
 

 

اگر کسی مرجع تقلید مداشته باشد حکمش -1

 چیست؟

عمل چنین شخصی که مجتهد نیست و نمی تواند 

 احتیاط هم عمل کند،باطل است

تخلی در باغ یا ملک دیگران مثل مسافر خانه و -2

هتل و پاساژ و رستوران بین راهیی و ...برای کسانی 

 که ساکن آنجا نیستند چه حکمی دارد؟

ام است مگر اینکه معموال کسانی که اگر اجازه ندادن حر

ساکن آنجا نیستنداز مکان استفاده می کنند و کسی 

منع نمیکند.طوری که انسان اطمینان بر عمومی بودن 

 آن مکان می کند.

 حکم وضو در مقابل نامحرم چیست؟-3

جایز نیست ولی اگر وضو بگیرد وضوی او باطل نمی 

 شود.

 مسح کرد؟آیا بر روی جوراب و کفش میتوان -4

باطل است ولی اگر به واسطه سرمای شدید یا ترس از 

دزد و درنده ومانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون 

آورد،احتیاط واجب آن است مسح بر جوراب و کفش 

 نموده و تیمم نیز بنماید.

 اگر جبیره تمام پارا گرفته باشد تکلیف چیست؟-5

داری از طرف باید روی جبیره مسح کند ولی اگر مق

انگشتان و مقداری از طرف باالی پا باز باشد باید 

جاهایی که باز است روی پا را و جایی که جبیره است 

 روی جبیره را با رعایت ترتیب مسح کند

 )امام،سیستانی،مکارم(

اگر نمی تواند روی زخم محل مسح دست تر بکشد باید 

 به جای وضو تیمم کند)خامنه ای(

حایض،نفسا به رواق وصحن های حکم ورود جنب،-6

 حرم چیست؟

عبور و توقف در صحن و رواق جایز است.به جز صحن 

گوهرشاد که توقف جایز نیست ولی برای عبور از دری 

 به در دیگر مانعی ندارد.

 حکم آنان برای زیر گنبد طال چیست؟-7

 توقف جایز نیست.

حکمن آنان برای ورود به حسینیه و امام زادگان -8

 ایز استج؟چیست

حکم مستحاضه در مکان های نام برده -9

 داخل شدن در رواق و زیر گنبد اشکال ندارد.؟چیست

آیا نماز در زمین های وسیع دور از روستا جایز -11

 است؟

در زمین های بسیار وسیع که از توابع عرفی 

 نماز، روستاهاست و معموال چراگاه حیوانات است،

شکال ندارد گرچه مالکین ناراضی خوابیدن ا نشستن،

 باشند.

 حکم سفر زن بی اذن همسر چیست؟-11

 گناه است و باید نمازش را کامل بخواند.

 حکم سفر فرزند بدون اجازه ولی چیست؟-12

اگر او را از سفر نهی کردند و باعث اذیت و آزارش 

 باشد،نمازش را باید کامل بخواند.

 است؟ نماز تحیت چیست و در کجا مستحب-13



 

 

رکعت 2وقتی انسان وارد مسجد می شود،مستحب است

نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز 

 واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

 مکروه استحکم خوابیدن در مسجد چیست؟-14

حکم پوشیدن لباس نختص مردان برای زنالن و -15

اشکال  نماز خواندن با لبالس مختصبالعکس چیست؟

 ندارد.

مقدار پوشش واجب زن در مقابل نامحرم -16

الزم است تمام بدن به جز وجه و کفین را و ؟چیست

 موی سر را از نامحرم بپوشاند.

 آیا پوشاندن روی پا بر زنها در مقابل نامحرم الزم-17

 ،باید بپوشانند.بلهاست؟

حکم نگاه به مواضعی که مردان معموال می -18

 ق،بازوو...(چیست؟پوشانند)سینه،سا

 حتی بدون قصد لذت حرام است.

برپایی میهمانی،مجالس عزا و شادی اهل -19

بیت)علیهم السالم( بدون اذن و رضایت شوهر چه 

 حکمی دارد؟

جایز نیست.ودعوت افراد بیگانه و اجازه ورود در منزل 

 شوهر،بدون اذن جایز نیست مگر رضایت احراز شود.

خ محرم وصفر اصالح نمی رسم است بانوان در ماه-21

 کنند،آیا اشکال دارد؟

اشکالی ندارد،اصالح نیز مانعی ندارد البته سزاوار است 

 در روز های عزا از این کار پرهیز شود.
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