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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
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػع التٖ عٌ٘ت لإلحطام،•

 :ٍ ّٖ ذوسٔ لعوطٓ الحج•
 ،شٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوسٌٗٔ ٍ هي ٗوط على ؿطٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظبض •

ال عٌسُ فٖ الرابض،، ثال ال ٗرلاَ هاي      ،*الشجطٓعلى ًفس هسجس 
 .ٍجِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاخت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خظًص المسدد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػدم خًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الدح ّ

ٔ   عسم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،جَاظ التأذ٘ط اذت٘ابضا ئلاى الجحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًعن ٗجَظ هع الؼطٍضٓ لوطع أٍ ػعف أٍ غ٘طّوب 

 .هي األعصاض
 

 ثل األحًؽ *•
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتبَب، الؼديل إلى مٕقب  آخاز   ٔدًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم خًاس التأخٕز إلى الدح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى  بلدح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه ؿزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔدًسالزخًع مىٍ ي المشٓ مه ؿزٔق آخز خبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔدًس ًَ التدبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رخًعغٕز 

ػدل إلى ؿزٔق آخز   ٔكًن مدبيساً، ي إن  بن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مب فٓ خجز إثزإَّ ثه ػجد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ػؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً* •
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

الجٌت ٍ الحبئغ ٍ الٌفسبء جبظ لْن اإلحاطام حابل العجاَض     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئصثل ٍجت علْ٘ن  ،*فِ٘عي الوسجس ئشا لن ٗستلعم الَلَف 

 
 

ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خظاًص المسادد  ماب َاً       *•
 .الحق

لً بن المٕقب  ًَ المسدد فحست ي لٕس  ذلك فال ٔدت ثال   **•
 .ٔدًس

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلجٌت هاع فماس الوابء أٍ العاصض عاي      ٍ  •
 ، ***الوسجساستعوبلِ ٗت٘ون للسذَل ٍ اإلحطام فٖ 

 
 مب ٔدًس لاٍ اإلحازام خابرج المسادد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 الحفٕ ّ  فٍ
 

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوصا الحبئغ ٍ الٌفسبء ثعس ٍ •
ٗوىي لْوب الظجط ئلى حابل الٌمابء فابألحَؽ لْواب اإلحاطام ذابض،       

 .ٍ تجسٗسُ فٖ الجحفٔ أٍ هحبشاتْب ***عٌسُالوسجس 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا  بف ي لً  بن المٕقب  ًَ المسادد   ***•

المسادد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازيع   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئغ ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔدًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الدح ّ فبلتددٔد فٓ الدح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبؽ المستحت

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 العم٘ك، -الثبًٖ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًجس ٍ العطاق ٍ هي ٗوط عل٘اِ هاي غ٘اطّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلد ٍ ٍسـِ غوطٓ ٍ آذطُ شات عطق، ٍ األلَى جاَاظ اإلحاطام   
هي جو٘ع هَاػعِ اذت٘بضا، ٍ األفؼل هي الوسلد ثن هي غواطٓ، ٍ لاَ   
التؼت التم٘ٔ عاسم اإلحاطام هاي أٍلاِ ٍ التاأذ٘ط ئلاى شات العاطق        

ِ فبألحَؽ التأذ٘ط، ثل عسم الجَاظ ال ٗرلَ هي   ٍج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الجحفٔ، -الثبلث•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هظط ٍ هغطة ٍ هي ٗوطّ علْ٘ب هي غ٘طّنٍ •
 ٗلولن، -الطاثع•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوطّ علِ٘•
 ،لطى الوٌبظل -الربهس•
 .ٍ َّ ألّل الـبئف ٍ هي ٗوطّ علِ٘•

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘ٔ الشطع٘ٔ أٍ الشا٘ب    العلنتثجت تله الوَال٘ت هع فمس  3هسألٔ •
 الوَجت لالؿوئٌبى،

 عي الَثَق، فؼال  الظيٍ هع فمسّوب ثمَل أّل االؿال  هع حظَل •
أضاز اإلحطام هي الوسلد هثال ٍ لن ٗثجات واَى الوحال الىاصائٖ     فلَ •

 .شله ال ثس هي التأذ٘ط حتى ٗت٘مي السذَل فٖ الو٘مبت

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

 الوَال٘تتله تثجت •
 العلن–

 الجٌ٘ٔ الشطع٘ٔ•
 الوَجت لالؿوئٌبى،الش٘ب  •

 الَثَقعي فؼال  الظيأّل االؿال  هع حظَل لَل –

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

 العلم

 البينة الشرعية

الشياع الموجب 
 لالطمئنان

قول أهل 
االطالع مع 
 حصول الظن

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

   الطمئنانا

 البينة الشرعية

قول أهل 
مع االطالع 

 حصول الظن
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 تثجت تفك المًاقٕت

 العلم

البينة 
 الشرعية

 االطمئنان

 الظن

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

   الطمئنانا

البينة 
 الشرعية

 الظن

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

   الطمئنانا
 الشياع•

 قول اهل اإلطالع•

البينة 
 الشرعية

قول أهل 
 االطالع
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  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

   الطمئنانا
 الشياع•

 قول اهل اإلطالع•

الخبر 
 الواحد

 اإلحتياط
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  ل مًػًع شزػٓثجت ٔ

 العلم

  الطمئنانا
 الشيع•

 قول اهل اإلطالع•

الخبر 
 الواحد

 اإلحتياط

 الظن
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 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاطع٘ٔ أٍ    *العلان تثجت تله الوَال٘ت هاع فماس    3هسألٔ •
 الش٘ب  الوَجت لالؿوئٌبى،

 عي الَثَق، فؼال  الظيٍ هع فمسّوب ثمَل أّل االؿال  هع حظَل •
أضاز اإلحطام هي الوسلد هثال ٍ لن ٗثجات واَى الوحال الىاصائٖ     فلَ •

 .شله ال ثس هي التأذ٘ط حتى ٗت٘مي السذَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلؿمٕىبن ي لً حظل ماه   *•

قًل أَل اإلؿالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔدات      
 .اإلحتٕبؽ ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مـفقبً

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت خبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

هي لن ٗوطّ على أحس الوَال٘ت جبظ لِ اإلحطام هاي هحابشآ    4هسألٔ •
 .أحسّب

ٍ لَ وبى فٖ الـطٗك ه٘مبتبى ٗجت اإلحطام هي هحبشآ أثعاسّوب ئلاى   •
 .هىٔ على األحَؽ، ٍ األٍلى تجسٗس اإلحطام فٖ اٙذط

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج



23 

 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت خبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

الوطاز هي الوحبشآ أى ٗظل فٖ ؿطٗمِ ئلى هىٔ ئلى هَػاع   5هسألٔ •
  ٗىَى الو٘مبت على ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبضُ ثرؾ هستم٘ن

ثح٘ث لَ جبٍظ هٌِ ٗتوبٗل الو٘مبت ئلى الرلف، ٍ الو٘عاى َّ الوحبشآ •
 العطف٘ٔ ال العمل٘ٔ السل٘ٔ، 

االوتفبء ثبلوحبشآ هي فَق وبلحبطل لوي ضوت الـابئطٓ لاَ    ٍ ٗشىل•
فطع ئهىبى اإلحطام هع حفظ الوحبشآ فْ٘ب، فال ٗتطن االحت٘بؽ ثعسم 

 .االوتفبء ثْب
 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هطّ،تثجت الوحبشآ ثوب ٗثجت ثِ الو٘مبت على هب  6هسألٔ •
 .الرجطٓ ٍ تعٌْ٘٘ن ثبلمَاعس العلو٘ٔ هع حظَل الظي هٌِ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ، ي َٓ مٕقاب  ماه لاّ ٔمازّ ػفاى      : التبسغ•
( 1)أحدَب، ي الدلٕل ػفٍٕ طاحٕحتب اثاه ساىبن، ي   ٔؼازّ اختظبطاُمب      
 ثمحب اِ مسدد الشدزِ ثؼد فُّ المثبلٕ ّ مىُمب، ي ػدم القًل ثبل ظل،  

ال ٗجعس االذتظبص ثوالحظٔ أىّ هسجس الشجطٓ لِ ذظَطا٘ةٔ ٍ ّاٖ   ( 1)•
أىّ السٌّٔ فٖ اإلحطام هٌِ أى ٗفطع الحجة فٖ الوسجس ٍ ٗإذّط التلج٘ٔ ئلاى  
الج٘ساء ٍ ّٖ ذظَط٘ةٔ ل٘ست لسبئط الوَال٘ت فال ٗجعس أى ٗىَى االوتفابء  
ثبلوحبشآ ذظَط٘ةٔ لِ ٍ على فطع التٌعّل فبلوحابشآ الوعتجاطٓ ال ثاسة أى    
تىَى هثل شله الومساض هوةب ٗوىي للشرض ضؤٗٔ الوحبشٕ لاِ ال ثوماساض   
هسبفٔ ثع٘سٓ وعشطٗي فطسربً أٍ أوثط ٍ على ّصا فال هجبل للىالم فٖ سبئط 
ذظَط٘ةبتْب الّتٖ فٖ الوتي ٍ هع شله ففٖ والهِ هَاػع للٌظط ال هَجات  

 (.الرَئٖ. )للتعطّع لْب

 635: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ي مقتؼبَمب محب اِ أثؼد المٕقبتٕه إلى مكّّ إ ا  بن فٓ ؿزٔق ٔحب ْ •
تتحقّق المحب اِ ثأن ي اثىٕه، فال يخٍ لفقًل ثك بّٔ أقزثُمب إلى مكّّ، 

 (2)ٔظل فٓ ؿزٔقٍ إلى مكّّ 
على ٍجِ ٗىَى تَجةِْ فِ٘ ئلى هىّٔ ال فٖ الـطٗك الوتَجةِ ئلاى  ( 2)•

غ٘طُ ٍ لَ وبى غطػِ العجَض هٌِ ئلى هىّٔ ٍ حٌ٘ئصٍ فوحبشآ أّل الجحط 
فٖ هَػع ٗىَى ألطة األهبوي ئلى هىّٔ ٍ لىي لن ٗىي فٖ ؿطٗماِ ٍ  
عجَضُ هتَجةْبً ئلْ٘ب غ٘ط هجس ثل ال ثسة هي هالحظٔ األلطث٘ةٔ فٖ هَػع 

 (.آلب ػ٘بء. )وبى هتَجةْبً فِ٘ ئلْ٘ب
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 (3)إلى مًػغ ٔكًن ثٕىٍ ي ثٕه مكّّ ثبة  •
الظبّط أىّ فٖ العجبضٓ سمـبً ٍ تحطٗفابً ٍ و٘اف وابى فبلظابّط أىّ     ( 3) •

الوحبشآ تتحمّك ثىَى الو٘مبت على ٗو٘ي الوبضة فٖ الـطٗك ئلى هىّٔ أٍ 
شله الوَػع هبلت ئلى ٍضائِ ٍ ٗالحظ فاٖ  جبظ عي شوبلِ ثح٘ث لَ 

شله الظسق العطفٖ ال السةلٔ العمل٘ةٔ ثأى ٗىَى الرؾّ الوبضة هي هَلفاِ  
(. لااسةس سااطُّ)ئلااى الو٘ماابت ألظااط الرـااَؽ ووااب أفاابزُ الواابتي  

 (.األطفْبًٖ)
العجبضٓ غ٘ط ٍاف٘ٔ ثبلومظَز ٍ لعلّْب هحطّفٔ ٍ األٍلى أى ٗمابل تتحمّاك   •

الوحبشآ ثأى ٗظل فٖ ؿطٗمِ ئلى هىّٔ ئلى هَػع ٗىَى الو٘مبت على 
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ٗوٌِ٘ أٍ شوبلِ ثبلرؾّ الوستم٘ن

 635: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

أىّ لفظٔ ثبة هظحةفٔ فٖ الٌسد أٍ الـجع عي لفظٔ هسابفٔ ٍ هاع   لعلّ •
ّصا فال ٗستم٘ن ّصا الؼبثؾ ٍ ال الَجِ اٙذط الّصٕ شوطُ ٍ األٍلى أى 
ٗمطّض ػبثؾ الوحبشآ ثأى تىَى هىّٔ الوعظّؤ على ججْٔ الوستمجل لْاب  

 (.الٌبئٌٖ٘. )ٍ الو٘مبت على ٗوٌِ٘ أٍ شوبلِ ثبلرؾّ الوستم٘ن

العجبضٓ هحطّفٔ ٍ طَاثْب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هىّٔ ثمسض هب َّ ث٘ي شله الو٘مبت •
ٍ هىّٔ ٍ هحظةل ٍجْٖ الوتي َّ أىّ الوحبشٕ لِ هَػع هي الـطٗك لَ 
فطػٌب زائطٓ تىَى هىّٔ على هطوعّب ٍ ٗواطّ هح٘ـْاب ثبلو٘مابت لواطّ     
ثصان الوَػع أٗؼبً ٍ ٗلعهِ هب شوط فٖ الَجْ٘ي لىاي الظابّط وفبٗأ    

 (.الجطٍجطزٕ. )الوحبشآ العطف٘ةٔ ٍ ّٖ أٍسع هي شله
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

َٓ ثٕه  لك المٕقب  ي مكّّ ثبلخؾّ المستقّٕ، ي ثًخٍ آخاز أن ٔكاًن   ي •
 (1)الخؾّ مه مًق ٍ إلى المٕقب  أقظز الخـًؽ فٓ  لك الـزٔق 

فٖ العجبضٓ ئجوبل ٍ لعلّ الوطاز أى ٗىَى الرؾّ هي هَلفاِ ئلاى هىّأ    ( 1)•
وألظط الرـَؽ هي هىّٔ ئلى الو٘مبت هع ٍحسٓ الجْٔ أٍ طاسق الوسابهتٔ   
عطفبً وٖ ال ٌٗتمغ ثبلجْٔ الوعبوسٔ لجْٔ الو٘مابت ثبلٌساجٔ ئلاى هىّأ ٍ     

ثنة ئىّ الوساض على طسق الوحبشآ ئلى آذطُ، غ٘ط هتّجاِ فااىّ الاالظم    : لَلِ
ئهةب االوتفبء ثبلوحبشآ العطف٘ةٔ ف٘سامؾ الىاالم األٍةل أٍ الحم٘مأ الٌْسسا٘ةٔ     
ف٘سمؾ الثبًٖ ثنة ئىّ االوتفبء ثبلوحبشآ ئًّوب ّاَ فاٖ طاَضٓ عاسم ئهىابى      

. هاطع أٍ هشامّٔ أٍ ػا٘ك ٍلات    أٍ  لراَف  اإلحطام هي أحس الوَال٘ات  
 (.وبشف الغـبء)
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 (.الگلپبٗگبًٖ. )هع وَى الو٘مبت على ٗوٌِ٘ أٍ شوبلِ•

ٗفْن هي طح٘حٔ اثي سٌبى وَى هساض الوحبشآ على تسابٍٕ ًساجٔ   ٍ •
الوَلف ٍ الو٘مبت ثبإلػبفٔ ئلى الوسٌٗٔ الّتاٖ ّاٖ الوراط، ٍ ضثواب     

آلاب  . )ٗمتؼٖ شله اذتالف ًسجتْوب ئلى هىّٔ جعهبً وواب ّاَ هابّط   
 (.ػ٘بء
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ئىّ الوساض على طسق الوحبشآ عطفبً، فال ٗىفٖ ئشا وبى ثع٘اساً عٌاِ   ثنة •
ووب ال ٗرفى، ٍ الالظم حظَل العلن ثبلوحبشآ ( 1)ف٘عتجط فْ٘ب الوسبهتٔ 

 ، (2)ئى أهىي، ٍ ئلّب فبلظيّ الحبطل هي لَل أّل الرجطٓ 
•______________________________ 

. هااع وًَااِ فااٖ ًبح٘اأ ٗىااَى شلااه الو٘ماابت ه٘مبتاابً ألّلْااب ( 1)
 (.الگلپبٗگبًٖ)

 (.آلب ػ٘بء. )هع عسم تحمّك شطائؾ الج٘ةٌٔ فِ٘ ئشىبل ووب ال ٗرفى( 2)•
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ي مغ ػدمٍ أٔؼبً فبلالسم الذَبة إلى المٕقاب  أي اإلحازام ماه أي ل    •
مًػغ احتمبلٍ ي استمزار الىٕ ّ ي التفجّٕ إلى آخز مًاػؼٍ، ي   ٔؼزّ 
احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ أوّاٍ   ٔداًس، ألوّاٍ       

ي   ٔدًس إخزاء أطابلّ ػادم   إ ا  بن ثؼىًان ا حتٕبؽ، ( 3)ثأس ثٍ 
ػدم يخًة اإلحزام، ألوُّماب    ( 4)الًطًل إلى المحب اِ، أي أطبلّ 

ٔثجتبن  ًن مب ثؼد  لاك محاب اِ، ي الم ازيع لاشيم  اًن إوشابء       
  اإلحزام مه المحب اِ، ي ٔدًس لمثل َذا

فِ٘ ئشىبل ثل هٌع لَ للٌب ثحطهأ اإلحاطام لجال الَطاَل ئلاى      ( 3)•
الوحبشآ هع جطٗبى األطل الوَػَعٖ أٍ الحىوٖ فِ٘ فابلالظم لوثال   

 (.اإلهبم الروٌٖ٘. )ّصا الشرض الترلّض ثبلٌصض
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

أن ٔىااذر اإلحاازام قجاال المٕقااب  فٕحاازم فاآ أي ل مًػااغ ( 1)الشااخض •
( 2)ا حتمبل أي قجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه خًاس  لك مغ الىذر، ي األحاًؽ  

فٓ طًرِ الظهّ أٔؼبً ػدم ا  ت بء ثٍ، ي إػمبل أحاد َاذٌ األُماًر، ي إن    
 بن األقًى ا  ت بء، ثل األحاًؽ ػادم ا  ت ابء ثبلمحاب اِ ماغ إمكابن       

 الذَبة إلى المٕقب ، لكه األقًى مب   زوب مه خًاسٌ مـفقبً،  
 (.األطفْبًٖ، الٌبئٌٖ٘. )ّصا َّ األحَؽ( 1)•

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثل َّ األحَؽ•

 (.آلب ػ٘بء. )ال ٗتطن فٖ غ٘ط هب شوطًب هي فطع ل٘بم الج٘ةٌٔ العبزلٔ( 2)•
 (.الجطٍجطزٕ. )ال ٌٗجغٖ تطن ّصا االحت٘بؽ•
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ثبلمحب اِ ي لّ ٔتجٕ ه الخالف فال إشكبل، ( 3)إن أحزم فٓ مًػغ الظهّ ثّ  •
ي إن تجٕ ه ثؼد  لك  ًوٍ قجل المحب اِ ي لّ ٔتدبيسٌ أػب  اإلحازام، ي إن  
ٕ ه  ًواٍ ثؼادٌ فاإن أمكاه الؼاً  ي         ٕ ه  ًوٍ قجفٍ ي قد تدابيس أي تجا تج

فٓ الظًرِ الثبوّٕ ي ٔدد   فٓ ا يلى فآ  ( 4)التددٔد تؼٕ ه، ي إلّب فٕك ٓ 
 ،مكبوٍ، ي األيلى التددٔد مـفقبً

 (.اإلهبم الروٌٖ٘. )أٍ العلن ثِ( 3)•
ئشا وبى ئحطاهِ لجل الحطم أٍ لن ٗوىي لِ الطجَ  ئلى ذبض، الحاطم ٍ  ( 4)•

 (.اإلهبم الروٌٖ٘. )ئلّب ف٘طجع ئلى ذبض، الحطم ف٘حطم هٌِ
ثل ٗجسةز فٖ الظَضت٘ي ئلّب ئشا تج٘ةي عسم التوىّي هي اإلحطام هاي الو٘مابت   •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ح٘ي ئحطاهِ هي ثعس الو٘مبت
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 ( 5)ي   فزق فٓ خًاس اإلحزام فٓ المحب اِ ثٕه الجزّ ي الجحز  •
ٍ الظبّط وفبٗٔ اإلحطام فٖ الـّ٘ةابضٓ فاَق الو٘مابت ئشا أحاطظ ٍ     ( 5)•

 (.الگلپبٗگبًٖ. )توىّي هي اإلحطام فْ٘ب
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

إنّ الظبَز أوٍّ   ٔتظً ر ؿزٔق   ٔمزّ ػفى مٕقب ، ي   ٔكاًن محب ٔابً   ثّ  •
 ، (1)مىُب   لًاحد

هي اذتظابص الوحابشآ ثواَاضز    ( لسةس سطُّ)ث٘ي ّصا ٍ هب تمسةم هٌِ ( 1)•
 (.الرَئٖ. )الظسق العطفٖ تْبفت هبّط

ثعس اعتجبض عسم الجعس جسةاً هي الو٘مبت فٖ طاسق الوحابشآ وابى لتظاَٗط     •
الوطٍض على ؿطٗك ال ٗىَى فِ٘ ه٘مبت ٍ ال هحبشآ ثوىابى هاي اإلهىابى    
فاشىبل طبحت الوستٌس على األطحبة ثعسم فبئسٓ فٖ ّصا الفطع ثعس هب 
وبًت الوَال٘ت هح٘ـٔ ثبلحطم ألَل ٍ عوسٓ اإلشىبل علِ٘ ف٘وب أفبزُ هاي  
ئحبؿٔ الوَال٘ت ثبلحطم ئش ل٘س األهط وصله فٖ غ٘اط هحلّاِ فتأهةال فاٖ     

 (.آلب ػ٘بء. )الومبم جسةاً
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 ، (2)إ  المًاقٕت محٕـّ ثبلحزم مه الدًاوت •
ل٘س وصله فاىّ شا الحل٘فٔ ٍ الجحفٔ ولْ٘وب فٖ شوبل الحطم على ذؾّ ٍاحاس  ( 2)•

تمطٗجبً ٍ لطى الوٌبظل فٖ الوشطق هٌِ ٍ العم٘ك ث٘ي الشوبل ٍ الوشطق فتجمى ٗلولان  
ٍحسّب لثالثٔ أضثب  السٍضٓ الوح٘ـٔ ثبلحطم ٍ ثٌْ٘وب ٍ ث٘ي لطى الوٌابظل أوثاط هاي    

 (.الجطٍجطزٕ. )ثالثٔ أثوبى السٍضٓ ٍ هٌْب ئلى الجحفٔ لطٗت هي شله
ٍ ال ٌٗبفٖ شله وَى ٗلولن لثالثٔ أضثب  الاسائطٓ ألىّ ه٘مابت جو٘اع ّاصا الٌبح٘أ      •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ٗلولن
لن ٗعلن أًّْب هح٘ـٔ ثبلحطم على ٍجِ ٗحبشٕ أحسّب لجل أى ٗسذلِ ٍ و٘ف وبى فلَ •

علن ثتحمّك هحبشآ وصله ٍ شهة فٖ هَػعِ فمس تمسةم أًِّ ثبلٌاصض ٗحاطم هاي أٍةل    
هَاػع احتوبلِ ٍ ال ئشىبل فِ٘ أهةب ئشا لن ٗعلن شله فاى أهىٌِ اإلحطام هاي هْالّ   
أضػِ فبألحَؽ تع٘ةٌِ ٍ ئلّب فبألحَؽ اإلحطام هي إٔة ه٘مبت أهىٌاِ ٍ هاع تعاصّضُ    

 (.الٌبئٌٖ٘. )فوي أزًى الحلّ ثال ئشىبل
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

فال ثد  مه محب اِ ياحد مىُاب، ي لاً فازع إمكابن  لاك فابلالسم       •
 (3)اإلحزام مه أ وى الحلّ 

ثل الالظم علِ٘ العجَض هي أحس الوَال٘ت ٍ اإلحطام هٌِ ٍ هع عسم ( 3) •
 (.الگلپبٗگبًٖ. )اإلهىبى فوي األلطة هٌِ ثنة األلطة ئلى أزًى الحلّ

ثل الالظم اإلحطام هي أحس الوَال٘ت هع اإلهىبى ٍ هع عسهاِ ٗجاطٕ   •
 (.الرَئٖ. )علِ٘ حىن الوتجبٍظ عي الو٘مبت ثغ٘ط ئحطام
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ػه ثؼؼُّ أوٍّ ٔحزم مه مًػغ ٔكًن ثٕىٍ ي ثإه مكّاّ ثقادر ماب     ي •
ثٕىُب ي ثٕه أقزة المًاقٕت إلُٕب ي ًَ مزحفتبن، ألوٍّ   ٔدًس ألحاد  

 إلّب محزمبً، ( 1)قـؼٍ 
الّصٕ ال ٗجَظ لـعِ ثل السذَل فِ٘ ئلّب هحطهبً َّ الحطم ذبطةٔ ٍ ( 1)•

أهةب لجلِ فل٘س لوب ٗسلّ على حطهٔ لـعِ ثاسٍى اإلحاطام هـلمابً ٍ ال    
لىَى الوسبٍآ أٗؼبً وبلوحبشآ ثوٌعلٔ الوطٍض ثبلو٘مبت عا٘ي ٍ ال أثاط   

 (.الٌبئٌٖ٘. )فلَ لن ٌٗصض اإلحطام هوةب ٗسبٍٕ الو٘مبت فبلظبّط حطهتِ
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اإلحزام مىٍ ي تددٔدٌ فٓ أ وى ( 2)فٍٕ أوٍّ    لٕل ػفٍٕ، لكه األحًؽ ي •
 .الحلّ

 (.اإلهبم الروٌٖ٘. )ثل األحَؽ الترلّض ثبلٌصض( 2)•

ثل األحَؽ هب للٌب هي العجَض هي أحس الوَال٘ت ئلى آذاط هاب شوطًاب فاٖ     •
 (.الگلپبٗگبًٖ. )الحبش٘ٔ السبثمٔ

ال هٌشأ لْصا االحت٘بؽ سَى الرطٍ، عي شجْٔ ذالف ػاع٘ف ٍ ٗتَلّاف   •
 (.الٌبئٌٖ٘. )هشطٍع٘ةتِ على ًصض اإلحطام هي الوسبٍٕ على األهْط

  (. الجطٍجطزٕ. )ال ٗتطن االحت٘بؽ ثصله ثل ٍ ثٌصض اإلحطام هٌِ أٗؼب•
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 مٕقب  الؼمزِ

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ سٓلَهٓ ؿَطِٗمبً لَب ٗٓؤطُّ ثِوٓسٕجِسِ الشَّجٓطَِٓ ٍٓجٓاتٓ عٓلَٕ٘اِِ    7« 5»•
  «6»الْاِحٕطَامٔ عٌِْسٓ هٔحٓبشَآِ الْوِ٘مَبتِ عٓلَى ضٓأْسِ سِتَِّٔ أَهٕ٘ٓبلٍ 

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ عِسٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب عٓيْ أَحٕوٓسٓ « 7» -1 -14908•
هٔحٓوَّسٍ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ عٓيْ عٓجٕسِ اللَِِّ ثٕيِ سٌَِبىٍ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕاسِ    ثٕيِ

ثُاَّّ ثٓادٓا لَأٍ أَنْ     -أَقَبمٓ ثِبلْمٓدِٔىَِّ شَُٕزاً يٓ ًَٔٓ ٔٔزِٔدٔ الْحٓحَّمٓهْ : اللَِِّ   لَبلَ
الَّذِْ ٔٓأْخُذُيؤٍَ فَفْٕٓكُهْ إِحٕزَامٍٔٔ مِاهْ   -ؿَزِٔقِ إََٔلِ الْمٓدِٔىَِّ غَٕٕزِٔٓخْزُجٓ فِٓ 

 .فَٕٓكًُنُ حِذَاءٓ الشَّدٓزَِِ مِهَ الْجٕٕٓدٓاءِ -مٓسِٕزَِِ سِتَِّّ أَمٕٕٓبلٍ

 317: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 مٕقب  الؼمزِ

ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبزُِِ عٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓعٕمَُةٓ هِثْلَِٔ ئِلَى لََٕلِِِ سِتَِّٔ أَهٕ٘ٓابلٍ  ٍٓ •
  «1» غَٕ٘طِئِلَّب أًََِّٔ تَطَنٓ لَفْظَ 

 .178 -57 -5التْصٗت  -(1)•
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 مٕقب  الؼمزِ

ٔٔحٕازِمٔ مِاهَ   ٍٓ لَبلَ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ٍٓ فِٖ ضٍِٓاٗٓأٍ أُذْاطَى   « 2» -2 -14909. •
 .الشَّدٓزَِِ ثَُّّ ٔٓأْخُذُ أََّْ ؿَزِٔقٍ شَبءٓ

 
 .9شٗل الحسٗث  9 -321 -4الىبفٖ  -(2)•
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 مٕقب  الؼمزِ

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ عٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبزُِِ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ « 3» -3 -14910•
 : هٓحٕجَٔةٍ عٓيْ عٓجٕسِ اللَِِّ ثٕيِ سٌَِبىٍ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕسِ اللَِِّ   لَبلَ

ثَُّّ ثٓدٓا لٍَٔ أَنْ ٔٓخْزُجٓ  -أَقَبمٓ ثِبلْمٓدِٔىَِّ يٓ ًَٔٓ ٔٔزِٔدٔ الْحٓحَّ شَُٕزاً أَيٕ وَحًٌٕٓٔمٓهْ •
مٓسِٕزََِ سِتَِّّ  -فَإِ َا  َبنَ حِذَاءٓ الشَّدٓزَِِ يٓ الْجٕٕٓدٓاءِ -فِٓ غَٕٕزِ ؿَزِٔقِ الْمٓدِٔىَِّ

 .أَمٕٕٓبلٍ فَفْٕٔحٕزِمٕ مِىُْٓب
 .2532 -307 -2الفمِ٘  -(3)•
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  القًل فٓ المًاقٕت
ٍٓ ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔقُ ثِاِسٌَٕبزُِِ عٓيْ عٔجٕٓ٘سِ اللَّاِِ ثٕايِ عٓلِاٖ     « 3» -4 -14876•

الْحٓلَجِِّٖ هِثْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ ٍٓ َّٔٓ هٓسٕجِسٔ الشَّجٓطَِٓ وَبىَ ٗٔظٓلِّٖ فِِِ٘ ٍٓ ٗٓفْاطِعٔ  
حِا٘يَ   -فَاِشَا ذَطَ،ٓ هِيَ الْوٓسٕجِسِ ٍٓ سٓابضٓ ٍٓ اسٕاتََٓتٕ ثِاِِ الْجٕٓ٘اسٓاءٔ     -الْحٓجَّ

 .ٗٔحٓبشِٕ الْوِ٘لَ الْأٍََّلَ أَحٕطَمٓ
ٍٓ وَصَا وُلُّ هٓب « 4»هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبزُِِ عٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓعٕمَُةٓ هِثْلَِٔ •

 .لَجٕلَِٔ
هاي   1، ٍ أٍضز لـعٔ هٌِ فٖ الحاسٗث  2522 -302 -2الفمِ٘  -(3)•

 .هي ّصُ األثَاة 11الجبة 
 .167 -55 -5التْصٗت  -(4)•

 308: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج 
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  القًل فٓ المًاقٕت
 «الج٘ساء( ئلى لَلِ)فاشا ذط، »•
إٔ زذل فْ٘ب ألى هسجس الشجطٓ فٖ الوٌرفؼأ ٍ الج٘اساء هساتعل٘ٔ     •

 علْ٘ب، فوب لن ٗسذل فْ٘ب لن ٗستَ ثِ الج٘ساء 
ئشا ذط، ئلى لَلِ )ل٘س فٖ الىبفٖ ٍ التْصٗت ّصُ الجولٔ هي لَلِ ٍ •

، «أحاطم »ٍ الو٘ل الثبًٖ هٌتْبّاب  « ح٘ي ٗحبشٕ الو٘ل األٍل»( أحطم
إٔ لجى ألى الٌ٘ٔ ثسٍى التلج٘ٔ وبلعسم ٍ تأٍٗلِ ثبلتلج٘ٔ جْطا ووب شواطُ  

 .الوتأذطٍى ثع٘س جسا

 284: ، ص4 ج؛ (ايلمدفسى )ال قٍٕريػّ المتقٕه فٓ شزح مه   ٔحؼزٌ 
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  القًل فٓ المًاقٕت
لعل الوطاز ثفطع الحج عمس اإلحطام ٍ ثبإلحطام عٌس هحبشآ الو٘ال  ٍ •

ٔ التلج٘ٔ أٍ ضفع الظَت ثْب ووب ٗستفبز هي األذجبض األذط   اٙت٘

 481: ، ص12 الًافٓ؛ ج 
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 احكبم المًاقٕت

عي اثاى عجاس   ( الثمٔ)ٗسل على التأٍٗل، طح٘حٔ عجس اللِّ ثي سٌبى ٍ •
هي البم ثبلوسٌٗٔ شْطا ٍ َّ ٗطٗس الحج، ثن ثاسا  : اللِّ علِ٘ السةالم لبل

لِ اى ٗرط، فٖ غ٘ط ؿطٗك أّل الوسٌٗٔ الصٕ ٗأذصًٍِ فل٘ىي ئحطاهِ 
 .«1»( الحسٗث)هي هس٘طٓ ستٔ أه٘بل 

لعل الوطاز، ألى ٗحبشٕ لو٘مبت أّل الوسٌٗأ، فاًْاب تحابشٕ هساجس     •
الشجطٓ، هي الج٘ساء، ٍ لس ططح ثاِ فاٖ آذاط ّاصُ الظاح٘حٔ، فاٖ       

ٍ فاٖ  : ف٘ىَى حصاء الشجطٓ هي الج٘اساء ثان لابل   : الىبفٖ، ح٘ث لبل
ٍ « 2»ٗحطم هي الشجطٓ ثن ٗأذص إٔ ؿطٗاك شابء   ( أذطى خ)ضٍاٗٔ 

 .ٗوىي حولْب على االستحجبة أٗؼب فتأهل

 182: ، ص6 مدمغ ال بئدِ ي الجزَبن فٓ شزح إرشب  األ َبن؛ ج


