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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 :مقدمه

 
    الحمد هللا رب العالمین و العاقبه للمتقین و الصـلوه و السـالم علـی خیـر          

 :اما بعد. خلقه محمد وعلی آله و اصحابه اجمعین 
لَو تَعلَم اُمتِـی مـا فِـی رمضَـانَ     : قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم          

نَ السا اَنْ تَکُونّوضَانَلَتَمما رنَه کُلّه. 
اگر امت من می دانست که : رسول اکرم صلی اهللا علیه وسلم می فرماید:     ترجمه

در رمضان شریف چه ثواب و رحمتی است آرزو می کردند که همه ابام سال 
 .رمضان باشد

ام       د الشّهور و االیـرمضـان المبـارك را بـه تمـامی مسـلمین جهـان             ,     فرا رسیدن سی
 به شما خواننده محترم تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیـت روزافـزون          خصوصا

 .شما را در همه مراحل زندگیتان از ایزد منّان خواستاریم
    به شکر خداوند متعال بار دگر توفیق با ما یار گشته و توانستیم سومین قسمت این 

 تهیه و مجموعه ـ که حاصل رنج و زحمات هیئت مدیره جلسه رضوان است ـ را
تنظیم کرده و در دسترس شما عزیزان قرار دهیم با امید آنکه خدمتی به همنوعان 

 .   خود در راستاي آموزش دین مبین اسالم کرده باشیم
 

  عرفان آبادهحوزه علمیه عرفانی
 هیئت مدیره جلسه رضوان
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 را تعریف کنید؟) صوم(ـ  روزه 1

 . صوم گویند بطور کلی خوداري نمودن را: در لغت:     جواب
 ,و آنهم خودداري ازخوردن  . عبارت است از خودداري مخصوص: و در شرع

 . با نیت هاز طلوع سپیده تا غروب آفتاب همرا) آمیزش با زنان(آشامیدن و جماع 
 
 ـ  در رابطه با روزه چند نوع حکم وجود دارد؟2

 :رتند ازکه عبا, نوع حکم وجود دارد) 8(در رابطه با روزه هشت :     جواب
  ـ مفسد8ـ مکروه  7ـ حرام  6ـ مباح  5ـ مستحب  4ـ سنّت  3ـ واجب  2ـ فرض  1
 
 ـ روزه هاي فرض چند تاست؟3

 .تاست) 9(روزه هاي فرض نه :     جواب
 ـ کفّارت روزه ماه رمضان3ـ قضاي روزه ماه رمضان        2 روزه ماه رمضان       ـ1
م      6 ـ کفّارت قتل     5ـ کفّارت ظهار        4 ــ کفّـارت جـزاي صـید در     7ــ کفّـارت قَسـ

یعنی اگر محرم معذور شـود و سـرش را بتراشـد یـا     ,  ـ فدیه اذى در احرام  8احرام   
روزه گـرفتن فـرض   ,  روز 3در حرم بر وي دم یا صـدقه یـا     , بپوشاند یا خوشبو کند     

هـا  گرچـه بعضـی     , بنـاء بقـول اظهـر     ) نذر کـرده شـده    (ـ روزه هاي منذور     9.    است
 .واجب دانسته اند

 
 ـ روزه هاي واجب چند تاست؟4

 .تاست) 2(روزه هاي واجب دو:     جواب
 .ـ قضاي روزه نافله ایکه فاسد کرده باشد1
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 چون کـه با نـذر کردن اعتـکاف واجـب). نذر کرده شده(ـ روزه اعتکاف منذور 2

 رط پیداپس اگر ش. روزه دار بودن است, و شرط صحت اعتکاف واجبه.  می شود
 .بنابراین روزه اعتکاف واجبه نیز واجب است.  نشود مشروط هم پیدا نمی شود

 
 چندتاست؟) سنّت(ـ روزه مسنون 5

همـراه  ) عاشورا(و آنهم روزه دهمین روز محرم . روزه سنت فقط یکیست :     جواب
و روزه گرفتن در  روز عاشورا و تاسوعا یا عاشـورا   . است) تاسوعا(با نهمین روز آن     

هرکس در روز عاشـورا روزه بگیـرد کفـارت گناهـان یـک      . روز بعدش سنت است 
 .سال گذشته اش خواهد بود

 
 ـ روزه هاي مستحب چندتاست؟6

 .روزه هاي مستحب زیادند:     جواب
 روزهاي, و بهتر آن است که این سه روز.  روز گرفتن مستحب است3ـ در هر ماه 1

.      ـ روز پنجشـنبه   3.       ـ روز دوشنبه  2.       باشد چهاردهم و پانزدهم هر ماه    ,  سیزدهم
گرفتن روزه در یوم عرفه مسـتحب اسـت اگـر سـبب      . ـ روز عرفه  5.    ـ روز جمعه    4

هرکس در روز عرفـه روزه بگیـرد کفـارت گناهـان دو سـالش         . ضعف حاجی نشود  
هتـر آنسـت   ـ در گرفتن روزه مستحبی ب6.         سال گذشته و سال آینده  , خواهد بود 

زیرا اگر مدام روزه بگیرد گرسنگی بـر نفـس وي عـادت     . که یک روز درمیان باشد    
ـ گـرفتن  7.     و طبیعت خواهد شد و بهترین عبادتها آنست که بر نفس سنگینی کند            

 ـ درمـاه شـوال بعـد از عیـد      8.     روزه در هر روزیکه دآن کراهیت ثابت نشده باشد
.       تـا در سـه هفتـه تمـام شـود       , هفتـه دو روز گرفتـه     در هـر    , روز) 6(فطر گرفتن شش  
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ـ گـرفتن روزه  11.      ـ گرفتن روزه در ماه شعبان10.    ـ گرفتن روزه در ماه رجب 9

ه    یعنـی آخـرین روز مـاه ذیقعـده و نـه روز از ابتـداي مـاه        . در ده روز اول ماه ذیحجـ
 .فضیلتش بسیار استگرفتن روزه در این ده روز . ذیحجه که جمعا ده روز می شود

 ـ روزه مباح کدام است؟7
ت بـه گـرفتن روزه تعلّـق نـدارد بلکـه        . روزه مباح وجود ندارد   :     جواب زیرا مباحیـ

مـثال اگـر شخصـی روزه نافلـه گرفتـه و بـه            . مباح بودن  به نقض روزه تعلق می یابـد         
اي آن ولـی قضـ  . جایی مهمان شود ویا خود میزبان باشد افطار نمودن او مبـاح اسـت          

 .روز واجب است
 
  ـ روزه هاي حرام چندتاست؟8

 .روزه هاي حرام در هر سال پنج روز است:     جواب
 ـ یازدهمین3)      عید قربان(ـ دهمین روز ذیحجه 2)   عید فطر(ـ اولین روز شوال 1

 .ـ سیزدهمین روز ذیحجه5ـ دوازدهمین روز ذیحجه       4 روز ذیحجه       
 
 مکروه چندتاست؟ـ روزه هاي 9

 .روزه هاي مکروه بسیار است:     جواب
فقـط در روز عاشـورا بـدون اینکـه قبـل از آن یـا بعـد از آن روزي           , ـ گرفتن روزه  1

ــه اگــر ســبب ضــعف حــاجی شــود  2.      اضــافه کنــد .              ـــ گــرفتن روزه در یــوم عرف
.                روز نــوروز ـــ گــرفتن روزه فقــط  4.         ـــ گــرفتن روزه فقــط در روز شــنبه   3
.        یعنـی شـانزدهمین روز از اولـین مـاه فصـل پـاییز           .ـ فقط روز مهرجان روزه گرفتن     5
یعنی بدون اینکـه روزه قبلـی را افطـار         .ـ بدن اینکه شب چیزي بخورد روزه گرفتن       6
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ه همـه سـال را            . ـ روزه عمـر   7.   کند فردا را هم روزه گرفتن      یعنـی غیـر از ایـام منهیـ

ــودنر ــمت  8.     وزه دار ب ــخص روزه دار  .  ـ روزه ص ــزدن ش ــیچ حــرف ن ــی ه .          یعن
ـ روزه شخص مسـافر اگـر سـبب      10.         بدون رضایت شوهرش  , ـ روزه نافله زن   9

 .ضعف او شود
 ـ روزه مفسد کدام است؟10

زیرا مفسـد بـودن بـه روزه تعلـق نـدارد بلکـه بـه         . روزه مفسد وجود ندارد   :     جواب
آشـامیدن و جمـاع نمـودن    , خـوردن : ماننـد . بعضی از اعمال روزه دار تعلق می یابـد       

این اعمـال روزه کامـل را   . بدون عذر در روز روشن, شخص روزه دار از روي عمد     
 .نقض کننده روزه است, بنابراین مفسد.نقض و فاسد می کند

 
 ـ آیا می شود نماز نافله را با جماعت اداء کرد؟11

نماز نفل را بصورت جماعت خوانـدن جـایز مـی باشـد و کراهیتـی در       .هبل:     جواب
و علماي کثیري صراحتا جـایز بـودن        .آن نیست اگر بدون اذان و اقامت خوانده شود        

در کتاب شرح النقایه و محیط و غیره نیز آمـده اسـت کـه اقتـدا             . آن را اعالم کردند   
قدر و رغائـب و نمـاز      : د مانند نمودن به امام در نمازهاي نوافل مطلقا مکروه نمی باش         

زیرا چیزي که مورد پسند مسلمین واقع شده است بـدون شـک    ... شب نیمه شعبان و     
 .نزد خداوند نیز نیکو و پسندیده تر است

 
 ـ اصحاب کهف چند نفر بودند و اسامی آنها را ذکر نمایید؟12

مـه صـاوي    نفر بودند و اسامی آنها بـه گفتـه عال         ) 7(اصحاب کهف هفت    :     جواب
 :در حاشیه تفسیر جاللین بشرح ذیل می باشد
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ــ سـاریولس              5ــ نینـوس           4ـ مرطـونس          3ـ تملیخا          2ـ مکسلمینا               1
 .و اسم سگشان قطمیر) چوپان(ـ فلیستطیونس 7ـ ذونواس       6
 

اول سی ام شعبان که احتمال (ـ در نیت کردن روزه یوم الشّک 13
 چند روش وجود دارد؟)رمضان بودن هم می رود

 روش آن با ) 3(نیت روزه یوم الشک بر هفت روش می باشد که سه :     جواب
روش دیگر آن بدون کراهیت جائز بوده و یک روش آن اصال ) 3(کراهیت و سه 
 .جائز نمی باشد

 :                  سه روشی که با کراهیت جائز است
ــ گـرفتن روزه یـوم الشـک بـه نیـت       2.     یوم الشک به نیت رمضـان    ـ گرفتن روزه  1

یعنـی  .ـ گرفتن روزه یوم الشک به نیت متردد3).       نذر, کفارت, قضا(واجب آخر  
اگر فردا از رمضان باشد از روزه رمضان واقع شود و اگر از شعبان باشد از روزه مـاه             

 .شعبان واقع شود
 :ائز است    و سه روشی که بدون کراهیت ج

ــ گـرفتن روزه یـوم الشـک بـه نیـت         2.          ـ گرفتن روزه یوم الشک به نیت نفل       1
یعنـی روزه فـردا را بـدون      . ـ گرفتن روزه یوم الشک به نیت مطلـق        3.              شعبان

 . اینکه فرض یا واجب یا نفل بودن را مشخص کند نیت کردن
 :    و اما روشی که اصال جائز نیست

وزه یوم الشک به نیت اینکه اگر فردا از رمضان باشد من روزه دار هسـتم و              گرفتن ر 
 .و اینگونه نیت کردن اصال جایز نمی باشد. اگر از رمضان نباشد من روزه دار نیستم
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ـ آیا گرفتن روزه نفل براي کسی که قضـاي روزه رمضـان داشـته               14

 باشدمکروه است؟
 کـه قضـاي روزه رمضـان دارد مکـروه           گرفتن روزه نفل براي کسی    . خیر:     جواب

 .نیست
 

 ـ پاك کردن خاك و خاشاك از پیشانی در نماز چه حکمی دارد؟15
 اما اگر, اگر مضر باشد و فکر مصلی را مشغول کند هیـچ اشکالـی ندارد:     جواب

 .مضر نباشد مکروه است
 

حـق را   : یعنـی . ـ ال تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعـرف اهلـه          16
ایـن سـخن   . حق را بشناس تا اهل آنرا بشناسـی      .  مردان نشناس  بوسیله

 گهربار از کدامین صحابه رسول اهللا است؟
 .از سخنان حضرت علی رضی اهللا عنه:     جواب

پسرعمو و داماد پیامبر صـلی   ,     حضرت علی رضی اهللا عنه چهارمین خلیفه مسلمین       
در ,  عنه و از عشره مبشـرین اهللا علیه و سلم و پدر زن حضرت عمر الفاروق رضی اهللا      

 میالدي ده سـال قبـل از بعثـت پیـامبر اکـرم صـلی اهللا علیـه و سـلم در مکـه           601سال
و نـام مـادرش فاطمـه بنـت اسـد      ) عبـد منـاف  (نام پدرش ابوطالـب  . مکرمه بدنیا آمد 

 .است
 .مرتضی و کنیه اش ابو الحسن و ابو تراب بود, حیدر,     القاب آن حضرت اسد اهللا

 63 مـاه خالفـت کردنـد و در سـن     9 سـال و   4 علـی رضـی اهللا عنـه بمـدت           حضرت
 . هجري بشهادت رسیدند40 رمضان سال 19سالگی 
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 ـ استعمال دخانیات براي روزه دار چه حکمی دارد؟17
بـراي روزه   ) هـروئین و غیـره    , تریـاك , غلیـان , سیگار(استعمال دخانیات   :     جواب

اشـته و از روي عمـد دود را وارد گلـویش کنـد        دار در حالی که روزه اش را بیـاد د         
 .روزه او را فاسد کرده هم قضا و هم کفارت واجب می گردد

 
 ـ شخص روزه دار اگر در آب فرو رود روزه او چگونه است؟18

روزه دار اگر در آب فرو رود روزه او فاسـد نمـی شـود گرچـه آب وارد         :     جواب
نا کـردن و فـرو رفـتن در آب حـذر     اما بهتـر آنسـت کـه روزهـا از شـ          . گوشش شود 

ـ اگر کسی بعد از وضوء ناخن دست و پایش را بگیرد و یا موي   19.کنـد 
سرخود را بتراشد آیا شستن و یا مسح کردن دوباره آن اعضـاء بـر وي       

 الزم می شود یا خیر؟
خیر شستن و یا مسح کردن دوباره آن اعضاء الزم نیست چون این اعمال :     جواب

 .نیستند) قض وضوءنوا( حدث 
 

 ـ حدث را تعریف کنید؟20
 . از نماز و غیره است, که باز دارنده, حدث نجاستِ حکمی را گویند:     جواب

 
ـ شخص روزدار اگر آب یا روغن یا دارو در گـوش خـود بچکانـد       21

 آیا روزه او فاسد می شود یا خیر؟
 اما آب فاسد,  می کندروزه  را فاسد, چکانیدن دارو یا روغن در گوش:     جواب
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 .نمی کند

 
 ـ آیا اختالف مطالع در مذهب حنفی معتبر است؟22

. در ظاهر مذهب اختالف مطالع معتبر نبوده و فتوي هم بـر آن اسـت           . خیر:     جواب
بنابراین اگر در یک منطقه اي هـالل مـاه رویـت شـود بـراي دیگـر منـاطق هـم الزم                

لِ          : (( وده انـد  به این خـاطر فقهـاي مـا فرمـ         . می گردد  هِ اَهـ یـشْـرِقِ بِرُولَ الْم اَهـ لْـزِمفَی
گرفتن و یا افطار نمودن روزه بـراي اهـل مشـرق الزم مـی گـردد                 , یعنی)). الْمغْرِبِ  

یعنـی  . هـر گـاه رویـت هـالل بطریـق موجـب ثابـت شـود               , بسبب رویت اهل مغرب   
بـه شـهادت دادن   کسانیکه هالل ماه را رویت نموده اند خودشـان شـهادت دهنـد یـا               

آنها نزد قاضی کسانی دیگر شاهد شـوند یـا خبـر بـه همـه جـا پخـش شـده و خیلـی                   
 .مشهور باشد

 ـ کفاره روزه رمضان چیست؟23
اگـر از آن عـاجز    , اسـت ) برده(کفاره روزه رمضان آزاد کردن یک عبد        :     جواب

ر از روزه و اگـ . ایـام منهیـه نباشـد   , باشد دو ماه پی در پـی روزه بگیـرد کـه در خـود      
 .گرسنه را سیر نماید) 60(گرفتن هم عاجز باشد صبح و شام شصت 

 
ـ اگر سرگین و پشـکل شـتر یـا  گوسـفند در چـاه آب  بیفتـد چـه           24

 حکمی دارد؟
. در چاه آب  بیفتد آب را نجس نمی گرداند, ) کامل(اگر پشکل درسته :     جواب

در ( که در صورت اول :و فرق آن در این است. اما نصفه آن نجس می گرداند



 10                                    عرفانی عرفان آباد                     هیئت مدیره جلسه رضوان ـ حوزه علمیه

 
اما در . الیه اي موجود است که مانع پراکنده و پخش شدن آن می شود) درسته

 . نصفه آن اینگونه نیست
بین پشگل شتر و سرگین اسب و گاو و بـین   : می فرماید ) رح(    ولی صاحب هدایه      

تر وخشک و شکسته و ناشکسته هیچ فرقی نیست زیرا ضرورت همـه اینهـا را شـامل       
اگر در چاه آب یک یا دو پشکل شـتر یـا گوسـفند بیفتـد     : و باز می فرماید   .  شود می

آب چاه ناپاك نمـی گـردد و ایـن از روي استحسـان اسـت و قیـاس آنسـت کـه بـه              
 .جهت افتادن نجاست در آب اندك آب ناپاك شود

    وجه استحسان آنست که دهانه چاه هاي صـحرا مرتفـع نبـوده و مواشـی گـرد آن                  
پـس بـه سـبب ایـن     , و پشکل مـی افکنـد و بـاد آنـرا در چـاه مـی انـدازد                   می گردد   
 .و در نجاست کثیر ضرورت نیست. نجاست را اعتبار کرده نشود , ضرورت 

 
 نوع 2ـ در حدیث شریف نبوي آمده است براي فرد روزه دار 25

 آنها را بیان نمایید؟, خوشنودي است
 فرحـه , للصائم فـرحتان : (( وده استرسول اکرم صلی اهللا علیه و سلم فرم:    جواب

 نـوع  2یعنی بـراي شـخص روزه دار   )). عند االفطار و فرحه عند لقاء ربه یوم القیامه        
یکی هنگام افطار نمودن و دیگري هنگام مالقـات بـا خداونـد    : خشنودي وجود دارد 
 .متعال در روز قیامت

 
واند افطار حیض بیند یا بچه دار شود آیا می ت, ـ زن روزه دار26

 نماید یا اینکه تا غروب صبر کند؟
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اگر زن روزه دار حیض ببیند یا بچه دار شود حتما بایـد افطـار کننـد زیـرا          :     جواب

و اجتناب از خوردن و آشامیدن جهــت تشـبه بـه    , براي آنها روزه گرفتن حرام است 
مـردم افطـار   ولی در وقت افطار مخفیانـه و دور از چشـم        . روزه داران نیز حرام است    

 .نمودن سنت است
 

 ـ براي شخص روزه دار چند چیز مستحب است؟27
 : براي شخص روزه دار سه چیز مستحب است:     جواب

ـ بعد از غروب آفتاب        3ـ سحري را دیر خوردن        2ـ سحري خوردن       1
 .بال فاصله افطاري نمودن قبل از نمایان شدن ستارگان

 
ان شخص روزه دار خون خارج شود و به گلویش ـ اگر از دند28

 برسد آیا روزه آن شخص فاسد می شود یا خیر؟
اگـر  , خون از دندانهاي شخص روزه دار خارج شده و وارد حلقش شـود            :     جواب

بزاق بر خون غالب باشد روزه آن شخص فاسد نمی شود و اگر خون بر بـزاق غالـب     
زاق و خون با هم برابر باشند احتیاطـا فاسـد   باشد روزه فاسد می شود و همچنین اگر ب 

 .می شود ولی کفارت نیست
 ـ بوییدن عطر و چیزهاي خوشبو براي روزه دار چگونه است؟29

بوییدن گل و مسک و هر گونه عطر و ادکلن و هر چیز خوشبویی کـه در      :     جواب
 .هیچ اشکالی ندارد, آن جوهر متصل نباشد مثل دود
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  کنید؟ـ اعتکاف را تعریف30

درنگ نمودن شخص روزه دار در مسجد جماعـت همـراه       : اعتکاف یعنی :     جواب
 .و فارغ کردن دل از مشغولیت دنیا و تسلیم نفس به مولی, با نیت

 
 ـ اعتکاف بر چند نوع است؟31

 :نوع است) 3(اعتکاف برسه :     جواب
 .مثل اعتکاف نذر: ـ اعتکاف واجب1
سـنت  , مـودنِ ده روز آخـر مـاه رمضـان در مسـجد         مانند درنگ ن  : ـ اعتکاف سنت  2

یعنـی در هـر مسـجد یـک نفـر بنشـیند از ذمـه دیگـران سـاقط                         . موکده کفائیه اسـت   
 .می گردد

این نوع اعتکاف در همه ایام سال رواست و حـداقل زمـان آن              : ـ اعتکاف مستحب  3
 .چند لحظه است

 
 ـ آیا روزه دار بودن شخص معتکف الزم است یا خیر؟32

امـا در اعتکـاف سـنت و    , روزه دار بودن الزم اسـت   , در اعتکاف واجب  :     جواب
 .مستحب روزه دار بودن الزم نیست

 
 ـ آیا اعتکاف نشستن خانمها جایز است؟33

 .ها جایز بوده اگر شوهرشان اجازه دهد اعتکاف خانم: جواب



 13              پنجاه سؤال و جواب دینی ـ قسمت سوم

 
مسـجد خصوصـی داشـته باشـند در آنجـا       ,  اعتکافشـان را اگـر در منـزل        هـا م       خان

بنشینند و اگر مسجد خصوصی نداشته باشند یکی از اتاقهاي منزلشان را مسـجد قـرار     
 .اعتکاف آنان در مسجد جماعت جایز نیست. داده در آنجا بنشینند

 
ـ شب قدر چه شبی است و بیدار بـودن در آن شـب چـه حکمـی             34

 دارد؟
ه شـب بیسـت    , حقیقتا هر شبی احتمال دارد شب قدر باشد   : اب    جو ولی عرف عامـ

 . و هفتم ماه رمضان را تعیین نموده است
 .    بیدار بودن در شب قدر و مشغول بودن به عبادت خداوند متعال مستحب است

 
 ـ آیا شب قدر نماز  و  ورد مخصوصی دارد؟35

 مرتبـه سـوره   7ر رکعت بعد از حمـد  در ه, شب قدر دو رکعت نماز دارد     :     جواب
هِ     70وبعد از فارغ شدن از نماز       . اخالص خوانده می شود    اِلَیـ باَتُو تَغْفِرُاهللاَ ومرتبه اَس 

 .گوید
قبـل از اینکـه از جـایش بلنـد     ,     هر کس این نماز را همراه بـا وردهـاي آن بخوانـد       

 .شود همه گناهان وي و پدر و مادرش بخشوده خواهد شد
 

 ـ زکات فطر از چه چیزهایی و چه مقدار واجب می شود؟36
 .زکات فطر از گندم یا کشمش یا خرما و یا از جو واجب می شود:      جواب

و اگـر از خرمـا و یـا جـو     ) گـرم 1700(اگر از گندم یا کشمش اداء کند نصف صاع     
 .واجب می شود) گرم3400( اداء کند یک صاع 
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 گندم یا کشمش یا (نمودن قیمت ـ در اداي زکات فطر پرداخت 37

 بهتر است یا خود آن چیزها ؟) خرما و یا جو
در زمان قحطی و خشکسالی پرداخت نمودن خود این چیزهـا بهتـر اسـت     :     جواب

 .پرداختن قیمت این چیزها بهتر است, اما در وقت فراوانی نعمت
 

 ـ آیا پرداخت کردن فطره دیگران جایز است؟38
 اماپرداخت. نمودن فطره دیگران اگر با امر آنها نباشدجایز نیستپرداخت:     جواب

گر چـه بـدون امـر آنهـا باشـد          ) فرزندان و زنان  ( نمودن فطره از طرف خانواده خود       
 .جایز است

 
ـ پرداخت نمودن زکات فطر به امام مسجد یـا امـام نمـاز تـراویح                39

 چگونه است؟
ح از مصـارف زکـات باشـند پـرداختن     اگر امام مسجد یا امـام نمـاز تـراوی     :     جواب

ولـی اگـر از مصــارف زکـات نباشــند پرداخـت نمــودن        . فطـره بـه آنهــا جـایز اســت   
 .زکات فطر به آنها جایز نیست

 
ـ اگر امام در نماز عید اعمالی که موجب سجود سهو هستند انجـام            40

 دهد آیا سجده سهو را اداء نماید یا خیر؟
د و جمعه و یا در نمازهـایی کـه جمعیـت بسـیار زیـاد      امام در نمازهاي عی :     جوا ب 

 .است جهت دفع فتنه نباید سجده سهو را انجام دهد
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ـ علومی که مفسر در تفسیر کردن قـرآن بـه آنهـا نیـاز دارد چنـد                  41

 تاست؟ 
 :علم نیاز دارد که عبارتند از) 15(مفسر در تفسیر قرآن به پانزده :     جواب

  ـ علوم معانی و بیان و بدیع7ـ 6 ـ 5ـ اشتقاق     4 تصریف    ـ3ـ نحو   2ـ لغت   1
ــ علـم   11ـ علم اصول فقه           10ـ علم اصول الدین         9 ـ علم قراءات          8 

 ـ علـم احادیـث و    14ـ علم فقه        13ـ علم ناسخ و منسوخ        12اسباب نزول      
 .ـ علم موهبت15آثار             

را هـم  )) علـم سـیره   (( و )) شناخت ادیـان آسـمانی قبـل از اسـالم        ((     و بعضی ها    
 .اضافه کرده اند

 
تن از صحابه رسول اکرم صلی اهللا علیه و سلم در تفسیر ) 10(ـ ده 42

 شهرت یافته اند نام آنها را ذکر نمایید؟
ابـن مسـعود و     , )علـی   , عثمـان , عمر, حضرات ابوبکر ( خلفاي چهار گانه  :     جواب

ابن عباس و ابی بن کعب و زیـد بـن ثابـت و ابـو موسـی اشـعري و عبـداهللا بـن زبیـر                     
 .رضی اهللا عنهم

 
 ـ آیا هر گونه تاویلی در آیات الهی جایز است ؟43

تاویل کردن آیه به معنایی که با قبل و بعد آن موافق باشد و آیه آن را :     جواب
اشد این کار اگر از طریق استنباط انجام گیرد بر بپذیرد و مخالف کتاب و سنت نب

. اِنْفِرُوا خِفَافاً و ثِقَاالً : (( عالمان به تفسیر حرام نیست مانند فرموده خداي متعال
و , یعنی جوان و پیر: که بعضی گفته اند)) بسیج شوید سبک و سنگین  = 41توبه
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و , با نشاط و بدون نشاط: لیو بقو, عزب و متاهل: و بقولی, یعنی غنی و فقیر: بقولی
 .که همه اینها جایز و آیه آنها را می پذیرد, سالم و بیمار : بقولی

تاویـل جـاهالن   , زیرا که آن,     و اما تاویلی که مخالف آیه و شرع باشد حرام است    
= 19الرحمن. مرَج الْبحرَینِ یلْتَقِیان  : (( چنان که رافضیان فرموده خداي تعالی     , است  

را تاویل کردند که ایـن دو دریـا علـی    )). و دریاي شور و گوارا را بهم در آمیخت    د
لوءلـوء  , از آن دو = 23الرحمن. یخْرُج مِنْهما اللُولُو و الْمرْجان . (( و فاطمه می باشند  

 .یعنی حسن و حسین)) و مرجان بیرون می آید 
 

 ـ استعمال بخور در ماه رمضان چه حکمی دارد؟44
اگر صائم به روزه دار بودن خـود آگـاه بـوده و بخـور را استشـمام نمایـد                  :   جواب  

 .می گردد زیرا احتراز و دوري کردن از آن ممکن می باشد) فاسد(روزه او باطل 
 

و ) شستن دهان(مضمضه , ـ روزه دار بدون آنکه وضو بگیرد 45
 نماید چه حکمی دارد؟) شستن بینی(استنشاق 
 .استمکروه :     جواب

 
 ـ عذرهایی که افطار روزه ماه رمضان را مباح می گرداند چیست؟46

 :عذرهایی که افطار را مباح می گرداند عبارتند از:     جواب
 .زیرا سفر غالبا از سختی و مشقت خالی نیست, براي مسافر افطار جایز بوده: سفرـ 1
ترسـد مـی توانـد افطـار     بیمار اگر از تشدید بیماري و امتداد آن ب        ): بیماري (مرضـ  2

 .کند
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هر گـاه روزه گـرفتن بـه خودشـان یـا بـه       ): شیردهی (رضاع ـ  4, )حاملگی (حبلـ 3

 .جنین یا نوزاد ضرر داشته باشد می توانند افطار کنند
هر گاه بیش از حد گرسنه یا تشنه شـود          ): تشنگی ( عطشـ  6, ) گرسنگی ( جوعـ  5

 .و از هالك شدن بترسد می تواند افطار کند
کسی که سـنّش از پنجـاه سـالگی تجـاوز کـرده باشـد و                ): بزرگی سن  (شیخ فان ـ  7

 . قادر به گرفتن روزه نباشد می تواند افطار کند و فدیه دهد
 .کسی که به مرگ یا زندان یا ضرب شدید تهدید شده باشد : اکراه ـ 8

 .نشانگر آن اعذار است)) سامح شر عج((     و حروف 
 

پیامبر صلی اهللا علیه و سلم چند تاست و اسامی ـ تعداد فرزندان 47
 آنها را بگویید؟

    پیامبر صلی اهللا علیه و سلم داراي سه پسر و چهار دختر بوده و اسامی آنها بشرح 
 :ذیل می باشد

 ـ ابراهیم3)             طیب, طاهر(ـ عبداهللا 2 ـ قاسم            1:    پسران
 ـ رقیه4ـ فاطمه              3 ام کلثوم          ـ2ـ زینب        1:   دختران

    الزم بذکر است که غیـر از ابـراهیم همـه فرزنـدان آنحضـرت در مکـه مکرمـه از                          
و ابراهیم از جاریه حضـرت    , ام المومنین حضرت خدیجه رضی اهللا عنها متولد شده          

می پسـران رسـول اکـرم صـلی     و تمـا . رسول بنام ماریه قبطیه در مدینه بدنیا آمده اند      
 .اهللا علیه و سلم در خردسالی وفات یافتند 

 
 ـ احکامی که به ماه رمضان تعلق دارد چندتاست؟48
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 :تاست که عبارتند از) 6(احکامی که به ماه رمضان تعلق دارد شش:     جواب

عد یعنی در شبهاي رمضان بعد از نماز عشاء و قبل از نماز وتر یا ب : نماز تراویحـ 1
رکعت نماز دو رکعتی هم براي مردان و هم براي زنان ) 20(خواندن بیست , از وتر

 .سنت موکده است
 .یعنی در نماز تراویح خواندن قرآن از اول تا آخر سنت است: ختم قرآنـ 2
یعنی نشستن ده روز آخر رمضان در مسجد بدون اینکه خارج شود : اعتکافـ 3

 .سنت موکده است
 لیل نمودن بیست و هفتمین شب ماه رمضان و عبادت کردن درآن یعنی تج: قدرـ 4

 .شب مستحب است
یعنی بعد از اتمام ماه رمضان و طلوع بامداد اولین روز شوال بـراي کسـانی             : فطرهـ  5

دادن زکـات فطـر بـراي    , که غیر از حاجت اصلیشان مالک یک نصاب مـال باشـند             
 .خود و طفل فقیرش واجب است

نی در جاهایی که نماز جمعه واجب می شـود در اولیــن روز شــوال         یع: نماز عید ـ  6
امـام همـراه قـوم در    , بعد از بلند شدن آفتاب به مقـدار یـک یـا دو نیـزه تـا زوال آن        

 .این دو رکعت واجب است, مصلّی دو رکعت نماز بخواند
 

 ـ فقهاي صحابه رضی اهللا عنهم را نام ببرید؟49
زي در طبقـات الفقهـاء تحـت عنـوان ذکـر فقهـاء              شـیخ ابـو اسـحاق شـیرا       :    جواب

ابتدا به ذکر خلفاي راشدین می پـردازد و سـپس فقهـاي صـحایه را اینگونـه        , صحابه
 :نام می برد
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 ـ علی بن ابی طالب4ـ عثمان بن عفان          3ـ عمر فاروق       2ـ ابوبکر صدیق    1
  ـ ابی الدرداء 8 زید بن ثابت           ـ7ـ معاذ بن جبل         6ـ عبداهللا بن مسعود      5
 ـ عبداهللا بن زبیر عوام11ـ عبداهللا بن عمر                  10ـ عبداهللا بن عباس             9

 .ـ عبداهللا بن عمروعاص12
 

 روزه را باطل می کند؟, ـ آیا تزریق آمپول50
 .ا باطل می گرداند روزه ر, تزریق آمپول چه از راه عضله باشد و چه ورید:   جواب

و , با ورود چیزي به داخل بدن که در آن صالح بدن باشد پیدا می شود, زیرا فساد
 .صالح بدن بوده ودخول چیزي به بدن تحقق می یابد , در آمپول ها هم

 
 

 ))منابع ومآخذ((
ـ 230ص1 ـ مجمع االنهر ج230ص1 ـ در المنتقی شرح ملتقی ج97ـ التعریفات الجرجانی ص1

 .120ص1هیل الضروري جالتس
 .203 ـ فقه المیسر ص 116ـ مراقی الفالح ص1ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص2
 ـ دررالحکام فی شرح 247 ـ مراقی الفالح ص5ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص3

  .137ص1غرراالذکار ج
 116 ـ مراقی الفالح ص 9ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص 4
 ـ مراقی 449ص2 ـ بحر الرائق ج204 ـ فقه المیسر ص 10ان فی مسائل رمضان صـ تحفه االخو5 

  .116الفالح  
  .116ـ117 ـ مراقی الفالح 11ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص6
  .13ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص 7
 .117ـ مراقی الفالح ص 205ـفقه المیسر ص 13 ـ  تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص8



 20                                    عرفانی عرفان آباد                     هیئت مدیره جلسه رضوان ـ حوزه علمیه

 
 .117ـ مراقی الفالح ص 14ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص9

 .16ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص10
 ذخیره  العقبی 2 و حاشیه 134 ـشرح شرعه االسالم ص 89 ص 1ـ حاشیه درر عبدالحلیم ج 11

 .159ص 
  .343 ص 2 ـ تفسیر سمرقندي ج 1191 ص 4ـ حاشیه الصاوي علی تفسیر الجاللین ج12
ـ 27ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص289 ص1 ج9ـ شرح الیاس محشی حاشیه شماره 13

 .163 ـ حاشیه ذخیره العقبی ص 8دره الناصحین ص 
 .201 ص 1ـ الفتاوي هندیه ج 14
 .57ص1ـ وخالصه الفتاوي ج34ص2 ـ بحر الرائق ج105 ص 1ـ الفتاوي الهندیه ج15
ـ خلفاي راشدین عبدالشکور 527ص1وم الدین جـ اتحاف الساده المتقین شرح احیاء عل16

, فاروقی لکهنوي ـ الطبقات الکبري ابن سعدـ تاریخ الخلفاء سیوطی ـ تاریخ االمم و الملوك
الفاروق . حسن ابراهیم حسن, محمد اسماعیل ابراهیم ـ تاریخ االسالم, طبري ـ خلفاي راشدین

 .11محمدرضا ص. عمربن خطاب 
ــ  47ــ جـامع المسـائل ص    434 ص 2ـ رد المحتـار ج    90ائل رمضان ص  ـ تحفه االخوان فی مس    17

 .654ـ655ص2ـ الفقه االسالمی و ادلته ج101فتوي شرباصی ص 
 ص 1 ـ فتاوي واحدي معروف بـه بیـاض واحـدي ج      47ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص18

 .52ـ فتاوي غیاثیه ص 312
 و 62 ص1 ـ شـرح الوقایـه ج   4 ص1هندیـه ج  ـ فتاوي  46ص1ـ فتح باب العنایه بشرح النقایه ج19

 .62ص 1عمده الرعایه ج 
 .35 و فقه المیسر ص 60ـ کتاب التعریفات ص 20
 .202 ـ هدایه ص 435 ص 2 ـ در المختار ج78ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص21
ـــ ردالمحتــار علــی 356ص1ـــ جــامع الرمــوز ج38ـــ تحفــه االخــوان فــی مســائل رمضــان ص 22

  359ـ حاسیه الطحطاوي ص96ص2ـ ردالمحتارج309ص1عمده الرعایه ج. 92ص2جالدرالمختار 
 .550ص1الفقه علی المذاهب االربعه ج
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ـ دررالحکـام فـی شـرح غـرر     359 ـ جامع الرموز ص  56ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص23

 .142ص1االذکار ج
  45ص1ـ هدایـه ج 87ص 1ه ج ـ العنای 360ـ االشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان ص 24

 .23هدایه فارسی ص 
 .73 ص 2 ـ اشعه اللمعات ج154ـ تنبیه الغافلین ص 25
 .678 ـ حاسیه الطحطاوي ص 66ـ  تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص26
 .270ـ مراقی الفالح75ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص 27
 .61 ـ فتاوي قاسمیه ص477ص2جـ البحر الرائق 76ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص28
 .113ـ ردالمحتار ص 76ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص29
 .171 ـ ذخیره العقبی ص25ـ کتاب التعریفات ص30
 و 43ص2ــ النهـر الفـائق ج   129ص2ـ رد المحتـار ج 115ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص 31

 .299ص2بحر الرائق ج
 300ص2 و بحر الرائق ج383ـ حاشیه الطحطاوي ص117ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص32

 .299ـ 
 .301 ص2 ـ بحر الرائق ج380ص1ـ جامع الرموز ج125ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص33 

 308,309ـ دره الناصحین ص137ـ رد المحتارص 128ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص34
 .307ـ دره الناصحین ص137ر صـ رد المحتا128ـ  تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص35
 .371 ـ جامع الرموز ص 323ـ علی القاري ص 135ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص36
 .78ـ رد المحتار ص136ـ  تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص37
 .193ص1ـالفتاوي الهندیه ج133ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص38
 .638ـ الفقه علی المذاهب االربعه ص 134ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص39
 ـ حاشـیه الطحطـاوي ص    13ــالفتاوي الکاملیـه ص  139 ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضـان ص  40

465. 



 22                                    عرفانی عرفان آباد                     هیئت مدیره جلسه رضوان ـ حوزه علمیه

 
 ـ تحقیـق و مقدمـه دکتـر محمـود مطرجـی بـر        213ص2سیوطی  ج,  ـ االتقان فی علوم القرآن 41

 .تفسیر سمرقندي 
 .233ـص2سیوطی ج,  ـ االتقان فی علوم القرآن42
 .569 ص2سید مهدي حائري قزوینی ج.  ـ ترجمه االتقان فی علوم القرآن سیوطی 43
 .421ص3 ـ رد المحتار ج86 ـ  تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص44
 .490 ص2ـ البحر الرائق ج100 ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص45
  و فتاوي غیاثیـه  ـ207ص1ـ  فتاوي هندیه ج329 ـ فتاوي واحدي معروف به بیاض واحدي ص 46
 .53ـ54ص
 ـ نزهـه المجـالس    65ـ نور االبصار فی مناقب آل النبی المختار ص390ص1 ـ بستان العارفین ج 47

 . ـ فقه المبتدي518ص 
 .559 ـ رد المحتار ص105 ـ تحفه االخوان فی مسائل رمضان ص48
 .3 ـ 4 ـ پژوهشی درباره امامان اهل سنت ص 49
  .202 ـ 332 ـ هدایه ص84ل رمضان ص ـ تحفه االخوان فی مسائ50

 والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
 حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ هیئت مدیره جلسه رضوان

 .ش .  هـ 1381 / 7 / 30
 
 

  :هیئت تحریریه
ــ  6 رخیـ حاج عبدالغفور آ5 ـ حلیم بردي کلته4 ـ جمال الدین عالقی3 ـ کمال الدین تخله2 ـ حامد آخوند تنگلی   1

ــ طـاهر   11 ـ نـور مـراد طالیـی   10 ـ ناز محمد سمندري 9 ـ عبداهللا توسلی  8 ـ تاج محمد سخاوي   7 نجم الدین بدراقی  
 ـ ابراهیم پقه14 ـ نوري یلمه13 ـ حسن آرخی12 ساریخانی


