Aylık Soru ve Cevaplar (Aralık Ayı) - 3 /Dec/ 2018
Kur’an-ı Kerim’i Yere Koymak
Soru 1: Kur’an-ı Kerim’i yere koymanın sakıncası var mıdır?
Cevap: Bu iş örfün nazarında Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık sayılırsa, caiz değildir.
Müzik Aletleri Satın Almak
Soru 2: Bir gitar almak ve kendim için müzik çalmak istiyorum, fesat veya teganni için kullanmak istemiyorum. Acaba şer’i bir
sakıncası var mıdır?
Cevap: Müzik aleti çalmanın lehv* için olmaması durumunda sakıncası yoktur, ancak aziz gençlerin değerli vakitlerini, faydalı ve
gerekli ilim ve sanatları öğrenmek için harcamaları ve boş zamanlarını spor ve sağlıklı eğlencelerle (aktivitelerle) doldurmaları daha
iyidir.
* Yani içerdiği özelliklerden dolayı insanı Allah-u Teâlâ’dan, maneviyat ve ahlaki faziletlerden uzaklaştırarak, insanı başıboşluğa, beyhudeliğe ve günaha sevk eder.

Namaz Halindeyken Selamın Cevabı
Soru 3: Namaz esnasında birisi namaz kılana selam verirse, selamın cevabını nasıl vermelidir?
Cevap: Hemen “Selam” kelimesini önce getirerek, kendisine selam verildiği gibi cevap vermelidir. Örneğin; namaz kılana “Selamun
Aleyküm” diye selam verilirse, namaz kılan cevabında “Esselamu Aleyküm” ya da “Selamun Aleyküm” demeli ve asla “Aleyküm
Selam” dememelidir.
Gıybetinin Yapılmasına Razı Olan Kimsenin Gıybeti
Soru 4: Bir kimsenin arkamdan istediğiniz kadar gıybet edin sakıncası yoktur demesi durumunda onun gıybetini etmek haram
mıdır?
Cevap: Sorudaki varsayımda bile gıybet etmek haramdır.
Ağızda Kana Bulaşmış Yemek
Soru 5: Bazen yemek yeme esnasında ağzımızın içini ısırıyoruz ve ağzımızdan kan geliyor. Bu durumda eğer kan yemeğe bulaşırsa,
necis olur mu?
Cevap: İhtiyat gereği o yemeği yemekten kaçınılmalıdır.
Mümeyyiz Çocuğun Gıybeti
Soru 6: Mümeyyiz çocuğun gıybetinin hükmü nedir?
Cevap: Mümeyyiz (hakkında ne konuşulduğunun farkında olan ve bundan etkilenen) çocuğun gıybeti haramdır.
Camiye Ölü Defnedilmesi
Soru 7: Bir Müslümanı camiye defnetmek caiz midir? Bir kimse camiye defnedilmeyi vasiyet etmişse, onun bu vasiyetine amel
edilmeli midir?
Cevap: Caminin vakfedilme akdi okunurken, camiye ölünün defnedilmesi vakfeden şahıs tarafından istisna edilmemişse, camiye
defnetmek caiz değildir.
Tövbe Guslü
Soru 8: Günahlardan tövbe etmek için gusül var mıdır? Guslün alınma şekli nasıldır?
Cevap: Günahlardan tövbe etmek için gusül almak müstehaptır; niyet dışında bu guslün alınışının diğer gusüllerden bir farkı
yoktur.
Humusun Cami Onarımında Kullanılması
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Soru 9: Humusumu şahsen caminin onarım masrafları için verebilir miyim?
Cevap: Zikredilen durumda bağış, zekât ve diğer hayır fonlarından yararlanılmalıdır. Fiili şartlarda humusun bu alanda
kullanılmasına izin verilmemektedir.
Doğumdan Sonra Kırkıncı Gün Guslü
Soru 10: Doğum yapmış kadına kırkıncı günde hangi gusül farzdır?
Cevap: Doğum yapmış kadına kırkıncı güne özel bir gusül farz değildir.
Adetliyken Türbete Dokunma
Soru 11: Adet döneminde veya abdestsizken İmam Hüseyin’in (a.s) türbetiyle yapılan tespihle zikir çekilir mi veya türbet mühür
üzerine secde edilebilir mi?
Cevap: Üzerinde mübarek isimlerin yazılmış olmaması durumunda, sakıncası yoktur.
Şer’i Özür Günlerinde Salavat Hatmi ve Zikirler
Soru 12: Adet veya cenabet zamanlarında Kur’an okumanın veya salavat ve benzeri zikirleri söylemenin keraheti var mıdır?
Cevap: Adet ve cünüp olanın farz secde içeren ayetleri okuması haramdır. Adet olan kimsenin namaz vakitleri dışında diğer ayetleri
okuması mekruhtur; ancak namaz vakitlerinde kendini temizlemesi, abdest alarak Kur’an-ı Kerim okuması veya zikir söylemekle
meşgul olması müstehaptır. Cünüp olan kimsenin farz secde içermeyen ayetler dışında yedi ayetten fazla okuması mekruhtur.
Cemaat Namazının İlk Safında Yer Alan Yolcunun Bağlantıyı Kesmesi
Soru 13: Namazı seferi olan yolcunun cemaatin ilk safında durması durumunda, imama sağdan ve soldan onun (yolcu) aracılığıyla
bağlanan cemaatin ikinci rekâttan sonra hükmü nedir?
Cevap: Eğer diğer saflardaki cemaatin (imama iktida edenlerin) bağlantısı kesilmezse ya da seferi namaz kılındıktan sonra hemen
başka bir farz namazı kılmak için imama iktida edilirse, sakıncası yoktur.
Cenaze Namazını Unutmak
Soru 14: Cenaze namazını unutursak ve bir hafta sonra hatırlarsak, vazifemiz nedir?
Cevap: Cesedi bozulup dağılmadan, tam ilmihallerde açıklanan şartlara riayet ederek kabrine namaz kılınmalıdır.
Ric’i Talak İddesinde Olan Dul Kadının Kocasından Miras Alması
Soru 15: Ric’i talak iddesinde olan bir kadının iddet döneminde kocası ölürse, kadın kocasından miras alabilir mi?
Cevap: Miras alır.
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