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  القًل في المًاقيت
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  القًل في المًاقيت



4 

  القًل في المًاقيت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػغ التٖ ػٌ٘ت لإلحطام،•

 :ٍ ّٖ ذوسٔ لؼوطٓ الحج•
 ،شٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مات أّل الوسٌٗٔ ٍ هي ٗوط ػلى ططٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظاض •

ال ػٌسُ فٖ الرااض،، تال ال ٗرلاَ هاي      ،*الشجطٓػلى ًفس هسجس 
 .ٍجِ

هزا مستحب ي ليس بًاجب ألن الميقات  هاً ري الحفي ال  فا        *•
 خصًص المسجذ

 409: ، ص1 تحشيش الًسيفل؛ ج
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 عذم جًاص التأخيش اختيتسا إلى الجح ل

ٔ   ػسم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،جَاظ التأذ٘ط اذت٘ااضا للاى الجحفا
ه٘مات أّل الشام، ًؼن ٗجَظ هغ الؼطٍضٓ لوطع أٍ ػؼف أٍ غ٘طّوا 

 .هي األػصاض
 
 بل األحًط *•

 409: ، ص1 تحشيش الًسيفل؛ ج
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  القًل في المًاقيت
أٗؼا لس ٗظْط هي تؼاغ الطٍاٗاات، اى ه٘ماات أّال الوسٌٗأ ّاَ       ٍ •

الجحفٔ، أٗؼا ٍ لس حول ػلاى أًّْاا ه٘ماات لْان ػٌاس الؼاطٍضٓ، ٍ       
 .الحاجٔ، ٍ الوطع

ٍ الصٕ ٗسل ػلى ها للٌاُ، ها فٖ طح٘حٔ ػلٖ تي جؼفاط ػاي أذ٘اِ    •
 .«3»هَسى ػلِ٘ السّالم ٍ أّل الوسٌٗٔ هي شٕ الحل٘فٔ ٍ الجحفٔ 

سألت أتا ػثس اللِّ ػلِ٘ السّالم هي اٗي ٗحاطم  : ٍ طح٘حٔ الحلثٖ لال•
الطجل لشا جاٍظ الشجطٓ؟ فمال هي الجحفٔ ٍ ال ٗجااٍظ الجحفأ للّاا    

 .«4»هحطها 

 182: ، ص6 مجمع ال تئذة ي البشهتن في ششح إسشتد األرهتن؛ ج
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  القًل في المًاقيت
طح٘حٔ هؼاٍٗٔ تي ػواض اًِ سأل الظازق ػلِ٘ الظالٓ ٍ السالم ػي ٍ •

 ضجل 

 .5هي أتَاب الوَال٘ت الطٍاٗٔ  1الَسائل الثاب ( 3)•
 .3هي أتَاب الوَال٘ت الطٍاٗٔ  6الَسائل الثاب ( 4)•

 182: ، ص6 مجمع ال تئذة ي البشهتن في ششح إسشتد األرهتن؛ ج
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  القًل في المًاقيت
  183: ، ص6 الفائسٓ ٍ الثطّاى فٖ شطح لضشاز األشّاى، ،هجوغ •
•.......... 

•______________________________ 
 .«1»ال تأس : هي أّل الوسٌٗٔ أحطم هي الجحفٔ؟ فمال

ٍ ّصُ غ٘ط ططٗحٔ، الحتوال اى ٗىَى شله الطجل جاء ػلى ه٘مات أّل الشام، ٍ •
 .ذالف الظاّط، هغ تطن التفظ٘ل( لىٌِ ظ)اى واى هي أّل الوسٌٗٔ، ٍ لىي 

للت ألتٖ ػثس اللّاِ  : ٍ حولت ّصُ الطٍاٗات ػلى الؼل٘ل، لوثل ضٍاٗٔ أتٖ تظ٘ط لال•
لاالَا أحاطم هاي    : ٍ ها ّٖ؟ للت: ذظال ػاتْا ػل٘ه أّل هىٔ لال: ػلِ٘ السّالم

الجحفأ أحاس   : الجحفٔ ٍ ضسَل اللِّ طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ أحطم هي الشجطٓ فماال 
 .«2»الَلت٘ي فأذصت تأزًاّوا ٍ وٌت ػل٘ال 

ٍ ل٘ست تظطٗحٔ فِ٘، تل ظاّطّا ٗسل ػلى اًِ اذت٘اضٕ، هغ احتوال ػسم الظاحٔ  •
 .فتأهل« 3»للمَل فٖ اتاى تي ػثواى، ٍ اشتطان اتى تظ٘ط 

 182: ، ص6 مجمع ال تئذة ي البشهتن في ششح إسشتد األرهتن؛ ج
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  القًل في المًاقيت
اًّى ذطجت تأّلٖ هاش٘ا فلن أّلّ حتى أت٘ت الجحفأ ٍ  : لال أتَ ػثس اللِّ ػلِ٘ السّالم: وصا ضٍاٗٔ أتٖ تىط الحؼطهٖ، لالٍ •

لس وٌت شاو٘ا فجؼل أّل الوسٌٗٔ ٗسألَى ػٌّٖ ف٘مَلَى لمٌ٘اُ ٍ ػلِ٘ ث٘اتِ ٍ ّن ال ٗؼلوَى ٍ لس ضذض ضسَل اللِّ طلّى اللِّ 
 .«4»ػلِ٘ ٍ آلِ لوي واى هطٗؼا أٍ ػؼ٘فا اى ٗحطم هي الجحفٔ 

ٖ ء فاٖ  [ 5]ٍ ّصُ هغ ػسم الظحٔ، زاللتْا تالوفَْم • ػلى اى األذثاض الوتمسهٔ طح٘حٔ ططٗحٔ فٖ وًَْا أٗؼا ه٘ماتا، ٍ س٘ج
 تحث التلث٘ٔ ٍ ضفغ الظَت تْا، ها ٗسل 

•______________________________ 
 (.وصا فٖ ّاهش تؼغ الٌسد الورطَطٔ)اى ػلى اى الجحفٔ هرظَطٔ تالؼل٘ل، ال ٗجَظ لغ٘طُ هي األطحاء اإلحطام [ 5]

•______________________________ 
 .1هي أتَاب الوَال٘ت الطٍاٗٔ  6الَسائل الثاب ( 1)

 .4هي أتَاب الوَال٘ت الطٍاٗٔ  6الَسائل الثاب ( 2)•
 .للد: هَسى تي الماسن ػي اتاى تي ػثواى ػي اتى تظ٘ط، لال: ٍ السٌس ووا فٖ التْصٗة ّىصا( 3)•
 .5هي أتَاب الوَال٘ت الطٍاٗٔ  6الَسائل الثاب ( 4)•
  184: ، ص6 هجوغ الفائسٓ ٍ الثطّاى فٖ شطح لضشاز األشّاى، ،•
•.......... 

•______________________________ 
 .ػلى أىّ الجحفٔ ه٘مات، ح٘ث جَّظ التلث٘ٔ هي ٌّان، تح٘ث ال ٗوىي تأٍٗلْا الّا ػلى ٍجِ تؼ٘س

•  
•  

 

 182: ، ص6 مجمع ال تئذة ي البشهتن في ششح إسشتد األرهتن؛ ج
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  القًل في المًاقيت
ألهل المذيىل ي ماه تتتهات، الواذيل إلاى ميقات   خاش        يجًص(: 2مسألل )•

تي الوقيق، فوذم جًاص التأخيش إلى الجح ل إوّمت هً إرا مشى ماه   تلجح ل 
توّ  لً تتى إلى ري الحفي ل ثمّ تساد الشجاً    الظتهش بلطشيق ري الحفي ل، 

تن يوذل عى  مه غيش سجاً    يجًصمى  ي المشي مه طشيق  خش جتص، بل 
(6) 
ّصا هشىل لظسق التجاٍظ ػي الو٘مات ٍ َّ ٗطٗس هىّٔ ٍ ضٍاٗأ ػثاس   ( 6)•

 (.الرَئٖ. )الحو٘س ال تأس تْا سٌساً

 (.الٌائٌٖ٘. )فِ٘ لشىال تل ٍ فٖ ها لثلِ•

 (.األطفْاًٖ، اإلهام الروٌٖ٘. )فِ٘ لشىال•

 (.الثطٍجطزٕ. )فِ٘ لشىال ٍ وصا ف٘وا لثلِ•

 
 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الوشية الًثقى 
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  القًل في المًاقيت
الّزي   يجًص هً التجتيص عه الميقات  محفّات، ي إرا عاذل إلاى     فإنّ •

ي إن  تن رلك ي هً في ري الحفي ل، ي مجتيصاً، طشيق  خش   يكًن 
مت في خبش إبشاهيم به عبذ الحميذ ماه المىاع عاه الواذيل إرا تتاى      

 (.2)المذيىل مع ضو   مىضّل عفى الكشاهل 
أٍ ػلى تطن اإلحطام هغ الؼثَض هي الو٘مات هغ ػسم وَى الرَف ( 2)•

 (.الگلپاٗگاًٖ. )الوصوَض ػصضاً ووا َّ الغالة فٖ الوسٌٗٔ

 

  632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الوشية الًثقى 
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  القًل في المًاقيت
تٓابٔ أَىَّ هٓيْ هٓطَّ تِالْوٓسٌَِِٗٔ لَنٕ ٗٓجٔعْ لَِٔ تَطْنٔ الْإِحٕطَامِ هِيَ الشَّجٓطَِٓ اذْتِ٘ٓاضاً  8« 4»•

  ٍٓ الْؼٔسٍٔلُ لِلَى الْؼٓمِ٘كِ ٍٓ ًَحَُِِٕ
هٔحٓوَّسٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسِانِ ػٓايْ   « 5» -1 -14911•

ػٓايْ أَتِاٖ الْحٓسٓايِ    إِبٕشَاهِيمٓ بٕهِ عٓبٕاذِ الْحٓمِياذِ   ػٓيْ جٓوٕ َشِ بٕهِ مٔحٓمَّذِ بٕهِ حٓكِيمٍ 
ٍٓ وَثْاطََٓ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ لََٕمٍ لَسِهَٔا الْوٓسٌََِٗٔ فَرَاافَُا وَثْاطََٓ الْثٓاطْزِ   : هَٔسٓى ع لَالَ

 -ػِطْقٍ  ٍٓ أَضٓازٍٔا أَىْ ٗٓأْذُصٍُا هٌِْْٓا لِلَى شَاتِ -الْأََّٗامِ ٗٓؼٌِٕٖ الْإِحٕطَامٓ هِيَ الشَّجٓطَِٓ
هٓيْ زٓذَلَ الْوٓسٌََِٗٔ فَلَٕ٘سٓ لَأِ أَىْ ٗٔحٕاطِمٓ    -فَ٘ٔحٕطِهَٔا هٌِْْٓا فَمَالَ لَا ٍٓ َّٔٓ هٔغْؼَةٌ

 . لِلَّا هِيَ الْوٓسٌَِِٗٔ
 15هاي الثااب    2، ٍ أٍضز شٗلِ فٖ الحسٗث 179 -57 -5التْصٗة  -(5)•

 .هي ّصُ األتَاب

 318: ، ص11 يستئل الشيول؛ ج
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 جو ش به محمذ به حكيم 

 333/الج٘ن تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضجال •
 جؼفط تي هحوس تي حى٘ن  - 1 - 4961•
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 جو ش به محمذ به حكيم 

 545/الجعءالسازس/الجعءاألٍل/الىشٖ ضجال •
وٌت ػٌس الحسي تي هَسى : سوؼت حوسٍِٗ تي ًظ٘ط ٗمَل - 1031•

أوتة ػٌِ أحازٗث جؼفط تي هحوس تي حى٘ن لش لمٌٖ٘ ضجل هي أّال  
الىَفٔ سواُ لٖ حوسٍِٗ ٍ فٖ ٗسٕ وتاب ف٘اِ أحازٗاث جؼفاط تاي     
هحوس تي حى٘ن فمال ّصا وتاب هي؟ فملت وتاب الحسي تاي هَساى   

فمل فِ٘ ها شاتت ٍ  * الحسيأها : ػي جؼفط تي هحوس تي حى٘ن فمال
 . ء تمت جو ش به محمذ به حكيم ففيس بشي

به محمذ باه  ثقل جفيل سيي عه جو ش   به مًسى الخشتبالحسه *•
 (هتديي) سيايل في الكتب األسبول  9حكيم 
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 جو ش به محمذ به حكيم 

 49.../الحسي أتٖ أطحاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضجال•
 جؼفط تي هحوس تي حى٘ن •

 
 
الزي هً ثقل جفيل قفمت  -سيي عى  عفي به الحسه به عفي به فضتل•

  66سيايل ي  ل سيايتت  في الكتب األسبوال   43 -يشيي عه الضو تء
 (هتديي)
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 به عبذ الحميذ األسذي  إبشاهيم 

 20/لتطاّ٘ن تاب/هٌِ األلف تاب/الٌجاشٖ ضجال •
 لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س األسسٕ  - 27•
هَالّن وَفٖ أًواطٖ ٍ َّ أذَ هحوس تي ػثاس ا  تاي ظضاضٓ ألهاِ    •

ٍ أذَاُ الظثاح ٍ لسواػ٘ل اتٌاا  [  ػلِ٘ السالم]ضٍى ػي أتٖ ػثس ا  
لِ وتاب ًَازض ٗطٍِٗ ػٌِ جواػٔ أذثطًا هحوس تي جؼفاط  . ػثس الحو٘س

حسثٌا جؼفط تي ػثس ا  الوحواسٕ  : ػي أحوس تي هحوس تي سؼ٘س لال
 . حسثٌا هحوس تي أتٖ ػو٘ط ػي لتطاّ٘ن تِ: لال
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 به عبذ الحميذ األسذي  إبشاهيم 

 17/لتطاّ٘ن تاب/الْوعٓ تاب/الطَسٖ فْطست                        •
 لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س  - 12•
أذثطًا تِ أتَ ػثس ا  هحوس تاي هحواس تاي الٌؼوااى ٍ     . لِ أطل. ثقل•

الحس٘ي تي ػث٘س ا  ػي أتٖ جؼفط هحوس تي ػلٖ تاي الحسا٘ي اتاي    
تاتَِٗ ػي هحوس تي الحسي تي الَل٘س ػي هحوس تي الحساي الظافاض   
ػي ٗؼمَب تي ٗعٗس ٍ هحوس تي الحس٘ي تي أتٖ الرطااب ٍ لتاطاّ٘ن   

ٍ لِ . تي ّاشن ػي اتي أتٖ ػو٘ط ٍ طفَاى ػي لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س
ضٍاُ حو٘س تي ظٗاز ػي ػَأً تي الحس٘ي الثاعاظ ػاي   . الٌَازض: وتاب
 . لتطاّ٘ن



18 

 به عبذ الحميذ األسذي  إبشاهيم 

 159/الْوعٓ تاب.../ػثس أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضجال •
الثاعاظ  هاَالّن  لتطاّ٘ن تاي ػثاس الحو٘اس األساسٕ      - 78 - 1774•

 . الىَفٖ
 331/الْوعٓ تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضجال               •
 . لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س لِ وتاب - 4 - 4925•
 332/الْوعٓ تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضجال•
 - 26 - 4947. لتااطاّ٘ن تااي ػثااس الحو٘ااس ٍالفااٖ - 26 - 4947•

 [  أحوس تي هسلن]
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 به عبذ الحميذ األسذي  إبشاهيم 

 351/الْوعٓ تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضجال•
 لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س  - 1 - 5195•
هي أطحاب أتٖ ػثس ا  أزضن الطػا ٍ لن ٗسوغ هٌِ ػلى لَل ساؼس  •

 . تي ػثس ا  ٍالفٖ لِ وتاب
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 به عبذ الحميذ األسذي  إبشاهيم 

لتاطاّ٘ن  : لال ًظط تاي الظاثاح  . إو  صتلح: شوط الفؼل تي شاشاى - 839•
ٗطٍٕ ػي أتٖ الحسي هَسى ٍ ػي الطػا ٍ ػي أتٖ جؼفط هحوس تي ػلٖ 

ٍ لاس وااى ٗاصوط فاٖ     ( ع)ٍ َّ ٍالف ػلى أتٖ الحساي  ( ػلْ٘ن السالم)
ٔ   ( ع)األحازٗث التٖ ٗطٍْٗا ػي أتٖ ػثاس ا    ٍ وااى  : فاٖ هساجس الىَفا

ٗجلس فِ٘ ٍ ٗمَل أذثطًٖ أتَ لسحاق وصا ٍ لال أتَ لسحاق واصا ٍ فؼال   
وواا وااى غ٘اطُ ٗماَل     ( ع)أتَ لسحاق وصا ٗؼٌٖ تأتٖ لسحاق أتا ػثس ا  

ٍ حاسثٌٖ الؼاالن ٍ لاال الؼاالن ٍ     ( ع)حسثٌٖ الظازق ٍ سوؼت الظاازق  
حسثٌٖ الش٘د ٍ لال الش٘د ٍ حسثٌٖ أتَ ػثاس ا  ٍ لاال أتاَ ػثاس ا  ٍ     
حسثٌٖ جؼفط تي هحوس ٍ لال جؼفط تي هحوس ٍ واى فاٖ هساجس الىَفأ    
ذلك وث٘ط هي أّل الىَفٔ هي أطحاتٌا فىل ٍاحس هٌْن ٗىٌٖ ػي أتٖ ػثس 

 (. ص)تاسن فثؼؼْن ٗسوِ٘ ٍ ٗىٌِ٘ تىٌ٘تِ ( ػلِ٘ السالم)ا  

446/الجضءالختمس/الجضءاأليل/الكشي سجتل   
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 به عبذ الحميذ األسذي  إبشاهيم 

 27.../ػثس أتٖ أطحاب.../ػثس أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضجال •
 . وَفٖلتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س •
 48.../أطحاب ٍهي.../الحسي أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضجال                  •
 . وَفٖلتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س •



22 

 به عبذ الحميذ األسذي  إبشاهيم 

 53.../هي أزضوِ هي.../الحسي أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضجال                   •
 .لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س أزضوِ ٍ لن ٗسوغ هٌِ ف٘وا أػلن•

 
سيايل ي هزا دليل ياضح عفى يثتقت  لً  193سيي عى  ابه ابي عميش  •

 (هتديي)الختص لم يكه تًثيق الشيخ الطًسي 
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  القًل في المًاقيت
الوشَْض اًِّ ال ٗجَظ ألّل الوسٌٗٔ الؼسٍل ػاي اإلحاطام هاي    : هسألٔ•

ٍ اتثاػاِ، لواا ضٍاُ   « 2»لالِ الش٘د ،   ه٘ماتْن الى ه٘مات أّل الؼطاق
: لاال  -ػلِ٘ الساالم  -لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س، ػي أتٖ الحسي هَسى

ٗؼٌاٖ   -سألتِ ػي لَم لسهَا الوسٌٗٔ فرافَا وثطٓ الثطز ٍ وثطٓ األٗاام 
فأضازٍا أى ٗأذصٍا هٌْا الى شات ػطق ٗحطهاَا   -اإلحطام هي الشجطٓ

هي زذل الوسٌٗٔ فل٘س لاِ أى ٗحاطم    -ٍ َّ هغؼة -ال: هٌْا؟ فمال
 .«3»للّا هي الوسٌٗٔ 

 44: ، ص4 مختفف الشيول في تحكتم الششيول؛ ج
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  القًل في المًاقيت
األلطب ػٌسٕ اًِّ اى ذط، هي الوسٌٗٔ حتى ٍطل ه٘ماتْا لن ٗجع لِ ٍ •

الؼسٍل هٌِ تؼس تجاٍظُ للّا هحطها، ٍ اى لان ٗظال ه٘ماتْاا جااظ لاِ      
 .الؼسٍل الى إّٔ ه٘مات شاء، ٍ وصا غ٘ط الوسٌٗٔ

اًِّ لثل الَطَل الى الو٘مات هرّ٘ط فٖ السالَن للاى هىأ تاإّٔ     : لٌا•
هىاى شاء، ٍ اى لن ٗتلثّس تالَطَل الى هَػغ ٗجة ػلِ٘ فِ٘ الؼثازٓ 

 .الورظَطٔ، فال حجط ػلِ٘ فٖ اإلحطام هي إّٔ الوَال٘ت شاء
ٍ هي ذط، ػلى ططٗك الوسٌٗٔ وطُ لِ أى ٗطجغ الاى  : ٍ فٖ الوثسَؽ•

 .«4»ططٗك الؼطاق ل٘حطم هي الؼم٘ك 
 

 44: ، ص4 مختفف الشيول في تحكتم الششيول؛ ج
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  القًل في المًاقيت
 .467ص  1، : الٌْاٗٔ ٍ ًىتْا( 2)•
هي  8ب : ، ٍسائل الش٘ؼ179ٔح  57ص  5، : تْصٗة األحىام( 3)•

 .230ص  8،  1أتَاب الوَال٘ت ح 
 .312ص  1، : الوثسَؽ( 4)•

 44: ، ص4 مختفف الشيول في تحكتم الششيول؛ ج
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  القًل في المًاقيت
لوا أٍجة ػلى ول هي هط تالوسٌٗٔ اإلحاطام هٌاِ ػلان اى ه٘ماات     ٍ •

أّلْا ل٘س لْن ذاطٔ تل لىل هي ٗوطّ ػلِ٘، ٍ وصا فاٖ غ٘اطُ، ٍ ّاَ    
 .ظاّط، ٍ ال ذالف فِ٘

 181: ، ص6 مجمع ال تئذة ي البشهتن في ششح إسشتد األرهتن؛ ج
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  القًل في المًاقيت
الظاّط أىّ الوطاز تأّل الوسٌٗٔ هثال، هي ٗواطّ ػلاى ه٘ماتْاا، ّاصا     تل •

ػلى هي زذل الوسٌٗٔ هٌْاا، ٍ ػاسم    -ٍاػح، ٍ لىي ٍجَب اإلحطام
 ،غ٘ط ظاّط -جَاظ الؼسٍل الى ططٗك آذط

ٍ اذتاض فٖ التْصٗة ػسم جَاظ الؼسٍل الى شات ػطق، لْصُ الطٍاٗأ،   •
، فإى الو٘مات َّ هساجس الشاجطٓ، ٍ لؼال الواطاز هاي زذال       فتأهل

الوسجس، أٍ لطب هٌِ أٍ أىّ الوطاز َّ االستحثاب، أٍ هاي ذظاائض   
ٖ ء      الوسٌٗٔ، ٍ التْ٘ؤ، ٍ لىي الوطاز اإلحطام هاي الوساجس، وواا سا٘ج

 .فتأهل

 181: ، ص6 مجمع ال تئذة ي البشهتن في ششح إسشتد األرهتن؛ ج
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  القًل في المًاقيت
ػي اتاى ػثاس   ( الثمٔ)ٗسل ػلى التأٍٗل، طح٘حٔ ػثس اللِّ تي سٌاى ٍ •

هي الام تالوسٌٗٔ شْطا ٍ َّ ٗطٗس الحج، ثن تاسا  : اللِّ ػلِ٘ السّالم لال
لِ اى ٗرط، فٖ غ٘ط ططٗك أّل الوسٌٗٔ الصٕ ٗأذصًٍِ فل٘ىي لحطاهِ 

 .«1»( الحسٗث)هي هس٘طٓ ستٔ أه٘ال 
لؼل الوطاز، ألى ٗحاشٕ لو٘مات أّل الوسٌٗأ، فإًْاا تحااشٕ هساجس     •

الشجطٓ، هي الث٘ساء، ٍ لس ططح تاِ فاٖ آذاط ّاصُ الظاح٘حٔ، فاٖ       
ٍ فاٖ  : ف٘ىَى حصاء الشجطٓ هي الث٘اساء ثان لاال   : الىافٖ، ح٘ث لال

ٍ « 2»ٗحطم هي الشجطٓ ثن ٗأذص إٔ ططٗاك شااء   ( أذطى خ)ضٍاٗٔ 
 .ٗوىي حولْا ػلى االستحثاب أٗؼا فتأهل

 181: ، ص6 مجمع ال تئذة ي البشهتن في ششح إسشتد األرهتن؛ ج


