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 درسنامه فقهی

 نذر و عهد و قسم
 

 

 افین بیکی محمدعلی حجةاالسالم: گردآورنده

 عربی کاظم حجةاالسالم: محتوا ارزیابی

 برسالنی مظفر حجةاالسالم: روزرسانیبه و ویرایش

 

 (0011 اسفندماهآخرین ویرایش: ) 

 حق چاپ و انتشار محفوظ است

 معاونت تبلیغات اسالمی

 دینی  اداره پاسخگویی به سواالت
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 فهرست

 8 ................................................................................................................. نذر: اول فصل

 8 ...................................................................................................................... فیتعر

 8 ................................................................................................................... نذر حکم

 8 ................................................................................................ کراهت وجود با هائم نذر

 9 .................................................................................................................... نذر انواع

 9 ........................................................................................... قیتعل ای اطالق ثیح از( الف

 9 ................................................................................................... (:یرعتب) نذرمطلق

 9 ............................................................................................................ :معلّق نذر

 9 .......................................................................................................... برِّ نذر. 0

 9 ................................................................................................. :شکر نذر( الف

 9 ................................................................................................... :بعث نذر( ب

 01 ..................................................................................................... :زجر نذر. 2

 01 .......................................................................... منذور عمل بودن جهینت ای فعل ثیح از( ب

 01 ........................................................................................................... :فعل نذر

 01 ...........................................................................................................:جهینذرنت

 01 ........................................................................................................ نذر صحت طیشرا

 01 ........................................................................................ (یشرع غهیص) نذر انعقاد شرط

 00 ..................................................................................................... نذر غهیص متن

 00 ......................................................................................................... بودن یعرب

 02 ........................................................................................... زبان به نذر تلفظ وجوب

 02 ................................................................................. نذر غیص قیمصاد از یبرخ حیتوض

 02 ................................................................................ ... خدا یبرا کردم نذر دیبگو اگر

 02 .................................................................. ... کنمیم واجب خودم بر خدا یبرا دیبگو اگر

 02 .......................................................... ... که است واجب من بر خدا رضای برای: دیبگو اگر

 01 ..................................................................................... ... کردم نذر ویدبگ فقط اگر

 01 ....................................................................... (خدا و اهلل نه) دیبگو را خدا خاص صفات

 01 ................................................................................................. ائمه یبرا را نذر

 01 ................................................................................................. کتابت با نذر انعقاد

 00 ............................................................................................. غهیص خواندن در شک

 00 .............................................................................................. غهیص صحت در شک

 00 ......................................................................................... ریغ توسط نذر غهیص اجراء

 00 ....................................................................................... نذر غهیص یبرا گرفتن لیوک

 00 ............................................................................................................ ناذر طیشرا
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 00 ................................................................................ حجر عدم قصد، ار،یاخت عقل، بلوغ،

 01 ...................................................................................................... نباشد هیسف

 01 ......................................................................................... نباشد تیعصبان حال در

 01 ..........................................................................................(مفلس) محجور نذر حکم

 01 ...................................................................................................... بدهکار نذر

 01 ........................................................................................................... زوجه نذر

 01 .................................................................................. شوهر اذن بدون زن نذر حکم

 01 ..................................................................... شوهر حق با یتناف عدم فرض در حکم

 01 ....................................................................................... خودش پول از زن نذر

 01 .......................................................... دارد؟ تیموضوع اذن ای است یکاف تیرضا به علم

 01 ........................................................................................... اذن از بعد ممانعت

 01 ........................................................................................ ازدواج از قبل زن نذر

 08 ............................................................................................... موقت زوجه حکم

 09 ........................................................................................ نیوالد اذن بدون فرزند نذر

 09 ................................................................................. فرزند نذر انعقاد از بعد پدر ینه

 09 ................................................................................ فرزند نذر انعقاد از بعد مادر ینه

 09 ....................................................................................... نیوالد آزار و نذر به عمل

 21 ..................................................................................................... نذر متعلق شرایط

 21 ......................................................................................................... باشد مقدور

 21 .................................................................. آن؟ به عمل نیح ای نذر انعقاد نیح تیمقدور

 21 ......................................................... آن اداء هنگام در نذر انجام عجز صورت در ناذر فهیوظ

 20 ................................................................................ هیاول عجز از پس قدرت برگشت

 20 .................................................................................................... مشقت حکم

 20 ............................................................................................. منذور بعض از عجز

 22 ................................................................................... نذر به عمل از قبل ناذر مرگ

 22 .................................................................................................. له منذور مرگ

 22 ............................................................................. له منذور مرگ و نذر یادا در ریتأخ

 22 ......................................................................................... شده نذر مال شدن تلف

 21 ............................................................................................. له منذور قبول عدم

 20 ............................................................................. امر انیمتصد قبول وجوب حکم

 20 ............................................................................................ باشد نداشته یشرع منع

 20 ........................................................................ فطر دیع با ینذر نذرروزه شدن مصادف

 20 ................................................................................ ینذر روزه حال در شدن ضیح

 20 ..................................................................................... نذر انجام تیممنوع و کرونا
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 21 ................................................................................................ باشد داشته رجحان

 21 ............................................................................................. مباح عمل نذر حکم

 21 .................................................................................. یجهت از منذور کار بودن بهتر

 21 ........................................................................... خاص اتاق در خواندن نماز نذر حکم

 21 ..................................................................................... نیسنگ اریبس ینذرها حکم

 21 ........................................................................................................... نذر مهم احکام

 21 ........................................................... آن نثح ای نذر به عمل در متصور حاالت یبررس: 0مسئله

 21 ............................................................................... :آن یسهو ترک و یشرع نذر حکم

 21 ......................................................................... منذور یعمد ترک در مختلف موارد حکم

 21 ................................................................................... :است عمل انجام یبرا نذر( الف

 21 ...................................................................................... کرده نییتع وقت آن یبرا

 21 ............................................................................. :است بوده روزه ای نماز منذور. 0

 21 ........................................................................... :است بوده روزه نماز ریغ منذور. 2

 21 ...................................................... ینذر عمل ترک تعدد صورت در کفاره حکم: 0فرع

 21 ...................................................... شده مشخص زمان از قبلمنذور انجام حکم: 2فرع

 28 ..................................................................................... نکرده نییتع وقت آن یبرا

 28 ............................................................................... :است بوده یعمل ترک یبرا نذر( ب

 28 ...................................................................................... کرده نییتع وقت آن یبرا

 28 ................................................................. آن از بعد حنث و یسهو انجام حکم: مسئله

 28 ..................................................................................... نکرده نییتع وقت آن یبرا

 29 .................................................................................................... نذر کفاره: 2مسئله

 29 ............................................................. (آن ادامه و کفاره اداء حکم) دار مدت نذر حنث: 1مسئله

 29 ................................................................................................. یعمد تخلف( الف

 11 .................................................................................... (انینس مثل) یسهو تخلف( ب

 11 ................................................................... (ساعت؟ 20 ای ساعت 02) نذر در روز از مراد

 11 ................................................................ منذور یروزها نیب در یضرور سفر آمدن شیپ

 10 ...................................................... منذور اتیجزئ نبودن مشخص فرض در یشرع فهیوظ: 0مسئله

 10 ............................................................................... آن تعداد نشدن مشخص و روزه نذر

 10 ........................................................................ اتیجزئ نشدن مشخص و نماز خواندن نذر

 10 .................................................................................. اتیجزئ نشدن نیمع و صدقه نذر

 10 .......................................................................................... خدا یبرا یکار انجام رنذ

 10 .......................................... (متعدد؟ سالم و لعن با) آن تیفیک نشدن مشخص و عاشورا زیارت نذر

 12 ....................................................................................... یاجمال صورت به ارتیز نذر

 12 ............................................................................... شده نذر عمل یفراموش حکم: 1مسئله
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 12 ..................................................................................... نذر زمان در دیترد حکم: 1مسئله

 11 ............................................................................................... نذر رییتغ حکم: 1مسئله

 11 ............................................................................... حاجت گرفتن از قبل نذر رییتغ حکم

 11 .................................................................. منذوره نیع منفصله و متصله نمائات حکم: 8مسئله

 11 ................................................................................منذور عمل در گرانید کمک: 9مسئله

 10 ................................................................................ روزه نذر به مختص مسائل: 01 مسئله

 10 ....................................................................... قضا روزه داشتن با یمستحب روزه نذر حکم

 10 ........................................................................................ است؛ مطلق نذرش. الف

 10 .......................................................................................... است؛ نیمع نذرش. ب

 11 ............................................................................................ سفر و ینذر ۀروز حکم

 11 ....................................................................... سفر در ینذر مستحب روزه گرفتن حکم

 11 ................................................................................. سفر حال در یمستحب روزه نذر

 11 .......................................................... قضا ۀروز داشتن با سفر در یمستحب روزه فتنگر نذر

 11 ..................................................................................................... نذر در متفرقه مسائل

 11 ......................................................................................... انعقاد از قبل نذر شرط تحقق

 11 ................................................................................ کرده نذر روزه که یروز در سفر حکم

 11 ................................................................................... یضرور ریغ سفر در کفاره حکم

 11 ............................................................................. السالم هیعل امام بر نذر صورت در فهیوظ

 11 ................................................................................. مشرفه مشاهد از یکی برای نذر حکم

 11 .................................................................................................... مشاهد ازین عدم

 11 ..................................................................... لیتحو از قبل منذور مال سخم پرداختن وجوب

 11 ....................................................................................... سادات به دختر دادن شوهر نذر

 18 ............................................................................................................. عهد: دوم فصل

 18 ....................................................................................................... یشرع عهد طیشرا

 18 ............................................................................................................ عهد غهیص

 18 ............................................................................................................. تیعرب

 18 ............................................................................... دهم یم قول خداوند به دیگو به اگر

 19 .................................................................................................... یقلب عهد حکم

 19 ........................................................................................................... عاهد طیشرا

 19 ......................................................................................... شوهر اجازه بدون زن عهد

 19 ....................................................................................... نیوالد اذن بدون فرزند عهد

 19 ................................................... شفقت از یناش ینه ای پدر ینه صرف به عهد انحالل حکم

 19 ..........................................................................................................معهود طیشرا

 19 ...................................................................................................... معهود رجحان
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 01 .......................................................................................................... مباح عمل

 01 ..................................................................................................... یشرع عهد از تخلف

 01 ............................................................................................................ کفاره حکم

 01 ................................................................................................ معهود روزه قضاء حکم

 00 ............................................................................................................ قسم: سوم فصل

 00 ...................................................................................................... یشرع قسم فیتعر

 00 .................................................................................................... خدا غیر به قسم حکم

 00 ................................................................................ آن تیمشروع و خدا ریغ به قسم جواز

 02 ............................................................................................................. ها قسم انواع

 02 .......................................................................................................... یدیتاک قسم

 02 ...........................................................................................................مناشده قسم

 02 .............................................................................................. (عقد نیمی) یشرع قسم

 02 ............................................................................................... نفسه یف قسم حکم

 02 .............................................................................. آن حنث و یشرع قسم انعقاد مختلف صور

 02 .................................................................................... باشد یفعل انجام قسم متعلق( الف

 02 ....................................................................................... شده مشخص وقت آن یبرا

 01 ...................................................................................... نشده مشخص وقت آن یبرا

 01 ..................................................................................... باشد یعمل ترک قسم متعلق( ب

 01 ....................................................................................... شده مشخص وقت آن یبرا

 00 ...................................................................................... نشده مشخص وقت آن یبرا

 00 .................................................................................... هیعل مقسوم عمل در تکرار وجوب

 00 ............................................................................................. حنث کی با قسم انحالل

 01 ......................................التزام اتحاد ای بوده به ملتزم و التزام تعدد قصدش ددان ینم که یکس فهیوظ

 01 ............................................................................................... یشرع قسم صحت طیشرا

 01 .................................................................................................... قسم غهیص طیشرا

 01 ................................................................................. باشد او صفات ای خداوند نام به. 0

 01 ..................................................... آیدنمى بنظر خدا قرینه بدون که بخورد قسم لفظى به اگر

 01 ............................................................... بخورد قسم ندارد خدا به نصرافا که آنچه به اگر

 01 ......................................................................... ... دیبگو ای خدا حق به قسم دیبگو اگر

 01 ..................................................................................................... باشد لفظ به. 2

 01 ............................................................................................ کتابت به قسم حکم

 01 ...................................................................................................... بودن یعرب. 1

 01 .................................................................................. خداوند خواست بر قسم قیتعل. 0

 01 .............................................................................. خداوند ریغ خواست بر قسم قیتعل
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 01 ........................................................................................ کند معلق تیمش ریغ بر

 08 ................................................................................................... خورنده قسم طیشرا

 08 ......................................................................................................... ورشکسته؟

 08 .......................................................................................................... کافر قسم

 08 .................................................................. پدر اذن بدون فرزند و شوهر اذن بدون زن قسم

 08 ................................................................................................. است؟ الزم اذن

 08 .....................................................................................شانیا اذن بدون قسم حکم

 09 ................................................... شفقت از یناش ینه ای پدر ینه صرف به قسم انحالل حکم

 09 ...................................................................................................... یوسواس قسم

 09 .................................................................................................... قسم متعلق طیشرا

 09 .................................................................................................... عمل رجحان. 0

 11 ..................................................................................... مباح عمل یبرا قسم حکم

 11 .......................................................................... انعقاد از بعد قسم متعلق شدن مرجوح

 11 ................................................................................. راجح به مرجوح متعلق برگشت

 10 ..................................................................................... قسم متعلق انجام بر قدرت. 2

 10 ................................................................................. قسم به عمل در حرج و مشقت

 10 .............................................................................................. یشرع قسم از تخلف کفاره

 12 ................................................................................................. روزه در روز سه یتوال

 12 .......................................................... اجبار یا اضطرار ای و یفراموش یرو از قسم به نکردن عمل

 12 .................................................................................... جهل روی از قسم به نکردن عمل

 12 ................................................................................ قسم حنث صورت در روزه قضاء حکم

 12 ................................................................................................... دروغ قسم در یا تتمه

 12 .................................................................................... (دروغ به) یاخبار قسم جواز موارد

 11 ....................................................................................... مذکور موارد در هیتور وجوب

 10 ................................................................................................................... نامه کتاب
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1.مُسْتَطِیرًا شَرَُّهُ كَانَ یَوْمًا یَخَافُونَ وَ بِالنََّذْرِ یُوفُونَ

 .ترسندمی فراگیرد را محشر اهل همه سختیش و شر که روزی از و کنندمی وفا خود نذر و عهد به

 نذرفصل اول: 

 تعریف

 نذر را تعریف كنید.
که نکردن آن بهتر است براى  کارى را یا ،آورد به جا براى خدا خیرى را که کار لتزم شودنذر آن است که انسان م -

 2ترک نماید. خدا

  حکم نذر

 ؟چه حکمی داردبه خودی خود نذركردن 
 1امام خامنه ای(حضرت امام، ) .فی نفسه مکروه است -

بیان کرده، نذرهای  0احب وسایلبا توجه به آیات قرآن و روایات درباره نذر و مخصوصا روایاتی که مرحوم ص -
مقطعی و محدود مانعی ندارد ولی نذرهای سنگین و طوالنی مکروه است چرا که مشکالت مهمی در زندگی ایجاد 

  1آیت اهلل مکارم((. می کند

گردد، کراهت دارد و منافاتى با رجحان و از آن جهت که سبب واجب نمودن امور غیر واجب براى انسان مى -
 1()آیت اهلل بهجت از جهات دیگر ندارد، به نحوى که در جاى خود توضیح داده شده است. استحباب آن

 نذر ائمه با وجود كراهت

 چرابااینکه نذر مکروه است ائمه علیهم السالم نذر می كردند ؟

                                                           
 .1. سوره مبارکه انسان، آیه 0

توضیح  (111م  1؛ منهاج الصالحین ج 2111توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی، مساله .11، درس2رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج .2101توضیح المسائل مراجع م  2
 2212المسائل آیت اهلل مکارم، مساله

، 2ق، ج ه 0028إیران، اول،  -علیه السالم، قم  یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروۀ الوثفی قى مع التعلیقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب 1

، البته در استفتاء دیگری به شماره استفتاء 0190/11/02تاریخ استفتاء:     100810 :سایت ادمین، شماره استفتاء  ، فصل فی الحج الواجب بالنذر و العهد والیمین،102ص
بعد از بحث و جمع بندی پاسخ نهایی کراهت ارسال  100810است که کراهت آن ثابت نیست ولی در استفتاء  ، آمده0190/02/08استفتاء:  خیتار    108911شماره استفتاء: 

 شده است.

 (النذر کتاب) ابواب از 1 باب در «وسایل» 01 جلد . در 0

 سایت آیت اهلل  مکارم 1

 .1110م0 ج . کتاب استفتاءات 1
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د اما این اند ارشاد است به اینکه این تقیدها ممکن است موجب پشیمانى و تبعاتى شوهایى که ائمه اطهار کردهنهى -
پشیمانى و این تبعات در مورد ائمه طاهرین که به مصالح آگاهند، وجود ندارد و در مورد آنها مکروه نیست و در 

باشد.)آیت اهلل شبیری شود مکروه نمىمورد کسى که از طریق معصوم یقین پیدا کرده که دچار این تبعات نمى
 0زنجانی(

 واع نذران

 حیث اطالق یا تعلیقاز الف( 

 .نذر یا مطلق است یا معلق

  )تبرعی(: نذرمطلق

من است که نیمه  بر برای خدا" بگوید مثالاینکه شخصی بدون قید و شرطی عملی را با نذر بر خود واجب کند،  -
 2"گیرمبروزه  شعبان را

 ق: نذر معلَّ

 معلق و مقید است که خود بر دو قسم است: و یا شرطی جهتبه نذری گویند که به 

 رَّنذر ِب. 1

  :قسم باشد بر دومی تواند  خود که معلق بر امری شده کهاست نذری  که به آن نذر مجازاۀ نیز گویند 

 :شکر نذر الف(

 )اگر فالن اتفاق و بال نیفتد ...(؛برای امر عدمی  و گاه )اگر فالن کار بشود ...( وجودی امر که گاهی برای ایجاد
 ؛اشدگاهی برای خودش و گاه برای غیر خودش می ب

  1.امر آخرتیبرای  گاه است ودنیوی  روگاهی برای  امو 

  :بعث ذرب( ن

                                                           
 1101ص21ج النکاح . کتاب 0

 0کتاب النذرم2تحریرالوسیله ج  ؛109ص2، منهاج خویی ج210، ص2م رهبری، جرساله آموزشی مقام معظ 2

 یا دنیوی نعمت شکرانة جهت به چه شود، معلّق امری بر که است نذری آن و شود می گفته «مجازات» نذر آن به و است برّ نذر یا نذر: 1وم0کتاب النذرم2تحریرالوسیله ج 1
 چه و «چنین است من بر خدا برای پس شدم موفق اهلل بیت زیارت به اگر» یا «چنین است من بر خدا برای پس شد روزیم فرزندی اگر: »یدبگو که این مثل اخروی، نعمت

 یا حرام فعل بر که است یچیز آن و است «زجر» نذر یا و. «چنین است من بر خدا برای پس دهد شفا مرا مریض خداوند اگر: »بگوید که این مثل بال، دفع طلب جهت به
 یا واجب ترک بر یا «چنین است من بر خدا برای پس کردم بول آب در یا گفتم دروغ عمداً اگر: »بگوید که این مثل شود معلق ها آن ارتکاب از نفس کردن منع جهت مکروه

 بر خدا برای: »بگوید که این مثل نباشد معلق چیزی بر و است مطلق که است چیزی آن و است «تبرّع» نذر یا و. شود معلق ها، آن ترک از نفس کردن منع جهت مستحب
رساله آموزشی مقام معظم  .است آن انعقاد ها آن اقوای که است قول دو آخری انعقاد در و نیست اختالفی و اشکال دومی و اولی انعقاد در «بگیرم روزه فردا که است من

 .119هاج الصالحین، ممن، 210، ص2رهبری، ج
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به من  کسی مالم که گم شده را اگر بگوید یا ... و حفظ کردی قرآن را اگر به فرزندش بگوید مثال برای دیگری
 0.بدهم به او من است که نصفش را بر برای خدا برگرداند

 :زجر نذر. 2

انجام دادم فالن  فالن حرام را اگر"می گویند:  مثالشان را مجازات کنند نذر می کنند: برخی به خاطر اینکه خود -
 2این نذر بر امر حرام یا مکروه تعلق می گیرد (که ) "مقدار به فقیر صدقه بدهم

 بودن عمل منذور فعل یا نتیجهب( از حیث 

  :فعل نذر

مثال به فقیر برای خدا برگردن من است که ود و چنان بش چنینشخص می گوید مثال اگر آن است که نذر فعل  -
 .تمام مراجع صحیح می دانند نذری است که متعارف است و همان اینمی دهم صدقه فالن مبلغ را 

 نذرنتیجه: 

 کالمکه در صحت آن  باشد نذر اش بچهو سالم ماند  آورد بچه گوسفندم مثال اگر بگوید که است آن نتیجه نذر
 است:

 1)حضرت امام( .نیست معتبر له منذورٌ قبولِ صحت، فرض بر و است مشکل نتیجه نذرِ صحتِ -

 0. )آیت اهلل سیستانی(مثالً فالن على صدقة المعیّن ماله یکون أن ینذر بأن النتیجة نذر نحو على صحّی ال -

 1)آیت اهلل مکارم( .نیست معمول و دارد اشکال نذری چنین -

 شرایط صحت نذر

 ()صیغه شرعی شرط انعقاد نذر

 آیا نذر بدون خواندن صیغه شرعی آن منعقد می شود؟

                                                           
 مالی علیّ ردّ من: )یقول أو( حجّک نفقة لک أبذل أن علیّ فللّه الکریم القرآن حفظت إن: )لولده یقول کأن علیه، المعلَّق نحو للغیر بعث : نذر119، م1منهاج سیستانی ،ج 0

 (.نصفه أهبه أن علیّ فللّه

 کان فعالً - علیه المعلّق کان إذا فیما وهو زجر، نذر: الثانى : القسم119الصالحین، م، منهاج 210، ص2ظم رهبری، جرساله آموزشی مقام مع. 0کتاب النذرم2تحریرالوسیله ج 2
 النذر کان واذا تعالى، اهلل من تحقّقه عدم طلب له ویسوغ عدمه تمنّی به یحسن ممّا یکون أن ویعتبر غیره، فعل من أم فعله من أکان سواء للناذر، عنه مرغوباً أمراً - ترکاً أو

 تعمّدت إن أو الکذب تعمّدت إن: )یقول أن األوّل ومثال الغیر، لذلک مبغوضاً أمراً یکون أن اعتبر غیره لزجر کان وإذا علیه، شاقّاً أمراً متعلّقه یکون أن اعتبر الناذر نفس لزجر
 (.للفقراء ترکتی بثلث أُوصی أو مالی، بجمیع أتصدّق أن علیّ فللّه الصالۀ ترکت إن): لوارثه یقول أن الثانی ومثال ،(شهراً أصوم أن علیّ فللّه المقابر فی الضحک

http://www.imam-. لینک: 09شماره 022خراسانی، ص مالهاشم ارث رساله بر حاشیه و العباد نجاۀ . رساله 1

khomeini.ir/fa/c18_011291/%DA%A9%D8%AA%D8%A1%D8%A8/%D8%B0%D8%B1%D8%A1%D9%80%D9%81_%D9%81%D8%AC%D8

%A1%D8%A9_%D8%A1%D9%80%D8%B9%D8%A8%D8%A1%D8%AF_%D9%88_%D8%AD%D8%A1%D8%B0%DB%8C%D9%81_%D8%A8%D

8%B0_%D8%B0%D8%B1%D8%A1%D9%80%D9%81_%D8%A1%D8%B0%D8%AB_%D9%81%D9%80%D8%A1%D9%81%D8%A1%D8%B0%D9%

81_%D8%AE%D8%B0%D8%A1%D8%B1%D8%A1%D9%81%DB%8C/%D9%88_%D9%80%D8%A1%D8%A8%D8%AF_%D8%A1%D8%B1%D8%

AA_%D8%AF%D8%B0_%D9%81%D9%82%D8%A1%D9%81_%D8%A1%D8%B2_%D8%B1%DA%A9%D8%B0_ 

 111م1 ج . منهاج الصالحین، 0

 ypeinfo=https://makarem.ir/main.aspx?t20&lid=1&catid=28811&mid=211102. سایت آیت اهلل مکارم: 1

 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_130293/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B0%DA%A9%D8%B1_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_130293/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B0%DA%A9%D8%B1_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_130293/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B0%DA%A9%D8%B1_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_130293/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B0%DA%A9%D8%B1_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_130293/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B0%DA%A9%D8%B1_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_130293/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B0%DA%A9%D8%B1_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_130293/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%88_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B0%DA%A9%D8%B1_
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28865&mid=266342
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واجب شرعا و عمل به نذری که صیغه شرعی آن جاری نشده است  خوانده شودتلفظ شود و صیغه  باید نذر در -
 0(، امام خامنه ای،آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیره حضرت امام). نیست

 صیغه نذرمتن 

 2 صیغه نذر را بیان نمایید.
: بگوید که این به است، متعال خدای برای اش ذمّه بر ترکی یا فعل دادن قرار آن مفاد که است چیزی «هصیغ» -

 به«  هلل» گفتن صیغه، در آیا و «نمایم ترک را خمر شرب» مثالً یا «بگیرم روزه که است من بر( خدا برای) هلل»

 کفایت متعال خدای مختص های اسم از لفظ این از رغی گذشت، یمین در که طور همان یا است معتبر خصوص،
 باشد مذکور گفتة مرادف و معنی هم ـ لغتی هر از ـ که آنچه به که نیست بعید و. است دومی ظاهر کند؟ می

 شود اکتفا...« چنین است من بر: »او قول بر اگر و. شود منعقد داند می خوب را عربی که کسی برای خصوصاً
 (امام خامنه ای ،)حضرت امام .و. باشد کرده قصد را«  هلل» معنی قلبش در اگرچه شود نمی منعقد

. است صحیح او نذر بدهم، فقیر به تومان ده که است من بر خدا برای شود خوب من مریض چنانچه بگوید اگر -
 1)آیت اهلل سیستانی(

 او نذر بدهم، فقیر به را مال مقدار فالن که است من بر خدا براى شود روا من حاجت فالن چنانچه بگوید اگر -
 دهم، انجام را خیر کار فالن شود روا من حاجت فالن اگر خدا براى کنممی  نذر بگوید اگر بلکه است، صحیح

 0)آیت اهلل مکارم( .است کافى

 عربی بودن 

 آیا الزم است كه حتما صیغه نذر به عربی خوانده شود؟
من است که  بر چنانچه مریض من خوب شود، براى خدا بگوید عربى بخوانند پس اگر به الزم نیست صیغه نذر را -

 5(حضرت امام ، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم)صحیح است.  او بدهم نذر ده تومان به فقیر

                                                           
، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، 2118، توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی، مساله11، درس2، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج2010توضیح المسائل مراجع م  0

 http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=20&catid=28811 سایت آیت اهلل مکارم 2210مساله

ایم، بلکه در دل خود نذر هنگام نذر کردن لفظى را به زبان نیاورده»گویند: شود مىاند وقتى در مورد چگونگى نذر آنها سؤال مىاز برخى مؤمنین که نذر کرده: پرسش

 .عمل به چنین نذرهایى واجب نیست، ولى بهتر است به آن عمل کنند: پاسخ«باشد؟ایم آیا این گونه نذرها صحیح است و تخلف از آن جایز نمىکرده

 ،110له، مسا2، سید علی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، درس 2، سید علی حسینی خامنه ای، رساله آموزشی، ج0کتاب النذر،م 2تحریرالوسیله ج 0

، توضیح المسائل مراجع، 110، مساله 1، منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، ج11، درس2، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج0کتاب النذر،م 2تحریرالوسیله ج 2
 2210، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله2100،م2ج

 هللِ: ) الناذر یقول کأن الیمین فی مرّ ممّا یشابهه ما أو( هلل) لفظ على اشتمالها النذر صیغة فی ین است: یعتبرعبارت ا 110؛ در منهاج الصالحین م2118. توضیح المسائل م 1
 (بسوء للمؤمنینَ التعرّضَ أدعَ أن علیَّ للرّحمنِ) أو( اللیل بنافلة آتی أن علیَّ

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01911&mid=212190. سایت معظم له: 0

 
ایران،  -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  2امام خمینى(،  - ىٰ  ح المسائل )محشّتوضی موسوى، هٰ  خمینى، سید روح اللّ 1

 11، درس2، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج2010،م 2ق ، ج ه 0020هشتم، 

http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28865
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46966&mid=262691


 
12 

 

 وجوب تلفظ نذر به زبان

 یست؟حکم چو چیزی به زبان نیاورد اگر جمالت نذر را از ذهن بگذراند 
ره، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت  . )حضرت امامشده استواجب نبر او چیزی  دل چیزی بگذراند در اگر -

 0(اهلل مکارم

 نذر توضیح برخی از مصادیق صیغ

 خدا ... برای كردم نذر بگوید اگر

نذر صوم  د هلل علیّ)یا بگوی( اگر بگوید نذر كردم برای خدا فالن كار را انجام دهم )مثال روزه بگیرم

 2حکم عمل به نذرش چیست؟ (مثال
 نمی منعقد ،«روز یک روزۀ نذر است من بر خدا برای» یا «بگیرم روزه که خدا برای کردم نذر: »بگوید مثالً اگر -

 تترک فال إشکال انعقاده ففی: ، آیت اهلل سیستانیره)حضرت امام  .نشود احتیاط ترک پس دارد، که اشکالی با شود
 (فیه االحتیاط مقتضى مراعاۀ

)امام خامنه  .کند عمل آن به باید واجب احتیاط بنابر "دهم انجام را کار فالن کنم می نذر خدا برای": بگوید اگر -
 ای(

 )آیت اهلل مکارم( کافیست. دهمرا انجام  خیر فالن کار خدا براینذر کردم  بگوید اگر -

 نم ...كمی واجب خودم بر خدا برای بگوید اگر

 كافی است؟ كنم آیاخودم واجب می بر برای خدا اگركسی بگوید
 1این جمله کافی نیست. )حضرت امام، امام خامنه ای( و "است ...من  بر برای خدا" بگوید حتماً باید -

 0در فرض سوال، نذر شرعی منعقد می شود، عمل به آن واجب است.)آیت اهلل مکارم( -

 ... كه است واجب من بر خدا رضای برای: اگر بگوید

 اگر كسی بگوید: برای رضای خدا بر من واجب است كه ... )لرضا اهلل علی ...( چه حکمی دارد؟
 0)امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( نذر منعقد می شود. -

                                                           
، 110، مساله2، سید علی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج11، درس 2، سید علی حسینی خامنه ای، رساله آموزشی، ج0کتاب النذر،م 2تحریرالوسیله ج 0

212101&mid=28811&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

 تسواال امام خامنه ای،، 0، القول فی النذر ، مساله001، ص2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2 الوسیلة، تحریر موسوى، هخمینى، سید روح اللّ. 2
سیستانى، سید على حسینى، المسائل  11، درس212، ص2رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 0199/11/11 تاریخ: 0021211 شماره سوال  عهد و قسم نذر،  جامع سامانه

سیستانى، سید على حسینى، منهاج الصالحین ، 0200، مساله 080ق،  ، ص ه 0022ایران، نهم،  -المنتخبة )للسیستانی(، در یک جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم 
 ، 110، م229، ص1ق، ج ه 0001ایران، پنجم،  -جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم  1)للسیستانی(، 

ق احکام نذر و  ه 0022ایران، پنجم،  -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  1)امام خمینى(،  استفتاءات موسوى، هخمینى، سید روح الل1ّ
 011121012، شماره پیگیری 012، سایت ادمین، شماره استفتاء 1عهد وقسم، س

 9118021001 استفتای خصوصی، شماره استفتاء  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28865&mid=252045
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28865&mid=252045
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 ... كردم نذر بگوید فقطاگر 

 2چگونه است؟ نبرد ببرد ولی مطلق باشد و قید هلل را بکار را بکار اگر در هنگام نذركردن لفظ  نذر
 (آیت اهلل سیستانی ،ای خامنه امام. )شود نمى محقق شرعی نذر ،"کنم مى نذر" عبارت صرف با -
 می کنم فالن کار من نذر عرفا زمانی که کسی می گوید بردارد و در هلل را قید به خودی خود ما کلمه نذر به نظر -

  مکارم()آیت اهلل درضمن دارد. بکنم خودش یک نوع نیت قربت را را

 صفات خاص خدا را بگوید )نه اهلل و خدا(

 1)مثل رحمن( آیا نذر صحیح است؟ اگر صفات مخصوص خدا را بگوید
 ، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(حضرت امام) منعقد می شود. نذر -

 ائمه برای را نذر

اینها صحیح  آیا رندذهن ندا در قربت را قصد و برای ائمه انجام می دهند را نذر افراد بعضی از

 است؟
 0آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، )ت. صحیح نیسنذر  ببرد اولیای الهی را اگر نام یکی از -

صحیح  برای ائمه است این نذر اگربه این معناست که مصرف نذر -0در پاسخ باید گفت مسئله دو صورت دارد:  -
. باطل است ز اصلبرای ائمه باشد ا اصل نذر گرا -2. هم برای خداست ولی مصرف آن برای ائمه است باز است و

 1)آیت اهلل مکارم(

 كتابت با نذرانعقاد 

 ؟كتابت منعقد مى شود نذركردن با آیا
 1)امام خامنه ای( صرف نوشتن کفایت نمی کند. -

 0مکارم(آیت اهلل ) اشکال نیست. خالى ازانعقاد نذر  -

                                                                                                                                                                                           
ه فالن مقدار را به فقیر بدهم آیا صیغه اگر بگوید برای رضای خدا بر من واجب است ک سالم0191/18/01تاریخ استفتاء:     100211 :سایت ادمین، شماره استفتاء 0

 با تشکر محسوب می شود؟ نذر شرعی

 .نذر، کافی است جواب: عبارت مذکور برای انعقاد شرعی

 9118021001استفتای خصوصی از سایت آیت اهلل  مکارم شیرازی، شماره استفتاء 

آیت اهلل  ؛2118م المسائل ؛ آیت اهلل سیستانی، توضیح0199/11/11 ، تاریخ:0021211 شماره سوال  عهد و قسم نذر،  جامع سامانه . امام خامنه ای، سایت ادمین، سواالت2
 00، مساله1مکارم، پیک احکام 

 http://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=20&catid=28811 

ن کس خوب شد گر صیغه ی نذر دقیقاً مانند آن جمله و کلمات رساله توضیح المسائل نباشد و مشابه باشد صحیح است؟ مثال به این صورت که نذر می کنم فالا : پرسش

 .اشکالی ندارد : پاسخ .فالن کار را برای سالمتی امام زمان )عج( انجام دهم

 ، 0211ه سیستانی، م، مسائل المنتخب0، احکام نذر، م2تحریرالوسیله، ج1

 http://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=20&catid=28811 

 2100توضیح المسائل مراجع ذیل م0

 1ص1مکارم،پیک احکام 1

 0190/11/29تاریخ استفتاء:     219020 :تفتاءشماره اسامام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی،  1

http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28865
http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28865
http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28865
http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28865
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=239421
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 شک در خواندن صیغه

آید كه صیغه خوانده ام یا نه و مساله صیغه را تازه فهمیده ام و  من نذرهایی كرده ام اما یادم نمی

 2عمل به نذور بر من واجب است؟ آن موقع نمی دانستم حاال 
آیت  ،امام خامنه ای) در صورتی که شک دارید صیغه نذر را خوانده اید یا نه، عمل به آن برای شما واجب نیست. -

 مکارم( اهلل

 شک در صحت صیغه

 كه صیغه نذر را خوانده است ولی در صحت آن شک می كند؛ حکم چیست؟كسی می داند 
 1)آیت اهلل سیستانی( .الصحة على بنى الشروط استجماعها فی شکَّ و بالصیغة التلفظ من داًمتأکّ کان إذا -

 توسط غیر نذراجراء صیغه 

ور قبول كند كه این اگر كسی برای دیگری نذر كند كه مثال فرد دوم فالن كار را انجام دهد و فرد مزب

 0ت انجام آن كار بر فرد واجب است؟كار را انجام دهد در اینصور
حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل ) .نذر برای دیگران صحیح نیست و برای طرف مقابل نیز الزام آور نیست -

 آیت اهلل مکارم(سیستانی، 

 وكیل گرفتن برای صیغه نذر

 ذر وكیل گرفت؟آیا می شود برای خواندن صیغه ن
 1(امام خامنه ای، ره امامحضرت ) اشکال ندارد. وکیل گرفتن برای خواندن صیغه نذر -

 1یستانی(سآیت اهلل  آیت اهلل مکارم،) وکیل گرفتن برای نذر صحیح نیست. -

 ناذر شرایط

 بلوغ، عقل، اختیار، قصد، عدم حجر

 0در ناذر چه اموری شرط است؟
                                                                                                                                                                                           

 0101س 0استفتاءات مکارم ج 0

خوانده یا نه وظیفه اش چیست؟)شک  نذر نذرهایی انجام داده باشد و شک کند که صیغه ، اگر فردی0191/11/01تاء: تاریخ استف    011111 :سایت ادمین شماره استفتاء2

 سایت آیت اهلل مکارم. .در فرض سؤال تکلیفی ندارد)در اصل صیغه

 .0901. استفتائات نجف، س  1

0http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=20&catid=28811 

م آن کار بر فرد واجب اگر کسی برای دیگری نذر کند که مثال فرد دوم فالن کار را انجام دهد و فرد مزبور قبول کند که این کار را انجام دهد در اینصورت انجا : پرسش

 سامانه سواالتسایت ادمین امام خامنه ای،  .ست و حتی در صورتی که فرد نذر دیگری را درباره خودش قبول کند باز هم الزام آور نیستنذر جزء ایقاعات ا : است؟ پاسخ
 2111 مسألهتوضیح المسائل سیستانی  110110 شماره سوال  عهد و قسم نذر،  جامع

بدهیم تابرای ماصیغه شرعی  وکالت آیامی شودبه کسی سالم 0192/00/00تاریخ استفتاء:     001101 :، سایت ادمین شماره استفتاء01تحریرالوسیله، کتاب الوکاله، م1

 .صحیح است و عمل به آن واجب است نذررابخواند؟ودرفرض سوال،آیا شرعا واجب می شود؟

 0219م ،2منهاج الصالحین سیستانی، ج 9118011011: ، استفتاءخصوصی از سایت آیت اهلل مکارم، با کد رهگیری1

http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=28865
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امام ، . )حضرت اماماست شرط نذرش متعلق در حجر بودن منتفی و قصد و تیاراخ و عقل و بلوغ کننده، نذر در -
 (آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی خامنه ای،

 سفیه نباشد

کند، چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد یا حاکم آدم سفیهى  که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى  -
لوگیرى کرده باشد نذرهاى مربوط به مالش صحیح نیست. )حضرت امام، امام شرع او را از تصرف در اموالش ج

 1، آیت اهلل مکارم(2خامنه ای، آیت اهلل سیستانی

)حضرت امام، امام خامنه  نذرش صحیح نیست.باز هم  به ذمه هم بگیرد را سفیه آن نذر حتی در صورتی که نکته:

 0ای، آیت اهلل سیستانی(

 اشددر حال عصبانیت نب

: سیستانی، آیت اهلل امامحضرت . )باطل است اختیار از سلب می شودکه عصبانیتش به حدی است کسی که  ذرن -
 1)آیت اهلل مکارم( کرده صحیح نیست. نذر اختیار اگر به واسطه عصبانى شدن بى 1طرف کند( بر را اختیار و قصد

 نذر وسواسی

 به نسبت نذر متعلق اصال و كند؟ عمل رشنذ به باید میکند زیاد نذر و دارد وسواس كه كسی یاآ

 ؟چنین افرادی رجحان دارد
 1)آیت اهلل مکارم( .ندارد اعتباری افرادی چنین عهدهای و نذر -

 )مفلس( محجورنذر حکم 

 حکم نذر انسان مفلس چیست؟
 .حیح نیستکه از تصرف در آنها منع شده به فقیر بدهد، ص را شخص مفلّس اگر نذر کند که مثالً چیزی از اموالی -

 8حضرت امام، آیت اهلل سیستانی()

                                                                                                                                                                                           
، منهاج 2119مساله سیستانی، اهلل آیت ، توضیح المسائل0201م المنتخبه المسائل ،2 مساله النذر، کتایب ،2ج الوسیله، ، تحریر1022م 2توضیح المسائل مراجع ج .0

 11 درس ،2ج رهبری، معظم مقام آموزشی . رساله2211مساله مکارم، اهلل آیت توضیح المسائل 111الصالحین، م

 ونذره؟ السفیه حلف ینعقد ل. ه 2
 ، رمضان شهر فی واإلفطار الخطأ کقتل الکفارۀ أوجب ما کسائر کفّر حنث ولو ، ونذره حلفه انعقد بماله یتعلق ال مما ترکه أو شیء فعل على نذر أو السفیه حلف إذا: الجواب

 .اإلحرام کفارات من کثیر فی کما التعیین على المالیة الکفارۀ یوجب ما فعل إذا کما ، غیره تعین الصوم من یتمکن لم لو نعم منه، تمکن لو علیه الصوم تعین واالحوط

https://www.sistani.org/arabic/qa/12121/ 

، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، 2111یح المسائل آیت اهلل سیستانی، مساله، توض11، درس 2،  رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 2101توضیح المسائل مراجع م  1
 2211مساله

 111، کتاب النذر ، مساله 1،منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی، چ11، درس 2، ،  رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج2مساله2تحریرالوسیله ج 0

 0201المسائل المنتخبه  2مساله2تحریرالوسیله ج 1

 2102توضیح المسائل مراجع م  1

 .001111211101:  رهگیری کد استفتاء آیت اهلل مکارم،.  1

 2111، توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی، مساله1کتاب الحجر مساله 2تحریرالوسیله ج 8

https://www.sistani.org/arabic/qa/02026/
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 و در عین یکی از اموال حالّ)به عهده و ذمّه بگیرد،  را با نذر داردشخص مفلس اگر چیزی را که جنبه مالی  -
 0)امام خامنه ای( ایرادی ندارد و نذر منعقد است. (حاضرش نذر نکرده

صحیح  کرده، نذرهاى مربوط به اموالش والشماز تصرّف در ا گیاکم شرع او را به خاطر ورشکستکسى که ح -
  2)آیت اهلل مکارم( نیست.

 بدهکارنذر 

 هما مقدّم ؟یّكانت علیه دیون مستحقة للغیر فأ اذا نذر هلل باموالٍ و  
   1(آیت اهلل سیستانی) .النذر ینعقد فال الدین إلداء تاًمفوّ النذر کان إذا -

 زوجه نذر

 حکم نذر زن بدون اذن شوهر

 رعی نذر زن بدون اذن شوهر چیست؟حکم ش
 0امام( حضرت ) باطل است. زن بدون اجازه شوهرش مطلقا نذر -

 1(امام خامنه اینذر زن با اجازه او باشد. )واجب اگر شوهر حضور دارد، باید بنابر احتیاط  -

 1سیستانی(آیت اهلل  ،مکارم آیت اهلل). باطل است حق شوهر صورت مزاحمت با در -

 تنافی با حق شوهر عدم حکم در فرض

 چطور؟ منافات نداشته باشد حق شوهر با اگر
 1امام(حضرت ) نذرش  باطل است. -
اگر شوهر حضور داشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه شوهر باشد ولی اگر شوهر حضور ندارد در صورتی که  -

 8(امام خامنه ای) با حق شوهر منافات نداشته باشد نذرش صحیح است.

آن است که با  احتیاط مستحب زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بى اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد نذر -
 9)آیت اهلل مکارم( اجازه او باشد.

 پول خودش زن از نذر

                                                           
 11، درس 2رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 0

 2211توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله 2

1 https://www.sistani.org/arabic/qa/1101/ 

 2100احکام نذرم2توضیح المسائل مراجع ج0

1. www.leader.ir81مناسک حج مقام معظم رهبری مساله 

 0110، احکام نذر،م1، منهاج الصالحین ج2100ذیل مساله  2توضیح المسائل مراجع ج1

 2100م 2توضیح المسائل مراجع ، ج1

 0191/18/10تاریخ استفتاء:     080111 :شماره استفتاء امام خامنه ای، سایت ادمین،  8

 2211توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله 9

https://makarem.ir/main.aspx?mid=343645
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=484003
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 حکم نذر زن از پول خودش را بیان كنید.
 0)حضرت امام( باطل است. وهرزن بدون اذن ش نذر -

باطل بنابر احتیاط واجب اگر زن به همراه شوهرش باشد، نذر زن بودن اذن شوهر، اگر چه در مورد اموال زن باشد  -
معنی آن این نیست که زن در اموال خودش اجازه تصرف ندارد بلکه بدین معناست که نذر او واجب ، البته است

 1در فتوای امام خامنه ای  منظور از همراه شوهر باشد دسترسی به اذن است. نکته:  2)امام خامنه ای( الوفا نیست.

)آیت  صله رحم اشکال است. والدین و بر صدقه و زکات و حج و غیر در بدون اجازه شوهرمالی وی  صحت نذر در -
 0اهلل سیستانی(

آن است که با  احتیاط مستحب دنذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بى اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباش -
 1)آیت اهلل مکارم( اجازه او باشد.

 ؟كافی است یا اذن موضوعیت دارد علم به رضایت

 ؟آیا در مسئله نذر زن بدون اذن شوهر احراز رضایت كافی است یا اینکه اجازه گرفتن موضوعیت دارد
 1)حضرت امام( .باشد می زوج اذن به مشروط آن انعقاد ظاهراً -

 1)امام خامنه ای( .اگر از شوهر اذن نگرفته باشد نذر باطل است، هر چند علم به رضایت شوهر داشته باشد -

 اذنبعد از  ممانعت

اگر مردی برای نذر كردن به همسرش اذن داد، ولی بعد از مدتی ناراضی شد، وظیفه زن در زمان 

 8وهر از اذنش چیست؟برگشت ش
تواند نذر او را به هم بزند یا از عمل به نذر جلوگیری کند. )حضرت اگر زن با اجازه شوهرش نذر کند، شوهر نمی -

 آیت اهلل سیستانی( ،امام، امام خامنه ای

ند نذر او را تواواجب نمى اطیبه اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر کند، شوهرش بنابراحت اجیکه احت ىیاگر زن در جا -
 9)آیت اهلل مکارم(.دینما رىیاو را از عمل کردن به نذر جلوگ ایبه هم بزند 

 از ازدواج قبلنذر زن 

                                                           
 00و  01,س 2استفتائات امام)ره(,ج 0

 210و 211، ص2رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج2

 0192/01/01تاریخ استفتاء:     011800 :سایت ادمین شماره استفتاء1
ز شوهر الزم است اگر با شوهر زندگی می کند و دسترسی به اذن او دارد بنا بر احتیاط اذن ا آیا یک خانم متاهل می تواند بدون اذن شوهر از مال شخصی خودش نذر نماید؟

 .باطل است، هرچند در فرض سوال باشد و در این صورت بدون اذن او نذر کند بنا بر احتیاط نذرش

 111منهاج آیت اهلل سیستانی, م  0

 2211توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله 1

 .2، احکام نذر، م2. تحریرالوسیله، ج 1

 100212 سایت ادمین، شماره استفتاءامام خامنه ای،  1

 2112توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی، مساله، 11، درس2ج رهبری، معظم مقام آموزشی رساله، 2101توضیح المسائل مراجع م 8

9 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=28811&mid=212001  

https://makarem.ir/main.aspx?mid=343645
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28867&mid=252110
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آیا عمل به نذری كه خانم قبل از ازدواج آن را منعقد كرده است ولی بعد از ازدواج با مخالفت 

 0؟همسرش مواجه می شود واجب است
قسم بخورد سپس ازدواج کند اگر با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد  اگر زن وقتی شوهر ندارد نذر کند یا  -

 عمل کردن به آن با وجود شرایط دیگر نذر در غیر روزه واجب استعمل به قسم واجب نیست ولی در مورد نذر 
امام امام )حضرت  و شوهر نمی تواند زن را از عمل به نذر منع کند. عمل کند ه آناحتیاط واجب ببه ولی در روزه 

 1(2خامنه ای

 قبل از صحیح نیست حتی اگر منافات دارد حق استمتاع او آنچه با در اجازۀ بعدی شوهر زن بدون اذن قبلی یا نذر -
 0ازدواج نذرکرده باشد. )آیت اهلل سیستانی(

 1)آیت اهلل مکارم( .داجازه شوهر الزم است و شوهر حق ممانعت دار -

ت كه به صورت مستمر و سالیانه ادامه دارد، حال به هر دلیلی اعم از نذری كرده اس زنی با اجازه همسر

 وظیفه چیست؟مخالف است.  نذر فوت یا طالق، با مرد دیگری ازدواج نموده و شوهر فعلی با ادامه
 1)امام خامنه ای( .نذرش عمل کند ض مذکور، باید بهردر ف -

 قبل از صحیح نیست حتی اگر منافات دارد ق استمتاع اوح آنچه با در اجازۀ بعدی شوهر زن بدون اذن قبلی یا نذر -
 1ازدواج نذرکرده باشد. )آیت اهلل سیستانی(

 حکم زوجه موقت

 8شود؟آیا زوجه شامل زنى كه در ازدواج موقت است نیز مى
 در حکم مذکور فرقی بین زوجه دائم و موقت نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

                                                           
 را زن تواند نمی شوهر و باشد داشته منافات شوهر استمتاع حق با هرچند کند عمل نذرش به است واجب کند ازدواج سپس بخورد قسم کندیا نذر ندارد شوهر وقتی زن اگر 0
 1هد والیمین، معروه الوثقی، کتاب الحج، الحج الواجب بالنذر والع)صاحب عروه(  .کند منع نذر به عمل از
 نذر ازدواج از پیش خانمی -0:دهید پاسخ موارد این در شوهر اجازه مورد در لطفا:0241911( 272/3 ج) استفتاء:272 پژوهشی جلسه نظر.  2

 سدر موارد در شوهر اگر -2چیست؟ همسر اجازه بدون نذر ادای جهت وی سفر حکم برود، جمکران مقّدس مسجد به هفته چهل که است نموده

 همسر تحصیل ی ادامه یا و بکارگیری به مجاز شرعا   مربوط اداری مراکز آیا شود، منزل از خویش همسر خروج مانع نتواند کردن کار یا خواندن

 کند؟ مطالبه را او درآمد از چیزی خانه، از بیرون در کار برای زن به دادن اجازه مقابل در تواند می مرد یا باشند؟ می ایشان

 

 .نیست الزم شوهر اجازه و کند عمل نذر به باید است، خوانده آن شرایط با را نذر صیغه اگر( 0ج

 .ندارد اشکال نفسه فی( 2ج
 1حاشیه عروه الوثقی، کتاب الحج، الحج الواجب بالنذر والعهد والیمین، م1

 111،م229ص1منهاج الصالحین ،،ج 0

1 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=1&mid=212001  

ست؟ و آیا شوهر حقّ اگر خانمى قبل از ازدواج نذر کرده باشد که حجّى بجا آورد و بعد از آن ازدواج کند، آیا بازهم جهت انجام فریضه حج اجازه شوهر الزم ا : پرسش

 .اجازه شوهر الزم است و شوهر حق ممانعت دارد : ت دارد؟ پاسخممانع

 0190/18/01تاریخ استفتاء:     198191 :سایت ادمین، شماره استفتاء1

 111،م229ص1منهاج الصالحین ،،ج 1

 إذن الزوجة من انعقاده وفی المولى إذن المملوک من الیمین نعقادا فی یشترط أنـّه إلى جماعة : ذهب0والیمین، م والعهد بالنذر الواجب . العروه الوثقی، فی احکام الحج، الحج8ّ
 أوجههما: الخوئی .لها الشمول الیبعد: الخمینی وجهان ... اإلمام ال؟ أو المنقطعة تشمل الزوجة هل والزوجة ... ثمّ المملوک فی کالیمین إنّه بینهم فالمشهور النذر، الزوج ... وأمّا

 الشمول،واألقوى: المظاهری .الشمول عدم األظهر: النوری .غیره فی الکالم وکذا الزوج؛ لحقّ النذر منافاۀ عند لها شمولها الظاهر: المکارم .لدالو فی الحکم وکذا الشمول؛
 .الزوج حقّ یعارض لم إذا االنعقاد وهو المبنى على خصوصاً

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=252115


 
19 

 

 والدین ذنفرزند بدون ا نذر

 0؟دارد والدین اذن به نیاز كردنش نذر در فرزند آیا
 (آیت اهلل سیستانی ،ای خامنه امام)حضرت امام،  .است صحیح و ندارد والدین اذن به نیاز خود خودی به فرزند نذر -

. نیست صحیح او نذر صورت دراین که باشد پدر آزار مایه او کار که این مگر ندارد، پدر اجازه به احتیاجى فرزند نذر -
 2)آیت اهلل مکارم( . (نیست الزم آن به عمل)

برخی از مراجع تقلید در ضمن این مسئله به نهی والدین و مسئله عدم رجحان متعلق نذر اشاره داشته اند، مثال  نکته:

رفته نهی کنند را از آنچه نذرش به آن تعلق گ فرزنداگر یکی از والدین "حضرت آیت اهلل سیستانی اینطور ادامه داده اند که: 
به گونه ای که دیگر در حقش رجحانی  نداشته باشد  نذر منحل می شود و الزم نیست به آن وفا کند کما اینکه اگر به 

که ما در ادامه مسئله رجحان متعلق نذر را بیان  " 1همین گونه قبل از نذر نهی به آن تعلق بگیرد نذرش منعقد نمی شود.
 خواهیم کرد.

 انعقاد نذر فرزند پدر بعد ازنهی 

 4بعد از نذر كردن پدر  او را از عمل به نذر نهی كنند حکم چیست ؟ فرزند بدون اذن پدر  نذر كند و اگر
 (حضرت امام) او حق انحالل آن و منع او از وفاى به آن را ندارد. -
 نیست الزم صورت این در و گردد می منحل نذر بدهد، دست از را خود رجحان نذر متعلّق نهی، واسطه به چنانچه  -

 )آیت اهلل سیستانی( .باشد شفقت روی از نهی

 )آیت اهلل مکارم( (نیست الزم آن به عمل. )نیست صحیح او نذر صورت این در باشد پدر آزار مایه نذر به عمل اگر -

 نهی مادر بعد از انعقاد نذر فرزند

 5؟از عمل به نذر نهی كنند حکم چیستا او ر فرزند بدون اذن مادر نذر كند و بعد از نذر كردن مادر اگر 
 (شود.)آیت اهلل سیستانیمىاگر نهى آنها از روى شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد نذرش باطل  -

 فاضل( آیت اهلل) .واجب نیست بنابر احتیاط واجب وفاء -

 عمل به نذر و آزار والدین

 6باشد حکم چیست ؟ اگر فرزند نذر كند ودر وقت عمل موجب اذیت پدر ومادر
 ()آیت اهلل مکارم .ذر باطل می شودن -

                                                           
 118م ،1ج الصالحین، منهاج 0191/11/01تاریخ استفتاء:     011110 :دمین، شماره استفتاء، سایت ا00و01(استفتاءات جامعه الزهرا   ص1, م 001, ص 2تحریر, ج  0

 0212 س ،111 و 119 ،ص2ج استفتائات، 2219م ،008ص المسائل، توضیح 2

 118، م1منهاج الصالحین، ج 1

 0212 س ،111 و 119 ،ص2آیت اهلل مکارم ج ، استفتائات،180سؤال نی،سیستا اهلل آیت استفتائات  211ص1تحریر الوسیله ج  ؛2101محشی ذیل مساله  توضیح المسائل 0
 (نوری صافی، گلپایگانی، فاضل، تبریزی، خویی، عظام آیات. )نیست واجب نذر به وفاء (زنجانی شبیری اهلل آیت. )بنماید نذر آن به عمل کند نذر پدر بانهی اگر -

 2101توضیح المسائل محشی ذیل مساله  1

1 http://makarem.ir/main.aspx?more=0&catid=28811&typeinfo=20&lid=1&pageindex=0 

http://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid=28865&typeinfo=21&lid=0&pageindex=1
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 شرایط متعلق نذر

 مقدور باشد

 مقدور بودن متعلق نذر یعنی چه؟

 اگر ،برود پیاده کربال تواندبنابراین کسى که نمى  که انجام آن برایش ممکن باشد کند نذر تواندمى را انسان کارى -
 0(آیت اهلل مکارم آیت اهلل سیستانی ،امام خامنه ایحضرت امام، .)صحیح نیست او نذر که پیاده برود، کند نذر

السالم امامان مثال به زیارت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه كند كه به زیارت یکى از نذر اگر

آیا الزم است به زیارت امام دیگری كه مشرف شود به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت كند 

 مقدور او هست برود؟

 2او واجب نیست. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( چیزى بریر در فرض مذکور خ -

 نذر یا حین عمل به آن؟انعقاد مقدوریت حین 

 نذر؟انعقاد حین عمل است یا مالک تحقق مقدوریت و رجحان متعلق نذر 
 1)حضرت امام( .در ظرف عمل به نذر اگر مرجوح شود ولو دنیوی باشد عمل به نذر واجب نیست -

ترجیح داشتن و عاجز نبودن هنگام فرارسیدن وقت عمل نذر مالک است. لذا اگر وقت عمل، متعلق نذر رجحان  -
ای، امام خامنه. )نداشت یا ناذر، عاجز از انجام آن بود یا برای او مشقت فراوان داشت، عمل به نذر واجب نیست

 0آیت اهلل مکارم(

 1)آیت اهلل سیستانی( نگام فرارسیدن وقت عمل نذر مالک است.ترجیح داشتن و عاجز نبودن ه -

 عجز انجام نذر در هنگام اداء آندر صورت ناذر وظیفه 

 آیا باشد نداشته را آن انجام قدرت)كه زمانش موقت و معین بوده(  نذر اداء هنگام نذركننده اگر

 1شود؟ می منحل او نذر

                                                           
 2281یح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله توض 0201المسائل المنتخبه م211، ص2رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج، 2101توضیح المسائل مراجع م . 0

 2111مراجع توضیح المسائل مراجع م 2

 احکام نذر 2تحریرالوسیله امام خمینی ره ج. 1

 :سایت آیت اهلل مکارم 211، ص2رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج. 0

http://makarem.ir/main.aspx?more=0&catid=28811&typeinfo=20&lid=1&pageindex=0 

مورد نذر از بین برود؛ مثل اینکه نذر کند در صورت برآورده شدن حاجتش به ازدواج فرد خاصّى کمک کند و  .0: در چه صورتهایی عمل به نذر الزم نیست؟پاسخ: پرسش
. در زمان عمل به نذر، مورد آن غیر 2آورده شد، آن فرد ازدواج کرده باشد؛ در اینجا نذر منعقد نشده و الزم نیست به ازدواج فرد دیگرى کمک کند. زمانى که حاجتش بر

. در زمان عمل به آن، 1ن نذرى باطل است. مقدور باشد؛ مثل اینکه نذر کرده روزه بگیرد ولى هنگام اداى نذر بیمار شود و بعدآ هم توانایى براى انجام دادن آن پیدا کند، چنی
. انجام دادن نذر در اصل مطلوب باشد، ولى هنگام عمل مطلوب 0نذر نامشروع شود ورجحانش را از دست بدهد؛ مانند نذرى که حین العمل، موجب آزار پدر و مادر باشد. 

ود، شربت خنک مطلوب نیست. در این مورد، نذر نسبت به زمستان منعقد نیست ولى احتیاط، نباشد؛ مانند نذر شربت خنک در عاشورا که هرگاه عاشورا در زمستان واقع ش

 .تبدیل نذر به چیزى است که مناسب با فصل است؛ مانند شیر گرم یا چاى

 .102و  100م 1منهاج الصالحین سیستانی ج1

http://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid=28865&typeinfo=21&lid=0&pageindex=1
http://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid=28865&typeinfo=21&lid=0&pageindex=1
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 منحل نذرش شود، عاجز باشد، مطلق اگر وقت هر در و باشد؛ وقتم که صورتی در آن وقت در نذرش از ناذر اگر -
 روز هر برای اقوی بنابر شده عاجز گرفتن روزه از و بوده روزه او نذر اگر اما نیست واجب او بر چیزی و شود می
 (، امام خامنه ای)حضرت امام .بدهد فقیر به طعام مد یک

 منحل نذرش شود، عاجز باشد، مطلق اگر وقت هر در و باشد؛ وقتم که صورتی در آن وقت در نذرش از ناذر اگر -
 است آن واجب احتیاط شد عاجز نذر انجام از اگر که کند روزه نذر که موردی جز به نیست او بر چیزی و شود می
)آیت اهلل  .بگیرد روزه او جای به که بدهد فقیر به کیلو 1/0 یا صدقه فقیری به غذا گرم 111 روز هر جای به یا که

 2سیستانی(

 شبیه یا نزدیک که کاری یا کند عمل آن به دارد توانایی که جایی تا باید صورت این در نباشد نذر ادای به قادر اگر -

 )آیت اهلل مکارم( .شود می ساقط او از نیست آن دادن انجام به قادر اصالً اگر و دهد انجام باشد آن

 برگشت قدرت پس از عجز اولیه

عمل به نذر واجب است.   دوباره قدرت یافتقبل از تمام شدن وقت نذر از انجام نذرش ناتوان شد ولی کسی اگر  -
 1)امام خامنه ای(

 حکم مشقت

 منعقد می شود؟ چنین عملی ا نذرمشقت داشته باشد آی انجام عملی برای ناذر اگر
ا برای او مشقت فراوان داشت، عمل به اگر وقت عمل، متعلق نذر رجحان نداشت یا ناذر، عاجز از انجام آن بود ی -

 0)امام خامنه ای( .نذر واجب نیست
اگر نذر آن قدر سنگین باشد که رجحان شرعى نداشته باشد چنین نذرى باطل است. مثالً نذر کرده تمام عمرش را  -

 1 مکارم()آیت اهلل. شودمیلیون صلوات بفرستند، در چنین مواردى نذر منعقد نمى 01روزه بگیرد یا نذر کرده 

 منذور عجز از بعض

                                                                                                                                                                                           
 م از استفاده با ،011 ص االحکام، منتخب رساله منذور، انجام از ناذر عجز ،2ج آموزشی هدارالعلم؛ امام خامنه ای، رسال ،20م ،021ص ،2ج تحریرالوسیله،. حضرت امام  0

؛ سایت استفتائات جامعةالزهرا: 098م ،018ص نیاز، مورد مسأله 111 ویژه ؛ آیت اهلل مکارم، احکام100م ،212ص ،1ج الصالحین، منهاج آیت اهلل سیستانی  ؛2011

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/0000 

 نذره، ینعقد لم مطلقاً کان إن ومطلقاً موقّتاً کان إن وقته فی عنه عاجزاً کان فلو ظرفه، فی للناذر مقدوراً یکون أن الترک أو الفعل من النذر متعلَّق فی یعتبر: 100 . مسألة 2
 مُدّین له یدفع أو مسکین على بمُدٍّ یوم کلّ عن یتصدّق أن وجوباً فاألحوط الصوم عن فعجز أیّام أو یوم صوم نذر لو نعم علیه، شیء وال انحلّ األثناء فی عنه العجز طرأ اوإذ

 .عنه لیصوم

 منذور، انجام از ناذر عجز ،2ج آموزشی رساله ای، خامنه امام 1

 211، ص2هبری، جرساله آموزشی مقام معظم ر 0

1http://makarem.ir/main.aspx?more=0&catid=28811&typeinfo=20&lid=1&pageindex=0 

این صورت نیز باید نذر  شوند. آیا درد و بعد از حلّ مشکل در اداى نذر دچار مشکل مىکننبعضى از روى نگرانى یا احساسات در موارد کوچک نذرهاى سنگینى مى: پرسش

میلیون صلوات  01اگر نذر آن قدر سنگین باشد که رجحان شرعى نداشته باشد چنین نذرى باطل است. مثالً نذر کرده تمام عمرش را روزه بگیرد یا نذر کرده : پاسخ ادا شود؟
 شودى نذر منعقد نمىبفرستند، در چنین موارد

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/4441
http://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid=28865&typeinfo=21&lid=0&pageindex=1
http://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid=28865&typeinfo=21&lid=0&pageindex=1
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شخصی نذر كرده پیاده به زیارت برود؛ اگر از پیمودن تمام مسیر عاجز باشد ولی بخشی از آن را می 

 1تواند پیاده برود حکم چیست؟
( واجب) احتیاط شود، عارض عجز ـ دیگر قسمت نه ـ راه از قسمتی در نموده، نذر را رفتن پیاده که کسی برای اگر -

 . )حضرت امام(شود سوار دیگر قسمت در و برود پیاده اش توانایی اندازۀ به که است آن ـ نباشد اقوی اگر ـ

 ویرکب یستطیع ما مقدار یمشی أن وجوباً فاألحوط البعض دون الطریق بعض فی عنه العجز المشی لناذر طرأ لو -
 . )آیت اهلل سیستانی(علیه شیء وال اآلخر البعض فی

 بل از عمل به نذر مرگ ناذر ق

 صدقه دادن بمیرد؟ نذركننده قبل از و معینی صدقه بدهد نذركند مقدار اگر
 2، آیت اهلل مکارم(ره )حضرت امام. صدقه بدهند مال او از را آن مقدار باید -

د از الزم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر این است که بالغین از ورثه، آن مقدار را از حصّة خو -
 1طرف میّت صدقه بدهند. )آیت اهلل سیستانی(

 مرگ منذور له

 قبل از صدقه دادن بمیرد؟ آن فقیر و معینى صدقه بدهد كه به فقیر كند نذر اگر
 0آیت اهلل مکارم( ،امام خامنه ایبدهد. )حضرت امام،  به ورثه او احتیاط واجب باید بنابر -

 1تانی()آیت اهلل سیس بدهد. الزم نیست به ورثه او -

 ر لهتأخیر در ادای نذر و مرگ منذو

ده بودم، تقریبا سه سال ونیم است حاجتم را گرفته ام، پیش برای یک خانم سیده مجرد نذركر 

خودم گفتم امسال عید نذرم را ادا می كنم ولی متأسفانه این خانم چند روزاست فوت كرده حاال 

 نذرم را چگونه ادا نمایم؟كفاره هم دارد؟

 ه نذر این مقدار تاخیر افتادهاحتیاط آن است که قیمت آن پارچه را به ورثه او بدهید و در صورتی که عمدا عمل ب -
 2(. )آیت اهلل مکارمباشد کفاره نذر نیز باید داده شود

 تلف شدن مال نذر شده

 0حکم چیست؟ ، تلف شودنذركرده را كه معینی یا شیئی اگر مال

                                                           
 .121، منهاج الصالحین، النذور، م08. تحریرالوسیله، احکام نذر، م 0

 2291، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله2118توضیح المسائل مراجع م  2

 2118توضیح المسائل مراجع م  1

توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، 0191/01/09تاریخ استفتاء:     110011 :ستفتاءشماره اامام خامنه ای، سایت ادمین، ، 2119، مساله 2توضیح المسائل مراجع، ج 0
 2290مساله

 2119، مساله 2توضیح المسائل مراجع، ج 1

1 https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/211012 - 

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/266432/%d8%aa%d8%a3%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%86%d8%b0%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%87
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/266432/%d8%aa%d8%a3%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%86%d8%b0%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%87
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/266432/%d8%aa%d8%a3%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%86%d8%b0%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%87
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/266432/%d8%aa%d8%a3%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b0%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%86%d8%b0%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%87
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=504453
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 نمی شود باشد عین آن موجود اگر و صدقه بدهد همان را باید صدقه بدهد به فقیر عین مشخصی را کند نذر اگر -
نیست  اور چیزی ب و خودش اتالف نکرد نذرش منحل می شود و تلف شد اگر و صدقه بدهد قیمت آن را یا ثل وم
اتالف  اگر ، ودبده قیمت آن را بنابراحتیاط واجب به فقیر یا مثل و باید ضامن است و اگرخودش تلف کند و

 (یا خامنه امام ،باید کفاره هم بدهد. )حضرت امام عمدی باشد اختیاری و
جایز نیست که آن را تلف کند و یا  و صدقه بدهد همان را باید صدقه بدهد به فقیر عین مشخصی را کند نذر اگر -

نذر منحل می شود و تکلیفی ندارد، بله اگر آن شیئ را با  تلف شدخودش  اگرلی وبه عین دیگری تبدیل کند 
ضامن عین نیست این در جایی است که نذر مطلق  التفات به نذرش، تلف کند، حنث نذر کرده و باید کفاره بدهد و

باشد و مثل همین مورد است در جایی که معلق باشد و کاری که نذر را بر آن معلق کرده است تحقق یافته باشد 
ولی اگر معلق باشد، قبل از تحقق آن کاری که نذرش بر آن معلق شده است، برای او تصرف در عین منذوره جایز 

صدقه دادن تلف کند و یا به دیگری منتقل نماید تا زمانی که علم به تحقق کاری که نذر را بر آن است که مثال با 
معلق کرده است نداشته باشد و نذرش شامل موردی که التزام به بقاء عین منذوره تا زمانی که عدم تحققش معلوم 

 هلل سیستانی(شود نباشد، اما در این دو صورت تصرف در عین منذوره جایز نیست. )آیت ا

 عدم قبول منذور له

 2وظیفه چیست؟ قبول نکند آن شیئ را ولی فقیر معینی بدهد به فقیر عین مشخصی را كند نذر اگر
 باشد؛ نمی آن ابراء مالک ،(شده نذر او برای که کسی) له منذور و شود می الزم نماید نذر معینی شخص برای اگر  -

 نماید خودداری آن قبول از اگر پس باشد، نمی واجب منذورله بر آن قبول و. شود نمی ساقط ناذر از او ابراء با پس
 و مطلقاً و موقّت نذر در شده مشخص برایش که معیّنی وقت تمام در که این مگر نشود، منحل نذر که نیست بعید
 ـ شود خارج وقتش از که این از قبل ـ وقتم نذر در امتناعش از اگر پس نماید، خودداری قبول از آن، غیر در دائماً

 قبول از او و باشد معینی عین دادن صدقه او نذر اگر البته. است واجب او بر صدقه برگردد امتناعش از آن، غیر در و
 بر ای کفّاره و ضمان برگردد امتناعش از له منذور اگر و نماید تلف را آن که است جایز برایش نماید خودداری آن

 همچنین و. شود می خارج اش ترکه اصل از بمیرد، نماید وفا نذرش به که آن از قبل ناذر اگر و. باشد نمی ناذر

 شود داده صدقه او به که آن از قبل له منذور اگر و. مالی واجبات سایر مانند باشد مال به متعلق که نذری هر است
 از قبل او و باشد معینی چیز دادن نذر متعلق اگر مخصوصاً است احتیاط مطابق هک احتمالی بنابر ـ او وارث بمیرد،
 . )حضرت امام(.نشیند می او جای به ـ بمیرد آن قبض

 یلزم وهل بإبرائه، الناذر عن یسقط فال منه، اإلبراء له المنذور یملک وال لزم معیّن شخص على التصدّق نذر إذا -
 التصدّق وجب القبول إلى رجع ثُمَّ امتنع ولو قبوله، بعدم النذر فیبطل اللزوم، عدم هو حالصحی القبـول؟ له المنذور

 کان لو وأمّا االمتناع، بعد قبوله صورۀ یشمل إطالق لمتعلّقه وکان وقته یخرج ولم موقّتاً أو مطلقاً النذر کان إذا علیه
 )آیت اهلل سیستانی( .أوّالً عهبامتنا النذر فینحلّ الصورۀ هذه بغیر - ارتکازاً ولو - مقیّداً

                                                                                                                                                                                           
نذرش منحل می شود و چیزی بر او نیست و اگر او آن را تلف کرده، مثل یا قیمت آن را بنابر  سایت ادمین، اگر او آن را تلف نکرده باشد 09, مسالة 2تحریرامام)ره( ج  0

 .و در صورتی که اتالف او، از روی اختیار و عمد باشد، بنابر اقوا کفاره هم باید بدهداحتیاط )واجب( ضامن است؛ پس بدل را صدقه می دهد 

 121م 1منهاج الصالحین سیستانی، ج 0191/11/11تاریخ استفتاء:     011011 :شماره استفتاء

 .128. منهاج الصالحین، م21احکام نذر، م 2تحریرالوسیله ج 2
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 امرحکم وجوب قبول متصدیان 

نذر كرده باشد، آیا جایز است مسئولین  السالمعلیه اگر شخصى عَلَمى را براى عزادارى سیدالشهدا

 حسینیه از قبول آن خوددارى كنند؟
 0(امنه ای)امام خ .کنداین نذر، متولّى حسینیه و هیأت امناء آن را ملزم به قبول عَلَم نمى -

 نداشته باشد منع شرعی

یکی از شرایط در صحت نذر شرعی بودن عمل منذور است؛ بنابر این نذری که انجام آن حرام است و یا  مسئله:

 مثال اگر کسی نذر کند در حال حیض در مسجد توقف کند باطل و حرام است.  مستلزم حرام می شود جایز نیست.
 ینه مورد سوال است را به عنوان نمونه و به همراه حکم آن در ادامه ذکر می کنیم:برخی از مسائل جزئی که در این زم

 مصادف شدن نذرروزه نذری با عید فطر

عید فطر یا در یک هفته پنجشنبه مصادف با را روزه بگیرد، و  هامثال پنجشنبهاگر نذر كند هر هفته 

 2چیست؟د، و یا سفر و حیض و عذر دیگری پیدا شود، تکلیف شوقربان 
 سفر، و عیدین در و است واجب اقوی بنابر مسافرت، و عیدین غیر در آن قضای و. نگیرد روزه و کند افطار باید -

 )حضرت امام( .نیست قوت از خالی عیدین، به نسبت قضا وجوب اگرچه ؛(واجب) احتیاط بنابر

ر مورد عذر سفر احتیاط واجب است. )امام باید آن را روز را روزه نگیرد و قضای آن واجب است و این حکم د -
 ای(خامنه

 آیت اهلل سیستانی() آورد. به جا قضاى آن را و روزه نگیرد را آن روز باید -

 )آیت اهلل مکارم(. الزم نیست روزه ایام عادت را قضا کندو  کند راترک روزه باید -

 روزه نذری حالحیض شدن در 

 دار است، در حال روزه حیض شود، چه تکلیفى دارد؟ى روزهاگر زنى كه به خاطر نذر روزه روز معیّن

 1امام خامنه ای(. )قضاى آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است -

 نذر انجامكرونا و ممنوعیت 

 4دارد؟ امکان دهد تغییر كرونا شرایط خاطر به را آن بخواهد و كرده نذری كسی اگر
 توصیه و مربوطه قوانین رعایت با نذر به عمل امکان که زمانی تااگر نذر با شرایط شرعی اش محقق شده است  -

 ترک را نذر به عمل تواند نمی و نمود عمل بدان باید باشد، داشته وجود ،(حداقلی مقدار به چند هر) بهداشتی های
 . )امام خامنه ای(دهد تغییر را آن یا و کرده

                                                           
 0001اجوبه االستفتاءات س 0

 .2289 ، آیت اهلل مکارم توضیح المسائل م211، ص11 درس ،2ج آموزشی، رساله ای، خامنه ؛ امام02، تحریرالوسیله، احکام نذر، م 2111مسائل مراجع م توضیح ال 2

 201اجوبه االستفتاءات س 1

 .سایت آیت اهلل مکارم:0199/01/11، تاریخ: 0018111 شماره سوال  عهد و قسم نذر،  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=28818&mid=211101 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=28868&mid=266640
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 انجام را کار فالن گرفتم را حاجتم اگر میکنم نذر باشد تهگف مثالً) باشد خوانده زبانی هر به را نذر صیغه چنانچه -
 تنها یا نبوده، خاصی شکل به مقیّد شما نذر اگر و ندارد مانعی است نخوانده اگر و نیست جایز آن دادن تغییر( دهم
 با بوده آن مانند و جمعی دسته سفره و مسجد و خانه به مقیّد اگر ولى ندارد اشکالى مزبور تغییر بوده، اطعام نذر

 هیئت در معموال که همسایگانی یا مسجد نمازگزاران به بندی بسته صورت به توانید می فعلی شرایط به توجه
)آیت  .دهید انجام را خود نذر دیگرى مناسب محل در نبوده خاص شکل به مقید اگر و. بدهید اند کرده می شرکت

 اهلل مکارم(

 1رجحان داشته باشد

 از ها این مانند و حج یا روزه یا نماز خواه باشد؛ متعال خدای عبادت و اطاعت که است شرط قاًمطل نذر، متعلق در -
 آن با تقرب و کرده مستحب را آن شرع که باشد امری خواه و باشد است معتبر قربت آن صحت در که چیزهایی

 ولو مستحب یا واجب هر در پس. ها این یرغ و بیماران عیادت و جنازه تشییع و مؤمنین زیارت مانند است صحیح
 تعلق آن ترک به که صورتی در مکروه یا حرام هر در و کند پیدا تعلق آن فعل به نذر که صورتی در باشد کفایی

 )حضرت امام، امام خامنه ای(. شود می منعقد نذر کند، پیدا
مکروهى  حرام یا نذر کند که کار اگر نابر اینب رجحان شرعی داشته باشد،لق نذر عیکی از شرایط این است که مت -

 (مکارم اهلل آیت آیت اهلل سیستانیصحیح نیست. ) او نذر ،ترک کند واجب یا مستحبى را کار یا انجام دهد، را

 نذر عمل مباححکم 

 2جام دهد آیا نذرش صحیح است؟نمباحی ا اگر نذر كند كار
 نماید قصد آن از را راجحی معنای چنانچه پس نماید، نذر را آن ترک یا غذا خوردن که این مانند مباحنذر عمل  اما -

 نماید، قصد را شهوت از نفس منع آن ترک با یا کند پیدا عبادت بر قدرت نماید قصد آن خوردن از که این مانند
 سبب به ـ ترک چه و لفع چه ـ آن متعلق که جایی در نذر انعقاد عدم در که چنان شود، می منعقد اشکال بدون

 معنای اگر اما و. نیست اشکالی باشد، دنیوی آن مرجوحیت که این ولو شود مرجوح عوارض از بعضی با اقتران
 شود، نمی منعقد ظاهراً باشد، آن مرجوحیت یا رجحان موجب که نشود عارض چیزی و نکند قصد آن از را راجحی

 (امام خامنه ای ،)حضرت امام .نیست سزاوار آن، در احتیاط ترک لیکن

اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن آن و ترکش شرعاً از هر جهت مساوی  -
 (آیت اهلل مکارم ،)آیت اهلل سیستانی باشد، نذر او صحیح نیست،

 بهتر بودن كار منذور از جهتی 

 آیا نذر منعقد می شود؟اگر انجام مباح از جهتی بهتر باشد 
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بخورد که براى  کند، مثال نذر کند غذایى را همان جهت نذر انسان به قصد باشد و جهتى بهتر انجام آن از اگر -
انسان براى همان جهت نذر کند  باشد، و جهتى بهتر ترک آن از اگر نیز او صحیح  است، و عبادت قوت بگیرد، نذر

باشد. صحیح مى او استعمال نکند، نذر کند که آن را نذر ه دود مضر است،مثالبراى این ک که آنرا ترک نماید،
 0(، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی ،امام خامنه ای ،)حضرت امام

 نذر نماز خواندن در اتاق خاصحکم 

ند نماز را زیاد نیست، مثال نذرک آنجا ثواب نماز در جایى بخواند که بخودى خود در را واجب خود نماز کند نذر اگر -
اق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثال به واسطه این که خلوت است انسان حضور تدر ا

 2کند، نذرصحیح است. )حضرت امام(مى قلب پیدا
د نماز اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثالً نذر کن -

را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی شرعاً بهتر باشد مثالً به واسطه اینکه خلوت است و انسان 

 1)آیت اهلل سیستانی(.کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح استحضور قلب پیدا می

 سنگینبسیار  هاینذرحکم 

نداشته باشد چنین نذرى باطل است. مثالً نذر کرده تمام عمرش را  اگر نذر آن قدر سنگین باشد که رجحان شرعى -

 0)آیت اهلل مکارم( .شودمیلیون صلوات بفرستند، در چنین مواردى نذر منعقد نمى 01روزه بگیرد یا نذر کرده 

 نذر احکام مهم

 یا حنث آن نذرمتصور در عمل به حاالت : بررسی 1مسئله

 :آن سهوی نذر شرعی و ترکحکم 

واجب است مطابق نذرش عمل نماید و تخلف عمدی از آن جایز نیست؛ لکن تخلف ، شرعی ای منعقد کند نذر کسی اگر
 5 کفاره ندارد و حنث هم نشده است. (اکراه یا اضطرار یا جهل یا فراموشی) سهوی
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 2281مساله

 .2111م توضیح المسائل مراجع  .2

 .2111توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی، مساله .1

 http://makarem.ir/main.aspx?more=0&catid=28811&typeinfo=20&lid=1&pageindex=0 :سایت آیت اهلل مکارم .0

شوند. آیا در این صورت نیز باید نذر کنند و بعد از حلّ مشکل در اداى نذر دچار مشکل مىضى از روى نگرانى یا احساسات در موارد کوچک نذرهاى سنگینى مىبع: پرسش

میلیون صلوات  01روزه بگیرد یا نذر کرده اگر نذر آن قدر سنگین باشد که رجحان شرعى نداشته باشد چنین نذرى باطل است. مثالً نذر کرده تمام عمرش را : ادا شود؟پاسخ

 .شودبفرستند، در چنین مواردى نذر منعقد نمى

رساله . 21دارند. حضرت امام، تحریرالوسیله م را معذور قید جهل مورد در سیستانی دارند؛ آیت اهلل را وبقیه نسیان کلمه ولی نیاورده اند سهو را کلمه چه اگر امام مرحوم .1
 ؛ 119،م1سیستانی، جآیت اهلل ، منهاج الصالحین 182،م2، هدایة العباد، ج211، ص2، جمنه ایامام خاآموزشی 

http://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid=28865&typeinfo=21&lid=0&pageindex=1
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 حکم موارد مختلف در ترک عمدی منذور

حالت برای  دو انجام عملی است و در فرض نذرالت آن متصور است، که دو حچهارحالت از نذر شرعی نسبت به تخلف 
 ترک عملی است:

 :نذر برای انجام عمل استالف( 

 كردهتعیین برای آن وقت 

  0حنث کرده است:نذر را ترک کند، عمدا در آن زمان  عمل را حال اگر باید در زمان خودش انجام دهد؛که 

 منذور نماز یا روزه بوده است: .1

)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل  هم بدهد. باید کفارهکند و  احتیاط قضا وده است بنابرب نماز اگرالف( 
 2سیستانی(

)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل  کفاره هم بدهد. باید کند و قضا آن عمل روزه گرفتن باشد، باید اگرب( 
 1سیستانی(

 منذور غیر نماز روزه بوده است: .2

 0)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(. کفاره بدهد بایدلی و یستآن واجب نی قضا -

 حکم کفاره در صورت تعدد ترک عمل نذری: 0فرع

كرده نماز مستحبی را هفته ای یکبار بخواند در صورت ترک كفاره آن چه مقدار میباشد آیا در كسی كه نذر  

 صورت تکرار كفاره هم تکرار می شود؟

گرم گندم بدهید. و در صورت  111فقیر است و کفایت می کند به ده فقیر هر نفر  01ت نذر، اطعام کفاره مخالف  -

در سوالی دیگر در مورد کسی که نذر کرده هر شب  .1. )آیت اهلل سیستانی (تکرار بیش از یک کفاره الزم نیست

 1 .نماز شب بخواند فرمودند باترک یک شب حنث نذر می شود

 از زمان مشخص شده منذورقبل: حکم انجام 2فرع

 كافی است؟ به نذرش عمل كند، آیازمان معین  از اگركسی زودتر

اول ماه صدقه  که روز کند نذر آورد پس اگر که نذرکرده به جا همان طور باید انجام دهد، عملى را کند نذر اگر -
 نیز کند وکفایت نمى آورد آن به جا از بعد یا اول ماه بخواند چنانچه قبل ازآن روز نماز یا روزه بگیرد، یا بدهد،

                                                           
 11، درس211، ص2، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 21,احکام نذر،م 2امام, تحریرالوسیله ج 111, م 1سیستانی, منهاج الصالحین،ج  0
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 /https://www.sistani.org/persian/qa/01101سایت فارسی ابشان  1

 /https://www.sistani.org/persian/qa/01101سایت ایشان  1
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کافى  بدهد آن که خوب شود صدقه را چنانچه پیش از صدقه بدهد، خوب شد کند که وقتى مریض او نذر اگر
 0)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( نیست.

 برای آن وقت تعیین نکرده

 :است آن جایزدر انجام  تاخیر در این صورت
ترک  صورت با این در و واجب نشود اداء باعث سستی در این تاخیر و دی که سهل انگاری حساب نشودالبته تاح  -

 2()حضرت امام ، آیت اهلل سیستانی. طول عمرش، حنث نذرکرده است عمل در

امام خامنه ) در این صورت تاخیر آن جایز نیست.که تاخیر جایز است تا زمانی که گمان به فرا رسیدن مرگش کند  -
 1ای(

 :است ی بودهنذر برای ترک عملب( 

 آن وقت تعیین كردهبرای 

در آن  آن عمل راکه در این صورت واجب است در زمان مشخص شده آن را ترک کند، حال اگر تخلف کرده و  -
 0(آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی)حضرت امام،  .و کفاره واجب است کرده استنذر ، حنث زمان انجام دهد

 حکم انجام سهوی و حنث بعد از آنمسئله: 

)البته  آورد آن عمل را به جا تواندترک کند، بعد از گذشتن آن وقت مى را یکند که تا وقت معینى عمل نذرمکلف  اگر
انجام  آن را ناچارى پیش از گذشتن وقت از روى فراموشی، یا اگر و به شرطی که عمل به خودی خود جایز باشد(

چنانچه دوباره  و نیاورد، به جا آن عمل را معین آن وقت هم الزم است که تا ولى باز ب نیست،او واج چیزى بر دهد،
)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  باید کفاره بدهد. انجام دهد، آن عمل را رسیدن آن وقت بدون عذر پیش از
 1مکارم(

 نکرده تعیین وقت آن برای

انجام دهد، حنث کرده است، و اگر در  آن را ر طول عمرش هم یک باراگر ددر این صورت حکم این است که  -
 شود.او واجب نمی انجام داده است، پس چندین  کفاره بر انجام دهد ، یک حنث نذر آن را طول عمرش چندین بار

 1()حضرت امام
 1()آیت اهلل سیستانی اگر از روى اختیار آن را بجا آورد باید کفّاره بدهد. -
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 جا به را آن اختیار روى از چنانچه ننموده، معیّن آن براى زمانى و کند ترک مستمرّاً را عملى کرده نذر که کسى -
 داشته قرار نذر تحت مستقالًّ عمل، آن از دفعه هر که بوده چنان او نذر اگر و بدهد کفّاره باید اوّل دفعه براى آورد

 چگونه قصدش کند شک یا نداشته، قصدى چنین اگر مّاا بدهد، اى کفّاره دفعه، هر براى که است آن واجب احتیاط
 0یت اهلل مکارم(آ) .نیست واجب بیشتر کفّاره یک بوده

 

 كفاره نذر :2مسئله

 كفاره تخلف از نذر چیست؟
به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پى در پى یعنی ) .استرمضان افطار عمدی تخلف عمدی از نذر شرعی کفاره  -

 2ام، آیت اهلل مکارم()حضرت ام( روزه بگیرد
.( روزه بگیرد 1پشت سر همنتواند باید سه روز،  اگر آنان را بپوشاند، و ده فقیر را سیرکند، یارا دارد. )کفارۀ قسم  -

  0)امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(

 )حکم اداء كفاره و ادامه آن( دار مدت نذر حنث: 3مسئله

 الف( تخلف عمدی

 در بخواند شب نماز مثالً ماه یک تا بخورد قسم یا كند عهد و نذر شرائط رعایت با فردی اگر

 بخواند؟ را ماه باقیمانده نمازهای باید آیا بپردازد را آن كفاره و كند ترک عمداً شب یک كه صورتی

 5شود؟می تکرار كفاره آیا نخواند اگر و
 )حضرت امام( .نیست مالزهم  کفاره تکرار. بخواند را نمازها نیست الزم باقیمانده مدت در -

 مطلوب کرد ترک را عمل آن بار یک اگر که معنا این به بوده واحد مجموعه عنوان به قسم و عهد یا نذر اگر -
 و نیست الزم باقیمانده مدت در نماز خواندن و شده منحل نذر تخلف بار یک خاطر به صورت این در نشده تأمین
 )امام خامنه ای( .شودنمی تکرار کفاره

 او حال بگیرم روزه را شعبان ماه روز 11 تمام که باشد من عهده بر خدا برای گفت دروغ اگر کرده نذر کسیل: سوا -
( الف ؟ گیرد نمی روزه را شعبان دهم یا شعبان اول روز عمداً او امّا. است شده واجب او بر شعبان روزه و گفته دروغ

 روز روزه آیا( ؟ ج است واجب او بر شعبان ماه از باقیمانده یروزها روزه حال این در آیا( ب ؟ چیست او نذر تکلیف
 نیست؟ او ذمه بر چیزی حنث کفاره پرداخت جز آنکه یا ؟ خیر یا نماید قضاء باید را بعد روزهای سایر و شعبان اول

                                                           
 2288 . توضیح السائل آیت اهلل مکارم، مسأله 0

 2110توضیح المسائل مراجع م  2

 -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  2امام خمینى(،  - ىٰ  )محشّ المسائل ، توضیح11، درس2امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج 1
 2110، مساله 2ق، ج ه 0020ایران، هشتم، 

 11، درس2بری، جمراجع(، رساله آمورشی مقام معظم ره 2110)توضیح المسائل مراجع م  0

 از استفاده با ،211ص ،2ج آموزشی، ؛ امام خامنه ای، رساله10س ،081ص و 19س ،019ص ،2ج استفتائات، 21م از استفاده با ،021ص ،2ج . حضرت امام، تحریرالوسیله، 1
معه الزهراء: ؛ سایت استفتائات جا180س ذیل از استفاده با ،201ص و 182س ،208ص ؛ آیت اهلل سیستانی، استفتائات،0ش
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 اگر. دهدب باید کفاره یک آن شکستن بار هر برای آید حساب به متعدد عهد یا قسم یا نذر اگر کفاره( الف جواب 
 .نیست الزم عمل تکرار برای کفاره دیگر شد پرداخت کفاره یک و شد حنث بار یک آید حساب به عمل یک

 های روزه قضای است الزم( ج جواب. بگیرد روزه را باقیمانده روزهای نیست الزم سابق فرض در( ب جواب
 دهد. )آیت اهلل سیستانی( انجام را مذکور

 )آیت اهلل مکارم( .واندبخ نیز را باقیمانده باید -

 – چیز یک مطلوبش که نیست اینگونه و) بخواند شب نماز ماه یک تا شب هر که کرده نذر صورت این به اگر -
 )آیت اهلل شبیری زنجانی( .شود نمی متعدد کفاره ولی بخواند را نمازها بقیه باید( باشد -شب نماز ماه یک یعنی

 ب( تخلف سهوی )مثل نسیان(

 یک اگر دهد؛ انجام را كاری پی در پی روز 44 مثالً كرده نذر شرایط، همه رعایت با كه شخصی

 1چیست؟ او وظیفه نکند؛ عمل خود نذر به سهواً یا فراموشی خاطر به روز
 مانند عبادی عمل اگر اینصورت غیر در کند عمل آن طبق است گرفته نظر در را آن جبران نحوه خود، نذر در اگر -

 )امام خامنه ای( .نماید عمل آنرا بقیه و است باقی خود حال بر نذر و نماید قضا آنرا است روزه و نماز

)آیت اهلل  .نماید قضاء بعداً را روز آن دارد معینی وقت اگر و بگیرد روزه نو از مرتبه دو ندارد معیّنی وقت اگر -
 سیستانی(

 )آیت اهلل مکارم( .کند قضا را روز یک آن که آنست واجب احتیاط -

 )آیت اهلل شبیری زنجانی( .کند شروع سر از یدبا -

 )آیت اهلل بهجت( .است نبوده عمدی چون زندنمی اتصال به ضرر کند متصل روز آن از قبل روز به بعد روز از -

)آیت اهلل صافی، آیت اهلل  .کند شروع ابتدا از نیست الزم و شود تمام روز چهل تا کند عمل را روزها بقیه باید -
 فاضل(

 ساعت؟( 24ساعت یا  12) ز روز در نذرمراد ا

اگر مراد خاصى از روز در نذرش معین تد، صلوات بفرس 144كند در ده روز هر روز شخصى نذر مى

 شب چیست؟ 12حکم انجام آن بعد از شب است؟  12نکرده باشد آیا روز تا ساعت 
 2م خامنه ای()اما .ساعت انجام دهد، کافى است 20در فرض عدم تعیین، چنانچه در خالل 

 پیش آمدن سفر ضروری در بین روزهای منذور

بنده نذر كردم كه چهل روز پشت سر هم روزه بگیرم اما سفرى براى من پیش آمده كه ناچار از 

 شود؟انجام آن هستم. تکلیف روزه بنده چه مى

 که سفر کرده بجا آورد؛ اگر براى آن، وقت تعیین کرده است و ناچار شد به سفر برود، باید قضاى آن مقدارى را -
 0)امام خامنه ای( است باید در موقع دیگرى چهل روز پى در پى روزه بگیرد.ولى اگر وقت تعیین نکرده 

                                                           
 http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/2112. استفتائات مکتوب و ممهور موجود در سایت استفتائات جامعةالزهراء:  0

 همان 2
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 منذور  فرض مشخص نبودن جزئیاتدر شرعی وظیفه : 4مسئله

 نآنذر روزه و مشخص نشدن تعداد 

 ه مقدار بر او واجب است؟چ آن را تعیین نکرده باشد كرده روزه بگیرد ولی مقدار اگر نذر
 2)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( کافی است.روزه  یک روزگرفتن  -

 نذر خواندن نماز و مشخص نشدن جزئیات

 1؟وظیفه چیست معین نکند و خصوصیات آن را مقدار بخواند و كرده باشد نماز نذر اگر
 قصدش که آن مگر کند کفایت وتر رکعت یک که نیست بعید ننماید، تعیین را مقدار و کیفیت و کند نذر نماز اگر  -

 )حضرت امام( .بخواند رکعت دو که این مگر باشد نمی مجزی پس باشد، رواتب از غیر

  )آیت اهلل سیستانی( یا نماز وتر بخواند کافیست. رکعتى دو نماز یک اگر -

 اهلل مکارم()آیت  کند.کفایت مى رکعتى بخواند دو یک نماز اگر -

 نذر صدقه و معین نشدن جزئیات

 چه وظیفه ای دارد؟ آن را تعیین نکرده باشد مقدار نذركرده صدقه بدهد ولی جنس و اگر
 0 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده کافی است.  -

 نذر انجام كاری برای خدا

 1ای خدا انجام دهد تکلیف چیست؟اگر نذر كرده كاری بر
 پیغمبر بر صلوات یا تسبیح یک گرچه کند؛ می کفایت است قربی که هرچه دهد، انجام قربی فعل که کند نذر اگر -

 )حضرت امام( .ها این غیر و باشد چیزی به تصدّق یا( علیهم اهلل صلوات) او آل و

آیت اهلل مکارم، آیت اهلل ) یا چیزی صدقه بدهد کافی است. گیردروزه ب صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز در -
  سیستانی(

 لعن و سالم متعدد؟(با و مشخص نشدن كیفیت آن ) عاشورازیارت  نذر

 بدون آن نیز یا سالم بخواند صد لعن و صد با باید آیا بخواند، كه زیارت عاشورا كند كسى نذر اگر

 كافى است؟
تواند بدون صد لعن و صد  ی، مکند بوده است بدون اینکه این موارد را قید عاشورا ارتیزخواندن اگر متعلق نذر او   -

 0)امام خامنه ای( سالم هم بخواند.
                                                                                                                                                                                           

0 http://www.leader.ir 019، فهرست شرایط سفر شرعی، سوال 

 2112، مساله2توضیح المسائل مراجع، ح 2

 2112، مساله2توضیح المسائل مراجع، ح؛ 9تحریرالوسیله، احکام نذر، م 1

 2112، مساله2توضیح المسائل مراجع، ح؛ 9تحریرالوسیله، احکام نذر، م 0

 2112، مساله2توضیح المسائل مراجع، ح؛ 9تحریرالوسیله، احکام نذر، م 1
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 سالم، یا صد لعن و صد نذرش اعم بوده )اعمّ از ولى اگر بخواند سالم را صد لعن و صد باید مطلق بوده، او نذر اگر -
 2(آیت اهلل مکارم)رقم کافى است.  دو هر این صورت یک سالم( در یک لعن و

 نذر زیارت به صورت اجمالی

 اگر نذر كند به زیارت برود تکلیف چیست؟
سالم بدهد کافیست و غسل زیارت و نماز  یا شخص صالح حاضر شود و نزد آن امام و فقط اگر به آنجا برود و -

 1حضرت امام، آیت اهلل سیستانی () آنها را در نذر ذکر نکرده باشد( واجب نیست.به طور خاص )اگر  یارتز

کسى که نذر کرده زیارت برود ولى غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، الزم نیست آنها را به جا آورد.)آیت اهلل  -
 0مکارم(

 عمل نذر شدهفراموشی  حکم: 5مسئله

 1شک كند وظیفه اش چیست؟ نذر در متعلق نذر كننده بعد از اجابت نذر اگر
که نذر را  یمحصوره و در صورت ریکند و در شبهه غ اطیاحت دی( بایعباد ایباشد  یمحصوره )مالدر موارد شبهه  -

 )امام خامنه ای(. ندارد یا فهیفراموش کرده است وظ
مردد بین چند چیز معین باشد باید همه آنها را انجام دهد و اگر مردد بین چیزهای نامحدودی باشد  نذر اگر متعلق -

 (آیت اهلل سیستانی). د که یقین به اشتغال ذمه باقی نباشدبه مقداری انجام ده

در صورتی که احتماالت محدودی می دهد یعنی مثال بین دو یا سه چیز می باشد هر سه را انجام دهد ولی اگر  -
احتماالت زیاد است همه آنها را روی کاغذهای جداگانه می نویسید و قرعه کشی می کند و آنچه از قرعه درآمد 

 )آیت اهلل مکارم( .ی کند و در هر دو صورت کفاره نذر را هم می دهدعمل م

 تردید در زمان نذر : حکم 6مسئله

 گوسفند معینی را نذر كردم و صیغه شرعی نذر هم خواندم ولی االن شک كردم كه نذرم برای روز

 عاشورا بوده و یا روز آخر ماه صفر تکلیف چیست؟
 1(آیت اهلل مکارم ، آیت اهلل سیستانیای)امام خامنه  .دبا قرعه مشخص نمای -

                                                                                                                                                                                           
 0191/10/11تاریخ استفتاء:     110111 :شماره استفتاءامام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی،  0

 0211س 2استفتاءات مکارم ج 2

  121،م1، منهاج الصالحین سیستانی، ج110م 2هدایة العباد، ج 01احکام نذر م 2تحریر الوسیله ج 1

 2291رم، مسالهتوضیح المسائل آیت اهلل مکا 0

سایت اقای سیستانی  ؛08و01رجامعه الزهرا)س(صاستفتاءات مراجع موجود د 0192/11/28تاریخ استفتاء:  :181119    شماره استفتاء استفتاء خصوصی، سایت ادمین، 1

00098https://www.sistani.org/persian/qa// و کند احتیاط باشد محدودی اطراف بین مردد اگر اینگونه آمده است: 08و  01در استفتائات جامعةالزهراء ص 
 (سیستانی اهلل آیت. )دهد انجام را آنها از یکی باشد محدود غیر فاطرا بین مردد اگر

212011&mid=28811&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

: یریکد رهگ، استفتاء از سایت آیت اهلل مکارم، با 102010، استفتاء از سایت آیت اهلل سیستانی، با شماره 011109011یگیری، ، کد پ011سایت ادمین، شماره استفتاء،  1
9111211111 
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 تغییر نذر: حکم 7مسئله

 انجام را کار فالن گرفتم را حاجتم اگر کنم می نذر باشد گفته مثال) باشد خوانده زبانی هر به را نذر صیغه چنانچه
 .ندارد مانعی است نخوانده اگر و نیست جایز آن دادن تغییر( دهم

 جتحکم تغییر نذر قبل از گرفتن حا

 تغییر نذر را گرفتن حاجتش می تواند قبل از یاآ ،كرده است ینذر رعایت همه شرایط، شخصی با

 0باطل نماید؟ یا دهد
 مکارم( ، آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، آیت اهلل حضرت امام، ) نذرش را تغییر بدهد. نمی تواند -

 )آیت اهلل مکارم( موارد جواز تغییر نذر

 داد؟ تغییر را نذر شرایط انتو می مواردی چه در
 تواند می دیگر مکان و زمان به آن تغییر با ولی ندارد، مکان آن یا زمان آن در را نذر به عمل توانایی: اوّل: پاسخ
 کند می مصرف را آن نذر، موارد به مورد ترین نزدیک در و است مطلوب تعدد قبیل از صورت این در کند، عمل
 دیگری مسجد در باید اند؛ کرده خراب را مزبور مسجد که صورتی در خاص، مسجد در راعاشو روز اطعام نذر مانند
 روز آن در که ای منطقه در خاص غذایی نذر مانند. باشد نداشته طالب شرایطی در نذر موضوع: دوم. کند اطعام
)آیت  .داد تغییر را غذا نوع توان می نیز شرایط این در شود، نمی استقبال اطعام این از و پزند می را غذا آن غالباً

 2اهلل مکارم(

 حکم نمائات متصله و منفصله عین منذوره: 8مسئله

 1 :اندکرده امامان نذر براى یکى از یا که براى صدقه، گوسفندى را

 یت اهلل سیستانی،آیت اهلل مکارم()حضرت امام، آ است. نذر شود جزومقدارى که چاق مى وپشم آن  الف.

 :بدهد یا بچه بیاورد برسد شیر آن که به مصرف نذر پیش از اگر ب.

 (حضرت امام). نیست وجه از خالی بلکه نشود؛ ترک احتیاط آن، شیر و حمل در پس -

 )آیت اهلل سیستانی( آن که قصدش اعم باشد. کرده، مگر نذر مال کسى است که آن را -

 مکارم( آیت اهلل). برسد احتیاط واجب باید به مصرف نذر بنابر -

 : كمک دیگران در عمل منذور9مسئله

 0كننده الزم است؟ مباشرت نذر انجام نذر در آیا

                                                           
 Question/Detail/http://www.pasokhbesoalat.ir2111/: استفتاءات موجوددرجامعه الزهرا)س(  0
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در صورتی که مخالف با نذرش نباشد مانعی ندارد ولی اگر به طور خاص در نذر عمل خودش را قید کرده است  -
 (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی ،امام خامنه ای) .نمی تواند به دیگران واگذار نماید

 در صورت ناتوانی از انجام آن بحثش در شرایط متعلق نذر گذشت. نکته:

 هنذر روز: مسائل مختص به 14مسئله 

 حکم نذر روزه مستحبی با داشتن روزه قضا

 1تواند روزۀ مستحبی نذر كند؟كه روزۀ قضا دارد، میآیا كسی

 الف. نذرش مطلق است؛ 

 «برای خدا بر من است که یک روز روزه بگیرم.»د. مثالً بگوید: یعنی معین نکرده است که در چه روزی روزه بگیر

نذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ منذور قبل از روزۀ قضا اشکال دارد و احتیاط واجب این است که روزۀ منذور  -
 را بعد از روزۀ قضا بگیرد؛ مگر وقت روزۀ نذری ضیق شود )حضرت امام، امام خامنه ای(.

 سیستانی(. اهللانجام روزۀ منذور قبل از روزۀ قضا جایز نیست )آیت نذرش صحیح است؛ ولی -

 مکارم(. اهللنذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ منذور قبل از روزۀ قضا به احتیاط واجب جایز نیست )آیت -

 ب. نذرش معین است؛ 

روزۀ قضای قبل از روزۀ منذور نیز فرصت کافی برای انجام روزۀ قضای ماه رمضان قبل از روزۀ منذور دارد و انجام   -0
 :ممکن است

نذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ منذور قبل از روزۀ قضا اشکال دارد و احتیاط واجب این است که روزۀ منذور  -
را بعد از روزۀ قضا بگیرد؛ مگر زمان نذر فرا رسد و امکان عمل وجود نداشته باشد که باید به نذر عمل کند 

 خامنه ای(. )حضرت امام، امام

 2سیستانی(. اهللنذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ منذور قبل از روزۀ قضا جایز نیست )آیت -
 مکارم(. اهللنذرش صحیح است؛ ولی انجام روزۀ منذور قبل از روزۀ قضا اشکال دارد )آیت -
ام روزۀ قضای قبل از روزۀ فرصت کافی برای انجام روزۀ قضای ماه رمضان قبل از روزۀ منذور وجود ندارد و انج -2

 ت:منذور نیز ممکن نیس
 نذرش باطل است )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(. -

 صحت نذر محل اشکال است )آِیت اهلل مکارم(. -

                                                           
، تاریخ: 81890، و استفتاء خصوصی، کد استفاء: 282و220، احکام روزه، س؛ امام خامنه ای، سایت1. العروه الوثقی، کتاب الصوم، فصل فی شرائط صحة الصوم، مسئلة0

 ؛0191/02/20

من شهر شعبان وعلیه قضاء ثالثة ایام من شهر رمضان ولم یصمها حتى بقی على دخول شهر رمضان تلک الثالثة ایام  29و 28و 21السؤال: شخص نذر ان یصوم یوم .  2
 فهل یصوم النذر ام القضاء ؟

 )آیت اهلل سیستانی( : انما یجوز له ان یقضی ما علیه من صیام رمضان ، وحینئذٍ یعد حانثاً للنذر اذا کان متعمداً فی تأخیر القضاء مع االلتفات الى حکمه.الجواب

https://www.sistani.org/arabic/qa/1118/#21818 

https://www.sistani.org/arabic/qa/0568/#23858
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 سفرو  روزۀ نذریحکم 

 حکم گرفتن روزه مستحب نذری در سفر

 1ر سفر جایز است؟آیا گرفتن روزۀ مستحب نذری )با رعایت شروط صحت نذر روزه( د
اگر در نیت نذر تصریح کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد یا در نیت نذر تصریح کرده باشد که روزه را انجام  -

 دهد؛ چه مسافر باشد چه مسافر نباشد، روزه گرفتن در سفر جایز است )حضرت امام، آیت اهلل  سیستانی(.

 یداو در حال سفر در ماه رمضان بع ینذر یصحت روزه یرد،وزه بگکه نذر کرده است در سفر ر یدر مورد مسافر -
 (امام خامنه ای). یستن

 مکارم(. اهللنذر روزه مستحبی در سفر محل اشکال است )آیت -

 نذر روزه مستحبی در حال سفر

 2آیا مسافر می تواند در حال سفر نذر كند كه در سفر روزه مستحبی بگیرد؟
 روزی فجر طلوع از قبل و وطن در نذر باید واجب احتیاط بنابر نیست )امام خامنه ای(بنابر احتیاط واجب، صحیح  -

 3 .دارد گرفتن روزه قصد که باشد
 جایز است )آیت اهلل سیستانی( -

 در سفر جایز نیست )آیت اهلل مکارم(. -

 نذر گرفتن روزه مستحبی در سفر با داشتن روزۀ قضا

 4ذر كند كه در سفر روزۀ مستحبی بگیرد؟تواند نكه روزۀ قضا دارد، میآیا كسی 
تان صحیح است؛ هرچند  اگر در حضر )قبل از سفر( نذر کند که در روز معیّنى در سفر روزه بگیرد، نذر و روزۀ نذرى -

 )امام خامنه ای(. .تان باشد قضاى روزۀ واجب برعهده

 مسائل متفرقه در نذر

 تحقق شرط نذر قبل از انعقاد

ندم نذر شرعی كردم ولی بعدا متوجه شدم كه قبل از نذر من او خوب شده من برای شفای فرز

 5بوده؛ آیا عمل به نذر بر من واجب شده است؟

                                                           
ای، سایت، احکام روزه، س ؛ امام خامنه0001؛ مکارم، پیک احکام، مسئلة0101عروۀ الوثقی، فصل فی شرائط صحة الصوم، الشرط الخامس؛ توضیح المسائل مراجع، مسئلة. 0

 ،99از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،؛ امام خامنه ا0001؛ مکارم، توضیح المسائل، م 222و 220

؛ سیستانی، استفتائات جامعه الزهراء ، احکام نذر ، احکام عمومی نذر ، نذر روزه در سفر. مکارم، سایت، نذر اعتکاف در سفر 222. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س 2
 واستفتائات جامعه الزهراء ، احکام نذر ، احکام عمومی نذر ، نذر روزه در سفر؛

 220احکام روزه، س . امام خامنه ای، سایت، 1

 ؛220. امام خامنه ای، سایت، احکام روزه، س0

 .111. منهاج الصالحین، م21نذر، مساله احکام 2ج . تحریرالوسیله 1



 
36 

 

 از قبل که شود معلوم آنگاه بگیرد، روزه روز یک مثالً بیاید مسافرش یا شود خوب بیمارش چنانچه که کند نذر اگر -
 (، آیت اهلل سیستانی)حضرت امام .باشد نمی الزم نذر به وفای آمده، مسافر و شده خوب مریض نذر

 حکم سفر در روزی كه روزه نذر كرده

 0روزی كه نذر معین روزه دارد مسافرت برود؟ در میتواندناذر  اآی
 آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای، )حضرت امام، مسافرت کند. می تواند -

 ت اهلل مکارم(آی. )نکند سفر احتیاط واجب آن است که آن روز -

 حکم كفاره در سفر غیر ضروری

 چه وظیفه ای دارد؟ اگر به واسطه مسافرت عمدی همان روز را روزه نگیرد
 2آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، )حضرت امام،  .و کفاره ندارد بگیرد قضای آن راباید  -

 1()آیت اهلل مکارم قضای آن را بگیرد و احتیاط واجب کفاره هم دارد.باید  -

 علیه السالم امام وظیفه در صورت نذر بر

 0هزینه شود؟می تواند ی هایاگر مثال كسی مالی را نذر امام رضا علیه السالم كند در چه مسیر
تواند تواند به خدّامى که مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه مىکند مى نذراگر براى امام علیه السالم یا امامزاده  -

 )حضرت امام( برساند. )آن امام( ارهاى خیر به قصد بازگشت ثواب آن به منذور لهبه مصارف حرم یا سایر ک
اء، ساخت و یا اوالد آنها نماید، جایز است در هر کار خیر، اعم از صدقه به فقر علیهم السالم اگر مال را نذر یکی از ائمه -

ف مخارج ند مستحب است که صرچ صرف شود؛ با قصد اینکه ثواب آن به منذورله برگردد؛ هر و..تعمیر مسجد،
 شود. البته اگر نذر مقید به مصرف خاصی است، باید طبق آن عمل شود.)امام خامنه ای( حرم و زائران و خادمان

اگر مالی را برای نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم و یا یکی از ائمه علیهم السالم و یا یکی از بزرگان و  -
تی که جهت و مصرف معینی را قصد کرده باشد باید در همان جهت مصرف نماید و در الحین نذر کند در صورص

و یا صرف در  نیازمند را تامین کند غیر این صورت، باید در راهی که به  منذورله برگردد خرج کند مثال نفقه زوار
 1اهلل سیستانی()آیت  حرم کند و یا در مجالس آماده برای نشر علوم آن امام و کالم حضرت صرف نماید.

 مصارف  بر عالوه تواند ببرد، مى را حرم نام که علیه السالم یا امامزاده نذر کرده بى آن اگر چیزى براى خود امام -
 عزادارى مجالس صرف آن، مانند و هستند خدمت مشغول که خدّامى و روشنایى و فرش و تعمیرات قبیل از حرم،

 )آیت اهلل مکارم( .بکند دارد آنها با نسبتى که دیگرى کار هر یا آنها زوّار به کمک یا ،ایشان آثار نشر یا سوگوارى و

                                                           
 11، درس2، حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج00احکام نذرمساله 2، تحریرالوسیله ج2111توضیح المسائل مراجع م  0

 122مساله1منهاج سیستانی ج

 11، درس2حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج، 2111توضیح المسائل مراجع م  2

 00احکام نذرمساله 2، تحریرالوسیله ج2111توضیح المسائل مراجع م  1
 122مساله1منهاج سیستانی ج

 2290مساله مکارم، اهلل آیت توضیح المسائل111 مساله ،1ج صالحین،ال منهاج 11، درس2رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 2112، مساله2توضیح المسائل مراجع، ج 0

 فی صرفه وأضرابهم والصالحین العلماء من الماضین أعاظم لبعض أو( السالم علیهم) األئمّة لبعض أو( وآله علیه اهلل صلّى) للنبیّ ماالً نذر لو: 111 . منهاج الصالحین، مسألة 1
 ومواعظه علومه لنشر المعدّۀ المجالس کإقامة شأنه وإعالء ذکره إحیاء فیه ما على أو الشریف مشهده على أو زوّاره من المحتاجین نفقة کتأمین له المنذور إلى راجعة جهة

 .علیها اقتصر وإلّا معیّن ومصرف خاصّة جهةٍ الناذر قصد من یکن لم إذا هذا ذلک، ونحو فضائله وذکر کالمه ومحاسن
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 حکم نذر برای یکی از مشاهد مشرفه 

 اگر كسی نذر برای مشاهد مشرفه كند در چه راهی باید مصرف شود ؟

ند این احتیاط این است که از مان)حضرت امام: ) .فرش آنجا مصرف شود خوش بویی و در راه تعمیر یا نور یا -
 0(آیت اهلل مکارم وآیت اهلل سیستانی .(،مصارف تجاوز نشود

 عدم نیاز مشاهد

 2اگر نذر برای مشاهد كند وآن حرم نیاز نداشته باشد چه كند ؟

 (رم مصرف نماید.)ایت اهلل سیستانینیاز بود، در راه کمک به زوّار مستمند آن حاگر ممکن نشد یا آن حرم بکلى بى -

 قبل از تحویلمال منذور  وجوب پرداختن خمس

 هل یجب الخمس فی الشاۀ المنذورۀ إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها؟

 3. )آیت اهلل سیستانی(بالنذریخرج الخمس بالقیمة لکی یتمکن من الوفاء  -

 نذر شوهر دادن دختر به سادات

 0حکم چیست؟ دهد شوهر به سید را خود كه دختر كند نذر مادر یا پدر اگر
 کند. )حضرت امام(ا سید ازدواج که ب راضى نمایند را او بتوانند ست که اگراحتیاط آن ا -
)آیت اهلل مکارم، آیت اهلل  نذر آنها اعتبارى ندارد و هنگامى که دختر به حدّ بلوغ رسید، اختیار با خود اوست. -

 سیستانی(

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 2112وضیح المسائل محشی مکتاب النذر ت 20تحریر م  0

 2112م محشی توضیح المسائل 2

1 https://www.sistani.org/arabic/qa/8911/ 

 118، م1منهاج الصالحین، ج 2111توضیح المسائل مراجع م 0
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 عهدفصل دوم: 
 آنکه حاجتش برآورده شد، از بعد انجام دهد، خیرى را کار برسد شرعى خود به حاجت که اگر کند عهد خدا هرگاه با مسئله:

 او آن عمل بر انجام دهد، کند که عمل خیرى را عهد بدون آن که حاجتى داشته باشد اگر نیز و انجام دهد را آن کار باید
 0(آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، حضرت امام، ) شود.واجب مى

 

 شرعی عهد شرایط

 صیغه عهد

 به صیغه خواندن دارد؟ هم نیاز هدآیاع
  2(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم امام خامنه ای، حضرت امام،صیغه خوانده شود. ) باید هم مثل نذر عهد در -

 صیغه عهدچیست؟
اگر در "باشد؛ مانند:  یمعلق بر شرط تواندیو م "که نمازم را اول وقت بخوانم بندمیبا خدا عهد م"گفته شود  -

آیت اهلل  ،امام خامنه ایحضرت امام، )."که نمازم را اول وقت بخوانم بندمیحان موفق شدم، با خدا عهد مامت
 1(آیت اهلل مکارم ،سیستانی

 عربیت

 آیاالزم است صیغه عهد به زبان عربی باشد؟
 0آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای، )حضرت امام، الزم نیست. -

عهدش  روزه بگیرم آیا پیمان می بندم كه یک روز خدا با بگوید مثال بگوید را دقیق عهد معنای یا اگرآ

 واجب می شود؟
 1)امام خامنه ای(. در فرض سؤال عمل به عهد الزم است -

 اگر به گوید به خداوند قول می دهم

 انجام بدهم چطور؟ را متعال قول می دهم كه این كار به خداوند بگوید اگر
 1)امام خامنه ای( .ندارد ى راحکم عهد شرع -

                                                           
 11، درس2حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج 2111توضیح المسائل مراجع م 0

 11، درس2حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج، 2118،م2توضیح المسائل مراجع، ج 2

آیت توضیح المسائل  100، مساله1منهاج الصالحین آیت اهلل سیستانی، جلد  11، درس2حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج، 2119توضیح المسائل مراجع ذیل م 1
 2298 مسالهاهلل مکارم 

 11، درس2سینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج، ح01و02استفتاءات جامعه الزهرا)س(ص 0

  89989911 شماره پیگیری 11سایت ادمین، شماره استفتاء  1

  89989911 شماره پیگیری 11سایت ادمین، شماره استفتاء  1
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 حکم عهد قلبی

 آیا عمل به عهد قلبی واجب است؟

 0واجب نیست اگر چه احوط است )آیت اهلل سیستانی ( -

 شرایط عاهد

 عهد زن بدون اجازه شوهر

 ؟باشد اجازه شوهر با زن باید عهد آیا
 2)امام خامنه ای( تحقق آن اذن کسی شرط نیست. فی نفسه در -
 1)آیت اهلل سیستانی( در تمام شرایط مثل نذر است. -

 0شرط نیست. )آیت اهلل مکارم( اذن شوهر نباشد زن مزاحم حقوق شوهر صورتی که عهد در -

 عهد فرزند بدون اذن والدین

 ؟باشد اجازه پدر با باید فرزند عهد آیا
 1)امام خامنه ای( فی نفسه درتحقق آن اذن کسی شرط نیست. -

 به صرف نهی پدر یا نهی ناشی از شفقت عهدحکم انحالل 

 لو و...  الوالد منع مع الولد یمین التنعقد: »  اید فرموده 3ج  الصالحین منهاج از 695 مساله در

 حکم خواهشمندیم.  علیه الكفارۀ و فالحنث یمینه حل لالب كان االب اذن دون من الولد حلف

 6؟ است یمین همانند آیا كه فرمایید بیان هم «عهد» باب در را مسأله همین
 )آیت اهلل سیستانی( .است اشکال محل نهی واسطه به عهد انحالل -

 شرایط معهود

 رجحان معهود

 آیا باید عملی را كه عهد می كند انجام دهد تركش بهتر باشد؟
 نیایید یا دینی مرجوح است معتبر آن درفقط  که است قسم مانند بندد می عهد آن بر که چیزی به آن نسبت -

 اولی آن فعل که چیزی ترک بر یا است ارجح آن ترک که فعلی بر اگر باشد پس نمی معتبر آن در رجحان و نباشد

  0(امام خامنه ای . )حضرت امام،شود نمی منعقد ببندد عهد ـ دنیایی جهت از ولو ـ است
                                                           

 100م1منهاج الصالحین ج 0

 01)سالم اهلل علیها(ص استفتاءات جامعة الزهرا 2

 101و102، مساله1انی، جلد منهاج الصالحین آیت اهلل سیست 1

 01)سالم اهلل علیها(ص استفتاءات جامعة الزهرا 0

 01)سالم اهلل علیها(ص استفتاءات جامعة الزهرا 1

 .180. استفتائات آیت اهلل سیستانی، سؤال 1
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کافی است شرعاً از آن نهی نشده باشد، و در الزم نیست کاری را که عهد میکند انجام دهد شرعاً بهتر باشد، بلکه  -
برداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن  رجحان داشته باشد، یا برای آن شخص مصلحتی در نظر عقال

)آیت اهلل . عمل مصلحتی نداشت یا شرعاً مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد الزم نیست به آن عمل کند
 2سیستانی(

 1()آیت اهلل مکارم .ب نباشد عهد او اعتباری نداردآن کار شرعا مطلو -

 عمل مباح

 چه حکمی دارد؟ كند عهد مباحی را كار اگر
 0(ره )حضرت امام .شود می الزم نماید عهد مباحی فعل بر اگر -
در  الزم نیست کاری را که عهد میکند انجام دهد شرعاً بهتر باشد، بلکه کافی است شرعاً از آن نهی نشده باشد، و -

برداشته باشد، و اگر بعد از عهد طوری شد که آن  نظر عقال رجحان داشته باشد، یا برای آن شخص مصلحتی در
)آیت اهلل . چند مکروه شده باشد الزم نیست به آن عمل کند عمل مصلحتی نداشت یا شرعاً مرجوح شد، هر

 1سیستانی(

 1آیت اهلل مکارم() .اگر آن کار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتبارى ندارد -

 شرعی  عهداز تخلف 

 حکم كفاره

 كفاره تخلف از عهد چیست؟
 دیک بنده آزا یا ماه روزه بگیرد، دو یا کند سیرا ر یعنى شصت فقیر کفاره بدهد باید عمل نکند، خود به عهد اگر -

 1آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، حضرت امام، ) کند.

 هودروزه مع حکم قضاء

 8گرفت؟ را روزه قضاء  بعداً باید حنث صورت در كه است روزه نذر مثل روزه عهد و یمین آیا
 )آیت اهلل سیستانی( .نیستند نذر مانند خیر -

                                                                                                                                                                                           
 11، درس2، تحریرالوسیله، احکام عهد، حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج2118،م2توضیح المسائل مراجع، ج 0

 100م1ومنهاج ج 2181توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی، مساله 2

  2298توضیح المسائل ایشان م 1

 2118،  مساله2توضیح المسائل مراجع، جلدتحریرالوسیله، احکام عهد،  0

 2181توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی، مساله 1

 2298توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله 1

 11، درس2(، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج2119المسائل مراجع م)توضیح  1

 .181. استفتائات آیت اهلل سیستانی، سؤال 8
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 قسمفصل سوم: 

 تعریف قسم شرعی
لباً برای او به که غا یا صفاتی "مقلب القلوب و االبصار"، مانند اوان به اسم خدا یا صفات مختص به : یعنی انسقسم تعریف

رود و استعمالش ظهور در خدای متعال دارد )نه دیگران(، مانند خالق، رازق و رحیم، به هر زبانی که باشد، قسم کار می
 0)امام خامنه ای( بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند.

 حکم قسم به غیر خدا

بقیّه نفوس مقدّس همچنین به و  شودعلیهم السّالم( منعقد نمىقسم به پیغمبر )صلّى اللّه علیه و آله( و ائمه اطهار ) مسئله:

آیت  امام خامنه ای، )حضرت امام، شود.، منعقد نمىنیز و معظم، و به قرآن کریم و به کعبه شریف و بقیه مکانهاى محترم
 2اهلل سیستانی(

ق است اگر این را انجام دهم یا اگر انجام ام طالزوجه»به این که بگوید: شودبه طالق و مانند آن منعقد نمى قسم مسئله:

 1؛ پس مثل این قسم در حصول طالق اثری ندارد.)حضرت امام(«ندهم

که قسم به برائت از خداى متعال یا از رسول خدا )صلّى اللّه علیه و آله( یا از دین او یا از ائمه )علیهم السّالم( به این مسئله:

؛ پس گناه در مخالفت «جویم اگر این را انجام دهم یا اگر این را انجام ندهمم، برائت مىاز خدا یا از دین اسال»مثال بگوید: 
خورنده گناه کار . البته خود این قسم حرام است و قسم0و در ثوبت کفاره در این قسم تفاوت نظر است شودآن، مترتب نمى

  1رت امام، آیت اهلل سیستانی()حض کند.است و بین راست و دروغ و مخالفت و عدم مخالفت آن فرق نمى

 جواز قسم به غیر خدا و مشروعیت آن

 6آیا قسم خوردن به غیر خدا جایز است ؟

 شود، نمی مترتب ای کفّاره و گناه آن مخالفت بر اگرچه است جایز آینده و گذشته در خدا غیر به قسم اقوی بنابر -
 )حضرت امام( .گردد نزاع فصل سبب که باشد نمی قسمی خدا، غیر به قسم مرافعات، و دعاوی در که چنان

 ندارد و سایر مکانهای محترم جایز است ولی احکام قسم را قرآن و سایر نفوس شریفه و قسم خوردن به پیامبر و -
 )آیت اهلل سیستانی( .حنث آن کفاره ندارد

                                                           
 11، درس 2رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 0

  190م1منهاج سیستانی ج، 11، درس2، حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج( 1کتاب القسم م2.)تحریرالوسیله ج 2

  1کتاب القسم م2. تحریرالوسیله ج 1

 یستغفر و مدّ، مسکین لکل مساکین عشرۀ بإطعام الحالف تکفیر األحوط بل عدمه، و الحنث و الکذب و الصدق بین فرق غیر من حالفه یأثم و حرام، بنفسه الحلف هذا . نعم 0
 .1م تحریر ( امام مرحوم.)مثال نصرانی وأ یهودی فأنا کذا أفعل لم ان یقول بأن تنعقد ال کذا و شأنه، تعالى هٰ  اللّ
 اهلل )آیت.مدّ مسکین لکل مساکین عشرۀ إطعام هی و حنثها فی الکفارۀ ثبوت األظهر و عدمه، و یحنثها ان بین فرق غیر من حالفها یأثم و حرام بنفسها الیمین هذه نعم

 192م منهاج (سیستانی

 ،  1کتاب القسم م2له ج،تحریرالوسی192م 1.)سیستانی ( منهاج سیستانی ج 1

 08؛تحریر الوسیله کتاب االیمان م190م1منهاج الصالحین ج  1
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 1انواع قسم ها

 تاكیدیقسم 

آینده است این قسم منعقد  یا حال و گذشته یا ع چیزی دربه وقو محقق بودن اخبار و قسمی که برای تاکید -
آیت اهلل  امام،حضرت ) شود غیر از گناه در جایى که عمدا اخبارش دروغ باشد.شود، و چیزى بر آن مترتب نمىنمى

 (سیستانی

 قسم مناشده

قسم می دهم  به خدا اطرف مقابل برای تحریک مسوول است مثل اینکه تر خواستن کاری از طلب و همراه باقسمی که 
خورنده در سوگندش و نه  نه بر قسم -شود و چیزى بر آن از گناه یا کفارهاین قسم هم منعقد نمى بکنی و فالن عمل راکه 

)حضرت امام، آیت اهلل  .شودمترتب نمى -در مخالفت او و بر نیاوردن مورد سؤال او« شخص مورد سؤال»بر محلوف علیه 
 سیستانی(

 (عقد یمین) قسم شرعی

آنچه که بنابر آن گذاشته و التزام به آن پیدا کرده از انجام  شود به جهت تأکید و تحقیققسمى است که واقع مى -
مصرف و کشیدن دخانیات را مثال ترک »یا « گیرمقسم به خدا البته روزه مى»دادن امرى یا ترک آن در آینده 

شود و اطاعت و وفاى به آن واجب ع شرایط آتیه، منعقد مىاین قسم  همان قسمی است که با اجتما و«.کنممى
حضرت امام، آیت اهلل مکارم، ) شود.باشد و بر حنث و مخالفت آن، کفاره مترتب مىاست و مخالفت آن حرام مى

 2(آیت اهلل سیستانی

 حکم قسم فی نفسه

 حکم قسم خوردن فی نفسه از نظر حکم تکلیفی چیست ؟

 3(. )مرحوم امام وآیت اهلل سیستانیرخی موارد کراهت ندارد یاواجب می شودکراهت دارد اگر چه در ب -

 و حنث آن شرعی قسمانعقاد مختلف  صور

 انجام فعلی باشدمتعلق قسم الف( 

 برای آن وقت مشخص شده

 باید آن عمل را در همان وقت بجا آورد و حنث قسم، به انجام ندادن آن عمل در همان وقت حاصل می شود، هر -
 0)حضرت امام( .و کفاره دارد آورد باز هم حنث محقق شده است آن وقت، آن عمل را بجا از بعد چند

                                                           
 181و182م1کتاب القسم، منهاج سیستانی ج2تحریرالوسیله ج 0

 181و182م1کتاب القسم ، منهاج سیستانی ج2،تحریرالوسیله ج2111م2توضیح المسائل مراجع ج 2

 181م1الحین جومنهاج الص01تحریر الوسیله کتاب الیمین م 1

 ، گلپایگانى، 00، احکام قسم، مساله2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2 الوسیلة، تحریر موسوى، هت خمینى، سید روح اللّ 0
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 کفارۀ حنث یروزه واجب است و در صورت ترک عمد قضایروزه است  اگر کاری که به انجام آن قسم خورده -
 ،یاست و با ترک عمد واجب، قضا واجب اطاحتی بنابرنماز است  و در صورتی که آن عمل  شودیواجب م زین قسم

 ارتینماز و روزه است؛ مانند ز ریغ کاری که به انجام آن قسم خوردهولی اگر  شودیواجب م زین قسمکفاره حنث 
)امام خامنه  .شودیاگر عمداً ترک کرده باشد، کفاره واجب م ی. ولستنی واجب قضا )ع( در روز عاشورانیامام حس

 0 ای(

آن وقت، آن  از چند بعد انجام ندادن آن عمل در همان وقت حاصل می شود، هرحنث قسم، به  در فرض مذکور -
آورد باز هم حنث محقق شده است، نظیر آن جایی است که زمانهای متاخر جدا و بطور قطعی از محط  عمل را بجا

به انجام آن نظر و دید او در زمان قسم خارج بوده باشد، پس در این صورت تاخیر جایز نیست در انجام کاری که 
 2)آیت اهلل سیستانی( قسم خورده است در همان زمان، در غیر این صورت حنث قسم محسوب می شود.

 3برای آن وقت مشخص نشده

 اختیار نماید و تاخیر انداختن هم جایز است حتی با واجب نیست که فورا و همان اول وقت اقدام به انجام آن کار -
 بار یک اگر ومرگ  یا مانعی مثل ناتوانی و ایجاد بخاطر ن به فوت داشته باشدوقتی که گما است تا جایز هم تاخیر

 0)حضرت امام(است.  کرده قسم حنث ندهد انجام هم را

 نیبنابرا ،ستین زیآن جا ریصورت تأخ نیمرگش کند؛ در ا دنیس گمان به فرار کهی آن تا زمان ریاست تأخ زجای -
 1)امام خامنه ای( انجام ندهد. اتشیکه در مدت ح صورت است نیسم به اقِ نیدر ا قسمحنث 

 اختیار واجب نیست که فورا و همان اول وقت اقدام به انجام آن کارنماید و تاخیر انداختن هم جایز است حتی با -
 انجام هم را بار یک اگر و است ولی تا حدی که سستی و تسامح در انجام واجب محسوب نشود جایز هم تاخیر

 1)آیت اهلل سیستانی( .است کرده قسم حنث ندهد

 ترک عملی باشدمتعلق قسم ب( 

 برای آن وقت مشخص شده

ایجاد آن کار حنث قسم می  اگر مثال قسم بخورد که سیگار نکشد اگر آن را مقید به زمان خاصی کرده است با -
 1یک بار باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( شود و لو

                                                           
 11، درس2حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج 0

 111، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم  1سیستانى، سید على حسینى، منهاج الصالحین )للسیستانی(،  2

، ، سیستانى، سید على حسینى، منهاج 00، احکام قسم، مساله2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2موسوى، تحریر الوسیلة،  هخمینى، سید روح اللّ 1
 ، 111، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم  1للسیستانی(، الصالحین )

، ، سیستانى، سید على حسینى، 00، احکام قسم، مساله2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2 الوسیلة، تحریر موسوى، هٰ  خمینى، سید روح اللّ 0
 ، 111، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم  1نهاج الصالحین )للسیستانی(، م

 11، درس2حسینی خامنه ای، سید علی، رساله آموزشی، ج 1

 111، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -ى، قم جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستان 1سیستانى، سید على حسینى، منهاج الصالحین )للسیستانی(،  1

، ، سیستانى، سید على حسینى، منهاج 00، احکام قسم، مساله2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2 الوسیلة، تحریر موسوى، هخمینى، سید روح اللّ 1
 ، 111، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -اهلل سیستانى، قم  جلد، دفتر حضرت آیة 1الصالحین )للسیستانی(، 
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 برای آن وقت مشخص نشده

پس اگر تا آخر عمر حتی یک بار ایجاد کند  است، ابدیت ،مطلق گفته باشد،  مقتضای اطالق غه قسم راصی اگر -
 0کفاره بدهد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( حنث قسم کرده و باید

 

 وجوب تکرار در عمل مقسوم علیه

 2واجب است؟ تکرار اگر به انجام كاری قسم بخورد، آیا 
 ت امام، آیت اهلل سیستانی(تکرار الزم نیست. )حضر -

 حنث انحالل قسم با یک

که مقید به وقتی  کاری که بر انجام آن قسم خورده است انجام عملی باشد، )مانندیک روز، روزه( فرقی ندارد اگر -
وقتی که مشخص کرده انجام ندهد و یا در  در اگر شعبان( یا مقید نکرده باشد ز ازکرده باشد )مثل روزه یک رو

 1)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(. الق در تمام عمر انجام ندهد، فقط یک حنث واجب استصورت اط

 :كه یک پنجشنبه را روزه نگیرددر صورتی ،هر پنجشنبه روزه بگیرد قسم خورده شخصی

 یا هرجمعه سیگار نکشد اگر بیشتر از یک روز، روزه نگیرد و یا پنج شنبه روزه بگیرد و قسم بخورد که هر اگر -
یک حنث حساب می شود و با اولین مخالفت قسم منحل می شود  و هم کفاره تکرار نمی شود بکشد باز سیگار

 0)حضرت امام( ولی احتیاط خوب است.

پنجشنبه  کی یمعنا که اگر حت نیها به عنوان مجموعه واحد بوده، به ا، منظورش تمام پنجشنبهقسماگر هنگام  -
منحل شده و کفاره بر  قسمبار تخلف،  کیصورت به خاطر  نای در ←ده است نش نیمطلوب تأم رد،یهم روزه نگ
 نای در ←هر پنجشنبه جداگانه مد نظر استولی اگر  .ستیروزه واجب ن گریبعد، د یهاو هفته شودیاو واجب م

 1)امام خامنه ای( کفاره واجب است. کی رد،یکه عمداً روزه نگ یاهر پنجشنبه یصورت در ازا
روزه بگیرد و یا هر روز ماه رجب سیگار نکشد، اگر قصد کرده باشد التزام را م بخورد که هر روز از ماه رجب اگرقس -

)یعنی اینکه ملتزم شده باشد تا هر روز روزه بگیرد و یا سیگار نکشد( وفای به نذر متعدد را  به تعداد روزهای ماه
متعدد می شود، در غیر این صورت به اینکه برای او  مش عمل نکرده،سَمی شود و حنث نیز به تعدادی که به قَ

یک التزام صادر شده باشد که به مجموع روزها تعلق گرفته باشد، فقط یک وفاء و یا یک حنث اتفاق می افتد، پس 
اگر بعضی از روزها را روزه نگیرد و یا اینکه سیگار بکشد حنث محقق شده و کفاره ثابت می شود و بعد از آن حنث 

                                                           
، ، سیستانى، سید على حسینى، منهاج 00، احکام قسم، مساله2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2 الوسیلة، تحریر موسوى، هخمینى، سید روح اللّ 0

 ، 111، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم  جلد، 1الصالحین )للسیستانی(، 

، ، سیستانى، سید على حسینى، منهاج 00، احکام قسم، مساله2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2 الوسیلة، تحریر موسوى، هخمینى، سید روح اللّ 2
 ، 111، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم  1ستانی(، الصالحین )للسی

،  سیستانى، سید على حسینى، منهاج 01، احکام قسم، مساله2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2ریر الوسیلة، تح موسوى، هخمینى، سید روح اللّ 1
 ، 111، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم  1لصالحین )للسیستانی(، ا

 ،  01، احکام قسم، مساله2ق، ج ایران، اول، ه -جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  2 الوسیلة، تحریر موسوى، هخمینى، سید روح اللّ 0

 11، درس 2سید علی، رساله آموزشی، ج حسینی خامنه ای، 1
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نمی گیرد و کفاره ثابت نمی شود،  هر چند در سایر روزها، روزه نگیرد و یا سیگار بکشد و مثل همین مورد  صورت
 0)آیت اهلل سیستانی( است اگر قسم بخورد که هرپنج شنبه روزه بگیرد ویا هرجمعه سیر نخورد.

 وظیفه كسی كه نمی داند قصدش تعدد التزام و ملتزم به بوده یا اتحاد التزام

 2یفه اوچیست؟لتزم به بوده یا اتحاد التزام ؛وظنمی داند قصدش تعدد التزام ومر اگ

 بنابر اقوی حمل بر مورد دوم می شود که با یک بار مخالفت ؛حنث قسم می شود )آیت اهلل سیستانی ( -

 صحت قسم شرعی شرایط

 قسمصیغه شرایط 

 به نام خداوند یا صفات او باشد. 1

 ؟عقد می شودظی منبه چه الفاقسم شرعی 
شود خدا اطالق نمى آنچه بر غیر و« اللّه»متعال که مختص به اوست مانند لفظ جالله  م خداوندلَبه ذکر اسم عَ -0

 مانند رحمان ملحق به اسم جالله است.

و مقلب القلوب و »باشد مانند یا به ذکر اوصاف و افعال مختص به خدا که غیر او در آن با خدا شریک نمى -2
 .و نظایر اینها« و الذی نفسی بیده»، «االبصار

خدا اطالق  شود لیکن غالبا براى که بر خداى تعالى و بر غیر خدا اطالق مىبه ذکر اوصاف و افعال مشترکه -1
 شود مانند ربّ و خالق و بارى و رازق و رحیم.شود به طورى که در وقت اطالق، منصرف به خداى تعالى مىمى

 1 (یت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمآامام خامنه ای، )حضرت امام، 

و اللّه یا باللّه یا » الزم نیست که حتما بگوید: و در انعقاد قسم معتبر نیست که انشاى قسم به حروف آن باشد مسئله:

اقسمت »مانند:  ،بلکه اگر آن را به دو صیغة قسم و حلف انشا نماید«  را دهم این کارتاللّه )قسم به خدا( انجام مى
بدون لفظ جالله یا چیزى که به منزلة « حلفت»و « اقسمت»البته دو لفظ  ؛شودنیز منعقد مى« حلفت باللّه»یا « اللّهب

 1،آیت اهلل سیستانی(0)حضرت امام کند.آن است، کفایت نمى

 آیدنمى بنظر خدا قرینه بدون كه بخورد قسم لفظى به اگر

، آیا قسم منعقد آید، ولى او قصد خدا را كندظر نمىى قسم بخورد كه بدون قرینه خدا بناگر به لفظ

 می شود؟

                                                           
 110، مساله221، صفحه1ق، ، جلد ه 0001ایران، پنجم،  -جلد، دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، قم  1سیستانى، سید على حسینى، منهاج الصالحین )للسیستانی(،  0

 110م1منهج ج 2

 11 درس ،2حلد ، آموزشی رساله علی، سید ای، خامنه حسینی 2111المسائل آیت اهلل مکارم، مساله، توضیح 188م 1()منهاج سیستانی ج 2کتاب القسم م2)تحریرالوسیله ج 1

 1به. تحریر م الیمین تعالىانعقدت به حلف أنه عرفا صدق ما . فکل 0

 191،م1،منهاج سیستانی،ج0کتاب القسم م2تحریرالوسیله ج 1
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آید، ولى او قصد خدا را کند بنابر احتیاط، باید به آن قسم ى قسم بخورد که بدون قرینه خدا بنظر نمىاگر به لفظ -
 0عمل نماید. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(

 .دارد کافی است مانند حی وسمیع وبصیر مقام قسم انصراف به خدااگر فی نفسه انصراف به خدا ندارد ولی در  -
 2)ایت اهلل سیستانی (

 قسم بخورد ندارد خدا به انصراف كه آنچه به اگر

قسم بخورد،  موجود و حىّ و سمیع و بصیر و قادر،مانند: ندارد  خداآنچه كه انصراف به به  اگر

 تکلیف چیست؟
شود اگر چه منعقد نمى قسم بخورد، قسم موجود و حىّ و سمیع و بصیر و قادر،ندارد  خداآنچه که انصراف به  اگر -

 1پس احتیاط ترک نشود. )حضرت امام(به آنها نیّت قسم به ذات مقدس خدا را داشته باشد؛ البته اشکال دارد 

 فمنصر م سوگندمقا ولی در ندارند افعالی که فی نفسه انصراف به خدا اوصاف و ذکر با بشود نیست که منعقدد بعی -
 0()آیت اهلل سیستانی می باشند. به خدا

به  دیواجب با اطیولى او قصد خدا را کند بنابر احت دیخدا به نظر نمى آ نهیکند که بدون قر ادیقسم  ىیاگر به نامها -
 1)آیت اهلل مکارم( آن قسم عمل کند.

 ...یا بگوید خدا  حق به قسم بگوید اگر

 چه حکمی دارد؟ ا به عظمت خدا یا به علم خدا ومانند اینهای قسم به حق خدا بگوید اگر 
به بقاء و دوام قسم »و « به کبریایى خدا»و « به عظمت خدا»و « به جالل خدا»و « قسم به حق خدا»اگر بگوید:  -

قسم  انعقاد «به علم خدا»و « به قدرت خدا»در انعقاد قسم به این که بگوید: کند و  می صدق قسم ظاهراً «خدا
 1ه خالى از قرب نیست .)حضرت امام(ابل تأمل است اگر چق

 1()آیت اهلل سیستانی .را کرده باشد یهالمگر اینکه قصد ذات  نمی شود قسم منعقد -

 به لفظ باشد. 2

 می شود؟ لفظ هم منعقد غیر قسم با آیا
ن را قصد کند صحیح شود مگر به لفظ یا چیزى که جاى آن بنشیند و اگر بنویسد یا در قلبش آقسم منعقد نمى -

 8حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی() نیست ولى آدم الل اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

                                                           
 2111، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله11، درس 2رهبری، حلد رساله آموزشی مقام معظم 2کتاب القسم م2تحریرالوسیله ج 0

 188م1منهاج الصالحین ج  2

 ، 2کتاب القسم م2تحریرالوسیله ج 1

 188م 1منهاج سیستانی ج 0

 2111توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله  1

 ( 1کتاب القسم م2)تحریرالوسیله ج 1

 189م 1منهاج سیستانی ج 1

 2110م2سائل مراجع جتوضیح الم 8
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 حکم قسم به كتابت

 می شود؟ نوشتن قسم منعقد با آیا
 0)حضرت امام(. شودبنابر اقوى به نوشتن منعقد نمى -
 بنابراحتیاط واجب عمل کند. بنویسد اگر تکلم نیز بر که قادرتکلم نیست کافیست بل بر نوشتن برای الل که قادر -

 2)آیت اهلل سیستانی(

 1)آیت اهلل مکارم( نوشتن احتیاط عمل به آن است. کتابت و در -

 عربی بودن. 3

 به عربی باشد؟ باید قسم حتما آیا
 0یت اهلل سیستانی(آامام خامنه ای، )حضرت امام،  ظاهرا عربى در آن معتبر نیست خصوصا در متعلقات آن. -

 تعلیق قسم بر خواست خداوند. 4

 چه حکمی دارد؟ معلق كند خواست خدا بر قسمش را اگر
«دهم اگر خدا بخواهدقسم به خدا این را انجام مى»اگر قسم را بر مشیّت خداى متعال، معلّق کند به اینکه بگوید:  -

می شود.  منعقد برای تبرک باشد لی اگرومنعقد نمی شود و مقصودش تعلیق بر خواست خداى متعال باشد 

  1)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

 تعلیق قسم بر خواست غیر خداوند

 معلق كندچه حکمی دارد؟ برخواست غیرخدا قسمش را اگر
شود. این قسم بر فرض مشیّت او، منعقد مى «ر زید بخواهددهم اگقسم به خدا این را انجام مى»بگوید: مثال  اگر -

شود و حنث و کفاره بر ترک آن مترتب منعقد مى« خواهم که این را انجام دهىمن مى»زید بگوید:  پس اگر
خورنده نداند که زید انجام  شود و اگر قسمخواهم انجام دهى قسم مذکور منعقد نمىمن نمى»شود و اگر بگوید مى

 1ام، آیت اهلل سیستانی()حضرت ام شود.خواهد یا نه اثر و حنث بر آن مترتب مىآن عمل را مى

 بر غیر مشیت معلق كند

 چه حکمی دارد؟ مشیت معلق كند غیر بر اگر

                                                           
  0کتاب القسم م2تحریرالوسیله ج 0

 181م1منهاج سیستانی،ج 2

 2110، ذیل مساله2توضیح المسائل مراجع، جلد 1

 ،181م1ی،جمنهاج سیستان0191/10/22استفتاء:  خیتار    102900شماره استفتاء: امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی،  ، 0کتاب القسم م2. تحریرالوسیله ج 0

  191م 1،منهاج سیستانی ج 1کتاب القسم م2تحریرالوسیله ج 1

  191م 1،  ، منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی ،ج 1کتاب القسم م2تحریرالوسیله ج 1
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 امام، تحضر) )یعنی اگر معلق علیه محقق شود باید به قسم پایبند باشد(شود.در فرض مذکور نیز قسم منعقد می  -
 0آیت اهلل سیستانی(

 شرایط قسم خورنده

خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد، باید سفیه اگر مىو عاقل باشد  خورد باید بالغ وکسى که قسم مىمسئله: 

از روى قصد و اختیار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسى که مجبورش همچنین و . نباشد
ی، )حضرت امام، امام خامنه ا .اند، درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد قسم بخوردکرده

 2 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 ورشکسته؟

منعقد نمی شود اگر متعلق قسمش مال باشد  ورشکسته که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد -
 1 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(. قسمش منعقدمی شود مال نباشد ولی اگر

 قسم كافر

 قسم كافرصحیح است؟ آیا
 0)آیت اهلل سیستانی( صحیح است. قسم کافر -

 قسم زن بدون اذن شوهر و فرزند بدون اذن پدر

 اذن الزم است؟

 1آیا در قسم اذن پدر یا شوهر الزم است؟
 .نیست صحیح آنان قسم نماید، جلوگیری زن خوردن قسم از شوهر یا کند جلوگیری فرزند خوردن قسم از پدر اگر -

 (آیت اهلل  مکارم ،امام خامنه ای ،مام)حضرت ا

شوهر می توانند  قسم منعقد می شود ولی پدر و اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد -
 (آیت اهلل سیستانیقسم آنها را به هم بزنند )

 حکم قسم بدون اذن ایشان

                                                           
  191م1منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی ج 1احکام قسم مساله2تحریرالوسیله ج 0
،منهاج 0111، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله11، درس2، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج8کتاب القسم م2لوسیله جتحریرا 2110،م2مراجع،ج توضیح المسائل 2

 190م1الصالحین، آیت اهلل سیستانی ج

،منهاج الصالحین، آیت اهلل سیستانی 0111، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله11، درس2، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج8کتاب القسم م2تحریرالوسیله ج 1
 190م1ج

 190م1منهاج سیستانی ج 0100 0

، توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، 11،درس2، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج9، کتاب الیمین، مساله2تحریرالوسیله، ج، 2111و  2112توضیح المسائل مراجع، م 1
 191، مساله1،منهاج الصالحین، ج2110مساله
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جازه قسم بخورند حکم قسم آنها اگر زن و یا فرزند برای انجام واجب و یا ترک حرام بدون ا

 چیست؟
حرام باشد و نهی پدر و یا شوهر به انجام آن واجب و یا  شترک یا واجب و شکاری که قسم می خورند انجام اگر -

 نها منعقد نمی شود.ترک حرام تعلق بگیرد قسم منعقد می شود و اما اگر نهی آنها به قسم تعلق بگیرد قسم آ

 0)حضرت امام(
قسم می خورند انجام واجب ویاترک حرام باشد و نهی پدر و یا شوهر به انجام آن واجب و یا ترک اگرکاری که  -

حرام تعلق بگیرد قسم منعقد نمی شود پس نه حنثی صورت می گیرد و نه کفاره ای در صورت مخالفت واجب می 
)آیت اهلل  رتب می شود.شود هر چند بر ترک واجب و یا انجام حرام آثارشان از قبیل گناه و امثال آن  مت

 2سیستانی(

 حکم انحالل قسم به صرف نهی پدر یا نهی ناشی از شفقت

 لو و...  الوالد منع مع الولد یمین التنعقد: »  اید فرموده 3ج  الصالحین منهاج از 695 مساله در

 . علیه الكفارۀ و فالحنث یمینه حل لالب كان االب اذن دون من الولد حلف

 دلسوزی و شفقت از ناشی كه صورتی در یا است( قسم) یمین انحالل موجب لقاًمط پدر نهی آیا

 3باشد؟ فرزند حال  به
 )آیت اهلل سیستانی( . نیست صورت دو بین فرقی -

 قسم وسواسی

 حکم قسم فرد وسواسی در عمل به قسم چیست؟
و به واسطه وسواس  "شومو اهلل االن مشغول نماز مى"گوید: خورد مثل اینکه مىقسمى که آدم وسواسى مى -

کفاره ندارد. ) حضرت امام، آیت  شود اگر وسواس او طورى باشد که بى اختیار به قسم عمل نکند،مشغول نماز نمى
  0اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 شرایط متعلق قسم

 رجحان عمل. 1

 شرایط عملی كه برای آن قسم یاد می شود را در كالم فقها بررسی كنید.
باید واجب  خورد ترک کند،خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کارى را که قسم مىا که قسم مىکارى ر -

اگر قسم بخورد که کار مباحى را به جا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و  و مستحب نباشد
 0ر از ترکش نباشد. )حضرت امام( بهتدر نظر مردم و نیز اگر قسم بخورد کار مباحى را ترک کند، باید انجام آن 
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 نیمباح باشد؛ چه رجحان در ا ایمستحب  ایعمل واجب  دیقسم به انجام آن باشد، با که یدر صورت هیعل مقسم -
در  نیمباح باشد. بنابرا ایمکروه  ایقسم به ترک آن است، عمل حرام  کهیعمل مباح باشد و چه نباشد و در صورت

 2)امام خامنه ای( باشد. یامر مرجوح دینبا هیعلقسمقسم، م

حرام و مکروه نباشد و کارى را که قسم بر ترک آن مى خورد  دیکارى را که براى انجام آن قسم مى خورد با -
ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش  دیواجب و مستحب نباشد و اگر براى انجام کار مباحى قسم مى خورد با

)آیت  .انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد دیاگر قسم براى ترک کار مباحى مى خورد با نینباشد، همچن
 1اهلل مکارم(

المباح المتساوی الطرفین فى نظر الشرع فإن ترجح فعله على ترکه بحسب المنافع و االغراض العقالئیة الدنیویة أو  -
، )حضرت امام و عدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح العکس فال إشکال فى انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح،

 0آیت اهلل سیستانی(

 حکم قسم برای عمل مباح

 می شود؟ قسم منعقد آیا اگر كارى انجام و ترک آن از هر جهتى یکسان باشد
 اغراض و منافع حسب به ترکش بر آن فعل اگر پس باشد، می مساوی آن طرف دو هر شرع، نظر در که مباحی -

 تعلق آن راجح طرف به که صورتی در آن انعقاد در پس باشد، آن عکس بر یا باشد داشته ترجیح دنیایی، عقالیی
 هم دنیا حسب به آن طرف دو اگر و. نیست اشکالی شود متعلق آن مرجوح طرف به اگر آن، انعقاد عدم و کند پیدا

 ها آن احوط و اشهر که است قول دو شود؟ می منعقد آن، ترک یا فعل به آن تعلق صورت در آیا باشد مساوی
 1)حضرت امام( .نیست قوت از خالی بلکه باشد می ها آن اولی

 1)آیت اهلل سیستانی( اینکه مصلحت شخصی دنیوی داشته باشد. مگر نمی شود منعقد -

 مرجوح شدن متعلق قسم بعد از انعقاد

 به قسم عمل كرد؟ باید ایا ودمتعلق قسم مرجوح شاز انعقاد قسم،  بعد اگر
اگر قسم بخورد که کارى را که فعلًا خوب است انجام دهد ولى هنگام انجام آن کار، شرعاً از جهاتى بد شود قسم  -

 1(، آیت اهلل مکارم)آیت اهلل سیستانی خورد و الزم نیست آن را انجام دهد.او به هم مى

 برگشت متعلق مرجوح به راجح

 قسم به خاطر مرجوح شدن ؛تبدیل به راجح شود آیا قسم برمی گردد ؟اگر بعد از انحالل 

                                                                                                                                                                                           
 2110، مساله 2توضیح المسائل مراجع، ج 0

 11، درس2سید علی، رساله آموزشی، ج حسینی خامنه ای، 2

 2111توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله  1

 191م1منهاج سیستانی ج 01احکام قسم م2تحریرالوسیله، ج 0

 01احکام قسم م2تحریرج 1

 191م1منهاج سیستانی ج 1

، 00ین،م،احکام الیم2،هدایة العباد، ج191م1منهاج سیستانی ج2110توضیح المسائل مراجع ذیل م  1
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 0خیر )آیت اهلل سیستانی( -

 متعلق قسم قدرت بر انجام. 2

 اگر بر امر ممکنی قسم بخورد ولی ناتوان شود، حکم قسم او چیست؟
یا برایش مشقت خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتى که براى قسم معین کرده عاجز شود اگر موقعى که قسم مى -

 2داشته باشد، قسم او از وقتى که عاجز شده به هم می خورد . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(
شود قسم او بهم خورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتى که عاجز مىاگر موقعى که قسم مى -

را تحمّل کرد، و این عجز اگر به اختیار او باشد خورد، و همچنین است اگر بقدرى مشقّت پیدا کند که نشود آن مى
یا بدون اختیار، ولى او در تأخیر از زمان قدرت عذرى نداشته باشد، گناه کرده و کفّاره واجب است. )آیت اهلل 

 1سیستانی(

 مشقت و حرج در عمل به قسم

 اگر عمل به قسم مشقت و سختی و حرج داشته باشد تکلیف چیست؟
حضرت ) د منحل می شود. ذر یا قسم یا عهد بقدرى مشقّت پیدا کند که نشود آن را تحمّل کراگر عمل کردن به ن -

 0امام، آیت اهلل مکارم(
منحل می  اگر بقدرى مشقّت پیدا کند که نشود آن را تحمّل کرد، و این عجز اگر به اختیار او باشد یا بدون اختیار -

 1)آیت اهلل سیستانی( شته باشد، گناه کرده و کفّاره واجب است.او در تأخیر از زمان قدرت عذرى ندااگر ، ولى شود

 شرعی قسمتخلف از كفاره 

عمدا با قسمش مخالفت کند باید کفاره بدهد یعنى یک بنده آزاد کند کسی قسمی شرعی منعقد کند و چنانچه  مسئله:

)حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت  وز روزه بگیرد.یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه ر
 1اهلل سیستانی(
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 توالی سه روز در روزه

 آیا باید این سه روز پشت سرهم باشد؟
 0آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای، )حضرت امام، باید سه روز پشت سر هم بگیرد. -

 2رم()آیت اهلل مکا احتیاط مستحب آن است که این سه روز پشت سر هم باشد. -

 اجبار یا اضطرارعمل نکردن به قسم از روی فراموشی و یا 

اگر عمل نکردن به قسم از روی فراموشی و ندانستن یا اضطرار و یا از روی اجبار باشد حنث محسوب نمی شود و  -
 1(، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم)حضرت امام کفاره ندارد.

 4عمل نکردن به قسم از روی جهل

 وکفاره ندارد )مرحوم امام(م نشده حنث قس -

اگر در جهل معذور باشد حنث قسم نشده وکفاره ندارد وفرقی ندارد جهل در موضوع باشد یا در حکم مثال اجتهادا  -
 یا تقلیدا معتقد بوده در برخی موارد قسم منعقد نشده وبعد فهمیده که منعقد شده است )آیت اهلل سیستانی(

 حکم قضاء روزه در صورت حنث قسم

 5گرفت؟ را روزه قضاء  بعداً باید حنث صورت در كه است روزه نذر مثل روزه عهد و یمین یاآ
 )آیت اهلل سیستانی( .نیستند نذر مانند خیر -

 تتمه ای در قسم دروغ
 یا حال و گذشته یا به وقوع چیزی در محقق بودن اخبار و قسمی که برای تاکیدهمانطور که در اقسام قسم نیز گذشت: 

آنکه اگر شود غیر از شود، و چیزى بر آن مترتب نمىمنعقد نمىاز بحث فقهی ما خارج بوده است و ست این قسم آینده ا

 در اخبارش دروغ بگوید معصیت است اما در مسئله دروغ و قسم به دروغ استثنائاتی هست که در ادامه بیان می شود.

 موارد جواز قسم اخباری )به دروغ(

 سم دروغ خورد؟ق می شود در چه مواردی
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 ای مظلمه دفع قصد ها آن وسیلة به اگر البته. آینده بر چه و گذشته بر چه باشند؛ می مکروه راست های قسم همه -
 جهت بسا چه بلکه. باشد دروغ که این ولو است جایز کراهت بدون باشد، داشته را برادرانش از خود غیر یا خود از

 «توریه» که است آن اقوی و. شود واجب دروغ قسم او، عرض یا مؤمن جان از یا عرضش یا خودش از ظالم دفع
 0)حضرت امام( .دهد انجام بتواند خوب را آن اگرچه باشد نمی واجب

یا  و آبروی خود بتواندبا قسم دروغ ظالم  برابر دفاع در درو  باشد خطر مسلمان دیگری در یا آبروی خودش و اگر -
 2سیستانی(آیت اهلل ) ظ کند واجب است.حف مسلمان دیگری را

از شرّ ظالمى  گرىیمسلمانان د ایکسى که براى اثبات مطلبى قسم مى خورد اگر مجبور شود که براى نجات خود  -
 1)آیت اهلل مکارم(قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه گاه واجب مى شود و کفاره ندارد.

 وجوب توریه در موارد مذكور

 0واجب است؟ن موارد در ایتوریه  آیا
 )حضرت امام(دهد.  انجام بتواند خوب را آن چه اگر باشد نمی واجب «توریه» -
بر بناتوجه به آن داشته باشد  واگر بتواند توریه کند یعنى: موقع قسم خوردن طورى نیّت کند که دروغ نشود  -

 واى؟ و ادیدهبپرسد که او را  ویکند و از خواهد کسى را اذیت احتیاط واجب باید توریه نماید؛ مثلًا اگر ظالمى ب
 1سیستانی( آیت اهلل ام.)ندیده قبلم به این قصد که از پنج دقیقه ا، ولى بگوید او را ندیدهیک ساعت قبل او را دیده

 ا(محل خودش )احکام قض در باید و دارد احکام خودش را برای رفع منازعات خورده می شود دادگاه و می که درسَقَ نکته:

 1بحث شود.
 
 
 
 

                                                           
 01، کتاب الیمین، م2تحریر الوسیله، ج 0

 الحال أو الماضی على أکانت سواء ذاتها بحدّ مکروهة کلّها الصادقة واألیمان بة،وکاذ صادقة: قسمین إلى المتقدّم األوّل النوع من الیمین : تنقسم181م 1منهاج سیستانی ج 2
 الیمین منها ویستثنى - الدعوى فصل مقام فی الکاذبة الیمین: وهی الغَمُوس، کالیمین الکبیرۀ المعاصی من تعتبر قد بل - محرّمة فهی الکاذبة األیمان وأمّا المستقبل، أو

 ملتفتاً کان إذا ولکن عرضه، أو آخر مؤمن نفس أو عرضه أو نفسه یهدّد الظالم کان إذا فیما تجب قد بل المؤمنین، سائر عن أو عنه الظلم دفع الشخص بها یقصد التی الکاذبة
 الظالم حاول إذا فمثالً لقصده، موضحة قرینة دونب الظاهر معناه غیر معنى بالکالم یقصد بأن کالمه فی یُورّی أن وجوباً فاألحوط له ومتیسّرۀ بها عارفاً وکان التوریة إمکان إلى

 .دقائق منذ یره لم أنّه به ویقصد ساعة قبل رآه قد کان اذا فیما( رأیته ما: )یقول هو؟ وأین مکانه عن فسأله مؤمن على االعتداء
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 180م 1منهاج سیستانی ج 1
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 كتاب نامه

ناشر: انتشارات مدرسه حضرت امام على بن ابى طالب ، العروۀ الوثقى مع التعلیقات، یزدى، سید محمد کاظمطباطبایی  -0
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