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النـــــذر
النذر :هو إلزام مكلف مختار نفسه  ٬تعاال يااًا غ رااز بم ل ااش ال از ،
لكش قول يدل علاه.

 حكم النذر:
النذر م زو في حق من يعلم من نفسه القدرة عل الوفاء له.
ومكزوه في حق من يعلم من نفسه عدم القدرة عل الوفاء له.
فالنذر

تحمد عقباه ،وقد يتعذر الوفاء له فالحقاه اثمام ،والنااير ي اار

تعال ويعاوضه عل أنه إن حصش مطلولاه قاام لماا ناذر ،وإ لام يقام ،و
رني عن العباد و اعاتهم.

 حكم النذر لغير هللا:
النذر نو من العبادة،

يجوب ازفه لغاز

المنذور له ،والتقزب إلاه لذلك ،فمن نذر لغااز

تعال ؛ ألناه يتمامن تعماام
تعاال مان قباز ،أو ملاك،

أو نبي ،أو ولي فقد أيزك لاهلل ال زك األكبز ،وهو لا ش يحزم الوفاء له.

 من يصح منه النذر:
يصح النذر إ من لالغ ،عاقش ،مختار ،مسلما غ كان أو كافزاغ.

 أقسام النذر:
ينقسم النذر إلى ستة أقسام:
ي ناا:ذر إن فعلاا :كاا:ذا وفعلاا:ه فالزماا:ه كفااارة
 -1النذذذر اللق :ذ  :كقولاا:ه ٬ :علاا :ن
يمان.
 -2نذر ال:جاج أو الغضب :وهو تعلاق نذره ل از يقصاد المنان مناه ،أو الحماش
ي الحاال مافيغ ،فاخااز
علاه ،أو التصديق ،أو التكذيب ،كقولاه :إن كلمتاك فعلا ل

This file was downloaded from QuranicThought.com

القصاص والحدود
النذر

كتاب الحدود-

942

لان فعش ما نذره ،ولان كفارة يمان.
 -3نذر فعل مباح :مفش أن ينذر أن يلبس موله ،أو يزكب دالته ونحوهما ،فاخاز
لان فعله ،وكفارة يمان.
 -4النذر اللكروه :كنذر الطيق ونحوه فاسن أن يكفز عن يمانه و يفعله.
 -5نذر اللعصية :مفش أن ينذر أن يقتش أحداغ ،أو ي زب الخمز ،أو يزناي ،أو أن
يصوم يوم العاد.
وهااذا النااذر يصااح ،ويح ازم الوفاااء لااه ،وعلاااه كفااارة يمااان ،لقولااه علاااه
ا:مان» .أخزجاه ألاو
صاة ،وكفلارتُ:هُ كفلارة ُ ي ِ
الصية والسيم « :نذر فِي مع ِ
داود والتزمذي(.)1
 -6نذر القاعذة :ساواء كاان مطلقاا غ كفعاش الصاية ،والصاوم ،والحاال ،والعمازة،
وا عتكاف ونحوها لقصد التقزب إل
أو كااان معلقاا غ كقولااه :إن يااف

تعال فاجب الوفاء له.

مزضااي أو رلااح مااالي

ي كااذا ماان
علا ل

ادقة ،أو اوم ونحوها ،فإيا ُو ِجد ال از لزماه الوفااء لاه ،فالوفااء لالناذر
عبادة يجب أداؤها ،وقد مدح
 -1قال
 -2وقال

المؤمنان ل نهم يوفون لالنذر.

تعال في افة األلزار ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [اثنسان.]7/
تعال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [البقزة.]270/

 -3وعاان عاة ااة رضااي

عنهااا عاان النبااي × قااال« :ماان نااذر أن ي ُِطااان

ص ِه» .أخزجه البخاري(.)2
صا:هُ في ي:ع ِ
فلا ُِطعهُ ،ومن نذر أن ي:ع ِ



من نذر فعش اعة ومات قبش فِعلها فعلها عنه ولاه.

 حكم من عجز عن النذر:
( )1صحيح/أخزجه ألو داود لزقم ( ،)3290وأخزجه التزمذي لزقم (.)1524
( )2أخرجه البخاري لزقم (.)6696
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من نذر فعش اعة مم عجز عن الوفاء لما نذر فعلاه كفارة يمان.
عنهمااا :نها النبااي × عاان

ويك:اا:زه لاا:ه النااذر ،لقاا:ول الاان عماا:ز رضااي
:خاِ ::ش» .متفاق
:زدُّ ياًا غ ول ِكنل:هُ يُست:خ:ز ُج ِلِ :ه ِم:ن الب ِ
الن::ذر وق:ال« :إنل:هُ ي ُ
علاه(.)1

 حكم النذر فيلا يش ع:ى اإلنسان:
يكزه النذر في كش ما ي ق عل العبد من األعمال والطاعات.
فمن نذر نذرا غ يطاقه ويلحقه له م قة كبازة كمان ناذر أن يقاوم اللااش كلاه،
أو يصوم الدهز كله ،أو يتصدق لماله كله ،أو يحال أو يعتمز ماياا غ لام يجاب
الوفاء لهذا النذر ،وعلاه كفارة يمان.

 مصرف النذر:
مصزف نذر الطاعة عل ما نواه له اااحبه فاي حادود ال ازيعة المطهازة،
فإن نوى لالمنذور من لحم أو رازه الفقزاء في يجوب أن ي كش منه.
وإن ن:وى لن:ذره أه:ش لات::ه ،أو رفقت::ه ،أو أاحال::ا:ه جااب ل:ا:ه أن ي ك::ا:ش
ك::واح:::د منه::م.

 حكم من خ:ط في نذره طاعة بلعصية:
من خلط في نذره اعة لمعصاة لزمه فعش الطاعة ،وتزك المعصاة.
عاان الاان عباااهللا رضااي

عنهمااا قااال :لانااا النبااي × يخطااب إيا هااو لزجااش

قا ةم ،فس ل عنه فقالوا :ألو إسزاةاش نذر أن يقوم و يقعاد ،و يساتمش ،و
يتكلم ،ويصوم.
فقال النبي ×ُ « :مزهُ فلات:كلل:م ،ولاسات ِم لش ،ولاا:قعُد ،ولاُتِا :لم ااومهُ» .أخزجاه
( )1متف ع:يه ،أخزجه البخاري لزقم ( ،)6693واللفظ له ،ومسلم لزقم (.)1639
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البخاري(.)1

 حكم من نذر أن يصوم أياما ً فواف النحر أو الفقر:
يجوب ألحد أن يصوم يومي العاد ،ومن نذر يلك كفز عن نذره.
عما:ز ،فس لا:هُ ر ُجا لش فقاال :ناذرتُ أن
ان ُ
عن بياد لن جباز قاالُ :كنا ُ مان ال ِ
ااوم ُكا لش ياو ِم مُيمااء أو أرلِعااء ماا ِع ا ُ  ،فوافقا ُ هاذا الااوم ياوم النلح ِاز،
أ ُ
فقال :أم:ز
ِمفل:هُ،

صوم يوم النلح ِاز ،ف عااد علااِ :ه ،فقاال
ِلوف ِ
اء النلذ ِر ،ونُِ :هانا أن ن ُ

ي ِزيدُ علاِ :ه .متفق علاه(.)2

( )1أخرجه البخاري لزقم (.)6704
( )2متف ع:يه ،أخزجه البخاري لزقم ( ،)6706واللفظ له ،ومسلم لزقم (.)1139
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