
لیست واجبات و محرمات
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بسم الله الرحمن الرحیم

لیست واجبات
).یعنی در جایی که عاقبتش معلوم نیست وارد نشود(احتیاط - 1
)چه مال و چه صحبت(اداي امانت - 2
.وقتی شایعات و امور غلط رواج دارد براي اطالع رسانی واجب است که احراز کند حرفی که می زند درست است یا غلط- 3
امر به معروف و نهی از منکر- 4
امید به خدا- 5
.)به خدا بدبینندکنند نشان دهنده ي این است کهگیريگر دختر و پسري به خاطر روزي از فرزندار شدن جلوا(حسن ظن به خدا- 6
اهل خیر بودن- 7
.پاسخ به نامه ي کسی که منتظر جواب است- 8
).سرتکان دادن ها و چاکریم گفتن ها جواب سالم نیست(پاسخ دادن به سالم - 9
پاك کردن مسجد از آلودگی-10
پایداري در جهاد-11
پذیرش رأي دادگاه و قاضی عادل-12
کسی که به سن تکلیف می رسد خمس براو واجب می شود ولی درآمد ندارد وبا دریافت اولین حقوق این واجب محقق می (پرداخت حق امام و سادات -13

).شود
پرداخت حق و حقوق زنان-14
).کسی که یتیمی را رسیدگی نمی کند از مکذبین قرآن است(رسیدگی به یتیم -15
).پول دارم اما پرداخت قرض را به تأخیر می اندازم(ت قرض پرداخ-16
.)موارد زیادي به جز روزه کفاره دارد(پرداخت کفاره -17
.)از مستحبات مؤکد است که دیوار به دیوار واجب است(پرداخت مازاد نیاز زندگی به فقرا -18
پناه بردن به خدا از شر شیطان-19
.)منجر به اطمینان نسبی شودبه طوري که(پیگیري سؤاالت و شبهات عقیدتی-20
تبلیغ دین-21
)دوستان، شخصیت هاي مملکتی(تحقیق درمورد صحت  مطالب منفی درباره ي دیگران -22
ترس واقعی از عذاب خدا-23
تقیه درمواردي که الزم است-24
تالش براي اینکه دائم به فکر ویاد خدا باشیم-25
تالش براي کسب آمادگی براي مرگ-26
فاتالش براي برقراري صلح و ص-27
تالش براي پایدار ماندن اعتقادات-28
تالش براي حفاظت از مرزها-29
تالش براي رسیدگی به امور فقرا-30
.) از مستحبات مؤکد است که دیوار به دیوار واجب است(تالش براي زیارت پیامبر وامامان -31
.)جهنمی ها دلیل جهنم رفتنشان را بی عقلی خود می دانستند(تالش براي تفکر وتعقل -32
راي فهم دینتالش ب-33
.)احکام گمشده را باید بدانیم(تالش براي یافتن صاحب آنچه گم شده -34
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تواضع-35
. )اگر توبه نکند حرام مرتکب شده است(توبه و استغفار از گناهان-36
توسل به اولیاء خدا-37
توکل به خدا-38
.)هم آمده استواجبی است که در قرآن(ن در مجالس جا دادن به دیگرا-39
)مالی، آبرویی، کاري، اعتقادي، ناموسی(جبران خسارت هایی که به دیگران زده -40
توجه به نعمت هاي خدا-41
جهاد با دشمنان خدا-42
چشم پوشیدن از نامحرم چه زن و چه مرد-43
حجاب-44
حج-45
.)حق نداریم آبروي خود راببریم و عیب و ایرادهارا همه جا مطرح کنیم(حفظ آبرو -46
حفظ جان-47
. )مئن باشیم چیزي براي سالمتی ضرر دارد واجب است ترك کنیماگر مط(حفظ سالمتی-48
حفظ شخصیت افراد حین غیبت-49
حفظ عورت-50
حفظ مال -51
حفظ ناموس-52
.)ا ادا نکرده باشندگر پدر و مادر هیچ حقی از فرزند رخدا این حکم را بدون هیچ قید و شرط بیان می کند، حتی ا(خدمت به پدر ومادر-53
پرداخت زکات-54
لطاف خداوندخوشحالی از ا-55
.)غیر از حقوق همسر است(خوش رفتاري با همسر-56
)قرآن می فرماید اگر کسی دعا نکند خدا به او توجه نمی کند(دعا -57
تن شیطان و شیاطین انسدشمن دانس-58
دفن میت مسلمان-59
.)و بعد چگونه این کار را انجام دهدز دنیا چیست اول بداند هویت آن چیست، منظور از دل کندن ا. یزي کندانسان باید براي آن برنامه ر(دل کندن از دنیا -60
دوري از اهل گناه و کفار-61
راضی بودن از قضاي خداوند-62
روزه-63
زکات-64
شهادت دادن هنگامی که از او مطالبه می شود-65
صبر در برابر مشکالت-66
قضا دادن به گرسنه-67
عفت و حیا-68
عمل طبق عدالت چه براي دوست چه براي دشمن-69
غسل کردن واجب-70
ن مرده اي که کسی براي غسل دادنش نیستغسل داد-71
غیرت-72
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فاش نکردن اسرار دیگران-73
فرصت دادن به بدهکار-74
کمک به فردي که گم شده-75
کینه نداشتن از دیگران-76
گوش دادن به قرآن هنگامی که خوانده می شود-77
محاسبه ي نفس نسبت به اعمالی که انجام داده است-78
ر کفرمهاجرت به کشور اسالمی و عدم اقامت در کشو-79
ناراحت بودن از کارهاي زشت-80
نفرت از دشمنان خدا-81
نفقه ي همسر و پدرو مادري که درآمدي نمی توانند داشته باشند-82
نماز-83
)به فتواي بعضی از علما(نماز جمعه-84
)به فتواي بعضی از علما(نماز عید فطر و قربان-85
نماز قضا -86
وزن کردن درست هنگام خرید و فروش-87
جنسدازه ي تحویل به موقع و به ان-88
همسرداري نیکو براي زنان-89
همنشینی با اهل خدا-90
یادگیري عقاید و احکام الزم-91

لیست محرمات
اخالل در خلقت خداوند با تمام مصادیقش- 1
از مصادیق اذیت کردن ترساندن دیگران است  حتی هم به شوخی؛ اذیت کردن حیوانات؛ . عالم، عالم حساب و کتاب و عدل است(اذیت کردن انسان ها- 2

)تمام استرس واردن کردن ها که مقصر بودن 
ونق مساجدراز بین بردن - 3
را به دین و خدا نسبت دادناز پیش خود چیزي - 4
.)مثال کنایه هایی که به دوستان درس خوان زده می شود(این راه هرچه می تواند باشد. از راه به در کردن کسی که به دنبال راه خوب است- 5
.)مصادیق اسراف فوق العاده زیاد است(اسراف- 6
.اصرار بر کارهایی که می داند زشت است- 7
انبراي مردانگشتر، دستبند و ساعت طال - 8
.)اهانت به حیوان هم حرام است. چقدرراحت به زیر دستان و دوستان اهانت می کنیم(اهانت به دیگران - 9
.)القاب گذاشتن براي دیگران و راضی بودن فرد مصحح این گناه نیست. (تحقیر دیگران-10
آرایش زنان براي غیر شوهر-11
)تا چهار ماه(آرایش زنی که شوهرش مرده است-12
هآرزوي گنا-13
با تکبر راه رفتن-14
ا حیض وارد مسجد شدنبا حالت جنابت ی-15
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بد بین کردن افراد نسبت به هم-16
)انجام رفتارهاي نادرست با ظاهري دیندارانه(بدبین کردن افراد نسبت به دین -17
بدگویی از دیگران-18
و باختبازي هاي با برد-19
برهنه شدن-20
.)رها کندرسد حتی اگر حق با فرد باشدمر نمیدر روایت است که اگر به ث(بگو مگو کردن با مردم-21
)بدون اطالعاتمشاوره داد. آدرس اشتباه دادن که حق الناس هم هست(به اشتباه انداختن مردم -22
به دنبال امور شر بودن-23
.ندادن مهریه در صورت درخواست زن و در صورت دادن، دوباره آن را به زور پس گرفتن-24
بی اهمیتی به واجبات-25
نمازبی اهمیتی به -26
بی خیالی نسبت به عذاب و عقاب خداوند-27
بیرون کردن زنی که شوهرش مرده-28
.)مردانی که نسبت به همسر و فرزندانشان دقت ندارند(بی غیرتی -29
)اف گفتن به پدر و مادر(پرخاش کردن به پدرو مادر-30
پرخاش کردن به فقیر مستحق-31
پناه دادن به مجرم-32
ه تشبهی به زنان به هر کیفیتیپوشیدن حریر و طال براي مردان و هر گون-33
پوشیدن لباس کفار-34
پوشیدن لباس انگشت نما-35
)ي منفیي مثبت وچه در زمینهچه در زمینه(تجسس-36
عیب جویی-37
کوتاه کردن مو براي زنان و هرگونه تشبه به مردان-38
واي اکثر فقهاتراشیدن صورت به فت-39
ترس از کفار-40
تصرف در امکانات دیگران بدون رضایت آن ها-41
ف در مال یتیمتصر-42
تصمیم بر اساس فالگیري-43
)مخصوصا کسی که ظالم و زورگو است. مثال در خواستگاري(تعریف کردن از کسی که مستحق تعریف نیست-44
تعصب ورزیدن با وجود تشخیص حق-45
)حتی وصیت لفظی(تغییر دادن وصیت-46
تفسیرآیات قرآن طبق نظر شخصی-47
وپولی که بابت همان امتحان به حقوقافزایشایش رتبه و حقوق دارد و تمام دوره هاي ضمن خدمتی که افزمدرسه، کنکور، دانشگاه، (تقلب در امتحانات -48

).فرد می دهند هم حرام است
تکبر-49
تمسخر باچشم و دهان-50
تمکین نکردن زن در برابر شوهر-51
تنها ماندن با زن نامحرم حتی اگر به هردو مطمئن باشند-52
تهمت-53
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جداکردن فرزند از مادر-54
)چه شخصی و خانوادگی باشد و چه در سطح کالن(گیري از اجراي مجازات هاي به حقجلو-55
جنگ و جدال با مؤمنین-56
چنگ زدن به صورت در مصیبت ها و گریبان پاره کردن ها-57
حرص-58
حسد-59
...)هر حیله به هر کیفیتی، اقتصادي و غیر از آن(حیله و نیرنگ با مسلمانان-60
خرید و فروش سفیهانه-61
خرید و فروش مجسمه  طبق فتواي اکثر علما-62
خرید و فروش آالت موسیقی-63
خلف وعده-64
خمس و زکات ندادن-65
خودبزرگ بینی-66
خودداري از شهادت دادن-67
خود را پاك دانستن-68
خودنمایی-69
خودکشی-70
خوردن چیزهایی که تنفر آور است-71
خوردن خاك-72
خوردن ماهی که فنس ندارد-73
.)خوردن خرچنگ حرام است(اري خوردن حیوانات و پرندگان وحشی و شک-74
در اختیار قرار ندادن وسایل و لوازم دم دستی براي دیگران-75
در اختیار قرار دادن امکانات براي کار حرام-76
دزدي -77
گران فروشی-78
دست بی وضو به قرآن و اسامی متبرکه زدن-79
دست دادن با زن نامحرم-80
دوبه هم زنی و سخن چینی-81
دورویی-82
دوري از دوستان خدا-83
دختر یا دوست پسر نامحرم داشتندوست -84
ندن افراد از خودرا-85
ربا خواري-86
رشوه گرفتن-87
رفاقت با کفار-88
رقص در هر محیط طبق فتواي اکثر فقها-89
رو به قبله دستشویی کردن-90
روزه ي سکوت-91
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روگردانی از عقیده و دین حق-92
)دوست دارم که مطرح باشم ودر چشم ها باشم(ریاست طلبی -93
ان حتی مشرکینریختن سم در زندگی دیگر-94
با دیگران و خوردزد-95
زندگی براساس فرهنگ غیر مسلمانان-96
ساختن ظروف طال و نقره و خوردن غذا در این ظروف-97
ي دیگرانسرك کشیدن و نگاه کردن به خانه-98
به تأخیر انداختن توبه-99
سرکشی در برابر خداوند- 100
سفربدون اجازه ي پدر براي فرزند و شوهر براي خانم- 101
سقط جنین- 102
ظنسوء- 103
سوزاندن اسماء اهللا- 104
سیلی زدن- 105
شراب خواري- 106
شطرنج طبق نظر بعضی فقها- 107
شعبده بازي- 108
شکار براي سرگرمی- 109
شکایت به محکمه یا فرد غیر عادل بردن- 110
)از فردي به خاطر عالقه مان به او دفاع می کنیمحتی گاهی اتفاقی را ندیدیم اما(شهادت به دروغ - 111
عاق والدین- 112
ف رمالعمل براساس اعتماد به حر- 113
غصب اموال دیگران- 114
عدم عمل به تعهدات- 115
غلو در اعتقادات و دستورات دین- 116
)هم شنیدن و هم گفتن با این توجه که معنی غیبت حرفی است که فرد غیبت شونده خوشش نیاید(غیبت - 117
فاش کردن سر افراد- 118
فحش دادن- 119
تحقیر کردن- 120
قسم به خداوند بدون اینکه قصد اجرا داشته باشد- 121
قطع رحم- 122
قمار- 123
قهرکردن- 124
کتمان حق- 125
قتل- 126
طبق فتواي بعضی از مجتهدینبه طور کامل کشیدن تصویر انسان ها و حیوانات - 127
کف زدن ریتمیک طبق فتواي بعضی از مجتهدین- 128
کفران نعمت- 129
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...)فقط مال نیست، سرکالس درس به مقدار الزم مطالعه نکردم، دیر رفتن زودآمدن (کم فروشی- 130
کمک به ظالم- 131
کینه - 132
گدایی کردن- 133
)یعنی حرف بدون قصد عمل(ذاف گویی گ- 134
نعمت هاسرمستی از - 135
)خصوصا در کارهاي نکرده و خصوصیات نداشته(حب تمجید - 136
گوش دادن به غیبت- 137
مسخره کردن دیگران- 138
مسخره کردن آیات خدا- 139
منت گذاشتن- 140
)که معادل کفر است،من درست بشو نیستم(ناامیدي از رحمت خدا - 141
)و نیستیتو درست بش(نا امید کردن دیگران - 142
)هرنوع حقی(ندادن حقوق دیگران - 143
نفرین کردن- 144
)و هرچه این نظر آثار تخریبی و اصالحی اش بیشتر باشد گناهش بیشتر است(نظر دادن بدون اطالع و علم - 145
هاي گناهنزدیک شدن به موقعیت - 146
همنشینی با افراد گنه کار- 147
همسفره شدن با نامحرم طبق فتواي بعضی از مجتهدین- 148
حرم نگاه به نام- 149
نقض عهد- 150

.هر کدام را باز کنیم مصداق هاي بسیار خواهد داشت. این ها الیه ي اولیه ي حرام هاست


