
   و اليمينعهدالنــذر و ال

و العهد هو أن یعاهد المکلف ربه سبحانه        .  هو االلتزام بفعل شیء أو ترکه هللا تعالی       النذر    ـ1 مسألة  ال

  .أن یفعل فعال راجحا أو یترک عمال یکون ترکه أفضل من فعله

  :  و یصح کالهماالنذر علی قسمين - 2 ةمسألال

  ".اهللا ، فلله علي أن أفعل کذا و کذالو شافاني : "النذر المشروط، کأن یقول  -1

  ".هللا علي أن أفعل کذا و کذا: " النذر المطلق، کأن یقول  -2

  .هللا علي أن أفعل کذا، أو أترک کذا: یشترط في النذر إنشاءه بصيغته ، و هي أن یقول ـ 3 ةمسألال

  .جریشترط أیضا في النذر العقل و البلوغ و االختيار و القصد و عدم الح ـ 4 ةمسألال

  .یعتبر في متعلق النذر أن یکون مقدورا للناذر و أن یکون عمال راجحا ـ 5مسألة ال

لو نذر صوم کل جمعة مثال، فصادف بعضها عيد الفطر أو عيد األضحی؛ أو سافر أو اصيب                       ـ  6  مسألةال

  .بمرض في ذاک اليوم، فالیصوم و لکن یقضيه بعد ذلک

إطعام :  ده عامدا و مع االختيار، فيجب عليه الکفارة و هي               إذا خالف المکلف نذره أو عه         -7المسألة  

  .ستين مسکينا أو صيام شهرین متتابعين أو عتق رقبة

و إذا مات الفقير     .إذا نذر الصدقة علی فقير معين، فال یجوز له التصدق بها علی غيره                     ـ  8  ةمسألال

  .المعين، فيجب إعطاءها لوارثه الذي یکون فقيرا أیضا

المال المنذور لمشهد من مشاهد األئمة عليهم السالم، یصرف في مصالحه کعمارته و                   ـ  9مسألة  ال

إنارته و فرشه؛ أما إذا نذر ألحد األئمة نفسه، فيجوز له أیضا أن یصرفه في إحياء ذکری اإلمام المذکور أو                       

  .نشر آثاره أو مساعدة زواره أو مایشابه ذلک

و إذا بلغت البنت فلها      .  ما من شخص معين، الیصح نذرهما         لو نذر الوالدان تزویج بنته       ـ  10  ةمسألال

  .الحق في رفض الزواج المذکور أو قبوله
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  اليمين

  .یشترط في انعقاد اليمين العقل و البلوغ و القصد و االختيار و عدم الحجر ـ 11 ةمسألال

  .یکون حراما أو مکروهایعتبر في متعلق اليمين أن یکون مقدورا للحالف عند الوفاء، و أن ال ـ 12ة مسألال

یعتبر في اليمين أن یکون باللفظ أو ما في حکمه کاإلشارة بالنسبة إلی األخرس، و أن                     ـ  13  ةمسألال

  ".اهللا"یکون الحلف باسم 

لو خالف المکلف یمينه عامدا ، تجب عليه الکفارة وهي إطعام عشرة مساکين، أو                        ـ  14  ةسألالم

  .علی ذلک، فيصوم ثالثة أیامو إذا یقدر . کسوتهم، أو عتق رقبة
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