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 پیشگفتار

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من 

هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له 

 ونشهد أن حممداً عبده ورسوله.

﴿ ِ َها ا�َّاُس ا�َُّقوا َر�َُّ�ُم ا�َّ ُّ�
َ
ي َخلََقُ�م ّمِن �َّْفٍس َواِحَدةٍ وََخلََق ِمنَْها يَا �

ِي �ََساَءلُوَن بِهِ  َ ا�َّ َزوَْجَها َوَ�ثَّ ِمنُْهَما رَِجاً� َكثًِ�ا َو�َِساًءۚ  َوا�َُّقوا ا�َّ
َ َ�َن َعلَيُْ�ْم َر�ِيًبا  رَْحاَمۚ  إِنَّ ا�َّ

َ
 .]١[النساء:  ﴾١َواْ�

و ھمسرش  ید،تن آفر یککه شما را از  یآن کس ید،بترسمردم از پروردگارتان  یا«
که  ییپراکنده کرد، و از خدا یاریو از آن دو، مردان و زنان بس ید،) از او آفریزرا (ن

 یوند) از (گسستن) پینو (ھمچن ید،کن یدرخواست م یگربه (نام) او از ھمد
 .»گھبان) استبر شما مراقب (و ن موارهگمان خداوند ھ ی. بیزیدبپرھ یشاوندیخو

 و اما بعد:
خاکی فرستاد تا بنده و  از عدم به وجود آورد و به این کرۀانسان را  أ خداوند

 گذار او باشد. سپاس

�َس إِ�َّ ِ�َْعُبُدونِ ﴿ نَّ َواْ�ِ  .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦ َوَما َخلَْقُت اْ�ِ
 .»مرا عبادت کنند ینکها یام مگر برا یافریدهو من جن وانس را ن«

برنامۀ زندگی در  ج و توسط پیامبر بزرگوارش غیر او را تعظیم و ستایش نکند،و 
ھا را از گمراھی معلوم و مشخص نمود و آنچه را که  این دنیا را برایش فرستاد و ھدایت

به او تعلیم و آنچه را که باید به آن نزدیک نشود را تبین و دین را بر او تمام  ،باید بداند
 راھی را انتخاب نمایند. ،خاب خودکرد تا خودش با انت

ا َكُفوًرا ﴿ ا َشاكًِرا �مَّ بِيَل إِمَّ  .]٣[اإلنسان:  ﴾٣إِنَّا َهَدْ�َناهُ السَّ
 .»ناسپاس یاخواه سپاسگزار باشد  یمھمانا ما راه را به او نشان داد«

 و روز قیامت حجت بر او تمام گردد و عذری برای خود نیاورد که:
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﴿ ِ بَّ�ِ ٌة َ�ْعَد الرُُّسِل ۚ رُُّسً� مُّ ِ ُحجَّ �َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ا�َّ
ُ َعزِ�ًزا َحِكيًماوَ   .]١٦٥[النساء:  ﴾َ�َن ا�َّ
 یبرا یامبرانپ یندھنده بودند، تا بعد از (آمدن) ا یمکه بشارت دھنده و ب یامبرانیپ«

 .»است یمحک دیروزمننباشد و خداوند پ یمردم بر خدا حجت
 انتھای اوست: که حجت حقیقی فقط نزد ذات بی

ْ�َعَِ� ﴿
َ
ُة اْ�َالَِغُةۖ  فَلَْو َشاَء لََهَداُ�ْم أ  .]١٤٩[األنعام:  ﴾١٤٩قُْل فَلِلَّهِ اْ�ُجَّ

شما را ھدایت  ۀخواست ھم یپس اگر م ،قاطع) از آِن خداست بگو: دلیل رسا (و«
 .»کرد یم

چرا که دالیل را نزد  ؛او سئوال بپرسد و یا دلیل بخواھدتواند از  و کسی ھم نمی
خودش ثبت نموده است و ھرکس آنچه را که انجام داده مشاھده خواھد نمود و از 

 شود. پرسیده نمی أ شود و از خداوند ھا سئوال پرسیده می آن

لُونَ ﴿
َ
ا َ�ْفَعُل َوُهْم �ُْس� ُل َ�مَّ

َ
 .]٢٣[األنبیاء:  ﴾٢٣َ� �ُْسأ

 .»شوند یشود، و آنان باز خواست م یکند، باز خواست نم یآنچه م (او) از«
 رسند: س ھمه به سزای اعمال خود میو سپ

َهاَدةِ َ�يُنَبِّئُُ�م بَِما ُكنتُْم َ�ْعَملُونَ ﴿  .]٩٤[التوبة:  ﴾٩٤�ُمَّ تَُردُّوَن إَِ�ٰ َ�لِِم الَْغيِْب َوالشَّ
پس شما را به  ید؛شو یز گردانده مپنھان و آشکار با ی) دانای(خدا یآنگاه به سو«

گاه م ید؛داد یآنچه انجام م  .»کند یآ
ھا در ھمین زندگی دنیایی دچار تنگناھایی قرار  گاھی اوقات است که انسان

شود، تا از این تنگنا  ھای شرعی و غیر شرعی متوسل می گیرند و به انواع راه حل می
ھا در مقابل تنگناھا از آن  انساند. یکی از چیزھایی که بسیاری از ننجات پیدا کن

 باشد. کردن می کنند، نذر استفاده می
رع به درگاه خدا استفاده مردم از دعا و تض ،در جوامعی که اعتقادات مردم باال باشد

ھا نازل فرموده و  بوده که این بالھا را بر آن أ دانند که خداوند چرا که می کنند؛ می
 را از وی دفع کند:تواند که آن بال  خود او نیز می

ْسَتِجْب لَُ�مْ ﴿
َ
 .]٦٠[غافر:  ﴾�ۚ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم اْدُعوِ� أ

 .») شما را اجابت کنمیتا (دعا ید،مرا بخوان«و پروردگار شما فرمود: «



 ٣  پیشگفتار

اءِ لََعلَُّهْم ﴿ َّ َساءِ َوال�َّ
ْ
َخْذنَاُهم بِاْ�َأ

َ
َمٍ� ّمِن َ�بْلَِك فَأ

ُ
رَْسلَْنا إَِ�ٰ أ

َ
َولََقْد أ

 .]٤٢[األنعام:  ﴾٤٢َ�َُّعونَ َ�تَ 
(چون  یم،) فرستادیامبرانیاز تو بودند، (پ یشکه پ ییھا امت یبه سو یقو ما بتحق«

کنند (و  یتا زار یم،گرفتار ساخت ھا یھا را به رنج و سخت کردند) پس آن ینافرمان
 .»گردند) یمتسل

سعی  أ خداوندھا به جای دعا و صبر به درگاه  بعضی انسان ،اما در جوامعی دیگر
به او مال و اموال  ،شان رفتن مشکالت کنند که با او معامله کنند و در عوض از بین می

ھا نیاز  کنند که این مال و اموال ھمه از طرف خداست و به این اما فراموش می ؛بدھند
ا این نھایت اوییم و اگر قرار بود که بالھا ب ندارد و ما بندگان، نیازمند و فقیِر به درگاه بی

گردید و در کمال سالمت تا  شد، دیگر ثروتمندی دچار مشکالت نمی کارھا برداشته می
شان  ای پا را فراتر گذاشته و در عوض جان عزیزان حتی عده .کردند آخر عمر زندگی می

 او را از مرگ حتمی نجات دھند: ،کنند که با دادن مال سعی می

رْ ﴿
َ
ِصيَبٍة ِ� اْ� َصاَب ِمن مُّ

َ
ن َما أ

َ
نُفِسُ�ْم إِ�َّ ِ� كَِتاٍب ّمِن َ�بِْل أ

َ
ِض َوَ� ِ� أ

ِ �َِس�ٌ  َهاۚ  إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ ا�َّ
َ
ْ�َأ ٰ َما فَاتَُ�ْم َوَ� َ�ْفرَُحوا بَِما  ٢٢�َّ َسوْا َ�َ

ْ
ّلَِكيَْ� تَأ

ُ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�ْتَاٍل فَُخورٍ   .]٢٣-٢٢[الحدید:  ﴾٢٣آتَاُ�ْمۗ  َوا�َّ
از آنکه آن را  یشمگر پ ،دھد ینم یرو ،نه در وجود شما و یندر زم یبتیمص یچھ«

امر بر خداوند آسان  ین. مسلمًا ادر کتاب (لوح محفوظ نوشته) است یمآور یدپد
 و ید) تا به خاطر آنچه از دستان رفته است افسوس نخوریمکرد یانرا ب ین(ا. است

خود پسند فخر  یچخداوند ھ و یدن نشوبه آنچه (خداوند) به شما داده است شادما
 .»را دوست ندارد یفروش

و این کار،  آورند کردن روی می به نذر ،ھا برای رفع بالیای خود لذا اکثر انسان
 نذر کردنلذا ما نیز سعی کردیم که به بررسی جوانب  عملی فراگیر شده است؛

تواند گره از  می نذر کردنھا شرح دھیم و بفھمانیم که آیا واقعًا  بپردازیم و برای آن
نشدن به   آیا در صورت ملزم ،مشکالت بستۀ ما بردارد یا خیر؟ و حال اگر جایز باشد

یا کفاره یا قضایی شویم یا نه؟ و آ کار محسوب می ناه، گأ تعھد خویش در قبال خداوند
 دارد؟
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خود است، به ھمین خاطر  و بندۀ أ بین خداوند چون نذر چیزی است که رابطۀ
توان برای جواب سئواالت به خود یا نظریات دیگران روی نمود و حکم نذر را پیدا  مین

راضی است یا نه؟ و باید  نذر کردناز  أ داند که آیا خداوند کرد، چرا که انسان نمی
خودش نظرش را بیان کند و از اسرار خبر دھد و ما جز از درون خود خبر  أ خداوند
 نداریم:

ُم الُْغُيوِب َ�ْعلَُم َما ِ� �َ ﴿ نَت َع�َّ
َ
ْعلَُم َما ِ� َ�ْفِسَك ۚ إِنََّك أ

َ
 ﴾١١٦ْفِ� َوَ� أ

 .]١١٦[المائدة: 
گاھی و من« از آنچه در ذات (پاک) توست؛  تو از آنچه در ضمیر من است آ

 .»دانم، یقینًا تو خود دانای رازھای نھانی نمی
 أ صریح از خداوند کردن جواب مستقیم و ای ھم که برای پیدا و تنھا رابطه

ظنیات و نظریات  ،باشد و غیر از این دو می ج ب الله و سنت رسول اللهاکت ،داریم
 باشد و بس. می

ما نیز سعی کردیم تا در این تحقیق تقریبًا تمام آیات و روایت را در مورد نذر، 
 بررسی و پژوھش کنیم و سپس جواب این سئواالت را بدھیم.

د نکته در مورد تحقیق و تخریج احادیث مطلب باید اشاره به چن ،البته قبل از آن
 کنیم و آن اینکه:

چنانچه آن حدیث در یکی از صحیحین (بخاری و  ،در تخریج احادیث کتاب -١
ما به طرق آن، فقط در کتب سته (بخاری، مسلم، ابوداود،  ،مسلم) آمده باشد

، اما اگر در ایم ترمذی، نسایی، ابن ماجه) و موطأ امام مالک اشاره کرده
ایم تا به تمامی طرق آن را در کتب حدیثی  سعی خود را کرده ،صحیحین نباشد

و تاریخی و رجالی اشاره کنیم و منبعش را نام ببریم و اگر در یک کتاب، چند 
ما ھم سعی کردیم که به طرق مختلف آن  ،بار آن حدیث روایت شده باشد
 حدیث در آن کتاب اشاره بکنیم.

اگر حدیثی دارای چندین طرق مختلف باشد و  ،ناد یک حدیثدر تحقیق اس -٢
ما در مورد راویان  ،راویان یکی از آن طرق ثقه باشند و سایر طرق ضعیف باشند

ایم و به ضعف  ایم و فقط به بیان درجۀ صحت حدیث پرداخته آن صحبت نکرده
علت  ،ایم، اما اگر حدیث حسن یا ضعیف باشد سایر طرق اشاره نکرده

 ایم. بودن حدیث را به صورت مختصر گفته بودن و ضعیف حسن
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چنانچه مورد استناد بعضی فقھاء یا  ،اند احادیثی که در متن اصلی کتاب آمده -٣
گذارند،  گذاری تأثیر می ھا شده است و در حکم نگارنده باشند، اگر نقدی بر آن

یم و در ایم که به صورت کامل به تحقیق و تخریج آن احادیث بپرداز سعی نموده
 حدیث بیان کنیم. مورد درجۀ نظر راجح را در ،پایان

به این دلیل بوده که یا آن  ،ایم رجالی را نیاورده ھا اگر ترجمۀ در بعضی قسمت -٤
آن گفته شده و یا اینکه فرد صدوق و  بوده، یا اینکه قبًال ترجمۀ» ثقة«فرد 

ایم و از  کرده ای حسن مانند خود برایش ذکر حسن الحدیثی بوده، اما متابعه
 نظر عللی ھم مشکل نداشه است.

اند و به   یکی از علومی که متأسفانه محدثان امروزی به آن بسیار کم توجه کرده -٥
باشد. گاھی  اند، علم علل حدیث می دلیل آن در نقد احادیث به اشتباه رفته

ممکن است که سند حدیثی صحیح یا حسن باشد، اما راوی در آن دچار خطا و 
کردن  اه گردیده باشد و لذا از اعتبار بیفتد، و تنھا راھی که برای پیدااشتب

این است که تمام طرق آن حدیث را با طرق ثقاتی که  ،خطای آن وجود دارد
اگر متن حدیثش با احادیث ثقات و  ؛اند مطابقت دھند آن حدیث را روایت کرده

است، اما اگر  گویم که حدیث را خوب ضبط کرده حفاظ دیگر مطابق بود، می
کنیم، اگر  حفظ و اتقان وی نگاه می ، به درجۀای را زیاد یا کم کرده بود جمله

اتقان و حفظ وی طوری بود که این تفرد وی را بتواند تحمل کند حدیثش 
باشد. اگر خداوند  حدیثش غیر محفوظ می ،باشد و در غیر این صورت مقبول می

ل حدیث از نگاه علمای علم علل قصد داریم در مورد عل ،منان توفیق دھد
 ھا را ندارد. چرا که این قسمت گنجایش آن بحث بنویسیم؛تألیفی 

ھای علل مھم مانند  به کتاب ،اگر کسی خواست که به صدق ادعای ما بپردازد -٦
باشد) و علل ابوحاتم و علل  دارقطنی (که به حق بزرگترین کتاب علل می لعل

ای در مقابل  حدیثی را که به خاطر تفرد ثقه که چگونه ترمذی بپردازد تا بداند
 اند. بودن آن داده حکم به ضعف و غیر محفظ و اوثق و احفظ از خود آورده

 ،دھند ولی متأسفانه در تحقیقات و تخریجات حدیثی که علمای امروزی انجام می
 ه:در حالیکه باید بدانند ک ؛کند حدیثش را تصحیح می ،باشد به دلیل اینکه وی ثقة می

در جرح و تعدیل راویان، به اقوال امامانی مانند: بخاری، ابوحاتم رازی، احمد بن 
حنبل، یحیی بن معین، علی بن المدینی، عمرو بن علی فالس، دار قطنی و نسایی و... 
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 ،مطالعه نمایداند،  که این بزرگان معلول دانسته گردد و اگر کسی احادیثی را استناد می
ای بوده که در مقابل اوثق از خود متنی را آورده  خاطر تفرد ثقهبیند که گاھی به  می

بودن  حسن تکرار گردد، احادیث وی را به درجۀای تفرداتش زیاد  است؛ و اگر راوی ثقه
کنند  اند. اکنون بعضی محدثان امروز مثًال حدیثی را تحقیق می و یا حتی ضعف رسانده

باشد و اگر بپرسند  اند در آن می شده که یکی از ھمان راویانی که تضعیف یا تحسین
باشد و امامان  باشند، چون آن راوی در آن می گویند: ضعیف می سندش چیست، می

اند. آیا  ابوحاتم، بخاری، احمد حنبل، یحیی بن معین و... وی را ضعیف دانسته
وی فرد صادقی بوده است و علت ضعف وی توسط آن  ،اند که در اصل فراموش کرده

د مطلقًا تفردات ثقة را یواھخ بودن تفرداتش بوده است؟ اگر می به خاطر زیادامامان 
د داشتن تحسین باید ھمچنین راویانی که آن امامان احادیثش را به خاطر تفر ،دیبپذیر

از  ؛ که این غیر ممکن است.ھا را ثقه بدانند پیدا کنند و دوباره آناند،  یا تضعیف کرده
وسط آن امامان چرا تضعیف یا تحسین گردیده است؟ حال کجا بدانند که این راوی ت
پس باید به طریق و روش آن امامان که حق ھم ھمان  ،که این غیر ممکن است

باشد به تحقیق و تخریج احادیث بپردازند. و در مورد تفرد ثقات، به ترجیح بپردازند  می
برابر آن ثقات دارد، و ھر جایی که راوی، اتقان و ضبط وی توانایی تحمل تفردش را در 

کنیم  شاءالله سعی می آن زیاده را نفی کنند. و إن ،آن را بپذیرند و در غیر این صورت
 در جایی دیگر به بحث در مورد زیادات ثقات و علل حدیث بپردازیم.

به  ،ام که برای تأیید مذھب فقھی خود متأسفانه در بعضی کتب فقھا دیده -٧
اند و در مورد  م به کذب شدهک و یا حتی متھکند که مترو راویانی استناد می

آورند که در مورد وی نقد شدیدی  تنھا نقل قول کسانی را می ،آن راوی ترجمۀ
اند، اما سخن علمایی که وی را به  اند و فقط به سوء حفظ متھم شده نکرده

که این  ؛آورند نمیاند،  بودن متھم کرده منکر الحدیث بودن و  کذب یا متروک
یک عالم این است که برای  باشد و وظیفۀ شأن یک عالم دینی میمخالف 

حفاظت از دین خدا و سنت رسول الله فراتر از یک مذھب بیندیشد و ھیچ چیز 
علمی را کتمان نکند تا مبادا علم دروغ و سنت مخالف به مردم تلقین گردد و 

 ای است که خداوند از عالمان گرفته است که: این ھمان وعده

وتُوا الِْكتَاَب َ�ُبَّيِنُنَُّه لِلنَّاِس َوَ� تَْ�تُُمونَُه َ�نَبَُذوهُ  �ذْ ﴿
ُ
ِيَن أ ُ مِيثَاَق ا�َّ َخَذ ا�َّ

َ
أ

وَن  ْوا بِهِ َ�َمنًا قَلِيً�ۖ  فَبِئَْس َما �َْشَ�ُ  .]١٨٧عمران:  [آل ﴾١٨٧َوَراَء ُظُهورِهِْم َواْشَ�َ
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که خداوند پیمان مؤّکد (بر زبان انبیاء) از اھل و (به یاد بیاور ای پیغمبر!) آنگاه را «
کتاب گرفت که باید کتاب (خود) را برای مردمان آشکار سازید و توضیح دھید و آن 
را کتمان و پنھان نسازید، اما آنان آن را پشت سر افکندند و به بھای اندکی آن را 

 .»کردند!) فروختند! چه بد چیزی را خریدند! (آنان باقی را با فانی معاوضه

نَزْ�َا ِمَن اْ�َّيَِناِت َوالُْهَدٰى ِمن َ�ْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس ِ� ﴿
َ
ِيَن يَْ�ُتُموَن َما أ إِنَّ ا�َّ

ِعُنوَن  ُ َوَ�لَْعُنُهُم ال�َّ وَ�ٰ�َِك يَلَْعُنُهُم ا�َّ
ُ
ْصلَُحوا  ١٥٩الِْكَتاِبۙ  أ

َ
ِيَن تَابُوا َوأ إِ�َّ ا�َّ

اُب الرَِّحيُم َوَ�يَُّنوا فَ  نَا ا�َّوَّ
َ
تُوُب َعلَيِْهْم ۚ َو�

َ
وَ�ٰ�َِك �

ُ
 .]١٦٠-١٥٩[البقرة:  ﴾١٦٠أ

ایم؛ بعد از آنکه آن از دالئل روشن و ھدایت نازل کردهھمانا کسانی که آنچه را که «
ھا را لعنت  کنند، خدا آنبرای مردم بیان نمودیم، کتمان میرا در کتاب (تورات) 

مگر . کنندھا را لعنت می و فرشتگان نیز) آن کنندگان (از مؤمنان کند، و لعنتمی
کسانی که توبه کردند و (اعمال خود را) اصالح نمودند (و آنچه را کتمان کرده 

 .»پذیرم، و من توبه پذیر مھربانم ایشان را می ۀپس اینانند که توب بودند) آشکار ساختند،
ادیث و صفحات از حرف (ش) به دادن به اح باید توجه داشت که برای آدرس -٨

صفحه و از (ج) به معنی  حدیث، و از حرف (ص) به معنی شمارۀمعنی شماره 
 ایم. جلد استفاده کرده
منان خواستارم که مرا توفیق دھد تا بتوانم آنچه را که  أ در پایان کار از خداوند

ه و تعصب دور حق است بیابم، و برای دیگران ھم ابالغ کنم و دل و جان ما را از کین
بدارد و پدر و مادرم و استادان و سایر مؤمنان را در روز قیامت بیامرزد و مورد عفو 

 خویش قرار دھد، آمین.

َعالَِمْ�َ 
ْ
ِ رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
ِن احل

َ
 َوآِخُر َدْعَوانَا أ



 

 

 فصل اول:
 کلیات

 مفهوم نذر ١-١
 معنی لغوی نذر ١-١-١

باشد و مراد آن است که انسان چیزی را بر  می کردن  نذر در لغت به معنی الزام

، نذراً ونذوراً «شود:  کند، و گفته می خود الزم می رُ نْذُ ، يَ رُ . و ١»نذر عىل نفسه هللا كذا، يَنْذِ
 .٤اند اخفش نقل کرده ھماز شود و این قول را  جمع بسته می ٣»ُنُذر«و  ٢»ُنذور«به 

اینکه عرب  ٥گوید نوار میارق األدر کتاب مش / قاضی عیاض ،و در مورد تلفظ آن

باشد و  می» علموا«، اگر ذال مکسور باشد به معنی »إن القوم نذروا«گویند:  می

چرا که آنچه را باید از آن ترسید و برحذر بود که ھمان  گویند؛ را منذر می ج پیامبر
د؛ اما کن نذرات است و آنچه را باید به آن امید داشت که ھمان بشارت است را إعالن می

داشتن  باشد و به سکون ذال ھمان انذار می نذر به ضم نون و ذال ھردو، جمع نذیر

                                           
) / زبیدی، تاج ٤٢٢ص  ٢(ج  أساس البالغة) / زمخشری، ٢٠٠ص  ٥رب (ج ابن منظور، لسان الع -١

) ابوالقاسم طالقانی، المحیط في ٣٠٢ص  ١٤) / ازھری، تھذیب اللغة (ج ١٩٧ص  ١٤العروس (ج 
 ١٤) / خلیل ابن احمد، العین (ج ٣٣١ص  ٥) / ابن فارس، مقاییس اللغة (ج ٧١ص  ١٠اللغة (ج 

 ).٧٩٧ظ القرآن (ص ) / راغب، مفردات الفا١٨٠ص 
) / ٣٠٨) / فیومی، مصباح المنیر (ص ٧١ص  ١٠ابوالقاسم طالقانی، المحیط في اللغة (ج  -٢

 ).٢٠٣ص  ١٤) / زبیدی، تاج العروس (ج ٩١٢ص  ٢مؤلفین، المعجم الوسیط (ج 
) / ابوالقاسم طالقانی، ٨٢٥ص  ٢) / جوھری، الصحاح (ج ٢٠٣ص  ١٤زبیدی، تاج العروس (ج  -٣

) ابن فارس، ٩١٢ص  ٢) / مؤلفین، المعجم الوسط (ج ٧٢-٧١ص  ١٠ط في اللغة (ج المحی
 ).١٨٠ص  ١٤) / خلیل ابن احمد، العین (ج ٣٣١ص  ٥مقاییس اللغة (ج 

 ).٨٢٥ص  ٢) / جوھری، الصحاح (ج ٤٠٩ص  ٥ابن المرتضی، البحر الزخار (ج  -٤
 ).٨ص  ٢قاضی عیاض، مشارق األنوار (ج  -٥



 ٩  فصل اول: کلیات

 نَذْ «فرماید:  که می ج است و این قول رسول
َ

در معصیت نذری « ١»َمْعِصيَةٍ  َر يِفْ ال
؛ به فتح نون و ضم آن گفته شده که عبارت است از عبادتی که انسان آن را »باشد نمی

 ید.نما بر خود واجب می
داند و این سخن  تلفظ نذر به فتح نون و اسکان ذال را صحیح می ٢حافظ عراقی

گوید: اگر اشتباه  داند و می قاضی عیاض که نذر را با ضم آن روایت کرده غریب می
 این قول غریبی است. ،ناسخان کتاب قاضی نباشد

ر تخویف و باشد و لذا اکثرًا د اما اصل نذر، انذار که به معنی ترساندن است می
 .٤گویند: نذر بالشی نذرًا یعنی: عّلمه فخذره مثًال وقتی می ٣،رود ترساندن به کار می

ھمانطور  ،گوید: انذار خبری است که در آن تخویف و ترس باشد راغب اصفھانی می
 .٥باشد که تبشیر خبری است که در آن شادی و سرور می

أنذرته «شود:  شد و وقتی گفته میبا گوید که اصل انذار اعالم می ابن اثیر ھم می

» َنَذَر... فیه«یعنی معلٌم و مخوٌف و محذٌر؛ و  »فأنا منذرٌ ونذيرٌ «و اینکه  »علمتهإنذاراً اذا أ
ھایش سرخ شد و صدایش باال رفت و خشمش زیاد  یعنی ھرگاه خطبه خواند چشم
گاه گردید، گویی که ترساننده یک ایست که  هکنند لشکر است، و منذر خبردھنده و آ

 .٦گرداند کند، شناسا می قوم را به چیزی که آنان را نابود می

                                           
-٢١٢٥) / ابن ماجه (ش: ٣٢٩٤-٣٢٩٢-٣٢٩٠-٣٢٧٦) / ابوداود (ش: ٤٣٣٣مسلم (ش:  -١

-٣٨٣٥-٣٨٣٤-٣٨٣٣-٣٨١٢-٣٧٩٢) / نسایی (ش: ١٥٢٤-١٥٢٥) ترمذی (ش: ٢١٢٤
٣٨٤٠-٣٨٣٩-٣٨٣٨-٣٨٣٧-٣٨٣٦.( 

 ).٣٦ص  ٦حافظ عراقی، طرح التثریب (ج  -٢
تاج العروس (ج  ) / زبیدی،٨٢٥ص  ٢) / جوھری، الصحاح (ج ٣٠٨فیومی، مصباح المنیر (ص  -٣

) / ٩١٢ص  ٢) مؤلفین، المعجم الوسیط (ج ٣٠٤ص  ١٤) / ازھری، تھذیب اللغة (ج ٢٠٠ص  ١٤
 ).٣٣١ص  ٥) ابن فارس، مقاییس اللغة (ج ٣٤١ص  ٥صنعانی، سبل الّسالم (ج 

) / مؤلفین، ٢٠٠ص  ١٤) / زبیدی، تاج العروس (ج ٣٣١ص  ٥ابن فارس، مقاییس اللغة (ج  -٤
 ).٣٠٨) / مؤلفین، مصباح المنیر (ص ٩١٢ص  ٢ط (ج المعجم الوسی

 ).٧٩٨لفاظ القرآن (ص أراغب، مفردات  -٥
 ).٣٩ص  ٥ابن اثیر، النھایة في غریب الحدیث (ج  -٦
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آن مالی را که در جراحات از دیه واجب  ،»جرح عمد«در کتاب  / امام شافعی
باشد را نذر نامیده و گفته که لغت اھل حجاز ھمین است و اھل عراق در مقابل، به  می

 .١گویند آن ارش می
 .٢گویند نامند و اھل عراق به آن ارش می ھا ارش را نذر می و حجازی

أَنَّ «گویند: در حدیث سعید بن مسیب آمده است که  ابن اثیر و حافظ عراقی می

ة حَ ر املُوضِ فِ نَذْ يا يفِ املِلْطاة بِنِصْ نَ قَضَ ثْامَ عُ رَ وَ مَ گوید: عمر و  می / سعید ابن مسیب »عُ

 .٣کردنددر مورد دیه سمحاق به نصف دیه موضحه حکم  ب عثمان
به معنای ارش ھم به کار نذر  ،خواھند از این طریق استنباط کنند در آن زمان و می

را به کار برده » نذر«لفظ » ارش«چرا که سعید بن مسیب به جای لفظ  رفته است؛
در آن » نذر«است؛ البته این روایت را با این متن نیافتم، بلکه در روایات آمده، لفظ 

باشد که ھم معنی  می ٦»دیة«و یا لفظ  ٥»حریة«یا لفظ  ٤»ِعقل«باشد و لفظ  نمی
توان استناد  لذا به این روایت نمی ٧؛باشد باشند، و یا اینکه اصًال این الفاظ در آن نمی می

 نمود:

بن املسيب اإن الثوري أخربنا عنك عن يزيد بن قسيط عن  :قلت ملالك :قال عبد الرزاق

يا« نَ قَضَ ثْامَ عُ رَ وَ مَ ة أَنَّ عُ حَ ر املُوضِ فِ نَذْ الَ  يفِ املِلْطاة بِنِصْ ْ قَدْ حدثته به :فَقَ  ٨.»يلِ

                                           
)/ ازھری، تھذیب ١٩٧ص  ١٤) / زبیدی، تاج العروس (ج ٢٠٠ص  ٥ابن منظور، لسان العرب (ج  -١

 ).٣٠٢ص  ١٤اللغة (ج 
 أساس البالغة) / زمخشری، ٥٧ص  ٦) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٥٣٩(ج  ابن اثیر، النھایة -٢

 ).٤٢٢ص  ٢(ج 
-٥٦ص  ٦) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٣٩ص  ٥ابن اثیر، النھایة في غریب الحدیث (ج  -٣

٥٧.( 
 ).٢٥٨ص  ٧ابن عدی، الکامل (ج  -٤
 ).٢٨٢ص  ٦ابن ابي شیبة (ج  -٥
 ).١٦٦٣٦و  ١٦٦٣٢) / بیھقی، سنن کبری (ش: ١١٤٨و  ١١٤٣شافعی، المسند (ش:  -٦
) / ٢٦٦و  ٢٦٥ص  ٦٥) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٢٢٣ص  ١١خطیب، تاریخ بغداد (ج  -٧

 ).٢١٥ص  ٢احمد، العلل ومعرفة الرجال (ج 
و  ١١٤٣) / شافعی، المسند (ش: ٢٨٢ص  ٦) / ابن ابي شیبة (ج ٣١٣ص  ٩عبدالرزاق (ج  -٨

) / ٢٥٨ص  ٧) ابن عدی، الکامل (ج ١٦٦٣٦و  ١٦٦٣٢ی، سنن کبری (ش: ) / بیھق١١٤٨
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گوید: به مالک گفتم که ثوری از تو از یزید بن قسیط از سعید بن  عبدالرزاق می
در مورد دیه سمحاق به نصف دیه موضحه  ب عمر و عثمان«مسیب خبر داد که 

ام (یعنی ثوری راست  نقل کردهگفت: قبًال این حدیث را  / مالک» اند؟ حکم کرده
 گفته است).

 س و سند این روایت صحیح و رجالش ثقه ھستند، اما سعید بن المسیب از عمر
، لذا این روایت از عمر منقطع و ضعیف ١سخنی جز نعی نعمان چیزی نشنیده است

 باشد. ولی از عثمان صحیح می
زیرا بین آن دو  است؛مال نذر در یمین ھم ثابت شده استع / به نظر حافظ عراقی

اش این است که فرد چیزی را که الزم  باشد و اشتراک معنایی اشتراک معنایی می
باشد بر خود الزم کند و این وجوب گاھی با نذر است و گاھی با یمین، و در اثری  نمی

أَنَّ «گوید:  در ارش ھم به کار برده شده که سعید بن مسیب می» نذر«آمده که لفظ 

عُ  رَ وَ مَ ةعُ حَ ر املُوضِ فِ نَذْ يا يفِ املِلْطاة بِنِصْ نَ قَضَ در مورد دیه ب  عمر و عثمان »ثْامَ
اند، پس نام  کردند؛ حال که ارش را نذر نامیده سمحاق به نصف دیه موضحه حکم

 .٢گذاشتن یمین به نذر اولی است، چونکه مدلولش از ارش نزدیکتر است
 ٣باشد دادن با شرط می رب به معنی وعدهگوید: نذر در نزد ع ابوعمرو غالم ثعلب می

، اما امام ابن قدامة و ابن مفلح حنبلی نسبت این ٤و عرفة ھم این نظر را گفته است
نسان آن را بر خود گویند: عرب، چیزی که ا دانند و می قول را به ابوعمرو درست نمی

ای با  عدهاگرچه بدون ھیچ شرطی باشد؛ و جعاله، و نامند؛ ملزم کرده است، نذر می
 .٥باشد باشد، اگرچه نذر نمی شرط می

                                                                                                       
) / ٢٦٦و  ٢٦٥ص  ٦٥) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٢٢٣ص  ١١خطیب، تاریخ بغداد (ج 

 ).٢١٥ص  ٢احمد، العلل ومعرفة الرجال (ج 
 ).٨٧ص  ٤) / ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج ١٢٦ص  ٥(ج  المحلیابن حزم،  -١
 ).٥٧-٥٦ص  ٦ی، طرح التثریب (ج حافظ عراق -٢
 ).٤٦٧ص  ١٥) / ماوردی، الحاوي الکبیر (ج ٣٤٣ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٣
 ).٧١ص  ٤قرافی، الذخیرة (ج  -٤
 ).٣٤٣ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٣٢٢ص  ٩ابن مفلح، المبدع شرح المقنع (ج  -٥
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گویند، این  باشد، چرا که وقتی عرب جعاله را نذر نمی و در نزد ما ھم این راجح می
ای که به  باشد و این قاعده دھد که نذر به معنی وعده با شرط نمی خود نشان از این می

 گردد. در ھمینجا نقض می ،اند صورت عموم گفته
نند قاضی زکریا انصاری، امام تقی الدین الحصنی، امام ابن شھاب ای ھم ما عده

 -الله رحمھم- رملی، امام ماوردی، امام ابن حجر ھیتمی، امام شربینی، امام رویانی و ...
 .١باشد دادن به خیر یا شر می اند که نذر از نظر لغوی به معنی وعده گفته

 گوید: و عنتره عبسی می

 هامشــــــــتمالشــــــــامتي عــــــــريض ومل أ«
 

 ٢»والنـــــــاذرين إذا مل القهـــــــام دمـــــــى 
 

شان اھانت نکردم و در حالی که  به ناموس و آبرویم توھین کردند ولی من به ناموس
 اند. وعده کشتن مرا کرده ،ام ھا را ندیده آن

 گوید: و جمیل ھم می

 فليـــت رجـــاالً فيـــكِ قـــد نـــذروا دمـــى«
 

ـــــوين  ـــــني لق ـــــا بق ـــــتىل ي ـــــوا بق  ٣»ومه
 

خواھند مرا  اند و می طر تو وعده و قرار ریختن خونم را کردهچه مردانی که به خا
 ھرگاه که دیدند بکشند.

 معنی اصطالحی نذر ٢-١-١
که شرع بر او  را باشد که فرد بر خود عبادتی نذر در شریعت اسالم به این معنی می

در اند که نذر  ای مانند امامان رویانی و ماوردی گفته ، عده٤واجب گرداند م نکرده،الز

                                           
) / ابن ٦٥١الحصني، کفایة األخیار (ص  ) / تقي الدین٥٧٤ص  ١انصاری، أسنی المطالب (ج  -١

) / حافظ ٤٦٣ص  ١٥) / ماوردی، الحاوي الکبیر (ج ٢١٨ص  ٨شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج 
) / ابن حجر، تحفة ٣٦٣ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٣٦ص  ٦عراقی، طرح التثریب (ج 

 ).٦٩ص  ١١، بحر المذھب (ج ) / رویانی٦٠٧ص  ٢) / شربینی، اإلقناع (ج ٦٧ص  ١٠المحتاج (ج 
 ).٧١ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٤٦٣ص  ١٥ماوردی، الحاوي الکبیر (ج  -٢
 ).٧١ص  ٤قرافی، الذخیرة (ج  -٣
) / الجزیری، الفقه علی ١٣٦ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٣٩ص  ٥ابن اثیر، النھایة (ج  -٤

) / ابن شھاب ٦٥١کفایة األخیار (ص  الدین الحصني، ) / تقي١٠٧ص  ٢ المذاھب األربعة (ج
) / بھوتی، کشاف ٤٠٩ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ٢١٨ص  ٨رملی، نھایة المحتاج (ج 

ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٨٢ص  ٥) / کاسانی، البدائع والصنایع (ج ٢٧٣ص  ٦القناع (ج 
 ).٨ص  ٢مشارق األنوار (ج  ) / قاضی عیاض،٤٢٨) / اآلبي األزھري، الثمر الداني (ص ٣٦٣
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دادن به امور  دادن به امور خیر و شر است، اما در شریعت فقط وعده لغت به معنی وعده

 نَْذَر يِف َمْعِصيَةِ «فرماید:  می ج رسول چرا که ١باشد خیر می
َ

در عمل معصیت  ٢»ال
و امام رویانی  شھاب رملی بعضی دیگر از فقھا مانند امامباشد؛ و این قول  نذری نمی
 .٣باشد ینیز م رحھما الله

این است که نذر در اصطالح به این معنی  ،باشد اما آنچه که در نظر ما راجح می
اما اینکه » فرد بر خود عبادتی را که شرع بر او الزم نکرده، واجب گرداند«است که 

 باشد؛ باشد، تعریف دقیقی نمی دادن فقط به امور خیر می هنذر در شریعت وعد«بگوییم 
باشد، اما این  ھی واجب میدھد گاھی مندوب و گا ای که فرد می چرا که عمل به وعده

گردد و عمل به نذرور منعقده یک  ھای مندوب نمی ھا مانع از دخول وعده نتعریف آ
 باشد و نه مندوب. مسلمان واجب می

 نذر تاریخچۀ ٢-١
 نذر در ادیان گذشته تاریخچۀ ١-٢-١

ھا و ادیان گذشته ھم به عنوان  متباشد که در ا ھای بسیار قدیمی می نذر از عبادت
گردیده و در نزد آنان وفای به آن الزم و واجب بوده است و  یک عبادت محسوب می

شده و نوعی مخالف آیین و  نکوھش و ذم می ،کرده کسی که به نذرش عمل نمی
 در تفسیر بزرگ خود آورده است که: / مثًال امام طبریبوده است؛ شان  شریعت

نَا ثَ دَّ :مُ  ٤حَ الَ ، قَ يِّ دِّ نِ السُّ ، عَ بَاطٌ : ثنا أَسْ الَ َّادٍ، قَ و بْنُ محَ رُ مْ : ثنا عَ ، قَالَ ونَ ارُ ى بْنُ هَ  وسَ

وبُ « قُ اقَ يَعْ حَ اءِ إِسْ رَ نْ وَ مِ ، وَ اقُ حَ هُ إِسْ مُ لَدٍ اسْ ي بِوَ ِ : أَبْرشِ ةَ ارَ ائِيلُ لِسَ َ ربْ الَ جَ الَ  ، ...قَ فَقَ

                                           
) / شربینی، ٥٧٤ص  ١) / انصاری، أسنی المطالب (ج ٤٦٣ص  ١٥ماوردی، الحاوي الکبیر (ج  -١

 ).٦٩ص  ١١) / رویانی، بحر المذھب (ج ٤٠٩ص  ٤مغني المحتاج (ج 
-٢١٢٥) / ابن ماجه (ش: ٣٢٩٤-٣٢٩٢-٣٢٩٠-٣٢٧٦) / ابوداود (ش: ٤٣٣٣مسلم (ش:  -٢

-٣٨٣٦-٣٨٣٥-٣٨٣٤-٣٨١٢-٣٧٩٢) / نسایی (ش: ١٥٢٤-١٥٢٥ش: ) / ترمذی (٢١٢٤
٣٨٤٠-٣٨٣٩-٣٨٣٨-٣٨٣٧.( 

) / ابن ٦٥١) / تقی الدین الحصني، کفایة األخیار (ص ٥٧٤ص  ١انصاری، أسنی المطالب (ج  -٣
) / شربینی، ٦٨ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٢١٨ص  ٨شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج 

 ).٦٩ص  ١١) / رویانی، بحر المذھب (ج ٦٠٧ص  ٢اإلقناع (ج 
 ).٧٤ص  ٢١طبری، جامع البیان في تأویل القرآن (ج  -٤
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وَ  : هُ يمُ اهِ ِ إِبْرَ بِ ِ�َّ نْ ذَ ي إِذَ كَ الَّذِ رِ فِ بِنَذْ : أَوْ هُ يلَ لَ ، فَقِ مِ يمُ يفِ النَّوْ اهِ َ إِبْرَ اقُ أُيتِ حَ َ إِسْ ربُ لَامَّ كَ ؛ فَ يحٌ

، إِنَّ  تَ رْ َ نَذَ هُ  ا�َّ بَحَ ةَ أَنْ تَذْ ارَ نْ سَ ا مِ مً الَ قَكَ غُ زَ  .»رَ

را به تولد اسحاق مژده  ÷ گوید: ھنگامی که مالئکه ابراھیم سدی میترجمه: 
او را ذبح کند، و زمانی  أ برای خداوند ،ذر کرد که اگر ساره او را به دنیا آورددادند، ن

نذرش را فراموش کرد و خداوند  ،به سن سعی و توانایی خود رسید ÷ که اسماعیل
 کن. ر فرمود که به نذرت وفاھم آن را در خوابش به او تذکر داد و به او دستو

چرا که سندش تا سدی حسن است و راوی  باشد؛ البته این روایت قابل استناد نمی
 و احادیثش در رتبۀ ١باشد آن اسباط بن نصر ھمدانی است که صدوق و کثیر الغلط می

باشد، اما اسماعیل بن عبدالرحمن السدی جزء طبقه بعد از اوساط تابعین  حسن می
 ج ز رسولباشد، یا از صحابه و آنان ھم ا رأی در آن نمی و این تفسیر چون مجال ٢باشد می

باشد که در حالت اول مرسل و  اند و یا جزء روایات اھل کتاب می برای او نقل کرده
 باشد. دوم ھم برای ما غیر معتبر می ، و در حالتضعیف

کند که او فرزندی که در  در قرآن از مادر مریم (سالم الله علیھا) نقل می و خداوند
 کند: شکم داشت را برای خدمت به خداوند نذر می

﴿  ۖ ًرا َ�تََقبَّْل مِّ�ِ ُت ِعْمَراَن رَّبِ إِّ�ِ نََذرُْت لََك َما ِ� َ�ْطِ� ُ�َرَّ
َ
إِذْ قَالَِت اْمَرأ

ِميُع الَْعلِيُم  نَت السَّ
َ
 .]٣٥[آل عمران:  ﴾٣٥إِنََّك أ

تو نذر  یکه ھمسر عمران گفت: پروردگارا! من آنچه را در شکم دارم برا یھنگام«
 یرالمقدس و پرستشگر تو) باشد. پس از من بپذ یتخدمت ب یاکردم که آزاد، (بر

 .»ییدانا یکه تو خود شنوا
دھد تا ھنگام  به مریم (سالم الله علیھا) دستور می أ و ھمچنین خداوند

 شدن با قومش برای خود نذِر روزه سکوت کند: مواجه

َحًدا َ�ُقوِ� إِّ�ِ نََذرْ ﴿
َ
ا تََر�ِنَّ ِمَن الْبََ�ِ أ َ�لَِّم فَإِمَّ

ُ
ُت لِلرَّْحَ�ِٰن َصوًْما فَلَْن أ

 .]٢٦[مریم:  ﴾٢٦اْ�َوَْم إِ�ِسيًّا 

                                           
 ).٢١٢ص  ١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١
 ).٣١٣ص  ١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٢
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) رحمان ی(خدا یھمانا من برا: «شاره) بگو(با ا یدیھا را د از انسان یپس اگر کس«
 .»یمگو یسخن نم یبشر یچام، لذا امروز با ھ روزه (سکوت) نذر کرده
به نذر به لزوم وفاکردن  ،ھای گذشته متبودن نذر در ا و از اینجا عالوه به مشروع

چرا که مریم به خاطر اینکه به سئواالت قوم خود در مورد  بریم؛ ھا پی می در میان آن
شود، و  سکوت متوسل می روزۀ نذر کردنبه  ،پاسخ ندھد ÷ چگونگی تولد عیسی

و بود، در آن شرایط حساس خداوند پیشنھاد دیگری به ا اگر وفای به نذر الزم نمی
کرد، اما خداوند این را به مریم نشان داد و قومش ھم در آن شرایط حساس او را  می

 ھا پاسخ دھد. مجبور نکردند که به سئواالت آن

 نذر در اعراب جاھلیت تاریخچۀ ٢-٢-١
و  أ پرستان مکه برای خداوند مشرکان و بت ،اما در جاھلیت و قبل از اسالم ھم

ھا برای تقرب به  کند که آن م از اھل جاھلیت نقل میکردند و خداوند ھ ھا نذر می بت
دادند تا به  شفیع قرار می أ ھا را نزد خداوند کردند و آن ھا نذر می خداوند برای بت

 :١حاجات و نیازھای آنان رسیدگی شود

﴿ ِ �َْعاِم نَِصيًبا َ�َقالُوا َ�َٰذا ِ�َّ
َ
 ِمَن اْ�َرِْث َواْ�

َ
ا َذَرأ ِ ِممَّ  بِزَْعِمهِْم وََجَعلُوا ِ�َّ

ِ َ�ُهَو يَِصُل  ِۖ  َوَما َ�َن ِ�َّ َ��ِِهْم فََ� يَِصُل إَِ� ا�َّ َ��َِناۖ  َ�َما َ�َن لُِ�َ َوَ�َٰذا لُِ�َ
َ��ِهِْمۗ  َساَء َما َ�ُْكُموَن   .]١٣٦[األنعام:  ﴾١٣٦إَِ�ٰ ُ�َ

او  یبرا یا بھره ،استچھارپایان آفریده  (مشرکان) از آنچه خداوند از زراعت و و«
 و ،خداست یاین برا«به گمان خود گفتند:  ھا) و بت یبرا یا قرار دادند (ونیز بھره

پس آنچه از آِن شریکانشان بود به خدا  ،ھا) است شریکان ما (= بت یاین (ھم) برا
 .»کنند یچه بد حکم م ،رسید یم شریکانشانبه  ،آنچه از آِن خدا بود و ،رسید ینم

﴿ ِ ِ ُزلَْ�ٰ َوا�َّ ْوِ�َاَء َما َ�ْعبُُدُهْم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَا إَِ� ا�َّ
َ
َُذوا مِن ُدونِهِ أ  .]٣[الزمر:  ﴾يَن ا�َّ

گیرند (و بدانان تقرب و  کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را برمی«
ه ما را کنیم، مگر بدان خاطر ک گویند:) ما آنان را پرستش نمی جویند، می توسل می

  .»به خداوند نزدیک گردانند

                                           
 ).٣٤ص  ٣سید سابق، فقه السّنه (ج  -١



 احکام نذر در فقه اسالمی    ١٦

 در صحیح خود آورده است که: / و امام بخاری

ِ� نَافٌِع، َعِن ابِْن ُ�َمَر « ْخرَبَ
َ
، أ ِ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َسِعيٍد، َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ ٌد، َحدَّ َ�نَا ُمَسدَّ َحدَّ

َل انلَّيِبَّ َص�َّ 
َ
نَّ ُ�َمَر َسأ

َ
ُ َ�نُْهَما، أ  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ُكنُْت نََذرُْت يِف ريَِضَ ا�َّ

وِْف بِنَْذرِكَ 
َ
ْ�تَِكَف يَلْلًَة يِف الَمْسِجِد احلََراِم، قَاَل: فَأ

َ
ْن أ

َ
 ١.»اجلَاِهِليَِّة أ

گوید: من در جاھلیت نذر کردم که شبی را در مسجد الحرام  می س عمرترجمه: 
 ج در این مورد سئوال کردم و ایشان ج یامبرشدنم از پ اعتکاف کنم و بعد از مسلمان

 ».به نذرت وفا کن«فرمودند که 
نسبت به مشروعیت نذور جاھلیت و وقوع نذر در میان  ج و در اینجا تقریر پیامبر

 گردد. آنان مشاھده می
 ،و ھمچنین از عبدالمطلب نقل شده زمانی که خواست چاه زمزم را بازسازی کند

با موفقیت به انجام رسید، و دارای ده فرزند گردید و به سن  نذر کرد که اگر این کار
 قربانی کند. أ بلوغ رسیدند، یکی را برای خداوند

حدثني يونس بن عبد األعىل قال أخربنا ابن کند:  امام طبری با سند صحیح روایت می

 ن ابنأأنه أخربه... «وهب قال أخربنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب 

عباس قال ... قد كان عبد املطلب بن هاشم نذر إن توايف له عرشة رهط أن ينحر أحدهم فلام 

 ٢.»توايف له عرشة أقرع بينهم...

عبدالمطلب نذر کرده بود که اگر دارای ده «... گوید:  می ب ابن عباسترجمه: 
قرعه  ھا ھا را قربانی کند و وقتی که دارای ده پسر شد بین آن پسر شد، یکی از آن

 ».انداخت...

                                           
) / ترمذی (ش: ٣٣٢٧-٣٣٢٧ ) / ابوداود (ش:٤٣٨٢) / مسلم (ش: ٦٦٩٧-٢٠٣٢بخاری (ش:  -١

 ).٣٣٥٠-٣٣٤٩) / نسایی، سنن کبری (ش: ١٥٣٩
) / ٢٤٨ص  ٢) / ابن کثیر، البدایة والنھایة (ج ٤٩٧ص  ١طبری، تاریخ األمم والرسل والملوک (ج  -٢

) / ٨٨و  ٨٤ص  ١کبری (ج ) / ابن سعد، الطبقات ال٥٥٢ص  ١ابن اثیر، الکامل في التاریخ (ج 
 ).٢٠١ص  ٥) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٤٣ص  ٢ازرقی، اخبار مکة (ج  ) /٤٠٣٦مستدرک (ش 



 ١٧  فصل اول: کلیات

 نذر در اسالم تاریخچۀ ٣-٢-١
اما جایگاه نذر در اسالم مشخص و معلوم است و کتاب و سنت و اجماع بر 
مشروعیتش داللت دارد و ما آیات و احادیث دال بر مشروعیت نذر را در قسمت حکم 

ته را دھیم و در اینجا فقط این نک کنیم و توضیح می تکلیفی نذر و سایر مباحث ذکر می
کنیم و آن اینکه شماری از علما مانند امام نووی، امام ابن قدامه، امام  بیان می

سرخسی، امام ابن رشد، امام شوکانی، امام بھوتی، امام ابن مفلح، امام مرداوی، امام 
، مذھب امامیه و ابن المرتضی صاحب بحر الزخار بر مشروعیت -رحمھم الله- رویانی

 .١ندا نذر، نقل اجماع کرده

 آن و بررسی ادلۀ نذر کردنحکم تکلیفی  ٣-١
 نذر کردنبودن  واجب ١-٣-١

واجب  نذر کردناما کسی از فقھا یا مذاھب را نیافتم که قائل بر این باشند که 
باشد و البته با توجه به این ھمه احادیث نھی که در مورد نذر آمده و در خالل  می

ثابت نگردیده که  ج ه به اینکه از پیامبربا توج آوریم و ھمچنین ھا آن را می بحث
خواھد که در مورد آن زیاد  باشد و نمی ، لذا قطعًا واجب نمی٢ھیچگاه نذر کرده باشند

 به بحث و بررسی بپردازیم.

 نذر کردنبودن  مستحب ٢-٣-١
  ای از شافعیه مانند قاضی حسین، متولی، ظاھر قول رافعی و امام غزالی عده

عمل خیر و قربتی است که مندوب  نذر کردنین نظر ھستند که بر ا -رحمھم الله-

                                           
) / سرخسی، ٣٦٦ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٣٣١ص  ١١ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج  -١

ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٦٩٦سیل الجرار (ص ال) / شوکانی، ١٤٠ص  ٨المبسوط (ج 
) / ابن ٢٧٣ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ٣٤٠ص  ١د (ج ) / ابن رشد، بدایة المجتھ١٣٧

 ١١) / نووی، شرح مسلم (ج ١١٧ص  ١١) / مرداوی: اإلنصاف (ج ٣٢٤ص  ٩مفلح، المبدع (ج 
) / ٤٠٩ص  ٥) / ابن المرتضی، البحر الزخار (ج ٦٧ص  ١١) رویانی، بحر المذھب (ج ٩٦ص 

) / نجفی، ١٨١ص  ٢ة ومذھب أھل البیت (ج جزیری و غروی و مازح، الفقه علی المذاھب األربع
 ).٣٥٦ص  ٣٥جواھر الکالم في شرح شرائع اإلسالم (ج 

 ).١٤٠ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٢



 احکام نذر در فقه اسالمی    ١٨

گوید:  ، صاحب کفایة األخیار امام حصنی می١گردد باشد و لذا از کافر قبول نمی می
و  ٣؛ امام ابن شھاب رملی٢باشد اما در نذر لجاج مکروه می ،ظاھرًا در نذر تبرر مندوب

اند. در نقلی از امام  تأیید کردهھم این قول را  ٤امام ابن حجر ھیتمی رحمھما الله
 / . امام الحرمین٥دانند ھم آمده که ایشان مندوب بودن نذر را درست می / نووی

ق نباشد و ابن ابی  ٦باشد مندوب می ،ھم بر این نظر ھستند که اگر نذر، از نوع معلَّ
. مذھب مالکیه بر این است که نذر ٧باشد بودن نذر می قائل به خالف اولی / دم

دانند،  طلق مندوب است به شرطی که تکرار نشود، اما اگر تکرار شود آن را مکروه میم
کنم که روزه ھر پنجشنبه را بگیرم؛ ولی این  من برای خدا نذر می مثًال فردی بگوید:

بودن بیشتر نزدیک است تا به   به عدم طاعت ،دارد نذر به علت سنگینی و مشقتی که
فرد در وفای به آن کوتاھی کند و نتواند آن را انجام بودن، و ممکن است که   تطاع
گوید  داند و می آن را در مجازاة مکروه و در تبرر مندوب می / . امام قرطبی٨دھد

برای اینگونه افراد  نذر کردن ،اگر فرد اعتقاد به تأثیر ذاتی نذر کند و آن را مؤثر بداند

                                           
) / الموسوعة ٥٧٤ص  ١) / انصاری، أسنی المطالب (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١

التثریب ) / حافظ عراقی، طرح ٤٠٦ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ١٣٨ص  ٤٠الکویتیة (ج 
 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٦٣٢) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٣٠٩ص  ٤(ج 

 ).٤٠٦ص  ٢دمیاطی، إعانة الطالبین (ج  -٢
 ).١٣٨ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٢١٨ص  ٨ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج  -٣
 ).٦٨ص  ١٠ابن حجر، تحفة المحتاج (ج  -٤
) / دمیاطی، إعانة ٣٦٤ص  ٤ج ( ) / صنعانی، سبل الّسالم١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٥

) / قاضی مغربی، البدر ٣٠٩ص  ٤) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٤٠٦ص  ٢الطالبین (ج 
 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٠٦ص  ٥التمام (ج 

 ).٤٠٦ص  ٢دمیاطی، إعانة الطالبین (ج  -٦
) / ابن دقیق العید، إحکام األحکام شرح عمدة األحکام ١٠٦ص  ٥قاضی مغربی، البدر التمام (ج  -٧

 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ٣٩ص  ٤) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٩٠٤(ص 
) / ١١٧ص  ٢لفقه علی المذاھب األربعة (ج ) / الجزیری، ا١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٨

) / صنعانی، سبل ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١٣٩ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة
) / حاشیة الدسوقي ٥٣(ص  أقرب المسالك لمذھب اإلمام مالك) / دردیر، ٣٦٤ص  ٤الّسالم (ج 

 ).١١٦ص  ٤مي وأدلته (ج ) / زحیلی، الفقه اإلسال١٦٢ص  ٢علی الشرح الکبیر (ج 



 ١٩  فصل اول: کلیات

قربت  ،شرایط خود دارا باشد اند: نذر صحیحی که ، حنفیه ھم گفته١باشد حرام می
به دلیل انجام اعمال خیری است که  ،بودن آن  باشد و دلیل قربت مشروع و مندوب می

 بودن آن به خاطر اوامری که از طرف شارع به ایفا  شود و دلیل مشروع نذر کرده می
 .٢کردن به آن آمده است

 این است که: باشند دالیل این دسته از علماء که قائل به استحباب نذر می
 فرماید:  و می ٣کند کنندگان نذور را مدح می ایفا أ خداوند -١

 .]٢٩[الحج:  ﴾َوْ�ُوفُوا نُُذورَُهمْ ﴿
 .»اند) وفا کنند) و به نذرھای خویش (اگر نذر کرده«

 فرماید:  و ھمچنین می

﴿ َ� َ ْو نََذْرتُم ّمِن نَّْذٍر فَإِنَّ ا�َّ
َ
َفَقٍة أ نَفْقُتم ّمِن �َّ

َ
 .]٢٧٠[البقرة:  ﴾ْعلَُمهُ َوَما أ

قطعًا خداوند آن را  ید،که ببند یھر نذر یا یدرا که انفاق کن یزیو ھر چ«
 .»داند یم

کنندگان و بخشندگان پاداش داده  فرماید که به نذر می أ در این آیه، خداوند
 قربت است که پاداش دارد. نذر کردنلذا  شود؛ ھا فراموش نمی شود و عمل آن می

 فرماید: می أ خداوندو ھمچنین 

هُ ُمْسَتِطً�ا﴿  .]٧[اإلنسان:  ﴾٧ يُوفُوَن بِا�َّْذرِ َو�ََخافُوَن يَوًْما َ�َن َ�ُّ
که (عذاب و) شّر آن  ترسند یم یو از روز کنند ی) به نذر وفا میکوکار(بندگان ن«

 .»است یرفراگ
شود  ی قربت میای برا چرا که نذر وسیله کند؛ طرفی قیاس ھم آن را تأیید میو از  -٢

 .٤شود ھم قربت می نذر کردنکنند، پس خود  و وسائل نیز حکم مقاصد را پیدا می

                                           
الموسوعة ) / ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -١

 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٤٠ص  ٤٠(ج  الکویتیة
ص  ٤) / زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج ١١٧ص  ٢الجزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج  -٢

 ).١٣٨ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة/ ) ١١٦
) / زحیلی، ٤٠٦ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٣

) / ابن حجر، تحفة ١٤٠ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ١١٦ص  ٤الفقه اإلسالمي وأدلته (ج 
 ).٦٧ص  ١٠المحتاج (ج 

) / ابن شھاب ٤٠٦ص  ٢/ دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ) ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٤



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٢٠

 کند: در صحیح خود روایت می / و امام بخاری -٣

بُو اَعِصٍم، َ�ْن َمالٍِك، َ�ْن َطلَْحَة بِْن َ�بِْد الَمِلِك، َعِن الَقاِسِم، َ�ْن اَع�َِشَة 
َ
َ�نَا أ َحدَّ

ُ َ�نَْها َ فَلْيُِطْعُه، «، قَالَْت: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ريَِضَ ا�َّ ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
 .١»َوَمْن نََذَر أ

پس به نذرش وفا کند، و  ،کسی که نذر کند عمل طاعتی را انجام دھد«ترجمه: 
به آن  ،کند، اما اگر کسی نذر انجام عمل حرامی را کرد دادن آن اطاعت  خدا را با انجام

 ».نذر وفا نکند
باشد و  قربت مشروع و مندوب می ،نذر صحیحی که شرایط خود را دارا باشد -٤

شود، و  بودن آن به دلیل انجام اعمال خیری است که نذر کرده می  دلیل قربت
ایفاکردن به آن بودن آن به خاطر اوامری که از طرف شارع به   دلیل مشروع

 .٢آمده است
اند که  حمل بر کسی کردهرا که در آن نھی از نذر شده است،  و اینان احادیثی

کند که نذر خود دارای  تواند بعدًا به آن وفا کند و یا اینکه گمان می کند، نمی گمان می
 .٤اند ای ھم آن احادیث را حمل بر نذر مجازاة کرده و عده ٣باشد تأثیر می

به خاطر تأکید بر اھمیت آن و  ،گوید: تکرار نھی از نذر در احادیث می / رابن اثی
باشد و اگر معنایش نھی از  کردن در ادای آن می  پنداشتن و سستی  دوری از کوچک

چرا که بعد از نھی  گردید؛ شود، موجب ابطال حکم آن میبود تا انجام ن انجام آن می
 ج که منظور حدیث از نھی این است که پیامبربل شد و نباید به آن عمل شود. رام میح

                                                                                                       
) / ابن حجر، فتح ١٤٠ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٢١٨ص  ٨رملی، نھایة المحتاج (ج 

 ).٦٨ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٥٧٨ص  ١١الباري (ج 
) / ١٥٢٦: ) / ترمذی (ش٣٢٩١) / ابوداود (ش: ١٧٢٦) / موطأ (ش: ٦٧٠٠-٦٦٩٦بخاری (ش:  -١

 ).٢١٢٦) / ابن ماجه (ش: ٣٨٠٨-٣٨٠٧-٣٨٠٦نسایی (ش: 
 ).١٤٠ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ١١٧ص  ٢الجزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج  -٢
) / انصاری، أسنی ٤١٠ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٣

) / ابن حجر، فتح الباري (ج ٤٠٦ص  ٢انة الطالبین (ج ) / دمیاطی، إع٥٧٤ص  ١المطالب (ج 
 ).٦٨ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٥٧٩ص  ١١

) / ٤٠٦ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٢١٨ص  ٨ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج  -٤
 ).١١٧ص  ٢جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج 



 ٢١  فصل اول: کلیات

گاه فرموده که این کار برای آن آن ھا  ھا نفعی در بر ندارد و ضرری را ھم از آن ھا را آ
چیزی را  نذر کردنکنید با  فرماید: به این خاطر که فکر می کند، گویی که می دور نمی

ی را که مقدر کرده آورید یا چیز برای شما مقدر نکرده به دست می أ که خداوند
ھا را نداشتید (پس نذر کنید) ولی به آن  کنید، نذر نکنید. پس اگر این گمان عوض می
 .١وفا کنید

باشد و  گوید: این نظر در نزد من بعید است و درست نمی ھم می / مازری
انجام داده،  نذر کردناحتمال دارد که منظور حدیث این باشد که ناذر عبادتی را که با 

ود سنگین نموده و نشاط مطلقی که در حالت اختیار داشته را ندارد و یا اینکه بر خ
 .٢گویی ناذر آن قربت را عوض کرده و خلوص خود را از دست داده است

گوید: مفھوم نھی حدیث این است که در نزد بعضی از  ھم می / قاضی عیاض
گیرد و لذا از آن نھی  گیرد که نذر بر قضا و قدر سبقت می جاھالن این پندار صورت می

 .٣شود کردن به آن مشکل و متعذر می شده است و گاھی ھم وفا
باشد، چرا که َقَدر را رد  شبیه به دعا می نذر کردنگوید که  می / العربيابن 

 نذر کردناما از  ،ایم کردن فراخوانده شده کنند، اما خودش از قدر است و به دعا نمی
دتی در حال است و فرد با خضوع و تضرع به درگاه خدا چرا که دعا عبا ؛ایم نھی شده

 .٤اندازد رود، اما نذر انجام عبادت را تا ھنگام حصول حاجت به تأخیر می می
کار  نذر کردنشود که  گوید: نھی از نذر دلیل بر این نمی ھم می / ابوعبید

آن وفا  فرمود که به امر نمی أ بود خداوند حرامی است، چرا که اگر کار حرامی می
گردید، اما منظور حدیث در نزد من بزرگداشت شأن  شود و فاعل آن ھم ستایش نمی

 .٥کردن به آن کوتاھی نشود نذر و اھمیت آن است تا سبک گرفته نشود و در وفا
گوییم در  اند، ما ھم می اما آنان که به استحباب نذر به آیات و احادیث استناد کرده

ھا را بر دیگری  آن نھی شده است و لذا باید یکی از اینمقابل احادیثی داریم که از 

                                           
 ).٣٩ص  ٥ابن اثیر، النھایة (ج  -١
 ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٦٩٦) / شوکانی، سیل الجرار (ص ١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٢

 ).٣٦٣ص 
 ).٣٦٣ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٣
 ).٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٤
 ).٦٩٦ص ) / شوکانی، سیل الجرار (١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٥
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و  ج باشد و وقتی که به رسول حمل کنیم و بدون قرینه ھیچکدام از دیگری اولی نمی
به طور مطلق و عام مستحب  نذر کردنبینیم که اگر  کنیم، می نگاه می ش صحابه

ھا این کار را  آن بودند، حال که بود، این بزرگان قبل از ھمه بر آن مداوم می می
باشد  ھا مستحب نمی گردد که نذر به طور مطلق در ھمه حالت اند، پس معلوم می نکرده

نماییم که اگر  که ما در قسمت ترجیح آرا شرح آن خواھیم داد و این نظر را تأیید می
و اگر نذر مجازاة  ،کننده است که موافق آیات و احادیث مدح ،تبرر باشد مندوب است

کننده است. و برای دانستن دالیل بیشتر  باشد که موافق احادیث نھی کروه میم ،باشد
 به قسمت ترجیح آرا نگاه کنید.

 نذر کردنبودن مباح  ٣-٣-١
باشد، البته اگر تکرار  مباح می نذر کردنبر این است که  / نظر خود امام مالک

 / ابن رشد و ١گردد چرا که در غیر این صورت انجام آن برایش مشکل می ؛نشود
ھم آن را مباح  / . و ابن حامد حنبلی٢داند را مباح می نذر کردنمالکی ھم 

چه  ؛باشد در طاعت مباح می نذر کردناند که  ای از حنفیه ھم گفته عده ٣،داند می
 .٤مطلق باشد و یا معلق

گویند چون ما احادیث امر و نھی  ھا برای اباحه نذر این است که می اما دلیل این
ھا به اباحه اولی  لذا حمل آن ،ھا نداریم م و ھیچ دلیلی ھم برای ترجیح بین آنداری
 ھردو اعمال گردد. ج باشد تا امر و نھی پیامبر می

توسط  ،چرا که امر به وفای نذور و نھی از انجام آن باشد؛ اما این دلیل قوی نمی
به چیزی امر  شود که شارع از چیزی نھی کند و حکمت نبوده است، مگر می شارع بی

فقط برای مباح باشد؟ مخصوصًا با این ھمه شدتی که در نھی و با آیاتی که در  که کند

                                           
 ).١٦٣٢) / شوکانی، نیل األوطار (ص ١٠٦ص  ٥قاضی مغربی، البدر التمام (ج  -١
 ٤) / حاشیة الصاوي علی الشرح الصغیر (ج ١٦٢ص  ٢حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج  -٢

ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ١١٦ص  ٤) / زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج ٢٧١ص 
١٣٩.( 

) / ابن مفلح، المبدع (ج ١١٧ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ١٣٩ص  ٤٠(ج  عة الکویتیةالموسو -٣
 ).٣٢٤ص  ٩

 ).١١٦ص  ٤زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج  -٤



 ٢٣  فصل اول: کلیات

آمده است؟ آیا اگر شارع به انجام عملی وعده پاداش  مورد مدح و پاداش عمل به نذر
باشد؟ و آیا ما نباید آن را به شرایط  میباح انجام آن عمل م ،دھد و از آن نھی ھم کند

 حمل نماییم؟ خاص ورود
گردد چون احادیث امر و نھی داریم و  اباحه حمل می بر«گویند:  اما اینکه می

ھردو بدون  ج باشد و نباید امر و نھی پیامبر ترجیح ھیچکدام اولی از دیگری نمی
گوییم: چگونه دلیل ترجیح نداریم؟ پس بھتر است به دالیل  ، ما ھم می»اعمال بمانند

 آرا رجوع گردد تا دالیل ترجیح معلوم گردد.ترجیح، در قسمت ترجیح 

 نذر کردنبودن   مکروه ٤-٣-١
. و امام نووی در ١باشد مکروه می نذر کردنبر این است که  / نص امام شافعی

 و ابن الرفعه ٣باشد و این قول اکثر شافعیه ھم می ٢مجموع این قول را ترجیح داده است
 »تبرر«، البته ابن الرفعه آن را در نذر ٤ندھم بر این قول ھست و کرمانی رحمھما الله

دانند و امام  را مکروه می نذر کردن. مذھب ظاھریه ٥داند مندوب و در غیر آن مکروه می
گوید: اگر فردی نذری کرد و نذرش در عمل معصیت نبود، حتمًا باید  می / ابن حزم

به شرطی که  ،استنذر مطلق مندوب  که . مذھب مالکیه ھم بر این است٦به آن وفا کند

                                           
) / شوکانی، نیل ٥٧٤ص  ١) / انصاری، أسنی المطالب (ج ٤٠٩ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١

ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٣٩ص  ٦ثریب (ج ) / حافظ عراقی، طرح الت١٦٣٢األوطار (ص 
 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١٣٩

 ).٤٥٠ص  ٨نووی، المجموعه (ج  -٢
) / صنعانی، سبل ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٣

(ج  الموسوعة الکویتیة) / ١١٦ص  ٤) / زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج ٣٦٤ص  ٤الّسالم (ج 
 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٣٩ص  ٤٠

الموسوعة ) / ٥٧٤ص  ١) / انصاری، أسنی المطالب (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٤
/ قاضی مغربی، البدر  )٣٩ص  ٤) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ١٣٨ص  ٤٠(ج  الکویتیة

 ).١٠٦ص  ٥التمام (ج 
الموسوعة ) / ٥٧٤ص  ١) / انصاری، أسنی المطالب (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٥

 ٢) / شربینی، اإلقناع (ج ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١٣٨ص  ٤٠(ج  الکویتیة
 ).٦٠٧ص 

 ).٢ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٦
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نذر  أ مثًال فردی بگوید: من برای خدا ؛دانند تکرار نشود، اما اگر تکرار شود مکروه می
ھر پنجشنبه را بگیرم، اما این نذر به علت سنگینی و مشقتی که دارد به  کنم که روزۀ می

بودن و ممکن است که فرد در وفای به  بودن بیشتر نزدیک است تا به طاعت عدم طاعت
گوید: مالکیه  می / و امام ابن دقیق العید ١کوتاھی کند و نتواند آن را انجام دھد آن

. ٢ھم این اختالف مالکیه را نقل کرده است / العربيدانند و امام ابن  نذر را مکروه می
در  و ابن شاس رحمھما الله دانند و باجی و ھمچنین مالکیه نذر معلق را مکروه می

مندوب  »تبرر«مکروه و در  »مجازاة«. قرطبی آن را در ٣ارندبودن آن تردید د  مکروه
را  نذر کردن ،گوید: اگر فرد اعتقاد به تأثیر ذاتی نذر کند و آن را مؤثر بداند داند و می می

ھم رحمھما الله و امام ابن حاجب  العربي. امام ابن ٤باشد برای اینگونه افراد حرام می
مکروه  نذر کردناند که  . بعضی از حنابله ھم گفته٥شدبا مکروه می نذر کردناند که  گفته

 .٦باشد می

                                           
) / ١١٧ص  ٢) / الجزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ١٦٣٢نیل األوطار (ص شوکانی،  -١

) / صنعانی، سبل ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١٣٩ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة
) / حاشیة الدسوقي ٥٣) / دردیر، أقرب المسالك لمذھب اإلمام مالك (ص ٣٦٤ص  ٤الّسالم (ج 

 ).١١٦ص  ٤) / زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج ١٦٢ص  ٢(ج علی الشرح الکبیر 
 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٠٦ص  ٥قاضی مغربی، البدر التمام (ج  -٢
) / حاشیة ١٣٩ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ١٦٢ص  ٢حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج  -٣

 ).١١٦ص  ٤زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج  ) /٢٧١ص  ٤الصاوي علی الشرح الصغیر (ج 
الموسوعة ) / ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٤

 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٤٠ص  ٤٠(ج  الکویتیة
 ).٣٩ص  ٦حافظ عراقی، طرح التثریب (ج  -٥
) / ١١٧ص  ٢/ الجزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج  )٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٦

) / بھوتی، ٣٣١ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ١١٦ص  ٤زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج 
الموسوعة ) / ١٦٣٢) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٢٧٣ص  ٦کشاف القناع عن متن اإلقناع (ج 

 ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١١٧ص  ١١(ج ) / مرداوی، اإلنصاف ١٤٠ص  ٤٠(ج  الکویتیة
 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٠٦ص 



 ٢٥  فصل اول: کلیات

 نذر کردنگوید  کنم از کسی که می گوید: من تعجب می می / امام ابن حجر
در این مورد داریم، و بلکه اقل  ج در حالی که نھی صریح از رسول ،باشد مکروه نمی

 .١باشد می نذر کردندرجات آن کراھت 
کردن ر این نذ ،گوید: اگر منذور در طاعات باشد می / کامام عبدالله بن مبار

باشد، ولی وفاکردن به آن اجر دارد و الزم است که به آن وفا شود و اگر  مکروه می
 .٢حرام است و نباید به آن عمل شود نذر کردن ،منذور معصیت باشد

و در مصنف ابن  ٣کراھت نذر را به بعضی از صحابه نسبت داده است / ترمذی
 آمده است که: س ی شیبه از ابوھریرهاب

أنه «حدثنا حييى بن سعيد عن حممد بن عجالن عن حممد بن قيس عن أبيه عن أيب هريرة 

 ».کنم ھیچگاه نذر نمی« ٤»قال: ال أنذر نذرا أبدا
و سند ابن شیبه و عبدالرزاق رجالش ثقه ھستند و فقط یکی از روات ابن شیبه 

، اما آنقدر ٥یث ابوھریره کمی اشتباه کرده استمحمد بن عجالن است که در احاد
گوید: اگر درجه  می / بودن پایین بیاید و امام ذھبی نیست که از رتبه احتجاج

سعید بن ابی  ،. و در سند عبدالرزاق٦صحیح نباشد، حداقل رتبه حدیث او حسن است
ط شده اند چھار سال قبل از مرگ دچار اختال ای گفته باشد که عده سعید مقبری می

گوید پیر شده و دچار اختالط نگردیده است. و  ، ولی ھمانطور که امام ذھبی می٧بود
سعید در پیری فقط دچار تغییر گردیده، لذا احادیث قبل از پیری او صحیح و بعد از 

 س در نزد ابوھریره نذر کردندھد که  . و این روایت نشان می٨باشد پیری او حسن می

                                           
 ).١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -١
) / قاضی مغربی، البدر ٣٦٤ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٤٥٠ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٢

 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٥٣٨) / ترمذی (ش: ١٠٦ص  ٥التمام (ج 
 ).١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالمی (ج  -٣
 ).٤٤٣ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٩٤ص  ٣ابن ابي شیبة (ج  -٤
 ).٣٤١ص  ٩ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٥
 ).٣٩٢ص  ١١ء (ج ذھبی، سیر أعالم النبال -٦
 ).٤٦٩ص  ٣ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٧
 ).١٣٩ص  ٢) / ذھبی، میزان اإلعتدال (ج ٢٥٠ص  ٩ذھبی، سیر أعالم النبالء (ج  -٨



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٢٦

را که صحابه از انجام خیرات روگردان نبودند، مگر اینکه چیز خوبی نبوده است، چ
 بود. مشکلی می

 باشد این است که: اند نذکردن مکروه می ھایی که گفته اما دالیل آن
شدن به آن ضرری  خواھد با ملزم باشد، بلکه انسان می نذر ذاتًا وسیلۀ قربت نمی -١

 را از خود دفع کند.
خواھد ضرری را از خود دفع  نیست، بلکه می قربت اند نذر وسیلۀ اما اینکه گفته

است، اما در  »مجازاة«باشیم که ھمان نذر  کند، ما نیز به کراھت اینگونه نذر معتقد می
خواھد فقط  فرد قصد ھیچگونه دفع ضرر یا جلب منفعتی ندارد، بلکه می »تبرر«نذر 

ھا  ین دلیل آنداخل در ا» نذر تبرر«پس  ،عملی را انجام دھد أ برای رضای خداوند
 گردد. نمی

از انجام نذر نھی  ج اند که در مسلم آمده که پیامبر و ھمچنین گفته -٢
 اند: فرموده

َعَالِء، َ�ْن «
ْ
، َعِن ال َراَورِْديَّ َعِز�ِز َ�ْعِ� ادلَّ

ْ
َ�نَا َ�بُْد ال َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد، َحدَّ وَحدَّ

نَّ رَسُ 
َ
يِب ُهَر�َْرَة، أ

َ
�ِيِه، َ�ْن أ

َ
 أ

َ
 َ�نِْذُروا، فَإِنَّ انلَّْذَر ال

َ
وَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ال

َِخيِل  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ َقَدِر َشيْئًا، َو�ِ�َّ
ْ
 ١.»ُ�ْغِ� ِمَن ال

کند، و  را عوض نمی أ نذر نکنید، چرا که نذر ھیچ چیز از قدر خداوند«ترجمه: 
شود (یعنی اینگونه افراد به خاطر  از دست انسان بخیل خارج میفقط مالی است که 

 ».دھند) مال می نذر کردنبخشند و فقط ھنگام  بخل به کسی چیزی نمی
 آمده است که: و یا در صحیح بخاری

َة، َعِن « ِ بِْن ُمرَّ َ�نَا ُسْفيَاُن، َ�ْن َمنُْصوٍر، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ ابِْن ُ�َمَر  َحدَّ

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن انلَّْذرِ   ٢.»ريَِضَ ا�َّ
 ».نھی فرمودند نذر کردناز  ج پیامبر«ترجمه: 

                                           
 ).٣٨٠٥) / نسایی (ش: ٣٢٨٩) / ابوداود (ش: ٤٣٢٩مسلم (ش:  -١
) / ٣٨٠١(ش: ) / نسایی ٣٢٨٩) / ابوداود (ش: ٤٣٣٠-٤٣٢٧) / مسلم (ش: ٦٦٠٨بخاری (ش:  -٢

 ).٢١٢٢ابن ماجه (



 ٢٧  فصل اول: کلیات

ر باز نذر نھی کرده است، بله ما ھم قبول داریم که پیام ج اند پیامبر گفته اینکهاما 
اما دلیل نھی خود را ھم بیان فرموده است که به خاطر اعتقاد از نذر نھی فرموده، 

بودن فرد و جلب مصلحت یا دفع مضرتی است که ھمان   داشتن به تأثیر نذر و بخیل
 گردد. باشد و نذر تبرر داخل در این نھی نمی نذر مجازاة می

آن را  ش و افاضل صحابه ج بود، پیامبر مندوب می نذر کردناز طرفی اگر  -٣
 .١اند دادند، در حالی که این کار را نکرده م میانجا

آن را  ش و افاضل صحابه ج بود، پیامبر اند اگر نذر مندوب می اما آنجا که گفته
ھا  نداشتند، چرا که خود آن نذر کردنھا نیاز به  گوییم که آن دادند، ما نیز می انجام می

نیازی نداشتند که خود را با  کردند، و بدون اینکه نذر کنند به انجام خیرات اقدام می
اند و افاضل ھمواره  ھا افاضل بوده ای ملزم بنمایند و ھمانگونه که گفتید آن وسیله

دادن خیرات بدون ھیچ الزامی،  کنند که اعمال افضل را انجام دھند و انجام سعی می
 ست:کردن خود است، چنانکه در صحیح بخاری آمده ا ھا با ملزم دادن آن افضل از انجام

يِب ُهَر�َْرةَ، «
َ
ْعَرِج، َ�ْن أ

َ
نَاِد، َعِن األ بُو الزِّ

َ
َ�نَا أ نَا ُشَعيٌْب، َحدَّ ْخرَبَ

َ
بُو ايلََماِن، أ

َ
َ�نَا أ َحدَّ

،ُ
َ

َر هل ٍء لَْم يَُ�ْن قُدِّ يِت اْ�َن آَدَم انلَّْذُر �يَِشْ
ْ
 قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َال يَأ

ُ بِِه ِمَن ابَلِخيِل، َ�يُْؤِ� َعلَيِْه َما َولَ�ِ  ُ، فَيَْستَْخِرُج ا�َّ
َ

َر هل  الَقَدِر قَْد قُدِّ
َ

ْن يُلِْقيِه انلَّْذُر إِىل
 ٢.»لَْم يَُ�ْن يُْؤِ� َعلَيِْه ِمْن َ�بُْل 

که برای  را تواند چیزی نمی نذر کردنھمانا  ):فرماید می(خداوند متعال «ترجمه: 
چیزی است  نذر کردنتقدیر کند، و َقَدر را عوض کند، اما این  ام، نکردهبنی آدم مقرر 

 نذر کردنعوض کند، اما این  شود با آن از دست انسان بخیل چیزھایی را که باعث می
شود با آن از دست انسان بخیل چیزھایی را بیرون بکشیم،  چیزی است که باعث می

 نذر کردنآورد، اما با  بودنش برایم نمی  به خاطر بخیل نذر کردنچیزھایی که قبل از 
 .»دھد) آن را برایم آورد (و برایم انجام می

بینیم، فردی که بدون ھیچ الزامی عمل خیری را  ھمانطور که در این روایت می
توان  کردن خود است، اما نمی دادن آن با ملزم نزد خدا افضل از انجام ،دھد انجام می

چرا که خود  کردن حرام است؛ رد و یا این الزاموابی نداث ،دادن آن عمل گفت که انجام

                                           
 ).١٤٠ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -١
 ).٦٦٩٤بخاری (ش:  -٢



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٢٨

خورد که  اعمال خیر اگر انجام شوند، ثواب خاص خود را دارند، مثًال فردی سوگند می
کردن خودش او عمل حرام و مکروھی مرتکب  اکنون دو رکعت نماز بخواند با الزام

که با اختیار بھتر  د، ھرچندنشده و اگر آن عمل را انجام دھد ثواب دو رکعت نماز را دار
دادند، و نه با  با اختیار خود اعمال خیر را انجام می ش و صحابه ج بود و لذا پیامبر

 کردن خود. ملزم
ھا  دادن آن خود بر ما الزم فرموده که انجام أ البته به جز فرائضی که خداوند

 ارانه و با ارادۀسنتی است که مخت باشیم، اما برتر از ھر ھرچند ملزم به انجامش می
 چرا که در حدیث قدسی در صحیح بخاری آمده است: ؛خود بخوانیم

َ�نَا ُسلَيَْماُن ْ�ُن « ، َحدَّ َ�نَا َخادِلُ ْ�ُن َ�َْ�ٍ ُد ْ�ُن ُ�ثَْماَن بِْن َكَراَمَة، َحدَّ ثَِ� ُ�َمَّ َحدَّ
يِب نَِمٍر، 

َ
ِ بِْن أ �ُك ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ ثَِ� رَشِ يِب ُهَر�َْرَة، قَاَل: قَاَل بَِالٍل، َحدَّ

َ
َ�ْن َ�َطاٍء، َ�ْن أ

َ قَاَل: ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: إِنَّ ا�َّ َّ  ... رَُسوُل ا�َّ َحبَّ إيِلَ
َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ َما َ�َقرََّب إِيلَ

ا اْ�رَتَْضُت َعلَيْهِ   ١.»ِممَّ
ام با ھیچ چیز  بندهرمایند: ف می أ فرمایند که پروردگار می ج پیامبر«ترجمه: 

 کام، به من نزدی انجام آنچه که بر او فرض قرار دادهۀ به انداز ،نزد من یمحبوب
 ».شود ینم

 فرماید: می أ در حدیث قدسی در صحیح بخاری آمده است که خداوند -٤

نَاِد، َعِن « بُو الزِّ
َ
َ�نَا أ نَا ُشَعيٌْب، َحدَّ ْخرَبَ

َ
بُو ايلََماِن، أ

َ
َ�نَا أ يِب ُهَر�َْرةَ، َحدَّ

َ
ْعَرِج، َ�ْن أ

َ
األ

،ُ
َ

َر هل ٍء لَْم يَُ�ْن قُدِّ يِت اْ�َن آَدَم انلَّْذُر �يَِشْ
ْ
 قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َال يَأ

ُ بِِه ِمنَ  ُ، فَيَْستَْخِرُج ا�َّ
َ

َر هل  الَقَدِر قَْد قُدِّ
َ

ابَلِخيِل، َ�يُْؤِ� َعلَيِْه َما  َولَِ�ْن يُلِْقيِه انلَّْذُر إِىل
 ٢.»لَْم يَُ�ْن يُْؤِ� َعلَيِْه ِمْن َ�بُْل 

تغییر  ام، از قدری که برایش مقدر کردهنذر برای بنی آدم ھیچ چیز «ترجمه: 
مالی  ،برد و از انسان بخیل ام می دھد، اما نذر او را به َقَدری که برایش نوشته نمی

 ».شود بیرون کرده می

                                           
 ).٦٥٠٢بخاری (ش:  -١
 ).٣٢٩٠) / ابوداود (ش: ٦٦٩٤بخاری (ش:  -٢



 ٢٩  فصل اول: کلیات

گوییم که  َقَدر را تغییر دھد، ما نیز می نذر کردنخواھد با  اند: او می که گفته اما این
باشد، اما اگر فرد با اختیار خود و بدون  می »مجازاة«این نذر مکروه است که ھمان نذر 

 شود. ھا نمی آن  شامل این دلیل ،نذر تبرر کند ،این قصد که قدر را تغییر دھد
چرا که ممکن است فرد  ام به قربت مکروه است؛گوید: التز ھم می / کرمانی -٥

 ١.از ایفای به آن عاجز بماند
مکروه است، چرا که فرد ممکن است  نذر کردنکه گفته  / اما این دلیل کرمانی

کند  گوییم: حال اگر فرد بداند حتمًا به آن وفا می از انجام آن عاجز باشد، ما به وی می
تواند به نذر  اگر فرد ظن غالبش این است که می گوییم: چه حکمی دارد؟ لذا ما ھم می

دھد، برای وی مستحب  تبررش وفا کند و با این کار اعمال خیر بیشتری انجام می
گوییم:  تواند به آن وفا کند، ما ھم می باشد و اگر یقین یا ظن غالب دارد که نمی می

دانند این است که  مینباید نذر کند؛ اما دلیل اینکه این دسته از علما نذر را حرام ن
 گویند: می

کرد، چرا که گناه  وفاکنندگان به نذر را مدح نمی أ بود خداوند اگر نذر حرام می
 .٢کردن به آن است ارتکاب حرام، بیشتر از طاعت در وفا

 .٣باشد بودن نذر می قائل به خالف اولی / و ابن ابی دم
بر آن اشکالی  ،باشد ولی میخالف ا نذر کردنکه گفته  / اما این قول ابن ابی دم

وارد است و آن اینکه اگر نذر خالف اولی باشد، باید صراحتًا تحت عموم نباشد و گرنه 
واضحی بر عدم  بودن، و از طرفی قرینۀ خالف اولی است تا به بیشتر به کراھت نزدیک

 آوریم. آن را می ،آرا  باشد که در بحث ترجیح کراھت آن به طور مطلق می

 نذر کردنبودن   امحر ٥-٣-١
ای از اھل حدیث  باشد و عده در روایتی از مذھب حنابله آمده که مکروه تحریمی می

اند و  بودن آن توقف کرده  در مورد حرام / . امام ابن تیمیه١دانند ھم آن را حرام می

                                           
 ).٤٠٦ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١
) / ابن مفلح، المبدع ٢٧٣ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ٣٣٢ص  ١١ن قدامة، المغني (ج اب -٢

 ).٣٢٤ص  ٩(ج 
 إحکام األحکام شرح عمدة األحکام) / ابن دقیق العید، ١٠٦ص  ٥قاضی مغربی، البدر التمام (ج  -٣

 ).٣٩ص  ٤) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٩٠٤(ص 
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. ٣دانند ھم این قول را قوی می / . و ابن عثیمین٢گویی که بیشتر به تحریم مایلند
گوید  داند و می بودن نذر را قوی می در سبل السالم، قول به تحریم / عانیامام صن

آن را در مجازاة مکروه و در تبرر مندوب  / . امام قرطبی٤تر است که این قول قوی
 نذر کردن ،گوید اگر فرد اعتقاد به تأثیر ذاتی نذر کند و آن را مؤثر بداند داند، اما می می

 .٥باشد م میبرای اینگونه افراد حرا را

 بودن نذر  دالیل قائالن به حرام
 عبارتند از: ،دانند را حرام می نذر کردنھایی که  اما دالیل آن

 کند آمده است که: روایت می / در حدیثی که امام مسلم -١

عَ «
ْ
، َعِن ال َراَورِْديَّ َعِز�ِز َ�ْعِ� ادلَّ

ْ
َ�نَا َ�بُْد ال َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد، َحدَّ َالِء، َ�ْن وَحدَّ

نَّ رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
يِب ُهَر�َْرَة، أ

َ
�ِيِه، َ�ْن أ

َ
 «أ

َ
 َ�نِْذُروا، فَإِنَّ انلَّْذَر ال

َ
ال

َِخيِل  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ َقَدِر َشيْئًا، َو�ِ�َّ
ْ
 ٦.»ُ�ْغِ� ِمَن ال

کند، و  را عوض نمی أ چیز از قدر خداوند نذر نکنید، چرا که نذر ھیچ«ترجمه: 
شود (یعنی اینگونه افراد به خاطر  فقط مالی است که از دست انسان بخیل خارج می

 ».دھند) مال می نذر کردنبخشند و فقط ھنگام  بخل به کسی چیزی نمی
 و ھمچنین آمده است که:

َ�نَا ُسْفيَاُن، َ�ْن َمنْ « بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ َة، َعِن ابِْن ُ�َمَر َحدَّ ِ بِْن ُمرَّ ُصوٍر، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن انلَّْذِر، َوقَاَل: إِنَُّه َال يَُردُّ   ريَِضَ ا�َّ

                                                                                                       
) / ابن حجر، فتح ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١١٧ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج  -١

 ).٥٧٨ص  ١١الباري (ج 
) / بھوتی، ٢٠٧ص  ١٥) / ابن عثیمین، الشرح الممتع (ج ١١٧ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج  -٢

 ).٢٧٨ص  ٦کشاف القناع (ج 
 ).٢٠٧ص  ١٥ابن عثیمین، الشرح الممتع (ج  -٣
 ).٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٤
الموسوعة ) / ١٠٦ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٥

 ).٥٧٨ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٤٠ص  ٤٠(ج  الکویتیة
 ).٣٨٠٥) / نسایی (ش: ٣٢٨٩) / ابوداود (ش: ٤٣٢٩مسلم (ش:  -٦



 ٣١  فصل اول: کلیات

َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابَلِخيِل   ١.»َشيْئًا، َو�ِ�َّ
نھی فرمودند و فرمودند که چیزی از قضای  نذر کردناز  ج پیامبر«ترجمه: 

کشد که در حالت عادی  دھد و از انسان بخیل مالی را بیرون می خداوند را تغییر نمی
 ».داد آن مال را نمی

و اصل در منھیات  ٢اند نھی کرده نذر کردناز  ج و در این احادیث رسول الله
ای باشد و لذا ما ھم در اینجا آن را بر حرمت  ینهباشد، مگر قر بر تحریم می ج الله رسول

ای بین این دو  باشد، چون مالزمه کنیم، ھرچند که وفاکردن به آن واجب می حمل می
 باشد. نمی

ای برای برگرداندن آن از  اند اصل در اوامر بر تحریم است مگر قرینه اما اینکه گفته
کنیم، ما  ه، لذا بر حرمت حمل میمعنای ظاھری باشد و در احادیث ھم از نذر نھی شد

وفاکنندگان به نذرھایشان را مدح فرموده، حال اگر ما  أ گوییم: خداوند نیز می
شود،  واجب بدانیم، ولی انجام آن را حرام بدانیم باھم جور نمی وفاکردن به نذر را

باشد؟ از طرفی احادیثی که در  چگونه خود انجام آن حرام ولی وفای به آن واجب می
داشتن فرد به تأثیر نذر و دفع ضرر و جلب  آن از نذر نھی شده، علت نھی را اعتقاد

منفعت بوده است، حال که ھیچکدام از این دو قصد در نذر نباشد، چگونه آن را حرام 
 بدانیم؟

ِ بِْن ُمرَّ « َ�نَا ُسْفيَاُن، َ�ْن َمنُْصوٍر، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ َة، َعِن ابِْن ُ�َمَر َحدَّ

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن انلَّْذِر، َوقَاَل: إِنَُّه َال يَُردُّ   ريَِضَ ا�َّ
َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابَلِخيِل   ٣.»َشيْئًا، َو�ِ�َّ

فرمودند و فرمودند  نھی نذر کردناز  ج گفتند که پیامبر ب ابن عمر«ترجمه: 
کشد  دھد و از انسان بخیل مالی را بیرون می که چیزی از قضای خداوند را تغییر نمی

 ».داد که در حالت عادی آن مال را نمی

                                           
) / ٣٨٠١) / نسایی (ش: ٣٢٨٩(ش: ) / ابوداود ٤٣٣٠-٤٣٢٧) / مسلم (ش: ٦٦٠٨بخاری (ش:  -١

 ).٢١٢٢ابن ماجه (
 ).٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٢
) / ٣٨٠١) / نسایی (ش: ٣٢٨٩) / ابوداود (ش: ٤٣٣٠-٤٣٢٧) / مسلم (ش: ٦٦٠٨بخاری (ش:  -٣

 ).٢١٢٢ابن ماجه (
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يِب ُهَر�َْرةَ، «
َ
ْعَرِج، َ�ْن أ

َ
نَاِد، َعِن األ بُو الزِّ

َ
َ�نَا أ نَا ُشَعيٌْب، َحدَّ ْخرَبَ

َ
بُو ايلََماِن، أ

َ
َ�نَا أ َحدَّ

ُ، «: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل 
َ

َر هل ٍء لَْم يَُ�ْن قُدِّ يِت اْ�َن آَدَم انلَّْذُر �يَِشْ
ْ
َال يَأ

ُ بِِه ِمَن ابَلِخيِل، َ�يُْؤِ� َعلَيْهِ  ُ، فَيَْستَْخِرُج ا�َّ
َ

َر هل  الَقَدِر قَْد قُدِّ
َ

َما  َولَِ�ْن يُلِْقيِه انلَّْذُر إِىل
 ١.»يَُ�ْن يُْؤِ� َعلَيِْه ِمْن َ�بُْل  لَمْ 

ام را تغییر  نذر برای بنی آدم ھیچ چیز از قدری که برایش مقدر کرده«ترجمه: 
برد و از انسان بخیل مالی بیرون  ام می دھد، اما نذر او را به َقَدری که برایش نوشته نمی

 ».شود کرده می
 فرماید: خود می أ از طرفی خداوند

نفَ ﴿
َ
َ َ�ْعلَُمهُ َوَما أ ْو نََذْرتُم ّمِن نَّْذٍر فَإِنَّ ا�َّ

َ
َفَقٍة أ  .]٢٧٠[البقرة:  ﴾ْقُتم ّمِن �َّ

 .»داند یقطعًا خداوند آن را م ید،که ببند یھر نذر یا یدرا که انفاق کن یزیو ھر چ«
شماران آن در  کنندگان، و سبک و در اینجا نذرکنندگان در محل مدح و ھمراه انفاق

از  أ بود، خداوند حرام می نذر کردناند. پس اگر  در محل ذم قرار گرفته آیات قرآنی
بود، نوعی امر به  کند، چون اگر اینطور می چیز حرام برای مدح و تمجید استفاده نمی

 فرماید: می أ باشد و خود باشد و مدح و تمجید از چیزی، نوعی امر به آن می حرام می

ُمرُ ﴿
ْ
َ َ� يَأ  .]٢٨[األعراف:  ﴾بِالَْفْحَشاءِ  قُْل إِنَّ ا�َّ

 .»دھد بگو (ای پیغمبر!): خداوند به کار زشت دستور نمی«
ی از علما مانند امام نووی، ا از طرفی ما در قسمت مشروعیت نذر گفتیم که عده

م بھوتی، امام ابن مفلح، اما امام ابن قدامه، امام سرخسی، امام ابن رشد، امام شوکانی،
بر  -رحمھم الله- و ابن المرتضی صاحب بحر الزخار رویانی، امام مرداوی، امام

حرام است، پس  نذر کردن. حال اگر ما بگوییم ٢اند مشروعیت نذر، نقل اجماع کرده

                                           
 ).٣٢٩٠) / ابوداود (ش: ٦٦٩٤بخاری (ش:  -١
) / سرخسی، ٣٦٦ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٣٣١ص  ١١ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج  -٢

ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٦٩٦) / شوکانی، سیل الجرار (ص ١٤٠ص  ٨المبسوط (ج 
) / ابن ٢٧٣ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ٣٤٠ص  ١) / ابن رشد، بدایة المجتھد (ج ١٣٧

 ١١) / نووی، شرح مسلم (ج ١١٧ ص ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٣٢٤ص  ٩مفلح، المبدع (ج 
 ).٤٠٩ص  ٥) / ابن المرتضی، البحر الزخار (ج ٦٧ص  ١١) رویانی، بحر المذھب (ج ٩٦ص 
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گویند  اند؟ و اگر آن را حرام بگوییم، دیگر نمی چرا برای مشروعیت آن نقل اجماع کرده
 باشد!!! نذر به اجماع مشروع می

 کردن حاجات ندارد: ای در برآورده هھیچ فاید نذر کردن -٢

�ِيِه، «
َ
َعَالِء، َ�ْن أ

ْ
، َعِن ال َراَورِْديَّ َعِز�ِز َ�ْعِ� ادلَّ

ْ
َ�نَا َ�بُْد ال َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ

 َ�نِْذُروا، 
َ

نَّ رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ال
َ
يِب ُهَر�َْرَة، أ

َ
 ُ�ْغِ� َ�ْن أ

َ
فَإِنَّ انلَّْذَر ال

َِخيِل  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ َقَدِر َشيْئًا، َو�ِ�َّ
ْ
 ١.»ِمَن ال

کند، و  را عوض نمی أ نذر نکنید چرا که نذر ھیچ چیز از قدر خداوند«ترجمه: 
شود (یعنی اینگونه افراد به خاطر  فقط مالی است که از دست انسان بخیل خارج می

 ».دھند) مال می نذر کردنبخشند و فقط ھنگام  ی چیزی نمیبخل به کس
باشد،  مال ھم حرام می کند و اضاعۀ انسان فقط مال خود را ضایع می نذر کردنو با 

 .٢شود ھم حرام می نذر کردنو لذا 
 گوییم: اند: ھیچ فایدۀ شرعی و َقَدری ندارد، ما ھم می اما اینکه گفته

باشد. و انسان در  باشد، بلکه مباح می باشد حرام نمیاوًال: ھرچه که فایده نداشته 
ھا اجتناب کند و ھمین برای  این دنیا موظف است که واجبات را انجام دھد و از حرام

 باشد؛ رھایی او کافی می
منفعت نذر شود، برطبق احادیثی که  بثانیًا: اگر به نیت تغییر قدر یا دفع ضرر و جل

که نفعی در تغییر قدر ندارد و ما ھم با شما در این  نقل کردیم، دانستیم ج از رسول
فرد این قصدھا را  ،شود، ولی در نذر تبرر مورد موافقیم، اما این شامل نذر مجازاة می

ای که دارد  کند و فایده ندارد، بلکه فقط قصدش رضایت خداست و با اختیار خود نذر می
باشد و در حالت عادی حوصله این است که این فرد شاید در انجام اعمال خیر سست 

داند که توانایی انجام و وفای به  کردن خود عالوه بر اینکه می خیرات ندارد، اما با ملزم
شود که به خیرکردن ھم مشغول شود؛ حال کدام بھتر است:  موجب می ،نذر را دارد

انجام خیری  عمل نذر کردناینکه فرد برای خود بنشیند و کاری نکند و یا اینکه با این 
ھا نیست؟ و آیا این خود  سانبرای بعضی ان نذر کردندھد؟ و آیا ھمین خود منفعِت 

 فرماید: می أ شود و خداوند خیر نشده است و باعث ھمکاری در خیرات نمی وسیلۀ

                                           
 ).٣٨٠٥) / نسایی (ش: ٣٢٨٩) / ابوداود (٤٣٢٩مسلم (ش:  -١
 ).٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٢
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ثِْم َوالُْعْدَواِنۚ ﴿ ِ َوا�َّْقَوٰىۖ  َوَ� َ�َعاَونُوا َ�َ اْ�ِ  .]٢ئدة: [الما ﴾َوَ�َعاَونُوا َ�َ الِْ�ّ
در راه نیکی و پرھیزگاری ھمدیگر را یاری و پشتیبانی نمائید، و ھمدیگر را در «

 .»راه تجاوز و ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید
ای ندارد، پس اضاعۀ مال است و  چون فایده نذر کردناند:  اما جواب اینکه گفته

 این است که: ،باشد مال ھم حرام می اضاعۀ
کند و مالش را  یم این مربوط به حالتی است که فرد نذر مجازاة میاوًال: ما شرح داد

ای برای عمل  دھد، اما در نذر تبرر چه نفعی بزگتر از اینکه نذر وسیله در قبال ھیچ می
 خیر شده است؟
اند  ھایی که گفته باشد، اما دلیل آن مال حرام نیست، بلکه مکروه می ثانیًا: اضاعۀ

 آمده است که:آن اند به حدیثی که در  ناد کردهاست ،اضاعه مال حرام است

َؤاِل، َو�َِضاَعِة الَمالِ « ِة السُّ  .١»اَكَن َ�نَْ� َ�ْن ِ�يَل َوقَاَل، َوَ�رْثَ
فایده و درخواست زیاد از مردم و  کردن بی از زیاد صحبت ج رسول خدا«ترجمه: 

 ».کردن مال نھی کردند ضایع
باشد. اما این  مال حرام می م است و لذا اضاعۀر اوامر بر تحریگویند که اصل د و می

بودن را  وهباشد، بلکه مکر ی نمیباشد، چرا که این نھی، تحریم ی نمیھا قو استدالل آن
با سند  / اند و امام ابن حبان بیان فرموده ج آن را ھم خود رسول رساند و قرینۀ می

 صحیح روایت کرده است که:

» ْ� ِ نَا َ�بُْد ا�َّ ْخرَبَ
َ
َ�نَا أ َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن إِبَْراِهيَم، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ زِْديُّ

َ ْ
ٍد األ ُن ُ�َمَّ

نَّ 
َ
 الُْمِغَ�ةِ َعِن الُْمِغَ�ِة بِْن ُشْعبََة، أ

َ
، َ�ْن َورَّاٍد، َمْو� ْعيِبِّ َجِر�ٌر، َ�ْن َمنُْصوٍر، َعِن الشَّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ  ِ َص�َّ ا�َّ َد «َم قَاَل: رَُسوَل ا�َّ
ْ
َهاِت، َوَوأ مَّ

ُ ْ
َم َعلَيُْ�ْم ُ�ُقوَق األ َ َحرَّ إِنَّ ا�َّ

َؤاِل، َو�َِضاَعَة الَْمالِ  َة السُّ َنَاِت، َوَمنََع َوَهاِت، َوَ�ِرَه لَُ�ْم ثََالثًا: ِ�يَل َوقَاَل، َوَ�رْثَ
ْ

 ٢.»ابل
را حرام  داند و سه چیز برای شما سه چیز را ناپسند و مکروه می أ خداوند«

فایده و درخواست زیاد از مردم و اضاعه مال را  کردن بی داند: برای شما زیاد صحبت می

                                           
 ).٤٥٨٣) / مسلم (ش: ٧٢٩٢-٦٤٧٣بخاری (ش:  -١
) / بیھقی، سنن کبری (ش: ٨٧١٨) / احمد (ش: ٥٥٥٥) / ابن حبان (ش: ٢٠٨ابن خزیمه (ش:  -٢

 ).٤٥٨٠) / و مسلم ھم آن را به این معنی روایت کرده است (ش: ١١٦٧٤



 ٣٥  فصل اول: کلیات

 کردن دختران و جلوگیری از حق و رھا داند و عقوق والدین و زنده به گور مکروه می
 ».داند گذاشتن ناحق را حرام می

رام و مکروه حبین  ج صراحتًا خود رسول خدا ،بینیم ھمانطور که در این حدیث می
مال را مکروه و ناپسند دانستند و نه حرام و بعد از این جایی  فرق گذاشتند و اضاعۀ

اند و وای بر  فرموده ج ماند و سخن ھمان است که رسول برای اجتھاد کسی باقی نمی
گوید این شیء مکروه است و او بگوید حرام است و  می ج آنکس که بگوییم رسول الله

 .١فرماید: نھی در اینجا نھی تنزیھی است و نه تحریمی یھم م / امام نووی
نھی  نذر کردناز  ج گوید: چونکه خود پیامبر می / عالمه ابن عثیمین -٣

 فرمایند: فرموده و می

ُد ْ�ُن  َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُ�نَْدٌر، َ�ْن ُشْعبََة، ح وَحدَّ يِب َشيْبََة، َحدَّ
َ
بُو بَْ�ِر ْ�ُن أ

َ
َ�نَا أ َحدَّ

َ�نَا ُشْعبَُة، َ�ْن الُْمثَ�َّ  ُد ْ�ُن َجْعَفٍر، َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ ، َحدَّ اٍر، َواللَّْفُظ ِالبِْن الُْمثَ�َّ ، َواْ�ُن �َشَّ
نَُّه َ�َ� 

َ
َة، َعِن ابِْن ُ�َمَر، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم � َمنُْصوٍر، َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُمرَّ

َِخيِل «َوقَاَل: َعِن انلَّْذِر،  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ ، َو�ِ�َّ ٍ�ْ
يِت خِبَ

ْ
 يَأ

َ
 ٢.»إِنَُّه ال

از انجام نذر نھی کردند و فرمودند: نذر  ج گوید: پیامبر می ب ابن عمر«ترجمه: 
شود و فقط از دست انسان بخیل مالی را بیرون  موجب (تغییر قدر و) ایجاد خیر نمی

 ».آورد می
 کند: دیگر فرموده که قضای خدا را ھم عوض نمی و در جایی

�ِيِه، 
َ
َعَالِء، َ�ْن أ

ْ
، َعِن ال َراَورِْديَّ َعِز�ِز َ�ْعِ� ادلَّ

ْ
َ�نَا َ�بُْد ال َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ

نَّ رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
يِب ُهَر�َْرَة، أ

َ
 �َ «َ�ْن أ

َ
 ُ�ْغِ� ال

َ
نِْذُروا، فَإِنَّ انلَّْذَر ال

َِخيِل  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ َقَدِر َشيْئًا، َو�ِ�َّ
ْ
 ٣.»ِمَن ال

کند و  را عوض نمی أ چرا که نذر ھیچ چیز از قدر خداوند ،نذر نکنید«ترجمه: 
شود (یعنی اینگونه فراد به خاطر  فقط مالی است که از دست انسان بخیل خارج می

 ».دھند) مال می نذر کردنبخشند و فقط ھنگام  بخل به کسی چیزی نمی

                                           
 ).١٢ص  ١٢نووی، شرح صحیح مسلم (ج  -١
 ).٣٨٠١) / نسایی (ش: ٤٣٢٧مسلم (ش:  -٢
 .)٣٨٠٥) / نسایی (ش: ٣٢٨٩) / ابوداود (ش: ٤٣٢٩مسلم (ش:  -٣
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دھد، و اگر بخواھد کاری را انجام  و اگر خدا بخواھد کاری را انجام دھد انجام می
از نذر نھی کرده و بیان فرموده که در  ج دھد، و از طرفی خود رسول ندھد انجام نمی

، چون خیری ندارد و شرعی ندارد دۀوجود ندارد، فای شرعی و قدری نذر ھیچ فایدۀ
 .١تر است بودن قوی پس قول به حرام کند؛ ندارد، چون قدری را عوض نمی قدری فایدۀ

گوید: حال اگر کسی اعتراض کند و بگوید چگونه  می / سپس ابن عثیمین
به کار  نذر کردنھا با  در حالی که آن ،وفاکنندگان به نذر را مدح نموده أ خداوند

گان مدح نکرده  بر نذرکننده أ اند؟ جوابش این است که خداوند تکب شدهحرامی مر
گان به نذرھایشان را مدح نموده است و بین این دو تفاوت است،  است و بلکه وفاکننده
 فرماید: که می أ پس این قول خداوند

﴿ ِ  .]٧[اإلنسان:  ﴾�َّۡذرِ ٱيُوفُوَن ب
 .»کنند و صالحان) به نذرھای خود وفا می«(

کنند و به  صبر نمی ،چیزی نذر کنند أ نایش این است که اگر برای خداوندمع
باشد که  پردازند، و قول دیگری ھم در مورد این آیه می سرعت به ادای نذر خود می

ادای «اند  اصًال منظور از نذر در این آیات و احادیثی که ناذران در آن مدح شده
 رماید:ف می أ باشد، ھمچنانکه خداوند می» واجبات

 .]٢٩[الحج:  ﴾ُ�مَّ ۡ�َۡقُضواْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُواْ نُُذورَُهمۡ ﴿
 .»خود وفا کنند یشان را بر طرف سازند، و به نذرھا ھای یآلودگ یدسپس، با«
 .٢فرماید که باید به نذرھایشان وفا کنند ھا نذری نکرده بودند، اما می با اینکه آن

در طاعاتی مانند نماز و روزه و حج، خارج  ننذر کردگوید:  می / و امام صنعانی
 .٣باشد از نھی رسول الله می

ِ ﴿در مورد تفسیر آیه  / از قتاده / امام طبری . ]٧[اإلنسان:  ﴾�َّۡذرِ ٱيُوفُوَن ب
 روایت کرده است که:

                                           
 ).٢٠٧ص  ١٥ابن عثیمین، شرح الممتع (ج  -١
 ).٢٠٨ص  ١٥ابن عثیمین، شرح الممتع (ج  -٢
 ).٣٦٥-٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٣



 ٣٧  فصل اول: کلیات

نَا« ثَ دَّ : حَ هُ لُ وْ ، قَ ةَ تَادَ نْ قَ ، عَ عِيدٌ : ثنا سَ ، قَالَ يدُ زِ : ثنا يَ ، قَالَ ٌ ِ يُوفُ ﴿ بِرشْ انُوا  ﴾�َّۡذرِ ٱوَن ب : كَ قَالَ

ةَ  ونَ طَاعَ رُ نْذُ ِ يَ مُ  ا�َّ هُ امَّ ، فَسَ مْ يْهِ لَ ضَ عَ ِ ا افْرتُ مَ ةِ، وَ رَ مْ الْعُ َجِّ وَ احلْ اةِ، وَ كَ الزَّ ةِ وَ الَ نَ الصَّ ُ مِ  ا�َّ

: الَ ، فَقَ ارَ َبْرَ لِكَ األْ بَۡرارَ إِنَّ ﴿ بِذَ
َ
ٖس َ�َن ِمَزاُجهَ  ٱۡ�

ۡ
�ُوَن ِمن َكأ يُوفُوَن  ... ٥ا َ�فُوًرا�َۡ�َ

 ِ هُ  ٱ�َّۡذرِ ب  ١ .»]٧-٥[اإلنسان:  ﴾٧ُمۡسَتِطٗ�� ۥَوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ

ِ ﴿در مورد تفسیر  / قتادهترجمه:  گوید: آنان در نماز و روزه و  می ﴾�َّۡذرِ ٱيُوفُوَن ب
 ه است.کردند و لذا خداوند آنان را ابرار نامید نذر می أ سایر فرائض خداوند

  باشد. و سندش تا قتاده صحیح می
کسی که بر این عقیده است که  نذر کردنگوید: به نظر من  می / امام قرطبی

تواند برای او تأثیرگذار باشد و قدر الھی را تغییر دھد، حرام است. اما کسی که  نذر می
 .٢باشد مکروه می نذر کردناین اعتقاد را نداشته 

 حکم تکلیفی نذررأی اصح در مورد  ٦-٣-١
، اگر نذِر مطلق نذر کردنباشد، این است که  آنچه که از نظر نگارنده راجح می

برای بعضی افرادی که در انجام خیرات سست ھستند و نذر باعث  ،(تبرر) باشد
توانند آن را انجام دھند،  شود که اعمال خیر بیشتری در حدی که بدانند می می

باشد و دالیل این سخن ما این  مکروه می ،جازاة باشدباشد، اما اگر نذر م مستحب می
 است که:

 فرماید: در قرآن به مدح نذرکنندگان پرداخته است و می أ خداوند -١

ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ﴿
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
َ ٱَوَمآ أ  .]٢٧٠[البقرة:  ﴾ۥَ�ۡعلَُمهُ  �َّ

 .»داند یقطعًا خداوند آن را م ید،که ببند ینذر ھر یا یدرا که انفاق کن یزیو ھر چ«
اید، خداوند آن را  کرده أ فرماید که آن نفقه و نذری که برای خداوند و می

توان گفت که اینجا بحث وفاکردن به نذر است، بلکه سیاق آیه  کند و نمی فراموش نمی
را اراده  کردننذر دھد که خداوند ذات  شدنش با انفاق در راه خدا نشان می و قرینه

 دھد. دادن آن پاداش می فرموده و به انجام

                                           
 ).٩٥ص  ٢٤طبری، جامع البیان (ج  -١
 ).١٦٣٢شوکانی، نیل األوطار (ص  -٢
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اند که با قیاس ثابت  دلیل آورده ،ھمچنین کسانی که قائل به قیاس ھستند -٢
مندوب است، از آنجا که ھمه قبول دارند وفاکردن به  نذر کردنگردد که  می

ی به باشد، چرا که آیات و احادیث فراوانی داریم که بر وجوب وفا نذر الزم می
 کند که: نذر داللت دارد، مانند حدیثی که امام بخاری با اسناد صحیح روایت می

َ�نَا َ�نَا َمالٌِك، َ�ْن َطلَْحَة بِْن َ�بِْد الَمِلِك، َعِن الَقاِسِم، َ�ْن اَع�َِشَة  َحدَّ بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
أ

ُ َ�نَْها، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ  َ فَلْيُِطْعُه، «َسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
 ١.»َوَمْن نََذَر أ

کسی که نذر کند عمل طاعتی را انجام دھد پس به «فرمایند:  می ج پیامبرترجمه: 
عمل دادن آن اطاعت کند، اما اگر کسی نذر انجام  نذرش وفا کند و خدا را با انجام

 به آن نذر وفا نکند. ،حرامی را کرد
 :فرماید می أ و خداوند

 .]٢٩[الحج:  ﴾َوۡ�ُوفُواْ نُُذورَُهمۡ ﴿
 .»اند) وفا کنند و به نذرھای خویش (اگر نذر کرده«

 فرماید: و ھمچنین می

ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ﴿
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
َ ٱَوَمآ أ  .]٢٧٠[البقرة:   ﴾ۥَ�ۡعلَُمهُ  �َّ

 .»داند یقطعًا خداوند آن را م ید،که ببند یھر نذر یا یدرا که انفاق کن یزیو ھر چ«
چرا که  باشد؛ ای انجام قربت است مندوب میای بر ، چون وسیلهنذر کردنپس 

 .٢کند حکم مقاصد را پیدا می ،وسائل
ما اشکاالتی وارد  دانستن نذر بر قواعد  گوید: مکروه می / امام ابن دقیق العید

طاعت، طاعت و وسیله معصیت،  که قاعده مقتضی این است که وسیلۀ کند، چرا می
باشد و تعظیم وسیله به  می اش قبح مفسده به اندازۀ معصیت باشد و قبح وسیله ھم

                                           
) / ١٥٢٦(ش: ) / ترمذی ٣٢٩١) / ابوداود (ش: ١٧٢٦) موطأ (ش: ٦٧٠٠-٦٦٩٦بخاری (ش:  -١

 ).٢١٢٦) / ابن ماجه (ش: ٣٨٠٨-٣٨٠٧-٣٨٠٦نسایی (ش: 
الموسوعة ) / ٤٠٦ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٢

 ).٢١٨ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ١٤٠ص  ٤٠(ج  الکویتیة



 ٣٩  فصل اول: کلیات

شدن به قربتی  ای برای ملزم باشد، پس چون نذر وسیله عظمت مصلحتش می اندازۀ
 .١ر ھم قربت باشدپس باید خود نذ ،شده است

با انواع  أ و ھمچنین یک مسلمان نیازمند این است که به سوی خداوند -٣
ھای مندوب نزدیک شود تا بتواند به میزان اعمال نیک خویش بیفزاید و  عبادت

شود، چون برای نفس مشقت دارد و از  طبع انسان مانع انجام این اعمال می
ایست که  اشد، لذا نیازمند وسیلهب طرفی چون در انجام ندادن آن اجباری نمی

دادن وادار کند و این سبب ھمان  کردن دور کند و به انجام او را از رخصت ترک
 .٢نذر است

باشد، چرا  حرام و مکروه نمی نذر کردنگردد که  با این آیات و احادیث مشخص می
دادن  امخواھند، بلکه از انج دادن افعال حرام و مکروه، مدح و تمجیدی نمی که انجام

 اند: ھم برای ھمین مبعوث شده ج ایم و رسول افعال حرام و مکروه نھی شده

ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱ ِ�ۡ  ِ ُمُرُهم ب
ۡ
 .]١٥٧[األعراف:  ﴾لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ

 یروی(= درس ناخوانده) پ »یأم« یامبرپ ،) رسول (خدا)ینآنان که از (ا«
. یابند ینوشته م ،که نزدشان است یلیکه صفاتش را در تورات وانج ،کنند یم

نا  ی(وکارھا یاز زشت دھد و یفرمان م یدهپسند ) خوب ویھا را به (کارھا آن
 .»دارد یپسند) بازشان م

 ،شرعی داشته باشد و رسول به مدح آن بپردازند و جنبۀلذا ھر امری که خدا  و
بود  بینیم که اگر واجب می کنیم، می واجب یا مستحب است و وقتی که خوب نگاه می

کننده  و در مورد آن این احادیث نھی ٣دادند و صحابه آن را بارھا انجام می ج پیامبر
 ج بینیم که رسول کنیم، می نگاه می ج رسولشد و وقتی که به علت نھی  گفته نمی

 که در صحیح مسلم آمده است: ج اند، مثًال این قول رسول الله از نذر مجازاة نھی کرده

                                           
 ).٩٠٤-٩٠٣(ص  کامإحکام األحکام شرح عمدة األحابن دقیق العید،  -١
) / زحیلی، الفقة ٩٠ص  ٥) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ١٤٠ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة -٢

 ).١١٨ص  ٤اإلسالمی و ادلته (ج 
 ).١٤٠ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٣
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�ِيِه، 
َ
َعَالِء، َ�ْن أ

ْ
، َعِن ال َراَورِْديَّ َعِز�ِز َ�ْعِ� ادلَّ

ْ
َ�نَا َ�بُْد ال َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد، َحدَّ َحدَّ

يِب هُ 
َ
نَّ رَُسوَل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ

َ
 ُ�ْغِ� «َر�َْرَة، أ

َ
 َ�نِْذُروا، فَإِنَّ انلَّْذَر ال

َ
ال

َِخيِل  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ َقَدِر َشيْئًا، َو�ِ�َّ
ْ
 ١.»ِمَن ال

، و کند را عوض نمی أ نذر نکنید، چرا که نذر ھیچ چیز از قدر خداوند«ترجمه: 
شود (یعنی اینگونه افراد به خاطر  فقط مالی است که از دست انسان بخیل خارج می

 ».دھند) مال می نذر کردنبخشند و فقط ھنگام  بخل به کسی چیزی نمی
بودن فرد و مال به   کند و آن بخیل در اینجا به علت نھی اشاره می ج و پیامبر

تأثیر نذر است و اینکه قصد دارد که آوردن از دست اوست و یا اعتقاد داشتن به  دست
 .٢قدر خود را تغییر دھد

گردد که نھی  معلوم می ،شود گوید: ھمانگونه که مالحظه می می / امام ابن حجر
نذر کند و فقط با  کردن خودداری می از نذر مجازاة بوده که فرد از بخشش ج رسول
کسی که از طاعتی  دھد، البته ھرچند گاھی به دادن مال میاست که وعدۀ  کردن

 فرماید: می ج شود، چنانکه رسول کند بخیل ھم گفته می سستی می

، َ�ْن ُسلَيَْماَن  بُو اَعِمٍر الَعَقِديُّ
َ
َ�نَا أ يُّوَب، قَاَال: َحدَّ

َ
َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن ُموىَس، َوِزَ�اُد ْ�ُن � َحدَّ

يِب َطاِلٍب،  بِْن بَِالٍل، َ�ْن ُ�َماَرَة بِْن َغِز�ََّة، َ�ْن َ�بِْد اهللاِ 
َ
ِّ بِْن أ ِّ بِْن ُحَسْ�ِ بِْن يلَعِ بِْن يلَعِ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  يِب َطاِلٍب قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َص�َّ ا�َّ
َ
ِّ بِْن أ �ِيِه، َ�ْن ُحَسْ�ِ بِْن يلَعِ

َ
َ�ْن أ

» َّ ي َمْن ُذِكْرُت ِعنَْدُه فَلَْم يَُصلِّ يلَعَ ِ
َّ

 ٣.»ابَلِخيُل اذل
بخیل کسی است که نام من در جلوی او برده شود، اما بر من صلوات «ه: ترجم
 باشد) (سندش صحیح می». نفرستد

                                           
 ).٣٨٠٥) / نسایی (ش: ٣٢٨٩) / ابوداود (ش: ٤٣٢٩مسلم (ش:  -١
 ).٤٠٦ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٢
) / شعب اإلیمان (ش: ٣٥٤٦ش) / ترمذی (ش:  ٢٨٨٥) / معجم الکبیر (٢٠١٥مستدرک (ش:  -٣

) / ابن ابي شیبة ٦٧٧٦) / ابویعلی (ش: ٩٠٩) / ابن حبان (ش: ١٥٦٨-١٥٦٧-١٥٦٦-١٥٦٥
) / ابوبکر شافعی، ٣٣٧) / ابن سنی، عمل الیوم والیلة (ص ١٨٥ص  ٤) / بزار (ج ٢٩٢ص  ٢(ج 

) / دینوری، المجالسة ٣٥ص  ٣) / الکامل (ج ٣٢٦ص  ٤٩) / تاریخ دمشق (ج ٨١فوائد (ش: 
) / خطیب بغدادی، المتفق ١٤٨ص  ٥) / بخاری، تاریخ الکبیر (ج ١٠٤٨وجواھر العلم (ش: 

 ).١٩-١٨-١٧الصالة علی النبی (ص ) / اسماعیل القاضی، فضل ٨٨ص  ٢والمفترق (ج 



 ٤١  فصل اول: کلیات

 و یا در الدعاء طبرانی آمده است:

َ�نَا ، حفص بن َحدَّ ْهَوازِيُّ
َ ْ
دان بن أمحد واحلس� بن وعب َجْعَفُر ْ�ُن َمْعَداَن األ

ن بن اهليثم ثنا عوف بن احلسن إسحاق التسرتي قالوا ثنا ز�د بن احلر�ش ثنا عثما
... « عن عبد اهللا بن مغفل ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:

َالمِ  َل بِالسَّ خْبَُل انلَّاِس َمْن خَبِ
َ
 ١.»أ

 ».کردن بخل بورزد ترین مردم کسی است که در سالم بخیل«ترجمه: 
الحریش که صدوق و حسن باشند، جز زید بن  رجال طبرانی در ادعاء ثقه می

باشد و امام ابن حبان او را توثیق کرده و امام ابوحاتم در مورد وی سکوت  الحدیث می
 .٢نموده است

خوب بررسی  در آن از نذر را نھی کرده است، ج الله و وقتی احادیثی که رسول
ن بودن فرد و اعتقاد به تأثیرداشت به بخیل ج خدابینیم که نھی رسول  کنیم، می می

لفظ بخیل و در بعضی دیگر لفظ شحیح و  ،روایات باشد و در بعضی نذر در قدر الھی می
باشد و به بخل  ھا متقارب می معانی تمام آن ادر بعضی دیگر لفظ لئیم آمده است، ام

 .٣اند از آن نھی فرموده ج گردد، لذا رسول فرد برمی
و  ٤اند را تأیید نموده اند و این مطلب حافظ عراقی ھم به این نکته اشاره کرده

 .٥ھم احادیث نھی را به طور جزم بر نذر مجازاة حمل کرده است / قرطبی
بر آنانی است  ج َقَدری و شرعی ندارد، نھی رسول الله پس وقتی که نذر ھیچ فایدۀ

مقدرات خود را تغییر دھند، اما  ،نذر کردنخواھند که با  گیرند و می که از آن فایده می
عمل  نذر کردننداشته باشد و فقط بخواھد با  نذر کردنقصدی از  اگر کسی ھیچ

                                           
) / معجم الصغیر ١٦٦٧-١٦٦٠-١٣٣٤) / معجم الکبیر (ش: ٣٣٩٢-٥٩٩١معجم األوسط (ش:  -١

) / ابوشیخ، األمثال في ٨٧٦٧) / شعب اإلیمان (ش: ٦١-٦٠) / طبرانی، الدعاء (ش: ٣٣٥(ش: 
ھین، الترغیب في ) / ابن شا٥٥) / مقدسی، الترغیب في الدعاء (ص ٢٤٧الحدیث النبوي (ش: 
 ).٢٢٠) / ابن فضیل، الدعاء (ص ٤٨٨-٤٩٢فضائل األعمال (ش: 

) / حافظ ٥٦١ص  ٣) / ابوحاتم رازی، الجرح والتعدیل (ج ٢٥١ص  ٨ابن حبان، الثقات (ج  -٢
 ).١٠٩عراقی، ذیل میزان اإلعتدال (ص 

 ).٥٧٩ص  ١١ابن حجر، فتح الباري (ج  -٣
 ).٣٨-٣٦ص  ٦) / حافظ عراقی، طرح التثریب (ج ٥٧٩ص  ١١ابن حجر، فتح الباري (ج  -٤
 ).١٠٧ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٥٧٩ص  ١١ابن حجر، فتح الباري (ج  -٥
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بیشتری در  دارد را بر خود الزم کند و انگیزۀخیری که در انجام آن کسالت 
دادن خیرات از  ھا بر او نیست، ھرچند که انجام دادن آن داشته باشد، این نھی انجام

اند، اما به ھر حال  جام ندادهلذا صحابه و رسول آن را ان باشد؛ میروی اختیار افضل 
 ای برای امر خیری شده است. وسیله

آن را بر ھم دلیلی مانند این در مورد احادیث نھی آورده است و  / ابن اثیر
 .١حمل کرده است ،دھد قدر الھی را تغییر می ،نذر کنند، افرادی که گمان می

ناذر فعل ھم گفته است که به نظر من منظور حدیث این است که  / مازری
کند و ھمچنین گویی که  دھد و آن را بر خود تحمیل می قربتی را با مشقت انجام می

 رسول باشد و این فرمودۀ عملش خالص نمی کرده است، لذا با نذر عوضناذر آن قربت را 
 که از ایشان آمده است: ٢ھم بر این داللت دارد ج خدا

يِب َشيْبََة،
َ
بُو بَْ�ِر ْ�ُن أ

َ
َ�نَا أ ُد ْ�ُن  َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُ�نَْدٌر، َ�ْن ُشْعبََة، ح وَحدَّ َحدَّ

َ�نَا ُشْعبَُة، َ�نْ  ُد ْ�ُن َجْعَفٍر، َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ ، َحدَّ اٍر، َواللَّْفُظ ِالبِْن الُْمثَ�َّ ، َواْ�ُن �َشَّ  الُْمثَ�َّ
َة، َعِن ابِْن ُ�َمَر، عَ  نَُّه َ�َ� َمنُْصوٍر، َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُمرَّ

َ
ِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �

َِخيِل «َعِن انلَّْذِر، َوقَاَل:  َما �ُْستَْخَرُج بِِه ِمَن ابلْ ، َو�ِ�َّ ٍ�ْ
يِت خِبَ

ْ
 يَأ

َ
 ٣.»إِنَُّه ال

باشد) و  آورد (و عاقبتش محمود نمی با خودش ھیچ خیری نمی نذر کردن«ترجمه: 
 ».کند مالی را خارج می فقط از دست انسان بخیل

افتادن بعضی از  گفته است که ھدف از نھی، ترس از به اعتقاد / و قاضی عیاض
 و حافظ عراقی ھم این مطلب ٤دھد نذر َقَدر را تغییر می ،جاھالن است که گمان کنند

 .٥را بیان نموده است را

 انواع نذر ٤-١
ھا توافق دارند، ھرچند  این گردد که فقھا دربارۀ کلی تقسیم مینذر بر چھار قسم 

بعضی از آنان برای نذر تقسیمات دیگری را درنظر بگیرند، اما در نھایت  ممکن است که
                                           

 ).٣٩ص  ٥ابن اثیر، النھایة (ج  -١
 ).١٦٣٢) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٣٦٣ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٢
 ).٣٨٠١) / نسایی (ش: ٤٣٢٧مسلم (ش:  -٣
 ).١٦٣٢) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٣٦٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٤
 ).٣٧ص  ٦حافظ عراقی، طرح التثریب (ج  -٥



 ٤٣  فصل اول: کلیات

بودن و بررسی  کنند و ما به خاطر جمع ھا را به ھمین چھار طریق کلی تقسیم می آن
 ایم که عبارتند از: بندی را انتخاب کرده تر، این تقسیم دقیق و راحت

 نذر تبرر. -١
 ر مجازاة.نذ -٢
 نذر لجاج. -٣
 نذر مبھم. -٤

 نذر تبرر (مطلق) ١-٤-١
ای دیگر ھم  باشد. عده می ٢و به معنی اتساع در احسان ١تبرر در لغت، ضد عقوق

 باشد. می ٣اند که به معنی خیر و صالح گفته
شدن به انجام قربتی بدون تعلیق آن به چیزی را نذر تبرر   و در اصطالح، ملتزم

نذر من باشد و یا اینکه  أ سه روز برای خداوند ردی بگوید: روزۀ. مثًال ف٤گویند می
 بگوید ھزار تومان در راه خدا نذر من باشد.

 نذر مجازاة ٢-٤-١
 .٥گویند دادن در مقابل عملی را می کردن و پاداش در لغت به معنی تالفی

فردی . مثًال ٦گویند شدن به قربتی در مقابل تحقق شئی را می  و در اصطالح، ملتزم
 بگوید: اگر دوستم شفا یافت برای خداوند سه روز روزه، نذر من باشد.

                                           
 ).٥٨٩ص  ٢) / جوھری، الصحاح (ج ٧٣رازی، مختار الصحاح (ص  -١
 ).١٥١ص  ١٠زبیدی، تاج العروس (ج  -٢
 ).١٣٤ص  ١٥ازھری، تھذیب اللغة (ج  -٣
) / ٢٢٠ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ٤١١ص  ٢لطالبین (ج دمیاطی، إعانة ا -٤

) / ٣٢٢ص  ٩) ابن مفلح، المبدع شرح المقنع (ج ٤٦٦ص  ١٥ماوردی، الحاوي الکبیر (ج 
) / انصاری، أسنی ٤١٠ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ١١٩ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج 

) / بھوتی، کشاف ١١٨ص  ٢لی المذاھب األربعة (ج ) / جزیری، الفقه ع٥٧٥ص ١المطالب (ج 
 ).٧٠ص ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج٤٥٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٢٧٤ص ٦القناع (ج

 ).١١٩رازی، مختار الصحاح (ص  -٥
) / نووی، روضة ٤١١ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ٤١١ص  ٢دمیاطی، إعانة الطالبین (ج  -٦

 ١٥) / ماوردی، الحاوي الکبیر (ج ١٤٢ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٥٦٠ص  ٢الطالبین (ج 
 ).٤٥٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٦٥١) / حصنی، کفایة األخیار (ص ٤٦٤ص 
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 نذر لجاج ٣-٤-١
و در اصطالح  ١باشد دادن کینه و دشمنی می  لجاج در لغت به معنی ادامه

شدن به قربتی به خاطر منع از انجام چیزی در حالت عصبانیت را نذر لجاج   ملتزم
گوید: اگر این کار را انجام دھی ده ھزار تومأن  ت می. مثًال در ھنگام عصبانی٢گویند می

 نذر من باشد.
فرد نذر را معلق به چیزی  ،اند فرق نذر لجاج و تبرر در این است که در تبرر و گفته

کند که از  کند که به آن رغبت دارد، اما در نذر لجاج فرد نذر را به چیزی معلق می می
 .٣آن رغبت دارد

 نذر مبھم ٤-٤-١
بھم نذری است که در آن منذور نام برده نشده است و ناذر در آن به طور نذر م

مطلق لفظ نذر را به کار برده و مشخص نکرده که نماز را نذر کرده یا روزه و یا حج و... 

رٌ « گوید: مثًال ناذر می َّ نَذْ يلَ  .٤»هللاَِِّ عَ

 نذر و یمین ۀمقایس ٥-١
الفاتی وجود دارد که این اختالفات در مورد استعمال نذر و یمین بین علما اخت

شود، مثًال اگر کسی نذر و یمین را یکی بداند  موجب تفاوت نظر در مورد نذر ھم می
کند، اما اگر بین  چیزھای آن، ھمانند یمین با آن برخورد می پس در مورد کفاره و سایر

                                           
) / ابن شھاب رملی، نھایة ٦١٢) / رازی، مختار الصحاح (ص ٣٣٨ص  ١جوھری، الصحاح (ج  -١

 ).٢١٩ص  ٨المحتاج (ج 
) / ابن شھاب رملی، ١٦١ص  ٢) / حاشیة الدسوقي (ج ٤٠٦ص  ٢لطالبین (ج دمیاطی، إعانة ا -٢

 ٥) / ابن قدامة، الکافي (ج ٢٧٤ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ٢١٩ص  ٨نھایة المحتاج (ج 
) / ابن قدامة، ٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ١١٩ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٤١٧ص 

) / انصاری. أسنی المطالب ٥٦٠ص  ٢/ نووی، روضة الطالبین (ج  )٣٣٤ص  ١١الشرح الکبیر (ج 
 ٢) / جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ١٤٣ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٥٧٥ص  ١(ج 
) / ابن ٤٥٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٤١٠ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ١١٨ص 

 ).٦٨ص  ١٠حجر، تحفة المحتاج (ج 
 ).٥٦٣ص  ٢) / نووی، روضة الطالبین (ج ٧١ص  ١٠حجر، تحفة المحتاج (ج  ابن -٣
) / ١٢٩ص  ٢) / حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج ١٥٨ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة -٤

 ).٤١٨ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ١٨٤ص  ٤حاشیة الصاوي علی الشرح الصغیر (ج 
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در اینجا سعی دیگری به احکام آن بپردازد. و ما  ، باید از ادلۀھا تفاوت قائل شود آن
 کنیم که به بررسی این مسئله تا حدی بپردازیم. می

باشد که استعمال نذر در یمین ثابت شده است،  بر این قول می / حافظ عراقی
باشد که عبارت است از اینکه فرد چیزی که  چرا که بین آن دو اشتراک معنایی می

و از طرف  ١و گاھی با یمین باشد را بر خود الزم کند و این گاھی با نذر است الزم نمی
 دیگر در صحیح مسلم آمده است:

مْحَُد ْ�ُن ِعيىَس، قَاَل 
َ
، َوأ ىلْعَ

َ ْ
، َو�ُو�ُُس ْ�ُن َ�بِْد األ يِْ�ُّ

َ ْ
ثَِ� َهاُروُن ْ�ُن َسِعيٍد األ َحدَّ

ِ� َ�ْمُرو ْ�نُ  ْخرَبَ
َ
َ�نَا اْ�ُن وَْهٍب، أ َخَراِن: َحدَّ

ْ
نَا، وقَاَل اآل ْخرَبَ

َ
َارِِث، َ�ْن َكْعِب  يُو�ُُس: أ

ْ
احل

، َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر، َ�ْن رَُسوِل  ِ�َْ
ْ
يِب اخل

َ
بِْن َعلَْقَمَة، َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن ِشَماَسَة، َ�ْن أ

َِم�ِ «اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
ْ

اَرةُ ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ  ٢.»َكفَّ
، ھمان کفاره یمین کفارۀ نذر«فرمودند:  ج وید که پیامبرگ می س عقبه بن عامر

  ».باشد می
ھا را به  داند و لذا نزدیکی آن ھای نذر و یمین را یکی می کفاره ج و در اینجا پیامبر

و حسن  ٤ای از اھل حدیث عده ٣،ش کند و لذا عمر، عائشه، ابن عمر یکدیگر بیشتر می
باشد و به ھمین حدیث استناد  یمین می ۀگویند: کفارۀ ھر نذری کفار می / ٥بصری
 اند. کرده

دانستن نذر و یمین، به  فقط ابن عمر عتق را استثنا کرده و ھمچنین برای برابر
به نزد  س اند که عقبه بن عامر استناد کرده ب حدیثی دیگر از ابن عباس

 آمد و گفت: ج الله رسول

                                           
 ).٥٧-٥٦ص  ٦حافظ عراقی، طرح التثریب (ج  -١
 ).٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ٣٨٣٢) / نسایی (ش: ٤٣٤٢مسلم (ش:  -٢
 ).٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٣
) / شوکانی، نیل ١١٠ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٤

 ).٥٨٧ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٦٣٦األوطار (ص 
 ).٤٤٢ص  ٨رزاق (ج صحیح، عبدال -٥
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ُجَّ َماِشيًَة؟  ْن حتَ
َ
ْخيِت نََذرَْت أ

ُ
ُ َعلَيِْه وَسلم َقاَل �َ إِنَّ أ  يَْصنَُع �َِشَقاِء «: َصَ� ا�َّ

َ
إِنَّ اَهللا ال

ْخِتِك َشيْئًا، 
ُ
رْ َراِكبًَة،  تِلَُحجَّ أ  .١»َهايَِمينَ  ُ�مَّ تَُ�فِّ

شما در این مورد  که با پای پیاده به حج برود. نظرخواھرم نذر کرده است ترجمه: 
کشیدن خواھرت ندارد، به  به سختی نیازی أ خداوند«فرمودند:  ج چیست؟ ایشان

 ».او بگو سواره به حج برود و بعدًا به خاطر قسمی که خورده کفاره بدھد

رْ توانند استناد کنند، چرا که  البته به این حدیث نمی فِّ ينَ  [ثُمَّ تُكَ مِ ايَ زیاده منکری  ]هَ

 ب رباشد و سند حدیث اینطور است که این حدیث را ابن عباس و عقبة بن عام می
 اند: روایت کرده ج از پیامبر

، عبدالله ٥، عکرمه٤و از عقبة بن عامر، ابن عباس ٣و کریب ٢و از ابن عباس، عکرمه
و ابو  ٣، یحیی بن ابی کثیر٢، ابوتمیم جیشانی١، دحین حجری٧، ابوالخیر٦بن مالک

 اند. این حدیث را روایت کرده ٤عبدالرحمن حبلی

                                           
ر َیِمْیَنَھا)، به جز (صحیح است -١ ) / بیھقی، سنن کبری ٣٢٩٧که منکر است، ابوداود (ش:  ُثمِّ ُتَکفِّ

) / ابویعلی ٤٣٨٣) / ابن حبان (ش: ١٣٠ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٢٠٦١٥(ش: 
 ).٢٨٢٨) / احمد (ش: ٢٤٤٣(ش: 

) / معجم الکبیر (ش: ٢٠٦١٣-٢٠٦١٢-٢٠٦١١-٢٠٦١٠-٢٠٦٠٩سنن کبری، بیھقی (ش:  -٢
) / ابویعلی ٢٣٣٥) / دارمی (ش: ٣٣٠٥-٣٢٩٩-٣٢٩٨) / ابوداود (ش: ٧٤٥-١١٨٢٨-١١٩٤٩

) / ابن خزیمه ١٣١ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٩٣٦) / ابن الجارود (ش: ٢٧٣٧(ش: 
 ).٢٨٣٤-٢١٣٩-٢١٣٤) / احمد (ش: ٣٠٤٥(ش: 

 ).٢٠٦١٥) / بیھقی، سنن کبری (ش: ١٣٠ص  ٣آلثار (ج طحاوی، شرح معاني ا -٣
 ).٩٣٦) / ابن جارود، المنتقي (ش: ٧٤٥معجم الکبیر (ش:  -٤
) / ابن خزیمه ٢٨٣٤-٢١٣٩-٢١٣٤-١٧٧٩٣) / احمد (ش: ٢٠٦١٤بیھقی، سنن کبری (ش:  -٥

 ).٩٣٨٠) / معجم األوسط (ش: ١٣١ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٣٠٤٥(ش: 
) / ١٧٥٣) / ابویعلی (ش: ٨٩٤-٨٩٣) / معجم الکبیر (ش: ٢٠٦١٦ھقی، سنن کبری (ش: بی -٦

) / دارمی (ش: ٣٢٩٥) / ابوداود (ش: ٤٧٥٧) / نسایی، سنن کبری (ش: ١٥٤٤ترمذی (ش: 
) / ٤٩٢ص  ٣) / ابن ابي شیبة (ج ١٧٣٧٥-١٧٣٤٨-١٧٣٠٦-١٧٢٩١) / احمد (ش: ٢٣٣٤

 ).٣٨١٥) / نسایی (ش: ٢١٣٤: ) / ابن ماجه (ش٤٥٠ص  ٨عبدالرزاق (ج 
ص  ١) / مھروانی، الفوائد المنتخبة (ج ٤٣٤١-٤٣٤٠-٤٣٣٩) / مسلم (ش: ١٨٥٥بخاری (ش:  -٧

) / ٣٣٠١) / ابوداود (ش: ٩٣٧) / ابن جارود، المنتقي (ش: ٧٠ص  ١) / محاملی، أمالی (ج ١١٥



 ٤٧  فصل اول: کلیات

[ثُمَّ یک بن عبدالله نخعی است که این زیاده تنھا شر ب اما در روایت ابن عباس

رْ  فِّ ينَ  تُكَ ايَمِ اند و شریک در روایت  را از کریب گفته است و سایر ثقات این زیاده را نیاورده ]هَ

، در س باشد و نه صحیح، و از عقبة بن عامر و در درجه حسن می ٥ھایی دارد حدیث غلط
ل[ ا لفظطرق ابوعبدالرحمن حبلی و عبدالله بن مالک ب امٍ تَ وَ ةَ أَيَّ م ثَالثَ آمده است، اما  ]صُ

اند، این زیاده در آن  این طرق نیز معلولند، چرا که اوًال ثقاتی که این متن را روایت کرده
و حیی بن عبدالله  ٧و عبیدالله بن زحر ٦مالک باشد و راویان این زیاده، عبدالله بن نمی

و در درجه حسن ھستند و نه صحیح، و ھایی دارند  غلط ،در روایت حدیث ٨بن شریح
ای را نقل کنند که ثقات در آن سند و  ھا مخالف ثقات باشد و یا حتی زیاده اگر تفرد آن

کند.  باشد و حکم منکر را پیدا می روایت آن را نقل نکرده باشند، از آنھا پذیرفته نمی
کند، اضطرابی دیده  یثانیًا در حدیثی که عبیدالله بن زحر از عبدالله بن مالک روایت م

عبيد اهللا [کند که  شود، چرا که عبیدالله بن زحر گاھی آن را با این سند روایت می می

بي عن عقبة بن عامر... و  ٩]بن زحر عن ايب سعيد الرعيني عن عبد اهللا بن مالك اليحصَ
ا را حذف کرده و بعد از عبدالله بن مالک، ابوسعید الیحَصبی رگاھی ابوسعید الرعینی 

عبيد اهللا بن زحر عن عبد اهللا بن مالك عن أيب سعيد اليحصبي أن عقبة بن [اضافه کرده: 

 باشد. که غلط می ١٠]عامر...

                                                                                                       
) / ٤٥١ص  ٨(ج  ) / عبدالرزاق٧٥١-٧٥٠) / معجم الکبیر (ش: ٤٧٥٦نسایی، سنن کبری (ش: 

 ).٥٨٦٨-٥٨٦٥-٣١٥٣-٣١٥٢-٣١٥١ابوعوانه (ش: 
 ).١٢٩ص  ٣) / شرح معاني اآلثار (ج ٨٨٦معجم الکبیر (ش:  -١
 ).٨٩٦معجم الکبیر (ش:  -٢
 ).٤٥١ص  ٨عبدالرزاق (ج  -٣
 ).٥٨٦٩) / ابوعوانه (ش: ١٣٠ص  ٣طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج  -٤
 ).٣٣٣ص  ٤ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٥
 ).٣٨٢ص  ٥ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٦
 ).١٢ص  ٧ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٧
 ).٧٢ص  ٣ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٨
) / ابن ابي شیبة ٨٩٤-٨٩٣) / معجم الکبیر (ش: ٣٨١٥) / نسایی (ش: ٢١٣٤ابن ماجه (ش:  -٩

) / ابوداود (ش: ١٥٤٤ ) / ترمذی (ش:١٧٣٧٥-١٧٣٠٦-١٧٢٩١) / احمد (ش: ٤٩٢ص  ٣(ج 
٣٢٩٥.( 

 ).٤٥١ص  ٨عبدالرزاق (ج  -١٠
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 .١و اصل این حدیث در کتب دیگر ھم آمده است
 فرماید: می ج اند که پیامبر استناد کرده ج ھمچنین به حدیث دیگری از پیامبر

ةٌ «  خوردن است. قسممانند  نذر کردن ٢»النَّذرُ حلفَ

إِنَّامَ النَّذرُ «باشد، بلکه آمده است که  اما این حدیث با این لفظ حدیث موجود نمی

رُ «باشد و متن کامل این حدیث اینطور است که  و این متن منکر می »يَمنيٌ  إِنَّامَ النَّذْ

فَّ  ، كَ نيٌ نيِ يَمِ يَمِ ةُ الْ ارَ فَّ َا كَ هتُ  و سندش عبارت است از: »ارَ

این  ج مرثد بن عبدالله یزنی آن را از عقبة بن عامر و او ھم از رسول الله ابوالخیر
 کند. روایت را نقل می

 و از ابوالخیر ھم، عبدالرحمن بن شماسه و از عبدالرحمن ابن شماسه،
کنند، و از کعب بن علقمه  و کعب بن علقمه آن را روایت می ٣عبدالله بن بشر

 افرادی مانند:
 .٤ه بن لھیعهلعبدال

 .١و یحیی بن ایوب

                                           
-٢٠٦٠٩) / سنن کبری، بیھقی (ش: ٤٣٤١-٤٣٤٠-٤٣٣٩) / مسلم (ش: ١٨٦٦بخاری (ش:  -١

-٣٢٩٧) / ابوداود (ش: ٢٠٦١٦-٢٠٦١٥-٢٠٦١٤-٢٠٦١٣-٢٠٦١٢-٢٠٦١١-٢٠٦١٠
) / معجم ١٥٣٦-١٥٤٤) / ترمذی (ش: ٣٣٠١-٣٣٠٥-٣٢٩٩-٣٢٩٦-٣٢٩٥-٣٣٠٠-٣٢٩٨

) / معجم األوسط ٨٩٣-٨٤٩-٧٥١-٧٥٠-١١٩٤٩-٧٤٥-٨٩٦-٨٨٦-١١٨٢٨الکبیر (ش: 
 ٣ج  -١٢٩ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٢٣٣٤-٢٣٣٥) / دارمی (ش: ٩٣٨٠(ش: 
-٢٢٧٨-٢٨٢٨) / احمد (ش: ٢٧٣٧-١٧٣-٢٤٤٣) / ابویعلی (ش: ١٣١ص٣ج-١٣٠ص 

ابن ابي شیبة  ) /١٧٣٧٥-٢٨٣٤-١٧٧٩٣-٧٤٩١-١٧٣٠٦-١٧٣٤٨-٢١٣٥-٢١٣٩-٢١٣٤
) / ابن جارود، المنتقي ٤٥٠ص  ٨ج  – ٤٥١ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٩٢ص  ٣ج  – ٢٩٦ص  ٣(ج 

) / مھروانی، ٥٨٦٩-٥٨٦٨-٥٨٦٥-٣١٥٣-٣١٥٢-٣١٥١) / ابوعوانه (ش: ٩٣٧-٩٣٦(ش: 
) / نسایی، سنن کبری (ش: ٧٠ص  ١) / محاملی، أمالی (ج ١١٥ص  ١الفوائد المنتخبة (ج 

 ).٣٠٤٥) / ابن خزیمه (ش: ٢١٣٤ابن ماجه (ش: ) / ٤٧٥٧-٤٧٥٦
باشد،  و این روایت منکر می» إنما النذُر یمیٌن «با این لفظ این حدیث را نیافتم، بلکه آمده است که  -٢

 ).١٧٣٤٠) / احمد (ش: ١٧٣١٩-١٧٤٤معجم الکبیر (ش: 
 ).٧٤٨معجم الکبیر (ش:  -٣
) / ١٧٣١٩-١٧٤٤-٨٦٦-٧٤٦(ش: ) / معجم الکبیر ١٧٤٢٣-١٧٣١٩-١٧٣٢٠احمد (ش:  -٤

 ).١٧٤٤) / ابویعلی (ش: ١٩١ص  ١رویانی، المسند (ج 



 ٤٩  فصل اول: کلیات

 .٢و عمرو بن الحارث
اند،  ، مولی مغیرة بن شعبة این حدیث را روایت کرده٣و محمد بن یزید بن ابی زیاد

را آورده است لذا  »إِنَّامَ النَّذرُ يَمنيٌ «باشد که این قسمت  اما تنھا عبدالله بن لھیعه می
 باشد. منکر می

 .٤انند: عبدالله بن حکمو از طرفی، از عبدالله بن لھیعه کسانی م
 .٥کامل بن طلحه

 .٦حسن بن موسی
 .٧اسحاق بن عیسی

 .٨یحیی بن یحیی
 .٩عبدالغفار بن داود

اند که در ُطُرق عبدالغفار بن داود  حدیث را نقل کرده ١٠و ابوسعید مولی بنی ھاشم
ه و ابوسعید مولی بنی ھاشم این زیاده آمده است و سایر ُطُرق این زیاده در آن نیامد

چرا  شد؛با ظاھرًا اشکال از ابن لھیعه می باشد، ھا مقبول می این است و چون احادیث
اند:  فرموده ج و از اینکه پیامبر ١١که عبدالله بن لھیعه فرد ضعیف و مختلطی است

اَرُة ايلَِمْ� « اَرُة انلَّذر َكفَّ باشد و لذا این  که نذر ھمان یمین می این برداشت را کرده »َكفَّ

                                                                                                       
 ).١٦٥ص  ١) / رویانی، المسند (ج ٨٦٥) / معجم الکبیر (ش: ١٧٣٢٥احمد (ش:  -١
) نسایی (ش: ٧٤٧) / معجم الکبیر (ش: ٢٠٥٤٤) / بیھقی، سنن کبری (ش: ٤٣٤٢مسلم (ش:  -٢

) / ابوعوانه ١٣٠ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٤٧٧٣) / نسایی، سنن کبری (ش: ٣٨٣٢
 ).٨٩ص  ١) / ابن عساکر، المعجم (ج ٥٨٦٣(ش: 

ص  ١) / رویانی، المسند (ج ١٧٣٠١) / احمد (ش: ٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ١٥٢٨ترمذی (ش:  -٣
 ).٧٤٩) / معجم الکبیر (ش: ١٥٨

 ).٧٤٦معجم الکبیر (ش:  -٤
 ).١٧٤٤ابویعلی (ش:  -٥
 ).١٧٣١٩حمد (ش: ا -٦
 ).١٧٤٢٣احمد (ش:  -٧
 ).١٩١ص  ١رویانی، المسند (ج  -٨
 ).١٧٣١٩-٨٦٦-١٧٤٤معجم الکبیر (ش:  -٩

 ).١٧٣٤٠احمد (ش:  -١٠
 ).٣٧٣ص  ٥ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١١
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باشد و خوِد  ا گفته است؛ و در نظر من این سخن خود ابن لھیعه و مدرج میلفظ ر

نيْ «عبارت  ةُ اليَمِ ارَ فَّ ةُ النَّذر كَ ارَ فَّ گردد که نذر و  موجب این برداشت برای ما ھم می »كَ
دسته از راویانش که آن  ،باشند، اما ابن لھیعه وقتی آن را گفته است یمین مانند ھم می

اند که این جزء  اند فکر کرده شان از عبدالله بن لھیعه نقل کرده یاتروازیاده را در 
 باشد در حالی که وی آن را برای شرح حدیث گفته است. حدیث می

دانند و بر آن  نذر را یمین می ٤و حسن بصری ٣، مجاھد٢، شعبی١ابن عباس
نند گوید: نذر در قول اصح ھما می / کنند. امام ابن قدامه احکامش را جاری می

باشد، ھمانند  یمین است و ثابت شده که حکم نذر در یکی از اقسام آنکه نذر لجاج می
مگر آنکه خود  کند؛ پیدا می پس در سایر انواع نذر ھم حکم یمین را ،حکم یمین است

. و ابن ٦داند ھم نذر و یمین را یکی می / . و امام احمد٥شرع آن را تخصیص بزند
باشد  در مذھب ما این است که نذر، ھمانند یمین می گوید: قول صحیح می / قدامه

 .٧و فقط در لزوم وفای به آن فرق دارد
گوید: اھمیت نذر از سوگند بیشتر است، چرا که اگر فردی  می / امام ابن تیمیة

 .٨خواھد که به آن نذر وفا کند به اجماع مسلمین نمی ،برای غیر خدا نذری کرد
یمین  ھمان کفارۀ کفارۀ نذرباشد که  زد ما راجح می، این قول نکفارۀ نذردر مورد 

 کفارۀ نذربه نقد و بررسی اقوال دیگر در مورد  ،شاءالله در بحث کفارات باشد که إن می
 پردازیم. می

ھایی دارد، مثًال ھمینکه  باشد که نذر با یمین تفاوت اما نظر ما بر این می
ان از اند، پس نش ن دو به کار بردهای ایدو لفظ متفاوت را بر ج و پیامبر أ خداوند

دھد و اگر یکی بود، چرا ھر موضوع را مختلف نام برده و به  تفاوت ذات این دو می

                                           
 ).٤٤١ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -١
 ).٤٤٢ص  ٨عبدالرزاق (ج  ) /٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٢
 ).٤٤٣ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٣
 ).٤٤٥ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٤
 ).٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ٣٣٢-٣٣٣ص  ١١ابن قدامة (ج  -٥
 ).٢٧٤ص  ٦بھوتی، کشاف القناع (ج  -٦
 ).٢٧٤ص  ٦بھوتی، کشاف القناع (ج  -٧
 ).٨١ص  ١میة، مجموع الفتاوی (ج ابن تی -٨



 ٥١  فصل اول: کلیات

چرا برای ما نقل  ،اند؟ و اگر جزء چیزھایی بوده که چند نام دارد بررسی آن پرداخته
ذر ھا مستحب و ن نذر تبرر برای بعضی ،نگردیده است، از طرفی ھمانطور که گفتیم

 باشد، اما در قسم اینگونه نیست. مجازاة مکروه می
در صحیح  ج ھمان کفاره یمین است، چون از پیامبر کفارۀ نذرگوییم که  و می

مْحَُد مسلم آمده است که: 
َ
، َوأ ىلْعَ

َ ْ
، َوُ�و�ُُس ْ�ُن َ�بِْد األ يِْ�ُّ

َ ْ
ثَِ� َهاُروُن ْ�ُن َسِعيٍد األ َحدَّ

ِ� َ�ْمُرو ْ�ُن  ْ�ُن ِعيىَس، قَاَل يُو�ُُس: ْخرَبَ
َ
َ�نَا اْ�ُن َوْهٍب، أ َخَراِن: َحدَّ

ْ
نَا، وقَاَل اآل ْخرَبَ

َ
أ

، َ�ْن ُ�ْقبََة  ِ�َْ
ْ
يِب اخل

َ
َارِِث، َ�ْن َكْعِب بِْن َعلَْقَمَة، َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن ِشَماَسَة، َ�ْن أ

ْ
احل

َِم�ِ «وََسلََّم قَاَل: بِْن اَعِمٍر، َ�ْن رَُسوِل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه 
ْ

اَرُة ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ   ١.»َكفَّ
 ».باشد یمین می فارۀ، ھمان ککفارۀ نذر«ترجمه: 

گردد و آن اینکه نذر و یمین باھم تفاوت  و از این حدیث چیز دیگری معلوم می
د و ان  ھا را دو چیز مختلف نام برده و از ھم جدا کرده آن ج دارند، چون خود پیامبر

اکنون که دو لفظ مختلف و دو باب مختلف در شریعت دارند، نشان از تفاوت ذات 
 ھای زیادی ھم با یکیدگر دارند. دھد، لذا در کل باھم تفاوت دارند، اما شباھت ھمدیگر می

                                           
 ).٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ٣٨٣٢) / نسایی (ش: ٤٣٤٢مسلم (ش:  -١





 

 

 فصل دوم:
 ارکان و شرایط نذر

 ند از:که عبارت ١باشد دھندۀ نذر است طبیعتًا سه چیز می ارکان اصلی نذر که تشکیل
 گردد. ناذر: مکلفی مسلمان و مختار است که نذر توسط او منعقد می -١
 کند. مندور: عمل شرعی است که ناذر برای انجام آن نذر می -٢
 کند. ھا انجام عملی را بر خود الزم می صیغه: الفاظی است که ناذر با گفتن آن -٣

کی از آن باشند که در صورت نقص ی ھرکدام از این ارکان خود دارای شروطی می
شاءالله در اینجا به شرح و  کنیم که إن گردد و ما سعی می شروط، نذر منعقد نمی

 ھا را تبیین نماییم. توضیح این ارکان و شرایط بپردازیم و آن

 ناذر و شرایط آن ٢-١
ناذر باید شروطی داشته باشد تا اینکه نذرش منعقد گردد و از وی پذیرفته شود که 

 عبارت است از:
 ودن.ب عاقل -١
 بودن. بالغ -٢
 بودن. مسلمان -٣
 مختاربودن. -٤

 بودن عاقل ١-١-٢
شود  بازخواست نمی ،شرط اول این است که ناذر باید عاقل باشد، چرا که غیر عاقل

، لذا اگر مجنون و سکرانی نذری کردند، گردد میو احکام شرعیه فقط بر عاقالن جاری 

                                           
) / انصاری، أسنی ٥٥٩ص  ٢) / نووی، روضة الطالبین (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١

 ).٦٨ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٢٥٩ص  ٧) غزالی، الوسیط (٥٧٥ص  ١المطالب (ج 
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، چرا که در روایت صحیحی از ١شود گردد و منعقد نمی نمی ھا پذیرفته این نذر از آن
 آمده است که: / امام ابوداود

نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمَة، َ�ْن  ْخرَبَ
َ
َ�نَا يَِز�ُد ْ�ُن َهاُروَن، أ يِب َشيْبََة، َحدَّ

َ
َ�نَا ُ�ثَْماُن ْ�ُن أ َحدَّ

ُ َ�نْهَ  ْسوَِد، َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ ْ
ِ َص�َّ اُهللا مَحَّاٍد، َ�ْن إِبَْراِهيَم، َعِن األ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ا، أ

َقلَُم َ�ْن ثََالثٍَة: َعِن انلَّائِِم َحىتَّ �َْستَيِْقَظ، وََعِن الُمبْتََ� َحىتَّ «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
ْ
ُرفَِع ال

يِبِّ َحىتَّ يَْ�رُبَ  ، وََعِن الصَّ
َ
 ٢.»َ�رْبَأ

د خوابیده تا زمانی که رکند؛ از ف مؤاخذه نمی أ از سه گروه خداوند«ترجمه: 
 ».بیدار شود و از دیوانه تا زمانی که عاقل شود و از کودک تا زمانی که بالغ شود

                                           
) / دمیاطی، إعانة ٤٥٠-٤٤٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٥٥٩ص  ٢نووی، روضة الطالبین (ج  -١

) / کاسانی، بدائع ٢١٨ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ٤٠٦ص  ٢الطالبین (ج 
) / شوکانی، سیل ١٦١ص  ٢) / حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج ٨٢-٨١ص  ٥الصنایع (ج 
) / ابن ٢٥٩ص  ٧) / غزالی، الوسیط (ج ١١٧ص  ١١/ مرداوی، اإلنصاف (ج  )٦٩٦الجرار (ص 

) / جزیری و غروی و مازح. ٧٢ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٦٨ص  ١٠حجر، تحفة المحتاج (ج 
) / نجفی، جواھر الکالم في شرح ١٨١ص  ٢الفقه علی المذاھب األربعة ومذھب أھل البیت (ج 

) / ابن ٤٧١ص  ٤/ عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج ) ٣٥٦ص  ٣٦شرائع اإلسالم (ج 
 ).٤١١ص  ٥المرتضی، البحر الزخار (ج 

) / نسایی ٢٠٤١) / ابن ماجه (ش: ١٤٢٣) / ترمذی (٤٤٠٥-٤٤٠٤-٤٤٠٣-٤٤٠٠ابوداود (ش:  -٢
) / ١٠٠٣) / ابن خزیمه (ش: ١٤٣-١٤٢) / ابن حبان (ش: ٢٢٩٦) / دارمی (ش: ٣٤٣٢(ش: 

) / ابن الجارود، المنتقي ٧٣٤٧-٧٣٤٦-٧٣٤٥-٧٣٤٤-٧٣٤٣-٥٦٢٥ی (ش: نسایی، سنن کبر
-٩٤٠) / احمد (ش: ٤٤٠٠-٥٧٨) / ابویعلی (ش: ١٧١٣) / ابن راھویه، المسند (ش: ١٤٨(ش: 
 ٤ج  – ١٨٠ص  ٤) / ابن ابي شیبة (ج ١٣٨ص  ٣) / دارقطنی (ج ٢٤٦٩٤-١٣٦٢-١١٨٣-٩٥٦
) ٣٠٢٨) شرح معاني اآلثار (ش: ٨٧ان (ش: ) / شعب اإلیم٧ص  ٥٢) / تاریخ دمشق (ج ١٩٤ص 

) / ٤١٧ص  ٣) / شاشی، المسند (ج ١١١٤١) / معجم الکبیر (ش: ٣٤٠٣/ معجم األوسط (ش: 
 ٧ج  – ٣١٨ص  ٥) / ابن منذر، األوسط (ج ٨١٧١-٨١٧٠-٢٣٥١-٢٣٥٠-٩٤٩مستدرک (ش: 

/ سیر  )٢٤٥ص  ٤) / ابن حیان، طبقات المحدثین (ج ١٤٨٥-٩١) / طیالیسی (ش: ١٩٧ص 
) / بیھقی، ٦٠٨-٤١٥) / ضیاء المقدسی، أحادیث المختاره (ش: ٢٤٨ص  ٢٥أعالم النبالء (ج 
 ).١٥٥٠٤-١١٧٨٦-١١٦٤١-٨٨٧٤-٨٥٦٦-٥٢٩٢سنن کبری (ش: 



 ٥٥  ن و شرایط نذرفصل دوم: ارکا

نکردن به نذرش  گیرد، لذا وفا برای اعمالش صورت نمی ای مؤاخذهو چون از وی 
برای او اشکالی ندارد و از آنجا که مؤاخذه وقتی است به افعال طرف بھا داده شود، 

 گردد. پس به افعالش بھا داده نمی ،باشد ای نمی اخذهحال که مؤ
رات و طاعات خود بر مجنون و کودک دستو أ گوید: خداوند می / امام شوکانی

 ١!چه رسد به آنچه خودشان بر خودشان الزم کنندکند؛  را الزم نمی
باشد، چرا که نذر، ایجاب حقی با  گوید: نذر کودک قبول نمی ھم می / امام نووی

 .٢باشد اش پذیرفته نمی باشد و قول صبی ھمانند ضمانات و تصرفات مالی میقول 
باشد و این اختالف به دلیل اختالف  البته در مورد صحت نذر سکران اختالفاتی می

 .٣باشد در صحت اقوال سکران می
ھم این  / و امام نووی ٤باشد و راجح در مذھب شافعیه صحت نذر سکران می

عقل ندارد، اما بعضی فقھاء  نذر کردنو ھرچند که در ھنگام  ٥داند قول را صحیح می
 اند. بین سکران به طریق محظور و طریق غیر محظور تفاوت قائل شده

ای در گلوی فرد گیر کند و احتمال  یعنی اگر سکر به طریق مباح باشد مثًال لقمه
تصرفات  اند که ای شراب بخورد و مست شود گفته خفگی وی را داشته باشد و جرعه

، اما اگر به طریق محظوری مست شود، مثًال عمدًا ٦باشد قولی سکران پذیرفته نمی
 اند: شراب بنوشد فقھاء دو دسته شده

اول: مذاھب شافعیه، حنفیه، مالکیه و یکی از روایت احمد حنبل بر این نظر  دستۀ
اند مثًال:  گردد، البته تفصیالتی قائل شده ھستند که تصرفات قولی سکران محاسبه می

کنند و مالکیه  باشد را قبول نمی ھا می که احتمال رجوع از آن حنفیه ارتداد و اقراراتی
 پذیرند. کنند، و در سایر اقوال سخن سکران را می اقرارات و عقودش را قبول نمی

                                           
 ).٦٩٦شوکانی، السیل الجرار (ص  -١
 ).٤٤٩ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٢
 ).٤٥٠-٤٤٩ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٣
) / ٢١٨ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ٤١٠ص  ٤(ج  شربینی، مغني المحتاج -٤

 ).٤٠٦ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٢٨٩ص  ٤حاشیتا قلیوبی (ج 
 ).٤٥٠-٤٤٩ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٥
 ).١٢٨زیدان، الوجیز في أصول الفقه (ص  -٦
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: مذاھب ظاھریه، امامیه، امام عثمان البتی، امام لیث بن سعد، و یکی از دوم دستۀ
باشد و طحاوی بر این عقیده  حمد حنبل که روایت آخر ایشان ھم میروایت امام ا

آید و این قول راجح نزد  ھستند که تمام اقوال سکران ساقط است و به حساب نمی
دانیم و دلیل ما این است که  ، و ما نیز ھمین قول را راجح می١باشد دکتر زیدان ھم می

 اند: در احادیث به طور عام فرموده ج پیامبر

نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمَة، َ�ْن حَ  ْخرَبَ
َ
َ�نَا يَِز�ُد ْ�ُن َهاُروَن، أ يِب َشيْبََة، َحدَّ

َ
َ�نَا ُ�ثَْماُن ْ�ُن أ دَّ

ِ َص�َّ اُهللا  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها، أ ْسوَِد، َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

َ ْ
مَحَّاٍد، َ�ْن إِبَْراِهيَم، َعِن األ

َقلَُم َ�ْن ثََالثٍَة: َعِن انلَّائِِم َحىتَّ �َْستَيِْقَظ، وََعِن الُمبْتََ� َحىتَّ «اَل: َعلَيِْه وََسلََّم قَ 
ْ
ُرفَِع ال

يِبِّ َحىتَّ يَْ�رُبَ  ، وََعِن الصَّ
َ
 ٢.»َ�رْبَأ

کند: از فرد خوابیده تا زمانی که  مؤاخذه نمی أ از سه گروه خداوند«ترجمه: 
 ».غ شود و از دیوانه تا زمانی که عاقل شودبیدار شود و از کودک تا زمانی که بال

و حدیثی ھم نداریم که این عام را تخصیص دھد، لذا بر ھمین عموم خود باقی 
 ماند. می

گویند: چون که او خودش را به صورت عمدی مست نموده  اول می فقھای دستۀ
فردی گیریم و گویی که اصًال شرابی نخورده است، ھمانند  است، ما ھم بر او سخت می

                                           
 ).١٢٨زیدان، الوجیز في أصول الفقه (ص  -١
) / ٢٠٤١) / ابن ماجه (ش: ١٤٢٣) / ترمذی (ش: ٤٤٠٥-٤٤٠٤-٤٤٠٣-٤٤٠٠ابوداود (ش:  -٢

) / ابن خزیمه (ش: ١٤٣-١٤٢) / ابن حبان (ش: ٢٢٩٦) / دارمی (ش: ٣٤٣٢نسایی (ش: 
) / ابن ٧٣٤٧-٧٣٤٦-٧٣٤٥-٧٣٤٤-٧٣٤٣-٥٦٢٥) / نسایی، سنن کبری (ش: ١٠٠٣

) ٤٤٠٠-٥٨٧بویعلی (ش: ) / ا١٧١٣) / ابن راھویه، المسند (ش: ١٤٨الجارود، المنتقي (ش: 
) / ابن ابي شیبة ١٣٨ص  ٣) / دارقطنی (ج ٢٤٦٩٤-١٣٦٢-١١٨٣-٩٥٦٠-٩٤٠احمد (ش: 

) / شرح ٨٧) / شعب اإلیمان (ش: ٧ص  ٥٢) / تاریخ دمشق (ج ١٩٤ص  ٤ج  – ١٨٠ص  ٤(ج 
) / شاشی، ١١١٤١) / معجم الکبیر (ش: ٣٤٠٣) / معجم األوسط (ش: ٣٠٢٨معاني اآلثار (ش: 

) / ابن منذر، ٨١٧١-٨١٧٠-٢٣٥١-٢٣٥٠-٩٤٩) / مستدرک (ش: ٤١٧ص  ٣(ج المسند 
) / ابن حیان، طبقات ١٤٨٥-٩١) / طیالیسی (ش: ١٩٧ص  ٧ج  – ٣١٨ص  ٥األوسط (ج 

) / ضیاء المقدسی، أحادیث ٢٤٨ص  ٢٥) / سیر أعالم النبالء (ج ٢٤٥ص  ٤المحدثین (ج 
-١١٦٤١-٨٨٧٤-٨٥٦٦-٥٢٩٢) / بیھقی، سنن کبیر (ش: ٦٠٨-٤١٥المختاره (ش: 

١٥٥٠٤-١١٧٨٦.( 
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کنیم و او را از ارث محروم  که مورث خود را کشته و ما ھم مورثش را زنده فرض می
گویید که با  آیا می ،گوییم اگر فردی عمدًا ساق خود را بشکند کنیم. اما ما می می

گویید چون  دھید و می سختی به صورت قیام نماز بخواند یا اینکه به او تخفیف می
تواند نماز بخواند؟ و چرا به جای  ت پس نشسته ھم میایستاده نمازخواندن سخت اس
 .١کنید؟ به این فرد قیاس نمی ،اینکه به وارث قاتل قیاس کنید

گردد، و مناط  از طرفی فرد سکران عقل ندارد، لذا به اقوال او ھیچ اعتدادی نمی
را احکام  ،تکلیف عقل است و نباید به خاطر جرمی که انسان مست مرتکب شده است

ما رعایت احکام طبق ضوابط و قوانین خود است و  او سخت گردانیم، بلکه وظیفۀبر 
حق ندارد که بر بندگانش سخت بگیرد، حال اگر او مست کرده است،  أ جز خداوند

و نباید بندگان را خارج  ھاتی مانند حدود تعیین فرموده استھم برای او تنبی خداوند
ین نموده تنبیه نمود، از طرفی عقوبات تقدیری ھا تعی ھاتی که خداوند برای آناز تنبی

 ھستند و نه رأیی.

ِ ٱتِۡلَك ُحُدوُد ﴿ ۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد  �َّ ِ ٱفََ� َ�ۡعَتُدوَها ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
فَأ

ٰلُِمونَ ٱ  .]٢٢٩[البقرة:  ﴾٢٢٩ل�َّ
و ھر کس از حدود خدا  یدھا تجاوز نکن است، پس از آن یحدود الھ ھا ینا«

 .»که ستمگرند ینانندتجاوز کند، پس ا

 بودن بالغ ٢-١-٢
چرا که از غیر بالغ مؤاخذه و بازخواستی  ؛٢شرط دوم این است که ناذر بالغ باشد

تا زمانی که فرد دوران کودکی را تا حدی سپری نکند،  أ گیرد، و خداوند صورت نمی
                                           

 ).١٣١-١٣٠زیدان، الوجیز في أصول الفقه (ص  -١
) / دمیاطی، إعانة ٤٥٠-٤٤٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٥٥٩ص  ٢نووی، روضة الطالبین (ج  -٢

) / کاسانی، بدائع ٢١٨ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ٤٠٦ص  ٢الطالبین (ج 
) / شوکانی، سیل ١٦١ص  ٢) / حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج ٨٢-٨١ص  ٥الصنایع (ج 
) / ابن ٢٥٩ص  ٧) / غزالی، الوسیط (ج ١١٧ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٦٩٦الجرار (ص 

 ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٢٦٦ص  ١) / طوسی، مبسوط (ج ٦٨ص  ١٠حجر، تحفة المحتاج (ج 
) / ١٨١ص  ٢علی المذاھب األربعة ومذھب أھل البیت (ج  ) جزیری و غروی و مازح، الفقه٧٢ص 

) / عمرانی، البیان في مذھب ٣٥٦ص  ٣٥نجفی، جواھر الکالم في شرح شرائع اإلسالم (ج 
 ).٤٧١ص  ٤الشافعي (ج 
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است که  ج خدا دھد و دلیل آن ھم سخن رسول اعمال او را مورد حساب قرار نمی
 فرماید: می

نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمَة، َ�ْن  ْخرَبَ
َ
َ�نَا يَِز�ُد ْ�ُن َهاُروَن، أ يِب َشيْبََة، َحدَّ

َ
َ�نَا ُ�ثَْماُن ْ�ُن أ َحدَّ

ِ َص�َّ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها، أ ْسوَِد، َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

َ ْ
اُهللا  مَحَّاٍد، َ�ْن إِبَْراِهيَم، َعِن األ

َقلَُم َ�ْن ثََالثٍَة: َعِن انلَّائِِم َحىتَّ �َْستَيِْقَظ، وََعِن الُمبْتََ� َحىتَّ «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
ْ
ُرفَِع ال

يِبِّ َحىتَّ يَْ�رُبَ  ، وََعِن الصَّ
َ
 ١.»َ�رْبَأ

کند؛ از فرد خوابیده تا زمانی که  مؤاخذه نمی أ از سه گروه خداوند«ترجمه: 
 ».از دیوانه تا زمانی که عاقل شود د و از کودک تا زمانی که بالغ شود وبیدار شو

باشد، چرا که نذر، ایجاب حَقی با  گوید: نذر کودک قبول نمی می / امام نووی
 .٢باشد اش پذیرفته نمی باشد و قول صبی ھمانند ضمانات و تصرفات مالی قول می

 بودن مسلمان ٣-١-٢
و اصح در مذھب  ٣مان باشد و این قول جمھورشرط سوم این است که ناذر مسل

و مذھب  ٢در مجموع این قول را ترجیح داده است / . و امام نووی١باشد شافعیه می

                                           
) / ٢٠٤١) / ابن ماجه (ش: ١٤٢٣) / ترمذی (ش: ٤٤٠٥-٤٤٠٤-٤٤٠٣-٤٤٠٠ابوداود (ش:  -١

) / ابن خزیمه (ش: ١٤٣-١٤٢) / ابن حبان (ش: ٢٢٩٦) / دارمی (ش: ٣٤٣٢نسایی (ش: 
) / ابن ٧٣٤٧-٧٣٤٦-٧٣٤٥-٧٣٤٤-٧٣٤٣-٥٦٢٥) / نسایی، سنن کبری (ش: ١٠٠٣

) / ٤٤٠٠-٥٨٧) / ابویعلی (ش: ١٧١٣) / ابن راھویه، المسند (ش: ١٤٨الجارود، المنتقي (ش: 
بي شیبة (ج ) / ابن ا١٣٨ص  ٣) / دارقطنی (ج ٢٤٦٩٤-١٣٦٢-١١٨٣-٩٥٦-٩٤٠احمد (ش: 

) / شرح معاني ٨٧) / شعب اإلیمان (ش: ٧ص  ٥٢) / تاریخ دمشق (ج ١٩٤ص  ٤ج  – ١٨٠ص  ٤
) / شاشی، المسند ١١١٤١) / معجم الکبیر (ش: ٣٤٠٣) / معجم األوسط (ش: ٣٠٢٨اآلثار (ش: 

 ٥) / ابن منذر، األوسط (ج ٨١٧١-٨١٧٠-٢٣٥١-٢٣٥٠-٩٤٩) / مستدرک (ش: ٤١٧ص  ٣(ج 
ص  ٤) / ابن حیان، طبقات المحدثین (ج ١٤٨٥-٩١) / طیالیسی (ش: ١٩٧ ص ٨ج  ٣١٨ص 

) ٦٠٨-٤١٥) / ضیاء المقدسی، احادیث المختاره (ش: ٢٤٨ص  ٢٥) / سیر أعالم النبالء (ج ٢٤٥
 ).١٥٥٠٤-١١٧٨٦-١١٦٤١-٨٨٧٤-٨٥٦٦-٥٢٩٢/ بیھقی، سنن کبری (ش: 

 ).٤٤٩ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٢
) / نووی، روضة الطالبین ٣٧٤ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ١٦٣٧(ص شوکانی، نیل األوطار  -٣

ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٤٥٠-٤٤٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٥٥٩ص  ٢(ج 
-٨١ص  ٥) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ٢١٨ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ٤٠٦
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ھم بر این است که نذر کافر درست  ٤و امام مالک رحمھما الله ٣امام ابوحنیفه
 شدن به آن وفا نماید. مسلمان باشد که بعد از  و واجب نمی باشد نمی

باشد، چرا که یکی از شرایط  گویند که نذر از کافر درست نمی امیه ھم میمذھب ام
. و این ٥باشد، اما مستحب است که بعد از اسالم به آن وفا کند می اسالم ،صحت نذر

و  / باشد. اما مذھب امام احمد حنبل ھم می ٧و قولی از اباضیه ٦مذھب زیدیه
بر این است که نذر کافر منعقد  ١٠ فعیهای از شا و عده ٩و مذھب ظاھریه ٨جمھور حنابله

 / کند و امام شوکانی وفا آوردنش واجب است که به آن وفا گردد و بعد از اسالم می

                                                                                                       
) / ٦٩٦) / شوکانی، سیل الجرار (ص ١٦١ص  ٢بیر (ج ) / حاشیة الدسوقي علی الشرح الک٨٢

) / ابن حجر، ٤١١ص  ٥) / ابن المرتضی، البحر الزخار (ج ٤٢٨ص  ٣حلی، شرائع اإلسالم (ج 
 ).٧٢ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٦٨ص  ١٠تحفة المحتاج (ج 

ووی، ) / ن٥٥٩ص  ٢) / نووی، روضة الطالبین (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١
ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٢٨٩ص  ٤) / حاشیتا قلیوبی (ج ٤٩٩ص  ٨المجموع (ج 

) / ابن شھاب رملی، ١٣١ص  ٣) / قفال شاشی، حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء (ج ٤٠٦
) / غزالی، الوسیط ٣٢-٣١ص  ١) / سیوطی، الحاوي للفتاوی (ج ٢١٨ص  ٨نھایة المحتاج (ج 

) / عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج ٣٢٣ص  ١١(ج  إعالء السنن) / تھانوی، ٢٥٩ص  ٧(ج 
 ).٤٧١ص  ٤

 ).٤٤٩ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٢
 ).٣٢٣ص  ١١(ج  إعالء السنن) / تھانوی، ٨٢-٨١ص  ٥کاسانی، بدائع الصنایع (ج  -٣
) / حاشیة ٢٦٦ص  ٤) / حاشیة الصاوي علی الشرح الصغیر (ج ٢٦ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٤

) / قرافی، ٣٢٣ص  ١١(ج  إعالء السنن) / تھانوی، ١٦١ص  ٢الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج 
 ).٧٢ص  ٤الذخیرة (ج 

ص  ٣٥) / نجفی، جواھر الکالم في شرح شرائع اإلسالم (ج ٤٢٨ص  ٣حلی، شرائع اإلسالم (ج  -٥
٣٥٦.( 

 ).٤١١ص  ٥ابن المرتضی، البحر الزخار (ج  -٦
 ).٤٢٤ص  ٤اطفیش، شرح النیل وشفاء العلیل (ج  یوسف -٧
 ).٣٢٣ص  ١١(ج  إعالء السنن) / تھانوی، ١١٧ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج  -٨
 ).٢٥ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٩

) / شوکانی، نیل ٤٤٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٣٢-٣١ص  ١سیوطی، الحاوي للفتاوی (ج  -١٠
) / قفال شاشی، حلیة العلماء في ٣٧٤ص  ٤لّسالم (ج ) / صنعانی، سبل ا١٦٣٧األوطار (ص 

 ).٤٧١ص  ٤) / عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج ١٣١ص  ٣معرفة مذاھب الفقھاء (ج 
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، / ، و این قول قتاده، حسن بصری، امام داود ظاھری١اند ھم این قول را تأیید نموده
از  ردیگو قولی  ٣-رحمھم الله-و امام طبری  ، امام بخاری٢طاوس، امام شافعی

 باشد. ھم می ٤اباضیه
آوردن به آن وفا کند، به  باشد و باید بعد از اسالم اند کافر قبول می ھایی که گفته آن

 اند که: این حدیث استناد کرده

ِ� نَافٌِع، َعِن ابِْن ُ�َمَر « ْخرَبَ
َ
، أ ِ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َسِعيٍد، َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ ٌد، َحدَّ َ�نَا ُمَسدَّ َحدَّ

َل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ُكنُْت نََذرُْت يِف رَ 
َ
نَّ ُ�َمَر َسأ

َ
ُ َ�نُْهَما، أ يِضَ ا�َّ

وِْف بِنَْذرِكَ 
َ
ْ�تَِكَف يَلْلًَة يِف الَمْسِجِد احلََراِم، قَاَل: فَأ

َ
ْن أ

َ
 ٥.»اجلَاِهِليَِّة أ

نذر کردم که شبی را در  گوید: گفتم ای رسول خدا! من در جاھلیت می س عمر
 ».به نذرت وفا کن«فرمود:  ج مسجد الحرام اعتکاف کنم. پیامبر
ھم به او  ج کند و پیامبر قبل از اسالم نذری می س و در این حدیث آمده که عمر

 گردد. گوید: به نذرت وفا کن، پس لذا نذر کافر منعقد می می
اند که  اند و گفته الیلی آوردهشود د اند: نذر کافر قبول نمی ھایی که گفته و آن

ھا تا  ھا خود نجس ھستند، لذا تقربات آن و آن ٦کافران اھلیت قربت به خدا را ندارند
 باشد. زمانی که طاھر نشوند درست نمی

باشد، چرا که اسالم سبب  گفته است که نذر از کافر درست نمی / امام نووی
ز طرفی شرط صحت نذر این است که و ا ٧شود و او اسالمی ندارد وضع ایجاب قربت می

شود و تا زمانی که مسلمان  بودن وصف نمی منذور قربت باشد و فعل کافر به قربت
 فرماید: می أ اند که خداوند و ھمچنین گفته ٨باشد نشود قربات از او پذیرفته نمی

                                           
 ).٦٩٧شوکانی، سیل الجرار (ص  -١
 ).٢٦ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٢
 ).٣٧٤ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٣
 ).٤٢٤ص  ٤لعلیل (ج یوسف اطفیش، شرح النیل وشفاء ا -٤
) / ترمذی (ش: ٣٣٢٧-٣٣٢٧) / ابوداود (ش: ٤٣٨٢) / مسلم (ش: ٦٦٩٧-٢٠٣٢بخاری (ش:  -٥

 ).٣٣٥٠-٣٣٤٩) / نسایی، سنن کبری (ش: ١٥٣٩
 ).٣٢٣ص  ١١(ج  إعالء السنن) / تھانوی، ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٦
 ).٤٤٩ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٧
 ).٤٦٠ص  ١) / خن، شربجی و دیب البغا، الفقه المنھجي (ج ٨٢ص  ٥الصنائع (ج کاسانی، بدائع  -٨
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ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك ﴿ َ�ۡ
َ
 .]٦٥[الزمر:  ﴾لَ�ِۡن أ

 .»شود یاعمالت (تباه و) نابود م یقیناً  ی،اگر شرک آور«
 و یا فرموده که:

نثُوًرا﴿  .]٢٣[الفرقان:  ﴾٢٣َوقَِدۡمَنآ إَِ�ٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ
پس آن را (چون) غبار  یم،پرداز یاند؛ م که انجام داده یو ما به ھرگونه عمل«

 .)»یمدھ یپراکنده (در ھوا) قرار م
 گردد. مامی اعمال کفران باطل است و منعقد نمیپس ت

گردد،  باشد، این است که نذر کافر منعقد می اما آنچه که از نظر نگارنده صحیح می
خواھد به آن وفا کند، ولی مستحب است که نذرش را ادا نماید و  اما بعد از اسالم نمی

ر که در مورد نماز و شود، ھمانطو در آخرت از وی سئوال می ،اگر با حالت کفر بمیرد
چرا که اوًال این  ؛توان استناد کرد شود و به آیات باال نمی سایر عبادات از او سئوال می

 فرماید: می أ آیه مال زمانی است که فرد با حالت کفر بمیرد، چنانکه خداوند

ْوَ�ٰٓ�َِك َحبِ  ۦَوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ ﴿
ُ
َطۡت َ�َيُمۡت وَُهَو َ�فِٞر فَأ

ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� 
َ
ۡ�َياٱأ ۡصَ�ُٰب  �ِخَرةِ� ٱوَ  �ُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱَوأ   ﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

  .]٢١٧[البقرة: 
پس آنان  رد،یبر گردد و در حال کفر بم نشیو ھر کس از شما که از د«

، و و آخرت تباه شده است، و آنان اھل آتش (دوزخ) اند ایشان در دن اعمال
 ».در آن خواھند بود شهیھم

 و در صحیح بخاری آمده است که: 

يِب َوائٍِل، َعِن 
َ
ْ�َمِش، َ�ْن أ

َ
َ�نَا ُسْفيَاُن، َ�ْن َمنُْصوٍر، َواأل ُد ْ�ُن َ�َْ�، َحدَّ َ�نَا َخالَّ َحدَّ
نُؤَ 

َ
، أ ِ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ اَخُذ بَِما َعِملْنَا يِف اجلَاِهِليَِّة؟ ابِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ ا�َّ

ِخَذ «قَاَل: 
ُ
َساَء يِف اإلِْسَالِم أ

َ
ْحَسَن يِف اإلِْسَالِم لَْم يَُؤاَخْذ بَِما َعِمَل يِف اجلَاِهِليَِّة، َوَمْن أ

َ
َمْن أ

ِل َواآلِخرِ  وَّ
َ
 ١.»بِاأل

یامبر خدا! آمد و گفت: ای پ ج گوید: فردی به نزد پیامبر می س ابن مسعودترجمه: 
کسی که در : «ج شویم؟ فرمود ایم، مؤاخذه می آیا به کارھایی که درگذشته انجام داده

                                           
 ).٤٢٤٢) / ابن ماجه (ش: ٣٣٤-٣٣٣) / مسلم (ش: ٦٩٢١بخاری (ش:  -١
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گردد، اما اگر  اسالم به خوبی عمل کند به آنچه که در جاھلیت انجام داده مؤاخذه نمی
در اسالم به بدی رفتار کند و اعمالش ناشایست باشد به اعمال قبل و بعد اسالمش 

 .»گردد مؤاخذه می
باشد و نه قبل از مرگ؛  اند مربوط به ما بعد مرگ می و لذا آن آیاتی که استناد کرده

کنند، پس چرا نکاح  اعمال کافر استناد می س اگر به این آیه برای عدم محاسبۀثانیًا: پ
 دانند؟ ھا را درست می و بیوع و معامالت آن

دانیم که کفار در  ا میو اما دلیل ما برای نظری که ترجیح دادیم، این است که م
شوند و اگر ایمان نیاورند در  باشند، اما بازخواست دنیوی نمی دنیا به فروع مکلف می

آوردن تمامی  گردد، اما با اسالم آخرت است که درباره فروع ھم از آنان بازخواست می
د شوند و لذا اگر فردی، مسلمان شو ھا سؤالی نمی شوند و در مورد آن ھا بخشوده می آن

خواھد قضای نمازھایی را که نخوانده است بخواند و ھمچنین در مورد سایر  نمی
شود،  عبادات، اما اگر مسلمان نشود وی در مورد نمازھا و سایر عبادات مؤاخذه می

 فرماید: می أ چنانکه خداوند

ٰٖت يَتََسآَءلُونَ ﴿ قَالُواْ لَۡم  ٤٢َما َسلََكُ�ۡم ِ� َسَقرَ  ٤١لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَعِن  ٤٠ِ� َج�َّ
َوُ�نَّا َ�ُوُض َمَع  ٤٤لِۡمۡسِك�َ ٱَولَۡم نَُك ُ�ۡطعُِم  ٤٣لُۡمَصلِّ�َ ٱنَُك ِمَن 

ُب �ِيَۡوِم  ٤٥ۡ�َآ�ِِض�َ ٱ  .]٤٦-٤٠[المدثر:  ﴾٤٦ّ�ِينِ ٱَوُ�نَّا نَُ�ّذِ
چه چیزھائی شما پرسند  ی(بھشت) ھستند، و م یھا که در باغ (اصحاب یمین)«

 گویند: (در جھان) از زمرۀ است؟ میده است و بدان انداخته را به دوزخ کشان
 .»کردیم ایم ... و روز قیامت را انکار می نمازگزاران نبوده

نخواندن فردی که با کفر مرده است  گردد ھمچنانکه از نماز و لذا نذر او منعقد می
 مازگردد، گویی که ن از وی بازخواست نمی ،شود، اما اگر مسلمان شود سئوال می

ھا از وی  خواندن برای وی در حالت کفر منعقد شده است، اما بعد از اسالم ادای آن
عبادات مھم دیگرش  از نماز و ،گردد، پس از آنجا که اگر فردی مسلمان شود ساقط می

آوردن منعقد شده و عمل نگردیده   لذا از نذری که قبل از اسالم شود؛ سئوال نمی
 فرماید: می أ داوندباشد. خ نشدن اولی می سئوال

ا قَۡد َسلََف ﴿ ِيَن َ�َفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ  .]٣٨[األنفال:  ﴾قُل لِّ�َّ
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) دست بر یاگر (از کفر ودشمن«که کافر شدند بگو:  ی!) به کسانیامبرپ ی(ا«
 .»شود یم یدهآمرز یشانھا گذشته ،دارند

ْخرَبَ 
َ
َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن إِْسَحاَق، أ يِب َحِبيٍب، َ�ْن ابِْن َحدَّ

َ
نَا يَلُْث ْ�ُن َسْعٍد، َ�ْن يَِز�َد بِْن أ

َعاِص، قَاَل:
ْ
نَّ َ�ْمَرو ْ�َن ال

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ... ِشَماَسَة، أ نَّ «قَاَل رَُسول ا�َّ

َ
أ

نُوِب  ِْسَالَم َ�ُبُّ َما اَكَن َ�بْلَُه ِمَن اذلُّ
ْ

 .١»اإل
کند (و  آوردن اعمال گذشتۀ (بد) ما قبل خود را قطع می اسالم«ترجمه: 

 ».بخشد) ھا را می آن أ خداوند
گوییم:  فرمود: به نذرت وفا کن، پس ما ھم می س به عمر ج اما چون پیامبر
 باشد. مستحب می ،وفاکردن به آن نذر

 روایتی با سند صحیح آمده است که: / و ھمچنین در مسند امام احمد حنبل

َ�نَ  ي قَاَل: َحدَّ يِب، َ�ْن َجدِّ
َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
َ�يُْت رَُسوَل اِهللا «ا َ�َْ� ْ�ُن َسِعيٍد، َ�ْن َ�ْهٍز قَاَل: أ

َ
أ

ْ�رَثَ ِمْن َعَدِد 
َ
تَيْتَُك َحىتَّ َحلَْفُت أ

َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل اِهللا َواِهللا َما أ

ِء، َورَضََب إِْحَدى يَدَ 
َ

وال
ُ
 آيِتَ ِدينََك أ

َ
 آِ�يََك، َوال

َ
ْن ال

َ
ْخَرى أ

ُ ْ
 .٢»يِْه ىلَعَ األ

به خدا سوگند به خاطر اینکه  ج رفتم و گفتم: ای پیامبر ج به نزد پیامبر«ترجمه: 
 ».به نزد تو نیایم و به دینت وارد نشوم، بیشتر از تعداد انگشتان دستم قسم خوردم...

 ج قسم خورد که به نزد رسول الله س ویهمعا ،بینیم ھمانطور که در این حدیث می
به وی نفرمود که به جای  ج نرود، ولی رفت و با اینکه تازه مسلمان بودن پیامبر
 س به ادای کفاره به معاویه ج سوگندت کفاره بده و ھیچ روایتی ھم دال بر امر پیامبر

                                           
) / ھیثمی، بغیة الباحث ١٧٨٢٧-١٧٨١٣-١٧٧٧٧) / احمد (ش: ١٨٧٥٣بیھقی، سنن کبری ( -١

) / ابن ابی خیثمه، التاریخ ٢٨٦ص  ٤ج ) / ابن سعد، طبقات (١٠٢٩في زوائد مسند الحارث (
) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٣١ص  ٢) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج ٦٣٠ص  ٢الکبیر (ج 

) / و امام مسلم با لفظ (یھدم ما کان قبله) -٣٦ص  ٢٩ج  – ٢٢٨ص  ١٦ج  – ٦٠و  ١٢٩ص  ٤٦
 )].٣٣٦این حدیث را آورده است [مسلم (ش: 

) / ١١ص  ١٠) / طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج ١٠٣٦/ معجم الکبیر (ش:  )٢٤٣٦نسایی (ش:  -٢
-٢٠٠٣٧-٢٠٠٢٢) / احمد (ش: ١١٢و  ١١ص  ٢) / رویانی، المسند (ج ١٦٠ابن حبان (ش: 

-٤٠٣-٤٠٢-٤٠١) / مروزی، تعظیم قدر الصالة (ش: ٩٨٧) / ابن المبارک، الزھد (ش: ٢٠٠٤٣
 ).١٧٧ص  ١) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٤٠٤
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ه ما بحث توان گفت که این یمین است و با نذر فرق دارد؛ چرا ک نیامده است و نمی
ایم و لذا اگر قرار باشد به خاطر عباداتی از فردی بازخواست  عبادات را به طور عام گفته

 ،گردد و اگر کسی بخواھد تخصیص بزند از سایر عبادات ھم از وی بازخواست می ،شود
 باید برای این عموم، نص دال بر تخصیص بیاورد.

 فرمودند که به نذرت وفا س مربه ع ج گوید: اما اینکه پیامبر می / امام غزالی
آوردنش مانع خیری که در حالت کفر   کن، شاید به این خاطر بوده که اسالم

گردد،  گویند: اصًال منعقد نمی ھایی که می اما قول آن ١.خواسته انجام دھد نگردد می
ولی وفاکردن به آن بعد از اسالم مستحب است باھم تناقض دارد، چرا که اگر نذر کافر 

منعقد «گویند:  ھا می آن باشد، چون خود قد نشده است، پس وفاکردن ھم الزم نمیمنع
 .٢»نشده است

به فروع و عبادات مکلفند، پس باید منعقد شده  ،و توضیح دادیم که کافران در دنیا
باشد،  باشد که مکلف به فروع ھستند و فقط وفای به آن در حالت کفر صحیح نمی

باشد، اما با حالت  خواندن می ب است و او ملزم به نمازھمانند فرد مسلمانی که جن
 باشد. جنابت پذیرفته نمی

 مختاربودن ٤-١-٢
. و این نظر مختار و ٣شرط چھارم این است که فرد مختار باشد و بر او اکراه نشود

 ٤دانند دانند و آن را منعقد می باشد، اما حنفیه نذر مکروه را درست می جمھور فقھا می
 کند: ول ما این است که امام ابن حبان با سند صحیح روایت میو دلیل ق

�ِيُع ْ�ُن ُسلَيَْماَن الُْمَراِديُّ  َ�نَا الرَّ ْ�َطاِكيََة َحدَّ
َ
َافُِظ بِأ

ْ
ِ احل نَا وَِصيُف ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ ْخرَبَ

َ
أ

يِب َر�َ 
َ
ْوَزايِعِّ َعِن َ�َطاِء بِْن أ

َ ْ
َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن بَْ�ٍر َعِن األ اٍح َ�ْن ُ�بَيِْد بِْن ُ�َمْ�ٍ َعِن َحدَّ

                                           
 ).٢٥٩ص  ٧غزالی، الوسیط (ج  -١
 ).١٦٣٧شوکانی، نیل األوطار (ص  -٢
) / دمیاطی، إعانة ٤٥٠-٤٤٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٥٥٩ص  ٢نووی، روضة الطالبین (ج  -٣

) / کاسانی، بدائع ٢١٨ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ٤٠٦ص  ٢الطالبین (ج 
) / شوکانی، سیل ١٦١ص  ٢شیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج ) / حا٨٢-٨١ص  ٥الصنایع (ج 
) / جزیری و غروی و مازح، الفقه علی ٦٨ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٦٩٦الجرار (ص 

 ).٨٢ص  ٥) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ٤٣٠ص  ٢المذاھب األربعة ومذھب أھل البیت (ج 
 ).٨٢ص  ٥، بدائع الصنایع (ج ) / کاسانی٤٣٠ص  ٢زیدان، المفصل (ج  -٤



 ٦٥  ن و شرایط نذرفصل دوم: ارکا

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َاَوَز َ�ْن أميت اخلطأ « ابِْن َ�بَّاٍس: أ

َ
َ جت إِنَّ ا�َّ

 .١»والنسيان وما استُكرهوا عليه
را  منامت شدن  کارھای اشتباه و فراموشکاری و اکراه  گناه أ خداوند«ترجمه: 

 ».بخشیده است
شوند که انسان با اختیار خود آن را انجام  و از طرفی اعمال شرعیه وقتی منعقد می

 کند: روایت می / دھد، چنانکه امام بخاری

َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن  َ�نَا ُسْفيَاُن، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ ِ�ْ�َ ِ ْ�ُن الزُّ َ�نَا احلَُميِْديُّ َ�بُْد ا�َّ َحدَّ
نَُّه َسِمَع َعلَْقَمَة ْ�َن َوقَّاٍص  َسِعيدٍ 

َ
� ، ُد ْ�ُن إِبَْراِهيَم اتلَّيِْ�ُّ ِ� ُ�َمَّ ْخرَبَ

َ
، قَاَل: أ نَْصارِيُّ

َ
األ

ُ َ�نُْه ىلَعَ الِمنرَْبِ قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل  اِب ريَِضَ ا�َّ ، َ�ُقوُل: َسِمْعُت ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ اللَّييِْثَّ
ِ َص�َّ اهللاُ  ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت «َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  ا�َّ

َ
َما األ  ٢.»إِ�َّ

ثواب و عقاب ھر عملی به نیت «شنیدم که فرمودند:  ج گوید: از پیامبر می س عمر
  ».آن وابسته است

انسان در مورد انجام آن ھیچ نیتی نداشته،  ،و نذری که با اکراه صورت گرفته است
 شود. لذا منعقد نمی

                                           
-٢٠٤٣) / ابن ماجه (ش: ٢٠٥٠٧-١٥٤٩٢-١٥٤٩١ – ١١٧٨٧بیھقی، سنن کبری (ش:  -١

-٨٢٧٤) / معجم األوسط (ش: ٧٦٥) / معجم الصغیر (ش: ٧٢١٩) / ابن حبان (ش: ٢٠٤٥
) / مستدرک ٣٥٢ص  ٦) / ابونعیم، حلیة األولیاء (ج ١١٢٧٤) معجم الکبیر (ش: ٨٢٧٦-٨٢٧٥
) / طحاوی، شرح ٣٦١) / الصیداوی، معجم الشیوخ (ص ١٧٠ص  ٤) / دارقطنی (ج ٢٨٠١(ش: 

) / احمد حنبل، العلل ٤٩٤ص  ٢) / الفسوی، المعرفة والتاریخ (ج ٩٥ص  ٣معاني اآلثار (ج 
) / ٢٩٨ص  ١١) / عبدالرزاق (ج ١٧١٠) / عقیلی، الضعفاء الکبیر (١٣٤٠والمعرفة الرجال (ش: 

-٣٢٥-٣٢٣ص  ٣و ج  ٣٤٧-٣٤٦ص  ٢) / ابن عدی، الکامل (ج ١٥٣ص  ٤ابن ابي شیبة (ج 
 ).٢٦١ص  ٥٠) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٣٧٧ص  ٧) / خطیب، تاریخ بغداد (ج ٢٨٢

) / نسایی ٤٢٢٧) / ابن ماجه (ش: ٢٢٠٣) / ابوداود (ش: ٥٠٣٦) / مسلم (ش: ١بخاری (ش:  -٢
 ).٧٥(ش: 



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٦٦

 گرفتن از شوھر (مختص زنان) اجازه ٥-١-٢
گرفتن و سایر  اند که روزه باشد و جمھور علماء گفته این شرط مختص زن می

و فقھای حنفیه  ١باشد شوھرش برای او حرام می ، بدون اجازۀعبادات تطوعی برای زن
ه یدانستن آن را از بعضی شافع کراھت / و امام نووی ٢دانند آن را مکروه تنزیھی می

، و به اتفاق علما اگر زنی بدون اذن شوھرش روزه تطوع بگیرد ٣قل کرده استن
اند که زن  امامیه گفته . فقھای٤اش منع کند روزه شوھرش حق دارد که او را از ادامۀ

حق ندارد بدون اذن شوھرش روزه یا سایر عبادات تطوعی را نذر کند، چون تمتع در 
تطوعاتش طوری باشد که مانع استفاده حق  باشد، لذا باید ای حق مرد می ھر لحظه

بگیرد، چون از حق مرد کم  کند که این ھفته را روزه شوھر نشود، مثًال زن نذر می
نھی را فقط مختص به روزه  / . اما امام ابن حزم٥، لذا باید با اذن او باشدگردد می
تطوعی را بدون  کند و لذا نذر سایر عبادات داند و سایر عبادات را بر آن قیاس نمی می

 داند. اذن شوھر برای زن جایز می
 کند که: روایت می ج از پیامبر / و استنادشان به حدیثی است که امام بخاری

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْعَرِج، َ�ْن أ

َ
نَاِد، َعِن األ بُو الزِّ

َ
َ�نَا أ نَا ُشَعيٌْب، َحدَّ ْخرَبَ

َ
بُو ايلََماِن، أ

َ
َ�نَا أ َحدَّ

ُ َ�نُْه: ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْن تَُصوَم «أ

َ
ةِ أ

َ
لُّ لِلَْمْرأ َال َ�ِ

 بِإِْذنِهِ 
َّ

 ٦.»َوَزوُْجَها َشاِهٌد إِال
باشد که در  برای زن حالل نمی«فرمایند:  می ج گوید که پیامبر می س ابوھریرة

 .»بگیرد دون اجازۀ او روزه (تطوع)ھنگام حضور شوھرش ب

                                           
ص  ٦) / شوکانی، نیل األوطار، طبعة المنیریه (ج ٤٠١ص  ١ زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج -١

 ).٢٩٦ص  ٩) / ابن حجر، فتح الباري (ج ٢٦٣
 ).٤٠١ص  ١زخیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج  -٢
 ).٢٩٦ص  ٩ابن حجر، فتح الباري (ج  -٣
 ).٩٢ص  ٧(ج  الموسوعة الکویتیة -٤
) / جزیری و غروی و مازح، الفقه ٧٢٤ص  ٣ حلی، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام (ج -٥

) / نجفی، جواھر الکالم في شرح شرائع ١٨١ص  ٢علی المذاھب األربعة ومذھب أھل البیت (ج 
 ).٣٥٦ص  ٣٥اإلسالم (ج 

) / ابوعوانه، ٤١٧٠) / ابن حبان (ش: ٢٩٢١) / نسایی، سنن کبری (ش: ٥١٩٥بخاری (ش:  -٦
 ).٢٨٢) / معجم األوسط (٢٣٦٧مستخرج (ش: 



 ٦٧  ن و شرایط نذرفصل دوم: ارکا

ھیچ  ،باشد و با وجود اینچنین نص صریحی بودن، نظر صحیح می و قول به تحریم
این نص را  ،دانند ھایی که آن را مکروه می باشد. و آن مانعی در عدم تحریم آن نمی

باشد، یعنی  ، عدم استوای برابری می»ال َیِحلُّ «گویند: منظور از  می کنند و تأویل می
 ترک آن است. حجباشد، بلکه را ابر است نمیرفش برحاللی که دو ط

بینیم، این تأویل بسیار بعید و دور از لفظ حدیث است و اگر در  اما ھمچنانکه می
ماند و لذا  ھا را به اینگونه تأویل کند، از شریعت چیزی باقی نمی شریعت ھرکس حرام

 نیازی به ابطال ندارد و ابطال آن به خودی خود واضح است.
باشد، چرا که اوًال: قیاس در نزد ما  راجح می / من رأی امام ابن حزمو در نزد 

کنند و آن را  حجیت ندارد و لذا کسانی که آن را قبول ندارند، فقط بر این نص اکتفا می
توان سایر  دھند. ثانیًا به فرض حجیت قیاس، در اینجا نمی بر چیزی دیگری تسری نمی

دانیم در قیاس باید  آن قیاس نمود، چرا که ما می عبادات مثل نماز و صدقه و... را بر
بینیم که ھدف  می ،کنیم نگاه می ج علت مشترکی باشد و وقتی ما به نھی رسول الله

تواند با او  از نھی این بوده که اگر زن نذر روزه را بکند، شوھرش تا پایان روز نمی
گر نذر دو رکعت نماز باشد، اما ا کردن حق شوھرش می نزدیکی کند و این موجب ضایع

گردد، پس  ھا مانع فوت حق شوھرش نمی ھیچکدام از این ،سنت یا صدقه یا ذکری کند
 باشد؟ صدقه و نماز مانند روزه می نذر کردنباشد؟ و آیا  ھا مشترک می چگونه علت بین این

در حدیث به اتفاق علما » صوم«و باید به این نکته ھم اشاره کنیم که منظور از 
باشد و در وجوب آن  فردی می فرض، تکلیف باشد، چرا که روزۀ ستحبی میزه مرو

از  .گردد ھیچ فردی مطرح نیست و با دستور ھیچکس از انسان ساقط نمی اجازۀ
کند، امام سفیان بن  طرفی ھمین حدیثی که شعیب بن ابی حمزه از ابوالزناد روایت می

آمده است و امام » یر شھر رمضانغ« لزناد روایت کرده و در آن زیادۀعیینه از ابوا
 کند: به سند صحیح روایت می / ترمذی

نَاِد، َعِن  يِب الزِّ
َ
َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنََة، َ�ْن أ ، قَاَال: َحدَّ ٍّ َ�نَا ُ�تَيْبَُة، َونرَْصُ ْ�ُن يلَعِ َحدَّ

ُ َعلَيْ  يِب ُهَر�َْرةَ، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ
ْعَرِج، َ�ْن أ

َ
ةُ َوَزوُْجَها «ِه وََسلََّم قَاَل: األ

َ
َال تَُصوُم الَْمْرأ

 بِإِْذنِهِ 
 ١.»َشاِهٌد يَْوًما ِمْن َ�ْ�ِ َشْهِر َرَمَضاَن، إِالَّ

                                           
) / بیھقی، سنن کبری (ش: ١٧٢٠) / دارمی (ش: ١٧٦١) / ابن ماجه (ش: ٧٨٢ترمذی (ش:  -١

 ).١٣١) / ابوشیخ ابن حیان، احادیث ابوزبیر عن غیر جابر (ش: ٢١٦٨) / ابن خزیمه (ش: ٣٢٨٨



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٦٨

ماه  ای غیر از روزۀ ش بدون اجازۀ او روزهزن نباید در ھنگام حضور شوھر«ترجمه: 
 ».رمضان بگیرد

ان بن عیینه از شعیب متقن و اثبت باشد، و امام سفی مقبول می» ثقة« و چون زیادۀ

 بِإِْذنِهِ «... باشد، لذا پس اصل حدیث اینطور بوده که  می
 »يَْوًما ِمْن َ�ْ�ِ َشْهِر َرَمَضاَن، إِالَّ

 را روایت نکرده است.» َ�ْ�ِ َرَمَضانَ «و شعیب بن ابی حمزه این قسمت 

 منذور و شروط آن ٢-٢
کند، شروطی دارد که باید مراعات گردد تا  چیزی که انسان آن را بر خود الزم می

 گردد که عبارتند از: نذر شرعی منعقد شود و در غیر این صورت منعقد نمی
 بودن. الف) تحت ملکیت فرد«

 ب) در اعمال عبادی و تقربی باشد.
 ».ج) در تحت قدرت و توانایی فرد باشد

 تحت ملکیت فرد باشد ١-٢-٢
و اموال  است که منذور در ملکیت ناذر باشد این ،یکی از شروط صحت انعقاد نذر

چرا که انسان حق دخل و تصرف در اموال دیگری را بدون اذن  افراد دیگر را نذر نکند؛
دست به غارت زدند و  ج ای در زمان رسول الله است که عده وی ندارد. و دلیل ما این

ری از فرصت استفاده را به غارت بردند، ناگھان زن انصا ج زنی از انصار و شتر پیامبر
 ج فرار کرد و نذر کرد که اگر نجات پیدا کند شتر پیامبر ج کرد و سوار بر شتر پیامبر

 فرمودند: ج گفتند، پیامبر ج را ذبح کند، وقتی که ماجرا را به پیامبر

ْعِديُّ  ُّ ْ�ُن ُحْجٍر السَّ ثَِ� زَُهْ�ُ ْ�ُن َحْرٍب َويلَعِ �َحدَّ � َواللَّْفُظ لُِزَهْ�ٍ   َ�نَا   قَاَال َحدَّ
يِب قَِالبََة، َ�ْن إِْسَماِ�يُْل ْ�ُن إِبَْراِهيَْم، 

َ
يُّوُب، َ�ْن أ

َ
َ�نَا � يِبْ الُْمَهلَِّب َحدَّ

َ
َ�ْن ِعْمَراَن بِْن  أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َُصْ�ِ
ْ
 نَْذَر يِف َمْعِصيَةٍ «احل

َ
ِ  ال  ، وَ ا�َّ

َ
 ِ�يَما ال

َ
ال

 ١.»َ�ْمِلُك اْ�ُن آَدمَ 
و در آنچه که در ملکیت خوِد آدم  أ ھیچ نذری در نافرمانی خداوند«ترجمه: 

  ».باشَد  نیست درست نمی

                                           
 ).٢١٢٤) / ابن ماجه (ش: ٣٨١٢-٣٨٥١) / نسایی (ش: ٤٣٣٣مسلم (ش:  -١



 ٦٩  ن و شرایط نذرفصل دوم: ارکا

 فرماید: می أ و ھمچنین خداوند

ن تَ ﴿
َ
ْمَوالَُ�م بَيَْنُ�م بِاْ�َاِطِل إِ�َّ أ

َ
ُ�لُوا أ

ْ
ِيَن آَمُنوا َ� تَأ َها ا�َّ ُّ�

َ
ُ�وَن يَا �

 .]٢٩[النساء:  ﴾ِ�َاَرةً َعن تََراٍض ّمِنُ�مْ 
نامشروع)  یھا (و از راه را به باطل یکدیگر! اموال یدا آورده یمانکه ا یکسان یا«

 .»(انجام گرفته) باشد شما یتبا رضا یتجارت ینکهمگر ا ید،نخور
ل یکدیگر برداری از اموا در این آیه از خوردن و بھره أ بینیم خداوند ھمچنانکه می

کند و لذا باید تصرف در اموال دیگران، آنگونه  بدون اذن و رضایت طرف مقابل نھی می
ھا بر حرمت است، مگر  باشد که شارع تعیین کرده است و اصل ھم در اموال انسان

 اینکه نصی از شارع آن را مباح گرداند. چنانکه در صحیح بخاری آمده است:

ٌد، قَاَل:  َ�نَا ُمَسدَّ َ�نَا اْ�ُن َعْوٍن، َعِن ابِْن ِسِ��َن، َ�ْن َ�بِْد َحدَّ ، قَاَل: َحدَّ َ�نَا �رِْشٌ َحدَّ
�ِيهِ 

َ
يِب بَْ�َرَة، َ�ْن أ

َ
فَإِنَّ ... : «رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قَاَل  ...الرَّمْحَِن بِْن أ

ْعَراَضُ�ْم، بَيْنَُ�ْم َحَرامٌ 
َ
ْمَوالَُ�ْم، َوأ

َ
 ١.»ِدَماَءُ�ْم، َوأ

ھا و  ھمانا بدانید که جان«فرمودند:  ج گوید که پیامبر می س ابی بکرة: ترجمه
  ».باشد ھا و آبرویتان بین ھمدیگر حرام می مال

 در اعمال تقربی باشد ٢-٢-٢
 یکی دیگر از شرایط منذور این است که در اعمال عبادی و تقربی باشد، یعنی اینکه

 کند: روایت می / م بخاریچرا که اما در اصل شرعی جایگاھی داشته باشد؛

َ�نَا َمالٌِك، َ�ْن َطلَْحَة بِْن َ�بِْد الَمِلِك، َعِن الَقاِسِم، َ�ْن اَع�َِشَة  بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ َحدَّ

ُ َ�نَْها، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ فَلْيُ «ريَِضَ ا�َّ ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
ِطْعُه، َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
 ٢.»َوَمْن نََذَر أ

                                           
-٦٠٢٣-٥٥٥٠-٤٤٠٦-٤٤٠٣-٤٤٠٢-١٧٤٢-١٧٤١-١٧٣٩-١٠٥-٦٧بخاری (ش:  -١

) / ترمذی ١٩٠٧) / ابوداود (ش: ٤٤٧٨-٤٤٧٧-٣٠٠٩) / مسلم (ش: ٧٤٤٧-٧٠٨٧-٦٧٨٥
) / نسایی، سنن کبری (ش: ٣٩٣١-٣٠٥٧-٣٠٥٥) / ابن ماجه (ش: ٣٠٨٧-٢١٥٩(ش: 
١١٢١٣-٥٨٥١-٥٨٥٠-٤١٠٠-٤٠٩٩-٤٠٩٣-٤٠٩٢-٤٠٠٢-٤٠٠١.( 

) / ١٥٢٦) / ترمذی (ش: ٣٢٩١) / ابوداود (ش: ١٧٢٦ ) / موطأ (ش:٦٧٠٠-٦٦٩٦بخاری (ش:  -٢
 ).٢١٢٦) / ابن ماجه (ش: ٣٨٠٨-٣٨٠٧-٣٨٠٦نسایی (ش: 



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٧٠

کسی که نذر کند عمل طاعتی را انجام دھد، پس به نذرش وفا کند و خدا «ترجمه: 
به آن نذر  ،دادن آن اطاعت کند، اما اگر کسی نذر انجام عمل حرامی را کرد را با انجام

 ».وفا نکند

َ�نَ  ِح َحدَّ ْ َ�نَا اْ�ُن الرسَّ ِ بِْن َسالٍِم َحدَّ َ�ْن َ�بِْد ا اْ�ُن َوْهٍب َ�ْن َ�َْ� بِْن َ�بِْد ا�َّ
َارِِث 

ْ
هِ الَْمْخُزْوِ�َّ  الرَّمْحَِن بِْن احل �ِيِه، َ�ْن َجدِّ

َ
نَّ انلَّيِبَّ ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُشَعيٍْب، َ�ْن أ

َ
َص�َّ  أ

 �ِ ... : «قَاَل  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َّ

 نَْذَر إِال
َ

ِ ال  .١»يَما اْ�تيُِغَ بِِه وَْجُه ا�َّ
 ».باشد کنند نذری نمی جز در آنچه که خدا را با آن عبادت می«ترجمه: 

باشد، چرا که راوی آن عبدالرحمن بن الحارث المخزومی  و سندش حسن می
 .٢باشد باشد که حسن الحدیث می می

گر انسان نذر کرد دستور داده که ا ج پیامبر ،بینیم ھمانطور که در این حدیث می
که خدا را عبادت کند، پس به نذرش وفا کند، و اگر نذر کرد که او را نافرمانی کند، 

وقتی امکان دارد که انسان چیزھایی  أ پس به این نذرش وفا نکند، و عبادت خداوند
داند و تشریع فرموده است، پس فقط اعمال  انجام دھد که خداوند خود عبادت می

ماند که به آن عمل شود، چرا که مباحات و مکروھات به دلیل  قی میواجب و مندوب با
ھم به دلیل اینکه نافرمانی و عصیان خداوند  ھا گردند و حرام نبودن خارج می عبادی

 شوند. است با توجه به قسمت دوم حدیث خارج می
، چرا ٣گردد باشد، و منعقد ھم نمی برای غیر خدا جایز نمی نذر کردنو ھمچنین 

از  باشد، و باید آنطور ھم انجام شوند که خداوند عبادات جز برای خدا درست نمیکه 
ھیچگاه از ما نخواسته که برای غیر او نذر و عبادت انجام  أ خواھد و خداوند ما می

 فرماید: دھیم، چنانکه می

                                           
) / بیھقی، ٦٩٧٥-٦٧٣٢-٦٧١٤) / احمد (ش: ١٦٢ص  ٤) / دارقطنی (ج ٢١٩٤ابوداود (ش:  -١

) / ابن عساکر، ١٣٣ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٢٠٥٨٥-٢٠٥٤٥سنن کبری (ش: 
) / خطیب، تاریخ بغداد ٢١٠ص  ٤٣) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٦١ص  ١الشیوخ (ج معجم 

 ).١٤١٠) / معجم األوسط (ش: ١٥ص  ٢) / ازرقی، أخبار مکة (ج ٤٨ص  ٦(ج 
 ).٣٨٣١) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش: ١٥٥ص  ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٢
) / ٣٩-٣٨ص  ٣) / سید سابق، فقه السنة (ج ١١٧ص  ٢جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج  -٣

 ).٢٧٦ص  ٦بھوتی، کشاف القناع (ج 



 ٧١  ن و شرایط نذرفصل دوم: ارکا

َ ُ�ْلِِصَ� َ�ُ اّ�ِيَن ُحنََفاءَ ﴿ ِمُروا إِ�َّ ِ�َْعُبُدوا ا�َّ
ُ
 .]٥[البینة:  ﴾َوَما أ

او  یبرا خود را ینکه د یخدا را بپرستند در حال ینکهجز ا یافتندو آنان فرمان ن«
 .»آورند ی) رویمابراھ ین(ود ید) به توحیخالص گردانند (واز شرک وبت برست

ایم، انجام آن عبادت است و لذا باید  شده أ و لذا ھر امری که از طرف پروردگار
 ی او باشد.خالصانه و فقط در جھت رضا

 و در صحیح بخاری آمده است که:

ٍد، َ�ْن اَع�َِشَة  �ِيِه، َعِن الَقاِسِم بِْن ُ�َمَّ
َ
َ�نَا إِبَْراِهيُم ْ�ُن َسْعٍد، َ�ْن أ َ�نَا َ�ْعُقوُب، َحدَّ َحدَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ُ َ�نَْها، قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ حْ «ريَِضَ ا�َّ
َ
ْمِرنَا َهَذا َمْن أ

َ
َدَث يِف أ

 ١.»َما لَيَْس ِ�يِه، َ�ُهَو رَدٌّ 
ھرکس در دین و عبادات ما «فرمودند:  ج گوید که پیامبر می ل عائشةترجمه: 

 ».امر نشده باشد، آن عمل باطل و مردود استآن چیزی بیاورد که به 
ه اجماع ب ،نذر کرد أ گوید: اگر فردی برای غیر خداوند می / و امام ابن تیمیه

 .٢خواھد که به نذرش وفا کند مسلمین نمی
ھا داشته  گردد که اصلی در فرض گویند: نذر در عباداتی منعقد می حنفیه می

باشند، مانند نماز و روزه و... اما در چیزھایی که اصلی در فرائض ندارند، مانند تشییع 
بنده  یجاب کردناند که نذر، ا وند و گفتهش منعقد نمی جنازه و عیادت مریض و...

. ٣دربیاید أ کردن باید تحت ایجاب خداوند چیزی را بر خود است و این ایجاب
ھم بر  ١و ھادویه ٧/ مانند امام ابومحمد جوینی ٦بعضی از شافعیه ٥، زیدیه٤مالکیه

 باشند. این قول می
                                           

 ).١٤) / ابن ماجه (ش: ٤٦٠٨) / ابوداود (ش: ٤٨٥٩) / مسلم (ش: ٢٦٩٧بخاری (ش:  -١
 ).٨١ص  ١ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج  -٢
) / ٤٠ص  ٤لمحتار (ج ) / ابن عابدین، حاشیه رد ا٨٣-٨٢ص  ٥کاسانی، بدائع الصنائع (ج  -٣

) / الموسوعة الکویتیة ٢٧ص  ٢٧) / ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج ٧٣ص  ٤قرافی، الذخیرة (ج 
 ).٢٠٨ص  ١) / فتاوی ھندیه (ج ١٣٨ص  ٤٠(ج 

 ).٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٤
 ).٤١٥و  ٤١٢ص  ٥ابن المرتضی، البحر الزخار (ج  -٥
 ).٧٣ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٤٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٦
 ).٢٦٣ص  ٧غزالی، الوسیط (ج  -٧



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٧٢

 اند: ھرچه که آن را عبادت بدانیم، گفته ٤و قولی از مالکیه ٣و حنابله ٢اما شافعیه
اند  گردد و دلیلش را این آورده منعقد می ،چه اصلی در واجب یا در سنت داشته باشد

 کند که: در صحیح روایت می / امام بخاری ٥که

َ�نَا َمالٌِك، َ�ْن َطلَْحَة بِْن َ�بِْد الَمِلِك، َعِن الَقاِسِم، َ�ْن اَع�َِشَة  بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ َحدَّ

ُ َ�نَْها َ فَلْيُِطْعُه، «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
 ٦.»َوَمْن نََذَر أ
کسی که نذر کند عمل طاعتی را انجام دھد، پس به نذرش وفا کند و خدا «تجمه: 
به آن نذر  ،ما اگر کسی نذر انجام عمل حرامی را کرددادن آن اطاعت کند، ا را با انجام

 ».وفا نکند
اند پس ھرچه که عبادت محسوب شود، پس نذر در آن درست است، چه  و گفته

 کند که: روایت می / اصلی در واجب داشته باشد یا نداشته باشد و امام ابوداود

َ�نَا اْ�ُن َوْهٍب َ�ْن َ�ْ  ِح َحدَّ ْ َ�نَا اْ�ُن الرسَّ ِ بِْن َسالٍِم َحدَّ َ�ْن َ�بِْد َ� بِْن َ�بِْد ا�َّ
َارِِث 

ْ
هِ الَْمْخُزْوِ�َّ  الرَّمْحَِن بِْن احل �ِيِه، َ�ْن َجدِّ

َ
نَّ انلَّيِبَّ ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُشَعيٍْب، َ�ْن أ

َ
َص�َّ  أ

 ِ�يَما اْ�تيُِغَ بِِه وَجْ ... : «قَاَل  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َّ

 نَْذَر إِال
َ

ِ ال  ٧.»ُه ا�َّ

                                                                                                       
 ).٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -١
ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ٤٦٢-٤٦١ص  ١خن و شربجی والبغا، الفقه المنھجی (ج  -٢

تیمیة،  ) / ابن٥٧٨ص  ١) / انصاری، أسنی المطالب (ج ٤٥٢ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٤٢٨
 ).٧٣ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٢٧ص  ٢٧مجموع الفتاوی (ج 

 ).٧٣ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٤٢٢ص  ٤ابن قدامة، الکافي (ج  -٣
 ).٧٣ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ١٤٧ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٤
 ).١٤٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٥
) / ١٥٢٦) / ترمذی (ش: ٣٢٩١) / ابوداود (ش: ١٧٢٦: ) / موطأ (ش٦٧٠٠-٦٦٩٦بخاری (ش:  -٦

 ).٢١٢٦) / ابن ماجه (ش: ٣٨٠٨-٣٨٠٧-٣٨٠٦نسایی (ش: 
) / بیھقی، ٦٩٧٥-٦٧٣٢-٦٧١٤) / احمد (ش: ١٦٢ص  ٤) / دارقطنی (ج ٢١٩٤ابوداود (ش:  -٧

) / ابن عساکر، ١٣٣ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٢٠٥٨٥-٢٠٥٤٥سنن کبری (ش: 
) / خطیب، تاریخ بغداد ٢١٠ص  ٤٣) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٦١ص  ١الشیوخ (ج  معجم

 ).١٤١٠) / معجم األوسط (ش: ١٥ص  ٢) / ازرقی، أخبار مکة (ج ٤٨ص  ٦(ج 



 ٧٣  ن و شرایط نذرفصل دوم: ارکا

جز در آنچه که رضای خدا را بتوان  نذر کردن«اند که  فرموده ج پیامبرترجمه: 
 ».باشد نمی ،جلب کرد

باشد چرا که راوی آن عبدالرحمن بن الحارث المخزومی  و سندش حسن می
فرض ندارند و  اند که در عباداتی که ریشۀ و گفته. ١باشد باشد که حسن الحدیث می می

را جلب نمود و این قول امامیه ھم  أ توان رضایت خداوند می ،ستندمستحبی ھ
 .٢باشد می

بدون  ،ای را کند اند که اگر فردی نذر اضحیه، اعتکاف و یا عمره و ھمچنین گفته
 .٣ھا اصلی در وجوب ندارند گردد، ھرچند که این خالف نذرش منعقد می

 ھا آن نذر در واجبات و مستحبات و کفارۀ بررسی ١-٢-٢-٢
گردد، و نذر باید در  گویند: نذر در واجبات منعقد نمی شافعیه در این مورد می

و این مذھب حنفیه ھم  ٤شریعت تعیین و واجب، نشده باشد عبادتی باشد که در
در واجبات عینی معنی ندارد، چرا که  نذر کردناند که  و دلیل آورده ٥باشد می

مذھب حنابله ھم بر این  ٦ی نداردباشد معن کردن چیزی که خود الزم می الزم

                                           
 ).٣٨٣١) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش: ١٥٥ص  ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١
) / نجفی، جواھر الکالم في شرح ٧٢٥ص  ٣لحرام (ج حلی، شرایع اإلسالم في مسائل الحالل وا -٢

) / جزیری و غروی و مازح، الفقه علی المذاھب األربعة ومذھب ٣٧٧ص  ٣٥شرائع اإلسالم (ج 
 ).١٨١ص  ٢أھل البیت (ج 

 ).١٤٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٣
ن قدامة، المغني ) / اب٤٣٦ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ٤٠٦ص  ٢دمیاطی، إعانة الطالبین (ج  -٤

) ابن ٤٥٥ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ١٥٥ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٣٣٢ص  ١١(ج 
 ).٨٠ص  ١٠حجر، تحفة المحتاج (ج 

) / ابن عابدین، حاشیه رد ٩٠ص  ٥) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ٤٣٦ص  ٢زیدان، المفصل (ج  -٥
) / ١٥ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٢٠٨ص  ١) / فتاوی الھندیه (ج ٤٠ص  ٤المحتار (ج 

 ).٣٩٩ص  ١١(ج  إعالء السننتھانوی، 
) / انصاری، ٥٦٦ص  ٢) / نووی، روضة الطالبین (ج ٤٦٢ص  ١مصطفی خن، الفقه المنھجی (ج  -٦

) / بھوتی، کشاف القناع ٤١١ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٥٧٧ص  ١أسنی المطالب (ج 
 ٢) / جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ٣٢٤ص  ٩فلح، المبدع (ج ) / ابن م٢٧٤ص  ٦(ج 
 ).٨٠ص  ١٠) ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ١٢٠ص 
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دانند، چرا که واجبات کفایی اوًال  کردن واجبات کفایی را درست می ، اما الزم١باشد می
اند و تا زمانی که  در شرع تأیید گردیده است و از طرفی ھنوز بر فرد الزم و قطعی نشده

ا نذر است که الزام تواند آن را انجام ندھد و در واقع ب اند می به صورت عینی درنیامده
 .٢شود قطعی در انجام آن پیدا می

گردد، اما احتمال دارد که منعقد شود،  در مذھب حنابله نذر در واجب منعقد نمی
و لذا در قولی  ٣ھم آن را یمین نامیده است ج چرا که نذر ھمانند یمین است و پیامبر

گویند که نذر در  می ، مذھب امامیه ھم٤شود و کفاره ھم دارد از حنابله منعقد می
 .٥گردد واجبات منعقد می

گردد و دلیل ما بر اینکه  و ما ھم بر این نظر ھستیم که نذر در واجبات منعقد می
 کند: روایت می / گردد، این است که امام بخاری نذر در واجبات منعقد می

َ�نَا َمالٌِك، َ�ْن َطلَْحَة بِْن َ�بْدِ  بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ الَمِلِك، َعِن الَقاِسِم، َ�ْن اَع�َِشَة  َحدَّ

ُ َ�نَْها، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ فَلْيُِطْعُه، «ريَِضَ ا�َّ ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
 ٦.»َوَمْن نََذَر أ

جام دھد، پس به نذرش وفا کند و خدا کسی که نذر کند عمل طاعتی را ان«ترجمه: 
دادن آن اطاعت کند، اما اگر کسی نذر انجام عمل حرامی را کرد به آن نذر  را با انجام

 ».وفا نکند
                                           

) / الموسوعة ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٣٣٣ص  ١١ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج  -١
ص  ٩لمبدع (ج ) / ابن مفلح، ا١١٨ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ١٥٥ص  ٤٠الکویتیة (ج 

 ).١٢٠ص  ٢) / جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ٣٢٤
ص  ١١) / ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج ٤٦٢ص  ١خن و شربجی و البغا، الفقه المنھجی (ج  -٢

٣٣٣.( 
) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٤٣٦ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٣

 ).١١٩ص  ٢١١
 ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ١١٨ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٤٢١ص  ٤قدامة، الکافي (ج  ابن -٤

 ).٢٧٤ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ١٥٧ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٣٢٤ص 
) / نجفی، ١٨١ص  ٢جزیری و غروی و مازح، الفقه علی المذاھب األربعة ومذھب أھل البیت (ج  -٥

 ).٣٧٧ص  ٣٥ي شرح شرائع اإلسالم (ج جواھر الکالم ف
) / ١٥٢٦) / ترمذی (ش: ٣٢٩١) / ابوداود (ش: ١٧٢٦) / موطأ (ش: ٦٧٠٠-٦٦٩٦بخاری (ش:  -٦

 ).٢١٢٦) / ابن ماجه (ش: ٣٨٠٨-٣٨٠٧-٣٨٠٦نسایی (ش: 



 ٧٥  ن و شرایط نذرفصل دوم: ارکا

اند که اگر نذر طاعتی  فرموده ج و لذا باید به آن وفا گردد و در این حدیث پیامبر
باشد و این  اطاعت خدا میکرده شد، باید به آن وفا شود و نذر در واجبات داخل ھمان 

باشد و لذا نباید بدون مخصصی از طرف ایشان تخصیص داده شود،  قول ایشان عام می
کردن چیزی که خود  شود، چونکه الزام گویند: نذر در واجبات منعقد نمی اما اینکه می

دادن حدیث  الزم است معنی ندارد، باید بگوییم این جواب خوبی برای تخصیص
خورد که عمل واجبی را انجام دھد تا اینکه در  ا که گاھی انسان قسم میباشد، چر نمی

انجام آن کوتاھی نکند، اما اگر به قسمش عمل نکند، عالوه بر کفاره، گناھکار ھم شده 
 شود! کردن چیزی که الزم است معنی ندارد لذا منعقد نمی است و حق ندارد بگویند الزام

رد و سپس به آن عمل نکرد، عالوه بر گناه ترک حال اگر فردی در کار واجبی نذر ک
 باشد، چنانکه در صحیح مسلم آمده است: واجب، باید کفاره بدھد و آن کفاره یمین می

مْحَُد ْ�ُن ِعيىَس، قَاَل 
َ
، َوأ ىلْعَ

َ ْ
، َو�ُو�ُُس ْ�ُن َ�بِْد األ يِْ�ُّ

َ ْ
ثَِ� َهاُروُن ْ�ُن َسِعيٍد األ َحدَّ

نَا، وقَ  ْخرَبَ
َ
َارِِث، َ�ْن َكْعِب يُو�ُُس: أ

ْ
ِ� َ�ْمُرو ْ�ُن احل ْخرَبَ

َ
َ�نَا اْ�ُن وَْهٍب، أ َخَراِن: َحدَّ

ْ
اَل اآل

، َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر، َ�ْن رَُسوِل  ِ�َْ
ْ
يِب اخل

َ
بِْن َعلَْقَمَة، َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن ِشَماَسَة، َ�ْن أ

َِم�ِ «اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
ْ

اَرةُ ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ  ١.»َكفَّ
 ، ھمان کفارۀکفارۀ نذر«فرمودند:  ج گوید که پیامبر می س عقبة بن عامرترجمه: 

 ».باشد یمین می
 را کفارۀ کفارۀ نذربه صورت عام  ج بینیم، پیامبر در این حدیث ھمانطور که می

یث نداریم، لذا بر ھمان عموم داند، و ھیچ دلیل شرعی برای تخصیص این حد یمین می
 ج ماند و اگر قرار بود نسخ یا تخصیص داده شود، حتمًا خود رسول الله خود باقی می

و آن را برای ما تخصیص  نمود، اما دین اسالم تمام شده آن را برای ما تبیین می
 دھیم. لذا ما ھم آن را بر ھمان عموم خود قرار می نفرمودند؛

 ھا آن ۀھا و مکروھات و کفار حرام بررسی نذر در ٢-٢-٢-٢
اگر نذر فرد در کارھایی مانند کشتن، نوشیدن شراب و مانند اینگونه امور حرام 

گردد و  باشد و در نزد فقھای شافعیه نذرش منعقد نمی باشد، این کار وی حرام می

                                           
 ).٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ٣٨٣٢) / نسایی (ش: ٤٣٣٢مسلم (ش:  -١
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از امام روایتی  ٣روایتی از امام ابوحنیفه ٢داود ظاھری. و این نظر امام ١کفاره ھم ندارد
و جمھور  ٢و امامیه ١منذر ابن ،ابوثور ٨،زفر ٧،شعبی ٦،مسروق ٥،و امام مالک ٤شافعی

                                           
) / انصاری، أسنی ٥٦٥ص  ٢/ نووی، روضة الطالبین (ج ) ٤١٢ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١

ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٧٣ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٥٧٧ص  ١المطالب (ج 
) / ٣٦٦ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٢٢٣ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ٤١٠

) / حصنی، کفایة ٥٠١ص  ١٥حاوي الکبیر (ج ) / ماوردی، ال٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج 
) / ابن ١٥١ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٤٥٣ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٦٥٢األخیار (ص 

) / ٣٣٤ص  ٣) / قفال شاشی، حلیة العلماء (ج ٣٩٠و  ٣٨٩ص  ٢ھبیرة، اختالف األئمة الفقھا (ج 
) / ٣٤٠ص  ١ابن رشد، بدایة المجتھد (ج  ) /١٢٤و  ١٢٣ص  ٤زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج 

ص  ٣٥) / ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج ١١٨ص  ٢جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج 
) / ٧٨ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٣٩٨ص  ١١(ج  إعالء السنن) / تھانوی، ٣٥٤

 ).٣٤٤ص  ١ ) / زیلعی، تبیین الحقایق (ج٢٧٤ص  ١زاده، مجمع األنھر (ج  شیخی
 ٢) / زیدان، المفصل (ج ٤٥٧ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٣٦٨ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٢

 ).٢ص  ٨(ج  المحلی) / ابن حزم، ٤٣٥ص 
) / ابن ھمام، شرح فتح ١٤٨ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٤٥٧ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٣

) / ابن تیمیة، ٣٩٠-٣٨٩ص  ٢ة الفقھا (ج ) / ابن ھبیرة، اختالف األئم٩١ص  ٥القدیر (ج 
) / فتاوی ٤٠ص  ٤) / ابن عابدین، حاشیه رد المحتار (ج ٣٥٤ص  ٣٥مجموع الفتاوی (ج 

 ).٢٧٤ص  ١) / شیخی زاده، مجمع األنھر (ج ٢٠٨ص  ١الھندیه (ج 
 )١٨٠ص  ٧ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج  -٤
) / ابن قدامة، ٢٦-٢٥ص  ٤یروانی، النوادر والزیادات (ج ) / ق٤٥٧ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٥

الموسوعة ) / ١٦٢ص  ٢) / حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج ٣٣٢ص  ١١المغني (ج 
) / زحیلی، ٣٩٠-٣٨٩ص  ٢) / ابن ھبیرة، اختالف األئمة الفقھا (ج ١٥١ص  ٤٠(ج  الکویتیة

) / ترمذی ٣٣٢ص  ١١قدامة، المغني (ج ) / ابن ١٢٤و  ١٢٣ص  ٤الفقه اإلسالمي وأدلته (ج 
) / ٢٦-٢٥ص  ٤) / قیروانی، النوادر والزیادات (ج ٤٣٥ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ١٥٢٥(ش: 

إعالء ) / تھانوی، ٣٤٠ص  ١) / ابن رشد، بدایة المجتھد (ج ٣٦٨ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج 
) / ابن عبدالبر، الکافي في فقه ٤٢٨) / اآلبي األزھري، الثمر الداني (ص ٣٩٨ص  ١١(ج  السنن

 ).١٨٠ص  ٧) / ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج ١٩٩أھل المدینة (ص 
 المحلی) / ابن حزم، ١٥١ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٦

 ).٥ص  ٨(ج 
) / سرخسی، المبسوط ١٥١ص  ٤٠ (ج الموسوعة الکویتیة) / ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٧

 ).٥ص  ٨(ج  المحلی) / ابن حزم، ١٤٢ص  ٨(ج 
) / شیخی زاده، ٣٩٨ص  ١١(ج  إعالء السنن) / تھانوی، ٩١ص  ٥ابن ھمام، شرح فتح القدیر (ج  -٨
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اند که  باشد. ولی جمھور حنفیه آن را مقید به حرام لعینه کرده ھم می ٤و اباضیه ٣فقھا
شود و باید به  اگر جھت قربتی در آن باشد، مثًال نیت روزه عید فطر را کند منعقد می

و این سخن امام اوزاعی و ابراھیم نخعی ھم  ٥ی دیگر را روزه بگیردآن روز جای
اند که نذر معصیت  ھم گفته / و بعضی دیگر از حنفیه مانند امام طحاوی ٦باشد می

ای دیگر از  عده ٧.کند و باید فرد کفاره بدھد گردد و حکم یمین را پیدا می منعقد می
، اما اگر آن را انجام دھد باید کفاره یمین گردد اند نذر در حرام منعقد نمی حنفیه گفته

 اند. و در واقع بین وجوب کفاره و انعقاد نذر مالزمتی ندانسته ٨بدھد
ھا منعقد  و ربیع بن سلیمان قولی را به امام شافعی نسبت داده که نذر در حرام

ن این نقل ربیع ب و امام عمرانی رحمھم الله امام ماوردی ،، ولی امام نووی٩گردد می

                                                                                                       
 ).٣٤٤ص  ١) / زیلعی، تبیین الحقایق (ج ٢٧٤ص  ١مجمع األنھر (ج 

 ).١٨٠ص  ٧ج ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء ( -١
) / ٥٦٢) / مفید، المقنعة (ص ٧٣١ص  ٣حلی، شرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام (ج  -٢

 ).٣٧٧ص  ٣٥نجفی، جواھر الکالم في شرح شرائع اإلسالم (ج 
) / ابن حجر، ٣٦٦ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ١٥٨-١٥٧ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة -٣

ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٦٥٢/ حصنی، کفایة األخیار (ص  )٥٨٧ص  ١١فتح الباري (ج 
و  ١٢٣ص  ٤) / زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج ١٦٣٥) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٤٥٣
) / اآلبي ٣٤٠ص  ١) / ابن رشد، بدایة المجتھد (ج ٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ١٢٤

 ).٤٢٨األزھري، الثمر الداني (ص 
 ).٤٢٦ص  ٤فیش، شرح النیل وشفاء العلیل (ج یوسف اط -٤
) / قفال شاشی، ٩١ص  ٥) / ابن ھمام، شرح فتح القدیر (ج ١٤٨ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة -٥

) / فتاوی الھندیه (ج ٤٠ص  ٤) / ابن عابدین، حاشیه رد المحتار (ج ٣٣٤ص  ٣حلیة العلماء (ج 
) / ٩٤ص  ١١رویانی، بحر المذھب (ج ) / ٣٩٩ص  ١١(ج  إعالء السنن) تھانوی، ٢٠٨ص  ١

 ).٣٤٥-٣٤٤ص  ١)/ زیلعی، تبیین الحقایق (ج ٢٧٣ص  ١شیخی زاده، مجمع األنھر (ج 
 ).١٨٤ص  ٧ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج  -٦
 ).١٤٨ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة -٧
 ).٣٣٩ص  ٢سمرقندی، تحفة الفقھا (ج  -٨
) / حصنی، ٥٠١ص  ١٥) / ماوردی، الحاوي الکبیر (ج ٥٦٥ص  ٢ نووی، روضة الطالبین (ج -٩

 ).٦٥٢کفایة األخیار (ص 
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، چرا که نص امام ١دانند داند و آن را نظر خودش می سلیمان را درست نمی
. قولی از حنابله ھم بر این است که نذر در ٢باشد بر عدم انعقاد و کفاره می / شافعی

بر این قول است که نذر در حرام منعقد  / ، امام ابن ابن تیمیه٣گردد حرام منعقد می
شود، لذا  چون خود نذر منعقد نمی ه است که:شود و کفاره ھم ندارد و گفت منعقد نمی

باشد، چرا که نص  / . البته شاید این قول دیگری از امام ابن تیمیه٤کفاره ھم ندارد
 .٦باشد و قول به عدم کفاره روایتی دیگر از حنابله ھم می ٥باشد وی بر وجوب کفاره می

 / و ابن حزم ٧ودگوید: اجماع است که نباید به نذر حرام وفا ش می / ابن قدامه
 .٨ھم این اجماع را نقل کرده است

که در صحیح مسلم  ٩اند این دلیل را آورده ،و برای عدم وجوب کفاره در نذر حرام
 آمده است:

                                           
) / نووی، ٥٠١ص  ١٥) / ماوردی، الحاوي الکبیر (ج ٥٦٥ص  ٢نووی، روضة الطالبین (ج  -١

 ).٤٧٣ص  ٤) / عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج ٤٥٣ص  ٨المجموع (ج 
م (ج  -٢

ُ
 ).٢٣١و  ٢٢٦ص  ٣شافعی، األ

) / ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٣٨٣ص  ٢ابن جوزی، التحقیق في أحادیث الخالف (ج  -٣
 الموسوعة الکویتیة) / ٤٥٧ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٥٨٧ص  ١١ابن حجر، فتح الباري (ج 

ص  ٣٥) / ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج ١٦٣٥) / شوکانی، نیل األوطار (ص ١٤٨ص  ٤٠(ج 
٣٥٤ .( 

 ).١٢١ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج  -٤
 ).٢٧٧و  ٢٧٦ص  ٢٥ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج  -٥
) / ابن قدامة، الشرح ١٥١ص  ٤٠(ج  الموسوعة الکویتیة) / ٤١٩ص  ٤ابن قدامة، الکافي (ج  -٦

 ).٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٣٣٦ص  ١١الکبیر (ج 
 ).٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٧
 ).١٦١ابن حزم، مراتب اإلجماع (ص  -٨
) / ١٢٤-١٢٣ص  ٤) / زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج ١٦٣٥شوکانی، نیل األوطار (ص  -٩

) / ابن قدامة، الکافي ٢٧٦ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج 
-٣٤٠ص  ١یة المجتھد (ج ) / ابن رشد، بدا٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ٤١٩ص  ٤(ج 

) / ماوردی، الحاوي ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٥٢ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٣٤١
 ).٤٦٥ص  ١٥الکبیر (ج 
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ْعِديُّ  ُّ ْ�ُن ُحْجٍر السَّ ثَِ� زَُهْ�ُ ْ�ُن َحْرٍب َويلَعِ �َحدَّ �َواللَّْفُظ لُِزَهْ�ٍ   َ�نَا   قَاَال َحدَّ
يِب قَِالبََة، َ�ْن ْ�ُن إِبَْراِهيَْم،  إِْسَماِ�يُْل 

َ
يُّوُب، َ�ْن أ

َ
َ�نَا � يِبْ الُْمَهلَِّب َحدَّ

َ
َ�ْن ِعْمَراَن بِْن  أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َُصْ�ِ
ْ
 نَْذَر يِف َمْعِصيَةٍ ... «احل

َ
ِ  ال  ِ�يَما ا�َّ

َ
، َوال

 َ�ْمِلُك اْ�ُن 
َ

 ١.»آَدمَ ال
ھیچ نذری در حرام «فرمودند:  ج گوید که پیامبر می س عمران بن حصینترجمه: 

 ».نیست
 و ھمچنین در صحیح بخاری آمده است که:

َ�نَا َمالٌِك، َ�ْن َطلَْحَة بِْن َ�بِْد الَمِلِك، َعِن الَقاِسِم، َ�ْن اَع�َِشَة  بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ َحدَّ

ُ َ�نْهَ  َ فَلْيُِطْعُه، «ا، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
 ٢.»َوَمْن نََذَر أ

کسی که نذر کند عمل طاعتی را انجام دھد، پس به «فرمودند:  ج پیامبرترجمه: 
دادن آن اطاعت کند، اما اگر کسی نذر انجام عمل  نذرش وفا کند و خدا را با انجام
 ».حرامی را کرد به آن نذر وفا نکند

 فرماید: می ج و ھمچنین

ْعِديُّ  ُّ ْ�ُن ُحْجٍر السَّ ثَِ� زَُهْ�ُ ْ�ُن َحْرٍب َويلَعِ �َحدَّ �َواللَّْفُظ لُِزَهْ�ٍ   َ�نَا   قَاَال َحدَّ
َ�نَ إِْسَماِ�يُْل ْ�ُن إِبَْراِهيَْم،  يِب قَِالبََة، َ�ْن َحدَّ

َ
يُّوُب، َ�ْن أ

َ
يِبْ الُْمَهلَِّب ا �

َ
َ�ْن ِعْمَراَن بِْن  أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َُصْ�ِ
ْ
 ... «احل

َ
 ٣.»يِف َمْعِصيَةٍ  َوفَاَء نِلَْذرٍ ال

                                           
-٢١٢٥) / ابن ماجه (ش: ٣٢٩٤-٣٢٩٢-٣٢٩٠-٣٢٧٦) / ابوداود (ش: ٤٣٣٣مسلم (ش:  -١

-٣٨٣٦-٣٨٣٥-٣٨٣٤-٣٨١٢-٣٧٩٢) / نسایی (ش: ١٥٢٤-١٥٢٥) / ترمذی (ش: ٢١٢٤
٣٨٤٠-٣٨٣٩-٣٨٣٨-٣٨٣٧.( 

) / ١٥٢٦) / ترمذی (ش: ٣٢٩١) / ابوداود (ش: ١٧٢٦) / موطأ (ش: ٦٧٠٠-٦٦٩٦بخاری (ش:  -٢
 ).٢١٢٦) / ابن ماجه (ش: ٣٨٠٨-٣٨٠٧-٣٨٠٦نسایی (ش: 

-٢١٢٥) / ابن ماجه (ش: ٣٢٩٤-٣٢٩٢-٣٢٩٠-٣٢٧٦) / ابوداود (ش: ٤٣٣٣مسلم (ش:  -٣
-٣٨٣٥-٣٨٣٤-٣٨٣٣-٣٨١٢-٣٧٩٢) / نسایی (ش: ١٥٢٤-١٥٢٥) / ترمذی (ش: ٢١٢٤
٣٨٤٠-٣٨٣٩-٣٨٣٨-٣٨٣٧-٣٨٣٦.( 



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٨٠

ذرھای حرام به ن« فرمودند: ج گوید که پیامبر می س عمران بن حصینترجمه: 
 ».نباید وفا شود

اند که اصل در اموال مردم بر تحریم است، لذا جز با نصی حالل  و ھمچنین گفته
وجوب کفاره نداریم، لذا نذر در حرام کفاره ندارد  شوند و حال که ھیچ نصی دربارۀ نمی

 .١و فقط فرد باید استغفار کند
اند که  به حدیثی استناد کرده ،داند نذر در حرام کفاره دار ھا که گفته اما دلیل آن

 آمده است: / در المنتقی امام ابن الجارود

ُد ْ�ُن َ�َْ� حد ْ�َ�َ  ،ثنا ُ�َمَّ
َ
ُد ْ�ُن ُموىَس بِْن أ اٌب  قال ،ثنا ُ�َمَّ ثنا َ�بُْد  قال ،ثنا َخطَّ

َكِر�مِ 
ْ
يِب َر�َاٍح  ،ال

َ
َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  ،ُهَماَعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نْ  ،َ�ْن َ�َطاِء بِْن أ

اَرتُُه الَْوفَاءُ «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ِ فََكفَّ يَْطاِن فََال َوفَاَء  ،انلَّْذَر نَْذَراِن: َ�َما اَكَن ِ�َّ َوَما اَكَن لِلشَّ
اَرُة يَِم�ٍ  ،ِ�يهِ   ٢.»وََعلَيِْه َكفَّ

آن  ، پس کفارۀمنعقد شده أ نذر دو نوع است، نوعی که برای خداوند«ترجمه: 
پس  ،این است که به آن وفا شود، و نوعی که برای شیطان (در امور حرام) انجام شده

 ».اش، کفاره یمین بدھد نباید به آن وفا شود و باید به عنوان کفاره
 .٣باشد می» امام حافظ ثبت و متقن«و محمد بن یحیی ذھلی: 

داند و امام ابن حجر  می» ثقة«ی او را محمد بن موسی بن أعین الجزری: امام ذھب
و در نزد ما ھم  ٤»او را در ثقات آورده است«و امام ابن حبان ھم » صدوق«گوید  می

 باشد. می» ثقه«
خطاب بن قاسم حرانی: امام ابن حجر و امام ابوزرعه رازی و امام یحیی بن معین 

و امام ابوحاتم » ده استاو را در ثقات آور«دانند و امام ابن حبان  می» ثقة«او را 

                                           
 ).٦ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -١
) / نسایی (ش: ٢٠٥٦٦-٢٠٥٧١) / بیھقی، سنن کبری (ش: ٩٣٥ابن الجارود، المنتقي (ش:  -٢

 ).٢٠٣ص  ٦) / ابن عدی، الکامل (ج ١٥٨ص  ٤) / دارقطنی (ج ٣٨٤٥
 ).٥١١ص  ٩التھذیب (ج  ابن حجر، تھذیب -٣
) / ذھبی، من ٦٣٣٤) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش: ٤٧٩ص  ٩ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٤

 ).٦٤ص  ٩) / ابن حبان، الثقات (ج ٥١٧٤له روایة في الکتب الستة (ش: 
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و گفته شده که در آخر عمر دچار اختالط یا تغییر گردیده،  ١»یکتب حدیثه«گوید  می
اند  باشد، چرا که امام ابن حجر و امام ذھبی که این نقل را آورده ولی ظاھرًا صحیح نمی

ن اند و خود امام اب اند و آن را به کسی نسبت نداده و مجھول آورده» قیل«با صیغه 
و اگر نقل قول صحیحی بود، امام ابن حجر به آن  ٢داند می» ثقة«حجر در تقریب او را 

داد، و از امام ابوزرعه قولی مخالف قول اول از وی نقل گردیده که برزعی از امام  بھا می
، اما امام ابن ابی حاتم از امام ٣باشد می» منکر الحدیث«اند  ابوزرعه نقل کرده که گفته

و لذا نظر اصح با توجه به اینکه امام  ٤باشد می» ثقةٌ «اند  ل کرده که گفتهابوزرعه نق
» ثقة«یحیی بن معین و امام ابن حجر و امام ابن حبان و در روایتی امام ابوزرعه او را 

» منکر الحدیث«باشد و چونکه امام ابوزرعه در روایتی دیگر وی را  می» ثقة«دانند،  می
 باشد، اگرچه کمی خطا ھم دارد. بودن وی می» ةثق«دانند لذا، اصل بر  می

 .٥باشد می» ثقة و متقن«عبدالکریم بن مالک جزری: 
 .٦باشد می» و ثبت ثقة«عطاء بن ابی رباح: تابعی 

 عبدالله بن عباس: صحابی جلیلی است که نیازی به بحث ندارد.
 باشد. دانم، لذا سندش صحیح می و ھیچ علتی ھم برای ضعفش نمی

، سمرة بن ١٠حصین ، عمران بن٩، جابر بن عبدالله٨، ابن مسعود٧ذھب ابن عباسو این م

                                           
) / ابن ابی ١٧٢٤) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش: ١٦٢ص  ٣ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١

 ).٣٢ص  ٨) / ابن حبان، الثقات (ج ٣٨٦ص  ٣تم، الجرح و التعدیل (ج حا
 ).١٧٢٤ابن حجر، تقریب التھذیب (ش:  -٢
 ).٣٥٩ص  ٢ابوزرعه، الضعفاء (ج  -٣
 ).٣٨٦ص  ٣ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل (ج  -٤
ابی  ) / ابن٤١٥٤) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش: ٣٧٣ص  ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٥

 ).٣٤٣٠) / ذھبی، من له روایة في الکتب الستة (ش: ٥٨ص  ٦حاتم، الجرح والتعدیل (ج 
 ).١٩٩ص  ٧ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٦
 ).٤٤١ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٧٢ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٧
 ).١٨٠ص  ٧) / ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٨
) / ابن منذر، اإلشراف علی ٤٣٥ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٩

 ).١٨٠ص  ٧مذاھب العلماء (ج 
 ).٣٣٢ص  ١١ابن قدامة المغني (ج  -١٠
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 ٤، مذھب امام سفیان ثوری٣و امام حسن شیبانی ٢امام ابوحنیفه از روایتی ،١ش جندب
اسحاق بن راھویه و قولی از امام احمد  ٧،ابراھیم نخعی ٦،مجاھد ٥،عطاء بن ابی رباح

باشد، امام  می ١٢و اباضیه ١١زیدیه ١٠اھب ھادویهمذ و ٩رحمھم الله امام بیھقی ٨،حنبل
گوید: اگر فرد در عمل حرامی نذر کند، با ھر عمل خیری که  می / ابن شھاب زھری

                                           
 ).٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة المغني (ج  -١
) / ابن قدامة، ٩٢ص  ٥) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ٤٨ص  ١ابونعیم، مسند ابي حنیفه (ج  -٢

ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٧٢ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٣٣٦ص  ١١الشرح الکبیر (ج 
) / ابن ١٢٣ص  ٤) / زحیلی، الفقه اإلسالمي وأدلته (ج ١٦٣٥) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٣٣٢

) / ابن منذر، اإلشراف ٣٤٠ص  ١دایة المجتھد (ج ) / ابن رشد، ب١٦١حزم، مراتب اجماع (ص 
 ).١٨٠ص  ٧علی مذاھب العلماء (ج 

) / ابن قدامة، ٩٢ص  ٦) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ٤٨ص  ١ابونعیم، مسند ابي حنیفه (ج  -٣
ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٧٢ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٣٣٦ص  ١١الشرح الکبیر (ج 

٣٣٢.( 
) / ابن حجر، ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٣٣٦ص  ١١١قدامظ، الشرح الکبیر (ج  ابن -٤

 ١) / ابن رشد، بدایة المجتھد (ج ١٦٣٥) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٥٨٧ص  ١١فتح الباري (ج 
 ).١٨٠ص  ٧) / ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج ٣٤٠ص 

 ).٤٧٠ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٥
 ).٤٧٠ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٦
 ).٤٧٠ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٧
) / ابن حجر، فتح ٣٨٣ص  ٢) / ابن جوزی، التحقیق في احادیث اخالف (ج ١٥٢٥ترمذی، (ش:  -٨

) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٩١ص  ٥) / ابن ھمام، شرح فتح القدیر (ج ٥٨٧ص  ١١الباري (ج 
) / مرداوی، ٤١٩ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ١٦١اتب اجماع (ص ) / ابن حزم، مر١٦٣٥

 ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٣٣٣ص  ١١) ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج ١٢٢ص  ١١اإلنصاف (ج 
) / جزیری، ٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ١٢٣ص 

 ).١١٩ص  ٢الفقه علی المذاھب األربعة (ج 
 ٨) / نووی، المجموع (ج ٦٥٢) / حصنی، کفایة األخیار (ص ٥٦٥ص  ٢نووی، روضة الطالبین (ج  -٩

 ).٤٥٣ص 
 ).٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -١٠
 ).٤١٦ص  ٥ابن المرتضی، البحر الزخار (ج  -١١
 ).٤٢٣ص  ٤ج (یوسف اطفیش، شرح النیل وشفاء العلیل  -١٢
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داند،  اش را عمل خیری می و در واقع گویی که کفاره ١تواند به خداوند تقرب جوید می
ا دارای کفاره ولی آن را تعیین نکرده است و شاید بتوان گفت که وی نذر در حرام ر

برد، لذا خواسته با این کار فرد گناھش  ھا را از بین می ھا بدی داند، اما چون خوبی نمی
شود، و مستحب است که  را پاک گرداند که البته این کار شامل تمامی گناھان می

 سریعًا کار نیکویی کند تا آن پاک گردد. ،انسان اگر عمل حرامی را انجام داد
 ٢در حرام کفاره ندارد چون منعقد نشده است نذر کردنگوید:  می / امام شافعی

 .٣ای ھم ندارد شود لذا کفاره اند چون خود نذر منعقد نمی و گفته
اند که  اند، این دلیل را آورده اما حنفیه که بین حرام لغیره و لذاته فرق گذاشته

است که نذر در مستلزم این  ،اند که نذر در حرام کفاره دارد فرموده ج چون پیامبر
حرام منعقد شده باشد تا کفاره داشته باشد، اما از طرفی ھم به اجماع فعل حرام را 

ایم، تا از آن جھت که  نباید انجام دھیم، لذا ما این حدیث را حمل بر حرام لغیره کرده
اصلش قربت است منعقد شده باشد و از این جھت که حرام شده نباید آن را انجام 

لذا ما  ، پس کفاره ھم ندارد؛بدھیم و از آنجا که اگر منعقد نشده باشد دھیم و کفاره
 .٤ایم نذری که منعقد نشده است را بر حرام لذاته حمل کرده

در حرام کفاره دارد و دلیلش، وجود نص  نذر کردنما ھم بر این قول ھستیم که 
گردد، لذا  نمیشود و عمل  باشد، اما اینکه چون منعقد نمی می ج صریح از رسول الله

 گوییم: می این کفاره ھم ندارد، در جواب
 خود امر به کفاره فرموده است و این خود برای وجوب کفاره کافی است. ج اوًال: پیامبر

و ثانیًا: عدم وفای به نذر حرام منافاتی با عدم کفاره ندارد و یا اینکه چون منعقد 
انجام کار حرامی (چه حرام لذاته و یا گردد، پس کفاره ندارد، چرا که اگر فردی به  نمی

اما باید کفاره بدھد و این دو  دادن آن را ندارد؛ ، حق انجامحرام لغیره) سوگند بخورد
پس منعقد  ،توانند بگویند چونکه قصد فعل حرام لذاته کرده مالزمتی باھم ندارند و نمی

 نشده است.

                                           
 ).١٨٢ص  ٧ھب العلماء (ج ابن منذر، اإلشراف علی مذا -١
ص  ١) / خن، بغی، شربجی (ج ١٥٢٥) / ترمذی (ش: ٣٣٧ص  ١١ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج  -٢

 ).٥٦٥ص  ٢) / نووی، روضة الطالبین (ج ٤٦١
 ).٤٦٥ص  ١٥) / ماوردی، الحاوي الکبیر (ج ١٢١ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج  -٣
 ).٤٠٠ص  ١١(ج  إعالء السننتھانوی،  -٤



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٨٤

باشد و ھمانطور  این درست نمیاند دلیلی برای وجوب کفاره نداریم،  اما اینکه گفته
 دربارۀ / در مسند امام ابن الجارود ج که گفتیم حدیث صحیحی را از رسول الله

 وجوب کفاره داریم که:

ُد ْ�ُن َ�َْ� حد ْ�َ�َ  قال ثنا ُ�َمَّ
َ
ُد ْ�ُن ُموىَس بِْن أ اٌب  قال ،ثنا ُ�َمَّ ثنا َ�بُْد  قال ،ثنا َخطَّ

َكِر�مِ 
ْ
يِب َر�َاٍح  َ�ْن َ�َطاِء بِْن  ،ال

َ
َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  ،َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما ،أ

اَرتُُه الَْوفَاءُ «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ِ فََكفَّ يَْطاِن فََال َوفَاَء  ،انلَّْذَر نَْذَراِن: َ�َما اَكَن ِ�َّ َوَما اَكَن لِلشَّ
اَرُة يَ  ،ِ�يهِ   ١.»ِم�ٍ وََعلَيِْه َكفَّ

آن  منعقد شده پس کفارۀ أ نذر دو نوع است: نوعی که برای خداوند«ترجمه: 
این است که به آن وفا شود، و نوعی که برای شیطان (در امور حرام) انجام شده پس 

 ».اش، کفارة یمین بدھد نباید به آن وفا شود و باید به عنوان کفاره
بر کسی است که به وی  مقدم ،و کسی که حدیث صحیح به وی رسیده است

 نرسیده است.
بر این است که نذر مکروه منعقد  ،و اما مذھب حنابله در مورد نذر مکروه

ھا آمده که منعقد  و در روایتی از آن ٣، اما مستحب است که کفاره بدھد٢گردد نمی
و  ٧و مالکیه ٦. و شافعیه٥داند این را راجح می / . و امام نووی٤گردد و کفاره دارد می

                                           
) / نسایی (ش: ٢٠٥٦٦-٢٠٥٧١) / بیھقی، سنن کبری (ش: ٩٣٥ابن الجارود، المنتقي (ش:  -١

 ).٢٠٣ص  ٦) / ابن عدی، الکامل (ج ١٥٨ص  ٤) / دارقطنی (ج ٣٨٤٥
) / ابن قدامة، ٣٣٥ص  ١١) / ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج ١٢٢ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج  -٢

ص  ٩) ابن مفلح، المبدع (ج ٢٧٥ص  ٦قناع (ج ) / بھوتی، کشاف ال٣٣٢ص  ١١المغني (ج 
٣٢٤.( 

) / بھوتی، کشاف ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٣٣٥ص  ١١ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج  -٣
 ).٣٢٤ص  ٩) ابن مفلح، المبدع (ج ٢٧٥ص  ٦القناع (ج 

 ).٣٢٤ص  ٩ابن مفلح، المبدع (ج  -٤
 ).٤١٣ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٥
ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٤٦٢-٤٦١ص  ١خن، بغی، شربجی، الفقه المنھجي (ج  -٦

) / جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ٢٢٧ص  ٨) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج ٤١١
 ).٨١ص  ١٠) ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ١١٩ص  ٢

 ).٤٣٠اآلبي األزھري، الثمر الداني (ص ) / ١٦٢ص  ٢حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (ج  -٧
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گردند، و این قول  بر این قول ھستند که نذر در مکروھات منعقد نمی ٢و امامیه ١اباضیه
 روایت کرده است: ج باشد، چرا که امام ابوداود از پیامبر نزد ما راجح می

ِ بِْن َسالٍِم  َ�نَا اْ�ُن َوْهٍب َ�ْن َ�َْ� بِْن َ�بِْد ا�َّ ِح َحدَّ ْ َ�نَا اْ�ُن الرسَّ  َ�ْن َ�بْدِ َحدَّ
َارِِث 

ْ
هِ الَْمْخُزْوِ�َّ  الرَّمْحَِن بِْن احل �ِيِه، َ�ْن َجدِّ

َ
نَّ انلَّيِبَّ ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُشَعيٍْب، َ�ْن أ

َ
َص�َّ  أ

ِ ... : «قَاَل  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ   ِ�يَما اْ�تيُِغَ بِِه وَْجُه ا�َّ
َّ

 نَْذَر إِال
َ

 ٣.»ال
 ».باشد کنند، نذری نمی عبادت می جز در آنچه که خدا را با آن«ترجمه: 

باشد، چرا که راوی آن عبدالرحمن بن الحارث المخزومی  و سندش حسن می
 .٤باشد باشد که حسن الحدیث می می

فرماید: نذر در آن چیزھایی است که بتوان  می ج بینیم که پیامبر و ما در حدیث می
باشد و  ھا بھتر می ندادن آن دانیم که مکروھات انجام با آن به خدا تقرب جست و ما می

باشد، لذا طبق حدیث،  باشد، و چون تقربی در آن نمی ھا تقربی نمی دادن آن در انجام
گردد، اما در  باشد، پس دانستیم که نذر در مکروھات منعقد نمی پس نذری ھم نمی

مورد کفاره آن ھم بگوییم چون نص شرعی در مورد وجوب کفاره نداریم، لذا کفاره ھم 

َِم�ِ «: اند فرموده ج گوییم: چون پیامبر دارد و بازھم مین
ْ

اَرُة ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ لذا ما  »َكفَّ
گوییم: ھرکجا که نذر منعقد گردید، پس کفاره یمین دارد، اما اگر منعقد نگردید  ھم می

د، اما گوییم که کفاره ندار شود کفاره ندارد، البته طبق قاعده برائت اصلیة می دلیل نمی
 گوییم کفاره دارد و حق نداریم در مقابل نص اگر نصی بر وجوب کفاره بود ما ھم می

 بگوییم، چون منعقد نشده پس کفاره ندارد.

                                           
 ).٤٢٦ص  ٤یوسف اطفیش، شرح النیل و شفاء العلیل (ج  -١
 ).٣٧٧ص  ٣٥نجفی، جواھر الکالم في شرح شرائع اإلسالم (ج  -٢
) / بیھقی، ٦٩٧٥-٦٧٣٢-٦٧١٤) / احمد (ش: ١٦٢ص  ٤) / دارقطنی (ج ٢١٩٤ابوداود (ش:  -٣

) / ابن عساکر، ١٣٣ص  ٣وی، شرح معاني اآلثار (ج ) / طحا٢٠٥٨٥-٢٠٥٤٥سنن کبری (ش: 
) / خطیب، تاریخ بغداد ٢١٠ص  ٤٣) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٦١ص  ١معجم الشیوخ (ج 

 ).١٤١٠) / معجم األوسط (ش: ١٥ص  ٢) / ازرقی، أخبار مکة (ج ٤٨ص  ٦(ج 
 ).٣٨٣١ش: ) / ابن حجر، تقریب التھذیب (١٥٥ص  ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٤
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 ھا بررسی نذر در مباحات و کفاره آن ٣-٢-٢-٢
و در قولی  ١گردد بر این قول ھستند که نذر در مباحات منعقد نمی حنابلهجمھور 

. و بعضی از مالکیه ھم بر ٢شود و کفاره ھم دارد ست که منعقد میاز امام احمد آمده ا
این قول را راجح  ٦و قاضی حسین ٥و امام رافعی ٤و امام نووی ٣ھستند این قول

، و لذا از امام ٧داند می حجوجوب کفاره را رادانند، ولی امام نووی در المجموع عدم  می
ایشان ھمان قولی است که در مجموع از  راجحباشد که  نووی در این مورد دو قول می

 .٨باشد اند و این مذھب ھادویه ھم می خویش آورده
، ٥، اباضیه٤، زیدیة٣و حنفیه ٢، امام داود ظاھری١، امام مالک٩شافعی امامو مذھب 

باشد که نذر در  بر این قول می ٨و قول دیگری از امام نووی ٧و جمھور علماء ٦امامیه
                                           

 ).٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ١٢٢ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج  -١
 ٢) / زیدان، المفصل (ج ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤١٩ص  ٤ابن قدامة، الکافي (ج  -٢

) / صنعانی، ٤١١ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٧٢ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٤٣٦ص 
ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ١٦١) / ابن حزم، مراتب اجماع (ص ٣٦٦ص  ٤(ج  سبل الّسالم

) / ابن قدامة، ٢٧٥ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ٤٥٨ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٣٢٤
) / ابن ھبیرة، اختالف األئمة العلماء ١٥٣ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٤١٨ص  ٤الکافي (ج 

ص  ١١) / ماوردی، اإلنصاف (ج ١٢٣ص  ٤لفقة اإلسالمی وأدلته (ج ) زحیلی، ا٣٩٢ص  ٢(ج 
) / نووی، شرح مسلم (ج ٢١٤ص  ١٥) / ابن عثیمین، الشرح الممتع علی زاد المستقنع (ج ١٢١

 ).٤٧٤ص  ٤) / عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج ٩٦ص  ١١
 ).١٥٣ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٣
) ابن حجر، تحفة ٦٥٣) / حصنی، کفایة األخیار (ص ٤١١ص  ٢(ج  دمیاطی، إعانة الطالبین -٤

 ).٦٠٨ص  ٢) / شربینی، اإلقناع (ج ٨١ص  ١٠المحتاج (ج 
 ).٦٥٣حصنی، کفایة األخیار (ص  -٥
 ).٢٦٣ص  ٧) / غزالی، الوسیط (ج ٤٥٥ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٦
 ).٤٥٥و  ٤٥٨ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٧
 ).٣٦٦ص  ٤(ج  صنعانی، سبل الّسالم -٨
) / ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٦١ص  ١خن، شربجی، البغا، الفقه المنھجی (ج  -٩

) / ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج ٧٢ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٤٣٦ص  ٢زیدان، المفصل (ج 
) / ٥٧٧ص  ١) / انصاری، أسنی المطالب (ج ٦٥٣) / حصنی، کفایة األخیار (ص ٢٢٣ص  ٨(ج 

) / ٣٩٢ص  ٢) / ابن ھبیرة، اختالف األئمة العلماء (ج ١٥٢ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج 
) ابن ٩٦ص  ١١) / نووی، شرح مسلم (ج ١١٩ص  ٢جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج 

) / عمرانی، البیان في ٦٠٧ص  ٢) / شربینی، اإلقناع (ج ٨١ص  ١٠حجر، تحفة المحتاج (ج 
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. فقط امامیه ٩باشد نیز می س این قول ابوبکر صدیقشود، و  مباحات منعقد نمی
رود، مثًال  گویند: اگر مباح را به نیت انجام عبادت انجام دھد، احتمال انعقاد آن می می

 .١٠خوابیدن را نذر کند تا برای انجام نماز نشاط عبادت را به دست بیاورد
شود و کفاره  یھم بر این قول است که نذر در مباح منعقد نم / امام ابن تیمیه

 .١١ای ھم ندارد شود، لذا کفاره ھم ندارد و گفته است که چون خود نذر منعقد نمی
این است که امام  ١٢گردد گویند: نذر در مباحات منعقد نمی دلیل آنان که می

 روایت کرده است: / بخاری

                                                                                                       
 ).٤٧٤ص  ٤ج مذھب الشافعي (

ص  ٤) / قرافی، الذخیرة (ج ٤٣٦ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -١
) / نووی، المجموع ١٦٢ص  ٢) / حاشیة الدسوقي (ج ٣٦٨ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٧٢
 ٢ماء (ج ) / ابن ھبیرة، اختالف األئمة العل١٥٢ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٤٥٨ص  ٨(ج 
) / اآلبي األزھري، الثمر الداني (ص ١٢٠ص  ٢) / جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ٣٩٢ص 

٤٣٠.( 
 ).٤٥٨ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٣٦٨ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٢
) / الموسوعة الکویتیة ٤٥٨ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٣٣٩ص  ٢سمرقندی، تحفة الفقھا (ج  -٣

 ).٣٩٢ص  ٢) / ابن ھبیرة، اختالف االئمة العلماء (ج ١٥٢ص  ٤٠(ج 
 ).٤١٥ص  ٥ابن المرتضی، البحر الزخار (ج  -٤
 ).٤٢٥ص  ٤یوسف اطفیش، شرح النیل و شفاء العلیل (ج  -٥
 ).١٨١ص  ٢جزیری و غروی و مازح، الفقه علی المذاھب األربعة ومذھب أھل البیت (ج  -٦
 ).٣٦٨ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٧
 ).٤١٣ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٨
 ).٤٧٠ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٩

 ).١٨١ص  ٢جزیری و غروی و مازح، الفقه علی المذاھب األربعة ومذھب أھل البیت (ج  -١٠
 ).١٢١ص  ١١مرداوی، اإلنصاف (ج  -١١
) / ٤١٣ص  ٤اج (ج ) / شربینی، مغني المحت٢٢٣ص  ٨ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج  -١٢

) / انصاری، ٦٥٣) / حصنی، کفایة األخیار (ص ٤٦٦-٤٦٥ص  ١٥ماوردی، الحاوي الکبیر (ج 
) / بھوتی، کشاف ١٥٣-١٥٢ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٥٧٧ص  ١أسنی المطالب (ج 

ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤١٩-٤١٨ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ٢٧٥ص  ٦القناع (ج 
 ).٤٧٤ص  ٤) / عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج ٣٣٢



 احکام نذر در فقه اسالمی    ٨٨

، َ�ْن مُحَيٍْد  نَا الَفَزارِيُّ ْخرَبَ
َ
ُد ْ�ُن َسَالٍم، أ َ�نَا ُ�َمَّ ثَِ� ثَابٌِت، َ�ْن َحدَّ ِو�ِل، قَاَل: َحدَّ الطَّ

ى َشيًْخا ُ�َهاَدى َ�ْ�َ ابْنَيِْه، قَاَل 
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َرأ

َ
ُ َ�نُْه، أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
: أ
، قَاَل: »َما بَاُل َهَذا؟« ْن َ�ْميِشَ

َ
َ َ�ْن َ�ْعِذي«، قَالُوا: نََذَر أ َمَرُه »ِب َهَذا َ�ْفَسُه لََغِ�ٌّ إِنَّ ا�َّ

َ
، َوأ

ْن يَْرَكَب 
َ
 ١ .أ

پیرمردی را دید که دو پسرش او را در بین خود نگه داشته و او را  ج پیامبرترجمه: 
ماجرا را پرسید و به وی گفتند: نذر کرده که پیاده به حج برود.  ج برند، پیامبر راه می
دھد و پیاده راه  به خودش سختی می أ اگر برای رضای خداوند«(فرمود:  ج پیامبر

، و سپس به او »کشیدنش ندارد احتیاجی به سختی أ رود بدانید که) خداوند می
 دستور داد که سواره به حج برود.

به او دستور  ج باشد و حال که پیامبر رفتن فعل مباحی می اند که پیاده راه و گفته
باشد، پس  به نذور منعقده واجب میدھد که به نذرش وفا نکند، در حالی که وفای  می

رفتن کاری مباح  گردد، چرا که راه دھد که نذر در مباحات منعقد نمی نشان می
از آن نھی  ج باشد و امر حرامی نبوده که بگوییم چون حرام بوده، پس پیامبر می

فرمودند که این کار مباح  ج گیریم منعقد نشده بود که پیامبر اند. لذا نتیجه می کرده
 را انجام نده.

 در جایی دیگر روایت کرده است: / و ھمچنین امام بخاری

يُّوُب، َ�ْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن 
َ
َ�نَا � َ�نَا ُوَهيٌْب، َحدَّ َ�نَا ُموىَس ْ�ُن إِْسَماِ�يَل، َحدَّ َحدَّ

َل َ�نُْه َ�بَّاٍس، قَاَل: بَيْنَا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُْطُب، إَِذا 
َ
ُهَو بِرَُجٍل قَائٍِم، فََسأ

، َوَال َ�تلََكََّم، َوَ�ُصوَم. َ�َقاَل  َهَذا َ�َقالُوا: ْن َ�ُقوَم َوَال َ�ْقُعَد، َوَال �َْستَِظلَّ
َ
اِ�يَل، نََذَر أ بُو إرِْسَ

َ
أ

َ «انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْ

يَْستَِظلَّ َويل
ْ
ُِتمَّ َصْوَمهُ ُمْرُه فَلْيَتلََكَّْم َول

ْ
 ٢.»ْقُعْد، َويل

فردی را دید که جلوی آفتاب ایستاده  ج گوید: پیامبر می ب ابن عباسترجمه: 
است و ایشان علت این کار را جویا شدند، و به وی گفتند که این ابو اسرائیل است و 
نذر کرده که بایستد و ننشیند و جلوی سایه نرود و صحبت نکند و در آن حال روزه 

                                           
) / ٣٣٠٣) / ابوداود (ش: ٢١٣٥) / ابن ماجه (ش: ٤٣٣٦) / مسلم (ش: ١٨٦٥بخاری (ش:  -١

 ).٣٨٥٣-٣٨٥٢) / نسایی (ش: ١٥٣٧ترمذی (ش: 
 ).٢١٣٦) / ابن ماجه (ش: ٣٣٠٢) / ابوداود (ش: ١٧٢٣) / موطأ (ش: ٦٧٠٤بخاری (ش:  -٢
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به او بگویید: صحبت کند و جلوی سایه برود و بنشیند ولی «فرمود:  ج باشد، پیامبر
 ».اش را تمام کند روزه

به او دستور داد که به نذر افعال مباحی مثل  ج اند که در اینجا ھم پیامبر و گفته
اش که عمل مستحبی است عمل کند و  کردن و ایستادن وفا نکند و به روزه صحبت

داد، و در اینجا  به وی دستور اتمام آن را می ،گردید مباح منعقد میاگر نذر در 
به ھیچکدام از آنان نفرمود که کفاره بدھید، لذا نذر در مباحات کفاره ندارد،  ج پیامبر

اند در سنن  باشد. و گفته چرا که محل تعلیم بوده و تأخیر بیان از محل نیاز جایز نمی
 آمده است: / امام ابوداود

ِ بِْن َسالٍِم َحدَّ  َ�نَا اْ�ُن َوْهٍب َ�ْن َ�َْ� بِْن َ�بِْد ا�َّ ِح َحدَّ ْ َ�ْن َ�بِْد َ�نَا اْ�ُن الرسَّ
َارِِث 

ْ
هِ الَْمْخُزْوِ�َّ  الرَّمْحَِن بِْن احل �ِيِه، َ�ْن َجدِّ

َ
نَّ انلَّيِبَّ ، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُشَعيٍْب، َ�ْن أ

َ
َص�َّ  أ

ِ ... : «اَل قَ  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ   ِ�يَما اْ�تيُِغَ بِِه وَْجُه ا�َّ
َّ

 نَْذَر إِال
َ

 ١.»ال
 ».باشد کند، نذری نمی جز در آنچه که خدا را با آن عبادت می«ترجمه: 

باشد، چرا که راوی آن عبدالرحمن بن  و ھمانطور که گفتیم سندش حسن می
 .٢باشد که حسن الحدیث است الحارث المخزومی می

فرماید: نذر در آن چیزھایی است که بتوان  می ج بینیم که پیامبر یو ما در حدیث م
ھا برابر  ندادن آن دادن و انجام دانیم که مباحات انجام با آن به خدا تقرب جست و ما می

باشد، لذا طبق حدیث،  باشد، و چون تقربی در آن نمی باشد، لذا تقربی در آن نمی می
 باشد. پس نذری ھم نمی

گردد و به  باشد، پس منعقد نمی گوید: نذر مباح قربت نمی م میھ / امام نووی
 .٣خواھد که به آن وفا گردد اجماع ھم نمی

                                           
) / بیھقی، ٦٩٧٥-٦٧٣٢-٦٧١٤) / احمد (ش: ١٦٢ص  ٤) / دارقطنی (ج ٢١٩٤د (ش: ابوداو -١

) / ابن عساکر، ١٣٣ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٢٠٥٨٥-٢٠٥٤٥سنن کبری (ش: 
) / خطیب، تاریخ بغداد ٢١٠ص  ٤٣) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٦١ص  ١معجم الشیوخ (ج 

 ).١٤١٠) / معجم األوسط (ش: ١٥ص  ٢(ج  ) / ازرقی، أخبار مکة٤٨ص  ٦(ج 
 ).٣٨٣١) / ابن حجر، تقریب التھذیب (ش: ١٥٥ص  ٦ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٢
 ).٤٥٨ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٣
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و در قولی  ١در قولی از حنابله، نذر مباح اگر انجام نشود باید کفاره یمین داده شود
 و امام حسن شیبانی رحمھم الله و قول امام ابوحنیفه و امام ابویوسف ٢ھم کفاره ندارد

و امامیه ھم بر این دیدگاه  ٣باشد که در صورت عدم وفا باید کفاره بدھد بر این می
اند که نذر ھمان یمین است و احکامش مثل ھم  و برای این کار دلیل آورده ٤ھستند

 باشد. نکردن به آن ھمانند کفاره یمین می باشد و لذا کفاره عمل می

َِم�ِ «اند:  فرموده ج گوییم پیامبر البته ما ھم می
ْ

اَرُة ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ ، لذا ھرجا ٥»َكفَّ
باشد، اما شما اول  می کفارۀ نذراش،  گوییم کفاره که ثابت گردد کفاره دارد ما ھم می

باشد و  اش کفاره یمین می دارد، آنگاه بگویید که کفاره باید ثابت کنید که کفاره
ضیح دادیم که نذر از جھاتی شبیه یمین توان چیزی را با خودش ثابت کرد، ثانیًا تو نمی

توان فورًا بگوییم اینجا شبیه  باشد، لذا ھر جایی نمی و از جھات دیگر با آن متفاوت می
 یمین و آنجا متفاوت با آن است.
روایت کرده است استناد  / که امام احمد ب و به حدیثی از ابن عباس

 اند که: کرده

 َ� بُو اَكِمٍل، َحدَّ
َ
َ�نَا أ  آِل َطلَْحَة، َ�ْن َحدَّ

َ
ِد بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن، َمْو� �ٌك، َ�ْن ُ�َمَّ نَا رَشِ

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقالَْت: يَا 
َ

ٌة إىِل
َ
ُكَر�ٍْب، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس، قَاَل: َجاَءِت اْمَرأ

ُجَّ َماشِ  ْن حتَ
َ
ْخيِت نََذرَْت أ

ُ
ْخِتِك َشيْئًا، «يًَة؟ قَاَل: رَُسوَل اِهللا، إِنَّ أ

ُ
 يَْصنَُع �َِشَقاِء أ

َ
إِنَّ اَهللا ال

ْر َ�ْن يَِميِنَها َُ�فِّ  ٦.»تِلَْخُرْج َراِكبًَة، َوتلْ
آمد و گفت: خواھرم  ج گوید که فردی به نزد پیامبر می ب ابن عباسترجمه: 

 ج ؟ ایشاننذر کرده بود که با پای پیاده به حج برود، نظر شما در این مورد چیست

                                           
) / نووی، شرح ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٣٣٣ص  ١١ابن قدامة، الشرح الکبیر (ج  -١

 ).٩٦ص  ١١مسلم (ج 
 ).٣٣٢ص  ١١، المغني (ج ابن قدامة -٢
 ).١٣١ص  ٣طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج  -٣
 ).٧٣١ص  ٣حّلی، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام (ج  -٤
 ).٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ٣٨٣٢) / نسایی (ش: ٧٣٤٢مسلم (ش:  -٥
د (ش: ) / ابوداو٢٠٦١٥) / بیھقی، سنن کبری (ش: ١٣٠ص  ٣طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج  -٦

 ).٥٢٣٠) / بزار (ش: ٢٨٢٨) / احمد (ش: ٢٤٤٣) / ابویعلی (ش: ٣٢٩٧
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کشیدن خواھرت ندارد، به او بگو: سواره به حج  نیازی به سختی أ خداوند«فرمودند: 
 ».برود و بعدًا به خاطر قسمی که خورده کفاره بدھد

رْ «توانند استناد کنند، چرا که ھمانطور قبًال گفتیم  البته به این حدیث نمی فِّ ثُمَّ تُكّ

ا يْنَهَ مِ  سناد حدیث اینطور است که:باشد و ا زیاده منکری می »يَ

 اند؛ روایت کرده ج از پیامبر باین حدیث را، ابن عباس و عقبة بن عامر
، عبدالله ٤، عکرمه٣و از عقبة بن عامر، ابن عباس ٢و کریب ١و از ابن عباس، عکرمه

و  ٩، یحیی بن ابی کثیر٨، ابوتمیم جیشانی٧، دحین حجری٦، ابوالخیر٥بن مالک
 اند. این حدیث را روایت کرده ١٠ابوعبدالرحمن حبلی

                                           
) / معجم الکبیر (ش: ٢٠٦١٣-٢٠٦١٢-٢٠٦١١-٢٠٦١٠-٢٠٦٠٩سنن کبری، بیھقی (ش:  -١

) / ابویعلی ٢٣٣٥) / دارمی (ش: ٣٣٠٥-٣٢٩٩-٣٢٩٨) / ابوداود (ش: ٧٤٥-١١٨٢٨-١١٩٤٩
) / ابن خزیمه ١٣١ص  ٣شرح معاني اآلثار (ج ) / طحاوی، ٩٣٦) / ابن الجارود (ش: ٢٧٣٧(ش: 
 ).٢٨٣٤-٢١٣٩-٢١٣٤) / احمد (ش: ٣٠٤٥(ش: 

) / ابوداود (ش: ٢٠٦١٥) / بیھقی، سنن کبری (ش: ١٣٠ص  ٣طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج  -٢
 ).٥٢٣٠) / بزار (ش: ٢٨٢٨) / احمد (ش: ٢٤٤٣) / ابویعلی (ش: ٣٢٩٧

 ).٩٣٦د، المنتقي (ش: ) / ابن جارو٧٤٥معجم الکبیر (ش:  -٣
) / ابن خزیمه ٢٨٣٤-٢١٣٩-٢١٣٤-١٧٧٩٣) / احمد (ش: ٢٠٦١٤بیھقی، سنن کبری (ش:  -٤

 ).٩٣٨٠) / معجم األوسط (ش: ١٣١ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٣٠٤٥(ش: 
) / ١٧٥٣) / ابویعلی (ش: ٨٩٤-٨٩٣) / معجم الکبیر (ش: ٢٠٦١٦بیھقی، سنن کبری (ش:  -٥

) / دارمی (ش: ٣٢٩٥) / ابوداود (ش: ٤٧٥٧) / نسایی، سنن کبری (ش: ١٥٤٤: ترمذی (ش
) / ٤٩٢ص  ٣) / ابن ابي شیبة (ج ١٧٣٧٥-١٧٣٤٨-١٧٣٠٦-١٧٢٩١) / احمد (ش: ٢٣٣٤

 ).٣٨١٥) / نسایی (ش: ٢١٣٤) / ابن ماجه (ش: ٤٥٠ص  ٨عبدالرزاق (ج 
ص  ١، الفوائد المنتخبة (ج ) / مھروانی٤٣٤١-٤٣٤٠-٤٣٣٩) / مسلم (ش: ١٨٦٦بخاری (ش:  -٦

) / ٣٣٠١) / ابوداود (ش: ٩٣٧) / ابن جارود، المنتقي (ش: ٧٠ص  ١) / محاملی، آمالی (ج ١١٥
) / ٤٥١ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٧٥١-٧٥٠) / معجم الکبیر (ش: ٤٧٥٦نسایی، سنن کبری (ش: 

 ).٥٢ص  ٧ج  – ١٧٢ص  ٤ابوعوانه (ج 
 ).١٢٩ص  ٣ي اآلثار (ج ) / شرح معان٨٨٦معجم الکبیر (ش:  -٧
 ).٨٩٦معجم الکبیر (ش:  -٨
 ).٤٥١ص  ٨عبدالرزاق (ج  -٩

 ).٥٣ص  ٧) / ابوعوانه (ج ١٣٠ص  ٣طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج  -١٠
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ثُمَّ «، تنھا شریک بن عبدالله نخعی است که این زیاده ب اما در روایت ابن عباس

ا يْنَهَ مِ رْ يَ فِّ ، و در ١ھایی دارد را از کریب گفته است و شریک در روایت حدیث غلط »تُكّ
در درجه حسن ھست و نه صحیح، و زیادات و انفرادات افراد حسن الحدیث و صدوق 

، در طرق ابوعبدالرحمن س کند. و از عقبة بن عامر می حکم منکر را پیدا ،روایات ثقات

امٍ «حبلی و عبدالله بن مالک با لفظ  ةَ أَيَّ م ثَالَثَ لتَصُ آمده است، اما این طرق نیز  »وَ
باشد و  اند، این زیاده در آن نمی معلولند، چرا که اوًال ثقاتی که این متن را روایت کرده

 ٤و حیی بن عبدالله بن شریح ٣و عبیدالله بن زحر ٢یان این زیاده، عبدالله بن مالکراو
ھایی دارند و در درجه حسن ھستند و نه صحیح، و اگر تفرد  در روایت حدیث غلط

ای را نقل کنند که ثقات در آن سند و روایت آن  ھا مخالف ثقات باشد و یا حتی زیاده آن
کند، ثانیًا در  باشد و حکم منکر را پیدا می ا پذیرفته نمیھ را نقل نکرده باشند، از آن

شود، چرا که عبیدالله بن زحر گاھی آن را  طریق عبدالله بن مالک، اضطرابی دیده می

عيني عن عبد اهللا بن «کند که:  با این سند روایت می عبيد اهللا بن زحر عن أيب سعيد الرَّ

عینی را حذف کرده و بعد از  و گاھی ٥»مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر... ابوسعید الرَّ

عبيد اهللا بن زحر عن عبد اهللا بن «عبدالله بن مالک، ابوسعید الَیحصبی را اضافه کرده: 

و این حدیث در کتب دیگر ھم آمده  ٦»مالك عن أيب سعيد اليحصبي أن عقبة بن عامر...
 .٧است

                                           
 ).٣٣٣ص  ٤ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١
 ).٣٨٢ص  ٥ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٢
 ).١٢ص  ٧ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٣
 ).٧٢ص  ٣ن حجر، تھذیب التھذیب (ج اب -٤
 ٣) / ابن ابي شیبة (ج ٨٩٤-٨٩٣) / معجم الکبیر (ش: ٣٨١٥) / نسایی (٢١٣٤ابن ماجه (ش:  -٥

) / ابوداود (ش: ١٥٤٤) / ترمذی (ش: ١٧٣٧٥-١٧٣٠٦-١٧٢٩١) / احمد (ش: ٤٩٢ص 
٣٢٩٥.( 

 ).٤٥١ص  ٨عبدالرازق (ج  -٦
-٢٠٦٠٩) / سنن کبری، بیھقی (ش: ٤٣٤١-٤٣٤٠-٤٣٣٩) / مسلم (ش: ١٨٦٦بخاری (ش:  -٧

-٣٢٩٧) / ابوداود (ش: ٢٠٦١٦-٢٠٦١٥-٢٠٦١٤-٢٠٦١٣-٢٠٦١٢-٢٠٦١١-٢٠٦١٠
) / معجم ١٥٣٦-١٥٤٤) / ترمذی (ش: ٣٣٠١-٣٣٠٥-٣٢٩٩-٣٢٩٦-٣٢٩٥-٣٣٠٠-٣٢٩٨
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 روایت کرده است: / اند که امام بیھقی ھمچنین گفته

خْ 
َ
دُ أ َعبَّاِس ُ�َمَّ

ْ
بُو ال

َ
َ�نَا أ َافُِظ َحدَّ

ْ
ِ احل بُْو َ�بِْد ا�َّ

َ
نَا أ َعبَّاُس ْ�ُن  رَبَ

ْ
َ�نَا ال ْ�ُن َ�ْعُقوَْب َحدَّ

ََسِن بِْن َشِقيٍْق أْ�بَأنَا
ْ
ُّ ْ�ُن احل َ�نَا يلَعِ ْورِيُّ َحدَّ ٍد ادلُّ َ�نَ احلَُسْ�ِ بِْن َواقٍِد  ُ�َمَّ ِ  اَحدَّ َ�بُْد ا�َّ

�ِيْهِ  ْ�ُن بَُر�َْدَة،
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  أ َجاِر�ٌَة  فَأَ�تْهُ َ�ْعِض َمَغاِز�ِه،  قَِدمَ َص�َّ ا�َّ

رْضَِب َ�ْ�َ يََديَْك 
َ
ْن أ

َ
ُ َسالًِما أ ِ إِ�ِّ ُكنُْت نََذرُْت إِْن رَدََّك ا�َّ َسوَْداُء، َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

، َ�َقاَل: بِا فِّ ِ� «دلُّ بُو بَْ�ٍر َوِ�َ  قَاَل: ».إِْن ُكنِْت نََذرِْت فَارْضِ
َ
فََجَعلَْت ترَْضُِب، فََدَخَل أ

ْتَ  ترَْضُِب، ُ�مَّ َدَخَل 
َ

فَّ حت َقِت ادلُّ
ْ
ل
َ
ُ ، َ�َعَدْت َعلَيْهِ َها وَ ُ�َمُر فَأ ِ َص�َّ ا�َّ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

يَْطاَن يَلََخاُف ِمنَْك يَا ُ�َمرُ  إِنَّ «َعلَيِْه وََسلََّم:   ١.»الشَّ
پوست نزد  از یکی از غزوات به مدینه بازگشتند، و کنیزی سیاه ج رسول اللهترجمه: 

شما را سالم  أ ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا! من نذر کرده بودم که اگر خداوند
و آن ». دفت را بزن ای اگر نذر کرده«فرمود:  ج بازگرداند جلوی شما دف بزنم. پیامبر

وارد شد که  س زد؛ و بعد عمر وارد شد، و بازھم می س زد تا اینکه ابوبکر کنیز دف می
خواست آن را پنھان  که می یناگھان دفش را کنار گذاشت و روی آن نشست (گوی

ترسد (و با تو در یکجا  ای عمر! شیطان از تو می«فرمود:  ج کند)؛ پس پیامبر
 ».ماند) نمی

                                                                                                       
) / معجم األوسط ٨٩٣-٨٤٩-٧٥١-٧٥٠-١١٩٤٩-٧٤٥-٨٩٦-٨٨٦-١١٨٢٨الکبیر (ش: 

ص  ٣ج-١٢٩ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٢٣٣٤-٢٣٣٥) / دارمی (ش: ٩٣٨٠(ش: 
-٢١٣٤-٢٢٧٨-٢٨٢٨) / احمد (ش: ٢٧٣٧-١٧٣-٢٤٤٣) / ابویعلی (ش: ١٣١ص  ٣ج -١٣٠

ص  ٣) / ابن ابي شیبة (ج ١٧٣٧٥-٢٨٣٤-١٧٧٩٣-٧٤٩١-١٧٣٠٦-١٧٣٤٨-٢١٣٥-٢١٣٩
(ش:  ) / ابن جارود، المنتقي٤٥٠ص  ٨ج -٤٥١ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٩٢ص  ٣ج -٢٩٦
) / مھروانی، الفوائد المنتخبیه ٥٣ص  ٧ج -٥٢ص  ٧ج -١٧٢ص  ٤) / ابوعوانه (ج ٩٣٧-٩٣٦
) / ابن ٤٧٥٧-٤٧٥٦) / نسایی، سنن کبری (ش: ٧٠ص  ١) / محاملی، أمالی (ج ١١٥ص  ١(ج 

 ).٥٢٣٠) / بزار (ش: ٣٠٤٥) / ابن خزیمه (ش: ٢١٣٤ماجه (ش: 
) / ٣٦٩٠) / ترمذی (ش: ٤٣٨٦بن حبان (ش: ) / ا٢٠٥٩٦-٢٠٥٩٥بیھقی، سنن کبری (ش:  -١

 ٤٤) / ابن عساکر، تاریخ دمشق (ج ٤٤١٤) / بزار (ش: ٢٣٠١١) / احمد (ش: ٣٣١٤ابوداود (ش: 
 ).٨٤و  ٨٣ص 
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زدن را نذر  به این کنیز که دف ج باشد و پیامبر زدن مباح می دانیم که دف یو ما م
در مباحات منعقد شود که  نذر کردنکرده بود فرمود به نذرت وفا کن، پس باید 

 ایفای نذرش امر نمود. ج پیامبر
به وفای نذر مباح امر فرمود، اما  ج اما باید بگوییم که اوًال: اگرچه در اینجا پیامبر

خواھد به  فرمودند که نمی ج مقابلش احادیث دیگری دارم که در آن پیامبر در
 آمده است که: / مباحات آن عمل شود، مثًال در صحیح امام بخاری

يُّوُب، َ�ْن ِعْكِرَمَة، َعِن ابِْن 
َ
َ�نَا � َ�نَا ُوَهيٌْب، َحدَّ َ�نَا ُموىَس ْ�ُن إِْسَماِ�يَل، َحدَّ َحدَّ

َل َ�نُْه َ�بَّاٍس، قَاَل: بَيْنَ 
َ
ا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُْطُب، إَِذا ُهَو بِرَُجٍل قَائٍِم، فََسأ

، َوَال َ�تلََكََّم، َوَ�ُصوَم. قَاَل:  ًهَذا َ�َقالُوا: ْن َ�ُقوَم َوَال َ�ْقُعَد، َوَال �َْستَِظلَّ
َ
اِ�يَل، نََذَر أ بُو إرِْسَ

َ
أ

ُِتمَّ َصْوَمهُ ُمْرُه فَلْيَتلََكَّْم وَ «
ْ

َْقُعْد، َويل يَْستَِظلَّ َويلْ
ْ
 ١.»ل

فردی را دید که جلوی آفتاب ایستاده است و ایشان علت این کار  ج پیامبرترجمه: 
را جویا شدند و به وی گفتند که این ابواسرائیل است و نذر کرده که بایستد و ننشیند 

به او «فرمود:  ج پیامبر و جلوی سایه نرود و صحبت نکند و در آن حال روزه باشد.
 ».اش را تمام کند ولی روزه ،جلوی سایه برود و بنشیند بگویید: صحبت کند و
کردن و  به او دستور داد که به نذر افعال مباحی مثل صحبت ج و در اینجا پیامبر

اش که عمل مستحبی است عمل کند و اگر نذر در مباحث  ایستادن وفا نکند و به روزه
داد و این دو حدیث ھیچکدام از  ھا را ھم می به وی دستور اتمام آن ،دگردی منعقد می

باشد که آن را برگزینیم و باید آن دو را با یکدیگر جمع نماییم، لذا  دیگری اولی نمی
تر از داللت حدیث قبلی در مورد  قوی ،داللت این حدیث برای عدم انعقاد نذر مباح

گردید،  این حدیث اگر نذر در مباحات منعقد می باشد، چرا که در انعقاد نذر مباحات می
داد و یا حداقل امر به دادن  دستور به اتمام سایر اعمال منذور مباحش را می ج پیامبر

توان با این حدیث جمع کرد،  فرمود، اما اینطور نشد، ولی حدیث قبلی را می کفاره می
ون زدن دف مباح است پس زدن را نذر نکرده بود که ما بگوییم: چ چرا که آن کنیز دف

نْتُ «گردد، بلکه ھمانطور که در آن آمده و گفته شده که  مباحات منعقد می نذر در إِينِّ كُ

كَ  دَّ تُ إِنْ رَ رْ ُ نَذَ فِّ  ا�َّ يْكَ بِالدُّ َ يَدَ بَ بَنيْ ِ املًِا أَنْ أَرضْ  .»سَ
                                           

 ).٢١٣٦) / ابن ماجه (ش: ٣٣٠٢ش ٠) / ابوداود ١٧٢٣) / موطأ (ش: ٦٧٠٤بخاری (ش:  -١
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 بزنم.شما را سالم بازگرداند جلوی شما دف  أ من نذر کرده بودم که اگر خداوند
از جنگ بود، لذا منعقد  ج پس نذر آن کنیز به خاطر به سالمت بازگشتن پیامبر

باشد و به ھمین دلیل  واجب می ج بودن پیامبر شده بود چرا که خوشحالی از سالمت
پس  ،ھا کفاره دارد اند: از آنجا که نذر حرام نذرش منعقد گردیده بود، و ھمچنین گفته

 .١کفاره دارد در مباحات ھم به طریق اولی
باشد، چرا که اوًال کفارات تعبدی ھستند و  اما باید بگوییم که این دلیل قوی نمی

باید وجوب آن را شارع تعیین کند، ثانیًا: گاھی در اعمال حرام تنبیھاتی وجود دارد که 
گوییم که این چیز حرام است یعنی نباید به این  باشد و وقتی می در مباحات نمی
گردید، حال اگر کسی به آنجا نزدیک شد، شارع برایش تنبیھاتی را ھم  محدوده نزدیک

دادن یا  است، یعنی انجام گوییم که این چیز مباح درنظر گرفته است، اما وقتی می
ندادن آن به مکلف مخیر شده است، لذا بین نذر در حرام و نذر در مباح وجه شباھتی 

بگوییم که چون نذر در حرام کفاره دارد، ھا را به ھم قیاس کنیم و  وجود ندارد که آن
داشتن نذر حرام این  پس نذر در مباح ھم کفاره دارد؛ اما از کجا معلوم که علت کفاره

را دارد، لذا برای  أ ھای خداوند نباشد که فرد با عمل مقربی قصد تجاوز از محدوده
ن مقیس و مقیس آن کفاره تعیین گردیده است؟ ثالثًا در قیاسات باید علت مشترکی بی

علیه باشد، اما در اینجا حرام و مباح کامًال با یکدیگر در تضاد ھستند، پس چه وجه 
شباھتی با یکدیگر دارند؟ مثًال آمیزش در روز ماه رمضان کفاره دارد و عمل حرامی 

آمیزش در روز ماه رمضان کفاره دارد و کار  باشد، اما ما حق نداریم بگوییم چون که می
ت، پس در سایر روزھای سال که آمیزش مباح است به طریق اولی کفاره حرامی اس

ھایی ھمانند این بیاوریم باید در این مورد خود کتابی  دارد و اگر ما بخواھیم مثال
در آنجا حرام کرده و کفاره قرار داده و در اینجا  أ گوییم خداوند بنویسم، لذا ما می
 ای قرار نداده است. مباح کرده و کفاره

دھیم که نذر در مباحات کفاره ندارد، ھمانطور که در  و ما ھم این نظر را ترجیح می
به ابواسرائیل و پیرمردی که در بعضی مباحات نذر کرده بودند،  ج باال دیدیم پیامبر

فرمودند که به آن مباحات عمل نکنند و با اینکه در محل تعلیم بودند، اما چیزی به 

                                           
 ).٧٢ص  ٤یرة (ج ) / قرافی، الذخ٤١٨ص  ٤ابن قدامة، الکافي (ج  -١
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عدم وجوب کفاره  ،شود و اصل ای داشت باید در آنجا گفته می هھا نگفتند و اگر کفار آن
 است، مگر اینکه نص شرعی آن را واجب گرداند.

 در قدرت و توانایی فرد باشد ٣-٢-٢
و در رأیی از حنابله  ١گردد گویند که نذر در محاالت منعقد نمی جمھور علماء می

 .٢کفاره ھم دارددر صورت عدم عمل به آن  گردد و آمده است که منعقد می
گویند:  و شافعیه ھم می ٣گردد گویند که منعقد نمی اما در نذر ماالیطاق، مالکیه می

اگر فرد نذری کرد که از توانش خارج بود، کفاره ندارد، اما باید قضایش را به جای 
: نذر در چیزھایی که ذاتًا محال ھستند مانند نذر روزه گویند . حنفیه ھم می٤بیاورد

گویند: اگر محال نباشد ولی در قدرت و توانایی  ، ولی می٥گردد ... منعقد نمیدیروز و
گویند که نذر در ماالیطاق منعقد  ھم می ٨و زیدیه ٧، امامیه٦فرد نباشد فدیه دارد

 گردد. نمی
شود، چه شرعًا و عقًال، پس شبیه یمین در  گویند که چون تصور انعقاد آن نمی و می

شود،  ای الزم نمی در صورت عدم عمل به یمین محال کفاره شود، و چون امر محال می
 پس نذر در محال ھم به طریق اولی کفاره ندارد.

 فرماید: می أ خداوند ٩گویند و می
                                           

) / ابن قدامة، المغني ١١٨ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ١٥٧ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١
) / جزیری، ٢٠٨ص  ١) / فتاوی الھندیه (ج ٤٢١ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ٣٣٢ص  ١١(ج 

/ فتاوی ) ٨٢ص  ٥) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ١٢٠ص  ٢الفقه علی المذاھب األربعة (ج 
 ).٢٠٨ص  ١الھندیه (ج 

) / بھوتی، کشاف القناع (ج ٤٣٧ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ١٥٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٢
 ).٤٢١ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ٢٧٤ص  ٦

 ).٢٠٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٣
 ).٢٠٩ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٤
 ).٢٠٨ص  ١فتاوی الھندیه (ج  -٥
 ).٢٠٩ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٦
) / جزیری و غروی و مازح، الفقه ٧٣١ص  ٣حّلی، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام (ج  -٧

) / نجفی، جواھر الکالم في شرح شرائع ١٨١ص  ٢علی المذاھب األربعة ومذھب أھل البیت (ج 
 ).٣٧٧ص  ٣٥اإلسالم (ج 

 ).٤١١ص  ٥(ج  ابن المرتضی، البحر الزخار -٨
 ).٢٥ص  ٨(ج  المحلی) / ابن حزم، ١٥٨-١٥٧ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٩
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ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها �َّ
 .»کند ینم یفکس را جز به اندازه توانش تکل یچخداوند ھ«

گویند: نذر در ماالیطاق، اگر وقت معین داشته باشد و فرد در آن  میشافعیه ھم 
گویند:  ، اما در ُکل می١لحظه نتوانست آن را انجام دھد، باید قضایش را به جای بیاورد

 .٢گردد نذر ماالیطاق منعقد نمی
گوید در صورت عدم  داند و می نذر در ماالیطاق را منعقد می ب و ابن عباس

 از وی نقل کرده است که: / کفاره داده شود، و امام ابن ابی شیبه باید ،انجام آن

نَا  ثَ دَّ بْدِ حَ نْ عَ ، عَ كِيعٌ ِ وَ بْدِ  ا�َّ ِ بْنِ عَ ريْ نْ بُكَ ، عَ نْدٍ عِيدِ بْنِ أَيبِ هِ ِ بْنِ سَ نْ  ا�َّ ، عَ جِّ َشَ بْنِ األْ

 َ يضِ بَّاسٍ رَ نِ ابْنِ عَ ، عَ يْبٍ رَ ُ كُ :  ا�َّ الَ ، قَ امَ نْهُ تُهُ ال«عَ ارَ فَّ هِ فَكَ مِّ ْ يُسَ ا ملَ رً رَ نَذْ نْ نَذَ : مَ ةٌ بَعَ ورُ أَرْ نُّذُ

ا فِيامَ الَ يُطِيقُ  رً رَ نَذْ نْ نَذَ مَ ، وَ نيٍ ةُ يَمِ ارَ فَّ تُهُ كَ ارَ فَّ يَةٍ فَكَ عْصِ رَ يفِ مَ نْ نَذَ مَ ، وَ نيٍ ةُ يَمِ ارَ فَّ تُهُ كَ ارَ فَّ فَكَ

ا فِي رً رَ نَذْ نْ نَذَ مَ ، وَ نيٍ ةُ يَمِ ارَ فَّ هِ كَ رِ يُوفِ بِنَذْ لْ ، فَ  ٣.»امَ يُطِيقُ

نذور بر چھار قسم ھستند: کسی که نذری کند «گوید:  می ب ابن عباسترجمه: 
اش،  اش، کفاره سوگند است و کسی که در امر گناھی نذر کند کفاره و نام نبرد کفاره

 ۀاش، کفار هکفاره سوگند است و کسی که نذری کند و خارج از توانایی او باشد کفار
 ».تواند آن را انجام دھد پس به نذرش وفا کند یمین است و کسی که نذری کند و می

گردد و  اما نظر راجح در نزد ما این است که نذر در ماالیطاق و محاالت منعقد نمی
کردن  نذر عبارت است از واجب«کفاره ھم ندارد، چرا که در تعریف نذر گفتیم که 

اعمال محال و  أ و ھیچگاه خداوند». ه استچیزی که شریعت آن را واجب ننمود
 فرماید: می أ کند و خداوند ھا واجب نگردانده و نمی ماالیطاق را بر انسان

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها �َّ
 .»کند ینم یفکس را جز به اندازه توانش تکل یچخداوند ھ«

 فرماید: و در جایی دیگر می

ُ ٱيَُ�ّلُِف  َ� ﴿  .]٧[الطالق:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ َمآ َءاتَٮَٰها �َّ

                                           
 ).٢٠٩ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١
 ).٢١٩ص  ٨) / ابن شھاب رملی (ج ٤٠٦ص  ٢دمیاطی، إعانة الطالبین (ج  -٢
 ).٤٧٢ص  ٣ابن ابي شیبة (ج  -٣
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 .»سازد خداوند ھیچکسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلف نمی«
ھا را  ھا جز در اندازه توانایی خودشان آن فرماید که بر انسان و صراحتًا می

که حکم مخالفی بدھیم  ماند کند، پس مجالی برای ما در این مورد نمی بازخواست نمی
خواھد خود را در امور محال و ماالیطاق مکلف سازد!! ھیچ  قدر که فرد می و لذا ھرچه

 کفاره و لزومی ندارد، چرا که خداوند تکلیف را از وی برداشته است. 
 فرماید: می أ حال ممکن است کسی بپرسد: خداوند

َ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
 .]٢٨عراف: [األ ﴾لَۡفۡحَشآءِ ٱَ� يَأ

 .»دھد خداوند به کار زشت دستور نمی«
ھا نھی ھم کرده است، پس چرا  کند و حتی از آن و خداوند به اعمال حرام امر نمی

 باشید؟ شما در نذور حرام قائل به وجوب کفاره می
دھد، و از آن نھی ھم  گویییم: بله، خداوند به امور حرام دستور نمی ما در جواب می

 بود که: ا اگر این حدیث صحیح در مورد وجوب کفاره در نذور حرام نمیکرده است و لذ

ُد ْ�ُن َ�َْ� حد ْ�َ�َ  ،ثنا ُ�َمَّ
َ
ُد ْ�ُن ُموىَس بِْن أ اٌب  قال ،ثنا ُ�َمَّ ثنا َ�بُْد  قال ،ثنا َخطَّ

َكِر�مِ 
ْ
يِب َر�َاٍح  ،ال

َ
َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  ،َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما ،َ�ْن َ�َطاِء بِْن أ

اَرتُُه الَْوفَاءُ «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ِ فََكفَّ يَْطاِن فََال َوفَاَء  ،انلَّْذَر نَْذَراِن: َ�َما اَكَن ِ�َّ َوَما اَكَن لِلشَّ
اَرُة يَِم�ٍ  ،ِ�يهِ   ١.»وََعلَيِْه َكفَّ

منعقد شده، پس  أ وندنذر دو نوع است: نوعی که برای خدا«فرمودند:  ج پیامبر
آن این است که به آن وفا شود، و نوعی که برای شیطان (در امور حرام) انجام  کفارۀ

  ».اش، کفاره یمین بدھد شده پس نباید به آن وفا شود و باید به عنوان کفاره
باشد، چرا که  ای واجب نمی شدیم که در امور حرام ھیچ کفاره ما ھم قائل به این می

باشد و مقدور وی نیست،  انسان مسلمان قادر به انجام عمل گناه نمی ،یاز نظر شرع
 باشد و ما جز اینکه بگوییم: لیکن در مقابل نص صریح و صحیح اجتھاد جایز نمی

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ﴿
َ
 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾لَۡمِص�ُ ٱَسِمۡعَنا َوأ

ّبانی را توسط محمد) شنیدیم و اطاعت گویند: (اوامر و نواھی ر و مؤمنان می«
 .»کردیم، پروردگارا! آمرزش تو را خواھانیم، و بازگشت به سوی تو است

                                           
) / نسایی (ش: ٢٠٥٦٦-٢٠٥٧١نن کبری (ش: ) / بیھقی، س٩٣٥ابن الجارود، المنتقي (ش:  -١

 ).٢٠٣ص  ٦) / ابن عدی، الکامل (ج ١٥٨ص  ٤) / دارقطنی (ج ٣٨٤٥
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باشد، حتی قائالن به  حرفی برای گفتن نداریم و چون این نص برخالف اصل می
باشد  توانند چیزی بر آن قیاس نمایند، چرا که در قیاس قاعده بر این می قیاس ھم نمی

 که خود مخالف اصل است حق قیاس نداریم.بر چیزی 
اشاره کنیم و آن این است که مراد ما از اینکه گفتیم ای  ته باید در اینجا به نکتهالب

باشد و نه زمان ادای آن؛  گردد، زمان گفتن و تلفظ نذر می نذر در ماالیطاق منعقد نمی
باشد، این نذر  مریض میمثًال اگر فردی نذر کند که امشب را تا صبح نماز بخواند و وی 

تلفظ نذر، وی توانایی انجام آن را ندارد؛ اما اگر  گردد، چراکه در لحظۀ ی منعقد نمیو
ای را در راه خدا آزاد کند و بعد از چند مدت وی مفلس گردید،  فرد نذر کند که برده

در نذر خود عمل کند، چرا که  این نذر وی منعقد گردیده و باید ھر وقت که توانست به
 لحظه انعقاد نذر، وی توانایی انجام آن را داشته است و افالس بعدًا به وی رو کرده است.

 صیغه و شروط آن ٣-٢
گردد، اگرچه آنچه که  کردن منعقد نمی باید با لفظ باشد و تنھا با نیت نذر کردن

و جز با نطق  نذر کردنگویند:  . جمھور امامیه می١گردد نیتش را کرده بر او مؤکد می
گویند که با نیت و اعتقاد منعقد  ای ھم از آنان می گردد، اما عده الفاظ منعقد نمی

 .٢گردد می

هللا «اما اینکه در انعقاد نذر، آیا باید لفظ صریح نذر به کار برده شود، مثًال گفته شود 

مای باشد، جمھور عل کند اختالف می کفایت می »هللا عيلَّ كذا«یا اینکه لفظ  »عيلَّ نذرُ كذا
باشد که حتمًا  اند که الزم نمی گفته ٣، و مالکیه٢، حنابله١، شافعیه٣مذاھب مثل حنفیه

                                           
) / ابن قدامة، ٤٣١ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ٢١٨ص  ٨ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج  -١

الطالبین  ) / نووی، روضة٤٠٦ص  ٢) / دمیاطی، إعانة الطالبین (ج ٣٣٢ص  ١١الشرح الکبیر (ج 
) / ٤٥٢ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٥٧٥ص  ١) / انصاری، أسنی المطالب (ج ٥٦٠ص  ٢(ج 

) / الموسوعة الکویتیة ٣٣٣ص  ٣) / قفال شاشی، حلیة العلماء (ج ٢٨٩ص  ٤حاشیتا قلیوبی (ج 
) / ١١٨ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٢٧٨ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ١٤١ص  ٤٠(ج 

) / شوکانی، ٤١٠ص  ٥) / ابن المرتضی، البحر الزخار (ج ٤١٠ص  ٤، مغني المحتاج (ج شربینی
) / عمرانی، البیان في مذھب ٣٣٤ص  ٣(ج  ء) / قفال شاشی، حلیة العلما٦٩٥سیل الجرار (ص 

 ).٤٧٢ص  ٤الشافعي (ج 
 ).٧٣٢ص  ٣حلی، شرائع اإلسالم في المسائل الحالل والحرام (ج  -٢
 ).١٤١ص  ٤٠ویتیة (ج الموسوعة الک -٣
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شود به کار برده  ای که الزام از آن فھمیده می لفظ نذر به کار برده شود، بلکه اگر صیغه
و  ، سعید بن مسیب، قاسم بن محمد٤ب شود، کافی است و این قول را به ابن عمر

 . ٥اند ھم نسبت داده یمی رحمھم اللهیزید بن ابراھیم ت
و در مقابل  ٦گوید: ھرکس این را نذر نداند اشتباه کرده است ھم می / ابن تیمیة

گردد که این قول  منعقد نمی» نذر«باشد که نذر جز با لفظ صریح  قول دیگری می
شان این  ، و دلیل٨باشد می و قاسم بن محمد رحمھما الله ٧دیگری از سعید بن مسیب

آن را واجب نکرده است، لذا  أ از وجوب چیزی است که خداوند است که نذر، اخبار
باید ناذر جھتی که آن شیء را واجب گردانیده است را معلوم کند، و لذا باید لفظ 

باشد، چرا که در غیر این  و در نزد ما ھم این قول راجح می ٩صریح نذر را به کار ببرد
دھم، واجب است که به  فردی بگوید: این کار را برای خداوند انجام می صورت اگر ھر

گویند تا اینکه نشان دھند  ھا می آن عمل کند در صورتی که این الفاظ را اکثر انسان
خواھند خلوص نیت خود را بیان  دھند و می عملی را فقط به خاطر خداوند انجام می

سی ھم نگفته که این عمل با این الفاظ بر دھند و ک کنند و گاھی ھم آن را انجام نمی
باشد و زیاد ھم به کار  گردد، چرا که این الفاظ تکیه کالم مردم می وی واجب می

به اتفاق بر وی واجب  ،رود، اما اگر فردی ھمین کلمات را با لفظ نذر به کار ببرد می
ی شده باشد، لذا باشد و فقط بر زبانش جار باشد، مگر اینکه فرد قصد نذر را نداشته می

ھا  باید الفاظ نذر طوری باشد که مانع از دخول چیزھایی باشد که اکثرًا در کالم انسان
 رود. به کار می

                                                                                                       
) / دمیاطی، إعانة الطالبین ٤٥١ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ١٤١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١

 ).٦٨ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٤٠٦ص  ٢(ج 
) / ابن عثیمین، ٢٧٣ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ١٤١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٢

 ).٣٧٣ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٢٠٧ص  ١٥د المستقنع (ج الشرح الممتع علی زا
 ).٣٤٠ص  ١) / ابن رشد، بدایة المجتھد (ج ١٤١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٣
 ).٤١٧ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ١٤١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٤
 ).١٤١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٥
 ).٢٧٧ص  ٦ بھوتی، کشاف القناع (ج -٦
 ).١٤١ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٣٤٠ص  ١ابن رشد، بدایة المجتھد (ج  -٧
 ).١٤١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٨
 ).٣٤٠ص  ١) / ابن رشد، بدایة المجتھد (ج ١٤١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٩



 ١٠١  ن و شرایط نذرفصل دوم: ارکا

 استثناء در صیغه ١-٣-٢
و یا مشیت مثًال زید معلق  أ گویند: اگر ناذر، نذر را به مشیت خداوند فقھا می

گویند: چون انعقاد  ؛ و میباشد، ھرچند که زید بخواھد ساخت، این نذر صحیح نمی
 در اینجا انعقاد نذر را به خواستۀُقَرب باید قطعی باشد و در آن شک و تردید راه نرود و 

تبرک  أ ساختن آن به مشیت خداوند . اما اگر منظور از تعلیق١زید معلق ساخته است
 فرماید: می أ باشد، چنانکه خداوند

ن �ََشآَء  ٢٣ِعٞل َ�ٰلَِك َغًداَوَ� َ�ُقولَنَّ لَِشاْۡيٍء إِّ�ِ فَا﴿
َ
ٓ أ ۚ ٱإِ�َّ ُ �ََّك إِذَا  ۡذُكرٱوَ  �َّ رَّ

 .]٢٤-٢٣[الکهف:  ﴾�َِسيَت 
خدا  ینکهمگر ا، دھم ینگو: من فردا آن را انجام م یزچ یچھ یو ھرگز درباره «

 .»یاور) پروردگارت را به خاطر بی(و إن شاء الله نگفتیبخواھد، و ھرگاه فراموش کرد
ساختن نذر به زید حصول نعمتی  و اگر منظور از تعلیق ٢باشد صحیح می پس نذر

، در این »بر من این چیز نذر باشد ،اگر زید از مسافرت بازگشت«باشد، مثًال بگوید: 
باشد و در اینجا اصل نذر را قصد دارد،  شود که صحیح می صورت این نذر مجازاة می

اصل نذر را به مشیت زید معلق ساخته است انجام دھد، اما در حالت اولی اصل انعقاد 
ھم بر این  ٦و زیدیه ٥، ظاھریه٤، حنفیه٣و لذا با باالیی متفاوت است و نص امام شافعی

تثناء صحیح است و اگر فرد آن را این اسگوید:  می / باشند. امام ابن حزم قول می
. اما امام ٧شود که مشیت خدا بر این بوده که نخواسته است معلوم می ،انجام ندھد

گوید: برای اینچنین فردی نذر  می أ در مورد استثناء به مشیت خداوند / مالک

                                           
) / انصاری، ٥٦٠ص  ٢) / نووی، روضة الطالبین (ج ٤١٢-٤١١ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١

ص  ٨) / سرخسی، المبسوط (ج ٤٦٢ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٥٧٥ص  ١أسنی المطالب (ج 
) / شربینی، اإلقناع ٢٦٠ص  ٧) / غزالی، الوسیط (ج ٩٠ص  ٥) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ١٤٣
 ).٦٠٩ص  ٢(ج 

 ).٥٧٥ص  ١(ج  ) / انصاری، أسنی المطالب٤١٢-٤١١ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -٢
 ).٤٦٢ص  ٨نووی، المجموع (ج  -٣
 ).٩٠ص  ٥) / کاسانی، بدائع الصنایع (ج ١٤٣ص  ٨سرخسی، المبسوط (ج  -٤
 ).٢٥-٢٤ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٥
 ).٤١٧ص  ٥ابن المرتضی، البحر الزخار (ج  -٦
 ).٢٥-٢٤ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٧
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باشد و با ذکر  خداوند می ی گردد، چرا که تمامی امور به اذن و خواسته منعقد می
گویند: اگر فرد بگوید:  . مذھب زیدیه می١کند مشیت خداوند حکم احکام تغییر نمی

این را  أ باشد، چرا که خداوند این نذر بر وی الزم می »شاءاهللا علی ركعتان إن«
فھمیم که خداوند آن را خواسته  می ،خواھد و ھنگامی که نذر به وقوع پیوست می

باشد، چرا که عقد با شرط مجھول  است، اما اگر بر مشیت زید معلق کرد درست نمی
داده که عقود با ھر باشد، اما ابن المرتضی صاحب بحر الزخار این را ترجیح  درست نمی

باشد و گفته اقرب این است که با تعلیق به مشیت زید منعقد  نوع شرطی صحیح می
 .٢گردد

ای دیگر آن را  باشد، چرا که ما گونه چندان قوی نمی / اما دلیل امام مالک
ه است بود وندخدا وییم اگر فرد آن را انجام ندھد، آیا خواستۀگ کنیم و می بررسی می
خدا منوط  ه و چون ما انجام آن را به خواستۀخدا بود ید بگوید: خواستۀیا خیر؟ با

فھمیم که خدا ھم انجام آن را نخواسته بوده و  کرده بودیم و حاال انجام نشده است، می
دھیم که  ایم وقتی آن را انجام می ایم، چون گفته لذا خالف نذر خود ھم عمل نکرده

 خدا بخواھد و حاال خدا نخواسته است.

                                           
 ).١٤٣ص  ٨سرخسی، المبسوط (ج  -١
 ).٤١٧ص  ٥ن المرتضی، البحر الزخار (ج اب -٢



 

 

 فصل سوم:
 آثار مرتبت بر نذر

 حکم عمل به نذر ١-٣
، باید به آن عمل شود بعد از اینکه نذر منعقد گردید و تمام شرایط خود را دارا شد

بود در صورت  چرا که اگر عمل به نذر واجب نمی گردد؛ وگرنه فرد گناھکار می
 د:فرمای می أ گردید. و خداوند ای واجب نمی کفاره ،نکردن به آن عمل

ۡوفُواْ بَِعۡهِد ﴿
َ
ِ ٱَوأ  .]٩١[النحل:  ﴾إَِذا َ�َٰهد�ُّمۡ  �َّ

 .»ید) بستیمان، ھرگاه عھد (و پید) خدا وفا کنیمانو به عھد (و پ«
 بندد. می أ و نذر ھم نوعی عھد و پیمان است که فرد با خداوند

 ھمچنین در صحیح بخاری آمده است که:

َ�نَا انلَّ  ثَِ� إِْسَحاُق، َحدَّ يِب مَجَْرَة، َسِمْعُت زَْهَدَم ْ�َن َحدَّ
َ
نَا ُشْعبَُة، َ�ْن أ ْخرَبَ

َ
، أ رْضُ

ِ َص�َّ اُهللا  ُ َ�نُْهَما، َ�ُقوُل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُمرَضٍِّب، َسِمْعُت ِعْمَراَن ْ�َن ُحَصْ�ٍ ريَِضَ ا�َّ
يَن يَلُو�َ «َعلَيِْه وََسلََّم:  ِ

َّ
يِت قَْرِ�، ُ�مَّ اذل مَّ

ُ
يَن يَلُوَ�ُهْم، َخْ�ُ أ ِ

َّ
قَاَل ِعْمَراُن فََال  -ُهْم، ُ�مَّ اذل

ْو ثََالثًا 
َ
َذَكَر َ�ْعَد قَْرنِِه قَْرَ�ْ�ِ أ

َ
ْدرِي: أ

َ
ُ�مَّ إِنَّ َ�ْعَدُ�ْم قَْوًما �َْشَهُدوَن َوَال �ُْستَْشَهُدوَن،  -أ

َمنُ َوَ�ُونُوَن َوَال يُْؤَ�َمنُوَن، َوَ�نُْذُروَن َوَال َ�ُفوَن، َوَ�ْظهَ   ١.»ُر ِ�يِهُم السِّ
آیند و سپس کسانی  ھا می بھترین عصرھا، عصر من و کسانی که بعد از آن«ترجمه: 

آیند که شھادت  اقوامی می ،باشد؛ و بعد از این عصور آیند، می که بعد از آنان می
شھادت دھند [در کاری که شاھدان وجود  ھا خواسته نشده که دھند، اما از آن می

رود  ای قضاوت کافی ھستند، اما این فرد با وجود عدم نیاز به شاھد خود میدارند و بر
شوند، و نذر  مرده نمیمورد اطمینان ش کنند، و می ، و خیانت٢دھد] و شھادت می

 ».شان زیاد است کنند و به خاطر پرخوری چاقی در بین به آن وفا نمی کنند و می

                                           
 ).٣٨٠٩) / نسایی (ش: ٤٦٥٩) / ابوداود (ش: ٦٦٣٨) / مسلم (ش: ٣٦٥٠بخاری (ش:  -١
 ).٢٦٠ص  ٥ابن حجر، فتح الباري (ج  -٢
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که به نذرھایشان  اینگونه افرادی را ج پیامبر ،بینیم ھمانطور که در این حدیث می
در محل ذم قرار داده است، پس عمل نکرده به نذر باید کار مذمومی  کنند، وفا نمی

 باشد که اینطور از آن ذم شده است.
 و در جایی دیگر از صحیح بخاری آمده است:

َ�نَا َمالٌِك، َ�ْن َطلَْحَة بِْن َ�بِْد ال بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ َمِلِك، َعِن الَقاِسِم، َ�ْن اَع�َِشَة َحدَّ

ُ َ�نَْها، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ فَلْيُِطْعُه، «ريَِضَ ا�َّ ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
 ١.»َوَمْن نََذَر أ

کسی که نذر کند عمل : «فرمودند ج گوید که پیامبر می ل عائشهترجمه: 
دادن آن اطاعت کند، اما  طاعتی را انجام دھد، پس به نذرش وفا کند و خدا را با انجام

 ».اگر کسی نذر انجام عمل حرامی را کرد به آن نذر وفا نکند
اند  امر فرموده ،به وفای نذوری که در طاعت منعقد شده است ج و در اینجا پیامبر

 ای دال بر عدم وجوب باشد. مگر قرینه ؛وجوب است و اصل در اوامر ایشان بر
 فرماید: در قرآن می أ و ھمچنین خداوند

ۡن َ�َٰهَد ﴿ َ ٱ۞َوِمۡنُهم مَّ َ�نَّ َوَ�َُكوَ�نَّ مَِن  ۦلَ�ِۡن َءاتَىَٰنا ِمن فَۡضلِهِ  �َّ دَّ َ�َصَّ
ٰلِِح�َ ٱ ٓ َءاتَٮُٰهم ّمِن فَۡضلِهِ  ٧٥ل�َّ ا ْ بِهِ  ۦفَلَمَّ ۡعرُِضونَ َوتَ  ۦَ�ِلُوا ْ وَُّهم مُّ  ٧٦َولَّوا

ۡ�َقَبُهۡم نَِفاٗ�ا ِ� قُلُو�ِِهۡم إَِ�ٰ يَۡوِم يَلَۡقۡونَهُ 
َ
ۡخلَُفواْ  ۥفَأ

َ
َ ٱبَِمآ أ َما وََعُدوهُ َو�َِما َ�نُواْ  �َّ

 .]٧٧-٧٥[التوبة:  ﴾٧٧يَۡ�ِذبُونَ 
خود بستند که: اگر (خداوند) از فضل  یمانھا با خدا (عھد و) پ از آن یبعض«

. بود یمخواھ یکوکاراناز ن داد و یمقطعًا صدقه (وزکات) خواھ ،) به ما دھدیبی(نص
 و یدندبه آن بخل ورز ید،) بخشیبیھا (نص پس چون (خداوند) از فضل خود به آن

 یعمل) نفاق را تا روز ینکردند). پس (ا یچیگرداندند (وسر پ یاعراض کنان رو
به (سبب) آنچه که با  ؛بر قرار ساخت یشانھا لدر د ،که او (= خدا) را مالقات کنند

به (سبب) آنکه دروغ  کردند) و یعھد شکن (و ،خالف نمودند ،خدا وعده کرده بودند
 ».گفتند یم

                                           
) / ١٥٢٦) / ترمذی (ش: ٣٢٩١) / ابوداود (ش: ١٧٢٦) / موطأ (ش: ٦٧٠٠-٦٦٩٦بخاری (ش:  -١

 ).٢١٢٦ابن ماجه (ش:  ) /٣٨٠٨-٣٨٠٧-٣٨٠٦نسایی (ش: 



 ١٠٥  فصل سوم: آثار مرتبت بر نذر

دھند و  کسانی را که به انجام عبادتی وعده می أ بینیم که خداوند و در اینجا می
ھا را به نفاق  آنبه شدت توبیخ نموده است و حتی  ،کنند سپس به آن عمل نمی

در مورد عبادتی  أ توصیف فرموده است و نذر ھم ھمان عھدی است که با خداوند
 شود، پس باید واجب باشد که اینگونه صحبت کرده است. بسته می

گویند به اجماع باید به  ھم می و امام کاسانی رحمھم الله امام نووی، امام ابن قدامة
 .١نذور منعقده وفا شود

 ت در نذروکال ١-١-٣
وکالت در نذر بستگی به نوع نذر دارد، یعنی آیا مطلق فعل مورد نظرش بوده است 

کار انجام شود، پس اگر مطلِق عمل  مثًال اگر فردی نذر کند که فالن و یا فاعل آن،
انجام شود وی نذرش را ادا کرده است و به آن وفا نموده است و لذا وکالت در آن 

اعل معینی را تعیین کرده باشد، پس باید حتمًا آن شخص به باشد. اما اگر ف درست می
انجام نذر بپردازد، چرا که در غیر این صورت به نذرش عمل نکرده است، لذا در اینگونه 

ناذر  باشد و دلیل این است که نذر برطبق نذرِ  مواقع نیابت و وکالت در آن درست نمی
براساس آن با وی حکم  ،انندگردد و نیتش را به ھرچه که منوط بگرد منعقد می

 گردد. می

 ادای نذر بعد از فوت ناذر توسط دیگران ٢-١-٣
اگر فردی بمیرد و نذوری داشته باشد که به آن وفا نکرده باشد، از نظر حنابله 
مستحب است که اولیایش به جای او به نذرھایش عمل کنند و این مذھب جمھور ھم 

 .٣دانند این نذور را بر اولیای میت واجب می کردن . اما مذھب ظاھریه ادا٢باشد می

                                           
) / کاسانی، بدائع الصنایع ٩٦ص  ١١) / نووی، شرح مسلم (ج ١٤٧ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١

 ).٣٦٦ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٤٣٤ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ٩٠ص  ٥(ج 
بل الّسالم ) / صنعانی، س١٥٩ص  ٦) / ابن بطال، شرح بخاری (ج ٤٤١ص  ٢زیدان، المفصل (ج  -٢

) / نووی، شرح مسلم (ج ٩٠٧-٩٠٦) / ابن دقیق العید، احکام األحکام (ص ٣٧١-٣٧٠ص  ٤(ج 
 ).٩٨ص  ٩) / عظیم آبادی، عون المعبود (ج ٩٦ص  ١١

) / شوکانی، ٣٧١-٣٧٠ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ١٥٩ص  ٦ابن بطال، شرح بخاری (ج  -٣
 ٩) / عظیم آبادی، عون المعبود (ج ٩٦ص  ١١لم (ج ) / نووی، شرح مس١٦٤١نیل األوطار (ص 

 ).٩٨ص 
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برای وجوب انجام واجباتی که فرد میت بر ذمه دارد، این است که  ١و دلیل ظاھریه
 کند: در صحیح خود روایت می / امام بخاری

 ِ نَا َمالٌِك، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ ْخرَبَ
َ
ِ ْ�ُن يُوُسَف، أ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ  بِْن َ�بِْد َحدَّ

ُ َ�نُْه اْستَْفىَت رَُسوَل  نَّ َسْعَد ْ�َن ُ�بَاَدةَ ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ ِ ا�َّ

�ِّ َماتَْت وََعلَيَْها نَْذٌر، َ�َقاَل: 
ُ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: إِنَّ أ  .٢»اقِْضِه َ�نَْها«ا�َّ

گفت: ای رسول خدا! مادرم مرده است  ج به رسول خدا س ترجمه: سعد بن عباده
به جای او «فرمود:  ج و نذری کرده است که ھنوز آن را انجام نداده است؛ پیامبر

 ».نذرش را ادا کن
ھم  ج گویند: چون در این حدیث امر به ادای نذور شده و اصل در اوامر پیامبر و می

ای نیست لذا حمل بر وجوب  ای باشد و چون قرینه مگر اینکه قرینهباشد،  بر وجوب می
 گردد. می

 و یا ھمچنین روایت کرده است:

يِب، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن 
َ
َ�نَا أ ، َحدَّ َ�َ�ْ

َ
ُد ْ�ُن ُموىَس بِْن أ َ�نَا ُ�َمَّ ، َحدَّ ُد ْ�ُن َخادِلٍ َ�نَا ُ�َمَّ َحدَّ

 
َ
ِ بِْن أ ثَُه َ�ْن ُعْرَوَة، َ�ْن اَع�َِشَة احلَارِِث، َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ َد ْ�َن َجْعَفٍر، َحدَّ نَّ ُ�َمَّ

َ
يِب َجْعَفٍر، أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها، أ َصاَم  َصومٌ َمْن َماَت وََعلَيِْه «ريَِضَ ا�َّ

 ٣.»َ�نُْه َويِلُّهُ 
او باشد، پس  که بمیرد و روزۀ واجبی بر عھدۀکسی «فرمودند:  ج پیامبرترجمه: 

 ».ش به جای او روزه بگیردا ولی

                                           
 ).٣٧١-٣٧٠ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -١
) / ٣٣٠٩) / ابوداود (ش: ١٧١٠) / موطأ (ش: ٤٣٢٣) / مسلم (ش: ٦٩٥٩-٢٧٦١بخاری (ش:  -٢

) / ابن ماجه ٢٨١٩-٢٨١٨-٣٨١٧-٣٦٦٣-٣٦٦٢-٣٦٦٠-٣٦٥٩-٣٦٥٨-٣٦٥٧نسایی (ش: 
 ).٢١٣٢(ش: 

) / ٢٩١٩) / نسایی، سنن کبری (ش: ٢٤٠٢) / ابوداود (ش: ٢٧٤٨) / مسلم (١٩٥٢اری (ش: بخ -٣
 ).٣٣١١ابن ماجه (ش: 
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واجب » مال وارث«گوید: ادای دیون میت از  می س امام نووی در مورد حدیث سعد
 س باشد، اما ظاھرًا سعد باشد و این ھم دین میت است لذا ادای آن ھم واجب نمی نمی

 .١مادرش آن را ادا کرده است ترکۀبرع این کار را کرده و یا از از روی ت
توان به جای میت انجام داد، در روایتی از اسحاق بن  اما در مورد نذوراتی که می

ھایش را ادا کرد و نه  توان روزه راھویه و لیث بن سعد آمده که فقط به جای میت می
توان به  گویند: نماز و روزه و اعتکاف منذور را نمی و حنفیه می ٢عبادات بدنی دیگر را

شود و این  طعام داده می ٤ھایش و روزه ٣جای میت گرفت، بلکه به جای اعتکاف
، و ٥باشد نذری می و مالکیه در مورد روزۀ، حسن بصری ب مذھب ابن عمر، عائشه

قولی از شافعیه و حنابله و قول مشھور از مالکیه در مورد نمازھای نذری میت، با 
، اوزاعی، عطاء، اسحاق بن راھویه، محمد بن ب ، اما ابن عمر٦رأی ھستند حنفیه ھم

توان به جای میت  بر این ھستند که میرحمھم الله عبدالحکم و متأخرین شافعیه 
اند: ادای آن از ترکه میت الزم است   ، البته جمھور گفته٧نمازھای منذور او را خواند

ه و مالکیه باشد، اما حنفی اگرچه وصیتی ھم نکرده باشد و گویی که دین میت می
خواھد از ترکه داده شود و اموال حق ورثه  اند: اگر وصیت نکرده باشد نمی گفته

ھم با  ج بحث وصیت نشده بود و پیامبر س . اما باید بگوییم در حدیث سعد٨باشد می
تفصیل ماجرا را جویا نگردیدند که آیا مادرش  س اینکه در محل تعلیم بودند از سعد

لذا ما ھم تفصیل را جویا  ،باشد ر، و حال که اینچنین میوصیت کرده است و یا خی
کنیم، مگر اینکه نصی از شارع بیاید که دالِّ بر  شویم و بر ھمان عموم حمل می نمی

                                           
 ).٩٧ص  ١١نووی، شرح مسلم (ج  -١
 ).٩٨ص  ٩عظیم آبادی، عون المعبود (ج  -٢
 ).٢١٩ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٣
 ).٢١٥ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٤
 ).٢١٥ص  ٤٠یة (ج الموسوعة الکویت -٥
 ).٢٢٠ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٦
 ).٢٢١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٧
) / عظیم آبادی، عون ٩٧ص  ١١) / نووی، شرح مسلم (ج ١٦٤١شوکانی، نیل األوطار (ص  -٨

 ).٩٧ص  ٩المعبود (ج 
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ت، در صحت قضای واجبات میت باشد و از طرفی در سنن امام  تعیین شرِط وصیت میِّ
 گوید: آمده است که می س از خود سعد بن عباده / نسایی

احلس� بن عيىس قال أنبأنا سفيان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس:  ربناأخ
ُق َ�نَْها؟ قَاَل:  تََصدَّ

َ
فَأ

َ
يَْت َولَْم تُوِص، أ مَّ َسْعٍد تُُو�ِّ

ُ
 ١.»َ�َعمْ «قُلُْت: يَا رَُسوَل اِهللا، إِنَّ أ

باشد) مرده  می س گفتم: ای پیامبر! مادر سعد (منظور خود سعد بن عبادةترجمه: 
 ».توانی بله می: «ج توانم به جای او صدقه بدھم؟ فرمود وصیتی ھم نکرده است، آیا می و

جایی برای  س باشد، و بعد از این سخِن خود سعد و سند این روایت ھم صحیح می
 ماند. قول به شرط قراردادِن وصیت میت برای قضای نذورات از وی باقی نمی

نیازی به وصیت وی  ،در ادای واجبات میتدانیم که  و لذا ما این نظر را راجح می
 باشد. نمی

و قول مشھور از حنابله بر این است که ھر نوع عبادتی که بر  ٢مذھب ظاھریه
چه نماز باشد چه روزه باشد و یا  ،توان به جایش انجام داد ی میت باشد را می عھده

گوید: چون  ینماز را استثنا کرده و م / . فقط امام احمد حنبل٣سایر عبادات باشد
، ولی ٤توان به نیابت کسی ھم آن را انجام داد در ھیچ حالت نماز بدلی ندارد و لذا نمی

، اما قول اصح ٥نماز ھم خواند توان به جای میت در روایت دیگری از ایشان آمده که می
ش را ھم خواند و دلیل ما این است ا توان به جای میت نمازھای نذری این است که می

 کند: روایت می / بخاریکه امام 

، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  ، قَاَل: َسِمْعُت َسِعيَد ْ�َن ُجبَْ�ٍ يِب �رِْشٍ
َ
َ�نَا ُشْعبَُة، َ�ْن أ َ�نَا آَدُم، َحدَّ َحدَّ

ْخيِت 
ُ
ُ: إِنَّ أ

َ
ىَت رَُجٌل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل هل

َ
ُ َ�نُْهَما، قَاَل: أ قَْد نََذرَْت ريَِضَ ا�َّ

                                           
سایی (ش: ) / ن٤١٨) / سعید بن منصور، سنن (ش: ٦١٥ص  ٣ابن سعد، طبقات الکبری (ج  -١

) / معجم ١١٦٣٠-٥٣٨٢-٥٣٨٠) / معجم الکبیر (ش: ٦٤٨١) / نسایی، سنن کبری (ش: ٣٦٥٤
 ).٢٥١٥) / ابویعلی (ش: ٣٩) / بخاری، ادب المفرد (ش: ٨١٧٢-٨٠٦١-٧٤٩٠األوسط (ش: 

 ).٢٧ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٢
) / ابن قدامة، الکافي ٢٢٤-٢١١ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٤٤٠ص  ٢زیدان، المفصل (ج  -٣

 ).٤٣٠ص  ٤(ج 
 ).٤٣٠ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ٤٤٠ص  ٢زیدان، المفصل (ج  -٤
 ).٤٣٠ص  ٤ابن قدامة، الکافي (ج  -٥
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َها َماتَْت، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ، َو�ِ�َّ ُجَّ ْن حتَ
َ
ُ�نَْت «أ

َ
لَْو اَكَن َعلَيَْها َدْ�ٌن أ

َحقُّ بِالَقَضاءِ «قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: » قَاِضيَهُ 
َ
، َ�ُهَو أ َ  ١.»فَاقِْض ا�َّ

آمد و گفت: خواھرم نذر  ج د پیامبرگوید: فردی به نز می ب ابن عباسترجمه: 
آیا «به او فرمود:  ج کرده بود که به حج برود، اما قبل از ادای نذرش فوت کرد. پیامبر

» کردی؟ تو به جایش قرض او را ادا می ،ی او بود اگر خواھرت قرضی از مردم بر عھده
 ».شود تر است که ادا پس حجش را انجام بده که قرض خدا حق«گفت: بله. فرمود: 

به طور عموم تمامی حقوق  ج خدا بینیم، رسول ھمچنانکه در این حدیث می
را نام برده و ھیچ تخصیصی ھم بر این حدیث نداریم و اگر قرار بود  أ خداوند

زدند، اما دین تمام شد و این  تخصیص می ج خدا تخصیص زده شود، خود رسول
باشد  أ که جزء حقوق خداوندگوییم: ھرچه  حدیث تخصیص زده نشد و لذا ما ھم می

و  ٢ب توان به نیابت از میت انجام داد، چه نماز باشد یا غیر نماز، و ابن عباس را می
اند. و این حدیث ھم جوابی در رد امام  ھم به این مطلب فتوی داده ٣ب ابن عمر

ھایش را  اند: فقط به جای میت روزه باشد که گفته لیث و امام اسحاق بن راھویه می
 توان ادا کرد. می

توان به  گوید: چون در ھیچ حالتی بدل ندارد، لذا نمی می / اما اینکه امام احمد
نکردن  باشد، چرا که مالک ادا کردن یا ادا جای میت نمازھایش را خواند مقبول نمی

داشتن  گویید که مالک باشد و شما چگونه می اعمال به جای میت، داشتن بدل نمی
کند و  از این است که عبادات را خداوند خود تأیید و یا رد می بدل است؟ و آیا غیر

پذیرد؟ و  یعنی خداوند آن را نمی ،باشد گوییم این عبادت و عمل درست نمی وقتی می
اند یا خیر؟ و  و رسولش داشتن بدل را برای ما مالک تعیین و تأیید کرده أ آیا خداوند

اند و این مالک را  وق خداوند امر فرمودهکردن تمام حق خود به ادا ج اکنون که پیامبر
دادن اعمال میت داشتن بدل  اند، مشخص است که مالِک انجام ھم تأیید نکرده

باشد و ما ھم حق تعیین مالک طاعتی که خدا و رسولش آن را تعیین نکرده است،  نمی

                                           
 ).٢٦٣٢) / نسایی (ش: ٣٦١٢) / نسایی، سنن کبری (ش: ٦٦٩٩بخاری (ش:  -١
 ).١٧١١) / موطأ (ش: ٦٦٩٧بخاری (ش:  -٢
 ).٦٦٩٧بخاری (ش:  -٣
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اشد دانیم که حج برای کسی واجب است که توانایی داشته ب را نداریم؛ از طرفی ما می
باشد و اگر به توانایی رسید و آن را ادا نکرد  و در صورت عدم توانایی بر وی واجب نمی

و سپس ناتوان گردید، جز انجام حج ھیچ بدلی ندارد و باید ھر طور شده حجش را ادا 
توان کفاره داد و بدل  بینیم که در صورت عدم توانایی می کند، اما در مورد روزه می

ھا به جای میت داریم، حال  حالت روایات صحیح دال بر نیابت از آن دارد، اما در ھردو
گوییم: اگر شما بر این عقیده ھستید که فقط نماز است که بدل ندارد، پس در  ما می

 کنید؟ این حالت حج را چه کار می
تواند به جای  اند که فرزند می صحاب امام مالک گفتهاز ا و ابن وھب و أبو مصعب

شان این است که فرزند  ، و دلیل١توانند ھا نمی بخواند اما غیر از آن مرده قضاھا را
شود، جز چند  انسان از کسب و عمل اوست و با مرگ انسان اعمال انسان ھم قطع می

 ھا فرزند صالحی است که برای انسان دعا کند. چیز که یکی از آن
 د:کن روایت می / باشد، چرا که امام بخاری اما این دلیل قوی نمی

، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  ، قَاَل: َسِمْعُت َسِعيَد ْ�َن ُجبَْ�ٍ يِب �رِْشٍ
َ
َ�نَا ُشْعبَُة، َ�ْن أ َ�نَا آَدُم، َحدَّ َحدَّ

ْخيِت قَْد نَذَ 
ُ
ُ: إِنَّ أ

َ
ىَت رَُجٌل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل هل

َ
ُ َ�نُْهَما، قَاَل: أ رَْت ريَِضَ ا�َّ

ْن 
َ
َها َماتَْت، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ ، َو�ِ�َّ ُجَّ ُ�نَْت «حتَ

َ
لَْو اَكَن َعلَيَْها َدْ�ٌن أ

َحقُّ بِالَقَضاءِ «قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: » قَاِضيَهُ 
َ
، َ�ُهَو أ َ  ٢.»فَاقِْض ا�َّ

ت: خواھرم نذر آمد و گف ج گوید: فردی به نزد پیامبر می ب ابن عباسترجمه: 
آیا «به او فرمود:  ج کرده بود که به حج برود، اما قبل از ادای نذرش فوت کرد. پیامبر

کردی؟  ی او بود تو به جایش قرض او را ادا می اگر خواھرت قرضی از مردم بر عھده
 ».تر است که ادا شود پس حجش را انجام بده که قرض خدا حق«گفت: بله. فرمود: 
بینیم که وی برادر میت است و نه فرزند او، لذا باید آن را عام  میو در اینجا ما 

 ھا بدانیم و به کسی تخصیص نزنیم. بگیریم و شامل تمامی انسان
 و ابن بطال رحمھم الله اند: امامان عینی و قاضی عیاض و قرافی و ھمچنین گفته
ھم  / مام مالکتوان به جای ھیچ کس، نماز خواند و ا اند که نمی ادعای اجماع کرده

                                           
 ).٥٨٤ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٢٧ص  ٩شوکانی، نیل األوطار / الطبعة المنیریة (ج  -١
 ).٢٦٣٢) / نسایی (ش: ٣٦١٢) / نسایی، سنن کبری (ش: ٦٦٩٩بخاری (ش:  -٢
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توان به جای میت نماز خواند  ام که می گوید: از ھیچیک از صحابه و تابعین نشنیده می
 فرماید: می ج اند که پیامبر و گفته ١و یا روزه گرفت

َحدٍ «
َ
َحٌد َ�ْن أ

َ
َحٍد، َوَال يَُص�ِّ أ

َ
َحٌد َ�ْن أ

َ
 .٢»َال يَُصوُم أ

 ».ھیچکس به جای کسی نماز و روزه نخواند«ترجمه: 
در کتب حدیثی نیامده  ج اما باید بگوییم که این حدیث با ھیچ سندی از پیامبر

 کند که: روایت می ب است، اما امام نسایی به سند صحیح از ابن عباس

َ  أنبأنا اجٌ األْ جَّ نَا حَ ثَ دَّ : حَ يْعٍ قَالَ رَ وَ ابْنُ زُ هُ يدُ وَ زِ نَا يَ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ ىلَ َعْ بْدِ األْ دُ بْنُ عَ َمَّ ، حمُ لُ وَ حْ

 : ، قَالَ بَّاسٍ نِ ابْنِ عَ ، عَ بَاحٍ طَاءِ بْنِ أَيبِ رَ نْ عَ ى، عَ وسَ نَا أَيُّوبُ بْنُ مُ ثَ دَّ : حَ الَ دٌ  الَ «قَ ومُ أَحَ يَصُ

دٍ  نْ أَحَ دُ ، عَ مٍ مُ لِّ يَوْ انَ كُ كَ نْهُ مَ لَكِنْ يُطْعِمُ عَ ، وَ دٍ نْ أَحَ دٌ عَ يلِّ أَحَ الَ يُصَ نْطَةٍ  وَ  ٣.»حِ

ھیچکس به جای کسی نماز و روزه نخواند، اما «گوید:  می ب اسابن عبترجمه: 
 .»به جای او در عوض ھر روز یک مد گندم باید داده شود

 روایت کرده است که: ب و از امام عبدالرزاق ھم با سند صحیح از ابن عمر

بْدِ عبد الرزاق  نْ عَ ِ عَ : ا�َّ رَ قَالَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ نْ نَافِعٍ ، عَ رَ مَ ، « بْنِ عُ دٍ نْ أَحَ دٌ عَ َّ أَحَ لِّنيَ الَ يُصَ

يْتَ  دَ نْهُ أَوْ أَهْ قْتَ عَ دَّ الً تَصَ نْتَ فَاعِ لَكِنْ إِنْ كُ دٍ وَ نْ أَحَ دٌ عَ نَّ أَحَ ومَ الَ يَصُ  ٤.»وَ
ھیچکس به جای کسی نباید نماز و روزه بگیرد، اما اگر من بخواھم این «ترجمه: 

 ».دھم کار را بکنم، در عوض آن صدقه می
که از این دو صحابه بزرگوار دو روایت مختلف آمده است، ما نباید بگوییم که حال 

اند و بعد از این قول آنان اجماع شده است، بلکه تا جایی که  ھا از حرف خود برگشته آن
ممکن است باید روایات را باھم جمع نمود، و آنچه که معلوم شده این است که از 

نیابت از عبادات به طور عام و خاص، برای بعد  احادیث صحیح در مورد ج رسول الله
عمر  اند و مانند ابن از مرگ داریم، اما روایتی دال بر منع نداریم. اما صحابه مختلف شده

ظاھرًا متضاد ھستند، اما آنچه که به نظر  اند که سخنان متفاوتی زده ش و ابن عباس

                                           
 ).٢٢١-٢٢٠ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١
 ست.روایت شده ا ب و ابن عباس ب ال أصل له و این متن از قول ابن عمر -٢
 ).٢٩١٨نسایی، سنن کبری (ش:  -٣
 ).٦١ص  ٩) / عبدالرزاق (ج ١٦٠٩موطأ مالک بالغًا (ش:  -٤
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، بلکه روایات دال بر منع باشد آید این است که سخن این دو صحابه متضاد نمی من می
مربوط به زمانی است که فرد زنده باشد و از انجام آن عبادات عاجز باشد و به این 

ھا نماز و روزه نخوانید، اما صدقه بدھید و این را ما ھم  اند: به نیابت آن خاطر گفته
نین ، و ھمچ١اند ھم این دلیل را در فتح الباری آورده / قبول داریم و امام ابن حجر

برای  ب و ابن عباس ب اند که منظور نھی ابن عمر تأویل دیگری را آورده
ای نماز و روزه بخوانند که قرضی برعھده  خواھند به جای مرده کسانی است که می

اند اشکالی ندارد که به  ھا باشد که انجام نداده ندارد، اما اگر فرضی برعھده آن مرده
ود و در مصنف ابن ابی شیبه به سند صحیح آمده جای آن مرده نماز و روزه خوانده ش

 است که:

نَا  ثَّ دَ َ حَ يضِ بَّاسٍ رَ نِ ابْنِ عَ ، عَ ونٍ يْمُ نْ مَ ، عَ ِّ بُنَاينِ مِ الْ َكَ ِّ بْنِ احلْ يلِ نْ عَ ، عَ يَّةَ لَ ُ ابْنُ عُ ،  ا�َّ امَ نْهُ عَ

 : الَ ، فَقَ رٌ يْهِ نَذْ لَ عَ اتَ وَ لٍ مَ جُ نْ رَ ئِلَ عَ نْهُ النَّ «سُ امُ عَ رُ يُصَ  ٢.»ذْ
ی او باقی مانده  از ابن عباس در مورد فردی که مرده است و نذری بر عھدهترجمه: 

 سئوال شد. ایشان گفتند: به جایش نذرش را انجام دھند.
و  ٣و در اینجا به طور عام از ایشان سئوال شد و او ھم به صورت عموم جواب دادند

 یح نقل کرده است که:از ایشان با سند صح / ھم امام ابن ابی شیبه باز

: نا  بَّاسٍ نِ ابْنِ عَ : عَ ةً رَّ ، قَالَ مَ ٍ بَريْ عِيدِ بْنِ جُ نْ سَ ، عَ ٍ نيْ صَ نْ أَيبِ حُ ، عَ يَانَ فْ نْ سُ ، عَ كِيعٌ ا «وَ إِذَ

لِيُّهُ  نْهُ وَ رٌ قَىضَ عَ يْهِ نَذْ لَ عَ اتَ وَ  ٤.»مَ

ی فت: اگر فردروایت کرد که گ ب سعید بن جبیر یک بار از ابن عباسترجمه: 
 ش به جای او به نذرش وفا کند.ا وی بود، پس ولی ُمرد و نذری بر عھدۀ

 ھم به صورت عموم این مطلب را بیان کردند. باز ب و در اینجا ابن عباس

                                           
 ).٥٨٤ص  ١١ابن حجر، فتح الباري (ج  -١
 ).٥١٠ص  ٣ابن ابي شیبة (ج  -٢
 ).٥٨٤ص  ١١ابن حجر، فتح الباري (ج  -٣
 ).٥١٠ص  ٣ابن ابي شیبة (ج  -٤
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و دلیل این حرف ما دو چیز است: اول اینکه از خود این دو بزگواران سخنانی 
روایت دیگری از با سند صحیح  / . ثانیًا امام طحاوی١مخالف این آمده است

 نقل کرده است که: ب عباس ابن

حدثنا الربيع املرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث أن بكريا حدثه «

يَامَ «أن كريبا موىل ابن عباس حدثه أن ابن عباس قال:  نْ يُطِيقُ الصِّ ْ يَكُ ا ملَ بِريُ إِذَ ي الْكَ تَدِ فْ  ٢.»يَ
 ».باید به جایش فدیه بدھد ،تواند روزه بگیرد زیاد نمیفردی که به علت سن «ترجمه: 

اند به  ھای زنده بوده که نھی کرده شود منظور نھی ایشان انسان پس معلوم می
با توجه به  ،جای وی روزه یا نماز و... انجام داد، اما اگر فرد بمیرد و بر وی قضای باشد

 اند. احادیث و روایات دیگر اجازه داده
گویند از  ھا را به جای اینکه باھم جمع کنند، می ھا، سخنان متضاد آنو بعضی از فق

کنند و باید بگوییم من از  اند و حتی فراتر رفته و ادعای اجماع می حرف خود برگشته
ای استناد  کنم که برای تقویت مذھب خود به ھر ادله این فقھا بسیار تعجب می

کنند. چگونه ادعای  ن عیبی رد میشان را با کوچکتری ی مخالفان کنند و ادله می
به نمازخواندن نذری به  ش کنند، در حالی که گفتیم ابن عمر و ابن عباس اجماع می

راھویه، محمد  اوزاعی، عطاء، اسحاق بن ٤و مذھب ظاھری ٣اند جای میت فتوی داده
ر د ج باشد؟ و یا رسول الله ھم بر این می ٦و حنابله ٥بن عبدالحکم و متأخرین شافعیه

 فرمایند: مورد روزه می

يِب، َ�ْن َ�ْمِرو بِْن 
َ
َ�نَا أ ، َحدَّ َ�َ�ْ

َ
ُد ْ�ُن ُموىَس بِْن أ َ�نَا ُ�َمَّ ، َحدَّ ُد ْ�ُن َخادِلٍ َ�نَا ُ�َمَّ َحدَّ

ثَُه َ�ْن ُعْرَوَة، َ�نْ  َد ْ�َن َجْعَفٍر، َحدَّ نَّ ُ�َمَّ
َ
يِب َجْعَفٍر، أ

َ
ِ بِْن أ اَع�َِشَة  احلَارِِث، َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ

                                           
 ).٥١٠ص  ٣ ) / ابن ابي شیبة (ج٦٦٩٤بخاری (ش:  -١
 ).٦٣ص  ٦طحاوی، شرح مشکل اآلثار (ج  -٢
 ).٦٦٩٧بخاری (ش:  -٣
 ).٢٨ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٤
 ).٢٢١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٥
 ).٤٤٠ص  ٢) / زیدان، المفصل (ج ٢٢١ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٦
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ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها، أ َصاَم  َصومٌ َمْن َماَت وََعلَيِْه «ريَِضَ ا�َّ

 ١.»َ�نُْه َويِلُّهُ 

ش به جای او ا کسی که بمیرد و روزه واجبی برعھده او باشد، پس ولی«ترجمه: 
 ».روزه بگیرد

 و یا آمده است که:

ِ بِْن َ�بِْد حَ  نَا َمالٌِك، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ ْخرَبَ
َ
ِ ْ�ُن يُوُسَف، أ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ دَّ

ُ َ�نُْه اْستَْفىَت رَُسوَل  نَّ َسْعَد ْ�َن ُ�بَاَدةَ ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ ِ ا�َّ

ِ َص�َّ اهللاُ  �ِّ َماتَْت وََعلَيَْها نَْذٌر، َ�َقاَل:  ا�َّ
ُ
 ٢.»اقِْضِه َ�نَْها«َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: إِنَّ أ

گفت: ای رسول خدا! مادرم مرده است  ج به رسول خدا س سعد بن عبادةترجمه: 
به جای او «فرمود:  ج و نذری کرده است که ھنوز آن را انجام نداده است؛ پیامبر

 ».کننذرش را ادا 
، لیث بن سعد، ابن عبید، زھری، اسحاق بن راھویه، ب و این مذھب ابن عباس

، و قول قدیم امام شافعی و اختیار ، قتاده رحمھم اللهحماد بن ابی سلیمان، طاوس
 .٣باشد امام نووی و حنابله و جمھور اھل علم ھم می

چندان درستی کنند و آن را نقل  امام ابن حجر ھم بر این اجماع ایراد وارد می
نقل قولی در مورد خواندن  / گوید: مالک و در مورد سخن امام مالک می ٤دانند نمی

در  / نماز و روزه در مدینه نشنیده است؛ اما ھمشھری و شیخ او ابن شھاب زھری
داند، پس قول  این مورد شنیده است و حتی آن را سنت و روش مردم آن زمان می

 .٥دباش ایشان ھم چندان صحیح نمی

                                           
) / ٢٩١٩یی، سنن کبری (ش: ) / نسا٢٤٠٢) / ابوداود (ش: ٢٧٤٨) / مسلم (١٩٥٢بخاری (ش:  -١

 ).٣٣١١ابن ماجه (ش: 
) / ٣٣٠٩) / ابوداود (ش: ١٧١٠) / موطأ (ش: ٤٣٢٣) / مسلم (ش: ٦٩٥٩-٢٧٦١بخاری (ش:  -٢

) / ابن ماجه ٢٨١٩-٢٨١٨-٣٨١٧-٣٦٦٣-٣٦٦٢-٣٦٦٠-٣٦٥٩-٣٦٥٨-٣٦٥٧نسایی (ش: 
 ).٢١٣٢(ش: 

 ).٢١٧ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٣
 ).٥٨٤ص  ١١باري (ج ابن حجر، فتح ال -٤
 ).٥٨٥ص  ١١ابن حجر، فتح الباري (ج  -٥
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 کفارۀ نذر ٢-٣
 تبرر (مطلق) کفارۀ نذر ١-٢-٣

تواند  اند: حتمًا باید به نذرش عمل کند و نمی در مورد نذر تبرر فقھای شافعیه گفته
و امام  ٤و امام ابن شھاب رملی ٣و امام ابن قدامة ٢و حتی امام سبکی ١کفاره دھد

تبرر کفاره واجب گویند: ھیچ خالفی نیست که در نذر  می ٦و امام نووی ٥دمیاطی
و حنفیه ھم بر این  ٧باشد و فرد فقط باید به نذرش عمل کند و مذھب حنابله نمی
و امام  و امام ابواسحاق ١٠و روایتی از امام شافعی ٩. البته در قولی از شافعیه٨باشد می

گردد و روایت شده که امام  آمده است که منعقد نمی ١١ابوبکر صیرفی رحمھم الله
و در روایتی دیگر از  ١٢کند داند، بلکه به عنوان یمین محسوب می ذر نمیشافعی آن را ن

شان  و دلیل ١٣گردد از وی ساقط می کفارۀ نذراند: با دادن  ایشان آمده که ایشان گفته
دادن به شرط است و چون در اینجا شرطی  این است که نذر در نزد عرب وعده

بیوعات عوضی نباشد منعقد  باشد، پس مشروطی ھم نیست، ھمچنانکه اگر در نمی

                                           
) / ماوردی، الحاوي الکبیر ٦٥١) / حصنی، کفایة األخیار (ص ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -١

) / ٢٦٠ص  ٧) / غزالی، الوسیط (ج ٣٣٩ص  ١) / ابن رشد، بدایة المجتھد (ج ٤٦٧ص  ١٥(ج 
) / ١٩٩) / ابن عبدالبر، الکافي في فقه أھل المدینة (ص ٦٨ص  ١٠ابن حجر، تحفة المحتاج (ج 

 ).٤٧٥ص  ٤عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج 
 ).٣٠٦ص  ٢سبکی، فتاوی (ج  -٢
 ).٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٣
 ).٢١٩ص  ٨ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج  -٤
 ).٤٠٧ص  ٢دمیاطی، إعانة الطالبین (ج  -٥
 ).٤٥٩ص  ٨جموع (ج نووی، الم -٦
 ).٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٧
 ).٤٧٦ص  ٤عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج  -٨
) / ابن رشد، بدایة المجتھد ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٦٥١حصنی، کفایة األخیار (ص  -٩

 .)٢٦٠ص  ٧) / غزالی، الوسیط (ج ٤٥٩ص  ٨) / نووی، المجموع (ج ٣٣٩ص  ١(ج 
 ).٣٩٢ص  ٢ابن ھبیرة، اختالف األئمة العلما (ج  -١٠
 ).٤٧٥ص  ٤عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج  -١١
 ).٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -١٢
 ).٤٧٦ص  ٤عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج  -١٣
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گوید: نذر در نزد عرب به معنی  گویند که ابوعمرو غالم ثعلب می و می ١گردند نمی
 .٢باشد دادن با شرط می وعده

داند  اما امام ابن قدامة و ابن مفلح حنبلی نسبت این قول را به ابوعمرو درست نمی
نامند،  ه است را نذر میگویند: عرب، چیزی که انسان آن را بر خود ملزم کرد و می

باشد اگرچه نذر  ای با شرط می اگرچه بدون ھیچ شرطی باشد و جعاله، وعده
 .٣باشد نمی

اند و استنادشان عالوه بر باال به اشعار عربی  و بعضی فقھا ھم این قول را پذیرفته
 است که:

 گوید: عنتره عبسی می

 الشـــــــامتي عـــــــرىض ومل اشـــــــتمهام«
 

 ٤»ام دمـــــــىوالنـــــــاذرين إذا مل القهـــــــ 
 

شان اھانت نکردم و در حالی که  به ناموس و آبرویم توھین کردند ولی من به ناموس
 اند. ام قصد کشتن مرا کرده ھا را مالقات نکرده آن

 گوید: و جمیل ھم می

ــى« ــذروا دم ــد ن ــكِ ق ــاالً في ــت رج  فلي
 

ـــــني لقـــــوين  ـــــا بث  ٥»ومهـــــوا بقـــــتيل ي
 

خواھند ھرگاه که مرا  اند و می ا کردهچه مردانی که به خاطر تو قصد ریختن خونم ر
 دیدند مرا بکشند.

 نامند. دادن بدون شرط را ھم نذر می دھد که عرب، وعده و این ابیات نشان می
کار  گردد، اگرچه مشروطی در باشد که نذر مطلق منعقد می و این نزد ما راجح می

اش کفاره یمین  عمل نکرد، کفارهاما اگر فرد به آن  »هللا عيلِّ نذر يومٍ «نباشد، مثًال بگوید: 

 آمده است: / باشد که در صحیح مسلم می ج باشد و دلیلش ھم حدییث پیامبر می

                                           
 ٧سیط (ج ) / غزالی، الو٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٦٥١حصنی، کفایة األخیار (ص  -١

 ).٤٧٥ص  ٤) / عمرانی، البیان في مذھب الشافعي (ج ٢٦٠ص 
 ).٤٦٧ص  ١٥) / ماوردی، الحاوي الکبیر (ج ٣٤٣ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٢
 ).٣٤٣ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٢٣٣ص  ٩ابن مفلح، المبدع شرح المقنع (ج  -٣
 ).٧١ص  ٤، الذخیرة (ج ) / قرافی٤٦٣ص  ١٥ماوردی، الحاوي الکبیر (ج  -٤
 ).٧١ص  ٤قرافی، الذخیرة (ج  -٥
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مْحَُد ْ�ُن ِعيىَس، قَاَل 
َ
، َوأ ىلْعَ

َ ْ
، َو�ُو�ُُس ْ�ُن َ�بِْد األ يِْ�ُّ

َ ْ
ثَِ� َهاُروُن ْ�ُن َسِعيٍد األ َحدَّ

َخَراِن: َحدَّ 
ْ

نَا، وقَاَل اآل ْخرَبَ
َ
َارِِث، َ�ْن َكْعِب يُو�ُُس: أ

ْ
ِ� َ�ْمُرو ْ�ُن احل ْخرَبَ

َ
َ�نَا اْ�ُن وَْهٍب، أ

، َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر، َ�ْن رَُسوِل  ِ�َْ
ْ
يِب اخل

َ
بِْن َعلَْقَمَة، َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن ِشَماَسَة، َ�ْن أ

اَرُة انلَّْذرِ «اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َِم�ِ  َكفَّ
ْ

اَرةُ ايل  ١.»َكفَّ
 ».باشد ، ھمان کفاره یمین میکفارۀ نذر«ترجمه: 

کنیم و چیزی را به آن تخصیص  و ما این حدیث را بر ھمان عمومش حمل می
نکردن به آن،  گوییم: ھرجا که نذری منعقد گردید، در صورت عمل دھیم و می نمی

 باشد. اش کفاره یمین می کفاره
، ٥، شعبی٤ای از اھل حدیث ، عده٣ش ئشه، ام سلمة، ابن عمر، عمر، عا٢ابن عباس

کنند و به طور  احکام یمین را جاری می ،بر نذر ٧و حسن بصری رحمھم الله ٦مجاھد
نقل شده که ایشان  ب دانند، ولی از ابن عمر یمین می را کفارۀ کفارۀ نذرمطلق 

 .٨داند عتق را استثنا کرده و آن را واقع می

 مجازاة رکفارۀ نذ ٢-٢-٣
إن شفى اهللا مريضاً، أو شفاين من «گوید: اگر فردی بگوید:  می / امام ابن منذر

 .٩به اجماع باید به نذرش عمل کند »علتي، أو ما أشبه ذلك
شان بر این است که  و مذھب ١٠در نزد حنفیه نذر معلق به شرط و مطلق یکی است

                                           
 ).٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ٣٨٣٢) / نسایی (ش: ٤٣٣٢مسلم (ش:  -١
 ).٤٤١ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٢
 ).٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٣
) / شوکانی، نیل ١١٠ص  ٥در التمام (ج ) / قاضی مغربی، الب٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٤

 ).٥٨٧ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٦٣٦األوطار (ص 
 ).٤٤٢ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٥
 ).٤٤٣ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٦
 ).٤٤٥ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٧
 ).٣٦٦ص  ٤ّسالم (ج صنعانی، سبل ال -٨
 ).١٨٠ص  ٧ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلما (ج  -٩

) / ٧٦ص  ٢) / مرغینانی، الھدایة (ج ٣٢٠ص  ٤ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق (ج  -١٠
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اند که  و گفته ١حتمًا عمل کند اگر فردی نذر مطلق یا معلق به شرطی نمود باید به آن
تواند کفاره یمین را بدھد و  اند و گفته که ناذر می امام ابوحنیفه از این قول رجوع کرده

و امام زیلعی و  ٣و امام سرخسی و مشایخ و فقھای بلخ ٢این قول امام حسن شیبانی
 ٦عیهو اظھر نزد عراقیون از شاف ٥و اختیار امام نووی رحمھم الله ٤قاضی مروزی

بر این است که باید فرد به نذر خود وفا کند  ٨و حنابله ٧باشد، اما مذھب امام شافعی می
اند که باید به نذر مسمی  کلی گذاشته قاعدۀ تواند کفاره بدھد و مذھب مالکیه و نمی

اند که اگر فرد به صورت عمد و مختار به  . امامیه ھم گفته٩عمل گردد و کفاره ندارد
 .١٠باید کفاره یمین بدھد ،عمل نکند اش نذر منعقده

اما رأی راجح در نزد ما ھم این است که اگر فردی خواست به نذر مجازاتش عمل 
تواند به جای آن کفاره یمین بدھد و الزم نیست که حتمًا به نذرش عمل  نکند، می

َِم�ِ «فرمایند:  می ج کند، چرا که پیامبر اَرةُ ايلْ اَرُة انلَّْذِر َكفَّ ، ھمان کفارۀ نذر« ١١»َكفَّ
 ».باشد کفارۀ یمین می

                                                                                                       
 ).٩٣ص  ٥) / ابن ھمام، شرح فتح القدیر (ج ٩١ص  ٥کاسانی، بدائع الصنایع (ج 

) / ٣٢٠ص  ٤) / ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق (ج ٧٤ص  ٤قرافی، الذخیرة (ج  -١
 ).٩٣ص  ٥) / ابن ھمام، شرح فتح القدیر (ج ٧٦ص  ٢مرغینانی، الھدایة (ج 

ص  ٤) / ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق (ج ٩٣-٩٢ص  ٥ابن ھمام، فتح القدیر (ج  -٢
) / ٤٩ص  ٣٣یة، مجموع الفتاوی (ج ) / ابن تیم٧٦ص  ٢) / مرغینانی، الھدایة (ج ٣٢٠

) / کاسانی، بدائع ٧٦ص  ٢) / مرغینانی، الھدایة (ج ٣٣٩ص  ٢سمرقندی، تحفة الفقھاء (ج 
 ).١٤٣ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٩١ص  ٥الصنایع (ج 

 ).٣٢٠ص  ٤) / ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق (ج ٩٥ص  ٥ابن ھمام، فتح القدیر (ج  -٣
 ).٤٥٧ص  ١أفندی، تکملة حاشیة رد المحتار (ج  -٤
 ).١٤٣ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٥
 ).١٤٣ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٦
) / ٤١١ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ٤٦٠ص  ١خن و شربجی و البغا، الفقه المنھجي (ج  -٧

 ).٤٥٩ص  ٥مجموع (ج ) / نووی، ال٣٩٢ص  ٢ابن ھبیرة، اختالف األئمة العلماء (ج 
 ).١٤٣ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة المغني (ج  -٨
 ).١٩٩ابن عبدالبر، الکافي في فقه أھل المدینة (ص  -٩

 ).٧٣٠ص  ٣حلی، شرایع اإلسالم (ج  -١٠
 ).٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ٣٨٣٢) / نسایی (ش: ٤٣٤٢مسلم (ش:  -١١
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کنیم و  گوییم که این حدیث را بر ھمان عمومش حمل می ایم و می گفته بازھمو 
 دھیم و ھرجا که نذری منعقد گردید در صورت چیزی را به آن تخصیص نمی

 باشد. یمین می اش کفارۀ نکردن به آن، کفاره عمل
، ٤شعبی ٣ای از اھل حدیث ، عده٢ش عمر ، عمر، عائشه، ام سلمة، ابن١ابن عباس

کنند و به طور  احکام یمین را جاری می ،بر نذر ٦و حسن بصری رحمھم الله ٥مجاھد
دانند؛ فقط از ابن عمر نقل شده که عتق را استثنا  را کفاره یمین می کفارۀ نذرمطلق 

و  ٨اند کرده. اما شافعیان این حدیث را بر نذر لجاج حمل ٧داند و آن را واقع می کرده
، ولی نص شرعی از ٩اند حمل کرده» علّی نذٌر «مالی که ھم آن را بر نذر مبھم مانند 

کتاب خدا یا سنت رسول الله دالِّ بر تخصیص این حدیث به نذر لجاج یا مبھم 
 باشد. باشد، پس اصل بر ھمان عموم می نمی

 لجاج کفارۀ نذر ٣-٢-٣
در نذر لجاج بین کفاره و انجام آن مخیر گویند: ناذر  شافعیه در قول أصح خود می

ای ھم مانند بغوی، رویانی و  و عده ١١باشد ، و این نص امام شافعی ھم می١٠است

                                           
 ).٤٤١ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -١
 ).٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٢
) / شوکانی، نیل ١١٠ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٣

 ).٥٨٧ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٦٣٦األوطار (ص 
 ).٤٤٢ص  ٨ج ) / عبدالرزاق (٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٤
 ).٤٤٣ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٥
 ).٤٤٥ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٦
 ).٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٧
 ).١٦٣٦شوکانی، نیل األوطار (ص  -٨
 ).١٦٣٦شوکانی، نیل األوطار (ص  -٩

) / ابن ٥٠٧ص  ٣دی، تنقیح التحقیق (ج ) / ابن عبدالھا٤٠٧ص  ٢دمیاطی، إعانة الطالبین (ج  -١٠
) / خن و شربجی و ١٦٣٦) / شوکانی، نیل األوطار (ص ٢١٩ص  ٨شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج 

) / نووی، ٣٩١ص  ٢) / ابن ھبیرة، اختالف األئمة العلما (ج ٤٥٩ص  ١البغا، الفقه المنھجي (ج 
 ).٦٩ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٤٥٩ص  ٨المجموع (ج 

م (ج  -١١
ُ
 ).٢٢٦ص  ٣شافعی، األ
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ای  ، و عده١اند فقط کفاره الزم است  گفته و ابن طاھر رحمھم الله ابراھیم مردوزی
مام و ا ٣. مذھب حنابله٢اند باید به نذرش وفا کند و کفاره ندارد دیگر ھم گفته

گویند: باید به نذر عمل کند و چیزی جز  در قول مشھور خود می ٥و مالکیه ٤ابوحنیفه
آمده که از این نظر خود  / امام ابوحنیفه وفای به آن نیست. و در روایتی از

و این قول دیگری از  ٦ی یمین ھم داد توان به جای آن کفاره اند و گفته که می برگشته
، ابن ١٢، ام سلمة١١عمر ، ابن١٠، حفصة٩و این قول عمر، عائشه باشد می ٨و مالکیه ٧حنابله
و  ٤، طاووس٣زید، حسن بصری ، جابر بن٢سعد ، لیث بن١، عطاء ابن ابی رباح١٣ش عباس

                                           
 ).٤٥٩ص  ٥نووی، المجموع (ج  -١
) / ٥٠٧ص  ٣) / ابن عبدالھادی، تنقیح التحقیق (ج ٤٠٧ص  ٢دمیاطی، إعانة الطالبین (ج  -٢

 ).٦٨ص  ١٠) / ابن حجر، تحفة المحتاج (ج ٤٥٩ص  ٨نووی، المجموع (ج 
) / بھوتی، کشاف القناع ١٤٣ص  ٤٠الکویتیة (ج  ) / الموسوعة٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٣

ص  ٢) / ابن ھبیرة، اختالف األئمة العلما (ج ٤١٧ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ٢٧٥ص  ٦(ج 
 ).٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ٣٩١

ص  ٢) / ابن ھبیرة، اختالف األئمة العلما (ج ٥٠٧ص  ٣ابن عبدالھادی، تنقیح التحقیق (ج  -٤
) / ٩٠ص  ٥) / کاسانی، بدئع الصنایع (ج ٢٥٤ص  ٣٥/ ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج ) ٣٩١

 ).١٤٣ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج 
) / ٤٢٩) / اآلبي األزھري، الثمر الداني (ص ١٢٠ص  ٢جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج  -٥

 ).١٩٩ابن عبدالبر، الکافي في فقه أھل المدینة (ص 
) / ابن ھبیرة، اختالف ١٤٣ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٩١ص  ٥دائع الصنایع (ج کاسانی، ب -٦

 ).١٢١ص  ٢) / جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ٣٩١ص  ٢االئمة العلما (ج 
) / ابن ھبیرة، اختالف ٤١٧ص  ٤) / ابن قدامة، الکافي (ج ٢٧٥ص  ٦بھوتی، کشاف القناع (ج  -٧

ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ١١٩ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٣٩١ص  ٢االئمة العلما (ج 
) / ابن تیمیة، مجموع ٢١٢ص  ١٥) / ابن عثیمین، الشرح الممتع علی زاد المسقنع (ج ٣٢٤

 ).١١٩ص  ٢) / جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ٢٥٤ص  ٣٥الفتاوی (ج 
 ).١٢٠ص  ٢جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج  -٨
) / ابن تیمیة، ٤١٠ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ٩٠ص  ٥کاسانی، بدائع الصنایع (ج  -٩

 ).٣٦٦ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٢٥٦-٢٥٥ص  ٣٥مجموع الفتاوی (ج 
 ).٤١٠ص  ٤) / شربینی، مغني المحتاج (ج ٩٠ص  ٥کاسانی، بدائع الصنایع (ج  -١٠
 ).٣٦٦ص  ٤) / صنعانی، سبل الّسالم (ج ٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١١
 ).٤١٠ص  ٤شربینی، مغني المحتاج (ج  -١٢
 ).٢٥٦ص  ٣٥ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج  -١٣
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. ھمچنین کسانی که نذر و ٥باشد ھم می -رحمھم الله-فتوی آخر امام حسن شیبانی 
گیرند بر  حدیث را عام می، ... لفظ ٦دانند، مانند اھل حدیث یمین را شبیه به ھم می

گوید: اگر منذور مال بوده باشد، با دادن ثلث آن به  می / این نظر ھستند. امام مالک
. و از علی و ٧باید به نذرش عمل کند نذرش وفا کرده است، اما در غیر آن فقط

 .٨اند: فقط باید به نذرشان وفا کنند نقل شده که گفته ب عباس ابن
 ج توان به جای آن کفاره ھم داد به این حدیث پیامبر ند: میا ھایی که گفته اما آن

 اند که: استناد کرده

مْحَُد ْ�ُن ِعيىَس، قَاَل 
َ
، َوأ ىلْعَ

َ ْ
، َو�ُو�ُُس ْ�ُن َ�بِْد األ يِْ�ُّ

َ ْ
ثَِ� َهاُروُن ْ�ُن َسِعيٍد األ َحدَّ

 
َ
َ�نَا اْ�ُن وَْهٍب، أ َخَراِن: َحدَّ

ْ
نَا، وقَاَل اآل ْخرَبَ

َ
َارِِث، َ�ْن َكْعِب يُو�ُُس: أ

ْ
ِ� َ�ْمُرو ْ�ُن احل ْخرَبَ

، َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر، َ�ْن رَُسوِل  ِ�َْ
ْ
يِب اخل

َ
بِْن َعلَْقَمَة، َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن ِشَماَسَة، َ�ْن أ

َِم�ِ «اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
ْ

اَرةُ ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ  ٩.»َكفَّ
 ».باشد ، ھمان کفاره یمین میکفارۀ نذر«ترجمه: 

 / و این حدیث چون عام است بر ھمان عموم گرفته شده است و امام نووی
 .١٠اند گوید: شافعیان این حدیث را بر نذر لجاج حمل کرده می

 / اند که در سنن امام نسایی استناد کرده ج و ھمچنین به این حدیث پیامبر
 آمده است:

                                                                                                       
 ).٢٥٤ص  ٣٥ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج  -١
 ).٢٥٤ص  ٣٥ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج  -٢
 ).٢٥٧ص  ٣٥الفتاوی (ج ) / ابن تیمیة، مجموع ٤٥٣ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٣
 ).٢٥٧ص  ٣٥ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج  -٤
 ).٩٠ص  ٥کاسانی، بدائع الصنایع (ج  -٥
) / شوکانی، نیل ١١٠ص  ٥) / قاضی مغربی، البدر التمام (ج ٣٦٦ص  ٤صنعانی، سبل الّسالم (ج  -٦

 ).٥٨٧ص  ١١) / ابن حجر، فتح الباري (ج ١٦٣٦األوطار (ص 
ص  ٢) / ابن ھبیرة، اختالف االئمة العلما (ج ٥٠٧ص  ٣دی، تنقیح التحقیق (ج ابن عبدالھا -٧

 ).٤٢٩) / اآلبي األزھري، الثمر الداني (ص ٢٥٤ص  ٣٥) / ابن تیمیة، مجموع الفتاوی (ج ٣٩١
 ).٩٠ص  ٥کاسانی، بدائع الصنایع (ج  -٨
 ).٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ٣٨٣٢) / نسایی (ش: ٤٣٣٢مسلم (ش:  -٩

 ).١٦٣٦نی، نیل األوطار (ص شوکا -١٠
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نَ  ْخرَبَ
َ
، َ�ْن أ ِ بِْن �رِْشٍ َ�نَا َمْعَمُر ْ�ُن ُسلَيَْماَن، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ُّ ْ�ُن َميُْموٍن، قَاَل: َحدَّ ا يلَعِ

، قَاَل: قَاَل رَُسوُل  �ِيِه، َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ
َ
، َ�ْن أ َنَْظِ�ِّ

ْ
ٍد احل يِب َكِثٍ�، َ�ْن ُ�َمَّ

َ
َ�َْ� بِْن أ

ِ َص�َّ اُهللا عَ  َِم�ِ «لَيِْه وََسلََّم: ا�َّ
ْ

اَرُة ايل اَرتُُه َكفَّ  نَْذَر يِف َغَضٍب، َوَ�فَّ
َ

 ١.»ال
ر حالت غضب د«فرمودند:  ج گوید که پیامبر می س عمران بن حصینترجمه: 

 ».آن کفاره یمین است باشد و کفارۀ نذری نمی
باشد  ی میباشد، چرا که مدار آن بر محمد بن الزبیر حنظل البته این حدیث واھی می

و  ٣س ، و از طرفی گاھی آن را از پدرش از عمران بن حصین٢که متروک الحدیث است
کند که در طریق اولی،  روایت می ٤گاھی ھم از حصن بصری از عمران بن حصین

نشنیده است، بلکه از فردی شنیده که  س پدرش این حدیث را از عمران بن حصین
ی است، چنانکه عبدالوارث بن سعید این باشد، و معلوم نیست که چه کس مبھم می

، و در طریق دوم ٥کند روایت می» رجٌل «کند و آن را از پدرش از  حدیث را از او نقل می
 باشد. ھم خود محمد بن زبیر متروک الحدیث می

                                           
-٣٨٤٣-٣٨٤٢) / نسایی (ش: ٢٠٥٦٧-٢٠٥٦٤-٢٠٥٦٢-٢٠٥٦١بیھقی، سنن کبری (ش:  -١

) / ٨٧٨ش ٠) / طیالیسی، المسند ٤٨٦-٣٦٣-٣٦٤) / معجم الکبیر (ش: ٣٨٤٧-٣٨٤٦-٣٨٤٤
 ١) / رویانی، المسند (ج ١٦٨ص  ٤) / ابن حیان، طبقات المحدثین (ج ٤٣٤ص  ٨عبدالرزاق (ج 

) / ابونعیم، مسند ١٩٩٨٥-١٩٩٥٦-١٩٩٥٥-١٩٩٤٥-١٩٨٨٨) / احمد (ش: ١٦٨ص 
 ).١٢٩ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٤٩و  ٤٨ص  ١ابوحنیفة (ج 

 ).١٦٧ص  ٩ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٢
) / طیایسی، ٣٨٤٤-٣٨٤٣-٣٨٤٢) / نسایی (ش: ٢٠٥٦٤-٢٠٥٦٢بیھقی، سنن کبری (ش:  -٣

-٤٨٥) / معجم الکبیر (ش: ١٢٩ص  ٣/ طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ) ٨٧٨المسند (ش: 
 ).٤٩ص  ١) / ابونعیم، مسند ابوحنیفة (ج ٤٨٦

) / احمد (ش: ٣٨٤٧) / نسایی (ش: ٣٦٣) / معجم الکبیر (ش: ٢٠٥٦٧بیھقی، سنن کبری (ش:  -٤
نیفه (ج ) / ابونعیم، مسند ابوح١٦٨ص  ٤) / ابن حیان، طبقات المحدثین (ج ١٩٩٤٥-١٩٩٨٥

 ).٤٨ص  ١
 ).١٩٩٥٥-١٩٩٥٦-١٩٨٨٨) / احمد (ش: ١٦٨ص  ١) / رویانی، المسند (ج ٣٨٤٦نسایی (ش:  -٥
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اند که نذر لجاج و غضب از آن جھت که التزام قربت است  و ھمچنین دلیل آورده
و از آن ھمان ھدف از یمین است شبیه به یمین است  شبیه نذر و از آن جھت که ھدف

 .١ھا را با ھم جمع و یا ھردو را رد کرد، لذا باید بین آن دو تخییر کرد توان آن چون نمی
کردن خود بر انجام عملی  اما باید بگوییم که ھدف از تمامی نذور، اجبار و ملزم

اید و در اینجا به این دلیل باشد که این در یمین ھم وجود دارد، حال اگر کسی بی می
در تمامی نذور ھم آن را بپذیرد که این ھمان قول ما در مورد  ،استناد کند باید

َِم�ِ «داشتن حدیث  عمومیت
ْ

اَرُة ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ باشد، اما  در مورد تمامی نذور می »َكفَّ
بلکه از  ؛باشد ر میھا ھم براب گوییم که چون شبیه به ھم ھستند، پس کفاره آن ما نمی

 کنیم. استفاده می ج عموم لفظ حدیث رسول الله
اند به  اند: کفاره ندارد و باید حتمًا به آن وفا شود، استناد کرده ھایی که گفته و آن

 اینکه در صحیح بخاری آمده است که:

َ�نَا َمالٌِك، َ�ْن َطلَْحَة بِْن َ�بِْد الَملِ  بُو ُ�َعيٍْم، َحدَّ
َ
َ�نَا أ ِك، َعِن الَقاِسِم، َ�ْن اَع�َِشَة َحدَّ

ُ َ�نَْها، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ فَلْيُِطْعُه، «ريَِضَ ا�َّ ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
 ٢.»َوَمْن نََذَر أ

پس به نذرش وفا کند و خدا کسی که نذر کند عمل طاعتی را انجام دھد «ترجمه: 
دادن آن اطاعت کند، اما اگر کسی نذر انجام عمل حرامی را کرد، به آن نذر  را با انجام

 ».وفا نکند
اند که اگر کسی نذری کرد باید به آن عمل  به طور عام فرموده ج اند: پیامبر و گفته

 اند. چیزی را تخصیص نداده ج کند و ایشان
 اند که: فرموده ج یامبراند که پ و ھمچنین گفته

» َ َ َ�َعلَيِْه الَوفَاُء بَِما َس�َّ  .٣»َمْن نََذَر وََس�َّ

                                           
) / عمرانی، ٢٧٥ص  ٦) / بھتی، کشاف القناع (ج ٢١٩ص  ٨ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج  -١

 ).٤٧٥ص  ٤البیان في مذھب الشافعي (ج 
) / ١٥٢٦) / ترمذی (ش: ٣٢٩١) / ابوداود (ش: ١٧٢٦) / موطأ (ش: ٦٧٠٠-٦٦٩٦بخاری (ش:  -٢

 ).٢١٢٦) / ابن ماجه (ش: ٣٨٠٨-٣٨٠٧-٣٨٠٦نسایی (ش: 
آورند، اما اصلی ندارد، و احتماًال بعضی از  ال اصل له، بعضی فقھا این حدیث را در کتب خود می -٣

اَرتُُه َكفَّ «آنان از حدیث ضعیف  ِه فََكفَّ اند  مفھوم مخالف را برداشت کرده »اَرُة يَِم�ٍ َمْن نََذَر نَْذًرا لَْم �َُسمِّ
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کسی که انجام کاری یا چیز معلومی را نذر کند باید به آنچه که نام برده «ترجمه: 
 ».وفا کند

اند و لذا  در اینجا بازھم به طور عموم سخن خود را فرموده ج اند که پیامبر و گفته
 ه آن چیز دیگری ندارد.جز عمل ب

َ فَلْيُِطْعهُ «در جواب بگوییم که حدیث  اما باید ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
تواند مستند  نمی »َمْن نََذَر أ

کند و نه کفاره  در این حدیث بحث وجوب عمل به نذر را می ج باشد، چرا که پیامبر
فرماید که  نمی و» اگر کسی نذر طاعت کرد باید به آن عمل کند«فرماید:  آن را، و می

 أ باشد، مثًال خداوند ای ندارد و این دو چیز متفاوت می نکردن کفاره در صورت عمل
 فرماید: می

ْ ٱوَ ﴿ يَۡ�َٰنُ�مۡ  ۡحَفُظٓوا
َ
 .]٨٩[المائدة:  ﴾�

 .)»ید(و نشکن یدخود را حفظ کن یو سوگندھا«
است را شود که آیات و احادیث دیگری که در مورد کفاره آن آمده  و این دلیل نمی

له اگر ای ھم ندارد؛ ب نیم و کفارهکشگوییم که دیگر حق نداریم آن را بنادیده بگیریم و ب
گفتیم: کفاره ندارد، اما وقتی که  بود، ما ھم می سوگند نمی آیه و حدیثی در مورد کفارۀ

گوییم پس کفاره دارد؛ و در  اند، ما ھم می کفاره تعیین کرده ج و پیامبر أ خداوند

َِم�ِ « ج فرمود ر ھم اگر نمیمورد نذ
ْ

اَرُة ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ گفتیم: پس جز  ما ھم می »َكفَّ
اند دیگر سخنی برای گفتن  کردن، کفاره و راھی ندارد، اما حال که خود فرموده عمل

نمانده است و باید این نکته را ھم بگوییم که شریعت فقط از یک آیه یا حدیث گرفته 
باشد،  بگوییم این حکم چون در این حدیث نیامده است، پس الزم نمیشود، و اگر  نمی

ھمان کفاره  کفارۀ نذرگوییم  ماند و لذا ما ھم می دیگر چیزی از شریعت باقی نمی
است که  ج گردد و مصداق این قول رسول الله یمین است که شامل نذر لجاج ھم می

 کند: روایت می / امام مسلم

                                                                                                       

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ «و بعضی دیگر ھم از حدیث 
َ
َ فَلْيُِطْعُه، َوَمْن نََذَر أ ْن يُِطيَع ا�َّ

َ
این مفھوم  »َمْن نََذَر أ

قل اند که و کم کم در پندار بعضی از آنان به صورت حدیث درآمده و در کتب فقھی ن را فھمیده
 شده است.
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ثَِ� َهاُروُن �ْ  مْحَُد ْ�ُن ِعيىَس، قَاَل َحدَّ
َ
، َوأ ىلْعَ

َ ْ
، َو�ُو�ُُس ْ�ُن َ�بِْد األ يِْ�ُّ

َ ْ
ُن َسِعيٍد األ

َارِِث، َ�ْن َكْعِب 
ْ
ِ� َ�ْمُرو ْ�ُن احل ْخرَبَ

َ
َ�نَا اْ�ُن وَْهٍب، أ َخَراِن: َحدَّ

ْ
نَا، وقَاَل اآل ْخرَبَ

َ
يُو�ُُس: أ

، َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر، َ�ْن رَُسوِل بِْن َعلَْقَمَة، َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن ِشَما ِ�َْ
ْ
يِب اخل

َ
َسَة، َ�ْن أ

َِم�ِ «اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
ْ

اَرةُ ايل اَرُة انلَّْذِر َكفَّ  ١.»َكفَّ
 باشد. که رأی راجح نزد ما ھم می ،»ھمان کفاره یمین است کفارۀ نذر« ترجمه:

َ َمْن نَذَ «و اما به حدیث  َ َ�َعلَيِْه الَوفَاُء بَِما َس�َّ توان استناد کرد، چرا  ھم نمی »َر وََس�َّ
آورند، اما اصلی ندارد و احتماًال بعضی  که بعضی از فقھا این حدیث را در کتب خود می

اَرُة يَِم�ٍ «از آنان از حدیث ضعیف  اَرتُُه َكفَّ ِه فََكفَّ خالف را مفھوم م »َمْن نََذَر نَْذًرا لَْم �َُسمِّ

َ فَلْيُِطْعُه، َوَمْن نََذَر «ای دیگر ھم از حدیث  اند وعده برداشت کرده ْن يُِطيَع ا�َّ
َ
َمْن نََذَر أ

ْن َ�ْعِصيَُه فََال َ�ْعِصهِ 
َ
اند و کم کم در پندار بعضی از آنان  این مفھوم را به دست آورده »أ

توان  انکه میبه صورت حدیث درآمده و در کتب فقھی نقل گردیده است؛ ھمچن
احادیث بسیاری را بدون اینکه اصلی داشته باشد در کتب مذاھب ببینیم و فقط چون 

اند که این به  در افواه مردمان و فقھا بوده است از آن به عنوان مستند استفاده کرده
 نداشتن آن فقھا با قواعدش بوده است. خاطر عدم تعلیم علوم حدیث و آشنایی

 مبھم کفارۀ نذر ٤-٢-٣
، ٦، عکرمه٥، مجاھد٤ش ، جابر بن عبدالله٣، عبدالله بن مسعود٢عبدالله بن عباس
، ٥، سعید بن جبیر٤، عطاء بن ابی رباح٣، حسن بصری٢، قتاده١حماد بن ابی سلیمان

                                           
 ).٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ٣٨٣٢) / نسایی (ش: ٤٣٣٢مسلم (ش:  -١
) / بھوتی، کشاف ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٧٢ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٢

) ١٥٨ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ٢٧٤ص  ٦القناع (ج 
 ).١٨١ص  ٧مذاھب العلماء (ج  / ابن منذر، اإلشراف علی

 ).١٨١ص  ٧ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج  -٣
) / الموسوعة الکویتیة ٢٧٤ص  ٦) / بھوتی، کشاف القناع (ج ٣٣٢ص  ١١ابن قدامة، المغني (ج  -٤

 ).١٨١ص  ٧) / ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج ١٥٨ص  ٤٠(ج 
 ).١٨١ص  ٧مذاھب العلماء (ج ابن منذر، اإلشراف علی  -٥
) / الموسوعة الکویتیة ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٧٢ص  ٣حسن، ابن ابي شیبة (ج  -٦

) / راوی آن در مصنف ١٨٢ص  ٧) / ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج ١٥٨ص  ٤٠(ج 
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، طاووس، قاسم بن ٩ل ، عائشه٨، حکم بن عتبه٧، جابر بن زید٦ابراھیم نخعی
جمھور قولی از امام شافعی،  ١٣کامام مال ،١٢، سالم، سفیان ثوری١١، شعبی١٠محمد

 ، ابوثور١، امام حسن شیبانی١٦، امام ابوحنیفه١٥، امام بغوی و ابراھیم مروذی١٤شافعیه

                                                                                                       
باشد [ابن  اشتباه میباشد که در حدیث گاھی  ابن ابي شیبة خصیف بن عبدالرحمن الجزری می

 )] و احادیثش نزد ما در رتبه حسن قرار دارد.١٤٣ص  ٣حجر، تھذیب التھذیب (ج 
 ).٤٧٢ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -١
 ).٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٤٥ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٢
/ الموسوعة الکویتیة (ج ) ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٤٦ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٣

 ).١٨٢ص  ٧) / ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج ١٥٨ص  ٤٠
) / الموسوعة الکویتیة (ج ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٤٦ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٤

 ).١٨٢ص  ٧) / ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج ١٥٨ص  ٤٠
 ).١٨٢ص  ٧مذاھب العلماء (ج  ابن منذر، اإلشراف علی -٥
) / ابن منذر، اإلشراف ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٤٦ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٦

 ).١٨١ص  ٧علی مذاھب العلماء (ج 
 ).٤٤٦ص  ٨صحیح، عبدالرزاق (ج  -٧
 ).٤٧٢ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٨
) / بھوتی، کشاف القناع ٣٣٢ص  ١١المغني (ج  ) / ابن قدامة،١٥٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٩

 ).٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ٢٧٤ص  ٦(ج 
) / ابن منذر، اإلشراف ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ١٥٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١٠

 ).١٨٢ص  ٧علی مذاھب العلماء (ج 
) / ابن منذر، اإلشراف ٣٣٢ص  ١١ي (ج ) / ابن قدامة، المغن١٥٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١١

 ).١٨١ص  ٧علی مذاھب العلماء (ج 
) / ابن منذر، اإلشراف ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ١٥٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١٢

 ).١٨٢ص  ٧علی مذاھب العلماء (ج 
ص  ٤لذخیرة (ج ) / قرافی، ا٢٦-٢٥ص  ٤) / قیروانی، النوادر و الزیادات (ج ١٠١٧موطأ (ش:  -١٣

) / ابن منذر، ٤٢٩) / اآلبي األزھري، الثمر الداني (ص ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٧٣
 ).١٨٢ص  ٧اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج 

 ).٤٦٠ص  ٨) / نووی، الجموع (ج ١٥٨ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١٤
 ).٤٦٠ص  ٨نووی، الجموع (ج  -١٥
) / ٢٣ص  ٧) / سرخسی، المبسوط (ج ١٤٠ص  ٣شیبانی (ج  موطأ مالک به روایت حسن -١٦

 ).٧ص  ٣) / کاسانی، بدائع الصنائع (ج ٧٤ص  ٢مرغینانی، الھدایه (ج 
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 »مَس م یُ لَ «گویند که نذر  می ٦و قولی از اباضیه ٥، زیدیه٤، حنابله٣، ظاھریه٢رحمھم الله
اند  اند و گفته کفاره دارد و باید کفاره یمین داده شود. البته حنفیه تفصیل قائل شده

باید کفاره یمین بدھد، اما اگر نیتی داشته باشد باید به  ،که اگر ناذر نیتی نداشته باشد
 .٧نیتش عمل کند

. ٨باشد اند که کفاره ظھار دارد که خارج از نقل و سماع می ای دیگر ھم گفته عده
ی الزم گوید: اگر کسی نذر کرد و آن را نام نبرد بر وی نذر می / سعید بن مسیب

که البته  ١٠اند . و این قول را ھم به جمھور علما و بسیاری از آنان نسبت داده٩باشد می
ه ھم یباشد. و بعضی از شافع با نظراتی که گفتیم نسبت این قول به جمھور درست نمی

 / ، و این نص امام شافعی١١ندارد شود و کفاره ھم گویند نذر مبھم منعقد نمی می
دادن یکی  گوید: در نذر مبھم فرد بین انجام می / شھاب رملی. امام ابن ١٢باشد می

گویند: اگر فردی نذر کرد که  . امامیه ھم می١٣باشد از قرب و یا کفاره یمین مخیر می
گردد و فرد مخیر است بین اینکه  تقربی را انجام دھد، اما آن را معین نکند، منعقد نمی

                                                                                                       
 ).٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ١٤٠ص  ٣موطأ مالک به روایت حسن شیانی (ج  -١
 ).١٨٢ص  ٧ابن منذر، اإلشراف علی مذاھب العلماء (ج  -٢
 ).٣ص  ٨(ج  المحلیابن حزم،  -٣
) / بھوتی، کشاف القناع عن ٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٣٥ص  ٢زیدان، المفصل (ج  -٤

ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ١١٩ص  ١١) / مرداوی، اإلنصاف (ج ٢٧٤ص  ٦متن اإلقناع (ج 
 ).١١٩ص  ٢) / جزیری، الفقه علی المذاھب األربعة (ج ٣٢٤

 ).٤١٠ص  ٥بحر الزخار (ج ابن المرتضی، ال -٥
 ).٤٠٨ص  ٤یوسف اطفیش، شرح النیل و شفاء العلیل (ج  -٦
 ).١٥٩ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -٧
 ).٣٤٢ص  ١ابن رشد، بدایة المجتھد (ج  -٨
 ).٤٧١ص  ٣صحیح، ابن ابي شیبة (ج  -٩

 ).٣٤٢ص  ١) / ابن رشد، بدایة المجتھد (ج ١٥٧ص  ٤٠الموسوعة الکویتیة (ج  -١٠
) / ابن قدامة، ١٦٠و  ١٥٨ص  ٤٠) / الموسوعة الکویتیة (ج ٤٣٤ص  ٢زیدان، المفصل (ج  -١١

 ).٣٣٢ص  ١١المغني (ج 
 ).٢٢٦ص  ٣شافعی، اُالمِّ (ج  -١٢
 ).٢٢٠ص  ٨ابن شھاب رملی، نھایة المحتاج (ج  -١٣
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شان این است  و دلیل ١و رکعت نماز بخواندای بدھد و یا د روزه بگیرد و یا اینکه صدقه
ی  گیرد دو رکعت نماز یا روزه اند: اقل آنچه که از قرب به آن اسم نذر تعلق می که گفته

 .٣باشد . و این قولی دیگر در مذھب اباضیه می٢یک روز است
دانند، حدیثی است که در سنن امام  ھا که در نذر مبھم کفاره را واجب می دلیل آن

 آمده است: / ترمذی

 الُمِغَ�ِة بِْن 
َ

ٌد، َمْو� ثَِ� ُ�َمَّ بُو بَْ�ِر ْ�ُن َ�يَّاٍش َحدَّ
َ
َ�نَا أ مْحَُد ْ�ُن َمِنيٍع َحدَّ

َ
َ�نَا أ َحدَّ

 ِ ، َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ يِب اخلَْ�ِ
َ
ثَِ� َكْعُب ْ�ُن َعلَْقَمَة، َ�ْن أ ُشْعبََة َحدَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم: َص�َّ  اَرةُ يَِم�ٍ « ا�َّ اَرُة انلَّْذِر إَِذا لَْم �َُسمَّ َكفَّ  ٤.»َكفَّ
 ».مبھم، ھمان کفاره سوگند است کفارۀ نذر«ترجمه: 

باشد و متن حدیث بدون این  ای منکر می دهازی» لم یسم«اما در این حدیث لفظ 
 شد که:با زیاده صحیح است، چرا که سند حدیث اینگونه می

این  ج ابوالخیر مرثد بن عبدالله یزنی آن را از عقبة بن عامر و او ھم از رسول الله
 کند. روایت را نقل می

 و از ابوالخیر ھم، عبدالرحمن بن شماسه، و کعب بن علقمه
 ٥و از عبدالرحمن ابن شماسه، عبدالله بن بشر

 و از کعب بن علقمه افرادی مثل:
 ٦عبدالله بن لھیعه

 ٧بن ایوب و یحیی
 ١و عمرو بن الحارث

                                           
) / ٤١١نع (ص ) / ابن بابویه، المق٧٢٨ص  ٣حّلی، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام (ج  -١

 ).٣٧٧ص  ٣٥) / نجفی، جواھر الکالم في شرح شرائع اإلسالم (ج ٥٦٤مفید، المقنعة (ص 
 ).٣٤٢ص  ١ابن رشد، بدایة المجتھد (ج  -٢
 ).٤٠٨ص  ٤یوسف اطفیش، شرح النیل و شفاء العلیل (ج  -٣
 ).١٥٢٨ترمذی (ش:  -٤
 ).٧٤٨معجم الکبیر (ش:  -٥
-١٧٤٤-٨٦٦-٧٤٦) / معجم الکبیر (ش: ١٧٤٢٣-١٧٣١٩-١٧٣٤٠-١٧٣٢٠ش ٠احمد  -٦

 ).١٧٤٤) / ابویعلی (ش: ١٩١ص  ١) / رویانی، المسند (ج ١٧٣١٩
 ).١٦٥ص  ١) / رویانی، المسند (ج ٨٦٥) / معجم الکبیر (ش: ١٧٣٢٥ش ٠احمد  -٧
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 ٢یحیی بن ایوب
اند،  این حدیث را روایت کرده ٣و مولی مغیرة بن شعبة، محمد بن یزید بن ابی زیاد

را آورده است و در سایر روایات » لم یسم«اما تنھا مولی مغیرة بن شعبة است که لفظ 

نيِ «ثقات فقط متن  يَمِ ةُ الْ ارَ فَّ رِ كَ ةُ النَّذْ ارَ فَّ ده است و چون خود محمد بن یزید، مولی آم »كَ
آورد و یا مخالف سایر  ای که در حدیث می زیاده ، لذا٤باشد مغیرة مجھول الحال می
 کند. حکم منکر را پیدا می ،کند ثقات، حدیثی را نقل می

آمده است که از  ب البته برای این حدیث دو شاھد واھی از عقبة و عائشه
 نقل شده است: ج پیامبر

يلع بن �مد حدثنا و�يع حدثنا إسماعيل بن رافع عن خادل بن يز�د عن  حدثنا
ِه «عقبة بن اعمر اجله� قاإل قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:  َمْن نََذَر نَْذًرا لَْم �َُسمِّ

اَرُة يَِم�ٌ  اَرتُُه َكفَّ  ٥.»فََكفَّ
 ».ھداش کفاره یمین بد کسی که نذر مبھمی را کند برای کفاره«ترجمه: 

باشد که  ، اسماعیل بن رافع بن عویمر انصاری میس اما راوی حدیث عقبة بن عامر
 .٦باشد باشد و لذا قابل استناد نمی متروک می

باشد که او نیز متروک  ، غالب بن عبیدالله عقیلی میل و راوی حدیث عائشه
 .٧باشد می

                                                                                                       
) / نسایی (ش: ٧٤٧) / معجم الکبیر (ش: ٢٠٥٤٤) / بیھقی، سنن کبری (ش: ٤٣٤٢مسلم (ش:  -١

) / ابوعوانه ١٣٠ص  ٣) / طحاوی، شرح معاني اآلثار (ج ٤٧٧٣نسایی، سنن کبری (ش: ) / ٣٨٣٢
 ).٨٩ص  ١) / ابن عساکر، المعجم (ج ٤٧٣١(ش: 

 ).١٧٣٢٥) / احمد (ش: ٨٦٥معجم الکبیر (ش:  -٢
ص  ١) / رویانی، المسند (ج ١٧٣٠١) / احمد (ش: ٣٣٢٥) / ابوداود (ش: ١٥٢٨ترمذی (ش:  -٣

 ).٧٤٩بیر (ش: ) / معجم الک١٥٨
 ).٥٢٤ص  ٩ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٤
 ).١٥٩ص  ٤) / دارقطنی (ج ٢١٢٧) / ابن ماجه (ش: ٢٠٤٠٦بیھقی، سنن کبری (ش:  -٥
 ).٢٩٤ص  ١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٦
) / ابوحاتم، الجرح و ١٠١ص  ٧) / بخاری، التاریخ الکبیر (ج ٣٣ص  ٣ذھبی، میزان اإلعتدال (ج  -٧

 ).٤٨ص  ٧التعدیل (ج 
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 کند: یروایت م / اند که امام ابوداود و به حدیث دیگری استناد کرده

ثَِ� َطلَْحُة ْ�ُن َ�َْ�  يِب فَُديٍْك، قَاَل: َحدَّ
َ
، َعِن ابِْن أ َ�نَا َجْعَفُر ْ�ُن ُمَسافٍِر اتلِّنِّييِسُّ َحدَّ

، َ�ْن  َشجِّ
َ ْ
ِ بِْن األ يِب ِهنٍْد، َ�ْن بَُ�ْ�ِ بِْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ِ بِْن َسِعيِد بِْن أ ، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَْصارِيُّ

َ ْ
األ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ُكَر�ْ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َمْن نََذَر نَْذًرا لَْم «ٍب، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس، أ
اَرُة يَِم�ٍ  اَرتُُه َكفَّ ِه، فََكفَّ  ١.»�َُسمِّ

 ».است کفارۀ نذراش  کسی که نذر مبھمی کند کفاره«ترجمه: 
ح و محفوظ این است که قول ابن باشد و اص اما این حدیث غیر محفوظ و منکر می

 چرا که سند حدیث اینطور است که: ج پیامبر است و نه فرمودۀ عباس
کند. و از کریب، بکیر بن  نقل می ج کریب آن را از ابن عباس و او ھم از رسول الله

 اند. عبدالله اشج و اسماعیل بن ابی عویمر این حدیث را نقل کرده
براھیم بن محمد بن یحیی این حدیث را نقل کرده و از اسماعیل بن ابی عویمر، ا

ھردو متروکند، لذا مورد  ٤و ابراھیم بن ابی یحیی ٣، اما اسماعیل بن ابی عویمر٢است
 توانند بشاند. و از بکیر بن عبدالله ھم، استناد نمی

 ٥خارجة بن مصعب )١
 ٦عبدالله بن سعید بن ابی ھند )٢
 ٧ثور بن زید یدلی )٣
 ٨داود بن حصین قریشی )٤
 ١بن یحیی انصاری طلحة )٥

                                           
) / ٢٠٥٧٠-٢٠٤٠٧) / بھیقی، سنن کبری (ش: ٢١٢٨) / ابن ماجه (ش: ٣٣٢٤ابوداود (ش:  -١

 ).١٦٠-١٥٨ص  ٤) / دارقطنی (ج ٤٤٠ص  ٨) / عبدالرزاق (ج ١٢١٦٩معجم الکبیر (ش: 
 ).٤٤٠ص  ٨عبدالرزاق (ج  -٢
 ).٢٩٤ص  ١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٣
 ).٢١٧ص  ١(ج  ابن عدی، الکامل -٤
 ).٢١٢٨ابن ماجه (ش:  -٥
) / ابن ابي شیبة ٢٠٥٧٠-٢٠٤٠٧) / بیھقی، سنن کبری (ش: ١٦٠-١٥٨ص  ٤دارقطنی (ج  -٦

 ).٤٧٢ص  ٣(ج 
 ).١٦٠-١٥٨ص  ٤) / دارقطنی (ج ١٢١٦٩معجم الکبیر (ش:  -٧
 ).١٦٠-١٥٨ص  ٤) / دارقطنی (ج ١٢١٦٩معجم الکبیر (ش:  -٨
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 اند. به نقل این حدیث پرداخته ٢موسی بن مسیرة )٦
 باشند، چرا که: اما این طرق معلول و یا ضعیف می

 .٣باشد باشد که متروک می در طریق اول خارجة بن مصعب می
 و اما طریق دوم که عبدالله بن سعید است، از او افرادی مانند:

 ٤وکیع بن جراح )١
 ٥ضحاک بن عثمان )٢
اند، اما وکیع بن جراح این  روایت کرده ٦بن عبدالعزیز بن جریح عبدالملک )٣

حدیث را وقف بر این عباس کرده، اما ابن جریح و ضحاک بن عثمان آن را رفع 
اند. و در اینگونه مواقع قاعده این است که سخن فرِد حافظ و اوثق یا تعداد  داده

از طریق، ابن جریح است بینیم که در یکی  گزینیم. اما می زیادتر حفاظ را برمی
باشد و عنعنه کرده است و عنعنه او از بدترین نوع تدلیس  که او مدلس می

ترین انواع  گوید: تدلیس ابن جریح از قبیح می / باشد و امام دارقطنی می
ھای مجروح مثل ابراھیم بن محمد بن یحیی و  تدلیس است و جز از انسان

آمده است که این  ٨صنف عبدالرزاقم و در ٧کند موسی بن عبیده تدلیس نمی
کند و  حدیث را از اسماعیل بن عویمر، ابراھیم بن محمد بن یحیی روایت می

 باشد. می ٩ابراھیم بن محمد بن یحیی متروک
و راوی ضحاک بن عثمان، طلحة بن یحیی انصاری است که او فرد صدوق و حسن 

ای که در حدیِث ثقات  ا زیاده، لذ١٠باشد ھایی نیز می باشد که دارای غلط الحدیثی می
کند،  کند، حکم منکر را پیدا می آورد و یا اینکه مخالف سایر ثقات، حدیثی را نقل می می

                                                                                                       
 ).٢٠٤٠٧ش ٠) / بیھقی، سنن کبری ١٥٨ص  ٤دارقطنی (ج ) / ٣٣٢٤ابوداود (ش:  -١
 ).١٦٠-١٥٨ص  ٤) / دارقطنی (ج ١٢١٦٩معجم الکبیر (ش:  -٢
 ).٧٧ص  ٣ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٣
 ).٤٧٢ص  ٣ابن ابي شیبة (ج  -٤
 ).٢٠٤٠٧) / بیھقی، سنن کبری (ش: ١٦٠-١٥٨ص  ٤دارقطنی (ج  -٥
 ).٢٠٥٧٠بیھقی، سنن کبری (ش:  -٦
 ).٢٦٥دارقطنی (سواالت حاکم (ش:  -٧
 ).٤٤٠ص  ٨عبدالرزاق (ج  -٨
 ).١٥٨ص  ١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -٩

 ).٢٨ص  ١ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١٠
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مخصوصًا که در اینجا مخالف امام حافظ وکیع بن الجراح حدیث را رفع داده است و لذا 
 باشد. در این طریق اصح وقف آن می

ن زید و داود بن حصین، ابو اویس عبدالله اما راوِی طریق موسی بن میسرة و ثور ب
باشد و تفرد  که او ھم در حفظ ھمانند طلحة بن یحیی می ١باشد بن عبدالله مدنی می

گردد  گردد، و چون مخالف وکیع رفع داده لذا مقبول نمی مخالِف ثقات از او مقبول نمی
 .ج باشد و نه سخن پیامبر می ب و این سخن و فتوای ابن عباس

به این قول  ش ای دیگر از صحابه گویند که ابن عباس، عائشه و عده ین میو ھمچن
 .٢باشد اند و مخالفی ھم نداشته است لذا اجماع می فتوی داده

اند و مخالفی ھم نبوده، لذا حکم  گویند: صحابه به این فتوی داده اما اینکه می
اند  اجماع سکوتی بوده باشد، چرا که اول کسانی که مخالف اجماع را دارد، پذیرفته نمی

واضح برای این سخن در مورد حد کسی است که مشروب  اند، مثال خود صحابه بوده
ن، چھل ضربه بود و کسی ھم حّد آ س دانیم که در زمان ابوبکر نوشد، ھمه می می

ھشتاد  س با نظر بعضی از صحابه و پیشنھاد علی س مخالفتی نکرد و در زمان عمر
ھمین مقدار بود، اما در زمان خالفت علی  س خالفت عثمانضربه شد و تا پایان 

شد و در این چند دوره زمانی ھیچ مخالفی  س دوباره ھمان چھل ضربه زمان ابوبکر
مخالف اجماع  س شود، حال اگر اجماع سکوتی حجت داشت، چرا عمر دیده نمی

جماع ھم مخالف پیشنھاد خودش و ا س عمل کرد و چرا علی س سکوتی زمان ابوبکر
توان برای احکام شرعی بدینگونه دالیل  سکوتی زمان عمر و عثمان شد؟ پس نمی

 استناد نمود.
ھا مخالفی باشد اما به ما نرسیده است.  ممکن است کسی بگوید: شاید در این زمان

مبھم اجماع سکوتی  کفارۀ نذردانید که در مورد  گوییم: از کجا می ما ھم در جواب می
ر مخالفی باشد، ولی به ما نرسیده باشد؟ پس ما ھم از آوردن شده است؟ شاید نظ

 باشیم. ھا عاجز نمی دلیلی ھمانند دلیل آن

                                           
 ).٢٨٠ص  ٥ابن حجر، تھذیب التھذیب (ج  -١
ناع عن ) / بھوتی، کشاف الق٣٣٢ص  ١١) / ابن قدامة، المغني (ج ٤٣٥ص  ٢زیدان، المفصل (ج  -٢

 ).٣٢٤ص  ٩) / ابن مفلح، المبدع (ج ٢٧٤ص  ٦متن اإلقناع (ج 
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َِم�ِ «مالکیه ھم به حدیث 
ْ

اَرُة ايل اَرةُ انلَّْذِر َكفَّ اند و آن را بر نذر  استناد کرده »َكفَّ
اما معقول این  که البته مستند قوی ھم ندارند. ١اند حمل کرده» عليّ نذٌر «مطلق مانند 

 گوید: چرا که وقتی فرد می ، کفاره نداشته باشد؛ھست که نذر مبھم
بر من چیزی برای خدا الزم باشد، و از طرفی گفتیم که نذر در واجبات ھم منعقد 

کنیم، مانند:  گردد، پس ما آن چیز مبھم را به یکی از واجباتی که دارد حمل می می
 ،کند کند و ھمواره به آن وفا می ه نذرش را ترک نمیایمان، نماز، روزه، ... پس ھیچگا

الزم باشد و لذا با دالیلی که گفتیم، ما این  ای  دھد که کفاره در واقع حنثی روی نمی
ای ندارد و در واقع ھمواره یک انسان  دھیم که نذر مبھم کفاره قول را ترجیح می

 مسلمان به نذر مبھم خود وفا نموده است.

                                           
 ).١٦٣٦شوکانی، نیل األوطار (ص  -١



 

 

 فصل چهارم:
 گیری بندی و نتیجه عجم

گاھی یافتیم، این است که نذر و  اما آنچه که ما در طی این تحقیق و بررسی به آن آ
ھای اندکی ھم  باشند و البته تفاوت بسیار به ھم نزدیک می ،یمین از نظر احکام و معنی

ضی با یکدیگر دارند، مثًال: از آنجا که در ھردو الزام و قطعیتی وجود دارد و ھردو در بع
یمین  ھمچنانکه بیان کردیم، ھمان کفارۀ کفارۀ نذرباشند و  جاھا دارای کفاره می

تاریخی و دینی ھم  تفاوتی با یکدیگر ندارند و پیشینۀباشد و از نظر نوع کفاره ھیچ  می
باشند و از آنجا که یمین جز به اسماء و  به ھم شبیه می ،در اقوام و ملل گذشته دارند

گردد، اما نذر با لفظ که دال بر لزوم و قطعیت باشد که  نمی صفات خداوند منعقد
گردد و از طرفی در بعضی جاھا، یمین منعقد  باشد، منعقد می می» نذر«ھمان 

گردد، اما اگر فردی  گردد، مثًال در مباحات نذر منعقد نمی گردد، اما نذر منعقد نمی می
ندش وفا کند و گرنه باید کفاره سوگند خورد که عمل مباحی را انجام دھد باید به سوگ

 دھد و با یکدیگر تفاوت دارند.
اساسی و کلی که برای ما در این نذر بسیار مھم بود و یکی از ارکان  اما دو نکتۀ«

باشد و  و یمین می کفارۀ نذربودن  شد، یکی: برابر اصلی این تحقیق را ھم شامل می
 د، با دادن کفارۀ یمین از عھدۀش باید کفاره بدھاینکه ھر جایی که فرد برای نذر

گردد؛ و نکته دیگر: این  نذرش بری شده است و روز قیامت عقاب و حسابی نمی
تواند به نذرش عمل نکند و در عوض آن کفاره  باشد که اگر فردی نذری کرد، می می

درست ھمانند یمین که اگر فردی سوگند خورد عملی را انجام دھد یا  ؛یمین بدھد
 ».گردد آن بری می ، با دادن کفاره از عھدۀکند کاری را ترک

انَا أَنِ الْ  وَ عْ رُ دَ آخِ دُ لِلَّ ـوَ مْ الَ ـحَ عَ بِّ الْ َ ـهِ رَ نيْ  مِ
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، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بان، محمد بن حبان بن أحمد البستيابن ح -١٢

 ھـ. ١٤١٤، تحقیق: شعیب ارنؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، بلبالن
، الثقات، تحقیق: سید شرف بان، محمد بن حبان بن أحمد البستيابن ح -١٣

 ھـ. ١٣٩٥، األولیأحمد، دارالفکر، الطبعة الدین 
ة المحتاج بشرح المنھاج، مع ابن حجر، شھاب الدین أحمد بن حجر، تحف -١٤

 تا. ، دارالفکر، بیحواشي شیخ عبدالحمید الشرواني و شیخ أحمد بن قاسم العبادي
، تھذیب التھذیب، ھند، بن علی بن محمد بن حجر العسقالني ابن حجر، أحمد -١٥

 ھـ. ١٣٢٦، ف النظامیه، الطبعة األولیئرة المعاردا
، تحقیق: بن علی بن محمد بن حجر العسقالني، فتح الباري ابن حجر، أحمد -١٦

الله بن باز و محب الدین الخطیب، دارالفکر (مصور عن  العزیز بن عبد عبد
 الطبعة السلفیة)، بی تا.

 ، بیروت، دارالفکر، بی تا.حزم، علی بن احمد بن سعید، المحليابن  -١٧
ابن حزم، علی بن احمد بن سعید، مراتب اإلجماع مع اضافات ابن تیمیه،  -١٨

 بیروت، دارالکتب العلیمة، بی تا.
ابن حیان، عبدالله بن محمد بن جعفر انصاری، طبقات المحدثین بأصبھان،  -١٩

 ھـ. ١٤١٢، بیروت، مؤسسة الرسالة، ر عبدالحق حسین بلوشيتحقیق: عبدالغفو
الزبیر  عفر انصاری، الجزء فیه أحادیث ابيبن ج ابن حیان، عبدالله بن محمد -٢٠

عن غیر جابر، تحقیق: بدر بن عبدالله البدر، الریاض، مکتبة الرشید، الطبعة 
 م. ١٩٩٦، األولی

ابن خزیمه، محمد بن اسحاق، صحیح، تحقیق: محمد مصطفی اعظمی،  -٢١
 ھـ. ١٣٩٠، اإلسالميبیروت، المکتب 

حکام األحکام شرح عمدة ري، إدقیق، محمد بن علی بن وھب القشیابن  -٢٢
 ھـ. ١٤٢٣، األولیاألحکام، تحقیق: حسن أحمد اسبر، دار ابن حزم، الطبعة 

، المسند، تحقیق: عبدالغفور اسحاق بن ابراھیم بن مخلد الحنظليابن راھویه،  -٢٣
 ھـ. ١٤١٢، األولیبن عبدالحق البلوشی، المدینه، مکتبة اإلیمان، الطبعة 
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بن رشد، بدایة المجتھد و نھایة المقتصد، تصحیح: ابن رشد، محمد بن أحمد  -٢٤
 ھـ. ١٤١٥خالد العطار، دارالفر، 

ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع، طبقات الکبری، تحقیق: احسان عباس،  -٢٥
 م. ١٩٦٨بیروت، دار صادر، 

، عمل الیوم واللیلة، تحقیق: کوثر مد بن محمد الدینوري الشافعيابن السنی، اح -٢٦
 ة و مؤسسة علوم القرآن، بی تا.اإلسالمیت، دارالقبلة للثقافة بیرو –البرنی، جدة 

فضائل األعمال و في  ابن شاھین، ابوحفص عمر بن احمد بن عثمان، الترغیب -٢٧
 ھـ. ١٤٢٤، تحقیق: محمد حسن اسماعیل، بیروت، دارالکتب العلمیة، لکثواب ذ

، مد بن حمزه رملیابن شھاب رملی، شمس الدین محمد بن ابی العباس أح -٢٨
 ھـ. ١٤٠٤لی شرح المنھاج، بیروت، دارالفکر، نھایة المحتاج إ

ابن عابدین، محمد أمین، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر  -٢٩
حنیفه النعمان و یلیه تکمله ابن عابدین لنجل  فقه مذھب اإلمام ابيفي  األبصار

 ھـ. ١٤١٥المولف، بیروت، دارالفکر، 
دین محمد بن أحمد، تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق، الھادی، شمس ال ابن عبد -٣٠

 م. ١٩٩٨تحقیق: أیمن صالح شعبان، بیروت، دار الکتب العلمیة، 
فقه أھل في  الله القرطبي، الکافي عمر یوسف بن عبد البر، ابو ابن عبد -٣١

 ھـ. ١٤٠٧المدینة، بیروت، دارالکتب العلمیة، 
في  ، الکاملد الجرجانيالله بن محم الله بن عدی بن عبد ابن عدی، عبد -٣٢

ضعفاء الرجال، تحقیق: یحیی مختار غزاوی، بیروت، دارالفکر، الطبعة الثانیة، 
 ھـ. ١٤٠٩

، األولیابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ دمشق، بیروت، دارالفکر، الطبعة  -٣٣
 ھـ. ١٤١٩

ابن عساکر، علی بن حسن، معجم الشیوخ، تحقیق: وفاء تقی الدین، دمشق،  -٣٤
 بی تا.دارالبشائر، 

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زکریا، مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسالم محمد  -٣٥
 ھارون، اتحاد الکتاب العرب، بی تا.

ابن فضیل الضبی، محمد، الدعاء، تحقیق: عبدالعزیز بن سلیمان بن ابراھیم،  -٣٦
 ھـ. ١٤١٩ریاض، مکتبة الرشد، 
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 ، بی تا.ربيالعابن قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، دارالکتاب  -٣٧
فقه في  عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغنيابن قدامه،  -٣٨

 ھـ. ١٤٠٥، األولیاإلمام أحمد بن حنبل الشیبانی بیروت، دارالفکر، الطبعة 
فقه اإلمام المجبل احمد بن حنبل، في  کافيابن قدامه مقدسی، عبدالله، ال -٣٩

 ، بی تا.اإلسالميبیروت، المکتب 
، البدایة والنھایة، بیروت، مکتبة ر، اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشيابن کثی -٤٠

 المعارف، بی تا.
، سنن، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، ابن ماجه، محمد بن یزید القزویني -٤١

 بیروت، دارالفکر، بی تا.
ابن مبارک، عبدالله بن مبارک بن واضح ابوعبدالله، الزھد، تحقیق: حبیب  -٤٢

 روت، دار الکتب العلمیة، بی تا.الرحمن االعظمی، بی
ر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار ابن المرتضی، احمد بن یحیی، البح -٤٣

، تحقیق: آلثار لمحمد بن یحیی بھران الصعديخبار و اوبھامشه کتاب جواھر األ
 ھـ. ١٤٢٢محمد محمد تامر، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

شرح المقنع، بیروت، في  ، المبدعابن مفلح، ابراھیم بن محمد بن عبدالله -٤٤
 ھـ. ١٤٠٠، اإلسالميالمکتب 

اء، تحقیق: ابن منذر، ابوبکر محمد بن ابراھیم، األشراف علی مذاھب العلم -٤٥
 ھـ. ١٤٢٥، األولینصاری، مکتبة مکة الثقافیة، الطبعة ابوحماد صغیر احمد األ

دار صادر،  ، لسان العرب، بیروت،ابن منظور، محمد بن مکرم األفریقي المصري -٤٦
 الطبعة االول، بی تا.

 ابن نجیم، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت، دارالمعرفة، بی تا. -٤٧
ابن ھبیره، یحیی بن محمد، إختالف الدئمة العلماء، تحقیق سید یوسف أحمد،  -٤٨

 ھـ. ١٤٢٣بیروت، دارالکتب العلیمة، 
د، شرح فتح القدیر، ، کمال الدین محمد بن عبدالواحابن ھمام سیواسي -٤٩

 بیروت، دارالفکر، بی تا.
 ، بی تا.العربي، سنن، بیرون، دارالکتب ابوداود، سلیمان بن اشعث سجستاني -٥٠
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 ابوالشیخ اإلصفھانی، محمد بن عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان، األمثال -٥١
بومبای  –الحدیث النبوی، تحقیق: عبدالعلی عبدالحمید حامد، الدار السلفیه في 

 .١٩٨٧ھند، الطبعة الثانیة، ال
ابوعلی طوسی، حسن بن علی بن نصر، مختصر األحکام مستخرج الطوسی  -٥٢

علی جامع األحکام، تحقیق: انیس بن احمد طاھر اندونوسی، مدینه، مکتبة 
 ھـ. ١٤١٥الغربا األثریه، 

 ابوعوانة، یعقوب بن اسحاق اسفرائینی، المسند، بیروت، دار المعرفة، بی تا. -٥٣
طبقات األصفیاء، بیروت، ، أحمد بن عبدالله إصفھاني، حلیة األولیاء وابونعیم -٥٤

 ھـ. ١٤٠٥، العربيدارالکتاب 
، المسند، تحقیق: حسین سلیم ی، أحمد بن علی بن المثنی الموصليابویعل -٥٥

 .١٤٠٤، األولیأسد، دمشق، دارالمأمون للتراث، الطبعة 
، المسند، تحقیق: بن محمد بن حنبل بن ھالل الشیبانيأحمد حنبل، أحمد  -٥٦

 ھـ. ١٤٢٠آخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، شعیب األرنؤوط و
العلل و معرفة أحمد حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل الشیبانی،  -٥٧

 – ریاض، المکتب اإلسالمي –الله بن محمد عباس، بیروت  الرجال، تحقیق: وحي
 ھـ. ١٤٠٨، األولی، الطبعة دارخاني

ما جاء فیھا من اآلثار، تحقیق: بن عبدالله بن احمد، اخبار مکة ود ازرقی، محم -٥٨
 ، بی تا.األولیعلی عمر، مکتبة الثقافة الدینیه، الطبعة 

ازھری، محمد بن أحمد، تھذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار أحیاء  -٥٩
 م. ٢٠٠١، العربي، الطبعة األولیالتراث 

جھضمي، فضل الصالة علی النبي، اسماعیل القاضي، اسماعیل بن اسحاق ال -٦٠
 ، بی تا.اإلسالمي، مدینة، المکتب تحقیق: ناصر الدین األلباني

أفندی، عالء الدین، حاشیة قرة عیون األخبار تکملة رد المحتار علی الدر  -٦١
 ھـ. ١٤١٥المختار، بیروت، دار الفکر، 

شرح روض الطالب، تحقیق: محمد محمد في  انصاری، زکریا، أسنی المطالب -٦٢
 ھـ. ١٤٢٢، األولیتامر، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة 

دب المفرد، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بخاری، محمد بن اسماعیل، األ -٦٣
 ھـ. ١٤٠٩ة، اإلسالمیبیروت، دار البشائر 
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 تا. بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، تحقق: سید ھاشم ندوی، دارالفکر، بی -٦٤
اعیل، الجامع المسند الصحیح، تحقیق: محمد زھیر بن بخاری، محمد بن اسم -٦٥

 ھـ. ١٤٢٢، األولیناصر الناصر، دار طوق النجاه، الطبعة 
بزار، ابوبکر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق، المسند، تحقیق: محفوظ الرحمن  -٦٦

المدینة، المؤسسة علوم القرآن ومکتبة العلوم و الحکم،  –زین الله، بیروت 
 ھـ. ١٤٠٩

ذیله الجوھر النقی، في بوبکر أحمد بن الحسین، السنن الکبری وبیھقی، ا -٦٧
 ھـ. ١٣٤٤، األولیحیدرآباد ھند، مجلس دائرة المعارف النظامیه الکائنه، الطبعة 

بیھقی، ابوبکر أحمد بن الحسین، شعب اإلیمان، تحقیق: محمد السعید  -٦٨
 .ھـ ١٤١٠، األولیبسیونی زغلول، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة 

اآلثار، تحقیق: عبدالمعطی ر أحمد بن الحسین، معرفة السنن وبیھقی، ابوبک -٦٩
ة، اإلسالمیجامع الدراسات  –دار قتیبه  –دارالوفاء  –أمین قلعجی، دارالوعی 

 ھـ. ١٤١٢، األولیالطبعة 
البھوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقیق: ھالل  -٧٠

 فکر، بی تا.مصیلحی و مصطفی ھالل، دارال
، الجامع الصحیح السنن، تحقیق: أحمد ترمذی، محمد بن عیسی الترمذي -٧١

 ، بی تا.العربيمحمد شاکر و آخرون، بیروت، دار إحیاء التراث 
ة، اإلسالمیتھانوی، ظفر احمد، إعالء السنن، کراتشی، ادارة القرآن و العلوم  -٧٢

 ھـ. ١٤١٥الطبعة الثالثة، 
 ھـ. ١٤٢٤لی المذاھب األربعة، دار الفکر، الجزیری، عبدالرحمن، الفقه ع -٧٣
مذھب أھل زح، الفقه علی المذاھب األربعة وجزیری و محمد غروی و یاسر ما -٧٤

 ھـ. ١٤١٩البیت، بیروت، دار الثقلین، 
ه، اسماعیل بن حماد، بیروت، العربیجوھری، الصحاح؛ تاج اللغة و صحاح  -٧٥

 م. ١٩٩٠دارالعلم للمالیین، الطبعة الرابعة، 
النیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق: حاکم  -٧٦

 ھـ. ١٤١١، األولیمصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبعة 
الدین، کفایة األخیار، دارالخیر، تحقیق: علی عبدالحمید ابوالخیر  الحصنی، تقي -٧٧

 ھـ. ١٤٢٦، األولیو محمد وھبی سلمان، الطبعة 
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، قم، النزوع، تحقیق: ابراھیم البھادري بن علی بن زھرة، غنیة حلبی، حمزة -٧٨
 ھـ. ١٤١٧اعتماد، 

مسائل الحالل والحرام، معلق: صادق شیرازی، تھران، في  حّلی، شرائع اإلسالم -٧٩
 ھـ. ١٤٠٩نشر استقالل، الطبعة الثانیة، 

 شـ. ١٣٧٨خرمدل، مصطفی، تفسیر نور، تھران، نشر احسان، چاپ ششم،  -٨٠
بن احمد الفراھیدی، تحقیق: مھدی المخزومی و ابراھیم  خلیل، خلیل -٨١

 السامرائی، دار و مکتبة الھالل، بی تا.
خطیب بغدادی، ابوبکر أحمد بن علی بن ثابت، المتفق و المفترق، تحقیق:  -٨٢

 ھـ. ١٤٠٨، مشق، دارالقاريمحمد صادق الحامدی، د
روت، دار الکتب خطیب بغدادی، ابوبکر أحمد بن علی بن ثابت، تاریخ بغداد، بی -٨٣

 العلمیة، بی تا.
دار قطنی، علی بن عمر البغدادی، السنن، تحقیق: سید عبدالله ھاشم یمان،  -٨٤

 ھـ. ١٣٨٦بیروت، دارالمعرفة، 
دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن، تحقیق: فواز أحمد زمرلی و خالد السبع  -٨٥

 ھـ. ١٤٠٧، األولی، الطبعة العربيالعلمی، بیروت، دارالکتاب 
دیر، احمد بن محمد، اقرب المسالک الی مذھب اإلمام مالک، کانو، مکتبة در -٨٦

 ھـ. ١٤٢٠ایوب، 
علی الشرح الکبیر، تحقیق: محمد  دسوقی، محمد عرفة، حاشیة الدسوقي -٨٧

 علیش، بیروت، دارالفکر، بی تا.
، ی، أبی بکر المشھور بالسید البکري ابن السید محمد شطا الدمیاطيدمیاط -٨٨

 ھـ. ١٤١٨، األولیدارالفکر، الطبعة اعانة الطالبین، 
جواھر العلم، ری، احمد بن مروان بن محمد القاضي المالکي، المجالسه ودینو -٨٩

جمعیة البیروت وفي  تحقیق: ابوعبیده مشھور بن آل سلمان، دار ابن حزم
 ھـ. ١٤١٩البحرین، في  ةاإلسالمیالتربیة 

تحقیق: مجموعه ذھبی، شمس الدین محمد بن أحمد، سیر أعالم النبالء،  -٩٠
 محققین بإشراف شعیب اإلرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بی تا.

غریب القرآن، حسین بن محمد بن المفضل، في  راغب اصفھانی، المفردات -٩١
 ھـ. ١٤١٢بیروت، دارالعلم الدار الشامیه،  –تحقیق: صفوان عدنان داودی، دمشق 



 احکام نذر در فقه اسالمی    ١٤٢

ابو یمانی، قاھرة، رویانی، ابوبکر محمد بن ھارون، المسند، تحقیق: ایمن علی  -٩٢
 ھـ. ١٤١٦مؤسسة قرطبة، 

رویانی، الوبالمحاسن عبدالواحد بن اسماعیل، بحر المذھب، تحقیق: احمد  -٩٣
 ھـ. ١٤٢٣، العربيعّزوعنایة، بیروت، دار أحیاء التراث 

 دلته، دمشق، دار الفکر، الطبعة األول، بی تا.وأ اإلسالميزحیلی، وھبة، الفقة  -٩٤
اس البالغة، تحقیق: محمود محمد شاکر، زمخشری، محمود بن عمر، اس -٩٥

 م. ١٩٩١قاھره، مطبعة المدنی، 
البیت المسلم، بیروت، مؤسسة أحکام المرأة وفي  زیدان، عبدالکریم، المفصل -٩٦

 م. ١٤١٣، األولیالرسالة، الطبعة 
 ، بی تا.األولیأصول الفقه، طھران، احسان، الطبعة في  زیدان، عبدالکریم، الوجیز -٩٧
ین عثمان بن علی، تبین الحقائق شرح کنز الدقائق، قاھرة، دار زیلعی، فخر الد -٩٨

 ھـ. ١٣١٣، اإلسالميالکتب 
 ، بیروت، دار المعرفة، بی تا.الکافي، فتاوی السبکي سبکی، تقی الدین علی بن عبد -٩٩

 سرخسی، شمس الدین محمد بن ابی سھل، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، بی تا. -١٠٠
لسنن، تحقیق: ر بن شعبة الخراسانی، اسعید بن منصور، سعید بن منصو -١٠١

 ، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی تا.حبیب الرحمن األعظمط
سمرقندی، عالء الدین، تحفة الفقھاء، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبعة  -١٠٢

 ھـ. ١٤١٤الثانیة، 
 ، بی تا.العربيسید سابق، فقه السنة، دار الکتاب  -١٠٣
للفتاوی، تحقیق:  بکر، الحاوي وطی، جالل الدین عبدالرحمن بن ابيسی -١٠٤

 ھـ. ١٤٢١عبداللطیف حسن عبدالرحمن، بیروت، دار الکتب العلمیة، 
شاشی، ھیثم بن کلیب، المسند، تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله، مدینه،  -١٠٥

 ھـ. ١٤١٠مکتب العلوم والحکم، 
شافعی، محمد بن ادریس، اُالّم، تحقیق: علی محمد و عادل احمد، بیروت،  -١٠٦

 ھـ. ١٤٢٢، العربيحیاء التراث دار األ
 شافعی، محمد بن ادریس، المسند، بیروت، دارالکتب العلیمة، بی تا. -١٠٧
شافعی، ابوبکر محمد بن عبدالله بن ابراھیم، الفوائد (الغیالنیات)، تحقیق:  -١٠٨

 ھـ. ١٤١٧، ریاض، دار ابن جوزی، أسعد عبدالھاديحلمی کامل 
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شجاع،  حل ألفاظ أبيفي  شربینی، شمس الدین محمد بن محمد، اإلقناع -١٠٩
 ھـ. ١٤١٥بیروت، دار الفکر، 

شربینی، شمس الدین محمد بن محمد، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی  -١١٠
ألفاظ المنھاج، تحقیق: علی محمد عوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، 

 ھـ. ١٤٢٧، األولیدار الکتب العلیمة، الطبعة 
لجرار المتدفق علی حدائق شوکانی، محمد بن علی بن محمد، السیل ا -١١١

 ، بی تا.األولیاألزھار، دار ابن حزم، الطبعة 
األخبار،  محمد، نیل األوطار من أسرار منتقطشوکانی، محمد بن علی بن  -١١٢

 ھـ. ١٤٢٤، األولیتخریج: ابراھیم زھوه، بیروت، دارالکتاب العلمیة، الطبعة 
تقی األخبار، شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل األوطار من أسرار من -١١٣

 اداره الطباعة المنیریه، بی تا.
في  زاده، عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الکلیبولی، مجمع االنھار شیخی -١١٤

شرح ملتقی األبحار، تحقیق: خلیل عمران المنصور، بیروت، دار الکتب العلیمة، 
 ھـ. ١٤١٩

ث صنعانی، محمد بن اسماعیل، سبل السالم شرح بلوغ المرام، تعلیق: المحد -١١٥
 ھـ. ١٤٢٧، األولیالشیخ األلبانی، ریاض، مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة 

الصیداوی، محمد بن احمد بن الجمیع، معجم الشیوخ، تحقیق: عمر  -١١٦
 ھـ. ١٤٠٥داراإلیمان،  –ترابلس، مؤسسة الرسالة  –عبدالسالم تدمری، بیروت 

مختاره، تحقیق: أحادیث ال ، محمد بن عبدالواحد بن أحمد،ضیاء المقدسي -١١٧
 ھـ. ١٤٢٠عبدالملک بن عبدالله بن دھیش، بیروت، دارخضر، الطبعة الثانیة، 

في  طالقانی، اسماعیل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدریس، المحیط -١١٨
اللغة، تحقیق: الشیخ محمد حسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتاب، الطبعة 

 ھـ. ١٤١٤، األولی
، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دعاءطبرانی، سلیمان بن احمد، ال -١١٩

 ھـ. ١٤١٣دارالکتب العلمیة، الطبعة األول، 
طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم األوسط، تحقیق: طارق بن عوض الله بن  -١٢٠

 ھـ. ١٤١٤، القاھره، دار الحرمین، ھیم الحسینيمحمد و عبدالمحسن بن ابرا
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حقیق: محمد شکور و محمود طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الصغیر، ت -١٢١
 ھـ. ١٤٠٥، األولی، الطبعة اإلسالميالحاج أمریر، بیروت، دار عمار و المکتب 

طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید  -١٢٢
 ھـ. ١٤٠٤السلفی، الموصل، مکتبة العلوم و الحکم، الطبعة الثانیة، 

الملوک، بیروت، دارالکتب الرسل وری، محمد بن جریر، تاریخ األمم وطب -١٢٣
 ھـ. ١٤٠٧، األولیالعلمیة، الطبعة 

تأویل القرآن، تحقیق: احمد محمد في  طبری، محمد بن جریر، جامع البیان -١٢٤
 ھـ. ١٤٢٠، األولیشاکر، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

بن عبدالملک بن سلمه، شرح مشکل  طحاوی، أحمد بن محمد بن سالمة -١٢٥
 نووط، دار نشر، بی تا.اآلثار، تحقیق: شعیب ار

ه بن عبدالملک بن سلمه، شرح معاني طحاوی، أحمد بن محمد بن سالم -١٢٦
، األولیثار، تحقیق: محمد زھری النجار، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبعة األ

 ھـ. ١٣٩٩
طوسی، محمد بن حسن طوسی، الخالف، تحقیق: سید علی خراسانی و سید  -١٢٧

، اإلسالمينجف، قم، مؤسسة النشر جواد شھرستانی و شیخ محمد مھدی 
 ھـ. ١٤٠٧

فقة اإلمامیه، تعلیق: سید في  طوسی، محمد بن حسن طوسی، المبسوط -١٢٨
 محمد نقی کشفی، المکتبة المرتضویه، بی تا.

طیالیسی، سلیمان بن داود بن الجارود، المسند، تحقیق: محمد بن  -١٢٩
 ھـ. ١٤١٩، األولیعبدالمحسن ترکی، دار ھجر، الطبعة 

مصنف، تحقیق: حبیب ، کر بن عبدالرزاق بن ھمام الصنعانياق، ابوبعبدالرز -١٣٠
 ھـ. ١٤٠٣، الطبعة الثانیة، اإلسالمي، بیروت، المکتب الرحمن األعظمي

عثیمین، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، دار  -١٣١
 ھـ. ١٤٢٢، األولیابن جوزی، الطبعة 

حیم بن الحسین، ذیل میزان االعتدال، عراقی، زین الدین ابوالفضل عبدالر -١٣٢
تحقیق: علی محمد عوض و عادل أحمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب 

 ھـ. ١٤١٦العلیمة، 
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شرح في  عراقی، زین الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن الحسین، طرح الثریب -١٣٣
 ، بی تا.العربيالتقریب، دار أحیاء التراث 

شرح سنن أبو في  عون المعبودعظیم آبادی، ابو الطیب محمد شمس الحق،  -١٣٤
 ھـ. ١٤١٦داود، بیروت، دار الکتب العلمیة، 

بن عمر بن موسی، تحقیق: عبدالمعطي امین عقیلی، الضعفاء الکبیر، محمد  -١٣٥
 ھـ. ١٤٠٤، األولی، بیروت، دار المکتبة العلیمة، الطبعة قلعجي

مذھب  في ، البیانعمرانی، ابوالحسین یحیی بن ابي الخیر بن سالم العمراني -١٣٦
، األولی، إعتنی به: قاسم محمد نوری، بیروت، دار المنھاج، الطبعة الشافعي

 ھـ. ١٤٢١
المذھب، تحقیق: احمد في  غزالی، محمد بن محمد بن محمد، الوسیط -١٣٧

 ھـ. ١٤١٧محمود إبراھیم و محمد محمد تامر، قاھره، دار السالم، 
رم العمری، بیروت، الفسوی، یعقوب بن سفیان، المعرفة و التاریخ، تحقیق: اک -١٣٨

 م. ١٩٨١، األولیمؤسسة الرسالة، الطبعة 
، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، تحقیق یوسف الفیومي المقري -١٣٩

 الشیخ محمد، المکتبة العصریه، بی تا.
، مشارق األنوار ض بن موسی بن عیاض السبتي المالکطقاضی عیاض، عیا -١٤٠

 التراث، بی تا.علی صحاح اآلثار، المکتبة العیقه و دار 
، حسن محمد، البدر التمام، تحقیق: محمد شحود خرفان، دار قاضي المغربي -١٤١

 ھـ. ١٤٢٦الوفاء، الطبعة الثانیة، 
قرافی، شھاب الدین، احمد بن ادریس، الذخیرة، تحقیق: محمد حجی، دار  -١٤٢

 م. ١٩٩٤، اإلسالميالغرب 
بي علی شرح قلیوقلیوبی، شھاب الدین أحمد بن أحمد بن سالمة، حاشیتان  -١٤٣

علی منھاج الطالبین، تحقیق: مکتب البحوث والدرسات،  جالل الدین المحلي
 ھـ. ١٤١٩بیروت، دارالفکر، 

قمی، علی بن محمد بن محمد، جامع الخالف و الوفاق بین اإلمامیة و بین  -١٤٤
سازان  األئمة الحجاز و العراق، تحقیق: حسین حسنی بیرجندی، قم، زمینه

 شـ. ١٣٧٩ظھور امام زمان، 
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في  قیروانی، ابومحمد عبدالله بن عبدالرحمن، النوادر و الزیادات علی ما -١٤٥
مھات، تحقیق: محمد امین بوخبزة، دار الغرب المدونة من غیرھا من األ

 ، بی تا.اإلسالمي
ترتیب الشرائع، بیروت، دار في  کاسانی، عالء الدین الکاسانی، بدائع الصنائع -١٤٦

 ھـ. ١٤٠٢، العربيالکتاب 
، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، ن أنس، الموطأ، روایت یحیی اللیثيمالک ب -١٤٧

 ، بی تا.العربيمصر، دار إحیاء التراث 
، تحقیق: محمد مصطفی ن أنس، الموطأ، روایت یحیی اللیثيمالک ب -١٤٨

 ھـ. ١٤٢٥، األولیاألعظمی، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان، الطبعة 
، تحقیق: تقی الدین ندوی، انطأنس، الموطأ، روایت حسن الشیب مالک بن -١٤٩

 ھـ. ١٤١٣، األولیدمشق، دار القلم، الطبعة 
الماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبعة  -١٥٠

 ھـ. ١٤١٤األول، 
ابن یحیی البیع، تحقیق:  بن اسماعیل الضبط، أمالي بروایة المحاملی، حسین -١٥١

 ھـ. ١٤١٢دار ابن قیم،  –ة إلسالمیاابراھیم القیسی، عمان، المکتبة 
محمد النجار و حامد عبدالقادر و أحمد الزیات و ابراھیم مصطفی، المعجم  -١٥٢

 ه، دار الدعوة، بی تا.العربیالوسیط، تحقیق: مجمع اللغة 
معرفة الراجح من الخالف، تحقیق: في  مرداوی، علی بن سلیمان، اإلنصاف -١٥٣

 ، بی تا.ربيالعمحمد حامد الفقی، دار إحیاء التراث 
، الھدایة شرح بدایة بن ابی بکر بن عبدالجلیل الرشدانيمرغینانی، علی  -١٥٤

 ة، بی تا.اإلسالمیالمبتدی، المکتبة 
مروزی، محمد بن نصر بن الحجاج، تعظیم قدر الصالة، تحقیق: عبدالرحمن  -١٥٥

 ھـ. ١٤٠٦بن عبدالجبار الفریوائی، المدینة، مکتبة الدار، 
، الجامع الصحیح، بیروت، دار مسلم القشیري ، مسلم بن الحجاج بنمسلم -١٥٦

 الجیل و دار اآلفاق الجدیده، بی تا.
ی بغا و علی شربجی، الفقه المنھجي علی مذھب مصطفی خن و مصطف -١٥٧

 ھـ. ١٤٢١، طھران، احسان، اإلمام الشافعي
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مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، المقنعة، قم، مؤسسة النشر  -١٥٨
 ھـ. ١٤١٠لمدرسین، التابعة لجمعة ا اإلسالمي

الدعائ، تحقیق فواز احمد في  بن عبدالواحد، الترغیب مقدسی، عبدالغني -١٥٩
 ھـ. ١٤١٦مرلی، بیروت، دار ابن حزم، 

الجمع بین السنة و الکتاب، تحقیق: محمد في  منجی، علی بن زکریا، اللباب -١٦٠
 ھـ. ١٤١٤فضل عبدالعزیز المراد، دمشق، دارالقلم، الطبعة الثانیة، 

، عبدالله بن محمود بن مودود، اختیار لتعلیل المختار، تحقیق: الموصلی -١٦١
عبداللطیف محمد عبدالرحمن، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبع الثانیة، 

 ھـ. ١٤٢٦
مھروانی، ابوالقاسم یوسف بن محمد، الفوائد المنتخبیة الصحاح و الغرائب  -١٦٢

الرایة للنشر و ، ریاض، دار العربي(المھروانیات)، تحقیق: خلیل بن محمد 
 ھـ. ١٤١٩التوزیع، 

شرح شرائع اإلسالم، تحقیق: محمود في  نجفی، محمد حسن، جواھر الکالم -١٦٣
 م. ١٩٨١، العربيالقوچانی، بیروت، دار احیاء التراث 

من السنن، تحقیق: عبدالفتاح ابو غدة،  مجتبينسایی، أحمد بن شعیب، ال -١٦٤
 ھـ. ١٤٠٦ة، ة، الطبعة الثانیاإلسالمیحلب، مکتب المطبوعات 

نسایی، أحمد بن شعیب، سنن کبری، تحقیق: عبدالغفار سلیمان البنداری و  -١٦٥
 ھـ. ١٤١١، األولیسید کسروی حسن، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبعة 

مذھب اإلمام أبی حنیفة، في  نظام و جماعه من علماء الھند، الفتاوی الھندیة -١٦٦
 ھـ. ١٤١١دار الفکر، 

ری، روضة الطالبین، تحقیق: علی محمد عوض و نووی، یحیی بن شرف بن م -١٦٧
 عادل احمد عبدالموجود، دار الکتب العلمیة، بی تا.

نووی، یحیی بن شرف بن مری، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  -١٦٨
 ھـ. ١٣٩٢، الطبعة الثانیة، العربيبیروت، دار احیاء التراث 

 لفکر، بی تا.نووی، یحیی بن شرف بن مری، المجموع شرح المھذب، دار ا -١٦٩
-١ة، الموسوعة الفقھیة الکویتیة، االجزاء اإلسالمیوزارة األوقاف و الشئون  -١٧٠

 األولیالطبعة  ٣٨-٢٤الکویت و الجزاء في  الطبعة الثانیة دار السالسل ٢٣
الطبعة الثانیة طبع الوزارة،  ٤٥-٣٩مصر و االجزاء في  مطابع دار الصفوة

 ھـ). ١٤٢٧-١٤٠٤(



 احکام نذر در فقه اسالمی    ١٤٨

غیة الحارث عن زوائد مسند الحارث، مدینة، مرکز خدمة ھیثمی، نور الدین، ب -١٧١
، األولیالسنة والسیرة النبویة، تحقیق: حسین احمد صالح الباکری، الطبعة 

 ھـ. ١٤١٣
یوسف اطفیش، محمد بن یوسف، شرح کتاب النیل و شفاء العلیل، جّدة،  -١٧٢

 المکتبة الشاملة. DVDھـ  ١٤٠٥مکتبة االرشاد، 
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