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  ﴾3﴿   محرمات

  39  مسافرت بدون محرم25
  41  چراني چشم26
  41  بودن به ناموس تفاوت بي27
  42  انتساب به غير پدر و انكار فرزند28
  43  رباخواري29
  46  نمودن عيوب كاال در معامله پنهان30
  47  نجش) معامله(بيع 31
  48  معامله پس از اذان جمعه32
  48  قماربازي33
  50  سرقت34
  51  دادن خواري و رشوت رشوت35
  53  صب زمينغ36
  53  كردن پذيرفتن هديه براي سفارش37
  55  كارگرفتن از كارگر و نپرداختن مزد38
  56  نابرابري در عطيه و بخشش به فرزندان39
  57  تكدي40
  58  گرفتن به قصد نپرداختن وام41
  60  خواري حرام42
  60  شرابخواري حتي يك قطره43
  62  اي استعمال ظروف طاليي و نقره44
  63  گواهي دروغ45
  64  ساز و آواز و موسيقي46
  66  غيبت47
  67  چيني سخن48
  68  هاي مردم بدون اجازه سركشيدن به خانه49
  69  نجواي دو نفر در حضور فرد ثالث50



    

 
    

  
 

 

  ﴾4﴿   محرمات

  70  اسبال و كشيدن لباس بر زمين51
  71  استعمال طال براي مردان52
  72  هاي كوتاه، نازك و تنگ براي زنان پوشيدن لباس53
  73  پيوند مو54
  73  به جنس مخالف در پوشاك، گفتار و هيئت تشبيه55
  74  كردن مو سياه56
  75  كشيدن تصوير57
  77  اختالق رؤيا58
  77 نمودن آن و قضاي حاجت در قبرستان نشستن بر قبر و لگدكوب59
  78  عدم پرهيز از قطرات ادرار60
  79  هاي محرمانه و پنهاني مردم گوش فرادادن به صحبت61
  80  اذيت و آزار همسايه62
  81  عدالتي در وصيت بي63
  82  نردبازي با تخت 64
  82  كردن مؤمن نفرين65
  82  گري نوحه66
  83  نهادن بر چهره زدن و داغ67
  84  قهركردن با مسلمان68

  



    

 
    

  
 

 

  ﴾5﴿   محرمات

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  پيشگفتار مترجم
دين اسالم بهترين دين آسماني و كاملترين و پوياترين آييني است كه بشـريت  

خويش تاكنون شناخته است و در آينده نيـز هرگـز جهـان آيينـي      از ابتداي خلقت
روي  برتر از اسالم به خود نخواهد ديد، اسالم دين فطـرت و آيـين اعتـدال و ميانـه    

است كه در تشريع احكام به نيازهاي فطري، مادي و معنوي بشر توجه كامل دارد، 
هـا و نيازهـاي    اسـته اي معقول و معتـدل و دور از افـراط و تفـريط بـه خو     و به گونه

  .فطري و دروني، مادي و معنوي انسان پاسخ گفته است
دين اسالم در تمامي احكام و دستورات خويش اعم از حالل و حرام، مصـالح  
و منافع ديني و دنيوي، مادي و معنـوي بشـر را كـه بـا حفـظ ضـروريات پنجگانـه        

است، و به تعبيـري   يابد، مدنظر قرار داده تحقق مي) دين، نفس، عقل، نسل و مال(
پاكيزه را حالل، و پليـدها و نجاسـت و امـوري     دين اسالم طيبات و چيزهايديگر 

آور اسـت حـرام گردانيـده اسـت،      را كه در دنيا و آخرت براي انسان مضر و زيان
اي از اوامر و نواهي است و بدون ترديد بازآمـدن از نـواهي    احكام اسالم مجموعه

محرمات يكي از نخسـتين واجبـات هـر فـرد مسـلمان      شرعي و اجتناب از ارتكاب 
باشد، زيرا خداوند در آيات متعددي از قرآن مجيد مسلمانان را بـه بازآمـدن از    مي

  :فرمايد نيز در حديثي مي نواهي و اجتناب از محرمات فرا خوانده و پيامبر 
  .)1(»فَاْجَتنُِبوُه َعْنُه َنَهْيُتكُْم َما«
  .»هي كردم، از آن بازآييداز هر چيزي كه شما را ن«

گزارترين فرد از ديدگاه اسالم كسي نيست كه در كنار انجام طاعات و  عبادت
شـماري گـردد، بلكـه عبـاتگزارترين فـرد،       عبادات فـراوان مرتكـب محرمـات بـي    

شخصي است كه بـا توجـه بـه انجـام اوامـر از محرمـات شـرعي نيـز پرهيـز كنـد،           
از محرمـات بپرهيـز،   « »النَّـاسِ  أَْعُبَد َتكُْن لَْمَحارَِما اتَّقِ«: فرمودند حضرت پيامبر 

  .»گزارترين فرد خواهي بود عبادت

                                           
  .رواه مسلم -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾6﴿   محرمات

اما متأسفانه بسـياري از مسـلمانان بـه محرمـاتي كـه بايـد از آن اجتنـاب كننـد،         
باكانه مرتكـب آن   كنند و بي توجهي ندارند و آن را بسيار جزئي و ناچيز تصور مي

  .گردند مي
رساله شماري از محرماتي را كـه امـروزه در جوامـع مسـلمانان      نويسنده در اين

رواج يافته است، با اسلوبي واضح و گويا بيان نموده است، و بنده به اين اميـد كـه   
اين رساله براي خودم و ديگران مفيد واقـع گـردد آن را بـه فارسـي برگردانيـدم و      

  .كنم اكنون آن را به شما عزيزان تقديم مي
  .نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني وصلى اهللا على

  عبدالقدوس دهقان
  1380 –تابستان 

  سراوان



    

 
    

  
 

 

  ﴾7﴿   محرمات

  مقدمة مؤلف
إن احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفسـنا ومـن 
سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له, وأشـهد أن ال إلـه 

 :أما بعد. ه وأشهد أن حممداً عبده ورسولهإال اهللا وحده ال رشيك ل
خداوند متعال كارهايي را فرض نموده و براي كسي جـايز نيسـت كـه آنهـا را     
ضايع كند و حدودي مشخص نموده كه تعدي از آن براي هيچ احدي جايز نيست 

  .يابيدن به آن جايز نيست و همچنين چيزهايي را حرام گردانيده و دست
 َحَراٌم فَُهو َحرََّم َوَما َحالَلٌ فَُهَو ِكَتابِِه ِفى اللَُّه أََحلَّ َما«: دفرمودن حضرت پيامبر 

 َهِذِه َتالَ ثُمَّ. َنِسيا َيكُْن لَْم اللََّه فَإِنَّ َعاِفَيَتُه اللَِّه ِمَن فَاقَْبلُوا َعاِفَيةٌ فَُهَو َعْنُه َسكََت َوَما
  .)1(»َنِسيا َربَُّك كَانَ َوَما: اآلَيةَ
آنچه را خداوند در قرآن حالل گردانيده حالل، و آنچه را حرام گردانيده «

براي هميشه حرام است، و آنچه از آن ساكت مانده عافيتي است، پس عافيت 
خداوند را بپذيريد، زيرا خداوند فراموشكار نبوده و سپس اين آيه را تالوت 

$﴿: فرمودند tΒ uρ tβ% x. y7•/u‘ $|‹Å¡nΣ ∩∉⊆∪﴾)2(.  

y7﴿: فرمايد حدود الهي هستند، مي محرمات ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδθ ç/tø)s?﴾)3( 
  .»نزديك نشويدود و مرزهاي الهي است، پس بدانها اين حد«

خداوند متعال كسي را كه از حدود او تعدي كند و مرتكب محرمات شود، 
∅﴿اينگونه تهديد نموده است  tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰yè tG tƒ uρ …çνyŠρ ß‰ãn ã&ù#Åzô‰ãƒ 

#·‘$ tΡ #V$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù …ã& s!uρ ÑU#x‹tã Ñ⎥⎫Îγ •Β ∩⊇⊆∪﴾)4(.  

                                           
  .375/  2رواه الحكاكم  -)1(
  .»)ونيست(و پروردگارت فراموشكار نبوده «. 64سورة مريم، آية  -)2(
  .187سورة بقره، آية  -)3(
  .14سورة نساء، آية  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾8﴿   محرمات

خدا ) قوانين(و آن كس كه از خدا و پيامبرش نافرماني كند و از مرزها «
ن آگرداند كه جاودانه در  وارد مي) عظيم دوزخ(درگذرد، خداوند او را به آتش 

  .»اي است كننده ماند، او را عذاب خوار مي
: فرمايند مي اجتناب از محرمات يكي از واجبات شرعي است، زيرا پيامبر 

هرآنچه شما را از « )1(»اْسَتطَْعُتْم َما ِمْنُه فَافَْعلُوا بِِه أََمْرُتكُْم َوَما فَاْجَتنُِبوُه َعْنُه َنَهْيُتكُْم َما«
  .»دهيد آن نهي كردم، و آنچه شما را به آن امر كردم، تا توان خود آن را انجام

چنداني از علم  گاه ديده ايم برخي از هواپرستان و افراد سست عنصر كه بهره
  :گويند ندارند با شنيدن محرمات آزرده شده و مي

شما كه چيزي باقي نگذاشتيد همه را حرام كرديد، ما را خسته كرديد، «
 زندگي را بر ما تلخ كرديد، ما را به تنگ آورديد، سخني ديگر جز حرام براي

گوييد نيست، خداوند  گفتن نداريد، دين ساده است و به اين سختي كه شما مي
  .»غفور و رحيم است

كند و كسي نيست كه از  گوييم خداوند متعال حكم مي به چنين افرادي مي
حكم او خرده بگيرد و او حكيم و خبير است، هرچه را او بخواهد حالل 

دهد، يكي از اصول بندگي خداوند  گرداند و آنچه را بخواهد حرام قرار مي مي
  .متعال اين است كه به حكم او كامالً راضي و تسليم باشيم

گيرند، و بيهوده و  احكام الهي همگي از علم، حكمت و عدل او سرچشمه مي
ôM£ϑ﴿: فرمايد محتوا نيستند، خداوند مي بي s?uρ àM yϑ Î= x. y7 În/u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4 ω 

tΑÏd‰t6 ãΒ ⎯Ïμ ÏG≈ yϑ Î= s3Ï9 4 uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ∩⊇⊇∈∪﴾)2( .  
هاي  تواند فرمان پذيرد، هيچ كسي نمي فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام مي«

  .»و خداوند شنوا و دانا است ما را دگرگونه كند
بودن و حرمت اشياء را بيان نموده  خداوند متعال در قرآنكريم اساس حالل 

≅‘﴿ :فرمايد است، آنجا كه مي Ïtä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhptä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×̄≈ t6 y‚ø9$#﴾)3(.  
                                           

  .130مسلم كتاب الفضائل ش  -)1(
  .115سورة انعام، آية  -)2(
  .157سورة اعراف، آية  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾9﴿   محرمات

  .»سازد ها را بر آنان حرام مي نمايد و ناپاكي شان حالل مي ها را براي پاكيزه«
پس چيزهاي پاكيزه حالل و اشياي ناپاك حرام هستند، تحليل و تحريم تنها 

باشد و يا معتقد باشد كه كسي  حق خداوند متعال است، و اگر شخصي مدعي آن
ديگر نيز اختيار تحليل و تحريم را دارد، كافر گشته و از دين اسالم خارج است، 

Πr& óΟßγ÷﴿: فرمايد خداوند متعال مي s9 (#àσ¯≈Ÿ2 uà° (#θ ããuŸ° Οßγ s9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 

.β sŒù'tƒ Ïμ Î/ ª!$#﴾)1( » براي ايشان دين را پديد دارند كه آيا آنها انبازها و معبودهايي
  .»آورده اند كه خدا به آن اجازه نداده است

از اين گذشته براي همه كس جايز نيست كه در باره حالل و حرام سخن 
گفتن  بگويند، مگر علما كه با كتاب و سنت آشنايي دارند و خداوند از سخن
نجا كه بدون علم در باره حالل و حرام به شدت و اكيداً منع فرموده است، آ

Ÿω﴿: فرمايد مي uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨÅ¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π#tym 

(#ρ çtIøtG Ïj9 ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$#﴾)2(.  
رود، به دروغ نگوييد، اين حالل  تان مي و به خاطر چيزي كه تنها بر زبان«

  .»نديداست و آن حرام، و در نتيجه بر خدا دروغ ب
محرمات قطعي در قرآن و حديث بيان شده اند مثالً اين آيه كه خداوند 

≅ö *﴿: فرمايد مي è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( ω r& (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© ( 

È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿω uρ (#þθ è= çFø)s? Νà2 y‰≈s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒÎ)﴾)3(.  
تان بيان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام نموده  بياييد چيزهايي را براي :بگو«

بـدي نكنيـد، و   (است، اين كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد و بـه پـدر و مـادر    
نيكي كنيد و فرزندان خود را از ترس فقـر و  ) بلكه تا آنجا كه ممكن است به آنان

  .»تنگدستي مكشيد

                                           
  .21سورة شوري، آية  -)1(
  .116سورة نحل، آية  -)2(
  .151سورة انعام، آية  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾10﴿   محرمات

 ماننـد ايـن كـه پيـامبر     : ر از محرمـات بيـان شـده اسـت    در احاديث نيـز بسـيا  
هـا را حـرام گردانيـده     ك و بـت خداوند فروختن شراب، مـردار، خـو  «: فرمايند مي

  .)1(»است
آمـده از   هرگاه خداوند چيزي را حرام گردانيد پول به دسـت «: فرمايد و نيز مي

  .)2(»گردد آن نيز حرام مي
گردد، مانند اين كه  نوع ذكر ميگاه در برخي از آيات محرماتي از يك 

ôMtΒ﴿: اي اينگونه ذكر نموده است هاي حرام را در آيه خداوند خوراكي Ìhãm 

ãΝä3ø‹n= tæ èπtG øŠyϑ ø9$# ãΠ¤$!$#uρ ãΝøtm: uρ Íƒ Ì“ΨÏƒø: $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Îötó Ï9 «!$# ⎯Ïμ Î/ èπ s)ÏΖy‚÷Ζßϑ ø9$#uρ äοsŒθ è% öθ yϑø9$#uρ 

èπ tƒ ÏjŠutIßϑ ø9$#uρ èπ ys‹ÏÜ̈Ζ9$#uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßìç7¡¡9$# ω Î) $ tΒ ÷Λä⎢ øŠ©.sŒ $ tΒ uρ yx Î/èŒ ’n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# β r&uρ 

(#θ ßϑ Å¡ø)tFó¡s? ÉΟ≈ s9ø— F{$$ Î/﴾)3(.  
مردار، خون، گوشت خوك، حيواناتي ) خوردن گوشت(بر شما حرام است «

 كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديگران سر بريده شوند،
حيواناتي كه خفه شده اند، حيواناتي كه با شكنجه و كتك كشته شده اند، آنهايي 

زدن حيوانات ديگر مرده  كه از بلندي پرت شده و مرده اند، آنهايي كه بر اثر شاخ
اند، حيواناتي كه درندگان از بدن آنها چيزي خورده و بدان سبب مرده اند، مگر 

آنها را سر بريده باشيد، حيواناتي كه براي  )قبل از مرگ بدانها رسيده و(اين كه 
هاي تير به  نزديكي به بتان قرباني شده اند، و بر شما حرام است كه با چوبه

  .»و از غيب سخن گوييد ،پيشگويي پردازيد
هايي را كه نكاح با آنان حرام است، اينگونه بيان كرده  اي ديگر زن و در آيه

ôM﴿: است tΒ Ìhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Β é& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθ yzr&uρ öΝä3çG≈£ϑ tã uρ öΝä3çG≈ n=≈ yzuρ 

                                           
  .3486ابوداود، ش  -)1(
  .7/  3دارقطني  -)2(
  .3سورة مائده، آية  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾11﴿   محرمات

ßN$ oΨ t/uρ ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{$# ãΝà6çF≈ yγ ¨Β é&uρ û©ÉL≈©9$# öΝä3oΨ ÷è |Ê ö‘ r& Νà6è?≡uθ yzr&uρ š∅ ÏiΒ 

Ïπ yè≈|Ê §9$# àM≈yγ ¨Β é&uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ﴾)1(.  
تان،  هاي تان، عمه اهرانتان، خو تان، دختران حرام كرده شده بر شما مادران«
تان، مادراني كه به شما شير داده اند،  تان، خواهرزادگان تان، برادرزادگان هاي خاله

  .»...تان، مادران همسرتان خواهران رضاعي
≅¨﴿: و در جايي ديگر معامالت حرام را بيان نموده و فرموده است ymr&uρ ª!$# 

yìø‹t7ø9$# tΠ§ymuρ (#4θ t/Ìh9$#﴾)2( »سود است خدا سوداگري را و حرام ساخته كرده  حالل
  .»را

خداوند مهربان چيزهاي پاكيزة گوناگون و بسياري را براي ما حالل گردانيده 
چونكه محرمات محدود و اندك  اما ، و به علت كثرت آنها را برنشمرد،است

هيز هستند، آنها را برشمرد و مفصالً بيان نمود، تا آنها را بشناسيم و از آنها پر
%ô‰s﴿: فرمايد نمائيم، خداوند متعال مي uρ Ÿ≅ ¢Ásù Νä3s9 $ ¨Β tΠ§ym öΝä3ø‹n= tæ ωÎ) $ tΒ 

óΟè?ö‘ ÌäÜôÊ $# Ïμø‹s9Î)﴾)3(.  
و حال آن كه به تفصيل بيان كرده است براي شما آنچه بر شما حرام ... «

  .»ساخته است
$﴿: اما چيزهاي پاكيزه را اجماالً حالل قرار داد و فرمود yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ è=ä. $ £ϑ ÏΒ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7Íh‹sÛ﴾)4(.  
بخوريد حالل پاكيزه را از آنچه در زمين است، و پيروي مكنيد  !اي مردمان«
  .»هاي شيطان را گام

                                           
  .23سورة نساء، آية  -)1(
  .275سورة بقره، آية  -)2(
  .119سورة انعام، آية  -)3(
  .168سورة بقره، آية  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾12﴿   محرمات

بودن اشياء را اصل قرار   بنا به رحمت خويش اباحت و حالل خداوند متعال
گيري  ه شود و اين نشانة كرم و سهلداده، مگر اين كه دليلي بر تحريم آن يافت

خداوند نيست به بندگان است، پس بر ما الزم است كه از او اطاعت نموده و 
  .ستايش و سپاس وي را به جا آوريم

اي هستند كه اگر محرمات بر آنها شمرده و با تفصيل بيان  برخي مردم به گونه
بودن  ان و اندكآيند، اين نشانه ضعف ايم شوند از احكام شرعي به تنگ مي

درك و فهم ديني آنان است، آيا براي اين كه قانع شوند كه دين آسان است، 
خواهند  خواهند كه تمامي انواع چيزهاي حالل برايشان برشمرده شود؟ آيا مي مي

نگاه آوار برايشان برشمرده شود،  كه تمامي طيبات و انواع چيزهاي پاكيزه فهرست
خواهند  نان را تلخ و مكدر نساخته است؟ آيا ميكنند كه دين زندگي آ باور مي

كه به آنان گفته شود گوشت شتر، گاو، گوسنفند، خرگوش، آهو، بز كوهي، 
  مرغ، كبوتر، اردك، مرغابي و شترمرغ و غيره حالل است؟

  ملخ و ماهي خود مرده حالل است؟
  .جات و ساير حبوبات مفيد حالل است بار، سبزيجات، ميوه تره

  .سل، روغن و سركه حالل استآب، شير، ع
جات حالل است، استفاده از چوپ، آهن، شن، سنگ،  نمك و ديگر ادويه

پالستيك، شيشه و كائوچو حالل است، سوارشدن بر حيوان، ماشين، قطار، كشتي 
شويي، آسياب، چرخ  و هواپيما حالل است، استعمال كولر، يخچال، لباس

ار طبي، هندسي، حساب، رصد و گيري و ساير ادوات و ابز گوشت، آب ميوه
كردن آب،  فلكي، ساختماني و استخراج آب و نفت و معادن، تصفيه و شيرين

  .چاپ و رايانه و غيره حالل است
هاي پاك، نايلون و غيره  ي كرباس، كتان، پشم، مو و پوستاه پوشيدن لباس

  .حالل است
همچون  ها ها و شغل نكاح، حريد و فروش، كفالت، حواله، اجاره، حرفه

  .نجاري، آهنگري، ميكانيكي، چوپاني حالل است
پاياني خواهيم رسيد؟ پس م همة چيزهاي حالل را بشماريم به آيا اگر بخواهي

  چرا اينگونه افراد متوجه نيستند؟



    

 
    

  
 

 

  ﴾13﴿   محرمات

خواهند از آن سوء  گويند دين ساده است، حقيقتي است كه مي اما اين كه مي
يست كه احكام دين مطابق ميل و بودن دين اين ن استفاده كنند، معني ساده

هايي كه  ها و هواي نفس آنان باشد، بلكه به خاطر احكام ساده و رخصت خواسته
بودن دين با  در شريعت اسالمي وجود دارد، پس ارتكاب محرمات به بهانه ساده

هايي همچون جمع  هاي شرعي تفاوت بسيار دارد، رخصت كردن بر رخصت عمل
تن در سفر، مسح بر موزه براي مقيم يك شبانه روز و نگرف و قصر نماز و روزه

براي مسافر سه شبانه روز، تيمم براي هنگام عذر قدرت استعمال آب، جمع 
كردن به زن بيگانه براي كسي كه قصد  خواندن نماز هنگام بيماري و يا باران، نگاه

 10اطعام  ازدواج با وي دارد، اختيارداشتن در اداي كفاره يمين با آزادي غالم يا
ها و  مسكين و يا پوشاك داده به آنها، خوردن مردار هنگام اضطرار و رخصت

  .هايي از اين قبيل تخفيف
هايي نيز دارد،  از اين گذشته مسلمانان بايد بداند كه تحريم محرمات حكمت

كنند و افراد  آزمايد كه چگونه عمل مي مثالً اين كه خداوند وسيله بندگانش را مي
  .مانبردار از افراد عاصي و سركش شناخته شوندمطيع و فر

سازد، اين است كه  هايي كه بهشتيان را از جهنميان متمايز مي يكي از ويژگي
جهنميان بر شهوات و خواهشات نفساني كه جهنم را پوشيده اند عمل كردند، اما 

ها را كه بهشت را پوشيده اند عمل نمودند و اگر اين امتحان و  بهشتيان سختي
گشتند،  بود افراد فرمانبردار از افراد عاصي و سركش مشخص نمي زمايش نميآ

نگرند و به خاطر  مؤمنان سختي تكاليف را با ديده احتساب و اميد پاداش مي
نمايند، و بدين طريق تكاليف  رسيدن به رضاي الهي بر دستورات شرعي عمل مي

نج و نارضايتي به احكام گردد، اما منافقان با ديدة تأسف و ر بر آنها آسان مي
آيد و طاعت و  نگرند و بدين جهت تكاليف و احكام شرعي بر آنان گران مي مي

  .گردد بندگي برايشان سخت مي
يابد، زيرا  ناشدني دست مي مؤمن مطيع با ترك محرمات به حالوتي وصف

هرگاه شخصي به خاطر خداوند چيزي را ترك نمايد، خداوند در عوض به او 
كند و حالوت ايمان را در قلبش احساس  تر عنايت مي و باارزش چيزي بهتر

  .نمايد مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾14﴿   محرمات

خوانندة گرامي در اين رساله شماري از محرماتي را خواهد يافت كه در 
شريعت اسالمي حرام قرار داده شده اند، و دليل تحريم آنها را نيز از كتاب و 

در ميان مسلمانان ام، و اين محرمات از اعمالي است كه متأسفانه  سنت آورده
رواج يافته و ارتكاب به آنها عام گشته است، و تنها هدفم از بيان اين امور 

خواهم كه من و برادران و  خيرخواهي و نصيحت است، از خداوند متعال مي
خواهران مسلمانم را هدايت كند و به همه توفيق دهد كه بر حدود الهي بايستيم و 

گمان او  ز محرمات و سيئات محفوظ بدارد، بياز آن تجاوز ننمايم، و ما را ا
  .بهترين محافظ و ارحم الرحمين است

  
  محمد صالح المنجد



    

 
    

  
 

 

  ﴾15﴿   محرمات

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  :شرك
 امر حرام در شريعت اسالمي اسـت، زيـرا ابـي بكـر      بزرگترينشرك مطلقاً 

كبيره آگـاه  آيا شما را از بزرگترين گناه : فرمودند) تا سه بار( پيامبر « : گويد مي
شـرك  ) گناه كبيرهبزرگترين (آن : بلي يا رسول اهللا، ايشان فرمودند: نسازم، گفتيم

  .)1(»به خداوند است
هر گناهي را امكان دارد كه خداوند مغفرت نمايد، مگر شرك را، و آن نياز 

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨﴿: فرمايد خداوند مي. اي ويژه دارد به توبه tƒ β r& x8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ 

tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„﴾)2(.  
تر از آن را براي هركس بخواهـد   بخشد، و پايين خداوند هرگز شرك را نمي«
  .»بخشد مي

اسـالم خـارج    اي اسـت كـه انسـان را بـه كلـي از      برخي از انواع شرك به گونه
  .ماند يترديد جاودانه در جهنم م گردند، و اگر شخصي برآن حالت بميرد، بي مي

  
  :بيني نيز از انواع مروج شرك هستند سحر و غيبگويي و طالع

دي در كردن كفر و يكي از هفت گناه مهلك و ضرر محض است كه سو سحر
βθ﴿: فرمايد بارة آموختن آن ميبر ندارد، خداوند متعال در çΗ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ ”àÒ tƒ Ÿω uρ 

öΝßγ ãè xΖtƒ﴾)3(.  
  .»بخشيد رساند، و به آنان سود نمي ن زيان مياآن آموختند به و آنچه را كه مي«

Ÿω﴿: فرمايد و نيز مي uρ ßx Î= øãƒ ãÏm$ ¡¡9$# ß]ø‹ym 4’ tAr& ∩∉®∪﴾)4(.  

                                           
  .2511، بخاري ش متفق عليه -)1(
  .48سورة نساء، آية  -)2(
  .102سورة بقره، آية  -)3(
  .69سورة طه، آية  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾16﴿   محرمات

  .»شوند و جادوگرها هرجا كه بروند، درستگار نمي«
$﴿فرمايد كسي كه به سحر دست يابد كافر است، خداوند مي tΒ uρ txŸ2 

ß⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ £⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρãxx. tβθßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’n?tã 

È⎦÷⎫x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ 

×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s?﴾.  
آموختنـد و   مي سليمان كفر نورزيد، بلكه شياطين كفر ورزيدند به مردم جادو«

آن دو (آنچه در بابل بر دو فرشته هـاروت و مـاروت فـرو فرسـتاده شـد و      ) نيز از(
) مايـة (مـا تنهـا   : گفتنـد  آموختند، مگر آن كـه مـي   نمي) جادو(به هيچكس ) فرشته

  .»كافر مشو) با به كارگيري جادو(آزموني هستيم، پس 
و آنـان  پيشـه  سـتم  حكم ساحر قتل و كسبش حرام و پليد است، افراد جاهل و 

، نزد ديگرانتعدي و تجاوز بر  گيري و عيف است، به منظور انتقامشان ض كه ايمان
بـردن بـه سـاحران     كنند، برخي از مردم با پنـاه  روند و مردم را سحر مي ساحران مي

گردند، در چنين مـواردي بـر    براي بازكردن سحر نادانسته مرتكب كاري حرام مي
هـاي همچـون    اوند پناه ببرند و بـا خوانـدن قـرآن و سـوره    آنان الزم است تا به خد

  .معوذات و غيره طلب شفا نمايند
بين ادعاي دانستن غيب را داشته باشند، آنان نيز مرتكب كفر  اگر غيبگو و طالع

داند، بسياري از آنان بـا فريـب و تزويـر امـوال      شده اند، كسي غير از اهللا غيب نمي
شماري را به  آورند و براي اين كار وسايل بي ن درميشا لوح را از چنگ افراد ساده
كشدن بر ريـگ، خوانـدن بـر كـف دسـت و يـا فنجـان و         گيرند مانند خط كار مي

گويند،  بار ديگر دروغ مي 99شيشه و آيينه و غيره و اگر يك مرتبه راست بگويند 
ان پـرداز  لوح تنها همـان يـك مـورد را كـه سـخن ايـن دروغ       اما افراد غافل و ساده

دهنـد و بـراي آگـاهي از آينـده و      راست از آب درآمـده اسـت مـالك قـرار مـي     
سعادت و يا عدم موفقيت خويش در امر ازدواج و يا تجارت و پيـدانمودن اشـياي   

هـايش را   كنند، و اگر كسي نزد آنان برود و گفته گمشده و غيره به آنها رجوع مي
 يــرا حضــرت پيــامبر گــردد، ز تصــديق كنــد كــافر و از ديــن اســالم خــارج مــي

 هايش را تصديق كند، آنچه بيني برود و گفته هركس نزد كاهن و يا طالع: فرمودند



    

 
    

  
 

 

  ﴾17﴿   محرمات

، و اگر كسي نزد آنان برود اما ادعاي آنـان  )1(بر محمد نازل گشته كفر كرده است
مبني بر دانستن غيب را تصديق ننمايد و تنهـا بـراي تجربـه نـزد آنـان بـرود، كـافر        

: فرمودنـد  شـود، زيـرا پيـامبر     روز نمـازش پذيرفتـه نمـي    40ا گردد، البتـه تـ   نمي
شـب نمـاز او پذيرفتـه     40ا اي بپرسـد تـ   بينـي بـرود و از او مسـأله    هركس نزد طـالع 

باشد و بر او الزم است كـه   البته با وجود اين بازهم نماز بر او فرض مي. )2(شود نمي
  .توبه كند

  
  قايع و زندگي مردمبودن به تأثير نجوم و ستارگان در و معتقد

در حديبيـه نمـاز صـبح را بـا مـا       ر بپيـام : گويـد  مـي  زيد بن خالد جهنـي  
پس از اتمام نماز رو بـه مـردم    پيامبر –خواندند، شب در حديبيه باران آمده بود 

اهللا ورسوله اعلـم،  : دانيد خداوند چه فرمود؟ مردم گفتند آيا مي«: نموده و فرمودند
برخي از بندگانم به من مـؤمن و برخـي ديگـر كـافر     ) گويد خداوند مي: (فرمودند

گشتند، هركس كه گفته به فضل و رحمت خداوند بر ما باران فرود آمد، او به من 
ايمان دارد و به ستارگان كفر كرده است، و هركس كه گفته بر اثـر فـالن و فـالن    

  .)3(تستاره باران فرود آمد به من كفر كرده و به ستارگان ايمان آوده اس
هـاي فـال كـه در     هـاي بخـت آزمـايي و تسـت     كردن به جدول همچنين رجوع
ها مجالت وجـود دارد، همـين حكـم را دارد، و اگـر كسـي بـه        بسياري از روزنامه

تأثير ان معتقد باشد، شرك كرده است، و اگر تنها به قصد تسـلي بـه خـاطر آن را    
  .بخواند

نـدن شـرك جـايز نيسـت، و نيـز      يافتن بـا خوا  گردد و تسلي بازهم گناهكار مي
بودن به آن سوق دهد كـه در آن صـورت بـه     امكان دارد كه شيطان او را به معتقد

رسانند، و حـال   داشتن به اين كه برخي از اشياء نفع مي شود، اعتقاد شرك مبتال مي
آنگونـه كـه   . آن كه خداوند در آن اشياء هيچ تأثيري نگذاشته است، شرك است

وي از گفتار افرادي كاهن، ساحر و يا باورهايي كه آباء و اجداد برخي مردم به پير
                                           

  .429/  2مسند احمد  -)1(
  .1751/  4مسلم  -)2(
  .333/  2فتح الباري  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾18﴿   محرمات

هاي فلزي  ها و يا حلقه آميز و انواعي مهره به ارث برده اند، در بارة تعويذات شرك
شـان   و غيره اعتقاد دارند و آنها را براي دفع زخم چشم بر گردن خود و يا فرزندان

هـاي خـويش    ها و خانـه  و يا در ماشينبندند  آويزند و يا اين كه بر بدن خود مي مي
ترديد اين امر  و بي. كند كنند، و اعتقاد دارند كه اين امور بال را دفع مي آويزان مي

بـه   باشد و ارمغاني جز سستي براي انسان ندارد، و منافي توكل بر خداوند متعال مي
يـذات  گردد و بسياري از ايـن تعو  نوع تداوي و معالجه به وسيله حرام محسوب مي

هـا اسـتمداد شـده و مشـتمل بـر       باشـند و در آنهـا از شـياطين و جـن     آميز مي شرك
بـازان   هايي نامفهوم هستند، و برخي از اين شـعبده  خطوط و رسومي گنگ و نوشته

ن را بـه  نويسند و برخـي ديگـر آيـات قـرآ     آياتي از قرآن را با شرك آميخته و مي
كردن اينگونه تعويذها و بسـتن   زاننويسند، آوي نجاسات و خون قاعدگي مي وسيله

اي بيـاويزد،   هـركس تميمـه  : فرمودنـد  باشـند، زيـرا پيـامبر     آن بر بدن حرام مـي 
  .)1(شرك كرده است

رسـانند انجـام    هركس اين كارهار را به اين اعتقاد كـه ذاتـاً نفـع و ضـرري مـي     
انـد  دهد، مرتكب شرك اكبر گشته است و اگر آنها را اسبابي براي نفع و ضرر بد

و حال آن كه خداوند آنها را سبب قرار نداده، مرتكب شرك اصغر شـده اسـت و   
  .گردد اين از جمله شرك في االسباب محسوب مي

  
  خودنمايي در عبادات

يكي از شرايط پذيرفتن عمل صالح اين است كه از ريا و خودنمايي پاك و 
اصغر  طبق سنت باشد، هركس به منظور خودنمايي عبادت كند، مرتكب شرك

گردد، مانند كسي كه براي اين نماز بخواند  گشته است، و عملش تباه و نابود مي
≈βÎ) t⎦⎫É)Ï¨﴿: فرمايد كه مردم او را ببينند، خداوند مي uΖßϑ ø9$# tβθãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# uθ èδ uρ 

öΝßγ ããÏ‰≈ yz #sŒÎ)uρ (#þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ä. tβρâ™!#tãƒ }̈ $ ¨Ζ9$# Ÿω uρ šχρ ãä.õ‹tƒ ©!$# 

                                           
  .156/  4مسند احمد  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾19﴿   محرمات

ω Î) WξŠ Î= s% ∩⊇⊆⊄∪﴾)1( »  ورزند و او  ميبي شك منافقان با خداوند نيرنگ) خداوند هم
به ) حال و بي(كند، و چون به نماز برخيزند، سست  تدبير مي) در پاسخ نيزنگشان

  .»كنند كنند و خداوند را جز اندكي ياد نمي فروشي مي ايستند، جلوه نماز مي
خواند، او نيز در  ت كسي كه براي كسب شهرت و آوازه نماز ميو همچنين اس

شرك افتاده است، و براي چنين افرادي وعيد آمده است، آنگونه كه در حديث 
هركس به قصد شهرت كاري «: فرمودند آمده است كه پيامبر  ابن عباس 

ني باعث عبرت ديگران و شادما تاكند،  رسوايش ميگرفتار و انجام دهد خداوند 
هركس كه عبادتي انجام دهد و در قصدش مردم را نيز  و )2(»دشمنانش گردد

ه است دشريك بگرداند عملش تباه گشته است، آنگونه كه در حديث قدسي آم
نيازترين شركا از شرك هستم، هركس عملي انجام  من بي) فرمايد كه خداوند مي(

ترك نموده و به  دهد و در آن كسي ديگر را با من شريك بگرداند من او را
  .)3(گذارم شركش وامي

اگر كسي از ابتدا عملي را خالصانه براي خداوند شروع نمود، و سپس برآن 
ريا و خودنمايي طاري گشت، در اين صورت اگر از وجود ريا ناراحت شود و با 
آن مجاهده كند، و آن را دفع نمايد، عملش صحيح و پذيرفته است، و اگر به آن 

  .گشت، اكثر اهل علم معقتد به بطالن عمل وي هستند شادمان و راضي
  
  
  
  
  
  

                                           
يزان كنند تعويذ، حرز، مهره يا طلسمي كه به گردن اطفال آو: ، تميم142نساء، آية  سورة -)1(

  .فرهنگ عميد. براي دفع بال و چشم زخم
  .2289/  4مسلم  -)2(
  .2985مسلم، ش  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾20﴿   محرمات

  :بدشگوني
*sŒÎ#﴿: فرمايد و آن عبارت است از فال بد و شوم، خداوند مي sù ÞΟßγ ø?u™!% ỳ 

èπ uΖ|¡ptø: $# (#θä9$ s% $ uΖs9 ⎯ÍνÉ‹≈ yδ ( β Î)uρ öΝåκö:ÅÁ è? ×π y∞ÍhŠy™ (#ρ ç̈©Ütƒ 4©y›θßϑ Î/ ⎯tΒ uρ ÿ…çμ yè ¨Β﴾)1(.  

اين سزاوار ماست و اگر : گفتند آورد، مي به آنان روي ميپس چون خوشي «
  .»زدند رسيد به موسي و كساني كه با او بودند فال بد مي گزندي به آنان مي

اي  خواست به سفر برود پرنده ها عادت داشتند كه هرگاه كسي مي عرب
كرد  كرد، اگر پرنده به سمت راست پرواز مي گرفت و سپس آن را رها مي مي

كرد  رفت و اگر پرنده به سمت چپ پرواز مي گرفت و به سفر مي فالي مينيك 
در حديثي حكم اين  آمد، پيامبر  گرفت و از رفتن به سفر باز مي بدفالي مي

  .»بدفالي و بدشگوني شرك است«: عمل را اينگونه بيان فرموده اند
ها، روزها و  يكي از موارد اين اعتقاد حرام و منافي كمال توحيد، بدفالي به ماه

بودن آخرين  نكردن در ماه صفر و اعتقاد به نحس اعداد است، مانند ازدواج
ها و افراد معلول، مانند اين كه  و يا بدفالي به اسم 13چهارشنبه هر ماه و يا عدد 

شود و در راه با شخصي نابينا  شخصي به قصد بازكردن مغازه از منزل خارج مي
گردد، و اموري ديگر  گيرد و دوباره به منزل برمي ميشود و از آن فال بد  دچار مي

از چنين افراد  از اين قبيل، اين چنين موارد همه حرام و شرك هستند، پيامبر 
: فرمودند روايت نموده است كه پيامبر  برائت جستند، عمران بن حصين 

كه  هركس فال بگيرد و يا براي او فال گرفته شود و يا غيبگويي كند و يا اين«
برايش غيب گفته شود و يا سحر كند و يا كسي ديگر به نفعش سحر كند، از ما 

و اگر كسي مرتكب چنين كاري شد كفاره اش آن چيزي است كه در . )2(»نيست
هركس : فرمودند پيامبر : گويد وي مي. ذكره شده حديث عبداهللا بن عمرو 

يا رسول اهللا : ، گفتندشرك كرده است كه فال او را از انجام كاري باز دارد،

                                           
  .131سورة اعراف، آية  -)1(
  .162/  18معجم ابكير طبراني  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾21﴿   محرمات

 إِالَّ َخْيَر الَ اللَُّهمَّ«: كفاره اش اين است كه بگويد: كفاره اش چيست؟ فرمودند
  .)1(»غَْيُرَك إِلََه َوالَ طَْيُرَك إِالَّ طَْيَر َوالَ َخْيُرَك

بدفالي از طبيعت دل است و بهترين عالج آن توكل بر خداوند متعال است، 
چنين خياالتي در قلوب همة ما پديد : گويد مي سعود آنگونه كه عبداهللا بن م

  .)2(برد آيد، اما خداوند به وسيلة توكل آن را از بين مي مي
  

  :سوگندخوردن به غير اهللا
كند، اما براي بندگان جايز  خداوند به هر مخلوقي كه بخواهد سوگند ياد مي

وگند به غير اهللا بر نيست كه به چيزي غير از اهللا سوگند بخورند، اما متأسفانه س
زبان بسياري از مردم جاري است، سوگند نوعي تعظيم است و براي غير اهللا جايز 

آگاه باشيد «: فرمودند روايت  شده است كه پيامبر  نيست، از عبداهللا بن عمر 
خداوند شما را از اين كه به پدران خود سوگند بخوريد نهي كرده است، هركس 

و نيز از . )3(»نام اهللا سوگند بخورد و گرنه ساكت بماند خورد بايد به سوگند مي
هركس به غير اهللا سوگند خورد «: فرمودند روايت شده كه پيامبر  عمر 

هركس به امانت سوگند خورد از ما «: فرمودند و پيامبر  )4(»شرك كرده است
  .)5(»نيست

جان  سوگندخوردن به كعبه، امانت، شرف، كمك، بركت فالن، جان فالن،
نبي و يا ولي، پدران و مادران، و به سر فرزندان جايز نيست، و همة اين حرام است 
و هركس كه مرتكب چنين كاري شد، همانگونه كه در حديث آمده كفاره اش 

هركس به الت و «: در حديثي صحيح آمده» ال اله اال اهللا«: اين است كه بگويد
  .)6(»ال اله اال اهللا«: دبايد بگوي) براي كفارة آن(عزي سوگند خورد 

                                           
  .220/  2مسند احمد  -)1(
  .3910ابوداود، ش  -)2(
  .530/  11فتح الباري  -)3(
  .152/  2مسند احمد  -)4(
  .3253ابوداود، ش  -)5(
  .536/  11فتح الباري  -)6(



    

 
    

  
 

 

  ﴾22﴿   محرمات

آميز و حرام ديگري وجود دارد كه از زبان بسياري از  شرك همچنين كلمات
، »توكل من بر خدا و توست«، »برم به خدا پناه مي«: شود، مانند مردم شنيده مي

در آسمان خدا و «، »كسي را جز خدا و تو ندارم«، »از جانب خدا و توست... اين«
» زمانه چقدر نامرد است«، )1(»...اگر خدا و فالني نبودند«، »دارمدر زمين تنها تو را 

اين زمانة «: و همچنين هر عبارتي كه مشتمل بر نوعي دشمنام به زمانه باشد، مانند(
زيرا . و غيره» زمانه فريبكار است«، »نحسي است) زمان(اين ساعت «، »بدي است

هاي و  ، و نيز واژه)گردد ت برميدشنام به دهر و زمانه به خداوند كه خالق زمان اس
سوسياليسم اسالمي، دمكراسي : عبارات نويني كه مخالف توحيد هستند، مانند

اسالمي، خواست ملت از خواست پروردگار است، دين از آن خدا و وطن مال 
  .، به نام انقالب)عربي قوميت(همه است، به نام عربيت 

و الفاضي شبيه ) شاهنشاه(وك و همچنين است اطالق الفاظي مانند مالك المل
و يا (و نيز به كاربردن لفظ سيد  ةاين بر شخصي از افراد بشر مانند قاضي القضا

كه بر » لو«براي فردي منافق و كافر و نيز حرف ) هاي ديگر معادل آن از زبان
كند، و نيز  ناراضگي، پشيماني و حسرت داللت دارد و راه را براي شيطان باز مي

خواهي مرا  پروردگارا اگر مي( )2(»ِشئَْت إِنْ يِل اغِْفْر اللَُّهمَّ«كردن كه اينگونه دعا
  ).ببخش
  

  :گرفتن با منافقين و فساق مجالست و انس
هايشان رسوخ نكرده با اهل فسق و فجور و چه  بسياري از افراد كه ايمان در دل

ء اهللا را به كنند، و دين اسالم و اوليا بسا با كساني كه به شريعت الهي طعن مي
ترديد اين عمل  كنند، بي گيرند، هم مجلسي و نشست و برخاست مي استهزاء مي

 sŒÎ)uρ#﴿: فرمايد گردد، خداوند مي حرام است، و موجب قدح و ترديد در عقيده مي

                                           
به كار برده شود، مثالً بگويد » سپس«روش صحيح اين است كه ميان اين جمالت لفظ  -)1(

  )ز. (اعتماد به خداوند است و سپس به تو

  .، از شيخ بكر ابوزيدلفظيةبراي آگاهي بيشتر، نگاه معجم المنافي ا -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾23﴿   محرمات

|M ÷ƒ r&u‘ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ àÊθèƒs† þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u™ óÚÍôã r'sù öΝåκ÷]tã 4©®L ym (#θ àÊθ èƒs† ’Îû B]ƒ Ï‰tn ⎯ÍνÎöxî 4 

$ ¨Β Î)uρ y7 ¨ΖuŠÅ¡Ψ ãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# Ÿξ sù ô‰ãè ø)s? y‰÷è t/ 3“tò2 É j‹9$# yìtΒ ÏΘöθs)ø9$# t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∉∇∪﴾)1(.  

پردازند از  به كندوكاو مي) به قصد طعن(و چون آنان را بيني كه در آيات ما «
به  آنان روي بگردان تا آن كه در سخني غير از آن پردازند و اگر شيطان تو را

  .»فراموشي اندازد، بعد از يادآوردن با گروه ستمكاران منشين
پس در چنين موارد نشستني با آنها جايز نيست، گرچه از خويشاوندان نزديك 

شان جذاب باشد، مگر براي كسي كه  شان با صفا و سخنان هم باشند، و جمع
ضا و دادن به اعتراضات باطل آنان باشد نه ر هدفش دعوت آنان و يا پاسخ

*βÎ﴿: فرمايد سكوت، خداوند متعال مي sù (#öθ |Ê ös? öΝåκ÷]tã  χ Î* sù ©!$# Ÿω 4©yÌötƒ Ç⎯tã 

ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎫É)Å¡≈ xø9$# ∩®∉∪﴾)2(.  
كه خداوند از گروه فاسقان راضي ) بدانيد(پس اگر از آنان خشنود گرديد «
  .»شود نمي

  
  :هنگام نماز) آرامش(ت ترك طمأني

 ع سرقت، سرقت از نماز است، حضرت پيامبر يكي از بزرگترين انوا
يا رسول : بدترين دزد كسي است كه از نماز خود چيزي بدزدد، گفتند«: فرمودند

ركوع و سجود آن را كامل : دزدد، فرمودند اهللا چگونه شخصي از نماز خود مي
  .)3(»كند نمي

هنگام ركوع و سجود و ) ستون فقرات(ترك آرامش و عدم استقرار كمر 
ميان دو سجده از مواردي است كه  نكردن كمر پس از بلندشدن از ركوع و سترا

اي كه هيچ مسجدي از چنين  خورد و به گونه از نمازگزاران زياد به چشم مي
افرادي خالي نيست، طمأنينه در نماز ركن است، و نماز بدون آن صحيح نيست و 

                                           
  .68سورة انعام، آية  -)1(
  .96، آية سورة توبه -)2(
  .310/  5مسند احمد  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾24﴿   محرمات

مي كه كمر شخص در تا هنگا«: فرمودند اين امر بسيار خطيري است، پيامبر 
بدون ترديد اين امري . )1(»ركوع و سجود راست نباشد، نمازش درست نيست
باشد، ابي عبداهللا االشعري  است ناگوار و مرتكب آن مستحق زجر و وعيد مي

پس از نماز با جمعي از اصحاب در مسجد نشستند، مردي  پيامبر : گويد مي
ركوع ) اي عجوالنه به گونه(ر نماز اي به نماز ايستاد و د وارد شد و در گوشه

: فرمودند زد، پيامبر  نوك مي) مانند خروس به زمين(كرد و هنگام سجده  مي
بينيد؟ هركس در چنين حالتي بميرد بر ديني غير از دين محمد مرده  آن مرد را مي

كند، مثال  زند، سجده مي است، در نماز همانند كالغي كه به لخته خوني نوك مي
زند، مانند كسي است  كند و در سجده نوك مي ركوع مي) عجوالنه(كسي كه 

خورد، يك يا دو  كه گرسنه است، اما با وجود اين يك يا دو دانة خرما بيشتر نمي
زيد بن وهب ) كند؟ گرسنگي او را رفع مي آيا( )2(دهد دانة خرما به او چه سود مي

كرد،  را كامل نميمردي را ديد كه ركوع و سجود  حضرت حذيفه : گويد مي
تو نماز نخواندي و اگر در اين حال بميري بر فطرتي غير از آنچه خداوند «: فرمود

  .)3(»ميريد بخشيده است، مي به محمد 
براي كسي كه طمأنينه و آرامش را در نماز ترك نموده، هرگاه از حكم آن 

توبه خويش  كردهآگاه شد مناسب است كه فرض همان وقت را اعاده كند و از 
 فََصلِّ اْرجِْع«نمايد و اعاده نمازهاي سابق بر عهده او الزم نيست، آنگونه از حديث 

  .شود فهميده مي »ُتَصلِّ لَْم فَإِنَّك
  
  :ي و حركت زياد هنگام نمازباز

شماري از نمازگزاران به آن مبتال هستند چه  اين آفتي است ديگر كه تعداد بي
θ#)﴿: فرمايد اند، آنجا كه ميآنها امر الهي را امتثال ننموده  ãΒθ è% uρ ¬! t⎦⎫ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪﴾)4(.  

                                           
  .533/  1ابوداود  -)1(
  .332/  1صحيح ابن خزيمه  -)2(
  .274/  2فتح الباري  -)3(
  .238سورة بقره، آية  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾25﴿   محرمات

  .»بايستيد) به عبادت(و براي خداوند فروتنانه «
ô‰s% yx﴿: فرمايد و نيز به اين آيه نيانديشيده اند كه مي n=øùr& tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# 

öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪﴾)1(.  

  .»تگار شدند، همان كساني كه در نمازشان فروتندبه راستي مؤمنان رس«
نماز از حضرت پيامبر  نمودن خاك موضع سجده در بارة صافهنگامي كه در

 ها دست مكش، و  خواني به خاك هنگامي كه نماز مي«: پرسيده شد، فرمودند
  .)2(»اي ديگر نبود، فقط يكبار اين كار را انجام بده اگر چاره

كند، چه  مورد نماز را باطل مي حركات زياد و متوالي بياهل علم گفته اند كه 
كنند، و با وجود اين كه به بارگاه  رسد به اين كه افرادي در نمازي بازي مي

كنند، و يا لباس خود را راست  خداوند ايستاده اند، به ساعت خود نگاه مي
نگاه برند و راست و چپ به سوي آسمان  كنند، و يا انگشت در بيني فرو مي مي
و با اين كه  )3(شان گرفته شود ترسند كه بينايي چشمان كنند، و از اين نمي مي

  .شيطان نمازشان را بربايد
  

  :سبقت عمدي از امام
%tβ﴿: فرمايد عجله از سرشت انسان است، خداوند متعال مي x.uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 

Zωθ àftã ∩⊇⊇∪﴾)4(.  

  .»و انسان شتابكار است«
شوند كه هنگام  افراد بسياري ديده مي )5(يطان استأني از اهللا و عجله از شت

از ركن و حالتي (نماز با جماعت در ركوع و سجود و عموماً در تكبيرات انتقال 
گيرند، اين امر كه نزد بسياري از  و حتي در سالم از امام سبقت مي) به ركن ديگر

                                           
  .2 – 1سورة مؤمنون، آية  -)1(
  .581/  1ابوداود  -)2(
  ).مترجم(اين مطلب در حديث آمده است  -)3(
  .11سورة اسراء، آية  -)4(
  .104/  10بيهقي، السنن الكبري  -)5(



    

 
    

  
 

 

  ﴾26﴿   محرمات

وعيد  بر اهميت و پيش پا افتاده است، در مورد آن از پيام اي بي مردم مسأله
مگر كسي كه قبل از امام سر را بلند «: سختي وارد شده است، آنگاه كه فرمودند

  .)1(»ترسد كه خداوند سر او را به سر االغي تبديل نمايد كند، از اين نمي مي
بايد انديشيد كه هنگامي كه از نمازگزار خواسته شده كه هنگام رفتن به مسجد 

پس در هنگام نماز حكم چه خواهد بود، وقار و آرامش خود را حفظ نمايد، 
برخي ديگر از مردم ضابطة خوبي ذكر كرده اند، و آن اين كه مقتدي پس از 

يعني هرگاه ) و به ركن ديگر منتقل شود(پايان تكبير امام شروع به حركت كنيد 
اهللا اكبر را تلفظ نمود، مقتدي شروع به حركت كند، نه قبل از » راء«امام حرف 

ند و نه از آن تأخير نمايد، و به اينگونه اين امر منضبط و منظم آن حركت ك
كامالً حريص و مواظب بودند كه مبادا از ايشان  گردد، اصحاب پيامبر  مي

: گويد مي سبقت بگيرند، حتي يكي از اصحاب حضرت براء بن عازب 
لند خواندند و هنگامي كه ايشان سر را از ركوع ب نماز مي اصحاب پشت پيامبر 

كمرش را خم كند، تا ) براي رفتن به سجده(شد كه  كردند، كسي ديده نمي مي
گذاشتند، آنگاه اصحاب در پي  خويش را به زمين مي پيشاني اين كه پيامبر 

سالخورده شدند و در  و هنگامي كه پيامبر . )2(»افتادند ايشان به سجده مي
صحاب را كه پشت ايشان نوعي كندي پديد آمد ا) هنگام نماز(حركات ايشان 

و پير (اي مردم وزن من سنگين شده : خواندند گوشزد نموده و فرمودند نماز مي
امام نيز . )3(»پس مواظب باشيد كه در ركوع و سجود از من سبقت نگيريد) شده ام

آمده،  كه در حديث ابوهريره  در تكبيرگفتن هنگام نماز بايد از سنت پيامبر 
خاستند تكبير  در نماز هنگامي كه برمي پيامبر : ويدگ پيروي كند، وي مي

گفتند و سپس  رفتند و سپس تكبير مي گفتند، و سپس هنگامي كه به ركوع مي مي
كردند، و  رفتند و سپس هنگامي كه سر از سجده بلند مي هنگامي كه به سجده مي

ه رفتند و سپس نگامي كه سر را از سجد سپس هنگامي كه دوباره به سجده مي
كردند و هنگامي كه از  كردند، و سپس تا پايان نماز به اينگونه عمل مي بلند مي

                                           
  .321، 320/  1مسلم  -)1(
  .474مسلم، ش  -)2(
  .290/  2و ارواء الفليل  53/  2رواه البيهقي  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾27﴿   محرمات

پس اگر امام همراه و همزمان با . )1(»گفتند خواستند تكبير مي قعده اول برمي
ها بر خود الزم بگيرند كه بر  تكبير بگويد و مقتدي) به ركن ديگر(حركت 

  .يابد ح و انتظام ميكيفيت سابق عمل كنند، امر نماز جماعت اصال
  

  :خوردن پياز، سير و يا اشياي بدبوي ديگر و رفتن به مسجد
_û©Í *﴿: فرمايد خداوند متعال مي t6≈tƒ tΠyŠ#u™ (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡tΒ﴾)2(.  

مادي و [در هر مسجدي، آرايش و زينت ] هنگام هر نماز و! [اي فرزندان آدم «
  .» همراه خود برگيريد] با آن عمل و مكان معنوي خود را متناسب

هركس سير و يا پياز خورد، پس بايد از : فرمودند پيامبر : گويد مي جابر 
از مسجد ما كناره بگيرد، و در خانة خود : ما كناره بگيرد، و يا اين كه فرمودند

و در روايت مسلم آمده كه هركس كه پياز، سير و تره خورد، پس به  )3(»بنشيند
شود،  مسجد ما نزديك نشود، زيرا فرشتگان نيز از بوهاي كه بني آدم اذيت مي

  .)4(»شوند اذيت و آزار مي
شما از اين دو سبزي : هاي خود در روز جمعه گفتند در يكي از خطبه عمر 

را ديدم كه هرگاه  خوريد، من رسول اهللا  يند مكه به نظر من پليد) پياز و سير(
كه او را از مسجد  دادند آمد، دستور مي بود به مسجد ميشخصي كه پياز خورده 

آنها را با ) بوي(خورد  ببرند، پس هركس پياز و سير مي» بقيع«بيرون كنند، و به 
  .)5(»پختن كامالً خنثي كند

آيند و با  مسجد ميافرادي كه پس از اتمام كارهاي روزانة خويش مستقيماً به 
گردند، اين باب و بحث  آزار مردم مي هاي خويش موجب بوي بد عرق و جوراب

شوند، و بندگان خدا، فرشتگان  گردد، و سپس وارد مساجد مي شامل آنان نيز مي
  .كنند و نمازگزاران را اذيت و آزار مي

                                           
  .756بخاري، ش  -)1(
  .31سورة اعراف، آية  -)2(
  .339/  2فتح الباري  -)3(
  .395/  1مسلم  -)4(
  .396/  1مسلم  -)5(



    

 
    

  
 

 

  ﴾28﴿   محرمات

  :زنا
فظ حيثيت و نسل بشري است، زنا را حرام چون يكي از مقاصد شريعت ح
Ÿω﴿: فرمايد گردانيده است، خداوند متعال مي uρ (#θ ç/tø)s? #’ oΤÌh“9$# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ%x. Zπ t±Ås≈ sù 

u™!$ y™ uρ Wξ‹Î6 y™ ∩⊂⊄∪﴾)1(.  

  .»راهي است و به زنا نزديك مشويد، چرا كه آن ناشايستي و بد«
بلكه از اين هم فراتر، شريعت با دستوردادن به حجاب و فروانداختن چشم و 

هايي را كه به زنا  راه حرام قراردادن خلوت و تنهاماندن با زن بيگانه و غيره تمامي
  .گردند، مسدود كرده است منتهي مي

ترين و شديدترين وجه عقوبت كه  زنا كار متأهل در شريعت اسالمي به شنيع
گردد تا سزاي كاري را كه مرتكب شده بچشد،  همان سنگباران است عقوبت مي

زناكاري  و تا تمامي اجزاي بدنش كه در حرام از آن استفاده كرده به درد بيايند و
كه به صورت شرعي و صحيح نكاح و ازدواج نكرده است با باالترين حد 

باشد كه همان صد ضربه شالق  هايي كه در شريعت براي تعزير مشروع مي ضربه
عام  گردد، و اين عالوه از فضيحتي است كه در مأل است، عقوبت و مجازات مي

راندن و تبعيد   عالوه بر بيرونرسد، و نيز  و در حضور گروهي از مسلمانان به او مي
  .وي به مدت يك سال كامل از محلي كه در آن مرتكب زنا شده است

كه آنان را عريان در تنوري و عذاب زنان و مردان زناكار در برزخ اين است 
اندازند و بر آنان آتش  كه دهانه اش تنگ و زير آن وسيع و گشاد است مي

آيند، حتي  هاي آتش باال مي كشند و با شعله مي افروزند، آنان در آن تنور فرياد مي
كند و آنان دوباره به ته  شوند كه خارج گردند، اما آتش فرو كش مي نزديك مي

  .شوند كنند، و تا قيامت اينگونه عذاب داده مي تنور سقوط مي
و از اين هم شديدتر و بدتر وضعيت شخصي است كه با وجود سالخوردگي و 

مهلتي كه خداوند به او داده، به زناكاري ادامه دهد، از  بودن به قبر و نزديك
خداوند در روز قيامت «: فرمودند روايت شده كه پيامبر  حضرت ابوهريره 

نمايد، و با ديدة رحمت به  گويد، و آنان را تزكيه نمي با سه شخص سخن نمي
                                           

  .32سورة اسراء، آية  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾29﴿   محرمات

تند و آن سه شخص عبار. (نگرد، و عذاب دردناكي در انتظارشان است آنان نمي
  .)1(»پادشاه دروغگو و فقير متكبرپيرمرد زناكار و ) از

فروشي دريافت  كه زن زناكار در مقابل زنا و تنبدترين كسب پولي است 
هاي شب درهاي آسمان به رحمت  كند، و چنين زني هنگامي كه در نيمه مي

ي ، نياز و فقر مطلقاً عذري شرع)2(شوند، نيز از اجابت دعا محروم است گشوده مي
گيرد، از قديم گفته اند كه  و قابل قبول براي زيرپاگذاشتن حدود الهي قرار نمي

شيردادن (دهد كه گرسنه بماند، تا اين كه با سينه اش  زن آزاده ترجيح مي
  .فروشي خود را سير كند، چه رسد به تن) هاي مردم بچه

خود و  ها و درهاي فحشاء باز است و شيطان با مكر اما در اين عصر همة راه
اولياي خويش راه فساد را هموار كرده است و افراد عاصي و فجار نيز از وي 

هاي حرام همه  چراني و نگاه پيروي كرده اند، بدحجابي و برهنگي عام شده، چشم
هاي مبتذل فحشا  جا را فرا گرفته، اختالط مرد و زن رواج يافته، مجالت و فيلم

ورهاي محل فساد زياد و بازار همه جا در دسترس است، و مسافرت به كش
هاي حرام  حيايي گرم و آبروريزي و تجاوز به ناموس مردم فراوان، و آمار بچه بي

خواهيم كه با  و غير شرعي و قتل جنين فزوني يافته است، پروردگارا از تو مي
رحمت و لطف خويش ما را از اين فواحش در پناه خود مصون و محفوظ بداري 

هاي ما را پاك بگرداني و در ميان ما و  ها و شرمگاه كه دل خواهيم و از تو مي
  .حرام سد و مانع محكمي قرار دهي

  
  :گرايي همجنس

گرايي بود، خداوند متعال  جنايتي كه قوم لوط مرتكب شدند همجنس
$﴿: فرمايد مي »Ûθ ä9uρ øŒÎ) tΑ$ s% ÿ⎯Ïμ ÏΒ öθ s)Ï9 öΝà6¯ΡÎ) tβθ è?ù'tG s9 sπ t±Ås≈ xø9$# $ tΒ Νà6s)t6 y™ $ pκÍ5 

                                           
  .103 – 102/  1مسلم  -)1(
  .2971صحيح الجامع، ش  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾30﴿   محرمات

ô⎯ÏΒ 7‰ymr& š∅ ÏiΒ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∇∪ öΝä3§Ψ Î←r& šχθ è?ù'tFs9 tΑ% ỳ Ìh9$# tβθãè sÜø)s?uρ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# 

šχθ è?ù's?uρ ’Îû ãΝä3ƒ ÏŠ$ tΡ tx6Ζßϑ ø9$#﴾)1(.  
شما ناشايستي به بار : چنين بود كه به قومش گفت) را فرستاديم(و لوط «
از شما پيشي نگرته است، آيا ) ارتكاب آن(آوريد كه هيچكس از جهانيان در  مي

را ) فطري و شرعي براي تناسل(آميزيد و راه  شما از روي شهوت با مردان درمي
  »دهيد گسليد و در محافل خود كار ناپسند انجام مي مي

بودن اين عمل  به خاطر شناعت و قبح و خطرناك: فرمايد خداوند متعال مي
و در هالكت و عقوبت هيچ قوم  مرتكبين آن را به چهار نوع عذاب عقوبت نمود،

شان را كور  ديگري اين چهار عذاب را يكجا جمع ننمود، و آن اين كه چشمان
صداي  كرد و شهر آنان را زير و رو كرد و بر آنان باران سنگ فرود آورد و

  .دلخراش و شديد بر آنان مسلط نمود
را در گ در شريعت اسالمي بنا به قول راجح، عقوبت فاعل و مفعول همجنس

صورتي كه با رضايت و اختيار خويش اين عمل را انجام داده باشند، اين است 
هركسي «مرفوعاً روايت شده كه  كه با ضربه شمشير كشته شوند، از ابن عباس 

  .)2(»دهد فاعل و مفعول را بكشيد را يافتيد كه عمل قوم لوط را انجام مي
اين زمان به وجود آمده و در  اين همه وبا و امراض گوناگوني كه امروزه و در

بر حكمت خداوند » ايدز«گذشته اصالً از آنها نامي هم نبود، همانند مرض كشندة 
  .در تعيين چنين عقوبتي شديد براي اين عمل داللت دارد

  
  :امتناع زن از همبستري با شوهر بدون عذر شرعي

سرش را هرگاه شوهر هم«: فرمودند روايت شده كه پيامبر  از ابوهريره 
به بستر خود فرا خواند و او امتناع ورزد و شوهر با ناراحتي و عصبانيت از او  شب 

  .)3(»كنند بگذراند، فرشتگان آن شب تا صبح آن زن را نفرين مي

                                           
  .29 – 28سورة عنكبوت آية  -)1(
  .300/  1مسند احمد  -)2(
  .314/  6فتح الباري  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾31﴿   محرمات

شان اختالف بروز كند، با امتناع از  بسياري از زنان هرگاه ميان آنان و شوهران
كنند، و  هر را تنبيه و مجازات ميتمكين و همخوابگي با شوهر، به گمان خود شو

شدن شوهر،  گاهي اين عمل موجب مفاسد بزرگي همچون به حرام كشيده
جداً ) شدن به جاي تنبيه(گردد و شوهر  و چه بسا نتيجه برعكس مي. گردد مي

  .گيرد تصميم به ازدواجي ديگر مي
پس هرگاه شوهر از همسرش تمكين خواست همسر بايد به امتثال دستور 

از شوهر اطاعت نمايد و به خواسته اش جواب مثبت دهد، زيرا ايشان  مبرپيا
هرگاه شوهر همسرش را به همخوابگي فرا خواند همسر بايد اجابت «: فرمودند

و شوهر نيز براي ادامة همدلي و عدم . )1(»نمايد، گرچه بر پشت شتر هم سوار باشد
و يا باردار  اختالف بايد وضعيت زن را درك كند، و در صورت مريض

  .كند ترا مراعا بودن وي، بايد حال او اندوهگين
  

  :خواستن طالق از شوهر بدون عذر شرعي
ان درخواست طالق روز اندك خالفي بالفاصله از شوهرانشبسياري از زنان با ب

خواهد فراهم نكند، زن از او  كنند، و يا هرگاه شوهر مقدار پولي كه زن مي مي
و چه بسا زن با تحريك برخي از خويشاوندان و  ،دخواهد كه طالقش بده مي

زننده و  هاي مفسد خود به اين كار اقدام نمايد، و برخي اوقات با عباراتي همسايه
! اگر مردي مرا طالق بده: گويد طلبد، مثالً مي كننده شوهر را به مبارزه مي تحريك

اده و شدن شيرازه خانو بديهي است كه طالق مفاسد بزرگي همچون گسيخته
آوارگي فرزندان را در پي دارد، و زن پس از مدتي كه پشيماني ديگر سود 

گردد، و با در نظرداشتن اين مطلب و مسايلي ديگر به  بخشد، پشيمان مي نمي
 بريم، از حضرت ثوبان  حكمت حرمت اين امر در شريعت اسالمي پي مي

چ مشكلي از هر زني كه بدون هي«: فرمودند روايت شده است كه پيامبر 
و از عقبه بن  .)2(»شوهرش طلب طالق كند، رايحه و عطر بهشت بر او حرام است

                                           
  .547و صحيح الجامع  181/  2زوائد البزاز  -)1(
  .277/  5مسند احمد  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾32﴿   محرمات

شان طلب طالق  زناني كه از شوهران«: فرمودند روايت شده كه پيامبر  عامر 
  .)1(»كنند، آنها زناني منافق هستند مي

اما اگر طلب طالق بنا به عذري شرعي باشد مانند ترك نماز، شرابخواري و 
دادن كاري  اعتياد به مواد مخدر از جانب شوهر، و يا اين كه شوهر او را به انجام

حرام مجبور كند، و يا اين كه شكنجه اش كند و يا وي را از حقوق شرعي و 
قانوني اش محروم سازد، و نصيحت و تذكر هم سودي نبخشد و تالش اصالح 

توان براي اين كه خود  يثمر بماند، در اين صورت بدون هيچ اشكالي زن م وي بي
  .و دينش را حفظ نمايد، از شوهر طلب طالق كند

  
  :ظهار

يكي از الفاظ جاهليت نخستين كه متأسفانه در اين امت شيوع پيدا كرده 
تو براي من مانند مادرم «: است، يعني اين كه شوهر به همسرش بگويد» ظهار«

و جمالتي زشت شبيه » تيتو بر من همانند خواهرم حرام هس«: و يا بگويد» هستي
اين كه شريعت اسالمي آن را شنيع و زشت شمرده است، زيرا كه در اين صورت 

%t⎦⎪Ï﴿: فرمايد خداوند در باره ظهار اينگونه مي. شود در حق زن ظلم مي ©!$# 

tβρ ãÎγ≈ sàãƒ Νä3ΖÏΒ ⎯ÏiΒ ΟÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ $ ¨Β  ∅èδ óΟÎγ ÏF≈ yγ ¨Βé& ( ÷β Î) óΟßγ çG≈ yγ ¨Β é& ω Î) ‘Ï↔¯≈ ©9$# óΟßγ tΡô‰s9uρ 4 

öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθä9θ à)u‹s9 #\x6Ψ ãΒ z⎯ÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρã— uρ 4 χ Î)uρ ©!$# ;θ àyè s9 Ö‘θ àxî ∩⊄∪﴾)2(.  

شان نيستند،  كنند آنان مادران شان ظهار مي كساني از شما كه با زنان«
شان جز كساني نيستند كه آنان را زاده اند، و آنان سخن زشت و دروغ  مادران

  .»ويند، و خداوند بخشنده آمرزگار استگ مي
شريعت كفاره ظهار را سخت و شبيه كفاره قتل خطا و مانند كفاره آميزش در 
روز ماه رمضان قرار داده، و براي شوهر جايز نيست كه قبل از اداي كفاره به 

≈t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβρãÎγ﴿: فرمايد همسرش نزديك شود، خداوند متعال مي sàãƒ ⎯ÏΒ öΝÍκÉ″!$ |¡ÎpΣ 

                                           
  .339/  17الطبراني، المعجم الكبير  -)1(
  .2 سورة مجادله، آية -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾33﴿   محرمات

§ΝèO tβρßŠθ ãè tƒ $ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% ãƒ ÌóstG sù 7π t7s% u‘ ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& $¢™ !$ yϑ tFtƒ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ šχθÝàtãθè? ⎯Ïμ Î/ 4 

ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz ∩⊂∪ ⎯yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù È⎦ø⎪töη x© È⎦÷⎫yè Î/$ tG tFãΒ ⎯ÏΒ È≅ ö6 s% βr& 

$ ¢™ !$ yϑ tFtƒ ( ⎯yϑ sù óΟ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ ãΠ$ yè ôÛÎ* sù t⎦⎫ÏnG Å™ $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ 4 y7 Ï9≡sŒ (#θ ãΖÏΒ ÷σçG Ï9 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 

šù= Ï?uρ ßŠρ ß‰ãn «!$# 3 z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù= Ï9uρ ë>#x‹tã îΛ⎧Ï9r& ∩⊆∪﴾)1(.  

گردند،  كند، سپس از آنچه گفته اند باز مي شان ظهار مي و كساني كه با زنان«
اي آزاد كنند، اين حكم است كه به  بايد پيش از آن كه به هم دست رسانند، برده

كنيد آگاه است، پس اگر كسي  شويد، و خداوند به آنچه مي آن پند داده مي
روزه دوماه پياپي ) بر او(رسانند  نيابد پيش از آن كه دست به هم) اي برده(
) بر او واجب(دادن شست بينوا  است، آنگاه اگر كسي نتواند خوراك) واجب(

براي آن است تا فرمانبردار خدا و رسول او شويد و اين احكام ) حكم(است، اين 
  .»دارند) درپيش (حدود مقرر شده خداوند هستند، و كافران عذابي دردناك 

  
  :قاعدگيمقاربت در دوران 
štΡθ﴿: فرمايد خداوند متعال مي è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( ö≅ è% uθ èδ “]Œr& (#θ ä9Í”tIôã $$ sù 

u™!$ |¡ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅsyϑ ø9$# ( Ÿω uρ £⎯èδθ ç/tø)s? 4©®L ym tβ ößγ ôÜtƒ﴾)2(.  
رنج است، پس ) مايه(آن : پرسند، بگو مي) قاعدگي(باره حيض از تو در«

كناره گيريد و تا وقتي كه پاك شوند، به آنان نزديكي حيض از زنان ) بوقت(
  .»مكنيد

با همسرش مقاربت  براي شوهر جايز نيست كه بالفاصله پس از قاعدگي
*sŒÎ#﴿: فرمايد نمايد، مگر اين كه همسر غسل كند، زيرا خداوند متعال مي sù tβ ö£γ sÜs? 

 ∅ èδθè?ù'sù ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym ãΝä.ttΒ r& ª!$#﴾)3(.  

                                           
  .4 – 3سورة مجادله، آية  -)1(
  .222سورة بقره، آية  -)2(
  .222سورة بقره، آية  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾34﴿   محرمات

، از همانجا كه خداوند به شما )غسل كنند(پاك شوند ) بخوبي(آنگاه چون «
  .»فرمان داده است، با آنان آميزش كنيد

: فرمايد كند كه مي نيز بر شناعت اين معصيت داللت مي پيامبر  اين حديث
هركس در دوران قاعدگي با همسرش مقاربت كند و يا با وي عمل لواط انجام «

برود، به آنچه بر محمد فرو آمده كفر كرده ) غيبگويي(دهد و يا نزد كاهني 
  .)1(»است

هركس اشتباهاً و نادانسته و به غير عمد مرتكب اين كار شد، بر او گناهي 
نيست، اما اگر كسي عمداً و دانسته آن را انجام دهد بنا به قول برخي از اهل علم 

خي از علما ، برربايد كفاره بدهد و آن عبارت است از يك دينار و يا نصف دينا
كند، و برخي ديگر گفته  گفته اند كه او مختار است كه كداميك را انتخاب مي

اگر در ابتداي قاعدگي مقاربت كند كفاره اش يك دينار و اگر در آخر : اند
نمودن زن، مقارت كند كفاره اش  قاعدگي و يا پس از قاعدگي و قبل از غسل

گرم طال  4،25تداول برابر است با محاسبات منصف دينار است، يك دينار بنا به 
  .كه شخص بايد اين مقدار طال و يا معادل آن وجه نقد صدقه كند

  
  :لواط با همسر

بندوبار و منحرف و ضعيف االيمان از لواط با همسر هيچ  برخي از افراد بي
پيامبر  عمل از گناهان كبيره است كه ورزند، اين ابايي ندارند، و از آن پرهيز نمي

 ب آن را نفرين فرموده اند، از ابوهريره مرتك  روايت شده كه حضرت پيامبر
 ر(ملعون است كسي كه از راه عقب «: فرمودند2(»با همسرش جفت شود) دب( .

هركس در دوران قاعدگي با همسرش مقاربت كند، و يا «: فرمودند بلكه پيامبر 
چه بر محمد فرو آمده كفر با وي عمل لواط انجام دهد و يا نزد كاهني برود، به آن

ورزند،  بسياري از زناني كه فطرت سليمي دارند از اين كار ابا مي. )3(»كرده است
كنند، و چه  شان آنان را در صورت عدم موافقت به طالق تهديد مي اما شوهران

                                           
  .243/  1ترمذي  -)1(
  .479/  2مسند احمد  -)2(
  .243/  1ترمذي  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾35﴿   محرمات

شان را كه از پرسيدن حكم اين عمل از علما شرم دارند،  بسا برخي همسران
كنند كه اين عمل حالل و جايز است، و چه بسا از  وانمود ميفريبند و به آنان  مي

öΝä.äτ﴿: فرمايد اين آيه هم استدالل كنند كه خداوند مي !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 (#θ è?ù'sù 

öΝä3rO öym 4’̄Τr& ÷Λä⎢ ÷∞Ï©﴾)1(.  

رگونه كه خواهيد، به كشتزار خود زنان شما كشتزار شما هستند، پس ه«
  .»درآييد

كند، و در حديث آمده كه پيامبر  ير ميسحديث، قرآن را تفبايد دانست كه 
  بيان فرموده اند كه براي شوهر جايز نيست با هر كيفيت و روشني كه ترجيح
البته به شرط اين كه فقط از راه . دهد با همسرش جفت شود و آميزش نمايد مي

حل كثافت مطبيعي و راه به دنياآمدن نوزاد باشد، و ناگفته پيداست كه راه عقب 
  .نوزاد و محل كشت است نه راه به دنيا آمدن

نمودن موروثات پليد جاهلي از قبيل  يكي از اسباب و عوامل اين جنايت وارد
اي است  روابط جنسي نامشروع به حريم زندگي پاكيزة زناشويي و همچنين حافظه

ن توبه و مملو گشته است، و آن هم بدو پورنوهاي  هاي مبتذلي از فيلم كه از صحنه
حرام و ناجايز است، اگرچه طرفين  و بديهي است كه اين عمل. الي اهللا رجوع

  .گرداند برآن توافق نمايند، زيرا توافق و رضايت طرفين حرام را حالل نمي
  

  :عدالتي ميان همسران بي
ما را به آن توصيه  نمودن ميان همسران از مواردي است كه خداوند متعال عدل

s9uρ (#þθãè‹ÏÜtFó¡n@ β⎯﴿: فرمايد ند مينموده است، خداو r& (#θ ä9Ï‰÷è s? t⎦÷⎫t/ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# öθ s9uρ 

öΝçFô¹tym ( Ÿξ sù (#θ è=ŠÏϑ s? ¨≅à2 È≅ øŠyϑ ø9$# $ yδρâ‘ x‹tG sù Ïπ s)¯= yè ßϑ ø9$$ x. 4 β Î)uρ (#θ ßsÎ= óÁè? (#θ à)−G s? uρ 

 χ Î* sù ©!$# tβ%x. #Y‘θ àxî $VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊄®∪﴾)2(.  

                                           
  .223سورة بقره، آية  -)1(
  .129سورة نساء، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾36﴿   محرمات

زنان به داد رفتار كنيد، هرچند حرص ورزيد، پس  توانيد بين و هرگز نمي«
را ) همسر پيشين خود(تمايل نورزيد، تا آن كه او ] به سوي زني محبوب[يكسره 

بالتكليف رها كنيد، و اگر اصالح كنيد و پروا داريد خداوند آمرزنده و مهربان 
  .»است

گذراندن بين  عدالتي كه از شوهر مطلوب است، اين است كه در شب
رانش عدل كند و مخارج و حقوق مادي آنان را از قبيل نفقه و پوشاك همس

كامالً بپردازد، عدل در محبت و گرايش قلبي نيست، زيرا كه اين امر به اختيار و 
قدرت شخص نيست، بسياري از مرداني كه بيش از يك همسر دارند به يكي از 

كنند،  نان اعتنايي نميهمسران خود ميل نموده و بقيه را عمالً ترك نموده و به آ
كنند و  مانند و از نظر مادي نيز به آن كامالً رسيدگي مي نزديكي چندين شب مي

باشد و  گذارند، اين كار حرام و ناجايز مي بقيه را رها نموده و به حال خود مي
عدالتي روا بدارد در روز قيامت  كسي كه نسبت به برخي از همسرانش اينگونه بي

آمده است،  كردد كه در حديث ابوهريره  رگاه الهي حاضر ميبا وضعيتي به با
هركس دو همسر داشته باشد و به يكي از آنها «: فرمودند پيامبر : گويد وي مي

روز قيامت در حالي خواهد آمد كه نصف ) ميان آنان عدل نكند(ميل نمايد 
  .)1(»بدنش كج گشته و مائل شده است

  
  :با نامحرم) ماندن تنها(خلوت 

كوشد انسان را در فتنه و حرام بيندازد و بدين سبب خداوند متعال ما  شيطان مي
$ *﴿: فرمايد برحذر داشته است، آنجا كه مي آن زا را pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãè Î6 −G s? 

ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 ⎯tΒ uρ ôìÎ7®Ktƒ ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# …çμ ¯ΡÎ* sù âßΔ ù'tƒ Ï™!$ t±ósxø9$$ Î/ 

Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ﴾)2(.  

هاي شيطان  هاي شيطان پيروي مكنيد، و هركس كه از گام اي مؤمنان از گام«
  .»دهد پيروي كند بداند كه او به كارهاي ناشايست و ناپسند فرمان مي

                                           
  .601/  2ابوداود  -)1(
  .21سورة نور، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾37﴿   محرمات

هايي كه  كند، و يكي از راه شيطان همانند خون در بدن آدميزاد گردش مي
شاند خلوت با زن بيگانه و نامحرم است، و از ك شيطان انسان را به فحشا مي

: فرمودند اينجاست كه شريعت اين را مسدود نموده است، آنگونه كه پيامبر 
 بن عمر  و عبداهللا. )1(»هرگاه مرد و زني تنها باشند سومي آنان شيطان است«

د از امروز به بعد هيچ مردي حق ندارد كه نز«: فرمودند روايت نموده كه پيامبر 
زني كه شوهرش به مسافرت رفته برود، مگر اين كه همراه او يك و يا دو نفر 

  .)2(»ديگر باشد
پس براي هيچ مردي ناجايز نيست كه در خانه و يا اطاق و يا ماشيني با زني 
نامحرم همچون زن برادر، خادمه و يا زني مريض با دكتر و غيره تنها بماند، 

خويشتن و يا افراد ديگر در چنين موارد  بسياري از مردم بنا به اعتماد به
آمدن مقدمات  كنند كه منجر به فحشا و يا الاقل موجب فراهم انگاري مي سهل

  .گردد هاي نامشروع مي زدن به فاجعة اختالط انساب و بچه فحشا و دامن
  

  :محرم مصافحه با نا
ه اين از مواردي است كه عرف و آداب اجتماعي بر شريعت الهي طغيان نمود
اي  است، و عادات و تقاليد باطل مردم بر حكم خداوند غالب گشته است به گونه

كه اگر با اقامة حجت و بيان دليل حكم شرعي را در اين مورد بيان كني، تو را به 
ارتجاع و واپسگرايي و بنيادگرايي و قطع روابط خانوادگي و تشكيك در 

دادن و مصافحه با  معة ما دستسازند، امروزه در جا متهم مي... هاي پاك و نيت
دختر عمو، دختر دايي، دختر خاله و همسر برادر، عمو و دايي از نوشيدن آب نيز 

تر است، و اگر مردم با ديدة بصيرت به اين امر خطير بنگرند، ديگر چنين  ساده
اگر بر فرق سر فردي از شما سوزني آهنين فرو «: فرمودند نخواهند كرد، پيامبر 

ترديد مصافحه  بي. )3(»ش بهتر است از اين كه به زني نامحرم دست زندكنند براي
ها، پاها و شرماه  ها، دست چشم«: فرمودند زناي دست است، آنگونه كه پيامبر 
                                           

  .474 / 3ترمذي  -)1(
  .1711/  4مسلم  -)2(
  .4921، صحيح الجامع 212/  20رواه الطبراني  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾38﴿   محرمات

بايد پرسيد آيا كسي هست كه قلبش از قلب . )1(»كنند زنا مي) انسان، همگي(
من با زن مصافحه «: دندفرمو تر باشد؟ اما با وجود اين پيامبر  پاك پيامبر 
از حضرت . )3(»كنم هاي زنان را لمس نمي من دست«: و نيز فرمودند. )2(»كنم نمي

نه، به خدا سوگند هرگز دست رسول اهللا : نقل شده كه فرموده است لعايشه 
 4(»گرفتند دست زني را مس نكرد، و فقط با گفتار از آنان بيعت مي(.  

كنند كه اگر با  نت خود را تهديد ميپس آن مرداني كه همسران پاك طي
برادران آنان دست ندهد و مصافحه نكنند، آنان را طالق خواهند داد، از خدا 

اي ديگر  مصافحه با دستكش و يا از روي پارچه بترسند، و نيز بايد دانست كه
دادن و مصافحه با نامحرم در هرحال حرام  دهد، دست حكم مسأله را تغيير نمي

  .است
  

  :رفتن از خانه براي زنان ل عطر و بيروناستعما
در اين باره بازهم در اين  اين مورد متأسفانه با وجود هشدار شديد پيامبر 

هر زني كه عطر استعمال كند، و «: زمان رواج پيدا كرده است، ايشان فرمودند
شمام كنند، آن زن زناكار سپس از كنار جمعي عبور كند كه بوي خوش او را است

شان، در هنگام  انگاري و غفلت برخي از زنان و دختران با توجه به سهل. )5(»است
داران و دربان و نگهبانان مدارس به اين امر توجهي  برخورد با رانندگان، مغازه

كنند، در صورتي كه شريعت اسالمي براي زني كه عطر استعمال كرده و  نمي
و آن اين كه قبل از  خواهد از منزل خارج گردد، حكم شديدي مقرر فرموده مي

 خروج از منزل ولو به قصد مسجد، بايد مانند غسل جنابت، غسل كند، پيامبر 

                                           
  .412/  1مسند احمد  -)1(
  .357/  6مسند احمد  -)2(
  .342/  24طبراني معجم الكبير  -)3(
  .1489/  3مسلم  -)4(
  .418/  4مسند احمد  -)5(



    

 
    

  
 

 

  ﴾39﴿   محرمات

هر زني كه عطر استعمال كند و سپس به مسجد برود، هيچ نمازي از «: فرمودند
  .)1(»وي قبول نخواهد شد تا اين كه همانند غسل جنابت، غسل كند

ها و  زنان قبل از رفتن به مناسبت هاي گوناگوني كه از بوي تند عطر و ادكلن
كنند، به خدا پناه بايد برد، بوي خوش عطر  هاي عروسي و غيره استعمال مي جشن

ها، اجتماعاتي كه زن و مرد  در بازارا، اتوبوس. رسد همه جا از آنان به مشام مي
هاي رمضان در شريعت اسالمي بيان  باهم آميخته اند، و حتي در مساجد در شب

اي باشد كه نه رنگ داشته باشد نه بو، از  طيب و زينت زن بايد به گونه شده كه
خواهيم بر ما غضب نكند و افراد صالح و نيكوكار را به كارهاي  خداوند متعال مي

  .افراد نادان مواخذه نكند و همه را به راه راست رهنمون كند
  

  :مسافرت بدون محرم
 پيامبر : گويد ه كه ميروايت شد در صحيحين از عبداهللا بن عباس 

شامل همة  اين فرمودة پيامبر » زن نبايد بدون محرم به مسافرت برود«: فرمودند
گردد كه  مسافرت زن بدون محرم سبب مي. گردد، حتي سفر حج ها مي مسافرت

بندوبار بر او جري گردند و به او تعرض كنند، و چه بسا زن كه  افراد فاسق و بي
، در منجالب گناه و معصيت سقوط كند و حداقلش خود موجودي ضعيف است

اين است كه حيثيت و شرافتش زير سؤال برود، و همچنين است مسافرت زن 
بدون محرم با هواپيما ولو اين كه محرمي او را تا فرودگاه بدرقه كند، و محرم 

پرسيد در صندلي همجوار او  ديگري در فرودگاه مقصد به استقبالش برود، بايد
پيما چه كسي خواهد نشست؟ و اگر در حين پرواز اشكالي پديد آمد و در هوا

هواپيما بناچار در فرودگاهي ديگر به زمين نشست و يا پرواز با تأخير انجام شد، 
آنگاه حال زن چه خواهد بود؟ چنين مواردي بسيار اتفاق افتاده است، و محرم 

لغ، عاقل و مرد باشد، بايد داراي چهار ويژگي باشد، يعني اين كه مسلمان، با

                                           
  .444/  2مسند احمد  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾40﴿   محرمات

پدر و يا پسر و يا شوهر و يا برادر يا يكي ديگر از «: فرمودند آنگونه كه پيامبر 
  .)1(»محارمش بايد با او همراه باشد

  
  :چراني چشم

≅﴿: فرمايد خداوند متعال مي è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøts† uρ 

óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’ s1ø— r& öΝçλm; 3 ¨β Î) ©!$# 7Î7yz $ yϑÎ/ tβθãè oΨ óÁtƒ ∩⊂⊃∪﴾)2(.  

فرو پوشند و ) از نگريستن به نامحرم(شان را  به مردان مؤمن بگو كه چشمان«
كنند  گمان خداوند از آنچه مي تر است، بي پاكدامني ورزند، اين برايشان پاكيزه

  .»باخبر است
به چيزهايي است كه خداوند (ن كرد زناي چشم نگاه«: فرمودند پيامبر 

  .)3(»است) نگريستن به آن را حرام گردانيده
باشد، مانند  البته نگاهي كه بنا به نيازي شرعي باشد، از اين قاعده مستثني مي

  .نگاه خواستگار به دختر به قصد دامادي و نگاه دكتر به مريض
≅﴿: فرمايد كردن زن به مرد بيگانه نيز حرام است، خداوند متعال مي نگاه è% uρ 

ÏM≈uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 z⎯ôÒ àÒøó tƒ ô⎯ÏΒ £⎯Ïδ Ì≈ |Áö/r& z⎯ôàxøts† uρ £⎯ßγ y_ρ ãèù﴾)4(. » و به زنان مؤمن بگو
  .»شان را از نگريستن به نامحرم فرو پوشند و پاكدامني ورزند چشمان

ريش و زيبارو نيز حرام است، و همچنين براي  و همچنين نگاه بد به پسران بي
نيست كه به عورت مردان نگاه كنند، و براي زنان نيز جايز نيست كه  مردان جايز

كردن  كردن به آن جايز نيست، لمس به عورت زنان بنگرند، و هر عورتي كه نگاه
آن نيز ولو اين كه با حايل و پرده باشد، جايز نيست، و اين كه برخي از مردم 

نند كه اين تصاوير واقعي ك هاي مبتذل را به اين بهانه تماشا مي ها و فيلم عكس

                                           
  .977/  2مسلم  -)1(
  .30آية  سورة نور، -)2(
  .26/  11فتح الباري  -)3(
  .31سورة نور، آية  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾41﴿   محرمات

شدن شهوت و هيجان غريزه  نيست، اغوا و فريب شيطاني است، زيرا كه برانگيخته
  .جنسي در چنين موارد امري است مسلم و آشكار

  
  :بودن به ناموس تفاوت بي

خداوند بهشت را بر «: فرمودند پيامبر روايت شده كه  از عبداهللا بن عمر 
كه ) غيرتي بي(، شرابخوار، نافرمان والدين و ديوثي سه نفر حرام گردانيده است

  .)1(»فساد و پليدي را به خانة خود راه داده است
بودن به ناموس اين است كه شوهر از  تفاوت غيرتي و بي يكي از مظاهر بي

گيرند و صحبت و عشقبازي  دختر يا همسرش كه با مردان بيگانه تماس مي
كه راضي باشد كه يكي از زنان خانواده با پوشي كند و يا اين  كنند، چشم مي

دادن به زن كه به تنهايي با  مردي بيگانه خلوت كند و تنها بماند، و همچنين اجازه
حجاب از خانه بيرون  اي بيگانه جايي برود، و يا اين كه راضي باشد كه بي راننده

كه فساد و  ها و مجالت مبتذلي آيند، و هر شخصي آنان را ببيند، و يا اين كه فيلم
  .دهند به خانه راه دهد بندوباري را ترويج مي بي

  
  :انتساب به غير پدر و انكار فرزند

از نظر شرعي جايز نيست كه مسلماني خود را به شخص غير از پدر خود و يا 
ها و اوراق  نامه قومي ديگر نسبت دهد، برخي از مردم براي مقاصد مادي در شناس

كنند، و چه بسا افرادي به خاطر  دروغين ثبت مي رسمي براي خود نسبي جعلي و
رها كرده، به چنين كاري اقدام كينه و ناراضگي از پدر كه در كودكي او را 

كنند، همه اين موارد حرام هستند، و چنين كاري مفاسد عظيم و گوناگوني 
همچون مسأله محرميت، نكاح، ميراث و غيره در پي دارد، در صحيح بخاري از 

هركسي كه دانسته «: فرمودند روايت شده است كه پيامبر  بي بكر سعد و اب
  .)2(»خود را به شخصي غير پدرش نسبت دهد، بهشت بر او حرام است

                                           
  .69/  2مسند احمد  -)1(
  .45/  8فتح الباري  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾42﴿   محرمات

در شريعت اسالمي هر كاري كه انساب را به بازي بگيرد و يا سبب تزوير در 
شان  آن گردد، حرام و ناجايز است، مرداني هستند كه هرگاه ميان آنان و همسران

كنند، و بدون  عفتي متهم مي خصومت و اختالفي بروز كند همسر خود را به بي
هيچ دليل و مدركي نسبت فرزند خود را كه بر همان بستر به دنيا آمده است، از 

كنند و از راه نامشروع  كنند، و گاهي برخي از زنان نيز خيانت مي خود نفي مي
كنند كه از او نيست،  دي را وارد ميگردند و در نسبت شوهران خود فر باردار مي

روايت شده كه هنگامي كه  ابوهريره  ين باره وعيد سختي آمده است، از در ا
با (هر زني كه «: شنيده كه ايشان فرمودند آيه مالعنه نازل گشت از پيامبر 

فردي را در قومي داخل كند كه از آنان نيست، آن زن نزد خداوند ) ارتكاب حرام
ندارد، و هرگز او را به بهشت وارد نخواهد كرد، و هر مردي كه  هيچ ارزشي

دارد و  نسب پسرش را از خود انكار كند، خداوند خود را از او در حجاب نگاه مي
  .)1(»كند رسوا مي) ها انسان(او را در حضور اولين و آخرين 

  
  :رباخواري

عالم جنگ خداوند متعال در قرآنكريم عالوه از رباخواران با هيچ احدي ا
$﴿: فرمايد نكرده است، مي yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’ Å+t/ z⎯ÏΒ 

(##θ t/Ìh9$# βÎ) ΟçFΖä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yè øs? (#θ çΡsŒù'sù 5>öysÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ﴾)2(.  

ر مؤمن هستيد، آنچه را كه از ربا مانده اي مؤمنان از خدا پروا بداريد، و اگ«
است، رها كنيد، آگر چنين نكرديد به جنگي از جانب خدا و رسول او آماده و 

  .»خبردار باشيد
  .اين آيه براي بيان شناعت اين جنايت نزد پروردگار كافي است

ها بنگريم خواهيم ديد كه رباخواري و معامالت ربوي تا  اگر به افراد و دولت
هايي از قبيل  ها را به فالكت و تباهي كشانده است، تباهي ازه افراد و دولتچه اند

ورشكستگي، كساد، ركود و بحران اقتصادي، ناتواني از پرداختن وام، باالبودن 

                                           
  .695/  2ابوداود  -)1(
  .279 – 278سورة بقره، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾43﴿   محرمات

ها و مؤسسات و  شدن بسياري از شركت كاري، ورشكستگي و تعطيل نسبت بي
اي پرداختن سود و رباي اي كه حاصل تالش و زحمات روزانه كالً بر غيره، بگونه

گردد و اموال و  بودن جامعه مي گردد، و اين امر منجر به طبقاتي پايان صرف مي بي
ماند، و بعيد نيست كه اين خود  هاي هنگفت تنها به دست افرادي معدود مي ثروت

  .هاي جنگي باشد كه خداوند رباخواران را به آن وعيد داده است يكي از صورت
امي افرادي كه در منعقدشدن معامالت ربوي همكاري بايد دانست كه تم

كنند،  ها، و كساني كه به اين امر كمك مي هاي اصلي، واسطه دارند، اعم از طرف
: گويد مي آنها را نفرين كرده است، جابر  همگي ملعون هستند كه پيامبر 

نفرين  خداوند رباخوار، ربادهنده، نويسنده و گواهان ربا را«: فرمودند پيامبر 
  .)1(»همگي آنها جرم و گناه يكسان هستند«: و فرمود. »كند

گرفتن و يا  نمودن ربا، تحويل  بنابراني، همكاري در نوشتن و يادداشت
نيست، و به صورت كلي  زگذاشتن و حفاظت ربا نيز جاي دادن ربا، به امانت تحويل

ام و ناجايز هرگونه مشاركت و همكاري در ربا به هر نحو ممكن حر: بايد گفت
  .باشد مي

 قباحت اين گناه كبيره را در حديثي كه حضرت عبداهللا بن مسعود پيامبر 
ترين  ترين و ساده شعبه دارد، سبك 73ربا «: فرموده اند روايت نموده، اينگونه بيان

آن مانند اين است كه شخصي با مادرش زنا كند، و بدترين نوع ربا آبروريزي و 
روايت  و در حديثي كه عبد اهللا بن حنظله . )2(»ان استكردن مسلم حيثيت بي

 36يك درهم ربا كه شخصي دانسته آن را بخورد از «: نموده اينگونه فرموده اند
  .)3(»تر است تر و سنگين زنا نيز سخت

حرمت ربا عام و براي همه افراد و در همه احوال حرام است، و آنگونه نيست 
فقط در صورتي حرام است كه يكي از طرفين كنند كه ربا  كه برخي گمان مي

اي بوده اند  ثروتمند و ديگري فقير باشد، و چه بسيار ثروتمندان و تاجران پرآوازه
كه به سبب ربا ورشكسته و فقير گشته اند و واقعيت امر اين مطلب را كامالً تأييد 

                                           
  .1219/  3مسلم  -)1(
  .37/  2مستدرك حاكم  -)2(
  .225/  5مسند احمد  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾44﴿   محرمات

بين  كند، و كمترين زياني كه در آن وجود دارد، اين است كه بركت مال از مي
مال «: فرمودند رود، گرچه از حيث عدد و كميت زياد باشد، حضرت پيامبر  مي

  .)1(»گردد ربا هرچند فزون شود، سرانجام كم مي
حرمت ربا مختص در صد باالي سود نيست، بلكه در صد سود هرچند اندك 

گردد و صاحب آن در روز قيامت همانند  و ناچيز باشد، بازهم ربا محسوب مي
  .شود، شيطان او را لمس كرده باشد قبر برانگيخته ميكسي از 

سنگيني است، اما بازهم خداوند دروازه  با وجود اين كه ربا جرم و گناه بس
توبه را براي رباخواران باز گذاشته و كيفيت آن را بيان نموده است، آنجا كه 

β﴿: فرمايد مي Î)uρ óΟçFö6 è? öΝà6n= sù â¨ρâ™â‘ öΝà6Ï9≡uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑ Î= ôàs? Ÿω uρ šχθ ßϑ n=ôàè? 

  .و اين عين عدالت است. )2(﴾∪®∠⊅∩
مؤمنان بايد از ته قلب از اين گناه كبيره نفرت و قباحت آن را در ذهـن داشـته   
باشد، حتي افرادي كه به اضطرار و از ترس دزد و تباهي سـرمايه و امـوال خـويش    

ري به اين كار اقدام گذارند، بايد به قصد اضطرار و ناچا هاي ربايي مي را در بانك
كنند، و اين احساس را داشته باشند كـه آنـان ماننـد كسـاني هسـتند كـه بناچـار از        

كنند، و حتي از اين نيز شديدتر و بايد استغفار كنند و بـراي يـافتن    مردار تغذيه مي
جايگزين بهتري تالش نمايند، و هرگز نبايد از بانك سود طلب كننـد، بلكـه اگـر    

ن واريز گشت بايد به هر راه ممكني و بـه قصـد رهـايي از شـر     شا سودي به حساب
به قصد صدقه آن را دفع نمـوده و خـود را از آن نجـات دهنـد، زيـرا خداونـد        آن

پـذيرد، و بـه هـيچ وجـه ممكـن اسـتفاده از آن در        پاك است، و تنها پاكيزه را مي
، مواردي چون خوراك، پوشاك، مسكن، مخارج همسـر، فرزنـدان، پـرد و مـادر    

 پرداخت زكات، پرداخت ماليـات و عـوارض، دفـع ظلـم و غيـره درسـت و جـايز       
نيست، بلكه فقط به خاطر ترس از مؤاخذة پروردگار بايد آن مـال را دفـع كنـد، و    

  .خود را نجات دهد

                                           
  .37/  2مستدرك حاكم  -)1(
تان از آن شماست، نه ستم كنيد و نه  و اگر توبه كرديد، اصل اموال«. 279سورة بقره، آية  -)2(

  .»بر شما ستم رود



    

 
    

  
 

 

  ﴾45﴿   محرمات

  :نمودن عيوب كاال در معامله پنهان
عبور نمودند، چون دسـت خـويش را   ) فروشي(اي گندم  از كنار توده پيامبر 

هستند، و سپس  و تر سيهاي زيرين خ آن فرو بردند، احساس نمودند كه گندم در
يا رسـول اهللا از بـاران خـيس برداشـته انـد،      : اين چيست؟ گفت: به فروشنده گفتند

هـاي خـيس را در بـاال و ظـاهر نگذاشـتي تـا مـردم آن را         پس چرا گندم: فرمودند
  .)1(ببينند؟ هركس فريبكاري كند از ما نيست

هـاي   ترسـند بـه روش   داران و فروشندگاني كه از خداوند نمـي  از مغازه بسياري
كوشند كه عيوب كاال را از مشتري پنهان نمايند، ماننـد ايـن كـه بـر      گوناگوني مي

زننـد و يـا اجنـاس معيـوب و فاسـد را تـه كـارتن جـاي          محل عيب بـر چسـب مـي   
ميايي بـه كـار   نمـودن آن مـواد شـي    دهند، و يا ايـن كـه بـراي جـالدادن و بـراق      مي
كننـد، و پـس از ايـن كـه      گيرند، و يا اين كه صداي مـوتر را موقتـاً تنظـيم مـي     مي

گـردد و برخـي    مشتري كاال را به منزل برد، پس از چند روزي خراب و اوراق مي
دهنـد، و يـا ايـن كـه مشـتري را از       ديگر تاريخ صالحيت مصرف كاال را تغيير مي

هـايي كـه    ها و فروشگاه كنند، و بسياري از بنگاه يمعاينه و بازديد كامل كاال منع م
فروشــند عيــوب آن را پنهــان  ماشــين و لــوازم الكترونيكــي و ادوات ديگــري مــي 

مسـلمان بـرادر مسـلمان    «: فرمودند كنند، اين امر حرام و ناجايز است، پيامبر  مي
فروشـد جـايز نيسـت كـه      است، و براي هيچ مسلماني كه چيزي را به برادرش مـي 

  .)2(»يب آن چيز را پنهان بدارد، بلكه بايد آن را بيان نمايدع
من خرمنـي از آهـن   : گويند بسياري از فروشندگان در مزايده علني اينگونه مي

كننـد   و گمـان مـي  » فروشم هاي بهم دوخته را مي اين آهن پاره«و يا » فروشم را مي
كنند، ايـن چنـين    مي كه با گفتن اين جمله به مشتري هر مسئووليتي را از خود نفي

تـا هنگـامي   «: فرمودنـد  اي بركتي در بر نخواهد داشت، آنگونه كه پيامبر  معامله
كه فروشنده و مشتري از هم جدا نشده اند، اختيار كامل دارنـد، اگـر بـه همـديگر     

                                           
  .99/  1مسلم  -)1(
  .754/  2ابن ماجه  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾46﴿   محرمات

راست بگويند و عيوب كاال را بيان نمايند در معاملة آنان بركـت داده مـي شـود و    
  .)1(»رود نان از بين ميآپنهانكاري كنند بركت معاملة  اگر دروغ بگويند، و

  
  :نجش) معامله(بيع 

فقـط بـه خـاطر     بيع نجش اين است كه شخصي قصد خريد كااليي را نـدارد و 
دارد كه آماده است اين  اين كه مشتري و فرد ثالثي را بفريبد به فروشنده اظهار مي

گـردد كـه    مشتري واقعي مجبور مـي  كاال را با قيمتي بيشتر از اين بخرد و در نتيجه
. )2(»نجش نكنيد«: فرمودند بري خريدن آن كاال قيمت گزافي را بپردازد، پيامبر 

ترديـد ايـن    بـي ) باعث از دياد قيمت كااليي كه قصد خريدش را نداريـد، نشـويد  (
ــامبر   ــوعي فريبكــاري اســت و پي مكــر و فريــب در جهــنم «: فرمودنــد معاملــه ن

  .)3(»هستند
هـاي   هـا و نمايشـگاه   هـا و بنگـاه   ها، مزايـده  هايي كه در حراجي ي از داللبسيار

اتومبيل مشغول كار هستند، كسـب آنـان پليـد و ناپـاك اسـت، زيـرا در ايـن كـار         
گردند، مانند اين كه برخي از آنـان بـا همـĤهنگي     شماري مي مرتكب محرمات بي

شـتري، نقـش مشـتري    دادن م قبلي و فقط به خاطر ازديـاد قيمـت اتومبيـل و فريـب    
زونتـر اعـالم آمـادگي    اي خريـد اتومبيـل بـه قيمتـي ف    ديگري را بازي نمـوده و بـر  

دهنــد، و يــا ايــن كــه بــراي  را فريــب مــي كننــد، و اينگونــه مشــتري تــازه وارد مــي
اي كـه بـراي فـروختن اتومبيـل خـود بـه آنـان مراجعـه كـرده           دادن فروشنده فريب

همگي با همĤهنگي قبلي اتومبيل آن شـخص را خيلـي كمتـر از ارزش واقعـي اش     
گذارند، اما اگر بخواهند اتومبيل خـويش و يـا كـاالي ديگـري از خـود       قيمت مي

كننـد، خـود را بـه نـام مشـتري جـاي        اوت و برعكس عمل مـي بفروشند كامالً متف
دهنـد، و   برند و بندگان خـدا را فريـب مـي    ها قيمت را باال مي دهند و در مزايده مي

  .گردانند آنان را متضرر مي
  

                                           
  .328/  4فتح الباري  -)1(
  .484/  10فتح الباري  -)2(
  .1057 ةحاديث الصحيحاأل سلسلة -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾47﴿   محرمات

  :معامله پس از اذان جمعه
$﴿: فرمايد خداوند متعال مي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) š”ÏŠθ çΡ Íο4θ n= ¢Á= Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yèßϑ àfø9$# (#öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ìø.ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 β Î) óΟçGΨ ä. tβθßϑ n= ÷è s? 

∩®∪﴾)1(.  

شد، بـه عبـادت و يـاد خـدا     در روز جمعه براي نماز ندا داده  اي مؤمنان چون«
  .»تان هبتر است اين برايبشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد، اگر بدانيد 

ــازه ــازه  برخــي از مغ ــاي  داران و فروشــندگان دوره گــرد پــس از اذان در مغ ه
ه هسـتند و بايـد دانسـت افـرادي كـه در آن      لـ خويش و يا كنار مسجد مشغول معام

ناه شريك هستند، و بنا به قـول  كنند در گ هنگام از آنان ولو مسواكي هم خريد مي
هــا و  هــا، نــانوايي بســياري از صــاحبان رســتوران ح آن معاملــه باطــل اســت وراجــ

كننـد،   ها حتي در هنگام نماز جمعه كارگران خويش را به كار مجبـور مـي   كارگاه
اينگونه افراد گرچه زيان كرده اند و كارگر نيز در چنين مـوارد بايـد بـر مقتضـاي     

 در معصيت خالق نبايـد از فـردي بشـر   «: فرمودند حديث نبوي عمل كند، آنجا كه
  .)2(»اطالعات نمود

  
  :قماربازي

$﴿: فرمايد خداوند متعال مي yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø—F{$#uρ Ó§ô_Í‘ 

ô⎯ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθç7Ï⊥ tG ô_$$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθ ßsÎ= øè? ∩®⊃∪﴾)3(.  
و ناشـي از   اي مؤمنان جز اين نيست كه شراب و قمار و انصـاب و ازالم پليـد  «

  .»عمل شيطان است، پس از آن احتراز كنيد، باشد كه رستگار شويد
ترين آن ايـن بـود    كردند، و يكي از معروف مردم دوران جاهليت قماربازي مي

شدند، و گوشـت آن را بـه    كه ده نفر به طور مساوي در خريدن شتري شريك مي

                                           
  .9سورة جمعه، آية  -)1(
  .129/  1ند احمد مس -)2(
  .90سورة مائده، آية  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾48﴿   محرمات

ردند به هفـت نفـر   ك كشي مي كردند، و سپس قرعه هفت قسمت متفاوت تقسيم مي
  .گشتند رسيد و سه نفر ديگر محروم مي از آنان به هريك نفر يك سهم مي

هاي متفاوت و گوناگوني دارد، ماننـد آنچـه    اما در اين زمانه قماربازي صورت
هاي متعددي دارد و  امروزه بنام اوراق مشاركت رواج يافته است كه خود صورت

كشـي   خرد و بـا آن در قرعـه   اي مي ارهترين آن اين است كه هر فردي شم معروف
كند، و به نفرت اول و دوم و سوم كه به قيـد قرعـه مشـخص شـده انـد       شركت مي

دهند، اين كار حرام است، گرچه برخـي بـه گمـان خـود آن را      جوايز متفاوتي مي
  .نامند هاي خيريه مي كمك

اشـته  خرد كه در جعبة آن چيزي مجهـول گذ  و يا اين كه مشتري كااليي را مي
كشـي   دهند كه در قرعـه  اي مي اند، و يا اين كه هنگام خريد كاال به مشتري شماره

  .دهند كشي برنده شوند جوايزي مي شركت كند، و به افرادي كه در قرعه
هـاي تجـاري اسـت، هماننـد      هاي ربا در اين زمان بيمـه  و يكي ديگر از صورت

و » ضـد الغيـر  «و » شـامل «بيمة  و) حوادث(بيمه عمر، بيمه ماشين، كاال، بيمه حريق 
  .كنند ها آواز خود را نيز بيمه مي غيره حتي برخي از خواننده

گيرد، در ايـن زمـان سـالنهايي     هاي قمار را دربر مي مفهوم ميسر تمامي صورت
مخصـوص  ) بليارد(ويژه براي بليارد قمار ساخته شده كه در آن ميزهاي سبزرنگي 

ست، و همچنين اموالي كه در مسابقات فوتبال و اين كار و گناه بزرگ تهيه شده ا
هـا   شود نيز از قبيل ميسر هستند، و در بسياري از شـهربازي  غيره به رهن گذاشته مي

هاي گوناگوني رواج دارد كه مشـتمل بـر ميسـر هسـتند ماننـد       ها بازي گاه و تفريح
  .»فيلبرز«

 :ها بر سه نوع هستند اما مسابقات و رقابت
شود، و در هر صورت جـايز   كه در آنها اهدافي شرعي دنبال مي مسابقاتي: اوالً

خير، مانند مسـابقات شترسـواري،   اي تعيين شود يا  و مباح هستند، چه در آن جايزه
گيري و مانند مسابقات علمي مانند مسابقات حفظ و  دواني، تيراندازي و نشانه اسب

  .قرائت قرآن



    

 
    

  
 

 

  ﴾49﴿   محرمات

مباح هستند مانند فوتبال و مسـابقات دو   مسابقاتي كه في نفس االمر و ذاتاً: ثانياً
ميداني كه از محرمات شرعي مانند عرياني و كشف عـورت و تضـييع نمـاز خـالي     

  .باشند، چنين مساباقاتي بدون تعيين جوايز مباح و جايز هستند
گردنـد،   مسابقاتي كه اساساً حرام هستند و يا اين كـه بـه حـرام منجـر مـي     : ثالثاً

ور هسـتند، و يـا   هكه به نام مسابقة ملكـه جمـال و زيبـايي مشـ    مانند مسابقات فساد 
اين امر حـرام  (كوبند  زني كه طرفين بر چهره يكديگر مي مسابقات بوكس و مشت

  .)1(جنگي و غيره زني گوسفندان و خروس و مسابقات شاخ) است
  

  :سرقت
$‘ä−Í﴿: فرمايد خداوند متعال مي ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθãè sÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ 

$ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ z⎯ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪﴾.  
و دستان مرد و زن دزد را به كيفر عملي كه مرتكب شده اند، به عنوان عبرتي «

  .»از جانب خدا ببريد، و خداوند پيروزمند فرزانه است
، سـارقاني كـه در آن   سرقت از حجاج بيت اهللا الحرام بدترين نوع سرقت است

شوند بـه حـدود شـعاير الهـي هـيچ اهميتـي قايـل         مكان مقدس مرتكب سرقت مي
هنگامي كـه مـن انـدكي بـه     « :الكسوف فرمودند ةدر داستان صال نيستند، پيامبر 

عقــب برگشــتم آتــش جهــنم را جلــوي رويــم آوردنــد و از تــرس ايــن كــه مبــادا  
، در آن لحظـه شخصـي را كـه بـا     هايش به من برسد اندكي به عقب برگشـتم  شعله

هايش بيرون آمده بود، آن شخص بـا   كرد در آتش ديدم كه روده عصا سرقت مي
دزديـد، اگـر    ماننـد بـود، وسـايل حجـاج را مـي      عصاي خود كه يك طرفش قالب

گفت كه اين چيز به عصاي من گير كـرده اسـت و اگـر     شد، مي حاجي متوجه مي
  .»برد شد آن چيز را با خود مي متوجه نمي

هاسـت، و برخـي از    سرقت از اموال عمـومي و ثـروت ملـي از بـدترين سـرقت     
دزدند ما هـم   ديگران مي: گويند گردنند، مي كساني كه مرتكب اين كار زشت مي

                                           
در اين ) حفظه اهللا(اي است كه با شيخ عبد الحسن الزامل  آنچه ذكر شد چكيدة مباحثه -)1(

  .اي مستقل بنگارند باره صورت گرفت، شايد به زودي در اين باره رساله



    

 
    

  
 

 

  ﴾50﴿   محرمات

كنند، زيرا كه اموال  ند كه از تمامي مسلمانان سرقت ميا دزديم، و غافل از اين مي
كننـد دليـل و    يگـران دزدي مـي  عمومي از آن همـه مسـلمانان اسـت، و ايـن كـه د     

غير مسـلمانان را بـه دليـل ايـن      كردن نيست، برخي ديگر اموال دزدي حجتي براي
دزدنــد و ايــن جــايز نيســت و آن كــافراني كــه ســلب  كــه آنهــا كــافر هســتند، مــي

هـا   جنگند نه تمامي شـركت  مسلمانان مي شان جايز است كساني هستند كه با اموال
رونـد و دزدي   هـاي مـردم مـي    به بهانـة مهمـاني بـه خانـه     برخي ديگر. و افراد كافر

ــان دزدي مــي كننــد و برخــي ديگــر از كيــف  مــي ــه  هــاي ميهمان كننــد و برخــي ب
كند و برخـي   ان ميهروند و چيزهايي را در جيب و لباس خويش پن ها مي فروشگاه

، پندارند ارزش و ناچيز را امري ساده و سبك مي م بردن اشياي ك از مردم به سرقت
خداوند نفرين كند سارقي را كـه بـا دزديـن    «: فرموده اند در صورتي كه پيامبر 

  .)1(»گردد دستش قطع مي) ارزش بي(تخم مرغ و يا ريسماني 
بر هركسي كه چيزي را سرقت نموده الزم است كه توبه كند، و سپس آن چيز 

ني يـا  را به هر نحوي كه ممكن باشـد بـه صـاحبش بازگردانـد، آشـكارا و يـا پنهـا       
اي آن چيز را برگرداند، و اگـر بـا وجـود     خودش اقدام كند، و يا اين كه با واسطه

تالش فراوان صـاحب اصـلي آن چيـز و يـا ورثـه اش را نيافـت آن را در راه خـدا        
  .صدقه كند و ثواب آن براي صاحبش نيت كند

  
  :دادن خواري و رشوت رشوت

اضي و حكَمي كه ميان مردم دادن براي ابطال حق و يا اجراي باطل به ق رشوت
كند، جنايتي است كه به قضاوت ناعادالنه و ستم بر صاحب حق منجر  داوري مي

Ÿω﴿: فرمايد گردد، خداوند متعال مي و موب فساد و تباهي مي uρ (#þθ è=ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& 

Νä3oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ (#θ ä9ô‰è?uρ !$ yγ Î/ ’ n< Î) ÏΘ$ ¤6çtø: $# (#θ è= à2ù'tG Ï9 $ Z)ƒ Ìsù ô⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# 

ÉΟøO M}$$ Î/ óΟçFΡr&uρ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇∇∪﴾)2( »ناحق مخوريد و به  تان را در بين خود به و اموال

                                           
  .81/  12فتح الباري  -)1(
  .188سورة بقره، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾51﴿   محرمات

دادن آن را به حاكمان پيشكش مكنيد، تا از روي گناه و آگاهانه بخشي از  رشوه
  .»اموال مردم را بخوريد

  خداونـد رشـوت  «وده اسـت كـه   اينگونـه روايـت نمـ    از پيـامبر   ابوهريره 
تي كـه بـراي دسـتيابي بـه حـق و      واما رش. )1(»گيرنده را نفرين كند دهنده و رشوت

  .دفع ظلمي باشد كه هيچ راه ديگري نداشته باشد، در اين وعيد داخل نيست
خواري بـيش از حـد رواج گرفتـه اسـت، بـه       سفانه در جهان امروزي رشوتمتا
گردد به مراتـب از   راه عايد برخي از كارمندان مياي كه درآمدي كه از اين  گونه

خواري با عناويني سربسـته بـه    حقوق قانوني و ماهانه آنان بيشتر است، حتي رشوت
هـا تبـديل گشـته اسـت و      يكي از منابع درآمد مخفي و كاذب بسـياري از شـركت  

بسياري از معامالت بدون رشوت اصالً منعقد گشـته اسـت و بسـياري از معـامالت     
گردد و در اين ميان افراد فقير بسيار متضرر شده اند،  ون رشوت اصالً منعقد نميبد

 هـا و باعـث فسـاد و تبـاهي بسـياري از      رفـتن بسـياري از پيمـان    رشوت سبب از بين
كارگران گشته است و در خدمات عمومي نيز خدمت سريع و خوب براي افرادي 

دهنـد تـوجهي    يي كه رشوت نميپردازند، اما به آنها گيرد كه رشوت مي انجام مي
دهنـدگاني   گردد و بايد تا مدتي طوالني در نوبه بمانند در صورتي كه رشـوت  نمي

ها قبل تصـفيه حسـاب كـرده انـد و بـه سـبب رشـوت         كه پس از او آمده اند مدت
بسياري از اموالي كه حق صاحب كارخانه و كارفرما بـوده بـه جيـب نماينـدگان و     

بر هردو طرف رشـوت دعـاي    و از اينجاست كه پيامبر ها واريز شده است  دالل
 بد فرموده كه خداوند آنان را از رحمت خويش طرد كنـد، عبـداهللا بـن عمـرو     

گيرنـده   دهنـده و رشـوت   لعنـت خداونـد بـر رشـوت    «: فرمودند پيامبر : گويد مي
  .)2(»باد

                                           
  .387/  2مسند احمد  -)1(
  .103/  5فتح الباري  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾52﴿   محرمات

  :غصب زمين
جان صـاحبش  هرگاه خوف خداوند از قلب رخت بربندد، قدرت و توان وبال 

گيرد مانند تسلط و سيطره بر امـوال   گردد و آن را در ستم بر ديگران به كار مي مي
مردم كه يكي از موارد آن غصب زمين است، و مجازات آن از نظر شـرعي بسـيار   

: فرمودنــد روايــت نمــوده اســت كــه پيــامبر  شــديد اســت، عبــداهللا بــن عمــر 
نـد، روز قيامـت در هفـت طبقـه     اي از زمين را بدون حـق غصـب ك   هركس قعطه«

  .)1(»زمين فرو برده خواهد شد
هركسي كه حتـي يـك   «: فرمودند روايت شده كه پيامبر  مره  ناز يعلي ب

سـازد كـه آن را تـا طبقـه هفـتم       اوند او را مكلف ميدشبر زمين را غصب كند، خ
زمـين  و خداوند روز قيامت آن ) ي آن را حاضر كندنبنا به روايت طبرا(حفر كند، 

  .»كند، تا اين كه ميان مردم قضاوت شود را به گردن آن شخص طوق مي
تـر   دهـد و زمـين خـود را وسـيع     ها و عاليـم زمـين را تغييـر مـي     كسي كه نشانه

: فرماينـد  مـي  گرداند، نيز در اين وعيد داخل است، و در حـديثي كـه پيـامبر     مي
، به اين مطلب اشاره شده خداوند لعنت كند كسي را كه عاليم زمين را تغيير دهد«

  .)2(»است
  

  :كردن پذيرفتن هديه براي سفارش
هاي الهي است و كسي را كه خداوند اين  مقام و منزلت در ميان مردم از نعمت

هـاي   نعمت را به او عنايت فرموده بايد شكر آن را به جا آورد، و يكي از صـورت 
. لمانان نفـع برسـاند  شكر اين نعمت اين است كه با مقام و منزلـت خـويش بـه مسـ    

حتمـاً ايـن    تواند به برادرش نفعي برساند، پـس  هركسي كه مي«: فرمودند پيامبر 
ر مسلمانش نفعي برسـاند،  دهركس با منزلت و وجاهت خويش به برا» كار را بكند

و بدون اين كه كار حرامي مرتكب شود و يـا بـه كسـي ديگـر تعـدي كنـد، از او       
خير و منفعتي جلب كند، اگر نيت او خير و خالصانه ستمي را دفع كند و يا برايش 

                                           
  .103/  5فتح الباري  -)1(
)2(-   



    

 
    

  
 

 

  ﴾53﴿   محرمات

شـفاعت  «: فرمودنـد  باشد به او اجر و پاداش خواهد رسيد، همانگونه كه پيـامبر  
  .»كنيد پاداش داده خواهيد شد

براي هيچ احدي جايز نيست كه در مقابل سفارش و وساطت، از كسي هديه و 
: فرمودنـد  ده كـه پيـامبر   روايـت نمـو   عوض مادي قبول كند، زيـرا ابوامامـه   

اي داد، اگـر   هركس براي احدي سفارشي كرد و آن شخص در مقابل به او هديه«
  .»كننده آن را بپذيرد مرتكب رباي بسيار بزرگي شده است سفارش

آوردن  بسياري از مردم شخصيت و موقعيت اجتماعي خويش را براي به دسـت 
و يـا انتقـال شخصـي از اداره و يـا      گيرنـد، مـثالً بـراي اسـتخدام     به كار مي تماديا
اي ديگـر و يـا معالجـة بيمـاري و غيـره مبلغـي را شـرط         اي به اداره و منطقـه  منطقه
شـود، مـالي كـه اينگونـه      فهميده مـي  كنند، همانگونه كه از حديث ابوامامه  مي

ل و مبلغي گردد حرام است، بلكه از اين هم گذشته، حديث مذكور ما دريافت مي
و بـراي كسـي   . )1(گيـرد  قبلي هم گرفته شود، دربر ميقرارداد و اتفاق  را كه بدون

خواهـد داد  كند، پاداشي كه خداوند در قيامـت بـه او    كه در حق فردي احسان مي
ن بن سهل آمد و از وي خواسـت تـا بـرايش سفارشـي     كافي است، مردي نزد حس

حسـن  كند، حسن بن سهل سفارش نمود و مشكل آن شخص حل شد، آن مرد از 
كنـي؟ بـه نظـر مـا      چرا از من تشكر مـي : بن سهل تشكر نمود حسن بن سهل گفت

كـاتي دارد كـه بايـد پرداخـت     ال زكات دارد، مقام و منزلـت نيـز ز  همانگونه كه م
  .)2(گردد

كردن شخصي بـراي پيگيـري و انجـام كـاري      الزم به يادآوري است كه اجاره
رد و اين مسأله با ايـن كـه   امري است جايز كه شرايط شرعي مخصوص خود را دا

شخصي با توجه به منزلت و موقعيت خويش سفارشي كند و در مقابـل آن مبلغـي   
پول و غيره دريافت كند، كامالً تفاوت دارد، صورت اول امري جايز و مشـروع و  

  .باشد صورت دوم حرام و ممنوع مي
  

                                           
  .اين نكته از افادات شيخ عبدالعزيز بن باز است -)1(
  .176 2االداب الشرعيه، ابن مفلح  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾54﴿   محرمات

  :كارگرفتن از كارگر و نپرداختن مزد
: مزد كارگر توصيه و تشويق نمـوده و فرمودنـد  براي تعجيل پرداخت  پيامبر 

  .»مزدش را بپردازيد ،قبل از اين كه عرق كارگر خشك شود«
هايي كه در مجـامع مسـلمين وجـود دارد عـدم پرداخـت، حقـوق        يكي از ستم

  :هاي متفاوت و گوناگوني دارد مانند كارگران و كارمندان است كه صورت
كننـد، و كـارگر بيچـاره حجـت و      ياين كه حق كارگر را به كلـي انكـار مـ    -

برهاني نيز ندارد، بايد دانست كه حق اين كارگر در دنيا ضايع گشـته، امـا در روز   
قيامت نزد پروردگار هرگز ضايع نخواهـد شـد، در آن روز سـتمگر در حـالي كـه      

هاي ستمگر گرفتـه   آيد، و در آن روز از نيكي حق ستمديدگان را پايمال كرده مي
هاي مظلوم برداشـته   هاي او تمام گردد از بدي دهند، و اگر نيكي ميو به ستمديده 

  .شود هاي ظالم افزوده و سرانجام در آتش سوزان جهنم انداخته مي و به بدي
پردازند، در  كاهند و حقش را كامالً نمي جهت از حق كارگر مي اين كه بي -

ƒ÷≅×﴿: فرمايد حالي كه خداوند متعال مي uρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪﴾)1( .» واي به حال
  .»)حقوق مردم(كاهندگان 

مانند اين كه برخي از صاحبان كار ابتدا بـا كـارگران بـر مبلغـي معـين قـرارداد       
دهند و به كـاگران   قرارداد را تغيير ميشود  كنند، اما هنگامي كه كار شروع مي مي

بات كننـد  توانند حق خويش را اث دهند، و كارگران بيچاره كه نمي مزد كمتري مي
كننـد و چـه بسـا اگـر      دهند و به خداوند شـكايت مـي   به كار ادامه مي ايتيبا ناراض

صاحب كار مسلمان و كارگر فردي غيـر مسـلمان باشـد، كـارگر غيـر مسـلمان بـا        
  .شود و گناه آن بر همان شخص ظالم است چنين عملكردي از اسالم زده مي

ين كه سـاعات كـار را افـزايش    گيرند، و يا ا اضافي مي اين كه برخي از كار -
  .پردازند كاري او را نمي دهند و اضافه دهند و تنها همان حقوق مقرر را به او مي مي

گر بيچـاره پـس   ركنند و كـا  اين كه برخي در پرداخت مزد كارگر تأخير مي -
از رفت و آمد و مراجعه بسيار و شكايت و رفتن به دادگاه موفق بـه دريافـت حـق    

اميــد  رخــي از صــاحبان كــار بــه اينگونــه كــارگر را خســته و نــاشــود و ب خــود مــي

                                           
  .1سورة مطففين، آية  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾55﴿   محرمات

گردانند تا شايد از مطالبة حق خود باز آيد و برخي ديگر با آن مال معاملـه و از   مي
در حـالي اسـت كـه كـارگر بيچـاره نـه غـذايي بـراي         كننـد و ايـن    آن استفاده مي

و نيازمنـدش   نوادة چشم بـه راه، اسيركردن شكم خود دارد و نه چيزي كه براي خ
كه به خاطر آن دربـدر گشـته انـد، بفرسـتد، واي بـر ايـن افـراد سـتمگر از عـذاب          

: فرمودند روايت نموده كه پيامبر  دردناكي كه در انتظارشان است، ابوهريره 
سه نفر هستند كه طرف و خصم آنان در روز قيامت من «: فرمايد خداوند متعال مي

اي دهد و سپس خيانـت كنـد، و مـردي كـه      عدهخواهم بود، مردي كه به نام من و
بفروشد و پولش را بخورد و مردي كه كارگر را به كاري بگمـارد   فردي آزاده را

  .)1(»و مزدش را ندهد
  

  :نابرابري در عطيه و بخشش به فرزندان
دهند، و به  برخي از مردم تنها به بعضي فرزندان خود عطيه و بخشش مي

باشد،  بنا به قول راجع اين عمل حرام و ناجايز ميكنند،  ديگران كمتر توجه مي
مگر در صورتي كه اين عمل براساس مجوز و مصلحتي شرعي انجام شده باشد، 
مانند اين كه يكي از فرزندان نيازي داشته باشد كه ديگران ندارند، مانند موارد 

ن عيالوار و براي حفظ قرآن و يا اين كه از فرزندا  بيماري، وام و يا به عنوان جايزه
يا مشغول تحصيل است، و يا اين كه تاكنون كار مناسبي برايش پيدا نشده باشد، و 
مواردي ديگر و در چنين صورتي پدر بايد نيتش اين باشد كه اگر يكي ديگر از 
فرزندانش به چنين كمكي نياز پيدا كند، او را نيز كمك خواهد كرد، دليل كلي 

θ#)﴿: مايدفر اين است كه خداوند متعال مي ä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> tø% r& 3“uθ ø)−G= Ï9﴾)2( » به عدالت
  .»رفتار كنيد كه آن به تقوي نزديكتر است

روايت شده كه  و دليل خاص در اين مورد روايتي كه از نعمان بن بشير 
من به اين پسرم ) يا رسول اهللا(برد و گفت  پدرش او را نزد پيامبر : گويد مي
آيا به همه فرزندانت همين مقدار : فرمودند يامبر اي بخشيده ام، پ برده

                                           
  .447/  4فتح الباري  -)1(
  .8سورة مائده، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾56﴿   محرمات

و بنا به روايتي . )1(آن را باز بگيرد: فرمودند پيامبر . خير: اي؟ گفت بخشيده
يد، برگشت و عطيه اش گو مي» تان عدل كنيد از بترسيد و ميان فرزندان« :فرمودند

ين صورت مرا پس در ا«: و در روايتي ديگر اينگونه آمده است. )2(را باز گرفت
  .)3(»دهم گواه مگير، زيرا من بر ظلم گواهي نمي

ث به پسر دو برابر دختر اين است كه در عطيه نيز مانند ميرا قول امام احمد 
ترسد و برخي از فرزندانش  ها پدر از خدا نمي ، در بسياري از خانواده)4(داده شود

شد و به اينگونه در ميان بخ را بيشتر از بقيه مورد لطف قرار داده، و اموالي مي
كند، و چه بسا فقط به خاطر اين كه يكي از  فرزندان خود دشمني و كينه ايجاد مي

بخشد، اما آن ديگري را  فرزندانش به عموهايش شباهت دارد، به او امواري مي
گرداند، و يا اين كه فرزندان يكي  هايش بيشتر شباهت دارد، محروم مي كه به دايي

ي ثبت نام آنان را در مدارس ويژه و غير انتفاعدهد و  بيشتر مي از همسرانش را
 كند، اما به فرزندان همسر ديگرش چنين توجهي ندارد، و تأثير سوء اين مي

گردد، زيرا فرزندي كه محروم مانده در  عملكرد نادرست سرانجام به خود او برمي
ه و بخشش بين به فردي كه در عطي كند، پيامبر  آينده به پدرش احسان نمي

آيا مگر دوست نداري كه فرزندانت همه «: فرزندانش نابرابري كرده بود، فرمودند
  .)5(»يكسان به تو احسان كنند

  
  :تكدي

هركسي كه با وجود اين «: فرمودند پيامبر : گويد مي ه سهل بن الحنظل
ي كه به مقدار كفايتش چيزي داشته باشد، بازهم تكدي و گدايي كند، همانا برا

مقدار غني و ) يا رسول اهللا: (كند، پرسيدند خود از اخگرهاي جهنم جمع مي

                                           
  .211/  5فتح الباري  -)1(
  .211/  5تح الباري ف -)2(
  .1243/  3صحيح مسلم  -)3(
  .204مسائل االمام احمد البي داود  -)4(
  .1623و مسلم، ش  269/  4مسند احمد  -)5(



    

 
    

  
 

 

  ﴾57﴿   محرمات

: كفايت كه با وجود آن تكدي و گدايي جايز نيست، چه قدر است؟ فرمودند
  .)1(»مقداري كه براي ناهار و شام او كفايت كند

: فرمودند رسول اهللا : گويد روايت شده كه مي از عبداهللا بن مسعود 
مردم چيزي بطلبد جود اين كه مالي به مقدار كفايتش دارد، از هركس با و«
اي بر چهره اش تبديل  اين سؤال و گدايي در قيامت به خراش و كله) گدايي كند(

  .)2(گردد مي
ايستند، و لب به  گدايان پس از نماز در جلوي انبوه نمازگزاران ميبرخي از
برخي ديگر با حيله و تزوير  كنند، و گشايند، و تسبيح مردم را قطع مي شكوه مي

كنند، و چه بسا  هاي دروغيني سرهم مي كنند، و داستان اوراقي جعلي درست مي
كنند، و پس از نماز آنها را جمع نموده  افراد خانواده خود را بر مساجد تقسيم مي

روند، و اين در حالي است كه براي خود ثروت  و سراغ مساجد ديگري مي
، اما كسي غير از اهللا از آن آگاه نيست، و پس از مرگ انبوهي جمع نموده اند

گردد، و بسياري از نيازمندان واقعي كه از روي تعف  ميراث و تركة آنان ظاهر مي
مردم آنها را غني و ) كنند و اظهار نياز نمي(طلبند  و حيا از مردم چيزي نمي

  .دهند پندارند و به آنان صدقه نمي ثروتمند مي
  
  :صد نپرداختنگرفتن به ق وام

شود كه خداوند به  حقوق بندگان نزد خداوند اهميت بسياري دارد، گاه مي
اي جز  وسيلة توبة شخصي حق خود را ببخشد، اما براي حقوق بندگان چاره

آن كه روزي فرا برسد كه در آن روز ديگر با درهم و  پرداخت آن نيست، قبل از
ها و  اخت حقوق به وسيلة نيكيگردد، بلكه پرد ق مردم پرداخت نميودينار حق

                                           
  .6280، صحيح الجامع 281/  2بوداود أ هروا -)1(
در صحيح مسلم از حضرت [، 6255صحيح الجامع : نگا 388/  1مام احمد رواه اإل -)2(

 ياطلبي از مردم چيزي بطلبد، همانا بر هركس براي تكثير و افزون«كه  مدهآ ابوهريره 
  )].ز. (»طلبد چه كم و چه زياد خود اخگر مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾58﴿   محرمات

β¨ *﴿: فرمايد گيرد، خداوند متعال مي ها صورت مي بدي Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? 

ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δr&﴾)1(.  

  .»ها را به اهلش بسپاريد دهد كه امانت خداوند به شما فرمان مي«
طلب قرض و وام  يكي از اموري كه امروزه در جامعه رواج گرفته است،

باشد، و بسياري از مردم بدون اين كه نيازي داشته باشند، و تنها به قصد توسع  مي
چشمي و براي تعويض ماشين و اثاثيه منزل و متاع و كاالهاي  و تجمالت و هم

گيرند و چنين افرادي به كثرت به معامالت قسطي كه بسياري  فاني و آني، وام مي
  .آورند لي نيست روي مياز آن از شبهه و حرام خا

تساهل در امر گرفتن وام به مماطله و طفره رفتن از بازپرداخت وام و يا اضافه 
از عاقبت اين كار برحذر داشته و  گردد، پيامبر  و اتالف اموال ديگران منجر مي

هركس با قصد بازپرداخت وام از مردم قرض كند، خداوند آن مال را «: فرمودند
كند، و هركس به قصد عدم پرداخت مالي را از كسي بگيرد،  از او پرداخت مي

  .)2(»كند خداوند آن مال را هالك و تلف مي
انگارند، در  كنند، و آن را سهل مي مردم در امر قرض و وام بسيار تساهل مي

صورتي كه اين امر نزد خداوند بسيار سنگين است، بلكه با وجود اين كه شهيد 
زرگ و درجة بلندي دارد، اما بازهم از پيامد وام سالم شمار و پاداش ب مزاياي بي

سبحان اهللا، خداوند در امر وام چقدر تشديد «: فرمايند مي ماند، زيرا پيامبر  نمي
سوگند به آن خدايي كه جانم به دست اوست، اگر مردي در راه ! فرموده اند؟

و باز  خدا كشته شود، سپس زنده گردد و باز كشته شود، و سپس زنده گردد
كشته شود، با وجود اين اگر بر او وامي باشد، تا هنگامي كه وام او پرداخته نشود 

  .)3(»گردد وارد بهشت نمي
آيا با وجود اين بيان گوياي نبوي، افراد متساهل بازهم از اين كار باز 

  !آيند؟ نمي

                                           
  .58سورة نساء، آية  -)1(
  .54/  5فتح الباري : رواه البخاري، نگا -)2(
  .3594، صحيح البخاري 314/  7المجتبي : رواه النسائي، نگاه -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾59﴿   محرمات

  :خواري حرام
آورد، و  يترسد، پروا ندارد كه مال را چگونه به دست م كسي كه از خدا نمي
كند، و تنها هدفش باالبردن موجودي حساب خويش  در چه راهي صرف مي

سرقت، رشوت، غصب، تزوير، معامالت : چه به راه حرام، ناجايز، مانند است، گر
حرام و ربوي، خوردن مال يتيم يا كار مزد كار حرام مانند غيبگويي، فحشا، 

گرفتن اموال مردم،  موال عمومي ياخواندن ترانه، تجاوز به بيت المال مسلمانان و ا
نوشد،  خورد و مي مورد و غيره و سپس از اين سرمايه مي و تكدي و گدايي بي

كند، و به اينگونه حرام به شكمش  خرد و منزل و اسباب و اثاثيه تهيه مي ماشين مي
هر گوشتي كه از تغذيه حرام به وجود آمده «: فرمايند مي يابد، پيامبر  راه مي

  .)1(»آتش جهنم به آن سزاوارتر است د،باش
و در روز قيامت از او سؤال خواهد شد كه اين مال را از كجا كسب نموده و 

بنابراين، اگر . در چه راهي به مصرف رسانيده است، تباهي و هالكت آنجاست
نزد كسي مالي حرام وجود دارد، و حق ديگري است بايد هرچه سريع تر خود را 

، و قبل از آن كه روزي فرا رسد كه در آن روز حقوق نه با از شر آن خالص كند
گردد، مال را به صاحبش باز  درهم و دنيار بلكه با حسنات و سيئات پرداخت مي

  .گرداند و از او معافي و بخشش طلب نمايد
  

  :شرابخواري حتي يك قطره
$﴿: فرمايد خداوند متعال مي yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø—F{$#uρ Ó§ô_Í‘ 

ô⎯ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_$$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθßsÎ= øè? ∩®⊃∪﴾)2(. »ب جز اين نيست كه شرا
از عمل شيطان است، پس از آن احتراز كنيد، و قمار و انصاب و ازالم پليد و 

  .»باششد كه رستگار شويد
است، خداوند شراب را قرين  ترين داليل تحريم امر به اجتناب يكي از محكم

بنابراين، هيچ دليلي براي آنها . انصاب كه معبود و بتهاي كفار بودند، ساخته است

                                           
  .4495، صحيح الجامع 136/  19الكبير رواه الطبراني في  -)1(
  .90سورة مائده، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾60﴿   محرمات

گويند خداوند نفرموده كه شراب حرام است، بلكه تنها فرموده كه از آن  كه مي
  .اجتناب كنيد، باقي نمانده است

: فرمايد مي ابر براي شرابخوار وعيد داده شده است، ج در احاديث پيامبر 
يا رسول : الخبال بنوشاند، گفتند طينة«فرمودند كه شرابخوار از  حضرت پيامبر 

و حضرت ابن . )1(»عرق يا عصارة جهنميان: چيست؟ فرمودند» الخبال طينة«اهللا 
كسي كه به شرابخواري عادي است چون بميرد «نيز روايت نموده كه  عباس 

  .)2(»كند القات ميپرستي، خداوند را م همانند بت
كننده متنوعي وجود دارد و در زبان عربي و  هاي مست امروزه شراب و نوشابه

در زبان (شود، مثالً  هاي گوناگوني اطالق مي هاي عجمي برآن نام همچنين زبان
، الكحول، العرق، الفودكا، الشمبانيا و غيره لجعةهايي همچون البيره، ا نام) عربي

پيشگويي  در مورد آنان و در اين امت گروهي كه پيامبر گردد،  برآن اطالق مي
مردماني از امت من تحت عناوين «: كرده بودند، ظهور كرده است، ايشان فرمودند

  .)3(»نوشند مي هاي ديگر، شراب و نام
šχθ﴿. نامند افزا مي آري، آنان با تمويه و نيرنگ آن را مشروبات روح ãã Ï‰≈sƒä† 

©!$# t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ $ tΒ uρ šχθ ããy‰øƒs† Hω Î) öΝßγ |¡àΡr& $ tΒ uρ tβρ áãè ô±o„ ∩®∪﴾ ») به گمان
جز خودشان را ) قيقتحدر (ورزند، و  ا و مؤنان نيرنگ ميبا خد) خويش
  .»يابند فريبند و درنمي نمي

گرفتن احكام، در اين  بردن فتنه تالعب و به بازي شريعت اسالمي براي از بين
گويا وضع نموده است، و آن همان چيزي است كه در اين اي عظيم و  زمينه ظابطه

اي شراب است و تمامي  كننده هر نوشيدني مست«: بيان شده است فرمودة پيامبر 
هرچيزي كه عقل را بپوشاند و «پس . )4(»كنند حرام هستند هاي مست نوشيدني

                                           
  .1587/  3مسلم  -)1(
  .6525: ، صحيح الجامع45/  12رواه الطبراني  -)2(
  .5453و صحيح الجامع  342/  5مسند احمد،  -)3(
  .1587/  3مسلم  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾61﴿   محرمات

ت باشد، ها متفاو و هرچند نام. )1(»انسان را مست كند، قليل و كثير آن حرام است
  .اما مسمي يك است و حكم آن نيز معلوم است

: ي شرابخواران، ايشان فرمودندابر اي است از پيامبر  و اين هم موعظه
هركس شراب بنوشد و مست گردد تا چهل روز هيچ نمازي از او پذيرفته «

ش را اگردد، و اگر توبه كند خداوند توبه  شود، و اگر بميرد وارد جهنم مي نمي
رد، و اگر دوباره شراب بنوشد و از آن مست گردد تا چهل روز از وي هيچ پذي مي

گردد، و اگر توبه كند،  شود، و اگر بميرد وارد جهنم مي نمازي پذيرفته نمي
پذيرد و اگر باز هم شراب بنوشد و از آن مست گردد تا  خداوند توبه اش را مي

گردد،  يرد وارد جهنم ميشود، و اگر بم چهل روز هيچ نمازي از وي پذيرفته نمي
پذيرد و اگر بازهم شراب بنوشد شايسته  و اگر توبه كند خداوند توبه اش را مي
يا رسو : بنوشاند، پرسيدند» لالخبا غَةرد«است كه خداوند او را در روز قيامت از 

  .)2(»عصاره جهنميان: چيست؟ فرمودند» الخبال غةرد«اهللا 
، پس حال كساني كه چيزهايي بدتر از اگر حال شرابخواران اينگونه است

  كنند و به مواد مخدر اعتياد دارند، چه خواهد بود؟ شراب استعمال مي
  

  :اي استعمال ظروف طاليي و نقره
شود كه در  هاي لوازم خانگي يافت مي امروزه كمتر فروشگاهي از فروشگاه

است عرضه  اي و يا ظروفي كه با طال و نقره تزيين شده آن ظروف طاليي و نقره
ها  هاي بسياري از ثروتمندان و برخي هتل نشود، و همچنين اينگونه ظروف در خانه

شود، بلكه اين ظروف از جملة بهترين هدايايي است كه مردم در  نيز يافت مي
  .كنند مناسبات به همديگر اهدا مي
هاي خود از چنين ظروفي نگهداري و استفاده  برخي از مردم در خانه

كنند، همة  ها از آن استفاده مي اما در خانه ديگران و مناسبات و ميهمانيكنند،  نمي
اينها از امور ناروايي است كه شريعت آن را حرام گردانيده است، و در اين باره از 

                                           
  .3681ابوداود، ش  -)1(
  .6313، صحيح الجامع 3377ابن ماجه، ش  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾62﴿   محرمات

: فرمودند گويد آن  مي وعيد سختي نقل شده است، ام سلمه  پيامبر 
آشامد، همانا آتش  ا ميخورد ي اي چيزي مي كسي كه در ظروف طاليي و نقره«

  .)1(»خروشد جهنم در شكمش مي
اين حكم شامل ظروف و ادوات غذاخوري از قبيل بشقاب، قاشق، چنگال، 

  .باشد گيرد، مي ها مورد استفاده قرار مي چاقو و ظروفي كه در جشن
كنيم، و آنها را فقط  ما از اينگونه ظروف استفاده نمي: گويند برخي مردم مي

كنيم، بايد دانست كه براي پيشگيري  و زينت و ديكور نگهداري ميبراي زيبايي 
  .)2(باشد از ارتكاب حرام، نگهداري چنين ظروف نيز ناجايز مي

  
  :گواهي دروغ

θ#)﴿: فرمايد خداوند متعال مي ç6 Ï⊥ tFô_$$ sù š[ô_Íh9$# z⎯ÏΒ Ç⎯≈ rO ÷ρF{$# (#θ ç6 Ï⊥tFô_$#uρ š^ öθ s% 

Í‘ρ –“9$# ∩⊂⊃∪ u™!$ xuΖãm ¬! uöxî t⎦⎫Ï.Îô³ãΒ ⎯Ïμ Î/﴾)3(. » بنابراين از پليدي بت ها و از گفتار
، حقگر و مخلص .دوري گزينيد] چون دروغ، افترا، غيبت و شهادت ناحق[باطل 

  .»خدا باشيد و هيچگونه شركي براي خدا قرار ندهيد
نزد : كند كه وي گفت از پدرش روايت مي عبدالرحمن بن ابي بكره 

گناهان كبيره  زرگترينآيا شما را از ب«: تا سه بار فرمودند بوديم كه ايشان پيامبر
شرك با خداوند، نافرماني ) و سپس فرمودند كه آنها عبارتند از(آگاه نسازم؟ 

آگاه باشيد، و گفتار : والدين، ايشان كه تكيه زده بودند راست نشستند، و فرمودند
تيم كاش سكوت دروغ و آنقدر جمله اخير را تكرار فرمودند كه با خود گف

هاي  كنند، و انگيزه ين باره تساهل ميااز آنجا كه مردم در . )4(»فرمودند مي
دارد، و  متعددي همچون عداوت، حسد و غيره انسان را به شهادت دروغين وامي

آن را  شماري را در پي دارد، پيامبر  نيز بدين جهت كه اين امر مفاسد بي

                                           
  .1634/  3مسلم  -)1(
  .شفاهاً بيان نمودند /اين مطلب را شيخ عبدالعزيز بن بازر  -)2(
  .31 – 30سورة حج، آية  -)3(
  .261/  5فتح الباري  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾63﴿   محرمات

هادت دروغ حقوق بسياري ضايع گشته و بر چندين بار تكرار فرمودند، بر اثر ش
شان نبوده و دست يافته اند  گناه ظلم و ستم شده و مردماني به آنچه حق افرادي بي

و چه بسا نسبي كه واقعيت برخالف آن بوده، برايشان ثابت شده است، يكي از 
دهند، اين است كه برخي  ها و مواردي كه برخي مردم به دروغ شهادت مي نمونه
نيز براي تو  تو براي من شهادت بده و من: گويند مي ها به همديگر ادگاهدر د

باره اموري همچون ملكيت زمين، خانه و يا تأييد صالحتي دهم، و در شهادت مي
و تزكيه كه نياز به علم و آگاهي دارد، بدون هيچگونه اطالعي به نفع يكديگر 

هم هيچگونه ارتباطي نداشته دهند، در صورتي كه آنها قبالً با شهادت و گواهي مي
اي قبل و جلوي درب دادگاه با همديگر مالقات كرده  اند، و براي اولين بار لحظه
شهادت و گواهي بايد مطابق تعاليم . اساس و دروغين اند، اين شهادتي است بي
$﴿: فرمايد آمده است باشد، خداوند متعال ميآن اسالم و آنگونه كه در قر tΒ uρ 

!$ tΡô‰Íκy− ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖôϑ Î= tæ﴾)1( »دانستيم و گواهي نداديم جز به آنچه مي«.  
  

  :ساز و آواز و موسيقي

⎯z﴿خورد كه هدف و مراد آية  سوگند مي عبداهللا بن مسعود  ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# 

⎯ tΒ “ÎtIô± tƒ uθôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ysø9 $# ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$#﴾)2(  غناء و آواز
  .)3(انگيز است ربط

: فرمودند روايت نموده اند كه پيامبر  ببي مالك اشعري ابوعامر و أ
هايي از امت من به وجود خواهند آمد كه زنا، ابريشم، شراب و ساز و آواز  گروه«

  .)4(»پندارند را حالل مي

                                           
  .81سورة يوسف، آية  -)1(
دانش  و از مردم كسي هست كه خريدار سخنان بيهوده است، تا بي«. 6سورة لقمان، آية  -)2(

  .»ند گمراه سازدمردم را از راه خداو
  .333/  6تفسير ابن كثير  -)3(
  .51/  10فتح الباري  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾64﴿   محرمات

در اين امت خسف و سنگباران و مسخ «: فرمودند پيامبر : گويد مي انس 
كه شراب بنوشند و كنيز بگيرند صورت خواهد گرفت و اين هنگامي خواهد بود 

  .)1(»و تار و آالت طرب بنوازند
را به صدايي ) ناي(» مزمار«از نواختن طبل نهي فرمودند، و صداي  پيامبر 

و  احمقانه و فاجرانه توصيف فرمودند؛ علماي متقدمين همچون امام احمد 
شيپور و  تنبور،) بربط(غيره صراحتاً حرمت آالت لهو و موسيقي از قبيل عود 

  .سرنا، رباب و سنج را بيان فرموده اند
كه در آن از ساز و آواز منع فرموده اند، آالت  بدون ترديد حديث پيامبر 

يا (لهو و موسيقي و ساز و آوازهاي جديد و امروزي از قبيل كمانچه، قانون 
ان تو گيرد، بلكه به جرأت مي اُرگ، پيانو، گيتار و غيره را نيز دربر مي) سنتور

انگيزي و ايجاد سكر و  گفت كه آالت و ابزار جديد و موسيقي امروزي در طرب
مستي از آالت قديمي كه حرمت آن در برخي از احاديث بيان شده، تأثيري 
مضاعف و غير قابل اجتناب دارند؛ حتي برخي از علما همانند ابن قيم و غيره 

تر  نيز بيشتر و عميق موسيقي از سكر و مستي شرابنوشته اند كه سكر و مستي 
  .است

ها با موسيقي آميخته  ها و خنياگران و مطربه بدون ترديد اگر آوازِ خواننده
گردد، و اگر كلمات و مطالب  باشد، حرمت آن شديدتر و گناهش نيز بزرگتر مي

هاي  سرود و ترانه عاشقانه و حكايت عشق و دلدادگي و توصيف محاسن و زيبايي
: گردد، از اينجاست كه علما فرموده اند ت چند برابر ميجنس مخالف باشد، مصيب

توان  كند، و به صورت كلي مي نا است و در قلب نفاق ايجاد ميك زغنا و ترانه پي
هاي اين دوران محسوب  گفت كه ترانه و موسيقي از بزرگترين مصايب و فتنه

  .گردد مي
ها،  ن ساعتگرفتن موسيقي در بسياري از اشياء و وسايل زندگي همچو جاي
هاي كودكان، رايانه و تلفن و غيره بيش از پيش از اين بال و  ها، اسباب بازي زنگ

                                           
  .2212، ترمذي، ش 2203 السلسة الصحيحة -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾65﴿   محرمات

اي كه اجتناب و پرهيز از آن عزمي راسخ و همتي  مصيبت دامن زده است، به گونه
  .طلبد، واهللا المستعان واال مي

  
  :غيبت

مسلمان و بسياري از مجالس، غيبت و بدگويي برادران  مايهامروزه سرگرمي و 
حرمتي آنان است، در صورتي كه خداوند از اين امر نهي فرموده  آبروريزي و بي

و آن را به صورتي كريه و زشت تمثيل نموده كه نفس انسان از آن نفرت پيدا 
ω﴿: كند، آنجا كه فرمود مي uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò ÷èt/ 4 =Ïtä† r& óΟà2 ß‰tnr& βr& 

Ÿ≅ à2ù'tƒ zΝóss9 ÏμŠ Åzr& $\G øŠtΒ çνθ ßϑçF÷δ Ìs3sù﴾)1( » و از يكديگر غيبت ننماييد، آيا يكي از
] از اين كار[شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ بي ترديد 

  .».نفرت داريد، و از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه پذير و مهربان است
دانيد غيبت  يم«: در حديثي معني غيبت را اينگونه بيان فرمودند پيامبر 

گفتن از برادر  تذكره و سخن: فرمودند. اهللا و رسوله اعلم: چيست؟ اصحاب گفتند
آيا اگر آن عيب واقعاً در برادر : پسندد، گفتند اي كه او نمي مسلمانت به گونه

اگر ) آري: (فرمودند) شود؟ بازهم يادآوري آن غيبت شمرده مي(مسلمان باشد 
اي و اگر چنين چيزي در او باشد  ويي و غيبت كردهآن عيب در او باشد از او بدگ
اي، و اگر چنين چيزي در او نباشد به او بهتان  از او بدگويي و غيبت كرده

  .)2(»!اي زده
بنابراين، غيبت يعني تذكره و يادآوري عيب برادر مسلمان كه موجب ناراحتي 

ا، روح، اخالق و دلخوري او گردد، چه آن عيب در بدن او باشد و يا در دين، دني
ها و يا ادا  ذكر معايب و زشتي: هاي متعددي دارد، مانند و خلقتش، غيبت صورت

  .در آوردن و تقليد شخصي از روي مسخره و استهزاء
متأسفانه با وجود اين كه غيبت نزد پروردگار بسيار شنيع و قبيح است، مردم 

ع است و كمترين آن نو 72ربا «: فرمودند كنند، پيامبر  در باره آن تساهل مي

                                           
  .12سورة حجرات، آية  -)1(
  .2001/  4مسلم  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾66﴿   محرمات

همانا بدترين و برترين ربا ) و آگاه باشيد(با مادر است برابر با زنا و بدكاري 
  .)1(»آبروريزي و تعرض به ناموس و حيثيت برادر مسلمان است

كننده را از اين كار زشت و  كسي كه در مجالس غيبت حضور دارد بايد غيبت
شود دفاع  سلمانش كه از او غيبت ميناروا باز دارد، و از آبرو و حيثيت برادر م

امت خويش را به دفاع از برادر مسلمان تشويق و ترغيب نمده اند،  كند، پيامبر 
هركس از آبروي برادر مسلمانش دفاع كند، خداوند متعال «: آنجا كه فرمودند

  .)2(»كند روز قيامت آتش جهنم را از او دفع مي
  
  :چيني سخن

ترين عامل قطع  گري گفتن بزرگترين و اساسيخبركسي و سخن كسي را به دي
گردد، و  ورساختن آتش كينه و عداوت ميان مردم محسوب مي روابط و شعله

Ÿω﴿: فرمايد چين را مذمت نموده است، مي خداوند متعال سخن uρ ôìÏÜè? ¨≅ ä. 7∃ξ ym 

A⎦⎫Îγ ¨Β ∩⊇⊃∪ :—$ £ϑ yδ ¥™!$ ¤±̈Β 5Ο‹Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪﴾)3( » ،اري اطاعت مقد يو از هيچ سوگندخوار
  .»چيني جوي رهسپار سخن مكن از هيچ عيب

  .)4(»چين به بهشت راه ندارد سخن«: فرمودند پيامبر : گويد مي حذيفه 
هاي مدينه عبور  از باغاز كنار باغي  پيامبر : گويد مي ابن عباس 

ن آشدند،  شان عذاب مي كردند و آنجا صداي دو نفر را شنيدند كه در قبرهاي مي
شوند، البته تعذيب آنان به خاطر  اين دو شخص عذاب مي«: فرمودند حضرت 

يكي از آنان ) گناه آنان بزرگ است(آري  –گناه بزرگي نيست، سپس فرمودند 
  .)5(»كرد مي) زني دوبهم(چيني  كرد، و آن ديگري سخن از ادرار خويش پرهيز نمي

                                           
  .1871الصحيحه  لسلسةا -)1(
  .6238، صحيح الجامع 450/  6مسند احمد  -)2(
  .11 – 10سورة قلم، آية  -)3(
  .472/  10فتح الباري  -)4(
  .317/  1فتح الباري  -)5(



    

 
    

  
 

 

  ﴾67﴿   محرمات

آن و  چيني فريفتن زن عليه شوهر و عكس هاي زشت سخن يكي از صورت
زدن روابط ميان آنان است، و همچنين اين كه برخي از كارمندان يك اداره  بهم

رسانند و بدين وسيله  سخني بعضي از همكاران خود را به مدير و مسؤل اداره مي
رسانند، و اين كار نيز  مسؤل اداره را از كارمندان بدگمان نموده و به آنان ضرر مي

  .باشد حرام و ناجايز مي
  

  :هاي مردم بدون اجازه دن به خانهسركشي
$﴿: فرمايد خداوند متعال مي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= äzô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 

4_ ®L ym (#θ Ý¡ÎΣù'tG ó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã $ yγ Î=÷δ r&﴾)1(. »هاي غير از  خانه اي مؤمنان وارد
سالم ) خانه(جازه گيريد و بر اهل آن هاي خود مشويد، مگر آن كه ا خانه

  .»گوييد
گرفتن اين است كه اهل منـزل   در توضيح اين مطلب كه هدف اجازه پيامبر 

خواسـتن   هـدف اسـتئذان و اجـازه   «: در معرض ديـد مـردم قـرار نگيرنـد، فرمودنـد     
  .)2(»ماندن اهل خانه از ديد مردم است محفوظ

هاي نزديـك بـه    هم چسبيده و آپارتمانهاي بلند و ب امروزه با توجه به ساختمان
ها، همسايگان بيش از پيش در معرض ديـد قـرار   ا و دربه روبودن پنجرهه هم و روب

كننـد، و چـه    هاي خويش را كنترل نمي گرفته اند، و متأسفانه بسياري از مردم نگاه
 هـا و غيـره بـه    كنند، عمداً از طريق پنجره بسا افرادي كه در طبقات باال زندگي مي

كننـد، ايـن كـار حـرام و انتهـاك       داخل منازل همسايگان مجاور و پايين نگـاه مـي  
انگـاري در   اي است براي ارتكاب حرام، و بر اثر سـهل  حرمت همسايگان و وسيله

  .هاي فراوان پديد آمده است ها و مصيبت اين باره فتنه
براي بيان عظمت و خطرات اين گناه كافي است كه بـدانيم اگـر كسـي بـدون     

اي چشـم   اجازه داخل منزل كسي نگاه كند، و صاحب خانه در آن لحظه به وسـيله 
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  ﴾68﴿   محرمات

او را كور كرد، از نظر شرعي از صاحب خانه هيچگونه خسارت و ضـماني گرفتـه   
  .گردد شود و خون شخص بيننده هدر محسوب مي نمي

اگر شخصي بدون اجازه بـه منـزل كسـي سـر بكنـد، بـراي       «: فرمودند پيامبر 
اگـر  «: و در روايتي آمده اسـت » جايز است كه چشم او را كور كنندصاحب خانه 

گـردد و   چشم او را بيرون آورد، نه بر او ديه و خونبهايي الزم مـي ) صاحب منزل(
  .)1(»نه قصاصي

  
  :نجواي دو نفر در حضور فرد ثالث

نجواكردن دو نفر و تنهاگذاشتن فرد ثالـث يكـي از آفـات مجـالس اسـت كـه       
اندازد و ميان آنـان نـاراحتي و سـوءظن     ه ميان مسلمانان تفرقه ميشيطان بدين وسيل

در حديثي حكم اين عمل و علـت تحـريم آن را اينگونـه     كند، پيامبر  ايجاد مي
و فـرد  (ديد، دو نفر حق ندارند كه با هم نجوا كنند وهرگاه سه نفر ب«: بيان فرمودند

شـيد، زيـرا ايـن كـار موجـب      مگر اين كه در جمع كثيري با) ثالث را تنها بگذارند
  .)2(»گردد ناراحتي و اندوه فرد ثالث مي

بايد توجه داشت كه به همين ترتيب نجواكردن و سرگوشي سه نفر در حضور 
نيـر همـين حكـم را دارد، و    ... فرد رابـع يـا چهـار نفـر در حضـور فـرد خـامس و        

فـرد ثالـث   حق ندارند با زباني سخن بگويند كه همچنين در جمع سه نفري دو نفر 
فهمد، بدون ترديد ايـن عمـل بـراي فـرد ثالـث نـوعي تحقيـر بـه شـمار           آن را نمي

كنند و  كند آنان براي او تصميم بد و نامناسبي اتخاذ مي آيد، و بسا او گمان مي مي
  .هايي ديگر از اين قبيل يا گمان

  
  :اسبال و كشيدن لباس بر زمين

اي معمــولي و  را مســأله اســبال و فــرو هشــتن لبــاس امــري اســت كــه مــردم آن
پندارند، در صورتي كه نـزد خداونـد اهميتـي فـراوان دارد، اسـبال       پاافتاده مي پيش

استخوان برآمدة قسـمت  (تر از شتالنگ  انداختن لباس پايين يعني فرو هشتن و پايين
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  ﴾69﴿   محرمات

رسد، و برخي ديگـر از ايـن نيـز     هاي برخي از مردم به زمين مي ، لباس)پاييني ساق
  .كشانند هايشان را بر زمين مي و لباسفراتر رفته 
خداونـد متعـال در قيامـت سـه     «: فرمودنـد  روايت نموده كه پيامبر  ابوذر 

گردانـد و عــذابي   نگـرد، و آنـان را پـاكيزه نمـي     شـخص را بـه نگـاه رحمـت نمـي     
تر كند،  خود را از شتالنگ پايين) شلوار(دردناك در انتظارشان است، آن كه ازار 

كسـي كـه چـون بـه شخصـي چيـزي       : در روايتي آمه(ردم منت نهد، و آن كه بر م
و كسـي كـه متـاعش را بـا سـوگند دروغ بـه فـروش        ) نهـد  دهد بر او منـت مـي   مي

  .)1(»برساند
كنند كه اسباب ازار آنان از روي كبر و غررو نيسـت، و در   كساني كه ادعا مي

ورد قبـول نيسـت و   نماينـد، ايـن سـخن آنـان مـ      واقع با اين گفتار خود را تزكيه مي
ه عام است چه كسي قصد تكبـر را داشـته باشـد، يـا خيـر،      دوعيدي در اين باره آم

تـر از شـتالنگ را    هر قسمتي از پا پايين«: فرمايند در حديثي مي انگونه كه پيامبر 
  .)2(»بپوشاند در آتش جهنم خواهد بود) شلوار(كه ازار 

ــاي  ين بيانــدازد، عقوبــت وي و اگــر كســي از روي غــرور و تكبــر لباســش را پ
در حـديثي ديگـر    گـردد، آنگونـه كـه پيـامبر      تـر مـي   شديدتر و عذابش سـخت 

هركس از روي تكبر و غرور لباسش را بر زمين بكشاند، خداوند روز «: فرموده اند
و علتش نيز اين است كه مرتكب . )3(»نگرد نمي) به نظر رحمت(قيامت به سوي او 

  .دو كار حرام گشته است
ال و فرو هشتن هر لباسي حرام و ناجايز است، آنگونه كه در حديث عبداهللا اسب

پيـراهن  ) شلوار(اسبال در ازار «: فرمودند پيامبر : گويد آمده، وي مي بن عمر 
و عمامه است، هركس از روي تكبر يكي از اينها را بر زمين بكشـد، خداونـد روز   

  .)4(»نگرد قيامت به سوي او نمي
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  ﴾70﴿   محرمات

است كه براي احتياط و پرهيز از برهنگي هنگام وزش باد، لباس  براي زن جايز
خود را يك وجب و حتي يك گز هم از قد خـود درازتـر كنـد، امـا در ايـن بـاره       

هـاي عروسـي ديـده     نبايد از حد معمول فراتر رونـد، آنگونـه كـه در برخـي لبـاس     
بسـا   شود كه گاه چندين وجب و متر از دق عروس درازتر دوختـه شـده انـد و    مي

گيـرد و آن   نمودن لباس وي را به عهده مـي  شخصي به دنبال عروس مسؤليت جمع
  .كند را حمل مي

  
  :استعمال طال براي مردان

استعمال طال و ابريشم بـراي  «: فرمودند پيامبر : گويد مي ابوموسي اشعري 
  .)1(»زنان امت من جايز و براي مردان حرام گردانيده شده است

لــوازم بســياري از قبيــل ســاعت، عينــك، دكمــه، خودكــار و امــروزه در بــازار 
زنجيرهايي وجود دارد كه با چندين عيار طال آميخته و يا زركوب اند و يا به آنهـا  

كنند كـه   شنويم كه اعالم مي آب طال داده شده است، و در بعضي از مسابقات مي
نهـا  يديـة ا يك ساعت طاليي مردانه به نفر اول جايز داده خواهـد شـد، اسـتعمال ه   

  .حرام و ناجايز است
ديدند كه مردي يك انگشتري طاليي  پيامبر : گويد مي عبداهللا بن عباس 

به دست دارد، آن انگشتر را از دست وي بيـرون آورده و دور انداختنـد، و سـپس    
كنند؟ پـس از ايـن    چرا برخي از شما اخگرهايي از آتش را به دست مي«: فرمودند

بـرو انگشـتر خـود را بـردار و در     : ردند؟ به آن مرد گفته شدتشريف ب كه پيامبر 
خير، به خدا سوگند، چيزي : موردي ديگر از آن استفاده مكن، او در جواب گفت

  .)2(»دارم آن را انداخته هرگز دوباره برنمي كه رسول اهللا 
  

  :هاي كوتاه، نازك و تنگ براي زنان پوشيدن لباس
گونــاگون و اشــكال وشــاك و مــدهاي يكــي از مــوارد هجــوم دشــمن، طــرز پ

هـايي كـه بـه     متفاوتي است كه متأسفانه در ميان مسلمانان رواج يافته اسـت، لبـاس  
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  ﴾71﴿   محرمات

پوشاند، حتـي پوشـيدن    بودن، شفافيت و يا تنگي، عورت و بدن را نمي علت كوتاه
ظهـور   ها و محـارم نيـز جـايز نيسـت، پيـامبر       ها در جمع زن بسياري از اين لباس

بيني فرموده بودنـد، آنگونـه كـه در حـديث      ها و پوشش زنها را پيش ساينگونه لبا
دو گـروه جهنمـي   «: فرمودنـد  پيـامبر  : گويـد  آمده اسـت، وي مـي   ابوهريره 

هايي مانند دم گاو به دسـت دارنـد    هستند و من آنها را نديده ام، گروهي كه شالق
وجـود ايـن كـه لبـاس      اكه ب) هستند(زناني ) گروه دوم(زنند و  و مردم را با آن مي

سازند و خود نيز بـه مـردان تمايـل     پوشيده اند عرياند، مردان را به خود متمايل مي
شـان همچـون كوهـان خميـدة شـتر دو كوهانـه اسـت، هرگـز وارد          دارند، سرهاي

طوالني به مشـام   بهشت نخواهند شد، و با وجود اين كه بوي بهشت از مسافتي بس
  .)1(»يابند را نيز نميرسد، آنان حتي بوي بهشت  مي

هـاي   هايي كه يك طرف آن كامالً باز است و يـا همچـون مـدل    پوشيدن دامن
هايي طـوالني دارنـد، و از البـالي آن پوسـت بـدن       غربي از چندين طرف شكاف

گردد، نيز در اين حكم داخل است و از طرفي ديگر اين نوعي تشـبه بـه    نمايان مي
  .نسأل اهللا السالمةباشد،  ام و ناجايز ميكفار و بيگانگان است كه آن نيز حر

هايي است كـه بـر آن تصـاوير     يكي ديگر از امور ناجايز و حرام پوشيدن لباس
هــاي موســيقي،  هــا، گــروه زشــتي كشــيده شــده اســت، همچــون تصــاوير خواننــده

هاي شراب، تصاوير حيوانات، صليب، شعارهاي بنيادها و جمعيات  كنان، جام بازي
و عبارات زننده و جمالت زشت و عاشقانه و متضـاد بـا شـرف و     انحرافي و خبيث

  .هاي بيگانه و اجنبي نوشه شه است عفت كه غالباً با زبان
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  ﴾72﴿   محرمات

  :پيوند مو
يـا رسـول   : آمد و گفـت  زني نزد پيامبر : گويد مي ببنت ابي بكر  اسماء

خـواهم او   اهللا دختري دارم كه بر اثر بيماري موي سرش ريخته است و اكنـون مـي  
خداونـد  «: توانم مويش را پيوند كنم، فرمودنـد  را به ازدواج مردي درآورم، آيا مي

  .)1(»شود نفرين نموده است زني را كه مو پيوند كند، و آن كه مويش پيوند مي
از اين كه زني مويش را پيوند كنـد منـع    پيامبر : گويد مي جابر بن عبداهللا 

  .)2(فرموده اند
هـا و   ها و بازيگران در فيلم نوعي كه امروزه هنرپيشهمستعار و مص موياستعمال 

  .باشد كنند نيز حرام و ناجايز مي تئاترها استفاده مي
  

  :تشبيه به جنس مخالف در پوشاك، گفتار و هيئت
فطرت الهي در بندگانش اين است كه مرد بر مردانگي و زن بر انوثت خـويش  

زنـدگي مـردم دچـار مشـكل     باقي بماند، و اين از عـواملي اسـت كـه بـا عـدم آن      
گردد و تشبيه مردان به زنـان و بـالعكس مخالفـت بـا فطـرت و سـبب گشـودن         مي

باشـد و ايـن عمـل از نظـر شـرعي       بندوباري در جامعه مـي  دروازه فساد و اشاعه بي
دهندة كاري در قران و احاديث مورد لعن و نفرين قرار  حرام است، و هرگاه انجام

عمــل از گناهــان كبيــره  حــريم آن عمــل دارد، و آنگيــرد، ايــن امــر داللــت بــر ت
مرداني را كـه   روايت شده كه پيامبر  بداهللا بن عباس عگردد، از  مسحوب مي

سـازند نفـرين نمـوده     خود را شبيه زنان، و زنـاني را كـه خـود را شـبيه مـردان مـي      
  .)3(»است

ه خـود  صفت و زناني را كـ  مردان زن و نيز از وي روايت شده كه رسول اهللا 
  .)4(كنند نفرين نمودند را به شكل مردان ظاهر مي
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  ﴾73﴿   محرمات

بنابراين، براي مردان جـايز  . باشد تشبه در لباس و پوشاك نيز حرام و ناجايز مي
عقـل و فرومايـه گردنبنـد، النگـو،      نيست كه همچـون زنـان و برخـي از افـراد كـم     

ز نيسـت كـه   خلخال، گوشواره و غيره استعمال كنند، و همچنين براي زنان نير جاي
شـكل هيئـت و لبـاس بـاهم متفـاوت      ان را به تن كنند، بلكه بايد در مرد هلباس ويژ

خداوند مردي را كه «: فرمودند روايت نموده كه پيامبر  باشند، زيرا ابوهريره 
  .)1(»لباس زنانه و زني را كه لباس مردانه بپوشد نفرين نموده است

  
  :كردن مو سياه

كردن مو وارد شده است، قول صـحيح ايـن    باره سياه با توجه به وعيدي كه در
آخـر زمـان گروهـي    «: فرمودنـد  كردن مو حرام است، زيرا پيامبر  است كه سياه

كننـد،   دان كبوتر سياه مي پديد خواهند آمد كه موهاي خود را همانند زاغر و چينه
  .)2(»يابند نان عطر و بوي خوش بهشت را نميآ

شان سفيد گشـته رواج دارد و مـوي    ز افراد كه موياين عمل در ميان بسياري ا
فريبكـاري و  : كننـد، ايـن عمـل مفاسـدي نيـز دربـر دارد منجملـه        خود را سياه مـي 

تدليس بر خلق خدا و تظاهر به شكل و هيئتي مصنوعي، و بدون ترديد اين امـر بـر   
  .گردد رفتار شخصي تأثير نامطلوبي دارد و چه بسا باعث فريب مردم مي

ثابت گشته كه ايشان موهاي سفيد را با حنا و يا رنگي ديگـر مايـل    مبر از پيا
دادند و روز فتح مكه هنگامي كـه ابوقحافـه    اي تغير مي به زردي، قرمزي و يا قهوه

را كه از شدت سفيدي ريش و موي سر همچون درخت ثغامـه بـود، آوردنـد، آن    
 3(»يير دهيداين سفيدي را با رنگي عالوه از سياهي تغ«: فرمودند(.  

  .قول صحيح اين است كه مرد و زن در اين حكم يكسان هستند
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  .1663/  3مسلم  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾74﴿   محرمات

  :كشيدن تصوير
حـرام و ناجـايز    كشيدن تصوير حيوانات بر روي لبـاس، ديـوار، كاغـذ و غيـره    

  .است
دترين عـذاب روز  يشـد «: فرمودنـد  پيـامبر  : گويـد  مـي  عبداهللا بن مسعود 

  .)1(»قيامت از آن صورتگران خواهد بود
چه كسـي  : فرمايد خداوند متعال مي«: فرمودند پيامبر : گويد مي بوهريره ا
اگر (تر است از آن كه به ايجاد مخلوقي همانند مخلوق من اقدام نموده است  ظالم

  .)2(»اي ريز خلق كنند اي و يا مورچه پس حبه و دانه) توانايي دارند
صـورتگري در جهـنم   هـر  «: فرمودنـد  گويد، پيـامبر   مي عبداهللا بن عباس 

شـود و همگـي    است، و به ازاي هر تصويري كه كشيده است، به او جاني داده مي
اي جـز تصويركشـيدن    اگر چاره: فرمودند بينند، ابن عباس  در جهنم عذاب مي

  .)3(»جان را به تصوير بكش نداري، درختان و اشياي بي
ديگـر داللـت    اين حديث بر حرمت كشيدن تصوير جاندار، انسان و حيوانـات 

دارنــد بــه تصويركشــيدن حيوانــات بــه هــر وجــه ممكــن اعــم از چــاپ، ترســيم،   
باشـد، و   گيري، حـرام و نـاجيز مـي    انداختن، تراشكاري و قالب كاري و نقش كنده

  .گردد احاديث وارده اين امور را نيز شامل مي
مسلمان بايد دستورات شـرعي را بـا جـان و دل بپـذيرد و در مقابـل آن تسـليم       

پرسـتم، و سـجده    اشد، و به مجادله نپردازد، و نگويد كه من ايـن تصـاوير را نمـي   ب
يافتن عكس و تصوير  اگر با ديدة بصيرت و تأمل به مفاسدي كه از رواج! كنم نمي

در اين دوران پديد آمده، بينديشيم، حكمت و فلسـفة تحـريم تصـوير در شـريعت     
فسادي بزرگ و تحريـك غرايـز   آري، تصاوير عامل . اسالمي را در خواهيم يافت

شـمار و فحشـا و    جنسي و برانگيختن شهوت و بلكـه سـبب ارتكـاب جرايمـي بـي     
  .عفتي است بي

                                           
  .382/  10فتح الباري  -)1(
  .385/  10فتح الباري  -)2(
  .1671/  3مسلم  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾75﴿   محرمات

براي هيچ مسلماني شايسته نيست كه در منزل خود عكس و تصاوير انسان و يـا  
گـردد كـه فرشـتگان رحمـت از      حيواني را نگهداري كند، زيرا اين امر سـبب مـي  

اي كه در آن  فرشتگان در خانه«: فرمودند ناع ورزند، پيامبر ورود به آن منزل امت
  .)1(»سگ و تصوير باشد وارد نخواهند شد

ها و  هايي از انسان ها و تنديس هاي مسلمانان مجسمه در بسياري از خانه
شود كه به عنوان عتيقه، اذين و دكور از  حيوانات و بسا از معبودان كفار يافته مي

ها و همچنين تصاوير  ردد، حرمت نگهداري اين تنديسگ آنها نگهداري مي
 شده روي ديوارها نصب شده به مراتب از تصاوير ديگر شديدتر است، زيرا قاب

ها و حوادث تلخ و ناگواري را  ها و اندوه شود و گاه و بيگاه غم به آنها تعظيم مي
ورزد، و اين كه  گردانند و گاه انسان به آنها فخر و مباهات مي تر مي براي ما تازه
كنند  ها و تصاوير را براي يادگاري نگهداري مي گويند اين عكس برخي مي

سخني منطقي و قابل قبول نيست، زيرا ياد و خاطره حقيقي و صادق عزيران و 
دوستان از دست رفته، در قلب جاي دارد كه براساس آن براي گذشتگان دعاي 

ها و  بردن عكس د امكان براي از بينبنابراين، بايد تا ح. شود مغفرت و رحمت مي
هايي كه محو آنها دشوار باشد مانند تصاويري كه  ها كوشيد، مگر عكس مجسمه

دارد و تصاوير مورد نياز براي  دها وجو هاي مراجع و قاموس در بعضي كتاب
ها نقش  مدارك شخصي اشكالي ندارد، و برخي از علما تصاويري كه بر فرش

دانند، البته تا جايي كه ممكن است بايد  بالمانع و مباح مي گردد شده و پايمال مي
$$?¨(θà#)﴿: ها پرهيز نمود از تصاوير و عكس sù ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢÷è sÜtFó™ ] حدي[پس تا « )2(﴾#$

  .»توانيد از خداوند پروا بداريد كه مي

                                           
  .380/  10فتح الباري  -)1(
  .16سورة تغابن، آية  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾76﴿   محرمات

  :اختالق رؤيا
دي آوردن منفعتي مـا  از مردم براي كسب شهرت و فضيلتي و يا به دست برخي

هـايي   و يا ترسانيدن كسي كه با او دشمني و اختالف دارند، عمداً رؤياها و خـواب 
ي ديده اند، بسـياري از  كنند كه چنين و چنان خواه دعا ميتراشند و ا را از خود مي

خورند و چنـين   ها اعتقاد شديدي دارند و به سادگي فريب مي مردم عوام به خواب
گـردد وعيـد    ي كـه مرتكـب چنـين كـاري مـي     پذيرند، براي كس هايي را مي دروغ

افتراء اين است كه شخصـي   زرگترينب«: فرمودند سختي وارد شده است، پيامبر 
خود را به غير پدرش نسبت دهد و يا ادعاي ديـدن رؤيـا و يـا چيـزي را كنـد كـه       

 را به پيامبر) ساختگي(هرگز نديده است و يا اين كه حديثي دروغين و موضوع 
  .)1(»نسبت دهد

هركس به دروغ تظاهر كند كه خوابي ديده و از خـود خـوابي   «: و نيز فرمودند
كند تا دو  كه وقعيت ندارد تعريف كند، روز قيامت خداوند متعال او را مكلف مي

  .)2(»تواند اين كار را انجام دهد دانة جو را بهم گره زند و هرگز نمي
ست، و اين سزا مناسب دن دو جو به همديگر كاري مستحيل و ناممكن از  گره

  .و از جنس همان عمل است
  

  :نمودن آن و قضاي حاجت در قبرستان نشستن بر قبر و لگدكوب
اگـر شخصـي بـر اخگـري     «: فرمودنـد  روايت نموده كه پيـامبر   ابوهريره 

بسوزد و آتش به بدن او سرايت كند، برايش بهتر است  بنشيند و در اثر آن لباسش
  .)3(»بنشينداز اين كه بر روي قبر 

پروايـي قبرهـاي    كنند با بـي  برخي از مردم هنگامي كه مردة خويش را دفن مي
شـوند و در صـورتي    كنند و احترامي براي آنهـا قايـل نمـي    مجاور را لگدكوب مي

اگر بر روي اخگر و يا لبة «: فرمايند در بارة سنگيني گناه اين عمل مي كه پيامبر 

                                           
  .540/  6فتح الباري  -)1(
  .427/  12فتح الباري  -)2(
  .667/  2مسلم  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾77﴿   محرمات

تـر   ب كنم، برايم پسنديدهرا بر پاي خود ميخكوشمشير پا بگذارم و يا كفش خود 
  .)1(»اين كه بر قبر مسلماني راه بروماست از 

س بزنيد كـه آنهـايي كـه بـر قبرسـتان واحـدهاي تجـاري و مسـكوني         پس حد
  .سازند، مرتكب چه جرم عظيمي گشته اند مي

وت هنگامي كه جاي مناسب و خلوتي براي قضاي حاجت رم برخي از افراد بي
كننـد و بـا    روند و در آنجـا قضـاي حاجـت مـي     بند، از ديوار قبرستان باال مييا نمي

قضـاي حاجـت در   «: فرمايند مي آزارند، پيامبر  گندگي و بدبويي مردگان را مي
قبرستان آنقدر زشت است كه كسي در وسط بازار در انظار عمومي خود را برهنـه  

هـا و   گردد كه زبالـه  نيز ميكند و به قضاي حاجت بنشيند، اين وعيد شامل كساني 
اي كـه ديوارهـايش    ريزند به خصوص قبرسـتان متروكـه   كثافات را در قبرستان مي

فرو ريخته است، و يكـي از آداب مطلـوب زيـارت قبرسـتان ايـن اسـت كـه اگـر         
  .هاي خود را بيرون كند خواهد ميان قبرها راه برود كفش شخصي مي

  
  :عدم پرهيز از قطرات ادرار

بخشيدن زندگي و  سن شريعت اسالم اين است كه براي سامانيكي از محا
نمودن آسايش انسان احكامي دارد، يكي از اين احكام ازاله و زدودن  فرهم

را مشروع و كيفيت حصول  )2(باشد و به اين  منظور استنجاء و استجمار نجاست مي
وتاهي كطهارت و پاكيزگي را بيان نموده است، اما بسياري مردم در اين باره 

نمايند، و اين امر  كنند، و موجبات تلويث لباس و بدن خويش را فراهم مي مي
عدم پرهيز از قطرات ادرار را  گردد و پيامبر  موجب عدم صحت نماز آنان مي
از كنار باغي از  پيامبر : گويد مي ابن عباس  ازعوامل عذاب قبر برشمردند،

شان  ي دو نفر را شنيدند كه در قبرهايكردند و آنجا صدا هاي مدينه عبور مي باغ
شوند، البته  اين دو شخص عذاب مي«: فرمودند شدند، آن حضرت  عذاب مي

گناه آنان بزرگ (آري  –تعذيب آنان به خاطر گناه بزرگي نيست، سپس فرمودند 

                                           
  .499/  1ابن ماجه  -)1(
  رجممت. براي زدودن نجاست پس از قضاي حاجت... به كارگيري سنگ و كلوخ و -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾78﴿   محرمات

چيني  كرد، و آن ديگري سخن يكي از آنان از ادرار خويش پرهيز نمي) است
بيشترين «: فرمايند و فراتر از اين ايشان در حديثي مي )1(»كرد مي) زني دوبهم(

  .)2(»عذاب قبر بر اثر عدم پرهيز از ادار است
بلندشدن قبل از قطع ادرار، ادراركردن با كيفيـت و يـا در مكـاني كـه قطـرات      

ــتنجاء و خشــك     ــرك اس ــد، ت ــاس اصــابت كن ــدن و لب ــه ب ــردن عضــو   ادرار ب نك
جاسـت را فـراهم نمـوده و وعيـد مـذكور      هاي مذكور موجبات تلوث بـه ن  صورت

متأسفانه تقليد كوركورانه از فرهنگ بيگانه به جايي گردد،  شامل اين موارد نيز مي
هـا وانهـاي مخصـوص بـراي ادرار بـر ديـوار        رسيده كه مسلمانان نيز همانند غربـي 

شـرمانه ادرار كنـد، و    كنند كه شخص بايد ايستاده و در انظـار مـردم بـي    نصب مي
ونه شخص مرتكب دو كار حرام و زشـت گرديـده اسـت، اول برهنگـي در     بدينگ

  .عدم پرهيز و نظافت از قطرات ادرارجمع مردم و دوم 
  

  :هاي محرمانه و پنهاني مردم گوش فرادادن به صحبت
Ÿω﴿: فرمايد خداوند متعال مي uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB﴾)3( » و هرگز)تجس ) در كار ديگران

  .»نكنيد
هركس به صـحبت گروهـي   : فرمودند پيامبر : گويد يم عبداهللا بن عباس 

شان را بشنود، گـوش فـرا دهـد روز قيامـت در      از مردم دوست ندارند كسي سخن
  .)4(»...شود شده ريخته مي گوشهايش سرب گداخته

و اگر سخني را كه شنيده به ديگـران انتقـال دهـد عـالوه بـر تجسـس متركـب        
چـين بـه    سـخن «: فرمودنـد  پيـامبر   نيز شـده اسـت، و  ) چيني سخن(گناهي ديگر 

  .)5(»بهشت راه ندارد
  

                                           
  .317/  1فتح الباري  -)1(
  .326/  2مسند احمد  -)2(
  .12سورة حجرات، آية  -)3(
  .249 – 248/  11المعجم الكبير طبري  -)4(
  .472/  10فتح الباري  -)5(



    

 
    

  
 

 

  ﴾79﴿   محرمات

  :اذيت و آزار همسايه
 *﴿: خداوند متعال ما را در بارة همسايه سفارش نموده و فرموده است

(#ρ ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© ( È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹Î/uρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ 

È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Í‘$ pgø: $#uρ “ÏŒ 4’ n1öà)ø9$# Í‘$ pgø: $#uρ É=ãΨàfø9$# É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζyfø9$$ Î/ È⎦ø⌠$#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ% Ÿ2 Zω$ tFøƒèΧ #·‘θ ã‚sù ∩⊂∉∪﴾)1(.  

و بـه پـدر و مـادر     و خداوند را پرستش كنيد و چيزي را با او شريك نياوريد«
به نزديكان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشـاوند و همسـايه   ) نيز(نيكي كنيد، و 

خداوند كسـي را كـه   ) نيكي كنيد(بيگانه و همنشين و در راه مانده و ملك يتيمان 
  .»دارد متكبر خودستا باشد دوست نمي

اسـت، ابـي   محرمـات   همسايه حقوق بسـياري دارد و اذيـت و آزار او يكـي از   
بـه خـدا سـوگند ايمـان نـدارد، بـه خـدا        «: فرمودنـد  پيـامبر  : گويد مي شريح 

يـا رسـول اهللا چـه كسـي     : سوگند ايمان ندارد، به خدا سوگند ايمان ندارد، گفتنـد 
كسي كه همسايه اش از بدي و آزار وي راحت و در امـان  : ايمان ندارد؟ فرمودند

  .)2(»نباشد
ايه را مقياس و مالك نيكي و بدي بـه همسـايه   ستايش و مذمت همس پيامبر 

: گفـت  شخصي به حضرت پيامبر : گويد مي قرار داده اند، عبداهللا بن مسعود 
: فرمودنـد  يا رسول اهللا از كجا بدانم كه به همسايه ام نيكي كرده ام يا بدي؟ آن 

گر تـو  اي و ا اگر همسايگانت تو را ستودند دليل اين است كه به آنان نيكي كرده«
اذيت و آزار همسـايه  . )3(»اي را مذمت كردند، پس بدان كه به آنان بدي روا داشته

هاي گوناگوني دارد مانند اين كه بـه همسـايه اجـازه ندهـد كـه بـر ديـوار         صورت
مشترك ميخ بكوبد و يا بر آن سقف بزند و همچنين گرفتن جلـوي نـور آفتـاب و    

يي كه در منزل همسـايه بـدون اجـازة    هوا بدون اجازة همسايه، نصب پنجره در جا

                                           
  .36سورة نساء، آية  -)1(
  .443/  10فتح الباري  -)2(
  .6348، صحيح الجامع 402/  1مسند احمد  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾80﴿   محرمات

همسايه نصب پنجره در جايي كه در منزل همسايه ديد داشته باشـد، سـر و صـدا و    
آوازهــاي ناهنجــار خصوصــاً هنگــام خــواب و اســتراحت، زدن فرزنــدان همســايه، 

و اگر گناهي در حق همسايه انجم گيـرد  ... انداختن آشغال جلوي درب همسايه و
زن  10اگـر مـردي بـا    «: فرمودند گردد، پيامبر  برابر مي جرم و سزاي آن چندين
تر است از اين كه با همسر همسايه اش زنـا كنـد و اگـر از     زنا كند، گناهش سبك

منزل جداگانه سرقت كند، گنـاهش كمتـر از ايـن اسـت كـه از خانـة همسـايه         10
  .)1(»دزدي كند

داننـد بايـد    او مـي آنهايي كه غياب همسايه را فرصتي براي سرقت و خيانت بـه  
  .منتظر عذاب سخت و دردناك خداوند باشند

  
  :عدالتي در وصيت بي

دهد كه شخصي به خود و يا ديگران زيـان برسـاند،    شريعت اسالمي اجازه نمي
وارد آوردن زيان بر ورثه هنگام وصـيت و كاسـتن حـق آنـان يكـي ازايـن مـوارد        

كـار گـردد و در حـديثي     شخصي را كه مرتكب اين باشد كه پيامبر  ممنوعه مي
هركس به شخصي خسارتي وارد كند خداوند نيـز بـه او   «اينگونه تهديد نموده اند 

رساند و هركس شخصي را در مشقت بياندازد خداوند نيز او را به مشـقت   زيان مي
  .)2(»كند و سختي گرفتار مي

كردن براي شخصي  گردانيدن يكي از ورثه از حق شرعي وي يا وصيت محروم
ارث به شخصـي عـالوه از    3بر  1از حق و سهمية شرعي و وصيت به بيش از  بيش

عــدالتي در وصــيت  وردن خســارت بــه ورثــه و بــيآ هــايي از وارد وارثــان، نمونــه
  .باشد مي

هــاي شــرعي صــاحبان حــق  در بســياري از منــاطق بــر اثــر عــدم وجــود دادگــاه
دسـت آورنـد، زيـرا     توانند حق شرعي را كه خداوند براي آنـان قـرار داده بـه    نمي

                                           
  .103ي، ش ادب المفرد بخار -)1(
  .453/  3مسند احمد  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾81﴿   محرمات

هاي ظالمانه را كه نزد آنـان بـه ثبـت رسـيده      هاي ساختگي وصيت ها و نظام دادگاه
  .شان را خواهند ديد دانند، و سرانجام سزاي اعمال قابل اجرا و معتبر مي

  
  :)1(بازي با تخت نرد
هاي مروجه امروزي اموري حرام و ناجايز را دربر دارند، ماننـد   بسياري از بازي

: از آن منـع نمـوده و فرمودنـد    اي است براي قمار و پيامبر  كه مقدمه» نرد« بازي
ون يـا وي دسـت خـويش را در گوشـت و خـ     هركس با تخته نرد بـازي كنـد گو  «

  .)2(»خوك فرو برده است
كسي كه با تخته نـرد بـازي كنـد از    «: فرمودند پيامبر : گويد مي ابوموسي 

  .)3(»خدا و رسول نافرماني كرده است
  

  :كردن مؤمن نفرين
هـا،   كننـد، و انسـان   بسياري از مردم هنگام عصبانيت زبان خـود را كنتـرل نمـي   

حيوانات، جمادات، ايام و ساعات و حتي خود و فرزندان و همسـر خـويش را نيـز    
كنند و اين گناه بسيار بزرگي است، ابو زيـد ثابـت بـن ضـحاك      لعنت و نفرين مي

تـرين   مودنـد كـه لعـن و نفـرين كـردن از مهـم      فر پيـامبر  : گويـد  مي انصاري 
كننـدگان روز قيامـت    انـدزد و همچنـين لعـن    عواملي است كه زنان را به جهنم مي

تر از همه اين كه اگر شخصي بـه نـاحق كسـي را     شفيع قرار نخواهند گرفت و مهم
گردد، و در واقع بـراي نـابودي و هـالك     لعن و نفرين كند، نفرين بر خود او برمي

  .عا كرده استخود د
  
  
  

                                           
 15مهرة سفيد و  15«مهره  30بازي معروف كه آلت آن شبيه شترنج و مرك از تخته و  -)1(

  -مترجم  –باشد، فرهنگ عميد  و دو طاوس مي» مهرة سياه
  .1770/  4مسلم  -)2(
  .394/  4مسند احمد  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾82﴿   محرمات

  :گري نوحه
كـردن   گري و زدن بـر سـر و صـورت، پـاره     فريادكشيدن هنگام مصيبت، نوحه

لباس و تراشيدن مو اموري حرام و بيانگر عدم رضايت به قضاي الهي و عدم صـبر  
شخصي را كه هنگام مصيبت مرتكب چنين كاري  باشند و پيامبر  بر مصيبت مي

كسي را كه هنگام مصيبت  پيامبر : گويد مي ه شود نفرين نموده است، ابوامام
كنـد،   چهره اش را بخراشد و يا گريبانش را چاك دهد و يا داد و فريـاد و واويـال  

  .)1(نفرين فرمودند
كسـي كـه هنگـام    «: فرمودنـد  روايت شه كه پيـامبر   از عبداهللا بن مسعود 

ننـد دوران  مصيبت سر و صورت خود را بكوبد و گريبـانش را چـاك دهـد و هما   
  .)2(»جاهليت واويال كند، از ما نيست
گـر توبـه نكنـد، در روز قيامـت بـه او       اگـر نوحـه  «: و در حديثي ديگر فرمودند

  .)3(»شود اي آتش را پوشانده مي شلواري از تير و جامه
  

  :نهادن بر چهره زدن و داغ
  .)4(كردن چهره نهي فرمودند از زدن و داغ پيامبر : گويد مي جابر 
آنهـا  بر صورت آموزان  ياري از پدران و معلمان هنگام تنبيه فرزندان و دانشبس

كننـد، و   زنند و برخي از مردم نيز با خدمتكاران خود نيز چنين رفتـار مـي   لي مييس
اي كه خداوند انسان را به آن شرف داده اسـت و چـه    اين امر اهانتي است به چهره

در حواس گردد كه مركـز آنهـا در    رفتن و خلل بسا زدن بر صورت موجب از بين
چهره است آنگاه پشيماني سودي نخواهد داشت، و شايد از او طلب قصـاص هـم   

نهادن بر صورت حيوان و عالمتگذاري آنهـا بـدين كيفيـت حـرام و      بكنند، اما داغ
گردد، و در صورتي كـه عـرف    ناجايز است و نوعي تشويه و شكنجه محسوب مي

                                           
  .505/  1ابن ماجه  -)1(
  .163/  3فتح الباري  -)2(
  .934مسلم، ش  -)3(
  .1673/  3مسلم  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾83﴿   محرمات

نهدن بـر چهـرة حيـوان پرهيـز كننـد، و       د بازهم بايد از داغو نشان قبيله اينگونه باش
  .جايي ديگر از بدن حيوان را عالمتگذاري كنند



    

 
    

  
 

 

  ﴾84﴿   محرمات

  !قهركردن با مسلمان
انان جـدايي بيانـدازد، و   مهاي شيطان اين است كه كه ميـان مسـل   يكي از برنامه

هـايي   هانـه كنند، و با ب متأسفانه بسياري از مسلمانان در اين باره از شيطان پيروي مي
كننـد و چـه بسـا     واهي و اختالفات مادي با برادران مسلمان خويش قطع رابطه مـي 

شان سخن نگويند و بـه خانـه    كنند كه با برادر مسلمان خورند و نذر مي سوگند مي
گرداند و اگر در مجلسي نيز او را  اش پا ننهند، و اگر او را در راهي ببينند روي مي

كننـد، امـا بـه او هيچگونـه      گوينـد، و مصـافحه مـي    م ميمالقات كنند به مردم سال
كنند، اين امر يكي از اسباب تباهي جامعـه اسـت، و بـا توجـه بـه ايـن        توجهي نمي

پيـامبر  : گويـد  شريعت اسالمي در اين باره حكم و وعيد سختي دارد، ابوهريره مـي 
 مسلمانش براي هيچ مسلماني جايز نيست كه بيش از سه روز با برادر «: فرمودند

در مسلمانش قهر كند و در اين حال بميرد ابيش از سه روز با بر قهر كند و هركس
  .)1(»رود به جهنم مي

هركس تا يك سال با بـرادر  «: فرمودند گويد پيامبر  مي ابوخراش اسلمي 
  .)2(»گناه اين كار برابر با كشتن اوست(مسلمانش قهر كند 

ايـن كـافي اسـت كـه چنـين شخصـي از        ها و عواقب شوم اين كار تنها از بدي
: فرمودنـد  پيـامبر  : گويـد  مي ماند؛ ابوهريره  مغفرت خداوند متعال محروم مي

اعمال مردم هر هفته دو مرتبه، روزهاي دوشنبه و پنجشنبه به پيشگاه خداوند پيش «
گردند، مگـر دو نفـري كـه بـا همـديگر قهـر        امي مؤمنان مغفرت ميمگردند، ت مي

  .)3(»شود اينها را رها كنيد تا اين كه با همديگر صلح كنند ه ميباشند و گفت
هركس از اين دو نفري كـه بـاهم قهـر هسـتند توبـه نمـود و از كـردة خـويش         
پشيمان شد، بايد نزد آن ديگري برود و به او سالم كند و اگر آن شـخص جـواب   

: گويـد  مي ماند، ابوايوب  سالمش را نداد و صلح نكرد گناه تنها بر عهدة او مي
براي هيچ مسلماني جايز نيسـت كـه بـيش از سـه روز بـا بـردر       «: فرمودند پيامبر 

اي كـه هرگـاه يكـديگر را ببيننـد از همـديگر روي       مسلمانش قهـر كنـد بـه گونـه    
                                           

  .215/  5ابوداود  -)1(
  .6557، صحيح الجامع 406: بخاري ادب المفرد، ش -)2(
  .1988/  4مسلم  -)3(



    

 
    

  
 

 

  ﴾85﴿   محرمات

و بـراي صـلح پيشـقدم    (بگرداند و بهترين آنها كسي اسـت كـه ابتـدا اسـالم كنـد      
  .)1()باشد

طر امري شرعي همچون ترك نماز و يا انجـام  اگر قهركردن و قطع رابطه به خا
گناهي ديگر باشد، در صورتي كـه قطـع رابطـه بـا او تـأثيري داشـته باشـد و او بـه         

، در ايــن صــورت )2(خطــاي خــود پــي ببــرد و بــراي اصــالح خــويش اقــدام كنــد 
قهرنمودن و قطع رابطه بر او هيچ تأثيري نداشته باشد، بلكه بـرعكس، او بيشـتر بـه    

آورد، پس در اين صورت قهركردن با او جايز نيست،  شي خود رو ميگناه و سرك
تر شـد   در اين صورت بايد به او نزديك، ندارد زيرا قطع رابطه با او هيچ مصلحتي 

  .و به او احسان و نيكي كرد و به وسيلة پند و موعظه براي اصالح او بايد كوشيد
ه رواج يافته و بـه فضـل   اي از محرماتي بود كه در جامع آنچه بيان شد مجموعه

  .الهي موفق شديم تا آن را به شما تقديم داريم
ما چنـان خشـيت و    خواهيم كه به فضل خويش به در پايان از خداوند متعال مي

تقوايي عنايت كند كه از معاصي باز آييم و به مـا توفيـق چنـان طـاعتي بدهـد كـه       
هـاي مـا بگـذرد و بـه مـا       يبدان وسيله ما را به بهشت برساند و از گناهان و كوتـاه 

آنچنان روزي حاللي عنايت كند كه از حرام مستغني باشيم و به فضل خـويش مـا   
ترديـد او   مـان را بيـامرزد، بـي    نياز كند، توبه ما را بپذيرد و گناهـان  را از ديگران بي
 .كننده است نشوا و اجابت

  وصىل اهللا وسلم عىل النبي األمي حممد وآله
 .د هللا رب العاملنيوصحبه أمجعني واحلم

 
  

                                           
  .492/  10فتح الباري  -)1(
  .و همراهانش مانند قطع رابطة حضرت پيامبر با حضرت كعب  -)2(


