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 -هللا تعاىل  رمحه -
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 «وإن مات من لزماه أخرجا من تركته»إلى لول الُمَصنِّف « كتاب المناسن»( بداٌة من 1

  .معنى المناسن 
  .منزلة الحج من الدٌن 
  .الحج فً اللغة والشرع 
  ًوشرًعا. العمرة لغة 
  .حكم العمرة 
  .شروط وجوب الحج والعمرة 
  إذا حج الرلٌك هل ٌجزئه عن الفرض؟ 
  .ًمدى صحة الحج والعمرة من العبد والصب 
  .ًكٌفٌة حج الصب 
  .ألسام شروط الحج 
  .الحوائج األصلٌة 
  .حج الرجل عن المرأة والعكس 
  .محارم المرأة 
  .شروط المحرم 
 .حكم من مات ووجب علٌه الحج  

 ( باب الموالٌت، وباب اإلحرام2

  .تعرٌف المٌمات 
  .مٌمات أهل المدٌنة 
  .مٌمات أهل الشام ومصر والمغرب 
  .مٌمات أهل الٌمن 
  .إذا مر الشامً بمٌمات أهل المدٌنة 
  .مٌمات أهل مكة للحج والعمرة 

http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=379
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=379


 

 2 

  .أشهر الحج 
  .ما ٌترتب على خالف العلماء فً تحدٌد أشهر الحج 
 ج لبل أشهره. حكم اإلحرام بالح 
  .تعرٌف اإلحرام 
  .ما ٌشرع عند اإلحرام 
  .حكم االشتراط 

وصفته أن ٌحرم بالعمرة فً أشهر »إلى لوله « ونٌته شرط»( بداٌة من لول الُمَصنِّف 3
 «الحج

  .حكم االشتراط 
  .فائدة االشتراط 
  .أفضل األنسان 
  .حكم التمتع 
  .التحمٌك فً المفاضلة بٌن األنسان 
 صفة التمتع . 

 «وتخفٌها المرأة»إلى لوله « وأفضل األنسان التمتع»( بداٌة من لول الُمَصنِّف 4

  .أفضل األنسان 
  .حكم التمتع 
  .التحمٌك فً المفاضلة بٌن األنسان 
  .صفة التمتع 
  .صور الِمران 
  .صفة اإلفراد 
  .شروط الهدي 
  .شروط وجوب الهدي 
  .فسخ الحج إلى العمرة، والتفصٌل فً ذلن 
  التلبٌة. شرح 

 «أو تبخر بعود ونحوه فدى»( باب محظورات اإلحرام إلى لول الُمَصنِّف 5

  .محظورات اإلحرام 
  .المدر الذي تجب فٌه الفدٌة لحلك الشعر 
  .المراد بالدم فً باب محظورات اإلحرام 
  .تغطٌة الرأس، وألسامها 
  .لبس المخٌط للمحرم، والتفصٌل فً ذلن 
  .المراد بالمخٌط 
 ء التً منع النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبسها. األشٌا 
  .حكم لبس المحرم للساعة، والنظارة، وسماعة األذن 
  .ما ٌحرم على المحرمة من اللباس وما ٌحل 
  .حكم الجوارب للمرأة والرجل 
  .حكم المفازات للرجل 
  .كٌف ٌخلع المحرم الممٌص إذا لبسه ناسًٌا 
  .الحكمة من منع المحرم من الطٌب 
 سام شم الطٌب. أل 
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 «وٌباح لها التحلً»إلى لوله « وإن لتل صًٌدا مأكوالً »( بداٌة من لول الُمَصنِّف 6

  .ألسام لتل الصٌد غٌر المأكول 
  .ألسام لتل الصٌد على المحرم 
  .إذا أحرم وفً ٌده صٌد 
  .حكم لتل محرم األكل للمحرم 
  .حكم أكل ما صاده الُمحرم 
  .حكم عمد النكاح للُمحرم 
  .الجواب عن تزوجه ملسو هيلع هللا ىلص لمٌمونة وهو محرم 
  .حكم الرجعة حال اإلحرام 
  .ما ٌحصل به الجماع 
  .ما ٌترتب على الجماع لبل التحلل األول وبعده 
  .ما تجتنبه الُمْحِرمة 
  .حكم تغطٌة الُمحرم وجهه 

 ( باب الفدٌة7

 تعرٌف الفدٌة، وألسام محظورات اإلحرام من حٌث الفدٌة . 
  .المراد بالشاة فً الفدٌة 
  من الذي ٌمدر المثل؟ 
  .إذا لم ٌجد المتمتع هدًٌا 
  .خالف العلماء فً وجوب الدم على المارن 
  .الولت المعتبر لوجوب الهدي 
  .الولت المستحب لصٌام ثالثة أٌام 
  .إذا لم ٌجد المحصر هدًٌا 
  هل على المحصر حلك؟ 
  .فدٌة الوطء فً الحج والعمرة 
  طاوعت الزوجة زوجها على الوطء. إذا 
  .حكم من كرر محظوًرا من محظورات اإلحرام 
  .ما ٌخرج به من النسن 
  .ألسام المحظورات من حٌث الفدٌة 
  .مكان الفدٌة وزمانها 
  .المراد بمساكٌن الحرم 
  .فدٌة األذى واللبس 
  .فدٌة اإلحصار 

 ( باب جزاء الصٌد، وباب صٌد الحرم8

  الصٌد. المراد بباب جزاء 
  .أنواع الصٌد من حٌث المثلٌة 
  هل بٌت الممدس حرم؟ 
  .حكم صٌد البحر فً الحرم 
  .حكم لطع شجر الحرم وحشٌشه 
  .حكم الكمأة 
  .حكم صٌد حرم المدٌنة 
  .ما ٌباح من حشٌش المدٌنة وشجرها 
  .الفرق بٌن حرم المدٌنة ومكة 
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 «خلف الممام»( باب دخول مكة إلى لول الُمَصنِّف 9

  .باب دخول مكة 
  متى ٌدخلها المحرم؟ ومن أٌن ٌدخلها؟ 
  .ما ٌسن عند دخول البٌت 
  .ما ٌسن عند طواف المدوم 
  .تعرٌف االضطباع، ومحله 
  .استالم الحجر األسود، وما ٌشرع عند ذلن 
  .كٌفٌة اإلشارة للحجر 
  .ًتعرٌف األفم 
  .َمل فً األشواط الثالثة األولى  الحكمة من كون الرَّ
 ٌ موله فً الطواف. ما 
  .حكم من ترن شٌئًا من طوافه 
  .إذا شن فً عدد أشواط الطواف 
  .إذا أحرم ولم ٌعٌن النسن 
  .إذا طاف وهو عرٌان أو نجس 
  .حكم الطواف للُمحِدث 
  .صالة الركعتٌن خلف الممام 

ف والمتمتع إذا شرع فً الطوا»إلى لول الُمَصنِّف « فصل: ثم ٌستلم الحجر»( بداٌة من 11
 «لطع التلبٌة

  .استالم الحجر األسود بعد صالة الركعتٌن 
  .ما ٌمول إذا دنا من الصفا 
  .ما ٌموله على الصفا والمروة 
  .سبب السعً، وحد المسعى 
  .ًالطهارة والستارة والمواالة فً السع 
  .ًما ٌشرع بعد السع 
  .لطع التلبٌة للمتمتع والمعتمر 
  .لطع التلبٌة للمفرد والمارن 

 «وٌجزئ بعد نصف اللٌل»باب صفة الحج والعمرة إلى لول الُمَصنِّف  (11

  .ولت اإلحرام بالحج 
  .أٌام الحج 
  .مكان اإلحرام 
  .الخروج إلى عرفة 
  .السنة أن ٌمف راكبًا، وٌستمبل المبلة 
  .ًحكم الدعاء الجماع 
  .ولت الولوف وممداره 
  .حكم المبٌت بالمزدلفة 
  .ولت الدفع من مزدلفة 
 ٌان المشعر الحرام والذكر عنده. إت 
  .سبب اإلسراع فً وادي محسر 
  .حصى الجمار ممداره وحجمه 
  .حد ِمنَى 
  .رمً جمرة العمبة وكٌفٌته 
  .ولت رمً جمرة العمبة 
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وتستحب زٌارة لبر »إلى لوله « ثم ٌنحر هدًٌا إن كان معه»( بداٌة من لول الُمَصنِّف 12
 «صاحبٌهالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولبري 

  .ما ٌحصل به التحلل األول 
  .الحلك أو التمصٌر نُسن 
  .تأخٌر الحلك عن أٌام التشرٌك 
  .حكم تمدٌم بعض األنسان على بعض 
  .ولت طواف اإلفاضة 
  .حكم من أخر طواف اإلفاضة عن ٌوم العٌد 
  .الشرب من ماء زمزم، وما ٌشرع عند ذلن 
  .ًرمً الجمار أٌام التشرٌك، وصفة الرم 
 م جمع الرمً آخر أٌام التشرٌك. حك 
  .إذا أخر الرمً عن أٌام التشرٌك 
  .حكم من ترن المبٌت بِمنَى 
  .إذا ألام بعد الوداع 
  .إذا أخر طواف اإلفاضة عند الخروج 
  .زٌارة لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولبري صاحبٌه 

 حصارإلى باب الفوات واإل« وصفة العمرة»( بداٌة من لول الُمَصنِّف 13

  .صفة العمرة 
  .ولت العمرة، وحكم تكرارها 
  .أركان الحج 
  .تمسٌم الفمه إلى أركان وشروط وواجبات 
  .التفصٌل فً أركان الحج 
  .واجبات الحج، والتفصٌل فٌها 
  .أركان العمرة 
  .واجبات العمرة 
  .وجوب طواف الوداع على المعتمر 
  .حكم من ترن ركنًا 
  .حكم من ترن واجبًا 
 د بالدم فً لسان الفمهاء. المرا 
  .تعرٌف الفوات اإلحصار 
  .ما ٌصنع من فاته الحج 
  .إذا أخطأ الناس ولت الولوف 
  الحصر هل هو خاص بالعدو؟ 
  .إذا حصر عن واجب 

 «لضى واجبه»( باب الهدي واألضحٌة والعمٌمة إلى لول الُمَصنِّف 14

  .تعرٌف الهدي واألضحٌة 
  .حكم األضحٌة 
 .شروط األضحٌة  
  .الجنس األفضل فً األضحٌة 
  .السن المعتبر فً األضحٌة 
  .حكم البدنة فً العمٌمة 
  .العٌوب فً األضحٌة المانعة من اإلجزاء 
  .كٌفٌة نحر اإلبل 
  .التسمٌة على الذبٌحة، وكالم العلماء فً ذلن 
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  .شروط الذكاة 
  .ذبٌحة الكتابً وما ٌشترط فٌها 
 م. حكم الصٌد فً الحرم أو حال اإلحرا 
  .حكم التسمٌة بغٌر لفظ الجاللة 
  .حكم الصالة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص عند الذبح 
  .بدء ولت الذبح 
  .مدة الذبح 
  .إذا فات ولت الذبح 

إلى نهاٌة كتاب « فصل: وٌتعٌنان بموله: هذا هدي أو أضحٌة ال بالنٌة»( بداٌة من 15
 المناسن

  .ما ٌتعٌن به الهدي واألضحٌة 
  اإلشعار والتملٌد. تعرٌف 
  .األحكام التً تترتب على تعٌٌن األضحٌة 
  .إذا هربت األضحٌة أو الهدي 
  .حكم األضحٌة 
  .حكم األضحٌة من مال الٌتٌم 
  .ًما ٌحرم على من أراد أن ٌضح 
  .حكم العمٌمة وسبب تسمٌتها بذلن 
  .ولت ذبح العمٌمة 
  .إذا مات المولود لبل السابع 
  .ولت تسمٌة المولود 
  .مراتب األسماء 
  .حكم التسمً بأسماء المالئكة 
  .حكم كسر عظم العمٌمة 
  .ما تخالف العمٌمة به األضحٌة 
  .حكم االشتران فً العمٌمة 
  .حكم الذبح إذا نزل منزاًل جدًٌدا  


