
 فصل نھم
  (سوگندھا) و نذور أيمان 

  ايمان

  تعريف ايمان:

أيمان به فتح ھمزه جمع يمين است و اصل يمين در لغت بمعنی دست است، و ب�ر س�وگند 
  گيرد. خورند، ھر کدام از آنھا دست ديگری را می اط-ق شده چون وقتی دو نفر سوگند می

  و در شرع يعنی تأکيد بر چيزی با ذکر نام يا صفتی از هللا جل ج-له.

  شود؟ با چه چيزی سوگند منعقد می

  شود مگر با اسمی از اسماء، يا صفتی از صفات هللا جل ج-له : سوگند منعقد نمی

عم�ر ب�ن خط�اب را دي�د در حاليک�ه در  rاز عبدهللا بن عمر(رض) روايت است که پيامبر
 (أ, إن هللافرم��ود :  rخ��ورد پي��امبر ک��رد و ب��ه پ��درش س��وگند می مي��ان ک��اروانی حرک��ت می

آگاه باشيد ک�ه خ�دا « [1253]ينھاکم أن تحلفوا بآبائکم، من کان حالفا فليحلف با/ أو ليصمت)
ي�ا ب�ه  خ�ورد باي�د شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نھی کرده است، کس�ی ک�ه س�وگند می

  ».خدا سوگند بخورد يا سکوت کند

(,ت:زال جھ:نم تق:ول : ھ:ل م:ن مزي:د، فرم�ود :  rاز انس به مالک روايت است ک�ه پي�امبر
حت:::ی يض:::ع رب الع:::زة فيھ:::ا قدم:::ه، فتق:::ول : ق:::ط، ق:::ط و عزت:::ک، و ي:::زوی بعض:::ھا إل:::ی 

گوي��د آي��ا ب��از ھ��م بيشترھس��ت؟ ت��ا وقت��ی ک��ه خداون��د ص��احب  پيوس��ته جھ��نم می« [1254]بع::ض)
گويد به عزتت قسم، کافی اس�ت، ک�افی اس�ت  دھد، جھنم می عزت پايش را در جھنم قرار می

  ».شود و قسمتی از جھنم به قسمتی ديگر جمع می

  سوگند به غير خدا شرک است:

(م:ن حل:ف بغي:ر هللا فرم�ود :  ش�نيدم ک�ه می rاز ابن عمر(رض) رواي�ت اس�ت : از پي�امبر
کس��ی ک��ه ب��ه غي��ر خ��دا س��وگند بخ��ورد، کف��ر ي��ا ش��رک ورزي��ده « [1255]فق::د کف::ر أو أش::رک)

  ».است

(م:ن حل:ف م:نکم فق:ال ف:ی حلف:ه : ب:الLت، فرمود :  rيره روايت است که پيامبراز ابوھر
ھ�ر کس�ی از ش�ما « [1256]فليقل , إله إ, هللا، و من قال لصاحبه : تعال أقامرک : فليتصدق)



ک��رد و در س��وگندش گف��ت ب��ه (Wت) قس��م، باي��د بگوي��د : W إل��ه إW هللا (يعن��ی باي��د  س��وگند ي��اد
  ».تجديد ايمان کند) و ھر کس به دوستش بگويد بيا قمار کنيم، بايد صدقه بدھد

  يک شبھه و جواب آن:

ترس��ند و ني��ز  خورن��د ب��ا اي��ن بھان��ه ک��ه آن��ان از دروغ می بعض��ی ب��ه غي��ر خ��دا س��وگند می
  گويند : خداوند متعال فرموده است :  بخاطر اينکه می

  )224(بقره :  )َو,َتَجَعلُوا هللاَ ُعرَضةً Sِيَمانُِکم  (

  ».و خدا را آماج سوگندھای خود قرار ندھيد«

جواب اين شھبه اثری است که مسعر بن کام از وب�ره ب�ن عب�دالرحمن رواي�ت ک�رده ک�ه : 
اگ�ر س�وگند « [1257](\ن أحلف با/ کاذبا أحب إلی من أن أحلف بغيره صادقا)عبدهللا گفت : 

  ».دروغ به خدا بخورم، بھتراست از اينکه سوگند راست به غير خدا بخورم

از ابن عباس رواي�ت اس�ت : «کثير(ره) ذکر کرده اين است : اما معنی آيه ھمچنانکه ابن 
س�وگند « (,تجعلن عرضة ليمينک أن ,تصنع الخي:ر، ولک:ن کف:ر عنيمين:ک واص:نع الخي:ر)

خود رام�انع انج�ام اعم�ال خي�ر ق�رار م�ده، بلک�ه کف�اره س�وگندت را ادا ک�ن و ک�ار خيرانج�ام 
  ».بده

، مجاھد، طاوس، سعيدبن جبير، عط�اء، مسروق، شعبی، ابراھيم نخعی«ابن کثير گويد : 
عکرم�ه، مکح�ول، زھ�ری، حس�ن، قت��اده، مقات�ل ب�ن حي�ان، ربي��ع ب�ن ان�س، ض�حاک، عط��اء 

  . اھ [1258]»اند خراسانی و سدی رحمھم هللا ھم اينطور گفته

  فھرست

  کسی که به دينی غير از اسLم سوگند بخورد:

(من حلف بملة سوی اSس:Lم کاذب:ا فرمود :  rاز ثابت بن ضحاک روايت است که پيامبر
ھرکس به دينی غيراز اس-م عمداً ب�ه دروغ س�وگند خ�ورد، او « [1259]متعمدا، فھو کما قال)

(*)».باشد ھمان طور که گفته است، می
  

(م:ن ق:ال : إن:ی ب:ری م:ن فرم�ود :  rاز عبدهللا بن بريده از پدرش روايت است ک�ه پي�امبر
 [1260]اSسLم، ف:إن ک:ان کاذب:ا فھ:و کم:ا ق:ال : و إن ک:ان ص:ادقا ل:م يع:د إلي:ه اSس:Lم س:الما)

ز اس�-م ب�ری ش�ده و اگ�ر ھر کس بگويد : من از اس-م بری ھستم، اگر دروغ گفت�ه باش�د ا«
  ».گردد راست گفته باشد اس-م، سالم به او برنمی



  ھرگاه برای کسی به خدا سوگند خورده شود، بايد راضی گردد

خ�ورد، فرم�ود :  شنيد که مردی به پ�درش س�وگند می rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
فليرض، و من لم يرض ب:ا/ (,تحلفوا بآبائکم، من حلف با/ فليصدق، و من حلف له با/ 

خ��ورد، باي��د  ب��ه پ��درانتان س��وگند نخوري��د، ھ��رکس ب��ه خ��دا س��وگند می« [1261]فل::يس م::ن هللا)
ش�ود و کس�ی ک�ه ب�ه راست بگويد، و برای ھر کس به خدا سوگند خورده ش�ود، باي�د راض�ی 

  ».خدا راضی نشود از (بندگان مؤمن به) خدا نيست

(رأی عيسی اب:ن م:ريم رج:L يس:رق، فق:ال فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
 [1262]: أسرقت؟ ق:ال : , وال:ذی , إل:ه إ, ھ:و. فق:ال عيس:ی : آمن:ت ب:ا/، و ک:ذبت بص:ری)

کرد به او گف�ت آي�ا س�رقت ک�ردی؟ گف�ت ن�ه، قس�م  عيسی بنمريم مردی را ديد که دزدی می«
به ذاتی که ھيچ معبود بر حقی جز او نيس�ت، عيس�ی فرم�ود : ب�ه خ�دا ايم�ان آوردم و چش�مم 

  ».را تکذيب کردم

  فھرست

  انواع سوگندھا

  سوگنده بر سه نوع است:

  سوگند لغو -1

  سوگند غموس. -2

  سوگند منعقده. -3

  سوگند لغو و حکم آن:

خ�دا گوي�د : ب�ه  سوگند لغو، سوگندی است که بدون قصد و ني�ت باش�د؛ مانن�د کس�ی ک�ه می
  بايد بخوريد يا بنوشيد و غيره، که قصد سوگند ندارد.

  گردد :  شود و موجب بازخواست ھم نمی اين سوگند منعقد نمی

  فرمايد :  خداوند متعال می

(بقره :  ),َيَُؤاِخُذُکُم هللاُ بِاللَّغِو فِی أيَمانُِکم، َولَِکن يَُؤاِخُذُکم بَِما َکَسبَت قُلُوبُُکم  (
225(  

کنيد مؤاخذه نخواھد  خداوند شما رابه خاطر سوگندھايی که بدون توجه ياد می«
کرد ولی شما را در برابرآنچه دلھايتان کسب کرده (واز روی اراده و اختيار 

  ».کند بوده) مؤاخذه می



  فرمايد :  و می

(مائده :  )َعقَّدتُُم ا\يَمان  ,َيَُؤاِخُذُکُم هللاُ بِاللَّغِو ِفی أيَمانُِکم، َولَِکن يَُؤاِخُذُکم بَِما (
89(  

کند ولی  اراده بازخواست نمی خداوند شما را به خار سوگندھای بيھوده و بی«
ايد مؤاخذه  شما را در برابر سوگندھايی که از روی قصد واراده خورده

  ».کند می

ن�ه «ندھايی مانند درباره سوگ ) ,َيَُؤاِخُذُکُم هللاُ بِاللَّغوِ  (از عايشه(رض) روايت است : آيه 
[1263]».نازل شده است» بله وهللا«و » وهللا

  

  سوگند غموس و حکم آن:

ش�ود، ي�ا س�وگندی اس�ت  سوگند غموس سوگندی دروغين است که ب�ا آن حق�وق پايم�ال می
د فس��ق وخيان��ت کنن��د و ب��ه غم��وس (فروبرن��ده) نامگ��ذاری ش��ده چ��ون باع��ث ک��ه ب��ا آن قص��

  شود. فرورفتن صاحبش در گناه و سپس در آتش می

ای ن�دارد؛ چ�ون خداون�د متع�ال  اين سوگند از بزرگترين گناھان کبيره اس�ت و ھ�يچ کف�اره
ولی شما را در برابر س�وگندھايی ک�ه از « )َولَِکن يَُؤاِخُذُکم بَِما َعقَّدتُُم ا\يَمان  ( فرمايد : می

  ».کند ايد مؤاخذه می روی قصد و اراده خورده

شود؛ چ�ون س�وگند منعق�ده س�وگندی اس�ت ک�ه امک�ان دادن کف�اره در  اين سوگند منعقد نمی
آن وجود داشته باشد. و در سوگند غموس وفا به س�وگند اص�-ً امک�ان ن�دارد و ب�ر ک�ار خ�ود 

  شود :  ياد نمی

  فرمايد :  متعال می خداوند

وَء بَِما  ( َو,َ تَتَِّخُذوا أيَمانَُکم َدَخLً بَيَنُکم فَتَِزلَّ قََدٌم بَعَد ثُبُوتَِھا َو تَُذوقُوا السُّ
  )94(نحل :  )َصَددتُم َعن َسبِيِل هللاِ َوَلُکم َعَذاٌب َعِظيٌم 

را به  سوگندھايتان رادر ميان خود وسيله نيرنگ و فساد نسازيد (و مردمان«
قسمھای دروغ گول نزنيد و از راه راست بدر نکنيد اگر سوگند و قسم ياد کنيد 

شود که گامھای ثابت، از جای بلغزد و به  و بدان وفا نکنيد اين امر) سبب می
سبب جلوگيری از راه خدا دچار ب- و بدی شويد و در آخرت عذاب بزرگی 

  ».داشته باشيد

  طبری(ره) گويد : 



اي�ن اس�ت ک�ه : س�وگندھای خ�ود را وس�يلة  )َو,َ تَتَِّخُذوا أيَمانَُکم َدَخLً بَي:نَُکم  (معنی آيه «
ايد، ق�رار ندھي�د، ت�ا آن�ان  فريب و خيانت در وفای به پيمانھای خود با کسانی ک�ه پيم�ان بس�ته

  . أھ [1264]».بدينوسيله به شما اطمينان کنند در حالی که شما در دل قصد خيانت داريد

(الکبائر : اSش:راک ب:ا/، و عق:وق فرمود :  rاز عبدهللا بن عمرو روايت است که پيامبر
گناھان کبيره عبارتند از : (ش�ريک ق�رار « [1265]الوالدين، و قتل النفس، واليمين الغموس)

  ».دادن برای خدا، اذيت کردن والدين، کشتن کسی (به ناحق) و سوگند غموس

ب::ا/ (خم:س ل::يس لھ:ن کف:ارة : الش:رک فرم�ود :  rاز اب�وھريره رواي�ت اس�ت ک��ه پي�امبر
عزوجل، و قتل ال:نفس بغي:ر ح:ق، أو نھ:ب م:ؤمن، أو الف:رار م:ن الزح:ف، أو يم:ين ص:ابرة 

پ��نج گن��اه کف��اره ن��دارد : ش��ريک ق��رار دادن ب��رای خ��دای « [1266]يقتط::ع بھ::ا م::ا, بغي::ر ح::ق)
جل، کشتن کسی به ناحق، غارت ک�ردن (م�ال) م�ؤمن، ف�رار از مي�دان جن�گ و س�وگند عزو

  ».غموسی که با آن مالی به ناحق گرفته شود

  فھرست

  سوگند منعقده و حکم آن:

ست که شخص برای تأکيد انجام يا ترک کاری آن را با قصد ي�اد سوگند منعقده سوگندی ا
  کند، و بر آن مصمم است. می

اگر به سوگندش وفا کرد گن�اھی ب�ر او نيس�ت، ول�ی اگ�ر وف�ا نک�رد، باي�د کف�اره بدھ�د، ب�ه 
  دليل فرموده خداوند متعال : 

  )225(بقره :  )َولَِکن يَُؤاِخُذُکم بَِما َکَسبَت قُلُوبُُکم  (

ولی شما را در برابرآنچه دلھايتان کسب کرده (واز روی اراده و اختيار بوده) «
  ».کند مؤاخذه می

  فرمايد :  و می

  )89(مائده :  )َولَِکْن يَُؤاِخُذُکْم بَِما َعقَّْدتُْم ا\َْيَماَن  (

  ».کند ايد مؤاخذه می ولی شما را در برابر سوگندھايی که از روی قصد و اراده خورده«

Lک در سوگند، نيت است:م  

(إنم::ا ا\عم::ال فرم��ود :  ش��نيدم ک��ه می rرواي��ت اس��ت : از پي��امبر tاز عم��ر ب��ن خط��اب
  ».قبول و صحت اعمال با نيت است« [1267]بالنيات)



س�وگند بخ�ورد و ني��ت ک�ار ديگ�ری را در دل داش�ته باش��د، پ�س ھ�ر ک�س ب�ر انج��ام ک�اری 
  نيتش معتبر است نه لفظش :

و معنا وائل ب:ن حج:ر، فأخ:ذه  r(خرجنا نريد رسول هللاز سويد بن حنظله روايت است : 
 rعدول::ه، فتح::رج الن::اس أن يحلف::وا، فحلف::ت أن::ا إن::ه أخ::ی فخل::ی س::بيله، فأتين::ا رس::ول هللا

تحرج::وا أن يحلف::وا، و حلف::ت أن::ا إن::ه أخ::ی، فق::ال : ص::دقت، المس::لم أخ::و فأخبرت::ه أن الق::وم 
خ��ارج ش��ديم،وائلبن حج��ر ھ��م ب��ا م��ا ب��ود، يک��ی از  rب��ه قص��د دي��دن پي��امبر« [1268]المس::لم)

م��ردم از س��وگند خ��وردن ب��رای او خ��ودداری کردن��د، ول��ی م��ن  دش��منان وائ��ل، او را گرف��ت،
آم�ديم، ب�ه او گف�تم :  rسوگند خوردم که او برادر من است، پس او را آزاد کرن�د. ن�زد پي�امبر

مردی از سوگند خوردن برای وائل خودداری کردند، ولی م�ن س�وگند خ�وردم ک�ه او ب�رادر 
  ».در مسلمان استفرمود : راست گفتی، مسلمان برا rمن است، پيامبر

زمانی نيت شخص سوگند خورنده معتبر است که از او درخواست سوگند نشده باشد، أم�ا 
اگ��ر از او درخواس��ت ش��ود ک��ه س��وگند بخ��ورد، در اي��ن ص��ورت م��-ک، ني��ت س��وگند دھن��ده 

  است :

 [1269](إنم:ا اليم:ين عل:ی ني:ة المس:تحلف)فرم�ود :  rاز ابوھريره رواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبر
  ».سوگند بر مبنای نيت سوگنددھنده است«

(يمين::::ک عل::::ی م::::ا يص::::دقک ب::::ه فرم����ود :  rھمچن����ين از اب����وھريره آم����ده ک����ه پي����امبر
  ».سوگند تو برحسب نيتی است که طرف مقابلت (سوگند دھنده) دارد« [1270]صاحبک)

  شکستن سوگند بر اثر فراموشی يا خطا، گناه نيست

اگ��ر کس��ی س��وگند خ��ورد ک��ه ک��اری را انج��ام دھ��د ول��ی از روی فراموش��ی ي��ا خط��ا آن را 
  انجام داد، گناھی بر او نيست : 

خداون��دا! اگ��ر « ) َربَّنَ::ا ,َتَُؤاِخ::ذنَا إن نَِّس::ينَا أو أخَطأنَ::ا (وده خداون��د متع��ال : ب��ه دلي��ل فرم��
و در حديث آمده ک�ه خداون�د فرم�ود : » فراموش کرديم يا خطا کرديم ما را بازخواست مکن

  ».دعايتان را قبول کردم« [1271](نعم)

  فھرست

  استثناء در سوگند:

  اگر کسی ھنگام سوگند خوردن بگويد : إن شاء هللا، استثناء کرده و گناھی بر او نيست : 

(ق::ال س::ليمان اب::ن داود نب::ی هللا \ط::وفن فرم��ود :  rاز اب��وھريره رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
الليلة علی سبعين امرأة کلھم تأتی بغLم يقاتل فی سبيل هللا، فقال له صاحبه أو الملک : ق:ل 

 [1272]، فلم يقل و نسی فل:م ت:أت واح:دة م:ن نس:ائه إ, واح:دة ج:اءت بش:ق غ:Lم)إن شاء هللا
ش�وم، ت�ا ھ�ر  سليمان بن داود پيامبر خدا گفت : امشب با ھفتاد ت�ن از ھمس�رانم ھمبس�تر می«



ب�ه اوگف�ت  –ای  م-ئک�ه –ا پسری به دنيا بياورد که در راه خدا بجنگد، ھمراھش يک از آنھ
ای  : بگو إن شاء هللا، ولی (سليمان) فراموش کرد و نگفت، پس ھيچ يک از ھمس�رانش بچ�ه

(ول:و فرم�ود :  rسپس پيامبر» بدنيا نياورد مگر يک زن که او ھم پسری ناقص به دنيا آورد
گف��ت إن ش��اء هللا حان��ث  اگ��ر می. «وک::ان درک::ا ل::ه ف::ی حاجت::ه) ق::ال إن ش::اء هللا ل::م يحن::ث

  ».شد شد و نيازی برآورده می (سوگندش شکسته) نمی

(م::ن حل::ف واس::تثنی إن ش::اء رج::ع و إن فرم��ود :  rاز اب��ن عم��ر رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
اگ�ر  –گفت : إن ش�اء هللا  –ھرکس سوگند خورد و استثنا کرد « [1273]شاء ترک غير حانث)

  ».خواست به سوگندش عمل کند و اگر خواست آنرا ترک کند، بدون اينکه گنھکار شود

  کسی که بر انجام کاری سوگند خورد، سپس کار ديگری به نظرش بھتر آمد چه کار کند

(م:ن حل:ف عل:ی يم:ين ف:رأی غيرھ:ا خي:را فرم�ود :  rاز ابوھريره روايت است که پي�امبر
ھ�رکس ب�ر انج�ام ک�اری س�وگندخورد، « [1274]منھا، فليأت الذی ھو خير وليکفر عن يمينه)

غير آن ک�ار بھت�ر اس�ت، باي�د آن ک�ار بھت�ر را انج�ام داده و کف�اره س�وگندش را سپس ديد که 
  ».بدھد

  نھی از اصرار بر سوگند:

  فرمايد :  خداوند متعال می

وا َوتَتَّقُوا َوتُصلُِحوا بَيَن النَّاِس َوهللاُ  ( َو,َتَجَعلُوا هللاَ ُعرَضةً Sِيَماِنُکم أن تَبَرُّ
  )224(بقره :  )َسِميٌع َعلِيٌم 

و خداوند را آماج سوگندھای خويش نکنيد تا اينکه نيکوکار و پرھيزگار شويد «
  ».و بتوانيد ميان مردم به اص-ح بپردازيد و خداوند شنوا و دانا است

(,تجعلن عرضة ليمينک أن ,تصنع الخير، ولکن کف:ر ع:ن يمين:ک گويد :  ابن عباس می
س��وگندت را م��انعی ب��رای انج��ام ک��ار خي��ر ق��رار ن��ده، بلک��ه کف��اره « [1275]واص::نع الخي::ر)

  ».سوگندت را ادا کن و کار خير انجام بده

(وهللا \ن يلج أحدکم بيمينه فی أھله آثم ل:ه فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
ب��ه خ��دا قس��م اگ��ر کس��ی از ش��ما در « [1276] م::ن أن يعط::ی کفارت::ه الت::ی ف::رض هللا)عن::دهللا
اش بر سوگندش پافشاری کند، ن�زد خ�دا گن�اھش بيش�تر اس�ت از اينک�ه (س�وگندش را  خانواده

  ».ای راکه خداوند فرض کرده بدھد بشکند) کفاره

  فھرست



  کفاره سوگند:

  اگر کسی سوگندش را بشکند، کفاره آن يکی از موارد زير است : 

  دھيد. سيرکردن ده مسکين از غذاھای معمولی و متوسطی که به خانواده خود می -1

  لباس پوشانيدن ده مسکين. -2

  ای. آزاد کردن برده -3

  اگر کسی نتواند يکی از اين موارد را به جای آورد بايد سه روز روزه بگيرد.

را کف��اره ول��ی اگ��ر بتوان��د يک��ی از س��ه م��ورد ف��وق را انج��ام دھ��د، ج��ايز نيس��ت روزه 
  سوگندش قرار دھد.

  فرمايد :  خداوند متعال می

ُ بِاللَّْغِو ِفی أَْيَمانُِکْم َولَِکْن يَُؤاِخُذُکْم بَِما َعقَّْدتُْم ا\َْيَماَن َفَکفَّاَرتُهُ ( ,َيَُؤاِخُذُکْم هللاَّ
َوتُُھْم أَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِکيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْھِليُکْم أَْو ِکسْ 
  )89(مائده :  )فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثLََثَِة أَيَّاٍم َذلَِک َکفَّاَرةُ أَْيَمانُِکْم إَِذا َحلَْفتُمْ 

کند ولی شما را  اراده مؤاخذه نمی خداوند شما را به خاطر سوگندھای بيھوده و بی«
کند، کفاره اين  ايد مؤاخذه می اراده خوردهدر برابر سوگندھايی که از روی قصد و 

گونه سوگندھا عبارت است از : خوراک دادن به ده نفر مسکين، از غذاھای 
دھيد يا جامه دادن به ده نفر از مساکين و  معمولی و متوسطی که به خانواد خود می

ای، اما اگر کسی (ھيچ يک از اين سه کار را نتوانست و  يا آزاد کردن برده
ايی انجام آنھا را) نيافت، سه روز روزه (بگيرد) اين کفاره سوگندھايی است توان

  ».خوريد که می

  سوگند به حرام: 

اگر کسی بگويد: غذايم، يا وارد ش�دن ب�ه خان�ه ف-ن�ی و غي�ره ب�ر م�ن ح�رام اس�ت، ب�ر او 
  گردد، و اگر اين کارھا را انجام داد بايد کفاره سوگندش را بدھد :  حرام نمی

  فرمايد :  خداوند متعال می

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم، ( ُ َلَک تَْبتَِغی َمْرَضاةَ أَْزَواِجَک َوهللاَّ ُم َما أََحلَّ هللاَّ يَا أَيَُّھا النَّبِیُّ ِلَم تَُحرِّ
ُ لَُکْم تَِحلَّةَ أَْيَمانُِکمْ    )1(تحريم :  )قَْد فََرَض هللاَّ



ل کرده به خاطر خشنود ساختن ای پيامبر چرا چيزی را که خداوند بر تو ح-«
کنی؟ و خداوند آمرزگار مھربانی است، خداوند راه  ھمسرانت بر خود حرام می

  ».گشودن سوگندھايتان را برای شما مقرر کرده است

يش:رب عس:L عن:د زين:ب ابن:ة جح:ش،  r(ک:ان رس:ول هللاز عائشه(رض) روايت است : 
عليھ:ا فلتق:ل ل:ه أکل:ت مغ:افير، إن:ی أج:د ويمکث عندھا، فواطئت أنا وحفصة علی أيتنا دخل 

منک ريح مغافير، قال : ,، ولکنی کنت أشرب عسL عند زينب ابنة جحش، فل:ن أع:ود ل:ه، 
ه زني���ب بن���ت جح���ش عس���ل در خان��� rپي���امبر« [1277]وق:::د حلف:::ت ,تخب:::ری ب:::ذلک أح:::دا)

ماند، من و حفصه توافق کرديم که اگ�ر پي�امبر ب�ه خان�ه ھ�ر ک�دام از م�ا  خوردونزد او می می
ای؟ ب��وی مغ��افير از ت��و ب��ه مش��امم  آم��د ب��ه او بگوي��د : آي��ا مغ��افير (ن��وعی گي��اه ب��دبو) خ��ورده

ز فرمود : نه، ولی در خان�ه زني�ب بن�ت جح�ش عس�ل خ�وردم و ديگ�ر ھرگ� rرسد، پيامبر می
خورم، عائشه گفت : حفصه را س�وگند دادم ک�ه اي�ن جري�ان را ب�رای کس�ی ب�ازگو  آن را نمی

  ».نکند

 )[1278]لَقَ::د َک::اَن لَُک::م فِ::ی َرُس::وِل هللاِ أس::َوةٌ َحَس::نَةٌ  ((ف::ی الح::رام يکف::ر اب��ن عب��اس گوي��د : 
  ».برای سوگند حرام بايد کفاره بدھد (چون) پيامبر الگوی خوبی برای شما است«

  فھرست

   نذور
  تعريف نذور:

  نذور جمع نذر است و اصل آن (إنذار) بمعنی ترساندن است.

راغب اصفھانی در تعريف آن گفته است : ن�ذر، واج�ب گردان�دن چي�ز غيرواجب�ی اس�ت، 
  به خاطر واقع شدن کاری.

  مشروعيت نذر:

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )270(بقره :  )نَفَقٍَة أو نََذرتُم ِمن نَذٍر فَإنَّ هللاَ يَعلَُمهُ َوَما أنفَقتُم ِمن  (

گيريد،  شويد يا ھر نذری را که بر گردن می ای را که متحمل می و ھر ھزينه«
  ».داند بيگمان خدا آنرا می

  فرمايد :  و می

  )الَعتِيِق  ثُمَّ لِيَقُضوا تَفَثَُھم َو لِيُوفُوا نُُذوَرُھم َولِيَطََّوفُوا ِبالبَيتِ  (

  )29(حج : 



ھا را از خود برطرف سازند و به نذرھای خويش وفا  بعد از آن بايد آلودگی«
  ».هللا) را طواف کنند کنند و خانه قديمی (بيت

  و خداوند وفاکنندگان به نذر را مدح کرده و فرموده است : 

هُ ُمستَِطيراً يُوفُوَن بِالنَّذِر َو  (   )7(انسان :  )يَخافُوَن يَوماً َکاَن َشرُّ

ھراسند که شر و ب-ی آن گسترده و  کنند و از روزی می به نذر خود وفا می«
  ».فراگير است

(م:ن ن:ذر أن يطي:ع هللا فليطع:ه، و م:ن فرم�ود :  rاز عائشه(رض) روايت است که پي�امبر
ھ�ر ک�س ن�ذر ک�رد ک�ه خ�دا را اطاع�ت کن�د، پ�س باي�د از او « [1279]نذر أن يعصيه فLيعصه)

  ».اطاعت کند، و ھر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند

  فھرست

(*) نھی از نذر معلق
  

عن الن:ذر و ق:ال : إن:ه ,ي:رد ش:يئا و لکن:ه  rبی(نھی الناز عبدهللا بن عمر روايت است : 
نھی کرد و فرمود : نذر ھيچ چيزی (ق�دری) از نذر  rپيامبر« [1280]يستخرج به من البخيل)

(**)».شود گرداند، اما (با آن) از بخيل چيزی گرفته می را بر نمی
  

گفت : آي�ا از ن�ذر نھ�ی  از سعيد بن حارث روايت است : از ابن عمر(رض) شنيدم که می
 (إن الن:::ذر ,يق:::دم ش:::يئا و,ي:::ؤخر، و إنم:::افرم���وده اس���ت :  rاند؟ (در حاليک���ه) پي���امبر نش���ده

کن�د  نذر ھ�يچ نفع�ی را جل�ب و ھ�يچ ض�رری را دف�ع نمی« [1281]يستخرج بالنذر من البخيل)
  ».شود اما (با آن) از بخيل چيزی گرفته می

  نذر چه وقت صحيح و چه وقت غيرصحيح است:

ش��ود ک��ه منظ��ور از آن تق��رب و نزديک��ی ب��ه خداون��د  ت��ی ص��حيح اس��ت و منعق��د مین��ذر وق
سبحان باشد، در اين صورت، وفا به آن واجب است به دليل حديث عائشه که قب-ً ذکر شد : 

ھر کس نذر کرد ک�ه خ�دا را « (من نذر أن يطيع هللا فليطعه، و من نذر أن يعصيه فLيعصه)
کند و ھر ک�س ن�ذر ک�رد ک�ه نافرم�انی خ�دا کن�د، نافرم�انی او اطاعت کند، بايد از او اطاعت 

  ».را نکند

  شود :  نذر در معصيت صحيح نيست، ولی با آن کفاره سوگند واجب می

 [1282](,نذر فی معصية وکفارته کف:ارة يم:ين)فرمود :  rاز عائشه روايت است که پيامبر
  ».نذر درمعصيت صحيح نيست و کفاره آن کفاره سوگند است«



اما نذر مباح مانن�د اينک�ه کس�ی ن�ذر کن�د ک�ه پي�اده ح�ج کن�د ي�ا زي�ر خورش�يد بايس�تد منعق�د 
  شود :  ای ھم با آن واجب نمی  شود و کفاره نمی

شيخا يمشی بين ابنيه يتوک:ا عليھم:ا، فق:ال  r(رأی رسول هللاز ابوھريره روايت است : 
: ارک:ب أيھ:ا الش:يخ ف:إن هللا  r: ما شأن ھذا؟ قال ابناه : ي:ا رس:ول هللا ک:ان علي:ه ن:ذر فق:ال 

رم��ردی را دي��د در ح��الی ک��ه دو پس��رش زي��ر پي rپي��امبر« [1283]غن::ی عن::ک و ع::ن ن::ذرک)
رفت، فرمود : اين مرد را چه شده است؟ دو پسرش گفتن�د  ھايش را گرفته بودند راه می شانه

فرم�ود : ای ش�يخ س�وار  r: ای رسول خدا! او نذر کرده (که بر مرکب سوار نش�ود). پي�امبر
  ».نياز است شو. چون خدا از تو و از نذرت بی

م::ر برج::ل بمک::ة و ھ::و ق::ائم ف::ی الش::مس،  r(أن رس::ول هللاز اب��ن عب��اس رواي��ت اس��ت : 
فقال : ما ھذا؟ قالوا : ن:ذر أن يص:وم و ,يس:تظل إل:ی الي:ل، و,ي:تکلم و ,ي:زال قائم:ا، ق:ال : 

در مکه از کنار مردی گذشت ک�ه  rپيامبر« [1284]ليتکلم، وليستظل و ليجلس و ليتم صومه)
زير خورشيد ايستاد بود فرم�ود : اي�ن چيس�ت؟ گفتن�د : ن�ذر ک�رده ک�ه روزه بگي�رد و ت�ا ش�ب 

فرم�ود : باي�د ص�حبت  rزير سايه نرود و سخن نگويد و م�دام در ح�ال ايس�تادن باش�د، پي�امبر
  ».اش ادامه دھد بنشيند و به روزهکند و زير سايه برود و 

  فھرست

  کسی که نذر کرد و نتوانست به نذرش وفا کند

س�وگندش ھر کس نذر کرد عبادتی انجام دھد و سپس نتوانس�ت ب�ه آن وف�ا کن�د باي�د کف�اره 
  را بدھد : 

 [1285](کف::ارة الن::ذر کف::ارة اليم::ين)فرم��ود :  rاز عقب��ه ب��ن ع��امر رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
  ».کفاره نذر ھمان کفاره سوگند است«

  کسی که نذر کند سپس بميرد

ھر کس نذر کرد و قبل از وفا کردن به آن مرد، ولّی (سرپرست) او بايد نذرش را انج�ام 
  دھد : 

ف:ی ن:ذر ک:ان عل:ی أم:ه  r(استفتی سعد ب:ن عب:ادة رس:ول هللاز ابن عباس روايت است : 
 rس��عد ب��ن عب��اده از پي��امبر« [1286]: فاقض::ه عنھ::ا) rتوفي::ت قب::ل أن تقض::يه. ق::ال رس::ول هللا

درباره نذری ک�ه ب�ر گ�ردن م�ادرش ب�ود و قب�ل از وف�ای ب�ه آن ف�وت ک�رده ب�ود س�ؤال ک�رد. 
 ».فرمود : به جای او آن را انجام بده rپيامبر


