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  القًل فٓ المًاقٕت

المواقيت في 
رأي اإلمام 

 الخميني

 المدينة مسجد الشجرة ذوالحليفة

 العقيق

 النجد

 العراق

 الجحفة 

 الشام

 المصر

 المغرب

 اليمن يلملم

 الطائف قرن المنازل
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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاظع التٖ عٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لعوشٓ الحج•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش على طشٗمْن، ٍ األحَغ االلتصبس •

ال عٌذُ فٖ الخابس،، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشجشٓعلى ًفس هسجذ 
 .ٍجِ

َزا مستحب ي لٕس بًاخب ألن المٕقات  َاً ري الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسدذ

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕفّ؛ ج
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 عذم خًاص التأخٕش اختٕتسا إلى الدح ّ

ٔ   عذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،جَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا للاى الجحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًعن ٗجَص هع العشٍسٓ لوشض أٍ ظعف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األعزاس
 
 بل األحًط *•

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المذٔىّ ي ماه تتتَات، الواذيل إلاى مٕقات   خاش        ٔدًص(: 2مسألّ )•

تي الوقٕق، فوذم خًاص التأخٕش إلى الدح ّ إوّمت ًَ إرا مشى ماه   تلدح ّ 
توٍّ لً تتى إلى رْ الحفٕ ّ ثمّ تساد الشخاً    الظتَش بلطشٔق رْ الحفٕ ّ، 

تن ٔوذل عىٍ مه غٕش سخاً    ٔدًصمىٍ ي المشٓ مه طشٔق  خش ختص، بل 
(6) 
ّزا هشكل لصذق التجبٍص عي الو٘مبت ٍ َّ ٗشٗذ هكّٔ ٍ سٍاٗأ عجاذ   ( 6)•

 (.الخَئٖ. )الحو٘ذ ال ثأس ثْب سٌذاً

 (.الٌبئٌٖ٘. )فِ٘ لشكبل ثل ٍ فٖ هب لجلِ•

 (.األصفْبًٖ، اإلهبم الخوٌٖ٘. )فِ٘ لشكبل•

 (.الجشٍجشدٕ. )فِ٘ لشكبل ٍ كزا ف٘وب لجلِ•

 
 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الوشيِ الًثقى 
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  القًل فٓ المًاقٕت
الّزْ   ٔدًص ًَ التدتيص عه المٕقات  محفّات، ي إرا عاذل إلاى     فإنّ •

ي إن  تن رلك ي ًَ فٓ رْ الحفٕ ّ، ي مدتيصاً، طشٔق  خش   ٔكًن 
مت فٓ خبش إبشإَم به عبذ الحمٕذ ماه المىاع عاه الواذيل إرا تتاى      

 (.2)المذٔىّ مع ضو ٍ مىضّل عفى الكشاَّ 
أٍ على تشن اإلحشام هع العجَس هي الو٘مبت هع عذم كَى الخَف ( 2)•

 (.الگلپبٗگبًٖ. )الوزكَس عزساً كوب َّ الغبلت فٖ الوذٌٗٔ

 

  632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الوشيِ الًثقى 
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  القًل فٓ المًاقٕت
ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ هٓشَّ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ لَنٕ ٗٓجٔضْ لَِٔ تَشْنٔ الْإِحٕشَامِ هٙيَ الشَّجٓشَِٓ اخْتٙ٘ٓبساً  8« 4»•

  ٍٓ الْعٔذٍٔلُ لِلَى الْعٓمٙ٘كِ ٍٓ ًَحَُِٕٙ
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ عٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙانِ عٓايْ   « 5» -1 -14911•

عٓايْ أَثِاٖ الْحٓسٓايِ    إِبٕشَإَِمٓ بٕهِ عٓبٕاذِ الْحٓمِٕاذِ   عٓيْ خٓوٕ َشِ بٕهِ مٔحٓمَّذِ بٕهِ حٓكِٕمٍ 
ٍٓ كَْْاشََٓ   -سٓأَلْتُِٔ عٓيْ لََٕمٍ لَذٙهَٔا الْوٓذٌََٙٗٔ فَخَابفَُا كَْْاشََٓ الْجٓاشْدٙ   : هَٔسٓى ع لَبلَ

 -عٙشْقٍ  ٍٓ أَسٓادٍٔا أَىْ ٗٓأْخُزٍُا هٌْْٙٓب لِلَى رَاتٙ -الْأَٗٛبمِ ٗٓعٌٕٖٙ الْإِحٕشَامٓ هٙيَ الشَّجٓشَِٓ
هٓيْ دٓخَلَ الْوٓذٌََٙٗٔ فَلَٕ٘سٓ لَأِ أَىْ ٗٔحٕاشِمٓ    -فَ٘ٔحٕشِهَٔا هٌْْٙٓب فَمَبلَ لَب ٍٓ َّٔٓ هٔغْعَتٗ

 . لِلَّب هٙيَ الْوٓذٌَِٙٗٔ
 15هاي الجابة    2، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗث 179 -57 -5التْزٗت  -(5)•

 .هي ّزُ األثَاة

 318: ، ص11 يستئل الشٕوّ؛ ج
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 الدىب ي الحتئض ي الى ستء ختص لُم اإلحشام

الجٌت ٍ الحبئط ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحاشام حابل العجاَس     2هسألٔ •
 ثل ٍجت علْ٘ن حٌ٘ئز،  ،عي الوسجذ لرا لن ٗستلضم الَلَف فِ٘

لَ لن ٗوكي لْن ثال ٍلَف فبلجٌات هاع فماذ الوابء أٍ العازس عاي       ٍ •
 استعوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ الوسجذ، 

كزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثعذ ًمبئْوب، ٍ أهب لجل ًمبئْوب فبى لن ٗوكاي  ٍ •
لْوب الصجش للى حبل الٌمبء فبألحَغ لْوب اإلحشام خبس، الوسجذ عٌذُ 

 .ٍ تجذٗذُ فٖ الجحفٔ أٍ هحبراتْب

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕفّ؛ ج
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 الحتئض تحشم ختسج المسدذ

الحتئض تحشم ختسج المسدذ عفى المختتس، ي ٔذلّ عفٕاٍ  (: 3مسألّ )•
فآ  ٕ ّٕاّ إحشامُات ي   تاذخل     ( 3)مضتفتً إلى مت مشّ مشسفّ ًٔوس 

 المسدذ ي تُلّ بتلححّ بغٕش صالِ، 
لعلّ الواشاد هاي الوساجذ    سٍاٗٔ ًَٗس هَثّمٔ ل٘س فْ٘ب لسسبل ٍ ( 3)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )فْ٘ب هسجذ الحشام

الشٍاٗٔ هسٌذٓ ٍ هعتجشٓ ٍ داللتْب على أىّ لحشاهْب هي خبس، الوسجذ •
 ِ . ٍاظحٔ ٍ ال ٗجَص لْب دخَل الوسجذ ٍ أه٘ب االجت٘بص فال ٗتحمّك ف٘ا

 (.الخَئٖ)

 632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الوشيِ الًثقى 
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 الحتئض تحشم ختسج المسدذ

ٍٓ عٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛاذٚ عٓايِ   « 7» -2 -16617•
سٓاأَلْتٔ تَبٓات عٓبٕاذِ الف اٍِ   عٓاهِ      : اثٕيِ فَعَّبلٍ عٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ٗٓعٕمَُةٓ لَابلَ 

يٓ  -قَتلَ تَغْتَسِلُ يٓ تَسٕتَثْ ِشُ يٓ تَحٕتَشِٓ بِتلْكُشْسٔفِ -الْحٓتئِضِ تُشِٔذٔ الْإِحٕشَامٓ
يٓ تَسٕاتَقْبِلُ الْقِبٕفَاَّ يٓ لَات تَاذٕخُلُ      -«1»دٔينَ ثِٕٓتبِ إِحٕشَامُِٓت ثًَٕبتً   تَفْبٓسٔ

 .«2»يٓ تُُِلُّ بِتلْحٓحِّ بِغَٕٕشِ الصَّفَتِِ  -الْمٓسٕدِذٓ
 .1355 -388 -5، ٍ التْزٗت 1 -444 -4الكبفٖ  -(7)•
 (.ّبهش الوخطَغ)ث٘بثْب الحشاهْب  -فٖ التْزٗت -(1)•

 .ثغ٘ش صالٓ -فٖ الوصذس -(2)•

 399- 400: ، ص12 يستئل الشٕوّ، ج
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 الحتئض تحشم ختسج المسدذ

الْؤشَادٔ لَب تَذٕخُلُ الْوٓسٕجِذٓ فَتَلْجٓثَ فٙ٘اِٙ إٍَٔ تُصٓالَٖٓ فٙ٘اِٙ ثٓالْ تُحٕاشِمٔ      : أَلَُلُ•
هٔجٕتَبصًٓٓ ثِِٙ إٍَٔ هٙيْ خَبسِجِِٙ إٍَٔ ٗٔحٕوٓلُ الٌَّْٕٖٔ عٓلَى الْكَشَآِّٔ إٍَٔ عٓلَى خَإَفٙ  

 تَعٓذِّٕ الٌَّجٓبسِٓٔ 
 .«3»ٍٓ ٗٓحٕتَوٙلُ أَىْ ٗٔشَادٓ الْوٓسٕجِذٔ الْحٓشَامٔ لٙوٓب هٓشَّ فٖٙ الطَّْٓبسِٓٓ •
 .هي أثَاة الجٌبثٔ 15هش فٖ الجبة  -(3)•
 .4 -445 -4الكبفٖ  -(4)•

 

  400: ، ص12 يستئل الشٕوّ، ج
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 الحتئض تحشم ختسج المسدذ

تمّت عفى القًل بت ختصتص بتلمسدذ فمع عذم إمكتن صبشَت إلاى  ي •
تن تطُش تذخل المسدذ ي تحشم فٓ حتل ا ختٕتص إن تمكه، ي إن لم 

فٓ الدح ّ ( 4)ٔمكه لضحم تي غٕشٌ تحشمت ختسج المسدذ ي خذّد  
 .تي محتراتُت

 (.األصفْبًٖ. )على األحَغ( 4)•

 (.الجشٍجشدٕ. )على األحَغ ثٌبءٖ على ّزا المَل•

 

 632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الوشيِ الًثقى 


