
   و قسم نــذر و عهد

بر خود واجب آند آه آار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا               انسان     آن است آه     »نذر«  ـ1 مسأله  

آار خيرى را براى خدا      نيز آن است که      "عهد" و   .آارى را آه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد           

  .  عهده دار شودآه نكردن آن بهتر استرا  بر عهده خود قراردهد، يا ترك آارى 

  : دو قسم است بر  نذر ـ 2مسأله 

 براى خدا بر من    خير   شود انجام فالن آار        برطرف من   بيماری  اگر:  گويدب، مثًال   »  مشروط  «نذر  -1

 فالن آار خير را براى خدا        ،يا اگر مرتكب فالن آار بد شوم       )  می نامند   »نذر شكر «اين را   ( است   واجب

  .)می نامند » زجرنذر«و آن را (انجام خواهم داد 

فالن  آه   برای خدا بر من است      «:  آه بدون هيچ قيد و شرطى بگويد         آن اين  و  "مطلق"دوم نذر     -2

  . و هر دو نوع نذر صحيح است.» ، یا فالن کار بد را ترک کنمکار خير را انجام دهم

به عربى   خوانده شود، خواه       مخصوص نذر     نذر در صورتى صحيح است آه براى آن صيغه           ـ  3مسأله  

برای خدا بر من است که فالن کار خير را انجام             :  "  و صيغه نذر اینست که بگوید      باشد يا زبانهاى ديگر،     

) را در صيغه نذر نياورد" برای خدا: "اگر عبارت (در غير این صورت، "  .  دهم ، یا از فالن کار بد اجتناب کنم          

  .نذر   منعقد نمی شود

انسان بالغ و عاقل انجام شود و از روى اختيار و قصد            توسط    ست آه    نذر در صورتى صحيح ا     ـ  4مسأله  

  . ، صحيح نيستيتعصباندر حالت  از روى اجبار، يا  کردنباشد، بنابراين نذر

آند، همچنين آسى آه       سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى               شخص  ـ  5مسأله  

 ل آنان  آرده، نذرهاى مربوط به اموا     منعاموالش  حاآم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصّرف در              

  .صحيح نيست

  .باشدو مقدور  نذر در مورد آارهايى صحيح است آه انجام آن ممكن ـ 6مسأله 

آند بايد شرعًا مطلوب باشد، بنابراين نذر آار حرام، يا مكروه، يا               آارى را آه انسان نذر مى      ـ  7مسأله  

  .ترك واجب و مستحب، صحيح نيست
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 هرگاه نذر آند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معّين نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد                          ـ  8  مسأله

 يك نماز   ؛ خواندن آافى است، همچنين اگر نذر آند نماز بخواند و مقدار و خصوصّيات آن را معّين نكند                    

  .گونه است خير نيز همين آند، نذر ساير آارهاى آفايت مى

روى اختيار به نذر خود عمل نكند گناه آرده و بايد آّفاره بدهد و آّفاره نذر                       اگر آسى از      ـ  9مسأله  

  .يك بندهآزاد کردن  اطعام شصت فقير، يا دو ماه پى در پى روزه گرفتن، يا  : عبارت است از

را روزه بگيرد، چنانچه يكى از         )  مثًال روز جمعه   ( اگر نذر آند در هر هفته روز معّينى                ـ  10مسأله  

، يا عذر ديگرى مانند حيض براى او  که روزه در آنها حرام است مصادف با عيد فطر يا قربان شود   ها جمعه

  .به جا آورد در روز دیگری قضاى آن را و ترك آند  در آن روز پيش آيد، بايد روزه را

گر آن فقير   دهد و ا  بتواند آن را به ديگرى         هرگاه نذر آند به فقير معّينى صدقه دهد نمى           ـ  11مسأله  

  . بدهد که فقير هستند اووارثانبه ، باید بميرد

  مشّرف شود، اگر به زيارت        ")ع"مثال امام رضا      ( معّينی امام   هرگاه نذر آند به زيارت يك       ـ  12مسأله  

  .امام ديگرى برود آافى نيست و هرگاه به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت آند چيزى بر او نيست

ر چيزى براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر آند بايد آن را به مصارف حرم برساند،                   اگ ـ  13مسأله  

يا امامزاده  )  عليه السالم (  از قبيل تعميرات و فرش و روشنايى و مانند آن، ولى اگر چيزى براى خود امام                

 يا  اسم بزرگداشت مرتواند عالوه بر امورى آه ذآر شد صرف            آه نام حرم را ببرد، مى       نذر آرده بى آن   

  .نشر آثار آن بزرگواران، يا آمك به زّوار آنها يا هر آار ديگرى آه نسبتى با آنها دارد بكند

 نذر آنها اعتبارى    ، شوهر دهد  شخص معينی    هرگاه پدر يا مادرى نذر آند دختر خود را به             ـ  14مسأله  

  . اختيار با خود اوست،ندارد و هنگامى آه دختر به حّد بلوغ رسيد

  . واجب است  مانند نذر»عهد« عمل آردن به ـ 15مسأله 

 آسى آه به عهد خود با شرايط باال عمل نكند بايد آّفاره بدهد و آفاره عهد مانند آفاره                      ـ  16مسأله  

  .نذر است

  قـسم خـوردن
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  : بايد به قسم خود عمل نمايد و گرنه آّفاره دارد، هرگاه آسى با شرايط زير قسم ياد آندـ 17مسأله 



خورد بايد سفيه    آند بايد بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم مى              آسى آه قسم ياد مى     ـ  1

م نباشد، همچنين حاآم شرع او را از تصّرف در اموالش منع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار قس                           

ت نيست، همچنين   و ديوانه و آسى آه مجبورش آرده اند درس        فرد نا بالغ    بخورد، بنابراين قسم خوردن     

  . قسم بخورد، اگر در حال عصبانى بودن بدون اراده و قصد

خورد بايد حرام و مكروه نباشد و آارى را آه قسم بر ترك آن                  آارى را آه براى انجام آن قسم مى         ـ  2 

  .خورد واجب و مستحب نباشد مى

  .، سوگند بخورد» الّله«  بهـ3 

  .اين اگر در قلبش بگذراند آافى نيست قسم را بايد به زبان بياورد، بنابرـ4 

  .باشدو مقدور  عمل آردن به قسم براى او ممكن ـ5 

ده فقير را و کفاره آن این است که  بايد آّفاره دهد،   ، هرگاه عمدًا با قسم خود مخالفت آند       ـ  18مسأله  

 بايد  ، اينها نداشته باشد   را آزاد نمايد و اگر توانايى بر       ای  سير آند، يا بر آنها لباس بپوشاند، يا يك بنده             

  .روزه بگيرد سه روز 

  . عمل نكند آّفاره ندارد  خود  به قسم،  فراموشى يا اجبار و اضطرارهرگاه به خاطر ـ 19مسأله 
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