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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المنهيات الشرعية 

 المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 

فقددد قددبقا رقددالة بعنددراا   محرمددات اقدداهاا بهدددا النددال   جددرخ فيهددا عددر  لددبع  الم ال دددات 

لكبائر والصغائر مع ذكر أدلاها من الكااب والسنة مع الشرعية المانرعة الاي شملا أمررا من الشركيات وا

  .شيء من الا صيل وبياا حاالت واقعية ترضح صررا م ال ة لرقرع النال في تلك الذنرب واآلثام

ولما كانا أبراب المحرمات كثيرة واألمرر الاي ورد النهي عنها في كالم الله ورقرله ماعددة ولما 

عليهددا لينانددب أقددباب قدد غ اللدده ودىددبه و ا ددادخ مددا   سددد عليدده دنيددا   كدداا مددن المهددم للمسددلم أا  اعددر 

  الدد ن النصديحة   آمدال  :وآخرته رأ ا جمع جملة من تلك المنهيات من باب قرله صلى الله عليده وقدلم

أا أنا ع بها وإخراني المسلمرا وقد جمعدا منهدا مدا تيسدر مدن القدرآا الكدر م واألحاد دة الصدحيحة الادي 

ودالدب االعامداد علدى مدا صدححه العالمدة محمدد ناصدر الدد ن األلبداني فدي ]العلدم بهدذا ال دن صححها أهل 

كابه[ مرتبة على بع  أبراب ال قه ولم أورد النص كامال وإنما اجازأت منه الشاهد فغالبها مأخرذ من ذات 

افة شديء مددن النصدر  الاددي تىدمن أكثرهددا كلمدة النهددي ومشداقاتها أو   ال   الناهيددة ونحدر ذلددك وجدرخ إضدد
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الشرح لبع  الكلمات الغر بدة وذكدر علدة للنهدي أحياندا وأقدأ  اللده قدبحانه أا  ننبندا ااثدم وال دراح  مدا 

  .ظهر منها وما بطن وأا  ارب علينا أجمعين والحمد لله رب العالمين

 قرد طائ ة من النراهي الراردة في القرآا والسنة 

 ارتب على اجانابها من المصالح العظيمة وال رائد النمة  لقد نهانا الله ورقرله عن أمرر كثيرة لما

ومن تلك المناهي مدا هدر محدرم ومنهدا مدا هدر مكدرو  و نبغدي علدى  ،ودرء الم اقد الكثيرة والشرور الكبيرة

  مدا نهيداكم عنده فداجانبر    والمسدلم النداد  حدر   :المسلم اجانابها كما قا  النبي صلى الله عليه وقدلم

لمنهيدددات قدددراء كاندددا محرمدددة أو مكروهدددة وال   عدددل فعدددل ضدددعا  اا مددداا الدددذ ن ال  بدددالرا علدددى اجانددداب ا

بددالرقرع فددي المكروهددات علمددا أا الاسدداهل فيهددا  دد دي إلددى الرقددرع فددي المحرمددات وهددي كددالحمى بالنسددبة 

حبه للمحرمدات من رتع فيه  رشك أا  رتع فيما حرم الله بااضافة إلى أا اجاناب المكرو    جر عليه صا

إذا تركه لله وانطالقا من هذا لم  حصل الامييز هنا بين ما نهي عنه نهي كراهية وما نهي عنه نهي تحدر م ثدم 

إا الامييز بينهما  حااج إلى علم على أا أكثر ما قيأتي من المنهيات هر من باب المحرم ال المكرو  إليك 

  :أ ها القارئ الكر م طائ ة من نراهي الشر عة

  في العقيدة

 النهي عن الشرك عمرما األكبر واألصغر وال  ي 
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والنهددي عددن إتيدداا الكهدداا والعددرافين وعددن تصددد قهم وعددن الددذبح لغيددر اللدده وعددن القددر  علددى اللدده 

  .ورقرله بال علم

وهي السحر الذي  عمل  ،والنهي عن تعليق الامائم ومنها ال رز الذي  علق لدفع العين وعن الارلة

وعن االعاقاد فدي  ،النمع بينهما والنهي عن السحر عمرما وعن الكهانة والعرافة للا ر ق بين ش صين أو

  .تأثير الننرم والكراكب في الحرادث وحياة النال وعن اعاقاد الن ع في أشياء لم  نعلها ال الق كذلك

 والنهي عن الا كر في ذات الله وإنما  ا كر في خلق الله والنهي أا  مرت المسلم إال وهر  حسن

  .الظن بالله تعالى

وعددن  ،وعددن تك يددر المسددلم بغيددر حنددة شددرعية ،والنهددي أا  حكددم علددى أحددد مددن أهددل الددد ن بالنددار

وعن منع من قأ  برجه الله بل  عطى ما لم  كن إثما وذلك تعظيما  ،الس ا  برجه الله أمرا من أمرر الدنيا

  .لحق الله تعالى

  .ه والنهي عن الطيرة وهي الاشاؤموالنهي عن قب الدهر ألا الله هر الذي  صرف

والنهي عن الس ر إلى بالد المشركين والنهي عن مساكنة الكافر وعن ات اذ الكافر ن مدن اليهدرد و 

وعددن ات دداذ الك ددار بطانددة فيقربددرا للمشدداورة  ،النصددارخ وديددرهم مددن أعددداء اللدده أوليدداء مددن دوا المدد منين
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  .والمردة

  .قصد الر اء والسمعة والمن والنهي عن إبطا  األعما  كما إذا

المسددند الحددرام ومسددند النبددي  :والنهددي عددن السدد ر إلددى أي بقعددة للعبددادة فيهددا إال المسدداجد الثالثددة

  .صلى الله عليه وقلم والمسند األقصى وعن البناء على القبرر وات اذها مساجد

 ددر  فددي والنهددي عددن قددب الصددحابة وعددن ال ددر  فيمددا حدددث مددن ال ددان بددين الصددحابة وعددن ال

وعدن منالسدة الدذ ن   رضدرا فدي القدرآا بالباطدل  ،وعن الندا  فدي القدرآا والممداراة فيده بدال علدم ،القدر

  .وعن عيادة المرضى من القدر ة ومن شابههم من أهل البدعة وكذا شهرد جنائزهم ،و اماروا فيه

ن اتبداع السدبل أو والنهدي عد -عدز وجدل  - والنهي عن قب آلهة الك ار إذا كاا  د دي إلدى قدب اللده

وعن االنحناء  ،الا رق في الد ن وعن ات اذ آ ات الله هزوا وعن تحليل ما حرم الله أو تحر م ما أحل الله

أو السدددنرد لغيدددر اللددده وعدددن النلدددرل مدددع المندددافقين أو ال سددداق اقاوناقدددا بهدددم أو إ ناقدددا لهدددم وعدددن م ارقدددة 

  .النماعة وهم من وافق الحق

بل نقص الشارب  ،رد والنصارخ المنرل في إع اء الشارب وقص اللحيةوالنهي عن الاشبه باليه

وعن بدء الك ار بالسالم وعن تصد ق أهل الكااب أو تكذ بهم فيما   برونه عن كابهم مما  ،ونع ي اللحية

بقصددددد طلددددب العلددددم )وعددددن اقددددا ااء أحددددد مددددن أهددددل الكادددداب فددددي أمددددر شددددرعي  ،وال بطالندددده .ال نعلددددم صددددحاه
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  (.وال ائدة

هي عن الحلف باألوالد والطراديا واألنداد وعن الحلف باآلبداء وباألماندة وعدن قدر  مدا شداء والن

وأا  قر  المالك عبدي  ،وأا  قر  المملرك ربي ورباي وإنما  قر  مرالي وقيدي وقيدتي ،الله وشوا  

  .بغىبه أو بالنار وعن الاالعن بلعنة الله أو ،وعن قر  خيبة الدهر ،وأماي وإنما  قر  فااي وفااتي ودالمي

 

 في الطهارة 

وعن قىاء الحاجة على قارعة الطر ق وفي ظل النال وفي مرارد  ،النهي عن البر  في الماء الراكد

وعن  ،واقاثنى بع  أهل العلم ما كاا داخل البنياا ،وعن اقاقبا  القبلة واقادبارها ببر  أو دائغ ،الماء

 .لنهدي عدن االقدانناء بدالعظم والدروث ألنده زاد إخرانندا مدن الندنوأا  امسدح بيمينده وا ،االقانناء باليمين

  .وعن االقانناء بالروث ألنه علف دوابهم

  .وعن السالم على من  قىي حاجاه ،والنهي أا  مسك الرجل ذكر  بيمينه وهر  بر 

  .ونهي المسايقظ من نرمه عن إدخا   د  في ااناء حاى  غسلها

 في الصالة 
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عندددد طلدددرع الشدددما وعندددد زوالهدددا وعندددد دروبهدددا وهدددي تطلدددع وتغدددرب بدددين قرندددي النهدددي عدددن الان دددل 

فدداذا رآهددا الك ددار عبدداد الكراكددب قددندوا لهددا وعددن الصددالة بعددد الصددبح حاددى تطلددع الشددما وبعددد  ،شدديطاا

أما ما كانا لسبب فال بأل كاحية  ،وهذا في صالة النافلة الاي ليا لها قبب ،العصر حاى تغرب الشما

  .المسند

بدذكر أو )هي عن جعل البيرت مقابر ال  ان ل فيها وعن وصل صالة فر ىة بصالة حادى  داكلم والن

  .والنهي أا  صلي بعد أذاا ال نر شيوا إال ركعاي قنة ال نر ،أو   رج (دير 

 ،وعدن االلا دات فدي الصدالة ،والنهي عن مسابقة اامام في الصالة والنهدي أا  صدلي خلدف الصدف

وعن قراءة القرآا في الركرع والسنرد فاا دعا في قنرد  بدعاء  ،سماء في الصالةوعن رفع البصر إلى ال

  .من القرآا فال بأل

والنهي أا  صلي الرجل في الثرب الراحد ليا على عاتقه منه شيء فال  صلي وهر عاري الكا ين 

ألا كددل  ،لددر حوعددن الصددالة وهددر  دددافع البددر  والغددائغ وا ،والنهددي عددن الصددالة وهددر بحىددرة طعددام  شدداهيه

  .ذلك  شغل المصلي و صرفه عن ال شرع المطلرب

والا دددات  ،والنهدددي فدددي الصدددالة عدددن نقدددر كنقدددر الغدددراب .والنهدددي عدددن الصدددالة فدددي المقبدددرة والحمدددام

وهددر أا  عادداد  ،وإ طدداا كا طدداا البعيددر ،وإقعدداء كاقعدداء الكلددب ،وافاددراك كددافاراك السددبع ،كالا ددات الثعلددب
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  .وعن الصالة في مبارك اابل فانها خلقا من الشياطين ،إال فيه مكانا في المسند ال  صلي

والنهي وعن مسح األر  أثناء الصالة فاا احااج فراحدة لاسر ة الحصى ونحر  وعن تغطية ال م 

والنهي أا  رفع المصلي صرته في الصالة في ذي الم منين وعن مراصلة قيام الليدل إذا أصدابه  .في الصالة

  .وعن قيام الليل كله وب اصة إذا كاا ذلك تباعا ،ثم  قرمالنعال بل  نام 

وعن ت طي رقاب النال وعدن كدف الثيداب وك دا الشدعر  ،والنهي عن الاثاؤب والن خ في الصالة

  .وكف الثياب جمعها وتشميرها وك ا الشعر جمعه وحبسه ،في الصالة

لنهدي أا   درج المصدلي مدن وأ ىدا ا .والنهي عن إعادة الصدالة الصدحيحة وهدذا ندافع للمرقرقدين

وعددن  ،صددالته إذا شددك فددي الحدددث حاددى  سددمع صددرتا أو  نددد ر حددا وعددن الاحلددق قبددل الصددالة  ددرم النمعددة

وعددن االحابدداء فيهددا وهددر ضددم ال  ددذ ن إلددى الددبطن وشدددهما  ،مددا الحصددى والعبددة والكددالم أثندداء ال طبددة

  .بالثرب أو باليد ن

الة المكاربة والنهي أا  قرم اامام في مكاا أرفع من والنهي أا  صلي الرجل شيوا إذا أقيما الص

وعن المرور بين  دي المصلي ونهي المصلي أا  دع أحدا  مر بين  د ه أو بينه  ،مقام المأمرمين دوا حاجة

  .وبين قارته

ولكددن  بصددق عددن  سددار  أو تحددا  ،والنهددي عددن البصدداق فددي الصددالة تنددا  القبلددة وإلددى النهددة اليمنددى
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وأا  ىددع المصددلي نعليدده عددن  ميندده أو شددماله حاددى ال  دد ذي مددن بنانبيدده وإنمددا  ىددعهما بددين  ،قدمدده اليسددرخ

وعددن الحددد ة بعددد صددالة العشدداء إال  ،والنهددي عددن النددرم قبددل العشدداء إذا كدداا ال  ددأمن فددرات وقاهددا .رجليدده

ب الدار إال إذا ومثله نهي الزائر أا   م أصحا .وأا   م الرجل الرجل في قلطانه إال باذنه ،لمصلحة شرعية

  .والنهي أا   م قرما وهم له كارهرا لسبب شرعي ،قدمر 

 

 في المساجد 

النهدي عدن الشدراء والبيدع ونشدد الىدالة فدي المسداجد والنهدي عدن ات داذ المسداجد طرقدا إال لددذكر أو 

 ،مسندوالنهي عن إقامة الحدود في المسند والنهي عن الاشبيك بين اليد ن إذا خرج عامدا إلى ال ،صالة

 .والنهددي أا   ددرج أحددد مددن المسددند بعددد األذاا حاددى  صددلي .ألندده ال  ددزا  فددي صددالة إذا عمددد إلددى الصددالة

والنهدددي عدددن ااقدددراع بالمشدددي إذا أقيمدددا  ،والنهدددي أا  نلدددا الدددداخل فدددي المسدددند حادددى  صدددلي ركعادددين

ي المسدند إال إذا بل  مشدي وعليده السدكينة والرقدار والنهدي عدن الصدف بدين السدراري واألعمددة فد ،الصالة

ونهي من أكل ثرما أو بصال وكل ما له رائحة كر هة أا  قرب المسند والنهي أا  مر الرجل  .دعا الحاجة

 ،والنهي عن منع المرأة من الذهاب إلى المسند بالشروط الشرعية ،في المسند ومعه ما   ذي المسلمين

والنهدي عدن  ،ن مباشدرة النسداء فدي االعاكدا والنهي ع .ونهي المرأة أا تىع طيبا إذا خرجا إلى المسند
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  .وعن تز ينها باحمير أو تص ير أو زخرفة وكل ما  شغل المصلين ،الاباهي في المساجد

 في الننائز 

النهدددي عدددن البنددداء علدددى القبدددرر أو تعلياهدددا ورفعهدددا والنلدددرل عليهدددا والمشدددي بينهدددا بالنعدددا  وإنارتهدددا 

ذ القبدرر مسداجد والصدالة إلدى القبدر إال صدالة النندازة فدي المقبدرة والنهدي عدن ات دا .والكاابة عليهدا ونبشدها

ونهدي  ،والنهي أا تحد المرأة على ميدا فدرق ثالثدة أ دام إال الدزوج فانهدا تحدد عليده أربعدة أشدهر وعشدرة أ دام

وهدر )المارفى عنها زوجهدا عدن الطيدب واالكاحدا  والحنداء والز ندة كدأنراع الحلدي ولدبا الثدرب المصدبر  

  (. نةثرب الز

فهدر بكداء  ،وهر أا تساعد المرأة من مدات لده ميدا بالبكداء)والنهي عن النياحة والنهي عن ااقعاد 

وشدق  ،ومن المحرمات اقاونار النائحدة (لغير الله ثم إا االجاماع بهذ  الص ة على البكاء  عد من النياحة

  .الثرب ونشر الشعر لمرت ميا

  .ااخبار بمرت الميا فال حرج فيه والنهي عن نعي أهل الناهلية أما منرد

 

 



 المنهيات الشرعية 

     www.islamqa.info   11 

 في الصيام 

وعدن  ،النهي عن صيام  درم ال طدر و درم األضدحى وأ دام الاشدر ق الثالثدة بعدد األضدحى و درم الشدك

والنهدي عدن صديام الددهر والنهدي عدن تقددم شدهر رمىداا بصديام  ،إفراد النمعة بالصرم وكدذلك  درم السدبا

والنهي أا  .نصف الثاني من شعباا ما لم  كن له صرم معااد من قبلوالنهي عن الصيام في ال ، رم أو  رمين

والنهدي  ،وعدن صديام  درم عرفدة بعرفدة إال لمدن لدم  ندد الهددي ، صل  رما بيرم في الصرم دوا إفطار بينهمدا

والنهدي أا تصدرم المدرأة صديام نافلدة وبعلهدا شداهد  .عن المبالغة في المىمىة واالقانشاق إذا كاا صدائما  

  .ونهي الصائم عن الرفة والمشاتمة والمقاتلة .وعن ترك السحرر للصائم ولر جرعة ماء ،ذنهإال با

 الحج واألضحية 

  .والنهي عن الرفة وال سرق والندا  في الحج ،النهي عن تأخير الحج بغير عذر

 وأا تلبا المحرمدة ،ونهي المحرم أا  لبا القميص أو العمامة أو السراو ل أو البرنا أو ال ف

  .والنهي عن قلع شنر الحرم أو قطعه أو خبطه ،النقاب أو الق از ن

 .لاقددداط لقطاددده إال لمعدددر اوالنهدددي عدددن حمدددل السدددالح فدددي الحدددرم أو الصددديد فيددده أو تن يدددر الصددديد أو 

  .بل  دفن في ثيابه فهر  بعة ملبيا ،والنهي عن تطييب من مات محرما وعن تغطية رأقه وعن تحنيطه
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ورخص للحائ  والن ساء  (أي طرا  الرداع)اج حاى  كرا آخر عهد  بالبيا والنهي أا  ن ر الح

  .في تركه

والنهي عدن ذبدح األضدحية قبدل صدالة العيدد والنهدي عدن األضدحية المعيبدة والنهدي أا  عطدي الندزار 

منهددا شدديوا علددى أندده أجددرة ونهددي مددن أراد أا  ىددحي إذا دخلددا عشددر ذي الحنددة أا  أخددذ شدديوا مددن شددعر  أو 

  .  أو بشرته حاى  ىحيأظ ار

 في البيرع والمكاقب 

والنهددي عددن بيددع  ،وعددن البيددرع الاددي تشددامل علددى النهالددة والاغر ددر وال ددداع ،والنهددي عددن أكددل الربددا

وبيع فىل الماء وبيع الكلب والهر والدم وال مدر وال نز در واألصدنام وعسدب ال حدل وهدر  ،الشاة باللحم

ء حرمده اللده فثمنده حدرام بيعدا وشدراءوالنهي عدن ثمدن ال ،ماؤ  الذي  لقح به وكدذلك النهدي  .كلدب وكدل شديح

والنهي عن  .عن النن  وهر أا  ز د في ثمن السلعة من ال  ر د شراءها كما  حصل في كثير من المزادات

والنهي عن بيع ما ال  ،والنهي عن البيع بعد النداء الثاني  رم النمعة ،كام عيرب السلعة وإخ ائها عند بيعها

والنهددي عددن بيددع الددذهب بالددذهب وال ىددة بال ىددة إال مددثال  ،ك وعددن بيددع الشدديء قبددل أا  حددرز  و قبىدده ملدد

 ،والنهي أا  بيع الرجل على بيع أخيه وأا  شاري على شراء أخيده وأا  سدرم علدى قدرم أخيده .بمثل  دا بيد

 ،المكيدا  والميدزاا والنهدي عدن الاط يدف فدي .والنهي عن بيع الثمار حاى  بدو صدالحها وتنندر مدن العاهدة



 المنهيات الشرعية 

     www.islamqa.info   12 

وهدر تلقدي مدن  قددم مدن خدارج البلدد قددراء للبيدع مدنهم أو  ،والنهدي عدن االحاكددار والنهدي عدن تلقدي الركبدداا

  .البيع لهم بل  اركرا حاى  أترا قرق البلد وفي ذلك مصلحة للنميع

يه أا  دعه  بيع فعل (مثل أا  كرا قاكن البلد قمسارا للقادم من الباد ة)والنهي أا  بيع حاضر لباد 

ونهي الشر ك في األر  أو الن ل وما شابهها عن بيع نصيبه  ،والنهي أا  بيع الرجل جلد أضحياه ،بن سه

مثل الذ ن  قرأوا القدرآا و سدألرا بده )والنهي عن األكل بالقرآا واالقاكثار به  ،حاى  عرضه على شر كه

والنهدددي عدددن أخدددذ الرشدددرة  ،والميسدددر والغصدددبوالنهدددي عدددن أكدددل أمدددرا  اليادددامى ظلمدددا وعدددن القمدددار  (الندددال

وهي نهب أمرا  النال والنهي عن  ،وعن االخاالل من الغنيمة وعن النهبة ،وإعطائها والنهي عن السرقة

والنهدي عدن كامداا  ،أكل أمرالهم بالباطل وكذلك أخدذها بقصدد إتالفهدا والنهدي عدن ب دا الندال أشدياءهم

والنهدي أا  أخدذ المسدلم مدن  ،والنهدي عدن الغد  بأنراعده ،مدن  عرفهدااللقطة وتغييبها وعن أخذ اللقطة إال ل

والنهي عن قبر  الهد ة بسبب  ،ما  أخيه المسلم شيوا إال بطيب ن ا منه وما أخذ بسيف الحياء فهر حرام

والنهي عن الابقر في الما  وهر االقاكثار منه والارقع فيه وت ر قه في البلداا بحية   دي إلى  ،الش اعة

  .ع قلب صاحبه وانشغاله عن اللهترز

 

 في النكاح 
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والنهدي عدن النمدع بدين األخادين والنهدي  ،والنهي عن االخاصداء ،النهي عن الابال وهر ترك النكاح

عن النمع بين المرأة وعماها والمرأة وخالاها ال الكبرخ علدى الصدغرخ وال الصدغرخ علدى الكبدرخ خشدية 

  .أبيه والنهي أا  نكح الرجل امرأة .القطيعة

والنهدددي عدددن الشدددغار وهدددر أا  قدددر  مدددثال زوجندددي ابنادددك أو أخادددك علدددى أا أزوجدددك ابنادددي أو أخادددي 

فاكرا هذ  مقابل األخرخ وهذا ظلم وحرام والنهدي عدن نكداح الماعدة وهدر نكداح إلدى أجدل ما دق عليده بدين 

أا   طب الرجل على  والنهي ،والنهي عن النكاح إال برلي وشاهد ن ،الطرفين  ناهي العقد باناهاء األجل

والنهدددي عدددن خطبدددة المعاددددة مدددن وفددداة زوج تصدددر حا إنمدددا  كدددرا ذلدددك  ،خطبدددة أخيددده حادددى  ادددرك أو  دددأذا لددده

والنهدي عدن إخدراج المطلقدة الرجعيدة مدن بياهدا ونهدي  ،والمطلقة الرجعيدة ال  ندرز خطباهدا مطلقدا ،بالالميح

ق الرجعدي والنهدي عدن إمسداك المطلقدة أو مراجعاهدا المرأة أا ت رج من بيا زوجها وتاركه في عدة الطال

 ،ولدديا لدده ردبددة فيهددا وإنمددا لاطددر  عليهددا المدددة فااىددرر والنهددي أا تكددام المطلقددة مددا خلددق اللدده فددي رحمهددا

والنهي عن اللعب بالطالق والنهي أا تسأ  المرأة طالق أخاها قراء كانا زوجة أو م طربة مثل أا تسأ  

والنهدددي أا  حددددث الدددزوج والزوجدددة بمدددا  كدددرا بينهمدددا مدددن أمدددرر  ،وجاددده لاازوجدددهالمدددرأة الرجدددل أا  طلدددق ز

االقامااع والنهي عن إفساد المرأة على زوجها والعكا ونهى النبي صلى الله عليه وقلم أا تكلم النساء 

اا ونهي المرأة أا تهنر فدراك زوجهدا فد ،ونهي المرأة أا تن ق من ما  زوجها إال باذنه ،إال باذا أزواجهن

والنهدي أا  .والنهي عن إ ذاء الناشدز إذا رجعدا إلدى طاعدة زوجهدا ،فعلا دوا عذر شرعي لعناها المالئكة
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  .و ك ي إذنه العام إذا لم   الف الشرع ،تدخل المرأة أحدا  بيا زوجها إال باذنه

لبنددين وعددن الاهنوددة بقددرلهم بالرفدداء وا ،والنهددي عددن تددرك إجابددة الدددعرة إلددى الرليمددة بغيددر عددذر شددرعي

  .وأهل الناهلية كانرا  كرهرا البنات ،ألنها من تهنوة الناهلية

والنهي أا  طأ الرجل امرأة فيها حمل من دير  والنهي أا  عز  الرجل عن زوجاه الحدرة إال باذنهدا 

ونهدي  ،والنهي أا  طرق الرجدل أهلده و  اجدأهم لديال إذا قددم مدن قد ر فداذا أخبدرهم برقدا قدومده فدال حدرج

والنهددي عددن ااضددرار بالزوجددة لا ادددي مندده بالمددا   ،ا  أخددذ مددن مهددر زوجادده بغيددر طيددب ن ددا منهدداالددزوج أ

 ،والنهي عن الظهار والنهي عن الميل إلى إحدخ الزوجاين دوا األخرخ وعن منانبة العد  بين الزوجات

  .وعن نكاح الاحليل وهر أا  ازوج مطلقة ثالثا  لكي  حلها لزوجها األو 

 ة بالنساء في أمرر ماعلق

ونهددي النسدداء عددن الابددرج ونهددي النسدداء أا  ددأتين ببهادداا  ،النهددي أا تبدددي المددرأة ز ناهددا إال للمحددارم

والنهددي عددن الا ر ددق بددين  ،والنهددي أا تىددار والدددة برلدددها أو مرلددرد لدده برلددد  ،  ار ندده بددين أ ددد هن وأرجلهددن

والنهددي عددن  ،افر المددرأة إال مددع ذي محددرموالنهددي أا تسدد .وعددن المبالغددة فددي خادداا المددرأة ،الرالدددة وولدددها

مصافحة المرأة األجنبية وعن تطيب المرأة عند خروجها ومرورها بعطرها على الرجا  وأا   الي الرجل 

  .بالمرأة األجنبية والنهي عن الد اثة والنهي عن إطالق النظر إلى المرأة األجنبية وعن اتباع النظرة النظرة
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 في الذبائح واألطعمة 

هددي عددن المياددة قددراء ماتددا بددالغرق أو ال نددق أو الصددعق أو السددقرط مددن مكدداا مرت ددع أو نطحاهددا الن

ذكددي وعددن الدددم ولحددم ال نز ددر ومددا ذبددح علددى ديددر اقددم اللدده ومددا ذبددح  أخددرخ أو الاددي افارقددها السددبع إال مددا

  .لألصنام وعن األكل مما ذبح دوا أا  ذكر اقم الله عليه تعمدا

اللددة وهددي الدابددة الاددي تاغددذخ علددى القدداذورات والنناقددات وكددذا شددرب والنهددي عددن أكددل لحددم الن

وعدن قادل  ،وأكدل لحدم الحمدار األهلدي ،لبنها وعن أكل كل ذي نداب مدن السدباع وكدل ذي م لدب مدن الطيدر

  .الى دع للدواء وهي مسا بثة ال   كل لحمها عند جمهرر العلماء

 ،لدددى أا تمدددرت أو أا تحدددبا بدددال علدددفوالنهدددي عدددن صدددبر البهدددائم وهدددر أا تمسدددك ثدددم ترمدددى بشددديء إ

والبهيمددة الاددي تصددبر بالنبددل هددي المنثمددة الاددي نهددى النبددي صددلى اللدده عليدده وقددلم عددن أكلهددا ألنهددا لددم تددذبح 

  .بالطر قة الشرعية

والنهي عن األكل من صيد الكلب دير المعلم أو إذا خالطاه كالب أخدرخ فانده ال  ددري أ هدا الدذي 

أمدددا إذا أصدددابه بمحددددد  ،ذا أصدددابه ب لدددة فقالاددده بثقلهدددا أو صددددماها كدددالمعرا صددداد والنهدددي عدددن أكدددل الصددديد إ

  .كالسهم ف رق أو خزق وقمى الله فليأكل
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  .وأا  حد الش رة أمامها ،وأا  ذبح بهيمة بحىرة أخرخ ،والنهي عن الذبح بالسن والظ ر

م ددداخرة والمدددراءاة والنهدددي عدددن أكدددل طعدددام المابدددار ين وهمدددا الما ددداخراا اللدددذاا  صدددنعاا الطعدددام لل

  .و انافساا في ذلك وهر داخل في أكل الما  بالباطل

 في اللبال والز نة 

أي )وعددن الا ددام فددي الرقددطى والاددي تليهددا  ،النهدي عددن ااقددرا  فددي اللبددال وعددن الددذهب للرجددا 

  .وعن خاتم الحد د (السبابة

  .والنهي عن الاعري وعن المشي عر انا وعن كشف ال  ذ

  .با  الثياب وعن جرها خيالء وعن لبا ثرب الشهرة وثرب الحر روالنهي عن إق

  .والنهي عن الم دم وهر المشبع حمرة بالعص ر فال  لبسه الرجل

والنهي عن تشبه الرجا  بالنساء ولبا مالبسهن وعدن تشدبه النسداء بالرجدا  ولدبا مالبسدهم وعدن 

  .لبا القصير والرقيق والىيق من الثياب للنساء

والنهدي  .االناعا  قائما وذلك فيما في لبسه قائما  مشقة كاألحذ ة الادي تحاداج إلدى ربدغ والنهي عن
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  .عن المشي في نعل واحدة ألا الشيطاا  مشي في النعل الراحدة

والنهددي عددن الرشددم وعددن ت لدديج األقددناا و وشددرها مثددل أخددذها بددالمبرد وال  دددخل فددي ذلددك تقددر م 

  .األقناا باألقالك ونحرها

  .ن مشابهة المشركين في إع اء الشارب وقص اللحية بل نقص الشارب ونع ي اللحيةوالنهي ع

والنهددي عددن الددنمص وهددر ناددف شددعر الرجدده وأشددد  األخددذ مددن الحدداجبين وعددن حلددق المددرأة شددعرها 

وعددن ناددف الشدديب وعددن تغييددر الشدديب  ،وعددن وصددل الشددعر بشددعر مسدداعار آلدمددي أو لغيددر  للرجددا  والنسدداء

  .غ بالسراد وعن القزع وهر حلدق بع  الرأل وتدرك بعىهبالسراد وعن الصب

والنهدددي عدددن تصدددر ر مدددا فيددده روح فدددي الثيددداب والنددددراا والدددررق قدددراء كددداا مرقدددرما أو مطبرعدددا أو 

  .مح ررا أو منقرشا أو مصبربا بقرالب ونحر ذلك وإا كاا البد فاعال فليصنع الشنر وما ال روح فيه

  .النمرر وكل ما فيه خيالء والنهي عن قار الندرااوالنهي عن افاراك الحر ر وجلرد 

 في آفات اللساا 

  .النهي عن شهادة الزور
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  .والنهي عن قذ  المحصنة

  .والنهي عن قذ  البريء وعن البهااا

وعدن الا داخر  ،والنهي عن الهمز واللمدز والاندابز باأللقداب والغيبدة والنميمدة والسد ر ة بالمسدلمين

ألنساب وعن السباب والشام وال ح  وال نا والبذاءة وكذلك النهر بالسرء من باألحساب والطعن في ا

  .القر  إال من ظلم

والنهي عن الكذب ومن أشد  الكذب في المنام مثل اخاالق الرؤخ والمنامات لاحصيل فىيلة أو 

وهر أا  عقد  كسب مادي أو ت ر  ا لمن بينه وبينهم عداوة ومن عقرباه أا  كلف  رم القيامة بأمر مساحيل

  .بين شعيرتين

 ،وعن الننرخ فال  اناجى اثنداا دوا الثالدة مدن أجدل أا ذلدك  حزنده ،والنهي أا  زكي المرء ن سه

  .وعن لعن الم من ولعن من ال  ساحق اللعن ،وعن الاناجي بااثم والعدواا

فددرق والنهددي عددن رفددع الصددرت فددرق الصددرت النبددي صددلى اللدده عليدده وقددلم ومددن ذلددك رفددع الصددرت 

  .صرت القارئ للحد ة وكذلك رفع الصرت عند قبر  صلى الله عليه وقلم

وقدددب الدددد ك ألنددده  دددرقظ للصدددالة وقدددب الدددر ح ألنهدددا مدددأمررة وقدددب  ،والنهدددي عدددن قدددب األمدددرات
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  .الحمى ألنها تن ي الذنرب وقب الشيطاا ألنه  اعاظم والم يد هر االقاعاذة بالله من شر 

وعدددن الددددعاء علدددى الدددن ا واألوالد وال ددددم  ،منيددده لىدددر ندددز  بدددهوالنهدددي عدددن الددددعاء بدددالمرت أو ت

  .واألمرا 

والنهي  ،والنهي عن تسمية العنب كرما ألا أهل الناهلية كانرا  عاقدوا أا ال مر تدعر إلى الكرم

أا  قر  الرجل خبثا ن سي والنهي أا  قر  نسيا آ ة كذا وإنمدا  قدر  أنسديا وال  قدل اللهدم اد در لدي إا 

النهي عن إطدالق ل ظدة قديد علدى المندافق والنهدي عدن الاقبديح وخاصدة  ، عزم في الدعاء والمسألةشوا بل 

والنهدي  ،والنهدي عدن السد ا  قبدل السدالم ،وعن قر  راعنا (،مثل أا  قر  قبحك الله)تقبيح الزوج زوجاه 

  .عن الامادح

 في آداب الطعام والشراب 

األكل من وقغ الطعام وإنما  أكل من حافاه وجرانبه النهي عن األكل مما بين أ دي اآلخر ن وعن 

والنهي عن ترك اللقمة إذا ققطا بل  ز ل عنها األذخ ثدم  أكلهدا وال  ددعها  ،فاا البركة تنز  وقغ الطعام

  .للشيطاا

والنهي عن الشرب في آنية الذهب وال ىة والنهي عدن الشدرب واق دا وعدن الشدرب مدن ثلمدة اانداء 

وعن الشرب بن ا واحدد  ،ذي ن سه وعن الشرب من فم ااناء والنهي عن الان ا فيهالمكسرر حاى ال   



 المنهيات الشرعية 

     www.islamqa.info   21 

  .بل  شرب ثالثا فانه أهنأ وأمرأ وأبرأ

وأا  أكدل الشدد ص  ،والنهدي عدن الددن خ فدي الطعددام والشدراب والنهددي عدن األكددل والشدرب بالشددما 

ذا لددده صددداحبه المشدددارك معددده فدددي وهددر مندددبطح علدددى بطنددده وأا  قدددرا الرجدددل بدددين تمددرتين عندددد األكدددل إال إذا أ

والنهددي عددن اقدداعما  آنيددة أهددل الكادداب الاددي  ،الطعددام وذلددك لمددا فددي ااقددراا مددن الشددر  وااجحددا  برفيقدده

  .والنهي عن النلرل على مائدة  شرب عليها ال مر ، ساعملرنها فاذا لم  ند ديرها فليغسلها و أكل فيها

 في آداب النرم 

ا لدده جدددار حاددى ال  سددقغ إذا تقلددب أثندداء نرمدده والنهددي عددن مبيددا والنهددي عددن النددرم علددى قددطح لددي

والنهي أا  بيا الرجل وفدي  دد  دمدر مثدل  ،الرجل وحد  والنهي عن ترك النار في البيا مرقدة حين النرم

والنهي عن وضع إحدخ الرجلين على األخرخ عند االقالقاء  ،الزهرمة والزفر والنهي عن النرم على البطن

والنهي أا  حدث اانساا بالرؤ ا القبيحة أو أا   سرها ألنهدا مدن تلعدب  ،ذا كاا  كشف العررةعلى الق ا إ

  .الشيطاا

 في أمرر ما رقة 

  .والنهي عن قال األوالد خشية ال قر وعن االناحار ،النهي عن قال الن ا بغير حق
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هدي عدن ال درار مدن والن .والنهي عن الزنا و النهدي عدن اللدراط وشدرب ال مدر وعصدر  وحملده وبيعده

والنهي عن إرضاء النال  ،والنهي عن إ ذاء الم منين والم منات بغير ما اكاسبرا ،الزحف إال لسبب شرعي

  .بس غ الله

وعن الغناء والكربة وهر الطبل وعن  ،والنهي عن نق  األ ماا بعد تركيدها في العهرد والمراثيق

والنهي عن تحر ق  ،والنهي عن الاعذ ب بالنار ،غير أبيهوالنهي عن اناساب الرلد ل ،المزمار وعن المعاز 

والنهدددي عدددن ااعاندددة علدددى الباطدددل  ،األحيددداء واألمدددرات بالندددار والنهدددي عدددن المثلدددة وهدددي تشدددر ه جثدددة القالدددى

  .والنهي عن حمل السالح على المسلمين ،والاعاوا على ااثم والعدواا

معصددية اللدده والنهددي عددن الحلددف كاذبددا وعددن  والنهددي أا   اددي بغيددر علددم والنهددي عددن  طيددع أحدددا  فددي

وعددن  ،وعددن قبددر  شددهادة الددذ ن  رمددرا المحصددنات ولددم  ددأترا بأربعدددة شهدددداء إال إذا تابدددرا ،اليمددين الغمددرل

وعدن الاقددم بدين  ددي اللده ورقدرله ال بقدر   ،وعن اتباع خطرات الشيطاا ،تحر م الطيبات الاي أحلها الله

  .وال ب عل

وعدن الددخر   ،وعن االطالع في بيرت قدرم بغيدر إذنهدم ،لحد ة قرم بغير إذنهموالنهي أا  سامع 

  ،وعن النظر إلى العررات ،إلى بيرت النال إال بعد االقاوذاا

  .والنهي أا  دعي ما ليا له والنهي أا  اشبع بما لم  عغ وأا  سعى إلى أا  حمد بما لم   عل
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لله بالعذاب إال مع البكاء أو الاباكي و دخل معابدرا والنهي عن دخر  د ار األقرام الذ ن أهلكهم ا

والانسا وقرء الظن بالصالحين والصالحات والنهي عن الاحاقد  ،والنهي عن اليمين اآلثمة ،ال ما رجا

  .والاباد  والادابر والنهي عن الامادي في الباطل

بالدددنيا الددذي  سددبب والنهددي عددن الكبددر وال  ددر وال دديالء وااعندداب بددالن ا وعددن ال ددرح المددذمرم 

  .األشر والبطر

والنهدي أا  عدرد  .والنهي عن المشي في األر  مرحا  وعن تصدعير ال دد للندال وهدر عالمدة الكبدر

وأا  نظددر الرجددل إلددى عددررة الرجددل  ،والنهددي أا  قاددل الرالددد إذا قاددل ولددد  ،المسددلم فددي صدددقاة ولددر بشددرائها

ي أو ميددا والنهددي عددن اناهدداك حرمددة الشددهر الحددرام أمددا وعددن النظددر إلددى ف ددذ حدد .والمددرأة إلددى عددررة المددرأة

  .مناهدة الك ار فيه فهي مشروعة

  .والنهي عن اان اق من الكسب ال بية

والنهددي عددن اقدداي اء العمددل مددن األجيددر وعدددم إ  ائدده أجددر  والنهددي عددن عدددم العددد  فددي العطيددة بددين 

وأا  ،ا اللدده قددد أعطددى الررثددة حقددرقهمأل ،والنهددي عددن المىددارة فددي الرصددية وعددن الرصددية لددرارث .األوالد

  . رصي بماله كله و ارك ورثاه فقراء فاا فعل فال تن ذ وصياه إال في الثلة
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  .وعن هنر المسلم فرق ثالثة أ ام دوا قبب شرعي ،والنهي عن قرء النرار وعن إ ذاء النار

 ،العدين وكسدر السدنوالنهي عن ال ذ  وهر رمي الحصاة بين إصبعين ألنها مظنة األذخ مثل فدقء 

  .والنهي عن االعاداء

والنهي عن الددخر  بدين المانداجيين وأا  ،والنهي أا  نهر النال بعىهم على بع  بقراءة القرآا

وأا  قددرم الرجددل مددن عنددد أخيدده  ،وأا  قدديم ش صددا  مددن مقعددد  و نلددا هددر فيدده ،  ددرق بددين اثنددين إال باذنهمددا

ألنددده منلدددا  ،وعدددن النلدددرل بدددين الشدددما والظدددل ،ندددالاوالنهدددي عدددن القيدددام علدددى رأل ال .حادددى  سددداأذا

  .الشيطاا

  .وعن شهر السالح على المسلم ،والنهي عن ااضرار بالمسلمين

  .والنهي أا  شير إلى أخيه المسلم بحد دة

والنهددي عددن رد  الهد ددة إذا لددم  كددن فيهددا محددذور  ،والنهددي عددن تعدداطي السدديف مسددلرال خشددية اا ددذاء

ونهي النال أا  .وعن إعطاء الما  للس هاء ،وعن الاكلف للىيف ،قرا  والابذ روالنهي عن اا ،شرعي

والنهدي عدن  ،والنهي عن إعطداء المدا  للسد هاء . امنى ما فىل الله بعىهم على بع  من الرجا  والنساء

  .وعن إبطا  الصدقات بالمن واألذخ .والنهي عن الرأفة بالزاني والزانية عند إقامة الحد ،الانازع
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والنهدددي عدددن الادددداوي بالددددواء  ،والنهدددي عدددن قهدددر الياددديم ونهدددر السدددائل ،والنهدددي عدددن كامددداا الشدددهادة

والنهي  ،والنهي عن قال النساء والصبياا في الحرب ،ال بية فاا الله لم  نعل ش اء األمة فيما حرم عليها

عالم لمغالطاه وتحد ه عن الاعمق والاكلف والنهي عن األدلرطات وهي ااتياا بالمسائل المشكلة إلى ال

وتشر   فكر  أو إرادة السائل إظهار فىله وذكائه أو الس ا  عن أمرر لم تقع من ال رضيات والنددليات 

  .الاي ال تن عه في د نه

وعددن  ،والنهددي عددن اللعددب بددالنرد والنهددي عددن لعددن الدددواب والنهددي عددن خمدد  الرجدده عنددد المصدديبة

مدن هدر فرقده فدي أمدرر الددنيا بدل  نظدر إلدى مدن هدر أقد ل منده حادى  والنهي أا  نظر اانساا إلى ،د  الرعية

  ،والنهي أا    ر أحد على أحد ، عر  نعمة الله عليه فال  زدر ها

والنهدي عدن كدام العلدم والنهدي عدن الشد اعة  ،والنهدي عدن خياندة األماندة ،والنهي عدن إخدال  الرعدد

  .السيوة مثل أا  ارقغ في الشر

والنهي عن النرل في السد ر والنهدي عدن ات داذ الكدالب إال  ،دوا حاجة والنهي عن ق ا  النال

  .لحاجة ككلب الماشية وكلب الزرع والصيد والحراقة

والنهي عن الىرب فرق عشرة أقراط إال في حد من حدود الله والنهي عن كثرة الىحك والنهي 

هددددي عددددن إحددددداد النظددددر إلددددى عددددن إكددددرا  المرضددددى علددددى الطعددددام والشددددراب فدددداا اللدددده  طعمهددددم و سددددقيهم والن
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  .المنذومين

والنهددي أا  ددروع المسددلم أخددا  المسددلم أو  أخددذ مااعدده العبددا أو جددادا والنهددي عددن األخددذ وااعطدداء 

وعن ممارقة الطب  ،والنهي عن النذر ألنه ال  رد من قىاء الله شيوا وإنما  سا رج به من الب يل ،بالشما 

  .هدوعن قال النمل والنحل والهد ،بغير خبرة

  .والنهي أا  منع النار جار  أا  غرز خشبة في جدار  ،والنهي أا  سافر الرجل وحد 

وعددن إجابددة مددن بدددأ  ،والنهددي عددن جعددل السددالم للمعرفددة وإنمددا  سددلم علددى مددن عددر  ومددن لددم  عددر 

  .وعن تقبيل الرجل الرجل ،بالس ا  قبل السالم

 ،بددل  ددأتي الددذي هددر خيددر و ك ددر عددن  مينددهوالنهددي عددن جعددل اليمددين حائلددة بددين الحددالف وعمددل البددر 

  .وعن القىاء بين ال صمين وهر دىباا أو  قىي ألحدهما دوا أا  سمع كالم اآلخر

والنهي عن إخراج الصبياا خارج البيا عند دروب الشما حادى  شداد السدراد ألنهدا قداعة تناشدر 

د بالليدل لدوال    دى علدى المسداكين والنهي عن النذاذ بالليل وهر قطع الثمار وعدن الحصدا ،فيها الشياطين

  (.وآترا حقه  رم حصاد ) :ولوال  كرا فرارا من ال قراء قا  الله تعالى

والنهددي  ،والنهدي أا  مددر الرجددل فددي السدرق ومعدده مددا  دد ذي المسدلمين كدداألدوات الحددادة المكشددرفة
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  .عن ال روج من البلد الاي وقع فيها الطاعرا أو الدخر  إليها

نامة  رم النمعة والسبا واألحد واألربعداء وإنمدا  حدانم  درم ال مديا واالثندين والنهي عن الح

والنهي عن الاعر ا  ،والنهي عن الا ل تنا  القبلة ،والنهي عن تشميا من عطا فلم  حمد الله ،والثالثاء

 والنهدددي عدددن ،وهدددر الندددزو  للنددرم واالقددداراحة وذلدددك ألنهدددا مدددأوخ الددددواب ،علددى قارعدددة الطر دددق فدددي السددد ر

الىددحك مددن الىددرطة وهددي صددرت الددر ح ألا كددل إنسدداا معددر  لددذلك وال   لددر مندده شدد ص وفيدده رعا ددة 

  .لن رل اآلخر ن

  .والنهي عن رد الطيب والرقائد والر حاا

نسددأ  اللدده الكددر م رب العددرك العظدديم أا  ننبنددا ااثددم  ،وخاامددا هددذا مددا تيسددر جمعدده مددن المنهيددات

 باعددد بيننددا وبددين أقددباب قدد طه وأا  اددرب علينددا إندده قددميع قر ددب وال ددراح  مددا ظهددر منهددا ومددا بطددن وأا 

  .قبحاا ربك رب العزة عما  ص را وقالم على المرقلين والحمد لله رب العالمين .منيب


