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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش های قسم ها و نذر از کتاب شرایع االسالم است که به صورت مستقل 

از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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1 کتاب االیمان1
و�النظر�في�أمور�أربعة

األول:�ما�به�تنعقد�الیمین

1  ال تنعقد الیمین إال: بالله، أو بأسمائه التي ال یشرکه فیها غیره أو مع إمکان المشارکة 

ینصرف إطالقها الیه.

ب القلوب، و الذی نفسی بیده، و الذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
ّ
2  فاألول: کقولنا: و ُمقل

3  والثاني: کقولنا: و الله، و الرحمن، و األول الذي لیس قبله شيء. و 

 
کتاب قسم ها

بحث در چهار امر است: )چیزی که قسم با آن منعقد می شود و کسی که قسم می خورد، 
و متعلق قسم و محلقات(

اول چیزی که به آن قسم محقق می گردد:

1  َقَسم فقط با نام اهلل و یا با اسماء او که کس دیگری در آن اسماء با او شریک نیست و یا 
با اسمائی که امکان مشارکت در آن وجود دارد اما اگر به صورت مطلق ذکر شود انصراف به 

خداوند پیدا می کند، منعقد می شود.
2  اول )که ذات اهلل از آن فهمیده می شود( مثل این که بگوییم: قسم به مقلب القلوب، قسم 

به کسی که جانم در دست اوست، قسم به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید. 
3  دوم )که کس دیگری در آن اسماء با خدا شریک نیست( مثل: قسم به اهلل و قسم به 

رحمن و قسم به اّولی که قبل از او هیچ چیز نیست.

1- ایمان: از نظر شرع یعنی قسم به خداوند و اسمای خاص او برای تحقق کاری در آینده یا ترک عملی در آینده.
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4  والثالث: کقولنا: و الرب، و الخالق، و الباریء، و الرازق. و کل ذلک تنعقد به الیمین 

مع القصد.

و ال تنعقد بما ال ینصرف إطالقه الیه، کالموجود و الحي و السمیع و البصیر، و لو نوٰی 

بها الحلف، ألنها مشترکة، فلم یکن لها حرمة القسم.

5  و لو قال: و قدرة الله، و علم الله، فإن قصدالمعاني الموجبة للحال لم تنعقد الیمین، 

، یجري القسم بالله القادر العالم.
ً
 عالما

ً
و إن قصد کونه قادرا

و کذا تنعقد بقوله: و جالل الله، و عظمة الله، و کبریاء الله، و في الکل تردد.

4  و سوم )که قابل اشتراک با دیگران است اما انصراف به خداوند دارد(، مثل: َقَسم به رب، 

َقَسم به خالق، َقَسم به ایجادکننده، َقَسم به رازق. قسم با همه ی این اسماء منعقد می گردد، 
اگر گوینده قصد داشته باشد.

به  پیدا نمی کند، مثل قسم  به خداوند  انصراف  با اسمائی که اطالق آن اسامی،  اما قسم، 
موجود، قسم به زنده، قسم به شنوا، قسم به بینا، منعقد نمی شود هر چند با ذکر آنها نیت 
سوگند خوردن داشته باشد چرا که این اسامی مشترک )بین خالق و مخلوق( هستند، و آن 

احترامی که در اسامی َقَسم هست در آنها نیست.
5  و اگر بگوید: »قسم به قدرت خدا، قسم به علم خدا«، اگر قصد معناهایی را بکند که سبِب 

اثبات صفاتی زائد بر ذات اهلل شود، قسم منعقد نمی شود )چون در این صورت قسم به چیزی 
غیر از اهلل است( و اگر قصد این معنا را بکند که خداوند قادر و عالم است، مثل این می ماند 

که بگوید قسم به خداوند عالم و قادر )و َقَسم منعقد می گردد و حرمت هم دارد.(
همچنین قسم منعقد می شود به این که کسی بگوید: قسم به جالل اهلل، قسم به عظمت اهلل 
و قسم به کبریاءاهلل، اما در همه این ها )از قسم به قدرت اهلل تا آخر( جای تردید وجود دارد.
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. و کذا لو قال: أقسمت بالله، أو حلفت 
ً
قسم بالله، أو أحلف بالله، کان یمینا

ُ
6  و لو قال: ا

بالله.

ِبل، ألنه إخبار عن نیته.
ُ
و لو قال: أردت االخبار عن یمین ماضیة ق

7  و لو لم ینطق بلفظ الجاللة لم تنعقد. وکذا لو قال: أشهد. إال أن یقول: أشهد بالله. 

و فیه للشیخ قوالن. و ال کذلک لو قال: أعزم بالله فإنه لیس من ألفاظ القسم. و لو قال: 

، و انعقدت به الیمین.
ً
لعمرو الله کان قسما

6  و اگر گفت: قسم به اهلل می خورم یا سوگند به اهلل خواهم خورد، َقسم به حساب می آید. 

و همچنین اگر گفت: به خداوند قسم خوردم یا سوگند خوردم )با صیغه ی ماضی یا مستقبل 
از قسمی که در گذشته  بگوید: من می خواستم  اگر گوینده  و  منعقد می شود  بیاورد( قسم 
خورده ام خبر دهم از او پذیرفته می شود؛ چرا که این گفتار در واقع خبردادن از نیتش است.

»گواهی  گفت:  اگر  همچنین  نمی گردد.  منعقد  َقَسم  نکند  تلفظ  را  جالله  لفظ  اگر  و    7

این مورد شیخ  این که بگوید: »أشهد باهلل« که در  می دهم«، قسم منعقد نمی شود. مگر 
طوسی  دو نظر دارد. )یک نظر انعقاد قسم و یک نظر عدم انعقاد قسم است( و اگر این 
طور بگوید قسم منعقد نمی شود: »أعزم باهلل« )به اسم اهلل تصمیم گرفتم( چرا که آن از 
الفاظ َقَسم نیست و اگر گفت: »لََعمرواهلل« قسم به حساب می آید و یمین )سوگند( با آن 

منعقد می گردد.



9 کتابقسمها

8  و ال تنعقد الیمین: بالطالق، و ال بالِعتاق، و ال بالتحریم، و ال بالظهار، و ال بالَحَرم، 

و ال بالکعبة و المصحف و القرآن، و ال االبوین، و ال بالنبي و األئمة . و کذا و حق الله، 

فإنه حلف بحقه ال به، و قیل: تنعقد، و هو بعید.

9  و ال تنعقد الیمین اال بالنیة. و لو حلف من غیر نیة، لم تنعقد، سواء کان بصریح أو کنایة 

و هي یمین اللغو.

8  و یمین )سوگند( با طالق و آزادکردن منعقد نمی شود )مثاًل بگوید َقَسم به طالق همسرم، 

َقَسم به آزاد شدن عبدم( و با تحریم و ظهار هم منعقد نمی شود. )مثاًل بگوید: حرام باشد بر 
من فالن چیز اگر فالن کار را انجام دهم. و یا همسرم را ظهار کردم اگر فالن کار را انجام 
دهم( و اگر به َحَرم و کعبه و ُمصحف قرآن و پدر و مادر و پیامبر  و ائمه ی اطهار  قسم 
بخورد، قسم منعقد نمی شود. و اگر به حق اهلل قسم بخورد)حقی که خدا بر بندگانش دارد( 
قسم منعقد نمی شود، چون آن، قسم به حِق خداست نه خوِد خدا، و گفته شده: که یمین 

)سوگند( با این لفظ منعقد می شود، اما بعید است.
9  و قسم )یمین( جز با نیت َقَسم منعقد نمی شود و اگر کسی بدون نیت سوگند بخورد )مثاًل 

از روی سهو یا برای تمثیل یا برای تعلیم قسم بخورد( سوگند منعقد نمی شود؛ فرقی هم 
نمی کند که به صراحت قسم یاد کرده باشد )مثل قسم به اهلل( یا به کنایه )مثل قسم به سمیع 
و بصیر( قسم خورده باشد و این ها از جمله قسم های لغو هستند )که در آیه 226 سوره بقره 

به آن اشاره شده: الیؤاخذکم اهلل باللغو ِفی أیمانکم1 ...(

1- بقره /226
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10  و االستثناء بالمشیئة، یوقف الیمین عن االنعقاد، اذا اتصل بالیمین أو انفصل، بما 

جرت العادة أن الحالف لم یستوف غرضه.

11  و لو تراخٰی عن ذلک من غیر عذر، ُحِکم بالیمین، و لغي اال استثناء و فیه روایة 

مهجورة.

12  و یشترط في االستثناء النطق، و ال تکفي النیة. و لو قال: ال أدخل الدار إن شاء زید، 

ق الیمین علٰی مشیئته. فإن قال: شئت، انعقدت الیمین. و إن قال: لم أشأ، لم تنعقد.
ّ
فقد عل

10  اینکه بعد از قسم خوردن ان شاءاهلل بگوید مانع انعقاد َقَسم خواهد بود، البته در صورتی 

که به قسم متصل باشد و یا به قدری جدا و منفصل باشد که معمواًل کسی که قسم می خورد 
غرضش را کامل ادا نمی کند، )مثاًل به اندازه ی یک ُسرفه کردن یا نفس کشیدن یا مانند آن 

فاصله شود(. 
11  اما اگر بدون هیچ ُعذری بین آن ها جدایی بیندازد )مثالً  بگوید: قسم به اهلل که داخل این 

خانه نمی شوم و سپس مشغول غذا خوردن یا صحبت کردن شود و بعد از نیم ساعت بگوید: 
ان شاءاهلل( قسم منعقد می شود و استثنا )ان شاءاهلل گفتن( لغو خواهد بود. و البته در این مورد 
  روایتی وجود دارد که هیچ یک از فقها به آن عمل نکرده اند، )و آن روایت امام صادق
است که فرمود: عبد اگر فراموش کند، این حق را دارد که بین قسم و ان شاءاهلل گفتن، چهل 

روز فاصله بیندازد »للعبد ان ُیستثنی ما بینه و بین اربعین یومًا اذا نسی«(.
12  و در استثناکردن مشیت خدا شرط است که حتمًا »ان شاءاهلل« را تلفظ کند و اگر فقط 

بخواهد،  زید  اگر  نمی شوم  خانه  این  داخل  اگر گفت:  و  نمی کند.  کفایت  بکند  را  آن  نیت 
سوگند خود را معلق به خواسِت زید کرده است. پس اگر زید گفت: »می خواهم«، قسم منعقد 

می شود. و اگر گفت: »نمی خواهم«، قسم منعقد نمی شود.




