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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 •
 ٍ ّٖ الوَاظغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

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

ال ػٌذُ فٖ الخابس،، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشجشٓػلى ًفس هسجذ 
 .ٍجِ

َذا مستحب ي لٕس بًاجب ألن المٕقات  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسجد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػدم جًاس التأخٕز اختٕترا إلى الجح ّ

ٔ   ػذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،جَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا للاى الجحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًؼن ٗجَص هغ العشٍسٓ لوشض أٍ ظؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 
 بل األحًط *•

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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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 الؼجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍجت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسجذ لرا لن ٗستلضم الَلَف 

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

 .الحق
لً تن المٕقت  ًَ المسجد فحسب ي لٕس  ذلك فال ٔجب بال   **•

 .ٔجًس

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الجىب ي الحتئض ي الى ستء جتس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوكي لْن ثال ٍلَف فبلجٌت هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي      ٍ  •
 ، ***الوسجذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

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

 الحفٕ ّ  فٍ
 

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الجىب ي الحتئض ي الى ستء جتس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبكزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوكي لْوب الصجش للى حابل الٌمابء فابألحَغ لْواب اإلحاشام خابس،       

 .ٍ تجذٗذُ فٖ الجحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسجذ 
 .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

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

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًجذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسطِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى جاَاص اإلحاشام   
هي جو٘غ هَاظؼِ اخت٘بسا، ٍ األفعل هي الوسلخ ثن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التعت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش للاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَغ التأخ٘ش، ثل ػذم الجَاص ال ٗخلَ هي   ٍج

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الجحفٔ، -الثبلث•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هصش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٗلولن، -الشاثغ•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،لشى الوٌبصل -الخبهس•
 .ٍ َّ ألّل الطبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثبت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تثجت تلك الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بع الوَجت لالطوئٌبى،

 ػي الَثَق، فعال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االطالع هغ حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هثال ٍ لن ٗثجات كاَى الوحال الكازائٖ     فلَ •

 .رلك ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔ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

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 المًاقٕتلّ ٔمزّ ػفى أحد مه 

هي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت جبص لِ اإلحشام هاي هحابرآ    4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ كبى فٖ الطشٗك ه٘مبتبى ٗجت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب للاى   •
 .هكٔ ػلى األحَغ، ٍ األٍلى تجذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 المًاقٕتلّ ٔمزّ ػفى أحد مه 

هي هش ػلى ه٘مبت ٍجت ػلِ٘ أى ْٗل هٌاِ، ٍ ال ٗلضهاِ ه٘مابت    كل •
أّل ثلذُ ثال خالف فإى لطغ الطشٗك ثا٘ي الو٘مابت٘ي أٍ ػلاى طشٗاك     
الجحش ًظشا للى هب ٗغلت فٖ ظٌِ أًاِ ٗحابرٕ ألاشة الوَال٘ات لل٘اِ      

 .ف٘حشم هٌِ
 

 313: ، ص1 المبسًط فٓ فقٍ اإلمتمّٕ؛ ج


