Пурсишҳо ва посухҳо

Коди пурсиш: 144

Аҳком
Аҳкоми пӯшиданиҳо ва оростаниҳо

Нависандаи пурсиш:
Ризо Розӣ

Пойгоҳи иттилоърасонӣ дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

Пурсишҳо ва посухҳо

2

Аҳкоми пӯшиданиҳо ва оростаниҳо

بسم اهلل الرمحن الرحمی
Нависандаи пурсиш: Ризо Розӣ

Тарихи пурсиш: 25/05/2016

Лутфан ҳукми задани сурма барои мардонро бифармойед:
Посух ба пурсиши шумораи: 2

Тарихи посух ба пурсиш: 29/05/2016

<<Сурма>> моддаи покиза ва маъданӣ аст ки барои тира
намудани атрофи чашм истеъмол мешавад ва аз масодиқи зинат
аст ки Худованди меҳрубон дар бораи он фармудааст: قُ ْل َم ْن َح َّر َم زِي َن َة اللَّ ِه
ِ َص ُل ا ْل� آ َي
ِ الَّ ِتي �أخْ َر َج لِ ِع َبا ِد ِه َوال َّط ِّي َب
ات
ِّ ين �آ َم ُنوا ِفي الْ َح َيا ِة ال ُّدن َْيا خَ الِ َص ًة َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ۗ َك َ ٰذلِكَ نُف
َ ات ِم َن ال ِّر ْز ِق ۚ قُ ْل ِه َي لِلَّ ِذ
َ( لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونАъроф/ 32); <<Бигӯ чи касе зинати Худованд ки барои
бандагонаш берун оварда ва рӯзиҳои покизаро ҳаром кардааст?
Бигӯ онҳо дар зиндагии дунё ва ба сурати холис дар рӯзи қиёмат
барои касоне аст ки имон оварданд, ин гуна оётро барои гурӯҳе
ки медонанд тафсил медиҳем>>. Ба илова, ривоёти мутавотире
низ дар бораи фавоиди он расида ки дар маҷмӯъ сабаби яқин ба
муфид будани он мешавад. Бо ин васф, истеъмоли он барои мардон
ишколе надорад, машрут ба инки урф онро инкор накунад; Чароки
мулоҳизаи урф дар ин қабил корҳои мубоҳ зарурӣ аст ва пӯшиш ё
оройише ки сабаби ангушнамойи ё шӯҳрат мешавад, ҷойиз нест.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло

Саҳифаи фесбуки
пойгоҳ

Саҳифаи канали
телегроми пойгоҳ

