فصل نھم
أيمان )سوگندھا( و نذور
ايمان
تعريف ايمان:
أيمان به فتح ھمزه جمع يمين است و اصل يمين در لغت بمعنی دست است ،و بر سوگند
اطالق شده چون وقتی دو نفر سوگند میخورند ،ھر کدام از آنھا دست ديگری را میگيرد.
و در شرع يعنی تأکيد بر چيزی با ذکر نام يا صفتی از ﷲ جل جالله.
با چه چيزی سوگند منعقد میشود؟
سوگند منعقد نمیشود مگر با اسمی از اسماء ،يا صفتی از صفات ﷲ جل جالله :
از عبدﷲ بن عمر)رض( روايت است که پيامبر rعمر بن خطاب را ديد در حاليکه در
ميان کاروانی حرکت میکرد و به پدرش سوگند میخورد پيامبر rفرمود ) :أال إن ﷲ
ينھاکم أن تحلفوا بآبائکم ،من کان حالفا فليحلف با /أو ليصمت(]» [1253آگاه باشيد که خدا
شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نھی کرده است ،کسی که سوگند میخورد بايد يا به
خدا سوگند بخورد يا سکوت کند«.
از انس به مالک روايت است که پيامبر rفرمود ) :الت:زال جھ:نم تق:ول  :ھ:ل م:ن مزي:د،
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
بع::ض(]» [1254پيوسته جھنم میگويد آيا باز ھم بيشترھست؟ تا وقتی که خداوند صاحب
عزت پايش را در جھنم قرار میدھد ،جھنم میگويد به عزتت قسم ،کافی است ،کافی است
و قسمتی از جھنم به قسمتی ديگر جمع میشود«.
سوگند به غير خدا شرک است:
از ابن عمر)رض( روايت است  :از پيامبر rشنيدم که میفرمود ) :م:ن حل:ف بغي:ر ﷲ
فق::د کف::ر أو أش::رک(]» [1255کسی که به غير خدا سوگند بخورد ،کفر يا شرک ورزيده
است«.
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :م:ن حل:ف م:نکم فق:ال ف:ی حلف:ه  :ب:الالت،
فليقل ال إله إال ﷲ ،و من قال لصاحبه  :تعال أقامرک  :فليتصدق(]» [1256ھر کسی از شما

سوگند ياد کرد و در سوگندش گفت به )الت( قسم ،بايد بگويد  :ال إله إال ﷲ )يعنی بايد
تجديد ايمان کند( و ھر کس به دوستش بگويد بيا قمار کنيم ،بايد صدقه بدھد«.
يک شبھه و جواب آن:
بعضی به غير خدا سوگند میخورند با اين بھانه که آنان از دروغ میترسند و نيز
بخاطر اينکه میگويند  :خداوند متعال فرموده است :
ضةً ِإلي َمانِ ُ
کم ( )بقره (224 :
) َوالَتَج َعلُوا ﷲَ عُر َ
»و خدا را آماج سوگندھای خود قرار ندھيد«.
جواب اين شھبه اثری است که مسعر بن کام از وبره بن عبدالرحمن روايت کرده که :
عبدﷲ گفت ) :ألن أحلف با /کاذبا أحب إلی من أن أحلف بغيره صادقا(]» [1257اگر سوگند
دروغ به خدا بخورم ،بھتراست از اينکه سوگند راست به غير خدا بخورم«.
اما معنی آيه ھمچنانکه ابن کثير)ره( ذکر کرده اين است » :از ابن عباس روايت است :
)التجعلن عرضة ليمينک أن التصنع الخي:ر ،ولک:ن کف:ر عنيمين:ک واص:نع الخي:ر( »سوگند
خود رامانع انجام اعمال خير قرار مده ،بلکه کفاره سوگندت را ادا کن و کار خيرانجام
بده«.
ابن کثير گويد » :مسروق ،شعبی ،ابراھيم نخعی ،مجاھد ،طاوس ،سعيدبن جبير ،عطاء،
عکرمه ،مکحول ،زھری ،حسن ،قتاده ،مقاتل بن حيان ،ربيع بن انس ،ضحاک ،عطاء
خراسانی و سدی رحمھم ﷲ ھم اينطور گفتهاند«] [1258اھ.
فھرست
کسی که به دينی غير از اسالم سوگند بخورد:
از ثابت بن ضحاک روايت است که پيامبر rفرمود ) :من حلف بملة سوی اإلس:الم کاذب:ا
متعمدا ،فھو کما قال(]» [1259ھرکس به دينی غيراز اسالم عمداً به دروغ سوگند خورد ،او
)*(
ھمان طور که گفته است ،میباشد«.
از عبدﷲ بن بريده از پدرش روايت است که پيامبر rفرمود ) :م:ن ق:ال  :إن:ی ب:ری م:ن
اإلسالم ،ف:إن ک:ان کاذب:ا فھ:و کم:ا ق:ال  :و إن ک:ان ص:ادقا ل:م يع:د إلي:ه اإلس:الم س:الما(
»ھر کس بگويد  :من از اسالم بری ھستم ،اگر دروغ گفته باشد از اسالم بری شده و اگر
راست گفته باشد اسالم ،سالم به او برنمیگردد«.
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ھرگاه برای کسی به خدا سوگند خورده شود ،بايد راضی گردد
از ابن عمر روايت است که پيامبر rشنيد که مردی به پدرش سوگند میخورد ،فرمود :
)التحلفوا بآبائکم ،من حلف با /فليصدق ،و من حلف له با /فليرض ،و من لم يرض ب:ا/
فل::يس م::ن ﷲ(]» [1261به پدرانتان سوگند نخوريد ،ھرکس به خدا سوگند میخورد ،بايد
راست بگويد ،و برای ھر کس به خدا سوگند خورده شود ،بايد راضی شود و کسی که به
خدا راضی نشود از )بندگان مؤمن به( خدا نيست«.
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :رأی عيسی اب:ن م:ريم رج:ال يس:رق ،فق:ال
][1262
 :أسرقت؟ ق:ال  :ال وال:ذی ال إل:ه إال ھ:و .فق:ال عيس:ی  :آمن:ت ب:ا ،/و ک:ذبت بص:ری(
»عيسی بنمريم مردی را ديد که دزدی میکرد به او گفت آيا سرقت کردی؟ گفت نه ،قسم
به ذاتی که ھيچ معبود بر حقی جز او نيست ،عيسی فرمود  :به خدا ايمان آوردم و چشمم
را تکذيب کردم«.
فھرست
سوگنده بر سه نوع است:

انواع سوگندھا

 -1سوگند لغو
 -2سوگند غموس.
 -3سوگند منعقده.
سوگند لغو و حکم آن:
سوگند لغو ،سوگندی است که بدون قصد و نيت باشد؛ مانند کسی که میگويد  :به خدا
بايد بخوريد يا بنوشيد و غيره ،که قصد سوگند ندارد.
اين سوگند منعقد نمیشود و موجب بازخواست ھم نمیگردد :
خداوند متعال میفرمايد :
س َبت قُلُوبُ ُ
کم ( )بقره :
کن يُؤَا ِخ ُذ ُکم بِ َما َک َ
) الَيُؤَا ِخ ُذ ُک ُم ﷲُ بِاللﱠغ ِو فِی أي َمانِ ُکمَ ،ولَ ِ
(225
»خداوند شما رابه خاطر سوگندھايی که بدون توجه ياد میکنيد مؤاخذه نخواھد
کرد ولی شما را در برابرآنچه دلھايتان کسب کرده )واز روی اراده و اختيار
بوده( مؤاخذه میکند«.

و میفرمايد :
) الَيُؤَا ِخ ُذ ُک ُم ﷲُ بِاللﱠغ ِو ِفی أي َمانِ ُ
کن يُؤَا ِخ ُذ ُکم بِ َما َعقﱠدتُ ُم األي َمان ( )مائده :
کمَ ،ولَ ِ
(89
»خداوند شما را به خار سوگندھای بيھوده و بیاراده بازخواست نمیکند ولی
شما را در برابر سوگندھايی که از روی قصد واراده خوردهايد مؤاخذه
میکند«.
از عايشه)رض( روايت است  :آيه ) الَيُؤَا ِخ ُذ ُک ُم ﷲُ بِاللﱠغ ِو ( درباره سوگندھايی مانند »نه
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وﷲ« و »بله وﷲ« نازل شده است«.
سوگند غموس و حکم آن:
سوگند غموس سوگندی دروغين است که با آن حقوق پايمال میشود ،يا سوگندی است
که با آن قص د فسق وخيانت کنند و به غموس )فروبرنده( نامگذاری شده چون باعث
فرورفتن صاحبش در گناه و سپس در آتش میشود.
اين سوگند از بزرگترين گناھان کبيره است و ھيچ کفارهای ندارد؛ چون خداوند متعال
کن يُؤَا ِخ ُذ ُکم بِ َما َعقﱠدتُ ُم األي َمان ( »ولی شما را در برابر سوگندھايی که از
میفرمايد َ ) :ولَ ِ
روی قصد و اراده خوردهايد مؤاخذه میکند«.
اين سوگند منعقد نمیشود؛ چون سوگند منعقده سوگندی است که امکان دادن کفاره در
آن وجود داشته باشد .و در سوگند غموس وفا به سوگند اصالً امکان ندارد و بر کار خود
ياد نمیشود :
خداوند متعال میفرمايد :
کم د ََخالً بَي َن ُ
) َوالَ تَتﱠ ِخ ُذوا أي َمانَ ُ
سو َء بِ َما
کم فَتَ ِز ﱠل قَ َد ٌم بَع َد ثُبُوتِ َھا َو تَ ُذوقُوا ال ﱡ
يل ﷲِ َو َل ُ
اب َع ِظي ٌم ( )نحل (94 :
کم َع َذ ٌ
صدَدتُم عَن َ
َ
سبِ ِ
»سوگندھايتان رادر ميان خود وسيله نيرنگ و فساد نسازيد )و مردمان را به
قسمھای دروغ گول نزنيد و از راه راست بدر نکنيد اگر سوگند و قسم ياد کنيد
و بدان وفا نکنيد اين امر( سبب میشود که گامھای ثابت ،از جای بلغزد و به
سبب جلوگيری از راه خدا دچار بال و بدی شويد و در آخرت عذاب بزرگی
داشته باشيد«.
طبری)ره( گويد :

کم د ََخالً بَي:نَ ُ
»معنی آيه ) َوالَ تَتﱠ ِخ ُذوا أي َمانَ ُ
کم ( اين است که  :سوگندھای خود را وسيلة
فريب و خيانت در وفای به پيمانھای خود با کسانی که پيمان بستهايد ،قرار ندھيد ،تا آنان
بدينوسيله به شما اطمينان کنند در حالی که شما در دل قصد خيانت داريد« [1264].أھ.
از عبدﷲ بن عمرو روايت است که پيامبر rفرمود ) :الکبائر  :اإلش:راک ب:ا ،/و عق:وق
الوالدين ،و قتل النفس ،واليمين الغموس(]» [1265گناھان کبيره عبارتند از ) :شريک قرار
دادن برای خدا ،اذيت کردن والدين ،کشتن کسی )به ناحق( و سوگند غموس«.
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :خم:س ل::يس لھ:ن کف:ارة  :الش:رک ب::ا/
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
يقتط::ع بھ::ا م::اال بغي::ر ح::ق(]» [1266پنج گناه کفاره ندارد  :شريک قرار دادن برای خدای
عزوجل ،کشتن کسی به ناحق ،غارت کردن )مال( مؤمن ،فرار از ميدان جنگ و سوگند
غموسی که با آن مالی به ناحق گرفته شود«.
فھرست
سوگند منعقده و حکم آن:
سوگند منعقده سوگندی است که شخص برای تأکيد انجام يا ترک کاری آن را با قصد ياد
میکند ،و بر آن مصمم است.
اگر به سوگندش وفا کرد گناھی بر او نيست ،ولی اگر وفا نکرد ،بايد کفاره بدھد ،به
دليل فرموده خداوند متعال :
سبَت قُلُوبُ ُ
کم ( )بقره (225 :
کن يُؤَا ِخ ُذ ُکم ِب َما َک َ
) َولَ ِ
»ولی شما را در برابرآنچه دلھايتان کسب کرده )واز روی اراده و اختيار بوده(
مؤاخذه میکند«.
و میفرمايد :
کنْ يُؤَا ِخ ُذ ُک ْم ِب َما َعقﱠ ْدتُ ْم األَ ْي َمانَ ( )مائده (89 :
) َولَ ِ
»ولی شما را در برابر سوگندھايی که از روی قصد و اراده خوردهايد مؤاخذه میکند«.
مالک در سوگند ،نيت است:
از عمر بن خطاب tروايت است  :از پيامبر rشنيدم که میفرمود ) :إنم::ا األعم::ال
بالنيات(]» [1267قبول و صحت اعمال با نيت است«.

پس ھر کس بر انجام کاری سوگند بخورد و نيت کار ديگری را در دل داشته باشد،
نيتش معتبر است نه لفظش :
از سويد بن حنظله روايت است ) :خرجنا نريد رسول ﷲ rو معنا وائل ب:ن حج:ر ،فأخ:ذه
عدول::ه ،فتح::رج الن::اس أن يحلف::وا ،فحلف::ت أن::ا إن::ه أخ::ی فخل::ی س::بيله ،فأتين::ا رس::ول ﷲr
فأخبرت::ه أن الق::وم تحرج::وا أن يحلف::وا ،و حلف::ت أن::ا إن::ه أخ::ی ،فق::ال  :ص::دقت ،المس::لم أخ::و
المس::لم(]» [1268به قصد ديدن پيامبر rخارج شديم،وائلبن حجر ھم با ما بود ،يکی از
دشمنان وائل ،او را گرفت ،مردم از سوگند خوردن برای او خودداری کردند ،ولی من
سوگند خوردم که او برادر من است ،پس او را آزاد کرند .نزد پيامبر rآمديم ،به او گفتم :
مردی از سوگند خوردن برای وائل خودداری کردند ،ولی من سوگند خوردم که او برادر
من است ،پيامبر rفرمود  :راست گفتی ،مسلمان برادر مسلمان است«.
زمانی نيت شخص سوگند خورنده معتبر است که از او درخواست سوگند نشده باشد ،أما
اگر از او درخواست شود که سوگند بخورد ،در اين صورت مالک ،نيت سوگند دھنده
است :
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :إنم:ا اليم:ين عل:ی ني:ة المس:تحلف(
»سوگند بر مبنای نيت سوگنددھنده است«.
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ھمچنين از ابوھريره آمده که پيامبر rفرمود ) :يمين::::ک عل::::ی م::::ا يص::::دقک ب::::ه
صاحبک(]» [1270سوگند تو برحسب نيتی است که طرف مقابلت )سوگند دھنده( دارد«.
شکستن سوگند بر اثر فراموشی يا خطا ،گناه نيست
اگر کسی سوگند خورد که کاری را انجام دھد ولی از روی فراموشی يا خطا آن را
انجام داد ،گناھی بر او نيست :
س::ينَا أو أخ َ
طأنَ::ا ( »خداوندا! اگر
به دليل فرموده خداوند متعال َ ) :ربﱠنَ::ا الَتُؤَا ِخ::ذنَا إن نﱠ ِ
فراموش کرديم يا خطا کرديم ما را بازخواست مکن« و در حديث آمده که خداوند فرمود :
)نعم(]» [1271دعايتان را قبول کردم«.
فھرست
استثناء در سوگند:
اگر کسی ھنگام سوگند خوردن بگويد  :إن شاء ﷲ ،استثناء کرده و گناھی بر او نيست :
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :ق::ال س::ليمان اب::ن داود نب::ی ﷲ ألط::وفن
الليلة علی سبعين امرأة کلھم تأتی بغالم يقاتل فی سبيل ﷲ ،فقال له صاحبه أو الملک  :ق:ل
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إن شاء ﷲ ،فلم يقل و نسی فل:م ت:أت واح:دة م:ن نس:ائه إال واح:دة ج:اءت بش:ق غ:الم(
»سليمان بن داود پيامبر خدا گفت  :امشب با ھفتاد تن از ھمسرانم ھمبستر میشوم ،تا ھر

يک از آنھا پسری به دنيا بياورد که در راه خدا بجنگد ،ھمراھش – مالئکهای – به اوگفت
 :بگو إن شاء ﷲ ،ولی )سليمان( فراموش کرد و نگفت ،پس ھيچ يک از ھمسرانش بچهای
بدنيا نياورد مگر يک زن که او ھم پسری ناقص به دنيا آورد« سپس پيامبر rفرمود ) :ول:و
ق::ال إن ش::اء ﷲ ل::م يحن::ث وک::ان درک::ا ل::ه ف::ی حاجت::ه(» .اگر میگفت إن شاء ﷲ حانث
)سوگندش شکسته( نمیشد و نيازی برآورده میشد«.
از ابن عمر روايت است که پيامبر rفرمود ) :م::ن حل::ف واس::تثنی إن ش::اء رج::ع و إن
شاء ترک غير حانث(]» [1273ھرکس سوگند خورد و استثنا کرد – گفت  :إن شاء ﷲ – اگر
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
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :م:ن حل:ف عل:ی يم:ين ف:رأی غيرھ:ا خي:را
منھا ،فليأت الذی ھو خير وليکفر عن يمينه(]» [1274ھرکس بر انجام کاری سوگندخورد،
سپس ديد که غير آن کار بھتر است ،بايد آن کار بھتر را انجام داده و کفاره سوگندش را
بدھد«.
نھی از اصرار بر سوگند:
خداوند متعال میفرمايد :
ضةً ِإلي َما ِن ُ
) َوالَتَج َعلُوا ﷲَ عُر َ
س َوﷲُ
کم أن تَبَ ﱡروا َوتَتﱠقُوا َوتُصلِ ُحوا بَينَ النﱠا ِ
س ِمي ٌع َعلِي ٌم ( )بقره (224 :
َ
»و خداوند را آماج سوگندھای خويش نکنيد تا اينکه نيکوکار و پرھيزگار شويد
و بتوانيد ميان مردم به اصالح بپردازيد و خداوند شنوا و دانا است«.
ابن عباس میگويد ) :التجعلن عرضة ليمينک أن التصنع الخير ،ولکن کف:ر ع:ن يمين:ک
واص::نع الخي::ر(]» [1275سوگندت را مانعی برای انجام کار خير قرار نده ،بلکه کفاره
سوگندت را ادا کن و کار خير انجام بده«.
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :وﷲ ألن يلج أحدکم بيمينه فی أھله آثم ل:ه
عن::دﷲ م::ن أن يعط::ی کفارت::ه الت::ی ف::رض ﷲ(]» [1276به خدا قسم اگر کسی از شما در
خانوادهاش بر سوگندش پافشاری کند ،نزد خدا گناھش بيشتر است از اينکه )سوگندش را
بشکند( کفارهای راکه خداوند فرض کرده بدھد«.
فھرست

کفاره سوگند:
اگر کسی سوگندش را بشکند ،کفاره آن يکی از موارد زير است :
 -1سيرکردن ده مسکين از غذاھای معمولی و متوسطی که به خانواده خود میدھيد.
 -2لباس پوشانيدن ده مسکين.
 -3آزاد کردن بردهای.
اگر کسی نتواند يکی از اين موارد را به جای آورد بايد سه روز روزه بگيرد.
ولی اگر بتواند يکی از سه مورد فوق را انجام دھد ،جايز نيست روزه را کفاره
سوگندش قرار دھد.
خداوند متعال میفرمايد :
)الَيُؤَا ِخ ُذ ُک ْم ﱠ
ﷲُ بِاللﱠ ْغ ِو ِفی أَ ْي َمانِ ُ
کنْ يُؤَا ِخ ُذ ُک ْم بِ َما َعقﱠ ْدتُ ْم األَ ْي َمانَ َف َکفﱠا َرتُهُ
ک ْم َولَ ِ
س ِط َما تُ ْط ِع ُمونَ أَ ْھ ِلي ُ
س َوتُ ُھ ْم أَ ْو ت َْح ِري ُر َرقَبَ ٍة
إِ ْط َعا ُم َع َ
ک ْم أَ ْو ِک ْ
سا ِکينَ ِمنْ أَ ْو َ
ش َر ِة َم َ
ک َکفﱠا َرةُ أَ ْي َمانِ ُ
ک ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم( )مائده (89 :
صيَا ُم ثَالَثَ ِة أَيﱠ ٍام َذلِ َ
فَ َمنْ لَ ْم يَ ِج ْد فَ ِ
»خداوند شما را به خاطر سوگندھای بيھوده و بیاراده مؤاخذه نمیکند ولی شما را
در برابر سوگندھايی که از روی قصد و اراده خوردهايد مؤاخذه میکند ،کفاره اين
گونه سوگندھا عبارت است از  :خوراک دادن به ده نفر مسکين ،از غذاھای
معمولی و متوسطی که به خانواد خود میدھيد يا جامه دادن به ده نفر از مساکين و
يا آزاد کردن بردهای ،اما اگر کسی )ھيچ يک از اين سه کار را نتوانست و
توانايی انجام آنھا را( نيافت ،سه روز روزه )بگيرد( اين کفاره سوگندھايی است
که میخوريد«.
سوگند به حرام:
اگر کسی بگويد :غذايم ،يا وارد شدن به خانه فالنی و غيره بر من حرام است ،بر او
حرام نمیگردد ،و اگر اين کارھا را انجام داد بايد کفاره سوگندش را بدھد :
خداوند متعال میفرمايد :
ک َو ﱠ
)يَا أَ ﱡي َھا النﱠبِ ﱡی ِل َم ت َُح ﱢر ُم َما أَ َح ﱠل ﱠ
ﷲُ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم،
ضاةَ أَ ْز َوا ِج َ
ک تَ ْبتَ ِغی َم ْر َ
ﷲُ َل َ
ض ﱠ
ک ْم تَ ِحلﱠةَ أَ ْي َمانِ ُ
ﷲ ُ لَ ُ
ک ْم( )تحريم (1 :
قَ ْد فَ َر َ

»ای پيامبر چرا چيزی را که خداوند بر تو حالل کرده به خاطر خشنود ساختن
ھمسرانت بر خود حرام میکنی؟ و خداوند آمرزگار مھربانی است ،خداوند راه
گشودن سوگندھايتان را برای شما مقرر کرده است«.
از عائشه)رض( روايت است ) :ک:ان رس:ول ﷲ rيش:رب عس:ال عن:د زين:ب ابن:ة جح:ش،
ويمکث عندھا ،فواطئت أنا وحفصة علی أيتنا دخل عليھ:ا فلتق:ل ل:ه أکل:ت مغ:افير ،إن:ی أج:د
منک ريح مغافير ،قال  :ال ،ولکنی کنت أشرب عسال عند زينب ابنة جحش ،فل:ن أع:ود ل:ه،
وق:::د حلف:::ت التخب:::ری ب:::ذلک أح:::دا(]» [1277پيامبر rدر خانه زنيب بنت جحش عسل
میخوردونزد او میماند ،من و حفصه توافق کرديم که اگر پيامبر به خانه ھر کدام از ما
آمد به او بگويد  :آيا مغافير )نوعی گياه بدبو( خوردهای؟ بوی مغافير از تو به مشامم
میرسد ،پيامبر rفرمود  :نه ،ولی در خانه زنيب بنت جحش عسل خوردم و ديگر ھرگز
آن را نمیخورم ،عائشه گفت  :حفصه را سوگند دادم که اين جريان را برای کسی بازگو
نکند«.
ابن عباس گويد ) :ف::ی الح::رام يکف::ر ) لَقَ::د َک::انَ لَ ُ
س:نَةٌ]([1278
ک::م فِ::ی َر ُ
س::و ِل ﷲِ أسَ :وةٌ َح َ
»برای سوگند حرام بايد کفاره بدھد )چون( پيامبر الگوی خوبی برای شما است«.
فھرست
تعريف نذور:

نذور

نذور جمع نذر است و اصل آن )إنذار( بمعنی ترساندن است.
راغب اصفھانی در تعريف آن گفته است  :نذر ،واجب گرداندن چيز غيرواجبی است،
به خاطر واقع شدن کاری.
مشروعيت نذر:
خداوند متعال میفرمايد :
) َو َما أنفَقتُم ِمن نَفَ َق ٍة أو نَ َذرتُم ِمن نَذ ٍر فَإنﱠ ﷲَ يَعلَ ُمهُ ( )بقره (270 :
»و ھر ھزينهای را که متحمل میشويد يا ھر نذری را که بر گردن میگيريد،
بيگمان خدا آنرا میداند«.
و میفرمايد :
يق (
) ثُ ﱠم لِيَق ُ
ضوا َتفَثَ ُھم َو لِيُوفُوا نُ ُذو َرھُم َولِيَطﱠ َوفُوا ِبالبَي ِ
ت ال َعتِ ِ
)حج (29 :

»بعد از آن بايد آلودگیھا را از خود برطرف سازند و به نذرھای خويش وفا
کنند و خانه قديمی )بيتﷲ( را طواف کنند«.
و خداوند وفاکنندگان به نذر را مدح کرده و فرموده است :
) يُوفُونَ بِالنﱠذ ِر َو يَخافُونَ يَوما ً َکانَ ش ﱡَرهُ ُمستَ ِطيراً ( )انسان (7 :
»به نذر خود وفا میکنند و از روزی میھراسند که شر و بالی آن گسترده و
فراگير است«.
از عائشه)رض( روايت است که پيامبر rفرمود ) :م:ن ن:ذر أن يطي:ع ﷲ فليطع:ه ،و م:ن
نذر أن يعصيه فاليعصه(]» [1279ھر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند ،پس بايد از او
اطاعت کند ،و ھر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند ،نافرمانی او را نکند«.
فھرست
نھی از نذر معلق

)*(

از عبدﷲ بن عمر روايت است ) :نھی النبی rعن الن:ذر و ق:ال  :إن:ه الي:رد ش:يئا و لکن:ه
يستخرج به من البخيل(]» [1280پيامبر rاز نذر نھی کرد و فرمود  :نذر ھيچ چيزی )قدری(
)**(
را بر نمیگرداند ،اما )با آن( از بخيل چيزی گرفته میشود«.
از سعيد بن حارث روايت است  :از ابن عمر)رض( شنيدم که میگفت  :آيا از نذر نھی
نشدهاند؟ )در حاليکه( پيامبر rفرموده است ) :إن الن:::ذر اليق:::دم ش:::يئا والي:::ؤخر ،و إنم:::ا
يستخرج بالنذر من البخيل(]» [1281نذر ھيچ نفعی را جلب و ھيچ ضرری را دفع نمیکند
اما )با آن( از بخيل چيزی گرفته میشود«.
نذر چه وقت صحيح و چه وقت غيرصحيح است:
نذر وقتی صحيح است و منعقد میشود که منظور از آن تقرب و نزديکی به خداوند
سبحان باشد ،در اين صورت ،وفا به آن واجب است به دليل حديث عائشه که قبالً ذکر شد :
)من نذر أن يطيع ﷲ فليطعه ،و من نذر أن يعصيه فاليعصه( »ھر کس نذر کرد که خدا را
اطاعت کند ،بايد از او اطاعت کند و ھر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند ،نافرمانی او
را نکند«.
نذر در معصيت صحيح نيست ،ولی با آن کفاره سوگند واجب میشود :
از عائشه روايت است که پيامبر rفرمود ) :النذر فی معصية وکفارته کف:ارة يم:ين(
»نذر درمعصيت صحيح نيست و کفاره آن کفاره سوگند است«.

][1282

اما نذر مباح مانند اينکه کسی نذر کند که پياده حج کند يا زير خورشيد بايستد منعقد
نمیشود و کفارهای ھم با آن واجب نمیشود :
از ابوھريره روايت است ) :رأی رسول ﷲ rشيخا يمشی بين ابنيه يتوک:ا عليھم:ا ،فق:ال
 :ما شأن ھذا؟ قال ابناه  :ي:ا رس:ول ﷲ ک:ان علي:ه ن:ذر فق:ال  : rارک:ب أيھ:ا الش:يخ ف:إن ﷲ
غن::ی عن::ک و ع::ن ن::ذرک(]» [1283پيامبر rپيرمردی را ديد در حالی که دو پسرش زير
شانهھايش را گرفته بودند راه میرفت ،فرمود  :اين مرد را چه شده است؟ دو پسرش گفتند
 :ای رسول خدا! او نذر کرده )که بر مرکب سوار نشود( .پيامبر rفرمود  :ای شيخ سوار
شو .چون خدا از تو و از نذرت بینياز است«.
از ابن عباس روايت است ) :أن رس::ول ﷲ rم::ر برج::ل بمک::ة و ھ::و ق::ائم ف::ی الش::مس،
فقال  :ما ھذا؟ قالوا  :ن:ذر أن يص:وم و اليس:تظل إل:ی الي:ل ،والي:تکلم و الي:زال قائم:ا ،ق:ال :
ليتکلم ،وليستظل و ليجلس و ليتم صومه(]» [1284پيامبر rدر مکه از کنار مردی گذشت که
زير خورشيد ايستاد بود فرمود  :اين چيست؟ گفتند  :نذر کرده که روزه بگيرد و تا شب
زير سايه نرود و سخن نگويد و مدام در حال ايستادن باشد ،پيامبر rفرمود  :بايد صحبت
کند و زير سايه برود و بنشيند و به روزهاش ادامه دھد«.
فھرست
کسی که نذر کرد و نتوانست به نذرش وفا کند
ھر کس نذر کرد عبادتی انجام دھد و سپس نتوانست به آن وفا کند بايد کفاره سوگندش
را بدھد :
از عقبه بن عامر روايت است که پيامبر rفرمود ) :کف::ارة الن::ذر کف::ارة اليم::ين(
»کفاره نذر ھمان کفاره سوگند است«.
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کسی که نذر کند سپس بميرد
ھر کس نذر کرد و قبل از وفا کردن به آن مرد ،ول ّی )سرپرست( او بايد نذرش را انجام
دھد :
از ابن عباس روايت است ) :استفتی سعد ب:ن عب:ادة رس:ول ﷲ rف:ی ن:ذر ک:ان عل:ی أم:ه
توفي::ت قب::ل أن تقض::يه .ق::ال رس::ول ﷲ : rفاقض::ه عنھ::ا(]» [1286سعد بن عباده از پيامبرr
درباره نذری که بر گردن مادرش بود و قبل از وفای به آن فوت کرده بود سؤال کرد.
پيامبر rفرمود  :به جای او آن را انجام بده«.

