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 الْإِحْزَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ

  فٖ أحىام الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوشٍس ٌٗؼمذ،ٍ ال ٗدَص اإلحشام لبل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘ماتػلْ٘ا هحشها، بل ال بذ هي إًشائِ فٖ 
 

 .ّزُ األهَس ولْا هبٌٖ ػلى اإلحت٘اط*•

 411: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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 الْإِحْزَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَهْ وَذَرَ ذَلِلَ

 :ٍ ٗستثٌى هي رله هَضؼاى•
إرا ًزس اإلحشام لبل الو٘مات، فئًِ ٗدَص ٍ ٗصح  ٍ ٗدح     -أحذّوا•

الؼول بِ، ٍ ال ٗد  تدذٗذ اإلحشام فٖ الو٘مات ٍ ال الوشٍس ػلْ٘ا، ٍ 
فال ٗص  ًزس اإلحشام لبل الو٘مات بال ، *الوىاىاألحَط اػتباس تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى األحَط، ٍ ال ٗبؼذ الصحٔ ػلى ًحَ التشدٗذ ب٘ي الوىحاً٘ي  
ػلّٖ أى أحشم إهحا هحي الىَفحٔ أٍ البصحشٓ ٍ إى وحاى      للِّ : بأى ٗمَل

 ،األحَط خالفِ
ٍ إى واى األلَى ػذم اػتباسُ ف٘ص  ًزس اإلحشام لبل الو٘مات بحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى األلَى
 

 411: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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 الْإِحْزَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَهْ وَذَرَ ذَلِلَ

ال فشق ب٘ي وَى اإلححشام للححح الَاخح  أٍ الوٌحذٍ  أٍ للؼوحشٓ      ٍ •
الوفشدٓ، ًؼن لَ واى للحح أٍ ػوشٓ التوتغ ٗشتشط أى ٗىَى فٖ أشحْش  

 .*الحح
 

فٖ إلحاق الؼْذ ٍ ال٘و٘ي بالٌزس ٍ ػذهِ ٍ »: لال فٖ الؼشٍٓ الَثمى *•
إلهىحاى  ٍخَُ، ثالثْحا إلححاق الؼْحذ دٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗبؼحذ األٍّل      

 .ٍ هختاسُ صح٘ « األخباساالستفادٓ هي 

 411: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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 الْإِحْزَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَهْ وَذَرَ ذَلِلَ

ٍ خالف ًزسُ ػوذا أٍ ًس٘اًا ٍ لن ٗحشم هي رلحه   *ًزسلَ  2هسألٔ •
إرا أحشم هحي الو٘محات، ٍ ػل٘حِ الىفحاسٓ إرا       الوىاى لن ٗبطل إحشاهِ

 .خالفِ ػوذا
 

 .أٍ ػْذ أٍ صذس هٌِ ٗوٌ٘اً *•
 

 411: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

ٍ خشححٖ فَتْححا إى أخححش  * سخحح إرا أساد إدسان ػوححشٓ  -ثاًْ٘وححا•
اإلحشام إلى الو٘مات، ف٘دَص أى ٗحشم لبحل الو٘محات، ٍ تحسح  لحِ     

ٍ إى أتى ببم٘ٔ األػوال فٖ شؼباى، ٍ األٍلى األحَط  **سخ ػوشٓ 
التأخ٘ش إلحى خخحش الَلحت ٍ إى    أى األحَط تدذٗذُ فٖ الو٘مات، ووا 

واى الظاّش خَاصُ لبل الض٘ك إرا ػلحن ػحذم اإلدسان إرا أخحش إلحى     
الو٘مات، ٍ الظاّش ػذم الفشق ب٘ي الؼوشٓ الوٌذٍبٔ ٍ الَاخبٔ ٍ الوٌزٍس 

 .فْ٘ا ٍ ًحَُ
 .بل شْش ٍلَ واى غ٘ش سخ ، ألى لىل شْش ػوشٓ* •
 .بل ػوشٓ ّزا الشْش ٍ إى أتى ببم٘ٔ األػوال فٖ الشْش المادم** •

 412-411: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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بٓا ٔ خَٓٓاصِ الْئِحٕشَامِ لَبٕلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ أَسٓادٓ الْؼٔوٕشََٓ فِٖ سٓخٓ ٍ ٍٓ  12« 7»•
  ًَحَُِِٕ ٍٓ خَافٓ تَمَضِِِّ٘

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بٕحيِ سٓحؼِ٘ذ    « 8» -1 -14926•
فَضَالََٔ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ػٓوَّاسٍ لَالَ سٓوِؼٕتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ٗٓمَُلُ لَحَٕ٘ٓ    ػٓيْ

إِلَّا أَىْ ٗٔخَافٓ  -دٍٔىَ الَْٓلْتِ الَّزِٕ ٍٓلَّتَِٔ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص -ٌْٗٓبٓغِٖ أَىْ ٗٔحٕشَمٓ
 .فََٕتٔ الشَّْٕشِ فِٖ الْؼٔوٕشَِٓ

، ٍ 533 -163 -2، ٍ االستبصحححاس 161 -53 -5التْحححزٗ   -(8)•
 .8 -323 -4الىافٖ 

 325: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ إِسٕحٓاقَ بٕيِ ػٓوَّاسٍ « 1» -2 -14927•
ٖ  ٔ هٔؼٕتَوِحشاً   : لَالَ ٌْٗٓحَِٕ ػٔوٕحشََٓ    -سٓأَلْتٔ أَبٓا إِبٕشَاِّ٘نٓ ع ػٓيِ الشَّخٔحلِ ٗٓدِح

فَ٘ٔحٕشِمٔ لَبٕلَ « 3»لَبٕلَ أَىْ ٗٓبٕلُغَ الْؼٓمِ٘كَ  -«2»سٓخٓ ٍ فَ٘ٓذٕخُلُ ػٓلَِِٕ٘ الِْْلَالُ 
ٍٓ ٗٓدٕؼٓلُْٓحا   -ٍٓ ٗٓدٕؼٓلُْٓا لِشَخٓ ٍ أَمٕ ٗٔؤَخِّشُ الْحئِحٕشَامٓ إِلَحى الْؼٓمِ٘حكِ    -الَْٓلْتِ

فَئِىَّ لِشَخٓ ٍ فَضْحلًا ٍٓ ّٔحَٓ    -لِشَخٓ ٍ« 4»لِشَؼٕبٓاىَ لَالَ ٗٔحٕشِمٔ لَبٕلَ الَْٓلْتِ 
 .الَّزِٕ ًََٓى

 326: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات
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 .532 -162 -2، ٍ االستبصاس 160 -53 -5التْزٗ   -(1) •
 (.ّاهش الوخطَط)ّالل شؼباى  -فٖ الىافٖ -(2)•
 (.ّاهش الوخطَط)الَلت  -فٖ الىافٖ -(3)•
 (.ّاهش الوخطَط)ف٘ىَى  -فٖ الىافٖ صٗادٓ -(4)•

 326: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات
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سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ أَبِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْؼٓشِِّٕ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ػٓبٕذِ الْدٓبَّاسِ ػٓحيْ  ٍٓ •
ٍٓ الَّزِٕ لَبٕلَِٔ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَبِِِ٘ ػٓيِ ابٕحيِ أَبِحٖ   « 5»صٓفَْٓاىَ 

 .ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ
 . 9 -323 -4الىافٖ  -(5)•

 325: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات
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  القول في أحكام المواقيت
ٗدحَص لوحي أساد   فحال   الو٘مات،ال ٗدَص تأخ٘ش اإلحشام ػي  3هسألٔ •

الحح أٍ الؼوشٓ أٍ دخَل هىٔ أى ٗداٍص الو٘مات اخت٘اسا بال إحشام بل 
األحَط ػذم التداٍص ػي هححارآ الو٘محات أٗضحا ٍ إى وحاى أهاهحِ      
ه٘مات خخش، فلَ لن ٗحشم هٌِ ٍخ  الؼَد إلِ٘، بل األححَط الؼحَد ٍ   
إى واى أهاهِ ه٘مات خخش، ٍ أها إرا لن ٗشد الٌسه ٍ ال دخحَل هىحٔ   

 .بأى واى لِ شغل خاسج هىٔ ٍ إى واى فٖ الحشم فال ٗد  اإلحشام

 412: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

بٓا ٔ أَىَّ هٓيْ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ ٍٓ لََٕ ًِسٕ٘ٓاًاً إٍَٔ خْٕٓلًا ٍٓخٓح ٓ ػٓلَٕ٘حِِ    14« 1»•
الْؼَٕٓدٔ إِلَى الْوِ٘مَاتِ ٍٓ الْئِحٕشَامٔ هٌِِْٔ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ إٍَٔ ضَاقَ الَْٓلْتٔ فَئِلَى أَدًَٕحى  

  الْحِلِّ فَئِىْ أَهٕىَيَ الضِّٗٓادُٓٓ فَؼٓلَ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ فَوِيْ هٓىَاًِِِ
هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ٗٓؼٕمَُ ٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓحيْ أَبِ٘حِِ   « 2» -1 -14931•

سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ : ػٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّاد  ػٓيِ الْحٓلَبِِّٖ لَالَ
لَالَ أَبِحٖ ٗٓخْحشُجٔ إِلَحى     -حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓشَمٓ لَالَ -سٓخٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ
فَحئِىِ   -فَئِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحُّ أَحٕشَمٓ هِيْ هٓىَاًِِِ -هِ٘مَاتِ إَّٔلِ أَسٕضِِِ

 .اسٕتَطَاعٓ أَىْ ٗٓخْشُجٓ هِيَ الْحٓشَمِ فَلْ٘ٓخْشُجٕ ثُنَّ لْ٘ٔحٕشِمٕ
 .«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓؼٕمَُ ٓ هِثْلَِٔ •

  328: ، ص11 وسائل الشيعة، ج 
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

ٍٓ ػٓيْ أَبِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْحؼٓشِِّٕ ػٓحيْ هٔحٓوَّحذِ بٕحيِ ػٓبٕحذِ      « 4» -2 -14932•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕحذِ اللَّحِِ ع   : الْدٓبَّاسِ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓبٕذِ اللَِِّ بٕيِ سٌَِاىٍ لَالَ

فَلَنٕ  -الَّزِٕ ٗٔحٕشِمٔ الٌَّاسٔ هٌِِْٔ فٌََسِٖٓ إٍَٔ خِْٓلَ -ػٓيْ سٓخٔلٍ هٓشَّ ػٓلَى الَْٓلْتِ
 -فَخَافٓ إِىْ سٓخٓغٓ إِلَى الَْٓلْحتِ أَىْ ٗٓفَُتَحِٔ الْحٓححُّ    -ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ

 .فَمَالَ ٗٓخْشُجٔ هِيَ الْحٓشَمِ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ ٍٓ ٗٔدٕضِِِٗ رَلِهٓ

  328: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔسٓى بٕيِ الْمَاسِنِ ػٓيْ ػٓبٕذِ الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓبٕذِ ٍٓ •
 .«5»اللَِِّ بٕيِ سٌَِاىٍ ًَحَُٕٓٔ 

•______________________________ 
 .أحادٗث 10فِ٘  14البا   -(1)

 .1 -323 -4الىافٖ  -(2)•
 .965 -283 -5التْزٗ   -(3)•
 .6 -324 -4الىافٖ  -(4)•
 .181 -58 -5التْزٗ   -(5)•

 
  328: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّحذ  ػٓحيْ   « 1» -3 -14933•
هٔحٓوَّذِ بٕيِ إِسٕوٓاػِ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ الْفُضَٕ٘لِ ػٓيْ أَبِحٖ الصَّحبَّا ِ الْىٌَِحاًِِّٖ    

حٓتَّحى دٓخَحلَ    -سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ خِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : لَالَ
 .لَالَ ٗٓخْشُجٔ هِيَ الْحٓشَمِ ثُنَّ ِْٗٔلُّ بِالْحٓحِّ -الْحٓشَمٓ وَٕ٘فٓ ٗٓصٌَٕغٔ

 .«2»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓؼٕمَُ ٓ هِثْلَِٔ •

 329: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

ٍٓ ػٓيْ أَبِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْحؼٓشِِّٕ ػٓحيْ هٔحٓوَّحذِ بٕحيِ ػٓبٕحذِ      « 3» -4 -14934•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيِ : الْدٓبَّاسِ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ػٓوَّاسٍ لَالَ

 -فَأَسٕسٓلَتٕ إِلَِْٕ٘نٕ فَسٓأَلَتْْٔنٕ فَمَالَُا هٓا ًَذٕسِٕ -اهٕشَأٍَٓ وَاًَتٕ هٓغٓ لََٕمٍ فَطَوِثَتٕ
فَتَشَوَُّٓا حٓتَّى دٓخَلَتِ الْحٓشَمٓ فَمَالَ  -أَ ػٓلَٕ٘هِ إِحٕشَامٌ أَمٕ لَا ٍٓ أًَْتِ حٓائِضٌ

فَئِىْ لَحنٕ ٗٓىُحيْ    -إِىْ وَاىَ ػٓلَْٕ٘ٓا هْٕٔلٌَٔ فَتَشْخِغٔ إِلَى الَْٓلْتِ فَلْتُحٕشِمٕ هٌِِْٔ -ع
بٓؼٕحذٓ هٓحا تَخْحشُجٔ هِحيَ      -فَلْتَشْخِغٕ إِلَى هٓا لَذٓسٓتٕ ػٓلَِِٕ٘ -«4»ػٓلَْٕ٘ٓا ٍٓلْتٌ 

 .الْحٓشَمِ بِمَذٕسِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓا
ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔسٓى بٕيِ الْمَاسِنِ ػٓيِ الٌَّخَؼِِّٖ ػٓحيْ صٓحفَْٓاىَ   •

ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ػٓوَّاسٍ هِثْلَِٔ إِلَّا أًََِّٔ لَالَ بِمَذٕسِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓحا الْحٓححُّ فَتُحٕحشِمٔ    
«5»  

 329: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

•______________________________ 
 .7 -325 -4الىافٖ  -(1)

 .966 -284 -5التْزٗ   -(2)•
 .10 -325 -4الىافٖ  -(3)•
 (.ّاهش الوخطَط)هْلٔ  -فٖ التْزٗ  -(4)•
 .1362 -389 -5التْزٗ   -(5)•
 .12 -326 -4الىافٖ  -(6)•
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19 

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ ػٓحيْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَخٓحتٕ    لُلْتٔ لِأَبِٖ خٓؼٕفَشٍ ع: خٓوِ٘لِ بٕيِ دٓسَّاجٍ ػٓيْ سَٕٓسَٓٓ بٕيِ وُلَٕ٘ ٍ لَالَ

ٍٓ  -فَدِْٓلَتِ الْئِحٕشَامٓ فَلَنٕ تُحٕشِمٕ حٓتَّى دٓخَلٌَْا هٓىَّحَٔ  -هٓؼٌَٓا اهٕشَأٌَٓ هِيْ إَّٔلٌَِا
هِيْ هٓىََّٔ إٍَٔ  -لَالَ فَؤشٍُّٓا فَلْتُحٕشِمٕ هِيْ هٓىَآًِْا -ًَسٌَِ٘ا أَىْ ًَأْهٔشَّٓا بِزَلِهٓ

 .هِيَ الْوٓسٕدِذِ
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20 

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّحذ  ػٓحيِ   « 1» -6 -14936•
ابٕيِ فَضَّالٍ ػٓيِ ابٕيِ بٔىَٕ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ أًَُاسٍ هِيْ أَصٕحٓابٌَِا حٓدَُّا بِاهٕشَأٍَٓ 

ٖ « 2»فَمَذِهَٔا إِلَى الْوِ٘مَاتِ  -هٓؼْٓٔنٕ فَدِْٓلُحَا أَىَّ هِثْلَْٓحا    -ٍٓ ِّٖٓ لَا تُصٓحلِّ
ٍٓ ِّٖٓ طَاهِحثٌ   -فَوٓضََٕا بِْٓا وَوٓا ِّٖٓ حٓتَّى لَذِهَٔا هٓىََّٔ -ٌْٗٓبٓغِٖ أَىْ تُحٕشِمٓ

 -فَمَالَ تَخْشُجٔ إِلَى بٓؼٕضِ الْوَٓٓالِ٘حتِ فَتُحٕحشِمٔ هٌِْحِٔ    -حٓلَالٌ فَسٓأَلَُا الٌَّاسٓ
فَمَالَ تُحٕشِمٔ هِحيْ   -فَىَاًَتٕ إِرَا فَؼٓلَتٕ لَنٕ تُذٕسِنِ الْحٓحَّ فَسٓأَلَُا أَبٓا خٓؼٕفَشٍ ع

 .هٓىَآًِْا لَذٕ ػٓلِنٓ اللَِّٔ ًَِّ٘تَْٓا
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21 

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔسٓى بٕحيِ الْمَاسِحنِ   « 3» -7 -14937•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ : ػٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّاد  ػٓيِ الْحٓلَبِِّٖ لَالَ

حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓشَمٓ فَمَالَ ٗٓشْخِغٔ إِلَى هِ٘مَحاتِ إَّٔحلِ    -سٓخٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ
فَئِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحُّ فَلْ٘ٔحٕحشِمٕ   -الَّزِٕ ٗٔحٕشِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕشِمٔ -بِلَادُِِ

 .فَئِىِ اسٕتَطَاعٓ أَىْ ٗٓخْشُجٓ هِيَ الْحٓشَمِ فَلْ٘ٓخْشُجٕ -هِيْ هٓىَاًِِِ
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22 

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓحذٓ بٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ػٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓذٓ الْؼٓلََِِّٕ ػٓيِ الْؼٓوٕشَوِِّٖ بٕيِ ػٓلٍِّٖ الْخُشَاسٓاًِِّٖ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕحيِ  

سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَسِٖٓ الْئِحٕشَامٓ : خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى بٕيِ خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ
هٓا حٓالُِٔ لَالَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔحنَّ ػٓلَحى وِتَابِحهٓ ٍٓ     -بِالْحٓحِّ فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ بِؼٓشَفَات 

فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهٔحِٔ فَحئِىْ خِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ ٗٓحَٕمٓ التَّشٍِْٗٓحِٔ        -ًَبِِّ٘هٓ ص سٌَِّٔٔ
 .حٓتَّى سٓخٓغٓ إِلَى بٓلَذُِِ إِىْ وَاىَ لَضَى هٌَٓاسِىَِٔ وُلَّْٓا فَمَذٕ تَنَّ حٓدُِّٔ -بِالْحٓحِّ

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هِثْلَِٔ إِلَى لََٕلِِِ فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهٔحِٔ  •
«1»  
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

•______________________________ 
 .5 -324 -4الىافٖ  -(1)

 .الَلت -فٖ الوصذس -(2)•
 .180 -58 -5التْزٗ   -(3)•
، ٍ أٍسد صذسُ باالسحٌاد الثحاًٖ فحٖ    586 -175 -5التْزٗ   -(4)•

 .هي ّزُ األبَا  20هي البا   3الحذٗث 
 . 1678 -476 -5التْزٗ   -(1) •
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

ػٓبٕذٔ اللَِِّ بٕيُ خٓؼٕفَشٍ الْحِوٕ٘ٓشُِّٕ فِحٖ لُحشْ ِ الْئِسٕحٌَادِ    « 2» -9 -14939. •
ػٓيْ ػٓبٕذِ اللَِِّ بٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ خٓذُِِّ ػٓلِِّٖ بٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى بٕحيِ  

 -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓخٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى إِلَحى الْحٓحشَمِ  : خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ
الَّحزِٕ ٗٔحٕشِهٔحَىَ هٌِْحِٔ     -وَٕ٘فٓ ٗٓصٌَٕغٔ لَالَ ٗٓشْخِغٔ إِلَى هِ٘مَاتِ إَّٔحلِ بِلَحادُِِ  

 .فَ٘ٔحٕشِمٔ
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25 

 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ خٓؼٕفَحشٍ ػٓحيْ أَخِ٘حِِ ع لَحالَ    « 3» -10 -14940•
فَأَحٕشَمٓ لَبٕحلَ أَىْ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓخٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى إِلَى الْحٓشَمِ

إِىْ وَاىَ فَؼٓلَ رَلِهٓ خٓاِّلًا فَلْ٘ٓبٕيِ هٓىَأًَِ لِ٘ٓمْضِٖٓ فَئِىَّ رَلِحهٓ   -ٗٓذٕخُلَِٔ لَالَ
الَّزِٕ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْحِٔ إَّٔحلُ    -ٍٓ إِىْ سٓخٓغٓ إِلَى الْوِ٘مَاتِ -ٗٔدٕضِِِٗ إِىْ شَا ٓ اللَِّٔ
 .بٓلَذُِِ فَئًَِِّٔ أَفْضَلُ
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 إذا أراد إدراك عمزة رجب و خشي فوتها إن أخز اإلحزام إلى الميقات

 .«4»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ فِٖ حٓحِّ الصِّبٕ٘ٓاىِ : أَلَُلُ•
•  
 . 106 -لش  االسٌاد -(2)•
 . 106 -لش  االسٌاد -(3)•
هحي أبحَا  ألسحام     17هي البا   7، 3، 2تمذم فٖ األحادٗث  -(4)•

 .الحح
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 التمتعاحزام عمزة 

احرام عمرة 
 التمتع

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

 من دوٌرة األهل لمن منزله خلف المٌقات
 و لٌس داخل الحرم

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتعاحزام عمزة 

عمرة الاحرام 
 المفردة

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و ٌمر من 
 المحاذي

و إن كان  من دوٌرة األهل لمن منزله خلف المٌقات
 األحوط من خارج الحرم لمن منزله داخل الحرم

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتعاحزام عمزة 

احرام حج 
 التمتع

 من المكة
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 التمتعاحزام عمزة 

احرام حج اإلفراد 
 أو القران

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و 
 ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله خلف 
 المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم و لٌس فً مكة

 لمن لٌس منهم و هو فً مكة من مكة
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  القول في أحكام المواقيت
لَ أخش اإلحشام هي الو٘مات ػالوا ػاهذا ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •

لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهاهِ ه٘مات خخش بطل أٍ  الَلتالؼَد إلِ٘ لض٘ك 
إحشاهِ ٍ حدِ، ٍ ٍخ  ػل٘حِ اإلت٘حاى فحٖ السحٌٔ اٙت٘حٔ إرا وحاى       
 .هستط٘ؼا، ٍ أها إرا لن ٗىي هستط٘ؼا فال ٗد  ٍ إى أثن بتشن اإلحشام
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