کتاب الامیان
القول:فی الیمین
احکام یمین (قسم)
ویطلق علیها الحلف و القسم،و هی ثالثة أقسام:
و بر آن حلف و قسم (سوگند) اطالق می شود و آن سه نوع است:
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
األول:ما یقع تأکیدا وتحقیقا لإلخبار بوقوع شیء ماضیا أو حاال أو استقباال.
اول ـ آن است که جهت تأکید و تحقیق خبر دادن به وقوع چیزی در گذشته یا حال یا در آینده واقع می شود.
ّ
الثانی:یمین المناشدة-و هی ما ُیقرن به الطلب و السؤال-یقصد بها حث المسؤول علی إنجاح المقصود،کقول السائل«:أسأ
ّ
ُ
لک بالله أن تفعل کذا».
دوم ـ یمین «مناشده» است و آن چیزی است که طلب و سؤال (درخواست) با آن مقرون است و منظور از آن تحریک مسئول بر
برآوردن مقصود سائل است مانند قول سائل« :سؤال می کنم از تو به خدا که انجام بدهی فالن کار را».
ً
ً
الثالث:یمین العقد،و هی ما یقع تأکیدا وتحقیقا لما بنی علیه و التزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
مثال.ال إشکال فی ّأنه ال ینعقد القسم ّ
األول،وال یترتب علیه شیء
ألترکن شرب الدخان»
ألصومن»أو«...
اآلتی،کقوله«:والله
ً
ّ
ّ
سوی اإلثم فیما کان کاذبا فی إخباره عن عمد .وکذا ال ینعقد القسم الثانی،وال یترتب علیه شیء من إثم أو کفارة؛ال علی الحالف
فی إحالفه،وال علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله .و ّأما القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط
ّ
ّ
اآلتیة،ویجب ّبره والوفاء به،ویحرم حنثه،ویترتب علی حنثه الکفارة.
سوم ـ یمین عقد است و آن چیزی است که واقع می شود به جهت تأکید و تحقیق آنچه که بنابر آن گذاشته و التزام به آن پیدا
ً
کرده از انجام دادن امری یا ترک آن در آینده مانند قول او« :قسم به خدا البته روزه می گیرم» یا مثال «مصرف و کشیدن دخانیات
را ترک می کنم» .در این که قسم اول منعقد نمی شود ،اشکالی نیست و چیزی بر آن مترتب نمی شود غیر از گناه در جایی که
ً
ّ
عمدا اخبارش دروغ باشد .و همچنین قسم دوم منعقد نمی شود و چیزی بر آن از گناه یا کفاره ـ نه بر قسم خورنده در سوگندش و
نه بر محلوف علیه (شخص قسم داده شده) در حنث (مخالفت) آن و برنیاوردن مورد سؤال او ـ مترتب نمی شود .و اما قسم سوم
همان است که با اجتماع شرایطی که می آید ،منعقد می شود و اطاعت و وفای به آن واجب است و مخالفت آن حرام می باشد و
ّ
بر حنث آن کفاره مترتب می شود.
ّ
ّ
مسألة  .1ال تنعقد الیمین إالباللفظ،أو ما یقوم مقامه کإشارة األخرس ،وال تنعقد بالکتابة علی األقوی.والظاهر أنه ال یعتبر فیها
ّ
ً
العربیة،خصوصا فی متعلقاتها.
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مسأله  1ـ قسم منعقد نمی شود مگر با لفظ یا چیزی که جای آن بنشیند؛ مانند اشاره شخص الل .و بنابر اقوی به نوشتن منعقد
ً
ً
نمی شود و ظاهرا عربی در آن معتبر نیست خصوصا در متعلقات آن.
ّ
ّ ّ
ّ
ُ
جل شأنهّ -
الجاللة،ویلحق
المختص به کلفظ
:إما بذکر اسمه العلمی
مسألة  .2ال تنعقد الیمین إالإذا کان المقسم به هو الله-
ّ
ّ
المختصة به التی ال یشارکه فیها غیره ،کقوله«:ومقلب القلوب و
به ما ال یطلق علی غیره کالرحمان،أو بذکر األوصاف و األفعال
األبصار»«،والذی نفسی بیده»«،والذی فلق ّ
الحبة وبرأ النسمة»وأشباه ذلک،أو بذکر األوصاف و األفعال المشترکة التی تطلق
ّ
کالرب و الخالق و البارئ و الرازق و
علیه تعالی وعلی غیره لکن الغالب إطالقها علیه بحیث ینصرف عند اإلطالق إلیه تعالی
ّ
الرحیم.وال تنعقد بما ال ینصرف إلیه ،کالموجود و ّ
الحی و السمیع و البصیر و القادر؛و إن نوی بها الحلف بذاته المقدسة علی
إشکال،فال یترک االحتیاط.
ّ
مسأله  2ـ قسم منعقد نمی شود مگر این که آنچه به آن قسم خورده شده خدا جل شأنه باشد یا به ذکر اسم علم او که مختص
به او می باشد مانند لفظ جالله (الله ) و ملحق به آن است آنچه بر غیر او اطالق نمی شود مانند رحمان؛ یا به ذکر اوصاف و
افعال مختص به او که غیر او در آن با او شریک نمی باشد مانند قول او« :قسم به مقلب القلوب و االبصار»« ،قسم به آن کسی
که جانم به دست او است» و «قسم به آن کسی که حبه را شکافت و انسان را آفرید» و نظایر این ها؛ یا به ذکر اوصاف و افعال
ً
مشترکه ای که بر خدای تعالی و بر غیر او اطالق می شود لیکن غالبا بر او اطالق می شود به طوری که در وقت اطالق،
منصرف به خدای تعالی می شود مانند ّ
رب و خالق و باری و رازق و رحیم .و به آنچه که انصراف به او ندارد ،مانند موجود و ّ
حی و
سمیع و بصیر و قادر ،منعقد نمی شود اگرچه با آن ها ّنیت قسم به ذات مقدس خدا را داشته باشد؛ البته اشکال دارد پس احتیاط
ترک نشود.
ّ
ّ
ً ّ
مسألة  .3المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف بالله تعالی ال بغیره ،فکل ما صدق عرفا أنه حلف به تعالی انعقدت الیمین
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
به،والظاهر صدق ذلک بأن یقول«:وحق الله»،و«بجالل الله»،و«بعظمة الله»،و«بکبریاء الله»،و«لعمر الله»وفی انعقادها
بقوله«:بقدرة ّالله»و«بعلم ّالله» ّ
تأمل و إن ال یخلو من قرب.
ً
مسأله  3ـ آنچه در انعقاد قسم معتبر است این است که قسم به خدای متعال باشد ،نه به غیر او؛ پس هر چیزی که عرفا صدق
کند که قسم به خدای متعال است ،قسم با آن منعقد می شود .و اگر بگوید« :قسم به حق خدا» و «به جالل خدا» و «به عظمت
ً
خدا» و «به کبریایی خدا» و «قسم به بقا و دوام خدا» ظاهرا قسم صدق می کند .و در انعقاد قسم به این که بگوید« :به قدرت
خدا» و «به علم خدا» تأمل است اگرچه خالی از قرب نیست.
ّ
ّ
ّ
ّ
ألفعلن کذا،بل لو أنشأه
مسألة  .4ال یعتبر فی انعقادها أن یکون إنشاء القسم بحروفه؛بأن یقول« :والله»أو«بالله»أو«تالله»
ّ
ّ
ً
بصیغتی القسم و الحلف کقوله«:أقسمت بالله»أو«حلفت بالله»انعقدت أیضا .نعم،ال یکفی لفظا «أقسمت»و«حلفت»بدون لفظ
الجاللة أو ما هو بمنزلته.
مسأله  4ـ در انعقاد قسم معتبر نیست که انشای قسم با حروف قسم باشد به این که بگوید« :والله یا بالله یا تالله هر آینه انجام
می دهم این را» بلکه اگر آن را با دو صیغۀ قسم و حلف ،انشا نماید مانند قول او« :اقسمت بالله » یا «حلفت بالله » نیز منعقد می
شود .البته دو لفظ «اقسمت» و «حلفت» بدون لفظ جالله یا چیزی که به منزلۀ آن است ،کفایت نمی کند.
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ّ
ّ
مسألة  .5ال تنعقد الیمین بالحلف بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و ّ
األئمة علیهم السالم وسائرالنفوس المقدسة المعظمة،وال
ّ
المشرفة وسائر األمکنة المحترمة.
بالقرآن الکریم وال بالکعبة
مسأله  5ـ یمین با قسم به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار علیهم السالم و بقیه نفوس مقدسه و به قرآن کریم و
به کعبۀ شریف و بقیه مکان های محترم ،منعقد نمی شود.
ّ
مسألة  .6ال تنعقد الیمین بالطالق ونحوه؛بأن یقول«:زوجتی طالق إن فعلت کذا،أو إن لم أفعل»فال یؤثر مثل هذه الیمین ال
ّ
ّ
ّ
فی حصول الطالق ونحوه بالحنث،وال فی ترتب إثم أو کفارة علیه.وکذا الیمین بالبراءة من الله تعالی أو من رسوله صلی الله علیه
ّ
ً
ُ
و آله و سلم أو من دینه أو من ّ
األئمة علیهم السالم؛بأن یقول مثال«:برئت من الله أو من دین اإلسالم إن فعلت کذا،أو لم أفعل
ّ
ّ
ّ
کذا»،فال یؤثر فی ترتب اإلثم أو الکفارة علی حنثه.نعم،هذا الحلف بنفسه حرام،ویأثم حالفه؛من غیر فرق بین الصدق و الکذب و
ّ
ّ
ّ
الحنث وعدمه،بل األحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکل مسکین ُمد،ویستغفر الله تعالی شأنه.وکذا ال تنعقد؛بأن
ً
یقول« :إن لم أفعل کذا فأنا یهودی،أو نصرانی»مثال.
مسأله  6ـ یمین با طالق و مانند آن منعقد نمی شود به این که بگوید« :زوجه ام طالق است اگر این را انجام دهم یا اگر انجام
ّ
ندهم»؛ پس مثل این قسم تأثیری در حصول طالق و مانند آن ،با حنث قسم و نیز در مترتب شدن گناه یا کفاره بر آن ندارد .و
همچنین است یمین به برائت از خدای متعال یا از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم یا از دین او یا از ائمه علیهم السالمبه
ّ
ً
این که مثال بگوید « :از خدا یا از دین اسالم ،بری ء هستم اگر این را انجام دهم یا اگر این را انجام ندهم»؛ پس گناه یا کفاره ای
در مخالفت آن ،مترتب نمی شود .البته خود این قسم حرام است و قسم خورنده گناه کار است بدون آن که بین راست و دروغ و
ّ
مخالفت و عدم مخالفت آن فرقی کند .بلکه احتیاط (مستحب) آن است که قسم خورنده ،ده مسکین را به عنوان کفاره اطعام
ّ
کند؛ به این که به هر مسکین یک مد بدهد و از خدای متعال مغفرت و آمرزش بخواهد .و همچنین منعقد نمی شود به این که
ً
مثال بگوید« :اگر این را انجام ندهم پس من یهودی یا نصرانی هستم».
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ألفعلن کذا إن شاء ّالله»وکان المقصود التعلیق علی ّ
مشیته
مشیة الله تعالی؛بأن قال«:والله
مسألة  .7لو علق الیمین علی
ّ
ّ
مجرد ّ
تعالی،ال ّ
التبرک بهذه الکلمة،ال تنعقد حتی فیما کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام ،بخالف ما إذا علق علی
ّ
ً ّ
ُ
ّ
،فإنه تنعقد علی تقدیر ّ
ّ
مشیته،فإن قال زید«:أنا شئت أن تفعل
ألفعلن کذا إن شاء زید» مثال
مشیة غیره؛بأن قال«:والله
ّ
ّ
ّ
کذا» ،انعقدت ویتحقق الحنث بترکه،و إن قال«:لم أشأ»لم تنعقد،ولو لم یعلم أنه شاء أو ال،ال یترتب علیه أثر وحنث.وکذا الحال
ّ
ّ
ّ ّ
المشیة،فإنه تنعقد علی تقدیر حصول المعلق علیه،فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک
لو علق علی شیء آخر غیر
التقدیر.
ّ
مسأله . 7اگر قسم را بر ّ
مشیت (خواست) خدای متعال ،معلق کند به این که بگوید« :قسم به خدا این را انجام می دهم اگر
خدا بخواهد» و مقصودش تعلیق بر خواست خدای متعال باشد نه آن که تنها جهت ّ
تبرک به این کلمه باشد منعقد نمی شود؛
ً
حتی در جایی که «محلوف علیه» ،فعل واجب یا ترک حرام باشد ،به خالف موردی که بر ّ
مشیت غیر او معلق کند به این که مثال
بگوید« :قسم به خدا این را انجام می دهم اگر زید بخواهد» پس این قسم بر فرض خواستن زید ،منعقد می شود .پس اگر زید
ّ
بگوید« :من می خواهم که این را انجام دهی» منعقد می شود و حنث و کفاره بر ترک آن مترتب می شود .و اگر زید بگوید:
«من نمی خواهم انجام دهی» قسم مذکور منعقد نمی شود .و اگر قسم خورنده نداند که زید انجام آن عمل را می خواهد یا نه ،اثر
3

و حنث بر آن مترتب نمی شود .و همچنین است حال اگر بر چیز دیگری غیر از ّ
مشیت ،معلق نماید که بر تقدیر حصول آنچه بر
آن معلق شده ،منعقد می شود ،پس بر این تقدیر ،اگر محلوف علیه را به جا نیاورد قسم حنث می شود.
ّ
مسألة  . 8یعتبر فی الحالف:البلوغ و العقل واالختیار و القصد وانتفاء الحجر فی متعلقه،فال تنعقد یمین الصغیر و المجنون
ً
ً
ّ
مطبقا أو أدوارا حال دوره ،وال المکره وال السکران،بل وال الغضبان فی شدة الغضب السالب للقصد،وال المحجور علیه فیما
حجر علیه.
مسأله  8ـ در شخص قسم خورنده ،بلوغ و عقل و قصد و اختیار و منتفی بودن حجر در متعلق آن معتبر است؛ پس قسم بچه و
دیوانۀ همیشگی ،یا ادواری در حال دیوانگی و مکره و مست ،بلکه شخص غضبناک که غضبش به طوری شدید باشد که قصد را
از او سلب نماید و محجور علیه در موردی که بر او حجر شده است منعقد نمی شود.
ّ
مسألة  .9ال تنعقد یمین الولد مع منع الوالد،وال یمین الزوجة مع منع الزوج،إالأن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام
ّ
ّ ً
ّ ً
متوجها إلی الحلف فال یبعد عدم انعقاده.ولو حلفا فی غیر ذلک کان لألب أو الزوج حل
متوجها إلیه،و ّأما إذا کان
وکان المنع
ّ
ّ
ّ ّ
الیمین وارتفع أثرها،فال حنث وال کفارة علیه .وهل ُیشترط إذنهما ورضاهما فی انعقاد یمینهما؛حتی أنه لو لم یطلعا علی حلفهما أو
ّ
ّ
ً
ً
ً
ّ
رها،فتصح وتنعقد فی الصورتین
لم یحال مع علمهما لم تنعقد أصال،أو ال بل کان منعهما مانعا عن انعقادها وحلهما رافعا الستمرا
ّ
ّ
رجحان،فحینئذ ال یبعد عدم االنعقاد بدون إذنهما؛ حتی فی فعل واجب أو ترک
قوالن،أولهما ال یخلو من
المزبورتین؟
ٍ
ً
حرام،لکن ال ُیترک االحتیاط خصوصا فیهما.
مسأله  9ـ قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمی شود ،مگر این که محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام
باشد و منع متوجه به محلوف علیه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد ،بعید نیست که منعقد نشود .و ا گر در غیر آن قسم
ّ
بخورند ،پدر یا همسر حق دارند که یمین را حل (نقض) نمایند و اثر آن از بین می رود ،پس حرمت مخالفت و کفاره ای بر آن
نیست .و آیا اذن و رضایت آن ها در انعقاد قسم آن ها شرط است که اگر بر قسم آن ها مطلع هم نباشند یا در صورتی که آن را
ّ
ّ
ً
بدانند ولی حل ننمایند؛ اصال منعقد نشود یا این که اذن آن ها شرط نمی باشد ،بلکه منع آن ها مانع انعقاد قسم و حل آن ها رافع
استمرار آن می باشد ،تا این که در دو صورت مذکور صحیح بوده و منعقد شود؟ دو قول است که اولی آن ها خالی از رجحان
نیست؛ پس در این صورت بعید نیست که بدون اذن آن ها منعقد نشود ،حتی اگر قسم در فعل واجب یا ترک حرام باشد ،لیکن
ً
احتیاط خصوصا در این دو مورد ترک نشود.
ّ
ّ
ّ
مستحب أو بترک حرام أو مکروه،وفی عدم انعقادها لو تعلقت
مسألة  .10ال إشکال فی انعقاد الیمین لو تعلقت بفعل واجب أو
مستحب.و ّأما المباح المتساوی الطرفین فی نظر الشرع،فإن ّ
ّ
ترجح فعله علی ترکه
بفعل حرام أو مکروه أو بترک واجب أو
ّ
ّ
بحسب المنافع و األغراض العقالئیة الدنیویة أو العکس،فال إشکال فی انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح،وعدم انعقادها لو تعلقت
ّ
ً
ً
ً
بطرفه المرجوح،ولو ساوی طرفاه-بحسب الدنیا أیضا-فهل تنعقد إن تعلقت به فعال أو ترکا؟قوالن،أشهرهما وأحوطهما
ّأولهما،بل ال یخلو من ّقوة.
مسأله  10ـ در انعقاد قسم اگر به فعل واجب یا مستحب یا به ترک حرام یا مکروه ،تعلق پیدا کند و در منعقد نشدن آن اگر به فعل
حرام یا مکروه یا به ترک واجب یا مستحب متعلق شود اشکالی نیست ،و اما مباحی که در نظر شرع ،هر دو طرف آن مساوی می
باشد ،پس اگر فعل آن بر ترکش به حسب منافع و اغراض عقالیی دنیایی ،ترجیح داشته باشد یا بر عکس آن باشد ،پس در انعقاد
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آن در صورتی که به طرف راجح آن تعلق پیدا کند و عدم انعقاد آن ،اگر به طرف مرجوح آن متعلق شود اشکالی نیست .و اگر دو
طرف آن به حسب دنیا هم مساوی باشد آیا در صورت تعلق آن به فعل یا ترک آن ،منعقد می شود؟ دو قول است که اشهر و احوط
آن ها اولی آن ها می باشد بلکه خالی از قوت نیست.
ّ
ً
ً ّ
مسألة  .11کما ال تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحا،تنحل إن تعلقت راجح ّثم صار مرجوحا،ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین
بعد انحاللها علی األقوی.
مسأله  11ـ همان طور که قسم بر آنچه که مرجوح است منعقد نمی شود ،همچنین اگر به راجح تعلق پیدا کند سپس مرجوح
شود ،منحل می شود و اگر دوباره راجح شود ،قسم بعد از انحالل آن بنابر اقوی ،عود نمی کند.
ّ
ً
ّ
مسألة  .12إنما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره،ولو کان مقدورا ّثم طرأ علیه العجز بعدها،انحلت إذا کان عجزه فی تمام
ً
ً
الوقت المضروب للمحلوف علیه،أو أبدا إذا کان الحلف مطلقا.وکذا الحال فی العسر و الحرج الرافعین للتکلیف.
مسأله  12ـ قسم ،فقط بر مقدور منعقد می شود ،نه بر غیر آن .و اگر مقدور باشد سپس بعد از آن عجز بر آن عارض شود ،در
صورتی که عجز او در تمام وقتی که برای محلوف علیه مشخص شده باشد ،یا در صورتی که عجز او همیشگی باشد در حالی که
قسمش مطلق است ،قسم منحل می شود .و همچنین است حال در عسر و حرجی که رافع تکلیف می باشند.
ّ
ّ
مسألة  .13إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها،وحرمت علیه مخالفتها،ووجبت الکفارة بحنثها،والحنث الموجب للکفارة
ً
ً
ً
ً
ّ
ً
هی المخالفة عمدا،فلو کانت جهال أو نسیانا أو اضطرارا أو إکراها فال حنث وال کفارة.
ّ
مسأله  13ـ اگر قسم منعقد شود وفای به آن واجب است و مخالفت آن حرام می باشد و با حنث آن ،کفاره واجب می شود .و
ّ
حنثی که موجب کفاره است ،مخالفت عمدی می باشد ،پس اگر از روی جهل یا فراموشی یا اضطرار یا اکراه آن را مخالفت کند
ّ
نه حنثی هست و نه کفاره ای.
ّ
ً
ً
وقتا ّ
فعال-کالصالة و الصوم-فإن ّ
تعین،وکان الوفاء بها باإلتیان به فی وقته،وحنثها
عین له
مسألة  .14لو کان متعلق الیمین
بعدم اإلتیان فیه و إن أتی به فی وقت آخر،و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی ّ
أی وقت کان ولو ّمرة واحدة،وحنثها بترکه
یظن الفوت ّ
بالمرة.وال یجب التکرار وال الفور و البدار،ویجوز له التأخیر ولو باالختیار إلی أن ّ
لظن ّ
ّ
طرو العجز أو عروض الموت .و
ّ
ً
إن کان متعلقها الترک،کما إذا حلف أن ال یشرب الدخان-مثال-فإن ّقیده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو ّمرة فی ذلک الزمان،و
ّ
ّ
ّ
إن أطلق کان مقتضاه التأبید مدة العمر،فلو أتی به مدته ولو ّمرة تحقق الحنث.
مسأله  14ـ اگر متعلق قسم فعل باشد مانند نماز و روزه ،پس اگر وقتی برای آن معین کند همان متعین می باشد و وفای به آن،
این است که در وقتش آن را انجام دهد .و حنث آن،انجام ندادن آن در آن وقت است ،اگرچه در وقت دیگری آن را به جا بیاورد .و
اگر مطلق باشد وفای به آن به این است که هر وقتی که شد آن را ایجاد نماید ولو یک مرتبه باشد وحنث آن به این است که به
طور کلی آن را ترک نماید .و تکرار و ّ
فوریت و مبادرت ،واجب نیست و برای او تأخیر ولو با اختیار ،تا زمانی که به خاطر گمان پیدا
ً
شدن عجز یا پیدا شدن مرگ گمان فوت نماید جایز است .و اگر متعلق آن ترک باشد ،مانند این که قسم بخورد که مثال دخانیات
استعمال نکند ،پس اگر آن را ّ
مقید به زمانی نماید ،حنث آن به انجام آن در آن زمان می باشد اگرچه یک بار باشد .و اگر مطلق
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بگذارد مقتضای آن همیشه و مادام العمر می باشد؛ پس اگر در مدت عمرش ولو یک مرتبه آن را انجام دهد ،حنث تحقق پیدا
می کند.
ّ ً
ً
مقیدا بزمان کصوم یوم من شعبان،أو مطلقا،لم یکن له
مسألة  .15لو کان المحلوف علیه اإلتیان بعمل،کصوم یوم؛سواء کان
ّ
ً
إالحنث واحد بترکه فی الوقت المضروب أو مطلقا.وکذلک إذا کان ترک عمل علی اإلطالق-سواء ّقیده بزمان أم ال-فالوفاء بها
ّ
ً
ً
بترکه فی الوقت المضروب أو مطلقا،وحنثها بإیقاعه ولو ّمرة واحدة،فلو أتی به حنث وانحلت الیمین،فلو أتی به مرارا لم یحنث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّإال ّمرة واحدة،فال ّ
تتکرر الکفارة.واألقوی أن األمر کذلک لو حلف علی أن یصوم کل خمیس،أو حلف أن ال یشرب الدخان کل
ّ
ّ
جمعة،فال ّ
یتکرر الحنث والکفارة لو ترک الصوم فی أکثر من یوم،أو شرب الدخان فی أکثر من جمعة ،وتنحل الیمین بالمخالفة
ُ
االولی،واالحتیاط حسن.
مسأله  15ـ اگر محلوف علیه ،انجام کاری باشد مانند روزۀ یک روز ،چه به زمانی مقید باشد مانند یک روز از ماه شعبان یا مطلق
باشد ،فقط یک حنث برای آن می باشد در صورتی که در آن وقت مشخص یا به طور مطلق ،آن را ترک نماید .و همچنین است
اگر محلوف علیه ترک کاری به طور مطلق باشد ،چه آن را به زمان مقید کرده باشد یا نه ،پس وفای آن به این است که در آن
وقت مشخص یا به طور مطلق ،آن را ترک نماید و حنث آن به واقع ساختن آن می باشد؛ ولو یک مرتبه ،بنا بر این اگر آن را انجام
ّ
دهد حنث نموده و قسم منحل می شود .و اگر چند مرتبه آن را انجام دهد ،حنث آن فقط یک مرتبه می باشد ،پس کفاره تکرار
نمی شود .و بنابر اقوی چنین است اگر قسم بخورد که هر پنجشنبه روزه بگیرد یا قسم بخورد که در هر جمعه دخانیات استعمال
ّ
نکند ،پس اگر بیشتر از یک روز روزه را ترک نماید یا بیشتر از یک جمعه ،دخانیات استعمال کند حنث و کفاره تکرار نمی شود
وقسم با همان مخالفت اولی منحل می شود و احتیاط خوب است.
ّ
مسألة  .16کفارة الیمین:عتق رقبة،أو إطعام عشرة مساکین،أو کسوتهم ،فإن لم یقدر فصیام ثالثة ّأیام،وسیجیء تفصیلها فی
ّ
ّ
الکفارات إن شاء الله تعالی.
ّ
مسأله  16ـ کفارۀ قسم ،آزاد کردن یک بنده یا اطعام ده مسکین یا پوشاندن آن ها است؛ پس اگر نتواند ،باید سه روز روزه بگیرد.
و تفصیل آن در کفارات می آید ان شاء الله تعالی.
ّ
مسألة . 17األیمان الصادقة کلها مکروهة؛سواء کانت علی الماضی أو المستقبل.نعم،لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غیره
ً
من إخوانه،جاز بال کراهة ولو کذبا،بل ربما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه،أو عن نفس مؤمن أو
عرضه،واألقوی عدم وجوب التوریة و إن أحسنها.
مسأله  17ـ همه قسم های راست مکروه می باشند؛ چه بر گذشته و چه بر آینده .البته اگر به وسیلۀ آن ها قصد دفع مظلمه ای
از خود یا غیر خود از برادرانش را داشته باشد ،بدون کراهت جایز است ولو این که دروغ باشد .بلکه چه بسا جهت دفع ظالم از
خودش یا عرضش یا از جان مؤمن یا عرض او ،قسم دروغ واجب شود .و اقوی آن است که «توریه» واجب نمی باشد اگرچه آن را
خوب بتواند انجام دهد.
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
مسألة  .18األقوی جواز الحلف بغیر الله فی الماضی و المستقبل و إن لم یترتب علی مخالفته إثم وال کفارة،کما أنه لیس قسما
ً
فاصال فی الدعاوی والمرافعات.
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ّ
مسأله  18ـ بنابر اقوی قسم به غیر خدا در گذشته و آینده جایز است اگرچه بر مخالفت آن گناه و کفاره ای مترتب نمی شود،
چنان که در دعاوی و مرافعات ،قسم به غیر خدا ،قسمی نمی باشد که سبب فصل نزاع گردد.

تنظیم:
رضا چوپانی /کارشناسارشد حقوق خصوصی
→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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