Aylık Soru ve Cevaplar (Kasım Ayı) - 9 /Nov/ 2018
Gül Suyuyla Abdest
Soru 1: Gül suyuyla abdest almak müstehap mıdır?
Cevap: Gül suyu muzaf sudur ve onunla alınan abdest batıldır.
Ev Sahibinin Misafirinin Müstehap Orucunu Engellemesi
Soru 2: Eğer ev sahibi, misafirin oruç tutmasına izin vermezse ve misafirin o gün oruç tutmak istediği halde eğer ev sahibinin izni
olmadığından dolayı oruç tutmazsa, o gün oruç tutmuş sevabı alır mı?
Cevap: Misafirin, ev sahibinin izni olmadan ya da ev sahibinin nehiy etmesi durumunda oruç tutması mekruhtur. Eğer misafir oruç
tutar ve ev sahibi onu yemeğe davet ederse, müstehap oruç tutarken müminin davetine icabet etmek şer’i olarak beğenilen bir iştir
ve mümin kardeşin daveti üzerine yemek yemek her ne kadar orucu batıl etse de, onu orucun sevabından mahrum etmez.
Faiz Yiyen Şahıstan Hediye Almak
Soru 3: Hayatında faiz aldığını bildiğim bir şahsın bayram hediyesi olarak bana verdiği parayı ne yapmalıyım?
Cevap: Size verdiği bayram hediyesinin haram maldan olduğuna emin değilseniz, onu kullanmada sizin için bir sakınca yoktur.
Namazda Gözü Kapamak
Soru 4: Namazda dikkati toplama kastıyla gözü kapatmanın bir sakıncası var mıdır?
Cevap: Namazda gözleri kapamanın şer'en bir sakıncası yoktur. Ancak rükû dışında mekruhtur.
Cilt Enfeksiyonları
Soru 5: Ciltte oluşan kabarcıklardan çıkan su necis midir?
Cevap: Eğer kanla birlikte olmazsa paktır.
Kaplumbağanın İdrarı
Soru 6: Kaplumbağa gibi hayvanların idrar, dışkı ve menisinin hükmü nedir?
Cevap: Kanı sıçrayarak çıkmayan hayvanların idrar, dışkı ve menisi paktır ve kaplumbağanın hangi türden olduğunun belirlenmesi
mükellefe aittir.
Ay Tutulması Namazının Kazası
Soru 7: Bir ay önce ay tutulması oldu ve ben kaldığım yerde bir ay önce ayın tutulduğunu yeni öğrendim; acaba ayat namazını kaza
niyetiyle mi kılmalıyım?
Cevap: Eğer ay tam olarak tutulmuşsa, kaza niyetiyle kılmalısınız.
Evlilik Akdinin Doğru Okunduğunda Şüphe
Soru 8: Daimi evlilik akdini kendileri okuyan kadın ve erkek, akidlerinin sahih Arapçayla okunup okunmadığından şüphe etmeleri
durumunda, hüküm nedir?
Cevap: Farz ihtiyat gereği nikâh akdi sahih Arapçayla okunmalıdır ve bu meseleye teveccüh edilmesi durumunda, eğer akidden
sonra sıhhatinde şüphe edilirse, akdin sıhhatine hükmedilir.
Müstehap Namazı Bozmak
Soru 9: Müstehap namaz kılarken anne ve babanın seslenmesi durumunda namazı bozmak farz mıdır?
Cevap: Eğer cevap vermemek onların rahatsız olmalarına neden olmazsa, (namazı bozmak) farz değildir.
Müstehap Namazda Bir Kaç Ayet Okumak
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Soru 10: Müstehap namazda, bir sure yerine bir kaç ayet okuyabilir miyiz?
Cevap: Sakıncası yoktur.
Necasetin Sınırları Hakkında Şüphe
Soru 11: Bir şeyin necis olduğunu bilir ama hangi bölümün necis olduğunu bilmezsek hüküm nedir?
Cevap: Temizlenmesi için, necasetin olabileceği ihtimali verilen her bölgenin tamamının temizlenmesi / tathir edilmesi gerekir.
Elbette temizlenmeden / tathir edilmeden önce de eğer ıslak bir şey onun bazı yerlerine değerse, necis olmaz.

Sayfa 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

