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   مترجممقدمة
  

  

  
 تَغْفِرْهنَس دِيِه وتَهنَس و تَعِينُهنَس و هدملِلّهِ الَّذِي نَح دموذُ بِاهللاِ مِنْ ألْحنَع و

 يادِاهلَ فَلْلِضْ ينْ ممنْ يهدِهِ اهللاُ فَلَامضِلَّ لَه و. يئَاتِ أعمالِنَا أنْفُسِنَا و سشُرُُورِ
  وهعفْ ر وفاًرَ شَالً وضْ فَ اهللاُهادي زذِ الَّدٍمحا منَدِيي سلَ عالم الس واله الصو. هلَ
هِي آلِلَعو أص هِابِحأج ينعِم.  

همتا را كه انسان را از نيستي به هستي آورد و  داوندِ بيگوييم خ شكر مي
ي  وسيلهه نعمتِ زندگي را به او بخشيد و گوهرِ علم را در اختيار او نهاد تا ب

  . نيكوي آخرتش نمايدآن به در و مرواريدِ عمل برسد و اين جهان را رستنگاهِ
باشد؛ اهللا   او و عمل به آن ميپس شرف و منزلتِ انسان به علم و آگاهيِ

  : فرمايد  مي) جل و جالله(
  )11: مجادله  (����يرْفَع اهللاُ الَّذِينَ ءامنُوا مِنْكُم والَّذِينَ أوتُوا الْعِلْم درجاتٍ����
خداوند به كساني از شما كه ايمان آوردند و بهره از علم دارند درجاتِ «

  .»بخشد بزرگي مي
 گويد كه علماي مؤمن بر ديگرِ در تفسيرِ اين آيه مي) رض(ابن عباس 

ي ديگر  ي هر درجه با درجه فتصد درجه برتري دارند كه فاصلهمؤمنان، ه
  : فرمايد  پانصد سال، راه است و باز مي

  ).28: فاطر  (����إِنَّما يخْشَي اهللاَ مِنْ عِبادِ اهللاِ الْعلَماءِ����
  .»تنها بندگانِ دانا از خدا، ترسِ آميخته با تعظيم دارند«

ي فوق، غيرِمستقيم، به  در زبانِ عربي نشانگرِ حصر است پس آيه» إنّما«و 
اين اشاره دارد كه خشيت و ترس از خدا مخصوصِ بندگان عالِمِ خداوند 
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است در نتيجه علم و خصوصاً علمِ دين كه اساسِ آن، خداشناسي و نزديك 
و مقامِ هر ي مسلمانان و مؤمنين واجب است و درجه  شدن به او است بر همه

باشد و روش آن، همان  ي پيشروي و ترقّي در اين راه مي  اندازهكس بر اساسِ
برايمان رسم ) صلّي اهللا عليه و سلم( پيامبر طريقي است كه قرآن و سنّتِ

ي  ي قرآن و سنّتِ فرستاده وسيلهه پس ارتباطِ مستقيم با خدا ب. اند كرده
، در بر هر مسلماني) يه و سلمصلي اهللا عل( حضرت محمدِ مصطفي ،خداوند

الزم است بر هر كسي كه نامِ مسلمان بر خويش .  فرضِ عين استحد توان
ي قرآن و سنّت بپردازد و مقدماتي را كه براي  نهاده است، مستقيماً به مطالعه

حقيقتاً كه اليقِ يك مسلمان نيست كه در فهميدنِ . آن الزم است مهيا نمايد
هيچ گونه غموض و پيچيدگي در آن نيست و جزوِ ي ساده كه  يك آيه

محكمات قرآن است به اين و آن مراجعه نمايد؛ شايسته نيست كه يك مسلمان 
. براي آگاهي از دستوراتِ ساده و مشخّصِ فقهي دنبالِ هر كس و ناكس برود

توان زيرا چنان كه گفتيم كسبِ علم بر همه فرض است و همگان بايد در حد 
 كوشش نمايند و مخصوصِ يك يا چند نفر در يك منطقه يا شهر در راهِ آن

  .نيست
 چند ؛ي ما در اين دوران چگونه است حال ببينيد كه وضعيتِ مردمِ جامعه

و چند درصدِ آنان نمايند  درصد از آنان مستقيماً در آيات و معانيِ آن، غور مي
حد بسيار ابتدايي حتّي در ) صلي اهللا عليه و سلم( پيامبر با احاديثِ شريفِ

يعني با آن دو ركني كه، گفتيم نزديكي به خداوند منوط به آشنايي دارند؟؛ 
ي صحابه و  آيا مسلماني اين است؟ آيا طريقه! واقعاً عجيب است. آنهاست

آنان قرآن را بسيار ساده ! اين بوده است) صلي اهللا عليه و سلم(پيروان پيامبر 
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خواهد؛  وقفه مي مين حد واقعاً جهاد و تالشي بيپذيرفتند زيرا عمل به آن در ه
 معاني آنان به دنبالِ. شان بود هدفِ آنان پياده كردنِ قرآن و سنّت در زندگي

ي قرآن نبودند بلكه سعيشان در عملي نمودنِ دستوراتِ آن  غامض و پيچيده
  .بود

ي  دسته: اند  دو گونهاما حالِ مردمِ زمانِ ما چگونه است؟ مردمِ اين زمانه 
اي با قرآن و سنّتِ  اي هستند كه رابطه  عدههاكثرِ مردم را تشكيل داداول كه حد

ي   توانم به يك نمونه  مثال ميبه عنوانِ. ندارند) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
اي با صاحبِ مغازه مشغول   در مغازه؛ام اشاره كنم ساده كه مشاهده كرده

اده و مشكالتِ آن بوديم كه صاحب صحبت كردن درمورد زندگي و خانو
كنم شما هم  دانم ولي فكر مي من دقيق نمي«: ي صحبتمان گفت  مغازه درادامه

ي مرد كه كج  فرمايد زن از استخوانِ سينه شنيده باشيد كه خدا در قرآن مي
يعني » !!شكند  كه اگر بخواهي آن را راست كني مياست آفريده شده است

و اين مسأله ناشي از ! ي قرآن نيست  است و آيهدانست كه اين، حديث نمي
عدمِ آشنايي و دوريِ كامل از قرآن است، زيرا هر كس كه در حد بسيار كمي 

فهمد كه سبك و سياقِ اين جمله به قرآن  فقط از رو قرآن خوانده باشد مي
  .خورد نمي

نّت ي آنها بسيار كم است آناني هستند كه با قرآن و س ي دوم كه عده دسته
اي و كامل نيست و به صورتِ منطقي و  سروكار دارند ولي آشناييِ آنان، ريشه

ترين علمي كه كسب كردند خود  كنند پس با جزئي صحيح با آن برخورد نمي
 گمراهيِ خويش و بينند و باعثِ  افتا و استاديِ قرآن و سنّت ميرا در مقامِ
نمايد و در  دار به عمل نميگردند و يا اين كه علمشان، آنان را وا سايرين مي
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نمايد تا رضايت و بهشتِ  تر مي نتيجه، اين علم، آنها را به آتشِ دوزخ نزديك
  : فرمايد  مي) صلي اهللا عليه و سلم(خداوند، زيراكه پيامبر 

»ومذاباً يالناسِ ع امإِنَّ أشداهللاُ بِعلمِهِهِ القِي هنفَعي لَم الِمع «.  
يعني (ي علمش   قيامت، عذابِ عالِمي كه خداوند به واسطهيقيناً، در روزِ«

  .»به او نفع نرسانده باشد از همه شديدتر است) يا عمل كردن به آن علم
  : فرمايد  و باز مي

»علماًمن ازداد و لم يزد دهد ي لم ينفعهِ بعلمِ اهللاُه«.  
 جز كسي كه علمش زياد شود ولي هدايتش بيشتر نگردد علمش چيزي به«

  .»افزايد دوري از خدا به او نمي
 اسالمي  اين معضل و مخصوصاً در اين دوران كه دورانِ بيداريِبرايِ حلِّ

 ديني بايد در بينِ مردم شايع گردد و آنها بتوانند به است، واضح است كه علومِ
راحتي به منابعي كه بتواند جوابگوي مشكالتشان باشد و آنها را با اصول و 

ها  ين، بيشتر آشنا نمايد دسترسي پيدا كنند ولي چون ما از نظر كتابهاي د پايه
 با وجودِ تمام –ي داشته باشند ي فارسي كه چنين ويژگو منابعِ ديني به زبانِ

. گردند  بسيار فقير و نيازمنديم، مردم با مشكل مواجه مي–هاي موجود  ترجمه
ه به ضعفِ دين در اين ي كتبِ ديني، با توج در نتيجه اهميتِ امرِ ترجمه

بينيم كه  اگر به تاريخ هم بنگريم مي. دوران، كامالً واضح و آشكار است
 – چه خوب و چه بد –تأثيراتي كه مسلمانان از يونان و تمدن آن گرفتند 

هايي بود كه در زمانِ خالفتِ عباسيان از زبانِ يوناني به  عمدتاً در اثر ترجمه
را در نظر بگيريد؛ آن همه علم و پيشرفت را اروپاييان . عربي ترجمه شد

 ي آثارِ چگونه از مسلمانان به ارث بردند؟ جواب اين است كه فقط با ترجمه



13  احكام سوگند و نذر

دارِ علومِ آن زمان بودند؛ آنان در اين كار تا  علميِ آن زمانِ مسلمانان كه سردم
 هاي سال ابن سينا در طب، سال» قانونِ«جايي پيش رفتند كه كتاب مهمي چون 

قبل از اين كه به فارسي ترجمه شود به انگليسي ترجمه شده بود و در اروپا 
 اسالم بينيم كه ما هم براي اين كه با فرهنگِ اصيلِ پس مي! گرديد تدريس مي

ي آثارِ اصيل و  آشنا شويم و آن را در وجودِ مردم نهادينه سازيم بايد از ترجمه
 بايد با تفسيرِ قرآن و اصولِ آن، ي مردم كالسيك اسالمي استفاده نماييم؛ همه

 آشنا  تا حد توان قرآن يعني عربيحديث و علومِ آن، فقه و اصولِ آن و زبانِ
 چند نفري خاص در  در حد استفاده نبايد فقط مخصوصِشوند و اين علوم
  .سطحِ جامعه گردد

تفسيرِ قرآن چيزي نيست كه بگوييم فقط علما بايد از آن آگاهي داشته 
ي تك تكِ افراد ارتباط دارد و اهمالِ   زيرا قرآن با زندگيِ حال و آيندهباشند

  .گردد مردم نسبت به آن، باعثِ خسرانِ دنيا و آخرتشان مي
همه بايد با زبانِ قرآن يعني عربي آشنا باشند تا مستقيماً و بالواسطه از 

ر قرآن را طريقِ كالمِ خداوند با او ارتباط برقرار كنند و جو و حس حاكم ب
الفظلي ممكن نيست  ي تحت دركِ كامل قرآن فقط از راهِ ترجمه. درك كنند

تواند به راحتي علومِ مختلف را منتقل نمايد  زيرا درست است كه ترجمه مي
تواند سوزِ عشق و آتشِ شوق را در درونِ   قرآن هيچ گاه نميولي در موردِ

اعرابِ جاهليت، با شنيدنِ يك آيه  ها مشتعل نمايد تا اين كه حتّي همانندِ انسان
راستي آيا اعرابِ جاهليت از ما . از آن، آرام و قرارِ خويش را از دست بدهند

شدند و از  بهتر بودند كه با شنيدن يك آيه صد و هشتاد درجه عوض مي
آيا ! شدند؟ تر از خاك به موجودي آسماني و ملكوتي تبديل مي موجودي پست
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فرقِ آنان با ما اين بوده كه زبانشان، . خير! ا بيشتر بود؟فهم و دركِ آنان از م
فهميدند و فرقِ ديگرِ آنان، كه هدايت شدند اين  زبان قرآن بود پس آن را مي

  .بود كه عناد نورزيدند
 افراد ساز براي تك تكِ دين و به خصوص دينِ اسالم، پيامي است انسان

  ... . و كوچك، مرد و زن و اجتماع، براي غني و فقير، سالم و بيمار، بزرگ
ي هر كس كه بتواند در اين راه قدم بردارد اين است كه در  پس وظيفه

راستاي آگاهيِ بيشترِ ديگران با آن، مخلصانه و مدبرانه از هيچ كوششي دريغ 
  : فرموده است كه ) جل و جالله(ند زيرا پيامبر زنور

  .»لنارمن علم علما فكتمه ألجم يوم القيامه بلجام من ا«
هر كسي علمي بداند و آن را از ديگران پوشيده دارد، در روزِ قيامت او را «

  .»در لگامي از آتش خواهند بست
در اين راه بايد جان، مال، وقت، علم و هر آنچه كه به پيشبردِ دين كمك 

  .كند را صرف كرد مي
تر از آنم كه در مقابلِ علما، حرفي براي گفتن داشته  من شخصاً كوچك

كنم كه زمان، زمان بيداريِ جهان  باشم ولي خاضعانه به تمامِ علما عرض مي
  به برپاييِ قوانينِ– إن شاء اهللا –اسالم است، زمانِ شروع حركتي است كه 

ترين سطوح و  ي اخير به پايين د دههنانجامد؛ دين در چ اسالم درتمامِ جهان مي
 خود در اين جهانِ مادي ترين حاالتِ ترين حالت رسيد؛ انسان به پست ضعيف

 از اين به بعد هر چه پيش برويم دوباره معنويات و – إن شاء اهللا –رسيد و 
نمايد تا اين كه همانند سروي بلند باال،   اسالم، بيشتر، قامت راست ميدينِ

ي لطف و مهرباني   دنيا، از آن باالها به ديدهسربلند و افتخارآميز، مسلّط بر تمامِ
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سانها خواهد نگريست و آنها را دوباره با خود و خداي خود آشنا به تمام ان
پس، از شما بزرگان و دانايان عصرمان خواهشمندم كه واردِ ميدانِ . خواهد كرد

اي پيدا  نبرد و جهد شويد تا دست در دستِ هم كاري كنيم كه ديگر هيچ خانه
 مسائل بسيار ساده نشود كه در آن، رشد و نمو ديني نباشد و افراد آن به خاطرِ

  .و روشن، به اين و آن مراجعه نمايند
 بااليي نيست عرض به خوانندگان محترمي نيز كه مطالعاتِ آنها در سطحِ

نمايم كه اين كتاب در جهتِ اهدافي كه ذكر كردم تهيه شده است و  مي
هاي  اميدوارم كه در راستاي تكاملِ اين راه، روزي برسد كه در تمامِ شاخه

هايي از اين دست يافت شود كه مردم در هر   منازل، ترجمهمِ ديني در تمامِعلو
اي كه باشند بتوانند با مراجعه به آنها سؤاالت و مشكالتِ خود  كسوت و حرفه

را در همان منزلِ خويش حلّ و فصل نمايند و از پذيرفتنِ بدون چون و چراي 
به يك مقلّدِ واقعي و منطقي  اول مسائل از ديگران خودداري نمايند تا در قدمِ

  .جو تبديل شوند و بعد هم اگر خواستند مراتب باالتر را طي نمايند و حقيقت
در آخر الزم است كه عرض نمايم كه علّت انتخابِ اين كتاب براي ترجمه 
اين بوده تا كتابي باشد كه كليت داشته و شامل تمامِ مذاهبِ اهل سنّت و 

ر، مردم بتواند از آن استفاده نمايند و آراي جماعت باشد تا در كلِّ كشو
مختلف را با همديگر مقايسه نمايند و با آشنايي بيشتر از علوم ديني، قدرتِ 
انتخاب و تحقيق پيدا كنند تا روح حقيقت طلبيِ ديني دوباره در نهادها بيدار 
گردد و همه به سوي يك هدف كه همانا حاكميت حقيقت است، هم پيمان و 

  .  شويمهم قدم
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هايي كه در پاورقي آورده به  فِ كتاب در مرجع ذكر است كه مؤلّه قابلِالبتّ
 علمي چون مشخّصاتِ ي آن هم اشاره كرده است كه از نظرِ ي صفحه شماره

تواند كمكِ زيادي به  را نياورده است نمي...  انتشار و  سالِخودِ مراجع از قبيلِ
ي  ن براي پيدا كردنِ حدودِ شمارهتوا پيدا كردنِ مطلب بنمايد و فقط مي

ولي به هر . هاي مختلف از آن استفاده كرد  مورد نظر در چاپي مطلبِ صفحه
ها را بدون تغيير  حال به دليلِ احترام به مؤلّف دانشمندِ كتاب، من نيز آن شماره

  .ام در پاورقي آورده
دگان اين بنده پيشاپيش از اشكاالتي كه در كارم وجود دارد از تمام خوانن

ي تسامح و گذشت به آن بنگرند  طلبم و اميدوارم كه با ديده كتاب پوزش مي
  .مند فرمايند شان بهره هاي كريمانه ولي در عين حال، بنده را از راهنمايي

  .وآخِرُ دعوينَا أنِ الْحمد لِلّهِ رب الْعالَمِينِ
  

  سامرند محمد اميني
          مهاباد

  ق..   ه1425 سال  ذي الحجه21  
  ش.   ه1383 بهمن سال 12   
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     بحثمقدمه و روشِ
است و ما در بحثمان آن را به معنيِ سوگند و قسم به » يمين «جمعِ» أيمان«

  .بريم كار مي
بحث در موردِ يمين مستلزمِ بيانِ معناي آن در لغت و در اصطالح، بيانِ 

ربوط به يمين از جمله كسي كه  مچگونگيِ مشروعيت آن و نيز بيانِ مواردِ
، )محلوف بِهِ(خورند  ، آنچه كه به آن سوگند مي)حالف(كند  سوگند ياد مي

، صيغه و لفظِ )محلوف علَيه(خورند  موضوعي كه به خاطرِ آن سوگند مي
  .باشد سوگند و آثارِ مترتّب بر سوگند يعني احكامِ سوگند مي

  : كنيم  زير تقسيم ميبر اين اساس اين باب را به چند فصلِ 
  .تعريفِ يمين و بيانِ چگونگيِ مشروعيتِ آن: فصلِ اول 

  .سوگند خورنده: دوم  فصلِ
  .آنچه كه بدان سوگند خورند: م  سوفصلِ
  . آن، سوگند خورندآنچه كه به خاطرِ:  چهارم فصلِ
  .صيغه و لفظِ سوگند:  پنجم فصلِ
  . سوگنداحكامِ:  ششم فصلِ
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  1 لغت و اصطالحمعناي يمين در
يا » يد«معنايِ . در لغت به معنايِ دستِ راست و متضاد چپ است» يمين«

 باشد و به همين خاطر است كه دستِ راستِ همان دست نيز قوت و نيرو مي
خداوندِ متعال در . انسان، يمين نام گذاشته شده كه داراي نيرويِ فراوان است

  :فرمايد  كتابِ عزيزش مي
����لَوقَ تَولَولَ عنَيا بعنْا مِنَذْأخَ لَيلِاوِأقَ الْضالْ بِه5-4: حاقّه  (����ينِمِي.(  
بست، ما با قدرت، جلوي او را  اي سخنان را بر ما مي اگر پيغمبر پاره«
  .»)گرفتيم يا از او انتقام مي(گرفتيم  مي

  .ي فوق، يمين به معناي قدرت است در آيه
شود زيرا وقتي كه اعراب با همديگر بر سرِ  به سوگند و قسم، يمين گفته مي

يعني بر سر سوگند، با [نهادند  خوردند، دست در دست هم مي چيزي سوگند مي
اند در نتيجه،  تا تأكيدي باشد بر چيزي كه برقرار نموده] كردند هم مصافحه مي

 دليلِ ديگرِ. گذاري شد ، يمين نام] راستيا همان دستِ[سوگند بخار كاربردِ يمين 
ي سوگندش بر انجام يا  اطالقِ يمين به سوگند، اين است كه حالف به بوسيله

  .شود تركِ كاري كه تصميم گرفته است، توانا و نيرومند مي
شود كه تثبيت و تصديقِ  در اصطالحِ شرعي، يمين اين گونه شناخته مي

  .چيزي است با ذكرِ اسمي از اسماء خداوند متعال يا صفتي از صفات او

______________________________________________________  
، 1080، ص 2 ج» المعجم الوسيط«، 302، ص 2، و ج 425، ص 1ي ابن كثير، ج  نوشته» النهايه «-1

، 11، ج »شرح العسقالني لصحيح البخاري«، و 163، ص 23، ج »شرح العني لصحيح البخاري«و 
مغني «، 66ي نسفي، ص  نوشته» طلبه الطلبه في اإلصطالحات الفقهيه«، 362، ص 9 و ج 516ص 

 .703 – 702، ص 3، ج »الدر المختار و رد المختار«، 32، ص 4، ج »المحتاج
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هاي فقهِ حنفي آمده است  از كتاب» ألدر الْمخْتار و رد الْمحتَار«ابِ در كت
يمين از نظرِ لغت به معناي قوت و شرعاً عبارت از پيماني است كه عزمِ : كه

يعني [نمايد و تعليق  سوگند خورنده بر انجامِ عملي يا تركِ آن را تقويت مي
نيز در تعريفِ يمين وارد ] اشدب اي كه به صورتِ شرط و جزاي آن مي جمله

ه ي حالف ب آيد زيرا كه عزم و اراده شود چون شرعاً، سوگند به حساب مي مي
 اين كه كسي بگويد كه اگر وارد شود، مثلِ ي آن بر كاري تقويت مي وسيله

يا ] در اينجا عزم بر رفتن به درون خانه است[خانه نشود، زنش مطلّقه باشد 
مانندِ اين كه بگويد كه اگر وارد خانه شود زنش مطلّقه بر انجام ندادنِ كاري 

  ].در اين حالت، عزم بر وارد نشدن به خانه است[باشد 
  
   مشروعيتِ سوگندبيانِ

  : ي خداوند است  اساسِ مشروعيتِ سوگند، اين فرموده
����َكُذُؤاخِاليفِوِغْلْالَّ بِ اهللاُم ي أيكُانِممنْكِ لَ وكُذُاخِؤَ يبِم مقَّا عتُدماألي انَم���� 

  ).89: مائده (
كند ولي شما را  خداوند شما را به خاطرِ سوگندهاي بيهوده مؤاخذه نمي«

و نيز » كند ايد مؤاخذه مي در برابرِ سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده
  : فرمايد  اين آيه كه مي

����وا األَضُقُنْاتَلَويانَمب عتَد يدِكِو91: ل نح (����اه.(  
  .»و سوگندها را پس از تأكيد و تثبيت نشكنيد«

  : فرمايد  كه مي) صلي اهللا عليه و سلم( پيامبر و نيز اين حديثِ
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»نّ إِوإِ –ه  اللِي ولَ–  اهللاُن شاء اأحلفلَ عمين، فَي ييرَي غَأرنْ مِا خيراًها ا إلَّه
 نْ عرتفّ كَ و خيرٌوي هذِ الَّأتيت أو-  يرٌخَ وي هذِ الَّت أتيي ونِيِمِي يلَ عفرتكَ
1»ينِميِي.  

 بر چيزي كه غيرِ آن را از آن بهتر ببينم – إن شاء اهللا –سوگند به خدا من «
براي آن كفّاره داده ) اگر هم خورده باشم حتماً(خورم مگر اين كه  سوگند نمي

كار بهتر را انجام داده و ) به روايتي ديگر(ام و يا  و عملِ بهتر را انجام داده
  .»ام براي سوگندم كفّاره داده

ها و قسم  ي قلب قسم به گرداننده«: و بيشترين قسمِ پيامبر اين بوده است 
امت اسالم بر . ]لوبِقُ الْبِقلِّ م و،لوبِقُ الْفِصرِّ مو[» ها ي قلب به تغييردهنده

  .2جماع دارند يمين و سوگند و جايز بودن احكام آن امشروعيتِ
  آيا سوگند مكروه است؟

گويند كه سوگند ياد كردن، كلّاً مكروه است و با توجه  بعضي از مردم مي
  : به اين آيه مطلقاً ناپسند است 

����اتَ لَوجوا اهللاَلُعضَرْ علِه أيكُانِم224: بقره  (����م.(  
  .»و خدا را آماجِ سوگندهاي خويشتن نكنيد«

سوگند ياد ) صلي اهللا عليه و سلم(خاطر كه پيامبر ولي اين نظر به اين 
 قسم، آنهايي هستند هاي مخصوصِ ها و جمله از صيغه. ستكرد، مردود ا مي

  : كه فرمود ) ص(كه در قسمتِ قبل گفتيم و نيز اين سوگند پيامبر 
»يا أمهم دٍحملَ اهللاِ، و تعلمونَو م اأعلَلم بتُكيكَم قَلِيالًضحكْتُ لَثيراً و 3»م.  

______________________________________________________  
 .517، ص 11، جلد »ري به شرح عسقالنيصحيح بخا «-1

 .679، ص 8، ج »المغني «-2

 .519، ص 11، ج »صحيح بخاري به شرح عسقالني «-3
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دانم، شما هم   محمد، قسم به خدا كه اگر آنچه را كه من مياي امتِ«
  .»خنديديد كرديد و كم مي دانستيد، بسيار گريه مي مي

بيشتر از هر ) صلي اهللا عليه و سلم(اگر سوگند خوردن مكروه بود پيامبر 
 و اگداشتِكرد، بلكه سوگند به خدا تعظيم و بزر كسِ ديگري از آن دوري مي

ي  و اما معناي اين آيه. باشد است و در آن براي حالف، اجر و پاداشِ نيك مي
  : فرمايد  شريفه كه مي

����انِكُمملِأي رْضَهلُوا اهللاَ ععَولَاتَج����.  
  .» سوگندهاي خود نكنيدو خدا را آماجِ«

 و ا، سد راهتان در نيكوكاري و تقوااين است كه سوگندهايتان به خدا ر
 كسي به خدا سوگند بخورد كه  مردم نگردانيد، به اين صورت كه،اصالحِ بينِ

 يا نيكي را انجام ندهد سپس به دليلِ اين سوگند از كارِ ا عملِ خير يا تقوفالن
پس .  آن سوگند خورده امتناع ورزد تا آن را نشكندنيكي كه بر انجام ندادنِ

  .1ي فوق از اين كار نهي كرده است آيه
  :  سوگند در سوگند خوردن مكروه است نه خودِافراط 

ه به داليلي كه ذكر كرديم مشروع و جايز  سوگند خوردن با توجپس خودِ
  : فرمايد   كريمه كه ميي  اين آيهباشد بلكه امرِ مكروه، به دليلِ است و مكروه نمي

  ).10: قلم  (����ولَاتُطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ����
  .»خورد پيروي مكن ار سوگند مياي كه بسي از فرومايه«

روي در سوگند خوردن است زيرا كه در اين آيه ذم و مالمتي  افراط و زياده
  .رساند خورد آمده است كه كراهيتِ آن را مي براي كسي كه زياد سوگند مي

______________________________________________________  
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  ي مطلوب بودن يا تركِ آن حكمِ سوگند از جنبه
از آن نهي كرده و يا آن سوگند، از اين نظر كه شارع آن را خواسته باشد يا 

سوگندِ واجب، مندوب، حرام، : شود  را مباح دانسته باشد به پنج نوع تقسيم مي
ي انواعِ قسم، به اختصار، در  هاي ذيل در موردِ همه در قسمت. مكروه و مباح

كنيم  آشنايي صحبت ميحد.  
  

  سوگندِ واجب: نوع اول 
گناهي از هالكت و   بياين نوع سوگند، سوگندي است كه باعثِ رهاييِ

گردد، اگرچه شخص در اين نوع سوگند، ايهام به كار برده باشد  اذيت مي
 اي كه دو معنا داشته و شخص، معناي دورِ ايهام يعني بكار بردن كلمه يا جمله[

 سويد بن دليلِ مشروعيتِ اين نوع سوگند حديثِ]. آن را مد نظر داشته باشد
بيرون رفتيم ) صلي اهللا عليه و سلم( ديدارِ پيامبر براي«: حنظله است كه گفت 

 در اين احوال بود كه شخصي كه دشمنِ. در حالي كه وائل بن حجر با ما بود
وائل بود، او را گرفت ولي همراهانِ ما سوگند خوردن به خاطرِ نجاتِ او را 

ن ند نخوردند، ولي من برايش سوگند خوردم كه او برادرِ مگگناه دانستند و سو
آمديم و من به او عرض ) صلي اهللا عليه و سلم(سپس پيشِ رسول اهللا . است

ند ولي من دكردم كه ديگران سوگند خوردن را گناه دانستند و سوگند نخور
در جواب ) صلي اهللا عليه و سلم(سوگند خوردم كه او برادرِ من است و پيامبر 

ين حديث منظورِ در ا. [راست گفتي، مسلمان برادرِ مسلمان است: فرمود 
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ي او برادرِ  سويد از برادر، برادرِ ديني بوده در حالي كه دشمنِ وائل از گفته
  .1»خوني بودن را برداشت كرده و به همين دليل، وائل را آزاد كرده است

  
  سوگندِ مندوب: نوعِ دوم 

اين نوع سوگند، سوگندي است كه مصلحتي از قبيلِ اصالحِ بينِ دو نفرِ 
رطرف سازيِ حقد و كينه از قلبِ انسان مسلماني نسبت به شخصِ درگير يا ب

اين نوع سوگند به اين دليل . توزي يا دفعِ شرّي، به آن بستگي داشته باشد كينه
مندوب است كه انجام اين امور، مندوب است و سوگند، راه را براي رسيدن به 

  .2گيرد  خود مي سوگند نيز حالتِ مندوب بهكند در نتيجه خودِ آنها هموار مي
  

  سوگندِ حرام: نوعِ سوم 
ي كريمه آن را  و آن سوگندِ دروغ است و خداوندِ متعال در اين آيه

  : نكوهش كرده است 
����وي ونَفُلِحبِذِكَي الْلَ عو ه مي لَع14: مجادله  (����ونَم.(  
  .»خورند و آگاهانه به دروغ سوگند مي«

در مورد سوگند باشد حرمتِ آن زيرا دروغ حرام است و هرگاه دروغ 
  .3گردد بيشتر و شديدتر مي

______________________________________________________  
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  يك استثنا در سوگندِ حرام
ي در بعضي حاالت كه راهي براي رهاييِ بعضي اوقات، دروغ، جايز و حتّ

مثالً وقتي . گردد گناهي از كشته شدنِ به ناحق، ايجاد كند واجب مي انسانِ بي
شود اگر  گناه است، پنهان مي داند او بي گناه نزدِ كسي كه مي كه شخصي بي

و جو كرد تا  گناه از او پرس  شخصِ ظالم و توانمندي در موردِ آن شخصِ بي
اش  گناه را در خانه او را بيابد و بكشد، براي او جايز است كه وجودِ مردِ بي

اين انكار، انكاري دروغ است ولي شرعاً روا و جايز حتّي به دليلِ . انكار كند
ي از كشته شدن، واجب است و هرگاه دروغ در موردِ چيزي گناه نجاتِ بي

گردد زيرا در  جايز يا واجب باشد، سوگند بر آن چيز نيز جايز يا واجب مي
اين حالت سوگند بر چيزي قرار گرفته كه قسم خوردن در مورد آن، درست 

  .است
مثالي را كه در مورد جايز يا واجب شدنِ دروغ زديم از قول عزّ بن 

دروغ منشأ فساد و تباهي است و : گويد  گرفتيم كه مي) رحمه اهللا(الم عبدالس
اي باشد پس  باشد مگر اين كه در آن، جلبِ مصلحت يا دفعِ مفسده حرام مي

هاي زيادي وجود دارد،  گردد و براي آن، مثال گاهي جايز و گاهي واجب مي
مردِ ظالم . است كسي مخفي شده گناهي پيشِ مثالً در نظر بگيريد كه انسانِ بي

اين دروغ از . »ام او را نديده«: گويد  كند و او در جواب مي از او پرس و جو مي
راستي بهتر است زيرا مصلحت و نفعِ حفظِ عضو از راستيي كه هيچ ضرر و 

حال مقايسه كنيد در مورد راستيي كه مضر هم باشد . نفعي ندارد بيشتر است
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گناهي از  حالت، وقتي است كه آدم بيباالتر از اين . وضع به چه شكل است
  .1خواهد او را بكشد نزد شخص پنهان شده باشد ترس كسي كه مي

عفّتش كند فرار   خواهد بي اكنون در نظر بگيريد زني از دستِ كسي كه مي
در اين حالت، حكمِ سوگندِ شخصِ . برد ي پناه ميصكند و به منزلِ شخ مي

اش نيست تا  گويد كه آن زن در خانهصاحب خانه نيز اگر سوگند بخورد و ب
دار كند نجات  خواهد عفّتش را لكّه بدين وسيله او را از دستِ آن كسي كه مي

  .دهد همانندِ حكمِ سوگند در مثالي است كه عزّ بن عبدالسالم ذكر كرد
  

  سوگندِ مكروه: نوعِ چهارم 
. باشد و آن، سوگند بر انجامِ يك عملِ مكروه يا تركِ يا عملِ مندوب مي

  : فرمايد  خداوند متعال مي
 ����اسِ النَْنَيوا بحلِصتُوا وقُتَّ تَوا ورُّب تَ أنْمكُانِمأي لِهضَرْ عوا اهللاَلُعجولَاتَ����

  ).224: بقره (
يعني خدا را مانعِ بينِ خود و اعمالِ خير از جمله نيكوكاري و تقوا و 

 بر انجام ندادنِ اين اعمالِ خير  اصالح بينِ مردم نگردانيد به اين شيوه كه
از . 2سوگند بخوريد و سپس به خاطرِ تعظيمِ نامِ خداوند، آنها را انجام ندهيد

تواند سوگند در خريد و فروش را نام برد كه  سوگندهاي مكروهِ ديگر مي
  : فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

______________________________________________________  
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  .1»ألحلف منفقٌ للسلعهِ ممحقٌ للْبركهِ«
در ابتدا ) درست است كه(ر باشيد از سوگند خوردنِ در معامله زيرا برحذ«

  .»گردد شود ولي بعداً باعثِ ضايع و محو شدن آن، مي باعثِ رونقِ كاال مي
  

  سوگندِ مباح: نوعِ پنجم 
و آن سوگندي است كه بر انجام يا تركِ عملي مباح يا بر خبر دادن از 

  .2كند كه حق با اوست ا فكر ميداند و ي شود كه شخص مي چيزي خورده مي
  

  3شروط حالف
شروطِ الزم براي سوگند خورنده چه زن باشد و چه مرد، اين است كه بايد 
بالغ و عاقل باشد و نيز واقعاً نيتِ سوگند خوردن داشته و مختار باشد نه اين 
كه او را مجبور به سوگند خوردن كرده باشند پس سوگندِ بچه و ديوانه و 

صلي (گردد زيرا كه پيامبر  واب است درست نيست و منعقد نميكسي كه خ
  : فرمايد  در اين حديث شريف مي) اهللا عليه و سلم

عنِ الصبي حتَّي يحتلم و عنِ المجنونِ حتَّي يفيقَ و : رفع القلم عنْ ثالثٍ «
  .»عنِ النَّائمِ حتَّي يستيقِظَ
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از بچه : گيرند  خواست قرار نميشود و موردِ باز عملِ سه كس نوشته نمي«
تا آن هنگام كه بالغ گردد و از ديوانه تا آن هنگام كه به حالتِ عادي برگردد و 

به همين شكل، . »عاقل گردد و از كسي كه خواب است تا زماني كه بيدار گردد
 نيروي سوگندِ انسانِ مست نيز درست نيست زيرا كه او در اين حالت فاقدِ

گردد و اين نظرِ ظاهريان و موافقانِ آنان نيز  ه ديوانه شبيه ميتعقّل است و ب
  .باشد مي

  
  1سوگندِ كسي كه او را مجبور كنند

گردد و اين  سوگندِ كسي كه او را مجبور به اين كار كرده باشند منعقد نمي
چنين  اند و هم نظري است كه حنبليان و آنان كه مذهبِ ظاهري دارند بيان كرده

  .باشد لك و امام شافعي نيز همين مينظرِ امام ما
سوگندِ كسي كه مجبور شده باشد منعقد «: ولي امام ابوحنيفه گفته است 

كند پس  گردد زيرا سوگندي است كه يك فردِ مكلّف بر زبان جاري مي مي
  .»گردد آيد و منعقد مي همانندِ سوگندِ يك انسانِ مختار به حساب مي

) صلي اهللا عليه و سلم(به حديثي از پيامبر جمهورِ علما نيز براي نظرِشان 
ي حنبلي و صاحب  ، ابن قدامه»المغني«اند كه صاحبِ كتاب  استناد كرده

اند و آن حديثي است كه   آوردهان، فقيه شيرازي شافعي در كتابش»المهذب«
) صلي اهللا عليه و سلم(اند كه رسول اهللا  ابوامامه و وائله بن األسقع، بيان كرده

  : فرمود 

______________________________________________________  
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  .»لَيس علَي الْمقهورِ يمينٌ«
  .»اختيار باشد سوگندي نيست بر كسي كه مقهور و بي«

زيرا كه سوگندِ انسانِ مجبور، از روي اختيار نيست بلكه او را به ناحق، بر 
 كفر است كه به شخصي كه بر پس سوگند نيز همانندِ گفتنِ. اند آن مجبور كرده

  .ساندر آن مجبورش كرده باشند زياني نمي
راند  دليلِ ظاهريه نيز اين است كه سوگندي كه فردِ مجبور بر زبان مي

اند تا بگويد پس او لفظي را بازگو  چيزي است كه ديگران مجبورش كرده
اند و بديهي است كه هيچ مسئوليتي متوجهِ  كند كه ديگران به او دستور داده مي

كه )  اهللا عليه و سلمصلي(بازگو كننده نيست؛ و اما اين حديث پيامبر 
  : فرمايد  مي

  .»إِنَّما األعمالُ بالنَّياتِ و إنَّما لكلِّ امريٍ مانَوي«
ي   آن بستگي دارد و هر كسي نتيجهبه نياتِ انجامِ) انسان(اعمال ) ارزشِ(«

  .»بيند كه نيت كرده است چيزي را مي
بور گشته، اگر آزادانه كند كه كسي كه بر گفتنِ چيزي كه مج بر اين داللت مي

 برايش محسوب ،ي او نيتِ انجامِ آن را نداشته و مقصود او نبوده باشد، گفته
  .گردد نمي

  
  سوگندِ زن

سوگندِ زن نيز مادام كه بالغ و عاقل باشد، درست است و امام ابن حزم 
و مرد و زنِ آزاد يا «: گويد  نيز به اين موضوع تصريح كرده و مي) رحمه اهللا(
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 داراي همسر و يا بِكر و غيرِ آنها در تمامِ آنچه كه بيان ه و مملوك، زنانِبرد
  : فرمايد  كرديم برابرند زيرا خداوند مي

����لَفْتُمإِذَا ح انِكُممأي هكَفَّار 89: مائده  (����ذَلِك.(  
  .»خويد ي سوگندهايي است كه مي اين كفّاره«

  : فرمايد  و نيز مي
����ؤَاخِذُكُملكِنْ يوا عقَّ بِمتُدأَلْا مي89: مائده  (����انَم.(  
ايد  ولي شما را در برابرِ سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده«

  .1»كند مؤاخذه مي
  

  )آنچه كه بدان سوگند خورند(محلوف به 
  .سوگند خوردن به چيزي غير از خدا درست نيست

  : فرمايد  مي) صلي اهللا عليه و سلم(رسول اهللا 
لَا إنَّ اهللاَ نهاكم أنْ تَحلِفُوا بĤِبائكم؛ منْ كانَ حالفًا فَليحلف بِاهللاِ أو أ«

ت2»لِيصم.  
آگاه باشيد كه خداوند، شما را از اين كه به پدرانتان سوگند ياد كنيد، «

خواهد سوگند بخورد بايد به خدا سوگند ياد  برحذر داشته است؛ هر كس مي
  .»وگند نخوردكند يا اين كه ساكت شود و س

علما بر اين امر اجماع دارند كه سوگند به غيرِ خدا از قبيل مالئكه و انبيا و 
نهي از سوگند به غيرِ . باشد ها حرام است و جايز نمي  ايناجداد و كعبه و مانندِ

______________________________________________________  
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خدا بر اين اساس است كه سوگند به هر چيزي، متضمنِ تعظيم و بزرگداشتِ 
پس هر كسي كه به . ت فقط براي خداوند استباشد و عظمت، در حقيق آن مي

غيرِ خدا سوگند بخورد، آن را همانندِ پروردگارِ متعال، تعظيم كرده است و اين 
ي سوگندش، غيرِ خدا  وسيلهه كار جايز نيست و به همين خاطر چون حالف ب

كرده است، اين كار، شرك ) جل جالله(را در تعظيم و بزرگداشت، شريك اهللا 
اين حديثِ شريف كه ترمذي روايت كرده است، موضوعِ . شود محسوب مي

  : نمايد  فوق را تأييد مي
  .» أشرك أو كفرَ فقد اهللاِ بغيرِ حلفمنْ«
كسي كه به غير خدا سوگند بخورد حقيقتاً مرتكب كفر يا شرك شده «
  .»است

تِ ، مبالغه در نشان دادنِ اهمي»فقد كفر أو أشرك«ي  منظورِ پيامبر از جمله
موضوع و تأكيد بر آن است، در حالي كه اين نوع شرك از نوعِ شركِ اصغر 

گونه كه رأيِ جمهورِ علماست، از اسالم خارج  است كه صاحبِ آن را همان
د كه شركي نا ولي به هر حال سوگند به غيرِ خدا با اين كه علما گفته. كند نمي

 كبيره و بزرگ است تا كند، از گناهانِ است كه صاحبش را از اسالم خارج نمي
اسمِ كفر و شرك بر آن نهاده ) صلي اهللا عليه و سلم(اين حد كه رسول اهللا 

  .1است
   : »أفلح و أبيهِ إِنْ صدقَ«ِ تأويلِ حديث
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  : كه فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(ي پيامبر  و اما اين فرموده
»أفلحنْ إِ أبيهِ وقَ صد«.  
  .»شود ه باشد رستگار ميگفتقسم به پدرش كه اگر راست «

در ) قسم به پدرش(» و أبيه«شود چون كالم  سوگند به غيرِ خدا محسوب نمي
شد در صورتي كه  ي عرب بدون قصد و نيتِ سوگند به كار برده مي محاوره

 خدا، در موردِ كسي است كه واقعاً نيتِ سوگند خوردن نهي از سوگند به غيرِ
  .دارد

ي سوگند است كه  گويند كه اين هم يك نوع صيغه ولي بعضي از علما مي
گويند كه  بعضي ديگر هم مي. در اولِ اسالم جايز بوده ولي بعداً از آن نهي شد

سوگند به (» أفلح و رب أبيه«: شود  كالمِ فوق، به اين شكل در نظر گرفته مي
  .1...) پدرشپروردگارِ

  
  2هاي موجود در قرآن قسم

اول اين كه :  خدا كه در قرآن آمده بر دو وجه است هاي به غير توجيهِ قسم
ي  ي كريمه  خدا حذف شده و بايد آن را برايش تقدير كرد مثالً آيهدر آن، اسمِ

 :»شَّالورا به صورت ) سوگند به خدا و سوگند به پرتوِ آن(»  و ضحاهاسِم»و 
ره)  آنسوگند به پروردگارِ خورشيد و پرتوِ(»  الشمس و ضحاهابي  و بقي

______________________________________________________  
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آياتي را كه خداوند به مخلوقاتِ خود قسم خورده است نيز به همين شكل در 
  .گيرند نظر مي

توجيهِ ديگر اين است كه قسم به مخلوقات، مختص خداوندِ متعال است و 
 بزرگي تواند به هر يك از مخلوقاتش كه بخواهد، براي بيانِ فقط اوست كه مي

هايي كه بر وجودِ  ظرها به حكمت و نشانهو شرفِ آن و يا جلبِ توجهِ ن
  .خداوند در آن وجود دارد سوگند ياد كند

  
  باشد آنچه كه سوگند به آن، همانندِ سوگند به خدا مجاز مي

يا صفتي از صفاتِ او » رحمن«سوگند به يكي از اسماء خداوند متعال مانند 
جايز ) ل و جاللهج( سوگند به نامِ اهللا نيز همانندِ» عظمت«و » عزّت«مانندِ 

يا ) و حقّ القرآنِ) (حقّ قرآن(يا ) و حقِّ اهللا(»  خداحقِّ«سوگند به . باشد مي
اي از قرآن و نيز سوگند به قرآن يا همان كالمِ خدا جزوِ سوگندهاي صحيح  آيه

و قسم به ) أيم اهللا(سوگندهايي چون قسم به دِين خدا، سوگند به خدا . است
:  قسم به عهد و ميثاق، اين گونه كه شخص بگويد انِ خدا و نيزمعهد و پي

همگي صحيح و مجاز » عهد و ميثاق بينِ من و خدا باشد كه چنان كنم«
  .1باشند مي

  
  2سوگند به خروج از اسالم

من يهودي يا نصراني يا «: اين نوع سوگند در حالتي است كه كسي بگويد 
اين نوع . » را انجام دهممجوسي باشم و يا اين كه مسلمان نباشم اگر فالن كار
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اين رأي . شود و اگر حالف آن را بشكند بايد كفّاره بدهد سوگند نيز منعقد مي
 و به 1از عطاء، طاووس، حسن، شعبي، ثوري، اوزاعي، اسحاق و اصحاب رأي

ولي در روايت ديگري از امام احمد آمده . روايتي از امام احمد نقل شده است
باشد و اين،  د نيست و كفّاره دادن براي آن الزم نمياست كه اين نوع كالم، سوگن

باشد زيرا كه شخص در اين  و ابن منذر نيز مينظرِ امام مالك، امام شافعي، ابوثور 
حالت، به اسمِ خدا و يا يكي از صفاتش سوگند ياد نكرده است پس كفّاره بر او 

  .استي حنبلي ترجيح داده  الزم نيست و اين نظري است كه ابن قدامه
  

  2 حالليسوگند خوردن به حرام گردانيدنِ
اين «: سوگند خوردن به تحريمِ چيزي اين گونه است كه شخصي بگويد 

اگر فالن كار را «: يا اين كه بگويد » بر من حرام باشد اگر فالن كار را بكنم
سعيد بن . ها و امثال اين» انجام دهم هر چه خدا حالل كرده، بر من حرام باشد

» دشهر حاللي بر من حرام با«:  موردِ كسي كه چنين سوگند خورده جبير در
ي آن  گويد اين نوع سوگند منعقد شده و هر وقت آن را بشكند بايد كفّاره مي

باشد و از ابن مسعود، حسن، جابر بن زبد،  را بپردازد و اين مذهبِ حنبليان مي
  .قتاده، اسحاق و فقهاي عراق نيز روايت شده است

گويند كه اين نوع كالم، سوگند به حساب   مالك و امام شافعي ميولي امام
آيد و شكستنِ آن، كفّاره ندارد چون شخص، با اين نوع سوگند قصدِ تغييرِ  نمي

شرع را داشته است پس نه قصدش و نه عملش در اين حالت معتبر شناخته 
  .شود نمي

______________________________________________________  
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دِ متعال استناد ي خداون حنبليان براي اثباتِ ادعاي خويش به اين فرموده
 : فرمايد  كنند كه مي مي

� لَّ اهللاُ لَكا أحم تُحرَِّم لِم ا النَّبِيها أيفرمايد   تا آخر كه مي�...ي :  
�انِكُممأي تَحِلَّه اهللاُ لَكُم فَرَض 1: تحريم  (�قَد .(  

اي پيغمبر چرا چيزي را كه خدا بر تو حالل كرده به خاطرِ خوشنود «
و تو (كني؟ خداوند آمرزگار مهرباني است  اختنِ همسرانت بر خود حرام ميس

 سوگندهايتان را براي شما خداوند راهِ گشودنِ). بخشايد و همسرانِ تو را مي
دهي و خود را از زيرِ بارِ  ي قسم را مي ارهبدين نحو كه كفّ(دارد  مقرّر مي

  . »)كنيد مسئوليتِ آن خارج مي
ي آنان از اين جهت است كه خداوند تحريم  ه به وسيلهاحتجاج به اين آي

آنچه كه حالل گردانيده را سوگند ناميده و براي شكستن آن، دادنِ كفّاره را 
  . واجب گردانيده است

  
   1ي سوگند، نيتِ نذر بنمايد هر گاه به وسيله

اگر كسي به عنوانِ سوگند، نذري را بر خود معين گرداند و با اين نذر 
د كه چيزي را از خود و يا غيرِ خود منع يا بر انجام چيزي ترغيب نمايد بخواه

» ي خدا بر من واجب باشد اگر با زيد سخن بگويم، حجِّ خانه«: مثالً بگويد 
شود و حكمش اين است كه او در بينِ وفا به سوگند و  سوگندش منعقد مي

 يا آن را بشكند تواند يا نذرش را انجام دهد شكستنِ آن، مختار است يعني مي
يعني نذري كه از روي » نذر اللِّجاج و الْغضب«اين نذر . و برايش كفّاره بدهد

______________________________________________________  
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گيرد نام دارد و الزم نيست كه شخص، حتماً به  لج بازي و عصبانيت انجام مي
  . آن، وفا كند

  
    1سوگند خوردن به طالق

عمل قسم به طالق كه فالن «: اين سوگند هنگامي است كه شخص بگويد 
طالق بر من الزم «: يا اين كه بگويد ) بالطّالقِ ألفْعلنَّ كذَا(» دهم را انجام مي

و با اين كار يعني » گردد اگر فالن كار را بكنم يا اين كه فالن كار را نكنم
  . سوگند به طالق، قصدِ تحريك يا منعِ خود يا ديگري را داشته باشد

ماي لغت، يمين و سوگند است و چنين كالمي به اين كيفيت به اتّفاقِ عل
نزدِ فقها نيز به همين شكل است و در اين كه . آيد ي قسم به حساب مي صيغه

آيد هيچ اختالفي در بينشان وجود ندارد بلكه  كالمِ فوق، سوگند به حساب مي
اختالفِ آنان در موردِ حكمِ اين نوع سوگند است به اين صورت كه بعضي از 

دانند و معتقدند كه با شكستنِ اين نوع  تر مي  آن، قويفقها جانبِ طالق را در
. شود و اين، نظرِ مشهور در بين فقهاي متأخر است سوگند، طالق، واقع مي

ولي بعضي ديگر از علما جانبِ سوگند بودن صِرف را در آن، ترجيح داده و 
شود بلكه بر او الزم  معتقدند كه با شكستنِ اين نوع سوگند، طالق واقع نمي

اي از سلف و نظري است كه  ي آن را بپردازد و اين نظر عده شود كه كفّاره مي
اين، «: شيخ االسالم ابن تيميه آن را ترجيح داده و در مورد آن گفته است 

صلي اهللا عليه (ي رسول اهللا  ت و اقوالِ صحابهنظري است معتبر كه كتاب و سنّ
ه طالق، سوگندي است از يعني قسم خوردن ب. كند بر آن داللت مي) وسلم

______________________________________________________  
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گردد و   مييسوگندهاي مسلمين پس حكم سوگندهاي مسلمين نيز بر آن جار
اين «: گويد  سپس در ادامه مي» باشد آن، دادن كفّاره به خاطرِ شكستنش مي

اند و   دادهانظر، نظر طاووس است و بسياري از علماي مالكي به آن فتو
  . »حنبل نيز بيان كرده همين استمقتضاي نصوص و اصولي كه امام احمد بن 

  
  1هاي سوگند به طالق  صيغه

هاي سوگند به طالق اين است كه شخص، يا طالق را به  از انواع صيغه
انجام دهم، طالق بر من اگر فالن كار را : گويد  كند و مي شرطي معلّق مي

اگر فالن كار را انجام دهم، طالق بر من : گويد   يا اين كه ميواجب باشد،
حكمِ اين . اگر چنان كني، از من مطلقه باشي: گويد   يا اين كه مي،واجب باشد

ت كنيم؛ اگر مقصودِ او نوع طالق اين است كه بايد به نيتِ سوگند خورنده دقّ
اين باشد كه فقط، زنش را از كارِ موردِ نظر باز دارد و در صورتي كه زنش آن 

 نداشته و حتّي از خودِ شرط نيز برايش  طالق دادنِ او راكار را انجام داد، نيتِ
يعني ناپسندتر از شرطي كه طالقِ زنش را بدان معلّق كرده و (ناپسندتر باشد 

در اين صورت، شخص، حالف به حساب ) زنش آن را انجام داده است
آيد، در نتيجه هر گاه او يا زنش، با انجام دادن كاري كه در سوگندش منع  مي

. ي آن را بپردازد كنند، واجب است كه حالف، كفّارهكرده است سوگند را بش
اما اگر مقصودِ شخص از سوگندش اين باشد كه اگر زنش فالن كار را انجام 
دهد، طالق زنش واقع شده باشد و با اين حال، زنش آن كار را انجام دهد، 

گردد  چون شرطِ طالق، محقّق گشته است، طالقِ زن از طرفِ مرد تثبيت مي
______________________________________________________  
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آيد؛ مثالً مرد به زن  ه در اين حالت، شخص، حالف به حساب نميدر نتيج
فرقِ اين حالت با حالت . اگر دزدي كني طالقت واقع شده باشد: بگويد 

نمايد  پيشين اين است كه در حالتي كه شخص، طالق را به شرطي وابسته مي
كه خواهد  نيت واقع شدنِ طالق را در هنگام تِحقّق شرط دارد؛ مثالً شخص مي
اگر «: گويد  هر گاه زنش فالن كار را انجام دهد او را طالق دهد پس به او مي

و مقصود او حقيقتاً وقوقع » فالن كار را انجام دهي طالقت جاري شده باشد
  . گردد قِ شرط، طالقِ زن نيز جاري ميدر اين حالت هنگامِ تحقّ. طالق است

ي سوگند از  به وسيلهاما اگر مقصودِ شخص، اين بوده باشد كه زنش را 
انجام كارِ مورد نظر منع كرده و باز دارد و در صورتِ انجام كار توسطِ زنش 
قصدِ طالقِ او را نداشته باشد بلكه بخواهد كه او را پيش خود نگهدارد، چون 
با سوگندش، قصد و نيتِ طالق زنش را نداشته است و فقط خواسته است كه 

گردد بلكه او  شويق نمايد، طالق زن جاري نمياو را بر انجام يا ترك عملي ت
آيد و در صورتِ شكستنِ آن، بايد كفّاره  در اين حالت، حالف به حساب مي

  . بپردازد
  

   1تأكيد بر سوگند به طالق، و سوگند دروغ خوردن به طالق
طالق براساسِ تمام مذاهبي كه به نظر آنان با شكستنِ «: كسي كه بگويد 
گردد، بر من الزم باشد، كه فالن كار را انجام  ق جاري ميسوگند به طالق، طال

، اين تأكيدِ او بر لزومِ شرط كه همان وقوعِ طالق به هنگامِ شكستن »ندهم
اش  كند زيرا گفته اش را از سوگند بودن خارج نمي باشد، گفته سوگند مي
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متضمنِ تشويق و تحريكِ خودش بر انجام ندادن عملِ مورد نظر است پس 
آيد و همان گونه كه شيخ االسالم ابن تيميه در فتاوايش  گند به حساب نميسو

در كتابِ . گردد گفته است، هر گاه آن را بشكند كفّاره بر او واجب مي
و اگر كسي آگاهانه به دروغ به طالق سوگند «: اختياراتِ ابن تيميه آمده است 
زيرا [»  هم بپردازدشود و الزم نيست كه كفّاره بخورد طالق زنش جاري نمي

  ]. شود سوگندش به عنوانِ سوگندِ غموس در نظر گرفته مي
  

  ) خورند آنچه كه بر آن سوگند مي(محلوف عليه 
  تعريف محلوف عليه و انواعِ آن 

خورد و  محلوف عليه امري است كه حالف بر انجام يا تركِ آن، سوگند مي
 صورت اگر سوگند درست است كه بر امري در گذشته باشد كه در اين

خورنده در قسمش صادق باشد مشكلي متوجه او نيست ولي اگر عمداً دروغ 
يا » يمين الغموس« او، چنان كه بعداً بيان خواهيم كرد گفته باشد، به سوگندِ

بعضي اوقات هم، محلوف عليه، امري در آينده . شود گفته مي» سوگند دروغ«
  : فرمايد  مي) هللا عليه وسلمصلي ا(باشد، همان گونه كه پيامبر  مي

  » الغزونَّ قريشاً«
  . »حتماً با قريش خواهم جنگيد«
  

  انواع محلوف عليه 
ي  محلوف عليه چه فعل باشد و چه قول، بعضي اوقات، عبادتِ خدا و مايه

هر . شود نزديكي به او، گاهي نافرماني و گناه و گاهي نيز مباح، محسوب مي
 يك از اين انواعِ محلوفخود عليه آن چنان كه بيان خواهيم كرد، تأثيرِ خاص 
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را از جهتِ وفاي به آن يا شكستنِ آن و يا وجوبِ پرداختنِ كفّاره يا عدمِ 
  . باشند وجوبِ آن دارا مي

  
  1تعيين محلوف عليه

اي كه با غير آن اشتباه نگردد تا  الزم است محلوف عليه تعيين شود، به گونه
كه چه وقت عملش مخالفِ سوگندش خواهد بود و چه سوگند خورنده بداند 

محلوف عليه .  سوگندش عمل نكرده است خالفِ ووقت عملش درست بوده
. شود هاي سوگند خورندگان تعيين مي ي قواعدِ مربوط به تفسيرِ گفته به وسيله
  : ي اين قواعد، مواردِ زير است  از جمله
  :ل ي او قاعده

و اصلي آن است و بر اين اساس هر گاه اصل در كالم، معناي حقيقي 
خورد اگر از گوشتش بخورد،  شخصي سوگند بخورد كه از اين گوسفند نمي

هاي آن بخورد، خالف  سوگندش را شكسته است ولي اگر از شير و فرآورده
همچنين وقتي كه سوگند بخورد خريد و فروش . سوگندش عمل نكرده است

ي   با اقدامِ مستقيم و بدون واسطهشود مگر كند، سوگندش شكسته نمي نمي
خودش به خريد و فروش، در نتيجه با گرفتنِ وكيل براي انجام اين كار، 

شود، زيرا معناي اصلي سوگندش، اقدامِ مستقيم  سوگندش شكسته نمي
باشد و معناي وكيل گرفتن به عنوانِ معناي مجازيِ آن محسوب  خودش مي

 عادت، شخصاً معامله نكند كه در اين گردد مگر اين كه وكيل نيز از روي مي

______________________________________________________  
 . 468، ص 16، ج »الجموع«، 325، ص 4، ج »ي المحتاجمغن«، 27-26، ص 3، ج »البدائع «-1
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ي خود او و چه با گرفتنِ آن وكيل براي انجامِ  حالت چه با اقدام بدون واسطه
  . شود كار، سوگند شكسته مي

  : ي دوم  قاعده 
اش ممكن نبود، معناي مجازيِ   سوگند بر معناي حقيقيولي هر گاه، حملِ  

بخورد كه از اين نخل يا گندم مثالً اگر فردي سوگند . گردد آن معتبر مي
ي آن نخل، يعني خرما يا از ناني كه از  خورد، سوگندش با خوردن از ميوه نمي

ي اگر از خودِ شود ولي در صورتي كه حتّ آن گندم درست شده، شكسته مي
  . نخل يا خودِ آن گندم هم بخورد، سوگندش را نشكسته است

  : م ي سو قاعده
، استفاده از آن، ترك شده باشد از نظرِ معنا، چيزي كه از نظرِ عرفِ شرع

مثالً اگر سوگند . شود همانندِ حالتِ قبل است و بر معناي مجازيِ آن، حمل مي
ي آن، با اين كه معناي  خورد، با خوردن از ميوه بخورد كه از اين درخت نمي

هاي آن با اين  شود ولي با خوردن از شاخه مجازي است سوگندش شكسته مي
  . شود ناي حقيقيِ سوگند است، سوگندش شكسته نميكه مع
  : ي چهارم  قاعده

هر گاه كاربردِ عرفيِ لفظي با كاربردِ شرعيِ آن، مغايرت داشته باشد، كاربردِ 
مثالً هر گاه كسي سوگند بخورد كه بر روي فرش . شود عرفي ترجيح داده مي

داوند از آن به فرش و يا زيرانداز ننشيند، با نشستن بر روي زمين، با اين كه خ
شود و اگر   سوگند نمي شكستنِياد كرده است دچارِ) فراشاً و بساطاً(زيرانداز 

خورد، در اين حالت اگر ماهي بخورد، با اين كه  سوگند بخورد كه گوشت نمي
  . شود خداوند در قرآن، آن را گوشت ناميده است، سوگندش شكسته نمي
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  :ي پنجم  قاعده
يِ لفظي با معنيِ لغويِ حقيقيِ آن مغايرت داشته باشد، هر گاه كاربرد عرف

پس اگر شخصي سوگند ياد كند كه . شود باز كاربردِ عرفيِ آن ترجيح داده مي
نان نخواهد خورد با خوردنِ ناني كه در آن محل رايج است، سوگندش 

 رايج در آن حل از جو باشد، با خوردن آن، يعني هر گاه نانِ. شود شكسته مي
ت بود، فقط با خوردنِ اين نوع شود و اگر نانشان از ذر دش شكسته ميسوگن

  . شود نه با هر نوع نانِ ديگر نان، سوگندش شكسته مي
  

  تأثيرِ نيت در تعيينِ محلوف عليه 
 معناي معيني غير از آن معنايي وقتي كه سوگند خورنده در سوگندش نيتِ

د را داشته باشد، آيا سوگندِ او شو كه از صحبت او در ذهنِ شنونده مجسم مي
گردد؟ مثالً كسي از  باشد، منعقد مي بر آن معنا كه غير از معناي ظاهريش مي

ست يا  بگويد كه آيا اين شخص برادرِ اوديگري بخواهد كه سوگند بخورد و
 كند كه شخصِ مورد نظر برادر اوست ولي د او هم در جواب، سوگند يا وخير

جواب در مورد .  خونيوتِ اسالمي باشد نه برادريِمقصود او برادري و اخّ
  :  زير است اين مسأله به شكلِ

ل اين كه وقتي، كسي كه از او خواسته شده كه سوگند بخورد،  اوحالتِ
  : مظلوم باشد 

وقتي كسي كه از او خواسته شده كه سوگند بخورد، مظلوم واقع شده باشد، 
هد كه بر درستيِ ظلمش سوگند بخورد مانندِ كسي كه انسانِ ظالمي از او بخوا

و او را در آن تصديق نمايد يا از او بخواهد كه سوگند بخورد كه به شخصِ 
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ديگري ظلم كند يا به مسلمانِ ديگري ضرر بزرگي برساند، در اين حالت او 
ي غير ازمعناي ظاهر را كه باعثِ هيچ ضرر يتواند سوگند بخورد و نيتِ معنا مي

  . 1شود بنمايد و زياني نيز نمي
  : حالتِ دوم اين كه سوگند خورنده ظالم باشد 

 حقّي كه  وقت به خاطرِوقتي كه سوگند خورنده ظالمي باشد كه حاكمِ
كند، از او بخواهد كه سوگند ياد كند، در  پيش او است ولي او آن را انكار مي

د و باش اين حالت، معني ظاهري لفظي كه سوگند خورنده بكار برده معتبر مي
رساند و نظرِ امام شافعي نيز  نيتِ او از لفظِ بكار برده شده هيچ نفعي به او نمي

ي حنبلي نيز با او هم عقيده است و ما هم دليلي بر  همين بوده و ابن قدامه
صلي اهللا عليه و (گفت كه پيامبر ) رض(ابوهريره . خالف آن سراغ نداريم

  : فرمود ) سلم
»صدا يلَي مع مينُكياحبكبِهِ ص قُك« .  
شود كه هم صحبتت، تو را در آن تصديق  سوگندِ تو به آن چيزي حمل مي«
  . »كند مي

  : فرمود ) صلي اهللا عليه وسلم(و نيز پيامبر 
  . »ألْيمِينُ علَي نِيتِ الْمستحلفِ«
»كند ، طلبِ سوگند مي)از حالف(تِ كسي است كه سوگند براساسِ ني« .  

  . 2فوق را امام مسلم روايت كرده استهر دو حديثِ 
اند نه ظالم باشد نه مظلوم  م اين كه كسي كه سوگندش دادهسو :  

______________________________________________________  
 .  روايت كرده82، ص 9ج » سنن«، و حديث را ابوداود در 728-727، ص 8، ج »المغني «-1

 . 219-218، ص 8، ج »نيل األوطار«، 728، ص 8، چ »المغني «-2
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آن كس كه سوگند متوجهِ اوست يا (شود  هر گاه كسي كه قسم داده مي
، نه ظالم باشد و نه مظلوم در اين صورت )خورد كسي كه در ابتدا سوگند مي

تواند قسمش را تأويل كند، و  است كه او ميظاهرِ نظر و رأيِ امام احمد اين 
يك معناي محتملِ ديگر غير از معناي اصليِ آن را كه خالفِ معناي اصلي 

مثالي از اين دست سوگند، . كند، نيت نمايد است و به ذهنِ شنونده خطور مي
  : باشد كه به امام احمد گفت  نشينِ امام احمد مي ، هم) اهللا رحمه(سوگندِ مهنا 

خواهم كه فالن  پس مي) يعني به شهرم سفر كنم(خواهم بيرون بروم  مي«
مدتي بعد . ن كار را انجام دادآو امام احمد نيز » قسمت را برايم توضيح دهي

خواهي  مگر نگفتي كه مي«: از آن موضوع، امام احمد او را ديد و به او گفت 
گفتم كه اكنون آيا به من تو «: مهنا به او جواب داد ! به شهرت سفر كني؟

اين، نظر و . خواهم بروم؟ و امام احمد نيز او را از آن كار باز نداشت مي
  . 1باشد و در آن خالفي نيست  شافعي نيز ميممذهبِ اما

  
  ) ي يمين صيغه(سوگند 

   2ي حروفِ قسم سوگند خوردن به وسيله
  . شود م ساخته ميس قَي به كار بردنِ حروفِ سوگند، از روي عادت، به وسيله

، »واهللاِ«، »بِاهللاِ«شود  مثالً گفته مي. باء واو، و تاء: حروفِ قسم عبارتند از 
  : در قرآنِ كريم نيز سوگند با اين حروف آمده است؛ مانندِ اين آيه ... . و » تَاهللاِ«

�فوس85: يوسف  (�تَاهللاِ تَفْتَاُ تَذْكُرُ ي .(  

______________________________________________________  
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  . »آوري به خدا سوگند پيوسته يوسف را به خاطر مي«
  : فرمايد  ويا اين آيه كه مي

 �نْتُم بِمعجِزِينَ و ما أَه لَحقٌّنَّي و ربي إِو يسنَفْتُونَك أحقٌّ هو؟ قُلْ إِ�
  ). 53: يونس (

رستاخيز و عذابي كه (پرسند كه آيا آن  از تو مي)  استهزاءكافران برسبيلِ(«
 سوگند قطعاً راست است و شما بگو آري، به خدا! راست است؟) گويي مي

درمانده و ) از آن جلوگيري كنيد و با فرار و سرپيچي از آن، خدا را(توانيد  نمي
  . »ناتوان سازيد

  : و نيز اين آيه 
����َ دهوا بِاهللاِ جمأ و أقْسيهِانِم42:  و فاطر 53: نور ( ����م.(  

  . »خورند دانه به خدا سوگند ميآنان مؤكّ«
أقسم أو (گيرم  قسم به خدا يا اين كه خدا را شاهد مي«د اگر كسي بگوي

 چه نيتِ سوگند داشته باشد و چه نداشته باشد، كالمش سوگند به »)أشهد باهللا
اين نوع سوگند در قرآن نيز آمده است؛ خداوندِ بزرگ . آيد حساب مي

����اهللاِ بِانِمسِقْيفَ����: فرمايد  مي
����اهللاِبِوا مسأقْو����: فرمايد   و نيز مي1

 اما وقتي 2
اگرنيتش چيزي غير از سوگند بوده باشد سوگند به » أعزم باهللا«كه بگويد 

آيد ولي اگر در گفتنِ آن، نيتِ خاصي نداشته باشد در اين صورت  حساب نمي
آيد ولي  خرقي حنبلي اين است كه در اين حالت هم سوگند به حساب مينظرِ 

  .آيد حساب نميگويد كه سوگند به  امام شافعي مي

______________________________________________________  
 .107: ائده  م-1

 .53:  نور -2
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) أقسمت، حلفت، شهدت يا آليت(خورم  سوگند مي«: اگر شخص گفت 
را نگفت در اين ) باهللاِ(» به خدا« آن، كالمِ دنبالِه ولي ب» كه چنين و چنان كنم

  : حالت دو روايت از امام احمد وجود دارد 
 اين نوع كالم، چه شخص، نيتِ سوگند كرده يا اين كه نيتِ :نظرِ اول 

اين نظر از عمر، ابن عباس، . گردد اصي نداشته باشد، سوگند محسوب ميخ
  .نخعي، ثوري و ابوحنيفه نقل شده است

را نيت كرده باشد سوگند محسوب ) باهللاِ(» به خدا« اگر لفظ :نظرِ دوم 
و اين، نظرِ امام . آيد گردد و در غيرِ اين صورت، سوگند به حساب نمي مي

  .نذر استمالك، اسحاق و ابن م
فرمايد شخص حتّي اگر نيتِ سوگند نيز داشته باشد، سوگند  امام شافعي مي

ي او از نامِ خدا و صفاتِ او خالي است  آيد زيرا كه اين گفته به حساب نمي
  .باشد   فقهاي مذهبِ ظاهري نيز مياين، نظرِ. پس سوگند نيست

به « ذكرِ لفظِ بدونِ) أقسمت يا حلفت(» خورم سوگند مي«ي  كساني كه صيغه
 سوگند در كه اين نوعدانند دليلشان اين است  را به عنوانِ سوگند، معتبر مي» خدا

نيز به ) رض(ي حضرت ابوبكر  اين گفته. شرع واستعمالِ عمومي ثابت شده است
اي «: عرض كرد ) صلي اهللا عليه و سلم(كند كه به پيامبر  همين امر داللت مي

 مرا از آنچه از اعمالم كه صحيح بوده و يا اشتباه دهم كه رسولِ خدا قسمت مي
اي ابوبكر «: در جوابش فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر . »ام آگاه نمايي كرده

  :  عزيز، اين آيه آمده است كه  خداوندِدر كتابِ. »قسم نخور
 تا آنجا كه ����. .. اهللاِولُسرَ لَك أنَّدهشْوا نَالُ قَونَقُافِنَم الْكاءا جذَإِ����

  ).2- 1: منافقون  (����هنَّ جمهانَموا أيذُخَاتَّ... ����: فرمايد  مي
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ما «: گويند  خورند و مي آيند سوگند مي هنگامي كه منافقان نزدِ تو مي«
ي خدا هستي تا آن جا كه  كه تو حتماً فرستاده) دهنش(دهيم  گواهي مي

پري براي رهايي از گرفتار س(خود را ) دروغينِ(فرمايد آنان سوگندهاي  مي
  .»گردانند مي) دي واقعي خو  عدالت و پنهان كردن چهرهآمدن به دستِ

بدون اين كه (را سوگند ناميده است » دهنش«ي  بينيم كه خداوند صيغه مي
  .1)سخني از نام يا صفتي از خداوند نيز به ميان آمده باشد

  
  آيند ها و الفاظي كه سوگند به حساب نمي صيغه
، چنين )أعزم يا عزمت(» خواهم تصميم دارم يا مي«:  وقت كسي بگويد هر

گردد زيرا كه براي اين لفظ، مصداقي نه در شرع و  لفظي سوگند محسوب نمي
شود كه در آن، اين لفظ به عنوانِ سوگند در نظر  نه در كاربردِ عادي يافت نمي

  .گرفته شده باشد
  
  ]به شرطي[ي سوگندِ معلّق  صيغه

كه در فقه حنفي است بيان » در المختار«ريفِ سوگند، آنچه را كه در در تع
 كرديم و گفتيم كه سوگند، شرعاً عبارت است از پيماني كه عزم و تصميمِ

ي معلّق نيز  نمايد و صيغه سوگند خورنده را بر انجام يا تركِ عملي تقويت مي
ابن عابدين . ددگر شود زيرا شرعاً سوگند محسوب مي در اين تعريف وارد مي

شود  ي معلّق نيز در اين تعريف وارد مي و صيغه «در توضيحي كه بر عبارتِ
زيرا كه عزم و «: گويد   مي،نوشته است» گردد زيرا شرعاً سوگند محسوب مي
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  :كند بر انجامِ كاري مانند اين كه بگويد ي سوگند خورنده را تقويت مي اراده
 اگر  :باشد و يا بر تركِ كاري مثالً بگويداگر واردِ خانه نشود، زنش مطلّقه 

  .1واردِ خانه شود، زنش مطلّقه باشد
و اما سوگند به غيرِ خدا در اصل، دو نوع «: كاشاني آمده است » البدائعِ«در 
و ديگري سوگند به شرط و جزا و اين نوع نيز خود به دو نوع ... اولي : است 

موجبِ قربت و نزديكي به خداوند يكي سوگند به آنچه كه :  شود  تقسيم مي
 تطبيق گردد  اول مانندِموردِ. است و ديگري سوگند به چيزي خالفِ موردِ قبل

اي يا نمازي و يا حجي   اين كه بگويد اگر فالن كار را انجام دهم، روزهاحتماالً
اين نوع سوگند به دليلِ وجودِ ركنِ سوگند كه همان . »بر من واجب باشد

سوگند خورنده ذكر كرده و نيز وجودِ معناي سوگند كه همان چيزي است كه 
داري از حصولِ شرط به علّتِ ترس از جزاي مذكور در دخو، برتواناييِ 

 سوگند به باشد و اما سوگند به غيرِ موردِ فوق شاملِ سوگند است درست مي
  .2باشد طالق و آزاد كردن زن مي

  
  3 سوگنداستثنا در لفظِ

، اگر »إن شاء اهللا«: گند، استثنا قايل شود يعني بگويد هر گاه كسي در سو
تواند به آن عمل نكند و  تواند به آن عمل كند و اگر نخواست مي خواست مي

براي درستيِ اسثنا شرط، اين است كه استثنا . گردد كفّاره نيز بر او واجب نمي
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اصله نيندازد اي كه كالمِ ديگري بين آنها ف صل به سوگند باشد، به گونهبايد متّ
و .  آن سكوت، ممكن باشدو يا بين آنها سكوتي ايجاد نشود كه كالم در طولِ

اين نظرِ امام مالك، امام شافعي، حنبليان، ثوري و اصحابِ رأي و غيرِ آنها 
است و نيز شرط است كه استثنا با زبانِ سوگند خورنده صورت گيرد و استثنا 

دليل اين كه . اند، كافي نيست  علما گفتهي قلب، همان گونه كه عمومِ به وسيله
صلي اهللا عليه و (كند حديثِ پيامبر  استثنا از منعقد شدن سوگند جلوگيري مي

  : كند كه فرمود  است كه ابوهريره از ايشان روايت مي) سلم
»نْملَ حفلَاءاهللاُ شَنْ إِالَ قَ و مي ثْنَح«.  
اگر خدا (گويد إن شاء اهللا ب) به دنبالِ آن(كسي كه سوگند بخورد و «

نشده مرتكبِ شكستنِ سوگند ) در صورتِ عمل نكردن به سوگندش) (بخواهد
صلي (روايت كرده است كه رسولِ خدا ) رض(و ترمذي از ابن عمر » است

  : فرمود ) اهللا عليه و سلم
  .»إن شاءاهللا، فالحنث عليه: من حلف علي يمين فقال «
) در صورتِ شكستن آن(إن شاء اهللا، : كسي كه سوگند بخرد سپس بگويد «

  .»گناهي بر او نيست
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  حكمِ سوگند
  انواعِ سوگند از نظرِ تأثيراتشان

 سوگندِ -1: شود چند نوع است   آثاري كه بر آن مترتّب ميسوگند از نظرِ
سوگند (س  سوگندِ غمو-4 سوگندِ لغو -3 سوگندِ غير منعقد -2منعقد شده 

  ).دروغ
  :  بحث روشِ

كنيم و در هر مبحث يكي از انواعٍ  اين فصل را به چهار مبحث تقسيم مي
  : كنيم  سوگند را به ترتيب زير بررسي مي

  سوگندِ منعقد شده و حكمِ آن: مبحثِ اول 
  سوگندِ غيرمنعقد و حكمِ آن: مبحثِ دوم 
  سوگندِ لغو و حكمِ آن: مبحثِ سوم 

  سوگندِ دروغ و حكمِ آن: مبحثِ چهارم 
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  قد شده و احكامِ آننعسوگندِ م: مبحثِ اول 
  

  تعريفِ سوگندِ منعقد شده
سوگندِ منعقد شده و معتبر، سوگندي است كه به اسمي از اسماء خداوندِ 
بزرگ يا صفتي از صفاتش يا به چيزي باشد كه سوگند به آن، مجاز است و در 

  .باشد بيان كرديم معتبر ميبينِ مسلمانان، به شكلي كه قبالً 
  :  آن  قسم و شكستنِاِبرارِ

اِبرارِ قسم، انجامِ عملي است كه شخصِ سوگند خورنده نيتِ انجامِ آن را 
گو بوده باشد، يعني عمل به  ي انجامِ آن، در قسمش راست كرده تا به وسيله

  .مقتضاي سوگند توسطِ سوگند خورنده
. ل نكردن به مفاد و مقتضاي آن استشكستنِ قسم يا يمين، نقضِ آن و عم

شود كه سوگندش را شكست يعني به مقتضاي سوگندش يا آنچه كه  گفته مي
  .1بر آن سوگند خورده بود، عمل نكرد

  
  2برارِ قسم و شكستنِ آنحكمِ اِ

هر گاه سوگند، بر انجامِ عمل واجبي يا تركِ حرامي منعقد شده باشد، عمل 
باشد، زيرا كه شكستنِ آن به   حرام مي، آننِگردد و شكست به قسم، واجب مي

  .باشد و اين جايز نيست معنيِ تركِ واجب يا انجامِ عملي حرام مي
و اگر سوگند بر انجامِ عملي مندوب يا تركِ عملي مكروه باشد عمل به آن 

  .گردد آن هم مباح ميسوگند نيز مندوب و شكستنِ 
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لي مباح باشد، شكستنِ آن هم  عم عملي مكروه يا تركِاگر سوگند بر انجامِ
در حديثِ نبويِ شريف آمده است كه . باشد مستحب و عمل به آن مكروه مي

  : فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
»غَيره مينٍ فَرأيتعلَي ي مِ يراًا خَإذَا حلفتالَّأتِا فَنه خيرُذي هو تكفرْلْ و 
  .1»ينكمِ يعنْ
سوگند خوردي و بعد، عمل به غيرِ آن را ) ليبر انجامِ عم(هر وقت كه «

  .»بهتر ديدي، آن عملِ بهتر را انجام بده و براي سوگندت كفّاره بپرداز
» ...نِّ إِوشَنْ إِ–  اهللاِي و لَ–  اهللاُاء لِاأحفلَ عثُينٍمِي ي مي خَ أرنْ مِراًيا لَّإا ه

  .2»رٌي خَوي هذِ الَّتي أتَني ويِمِ ينْ عترْفَّكَ
 هيچ گاه سوگند نخواهم – اگر خدا بخواهد –و من سوگند به خدا ... «

خورد مگر اين كه اگر عملي غير از آن را بهتر ببينم، براي سوگند كفّاره 
  .»دهم دهم و عملي را كه بهتر است انجام مي مي

كنند كه اگر كسي  اين حديثِ شريف و حديثِ قبل از آن بر اين داللت مي
 عملي سوگند بخورد در حالي كه شكستنِ آن بهتر از عمل به انجام يا تركِبر 

  .3شود آن باشد، مستحب است كه سوگندش را بشكند و كفّاره بر او الزم مي
اگر سوگند بر انجامِ عملِ حرام يا تركِ عملِ واجبي باشد، در اين صورت 

ي  يلهنقض و شكستنِ آن، واجب است زيرا عمل به خالفِ سوگند به وس
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گيرد و عمل به واجب، واجب است و عملِ حرام را  عملي واجب صورت مي
 .بايد ترك كرد و به عبارتِ ديگر اين عمل نيز واجب است

  
  برارِ سوگندِ ديگراناِ

هر گاه كسي، ديگري را قسم دهد تا كاري را انجام دهد يا ترك نمايد به 
» ايد چنين و چنان كنيسوگند به خدا ب«: اين صورت كه مثالً به او بگويد 

مستحب است كه او به سوگندِ حالف عمل نمايد به دليل اين حديثِ نبويِ 
كند و  نقل مي) صلي اهللا عليه و سلم(شريف كه براء بن عازب از پيامبر 

ما را به هفت چيز امر ) صلي اهللا عليه و سلم(رسول اهللا «: گويد كه  مي
، عمل 1عطسه زنندهعا كردن براي عيادتِ مريض، تشيعِ جنازه، د: فرمودند 

كردن به سوگند خود يا ديگري، ياري كردنِ مظلوم، استجابت كسي كه تو را 
كه اين حديثِ  امام شوكاني بعد از آن. »كند و آشكار نمودنِ سالم دعوت مي

عمل به سوگندِ «: گويد  شريف را آورده و گفته كه متّفقٌ عليه است در ادامه مي
ي  ابن قدامه. »شود به عنوانِ مستحب در نظر گرفته مي) يثدر اين حد(ديگري 

حتّي ممكن است كه عمل به : حنبلي نيز چنين گفته و اضافه كرده است 
، و اين همان قولي 2سوگندِ ديگري، هر گاه ضرري در آن نباشد، واجب باشد

  .»دهيم است كه ما ترجيح مي
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  1باشد ها واجب مي اي كه شكستنِ آن آن سوگندهاي منعقده
كسي كه بر انجامِ عملي سوگند بخورد ولي «: امام خرقي حنبلي گفته است 

آن را انجام ندهد يا اين كه بر انجام ندادنِ عملي سوگند بخورد و آن را انجام 
ي حنبلي در توضيحي كه بر قولِ  ابن قدامه. »شود دهد، كفّاره بر او واجب مي

ن فقهاي جهانِ اسالم اختالفي وجود در اين باره بي«: خرقي نوشته، گفته است 
سپس ابن قدامه در ادامه، آنچه را كه خرقي گفته، بيشتر توضيح و . »ندارد

 عملي بود ولي آن را انجام اگر سوگندش بر انجامِ«: گويد  تفصيل داده و مي
اي، موقّت بود و وقتِ  نداد و يا اين كه با توجه به لفظ يا نيت يا وجودِ قرينه

شد در حالي كه او آن كار را انجام نداده بود، سوگندش شكسته آن تمام 
شود و بايد كفّاره بپردازد ولي اگر سوگندش مطلق بود نه مقيد به زماني،  مي

  . كار ممكن براي انجامِ زمانِشود مگر با تمام شدنِ سوگندش شكسته نمي
  

  گردد آنچه در اثرِ شكستن سوگندِ معلّق واجب مي
 شرط و جزاي آن،  بيانِيعني به صورتِ[ه لفظِ تعليق باشد هر گاه سوگند، ب

ي قربت و نزديكي   سوگند به عملي است كه مايهيا به شكلِ:] دو نوع است 
به اين ) اي به خداوند كننده يعني سوگند به نذرِ عملِ نزديك(به خداوند است 

 ، باشدي دو ماه بر من واجب اگر چنان كنم روزه : صورت كه مثالً كسي بگويد
اگر : گيرد مثالً بگويد  و يا اين كه اين نوع سوگند با قسم به طالق صورت مي
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ي اين نوع سوگند   و آنچه را بر شكننده،چنان كنم همسرم را طالق داده باشم
  .1ايم الزم است، بيان نموده

و جزاي ]  سوگند است اصليِكه مقصودِ[ بيان شرط اگر سوگند به صورتِ
به شكلي ]  در صورتِ عمل نكردن به شرطحالفتّب بر يعني جزاي متر[آن 

 غير از دو حالتِ پيش مثالً بر كاري مباح يا مكروه و يا مندوب بود، شكستنِ
  .گردد  كفّاره ميآن موجبِ

  

  2گرداند  سوگند و آنچه را كه شكستنِ آن، بر شخص الزم ميتكرارِ
گند به خدا سو«: اگر فردي سوگندش را بر چيزي تكرار كرد مثالً گفت 

يا » دهم دهم، سوگند به خدا حتماً فالن كار را انجام مي فالن كار را انجام مي
 سوگند خوردن به آنها صحيح است سوگند خورد مثالً هاين كه به چند چيز ك

 خداوند حتماً سوگند به خدا، سوگند به قرآن، سوگند به جاللِ«: گفت كه 
ي  اي نيست مگر كفّاره  بر او كفّارهو سپس آن را شكست،» كنم فالن كار را مي

  .يك سوگند
  

  يك سوگند بر چيزهاي مختلف
سوگند به خدا «: اگر براي چندين كار فقط يك سوگند ياد كرد مثالً گفت 

 مفاد آن عمل كرد تنها  تمامِو بعداً خالفِ» پوشم نوشم و نمي خورم و نمي نمي
ي حنبلي گفته است، در  امهشود و چنان كه ابن قد يك كفّاره بر او واجب مي

اين موضوع اختالفي وجود ندارد زيرا اين سوگند، يكي است و شكستن آن 
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 محلوف عليه، قسمش را پس شخص نيز تنها با شكستنِ يكي از مفاد. نيز يكي
  .گردد شكسته و سوگندش نقض مي

: ولي اگر براي هر كار، سوگندي جداگانه ياد كرد به اين صورت كه گفت 
نوشم، سوگند به خدا  خورم، سوگند به خدا نمي ند به خدا كه نميسوگ«

اي بر او   عملِ خالفِ آن انجام دهد كفّارههدر هر يك از مواد ك» مشپو نمي
ي آن را پرداخت نمود، در صورتي كه خالفِ  گردد و اگر كفّاره واجب مي

ين مورد گردد و در ا ي ديگري بر او واجب مي مورد بعدي نيز عمل كند كفّاره
اگر در تمامِ موارد مرتكبِ شكستنِ سوگند شد و . نيز اختالفي وجود ندارد

اي  ي جداگانه براي هيچ كدام از آنها كفّاره نداده بود، بايد براي هر مورد كفّاره
بپردازد و اين، نظرِ بيشتر علما بوده و در روايتي، از امام احمد نيز نقل شده 

مام احمد آمده است كه تنها يك كفّاره براي ولي در روايتي ديگر از ا. است
ي حنبلي نيز روايتِ اول از امام احمد را  امام ابن قدامه. نها كافي استآ تمامِ

  1.ترجيح داده است
  

ي كسي كه  ي سوگند خورنده است نه بر عهده كفّاره بر عهده
  شود سوگند داده مي

سوگند به «: اگر كسي، ديگري را سوگند دهد به اين صورت كه بگويد 
ولي او به آن عمل نكند، كفّاره بر » خدا كه بايد چنين كني يا چنان نكني

از تو «: ؛ اگر بگويد ]نه بر سوگند داده شده[گردد  سوگند خورنده واجب مي
و مقصودش از اين گفته، » خواهم به خاطرِ خدا فالن كار را انجام دهي مي
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منوالِ حالتِ قبل است ولي اگر سوگند باشد، در اين حالت نيز وضع به همان 
 خدا در مقابلِ او باشد، سوگند به حساب مقصودش از آن، به شفاعت گرفتنِ

اي بر هيچ يك از آن  نيامده و چون عملِ سوگند حاصل نشده است، هيچ كفّاره
  1.دو نيست

  
  2آيا كفّاره بر كسي كه سوگندش را فراموش كرده واجب است؟

  عملي را انجام ندهد ولي به دليلِكسي كه سوگند خورده باشد كه
ي   اين فرمودهفراموشي، آن را انجام داد كفّاره بر او واجب نيست؛ به دليلِ

  :خداوند متعال 
� كُمقُلُوب تدما تَعلِكن مبِهِ و ا أخْطَاْتُمفِيم نَاحج كُملَيع سلَي احزاب  (�و :

5.(  
شما نيست ولي آنچه را كه دلتان و هر گاه اشتباه كرديد، گناهي بر «
  .»گناه است و كيفر دارد) گوييد يعني از روي عمد و اختيار مي(خواهد  مي

  :فرمايد  كه مي) صلي اهللا عليه و سلم(ي پيامبر   اين فرمودهو نيز به دليلِ
  .»انَّ اهللاَ تجاوز لِأمتي عنِ الخطإِ و النَّسيانِ و ما استكرهوا عليه«
شتباه و فراموشيِ امتِ من و از آنچه كه بدان مجبور شده خداوند از ا«

  .»باشند، در گذشته است
زيرا شخص در اين حالت نخواسته است كه مخالفتِ شرع بنمايد در نتيجه 

 سوگند نشده و  خواب است يا ديوانه، مرتكبِ شكستنِههمانندِ كسي ك
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محلوف عليه  به جا نياوردنِ كسي كه به دليلِ. شود گناهكار محسوب نمي
شود نيز در عدمِ وجوبِ كفّاره بر او همانندِ كسي   سوگند ميمرتكبِ شكستنِ

است كه محلوف عليه را فراموش كرده است، مثالً كسي سوگند خورده است 
كند در حالي كه فكر  كه با فالن كس صحبت نكند ولي با او صحبت مي

نكردنِ با او سوگند  مقابلش كسي است غير از آن كه بر صحبت كند طرفِ مي
 فراموشكار به حساب حكمِ پس در اين حالت چون او در. ياد كرده است

  1. كفّاره بر او واجب نيستآيد دادنِ مي
  

  آيا كفّاره بر كسي كه مجبور به شكستنِ سوگند گشته واجب است؟
كسي كه به زور و اكراه، مجبور به شكستنِ سوگند شده باشد مثل كسي كه 

ي فالني نشود ولي او را به زور واردِ آن خانه كنند، به  ه وارد خانهسوگند خورده ك
  .گردد و كفّاره هم براو واجب نيست ي سوگند محسوب نمي  شكنندهعنوانِ

 شديد و يا تهديد به قتل مجبور به شكستنِ سوگندش اگر شخص با كتكِ
امبر كه  حديث پيگردد در اين حالت نيز كفّاره بر او واجب نيست به دليل اينِ

  :فرمايد  مي
  .»إنَّ اهللاَ تجاوز ألمتِي عنِ الْخطإؤ و النَّسيانِ و ما استكرهوا عليهِ«
 من و از آنچه كه بدان مجبور شده خداوند از اشتباه و فراموشيِ امتِ«

  .»باشند، در گذشته است
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  ي واجب براي شكستنِ سوگند چيست؟ كفّاره
گردد ولي اين كفّاره   موجبِ كفّاره ميگفتيم كه شكستنِ سوگندِ منعقد شده

  چيست و دليلِ وجوب آن كدام است؟
جواب اين است كه دليلِ وجوب و بيانِ ماهيت و انواعِ آن، تماماً در اين 

  :ي خداوندِ متعال آمده است  فرموده
يمانَ أَلْادتُم لَا يؤَاخِذُكُم اهللاُ بِالَّغْوِ فِي أيمانِكُم و لكِنْ يؤَاخِذُكُم بِما عقَّ�

 أو متُهوأو كِس لِيكُمونَ أها تُطْعِمطِ مساكِينَ ِمنْ أوسشَرَهِ مع امإِطْع تُهفَكَفَّار
 و لَفْتُمإِذَا ح انِكُممةُ أيكَفَّار امٍ ذلِكثَلَاثَهِ أي امفَصِي جِدي نْ لَمهٍ فَمقَبرِيرُ رتَح

مكَذَاحفَظُوا أي تَشْكُرُونانَكُم لَّكُماتِهِ لَعايء نُ اهللاُ لَكُميبي 89: مائده  (�َلِك.(  
كند  اراده مؤاخذه نمي خداوند، شما را به خاطرِ سوگندهاي بيهودده و بي«

ايد مؤاخذه   سوگندهايي كه از روي قصد واراده خوردهولي شما را برابرِ
خوراك دادن به ده نفر : ها عبارت است از ي اين گونه سوگند كفّاره. كند مي

دهيد يا جامعه  ي خود مي طي كه به خانوادهمستمند از غذاهاي معمولي و متوس
ميان هر يك از اين سه . (اي دادن به ده نفر از مستمندان و يا آزادكردنِ برده

هيچ يك از اين سه كار را نتوانست و تواناييِ (اما اگر كسي ) مخير هستند
ي  اين كفّاره). بگيرد(تواند سه روز روزه  نيافت، او مي) امِ آنها راانج

و سعي كنيد (سوگندهاي خود را حفظ كنيد . خوريد سوگندهايي است كه مي
سوگند نخوريد و اگر خورديد بدانها عمل كنيد و اگر هم سوگندها را 

) كاماح(آيات ) روشن(خداوند اين چنين ). شكستيد، كفّاره را فراموش نكنيد
نعمتهاي (شكر ) بر اثرِ آشنايي با احكامِ الهي(كند تا  خود را براي شما بيان مي

نيز احاديثِ ) صلي اهللا عليه و سلم(در سنّتِ پيامبر . »به جاي آوريد) او را
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شريفي وجود دارند كه از آنها ياد كرديم و در آنها وجوبِ كفّاره براي شكستنِ 
  .سوگند، وجود داشت

  
   سوگندي شكستنِ  در كفّارهحقِّ انتخاب

ي  ي سوگند در انتخابِ كفّاره علما بر اين موضوع ، اجماع دارند كه شكننده
دهد و اگر خواست  سوگندش مختار است؛ اگر خواست ده مسكين را غذا مي

كند؛ هر كدام را كه انجام دهد  اي را آزاد مي پوشاند و يا برده به آنان لباس مي
به هم » يا«يعني » أو«ي حرف  وسيلهه  تعالي آنها را بدرست است زيرا خداوندِ

ولي كسي كه . عطف نموده و اين حرف، براي مختار گذاشتن شخص است
هاي فوق را نتوانست بپردازد بايد سه روز، روزه  هيچ كدام از انواعِ كفّاره

  1.بگيرد
  
   خوراكدادنِ:  كفّاره لِ اونوعِ

ه ده نفر است به اين دليل كه خداوند دادنِ خوراك در اين جا، غذا دادن ب
تعالي صراحتاً به تعدادِ آنها اشاره كرده است و الزم است كه اين ده نفر، 

آيد  مسكين يا فقير باشند زيرا كه فقير، گذشته از اين كه مسكين به حساب مي
وضعِ ماديِ او از مسكين هم بدتر است با اين كه جزوِ مسلمانانِ آزاده باشند و 

اند كه دادنِ كفّاره  ابوثور و اصحابِ رأي گفته. أي و مذهبِ حنبليان استاين ر
 اسالمي ، اگر فقير باشند درست است زيرا آنان از اهاليِ مملكت2ِبه اهلِ ذمه
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خورد،  ي كوچكي باشد كه هنوز غذا نمي وقتي كه فقيرِ موردِ نظر، بچه. هستند
ه قولِ اكثرِ علماء وليِّ بچه به درست است كه طعام را به او بدهد و با توجه ب

 روايت شده از امام احمد بن گيرد و اين يكي از نظراتِ جاي او آن را مي
  .جنبل، در اين باره است

ي  طعام بايد از نوعِ متوسط و معمولي باشد كه اغلب، شخص براي خانواده
نبلي ي ح چنان كه امام احمد روايت كرده است و ابن قدامه. كند خود تهيه مي

: روايت شده است كه فرمود ) رض( از ابن عمر ،آورده است» المغني«نيز در 
  .1منظور از آن، نان و خرما يا نان و روغن يا نان و گوشت است

خورد، كفّاره  شخص بايد از آنچه كه خود مي«: در تفسيرِ قرطبي آمده است 
 كه يك روايت شده است) رض(طالب  و از علي بن ابي. »را پرداخت نمايد

وعده غذا دادن به ده نفر يعني اين كه به آنان فقط صبحانه يا فقط شام بدهد 
ابو عمر گفته . درست نيست بلكه بايد به آنان، هم صبحانه بدهد و هم شام

  .2است كه اين نظر، رأيِ مفتيانِ شهرهاي مختلفِ جهانِ اسالم است
  

  آيا پرداختنِ قيمتِ كفّاره جايز است؟
و امام مالك و امام شافعي اين است كه پرداختنِ قيمتِ غذا نظرِ حنبليان 

در حالي كه اوزاعي و اصحابِ رأي . براي كفّاره درست است و نه قيمتِ لباس
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 مسكين است و  نيازِاند زيرا كه هدف، برآوردنِ آن را مجاز دانسته) حنفيان(
  .1شود اين هدف با پرداختنِ قيمت به او حاصل مي

  
  2ه، فقط به يك فقير، جايز است؟آيا دادنِ كفّار

هر گاه ده نفر مسكين پيدا شوند، واجب است كه كفّاره را در بين آنها 
اي ك فقط يك  قسمت كرد ولي اگر اين تعداد مسكين پيدا نشد به گونه

ي  به اندازه[مسكين در دسترس بود، درست است كه ده روز، دادن كفّاره به او 
  .يان و امام شافعي همين نظر را دارندحنبل. را تكرار نمايد] يك نفر

 كفّاره به يك فقير، جايز است و پرداخت كردنِ: اعي گفته است زاو
درست است كه ده روز به يك فقير، كفّاره : اند  گفته) حنفيان(اصحابِ رأي 

ي آن را يكباره در يك روز به او بپردازد و اگر  بدهد ولي جايز نيست كه همه
 اختالف، ام داد تا اين كه ده نفر، كامل شد، بدونِهر زوز مسكيني را طع

  .درست است
  

  پرداختنِ كفّاره به نزديكان
پرداختنِ كفّاره به نزديكاني كه دادنِ زكات به آنان صحيح است جايز 

: باشد و ابن قدامه گفته است  باشد و اين، نظرِ حنبليان و امام شافعي نيز مي مي
  .3»ر مخالف باشدشناسم كه با اين نظ كسي را نمي«
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  1لباس پوشاندن بر مرد و يا زن: نوعِ دومِ كفّاره 
ي سوگند   يكي از انواعِ كفّاره، لباسدر اين اختالفي نيست كه پوشاندنِ

جا كه   به اين موضوع در كتابِ عزيزش آنداست به دليلِ تصريحِ خداون
چنان كه در  فر هملباس پوشانيدن بر كمتر از ده ن. »مهتُوس كِو«: فرمايد  مي
اي است كه نماز در آن  ي كريمه آمده، درست نيست و مقدارِ آن، اندازه آيه

  .درست باشد
هر گاه خواست كه به زني لباس بپوشاند بايد به او يك پيراهن و يك 

پوشاند و نماز  روسري بدهد، زيرا اين، حداقل لباسي است كه عورتِ او را مي
 گشادي به او بدهد كه بتواند با آن بدن و ي در آن صحيح است و اگر جامه

  .سرش را بپوشاند نيز درست است
اي كه عورتش را  هر گاه خواست، بر مردي لباس بپوشاند، پيراهن يا جامه

اش را  بپوشاند و يا اين كه دو تكّه لباس كه با يكي مانندِ شلوار، پايين تنه
 شلوار يا يك جامه كه ولي يك. بپوشاند و ديگري را بر تن نمايد، كافي است

  .اش را بپوشاند، كافي نيست فقط پايين تنه
پوشاند از هر نوعي باشد مانندِ پنبه،  درست است كه لباسي كه به فقرا مي

 آن، زيرا خداوندِ متعال، فقط امر به لباس  مو و كرك و يا از غيرِ،كتان، پشم
از هر نوع لباسي  آنان فرموده و جنس آن را تعيين نكرده است، پس، پوشاندنِ

كه به آنها بپوشاند، كار را به انجام رسانده است و كساني كه لباس پوشاندن بر 
  .آنان درست است، همان كساني هستند كه غذادادنِ به آنان صحيح است
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  1 بردهآزادكردنِ: نوعِ سوم از كفّاره 
 زن  مملوكِ ديگري است، چهمنظور از آزادكردنِ برده، آزادكردنِ يك انسانِ

اي كه قرار است به اين منظور،  بر اساسِ مذهبِ حنبليان، برده. باشد و چه مرد
آزاد شود بايد مؤمن باشد و اين قولِ امام مالك و امام شافعي و ابوعبيد نيز 

ي ذمي نيز  ه ديگري نيز نقل شده است كه برداز امام احمد روايتِ. باشد مي
يرُ رِح تَوأَ«:  متعال ي خداوندِ فرموده به اين دليل كه در اين قابلِ قبول است

قَري   مطلق آمده است در نتيجه شاملِ برده يعني برده به صورتِ،»رقبه«، »هٍب
. باشد شود و اين نظرِ عطاء، ابو ثَور و اصحابِ رأي نيز مي كافر نيز مي

 تكليف نرسيده نيز درست است، چه دختر باشد و اي كه به سنِّ آزادكردن برده
  . تمييز هم الزم نيست پسر و مادام كه مسلمان باشند رسيدن آنها به سنِّچه

  
  روزه: نوعِ چهارمِ كفّاره 

كسي كه نتوانست ده فقير را خوراك بدهد و يا بر آنها لباس بپوشاند و يا 
ي كريمه  اي را آزاد كند بايد سه روز روزه بگيرد آن چنان كه در اين آيه برده

  :آمده است 
  .�ِم يجِد فَصِيام ثَلَاثَهِ أَيامفَمنْ لَ�

)  آنها را انجامِهيچ يك از اين سه كار را نتوانست و تواناييِ(اما اگر كسي «
  .»سه روز، روزه بگيرد) تواند او مي(نيافت 
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و در اين موضوع هيچ اختالفي وجود ندارد مگر در متوالي بودن يا نبودنِ 
اين، قولِ نخعي، ثوري . هاست الي بودنِ روزهظاهرِ مذهبِ حنبليان لزومِ متو. آن

  .باشد و اصحابِ رأي نيز مي
ولي امام مالك و امام شافعي در يكي از دو قولش و امام احمد در يكي از 

. »1ها الزم نيست  سر هم بودنِ روزهپشتِ«: اند  هاي نقل شده از او گفته روايت
در اين حالت اگر زن به ، باشدها الزم  اگر فرض كنيم كه متوالي بودن روزه

شان را   بيماري روزه بيماري يا در حالِ حيض افتادن و مرد به دليلِدليلِ
ها از بين نرفته و همچنان  تواليِ روزه] ها فاصله افتاد و بينِ روزه[خوردند 

  .2گردند و حنبليان و أبوثور و اسحاق همين نظر را دارند متوالي محسوب مي
  

  مِ آنسوگندِ منعقد نشده و حك
  3انواعِ سوگندِ منعقد نشده

سوگندِ منعقد نشده سوگندي است كه شخص يا به يكي از مخلوقات 
ل كه شخص به مخلوقي  اواز سوگندهاي نوعِ. خورد يا براي مخلوقي ديگر مي
ها، يا  توان از سوگند به طاغوت خورد و همان سوگند به غيرِ خدا است مي مي

اين نوع سوگند . ها نام برد لوقاتِ ديگر غيرِ اينسوگند به پدر يا به كعبه يا مخ
  .گردد ارزش است و منعقد نمي بي

______________________________________________________  
 .752، ص 8، ج »المغني «-1

 .752، ص 8، ج »المغني «-2
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: خورد مثل اين كه  نوعِ دوم، سوگندي است كه انسان براي غيرِ خدا مي
  .»اگر فالن كار را انجام دهم براي فالن كسِ غير خدا چنينِ و چنان گردد«

  
  1 سوگند منعقد نشدهحكمِ

نوع سوگندِ فوق الذكر، به اتّفاقِ علماء، كفّاره ندارد شكستنِ هيچ يك از دو 
سِ اين نوع سوگند از آن نهي شده است و بر سوگند خورنده فْبا اين كه نَ

 صحيحي از پيامبر در حديثِ. ت كه از اين نوع سوگند، توبه نمايدسواجب ا
  :آمده است كه فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(

»و قالم لْفهِنْ حلفإلَّا اهللا :  في ح الْعزَّي، فَليقلْ لَا إلَه اللَّاتِ وو«.  
سوگند به الت و عزّي، : كسي كه سوگند خورد و در سوگندش گفت «

  .»لَا ألَه أِلَّا اهللاَ: بگويد ] كار او گناه است و بايد توبه كند و[
  

  سوگندِ لغو و احكامِ آن

  تعريفِ سوگندِ لغو
ي معناي سوگند لغو آمده است كه اين   دربارهي ابن أثير»النّهايه«در كتابِ 

نه به (» ال واهللا و بلي واهللا«: نوع سوگند، سوگندي است كه شخص بگويد 
گرفته ندر حالي كه قلباً آن را به عنوانِ سوگند در نظر ) خدا و آري به خدا

است و نيز گفته شده كه سوگندِ لغو، سوگندي است كه انسان از روي اشتباه و 

______________________________________________________  
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ي در هنگامِ عصبانيت يا در حالِ جدال و نزاع و يا به شوخي ياد فراموش
  .1كند مي

:  كه لغو است آمده كه ابن عباس گفت يدر تفسيرِ قرطبي در موردِ سوگند
 كسي است كه در بينِ كالمش و به خاطرِ تسريع در اين نوع سوگند، سوگندِ«

ه نيتِ سوگند داشته نه به خدا يا آري به خدا، بدون اين ك: گويد  سخنانش مي
  آن اتّفاقِسوگندي كه علما بر لغو و بيهوده بودنِ«: مروزي گفته است . »باشد

 آن كه نيتِ  صحبت و كالمش بدونِنظر دارند اين است كه كسي در بينِ
نه به خدا و يا آري «: سوگند داشته باشد و يا بخواهد سوگند بخورد بگويد 

روايت شده است كه ) رض( عايشه رتِ بخاري از حضو در صحيحِ» به خدا
 �لَا يؤَاخِذُكُم اهللاُ بِالَّغْوِ فِي أيمانِكُم�: ي خداوند  اين فرموده«: گفت 

كنيد مؤاخذه  خداوند شما را به خاطرِ سوگندهايي كه بدونِ توجه ياد مي[
و . »نه به خدا و يا آري به خدا: گويد   كسي است كه ميدر موردِ] نخواهد كرد

يز گفته شده كه سوگندِ لغو، آن است كه شخص با ظنّ و گمان، آن را ياد ن
گردد؛ امام مالك نظرش   او ميكند ولي در نهايت، نتيجه برخالفِ سوگندِ مي

اي از سلف نيز  چنين است و ابن قاسم اين نظر را از او نقل كرده است و عده
  .2همين نظر را دارند

  
   در شرع كردنِ معناي سوگندِ لغو مشخّص

  :ي كالم از آنچه كه ذكر كرديم اين است كه سوگندِ لغو دو نوع است  خالصه

______________________________________________________  
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هاي سوگند كه بدون اين كه انسان   آنچه از الفاظ و صيغه:نوعِ اول 
ي كسي كه  گردد مانند گفته مقصودش از آنها، سوگند باشد از او صادر مي

نظرِ نقل شده از حضرت و اين همان » نه به خدا و يا آري به خدا«: گويد  مي
 را �لَا يؤَاخِذُكُم اهللاُ بِالَّغْوِ فِي أيمانِكُم�ي  است كه تفسير آيه) رض(عايشه 

اين نظر از ابن عباس نيز نقل شده و علمايي نيز . همين گونه آورده است
  .اند كه نظرشان چنين بوده است بوده

زي است كه سوگند نوعِ دوم از سوگندِ لغو، سوگند بر چي: نوعِ دوم 
در حالي كه واقعيت برخالفِ چيزي است كند درست است  خورنده فكر مي

اين نظر هم نظري است كه همچنان كه در . 1كه او بر آن سوگند خورده است
  .2باشد آمده، نظرِ اكثرِ علما مي» المغني«

  
  حكمِ سوگندِ لغو

الفِ آن واجب اي بر ح آيد كفّاره در شكستنِ سوگندي كه لغو به حساب مي
  :ي خداوند  نيست، به دليل اين فرموده

   .�لَا يؤَاخِذُكُم اهللاُ بِالَّغْوِ فِي أيمانِكُم و لكِنْ يؤَاخِذُكُم بِما عقَّدتُم الْأيمانَ� 
كند  اراده مؤاخذه نمي خداوند، شما را به خاطرِ سوگندهاي بيهوده و بي«

ايد مؤاخذه   از روي قصد و اراده خورده سوگندهايي كهولي شما را برابرِ
  .»)بر آن مترتّب است و كفّاره و عقاب(كند  مي

______________________________________________________  
كند كه واقعاً با او سخن نگفته در  و فكر مي» سوگند به خدا من با زيد سخن نگفتم«:  مثالً بگويد -1

 )مترجم. (حالي كه اين كار را انجام داده است

، 3، ج »التّاج الجامع لألصول«، 235 ، ص 8، ج » نيل األوطار«، 688-687، ص 8، ج »المغني «-2
 .179ي ابن جزن، ص »القوانين الفقهيه«، 77ص 
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ابن عباس، ابو هريره، زراره بن أوفي، حسن، نخعي و امام مالك نيز بر اين 
  .باورند

بعد از آن كه چيزي را كه ما گفتيم، بيان ) رحمه اهللا(ي حنبلي  ابن قدامه
  .1»ورد هيچ اختالفي سراغ نداريمو در اين م« : گفته است كرده 
  

  يمينِ غموس و حكمِ آن
خواهد به  شود مانندِ كسي كه مي به سوگندِ دروغ اطالق مي» يمينِ غموس«

 بگيرد و به اين  مالِ ديگري را به ظلم و بدون حقي سوگندِ دروغ، وسيله
 نام گرفته كه صاحبش را ابتدا در گناه و سپس در آتشِ جهنّم 2، غموسخاطر

  .كند برد و غرق مي رو ميف
  

  سوگندِ دروغ از گناهان كبيره است
گويد،  داند كه دارد دروغ مي خورد و مي كسي كه بر چيزي سوگند مي

 مرتكبِ گناهي عظيم و نافرمانيِ بزرگي شده است و سوگندش همان يمينِ
صلي اهللا عليه و (از پيامبر ) رض(عبداهللا بن عمر . آيد غموس به حساب مي

  :وايت كرده است كه ايشان فرمودند ر) سلم
  .»ألْإِشْرَاك بِاهللاِ و عقوقُ الْوالدينِ و قَتلُ النَّفسِ و يمينُ الْغُموسِ: ألكبائرُ «
 مادر، قتلِ نفس و  وشرك به خدا، آزاردادنِ پدر: گناهانِ كبيره عبارتند از «

  .»سوگندِ دروغ
______________________________________________________  

 .237، ص 8، ج »نيل األوطار«، 688-687، ص 8، ج »المغني «-1
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  .امام بخاري آن را در صحيحش روايت كرده است
  :باز از پيامبر روايت شده است كه فرمود و 
 لقي – أو قالَ أخيهِ –منْ حلف علَي يمينٍ كاذبةٍ ليقطع بِها مالَ رجلٍ مسلمٍ «

  .» اهللا و هو عليهِ غَضبانٌ
 و يا – مسلماني ي آن، مالِ وسيلهه  دروغ بخورد تا بكسي كه سوگندِ«

در حالي ]  قيامتدر روزِ[دا را  را به ناحق بگيرد خ– برادرش فرمود كه مالِ
  .»كند كه از دست او عصباني است ت ميقامال

اين آيه را ) صلي اهللا عليه و سلم(ي پيامبر   فرمودهسپس خداوند در تصديقِ
  :نازل فرمود

ي  فِمه لَاقَلَاخَ لَكئِولَ اُيالًلِ قَناًم ثَمهِانِمي أَ و اهللاِدِهع بِونَرُتَشْ يينَذِ الَّنَّإِ����
  ).77: آل عمران  (����Ĥخرهِالْ

از ماديات و ( خدا و سوگندهاي خود را به بهاي كمي كساني كه پيمانِ«
) گر باشد مقامات دنيوي هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه

  .»اي در آخرت نخواهند داشت بفروشند، بهره
  1.اند امام بخاري و غير او حديث فوق را روايت كرده

  
  وگندِ غموسحكمِ س

ظاهرِ مذهبِ حنبليان اين است كه سوگندِ دروغ، كفّاره ندارد و اين، نظرِ 
تر  باشد زيرا گناهي كه شخص مرتكب شده است از آن بزرگ اكثرِ علما مي

ما «: فرموده است ) رض(ابن مسعود . است كه بتوان براي جبرانِ آن كفّاره داد

______________________________________________________  
 .77-76، ص 3، ج »)صلي اهللا عليه و سلم(التّاج الجامع لألصول من أحاديث رسول اهللا  «-1



70  احكام سوگند و نذر

آورديم كه كفّاره  اب ميي سوگندهايي به حس سوگند غموس را از جمله
اين نوع سوگند از «: از سعيد بن مسيب روايت شده است كه گفت . »نداشتند

ولي از » تر از آن است كه بتوان برايش كفّاره داد گناهانِ كبيره است و بزرگ
سوگندِ دروغ كفّاره «: اند  عطا و زهري و امام شافعي روايت شده است كه گفته

ا از او صادر شده واز روي عمد مرتكبِ خالف شده دارد زيرا سوگند به خد
ولي چون . »است پس همانندِ سوگند بر چيزي در آينده، بايد كفّاره بدهد

كند در نتيجه اين نظر، مردود است و  كفّاره، اين نوع سوگند را جبران نمي
صلي اهللا عليه و (از پيامبر . كفّاره دادن براي اين نوع سوگند درست نيست

  :ايت شده است كه فرمود رو) سلم
الشِّرك باهللاِ و قتلُ النفسِ بغيرِ حقٍّ و بهت مؤمنٍ : خمس ليس لَهنَّ كفّارةٌ «
  .» يوم الزَّحفِ و يمينُ صابرهٍ لِيقتطع بِها ماالً بغيرِ حقِّفرارو الْ

شرك به خدا، كشتن يك انسان بدون : پنج چيز هستند كه كفّاره ندارند «
 تا به 1و سوگند صابره زدن به يك مؤمن، فرار از ميدان جنگ حقّ، تهمت

 امري ي آن با سوگند در موردِ و مقايسه. »ي آن مالي را به ناحق بگيرد وسيله
در آينده درست نيست زيرا كه اين نوع سوگند از نوع سوگند منعقده است كه 

نعقد  دروغ مستن يا عمل به آن وجود دارد در حالي كه سوگندِكامكانِ ش
صلي اهللا عليه و ( پيامبر معني است و اين حديثِ گردد و شكستنِ آن بي نمي
  :كه فرمود ) سلم
  .»فَليكفِّرْ عنْ يمينهِ وليأتِ الَّذِي هو خيرٌ«

______________________________________________________  
 )مترجم. ( يمين صابره همان سوگند دروغ است-1
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 بر ،»بايد براي سوگندش كفّاره بدهد و آنچه را كه بهتر است انجام دهد«
 خواهد آن عملي كه مي شخص بر كند كه كفّاره فقط بر سوگندِ اين داللت مي

گردد در حالي كه سوگندِ دروغ، بر  را در آينده انجام دهد يا خير، واجب مي
پس بر اين اساس بر كسي كه . باشد انجامِ عملي يا تركِ آن در گذشته مي

گردد واجب است كه به درگاه خداوند توبه كند و از  مرتكبِ يمينِ غموس مي
او مرتكب شده، يعني سوگندِ غموس،  بخشش نمايد زيرا عملي كه او طلبِ

  . كبيره است گناهانِجزوِ
  
   غموس با سوگند خوردن به طالقيمينِ

دانست  هر گاه كسي به دروغ، به طالق سوگند خورد در حالي كه خود مي
سوگند به «: كه سخنش دروغ است به اين صورت كه مثالً به زنش بگويد 

 يا اين» اي  فالن كار را انجام دادهسوگند به طالق،«يا » اي كردهنطالق، چنان 
طالق بر من الزم «يا » اي طالق بر من الزم باشد كه تو چنان نكرده: كه بگويد 

 اين داند كه در موردِ در حالي خود مي» و واجب باشد اگر تو چنان كرده باشي
 دروغ  سوگندِگويد، در اين حالت، اين نوع سوگند همانندِ سوگندش، دروغ مي

آيد و عمل به طالق و تحريمي كه   كبيره به حساب ميگناهانِ وده و ازبه خدا ب
او بر خود الزم نموده بر او واجب نيست و اين سوگند او كفّاره ندارد؛ و اين 

   1.گفته است) رح(چيزي است كه شيخ االسالم ابن تيميه 
  

______________________________________________________  
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  زن در احكامِ سوگند، همانندِ مرد است
براي سوگند خورنده بيان كرديم باشد، اگر زن هم داراي شرايطي كه قبالً 

 سوگند در تمامِ مواردي كه ذكر كرديم، هم شاملِ زن و هم شاملِ مرد احكامِ
 شرع است و در اين احكام همانندِ مرد  احكامِشود، زيرا زن هم مخاطبِ مي

است، مگر اين كه دليلي بر اختصاصِ يكي از آن دو به بعضي از احكام باشد و 
  .يچ دليلي بر اختصاصِ يكي از آنها وجود ندارددر اين مورد ه
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  تعريفِ نذر
وقتي كه ] مصدرِ آن نذر است[كنم  نذر كردم يا نذر مي«: شود  گفته مي

 آن را از روي ميل و اختيار، بر خود اي و يا غيرِ بخواهي عبادتي يا صدقه
واجب نذر، پس . 1اشدواجب كني بدون آن كه اين عمل از تو خواسته شده ب

او باشد در حالي كه شرع آن را بر   مكلَّف بر خودش مينمودنِ امري توسطِ
 كاري باشد و چه ترك و انجام واجب نكرده است؛ حال، اين امر، چه انجامِ

  .ندادنِ آن
  
   بحثروشِ

ي مشروعيتِ آن، شروطِ آن،  ي سخن گفتن از نذر اين است كه درجه الزمه
ميرد در حالي كه نذري كرده   كسي كه ميانواعِ آن و حكمِ هر نوع و حكمِ

  .است را بيان نماييم
  .مشروعيتِ نذر و شروطِ آن: فصلِ اول 
  .انواعِ نذر و شروطِ آن: فصلِ دوم 
  .ي او است ميرد در حالي كه نذري بر ذمه كسي كه مي: فصلِ سوم 

  
______________________________________________________  
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  مشروعيتِ نذر و شروطِ آن
ي كه امام بخاري از ابن عمر اقدام به نذر، مستحب نيست به دليلِ حديث

  :فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(روايت كرده كه پيامبر 
  .1»إنَّ النذر لَايقدم شيئاً و لَايؤخِّرُ و إِنما يستخَرج بِالنذرِ مِنَ الْبخيلِ«
اندازد بلكه چيزي است  اندازد و به تأخير نمي نذر، هيچ چيز را جلو نمي«

  .2»شود  ميكه از انسان بخيل صادر
روزي «:  مسلم از عبداهللا بن عمر روايت شده است كه گفت و در صحيحِ

  :شروع كرد به نهي كردن ما از نذر و فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 
  .3»إنَّه لَايرد شَيئاً و إنما يستخرج بِهِ منَ الشَّيحيحِ«
 بخيل صادر سانِكند بلكه چيزي است كه از ان نذر، چيزي را دفع نمي«
  .»شود مي

اين نهي براي نشان دادنِ كراهيتِ نذر است نه تحريمِ آن زيرا كه اگر نذر، 
ولي در عينِ حال، نذر، . نمود حرام بود خداوند، وفاكنندگان به آن را مدح نمي

) صلي اهللا عليه و سلم(بود، پيامبر  باشد زيرا اگر مستحب مي مستحب نيز نمي
  .4داد ميخود، آن را انجام 

  

______________________________________________________  
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   آنوضعيتِ نذر، بعضي از وقوعِ
با اين كه نذر، مستحب نيست ولي بعد از وقوع، در صورتي كه به منظورِ 

صلي (پيامبر .  او باشد وفاي به آن، واجب استنزديكي به خداوند و عبادتِ
  :فرمود ) اهللا عليه و سلم

  .1»صيه فَلَايعصِهِمنْ نَذر أنْ يطيع اهللا فَليطعه و منْ نَذر أنْ يع«
كسي كه نذر كرد كه از خداوند اطاعت نمايد بايد به آن وفا نمايد و كسي «

كه نذر كرد كه معصيت و نافرمانيِ خداوند را بنمايد نبايد اين كار را انجام 
  .»دهد

  : فرموده است  وو خداوند وفاكنندگان به نذرهايشان را مدح نموده
�ي وفُونَ بِالنَّذْرِ وتَطِيراًيسم ماً كَانَ شَرُّهو7: انسان  (�خَافُونَ ي.(  

هراسيدند كه شرّ و بالي آن  كردند و از روزي مي به نذرِ خود وفا مي«
  .»گسترده و فراگير است

كنند ولي به نذرهايشان عمل  در سنّتِ نبوي نيز نكوهشِ كساني كه نذر مي
  :فرموده است) لمصلي اهللا عليه و س(كنند آمده است، پيامبر  نمي
خَيرُكم قَرْني ثُم الَّذينَ يلونهم، ثُم الَّذينَ يلونهم، ثُم يجيي قوم ينذرونَ و «

 ظهرُ فِيهمي ستشهدونَ ولَا ي شهدونَ وي نونَ وؤتملَاي خونونَ وي لَايوفُونَ و
  .2»السمنُ

 حياتِ من هستند و بعد از آناني هستند كه در زمانِ) ها انسان(بهترينِ شما «
تا ... آيند و  آيند و بعد، آنان كه به دنبالشان مي آنان كساني كه به دنبالشان مي
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كنند  كنند، خيانت مي كنند ولي به آن وفا نمي آيند كه نذر مي زماني كه قومي مي
دهند ولي از آنان  بطوري كه كسي از دستشان در امان نخواهد بود، شهادت مي

  .»كند  آنان چاقي بروز ميكنند و در بينِ  نميطلب شهادت
  

  شروطِ نذر
 در نذر، چندين شرط وجود دارد كه تعدادي از اين شروط، مربوط به خودِ

، تعدادي مربوط به نذركننده، تعدادي مربوط به صيغه و لفظِ نذر و تعدادي نذر
  .شود نيز مربوط به چيزي است كه نذر مي

  :اين شروط بحث خواهيم كرد در ادامه، مختصراً در موردِ
  
  شود شروطي كه به خود نذر مربوط مي: اول 

پس، نذر براي غيرِ خدا حتّي .  تعالي باشدشرط است كه نذر، براي خداوندِ
و يا يك پادشاه باشد درست نيست، و اگر اگر براي يك پيامبر يا يك ولي 

 و اگر  جايز نيسترنذر براي قبو. 1چنين نذري صورت گرفت، باطل است
  .باشد كسي اين كاررا انجام دهد نذرش باطل است و وفاي به آن جايز نمي

  
  شروطي كه مربوط به نذركننده است: دوم 

 نذركننده ، چه زن باشد و چه مرد، اين است كه عاقل و بالغ شرط فردِ
. و قدرتِ تصرّف در آنچه كه نذر كرده، داشته و نهايتاً بايد مسلمان باشد باشد

 بچه و ديوانه به دليل نداشتنِ شايستگيِ الزم براي هرگونه عهد و پس نذرِ

______________________________________________________  
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پيمان بستن و نيز نذرِ غيرِ مسلمان، به دليلِ عدمِ شايستگيِ او براي نيتِ 
يعني نزديكي به [نزديكي به خدا و يا عدمِِ تعهد او نسبت به اين عمل 

 روي ميل و اختيار، ان نذر كردن ازيو اما نزدِ حنف. باشد ، درست نمي]خداوند
 آنان نذرِ كسي كه بر اين عمل، مجبورش كرده شرط نيست در نتيجه به نظرِ

باشند درست است برخالفِ نظرِ شافعيان و موافقانشان زيرا به نظرِ آنان اختيار 
 شخصي، شرطِ درستيِ نذرِ نذركننده است پس نذرِ كسي كه به زور، او و ميلِ

گردد   نمي همشند درست نيست بلكه حتّي منعقدرا مجبور به اين كار كرده با
  :فرموده است ) صلي اهللا عليه و سلم(زيرا پيامبر 

  .»رفِع عنْ أمتِي الْخطأَ و النَّسيانُ و ما استكرهوا عليهِ«
مسئوليت از امتم در آنچه كه به موجبِ اشتباه يا فراموشي، مرتكبِ آن «
  .»ردند برداشته شده استگ شوند و يا بر آن مجبور مي مي

نذركننده از شرايطِ درستيِ نذركننده نيست پس نذرِ كسي  1ولي آزاده بودنِ
باشد و هر گاه چيزي كه نذر شده  ي ديگري است صحيح مي كه مملوك و برده

 عبادات مانندِ روزه و نماز باشد بالفاصله وفاي به آن، بر او واجب است جزوِ
 مالي مانندِ آزادكردنِ برده، غذا دادن و غيره باشد گردد اما اگر جزو مسائل مي

  .گردد وفاي به آن، بعد از رهايي از بردگي و آزادشدنش بر او واجب مي
  
  شروطي كه مربوط به صيغه و لفظِ نذر است: سوم 

شرط است كه از صيغه و لفظِ نذر، تعهد و الزام فهميده شود در نتيجه نذر، 
گردد ولي اگر شخص، همراهِ نيتِ   نيت منعقد نميهمانندِ مسائل ديگر فقط با

______________________________________________________  
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اي كه مفهوم باشد به آن  كه اگر الل بود و با اشاره نذر، آن را نوشت و يا اين
گفتنِ نذر به صورت مطلق هم درست . گردد نذر اشاره كرد، نذرش منعقد مي

بر من واجب باشد كه براي خدا روزه «: است به اين صورت كه مثالً بگويد 
گونه كه درست است كه نذر، مشروط به حالتي باشد مثالً شخص  همان» يرمبگ

اي يا سه روز روزه گرفتن بر من واجب  اگر خدا مرا شفا دهد صدقه«: بگويد 
  .»باشد
  

  1)منذور(گردد  شروطي كه مربوط به چيزي است كه نذر مي: چهارم 
رِ اين  شرعي ممكن باشد در غيشرط است كه وجودِ نذر شونده از نظرِ

روزه گرفتن در «: كه زني بگويد  صورت، آن نذر درست نيست مانندِ اين
زيرا حيض از نظر شرعي با » روزهاي حيض، براي خدا بر من واجب باشد

گرفتنِ روزه منافات و مخالفت دارد چون پاكي از حيض و نفاس براي شرعي 
  . شرط است، روزهبودنِ

ن است كه بايد موجبِ نزديكي به شود اي شرطِ ديگر براي آنچه كه نذر مي
خداوند گردد در نتيجه نذر به گناهان درست نيست به اين صورت كه مثالً 

گناه را   بينذر باشد براي خدا كه شراب بنوشم يا فالن شخصِ: كسي بگويد 
جا  ، آن)صلي اهللا عليه و سلم(ي پيامبر   اين فرموده به دليلِ،ها  اينبكشم و مانندِ

  :كه فرمود 
  .»لَانَذْر فِي معصيهِ اهللاِ«
  .»)و درست نيست(هيچ نذري بر نافرماني خدا وجود ندارد «

______________________________________________________  
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) صلي اهللا عليه و سلم(و وفاي به اين نوع نذر جايز نيست زيرا پيامبر 
  :فرمايد  مي

  .»منْ نَذر أنْ يعصي اهللاَ فَلَا يعصِهِ«
  .» عمل كندهركسي نذر كرد كه نافرمانيِ خدا بنمايد نبايد بدان«

زيرا حكمِ نذر، واجب بودن آنچه كه نذر شده و وفاي به آن است در حالي كه 
انجامِ گناه و نافرمانيِ خدا جايز نيست در نتيجه، وفاي به نذري كه بر گناه 

 را طالق دهد چنين اگر كسي نذر كرد كه زنش هم. باشد است صحيح نمي
و نيست، عمل به نذرش براي  الهي و نزديكي به ا قربِي چون اين عمل مايه
 خوردن و نوشيدن  مانندِتگونه كه عمل به نذر در مباحا او الزم نيست همان

گردد يا نه، بعداً  الزم نيست ولي اين موضوع را كه آيا كفّاره بر آن واجب مي
  .بيان خواهيم كرد

  
   هر نوع نذر و حكمِانواعِ

  انواعِ نذر
شود و يا از نظرِ وفاي به آن و  ر مينذر از نظرِ نوع يا حالتِ آنچه كه نذ

وجوبِ كفّاره بر آن داراي انواعِ مختلفي است و ما در ادامه، آن را بيان 
  .كنيم مي
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ت: ل نوعِ او1نذر از روي لجاجت و عصباني  
شخص، اين نوع نذر را همانندِ سوگند، براي ترغيب بر انجامِ كاري يا 

كار  لي كه نيتِ نذر كردن ندارد بهجلوگيري از آن و يا تصديقِ خبري، در حا
 و يا ،اگر سفر كنم، فالن تعداد روزه بر من واجب باشد: گويد  برد، مثالً مي مي
اگر فالني سفر كند، براي خدا، بر من واجب باشد كه فالن كار را : گويد  مي

اگر : كه براي ترغيبِ خود و يا غيره بر انجام كاري بگويد  و يا اين. 2انجام دهم
نان نكنم و يا اگر فالني، چنان نكند براي خدا و بر من واجب باشد كه فالن چ

اگر :  و يا براي ثابت كردن و تصديق خبري مثالً بگويد ،مبلغ را صدقه بدهم
چنين نبود كه من گفتم يا فالني گفت، براي خدا، انجامِ فالن كار بر من واجب 

و يا نذرِ ] لجاج و الخصامنذر ال[اين نوع نذر، نذرِ لجاجت و دعوا . باشد
كه اين  ناميده شده است براي اين] نذر اللجاج و الغضب[لجاجت و عصبانيت 

گيرد و قصدِ نذر كننده در اين  نذر، بيشتر در حالِ دعوا و عصبانيت صورت مي
نذر اين است كه نه شرط و نه جزايي را كه براي آن شرط در نظر گرفته تحقّق 

 شرط را به انجام ،اين است كه نه او و نه ديگري او مقصودِ(پيدا نكند 
اگر سفر كنم : گويد   نرساند مثالً وقتي كه ميمتا او جزا را به انجا) نرسانند

خواهد سفر كند و   در اين حالت او نه مي،فالن تعداد، روزه بر من واجب باشد
 امام اي اگر به نذرش وفا نكند بر طبقِ مذهبِ چنين نذر كننده. نه روزه بگيرد

اين نظر از ابوحنيفه نيز نقل . ي سوگند بپردازد احمد و امام شافعي بايد كفّاره
باشد و سخني است  اي از ياران و شاگردانِ امام مالك نيز مي هشده و نظرِ عد
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ه اين، در حالتي است كه آنچه كه تّالب. ي گرامي نقل شده است كه از صحابه
 آن و  برده و امثالِد همانند آزاد كردنِنذر شده موجب نزديكي به خداوند گرد

در غير اين صورت، مثالً نذر بر طالق، به نظرِ امام ابوحنيفه، امام مالك و امام 
اي بر او نيست ولي نظر مشهور از  شافعي و بر طبقِ روايتي از امام احمد كفّاره

امام احمد اين است كه هرگاه به نذرش وفا نكند مستحب است كه برايش 
  .ي سوگند بپردازد رهكفّا

  
  ]نذر الطاعة و التَّبرُّر[نذرِ طاعت و فرمانبرداري : نوعِ دوم 

 قصدِ انجامِ عملي را ،ي آن اين نوع نذر، نذري است كه نذر كننده به وسيله
. كند ازجمله صدقه و نماز و مانندِ آن نمايد كه او را به خدا نزديك مي مي

عني نيكوكاري گرفته شده است زيرا هدفِ نذر ي» برّ«ي  از كلمه» برَر«ي  كلمه
.  متعال استكننده از اين نوع نذر، انجام عملي نيك و نزديكي به خداوندِ

فرموده ) صلي اهللا عليه و سلم(وفاي به اين نوع نذر، واجب است چون پيامبر 
  :است 
»فَلَاي عصيهأنْ ي نْ نَذرم و اهللاَ فَليطعه طيعأنّ ي نْ نَذرعصِهِم«.  
هر كس، نذر كرد كه خدا را اطاعت كند بايد به اين عمل كند و هر كس «

  .»نذر كرد كه خدا را نافرماني كند نبايد به آن، عمل نمايد
يا بدونِ تعليق و غيرِ ] يعني شرط و جزا[اين نوع نذر يا به صورتِ تعليق 

  .آيد مشروط به چيزي مي
اگر خداوند بيمارم را : گويد  ده مي اول اين است كه نذر كننمثالي از نوعِ
 و اين نوع نذر با اين كيفيت، ،ي يك ماه بر من واجب باشد شفا دهد روزه



82  احكام سوگند و نذر

كه همانندِ جزا و پاداش  شود براي اين ناميده مي] نذر المجازاه[» نذرِ پاداش«
  .شود براي چيزي واقع مي

اين است م يعني نذري كه به هيچ شرطي وابسته نيست،و مثالي از نوع دو 
براي خدا بر من واجب باشد كه يك ماه روزه «: كه نذر كننده فقط بگويد 

  .»بگيرم
  :شود  نذرِ طاعت به سه دسته تقسيم مي

ملزم شدن به عبادتي است در مقابلِ كسب نعمتي يا دفعِ : ي اول  دسته
نمايد بايد اصلي براي وجوبِ  باليي و آنچه كه شخص، خود را ملزم به آن مي

اگر خداوند بيماريم : د روزه؛ مثالً شخص بگويد ندر شرع موجود باشد مانآن 
اين نوع از نذر به . ي يك ماه، براي خدا بر من واجب باشد را شفا دهد، روزه

  .ي به آن، واجب استااجماعِ علما وف
ملزم شدن به عبادتي است بدون هيچ شرطي مثالً شخص  : ي دوم دسته
 اين نوع نذر نيز با .براي خدا بر من واجب باشدي يك ماه،  روزه: بگويد 

  . اكثرِ علما وفاي به آن الزم استي توجه به گفته
نذر عبادتي است كه اصلي براي وجوبِ آن در شرع وجود  : ي سوم دسته

اين نوع از نذر نيز همان گونه كه . ندارد مانندِ اعتكاف و عيادتِ مريض
  .ي به آن الزم استاند، وفا حنبليان به آن تصريح كرده
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  1نذرِ مبهم: نوعِ سوم 
براي خدا، بر من : گويد   نذري است كه شخص، هنگامِ آن مياين نوع نذر

  .نذري باشد
كفّاره دادن براي اين نوع نذر به نظرِ اكثرِ علما واجب است ولي امام 

 ولي دليل بر.  و كفّاره نداردودش مياين نوع نذر، منعقد ن«: شافعي گفته است 
صلي اهللا (وجوبِ كفّاره بر آن، حديثِ شريفي است كه امام ترمذي از پيامبر 

  :فرمايد  روايت كرده است كه در آن مي) عليه و سلم
»كَفَّارمِينٍهةُ يكَفَّار مسي 2.» النَّذْرِ إذَا لَم  

ي  ي نذري كه نذر كننده، آن را مشخص نكرده باشد، همان كفّاره كفّاره«
  .»سوگند است

بوده و در آن زمان، ) رض(و چون اين نظر، قولِ ابن عباس و عايشه 
ي حنبلي گفته است، به عنوانِ  گونه كه ابن قدامه اند پس همان مخالفي نداشته

  .گردد اجماع محسوب مي
  

   معصيتنذرِ: نوعِ چهارم 
كسي كه بر انجامِ معصيت و گناهي مانندِ نوشيدنِ شراب يا قتلِ كسي به 

ذر كند نذرش باطل است و وفاي به آن جايز نيست زيرا كه انجامِ ناحق، ن
نمايد براي  معصيت و گناه، حرام است و ملزم شدن به نذر، آن را حالل نمي

  :فرموده است ) صلي اهللا عليه و سلم(كه پيامبر  اين

______________________________________________________  
 .3، ص 9، ج »المغني «-1

 .125، ص 5، ج »ترمذيجامع  «-2
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  .»منْ نَذر أنْ يعصِي اهللاَ فَلَايعصِهِ«
  .»بنمايد، نبايد بدان عمل كندهركس نذر كرد كه نافرمانيِ خداوند «

 اين گردد به دليلِ ي سوگند بر نذر كننده واجب مي و در اين حالت، كفّاره
  :فرمايد  كه مي) صلي اهللا عليه و سلم(حديثِ پيامبر 

  1.»لَانَذر فِي معصيهٍ و كَفَّارته كفّاره يمِينٍ«

ي آن، همان  هنيست و كفّار) درست(هيچ نذري بر انجامِ معصيت و گناهي «
  .»ي سوگند است كفّاره

صلي اهللا عليه و ( حديثي كه از پيامبر چون نذر، همان سوگند است به دليلِ
  :روايت شده كه فرمود ) سلم
»لفهح ألنَّذر«.  
  .»سوگند است) يك نوع(نذر «

اگر كسي بر انجامِ عملِ گناهي سوگند ياد كند، دادنِ ] دانيم چنانكه مي[و 
گردد پس اگر چنين نذري هم بكند همان كفّاره بر او   واجب ميكفّاره بر او
اين نظر، مذهبِ حنبليان و قولي است كه از ابن مسعود، ابن . گردد واجب مي

اند ولي قولي هم  عباس و جابر روايت شده و ثوري و ابوحنيفه نيز چنين گفته
ذر، الزم گويد كفّاره براي اين نوع ن از امام احمد روايت شده است كه مي

باشد كه دليلشان اين  نيست و اين مذهبِ امام مالك، امام شافعي و ظاهريه مي
  :است كه فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(حديثِ پيامبر 

  .»ر فِي معصيةِ و لَا فيما لَايملك الْعبدذلَان«

______________________________________________________  
ي  نوشته» الجامع الصغيره«، و حديث را امام احمد روايت كرده است، 4-3، ص 9، ج »المغني «-1

 .61، ص 2سيوطي، ج 
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) درست(باشد   كه عبد، مالكِ آن نميه خدا و بر آنچهيچ نذري بر نافرمانيِ«
  .»ستني

منْ «: فرمايد  كه مي) صلي اهللا عليه و سلم( پيامبر و نيز اين حديثِ سابقِ

، ]در هيچ كدام) [صلي اهللا عليه و سلم( و ايشان »نَذر أنْ يعصِي اهللاَ فَلَايعصِهِ
 ابواسرائيل كه نذر كرده بود كه روزه در حديثِ. امر به پرداختنِ كفّاره نفرمود

ايستد و ننشيند و به زيرِ سايه نرود و صحبت نكند نيز بگيرد و زيرِ آفتاب ب
  :فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(آمده است كه پيامبر 

»ومهص لْيتملْيستظلَّ وو لْيجلسو فَليتكلَّم روهبخاري و غيرِ او اين . »م
  .اند حديث را روايت كرده

يه برود ولي بايد به او دستور دهيد كه صحبت كند و بنشيند و به زيرِ سا«
  .»اش را تمام كند روزه

  .1خاطرِ تركِ قسمتي از نذرش، كفّاره بدهده و به او امر نكرد كه ب
  

  2نذرِ مباح: نوعِ پنجم 
كند كه مثالً لباس معيني  اين نوع نذر، در حالتي است كه شخص نذر مي

 نذر و در اين نوع نذر، نذركننده بينِ عمل به. بپوشد يا بر مركبي سوار گردد

______________________________________________________  
، 114-113، ص 9، ج »سننِ ابوداود«، 587-586، ص 11، ج »صحيحِ بخاري به شرحِ عسقالني «-1

 .75، ص 10ي بيهقي، ج »سننِ كبري

سننِ «، 586-585، ص 11، ج »صحيحِ بخاري به شرحِ عسقالني«، 6-5ص ، 9، ج »المغني «-2
 .75، ص 9ي بيهقي، ج »كبري
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در نتيجه وفاي به آن و بينِ تركِ آن و پرداختنِ كفّاره، مختار است و اين 
  .باشد مذهب و نظرِ حنبليان مي

گردد به دليلِ اين  اند كه نذرِ مباح، منعقد نمي امام مالك و امام شافعي گفته
  :كه فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(ي پيامبر  گفته
  .»غي بِهِ وجه اهللاِلَانَذر إِلَّا فِيما ابتُ«
خدا ) رضايتِ(نيست مگر آن كه مقصود و هدفِ آن ) درست(هيچ نذري «
  .»باشد

 اين حديثِ ابواسرائيل كه آن را ذكر كرديم كه در آن پيامبر و نيز به دليلِ
به او امر نفرمود كه به خاطرِ آن قسمت از نذرش كه ) صلي اهللا عليه و سلم(

در حديث بخاري در موردِ مردي كه نذر كرده بود كه . زدانجام نداد كفّاره بپردا
  :پياده حج كند آمده است كه پيامبر فرمود 

»إِنَّ اهللاَ لَغنيفَلْيركَب رُوهم هذَا نَفْسنْ تَعذيبِ هع «.  
نياز است؛ به او دستور دهيد  خداوند از عذاب دادنِ اين مرد به خودش بي« 

  .»كه بر مركب سوار شود
  .را به دادنِ كفّاره امر نفرمودو او 

اند  حنبليان هم براي دفاع از نظرشان به حديثِ عقبه ابن عامر استدالل كرده
ي خدا سفر كند  كه در آن آمده است كه خواهرش نذر كرد تا پياده به خانه

سؤال نمود و ايشان در ) صلي اهللا عليه و سلم(پس عقبه در اين مورد از پيامبر 
  :جواب فرمودند 
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  .1»مرُوها فَلْتركَب ولْتكفِّرْ عنْ يمينها«

به او دستور دهيد كه بر مركب سوار شود و براي سوگندش كفّاره «
  .»بپردازد

  
  2نذر مكروه: نوعِ ششم 

هرگاه شخص بر انجامِ عملِ مكروهي مانندِ طالقِ زنش نذر كرد، به دليلِ 
  : مكروه است  نذرِحديثِ زير، نذرش از نوعِ

»لَالِ عنداهللاِ الطَّالقُاُبالْح غض«.  
  .» خداوند، طالق است حالل نزدِناپسندترين چيزِ«

در اين حالت مستحب است كه به نذرش عمل نكند و براي آن، كفّاره 
  .بدهد

  3نذرِ واجب : نوعِ هفتم 
ي ماهِ رمضان به نظرِ  نذرِ يك عملِ واجب مانند نمازهاي واجب يا روزه

گردد و اين، قولِ علماي شافعي مذهب نيز  نعقد نميحنفيان و حنبليان م

______________________________________________________  
 از ابن عباس 129- 128، ص 9 اين حديث در سننِ ابوداود آمده است و لفظِ آن، چنانكه در ج -1

 اي رسول خدا«: آمد و گفت ) صلي اهللا عليه و سلم(مردي نزدِ پيامبر «: آمده است چنين است 
 : فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر . »خواهرم نذر كرده كه پياده حج كند

  .»ك شَيئاً فَلْتحِج راكبةً ولْتَكفِّرْ عنْ يمِينهاتِخْإنَّ اهللاَ لَايصنع بِشقَاءِ أُ«
 خداوند به مشقّت و سختيِ خواهرِ تو هيچ كاري ندارد، او بايد سوار بر مركب، حج كند و براي«

  .»سوگندش كفْاره بدهد
 .6، ص 9، ج »المغني «-2

 .90، ص 5، ج »البدائع«، 6، ص 9، ج »المغني «-3
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باشد زيرا نذر، التزام است و التزام به چيزي كه بدون نذر، الزم است  مي
ممكن است كه اين نوع نذر : اي حنبلي گفته است  ابن قدامه. درست نيست

ي سوگند بر او واجب  نيز منعقد شود و اگر شخص به آن عمل ننمايد كفّاره
 گونه كه اگر بر انجامِ عملي كه بر او واجب است سوگند بخورد، گردد همان

نيز آن را سوگند ) صلي اهللا عليه و سلم(زيرا نذر، همانندِ سوگند است و پيامبر 
  .گفته است

  
  1نذرِ عبادتي كه نذر كننده تواناييِ انجام آن را ندارد: نوعِ هشتم 

 كه در زمانِ نذر، تواناييِ  را كه توانايي آن را ندارد يا اينيتكسي كه عباد
ي  گردد، كفّاره بر انجام آن ناتوان مي] بعداً به هنگامِ عمل به آن[آن را دارد ولي 

باشد به دليل آنچه كه عقبه  گردد و اين، نظرِ حنبليان مي سوگند بر او واجب مي
ي خدا  خواهرم نذر كرده كه پياده به خانه«: بن عامر نقل كرده است كه گفت 

صلي اهللا عليه (پس از من خواست كه در اين مورد، برايش از رسول خدا برود 
  :سؤال كنم؛ ايشان در جواب فرمودند ) و سلم
  .2»لتمش و لتركب«
  .»بايد برود و بر مركب سوار شود«

ولتفكر عن «: ي آن اين جمله هم آمده  و در روايتِ ابوداود و بيهقي در ادامه
و در روايتي ديگر آمده است كه » اره بپردازدو بايد براي سوگندش كفّ(» يمينها

  ).د سه روز، روزه بگيردو باي (1»ولتصم ثالثه ايام«: فرمود 
______________________________________________________  

 .10-9، ص 9، ج »المغني «-1

 .103، ص 11 امام مسلم آن را در صحيحش در ج -2
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كسي كه نذري بنمايد ولي در آن، نذر را معين «: ابن عباس گفته است 
نكند و كسي كه بر گناهي نذر كند و نيز كسي كه چيزي را نذر كند كه 

 ولي به نظرِ» ي سوگند است ي آنها كفّاره  همهي تواند انجام دهد كفّاره نمي
تواند به آن عمل نمايد، عمل به  ظاهريِّه كسي كه نذري انجام دهد كه نمي

  ].خواهد ييعني كفّاره نم[ي او الزم نيست نذرش برا
  

  ي همراه با غيرِ عبادتتنذر كردنِ عباد: نوعِ نهم 
گونه كه هر دو  د آنهركس عبادتي را همراهِ عملي كه عبادت نيست نذر كن

باشد انجام دهد  زمان در نذرش بياورد بايد فقط آن عمل را كه عبادت مي را هم
او را ) صلي اهللا عليه و سلم( ابواسرائيل آمد كه پيامبر طور كه در حديثِ همان

 آفتاب  غير آن يعني سخن نگفتن و در زيرِبه تمام كردنِ روزه و تركِ اعمالِ
يرا اين اعمال، جزوِ عبادات نبودند و با نذرش، عمل به ايستادن، امر فرمود ز

  .2دآنها بر او الزم نگشته بو
  

  زن در موردِ نذر و احكامِ آن همانندِ مرد است
شود  كه مربوط به مرد مي آنچه كه از نذر و احكام آن بيان كرديم همچان

 بر گردد زيرا اساس در احكامِ شرعي، جاري شدنِ آن، هم مربوط به زن هم مي
كه استثنايي در نظر گرفته شده باشد و  باشد مگر اين ها و هم بر مردها مي زن

امام . در نذر و احكامِ آن، استثنايي كه مخصوص زن و يا مرد باشد وجود ندارد

                                                                                                                                    

 .80، ص 10ي بيهقي، ج »سنن كبري«، 129-128، 124، ص 9، ج »سنن ابوداود «-1

 .25، ص 8، ج »المحلي «-2
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 : 1به شمول احكام نذر بر زن و مرد تصريح كرده و گفته است) رح(ابن حزم 
شوهر باشد يا نه و برده و آزاده در و نذرِ مرد و زنِ باكره يا زني كه داراي «

صلي (تمام آنچه كه بيان نموديم برابر است زيرا دستورِ خداوندِ متعال و پيامبر 
در موردِ نذر، عموميت دارد و خداوند، آن را مخصوصِ كسي ) اهللا عليه و سلم

  :نگردانيده است 
� نَسِي كبا كَانَ رم 64: مريم  (�او.(  

  .»)و نيست(راموشكار نبود و پروردگارت ف«
اي از افرادي را كه ذكر  خواسته كه فقط عده و اين نظر كه خداوند مي

كرديم در نظر داشته ولي با اين حال از آنها ياد نكرده باشد نظري اشتباه و 
غيرممكن است و اين امري است كه به لطفِ خداوند، ما در موردِ آن اطمينان 

براساسِ آنچه كه در بخشِ روزه گفتيم زن نبايد به داريم مگر تنها در روزه كه 
ي  هايي كه خداوندِ متعال بر او فرض نموده است، بدون اجازه غير از روزه

  .»شوهرش روزه بگيرد
  

  ي اوست ميرد در حالي كه نذري بر ذمه كسي كه مي
  پيش زمينه

 به يانمايد كه وف آيد كه زن يا مردِ مسلماني نذر منعقدي مي گاهي پيش مي
كند؛ حكمِ اين نوع نذر  آن، واجب است ولي قبل از وفاي به آن فوت مي

شود، آيا الزم   و اگر ساقط مي؟شود  آيا با مرگش، نذر از او ساقط مي؟چيست
شود  كه نذر از او ساقط مي است كه كسِ ديگري آن را به انجام برساند؟ يا اين

______________________________________________________  
 .7، ص 9، ج »المغني «-1



91  احكام سوگند و نذر

وضوعي است كه كس به آن، وفا نمايد؟ اين، م و الزم نيست كه هيچ
  .خواهيم در اين فصل بيان كنيم مي

  
  احاديث و اقوالِ روايت شده در موردِ اين موضوع

ميرد و  كسي كه مي«خواهيم بحث كنيم يعني  ي موضوعي كه ما مي درباره
كه حكمِ اين نوع نذر چيست احاديثِ نبويِ شريف و  و اين» بر او نذري است

 زير اشاره  اين احاديث به چند حديثِاقوالي از صحابه روايت شده است؛ از
  :كنيم  مي

 نسعيد ب«: گويد   امام بخاري حديثي از ابن عباس نقل كرده كه مي–الف 
ي انصاري در مورد نذري كه بر مادرش بود ولي قبل از وفاي به آن فوت  عباده

سؤال نمود و ايشان در جواب به او ) صلي اهللا عليه و سلم(كرده بود از پيامبر 
رمودند كه نذر را به جاي مادرش ادا كند و بعد از آن، اين كار تبديل به يك ف

  1.»سنّت گشت
 مردي نزدِ«:  باز امام بخاري از ابن عباس روايت كرده است كه گفت –ب 
خواهرم نذر كرد كه «: آمد و به او عرض كرد ) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

  : فرمود ) صلي اهللا عليه و سلم(يامبر پ. »مرد) قبل از ادايِ آن(حج كند ولي 

______________________________________________________  
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يعني راوي حديث است و معناي آن، اين » زهري«عبارت » از آن، اين كار تبديل به سنت گشت
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صلي (پيامبر . بلي: جواب داد » پرداختي؟ اگر دِيني بر گردنِ او بود تو مي«
  :فرمود ) اهللا عليه و سلم

  1.»فَاقْضِ اهللاَ فَهو أحقُّ بِالْقَضَاءِ«
  .»تر است براي ادا كردن خدا را قضا كن زيرا دِينِ خدا شايسته) دِينِ(پس «

روايت كرده است كه به زني كه ) رض(و باز بخاري از ابن عمر  –ج 
 معيني نماز بخواند و قبل از وفاي به مادرش بر خود واجب كرده بود كه ميزانِ

ي ابن عباس نيز  گفته. »به جاي او نماز بخوان«: آن از دنيا رفته بود، گفت 
  .2 عمر استي ابن همانند گفته

زني به يك «: اند كه گفت  ن عباس نقل كرده و ابوداود و بيهقي از اب– د
در راه نذر كرد كه اگر خداوند، او را نجات دهد، يك ماه . سفرِ دريايي رفت

در نتيجه دختر يا خواهرش ،ردروزه بگيرد ولي او قبل از اين كه روزه بگيرد م 
 او از ايشان سؤال و در موردِ[آمد ) صلي اهللا عليه و سلم(پيش رسول اهللا 

  3.»به او فرمود كه به جاي او روزه بگيرد) صلي اهللا عليه و سلم(و پيامبر ] دنمو
 روايت كرده است كه – ام المؤمنين – و ابن حزم از حضرت عايشه –  ه

بعد از مرگِ برادرش به جاي او اعتكاف كرد و از عبيداهللا بن عبداهللا بن عطبه 
كه  د ولي قبل از ايننيز روايت كرده كه مادرش نذر كرد كه اعتكاف نماي

  .4»به جاي مادرت اعتكاف كن«: اعتكاف كند مرد پس ابن عباس گفت 
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  هدايتِ احاديث و اقوالِ فوق
اند كسي  ظاهريان با اين احاديثِ نبويِ شريف و اقوالِ صحابه استدالل كرده

كه نذر بكند و قبل از وفاي به آن بميرد، نذرش خواه نماز باشد يا روزه يا حج 
ن آها، ولي او بايد   ايندِن ديگري مانمره يا اعتكاف يا ذكر و هر عملِ نيكِا عي

ي  را قضا نمايد و اگر ولي ميت از اداي نذرِ او خودداري كرد بايد از سرمايه
ميت كسي را اجير كرد تا نذرِ او را كه به عنوانِ دِينِ خداوند محسوب 

  1.گردد، ادا نمايد مي
يثِ نبوي كه ذكر كرديم همانندِ ظاهريان استدالل حنبليان هم از احاد

اگر «: ي حنبلي آمده است كه  ي ابن قدامه نوشته» المغني«اند و در كتاب  كرده
اي يا اعتكافي يا نمازي يا  اي يا آزاد كردن برده اي يا صدقه كسي، حجي يا روزه

تواند به   مي اوها را نذر كند و قبل از اداي آن بميرد، ولي عبادتي غير اين
  .جايش آن را ادا نمايد

از امام احمد در موردِ نذر نماز روايت شده كه به جاي مرده، نماز خوانده 
شود ولي در موردِ  گاه براي نماز بدل و جانشيني پيدا نمي شود زيرا هيچ نمي

سايرِ اعمال، جايز است كه ولي مرده به جاي او آن را انجام دهد البتّه اين كار 
 نسبت با مرده و از جهت احساس و بخشش،  او واجب نيست بلكه به دليلِبر

ابن قدامه براي نظر حنبليان در اين مورد به . باشد انجامِ آن مستحب مي
ي وفاي به نذرِ روزه و حج و نذرِ مطلق، توسطِ ولي  احاديث وارد شده درباره

 غير از آنچه كه در مرده يا وارثِ او استدالل كرده و سپس، گفته است مواردِ
شود و نهايتاً گفته است كه  اين احاديث آمده نيز همانندِ آنها در نظر گرفته مي
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ولي مرده بهتر است كه نذرِ او را ادا نمايد ولي اگر كسي غيرِ ولي، آن را ادا 
  .1كرد نيز قابلِ قبول است

  
  نذرِ مال

 ماتَرَكِ او پرداخت  كسي كه مرده است، مادي باشد بايد آن را ازاگر نذرِ
 يعني ماترك –ي او  قضاي نذر بايد از سرمايه: اند كه  جمهورِ علما گفته. نمود

 قبل از مرگ رسيد، وصيت  پرداخت گردد، و اگر تا زماني كه به بيماريِ–او 
اش پرداخت  نكرده و نذرش تا آن زمان باقي بود، بايد از يك سوم سرمايه

ن، شخص در حالتي كه وصيت كند، نذرش از يك نزدِ مالكيان و حنفيا. گردد
و اگر مرده، مالي از خود به جا نگذاشته و . گردد اش پرداخت مي سومِ سرمايه

ه باشد، الزم نيست كه وارثش به جاي او نذرش را ادا نمايد دنذري مالي نيز كر
  .2كه خود، از روي ميل و رغبت و نيكي، اين كار را انجام دهد مگر اين

  
  اي نذرِ مرده بر ولي و وارثِ او واجب است؟آيا قض

قضاي نذرِ ميت از طرفِ وارث يا ولي او مستحب است و با توجه به قولِ 
ي حنبلي نقل كرديم، واجب نيست و او در  گونه كه از ابن قدامه حنبليان، همان

كه نذر ميت مالي  اين مورد گفته است كه اين، نظرِ جمهورِ علما است مگر اين
ي  اي هم از او بر جاي مانده باشد در اين حالت، نذر از سرمايه اشد و سرمايهب
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اي از او برجاي نمانده  گردد ولي اگر سرمايه ي ميت پرداخت مي برجاي مانده
دليلِ نظرِ . كه گفتيم، هيچ وجوبي بر ولي او، در پرداختنِ آن نيست باشد، چنان

نذرِ كسي را كه مرده است ) يه و سلمصلي اهللا عل(جمهور، اين است كه پيامبر 
پس مادام كه ] ينِْ وارث يا ولي اوبه قضا و دِينِ ميت تشبيه كرده است نه دِ

  .1ميت، چيزي به جاي نگذاشته باشد، قضاي نذرِ او بر وارث، واجب نيست
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