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قسم یکی از ارزش های رایج میان جوامع بشر جهت انتقال اطمینان به مخاطب است که منحصر به مسلمانان 

نبوده و شیوه های مختلفی جهت آن بکار برده می شود که یکی از آنها نهادن دست راست بر دست راست 

یمین همین موضوع می باشد این نوع سوگند، سوگند مخاطب بوده است چه بسا یکی از دالیل تعبیر قسم به 

 خبری می باشد.

اما سوگندی که موضوع این پایان نامه می باشد جزء سوگند اخباری نیست بلکه از انشائیات محسوب می 

شود یعنی قضیه ای که در خارج نیست که قسم حکایتگر وقوع یا عدم وقوع آن باشد، بلکه یاد کننده سوگند 

مضمون سوگند را ایجاد می کند و درستی و استواری مطلبی را که بر آن سوگند یاد می کند به  با این عمل،

 شرافت و ارزشمندی چیزی که به آن سوگند می خورد، پیوند می دهد.

بنابراین گرچه ممکن است متعلق قسم یعنی مطلبی که گوینده برآن سوگند یاد می کند متصف به دروغ و نا 

 نفس سوگند وی امری است که به وجود آمده و قابل تعلق به صدق و کذب نیست.استواری شود، اما 

 سوگند در عین انشائی بودن با توجه به متعلقش دو گونه می شود: یمین اخباری و یمین انشائی.

فقهای عظام ما در تعریف قسم اینچنین بیان داشته اند که: کاری که انسان قصد انجام یا ترک آن را در آینده 

ارد، برای تأکید، به یکی از اسم های خداوند متعال قسم یاد می کند و انجام یا ترک این کار را بر خود د

واجب می کند؛ گرچه آن کار مباح باشد، اما متعلق قسم نباید حرام یا مکروه باشد و همچنین دارای غرض 

ید طبق آن عمل کند، این نوع عقالئی، هر چند دنیوی باشد، که در این صورت قسم او درست می باشد و با

قسم دارای احکام و تفصیالتی در کتب فقهی است که باعث التزام برای مکلف و ترک آن را موجب کفاره 

 می دانند.

این رساله با عنوان قسم و احکام آن در سه بخش تنظیم شده است که در بخش نخست اختصاص به مفاهیم 

صل اول بعد از بیان معنای لغوی قسم، معنای اصطالحی قسم، فصل می باشد. ف 2و کلیات دارد مشتمل بر 

به قسم در قرآن و پس از آن مساله شباهت و تفاوت قسم ، نذر و عهد بررسی و با گفتار کراهت قسم این 

 فصل بپایان می رسد.

در فصل دوم انواع قسم از جهات مختلف مثل قضائی، عهدی، لغو، غموس و ... مورد بررسی قرار گرفته 

 است.

در بخش دوم رساله تحت عنوان شرایط قسم فصول متعددی از قبیل حروف قسم ، صیغه قسم ، تعلیق در 

قسم، قسم بدون نیت، راجح بودن متعلق قسم، شرایط قسم خورنده برخی از قسم های باطل و ... مورد بحث 

 واقع شده است.

ه به اینکه قسم مورد بحث در رساله در در بخش سوم رساله به احکام قسم اختصاص داده شده است با توج

صورت حنث باعث کفاره می شود لذا به ادله وجوب کفاره در صورت حنث از آیات ، روایات و کالم علماء 

 پرداخته شده است.
 


