ بلوظذس -(1)•
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 لو اتهن رجل بمتل و ألر الوتهن بمتله عوذا فجاء آخر و ألر

ٍٓ لَُلَُب  -فَةرّْٓحَٔب جِِْوٓة إِلَى بلْحٓسٓيِ -ؤَهِ٘شُ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ ع خُزٍُب ّٓزَٕٗيِفَمَةلَ •
 -لَةلَ فَزَّٓحَٔب إِلَى بلْحٓسٓيِ ٍٓ لَظَُّب ػٓلَٕ٘فِِ لِظَّفتَْٔوٓة   -لَِٔ هٓة بلْحٔىْنٔ فِِْ٘وٓة

إِىْ وَةىَ ّٓفزَب رَجٓفحٓ رَبنٓ فَمَفذٕ     -فَمَةلَ بلْحٓسٓيُ ع لَُلَُب لِإَهِ٘شِ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ ع
بلٌّفةسٓ  ؤَحٕ٘ٓفة  ؤَحٕ٘ةّة فَىَإًََّوفة  ؤَحٕ٘ٓة ّٓزَب ٍٓ لَذٕ لَةلَ بللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ جٓلَّ ٍٓ هٓيْ 

 .ٍٓ تُخْشَجٔ دُِٗٓٔ بلْوٓزْجَٔحِ هِيْ جٕٓ٘تِ بلْوٓةلِ -ٗٔخَلَّى ػٌْْٓٔوٓة« 2»جٓوِ٘ؼةً 
 

 .32 -5بلوةئذٓ  -(2)•
•  
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 لو اتهن رجل بمتل و ألر الوتهن بمتله عوذا فجاء آخر و ألر

ٍٓ سٍٓٓبُٔ ؤَٕٗضفةً  « 3»سٍٓٓبُٔ بلشَّٕ٘خُ جِئِسٌَٕةدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ جٕيِ إِجٕفشَبِّ٘نٓ ًَحٕفَُٓٔ   ٍٓ •
 « 4»هٔشْسٓلًة ًَحَُٕٓٔ 

 .«5»نَحِوَهُ لَضَايَا أَهِيرِ الْوُؤْهِنِينَ ع رَوَاهُ الظَّذُوقُ بِئِسِنَادِهِ إِلَى وَ •
 .679 -173 -10بلتْزٗث  -(3)•
 .874 -315 -6بلتْزٗث  -(4)•
 . 3252 -23 -3بلفمِ٘  -(5)•
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 لو اتهن رجل بمتل و ألر الوتهن بمتله عوذا فجاء آخر و ألر

ٍٓ لَةلَ ؤَجَٔ جٓؼٕفَشٍ ع ٍٔجِذٓ ػٓلَى ػْٕٓذِ ؤَهِ٘شِ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ طٓلََٓبتٔ بللَّفِِ ػٓلَٕ٘فِِ سٓجٔفل      3252•
هٓزْجَٔحي فِٖ خَشِجٍٓٔ ٍٓ ٌَّٔةنٓ سٓجٔل  جِ٘ٓذُِِ سِىِّ٘ي  هٔلَغَّفخ  جِةلفذَّمِ فَإُخِفزَ لِ٘ٔفؤْتَى جِفِِ ؤَهِ٘فشُ       
ب ػٓيْ ّٓزَب فَإًََة لَةتِلُ طٓةحِحِىُ  نٕبلْؤؤْهٌِِ٘يَ ع فَإَلَشَّ ؤًََِّٔ لَتَلَِٔ فَةسٕتَمْحٓلَِٔ سٓجٔل  فَمَةلَ لَْٔنٕ خَلَُّ
 فَإُخِزَ ؤَٕٗضةً ٍٓ ؤُتِٖٓ جِِِ هٓغٓ طٓةحِحِِِ ؤَهِ٘شُ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ ع فَلَوَّة دٓخَلَُب لَظَُّب ػٓلَِِٕ٘ بلْمِظََّٔ فَمَةلَ
لِلْإٍََّلِ هٓة حٓوٓلَهٓ ػٓلَى بلْئِلْشَبسِ لَةلَ ٗٓة ؤَهِ٘شَ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ إًِِّٖ سٓجٔل  لَظَّفةتي ٍٓ لَفذٕ وٌُْفتٔ    
رَجٓحٕتٔ شَةًٓ جِجٌْٓثِ بلْخَشِجِٓٔ فَإَػٕجٓلٌَِٖ بلْحَٕٓلُ فَذٓخَلْتٔ بلْخَشِجٓفَٔ ٍٓ جِ٘ٓفذِٕ سِفىِّ٘ي  هٔلَغَّفخ      
جِةلذَّمِ فَإَخَزًَِٖ ّٓؤُلَةءِ ٍٓ لَةلَُب ؤًَْتٓ لَتَلْتٓ طٓةحِحٌَٓة فَمُلْتٔ هٓة ٗٔغٌِْٖ ػٌِّٖٓ بلْئًِْىَةسٔ شَفٕ٘اةً ٍٓ  
 ّٓةٌَّٔة سٓجٔل  هٓزْجَٔحي ٍٓ ؤًََة جِ٘ٓذِٕ سِىِّ٘ي  هٔلَغَّخ  جِةلذَّمِ فَإَلْشَسٕتٔ لَْٔنٕ ؤًَِّٖ لَتَلْتُِٔ فَمَةلَ ػٓلٌِّٖ

برّْٓحَٔب  -ع لِلْأخَشِ هٓة تَمَُلُ ؤًَْتٓ لَةلَ ؤًََة لَتَلْتُِٔ ٗٓة ؤَهِ٘شَ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ فَمَةلَ ؤَهِ٘شُ بلْؤؤْهٌِِ٘يَ ع
ب ػٓلَِِٕ٘ بلْمِظََّٔ فَمَةلَ ع ؤَهَّة ّٓزَب فَفئِىْ   إِلَى بلْحٓسٓيِ بجٌِٕٖ لِ٘ٓحٕىُنٓ جٌَٕٓ٘ىُنٕ فَزَّٓحَٔب إِلَِِٕ٘ ٍٓ لَظَُّ

ؤَحٕ٘ٓفة  ؤَحٕ٘ةّة فَىَإًََّوة ٍٓ هٓيْ  -وَةىَ لَذٕ لَتَلَ سٓجٔلًة فَمَذٕ ؤَحٕ٘ٓة ّٓزَب ٍٓ بللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ جٓلَّ ٗٓمَُلُ
ٖٕ ءي ٍٓ تُخْفشَجٔ بلذِّٗٓفُٔ هِفيْ جٕٓ٘فتِ بلْوٓفةلِ لَِٓسٓثَفِٔ       بلٌّةسٓ  جٓوِ٘ؼةً لَٕ٘سٓ ػٓلَى ؤَحٓذٍ هٌِْْٔوٓة شَ
 بلْوٓمْتَُلِ 
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 السالمأهير الوؤهنين عليه لضايا إلى الطريك 

هة وةى فِ٘ هتفشّلة هي لضةٗة ؤه٘ش بلوؤهٌ٘ي ػلِ٘ بلسّالم فمفذ سٍٗتفِ   ٍ •
ػي سفؼذ جفي ػحفذ     -سضٖ بللِّ ػٌْوة -ػي ؤجٖ؛ ٍ هحوّذ جي بلحسي

ؤجفٖ ًجفشبى، ػفي    بجفي   بلشّحوي بللِّ، ػي إجشبّ٘ن جي ّةشن، ػي ػحذ 
ػةطن جي حو٘ذ، ػي هحوّذ جي ل٘س، ػي ؤجفٖ جؼففش ػل٘فِ بلسّفالم     

«1» . 
 

ٍ بلغشٗك ٌّة ٍ ٌّةن حسي  486تمذهت تشجؤ هحوذ جي ل٘س ( 1)•
 .وةلظح٘ح
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