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  مقدمه

و درود بر پيامبر ما محمد صلي  حمد و سپاس براي خداوند جهانيان و سالم
  : اهللا عليه وسلم و سالم بر تمامي خاندان و اصحاب وي و اما بعد

پيشتر » شوند محرّماتي كه مردم بدان خوار مي«اي تحت عنوان  رساله
دهد كه  آمد كه اين رساله بعضي از مخالفتهاي متنوع شرعي را نشان مي

شود، با  هان كبيره و صغيره ميشامل امور مختلفي از جمله انواع شرك وگنا
هايي هم دارد و  ذكر داليل هر كدام از كتاب و سنّت، به عالوه تفصيل

همچنين حالتهاي واقعي را بيان كرده و صورتهاي مختلفي را براي مردم در 
  .اين گناهان توضيح داده است

محرّمات زياد باشد و اموري كه قرآن و ) ورود به(وقتي كه درهاي 
اند، فراوان باشد وقتي كه  ر صلي اهللا عليه وسلم از آن نهي كردهسنت پيامب

براي مسلمان مهم باشد كه با اين محرمات آشنايي پيدا كند تا از داليل 
خشمگيني و غضب خداوند جلوگيري كند و از آنچه كه باعث فساد دنيا و 

ديدم كه مقداري از اين منهيات كه ) به صالح(شود پرهيز كند  آخرتش مي
آوري نمايم به اميد اينكه خود و  جمع» دين نصيحت است«حت عنوان ت

و آنچه را كه از اين منهيات در قرآن ممكن . برادران ايمانيم از آن سود ببريم
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در اين قسمت حديث اعتماد من ( 1بود در احاديث صحيحي كه اهل حديث
اند  صحيح دانسته) بيشتر بر تصحيحات عالمه محمد ناصرالدين آلباني است

   .ام آوري كرده براساس ابواب فقهي مرتب و جمع
ام فقط قسمتي از آنرا به  و نص آيه يا حديث را به طور كامل نياورده

اند كه در  اكثر اين منهيات از خود نصوصي گرفته شده. ام عنوان شاهد آورده
و امثال آن آمده است و » الي ناهيه«اكثرشان كلمه نهي يا مشتقات آن مثل 

ام  بر اين شرحي را براي بعضي از كلمات غريب و دور از ذهن آوردهعالوه 
ام از خداوند سبحان خواستاريم كه  و گاهي وقتها هم علت نهي را ذكر كرده

ما را از گناه و فسادهاي ظاهري و باطني دور نگه دارد و توبه همگي ما را 
 .داريم قبول بدارد و خداوند جهانيان را بدين گونه سپاس مي

  است آمده سنّت و قرآن در كه منهياتي از بخشي انبي

 از را ما  وسلم عليه اهللا صلي اكرم پيامبر  وي فرستاده و متعال خداوند
 هاي مصلحت خودداري و نهي اين بر كه اند كرده نهي بسياري كارهاي
 مترتب بزرگ بدسگاليهاي و زياد هاي مفسده منع و كثير هاي فايده و بزرگ
 شخص براي و است مكروه قسمتي و حرام منهيات اين از قسمتي و است

 اهللا صلي اكرم پيامبر  همچنانكه كند پرهيز آنها همه از كه است بهتر مسلمان
 از را شما كه آنچه از يعني »ما هنيتکم عنه فاجتنبوه«:  فرمايند مي  وسلم عليه
  .كنيد خودداري كنم مي نهي آن
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 مكروه خواه و حرام خواه منهيات از كردن دوري بر واقعي مسلمان
 همانهايي دهد نمي انجام را ايمان سست هاي انسان كارهاي و ورزد مي اشتياق

 كه دارند هم علم كه چند هر دهند نمي اهميتي مكروهات دادن انجام به كه
 مكروهات چونكه. شود مي محرمات وقوع به منجر مكروهات در تساهل
 ممكن كند عمل آزادانه آنها رد كه كسي هستند محرمات پشتيبان و حامي
 از دوري اين بر عالوه. كند عمل آزادانه نيز خداوند محرّمات در كه است

 و دارد ثواب مسلمان، شخص براي باشد خداوند خاطر به اگر مكروهات
 حاصل تحريمي ونهي مكروهي نهي بين تمييزي اينجا در اين از جداي
 در كه منهياتي بيشتر بنابراين. اردد علم به نياز آنها بين تمييز پس. شود نمي

 اين از را قسمتي. كراهيت نه است حرمت و تحريم باب از آيد مي كتاب
  شماريم؛ برمي گرامي خواننده بر شرعي منهيات

  عقيده مورد در

 فرقي ياخفي اصغر شرك چه باشد، اكبر شرك چه عام، طور به شرك از
  .است شده نهي كند، نمي

 از همچنين و ايشان، تصديق و پيشگو و فالگير پيش آمد و رفت از نهي
 نسبت از نيز و خدا غير براي) قرباني يا نذر صورت به حيوان كشتن( ذبح
 و كردن حكم از.است شده نهي علم، بدون رسول و خدا به سخن دادن

 تعويذ آويختن از.است شده نهي خداوند، شرع از غير به خواستن استيناف
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 از نيز و) آويزند مي اطفال گردن به زخم چشم عدف براي كه طلسمي و مهره(
 تولّه از آويزند مي گردن به شوري چشم دفع بخاطر كه اي شيشه هاي مهره
 نهي دهند، مي انجام آنها بين جمع يا نفر دو كردن جدا براي كه سحري يعني
 از و پيشگويي، و فالگيري از و است عام طور به سحر از نهي و است شده
 اعتقاد از نهي و انسانها سرنوشت و حوادث در ستارگان ثيرگذاريتأ به اعتقاد

 نكرده خلق نفع آن براي را اينها خداوند كه اشياء از بعضي بودن نفع ذي به
  .است

 مورد در بايد بلكه شده، نهي خداوند ذات مورد در كردن فكر از
 به نسبت ظن حسن و بميرد انسان كه نيست جايز. كرد فكر وي خلقتهاي

 است دين اهل كه كسي دادن جهنمي به حكم از. باشد نداشته متعال اوندخد
 از شده نهي و است شده نهي شرعي دليل بدون مسلمان شخص تكفير از و

 دادن قسم و درخواست از و دهيد قسم دنيوي امور خاطر به را خداوند اينكه
 واين شدنبا گناه اينكه شرط به نيست، ممانعتي) دنيوي امور غير در( خداوند
  .است خداوند تعظيم بخاطر
 شده، نهي كرده خلق آنرا متعال خداوند چون روزگار به دادن دشنام از

 و مشركان سرزمينهاي به مسافرت از و باشد مي بدبيني همان كه بديمني از و
 غير و مسيحي و يهودي كافران واليت از و كفّار با همسايگي و همنشيني از

 كفار اينكه از و است شده نهي مؤمنين بر دارند، يدشمن خداوند با كه آنها،
 و كردن مشورت براي صورت اين در كه گرفتن مالزم و محارم عنوان به را

 از كارهايي با را نيك اعمال اينكه از و شوند مي تر نزديك ورزيدن محبت
 از و كردن باطل نهادن منّت و آوري قصدنام و كاري فريب و ريا قصد جمله
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 ؛مسجد گانه سه مسجدهاي بجز عبادت قصد به آرامگاهي هر به مسافرت
 به و قبرها بر بارگاه و گنبد ساختن از و مسجداالقصي و النبي مسجد الحرام،
 شمع و چراغ گذاشتن نيز است شده نهي كردن استفاده آن از مسجد عنوان

 بين كه هايي فتنه مورد در كردن فكر و صحابه دشنام. نيست درست قبرها بر
 مورد در تفكر و رفتن فرو از همچنين و نيست درست شده ايجاد نهاآ

 شده نهي آگاهي و علم بدون قرآن در مناقشه و جدال و بحث از و سرنوشت
 بيهوده و باطل چيزهاي دنبال به قرآن در كه كساني با ازهمنشيني و. است
  .است شده نهي گردند مي

 و نيست رستد مشابهشان گران بدعت و قدريه مريضهاي عيادت
 درست عزايشان در شركت و آنها هاي مرده جنازه بر شدن حاضر همچنين
. نيست درست آنها رد براي جز بدعتگران و كافران كتب مطالعه. نيست
 بشود، خداوند دشنام به منجر كه موقعي كافران خدايان به دادن دشنام
 و است شده نهي دين در تفرقه و مختلف راههاي از پيروي و نيست درست

 حرامِ كردنِ حالل و باشد نمي جايز بگيريم سخره به را خداوند آيات اينكه يا
 و غيرخدا خاطر به سجده و شدن خم و خداوند حاللِ كردنِ حرام و خداوند
. نيست جايز آنها با شدن صميمي و آشنايي بخاطر فاسقان يا بامنافقان نشستن

 صورت به را خود. نيست درست هستند حق موافق كه جماعتي با جدايي و
. نيست درست عام طور به درآوردن كفار يا و زرتشتي يا مسيحي يا يهودي

 مورد در كتاب اهل تكذيب و تصديق از و كنيم سالم كفار از قبل اينكه از
 دانيم نمي آنرا سقم و صحت ما و گويند  مي كتابهايشان مورد در كه آنچه
  .است شده نهي
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 از) كردن استفاده و علم يادگيري قصد به( شرعي امر يك مورد در و
 و فرزندان جان به خوردن قسم و. نيست درست خواستن فتوا كتاب اهل

 راستي به قسم و اجداد جان به قسم همچنين و دروغين خدايان و ظالم حكام
 خودنهي خواسته طبق دادن انجام و ماشاءاهللا گفتن از و نيست جايز درستي و

 يا من رب تو كه بگويد خود صاحب به برده هك نيست درست و است شده
 كه بگويد آنها به ها برده مالك اينكه از نيز و هستي من سرور و من موالي
 نفرين و روزگار گفتن از و است شده نهي من، غالم يا من كنيز يا من عبد

 نهي خدا، آتش يا خدا غضب خدا، لعنت همچون كلماتي با همديگر كردن
 .است شده

  است آمده طهارت مورد در كه منهياتي

 سر بر كه نيست درست و كرد ادرار ايستا و راكد آب در اينكه از شده نهي
. كرد حاجت قضاي آب جويهاي در و مردم) استراحتگاه( هاي سايه در و راه
 كرد حاجت قضاي يا كرد ادرار قبله به پشت يا قبله به رو كه نيست جايز و

 كه جهتي هر در ساختمان داخل در را حاجت قضاي علما از بعضي ولي
 دست با آن كردن لمس و راست دست با استنجا و اند كرده استثناء باشد

 چونكه نيست درست استخوان وسيله به استنجا و. نيست درست راست
 نيست درست سرگين با استنجا همچنين و ماست جنّي برادران توشه استخوان

 خواب از كه كسي نيست درست و است جنّيها چهارپايان علف سرگين چون
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 نهي و. نشويد بار سه را دستش اينكه تا برد فرو ظرفي در را دستش بيدارشده
 ادرار كه حالي در بگيرد راست دست با را آلتش شخص اينكه از شده
 درست است حاجت قضاي حال در كه كسي بر كردن سالم و. كند مي

  .نيست

  اند آمده نماز مورد در كه منهياتي

 گرفتن قرار( آفتاب زوال موقع و آفتاب طلوع هنگام نافله نمازهاي خواندن
 نيست، درست آن غروب هنگام نيز و) آسمان وسط در دقيقاً خورشيد
 كفار كه وقتي كند مي غروب و طلوع شيطان شاخ دو بين آفتاب چونكه
 نماز از و افتادند مي سجده به آن براي ديدند مي آنرا پرستها ستاره يعني
   كند طلوع آفتاب اينكه تا شده نهي صبح نماز از بعد نخواند
 نكند غروب آفتاب تا نيست درست عصر نماز از بعد خواندن نماز نيز و

 اگر ولي ندارند خاصي سبب كه است اي نافله موردنمازهاي در ها نهي اين و
 به شدن وارد هنگام كه نمازي( المسجد تحيه نماز مثل باشد سببي بخاطر نماز

 اينكه از شده نهي نيز و ندارد اشكالي باشد وقتي هر در) خوانند مي مسجد
 نيست درست و نخواند نماز آن در كه شكلي به كرده قبرستان مثل را ها خانه
 آنها ميان در آنكه بدون كرد وصل ديگري واجب نماز به را واجبي نماز كه

  .باشيد داده انجام غيره يا و دعا و ذكر خواه حرفي



  هاي مهم پيرامون منهيات شرعي يادآوري                                    8
 

  

 

 جايز ديگري نماز فجر سنّت ركعت دو خواندن جز صبح ذانا از بعد
 از شده نهي و نيست درست امام بر گرفتن پيشي جماعت نماز در و. نيست
 شده نهي همچنين و بخواند نماز جماعت صف پشت در تنهايي به مرد اينكه

 بلند آسمان سوي به را چشمش يا و بنگرد ديگر جاهاي به نماز در اينكه از
 دعاي يك به سجده در اگر ولي خواند قرآن نبايد سجود و ركوع در و كند

 گردنش كه اي يكسره لباس در تواند نمي مرد. نيست مشكلي كرد دعا قرآني
 نماز است لخت هايش شانه كه حالي در تواند نمي و بخواند نماز نپوشاند را

 تمايل بدان شخص و است حاضر غذا كه حالي در خواندن نماز و بخواند
 باد يا مدفوع يا ادرار فشار در شخص كه حالي در نماز و نيست درست رددا

 مطلوب خشوع از را نمازگزار اينها همه چونكه نيست درست دارد قرار شكم
 نمازي از و. است شده نهي حمام و آرامگاه در نمازگذاردن از و دارد مي باز
 روباه مثل يا كالغ مثل شده نهي باشد جستجو و كنجكاوي حالت در كه
 و بنشيند درنده حيوانات مثل نبايد و كرد نگاه را طرف آن و طرف اين نبايد
 به اينكه يعني كند خو جا يك به شتر مثل نبايد و بكشد دراز سگ مثل نبايد
 نماز از و نخواند نماز آنجا در بجز كه كند عادت مسجد در اي گوشه

 از شتران خواب جاي چونكه شده نهي شتران خواب جاي در خواندن
 و نيست درست نماز ميان در زمين كردن پاك و. است شده درست شياطين

 و. است جايز آن امثال و سنگريزه كردن پاك بار يك براي فقط بود نياز اگر
 در نمازگزار كه نيست درست و است شده نهي نماز در دهان پوشاندن از

 تمام اينكه از و. كند مي اذيت را ديگر مؤمنين چون كند بلند را صدايش نماز
 بايستي بلكه است شده نهي شود مي چرت دچار كه وقتي بماند بيدار را شب
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 شب چند اگر خصوصاً شب تمام داري زنده شب از و برخيزد سپس و بخوابد
 نماز در شكم نفخ و كشيدن خميازه از و. است شده نهي باشد هم سر پشت
 شده نهي نماز در نديگرا گردن روي از كردن عبور از و است شده نهي
 شده نهي نماز در موها كردن مرتب و لباس كردن جور و جمع از و است
 الشعر كفت و است لباس گذاشتن تو و كردن جمع همان لباس كف. (است
 شده نهي درست نماز اعاده از و). است آن كردن مرتب و مو كردن جمع
 در تواند مين نمازگزار و است مفيدتر وسواس انسانهاي براي اين و است

 حس را بويي يا و نشنود را صدايي كه وقتي تا كند شك خود بودن محدث
 جمعه نماز از قبل ريش تراشيدن از و. شود خارج نماز از كه ندارد حق نكند
 سخن و كردن شوخي و ها سنگريزه به ماليدن دست از و است شده نهي
 پاي روي را لباس دامن و نشستن واز است شده نهي خطبه ميان در گفتن

 يا دستها با و چسباندن شكم به را خود ران دو يعني شده نهي نماز در انداختن
 خارج يا خواب ترس كه است هنگامي واين داشتن نگه محكم آنرا لباس
 واجب نماز كه وقتي. باشد داشته وجود عورت كشف يا و شكم از باد شدن
 از شده نهي و. بخواند ديگري نماز شخص كه نيست جايز ديگر شد اقامه
 و آمد و بگيرد قرار مأمومها جاي از باالتر جايي در دليل بدون امام اينكه
 رو نماز در اينكه از شده نهي و. نيست درست نمازگزار پيش در كردن رفت
 زير در يا چپ طرف به ولي كرد پرت را دهان آب راست طرف به يا قبله به

 در را كفشهايش نمازگزار كهاين از شده نهي و. است نشده نهي چپش، پاي
 شود مي ديگري راست طرف كه بدهد قرار چپش طرف در يا راستش طرف
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 كفشهايش بايد صورت اين در پس نباشد، چپش طرف در كسي اينكه مگر
  .بگذارد پاهايش بين در را

 آن وقت رفتن بين از ترس چون عشا نماز از قبل خوابيدن از شده نهي و
 در بجز شده نهي عشاء نماز از بعد كردن بتصح از نيز و. دارد وجود

 بكند را كسي امامت نيست جايز و. دارد وجود شرعي مصلحت كه مواردي
 نيست درست مثال براي. باشد داده اذن ولي خود اينكه مگر اوست ولي كه
 كساني اينكه از شده نهي و شود منزل وارد خانه صاحب از جلوتر مهمان كه
 شرعي علت يك خاطر به خود كه حالي در بدهيم قرار امام عنوان به را
 اشتهاي و غذا شدن حاضر موقع كه نمازي از شده نهي و. كنند مي ميلي بي

  .شود خوانده بدان نمازگزار

  شده نهي آن از مساجد در كه چيزهايي

 است شده نهي مساجد در شده گم چيزهاي كردن اعالم و فروش و خريد از
 ديگر، كارهاي نه است نمازگزاردن و ندخداو ذكر براي فقط مساجد و

 كردن قفل از و است شده نهي مساجد در حد كردن اجرا از همچنين
 نماز حال در پيوسته چون. است شده نهي مسجد به ورود هنگام دستهايش
 درست اذان از بعد و. است كرده را نماز قصد كه وقتي از شود مي محسوب
 كسي وقتي. بيايد پيش ضرورتي اينكه مگر شد خارج مسجد از كه نيست
 كه هنگامي و نخواند نماز ركعت دو تا بنشيند نيست درست شد مسجد وارد
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 رفت راه متانت با و آرامي به بايستي بلكه رفت سرعت به نبايد شد اقامه نماز
 نهي نياز مواقع در بجز مسجد ستونهاي ميان يا ها پايه بين در بستن صف از و

 به رفتن موقع باشد بدبو كه آنچه هر و پياز و يرس خوردن از و است شده
 مسلمين آزار باعث كه چيزي با نبايد شخص و كرد خودداري بايد مسجد
 شرع كه شرايطي با مسجد به رفتن از را زنان نبايد و شود مسجد وارد شود مي

 مسجد طرف به رفتن و خانه از خروج هنگام زنان و كرد منع كرده تعيين
 از و كرد مباشرت زنان با نبايد اعتكاف هنگام و. بزنند ودخ به عطر نبايد

 يا كردن قرمز و كردن تزئين از و. است شده نهي مساجد در ورزيدن مباهات
 را نمازگزاران ذهن كه آنچه هر و مسجدها كردن آراسته و كردن زرد

  .است شده نهي بدارد مشغول

  آمده مرده تدفين آداب مورد در كه منهياتي

 نشستن همچنين و نيست درست قبر سر بر آن افراشتن و بقعه و رگاهبا ساختن
 بر نوشتن و قبرها منورسازي و كفش با قبرها بين آمد و رفت و قبرها سر بر

 از قبرها، حفاري و كندن از شده نهي همچنين و نيست درست آنها روي
 زبج خواندن نماز كسي قبر جهت در و كردن استفاده مسجد جاي به قبرستان

 3 از بيشتر زني كه نيست درست و. نيست درست) الجنازه صاله( ميت نماز
 روز 10 و ماه 4 بايد زن چونكه. كند تن به عزا لباس خود زوج براي جز روز

 نبايد مرده، شوهرش كه زني و. باشد سوگوار) خود مرده شوهر عده در(
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 پوشيدن و زيورآالت و حنا از يا و بكشد سرمه را چشمانش يا بزند عطر
 همياري و خواني نوحه از و. كند استفاده) زينتي لباس( رنگي لباسهاي
 از كردن گريه با داده دست از را كسي كه زني يعني( شده نهي خواستن
 و باشد مي خدا غير خاطر به گريه اين و بخواهد همدردي و همياري ديگران
 كردن اجاره و) شود مي محسوب گري نوحه از نوعي صفات اين مجموعة

 و لباس كردن پاره همچنين و شود مي محسوب محرّمات از خوانها نوحه
 مرگ جاهلي اعراب مثل و است محرّمات از كسي مردن بخاطر موها كندن
 خبر فقط اگر ولي نيست درست كردن اعالم فرياد و داد و زاري با را كسي

  .نيست مشكلي باشد كسي مرگ از

  است دهآم گرفتن روزه مورد در كه منهياتي

 ايام( قربان عيد از بعد روز 3 و قربان عيد و فطر عيد روز در گرفتن روزه از 
 و جمعه روزهاي روزه از و است شده نهي الشك يوم روز و) التشريق

 روزه هميشه( وصال روزه همچنين و شده نهي تنهايي به شنبه ياروزهاي
 روزه و مضانر از قبل روز دو يا يك گرفتن روزه از و نيست درست) باشد
 است شده نهي باشد نبوده قبل سالهاي عادت كه صورتي در شعبان دوم نيمه
 از شده نهي و بگيرد نافله روزه فقط را جمعه روزهاي اينكه از شده نهي و

 در عرفه روز روزه و بگيرد روزه افطار بدون هم سر پشت را روزها اينكه
 شخص هرگاه و ستني درست نكرده پيدا قرباني كه كسي براي بجز حج
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 و. كند مبالغه بوها انداختن بيني به و آب كردن قرقره در نبايد است روزه
 و بگيرد نافله روزه نيايد او اجازه به بجز است حاضر شوهرش كه زني

 الزم باشد هم آب اي جرعه اگر حتي دار روزه شخص براي خوردن سحري
 و خورد و زد و ناسزاگويي و بدرفتاري نبايد دار روزه شخص و. است

 شده نهي گرفتن روزه از دشمن با مواجهه هنگام و. باشد داشته دروغگويي
  .شود مي گران مبارزه شعف باعث چونكه

  است آمده قرباني و حج مورد در كه منهياتي

 از نيز و نيست درست موجه عذر و دليل بدون حج به رفتن در تأخير
 محرِم كه كسي براي و ستا شده نهي حج در نزاع و حرمتي بي و بدرفتاري

 خُف يا و عبا يا شلوار يا عمامه يا پيراهن كه نيست درست) احرام در( است
 يا بپوشد نقاب كه نيست درست محرِم زن براي و بپوشد) كفش نوعي(

 درختان كوفتن فرو و كردن قطع و كندن از و. باشد داشته دست به دستكش
 يا و حرم حيوانات شكار يا حرم در اسلحه حمل از و است شده نهي حرم

 جز شده گم چيزهاي برداشتن نيز و است شده نهي حرم حيوانات رماندن
 حال در كه را كسي اينكه از شده نهي و نيست جايز آشناست كه كسي براي
 بلكه. كند موميايي آنرا يا و بپوشانند را سرش يا بزنند عطر است، مرده احرام
  .شود مي برانگيخته گويان بيكل و شود دفن لباسش همان با بايد
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 را پيمانشان آخرين اينكه تا باشد داشته شتاب رفتن در نبايستي حجاج و
 طواف اين ترك بياورندولي جاي به را الوداع طواف يعني ببندند خدا خانه با

 اينكه از شده نهي و است جايز است، نفاس يا حيض حال در كه زني براي
 حيوان بريدن سر و ببرد سر را قرباني حيوان ،قربان عيد نماز خواندن از قبل

 عنوان به را قرباني گوشت از چيزي اينكه از شده نهي و نيست درست ناقص
 وارد كه وقتي كند قرباني خواهد مي كه كسي و بدهد قصاب به مزد و اجرت
 حيوان پوست يا ناخن يا مو كه نيست درست شد الحجه ذي روز دهمين
  .بكشد را حيوان نكهاي تا بگيرد را قرباني

  است آمده آنها بهره و معامالت در كه منهياتي

 انجام فريب و كالهبرداري و ناداني روي از كه هايي معامله و رباخواري از
 فروش و گوشت مقابل در گوسفند فروش از نيز و است شده نهي شود مي

 آبي( مني و خوك و شراب و خون و گربه و سگ فروش يا اضافي آبهاي
 قيمت از و است شده نهي) كنند مي استفاده آن از مصنوعي تلقيح رايب كه

 و خريد كرده حرام كه را چيزي هر خداوند چونكه شده نهي نيز سگ
 شده نهي كردن درست سياه بازار از و. باشد مي حرام نيز آن پول و آن فروش
 ببرد باال آنرا قيمت ندارد را كااليي خريد قصد خود كه كسي يعني
 و عيب كردن پنهان از و شود مي ديده ها مزايده از بسياري در كه وريهمانط

  .است شده نهي آن، فروش هنگام كاال نقصهاي
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 كه كسي همچنين و شده نهي جمعه روز دوم اذان از بعد معامله از و
 به هنوز كه چيزي فروختن از و بفروشد آنرا تواند نمي نيست چيزي مالك
 نهي آن اداي از قبل غذا فروش از و شده هين نيست دست در و نيامده دست
 حتماً بايستي نقره مقابل در نقره يا طال مقابل در طال تعويض هنگام است شده
 ديگري براي خريد را چيزي كسي وقتي و باشد دست به دست و هم مثل

 به آنرا دوباره نبايد فروخت را چيزي اگر و بخرد آنرا كه نيست درست
 فروش از و داد انجام اي معامله ديگري معامله بر نبايد و بفروشد ديگري

 از و باشد نشده آشكار آنها بودن سودمند كه زماني تا درخت روي بر ها ميوه
 زده آفت هاي ميوه پول خوردن از و. است شده نهي باشد نيافته نجات آفت
 شده نهي كردن احتكار از و ترازو و وزن در فروشي كم از و است شده نهي
 آنها با فروش و خريد براي شهر خارج در تجار كاروان پيشوازي زا و است
 خود حال به را آنها كه است دراين جامعه مصلحت بلكه است شده نهي

  ).بفروشند را محصوالتشان خود و( برسند شهر بازار به تا واگذارده
 را روستائيان و نشينان باديه اموال شهرنشين شخص اينكه از شده نهي و
 و دالل شهري شخص اينكه مثل] (دارد نگه خود براي را چيزي و[ بفروشد
 به را روستايي بايستي) آيد مي روستا و باديه از كه كسي براي شود واسطه
 كسي اينكه از شده نهي و. بفروشد را مالش خودش تا كرد رها خود حال

 يا و خرما درخت يا زمين در كه كسي و. بفروشد را قربانيش حيوان پوست
 به اينكه از قبل را خودش سهم نبايد است شريك ديگري با آن امثال

  .بفروشد كند عرضه شريكش
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 شده نهي كردن خواهي زياده آن وسيله به و قرآن به خوردن قسم از و
 خوردن از و). گيرند مي پول مردم از و خوانند مي قرآن كه كساني مثل( است
 عصر در قمار نوعي[ رميس قمار از و. است شده نهي ظلم به يتيمان اموال
 شتر گوشت و كشيدند برمي قرعه به را كوچكي تيرهاي آن طي كه جاهلي

 از نيز و ديگران اموال غصب و] كردند مي تقسيم آنها حسب بر را
 كشيدن باال و سرقت از و. است شده نهي گرفتن رشوه و خواري رشوه
 مردم اموال خوردن از و. است شده نهي مردم اموال غارت و تاراج و غنيمت

 نهي آن كردن تلف قصد به مردم اموال گرفتن از همچنين و باطل راههاي از
 قيمت آوردن پايين از و پرداخت عدم نيت با گرفتن قرض از و. است شده

 پيدا چيزهاي كردن مخفي و كردن پنهان از و است شده نهي مردم، چيزهاي
 شناسد مي آنرا كه كسي براي بجز شده پيدا اشياء برداشتن از همچنين و شده
 و است شده نهي انواعش همه به نادرستي و تقلب از و. است شده نهي

 و بردارد چيزي خود مسلمان برادر مال از مسلمان شخص كه نيست درست
 و. باشد مي حرام دشواري روي از و شرم با آن برداشتن و نشود شادمان بدان
 .است شده نهي وساطت بخاطر ديگران از هديه كردن قبول از

  است آمده نكاح مورد در كه منهياتي

 از و است شده نهي كردن اخته و نكاح از دوري و نفساني هواي ترك از
 و زن با يا اش عمه و زن يك با ازدواج يا همزمان طور به خواهر دو با ازدواج
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 يا و اش خاله يا اش عمه از مسنّتر زن كه كند نمي فرقي و شده نهي اش خاله
 در وارده نص[ قطعيت از ترس بخاطر باشد اش خاله يا اش عمه از كوچكتر

 محارمش زنان از يكي با يا پدرش زنِ با كسي اينكه از شده نهي و] آن مورد
 نهي مشرك آوردن در ازدواج به از و مشرك زن با ازدواج از و كند ازدواج
 كه بگويد ديگري به كسي اينكه يعني شده نهي شغار نكاح از و است شده
 دخترت نيز تو اينكه شرط به آورم مي در تو عقد به را خواهرم يا دخترم من
 و ظلم كه باشد ديگري مقابل در اين و بياوري در من عقد به را خواهرت يا

 كه مشخص زمان تا نكاح يعني شده نهي نيز متعه نكاح از و. باشد مي حرام
 و. يابد مي پايان عقدنيز شد تمام مدت كه وقتي و كنند مي توافق هم با طرفين
 زن تواند نمي زن و نيست درست باشد شاهد دو و ولي يك بدون كه نكاحي
 نيز و) باشد ازدواج ولي تواند نمي( دربياورد ديگري عقد به را ديگري

 بيوه زن درآوردن عقد به از و بياورد در كسي عقد به را خودش تواند نمي
 برخواستگاري كردن ستگاريخوا از و است شده نهي خودش اجازه بدون

 از و. است شده نهي باشند نداده وي به قبول يا رد جواب كه زماني تا ديگران
 شوهر عده زمان در كه زني از تصريحي صورت به كردن خواستگاري

 صورت به بايد خواستگاري زمان اين در بلكه شده نهي باشد مي اش مرده
 رجعي طالق كه زني بر كردن يخواستگار نيست جايز مطلقاً و باشد كنايي
 شوهر خانه از است رجعي طالق در كه زني كردن بيرون و است شده داده

 از كه نيست درست باشد مي رجعي طالق عده در كه زني و نيست درست
 يا مطلقه زن خويشتنداري از و بگذارد تنها را او و برود بيرون شوهرش خانه

 ندارد وي به تمايلي هيچ شوهر كه حالي در شوهرش به وي دوباره مراجعه
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 بنابراين شود مي زن براي زمان كشاندن درازا به باعث چونكه است شده نهي
 از و نيست درست مطلقه زن رحم در جنين كتمان و شود مي متضرر وي
 زني كه نيست درست و است شده نهي طالق كلمة با كردن شوخي و بازي
 مثل بخواهد شوهرش از باشد مخطوبه چه باشد زوجه چه را خواهرش طالق
. بكن ازدواج من با بعد و بده طالق را زنت تو كه بگويد مردي به زني اينكه

 خودشان زناشويي روابط مورد در ديگران با مرد يا زن كردن صحبت از و
  و. نيست درست بالعكس و همسرش توسط زن سازي تباه و. است شده نهي
 اجازه با جز زن توسط شوهر مال بخشيدن از  وسلم عليه اهللا صلي اكرم پيامبر

 كه زماني در زن با زناشويي روابط كردن برقرار از و است كرده نهي خودش
 پاك حالت اين از تا كند صبر بايد بلكه شده نهي باشد مي حيض حال در

 زن با برقراركردن ارتباط) خود مشروع و طبيعي راه غير در( پشت واز بشود
 بدون كه صورتي در شده نهي زوج بستر كردن ترك از و. است شده نهي
 و. كنند مي لعنت را وي مالئكه كرد ترك را شوهرش بستر شرعي عذر هيچ
 نهي درآمد، شوهرش فرمان به دوباره كه موقعي نافرمان زن آزار و اذيت از

 خود خانه وارد شوهرش اجازه بدون را كسي ندارد حق زن و. است شده
 از و است كافي عام طور به نباشد شرع مخالف هك وقتي شوهر اجازه و كند
 از و است شده نهي شرعي عذر بدون) وليمه( عروسي دعوت اجابت عدم

 فرزندان و سازش با« مثل گويند مي نوعروسان به كه شادباشي و تبريك
 اهل و است جاهلي تبريكهاي تبريكها نوع اين چونكه است شده نهي ،»بسيار

  .آمد نمي خوششان دختر فرزندان از جاهليت
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 و كند برقرار آميزش است حامله ديگري از كه زني با تواند نمي مرد و
 از شده نهي و وي اذن به جز كند، گيري كناره تواند نمي اش آزاده زن از مرد
 كند غافلگير را آنها و شده خانه وارد شبانه آيد مي سفر از مردي وقتي اينكه
 نهي و نيست مشكلي باشد كرده مشخص را خود رسيدن هنگام وقتي ولي
 آسيب از و نگردد شادكام بدان و بردارد زنش مهريه از زوج اينكه از شده

 از و. است شده نهي مهريه دست از شوهر شدن آزاد براي زن به رساندن
 من براي تو گفت مي زنش به شخص كه جاهلي عصر در طالقي[ ظهار طالق
 شده داده ظهار طالق كه زني اب زناشويي ارتباط و] شدي مادرم پشت چون
 سمت به بيشتر گرايش از و است شده نهي آن كفّاره پرداخت از بعد جز
 در قلبي ميل چون قلبي ميل از غير گرايشي يعني شده نهي زنان از يكي
 نيست درست مشخص، زنان بين در عدالت از دوري و نيست شخص دست

 طالق بار سه كه را نيز كسي يعني باشد نمي درست تحليل نكاح همچنين و
  . شود حالل دوباره اولش شوهر براي تا كند عقد شده داده

  آمده زنان به مربوط امور در كه منهياتي

 از شده نهي و كند آشكار محارم براي جز را زينتش زن، اينكه از شده نهي
 و تهمت دليل بي و سرخود از و بنماياند ديگران به را خود زيبايي زن اينكه

  . نيست درست دهند نسبت ديگري به را افترائي
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 كردن جدا از و است شده نهي فرزند به مادر و پدر رساندن آسيب از
 از و است شده نهي زنان كردن ختنه در روي زياده و هم از فرزند و مادر

 زنان با دادن دست از و شده نهي محارم از يكي همراهي بدون زنان مسافرت
 پيش از مرور و عبور هنگام زنان زدن عطر از و است شده نهي نيز بيگانه
 و باشد نمي درست بيگانه زنان توسط مرد كردن اغوا و است شده نهي مردان

 آنها از برنداشتن چشم و بيگانه زنان به پي در پي كردنهاي نگاه و ديوثي از
  .است شده نهي

 ديگر خوردنيهاي و قرباني حيوانات مورد در كه منهياتي
  آمده

 شدن غرق با كند نمي فرقي حال شده نهي مردار حيوانات وشتگ خوردن از
 و بلند جايي از كردن پرت يا و زدن صاعقه با يا و كردن خفه با يا باشد مرده
 اي درنده حيوان توسط شدن دريده يا و ديگري حيوان توسط زدن شاخ با يا

 و ونخ خوردن از و باشند شده قرباني مردن از قبل كه موقعي بجز باشد مرده
 شود مي قرباني بتها براي كه آنچه و غيرخدا نام به كه آنچه و خوك گوشت

 صورت به خداوند نام بردن بدون كه آنچه خوردن از و است شده نهي
 نهي جالله شير و گوشت خوردن از و است شده نهي شده قرباني عمدي،

 مامت خوردن از و كند مي تغذيه نجاسات و كثافات از كه حيواني يعني شده
 دارند چنگال كه پرندگاني تمام و كفتار بجز دارند نيش دندان كه حيواناتي
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 قورباغه كشتن از و. است شده نهي اهلي خر گوشت خوردن از همچنين و
 نزد آن گوشت خوردن و است ناپاك چونكه است شده نهي درمان جهت
 نيحيوا يعني شده نهي حيوانات بر كردن صبر از و. نيست درست علما اكثر
 بدون را حيوان يا و بميرد اينكه تا بزند آنرا چيزي با و دارد نگه محكم را

 همان يعني شوند مي كشته تير با كه حيواناتي و بميرد تا دارد نگه علف
 كرده نهي آنها خوردن از پيامبر و شوند مي خشك زمين بر كه حيواناتي

 كه شكاري گوشت خوردن از و. اند نشده ذبح شرعي روش به چونكه است
 براي شده آموخته سگهاي بجز است شده نهي باشد شده صيد سگ توسط
 جهت شده آموخته هاي سگ با ديگري هاي  سگ گاه هر ولي كار، اين

 شخص چونكه] است شده نهي صيد گوشت خوردن از[ شدند قاطي شكار
 گوشت خوردن از و اند كرده شكار آنرا سگها از يك كدام كه داند نمي

 نهي پتك، مثل باشد زننده صدمه يا سنگين كه اي كشنده وسيله اب كه صيدي
 را آن بدن و بزند را حيوان خدنگ مثل تيزي چيز با كه وقتي اما است شده

 آنرا تواند مي باشد برده را خدا اسم صياد حال اين در و بدرد و بشكافد
 يك كشتن از است شده نهي چنگال و دندان وسيله به كشتن از و. بخورد

 در چاقو كردن تيز همچنين و شده نهي ديگري حيوان حضور در يوانح
 كنند مي رقابت كه كساني غذاي خوردن از و نيست درست حيوان مقابل
 درست غذا خودنمايي و افتخار خاطر به كه كساني همان يعني شده نهي
 از و است باطل خوردنيهاي در داخل اين و كنند مي رقابت آن در و كنند مي

 از و است شده نهي كردن، مست قصد به باشد غليظ كه وقتي ها شيره فشرده
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 ناقه چاه از غير ثمود چاههاي آب از آن تهية كه حرامي وسيلة به كه غذايي
  .است شده نهي باشد شده تهيه

  است آمده زينتي وسايل و لباس مورد در كه منهياتي

 وسطي انگشت به انگشتر از و مردان براي طال و لباس در روي زياده از
 از. است شده نهي آهني انگشتر از و كردن) سبابه( اشاره انگشت و) مياني(

 از. است شده نهي رانها كردن آشكار و عريان حالت در رفتن راه و برهنگي
 و است شده نهي متكبرانه حالتي با خود دنبال به آن وكشيدن لباس آويختن

. است شده نهي مردان براي ابريشم پوشيدن و نما انگشت لباسهاي پوشيدن از
 و) شده رنگرزي عنصر گياه با كه( پررنگ قرمز و توري لباسهاي پوشيدن از

 و زنان به مردان كردن شبيه از و. است شده نهي نيست مردان مخصوص
 پوشيدن و مردان به زنان كردن شبيه همچنين و آنان لباسهاي پوشيدن
 تنگ و نازك و كوتاه هايلباس پوشيدن واز. است شده نهي آنان لباسهاي

 درست درآوردن كافر زنان شكل به را خود و است شده نهي زنان براي
 حالت اين در چونكه نيست درست كردن پا به كفش ايستاده درحال و نيست
 وجود بندشان بستن به نياز كه كفشهايي در مخصوصاً هست مشقتي و سختي
 با شيطان چونكه شده نهي كفش لنگه يك تنها با كردن حركت از و. دارد
 فاصله و است شده نهي كردن خالكوبي از. رود مي راه كفش لنگه يك

 موارد در جز سوهان با آنها ساييدن يا كردن اره و دندانها بين انداختن
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 آن امثال و سيم وسيلة به دندانها به دادن شكل و نيست درست ضروري
 كوتاه و سبيل اشتنگذ در كفار با شكلي هم از و نيست حكم اين در داخل
 باقي را ريش و كوتاه را سبيل بايد) مسلمين( ما بلكه شده نهي ريش كردن

 است شده نهي گرفتن ابرو موي خصوصاً و صورت موي كندن از و بگذاريم
 مصنوعي موي كردن وصل از و است شده نهي زنان براي مو، تراشيدن از و
 سفيد موهاي كندن از و. است شده نهي مرد، يا زن خواه آدم خود موي به
 و سر به زدن زعفران از و است شده نهي آن كردن مشكي يا و) پيري نشانه(

 تصوير از و است شده نهي) قزع( آن بقيه كردن رها و سر از قسمتي تراشيدن
 ديگري چيز هر يا و كاغذ يا ديوار يا لباس روي بر روح داراي موجودات

 چاپ يا باشد شده نقاشي صاويرت اين كه كند نمي فرقي و است شده نهي
 قالبهايي در يا و باشد شده طراحي يا باشد شده كاري كنده يا باشد شده

 يا درخت تصوير بايستي باشد تصاوير اين از ناگزيز واگر باشد شده ريخته
 آنچه هر يا و شير پوست ابريشم، كردن پهن از و بكشد را روح بي چيزهاي

 درست ديوارها داشتن نگه پوشيده و شده نهي باشد فخرفروشي از نمادي كه
  .نيست

  است آمده زبان آفات مورد در كه منهياتي

. است شده نهي دارد، شوهر كه زني به زدن ناروا تهمت و دروغ شهادت از
 آواز و شعر در زنان صفتهاي ذكر و مؤمن زنان مورد در كردن غزلسرايي
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 از. است شده نهي گناه يب افراد بر افترابستن و زدن تهمت از و نيست درست
 غيبت از و گذاشتن ديگران بر زشت لقبهاي و عيبجويي و كردن مسخره

 مسلمين كردن مسخره و كردن چيني  سخن و) زدن حرف ديگران سر پشت(
 و ديگران نسب به طعنه و خود موقعيت به كردن افتخار از است شده نهي
 كردن بددهني و دادن دشنام و دادن فحش و كردن سرزنش و گفتن ناسزا
 ظالم شخص بديهاي بجز گفتن ديگران بديهاي از همچنين و است شده نهي
 پيامبر و خدا زبان به بستن دروغ ويژه به گفتن دروغ از و است شده نهي
 مثل خواب تعريف در گفتن دروغ و. است شده نهي وسلم عليه اهللا صلي

 آوردن تدس به يا فضيلت كسب خاطر به خوابها و رؤيا كردن درست
 و نيست جايز دارد، دشمني او با كه كسي ترساندن يا و آن طريق از ماديات
 يعني است غيرممكن كاري دادن انجام قيامت روز در كسي چنين عقوبت

 را خودش شخص اينكه از شده نهي و. بزند گره هم به را جو دانه دو بايد
 چون دهش نهي) نجوا( كردن صحبت گوشي در از و كند تأييد و تصديق
 ناراحت سوم نفر و كنند صحبت درگوشي هم با نفر دو كه نيست ممكن
 همچنين شده، نهي ها دشمني و گناه مورد در گفتن سخن محرمانه از و. نشود
  .است شده نهي نيست لعن شايسته كه كسي و مؤمن كردن لعنت از

 همچنين و وسلم عليه اهللا صلي پيامبر صداي از بيش صدا كردن بلند از
 بلند و وسلم عليه اهللا صلي پيامبر حديث خواننده صداي بر صدا كردن لندب

 دشنام از و. است شده نهي وسلم عليه اهللا صلي پيامبر مزار نزد صدا كردن
 نماز براي خروس چونكه شده نهي خروس به گفتن ناسزا و مردگان دادن
 از چونكه دهش نهي نيز بادها به گفتن ناسزا از و كند مي بيدار را مردم صبح
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 چونكه شده نهي هوا گرمي به گفتن ناسزا از و است مأمور خداوند طرف
 شده نهي شيطان دادن دشنام از و. شود مي گناهان بردن بين از باعث اين

 از. ببريم پناه خدا به وي شرّ از كه است اين بهتر و بود گرانقدر او چونكه
 نهي رسيده شخص به كه ضرري بخاطر خواستن مرگ آرزوي و كردن دعا
 شده نهي خود اموال و خدمتكاران و فرزندان و خود نفرين از و است شده
 چونكه بدانيم منشي بزرگ و شرافت را انگور اينكه از شده نهي و است
 منش بزرگ و شريف را آنها شراب كه بودند اعتقاد اين بر جاهليت اعراب

 پليد و كثيف را دمخو من كه بگويد مردي اينكه از شده نهي و گرداند مي
 به كه بگويد بايد بلكه كردم فراموش را چيزي نشانه من كه بگويد يا و كردم

 بلكه بيامرز مرا خواستي اگر خداوندا كه بگويد نبايست و انداختم فراموشي
 و كافر براي آقا كلمه اطالق از و باشد داشته جديت خواهش و دعا در بايد
 شوهر و زن كردن بدنما ويژه به ردنك بدنما از و است شده نهي منافق

 شده نهي) كند كردار زشت بدو را تو خداوند بگويد اينكه مثل( را همديگر
 از و نيست درست نيز) باش داشته را ما هواي( عنا را بگويد اينكه و است
 كردن قطع و يكديگر ستودن از و است شده نهي سالم از قبل كردن سؤال
  .است شده نهي رودررو جيدتم و تعريف از و همديگر سخن
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  است آمده نوشيدن و خوردن آداب مورد در كه منهياتي

 غذا وسط از و است شده نهي است ديگران دست جلو كه آنچه خوردن از
 شروع ظرف لبه و كناره از بايستي بلكه نيست درست كردن خوردن به شروع

 و ودش مي كم آن بركت كردن شروع غذا وسط از چونكه كرد خوردن به
 جدا شده خراب كه را قسمتي بلكه كرد آنرارها نبايد افتاد اي لقمه هرگاه
 شده نهي و كند نمي رها شيطان براي آنرا و خورد مي را لقمه سپس و كند مي
 و بنوشد را چيزي ايستاده حالت در يا و اي نقره و طاليي ظرفهاي در اينكه از
 باعث چونكه است شده نهي شكسته ظرفهاي سوراخ يا دندانه از نوشيدن از

 آن در دميدن نفس و نوشيدن ظرف دهانه از و شود مي خودش آزار و اذيت
 آنرا بار 3 در بايستي بلكه است شده نهي نوشيدن، جرعه يك و يكباره و

 از و است سالمتر و مطلوبتر و گواراتر صورت اين در نوشيدني چونكه نوشيد
 و خوردن واز است شده هين نوشيدني يا غذا در دميدن و كردن فوت

 شكمش روي بر كه حالي در شخص و است شده نهي چپ بادست نوشيدن
 غذايي در ديگري با كسي وقتي بخورد غذا كه نيست درست خوابيده
 اجازه به مگر كند نزديك خود طرف به را غذا ندارد حق است شريك

 و ضرر ولع و حرص و پرستي شكم بخاطر نزديكي اين در چونكه شريكش،
 كنند، مي استفاده آن از كتاب اهل كه ظروفي از و. دارد وجود دوستش زيان
 و بشويد آنرا بايد نداشت وجود ديگري ظرف اگر ولي كرد استفاده نبايد
 شراب آن بر كه اي سفره سر بر نشستن و كند صرف غذا آن در سپس
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 غذاها كردن قاطي از و دادن تكيه حالت در خوردن از و نيست جايز اند چيده
  .است شده نهي هم با

  است آمده خوابيدن آداب مورد در كه منهياتي

 خواب ميانه در چونكه نيست درست ندارد ديوار كه سطحي بر خوابيدن
 شده همبستر زنش با كه شخص و كند سقوط و كند حركت كه است ممكن

 قبالً كه بستري در خوابيدن از و نگيرد وضو اينكه تا بخوابد نبايد) جنب(
 بوسيله را بستر كه وقتي تا شده نهي برگشته آن به دوباره و برخواسته زآنا

 سيل مجاري و ها دره در خوابيدن از و. نكند گردگيري بار سه خود روپوش
 است اين اش فايده و شده نهي تنهايي به شخص خوابيدن از و است شده نهي
 و. ترسد نمي و كند نمي وحشت نباشد تنها ترسوها، ويژه به شخص، كه وقتي
 نبايد شخص و گذاشت باقي ور شعله را خانه آتش نبايد خواب هنگام

 و بخوابد گرفته، فرا نامطبوع بوهاي و كثافت و چربي را دستش كه درحالي
 خوابيدو پشت بر كه هنگامي شخص و است شده نهي شكم بر خوابيدن از

 باعث چونكه بدهد قرار ديگرش پاي بر را پاهايش از يكي نبايد كشيده دراز
 زشت خوابهاي از انسان اينكه از شده نهي و شود مي عورتش شدن ظاهر
 با شيطان كه است خوابي آن، چونكه كند تفسير آنرا و كند صحبت خود
  .است كرده مزاح وي
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  آمده ديگر موارد در كه منهياتي

 کردن خودکشي يا و فقر ترس از فرزندان کشتن و ناحق به ديگران کشتن از

 شده نهي دست با استمناء و مساحقه لواط، زنا، دادن انجام از. است دهش نهي
 و آن كردن حمل و) آن انگور( فشردن و شراب نوشيدن از همچنين و است
 نافرماني از و است شده نهي نيز كردن دزدي از و است شده نهي آن فروش
 است دهش نهي آنها از بيزاري اظهار و آنها سر بر كشيدن داد و والدين كردن

 اذيت و آزار از و نيست درست شرعي عذر هيچ بدون لشكر از كردن فرار و
 مردم كردن راضي از و شده نهي دارند كه آنچه از غير به مؤمن مردان و زنان
 آن بر كه قراردادهايي در قسم نقض از و است شده نهي خداوند نارضايتي به

 نواختن و زدن ني و نزد طبل و آوازخواني از و. است شده نهي شده تأكيد
 دادن عذاب از و پدرش از غير به فرزند دادن نسبت از و است شده نهي پيانو
 كباب يعني كردن مثله از و آتش با زندگان و مردگان سوزانيدن و آتش با

 همكاري و باطل به كردن كمك از و. است شده نهي جسدمردگان كردن
 آنها براي چيدن توطئه و انمسلمان عليه بر اسلحه حمل و دشمني و گناه در
 كسي از كردن پيروي و آگاهي و دانش بدون دادن فتوا از و است شده نهي
 باشد، بخواهد كه هر شود مي محسوب گناه خداوند نظر از كه كارهايي در
 كساني شهادت قبول و است شده نهي خوردن دروغ قسم از. است شده نهي
 كه آنهايي بجز اند نياورده اهدش چهار و اند زده تهمت محصنه زنان به كه
 را آنها خداوند كه پاكي چيزهاي كردن حرام و نيست درست اند، كرده توبه
 رسولش و خدا از افتادن پيشتر و شيطان پاي رد كردن دنبال و كرده حالل



  29                                  هاي مهم پيرامون منهيات شرعي يادآوري
 

 

 دادن گوش از و نيست درست كردار به نه و گفتار به نه وسلم عليه اهللا صلى
 اي عده خانه از كردن پيدا اطالع و خودشان هاجاز بدون اي عده صحبت به

 كردن نگاه و اجازه بدون كسي خانه به شدن وارد از و خودشان اجازه بدون
 سير و نيست وي مال كه چيزي ادعاي. است شده نهي آنها، عورات به

 بخاطر شدن ستوده براي كردن سعي و نشده داده وي به كه آنچه از خوردن
 كه كساني سرزمينهاي به رفتن و نيست درست ،نداده انجام وي كه آنچه

 يا و كردن گريه حالت در جز گردانيده نابود خود عذاب با را آنها خداوند
 عبرت] سفرها اين از هدف[ بايستي و نيست درست انداختن گريه به را خود

 و گناهكار خوردن قسم از و گردش و تفريح بخاطر نه باشد اندوزي
 و ورزيدن حسد از و صالح زنان و مردان به سبتن بدنيتي و كردن جاسوسي

 شده نهي باطل در ورزيدن افراط از و ناسازگاري از و ورزيدن كينه و بغض
  .است

 از و است شده نهي بيني بزرگ خود و نخوت و فخرفروشي و كبر از
 و است شده نهي شود مي گستاخي و پروايي بي باعث كه دنيا مذموم شاديهاي

 براي كشيدن درهم چهره و خوشحالي حالت با زمين وير در رفتن راه از
 اگر اينكه از شده نهي و. است شده نهي باشد مي كبر عالمت كه مردم

 تقاضاي باشد خريده آنرا اگر حتي بخشيد را چيزي مسلماني شخص
 نگاه از و شده نهي فرزند قتل بخاطر والدين كشتن از و بكند آنرا بازگرداندن

 به كردن نگاه از و زن عورت به زن كردن نگاه و ردم عورت به مرد كردن
 ماههاي به كردن احترامي بي از و است شده نهي مرده يا زنده آدم رانهاي
 واز. است مشروع حرام ماههاي در كفار با جنگيدن اما شده نهي حرام
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 اجير حق پرداخت عدم از. است شده نهي نامشروع درآمدهاي بخشيدن
 در عدالت نكردن رعايت از و است شده نهي كار شدن تمام موقع) كارگر(

 وصيت و وصيت در رساندن ضرر از و. است شده نهي فرزندان ميان بخشش
 ايشان به را وارثان حقوق خداوند چونكه است شده نهي وارث براي كردن
 كه حالي در كند وصيت خود اموال تمام به اينكه از شده نهي و دهد مي

 سوم يك از بيش وي وصيت كرد كاري چنين اگر و. بمانند فقير وي وارثان
 است شده نهي همسايه اذيت و آزار و بدهمسايگي از و باشد نمي نافذ ميراث

 شده نهي شرعي علت بدون و روز سه از بيش مسلمانان كردن مهاجرت از و
 ممكن چونكه است شده نهي انگشتان بين در سنگريزه كردن پرتاب از. است
 دشمني از و بشود دندان شكستن يا چشم درآمدن مثل آسيبهايي باعث است

 مردم از بعضي اينكه از شده نهي و. است شده نهي كردن تجاوز و ورزيدن
 با كه نفري دو بر شدن وارد از. بخوانند بلند صداي با هم مقابل در را قرآن
 اجازه با جز كند جدا هم از را نفر دو اينكه و شده نهي كنند مي نجوا هم

 كند بلند خود جاي از را شخصي اينكه از شده نهي و نيست درست نخودشا
 اجازه كه زماني تا است برادرش نزد كه شخصي و بنشيند او برجاي خود و

 نهي ها نشسته سر بر ايستادن از و. برود و برخيزد كه نيست درست نگرفته
 نشستن محل آنجا چونكه نيست درست سايه و آفتاب بين نشستن و شده

 نهي آنها به دادن جنگ اعالن و مسلمانان به رساندن ضرر از و است شيطان
 خود مسلمان برادر به آهني قطعة وسيلة به اينكه از شده نهي و است شده
 نهي بيماري از ترس خاطر به سل به مبتال شمشير پذيرفتن از و. كند اشاره
 شدبا نداشته وجود شرعي خطر كه وقتي هديه بازگرداندن از و است شده
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 انداختن زحمت به از و دادن هدر و كردن روي زياده از و است شده نهي
 مردم اينكه از است شده نهي و است شده نهي سفيهان به اموال دادن و مهمان
 از و بكنند آروز است داده مردان يا زنان از بعضي به خداوند كه را آنچه
 از و حد اجراي حين در زناكار مرد و زن با مهرباني و هم با درگيري و نزاع
 از و. است شده نهي كردن اذيت و گذاشتن منّت با صدقات كردن باطل
 معالجه و گداها راندن و يتيمان بر شدن خشمگين و شهادت كردن مخفي
 كه آنچه در را امت شفاي خداوند چونكه شده نهي كثيف داروهاي با كردن
 فرو و جنگ در ها بچه و زنان كشتن از و است نداده قرار است كرده حرام
 كردن مغالطه از و. است شده نهي كردن سختگيري و چيزي ژرفاي در رفتن
 طلبيدن مبارزه به و دادن فريب براي عالمان نزد به مشكل مسائل آوردن يعني

 يا كننده سؤال هوشياري و بزرگي اظهار اراده يا او فكر كردن مشوش و
 براي اي فايده كه جدلهايي و شوند نمي واقع كه فرضي امور از كردن سؤال
 بر فرستادن لعنت و نرد تخته با كردن بازي از و. است شده نهي ندارد، دينش

 ازناراحت و مصيبت و بال هنگام به صورت پوست خراشيدن از و چهارپايان
 در خودش مافوق به انسان اينكه از شده نهي و. است شده نهي رعيت با بودن
 خداوند كه نعمتي تا بنگرد خود از پايينتر به بايستي بلكه بنگرد دنيوي امور
 جايز ديگري بر كسي فخرفروشي و نكند تحقير را او و بشناسد را داده وي به

 و علم كردن پنهان و امانت در خيانت و كردن عمل وعده خالف و نيست
 نهي باشد مي بدسگاالن پادرمياني مثل كه بدكاران براي خواستن شفاعت

 .است شده
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كردن از مردم بدون نياز و اعالن كردن در سفر و نگهداري  از گدايي
سگ، بجز براي نياز مثل سگهاي اهلي و سگهاي كشاورزي و سگهاي 
شكاري و سگهاي نگهبان نهي شده است و در ادب كردن بيشتر از ده ضربه 

. روند شالق زدن درست نيست جز در مواردي كه از جمله حدود به شمار مي
مريضها از غذا و نوشيدني نهي ) خوش نيامدن(ن و بر آمدن و از بسيار خنديد

شده چونكه خداوند آنها را غذا و نوشيدني داده است و از خيره شدن به 
  .جذاميان نهي شده است

اش را وحشت زده كند يا  و شخص مسلمان جايز نيست كه برادر ديني
بخشيده و جايز نيست كسي كه چيزي را . مالش را به شوخي يا جدي بردارد

دوباره به آن رجوع كند جز براي پدري كه چيزي را به فرزندش بخشيده كه 
از دادن و بخشيدن با دست چپ نهي شده و از نذر كردن نيز . باشد جايز مي

گرداند چون پرداخت مال به  نهي شده چونكه نذر قضاي خداوند را برنمي
و پزشكي بدون و از تمرين كردن طب . وسيله نذر كار انسانهاي بخيل است
و . ها و زنبورها و هدهدها درست نيست مهارت نهي شده و كشتن مورچه

اي،  نهي شده از اينكه مرد به تنهايي سفر كند و درست نيست كه همسايه
و از سالم كردن با . اش را از فرو بردن چوبي در ديوارش منع كند همسايه

بلكه بايد به هر  اشاره نهي شده و سالم كردن فقط بر آشناها درست نيست
و از جواب دادن به كسي كه . شناسد سالم كند شناسد و نمي آنكس كه مي

قبل از سالم كردن سؤال پرسيده نهي شده و بوسيدن مردي توسط مرد 
ديگري درست نيست و از اينكه به وسيله قسم كار خيري را از خود دور كند 
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بهتر است كه آنرا نهي شده و در صورت قسم خوردن مبني بر ترك كار خير 
  .انجام داده و كفّاره قسم را بپردازد

و از قضاوت كردن بين دو تا با حالت ناراحتي و خشمگيني نهي شده 
است و از قضاوت كردن به نفع كسي بدون اينكه حرف ديگري را بشنود 

ها به هنگام غروب آفتاب تا جائي  بيرون از منزل رفتن بچه. نهي شده است
شود و درست نيست چونكه در اين موقع شياطين  شتر ميكه تاريكي شب بي

دار در شب نهي شده و همچنين  و از قطع كردن درختان ميوه. شوند پخش مي
ها و فرار از دست  از دروكردن در شب بخاطر مخفي كردن آن از بيچاره

واتو حقه يوم «فرمايد  فقيران نهي شده است چونكه خداوند متعال مي
  .بيچارگان را هنگام برداشت محصول بدهيدحق فقرا و » حصاده

بگذرد و چيزي ) گذرگاه عمومي(نهي شده از اينكه شخص در بازار 
همراه خود داشته باشد كه ديگران را آزار دهد مثل اشياء برنده بدون ساتر 

نهي شده از اينكه از شهري كه در آن طاعون شائع شده خارج شد ).پوشش(
از حجامت در روزهاي جمعه و شنبه و  و يا به آن داخل شد و همچنين

يكشنبه و چهارشنبه نيز نهي شده چرا كه حجامت فقط در روزهاي پنج شنبه 
  .و دوشنبه و سه شنبه بايد انجام شود

» الحمدهللا«كند و  و نهي شده از پاسخ دادن به كسي كه عطسه مي
گويد و از تف انداختن در جهت قبله و اقامت گزيدن در عرض راه  نمي

  .هنگام سفر به قصد خوابيدن و استراحت چون گذرگاه حيوانات استب
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و نهي شده از خندة با صداي بلند كه همان قهقهه باشد چون هر انساني 
در معرض خنده است و كسي نيست كه نخندد و هدف از منع آن رعايت 

  .از رد كردن عطر و بالش و گل نهي شده است.حال ديگران است
  

اي بود از منهياتي كه توانستيم آنها را گردآوري  عهدر پايان، اين مجمو
خواهيم كه ما را از گناه و معاصي ظاهري و  كنيم و از خداوند متعال مي

باطني دور كرده و بين ما و بين اسباب قهرش فاصله بياندازد و توبه ما را 
پاك ومنزهي خدايا از هر چه . بپذيرد كه او شنوا است و نزديك و پاسخگو

  .گويند و درود بر پيامبران و سپاس بر خداوند جهانيان م ميكه مرد
 

  


