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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
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  القًل فٓ المًاقٕت
  في الوَاليتالمَل •
 ٍ ّي الوَاظع التي عيٌت لإلحشام،•

 :ٍ ّي خوسٔ لعوشٓ الحج•
 ،رٍ الحليفٔ -األٍل•
ٍ َّ هيمبت أّل الوذئٌ ٍ هي يوش على ؼشيمْن، ٍ األحَغ االلتصبس •

ال عٌذُ في الخابس،، ثال ال يخلاَ هاي      ،*الشجشٓعلى ًفس هسجذ 
 .ٍجِ

َذا مستحب ي لٕس بًاجب ألن المٕقات  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسجد
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 ػدم جًاس التأخٕز اختٕترا إلى الجح ّ

ٔ   عذم *األلَى  1هسألٔ • ّاي  ٍ  ،جَاص التأخيش اختيابسا للاى الجحفا
هيمبت أّل الشبم، ًعن يجَص هع العشٍسٓ لوشض أٍ ظعف أٍ غيشّوب 

 .هي األعزاس
 

 بل األحًط *•
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتتَت، الؼديل إلى مٕقت  آخاز   ٔجًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم جًاس التأخٕز إلى الجح ّ إوّمت ًَ إ ا مشى  تلجح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظتَز بلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔجًسالزجًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز جتس، بل 
فإنّ الّذْ   ٔجًس ًَ التجتيس ػاه المٕقات  محفّات، ي إ ا     رجًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔكًن مجتيساً، ي إن  تن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مت فٓ خبز إبزإَّ به ػبد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ضؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتبزِ سىداً* •
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 الجىب ي الحتئض ي الى ستء جتس لُّ اإلحزام

الجٌت ٍ الحبئط ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحاشام حابل العجاَس     2هسألٔ •
 ،**حيٌئزثل ٍجت عليْن  ،*فيِعي الوسجذ لرا لن يستلضم الَلَف 

 
 

ي لً  تن المٕقت   يالحفٕ ّ  فاٍ   خصاًص المساجد  مات َاً       *•
 .الحق

لً تن المٕقت  ًَ المسجد فحسب ي لٕس  ذلك فال ٔجب بال   **•
 .ٔجًس
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 الجىب ي الحتئض ي الى ستء جتس لُّ اإلحزام

لَ لن يوىي لْن ثال ٍلَف فبلجٌت هاع فماذ الوابء أٍ العازس عاي      ٍ  •
 ، ***الوسجذاستعوبلِ يتيون للذخَل ٍ اإلحشام في 

 
 مت ٔجًس لاٍ اإلحازام خاترج المساجد ألن المٕقات  َاً  ي        ***•

 الحفٕ ّ  فٍ
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 الجىب ي الحتئض ي الى ستء جتس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثعذ ٍ •
يوىي لْوب الصجش للى حابل الٌمابء فابألحَغ لْواب اإلحاشام خابس،       

 .ٍ تجذيذُ في الجحفٔ أٍ هحبراتْب ***عٌذُالوسجذ 
 .قبل الغسل ل قد المتء أي الؼذر ػه استؼمتلٍ **•
ألن ػىاد  فحساب  ي َذا  تف ي لً  تن المٕقت  ًَ المساجد   ***•

المساجد   ٔاىقض ػااه محت اتاٍ ي الم ازية   تٔااّ اإلحازام فاآ      
المحت ْ يالحتئض ي الى ستء لٕستت مه المؼذير الذْ ٔجًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الجح ّ فتلتجدٔد فٓ الجح اّ أي محت اتُات مبىآ ػفاى     

 .اإلحتٕتط المستحب
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  القًل فٓ المًاقٕت
 العميك، -الثبًي•

ٍ َّ هيمبت أّل ًجذ ٍ العشاق ٍ هي يوش علياِ هاي غياشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسؽِ غوشٓ ٍ آخشُ رات عشق، ٍ األلَى جاَاص اإلحاشام   
هي جويع هَاظعِ اختيبسا، ٍ األفعل هي الوسلخ ثن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التعت التمئ عاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخيش للاى رات العاشق        

ِ فبألحَغ التأخيش، ثل عذم الجَاص ال يخلَ هي   ٍج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الجحفٔ، -الثبلث•

 .ّي ألّل الشبم ٍ هصش ٍ هغشة ٍ هي يوشّ عليْب هي غيشّنٍ •
 يلولن، -الشاثع•

 .ٍ َّ ألّل يوي ٍ هي يوشّ عليِ•
 ،لشى الوٌبصل -الخبهس•
 .ٍ َّ ألّل الؽبئف ٍ هي يوشّ عليِ•
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 تثبت تفك المًاقٕت

ثبلجئٌ الششعئ أٍ الشايب    العلنتثجت تله الوَاليت هع فمذ  3هسألٔ •
 الوَجت لالؼوئٌبى،

 عي الَثَق، فعال  الظيٍ هع فمذّوب ثمَل أّل االؼال  هع حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هثال ٍ لن يثجات واَى الوحال الىازائي     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخيش حتى يتيمي الذخَل في الويمبت
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 تثبت تفك المًاقٕت

 الوَاليتتله تثجت •
 العلن–

 الجئٌ الششعئ•
 الوَجت لالؼوئٌبى،الشيب  •

 الَثَقعي فعال  الظيأّل االؼال  هع حصَل لَل –
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 تثبت تفك المًاقٕت

 العلم

 البينة الشرعية

الشياع الموجب 
 لالطمئنان

قول أهل 
االطالع مع 
 حصول الظن
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  ل مًضًع شزػٓثبت ٔ

 العلم

   الطمئنانا

 البينة الشرعية

قول أهل 
مع االطالع 

 حصول الظن
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 تثبت تفك المًاقٕت

 العلم

البينة 
 الشرعية

 االطمئنان

 الظن
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  ل مًضًع شزػٓثبت ٔ

 العلم

   الطمئنانا

البينة 
 الشرعية

 الظن
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  ل مًضًع شزػٓثبت ٔ

 العلم

   الطمئنانا
 الشياع•

 قول اهل اإلطالع•

البينة 
 الشرعية

قول أهل 
 االطالع
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  ل مًضًع شزػٓثبت ٔ

 العلم

   الطمئنانا
 الشياع•

 قول اهل اإلطالع•

الخبر 
 الواحد

 اإلحتياط
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  ل مًضًع شزػٓثبت ٔ

 العلم

  الطمئنانا
 الشيع•

 قول اهل اإلطالع•

الخبر 
 الواحد

 اإلحتياط

 الظن
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 تثبت تفك المًاقٕت

ثبلجيٌأ الشاشعئ أٍ    *العلان تثجت تله الوَاليت هاع فماذ    3هسألٔ •
 الشيب  الوَجت لالؼوئٌبى،

 عي الَثَق، فعال  الظيٍ هع فمذّوب ثمَل أّل االؼال  هع حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هثال ٍ لن يثجات واَى الوحال الىازائي     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخيش حتى يتيمي الذخَل في الويمبت
ٔثبت  ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ بتإلطمٕىتن ي لً حصل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ بخبز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔجاب      
 .اإلحتٕتط ففً لّ ٔمكه فٕؼمل بتلظه مطفقتً
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 أحدَتلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جتس لٍ اإلحزام مه محت اِ مه 

هي لن يوشّ على أحذ الوَاليت جبص لِ اإلحشام هاي هحابرآ    4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى في الؽشيك هيمبتبى يجت اإلحشام هي هحبرآ أثعاذّوب للاى   •
 .هىٔ على األحَغ، ٍ األٍلى تجذيذ اإلحشام في اآلخش
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 أحدَتلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جتس لٍ اإلحزام مه محت اِ مه 

الوشاد هي الوحبرآ أى يصل في ؼشيمِ للى هىٔ للى هَظاع   5هسألٔ •
  يىَى الويمبت على يويٌِ أٍ يسبسُ ثخػ هستمين

ثحيث لَ جبٍص هٌِ يتوبيل الويمبت للى الخلف، ٍ الويضاى َّ الوحبرآ •
 العشفئ ال العملئ الذلئ، 

االوتفبء ثبلوحبرآ هي فَق وبلحبصل لوي سوت الؽابئشٓ لاَ    ٍ يشىل•
فشض لهىبى اإلحشام هع حفظ الوحبرآ فيْب، فال يتشن االحتيبغ ثعذم 

 .االوتفبء ثْب
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 تثبت المحت اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تثجت الوحبرآ ثوب يثجت ثِ الويمبت على هب  6هسألٔ •
 .الخجشٓ ٍ تعييٌْن ثبلمَاعذ العلوئ هع حصَل الظي هٌِ

•  

•  
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