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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين.
وهلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيالقال تعاىل: 

1. 
نــا هب  ــا الــدين االســالم  احلنيــ   تعتــف فري ــة احلــج مــن أهــم المــراليت االســالمية الــ  

ولذلك ترهب املاليني من املسلمني يتوجهون يف كل عام اىل حج بيت اهلل احلرام وأ اء مناسـهه 
 الشريمة.

ومبـا أن املســالل الشــرعية املرتبطــة بمري ــة احلــج ك،ــرية ومتشــعبة  وأن هنــاك مــن املســالل مــا 
هتـداء اليهـا مـن بـني الرسـالل العمليـة أو  يه،ر االبتالء  ا وقد يصعب علـى احلاـاا الهـرام اال

كتـــب مناســـك احلـــج املمصـــلة  اضـــافة اىل ان بعـــيت املســـالل قـــد التوجـــد يف هـــذ  الرســـالل او 
املناســك  فلــذلك كــان مــن املناســب ايــرا  هــذ  املســالل يف كتيــب مســتقل حــ  يســهل علــى 

 احلااا الرجوع اليها بني احلني واآلخر.
ة من مسالل احلج ال  ك،ـرياً مـا يبتلـى  ـا احلاـاا الهـرام وهذا الهراس حيتوي على جمموع

  وهــ  مطابقــة لمتــاوهب املرجــا الــديم األعلــى اممــام الســيد حممــد احلســيم الشــريا ي   امــت 
 بركاته(. 

وقد قمنا بطبا هذا الهتاب نظـراً ألييتـه ولتعمـيم المالـدة  سـاللني اهلل تعـاىل حلاـاا بيتـه 
 اً مشهوراً وذنباً مغموراً.احلرام حااً مفوراً وسعي

 وآخر  عوانا ان احلمد هلل رب العاملني.
 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر

 بيروت ـ لبنان
 م1111هـ / 1111
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 فصل 
 في اإلحرام 

 

 نية اإلحرام 
هـــل يهمـــ  يف نيـــة امحـــرام التعيـــني اميـــاا  ون التمصـــيل   كمـــا  ذا نـــوهب:  احلـــج  س:

 اهلل تعاىل يف هذ  السنة(؟الذي أمرين به 
 األقوهب الهماية. ج:

 التلفظ بالنية
 هل يعتف يف النية التلمظ أو امخطار بالبال أو يهم  الداع ؟ س:
 يهم  الداع . ج:

 من لم يحسن التلبية
 من مل حيسن  تيان التلبية باللغة العربية ما مراعاة القواعد  ما هو حهمه؟ س:
و ما متهن  واألحوط استحباباً اجلما بني قراءتـه بنمسـه يلّقنه شخص آخر ويتلمظ ه ج:

 وبني االستنابة يف ذلك وبني امتيان برتيتها. 

 من نسي التلبية
 ما حهم من نس  التلبية يف امليقات؟ س:
وجــب عليــه العــو   ىل امليقــات  ن أمهــن ذلــك  و ال أتــى  ــا يف مهــان التــذكر  و ن   ج:

 .كان  خل احلرم خرا من حدو   ولىب
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 الشك في التلبية
  ذا شك بعد امتيان بالتلبية أنه أتى  ا صحيحة أم ال؟ فما حهمه؟ س:
 بىن على الصحة. ج:

 لباس اإلحرام
 هل جيب استدامة لبس ثويب امحرام؟ س:
 ال جيب بل جيو  تبديلهما ونزعهما م الة الوسخ أو التطهري وحنو ذلك. ج:
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 فصل 
 في محرمات اإلحرام

 

 امغرز اإلحر 
 هل جيو  غر  امحرام بإبرة وحنوها؟ س:
 جيو  ذلك و ن كان األحوط الرتك. ج:

 لبس المخيط للنساء
 هل جيو  للنساء لبس املخيط؟ س:
 جيو  ذلك. ج:

 اللمس بشهوة
 هل جيو  للمحرم ملس  وجته وضمها بشهوة؟ س:
 ال جيو   وعليه الهمارة لو فعل ذلك وخرا املم. ج:

 التقبيل 
 للمحرم تقبيل امرأته بشهوة أو غري شهوة؟ هل جيو  س:
 ال جيو   و ن فعل فعليه الهمارة. ج:

 الطيب
 هل هناك نوع خاص من الطيب جيب اجتنابه على احملرم؟ س:
األحــوط االجتنــاب عــن كــل ليــب  ال خلــو  الهعبــة وهــو ليــب معــرو  يتخــذ مــن  ج:
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 الزعمران وغري .

 الرياحين
ريــاحني والمواكــه وم،ــل األ ويــة واملعــاجني  هــل حيــرم مــا ال يســمى ليبــا عرفــا  م،ــل ال س:

 استعماهلا؟
 ال حرمة يف أكلها و ن كان األحوط عدم التعرض الستشمامها. ج:

 الرائحة الكريهة
هل جيو  للمحرم  مساك األن  عن الرالحة الهريهة  وما هو املناط يف كـون الرالحـة  س:

 ليبة أو كريهة؟
 الحة الهريهة يف حال امحرام  واملناط هو العر .ال جيو   مساك األن  عن الر  ج:

 الثياب الجلدية والبالستيكية
هل جيو  للمحرم لبس ال،ياب اجللدية أو البالستيهية أو حنوها من سروال أو قميص  س:

 أو قباء مما ال يصد  عليه املخيط؟
 ال جيو . ج:

 االكتحال
 هل جيو  االكتحال من  ون قصد الزينة؟ س:
 .2   ال يف مور  واحد مذكور يف رسالة املناسكال جيو  ج:

 النظر في المرآة
حيــرم علــى احملــرم النظــر يف املــرآة  ذا كــان للزينــة  ولهــن هــل حيــرم النظــر  ليهــا بقصــد  س:

 الشراء أو لغرض غري الزينة  كما  ذا أرا  جعل ال ما  على وجهه م،ال؟
 األحوط ـ ما عدم االضطرار ـ الرتك. ج:

                                                           

 . وفيه: وجيو  االكتحال بغري السوا  لغري الزينة.215املسألة:  25راجا مناسك احلج: ص - 2



 

 1 

 في المرآة كفارة النظر
 هل جيب على احملرم الهمارة لو نظر يف املرآة بقصد الزينة؟ س:
 ال جيب عليه  ال االستغمار. ج:

 النظر في األجسام المعاكسة
 هل حيرم النظر يف األجسام املعاكسة للنور كالنظارات أو املاء الصايف وما أشبه؟ س:
 ال  شهال يف ذلك. ج:

 ستر ظاهر القدم
اهر القدم بغري لبس اجلورب واخلـ  كـاجللوس أو  لقـاء لـر  ام ار هل جيو  سرت ظ س:

 عليه أو جعله حتت الغطاء؟
 جيو . ج:

 الفسوق
 ما هو المسو ؟ وهل يمر  بني كونه باللمظ أو امشارة أو الهتابة؟ س:
المسو  هو الهـذب مطلقـا  مـا اليمـني وبدونـه  والسـباب واملمـاخرة  واألحـوط تركـه  ج:

 ة فيه  ال االستغمار.مطلقا وال كمار 

 المفاخرة
 هل جتو  املماخرة بال تصريح  ا  كقوله ملن خيا : احلمد هلل  ين لست ممن خيا ؟ س:
 ال جيو . ج:

 الجدال
 ما هو اجلدال احملرم؟ س:
 اخلصومة املشتملة على قول  ال واهلل( و بلى واهلل(. ج:
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 الجدال إلثبات الحق
 فا بالل مما هو يف لاعة اهلل؟هل جيو  اجلدال مثبات حق أو   س:
 جيو . ج:

 هوام الجسد
 من حمرمات امحرام قتل هوام اجلسد  فهل حيرم  لقاؤها عن جسد  أو ثوبه؟ س:
 حيرم وجتب عليه الهمارة. ج:

 لبس الخاتم لغير الزينة
 هل حيرم لبس اخلامت لغري الزينة  للحمظ أو لزيا ة الر   م،اًل؟ س:
 ال حيرم. ج:

 ستحباباذا قصد اال
اخلــامت الــذي يلــبس للزينــة وغريهــا  هــل حيــرم لبســه علــى احملــرم  علمــا  ن الــداع  غــري  س:

 الزينة هو األهم عند البسه؟
  ذا قصد االستحباب ال الزينة فال  شهال. ج:

 الحلي 
امـرأة تلــبس احللـ  باعتبــار  رأواهلـا  وهــ  يفـا  تلمــه يف صـورة نزعــه مـا عــدم وجــو   س:

 غري هذ  الصورة؟ ال مان حلمظه يف
  ذا مل تقصد الزينة وكان من عا هتا لبس ذلك فال  شهال بشرط عدم  ظهار . ج:

 لبس الساعة
 هل حيرم لبس الساعة للمحرم؟ س:
  ذا مل يهن للزينة فال بأس. ج:

 الوشم
 هل جيب   الة الوشم املوجو  على جسد الرجل أو املرأة   ن امهن ذلك؟ س:
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 ال جيب. ج:
 التدهين

 هل جيو  للمحرم التدهني مبا ليس فيه ليب؟ س:
ال جيو  مطلقا  وكمارته شاة على األحوط استحبابا  و ن اضطر فال كمارة ويقدم مـا  ج:

 ليس فيه ليب.

 سقوط الشعر حين الوضوء
اذا الحـــظ احملـــرم حــــني الوضـــوء ســــقوط بعـــيت الشــــعر مـــن  ون أن يتعمــــد فمـــا هــــو  س:
 حهمه؟
 ال  شهال يف ذلك. ج:

 وسقوط الشعر االضطرار
 من اضطر  ىل حك جسد   ولو حهه لسقط الشعر  ما يعمل؟ س:
 جيو  عند االضطرار. ج:

 تغطية الرأس
 هل هناك فر  يف احلرمة بني تغطية كل الرأس أو بع ه؟ س:
 ال فر . ج:

 تغطية الرأس بالزجاج
القلنسوة  هل جيو  تغطية الرأس بالزجاا أو البالستيك أو القماش احلاك  ملا حتته أو س:

 املصنوعة من سع  النخل اله،رية ال،قوب؟
 ال جيو . ج:

 ستر الرأس باليد
 هل جيو  سرت الرأس باليد؟ س:
 جيو . ج:
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 لو ستر رأسه نسيانا
 ما هو احلهم لو نس  احملرم وسرت رأسه؟ س:
 ال ش ء عليه. ج:

 إسدال القناع للمرأة
 يث ال ميس وجهها؟هل جيو  للمرأة  سدال قناعها  ىل لر  أنمها حب س: 

 جيو . ج:

 الستر باليد
 وهل جيو  هلا سرت وجهها بيديها  أو النوم على وجهها؟ س:
 جيو . ج:

 التظليل
 هل حيرم التظليل مطلقا؟ س:
حيرم على الرجل احملرم التظليل حال السري حتت الظل غري ال،ابت كسق  السـيارة مـا  ج:

 مل يدخل مهة املهرمة.

 السيارات المسقفة
و مل تتيسر سيارة للحاا  ال السـيارات املسـقمة أو مل يـتمهن احلـاا  ال مـن الركـوب ل س:

 يف السيارة املظللة ـ ملرض م،ال ـ فما هو حهمه؟
 جيو  له ذلك وعليه الهمارة على األحوط. ج:

 العبور تحت النفق
هــل جيــو  للمحــرم يف حــال الســري راكبــا أو ماشــيا أن ميــر ومــن فــو  رأســه ظــل ثابــت   س:

 مق أو بناء؟كن
 جيو  ذلك. ج:
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 التظليل بين الطلوعين
 هل جيو  التظليل بني الطلوعني؟ س:
 ال جيو  على األحوط  ذا كان يف حال السري. ج:

 المحرم إذا وصل مكة المكرمة
احملــرم  ذا وصــل مهــة املهرمــة هــل جيــو  لــه الركــوب يف ســيارة مســقمة أو محــل  ســية  س:

 على رأسه؟
 تظليل ملن أحرم من مساد التنعيم  لهونه  اخل مهة املهرمة.جيو   كما جيو  ال ج:

 المشي في سوق مظلل
 هل يسري احلهم يف املش  يف سو  مظلل؟ س:
 جيو  ذلك. ج:

 اإلحرام في مسجد الشجرة 
 هل جيو  امحرام حتت سق  مساد الشارة؟ س:
 جيو  ذلك وليس من التظليل. ج:

 ما أضيف إلى مسجد الشجرة
حــرام يف مــا أضــي   ىل مســاد الشــارة مــن البنــاء  أم جيــب االقتصــار هــل جيــو  ام س:

 على البناء القدمي؟
ما أضي   ىل مساد الشارة يف حهم املساد وكذلك بالنسـبة  ىل سـالر املواقيـت   ج:

وبالنســبة  ىل املســاد احلــرام واملســاد النبــوي الشــري   فــال فــر  بــني البنــاء القــدمي واجلديــد يف 
 احلهم.

 الستراحةالتظليل ل
 هل جيو  التظليل فيما لو نزل لالسرتاحة يف الطريق؟ س:
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 جيو  ذلك  كما جيو  التظليل يف عرفات ومىن ح  مب،ل املظلة. ج:
 خروج الدم

مــا حهــم مــن احتمــل خــروا الــدم منــه لــو فعــل عمــال معينــا  كمــن شــك يف انــه هــل  س:
 الدم؟ خيرا الدم من بني أسنانه  ن استاك أو ال  واستاك وخرا منه

 األحوط الهمارة عليه. ج:
 إذا انكسر الظفر 

 من انهسر ظمر  وكان الباق  عرضة لألذهب هل جيو  له قصه؟ س:
 جيو . ج:

 إذا كان الظفر مانعا عن الوضوء
ما حهم من كان ظمر  مانعا عن وصول املاء  ىل البشرة يف الغسل والوضـوء واحنصـر  س:

  يصال املاء بقص الظمر؟
 وا  وال كمارة عليه.الظاهر اجل ج:

 قطع النبات
 هل جيو  قطا نبات ساحة بيته ونبات املزهرية يف صورة وجو   يف احلرم؟ س:
 جيو   ذا غرسه هو بنمسه أو كان نابتا يف ملهه أو منزله   ذا نبت بعد نزوله. ج:

 مصرف الكفارة
 ما هو مصر  الهمارة؟ س:
 ن هناك فقراء املؤمنني يصرفها يف بلد .تصر  الهمارة يف فقراء املؤمنني و ذا مل يه ج:
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 فصل في الطواف
 

 الطهارة والطواف المستحب
 ما حهم احلاا اذا تذكر يف أثناء الطوا  املستحب عدم لهارته من احلدث؟ س:
خمــري بــني االمتــام والقطــا  ان كــان الطــوا  مســتحباً كــالطوا  االبتــدال   ال الطــوا   ج:

 الذي هو جزء من احلج املستحب.

 سقوط اإلحرام
 ما حهم من سقط  حرامه يف حال الطوا  لمرتة؟ س:
 ن مل ميش يف تلك المرتة مل يهن يف لوافه  شهال  أما  ذا مشى فيعيد ما مشى ما  ج:

 امحرام على األحوط.

 من مسائل الطواف
هــل يلــزم يف الطــوا  جعــل أول جــزء مــن احلاــر حماذيــا ألول جــزء مــن مقــا مي بدنــه   س:

 البطن أو   ام الرجلني؟كاألن  أو 
 ال يلزم بل يهم  الصد  العريف. ج:

 المنكب األيسر 
 هل يلزم كون املنهب األيسر حماذيا للهعبة بالدقة؟ س:
 يهم  الصد  العريف بأنه يطو  والبيت على يسار . ج:

 إذا انحرف في الطواف قليال 
يـت وذلـك يف مسـافة قليلـة  ذا احنر  يف لوافه قليال فلم يهن منهبه األيسر جتـا  الب س:
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 يف بعيت األشواط كاخلطوة أو اخلطوتني نتياة الزحام  فهل خيل ذلك بالطوا  أم ال؟
 ال يبعد عدم امشهال و ن كان االحتياط أوىل. ج:

 الطواف ومقام إبراهيم 
 ؟ هل يلزم أن يهون الطوا  بني البيت ومقام  براهيم  س:
 قام اختيارا واضطرارا.ال جيب ذلك وجيو  الطوا  خارا امل ج:

 الحدث حال الطواف
 لو أحدث احملرم اثناء الطوا  فما هو حهمه؟ س:
خيـــرا ويتطهـــر ط يـــتم لوافـــه  ذا كـــان قـــد أكمـــل النصـــ   أي ثالثـــة أشـــواط ونصـــ   ج:

 شوط  بشرط عدم فوات املواالة و ال أعا  الطوا .

 الطهارة من الخبث
 يف حال الطوا ؟هل جيب الطهارة من اخلبث  النااسات(  س:
 جيب ذلك. ج:

 مس جدار الكعبة
 هل جيو  يف حال الطوا  الواجب مس جدار الهعبة املشرفة؟ س:
 جيو  ذلك و ن كان األوىل تركه. ج:

 صالة الفريضة أثناء الطواف
 لو  خل وقت صالة المري ة يف اثناء الطوا  هل جيو  قطا الطوا ؟ س:
 ط يتم لوافه من حيث قطعه.جيو  قطا الطوا  وامتيان بالصالة  ج:

 الشك في عدد األشواط
 لو شك يف أثناء الطوا  يف عد  األشواط فما هو حهمه؟ س:
 يعيد لوافه. ج:
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 الطواف في الطوابق األخرى
 هل جيو  الطوا  يف الطابق ال،اين من املساد احلرام أو فو  سطح املساد؟ س:
 جيو  ذلك مطلقا  خاصة عند اال  حام. ج:

 الطواف  الشك بعد
 ما حهم من شك بعد الطوا  يف أنه كان على لهر أم ال؟ س:
 بىن على الطهارة. ج:

 الشك في أثناء الطواف
 ومن شك يف األثناء؟ س:
بىن على احلالة السابقة من احلدث أو الطهارة  و ن شك يف املتقـدم منهمـا بـىن علـى  ج:
 احلدث.

 إذا ترك شيئا من الطواف
 من لوافه ومل يتمهن أن يأيت بنمسه؟ما حهم من ترك شيئا  س:
 تهم  االستنابة. ج:

 قطع الطواف لعذر
 ما حهم من قطا الطوا  لعذر؟ س:
 ذا كـــان قـــد جتـــاو  نصـــ  الطـــوا  يـــتم مـــن حيـــث قطـــا بعـــد  وال العـــذر و ال أعـــا   ج:

 الطوا   و ن مل يقدر هو على ذلك استناب.
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 فصل 
 في صالة الطواف

 

 صالة الطواف
 ؟   املهان الذي جيب صالة الطوا  فيه عند مقام  براهيم ما هو حدو  س:
 جتو  الصالة يف لريف املقام قريبا منه وخلمه  ىل آخر املساد احلرام. ج:

 اذا ترك صالة الطواف
من تـرك الصـالة خلـ  املقـام جهـال  أو سـهوا  أو نسـيانا ط تـذكر بعـد االنتهـاء مـن  س:

والتقصـــري  أو يهتمـــ  بـــالعو   ىل املقـــام والصـــالة  الســـع  والتقصـــري  هـــل عليـــه  عـــا ة الســـع 
 خلمه؟

 يهتم  بالعو   ىل املقام والصالة خلمه. ج:

 الفور في صالة الطواف
هـــل جيـــب المـــور يف صـــالة الطـــوا  مبعـــىن أنـــه جيـــب امتيـــان  ـــا فـــور االنتهـــاء مـــن  س:
 الطوا ؟
 جيب فورا عرفيا. ج:

 إذا طاف بال طهارة
 تـــذكر أنـــه مل يهـــن متطهـــرا هـــل عليـــه  عـــا ة الطـــوا  مـــن لـــا  لـــوا  المري ـــة ط س:
 والصالة؟
 عليه  عا هتما. ج:
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 فصل في السعي
 

 الطهارة في السعي
 هل جتب الطهارة من احلدث يف السع  بني الصما واملروة؟ س:
 ال جتب  بل ه  مستحبة  وكذلك ال جتب الطهارة من اخلبث أي ا. ج:

 الصعود على الصفا والمروة
 م الصعو  على الصما واملروة؟هل يلز  س:
 ال يلزم و ن كان األف ل صعو يا. ج:

 التحريف بالوجه
 ما حهم التحري  بالوجه  ىل اخلل  أحيانا يف السع ؟ س:
 ال  شهال فيه. ج:

 السعي في الطابق العلوي
 هل جيو  السع  يف الطابق العلوي؟ س:
 جيو  مطلقا. ج:

 الهرولة
 هان املتعار  يف السع  يعم الرجال والنساء؟هل استحباب اهلرولة يف امل س:
 للرجال فقط. ج:
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 أشواط السعي
 ما حهم من سعى أك،ر من سبعة أو أقل عمدا؟ س:
 بطل سعيه. ج:

 الزيادة والنقصان غير العمدية
 وماذا يف صورة السهو واجلهل والنسيان واالضطرار؟ س:
 ال بأس به فيهمل األقل ويلغ  الزالد. ج:

 السعيمن تيقن بنقص 
 ما حهم من تيقن بالنقص يف السع  سواًء كان شولا أو أقل أو أك،ر؟ س:
 أتى به وكمى  سواء جتاو  النص  أو مل يتااو . ج:

 تدارك النقص
 ما يصنا من مل يتمهن من تدارك ما نقص من سعيه؟ س:
 استناب يف ذلك. ج:

 لو نسي شوطا
 ما حهم من نس  شولا من السع  أو أك،ر؟ س:
 لسع   و ن مل يتمهن استناب.أمت ا ج:

 قطع السعي
 هل جيو  قطا السع  حلاجة  ينية أو  نيوية؟ س:
 جيو  ويتم من حيث قطا. ج:
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 فصل 
 في الوقوف بعرفات

 

 حدود عرفات
 كي  يتم معرفة حدو  عرفات؟  س:
 بالرجوع  ىل أهل اخلفة  وجيو  االعتما  على العالمات املوجو ة. ج:

 الشك في حدود عرفة
 ما حهم من شك يف موضا أنه عرفة أو ال ومل يتمهن من اليقني؟ :س
 األحوط وجوبا االقتصار على املعلوم. ج:

 الوقت االضطراري
 ما هو الوقت االضطراري للوقو  بعرفات؟ س:
 من غروب الشمس  ىل للوع المار يف يوم النحر  عيد األضحى(. ج:
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 فصل 
 في الوقوف بالمشعر الحرام

 

 رحدود المشع
 ما هو حدو  املشعر الذي جيب الوقو  فيه؟ س:
 يرجا يف ذلك  ىل العالمات املوجو ة. ج:

 اإلفاضة قبل الفجر
 ما حهم من أفاض قبل المار عاملا عامدا بدون عذر علما أنه قد وق  بعرفات؟ س:
 أط ومل يبطل حاه وعليه شاة على األقوهب. ج:

 من لم يدرك الوقوف
 وقو  ليلة العيد وال بني الطلوعني؟ما حهم من مل يدرك ال س:
 وجب عليه الوقو  مقدارا من هنار العيد بني للوع الشمس  ىل الزوال. ج:
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 فصل : في مناسك منى
 

 أوال : رمي الجمرات
 

 عدم اإلصابة المباشرة
 هل يهم  الرم   ذا رمى فصا   شيئا يف لريقه ط أصاب اجلمرة؟ س:
 يهم . ج:

 تالحق الحصيات
 ب تالحق احلصيات؟هل جي س:
 جيب  فال يهم  أن يرميها  فعة واحدة برمية واحدة. ج:

 الرمي من الطابق العلوي
 هل جيو  الرم  من الطابق العلوي؟ س:
 جيو  ذلك مطلقا  خصوصا يف حال االضطرار. ج:

 الرمي ليلة العيد
 هل جيو  للنساء وذوي األعذار الرم  ليلة العيد؟ س:
 جيو  ذلك. ج:

 المضاف رمي الجزء
 هل جيو  رم  اجلزء الذي أضي  على عمو  اجلمرة؟ س:
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 جيو  ذلك. ج:

 ثانيا: الذبح
 المذابح المستحدثة

 هل جيو  الذبح يف املذابح املستحدثة؟ س:
 الظاهر جوا  ذلك. ج:

 التوكيل في الذبح
مــن وكلــه ياعــة يف الــذبح عــنهم  فاشــرتهب بعــد هم وذحبهــا عــنهم  هــل يشــرتط أن  س:

 ذا لمالن وهذا لمالن؟ينوي أن ه
 ال يشرتط على األقوهب و ن كان األحوط التعيني. ج:

 إذا أخطأ الوكيل
ما حهم الوكيل  ذا أخطأ يف تسمية موكله من باب اخلطأ يف التطبيق  أو نسيه عنـد  س:
 الذبح؟
 ال  شهال فيه. ج:

 األكل من الهدي
 هل جيب أن يأكل احلاا من هديه؟ س:
 األف ل األكل. ج:
 

 ا: الحلق أو التقصيرثالث
 الترتيب في أعمال منى

 هل يشرتط الرتتيب بني أعمال مىن؟ س:
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 نعم جيب الرم  أواًل  ط الذبح  ط احللق أو التقصري. ج:

 من لم يتمكن من الهدي
 ما حهم من مل يتمهن من ذبح اهلدي لعدم وجو   أو لعدم وجو  املال؟ س:
 .3مناسك احلجيصوم بدال من اهلدي كما هو مذكور يف  ج:

 التخير بين الحلق والتقصير
 من حيج حج الصرورة  أي ألول مرة( هل جيب عليه احللق أم جيو  التقصري؟ س:
األقـــوهب أن الرجـــل خمـــري بـــني احللـــق والتقصـــري و ن كـــان األف ـــل احللـــق  خصوصـــا  ذا   ج:

 كان صرورة.
 آلة الحلق

 ما ه  آلة احللق؟ س:
باملاكنـــة  ذا كانـــت ناعمـــة وتوجـــب صـــد  احللـــق  األحـــوط أن يهـــون باملوســـى وجيـــو  ج:
 عرفا.

 لو نسي التقصير أو الحلق
 ما حهم من نس  التقصري أو احللق؟ س:
 يرجا  ىل مىن ويقصر أو حيلق  و ن مل ميهنه ذلك حلق أو قصر يف مهانه. ج:

 اإلحالل من محرمات اإلحرام
 هل حتل حمرمات امحرام بعد احللق؟ س:
 الطيب والنساء وما كانت حرمته للحرم كقطا شار .األقوهب ذلك   ال  ج:
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 المبيت بمنى
أي اللياا جيب على احلاا أن يبيت فيها مبىن؟ و ن مل يبـت هـل عليـه الهمـارة؟ ومـا  س:
 ه ؟

يبيت احلاا ليلة احلا ي عشـر وال،ـاين عشـر مطلقـا وال،الـث عشـر يف بعـيت األحيـان   ج:
 يف هذ  اللياا فعليه لهل ليلة شاة.و ن مل يبت عمدا 

 المبيت خارج منى
 هل هناك موار  جيو  فيها املبيت خارا مىن؟ س:
 جيو  يف هذ  املوار : ج:
 من خرا من مهة املهرمة فلم يصل  ىل مىن ونام يف الطريق. :1
 من بات مبهة املهرمة مشتغال بالعبا ة. :2
 ذا كان له عذر مينعـه مـن املبيـت يف مـىن مـن   ذا مل يهن يف مىن مهان للبيتوتة  وكذا :3

 خو  عدو أو مرض أو ما أشبه.
 من كان ناسيا أو غافال أو جاهال باحلهم  ومن غلبة املرض أو النوم. :1

 هل يعد الكسب هنا عبادة
 هل يعد الهسب يف هذ  املسألة عبا ة باعتبار أن الهاسب حبيب اهلل؟ س:
 ال يعد. ج:

 من رمى ليال
 ن له عذر فرمى ليال فزال العذر هنارا هل جتب عليه امعا ة؟من كا س:
 ال جتب و ن كانت ه  األحوط. ج:
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 مقدار المبيت
 هل جيب املبيت مبىن من أول الليل  ىل آخر ؟ س:
املقــدار الواجــب يف املبيــت مبــىن هــو نصــ  الليــل  خمــريا بــني النصــ  األول وهــو مــن  ج:

بـــني النصـــ  ال،ـــاين وهـــو مـــن منتصـــ  الليـــل  ىل أذان أول أذان املغـــرب  ىل منتصـــ  الليـــل  و 
 المار  واألف ل املبيت متام الليل  ىل المار.
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 فصل 
 في طواف النساء

 

 طواف النساء
 هل جيب لوا  النساء على النساء أي ا؟ س:
 جيب لوا  النساء على الرجل واملرأة   الصغري والهبري. ج:

 إذا نسي طواف النساء
 نساء فما هو حهمه؟ ذا نس  لوا  ال س:
رجا ولا  بنمسه  و ن مل يتمهن استناب  ومـا  ام مل يـأت هـو أو نالبـه بـالطوا   ج:

 حترم النساء عليه.

 إذا أتى بطواف الوداع
 لو ترك لوا  النساء جهال أو نسيانا ولهن أتى بطوا  الو اع هل يهميه ذلك؟ س:
 نعم يهميه ذلك. ج:
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 فصل 
 في حج النيابة

 

 النيابةمن شروط حج 
 هل يشرتط يف حج النيابة فراغ ذمة النالب عن  حاة امسالم(؟ س:
يشرتط ذلك  نعم جيـو  لغـري املسـتطيا ـ  ذا مل يهـن احلـج مسـتقرا يف ذمتـه ـ أن يصـري  ج:
 نالبا.

 المستطيع ماال 
 هل جتب االستنابة على من استطاع ماال ولهن ال يتمهن من احلج بنمسه ملرض؟ س:
 ابة.جتب االستن ج:

 نيابة المرأة
 هل جتو  نيابة املرأة عن الرجل والعهس؟ س:
 جتو . ج:

 االختالف في الفتوى
 النالب هل يعمل على لبق فتوهب مقّلد  أم مقّلد املنوب عنه؟ س:
 النالب يعمل على رأي مقلد . ج:

 الشرط في النيابة
يــني الطريــق هــل جيــب علــى النالــب امتيــان مبــا شــرط عليــه مــن نــوع احلــج ووصــمه كتع س:
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 م،ال؟
 جيب. ج:

 إذا مات النائب
  ذا مات النالب بعد امحرام و خول احلرم هل جيزئ ذلك عن املنوب عنه؟ س:
 جيزئ وال حيتاا  ىل حج آخر. ج:

 موت الحاج
مــن وجــب عليــه احلــج فحــج وأحــرم و خــل احلــرم ط مــات قبــل أن يــأيت ببــاق  أعمــال  س:

 و جتب النيابة عنه؟احلج  هل يهميه هذا عن حاة امسالم أ
 تهميه وال جتب النيابة عنه. ج:

 تسمية المنوب عنه
 هل جيب تسمية املنوب عنه عند القيام باألعمال أم تهم  النية العامة؟ س:
 جيب تعيينه ولو بامشارة الذهنية  كأن ينوي عمن بذل املال. ج:

 النائب من الميقات
 هل جيو  أخذ النالب من امليقات؟ س:
 لك   ال  ذا اشرتط من البلد.حيو  ذ ج:

 النائب والعمرة المفردة
 هل جيو  للنالب بعد  متام األعمال أن يأيت بالعمرة املمر ة لنمسه أو لغري ؟ س:
 جيو  ذلك.  ج:

 
 قم المقدسة 
 محمد الشيرازي
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 11 .......................................................................................... قطا النبات

 11 ....................................................................................... مصر  الهمارة

 11 ...................................................................................... الطوا  يف فصل

 11 ............................................................................ الطهارة والطوا  املستحب

 11 ....................................................................................... سقوط امحرام

 11 ................................................................................... من مسالل الطوا 

 11 ....................................................................................... املنهب األيسر

 11 ............................................................................  ذا احنر  يف الطوا  قليال

  ............................................................................ 17الطوا  ومقام  براهيم 
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 17 .................................................................................. احلدث حال الطوا 

 17 .................................................................................... الطهارة من اخلبث

 17 .................................................................................... مس جدار الهعبة

 17 ............................................................................ صالة المري ة أثناء الطوا 

 17 ............................................................................... الشك يف عد  األشواط

 16 ............................................................................ الطوا  يف الطوابق األخرهب

 16 ................................................................................... الشك بعد الطوا 

 16 ................................................................................ الشك يف أثناء الطوا 

 16 ..............................................................................  ذا ترك شيئا من الطوا 

 16 .................................................................................... قطا الطوا  لعذر

 15 ................................................................................ الطوا  صالة يف فصل

 15 ........................................................................................ صالة الطوا 

 15 ................................................................................. اذا ترك صالة الطوا 

 15 ................................................................................ المور يف صالة الطوا 

 15 ...................................................................................  ذا لا  بال لهارة

 11 ....................................................................................... السع  يف فصل

 11 ..................................................................................... الطهارة يف السع 

 11 .............................................................................. الصعو  على الصما واملروة

 11 ...................................................................................... التحري  بالوجه

 11 ............................................................................... السع  يف الطابق العلوي

 11 ............................................................................................... اهلرولة

 11 ........................................................................................ أشواط السع 

 11 ........................................................................... الزيا ة والنقصان غري العمدية

 11 ................................................................................ من تيقن بنقص السع 

 11 .........................................................................................ك النقصتدار 

 11 ....................................................................................... لو نس  شولا

 11 .......................................................................................... قطا السع 

 25 ............................................................................... بعرفات الوقو  يف فصل

 25 ........................................................................................ حدو  عرفات

 25 ................................................................................. الشك يف حدو  عرفة

 25 .................................................................................... الوقت االضطراري

 21 .......................................................................... احلرام باملشعر الوقو  يف فصل

 21 ......................................................................................... حدو  املشعر
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 21 .................................................................................... امفاضة قبل المار

 21 .................................................................................. من مل يدرك الوقو 

 22 ................................................................................. مىن مناسك يف : فصل

 22 ................................................................................... اجلمرات رم  : أوال

 22 .................................................................................. عدم امصابة املباشرة

 22 ..................................................................................... تالحق احلصيات

 22 ............................................................................... الرم  من الطابق العلوي

 22 ....................................................................................... الرم  ليلة العيد

 22 .................................................................................... رم  اجلزء امل ا 

 21 .......................................................................................... الذبح ثانيا:

 21 ..................................................................................... املذابح املستحدثة

 21 ...................................................................................... التوكيل يف الذبح

 21 ...................................................................................... ذا أخطأ الوكيل 

 21 ..................................................................................... األكل من اهلدي

 21 ................................................................................. التقصري أو احللق ثال،ا:

 21 ................................................................................. الرتتيب يف أعمال مىن

 21 ............................................................................... من مل يتمهن من اهلدي

 21 ............................................................................. التخري بني احللق والتقصري

 21 ............................................................................................ آلة احللق

 21 .............................................................................. لو نس  التقصري أو احللق

 21 ........................................................................... امحالل من حمرمات امحرام

 21 .................................................................................. مبىن املبيت يف : فصل

 27 ........................................................................................... املبيت مبىن

 27 ..................................................................................... املبيت خارا مىن

 27 ............................................................................ هل يعد الهسب هنا عبا ة

 27 ......................................................................................... من رمى ليال

 26 ......................................................................................... مقدار املبيت

 25 ................................................................................. النساء ا لو  يف فصل

 25 ........................................................................................ لوا  النساء

 25 ................................................................................  ذا نس  لوا  النساء

 25 .................................................................................  ذا أتى بطوا  الو اع

 21 ................................................................................... النيابة حج يف فصل

 21 ................................................................................. ابةمن شروط حج الني
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 21 ........................................................................................ املستطيا ماال

 21 ............................................................................................ نيابة املرأة

 21 .................................................................................. االختال  يف المتوهب

 21 ...................................................................................... الشرط يف النيابة

 21 ......................................................................................  ذا مات النالب

 21 .......................................................................................... موت احلاا

 21 .................................................................................... تسمية املنوب عنه

 21 .................................................................................... النالب من امليقات

 21 .................................................................................. النالب والعمرة املمر ة

 

 

 


