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 (8931)آزمون تکمیلی روحانیون ، معین ها و معینه های حج تمتع 

 سواالت فقه و مناسک حج

 

 (سیستانی اهلل آیت) دارد؟ حکمی چه روز ده از کمتر در مفرده عمره تکرار. 1

 (خویی اهلل آیت) شوند؟ محرم باید محلی چه از مفرده عمره براي اند،شده خارج مکه از که کسانی. 2

 (خمینی امام) چیست؟ نذر با میقات از قبل احرام حکم. 3

 (ايخامنه اهلل آیت) است؟ مستحب تمتع عمره در تلبیه تکرار زمانی چه تا. 4

 (صافی اهلل آیت) ؟حکم آن چیست بمالد، روغن خود بدن به شود مجبور محرم اگر. 5

 (همدانی نوري اهلل آیت) چیست؟ احرام حال در خوشبو هاي میوه بوییدن و خوردن حکم. 6

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد انمرد براي شب در استظالل. 7

 (خمینی امام) چیست؟ احرام حال در دوخته کمربند از مردها استفاده حکم. 8

 (گلپایگانی اهلل آیت) است؟ واجب بانوان براي احرام جامه دو پوشیدن آیا. 9

 (همدانی نوري اهلل آیت) دارد؟ حکمی چه نماستبدن و نازک که اي پارچه در مردها بستن احرام. 11

 ؟ )آیت اهلل مکارم(چه حکمی دارداز جدّه  تمتع بستن براي عمره. احرام 11

 ( خراسانی ؟ )آیت اهلل وحیدشود حکم آن چیست بدون رفتن به میقات، با نذر در جده براي عمره تمتع محرماگر کسی . 12

 ( همدانی ؟ )آیت اهلل نوريچه حکمی دارد. وصل به سکون و وقف به حرکت در تلبیه 13

 (خمینی امام) دارد؟ حکمی چه نسیاناً و جاهالً عالماً، نجس لباس و بدن با طواف انجام. 14

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) چیست؟ اشوظیفه کند شك 7و 6 بین طواف اثناي در اگر. 15

 (سیستانی اهلل آیت) چیست؟ آن نماز و طواف براي قلیله مستحاضه وظیفه. 16

 (صافی اهلل آیت) ؟چیست آن نماز و طواف براي کثیره مستحاضه وظیفه. 17

 (سیستانی اهلل آیت) دارد؟ اي وظیفه چه بیاید، یادش طواف از بعد وفراموش کند  را لباس و بدن نجاست کسی که. 18

 (خویی اهلل آیت) ؟در لباس و بدن هنگام طواف چیست درهم از کمتر خونحکم . 19
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 حکم نماز جماعت استداره اي در مسجدالحرام چیست؟ )آیت اهلل جوادي آملی( .21

 (خراسانی وحید اهلل آیت) چه حکمی دارد؟ مطاف حد از خارج طواف. 21

 شیرازي( مکارم اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد داده انجام نجس جوراب با را آن عمد و علم روي از که خانمی طواف. 22

 اگر در اثناي طواف، بدن یا لباس نجس شود، وظیفه چیست؟ )آیت اهلل سبحانی(. 23

 (آملی )آیت اهلل جواديآیا اکتفا به طواف واحد در موارد وجوب تکمیل و اعاده طواف جایز است؟ . 24

 (همدانی حکم نیابت در برخی از اشواط طواف چیست؟ )آیت اهلل نوري. 25

 ؟ )آیت اهلل صافی(وظیفه اش چیست اگر بعد از سعی و تقصیر متوجه بطالن طوافش شود. 26

  (سیستانی اهلل آیت) چیست؟ اش وظیفهبه گونه اي که مواالت آن از بین برود،  بیاندازد، تأخیرطواف را  نماز عمداً اگر. 27

 (گلپایگانی اهلل آیت) چیست؟ وظیفه نماز افعال در ظن در. 28

 (ايخامنه اهلل آیت) دارند؟ ايوظیفه چه طواف نماز براي معذورند، صحیح قرائت از که کسانی. 29

 (شبیري زنجانی اهلل آیت)  کجاست؟ طواف نماز اقامه محل. 31

 (خراسانی وحید اهلل آیت) چیست؟ جدید مسعاي در سعی حکم. 31

 (سیستانی اهلل آیت) ست؟چی فوقانی طبقهدر  سعی حکم. 32

 (ايخامنه اهلل آیت) چیست؟ وظیفه دهد، انجام را سعی و زیرزمین همکف طبقه مسعاي از نتواند اگر. 33

 (صافی اهلل آیت) ؟حکم آن چیست شود، حاصل برایش یقین بعد و دهد ادامه و شود عارض شك سعی اثناي در اگر. 34

 (خراسانی وحید اهلل یتآ) ؟چیست عذر بدون شب تا طواف از سعی تاخیر حکم. 35

 (تبریزي اهلل آیت) ؟حکمش چیست اندازد، تأخیر طواف انجام از بعد روزهاي به را سعی عذر بدون اگر. 36

 (همدانی نوري اهلل آیت) ؟غیر معذورین چه حکمی دارد ویلچر با سعیانجام . 37

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) ؟اقدام کند حکمش چیست تقصیر براي ناخن چیدن به عمره در کسی که. 38

 (زنجانی شبیري اهلل آیت) چیست؟ عمره در خود تقصیر از قبل دیگري تقصیر تکلیفی حکم. 39

 (لنکرانی فاضل اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد بچیند، تقصیر قصد به را دیگري موي خود، تقصیر از قبل اگر. 41

 (بهجت اهلل آیت) چیست؟ خود تقصیر از قبل دیگري تقصیر کفاره. 41

 (تبریزي اهلل آیت) است؟ باقی بلوغ از بعد احرام محرمات از کدامیك حرمت کند، ترک را نساء طواف نابالغ اگر. 42
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 (ايخامنه اهلل آیت) ؟چیست خواستگاري و شدن عقد بر شاهد و عقد حلیت حکم. 43

 (لنکرانی فاضل اهلل آیت) ست؟چی عقد حکم زن، عقدکردن و جهالً نساء طواف ترک صورت در. 44

 (صافی اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد کند جماع و ترک نسیاناً را نساء طوافکسی  اگر. 45

 (همدانی نوري اهلل آیت) چیست؟ اشوظیفه باشد، داشته شك نساء طواف انجام در مراجعت، از پس اگر. 46

 (سیستانی اهلل آیت) است؟ الزم ترتیب رعایت نساء، طواف و تقصیر بینمفرده  عمره در آیا. 47

 (لنکرانی فاضل اهلل آیت) کجاست؟ تمتع عمره در نساء طواف انجام محل. 48

 (زنجانی شبیري اهلل آیت) ؟چیست باشد، اش عهده بر نساء طواف چندکسی  وظیفه .49

 (شاهروديهاشمی  اهلل آیت) چیست؟ حج احرام از قبل و تمتع عمره از بعد مکه از خروج تکلیفی حکم. 51

 (لنکرانی فاضل اهلل آیت) ؟چیست اش عمره حکم شود، خارج مکه از داده، انجام را تمتع عمره که ماهی در اگر. 51

 (ايخامنه اهلل آیت) کند؟ اعاده را عمره است الزم آیا شود، خارج مکه از تمتع عمره اعمال از بعد ماه در اگر. 52

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) ؟چیست حج احرام از قبل و تمتع عمره از بعدحکم تراشیدن سر . 53

 (خویی اهلل آیت) ؟چیست حج احرام از قبل و تمتع عمره از بعد حکم عمره مفرده. 54

 (صافی اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد تمتع حج و تمتع عمره بین انجام عمره مفرده. 55

 (بهجت اهلل آیت) کجاست؟ تمتع حج احرام محل. 56

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) ست؟چی است، حرم حد از خارج که مکه شهر از هایی قسمت از تمتع حج احرام حکم. 57

 (زنجانی شبیري اهلل آیت) چیست؟ اش وظیفه است، نشده محرم مکه در که شود متوجه عرفات در اگر. 58

 (سیستانی اهلل آیت) چیست؟ اش وظیفه شود، خارج مکه از تمتع حج احرام بدون مسأله، به جهل جهت به اگر. 59

 (ايخامنه اهلل آیت) است؟ جایز مقدار چه تا نهم روز زوال تأخیراز در وقوف به عرفات،. 61

 (تبریزي اهلل آیت) چیست؟ شرعی غروب از قبل عرفات از خروج حکم. 61

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) چیست؟ ،برنگردد عرفات به که صورتی در غروب از قبل عرفات از عمدي کوچ حکم. 62

 (همدانی نوري اهلل آیت) ست؟وظیفه اش چی برگردد، غروب از قبل و شود خارج ضرورت بدون عرفات ازکسی  اگر. 63

 (خراسانی وحید اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد الحراممشعر در دهم شب بیتوته. 64

 (سبحانی اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد شب نصف از قبل از مشعر معذورین خروج. 65
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 ؟ )آیت اهلل تبریزي(وظیفه اش چیستمشعر خواب یا بیهوش باشد،  دردر تمام مدت وقوف کسی اگر . 66

 وقوف اضطراري روزانه مشعر چه زمانی است؟ )آیت اهلل زنجانی(. 67

 (خمینی امام) چیست؟ است، نکرده درک را ها وقوف اقسام از کدام هیچ که کسی وظیفه. 68

 (ايخامنه اهلل آیت) چیست؟ وظیفه مشعر نهاري اضطراري و عرفات اختیاري درک صورت در. 69

 (شاهروديهاشمی  اهلل آیت) چیست؟ وظیفه عرفات اضطراري و مشعر اختیاري وقوف درک صورت در. 71

 نوري اهلل آیت) چیست؟ او حج حکم کند، درک را مشعر شبانه اضطراري و عرفات اختیاري وقوف معذورین غیر از یکی اگر. 71

 (همدانی

 وظیفه باشد، نکرده ترک عمد روي از را مشعر اختیاري وقوف که حالی در کند، درک را عرفات اختیاري وقوف فقطکسی  اگر. 72

 (سیستانی اهلل آیت) چیست؟اش 

 (خراسانی وحید اهلل آیت) ست؟چی ردهک درک را مشعر لیلی اضطراريوقوف  فقطکه  عذري صاحبحکم . 73

 (خمینی امام) شود؟ رمی باید زمانی چه عید روز در عقبه جمره. 74

 (ايخامنه اهلل آیت) چیست؟ اش وظیفه نکند، رمی را عقبه جمره عید، روز جهتی به اگر. 75

 (خویی اهلل آیت) ؟چیست کند، رمی را عقبه جمره خواهدمی دیگري از نیابت به که کسیحکم رمی جمره در شب، از سوي . 76

 (سیستانی اهلل آیت) ؟چیست جمرات، یافته توسعه هاي قسمت رمی حکم. 77

 (خراسانی وحید اهلل آیت) ؟چیست دوم طبقه از رمی حکم. 78

 (بهجت اهلل آیت) کند؟ نیت باید کسی چه نایب، توسط قربانی در. 79

 (جوادي آملی اهلل آیت) باشد؟ مؤمن باید ذابحدر چه صورت . 81

 (زنجانی شبیري اهلل آیت) انداخت؟ تأخیر را قربانی توان می زمانی چه تا. 81

 (ايخامنه اهلل آیت) چیست؟ اش وظیفه انداخت، تأخیر عید روز از را قربانی اگر. 82

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) است؟ الزم قربانی اعاده آیا نماید، قربانی عقبه، جمره رمی از قبل عمداً اگر. 83

 (لنکرانی فاضل اهلل آیت) است؟ جایز شب در قربانی ذبح آیا. 84

 (سبحانی اهلل آیت) ؟چیست قربانی تثلیث حکم. 85

 (گلپایگانی اهلل آیت) باشد؟ باید زمانی چه هدي بدل روزه روز سه. 86
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 (صافی اهلل آیت) است؟ واجب هدي بدل روزه روز هفت در توالی آیا. 87

 (سبحانی اهلل آیت) چیست؟ منا در تقصیر و حلق به نسبت صروره وظیفه. 88

 شبیري اهلل آیت) چیست؟ تقصیر و حلق به نسبت او وظیفه آورد، بجا االسالم هحج خواهد می حج، چند انجام از بعد که مردي. 89

 (زنجانی

 (ايخامنه اهلل آیت) دارد؟ تکلیفی چه ندارد، مو او سر و است حلق اش وظیفه که کسی. 91

 (صافی اهلل آیت) است؟ کافی تراشد، می ته از تیغ مثل که ماشینی با تراشیدن آیا حلق در. 91

 (شاهرودي هاشمی اهلل آیت) است؟ مجزي شب در تقصیر و حلق آیا. 92

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) چیست؟ اش وظیفه نماید، حلق ذبح، از قبل عمداً اگر. 93

 شود؟ )آیت اهلل سیستانی(روز عید، عقد کردن براي خود یا دیگري جایز میآیا با حلق و تقصیر در . 94

 (ايخامنه اهلل آیت) کرد؟ محاسبه باید چگونه را شب بیتوته، جهت شب نیمه محاسبه براي. 95

 مکارم اهلل آیت) چیست؟ نباشد، استثنا موارد از کدام هیچ جزو که کسی براي عمد و علم روي از منا در بیتوته ترک کفاره. 96

 (شیرازي

 امام) دارد؟ کفاره آیا نباشد، منا در شب اول از قسمتی عذر روي از یا عمداً اگر است، شب اول نیمه در بیتوته اش وظیفه که کسی. 97

 (خمینی

 (ايخامنه اهلل آیت) ؟کجاست بیتوته ترک کفارهمحل ذبح . 98

 . حکم نماز مسافر در قسمت هاي توسعه یافته شهر مکه و مدینه چیست؟ )آیت اهلل جوادي آملی(99

 (خمینی امام) ست؟چی ثالث جمرات رمی ترک حکم. 111

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) ست؟چی دهد، اذن تواند می که معذوري طرف از رمی استنابه حکم. 111

 (زنجانی شبیري اهلل آیت) ؟وظیفه اش چیست شود طرف بر شعذر نایب، رمی از پس و باشد معذور رمی ازکسی  اگر. 112

 (خویی اهلل آیت) ست؟چی اداء رمی و قضایی رمی بین انداختن فاصله حکم. 113

 (گلپایگانی اهلل آیت) چیست؟ اش وظیفه کند، شك شده زده هاي سنگ تعداد در اگر رمی، از انصراف از بعد. 114

 (شاهروديهاشمی  اهلل آیت) ست؟چی دوازدهم روز ظهر از قبل منا از خروجحکم . 115

 (خمینی امام) است؟ جایز کسانی چه براي وقوفین بر مکه اعمال تقدیم. 116
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 اهلل آیت) بدارد؟ مقدم وقوفین بر را مکه اعمال تواند می آیا دهد، انجام را طواف نتواند که دی ترسم ازدحام، جهت به که کسی. 117

 (لنکرانی فاضل

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) بدارند؟ مقدم وقوفین بر را مکه اعمال توانند می ازدحام از خائفین آیا. 118

 شبیري اهلل آیت) بدارند؟ مقدم مکه اعمال همراه را نساء طواف توانند می هستند، طواف از عاجز ازدحام اثر در کهکسانی . 119

 (زنجانی

 (بهجت اهلل آیت) ست؟چی شد، خالف کشف و داشتند مقدم را مکه اعمال اگر. 111

 (جوادي آملی اهلل آیت) شود؟ می حالل ایشان بر احرام محرمات از کدامیك اند، کرده مقدم وقوفین بر را مکه اعمال که کسانی. 111

 (خویی اهلل آیت) ست؟چی معذورین براي وقوفین بر مکه اعمال تقدیم حکم. 112

 (خراسانی وحید اهلل آیت)  است؟ صحیح حج در ممیز بچه نیابت آیا. 113

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد دهد انجام دیگري از نیابت به را حج مستطیع شخص اگر. 114

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) است؟ صحیح نیابتش آیا باشد معذور مشعر اختیاري وقوف از نایب اگر. 115

 (ايخامنه اهلل آیت) است؟ مجزي عنه منوب از آیا، تو برنگش ر به منا رفتعکه شبانه از مش خانمیحج نیابی . 116

 (خویی اهلل آیت)ی دارد؟ تچه صور ،برنگشته وعینلالط بین وقوف براي و حج نیابی همراه معذورین، که مرد است. 117

 (بهجت اهلل آیت) است؟ شرط بلوغ عنه منوب در آیا. 118

 (تبریزي اهلل آیت) شود؟ نایب است صروره که مردي که است الزم صورتی چه در. 119

 (خویی اهلل آیت)در انجام اعمال حج باید بر اساس فتواي چه کسی عمل کند؟  نایب. 121

 (شاهروديهاشمی  اهلل آیت) مساوي او چه حکمی دارد؟ دیگر به مرجع یمرجع از عدول. 121

 (سیستانی اهلل آیت) ؟چیست آن سود و حج نامی ثبت پول حکم خمس. 122

 (بهجت اهلل آیت) چیست؟ باشد، اعلم ها زنده به نسبت شده فوت مجتهد که فرضی در میت تقلید بر بقاء حکم. 123

 (خمینی امام) ؟چه حکمی دارد برود، حج به خواهد می که کسی براي سفر از قبل عمره و حج احکام یادگیري. 124

 آیت) باشد؟ داشتههم  فاالعلم به رجوع قصد باید یا است کافی باشد فاالعلم فتواي با مطابق مکلف عمل اگر واجب، احتیاط در. 125

 (ايخامنه اهلل

 (ايخامنه اهلل آیت)  کجاست؟ پا مسح محل انتهاي. 126

 (خویی اهلل آیت) چیست؟ وظیفه بیندمی را ایشان نامحرم که جایی به باشد منحصر بانوان وضوي محل اگر. 127
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 (خمینی امام) است؟ صحیح آیا بگیرد هم روزه و بخواند نماز حال آن در و کند فراموش را میت مسّ غسل کسی اگر. 128

 (سیستانی اهلل آیت) چیست؟ طواف غسل حکم. 129

 (تبریزي اهلل آیت) ت؟چیس نگرفته وضو ولی کرده، غسل کعبه زیارت و طواف براي که کسیحکم طواف . 131

 (تبریزي اهلل آیت) چیست؟ اشوظیفه باشد تمییز ذات و  کند تجاوز روز ده از عددیه عادت صاحب خون اگر. 131

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) چیست؟ اش وظیفه است، حیض صفات داراي که ببیند خونی سالگی 61 از پس خانمی اگر. 132

 (زنجانی شبیري اهلل آیت) ست؟چی نکند تجاوز روز ده از دیده خون که ایامی با اگر متخلل نقاء در نماز و طواف حکم. 133

 (تبریزي اهلل آیت) چیست؟ حائض و جنب براي النبی مسجد یافته توسعه هايقسمت از عبور حکم. 134

 (سیستانی اهلل آیت)  چیست؟ مسجدالحرام در توقف و ورود براي کثیره و متوسطه مستحاضه وظیفه. 135

 (صافی اهلل آیت) ؟داردچه وظیفه اي  مسجدالحرام به ورود براي کثیره مستحاضه. 136

 (خویی اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد باشد ضیق وقت ولی باشد، نماز تصحیح بر متمکن اگر. 137

 اهلل آیت) چیست؟ اشوظیفه بودهن درست که بفهمد بعد و خوانده را نماز حال آن با و بوده مشکوک قرائت صحت به نسبت اگر. 138

 (ايخامنه

 (ايخامنه اهلل آیتگیرد؟ ) می تعلق آن به خمس آیا شود، مشرف حج به قرض پرداخت از قبل و کند نام ثبت قرضی پول با اگر. 139

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) چیست؟ خمسی سال به نسبت اش وظیفه دارد، درآمد منبع چند که کسی. 141

 (شیرازي مکارم اهلل آیت) ست؟چی رکوع در زانوها روي هادست دادن قرار حکم. 141

 (خمینی امام) شود؟ خم باید چقدر رکوع براي خواند،می نماز نشسته که کسی. 142

 (همدانی نوري اهلل آیت) ست؟چی النبی مسجد هايفرش بر سجده حکم. 143

 (ايخامنه اهلل آیت) است؟ جایز النبی مسجد در علیه السجود مایصح غیر بر سجده آیا. 144

 (زنجانی شبیري اهلل آیت) بخواند؟ کامل را نماز تواندمی مسافر ايمحدوده چه در مدینه و مکه در. 145

 (خویی اهلل آیت) ؟چه حکمی دارد مدینه، و مکه شهر یافته توسعه هايقسمت در نماز. 146

 (زنجانی شبیري اهلل آیت) ست؟چی آن خمس پرداخت بدون خمس متعلق مال در تصرفحکم . 147

 


