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 تحفة االخوان في مسائل رمضان

 استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلي: تأليف

 مدير و مدرس حوزه علميه عرفانيه عرفان آباد

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ـ ح ميبِالنَّا بِنَيلَ عنَّ م يذِ الَّ هللاِدمحلْاَ ـ دٍم س ـ خَ الْدِي  قِلْ
امِنَاالَورَكْاَ والرَّا بِنَمذِ الَّانِضَمفِلَزِنْ اُي االَهِي امكَح . 

ـ فَ امِياالَ و رِوهالشُّ دي س ميظِعرٌهشَ ـ ي لِ بوطُ ـ  نْم ص ام و  
 .امِثَآلاو ياصِعم الْكرَ تَ وهِي فِامقَ

لَ عرَّ كَ هِيات ال الص� ِو رَّ مـ  ات المِ الس و  ـ  ع ـ  لَ  نَيذِي الَّ
ـ  نُ نْمِ نَيظِقِيتَسما  وانُ كَ  و هوعبتَّاِ ـ فْغَالْ اسِع ـ مالْ و هِلَ   و امِنَ
لَع مِي جاُ عِي ـ  الَّ هِتِم ـ ابج اَ يتِ ـ ياالِ بِ هتْ ـ  انِم ـ  الْ نَ مِ  اصوخَ
الْوعامِو  . 

 : دعا بماَ  
ذ  تاريخ هجري قمري برمنگ دورد ي      ،حرمتلي مسلمان دوغن لر   

المي عزيــز وطنمــذ ايــران دا  و انقــالب اســ، دن گچــن دن ثــونگرا
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 جمهـوري اسـالمي محكـم كـوكن يــرا ورن دن     ،يـنگش گـا يتـب   
    رك لي، دين ثـوير ايالتمـذدن كـوب         ثونگرا، آچق فكرلي، يغتي ي

 حتي سوادلي قيذ اوغلن لـردا       .ثتمذگا يونلدي كوب ديني ثورغ لر اُ    
 . لقدن غيرا دورمدي لراوذلرنا گرك مسائل لري خط اثتنلي ثورمق

حقير، ايالتمذنگ بيال دويغـي لرنـدن بگنـب اثلـگ لرننـگ             بذ       
ــباونــدا لَ يغــدي .ا بيــك بــورچ بلــدكغك آيــدمغي بــوين لرمــذي 

يددگندن كتـاب لـر مطالعـه ادب اولرنـگ جـواب لرنـي              لرمذنگ  
 .طيارلمق لغا اقدام ادك
ي راديو گرگـان اوثتنلـي آيـدب عـام و           نثپشول ثورغ لرنگ كو   

تدا آراذا دگشـلي ثـورغ بتـر كـان     خاص ننگ بارثنا اشددردگ االي   
 بولدي چونكه بذنگ ايالتمذ رمضان دا عبادت ادمك لگا الگذك     

 حتي هنيـذ معنـا دشـمدك اوغلنجـق          ،تمق لغا اقجم درلر   وو آراذا ت  
 زنـان و مـردان، پيـر و جـوان ، عـام و             ،ان درلـر  يـ تولرناچنلي آراذا ت  

وي اسـتقبال اديـان     قخاص، بارثي رمضان شريفنگ گلمك لگندن       
 .رلرد

  رنگ افتخاريــعزيز ايالتمذنگ شيال بولن يغدي لري علماء ل 
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هيثي بر ايالتنگ علمي آردثـا هوكمـان ثـورغ لـري آرتـر،               . در
هيثي بر ايالتنگ ثورغ لـري بولمثـا هوكمـان بلنـگ اول ايالتنـگ               

 .علمي يوق در
 اولرنـگ علـم     الحمدهللا بذنگ ايالتمذنگ ثورغ لري كوفلمگي     

 .قمق لرندن عالمت درنب بلم آيدنگ چلغا چِثذلق اوقي لرندن اوي
شو دين ثوير ايالتمذنگ شيال بـولن يغـدي لـري بـذلرگا بيـك               
روحيه بغشليار و اولرنـگ ديـن و مـذهب دركلـي دردنمـك لـري                

  اوثـم بـذلردا ناچـار اولرنـگ دردلرنـا           ،غلّـا ثليـار   هوكمان بذلري غُب 
 .دجك بولملي امهم طبملي، آغرلرنا اَلي، يرالرنا مرمذَّدرمان گُ

وش بولنثنگ شو   يغي لر بلن د    شيال د  ،حاصل كالم بو بنده حقير    
 .رساله ني يذب اولرنگ حضورنا هودرليار

 . بو رساله فقط آراذا باغلشقلي ادلن سؤال لرنگ جواب لري در          


	���  ��� « اوننگ اچن موننـگ آدنـا      ���	 �� ������ « 

 .پيدالي آيلندرثن آمين بلكم اهللا تعالي ايالتمذغا ،ديب آد برلدي
نگ اونچا ايالتنـگ ادن سـؤال لرنـي يـذب ثـونگرا             بو رساله دا اِ   

 البته سؤال لر اولرنـگ اوذ آيـدن عبـارت لـري           .جواب لرني آيددم  
دال چونكــه اولرنــگ اوذ عبــارت لــري بعضــي لــري فارســي دي،  
بعضي لري بتر طوالني دي، بعضي لرندا بي ربط مطلـب لـر بـاردي               
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 گ عبارت لرندن مفهوم آلب اصلي هدفي گتردم       اوننگ اچن اولرن  
و برنچا اولرنـگ يغـدي لرنـا يرشـقلي ادلمـدك سـؤال لـري آوذم                 
سؤال ادب جواب لرني بردم و هر جـواب ننـگ ايذنـدا سـند بـولن                 

 .كتابنگ آدني و صفحه ثني يذدم
 دوغـن لرغـا تـذكر بريـارن جـواب لـر ايذنـداقي               ثذ اوقيغـوجي  

رلن فتـوي ننـگ صـريح        بـ  سندلرنگ صفحه لرندن هوكمـان شـول      
  .راگنداپالبته كُ ،فرثنگذطاوذني 

 بعضـي  ،بعضي لرندا شوننگ منگذشـي بـولن نظيرنـي طفرثنگـذ       
 يـا بعضـي جـواب     ،گا داللت اديان دليل طفرثنگذ     لرندا شول حكم  

ل اكـي  لردا سند اچن اكي كتابنگ آدي قيد ادلـن بولثـا بلگـل شـو       
�� �������� �     ���. يان در شثننگ عبارت لرندن جواب كامل ل     �� 

����� �� !"# � $. 
 

                                            �&�' ��()* +&��, -.#��+/� 0�1� 
                                                     234567 8#9:  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ؟ا و شرعي معناثي ناملغويآراذانگ  ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
 .ي معناثي عمل دن و ثُذدن ثقلنمق درلغوراذانگ  آ::::جوابجوابجوابجواب

نــدن، تـا گـن بطيانچــا   طآراذانـگ شـرعي معنــاثي كثـا دانـگ آ    
خداي غا يقين بولمق نيت بلن، ايمـك دن و اچمـك دن و خـاتون                

 .غا يانشمق دن ثقلنمق در

 ؟و ناما لرا دگشلي ناچا حكم لر بار اذآر ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
 .ذ حكم بار دركّثا دگشلي ذآرا ::::جوابجوابجوابجواب

 دوردلنجثـي   ، اچلنجثـي سـنت    ، اكلنجثـي واجـب    ،ولقثي فرض  ا
،  يــدلنجثي مكــروه ،آلتلنجثي حــرام، باشــلنجثي مبــاح ،مســتحب

 .ثكذلنجثي مفسد

 شول حكم لرنگ معنا لري ناما؟ ::::    سؤالسؤالسؤالسؤال
 .لي در ليه شول حكم لرنگ معنا لري شو ::::جوابجوابجوابجواب

گي شبهه ثذ قطعي دليل بلـن       لمگي و عمل ادم    ب : دياني فرض ـ1
 بي عـذر تـرك   ،دا ثواب بار گمك ل دفرضي ا . در ويرقثابت بولن ب  

 . فرض غا اننمدق كافر بوليار.دا عذاب بارلگادمك 
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مگي شـبهه لـي دليـل بلـن ثابـت بـولن              دعمل ا :  دياني واجبـ  2
دا  مـك د بـي عـذر تـرك ا       ،بـار  دا ثـواب   مكدواجبي ا . در بويرق

 .مدق كافر بولميار ولي گناه كار بوليارنواجب غا  ان. عذاب بار
ـ   .  اكي جورا بوليار   سنت ـ3  اول بيرنـا    .ده ديـارلر  بيرنا سنت مؤكَّ

 .ده ديارلر سنت زوائ
پيغمبر عليه السـالمنگ عبـادت طريقنـدا        :  دياني   دهسنت مؤكَّ 

 .كـي گـذگ تـرك ادن ايشـي در        گ يا ا  برگذ هميشه ادب عمرندا  
 .مكدا كاينچ باردمكدا ثواب بار بي عذر ترك اموني اد

پيغمبـر عليـه السـالمنگ هميشـه عـادت          :  ديـاني  دهسنت زوائـ  
مكدا  كاينچ   دمكدا ثواب بار ترك ا    دموني  ا  . طريقندا ادن ايشي در   

 .يوق
مـدك  د بر ا  ،پيغمبر عليه السالمنگ بر ادب    :  دياني مستحب ـ4
ي  نـ  مسـتحب . گـورن ذادي در     و گچن علماء لرنگدا يغشـي      ،ايشي

 .يان يوقزمكدا د ترك اومكدا ثواب بار دا
اختيارنـا   مثـذلگ آرثنـدا   دا مـك بلـن   ني اد ه  بند :ي ديان مباح ـ5

 ثـواب يـا گنـاه       ،مكـدا د يا تـرك ا    ،مكدادي ا  ن مباح .قويلن ايش در  
 . ر ديوق 
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 حرام. مثذلگي جدل ثذ ثابت بولن بر ايش در       اد:  دياني   حرام ـ6
 وحـرام ايشـي   ،مكـدا ثـواب بـار   دي اهللا تعـالي دن قورقـب تـرك ا       ن
 .ل ديان كافر بوليار حرام غا حال. لگدا عذاب بار كمدا

. مثذلگي جدل بلن ثابت بـولن بـر ايـش در          دا:  دياني   مكروه ـ7
  :مكروه اكي تويثلي بوليار

مـوني  .  بو مكـروه حـرام غـا يقـين در            .مكروه تحريمي اولقثي  
مك لگدا هـم عـذاب      دا .مكدا ثواب بار  دخداي دن قورقب ترك ا    

  .قورقثي بار
موني . الل غا يقين در   بو مكروه ح  .  در مكروه تنزيهي اكلنجثي  

مـك بلـن دا عـذاب       دو ا . دن آذراق ثواب بـار    گكمكدا اون دترك ا 
كافر بولميـار امـا گنـاه كـار          مكروه تحريمه غا حالل دين بلن     . يوق
 .بولر
 .ن عبـادتني بوذغـوجي در     اوذي ننـگ بشـال    :  ديـاني    مفسد ـ8

 يـا   ،مك لگدا داما يلنگشب ا   .مك لگدا عذاب بار در    د ا بالموني بال 
 .در مك لگدا عذاب يوقدر بولب امعذو

  وهيثي لردر؟؟ا لر ناچا درذفرض بولن آرا ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
 . درذقِّلر د اذ فرض بولن آرا::::جوابجوابجوابجواب
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لنجي آينـي بشـندن آيقنـا چنلـي توتمـق           ذهر يلنـگ دقـ     ������� 
 .فرض در

 ��	
ي نلرنـگ قضـاث    اذلنجي آي دا توتلمـدق آرا     ذشول دق  ���
 .توتمق فرض در بيلكي آي لردا

 ���	
ـ    اذلنجي آي دا تـوتن آرا     ذ شول دقـ   �� جا بـي   لْثنـي بلگشِ
ـ   آدمنگ بويننـا  عذر فاسد ادن   مـك الزم بوليـار اگـر    دل آزاد ابـر قُ

ذماني اُ ثناآرذ   به اي  ذي اي  آ دن بشغا اكي    آي اذاوني اونگرمثا بوآرا  
اكـي عيـد گـن       شـو اكـي آينـگ اچنـدا       . ا توتمق فرض بوليار   ذآرا

ــولملي دال ــان عيــدي و عيــد قرباننــگ  ا عيــدذ يعنــي آرا،ب ي و قرب
 .دا بولملي دال نداقي اچ گنذاي

 نذ بـاش گـ      شو آيدلن اوتـ     ، حاصل كالم شو اكي آي كفارت     
 .  توتمليذاي بهذ لردا اي نكي گدن بيل

��	
نـدن  رمحي اوذ م   نـ  ويليان بـدن   اوذ خاتونندن طالق ثُ    �����
 .تثاذ منگ،گا رمك حرام بولن بدنگُ

) ويلغي يالي نگ اُ مِ ثننگ بوي ننگ مننگ اج     (مثال اوذ خاتوننا     
 شـول خـاتوني اوذنـا حـالل         . شونگا شو خـاتوني حـرام بوليـار        ،ديثا

 ذ بـه ايـ    ذ اگـر بشـرمثا اكـي آي ايـ         ،ل آزاد ادملـي   ادجگ بولثا بر قُ   
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دا شـو اكـي آينـگ        تذ باش گن  شول اُ . ذماني آرازا توتملي  آراثن اُ 
 .اچندا بولملي دال 

 ��	
 ديه ننـگ    ، بلن آدم اولدرن كشي    دآغر ذا  يا   بلن  خطا ����
 ذ به اي  ذاگر  بشرمثا اكي آي اي     . آزاد ادمگي الزم در    لقبدلندن بر قُ  

 .ا توتمغي فرض درذذماني آراآرثن اُ
��	
درن، يا ادمرن ديب آ نط اچثا، آيديان ذادنـي        اَ بر ايش  ����

ا ل آزاد ادمك، يـاد اونگدرماني آنطنگ آشاغندا قالثا بوآدم غا بر قُ      
اگـر بـو    . الزم بوليار  ونمقون مسكيني دويرمق، يادا اون مسكيني د      اُ

ا ذ آرا ذ بـه ايـ    ذذمـاني ايـ    اچ گـن آرثـن اُ      ،دن هيچ بيرني بشـرمثا     اچ
 . دور توتمق فرض

��	
نــگ آونــي ذ حــج ننــگ احرامنــدا بــولن كشــي، دو:�����
 بر جـانلي    اآونگ قيمتن  شو ثا،داولدرثا ، يا اولدرگوجي ثنا داللت ا      

 خرمـا، يـا   ايـادا شـوننگ قيمتنـ    . ق الزم در  لمـ ه دا دمقني چ   آلب مك 
ــ ب ــا آرف ــدي، ي ــا    اغ ــالي  مســكين لرگ ــره برلشــي ي ــا فط ــب گوي  آل

ا ذر مسكينا برلياننـگ برابرنـا بـرگن آرا    هيادا  . پايلشدرمق گرگ در  
 . توتمق فرض در

��	
����ثنـي ثيرثـا،    ه   عذر جهتلي كلّ   ،آدم حج احرامندا بولن   :
چ يـادا اُ  . در  الزم  چلمـق    ولثا، حـرم دا بـر جـانلي       رتثا، يا خوشب  ويا ا 
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ا ذچ گـن آرا گا پايلمق گرگ در، يادا اُ چانق بوغديي آلتي مسكين 
 .توتمق فرض در

�������	
ثـا ، بـر     د مثال بـرآدم نـذر ا      .اثيذ نذر ادلن گننگ آرا    :�
ا ذچـا آرا   يا بر هفته، يا بر آي، يـا بـر يـل، يـا عمرننـگ بـويي                  گن،

 اثني توتمق اظهر قـول غـا  ذلرننگ آرا  ادن گن شو نذر  ،توتين ديب 
 .گرچه بعضي لر واجب ديب آيدثلردا.گورا فرض در

 لر در؟ و هيثي؟ در الر نچاذواجب بولن آرا ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 

 .لر اكي در اذواجب بولن آرا ::::جوابجوابجوابجواب
 ثني بوذثا، شوننگ قضـاثني توتمـق   اذ نفل ديب توتن آرا �������

 .واجب در
��	
 ثني توتمـق واجـب دور،      اذنگ آرا ن  نذر ادلن اعتكاف   ���
اعتكاف واجب بوليار، واجب بولن اعتكاف       مك بلن دچونكه نذر ا  

بتمثا مشروط    شرط بث. ا توتمق در  ذدوغري بولجق بولثا شرطي آرا    
 .دا واجب در اثيذننگ آرا بتمذ اونگا گورا واجب بولن اعتكاف

 ا نچا و هيثي؟ذت بولن آرانّس ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
 عاشر آينگ اوني گـن نـي        . فقط بر در   اذ سنت بولن آرا   ::::جوابجوابجوابجواب

 .ا توتمق درذي بلن همراه آراذدق
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نـا    اونـي گـون   ،نا تاسوعا ديرلـر    ي گن ذننگ دق  يعني عاشر آي  
يـا عاشـوراني    .  توتمـق سـنت در     گنـي بـال    عاشورا ديرلر شـو اكـي     

 اذهـر كـم عاشـورا گنـي آرا        .  توتمق سنت در   نداقي گن بلن بال   ذاي
 .ارت بولرا كفّگ گناهثننن توتثا، گچن بر يل

 لر؟ ا نچا و هيثيذمستحب بولن آرا ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
 .لر كان در اذمستحب بولن آرا ::::جوابجوابجوابجواب

چ گن دا اُ هركم هرآي. چ گن توتمق مستحب در    دا اُ   هر آي  ـ1
نگري تبارك و   طچونكه   ا توتثا شول آيي بتوي توتن يالي در،       ذآرا

گـورا   اونگـا    .نگ برابرنا اون گننـگ ثـوابني بريـان در         نتعالي هر گ  
  . گن توتن ياليذتبعيني اُ

اون  ردي،واون د  چي،ن اُ وا ي،ثدا انكي قو   شول اچ گني توتمق   
 .در باشي گن توتمق

 .ا توتمق مستحب درذآرا دوشنبه گن ـ2
 . توتمق دا مستحب دراذ شنبه گن آراجپن ـ3
 .دا مستحب در ا توتمقذجمعه گن آرا ـ4
حاجي ني ضعيف    اگر   ،ا توتمق دا مستحب در    ذعرفه گن آرا   ـ5
 نـا هثا شـوننگ اكـي يلقـي گنا       ثـ توت اذهركم عرفه گني آرا    .اثلندرم
 . يلنگقيكارت بولرگچن يلنگقي واندكي گلجكفّ



12 

 بـرگن  ي برگن تـوتملي،   ثانكي قو  اني توتمقدا ذمستحب آرا ـ    6
آچلق اونگا طبيعت بولـب      ،اثتوتب يور  اذ چونكه مدام آرا   ،آچملي
 ي نفــس گــاثقــوگــدا انكــي نتدا عب.ذگــا بترآغرگلمــ نفــس آيلنــر

 .آغرگلياني در
ــ  7 ــداذاوـ ــرگن  ن توتمــق  اذآرا دا كراهيــت ثابــت بولمــدق هرب

    .مستحب در
آلتــي گــن توتمــق  ونگراثــعيــدفطردن  بيــرام آينــگ اچنــدا ـــ8

 .مليدتمام ا اكي گن توتب اچ هفته دا دا هرهفته. مستحب در
 .توتمق مستحب در اذرجب آي دن آرا ـ9
 .ا توتمق مستحب درذآراد آي دن رَم ـ10
 .ا توتمق مستحب درذ قربان آينگ بشنداقي اون گني آراـ11

 گنـي   ذ قربان آينگـدا بشـقي دقـ       ،گني آينگ آخرقي   يعني بش 
انـگ فضـيلتي بتـر    ذ شـو اون گـن آرا  ،اكثي بيرگب اون گن بوليـار     

 . كان در

 ا ناما و هيثي؟ذمباح بولن آرا  ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
لغا  اني توتمق ذون مباح لق آرا   ا يوق، چ  ذ مباح بولن آرا    ::::جوابجوابجوابجواب

انـي  ذآرا  مثال نفل  .يبشيار اني بوذمق لغا  ذيبشميار، مباح لق توتن آرا    
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آدم بر ينگا مهمان بولثا، يا اوذنا مهمان گلثا، آغذني آچمغـي             توتن
 .  ثونگرا قضاثني توتمق واجب در،ولي شول گن ننگ .مباح در

 ا ناچا و هيثي؟ذحرام بولن آرا ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
بيـرام  . ا هـر يلنـگ اچنـدا بـاش گـن در           ذام بولن آرا  حر ::::جوابجوابجوابجواب

اون  بيـري گنـي،    آينگ بشقي گني، قربان آينگ اونـي گنـي، اون         
 .ا توتمق حرام درذگني، اون اچي گني، شو باش گندا آرا اكثي

 لر؟ لر ناچا و هيثي اذمكروه بولن آرا ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 

 .لر كان در اذمكروه بولن آرا ::::جوابجوابجوابجواب
 توتمـق، اونـدن يـا ثونگنـدن گـن           اذ فقـط عاشـورا گنـي آرا       ـ1 
 .شماني، مكروه درقُ

لــدب زنــي عجي  اگــر حــاجي،لــق ا توتمــقذعرفــه گــن آرا  ـــ2 
 .بولثا، مكروه درق لندرج ضعيف
 .ا توتمق مكروه درذآرا  فقط شنبه گني ـ3 
 .ا توتمق مكروه درذ فقط نوروز گني آراـ4 
 ذيعنــي گويــ. ا توتمـق مكــروه در ذرجــان گنــي آراهفقــط م ــ 5 

 .فصلنگ دثالبقي آي ننگ اون آلتي لنجي گني
 اذاوذلقي توتن آرا يعني.  ايماني توتمق مكروه درد ذاا گيجـ6 
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ــيچ ذا  ــاني و ه ــذني آچم ــدن آغ ــ دثن ــاني ين ــب اچم ــگ ا اي   ارتيرن
 .اثني توتمق مكروه درذآرا
ا ذ يعنــي هــر يلــدا آرا.مكــروه در ثنــي توتمــق دا اذ عمــر آراـــ7

لرنـگ   گـن  ا آغـذني آچـب بيلكـي      توتمق حـرام بـولن بـاش گنـد        
ا توتمق مكروه درذثني آرااهم. 
 .ا توتدم ديب هيچ كبلمثذ لگ مكروه درذ آراـ8
 .ا توتمقي دا مكروه درذآرندن بي اجازه نفل آرا  خاتوننگـ9
 ا توتمقي ذاثي اوني خورلجق بولثا آراذ مسافر آدم اگر آراـ 10

    .مكروه در

  هيثي؟ا ناما وذمفسد بولن آرا ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 

ا غــا ذ آراقچــون مفســد لــ. ا يــوق درذمفســد بــولن آرا ::::جــوابجــوابجــوابجــواب
 ننگ بر نچا فعـل لرنـا يبشـيار،          يا توتغوجي آدم  ذيبشميار، بلكه آرا  

 ايمگــي يــا ا تــوتن آدم ننــگ بــي عــذر گنديــذدا  قصــداًذمــثال آرا
انـي بـوذب فاسـد     ذفعل لـر، بتـوي آرا       شو .مگيداچمگي يا جماع ا   

 .ثني بوذغوجي آدم در اذول آرااونگا گورا مفسد ش .در اديان

وك هيچ بـر عـذري   بر آدم جاني ثغ كيفي كُ  ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
ـ   اذيوق شوندن گلندا آرا    خلقنـگ   ني آشـكار  اثني توتم
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يعت ناما حكـم   آلندا ايب اچب يورثا شونگا شر    ننگوذگ
  اديار؟

چـون  . ني اولدرملي ديب حكم اديار  شريعت اول آدم   ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
  آلندا ايب اچمگي دينـي       بي عذر آغذني آچب خلقنگ گوذننگ     

لگي در، ديني مسخره توتمق در، يا دين غـا انكـار ادمـك        ثذآثگرم
 .غا انكار ادننگ قاني حـالل در       يا دين  نگ ن ديني مسخره توتن  . در

 .غرض لري بولمثا، آغذني آچثا دا اوغرينچا ايب اچملي اگر شو
بو فتوي غا انكاري بولثا حنفي مـذهبنگ فتـاواثي بـولغن            هركم 
ننگ كتاب الصومندن اون باشلنجي صفحه ننگ       ) فتاوي الكامليه ال(
 .ثندذلنجي سطرني مطالعه اثكّ

 .16صفحه) فتاوي ابن نجيم (.15 صفحه )الفتاوي الكامليه( 
 

 كـه   نامـا بلـن ثابـت بوليـار        اگي بذ يرمضان آ  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 شوندا آراذا توتمق بذگا فرض بولريالي؟

 .بت بولياررمضان آيي بذگا اكي ذاد بلن ثا ::::جوابجوابجوابجواب
ـ   وثّهوا صاف بولثا يعني هوا دا بولت يا تُ        : اولقثي وذن بولمثـا   ا يا تُ

مـان آيـي گورمـك بلـن ثابـت          كهويا شولرغا منگذش مانع بولمثا      
 .بوليار



16 

ـ    شولر يالي مانع   اگر هوادا : اكلنجثي تـذ  د آينـگ اُ   رَبولثا، اوندا م
 .بلن ثابت بوليار گن ني دولدرمق

 �AB?C?$ A�D�E�?F<#>�� ?�<#>@AB?C?$  �D�?�E@<#>�? ��<	>�<=>(م  چون پيغمبر عليه السال   
GHI� A� D�>�GJ>� D� D�EK?LG�>� ?� �I+  D�AM>NA/D�� DO ?OP>�A-(  يعني ثذلر آيـي     .ديب در 

اگـر هـوادا    . عيـد ادنـگ لـر      ا توتنگ لر وآيي گـورب     ذگورب آرا 
د آينگ اُرَبولت بولب آي گورنمثا، اوندا مولدرنگتذ گن ني د. 

گــورملي بولنــدا ناچــا آدم گــورملي و  آيــي ::::ل ل ل ل ســؤاســؤاســؤاســؤا
ــاجرا نفــر  دا ناچــا انــي توتمــقذ يعنــي آرا ؟كيفيتــي ن

 ورملي؟ گگورملي و آچمق دا ناچا نفر

  اگر هوا صاف بولثا كان آدم گورملي، اگـر هـوا بولـت         ::::جوابجوابجوابجواب
آيـي   لي بولثـا اونـدا بـرآدم گورثـدا بوليـار، بـو آيديانمـذ رمضـان                

 .دا شيال ا توتمقذگورب آرا
لي بولثا اكـي     دا اگر هوا بولت    اما بيرام آيي گورب آغذ آچمق     

يادا عـادل بـولن بـر       . دلق برملي ه آدم گورب شا   كارك عادل بولن 
 .دلق برملـي هشـا  اركك آدم بلن اكي عادله بولغن خـاتون گـورب    

دلق هصاف بولثا اوندا كوب جماعت گـورب شـا   اگر هوا بولت ثذ   
 . برملي
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ا ذفي بلـن آرا   گرنگ   ل بچيم لرنگ و حسا   جنَم ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
؟ يعني تقويم بلن يا ابجد حسابي        توتمق يا آچمق ناجرا   

  يا بولجق دالمي؟؟مي ا توتب بولجقذبلن آرا

ا ذب لـري بلـن آرا     گـ  مـنجم لرنـگ وحسـابچي لرنـگ          ::::جوابجوابجوابجواب
     تـوتمغي يـا     اذچونكـه شـريعت آرا    . غـري دال  وتوتمق يـا آچمـق د
 لگا مـانع    كرماگر آيي گو  . باغالب در   لگا كآچمغي آيي گورم  

  لگـا بـاغالب در     كمـ دكامـل ا   د آيـي نـي دولـدرب      رَبولثا اوندا م  .
اونگا گورا تقويم بلن يـا ابجـد حسـابي بلـن يـا آيـري تجربـه چـي                    

 .شريعت اجازه برميار لغا ا توتب آچمقذآرا لرنگ يولي بلن

 و اول حسـابي    ،ابجد حسـابي دوغـري چقيـار       ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 ر ديـارلر، اوالً    طرح ادب د   )رضي اهللا عنه  (حضرت علي   

ابجد حساب ديان لري ناجرا حسـاب؟ و اونـي حضـرت            
مـك  دنامـا ديـب اول بلـن عمـل ا          علي طرح ادن بولثا   

 دوغري بولميار؟

ـ          ::::جـواب جـواب جـواب جـواب  رلنجـي يلنـدا،   ي اون بذ سنه هجري ننگ بـر منـگ بـر ي
 آدنـدا   »لئمجمع المسـا   «كشي يراداقي تركمان لردن افضلي ديگن    ق
چلنجـي صـفحه ثنـدا بـر         قـرق اُ   ذتاب يذب در شول كتابنگ ي      ك بر

 گـا   )رضـي اهللا عنـه    ( حضـرت علـي      :حكايت نقـل ادب آيـدب در      
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 آدم گلب ثوراب درلر، اي امير اگر آي بشي بولت بولب           دورد نفر 
 بـولر؟ اونـدا حضـرت علـي       ي ناهيل ،مذ و حج مذ   ذاآي گورنمثا،آرا 

اول دورد نفـر آدلرنـي   ،  اولرنگ آدلرني ثـوراب در   )رضي اهللا عنه  (
ديـب،    �,!%)"!�#�#�  – �'#*#	!�#() & �!'!���# & %$	#"!�   :دب دورلـر  نـ  ط شيال

 موافـق    غـا  ليِ) دوبد  زْجهاِ( آيدب در    )رضي اهللا عنه  (حضرت علي   
)زبجهاو بدزَهموافق غا آي) اج . 

آذ  هجري يلـي ثگـذ ثگـذدن طـرح ادملـي تـا ثگـذ يـا ثگـذدن              
چ قالثا جـيم   اُ،آلملي قالثا هي اكي   ،قاليانچا، اگر بر قالثا الف آلملي     

 . علي هذا القياس آخرناچنلي،آلملي
آي . كـي حـرف در     ا لرنـگ ثاننـا برابـر اون       ايذقي اكـي آد آي    

جيم ربيع  ،  صفر آي  بي،  آي عاشر زي،  بشني عاشر آي دن بشلملي    
 . علي هذا القياس آخرناچنلي، االول آي

 يدي  يدي اني موافق ثاني بيرگدرب،   غا   موافق ثان بلن آي    غا   ليِ
اگـر بـر قالثـا    . قـالر يـالي    دن آذيـدي  يـا  ا يـدي تـ ملـي  ددن طـرح ا 
 علـي هـذا القيـاس    ، اچ قالثـا سـه شـنبه     ،اكـي قالثـا دوشـنبه     ،  يكشنبه

 اولرغـا شـوفورم دسـتور    )ضي اهللا عنـه ر(آخرناچنلي، حضرت علي  
 . برب در
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تي  انـدازه صـح    ا شو حكايتنگ نـ     اوالً ،لري شو  نها ابجد حساب  اِ
 ديگـن كتابنـگ اولقـي جلدنـدا         »الفتح الرحمـاني   «.ي دال لّبارلغي ب 
 اِ( باشلنجي صفحه ثندا   نغث تو ذاكي يهزْج  دبوني حضرت علـي    ) د

 مـك داوننـگ بلـن عمـل ا       و. غا نسبت بريـان لـري باطـل ديـب در          
اول حسـاب دوغـري چقيـار ديـن لـري دا            و. دوغري دال ديـب در    

اوننگ  اچـن  . ان در ك بترخطا در، اول حسابنگ اشتباه بوليان وقتي    
مگـا اجـازه    دحنفي مذهبنگ  فقه لري هيچوقت حساب بلن  عمل ا          

 .برميار

 مـن   ،لي گـن دا بـر عـادل آدم گلـب           بولت ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
د بولنــدا، نــاجرا هنــي گــوردم ديــب شــا رمضــان آي

يا چن چيمـاني قبـول      ؟  گوردنگ ديب چن چيملي مي    
 اداملي مي؟ 

ان عـادل آدم ننـگ        من رمضان آيني گوردم ديب آيدي      ::::جوابجوابجوابجواب
 . گرك دالق خبرني قبول ادملي هيچ چن چيم

دلق برثا لر بذ    هبشغا شهردن اكي آدم گلب شا      ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
ـ            دا  آيـي     افالن قاضي ننگ حضـورنا گلـب فـالن گيج

دلق برب اوترن آدم لري گـوردك       هگوردك ديب شا  
د هشـا  ي ديـب  دلقني قبول اد  هو قاضي دا شولرنگ شا    
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ثي اچـن شـو اكـي نفرينـگ          بولثالر، شو شهرنگ قاضي   
 مك دوغري بولرمي؟ددلقي بلن حكم اهشا

شو شهرنگ قاضي ثي شول گلـن اكـي نفرنـگ ثـوذي       ::::جوابجوابجوابجواب
 .بلن حكم ادب فتوي برمگي دوغري بولر

اكي آدم بولب بيرام     لي گنندا  هواننگ بولت  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
اول  دلق برثلـر،  هآيي گورثلر بر عالمنگ ياننا بـرب شـا        

ثا، شـول آبـادي دا   د بلن حكم اافطار عالم دا عيد بلن و  
ـ      ثننــگاآي گورلـدي ديـب علمـاثي فتــوي بـرب هم  

لر خبر مشهور بلـن     اآغذلرني آچن لغني اطرافنداقي اوب    
شـولر نامـا    ،  بلثلر، ولي اوذلرندا اصل آي گـورن بولمثـا        

مشهوري قبول ادب آغذني     خبر  اولردا شو  ؟مليدايش ا 
ثلرنـا  نامـا حكـم اُ     مي؟ اگر اولر آغـذني آچمثـا       آچملي
 گليار؟ 

عيـد بلـن و افطـار بلـن فتـوي بـرلن               آي گورلن شـهردا    ::::جوابجوابجوابجواب
ــدا ــري اطرافن ــدا يتشــدرلثا  قخب ــهور طريق ــا مش ــان هو ي اوبالرغ كم

اگـر آغـذلرني آچـب      . شولرنگ بويننا آغذلرني آچمق واجـب در      
  .قتي گناهكار بولر لر مثلر، اوندا اولردعيد ا
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لي كمان گرك هومك لري   آدم لرنگ آي گوذّ    ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
ـ         كمي؟ يا گر  دذا آدم  ا دالمي؟ بـر گركلـي بولنـدا هم 

 ملي مي؟گوذّ
 آينـگ يگـرم     ذاد آينـگ يگـرم دقـذي گنـي يـا آرا           رَ م ::::جوابجوابجوابجواب

ذمـك لـري    وكمـان آدم لرنـگ آي گ      هودقذي گني، گـن يشـندا       
اما بـو واجـب، واجـب كفـائي در يعنـي بعضـي آدم لـر                  . واجب در 

 .لكي لردن وجوب ساقط بولريثا بگوذّ

ذي گني، گن يشـندا، آي      قِّد آينگ يگرم د   رَم ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  ملي؟ددا ناما انگورلما ملي؟ يادگورلندا ناما ا

اگـر هـوا     مرد آينگ يگـرم دقـذي گنـي، گـن يشـندا،       ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
اگر . ا توتمق گرك دال   ذصاف بولب آي گورلمثا، هيچكم گا آرا      

ي  انمـ د اونـدا نيـت ا  ،انـگ بولـب گورلمثـا   رَلي بولب يا كِ   هوا بولت 
  . ايب اچماني تا اولي قوشلغاچنلي ثقلنمليدوهيچ ذا

انـي تـوتملي    ذاگر آي گورلن خبري گلثـا نيـت ادب فـرض آرا           
 يعنـي ايـب     ،ثقلنمغنـي آيرملـي    اگر آي گورلن خبري گلمثا اونـدا      

 . ا توتملي دالذاچملي آرا
غــي  لك ديــارلر چونكــه موننـگ  شــعباندن  الشَّـ ومگــا يــ بـوگن 
 ،ا توتجـق آدم فقـط نفـل تـوتملي    د ي دال، بوگن غي بلّ  ل يارمضاندن
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قـوي،   امـا خـواص لـر توتثـا     .گـرك دال   يـق لـرا   امرَنفل توتمق دا قَ   
مك ننگ كيفيتنـي بليـان آدم لـر    ديت ا نخواص لر دياني علماءلر و  

ك گا غبـد گلثـا      عادت ادب توتيان گن لري يوم الشّ       در، يادا اوذل  
ـ  داقذنا آي گورلثـا  اونـ    اگر يگرم د   .شولرنگ توتمغي قوي در    اهم 

 .ا ثني توتمغي فرض عين درذآدمنگ رمضان آرا

مك بار؟ ناچثي    دك دا ناچا پورم نيت ا      الشَّ موي ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 دوغري، ناچثي دوغري دال؟

 .ك بارمد يدي پورم نيت ا، يوم الشك دا::::جوابجوابجوابجواب
 شـك لـي گنـي نفـل نيـت ادب             مثالً :اچثي كراهيت ثذ دوغري   

ا نيـت  ذ آرامطلقـاً  دب توتثـا، يـا  ثني نيت ا  ذا  د آينگ آرا  رَيا م  توتثا،
ا توتمـق  ذادب توتثا يعني فرض يا واجب يـا نفـل ديمـاني فقـط آرا           

 .چ صورت اشكال ثذ دوغري درشو اُ ثا،دنيت ا
شـك گنـي رمضـان         مـثالً  :يدي دن اچثي كراهيت بلن جائز در      

قضا نيت ادب توتثا يا ترديد ادب توتثا         ثني نيت ادب توتثا، يا     اذآرا
 اگـر رمضـان   ،ان آيي دوغـن بولثـا رمضـان دن بـولر     يعني اگر رمض  

    چ بـو اُ . اثي بولر ديب توتثاذد آينگ آرا رَآيي دوغمدق بولثا اوندا م
 . صورت دا مكروه در
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 شك لي گني اگر رمضان      مثالً.  دوغري دل  ري اصالً ييدي دن ب  
ق اا توتمـ  ذا توتيان، اگر رمضان دن بولمثـا مـن آرا         ذدن بولثا من آرا   
 موننگ اصالً .  آدم ارتير دن آغشما آچ گذن آدم در        ديب توتثا، بو  

 . اثي يوق درذآرا

آيي دثالب گورندا ناما اوقيملـي؟ وشـول آي          ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 مك ناجرا؟دغا اشاره ا

ـ   آيي دثالب گورن آدم اُ     ::::جـواب جـواب جـواب جـواب   �D�R� D� EKA/>#  ?� �A$�?� S(: ترَچ كَ
D�T� ?:DUP A� >�V# A�  <
 >MV+ A	, >)<W ?� ?�� S�� ?X>8 A�D� �DYAZ(  اونـدن  ،  ديـب

 ��D�E�A[>L<+ ? ?� S�� ?X>8 D\ A:A] ?� Â>_?# AM >NA/D( :دعـاني اوقيملـي    شو ثونگرا
A�A"à� ?� Â>_?# A
 A	A�D��. D�S�<_�I� D� >:?�E�<$ A�D�>� �A)  �?� �D��>	?- A� ?��>B �AL?�� 
A�I��A	P?�A� ?��>b?cP.( 

چونكه آي غـا  . مگي مكروه در دآيي گورن آدم، آي غا اشاره ا      
گورا اشـاره    مك زمان جاهليت ننگ  فعل لرندن در، اونگا        داشاره ا 

 . ادملي دال

  لگنا اعتبار بارمي؟ا ورفغنا يا كُلِغاآي ننگ بار ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
 فقط.  اعتبار يوقلگنا اصالً لغنا يا كورفاغا آي ننگ بار::::جوابجوابجوابجواب
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شــو گــورلن گيجثــي  رمــك لگــا در آي اولقــان بولثــدا واعتبــار گُ
 .حساب بولردوغدي 

گورلثا هيثـي گيجـانكي حسـاب        گونديذ آي ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 بولر؟

ـ     ::::جوابجوابجوابجواب  گلجـگ گيجـا     رنن آي مطلقـاً   و يگرم دقذلنجي گن گُ
  .ننكي در، ها گونرتدن اونچا گورنثن ها ثونگرا گورنثن

رنثـا باالتفـاق گلجـك      ونجي گـن اكنـدي دن ثـونگرا گُ        لتذاما اُ 
  اهللا عليـه گـا  ه رحمرنثا ابو يوسف وونرتدن اونچا گُ  گ. گيجانكي در 

 اهللا عليـه گـا گـورا    ه امـام محمـد رحمـ      ،گورا گچـن گيجـانكي در     
 . گلجك گيجانكي در

راك كتـاب  پرنثـا، كـو  واما اكندي دن اول و گونرتدن ثونگرا گُ   
 .لرغا گورا گلجك گيجانكي در

پنچ گير ديان حساب لري نـاجرا        آمان و  چهار ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
) ضـي اهللا عنـه  ر(وشوني امام جعفر صادق  حساب بوليار؟ 

ـ  نقل اديارلر و آيديارلر شو حسـاب اَ        دن ي يـل تجربـه     لِّ
ب لر آيديارلر   جرّبر نچا م   و. ادلب در، دوغري چقب در    

 :كوب تجربه ادن آدم لر تجربه يوذندن آيـديارلر         يعني
اگر بر  . تذگن بولر گن دوغمثا اُ   آي دنگدا يوقردن اكي   
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   يـديارلر بر نچا لـر آ     و. قذ گن بولر  گن گورنمثا يگرم د: 
ويـن  ي يثتـين غـا قالثـا، د       نماطلكي آغشم دوغندا ب   آي اِ 

و . ثـا حقنـا دوغـن در   طدوغن در، اگر يثتي دن اونچـا ب   
انگ دثالبقـي گنـي     ذ آرا :ارلر حضرت علي آيدب در    دي

ديـب،   ا دوشـر   گ هيثي گونا دوشثا، قربانلق دا شول گن      
انگ بشي جمعـه بولثـا قربـان آينـگ دا اونـي             ذ آرا مثالً

لر شرع تايـدن ناهيـل لـي؟        دلر، شو آيدليان ذا   جمعه بو 
 شولر اچن اعتبار شرعي بارمي؟ يايوق مي؟

وتــن يلقــي رمضــاننگ پــنج گيــر ديــاني اُ  چهارآمــان و::::جــوابجــوابجــوابجــواب
 شـول   )1(شن بولثا بو يلقي رمضاننگ بشـي      ا د گ گن  هيثي )5(شياب

 اوتن يل آينگ باشـي چهارشـنبه بولثـا بـو يـل              مثالً .شمليگا د  گن
چهارشنبه بولمليلي آينگ او . 

دورد گنـي   . اينها شو حساب غـا چهارآمـان و پـنج گيـر ديـارلر             
       بـو حسـاب     ،لنـا گترملـي   سالم قويب باشلنجي گني آلب آينـگ او 

كوب وقت لـر دوغـري چقيـان بولثـدا بـذنگ شـريعتمذ حسـابچي              
 . ثنا اعتماد برميار نگ تجربهرب للرنگ حسابنا و مجرّ

عليـه وسـلم دن صـحيح       چونكه حضرت رسول اكـرم صـلي اهللا         
�I	d� G�?	�I&� G�I?( :حـديث بـار   d� D�A&EJ<C<] A� D�A&>[<يعنـي بـذ اسـالم      )[>
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ذ بـ  .ثدن چقرمـدق جماعـت در  ديـا ي دوغملـق يغـدي    انا جماعتي،
ـ    ثادمر بناء وحساب غا  مقلغاذي ي ذعمل لرم   ثرب تـوتر  و بلكـه گُ

 .ثآچر ربووگُ
لرنگ هيچ   تجربه بو ،فرمايشي بلن  السالمنگ شو  پيغمبرعليه انها

 و ننـا طب اير يوق، اعتبار آينگ اولي لغنا كچي لگنا     ،يوق بيرنا اعتبار 
 هم اعتبـار   گورنماننا وقردن گورنننا دنگدان ي  يوق، اعتبار نناطگيچ ب 
  .يوق

�A+��� Z  ( ي ننـگ  ذعالمه محقق عبدالحي اللكنوي او    ���I�
�  e

@�B  
�_)��� UPf�(  صـادق ننـگ    عفرحضرت امام ج   ديگن كتابندا 
)A�?	�<g A
 A	A�?�� D � ?h�>6 D� I�GU A
 A	 �A��� i�?  �?*>6 (    يعنـي گچـن

 .گلجك رمضاننگ بشي ديگن گفني گتـرب در        رمضاننگ باشي، 
 A!D� j&>6	A( م دوغري چقـدي دب تجربه ا من اون اكي يالّ   :وآيدب در 

D�D�>�AC?L<+ A� D�>�?$ ?� >�?CALk�l� GK m�n�k� ?� ANA+?c DK>�?&?$ D� >	k�# AM>#?�n�k� A�E� A* >9?#?�n�k�( 
ي دينمغـي  لّـ مـدا اونگـا كُ  ثب تجربـه اد الّكـي يـ   امـن اون . ديب در 
اونگـا  . دال بلكه تجربه بلن ثابت در   چونكه اول شرعي امر    دينميان،
حسـاب   ا،ثـ  بول ثول حساب غا تـر     بر وقت آينگ گورنشي اُ      گورا

 . غا اعتبار يوق شول گورينمك لگا اعتبار بار
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 �S� �AB >�AcD� I�?U?(: دن نقل ادلب در    )رضي اهللا عنه  (رت علي   وحض
I���>�?c AB>�<c I)�� >[?#(  البقـي گنـي قربـانلق      ثانـگ د  ذ يعنـي آرا   .ديـب

برقـانون شـرعي     دا بـو : عبدالحي آيدب در   نگ حقندا نمو. گني در 
  . درادوشم  يل قبدادال بلكه برنچ

 اذآرا .جـق دال  ادب بول  اعتمـاد  رنـا يبولرنـگ هـيچ ب     گـورا  اونگا
ب كمـان گـور   هو قربـان لغـي دا     كمان گورب تـوتملي،   هو آيي دا 

آيي گورمـك    ني دا كثقربان لغي ا   اني و ذچون شريعت آرا   .لمليچ
 .باغالب در لگا

 يا اثاركك آدم رمضان آيني گور  برخاتن يا بر   ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
آي گـورن نـي      آيـا ؟  مليد ايش ا  انام ا،ثگور بيرام آيني 

اگرآيـدنني قبـول     ال مـي؟  آيدملي مي يـا آيـدملي د      
 توتملي دالمي؟ ي توتملي مي ياذا اوثادلم

اركك آدم رمضان آينـي يـا بيـرام آينـي           برخاتون يا بر   ::::جوابجوابجوابجواب
ننـدا بـولن    رحاكمنـگ او   يـا  كمان گلب حاكمنگ يانندا   هو اثگور
 .نثقبـول ادلمـ   هـا  ن،ثها قبـول ادلـ    دلق برملي، هشا ننگ يانندا ثعلما
 هـا   ،نثگي جهتلـي قيتـرل    يكل ها ا،ثيترللماني ق ني قبول اد  غدلهاگرشا

 تـوتملي،  اذي آراذ صـورت شـوننگ او     هـر   در ،فاسق لغـي جهتلـي    
 .ني آچمغي دوغري دالذآغ
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 ي معتبـر  نگ گپ ناهيل لي آدم   آي گورمك دا   ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 بوليار؟

ي قبول  پمسلمان بولملي،كافرنگ گ   داگ ل كآي گورم  ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 بولملي چاغاننـگ    بالغ. ي قبول دال  پعاقل بولملي دالي ننگ گ     .دال
 دشـو دور   .ي قبـول دال   پعادل بولملي فاسق ننگ گ     .ي قبول دال  پگ

 ل دا قُـ گرچه  ،  د بولمغي دوغري در   هفلن آدمنگ شا  ذندا ط شرط او 
 .اثبول ن داتووخا اثبول

ـ     ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال    دلق ه آدمـي ننـگ شـا      اآينگ دوغنلغـي نچ
 برمگي بلن ثابت بوليار؟

لي يا كرانگ    تبول هوا ننگ بشندا توتمقلق اچن    اآراذ ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
،  من آيي گـوردم ديمگـي بلـن ثابـت بـولر           ، بر نفر عادل   طفق بولندا

 .اثبول ن داووخات اثبول ل داقُ نفر گرچه شول بر
نفركـافي   بر  لگدا كيعني بيرام آيي گورم    ننگ آيغندا  اذآرا اما

ن لـ  يادا برعـادل اركـك ب      ،دال بلكه اكي عادل اركك آدم بولملي      
شـهادتلق   آيـي گـورن لگنـا      دا لري اوذ و ن بولملي و خات هاكي عادل 
 .برملي
 اوندا جمع عظيم، اثصاف هوا بول ،ثذ،كرانگ ثذبولت  هوا اما
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بيـرام آيـي      هـا  ،نثرمضـان آيـي بـول      هـا  گورمگي بلن ثابت بوليار،   
 .نثبول

شـولرنگ خبـر    كـه   آدم لر گورملي     مقدار  بر :جمع عظيم دياني  
چـن اتفـاق    اُوشـولرنگ يلـن      حاصـل بوليـان بـولملي        ملبرمگندن ع 

 .بولمغني عقل قبول ادميان بولملي

 آيغنـدا  لمـك اعتبـاري بلـن،     آيـي بشـدا گور     ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 بوليارمي؟ اذي آچثآغ داثگورلم

 ا،ثـ بلـن تـوتلن بول     يپـ آدمنگ گ عادل  ندا اكي   باشآيي   ::::جوابجوابجوابجواب
لن ن تـوت  ي بلـ  پـ برعادلنگ گ  اما. بوليار اثآچ ونگراثولندن  گن د تذ  ا

 .اونداآچمق دوغري دال ا،ثبول

ـ       ع اُ الِطَاختالف م  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال     ؟اچن  مـذهبنگ حكمـي نام
 داملي؟ معتبرمي يا آيا

فتوي  يوق و  اختالف مطالع اچن اعتبار   ،  مذهب دا  ظاهر ::::جوابجوابجوابجواب
الزم  اداگـ بشـغقي يرلر   اثـ آي گورن  يردا بر گورا اونگا .در شونگا دا

�D�A(: فرمايش اديـار  ذ  نگ فقهاءلرم ذاوننگ اچن ب   .بوليارE�?o<c D�  �>:D� 
E��AL>̂?#?p ?� <#>@AB?� D� >:?� E�� AL>q?#?�(  ايل لرگا توتمق يـا   ن دوغر يعني گ

 وقت رــه، ايل لرنگ آي گورمگي بلن رط گن ب،آچمق الزم بولر
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  .اثبطريق موجب ثابت بول
قاضـي   يـا  ا،ثدلق بر هي برب شا  ذيعني شول آي گورن لرنگ او     

ـ  بـر خ يـا ،  الرثـ بول دهشـا  دلق برن لگنا  هشولرنگ شا  ننگ يانندا  اهم 
شوصورت لردا گن دوغر ايـل لرنـگ        ،  اثبول مشهور يراب بتر  ي ايالتا

 .لري گورن يالي توتمق يا آچمق الزم بولرذبعيني او

ادن آدم ناهيل لـي نيـت        ا توتمغي اراده  ذآرا ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
  مك لگنگ وقتي هچن؟دنيت ا ملي ودا

دل شول يورك   .  داكي قصد در   ك نيت ديان لري يور     ::::جوابجوابجوابجواب
ا ذاونگا گـورا اصـل نيـت يـورك دا آرا          . يان در ديان ا داكي ذادي ب  

  . گترمك شرط دال درا دلگ،در قمتوتمق لغا قصد بول

A&A�>B<W D� E� D� <=>�Ac   Ac>�A=A( اما دلنگ بلن  A	A�D�� ?	 A- E�� D�>9?# ?� D� 6

E��<q<#>�?�A� ?��k��? ?�A* AND��6( ّت درديب آيدمق سن. 
ندن گن  غي دنگ آط  ني توتمقل ث اذ نيت قلدم رمضان آرا    :معناثي

عربـي ثنـي    . چلغـي اچـن    نگـري ننـگ راضـي     چا فقط بيك ط   يانطب
  .اونگرميان لر تركمانچثني آيدملي

ـ    انگ نيتي ذآرا نيـت   اكمـان گيجـ   هو  اولقثـي     :بوليـار  رااكـي ج 
 مـثالً . انگ دا هيثي نوعندن بوليان لغنـي تعيـين ادملـي          ذادملي و آرا  
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ق بولثـا، هـا     ري توتج ل اذ قضا آرا   يا ،لري توتجق بولثا   اذارت آرا كفّ
 يـا   ،رمضاننگ قضاثي بولثن، ها فاسد ادن نفل ننـگ قضـاثي بـولثن            

ثنـي توتجـق بولثـا، شـو         اذذر ادن آرا  نـ گنـي تعيـين ادمـاني        ي بـر  بلّ
و هيثـي    كمـك لگـي گـر     ادن نيـت اد   كمان گيجـ  صورت لردا هو  

 .آراذاني توتيان لغني تعيين ادمك لگي گرك
كمـان  هو مـك شـرط دال و    نـي تعيـين اد    ث اذلنجثي توتيان آرا  كا
ثنـي  اءدانـگ اَ   رمضـان آراذ   مـثالً . مـك دا گـرك دال     دت ا ا ني يجگ

، يـا نفـل     توتجق بولثـا   ثني اذي بر گن نذر ادن آرا      يا بلّ  ،توتجق بولثا 
غـاچنلي   ندن تـا ارتيـر اولـي قوشـلق    ط گن باآراذا ثني توتجق بولثا،  
دا، معين بولن نـذر     ثن اذرمضان آرا   اونگا گورا  .نيت ادمگي دوغري  

مـاني ارتيـر گـن دوغنـدن        د نيـت ا   اثندا گيجـ   اذنفل آرا  ثندا و  اذآرا
ا ذثــي ديمــاني نفــل آراذثنگــدا بوليــار، رمضــان آرادثــونگرا نيــت ا

ت  اما مسافر بولثا قضاء ني.ا ديثنگ دا بوليار   ذديثنگدا بوليار، قضا آرا   
  .بلن توتثا رمضان دن بولمذ قضا ثندن بولر

اثي ناهيل لي آدم غا فرض بوليار       ذن آرا رمضا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
لـري   ثني بترمك لگنگ نامـا شـرط       اذآرا شول فرض  و

 بار؟
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 مسلمان بولملي، كافرغا فـرض     ،اوذنا فرض بوليان   اذ آرا ::::جوابجوابجوابجواب
 چاغـا فـرض     ،بـالغ بـولملي   . گا فـرض دال     دالي ،عاقل بولملي . دال
 ذ كــافر يوردنــدا مســلمان بولــب هنيــ،وردنــدا بــولمليياســالم . دال
هروقـت   فـرض بولمـذ،    غـا   آدم كانگ بـويرق لغنـي اشـدمد      ذآرا

فرض لغني بلدرلثا شوندا فرض بولر، اما اسالم يوردنداكي مسـلمان           
 .نگ اشدمثذلگي عذر دال دررل

. آدم ثغ بولملي   ا آدلي بويرق ني اوذ وقتندا بترجك      ذشول آرا  و
مقـيم بـولملي اگـر مسـافر     . مريض آدم غا وقتنـدا بترمـك الزم دال        

 حـيض دن نفـاس دن آرثتـا         .كمان وقتنـدا توتمـق الزم دال      هوا  بولث
اني وقتندا تـوتمغي دوغـري      ذبولملي، حيضلي يا نفاسلي خاتون آرا     

ا توتمغي دوغري   ذاما جنب آدم يعني ايني حرام آدم ننگ آرا        . دال
ني قوين آدم لرنگ ثـونگرا مـانع آيرلنـدا        ااني وقتندا توتم  ذآرا. دور
 .رني توتمغي فرض دقضاث

شماني، ايب اچثـا    ا توتن آدم ننگ يادنا د     ذآرا ::::ال  ال  ال  ال  سؤسؤسؤسؤ
 بولمذمي؟فاسد ثي فاسد بولرمي يا ذ آرا، يانشثااثنليا مشغ

شماني ايثـا يـا اچثـا يـا     غي يادنا دذا لا توتن آدم آرا ذ آرا ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 ،ا زيـاني يـوق   ذثـا آرا  د ثنـي ا   اخاتوننا يانشثا يا شو ايـش لرنـگ همـ         

امـا شـول    . مـذ داني فاسـد ا   ذثن آرا دغني بلماني هر ناما ايش ا      ل اذآرا
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شثا فـوري چكلمگـي     غي يادنا د   ل ايش لري ادب دورن حالندا آرازا     
  .شرط در

شـماني  دغـي يادنـا د   اذاوذي ننگ آغذي آرا    ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
دغنـي   اذايب اچـب دورن آدم نـي گورثـا شـونگا آرا           

 آيدملي دال مي؟ آيدملي مي يا

ذا آرا آدم،شـماني ايـب اچـب دورن       دغي يادنـا د   ذا   آرا ::::جوابجوابجوابجواب
 بـو  ،رمليلـد دغنـي ب ذا  دم بولثا اونگا آيـدملي وآرا      آ دن بثلميان ديو  

 . صورت دا آيدمثذلق مكروه تحريمه در
ي  هـا قـرّ   ، هـا جـوان بـولثن      ،دن بثليان عجيز آدم بولثـا     ذا  آرا اگر

 .دغني بلديرملي دالذا ميار، اونگا آيدملي دال وآرادبولثن فرق ا

كـان  ،آلب وني خيالنا خات ا آدم بر  ذي آرا ذآغ ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
ـ كنـي د   ث مني ادندا فكر كـان   خاتوننـگ فرجنـي    يـا  ا،ث
ــي  دا اب دورنذّگــو ــي دكثمن ــن ــگ  ا،ث شــول آدم نن
 بولميارمي؟ فاسد يا بوليارمي؟ اثي فاسدذآرا

كنـي  نـي د  ثشـب منـي     د فكرنا آدم خاتون    اذي آرا ذآغ ::::جوابجوابجوابجواب
ي ثـ ا  ذآرا،  نـي دكنـي بلـن     ثاب منـي    ذّخاتوننگ فرجني گـو    يا،  بلن
ي ثـ منـي    امـا  .داذّثـ ق گو ذاو ق فكر ادب يـا    ذوگرچه اُ ،  ذبولم فاسد

 .غسل واجب بولر اثبلن چق رب فشارشغِپِ
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ــ ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال  ــاذي آراذآغ ــگ بوقردغن ــو ا آدمن ــا نذت  ي
 يـا ادمـر     ادرمـي؟  ني فاسد  ث اذآرا ا،ثريگ اثثتُ يا ،كنگاث

 مي؟

 اثثـ تو يـا ك  نگـا  ث يـا  نذتو بوقردغنا آدمنگ توتن اذآرا::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
توتب دورندغي يادنـا دوشـب      ذا   آرا ه زياني يوق، گرچ   گيرن ننگ 

 .  لردن چكنمك ممكن دالدذا دورثدا، چونكه بو
ثني فاسد ادر،    اذاما توثثاني بلگاشلجا بوقردغنا گيردرثا اوندا آرا      

نــگ  نهــر توثثــا بــولثن هــا ســيگارنگ توثثــاثي بــولثن، هــا تريــاك
ــالر   ــولثن، هــا آيــري توثث ــاثي ب ــولثنتوثثــاثي، هــا گردنــگ توثث  . ب

دا بعينـي تـوذن يـالي در، بـي اختيـار بوقردغـا         دگرمننگ اون توتي  
 . ا فاسد بولمذذ بلن آرايگدن

غي لمورما چ مغي، يا ث  نگ ياغلن ن آدم ا توت ذآرا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اني فاسد اديارمي يا ادميارمي؟ذقان آلدرمغي، آرا يا

آيـري  يـا   يـا مـورتني      لنـي قّ ث يا ثچني ا آدم، ذآغذي آرا  ::::جوابجوابجوابجواب
يـالي   گويـا شـوننگ   . ثـي فاسـد بولمـذ      اذيـاغالني بلـن آرا    اندامني  
ورماننـگ  گرچـه ث  . ذثي فاسد بولم   اذدا آرا   بلن يورما چكن ثگوذنا  

 .ويكرگندا يا منقثندا رنگي گورنثدا    ي بولثدا يا تُ   ندا بلّ غطعمي بوقرد 
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 اثـي ذه ثندن يا دمرندن قان آلـدرمغي بلـن آرا         ا توتن آدم كلّ   ذآرا و
 .فاسد بولمذ

يـاغ   جيدنـدن ثـو يـا   ا توتن آدم ننـگ اُ     ذاآر ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اثي ناجرا بولر؟ذقويلثا آرا

 جيدندن قويلن ثو يـا يـاغ يـا        ا توتغوجي آدم ننگ اُ    ذ آرا ::::جوابجوابجوابجواب
ي فاسـد   نـ ث اذ زيـان برمـذ يعنـي اوننـگ آرا         اثن اذدرمان، اوننگ آرا  

 .ادمذ

نا ثو گيرثـا   غومندا قول ا توتن آدم آقرغا چ    ذآرا ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 لر؟ ثي ناهيل لي بو اذآرا

ثي فاسد بولمذ    اذا آدم ثوغا چومني بلن آرا     ذآغذي آرا  ::::جوابجوابجوابجواب
ــدا  ــو گيرث ــا ث ــا چمــك دن   .گرچــه قولغن ــذ ثوغ ــوثي گوندي ــا ق  ام

 . چكنمك در

ا توتن آدم قولغنا چوب ثوقب قولق ننگ       ذآرا ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
ـ  اكرلري چقرثا، ين   اچنداكي الب چـوب   وركـرت اَ  ا   ناچ

ـ  اهيـل ثـي ن   اذب آشغال لرني آيرثا، شوننگ آرا     ثوق ي  ل
 بولر؟

 . ا هيچ بر زيان برمذذمق لق آراثل قولغي آرث::::جوابجوابجوابجواب
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ـ    ذآرا    ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال    د ننـگ آراثنـداقي ذا  يا توتن آدم ديش
ونجق ذادي آغذنا ثلب     ق بتر ا  كنجي يالج  ثا، يا دلري يو 
ثي ناهيـل    اذندا داغدثا، شوننگ آرا    آغذ ،چيناب چيناب
  لي بولر؟
ري دلـ ي ذاقداا آدم ننگ ديشي ننـگ آراثنـ  ذ آغذي آرا ::::جوابجوابجوابجواب
ـ ثني فاسد ادميار اگر شـول اِ ذا ايمگي آرا  ن ذادي نخـود مقـداردن   ي

ول ي فاســد ادر، اُنـ اذآذ بولثـا، اگـر نخـود مقــدارلي بولثـا اونـدا آرا     
پتـراب  ونجق ذادي آغـذنا ثلـب چينـاب آغذنـدا            ا كنجي يالجق بتر  

غنـا  رداگـر بوق  . انـي فاسـد ادميـار     ذ برمثـا آرا   يدثا، بوقردغنا طعمـ   گ
  .اني فاسد اديارذثا اوندا آراطعمي بر

 اثـي ناهيـل  ذا توتن آدم غوثثا اوننگ آرا     ذآرا ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
   بولر؟لي

را بوليار، اولقثي غوثق غالـب بولـب بـي         غوثمق اكي ج   ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 قـدر كـان     اهرنـ . اثي فاسـد بولميـار    ذصورت دا آرا   اختيار غوثيار بو  

 . غوثثادا
 آغــذنا الً مــث،اكلنجثــي اوذي عــالج ادب اختيــاري بلــن غوثيــار

صـورت دا    ني بولشدرب غوثثا بـو    گرب ي برمقني ثوقب يا يلك ثوق    
يعنـي گلـن غـوثغي      . اگر آغذي دولـي غوثثـا     ،  اثي فاسد بوليار  ذآرا
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ن ثقــالب بولثـا، شــوندا آغـذ دولــي   گــويچ بلـ  ثقـالب بولمثــا مگـر  
 .غي دربولد

ا تــوتن آدم اوذ آغذنــداقي غوثــق نــي ذآرا ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال 
وليار؟اثي ناهيل بذآرا ودمغنداي 

ــوتنذا آدم اوذي ننــگ آراذ آغــذي آرا::::جــوابجــوابجــوابجــواب ــا لغــي ياد ا ت ن
 صـورت   دنا قيـدثا شـوندا دور     ب ايذ گل ناقي آغذ قا غوث رب دو دوش
 . بار

اولقثي آغذنا گلن غوثق آذاجق بولب اوذي ايذنا قيدثا باالتفـاق           
 .اثي فاسد بولميارذآرا

ــ  ــن غوث ــي شــول آغــذا گل ــي آغــذي  اكلنجث ــا، يعن ق كــان بولث
شــلجا يودثــا  اوذي ايــذنا قيتــرب بلگيبولثــا شــول غــوثقريان دولــد

 .اثي فاسد بوليارذباالتفاق آرا
لجا يودثـا، امـام     لگشـ اچلنجثي شول غوثق آذاجق بولب شـوني ب       


	�� �� ���محمد   ��امـا ابـو يوسـف    . ا فاسد بوليارذ غا گورا آرا    �
�����	
 �� �� .ذا فاسد بولميار غا گورا آرا �

ا ذكان بولب اوذي ايذنا قيدثا، يعنـي آرا        ول غوثق دوردلنجثي ش 

	��  ���آدم بي اختيار يودثا، امام ابو يوسف         توتغوجي ��  ��غا   �
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	��  ���اما امام محمد    . اثي فاسد بوليار  ذگورا شوننگ آرا   ��  ���  
 .اثي فاسد بولميارذغا گورا شوننگ آرا

)������� ���  ( �������   

 

لجا بورن ننـگ منقثنـي   شا آدم بلگذراآغذي آ  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
ادن آغـذنا   غمشب ي نگ ثوني آغذندن چقر   نيودثا يا آغذ  

  بولر؟لي اثي ناهيل ذدثا اوننگ آراب يوثل
اثــي فاســد ذا توتغــوجي منقثنــي يــودمغي بلــن آراذ آرا::::جــوابجــوابجــوابجــواب
آغـذي ننـگ ثـوي اگـر        . رمگـي قـوي در    تب ولي يودماني ا   ،بولميار

رن بولثـا شـوني يـالب يـودني     نب د الّاوذلماني انگگندن ثفق يالي ثَ    
 اگـر آغـذدن اوذلـن بولثـا اونـي آلـب          .اثـي فاسـد بولميـار     ذبلن آرا 

 .ا فاسد بوليارذ آرادايمشغادن آغذنا ثلب يودثا اون

ا توتغــوجي آدم ننــگ ذنامــا ايــش ادنــدا آرا ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال 
 شيار؟ارت دكفّ هم اثي فاسد بولب بويننا هم قضا وذآرا

 ولمــاني قصــداًبدم عــذر شــرعي وجي آغــثنــي توت اذرمضــان آرا
اثـي  ذيانچا شو آيدلجق ايش لري ادثـا، آرا       طن دن تا گن ب    دنگ آط 

شول فاسد ادن گن ننـگ قضـاثني توتمـق بويننـا فـرض            فاسد بولر،   
 .ارتني ثونگرا آيدرثشر، كفّارت داوندن بشغا گردننا دا كفّ ودر، 
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،  اچثـا  اچليـان ذاد لـري ايـب      و   اچـن ايليـان      ءغذا اچن يا دوا    ـ1     
  . درارت فرضكفّ
ـ  ني يودثـا،   شن دن آغذنا د   كنوج اردن يا قيغندن يا    ـ2      ارت كفّ

 . درفرض
 . درارت فرضكفّي چيگ ايثا، جقوري ققم ـ3     
 . درارت فرضكفّرشنا ايثا، د ول اتي شورثيب دورن اُپ ـ4     
   . درارت فرضكفّ ياغي ايثا، تچيگ اَ ـ5     
ـ  رشـنا يودثـا،   د چينثا، يا چينماني شـو     يي ايثا و   بوغد  ـ6      ارت كفّ

  . درفرض
 نجي ننگ دانثني يا شـونگا منگـذش دانـاني چينمـاني شـو              كُ ـ7     
درارت فرضكفّ رشنا يودثا،د .  

 هـا   ، هـا ايمگـي عـادت تـوتن آدم بـولثن           ،ارمني پلچقني ايثا   ـ8     
  . درارت فرضكفّ ايمگي عادت توتمدق آدم بولثن،

  . درارت فرضكفّ  آذراق دوذ ايثا،ـ9     
ــ  ذ دوســتو ثننـگ يــا ا ه اوذ زنانــ ــ 10       ودثــا،ني يگويكرننـگ تُ
  . درارت فرضكفّ
 .نثگلم گلثن ها  رثا، ها مني  ماع ادثا يا اد   برگا ج بل غا يا د    قُ  ـ11     
  . درارت فرضكفّ
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سـاس  م غيبت ادندن ثـونگرا، يـا قـان آلدرنـدن ثـونگرا، يـا              ـ12     
ب يتنـدن   شقلجشهوت بلن اوغشاندن ثونگرا، يا قو      ادندن ثونگرا، يا  

ـ      ثونگرا، مني  ورتني ياغالنـدن ثـونگرا، ايـب    ثي نازل بولماني،  يـا م
ر گمـاني بـار بولثـا،     بلـن آغـذي آچليـان د     كاچثا شو ذادلري ادمـ    

ـ  ويل ني بليان بولثا، أ يا اشدثدا ت   ك ني اشدمد  غيبت حديث  ارت كفّ
  . درفرض
 ادلن خاتون جمـاع غـا راضـي         چ گوي ،ماع ادلماكا اوذني ج  ـ13     
  . درارت فرضكفّ ،بولثا
 آرنـا آيـد مـاني اوذنـي     ،ن لغني بلب دورن خاتون    طدنگ آ  ـ14     

 .ارت دوشرجماع ادرثا شوننگ اوذنا كفّ
شـكرگا   وشـب غـا يـا     ونني ياغ غا يا تُ    بوغدي ننگ اُ    آرفا يا  ـ15     

 . درارت فرضكفّقارب ايثا 
 . درارت فرضكفّ ،ودثاوذي ي منگذلي بولن گوك بادام هـ16     
 آغذي آراذا آدم مسافر بولندن ثونگرا يادندن چقرن ذادنـي          ـ17     

 . درارت فرضكفّ ،ايب اچثا قصداً آلمق اچن اورلب اوينا گلندا
ادب هنيذ اوبثنـدن ثيلنماقـا       آغذي آراذا آدم مسافرتي قصد     ـ18     

  . درارت فرضكفّ ايب اچثا،



41 

بنگ يـا    عود يا  عنبر يا  حشيش يا  گرد يا  ك يا ابلگشلجا تري  ـ19     
 . درارت فرضكفّ بولثا،ء دوا سيگار چكثا، اگر شولر نفع برثا و

دن  شـن دن ثـونگرا بـوين      د انارت گرد كفّ ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
  يوق مي؟ آيرلمق امكاني بارمي يا

ــوجي آدم قصــداً ::::جــوابجــوابجــوابجــواب ــد ادآراذا توتغ ــي فاس ب  آراذاثن
بي  راآچمغي مباح آيلندريان ج    دوشن گني آغذ   كفارت بويننا 

 خـاتون كفـارت گردننـا دوشـن گنـي حـيض             تلثـا، يـا   ثاختيار ه
ــ   شــو،اوغلنــي بولثـا  گورثـا، يــا  ارت بولرنــگ صــورت لـردا كفّ

 . بوينندن آيرلر
امــا كفــارت گردننــا دوشــن آدمينــي شــوگن گــويچ ادلــب  

 اقط بولمـذ،  كـدلمگي بلـن كفـارت گردننـدن سـ          ا اغـ مسافرت  
 اوننگ اچـن    ،در عذر صاحب حق دن گلن عذر دال      و  چونكه ب 

  .موننگ كفارتي بشندن ثولمذ
)���������( ����  !  

 

ثنــي فاســد ادن آدم ننــگ  رمضــان آراذا ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال 
 بوليار؟اكفارتي نام
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بشـرمثا   ل آزاد ادمك در، اگـر  قُ رمضان كفارتي بر     ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
اكـي آينـگ اچنـدا        شـو  بـه ايـذ آراذا توتمـق در،        اكي آي ايذ  

اگـر اكـي    . اوذندا آراذا توتمق حرام ادلن باش گن بولملي دال        
آغشم آلتمش آجي   و  آي ايذ به ايذ آراذا توتمغي بشرمثا ارتير         

  .دويرمق در
)"�#��� $#�%( ���� �&'  

 

آراذا توتغوجي آدم ننگ     لر ادندا  ناما ايش  ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
ـ       فقـط  شـماني   ارت د آراذاثي فاسد بولب گردننـا كفّ

  شيار؟ دءقضا
ثـا، آراذاثـي فاسـد    د آغذي آراذا آدم شو ايشلري ا  ::::جـواب جـواب جـواب جـواب  
ادن گن ننگ  قضاثني توتمقلق فـرض بـولر،           شول فاسد . بوليار

  .اما كفارت گردننا دوشمذ
 .رشنا چيگ ايثا،كفارت يوقد ي ني شووِتُ ـ 1
  .كفارت يوق، چيگ ايثا  خميري بشرماني شو درشناـ 2
 رشـنا د قوشـماني شـو   ونني هيچ ذادغاينگ اُبوغد آرفا يا  ـ 3
 .كفارت يوق، ايثا
 . كفارت يوق،وذ ايثابردفعه دا كان د  ـ 4
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 .كفارت يوق،  ارمني پلچق دن غيري پلچقي ايثاـ 5
 . كفارت يوق، شانگي شو درشنا ايثاـ 6
 . كفارت يوق، پامق يا كاغذ يا يوفك ايثاـ 7
 . كفارت يوق،ه ايثاقيندلمدق ودوذ لنمدق ب شمدك و بِـ 8
ذثـذ  نگم منگذلي بولثن هـا    ها وذي يودثا،  بولن ه  ك گو ـ 9
     .كفارت يوق، بولثن
 .ا، كفارت يوقثوذي يودذ بولن گوك بادام هث منگذـ 10
مـش يـا    كُ قزل يـا    يا س يا دمر يا م    اق داش يا چاگ   نجوِاَ ـ 11

كفارت يوق،د يودثامرُّز . 
 . كفارت يوق، قويلثاءرنندن دواو قويلثا يا بءندن دوا ثرتـ 12
 . كفارت يوق،رلثا ثويد دمد قولقنا ياغ ياـ 13
 ،ول درمـان بـولثن   هـا اُ  ،ه يارا درمان قويلثا    قرن يرا يا كلّ    ـ 14

گـا   يـا پينـي     شول درمان قـرن غـا يتشـثا        ،ها قوري درمان بولثن   
 .  كفارت يوق،يتشثا
 ثـا، اري بـي اختيـار يود  قـ  يـا  غـن نـي  نـا گيـرن ي  غ بوقردــ  15

 .كفارت يوق
ني چيقاندا يا بورنني چيقانـدا اچنـا يـا پينـي ثنـا ثـو          آغذ ـ 16
 . كفارت يوق،يتشثا
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 هـا   ،دا بولثـا   مـاع بلـن    گـويچ ادب آچـدرلثا، گرچـا ج        ـ 17
 .كفارت يوق،خاتون بولثن ها اركك آدم بولثن

 هـا   ،دن قورقب آچثا  گ خاتون خدمت ادمگندا مريضلم    ـ 18
 . كفارت يوق،لثن ها نكاح لي بو،قرنق بولثن

لثـا شـول ثـو اچنـا        وكن آدمنـگ قرننـا ثـو د       طوقالب ي  اُ ـ 19
 . كفارت يوق،گدثا
 اصـح  ،شـلجا ايثـا  لگن ثـونگرا ب  ينـد غني اونـدب اِ    ل اذآرا ـ 20

 .قول غا گورا كفارت يوق
 ، اونــدب جمــاع ادنــدن ثــونگرا بلگشــلجا جمــاع ادثــا ـــ 21

 .كفارت يوق
ندن ثونگرا ايثا يا اچثا     نيت اد   نيت ادماني گونديذ   ا گيج ـ 22

 .يا جماع ادثا كفارت يوق
 دنگـا   ، آرازا توتمغي نيت ادب    ا مسافر بولن حالندا گيج    ـ 23

 اونـدن   ،داخل بولندن ثـونگرا مقـيم بولمـق لغـا نيـت نـي اورثـا               
 . كفارت يوق،ثونگرا ايثا

 آغذي آرازا آدم مقيم بولب دنگا داخل بولندن ثونگرا          ـ 24
رت اچثا يا جماع ادثا كف    ندن ثونگرا ايب ا   نثا، او مسافر بولب آيل  

 .يوق
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گـن ثقلنثـا      آچمقلق يا توتمقلق نيتي بولماني كامـل بـر         ـ 25
 .كفارت يوق

شــگوجي بولــب مقلغنــدا شــك گــا دنــگ ننــگ آط دـــ 26
غلي طحاالنيكه دنگ شول وقت آ     گ ايثا يا مشغلثنا يانشثا و     ثاللّ

 .بولثا كفارت يوق
 آچثـا وحاالنيكـه گـن       نيب آغـذ   گن يشندر گمـان اد     ـ 27

 .شول وقت ياشغثذ بولثا كفارت يوق
 آيقلـي حيـواني وطـي       د يا دور  ،وليني وطي ادمك بلن   اُ ـ 28

غا وطي ادمك     يا قرن  ،ويلق غا وطي ادمك بلن     يا اُ  ،ادمك بلن 
 يـا اندامنـدن     ،وغشـمق بلـن    يـا اُ   ، يا الگا وطـي ادمـك بلـن        ،بلن

نـي شـو صـورت       يع . مني ثي نازل بولثا كفارت يوق      ،توتمق بلن 
ثندا مني ثي گلمگي شرط درالرنگ هم. 
اني فاسد ادثا،   ذثننگ غيري بولغن هر آرا     اذرمضان آرا  ـ 29

 .كفارت يوق
ـ ا خـاتوني اُ   ذذي آرا غـ آ ـ 30  مـاع ادلثـا، يـا     قـا ج  رالب يتي وقْ

 دن ثونگرا جمـاع ادلثـا، شـول         نْليارِ د هتازخاتوني  ا  ذآغذي آرا 
 .خاتون غا كفارت يوق



46 

ون اوذ فرجنا بـر ذاد دمـدرثا، اصـح قـول غـا گـورا        خات ـ 31
 .كفارت يوق

الب قورغنـا ثوقثـا، يـا       ولْـ ني ثـو بلـن يـا يـاغ بلـن اُ           غ برم ـ 32
 يـا خاتوننـگ   ،نـا ثـو گيرثـا    رننـگ اچ  ب قلندا قورغندن د   ءاستنجا

 .گيرثا، كفارت يوق فرج داخلنا ثو
الب فـرج داخلنـا     ولْـ ني ثو بلن يا يـاغ بلـن اُ        غخاتون برم  ـ 33

 .وقثا، مختار قول غا گورا كفارت يوقث
 يا خـاتون  ، قورغندن پامق يا پارچه يا آغچ يا داش ثوقثا    ـ 34

ـ    ،فرج داخلنا شو ذادلري ثوقثا     يـب  اي گورنـدرماني غ    يعنـي بكلّ
 .ادثا، كفارت يوق

برميـان توثثـاني چكثـا، كفـارت          بلگشلجا بوقردغنا پيدا   ـ 35
 .يوق
 .كفارت يوق ا،ثثقب قووثيلك  وقب ياق ثبرم بوقردغنا ـ 36
 .ا،كفارت يوقثنا قيترب يودذني ايثغغو ـ 37
 ا،ثــادي ايذقي نخــود مقــدارلي انــدثننــگ آرا ديشــي ـــ  38
 .يوق كفارت
ونگرا ثاوندن   اث اوندب اي  ،ونگراثرندن  نگ آط دثذ  نيت   ـ 39
 .ا،كفارت يوقثنيت ادلغي توتمق  اذآرا
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رچــا ا گثا توتغــوجي آدم غــا بــي هــوش لــق يتشــ ذآرا ـــ 40
. كفارت يـوق   داثغاب ،آي ني بشدن آيق    لغي شوننگ بي هوش  

 لق  قضا ادمك گرك دال شول بي هوش        مگر ، قضا ادملي  فقط
 . ننگ گوننيافلن گيجطلق  هوش ن گونني يا بيلفط

ـ   ثَيلِارا آدم د  ذي آرا ذآغ ـ 41 شـول   ا،ثـ ني غابم اثا،آينـك هم
 . ادمك الزم بولر،كفارت يوقءدارليب آچن گن لرني قضا
ا فاســد بولر،كفــارت الزم ذنــدا آراثشــو صــورت لرنــگ بار

 .ني آلمق الزم بولرث فقط قضاذبولم
)�(��� )���# ( ���� !*  

 

ونگرا ايـب   ثادندن   ني فاسد  ث اذبرآدم آرا  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  اچمگي ناهيل لي بوليار؟

شـول گنـدا قـالن     ني فاسـد ادن آدم،    ث اذرمضان آرا  ::::جوابجوابجوابجواب
 ن نـد طيعنـي دنـگ آ    ا  ذدديـ تـي گن  ح .قلنمق واجـب در   ثوقتني  

ب  مقـيم بولـ    مسافر وثا  لثنفاس دن ك   ونگرا خاتون حيض دن يا    ث
 و اثگل ا غ دالي آيلب هوش   و اثغلثترلب  لندن قُ ثمريض ك  و اثنآل

، اثـ گير مسلمان بولـب دينـا     كافر و ادثي واللب بالغت غا  اُ چاغا
 ولـي   قلنمـق واجـب در،     ث يانچاطگن ب  لري اچن تا  اشولرنگ هم 
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ونگرا ثـ بلكـه اول گننـگ      ذ  ا بولم ذري بلن اول گن آرا    قلنمق ل ث
 .بلن كافرلرغا فرض دال در چاغا مگرر، ني آلمق فرض دثقضا

ـ توتغوجي خـاتون حـيض گور   اذآرا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال     يـا  اث
 ايـب اچملـي    آيا  ايش ادملي،  انام بولر ا،ثاوغلني بول 

 ؟ ميقلنمليثآغشماچنلي  ا ي،مي

اوغلنــي  ايــثــا توتغــوجي خــاتون حــيض گورذا آرا ::::جــوابجــوابجــوابجــواب
توتمـق لـق     اذچونكـه بـولردن آرا     هوكمان ايـب اچملـي،     ا،ثبول

 دن وكــاب ايم منگــذتوتغــوجي لرغــا اذشــول آرا و حــرام در،
 اوغرينچـا  نـدا رولـي ايـب ايچـن ل     .حرام در  قلنمق دا ثاچمگدن  
  .لري سنت درك ايب اچم

)��+��,-�.�.��  ( �����*�  

 

ـ   ا آد ذي آرا ذآغ ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال   ـ  م ننگ اوغش  لمقلغي ناهي
 لي بوليار؟
���  . ديارلر ��/<Gr عرب دلندا  لغا اوغشمق ::::جوابجوابجوابجواب>/Gr 9(ذقـ  د( 

 .لي بوليارثتوي
���� يثــاولق>/Gr ���.#��:  ــ ،يعنــي آتــاكريومشــقلق ادب  ي
 .لغي  ينگاغندن اوغشمقثننگچاغ
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��ي  نجثاكل>/Gr ���Y�^ :     مهربـان چلـق ادب      ، يعني اوغـل قيـذ 
 . لغي  ثندن اوغشمقآتالرننگ كالّو اوذ  انا 

��اچلنجثي  >/Gr  ��nl�:      قوي گـورب اوذ دوغـن       ،يعني دوغن 
 .غي لننگ منگليندن اوغشمق

��دوردلنجثي  >/Gr ���n�[C:           يعني مسلمان لـر حرمـت ادب بيـر 
 .لغي بير لرننگ الندن اوغشمق

�� باشـلنجثي   >/Gr ���&�B+:         حجـر   ، يعنـي ديـن دار آدم لرنـگ 
ــريفني ا   ــرآن ش ــا ق ــمقلغي ي ــودني اوغش ــمقاس ــي .غيلوغش  حت

حضرت عمر و عثمان رضي اهللا عنهما گنا ارتيرنا قرآن شـريفي            
 .اوغشارلرمش

��آلتيالنجثـي   >/Gr ���n)ـ      : رن عـالم  يعنـي پيغمبـر اور ننـدا اوتُ
 .ننگ يا عدالت ايثي بولغن پادشاه ننگ الندن اوغشمقلق

��يدلنجثي  >/Gr ���� بعضـي لـر   . يعني چورگي اوغشـمقلق  :/+
(� بو بدعت غا  s����� لردا بو بـدعت غـا         بعضي ،ديارلر �++� 

�s��� يـاني   ز يـا ،  بهرحـال چـورگي اوغشـمقلق قـوي در        . ديارلر
 .در يوق
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��لنجثي  ذكّث>/Gr ?1��	#:       ب طـ  يعني رؤسالر يا علماءلر اوندا ي
 .اوغشمقلق حرام در بو .يري اوغشمقلق

ي  ثقذلنجد��>/Gr ����_^:  نگ آغذندن  ن اوذ خاتون  آر  يعني، 
آراذا توتغوجي ننـگ آراذثنـا اونگكـي        . لغيندن اوغشمق غودد

 ،امـا شـو آخرقـي اوغشـمق       . ثكذ تويثلي اوغشمق زيـان برميـار      
دن خـاطر جمـع بولمـدق وقتنـدا         كمكـ ثني دو  ماع دن يا مني   ج

 اگر جماع دن يـا انـزال دن خـاطر جمـع بولثـا اونـدا               .مكروه در 
 . اوغشمق لغي مكروه دال در

)"�#��� $#�%(  /%  ���� ��&  

 

چ يــا آدامــس قِــآغــذي آراذا آدم ننـگ ثَ  ::::سـؤال  سـؤال  سـؤال  سـؤال  
   چينمگي ناجرا؟

ا ذشك آق ثقچ بولثا آغذي آرا  ملْل چينلن ي  ذاو اگر ::::جوابجوابجوابجواب
را  يـا غـ     بولثا كاگر اوذل چينلمد  . آدمنگ چينمگي مكروه در   

 ،تراب بريـان بولثـا    پثقچ بولثا يا چينلن بولب دا بير بيرنا يبشماني          
 .بولر ي فاسدثاذولري چينمكدا آرا ب،لثاويا آدامس ب

فرقـي   مگـر  . وخـاتون فرقـي يـوق در      كقچ چينمكدا اركـ   ث
 خاتون غـا    كقچ چينم ثي آچق لقدا    ذ آغ .اثي آچق بول  ذبارآغ
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  عذر ذمكروه بولم  مگر .مكروه در   آدم غا  كاركر،  مستحب د 
ننگ ذيـا آغـ   اث بولكي ينگلدجنِلْ ي مثالً،اثجهتلي خلوت دا چين  

 .اثلتجق بولذني آثاي

ا آدم ننــگ خــاتون بلــن   ذي آراذآغــ ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال 
خاتون  قوجقلشمغي يا خاتوننگ اندامندن توتمغي يا     

 گورشمگي ناهيل لي بوليار؟ بلن

ــرّ اذآرا ::::جــوابجــوابجــوابجــواب ــآدم بول يتوتغــوجي آدم ق ــا ا،ث شــهوتي  ي
ق خـاتون بلـن قوجقلشـم      ا،ث بول عخاطرجم ناغق ل تحريگ بولمج 

 .ننگ زياني يوقك شمگور يانگ نق اندامندن توتم يا ننگ
 كاركـ  يـا  اثـ غنجق بول ذوقمكدا شهوتي   دلري ا  ايش شو اما

 .مكروه در اثدگر بيرلرنا لنب فرج لرني بير بلن خاتون يلنگچ
)��01�2� ( �������  

 

ــ ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال  ــدن ذي آراذآغ ــگ دودغن ا آدم خاتونن
 را ؟غي ناجورمث

ورمغي ثـ توتغوجي آدم خاتوننـگ دودغنـدن        اذآرا ::::جوابجوابجوابجواب
 .نث ها قورقم،نثمغندن قورق غنذوقنگ ها شهوتي ن ر،مكروه د

)1�2���0(� �����   
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ــوجي او اذآرا ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال  ــذتوتغ ــدا ذني آغگويكر تُ ن
 ؟ ودمغي ناجراونگرا يثقالب ثويشرب ويشرب اُاُ

نــدا اويشــرب ذتــويكرگني آغذ ا توتغــوجي اوذآرا ::::جــوابجــوابجــوابجــواب
 .ونگرا يودمغي مكروه درثقالب ثاويشرب 

)�(��� 3���#(�  ��� !'  

 

ـ ندن يا دمرنـدن     ثكالّ آراذا توتغوجي  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال    ان ق
زلدر گمان لي ايشي ادمگـي      يني عج ذآلدرمغي يا او  

 ناهيل لي؟

ان آلـدرمغي    قـ ندن يا دمرنـدن     ثآراذا توتغوجي كالّ   ::::جوابجوابجوابجواب
لـري ادمگـي مكـروه در،        ت ايش ني قچريان مشقّ   غنثا بر هر يا

 .اثاگر عجيزلدر گمان اد
 مكـروه دال   اثـ  ضعف گترر گمـاني بولم     ناذايش لر او   اگر بو 

 .ايش لري گن يشرغا قويمقلق در ي بوثوقولي . رد
) �2�1��0(�  �����4 5) 6-�.�7(�  ����*   

 

آراذا توتغوجي ننگ مورتني يـاغلمغي يـا         ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 گوذنا ثورما چكمگي ناجرا؟
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 آراذا توتغوجي ننـگ مـورتني يـاغلمغي يـا گوذنـا             ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
اگـر  .  قصـدي بلـن بولثـا مكـروه در         قنمثورما چكمگي زينت ل   

 . زينت قصدي بولمثا مكروه دال در
)��089��2(� ��� ���  

 

ي غآراذا توتغوجي ننگ آغذنا مسواك ورم      ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 ناجرا؟

 يعنــي هــر ،ا تــوتن آدمنــگ هــر وضــوء آلنــداذ آرا::::جــوابجــوابجــوابجــواب
گويــا . نا آغــچ مســواك ورمغــي ســنت درنــدا آغــذطهــارت قل

 ،ها اويلدن اونچـا بـولثن     .  يالي ذي آچق آدم غا سنت بولشي     غآ
 هـا ثـو بلـن       ، ها چيغر بـولثن    ،ها اويلدن ثونگرا بولثن فرقي يوق     

 . ول ادلن بولثن فرقي يوقاُ
ي مسواك مصنوعي ني اسـتعمال ادمـك لـك    قاما شو وقتدا  

ثني فاسـد ادر،     دثا آراذا چنا گ  اگر خميرندن بر ذاد ا     .مكروه در 
 . م درزقضاثني توتمق ال
):�;9� $#�%<(�  ���4= –) 0?�3��@�� 6-(�  ���4&  

 

 آراذا توتغوجي ننگ ثويجق بولب آغذني ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
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ول پارچاغـا  شـمگي يـا اُ  بورنني چيقمقي يا ثوغـا د      و
  چولنمغي ناهيلي؟

 آراذا توتغوجي ثويمق نيتي بلـن آغـذني و بـورنني            ::::جـواب جـواب جـواب جـواب                 
 ���A شمگي، ابو يوسف    ول پارچا چولنمغي يا ثوغا د     چيقمغي يا اُ  

 ��ذي بلن فتـوي بـرلن   وياني يوق، از ننگ قول نا گورا هيچ بر     �� �
گا گورا بو ايش لر مكـروه         �� ���  ���اما ابوحنيفه   . در قول دا شو  

 . در
)�21���0 (� ��� ��4   

 

 آراذا توتـب    ،اگر زراعت آراذا وقتنـدا يتشـثا       ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اگـر آراذا    ،همدا زراعت ني يغنمغنگ هوداثندن گلمثا     

ثني توتب زراعتني آغذ آچليانچا قويثـا زراعـت ضـايع           
  بو آدمنگ تكليفي ناما؟،لثاوبولجق ب

 اگر آراذا توتب زراعتي يغنمغنگ هوداثندن گلمجـك         ::::جوابجوابجوابجواب
 ثـونگرا آچـن گـن لرننـگ         ،بولثا آغذني آچملي زراعتنـي يغنملـي      

 .  زراعتي ضايع ادملي دال،آلملي قضاثني
)�1�2��0(�  ��� ��&  
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آراذا توتغوجي اچن مستحب بولن ذاد لر ناچا   ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 و نامالر در؟

 . ن ذادلر اچ درل آراذا توتغوجي اچن مستحب بو::::جوابجوابجوابجواب
 . ك ايمك لك ثاللّ:اولقثي
 . ك ني گيجراك ايمك لك ثاللّ:اكنجثي
 يلـدذلر   ، گـن يشـندن ثـونگرا بـثم آغـذي آچمـق لـق              :اچلنجثي
 . گورنماكا

)�(��� 3���#(� ���  *B     

 

ــؤا ــؤاس ــؤاس ــؤاس ــي   ::::ل ل ل ل س ــگ ديش ــوجي آدم نن ــدا قآراذا توتغ انان
نا گيراثا ناهيل لي؟ آيـا آراذا ثنـي         غاني بوقرد قشوننگ  

 فاسد اديارمي؟ يا فاسد ادميارمي؟ 

تويكرگنـدن آذ    انيق آراذا توتغوجي ننگ ديشي ننگ       ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 .ثني فاسد ادمذ بولثا يعني تويكرگي غالب بولثا آراذا

ان غا برابـر  ق يا تويكرگي   ،ثاكان بول  انقاگر تويكرگي آذ بولب     
 ،لروننــگ آراذاثــي فاســد بــوث دنــگ بولثــا ا يعنــي اكثــي د،بولثــا

 . لمذوكفارت ب
)C:������D��(� ���  '4 –) 0?���E�� 6-(� ���!� 
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آيري خوشبو ذاد     و نگ عطر آراذا توتغوجي ن   ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
                   لغي ناجرا؟ لري ايثغمق

لي  مسك ني و هرهيل و     ل لري  آراذا توتغوجي ننگ گ    ::::جوابجوابجوابجواب
ـ        ا يـالي جوهرمتصـل بولمـدق    عطرلري و ادكلـن لـري و اوذنـدا توثّ

 .   اشكالي يوق در بر ننگ هيچ لغغمقثادلري ايذخوشبو 
)1�2���0(� ��� ��� 

 

رمـا چكمگـي يـا    ثُنا ذآراذا توتغوجي ننگ گو  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 ناهيل لي؟ پماد چلمغي يا قطره دواء دمدرمغي

يـوق، اوننـگ اچـن      ) دشـك ( بـاطن غـا منفـذ        گـوذدن  ::::جوابجوابجوابجواب
نگ هـيچ   قطره دمدرمغ  پماد چلمغنگ يا   مگنگ يا كرما چ گوذگا ثُ 

 .ر زياني يوق درب
)1�2���0( /%  �������- )/F�G��� ����( ���� ��  

 

ـ    ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال   ويمغنـدا  ق ثآراذا توتغوجي ننگ بورننـدن ن
  حكم بار؟انام

يتشـثا آراذاثـي    كـالّ ، يثـ ن آدم ننـگ ن ط آثبورنندن ن  ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 ولـي كفـارت     ،فاسد بولر، شول گن ني قضـا ادمـك لـك الزم در            
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يتشب، ثونگرا گنديذ     وين تنباكوثي كالّ  ق بورنندن   اگيج. الزم دال   
 . ذمياربواوننگ بوقردغندن گلثا، آراذاثني 

)6/+�- 6-�0?(� ���� ! 5 )1�2���0( ���� �B  5 )��HI9��( ����  B� 

 

 يـا   ،يـاغ   يـا  ،ولغنـا ثـو   قوجي ننـگ    آراذا توتغ  ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
  دمدرمغي نا هيل لي؟،درمان

ولغا درمان يـا يـاغ  دمـدرمقلق آراذانـي فاسـد اديـار،               ق  ::::جوابجوابجوابجواب
گيرمگي مختـار قـول غـا        ثوننگ اوذي  ولغاقولغا ثو دمدرمقلق، يا     ق

 .گورا آراذاني فاسد ادميار
)���/J(� ���  B  – )��089��2( ���� '=  

 

 ي ننگ ثودا يوذمگي ناجرا ؟آراذا توتغوج::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
ثودا يوذمگي آراذاني فاسد ادمـذ    آراذا توتغوجي ننگ   ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

 اوذي ننـگ     مـثالً  ،مگـر مكـروه دال عـذر بولثـا        . وليكن مكـروه در   
ول آقرنـگ كفرثـي     اُ زراعتي يا مال اوتلغي ثونگ آنگرثنـدا بولثـا،        

بولمثا يا بولثدا بتر دش بولثا، زراعتنا گدمك لك اچـن يـا مـال نـي       
 .ب گچمگ لگنگ كراهتي يوق درذثودن يو باقمقلق اچن،

 )6/+�- 6-�0?(� ��� ��   
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ان دا  گـوذّ  ن هليـي  دآراذا  توتغوجي آدم آو     ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
  حكم گليار؟اثا، اوننگ اوثتنا نامكني دوثمني 

ــواب ــوابج ــوابج ــوابج ــي       ::::ج ــدامنا الن ــر ان ــار، اگ ــد بولمي ــي فاس ــگ آراذاث اونن
ــا  ــدگ بولث ــوب م   و دگرم ــي ك ــا، حت ــمدق بولث ــول  اوغش ــه ش رتب

ي آچلمـذ، فقـط غسـل       ذ آغـ  ،اب دوكثـا دا   خاتوننگ فرجني گـوذّ   
 .ادمك لك بويننا واجب بولر

)��E�� 6-�0? (����!B  

 

ـ      ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال    ب آراذا توتغوجي ننگ گوذي ننگ ياشي آق
نا گيرمگـي  ذي ننگ دري آقب آغذنا گيرمگي يا يو   آغذ

 ناجرا بوليار؟

اگر ، ثاغا گير ذ گوذنگ ياشي يا يوذنگ دري آقب آغ       ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
يا اكي قطـره    بر قطره   آذجق بولثا مثالً   رغا گيرن ياش يا د    ذشول آغ 

 . ادميار ول آراذاني فاسداُ ش،ذيا شونگا منگ
ركـان بولثـا حتـي شـوننگ شـوري          غا گيرن يـاش يـا د      ذاگر آغ 

ـ      ذآغـ  و نگ بار يرنا يايرثـا    ذآغ ودثـا   م شـوني ي   غا كـان اويشـندا اوثُ
  .شول آراذاني فاسد اديار

)I9����H(� ���  B� 



59 

كرايي بلن اونگشقني آيالب دورن      ايشالب ال  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اگـر   ،آراذا توتندا ايشـلمك دن عـاجز بولثـا         آدم،ر  يفق

  ايش ادملي؟اآدم نام شو گني گچمجگ بولثا، ايشلمثدا
 ول آدم آراذاثني گوبرب ايشالب اونگشقني آيلملـي،        اُ ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 . آلمليلرننگ قضاثني  ي چتندا گوبرن آراذايثونگ يغد

گـا يـارم چـانق       هـر گـن    اگر قضا آلمغا يتشماني دنيا دن گچثـا،       
ني برمليث فديه ،غديب. 

)1�2���0(� ��� ��& 

 

ـ لر آراذا توتغوجي ننگ دكتر    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال    لرنـي   ولـق قا  گ
 دستگاه بلن يودرمغي ناهيل لي؟

 تفصيل بـار    ،دا ولقني دستگاه بلن يودرمقلق   قدكتر لرگا    ::::جوابجوابجوابجواب
ان مايع لري ثو بولثا آراذا زيان برمـذ،        ويقولق غا   ق ،اگر اولرنگ  .در
ني فاسد ادر ثا شول مايع ياغ بولثا يا درمان بولثا اوندا آراذاام. 

)1�2���0(� ��� '=  

 

ا، شـونگا درمـان     ثوقثُالن  آراذا توتغوجي ني يِ    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  حكم بار؟اني آچدرلثا نامذچن آغاچرمك لك اُ
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لغننـگ زيـاني     ني آچمـق  ذثا آغ  شونگا پيدا بر   ء اگر دوا  ::::جوابجوابجوابجواب
  .ونگرا قضاثني توتمليثن ننگ ، يونا شول گيوق

)K�8�L�� 6-�0?(� ���  B  

 

ـ     ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال   يقـاب دوكـن دن     ني چ ذآراذا توتغـوجي آغ
ودثا ناهيل  تشدرب ي قني تويكرگي بلن     ولالن اُ قونگرا  ث

 لي بوليار؟

ني ذتشـدرب يودمقلـق آغـ   قول ني تويكرگي بلن    الن اُ ق ::::جوابجوابجوابجواب
 .ذآچم

)��HI9��(� ���  B� 

 

 آيـا   ،آراذا توتما ديثا  ثن  ينا  لَوذننگ ه اگر آر اُ   ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 يا ادملي دالمي؟؟ ميي هلي آرننگ آيدنني ادمل

آرنگ توتما ديب منع اديان آراذاثي رمضـان آراذا         ول اُ ::::جوابجوابجوابجواب
ق آثملـي دال،    لـ وقهلي آرننگ آيدننا    ،   يعني فرض آراذا بولثا    ،بولثا

 .ي بولمثاثمان توتملي، اگر عذر شرعي وكهثني  فرض آراذا
 لگـي دوغـري دال، امـا        كدن منـع ادمـ     آرنگ دا هلي ني آراذا    

 ،رجق بولثـا  گني آرتـد  خاتون مريض بولثا آراذا توتمقلق مريض چل      
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ولق آثملـي   قكمان آرننگ آيدننا    هوشوننگ اچن آري توتما ديثا،      
 . آالملي غلندا قضاثنيوي ثونگ قثآراذا توتملي دال، 

ا آرننگ توتما ديب منع اديان آراذاثي نفل آراذا بولثـا و آري             ام
 ،اوننـگ آرنـدن بـي اذن آراذا تـوتمغي دوغـري دال         ،   يانندا بولثا  دا

 ،يترملـي دال  قولي عقل لي آر اوذننـگ هلـي نـي آراذا توتمـق دن               
 .يان زياني بولمثاكاگر اوذننگ چ

)3��@�� 6-�0?( %/  ���� ���  

 

ات دن يــا دمــردن آمپــول ، آراذا توتغــوجي ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال 
 وردرمغي ناهيل لي بوليار؟ 

 آراذانـي فاسـد   ،نث ها دمردن ورلـ ،نث آمپول ات دن ورل  ::::جوابجوابجوابجواب
 بـولن ذادننـگ اچگـا گيرمـك         =tP ��/�+�   ، فسـاد  هچونك. اديار

آمپول لردا صالح البدن بولب داخـل غـا يتشـيان        . فليان در طلگندن  
 .در

)���/J(� ���  B  – ��  

 

شـمك لگـي    توتغوجي ننگ حمام غـا د     آراذا   ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 ناجرا ؟
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اشـكال   دا هـيچ بـر  گـ شمك ل نظافت جهتلي حمام غا د   ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
4/% )?�0-6 ��@��3(                    .يوق در بلكه قوي در ��4 ��' 

 

آراذا توتغــوجي ننــگ اكســيژن دن اســتفاده  ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال 
  لگي ناهيل لي؟كادم

لنمغي دوغـري    آراذا توتغوجي ننـگ اكسـيژن دن پيـدا         ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
يـان هـوا    ل بلكـه نفـس چك     ، اكسيژن ايمت دال و اچگي دال      هچونك
/ % )?�0-6 ��@��3(                                         .در& ���� !!  

اگر بخور اوتالب شوني اوذنا چكثا وشوني ايثغثا روزه لغي يادنا           
لغــا  قلنمــقثاونــدن  دا شــوننگ آغــذني آچــر، شــب دورن يغــديد

چلگي بولمغي سبب لي، آدم لرنگ كوبثي موندن بـي خبـر             ممكن
/% )1�2���0                                                (  .در  � ���'*  

هـر بـر     گورا آراذا توتغـوجي ننـگ اكسـيژن دن و          گا مسئله شو
 . دن پيدالنمغي دوغري دال دردجوهرمتصل بولغن ذا

 

ماد چلمغي  اقي يراثنا پ  توتغوجي اندامند  آراذا ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 ؟ غي ناجرانمدرمان لردن خيرل راآيري ج يا
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هيل  توتغوجي اوذ يرثي اچن آمپول دن غيري هر         آراذا ::::جوابجوابجوابجواب
ثنا هر نوع درمان    ر يعني ي  ،لي دارولري استعمال ادمك لري دوغري     

 وري بولثن، اگر شول يـرا كـالّ        ها غُ  ،ول بولثن  ها اُ  ،چلمغي دوغري 
پيني گا يتشثا، يـا قـرن       كال يراثنا چلن درماننگ     ،  ادا يا قرن دا بولمث    

 ،اديــار گــا ســرايت ادثــا، آراذانــي فاســد اچيرثنــا چلــن درماننــگ 
 .آلمق واجب بوليار قضاثني نگ نكمان شول گنوه

)������� ���(�  ������ 

 

 آراذا توتغوجي ننگ ديشني چكدرمگي ناهيل      ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 لي؟

 اگـر دويبنـا     اشـكالي يـوق     ديش چكدرمگنگ هيچ بـر     ::::جوابجوابجوابجواب
قان نـي يويـدثا      آمپول وردرثا يا   قانني يويدمثا، اگر   و آمپول ورلمثا 
 .اديار آراذاني فاسد

)��HI9��(�  ����B� –) ���/J(�  �����  

 

 را ؟ق ناجتوتم نماز اوقيماني آراذا ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
 .توتثا آراذاثي دوغري، باطل دال  نماز اوقيماني آراذا::::جوابجوابجوابجواب
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 نـگ  نمـاز اوقيميـان آدم دين      ر اولقـان در،   اما نمازنگ اهميتي بتـ     
  .آدم در اولقان ركن ني يقن
بعضـي لـر     .كافر حكم ادب اولـدرملي ديـار       لر بي نمازغا بعضي  

نمازنـگ   بعضي لـر بـي نمـاز       .بي نمازي حد جهتلي اولدرملي ديار     
زنـدان ادملـي تـا       ق ورملـي و   رملي دال بلكه شـلّ    نثا اولد فرض لغنا ان  
ديار انچانماز اوقي. 
گليـان بـويرغي تـرك ادب، فقـط          شيال بيك حكم لر اوثتنا     انها

ــان آدم بتــر  ــمثذ آراذا توتي كمــان ودوشــنيان آدم ه، آدم در دوش
 .توتر دا وآراذاثني نمازني اوقير

)2�F1 6-�0��� M�0�(�  ����&= 

 

كسـالت  توتغوجي مسموم بولثا يا بشـغا بر       آراذا ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
عمال ادمگــي اســت فــب حــالي پريشــان بولثــا، دارولــرط

  دوغرمي يا دوغري دالمي؟
هيل لـي كثـل     يا قلبي توتن آدم يا هر آدم  مسموم بولن  ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

 ا پيدا نورقثا، كسالت قمغندن  نگ آرت لرگا دوچار بولن آدم، كسالت ن     
ر، قـرص لـ    هـا  نوعي دارو لردن استفاده ادمگـي دوغـري،        بريان هر 
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ولـي شـول    ،  ن ها آمپول لر، سرم لر بولث      ،ر، شربت لر بولثن   كپسول ل 
 .گن ننگ ثونگرا قضاثني آلملي

)1�2���0(�  �����!  

 

ــريض، دارو اســتعمال ادب آغــذني آچــن ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال   م
ــيندا دردي كُ ــوش ــالن وقتق ــك دن  ن ــك و اچم ي ايم

 ثقلنملي دال مي؟  يا؟ثقلنملي مي

الن وقتنـي ثقلنمـق واجـب دال،    قـ  ،ني آچن مريض   آغذ ::::جوابجوابجوابجواب
 . اچمگي سنت درغرينچا ايببلكه ايب ايچر، وليكن اُ

)�(��� 3���# (����  != 

 

              نگ ثقلنمغي ناهيل لي در؟ني آچن مسافرآغذ ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
قلنمغـي واجـب دال بلكـه       ث آغذني آچن مسـافرنگ دا       ::::جوابجوابجوابجواب 

دا ايـب اچمگنـي پنهـان اَدمگـي      برملي وليكن موننـگ  بودا ايب اچِ  
 . سنّت در

)�(��� 3���#( � ��� != 

 

يـا   ا،ثغَليان چك  يا ا،ثتوتغوجي سيگار چك  ا  ذآرا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  حكم بار ؟انام ا،ثا، يا هروئين چكثترياك چك
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 قــارا لغــي يادنــا دوشــب دوذا توتغــوجي ننــگ آراذآرا ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
ـ  تو قصداً  وكفّـارت واجـب    قضـا  و ادر نـي فاسـد    ث اذيـودمغي آرا   اثّ

 ،نثي بـولث ثّنگ تـو ك ن ها تريا  ،نثي بول ثثّسيگارنگ تو  ها آيلندرر،
  .نثي بولثثّوئين ننگ توها هر

)1�2���0( � ���'=) <:�;9� $#�%( ����4*) 3��@��( � ����B�   

 

توتغوجي ننـگ آردنـدن تنقيـه وردرب        راذا  آ ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 وردرمگي ناهيل لي؟ثُاچني 

نـي  اچ هـا  انـي فاسـد اَدر،    ذآرا ردمـك آردندن تنقيـه اد    ::::جوابجوابجوابجواب
 .ليارآلملي بو يثننگ قضا نن، شول گنثورم ث ها،نثورثُ

)NJ�O9� 3� �P���(�  ���&!&  

 

رندن يـا خـاتون بولثـا       ي ريا توتغوجي اوت  ذآرا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
رينـگ  يعنـي دكترل   گوبرمگي ناهيل لي؟  ) شِياف(اَوِندن  

مشـدمق اچـن خرماننـگ شـانگي يـالي غـوري            چي ي اِ
ي نــداقيــا خاتوننــگ رحم ي،گدرمــاني آرد دن گــوبرم

  اجرا ؟يراني غوترمق اچن اَوِيندن گوبرمگي ن

ن، ثدن گـوبرل  اني فاسد اديـار، هـا اَو      ذآرا مطلقا) شياف (::::جوابجوابجوابجواب
 بشرطيكه شوننگ بارثي آنگري گدب غايـب        ،نثدن گوبرل  ها آرد 
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انـي  ذمـان دورن حالتنـدا آرا  ب بعضـي ثـي گير     ثي گير   بعضي ،بولثا
 . فاسد ادمذ

)NJ�O9� 3� �P���(�  ���&!!  

 

ثـوقمغي يـا    ورغنـا   قني  ق  ا توتغوجي برم  ذآرا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 خاتون فرجنا ثوقمغي ناهيل لي؟

ورغنا يا خاتون فرجنا ثوقمغي ني قق ا توتغوجي برمذ آرا::::جوابجوابجوابجواب
ا  . وري بولثـا ق  اگر برمغي، فاسد ادمذنياذمختار قول غا گورا آرا     امـ

 . و بلن يا ياغ بلن اُوللنن بولثا اوندا آرازا ني فاسد ادربرمغي ثُ
)��HI9��(�  ��� B4   

 

 چوپ ثـوقمغي يـا      ورغناق    ا توتغوجي ذآرا    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 شِلنگ ثلمغي ناجرا ؟

ورغنا چوب يا شلنگ يـا طنـاب        ق توتغوجي ننگ    آراذا    ::::جوابجوابجوابجواب
ثوقمغي ننگ هـيچ بـر اشـكالي يـوق، بشـرطيكه شـو ذادلرنـگ بـر                  

امـا شـول ثـوقلن ذادنـگ بـارثي گوملثـا اونـدا              . اُوجي داشندا بولثـا   
 .اوننگ آراذاثي فاسد بولر
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 چقيان بولثا، شول    ورغيق     توتغوجي اذآرا    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  ناهيل لي؟وب ايذنا ثلمغيورغني يق

 بـثم ايـذنا     ،ورغني يونـدن ثـونگرا    غي چقيان آدم، ق   ورق    ::::جوابجوابجوابجواب
اما ماخول اگلنب يغشي چلغندن ثونگرا ثلثـا      . ثلثا آراذاثي فاسد بولر   
 ''�� �� )1�2���0(                                       .آراذاثي فاسد بولمذ

 

ــوجيذآرا    ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال  ــا      ا توتغ ــدن اينچ ــگ اُجيدن نن
 شلنگ ثوقلب پشَوني آلنثا ناهيل لي؟

اُجيدندن شلنگ ثوقمق لق آراذاني فاسد ادميـار، حتـي              ::::جوابجوابجوابجواب
غا يتشـثدا، آراذا زيـان      ق  ثاجيدندن ثو غويلثا يا ياغ غويلثا گرچه غا       

 .برمذ
 )NJ�O9� )� �P��� ( ����&!! 5) 1�2���0( � ����BB 

 

ا توتغوجي ننگ اَنفِيه ايثغاب توتق بورنني       ذآرا ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 آچمغي ناجرا ؟

 ر انفيه ايثغاب توتق بورن ني آچمغنگ آراذا غا هيچ ب::::جوابجوابجوابجواب
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 ورد يـالي،   چونكه انفيه دا گويا عطر يالي، مسك يالي،        .ياني يوق ز
لــق  نــي ايثغمــقنگ هــر غيثشــولر.  خوشــبو مــواد در،نــرگس يــالي

 .ذآراذاغا اشكال گترم
)��@�� 6-�0?3(� ��� �B45) NJ�O9� 3� �P���(�  ���&!!  

 

 يا يـاغ يـا      ثو ،نانگ فرج آراذا توتغوجي خاتون   ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
  حكم بار ؟انام درمان دمدرلثا

درمـان آراذاثنـي     يا يـاغ يـا    ن ثو   دمدرل خاتوننگ فرجنا  ::::جوابجوابجوابجواب
 �� B4�  �R�/S(����Q� 6-�0(                                         .فاسد اديار

 

آراذا توتغوجي خاتون آقر ثودا اوتـرب ثوغـا    ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
غـا گيـرب بيلنـدن اتگنـي ثوغـا          وان   يا حمام دا     ،دوشثا

 چومدرب اوترثا آراذاثي ناهيل لي بوليار ؟
ثونگ اچندا هرناچا اوترثـدا      دوشب، آقر ثوغا  وان دا يا   ::::جوابجوابجوابجواب

ا انـدامني بتـر   . اتا ثقلثـ ني پوغبشرطيكه اندام آراذاثي فاسد بولمذ،  امـ 
گويـا  ،  گيرثـا آراذاثـي فاسـد بـولر        غا ثو  فرجندن داخل  يا غوشدثا،

ني بتـر  غور غـ ثوغا دوشندا يا آيـق يـول غـا اوترنـدا،      اركك آدم دا  
 .لشي ياليخل غا ثو گيردرندا آراذاثي فاسد بوچورب دا

) 6/+�- 6-�0?(�  ������ –) "�#��� $#�%(�  ����&' 
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احتالمـي بولثـا     ي گونديذ يتيرقا  آراذا توتغوج  ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
رنـا يانشـب منـي ثنـي دوكثـا شـوننگ            ييعني ديشـندا ب   

 آراذاثي ناجرا بوليار ؟
 ديــش دا آرنگشــب منــي دوكلمــگ بلــن آراذا فاســد  ::::جــوابجــوابجــوابجــواب

فقـط   .در  هيچ فرقي يـوق ،لثنوخاتون ب   ها ،لثنوها اركك ب   بولمذ،
 .غسل واجب بولر

)T�UV� W@� 6-�0?(�  ����= 

 

ا يعني الي بلن مالش     ثا توتغوجي جلق ور   ذآرا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  حكم بار؟اا نامثگتر نيثبرب مني 
شـوننگ   ني باطـل اديـار و     ثني آلمق آرازا    ثال بلن مني     ::::جوابجوابجوابجواب

 .گردننا قضا وكفارت واجب آيلندريار
) T�X W@� 6-�0?(�  ����' – )����YD�� 6-�0���(�  ����B  

 

وطـي  قلـي حيـواني     ا توتغوجي دورد آي   ذآرا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  حكم بار؟اا، نامادث

 ي نازل ث اگر مني ،ك لك آيقلي ني وطي ادمددور ::::جوابجوابجوابجواب
 فارت واجبو كا واجب آيلندريار قضا ني فاسد اديار، ذا آراثبول
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 .ا ني فاسد ادميارذا آراثي نازل بولمث اما مني .ادميار
)T�X W@� 6-�0?(�  ����* 

 

ـ چيان آدم غا شريعت نا    ارمضان آي دا عرق      ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال    ام
 حكم اديار؟

ثن غمچـي شـلّق     گـ چـن آدم غـا ث      رمضان آي دا عـرق ا      ::::جوابجوابجوابجواب
 تـا شـلّق ننـگ اثـري اندامنـدن           ،ورملي، اوندن ثونگرا زندان ادملي    

چقشيانچا، اوندن ثونگرا رمضان دا آراذا توتميـانلغي سـببلي تعزيـر            
 ،آدم غــا ادب برمگــي در اني حاكمنــگ يــاذقليتعزيــر ديــ. ادملــي

 .ذابي بلن عگورناوذي ننگ صالح 
)T�X W@� 6-�0? (� ����! 

 

آراذا توتغوجي ننگ بر ذادني دادمغي ناهيـل         ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
  لي؟

مكـروه  غـا   لق فرض آراذاني توتن آدم        بر ذادني دادمق   ::::جوابجوابجوابجواب
 يـا نهـار بشـريان       ، بتـر اوتلمغنـدن قورقثـا      ،اگر دادماني آلمغنـدا   . در

گنـدن  ري ننگ اذيـت برم  آ دوذي ميزان بولماندا بد اخالق       ،خاتون
 ثني توتغوجي بولثا، دادب گورب تويكرمگي قورقثا، يا نفل آراذا
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����  �)2���0 �1(                      .ننگ مكروه چلغي يوق در�  

 

آراذا توتغوجي خاتوننگ طعام ايب بشـرميان        ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اوغلنجغنا چيناب برمگي ناهيل لي؟

لــي  لگــا چمك آغــذي آراذا خــاتون، بشــغا بــر چينــدم::::جــوابجــوابجــوابجــواب
برمـك لگـي مكـروه      ننگ چينـاب    فب دورقا اوذي    ق ط آغذي آچ 

 .در
)6-�.�7(�  ����*� 

 

وق گيـرب اول    چنـا اُ  نـگ اِ  آراذا توتغـوجي ن    ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
   آراذاثي ناهيل لي بوليار؟،طرفندن چيقثا

وق بر طرفـدن گيـرب اول بـر طرفـدن چقثـا آراذاثنـي               اُ ::::جوابجوابجوابجواب
 '��4B�  ���Z[(	2�D(                                            .فاسد ادمذ

 

رمضان آيدن بشغا وقـت توتليـان آراذا لـري           ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 رمي؟ يا بولمذمي؟گدا كفارت بولفاسد ادمك ل

 كفارت فقط رمضان آيندا توتليان آراذاني فاسد ادمك         ::::جوابجوابجوابجواب
 بيلكـي توتليـان آراذا لـري فاسـد ادمـك بلـن كفـارت                ،دا بـولر  گل
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لري ءر رمضـان آراذاثننـگ قضـا      حتي شـول توتليـان آراذالـ      . بولمذ
���4�  ��� \Z[(	2�D(                                               .بولثدا  

 

آراذا توتغوجي ننگ طهارت آلمـاني آغـذني         ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 چيقمغي ناهيل لي؟

 . طهارت آلماني آغذ چيقمق لق مكروه در::::جوابجوابجوابجواب
)2�D	�� Z[ ( ����4B= 

 

ندا، اونچا نماز اوقيملي    گن يش  توتغوجي آراذا ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 آچملي مي؟ مي يا آغذني

 . نماز اوقيمق سنت درنگثونگ  اونچا آغذني آچب او::::جوابجوابجوابجواب
)2�D	�� Z[ (� ���4B& 

 

  وي در؟ق قآغذي ناما بلن آچمقل ::::سؤال سؤال سؤال سؤال  
 ،بمثـا طاگـر خرمـا   . آچمقلق افضل در  آغذي خرما بلن   ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

اچ خرمــا بلــن چونكــه پيغمبــر عليــه الســالم . آرثّــا ثــو بلــن آچملــي
  . ذاد بلن آچرمشك يا اُود دگمد،آچرمش
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 ثـو بلـن     ،پيغمبـر عليـه السـالم تومـث دا        : ب درلـر  ر آيـد  بعضي ل 
 .ديب دي،رش دا خرما بلن آچياردي، غايآچ

)2�D	�� Z[(  ����4B& 

 

ــؤال  ــؤال س ــؤال س ــؤال س ــويثلي آدم   ::::س ــا ت ــوبرمگي  ،ناچ ــي گ  آراذا ثن
 دوغري؟
 لگـي  كرمـ  تـويثلي آدم آراذا ثنـي گوب  )15(اون بـاش  ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

 . غري درود
  . حامله خاتون:اولقثي

 هـا   ، هـا اجثـي بولـب امـدرثن        ، اُوغلن امدريان خـاتون    :اكلنجثي
 لرني آراذا ، اُوغلن امدريان   بلن، كثي يعني حامله  شو ا . كرينا امدرثن 

 آراذا بولرنگ اوذلرنا يا اوغلن لرنا زيـان         ،غري بولياني و د كگوبرم
 . لري دوغري دال كزيان برمثا گوبرم . بولثا دركبرج

 . غندن قورقثاملگي آرد  مريض، مريض آدم:اچلنجثي
 .  مريض بولمغندن قرقثا، ثغ آدم:دوردلنجثي
 خدمتكار عجيـز لمگنـدن قورقثـا، شـو بـاش نفرنـگ              :باشلنجثي

گمـان   مان بولجغنا هوك بشرطيكه شو ذاد لرنگ      ،آچمقلغي دوغري 
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ثـي بلـن ثابـت    لري غالب بولثا، يا اوذلرننگ يا غيري لرنگ تجربـه      
 . بولن بولثا، يا زيرك بلملي مسلمان طبيب خبر برثا

كـان مسـافتلي      يا اونـدن   ،اگلومتر ير ي ك  )81(ريثن ب گ ث :آلتلنجثي
 .  لگني قصد ادن مسافرك گدم،يرگا

كمـان بليـان    هوني  گ رمضان آيندا دشـمن بلـن اولشـج        :يدلنجثي
 . اورشغوجي، اگر آغذني آچمثا دشمندن بثلر ديب قورقي ادثا

 .  بتر اوتشب ثوثان آدم اگر هالك بولمغندن قورقثا:ثكّذلنجثي
آدم اگر هالك بولمغندن قورقثا اوتشب آجغن  بتر:قذلنجثيد . 

 يـا   ، يا زندان ادرن   ، آغذنگي آچمثنگ ثني غتي وررن     :اونلنجثي
 .  ادلن آدمچاولدررن ديب گوي
 .  يِالن چقن آدم:اون بيرلنجثي
ينگـا مهمـان بـولن آدم اگـر          وتـب بـر    نفل آراذا ت   :اون اكلنجثي 

 . يننجق بولثاقآغذني آچمثا مهمان يري 
ن آدم، اگـر    نـا مهمـان گلـ     ن دا اوذ   نفـل آراذا تـوت     :اچلنجثي اون

وي ايـب   قـ ني آچيب اولـر بلـن بـال ايـب اچمثـا مهمـان               اوذي آغذ 
 . اچجگ دال بولثا

ــن اگــر آغــذنگي ، آراذا توتغــوجي آدم غــا:اون دوردلنجثــي  ث
ـ  ه آچمثنگ مننگ  ، گرچـه شـوننگ   م طـالق ديـب آيـدلن بولثـا    يِلَ
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ــا  ــر  تــوتن آراذاثــي قضــاء آراذادا بولث ــا كــه ب  آچمغــي دوغــري، ت
 . مسلماننگ هليي طالق بولمذ يالي

لغا يرميـان، هـا      ي دن گچب آراذا توتمق     ياشي اَلِّ  :شلنجثيااون ب 
.  ها خاتون بولثن، آراذاثني گوبرب فديه ثنـي برملـي          ،اركك بولثن 

 . قضا لرني توتملي  مانع لر آيرلندن ثونگرا،گ بارثيولي بولرن
)1�2���0(�  �����' 

 

 قلي حكم لر ناچا در؟شباغل رمضان آينا ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
 . بيان حكم لر آلتي در رمضان آينا تعلق ط::::جوابجوابجوابجواب

لرنـدا، يـاثتي دن ثـونگرا وتـر         ايعني رمضان گيج  : اولقثي تراويح 
 اوقيملـي، هـر اكـي       دن اونچا يا وتر دن ثونگ يگـرم ركعـت نمـاز           

 شو تراويح اركـك لرگـا و خـاتون لرغـا     .ركعت دن بر سالم بريب   
 . سنّت در

دن آيغـاچنلي اوقيـب      يعني تراويح دا قرآني بش    : اكلنجثي ختم 
 . تمام ادمك سنّت در

يعني رمضاننگ آخرقي اون گن ني مسجددا       : چلنجثي اعتكاف اُ
 .  سنّت دركبولب، دشنا چيقماني گچرم
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ثني ايعني رمضان آيننگ يگـرم يـدلنجي گيجـ        : دردوردلنجثي ق 
 . لك مستحب در اوللدب عبادت ادمك
، شـوال آينـگ     يعني رمضان آيي تمام بولب    : باشلنجثي فطره در  

شيان آدم اوذ بشـندن و    ودا، اوذنا قربانلق د    نطگن دانگ آ  دثالبقي  
ا  يارم چانق بوغدي يا يارم چـانق قرجـ   ندننگ بش نلرافقير بولن چاغ  

 . ا شولرنگ قيمت لرني صدقه برمك لگي واجب دراوذم ي
بيـرم آينـگ    يعنـي جمعـه دوشـيان يـردا       : آلتلنجثي عيد نمـاز در    

كـي نيـزه بـوي يـوقري     ن دوغب بر نيـزه بـوي يـا ا     بقي گني، گ  دثال
 جماعـت لـر بلـن        ، امـام  قـدا لندن تـا گـن آغيانچـا، شـو اكـي آرل           غ

 . اويشب ميدانا چقب اكي ركعت نماز اوقيمق لري واجب در
)1�2���0(�  ���&&' 

 

ـ    ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال   نــدا،ا ثرمضــان آينــگ اون باشــي گيجـ
سنت مي يا مستحب مي      آيا ؟ا  يدمق لق نام  آ »يارمضان«
 دالمي ؟ هيچ قيثي يا

 .مستحب دا دال  آيدمق لق سنّت دا دال و»رمضان يا« ::::جوابجوابجوابجواب
انلري پيغمبـر عليـه السـالمنگ ادن         مسـتحب ديـ    چونكه سـنت و   
 شــي گــورن ذادلــري بــولملي، لرنــگ يغ ســلفايشــلري بــولملي و
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 پيغمبر عليه السالم اديبدر ديان حديث يـوق،       ،  يارمضان ننگ حقندا  
بلكه تـركمن لرنـگ      سلف لردن صادر بولدي ديان روايت يوق،       يا

ايشي شريعتنگ دستوري ديب ادمـك       بو .بدرن داب لري در   طاوذ  
  .لك بدعت در

 يا  رمق در ردآدي  بدعت ديانلري شارع دن بي اجازه دين دا برذا        
ننـا آلـدنب   اوننگ اچن آدم لرنگ مونگا اتفـاق بوال .  دردمك ا كم

 .    شريعتنگ بويرق لرندن بر بويرق مقا ديامانگ

)#����U]� �(�  ��� B 

 

فقط اوذلـري جمـاعتلي      تراويح ني خاتون لر    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 يا دوغري دالمي؟ اوقيمق لري دوغرمي ؟

زه نمازنـگ غيرنـدا     لرنگ خـالص اوذلـري جنـا       خاتون ::::جوابجوابجوابجواب
هـا تـراويح    ،  نثها فـرض لـردا بـول      ،  جماعت ادمك لري مكروه در    

ا  .نث هـا آيـري نفـل لـردا بـول      ،نثلردا بول  جنـازه نمـازدا اولرنـگ     امـ
  .خالص اوذلرننگ جماعت ادمك لري مكروه دال در

ـ   ا محمد عبـدالحي اللكنـوي يـالي اهـل تحقيـق لرنـگ ياننـدا               ام
ت غورمـق لـري هـيچ بـر نمـاز لـردا             بشلرنا جماع  خاتون لرنگ اوذ  
  .مكروه دال در

)3��@�� 6-�0?(�  ���!4 – �^ ���_ ` a(DS���a�;S��  (� ����  
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 بشدا بِردِن نيت    ،تراويح نمازنگ يگرم ركعتني    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اكي ركعتني اوذبشنا نيت ادملي مي؟ يا هر ادملي مي؟
ي ثوا قـ ، امـ نگدا بوليـار ثيگرم ركعتي بشدا بردن نيت اد      ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

 .هر اكي ركعتني اوذبشنا نيت ادمك در
)1�2���0(�  ���4*� 

 

 ركعـت دن ثـونگرا اوترمـق نامـا؟ و           هر دورد  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اوترنگدا ناما اوقيملي؟

 ركعــت مقــدارلي د دور، ركعــت دن ثــونگراد هــر دور::::جــوابجــوابجــوابجــواب
ــتحب در  ــق مس ــار  .اوترم ــدا بولي ــبيح آيدثنگ ــدا تس ــرآن ، اوترنگ  ق

 . اوترثنگدا بوليار سكوت،اوقيثنگدا بوليار
)1�2���0(�  ���4*4 

 

لر تراويح اوقيندا هـر اكـي سـالم دن          خاتون ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 ني اوقيمق، باشلنجي سالم     »سبحان ذ ي الملك   «ثونگرا  

  اوقيمق گركمي؟»شهر رمضان«دن ثونگرا 
 خاتون لرغا سبحان ذي الملك و شـهر رمضـان گـرك             ::::جوابجوابجوابجواب

وي، ر اوقيثا ق  بلثا ل . دالكمان گرك   هوچن دا    حتي اركك لر اُ    .دال
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بلمثلر شول مقدار اوترملي اوذ بليان ذادلرني اوقيـب، اگـر اوترمغـي      
 .دا ترك ادثلر هيچ اشكالي يوق

)1�2���0(�  ���4*4 

 

تـراويح  الب امام   راك ق ر آدم مسجددن گيج   ب ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 ا ناما ايش ادملي؟ثاوقيب دورقا بر

كـي اونچـا اوذي      امام تراويح اوقيـب دورقـا بـرن آدم ان          ::::جوابجوابجوابجواب
يثتي ننگ فرضني اوقيملي، اوندن ثونگرا امـام غـا اويـب امـام بلـن                

 . يثتي ننگ سنّتني اتبرملي،تراويح ني اوقيملي
)"�#��� $#�%(�  ��� �4 

 

ثني امام بلن اوقيب     برآدم تراويح ننگ بعضي    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
در، اما فرضني امام بلن اوقيمان در، بلكـه اوذي اوقيـب           

 يـا اويملـي     ؟تر دا امام غا اويملي مـي      در، آيا شو آدم و    
 دالمي؟ 
 اوذي اوقـين آدم     ا فرض ني امام بلن اوقيماني بلكـه يكـ         ::::جوابجوابجوابجواب

 . وتردا امام غا اويملي
)b���� ��� 3���+(�  ����*= 
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برآدم تراويح دن هيچ ذاد اوقيمدق بولثـا يـا           ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
لثـا شـو آدم وتـر دا        امام بلن اوقين بو    تراويح ني بشغا بر   

 غري دال مي؟وغري مي؟ يا دولغي د يمقم غا اوشو اما
تراويح دن هيچ ذاد اوقيمدق آدم، يا تراويح ني بشغا بر           ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

غـري در، هـيچ     وغي د  ل آدم، شو امام غا اويمق     امام بلن اوقيب گلن   
 .اشكالي يوق در

)W�/���8? 3���+(�  ����*= 

 

وي مي؟  قتراويح ني اوذلدب آغرراق اوقيمق       ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 وي مي؟قب ينگل راگ اوقيمق يا غيثغلد
 اگـر آدم . چر يالي غلر  آدم ، بتر اوذلدب آغرلتملي دال    ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

اللّهم « ني اوقيندن ثونگرا فقط      »التحيات«لرغا آغر بولجق بولثا، امام      
 صـلوات لرنـگ بيلكـي لرنـي و          ، ديب سـالم بـرر     »صلّ علي محمد  

نمازغـا   ،بتر غيثغلـدب ينگلـدملي دال     .  ني ترك ادر   »اللّهم اغفرلي «
 اوننگ اچن سبحانك نـي، اعـوذ بـاهللا نـي، بسـم اهللا      .نقصان يتريالي 

 .ني، ترتيل قراءتني، تعديل اركان ني، قويملي دال
 )1�2���0(� ��� 4*& – )6-�.�7(�  ���  ! 
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لمثـا اوننـگ قضـاثني      تراويح اگـر جاينـدا اوق      ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
  يا آلملي دالمي؟؟آلملي مي
گويا آغشم ننگ . لمق گرك دالالثا قضاثني آق تراويح ::::جوابجوابجوابجواب

 . يالييالندا قضاثي آلنمشق يا بيلكي سنّت لر ،سنّتي
) 0�����(c�6-(�  ���!� 

 

 تراويح غا اوغلننگ امام بولمغي ناجرا؟ ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
ننگ تراويح لردا و بيلكي نفل لردا امـام    عقلي لي صبي  ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

لــر، وعلمــاء لرنــگ  غــري گــورديوبــولمقني بعضــي علمــاء لــر د
 .غري بلمدي لرواگي درپكو

)HI9��(�  �����* 

 

 ت ختم ادملي؟رَتراويح دا قرآني ناچا كَ ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
. ر كرت خـتم ادمـك لـگ سـنّت در          يح دا قرآني ب    تراو ::::جوابجوابجوابجواب

اچ كرت ختم ادمك لگ     . كرت ختم ادمك لگ فضيلت در      اكي
 . افضل در

)1�2���0(�  ���4*4 
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قلـق  ختم ني آدم لر آغر گوريـار ديـب قويم          ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  غري بولرمي؟ يا بولمذمي؟ود

ترك ادملي  ختم آدم لرغا آغر گليار ديب، ختم ني ::::جوابجوابجوابجواب
. وثي آدم لرغا آغر گلمذ يالي ينگل راك بولمليدال، اما ق

)1�2���0(�  ���4*& 

 

ت قرآني ختم ادنگدن ثونگرا،     رَكَتراويح دا بر   ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 ني ترك ادمك لگي جايز مي؟ يا جايز دالمي؟ تراويح
ندن ثـونگرا، شـول يـل     تراويح دا قرآن بركرت ختم بول     ::::وابوابوابوابجججج
 .الن تراويح لري اوقيمثدا هيچ اشكالي يوق دردا ق

)"�#��� $#�%(�  ��� �& –) 1�2���0(�  ���4*& 

 

ـ    ؟اعتكاف ديب ناما ديارلر    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال     بـولم   ا و اعتكاف نچ
  بوليار؟

اش قامت آيـدلب بـ    و  اعتكاف دياني اوذندا مرتب اذان       ::::جوابجوابجوابجواب
     نـگ  رلن مسـجددا اركـك آدم ن      وقت نمازي جماعت بلن اوقلب د

 . لن ثقلنمغي درنيت ب
  :اعتكاف اچ بولم بوليار
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 بر آدم من فالنچا گـن مسـجددا بولمـق           :اولقثي اعتكاف واجب  
بوينما نذر بولثن ديب آيدثا شول ثان برَن گن لري مسجد دا بولمق             

 . بويننا واجب در
مضــان آيننــگ آخرقــي اون گننــدا  ر:اكلنجثــي اعتكــاف ســنّت

� �+	uKvمسجددا بولمقلق سنّت    ���K � يعني هر مسجد دا بـر آدم        ، در 
 .   اوترثا بيلكي آدم لرنگ بوينندن ساقط بوليان در

ـ      بو .اچلنجثي اعتكاف مستحب در    گنلرنـدا   ااعتكاف يلنـگ هم 
 .در بشي انتجك زمان بار، دوغري در

 
)1�2���0(�  ���� ' 

 

يـدماني مننـگ بوينمـا اعتكـاف        آدم ثـان    رآب ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
لـق   گـن اعتكـاف اوترمـق      بولثن ديثا ناچا   اوترمق نذر 

 بويننا واجب بوليار ؟ 

ثان آيدماني نذر ادن آدم بار بشي بتوي بـرگن اوترمـق             ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 .بويننا واجب در

)W�/�� de(�  ����*= 
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اعتكاف اوترغوجي ننگ آغذي آراذا بـولمغي        ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 الزم دالمي؟  يا؟هوكمان الزم مي

ا  ،آراذا بولمغي هوكمـان الزم در      اعتكاف واجب دا   ::::جـواب جـواب جـواب جـواب  امـ  
آغـذي آراذا بـولمغي الزم       اعتكاف مستحب دا   و اعتكاف سنّت دا  

 . دردال
)6-�.�7(�  ����=� 

 

 ناما حكم بار؟ دا اعتكاف ني بوذمقلق ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
قضاثني آلمقلق گردننـا     اعتكاف واجب ني بوذمقلق دا،     ::::جوابجوابجوابجواب

قضـاثني آلمـق الزم      بيلكي اعتكـاف لـري بوذمـق بلـن         .وليارالزم ب 
  يارمبول

)"�#��� $#�%(�  ����*= 

 

 ناما ايش لري ادمك لـك بلـن فاسـد     ،اعتكاف ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 بوليار؟

 خاتوننــا يانشــثا اعتكــافي فاســد ،اعتكــاف اوترغــوجي ::::جــوابجــوابجــوابجــواب
يادنـا    هـا ،شـب يانشـثن  يادنا د ها گيجا،  ها، ها گنديذ يانشثن ،بوليار

ماني يانشــثنشــد.ــ اعتكــاف اوترغــوجي خــاتون نــي چ  الن دا يــاكَ
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ــا اعتكــافي فاســد بوليــار  اعتكــاف . اوغشــان دا منــي ثــي نــازل بولث
اعتكـاف   .اوترغوجي بي عذر مسجددن چقثا اعتكـافي فاسـد بـولر           
 .اوترغوجي ننگ مرتد بولمغي اعتكاف ني باطل آيلندرر

)NJ�O9� 3� �P���(�  ���&=* 

 

چن چقمق لـق دوغـري      رغوجي اُ وتاعتكاف ا  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 عذرلر نامالر؟ بولن

اعتكــاف اوترغــوجي فقـط اكــي حاجــت اچــن چقــب   ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
  .بشريار

رن تـ اعتكـاف اُ   اگـر . مثـل جمعـه نمـاز    ، حاجـت شـرعي    :اولقثي
گن آغندن ثونگرا چقـب جمعـه غـا       جمعه اوقلميان بولثا،   مسجدندا

يالي وقت   يروسنّت لرني دا اوق    بشبتر دش بولثا جمعه يت     اگر .گدر
ــب گــدر،  چدا ــن    ق ــان راك اگلنمگــي بل ــه مســجددا ك اُول جمع

 .اعتكافي فاسد بولمذ
عـذر   اگـر  . يعني آيق يولنا اوترمـق در      ، حاجت طبيعي  :اكلنجثي
ني بـر لحظـه مسـجددن چقثـا اعتكـافي فاسـد          اطبيعي بولم  شرعي يا 

 .بولب آيلنيار
)C:��/��Z[(�  ���=4 
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برب  يناولنا چقندا ا  اعتكاف اوترغوجي آيق يو    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 دگا اورلب گلمگي ناجرا؟جحاجتندن فارغ بولن دا مس

 ،لغننگ اشكالي يوق اگلنمثا    چقندا اوينا برمق   آيق يولنا  ::::جوابجوابجوابجواب
 .انتك اگلنثا اعتكافي فاسد بولر اگر

)f�	�(�  ����&� 

 

رمضان آينـگ آخرقـي اون گننـدا اوترليـان           ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
اعتكـاف دا بـي     آيا اول    اعتكاف ننگ حكمي ناهيل لي؟    
 يا فاسد بولميارمي؟؟ عذر چقمق بلن فاسد بوليارمي

بي عذر چقننـگ بلـن       شلگ در،  گ اعتكاف نفل گينگ   ::::جوابجوابجوابجواب
Wn)b  رمضاننگ آخرندا اوترليان     ،اعتكاف نفل ديمك  . فاسد بولمذ 

�+uKv	  گا هم شامل در عتكاف ا گن بولن اون. 
تكـاف  اونگا گورا شول اعتكاف دا هم بي عذر چقننـگ بلـن اع       

 .فاسد بولمذ
)��089��/�� 3���0g�� hi[(�  ����&* 

    

 اعتكاف اوترن آدم ني دولت چاغرثا چقملـي        ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 بار چقن صورتندا اعتكافي فاسد   يا چقملي دالمي؟؟مي
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    بولميارمي؟ يا؟ بوليارمي
 دولت دن ،چقملي اعتكاف اوترغوجيني دولت چاغرثا   ::::جوابجوابجوابجواب 

 .ي مسجدگا گيرثا اعتكافي فاسد بولميارفارغ بولندن ثونگرا اگلنمان
)2�D	��Z[(�  ���4 = 

 

ـ   اعتكاف اوترغوجي ثوغـا د     ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال    اچـن   كشـمك ل
   يا دوغري دالمي؟؟لغي دوغري مي چقمق

قمقلغـي  ن چ لك اچـ   اعتكاف اوترغوجي ثوغا دشمك    ::::جوابجوابجوابجواب
ين ني پاكلمك    اِ ،فرض بولغن ثوغا دشمك لك بولثن      ها دوغري،

 . نظافت لنمق يالي،لثنو ثوغا دشمك ب ها نفل بولغن،يالي
) 2�D	��Z[(�  ���4 = 

 

ــل   ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال  ــگ اص ــوجي نن ــاف اوترغ ــاني گاعتك بلم
 اوترمغي ناهيل لي؟

لغـي   مـاني اوترمـق   نگ اصـل گبل   اعتكاف اوترغوجي ن   ::::جوابجوابجوابجواب
گبلماني اوترملي دال، بلكه ذكر ادملي، تسـبيح ثـانملي،          . مكروه در 

 . ولمليقرآن اوقيملي، عبادت بلن مشغول ب
)2�D	�� Z[(�  ���4 * 
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ب مسجد دن   گويچ ادل  رغوجي ني اعتكاف اوت  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
دا مسجد خراب بولب يقلمغي جهتنـدن چقثـا          قرلثا، يا چ

  يا بولميارمي؟؟آيا شوننگ اعتكافي فاسد بوليارمي
 اعتكاف اوترغوجي ني گويچ ادلـب مسـجددن چقرلثـا        ::::جوابجوابجوابجواب
بثم بـرب بشـغا مسـجدگا     اگلنماني ،قلمغي سبب لي چقثا   ييا مسجد   

 .اگر اگلنثا اعتكافي فاسد بوليار. ثا، اعتكافي فاسد بولمياراگير
) ��HI9��(�  ��� �  

 

قثا يـا  رقب چرغوجي جانندن قُاگر اعتكاف اوت   ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 رقب چقثا، ناما حكم بار؟مالندن ق
رقـب  قرقـب يـا مالنـدن    ق اعتكاف اوترغـوجي جاننـدن     ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

 آيـري مسـجدگا گيرثـا اعتكـافي فاسـد           چقندا بثم شو مسجدگا يـا     
 .م فاسد بوليار، يوغثبولميار

)��/SQ� 6-�0���(�  ��� �  

 

اعتكاف اوترغوجي مريض ثورمقلـق اچـن يـا     ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  ؟الغي ناجر قمقن چجنازه نماز اقيمقلق اچ
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 اعتكاف اوترغوجي مريض ثورمقلق اچن يا جنازه نماز         ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
ثدا اعتكافي  اگر بولر اچن چق   اقيمقلق اچن چقمقلغي دوغري دال، ا     

 .فاسد بولر
)�j�� $Fk (� ��� &* 

 

ثوغا غچني چقرجق بولب    اعتكاف اوترغوجي    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
يا اودغا ينب برياني نجات برجك بولب چقمغي ناهيـل          

 ؟لي
 بـو ايـش لـر اچـن چقمقلغـي            اعتكاف اوترغـوجي آدم    ::::جوابجوابجوابجواب

 .دوغري دال، اگر چقاثدا اعتكافي فاسد بوليار
 )� $Fk�j� (� ��� &* 

    

اعتكاف اوترغوجي آدم اچن مسجدنگ اچندا   ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 لر در؟اادمك لگي دوغري بولن ايش نام

لگـي    اعتكاف اوترغوجي آدم مسجدنگ اچندا ايمك      ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
، لگـي دوغـري در  ك لگي و اوقلمـق لغـي و معاملـه ادمـ      و اچمك 

 .غري دالو اگر متاثني مسجدگا ثلثا اوندا د،متاثني مسجدگا ثلماني
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گ اچنـدا فقـط اعتكـاف اوترغـوجي اچـن           ر مسجدن ل ايش  شو
 . غري دال دروغيري لر اچن د. غري درود

 )3P0S9��2(�  ��� &* 

 

نا چقمغنـدا   ثتنگاه ننگ اُ  ااعتكاف اوترغوجي اذ   ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 يا بولميارمي؟ اعتكافي فاسد بوليارمي؟

اثتنـا چقمغــي بلــن   ترغـوجي اذانگــاه ننــگ واعتكــاف ا ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
فثي مسجد ننـگ داشـندا   نگ قاسد بولمذ، گرچه اذنگاه ناعتكافي ف 

 .بولثدا
)�HI9���(�  ��� �� 

 

 ؟غرمـي ولـري د   خاتون لرنگ اعتكاف اوترمق    ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 غري بولثا نيردا اوترملي؟واگر د غري دالمي؟ويا د

غـري  بـولر اگـر       و خاتون لرنگ اعتكاف اوترمق لري د      ::::جوابجوابجوابجواب
اوي لرننـگ اچنـدا تعيـين     خـاتون اعتكـافي اوذ       .آرلري اجازه برثـا   

اگـر خصوصـي    . مسـجدي بـار بولثـا شـوندا اوتـرر          لن خصوصـي  دا
. مسجدي بولمثا، اوي لرننگ بر اطـاقني مسـجد ادب شـوندا اوتـرر             

 .غري دالولر جماعتلي مسجددا اعتكاف اوترمق لري د خاتون
) "�#��� $#�%(�  ����=B 
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 خاتون اعتكاف اوترثا اوننگ حكمي ناجرا؟ ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
اعتكاف اوترغوجي خاتون گويـا اعتكـاف اوترغـوجي         ::::جوابجوابجوابجواب

 موننـگ   ي دال، جايندن بي عـذر چقملـ      اركك آدم يالي، اعتكاف   
 .ياننا آري يقين لشملي دال

)W�/�� de(�  ����=B 

 

اعتكاف اوترغوجي آدم طهارت آلجق بولثا يـا         ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
قملـي مـي؟ يـا      هوكمان مسجددن چ  غسل ادجك بولثا    
 ي؟دا بوليارم مسجدنگ اچندا

ــاف اوترغـــوجي آدم، مســـجدي بولشـــدرماني  ::::جـــوابجـــوابجـــوابجـــواب  اعتكـ
نــدا طهــارت آلــب يــا غســل ادب بشــرجق بولثــا، بــو نگ اچمســجد

 . ندا انجام برمك لگنگ زياني يوق درنگ اچايشلري مسجد
 بـو  ،كمـان مسـجدننگ دشـنا چقـب    هواما مسجد بولشجق بولثـا      

 .ايش لرني بترندن ثونگرا اگلنماني مسجدگا گيرملي در
) HI9����(�  ��� �� 

 

 گـن اعتكـاف اوترمقلـق مننـگ     ابرآدم فالنچ   ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
گـن لرنـگ فقـط       بوينما نذر بولثن ديثا، آيا شـول ثـان        
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ــ   ــا گيج ــي؟ ي ــي م ــذلرني اوترمل ــن الزم اگندي لري بل
به ايذ اوترملي مـي؟ يـادا        كمان ايذ هوهمدا   بوليارمي؟

 بولك بولك اوترثنگدا بوليارمي؟
رمقلغي نذر ادن آدم، شول ثـان        گن اعتكاف اوت   ا فالنچ ::::جوابجوابجوابجواب 
 هـيچ وقـت آرلرنـا فاصـله         ،كمان ايـذ بـه ايـذ اوترملـي        هولري   گن

گا خـاص   يـذ  فقـط گند   ،لري بلن اوترملـي   اهمدا گيج  و. ثلملي دال 
 ا گيجـ  انچـ يعنـي فال  . دا شـوننگ يـالي در      حتـي عكسـي   . لملي دال 

ذ يلرني گند اكمان شول ثان گيج   هواعتكاف اوترمق لغني نذر ادثا،      
 .لن اوترمقلق الزم بوليارلري ب

)l��m9��@�(�  ����4B 

 

  لقدا ناما فضيلت بار؟ اعتكاف اوترمق ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
 اعتكاف اوترمـق لغنـگ فضـيلتي بتـر كـان در چونكـه               ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

حضرت رسول اكرم صلّي اهللا تعـالي عليـه وسـلّم اوذننـگ صـحيح              
هيثـي بـر آدم طنگـري تبـارك وتعـالي           : در حديثندا ثويب آيديب  

 گــن اعتكــاف اوترثــا، اهللا ارجــغــي جهتلــي فقــط ب چلننــگ راضــي
تبارك و تعالي شوننگ بلن دوزخ ننگ آرثندا اچ خندق آيلندرر،           
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نـدن دا  رنـگ آرث طبلن گن ب گي گن دوغرنگ گينگ ل هر خندق ن  
 . ق راق درآچ
هيثـي بـرآدم رمضـان دا اون گــن    :  بـر حديثنـدا آيـدب در   اينـ  و

 . ادن يالي دراعتكاف اوترثا گويا اكي حج و اكي عمره 
)n�0��(�  ����B& 

 

گـن   هيثـي  لغنگ حكمـي نامـا و      رمققدر اوت  ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 اوترمالي؟
 ، يـدماني اويـا بولمـق در   اقدر اوترمقلق دياني قدر گيج  ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 . اويا بولب اهللا تعالي غا عبادت ادمك لك مستحب دراقدر گيج
ثي بولمـق احتمـالي بـار       ادا يلنگ هر بر گيجـ      تيق حق اگيج قدر

 ديـب قـرار     اولي عرف عامه رمضان آينگ يگـرم يـدثي گيجـ          ،  در
رلربرب د    . 

)1�2���0(�  �����* 

 

 ي ولـي نمـاز   ننگ مخصـوص اوقيم اقدر گيج ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اگر بار بولثا كيفيتي ناهيل لي؟؟ ادملي وردلري بارمي

هر ركعت دا بر     كي ركعت نمازي بار،   نگ ا ناقدر گيج  : جواب  
سالم برنگدن ثونگرا    و  اوقيملي، »و اهللا قل ه «يدي كرت     و »الحمد«
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تَغْفِرُاهللاَ «رت   ك يدمش اِليـهِ    اَسـ اَتُـوبهـركم شـو نمـازي       . ديملـي  » و 
ايذنـداقي وردلـري آيـدثا شـول آدم هنيـذ اوتـرن يرنـدن          و اوقيب،

 و .لنرغشـ لري ب  گ بارچا گناه  نانا اتا ثن   شوننگ اوذي ننگ و    رماقا،تُ
ر كـه اولـر   ال گـا يـول   لرنّـت طنگري تبارك وتعالي فرشته لرنـي ج     

 يـاب لـر آقـدرر    ،قصرلر تكـر يـالي    يالي، شول آدم اچن باغ لر اكر     
ماقـا شـول يغشـي جـايلرني گـوذي بلـن             آدم دنيادن چق   شول يالي،
 .گورر

)G�2 o���S��(�  �����  

 

 ش فطره ننگ شريعت دا حكمي ناما؟ب ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
بش فطره  .نگ حكمي واجب در نشريعت دا بش فطره      ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 .  برمدك گناهكار بولر،فرط ثواب ،ني َبرَن

)���������(�  ����&! 

 

 بش فطره ناهيل لي آدم غا واجب بوليار؟ ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
مال غـا  نصاب  بش فطره حاجت اصلي ثندن دشغري بر   ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

غا واجب بوليار )آزاد(رايا بولغن مسلمان ح. 
)�HI9���(�  ����'� 
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ن برثنگ  هچ  و ،بش فطره هچن واجب بوليار     ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 وي؟ق

لغـي    دنـگ آتمـق    ،بش فطره بيرم آينگ دثالبقي گـن       ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
بش فطره ني شول واجـب بـولن گنـي عيـد نمـاز           .بلن واجب بوليار  

 . يعني مستحب در،وي درك قاوقلمذندن اونچا برمك ل
رمضــاننگ اچنــدا برثنــگ دا  دن اونچــا تقــديم ادب، گــن عيــد

 .مك لك دوغري دالاما رمضان آيندن اونچا بر دوغري بوليار،
)6��P�� 3�(�  �����B 

 

 مشغالنگ بارثندن برملـي     يبش فطره ني اچر    ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 لري دا بارمي؟  يا برملي دال؟مي

فطره   حاجت اصلي ثندن دشغري مال غا ايا بولغن آدم،         ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
اوذننـگ فقيـر بـولن چاغـاجق لرننـگ            و ،ني اوذ بشي اچن برمـالي     

ـ آلمـا    ي  بولن ثـتن    اوذننگ خدمتكار   و ،بشي اچن برملي   ل ننـگ   قُ
  .بشي اچن برملي

اولقـان اوغلـن     و اوذننگ عيالي اچن برمـك لـك واجـب دال،         
چاغـالري   باي بولن كچيجـك      و ،لري اچن برمك لك واجب دال     
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غانــگ اوذ امگــر برملــي شــو چ اچــن دا برمــك لــك واجــب دال،
 .مالندن

)W�/���8?(�  ��� =4 

 

ينـدا  اوذ اُ  مخارجني اوذي بـرب،   و  خرج   اهم ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
اناثي ننـگ   و  فقط اوذي تحت تكفّلندا ثقالب يوران آتا        

 اركك دوغن و  نگ يا كچيجك    قيذلرنو  يا اولقان اوغل    
 و  يـا اغتـق    گ،نيا قاقاثننگ يا ماماثن    لرننگ عيال دوغن 

بـش فطـره لرنـي       لرنگ، يقين قرندش  يا لرننگ، چولق
   يا برملي دالمي؟؟برملي مي

طـره ثنـي برمـك لـك اوننـگ          رننـگ ف  يبولرنگ هيچ ب   ::::جوابجوابجوابجواب
بر نصاب مالغا ايـا بولثـا        اما اولرنگ هيثي بيري،    واجب دال،  گردننا

  . لك اوذ بويننا واجب دركاوذ فطره ثني برم
)��HI9��(�  ����'� 

 

ديمثـا برمـك    غيري ننگ فطره ثني اوذي بـر  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
  يا دوغري دالمي؟؟مي لگ دوغري

ادمثــا برمــك لــك نــگ فطــره ثنــي اوذي امــر غيــري ن ::::جــوابجــوابجــوابجــواب
و  يعني اوذ اوغلـن   ،  نگدنمگر دوغري فقط اوذ مشغال     دال، دوغري
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 امر ادمثدا اولرنگ فطره لرني برمـك لـك          ،اوشقلرنگ وخاتوننگ 
 .دوغري

)��/SQ� 6-�0���(�  ����'� 

 

 يعني ناهيل ،گا برملي بش فطره ني برنگدا كم ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 لي آدم غا برملي؟

يعنـي   .گيان آدم غا برملي   كات د  ز بش فطره ني عشر و     ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 حاجـت   ،يـا دا اوذننـگ مـالي       .ا برملي  گ ذادي يوق مسكين   هيچ بر 

ي گـ دا بر  يـا  .اصلي ثندن دشغري بر نصاب غا يدميان فقيرغا برملـي         
دا يلنـگ    يـا  .آرتق بـر نصـاب مـالي يـوق برگلـي گـا برملـي               ثندن

 كـات دگيـان    زعشر   .ان يا اوقديان مال آخوند غا برملي      كوبثني اوقي
  .م لردن غيري غا برمك لك دوغري دالآد

)��HI9��(�  ����'4 

 

بش فطره ني مسجدنگ امامنا برمـك لـك يـا            ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 ب بريان آدم غا برمك لك ناهيل لي؟يتراويح اوق

 و عشر ، مسجدنگ امامي يا تراويح اوقيب بريان آدم::::جوابجوابجوابجواب
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و اگـر عشـر      . فطره برمك لك دا دوغـري      ،كات دگيان آدم بولثا   ز
 .دگميان بولثا بش فطره برمك لك دا دوغري دالكات ز

)NJ�O9� 3� �P���(�  ���! = 

 

ـ  و بش فطره هيثـي ذاد دن برملـي،        ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال     مقـدار   ان
 برمالي؟
خرمادن يا   جا اوذم دن يا   ابش فطره ني بوغدي دن يا قر       ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

جا اوذم برثنگ يارم چـانق      ااگر بوغدي برثنگ يا قر     آرفادن برملي، 
 . برملي

 .مادن برثنگ يا آرفادن برثنگ بر چانق برملياگر خر
)6��P�� 3�(�  ���� � 

 

ـ        انكرَگُ ،چانق ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال     و  ا و گرم حساب بلن ناچـا گرنك
 ناچا گرم بوليار؟ 

گـرم  .  ياريم بوليارادن ثكّذ گرنك  حسابا گرنك ، چانق ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
 . دن اچ مونگ دورد يوذ گرم بوليار حساب
 ايعني دورد گرنك  . م بوليار  يارم چانق بر مونگ يدي يوذ گر       ثب

 .بر چهار يك در
)"�#��� $#�%(�  ����*� 
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لـك   بش فطره ني شـولرنگ اوذنـدن برمـك         ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 وي مي؟قلك   يا شولرنگ قيمتني برمك؟وي ميق

 دا بولرنگ اوذينـي برننـگ دن قيمتنـي برمـك            بولچلق ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
اما غت لقدا بولرنگ قيمتني برننگدن اوذنـي برننـگ          . وي در قلك  

 . درويق
)1�2���0(�  ���*= 

 

سـاب ادب   حرندن  يقيمت برملي بولندا هيثي ب     ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
 برملي؟
�� ���A  حضرت امام اعظم بلن حضـرت ابـي يوسـف            ::::جوابجوابجوابجواب

�Fp� . غري درو گورا هر بيرندن حساب ادب برثنگدا د�
 غـا گـورا فقـط بوغـدي دن           ��� �����اما حضرت امام محمـد      

 . ساب ادب برمليح
)1�2�0��(�  ���** 

 

 وناهيل لي يردا    ؟عيد فطر نمازننگ حكمي ناما     ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 اوقيملي؟
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حكمنـي آلـن آبـادي دا اوقيمـق          ني مصـر   عيد فطر نماز   ::::جوابجوابجوابجواب
 ثغـدرميان   ينگ اولـي ثـي اوذ اهـل لرنـ         ن يعني مسجد لر   .واجب در 
 .يا احكام شريعت و حدود اسالم اوذندا يوردليان آبادي. آبادي

)������� ���(� ���  4B –  4! 

 

عيد فطر نمازننگ نيت لري ناجرا، و اوقيملـي          ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 كيفيتي نا پورم؟

: پورم نيت ادملـي   عيد فطر نمازني امام غا اويان آدم شو    ::::جوابجوابجوابجواب
ري نيت قلدم اوقير من اكي ركعت عيد فطر نمازني واجب تكبير لـ            

 .ن اهللا اكبربلن اويدم شو امام غا خداي اچ
نيت قلـدم اوقيـر مـن       :  هيلّي نيت ادملي   اوذي امام بوليان آدم شو    

اكي ركعت عيـد فطـر نمـازني واجـب تكبيرلـري بلـن امـام بولـب                  
 . خداي اچن اهللا اكبر

 اوقيملي، سـبحانك نـي      »سبحانك«اهللا اكبر ديب اويندن ثونگرا      
نـدا   هر اهللا اكبر دي    ، ديملي »اهللا اكبر «ت  رَاوقيب بولندن ثونگرا اچ كَ    

هر اكي تكبيرنـگ آراثنـدا اچ تسـبيح         . تملينا ال غولاكي الني اكي ق   
رمليمقدارلي د . 
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 »اعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم      «اچ كرت تكبير آيدندن ثونگرا      
 اونـدن   ، ديملـي  »بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم      « اونـدن ثـونگرا      ،ديملي
سـوره  ،  وشـملي ق» سـوره « و اوندن ثونگرا     ، اوقيملي »الحمد«ثونگرا  

 ركـوع دن اينـب    ،يـدب ركـوع ادملـي     تمام بولندن ثونگرا تكبيـر آ     
 .لمليق گالنجي ركعت ت سجده ادندن ثونگرا اكاكي كر

 »الحمـد « آيـدب    » الـرحمن الـرحيم    بسم اهللا «شي گونلندا   غلب ي ق
رن سوره تمام بولندن ثونگرا دك د       و ،وشمليق »سوره« و   ،اوقيملي

كـي لـر يـالي اكـي        گيرندا اچ كرت تكبير آيدملي هر تكبيـر دا اون         
نــا التملـي، هــر اكـي تكبيرنــگ آراثنـدا اچ تســبيح    غي غولالنـي اكـ  

 شــو اچ تكبيــردن ثــونگرا دوردلنجــي تكبيــري ،مقــدارلي دورملــي
 اكـي كـرت سـجده ادب       اآيدب ركوع غا انگلملي، اونـدن ثـونگر       

 ني اوقيب سالم    »اللهم اغفرلي « لر و    »صلوات « و »التحيات«اوترملي  
 خطبـه دا    ،وقيملـي اونـدن ثـونگرا امـام اكـي كـرت خطبـه ا            ،  برملي

 .احكام اسالم بلدرملي
)6-�.�7(�  ��� '� –) q�D��(�  �����* 

 

 امام عيد نمازدا يلنگشب سجده سهو واجب ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
  يا؟يـلري ادثا سجده سهو ادملي م آيلندريان ايش
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 ادملي دال مي؟ 

 امام عيد نمازلردا يا جمعه لردا يـا جماعـت چنـدن آشـا            ::::جوابجوابجوابجواب
 فتنـه نـي دفـع ادمـك        ،ده سـهو  ادملـي دال      كان بولن نمازلردا سـج    

 .جهتلي
)��#�m�� 6-�0���(�  ����� 

 

 ،اگر امام عيد نمازي طهارت ثـذ اوقـين بولثـا           ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
  لغني ثونگرا بلثا ناما ايش ادملي؟ طهارت ثذ اوقين

ــي آدم   ::::جــوابجــوابجــوابجــواب ــين لغن ــذ اوق ــارت ث ــازي طه ــد نم ــام عي ــر   ام ل
عيـد نمـازي يمشـغادن    لـر بلـن    آدم، درغماقالر بلثا، طهارت آلملـي    

لر درغاب گـدن بولثـا لـر عيـد نمـازي اولـر بلـن                       اگر آدم  .اوقيملي
يمشغادن قايتلمق گرك دال، اولرنگ نمـازلري جـائز ديـب حكـم             

 مسلمان لري و اولرنگ اعمال لرني فساد دن و فتنه دن ثقلمق             ،ادلنر
 . جهتلي

)��01�2�(�  ���&!  

 

 نمازي بلن حكمندا    عيد قربان نمازي عيد فطر     ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 يا فرقي يوق مي؟؟ و كيفيتندا فرقي بارمي
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 گويا عيد فطر ننگ نمازي      ، عيد قربان نمازي واجب در     ::::جوابجوابجوابجواب
ننـگ كيفيتـي گويـا       ني اوقيمـق  يد قربان نماز  ع. واجب بولشي يالي  

لــيكن امــام عيــد .  هــيچ فرقــي يــوق در،عيــد فطــر نمــازي يــالي در
عيـد قرباننـگ     ي بلـدرر و   فطرننگ خطبه ثندا فطره ننگ حكم لرنـ       

تكبيـر تشـريق ننـگ      و ،خطبه ثندا قربـان لـق چلمغنـگ يـول لرنـي           
 .دستورلرني بلدرر

)������� ���(�  ��� 4* 

 

دا  عيد نماز اوقيمق لغا بريان آدم لرنگ يـول         ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 ناما وظيفه لري بار؟

 وظيفـه  قـي دا لرنگ يول عيد نماز اوقيمق لغا بريان آدم      ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
بـرن  غا  عيدگاه  .  بريان چا لر    غا عيدگاه  تا ،ق لق در  لري تكبير آيدم  

 .ويمليقلرندا تكبير آيدمق لرني 
)�j�� $Fk(�  ����*& 

 

لـر يولـدا    عيـد نمـاز اوقيمـق لغـا بريـان آدم           ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال  
لق وظيفه لري بولن تكبير لرنـي جهـر آيـدملي            آيدمق

  يا خفيه آيدملي مي؟؟مي
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 باالتفـاق   ،لثلرو بريان بـ    اگر عيد قربان نمازني اوقيمق لغا      ::::جوابجوابجوابجواب
 . تكبير لرني جهر آيدملي

 حضـرت امـام     ،اگر عيد فطر نمازني اوقيمـق لغـا بريـان بولثـا لـر             
 . گا گورا خفيه آيدمق لق افضل در����� ���اعظم ابو حنيفه 

 يعني امام ابو يوسف بلـن امـام محمـد         ،گا گورا   حضرت امامين 
�Fp� .ضل درلري اف  گورا جهر آيدمق����� �

حضرت امام اعظم بلن امـامين ننـگ آرثنـداكي اخـتالف فقـط              
 . يوق دريافضليت دا در هر كيفيتدا آيدننگ بلن كراهيت

)3P0S9�R�2(�  ����*� 

 

دا  عيــد نمــازي گينــگ بــولن مســجد جــامع ::::ســؤال ســؤال ســؤال ســؤال 
 دا اوقيمـق    شهردن چقـب ميـدان    يا   ؟وي مي قاوقيمق  

  وي مي؟ق
 ،لق سنّت در دا اوقيمق  ان عيد نمازي شهردن چقب ميد     ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 

 . دا بولثا گرچه مسجد جامع گينگ
)3P0S9�R�2(�  ����*� 

 

  يا آيق؟وي ميك قعيد نمازغا پيادا گدمك ل ::::سؤال سؤال سؤال سؤال 
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 وي مي؟ك قغ منمك للَاُ
 . اگر عذر بولمثا،ويك قعيد نمازغا پيادا گدمك ل ::::جوابجوابجوابجواب

)�j�� $Fk(�  ����*� 

 

يـان آدم ننـگ     عيد نماز اوقيمق لق اچـن چق       ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 بشغا ناما مستحب بولن وظيفه لري بار؟

، يول دن گـدثا   گدندا بر،لغا چقن آدم  عيد نماز اوقيمق   ::::جوابجوابجوابجواب
  .اورلندا آيري يول دن اورلملي

وملي،      ،ويول لردا گوذني   لرنـا   بير بيـر  و  گوذّملي دال ذادلـردن يـ
الب طنگري تبارك وتعالي بـذلردن وثـذ لـردن قبـول            توقعيدلرني  
 .يمليادثن د
 كبوگورشـم  .رندا اكي الي بلـن گورشـملي      لبير بيرلرنا ثتشن     و
 ، بلكه هر بر نمازنگ ايذنـدن دا سـنت در          ، بر عيددا سنت در    الك ن 

 .بلكه هر ثتشنگدا دا سنت در
)�j�� $Fk(�  ����*� 

 

ـ دن   عيـدگن    ،عيد نمازي  ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال   لـق   قويمـق  خيراأت
 بولرمي؟
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لـق دوغـري     را قويمق عيد فطر نمازي عيد گن دن تاخي       ::::جـواب جـواب جـواب جـواب 
ــا  مگــر عــذر ،دال در ــريبولث ــانر گن،فقــط ارتي ــاخيرا  ت غــاچنلي ت

  .قويمقلق دوغري
 يـا هـوا     ،يعني عيدگن غاتي يغن يغـب ميـدانا چقـر يـالي بولمثـا             

يا  تدن ثونگرا شاهدلق برثلر،   ررن لر عيد گن گن    و بولب آي گ   تبول
مك لگـا   ليكن آدم لري يغناب يتش     گنرتاندن اَونچا شاهدلق برثلر و    

 انمــازني ارتيرگــا تــاخير شوصــورت لــردا عيــد فطــر. وقــت بولمثــا
 . قويمقلق دوغري در

گـا   اما عيد قرباننگ نمازني عيـدننگ اكلنجـي و اچلنجـي گـن            
اگـر   . يعني عذر بولثن ها بـولمثن      .يمقلق مطلقا دوغري در   ا قو تاخير

ثا  قويلااگر بي عذر تاخير و  قويلثا كراهيتي يوق،   اعذر جهتلي تاخير  
  !&���  �)1�2���0(                                        .مكروه در

 

 عيدگاه دا عيد دن اونچا يا ثونگرا نفل اوقيمق ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 لغنگ ناما حكمي بار؟

هـا عيـد     دا نفـل اوقيمـق لـق مطلقـا مكـروه در،            عيدگاه ::::جوابجوابجوابجواب
 . ها عيد نمازدن ثونگرا اوقي،نمازدن اونچا اوقي

)1�2���0( � ���&&= 
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بر انسان اچن بويرلن وظيفه لـر      هر   عيدگن دا  ::::سـؤال   سـؤال   سـؤال   سـؤال   
 نامالر در؟
ارتيــر نمــازيني اوذ مســجدندا  رملــي،عيــدگن ايــردن تُ ::::جــوابجــوابجــوابجــواب

يا حلوا يالي ثويجي ذادلـر   اوقيندن ثونگرا عيد نمازغا گدماكا خرما   
 . ندانفطر گ عيد، ايملي

ني ثقلنملـي   الك ايماني اچمـا   ياما عيد قربان گنندا ارتير ترندن ب      
 . عيد نماز اوقليانچا تا

عيد گنـي آغـذنا مسـواك        .شمك لك سنّت در   گن ثوغا د   عيد
ه لباس لـري بولثـا      زدن تا  هزتا،  دوكملي  اوثتنا يغشي عطرلر   ،ورملي
 خوشــلق و كا برملــي،ا گــدم نمازغــا صــدقه فطــر نــي عيــد،گيملــي

ــر   يغــدي  و،بگنجلــگ ظــاهر ادملــي ننــگ يــدگنا گــورا صــدقه ل
 تا كه اير برمـق لغنـگ و        اوغرملي، راگ عيد جايغا  زوتي كوفلتملي،

 .اولقي صف ننگ فضيلتنا يتشريالي
)6-�.�7(�  ��� '= 
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