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 النذر -9

 معنى النذر وحكمه  -1

 :هلل غير الزم بأصل الشرع بكل قول  هو إلزام مكلف   النذر ً نفسه شيئا

 يدل عليه. 

 :صفة النذر 

ليس للنذر صيغة معينة، وإنما ينعقد بكل قول يدل على االلتزام كأن 

 يقول:

عليَّ أن هلل عليَّ نذر.. أو هلل عليَّ عهد.. أو هلل عليَّ أن أفعل كذا.. أو هلل 

 أترك كذا ونحو ذلك.

زاً ومعلَّقاً.  ويصح النذر منَجَّ

ز أن يقول مثالً: هلل عليَّ أن أصوم ثالثة أيام.  فالمنجَّ

والمعلَّق أن يقول مثالً: إن شفى هللا مريضي هللف عليَّ أن أتصدق بألف 

 لاير.

  :حكم النذر 

اء به، وهذا النذر النذر مشروع في حق َمْن يعلم ِمن نفسه القدرة على الوف -1

 عبادة؛ ألن هللا أمر بالوفاء به، ومدح الموفين به.

 النذر مكروه في حق َمْن يعلم ِمن نفسه عدم القدرة على الوفاء به. -2

فالنذر ال تحمد عقباه، فإن الناذر قد ال يفي، وقد يتعذر الوفاء به، وقد 

 يفعله كارهاً مستثقالً له، فيلحقه اإلثم.
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ق به نفع للناذر لم يقع طاعة خالصة، فكأن الناذر يشارط والنذر إذا تعل

 هللا ويعاوضه على حصول مطلوبه، وهللا غني عن العباد و طاعاتهم.

فهذا النذر ال يأت بخير، وليس فيه فائدة شرعية وال قدرية، ال شرعية 

 فهو ال يأت بخير، وال قدرية فهو ال يرد قدراً. 

 .[29الحج: ]  ( ڭڭ ڭ ه ه ے ے ۓ ۓ)قال هللا تعالى:  -1

 [.7اإلنسان: ]  (  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)وقال هللا تعالى:  -2

ِ َعِن النَّ  ْنـَهاهللاُ عَ  َعْن َعائَِشةَ َرِضيَ وَ  -3 ْن يُِطيَع هللاَ أَمْن نَذََر »: قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(1) أخرجه البخاري. «يَْعِصهِ  الفَ  يَـهُ ْن يَْعِص أيُِطْعهُ، َوَمْن نَذََر لفَ 

ُم »أَن هُ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َعِن الن  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما اْبِن ُعَمَر َعْن وَ  -4 الن ْذُر الَ يُقَد ِ

ُرهُ، َوإن َما يُسْ   .(2)متفق عليه «.بَِخيلِ الِمَن  بِـهِ َرُج تَـخْ َشْيئاً، َوالَ يَُؤخ ِ

الَ تَْنِذُروا، فَإن  »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل هللا  أَنَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -5

متفق  .«بَِخيلِ الِمَن  بِـهِ َرُج تَـخْ قَدَِر َشْيئاً، َوإن َما يُسْ الِمَن  نِـيالن ْذَر الَ يُغْ 

 .(3)عليه

  :من يصح منه النذر 

يصح النذر من كل بالغ، عاقل، مختار، مسلماً كان أو كافراً، فال يقع من 

 صغير، وال مجنون، وال مكَره.

 ،َعْن ثالَثة   لَـمُ قَ الُرفَِع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا أَنَّ َرُسوَل اْنـهَ عَ  هللاُ  ْن َعائَِشةَ َرِضيَ عَ  -1

ىَعِن النَّائِِم حَ  ىحَ  لَـىُمْبتَ الِقَظ َوَعِن تَـيْ يَسْ  تَـّ ِ حَ  تَـّ بي  ىيَْبَرأَ َوَعِن الصَّ  تَـّ

                                                 

 . (6696برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 ، واللفظ له. (1639ومسلم برقم ) (,6692أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 ، واللفظ له. (1640(, ومسلم برقم )6694أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .«يَْكبُرَ 

: ُكْنُت نَذَْرُت الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ ُعَمَر َسأَل النَّ  اَعْنـُهـمَ  َرِضَي هللاُ اْبِن ُعَمَر َوَعْن  -2

فَأْوِف »َحَراِم؟ قال: الَمْسِجِد ال فِـيلَةً لَـيْ ِة أْن أْعتَِكَف ِلـيَّ َجاهِ ال فِـي

 .(2)متفق عليه .«بِنَذِْركَ 

 أقسام النذر -2

  :أقسام النذر 

 ينقسم النذر إلى ستة أقسام: 

 :نذر الطاعة األول:

 وهو نوعان كالهما صحيح.

ً كقوله: هلل علي أن أصوم ثالثة أيام، أو هلل علي أن  سواء كان مطلقا

 أتصدق بمائة لاير، وهو أفضل أنواع النذر.

أو كان النذر معلقاً كقوله: إن شفى هللا مرضي هللف علي أن أتصدق بكذا، 

 أو أصوم شهراً، أو أعتمر ونحو ذلك.

 رط لزمه الوفاء به.فإذا ُوجد الش

والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به، وقد مدح هللا الموفين 

 به، ومن عجز عنه فعليه كفارة يمين. 

 [. 7اإلنسان: ] (  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) قال هللا تعالى:  -1

 [. 270البقرة: ]  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وقال هللا تعالى:  -2

                                                 

 . (3432)برقم ائي سالنووهذا لفظه، (, 4398برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 1)

 . (1656ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2032أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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ِ َعِن النَّ  ْنـَهاهللاُ عَ  َعائَِشةَ َرِضيَ ْن َوعَ  -3 ْن يُِطيَع هللاَ أَمْن نَذََر »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(1)أخرجه البخاري .«يَْعِصهِ  الفَ  يَـهُ ْن يَْعِص أيُِطْعهُ، َوَمْن نَذََر لفَ 

 الثاني: نذر المباح:

 كأن يقول: هلل علي  أن ألبس هذا الثوب، أو أركب هذه السيارة، أو أصعد

 هذا الجبل.

 فهذا فِْعل مباح، يستوي فِعله وتركه، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين.

َكف اَرةُ الن ْذِر »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  

 .(2) أخرحه مسلم .«ينِ اليَـمِ َكف اَرةُ 

 الثالث: نذر المكروه:

 آكل هذا الثوم ونحو ذلك من المكروهات. كأن يقول: هلل علي  أن

 فهذا يستحب له أن يكفر عن يمينه، وال يفعل ما نذر.

 لَـىإِذَا َحلََف أََحدُُكْم عَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َعِدي  

أخرجه  .«ْيـر  خَ يَأِْت ال ِذي ُهَو ليَُكف ْرَها، وَ لا، فَ ْنـهَ اً مِ ْيـريِن، فََرأَى خَ اليَـمِ 

 .(3)مسلم

 الرابع: نذر المعصية:

وهو نذر فعل محرم، كأن يقول: هلل علي أن أقتل فالن، أو هلل علي أن 

 أشرب الخمر، أو أصوم يوم العيد، أو أصلي بال وضوء ونحو ذلك.

فهذا النذر محرم وال يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه أن يكف ِر عنه كفارة 

                                                 

 . (6696برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 . (1645برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 . (1651برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 يمين.

الَ َوفَاَء ِلنَْذر  »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ النبيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُحَصْين   اَن بنِعْمرَ  َعنْ  -1

، َوالَ  فِـي  .(1)أخرجه مسلم  «.عَْبدُ الِلُك يَـمْ َما الَ فِـيَمْعِصيَة 

َمْعِصيَة   فِـيالَ نَذَر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعائَِشةَ  َوَعنْ  -2

 .(2) أخرجه أبو داود والترمذي .«ين  يَـمِ َكفَّاَرةُ  تُـهُ َوَكفَّارَ 

 الخامس: نذر اللجاج والغضب:

وهو أن يعلق نذره بشرط بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، 

، أو يقول: إن إن كلمت فالناً هللف علي صيام شهرأو التكذيب، كأن يقول: 

حرار، أو يقول مؤكداً ِلِصدقه: هلل لم أفعل كذا فما لي كله هبة، أو عبيدي أ

علي إن كان كالمي كذباً أن أصوم شهراً، أو يكذ ِب أحداً ويقول: إن كان 

 ما تقوله صدقاً فعبيدي أحرار.

فهذا النذر بمعنى اليمين، إن شاء فَعَل ما نذر، وإن شاء كفَّر عنه كفارة 

 يمين.

َكف اَرةُ الن ْذِر »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ْن َرُسوِل هللا عَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  

 .(3)أخرجه مسلم .«ينِ اليَـمِ َكف اَرةُ 

 النذر المطلق: السادس:

وهو النذر الذي لم يعيَّن فيه شيء، كأن يقول: هلل علي نذر، ولم يسم 

 شيئاً.

                                                 

 . (1641برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (1525برقم )الترمذي  أخرجهووهذا لفظه، (, 3290برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 2)

 . (1645برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين، ويتحلل ِمْن نذره.

َكف اَرةُ الن ْذِر »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل هللا  َي هللاُ َعْنـهُ َرِض َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  

 .(1)أخرجه مسلم .«ينِ اليَـمِ َكف اَرةُ 

 أحكام النذر -3

  :أنواع النذر 

 النذر من حيث صفته نوعان: 

: نذر إنشائي، ويسمى النذر المطلق، كأن يقول مثالً: هلل علي أن أنحر األول

ول: هلل علي أن أصوم شهراً، أو أتصدق بدنة وأطعمها الفقراء، أو يق

 بكذا، فهذا النذر عبادة، وقد مدح هللا الموفين به.

: نذر معلق أو مقيد بمصلحة للناذر، كقوله: هلل علي كذا إن شفى هللا الثاني

 مرضي، أو ربح مالي، أو قدم أخي،  فهذا النذر مكروه كما سبق.

  :حكم النذر فيما يشق على اإلنسان 

 ر في كل ما يشق على اإلنسان من األعمال والطاعات.يكره النذ

فمن نذر نذراً ال يطيقه، ويلحقه به مشقة كبيرة، كمن نذر أن يقوم الليل 

ً ونحو  كله، أو يصوم الدهر كله، أو يتصدق بماله كله، أو يحج ماشيا

 ذلك.

 فهذا ال يجب عليه الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين.

التغابن: ]  ( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆه ه ے ےہ ہ ہ ه ه )قال هللا تعالى:  -1

16].   

                                                 

 . (1645برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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اكِ وَ  -2 ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن ثَابِِت ْبِن الضَّحَّ  لَـىَس عَ لَـيْ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 .(1)متفق عليه. «ِلكُ يَـمْ َما ال فِـيَرُجل  نَْذر  

َن بَـيْ ِشي يَـمْ اً ْيـخأَْدَرَك شَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن  َي هللاُ َعْنـهُ َرِض ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَ  َوَعنْ  -3

ُ عَ نَـْيـهِ ابْ  قَاَل اْبنَاهُ: يَا « َما َشأُْن َهذَا؟ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  ا، فَقَاَل الن  لَـْيـِهـمَ ، يَتََوك أ

، فَقَاَل الن   لَـْيـهِ َكاَن عَ  ٬َرُسوَل ا  هللاَ  إنَّ فَ  ْيـخُ اْرَكْب أَي َها الش  ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  نَْذر 

 .(2) أخرجه مسلم. «َعْنَك َوَعْن نَْذِركَ  نِـي  غَ 

  :حكم الحنث في اليمين 

إذا خالف الحالف مقتضى اليمين بفعل ما حلف على تركه، أو تَْرك ما 

 حلف على فعله، فقد حنث.

 ويختلف حكم الحنث باختالف الفعل المحلوف عليه كما يلي:

 أو فعل محرم كالزنا. إذا حلف على ترك واجب كالصالة،  -1

 فهذا يجب عليه أن يفعل الواجب، ويترك المحرم، ويكف ِر عن يمينه.

إذا حلف على ترك مستحب كالسواك، أو فعل مكروه كالتخصر في   -2

 الصالة. 

 فهذا يستحب له أن يفعل المستحب، ويترك المكروه، ويكف ِر عن يمينه.

 و يترك المحرم كالزنا. إذا حلف أن يفعل الواجب كأن يصل رحمه، أ -3

 فهذا يحرم عليه الحنث. 

إذا حلف على فعل مستحب، أو ترك مكروه، كما لو حلف أن يغتسل يوم  -4

                                                 

 ، واللفظ له. (110ومسلم برقم ) (,6047أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1643برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .، فيبر بيمينهفهذا يكره له الحنث الجمعة،

إذا حلف على فعل مباح أو تركه، كما لو حلف أن يشتري هذه السيارة   -5

 مثالً.

ا، وعليه كفارة يمين، وإن شاء فهذا مخير، إن شاء حنث فال يشتريه

 اشتراها، واألْولى أن يفعل األحسن واألنفع له.

  :حكم من عجز عن الوفاء بالنذر 

من نذر فعل طاعة من صالة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك، ثم عجز عن 

الوفاء بما نذر لكبر أو مرض فإن كان يرجى زوال عجزه انتظر زواله، 

 مه الوفاء به؛ لعجزه، وعليه كفارة يمين.وإن كان ال يرجى زواله فال يلز

َكف اَرةُ الن ْذِر »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمر  

 .(1)أخرجه مسلم .«ينِ اليَـمِ َكف اَرةُ 

 :حكم من خلط في نذره طاعة ومعصية ومشقة 

لطاعة، وترك من خلط في نذره طاعة بمعصية أو مشقة، لزمه فعل ا

 المعصية والمشقة، وال كفارة عليه.

ُطُب، إِذَا ُهَو بَِرُجل  يَـخْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  نَا النَّ بَـيْ : الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن َعبَّاس  

، فَسَ  ،  اليَْقعُدَ، وَ  الْن يَقُوَم وَ أبُو إِْسَرائِيَل، نَذََر أفَقَالُوا:  ْنـهُ َل عَ أقَائِم  يَْستَِظلَّ

مَ يَتَكَ  الوَ  مْ يَتَكَ لُمْرهُ فَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ، َويَُصوَم. فَقَاَل النَّ لَـّ يَْقعُْد، ليَْستَِظلَّ وَ لوَ  لَـّ

 .(2)أخرجه البخاري .«َصْوَمهُ  تِـمَّ يُ لوَ 

                                                 

 . (1645برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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  :حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق يوم عيد 

ً فوافق ذلك  يوم عيد الفطر أو األضحى، فال  من نذر أن يصوم أياما

 صوم يوم العيد، وال كفارة عليه. يجوز له 

ْن أَرُجل  فَقَاَل: نَذَْرُت  لَـهُ أ: ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر، فَسَ الَ قَ  بَـْيـر  َعْن ِزيَاِد ْبِن جُ 

يَْوَم يَْوَم النَّْحِر، الْربِعَاَء َما ِعْشُت، فََوافَْقُت َهذَا أْو أثَاَء الُصوَم ُكلَّ يَْوِم ثَ أ

، لَـْيـهِ َعادَ عَ أْن نَُصوَم يَْوَم النَّْحِر، فَ أينَا نُـهِ بَِوفَاِء النَّذِْر، وَ  َمَر هللاُ أفَقَاَل: 

 .(1)متفق عليه .لَـْيـهِ يَِزيدُ عَ  ال، لَـهُ فَقَاَل ِمثْ 

  :مصرف النذر 

مصرف النذر بحسب نية صاحبه في حدود الشرع، فإن نوى بالمنذور 

، وإن نوى بنذره أهل من طعام أو غيره الفقراء فال يجوز أن يأكل منه

 بيته، أو رفقته، أو أصحابه، جاز له أن يأكل كواحد منهم.

  :حكم من نذر ثم مات 

من نذر نذراً، ثم مات قبل أن يقضيه: فإن تمكن من القضاء ولم يقضه، 

قضاه عنه وليه إن كان مما تدخله النيابة كالصوم، والصدقة ونحوهما 

 كالحج، والعمرة.

 ضاء حتى مات، فال قضاء عليه وال كفارة.وإن لم يتمكن من الق

َسْعدُ ْبُن ُعبَادَةَ َرُسوَل هللا  تَـىأَن هُ قَاَل: اْستَفْ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن َعب اس  

ِه، تُُوف يَْت قَْبَل أَْن تَْقِض  لَـىنَْذر  َكاَن عَ  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص: ، قَاَل َرُسوُل هللا يَـهُ أُم 
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 .(1)فق عليهمت .«اْنـهَ فَاْقِضِه عَ »

  :حكم النذر لغير هللا 

النذر عبادة من العبادات، فال يجوز صرفه لغير هللا؛ ألنه يتضمن تعظيم 

المنذور له، والتقرب إليه بالمنذور، فمن نذر لغير هللا من قبر، أو صنم، 

أو َملَك، أو نبي، أو ولي، فقد أشرك باهلل الشرك األكبر، وارتكب محرماً 

 ،ي غير موضعها، وصرفها لغير مستحقهاـــالعبادة ف عـــعظيماً، وَوضَ 

 .المستحق للعبادة وحده وهو هللا عز وجل

 وهذا النذر باطل يحرم الوفاء به، وال ينعقد.

األنعام: ] ( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قال هللا تعالى:  

162-163].  

  :  حكم من نذر ثم ُجنَّ

ذلك اليوم  صليناً بيوم أو شهر، ثم ُجنَّ قبل أن يإذا نذر اإلنسان نذراً مع

 فال قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدنية؛ ألنه مرفوع عنه القلم.

وأما العبادات المالية كالصدقة فيلزم أهله إخراجها من ماله؛ ألنها متعلقة 

بالمال ال بصاحبه، فلو قال: إن قدم زيد فعلي أن أتصدق بكذا، فقدم زيد 

 ن فتلزمه.وهو مجنو

  :حكم تعليق النذر بالمشيئة 

إذا علق النذر بالمشيئة كأن يقول: هلل علي نذر أن أفعل كذا إن شاء هللا 

 تعالى.
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 ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث.

وإن نذر فعل طاعة، فإن كان قصده التعليق فال شيء عليه، وإن كان 

 فعل حسب نيته. قصده التحقيق أو التبرك، وجب عليه أن ي
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