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 : الـمـسـتـخـلـص
ـفـسه بـنـذر يعـجز هـدف الـبـحث الى بـيان اثر الـعـجز واالعسار في الوفاء بـالـنـذر ، حـيث ان اإلشـكالية تـكـمـن في كون بـعض الـمـسـلـمين يلـزم ن

 نـسان بـما هو فوق طاقـتـه .عـن تـنـفيذه فيكون االمـر مـعسـرًا لـديه مـع ان الـنـذر هو عـمـل خالـص هلل تـعالى ولـم يلـزم اال
لـمـذاهـب األربـعة ولـموضوع الـبـحث أهمية كـبـيرة في حـياة الـمـسـلـمين في كونه يحقق في ان نية الـنـذر هي هلل وحـده مـسـتـنـدًا الى اقوال أئمة ا

ل الـخـيرات والـصالـحات ابـتـداءًا وطواعية مـن غير الـزام الـنـفـس )الـحـنـفية والـشافـعية والـمالـكية والـحـنابـلة( وان الـحـرص يجـب ان يكون عـلى فـعـ
سار في الوفاء بـالـنـذر بـما لـم يلـزمه بـه هللا تـعالى الـذي يسـتـحق الـعـبـادة والـشـكـر.وقـد تـم الـتـحقيق في هـذا الـبـحث في مـسائل الـعـجز واالع

 ل ما أورده الـفـقهاء والـعـلـماء وفـق الـمـذاهـب األربـعة مـع الـتـرجـيح بـينهم وفـق راي الـبـاحثة .بـاسـتـخدام الـمـنهـج الـمـقارن مـن خـال
 النذر  _ الوفاء   –االعسار  –الكلمات المفتاحية : العجز 

Abstract 

The aim of the research is to clarify the effect of incapacity and insolvency in fulfilling the vow, as the 

problem lies in the fact that some Muslims commit themselves to a vow that he is unable to fulfill, so the 

matter becomes difficult for him even though the vow is a pure act of God Almighty and did not obligate 

man to what is beyond his capacity.The topic of the research is of great importance in the lives of Muslims 

in that it investigates that the intention of making a vow is for God alone, based on the sayings of the imams 

of the four schools of thought (Hanafi, Shafi’i, Maliki and Hanbali) and that the care must be to do good and 

righteous deeds initially and voluntarily without committing oneself to what God Almighty did not oblige 

him. Who is worthy of worship and thanksgiving.In this research, the issues of incapacity and insolvency in 

fulfilling the vow were investigated using the comparative method through what was mentioned by the jurists 

and scholars according to the four schools of thought, with the weighting between them according to the 

opinion of the researcher.Keywords( disability/ insolvency/vow/fulfillment)                    

 الـمـقـدمة

يًرا بـالـنْذر  ُيوُفوَن  الـحـمـد هلل الـذي امـتـدح الـمؤمـنين بـقوله تـعالى : ) والـصـالة والـسـالم عـلى سيدنا رسول هللا   ()1( َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتط 
عـنها  : )مـن َنَذَر  )رضي هللا    –الـقائل فيما أخـرجه اإلمام مالـك في الـموطأ بـسـنـده عـن عائشة    - صـلى هللا عـليه وعـلى آله وصـحـبـه    –

يعَ  أنْ  َيهُ  ومـن َنَذَر أنْ  َفْلُيطـعُه، َللاَّ  ُيط  ه   فال َيْعص  ان الـنـذر كـعـبـادة  عـرفه اإلنـسان حـتى قـبـل اإلسـالم وفي مـختـلـف الـحضارات الـتـي  )2(.َيْعص 
آدم ٕوابـراهيم واسـحق عـليهما الـسـالم   شاعـت فيها األديان وقـد قص الـقـرآن الـكـريم الـكثير مـن أنواع الـنـذور قـبـل اإلسـالم كـما في نـذر ابـني  

ـرب في الـجاهـلية قـبـل  فـكانـت الـنـذور يقوم بـها االنـسان في صورة قـرابـين هلل تـعالى.كـما عـرفـت اليهودية والـنـصـرانية الـنـذر وكـذلـك عـرفه الـع
مـل عـلى تـخـليص الـنـذر مـن هـذه األمور، ولـما كان الـنـذر هو عـمـل خالـص  اإلسـالم لـكـنه كان مـختـلـطا بـامور شـركية ، ولـما جاء اإلسـالم عـ

ما لـم يلـزمه هللا  هلل  فان عـلى الـمـسـلـم أن ينويه هلل وحـده وان يحـرص عـلى فـعـل الـخير والـصالـحات ابـتـداء وطواعية مـن غير إلـزام نـفـسه بـ
ـتـحق الـعـبـادة والـشـكـر حـتى ال يقع في حاالت يعـجز عـن تـنـفيذ نـذره فيها او يكون مـعسـرًا فـال يسـتـطـيع  تـعالى بـه شـكـرا هلل تـعالى الـذي يس

ي مـسائلها مـن خـالل  تـنـفيذ نـذره ، وهـذا ما يعـتـبـر حاالت الـعـجز واالعسار في الوفاء بـالـنـذر الـتـي سـيتـم مـن خـالل هـذا الـبـجث الـتـحقيق ف
 ا أورده الـفـقهاء والـعـلـماء في هـذا الـمـجال. م

 الـمـبـحث األول الـعـجز واالعسار والـنـذر

الـتـعـريف بـمـشـروعية  يتـم في الـمـبـحث األول الـتـعـريف بـمـفـردات الـبـحث وهي )الـعـجز واالعسار والـنـذر( لـغًة واصطـالحا في الـمـطـلـب األول ثم  
 لـب الـثاني.الـنـذر في الـمـطـ

 الـمـطـلـب األول: الـتـعـريف بـمـفـردات الـبـحث

يَن  ذكـر الـعـجز في الـقـران الـكـريم في عـدد مـن االيات الـقـرانية . قال تـعالى في كتابـه الـكـريم : )اوال: تـعـريف الـعـجز لـغة واصطـالحاً  َواّلذ 
ز ينَ  ف ي َيْسَعْونَ  ز ينَ ، و))4()أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن(، و  ()3(آَياتـنا ُمَعاج    ()5(.اأْلَْرض   ف ي َوَما َأنتـم ب ُمْعج 

 وفي هـذا الـمـطـلـب يتـم الـتـعـرف عـلى مايعـنيه الـعـجز لـغًة واصطـالحًا فيما يلي.
 )6(.لـضـعـف، واآلخـر عـلى مؤخـر الـشيءعـجز: الـعين والـجـيم والـزاء، أصـالن صـحـيحان، يدل أحـدهما عـلى اأ : تـعـريف الـعـجز لـغةً 
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الـعـجز اصطـالحًا هو عـدم الـقـدَرة عـلى تـحقيق مـصـلـحة الـعـبـد وكـماله ولـذتـه وسـروره  ، والـعـجز لـم تـخـلـق له  ب: تـعـريف الـعـجز اصطـالحًا  
 )7(.قـدَرٌة عـلى دفـعه، وال  ُياَلم عـليه مـعـجـوزه 

 (سـيجـعـل َللّاُ بـعـد ُعسـر ُيسـراً ُذكـر االعسار في الـقـران الـكـريم في آيات عـديدة ومـنها قوله تـعالى (  االعسار لـغة واصطـالحاً ثانيًا: تـعـريف  
تـعـريف االعسار لـغة واصطـالحًا مـن خـالل . وسـيتـم في هـذا الـمـطـلـب الـتـعـرف عـلى   ()9(َفإ َن مـع الـعسـر ُيسـرًا ، إ َن مـع الـعسـر ُيسـراً ، و(  )8(

 بـعض الـمـعاجم والـكتـب. 
اإلعسار في اللـغة مـن الـفـعـل عسـر، وأعسـر الـرجل: أضاق، والـعسـر ضـد اليسـر، وهو الـضيق والـشـدة والـصـعوبة، أ: تـعـريف االعسار لـغة 

ار ذا عسـرة، وقـلة ذات وافـتـقـر، والـمـعسـر نـقيض الـموسـر، وأعسـر فهو مـعسـر،  واسـتـعسـر األمـر: اشتـد وصار عسـيرا، وأعسـر الـرجل: ص
 )10(.صار ذا عسـرة، وقـلة ذات يد

تـناول الـفـقهاء في الـشـريعة اإلسـالمية االعسار اصطـالحًا وانـصـبـت الـتـعـريفات عـلى ان الـمـعسـر مـن ال   ب : تـعـريف االعسار اصطـالحاً 
ـلـس مـن ه ، وتـناول الـفـقهاء مـسألة االعسار في تـصانيفهم ومؤلـفاتـهم في أبـواب الـحجـر واالفـالس او الـفـلـس ، ولـبـيان ان لـفظ الـفنـقود ل

 )11(.االلـفاظ ذات الـصـلة بـلـفظ عسـر ، فـعـرف الـمـعسـر بـانه عـدم الـقـدرة عـلى الـنـفـقة أو أداء ما عـليه مـن مال وال كـسـب
 ثالـثًا : تـعـريف الـنـذر لـغة واصطـالحاً 

، وقال رسول هللا )صـلى هللا عـليه وسـلـم( :" مـن نـذر أن يطيع هللا فـليطـعه  ()12(ُيوفوَن بـالـنـذر  وَيخافوَن يومًا كان شـرُه مـسـتـطـيراقال تـعالى : )
 الـمـطـلـب يتـم تـعـريف الـنـذر لـغًة واصطـالحًا فيما يلي. وفي هـذا )13(.ومـن نـذر أن يعصيه فـال يعصه"

الـنـذر هو الـنـحـب ، وهو ما ينـذره االنـسان فيجـعـله عـلى نـفـسه واجـبـا . يقال : نـذَر عـلى نـفـسه هلل كـذا ، ينـذُر وينـر أ : تـعـريف الـنـذر لـغة  
 )14(.غ ، وال يكون اال في الـتـخويف، والـنـذير : الـمـنـذرواالنـذار ايضًاوقـد نـذر هلل كـذا مـن بـاب ضرب  نـذرًا ونـذورًا ، والـنـذر هو االنـذار واالبـال

ّي" أو غيره مـن األلـفاظ والـنـذر في لـغة الـعـرب : الوعـد بخـير أو شـر ، وشـرعًا: الوعـد بخـير بـالـتـزام مـسـلـم مـكـلـف قـربًة بـلـفٍظ، كـ "هلل عـل
ينوي فـعـل خـيٍر ولـم يفـعـله.   لـمـسـتـعـمـلة، سواء كان مالّيا أو بـدنّياً، فـال يحصـل بـالـنّية وحـدها، لـكـن يتأكـد إمـضاُء ما نواه؛ للـذّم الـشـديد لـمـنا

 )15(.اإلبـالغ وال يكاد يكون اال في الـتـخويف  -و نـذر كـلـمة تـدل عـلى تـخويف او تـخوف مـنه اإلنـذار

 )16(.يعـرف الـنـذر اصطـالحًا بـانه: ايجاب عين الـفـعـل الـمـبـاح عـلى نـفـسه تـعظيما هلل تـعالى ب : تـعـريف الـنـذر اصطـالحاً 
 )17(  .كـعـتـين مـثال"كأن يقول :"هلل عـلي صيام يوم ، أو صـالة ر   –أي الـنـذر    – وشـرعًا هو إلـزام الـمـسـلـم نـفـسه طاعًة هلل تـعالى لـم تـلـزمه بـدونه  

 )18(.وقيل : الـتـزام مـسـلـم مـكـلـف قـربة هلل اللـفظ مـتـجزًء او مـعـلـقًا ، ومـجازه حصوله مـن غير واجـب األداء

 الـمـطـلـب الـثاني : مـشـروعية الـنـذر وحكـمه يف الـشـريعة االسـالمية

فهو الـقـرآن الـذي  ان أصول الـشـريعة اإلسـالمية الـتـي تـسـتـفاد احكامها مـنها هما كتاب هللا وسـنة رسوله صـلى هللا عـليه وسـلـم  ، فاما الـكتاب  
الـرسول صـلى هللا عـليه وسـلـم لـما   جاء بـه مـحـمـد صـلى هللا عـليه وسـلـم  مـن عـنـد ربـه وامـر بـتـبـليغه للـناس كافة ، واما الـسـنة فهي بـيان مـن

فـكير في كتاب  خـفي عـلى الـناس اسـتـنـبـاطه مـن االحكام في الـقـران ، لـذلـك وجـب عـلى الـبـاحث عـن أغـراض الـشـريعة واحكامها ان يديم الـتـ
ـنة الـنـبـوّية ، فـمـن الـقـرآن الـكـريم قال تـعالى مادحًا عـبـاده الـمؤمـنين ولـقـد ثبـتت مـشـروعية الـنـذر في الـقـرآن الـكـريم، والـس)19(.هللا وسـنة رسوله 

ات أن هللا تـعالى يعـلـم ما يفـعـله عـبـاده مـن الـخـيرات والـنـفـقات والـمـنـذور  أي   ()20(َنْذٍر َفإ ّن َللّاَ َيْعلـمهُ  مـن َنفـقٍة َأْو َنَذْرتـم مـن َوَما َأْنفـقتـماألبـرار)
و الـنـذر عـبـادة قـديمة مـشـروعة عـنـد األمم الـسابـقة ، وذلـك عـنـدما نـذرت  )21(  .ويتـضـمـن ذلـك مـجازاتـه عـلى ذلـك أوفـر الـجزاء ابـتـغاء وجهه

َربّ  إ نّ ي نـذْرُت  :)إ ْذ َقالـت امـرَأُت عـمـرانَ ، يقول تـعالى    )22(مـريم بـنـت عـمـران بـان تـجـعـل ما في بـطـنها مـخـلـصًا الـعـبـادة والـطاعة هلل تـعالى
  (َوْلُيوُفوا نـذوَرُهْم َوْلَيّطّوُفوا بـالـبـيت  الـعـتـيق   ُثّم ْلَيْقُضوا تـفَثُهمْ وفي قوله تـعالى ))23(.لـك َما ف ي بـطـني مـحـرًرا فـتـقـبـل مـني  إ نـك َأنـت الـسـميُع( 

ويحث هللا تـعالى عـبـاده بـالوفاء بـعهودهم )25(.عـبـاده بـان يوفون ما أوجـبـوه عـلى أنـفـسهم مـن الـبـر في الـحج ومـناسـكهيأمـر هللا تـعالى    )24(
والوفاء بـالـنـذر هو : ما أوجـبـه الـمـكـلـف ()27(.َوَأْوُفوْا بـالـعهـد إ ّن الـعهـد َكاَن مـسُؤوالً ، و ) ()26(إ َذا َعاهـدتـم َوَأْوُفوا بـعهـد َللّا  كـما في قوله تـعالى )

ولـقـد أفـرد هللا تـعالى الـنـذر مـن بـين سائر الـعـقود ليدل عـلى أهمية الوفاء وااللـتـزام )28( عـلى نـفـسه مـن الـطاعات والواجـبـات مـن دون تـحـديد
َأْو نـذْرتـم  نـفـقةٍ  مـن )َوَما َأنـفـقـتـمه الـعـزيز الـمـفـرطـين بـالوفاء بـالـنـذور، حـيث قال تـعالى  بـه ، واحـتـرامه وعـدم الـتـفـريط بـه ، وقـد هـدد هللا في كتابـ
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اذ توعـد هللا تـعالى في هـذه اآلية الـكـريمة مـن يخالـف أمـره في الوفاء بـالـنـذور بـالـنـقـمة     ()29(ل لـظالـميَن مـن َأنـصارٍ  َوَما مـن نـذٍر َفإ ّن َللّاَ َيعـلـمهُ 
 )31(:وأنواع الـنـذر كثيرة مـتـنوعة ويمـكـن ذكـر الـمـعـروف مـن أنواعها وهي)30(.يوم الـقيامة

 ل أثناء خـصومـتـه: إن كـلـمـت فـالًنا، فـلله عـلّي صيام شهـر.نـذر اللـجاج  : وهو ما يقع حال الـخـصومة، بـسائق مـن الـغضب، كأن يقو  .1
صومة، أو لـجاج،  نـذر الـمـجازاة أي الـمـكافأة: "وهو أن يعـلـق الـتـزامه بـقـربٍة ما عـلى حصول غـرض للـناذر، دون أن يكون مـدفوًعا إلى ذلـك بخـ .2

ومـثاله حـديث ابـن عـمـر رضي هللا عـنهما قال نهى الـنـبـي )صـلى َللّاُ   أتـصـدق بـشاة ".وذلـك كأن يقول: إن شفي هللا مـريضي، فـلله عـلّي أن  
 )32(.ُيسـتـخـرُج بـه مـن الـبخـيل عـن الـنـذر قال: إنه ال َيُردُّ شيئا، َوإ نـما عـلْيه  َوسـلـم(

لى حصول غـرض له، ودون دافـع خـصومة، أو غضب، كأن يقول: هلل عـلّي  الـنـذر الـمـطـلـق: وهو أن يلـتـزم قـربة ما هلل تـعالى دون تـعـليق عـ .3
ان )33( رسول َللّا )صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم(: كـفاَرة الـنـذر إذا لـم ُيسـم كـفاَرة َيم ين. صيام يوم الـخـميس، ومـثاله حـديث عـقـبة بـن َعامـر قال: قال

نـتاجه مـن الـسـنة الـنـبـوّية لـقول الـنـبـي مـحـمـد )صـلى هللا عـليه وسـلـم( "مـن نـذر أن يطيع هللا فـليطـعه ومـن  دليل مـشـروعية الـنـذر يمـكـن اسـتـ 
فالـقسـم األول مـن الـحـديث يدل داللة بـينة عـلى مـشـروعية الـنـذر ، واما الـقسـم الـثاني فيدل عـلى ان مـن نـذر   )34(نـذر أن يعصيه فـال يعصه"  

اما اجماع فـحكى ابـن  )35(.أن يعصي هللا تـعالى  فيحـرم عـليه الوفاء بـنـذره ، ألن الـنـذور الـمـشـروعة هي ما كان فيها مـبـاح يجـب الوفاء بـه
. وقال ابـن قـدامة : اجمـع الـمـسـلـمون عـلى صـحة الـنـذر في الـجمـلة ،    )36(الـحفيد اتـفاق الـفـقهاء عـلى لـزوم الـنـذر الـمـطـلـق الـقـرب    رشـد

اء يقول بـجـوازه أو انـعـقاده أو جـواز  اما الـنـذر لـغير هللا فإنه وٕان كان نوعًا مـن الـنـذر فـال أحـد ممـن يعـتـد بـه مـن الـعـلـم)37(ولـزوم الوفاء بـه  
  –صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم    -لـما رواه عـمـرو بـن ُشَعْيٍب عـن َأب يه  عـن جـده  َأّن الـنـبـي    )38(الوفاء بـه، فالـنـذر الـمـشـروع ال يكون إال هلل تـعالى  

لـذلـك فان هناك شـروطًا اشتـرطها الـعـلـماء ليكون الـنـذر هلل  )39(  .تـعاَلى وال يمين في قطيعة رحـمَقاَل: ال نـذَر إاّل ف يَما يبـتـغَي بـه َوْجُه َللّا   
 )40(:تـعالى وخالـصًا لوجهه الـكـريم  وهي

 يصـح الـنـذر إذا ابـتـغى بـه وجه هللا تـعالى ، وأن يكون طاعة هلل .  -1
 أن يكون الـنـذر مما يطـيقه اإلنـسان . -2
 أال يكون الـنـذر عـلى فـعـل لـم يشـرعه هللا تـعالى.  - 3  

 )41(.) كـفارة الـنـذر كـفارة يمين(  –صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم  - وإذا حـنث الـناذر في نـذره أو رجـع عـنه لـزمـتـه كـفارة يمين ، قال رسول هللا 
 اما حكـم الـنـذر فـقـد اختـلـف الـفـقهاء في حكـم الـنـذر في قولين : 

قال الـحـنـفية : ان )44(.، ومـن الـشافـعية الـقاضي والـعـزالي  )43(، والـمالـكية    )42(ان الـنـذر مـنـدوب اليه واليه ذهـب الـحـنـفية    الـقول األول : 
وقال الـمالـكية : ان الـمـسـتـحـب هو الـنـذر الـمـطـلـق ، وهو الـذي  )45(.الـنـذر قـربة مـشـروعة ، واليصـح اال بـقـربة هلل تـعالى مـن جـنـسها واجـب  

 وحجـتـهم : )46(.يوجـبـه الـمـرء عـلى نـفـسه شـكـرا هلل تـعالى عـلى ما كان ومـضى 
 ْ( )48(.َوْلُيوُفوا نـذوَرُهم، و)    ()47(ُيوُفوَن بـالـنـذر  َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن شـرُه مـسـتـطـيًراالى : )قوله تـع .1

 ووجه الـداللة في ذلـك ان اآليتـين جاءتا في بـيان صـفة االبـرار ، وهـذا يدل انه مـن الـمـسـتـحـبـات . 
ووجه الـداللة ان الـحـديث الـشـريف   )49(حـديث عائشة رضي هللا عـنها ) مـن نـذر أن يطـيع هللا فـليطـعه، ومـن نـذر أن يعصيه فـال يعصه(" .2

 بـين ان الـنـذر واجـب ان الـزمه االنـسان عـلى نـفـسه ، وهـذا اليكون اال مـع الـطاعات . 
 )50(.ـلـفة كالـصـالة والـصيام والـحج والـصـدقة ونـحوها وللوسائل حكـم الـمـقاصـدفيكون الـنـذر قـربة ُيتوسـل بـالـنـذر الى الـقـرب الـمـخت .3
عاقـبة حـميدة هي   ان الـمـسـلـم يحـتاج الى ان يتـقـرب الى هللا تـعالى بـنوع مـن الـقـرب الـمـقصودة الـتـي له رخـصة تـركها لـما يتـعـلـق بـه مـن .4

 )51(.الـرفيعة في الـدار االخـرة وذلـك بـحصول بـالـنـذرنيل الـدرجات 
يكـره  ان الـنـذر مـكـروه  ، واليه ذهـب الـمالـكية في الـنـذر الـمـكـرر وهو الـذي يتـكـرر عـلى الـناذر فـعـله كصوم كـل خـميس ، فانه    الـقول الـثاني : 

عـله فيها فيفـعـله بـالـتـكـليف مـن غير طـيب نـفـس وخالـص نية ألنه لـم تتـمـخض فيه نية النه يتـكـرر عـلى الـناذر في أوقات قـد يثقـل عـليه فـ
حق مـن يخاف عـليه    الـتـقـرب الى هللا تـعالى بـل سـلـك الـناذر فيه سـبـيل الـمـعاوضات وابـاحه ابـن رشـد . وقال الـقـرطبـي : ان الـنـذر مـحـرم في 

حصول غـرض عاجل ، او ان هللا تـعالى يفـعـل ذلـك الـغـرض ألجل الـنـذر ، فاقـدام مـن اعـتـقـد ذلـك عـلى الـنـذر مـحـرم   اعـتـقاد ان الـنـذر يوجـب
ونـقـل الـقول بـكـراهة الـنـذر عـن نـص الـشافـعي ، وجزم بـه الـنووي مـن الـشافـعية ، وقال  )52( .وتـكون الـكـراهة في حق مـن لـم يعـتـقـد ذلـك  

خـالف نـذر الـتـبـرر الـرمـلي وهو مـن فـقهائهم : االصـح اختـصاص الـكـراهة بـنـذر اللـجاج ، ألنه ال ياتـي بخـير وانـما يسـتـخـرج بـه مـن الـبخـيل ب



   

         

 اثر الـعـجز واالعسار يف الوفاء بـالـنـذر                                  

  

  

والـصـحـيح )53(.نه قـربة ووسـيلة الى طاعة والوسائل تأخـذ حكـم الـغايات ، والن الـناذر يثاب عـلى نـذره ثواب الواجـب  فهو مـنـدوب اليه ، أل
 )54( .عـنـد الـحـنابـلة ان الـنـذر مـكـروه وقال الـبـهوتـي وهو مـن فـقهائهم : الـنـذر بـالـمـعـنى الـمـصـدري مـكـروه ولو عـبـادة 

 وحجـتـهم :
يسـتـخـرج مـن   حـديث ابـن عـمـر رضي هللا عـنهما انه قال : نهى الـنـبـي صـلى هللا عـليه وسـلـم عـن الـنـذر ، وقال : انه ال يرد شيئًا ، وانـما .1

ـكون ووجه الـداللة في ذلـك ان رسول هللا صـلى هللا عـليه وسـلـم نهى عـن الـنـذر في الـحـديث فيكون االقـدام عـلى الـنـذر مـحـرمًا وت)55(.الـبخـيل  
 )56(.الـكـراهة في حق مـن لـم يعـتـقـد ذلـك 

 )57(.، اال انهم لـم يفـعـلوه وعـدم فـعـلهم له دليل عـلى كـراهـتـه ان الـنـذر لو كان مـسـتـحـبـا لـفـعـله رسول هللا صـلى هللا عـليه وسـلـم واصـحابـه  .2
 الـتـرجـيح :

ـاس قال : اسـتـفـتى سعـد  ما يبـدو راجحًا هو الـقول الـثاني لـموافـقـتـه فـعـل الـنـبـي صـلى هللا عـليه وسـلـم واصـحابـه وعـن قضاء الـنـذر عـن ابـن عـب
أّما عـن صيغة الـنـذر فـليس للـنـذر صيغة مـعينة، )58(ـذر كان عـلى أمه فـتوفيت قـبـل أن تـقضيه ، فـقال )اقضه عـنها(بـن عـبـادة رسول هللا في ن

يغة  الـنـذر:َأنْ  لـتـزام بـالـمـنـذور وله صيغة     فـقـداعـتـبـر الـفـقهاء ف ي ص  تـكوَن بـاللـفظ  ممـن َيتأتى مـنُه الـتـعـبـيُر بـه، َوَأْن  يكوَن هـذا اللـفظ مـشعـرا بـاال 
ي َكاَن عـلّي عـتـق َرقـبٍة ويصـح في صيغة الـنـذر الـ   )59(.والـكـناية صـريح غالـبة تـكون بـالـتـعـليق والـمـجازات َكقْول ه :إْن َشفى َللّاُ مـريض 

 الـمـبـحث الـثاني مـسائل مـتـعـلـقة بـالـعـجز واالعسار يف الوفاء بـالـنـذر 

وفي الـمـطـلـب الـثاني  يتـم الـتـعـرف عـلى حكـم الـنـذر بـمـن نـذر   سـيتـم في هـذا الـمـبـحث الـتـطرق الى الـنـذر بـالـمـسـتـحـيل في الـمـطـلـب  االول
 نـذر مـعصية.

 الـمـطـلـب االول الـنـذُر الـمـسـتـحـيِل

َيام  َأمـس، َومـثال   ، َأْو  الـثان يالـنـذُر الـمـسـتـحـيل هو نـذُر َما ُيحـيل الـعـقـل َأو  الـشـرُع تـحقَُّقُه، َومـثال اأْلّول: نـذُر ص  َيام  َأّيام  الـحـيض  : نـذُر ص 
الّلْيل َيام   الـحـنـفية)60(.ص  مـن  الـفـقَهاء   نـذُر    )64(والـحـنابـلة  )63(والـشافـعية    )62(والـمالـكية  )61(اجمـع  ان  اذ   ، بـالـمـسـتـحـيل  الـنـذر  َينـعـقـد  اَل  َأّنُه 

َّنُه اَل   ُيتـصّوُر انـعـقاُدُه، َواَل اْلَوَفاُء بـه. واسـتـدلوا في ذلـك بـما ورد عـن عـقـبة بـن عامـر قال )نـذرت اختـي ان تـمـشي الـمـسـتـحـيل  اَل ُيوجـب َشْيًئا أل 
ول هللا صـلى هللا  فأمـرتـني أن اسـتـفـتـي لها رسول هللا صـلى هللا عـليه وسـلـم فاسـتـفـتـيتـه فـقال رس ،الى بـيت هللا حافية غير مـختـمـرة فـلـم تـطْقُه  

 و)65(.عـليه وسـلـم ان هللا ال يصـنـع بـشقاء اختـم شيئًا، مـرها فـلـتـخـمـر ولـتـركـب ولـتـصـم ثالثة أيام
 قـد اختـلـف فـقهاء الـمـذاهـب االربـعة في كـفارة نـذر الـمـسـتـحـيل وكـما يلي:و 

ّنُه اَل ُيتـصوّ  ُر انـعـقاُدُه َأو  اْلَوَفاُء بـه،  اما الـنـذر بـما اَل  الـحـنـفية قالوا اَل ُيوجـب عـدُم اْلَوَفاء  بـنـذر  الـمـسـتـحـيل بـما ُيحـيل الـعـقـل كـفاَرًة، َوَذلـك أل 
نه َأْشبـه بـاْلَيم يَن عـلى فـعـل َأمـر مـسـتـحـيٍل، َوإ َذا َكاَن اَل َيلـزُم ف ي الـحـنث  ف ي ُيتـصّوُر ُوجـوُدُه شـرًعا َو هو اَل َيصـح ، فـكان فيه رأيين ؛ االول ا

حائضًا .  اما الـحائض إذا نـذرت أن تـصوم غـدًا ثم أصـبـحـت )66(هـذا اْلَيم ين  كـفاَرٌة فـبـاأْلْوَلى اَل َيلـزُم ف ي عـدم  اْلَوَفاء  بـنـذر  الـمـسـتـحـيل كـفاَرٌة  
 )67( .فإن نـذرها بـاطـل، وقال أبـو يوسـف: يجـب عـليها الـقضاء في الـصورة الـثانية 

سـتـقـبـل و هو الـمـعـتـمـد في الـقول الـثاني ذهـب اليه فـقهاء الـمالـكية وهو " ان ُيكـفـر بـكـل ما تـعـلـق بـمـسـتـقـبـل كـما يأتـي ما لـم يجـب خاص بـالـمـ
 )68(.ـمـبـهم واليمين ، و مـن غير الواجـب  الـكـفارة في الـكـالم الـشامـل للـممـكـن والـمـسـتـحـيل عادة أو عـقـال فيهما ال شـرًعاالـنـذر ال

ّنُه َيم يٌن تـلـزُم بـه الـكـفاَرُة َحااًل  الـقول الـثالـث ذهـب اليه فـقهاء الـشافـعية في الـنـذر الـمـسـتـحـيل كاليمين فـقالوا " إ ْن َكاَن تـحق يُقُه مـسـتـحـياًل َفإ   
 )69(.ـعـد الـسـماءَ كـما في َقْوُلُه: )َلَيقـتـلـن الـميّ َت( َأْو َلَيصـعـدن الـسـماَء َفإ ّنُه َيم يٌن تـلـزُم بـه الـكـفاَرُة َحااًل َوإ ْن ص

، َوُموجـبـه الـقول الـرابـع ما ماذهـب اليه الـحـنابـلة وهو: " انه َلْو حـلـف ع ـلى فـعـل الـمـسـتـحـيل لـم تـلـزْمُه كـفاَرٌة، َفالـنـذُر َأْوَلى، و الـنـذَر َكاْلَيم ين 
ُْخت  عـقـبَة "لـما   -ـم  صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـل  -ُموجـبـها، إاّل ف ي لـزوم  اْلَوَفاء  بـه، إَذا َكاَن قـرَبًة َوَأمـكـنُه فـعـلُه؛ َوَدل يُل هـذا اأْلَصـل َقْوُل الـنـبـي   أل 

يَنَها" َواَيةٍ  نـذْرت الـمـشَي فـلـم تـطْقُه َولـتـكـفـر َيم  صـلى َللّاُ عـلْيه     -إَلْيه  َأْذهـب. واسـتـنـد الى َأّن الـنـبـي   " فـلـتـصـم َثاَلَثَة َأّياٍم" َقاَل َأحـمـد: َوف ي ر 
"  "كـفاَرُة الـنـذر  كـفا    َقاَل: -َوسـلـم   َّنُه قـد َثبـت َأّن ُحكـمُه  َوَقْوُل ابـن عـبـاٍس ل لـتـي نـذَرْت َذبـح َولـدَها: . َأخـرَجُه مـسـلـم. َرُة اْلَيم ين  كـفـري َيم ينـك. َوأل 

َوى َما اسـتْثَناُه ا ، فـكـذلـك َسائ ُرُه، ف ي س   )70(.لـشـرعُ ُحكـم اْلَيم ين  ف ي َأحـد َأْقَسام ه ، َوُهَو نـذُر اللـجاج 
 الـتـرجـيح 
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امـر قال )نـذرت بـعـد عـرض اقوال الـفـقهاء وادلـتـهم الـذي يبـدو لي رجحانه ما ذهـب اليه فـقهاء الـحـنابـلة ودليل ذلـك ما ورد عـن عـقـبة بـن ع  
عـليه وسـلـم فاسـتـفـتـيتـه فـقال    فأمـرتـني أن اسـتـفـتـي لها رسول هللا صـلى هللا ،اختـي ان تـمـشي الى بـيت هللا حافية غير مـختـمـرة فـلـم تـطْقُه  

فهي نـذرت ان تـحج وهو )71(.رسول هللا صـلى هللا عـليه وسـلـم ان هللا ال يصـنـع بـشقاء اختـم شيئًا، مـرها فـلـتـخـمـر ولـتـركـب ولـتـصـم ثالثة أيام(
ـمـشي في حجها، فـسواء امـشت ام ركـبـت فأن هللا ال يصـنـع بـشقائها نـذر طاعة فأمـرها بـالوفاء بـه. وفي نـفـس الوقـت نـذرت نـذر مـسـتـحـيل بـال

ـعصية فأمـرت شيئًا فأهـدر هـذا الـنـذر. كـما انها نـذرت الـحج غير مـختـمـرة. وعـدم االختـمار في الـحج مـعصية ال يقـرها الـشـرع  فهو نـذر م
 ث أيام وهي كـفارة اليمين وهو ما سـنـفـصـله في الـمـطـلـب الـثاني. بـاالختـمار والـتـكـفير عـن نـذر الـمـعصية بـصوم ثال

 الـمـطـلـب الـثاني : الـنـذر بـالـمـعصية

ّية فانه اَل يجـوز َلُه اْلَوَفاء  قهاء وقـد اجمـع فـ)72(.بـها    ال خـالف بين الـعـلـماء أن الـمـعاصي ال يجـوز الوفاء بـنـذرها، َواتـفـقوا َأن مـن نـذر مـعص 
، َوَأبـو حـنيَفَة، َوَأصـحاب ـه. وَأحـمـد. َوُرو َي هـذا عـن مـسـروٍق، الـمـذاهـب االربـعة عـلى ان حكـم نـذر الـمـعصية ال َيحـل اْلَوَفاُء بـه، َوبـه َقاَل الـثْور يُّ

وقـد ذهـب الـفـقهاء في انـعـقاد هـذا الـنـذر في قولينالـقول االول ذهـب اليه فـقهاء الـحـنـفية والـشافـعية )73(.َوالـشعـبـي. َوُهما مـذهـبـي َمالـك، َوالـشافـعيّ  
. وقيد جمهور الـحـنـفية عـدم انـعـقاد نـذرالـمـعصية بـما كان حـراما لـعينه أو ليس فيه جهة قـربة،  )74(إلى عـدم انـعـقاد هـذا الـنـذر، وأنه ال يصـح  

 )75( .كان فيه جهة قـربة كـنـذر صوم يوم الـعيد فإن الـنـذر بـه ينـعـقـد، ويجـب الوفاء بـصوم يوم آخـر، ولو صامه خـرج عـن الـعهـدة فإذا
 )76(.ـهب اما الـقول الـثاني  فذهـب اليه فـقهاء الـمالـكية والـحـنابـلة إلى أن نـذر الـمـعصية مـنـعـقـد وصـحـيح، إال أنه ال يحـل الوفاء

هللا فـليطـعه، وقـد اسـتـدل جمهور الـفـقهاء بـما ورد عـن عائشة رضي هللا عـنها أن رسول هللا صـلى هللا عـليه وسـلـم قال " ) مـن نـذر أن يطـيع   
، وبـما روي عـن عائشة رضي هللا عـنها أن رسول هللا صـلى هللا عـليه وسـلـم قال " ) ال نـذر في    )77(ومـن نـذر أن يعصيه فـال يعصه("  

، وما روى عـمـران بـن حصين رضي هللا عـنه أن رسول هللا صـلى هللا عـليه وسـلـم قال " ) ال وفاء )78(مـعصية هللا وكـفارتـه كـفارة يمين ( "  
جه الـداللة مـن هـذه األحاديث هو أنها أفادت أنه ال ينـبـغي أن يلـتـزم الـمـرء بـالـنـذر فيما يعـد مـعصية هلل سـبـحانه،  وو   )79(.لـنـذر في مـعصية ( "

ها عـن  هي الوارد فيوهـذا يقـتـضي فـساد الـمـنهي عـنه، كـما أفادت هـذه األحاديث أنه ال يحـل الوفاء بـمـثل هـذا الـنـذر، فهـذا هو ما يقـتـضيه الـن
 الوفاء بـه.اما كـفارة نـذر الـمـعصية فـقـد اختـلـف فيه فـقهاء الـمـذاهـب االربـعة في ثالث اقوال: 

ـر أو يزني كان يمينًا  الـقول االول ان كـفارة نـذر الـمـعصية كـفارة يمين وقـد ذهـب اليه الـحـنـفية فـقالوا ان نـذر أن يقـتـل فـالنًا أو يشـرب الـخـم
ّية هللا وكـفارتـه كـفاَرة َيم ين" )81(واسـتـدلوا بـذلـك   )80(ـتـه الـكـفارة بـالـحـنث ولـزم  )82(.بـقْوله عـلْيه  الـصـالة َوالـسـالم "اَل نـذر ف ي مـعص 

  - رسول هللا صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم   -قول الـقول الـثاني انه ال كـفارة  عـلى نـذر الـمـعصية وذهـب اليه الـمالـكية والـشافـعية ، فـعـن مالـك ان مـعـنى  
ي شئ مـن مـن نـذر ان يعصي هللا فـال يعصه  ، مما ليس هلل بـطاعة ، ان يمـشي للـشام او ان كـلـم فـالنًا او ما  اشبـه ذلـك ، فـليس عـليه ف 

و دليل  )83(.ه االشياء طاعة . وانـما يوفى هلل بـما لُه فيه طاعة  ذلـك ، شيٌء ، ان هو كـلـمُه ،  او حـنث بـما حـلـف عـليه ، النه ليس هلل في هـذ
َنُه لـم َيأمـرُه ف يه  الـنـبـي صـلى َللّاُ ع كـما قال عـلـماء )84(ـلْيه َوسـلـم بـكـفارة الـمالـكية  ان اَل كـفاَرَة عـلى الـنـذر بـالـمـعصية بـظاهـر هـذا الـحـديث أل 

َيٍة َوكـفاَرتـه كـفاَرُة َيم  الـشافـعية في ان نـذَر ا  َ اَجاَب عـن َخبـر " اَل نـذَر ف ي مـعص  َيٍة اَل َيجـب بـه كـفاَرٌة  ، غير ان الـنَوو يُّ يٍن" ، بـاّنُه لـمـعص 
- « فـلْو نـذَر َذلـك َوَخالـف لـم َيلـزْمُه وفي َقْوُلُه  ضـعيٌف َوَغْيُرُه َيحـمـلُه عـلى نـذر  اللـجاج  لـخبـر َأبـي َداُود »اَل نـذَر إاّل ف يَما ُابـتـغَي بـه َوْجُه َللّا  

َية  فـال تـجـ - صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم   َيٍة( فف يَ شـرح  الـركـن الـثالـث الـمـنـذوُر فـال َينـعـقـد الـنـذُر بـالـتـزام  الـمـعص   )85(.ب بـه كـفاَرةٌ :) َواَل نـذر  مـعص 
( َوف  اما الـقول الـثا َية  )كـشـرب  الـخـمـر، َوَصْوم  َيْوم  الـحـيض  يه  قول اول  لـث كان في عـدة اقوال  وذهـب اليه الـحـنابـلة و قالوا في نـذُر الـمـعص 

ه  " . اما الـقول ال  -فـال يكـفـر لـقْول ه    َي َللّاَ فـال َيْعص  يٍد، َوَيْوم  الـنـحـر(، فـال  صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم : "مـن نـذَر َأْن َيْعص  ـثاني )َكَصْوم  َيْوم  ع 
َّن الـنـذَر ُحكـمُه   -َيجـوُز اْلَوَفاُء بـه َوُيكـفـر عـنه  ف ي الـثاَلَثة ، لـقْول ه    َيٍة، َوكـفاَرتـه كـفاَرُة َيم يٍن« َوأل  صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم : »اَل نـذَر ف ي مـعص 

ْم، لـقْول ه   ُحكـم اْلَيم ين   ا َي َقْوُل َأْكَثر ه   )87(.َ:ا نـذَر ف يَما اَل َيمـلـك الـعـبـد")86(صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم    -ما الـقول الـثالـث فـعـن اسـحاق اَل كـفاَرَة ف يه ، َوه 
 الـتـرجـيح

قهاء الـمالـكية والـشافـعية في انه ال كـفارة  عـلى نـذر الـمـعصية. بـعـد عـرض اقوال الـفـقهاء وادلـتـهم الـذي يبـدو لي رجحانه ما ذهـب اليه فـ  
َّن الـنـبـي  ه ." َقاَل: -صـلى َللّاُ عـلْيه  َوسـلـم   -َوالـدالله أل  َي َللّاَ فـال َيْعص  َيَة َللّا  تـعاَلى اَل تـحـل ف ي َحاٍل . "مـن نـذَر َأْن َيْعص  َّن مـعص   َوأل 
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 الـخاتـمة 

ريم ذلـك حـيث عـرف  أن الـنـذر قـديم قـدم الـبـشـرية عـلى وجه األرض مـتـمـثال فيما كان يقوم بـه اإلنـسان األول مـن قـرابين كـما قص الـقـرآن الـكـ
ـك عـرفه الـعـرب في الـجاهـلية قـبـل اإلسـالم الـنـذر في عهـد إبـراهيم الـخـليل ويعـقوب عـليهما الـسـالم وكان مـعـروفا عـنـد اليهود والـنـصارى كـذل

ـير بـالـتـزام مـسـلـم  وكان عـنـدهم مـختـلـطا بـامور شـركية .ويطـلـق الـنـذر في اللـغة عـلى عـدة مـعان مـنها الوعـد بخـير أو شـر ، وشـرعًا الوعـد بخ
ين الـفـعـل الـمـبـاح عـلى نـفـسه تـعظيما هلل تـعالى.ولـقـد ثبـتت مـشـروعية الـنـذر  مـكـلـف قـربًة بـلـفٍظ ، اما في االصطـالح فـعـرف بـانه ايجاب ع

يغة  الـنـذر تـكوَن بـاللـفظ  ممـن َيتأتى مـنُه الـتـعـبـيُر بـه، َوَأْن  ي لـتـزام بـالـمـنفي الـقـرآن الـكـريم، والـسـنة الـنـبـوّية  ، وص  ـذور  كوَن هـذا اللـفظ مـشعـرا بـاال 
ـمـجازاة والـنـذر الـمـطـلـق  وله صيغة غالـبة تـكون بـالـتـعـليق والـمـجازات ، اما أنواع الـنـذر فـكثيرة ومـتـنوعة و الـمـعـروف مـنها نـذر اللـجاج ونـذر ال

ع الـنـذور الـتـي تـقع في حاالت الـعـجز واالعسار وتـم توضيح كـل مـنهم في الـبـحث .وقـد تـم اختـيار نـذري الـمـسـتـحـيل ونـذر الـمـعصية كأحـد انوا 
د الـنـذر بـالـمـسـتـحـيل ، اذ ان  لـتوضيح اقوال الـمـذاهـب االربـعة فيها بـاالسـتـناد الى فـقهاء تـلـك الـمـذاهـب  حـيث اجمـع الـفـقهاء عـلى َأنُه اَل َينـعـقـ

َّنُه اَل  ُيتـصّور انـعـقادُه، واَل الوَفاُء بـه، ولـكـن اقوال الـفـقهاء اختـلـفـت في كـفارتـه وهو ما فـصـله الـبـحث وبـين   نـذر الـمـسـتـحـيل اَل ُيوجـب َشيئا أل 
في   اُء بـه  ، اما  دالالتـه وحكـمه ، اما الـنـذر بـالـمـعصية فان فـقهاء الـمـذاهـب االربـعة  اجمـعوا عـلى ان حكـم نـذر الـمـعصية ال َيحـل اْلَوفَ 

هـب فـقهاء الـمالـكية انـعـقاد هـذا الـنـذر فـكان في قولين ، فـقـد ذهـب فـقهاء الـحـنـفية والـشافـعية إلى عـدم انـعـقاد هـذا الـنـذر وهو ال يصـح وذ
عصية فـقـد اختـلـف فيه فـقهاء الـمـذاهـب  والـحـنابـلة إلى أن نـذر الـمـعصية مـنـعـقـد وصـحـيح، إال أنه ال يحـل الوفاء بـه ،  اما كـفارة نـذر الـمـ

الـمـعصية وهو قول الـثاني انه ال كـفارة  عـلى نـذر  الـحـنـفية  ، والـقول  الـمالـكية   االربـعة في ثالث اقوال االول انه كـفارة يمين وهو قول 
َية  َوف يه  َوْجٌه اول ك يٍد فـال َيجـوُز اْلَوَفاُء  والـشافـعية ، اما الـحـنابـلة قالوا في نـذُر الـمـعص  ـشـرب  الـخـمـر فـال يكـفـر اما الوجه الـثاني َكَصْوم  َيْوم  ع 

 بـه َوُيكـفـر عـنه  ف ي الـثاَلَثة ، كـما ان هناك قول ثالـث اَل كـفاَرَة ف يه َوهو َقول َأْكَثره م .

 الـمـصادر:
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، قاسـم بـن عـبـد هللا بـن أمير عـلي الـقونوي، تـحقيق : د. أحـمـد بـن عـبـد  الـفـقهاء في تـعـريفات األلـفاظ الـمـتـداولة بـين انيس الـفـقهاء   .5
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 . 7سورة الـطـالق: جزء مـن اآلية ()8
 . 7،  6سورة الـشـرح: اآليتان   ()9

 . 1995حـرف الـراء فـصـل الـسـين ، -(  563ص4لـسان الـعـرب، ابـن مـنظور جمال الـدين مـحـمـد بـن مـكـرم، دار صادر، بـيروت، )ج ()10
الـطبـعة    ـصـر، الـمهـذب في فـقه اإلمام الـشافـعي، الـشيرازي، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن عـلي ، مـكتـبة ومـطبـعة مـصطفى الـبـابـي الـحـلـبـي، م  ()11

 .1975( ، 1662،ص 2الـثالـثة )ج
 .7سورة اإلنـسان اآلية  ()12
بـاب الـنـذر   - ،  كتاب األيمان والـنـذور 1ط-بـيروت  –صـحـيح الـبخاري ، الـبخاري، مـحـمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم ، دار ابـن كثير  ()13

 . 2002(، 142/ 8في الـطاعة(  
 (. 20/ ص 5لـسان الـعـرب )ج ()14
 (. 404/ص 5مـعـجم مـقاييس اللـغة ،ابـن فارس  ، )ج ()15
، قاسـم بـن عـبـد هللا بـن أمير عـلي الـقونوي، تـحقيق : د. أحـمـد بـن عـبـد الـرزاق   الـفـقهاء في تعـريفات األلـفاظ الـمـتداولة بـين انيس الـفـقهاء    ()16

 . 301هـ ، ص1406 -جـدة  – دار الوفاء  - 1الـكـبـيسـي ، ط
 429، ص  2004الـقاهـرة ،  -مـنهاج الـمـسـلـم ، الـجزائري ،جابـر بـن موسى  أبـو بـكـر ، مـطبـعة  دار الـسـالم     ()17
  1982، 2ط بـدائع الـصـنائع في تـرتـيب الـشـرائع البـي بـكـر عـالء الـدين بـن مـسعود احـمـد الـكاساني ، دار الـكتاب الـعـربـي ، بـيروت ، ()18
 (. 82/ ص 5)ج م،
 . 37، ص 1937مـفـتـي الـديار الـمـصـرية ،مـطابـع الـحكومة ،  –الـنـذور واحكامها ، الـعـالمة عـبـدالـرحـمـن قـراعة  ()19
 . 27اآلية   -سورة الـبـقـرة ()20
 . 1999(،  644/ ص2الـقاهـرة  )ج  –الـقـران الـعظيم )تفـسـير ابـن كثير( ، إسـماعيل بـن عـمـر عـماد الـدين ابـن كثير ، دار طـيبة    تفـسـير   ()21
 . 1994( .،1/ ص  3أحكام الـقـرآن الـكـريم ، أبـو إسـحاق إسـماعيل ، تـحقيق غانـم حـسـين الـمـعـمـري ، دار ابـن حـزم ،) ج  ()22
 . 35آل عـمـران ، االية  سورة ()23
 . 29االية  –سورة الـبـقـرة  ()24
 ( . 644،ص2الـقاهـرة )ج –ارشاد الـعـقـل الـسـليم الى مـزايا الـكتاب الـكـريم ، أبـو الـسعود الـعـمادي مـحـمـد بـن مـصطفى ، دار الـمـصـحف  ()25
 . 91اآلية  –سورة الـنـحـل  ()26
 . 34اآلية  –سورة االسـراء  ()27
/ ص   5)ج    -ن عـلـم الـتفـسـير ،مـحـمـد بـن عـلي الـشوكاني، تـحقيق عـبـد الـرحـمـن عـميرةفـتـح الـقـدير الـجامـع بـين فـني الـرواية والـدراية مـ  ()28

 . 1993بـيروت ،–( ،دار الـمـعـرفة 494
 270االية  –سورة الـبـقـرة  ()29
 (. 29/ ص   1تفـسـير الـقـران الـعظيم )تفـسـير ابـن كثير( ،) ج  ()30
 . 28ـد ، صاأْلَْيَمان ، أحـمـد صالـح مـحـم ()31
، رقـم )  ()32  (. 2437،ص6( )ج6234الـجامـع الـصـحـيح الـمـختصـر ، الـبخاري، كتاب الـقـدر، بـاب إ لـقاء  الـعـبـد الـنـذر إلى الـقـدر 
 (. 1265/ص 3( )ج1645صـحـيح مـسـلـم، كتاب الـنـذر، بـاب في كـفاَرة  الـنـذر، رقـم ) ()33
 . 2002(، 142/ص  8بـاب الـنـذر في الـطاعة(   -ان والـنـذور صـحـيح الـبخاري ،  كتاب األيم ()34
نابـلـس, فـلـسطـين   اأْلَْيَمان ، أحـمـد صالـح مـحـمـد ، رسالة ماجسـتـير في أصول الـدين بـكـلية الـدراسات الـعـليا في جامـعة الـنـجاح الوطـنية في   ()35

 . 2012، 25، ص
صـد، البـي الوليد مـحـمـد بـن احـمـد بـن مـحـمـد الـقـرطبـي ، دار الـفـكـر للـطبـاعة والـنـشـر ، بـيروت ، بـداية الـمـجـتـهـد ونهاية الـمـقـت ()36
 . 1983( ،2/284)ج
 . 1997(، 1/ ص 9دار عالـم الـكتـب ، )ج  الـمـغـني ، موفـق الـدين عـبـدهللا بـن مـحـمـد ابـن قـدامة  ،  ()37
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للـ  ()38 الـراية  الـطبـعة األولى دار  الـرحـمـن مـحـمود،   الـميلي ، تـحقيق أبـي عـبـد  لـمـبـارك بـن مـحـمـد  الـشـرك ومـظاهـره  طبـاعة والـنـشـر  رسالة 

 . 396،ص  2001والـتوزيع الـرياض الـممـلـكة الـعـربية الـسعودية،
 ( 9/ص101بـاب ما بؤمـر بـه عون الـمـعـبـود )ج. - الـسـنن ،  أبـو داوود  - أليمان والـنـذور كتاب ا  ()39
   44اللـبـاب في فـقه الـسـنة والـكتاب ، ص  ()40
 8، ص   4144األيمان والـنـذور بـاب كـفارة الـنـذر ، رقـم  كتاب  -صـحـيح مـسـلـم  ()41
 .2003(، 66/ص3رد الـمـحـتار عـلى الـدر الـمـختار )حاشية ابـن عابـدين ( ،  مـحـمـد أمين بـن عـمـر عابـدين، عالـم الـكتـب ، )ج ()42
ـبـدالـرحـمـن الـخطاب ، دار الـفـكـر للـطبـاعة والـنـشـر ، بـيروت ، مواهـب الـجليل لـشـرح مـختصـر خـليل ، البـي عـبـدهللا مـحـمـد بـن ع ()43
 هـ.  1398(  319/ص3)ج
كتـبة الـعصـرية ، زاد الـمـحـتاج بـشـرح الـمـنهاج ، لـعـبـدهللا بـن الـشيخ حـسـن الـكوهـجـي ، تـحقيق : عـبـدهللا بـن إبـراهيم االنـصاري ، الـمـ ()44

 م.  1988( ، 490/ص4بـيروت ، )ج
 (. 66/ص 3حاشية ابـن عابـدين )ج ()45
مـسائلها الـمـقـدمات الـممهـدات لـبـيان ما اقـتضتـه رسوم الـمـدونة مـن االحكام الـشـرعيات والـتـحصيالت والـمـحكـمات الـشـرعيات المهات  ()46

 هـ . 1325( ، 405/ص 1ـصـر ، )جالـمـشـكـالت ، البـي الوليد مـحـمـد بـن احـمـد بـن رشـد ، مـطبـعة الـسعادة ، م
 .7سورة االنـسان االية  ()47
 . 29سورة الـحج االية  ()48
 (، 142/ص  8صـحـيح الـبخاري ، )ج ()49
 (. 491/ص4زاد الـمـحـتاج بـشـرح الـمـنهاج ،)ج ()50
 (. 283/ص6بـدائع الـصـنائع ، )ج ()51
( ، وشـرح الـزرقاني عـلى مـختصـر خـليل ،عـبـد الـبـاقي بـن  319/ص3( ، ومواهـب الـجليل ، )ج404/ص1الـمـقـدمات الـممهـدات ،)ج ()52

 -هـ( ، صـححه وخـرج آياتـه: عـبـد الـسـالم مـحـمـد أمين ، دار الـكتـب الـعـلـمية، بـيروت 1099يوسـف بـن أحـمـد الـزرقاني الـمـصـري )الـمـتوفى: 
 .  2002(،   319/ ص 3لـبـنان الـطبـعة: األولى، )ج

عـلـمية ، الـطبـعة نهاية الـمـحـتاج إلي شـرح الـمـنهاج ، مـحـمـد بـن أبـي الـعـبـاس أحـمـد بـن حـمـزة بـن شهاب الـدين الـرمـلي ، دار الـكتـب الـ ()53
 (. 491/ص4، و زاد الـمـحـتاج بـشـرح الـمـنهاج ،)ج2003(  ، 218/ص  8الـثالـثة )ج

مـحـمـد حـسـن  تـحقيق -الـقـناع عـن مـتـن اإلقـناع ، مـنـصور بـن يونـس بـن إدريس الـبـهوتـي الـحـنـبـلي  ( ، و كـشاف1/ص 9الـمـغـني ،)ج ()54
 .  2009( ،  273/ص6لـبـنان ، )ج –مـحـمـد حـسـن إسـماعيل الـشافـعي ، دار الـكتـب الـعـلـمية بـيروت 

  -فـتـح الـبـاري شـرح صـحـيح الـبخاري ، أحـمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الـفـضـل الـعسـقـالني الـشافـعي ، دار الـمـعـرفة  ()55
 ه. 1379(، 499/ص11بـيروت،)ج

 (.  273/ص6(،  و كـشاف الـقـناع )ج319/ص3( ، ومواهـب الـجليل ، )ج1/ص 9الـمـغـني )ج  ()56
 (.  273/ص6وكـشاف الـقـناع )ج ( ،1/ص 9الـمـغـني )ج ()57
 47،ص  1550كتاب األيمان والـنـذور ، الـتـرمـذي ، بـاب ما جاء في قضاء الـنـذر عـن الـميت ، رقـم  ()58
 . 2005( ، 335/ص53، دار الوفاء )ج3، ط مـجموع الـفـتاوى، تقي الـدين أبـو الـعـبـاس أحـمـد بـن عـبـد الـحـليم   ()59
 ( 68/   3)   1992بـيروت الـطبـعة: الـثانية  ،  -هـ( ، دار الـفـكـر1252)الـمـتوفى: الـدّر الـمـخَتار َوَرّد الـمـحـتار  ،  ()60
  - هـ(  683عـبـد هللا بـن مـحـمود بـن مودود الـموصـلي الـبـلـدحـي، مـجـد الـدين أبـو الـفـضـل الـحـنـفي )الـمـتوفى:  االختـيار لـتعـليل الـمـختار،    ()61

 (. 78/  4، ) 1937،  الـقاهـرة -مـطبـعة الـحـلـبـي 
 (. 84/  3)  2002، هـ ( 1099ـري )الـمـتوفى: شـرح الـزرقاني عـلى مـختصـر خـليل ، عـبـد الـبـاقي بـن يوسـف بـن أحـمـد الـزرقاني الـمـص  ()62
ّي الـمـصـري الـشافـعي )الـمـتوفى:    ()63 هـ( ، دار الـفـكـر، 1221تـحفة الـحـبـيب عـلى شـرح الـخطـيب ، سـليمان بـن مـحـمـد بـن عـمـر الـبـجـيَرم 

1995 (  ،4/356 .) 
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 . 8ص  10ـغـني البـن قـدامة  فـصـل نـذَر فـعـل َطاَعٍة َوَما َلْيَس بـطاَعة   ، جكتاب الـم  ()64
) ت :    ،الـعسـقـالني   الـكـناني  مـحـمـد  بـن  عـلي  بـن   أحـمـد؛  الـعسـقـالني  حجـر  ابـن  هـداية الـرواة إلى تـخـريج أحاديث الـمـصابـيح والـمـشـكاة ،    ()65

 (. 368/ ص3م ، ) 2001،   الـقيم عـلي حـسـن عـبـد الـحـميد الـحـلـبـي، دار ابـن
هـ( ، دار  1252لـمـتوفى: الـدّر الـمـخَتار َوَرّد الـمـحـتار  ، ابـن عابـدين، مـحـمـد أمين بـن عـمـر بـن عـبـد الـعـزيز عابـدين الـدمـشقي الـحـنـفي )ا ()66

 ( 68/  3)  1992بـيروت الـطبـعة: الـثانية  ،  -الـفـكـر
هـ) ،  683لـمـتوفى:  االختـيار لـتعـليل الـمـختار، عـبـد هللا بـن مـحـمود بـن مودود الـموصـلي الـبـلـدحـي، مـجـد الـدين أبـو الـفـضـل الـحـنـفي )ا  ()67

 (. 78/ 4،)1937الـقاهـرة ،  –مـطبـعة الـحـلـبـي 
 (. 84/ 3) 2002لـبـنان ، –بـيروت هـ ( 1099ف بـن أحـمـد الـزرقاني الـمـصـري )الـمـتوفى: ، عـبـد الـبـاقي بـن يوسـشـرح الـزرقاني عـلى   ()68
 (. 4/356،  ) 9951هـ( ، دار الـفـكـر، 1221الـشافـعي )الـمـتوفى: تـحفة الـحـبـيب عـلى شـرح الـخطـيب ،  ()69
 8ص  10كتاب الـمـغـني البـن قـدامة  فـصـل نـذَر فـعـل َطاَعٍة َوَما َلْيَس بـطاَعة   ، ج  ()70
) ت :    ،الـعسـقـالني   الـكـناني  ـمـدمـح  بـن  عـلي  بـن   أحـمـد؛  الـعسـقـالني  حجـر  ابـن  هـداية الـرواة إلى تـخـريج أحاديث الـمـصابـيح والـمـشـكاة ،    ()71

 (. 368/ ص3م ، ) 2001،   عـلي حـسـن عـبـد الـحـميد الـحـلـبـي، دار ابـن الـقيم
 (. 161/ص1، )ج1980بـيروت،  –مـراتـب اإلجماع في الـعـبـادات والـمـعامـالت واالعـتقادات ()72
 5ص 10ج -الـقسـم الـثالـث الـنـذر الـمـبـهم  - كتاب الـمـغـني البـن قـدامة  ()73
عينى )الـمـتوفى: الـبـناية شـرح الهـداية  ، أبـو مـحـمـد مـحـمود بـن أحـمـد بـن موسى بـن أحـمـد بـن حـسـين الـغيتابى الـحـنـفى بـدر الـدين الـ  ()74

(. و رد الـمـحـتار عـلى الـدر الـمـختار ، ابـن عابـدين، مـحـمـد أمين بـن عـمـر 114/ 4، )2000بـيروت، لـبـنان،  -هـ)،دار الـكتـب الـعـلـمية 855
 (. 434/ 2، )  1992بـيروت، -هـ)،دار الـفـكـر1252بـن عـبـد الـعـزيز عابـدين الـدمـشقي الـحـنـفي )الـمـتوفى: 

هـ)،دار  593شـرح بـداية الـمـبـتدي ، البـن أبـي بـكـر بـن عـبـد الـجليل الـفـرغاني الـمـرغيناني، أبـو الـحـسـن بـرهان الـدين )الـمـتوفى:    الهـداية في  ()75
 (. 1/128، ) 2000لـبـنان،  –بـيروت   -احـياء الـتـراث الـعـربـي 

 ( 419/ 4(، والـكافي )3/ 9(، الـمـغـني البـن قـدامة )6/2864ع الـصـنائع )( ، وبـدائ3/68( ، ورد الـمـحـتار )4/26فـتـح الـقـدير ) ()76
 ط الـسـلـفية(.  284/ 4اخـرجه الـبخاري )فـتـح الـبـاري  ()77
 ( ط الـحـلـبـي .4/103اخـرجه الـتـرمـذي ) ()78
 ( ط عيسى الـحـلـبـي 3/1263اخـرحه مـسـلـم ) ()79
 ( 285/ 1، )2002هـ( ، دار الـكتـب الـعـلـمية ،  1088، احـمـد بـن عـلي بـن مـحـمـد الـحصـني الـحـنـفي )الـمـتوفى:  الـدر الـمـختار شـرح تـنوير    ()80
 ( 1/195، ) 1984 ه(461ـمـتوفى: الـنـتف في الـفـتاوى ، أبـو الـحـسـن عـلي بـن الـحـسـين بـن مـحـمـد الـسغـدي، حـنـفي )ال ()81
 (.  69/ 10الـسـنن الـكـبـرى  ، الـبـيهقي ، )  ()82
 (. 2/475، )  1985، دار إحـياء الـتـراث الـعـربـي ،  هللا عـبـد أبـو، الـحـميري  األصـبـجـي مالـك بـن أنـس بـن مالـك؛ مالـك اإلمامالـموطأ ،  ()83
 - زارة األوقاف والـشؤون اإلسـالمية   الـتـمهيد لـما في الـموطأ مـن الـمـعاني واألسانيد ، يوسـف بـن عـبـد هللا بـن مـحـمـد بـن عـبـد الـبـر ،  ()84

 (.97/ 6هـ ، )  1412الـمـغـرب ، 
كـريا األنـصاري، زين الـدين أبـو يحـيى الـسـنيكي )الـمـتوفى: الـغـرر الـبـهية في شـرح الـبـهـجة الوردية ، زكـريا بـن مـحـمـد بـن أحـمـد بـن ز    ()85

 (. 5/209هـ( ، الـمـطبـعة الـميمـنية ، بـدون تاريخ،  ) 926
 (.  1641/   3صـحـيح مـسـلـم ) ()86
هـ ( ،  دار  884ق، بـرهان الـدين )الـمـتوفى:  الـمـبـدع في شـرح الـمـقـنـع ، إبـراهيم بـن مـحـمـد بـن عـبـد هللا بـن مـحـمـد ابـن مـفـلـح، أبـو إسـحا  ()87

 ( 124/ 8م،  )1997لـبـنان ، –الـكتـب الـعـلـمية، بـيروت 
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