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 ] باب النذر [

 

 

 

النذر باب عظيم، ويشتمل على مجلة من املسائل  ] باب النذر [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
تبني حكمه، ومشروعيته، وما جيوز منه وما ال جيوز،  واألحكام، ثبتت فيه سنن عن رسول هللا 

 عتقده يف نذره، وتبني لزوم الوفاء به. وما ينبغي للمسلم أن ي

"النذر" يف اللغة: اإلجياب. وأما يف االصطالح، فهو:  ] باب النذر [: -رمحه هللا  -وقول املصنف 
إلزام املكلف نفسه ما ال يلزمه بأصل الشرع. فهو يلزم نفسه أن يصلي بالليل، أو يصوم بالنهار فيما 

نذر صيام االثنني واخلميس، أو أن ينذر إعطاء املسك، أو ليس بالزم عليه يف أصل الشرع: كأن ي
 ، وحنو ذلك.الذبح هلل 

وقد  ] )  فأوف بنذرك ( [: -عليه الصالة والسالم  -والنذر جيب الوفاء به على األصل؛ لقوله 

 ٺ ٺ ٺ ٺ       ڀ ڀ  ڀ      ڀ پ ژ: امتدح هللا الذين وفوا بنذورهم فقال 

      ڇ چ چ ژ  ژ  ڄ      ڦ  ڦ        ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ

فأثىن هللا على أهل النذر، وذكر هلم   ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ     ڇ  ڇ
هذه الصفات احلميدة، وجعلها من صفات أهل اجلنة وأهل اجلزاء احلسن يف يوم القيامة، فدل على 

 ھ ژ: فضل الوفاء به، وأنه من شيمة املؤمن. وكذلك أمر هللا بالوفاء بالنذر، كما يف قوله 

أن النذر  وبني النيب  . ژ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ
يف قصته مع أمه  أن يفي بنذره، وأمر سعد بن عبادة  جيب الوفاء به: فأمر عمر بن اخلطاب 

قال: قلت: يا رسول هللا، إين كنت نذرت يف  عن عمر بن اخلطاب  - 499] 
يف املسجد احلرام؟ قال: ) فأوف  -ويف رواية: يوًما  –اجلاهلية أن أعتكف ليلة 

 بنذرك ( [.
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يف األحاديث األخر، كما يف  -عليه الصالة والسالم  -أن يفي بنذرها، وكذلك أيًضا: ثبت عنه 
أن   يف الصحيح يف قصة أخته: حينما أمره النيب حديث أيب مسعود عقبة بن عامر البدري 

. فدل هذا على مشروعية النذر، وأن األصل: أن يفي به -وفيه تفصيل  -يأمرها أن تفي بنذرها 
قال: ) من نذر أن يطيع هللا فليطعه،  ؛ فإن النيب املسلم وأن يقوم به، إال إذا كان معصية هلل 

وع وفيه ممنوع، ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه (. فبني هذا احلديث الشريف أن النذر فيه مشر 
مشروع جيب الوفاء به، وهو: النذر الواجب واملندوب واملستحب. ونذر ال جيب الوفاء به، وحيرم 

، أو ينذر عقوق أمه، فيقول: -والعياذ باهلل  -الوفاء به، وهو: نذر املعصية: كأن ينذر أن ال يرب أباه 
وره! أو هلل عليه أنه ال يصل خاله، أو هلل عليه أنه ما يصل أمه وال يزورها! أو ال يصل أباه وال يز 

 عمته، أو قريبه. فهذه قطيعة رحم وعقوق والدين! فهي معصية، فال جيوز الوفاء هبا.

 على مشروعية النذر من حيث األصل، وحديث عمر بن اخلطاب  -رمحهم هللا  -وأمجع العلماء 
أن  بالوفاء بالنذر، فأمره النيب  هذا صدر به املصنف باب النذر؛ الشتماله على أمر النيب 

وهو االعتكاف  -يعتكف، فقد نذر أن يعتكف يف اجلاهلية يومًا يف املسجد احلرام، فبني نوع النذر 
أن يفي  ، فقيده، فأمره النيب -وهو املسجد احلرام  -، ومكانه -وهو اليوم  -، ومدته وزمانه -

انًيا: على لزوم الوفاء بالنذر، وأنه يلزم يف الطاعات بنذره، فدل هذا أواًل: على مشروعية النذر. وث
حىت ولو مل تكن من جنس الواجبة. وفيه دليل على أن االعتكاف ال يشرتط فيه الصوم، وأنه جيوز 

على أن االعتكاف ال خيتص  -أيًضا  -للمسلم أن يعتكف يف املسجد وهو مفطر، وفيه دليل 
الذين بلغ هبم التشدد يف هذه املسألة حىت قالوا: إن  بالعشر األواخر، خالفًا لبعض املتأخرين

االعتكاف يف غري العشر األواخر بدعة. فجعلوه حمرًما! وإنك لتعجب من هذا األمر الغريب، وهذا 
االستنباط العجيب! فاألصل يف الشرع: جواز االعتكاف، ولذلك دلت النصوص على جوازه دون 

ء واألئمة يقولون: إنه سنة "االعتكاف"، وهو مستحب، وهو تقييد بالعشر األواخر وغريها. فالعلما
آكد ما يكون يف العشر األواخر. إمنا يكون ممنوًعا: أن لو كان حرم هللا االعتكاف، مث اعتكف النيب 

  العشر األواخر، فحينئذ نقول: ال اعتكاف إال يف العشر األواخر، وما عدا العشر األواخر فال
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قال: ) من نذر أن يطيع هللا فليطعه، ومن نذر  ن هذا احلديث: أن النيب جيوز. ووجه االستنباط م
، وكان نذره يف غري العشر األواخر، ومل يستفصل منه النيب أن يعصيه فال يعصه (. فلما نذر عمر 

 هل هو يف العشر األواخر أو غريها؟ وترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف :
لو كان االعتكاف خاص بالعشر األواخر لقال له: هل نذرت يف العشر األواخر أو غريها؟ املقال، ف

بوجوب الوفاء ولزوم الوفاء باالعتكاف، فدل.. ال جيب  -عليه الصالة والسالم  -إمنا سأله، فأجابه 
ف يف غري العشر الوفاء وال يلزم إال يف املباح ويف اجلائز، وال يلزم الوفاء يف املعصية، فلو كان االعتكا

؛ ألن كونه بدعة فهو معصية وحمرم. وعلى هذا: على املسلم أن يتقي هللا، وأن حمرًما: لسأله النيب 
مل يفعل ذلك: فكم من أشياء  ال جيرؤ على التبديع والتحرمي إال بدليل وبينة ونص، وكون النيب 

 على التحرمي.؛ خشية أن تُفرتض على األمة، وهذا الرتك ال يدل تركها النيب 

النذر وهو  دليل على أنه ال يشرتط يف انعقاد النذر اإلسالم، وقد عقد عمر  -أيًضا  -ويف هذا 
 يف اجلاهلية، ووىف به يف اإلسالم، وهذا يدل على عدم اشرتاط اإلسالم يف حال انعقاد اليمني.


