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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ
ﻣﺤﻤﺪص و ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان و اﺻﺤﺎب وی و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
رﺳﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ّ
ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ﭘﯿﺸﺘﺮ
آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺮﻋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﺷﺮک و ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه و ﺻﻐﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ
ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ھﺮ ﮐﺪام از ﮐﺘﺎب و ّ
ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻔﺼﯿﻞھﺎﯾﯽ ھﻢ دارد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖھﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم
در اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درھﺎی )ورود ﺑﻪ( ّ
ﻣﺤﺮﻣﺎت زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻮری ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﮫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از دﻻﯾﻞ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ و ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد دﻧﯿﺎ و آﺧﺮﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮھﯿﺰ
ﮐﻨﺪ )ﺑﻪ ﺻﻼح( دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ ﻣﻨﮫﯿﺎت ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﯾﻦ
ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ« ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد و ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯿﻢ از آن
ﺳﻮد ﺑﺒﺮﯾﻢ .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﮫﯿﺎت در ﻗﺮآن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ اھﻞﺣﺪﯾﺚ)  (١ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻮاب ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺮﺗﺐ و
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهام.

 -١در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ آﻟﺒﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
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و ﻧﺺ آﯾﻪ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎوردهام ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﺮا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ آوردهام .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﯿﺎت از ﺧﻮد ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در
اﮐﺜﺮﺷﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﻧﮫﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻣﺜﻞ »ﻻی ﻧﺎھﯿﻪ« و اﻣﺜﺎل آن آﻣﺪه اﺳﺖ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﺣﯽ را ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻏﺮﯾﺐ و دور از ذھﻦ آوردهام و
ﮔﺎھﯽ وﻗﺖھﺎ ھﻢ ﻋﻠﺖ ﻧﮫﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎدھﺎی ﻇﺎھﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ دور ﻧﮕﻪ دارد و ﺗﻮﺑﻪ ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ را
ﻗﺒﻮل ﺑﺪارد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎس ﻣﯽدارﯾﻢ.

ّ
ﺑﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻓﺮﺳﺘﺎده وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمص ﻣﺎ را از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻧﮫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮫﯽ و ﺧﻮدداری ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﺎﯾﺪهھﺎی
ﮐﺜﯿﺮ و ﻣﻨﻊ ﻣﻔﺴﺪهھﺎی زﯾﺎد و ﺑﺪﺳﮕﺎﻟﯽھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از
اﯾﻦ ﻣﻨﮫﯿﺎت ﺣﺮام و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ھﻤﻪ آنھﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻬﻴﺘ�ﻢ

ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺟﺘنﺒﻮه« ﯾﻌﻨﯽ» :از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ«.
ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺮ دوری ﮐﺮدن از ﻣﻨﮫﯿﺎت ﺧﻮاه ﺣﺮام و ﺧﻮاه ﻣﮑﺮوه
اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯽورزد و ﮐﺎرھﺎی اﻧﺴﺎنھﺎی ﺳﺴﺖ اﯾﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ
ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻣﮑﺮوھﺎت اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ
ھﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﺎھﻞ در ﻣﮑﺮوھﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﮑﺮوھﺎت ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ آزاداﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ّ
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ آزاداﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
دوری از ﻣﮑﺮوھﺎت اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺛﻮاب
دارد و ﺟﺪای از اﯾﻦ در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻤﯿﯿﺰی ﺑﯿﻦ ﻧﮫﯽ ﻣﮑﺮوھﯽ و ﻧﮫﯽ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻨﮫﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﯽآﯾﺪ از ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺮاھﯿﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﯽ را از اﯾﻦ ﻣﻨﮫﯿﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.

در ﻣﻮرد ﻋﻘﯿﺪه
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از ﺷﺮک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ،ﭼﻪ ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺷﺮک اﺻﻐﺮ ﯾﺎﺧﻔﯽ ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮫﯽ از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ و ﭘﯿﺸﮕﻮ و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﺸﺎن ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از
ذﺑﺢ )ﮐﺸﺘﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺬر ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا و ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﺒﺖ
دادن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن و
اﺳﺘﯿﻨﺎف ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﺮع ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آوﯾﺨﺘﻦ ﺗﻌﻮﯾﺬ
)ﻣﮫﺮه و ﻃﻠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻃﻔﺎل ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ( و ﻧﯿﺰ
ّ
از ﻣﮫﺮهھﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺷﻮری ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ از ﺗﻮﻟﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺤﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ،
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫﯽ از ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم اﺳﺖ و از ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ،و
از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺣﻮادث و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ و ﻧﮫﯽ از
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ذی ﻧﻔﻊ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺎء ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮای آن ﻧﻔﻊ
ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
ﺧﻠﻘﺖھﺎی وی ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺮد و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻤﯽ دادن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اھﻞ دﯾﻦ
اﺳﺖ و از ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻗﺴﻢ دھﯿﺪ و از درﺧﻮاﺳﺖ و
ﻗﺴﻢ دادن ﺧﺪاوﻧﺪ )در ﻏﯿﺮ اﻣﻮر دﻧﯿﻮی( ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ واﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
از دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ روزﮔﺎر ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﺮا ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ،و
از ﺑﺪ ﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺑﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺸﺮﮐﺎن
ّ
و از ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و از وﻻﯾﺖ ﮐﺎﻓﺮان ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ و
ﻏﯿﺮ آنھﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ

ﺑﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ

٥

ﮐﻔﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرم و ﻣﻼزم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮدن و ّ
ﻣﺤﺒﺖ ورزﯾﺪن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ را ﺑﺎ
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺪ رﯾﺎ و ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری و ﻗﺼﺪﻧﺎم آوری و ّﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎدن ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﺮدن و از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ھﺮ آراﻣﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺠﺰ ﻣﺴﺠﺪھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
؛ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ و ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ و از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺮ
ﻗﺒﺮھﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺠﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﭼﺮاغ و ﺷﻤﻊ ﺑﺮ ﻗﺒﺮھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .دﺷﻨﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد
ﻓﺘﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ و
ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و از ﺑﺤﺚ و ﺟﺪال و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و
آ ﮔﺎھﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ازھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯿﮫﻮده ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﯿﺎدت ﻣﺮﯾﺾھﺎی ﻗﺪرﯾﻪ و ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺮان ﻣﺸﺎﺑﮫﺸﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻣﺮدهھﺎی آنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺰاﯾﺸﺎن درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ ﮐﺎﻓﺮان و ﺑﺪﻋﺘﮕﺮان ﺟﺰ ﺑﺮای ّرد آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
دﺷﻨﺎم دادن ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﺎﻓﺮان ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺷﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺸﻮد،
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺮوی از راهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻔﺮﻗﻪ در دﯾﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺣﺮام
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻼل
ﮐﺮدن ِ
ِ
ﺣﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﻢ ﺷﺪن و ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﺮﺧﺪا و
ﮐﺮدن
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﺮام
ِ
ِ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻖ ھﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ زرﺗﺸﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﻔﺎر درآوردن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻔﺎر ﺳﻼم ﮐﻨﯿﻢ و از ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﮑﺬﯾﺐ اھﻞ ﮐﺘﺎب در
ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺎ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آﻧﺮا
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٦

ﯾﺎدآوریﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻬﯿﺎت ﺷﺮﻋﯽ

و در ﻣﻮرد ﯾﮏ اﻣﺮ ﺷﺮﻋﯽ )ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن( از اھﻞ
ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮا ﺧﻮاﺳﺘﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪان و ﺣﮑﺎم
ﻇﺎﻟﻢ و ﺧﺪاﯾﺎن دروﻏﯿﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن اﺟﺪاد و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و
درﺳﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و از ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ و اﻧﺠﺎم دادن ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺧﻮدﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ّ
رب
ﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ و ﺳﺮور ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮدهھﺎ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﮔﻔﺘﻦ روزﮔﺎر و
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻮن ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ،ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﯾﺎ آﺗﺶ ﺧﺪا،
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻃﻬﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ در آب راﮐﺪ و اﯾﺴﺘﺎ ادرار ﮐﺮد و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ راه و در ﺳﺎﯾﻪھﺎی )اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه( ﻣﺮدم و در ﺟﻮیھﺎی آب ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ
ﮐﺮد .و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ادرار ﮐﺮد ﯾﺎ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ
ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ را در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ھﺮ ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺳﺘﻨﺠﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ دﺳﺖ
راﺳﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و اﺳﺘﻨﺠﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺨﻮان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ
اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﺷﻪﺑﺮادران ّ
ﺟﻨﯽ ﻣﺎﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺳﺮﮔﯿﻦ ﻋﻠﻒ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ّ
ﺟﻨﯿﮫﺎ اﺳﺖ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارﺷﺪه دﺳﺘﺶ را در ﻇﺮﻓﯽ ﻓﺮو ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺶ را ﺳﻪ ﺑﺎر
ﻧﺸﻮﯾﺪ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ آﻟﺘﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ادرار ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز آﻣﺪهاﻧﺪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪ ھﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و ﻣﻮﻗﻊ زوال آﻓﺘﺎب )ﻗﺮار
ً
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ در وﺳﻂ آﺳﻤﺎن( و ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آن درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﯿﻦ دو ﺷﺎخ ﺷﯿﻄﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﮐﻔﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎرهﭘﺮﺳﺖھﺎ آن را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و از
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ
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و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻧﮑﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻧﮫﯽھﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿﻪ اﻟﻤﺴﺠﺪ )ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم وارد
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ( در ھﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ را ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮده ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ و
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز واﺟﺒﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز واﺟﺐ دﯾﮕﺮی وﺻﻞ ﮐﺮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺧﻮاه ذﮐﺮ و دﻋﺎ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اذان ﺻﺒﺢ ﺟﺰ ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ّ
ﺳﻨﺖ ﻓﺠﺮ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .و در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﻣﺎم درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﭘﺸﺖ ﺻﻒ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
از اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺮد و ﯾﺎ ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻨﺪ و در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ دﻋﺎی
ﻗﺮآﻧﯽ دﻋﺎ ﮐﺮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻟﺒﺎس ﯾﮑﺴﺮهای ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﺶ
را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻟﺨﺖ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﺑﺪان ﺗﻤﺎﯾﻞ
دارد درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﺎز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻓﺸﺎر ادرار ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ﺑﺎد
ﺷﮑﻢ ﻗﺮار دارد درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰار را از ﺧﺸﻮع ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎز ﻣﯽدارد و از ﻧﻤﺎز ﮔﺬاردن در آراﻣﮕﺎه و ﺣﻤﺎم ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﻧﻤﺎزی
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺞ ﮐﺎوی و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﮐﻼغ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ روﺑﺎه
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﮓ دراز ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺧﻮ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪای در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ و از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن
در ﺟﺎی ﺧﻮاب ﺷﺘﺮان ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮاب ﺷﺘﺮان از ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﭘﺎک ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻃﻬﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ
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ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه و اﻣﺜﺎل آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و از
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دھﺎن در ﻧﻤﺎز ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار در ﻧﻤﺎز
ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ
را ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﭼﺮت ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ً
ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰد و از ﺷﺐزﻧﺪهداری ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن و ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ در ﻧﻤﺎز
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از روی ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان در ﻧﻤﺎز ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و از ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎ در ﻧﻤﺎز ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ) .ﮐﻒ ﻟﺒﺎس ھﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ و ﮐﻔﺖ اﻟﺸﻌﺮ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﻮ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ( .و از اﻋﺎده ﻧﻤﺎز درﺳﺖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنھﺎی وﺳﻮاس ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺤﺪث ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ را ﻧﺸﻨﻮد و ﯾﺎ ﺑﻮﯾﯽ را ﺣﺲ
ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج ﺷﻮد .و از ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از دﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ و ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن و ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ واز ﻧﺸﺴﺘﻦ و داﻣﻦ ﻟﺒﺎس را روی ﭘﺎی
اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﻧﻤﺎز ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ دو ران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن و ﺑﺎ
دﺳﺖھﺎ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس آﻧﺮا ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ واﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس ﺧﻮاب ﯾﺎ
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﺎد از ﺷﮑﻢ و ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
واﺟﺐ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺑﺪون دﻟﯿﻞ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﺎی ﻣﺄﻣﻮمھﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و آﻣﺪ و
رﻓﺖ ﮐﺮدن در ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎزﮔﺰار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻤﺎز رو
ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ آب دھﺎن را ﭘﺮت ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﯾﺎ در زﯾﺮ
ﭘﺎی ﭼﭙﺶ ،ﻧﮫﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را در
ﻃﺮف راﺳﺘﺶ ﯾﺎ در ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد
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ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ در ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ
را در ﺑﯿﻦ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ ﭼﻮن ﺗﺮس از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ وﻗﺖ آن
وﺟﻮد دارد .و ﻧﯿﺰ از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺑﺠﺰ در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺮﻋﯽ وﺟﻮد دارد .و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﻨﺪ
ﮐﻪ وﻟﯽ اوﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد وﻟﯽ اذن داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﻨﺰل ﺷﻮد و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﺷﺮﻋﯽ
ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﻏﺬا و اﺷﺖھﺎی
ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﺪان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ از آن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه
از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﻋﻼم ﮐﺮدن ﭼﯿﺰھﺎی ﮔﻢ ﺷﺪه در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺟﺮا ﮐﺮدن ّ
ﺣﺪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن
دﺳﺘﮫﺎﯾﺶ ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎز را ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ از اذان درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ
وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ راه رﻓﺖ
و از ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻦ در ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪھﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﺘﻮﻧﮫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺧﻮردن ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻧﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و زﻧﺎن ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﻨﺪ .و ھﻨﮕﺎم اﻋﺘﮑﺎف ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮐﺮد
و از ﻣﺒﺎھﺎت ورزﯾﺪن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮدن و ﻗﺮﻣﺰ
ﮐﺮدن ﯾﺎ زرد ﮐﺮدن و آراﺳﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴﺠﺪھﺎ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذھﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺪارد ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آداب ﺗﺪﻓﯿﻦ ﻣﺮده آﻣﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎرﮔﺎه و ﺑﻘﻌﻪ و اﻓﺮاﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮھﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺮھﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ و ّ
ﻣﻨﻮرﺳﺎزی ﻗﺒﺮھﺎ و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از ﮐﻨﺪن و ﺣﻔﺎری
ﻗﺒﺮھﺎ ،از ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن و در ﺟﮫﺖ ﻗﺒﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺠﺰ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ )ﺻﻼة اﳉﻨﺎزه( درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

زﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳روز ﺟﺰ ﺑﺮای زوج ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﻋﺰا ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ زن ﺑﺎﯾﺪ
 ۴ﻣﺎه و  ۱۰روز )در ﻋﺪه ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ﺧﻮد( ﺳﻮﮔﻮار ﺑﺎﺷﺪ .و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش
ﻣﺮده ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻄﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ُﺳﺮﻣﻪ ﺑﮑﺸﺪ و ﯾﺎ از ﺣﻨﺎ و زﯾﻮر آﻻت و
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی رﻧﮕﯽ )ﻟﺒﺎس زﯾﻨﺘﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .و از ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و
ھﻤﯿﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه )ﯾﻌﻨﯽ زﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از دﺳﺖ داده ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮان ھﻤﯿﺎری و ھﻤﺪردی ﺑﺨﻮاھﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد( و اﺟﺎره
ﮐﺮدن ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮانھﺎ از ّ
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎره ﮐﺮدن
ﻟﺒﺎس و ﮐﻨﺪن ﻣﻮھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮدن ﮐﺴﯽ از ّ
ﻣﺤﺮﻣﺎت اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ اﻋﺮاب
ﺟﺎھﻠﯽ ﻣﺮگ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ زاری و داد و ﻓﺮﯾﺎد اﻋﻼم ﮐﺮدن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺧﺒﺮ از ﻣﺮگ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ
از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و  ۳روز ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
)اﯾﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻖ( و روز ﯾﻮم اﻟﺸﮏ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از روزه روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﯾﺎ
روزھﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ روزه وﺻﺎل )ھﻤﯿﺸﻪ روزه

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ از آن ﻧﻬﯽ ﺷﺪه
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ﺑﺎﺷﺪ( درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن و روزه
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺷﻌﺒﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ را ﻓﻘﻂ روزه ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
از اﯾﻨﮑﻪ روزھﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﺪون اﻓﻄﺎر روزه ﺑﮕﯿﺮد و روزه روز ﻋﺮﻓﻪ در
ﺣﺞ ﺑﺠﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ روزه
اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﺮﻗﺮه ﮐﺮدن آب و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻮھﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻨﺪ .و زﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮھﺮش ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﺑﻪ اﺟﺎزه او ﻧﯿﺎﯾﺪ روزه ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺤﺮی
ﺧﻮردن ﺑﺮای ﺷﺨﺺ روزهدار ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺮﻋﻪای آب ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ .و
ﺷﺨﺺ روزهدار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ و زد و ﺧﻮرد و دروﻏﮕﻮﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ھﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻌﻒ ﻣﺒﺎرزهﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺞ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ از
ُ
ﺤﺮم
ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ و ﻧﺰاع در ﺣﺞ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣ ُ ِ
اﺳﺖ )در اﺣﺮام( درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﯾﺎ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﻠﻮار ﯾﺎ ﻋﺒﺎ و ﯾﺎ ﺧﻒ
ُ
ﺤﺮم درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎب ﺑﭙﻮﺷﺪ ﯾﺎ
)ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻔﺶ( ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺑﺮای زن ﻣ ِ
دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از ﮐﻨﺪن و ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن و ﻓﺮو ﮐﻮﻓﺘﻦ
درﺧﺘﺎن ﺣﺮم ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ در ﺣﺮم ﯾﺎ ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺣﺮم و ﯾﺎ رﻣﺎﻧﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺮم ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﮔﻢ
ﺷﺪه ﺟﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ را
ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻄﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺮش را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﺮا
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ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺒﺎﺳﺶ دﻓﻦ ﺷﻮد و ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺣﺠﺎج ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ در رﻓﺘﻦ ﺷﺘﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﺸﺎن را
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮاف اﻟﻮداع را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎورﻧﺪوﻟﯽ ﺗﺮک اﯾﻦ ﻃﻮاف
ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺳﺮ ﺑﺒﺮد و ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﺣﯿﻮان
ﻧﺎﻗﺺ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺟﺮت و ﻣﺰد ﺑﻪ ﻗﺼﺎب ﺑﺪھﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد
دھﻤﯿﻦ روز ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﯿﻮان را ﺑﮑﺸﺪ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺑﻬﺮه آنﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
از رﺑﺎﺧﻮاری و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﻧﺎداﻧﯽ و ﮐﻼه ﺑﺮداری و ﻓﺮﯾﺐ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮوش
آبھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ و ﺧﻮن و ﺷﺮاب و ﺧﻮک و ﻣﻨﯽ )آﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺣﺮام ﮐﺮده ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
آن و ﭘﻮل آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺪارد ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺮا ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ھﻤﺎن ﻃﻮری
ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰاﯾﺪهھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺھﺎی
ﮐﺎﻻ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮوش آن ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اذان دوم روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻔﺮوﺷﺪ و از ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه و در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و از ﻓﺮوش ﻏﺬا ﻗﺒﻞ از ادای آن
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻃﻼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺮه
ً
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺜﻞ ھﻢ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺨﺮد و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﻓﺮوﺧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﺑﺎره
آﻧﺮا ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﻧﺠﺎم داد و از
ﻓﺮوش ﻣﯿﻮهھﺎ ﺑﺮ روی درﺧﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن آنھﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و از آﻓﺖ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺧﻮردن ﭘﻮل ﻣﯿﻮهھﺎی
آﻓﺖ زده ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ در وزن و ﺗﺮازو و از اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺮدن
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﭘﯿﺸﻮازی ﮐﺎروان ﺗﺠﺎر در ﺧﺎرج ﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
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ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دراﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد واﮔﺬارده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﮫﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ )و ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ(.
و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦ اﻣﻮال ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را
ﺑﻔﺮوﺷﺪ ]و ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد[ )ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﮫﺮی دﻻل و
واﺳﻄﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎدﯾﻪ و روﺳﺘﺎ ﻣﯽآﯾﺪ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ
ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺶ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﯾﺎ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﯾﺎ
اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮدش را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
و از ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ( .و از
ﺧﻮردن اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﻗﻤﺎر ﻣﯿﺴﺮ ]ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻤﺎر در
ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺗﯿﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻮﺷﺖ
ﺷﺘﺮ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ[ و ﻏﺼﺐ اﻣﻮال دﯾﮕﺮان و ﻧﯿﺰ از
رﺷﻮهﺧﻮاری و رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺳﺮﻗﺖ و ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن
ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﺗﺎراج و ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺧﻮردن اﻣﻮال ﻣﺮدم
از راهھﺎی ﺑﺎﻃﻞ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن آن ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ و از ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻗﯿﻤﺖ
ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺮدم ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰھﺎی
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺷﯿﺎء ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺗﻘﻠﺐ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻧﻮاﻋﺶ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﺎل ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﭼﯿﺰی
ﺑﺮدارد و ﺑﺪان ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﺸﻮد و ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺷﺮم و از روی دﺷﻮاری ﺣﺮام
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ھﺪﯾﻪ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺳﺎﻃﺖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎح آﻣﺪه اﺳﺖ
از ﺗﺮک ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و دوری از ﻧﮑﺎح و اﺧﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از
ازدواج ﺑﺎ دو ﺧﻮاھﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﯾﺎ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ زن و ﻋﻤﻪاش ﯾﺎ ﺑﺎ زن و
ﺧﺎﻟﻪاش ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن ُﻣ ّ
ﺴﻨﺘﺮ از ﻋﻤﻪاش ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش و ﯾﺎ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻋﻤﻪاش ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻗﻄﻌﯿﺖ ]ﻧﺺ وارده در
زن ﭘﺪرش ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻣﺤﺎرﻣﺶ
ﻣﻮرد آن[ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ِ
ازدواج ﮐﻨﺪ و از ازدواج ﺑﺎ زن ﻣﺸﺮک و از ﺑﻪ ازدواج در آوردن ﻣﺸﺮک ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﮑﺎح ﺷﻐﺎر ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮم را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻮ در ﻣﯽآورم ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮت
ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮت را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ در ﺑﯿﺎوری و اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ و
ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮑﺎح ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻋﻘﺪﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
و ﻧﮑﺎﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﮏ وﻟﯽ و دو ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
زن دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ دﯾﮕﺮی درﺑﯿﺎورد )ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ( و ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ در ﺑﯿﺎورد و از ﺑﻪ ﻋﻘﺪ درآوردن زن ﺑﯿﻮه
ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﻮدش ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
دﯾﮕﺮان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ّرد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ وی ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و
از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ از زﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ّ
ﻋﺪه ﺷﻮھﺮ
ﻣﺮدهاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
ﮐﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدن ﺑﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮھﺮ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺪه ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از
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ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و او را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬارد و از ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ دوﺑﺎره وی ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ وی ﻧﺪارد
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺎﻧﺪن زﻣﺎن ﺑﺮای زن ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺘﻤﺎن ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻢ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﺎزی و ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﻃﻼق ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻃﻼق ﺧﻮاھﺮش را ﭼﻪ زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﺨﻄﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ از
ﺷﻮھﺮش ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ زﻧﺖ را ﻃﻼق ﺑﺪه و
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﺑﮑﻦ .و از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد
رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺗﺒﺎه ﺳﺎزی زن ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺴﺮش و
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج از ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺎل ﺷﻮھﺮ ﺗﻮﺳﻂ زن
ﺟﺰ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮدش ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ زن
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎک ﺑﺸﻮد واز ﭘﺸﺖ )در ﻏﯿﺮ راه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد( ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮدن ﺑﺎ زن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ زوج ﻧﮫﯽ ﺷﺪه در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮھﺮش را ﺗﺮک ﮐﺮد ﻣﻼﺋﮑﻪ وی را
ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و از اذﯾﺖ و آزار زن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﺷﻮھﺮش درآﻣﺪ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و زن ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ را ﺑﺪون اﺟﺎزه
ﺷﻮھﺮش وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺷﻮھﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﺎم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و از ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﻋﺮوﺳﯽ )وﻟﯿﻤﻪ( ﺑﺪون ﻋﺬر
ﺷﺮﻋﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺷﺎدﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﺮوﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﺜﻞ »ﺑﺎ ﺳﺎزش و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر« ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﺮﯾﮏھﺎ
ﺗﺒﺮﯾﮑﮫﺎی ﺟﺎھﻠﯽ اﺳﺖ و اھﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
و ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ آﻣﯿﺰش ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و
ﻣﺮد از زن آزادهاش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﻪ اذن وی و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از
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اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی از ﺳﻔﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه و آنھﺎ را ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ
ﮐﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ زوج از ﻣﮫﺮﯾﻪ زﻧﺶ ﺑﺮدارد و ﺑﺪان ﺷﺎدﮐﺎم ﻧﮕﺮدد و از
آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ زن ﺑﺮای آزاد ﺷﺪن ﺷﻮھﺮ از دﺳﺖ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و از ﻃﻼق ﻇﮫﺎر] ﻃﻼﻗﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ زﻧﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻮن ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم ﺷﺪی[ و ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻇﮫﺎر
ّ
داده ﺷﺪه ﺟﺰ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﯿﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﻞ ﻗﻠﺒﯽ
در دﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و دوری از ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎح ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﻪ
ﺑﺎر ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ دوﺑﺎره ﺣﻼل ﺷﻮد.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن آﻣﺪه
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ زن ،زﯾﻨﺘﺶ را ﺟﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺎرم آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
از اﯾﻨﮑﻪ زن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و از ﺳﺮﺧﻮد و ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺗﮫﻤﺖ و
اﻓﺘﺮاﺋﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺎدر
و ﻓﺮزﻧﺪ از ھﻢ و زﯾﺎدهروی در ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻣﺴﺎﻓﺮت
زﻧﺎن ﺑﺪون ھﻤﺮاھﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و از دﺳﺖ دادن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻋﻄﺮ زدن زﻧﺎن ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدان
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻏﻮا ﮐﺮدن ﻣﺮد ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و از
دﯾﻮﺛﯽ و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدنھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻦ از آنھﺎ
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﯾﺎدآوریﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻬﯿﺎت ﺷﺮﻋﯽ

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ
آﻣﺪه
از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺮدار ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺣﺎل ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﺮق
ﺷﺪن ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﻋﻘﻪ زدن و ﯾﺎ ﭘﺮت ﮐﺮدن از ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺎخ زدن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی و ﯾﺎ درﯾﺪه ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮان
درﻧﺪهای ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺰ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﺧﻮردن ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﯿﺮﺧﺪا و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺖھﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺧﻮردن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮدن ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ
ﺟﻼﻟﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺜﺎﻓﺎت و ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﺧﻮردن ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻧﺪان ﻧﯿﺶ دارﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﮐﻔﺘﺎر و ﺗﻤﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﮕﺎل دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ اھﻠﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از
ﮐﺸﺘﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺟﮫﺖ درﻣﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ و ﺧﻮردن
ﮔﻮﺷﺖ آن ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و از ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ دارد و ﺑﺎ ﭼﯿﺰی آﻧﺮا ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﯾﺎ
ﺣﯿﻮان را ﺑﺪون ﻋﻠﻒ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺧﻮردن آنھﺎ
ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ روش ﺷﺮﻋﯽ ذﺑﺢ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .و از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﺳﮓھﺎی
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،وﻟﯽ ھﺮ ﮔﺎه ﺳﮓ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺳﮓھﺎی
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﮫﺖ ﺷﮑﺎر ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻧﺪ ]از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺻﯿﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ[ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﮓھﺎ آﻧﺮا ﺷﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و از
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺻﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻨﺪهای ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ زﻧﻨﺪه
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ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﮏ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ﺗﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻧﮓ ﺣﯿﻮان
را ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺪن آن را ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ و ﺑﺪرد و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺻﯿﺎد اﺳﻢ ﺧﺪا را ﺑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮرد .و از ﮐﺸﺘﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﻧﺪان و ﭼﻨﮕﺎل ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ از ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان در ﺣﻀﻮر ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﺰ
ﮐﺮدن ﭼﺎﻗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﻮان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺧﻮردن ﻏﺬای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺘﺨﺎر و
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻏﺬا درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ داﺧﻞ در
ﺧﻮردﻧﯿﮫﺎی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و از ﻓﺸﺮده ﺷﯿﺮهھﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻣﺴﺖ ﮐﺮدن ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﮫﯿﮥ آن از
آب ﭼﺎه ھﺎی ﺛﻤﻮد ﻏﯿﺮ از ﭼﺎه ﻧﺎﻗﻪ ﺗﮫﯿﮥ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس و وﺳﺎﯾﻞ زﯾﻨﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ
از زﯾﺎدهروی در ﻟﺒﺎس و ﻃﻼ ﺑﺮای ﻣﺮدان و از اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻄﯽ
)ﻣﯿﺎﻧﯽ( و اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره )ﺳﺒﺎﺑﻪ( ﮐﺮدن و از اﻧﮕﺸﺘﺮ آھﻨﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﺑﺮھﻨﮕﯽ و راه رﻓﺘﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮﯾﺎن و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن رانھﺎ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
آوﯾﺨﺘﻦ ﻟﺒﺎس وﮐﺸﯿﺪن آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
و از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ و ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﺗﻮری و ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮرﻧﮓ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ﻋﻨﺼﺮ رﻧﮕﺮزی
ﺷﺪه( و ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﻣﺮدان ﺑﻪ
زﻧﺎن و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی آﻧﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان و
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی آﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .واز ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎزک
و ﺗﻨﮓ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ درآوردن
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و درﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ در
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ً
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺘﯽ ھﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﻔﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ
ﺑﻨﺪﺷﺎن وﺟﻮد دارد .و از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺶ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺶ راه ﻣﯽرود .از ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ دﻧﺪانھﺎ و اره ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﯿﺪن آنھﺎ ﺑﺎ ﺳﻮھﺎن
ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ دﻧﺪانھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺳﯿﻢ
و اﻣﺜﺎل آن داﺧﻞ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ و از ھﻢ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر در ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺳﺒﯿﻞ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن رﯾﺶ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ )ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ( ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﯿﻞ را ﮐﻮﺗﺎه و
ً
رﯾﺶ را ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و از ﮐﻨﺪن ﻣﻮی ﺻﻮرت و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮی اﺑﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮ ،ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮی ﺧﻮد آدم ﺧﻮاه زن ﯾﺎ ﻣﺮد ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﮐﻨﺪن
ﻣﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ )ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮی( و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﮐﺮدن آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از
زﻋﻔﺮان زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮ و رھﺎ ﮐﺮدن ﺑﻘﯿﻪ آن )ﻗﺰع(
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارای روح ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس ﯾﺎ دﯾﻮار ﯾﺎ
ﮐﺎﻏﺬ و ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐھﺎﯾﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ واﮔﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺰ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺧﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﯽروح را ﺑﮑﺸﺪ و از ﭘﮫﻦ ﮐﺮدن اﺑﺮﯾﺸﻢ،
ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮ و ﯾﺎ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی از ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﯾﻮارھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎح آﻣﺪه اﺳﺖ
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ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻓﺎت زﺑﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ
از ﺷﮫﺎدت دروغ و ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا زدن ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ دارد ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻏﺰﻟﺴﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ذﮐﺮ ﺻﻔﺖھﺎی زﻧﺎن در ﺷﻌﺮ و
آواز درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺗﮫﻤﺖ زدن و اﻓﺘﺮاﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن و ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ و ﻟﻘﺐھﺎی زﺷﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻦ و از
ﻏﯿﺒﺖ )ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﯾﮕﺮان ﺣﺮف زدن( و ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮدن و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ
دﯾﮕﺮان و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ و ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن و ﻓﺤﺶ دادن و دﺷﻨﺎم دادن و
ﺑﺪدھﻨﯽ ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺪیھﺎی دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺠﺰ
ﺑﺪﯾﮫﺎی ﺷﺨﺺ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و دروغ ﮔﻔﺘﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاب ﻣﺜﻞ
درﺳﺖ ﮐﺮدن رؤﯾﺎ و ﺧﻮابھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻣﺎدﯾﺎت از ﻃﺮﯾﻖ آن و ﯾﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ دارد ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻋﻘﻮﺑﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎری ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﯾﺪ دو داﻧﻪ ﺟﻮ را ﺑﻪ ھﻢ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﺪ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش را
ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و از در ﮔﻮﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن )ﻧﺠﻮا( ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮن
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻢ درﮔﻮﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻧﺎراﺣﺖ
ﻧﺸﻮد .و از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد ﮔﻨﺎه و دﺷﻤﻨﯽھﺎ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدن ﻣﺆﻣﻦ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻟﻌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪا ﺑﯿﺶ از ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪا
ﺑﺮ ﺻﺪای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪا ﻧﺰد ﻣﺰار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﮫﯽ
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ﺷﺪه اﺳﺖ .و از دﺷﻨﺎم دادن ﻣﺮدﮔﺎن و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺮوس ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺮوس ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻣﺮدم را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎدھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺖ و از ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ
ﮔﺮﻣﯽ ھﻮا ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﯽﺷﻮد .و از
دﺷﻨﺎم دادن ﺷﯿﻄﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﻮد و ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ّ
ﺷﺮ وی ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﻢ .از دﻋﺎ ﮐﺮدن و آرزوی ﻣﺮگ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺿﺮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﯿﺪه ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان و
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران و اﻣﻮال ﺧﻮد ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻮر را ﺷﺮاﻓﺖ
و ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻋﺮاب ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاب
آنھﺎ را ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺰرگﻣﻨﺶ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﮐﺜﯿﻒ و ﭘﻠﯿﺪ ﮐﺮدم و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪا
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮز ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﻋﺎ و ﺧﻮاھﺶ ﺟﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از
اﻃﻼق ﮐﻠﻤﻪ آﻗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺑﺪﻧﻤﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺪﻧﻤﺎ ﮐﺮدن زن و ﺷﻮھﺮ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را )ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺪو زﺷﺖ
ﮐﺮدار ﮐﻨﺪ( ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ را ﻋﻨﺎ )ھﻮای ﻣﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎش( ﻧﯿﺰ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﺆال ﮐﺮدن ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﺘﻮدن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ ھﻤﺪﯾﮕﺮ و از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ رو در رو ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آداب ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن آﻣﺪه اﺳﺖ
از ﺧﻮردن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از وﺳﻂ ﻏﺬا
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮐﺮدن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﮐﻨﺎره و ﻟﺒﻪ ﻇﺮف

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎح آﻣﺪه اﺳﺖ
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ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮐﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ از وﺳﻂ ﻏﺬا ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﺑﺮﮐﺖ آن ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد
و ھﺮﮔﺎه ﻟﻘﻤﻪای اﻓﺘﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا رھﺎ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻟﻘﻤﻪ را ﻣﯽﺧﻮرد و آﻧﺮا ﺑﺮای ﺷﯿﻄﺎن رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ در ﻇﺮفھﺎی ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮهای و ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﭼﯿﺰی را
ﺑﻨﻮﺷﺪ و از ﻧﻮﺷﯿﺪن از دﻧﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻮراخ ﻇﺮفھﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ و آزار ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻮد و از دھﺎﻧﻪ ﻇﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﻧﻔﺲ
دﻣﯿﺪن در آن و ﯾﮏ ﺑﺎره و ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﺳﻪ ﺑﺎر آﻧﺮا ﻧﻮﺷﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮاراﺗﺮ و ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ و
ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ اﺳﺖ و از ﻓﻮت ﮐﺮدن و دﻣﯿﺪن در ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ واز
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎدﺳﺖ ﭼﭗ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﺷﮑﻤﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی در
ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزه
ﺷﺮﯾﮑﺶ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮑﻢﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺣﺮص و وﻟﻊ ﺿﺮر و
زﯾﺎن دوﺳﺘﺶ وﺟﻮد دارد .و از ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﮐﺘﺎب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻇﺮف دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﺸﻮﯾﺪ و
ﺳﭙﺲ در آن ﻏﺬا ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺮاب
ﭼﯿﺪهاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺧﻮردن در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﯿﻪ دادن و از ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮدن
ﻏﺬاھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آداب ﺧﻮاﺑﯿﺪن آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ دﯾﻮار ﻧﺪارد درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاب
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺶ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه
ً
)ﺟﻨﺐ( ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻮ ﻧﮕﯿﺮد و از ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
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ﯾﺎدآوریﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻬﯿﺎت ﺷﺮﻋﯽ

ازآن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
روﭘﻮش ﺧﻮد ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﺪ .و از ﺧﻮاﺑﯿﺪن در درهھﺎ و ﻣﺠﺎری ﺳﯿﻞ
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ﻓﺎﯾﺪهاش اﯾﻦ
اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺮﺳﻮھﺎ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺣﺸﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ .و ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺗﺶ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﻌﻠﻪور ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺨﺺ
ﻧﺒﺎﯾﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﺜﺎﻓﺖ و ﺑﻮھﺎی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺨﻮاﺑﺪ و از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﺧﻮاﺑﯿﺪو دراز ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺎی دﯾﮕﺮش ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن ﻋﻮرﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن از
ﺧﻮاﺑﮫﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ،ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ وی ﻣﺰاح ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ آﻣﺪه
از ﮐﺸﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺗﺮس ﻓﻘﺮ و ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻧﺠﺎم دادن زﻧﺎ ،ﻟﻮاط ،ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ و اﺳﺘﻤﻨﺎء ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب و ﻓﺸﺮدن )اﻧﮕﻮر آن( و ﺣﻤﻞ
ﮐﺮدن آن و ﻓﺮوش آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از دزدی ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و
از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ و داد ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ ﺳﺮ آنھﺎ و اﻇﮫﺎر ﺑﯿﺰاری از آنھﺎ
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮار ﮐﺮدن از ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
از آزار و اذﯾﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و از
راﺿﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻘﺾ ﻗﺴﻢ در
ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از آوازﺧﻮاﻧﯽ و ﻃﺒﻞ
زدن و ﻧﯽ زدن و ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎح آﻣﺪه اﺳﺖ
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از ﭘﺪرش و از ﻋﺬاب دادن ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ آﺗﺶ و از
ﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺒﺎب ﮐﺮدن ﺟﺴﺪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ھﻤﮑﺎری در ﮔﻨﺎه و دﺷﻤﻨﯽ و ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪن ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻓﺘﻮا دادن ﺑﺪون
داﻧﺶ و آ ﮔﺎھﯽ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﮐﺴﯽ در ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻗﺴﻢ دروغ ﺧﻮردن
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺒﻮل ﺷﮫﺎدت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺗﮫﻤﺖ زدهاﻧﺪ و
ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ﺑﺠﺰ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺮام
ﮐﺮدن ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﺣﻼل ﮐﺮده و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن رد ﭘﺎی
ﺷﯿﻄﺎن و ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻓﺘﺎدن از ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ج ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮدار
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻋﺪهای ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﻮدﺷﺎن و
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺪهای ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﻮدﺷﺎن و از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮرات آنھﺎ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ادﻋﺎی
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎل وی ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﯿﺮ ﺧﻮردن از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﻧﺸﺪه و
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺳﺘﻮده ﺷﺪن ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ،درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﺎ ﻋﺬاب ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮد
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺟﺰ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ]ھﺪف از اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ[ ﻋﺒﺮت اﻧﺪوزی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ و
ﮔﺮدش و از ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﮔﻨﺎهﮐﺎر و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮدن و ﺑﺪﻧﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ و از ﺣﺴﺪ ورزﯾﺪن و ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ ورزﯾﺪن و از
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و از اﻓﺮاط ورزﯾﺪن در ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﮐﺒﺮ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ و ﻧﺨﻮت و ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از
ﺷﺎدیھﺎی ﻣﺬﻣﻮم دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و از راه رﻓﺘﻦ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﭼﮫﺮه درھﻢ ﮐﺸﯿﺪن
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ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﺮا ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﺮا ﺑﮑﻨﺪ و از ﮐﺸﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و از ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﻮرت ﻣﺮد و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن زن ﺑﻪ ﻋﻮرت زن و از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ
راﻧﮫﺎی آدم زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎهھﺎی
ﺣﺮام ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﮐﻔﺎر در ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .واز
ﺑﺨﺸﯿﺪن درآﻣﺪھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺟﯿﺮ
)ﮐﺎرﮔﺮ( ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ در
ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن در وﺻﯿﺖ و وﺻﯿﺖ
ﮐﺮدن ﺑﺮای وارث ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﻮق وارﺛﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
وارﺛﺎن وی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮد وﺻﯿﺖ وی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم
ﻣﯿﺮاث ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺪھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و آزار و اذﯾﺖ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
و از ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز و ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه در ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ درآﻣﺪن ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﻧﺪان ﺑﺸﻮد و
از دﺷﻤﻨﯽ ورزﯾﺪن و ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﺮدم ﻗﺮآن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .از وارد ﺷﺪن ﺑﺮ دو
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺠﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ دو ﻧﻔﺮ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﺟﺰ
ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮدﺷﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ را از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﺮادرش اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺮود .و از اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪھﺎ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻦ آﻓﺘﺎب و ﺳﺎﯾﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و از ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻋﻼن ﺟﻨﮓ

ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎح آﻣﺪه اﺳﺖ
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دادن ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﻄﻌﮥ آھﻨﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .و از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ھﺪﯾﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﺮﻋﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از زﯾﺎدهروی ﮐﺮدن و ھﺪر دادن و از ﺑﻪ
زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﮫﻤﺎن و دادن اﻣﻮال ﺑﻪ ﺳﻔﯽھﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺮدان داده
اﺳﺖ آروز ﺑﮑﻨﻨﺪ و از ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ھﻢ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ زن و ﻣﺮد زﻧﺎﮐﺎر در
ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺣﺪ و از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﺻﺪﻗﺎت ﺑﺎ ّﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و اذﯾﺖ ﮐﺮدن
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺷﮫﺎدت و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﺑﺮ ﯾﺘﯿﻤﺎن و
راﻧﺪن ﮔﺪاھﺎ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ داروھﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻔﺎی اﻣﺖ را در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ و از ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺎن
و ﺑﭽﻪھﺎ در ﺟﻨﮓ و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ژرﻓﺎی ﭼﯿﺰی و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ آوردن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮای
ﻓﺮﯾﺐ دادن و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪن و ﻣﺸﻮش ﮐﺮدن ﻓﮑﺮ او ﯾﺎ اراده اﻇﮫﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
و ھﻮﺷﯿﺎری ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدن از اﻣﻮر ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺟﺪﻟﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای دﯾﻨﺶ ﻧﺪارد ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺮد و ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن و از ﺧﺮاﺷﯿﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ازﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎ رﻋﯿﺖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮدش در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺑﻨﮕﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮد ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی داده را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و او را
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻼف وﻋﺪه ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن و ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ و ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﺮای
ﺑﺪﮐﺎران ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﮕﺎﻻن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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از ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﺮدن از ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻧﯿﺎز و اﻋﻼن ﮐﺮدن در ﺳﻔﺮ و ﻧﮕﮫﺪاری
ﺳﮓ ،ﺑﺠﺰ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﻣﺜﻞ ﺳﮓھﺎی اھﻠﯽ و ﺳﮓھﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺳﮓھﺎی
ﺷﮑﺎری و ﺳﮓھﺎی ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ادب ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق زدن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ .و از ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﺑﺮ آﻣﺪن )ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪن( ﻣﺮﯾﺾھﺎ از ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ داده اﺳﺖ و از
ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺬاﻣﯿﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽاش را وﺣﺸﺖ زده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﯾﺎ ﺟﺪی ﺑﺮدارد .و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را
ﺑﺨﺸﯿﺪه دوﺑﺎره ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﺮای ﭘﺪری ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از دادن و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و از
ﻧﺬر ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺬر ﻗﻀﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ﭼﻮن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺬر ﮐﺎر اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺨﯿﻞ اﺳﺖ .و از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن
ﻃﺐ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺪون ﻣﮫﺎرت ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻮرﭼﻪھﺎ و زﻧﺒﻮرھﺎ و ھﺪھﺪھﺎ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪای ،ھﻤﺴﺎﯾﻪاش را از ﻓﺮو ﺑﺮدن ﭼﻮﺑﯽ در دﯾﻮارش ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .و از
ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ﺳﻼم ﮐﺮدن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ آﺷﻨﺎھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺳﻼم ﮐﻨﺪ .و از ﺟﻮاب
دادن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺳﺆال ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﯿﺪن
ﻣﺮدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺴﻢ ﮐﺎر ﺧﯿﺮی
را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﮐﺎر ﺧﯿﺮ
ّ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا اﻧﺠﺎم داده و ﮐﻔﺎره ﻗﺴﻢ را ﺑﭙﺮدازد.
و از ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و از ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف دﯾﮕﺮی را ﺑﺸﻨﻮد
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ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل رﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و از ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮهدار در ﺷﺐ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دروﮐﺮدن در ﺷﺐ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن آن از ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ و ﻓﺮار از
دﺳﺖ ﻓﻘﯿﺮان ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »واﺗﻮ ﺣﻘﻪ ﯾﻮم
ﺣﺼﺎده« ﺣﻖ ﻓﻘﺮا و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن را ھﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪھﯿﺪ.
ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ در ﺑﺎزار )ﮔﺬرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﺑﮕﺬرد و ﭼﯿﺰی
ھﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را آزار دھﺪ ﻣﺜﻞ اﺷﯿﺎء ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺪون ﺳﺎﺗﺮ
)ﭘﻮﺷﺶ(.ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﮫﺮی ﮐﻪ در آن ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎﺋﻊ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪ
و ﯾﺎ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺠﺎﻣﺖ در روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ و
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ در روزھﺎی ﭘﻨﺞ
ﺷﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و »اﻟﺤﻤﺪﷲ«
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و از ﺗﻒ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻠﻪ و اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪن در ﻋﺮض راه ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭼﻮن ﮔﺬرﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ.
و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه از ﺧﻨﺪۀ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻗﮫﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻨﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻨﺪد و ھﺪف از ﻣﻨﻊ آن رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﺎل دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.از رد ﮐﺮدن ﻋﻄﺮ و ﺑﺎﻟﺶ و ﮔﻞ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻮد از ﻣﻨﮫﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آنھﺎ را ﮔﺮدآوری
ﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻇﺎھﺮی و
ﺑﺎﻃﻨﯽ دور ﮐﺮده و ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺑﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﻗﮫﺮش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺎ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ او ﺷﻨﻮا اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ .ﭘﺎک وﻣﻨﺰھﯽ ﺧﺪاﯾﺎ از ھﺮ ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن.

