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ُ بِْقُُِكتَاب  ْمُُِالسَّ َُوالرَّ
َساَبَقةُ َُوتَِصحُ  ُُالْم  ََُُعَ َواب  نَاَضلَةُ ُادلَّ َهاِم،َُوالْم  ُوَِصَفةُ َُمْعل وَمًة،ُالَْمَسافَةُ ََُكنَِتُُإَِذاُبِالس 

نَاَضلَةُِ 1َُمْعل وَمًة.ُالْم 

تیراندازی معلوم بود.شود هرگاه مسافت معلوم بود و صفت  و مسابقه دادن بر حیوانات و تیراندازی با تیر صحیح می
ُ

 در اقناع اجماع علما در این باره بیان شده است.. 1

واُ:َتَعاَلُىُِلَقْوِلُِ ِعد 
َ
مُُْ﴿َوأ ةُ ُِمنُُْاْستََطْعت مَُُْماُلَه  وَُُّبِهُُِت ْرِهب ونَُُاْْلَيِْلُُِرَباِطَُُوِمنُُْق وَّ َُُِعد  ُاّللَّ

ْم﴾ وَّك   06سوره أنفال، آیه  وََعد 

های ورزیده آماده سازید تا بدان  توانید نیروی )تیراندازی( و )از جمله( اسب جا که می تا آن برای )مبارزه با( آنان

 دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.

ْقبَةََُُعنُْ ،ُبِْنُُع  ُقَاَلََُُعِمر  :ُ وَلَُُسِمْعت  ُُاللُُِرَس  وَُُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ َُُوه  ،ََُعَ ُُالِْمنََْبِ ول  :َُيق 
ِعدُ 

َ
مُُْوا﴿َوأ ة ﴾ُِمنُُْاْستََطْعت مَُُْماُلَه  َلُُ[06آیه : سوره أنفال]ُق وَّ

َ
ةَُُإِنَُُّأ وَّ ،ُالْق  ْم  َلُُالرَّ

َ
ةَُُإِنَُُّأ وَّ ،ُالْق  ْم  َلُُالرَّ

َ
ُأ

ةَُُإِنَُّ وَّ ْمُ ُالْق   1111مسلم  .الرَّ

واُسلم شنیدم که بر منبر فرمود: و علیه اهلل از رسول اهلل صلی ِعد 
َ
مُُْ﴿َوأ ة ﴾ُِمنُُْاْستََطْعت مَُُْماُلَه  آگاه باشید که  ق وَّ

ة»ُهمانا  تیراندازی است، سه بار تکرار فرمود.«ُق وَّ

،َُعنُْ َمَر،ُابِْنَُُعِنُُنَافِع  نَُّ»ُع 
َ
وَلُُأ ُُاللُُِرَس  ْضِمَرْتُُقَدُُْالَِّتُُبِاْْلَيِْلَُُساَبَقُُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ

 
ُِمنَُُأ

َمدُ َُوََكنَُُاْْلَْفيَاِء،
َ
ُبَِنَُُمْسِجدُُِإَِلُىُاثلَّنِيَّةُُِِمنَُُت ْضَمْر،ُلَمُُْالَِّتُُاْْلَيِْلَُُبْيَُُوََساَبَقُُالْوََداِع،ُثَنِيَّةََُُهاأ

ُ َريْق  َمرَُُاْبنُ َُوََكنَُ»ُ،«ز   1716مسلم  .«بَِهاَُساَبَقُُِفيَمنُُْع 

 مسابقه الغر و آماده شده بود مسابقه داد و ازسلم از حفیاء تا ثنیه الوداع با اسبی که برای  و علیه اهلل رسول اهلل صلی

 داد. = مسابقه بود نشده آماده و الغر مسابقه برای که اسبی با مسجد زریق تا ثنیه الوداع
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ِْرجُ   َحدُ ُالِْعَوَضَُُوُي 

َ
،ُأ تََسابَِقْيِ ُىُالْم  ه ،َُسبََقُُإَِذاُإِنَّهُ َُحّتَّ ِبَقَُُوإِنُُِْاْسََتَدَّ َخَذهُ ُس 

َ
َُُل ،َُصاِحب هُ ُأ

گیرد و اگر از  کند تا جائی که اگر سبقت گرفت آن )جایزه( را پس می و جایزه را یکی از دو مسابقه دهنده خارج می
ُدارد. او سبقت گرفته شد دوستش آن )جایزه( را برای خودش برمی

ْخرََجاهُ َُوإِنُْ
َ
ََُُي ْز،ُلَمَُُْمًعاُأ نُُْإِلَّ

َ
َماُي ْدِخَلُُأ َل ًل،ُبَيْنَه  َخذََُُسبََقُُنُْإُُُِم 

َ
ِبَقَُُوإِنُُْالِْعَوَض،ُأ ُس 

1ُ.َيْغَرمُُْلَمُْ

که بین خودشان نفری را داخل کنند )که آن نفر، نقش  و اگر با همدیگر آن )جایزه( را خارج کنند جایز نشده مگر آن
دارد و اگر از او سبقت گرفته شد غرامت  ی آن مسابقه دارد( اگر محلل سبقت گرفت جایزه را برمی حالل کننده

ُشود.  نمی
َُعنُْ ْكَوِعُُبِْنَُُسلََمةَُُ=

َ
ُ ُرَِضَُُاأل ،ُاّللَّ ُقَاَلَُُعنْه  ُُانلَِّبُ َُمرَُّ: ُىُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ْسلَمَُُِمنَُُْنَفرُ ََُعَ

َ
ُأ

ُُانلَِّبُ َُفَقاَلُُيَنْتَِضل وَن، ُ»وََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ وا: مُُْفَإِنَُُّإِْسَماِعيَل،ُبَِنُُاْرم  بَاك 
َ
وا،َُراِمًياََُكنَُُأ ُاْرم 

نَا
َ
ُقَاَلُُ«ف َلنُ ُبَِنَُُمعََُُوأ ْمَسَكُ:

َ
َحدُ ُفَأ

َ
يِْديِهْم،َُفِريَقْيُِالُُْأ

َ
َُُفَقاَلُُبِأ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ :ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ

مَُُْما» وَن؟َُلُُلَك  نَْتُُنَْرِمَُُكيَْفُ:ُقَال واُ،«تَْرم 
َ
ْم؟َُوأ ُُانلَِّبُ ُقَاَلَُُمَعه  وا:ُ»وََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ نَاُاْرم 

َ
ُفَأ

مُْ مَُُْمَعك   9711بخاری  .«ُك  ك 

دادند. رسول اهلل  ی تیراندازی می گذشت که مسابقه ی أسلم می وسلم از کنار گروهی از قبیله علیه اهلل رسول اهلل صلی
فالنم.  وسلم فرمود: ای فرزندان اسماعیل! تیراندازی کنید همانا پدر شما تیرانداز بود و من هم با بنی علیه اهلل صلی

کنید؟ گفتند: چگونه  وسلم فرمود: چرا تیراندازی نمی علیه اهلل صلیگروه دیگر از تیراندازی دست کشیدند. رسول اهلل 
وسلم فرمود: تیراندازی کنید که من با  علیه اهلل صلیتید؟ رسول اهلل تیراندازی کنیم در حالی که شما با ایشان هس

 ی شما هستم. همه

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َُُسبََقَُُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ُُِفُُإِلَّ ف  وُُْخ 
َ
وَُُْحافِرُ ُِفُُأ

َ
 9712صحیح، ابوداوود  .نَْصل ُُأ

دار )مانند: اسب و قاطر( و درازگوش یا  پهن )مانند: شتر و فیل( یا سُمف پای مسابقه نیست مگر در حیوانات دارای ک
 تیراندازی.

ُُقَاَلُ. 1 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ْدَخَلَُُمنُْ:
َ
،َُبْيَُُفَرًَساُأ َمنُ َُوَلُُفَرََسْيِ

ْ
نُُْيَأ

َ
ُفَلَيَْسُُي ْسبََق،ُأ

، ْدَخَلَُُوَمنُُْبِِقَمار 
َ
،َُبْيَُُفَرًَساُأ ِمنََُُوقَدُُْفَرََسْيِ

َ
نُُْأ

َ
وَُُي ْسبََقُُأ اند.  حاکم و ابن حزم صحیح دانسته .قَِمارُ َُفه 

 9751مستدرک حاکم 

هر کس اسبی را بین دو اسب داخل کند و از سبقت گرفتن آن در امان نباشد پس قمار نیست اما هر کس اسبی را 

ُوَُهىذَُُباشد پس قمار است. بین دو اسب وارد کند و از سبقت گرفتن آن در امان ى َْعَ
َ
ُأ َُتَعاَلى .اَُوالل  ْعلَم 

َ
  أ



4 
 

ُ ْيَمانُُِِكتَاب 
َ
ورُُِاأْل َُوانل ذ 

ُُاْْلَِميُ َُينَْعِقدُ َُوَلُ وَُُْتَعاَلُىُبِاللُُِإِلَّ
َ
ْسَمائِهُُِِمنُُْبِاْسمُ ُأ

َ
وُُْأ

َ
1َُُذاتِِه.ُِصَفاِتُُِمنُُِْصَفةُ ُأ

ُهای او یا صفتی از صفات ذات او. نامی از نامشود مگر به اهلل یا  و سوگند منعقد نمی
وََُُماِلُُِبَِصَدقَةَُُِحلََفَُُوَمنُْ ُ َُفه  َّيَّ َدقَةَُُِبْيَُُُم  وُُْالصَّ

َ
اَرةُُِأ ءََُُوَل2ُُاْْلَِمِي.َُكفَّ ُلَْغوُُِِفََُُشْ

3ُُاْْلَِمِي.
اختیار دارد. و در سوگندهای ی قسم  و کسی که به صدقه دادن مالش سوگند خورد پس او بین صدقه دادن یا کفاره

ُلغو و بیهوده چیزی نیست.
ُُقَاَلُ. 1 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
َُُإِنَُُّأ مُُْاّللَّ نَُُْينَْهاك 

َ
واُأ ْم،ََُتِْلف  َُحاِلًفاََُكنََُُمنُُْبِآبَائِك 

ُُِفَلْيَْحِلْفُ وُُْبِاّللَّ
َ
ْتُُأ  0020بخاری  .ِْلَْصم 

که به آبا و اجدادتان سوگند بخورید؛ هر کس سوگند خورد پس به نام  خداوند شما را نهی نموده از اینآگاه باشید که 

 خدا سوگند بخورد یا سکوت کند.

ُُقَاَلُ. 9 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ اَرةُ :ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ اَرةُ ُانلَّْذرَُُِكفَّ  1027مسلم  .اْْلَِميَُُِكفَّ

 قسم است.ی  ذر، کفارهی ن کفاره

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ُىَُحلََفَُُمنُْ: ،ََُعَ ىُىُيَِمي 
َ
اَُغّْيََهاُفََرأ تَِها،ُِمنَْها،َُخّْيً

ْ
ُفَلَْيأ

رُْ  1076مسلم  .يَِميِنهَُُِعنَُُْوْْل َكف 

ی  انجام دهد و کفارهکسی که سوگندی یاد کرد پس دید که غیر از آن، از آن سوگند بهتر است پس آن را 

 سوگندش بپردازد.

مُ َُلُُ:َتَعاَلُىُِلَقْوِلُِ. 5 ك  ُ ُي َؤاِخذ  مُُِْفُُبِاللَّْغوُُِاّللَّ ْيَمانِك 
َ
مَُُْولىِكنُُْأ ك  ْدت مُ ُبَِماُي َؤاِخذ  ْيَماَن.َُعقَّ

َ
 اأْل

 71سوره مائده، آیه 

ولی شما را در برابر سوگندهائی که از روی کند  اراده مؤاخذه نمی خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و بی

ُکند. اید، مؤاخذه می قصد و اراده خورده
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نَُُْحلََفَُُوَمنُْ
َ
َمرََُُشيْئًاَُيْفَعَلَُُلُُأ

َ
ُىَُحلََفَُُوَمن1ََُُْيْنَْث.ُلَمُُْبِِفْعِلهَُُِغّْيَهُ ُفَأ ْمَريِْنُُفِْعِلََُُعَ

َ
ُأ

َماَُفَفَعَلُ َحَده 
َ
2ََُُيْنَْث.ُلَمُُْأ

شود. و  گیر نمی که چیزی را انجام ندهد، پس دیگری را به انجام دادن آن امر کرد؛ قسم خورد آنو کسی که سوگند 
ُشود. گیر نمی کسی که بر انجام دو کار سوگند خورد، پس یکی از آن دو کار را انجام داد؛ قسم

اَرةُ  وَُُاْْلَِميَُُِوَكفَّ ُ ُه  َّيَّ ْشيَاءَُُثََلثَةَُُِبْيَُُِفيَهاُُم 
َ
ُأ ،َُقبَةُ رَُُِعتْق ُ: ْؤِمنَة  وُُْم 

َ
ةُُِإِْطَعامُ ُأ َُعََشَ

َُُمَساِكيَُ ا،ُِمْسِكيُ ُك   دًّ وُُْم 
َ
مُُْأ دُُْلَمُُْفَإِنُُْثَْوًبا،ُثَْوًباُِكْسَوت ه  يَّامُ ُثََلثَةُُِفَِصيَامُ ََُيِ

َ
3ُ.أ

مسکین، برای هر ی مسلمان؛ یا طعام دادن به ده  ی قسم، او در آن بین سه چیز اختیار دارد: آزاد کردن برده و کفاره
 ی سه روز. مسکین یک مد؛ یا پوشاک آنان )به هر کدام( یک دست یک دست؛ پس اگر نیافت پس روزه

ُ: َجاَزاةُُِِفُُيَلَْزمُ َُوانلَّْذرُ فَْصل  ُىُالْم  ََُُعَ بَاح  ،ُم  َُُِمِريِضُُاللُ َُشَفُُإِنَُُْكَقْوِلَُُِوَطاَعة  َُُّلََفِ ََُعَ
نُْ

َ
َُُأ َصّل 

 
وُُْأ

َ
ومَُُأ ص 

َ
وُُْأ

َ
َق،ُأ تََصدَّ

َ
هُ ُأ .َُعلَيْهَُُِيَقعُ َُماُذىلَِكُُِمنَُُْوَيلَْزم  4ُُاِلْسم 

ی فرد: اگر خداوند بیمارم را شفا بخشد پس برای  شود. مانند گفته و نذر در مجازات مباح یا طاعت الزم و واجب می
چه بر آن اسم  شود آن الزم او میخداوند بر من واجب است که نماز بگزارم یا روزه بگیرم یا صدقه بدهم. و از آن، 

ترین روزه، یک روز و  ترین نماز، دو رکعت و کم )نماز یا روزه یا صدقه( واقع شود )زیرا تعیین نکرده؛ پس کم
ُچه در عُرف، قیمت داشته باشد(. ترین صدقه آن کم
 در اقناع آمده: زیرا محلوف علیه را خودش انجام نداده است.. 1
گیرد. و چون در  گیر شدن یا نشدن در الفاظی است که سوگند بدان تعلق می آمده: زیرا مدار قسم در کفایه االخیار .9

گیر  این جا لفظ سوگند آمده که دو کار را با همدیگر انجام دهد اما فقط یکی از آن دو را انجام داده در نتیجه قسم
 شود. نمی

اَرت هُ ُ:َتَعاَلُىُِلَقْوِلُِ. 5 ةُِعَُُإِْطَعامُ ُ﴿فََكفَّ وَْسِطُُِمنَُُْمَساِكيَََُُشَ
َ
ونََُُماُأ مُُْت ْطِعم  ْهِليك 

َ
وُُْأ

َ
مُُْأ ُِكْسَوت ه 

وُْ
َ
دُُْلَمَُُْفَمنَُُْرَقبَةُ ََُتِْريرُ ُأ يَّامُ ُثََلثَةُُِفَِصيَامُ ََُيِ

َ
اَرةُ ُذىلَِكُُأ مَُُْكفَّ ْيَمانِك 

َ
 71سوره مائده، آیه  َحلَْفت ْم.ُإَِذاُأ

خورانید یا پوشاک آنان یا  ی خویش می چه به خانواده ی آن، طعام دادن به ده مسکین است از متوسط آن پس کفاره
ُی سوگند شماست هرگاه سوگند خوردید. . این کفارهآزاد کردن برده، پس کسی که نیافت سه روز روزه بگیرد

،ُابِْنَُُعِنُ. 2 نََُُّعبَّاس 
َ
ةًُُأ

َ
ُ ََُنَّاَهاُإِنَُُْفَنَذرَْتُُاْْلَْحرََُُرِكبَِتُُاْمَرأ نُُْاّللَّ

َ
ومَُُأ اَهاَُشْهًرا،ُتَص  ،َُفنَجَّ ُاّللَّ 

مُُْفَلَمُْ ُىُتَص  وُُْابْنَت َهاُفََجاَءْت،َُماتَْتَُُحّتَّ
َ
ْخت َهاُأ

 
ولُُِإَِلُىُأ ُُِرَس  ُُاّللَّ ُ»وََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ َمَرَها:

َ
نُُْفَأ

َ
ُأ

ومَُ  5567صحیح، ابوداوود  َعنَْها.ُتَص 

زنی در دریا بر کشتی نشست )دریا متالطم شد( پس نذر کرد اگر خداوند او را نجات دهد یک ماه روزه بگیرد. 
 وسلم علیه اهلل که از دنیا رفت. دخترش یا خواهرش نزد رسول اهلل صلی خداوند او را نجات داد. اما روزه نگرفت تا این

 به او دستور داد که از طرف او روزه بگیرد. وسلم علیه اهلل آمد. رسول اهلل صلی
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،ُِفُُنَْذرََُُوَلُ :َُمْعِصيَة  ُُإِنَُُْكَقْوِلِ ُُِف َلنًاَُقتَلْت  َُُّلََفِ ُىُانلَّْذرُ ُيَلَْزمُ َُوَل1َُُكَذا.ََُعَ ُتَْركََُُِعَ
، بَاح  َُُلَُُكَقْوِلِ:ُم  ل  َُُوَلَُُْلًْماُآك  ْْشَب 

َ
ْشبَهََُُوَماَُْلَنًا؛ُأ

َ
2ُ.ذىلَِكُُأ

ی فرد: اگر فالنی را به قتل رساندم برای خداوند بر من فالن چیز واجب است. و  و نذر در معصیت نیست. مانند گفته
چه شبیه به آن  نوشم، و آن خورم و شیر را نمی ی فرد: گوشت را نمی شود، مانند گفته نذر در ترک مباح الزم نمی

باشد. 
ُ

ُُانلَِّبُ ُقَاَلُ. 1 نُُْنََذرََُُمنُْ:ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ
َ
َُُي ِطيعَُُأ ،ُاّللَّ نُُْنََذرََُُوَمنُُْفَلْي ِطْعه 

َ
 َيْعِصِه.ُفََلَُُيْعِصيَهُ ُأ

 0010بخاری 

نذر کرد که اطاعت خداوند کند پس اطاعت او کند و هر کس نذر کرد که نافرمانی خداوند کند پس  هر کس

 نافرمانی او نکند.

ُُانلَِّبُ ُقَاَلُ .ُِفُُنِلَْذرُ َُوفَاءََُُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ  1021مسلم  َمْعِصيَة 

 برای نذری که در معصیت شده، وفا نیست.

،ُابِْنَُُعِنُ. 9 ُقَاَلَُُعبَّاس  ُُانلَِّبُ ُبَيَْنا: ،ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ب  وَُُإَِذاَُُيْط  ل ُُه  ،ُبِرَج  َلُُقَائِم 
َ
َُعنْهُ ُفََسأ

َُفَقال وا ب و:
َ
اِئيَل،ُأ نُُْنََذرَُُإِْْسَ

َ
ومَُُأ َد،َُوَلَُُيق  ،َُوَلَُُيْقع  ومََُُيتَََكََّم،َُوَلُُيَْسَتِظلَّ َُوَيص  ُانلَِّبُ َُفَقاَلُ.

ُ ْرهُ :ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ُُفَلْيَتَََكَّمُُْم  ْد،َُولْيَْستَِظلَّ  0162بخاری  .َصْوَمهُ َُوْْل ِتمََُُّوْْلَْقع 

خواند ناگاه مردی را دید که ایستاده است. پس در مورد او پرسید.  وسلم خطبه می علیه اهلل صلیدر حالی که رسول اهلل 

گفتند: او ابواسرائیل است نذر کرده که بایستد و ننشیند و زیر سایه قرار نگیرد و سخن نگوید و روزه باشد. رسول اهلل 

 اش را تکمیل نماید. فرمود: او را امر کنید که سخن بگوید و زیر سایه قرار بگیرد و بنشیند و روزهوسلم  علیه اهلل صلی

َُُعنُْ نَس 
َ
ُ ُرَِضَُُأ ،ُاّللَّ نََُُّعنْه 

َ
ُُانلَِّبَُُّأ ىُىُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
َهاَدىُىَُشيًْخاَُرأ َُُما:ُ»قَاَلُُابْنَيِْه،َُبْيَُُي  ُبَال 

َذا؟ ُقَال واُ،«هى نُُْنََذرَُ:
َ
،ُأ ُ»قَاَلَُُيْمِِشَ َُُإِنَُّ: َذاَُتْعِذيِبَُُعنُُْاّللَّ َمَرهُ ُ،«لََغِنُيَُنْفَسهُ ُهى

َ
نَُُْوأ

َ
 يَْرَكَب.ُأ

 1707بخاری 

شد. فرمودند: این را چه شده؟ گفتند: نذر  وسلم مردی را دیدند که بین دو پسرش کشیده می علیه اهلل صلیرسول اهلل 
نیاز است. و  گمان خداوند از شکنجه دادن این شخص به جسمش بی ایشان فرمودند: بی کرده که پیاده به کعبه برود.

ُوَُهىذَُُبه او دستور دادند که سوار شود. ى َْعَ
َ
ُأ َُتَعاَلى .اَُوالل  ْعلَم 

َ
 أ


