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 مترجم ۀمقدم

ھا و  فدیه ،ھا دانشمندان و فقھای دینی، احکام کّفاره بدیھی است که
با استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی  ھا را ل مربوط به آنیعوامل و مسا

ھا را در  یک از آن اند، ولی چون ھر تعبیر و تفسیر کافی و وافی کرده
ھای گوناگون به طور پراکنده و جدا از ھم  ھای مربوطه و به مناسبت مبحث

اند، لذا بسیاری از طالباِن واقعیت و نیازمندان به  تشریح و تبیین نموده
ھا به  یابی به آن نی، اخالقی و اجتماعی ناچارند برای دستاینگونه احکام دی

زیاد و تحقیق و ۀ مطالع ھای متعددی مراجعه کنند تا با تحّمِل زحمِت  کتاب
ھای مربوطه، مطلب مورد نظِر خود را  بررسی دقیق و گسترده در مبحث

زامی در یک لبیابند، در صورتی که طبیعی است اگر چنین احکام واجب و ا
شدند و  می ینوار در کنار ھم تدو آوری و سلسله جامع، جمع مستقِل  ۀرسال

گرفتند، مسلمًا آنان در اسرع وقت با تالش  در دسترس ھمگان قرار می
کردند و به ھدف  تر مشکل خود را به آسانی حل می اندک و صرف زمان کم

 رسیدند. خود می
برای حلِّ این  ای به دستم رسید و آن را خوشبختانه در این زمینه رساله

دلخواِه خود ۀ مّھم بسیار مناسب و جامع دانستم، بنابراین وقتی که این رسال
وافر توأم با اتکال به لطف و عنایت ۀ را یافتم بالفاصله با اشتیاق زیاد و عالق

ساده و ۀ پروردگار ذوالجالل آن را از متن عربی به متن فارسی و به شیو
مشکالت افراد جامعه باشد، به گشای حل  راهبه امید آنکه  ،روان برگرداندم

نظر  به ھدف و مطلب مورد ،ترین زحمت کمترین زمان و  ای که در کوتاه گونه
 خود دست یابند. 



 ها  نگاهی به احکام کفاره  ٢

ھا و  ترین کّفاره ترین و مھمرو دارید، بیش ای که اینک در پیش آری، رساله
و  است برگرفتهھا را با اسلوبی ساده و واضح در  احکام مربوط به ھریک از آن

تواند پاسخگوی نیازھای جامعه در این رابطه باشد، به ویژه نسبت به  می
ھا سروکار دارند  خود با آنۀ ھایی که اکثر مردم در زندگی روزمّر  احکام کّفاره

 باشند. ھا می اجرای آنۀ و خواھان شناخِت شیو
به شایان ذکر است که این احکام بر اساس مذاھب اربعه در ھفت مبحث 

 اند:  تحریر درآمدهۀ و به رشت است ترتیب زیر تدوین شده
 ھا. سوگندھا و حکم آنۀ کّفار مبحث یکم:
 نذر و حکم آن.ۀ رکّفا مبحث دّوم:
 قتل و حکم انواع آن.ۀ کّفار مبحث سّوم:

 ظھار و حکم آن.ۀ کّفار مبحث چھارم:
 إیالء و حکم آن.ۀ کّفار مبحث پنجم:
 روز ماه رمضان و حکم آن. جماع درۀ کّفار مبحث ششم:
 شده در حج.  ارتکاب به اعمال ممنوعه و نھیۀ فدی مبحث ھفتم:

ما را ۀ خواھم که ھم در خاتمه، خاشعانه از خدای رحیم و رحمان می
گاه سازد تا از  مسؤولیت از پیش بهبیش  ھای دینی، اخالقی و اجتماعی آ

شده جدًا  ممنوعه و نھی ارتکاب به گفتار و رفتار ناشایست و از انجام اعمال
 شاءالله.  م، ِإنیبپرھیز

نِ اتَّبعَ اهلد، وما توفيقي إِالّ باهللا. الم عىل مَ  والسّ

 محمد صالح سعیدی 
٢٥/١٢/٨٥ 
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حمد و ستایش سزاوار خداست: خدایی که فقط او را حمد و ستایش 
جوییم و تنھا به پیشگاه اقدس او توبه و  او کمک و یاری میگوییم و از  می

کنیم و از شّر و فساد نفس و بدی اعمال خود به او پناه  طلب آمرزش می
ھرگز گمراه  ،بریم، زیرا شکی نیست که خداوند ھرکس را ھدایت کند می

دت ه را گمراه نماید، ھادی و راھنمایی برای او نیست، شھاکشود و ھر نمی
تنھا و بدون  أکه ھیچ معبود به حقی جز الله وجود ندارد، او دھم می

 بنده و فرستادۀ اوست. جدھم که حضرت محمد  شریک است و گواھی می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ نتُم  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ

َ
َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ۡسلُِمونَ   .]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ

اید، از خدا آنگونه که حِق ترسیدن از اوست،  ای کسانی که ایمان آورده«
 .»ریدرسید و زینھار جز در مسلمانی نمیبت

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا ٱ�َّ يُۡصلِۡح لَُ�ۡم  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ذُنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن 
َ
َ يُِطِع أ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

 .]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما
اید از خداوند بترسید و سخنی درست و استوار  ای کسانی که ایمان آورده«

تان را بیامرزد و ھرکس از خداوند و  تان را صالح بدارد و گناھان بگویید، تا اعمال
 .»پیروزی و رستگاری بزرگی نایل شده استپیامبر او اطاعت کند به درستی به 

ای  یک نشسِت علمی با عدهۀ تألیف این رساله، نتیجه و ثمرۀ آری، اندیش
یشمندان دینی است که در آن سؤاالتی پیرامون انواع داز برادران و ان

ان رھا ارتباط دارد مطرح گردید، یکی از براد ھا و ھر آنچه که به آن کّفاره
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ای با حجم متوسطی  ار نمود که در این باب رسالهراص حاضر در این نشست،
ھا نیازمند  مردم به آنۀ ھایی که عام تدوین گردد که در آن احکام کّفاره

ای روشن و رسا بیان گردد تا در دسترس آنان قرار گیرد،  باشند به شیوه می
زیرا در خالل کار انجمن مردمی و جمیعت خیریه چنان ظاھر و مشخص 

گاھی چندانی ندارند، از گردید که ب سیاری از مردم نسبت به اینگونه احکام آ
رو سرانجام چنین اندیشه و پیشنھادی مورد قبول و تأیید حاضرین  این

گردید و با اتفاق نظر خواھان تألیِف این رساله شدند و از من خواستند که 
 این امر مھم و در عین حال بسیار ضروری را انجام دھم.

طلبیدن از خدای قادر و مّنان شروع به  استعانت و کمکبنابراین با 
و تحقیقاتی که در خالل  ھا تدوین و تألیف آن نمودم، مخصوصًا به سؤال

 است ھا مطرح گردیده آنۀ ھای گذشته، پیرامون سوگندھا، نذرھا و کّفار سال
ھا را یاداشت کرده بودم، مراجعه نمودم و در این رساله به صورت  و آن

ھایی که در واقع یکی از  ھا و پاسخ ھایی قرار دادم: پرسش و پاسخ ھا پرسش
 نمایند.  منعکس میھای جامعه را مجسم و  ترین نیازھا و خواسته مھم

شنویم مردم در بیشتر  بینیم و می ما میۀ که ھم بدیھی است ھمچنان
ھا و  مراسم بازی وگوھای خصوصی و گاھی نیز در مجالس و گفت

و احساِس مسئولیت به  به آسانی و بدون توّجهھای خود  سرگرمی
پردازند، بعد از اینکه مرتکب چنین امر غیر  خوردن و نذرکردن می سوگند

ھای متعدد جھت خروج از عمل ناپسند خود به  ای شدند، از راه مسؤالنه
آورند که از  افتند و به عناوین مختلف برای خود عذر و بھانه می تکاپو می

نکه خداوند به خاطر یباشند! غافل از ا عاف و مجاز میاین کار م انجام
شده و برای محو  ری از اقدام به اینگونه امور نھیممانعت و جلوگی

دل و درون از ۀ ھمچنین جھت تھذیب نفس و تصفی ھا، نمودن گناه آن پاک
ھا عبارت  ین آنرت یی را مقرر فرموده است که سنگینھا ھا پرداخت کّفاره آن
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گرفتن پیاپی و بدون انقطاع و  مؤمن و دو ماه روزهۀ آزادنمودن برداست از 
ۀ ھا دادن خوراک به شش نفر بینواست جھت فدیه و کّفار تریِن آن سبک

 ، ھمچنین گرفته سه روز روزه است برای کّفارۀ سوگند. انجام امر ممنوع
 ازاالمکان  کنم که حتی از ھمینجا به خود و دیگران توصیه می نبنابرای

مورد، خودداری کنیم، پس اگر احیانًا مرتکب آن  خوردن و نذرکردن بیسوگند
ۀ نکردن به آن) باید فوری به پرداخت کّفار شدیم (در صورت شکستن و عمل

 شاءالله. آن مبادرت ورزیم، به امید آنکه خداوند از لغزش و تقصیر ما بگذرد، إن
رم قرار گرفته ای که پیش روی شما خوانندگان محت آری، این رساله

فشرده و مفیدی  اگرچه حجم کوچکی دارد اما دارای محتوای ،است
ای سھل و  ھا را به شیوه ای که بسیاری از احکام کّفاره باشد، به گونه می

گفتار و ذکر امور خالف پرھیز ۀ و از اطال است واضح در آن بیان نموده
جانبه،  ق و ھمهر به آنچه که در خالل تحقیق و بررسی دقیتو بیش نمک می

 ام. ھا برایم ثابت و محقق شده است پرداخته صحت و درستی آن
آنچه را که به ما آموخته است برای ما  خواھم  می ألدر خاتمه، از خدای

ھا را برای ما  دانیم به ما بیاموزد و این آموزه مفید گرداند و آنچه را که نمی
 ای نیک بگرداند و آن را به ضرر و زیان ما قرار ندھد.  حجتی ثابت و ذخیره

 وصىل اهللا وسلّم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه امجعني

 هللا ربّ العاملني.وآخر دعوانا أن احلمد 

 عبدالله بن محمد بن احمد الّطیار
 ھجری ٢/٣/١٤٢٢

 



 

 

 مبحث اّول:
 ها  آن ۀانواع سوگندها و حکم کّفار ۀدربار

 حکمت مشروعیت سوگند 
بودن سوگند، به خاطر تثبیت و تأکید شیِء مورد نظر است،  شرعی -١

دھد، به خاطر اینکه مخاطب را  می این معنی شخصی که خبری به
و  کند سوگند یاد می ،گوید ر دروغ نمیمطمئن سازد که در این خب

و  بد و تھدیدآمیزیۀ بخشی را و یا وعد خوب و مسّرتۀ اگر وعد
 کند که خالف وعده نکند. می دھد، سوگند یاد ھا را می امثال این

ۀ بخشیدن به عزم و اراد خاطر تقویتخوردن، به  مشروعیت سوگند -٢
برای انجام کاری که ترس  ،کند شخصی است که سوگند یاد می

رود و یا به خاطر احتماِل  کردن از آن می خودداری و شانه خالی
دادن آن  کردن و خودداری از چیزی که ترس اقدام به انجام ترک
 رود. می

خواسته از  دادن خودِ  بالخره سوگند یادکردن به خاطر مھم جلوه -٣
دادن چیزی و یا تأکید بر  شخِص مخاطب و غیرمخاطب برای انجام

 جلوگیری از انجام آن است.
ْیمان«گویند و یمین که جمع آن » یمین«سوگند که به عربی 

َ
است، به » أ

 معنی راست، دسِت راست است.
خوردن به چیزی آن طوری که در  سوگند اصطالحًا عبارت است از قسم

 باشد. و ملتی معروف و متداول می میان ھر قوم



 ٧  ها  مبحث اّول: درباره انواع سوگندها و حکم کّفارۀ آن

ذکر ۀ اّما از دیدگاه شرع سوگند عبارت است از تأکید حکمی به وسیل
ای. مشروعیت چنین حکمی با دالئل قرآن و سنت و  ریق ویژهبزرگی بر ط

 فرماید:  که خداوند می اجماع، ثابت شده است. چنان

ُ َ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ ِ  ٱ�َّ يَۡ�ٰ  ٱللَّۡغوِ ب
َ
د�ُُّم ِ�ٓ � نُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م بَِما َ�قَّ

يَۡ�َٰنۖ 
َ
 . ]٨٩[المائدة:  ﴾ٱۡ�

کند، ولی به سوگندھایی  تان مؤاخذه نمی به سوگندھای بیھوده اخداوند شما ر«
 .»کند شکنید) شما را مؤاخذه می و میخورید ( روی اراده و اختیار) می که (از

 فرماید:  می ھمچنین

يَۡ�ٰنَ َوَ� تَنُقُضواْ ﴿
َ
 .]٩١[النحل:  ﴾...َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها ٱۡ�

  .»شکنید...ھا ن خود را) پس از استوارکردن آنو سوگندھای («

ُ «فرماید:  می جپیامبر اکرم  ِ إِْن َشاَء ا�َّ رَى  إِ�ِّ َوا�َّ
َ
ْحِلُف ىلَعَ يَِمٍ�، فَأ

َ
َال أ

 
َّ

َلَّلْتَُهاَ�ْ�ََها َخْ�ًا ِمنَْها، إِال
َ

، َوحت ي ُهَو َخْ�ٌ ِ
َّ

َ�يُْت اذل
َ
به خدا سوگند، اگر : «)١(»أ

خدا بخواھد، من بر چیزی که سوگند یاد کنم، ببینم خیر و برکت در غیر آن 
باشد آن را انجام  است، قطعًا آنچه که بھتر و دارای خیر و برکت بیشتری می

 ».گردانم کّفاره حاللش میۀ دھم و به وسیل می
فوق، بر مشروعیت سوگند و  لیراین، امت اسالمی با استناد به دالبناب

 ت حکم آن اتفاق نظر دارند. ثبو

 سوگند صحیح و قابل قبول
باشد؟ جواب این  اگر سؤال شود: سوگند چه کسی صحیح و قابل قبول می

باشد که اوًال مختار باشد و در  است که سوگند کسی صحیح و قابل قبول می

                                                           
 .١٦٤٩و مسلم، حدیث شمارۀ:  ٣١٣٣، شمارۀ: ٢١٤، ص: ٤ج:  به روایت بخاری، -١
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ادای سوگند، مورد اجبار و اکراه قرار نگرفته باشد. ثانیًا قصد و نیت سوگند را 
 باشد.  داشته باشد، در غیر این صورت سوگند او صحیح و پذیرفته نمی

مست  خودۀ اگر شخِص مستی که با اختیار و اراد :شخص مست سوگندِ 
شدن را داشته باشد،  قصد و نیت شرابخواری و مست شده باشد و آزادانه

گردد، اّما اگر با اختیار و  مسلمًا در چنین حالتی ملزم به دادن کّفاره می
خود مست نشده باشد، بلکه از روی اکراه و اجبار وادار به نوشیدن ۀ اراد

آن مقدار  زگردیدن شده باشد، در این صورت اگر بیشتر ا شراب و مست
جبور به نوشیدن آن شده است ننوشد و از آن حد تجاوز نکند شرابی که م

 شود. کّفاره در حق او منعقد نمی
اگر شخص کافری سوگند یاد کند، از او پذیرفته  سوگند شخص کافر:

باشد، خواه سوگند  شود و در صورت شکستِن سوگند ملزم به کّفاره می می
 شدنش. مسلمان خود را در زمان کافربودنش شکسته باشد و یا بعد از

کسی که به زبان عربی آشنایی ندارد، اگر به  سوگند شخص غیرعرب:
 باشد.  ان محلی و مادری خود سوگند یاد کند، صحیح و قابل قبول میبز

باید دانست که تکرار سوگند خوب نیست و افراط در آن  :تکراِر سوگند
 فرماید:  که خداوند می باشد، چنان مکروه می

هِ�ٍ َوَ� تُِطۡع ﴿ ٖف مَّ   .]١٠[القلم:  ﴾١٠ُ�َّ َح�َّ
 .»خورد فرمان مبر ای که بسیار سوگند می و از ھرفرومایه«

البته ناگفته نماند که اگر تکرار سوگند به حِد زیادی نرسد مکروه 
باشد، بنابراین، در چنین حالتی سوگنِد تکرار شده دارای دو صورت  نمی
بار برای  ه اگر شخصی بیش از یکباشد، صورت اول به این شکل است ک می

ار بگوید: به خدا سوگند نزد ب انجام کاری سوگند یاد کند: مثًال بیشتر از یک
روم...، حکم چنین سوگندی  روم، به خدا سوگند نزد فالنی نمی فالنی نمی

ۀ بنابر نظر بیشتر اھل علم، این است که اگر سوگند را شکست، فقط کّفار
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گردد. صورت دوم این شکل است که شخصی  یک سوگند بر او واجب می
نوشم،  برای چند چیز متعدد سوگند بخورد، مثًال بگوید: به خدا سوگند نمی

خوابم، حکم چنین سوگندی  خورم، به خدا سوگند نمی نمیبه خدا سوگند 
ھا  نآاین است: که بنابر نظر اھل علم، در صورت شکستن، به ھرکدام از 

 گیرد. کّفاره تعلق می
باشد،  قولی حرام می بنابر» وجه الله«گفتنی است: سوگند یادکردن به 

باشد، زیرا  قولی دیگر گفته است مکروه است، اّما بنابر قول صحیح جایز می
شود، لذا اگر شخصی با خوردن چنین  نیز به ذات تعبیر می» وجه الله«

ر او برآورده شود، بنابۀ خواستت است سنّ  ،سوگندی خواستار چیزی شد

َمْن «فرماید:  که میج پیامبر ۀ باشد، به دلیل این فرمود قولی واجب می
ْ�ُطوهُ 

َ
ِ فَأ لَُ�ْم بِوَْجِه ا�َّ

َ
سوگند به وجه الله چیزی ۀ اگر کسی به وسیل« ؛»َسأ

 )١(».از شما خواست، آن را به او دھید

 باشد؟ در چه موقعی وفا به سوگند الزم است و چه وقت شکستن آن بهتر می
که سوگند  داند باشد می بدیھی است کسی که ناظر و شاھد سوگند می

باشد، به این معنی که بعضی از سوگندھا  پیوسته یکنواخت و در یک درجه نمی
ھا وفا شود و انجام پذیرند، بعضی دیگر نیز الزم است که  واجب است به آن

از  ھا داده شود و آن قسمت آنۀ شکسته شوند و انجام نگیرند و کّفار
باشد،  واحدی نمیۀ ھا یکسان و در یک درج سوگندھایی که امِر مورِد نظر در آن

 ھا: تفسیر مختصر ھریک از آن بھتر است که شکسته شوند. اینک توضیح و

                                                           
 به روایت امام احمد. [مؤلف] -١

گوید: بر طبق شرط شیخین  می ٢٥٤آلبانی در السلسلة الصحیحة، حدیث شمارۀ: 
 صحیح است. [مصحح]
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به این  ،ھا وفا شود و انجام گیرند سوگندھایی که واجب است به آن -١
یز اند که شخصی سوگند یاد کند که از ارتکاب به معاصی پرھ شکل

نماید، یا اینکه سوگند یاد کند که فرایض دینی را انجام دھد به این 
ماه رمضان را بگیرد، یا سوگند خوَرد ۀ سوگند یاد کند که روز صورت:

که نمازھای پنجگانه را بگزارد و یا سوگند یاد کند که به زودی 
و یا مواد مخدر را ترک کند، بر او واجب است که به  سیگارکشیدن

ھا وفا کند و  گونه سوگندھا و به ھر سوگند دیگر مشابه آنتمام این
باشد،  ھا را شکست گناھکار می ھا را بشکند، بنابراین اگر آن آننباید 

 ھا را نیز بپردازد. آنۀ اگرچه کّفار
آن نیز پرداخت ۀ سوگندی که واجب است شکسته شود و کّفار -٢

مردم و یا رساندن به  گردد، سوگندی است که منجر به ضرر و زیان
سوگند و یا به ھر فرد دیگری شود، یا اینکه موجب ۀ به خوِد یادکنند

ترک امر واجبی گردد، قطعًا چنین سوگندی  انجام کار حرامی یا
آن نیز داده شود. بنابراین اگر ۀ واجب است که شکسته شود و کّفار

اش اذیت و  شخصی به عنوان نمونه سوگند خورد که باید به ھمسایه
رحم کند و یا از دادن نفقه به فرزندان و ۀ رساند و یا قطع صلآزار ب

داری کند و یا سوگند خورد که حتمًا شراب بنوشد داش خو خانواده
ھا واجب است که  یا سیگار بکشد، تمام این سوگندھا و امثال آن

 ھا نیز پرداخت گردد. آنۀ شکسته شوند و کّفار
 ،باشد بھتر می شتنسوگندی که وفا به آن مکروه نیست ولی شکس -٣

صدقه و سوگندی است که شخصی آن را یاد کند به اینکه از دادن 
کردن به فقرا خودداری کند، یا اینکه سوگند یاد کند که نماز  احسان

ل دیگری از این قبیل، مسلمًا چنین یسنت نگزارد، ھمچنین مسا
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آن ۀ باشد و بھتر است که شکسته شود و کّفار سوگندی مکروه می
 پرداخت گردد.

باشد، سوگندی است که  سوگندی که شکستن و وفا به آن یکسان می -٤
برای انجام امر مباحی خورده شود: امر مباحی ھمچون خوردن و 

نان را ۀ نوشیدن، مثًال شخصی بگوید: به خدا سوگند این گرد
 ،نوشم آب را نمیاین خورم و یا  خورم، یا این میوه را نمی نمی

براین وفا به چنین گری از این قبیل، بناھمچنین چیزھای دی
باشد و به جز پرداختن  سوگندی و ترک یا شکستن آن یکسان می

ای که خداوند آن را برای شکستِن سوگند واجب گردانیده  کّفاره
 باشد. است، چیز دیگری نمی

 شروط وجوب کّفاره
کّفاره و پرداخت آن چند شرط وجود دارد از  بباید دانست که برای وجو

 این قرار: 
کند باید قصِد انعقاد و  این است شخصی که سوگند یاد می :شرط اول

 فرماید: خداوند که میۀ اجرای آن را داشته باشد، به دلیل این فرمود

ُ َ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ ِ  ٱ�َّ يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م ٱللَّۡغوِ ب
َ
د�ُُّم  ِ�ٓ � بَِما َ�قَّ

يَۡ�َٰنۖ 
َ
 .]٨٩[المائدة:  ﴾ٱۡ�

کند، ولی به سوگندھایی  خذه نمیاتان مؤ خداوند شما را به سوگندھای بیھوده«
ید) شما را مؤاخذه نشک ھا را می خورید (و آن که (از روی اختیار و اراده) می

 .»کند می
 خورد، سوگندش سوگند می ،ای بنابراین، شخصی که بدون قصد و اراده

باشد، ھمچنین سوگندی که از شخص به خواب رفته و از  می هباطل و بیھود
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سوگندی باطل و غیرمنعقد  ،شود یاد می هفرد نابالغ و نیز از شخِص دیوان
 ای ندارد. باشد، اگر شکسته شود کّفاره می

 ۀخورد، باید سوگنِد او دربار این است شخصی که سوگند می :شرط دوم
امری باشد که وجود آن در حال یا آینده ممکن باشد، بنابراین سوگندی که 

گاھانه و به صورت دروغ، بر امر گذشته یاد شود، باطل و بیھوده می باشد.  آ
گردد، به  زیرا بدیھی است سوگندی که دروغ و فریبکارانه باشد منعقد نمی

وغ، محسوب یا در» غموس«چنین سوگندی، به عنوان سوگنِد  خاطر اینکه
 .-آن به طور مفصل بحث خواھد شدۀ دربار بعدا–شود  می

برد  ظن و گمان می ند وک ھمچنین کسی که برای چیزی سوگند یاد می
باشد،  کند، چنین سوگندی باطل و غیرمنعقد می که در آینده صدق پیدا می

گماِن غالب خورده شود و چون به طور اجماع، سوگندی که بر سبیل ظن 
 )١(.شکستن آن) کّفاره ندارد (در صورت
شرط صحت و درستی سوگند آن است «نماند در اینکه گفتیم:  ناگفته

مراد این است که سوگندخوردن برای » ممکن باشد یا هکه بر امر آیند
چیزی که وجوِد آن محال و غیرممکن باشد باطل و غیرمنعقد است، مانند 

آب بنوشد و یا آب در آن نیست،  ای که کسی که سوگند یاد کند در کوزه
سوگند یاد کند که مرده را بُکشد و یا آن را زنده بگرداند و یا اینکه سوگند 

و یا به پرواز درآید، بنابراین  ای) به آسمان صعود کند بخورد که (بدون وسیله
 شکستن چنین سوگندھایی کّفاره ندارند. 

د مختار و آزاد باشد کند، بای د یاد میاین است کسی که سوگن :شرط سوم
خورد، سوگندش منعقد   بنابراین کسی که با اجبار و اکراه سوگند می

که  جپیامبر اکرم ۀ ای نیز ندارد، به دلیل این فرمود و کّفارهشود  نمی

                                                           
 .٢٦٧، ص: ٢٠التمھید، ج:  -١
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، َوالنِّْسيَاَن، َوَما اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ ُرفَِع «فرماید:  می
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
تکلیف « ؛»َ�ْن أ

آنچه  -٣فراموشکاری  -٢خطا  -١داشته شده است: رامِت من ب سه چیز از
 )١(».اند آن مجبور شده انجام که بر

عبارت است از به یادآوردن و در خاطرداشتن سوگند، پس  :شرط چھارم
جمھوِر اھل علم، اگر شخصی در حال فراموشی سوگند یاد کند، ۀ بنابر گفت

فراموشی، سوگند را شود، ھمچنین اگر از روی  سوگندش منعقد نمی
 )٢(.شود شکست، سوگندش شکسته نمی

این است که باید سوگند بر زبان جاری گردد و به آن تلفظ  :شرط پنجم
شود، چون بنابر قول اھل علم، شخصی که در دل و درون خود سوگند یاد 

باشد، بلکه  کنند و آن را بر زبان نیاورد، برای درستی و انعقاد آن کافی نمی
 ج پیامبراکرم ۀا آشکارا یاد کند و بر زبان آورد، به دلیل این فرمودباید آن ر

َ  إنَّ «فرماید:  که می ثت ما ألمَّيت جتاوزَ  ا�َّ  أو بِه تَعَمْل  لم ما أنُفَسها بِه حدَّ
و  معصیت و نافرمانی) که در دلۀ خداوند از ایجاد آنچه (از وسوس« ؛»تَ�لَّمَ 

نماید (و مورد بازخواست قرار  میکند، گذشت  درون امتم خطور می
 )٣(».دھد) مادامی که آن را بر زبان نیاورند و به آن عمل نکنند نمی

که  انجام آنچهۀ عبارت است از شکستن سوگند به وسیل :شرط ششم
ترک آنچه که برای ۀ شخص برای ترک آن سوگند خورده است، یا به وسیل

کسی که سوگند  مانند ،به عنوان نمونه دادنش سوگند یاد کرده است.  انجام
را بنوشد و یا سوگند یاد کند ن خورده است که شرابخواری را ترک کند، اّما آ

                                                           
 . [مؤلف]١٩٨، ص: ٢و حاکم، ج:  ٦٥٩، ص: ١ابن ماجه، ج:  -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ، می٤٥٠: ص ،٨: نووی در المجموع، جامام 
 .١٤٣: ص ،٢: الشرح الکبیر، ج -٢
 .١٢٧و مسلم، حدیث شمارۀ:  ٦٦٦٤بخاری، حدیث شمارۀ:  -٣
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ۀ که نماز فرض را بگزارد اّما آن را نگزارد و ترک کند، در این صورت باید کّفار
 شکستن سوگند را بپردازد.

 انواع سوگندها
 خوردن به اسماءاللهسوگند -١

 شوند:  ت که اسماءالله به سه قسم تقسیم میباید دانس
باشند مانند الله،  ھایی ھستند که خاص خداوند می قسم اول، اسم

خوردن با ھا، بنابراین در ھر حالی سوگند نین و امثال ایعاَلمالّرحمن، رّب الْ 
 )١(.گردد ھا منعقد می ھریک از این اسم

باشند، اّما  می له مشترکھایی ھستند که میان الله و غیر ال قسم دوم، اسم
ھا،  تر است، مانند الّرزاق، الَمِلک، الجّبار و امثال این ھا بر الله بیش اطالِق آن

ھا سوگند یاد کند و قصد نیت او اسم الله  اینگونه اسم هرو کسی که ب از این
باشد،  ھا را یاد کند سوگندش منقعد و درست می باشد و یا به طور مطلق آن

 گردد. در غیر این صورت به عنوان سوگند صحیح و منعقد شده محسوب نمی
الله مشترک ، و غیر ألھای دیگری ھستند که میان الله قسم سوم، اسم

شوند، مانند العزیز،  اطالق می تر بر غیر الله ھا بیش اّما استعمال آنباشند  می
الحی، الکریم و المؤمن، بنابراین، میان اھل علم سوگندخوردن به اینگونه 

گویند: سوگند  ای از آنان می باشد، به این معنی که عده اسامی مورد اختالف می
یند: سوگند یادکردن به گو ای دیگر می باشد، عده ھا صحیح می یادکردن به آن

ھا در ھر حالی صحیح نیست. اّما بنابر قول جمھور اھل علم کسی که به  آن
خورد ھرگاه قصد و نیت او سوگند به خدا باشد، سوگند صحیح  ھا سوگند می آن

                                                           
 .١٣٧نقل از اإلجماع، ص:  -١
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باشد، ولی اگر قصد و نیت او غیر خدا باشد و یا به طور مطلق به  و منعقد می
 )١(.گردد و معتبر نیست منعقد نمیھا سوگند یاد کند سوگندش  آن

 خوردن به صفات خداوندسوگند -٢
ھایی است که  شایان ذکر است که مراد از صفات خداوند، ھمان صفت

و یا رسول  است ھا تعریف و توصیف فرموده خداوند در قرآن خود را به آن
خداوند را به  است، نقل شده جبنابر آنچه به صورت صحیح از او  جخدا 

باشند، قسمی به نام  ھا توصیف نموده است. اینگونه صفات دو قسم می آن
وتیه نیز دو بصفات ثبوتیه و قسم دیگر به نام صفات سلبیه ھستند. صفات ث

 ند: یکی به نام صفات ذاتیه دیگری به نام صفات فعلیه.ا نوع
برای خود ھا را  ھایی است که خداوند آن منظور از صفات ثبوتیه، صفت

ھا و یا مانند   این مانند سمع، بصر، قدرت و امثال ،تثبیت و تأیید فرموده است
 صفت استواء و نزول.

ھایی است که خداوند پاک و منزه خود را  اّما مراد از صفات سلبیه، صفت
ھا مبّرا و به دور فرموده است، و بنابر  از آن جدر قرآن و یا بر زبان رسول اکرم 

باشد.  ھل علم سوگند یادکردن به صفات خداوند متعال جایز مینظر جمھور ا
ھا  اّما سوگند یادکردن به چیزھایی ھمچون دست، انگشت، قدم و امثال این

 باشند.  ھا جزء اعضای انسان می ناطر اینکه ایخباشد به  جایز نمی

 سوگندخوردن به قرآن  -٣
به بعضی و یا به قرآن، یا  بنابر قول جمھور اھل علم، سوگندخوردن به

 باشد.  ای از آن جایز می  سوره

                                                           
 .٧٤، ص: ٢، الھدایة، ج: ٣٢١مغني المحتاج، ص:  -١
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کند و  باید به این نکته نیز توجه داشت کسی که سوگند به قرآن یاد می
آن اختالف است، جمھور علما بر این ۀ مقدار کّفارۀ دربار ،شکند آن را می

 )١(.نظرند که درست آن است که فقط یک کّفاره بپردازد

 ه غیرخدابسوگندخوردن  -٤
باشد، به  باید دانست که سوگندخوردن به غیرخدا حرام و غیرجایز می

ِْلُفوا « فرماید: پیامبر اکرم که میۀ ددلیل این فرمو
َ

ْن حت
َ
َ َ�نَْهاُ�ْم أ إِنَّ ا�َّ

ْو يِلَْصُمْت 
َ
ِ أ گمان خداوند شما را  بی« ؛»بِآبَائُِ�ْم، َمْن اَكَن َحاِلًفا فَلْيَْحِلْف بِا�َّ

سوگند به پدران و اجدادتان بخورید، کسی که سوگند  کند از اینکه نھی می
 )٢( ».ساکت بماند: (سوگند یاد نکند)خورد، باید به خدا سوگند خوَرد و یا  می

آن این است که اوًال باید توبه ۀ خورد، کّفار کسی که به غیرخدا سوگند می

ال «توحید: ۀ آمرزش نماید، ثانیًا به دنبال آن کلم کند و از خدای متعال طلب

 جکه پیامبر اکرم  است را بر زبان بیاورد، زیرا از ابوھریره روایت شده »إِله إِالّ اهللا

ِت َوالُعزَّى، فَلْيَُقْل: الَ «فرموده است:  َمْن َحلََف ِمنُْ�ْم، َ�َقاَل يِف َحِلِفِه: بِالالَّ
 ، ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال ْق إِهلَ قَاِمْرَك، فَلْيَتََصدَّ

ُ
ھرکس از شما « )٣(؛»َوَمْن قَاَل لَِصاِحبِه: َ�َعاَل أ

ی، باید با گفتن:  الَ سوگند خورد و در سوگندش گفت: سوگند به الت و ُعزَّ

ه إِالَّ اهللا آن را بدھد و ھرکس به دوست خود بگوید: بیا تا با تو قمار ۀ کّفار إِلَ
 ».بدھد هباید صدق نآۀ کنم، در کّفار

                                                           
 .٨: ص ،١١: و اإلنصاف، ج ١٣٦: ص ،٢: ج الشرح الکبیر، -١
حدیث شمارۀ:  ،٣: و مسلم، ج ٦٦٤٦، حدیث شمارۀ: ١٥١: ص ،٤: صحیح بخاری، ج -٢

١٦٤٦. 
و به نقل از ابوداود، حدیث:  ٦٣٠١به روایت بخاری از ابوھریره، حدیث شمارۀ:  -٣

 .١٥٤٥، و ترمذی، حدیث شمارۀ: ٣٢٥١
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 سوگندخوردن به جان و حیات -٥
 و گوید: سوگند به جان گوید: سوگند به جان و حیاتم و یا می کسی که می

 باشد. چنین سوگندی جایز نمی او، حیاِت فالن امیر و یا به سرِ 
گاھی که به جان امیر و به حیات و سِر او  سجستانی گفته است: فرد ناآ

 )١(.»باشد تقاد راسخ و اسالم کامل نمیخورد، در واقع دارای اع سوگند می

 ھای ھستی خداوند و نشانه سوگندخوردن به آیات -٦
بدیھی است که آیات خداوند دو نوعند، نوع اول عبارتند از: عالمات و 

ھای خداوند در این  ھا وجود آفریده ھای عاَلِم وجود، که مراد از آن نشانه
ھا، باید  خورشید، ماه و امثال اینباشد، مانند شب، روز،  جھان ھستی می

ھا مخلوق و  باشد، چون آن ھا جایز نمی دانست که سوگندخوردن به آن
 باشد.  سوگندخوردن به مخلوق جایز نمی باشند و مسلماً  خداوند میۀ آفرید

ھا آیات قرآن کریم  نوع دوم، عبارتند از آیات شرعی و دینی که مراد از آن
رت وحی بر رسول خود نازل فرموده است، باشد، که خداوند به صو می

باشد، چون قرآن کالم خداوند  بنابراین سوگندخوردن به قرآن جایز می
 باشد. متعال می

 خوردن به حِق خداوندسوگند -٧
به حق خدا، اختالف نظر »: حق الله«سوگند یادکردن به ۀ اھل علم دربار

به غیر الله  ندخوردناند: چون آن سوگ ای گفته دارند، به این صورت که عده
گویند: چنین  ای دیگر می شود، اّما عده است لذا سوگند محسوب نمی

 باشد. سوگندی جایز و منعقد می

                                                           
 .٥٤٤: ص ،١: نقل از: مجمع األنھر، ج -١
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به حق خدا، »: حق الله«الزم به توضیح است کسی که سوگند به 
ھا و تکالیف مخلوقات از قبیل طاعات و   خورد. اگر مراد او ھمان ویژگی  می

باشد، اّما  گان باشد، مسلمًا چنین سوگندی جایز نمیعبادات و عبودیِت بند
اگر مراد او صفت و ویژگی خدای متعال از قبیل تکلیف او نسبت به 

 نش باشد، سوگندی است جایز و روا. والله اعلم.بندگا

 سوگندخوردن به ِذمه -٨

ذا دانست که ھرگاه شخصی بگوید: باید لَنَّ كَ عَ َفْ تِي ألَ مَّ به وجدان و  :بِذِ
دھم، اگر قصد و نیت او، سوگند به  افتم سوگند فالن کار را انجام میشر

خداست، حال  باشد، چون ذمه مخلوق غیرخدا باشد، سوگند او جایز نمی
باشد، اّما اگر قصد و نیت او از ذمه،  اینکه سوگند به مخلوق خدا جایز نمی

پیمانی قسم به عھد و «و پیمان با خدا و حفظ مسؤولیت باشد، یعنی  عھد
چنین » ام و مسؤولیِت حفظ نمودنش را بر عھده گرفته ام که با خدا بسته

 )١(.شود باشد ولی قسم محسوب نمی ای جایز می گفته

 سوگندخوردن به جان و ُعمر -٩
به جان خودم، میان »: لعمری«حکِم سوگند یادکردن به جمله: ۀ دربار

کاربردن چنین سوگندی گوید: از به  علما دو قول وجود دارد، قول اول می
نھی شده است. اّما بنابر قول دوم، به کاربردن آن به عنوان سوگند جایز 

 نقل شده است. جباشد، چون ادای چنین سوگندی نیز از پیامبر اکرم  می

                                                           
 .١٢١: ص ،٢: ابن عثیمین، جنقل از فتاوی شیخ  -١
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باشد یا  یادکردن به ُعمر، سوگندی معتبر و منعقد می اما در اینکه سوگند
باشد  رد، یکی اینکه آن سوگند نمیاخیر؟ از دیدگاه اھل علم دو قول وجود د

  )١(.و این قول اکثر اھل علم است
 گوید: آن سوگند است و اگر شکسته شود کّفاره دارد. می قول دوم

و  تر این بود که گفته شود: اگر قصد البته ناگفته نماند، بھتر و صحیح
 باشد، چون ای سوگند باشد، به کاربردنش جایز نمی نیت از ادای چنین جمله

باشد، ولی اگر قصد و نیت از ادای  این کار سوگند به جان و حیات شخص می
ھمچنان که در این مورد  آن سوگند شرعی نباشد، به کاربردنش جایز است،

  اند. والله اعلم. ھایی نیز ذکر شده و نقل قولل یدال

قسم به خدا خوردم، یا قسم به خدا «سوگند یادکردن به عبارت:  -١٠
 »خورم می

ی از اقوال صحیح اھل علم این است: اگر در آن لفظ الله ذکر گردد و یک

مُ بِاهللا«گفته شود:  کنم، به   را میخورم که این کار  : به خدا سوگند می»أُقْسِ
شود، اّما اگر لفظ الله در آن ذکر نشود،  عنوان سوگنِد منعقد محسوب می

لنَّ كذا«بلکه مثًال گفته شود:  مُ ألَفْعَ خورم که حتمًا چنین  وگند میس :»أُقْسِ
قصد و نیت گوینده سوگند باشد، سوگندش منعقد  کنم، در این صورت اگر می
 گردد. گردد، ولی اگر قصد و نیِت سوگند نداشته باشد منقعد نمی می

 جسوگندخوردن به پیامبر اکرم  -١١
خورد، اگر معتقد باشد  سوگند میج اکرم امبر پیباید دانست کسی که به 

باشد به  تعظیم و تکریم پیامبر ھمچون تعظیم و تکریم خداوند می اینکهبه 
قرار دھد، چنین سوگندی ربوبیت  مای که مقام پیامبر را در ردیف مقا گونه

                                                           
 .٦١: ص ،٣: زادالمعاد، ج -١
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آوردن مقام پیامبر و استھزاء به  باشد، ھمچنین اگر به قصد پایین کفر می
 شود. منزلت او سوگند خورده شود، این ھم کفر محسوب می

سوگند یاد کنند و قصد و نیتش  جاگر شخصی به پیامبر اکرم  اّما
بلکه معقتد باشد به اینکه سوگندخوردن به  ،یک از دو مورد فوق نباشد ھیچ

باشد و به عنوان  باشد، باز اینگونه سوگندی جایز نمی صحیح می جپیامبر 
شود، ھمچنین وفا به آن درست نیست و در  سوگند شرعی محسوب نمی

الَ «آن گفتن: ۀ ای ندارد. بلکه کّفار کّفاره ،تن و وفانکردن به آنصورت شکس

 است. »إِلهَ إِالّ اهللا

 سوگند غموس، یا دروغ -١٢
سوگند غموس یا دروغ، سوگندی است که شخص آن را به قصد خیانت و 

گوید: به خدا سوگند فالن کار را انجام  خورد و می نمودن حقی می پایمال
گوید: به خدا  داند که آن را انجام نداده است، یا می می ام، در حالی که داده

داند که آن  ام، در صورتی که به طور قطع می سوگند فالن کار را انجام نداده
پرسی: فالن چیز را داری؟ یا فالن چیز  نکه از او مییرا انجام داده است، یا ا

یا آن نزد من آن را ندارم و  خورد که: باشد؟ بالفاصله سوگند می نزد تو می
داند که آن چیز را داراست، و یا نزد  باشد! در حالی که به طور یقین می نمی

 باشد. او می
سوگنِد غموس یا دروغ، نزد اھل علم دو قول ھست، ۀ وجوب کّفارۀ دربار

 )١(باشد، ب نمیآن واجۀ باشد این است که کّفار آنچه که واضح و ظاھر می

                                                           
 .١٦٠٠شمارۀ: ،٤: نک: بدائع الصنائع، ج -١
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یره است و با پرداخت کّفاره جبران و پاک زیرا چنین سوگندی جزِو گناه کب
 )١(.گردد نمی

 سوگند لغو و باطل -١٣
–باشند  باطل دارای اقواِل مختلفی می سوگند لغو وۀ اھل علم دربار

گاهھ ھا قولی است که  ترین آن اّما صحیح –تر است رچند خداوند از ھرکس آ
بدون قصد و نیتی باشد: یکی اینکه چنین سوگندی  دو امِر زیر میۀ دربردارند

بر زبان شخص جاری شود. دوم این است: فردی که این سوگند را یاد 
بیند،  گوید: اما خالف و نادرستی آن را می برد که راست می کند گمان می می

 گیرد. ای به آن تعلق نمی پس این سوگندی لغو و باطل است و کّفاره
به برادر نوعی به این شکل است که شخصی  ،بیان اینگونه سوگندۀ نحو

خود مثًال بگوید: سوگند به خدا، یا بگوید: نه به خدا سوگند، آری سوگند به 
باید چنین کنی، یا اینکه شخِص دیگری مثًال به مھمان خود به عنوان  خدا

تعارف و به خاطر احترام و اکرام به او بگوید: به خدا سوگند باید این را 
سوگند و قصد تقلب در آن را  تنیبخوری، یا این را بنوشی، بدون اینکه 

باشد و  داشته باشد، بنابراین سوگنِد او در چنین حالتی لغو و باطل می
فرماید:  خداوند که میۀ گیرد، به دلیل این فرمود ای به آن تعلق نمی کّفاره

ُ �َّ يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ ِ  ٱ�َّ يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م بَِما كَ  ٱللَّۡغوِ ب
َ
َسبَۡت ِ�ٓ �

ُ قُلُوُ�ُ�ۡمۗ وَ    .]٢٢٥[البقرة:  ﴾٢٢٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  ٱ�َّ

                                                           
به این دلیل سوگند دروغ کّفاره ندارد، چون آن از گناھان کبیره است، و مسلمًا گناه  -١

تر از آن است که با کّفاره پاک و برداشته شود، بلکه کسی که  تر و بیش کبیره بزرگ
کند کیفرش فرورفتن در آتش جھنم است، بنابراین بر او  سوگندی را یاد می چنین

شده را جبران و به صاحبش برگرداند.  واجب است که فوری توبه کند و حقوق ضایع
 . [مترجم]١٨١، ص ٣نقل از فقة السّنه جلد 
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کند، ولی شما را به آنچه  خداوند شما را به سوگندھای لغوتان مؤاخذه نمی«
بردبار ۀ کند و خدا آمرزند آورده است، مؤاخذه می ھایتان (از روی عمد) فراھم دل

 .»است

 استثناء در سوگند 
ادات ۀ منه به وسیل ثنیتمستثنی از حکم مس کردن استثناء یعنی خارج

شدن به استثناء در سوگند به این صورت است که  قائلۀ نمون استثناء.

يْلَةَ «کند، به عنوان مثال بگوید:  شخصی که سوگند یاد می جُ اللَّ اهللاَ ال أَخرِ وَ

ي إِنْ شاءَ اهللا ارِ نْ دَ شوم  خود خارج نمیۀ به خدا سوگند امشب از خان« ؛»مِ

بَ إِنْ شاءَ اهللا«گوید:  و یا می »گر خدا بخواھدا ا الثَّوْ بِسُ هذَ اهللاِ أَلْ به خدا « ؛»وَ
 .»پوشم اگر خدا بخواھد سوگند این لباس را نمی

ۀ به کاربردن جملۀ بنابر قول جمھور اھل علم، چنین سوگندی به واسط
شود، لذا اگر او کند که به آن عمل  به عنوان استثناء، الزم نمی شاَء الله، ِإْن 

 ای ندارد.  لباس مورد سوگند را بپوشند کّفاره خود خارج شود و یا آنۀ از خان
باشد  باید دانست که به کاربردن استثناء در سوگند دارای چند فایده می

 از آن جمله: 
 گرداند. اِإلجراء نمی اسثناء سوگند را قطعی و الزم -١

 گرداند. اجب نمیصورت شکستن سوگند، پرداخت کّفاره را و در -٢

 شود. چنین سوگندی دروغ محسوب نمی -٣

 به کاربردن استثناء در سوگند شرایط درست
جمھور اھل علم شرایِط درست به کاربردن استثناء در سوگند ۀ بنابر گفت

 باشد:  به قرار زیر می
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اتصال استثناء به سوگند، بنابراین اگر میان  از عبارت است :شرط اول -١
ای  گفتار دیگری خارج از مطلب، فاصلهۀ استثناء و سوگند به وسیل

ثناء صحیح تدر چنین حالتی به کاربردن اس ،نسبتًا طوالنی افتد
باشد، اّما اگر ابتدا و انتھای جمله به ھم مرتبط و نسبت داده  نمی

منه  عادت مستثنی به مسثنیشد، به این معنی که برحسب عرف و 
نسبت داده شود و از آن قطع نگردد، ھیچ اشکالی ندارد که به 

سکوت یا گفتار کوتاھی در آن فاصله افتد و یا اینکه به سبب ۀ وسیل
سوگند ۀ زدن و یا کشیدن خمیازه، گفتاِر گویند عذری از قبیل عطسه

 قطع گردد.
منه  و مستثنیاین است که در چنین سوگندی مستثنی  :شرط دوم -٢

م صادر شوند.  از یک متکلِّ
 استثناءۀ خورد، به جمل وگند میس هاین است فردی ک :شرط سوم -٣

اء نثتدر دِل خود اس کند و آن را بر زبان بیاورد، بنابراین اگر او اشاره
نمودن به آن،  ای ندارد، اّما اگر به جای تلفظ به کار َبَرد ھیچ فایده را

باشد، ولی  کافی و قابل قبول می ،نماید به صورت کتبی آن را بیان
نمودن به استثناء به شرط گرفته نشده است،  برای فرد مظلوم تلفظ

 باشد. کافی و صحیح می ،بلکه اگر در قلب خود آن را استثناء نماید
یت و عبارت است از اینکه ھرگاه شخصی که مش :شرط چھارم -٤

برد،  خود به کار میت خداوند را به عنوان استثناء در سوگنِد ساخو
 آن مجرِد تبّرک نباشد، بنابر قول اھل علم، باید مراد او از به کاربردن

 ثناء باشد.تبلکه قصد او اس
کند، ھرگاه برای به  گفتنی است فردی که چنین سوگندی را یاد می

ثناء در آن در شک افتاد، نزد حنابله اصل آن است که آن را به تکاربردن اس
نظر شیخ االسالم این است که اصل آن است که به کار کار نبرده است. 
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نبرده است مگر در حق کسی که عادت او به کاربردن استثناء باشد و این 
 ای است استوار. گفته

 سوگند دیگر  بیان چند
آن را قبل  ورد کاری را فردا انجام دھد، اماھرگاه شخصی سوگند خ -١

قصد او از این سوگند از رسیدِن فردا انجام داد، در این صورت اگر 
سوگندش شکسته  ،این باشد که حداکثر تا فردا آن را انجام دھد

شود، ولی اگر قصد او این باشد که آن را طول دھد و به تأخیر  نمی
 دھم، بیندازد، به این معنی بگوید: به خدا سوگند آن را فردا انجام می

پیش از منظور به تأخیرانداختن آن باشد، پس در چنین حالتی اگر 
 شود. را انجام دھد سوگند شکسته می آن دافرا رسیدن فر

ھرگاه شخصی برای کاالی خود قیمت مشخصی تعیین نمود و  -٢
سوگند خورد که کمتر از آن نفروشد، اّما آن را به قیمت کمتر از آن 

شود، ولی اگر آن را بیشتر از آن  فروخت، سوگندش شکسته می
 شود.  ته نمیشده فروخت سوگندش شکس قیمت تعیین

خوَرد لباسی را که به دست ھمسرش تھیه و  ھرگاه شخصی سوگند -٣
نپوشد، سپس آن را فروخت و با بھای آن لباس  فراھم شده است

 شود. دیگری خرید و پوشید، سوگندش شکسته می
ھرگاه شخصی سوگند خورد که در این عید به بستر ھمسرش نرود،  -٤

او رفت سوگندش شکسته اگر قبل از برگزاری نماز عید به بستر 
شود، ولی اگر بعد از برگزاری نماز عید به بستِر او رفت سوگندش  می

شود، اّما اگر سوگند خورد و گفت: در روزھای عید به  شکسته نمی
رود، در این صورت، در ھر روزی که به عنوان  بستر ھمسرش نمی

 شکند. آید به بستر او برود، سوگندش را می بعید به حسا
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شخصی برای ھمسرش سوگند یاد کرد و به او گفت: نباید این اگر  -٥
کودک یا غیرکودک را ترک کنی که بیرون برود، سپس کودک فرار 
کرد و بیرون رفت، یا ھنگامی که ھمسرش به انجام کار ضروری 
پرداخت کودک خارج شد، بنابراین اگر آن مرد قصد و نیتش این 

شود، ولی اگر  سته میباشد که آن کودک خارج نشود، سوگندش شک
این باشد که او را ترک نکند خارج شود، در این صورت  قصد او

 شود. سوگندش شکسته نمی
اگر شخصی برای والی و حاکم خود سوگند خورد: ھرگاه در محل  -٦

خدمتش کار منکر و ناپسندی را دید آن را به اطالع او برساند، پس 
 ،به اطالع والی داشت اگر امِر منکری را دید و امکان رساندن آن را

اّما آن را تا پایان خدمتش به اطالع او نرساند، بنابر قول اصح 
یافتن خدمتش  را بعد از پایان ھرچند آن ؛شود سوگندش شکسته می

 به اطالع او رسانده است.
شودم یا  اگر شخصی سوگند یاد کند و بگوید: از این خانه خارج می -٧

از اینکه  کنم، بعد سکونت نمیکنم و یا  به طور حتم از آن کوچ می
پذیر  برایش امکان شدن زمان کافی برای خارج سوگند خورد، مدت

شود، ولی اگر به خاطر نقل  بود، اما خارج نشد سوگندش شکسته می
اش در آنجا ماند، میان اھل علم اختالف  جاکردن اثاِث خانه و جابه

سته است، بنابر قول صحیح در این حالت و موقعیت سوگندش شک
 شود. نمی

شوم،  ھرگاه شخصی سوگند یاد کند و بگوید: داخل این خانه نمی -٨
شود، اّما اگر بدون اجازه و  سپس داخل آن شد سوگندش شکسته می

در حالی که این امکان  ،شدن به آن گردید خواست او وادار به داخل
را داشت که از واردشدن به آن امتناع و خودداری ورزد اّما چنین 
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شود،  شکسته می شر این صورت بنابر قول صحیح سوگندنکرد، د
، شدن به آن را نداشت ولی اگر امکان امتناع و خودداری از داخل

 زدن و تھدیدۀ ھمچنین اگر به وسیل شود. سوگندش شکسته نمی
باز سوگندش شکسته  ،گردید شدن به آن مجبور به داخل نمودن

 شود.  نمی
ۀ داخل این خان : به خدا سوگندفردی سوگند یاد کند و بگویدھرگاه  -٩

یا به  فروخت و راخود ۀ صاحبش خان شوم، سپس فالن کس نمی
صورت فضای باز، یا به مسجد و یا به حمام و امثال آن درآمد و آن 

شد، در این صورت دو قول وجود دارد، بنابر قول  شخص وارِد آن
 شود.  صحیح سوگندش شکسته نمی

خورم،  از گوشت این بّره نمی خورد و گفت: ھرگاه شخصی سوگند -١٠
سپس آن بّره بزرگ شد و به صورت قوچ و گوسفند نّری درآمد، یا 

خورم، بعد به صورت تمر  سوگند خورد و گفت: از این رطب نمی
سپس به صورت پنیر درآمد و نوشم،  و یا گفت: از این شیر نمی درآمد
یا نان و یا  خورم بعد تبدیل به آرد،  ه گفت: از این گندم نمییا اینک

به ھنگام سوگند یادکردنش قصد و  گیاه درآمد، در حالی کهۀ ساق
سببی برای سوگند خوردنش وجود نداشت، پس اگر اقدام به 

شود، به  سوگندش شکسته می ،خوردن ھرکدام از اقالم فوق کند
اّما  ،ھا ایجاد شده است ھایی در آن خاطر اینکه اگرچه تغییر و تبدیل

 و عوض نشده است. است هھا باقی ماند یک از آنذات و ماھیت ھر
پوشم، پس  اگر شخصی سوگند بخورد و بگوید: این پیراھن را نمی -١١

اگر آن را به صورت رداء، یا عمامه ویا به شکل شلوار بپوشد بنابر قول 
شود، چون عین ماھیت شیء مورِد  صحیح سوگندش شکسته می

 سوگند باقی مانده و از بین نرفته است.
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ھرگاه شخصی سوگند خورد: فالن کار را انجام ندھد، اّما از روی نسیان  -١٢
قول  حکم آن نزد اھل علم دوۀ را انجام داد، دربار و فراموشکاری آن

شود،  باشد که قول اصح آن است که سوگندش شکسته نمی موجود می
شدن بر انجام   عدم مؤاخذهۀ موجود دربار یلبه استناد روایات و دال

 صورت فراموشی و اشتباه، ھمچنین بر اثر اکراه و اجبار.عملی به 

 موجودۀ ارتباط سوگند با قصد و نیت شخص و به سبب و انگیز
نمودنش به آن   گاھی حکم سوگند به نیت شخص و کیفیت تلفظ -١

 خورد و به این صورت: به عنوان نمونه شخصی سوگند می گردد،  برمی
خوابم، سپس از خانه  نرم می گوید: به خدا سوگند امشب روی بسترِ  می

خوابد،  رود تا صبح، روی شن و ماسه می می شود به صحرا خارج می
شکستن سوگندت را بپرداز، ۀ گویند برخیز و کّفار صبح زود به او می

ام،  دھم چون آن را نشکسته سوگند نمیۀ گوید: کّفار آن شخص می
خوابیدن بر گوید: به خاطر اینکه من قصد و نیت  گویند چرا؟ می می

ۀ شود، چون گفت ام، پس سوگند او منعقد می روی بستر زمین را داشته
خداوند که در قرآن ۀ او احتمال آن را دارد، به دلیِل این فرمود

ِي﴿فرماید:  می �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
ھمان «: ]٢٢[البقرة:  ﴾فَِ�ٰٗشا ٱۡ�

 .»است خدایی که زمین را برای شما فرشی (گسترده) قرار داده
گوید:  خوابم؟ او نیز می می گویند: تو گفتی: روی بستر نرم سپس به او می

باشد، مسلمًا این  آری گفتم، چون بدیھی است که شن و ماسه نیز نرم می
او چنین احتمالی ۀ شود، اما اگر از گفت او برداشت میۀ چیزی است که از گفت

 شکست.  شد و سوگندش می شد، قطعًا از او پذیرفته نمی  برداشت نمی
کند قصد و نیتی در کار  کسی که سوگند یاد میۀ ھرگاه در گفت -٢

سوگند و به آنچه که او را به ۀ انگیز نباشد، در این صورت به سبب و
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به این ترتیب: مثًال به  شود. ای آن برانگیخته است رجوع میاد
بیا با ما تا به فالن کشور سفر کنیم، او در  شود: خصی گفته میش

کنم، زیرا  گوید: به خدا سوگند من به آن کشور سفر نمی جواب می
دانم که شریعت و دستورات خداوند در آنجا حاکم نیست و   می

باشد! به  شت و نامشروع بسیار رایج و متداول میزمنکرات و اعمال 
 ی بلکه اوضاع تغییر یافتهیگو ست که تو میگویند: اینطور نی او می
کنند، منکرات و  و اکنون مطابق شریعت و احکام الھی رفتار می است

اند، بنابراین اگر این شخص به آن  بین برده شدهاعمال ناشایست از 
 گیرد.  ای به او تعلق نمی کشور سفر کند، کّفاره

ش نیت و به ھنگام سوگندخوردن کند اگر کسی که سوگند یاد می -٣
سبب سوگند و آنچه که او را بر خوردن آن برانگیخته باشد در کار 

نمودن حالت و موقعیت  نبود، در این صورت به تعیین و مشخص
خورد و  سوگند می شود، به این معنی شخصی که  موجود رجوع می

نماید،  چیزی را که حکِم سوگند به آن ارتباط داشته باشد تعیین می
یتی که باشد، مگر اینکه قصد او این باشد که: بر ھر صفت و خصوص

به  آن صفت و خصوصیت باقی مانده باشد.آن چیز تا زمانی که بر 
گوید: به خدا سوگند با این کودک سخن  عنوان مثال، شخصی می

گویم، بنابراین چون کودک را تعیین نموده است، لذا اگر بعد از  نمی
شود، به این  می شکستهسخن بگوید سوگندش اینکه بزرگ شد با او 

باشد. اما اگر قصد  دلیل که قصد و نیت او بر حالت کنونی مقدم می
نگفتن با چنین کودکی این باشد: تا زمانی که در  و نیتش از سخن

دوران کودکی باقی مانده است با او سخن نگوید، در این صورت 
 سالی رسید، اگر با او سخن وقتی که بزرگ و به حِد جوانی و میان

 شود. بگوید، سوگندش شکسته نمی
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یک از قصد و نیت، و سبب و  خورد، اگر ھیچ شخصی که سوگند می -٤
تعیین حالت و موقعیت شیِء مورد سوگند در کار نباشد، در این 

شود، البته  گردد رجوع می ھنگام، به آنچه که اسم شامل آن می
به دنباِل آن  و شود رجوع به اسم، نخست به مسمای شرعی عمل می

و عادت محلی و مردمی رجوع به مسمای لغوی، سپس به عرف 
خورد، بگوید: به خدا  به این ترتیب: کسی که سوگند می شود. می

خوانم،  سوگند از ھمین اآلن تا قبل از فرارسیدن اذاِن عشاء نماز می
کند و تا موقع اذاِن  ھایش را به سوی آسمان بلند می سپس دست

گویند:  شود، در این اثناء به او می دن دعا مشغول میعشاء به خوان
گوید: نماز خواندم!  کنی؟ در جواب می نمازعشاء را برگزار نمی چرا

او ۀ شود، به این سبب که گفت در چنین حالتی سوگند او شکسته می
شود، ھرچند  می نماز باشد، حمل نخست بر معنی شرعی که ھمان

دعاست، اّما مسلمانان آن را در  در لغت به معنی» صالة«که نماز: 
(که عبارت است از اقوال و  کنند ار خود بر معنی شرعی حمل میگفت

دادن  شود و با سالم م شروع میریکه با تکبیر تح افعال مخصوصی
 یابد). خاتمه می

 سوگند و تعیین مقدار آن ۀ کّفار
باشد، ھرگاه آن را  خورد و سوگندش منعقد می کسی که سوگند می

باشد،  آن بر او واجب میۀ دادن کّفار ،ت و به مقتضای آن عمل نکردشکس
دادن به ده نفر مسکین یا پوشانیدن لباس  که به ترتیب عبارت است از: طعام

دادِن این سه مورد را  ی انجامیمؤمن. اگر تواناۀ بر آنان و یا آزادنمودن برد
ۀ کّفارۀ وند دربارکه خدا نداشت، باید سه روز روزه پشت سر ھم بگیرد، چنان

 فرماید:  چنین سوگندی می
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  ]٨٩[المائدة:  ﴾٨٩�َۡشُكُرونَ 
کند، ولی سوگندھایی  مؤاخذه نمی تان  خداوند شما را به سوگندھای بیھوده«

کند، و کّفارۀ  شکنید) شما را مؤاخذه می خورید (و می که (از روی قصد و اراده) می
از غذاھای متوسطی که به خانوادۀ خود دادن به ده نفر بینواست  آن خوراک

ھا را)  از این یک ای، کسی که (ھیچ خورانید، یا پوشانیدن آنان یا آزادکردن بنده می
نیابد، باید سه روز روزه بدارد، این است کّفارۀ سوگندھای شما وقتی که سوگند 

شما خوردید. و سوگندھای خود را پاس دارید، اینگونه خداوند آیات خود را برای 
 .»باشد که سپاسگزاری کنید ،کند بیان می

 سوگند ۀ ّفارکتهیه و پرداخت ۀ ها و شیو توضیح ویژگی
دادن به ده نفر بینوا به عنوان کّفاره به این  خوراک :اطعام دادنۀ شیو -١

باید خوراک برای آنان  ،شکند ترتیب است: کسی که سوگند خود را می
خوراک ۀ قولی گفته است: تھی یا بخرد و به تمام آنان بخوراند. درست کند و

 باید از مال خوِد شخص باشد.

تعیین مقدار آن است، به این معنی که به  ،دادن یکی دیگر از ویژگی طعام
ھر مسکینی یک کیلو و یک چھارم کیلوگرم از قوت غالِب محل از قبیل 

عنوان خوارک محسوب  ھا به برنج، گندم و یا ھر چیز دیگری که به جای آن
ھا، مواد  از سھام شود بدھد. البته بھتر است که چنین حالتی ھمراه ھریک

ھا قرار  معمولی دیگر خوراکی مانند گوشت یا مرغ و یا روغن و امثال این
 وسیله غذای کاملی گردد. داده شود، تا بدین
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گردید، خداوند چند سطر قبل بیان ۀ که در آی ھمچنان :پوشانیدن لباس -٢
دادِن لباس را به افراد فقیر (چه مرد و چه زن) یکی از انواع کّفاره قرار داده 
است، اّما دلیل شرعی که مقدار و نوع لباِس واجب را تعیین نماید دیده 

 .نوع و مقدار آن میان اھل علم اختالف استۀ رو دربار نشده است، از این
  والله اعلم.

گردد، این است که: یگانه  ستنباط و نمایان میآنچه که برحسب ظاھر، ا
پوشیدن ھر شھر و کشوری  دلیل و مرجع آن به عرف و عادت لباس

بدن را بپوشاند و بتوان با آن نمازگزارد، با این  ای که گردد، به گونه برمی
وصف یک پیراھن بلند و بیجامه و یا شلوار کافی است، بنابراین در بیشتر 

راھن و شلوار کافی است و در کشور ھند و کشورھای کشورھای عربی یک پی
دیگر مشابه آن، رواندازی کاِمل کافی است، ھمچنین در ھر کشور دیگری 

 شود. پوشیدن آنان عمل می برحسب عادت و فرھنگ لباس
سوگند شکسته ۀ که گفته شد: نوع سوم کّفار ھمچنان ه:برد نآزاد نمود -٣

ۀ پرداخت کّفارۀ مشروعیت آن ھمان آیبرده است و دلیل  آزادنمودن ،شده

 . ]٩٢[النساء:  ﴾...َوَ�ۡرِ�ُر َرَ�َبةٖ ...﴿باشد آنجا که فرمود:  سوگند می

قرآن آزادنمودن برده را به طور مطلق ذکر  ،شود که مالحظه می چنان
و  ای اعم از مذکر و مؤنث و در ھر سن فرموده است، لذا شامل ھر نوع برده

بودن برده به شرط گرفته شده  شود، اّما در اینکه مؤمن میسالی که باشد 
بودن  ل به مؤمنیتر آنان قا خیر، در میان علما اختالف است و بیش است یا
 باشند. آن می

آوردن شخص به گرفتن سه روز  باید دانست زمانی روی :گرفتن روزه -٤
نمودن  راھمباشد که از تھیه و ف سوگنِد خود جایز میۀ روزه به عنوان کّفار

پوشانیدن و آزادنمودن برده) ناتوان باشد،  دادن، لباس فوق: (طعامۀ کّفار سه
باشد، برای دادن آن، میان  سوگند بر او واجب میۀ بنابراین فردی که کّفار
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ھا معذور و ناتوان باشد، باید  باشد، ھرگاه از انجام آن مخّیر می ،هآن سه کّفار
 ون فاصله بگیرد.ھم و بد سرِ  سه روز روزه پشِت 

البته در اینکه باید سه روز روزه پشت سر ھم و بدون فاصله باشد، میان 
آن است که پشت سرھم و بدون انقطاع  علما اختالف است و قول ارجح

بی بن کعب و ابن مسعو واجب می
ُ
ۀ کّفارۀ د در آیباشد، به دلیل قرائِت أ

يَامُ «سوگند که  ةِ  فَصِ ثَ تَتَابِ  ثَالَ امٍ مُ اتٍ أَيَّ  آمده است. »عَ
شخصی قطع گردید، آیا به ۀ شایان ذکر است: اگر پرسیده شود: ھرگاه روز

آن از اول الزم است ۀ ت تتابعی که به شرط گرفته شده است، اعادخاطر رعای
 ھم گرفتن یا خیر؟ جواب این است: باید دانست شخصی که تتابع و پشت سر

 دو حالت زیر خارج نیست:از  ،کند یسوگند خود رعایت نمۀ روزه را برای کّفار
به این صورت است: چنین شخصی اعم از مرد و زن که تتابع  حالت اول

کند، ممکن است دارای عذِر شرعی از قبیل  خود را ترک میۀ کّفارۀ روز
آن روزه به دو عیِد رمضان و  طوالنی، یا به خاطر برخورد بیماری، سفر حادِ 

گاھ موشی بوده باشد، ھمچنین ممکن است رای و فقربان و یا اینکه در اثر ناآ
زن عالوه بر عذرھای فوق، به سبب وجود عادِت ماھیانه و یا برخورد به خون 

کّفاره را رعایت ننموده باشد. بنابراین مرد و زن در ۀ تتابع روز دوران زایمان،
باشد، بلکه  روزه از اول بر آنان الزم و اجباری نمیۀ چنین مواقعی، اعاد

روزه را تکمیل کند، به این ۀ تواند بقی از آنان، بعد از رفع عذر میھریک 
سپس به خاطر وجود یکی از موارد مذکور و یا  ،ترتیب: اگر روزی روزه بگیرد

نیست که مجددًا  الزم ،به سبب برخورد با سایر عذرھای شرعی، روزه نگرفت
مان روز با از اول شروع کند و پشت سِرھم آن را تکمیل نماید، بلکه از ھ

 شده آن را به اتمام برساند. فوتۀ گرفتن روز
خود را به سبب عذر ۀ روز ،به این ترتیب است که شخصحالت دوم 

ھم نگیرد، در چنین  قطع نماید و پشت سر را غیرشرعی باطل کند و آن
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گردد به این سبب که او آنچه  حالتی با اتفاق پیشوایان دینی تتابع او قطع می
 است ، بدون عذر شرعی ترک کردهاست دادنش گردیده  به انجامرا که مأمور 

روز قبلی را اعاده ۀ و انجام نداده است، بنابراین بر او واجب است که روز
 نماید و مجددًا از اول به صورِت تتابع و بدون انقطاع، سه روز روزه را تکمیل

 و به پایان برساند. کند

 گندسوۀ کّفارۀ چند پرسش و پاسخ مهم دربار
 سوگنِد خود را بپردازد بمیرد؟ۀ ھرگاه شخصی قبل از آنکه کّفار -١

سوگند خود را بپردازد بمیرد، آیا ولی و ۀ اگر شخصی قبل از آنکه کّفار
سوگندش را بپردازد؟ در جواب باید گفت: میان ۀ کّفار تواند او میۀ ماندزبا

که بر  چنین حکمی، اختالف است، قول صحیح این استۀ اھل علم دربار
سوگندش را ۀ او الزم است که از مال خوِد متوفی کّفارۀ ولی و بازماند

بپردازد، بنابراین اگر شخِص متوفی مال و ثروتی داشته باشد بر ولی و 
یدن خوراک یا پوشان نسوگندش را به دادۀ او، واجب است که کفارۀ بازماند

آزاد نماید، اگر متوفی مال و ای  لباس به ده نفر از افراد بینوا بپردازد، یا برده
او سه روز روزه ۀ ثروتی نداشته باشد، بنابر اصح اقواِل اھل علم، ولی و بازماند

  بگیرد.
حباب؟ میان اھل تگرفتن این سه روز روزه بر سبیل وجوب است یا اس

اند:  اند: واجب است، بعضی دیگر گفته علم اختالف است: بعضی گفته
 باشد. مستحب می

 شود؟ سوگند از گردن شخص سوگندخورنده ساقط میۀ کّفار چه وقت -٢
سقوط کّفاره از ۀ جواب این است: اوًال باید دانست که میان اھل علم دربار

دست اختالف است، به این صورت که  بینوا و تھیۀ گردن فرِد سوگندخورند
بلکه  ،شود نمی سوگند ساقطۀ جمھور اھل علم بر این نظرند که کّفار
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ماند. ولی امام احمد در روایتی که نقل  سوگندخورنده میۀ ذم ھمچنان در
دست ساقط  سوگند از گردن فرد بینوا و تھیۀ گوید: کّفار می است، نموده

فرد قادر ۀ برعھدباشد، به خاطر اینکه تکلیف  شود و این قولی صحیح می می
گیری در نظر  دست، آسان ، اّما نسبت به فردا بینوا و تھیباشد میو توانگر 

 فرماید:  که خداوند می شود، چنان گرفته می

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿   .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها ٱ�َّ
 .»کند اش تکلیف نمی به قدر و توانایی زج راخداوند ھیچکس «

دست باشد  اگر تھی ،ثانیًا، فردی که سوگند خورده و آن را شکسته است
گردد مادامی که او در فقر و بینوایی به سر برد و  آن از گردنش ساقط میۀ کّفار

نفر مسکین نباشد و یا توانایی  دهدادن و پوشانیدن لباس به  قادر به خوراک
ر و سالخورده، یا بیمار یفردی پآزادنمودن برده را نداشته باشد، ھمچنین اگر او 

اگر چه خداوند  –در چنین حالتی ای که امید به بھبودی او نباشد،  باشد به گونه
گاه  شود. سوگند از گردن او ساقط میۀ کّفار –تر است آ

 شود؟ چه وقت تلفظ به طالق، سوگند محسوب می -٣
قبل از پرداختن به جواب سؤال، به عنوان مقدمه باید گفت: ای برادران 
مسلمان بدانید که شریعت اسالم برای حمایت از جوامع بشری آمده است تا 

روزی و فرورفتن در آتش  ینکه آنان را از لغزیدن به منجالب بدبختی و تیرها
آفرینی  بخش و سعادت ھای رھایی ای از این رھنمون دوزخ مصون بدارد. پاره

ھای توحیدی و به  عبارت است از پشتیبانی از جنبه ،ھا آورده که برای انسان
یعت اسالم سوگند دورداشتن آنان از سوگندخوردن به غیرخدا، زیرا که شر

 یادکردن به غیرخدا را گناھی بزرگ و عملی مشرف به شرک قرار داده است.
آفرینی که شریعت اسالم  بخش و وحدت ل حیاتیھمچنین از جمله مسا

بشریت آورده است، یکی حمایت و حفاظت از کانون گرم ۀ برای جامع
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کشیدن آن  ھیخانواده و جلوگیری از اختالف و پراکندگی و نابودی و به تبا
رو نسبت به شأن و مقام طالق و صیانت از حرمت و حفاظت آن  است، از این

حرمتی و  و از قرارگرفتن آن در معرض شوخی و بی است بسیار اھمیت داده
سوگند افراد غیرمسؤول قراردادن، جدًا نھی کرده است، ۀ آن را وسیل

، «در این رابطه فرموده است:  جکه پیامبر اکرم  چنان ُهنَّ ِجدٌّ ثََالٌث ِجدُّ
َالُق، َوالرَّْجَعةُ  : انلِّاَكُح، َوالطَّ ھا  سه چیز است که در آن« ؛)١(»وََهْزلُُهنَّ ِجدٌّ

شود: (چه به صورت جّدی و  تلقی می ھردو جّدی ،کردن بودن و شوخی جّدی
نکاح،  باشد) ھا صحیح می چه به صورت شوخی بر زبان آورده شوند، معنی آن

 ».راجعت به زن بعد از طالق اول و دومطالق و م
، غافل  ای شدهاّما با کمال تأسف بعضی از مردم چه زود از این سوگند نھی

اند مرتکب گناھی  مانند و با اقدام به آنچه که از آن منع شده توجه می و بی
شوند!! بنابراین ما نیز به خاطر جلوگیری از  بسیار بزرگ و مشرف به شرک می

اری از مردم در این خطر مھم و به عنوان دورساختن آنان از افتادن بسی
آن به صورت ۀ ارتکاب به چنین عمل زشت و گناه بس بزرگی، دربار

ھران مسلمان اکنیم، در عین حال به برادران و خو مختصری بحث می
ھای مفصل و معتبری که در رابطه با طالق و  یم که به کتابینما توصیه می

بیشتر به مقام  اند مراجعه نمایند، تا چاپ و منتشر شده اھمیت آن نگاشته و
 الله. شاء نإ ساِز آن پی ببرند؛ و نقش سرنوشت و منزلت

                                                           
. به روایت احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذی و حاکم نیز آن را صحیح دانسته است -١

 [مؤلف]
 گوید: حسن است. [مصحح] ، می٣٠٢٧آلبانی در صحیح الجامع، حدیث شمارۀ: 
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پردازیم: بدیھی  بعد از بیان این مقدمه، اینک به جواب اصل سئوال می
طالق به عنوان سوگند، (نه برای جدایی از ھمسر و  آوردن است که بر زبان

 شود از آن جمله: ھای مختلفی جاری می صورتشدِن آن) به  واقع
گوید: سوگند به طالق چنین  به این ترتیب است که مرد می صورت اول:

دھم و یا  ید: سوگند به طالقم فالن کار را انجام میگو کنم، یا می و چنان می
گوید: سوگند به طالق باید از این  کند و می برای ھمسرش سوگند یاد می

 ھای دیگر از این قبیل. نمونهو  خانه خارج شوی،
آوردن و به کاربردن چنین کلمات و  اتفاق فقھا بر زبان در این حالت، به

باشند که اگر به آن وفا شود و  جمالتی، جزِو کلمات و جمالت سوگندی می
به مقتضای آن عمل شود کّفاره ندارد، اّما مردی که چنان سوگندی را یاد 

حکم آن ۀ به مقتضای آن عمل نکند، دربارکند، ھرگاه آن را بشکند و  می
سوگند ۀ ترین قول این است که کّفار میان اھل علم اختالف است که ارجح

شدن  باشد، اما چون قصد او سوگند به طالق است، (نه واقع بر او واجب می
 شود. آن و جدایی از ھمسرش،) لذا طالق او واقع نمی

ق، تعلیق به شرطی شده به این شکل است که سوگند به طال صورت دوم:
خود بروی ۀ باشد، به این طریق مردی به ھمسرش بگوید: اگر نزد خانواد

نکه به او بگوید: اگر از این خانه خارج شوی طالقت یطالقت واقع شود، یا ا
ھای مشروط دیگری. باید دانست که در اینگونه  واقع شود، ھمچنین مثال

 سوگندھا نیز چند حالت وجود دارد:
دادن  شخص از این گفتار انجامۀ این است که اگر قصد و اراد :یکمحالت 

اه ھمسرش آن کار شدن طالق ھمسرش باشد، در این صورت ھرگ کار و واقع
 شود.  اتفاق علما طالقش واقع می را انجام دھد، به

خورد  شخصی که سوگند به طالق می به این صورت است که حالت دوم:
شدن آن  باشد و از واقع میل و بیزار می طالق بیدر واقع از به کاربردن لفظ 
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باشد، اما نسبت به شرطی که طالق را به آن مرتبط  نیز متنّفر و ناخشنود می
باشد، پس در چنین حالتی  و تعلیق نموده است، بیشتر متنفر و ناخشنود می

گند به طالق برایش ولی آنچه را که سو ،شود او به سوگند محسوب میۀ گفت
شود، به این ترتیب که او به ھمسر خود بگوید:  او واقع می ورد برآ پیش می

اگر مرتکب عمل زشت زنا، یا سرقت بشوی طالقت واقع شود، این مرد در 
تر و  چنین حالتی ارتکاب ھمسرش به عمل زنا و یا سرقت، برای او زشت

چون عاقبت آن  ؛شود باشد، بنابراین طالق او واقع می ناپسندتر از طالق می
ھا  باشد. ھمچنین صورت از عمل زشت زنا و دزدی بر مرد کمتر و سبکتر می

  )١(.ھای دیگر و مثال

 ھا به کّفاره داده شود؟ آیا جایز است به جای خوراک و لباس، بھای آن -٤
کنند که بھای غذا و لباس  جواب: بعضی از مردم در این مسأله اشتباه می

دھند، در  سوگنِد خود میۀ آورند و آن را به کّفار ر میرا به صورت پوِل نقد د
زیرا شکی نیست در  باشد، صورتی که چنین کار اشتباه است و جایز نمی

اینکه خداوند آن را به صورت دادن خوراک و پوشانیدن لباس امر فرموده 
گاه أ است، به طور قطع او باشد، از  تر می به اوضاع و احواِل بندگان خود آ

داند، لذا  ، چون انجام چنین کاری را به صالح بندگان خود میرو این
سوگند را از طریق دادِن خوراک و پوشانیدن لباس ۀ پرداختن کّفار

 فرماید:  که می پسندد، چنان می
                                                           

خوانندۀ محترم، نظر به اینکه در این رساله مسأله طالق از یک جھت بر اساس  -١
مذاھب اربعه مطرح شده و از جھت دیگر نیز چون امری بسیار حساس و 

ی  شدن شیوه ضوع و روشنباشد، لذا کسی که خواھان واقعیت مو ساز می سرنوشت
باشد، الزم است  تلفظ به طالق، ھمچنین طالب درستی وقوع و یا عدم وقوع آن می

ھای معتبر و مفصل فقِه مذھب مربوط به خود مراجعه نماید تا حقیقت  که به کتاب
 مطلب به طور یقین برایش مشخص گردد. والله اعلم بالصواب. [مترجم]
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َٰرتُهُ ﴿ ۡوَسِط َما ُ�ۡطعُِمونَ  ۥٓ فََك�َّ
َ
ةِ َمَ�ِٰكَ� ِمۡن أ ۡو  إِۡطَعاُم َعَ�َ

َ
ۡهلِيُ�ۡم أ

َ
أ

 .]٨٩[المائدة:  ﴾...كِۡسَوُ�ُهمۡ 
ۀ دادن به ده بینواست از غذاھای متوسطی که به خانواد سوگند خوارکۀ کّفار«

 .»خورانید، یا پوشانیدن آنان... خود می
باشد مگر به دلیل قطعی و  بنابراین عدول از این دستور خداوند جایز نمی

روشن شرعی، در حالی که ھیچگونه دلیل شرعی برای پرداخت کّفاره به 
 ندارد. صورت قیمت و پول وجود

سوگند به انجمن و جمعیت خیریه و امثال آن ۀ آیا پرداخت کّفار -٥
 درست است؟

باشد، اّما کسی که  اخت کّفاره به انجمن خیریه جایز میدآری پرجواب: 
پردازد، باید به آنان  ھا می ھا و جمعیت سوگند خود را به اینگونه انجمنۀ کّفار

کردن و مصرف نمودنش  سوگند است و ایشان را از خارجۀ بگوید: این کّفار
ھای خیریه را بر  مطلع سازد، ھمچنین برای افرادی که مسؤولیت این مجمع

رساندن آن کامًال ضوابط و  واجب است که در به مصرف ،اند عھده گرفته
مقررات شرعی را مراعات نمایند و آن را به مصرف ده نفر مسکین و مستحق 

 انند.مسلمان برس

 شده واجب فوری است؟ هسوگند شکستۀ آیا پرداخت کّفار -٦
خورد، ھرگاه سوگند خود را  باید توجه داشت فردی که سوگند می

شکست و به مقتضای آن عمل نکرد، بنابر قول صحیح پیروان مذھب حنبلی 
خود را ۀ آنان علت و دلیل گفت باشد. ب میآن واجۀ پرداخت فوری کّفار

اند: شخصی که سوگند خود  پرداخت فوری آن چنین بیان کردهبرای وجوب 
چه چیزی برایش پیش  ،داند که به دنبال آن شکند او در واقع نمی را می

ۀ تمند و قادر به پرداخت کّفاروآید، زیرا ممکن است که او در آن موقع، ثر می
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ثروت و روز  آن باشد، اّما به تدریج فقیر و بینوا گردد و یا در ظرف یک شبانه
و  است حتی خودش نیز از بین برود و این چیزی است که غالبًا پیش آمده

اند، ھمچنین ممکن است که او سالم و تندرست  اکثرًا آن را دیده و یا شنیده
بیماری حاد، جان به جان ۀ قلبی و یا به واسطۀ باشد، سپس در اثر سکت

آمده و غالبًا  دم پیشآفرین بسپارد، این حالت نیز برای بسیاری از مر
جوان آن را  ای که دور و نزدیک، زن و مرد، پیر و است، به گونه مشاھده شده

آن ھمان حوادث رانندگی است که ۀ ترین نمون واضح اند. دیده و لمس کرده
ما از دور و نزدیک آن ۀ ای که ھم به گونه ،گیرد ھر روز صدھا نفر قربانی می

تر آن است کسی که  ن بھتر و با احتیاطشنویم، بنابرای بینیم و یا می را می
آن را ۀ کند، فوری کّفار شکند و به مقتضای آن عمل نمی سوگند خود را می

خویش خارج ۀ بپردازد و خیال خود را از مسؤولیت آن آسوده سازد و از ذم
 أعلم.نماید. والله 

 ؟سوگند قبل از شکستن آن جایز استۀ آیا پرداخت کفار -٧
امام مالک پرداخت سوگند پیش از شکستن آن جایز جواب: بنابر قول 

اگرچه با گرفتن روزه باشد و این قولی است مشھور، اّما مستحب  ،باشد می
دلیل آن روایتی  )١(است که پرداخت آن بعد از شکستن سوگند انجام گیرد،

 جاست از بخاری از حدیث عبدالّرحمن ابن سمره که گفته است: رسول خدا
ِت إَِذا «فرموده: 

ْ
ْر َ�ْن يَِميِنَك َوأ يَْت َ�ْ�ََها َخْ�ًا ِمنَْها، فََ�فِّ

َ
َحلَْفَت ىلَعَ يَِمٍ�، فََرأ

ي ُهَو َخْ�ٌ  ِ
َّ

ھرگاه بر انجام عملی سوگند خوردی و بعد، عمل به غیِر « ؛)٢(»اذل
 ».، آن عمل بھتر را انجام ده و برای سوگند خود کّفاره بپردازیآن را بھتر دید

                                                           
 .٣٨٧: ص ،١: التفریع، ج – ٢٥٧: ص ،٣: مواھب الجلیل، ج -١
یْ  -٢

َ
، ص: ٥جامع ترمذی، ج:  - ١٧٤: ص ،٤: مان والنذور، جصحیح بخاری، کتاب األ

١٢٦. 
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از شکستن آن پرداخت سوگند خود را قبل ۀ وقت کسی کّفاربنابراین ھر
آن را بعد از شکستن ۀ شود، اّما اگر کّفار سوگند نام برده میۀ کند، به کّفار

 گناه آن گویند.ۀ بپردازد، به آن کّفار



 

 

 مبحث دوم:
 آن ۀ نذر و حکم کّفار

گردانیدن، به این معنی که شخص مکّلف با  نذر عبارت است از واجب
و غیرمحالی را بر خود واجب گرداند که  امر ممکن ،اراده و اختیار خویش

 شرع آن را بر او واجب نکرده است.

 مشروعیت نذر در اسالم و دلیل آن
که خداوند  دلیِل مشروعیِت نذر، قرآن کریم و سنت نبوی است، چنان

 فرماید:  و در مدح آنان می است وفاکنندگان به نذِر مشروع را ستوده

﴿ ِ هُ  ٱ�َّۡذرِ يُوفُوَن ب   .]٧[اإلنسان:  ﴾٧ُمۡستَِطٗ�� ۥَوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ
ترسیدند که شّر و  و از روزی می کردند ھمانا بندگانی که) به نذر خود وفا می«(

  .»گزند آن گسترده و فراگیر است
 فرماید:  و می

ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ﴿
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
َ َوَمآ أ   .]٢٧٠[البقرة:  ﴾ۥۗ َ�ۡعلَُمهُ  ٱ�َّ

 شوید، یا ھر نذری را که (در ای را که (در راه خوب یابد) متحمل می ھزینه ھر«
 . »داند گیرید به طور حتم خداوند آن را می راه طاعت یا معصیت) به گردن می

 فرماید:  ھمچنین می

  .]٢٩[الحج:  ﴾...ُ�مَّ ۡ�َۡقُضواْ َ�َفثَُهۡم َوۡ�ُوفُواْ نُُذورَُهمۡ ﴿
 .»سپس باید آلودگی خود را بزدایند و به نذرھای خود وفا کنند«

َ «مشروعّیت نذر فرموده است: ۀ نیز دربار جپیامبر اکرم  ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ
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ْن َ�ْعيِصَ 
َ
کسی که نذر کند که از خداوند « ؛)١(»فََال َ�ْعِصهِ  اهللاَ  فَلْيُِطْعُه، َوَمْن نََذَر أ

اطاعت کند و دستوراتش را به جای آورد، باید به آن وفا کند و دستوراتش را به 
جای آورد و کسی که نذر کند خدا را نافرمانی کند و دستوراتش را به جای 

 ».نیاورد، به آن وفا نکند و از دستورات خداوند نافرمانی ننماید

 چه وقت صحیح نیست؟ در چه موقع نذر صحیح است و
طاعت خداوند و امور خداپسند باشد، ۀ اگر نذر دربار نذر صحیح: الف)

معصیت و نافرمانی از ۀ نذری است صحیح و باید به آن وفا شود، اّما اگر دربار
نباید به آن وفا شود، بلکه واجب  ت وخدا باشد، مسلمًا چنین نذری باطل اس

به دلیل حدیث چند سطر پیش که ام نشود،  است ترک شود و به جای آورده
که  دکسی که نذر کن«گفته است: پیامبر اکرم فرمود:  لالمؤمنین عایشه

از خداوند اطاعت کند و دستوراتش را به جای آورد، باید به آن وفا کند و 
کند دستوراتش را به جای بیاورد و کسی که نذر کند که از خداوند نافرمانی 

نیاورد، به آن وفا نکند و از دستورات خداوند و دستوراتش را به جای 
 )٢(.»نافرمانی ننماید

بدیھی است که به کاربردن نذر برای غیرخدا صحیح  :نذر غیرصحیح )ب
ھا جایز  باشد، به این سبب که نذر عبادت است و ھمچون سایر عبادت نمی

شدن  نیست که برای غیرخدا انجام شود، زیرا مشروعیت نذر به خاطر نزدیک
به خداست و حال اینکه نزدیکی جستن به غیرخدا در عبادات گناھی بس 

باشد، چون شکی نیست وقتی که مردم از صراط  بزرگ و مشرف به شرک می
ارتکاب به  –پناه بر خدا–راستین اسالم روی گرداندند  تمستقیم و از دستورا

که متأسفانه  یابد، ھمچنان آمیز در میان آنان گسترش می اعمال شرک
                                                           

 .٦٧٠٠بخاری، حدیث شماره:  -١
 ھمان. -٢
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شود، مانند نذر برای  َبسیاری از نذرھا برای تقرب به غیرخدا انجام می
ھا، در حالی که چنین  ، افراد صالح، جّن، مردگان و امثال اینفرمانروایان

 ھا جایز نیست. باشد و وفا به آن نذری صحیح نمی

 نذر به معصیت و حکم وفا به آن
 به آن جایز شکی نیست که نذر به معصیت و گناه، باطل است و وفا

کسی که نذر «...که فرموده است:  جپیامبر ۀ باشد، به دلیل این فرمود نمی
کند که از خداوند نافرمانی کند و دستوراتش را به جای نیاورد، به آن وفا 

 ».نکند و از دستورات خداوند نافرمانی ننماید
نذری که برای طاعت و نزدیکی جستن به «گفته است:  / شیخ السالم

ھا به  ھای ویژه و امثال این مانند نذر برای بعضی از مقابر و مکان ،باشدخدا ن
ل دیگری از این یمساۀ کاری و برپایی شمع و یا جھت تأمین ھزین صورت روغن

شود،  محسوب میقبیل، به عنوان نذر معصیت و نافرمانی از دستورات خدا 
ۀ ھای سه گان برای بتای موارد و جوانب شبیه به نذر  زیرا چنین نذری در پاره

رو، این نوع نذر باطل است و وفا  گیرد، از این (الت و عزات و منات) انجام می
  )١(.»باشد به آن جایز نمی

 اجبوسوگند بر او ۀ کند، کّفار نذر می در اینکه آیا کسی که اینگونه
علم دو قول وجود دارد، قول اصح آن است که  گردد یا خیر؟ نزد اھل می

آمیزی  ھرگاه شخصی نذر معصیت و گناهباشد. بنابراین  او واجب می کّفاره بر
را انجام ندھد،  نچنین نذری وفا نکند و آگوییم: به  کرد، صادقانه به او می

گردد، به  نیز بر او واجب می سوگندۀ بر گناه آن، پرداخت کّفار چون عالوه

اَرتُُه «فرماید:  که می جپیامبر اکرم ۀ دلیل این فرمود ِ َوَ�فَّ  نَْذَر يِف َمْعِصيَِة ا�َّ
َ

ال

                                                           
 .٣٥٤: ص ،١١: مجموع الفتاوی، ج -١
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اَرُة يَِم�ٍ  ھیچ نوع نذری در معصیت و نافرمانی خداوند وجود ندارد و « ؛)١(»َكفَّ
 ».باشد سوگند میۀ آن ھمان کّفارۀ ارکفّ 

 دادن آن نیست نذرکردن کسی که قادر به انجام
که ای باشد  ند، الزم است به گونهک می رباید توّجه داشت کسی که نذ

من نذر  دادن آن باشد، بنابراین اگر فردی بگوید: برای خدا بر قادر به انجام
دادن آن  اصًال قادر به انجام باشد که این کار را انجام دھم، در حالی که او

نیست، یا بگوید: برای خدا بر من نذر باشد که فالن کار را در ظرِف مثًال دو 
انجام آن در ظرف دو روز، به ھیچ  م دھم، در صورتی که معموالً روز انجا

باشد؟  سوگند بر او واجب میۀ در این صورت آیا کّفار ،پذیر نیست وجه امکان
در این رابطه، بنابر آنچه که علم اصول مقّرر نموده است شخص به چیزی 

آنچه که رو نذر به  دادن آن باشد، از این شود که قادر به انجام مکّلف می
باشد، وفا به آن واجب نیست،  دادنش خارج از قدرت و توان انسان می انجام

رساند، لذا طبق  چون این نوع نذر، ضرر و زیان به شخص نذرکننده می
چنین نذری در حکم نذر به معصیت و گناه قرار  ،مقررات علم اصول

 باشد. آن واجب میۀ قول صحیح علما کّفار گیرد، و بنابر می

 لکیت نذرکننده نیست او م به چیزی که در تصّرفنذر 
 باید دانست که این نوع نذر دوحالت دارد: 

ھرگاه شخصی به چیزی نذر کند که در  به این صورت است که حالت اول:
غیر اوست، به این شکل  فبلکه در اختیار و تصّر  ،لکیت و اختیار او نیستام

برای خدا بر من نذر  ،که شخصی بگوید: اگر خداوند بیماری مرا شفا دھد

                                                           
 . [مؤلف].٤٣٣: ص ،٤: مسند احمد، ج -١

 گوید: صحیح لغیره است. [مصحح] می ،١٥٤٥آلبانی در صحیح الترمذی، حدیث شمارۀ: 



 ٤٥  مبحث دوم: نذر و حکم کّفارۀ آن 

فالنی را آزاد کنم، یا بگوید: برای خدا بر من نذر باشد که اگر ۀ باشد که بند
در فالن امر موفق شوم ماِل فالنی را به صدقه دھم! مسلمًا چون آن برده و 

باشد،  ده نیست، لذا چنین نذری منعقد نمینذرکننلکیت و تصرف امال در م

، «فرماید:  که می جپیامبر ۀ به دلیل این فرمود ِ  َوفَاَء نِلَْذٍر يِف َمْعِصيَِة ا�َّ
َ

ال
َعبْدُ 

ْ
 َ�ْمِلُك ال

َ
 َوفَاَء نِلَْذٍر ِ�يَما ال

َ
ھیچگونه نذری بر معصیت و « ؛)١(»َوال

باشد درست نیست. (و به  نافرمانی خدا و به آنچه که شخص مالک آن نمی
 ».شود) آن وفا نمی

به این شکل است که شخصی به چیزی نذر کند که در ابتدا و  :حالت دوم
برای خدا بر  در حین نذرکردن مالک آن چیز نباشد، به عنوان مثال بگوید:

ای را آزاد کنم، در حالی  اوند بیماری مرا شفا دھد بردهمن نذر باشد اگر خد
نکه بگوید: برای خدا بر باشد، یا ای الک آن برده نمیکه او در حین نذرکردن م

من نذر باشد اگر در فالن کار موفق شوم صدھزار ریال صدقه دھم، در حالی 
 باشد. که او در حین نذرکردن دارای صدھزار ریال نمی

باشد و وفا به آن  به این صورت است که: نذر منعقد می حکم این نوع نذر
ای شد، آزادکردنش بر او واجب  گردد، پس ھروقت مالک برده ثابت می

کرده است  باشد، ھمچنین ھروقت صاحب آن مبلغ پولی که بر خود نذر می
 شده را صدقه کند.  گردید، واجب است آن مبلغ تعیین

 باشد؟ ولی و وارث او واجب میُمرده، بر ۀ آیا قضای نذِر نذرکنند
آوردن آن مرده  و قبل از به جای است گفتنی است شخصی که نذر کرده

 است، دو حالت دارد:

                                                           
 گوید: صحیح است. [مصحح] ، می٣٣١٦آلبانی در صحیح ابوداود، حدیث شمارۀ:  -١



 ها  نگاهی به احکام کفاره  ٤٦

طاعت و امری ۀ اگر نذِر او دربار : عبارت است از اینکه،حالت اول
خداپسندانه است، بر ولی و وارث او واجب است از مال و ثروتی که از خود به 

ر او را به جای بیاورند، اّما اگر این فرد متوفی بینوا جای گذاشته است نذ
و مال و ثروتی از خود به جای نگذاشته است، در این صورت بر  است بوده

ولی و وارث او مستحب است که نذر او را به جای بیاورند، به دلیل حدیثی 
که گفته است: سعد به عباده نزد  است نقل شده بکه از ابن عباس

و قبل  است مادرم نذری کرده جد و گفت: ای رسول خدا آم جرسول خدا 
از اینکه آن را به جای بیاورد فوت کرده است، آیا آن را به جای او بپردازم؟ 

 )١(».آن را به جای او بپرداز« ؛»فَاقِْضِه َ�نَْها«فرمود  جرسول خدا 
اگر نذر این شخِص متوفی در معصیت و گناه است، بنابر : حالت دوم

باشد و اگر مال و ثروتی داشته باشد، بر  علما چنین نذری منعقد نمیاجماع 
آن را ۀ او کّفارۀ ولی و وارث او واجب است که از مال و ثروت به جاماند

بپردازند، اگر متوفی بینوا بود و مال و ثروتی از خود به جای نگذاشته باشد، 
 آن را بپردازند.ۀ برای ولی و وارث او مستحب است که کّفار

 حکم نذری که نذرکننده آن را مشخص نکرده و نام نبرده است
به این  ،چگونگی نذری که شخص نذرکننده آن را مشخص نکرده است

اگر خداوند پسرم را  ؛برای خدا بر من نذر باشد«صورت است که مثًال بگوید: 
نذرکننده شیِء مورد نذر را  شود این شخِص  که مالحظه می . چنان»شفا دھد

و آن را مشخص نکرده است،  است که باید آن را انجام دھد نام نبرده
 بنابراین حکم چنین نذری دو حالت دارد: 

                                                           
 .١٦٣٦صحیح مسلم، حدیث شماره:  -١



 ٤٧  مبحث دوم: نذر و حکم کّفارۀ آن 

دادِن چیزی داشته باشد،  اگر او در دِل خود قصد و نیت انجام :حالت اول
در قصد و پس در این حالت نذر او مطابق آنچه که  ،اما آن را بر زبان نیاورد

 .باشد آوردنش واجب می شود و به جای منعقد می است، نیتش بوده
به این شکل است که اگر نذر او مبھم و نامشخص باشد و نیت : حالت دوم

برای خدا «انجام چیز معینی را در دل نداشته باشد، به این صورت که بگوید: 
ین حالتی که او ، در چن»بر من نذر باشد که اگر خداوند بیماری مرا شفا دھد

ذر خود قصد و نیت پرداخت یا انجام چیز معینی را نداشته است، ندر این 
ترین قول اھل علم این است که: به عنوان رعایت احتیاط، پرداخت  صحیح

فرماید:  می که جپیامبر اکرم ۀ باشد، به دلیل این فرمود کّفاره بر او واجب می

اَرُة « اَرُة انلَّْذِر َكفَّ  ».سوگند استۀ نذر ھمان کّفارۀ کّفار«؛ )١(»يَِم�ٍ َكفَّ

شود  که مالحظه می در این حدیث، چنان» النذر«ۀ شایان ذکر است کلم
 گردد. والله اعلم. نام برده شود و یا نشود میعام است و شامل آنچه که 

 و عصبانیت  لجاجتنذر از روی 
حال اصرار و با نذر لجاجت و عصبانیت، نذری است که انسان آن را در 

خشم و عصبانیت، به قصد جلوگیری از چیزی، یا به خاطر انجام کاری و یا 
آورد، به این ترتیب که او در حال  برای تصدیق یا تکذیب امری بر زبان می

یک سال برای خدا ۀ خشم و عصبانیت بگوید: اگر داخل فالن خانه شوم روز
مال و ثروتم ۀ انجام دھم صدقبر من واجب باشد، یا بگوید اگر فالن کار را 

 برای خدا بر من واجب باشد.

                                                           
 به روایت احمد. [مؤلف] -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ، می٤٤٨٨آلبانی در صحیح الجامع، حدیث شمارۀ: 



 ها  نگاهی به احکام کفاره  ٤٨

گویند:  حکم نذر لجاجت و عصبانیت به این صورت است که اکثر علما می
شخص نذرکننده در میان انجام و یا ترک آن ھمراِه پرداخت کّفاره مخّیر 

آن باشد، زیرا که اینگونه نذر، غالبًا به خاطر اصرار بر انجام کاری و یا ترک  می
 باشد. می

 نذر ۀ کّفار
که  است طبق روایتی که مسلم از عقبه بن عامر جھنی نقل کرده

اَرةُ «نذر را اینگونه بیان فرموده است: ۀ کّفار ج پیامبراکرم اَرُة انلَّْذِر َكفَّ َكفَّ
 ».باشد سوگند میۀ نذر ھمان کّفارۀ کّفار« ؛)١(»يَِم�ٍ 

: مخّیربودن عبارت است از سوگندۀ ھمچون کّفار رنذۀ بنابراین کّفار
نان و نفر فقیر و بینوا، یا پوشانیدن لباس بر آ ده دادن به نذرکننده میان طعام

اگر از انجام این سه مورد عاجز و ناتوان بود،  ای مؤمن. یا آزادنمودن برده
 سه روز روزه بدارد. –بیان نمودیم سوگندۀ ھمان طوری که در کّفار–باید 

                                                           
 ھمان. -١



 

 

 مبحث سّوم:
 آنۀ قتل و حکم کّفار

 باشد:  ِل زیر مییاین مبحث شامل مطالب و مسا

 قتل و انواع آن 
شدن روح از بدن است و بر سه نوع  قتل به معنی کشتن و خارج

 قتل عمد. -٣قتل شبه عمد،  -٢عمد،  قتل غیر -١باشد:  می
 باشد:  ھا به شرح زیر می توضیح و تفصیل ھریک از این سه قتل و حکم آن

 عمد و حکم آن قتل غیر -١
عمد عبارت است از قتلی که شخصی به صورت تصادفی و بدون  قتل غیر

ای  ماشینی که بدون قصد و ارادهۀ قصد و نیتی مرتکب آن شود، مانند رانند
زیر ماشین گیرد و موجب کشتن ورت ناگھانی شخص و یا اشخاصی را به ص

شکار تیراندازی کند و به  آنان شود و یا مانند فرد شکارچی که به سوی
صورت تصادفی به فردی اصابت کند و او را از پای درآورد، بنابراین چنین 

 عمد گویند. قتل غیر ،ھای دیگری شبیه آن را قتلی و بسیاری از قتل
عمد گناه و  که در قتل غیر اھل علم بر این نظرند :عمد قتل غیرحکم 

حادثه بدون قصد و نیت او و از  شود، چون عذابی متوجه شخص خطاکار نمی
رو حکِم دینی و اخروی آن عفو  ی خطا و اشتباه صورت گرفته است، از اینرو

یه یا حکم دنیوی آن، اتفاق نظر دارند بر اینکه دۀ دربار او بخشش است، امّ 
خداوند که ۀ باشد، به دلیل این فرمود بھای آن بر قاتل واجب می خون

 فرماید:  می



 ها  نگاهی به احکام کفاره  ٥٠

ن َ�ۡقتَُل ُمۡؤِمًنا إِ�َّ َخَ� ﴿
َ
ۚ َوَمن َ�َتَل ُمۡؤِمًنا َخَ�  ٔٗ َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٍن أ ا  ٔٗ ا

ۡهلِهِ 
َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َودِيَةٞ مُّ ٓ  ۦٓ َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ ْۚ فَإِن َ�َن ِمن قَۡوٍ� إِ�َّ قُوا دَّ ن يَصَّ

َ
 أ

ۡؤِمنَةٖ� �ن َ�َن ِمن قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم  ۡحرِ�رُ َعُدّوٖ لَُّ�ۡم َوُهَو ُمۡؤِمٞن َ�تَ  َرَ�َبةٖ مُّ
ۡهلِهِ 

َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ� َ�َمن لَّۡم َ�ِ  ۦَوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞق فَِديَةٞ مُّ ۡد َوَ�ۡرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ

ِۗ فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ تَۡوَ�ٗة ّمَِن  ُ َوَ�َن  ٱ�َّ  ﴾٩٢َعلِيًما َحِكيٗما ٱ�َّ
  .]٩٢[النساء:

بکشد، و ھرکس مؤمنی را  مؤمنی را َنِسَزد که مؤمنی را جز به اشتباه و ھیچ«
بھا  خون مؤمنی را آزاد کند و به خانواده (و وارث) اوۀ به اشتباه بکشد، باید بند

شمنان که د بپردازد، مگر اینکه آنان گذشت کنند، و اگر (مقتول) از گروھی است
مؤمنی را آزاد کند، و اگر ۀ (قاتل) باید بند ،شمایند و (خوِد) وی مؤمن است

(مقتول) از گروھی است که میان شما و میان آنان عھد و پیمانی است، باید به 
مؤمنی را آزاد کند، و اگر ھرکس (بنده) ۀ بند بھا پرداخت نماید و وی خونۀ خانواد

به عنوان قبوِل توبه از جانب خدا، روزه  )نیافت، باید دو ماِه پیاپی (بدون فاصله
 .»ای است بدارد و خداوند ھمواره دانای سنجیده

 قتل شبه عمد و حکم آن  -٢
قتل شبه عمد به این شکل است که فردی به صورت تجاوز و عدوان و یا 

باشد، قصد  د تنبیه و تأدیب با وسیله و ابزاری که غالبًا کشنده نمیبه قص
او منجر به مرگ ۀ ای که ضرب شخص دیگری کند و او را به آن بزند، به گونه

 او شود.
لی که معموًال در قتِل شبه عمد به کار برده یبدیھی است که ابزار و وسا

عنوان نمونه شخص با گیرند بسیارند. به  شود و مورد استفاده قرار می می
 ھا که غالباً  چوب، یا سنِگ کوچکی و یا با تازیانه و یا با ُمشت و امثال این

 ن ضربه بمیرد.آکشنده نیستند فرِد دیگری را بزند و در اثر 



 ٥١  مبحث سّوم: قتل و حکم کّفارۀ آن 

قتِل شبه عمد، به سبب اینکه شخص از روی قصد  :حکم قتل شبه عمد
شود  و اراده مرتکب آن شده است، لذا از نظر دینی حرام و گناه محسوب می

 باشد.  و در آخرت نیز مستحق عذاب می
 اّما از لحاظ حکم دنیوی بنابر قول صحیح اھل علم، ھمچون قتل غیر

اشد، آنان دلیل ب می بھای آن بر شخِص قاتل واجب عمد پرداخت دیه و خون
بھا  عمد و اشتباه، دادن دیه و خون اند به اینکه وقتی که در قتل غیر آورده

باشد، زیرا که  باشد، پس در قتل شبه عمد به طریق اولی واجب می واجب می
 باشد.  قتِل شبه عمد عملی حرام و دارای گناه می

 قتل عمد و حکم آن -٣
ای که غالبًا کشنده  ز وسیلهقتل عمد، قتلی است که شخص با استفاده ا

ھرچند وسایل قتِل عمد  قصد کشتن اقدام به قتل فردی بکند.باشد، به  می
توان آن را با ابزار و ُطُرِق زیر انجام داد: به  بسیارند اّما به عنوان مثال می

شلیک گلوله، استفاده از ابزار تیز و برنده، یا با سنِگ بزرگ و امثال ۀ وسیل
کردن دیوار و امثال دیوار بر او، و یا در اثر  خرابۀ وسیلآن، ھمچنین به 

ای که رھایی و نجات یافتن از این  انداختن در آب و آتش و یا در دریا به گونه
 پذیر نباشد. موارد امکان

در اینکه آیا حکم قتل عمد فقط قصاص است و یا  :حکم قتل عمد
پرداخت دیه، در میان پیشوایان دینی اختالف است، به این ترتیب که بنابر 
مذھب ابوحنیفه و مالک و بنا به استناد یکی از دو روایتی که امام احمد که 

باشد،  قتل عمد واجب نمیۀ مطابق مذھب خودش نقل نموده است، دادن دی
  آن قصاص است. ۀبلکه کّفار

 اما مذھب امام شافعی و به استناد روایت دیگری که امام احمد نقل کرده
بر این است که: اگر اولیای مقتول از قصاِص قاتل گذشتند و به جای  است
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ۀ بھای آن شدند، در این صورت، قیاس بر دی آن خواستار پرداخت دیه و خون
 باشد. عمد پرداخت آن واجب می قتل غیر
واجب  ا این وصف بنابر قول صحیح پرداخت دیه برای قتل عمداّما ب

باشد، زیرا که قتل عمد بزرگتر و مھمتر از آن است که با پرداختن دیه بتوان  نمی
شدن  که خداوند قاتِل قتِل عمد را به داخل ن را جبران و تالفی کرد. چنانآ

ود قرار داده و او را مورد خشم و لعن خ است ابدی در آتش دوزخ تھدید نموده
 فرماید:  است و می

تََعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ ﴿ ا �ِيَها وََغِضَب  ۥَوَمن َ�ۡقتُۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ ُ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
َعدَّ َ�ُ  ۥَولََعنَهُ 

َ
و ھرکس عمدًا مؤمنی را بکشد، « .]٩٣[النساء:  ﴾٩٣َعَذابًا َعِظيٗما ۥَوأ

گیرد و  ماندگار خواھد بود و خداوند بر او خشم میکیفرش دوزخ است که در آن 
 .»کند و عذابی بزرگ برای او آماده ساخته است لعنتش می

گردد،  ل غیرعمد پرداخت میشود که دیه در مقابل قت روشن می بنابراین
سانگیری و رحمت و مھرورزی از جانب خدای آآن ھم به عنوان تخفیف و 

ۀ ن کریم نخست قتل غیرعمد، بعد دیرحیم و رحمان، چون خداوند در قرآ
و به دنباِل آن قتل عمد کیفر آن را ذکر فرموده  است آن را بیان فرموده

 . )١(آن چیزی نفرموده استۀ دیۀ است، دیگر دربار
رساند که قتل عمد دیه ندارد بلکه (در صورت عدم  پس این خود می

عذاب سخت گذشِت اولیای مقتول) حکم آن در دنیا قصاص و در آخرت 
 باشد. می
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 خودُکشی و حکِم آن
خودکشی بعضی از ۀ بر کسی پوشیده نیست که در عصر کنونی مسأل :اوالً 

افراد به ویژه از طریق انتحار، نظر بسیاری را به خود مشغول کرده و سخن 
ھا و ُطُرق مختلِف انتحار در جامعه، روز به  روز گشته است، متأسفانه شیوه

تی است کدر صورتی که این کار، خالِف فطرِت بشر و حریابد،  روز فزونی می
تمدِن ۀ که در مسیر گمراھی و کجروی، ھمچنین یک نوع جریان ُپشِت پرد

ھا  کاذب و تقّلبی است که منجر به گرفتن جان بسیاری از جوانان مّلت
 گردد. می

ھای  بدیھی است که این خودکشی با ُطُرِق مختلف ھمراه با انگیزه
دھد، به این شکل که بسیاری از جوانان به خاطر محبوب و  می متفاوتی رخ

بر تصور خود به خاطر رھایی از زندگی  معشوق خویش، بعضی دیگر نیز بنا
ھای متعدد دیگر دست به  تلخ و موقعیِت جھنمی، ھمچنین به سبب انگیزه

خواھیم که با لطف و کرم  زنند!! از خدای متعال می خودکشی و یا انتحار می
به راه راست  ،اند یش افرادی را که چنین مسیری را در پیش گرفتهخو

ھدایت کند و ایشان را بر مسیر طبیعی و فطری خود برگرداند، چون شکی 
 باشد. نیست که خداوند، بر تغییر و تحّول آن قادر و توانا می

مرگ و ۀ دیگری که تا حدی شباھت به خودکشی دارد، مسألۀ مسأل :ثانیاً 
رانندگی بیرون شھری و درون شھری است. حکم ۀ عدیدمیر حوادث 

توان از چند جھت به شرح  شود، می ای که موجب اینگونه حوادث می راننده
 زیر تعیین نمود:

ای بدون اینکه از سرعت مجاز عدول کند و بدون تخلف از  اگر راننده -١
مرگباری گردد، جزِو ۀ عالئم راھنمایی و رانندگی دچار حادث

 شود. محسوب نمیخودکشی 
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عدم توّجه ۀ ای در اثر سرعت بیش از حدِّ مجاز و به واسط اگر راننده -٢
ای و  به قوانین و مقررات راھنمایی و رانندگی و غیره دچار حادثه

تصادف مرگباری شد، بعید نیست که تصور شود او جان خود را به 
خطر مرگ انداخته است و شکی نیست که او به خاطر چنین سرعت 

 باشد. گناھکار می ،مجازی که منجر به مرگ شده استغیر 
ای که در اثر سرعت زیاد و به سبب عدم توجه به  حکم رانندهۀ دربار ثالثًا:

مرگباری شده است، باید کّفاره و ۀ ی و رانندگی دچار حادثیمقررات راھنما
ای  تاوان خودکشی را بپردازد یا خیر؟ میان اھل علم اختالف است، عده

اند: باید از  باشد، بعضی دیگر گفته نمی خودکشی بر او واجبۀ اند: کّفار گفته
بودن  خودکشی پرداخت شود، به دلیل عامۀ اش کّفار مال و ثروت به جامانده

 فرماید:  خداوند که میۀ این فرمود

َسلََّمةٌ  ٔٗ َوَمن َ�َتَل ُمۡؤِمًنا َخَ� ﴿ ۡؤِمنَةٖ َودِيَةٞ مُّ ۡهلِهِ  ا َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ
َ
 ﴾ۦٓ إَِ�ٰٓ أ

  :]٩٢[النساء: 
د و به خانواده او مؤمنی را آزاۀ و ھرکس مؤمنی را به اشتباه بکشد، باید بند«

 .»کند خونبھا پرداخت
قیاس بر قتل غیرعمد  گناه است، لذا ت چون او مؤمنی بیدر این صور

اّما پرداخت شود، این خودکشی ۀ اش کّفار باید از مال و ثروِت به جامانده
آن واجب ۀ باشد این است که پرداخت کّفار آنچه که ظاھر و روشن می

 ؛ والله أعلم.باشد نمی

 دلیل مشروعیِت پرداخت کّفاره و تاوان قتل 
بھای قتل  باید دانست که به طور کّلی دلیل مشروعیت کّفاره و خون اوًال:

چ یو ھ«فرماید:  خداوند است که میۀ و کیفیت پرداخت آن، این فرمود
بکشد، و ھرکس مؤمنی را به  ز به اشتباهمؤمنی را نسزد که مؤمنی را ج



 ٥٥  مبحث سّوم: قتل و حکم کّفارۀ آن 

بھا  اشتباه بُکشد باید بندۀ مؤمنی را آزاد کند و به خانواده (و وارث) او خون
بپردازد، مگر اینکه آنان گذشت کنند، و اگر (مقتول) از گروھی است که 

دۀ مؤمنی را آزاد (قاتل) باید بن ،دشمنان شمایند و (خوِد) وی مؤمن است
کند، و اگر (مقتول) از گروھی است که میان شما و میان آنان عھد و پیمانی 

و  بھا پرداخت نماید و بندۀ مؤمنی را آزاد کند است، باید به خانوادۀ وی خون
ھرکس (بنده) نیافت باید دو ماه پیاپی (و بدون فاصله) به عنوان قبوِل توبه 

و از جانب خدا، روزه بدارد و خداوند ھمواره دانای سنجیده و کارساز است. 
ھرکس به طور عمد مؤمنی را بکشد، کیفرش (در دنیا قصاص) و در آخرت 

مورد خشم و لعِن دوزخ است که در آن ماندگار خواھد بود، و خداوند او را 
 )١(.»دھد و عذابی بزرگ برای او آماده ساخته است خود قرار می

پیشوایان بھای قتل و کیفیت پرداخت آن،  انواع کّفاره و خونۀ دربار :ثانیاً 
عمد دو نوع  بھای قتل غیر دینی اتفاق نظر دارند بر اینکه کّفاره و خون

 است: 
 مؤمن.ۀ آزادنمودن برد -١
 ھم است. ت نشد، دو ماه روزه پشِت سرِ مؤمن یافۀ اگر برد -٢

توان  داری متوالی می آیا به جای آزادنمودن برده و دو ماه روزه :ثالثاً 
 طعام داد؟ جواب این است که باید دانست اگر فردی که مرتکب قتل غیر

ۀ بھای آن از آزادنمودن برد عمد شده است، برای پرداخت کّفاره و خون
آنچه که معلوم و  متوالی عاجز و ناتوان بود.داری  همؤمن و دو ماه روز

تفاده آن دو، از دادِن طعام اس بجای توان باشد این است که نمی مشخص می
قتل  بھای کرد، به این دلیل که خداوند در قرآن در رابطه با پرداخت خون

ھم را بیان  داری پشِت سر عمد فقط آزادنمودن برده و دو ماه روزه غیر

                                                           
 سورۀ نساء. ٩٣و  ٩٢ھای  ترجمه آیه -١
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ترین  نبرده است، لذا بنابر صحیح دادن ر نامی از طعامفرموده است، دیگ
عمد  بھای قتل غیر عنوان کّفاره و خون دادن به طعام ،اقواِل پیشوایان دینی

بود قطعًا خداوند آن را ذکر  زیرا بدیھی است که اگر جایز می درست نیست؛
 )١(.کرد می

 سازی قتل شده است حکم کسی که موجب سبب
عابری در آن افتد و بمیرد، یا  است، چاه آبی کنده ھرگاه شخصی که مثالً 

اشخاصی  آن شخصی یاۀ و به واسط است اینکه شخصی شھادت دروغی داده
 گناه ظالمانه کشته شوند و یا اینکه فردی کارِد تیزی بر زمین گذاشته بی

ن زخمی شود و در اثر آن بمیرد، آیا فردی که آو عابری به سبِب  است
 شود یا خیر؟  ملزم به پرداخت دیه می ،بوده استمسبب این عوامل 

ترین قول این است که  حکم این پرسش، در میان اھل علم راجحۀ دربار
ب ساز این عوامل قتل شده است واج پرداخت دیه بر چنین شخصی که سبب

توانست احتیاط الزم را به  در ابتدای کار می زیرا بدیھی است که او باشد؛ می
ھای الزم، موجبات حفظ جان افراد عابر را از آسیب  بینی شخرج دھد و با پی

 مصون بدارد تا دچار موارد فوق نشوند. اّما چون در این اعمال افراط نموده
ھا جزِو قتل  آنۀ گیرانه را انجام نداده است، لذا ھم و اقدامات الزم پیش است

 اشد. ب شوند و از این رو پرداخت دیه بر او واجب می غیرعمد محسوب می

 حکم قتل فرد ذمی 
رساند، بنابر قول  د ذمی را به قتل میھباید توجه داشت کسی که فرد معا

 هخداوند کۀ باشد، به دلیل این فرمود بھا بر او واجب می خون پرداخِت  ،راجح
  اید:فرم می
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َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ ﴿ ۡهلِهِ �ن َ�َن ِمن قَۡو� بَيۡنَُ�ۡم َو�َۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞق فَِديَةٞ مُّ
َ
َ�ۡرِ�ُر وَ  ۦ أ

ۡؤِمَنةٖ�    .]٩٢[النساء:  ﴾...َرَ�َبةٖ مُّ
نان عھد و پیمانی است، آو اگر (مقتول) از گروھی است که میان شما و میان «
 .»مؤمنی را آزاد کند و...ۀ بھا پرداخت نماید و بند وی خونۀ به خانوادباید 

 بردن جنین حکم کشتن و از بین
بردن جنین، میان فقھا سه قول وجود دارد  از بینحکم کشتن و ۀ دربار

باشد، به این  آن واجب میۀ ھا این است که پرداخت دی ترین آن که صحیح
باشد، زیرا، چون او  داری از او الزم می خاطر وقتی که جنین خلق شد، نگه

باشد، لذا موجبات کشتن و از بین بردن او  گناه می انسانی معصوم و بی
گردد، تا اینکه وجوب دیه، موجِب  دیه بر مسبِب آن واجب میاشتباه است و 

 شدن انتشار و گسترش چنین عملی گردد. جلوگیری و مانع

 حکم قتل برده 
حکم قتل برده و پرداخت دیه، میان اھل علم اختالف است، قول ۀ دربار

باشد، به خاطر  قتِل برده نیز واجب میۀ راجح بر این است که پرداخت دی
 ان خون برده و خون آزاد فرقی نیست.اینکه می

 حکم گذشت اولیای مقتول
باید به این نکته نیز توجه داشت که ھرگاه اولیای مقتول از قاتل غیرعمد 

او به طور کّلی ۀ و یا شبه عمد گذشت کردند و او را بخشیدند، کّفاره و دی
حق الله نیز به آن تعلق  به خاطر اینکه عالوه بر حق الناس، ،شود ساقط نمی

 )١(.باشد بنابراین حق آدمی جدا از حق الله می گیرد. می

                                                           
 .٣٦٨: ص ،١١: نک: فتاوی شیخ محمد بن ابراھیم، ج -١
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 عمد قتل غیرۀ حکم کّفار
قول صحیح این است: در حین بستن حکِم قاتل، ذکر حکم کّفاره به 

باشد، اّما بھتر آن است که از جانب قاضی  عنوان سند، واجب و الزامی نمی
گردد، تا این کار، برای قاتل نوعی  بیان مربوطه در موقع بستن حکم،

یادآوری و تحریکی باشد جھت ادای حق الله، ھمچنین تا اینکه انتشار آن 
شنود مفید فایده گردد، چون  خواند و یا می برای ھر کسی که آن را می

گاھی به چنین حکمی ندارند.  بسیاری از مردم آ
 



 

 

 مبحث چهارم:
 ظهار و حکم آن 

به معنی پشت گرفته شده است، در اصطالح شرع  ْھرَظ ۀ ظھار از ماد

ر أُمِّي«عبارت است از اینکه شوھر به زن خود بگوید:  َّ كظهِ ىلَ  تو بر« ؛»أَنْتِ عَ
یعنی ھمانگونه که پشت مادرم بر من حرام  ».ھستی مرمن چون پشت ماد

تو بر من چون پشت خواھرم «است تو نیز بر من حرام ھستی، و یا بگوید: 
باشد، خواه به سبب نسبی  ھستی، و یا ھر مؤنث دیگری که بر او حرام می

 ».حرام باشد و یا بر اثر شیرخوارگی و یا خویشاوندی سببی

 حکم ظهار
و منزه، به طور قطعی و جزمی حکم تحریم بدیھی است که خداوند پاک 

ۀ و آن را عملی زشت و دروغ نامیده است و دربار است ظھار را بیان فرموده
 فرماید:  می آن

ِينَ ﴿ ا �َِّسا�ِِهم ّمِن مِنُ�م ُ�َظاهُِرونَ  ا�َّ َهاتِِهمْ  ُهنَّ  مَّ مَّ
ُ
َهاُ�ُهمْ  إِنْ ۖ�  أ مَّ

ُ
 إِ�َّ  أ

�ِي َ�ُهمْ  ال�َّ َ  �نَّ ۚ�  َوُزوًرا الَْقْولِ  ّمِنَ  ُمنَكًرا َ�َُقولُونَ  ��َُّهمْ ۚ�  َوَ�ْ  ﴾َ�ُفورٌ  لََعُفوٌّ  ا�َّ
  .]٢[المجادلة: 

 نیستند، شان مادران ھرگز آنان کنند، می ظھار را زنانشان که شما از سانیک«
 و زشت سخنی ھا آن گمان بی اند، زاده را ھا آن که اند کسانی فقط شان مادران

 .»است آمرزگار عفوکنندۀ الله ھمانا و گویند، می دروغ
خداوند در این آیه، دو صفت برای ظھار بیان  ،شود که مالحظه می چنان

که مراد از آن در اینجا، عملی زشت و حرام » منکر«یکی صفت  ،فرموده است
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 باشد. که به معنی دروغ می» زور«است، دومی 

 ظهارۀ کّفار
 آن را بیان فرمودهۀ به طور مشروح، ظھار و کّفار زیرۀ یآخداوند در چند 

 فرماید:  و می است

ِينَ ﴿ َ�ُٰتُهۡم إِ�َّ  ٱ�َّ مَّ
ُ
َ�ٰتِِهۡمۖ إِۡن أ مَّ

ُ
ا ُهنَّ أ ٰٓـِٔييَُ�ِٰهُروَن مِنُ�م ّمِن �َِّسآ�ِِهم مَّ  ٱ�َّ

ُهۡم َ�َُقولُوَن ُمنَكٗر� ّمَِن  َ�ُهۡمۚ ��َّ َ نَّ َوُزوٗرۚ� � ٱۡلَقۡولِ َوَ�ۡ  ٢لََعُفوٌّ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ن  ٱ�َّ

َ
ْ َ�تَۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ ّمِن َ�ۡبِل أ يَُ�ِٰهُروَن ِمن �َِّسآ�ِِهۡم ُ�مَّ َ�ُعوُدوَن لَِما قَالُوا

اۚ َ�ٰلُِ�ۡم تُوَ�ُظوَن بِهِ  ُ وَ  ۦۚ َ�َتَمآسَّ َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم  ٣بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ٱ�َّ
اۖ َ�َمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِستَِّ� مِۡسِكيٗناۚ َشهۡ  ن َ�َتَمآسَّ

َ
َرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ مِن َ�ۡبِل أ

 ِ  ب
ْ ِ َ�ٰلَِك ِ�ُۡؤِمُنوا ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد  ۦۚ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ِ�مٌ  ٱ�َّ

َ
 ﴾٤َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٌب أ

  .]٤-٢[المجادلة: 
گویند:  کنند (و بدیشان می می» ظھار«زنان خود را یان شما کسانی که از م«

و بلکه  گردند، شان نمی ستید) آنان مادرانشما برای ما مانند مادران ما ھ
چنین کسانی سخن زشت و  اند. نی ھستند که ایشان را زاییدهشان تنھا زنا مادران

نان و کسانی که ز وند بسیار با گذشت و آمرزنده است.گویند، خدا دروغی را می
ای را آزاد  باید بنده ،شوند اند پشیمان می کنند سپس از آنچه گفته خود را ظھار می

انجام دھند، این درس و پندی کنند، پیش از آنکه با یکدیگر نزدیکی و آمیزش 
گاه از آن چیزی است که می به شما داده می هکاست  کنند، اگر ھم  شود، و خدا آ

یی آزادکردن او را نداشته باشد،) باید دو ماه پیاپی ای را نیابد (و یا توانا کسی بنده
و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آنکه شوھر و ھمسر با ھمدیگر نزدیکی و 

ک دھد، این اآمیزش کنند، اگر ھم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خور
الزم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید ۀ (قانونگذاری) بدان خاطر است که به گون

 .»ھا قوانین و مقررات خداست، و برای کافران عذاب دردناکی است این
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پرداخت کّفاره و رعایت ترتیب آن اشاره ۀ و شیو »ظھار«فوق به  تدر آیا
ظھار ۀ شود نخستین کّفار شده است. ھمان طوری که مالحظه می

  فرماید: که می مؤمن است، چنانۀ آزادنمودن برد

 .»ظھار) آزادنمودن برده استۀ کّفار«( ؛﴾...َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ ﴿
ۀ شایان ذکر است که فقھا برای آزادنمودن برده به عنوان نخستین کّفار

ن به صورت درست و آاند تا اینکه آزادنمودن  ظھار، چند شرط در نظر گرفته
و مقتضی  است کامل و مطابق ھمان چیزی باشد که شریعت آن را خواسته

ای که برای آزادنمودن در  ن شرط این است: بردهدانسته است، بنابراین اولی
قتل باید مؤمن باشد. دومین شرط ۀ نظر گرفته شده است، قیاس بر کّفار

ھایی که مانع فعالیِت کسب و کار ھستند  عبارت است از اینکه او دارای عیب
ھایی ھمچون کوری، فلجی دست و پا و سایر اعضای بدن،  نباشد: عیب

 یماری نباشد که امیدی به بھبودی آن نباشد. ھمچنین دارای چنان ب
ظھار که در آیات فوق به ترتیب به آن اشاره شده است، این ۀ دّومین کّفار

 فرماید:  قسمت است که می

  .]٩٢[النساء:  ﴾َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ ﴿
آزادکردن او را نداشته باشد، باید) دو ای را نیابد (و یا توانایی  و اگر کسی بنده«

 .»ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد
ظھار نیز شرایطی دارد، شرط ۀ باید توجه داشت که این نوع دوم کّفار

مؤمن ۀ دھنده قادر به آزادنمودن برد اول به این شکل است که شخص کّفاره
ب است که در عصر قادرنبودن او برای آزادنمودن برده، یا به این سب نباشد.

اّما آن شخص، مالِک او  شود شود و یا اینکه پیدا می حاضر برده پیدا نمی
 باشد.  نیست تا آزادش کند و یا از خریدن آن عاجز و ناتوان می

ظھار این است که دو ماه را پیاپی و ۀ دھند داری کّفاره شرط دوم روزه
و میان  ذر شرعی قطع کندبدون فاصله روزه بگیرد، بنابراین اگر آن را بدون ع
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 یآن فاصله اندازد، باید آن را دوباره از اول شروع کند به خاطر اینکه به شرط
 که باید آن دو ماه روزه به صورت پیاپی و بدون انقطاع باشد. است گرفته شده

دم رعایت یادآوری، باید دانست که بعضی از عذرھای شرعی ھستند که ع
واجب ماه ۀ جمله: برخورد آن به روز دارند، از میایز تتابع و پیاپی روزه را ج

داری، مانند  بودن به افطار واجب و پرھیز از روزه رمضان، یا مصادف
نگرفتن در روز عید فطر یا عید قربان و یا برخورد آن به ایام اّلتشریق:  روزه

نگرفتن به خاطر عذری که افطار روزه را  (سه روز بعد از عید قربان) و یا روزه
مباح. بنابراین در  فرسای شدید، یا سفر طاقت دارد مانند بیماری ایز میج

تمام این حاالت و مواقع استثنایی، نگرفتن روزه به عنوان قطع تتابع و 
 شود.  بودن محسوب نمی پیاپی

ظھار که در آیات ذکر شده به آن اشاره شده است این ۀ کّفار سومین
 فرماید:  قسمت از آیه است که می

  .]٤[المجادلة:  ﴾ۡسِكيٗنان لَّۡم �َۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِستَِّ� مِ َ�مَ ﴿
 .»گرفتن) نبود، باید به شصت نفر فقیر خوراک دھد ه به روزاگر کسی قادر («

 ظھار چند شرط نیز دارد، از این قرار: ۀ این نوع سوم کّفار
ظھار، به شصت نفر فقیر خوراک ۀ خواھد به عنوان کّفار کسی که می اوًال:

خواھد  افرادی که میبه  –گرفتن نباشد، ثانیًا  دھد، باید او قادر به دو ماه روزه
اشخاصی ۀ مسکین و از جمل -١ھا را دارا باشند:  طعام دھد، باید این ویژگی

 آزاده باشند.  -٣مسلمان باشند،  -٢باشند که مستحق زکات ھستند، 
ظھار این است که مقدار طعامی که ۀ ن به عنوان کّفارداد شرِط طعام :ثالثاً 

 دھد از یک ُمد و یا از نصِف صاعی کمتر نباشد. از افراد مسکین می به ھریک
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 احکام ظهارۀ چند تذکر مهم دربار
ھرگاه مرِد ظھارکننده خواست با ھمسِر خود عمل مقاربت  :تذکر یکم

ظھار را پرداخت کند، ۀ انجام دھد، بر او واجب است که قبل از مقاربت، کّفار
عمِل مقاربت بر او  ظھار را پرداخت نکرده است،ۀ چون تا زمانی که کّفار

لیل نظر دارند، به د باشد و این چیزی است که اھل علم بر آن اتفاق حرام می
  فرماید: خداوند که میۀ این فرمود

ا﴿ ن َ�َتَمآسَّ
َ
  .]٤[المجادلة:  ﴾ِمن َ�ۡبِل أ

 .»ه شوھر و ھمسر با ھمدیگر نزدیکی و آمیزش کنندکپیش از آن«
ظھار، به صورت اختیاری و ۀ شایان ذکر است که پرداخت کّفار تذکر دوم:

بلکه باید به ھمان ترتیبی انجام گیرد که در قرآن ذکر شده  ،انتخابی نیست
است، به این شکل: مردی که کالم ظھار بر زبان آورده است، نخست اقدام به 

مؤمن یافت نشد، یا قادر به خریدن او نبود، ۀ مؤمن کند، اگر بردۀ آزادی برد
 گرفتن ماه روزه به دو ن فاصله روزه بگیرد، اگر ھم قادرباید دو ماه متوالی و بدو

 پیاپی و بدون انقطاع نبود، باید به شصت نفر مسکین خوراک دھد.
برای صحت و درستی پرداخت کّفاره، انعقاِد نیت به شرط  :تذکر سوم

به این معنی مردی که کالم ظھار بر زبان آورده است،  .گرفته شده است
ار داشته باشد. ظھۀ آن، باید نیت ادای کّفارۀ ھنگام اقدام به پرداخت کّفار

ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما للُِكِّ اْمِرٍئ َما « فرموده است: ج چون پیامبر اکرم
َ
إِ�ََّما األ

صحت اعمال بستگی به قصد و نیت شخص دارد و ھر کسی که « ؛)١(»نَوَى
ھمان کار برای او تحقق  قصد و نیت انجام کاری داشته باشد، نتیجه و ثواِب 

 ».یابد می

                                                           
 . [مصحح]١صحیح بخاری، حدیث شمارۀ:  -١
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 ظهارۀ پرسش و پاسخ مّهم دربارچند 
 شوند به کاربردن جمالتی که ظھار محسوب می ۀدربار پرسش یکم:

رامٌ «ھرگاه مردی به ھمسر خود گفت:  َّ حَ ىلَ تو بر من حرام « ؛»أَنْتِ عَ
بر این است که آن  م. قول مشھور مذاھب حنابله و بیشتر اھل عل»باشی می

شود، ابن عثیمین بر این است که آن، ظھار محسوب  ظھار محسوب می
بودن ھمسِر خود را داشته  شود مگر اینکه قصد و نیت ظھار و حرام نمی

باشد، اّما اگر چنین قصد و نیتی در دل نداشته باشد، بنابر قول صحیح آن 
به دلیل این  بپردازد،د سوگنۀ سوگند است نه ظھار، در این حالت باید کّفار

 فرماید:  خداوند که میۀ فرمود

َها ﴿ ُّ�
َ
� َحلَّ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
ٓ أ ُ لَِم ُ�َّرُِم َما ۡزَ�ِٰجَكۚ وَ  ٱ�َّ

َ
ُ لََكۖ تَۡبتَِ� َمۡرَضاَت أ  ٱ�َّ

ُ قَۡد فََرَض  ١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  يَۡ�ٰنُِ�ۡمۚ وَ  ٱ�َّ
َ
ُ لَُ�ۡم َ�ِلََّة � َوُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  ٱ�َّ

 .]٢-١[التحریم:  ﴾٢ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ 
ھمسرانت آنچه را خدا برای تو حالل  ای پیامبر، چرا برای خشنودی«

مھربان است. قطعًا خدا برای شما ۀ کنی؟ خدا (ست که) آمرزند گردانیده حرام می
(راِه) گشودن سوگندھایتان را مقّرر داشته است و خدا سرپرست شماست و اوست 

 ».حکیم دانای

َحلَّ ﴿فرماید:  گوید: در این قسمت از آیه که می می ابن عثیمین
َ
ُ َمآ أ  ٱ�َّ

در این آیه، لفظی است عام حتی شامل ھمسر » ما«ۀ کلم ]١[التحریم:  ﴾لََكۖ 

رام« شود. بنابراین ھرگاه مرد به ھمسر خود بگوید: نیز می ىلَّ حَ تو « ؛»أَنْتِ عَ
شود، لذا اگر با ھمسر  او سوگند محسوب میۀ ، این گفت»بر من حرام ھستی

 گردد. سوگند بر او واجب میۀ کّفار ،خود عمل مقاربت را انجام دھد
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 ن طالق باشدآحکم ظھاری که قصد و نیت مرد از ۀ دربار پرسش دوم:

 تو بر من حرام« ؛»رامح عيلَّ  تِ أن«بگوید:  ھرگاه مردی به ھمسر خود 
گفتار طالق ھمسرش باشد، بنابر قول  ، اگر قصد و نیت او از این»ھستی

طالق را داشته باشد، ۀ شود، به شرط اینکه قصد و اراد صحیح طالق واقع می
نیت طالق را دارد، و بدیھی است که ۀ به خاطر اینکه چنین لفظی شایست
شد، باشد، اگرچه زن در طالق رجعی با زن مطّلقه بر شوھر خود حرام می

إِ�ََّما «فرماید:  مطلقه نیست. پیامبر اکرم میون زن غیرزیرا چنین زنی ھمچ
ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى

َ
صحت اعمال بستگی به قصد و « ؛»األ

نیت شخص دارد، و ھر کسی که قصد و نیت انجام کاری داشته باشد نتیجه 
 ».یابد ھمان کار برای او تحقق می و ثواِب 

یک از:  مردی که در آن قصد و نیت ھیچ ۀحکم گفت ۀدربار پرسش سوم:
 طالق، ظھار و سوگند را نداشته باشد

لیَّ حرامٌ «ھرگاه مردی به ھمسر خود بگوید:  خود ۀ اگر در این گفت »أَنتِ عَ
یک از طالق، ظھار و سوگند را نداشته باشد، بنابر قول صحیح،  نیت ھیچ

خاطر اینکه اقتضای اینگونه لفظ و گیرد، به  او به عنوان سوگند قرار میۀ گفت
گفته، کّلی و مطلق است، بنابراین ھرگاه چنین لفظی به صورت مطلق بیان 

 شود. گردد سوگند محسوب می

 حکم ظھار مردی که قصد او از بیان آن طالق باشدۀ دربار پرسش چھارم:

رِ  أنتِ «باید توجه داشت که ھرگاه مردی به ھمسر خود بگوید:  ظَهْ عىلّ كَ

يأُ  تو بر من مانند پشِت مادرم ھستی، قصد او از این گفته، طالق باشد آیا  »مّ
شود یا خیر؟ جواب این است که بنابر قولی  در چنین حالتی طالق واقع می

باشد،  ظھار میۀ شود، به خاطر اینکه آن لفظ صریحی دربار طالق واقع نمی
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ار تفلیت رجاھۀ مردمان دورۀ لذا اگر آن را طالق قرار دھیم، مطابق گفت
جاھلیت ظھار را به ۀ کنیم، زیرا که قبل از ظھوِر اسالم، مردمان دور می

دادند و این چیزی است که در شریعت اسالم جایز  عنوان طالق قرار می
دھد، بنابراین ھرگاه گفته  باشد، به خاطر اینکه حکم شرعی را تغییر می نمی

ّ نتِ عَ أَ «شود:  رِ أُمّيىلَ ظَهْ من چون پشت مادرم ھستی، چنین  تو بر»:  كَ
 شود. می بای در ھر حالی ظھار محسو گفته

مردی که به ھمسر خود بگوید: اگر چنین کنی تو  ۀدربار رسش پنجم:پ
 بر من مانند پشت مادرم ھستی

آن ظھار ۀ چنین لفظی باید گفت: اگر قصد و نیت گویندبیان ۀ دربار
خاطر اینکه ظاھِر امر، چنان او حکم سوگند را دارد، به ۀ نباشد، گفت

رساند که قصد او از این گفته، اصرار و پافشاری بر انجام ندادن آن کار  می
 باشد. سوگند میۀ او به منزلۀ باشد، پس در چنین حالتی گفت مورد نظر می

 ظھار به کمتر از شصت نفرۀ دادن کّفارۀ دربار رسش ششم:پ
 ُطُرق زیر پرداخت نمود:  ظھار را بهۀ توان کّفار باید دانست که می

دادن،  ظھار به صورت طعامۀ قبل از ھرچیز شایان ذکر است که کّفار -١
باید به شصت نفر مسکین داده شود، اّما اگر شصت نفر مسکین یافت 

توان آن را در دو روز به سی نفر مسکین داد، باز اگر واقعًا  می ،نشدند
سی نفر مسکین یافت نشدند، جایز است آن را در شصت روز به یک 

در واقع انجام این کار در چنانچه  نفر مسکین داد، ھمچنین اگر
زا بود، جایز  دھنده بسیار مشکل و مشقت شصت روز بر شخص کّفاره

 ه یک نفر مسکین بپردازد.است تمام آن را یکجا ب
ر و بینوا باشد و کسی را یفق ،پردازد ظھار میۀ ھرگاه مردی که کّفار -٢

به او وام دھد، در این صورت اگر اطمینان  که برای پرداخت آن بیابد
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کامل دارد که در آینده، مال یا ثروتی را به دست خواھد آورد که 
وام بگیرد و با آن  بتواند با آن، وام خود را ادا کند، جایز است که

 ظھار را بپردازد.ۀ کّفار
ھرگاه فرد ظھارکننده به سبب عذر موجھی از قبیل فقر و مشکالت  -٣

ظھار نشد، موقتًا پرداخت آن ۀ دیگر، موفق به پرداخت کّفار حادِّ 
ھروقت  ماند، به این معنی او باقی میۀ گردد، اّما در ذم ساقط می
 بپردازد. والله أعلم.داخت آن شد، باید آن را قادر به پر

 خود ظھارگفتن ھمسر به شوھرۀ دربار پرسش ھفتم:
اگر سوال شود: ھرگاه ھمسر به شوھر خود بگوید: تو بر من ھمچون 

شود یا خیر؟  ھمسر، ظھار محسوب میۀ پشِت مادرم ھستی، آیا این گفت
شود، به خاطر اینکه ظھار  او ظھار محسوب نمیۀ جواب این است که: گفت

ظھار را نسبت به ۀ شود، اّما ھرگاه زن جمل جانب شوھر واقع می فقط از
 باشد. سوگند بر او واجب میۀ ورد، در چنین حالتی کّفارآشوھر خود بر زبان 

 بیاِن انواع ظھار ۀدربار ش ھشتم:پرس
یا قطعی است، یا معلق و یا  باشد به این معنی: ظھار ظھار بر سه نوع می

 موقت.
ظھار قطعی و منجر به این صورت است که مرد به ھمسِر خود بگوید: 

يلَّ « ي أنتِ عَ رِ أُمِّ ظَهْ  .»تو بر من مانند پشت مادرم ھستی« ؛»كَ

إن جاءَ «ظھار معّلق، به این شکل است که مرد به ھمسر خود بگوید: 

ي أَنتِ عيلَّ كظهرِ أمّ بیاید،  اگر فالن شخص از جانب مردم« ؛»فالنٌ من النَاسِ فَ
 .»تو بر من مانند پشت مادرم ھستی
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 أَنتِ عيلَّ «ظھار موقت به این ترتیب است که مرد به ھمسِر خود بگوید: 

مَضانَ  هرَ رَ ي شَ رِ أُمِّ ظَهْ تو در ماه رمضان، بر من چون پشت مادرم « ؛»كَ
 .»ھستی

 باشد: حکم این سه نوع ظھار به ترتیب به این صورت می
 شود. در ھمان حال ظھار محسوب می :نوِع اول
او ظھار ۀ ھرگاه فالن شخِص معّین شده از جانب مردم بیاید گفت :نوِع دوم

 گردد. ظھار بر مرِد ظھارکننده واجب میۀ گردد و به محض آمدنش کّفار می
ھروقت ماه رمضان فرا رسید و مرد در آن با ھمسر خود عمل  :نوِع سوم

و پرداخت کّفاره بر او واجب  گردد او ظھار میۀ مقاربت را انجام دھد گفت
باشد. اّما اگر در ماه رمضان با ھمسر خود عمل مقاربت را انجام نداد،  می

 گردد. پرداخت کّفاره بر او واجب نمی

 مقاربت  ۀگرفتن به وسیل قطع تتابع دو ماه روزهۀ دربار پرسش نھم:
ۀ ی خود برای کّفاردار دو ماه روزهاگر سؤال شود: ھرگاه مرد در خالل 

بودن  ظھار، با ھمسر خود عمل مقاربت را انجام دھد، آیا تتابع و ُپشِت سرھم
گردد یا خیر؟ جواب این سؤال احتیاج به توضیح دارد، به  او قطع میۀ روز

دار  ظھار روزهۀ این معنی که اگر مرد به خاطر داشته باشد که برای کّفار
کند، در  بودن روزه را قطع می و پیاپی است و بداند که عمل مقاربت، تتابع

آن از ۀ گردد و اعاد او قطع میۀ بودن روز چنین حالتی تتابع و پشِت سرھم
 اش به صورت تتابع و بدون فاصله به باشد، تا اینکه روزه اول بر او واجب می

 پایان رسد.
گاھی عمل مقاربت را در ماِه رمضان  اّما اگر او در حالت فراموشی و ناآ

ام دھد، در این صورت میان اھل علم اختالف است، یکی از اقوال آنان بر انج
این است که درچنین موقعیتی تتابع و ُپشت سرھم قرارگرفتن روزه قطع 
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گردد، بلکه فقط آن یک روز روزه را که عمل مقاربت در آن انجام گرفته  نمی
کند.  ماه خود را تکمیلۀ روزۀ شود، پس با گرفتن آن بقی می است باطل
 والله أعلم.

 



 

 

 مبحث پنجم:
 آنۀ إیالء و حکم کّفارۀ دربار

ۀ به وسیل ؛ورزیدن از چیزی است ایالء، در لغت به معنی امتناعۀ واژ
 سوگند یادکردن. 

شریعت و فقه اسالمی، به این معنی است: شوھری که  در اصطالِح 
توانایی ھمبسترشدن با ھمسر خود را دارد، سوگند به خدا و یا به صفتی از 

از چھار ماه با تر صفات خدا را یاد کند که به طور مطلق و یا برای مدتی بیش
 ھمسر خود ھمبستر نشود و با او آمیزش جنسی انجام ندھد.

 ءنمودنإیال حکم
د به این نکته توجه داشت که: ازدیدگاه اسالم، إیالء عملی غیرشرعی و بای

باشد، به خاطر اینکه آن سوگندخوردن برای ترک امر واجبی است که  حرام می
 باشد و آن عبارت است از آمیزش جنسی با ھمسر خود. حق مشروع زن می

 شروط إیالء
شرط به شرح شدن ِإیالء و اجرای حکم شرعی بر آن، چند  برای منعقد

 زیر در نظر گرفته شده است:
باید امکان و توانایی  ،کند مردی که سوگند ایالء با ھمسر خود یاد می -١

ۀ ھمبسترشدن با ھمسر خود را داشته باشد، بنابراین اگر او به واسط
بودن قادر  شدن و یا در اثر سستی و عّنین ی یا اختهھایی مانند َخصْ  عیب

 باشد. اشد، در این حالت، ِإیالِء او منعقد نمیبه مقاربت با ھمسر خود نب
ایالء، سوگند به خدا یا به صفتی از صفات خدا یاد  یشوھر برای اجرا -٢



 ٧١  مبحث پنجم: دربارۀ إیالء و حکم کفارۀ آن 

 ھا. کرده باشد، نه سوگند به طالق و نذر و امثال این
 شوھر سوگند به ترک مقاربت را بیشتر از چھار ماه یاد کرده باشد.  -٣
موقعیت شدن ایالء این است که ھمسر در چنان  شرط چھارم منعقد -٤

جسمی و زمانی قرار گرفته باشد که امکان مقاربت شوھرش با او 
 وجود داشته باشد.

 إیالءۀ کّفار
یکی از انواع سوگندھاست، بنابراین  –که قبًال گفته شد ھمچنان–إیالء ۀ واژّ

باشد که  سوگند میۀ آن نیز ھمان کّفارۀ چون نوعی سوگند است لذا کّفار
پوشانیدن به ھریک از  دادن به ده نفر مسکین، یا کسوه عبارت است از: طعام

ۀ پذیر نباشد، کّفار ای، اگر انجام این سه مورد امکان آنان و یا آزادنمودن برده
 آن گرفتن سه روز روزه است. 

 فرماید:  إیالء میۀ خداوند دربار

ِيَن يُۡؤلُوَن ِمن �َِّسآ�ِِهۡم تَ ﴿ ۡشُهرٖ� فَإِن فَآُءو فَإِنَّ ّلِ�َّ
َ
ۡرَ�َعةِ أ

َ
َ َر�ُُّص أ َ�ُفورٞ  ٱ�َّ

َ�ٰقَ �ۡن َعَزُمواْ  ٢٢٦رَِّحيمٞ  َ فَإِنَّ  ٱلطَّ   .]٢٢٧-٢٢٦[البقرة:  ﴾٢٢٧َسِميٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
، خورند (=ِإیالء) با زنان خود، سوگند می برای کسانی که به ترک ھمخوابگی«

ۀ انتظار بکشند، پس اگر (به آشتی) باز آمدند، خداوند آمرزندحق دارند چھار ماه 
تار و فبه گ مھربان است، و اگر تصمیم به طالق (و جدایی) گرفتند (بدانند خداوند

گاه است، چ  .»ون) به حقیقت خداوند بسیار شنوا و داناستکردارشان آ
 گندتوان گفت: مردانی که سو بنابراین در توضیح و تبیین این دو آیه می

 کنند که به طور کّلی و یا تا بیشتر از چھار ماه با زنان خود ھمبستر یاد می
نشوند و با آنان مقاربت انجام ندھند، تا چھار ماه فرصت دارند که با ھمسران 

سوگند خود را بپردازند و خداوند ھم آنان را از ۀ خود مقاربت کنند و کّفار
رد بخشش و آمرزش خود ناخوشایند موشدن به این سوگند ناپسند و  مرتکب
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و به آن ادامه  گردند زندگی عادی خود برمی(و آنان نیز به  دھد قرار می
اگر آن چھار ماه فرصت و انتظار بگذرد و آنان نیز ھمچنان با  .دھند) می

ھمسران خود ھمبستر نشوند و آمیزش جنسی را ترک کنند، در چنین 
شود که با  آنان دستور داده میحالتی از طرف قاضی و حاکم شرع به 

سوگند خود را ۀ ھمسران خود ھمبستر شوند و با آنان مقاربت کنند و کّفار
نمایند، از جانب قاضی و مطابق  بپردازند، اگر باز از این دستور سرپیچی

 شود. زن، اجرای طالق و جدایی به آنان دستور داده میۀ مطالب

 ایالءۀ چند پرسش و پاسخ دربار
 إیالء قبل از مقاربتۀ پرداخت کّفارۀ دربار م:پرسش یک

إیالء پیش از مقاربت واجب است ۀ در اینکه آیا پرداخت کّفار باید دانست
باشد، به خاطر  یا خیر؟ جواب درست این است که پرداخت آن واجب نمی

سوگند قبال از ۀ سوگند است، بنابراین اگر کّفارۀ آن، در واقع کّفارۀ اینکه کّفار
شود، و اگر بعد از  سوگند محسوب میۀ آن پرداخت شود، کّفارشکستن 

 باشد.  گناه آن میۀ شکستن سوگند پرداخت شود، کّفار

 مقاربت مرد با ھمسر خود قبل از انقضای مدت ایالء  ۀدربار پرسش دوم:
ھرگاه مرد پیش از انقضای مدت ایالء، با ھمسر خود ھمبستر شود، بنابر 

لذا  ؛چون سوگنِد منعقد شده را شکسته است قول صحیح اکثر اھل علم،
 باشد.  ایالء بر او واجب میۀ کّفار

 رسیدن مدت ایالء و حکم قاضی به پایان ۀدربار پرسش سوم:
 ھروقت مدِت ایالء شوھر به پایان برسد و حاکم شرع به او دستور دھد که

به  دھد و یا از سوگند خود برگردد و به زندگی عادی زناشویی خویش ادامه
جدایی تن در دھد، اگر شوھر با ھمسر خود ھمبستر شود و به طالق و 
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زندگی خود بازگردد، در این صورت قول صحیح این است که ھمچون پرسش 
 باشد. قبلی پرداخت کّفاره بر او واجب می

 قاضی نمودن شوھر از دستور سرپیچی ۀباردر چھارم: پرسش
به پایان رسید، اگر قاضی به باید توّجه داشت، پس از اینکه مدت ایالء 

با ھمسر خود ھمبستر شود و به زندگی عادی خود  کهدھد  ورشوھرش دست
برگردد، اّما او از این دستور قاضی سرپیچی نماید و ھمچنان به ترک 
ھمبستری ادامه دھد، در چنین حالتی بر قاضی است که به آن مرد دستور 

البته در اینکه قاضی دستور یک طالقه یا سه  زن خود را طالق دھد.دھد 
گاه –طالقه دھد، میان اھل علم اختالف است  قول  –تر است اّما  ھرچند خدا آ

باشد، زیرا گاھی او  مسأله مخّیر میاین صحیح این است که قاضی در 
طالق بر ۀ داند که زن در چنین موقعیتی به وسیل مصلحت را در این می

داند که  گذارد او را برگرداند، چون به روشنی میشوھرش حرام گردد و ن
آمیز نیست، (و  قصد و نیت این شوھر نسبت به ھمسرش خوب و مسالمت

باشد) لذا مصلحت را جداسازی و  پذیر نمی ھمزیستی آنان امکانۀ ادام
 بیند.  دورساختن او از ھمسرش می

 ایالءۀ حال و موقعیت زن مطّلقه به وسیل ۀدربار پرسش پنجم:
شایان ذکر است: برای زنی که در اثر ایالی شوھرش مطّلقه شده و از او 

 آید: جدا گردیده است، چند حالت به شرح زیر پیش می
حالت اول، به این شکل است که زن با دستور قاضی یک طالقه  -١

شود، قبًال نیز شوھرش او را دو طالقه کرده است، پس یا  می
قبلی شوھرش سه ۀ دو طالق قاضی در کنارۀ قراردادن این یک طالق

بد بر شوھرش اشود، بنابراین در چنین حالتی زن به طور  میطالقه 
تواند او را به عنوان ھمسِر خود  گردد، به طوری که نمی حرام می
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برگرداند، مگر اینکه با مرِد دیگری ازدواج شرعی و قانونی کند، 
را طالق سپس اگر این شوھر دومی بدون اجبار و با اختیار خود او 

با رعایت کامل شرایط و مراحل  مجدداً  تواند او را داد، شوھر اولی می
 .و دوباره به ھمسری شرعی و قانونی خود درآورد ازدواج، نکاح کند

حالت دوم، این است که شوھر با دستور قاضی، زن خود را یک  -٢
کرده است، بنابراین  طالقه کند، در حالی که قبًال نیز او را یک طالقه

 شود و چون در چنین حالت و موقعیتی بینونت زن دو طالقه می
تواند دوباره با عقد و  لذا شوھر می ،شود صغری پیدا می (جدایی)

 جدید او را به نکاح خود درآورد. ۀ مھری
شود  حالت سوم، به این صورت است که به دستور قاضی یک طالقه -٣

ه نکرده است، پس زن در این حالت یک طالق و شوھرش قبًال او را
جدید الزم ۀ اّما با این وصف، باز عقد و مھری ،باشد یک طالقه می

دًا خواستار نکاح با او شده است. باشد، به سبب اینکه مرد مجد می
 والله أعلم.

 



 

 

 مبحث ششم:
(همبستری) در روِز ماه رمضان و حکِم  جماعۀ دربار

 آن ۀکّفار

ۀ نمودن روزه در ماه رمضان به وسیل باطلۀ دلیل حکم مشروعّیت کّفار
که گفته  است ، روایتی است که از ابوھریره روایت شده(ھمبستری) جماع

 جناگھان مردی به خدمت حضرت  ،بودیم جاست: ما در حضور رسول خدا 
چه چیزی تو را «فرمود:  جحضرت  ھالک شدم! ،آمد و گفت: ای رسول خدا

گفت: در ماه رمضان در حالی که روزه بودم با ھمسر » ھالک کرده است؟
 »که او را آزاد کنی؟ ای داری برده«فرمود:  جخود جماع کردم! حضرت 

 بدون فاصله پیاپی وۀ توانی دو ماه روز آیا می«حضرت فرمود:  گفت: خیر،
آیا آنقدر داری که شصت نفر را «فرمود:  جگفت خیر، حضرت  »بگیری؟

اندکی مکث کرد و سپس سبدی خرما  جگفت: خیر، حضرت  »اطعام کنی؟
کننده  آن فرد سؤال«آورده بودند برداشت و آورد و فرمود:  جکه برای او 

این خرماھا «فرمود:  جآن مرد گفت اینجا ھستم بفرما، حضرت » کجاست؟
آن عمل نامشروع خود ده) آن مرد ۀ ھا را صدقه ده: (به کّفار دار و آنرا بر

گفت: ای رسول خدا آیا کسی ھست که از من فقیرتر باشد؟ به خدا سوگند 
به  جیابم، حضرت  نمی خودمۀ نیازمندتر از خانوادای فقیرتر و  ھیچ خانواده

ۀ ا به خانوادھا ر آن«د: ھایش پدیدار شدند، بعد فرمو قدری خندید که دندان
 )١(.»خود ده

                                                           
 به روایت بخاری و مسلم. -١
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 جماع ۀ ماه رمضان به وسیل ۀنمودن روز باطل ۀکّفار
جماع (ھمبستری) با ۀ خود را به وسیلۀ روز ،کسی که در روز ماه رمضان

 آن به ترتیب عبارت است از:ۀ ارکفّ  ،کند زن خود باطل می
 مؤمنی.ۀ آزادنمودن برد -١
 پیاپی و بدون فاصله است. ۀ دو ماه روز ،مؤمن یافت نشدۀ اگر برد -٢
پذیر نبود،  پیاپی و بدون فاصله امکانۀ اگر قدرت و توانایی دو ماه روز -٣

دادن خوراک به شصت نفر مسکین است. اگر در واقع فردی قادر به 
 )١(.باشد دادن به شصت نفر ھم نباشد، به پرداخت آن مکّلف نمی طعام

 ماه رمضانۀ نمودن روز باطلۀ وجوب کّفارۀ چند پرسش و پاسخ دربار
قضای ماه رمضان و غیر ماه رمضان را ۀ کسی که روز پرسش یکم: دربارۀ

 کند جماع باطل میۀ به وسیل
نذر و یا ۀ کّفارۀ قضای ماه رمضان، یا روزۀ در اینکه ھرگاه شخصی روز

آن واجب است ۀ جماع با زن خود باطل کند، کّفارۀ مستحب را به وسیلۀ روز
آن واجب ۀ جواب این است: بنابر قول صحیح اھل علم کّفاریا خیر؟ 

روزه ۀ نص صریح کّفارباشد، بلکه کافی است آن روز را قضا نماید، زیرا  نمی
نمودن روزه در ماه رمضان  باطلۀ که قبًال بیان گردید، فقط دربار به ترتیبی

 وارد شده است، نه در غیر ماه رمضان.

روِز ماه رمضان اشتباھًا مرتکب جماع کسی که در ۀ دربار پرسش دوم:
 شود می

ھرگاه شخصی در ماه رمضان به تصور اینکه ھنوز شب است، با ھمسِر 
آن بر ۀ خود جماع کند، بعدًا معلوم شود که روز است و شب نیست، آیا کّفار

                                                           
 .١٠٨: ص ،٤: و مغنی المحتاج، ج ٣٨: ص ،١٠: لمغنی، جا -١



 ٧٧  مبحث ششم: دربارۀ جماع: (همبستری) در روِز ماه رمضان... 

آن بر او واجب ۀ او واجب است یا خیر؟ قول صحیح بر این است که کّفار
به طور مطلق و بدون بیان فرق و  جه پیامبر اکرم باشد، به دلیل اینک می

 )١(.آن را صادر فرموده استۀ تفصیلی دستور کّفار

حکم کسی که در روِز ماه رمضان بدون عمل جماع،  پرسش سوم: دربارۀ
 نماید انزال می

داری بدون عمل جماع، در روز ماه رمضان انزال نماید، آیا  اگر مرِد روزه
است یا خیر؟ یکی از دو قول حنابله بر این است که  آن بر او واجبۀ کّفار
باشد،  نمودن در روز ماه رمضان، بدون جماع واقعی واجب نمی انزالۀ کّفار

 باشد.  بلکه فقط قضای روزه، الزم می

جماع، بر ۀ ماه رمضان به وسیلۀ نمودن روز باطلۀ آیا کّفار پرسش چھارم:
 گردد؟ زن نیز واجب می

است یا ماه رمضان بر زن ھم واجب ۀ نمودن روز باطلۀ ردر اینکه آیا کّفا
 خیر؟ در توضیح و تفسیر این سئوال باید گفت: 

گاه باشد،  اوًال: اگر زن به ھنگام جماع، به حکم آن در روز ماه رمضان آ
داربودن خود را به خاطر داشته باشد و بدون اکراه و اجباری  ھمچنین روزه

 باشد. آن بر او واجب میۀ کّفارجماع با شوھر خود شود، ۀ آماد
گاھی به ثانیًا: حکم  اگر در این عمل، دارای عذر موجھی باشد از قبیل ناآ

آن در ماه رمضان، یا در اثر فراموشی و یا وجود اکراه و اجبار بر انجام آن، در 
ترین اقواِل  ر صحیحباباشد، اّما بن آن بر او واجب نمیۀ چنین موقعیتی کّفار

 باشد. ای آن بر او واجب میقض ،اھل علم

                                                           
 تر به شروط معتبر دربارۀ کّفاره ظھار مراجعه شود.  برای اطالع بیش -١
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ۀ نمودن روز باطلۀ کسی که آگاھی به وجوب کّفار پرسش پنجم: دربارۀ
 ماه رمضان ندارد

گاه باشد و مرتکب  ھرگاه کسی که به حرام بودن جماع در روز ماه رمضان آ
اّما نداند که آن در ماه رمضان کّفاره دارد، حکم آن این است که بنابر  ،آن شود

باشد، به دلیل حدیثی که در اول این مبحث  اره بر او واجب میقول صحیح کفّ 
گاھی به تحریم جماع در روز  نقل گردید: که صحابه ای با وجود اینکه علم و آ

ماه رمضان داشت، وقتی که مرتکب چنین امر حرامی شد، برای توضیح و 
، به باشد می آنچه که در اثر ارتکاب به این امر حرام بر او واجب متفسیر حک

آمد تا حکم آن را برایش توضیح و تعیین فرماید: چون  جخدمت رسول خدا 
به خوبی  ،»ای رسول خدا! ھالک شدم«گوید:  بدیھی است در اینکه می

گاه بوده است.  رساند می  که او به تحریم جماع در روز ماه رمضان آ

 شود کسی که دو روز در ماه رمضان مرتکب جماع میپرسش ششم: دربارۀ 
آن را نداده باشد، چه ۀ رمضان جماع کند و کّفار اگر کسی در دو روز ماه

حکمی دارد؟ جواب: قوِل صحیح این است: اگر کسی به عمد در روِز ماه 
سپس  ،آن را پرداخت نکردۀ رمضان مرتکب جماع با ھمسر خود شد و َکّفار

ه بر در روز دیگر باز مرتکب جماع با ھمسر خود شد، در چنین حالتی عالو
 ای بپردازد. قضای آن، باید برای ھر روز کّفاره

یک بار  زکسی که در یک روز ماه رمضان بیش ا پرسش ھفتم: دربارۀ
 شود مرتکب جماع می

بیش از یک بار در روز ماه رمضان جماع کند و ھرگاه شخصی در یک روز 
بر او  بار اول را نپرداخته باشد، قول صحیح این است که فقط یک کّفارهۀ کّفار

 جماع اولی باطل شده است. ۀ او به وسیلۀ باشد، به خاطر اینکه روز واجب می



 ٧٩  مبحث ششم: دربارۀ جماع: (همبستری) در روِز ماه رمضان... 

رمضان مرتکب جماع شود چه  در روز ماه اگر فرد ُخنثی پرسش ھشتم:
 حکمی دارد؟

حکم او این است که  ،در روز ماه رمضان جماع کند )١(اگر فرد ُخنثی
باشد، ھرچند انزال ھم بکند. بلکه  بنابر قول صحیح کّفاره بر او واجب نمی

 باشد. شده بر او واجب می باطلۀ فقط قضای روز

 پایی جماع کندکسی که در روز ماه رمضان با چھار پرسش نھم: دربارۀ
یح کند، بنابر قول صح ھرگاه مردی در روِز ماه رمضان با چھارپایی جماع

 شده را قضا کند.  باطلۀ اّما باید روز ،آن بر او واجب نیستۀ کّفار

کند،  فرد سالمی که در روز ماه رمضان جماع می پرسش دھم: دربارۀ
 رود شود یا به سفر می سپس بیمار می

در روز ماه رمضان با ھمسر خود نزدیکی  باشد اگر مردی که سالم می
جنسی کند، سپس بیمار شود و یا به مسافرت برود، آیا کّفاره بر او ساقط 

شود، اگرچه روزه را  شود یا خیر؟ بنابر قول صحیح کّفاره بر او ساقط نمی می
آن قبل از رفتن به سفر ۀ خاطر اینکه کّفار باطل کند سپس به سفر برود، به

 او باقی مانده است.ۀ و بر ذم است ردیدهبر او واجب گ

خوردن و نوشیدن عمدی در روز ماه رمضان با  ۀآیا کّفار پرسش یازدھم:
 شود؟ جماع، جمع می ۀکّفار

و  در اینکه آیا کسی که در روز ماه رمضان به طوری عمد به خوردن
 شود؟ جماع افزوده میۀ وب کّفارآن، به وجۀ پردازد وجوب کّفار نوشیدن می

جماع مکّلف ۀ خوردن و نوشیدن عمدی و ھم به کّفارۀ ھم به پرداخت کّفار(

                                                           
آنکه دارای ». المنجد«ُخنثی: کسی است که ھم شرِم مرد را دارد و ھم شرِم زن را.  -١

 رجم].[مت». فرھنگ فارسی معین«آلت مردی و زنی ھردو باشد: نر و ماده. 



 ها  نگاهی به احکام کفاره  ٨٠

در حکم این مسأله میان اھل علم اختالف است، بنابر  شود یا خیر؟) می
خوردن و نوشیدن عمدی نیز ۀ مذھب امام مالک و مذھب حنفیان کّفار

آن واجب ۀ باشد، اما در مذھب امام شافعی و امام احمد کّفار واجب می
ۀ تر است، به خاطر اینکه حدیث چند صفح باشد و این قول صحیح نمی

ع در روز ماه جماۀ کّفارۀ فقط دربار ،است گذشته از ابوھریره نقل شده
 )١(.رمضان وارد شده است

 ن شیرده در ماه رمضانزِن حامله و ز پرسش دوازدھم: دربارۀ
ا باطل کنند، خود رۀ ھرگاه زن حامله و زن شیرده در روز ماه رمضان روز

آیا کّفاره بر آنان واجب است یا خیر؟ جواب این سوال به صورت تفصیل به 
 این شکل است: 

وجود خود روزه را باطل کنند، نه به  زن دو زن به خاطر ترس اآاگر  :اوالً 
شان، در این حالت کّفاره بر آنان واجب نیست  خاطر ترس از وجود فرزندان

 نند. خود را قضا کۀ بلکه فقط روز
شان باطل کنند، در این  انداگر روزه را به خاطر ترس از وجود فرزن :ثانیاً 

واجب آن بر آنان ۀ قضای روزه و کّفار ،حالت بنابر قول صحیح اھل علم
 باشد.  می

 مرد و زِن سالخورده در ماه رمضان پرسش سیزدھم: دربارۀ
 ماه رمضانۀ روزای که قادر به گرفتن  اینکه مرد و زن پیر و سالخورده در

باشد یا نه؟ بنابر اقوال اھل علم، قول  آن بر آنان واجب میۀ نیستند کّفار
باشد، به این ترتیب در مقابل ھر  صحیح این است که کّفاره بر آنان واجب می

بن اکه از  بدھند، چنانروز یک مد از قوت غالب محل به یک نفر مسکین 
                                                           

اند. و  حدیث نقل شده در اول این مبحث که شیخین آن را از ابوھریره روایت نموده -١
 .٩٣به نقل از: الصیام احکام و آداب از مؤلف: ص 



 ٨١  مبحث ششم: دربارۀ جماع: (همبستری) در روِز ماه رمضان... 

ۀ ای که قادر به گرفتن روز خوردهسال مرد و زن«که  است عباس نقل شده
 )١(.»ماه رمضان نیستند، در مقابل ھر روز روزه به مسکین طعام دھند

 ماه رمضان شخِص بیمار درۀ دربار پرسش چھاردھم:
رود  آیا حکم بیماری که امید بھبودیافتن او نمیاگر پرسیده شود: 

ادر به چیست؟ در جواب باید گفت: در رابطه با چنین فرد بیماری که ق
باشد، بنابر قول صحیح، بر او واجب است که  گرفتن ماه رمضان نمی روزه
دادن  به خاطر اینکه خداوند طعام ھر روز روزه، طعام به مسکین دھد؛ برای

به این ترتیب وقتی که شخص  کین را معادل روزه قرار داده است.به مس
 مخّیر گردیده گرفتن دادن به مسکین و میان روزه برای کّفاره میان طعام

که قادر به گرفتن روزه  ، اول گرفتن روزه بر او فرض شد، سپس کسیاست
 )٢(.نوان معادل و بدل آن تعیین گردیدنباشد، دادن طعام به ع

 اندازد ماه رمضان را به تأخیر می ۀکسی که قضای روز : دربارۀپانزدھم پرسش
 را آن قدر به تأخیر ماه رمضانۀ حکم کسی که قضای روزۀ دربار

رسد، در این رابطه باید توّجه  اندازد تا اینکه رمضان سال بعدی فرا می می
  :داشت که این تأخیر طوالنی یک ساله از دو حالت زیر خارج نیست

ماه ۀ حالت یکم، این است که احتمال دارد به تأخیر انداختن قضای روز
شرعی از قبیل بیماری  رعذۀ رمضان تا فرا رسیدن رمضان بعدی به واسط

رو  ممتد و یا سفرھای پیاپی طوالنی و امثال آن حاصل شده باشد، از این
آن بر ۀ حکم این حالت، پیشوایان اربعه اتفاق نظر دارند بر اینکه کّفارۀ دربار

 قط قضای روزه بر او واجب است.باشد، بلکه ف از واجب نمیشخص تأخیراند

                                                           
 .٩٣نقل از کتاب: الصیام أحکام و آداب، ص:  -١
 مرجع سابق. -٢
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 شخص قضای روزه را به سببحالت دوم عبارت است از اینکه: 
انگاری و بدون عذر شرعی تا فرارسیدن رمضاِن بعدی به تأخیر انداخته  سھل

حکم این حالت نیز اختالف دارند، بنابر مذھب ۀ است. پیشوایان فقھی دربار
ر آن بۀ امام مالک و امام شافعی و امام احمد، قول صحیح این است که کّفار

ۀ در مقابل روزدادن  مقدار آن طعام باشد که تمند واجب میورشخص ث
 )١(.ھمراه قضای واجب آنینی است، شده به ھر مسک فوت

ماه رمضان را تا فرارسیدن  ۀکسی که قضای روز پرسش شانزدھم: دربارۀ
 اندازد مرگش به تأخیر می

ماه رمضان را آن قدر به تأخیر ۀ حکم شخصی که قضای روزۀ دربار
ۀ توفی قضای روزمباید دانست: در اینکه شخص  ،کند اندازد تا فوت می می

دارد: حالت اول خود را تا فرارسیدن مرگش به تأخیر انداخته است، دو حالت 
عذر شرعی ۀ خود را به واسطۀ ل است که: چنین شخصی اگر روزکشبه این 

ن را بیابد فوت آو قبل از اینکه قدرت امکان قضای  است به تأخیر انداخته
 باشد.  آن بر او واجب نمیۀ ین حالت کّفارکرده است، در ا

خود را به علت ۀ شد فوتۀ حالت دوم، به این صورت است که قضای روز
و قبل از اینکه آن را قضا  است انگاری و بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته سھل

کند فوت کرده است، پس در این حالت اگر مال و ثروتی از خود به جای 
شده به مسکینی طعام  فوتۀ ارث او در مقابل ھر روز روزگذاشته باشد، باید و

 )٢(.دھد

                                                           
 .٨٧ھمان مرجع سابق، ص  -١
 .١٨٧: ص ،١: و المھذب، ج ٨١: ص ،٣: الشرح الکبیر، ج -٢



 ٨٣  مبحث ششم: دربارۀ جماع: (همبستری) در روِز ماه رمضان... 

 زِن حامله و زِن شیرده سالخورده ۀمقدار کّفار : دربارۀپرسش ھفدھم
افراد پیر و سالخورده،  واجب بر زِن حامله و شیرده وۀ مقدار کّفارۀ دربار

که: ھریک از آنان باید گفت ۀ کیفیت اخراج و پرداخت کّفارۀ ھمچنین دربار
گرفتن بر آنان  واجب بر چنین افرادی که روزهۀ در رابطه با پرداخت کّفار

 فرماید:  فرساست خداوند می طاقت شاق و

ِينَ َوَ�َ ﴿   .]١٨٤[البقرة:  ﴾...فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ��  ۥيُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ
کّفاره فرساست، الزم است  گرفتن بسیار سخت و) طاقت و بر کسانی که (روزه«

 ».ینی استبدھند و آن خوراک مسک
اینگونه افراد عبارت است از ۀ روزۀ اّما مقدار واجب طعام به عنوان کّفار

یک صاع از خرما،  یک مد از قوت غالِب محل، از قبیل گندم یا برنج و یا نصف
 جو و یا مویز.

دادن طعام عادی و متوسِط محلی به عنوان کّفاره به چند صورت انجام 
 شود، به این ترتیب: می

واجب را به ۀ مقدار کّفار ،در مقابل ھر روزی که روزه نگرفته است -١
 فرد مسکین بدھد.

تعداد روزھایی که روزه نگرفته است طعام معمولی و ۀ به انداز -٢
افراد مشخص  متوسطی درست و آماده کند، سپس به ھمان اندازه

شده را به  مسکین را دعوت کند و به صورت دسته جمعی طعام آماده
 طور مساوی به آنان بخوراند. 

به صورت عادالنه (بدون دعوت)  را شده تواند طعام ساخته و آماده می -٣
 بر آنان توزیع کند.

روزه به این شکل است که ۀ طعام به عنوان کّفار دیگر دادنۀ طریق -٤
طعام  ،ھا روزه نگرفته است د روزھایی که در آنشخصی معادل تعدا

افراد مسکین و بینوا  فخیریه بدھد تا اینکه آن را به مصرۀ به مؤسس
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کّفاره به آن ۀ کنند برسانند، اّما به این شرط که شخص پرداخت
مؤسسه، باید به مسؤالن و کارکناِن آن یادآوری نماید که این طعام، 

ا اینکه آنان نیز به طریق شرعی به باشد، ت رمضان میۀ روزۀ کّفار
 صرف افراد مسکین و بینوا برسانند. والله الموفق.م

 آن  ۀجماع و همخوابگی با زِن در حال حیض (عادت ماهانه) و حکم کّفار
عادت باید دانست که در رابطه با جماع و ھمخوابگی مرد با زن در حین 

 آید: ماھانه چند پرسش و پاسخ پیش می

 کند که در حال حیض با ھمسر خود نزدیکی جنسی می حکم مردی -١
 باشد زن خود که در عادت ماھانه می اگر سوال شود: مردی که با

ھای  توان حکم آن را از جنبه نزدیکی جنسی کند چه حکمی دارد؟ می
 مختلف بررسی نمود از آن جمله: 

ھمسِر با لی و به صورت مستقیم یممکن است مرد بدون مانع و حا الف:
باشد جماع کند، در این حالت با اجماع علما چنین  خود که در حیض می

 فرماید:  خداوند که میۀ باشد، به دلیل این فرمود حرام می عملی

ٗذى فَ  ٱلَۡمِحيِض� لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿
َ
ْ قُۡل ُهَو أ َوَ�  ٱلَۡمِحيِض ِ�  ٱلّنَِسآءَ  ٱۡ�َ�ِلُوا

ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ  َمَرُ�ُم  َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ۚ فَإَِذا َ�َطهَّ ُ  ﴾...ٱ�َّ

  .]٢٢٢[البقرة:

 زیانبار و پلید آن پرسند، بگو: می) زنان ماھانه عادت(حیض ۀ دربار تو و از«
 تا نکنید؛ نزدیکی ھا آن با و کنید، گیری کناره زنان از قاعدگی حالت در است، پس

 به خداوند که جا ھمان از کردند، غسل و شدند پاک که ھنگامی شوند. پس پاک
 .»کنید آمیزش ھا آن داده، با فرمان شما

ست با خوا-باشد،  عملی که دارای کّفاره مین است ھمان ایآری، 
 آن توضیح خواھیم داد. ۀ بعدًا دربار –خداوند



 ٨٥  مبحث ششم: دربارۀ جماع: (همبستری) در روِز ماه رمضان... 

ممکن است مرد با پوشاندن بدن و عورت ھمسر خود که در حیض  :ب
باشد، با او بدون عمل مقاربت، تماس حاصل کند و متلذذ شود، این  می

 باشد.  شده و با اتفاق علما جایز و مباح می صورت با استناد به روایات نقل
صورت سوم به این شکل است که مرد از ناف به باال بدون پوشاندن  :ج
ا ھمسر خود تماس حاصل کند، استفاده از این صورت میان علما آن، ب

اختالف است، در مذھب امام مالک و امام شافعی و امام ابوحنیفه چنین 
 است باشد. ولی امام احمد آن را عملی مباح و جایز دانسته تماسی حرام می

  فرماید: میکه  است قبل استناد کردهۀ صفحۀ و به این قسمت از آی

ْ ٱۡ�َ�ِ فَ ﴿   .]٢٢٢[البقرة:  ﴾ٱلَۡمِحيِض ِ�  ٱلنَِّسآءَ  لُوا

در این آیه، اسمی است برای محل حیض » ٱلَۡمِحيِض «ۀ و گفته است: واژ
به این روایت که  است که ھمان فرج زن باشد. ھمچنین استناد کرده

 انلِّاَكحَ إِ «فرموده است:  جپیامبر
َّ

ٍء إِال با ھمسران خود «؛ )١(»ْصنَُعوا لُكَّ يَشْ
خواھید  باشند) به جز نکاح و جماع، ھر کاری که می که در حال حیض می(

 .»انجام دھید
اّما با این شرط که مرد از ھر نوع حیله  ،البته نظر امام احمد صحیح است

را اگر زی پرھیز کند و قادر به کنترل آرزوی شھوانی خود باشد،و نیرنگی 
به  ،رزوی شھوانی خود را بگیردآجنسی و  نتواند جلو حیله و احساسات

ای که بیم آن برود در چنین حالتی مرتکب امر حرامی ھمچون جماع  گونه
با ھمسر خود گردد، مسلمًا اینگونه تماس و برخورد با او که در حالت حیض 

 باشد. ایز نمیج است، فتهرقرار گ
وقتی «که گفته است:  است روایت کرده لبخاری از حضرت عایشه

در حالت حیض قرار داشت ھرگاه نوبت  جما: ھمسران پیامبر  که یکی از
                                                           

 . ٣٠٢به روایت مسلم از أنس، حدیث شمارۀ:  -١
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فرمود تا بدن و عورِت خود را  شد، دستور می با او می جحضرت  ھمخوابگی
پس کدام فرد ». شد گرفت و ھمخواب می بپوشاند، سپس در کنار او قرار می

 از شما بر احساسات نفسانی و شھوانی خود مسلط و قادر به کنترل آن
 )١(»قادر بوده است؟ ج اکرم آن طوری که پیامبر ،باشد می

 دھد جماع مردی که با ھمسر خود در عادت ماھانه انجام میۀ کّفار -٢
قبًال نیز توضیح دادیم که برای مرد جایز نیست با ھمسر خود که در 

شریفه چنین ۀ عادت ماھانه است آمیزش جنسی کند، زیرا با استناد به آی
باشد، اّما در این رابطه سؤالی  دارای ضرر و زیان جسمی میعملی حرام و 

که ھست این است: ھرگاه مرد با ھمسر خود که در حالت حیض (عادت 
باشد یا خیر؟ جواب  آن بر او واجب میۀ باشد جماع کند، آیا کّفار می ماھانه)

این است که میان اھل علم در این مسأله اختالف است، به این شکل که 
چون دلیل صریح و صحیحی که  ؛باشد آن واجب نمیۀ کّفاراند  گفتهای  عده

دادن آن گناھکار  بر وجوب آن داللت کند در دست نیست، بلکه مرد با انجام
جماع در عادت ماھانه بر مرد واجب ۀ اند: کّفار شود. بعضی دیگر گفته می
 ودهنقل نم جگردد، به دلیل این روایت که ابن عباس از پیامبر اکرم  می

مردی که با ھمسر خود در حال حیض با او آمیزش جنسی ۀ که دربار است

ُق بِِدينَارٍ «کرده بود فرمود: 
ْو  َ�تََصدَّ

َ
دیناری یا نصف  باید به« ؛)٢(»نِْصِف ِدينَارٍ أ

 ».دیناری صدقه دھد

                                                           
 .٥١: ص ،١: صحیح سنن ابی داود، ج -١
به روایت اصحاب سنن: (ابوداود، نسائی، دارمی، ابن ماجه و حاکم) در سنن خود با  -٢

 سند صحیح. [مؤلف]
 گوید: صحیح است. [مصحح] ، می٢٦٤آلبانی در صحیح ابی داود، حدیث شماره: 



 ٨٧  مبحث ششم: دربارۀ جماع: (همبستری) در روِز ماه رمضان... 

َصاَ�َها يِف «که:  است از ابن عباس به طور مرفوع نقل شده ھمچنین
َ
إَِذا أ

لِ  وَّ
َ
ِم فَِنْصُف ِدينَارٍ  أ َصاَ�َها يِف انِْقَطاِع ادلَّ

َ
ِم فَِدينَاٌر، َو�َِذا أ ھرگاه مرد در « ؛)١(»ادلَّ

آن یک دینار است، و ۀ ابتدای حیض با ھمسر خود آمیزش جنسی کند کفار
حیض با او نزدیکی جنسی شدِن) خوِن  ل انقطاع (و نزدیک پاکحااگر در 

 ».استآن نصف یک دینار ۀ کند کفار
در چنین حالتی دادن کّفاره «اند:  بعضی دیگر از جمله ابوحنیفه گفته

 . »باشد مستحب می
و ھمچنین به  است آری با توجه به اختالفی که میان اھل علم پیش آمده

ل آن حاصل شده است، یخاطر اختالفی که نسبت به صحت و درستی دال
. باشد ستحب میجماع در حالت حیض مۀ بنابر قول صحیِح حنفی کّفار

  اعلم. والله

 باشد در حال حیض واجب می برای جماِع که ای  مقدار کّفاره -٣
جماِع در حال حیض، میان اقوال ۀ در مطالب قبل توضیح دادیم که دربار

و نظریات اھل علم اختالف است، بنابر قول صحیح حنفی مردی که با 
ن در حق او آۀ کّفار ،ھمسر خود در عادت ماھانه (حیض) جماع کند

 باشد. دیگر واجب میۀ مستحب است و بنابر قول ائم
اّما سؤالی که باقی مانده این است که: در صورت ثبوت کّفاره چه به 

 ن چقدر است؟آصورت مستحب و یا وجوب، مقدار 
جماع در حین ۀ عده از اھل علم که کّفار آن جواب این است: در میان
مقدار آن اختالف دارند، به این ۀ درباردانند،  عادت ماھانه را واجب می

باشد،  ل به وجوب کّفاره مییترتیب: مذھب امام شافعی در قول قدیم که قا

                                                           
 . [مؤلف]٥٢: ص ،١: صحیح أبی داود، ج -١

 گوید: صحیح است. [مصحح] ، می٢٦٥آلبانی در صحیح ابی داود، حدیث شماره: 
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نسبت به مقدار آن گفته است: مردی که در ابتدای حیض با ھمسر خود 
آن یک دینار است و اگر در آخر حیض و نزدیک ۀ مقدار کّفار ،کند جماع می

 )١(.باشد ف یک دینار میصاش ن جنسی کند، کّفارهشدن آن با او نزدیکی  قطع
گوید: اگر  در یکی از دو روایتی که از امام احمد نقل شده است که می

اش یک دینار است و اگر رنگ آن زرِد مایل  خون حیض سرخ تلخ باشد کّفاره
 )٢(.باشد اش نصف یک دینار می به روشن باشد کّفاره

کّفاره باشد : اگر مرد قادر به پرداخت در روایت دیگر امام احمد آمده است
. اّما بنابر )٣(ثابت شده است صدقه بدھد جباید مطابق آنچه از رسول خدا 

گوید: مردی که با ھمسر خود که در عادت ماھانه است نزدیکی  روایتی که می
باشد، قول صحیح این است: در چنین  آن مستحب میۀ جنسی کند کّفار

باشد که یک دینار  حالتی مرد در پرداخت کّفاره مخّیر و دارای اختیار می
بنابراین ھرکدام از این دو کار را که انجام دھد  کّفاره بدھد یا نصف یک دینار.

 به ثبوت رسیده است.  جباشد، چون این امر از رسول خدا  جایز می

 جماعۀ ارزش دینار به عنوان کّفارتعیین  -٤
باید توجه داشت که تعیین بھای دینار بر مبنای ارزش رد و بدل براساس 

باشد. بنابراین مطابق قولی که  بودن آن در حال حاضر می عملکرد و متداول
که یک  است داند، مقرر شده جماع در عادِت ماھانه را مستحب میۀ کّفار

باشد، که با ریال سعودی یک دینار  آن میۀ اردینار و یا نصف یک دینار کفّ 
 ریال است. ٥/٥٩ریال است و نصف آن معادل  ١١٩معادل 

                                                           
 .١٨١: ص ،١: خطابی، معالم السنن، ج -١
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 .٤١٧: ص ،١: المغنی، ج -٣



 ٨٩  مبحث ششم: دربارۀ جماع: (همبستری) در روِز ماه رمضان... 

 مقاربت بعد از قطع خون حیض و قبل از غسل آن ۀ کّفار -٥
شدن خون حیض و قبل از غسل آن، با ھمسر خود  اگر مردی بعد از قطع

این رابطه میان اھل آن بر او واجب است یا خیر؟ در ۀ جماع کند، آیا کّفار
باشد، به خاطر  علم اختالف است، بنابر قول صحیح کّفاره بر او واجب نمی

آن نزدیکی جنسی حرام شده بود، در اثر ۀ اینکه ضرر و مانعی که به واسط
انقطاع خون برطرف شده است، ھمچنین کّفاره ھنگامی ثابت و واجب 

ذا در غیر آن لباشد، شود که نزدیکی جنسی در اثنای حیض انجام شده  می
 )١(باشد. واجب نمی

 گردد؟ مقاربت در حال حیض بر زن واجب میۀ آیا کّفار -٦
، آیا است در اینکه مرد در حین عادت ماھانه با ھمسر خود ھمبستر شده

آن نیز بر زن واجب است یا خیر؟ باید گفت: اگر زن بدون اکراه و ۀ کّفار
ۀ وھر خود ھمبستر شده باشد، کّفاراجبار، بلکه با میل و رغبت خویش با ش

باشد، اّما اگر با اکراه و اجبار به آن تن در داده باشد، در  آن بر او واجب می
که  جپیامبر ۀ باشد، به دلیل این فرمود این صورت کّفاره بر او واجب نمی

، َوالنِّْسيَانُ  ُرفِعَ «فرماید:  می
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
از امتم « ؛)٢(»َعلَيْهِ ، َوَما اْستُْكرُِهوا َ�ْن أ

اند، تکلیف  اشتباه و فراموشی و از آنچه که بر انجام آن مجبور شدهۀ دربار
 ».گیرند) برداشته شده (و مورد بازخواست قرار نمی

 حکم همبسترشدن مرد با زن خود در دوراِن خون زایمان؟ 
(خون بعد از زایمان)  اگر مرد با زن خود در حالت نفاس در اینکه

دادن کّفاره مستحب  ،ر شد، آیا ھمچون ھمبسترشدن در حال حیضھمبست

                                                           
 .٤١٨: ص ،١: المغنی، ج -١
 . ٩١کتاب الزکاة وتطبیقاتھا المعاصرة تألیف مؤلِف این رساله، ص:  -٢
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باشد،  حیض میۀ آن ھمچون کّفارۀ است یا خیر؟ بنابر قول صحیح کّفار
ل یزناشویی و مسا ھمخوابگی چون آن دو، سایر احکام شرعی و در رابطه با

 باشند.  مربوط به آن یکسان می
 



 

 

 مبحث هفتم:
 ها آنۀ تخلف از انجام اعمال حج و حکم فدیه و کّفار ۀدربار

تخلف از انجام اعمال حج و ترک واجبات ۀ دلیل مشروعیت فدیه و کّفار
 نی و احادیث نبوی است: آآن، آیات قر

 فرماید:  خداوند در قرآن می آیات قرآن: الف:

﴿ ْ وا تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما  ٱۡلُعۡمَرةَ وَ  ٱۡ�َجَّ َوأ ۡحِ�ۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ َوَ�  ٱلَۡهۡدِي� مَِن  ٱۡستَۡيَ�َ ِ�َّ

ٰ َ�ۡبلَُغ  ْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ ۡو بِهِ َ�َمن َ�َن مِنُ�م مَّ  ۥۚ َ�ِلَّهُ  ٱلَۡهۡديُ َ�ۡلُِقوا
َ
 ۦٓ رِ�ًضا أ

ِسهِ 
ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
وۡ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ�  ۦأ

َ
ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع  أ

َ
ٓ أ ۡو �ُُسٖك� فَإِذَا

َ
َصَدقٍَة أ

 ِ ِ ب يَّاٖ� ِ�  ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتيَۡ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرة
َ
َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�ٰثَةِ �

ۡهلُهُ وَسَ  ٱۡ�َجِّ 
َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم يَُ�ۡن أ ٞ َ�ِملَةٞ ة  ۥۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِلَۡك َعَ�َ

ْ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ َحاِ�ِي  ُقوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ  ﴾١٩٦ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ

 . ]١٩٦[البقرة: 
 بوسیله( شدید داشته باز اگر و برسانید، اتمام به خدا برای را  عمره و حج و«

 از آنگاه و کنید، ذبح( شود فراھم قربانی از آنچه پس) و غیره بیماری یا دشمن
 اگر و برسد، جایگاھش به قربانی تا نتراشید را خود سرھای و) شوید بیرون احرام
 سر احرام حال در شود و ناچار(داشت  در سر ناراحتی یا و بود، بیمار شما از کسی
 به دادن خوراک( صدقه یا روزه) روز سه: قبیل(از  دھد فدیه پس) بتراشد را خود
 پس .)شود تقسیم فقرا میان که(گوسفندی  کردن قربانی یا) مسکین شش

 را حج) اعمال(سپس  گردد؛ مند بھره عمره از کس بودید، ھر امان در که ھنگامی
 سه نیافت ھرکس و) کند می ذبح( شد میسر) او برای( قربانی از آنچه کند، آغاز
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) روز( ده این. بگیرید روزه گشتید باز که ھنگامی روز ھفت و حج) ایام(در  روز
 مکه( الحرام مسجد ساکن اوۀ خانواد که است کسی برای) حکم( این است، کامل

 .»است کیفر سخت خدا که بدانید و بترسید خدا و از نباشد،) آن اطراف و
فوق ۀ ند که آیا ھردو، روایت کرده مبخاری و مسل احادیث نبوی: ب:

در حدیبیه، کعب بن عجزه را در احرام  جھنگامی نازل شد که پیامبر اکرم 
به  بودن مدت احرام و عدم دسترسی دید و مشاھده کرد که در اثر طوالنی

يُؤِْذيَك َهَوامُّ «دھد، خطاب به او فرمود:  نظافت چرک و جانور او را آزار می
َ
أ

ِسَك؟
ْ
 جدھد؟ گفت: آری، حضرت  ا چرک و شپش سرت را آزار می: آی»َرأ

َسَك، َوا�ُْسْك اِ «فرمود: 
ْ
ْطِعمْ اةً شَ  ْحِلْق َرأ

َ
ْو أ

َ
يَّاٍم، أ

َ
ْو ُصْم ثََالثََة �

َ
ِمَن  )١(فََرقاً  ، أ

 َ َعاِم ىلَعَ آن) گوسفندی ۀ سرت را بتراش و (به عنوان فدی« ؛»َمَساِك�َ  ِستَّةِ  الطَّ
طعام به شش نفر بینوا  عصا سه روز روزه بدار، یا اینکه سه اذبح کن و ی

 ».صدقه بده

 ها هریک از آن ۀحج و فدیه و کّفار ۀشد انواع اعمال ممنوع و نهی
اعماِل ممنوعه و  ،مکّرمهۀ در حین انجام مراسم حج در سرزمین مک

 نھا شود، موجب داد ای ھستند که اگر کسی مرتکِب یکی از آن شده نھی
 باشند از این قرار:  گردد، این اعمال، چند نوع می فدیه می و هکّفار

 شده در حال احرام اعمال ممنوعه و نھیۀ دربار نوع یکم:
ۀ شد باشد اگر کسی از موارد ممنوعه و نھی کسی که در حال احرام می

آن را بپردازد: ۀ کی و سنگینی، کّفاربُ زیر را انجام دھد، باید به تناسب َس 
ن برداشتن موی سر و بدن، چیدن ناخن، استعمال مواِد مواردی ھمچو

                                                           
باشد و ھر صاع نیز برابر  َفَرَق، پیمانه معروفی است در مدینه که معادل سه صاع می -١

 کیلو. [مؤلف]. ٥/٢است با 



 ٩٣  مبحث هفتم: دربارۀ تخلف از انجام اعمال حج و حکم فدیه... 

شده برای مردان،  معطر و خوشبو، تماِس جنسی، پوشیدن لباِس دوخته
 .دیگریاستفاده از زیورآالت و دستکش برای زنان، ھمچنین اعمال 

بنابراین ھر فرد محرمی که مرتکب یکی از موارد فوق شود باید فدیه 
شش نفر مسکین و  گوسفندی، یا دادن طعام به بدھد، به این صورت: یا ذبح

 گرفتن. بینوا و یا سه روز روزه

 ترک یکی از واجبات حج ۀدربار نوع دوم:
دھد اگر یکی از واجبات  باید دانست کسی که مناسک حج را انجام می

آن را از قبیل: رمی جمراِت سه گانه، یا خوابیدن در مزدلفه، یا ترک 
 جباتتن احرام از میقات مربوطه، ھمچنین سایر واالوداع و یا ترک بس طواف

گردد، که به ترتیب عبارت است  دیگر حج را ترک کند، فدیه بر او واجب می
از: ذبح گوسفندی، اگر آن را نیافت ده روز روزه بدارد که سه روز آن در 

خود بدارد، ۀ حین مراسم حج و ھفت روز دیگر آن را بعد از برگشت به خان
واقعًا قادر به گرفتن سه روز روزه در حین مراسم حج نبود، چنانچه  اگر
 تواند آن سه روز را نیز ھمراه ھفت روز دیگر بعد از بازگشت به وطن بگیرد. می

 شود شده می کسی که بیش از یک بار مرتکب یک امر نھی ۀدربار نوع سوم:
شده ممکن است به طرق  شایان توجه است که تکراِر امر ممنوع و نھی

 ر انجام شود: زی
شده از یک جنس  و نھی ارد ممنوعهاست که تکرار این موممکن  :اوالً 

به این ترتیب که شخص ُمحِرم سرش را بتراشد، سپس دوباره آن را  ،باشد
آن را بپوشاند و یا بتراشد، یا اینکه سرش را بپوشاند، سپس چند بار دیگر 

ھا را بچیند، ھمچنین  آن ھایش را بچیند، بعدًا یک بار دیگر اینکه او ناخن
موارد دیگری از این قبیل، بنابراین حکم ھریک از این امور تکراری تنھا یک 

اولی ۀ نوبِت اول آن را نداده باشد، اما اگر فدیۀ فدیه است، به شرط اینکه فدی
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دومی را نداده باشد، در این صورت نسبت به حکم آن ۀ را داده باشد و فدی
 بار دوم الزم نیست.ۀ ست، بنابر قول صحیح فدیمیان اھل علم اختالف ا

ھای مختلف و  شده از جنس ممکن است تکرار موارد ممنوعه و نھی ،ثانیاً 
ھایش  متفاوتی باشد، به این شکل که شخِص ُمحِرم سرش را بتراشد و ناخن

ھریک از آن ۀ مواردی کّفاررا نیز بچیند و سرش را ھم بپوشاند، در چنین 
یکی از ۀ باشد، خواه کّفار صورت جداگانه بر او واجب می اموِر ممنوعه به

 )١(.ھا را قبًال داده باشد یا نداده باشد آن

 شکار حیوانات در مکه فدیۀۀ دربار نوع چھارم:
دادن فدیه بر او واجب  ،کسی که در اّیام حج مرتکب شکار حیوانی شود

 باشد: گردد که به ترتیب زیر می می
شخِص شکارچی  ،شکارشده مثل و مانندی داشته باشد اگر حیوان :اوالً 

 ھا را به عنوان فدیه انجام دھد:  باشد که یکی از آن میان سه امر زیر مخّیر می
در صورت امکان، مانند حیوان شکارشده را ذبح کند و تمام گوشت  -١

 آن را میان فقرا و بینوایان مکه توزیع کند.
د، سپس معادل بھای آن تواند قیمت آن حیوان را ارزیابی کن می -٢

طعام تھیه نماید و آن را به طور مساوی میان فقرا به ھرکدام به 
 مقدار نیم صاع توزیع کند.

 ھر مسکینی یک روز روزه بگیرد. یا اینکه به ازای طعام -٣
اگر شخِص شکارچی مثل و مانند حیوان شکارشده را نیابد، مختار  ثانیًا:

 است که یکی از دو امر زیر را به عنوان فدیه انجام دھد:

                                                           
 .٣٨٤: ص ،٩: المغنی، ج -١



 ٩٥  مبحث هفتم: دربارۀ تخلف از انجام اعمال حج و حکم فدیه... 

قیمت حیوان شکارشده را ارزیابی و تعیین کند، سپس معادل آن  -١
و میان افراد مسکین و بینوا  کند طعام در نظر بگیرد و آن را تھیه

 صاع بدھد.مسکینی نیم ای که به ھر  به گونه توزیع
 یا اینکه به ازای طعام ھر مسکینی یک روز روزه بگیرد.  -٢

 )١(جماع و عوامل منجر به آن قبل از تحلیل اول ۀدربار نوع پنجم:

باشد اگر مرتکب جماع با ھمسر خود شود،  در حال احرام می کسی که
آن ۀ دیفبه عنوان  باید به ترتیب و بدون مختاربودن یکی از موارد زیر را

 انجام دھد:
ی آن را نداشته باشد، باید ده روز یاناای، اگر تو ر پنج سالهتذبح ش -١

ن را در حین مراسم حج و ھفت روز دیگر را آروزه بگیرد، سه روز 
 بعد از برگشت به وطن بگیرد. 
آن، عالوه بر گناھکارشدن، حج او ۀ باید دانست که با وجود دادن فدی

 کامل انجام دھد.  ربعد اعمال آن را مجددًا به طوباشد و باید سال  باطل می

و کسی که  است ی که محاصره و بازداشت شدهکس نوع ششم: فدیۀ
 احرام به عمره و ِقران بسته است

، است و بازداشت و توقیف گردیده است که عازم حج شدهکسی 
ھمچنین آنکه احرام به عمره یا قران بسته است، باید به ترتیب زیر فدیه 

 : دھد

                                                           
رد منی شدند و تحلیل اول، به این معنی است: ھنگامی که حجاج روز دھم ذیحجه وا -١

شود و چیزھایی که در  رمی جمرۀ عقبه و ذبح قربانی را انجام دادند از احرام خارج می
 گردد؛ به جز عمل مقاربت با ھمسر. [مترجم] حال احرام بر آنان حرام بود حالل می
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یابی به آن را نداشته باشد، باید ده  دست گوسفندی ذبح کند، اگر توانایی
روز روزه بگیرد، سه روز آن را در حج و ھفت روز دیگر را بعد از بازگشت به 

 وطن خود بگیرد.

ی که مرتکب درن خصوصیات فکیفیت فدیه، ھمچنی ۀدربار نوع ھفتم:
 دیده استشده گر امر نھی

گردیده ای  شده فردی که در حین اعمال حج مرتکب امر ممنوع و نھی
 باشد: است، دارای سه حالِت زیر می

شده را بدون عذر و  باشد اگر آن امر نھی شخصی که در احرام می اوًال:
خودآرایی آن را و  ی انجام داده باشد، بلکه فقط به خاطر خوشگذرانیازنی

ن آۀ باشد، فدی ه بر اینکه گناھکار میانجام داده باشد، چنین شخصی عالو
 باشد. نیز بر او واجب می

شده را به سبب عذر و نیاز مبرمی انجام داده باشد  اگر آن امر نھی ثانیًا:
در  ،ھا در سر و موی او و امثال اینمانند بیماری، یا چرک و وجود شپش 

 زد وبپردا آن راۀ انجام دھد و فدی شده را تواند آن امر نھی چنین حالتی می
 باشد، چون معذور است. گناھکار نمی ،شده در انجام آن امر نھی

گاھی و فراموشی و یا در اثر اکراه  اگر آن امر نھی ثالثًا: شده را به سبب ناآ
باشد،  گناھکار نمی آنانجام ۀ و اجبار انجام دھد، چنین شخصی به واسط

گاھی و با اراده و اختیار  جام نداده است، اّما در خود آن را انچون از روی آ
باشد یا خیر؟ میان اھل علم مورد اختالف  آن بر او واجب میۀ اینکه آیا فدی

؛ اگر خدا گیرد ای به او تعلق نمی باشد، قول صحیح این است: فدیه می
 بخواھد.



 ٩٧  مبحث هفتم: دربارۀ تخلف از انجام اعمال حج و حکم فدیه... 

 کردن درخت و گیاه در سرزمین مکه قطعۀ دربار نوع ھشتم:
کندن و  ،اینکه در سرزمین مکه و اطراف حرم علما اتفاق نظر دارند بر

به جز  ؛باشد کردن درخت و گیاه اعم از خاردار و بدون خار حرام می قطع
 ، دلیل آن حدیثی است که از ابن عباس نقل شده)١(»اذخر«گیاه خشک 

از روزی که «در روز فتح مکه فرمود:  جکه گفته است: رسول خدا  است
این سرزمین مکه را محترم و  ،است ھا و زمین را آفریده خداوند آسمان

حرمت نسبت به آن تا  حرمتی و ھتک رو بی اینمقدس گردانیده است، از 
کردن درختان و کندن  باشد. ھمچنین شکستن و قطع روز قیامت حرام می

نباید اشیاء افتاده و  باشد و آنجا حرام می گیاھان َتر و راندن حیوانات شکاری
ھا و  صاحبان آن مگر به خاطر شناختن و شناساندن ،گمشده را برداشت

رسول خدا مگر گیاِه دادنشان به ایشان، ابن عباس عرض کرد: ای  تحویل
ایشان به کار ۀ نیازھای خان آھنگری و رفعۀ که برای سوخت کور» اذخر«

که بریدن آن » اذخر«ود: مگر گیاه خشک مرف جشود؟! حضرت  برده می
 )٢(.»اشکالی ندارد

                                                           
 . [مؤلف]١٨٥: ص ،٥: نک: المغنی، ج -١

رید یا کند، ولی جایز است شایان ذکر است: اگرچه نباید گیاھان و درختان آنجا را بُ 
که حیوانات را در آنجا برای چرانیدن گیاھان رھا کرد، (ھمچنین قیاس بر جایزبودن 
کندن گیاِه اذخر، بنابر قول اصح گرفتن گیاھان و بریدن برِگ درختان (در غیر حال 

ھا برای درمان و نجاِت جاِن افراد  احرام) برای مردمان رواست، چون نیاز به آن
تر است از نیاز به گیاِه اذخر برای رفع نیازھای خانه و غیره. نقل از فقه  تر و الزمشدید

 . [مترجم]٣٠٤آسان ص: 
 .٩٨٤حدیث:  ،٢: ، و مسلم، ج١٨١،١١٦،١١٥: حدیث ،٣: به روایت بخاری، ج -٢
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 قطع درختان و گیاهان مکه ۀفدی
بعد از اینکه تحریم موارد ذکرشده در این نوع ھشتم، که با استدالل به 

آیا  ،ھا شد ثابت شد، پس اگر کسی مرتکب یکی از آن جپیامبر اکرم ۀ فرمود
به  .این باره میان فقھا اختالف استباشد یا خیر؟ در  آن بر او واجب میۀ فدی

قطع درخت بزرگ، ۀ این ترتیب که طبق مذھب امام شافعی و امام احمد فدی
و قطع درخت کوچکتر ذبح یک گوسفند است و کندن و  ذبح گاو است

 کردن گیاھان کوچکتر، بھای ذبح گوسفندی است. قطع
احتیاط این شان بھای قربانی است،  ھایی که فدیه اند: آن ای گفته عده

است: کسی که مرتکب آن شده است اگر توانست بھای قربانی را فدیه دھد و 
 مغفرت و آمرزش بر او نیست.  اگر تنوانست چیزی جز طلب

 درختان و گیاهان شهر مدینه حکِم شکار حیوانات و قطِع 
جمھور علما بر این نظرند که شکار در مدینه، ھمچنین قطع درختان و 

گوید:  باشد و می باشد، اّما ابوحنیفه مخالف این گفته می می گیاھاِن آن حرام
باشد. اّما باید گفت که ھمان  شکار و قطع درخت و گیاه در مدینه حرام نمی

اند که  باشد، زیرا آنان استدالل به حدیثی کرده قول جمھور علما صحیح می
 ج اند که پیامبر اکرم روایت کرده سبخاری و مسلم آن را از علی بن ابی طالب

 �َ  الَمِدينَةُ «در یک حدیث طوالنی فرموده است: 
َ

 ؛)١(»...ْ�ٍ َحَرٌم َما َ�ْ�َ ثَْوٍر إىِل
در روایت دیگر آمده  ».ر...رم است میان کوه ثور و کوه َعیْ شھر مدینه ح«

حٍد...«است: 
ُ
کوه شھر مدینه حرمی است میان « ؛»املدينة حرم ب� َ�ْ�ٍ وأ

 ».و کوه ُاحد... َعْیر

                                                           
، ٥، و صحیح مسلم، ج: ١٨٦٧حدیث:  ٤نک: فتح الباری شرح صحیح بخاری، ج:  -١

 م]. [مترج٤٦٧حدیث: 



 ٩٩  مبحث هفتم: دربارۀ تخلف از انجام اعمال حج و حکم فدیه... 

بنابراین اگر با استناد به این دلیل، حرمت مدینه ثابت شود، آیا قطع 
درخت و غیره در آن فدیه دارد یا خیر؟ مناسب این است که گفته شود: 

آن را بپردازد، یا اینکه ۀ شود، فدی کسی که مرتکب چنین عملی در مدینه می
خود خارج ۀ به خاطر اینکه آن را از ذمی مالی دارد، یو توانا تاگر استطاع

و با آن طعام تھیه نماید و به  کند، بھای ذبح گوسفندی را ارزیابی کند
 به جز طلب بخشش و ،ی این کار را نداردیمصرف فقرا برساند، اگر ھم توانا

 زش چیزی بر او نیست. رآم

 چند مطلب مهم پیرامون فدیه
و  است احرام، ممنوع شده، این است: اعمالی که در حال مطلب یکم

 شوند:  نباید انجام شوند، از نظر فدیه به پنج قسم تقسیم می
 عملی است که فدیه ندارد، که آن عبارت است از عقد نکاح. قسم اول:
باشد و آن  آن بسیار سخت و سنگین میۀ عملی است که فدی قسم دوم:

اول، چون  در حال احرام و قبل از تحلیل ،شدن به عمل جماع است مرتکب
باطل شدن حِج شخص شود، بلکه موجب  این عمل با فدیه جبران نمی

 گردد و باید سال بعد آن را مجددًا برگزار نماید. می
آن ذبح قربانی و یا دادن بدل آن ۀ شکار حیوانات است که فدی قسم سوم:

 باشد.  می
انجام کاری که در حال احرام نباید ۀ عبارت است از فدی قسم چھارم:

بردن چیزھایی  انجام شود، مانند تراشیدن موی سر به خاطر از بین
 زاردھنده. آ

باشد، مانند قطع  آن محل اختالف میۀ عملی است که فدی قسم پنجم:
 درخت و گیاه در سرزمین مکه و شکار در مدینه.
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فَفِۡديَةٞ ّمِن ﴿ماید: فر خداوند که میۀ در رابطه با این فرمود :مطلب دوم
 .]١٩٦[البقرة:  ﴾ِصَيا�ٍ 

باید پیاپی و بدون فاصله باشد یا خیر؟ در  گرفتن که آیا این چند روز روزه
باشند که بنابر قول صحیح آن دو،  دارای دو قول می ماین رابطه اھل عل

تتابع و پیاپی آن چند روز به شرط گرفته نشده است، به خاطر اینکه آنچه که 
بودن آن  ست بر اساس مطلقواجب ا ،مقدس به طور مطلق بیان کند شارع

نمودن قید به آنچه که شرع آن را مطلق قرار داده است  و اضافه عمل شود
ھنگامی  جید، در حالی که پیامبر اکرم آ برای شرع خدا قید به حساب می

ُصْم ثَالثَة «گرفتن فرمود:  که خطاب به کعب بن عجزه برای سه روز روزه
يّامٍ 

َ
 )١(.مقید نفرمود» تتابع«، آن را به قید »أ

اّما امر مھمی که در این رابطه ھست این است که: ھرگاه این سه روز 
روزه به ناچار برخورد کرد به ابتدای اّیام التشریق، نباید آن را قطع کرد، بلکه 

و بدون فاصله گرفته شود، به خاطر اینکه به جز این سه روز،  باید پیاپی
ن آتی برای انجام اعمال حج باقی نمانده است، بنابراین جایز نیست که فرص

 سه روز روزه، به بعد از اّیام التشریق موکول گردد و به تأخیر افتد. 

 اند. ن بستهاکسانی که احرام به عمره و قرۀ فدی ۀدربار مطلب سوم:
 ن بستهاسؤال به این شکل است: آیا کسی که احرام به تمتع و یا به قر

آن از ذبح گوسفند و گرفتن روزه معذور و از انجام آن ۀ اگر برای فدی ،است
 به مساکین دھد؟ ھا طعام تواند به جای آن ، آیا میعاجز و ناتوان باشد

اگر چنین شخصی در واقع از ذبح گوسفند و  م،لبنابر قول راجح اھل ع
ن طعام شود و مکّلف به داد او ساقط میۀ گرفتن روزه ناتوان باشد، فدی

                                                           
 .١٩٢: ص ،٧: شرح الممتع علی زاد المستقنع، ج -١



 ١٠١  مبحث هفتم: دربارۀ تخلف از انجام اعمال حج و حکم فدیه... 

 ﴾فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَيا�ٍ ﴿فرماید:  خداوند که میۀ باشد، به دلیل آن فرمود نمی
شود خداوند به جز ذبح قربانی و گرفتن  می که مالحظه چنان .]١٩٦[البقرة: 

 روزه چیز دیگری ذکر نفرموده است. 

 خصوصیات قربانی و شروط صحت آن ۀدربار مطلب چھارم:
ای، یا برای ترک امر  شده امر ممنوع و نھیۀ فدیحیوانی که برای ۀ دربار

دارای باید  ،شود احرام به تمّتع و قران ذبح میۀ واجب و یا برای فدی
 ھای زیر باشد:  ویژگی
 باید یک حیوان چھار پا از قبیل شتر، گاو، گوسفند و بز باشد. -١
شتر پنج سال تمام، گاو دو سال کامل داشته باشد و بز دو سال  -٢

اقل شش ماه داشته باشد. کامل و گوس  فند نیز حدِّ
ھا معیوب و  ھای فوق سالم باشند و اعضای آن ھرکدام از حیوان -٣

 ناقص نباشد.

و ترک  قران و انجام عمل ممنوع تمتع وۀ فرق بین فدیۀ دربار مطلب پنجم:
 امر واجب؟

یک از موارد فوق فرقی  باید دانست که در شروط گذشته میان ھیچ
ھا وجود دارد، از نظر زمان و مکان است، به این  که میان آننیست، اّما فرقی 

احرام به تمتع و قران، توقیت زمانی و مکانی به شرط ۀ ترتیب که برای فدی
گرفته شده است، به این معنی که زمان ذبح قربانی به عنوان دادن فدیه، 

ت که روز عید قربان و سه روز بعد از آن است و مراد از توقیِت مکانی این اس
ذبح حیوان برای فدیه باید در حرم مکه انجام شود، بنابراین اگر ذبح حیوان 
برای اعمال فوق در غیر این دو زمان و مکاِن ذکر شده انجام گیرد، جایز 

رساندن به سر و بدن، ھمچنین به  باشد. اّما فدیه برای دفع اذیت و آزار نمی
فدیه به سبب  نرام و دادای در حال اح شده خاطر انجام امر ممنوع و نھی



 ها  نگاهی به احکام کفاره  ١٠٢

توان  زمانی و مکانی به شرط گرفته نشده است، بلکه می ترک واجبی، توقیت
 پذیر شد انجام داد.  ذبح حیوان را ھرجا امکان

قران احرام به تمتع و ۀ ھایی که میان فدی البته ناگفته نماند یکی از تفاوت
ین است که: شخص انجام امر ممنوعه و ترک واجب وجود دارد اۀ و میان فدی

تواند از  تمّتع و ِقران بخورد، اما نمیۀ تواند از گوشت فدی می دھنده فدیه
 .امر ممنوعه بخورد، بلکه باید آن به مصرف فقرا برسدۀ گوشت فدی

 اعلم واهللا سبحانه وتعاىل
 کتابۀ پایان ترجم

*** 
 

 یکب اعمال ناپسندتچه بسا افرادی ھستند که دانسته یا ندانسته مر
ۀ شد نھیۀ گرفتن امور ویژ نذرھا و نادیده ھمچون وفا نکردن به سوگندھا و

خدا و رسول خدا جھت ۀ شوند، غافل از اینکه مطابق فرمود دیگری می
خود از گناه، چنین اعمالی ملزم به پرداخت ۀ نمودن ذم تھذیب نفس و پاک

 باشند.  ھا می ھریک از آنۀ کفار
شده و پرداخت  ترین اینگونه اعماِل نھی مھمخوشبختانه در این رساله، 

ھا، بیان گردیده است. به ویژه اعمالی که بیشتر مردم  ھریک از آنۀ کفار
 باشند. ھا می آنۀ پرداخت کفارۀ و شیو ھا خواھان شناخت آن
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