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 لناشركلمة ا

 
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين.
إن جلنــة اتفــء ءاب ث تعاــاا احلــة الدينيــة كـــن يتهــث األررــان الــ  ي اــر الر ــ   إلي ـــا ث 
كعرفــة كســاحلج احلــة والعمــرة  ف ــر رــج فــنة لــرس راــرة املســاحلج املســء د ة واجلديــدة ث  ءلــ  

ـــ    ـــرورة يتتـــ اب احلـــة الـــ  ـــرر اررهـــا ث رءـــم املنافـــد وكـــا يتاـــبه عـــارة  وكـــن هنـــا ي   م ي
 اتلصال املباار تاملر ع الديين ألخذ ال ء س كنه وتيانه لل جاج ال رام.
هـــ ث املدينــة 1241وقــد رانــة جلنــة اتفــء ءاب ث تعاــة ازكــام اللــ اام  رام  لــه  عــام 

ة ازكــام اللــ اام  رام  لــه  ويتخيــه ال  يـــه املنــ رة وك ــة امل ركــة ث الصــال كبااــر كـــع  ا ــ
احمل ق آية اهلل السيد صارق الل اام  راكة تررالـه   والـد ألخـذ الـريتم اللـرعر ث  ءلـ  

)مائــة اســتفتاء ســي مســائ  الحــج كســاحلج احلــة وتيانــه للنــاش  وقــد نلــرا فــ ة احلــة رءيــم 
لضـمنة العديـد كـن املسـاحلج والـ  )استفتاءات جديدة سي الحج والعمـرة( ونلرة والعمرة( 

 املبءلى هبا املطات ة آلخر فءاوس  ا ة ازكام الل اام  رام  له  ث تاب احلة والعمرة.
وران هناك ال ا  كـن اتفـء ءاباا األخـرس الـ  وررا ث هـذا العـام كـن ك لـدم ازكـام 

كــن  يتحلمــة الب يــع و  اللــ اام الــذين للــرف ا تبيــارة تيــة اهلل احلــرام وايــارة قــ  رفــ ل اهلل 
 ءلــ  تلــدان العــا م  وقــد ريتينــا يتن ننلــر تعــا هــذ  اتفــء ءاباا تعــد  ــذ  امل ــرر كن ــا 

 لعميماً لل احلدة.
علمــاً تــ ن  ا ــة املر ــع الــديين األعلــى ازكــام اللــ اام  رام  لــه  قــد وصــى عــ  جلنــة 

ءمام تعيد الغدير والء ريد اتفء ءاب ت ن يبلغ مجيع العاكلني املؤكنني ور ال الدين تضرورة اته
علـــى قصـــة عااـــ راب وإ يـــاب اللـــعاحلر احلســـينية ث  ءلـــ  ت ـــا  العـــا م و  ءلـــ  كصـــاري  ا 

 املءعارفة.
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رما يترد ال  يه احمل ق آية اهلل السيد صارق اللـ اام  رام  لـه  علـى ا يـاب علـرة حمـرم 
 احلرام تص رة يتفضج ويتمشج كن السن اا املا ية.

ك ــة امل ركــة للب ـــر عمــا يــرلبف تـــالعراق  ف وصــى  ا ــة ازكـــام  وقــد ع ــدا نـــدوة ث
اللـــ اام ث الصـــال هـــال ر تضـــرورة الء ريـــد علـــى  ريـــة األ ـــباب  و ريـــة العءبـــاا امل دفـــة 

 وقدافء ا  وافء اللية احل اة العلمية ول  يء ا.
ـــدين احلنيـــ  إنـــه  يـــع  يـــم  وآخـــ ـــام نســـ ل اهلل عبو ـــج يتن ي ف نـــا خلدكـــة ال ر وث اخلء

 رع انا يتن احلمد هلل رب العاملني.
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                            
 شوران 11/  0606بيروت لبنان ص ب                                

 almojtaba@shiacenter.comالبريد اإللكتروني: 
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 هـ( 1241)من استفتاءات الحج عام ذ  الرفالة العمج هب

  احلب وك ئ للذكة إن ااب اهلل لعاىل.
 محمد الشيرازي
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 الحج وأقسامه
 المساسة سي أنواع الحج

ث فرض الءمءع يتو ال ران يتو ازفرار هج املسافة حتءسم كن كنبل احلاج يتم كن وطنـه   س:
 إىل ك ة امل ركة؟

 ك ة امل ركة.كن كنبل احلاج إىل  دور  ج:

 سي حج اإلسراد
 هج جي ا ل دمي الط افني على ال ق فني ث  ة ازفرار اخءياراً؟  س:
  احلب. ج:
 

 اإلحرام
 غس  اإلحرام

 هج ي  ر يتن يغءسج لإل رام ث املدينة املن رة مث يذهم إىل كسجد اللجرة وحيرم؟  س:
ا  م يصـدر كنـه كـا حيـرم ي  ر الغسج وإن ران األفضج يتن يعيد  ث املي ـاا  هـذا إا ج:

 على احملرم يتو كا ين ا ال   ب.
 الفص  بين الغس  واإلحرام

 كا ه  ك دار ال صج تني از رام وغسله؟  س:
 إاا اغءسج هناراً في  يه لي كه وليلءه  وإاا اغءسج ليالً فلليلءه وهنار غد . ج:

 اإلحرام من جدة
 ىل كسجد الءنعيث؟هج جي ا ملن يصج كطار  دة يتن يؤخر از رام إ  س:
 ت جي ا  فعليه ان حيرم كن  دة تالنذر  يتو يذهم إىل يت د امل اقية راجل  ة كااًل. ج:
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 تبدي  ثوبي اإلحرام
 هج جي ا لبديج  ياب از رام لعذر يتو غ  عذر؟  س:
 جي ا كطل اً. ج:

 لبس أكثر من ثوبين
 هج جي ا لبس يترار كن   يب از رام ل ر يتو غ  الد؟  س:
 جي ا كطل اً. ج:

 إحرام المرأة
 هج جي ا للمريتة يتن حترم ث  ياهبا يتم يل ط ازاار والرراب يتيضا؟  س:
 جي ا هلا يتن حترم ث  ياهبا. ج:

 اإلحرام من ميقات آخر
هــج جيــ ا يتن مــرج كــن املدينــة املنــ رة قاصــداً ك ــة امل ركــة  ول ــن ل ــر ت يب ــى ث   س:

جل  ـــة  فـــال حيـــرم كـــن كســـجد اللـــجرة  تـــج يـــذهم إىل از ـــرام راـــ اً ي صـــد ايـــارة كســـجد ا
 اجل  ة وحيرم كن هناك؟

ت جي ا العب ر كن املي اا كـن رون إ ـرام ملـن ي صـد ك ـة امل ركـة  ـا وإن رـان ث  ج:
 طري ه كي اا آخر.

 االحرام قب  الميقات
 ا ص يت رم كن كطار الب رين ولـ  ويترس يتعمـال العمـرة  ـاهالً تلـبوم از ـرام كـن  س:

 املي اا فما ه    مه؟
 ت ارب عليه. ج:

 العبور من مكة المكرمة
هنــاك تــالا لــ   كــن الــيمن ولريــد املدينــة املنــ رة ول ــن أــر علــى ك ــة امل ركــة يتو   س:

  اايء ا ث  من احلرم كن رون ل ق   ف ج يلبك ث از رام؟
 ت جي ا رخ ل ك ة امل ركة تال إ رام. ج:
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 العبور من حاشية الحرم
 إاا ران ا ميرون كن  ااية احلرم وت يريدون رخ ل ك ة يتصال؟  س:
 ت يلبك ث از رام. ج:

 إذا دخ  مكة بال إحرام
 إاا رخج ك ة امل ركة كن رون ا رام فما ه    مه؟  س:
مــرج إىل املي ــاا وحيــرم فــهن  م مي نــه الــد وت إىل األقــرب فــاألقرب للمي ــاا  فمــن  ج:

 كسجد الءنعيث.

 
 حراممحرمات اإل

 
 التايد المعطر

 هج جي ا افء دام الءايد املعطر لغسج از رام؟.  س:
 إاا ت ر ث از رام كن الد العطر فال جي ا. ج:

 دهن الفيكس
هــج جيــ ا للم ــرم افءلــمام رهــن ال ــي س الــذم يســء دم مشــه ل ــء  األنــ   علمــا   س:

 ت ن الراحل ة ليسة كن العط ر؟
  ته فال.جي ا افءلمام الد  اكا الءدهني ج:

 معجون األسنان
 هج جي ا للم رم افءعمال كعج ن األفنان وفيه ن  ة خاصة وليسة عطراً؟  س:
 جي ا الد. ج:

 تغطية بعض الوجه
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هج جي ا للنسـاب لـبس كـا يغطـر األنـ  وال ـث؟ علمـاً تـ ن األطبـاب ي صـ ن تـذلد ث   س:
 ك فث احلة وقاية لألكراض؟

 ت ت ش تس  املريتة تعا و   ا. ج:
 الرجال وتغطية الوجه 

 هج جي ا للر ال لغطية ال  ه ث  ال از رام؟  س:
 نعث. ج:

 التظلي  من مكة إلى عرسات
 هج جي ا الءظليج للم رم ث الس  كن ك ة إىل عرفاا  وكن عرفاا إىل املبرل ة؟  س:
 ت جي ا. ج:

 النظر إلى المرآة
 كا   ث النظر إىل املرآة ت إىل ن سه في ا؟  س:
 احملرم ه  يتن ينظر إىل ن سه ث املرآة  يتكا النظر إىل املرآة ن س ا فال ت ش. ج:

 النظر سي األشياء المعاكسة
 كا   ث النظر ث املاب الصاث يتو الب اج املعارس ت صد البينة؟  س:
 ت جي ا  نعث النظر ث الد ت للبينة  احلب. ج:

 لبس الجورب للنساء
 جل رب؟هج جي ا للمريتة يتن للبس ا  س:
 جي ا واأل  ط افء باتاً ان للق  اهر . ج:

 لبس الخف للمرأة
 هج جي ا للمريتة يتن للبس اخل  ث إ راك ا؟  س:
 جي ا واأل  ط افء باتاً يتن ت يس   اهر قدك ا. ج:

 ثوب المرأة
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قــد يتفءيــءث  ــ اا يتن حتــرم املــريتة ث  ياهبــا  فــهاا رــان الاــ ب فيــه وررة يتو رانءيــج يتو كــا   س:
 ه مما ي  ن للبينة  ف ج جي ا الد؟يتاب

 إاا  م ي ن الا ب ت رمله   ب البينة فال ت ش. ج:
 الساعة والنظارة

إاا  م ل ن السـاعة يتو النظـارة للبينـة ول ـن عـارة يلـ س فـاعة يتو نظـارة مجيلـة ف ـج   س:
 جي ا لبسه؟
 جي ا. ج:

 الساعة الذهبية
 فما ه    مه؟إاا لبس الر ج ث  الة از رام فاعة اهبية   س:
 لبس الذهم  رام على الر ج  ول ن ت يضر ته راكه. ج:

 قت  الذباب
 هج جي ا للم رم يتن ي ءج الذتاب؟  س:
 إاا ران كؤايا له فال ت ش. ج:

 قت  البق والبرغوث
 هج جي ا قءج البق وال غ ث وكا اابه كن احللراا للدفا  عن ن سه؟  س:
 ءناب خص صاً ث احلرم.نعث  ول ن األ  ط افء باتاً ات  ج:

 البطانية المخيطة
 هج جي ا للم رم ان يل  البطانية   له إاا ران  يطاً؟  س:
 جي ا يتن يغطر ته ن سه رون ريتفه  وت يل ه   له فهنه لبس. ج:

 اإلحرام المعقود
 هج جي ا لبس از رام إاا ران ث ايله ع د؟  س:
 ت جي ا. ج:
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 كيس الحصى
 ى  يطاً هج جي ا لبسه؟إاا ران ريس احلص  س:
 ت جي ا  تج حيمله. ج:

 الساعة المخيطة
 إاا ران ف  الساعة  يطاً ف ج جي ا لبسه؟  س:
 ت جي ا. ج:

 كيس النوم
 هج جي ا للم رم لبس كا يسمى تـ  ريس الن م  إاا ران  يطاً؟  س:
 ت جي ا للم رم الر ج. ج:

 نبات الحرم
 باا احلرم في ءله؟هج جي ا ان يدوش تر له على ن  س:
 .(1)ت جي ا ج:

 المزهرية
 إاا  اب  بهرية له كن خارج احلرم ف ج جي ا قطع نباهتا؟  س:
 .(4)جي ا الد ج:

                                                           
 .872را ع  اكع كنافد احلة: املس لة  (1)
 .884را ع  اكع كنافد احلة: املس لة  (4)
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 الكفارات
 

 الفقير والكفارة
ال  ــ  الــذم تيــءم ن كــن رفــع ال  ــارة عليــه يتن يســءغ ر رتــه  فــهاا أ ــن كن ــا تعــد   س:

 كضر فن اا ف ج يلبم عليه ال  ارة؟
 األ  ط يتن ي  ر وان ران ت يبعد ف  ط ال  ارة. :ج

 لو لم يؤد الكفارة
 ل  ران عليه ر ارة و م يؤرها ف ج يؤ ر الد على  جه ث السنة اآللية؟  س:
 يلبم عليه رفع ال  ارة وت يؤ ر على  جه ث ال اتج. ج:

 دسع الكفارة قب  تعلقها
فيـذت  اللـاة ث املدينـة املنـ رة قبـج يتن هج ي  ى يتن يدفع ر ارة الءظليج قبج لعل ـه    س:

 حيرم لل ة؟
 ت ي  ر. ج:

 األك  من كفارته 
 هج جي ا لصا م ال  ارة يتن ي رج كن ا؟  س:
 ت جي ا. ج:

 مصرف الكفارة
 هج مي ن ات  ر ارة الءظليج وإطعاكه للمؤكنني امل   رين ث احلملة؟  س:
 ب.خال  ات ءياط إت إاا ران يترارهث كن ال  را ج:

 كفارة التظلي 
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يت د ك لدي ث ف ل كلايخ احلملة ف ال ا له ت ر ـارة ث الءظليـج لـياًل  مث تعـد الـد   س:
 عر  ت ن  ا ء ث ت جت اون الد على األ  ط  فما ه    مه؟

 يدفع ال  ارة ا ءياطاً. ج:
 

 الطواف
 نية البدء سي الطواف

 األف ر؟ كا ين م احلاج تتءداب الط ا  هج قبج خف احلجر  س:
النيــة يتكــر قلــن ول ــ ن عنــد تــديت العمــج يتو قبلــه ت ليــج  فينــ م ث ال ــرض املــذر ر ان  ج:

 يط   تالبية احلرام تدًب كن احلجر األف ر وخءماً ته.
 الستر سي طواف المرأة

 كا ه  امل دار املسءاىن كن الس  ث ط ا  املريتة؟  س:
 ال  ه وال  ان وال دم. ج:

 ستر القدم 
   امل دار اجملاا ث صالة املريتة يتو ط اف ا ل ل  قدك ا؟كا ه  س:
 كا  م يصج إىل الساق. ج:

 لو ظهر ما يجب ستره
 ل    ر كن قدم املريتة يت ناب الط ا  يترار مما ه   احلب ث الصالة فما ه  احل ث؟  س:
 لس   وت ارب علي ا. ج:

 تقديم الطواسين
 ط افني والسعر على ال ق فني اخءياراً ؟هج جي ا للمءمءع ل دمي يتعمال ك ة كن ال  س:
 ت جي ا على األ  ط  ات للمضطر. ج:

 الطواف به
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 هج جي ا اخءياراً يتن يطا  ته تدت عن يتن يط    يتو يسعى ته رذلد؟  س:
 جي ا. ج:

 المراسق وتقديم الطواسين
  ــث اللــيخ ال بــ  واملــريتة الــ   ــا  احلــيا فء ــدم الطــ افني علــى ال قــ فني  فمــا   س:

 كراف  ما ل  أ ن كن إعارة الط افني تعد يتعمال كىن؟
 األ  ط للمرافق ازعارة. ج:

 االنحراف سي الطواف
 ل  احنر  ث الط ا  و م يعر  تلبوم الءدارك فما ه    مه؟  س:
 يءدارك للد اخلط اا فيما تعد. ج:

 إذا قب  الحجر 
 ه؟ل  قبج احلجر األف ر ث يت ناب الط ا  فما ه    م  س:
 ت إا ال ث الد. ج:

 إذا شك سي الطواف
إاا اد ث الط ا  و م يعلـث ت نـه كبطـج  فبـىن علـى األقـج يتو علـى  نـه مث يت  فـاحلر   س:

 يتعماله كن السعر وكا يتابه  فما ه    مه؟
 . (1)يعيد ط افه وررعءيه ف ف ج:

 صالة الطواف
 الصالة سي الطابق الثاني

  ث الطــاتق الاــا  كــن املســجد احلــرام يتو الســط  هــج جيــ ا يتن يصــلر ررعــ  الطــ ا  س:
 ؟خل  ك ام إتراهيث 

 جي ا. ج:
                                                           

 . 1266را ع  اكع كنافد احلة: املس لة  (1)
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 لو نذر الطواف
 إاا نذر الط ا  ف ج يلبكه ررعءيه يتيضا؟  س:
 نعث. ج:

 الطواف وركعتيه
 إاا طا  ط افاً كسء باً اتءداحلياً ف ج يلبكه ررعءيه؟  س:
 ت يءث الط ا  إت ت راب ررعءيه. ج:

 الطوافلو نسي ركعتي 
 ل  نسر ررع  الط ا  ويترمج يتعماله فما ه    مه؟  س:
 يصلر الررعءني ف ف ويتعماله ص ي ة. ج:

 لو تذكر سي إثناء السعي
 إاا لذرر ث يت ناب السعر انه  م يصج ررع  الط ا  فما ه    مه؟  س:
مث يــ   لي مــج الســعر كــن  ي طــع الســعر ويصــلر الــررعءني خلــ  ك ــام إتــراهيث  ج:
 قطعه. ير 
 

 من أحكام المرأة
 المرأة إذا حاضت

كا   ث املريتة ال  يت ركة لعمرة الءمءع مث  ا ة وعلمة ت هنا ت لط ر  ا يـ م س: 
 عرفة؟

جي ا يتن لسعى تني الص ا واملروة مث ل صر وحتج  مث حتـرم يـ م عرفـة حلـة الءمءـع ولـ    ج:
العمـرة وررعءيـه  رمـا جيـ ا هلـا يتن تال ق فني وفاحلر يتعمال احلة  وتعد يتن ط را لـ   تطـ ا  

 لعدل ته رام عمرهتا حلة ازفرار.
 المرأة الحائض
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 كا ه    ث املريتة احلاحلا إاا يت ركة لعمرة الءمءع و اق وقء ا؟  س:
إاا  اق ال قة يتو رانة لعلث تعدم ط رها قبج ي م عرفة  فيجـ ا هلـا يتن لب ـى علـى  ج:

ج كـن از ـرام  ويب ـى علي ـا الطـ ا  وررعءيـه  فءـ   عمرة الءمءع ول   تالسعر والء ص  و ر 
هبما تعد يتن ط را  رما جي ا هلا يتن لعدل تعمرهتا إىل  ـة ازفـرار فءـ   ت عمـال احلـة وكـن 

 تعد  ل   تعمرة ك ررة. 
 الزحام واختالط النساء بالرجال

حيصـــج كـــا   ـــث الب ـــام امل  ـــ ر ث الطـــ ا  وكـــا ااـــبه وفي ـــا الر ـــال والنســـاب وقـــد   س:
 الضغف الال اخءيارم؟

 ت يءعمد الد. ج:
 المحرم للنساء

 هج يل ط و  ر احملرم كع النساب ث احلة؟  س:
 ت يل ط الد إاا يتكنة على ن س ا ت ن فافرا كاالً كع تلة لطمئن الي ا. ج:

 لو انقطع الدم بعد الثالثة
ا رهـا  ف  ركـة ويترا  اكريتة  ا ة  ال ة يتيام مث افءعملة  ب تاً ان طع الدم على  س:

 يتعمال العمرة مث  ابها الدم قبج العلرة فما ه    م ا؟
إاا رــان  مــ   الــدكني والط ــر ال اصــج علــرة يتيــام يتو روهنــا ف لــه  ــيا وعلي ــا يتن  ج:

 لعيد الط ا  وررعءيه تعد الط ر.
 الحبوب المانعة عن الحيض

رالعــارة ول ن ــا ريتا تعــا   اكــريتة افــءعملة احلبــ ب الــ  أنــع احلــيا  فلــث لــر الــدم  س:
 ال ا اا ال ليلة تل ن يتص ر يتو اتر مث ان طع الد  فما   م ا؟

ي  ن حب ث اتفء ا ة فءعمج ت  ي ة املسء ا ة ول  ن طاهرة  فـهن احلـيا يلـبم  ج:
 يتن يسءمر ث األيام الاال ة األوىل.

 التي تبلع الحبوب
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احلبــ ب املانعــة عــن احلــيا ول ن ــا اكــريتة ت ــر كــن اعماهلــا طــ ا  النســاب وهــر لبلــع   س:
 ريتا ث يتيام عارهتا ت عة رم يتص ر فما ه    م ا؟

 الدم افء ا ة وعلي ا ان لعمج ت  ي ة املسء ا ة ولط  . ج:
 المستحاضة

 املسء ا ة هج لء    للط ا  ولررعءيه و  ًب آخر؟  س:
 صلر ته.األ  ط الد  ات ث ص رة العسر واحلرج فء ء ر تال   ب للط ا  ول ج:

 حيض أم استحاضة
 اكريتة ريتا الدم وت لدرم  يا يتم افء ا ة؟  س:
جتمع تني وا باا املسء ا ة ولروك احلاحلا  وث تاب احلة ت جيـ ا هلـا يتن لـدخج  ج:

 املسجد احلرام  فء خر ط اف ا وررعءيه  ا لط ر  يتو لعلث ت ن الدم افء ا ة.
 من أحكام الحائض

 يتن لسءنيم للط ا  وررعءيه؟ هج جي ا للمريتة احلاحلا  س:
ت لصــــ  اتفــــءنباتة ات إاا  م لــــءم ن تن ســــ ا  اكــــا إاا اك ن ــــا ان لــــؤرم الطــــ ا   ج:

 وررعءيه  ول  تعد عدة يتيام فال ل  ر اتفءناتة.
 

 السعي
 االنحراف سي السعي

إاا كلـى ث الســعر خطــ اا وهـ  غــ  كســء بج   ــارمي تدنـه مث ر ــع إىل تــالر  فمــا   س:
 ه؟ه    م
 يءدارك للد اخلط اا تن سه يتو تناحلبه  وإن  م مي نه الد فال ارب عليه. ج:

 تأخير السعي
اكـــريتة  ــــيعة رف ء ــــا تعـــد الطــــ ا  فءــــ خر فـــعي ا ول صــــ ها لعــــدة يتيـــام  فمــــا هــــ    س:
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   م ا؟
 لسعى ول صر و رج كن إ راك ا. ج:

 لو ترك السعي
الل ط اخلاكس تالء ديد  اصيم ا ص يت رم لعمرة الءمءع وث يت ناب السعر وتعد   س:

 ت  ع اديد ث ر ليه ف ك السعر وقصر وخرج  فما ه    مه؟
 ي مج كا لب ى كن فعيه تن سه يتو تناحلبه. ج:

 ال هرولة على النساء
 اب ث   اكع املنافد  انه ت هرولة على النساب ث السعر وإاا هرولة فعلي ـا يتن   س:

 هذا ا ءياط و  يب يتو افء بايب؟لعيد للد اخلط اا على األ  ط  ف ج 
 ا ءياط افء بايب. ج:

 إذا هرولت المرأة
 إاا هرولة املريتة ث السعر  اهالً تانه ت هرولة على النساب فما ه  احل ث؟  س:
 ت ارب علي ا. ج:

 السعي سي الطابقين
هـــج جيـــ ا يتن يســـعى تعـــا األاـــ اط ث الطـــاتق األر ـــر مث يـــ   تالبـــاقر ث الطـــاتق   س:

 ا  يتو السط ؟الا
 جي ا الد. ج:

 االنحراف القلي 
إاا رـــان ث الســـعر ميلـــر علـــى  ـــدار امل ـــان امل صـــص للعرتيـــاا فبطبيعـــة احلـــال   س:

 ين ر  ك ارمي تدنه قليالً عند كا يصج إىل اتفط اناا  فما ه    مه؟
 ت ارب عليه. ج:

 تأخير السعي للزحام
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 لب ام؟هج جي ا ل خ  السعر لعدة يتيام ل ارة ا  س:
 ت ت ش تذلد. ج:

 الوقوف بعرسات
 المراد من سوت عرسة

املريتة ال   ا  ف ا ال ق   تعرفاا لعدل تنيء ا إىل  ة ازفرار  هج املرار خ     س:
 ف ا ال قة اتخءيارم يتو ات طرارم؟

 .(2)املرار خب   ف ا ال قة ه  خ   ف ا اتخءيارم ج:
 لو تأخر عن الوقوف بعرسة

عــن ال قــ   تعرفــاا علــرة رقــاحلق يتو رتــع فــاعة كــاال تعــد اوال اللــمس   لــ  لــ خر  س:
 فما ه    مه؟

 .(5)ت ارب عليه  تج جي ا الء خ  اخءياراً إىل فاعة كا تعد البوال ج:
 لو اضطر للخروج

 إاا ا طر لل روج كن عرفاا قبج املغرب فما ه    مه؟  س:
 غرب لبكه الد.ت ارب عليه  نعث إاا أ ن كن الر    قبج امل ج:

 الطواف االستحبابي قب  عرسة
هـج جيـ ا تعـد يتن ا ـرم لل ـة وقبــج يتن يـذهم إىل عرفـاا يتن يطـ   تالبيـة ط افــاً   س:

 افء باتياً؟
 جي ا الد. ج:

 الصالة سي عرسات والمشعر
 كا   ث صالة احلاج ث ك ة امل ركة وعرفاا وامللعر وكىن؟  س:

                                                           
 .589را ع  اكع كنافد احلة: املس لة  (2)
 .1147را ع  اكع كنافد احلة: املس لة  (5)
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إىل كا رون املسافة مث ر ع إىل ك ـة وت ـر في ـا ولـ   إاا يتقام   ة علرة يتيام مث خرج ج:
ي كـــاً وا ـــداً يـــءث ث مجيـــع الـــد  وإت في صـــر  نعـــث جيـــ ا للمســـافر يتن يـــءث ث ك ـــة امل ركـــة 

 كطل ا.

 الوقوف بالمشعر الحرام
 إذا أغمي عليه وهو سي المشعر

ى مث ر ع إىل  اج يتغمر عليه وه  ث امللعر احلرام ليلة العيد  ف خذو  إىل املسءل   س:
تلــد  كــن رون يتن ي مــج يتعمالــه يتو يســءنيم في ــا وقــد كضــة عــدة فــن اا فمــا هــ    مــه  

 وهج ت اال ث از رام؟
 جـه صـ ي  لدررــه ال قـ فني وقــد خـرج كـن از ــرام خبـروج ام احلجــة  ول ـن عليــه  ج:

 ان يسءنيم لب ية يتعماله كن يتعمال كىن والط افني والسعر وكا يتابه.
 وع إلى المشعرال حاجة للرج

املريتة الـ  ل ـ  ث امللـعر ليلـة العيـد ولـذهم إىل كـىن للركـر لـيالً هـج يلـبم علي ـا ان   س:
 لع ر إىل امللعر لءدرك ال قة اتخءيارم لل ق   وه  كا تني الطل عني؟

ت جيـــم علي ـــا الر ـــ    ورـــذلد كـــن رـــان ث   م ـــا راللـــيخ ال بـــ  واملرافـــق هلـــا  ج:
 واملر ى.

 إلى المشعرالذي يرجع 
ورر ث تعا اتفء ءاباا ان املعذور الـذم وقـ  ال قـ   ات ـطرارم تامللـعر لـيالً   س:

 إاا ارل ع عذر  ير ع ليدرك ال ق   اتخءيارم  فما امل ص ر تذلد؟
امل ص ر كن عرض له عـذر ليلـة العيـد ف قـ  ا ـطراراً مث ارل ـع عـذر   ت كاـج النسـاب  ج:

 واللي خ واملر ى.
 لة العيدالخروج لي

هـــج جيـــ ا للم ءـــار يتن مـــرج ليلـــة العيـــد إىل كـــىن يتو ك ـــة مث ير ـــع ويـــدرك ال قـــ     س:
 اتخءيارم ث املبرل ة يتم كا تني الطل عني؟
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 جي ا. ج:

 من احكام المضطر
هـــج جيـــ ا للمضـــطر ان ي ـــ  ث امللـــعر احلـــرام تـــدتً عـــن ليلـــة العيـــد  اـــيئاً كـــا تـــني   س:

 الطل عني؟
 .جي ا الد للمضطر ج:

 الرمي
 الرمي ليالا 

هـــج ي ءصـــر  ـــ اا الركـــر لـــيالً علـــى النســـاب الـــال  ت مي ـــن ن الركـــر هنـــاراً  يتم املـــريتة  س:
 كطل ا؟
 جي ا للنساب الركر ليالً كطل ا. ج:

 رمي النساء
هج جي ا للنساب وكن ث   م ن يتن يركني اجلمراا الاالث ليلة احلارم علر تدتً  س:

 تدتً عن ي كه اخءياراً؟عن ي كه  وليلة الاا  علر 
جيــ ا الــد للنســاب اخءيــاراً و ينئــذ ت يلــبم علــي ن يتن يعــدن اىل كــىن قبــج اوال اليــ م  ج:

 الاا  علر.
 مراسق المرأة

ورر ث اتفء ءاب ت ن املريتة ال  ركـة ليلـة الاـا  علـر تـدت عـن ي كـه  ت يلـبم علي ـا   س:
 الاا  علر  فما   ث املرافق هلا؟يتن لر ع إىل كىن لء يا تعد البوال كن الي م 

 املرافق هلا ث   م ا. ج:

 لو تعذر اصابة الجمرة
إاا  م مي نـــه إصـــاتة اجلمـــرة ث الركـــر يتو رـــان مم نـــاً ل ـــن تعســـر و ـــرج اـــديد ف ـــج   س:

 ي  يه اصاتة اجل ة رون اجلمرة؟
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 جتم إصاتة اجلمرة ول  تاتفءناتة. ج:

 جمع الحصى للغير
احلصـى لغـ    وهـج جيـ ا للغـ  يتن ي خـذ كـن احلصـى الـذم مجعـه  هج جي ا ان جيمع  س:

 غ  ؟
 جي ا. ج:

 جمع الحصى قب  اإلحرام
 هج جي ا يتن جيمع احلصى كن امللعر احلرام يتو كن ك ة امل ركة قبج يتن حيرم لل ة؟  س:
 جي ا. ج:

 حجم الحصى
 كا ه  ك دار  جث احلصى ث الركر؟  س:
  داً وت ال ب  الذم تيسمى تاحلصى.كا يسمى تاحلصى  ت الصغ   ج:

 لو رمى ثالث حصيات
إاا ركى  الث  صـياا يتو ارتـع كـاالً مث اصـيم فلـث ي ـدر علـى اتأـام ف ـج الناحلـم   س:

 يبديت الركر كن  ديد يتم ي مج  وه ذا الع س ت ن ركى الناحلم مث أ ن ه  كن الركر؟
 ي مج وت حيءاج إىل ازعارة. ج:

 إذا ارتفع العذر
 إاا ركى ليالً لعذر مث ارل ع العذر  ف ج يعيد؟  س:
 .(0)ي  يه الد ج:

 إذا نسي الرمي
 إاا نسر الركر هناراً هج يركر لياًل؟  س:
 .(7)يركر ث الن ار اآل  ات لذوم األعذار ج:

                                                           
 .1636احلة : املس لة  را ع   اكع كنافد (0)
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 إذا ترك الرمي
 كن لرك الركر   الً يتو نسياناً يتو عمداً يتو ف  اً فما ه    مه؟  س:
ليـــه يتن يـــ   تـــالركر يتو يســـءنيم وت اـــرب عليـــه  نعـــث العاكـــد آمث  جـــه صـــ ي  وع ج:

 .(0)تذلد يتيضا
 إذا رمى النائب

 إاا ركى الناحلم عنه مث ارل ع عذر  ف ج ي  يه؟  س:
 .(9)ي  يه ج:

 بين الرمي واالساضة قب  الزوال
لـــ   م يـــءم ن كـــن الركـــر تن ســـه فافـــءناب لـــذلد ث اليـــ م الاـــا  علـــر  ف ـــج يلـــبم   س:

  ب عنه ث ص رة أ نه يتن يذهم إىل كىن لي يا تعد البوال؟املن
 نعث. ج:

 الهدي
 سن الهدي

 هج يل ط ث ات  اللاة يتن ي  ن ث فن كعني؟  س:
 يل ط يتن ي  ن قد يترمج فبعة يتا ر. ج:

 ذبح المعز
 هج جي ا للم رم ات  املعب تدتً عن اللاة وكا ه  فنه؟  س:
يتن ي ــ ن قــد يترمــج الســنة الاانيــة ورخــج ث الســنة ي  ــر الــد واأل ــ ط افــء باتاً  ج:
 الاالاة.

                                                                                                                                                                      
 .1651را ع   اكع كنافد احلة : املس لة  (7)
 .1664را ع   اكع كنافد احلة : املس لة  (0)
 .1666را ع   اكع كنافد احلة : املس لة  (9)
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 لو تزامن الذبح والرمي
 ل  لباكن الذت  كع الركر ث وقة وا د فما ه  احل ث؟  س:
 ت إا ال ث الد. ج:

 ثلث الهدي
 هج يضمن احلاج  لر اهلدم لل   ؟  س:
 ت يضمن الد. ج:
 ذت  اً؟تناب على الضمان  ف ج يضمن الالر  ياً يتم ك  س:
 كذت  اً. ج:

 الترتيب سي اعمال منى
 عمال كىن؟يتهج يل ط ال ليم تني  س:
 يل ط يتن ي  ن الركر يتوتً   مث جي ا يتن ي دم الء ص   او احللق  على الذت . ج:

 تقديم أعمال مكة على الذبح
 هج جي ا ل دمي الط افني والسعر على الذت   فبعد الركـر والء صـ  يـذهم إىل ك ـة  س:

 ألراب يتعماهلا مث يذت  ث الي م الاا  علر كااًل؟
 جي ا الد للمضطر  اكا امل ءار فيذت  مث ي   ت عمال ك ة. ج:

 المراسق للنساء
ا ص رافـق النسـاب يـ م العيـد ألراب اعمـاهلن كـن الطـ ا  والسـعر  ف ـج ي  يـه يتن   س:

 يط   كع ن ويسعى علماً ت نه  م يذت  تعد؟
  ا إىل رف ءه عرفاً.ي  يه إاا ا ءا  ج:

 عدد المراسقين
 رث عدر الذين يراف  ن النساب والذين ي  ن ن حب م ن ث   اا ل دمي األعمال؟   س:
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   دار احلا ة عرفاً. ج:

 لو تبين عدم الذبح
إاا ورج احلاج ليذت  عنه ث ي م العيد  فبعـد الركـر قصـر واهـم ويترس اعمـال ك ـة   س:

ت نــه  م يــذت  عنــه تعــد  فمــا   ــث ط افيــه وفــعيه  علمــاً ت نــه  كــن الطــ افني والســعر مث لبــني
 فيذت  عنه؟

 ت ارب عليه. ج:
 ال يلزم اإلخبار

هج يلبم علينا إخبـار كـن يـبعث انـه اتـ  عنـه ف يـد الـذهاب ألراب الطـ افني والسـعر    س:
 ت نه  م يذت  عند إىل اآلن؟

 ار .ت يلبم  نعث إاا ف ل كن ورله ث الذت  فيلبم إخب ج:
 لو ذبحوا بقرة

مجاعـــة كـــن احلجـــاج   ـــالً تاملســـ لة مجعـــ ا بـــن هـــدي ث واحبـــ ا تـــه ت ـــرة وا ـــدة عـــن   س:
 ال ج  ف ج ل  ر عن مجيع ث يتو عن يت دهث؟

ت ي  ر الد وعلى رج وا د يتن يذت  هدياً  وان  م مي نه الـد صـام علـرة يتيـام   ج:
  ال ة ث احلة وفبعة إاا ر ع إىل يتهله.

 عن الهدي الصيام بدالا 
ث صــ رة العجــب عــن اهلــدم يصــ م علــرة يتيــام   ال ــة كن ــا ث الســ ر  ف ــج جيــ ا يتن   س:

 يص م ي كاً ث ك ة وي كاً ث طري ه إىل املدينة وي كاً ث املدينة املن رة؟
 جي ا الد ويلبم يتن ل  ن األيام كءءالية  سم كا ارر ث املنافد. ج:



 

 45 

 
 الحلق أو التقصير

 
 للنساء التقصير ليالا 

هــج جيــ ا للمــريتة وكــن يتاــبه كــن اوم األعــذار تعــد الركــر ليلــة العيــد يتن ي صــرن لــيالً  س:
ومر ن كن كىن ألراب يتعمال ك ة امل ركة كن الط افني والسعر وت ينءظرن الـذت   علمـاً تـ ن 

 هناك كن يذت  عن ن ث ي م العيد؟
 جي ا الد للنساب وكن ث   م ن كن اوم األعذار. ج:

 صير سي المذابح الجديدةالتق
إاا اتــ  احلــاج ث املــذات  اجلديـــدة والــ  ي ــال إهنــا خـــارج كــىن مث قصــر هنــاك ويتلـــى   س:

 تب ية اعماله ور ع إىل تالر  فما ه    مه؟
 ت ارب عليه. ج:

 لو قصر خارج منى
 ل  قصر خارج كىن خبط اا  يتم تعد عالكة  هناية كىن  فما ه    مه؟  س: 

  وي صر.ير ع إىل كىن ج:
 لو قصر وأدى بقية األعمال

 ل  قصر خارج كىن ويترس ت ية األعمال رالط افني والسعر  فما ه    مه؟  س:
 يعيد الء ص  ف ف. ج:

 لو نسي التقصير وأحرم للحج
 ل  نسر الء ص  ث عمرة الءمءع ويت رم لل ة فما ه    مه؟  س:
ي صــر لل ــة  واألفضــج يتن  جــه صــ ي   وعليــه يتن ي صــر للعمــرة تعــد كــا حيلــق يتو ج:



 

 46 

 ي رق ركاً.
 لو نسي التقصير

لــ  نســر الء صــ  ث العمــرة امل ــررة ويت ــرم لعمــرة ك ــررة يتخــرس  فمــا هــ    مــه ث   س:
 الص ر الاالث الءالية:

 : يترمج العمرة الاانية مث انءبه؟1
 ألوىل؟: ث وفف يتعمال العمرة الاانية ـ ث يت ناب الط ا  كاالً ـ انءبه تعدم الء ص  ل4
 : تعد از رام للاانية كباارة انءبه تعدم ل ص   لألوىل؟3
 ث مجيع الص ر املذر رة ي صر لألوىل تعد إرمال الاانية والء ص  هلا. ج:
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 البيتوتة بمنى
 االشتغال بالعبادة

 هج جي ا اتاءغال تالعبارة ث ك ة امل ركة تدتً عن البيء لة  ىن؟ س:
املســجد  إىل ــة امل ركـة تالعبــارة تـدتً عــن البيء لـة  ــىن  فيـذهم جيـ ا اتاـءغال ث ك ج:

احلرام يتو جيلس ث البية   ة امل ركة ـ وت فرق تني ك ة اجلديدة وال دمية ـ ويلءغج تالعبارة   
رــــالط ا  والصــــالة وقــــرابة ال ــــرآن واألرعيــــة واتفــــءغ ار  وي  يــــه نصــــ  الليــــج   ــــ اً تــــني 

املغرب إىل كنءص  الليج  وتني النص  الاا  وه  كـن كنءصـ  النص  األول وه  كن يتاان 
 الليج اىل يتاان ال جر  و ينئذ يس ف عنه البيء لة  ىن.
 النصف المبعض

 ــاب ث املنافــد ت  ايــة نصــ  الليــج ث البيء لــة  ــىن اكــا النصــ  األول يتو النصــ    س:
 الاا   ف ج ي  ر النص  املبعا؟

 ت ي  ر. ج:

 وتةمن أحكام البيت
ـــاب الليـــج   ـــدار  ـــس رقـــاحلق يتو علـــرة  فمـــا هـــ    س: لـــ  فالـــه كـــن البيء لـــة  ـــىن يتو ا ي
   مه؟
 ت ارب عليه. ج:

 االشتغال بالعبادة سي المنزل
هج يلبم يتن ي  ن اتاءغال تالعبارة تدتً عن البيء لة  ىن ث املسـجد احلـرام يتم جيـ ا   س:

 ث كنبله   ة؟
 كة  وت فرق تني اجلديد كن ا وال دمي.جي ا الد ث ك ة امل ر  ج:

 سفح الجب 
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 ف   اجلبال احمليطة  ىن هج لعد كن كىن؟  س:
 ير ع فيه إىل يتهج اخل ة كن يتهج املنط ة. ج:

 لو بات خارج منى
 ل  تاا خارج كىن تعدة يتكءار  اهالً تاحل ث فما ه    مه؟  س:
 عليه.إاا رانة كىن ممل بة عرفاً فباا خار  ا فال ارب  ج:

 لو بات سي وادي محسر
إاا تــاا ث وارم حمســر فــهن راــ اً كــن اخلــيث قــد نصــبة هنــاك  وحيــءث علــى احلــاج   س:

 البيء لة في ا  فما ه    مه؟
 ل  يه ث ال رض املذر ر. ج:

 النفر قب  الزوال
هــج جيــ ا لل ــاج يتن مــرج كــن كــىن صــبار يــ م الاــا  علــر مث يعــ ر الي ــا قبــج الــبوال   س:

 ؟ تعد البوال فين ر
 (16)جي ا الد ج:

 التأخير سي الوصول
إاا ل خر   دار فاعة عن ال ص ل إىل كىن ث النص  الاا  كن الليج والـد نءيجـة   س:

 ا ام السياراا فما ه    مه؟
 ت ارب عليه. ج:

 من يجوز له النفر قب  الزوال
اليـــ م الاـــا  علـــر  هـــج جيـــ ا للنســـاب وربـــار الســـن والضـــع اب الن ـــر قبـــج الـــبوال كـــن  س: 

 اخءياراً؟
 .(11)جي ا الد ج:

                                                           
 .1706را ع   اكع كنافد احلة : املس لة  (16)
 .1707را ع   اكع كنافد احلة : املس لة  (11)
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 النفر الثاني

هـج يلــبم ث الن ـر الاــا  وهـ  اليــ م الاالـر علــر اخلـروج تعــد الـبوال  يتم جيــ ا اخلــروج   س:
 قبله؟

 .(14)جي ا اخلروج قبله كطل ا ج:
 اتقاء النساء

يء لــة ليلــة الاالــر كــا هــ  املــرار تهل ــاب النســاب  يــر ورر كــن  م يءــق النســاب فعليــه الب  س:
 علر ايضا؟

 .(11)املرار ه  ال طر يتو كا يؤول إليه رال بلة واللمس ج:
 الخروج من مكة قب  البيتوتة

تعد يتن يت ـج كـن از ـرام يـ م العيـد ويترس يتعمـال ك ـة وت ـر عليـه البيء لـة هـج جيـ ا   س:
 يتن مرج كن ك ة علماً ت نه ف  ع ويدرك البيء لة؟

 جي ا. ج:
 

 بةمسائ  النيا
 نية النائب

كــااا ينــ م الناحلــم إاا  م يعلــث كــا هــ   ــة املنــ ب عنــه تــالءعيني  هــج هــ  وا ــم يتم   س:
 كسء م   جة ازفالم يتو غ  ؟

 ين س انه حية نياتة عن فالن قرتة إىل اهلل لعاىل كن رون ارر اخلص صياا. ج:

 المعذور سي الوقوف االختياري

                                                           
 .1709ة : املس لة را ع   اكع كنافد احل (14)
 .1683را ع   اكع كنافد احلة : املس لة  (11)
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ن ال قـــ   اتخءيـــارم ث امللـــعر  راللـــيخ هـــج جيـــ ا افـــءناتة كـــن ي ـــ ن كعـــذوراً عـــ  س:
 ال ب  واملريتة  في   ليالً مث يذهم إىل كىن للركر؟

 جي ا الد. ج:
 استنابة المعذور

 هج جي ا ان يسءناب املعذور  راملعذور عن الط ا  يتو عن الركر يتو كا يتابه؟  س:
 جي ا الد  وث ال رض املذر ر يسءنيم املعذور ا صاً آخر. ج:

 اصبح معذورا النائب لو
 ل  يتصب  الناحلم كعذوراً عن يتراب تعا املنافد  فما ه    مه؟  س:
 يسءنيم ث الد وي  ر. ج:

 المنوب عنه المسجون
إاا افـء ر احلـة علـى اـ ص مث فـجن وت يعلـث انـه  ـر يتو ت  ف ـج نياتـة اـ ص   س:

 عنه ل  يه عن  جة ازفالم؟
 ذا إاا  م يطمئن تال فاة مث لبـني ال فـاة  إاا اطمئن ت فاله ص ة النياتة ول  يه  وه ج:

 اكا إاا ران  ياً يتو   ج تاألكر تل  يه عن  جة ازفالم.
 االستنابة أم االنتظار

لــ  رــان كســءطيعاً كاليــاً و م ي ــن كســءطيعاً تــدنياً هلــذ  الســنة يتو لعــدة فــن اا ول نــه   س:
 ءناتة يتو ينءظر لي ة تن سه؟يعر  ت نه في يت تعد فن اا تهان اهلل لعاىل  ف ج عليه اتف

 عليه يتن ينءظر  نعث إاا كاا و م ي ب ي ل  عن افء رار احلة عليه. ج:
 لو لم يقدر على االستنابة

لــ  لــرك اــيئاً رــان يلــبم عليــه ان يءداررــه يتو يســءنيم ل نــه ر ــع إىل تــالر  و م ي ــدر   س:
 على الءدارك تن سه وت اتفءناتة  فما ه    مه؟

  وت ارب عليه.يسءغ ر اهلل ج:
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 العمرة المفردة
 إحرام العمرة المفردة 

تعد يتن يترس يتعمال كىن ويت ج كن از رام وقد يترس يتيضاً يتعمال ك ة كـن الطـ افني   س:
والســعر ول ــن ت ــر عليــه البيء لــة  ــىن ليلــة احلــارم علــر والاــا  علــر  ف ــج جيــ ا  ينئــذ يتن 

 حيرم لعمرة ك ررة.
 ن خال  ات ءياط.ت يبعد اجل اا وإن را ج:

 لو احرم من داخ  مكة
 إاا يت رم للعمرة امل ررة كن راخج ك ة فما ه    مه؟  س:
إاا يت  يتعمــال العمــرة فــال اــرب عليــه  وإن  م يــءث فه راكــه غــ  صــ ي  ويعيــد  كــن  ج:

 كسجد الءنعيث وي   ت عماله.
 لو ترك األعمال عمداا 

 واهم إىل تلد  فما ه    مه؟إاا ا رم للعمرة امل ررة ولرر ا عمداً   س:
 عليه ان ي   ت عمال العمرة يتو يسءنيم ث الد. ج:

 اإلحرام الجديد
إاا يترس يتعمــال العمــرة امل ــررة كــن رون طــ ا  النســاب  ف ــج جيــ ا لــه يتن حيــرم لعمــرة   س:

 يتخرس مث ي   تط افني لألوىل والاانية؟
 ررة فالجي ا الد  نعث ث ص رة الظاهر ر ن ط ا  النساب  بًب كن احلة والعمرة امل ج:

 اجل ج يتو النسيان ي   تط افني.
 المقدم من الطواسين

إاا ا ـــرم لعمـــرة ك ـــررة يتخـــرس وعليـــه طـــ ا  النســـاب كـــن العمـــرة األوىل  ف ـــج ي ـــدم   س:
 ط ا  النساب األوىل يتم الاانية؟

 ي دم ط ا  النساب للاانية مث ي   تط ا  األوىل. ج:
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 متفرقات
 خطأ سي النيةالتلفظ ال

كن يؤرم احلـة كسـء باً إاا لل ـث  اـج كـا يل ـن ث كراـد احلملـة  يـر ي ـ ل: ا ـرم   س:
 حلة الءمءع ال ا م قرتة إىل اهلل لعاىل  فما ه    مه؟

 اتعءبار تنيءه ت  ا لل ظه خط . ج:

 ايام التشريق
 كا هر يتيام الءلريق؟  س:
 العاار واحلارم علر والاا  علر. ج:

 اإلبتدائي التقليد
اتءــداًب  وكــا   ــث كــن  هــج جيــ ا ل ليــد  ا ــة ازكــام اللــيخ  ســني العصــ  ر  س:

 ي لد  رذلد ث كساحلج احلة؟
 جي ا ته ااة ال  يه احلر. ج:

 صالة الحاج
 كا   ث صالة املسافر ث ك ة واملدينة؟  س:
 .جي ا له الءمام وال صر  وت فرق تني ال دمي واجلديد كن ك ة واملدينة ج:

 الصالة سي منى
 كا   ث الصالة ث كىن وقد لص ة الي م   ة امل ركة  ف ج لعء  ك ة يتم ت؟  س:
 املعيار ه  الصدق العرث  فهن قيج اهنا ك ة فء  ن حب م ا وإت فال. ج:

 خمس المبلغ
 ل  رفع املبلغ إىل احلملدار قبج  ل ل فنءه  ف ج ممس الد عند ريتش السنة؟  س:



 

 33 

 نعث. ج:

 وج بعد عمرة التمتعالخر 
 ــاب ث  املنافــد  انــه ت جيــ ا اخلــروج كــن ك ــة امل ركــة تعــد العمــرة وقبــج احلــة إىل   س:

كسافة تعيدة إت حلا ة  فهاا خرج تعد العمرة إىل املدينة املن رة حلا ة ف ج مرج تال إ ـرام يتم 
 كع از رام؟ وعند ر  عه كن يتين حيرم لل ة؟

إ ــرام  فــهاا يترار الر ــ   تعــد اــ ر كــن خرو ــه حيــرم تعمــرة جيــ ا لــه اخلــروج كــن رون  ج:
 يتخرس للءمءع على األ  ط ويدخج ك ة وي   ت عمال عمرة الءمءع مث حيرم كن ك ة لل ة.

 لو أراد الدخول ثانية إلى مكة
 اب ث املنافد ت نه ل  ا رم ورخج ك ة مث خـرج ويترار الـدخ ل إىل ك ـة فـان رـان   س:

از ــرام كــن  ديــد  ف ــج امل صــ ر تاللــ ر  ال ــ ن ي كــاً يتو لبــدل األاــ ر ال اصــج اــ راً فعليــه 
 ال مرية؟
 امل ص ر تالل ر ا ر قمرم راكج  يتو  ال  ن ي كاً كل  اً. ج:

 الخروج إلى جدة
 هج جي ا اخلروج كن ك ة امل ركة إىل  دة تعد اأام عمرة الءمءع وقبج ا رام احلة؟  س:
 جي ا على رراهة. ج:

 تمتعبعد عمرة ال
تعد از الل كن عمرة الءمءع أرض يتو  صج كانع ا طر إىل الر    إىل تلد  فمـا   س:

 ه    مه؟
 يط   ط ا  النساب يتو يسءنيم ث الد ان  م يءم ن تن سه وت ارب عليه. ج:

 النية سي طواف النساء
 ث احلة النيايب هج ين م ط ا  النساب عن ن سه يتم عن املن ب عنه؟  س:
 ن ب عنه.عن امل ج:

 إذا دخ  بعمرة مفردة
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إاا رخــــج ث يتاــــ ر احلــــة تعمــــرة ك ــــررة ويترس اعماهلــــا  مث يترار احلــــة  ف ــــج لن لــــم   س:
 عمرله إىل عمرة الءمءع يتم يلبم يتن ي   تعمرة يتخرس؟

 لن لم إىل عمرة الءمءع. ج:
 لقطة الحرم

 كا   ث ل طة احلرم  وكا ال رق تين ا وتني ل طة غ  ؟  س:
لرر ـا رـر يـ   إلي ـا صـا ب ا  ولـ  يتخـذها اـ ص تتـد كـن الءعريـ  فـنة   تتد كن ج:

راكلــة  فــهن و ــد املالــد ف ــ   وإت  ــ  تــني الصــدقة يتو احل ــث ملال ــه  وت جيــ ا أل ــه تعــد 
 الءعري  والي ش رما جي ا ث غ  .

 
  فـــب ان رتـــد رب العـــبة عمـــا يصـــ  ن  وفـــالم علـــى املرفـــلني  واحلمـــد هلل رب العـــاملني

 وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.
 

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي
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 5 .......................................... احلة ويتقساكه

 5 ............................... المساسة سي أنواع الحج

 5 ........................................سي حج اإلسراد
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 5 ......................................... غس  اإلحرام

 5 ............................ الفص  بين الغس  واإلحرام
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 0 .......................................... إحرام المرأة
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 9 .................................... قت  البق والبرغوث
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 16 .................................... الساعة المخيطة

 16 .......................................... كيس النوم
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 16 ......................................... نبات الحرم

 16 ............................................ المزهرية

 11 ........................................... ال  اراا

 11 ...................................... الفقير والكفارة

 11 ................................... لو لم يؤد الكفارة

 11 .............................. دسع الكفارة قب  تعلقها

 11 .................................... األك  من كفارته

 11 ..................................... مصرف الكفارة

 11 ....................................... كفارة التظلي 

 14 ............................................. الط ا 

 14 ................................ نية البدء سي الطواف

 14 .............................. الستر سي طواف المرأة

 14 .......................................... ستر القدم

 14 ............................... ستره لو ظهر ما يجب

 14 ...................................... تقديم الطواسين

 14 .......................................... الطواف به

 11 ............................. المراسق وتقديم الطواسين

 11 ............................... االنحراف سي الطواف

 11 ...................................... إذا قب  الحجر

 11 ................................ إذا شك سي الطواف
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 11 ....................................... صالة الط ا 

 11 ............................. الصالة سي الطابق الثاني

 12 ..................................... لو نذر الطواف

 12 ..................................... الطواف وركعتيه

 12 .............................. لو نسي ركعتي الطواف

 12 ............................. لو تذكر سي إثناء السعي

 12 ...................................... كن يت  ام املريتة

 12 ................................... المرأة إذا حاضت

 12 ...................................... المرأة الحائض

 15 ...................... الزحام واختالط النساء بالرجال

 15 ...................................... المحرم للنساء

 15 ............................ لو انقطع الدم بعد الثالثة

 15 ......................... الحبوب المانعة عن الحيض

 15 ................................... لحبوبالتي تبلع ا

 10 ........................................ المستحاضة

 10 .................................. حيض أم استحاضة

 10 .................................. من أحكام الحائض

 10 .............................................. السعر

 10 ................................ االنحراف سي السعي

 10 ........................................ تأخير السعي
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 17 ....................................... لو ترك السعي

 17 ................................ ال هرولة على النساء

 17 ....................................إذا هرولت المرأة

 17 ..................................السعي سي الطابقين

 17 .................................... االنحراف القلي 

 17 ................................. تأخير السعي للزحام

 10 ...................................... ال ق   تعرفاا

 10 ................................ المراد من سوت عرسة

 10 ........................... لو تأخر عن الوقوف بعرسة

 10 ................................... لو اضطر للخروج

 10 ........................ الطواف االستحبابي قب  عرسة

 10 ......................... الصالة سي عرسات والمشعر

 19 ................................. ال ق   تامللعر احلرام

 19 ...................... إذا أغمي عليه وهو سي المشعر

 19 ......................... ال حاجة للرجوع إلى المشعر

 19 .............................. الذي يرجع إلى المشعر

 19 ................................... الخروج ليلة العيد

 46 .................................. من احكام المضطر

 46 ............................................... الركر

 46 ........................................... الرمي ليالا 
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 46 ......................................... رمي النساء

 46 ........................................ مراسق المرأة

 46 ............................... لو تعذر اصابة الجمرة

 41 .................................. جمع الحصى للغير

 41 ........................... جمع الحصى قب  اإلحرام

 41 ....................................... حجم الحصى

 41 .............................. لو رمى ثالث حصيات

 41 ...................................... إذا ارتفع العذر

 41 ...................................... إذا نسي الرمي
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 44 ....................... بين الرمي واالساضة قب  الزوال
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 44 .......................................... ذبح المعز
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 41 .............................. الترتيب سي اعمال منى

 41 ........................ تقديم أعمال مكة على الذبح

 41 ...................................... المراسق للنساء
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 41 ...................................... عدد المراسقين

 42 .................................. لو تبين عدم الذبح

 42 ...................................... ال يلزم اإلخبار
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 42 .............................. الصيام بدالا عن الهدي

 45 ..................................... احللق يتو الء ص 

 45 ................................. التقصير ليالا للنساء

 45 ........................ التقصير سي المذابح الجديدة

 45 .................................. لو قصر خارج منى

 45 .......................... لو قصر وأدى بقية األعمال

 45 ........................ لو نسي التقصير وأحرم للحج

 47 .......................................... البيء لة  ىن

 47 .................................... االشتغال بالعبادة

 47 .................................... النصف المبعض
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 47 ......................... االشتغال بالعبادة سي المنزل

 47 ......................................... سفح الجب 
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 40 ............................ لو بات سي وادي محسر

 40 .....................................النفر قب  الزوال
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 11 .............................. لو احرم من داخ  مكة
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 11 ................................. المقدم من الطواسين

 14 ............................................ كء رقاا
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