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  امللخص:

  تعــالى هللا قــرابین صــورة فــي بــه یقــوم وكــان كعبــادة  دمالقــ منــذ النــذر اإلنســان عـرف

 آدم ابنـي نـذر فـي كمـا  اإلسـالم قبـل النـذر أنـواع مـن الكثیـر الكریم القرآن قص وقد

 عرفـه وكـذلك النـذر والنصـرانیة الیهودیـة عرفـت كما السالم علیهما وٕاسحاق وٕابراهیم

 اإلسـالم جـاء لمـا  ركیةشـ بـأمور  مختلطـا كان لكنه اإلسالم قبل الجاهلیة في العرب

  اصــطالحهم فــي النــذر المالكیــة فقهــاء عــرف األمــور، وقــد هــذه مــن النــذر خلــص

 للنــذر وضــعوا كـذلك  بــه تلـزم لــم بمـا الــنفس إلــزام إلـى ترجــع كلهـا متعــددة بتعریفـات

 اهللا یعبـد أن المسلم على ینبغي كان ،ولما والصیغة والمنذور الناذر هي ثالثة أركانا

 بمـا نفسـه إلـزام غیر من وطواعیة ابتداء والصالحات الخیر فعل على ویحرص تعالى

 فـي یقـع ال حتى  والشكر العبادة یستحق الذي تعالى هللا شكرا به تعالى اهللا یلزمه لم

 النـذر حكـم فـي الفقهـاء اختلف تعالى اهللا من الثواب وحصول العبادة بین المعاوضة

  .  قسم كل وحكم لنذرا أقسام في المالكیة آراء تعددت كما ابتداء

   :الكلمات املفتاحية

  النذر. أقسام النذر، حكم النذر،  أركان المالكي، الفقه النذر، 
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Vow and its sections in the Maliki School 
 Safwat Ahmed Mohamed Hefnawy 
Department of Fiqh, Faculty of Islamic Studies, Aswan, 
Egypt 
Email: Safwathafnawy.islam.b@azhar.edu.eg 
Summary: 
      Man knew the vow since ancient times as worship and 
he performed it in a form of sacrifices for Allah. The 
Holy Quran narrates many types of vow in pre-Islamic 
period as the vow of Adam's sons, Ibrahim and Isaac 
(peace may be upon them).  Judaism and Christianity 
knew as well as the Arab knew the vow in the Age of 
Ignorance but it was mixed with polytheistic matters, but 
Islam liberated the vow from these matters. The Maliki 
jurists defined the vow in their terminology by many 
definitions all attributed to the self- obligation with what 
it is not obligated with. Moreover they determined three 
pillars for the vow: vower, vowed and formulate. Since 
the Muslim should worship Allah and do well willingly 
without obligating himself with what he is not obligated 
by Allah, thank Allah Who deserves the worship and 
gratitude to avoid the compensation between the worship 
and getting reward from Allah so the jurists differed in 
vow ruling primarily and Maliki opinions are multiplied 
in the sections of vow and the ruling of each section. 
Keywords: Vow, Maliki School, Vow Pillars, Vow 
Provision, Vow Sections 
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  املقدمة

بالنذر ویخـافون یومـا الحمد هللا الذي امتدح المؤمنین بقوله تعالى : (یوفون  

صــلى اهللا علیــه  –والصــالة والســالم علــى ســیدنا رســول اهللا ) ١(كــان شــره مســتطیرا)

القائل فیما أخرجه اإلمام مالك في الموطـأ بسـنده عـن عائشـة  -وعلى آله وصحبه 

یطعــه ومــن نــذر أن یعصــیه فــال : ( مــن نــذر أن یطیــع اهللا فل -رضــي اهللا عنهــا  -

  :وبعد    ))٢(یعصه 

ا كان موضوع النذر من المسائل الفقهیة التي یكثر التساؤل فیها استخرت فلم

اهللا تعالى فـي الكتابـة فیـه وقـد اقتصـرت علـى أحكامـه فـي مـذهب المالكیـة لضـرورة 

التخصص  ولعل اهللا تعالى أن  یمد في العمر فأضیف إلیه بـاقي المـذاهب  األربعـة  

  المشهورة إن شاء اهللا تعالى . 

  حث إلى خمسة مباحث وخاتمة  : وقد قسمت الب

  : تاریخ النذر قبل اإلسالم  املبحث األول

  : تعریف النذر في اللغة وفي اصطالح المالكیة املبحث الثاني

  .: أركان النذر املبحث الثالث 

  .حكم النذر  املبحث الرابع :

   .أقسام النذر املبحث اخلامس :

   .:    أهم نتائج البحث  اخلامتة

                                           
  " ٧ سورة اإلنسان اآلیة "  )١(

أخرجــه اإلمــام مالــك فــي الموطــأ فــي كتــاب النــذور واألیمــان بــاب مــا ال یجــوز مــن النــذور فــي ) ٢(

والبخـاري فـي كتـاب األیمـان ٢/٤٧٦هللا تعالى الموطأ بتحقیق محمد فؤاد عبـد البـاقي معصیة ا

   ٨/١٤٢والنذور باب النذر في الطاعة 
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  ولاملبحث األ

  تاريخ النذر قبل اإلسالم

خلق اهللا عز وجل اإلنسـان وخلـق معـه الشـعور بالضـعف والحاجـة إلـى القـوة 

وهذا الشعور یولد معه وال یفارقه )١(التي تحمیه قال تعالى ( وخلق اإلنسان ضعیفا )

فالطفل إذا تخوف أمرا احتمى بأمه فإذا كبر علم أنهـا مثلـه ضـعیفة تحتـاج إلـى مـن 

لى أبیه ثم إلى القبیلة والعشیرة ثم إلـى الحكومـة ثـم إلـى الدولـة واألمـة یحمیها لجأ إ

إلى اهللا تعالى فشكا إلیه ضـعفه  قـال تعـالى  جمیعهمفإذا اقتنع بضعف جمیع هؤالء 

وأخــوف مــا  )٢(حكایــة عــن یعقــوب علیــه الســالم :(إنمــا أشــكو بثــي وحزنــي إلــى اهللا)

لـذلك فهـو یعلـم أنـه البـد لـه  مـن  یخاف اإلنسان الغیب وأشغل ما یشـغله المسـتقبل

ان حتـى ـقوة تعلم المستقبل والغیب لذلك كانت وسیلته للوصول إلى هـذه القـوة القربـ

  یستجلب بذلك دفع األذى عن نفسه وجلب الخیر والمنفعة إلیها.

ــذ القــدم علــى التوّجــه إلیــه عــز وجــل  لــذا فطــر اهللا تبــارك وتعــالى النــاس من

ة في بعض فترات التاریخ فإنها ال ُتنكر وجـود الـرب عـز بالقربان، وٕان انحرفت الفطر 

ســواء أكانــت وجــل، ولكّنهــا تتوجــه بهــذه القــرابین إلــى آلهــة أخــرى مــن اختراعهــا 

الطبیعة والعلم فـي الحاضـر، یقـول المـؤرخ اإلغریقـي (بلـو  ماألصنام في الماضي، أ

ة وبـال آداب وبـال من الممكن أن نجد مدنا بال أسوار وبال ملوك وبـال ثـرو  )٣(تارك): 

  .یمارس فیه اإلنسان العبادة)  مسارح ولكن لم نجد قط مدینة بال معبد،

                                           
 "٢٧سورة النساء آیة ") ١(

 "٨٦سورة یوسف آیة ") ٢(

، بحـث فـي النـذور وأحكامهـا للشـیخ ٥/٥/٢٠١٤حاجة البشر إلى الـدین مقـال لولیـد نـور موقـع إسـالم ویـب  فـي  )٣(

وانظـر نفـس المعنـي فـي مقـال للـدكتور خالـد  محمـد رشـاد بعنـوان الحاجـة إلـى الـدین ١٧عبد الرحمن قراعـة  ص

  ٢٤/١٠/٢٠٠٩منشور بموقع مؤسسة مقبول للتنمیة في 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٢٠

وصور المخوف لإلنسان  كثیرة غیر أنها ترجع في مجملها إلى جلب محبوب 

أو دفع مكروه فالمریض یحب الشفاء ویكره المرض لذلك فهو یلجا إلـى اهللا لیشـفیه 

قیر یحب الغنى والمال ویكره الفقـر لـذلك فهـو ویدفع عنه المرض وذلك بالقربان والف

ینذر لربه نذرا لیغنیه ویدفع الفقر والفاقة عنه والمحارب یحب النصر ویكره الهزیمة 

لذا فهو یقدم القربـان لربـه رجـاء أن ینصـره ویـدفع عنـه الهزیمـة والخـذالن والقربـان 

وقـد مـرت بالنـذر  في اللغة ما یتقـرب بـه اإلنسـان إلـى اهللا تعـالى فهـو مـرادف للنـذر

  والقربان أطوار من عهد آدم علیه السالم  إلى عصرنا هذا 

  النذر يف عهد آدم عليه السالم : 

قص القـرآن الكـریم مـا كـان علیـه القربـان والنـذر فـي عهـد آدم علیـه السـالم  

َبا : (َواْتُل َعَلْیِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمـْن َأَحـِدِهَما  قال اهللا عزَّ وجلَّ

   )١(َوَلْم ُیَتَقبَّْل ِمَن اْآلَخِر َقاَل َألَْقُتَلنََّك َقاَل ِإنََّما َیَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقیَن)

والذي یفهم من هذه اآلیة الكریمة بصرف النظر عن  ابني آدم مـن همـا ومـا 

ازعـا أمـرا ادعـاه كـل منهمـا لنفسـه وزعـم أن سبب نزاعهما أن ولـدین مـن ولـد آدم تن

الحق في جانبـه فقـال لهمـا آدم علیـه السـالم : قربـا قربانـا فأیكمـا تقبـل قربانـه كـان 

أحق فعمد األول وكان صاحب زرع فقرب أخبث زرعه ، وكان اآلخر صـاحب ماشـیة 

وان فعمد فقـرب خیـر غنمـه َمـَع زبـد ولـبن ثُـّم وضـعا القربـان َعلَـى الجبـل وقامـا یـدع

وكان الرجـل ِإذا قـرب ُقربانـًا سـجد وَتْنـِزل النـار فتأكـل قربانـه، فـذلك -َعزَّ َوَجلّ  -اللَّه

ــان  ــول الُقْرب ــان صــاحب الماشــیة   )٢(عالمــة قب ــت قرب ــار مــن الســماء فأكل ــت ن فنزل

                                           
 "٢٧سورة المائدة آیة " )١(

  ٥١٨/ص٢، تفسیر ابن المنذر ج١٦٦/ص٢معاني القران وٕاعرابه للزجاج ج )٢(
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وتركت قربان أخیه، فحسده ، َفَقاَل: ألقتلنك. َقاَل: یا أخي  ال تلطـخ یـدك بـدم بـريء 

   )١(ظیما،فترتكب أمرا ع

  ومن ذلك یتبین أن القربان كان في عصر اإلنسان األول.

  النذر يف عهد إبراهيم عليه السالم :

ثم لج اإلنسان في عتوه وتمادى في طغیانه فبعث اهللا عز وجل إبـراهیم علیـه 

السالم داعیا إلى وحدانیة اهللا عز وجل واإلیمان به  وقاضیا على الوثنیة والهمجیـة 

الناس علـى تقـدیم النـذور وحـثهم علـى الوفـاء بهـا وامتـدح المـوفین  والوحشیة فأقر

مــنهم لهــا  وبــین لهــم مصــارف هــذه القربــات والنــذور والمنتفعــین بهــا فقــال تبــارك 

ْبرَاِهیَم َمَكاَن اْلَبْیِت َأْن َال ُتْشِرْك ِبـي َشـْیًئا َوَطهِّـْر َبْیِتـَي ِللطَّـاِئِفیَن  وتعالى: {َوإِْذ َبوَّْأَنا ِإلِ

اْلَقاِئِمیَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َیْأُتوَك ِرَجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َیـْأِتیَن وَ 

ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق ِلَیْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَیْذُكُروا اْسـَم اللَّـِه ِفـي َأیَّـاٍم َمْعُلوَمـاٍت َعَلـى َمـا 

َبِهیَمِة اْألَْنَعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقیَر ُثمَّ ِلَیْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُیوُفوا  َرَزَقُهْم ِمنْ 

ُفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق} أي  َوْلُیوُفـوا اللَّـَه ِبَمـا َنـَذُروا   )٣(َقاَل َأْهـُل التَّْأِویـلِ  )٢(ُنُذوَرُهْم َوْلَیطَّوَّ

  .َبَدَنٍة ، َوَغْیِر َذِلَك  ِمْن َهْدي ، وَ 

                                           
ـــــري  ٤٦٩/ص١ن جتفســـــیر مقاتـــــل بـــــن ســـــلیما) ١( ـــــان للطب وانظـــــر القصـــــة فـــــي جـــــامع البی

ــــرزاق ج ٢٠٦/ص١٠ج ــــد ال ــــدي ج١٤/ص٢،تفســــیر عب ،تفســــیر ٤٩٦/ص٣تفســــیر الماتری

ــین ج٢٨٤/ص١الســمرقندي ج ــن زمن ــز الب ــران العزی ،تفســیر المــاوردي  ٢٢/ص٢،تفســیر الق

ـــوي ج ٣٢٣/ص٤،تفســـیر االصـــفهاني ج ٢٨/ص٢ج ـــن  ٣٩/ص٢، تفســـیر البغ ،تفســـیر اب

،  ٣٣٧/ص١١،تفسیر الرازي ج ٥٣٦/ص١،زاد المسیر البن الجوزي ج ١٧٨/ص٢عطیة ج

  ١٢٣/ص ٦تفسیر القرطبي ج

  "٢٧سورة الحج آیة " )٢(

  ٥٢٨/ص ١٦تفسیر الطبري ج )٣(
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ولم تصرح اآلیـات بـأن النـذر قـد اتخـذ إلـى هـذا العهـد شـكل تحـریم الحـالل أو 

تحلیل الحرام إال  أن یكون المراد بقوله تعالى" فكلوا منها "ردا علیهم تحریمهم أكلها 

علــى أنفســهم دون تحریمهــا علــى الفقــراء فبــین لهــم أنــه ال یحــرم علــیهم أكلهــا بــل  

  .هم باألكل منها وٕاطعام البائس الفقیر أمر 

  النذر يف عهد يعقوب عليه السالم :

قص وقـد ثم جاء عهد إسرائیل ( یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم علیهم السـالم)

القرآن الكریم علینا أنه حرم على نفسه بعض المطعومـات والمشـروبات( ُكـلُّ الطََّعـاِم 

ْورَاُة ُقـْل َكاَن ِحال� ِلَبِني ِإْسرَاِئیَل ِإالَّ  َل التـَّ  َما َحرََّم ِإْسـرَاِئیُل َعَلـى َنْفِسـِه ِمـْن َقْبـِل َأْن ُتَنـزَّ

  .  )١(َفْأُتوا ِبالتَّْورَاِة َفاْتُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن} 

وذلك أن َیْعُقوب بن إسحاق علیهما السالم  خرج ذات لیلة، لیرسـل المـاء ِفـي 

ُه لص یرید أن یقطع َعَلْیه الطریق فعالجه ِفـي المكـان أرضه، فاستقبله ملك فظن َأنَّ 

الَِّذي كان یقرب ِفیِه القربان  فكان أّول قربان قربه بـأرض الَمْقـِدس. َفَلمَّـا أراد الملـك 

أن یفارقــه، غمــز فخــذ َیْعُقــوب برجلیــه لیریــه َأنَّــُه لــو شــاء لصــرعه، فهــاج بــه عــرق 

ظـر ِإَلْیـِه فلقـي منهـا الـبالء، َحتـَّى َلـْم النساء، وصعد الملك إلـى السـماء، ویعقـوب ین

 -تحــریم لحــم اإلبــل وألبانهــا -َعــزَّ َوَجــلّ  -یــنم اللیــل مــن وجعــه،  فجعــل َیْعُقــوب للَّــه

َوَكــاَن َســَبُب َغْمــِز اْلَمَلــِك   )٢(لــئن شــفاه اللَّــه -وكــان مــن أحــّب الطعــام والشــراب ِإَلْیــهِ 

َب اللَُّه َلُه اْثَنْي َعَشـَر َوَلـًدا َوَأتَـى َبْیـَت اْلَمْقـِدِس َصـِحیًحا ِلَیْعُقوَب  َأنَُّه َكاَن َنَذَر ِإْن َوهَ 

  .  )٣(َأْن َیْذَبَح آِخَرُهْم. َفَكاَن َذِلَك ِلْلَمْخَرِج ِمْن َنْذرِِه،

                                           
  "٩٣سورة آل عمران آیة " )١(

ــن ســلیمان ج )٢( ــل ب ــذر  ٥٧٩/ص٥تفســیر الطبــري ج ٢٩٠/ص١تفســیر مقات ــن المن ،تفســیر اب

  ٧٠٤/ ص٣تم جوتفسیر ابن أبي حا ٢٨٩/ص١ج

  ٤/١٩٥تفسیر القرطبي  )٣(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٢٣

  النذر عند اليهود قبل اإلسالم:

ــد ادعــوا أل نفســهم حــق التحلیــل  ــو إســرائیل ق ــان بن ــوراة وك ــم جــاء عهــد الت ث

قبهم اهللا عز وجل على ذلك بإمضاء التحریم علیهم یدل على ذلك قولـه والتحریم فعا

تعالى:( َوَعَلى الَِّذیَن َهـاُدوا َحرَّْمَنـا َمـا َقَصْصـَنا َعَلْیـَك ِمـْن َقْبـُل، َوَمـا َظَلْمَنـاُهْم، َوَلِكـْن 

  .   )١(َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َیْظِلُموَن}

وحّرمنــا مــن قبلــك یــا محمــد علــى قــول اهللا تعــالى ذكــره:  )٢(قــال أهــل التأویــل 

الیهــود، مــا أنبأنــاك بــه مــن قبــل فــي ســورة األنعــام، وذاك كــّل ذي ظفــر، ومــن البقــر 

والغــنم، حرمنــا علــیهم شــحومهما، إال مــا حملــت ُظهورهمــا أو الحوایــا، أو مــا اخــتلط 

ِلُمـوَن) فجزینـاهم بعظم (َوَما َظَلْمَناُهْم) بتحریمنا ذلك علیهم (َوَلِكـْن َكـاُنوا َأْنُفَسـُهْم َیظْ 

ذلــك ببغــیهم علــى ربهــم، وُظلِمهــم أنفســهم بمعصــیة اهللا، فــأورثهم ذلــك عقوبــة اهللا  

وسیاق اآلیة واتصالها بآیات النعي على المشركین على أنهم  حرموا ما حرمـوا مـن 

   .غیر إذن شرعي

وقـد عــرف بنــو إسـرائیل بعــض صــور النــذر التـي أقرهــا اهللا ســبحانه وتعــالى  -

ن لما قربـت هللا مـا فـي بطنهـا وصـرحت بالنـذر أخبـر اهللا سـبحانه بقبـول فامرأة عمرا

رًا  هذا النذر  قال تعالى (إْذ قاَلِت اْمرََأُت ِعْمراَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلـَك َمـا ِفـي َبْطِنـي ُمَحـرَّ

َربِّ ِإنِّـي َوَضـْعُتها ُأْنثـى  ) َفَلمَّا َوَضَعْتها قاَلتْ ٣٥َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأْنَت السَِّمیُع اْلَعِلیُم (

ْیُتها َمــْرَیَم َوإِنِّــي ُأِعیــُذها ِبــَك  َواللَّـُه َأْعَلــُم ِبمــا َوَضــَعْت َوَلــْیَس الــذََّكُر َكــاْألُْنثى َوإِنِّــي َســمَّ

یََّتهـا ِمــَن الشَّــْیطاِن الــرَِّجیِم ( َحَســنًا  ) َفَتَقبََّلهــا َربُّهــا ِبَقُبــوٍل َحَســٍن َوَأْنَبَتهــا َنباتــاً ٣٦َوُذرِّ

                                           
  "١١٨سورة النحل آیة "  )١(

  ٣١٥/ص١٧تفسیر الطبري ج )٢(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٢٤

ِك َـ ى لـَـ ُم َأّنــَوَكفََّلها َزَكِریَّا ُكلَّما َدَخَل َعَلْیها َزَكِریَّا اْلِمْحراَب َوَجَد ِعْنَدها ِرْزقًا قاَل َیـا َمْرَیـ

  .  )١() ابٍ ـَهَذا قاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َیْرُزُق َمْن َیشاُء ِبَغْیِر ِحس

یعني بذلك: أن اهللا جل ثناؤه تقّبل مریَم من أمها َحنَّـة،  : )٣( )٢(قال أبو جعفر

وتحریَرها إیاها للكنیسة وخدمتها وخدمة ربها بقبول َحسن وهـذه مـریم ابنـت عمـران 

  نذرت للرحمن صوما بأمر اهللا عز وجل  قال تعالى:

َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحمِن  (َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْینًا َفِإمَّا َتَرِینَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحداً 

  .  )٤(َصْومًا َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَیْوَم ِإْنِسی�ا )

                                           
 "٣٧"إلى " ٣٥سورة آل عمران اآلیات من " )١(

هو أبـو جعفـر محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن خالـد، الطبـري، وقیـل یزیـد بـن كثیـر ابـن غالـب،  )٢(

مـا فـي فنـون كثیـرة منهـا التفسـیر والحـدیث صاحب التفسـیر الكبیـر والتـاریخ الشـهیر، كـان إما

والفقه والتاریخ وغیر ذلك، وله مصنفات ملیحة في فنون عدیدة تدل علـى سـعة علمـه وغـزارة 

فضــله، وكــان مــن األئمــة المجتهــدین، لــم یقلـــد أحــدا،  وكانــت والدتــه ســنة أربــع وعشـــرین 

حد فـي داره، فـي السـادس ومائتین، بآمل طبرستانوتوفي یوم السبت آخر النهار، ودفن یوم األ

بـن المائة ببغداد انظر وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ثالثوالعشرین من شوال سنة عشر و 

  ٤/١٩٢خلكان 

 ٣٤٤/ص ٦جامع البیان للطبري ج )٣(

 "٢٦سورة مریم آیة " )٤(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٢٥

ــالى   )٢(: )١(قــال ُمَقاِتــلُ  ــِن َعبَّــاٍس ِفــي َقْوِلــِه تع ِإنِّــي َنــَذْرُت ِللــرَّْحمِن :«قــال اْب

   َیْعِني َصْمتًا.» َصْوماً 

م فـي ذلـك الزمـان كـان قال آخرون: بـل كانـت صـائمة فـي ذلـك الیـوم، والصـائ

یصوم عن الطعام والشراب وكالم الناس، فأذن لمریم في قـدر هـذا الكـالم ذلـك الیـوم 

  وهي صائمة.

فكان من صام في ذلك الزمان لم یتكلم حتـى یمسـي، فقیـل  )٤( )٣(وعن السدي

  لها: ال تزیدي على هذا.

ا طیبـات مـا علـى اهللا غیـر الحـق فحرمـو  اوأما الیهود فقد غلوا في دینهم وقالو 

أحـل اهللا لهـم بغیـر دلیــل وال مسـوغ شـرعي بـل افتــراء وتجـاوزوا حـدود مـا فــرض اهللا 

علیهم وادعوا صفة الرب كما قال تعالى :  (اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن 

                                           
مقاتل بن سـلیمان بـن بشـر، أبـو الحسـن البلخـي  قـدم بغـداد وحـدث بهـا عـن عطیـة العـوفي، ) ١(

وسعید المقبري، والضحاك بن مزاحم، وعمرو بن شعیب، وغیرهم. روى عنه شبابة بن سـوار، 

وحمزة بن زیاد الطوسي، وحّماد بن محّمد الفزارّي، أبو الجنید الضـریر، وعلـي بـن الجعـد، فـي 

آخرین. وكان لـه معرفـة بتفسـیر القـرآن، ولـم یكـن فـي الحـدیث بـذاك. مـات فـي سـنة خمسـین 

 ١٣/١٧٠داد ومائة. تاریخ بغ

  ٦٢٥/ص٢تفسیر مقاتل بن سلیمان ج )٢(

إسماعیل بن عبد الرحمن السدي  األعـور مـولى زینـب بنـت قـیس ابـن مخرمـة أصـله حجـازي  )٣(

یعد في الكوفیین روى عن أنس بن مالك وعبد خیر سمعت أبي وأبا زرعة یقوالن ذلـك سـمعت 

د وعیســى بــن عمــر أبــي یقــول روى عــن الســدي ســماك بــن حــرب وٕاســماعیل بــن أبــي خالــ

الهمداني وسلیمان التیمي وعثمان بن ثابـت ومالـك بـن مغـول وسـفیان الثـوري وشـعبة وزائـدة 

وزید بن أبي أنیسة وزیاد بن خیثمة وأبو اسرائیل المالئي واسراءیل بـن یـونس وحسـن وعلـى 

ح بن عیـاش. الجـر ا] وأبو عوانة وأبو األحوص وأبو بكر ٢ -ابنا صالح وشریك [بن عبد اهللا 

  ٢/١٨٤والتعدیل  البن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

  ١٨٤/ص١٨جامع البیان للطبري ج) ٤(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٢٦

ا ِإَلًهـا َواِحـًدا َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهـَو ُسـْبَحاَنُه َعمَّـا اللَِّه َواْلَمِسیَح اْبَن َمْرَیَم َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدو 

   )١(ُیْشِرُكوَن) 

ــْم  ــاَعَتُهْم َلُه ــُه َط ــَل اللَّ ــِه َفَجَع ــِه َوَحَالِل ــرَاِم اللَّ ــْن َح ــِه ِم ــُروُهْم ِب ــا َأَم ــاُعوُهْم ِفیَم َأَط

  . )٢(» ِعَباَدةً 

َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم َوِفــي ُعُنِقــي  َقــاَل: َأَتْیــُت النَِّبــيَّ ) ٣(َعــْن َعــِديِّ ْبــِن َحــاِتٍم 

َصِلیٌب ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل: " َیا َعِديُّ اْطَرْح َهَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعُنِقَك، َفَطَرْحُتُه َفاْنَتَهْیُت ِإَلْیِه 

ْهَبـاَنُهْم َأْرَباًبـا ِمـْن ُدوِن اِهللا} َوُهَو َیْقرَُأ ُسوَرَة َبرَاَءَة َفَقرََأ َهِذِه اْآلَیَة {اتََّخـُذوا َأْحَبـاَرُهْم َورُ 

ُمـــوَن َمـــا َأَحـــلَّ اُهللا «َحتَّـــى َفـــَرَغ ِمْنَهـــا، َفُقْلـــُت: إنَّـــا َلْســـَنا َنْعُبـــُدُهْم، َفَقـــاَل:  أََلـــْیَس ُیَحرِّ

 )٤(» َبـاَدُتُهمْ َفِتْلـَك عِ «ُقْلُت: َبَلى، َقـاَل: » َفُتَحرُِّموُنُه، وُیِحلُّوَن َما َحرََّم اُهللا َفَتْسَتِحلُّوَنُه؟

.  

                                           
 "٣١سورة التوبة اآلیة " )١(

  ٣٦٧/ص١تفسیر مجاهد ج )٢(

ِس ْبـِن َعـِديِّ ْبـِن َأْخـَزَم َعِديُّ ْبُن َحاِتِم اْلَجَواُد ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َسْعِد ْبـِن اْلَحْشـَرِج ْبـِن اْمـِرِئ اْلَقـیْ  )٣(

ـُه: النَّـَواُر  ِبْنـُت ْبِن َأِبي َأْخَزَم ْبِن َرِبیَعَة ْبِن َجْرَوِل ْبـِن ثَُعـِل ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن اْلَغـْوِث ْبـِن َطیِّـٍئ، َوُأمُّ

ِز ْبـِن َعتُـوِد ْبـِن َعِنـیِن ْبـِن ُثْرُمَلَة ْبِن َتْرُعَل ْبِن ُجَشِم ْبِن َأِبي َحاِرَثَة ْبِن ُجـَديِّ ْبـِن تَـُدوَل ْبـِن ُبْجِنـ

يُّ ْبـُن َسَالَماَن ْبِن ثَُعٍل، َوَكاَن َحاِتُم َطیٍِّئ ِمْن َأْجَوِد اْلَعَرِب، َوُیْكَنـى َأَبـا َسـفَّاَنَة ِباْبَنِتـِه، َوَكـاَن َعـدِ 

ـِه َأْشـ َراٌف ُیقَـاُل َلُهـْم: َالٌم، َوُحَلـْیٌس، َحاِتٍم ُیْكَنـى َأَبـا َطِریـٍف، َوَكـاَن ِلَعـِديِّ ْبـِن َحـاِتٍم ِإْخـَوٌة ِمـْن ُأمِّ

 ١/٦٤١َوِمْلَحاُن، َوُفْسُقُس، الطبقات الكبرى البن سعد 

أخرجــه الترمــذي فــي أبــواب تفســیر القــرآن فــي بــاب ومــن  ســورة التوبــة وقــال :( َهــَذا َحــِدیٌث  )٤(

، َوُغَطْیـُف ْبـُن َأْعـَیَن َلـْیَس ِبَمْعـُروٍف ِفـي َغِریٌب، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمـْن َحـِدیِث َعْبـِد السَّـَالِم ْبـِن َحـْربٍ 

  ٥/١٢٩  ٣٠٩٥الَحِدیِث) سنن الترمذي برقم 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٢٧

  النذر عند النصارى قبل اإلسالم:  

كانت ألهل الكتاب من عهد عیسى علیه السالم  نذور قبل اإلسالم امتدح اهللا 

بعضها ألنها كانت خالصة لوجهه ولیس فیها مضـرة دینیـة بـل كانـت تفرغـا لعبادتـه 

ن أجلـه وهـو إال أنها لما اتخذت شكال قـد یضـر التمـادي معهـا بمـا خلـق اإلنسـان مـ

عمــارة األرض  جــاء اإلســالم بــالنهي عنهــا لمــا فیهــا مــن تقــویض لبنــاء اإلنســانیة 

وٕاهــدار  للحیــاة اآلدمیــة وتعطیــل ألهــم ینــابیع العمــران ومــوارد النســل البشــري  وهــو 

  التزاوج  قال تعالى :

ْنِجیـَل َوَجَعْلنـا (ثم َقفَّْینا َعلى آثارِِهْم ِبُرُسِلنا َوَقفَّْینا ِبِعیَسـى اْبـِن َمـْرَیَم وَ  آَتْینـاُه اإلِْ

 ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن اتََّبُعوُه رَْأَفًة َوَرْحَمـًة َوَرْهباِنیَّـًة اْبتَـَدُعوها َمـا َكَتْبناهـا َعَلـْیِهْم ِإالَّ اْبِتغـاءَ 

َوَكِثیــٌر ِمــْنُهْم  ِرْضــواِن اللَّــِه َفمــا َرَعْوهــا َحــقَّ رِعاَیِتهــا َفآَتْیَنــا الَّــِذیَن آَمُنــوا ِمــْنُهْم َأْجــَرُهمْ 

  . )١(فاِسُقوَن) 

وذلك أنه لما كثر المشركون وهزموا المـؤمنین وأذلـوهم بعـد عیسـى بـن مـریم، 

 -واتخــذوا الصــوامع فطــال علــیهم ذلــك، فرجــع بعضــهم عــن دیــن عیســى»  اعتزلــوا«

بتلـوا َوَرْهَباِنیَّـًة اْبتَـَدُعوَها ت -عـز وجـل -وابتدعوا النصـرانیة، فقـال اهللا -علیه السالم

ِإالَّ اْبِتغــاَء ِرْضــواِن «َمــا َكَتْبناهــا َعَلـْیِهْم ولــم نــأمرهم بهـا  " فــي التقـدیم" فیهـا للعبــادة 

َفما َرَعْوها َحقَّ رِعاَیِتها یقول لم یرعوا ما أمروا به یقول فما أطاعوني فیها، » « اللَّهِ 

یــه عل -وال أحســنوا حــین تهــودوا وتنصــروا، وأقــام أنــاس مــنهم علــى دیــن عیســى

فـآمنوا بـه وهـم أربعـون رجـال،  -صلى اهللا علیه وسلم -حتى أدركوا محمدا -السالم

رجــال مــن أرض الحبشــة، وثمانیــة مــن أرض الشــام، فهــم الــذین »  اثنــان وثالثــون«

كنى اهللا عنهم، فقال: َفآَتْیَنا الَّـِذیَن آَمُنـوا مـنهم أجـرهم  ) یقـول أعطینـا الـذین آمنـوا 

 --یعني جزاءهم وهو الجنة، قال: َوَكِثیٌر ِمْنُهْم فاِسُقونَ "عني صدقوا ی " ِمْنُهْم َأْجَرُهمْ 

                                           
  "٢٧سورة الحدید آیة " )١(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٢٨

صلى اهللا علیه  -لمن آمن بمحمد -تعالى -یعني الذین تهودوا، وتنصروا فجعل اهللا

من أهل اإلنجیل أجرهم مرتین بإیمانهم بالكتاب األول وكتاب محمد صل اهللا  -وسلم

  علیه وسلم.

من التحریم تعدیا ومعصیة بالغة وبـرئ رسـول اهللا وقد جعل اإلسالم هذا النوع 

ذلـك وذلـك أن رجـاال مـن أصـحاب محمـٍد صـلى اهللا  اصلى اهللا علیه وسلم ممـن قـالو 

، حرَّموا النساء واللحَم على أنفسهم، وأخـذوا )١(علیه وسلم، منهم عثمان بن مظعون

ــَفار لیقطعــوا مــذاكیرهم، لكــي تنقطــع الشــهوة ویتفرَّغــوا لعبــادة  ربهــم. فــأخبر بــذلك الشِّ

النبـيُّ صـلى اهللا علیـه وسـلم فقـال: مـا أردتـم؟ فقـالوا: أردنـا أن تنقطـع الشـهوة عنـا،  

ونتفرغ لعبادة ربنا، ونلهـو عـن النسـاء! فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم: لـم 

أومر بذلك، ولكني أمرت في دیني أن أتزوَّج النساء! فقالوا، نطیـُع رسـول اهللا صـلى 

ال تحرِّمـوا             ه وسلم. فأنزل اهللا تعـالى ذكـره :"یـا أیهـا الـذین آمنـوا اهللا علی

طیبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إّن اهللا ال یحب المعتدین"، إلى قولـه تعـالى: "الـذي 

   )٢(أنتم به مؤمنون

                                           
ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوِنْ ِن َحِبیِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَمَح ویكنى َأَبا السـائب وأمـه سـخیلة ِبْنـت )١(

عثمان من الولد َعْبد الـرَّْحَمن والسـائب لن حذافة بن جمح. وكان العنبس ْبن وهبان ْبن وهب ب

وأمهما َخْوَلُة ِبْنت َحِكیِم ْبن ُأَمیََّة ْبـن َحاِرثَـَة ْبـن األوقـص السـلمیة َوَهـاَجَر ُعْثَمـاُن ْبـُن َمْظُعـوٍن 

اَن َعَلـى َرْأِس َثالِثـیَن َشـْهًرا ِمـَن ِإَلى َأْرِض اْلَحَبَشِة اْلِهْجـَرَتْیِن َجِمیًعـا َشـِهَد َبـْدًرا َوَمـاَت ِفـي َشـْعبَ 

 وما بعدها٣/٣٠٠اْلِهْجَرِة الطبقات الكبرى البن سعد 

  " ٨٨"و"  ٨٧ن " اسورة المائدة اآلیت )٢(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٢٩

  النذر عند العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم :

وقـد  نعـى اهللا علـى المشـركین أن   )١(َرِب ُتْكِثُر ِمْنَهاَكاَنِت النُُّذوُر ِمْن ِسیَرِة اْلعَ 

حرموا أشیاء على أنفسهم من غیر إذن شرعي وهي المعروفة باألوابد أو  الدواهي؛ 

وهى مما حمى اهللا تعـالى هـذه الملّـة اإلسـالمّیة منهـا، وحـذر المـؤمنین منهـا. فقـال 

 -قـال الشـافعي   )٢(ِئَبٍة َوال َوِصـیَلٍة َوال حـاٍم)تعالى  :(ما َجَعَل اللَُّه ِمْن َبِحیَرٍة َوال سـا

ـــاِئَبَة َوُیوَصـــُلوَن اْلَوِصـــیَلَة   )٣( –رحمـــه اهللا  (كـــاُنوا َیْبَحـــُروَن اْلَبِحیـــَرَة َوُیَســـیُِّبوَن السَّ

َحق�ــا  َوَیْحُمــوَن اْلَحــاَم َعَلــى ُوُجــوٍه ِجَماُعَهــا َأْن َیُكوُنــوا ُمــَؤدِّیَن ِبَمــا َیْصــَنُعوَن ِمــْن َذِلــكَ 

َعَلــْیِهْم ِمــْن َنــْذٍر َنــْذُرَوُه َفَوفَّــْوا ِبــِه َأْو َفَعُلــوُه ِبــَال َنــْذرِِهْم َأْو ِبَحــقٍّ َوَجــَب َعَلــْیِهْم ِعْنــَدُهْم 

  .،)َفَأدَّْوهُ 

جاء في نهایة األرب "كانت للعرب أوابد جعلوها بینهم أحكامـا ونسـكا وضـاللة 

  فمنها:  )٤(وعادة ومداواة ودلیال وتفاؤال وطیرة.

  البحرية:

ــا مــن  ــدر یعطــون له ــان أهــل الــوبر یعطــون آللهــتهم مــن اللحــم، وأهــل الم ك

الحرث، فكانت الناقة إذا أنتجـت خمسـة أبطـن عمـدوا إلـى الخـامس مـا لـم یكـن ذكـرا 

فشّقوا أذنها، فتلك: البحیرة؛ فربما اجتمع منهـا هجمـة مـن البحـر فـال یجـّز لهـا وبـر 

هللا، وال إن حمـل علیهـا شـيء، فكانـت ألبانهـا للرجـال وال یذكر علیها إن ركبت اسم ا

  دون النساء.

                                           
  ٣/٣٣١تفسیر القرطبي   )١(

  "١٠٣سورة المائدة آیة " )٢(

 ١٩٨/ص ٦األم للشافعي ج )٣(

  ١٠٦/ص ٣نهایة األرب في فنون األدب ج) ٤(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٣٠

  الوصيلة:

كانت الشاة إذا وضعت سـبعة أبطـن عمـدوا إلـى السـابع، فـإن كـان ذكـرا ذبـح، 

وٕان كانـت أنثـى تركـت فـي الشـاء، فـإن كـان ذكـرا وأنثـى قیـل: وصـلت أخاهـا، فحّرمـا 

  ن النساء.جمیعا، وكانت منافعها، ولبن األنثى منها للرجال دو

  السائبة:

كان الرجل یسّیب الشيء من ماله، إما بهیمـة أو إنسـانا، فتكـون حرامـا أبـدا، 

  منافعها للرجال دون النساء.

  احلامي:

ذا أدركــت أوالده فصــار ولــده جــّدا قــالوا: حمــى ظهــره، اتركــوه فــال إكــان الفحــل 

ــ ــت هــذه الت ــإذا مات ــع مــاء، وال مرعــى، ف ــه، وال یركــب، وال یمن ي جعلوهــا یحمــل علی

آللهتهم، اشترك في أكلها الرجال والنسـاء، وذلـك قولـه تعـالى (َوقـاُلوا مـا ِفـي ُبُطـوِن 

   )١(.ِذِه اْألَْنعاِم خاِلَصٌة ِلُذُكوِرنا َوُمَحرٌَّم َعلى َأْزواِجنا َوإِْن َیُكْن َمْیَتًة َفُهْم ِفیِه ُشَركاُء)ـه

غرسـا، خّطـوا فـي وسـطه  وكان أهل المدر والحرث إذا حرثوا حرثا، أو غرسوا 

خّطا، فقسموه بین اثنـین فقـالوا: مـا دون هـذا الخـط: آللهـتهم؛ ومـا وراءه: هللا؛ فـإن 

فیمـا جعلـوه هللا رّدوه، وٕان سـقط ممـا جعلـوه هللا فیمـا  شـيءسقط مّما جعلوه آللهتهم 

جعلوه آللهتهم أقّروه، واذا أرسلوا المـاء فـي الـذى آللهـتهم. فـانفتح فـي الـذى سـموه 

ّدوه، وٕان انفتح من ذاك فـي هـذا قـالوا: اتركـوه فإنـه فقیـر إلیـه، فـأنزل اهللا عـّز  هللا س

ــا َذرََأ ِمـَن اْلَحــْرِث َواْألَْنعــاِم َنِصــیبًا َفقـاُلوا هــذا ِللَّــِه ِبــَزْعِمِهْم َوهــذا  وجـّل (َوَجَعُلــوا ِللَّــِه ِممَّ

َوما كاَن ِللَِّه َفُهـَو َیِصـُل ِإلـى ُشـَركاِئِهْم  ِلُشَركاِئنا َفما كاَن ِلُشَركاِئِهْم َفال َیِصُل ِإَلى اللَّهِ 

  )٢(ساَء ما َیْحُكُموَن) 

                                           
  "١٣٩األنعام آیة  " سورة )١(

  "١٣٦سورة األنعام آیة " )٢(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٣١

  ومنها: ذبح العتائر:

كان الرجل منهم یأخذ الشاة، وتسّمى العتیـر والمعتـورة فیـذبحها ویصـّب دمهـا 

على رأس الصنم، وذلك یفعلونه في رجـب، والعتـر قیـل: هـو مثـل الـذبح، وقیـل: هـو 

   )١(: قال الطرّماح الصنم الذى یعتر له.

  فخّر صریعا مثل عاترة النسك

   )٢(أراد بالعاترة: الشاة المعتورة. 

  ومنها: حبس الباليا:

كــانوا إذا مــات الرجــل یشــّدون ناقتــه إلــى قبــره، ویعكســون رأســها اإلــى ذنبهــا، 

ویغّطون رأسها بوّلیة وهى البردعة، فإن أفلتت لم ترّد عن ماء وال مرعى، ویزعمون 

ما یفعلون ذلـك، لیركبهـا صـاحبها فـي المعـاد، لیحشـر علیهـا، فـال یحتـاج أن أنهم إن

 یمشى

                                           
الّطرّماح بن حكیم، مـن طیـيء، ویكنـى أبـا نفـر. وكـان جـّده قیسـن ابـن جحـدر أسـره ملـك مـن ) ١(

ملوك جفنة، فدخل علیه حاتم طیيء، فاستوهبه  وهو مـن الخطبـاء الشـعراء:. وكـان الطرمـاح 

 ٢/٥٧٠ام انظــر الشــعر والشــعراء قحطانیــا عصــبیا خارجیــا مــن الصــفریة یتعصــب ألهــل الشــ

  ١/٦٠والبیان والتبیین 

ــــاب العــــین ) ٢( ــــك كت ــــة ٢/٦٥انظــــر فــــي ذل والمحكــــم والمحــــیط األعظــــم  ٢/١٥٦وتهــــذیب اللغ

  ١٢/٥٢٣وتاج العروس ٤/٥٣٧ولسان العرب ٢/٤٢
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  ومنها: خروج اهلامة: 

زعمــوا أن اإلنســان إذا قتــل، ولــم یطالــب بثــأره، خــرج مــن رأســه طــائر یســّمى: 

  سقوني!  سقوني! إلى أن یطلب بثأره االهامة، وصاح على قبره: 

  ومنها: إغالق الظهر:

ــهكــان الرجــل مــنهم إذ ــه مائــة، عمــد إلــى البعیــر الــذى أمــات ب ، )١(ا بلغــت إبل

فأغلق ظهره لئال یركب، ویعلم أن صاحبه حمـى ظهـره، وٕاغـالق ظهـره أن ینـزع سـنا 

  من فقرته ویعقر سنامه.

  :والتعمية ومنها: التفقئة

كان الرجل إذا بلغت إبله ألفا فقأ عین الفحل یقول: إن ذلك یدفع عنهـا العـین 

  والغارة؛ 

  دت عن ألف فقأ العین األخرى، فهو التعمیة.فإن زا

  ومنها: كعب األرنب:

               كـــانوا یعّلقونـــه علـــى أنفســـهم ویقولـــون: إن مـــن فعـــل ذلـــك لـــم تصـــبه عـــین 

وال ســحر، وذلــك أن الجــّن تهــرب مــن األرنــب، ألنهــا لیســت مــن مطایــا الجــّن ألنهــا 

ْرِث َواْألَْنَعاِم َنِصیًبا َفَقاُلوا َهَذا ِللَّـِه ِبـَزْعِمِهْم َوَهـَذا تحیض؛ (َوَجَعُلوا ِللَِّه ِممَّا َذرََأ ِمَن اْلحَ 

ِلُشَرَكاِئَنا َفَما َكاَن ِلُشَرَكاِئِهْم َفَال َیِصُل ِإَلى اللَِّه َوَما َكاَن ِللَِّه َفُهـَو َیِصـُل ِإَلـى ُشـَرَكاِئِهْم 

   )٢(َساَء َما َیْحُكُموَن )

  هم من وجوه:عن سفه -َعزَّ َوَجلَّ  -یخبر 

أنهم كانوا یجعلون هللا نصیًبا مما كـان هللا فـي الحقیقـة مـع علمهـم أن  أحدها:

اللَّــه هــو الــذي أنشــأ لهــم تلــك األشــیاء وهــو ذرأهــا، ثــم یجعلــون هللا فــي ذلــك نصــیًبا 

                                           
  معنى أمات به أي بلغت به اإلبل المائة   )١(

 "١٣٦سورة األنعام آیة " )٢(
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ولألصنام نصـیًبا، یسـفههم ألنهـم إذا علمـوا أن اللَّـه هـو الـذي ذرأ لهـم تلـك األشـیاء 

الختیار في جعل ذلك ال إلیهم إذ علمـوا، أنهـم إنمـا یملكـون هـم وأنشأها لهم، فإلیه ا

  بجعل اهللا لهم، وهو المالك علیها حقیقة.

أنهم یجعلون هللا في ذلك نصیًبا ولألصنام  -أیًضا-: ما یبین سفههم والثاني

نصیًبا من الثمار والحرث وغیرها، ثم إذا وقع شيء، ممـا جعلـوا هللا وخـالط مـا جـزؤا  

ئهم تركوه، وٕاذا خالط شيء مما جعلوا لشركائهم، ووقع فیما جعلوه هللا وجعلوه لشركا

أخذوه وردوه على شركائهم وانتفعوا به، وتركـوا اآلخـر لألصـنام إیثـارًا لألصـنام علیـه 

  تعالى ، وٕاعظاما لها.

أو إذا زكــا نصــیب األصــنام ونمــا، ولــم یــزك نصــیب اللَّــه، ولــم یــنُم تركــوا ذلــك 

شاء اللَّه ألزكى نصیبه، وٕاذا زكا الذي كـانوا یجعلـون هللا، وال لألصنام، ویقولون: لو 

یزكــو نصـــیب األصــنام أخـــذوا نصـــیب اللَّــه فقســـموه بـــین المســاكین وبـــین األصـــنام 

  نصفین.

بصنیعهم الذي یصنعون ویبین عـن جـوهرهم بإیثـارهم  -َعزَّ َوَجلَّ  -یسفههم 

ئـة، مـع علمهـم أن اللَّـه هـو األصنام، وٕاعظامهم إیاها، والتفضیل في القسـمة والتجز 

الذي ذرأ ذلـك وأنشـأه لهـم، وأن األصـنام التـي أشـركوها فـي أمـوالهم وعبـادتهم هللا ال 

  یملكون من ذلك شیًئا.

ال   وذلك منهم سفه وجور؛ حیث أشركوا في أموالهم وعبادتهم مع اللَّـه أحـًدا 

ــأنفون ــات، وهــم كــانوا ی ــوا هللا البن ــذلك شــیًئا، وهــو كمــا جعل ــات،  یســتحق ب عــن البن

كقوله: (َوإَِذا ُبشَِّر أَحُدُهم ِباُألنَثى. .
  )٢(اآلیة: وقال: (َأْم َلـُه اْلَبَنـاُت َوَلُكـُم اْلَبُنـوَن)  )١(

                                           
  "٥٨ة "یمن اآلسورة النحل  )١(

  "٣٩سورة الطور آیة رقم " )٢(
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تـأنفون أنـتم عـن البنـات وتضـیفونهن إلیـه؟! فهـو   )١(وقال: (ِتْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضیَزى)

ٕایثــارهم إیاهــا علــى اللَّــه، إًذا جــور وظلــم؛ فعلــى ذلــك تفضــیل األصــنام فــي القســمة و 

جـور  -وٕاشراكهم مع اللَّه، مـع علمهـم أنـه كـان جمیـع ذلـك باللَّـه، وهـو أنشـأه لهـم 

  وسفه، ثم أخبر أنهم: (َساَء َما َیْحُكُموَن).أي بئس الحكم حكمهم.

  نذر عبد املطلب بن هاشم جد النبي صلى اهللا عليه وسلم :

دهــم قربانــا ألصــنامهم فقــد كــان كــذلك كــان العــرب فــي الجاهلیــة یقــدمون أوال

أحدهم ینذر أن یذبح أحب أوالده إلیه للصنم حین یبلغ أوالده كذا عدا كما فعـل عبـد 

   )٢(المطلب بن هاشم جد النبي صلى اهللا علیه وسلم 

وكان عبد المطلب بن هاشم قـد نـذر حـین لقـى مـن قـریش مـا لقـى عنـد حفـر 

تـى یمنعـوه، لینحـرن أحـدهم هللا عنـد زمزم: لئن ولـد لـه عشـرة نفـر، ثـم بلغـوا معـه ح

الكعبة. فلما توافى بنوه عشـرة، وعـرف أنهـم سـیمنعونه، جمعهـم، ثـم أخبـرهم بنـذره، 

ودعـاهم إلــى الوفــاء هللا بــذلك، فأطـاعوه وقــالوا: كیــف نصــنع؟ قـال:  لیأخــذ كــل رجــل 

منكم قـدحا، ثـم یكتـب فیـه اسـمه، ثـم ائتـونى، ففعلـوا ثـم أتـوه. ثـم قـال عبـد المطلـب 

حب القــداح: اضــرب علــى بنــى هــؤالء بقــداحهم هــذه، وأخبــره بنــذره الــذى نــذر، لصــا

فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فیه اسمه. وكان عبد اهللا بن عبد المطلـب أصـغر 

بنى أبیه، كان هـو والزبیـر وأبـو طالـب لفاطمـة بنـت عمـرو بـن عبـد بـن عمـران بـن 

  ر.مخزوم بن یقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فه

                                           
  "٢٢سورة النجم آیة " )١(

،الـروض األنـف  ٩٨/ص١،دالئـل النبـوة للبیهقـي ج ١٥١/ص١السیرة النبویة  البن هشام ج )٢(

،تـــــــاریخ الخمـــــــیس  ١٧٤/ص١،الســـــــیرة النبویـــــــة البـــــــن كثیـــــــر ج ٨٤/ص٢للســـــــالمي ج

  ٢٤٨/ص٢، البدایة والنهایة البن كثیر ج١٨٢/ص١ج
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وكان عبد اهللا أحب ولد عبـد المطلـب إلیـه، فلمـا أخـذ صـاحب القـداح  القـداح 

لیضــرب بهــا، قــام عبــد المطلــب یــدعو اهللا، ثــم ضــرب صــاحب القــداح، فخــرج القــدح 

على عبـد اهللا فأخـذه عبـد المطلـب بیـده، وأخـذ الشـفرة، ثـم أقبـل بـه لیذبحـه، فقامـت 

قـال: أذبحـه، فقالـت لـه قـریش وبنـوه: إلیه قریش فقالوا: ماذا ترید یا عبد المطلـب؟ 

واهللا ال تذبحــه أبــدا حتــى تعــذر فیــه، لــئن فعلــت هــذا ال زال الرجــل یــأتى بابنــه حتــى 

یذبحه، فما بقاء الناس على هذا، انطلق به إلـى الحجـاز، فـإن بـه عرافـة لهـا تـابع، 

فسلها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتـك بذبحـه ذبحتـه، وٕان أمرتـك بـأمر لـك ولـه 

  یه فرج قبلته.ف

فــانطلقوا حتــى قــدموا المدینــة فوجــدوها بخیــر، فركبــوا حتــى جاءوهــا فســألوها، 

وقص علیها عبد المطلـب خبـره وخبـر ابنـه، ومـا أرادوا بـه، ونـذره فیـه، فقالـت لهـم: 

ارجعوا عنى الیوم حتى یأتینى تابعى فأسأله، فرجعوا مـن عنـدها، فلمـا خرجـوا عنهـا 

ثم عدوا علیها، فقالت لهم: قد جاءنى الخبـر، كـم الدیـة  قام عبد المطلب یدعو اهللا،

قالــت: فــارجعوا إلــى بالدكــم ثــم قربــوا  -وكانــت كــذلك -فــیكم؟ قــالوا: عشــرة مــن اإلبــل

صاحبكم، وقربوا عشرة من اإلبل، ثم اضربوا علیها وعلیه بالقداح، فإن خرجت علـى 

فانحروهـا عنـه،  صاحبكم فزیدوا من اإلبل حتى یرضى ربكم، وٕان خرجـت علـى اإلبـل

  فقد رضى ربكم ونجا صاحبكم.

فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعـوا علـى ذلـك مـن األمـر، قـام عبـد المطلـب 

یــدعو اهللا، ثــم قربــوا عبــد اهللا وعشــرا مــن اإلبــل، وعبــد المطلــب قــائم یــدعو اهللا عــز 

وجــل، ثــم ضــربوا فخــرج القــدح علــى عبــد اهللا، فــزادوا عشــرا مــن اإلبــل، فبلغــت اإلبــل 

عشرین، وقام عبد المطلـب یـدعو اهللا عـز وجـل، ثـم ضـربوا فخـرج القـدح علـى عبـد 

اهللا، فزادوا عشرا مـن اإلبـل، فبلغـت اإلبـل ثالثـین، وقـام عبـد المطلـب یـدعو اهللا، ثـم 

ضربوا فخرج القدح على عبد اهللا، فزادوا عشرا من اإلبل، فبلغت اإلبـل أربعـین. وقـام 
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فخــرج القــدح علــى عبــد اهللا، فــزادوا عشــرا مــن عبــد المطلــب یــدعو اهللا، ثــم ضــربوا 

اإلبل، فبلغت اإلبـل خمسـین. وقـام عبـد المطلـب یـدعو اهللا، ثـم ضـربوا فخـرج القـدح 

على عبد اهللا، ثم ضربوا فخرج القدح على عبـد اهللا، فـزادوا عشـرا مـن اإلبـل، فبلغـت 

اهللا،  اإلبل سبعین، وقام عبـد المطلـب یـدعو اهللا، ثـم ضـربوا فخـرج القـدح علـى عبـد

فزادوا عشرا من اإلبل، فبلغت اإلبل ثمانین، وقام عبد المطلـب یـدعو اهللا، ثـم ضـربوا 

فخرج القدح على عبد اهللا، فزادوا عشـرا مـن اإلبـل، فبلغـت اإلبـل تسـعین، وقـام عبـد 

المطلــب یــدعو اهللا، ثــم ضــربوا فخــرج القــدح علــى عبــد اهللا، فــزادوا عشــرا مــن اإلبــل، 

م ضربوا فخـرج القـدح علـى اإلبـل، ـعبد المطلب یدعو اهللا، ث فبلغت اإلبل مائة. وقام

فقالت قریش ومن حضر: قد انتهـى رضـا ربـك یـا عبـد المطلـب، فقـال: ال واهللا حتـى 

عبـد اهللا وعلــى اإلبـل، وقــام عبـد المطلــب  أضـرب علیهــا ثـالث مــرات. فضـربوا علــى 

طلـب قـائم یـدعو اهللا، یدعو اهللا، فخرج القدح على اإلبل، ثم عادوا الثانیة، وعبـد الم

فضــربوا فخــرج القــدح علــى اإلبــل، ثــم عــادوا الثالثــة، وعبــد المطلــب قــائم یــدعو اهللا، 

  فضربوا فخرج القدح على اإلبل، فنحرت، ثم تركت ال یصد عنها إنسان وال سبع.

ــوا َأْوَالَدُهــْم  وقــد ســفه اهللا أحالمهــم فــي قولــه تعــالى :(  - ــْد َخِســَر الَّــِذیَن َقَتُل َق

ا ِبَغْیـــِر ِعْلـــٍم َوَحرَُّمـــوا َمـــا َرَزَقُهـــُم اللَّـــُه اْفِتـــرَاًء َعَلـــى اللَّـــِه َقـــْد َضـــلُّوا َوَمـــا َكـــاُنوا َســـَفهً 

   )١(.ُمْهَتِدیَن)

أي: كمـا زیـن    )٢(: (َوَكَذِلَك َزیََّن ِلَكِثیٍر ِمَن اْلُمْشـِرِكیَن .-َعزَّ َوَجلَّ  -قوله  -

ف ما خلق اللَّه لهم عنه إلى األصنام لهم جعل النصیب لألصنام والتجزئة لها، وصر 

  كذلك زین لهم قتل أوالدهم.

                                           
  "١٤٠ألنعام آایة "سورة ا )١(

 ""١٣٦سورة األنعام آیة " )٢(
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أو كمــا زیــن لهــم تحــریم مــا أحــل اللَّــه لهــم مــن الســائبة والوصــیلة والحــامي  -

  كذلك زین لهم شركاؤهم قتل أوالدهم.

وأصله: أن الشفقة التي جعل اللَّه في الخلـق ألوالدهـم والرحمـة التـي جبلـت  -

ــائعهم علیهــا تمــنعهم عــن  ــذلك طب قــتلهم، وخاصــة أوالدهــم الضــعفاء والصــغار، وك

الشـهوة التـي خلـق فـیهم تمــنعهم عـن تحـریم مـا أحـل اللَّــه لهـم، لكـن زیـن لهـم ذلــك 

ــل أوالدهــم، فمــا حســن علــیهم  ــا أحــل لهــم وقت شــركاؤهم، وحســنوا علــیهم تحــریم م

الشركاء وزیـن لهـم مـن تحـریم مـا أحـل لهـم وقتـل أوالدهـم غلـب علـى الشـفقة التـي 

  )١(. ت فیهم، والشهوة التي خلق ومكن فیهمجبل

بن ازوج عبد المطلب بن هاشم لما افتقدت ابنها العباس  )٢(وقد نذرت نتیلة -

عبد المطلـب وهـو صـغیر أنهـا إن وجدتـه لتكسـون الكعبـة الـدیباج ففعلـت وهـي أول 

  )٣(. من كسا الكعبة الدیباج

ــِة َال  - ــِت اْلَعــَرُب ِفــي اْلَجاِهِلیَّ ــِة َحتَّــى  َوَقــْد َكاَن ــَة ِإَلــى اْلُمْزَدِلَف ُیِفیُضــوَن ِمــْن َعَرَف

ُیِجیَزُهْم َأَحُد َبِني ُصوَفَة َوُهْم َبُنو اْلَغْوِث ْبِن ُمرِّ ْبِن َأدِّ ْبِن َطاِبَخَة ْبِن ِإْلَیاَس ْبِن ُمَضٍر 

ْت َال َتِلـُد َفَنـَذَرْت ِإْن ِهـَي َوَلـَدْت َوَكاَنْت ُأمُُّه ُجْرُهِمیًَّة، ُلقَِّب اْلَغْوُث ِبُصوَفَة ِألَنَّ ُأمَُّه َكاَنـ

َذَكرًا َأْن َتْجَعَلُه ِلِخْدَمِة اْلَكْعَبِة َفَوَلَدِت اْلَغْوَث َوَكاُنوا َیْجَعُلوَن ُصوَفًة َیْرُبُطوَن ِبَهـا َشـْعَر 

ِبیَط، فَ  ــِة َوُتَســمَّى الــرَّ ــِة اْلَكْعَب ــُه ِلِخْدَم ــِبيِّ الَّــِذي َیْنُذُروَن ــَر رَْأِس الصَّ ــْوُث َیِلــي َأْم َكــاَن اْلَغ

َجــاَزَة  ــا َغَلــَب ُقَصــيُّ ْبــُن ِكــَالٍب َعَلــى اْلَكْعَبــِة َجَعــَل اإلِْ اْلَكْعَبـِة َمــَع َأْخَواِلــِه ِمــْن ُجــْرُهَم َفَلمَّ

                                           
  ٢٦٥/ص٤تفسیر الماتریدي  ج )١(

ـْحَیاُن ْبـُن َسـ )٢( ْعِد ُنَتْیَلُة ِبْنُت َجَناِب ْبِن ُكَلْیِب ْبِن َماِلِك ْبِن َعْمرو ْبِن َزْیِد َمَناَة ْبِن َعاِمٍر. َوُهَو الضِّ

ِمِر ْبِن َقاِسِط ْبِن ِهْنِب ْبِن َأْفَصى ْبِن ُدْعِميِّ ْبـِن َجِدیَلـَة ْبـِن َأَسـِد ْبِن اْلَخْزَرِج ْبِن َتْیِم اللَِّه ْبِن النَّ ا

  ١/٥٧ْبِن َرِبیَعَة ْبِن ِنَزاِر ْبِن َمَعدِّ ْبِن َعْدَناَن.الطبقات الكبرى البن سعد ا

 ٣/٦٥التحریر والتنویر  )٣(
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َجــاَزِة ِلْلَغــْوِث ثُــمَّ َبِقَیــْت ِفــي َبِنیــِه َحتَّــى اْنَقَرُضــوا، َوِقیــَل ِإنَّ الَّــِذي َجَعــَل َأْبَنــاَء اْلَغــْوِث ِإلِ 

  اْلَحاجِّ ُهْم ُمُلوُك ِكْنَدَة، َفَكاَن الَِّذي ُیِجیُز ِبِهْم ِمْن َعَرَفة َیُقول:

  هْ ـى ُقَضاعَ ـٌم َفَعلَ ـاَن ِإثْ ـ. ِإْن كَ .ْه .ــٌع ِتَباعَ ـي َتابِ ــّم ِإنِّ ــَال ه

ــا اْنَقــَرَض أَ  - ْبَنــاُء ُصــوَفَة َصــاَرِت ِألَنَّ ُقَضــاَعَة َكاَنــْت ُتِحــلُّ اْألَْشــُهَر اْلُحــُرَم، َوَلمَّ

َجاَزُة ِلَبِني َسْعِد ْبـِن َزْیـِد َمَنـاَءَة ْبـِن َتِمـیٍم َوِرُثوَهـا ِباْلُقْعـُددِ  َفَكاَنـْت ِفـي آِل َصـْفَواَن   ١اإلِْ

ْسَالُم َوِهَي َبْیِد ِكِرِب ْبِن َصْفَوانَ    َقاَل َأْوُس ْبُن َمْغرَاَء: ٢ِمْنُهْم َوَجاَء اإلِْ

وا ُمَعرََّفُهْم .َال َیْبَرُح النَّ    اَل َأِجیُزوا آَل َصْفَواَناـى ُیقَ ـ. َحتَّ .اُس َما َحجُّ

  نذر أبي سفيان 

إن َأَبا ُسْفَیاَن ِحیَن َرَجـَع  مـن الشـام ِإَلـى َمكَّـَة بالقافلـة التـي أرسـل رسـول اهللا 

َوَرَجــَع َفبــلُّ  ،صــل اهللا علیــه وســلم لمقابلتــه وكــان قــد أرســل إلــى قــریش أن تنجــده 

ـًدا َفَخـَرَج ِفـي ِمـاَئَتْي رَاِكـٍب ُقرَ  ْیٍش َنَذَر َأالَّ َیَمسَّ رَْأَسُه َماٌء ِمْن َجَناَبٍة َحتَّى َیْغـُزَو ُمَحمَّ

ِمْن ُقَرْیش َوَخَرَج َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلََّم ِفـي َطَلِبـِه َحتـَّى َبَلـَغ َقْرَقـَرِة اْلُكـْدِر 

وا َیا َرُسوَل اللَِّه َأَتْرُجو َأْن َتُكوَن َلَنا َغْزَوٌة َقاَل َنَعْم َقاَل َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ُثمَّ اْنَصَرَف َقالُ 

ْثَنْیِن لثمان َبقیَن ِمْنُه  ِة َوَرَجَع َیْوَم اِال     )٣(َخَرَج َیْوَم اَألَحِد ِلَسْبٍع َخَلْوَن ِمْن ِذي اْلِحجَّ

                                           
ســب. والمیــراث بالقعــدد: هــو أقــرب القعــدد: القریــب مــن الجــد األكبــر وهــو أملــك القرابــة فــي الن) ١(

 ٣/٣٦٢القرابة إلى المیت وفالن أقعد من فالن أي أقرب منه إلى جده األكبر. انظر اللسـان: 

  مادة، قعد

ِكِرِب ْبِن َصْفَواَن هو آخر من كان یجیز النـاس بـالحج مـن عرفـة مـن بنـي سـعد بـن زیـد منـاة  )٢(

بـن دلـف بـن جشـم بـن قـیس بـن سـعد بن صفوان بـن الحـارث شـجنة، وشـجنة  ٤بن تمیم كرا

بن عجل بن لجـیم، أمـه وأم أخیـه عبـد العـزى حبیبـة بنـت الحـارث بـن الرطیـل بـن أسـامة بـن ا

  ٥/٤٦ضبیعة بن عجل، بها یعرفون الطبقات الكبرى البن سعد 

  ١/٥٩تاریخ خلیفة بن خیاط )٣(
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سالم وقد تبین ممـا سـبق أنهـا كانـت هذه نماذج من النذور التي كانت قبل اإل

تختلط بالشرك  وابتغاء غیر وجه اهللا تعالى فلما جاء اإلسالم أبطل مـا كـان مختلطـا 

بالشــرك  وأبقــى مــا كــان خالصــا هللا تعــالى وهــذا مــا ســیتبین فــي المباحــث اآلتیــة 

،،،،،،،،  
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  املبحث الثاني

  تعريف النذر يف اللغة ويف اصطالح املالكية

  نذر يف اللغة :  تعريف ال

  -یطلق النذر في اللغة على عدة معان منها:

ــا بعــد أن كــان غیــر واجــب ویســمى   - أ ــه واجب إیجــاب الشــيء علــى الــنفس وجعل

جـاء )٢(ومنه قوله تعالى ( فمنهم من قضى نحبـه ومـنهم مـن ینتظـر ) )١(نحبا

 : أي منهم من قضى نذره الذي كان نذر).  )٣(في الزاهر

  ومنــه قولــه تعــالى (فكیــف كــان عــذابي ونــذر) )٤(لتخویف الم بــاـالغ واإلعـــاإلبــ  -  ب
نـذارا مـن االبـالغ إنـذر أ(نـذر ینـذر نـذرا فهـو نـاذر و )٦(جاء في جمهرة اللغة )٥(

(النون والذال والراء كلمة تدل علـى )٧(واالعذار)وجاء في معجم مقاییس اللغة 

                                           
،  ١٨٠/ص٨العــین للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي ج ٢٠٠/ص٥لســان العــرب البــن منظــور ج (١)

تهـذیب  ٥٨/ص ٤المخصـص البـن سـیده ج ٤٠٤/ص٥معجم مقـاییس  اللغـة البـن فـارس ج

شـمس العلـوم  ٢٢٩/ص٣كتاب األفعـال البـن القطـاع الصـقلیج ٢٠٢/ص ١٤اللغة للهروي ج

المعجـــم الوســـیط لمجمـــع  ١٩٧/ص ١٤تـــاج العـــروس للزبیـــدي ج ٦٥٥/ص ١٠للحمیـــري ج

  ٩١٢/ص ٢اللغة العربیة بالقاهرة ج

  "٢٣یة "من اآلاالحزاب  سورة (٢)

  ٣٥٧/ ص١الزاهر في معاني كلمات الناس البي بكر االنباري ج (٣)

المحكـــم والمحـــیط االعظــــم البـــن ســــیده  ٤٠٤/ص٥معجـــم مقـــاییس  اللغــــة البـــن فــــارس ج )(٤

 ٢٠٠/ص٥لسـان العـرب البـن منظـور ج ٣٠٨ص ١مختار الصحاح للـرازي  ج ٣٠٨/ص١ج

  ٢٢٩/ص ٣كتاب االفعال البن القطاع الصقلي ج

  "١٦سورة القمر آیة "  (٥) 

   ٦٩٥/ص  ٢جمهرة اللغة البن درید االزدي ج (٦)

 ٤٠٤/ص٥) معجم مقاییس  اللغة البن فارس ج(٧
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ف)وجـاء بـالغ وال یكـاد یكـون اال فـي التخویإلنـذار اإل تخویف او تخـوف منـه ا

 (تناذر القوم خوف بعضهم بعضا))١(في مختار الصحاح 

ــم   - ج ــه نــذر القــوم بالعــدو )٢(العل ــذال -ومن أي علمــوا  بــه جــاء فــي   -بكســر ال

 (نذر بكسر الذال علم ونذر القوم بالعدو أي علموا ))٣(شمس العلوم 

ما یجب في الجراحـات مـن الـدیات وهـو لغـة أهـل الحجـاز وقالـه الشـافعي فـي   - د

  ٤)(احات العمد ویسمیه أهل العراق أرشاكتاب جر 

  تعريف النذر اصطالحا عند املالكية : 

المالكیة في تعریف النذر علـى أربعـة آراء عرفـه بعضـهم بأنـه إیجـاب والثـاني 

بأنه التزام وجمع الرأي الثالث بین اإلیجاب وااللتزام وعرفه الرأي الرابع بأنـه مـا كـان 

  . وعدا على شرط

  رف النذر  بأنه إجياب: الرأي األول  : ع

ــــر ــــد الب ــــن عب ــــه إیجــــاب اب ــــه بأن ــــه:    )٥(فممــــن عرف ــــي تعریف ــــال ف ــــث ق                 حی

  (َفالنَّْذُر اْلَواِجُب ِفي الشَِّریَعِة ِإیَجاُب اْلَمْرِء ِفْعَل اْلِبرِّ َعَلى َنْفِسِه َهَذا َحِقیَقُة اللَّْفِظ 

                                           
  ٣٠٨/ص ١مختار الصحاح للرازي  ج (١)

 ٢٠٠ ٣٠٨/ص١/ص المحكـم والمحـیط األعظـم البـن سـیده ج٥لسان العـرب البـن منظـور ج (٢)

، مشـــارق األنـــوار علـــى صـــحاح اآلثـــار ٢٢٩/ص ٣لي جكتـــاب األفعـــال البـــن القطـــاع الصـــق

 ٦٥٥/ص ١٠شمس العلوم للحمیري ج ٨/ص ٢للقاضي عیاض ج

  ٦٥٥/ص ١٠) شمس العلوم للحمیري ج(٣

  ٢٠٢/ص١٤تهذیب اللغة للهروي ج  ٢٤١/ص١) الزاهر في غریب الفاظ الشافعي للهروي ج(٤

نمـري اإلمـام الحـافظ النظـار شـیخ ) هو أ بو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بـن عبـد البـر ال(٥

علماء األندلس وكبیر محدثیها الشهیر الذكر في األقطار شهرته تغني عن التعریف به، تفقـه 

بابن المكوي وابن الفرضي والزمه كثیرًا  أّلـف فـي الموطـأ كتبـًا مفیـدة منهـا كتـاب التمهیـد لمـا 

األمصـار، =تذكار بمـذهب علمـاء في الموطأ من المعاني واألسانید لم یتقدمـه فیـه أحـد، واالسـ



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٤٢

  )١(ِعْنَد اْلُعَلَماِء)

بقوله : (هو أن یوجب على نفسه فعل مـا فعلـه قربـة هللا  )٢(وعرفه  ابن رشد 

                                                      )٣(ولیس بواجب) 

                 بقوله :(ما أوجبه المرء على نفسه ولزمها  )٤(عرفه ابن بطال

                                                                                                           
هــ وتـوفي بشـاطبة  ٣٦٨واالستیعاب في أسـماء الصـحابة، والكـافي فـي الفقـه، ، مولـده سـنة 

هـ وفیها توفي الخطیب أبو بكر بـن أحمـد البغـدادي: الحـافظ فكـان  ٤٦٣في ربیع الثاني سنة 

بقـات المالكیـة الخطیب حافظ المشرق وأبو عمر حافظ المغرب أنظر شجرة النور الزكیـة فـي ط

١/١٧٧  

  ٣/٨٧وشرح الزرقاني على الموطأ٥/١٧٣) االستذكار البن عبد البر (١

القاضي أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: اِإلمام العالم المحقق المعترف له بصحة  )(٢

النظر وجودة التـألیف زعـیم الفقهـاء إلیـه المرجـع فـي حـل المشـكالت متفننـًا فـي العلـوم بصـیرًا 

باألصول والفروع فاضًال دینًا إلیه الرحلة. تفقه بابن رزق وعلیه اعتمـاده وسـمع الجیـاني وأبـا 

عبد اهللا بن فرج وابن أبي العافیة الجوهري وأبا مروان بن سراج أّلف البیان والتحصیل لما في 

ة المستخرجة من التوجیـه والتعلیـل والمقـدمات ألوائـل كتـب المدونـة واختصـار الكتـب المبسـوط

من تـألیف یحیـى بـن إسـحاق بـن یحیـى بـن یحیـى وتهذیبـه لكتـب الطحـاوي فـي مشـكل اآلثـار 

هــ وتـوفي فـي  ٤٥٥وحجب المواریث وفهرسة وأجزاء كثیرة فـي فنـون مـن العلـم. مولـده سـنة 

  ١/١٩٠هـ[ شجرة النور الزكیة  ٥٢٠ذي القعدة سنة 

  ٤/٤٨٩،التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ج ٨٦/ص ١مختصر خلیل ج) ٣(

علّي بـن َخلَـف بـن عبـد الملـك بـن بطَّـال، أبـو الحسـن الُقْرُطبـّي، وُیْعـَرف أیًضـا بـابن الّلّجـام. ـ  )٤(

روى عن أبي المطّرف القنازعّي، ویونس بن عبـد اهللا القاضـي، وأبـي محمـد بـن بنـوش، وأبـي 

ملـیح الخـط،  عمر بن عفیف، وغیرهم.َقاَل ابن َبْشـُكوال: َكـاَن مـن أهـل العلـم والمعرفـة والفهـم،

حسن الضبط، عني بالحدیث العنایة التامة وأتقن مـا قیـد منـه، وشـرح " صـحیح أبـي عبـد اهللا 

البخاري " في عـدة مجلـدات، رواه الّنـاُس عنـه، وولـي قضـاء لورقـة، وحـدث عنـُه جماعـة مـن 

  .ـه ٤٤٩العلماء. ُتُوّفي في َسْلخ صفر سنة 

 .٩/٧٤١عالم انظر تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاهیر َواأل



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٤٣

  ) ١( إیاه هللا تعالى)

لى نفسه من العبادات مما لولم بأنه (ما أوجبه المكلف ع )٢(وعرفه القرطبي :

یوجبــه لــم یلزمــه )ونقــل أیضــا أن النــذر:(ما أوجبــه المكلــف علــى نفســه مــن شــيء 

  یفعله) 

  الرأي الثاني : عرف النذر  بأنه التزام  :

حیــث قــال :(التــزام مكلــف تأهــل  )٣(وممــن عرفــه بأنــه التــزام  صــاحب الشــامل

   )٤(للعبادة ولو في غضب على المعروف) 

  بأنه: (التزام في الذمة بالقول لما لم یلزم من القرب  )٥(ن العربيوعرفه اب

                                           
 ٦/١٥٦شرح صحیح البخاري البن بطال  - ١

 ١٢٧/ ١٩و٣/٣٣٢تفسیر القرطبي - ٢

قاضي القضاة تاج الدین أبو البقاء بهرام بن عبد اهللا بن عبد العزیـز الـدمیري: الفقیـه اِإلمـام  - ٣

العالمــة الحــافظ المحقــق المطلــع الفّهامــة حامــل لــواء المــذهب المــالكي بمصــر وٕالیــه المرجــع 

اك، كان محمود السیرة طیب السریرة صالحًا من رجال الكمال. أخذ عن الشیخ خلیل تآلیفـه هن

وبه تفقه وانتفع بالشرف الرهوني وغیرهما، وعنه أئمـة مـنهم األقفهسـي وعبـد الـرحمن البكـري 

شروح علـى مختصـر شـیخه خلیـل  ةوالشمس البساطي وغیرهم أّلف التآلیف المفیدة منها ثالث

ــر ووســیط وصــ غیر واشــتهر الوســیط، والصــغیر كــان طــررًا جمعــه اإلســحاقي فجــاء شــرحًا كبی

مستقًال وله شامل حاذى به مختصر شیخه في غایة التحقیق واإلجادة وشرح ألفیة ابـن مالـك 

واإلرشاد في سـت مجلـدات وشـرح مختصـر ابـن الحاجـب األصـلي ولـه الـدرة الثمینـة نحـوًا مـن 

هــــ. شــــجرة النــــور  ٨٠٥هـــــ وتـــوفي ســــنة  ٧٢٤ثالثـــة آالف بیــــت وشـــرحها. مولــــده ســـنة 

  ١/٣٤٥الزكیة

 ٢/٦٢١وشرح زروق على متن الرسالة ١/٢٩١الشامل في فقه اإلمام مالك - ٤

ــِد بــِن َعْبــِد اِهللا، اْبــُن  - ٥ ــُد بــُن َعْبــُد اِهللا بــُن ُمَحمَّ اِإلَمــاُم الَعالََّمــُة الَحــاِفُظ الَقاِضــي، َأُبــو َبْكــٍر، ُمَحمَّ

َدُلِسّي اِإلْشـِبْیِلّي الَمـاِلِكّي، َصـاِحُب التََّصـاِنْیِف. ولـد َسـَنِة َثَمـاٍن َوِسـتِّْیَن َوَأْرَبـِع ماَئـٍة. الَعَرِبيِّ اَألنْ 

ــٍد ِمــْن ِكَبــاِر  ْنــَدُلِس. َوَكــاَن َأُبـْوُه َأُبــو ُمَحمَّ َسـِمَع مــن خالــه الحســن بــن عمـر الهزنــي َوَطاِئَفــة ِباَأل



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٤٤

ــــــــبإجمـــــــ ـــــــة عن ـــــــزم بالنی ـــــــرهم مـــــــن ـاع األمـــــــة ویل ـــــــا خاصـــــــة دون غی                  د علمائن

   )١( .العلماء)

  وتبعه في ذلك   )٣(بقوله : (هو التزام مسلم كلف)  )٢(وعرفه الشیخ خلیل 

                                                                                                           
ٍد بِن َحْزم ا= لظَّاِهِري ِبخَالف اْبنه الَقاِضـي َأِبـي َبْكـٍر، َفِإنَّـُه مَنـافر الْبـِن َحـْزم، َأْصَحاب َأِبي ُمَحمَّ

  ُمِحطٌّ َعَلْیِه بَنْفس ثَاِئَرة.

"، َوفسـر القُـْرآن اْلمِجیـد،  َصّنف ِكَتاب "َعاِرَضـِة اَألْحـَوِذيِّ ِفـي َشـْرِح َجـاِمع َأِبـي ِعْیَسـى التِّْرِمـِذيِّ

ِكَتاب "َكْوَكب الَحِدْیث َوالمسلسَالت"، َوِكَتاب "اَألْصـَناف" ِفـي الِفْقـه، َوِكتَـاب  َفَأَتى ِبُكلِّ َبِدْیع، َوَلهُ 

َهــات الَمَســاِئل"، َوِكَتــاب "ُنْزَهــة النَّــاظر"، َوِكَتــاب "ســتر العــوَرة"، َو"الَمْحُصــْول" ِفــي اُألُصــْول،  "ُأمَّ

َساِئل َوغَوامض الَنْحـویین، َوِكتَـاب َو"حسم الدَّاء، ِفي الَكَالِم َعَلى حدیث السوداء"، كتاب في الرَّ 

"َتْرِتْیب الّرحَلة، ِللتَّرِغیب ِفـي الِملَّـة"، َو"الِفْقـه اَألْصـَغر الُمَعلَّـب اَألْصـَغر"، وأشـیاء سـوى ذلـك لـم 

  نشاهدها.

ْیِلَیة ُسـورًا ِمـْن َماِلـِه.   َواْشُتِهَر اْسُمُه، َوَكاَن َرِئْیسًا ُمْحَتِشمًا، َوافر اَألْمَوال ِبَحْیـُث َأنَشـَأ َعَلـى ِإْشـبِ 

  ٤٣/ ١٥سیر اعالم النبالء 

 ٢/٦٥٨القبس في شرح الموطأ  )١(

صدرًا في علمـاء القـاهرة المعزیـة مجمعـًا  -رحمه اهللا  -الشیخ خلیل بن إسحاق الجندي كان  )٢(

علــى فضــله ودیانتــه أســتاذًا ممتعــًا مــن أهــل التحقیــق ثاقــب الــذهن أصــیل البحــث مشــاركًا فــي 

ن مـن العربیـة والحـدیث والفـرائض فاضـًال فـي مـذهب مالـك صـحیح النقـل تخـرج بـین یدیـه فنو

جماعة من الفقهاء الفضالء وتفقـه باإلمـام العـالم العامـل أبـي محمـد: عبـد اهللا المنـوفي: أخـذ 

فـي  -رحمـه اهللا  -عن شیوخ مصر علمًا وعمًال وتخرج بالشیخ عبد اهللا أئمة فضالء. تـوفي 

  وسبعمائة بالطاعون. سنة تسع وأربعین

  ١/٣٥٧الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب  

وحاشـیة ٢/١٦١وحاشـیة الدسـوقي  ١/٣٩٨وشفاء الغلیـل  ٣/٣١٦مواهب الجلیل للحطاب ج )٣(

 ٣/٩٧ومنح الجلیل  ٢/٢٤٩الصاوي 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٤٥

بقولــه: (التــزام طاعــة مطلقــا أو مقیــدا   )١(ر عرفــه الشــیخ  الــدردیف شــراح المختصــر

   )٢( .بصفة ولو في الغضب)

ولو بالتعلیق على معصیة أو وعرفه أیضا بأنه : (هو التزام مسلم مكلف قربة 

   )٣(. )غضبان

   )٥(بأنه: ( التزام قربة غیر الزمة بأصل الشرع)  )٤(وعرفه الزرقاني 

  :م الرأي الثالث : ومجع بني االجياب وااللتزا

  حیث قال :(هو االلتزام واإلیجاب )  )٦(وممن عرف النذر بذلك : ابن شاس 

                                           
یر هــو  احمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبــي حامــد العــدوي المــالكي، االزهــري، الخلــوتي، الشــه )١(

ــات)  المولــود ســنة   ــو البرك ــدردیر (أب ــاهرة فــي   ١١٢٧بال ــوفى  بالق ـــ  والمت ــع ســنة   ٦ه ربی

هـــ  ودفــن بمقــابر بــاب الفــرادیس. فقیــه، صــوفي، مشــارك فــي بعــض العلــوم ولــد ببنــي ١٢٠١

عـدي، مـن صــعید مصـر. وتـولى مشــیخة الطریقـة الخلوتیـة، واالفتــاء بمصـر،. مـن تصــانیفه: 

مام مالك، فتح القدیر في أحادیـث البشـیر النـذیر، تحفـة االخـوان فـي اقرب المسالك لمذهب اال

آداب أهل العرفان في التصوف، منظومـة الخریـدة البهیـة ،  صـنف كتبـا فـي القـراءات. معجـم 

  ٢/٦٨المؤلفین  لعمر كحالة 

 ٢/٣٢أسهل المدارك  )٢(

 ٢/٣٢أسهل المدارك  )٣(

. ـه١٠٢٠فقیه مالكي، ولد ومات بمصر  سنة  هو عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني: )٤(

هـــ مــن كتبــه شــرح مختصــر ســیدي خلیــل ، أربعــة أجــزاء، وشــرح العزیــة  ١٠٩٩ بهــا وتــوفي

  ٣/٢٧٣ورسالة في  لكالم االعالم للزركلي 

 ٨٣شرح الزرقاني على الموطأ )٥(

ال الـدین أبـو ابن شاس: عبد اهللا بن نجم بن شاس. اإلمام الفقیه شـیخ المالكیـة العالمـة جمـ) ٦(

محمد الجـذامي السـعدي المصـري. لـه مؤلفـات منهـا: الجـواهر الثمینـة فـي الفقـه. تـوفي سـنة 

  .انظر  دیوان اإلسالم ٦١٦

 ٢/١٧٠المؤلف: شمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٤٦

بقوله :  حد النذر األعم من الجائز :( إیجاب امرئ على نفسه  )١(وابن عرفة 

هللا تعـــالى أمـــرا واألخـــص المـــأمور بأدائـــه التـــزام طاعـــة بنیـــة قربـــة ال المتنـــاع مـــن 

   )٢(.أمر)

   ه وعد على شرط :الرأي الرابع :  عرف النذر بأن 

   )٣(وهو ما نقله  القرافي

                                           
ا وخطیبهـا أبو عبد اهللا محمد ابن الشیخ الصالح  محمد بـن عرفـة الـورغمي التونسـي: إمامهـ) ١(

بجامعهــا األعظــم خمســین ســنة أخــذ عــن جلــة مــنهم ابــن عبــد الســالم روى عنــه وســمع منــه 

وانتفع به ومحمد بن هارون واإلمام السطي ومحمـد بـن الحبـاب وابـن قـداح وأخـذ عنـه مـن ال 

یعد كثرة من أهـل المشـرق والمغـرب، مـنهم البرزلـي واألبـي وابـن نـاجي لـه تـآلیف عجیبـة فـي 

بدیعة منها مختصره في الفقه أفاد فیه وأبدع والحدود الفقهیة شـرحها الرصـاع  فنون من العلم

هــ  ٧٧٢هـ والخطابة به سـنة  ٧٥٦واختصر فرائض الحوفي تولى إمامة جامع الزیتونة سنة 

ــده ســنة  ٧٧٣والفتیــا ســنة  ــده مــن العلمــاء الصــالحین. مول هـــ وتــوفي فــي ٧١٦هـــ وكــان وال

 . "١/٢٢٧ة النور الزكیة ر معروف شج"ه بالجالز هـ وقبر  ٨٠٣جمادى الثانیة سنة 

وانظــر تعریــف ابــن عرفــة فــي  المختصــر الفقهــي البــن ١٣٨/ص١شــرح حــدود ابــن عرفــة ج) ٢(

 .٣/١٦١وشرح الزرقاني  ٢/٤٩٣عرفة

شــَهاب الــّدین اْلَقَراِفــّي اْلَمــاِلِكي األصــولي) أْحمــد بــن ِإْدِریــس اْلَمْشــُهور بــالقرافي شــَهاب الــّدین  )٣(

هاجي اَألْصـل أصـله مـن َقْرَیـة مـن كـورة بـوش مـن َصـِعید مصـر اْألَْسـَفل تعـرف ببهفشـیم الصن

َونســب ِإَلــى القرافــة َولــم یســكنَها َوإِنََّمــا ُســِئَل َعنــُه ِعْنــد َتْفِرَقــة الجامكیــة بمدرســة الصــاحب اْبــن 

َوَكـاَن مالكیـًا ِإَماًمـا ِفـي أُصـول شكر َفقیل ُهَو بالقرافة َفقَـاَل َبعضـهم اكتبـوه اْلَقَراِفـّي َفَلِزَمـُه َذِلـك 

درس ِباْلَمْدَرَسـِة الصـالحیة تـوّفي بـدیر الطـین  اْلِفْقه وأصول الّدین َعالما بالتفسیر وبعلـوم أخـر

لــوافي انظــر یَظــاهر مصــر َوصــلي َعَلْیــِه َودفــن بالقرافــة ســنة اْثَنتَــْیِن َوَثَمــاِنیَن وســت ماَئــة  

  . ٦/١٤٧بالوفیات للصفدي 
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فمـن قـال هللا علـي دینـار فلـیس (أن النذر( ما كان وعد على شـرط  )١(عن ابن عرفة

وهـذا التعریـف قاصـر علـى النـذر  )٢(بنذر فـإن قـال إن شـفى اهللا مریضـي فهـو نـذر)

  .المعلق 

النـذر   من خالل التعریفات السـابقة یظهـر لـي أن التعریـف األقـرب إلـى حقیقـة

         هو تعریـف ابـن عرفـه رحمـه اهللا تعـالى ألنـه جمـع فـي تعریفـه مـا تفـرق عنـد غیـره 

  . إال أنه اقتصر في التعریف األخص على نذر الطاعة

  املناسبة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي للنذر:

مــن خــالل العــرض الســابق یتضـــح أن علمــاء المالكیــة اســتعملوا النــذر فـــي 

وهـذا وفقـا للمعـروف فـي التعریفـات  /ح بأحد معانیه في اللغة وهو اإلیجـاباالصطال

               فللنــذر فــي اللغــة معــاني أخــرى غیــر ؛اللغویــة أنهــا أعــم مــن التعریفــات الشــرعیة

                التــــي اســــتعملها الفقهــــاء كمـــــا یالحــــظ أن المالكیــــة اســـــتعملوا لفــــظ التــــزام فـــــي 

                   : )٣(غـــة بمعنـــى الواجـــب جـــاء فـــي تعریفـــات الجرجـــانيتعریـــف النـــذر وهـــو فـــي الل

                                           
 ١/٤٠٨والفواكه الدواني  ٧١/ص٤ة للقرافي جالذخیر  )١(

:(هذا الذى ذكره ابن عرفـة مـال إلیـه بعـض الفقهـاء، ورأى أن  ٥/٣٩٣جاء في إكمال المعلم  )٢(

النذر الغیر المشروط ال ُیسـمَّى نـذًرا؛ ولهـذا اسـتحب الوفـاء بـه، وال یجـب كمـا یجـب المشـروط 

باألمر بالوفاء بالنـذر. ومـال غیـر هـؤالء مـن المسمى نذًرا، الداخل في  عموم الظواهر الواردة 

  الفقهاء إلى أن الجمیع یسمى نذًرا وأنشد قول الشاعر:

  الشاتمي عرضي ولم أشتمهما ... والناذرین إذا لم ألقهما دمى

د الشـرق؛ َعلّي بن ُمَحمَّد بن َعلّي اْلَحَنِفّي الشریف اْلِجْرَجاِنّي َقاَل اْلَعْیِنّي ِفي تَاِریخه: َعالم ِبَال  )٣(

َكاَن َعالَمة دهره، َوَكاَنت َبینه َوَبین الشَّْیخ سعد الّدین مباحثات ومحاورات ِفي مْجِلس تمرلنك؛ 

َوله تصانیف مفیدة، ِمْنَها شرح المواقـف للعضـد، َوشـرح التَّْجِریـد للنصـیر الطوسـي، َوُیَقـال ِإن 

َثَمانِماَئـة.  َهـَذا َمـا ذكـره اْلَعْیِنـّي. مصنفاته َزاَدت على خمسین مصنفا. َماَت سنة َأربع عشـَرة وَ 

ــاح، وحاشــیة المطــول،  ــث مــن اْلِمْفَت وحاشــیة اْلُمْخَتصــر، =َومــن مصــنفاته: شــرح اْلقســم الثَّاِل
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والالزم في االستعمال بمعنى الواجب ) وٕان كانت بعض المصادر  في اللغة قـد  )١( (

(الفــرق بــین  )٢(فرقــت بــین اإللــزام واإلیجــاب فقــد جــاء فــي معجــم الفــروق اللغویــة :

باطل یقال ألزمته الحق وألزمته الباطـل اإللزام واإلیجاب أن اإللزام یكون في الحق وال

  واإلیجاب ال یستعمل إال فیما هو حق فان استعمل في غیره فهو مجاز)

: هــو إلــزام الشــخص نفســه مــا لــم یكــن   )٤(: (االلتــزام لغــة)٣(ویقــول الحطــاب

الزما وهو بهذا المعنى شامل للبیع واإلجارة والنكاح والطالق وسائر العقود وأما فـي 

ء فهـو إلـزام الشـخص نفســه شـیئا مـن المعـروف مطلقـا أو معلقـا علــى عـرف الفقهـا

شيء بمعنى العطیة وقد یطلق فـي العـرف علـى مـا هـو أخـص مـن ذلـك وهـو التـزام 

  المعروف بلفظ االلتزام وهو الغالب في عرف الناس الیوم)

                                                                                                           
وحاشیة اْلَكشَّاف؛ لم یتم، َوله ِرَساَلة ِفي َتْحِقیق معنى اْلَحْرف.  وكـان مولـد الشـریف بجرجـان 

ّفي بشیراز سنة ِسّت عشَرة َوَثَمانِمائـة   بغیـة الوعـاة فـي طبقـات سنة َأربع َوَسْبعمائة، َوَأنه تو 

  ٢/١٩٧اللغویین والنحاة   عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 

 ١/١٩١التعریفات للجرجاني ) ١(

  ١/٦٧معجم الفروق اللغویة )٢(

ــد بــن عبــد الــرحمن الرعینــي: المعــروف بالحطــاب الكبیــر )٣( األندلســي األصــل  أبــو عبــد اهللا محمَّ

ــالم الشــهیر القــدوة الشــیخ الصــالح  ــدار والقــرار اِإلمــام العمــدة الع ــد المكــي ال الطرابلســي المول

هـ تحول  ٨٧٧األستاذ الكبیر، تفقه بطرابلس عن الشیخ محمَّد بن الفاسي وأخیه ثم في سنة 

السـنهوري مع بقیة أهله إلى مكة وحضر عند السراج معمـر فـي الفقـه وأخـذ العلـم عـن النـور 

ـد بـن أحمـد السـخاوي والحـافظ  ویحیى العلمي وعبد المعطي بـن خصـیب وقاضـي المدینـة محمَّ

أبــي الخیــر الســخاوي والشــیخ أحمــد زروق وانتفــع بــه وغیــرهم جلــس لإلقــراء وأفــاد وأخــذ عنــه 

 ٩٤٥هـ وتوفي فـي شـعبان سـنة  ٨٦١جماعة منهم ولداه محمَّد وبركات. ولد في صفر سنة 

 ١/٣٨٩ر الزكیة هـ. شجرة النو 

 ٦٨تحریر الكالم في مسائل االلتزام ص )٤(
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  املبحث الثالث

  أركان النذر

ــ  ــة : النَّ ــة َثَالَث اِذر والمنــذور َوِصــیَغة أركــان النــذر كمــا جــاء فــي كتــب المالكی

   )٢(وقیل: اْلُمْلَتِزُم َواْلُمْلَتَزُم َوِصیَغُة اِالْلِتزَاِم )١(الّنذر

: أو الملتـزم بكسـر الـزاي هـو كـل مكلـف لـه أهلیـة العبـادة، الركن األول الناذر

  فال یلزم نذر الصبي والمجنون وفي نذر الكافر خالف :

  وفي حكمه المجنون  باآلتي  :: یستدل على عدم لزوم نذر الصبي  أوال 

، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي َحِبیَبـَة،  -رحمه اهللا تعالى –ما أخرجه اإلمام  َماِلٍك -

: َمـا َعَلـى الرَُّجـِل َأْن َیُقـوَل َعَلـيَّ َمْشـٌي ِإَلـى َبْیـِت  َقاَل: ُقْلـُت ِلَرُجـٍل، َوَأَنـا َحـِدیُث السِّـنِّ

ِلِجْرِو  -َنْذُر َمْشٍي. َفَقاَل ِلي َرُجٌل: َهْل َلَك َأْن ُأْعِطَیَك َهَذا اْلِجْرَو  اللَِّه، َوَلْم َیُقْل َعَليَّ 

ِقثَّاٍء ِفي َیِدِه، َوَتُقوُل: َعَليَّ َمْشٌي ِإَلى َبْیِت اللَِّه؟ َقاَل َفُقْلُت: َنَعْم. َفُقْلُتُه َوَأَنا َیْوَمِئٍذ  -

. ثُــمَّ َمَكْثــُت َحتَّــى  َعَقْلــُت. َفِقیــَل ِلــي: ِإنَّ َعَلْیــَك َمْشــًیا. َفِجْئــُت َســِعیَد ْبــَن َحــِدیُث السِّــنِّ

َوَهـَذا اْألَْمـُر «َفَمَشـْیُت َقـاَل َماِلـٌك » َعَلْیَك َمْشـيٌ «اْلُمَسیِِّب َفَسأَْلُتُه َعْن َذِلَك؟ َفَقاَل ِلي: 

   )٣(»  ِعْنَدَنا

  ن: الكافر رأیفللمالكیة في لزوم النذر من ا  )٤(ا : أما نذر الكافرثانی 

ــــرأي األول ــــك ال ــــام  مال ــــه ذهــــب اإلم ــــه اهللا  –: وٕالی ــــى أنــــه   )٥( –رحم                : إل

ال شــىء علیــه ویحمــل قــول النبــي َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم لعمــر رضــي اهللا عنــه فــي 

                                           
  /١القوانین الفقهیة البن جزي  )١(

  ٢/٣٦١و عقد الجواهر الثمینة  ٤/٤٨٩التاج واإلكلیل )٢(

  ٢/٤٧٣الموطأ كتاب النذور واألیمان باب ما یجب من النذور في المشي  )٣(

 ٥/٤٢٥ئد مسلم و إكمال المعلم بفوا ٢/٣٦١عقد الجواهر الثمینة  )٤(

 ٥/٤٢٤إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٥(
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الحـــدیث التـــالي : " أوف بنـــذرك " علـــى طریـــق النـــدب واالســـتحباب ال علـــى طریـــق 

ه ال یلزمــه شــيء مــن ذلــك؛ ال عتــق، وال صــوم، وال اعتكــاف؛ لعــدم الوجــوب إلــى أنَّــ

ر نیَّة القربة منهم حالة كفرهم. واعتـذروا عـن ظـاهر الحـدیث: بـأن قـول عمـر:  تصوُّ

  .نذرت في الجاهلیة. إنما یرید: في أیام الجاهلیة، ال أنه كان هو في الجاهلیة

ُعَبْیـــِد اِهللا، َقـــاَل:  َعـــنْ  -مـــا أخرجـــه البخـــاري و مســـلم  بســـندیهما   وأمـــا مـــا

َأْخَبَرِني َناِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر؛ َأنَّ ُعَمـَر َقـاَل: َیـا َرُسـوَل اِهللا، ِإنِّـي َنـَذْرُت ِفـي اْلَجاِهِلیَّـِة 

   )١(َأْن َأْعَتِكَف َلْیَلًة ِفى اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم. َقاَل: " َفَأْوِف ِبَنْذِرَك ".

ــه أراد ــدنا علــى أن ــم یــرد وهــو علــى دیــن  یحمــل هــذا عن ــة ول فــى أیــام الجاهلی

  الجاهلیة؛ ألن الكافر ال یلزمه عندنا نذر، 

: لـزوم نـذر الكـافر إذا أوجبـه علـى نفسـه فـي حـال كفـره؛ إذا كـان الرأي الثاني

مـن نـوع القـرب؛ التـي یوجبهـا المسـلمون، غیـر أنـه ال یصـح منـه إیقاعـه فـي حالــة 

ــا إذا أســلم وجــب علیــه الوفــاء. ،. كفــره لعــدم شــرط األداء؛ الــذي هــو اإلســال م. فأمَّ

  وقوله صلى اهللا علیه وسلم: (أوف بنذرك) على الوجوب.

وال یلزم من كون العبادة ال تصحُّ من المكلَّف أن ال یكون مخاطًبا بها؛   ألنَّـا 

نجــوز التكلیــف بالمشــروط حالــة عــدم شــرطه الممكــن التحصــیل. كمــا یــؤمر الكــافر 

لـة عــدم معرفـة المرســل ، والمحـدث فــي الصـالة حالــة الحــدث، باإلیمـان بالرُّســول حا

والبعیــد عــن مكــة بــالحج. وســر هــذا: أنــه لمــا كانــت هــذه الشــروط ممكنــة التحصــیل 

   )٢(للمكلَّف؛ ُأِمر بفعل المشروط. 

                                           
  ٢٠٤٢أخرجــه  البخــاري فــي كتــاب االعتكــاف بــاب مــن لــم یــرد علیــه صــوما إذا اعتكــف بــرقم ) ١(

  ١٦٥٦ومسلم في  كتاب األیمان باب نذر الكافر، وما یفعل فیه إذا أسلم حدیث رقم  ٣/٥١

  ٤/٦٤٤المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم ) ٢(
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ــك هــو  الخــالف فــي:  هــل الكفــار مخــاطبون  بفــروع  وســبب الخــالف فــي ذل

  ؟: الشریعة

  ن:اوللمالكیة في ذلك رأی

  -رحمــه اهللا تعــالى–" و هــو الصــحیح مــن مــذهب  اإلمــام مالــك  ي األولالــرأ 

أنهم مخاطبون بها، وعلى هذا: فیلزم الكافر ما نذره في حال كفره، كمـا هـو الظـاهر 

من حـدیث عمـر ـ رضـي اهللا عنـه ـ هـذا. وكـذلك یلزمـه عتـق مـا أعتـق، وصـدقة مـا 

ت لـه تلـك األعمـال كّلهـا، وأُ  ثیـب علیهـا، كمـا هـو الظـاهر تصدَّق به. فإن أسلم صحَّ

من قوله صلى اهللا علیه وسلم لحكیم بن حـزام: (أسـلمَت علـى مـا أسـلفَت علیـه مـن 

  خیر) 

: ال یلزمــــه شــــيء بنــــاء علــــى  أن الكفــــار لیســــوا مخــــاطبین  الــــرأي الثــــاني

ي الأثر له في أحكام الـدنیا إنمـا یتعلـق لفظبالفروع.والذي یظهر لي أن هذا الخالف 

آلخــرة  وهــل یعاقــب علــى تــرك الفــروع  كمــا یعاقــب علــى تــرك األصــول  أثــره بأحكــام ا

  وذلك حتى ولو صح نذر الكافر ال یقبل منه إال باإلسالم 

   )١(ويتعلق بهذا الركن الكالم عن  قضاء النذر عن امليت  

  حكمه : 

عامــُة المالكیــة علــى أن قضــاء النــذر عــن المیــت  لــیس علــى الوجــوب مــا لــم 

  -رحمـه اهللا –صى بنـذر علیـه َفـرََّط فیـه، فمـذهُب  اإلمـام مالـك أما لو أو  ،یوص به

من رأس المال؛ كالدیون   -رحمه اهللا -أنه یلزم إخراجه؛ لكن من الثلث، وعند غیره

  الالزمة.

                                           
  ٥/٣٣٣اض اإلفهام شرح عمدة األحكام ری )١(
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واختلف المالكیة  فیمـا لـم یفـرِّط فیـه مـن ذلـك؛ كالزكـاة الحالَّـة وشـبِهها، فعنـد 

بهـا مـن رأِس المـال ، وال تلـزم إذا لـم یـوِص  : أنهـا ُتخـرج إذا أوصـى )١(ابن القاسم 

  .: تخرج من رأس المال ، أوصى بها، أم ال   )٢(بها، وعند أشهب 

: َأنَّــُه َقــاَل: اْســَتْفَتى َســْعُد ْبــُن -رضــي اللَّــه عنهمــا-َعــْن َعْبــِد اللَّــه ْبــِن َعبَّــاٍس 

ـِه، ُتُوفَِّیـْت َقْبـَل َأْن ِفي َنـْذٍر َكـا -صلى اللَّه علیه وسلم-ُعَباَدَة َرُسوَل اللَِّه  َن َعَلـى ُأمِّ

  : "َفاْقِضِه َعْنَها".-صلى اللَّه علیه وسلم-َتْقِضَیُه، َفَقاَل  َرُسوُل اللَِّه 

  وقد اختلف العلماء فیما كان على أم سعد رضي اهللا عنه :

                                           
عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم "َعـــاِلُم الـــدِّیَّار الِمْصـــِریَّة، َوُمْفِتْیَهـــا، َأُبـــو عبـــد هللا الُعَتِقـــيُّ َمـــْوَالُهْم، ) ١(

، َصاِحُب َماِلٍك اِإلَماِم.َرَوى َعْن: َماِلٍك، َوَعْبِد الـرَّْحَمِن بـِن ُشـَرْیٍح، َوَنـاِفِع بـِن  َأِبـي ُنَعـْیٍم الِمْصِريُّ

ــاِرُث بــُن ِمْســِكْیٍن، وُســْحُنون،  الُمْقــِرِئ، َوَبْكــِر بــِن ُمَضــَر، َوَطاِئفَــٍة َقِلْیلَــٍة. َوَعْنــُه: َأْصــَبُغ، َوالَح

ُد بُن َعْبِد اِهللا بِن َعْبِد الَحَكِم، وآخرون. َوَكاَن َذا َمـاٍل َوُدْنَیـا، َفَأْنَفَقَهـا  َوِعْیَسى بُن َمْثرود، َوُمَحمَّ

ـْلَطاِن، َوَلـُه َقـَدٌم ِفـي الـَوَرِع َوالتََّألُّـِه. قَـاَل النََّسـافِ  : ي الِعْلِم. َوِقْیـَل: َكـاَن َیْمَتِنـُع ِمـْن َجـَواِئِز السُّ ِئيُّ

ــي َصــَفٍر، َســَنَة ِإْحــدَ  ــُوفَِّي ِف ــٍة، َوُت ــْیَن َوماَئ ــْیِن َوَثَالِث ــُن الَقاِســِم َســَنَة اْثَنَت ــَد اْب ــٌة، َمــْأُمْوٌن. ُوِل ى ِثَق

 ١/٥٤٩عالم النبالء أْسعًا َوَخْمِسْیَن َسَنًة  سیر َعاَش تِ  -َرِحَمُه اهللاُ -َوِتْسِعْیَن َوماَئٍة 

ْشـــَهُب بـــُن َعْبـــِد الَعِزْیـــِز بـــِن َداُوَد بـــِن ِإْبـــَراِهْیَم الَقْیِســـيُّ اِإلَمـــاُم، الَعالََّمـــُة، ُمْفِتـــي ِمْصـــَر، َأُبـــو أ )٢(

، ، الَعاِمِريُّ ، الَفِقْیـُه.ُیَقاُل: اْسـُمُه ِمْسـِكْیٌن، َوَأْشـَهُب: َلَقـٌب َلُه.َمْوِلـُدُه: َسـَنَة  َعْمٍروالَقْیِسيُّ الِمْصِريُّ

 َأْرَبِعْیَن َوماَئٍة.َسِمَع: َماِلَك بَن َأَنـٍس، َواللَّْیـَث بـَن َسـْعٍد، َوَیْحَیـى بـَن َأیُّـْوَب، َوُسـَلْیَماَن بـَن ِبـَالٍل،

ــَن ُمَضــَر، َوَداُوَد بــنَ  ــَر ب ــِكْیٍن،  َوَبْك ــُن ِمْس ــاِرُث ب ــُه: الَح ــدًَّة.َ حــدََّث َعْن ــاَر، َوِع ــرَّْحَمِن الَعطَّ ــِد ال َعْب

ــُد بــُن  ــُد بــُن َعْبــِد اِهللا بــِن َعْبــِد الَحَكــِم، َوُمَحمَّ َوُیــْوُنُس بــُن َعْبــِد اَألْعَلــى، َوَبْحــُر بــُن َنْصــٍر، َوُمَحمَّ

ــَراِهْیَم بــِن الَمــوَّاِز، َوُســْحُنْوُن بــُن َســعِ  ــِرِب  -ْیٍد ِإْب ــُه الَمْغ ــٍب  -َفِقْی ــِك بــُن َحِبْی ــُد الَمِل ــُه  -َوَعْب َفِقْی

، َوآَخُرْوَن. َوَیكِفْیـِه َقـْوُل الشَّـاِفِعيِّ ِفْیـِه: َمـا َأْخَرَجـْت ِمْصـُر  -اَألْنَدُلِس  َوَهاُرْوُن بُن َسِعْیٍد اَألْیِليُّ

سیر أعالم النـبالء   ْن َشْعَباَن، َسَنَة َأْرَبٍع َثَماٍن َبِقْیَن مِ َأْفَقَه ِمْن َأْشَهَب، َلْوَال َطْیٌش ِفْیِه  َماَت لِ 

٥٠٢/ ٩  
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ــا،  ــا، وقیــل: كــان صــوًما، وقیــل: كــان عتًق قیــل: إن هــذا النــذر كــان نــذرًا مطَلًق

  ن صدقًة، واستدل كلُّ قائل بأحادیَث وردْت في قصة ُأمِّ سعٍد.وقیل: كا

  ویحتمل أن یكون النذُر غیَر ما ورَد في تلك األحادیث، واللَّه أعلم.

وأظهُر ما فیها: أن نذَرها كان فـي المـال، أو نـذرًا ُمْبَهًمـا ، ویكـون حـدیُث َمـن 

فیم أوصي؟ وٕانما الماُل مـاُل احتجَّ لذلك بروایة مالك، لما قیل  لها: "أوص"، قالت : 

سعد ؛: فأوصي فیه بقضـاء نـذري، ویطـابق هـذا قـول مـن روى: "َأفـأعتُق عنهـا؟ "؛ 

فـإن العتـق مــن األمـوال، ومـن كفــارة النـذور، ولـیس فیــه قطـٌع علـى أنــه كـان علیهــا 

عتٌق كما استدلَّ به من قال: إنـه كـان علیهـا رقبـة؛ وألن هـذا كلَّـه مـن بـاب األمـوال 

مـا رواه الـدار قطنـي مـن حـدیث مالـك،  -أیًضـا-على النیابة فیها، ویعضده  المتَفقِ 

  : "اْسِق َعْنَها الَماَء".-صلى اللَّه علیه وسلم-یعني: النبيَّ -فقال له 

وأما حدیُث الصوم فقد َعلََّله أهُل  الصنعة ؛ لالخـتالف  فـي روایتـه فـي سـنده 

  .ومتنه، وكثرة اضطرابه

: أو  الملتزم بفتح الزاي  فهو  كل عبادة مقصـودة وهـي ورالركن الثاني اْلَمْنذُ 

  :  )١(ثالثة أنواع 

: أصـول العبـادات كالصـالة والصــوم والحـج والصـدقة ویلحـق بهــا  النـوع األول

  أمران  

: صــفات هــذه العبــادات كالمشــي فــي الحــج وطــول القــراءة والقیــام  فــي  األول

  بها وجهان الصالة  فإذا أفردت الصفة بالنذر ففي اللزوم

:فروض الكفایات المالیة كتجهیز الموتى وكل ما یحتـاج إلـى مـال أمـا  لثانيا 

ما ال یحتاج إلى مال كصالة الجنازة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففیـه تـردد 

  .والظاهر لزومه بالنذر أیضا

                                           
  ٢/٣٨٥مدونة الفقه المالكي للغریاني ) ١(
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 : القربات التي حث علیها الشارع كعیادة المریض وزیارة القریـب النوع الثاني

  وٕافشاء السالم ففي النذر  بها قوالن : 

:  ال تلزم بالنذر ألنها لیست عبادة ولو لزمت لوجب فیها قصـد التقـرب  األول

  .إلى اهللا بها و لصارت عبادة 

: تلــزم القربــات التــي یرتجــى ثوابهــا إال مــا خــالف الرخصــة كــأن ینــذر  لثــانيا

  للشرع المكلف عدم الفطر أو القصر في السفر ألن هذا تغییر 

: المباحات كاألكـل والنـوم والمشـي وهـذه فیهـا كـالم طویـل یـرد إن النوع الثالث

  .شاء اهللا في قسم نذر المباح 

: ویقع النذر بكل ما یفید اإللزام سواء كان بلفظ النـذر    الركن الثالث الصیغة 

كأن یقول مثال  هللا علي صوم أو صالة أو غیرهمـا مـن القـرب ابتـداء أو یعلـق ذلـك 

على وجود شيء ما كقوله: إن شفى اهللا مریضي، فلله علي كذا،فلو قال: إن كلمت 

أو لـم یـذكر لفـظ هللا   )١(زیدًا فلله علي كـذا للـزم أیضـًا علـى المعـروف مـن المـذهب 

(َقْوُلــُه:   )٣( جــاء فــي حاشــیة الدســوقي : )٢(كــأن یقــول علــي أن أتصــدق أو أصــوم 

ـیَغِة ِفـي َكِللَِّه َعَليَّ َأْو َعَليَّ َضـحِ  یٌَّة َأتَـى ِبَكـاٍف التَّْمِثیـِل إَشـاَرًة إَلـى َعـَدِم اْنِحَصـاِر الصِّ

ِللَِّه َعَليَّ َأْو َعَلـيَّ َكـَذا َفَیْلـَزُم ِبُكـلِّ َلْفـٍظ ِفیـِه إْلـزَاٌم ِمْثـُل إْن َشـَفى اللَّـُه َمِریِضـي َأْو َقـِدَم 

ا َأُصوُم َیـْوَمْیِن َأْو ُأَصـلِّي َكـَذا َأْو َأَتَصـدَُّق ِبَكـَذا َغاِئِبي َأْو َنَجْوت ِمْن َأْمِر َكَذا َوَكَذا َفَأنَ 

َقاَلُه طفـى َقـاَل َوَنبَّْهـت َعَلـى َذِلـَك؛ ِألَنَّ َبْعـَض اْلَقاِصـِریَن تَـَوهََّم َأنَّ النَّـْذَر َال َیُكـوُن إالَّ 

  اْلُمَصنِِّف )ِبَقْوِلِه ِللَِّه َعَليَّ َأْو َعَليَّ َكَذا اْغِترَاٌر ِمْنُه ِبَظاِهِر 

                                           
   ٢/٣٦١عقد الجواهر الثمینة  )١(

  ٢/٣٩١مدونة الفقه المالكي للغریاني  ٢) (

  ٢/١٦٢حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر  )٣(
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 ٢٠٥٥

  ) (١) :كـذلك یلـزم النـذر بالنیـة وٕان لـم یـتلفظ بلفـظ النـذر جـاء فـي المعونـة

(إثبــات حكــم مخــرج النــذر بــالنطق والنیــة وٕانمــا قلنــا إنــه یثبــت حكــم مخرجــه بالنیــة 

صـلى اهللا  -والنطق ألنهما طریقان لمعرفـة المـراد وثبـوت أحكـام الخطـاب، وقـد قـال 

  امرئ ما نوى")"وٕانما لكل   -علیه وسلم 

                          

                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ١/٦٥٠د الوهاب المعونة للقاضي عب )١(
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 ٢٠٥٦

  املبحث الرابع

رِ 
ْ
ذ
َّ
 الن

ُ
م

ْ
ك
ُ
  ح

  

  النذر باعتبار املنذور إليه ينقسم إىل قسمني : 

ما نذر لغیر اهللا تعالى وهو باطل ال یقـره الشـرع وال یرتـب علیـه القسم األول : 

كما وهو معصیة تجب التوبة منها كالنذر إلبراهیم الخلیل علیه السالم ، أو محمـد ح

صلى اهللا علیه وسـلم، أو ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا، أو الشـیخ عبـد القـادر، أو 

الخضر، أو لملك مـن المالئكـة أو جنـي أو شـجرة فـال خـالف بـین مـن یعتـد بـه مـن 

ن الناذر لم ینذر هذا النذر الذي لغیر علماء المسلمین أنه من الشرك االعتقادي، أل 

اهللا إالَّ العتقــاده فــي المنــذور لــه أنــه یضــر وینفــع، ویعطــي ویمنــع، ویجلــب الخیــر 

  والبركة ویدفع الشر والعسرة إما بطبعه، وٕاما بقوة السببیة فیه، ، 

فالنــذر لغیــر اهللا فإنــه وٕان كــان نوعــًا مــن النــذر  فــال أحــد ممــن یعتــد بــه مــن 

ل بجوازه أو انعقاده أو جواز الوفاء به، فالنـذر المشـروع ال یكـون إال هللا العلماء یقو

َصـلَّى اللَّـُه  -لمـا رواه  َعْمـِرو ْبـِن ُشـَعْیٍب َعـْن َأِبیـِه َعـْن َجـدِِّه َأنَّ النَِّبـيَّ    )١(تعالى 

َتَعـاَلى وال یمـین فـي قطیعـة  َال َنْذَر إالَّ ِفیَما یْبُتِغَي ِبِه َوْجُه اللَّـهِ «َقاَل:  -َعَلْیِه َوَسلََّم 

  )٢(» رحم 

                                           
وقد ذكر الشیخ المیلـي كثیـرا مـن   ٣٩٦رسالة الشرك ومظاهره  لمحمد بن مبارك المیلي ص  )١(

 وما بعدها   ٣٩٦مظاهر النذر الشركیة ارجع إلیه إن شئت في ص

أخرجــه أبــو داوودفـــي الســنن فـــي كتــاب األیمـــان والنــذور بــاب مـــا بــؤمر بـــه عــون المعبـــود ) ٢(

٩/١٠١.  
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 ٢٠٥٧

    جانبان في حكمه: إذا كان النذر هللا فله  الثاني : القسم

من جهـة نیـة النـذر ابتـداًء؛ أي: حكـم النـذر عموًمـا، قبـل أن    اجلانب األول:

  م  األصلي في النذر .ینذر الناذر شیًئا أو الحك

ــذر ینبغــي أن یدعــه    ــه مكــروه فجــنس الن ــنفس ب ــزام ال ابتــداء عقــد النــذر وٕال

عـن مالـك أنـه  كـره النـذر مطلقـا  ووجهـه القاضـي  )١(المؤمن نقل صاحب المفهـم  

 یـرد النـذر أن الجهلـة بعـض یظـن قـد لكونـه  النهي أن ویحتملبقوله: (  )٢(عیاض 

 ) ذلك یعتقد جاهل من خوفا عنه فنهى المقدر حصول من ویمنع القدر

(كــره جماعــة مــن أهــل العلــم مــن أصــحاب النبــي صــلى اهللا  )٣(قــال ابــن رشــد: 

حكــى إجمــاع األئمــة علــى كراهیــة  )٤(علیــه وســلم وغیــرهم النــذر)كما أن ابــن العربــي

     النذر حیث قال : ( أما اجتمـاع األئمـة فـال خـالف بیـنهم فـي وجـوب الوفـاء بـه كمـا 

ف بینهم في كراهة  التزامه ) وبعـض المالكیـة یـرى أن الكراهـة مختصـة بنـذر ال خال

  . )٥(المجازاة أما  النذر المطلق فال كراهة فیه بل هو مباح 

    )٦(وعلیش ،يـم الباجــة منهــن المالكیــاعة مــذا رأي  جمــه

                                           
  ٤/٦٠٨ا أشكل من تلخیص  مسلم المفهم  لم )١(

 ٥/٣٨٧إكمال المعلم بفوائد مسلم  )٢(

  ٣/١٣٦البیان والتحصیل البن رشد الجد ) ٣(

  ٢/٦٦٠القبس شرح الموطأ البن العربي  )٤(

و ســــــراج  ٣/٩٩و مــــــنح الجلیــــــل ٤/٤٩٤و مواهــــــب الجلیــــــل ٣٣/٢٢٨المنتقــــــى للبــــــاجي )٥(

  ٢/٢٧٨و نصیحة المرابط ٢/٢٢السالك

بن أحمد بن محمد علیش أبو عبد اهللا الطرابلسي الدار المصـري القـرار فقیـه مـن  محمد : هو )٦(

أعیان المالكیة ولد فى القاهرة وتعلم فى األزهر وولى مثسیخة المالكیـة فیـه  أخـذ عـن الشـیخ 

األمیر الصـغیر وأجـازه والشـیخ مصـطفى البـوالقي والشـیخ مصـطفى السـلموني والشـیخ حمیـدة 

ـد بـن العـدوي والشـیخ محمـود  مقـدیش والشـیخ یوسـف الصـاوي وغیـرهم وباإلجـازة الشـیخ محمَّ
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 ٢٠٥٨

  . )٢(والشنقیطي   )١(والجعلي

  َوَال ِخَالَف ِفي َجَوازِِه)٠٠٠٠َجاِئٌز (النَّْذَر ُمَباٌح    )٣(جاء في المنتقى 

  استدل القائلون بالكراهة  بالسنة واملعقول  باالتي  : 

 من السنة :

  ورد النهي عن إنشاء النذر ابتداء يف أحاديث كثرية من ذلك :

ما أخرجه البخاري بسنده عن  َسِعیُد ْبُن الَحاِرِث، َأنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر َرِضـَي  -

ِإنَّ «َعْنُهَما، َیُقوُل: َأَوَلْم ُیْنَهْوا َعِن النَّْذِر، ِإنَّ النَِّبيَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َقـاَل: اللَُّه 

ُر، َوإِنََّما ُیْسَتْخَرُج ِبالنَّْذِر ِمَن الَبِخیِل )     )٤(النَّْذَر َال ُیَقدُِّم َشْیًئا َوَال ُیَؤخِّ

                                                                                                           
ملوكة والشیخ إبراهیم الملـولي، تخـّرج علیـه مـن علمـاء األزهـر طبقـات متعـددة  مـن تصـانیفه 

فتح العلى المالك على مذهب اإلمام مالك وهو مجموع فتاویه وشرح على مختصـرخلیل وشـرح 

رح المجموع لألمیر وحاشیة على أقـرب المسـالك مجموع األمیر وحاشیة علیه وحاشیة على ش

الدجنــة وحاشــیة علــى مولــد =وحاشــیة علــى كبــرى السنوســي ولــه شــرح المــنن وشــرح إضــاءة 

البرزنجــي ولــه فتــاوى مجموعــة فــي مجلــدین وغیــر ذلــك ممــا هــو كثیــر وامــتحن بالســجن لمــا 

 ١/٥٥٢یةهـ . شجرة النور الزك١٢٩٩احتلت دولة اإلنكلیز مصر ومات بأثر ذلك سنة 

هو محمد ضیف اهللا بن محمد الجعلي، الفضلي، الفیقالني .فقیه، مؤرخ .ولد وتوفي بحلفایـة   )١(

الملوك .من آثاره: الطبقات في خصوص االولیاء والصـالحین والعلمـاء والشـعراء فـي السـودان 

  ٦/١٧٠ه االعالم للزركلي  ١٢٣٤هـ وتوفي سنة  ١١٣٩.ولدفي سنة 

نة، أبــو عبــد اهللا الفّالنــي الشــنقیطي العمــري: عــالم بالحــدیث، معمــر، محمــد بــن محمــد بــن ســ )٢(

واسع الروایة غزیر الحفظ. نسبته إلى (فـالن) فـي السـودان المغربـي. لـه (فهرسـة) ذكـر فیهـا 

شیخا، وعّدهم، وبین والدة كل واحد ووفاته ولد سنة  ٩٢٠أنه روى ما بین إجازة وسماع عن 

 ٧/٦٨م للزركليهـ  االعال ١١٨٦وتوفي سنة ١٠٤٢

  ٣٣/٢٢٨المنتقى للباجي )٣(

  ٦٦٩٢حدیث رقم٨/١٤١صحیح البخاري كتاب األیمان والنذور باب الوفاء بالنذر  )٤(
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 ٢٠٥٩

ذر ال ینبغـي، ألن فیـه إلزامـًا، وقـد یشـق هذا  الحـدیث یـدل علـى أن جـنس النـ

علــى المســلم أداؤه، فینبغــي لــه أن یــدع النــذر، والنهــي عــن النــذر متوجــه إلیــه قبــل 

  وقوعه من الناذر،

 من املعقول :

 الشرع، به یلزمها لم بما للنفس إلزام لكونه النذر؛ عن النهي في والحكمة  -

ألن اإلنسان قد ینذر  بالقربة الرغبة هوج على ال إلزاما وجوبه بعد اإلنسان به فیأتي

نذرًا، فُیلزم نفسه ما لم ُیلزمـه بـه الشـرع ابتـداًء، ثـم یعِجـز عـن الوفـاء بـه، فیتحسَّـر 

 .ویبحث عن المخارج التي تخرجه من هذا النذر

ینبغي للمسلم أن یحرص على فعل الخیر ابتداًء، ویشُكر نعمة اهللا تعالى   - 

الصـیام أو الصـدقة وغیرهمـا، مـن غیـر تعلیقهـا بالنـذر؛ علیه؛ بفعـل الصـالحات ِمـن 

ألنه إذا علَّق فعل الطاعة بالنذر، فكأنه یقول لربه جل وعال: إن أنعمـَت علـيَّ بكـذا، 

فعلـُت هــذه الطاعــة، وٕاال لــم أفعلهــا، وهــذا إنمــا یكــون مــن الشــخص الشــحیح بمالــه، 

ــال ــل الخیــر، وهــو ســوُء أدب مــع اهللا تع ــى نفســه بفع ــا ى؛والشــحیح عل  مــن فیــه لم

 مثـل مـن هللا الخلـوص العبـادة وشـأن المطلوب، حصول وبین العبادة بین المعاوضة

 .والمقابلة االشتراط هذا

النذُر ال یغیر من القدر شیًئا؛ فلذلك ال ینبغي للمؤمن الظن بأنه إذا نذر هللا - 

            -شــــیًئا عنــــد شــــفائه أو نجاحــــه أو ســــالمة أوالده أو زیــــادة رزقــــه أو غیــــر ذلــــك 

ال یظن أن نذره هذا سوف یغیر من قدر اهللا شیًئا، بل ینبغـي لـه أن یسـلك األسـباب 

الشرعیة والقدریة الكونیة التـي یمكـن أن تـؤثر فـي تحسـین وضـعه، وتصـحیح حالـه 

من غیر أن یلجأ إلى النذر؛ فإن النذر غیر داخل في األسباب التـي یسـلكها المسـلم 

  .لتحسین حاله



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٦٠

ر مشروطًا بقربة مالیـة أو بدنیـة فـإن النهـي متوجـه للحـالین؛ وسواء كان النذ

ــق المحــاذیر الســابقة فــي الحــالین، وال اختصــاص للنهــي بــبعض القُــرب دون  لتحق

 .بعض

، قـد یشـعر التعبیـر »إنمـا یسـتخرج بـه مـن البخیـل«قال ابن حجر: في قولـه: 

اة، لكـن قـد بالبخیل أن المنهي عنه من النذر ما فیه مـال فیكـون أخـص مـن المجـاز 

 .یوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة"

  حكم النذر بعد أن یقَع من الناذر : :اجلانب الثاني 

یختلف حكم النذر في هذه الحالة  باختالف نوع النذر ویتضح ذلك من تنـاول 

  .أقسام النذر وحكم كل  قسم وهذا هو موضوع المبحث الخامس 
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 املبحث اخلامس

 
َّ
ذرأقسام  الن  

  :تعددت آراء المالكیة في أقسام  النذر  

حیــث قـــال   )١(قســمه ابــن رشـــد فــي المقـــدمات الممهــدات إلـــى أربعــة أقســـام

:(فالنذر ینقسم على أربعة أقسام: نذر في طاعة یلزم الوفاء بـه. ونـذر فـي معصـیة 

یحرم الوفاء بـه، ونـذر فـي مكـروه یكـره الوفـاء بـه، ونـذر فـي مبـاح یبـاح الوفـاء بـه 

 ك الوفاء به.)وتر 

النــذور ســتة: طاعــة، ومعصــیة، وطاعــة تضــمنت معصــیة،  )٢(وعنــد اللخمــي

وطاعة ناقصة عـن الوجـه الـذي یجـوز اإلتیـان بهـا، ومـا لـیس بطاعـة وال معصـیة، 

  .  )٣(ونذر مبهم. واللجاج 

                                           
  ١/٦٦٢المقدمات الممهدات )١(

أبو الحسن علي بن محمد الربعي: المعـروف بـاللخمي القیروانـي اإلمـام الحـافظ العـالم العامـل ) ٢(

ي وقتـه وٕالیـه الرحلـة. تفقـه بـابن محـرز والسـیوري والتونسـي العمدة الفاضل رئـیس الفقهـاء فـ

وابن بنت خلـدون وجماعـة. وبـه تفقـه جماعـة مـنهم اإلمـام المـازري وأبـو الفضـل بـن النحـوي 

وأبو علي الكالعي وعبد الحمید الصفاقسي وعبد الجلیل بن مفوز وأبو یحیى بن الضـابط، لـه 

 ١٠٨٥هــ[ ٤٧٨مد في المـذهب، تـوفي سـنة تعلیق على المدونة سماه التبصرة، مشهور معت

 ١/١٧٣م] بصفاقس وقبره بها معروف متبرك به.   شجرة النور الزكیة

   ٤/١٦٣٣التبصرة للخمي  )٣(
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 ٢٠٦٢

ـــــــ ـــــــد الوهــــــــر القاضــــــــوذك ــــــــف  )١(ابـي عب ــــــــ ــــــــة للنـي المعون ــــــــذر ثمانیـ                       ة ـ

ویؤخذ من كالم ابن رشد واللخمـي والقاضـي عبـد الوهـاب  أن أقسـام النـذر  )٢(امأقس

ال تخــرج عــن األقســام  الثمانیــة اآلتیــة وهــي :المطلــق والمعلــق والطاعــة والمعصــیة 

  .والمجهول والمكروه والمباح واللجاج أو الغضب 

  :النذر املطلق:القسم األول

  تعريفه :

ــْیَس ِبُمَعلَّــٍق َعَلــى َشــيْ  ٍر  أي  مــا اســتقل بنفســه عــن شــىء َمــا َل ٍء ، َوَال ُمَكــرَّ

  )٣(یتعلق به إما بأن یتبین مخرجه أو ال یتبین مثل أن یقول هللا على نـذر ویسـكت  

أو یقول هو كذا وقیل الَِّذي ُیوِجُبُه الرَُّجـُل َعَلـى َنْفِسـِه ُشـْكرًا ِللَّـِه َعَلـى َمـا َأْنَعـَم َعَلْیـِه 

ِر َسَبٍب، َوَذِلَك َأْن َیُقوَل الرَُّجُل: ِللَِّه َعَليَّ َنـْذٌر َكـَذا َوَكـَذا َأْو َنـْذٌر َأْن ِفیَما َمَضى َأْو ِلَغیْ 

                                           
القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي  أخذ عن أبي بكـر األبهـري وحـدث  )١(

ــابن القصــار وابــن  ــاقالني وعبــد الملــك عنــه وأجــازه وتفقــه عــن كبــار أصــحابه ك الجــالب والب

المروانــي وتفقــه بــه ابــن عمــروس وأبــو الفضــل مســلم الدمشــقي وغیرهمــا وروى عنــه جماعــة 

األندلســي  =مــنهم عبــد الحــق بــن هــارون وأبــو بكــر الخطیــب والقاضــي ابــن الشــماع الغــافقي 

صــرة ّلــف تــآلیف كثیــرة منهــا : النأجهــات مــن العــراق ثــم توجــه إلــى مصــر تـولى القضــاء بعــدة 

لمذهب مالك في والمعونة بمذهب عالم المدینة واألدلة في مسـائل الخـالف وشـرح رسـالة ابـن 

أبـي زیــد والممهــد فــي شــرح مختصــر ابــن أبــي زیــد أیًضــا وشــرح المدونــة ولــه التلقــین وعیــون 

المسائل في الفقه وأوائـل األدلـة فـي مسـائل الخـالف واإلشـراف علـى مسـائل الخـالف والبـروق 

ــین أو إحــدى وعشــرین  ٣٦٣قــه، مولــده فــي شــوال ســنة فــي مســائل الف هـــ وتــوفي ســنة اثنت

  ١/١٥٤وأربعمائة وقبره قریب من قبر ابن القاسم وأشهب.  شجرة النور الزكیة 

  ١/٦٤٧المعونة  )٢(

  ١/٦٤٧المعونة  )٣(
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َأْفَعـَل َكــَذا ِللَّــِه َعَلــيَّ َأْن َأْعَتِكــَف َیْوًمـا َأْو َشــْهرًا َأْو َنْحــَو َذِلــكَ ْو َنــْذٌر َأْن َال َأْفَعــَل َأْو َال 

    )١(وَل: ِللَِّه َعَليَّ َكَذا َوَكَذا َأْو َأْفَعُل َكَذا ُشْكرًا ِللَّه  َیْلِفُظ ِبِذْكِر النَّْذِر َفَیقُ 

  حكمه  :

ال خــالف فــي انعقــاد هــذا النــوع مــن النــذر ولــزوم الوفــاء بــه  جــاء فــي بدایــة  

ــِق ِفــي ــْذِر اْلُمْطَل ــُزوِم النَّ ــِإنَُّهُم اتََّفُقــوا َعَلــى ُل ــَرِب )  المجتهــد (َف جــاء فــي مواهــب )٢(اْلُق

  (َوَقاَل ِفي التَّْلِقیِن : َوَیْلَزُم ِبِإْطَالِقِه ،) )٣(جلیل للحطاب ال

ــه وللمالكیــة فــي حكــم اإلقــدام علــى النــذر  لكــن الخــالف فــي حكــم اإلقــدام علی

  المطلق رأیین :

: یندب القدوم علیه جاء في مواهب الجلیل للحطاب :( ش : ُیِشـیُر ِبـِه  األول

ُل ـَثَالَثُة َأْقَساٍم : ُمْسَتَحبٌّ َوُهَو النَّـْذُر اْلُمْطَلـُق الَّـِذي ُیوِجُبـُه الرَُّجـ ِلَقْوِل اْبِن ُرْشٍد النَّْذرُ 

 )٥(وجاء في حاشیة  )٤(ى َنْفِسِه ُشْكرًا ِللَِّه َتَعاَلى َعَلى َما َكاَن َوَمَضى ، اْنَتَهى .) َـ َعل

                                           
  ٣/١٠١منح الجلیل ) ١(

 ٢/١٨٤بدایة المجنهد البن رشد  ) ٢(

 ٣/٣١٩مواهب الجلیل للحطاب )٣(

     ٣/٣١٩مواهب الجلیل  )٤(

أبو العباس أحمد الصاوي الخلوتي: اإلمام الفقیه شیخ الشیوخ وعمـدة أهـل التحقیـق والرسـوخ  )٥(

العالمة المحقق الحبر الفّهامة المدقق قـدوة السـالكین ومربـي المریـدین. أخـذ عـن أئمـة مـنهم 

لى شـرح الخریـدة البهیـة الدردیر واألمیر الكبیر والدسوقي. له حاشیة على تفسیر الجاللین وع

للدردیر وعلى شرح الدردیر لرسالته في البیـان واألسـرار الربانیـة علـى الصـلوات الدردیریـة ولـه 

شرح على منظومـة الـدردیر ألسـماء اهللا الحسـنى والفرائـد السـنیة علـى مـتن الهمزیـة وحاشـیة 

 ١٨٢٥هــ[ ١٢٤١على شرح الدردیر ألقرب المسالك وغیر ذلك، تـوفي بالمدینـة المنـورة سـنة 

  ١/٥٢٢م].شجرة النور الزكیة
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ــ )١(الصــاوي  ــِدَب اْلُق ــُق : َأْي ُن ــْذُر اْلُمْطَل ــِدَب النَّ ــِل (َوُن ــْن ِفْع ــُه ِم ــُه: ِألَنَّ ــِه. َقْوُل ُدوُم َعَلْی

َوُهَو َتْعِلیٌل ِلَقْوِلـِه:  )٢(َتَعاَلى: {َواْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}  هاْلَخْیِر]: ِفیِه إَشاَرٌة ِلَقْولِ 

  (َوُنِدَب اْلُمْطَلُق) )

  شیئا :  یباح  ویلزم الوفاء  إذا نذر وقیل یندب أن یفعل الثاني

(َقْوُلـُه: َوُنــِدَب اْلُمْطَلـُق) َأْي ُنــِدَب اْلقُـُدوُم َعَلْیــِه   )٣(جـاء فــي حاشـیة الدســوقي 

َكَما ِفي اْلَموَّاِق َعْن اْبـِن ُرْشـٍد ِخَالًفـا ِلَمـا ِفـي عبـق َتَبًعـا لـح ِمـْن إَباَحـِة اْلقُـُدوِم َعَلْیـِه 

ــْيٍء  ــى َش ــْیَس ُشــْكرًا َعَل ــا َل ــَذا َم ــُه: َوَك ــُدوٌب َكاَلَّــِذي (َقْوُل ــِه َمْن ــُدوُم َعَلْی                َحَصــَل) َأْي َفاْلُق

  َقْبَلُه )

  .: والذي یظهر لي هو الرأي الثاني   لقوة أدلتهالراجح 

ِة اْنِعَقـاِدِه  ولـزوم الوفـاء بـه مـن الكتـاب والسـنة والقیـاس   َویستدل َعَلـى ِصـحَّ

  والمعقول باآلتي :

                                           
 ٢/٢٥٢حاشیة الصاوي  )١(

 "٧٧یة " من اآلسورة الحج ) ٢(

شمس الدین أبو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي األزهـري: ولـد بدسـوق. حضـر  )٣(

مصر وحفظ القرآن وجّوده على الشیخ محمد المنیر والزم حضور دروس المشایخ كالصـعیدي 

ر والجنـــاجي وحســن الجبرتـــي ومحمـــد بــن إســـماعیل النفـــراوي وتصــدر للتـــدریس كثـــر والــدردی

اآلخذون علیـه والمتـرددون إلیـه مـنهم أحمـد الصـاوي وعبـد اهللا الصـعیدي وحسـن العطـار، لـه 

تآلیف ، منها حاشیة على مختصر السعد وحاشیة على الدردیر على المختصر وحاشـیة علـى 

اشـیة علـى كبـرى السنوسـي وعلـى صـغراه وحاشـیة علـى شرح الجـالل المحلـي علـى البـردة وح

شرح الرسالة الوضعیة ولم یزل على حالته في اإلفتاء والتدریس واإلفادة وخطه حسن إلـى أن 

 ١/٥٢٠النور الزكیة  ةهـ ودفن بتربة المجاورین شجر  ١٢٣٠توفي في ربیع الثاني سنة 
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  من الكتاب :

    )١(َلى {َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُهْم} َقْوله َتَعا

اهللا عــز وجــل امتــدح الموفــون بنــذورهم وهــذا یــدل علــى أن الوفــاء بالنــذر مــن 

ــق  األمــور المســتحبة وهــو مــن صــفات المــؤمنین واإلطــالق فــي اآلیــة یشــمل المطل

  .وغیره

ةِ :
َّ
ن
ُّ
 الس

ْ
  مِن

 -َمــام ماِلــٌك  الــذي أخرجــه  اإل )٢(عمــوم األخبــار ومــن ذلــك َخَبــُر اْبــِن َعبَّــاٍس 

َعْن اْبـِن ِشـَهاٍب َعـْن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن ُعْتَبـَة ْبـِن َمْسـُعوٍد َعـْن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن -رحمه اهللا 

َفَقـاَل إنَّ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسـلََّم  -َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة اْسَتْفَتى َرُسوَل اللَِّه «َعبَّاٍس 

اْقِضِه  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -ْیَها َنْذٌر َوَلْم َتْقِضِه َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ُأمِّي َماَتْت َوَعلَ 

   )٣(»  َعْنَها

َصــلَّى اللَّــُه َعَلْیــِه  -َواْألَْظَهــُر َأنَّــُه ُمْطَلــٌق ِألَنَّــُه َلــْو َكــاَن ُمَقیَّــًدا َالْسَتْفَســَرُه النَِّبــيُّ 

ت ِألَنَّ ِمْن النَّْذِر اْلُمَقیَِّد َما َیِجُب اْلَوَفاُء ِبِه َوِمْنُه َما َال َیِجـُب اْلَوَفـاُء َعمَّا َنَذرَ  -َوَسلََّم 

ِبِه َوُهَو َأْن َیُكوَن ُمَباًحا َوِمْنـُه َمـا َال َیِحـلُّ اْلَوَفـاُء ِبـِه َوُهـَو َأْن َیْنـِذَر ُمَحرًَّمـا َفَلمَّـا َكـاَن 

إَلـى َمـا َال َیُجـوُز َوإَِلـى َمـا َیُجـوُز َكـاَن اْألَْظَهـُر َأنَّـُه َلـْو َكـاَن ُمَقیَّـًدا  النَّْذُر اْلُمَقیَُّد َیَتَنـوَّعُ 

َلَسأََلُه َعْن َوْجِه َنْذرَِها ِلُیَمیَِّز ِمْنُه َما َیُجوُز ِممَّا َال َیُجوُز َوِبَحَسِب َذِلـَك َیُكـوُن اْلَجـَواُب 

   ُه النَّـْذُر اْلُمْطَلـُق الَّـِذي َال َیُكـوُن ِمْنـُه َمـا َیُجـوُز َوَمـا َال َوَلمَّا َلـْم َیْسـَأْل َكـاَن اْألَْظَهـُر َأنَّـ

  .َیْلَزُم 

                                           
 "٢٩یة " من اآلسورة الحج  )١(

 ٣/٢٢٩المنتقى  )٢(

  ٢/٤٧٢وطأ اإلمام مالك باب ما یجب من النذور في المشي م )٣(
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اسِ : 
َ
قِي

ْ
 ال

ْ
  مِن

َأنَُّه َنْذٌر ُقِصَد ِبِه اْلُقْرَبُة َفَوَجَب َأْن َیَتَعلََّق ِبِه اْلُوُجوُب َأْصـُل َذِلـَك إَذا َكـاَن ُمَقیَّـًدا 

  . ِبَما ِفیِه ُقْرَبةٌ 

  : ) ١(ول من املعق

  أن الناذر ألزم نفسه على وجه النذر ما یجب الوفاء بجنسه فیلزمه الوفاء 

 الواجب  يف النذر املطلق :

  آراء :  اْلَواِجِب ِفي النَّْذِر اْلُمْطَلِق على أربعة )٢(اْخَتَلُف العلماء  ِفي 

ِمــیٍن َال : وهــو لجمهــور العلمــاء  حیــث یــرون  ِفــي َذِلــَك َكفَّــاَرُة یَ  الــرأي األول-

َالُة َوالسَّـَالُم  -َغْیَر. ِللثَّاِبِت ِمْن َحِدیِث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َأنَُّه  َكفَّـاَرُة «َقـاَل:  -َعَلْیِه الصَّ

َخرََّجُه ُمْسِلٌم. جاء في مواهب الجلیل للحطاب: (َوَقاَل ِفي التَّْلِقـیِن » النَّْذِر َكفَّاَرُة َیِمینٍ 

َیْعِنـي إَذا َقـاَل : َعَلـيَّ َنـْذٌر َوَلـْم ُیَعلِّْقـُه   )٣(ِه ، اْنَتَهى . َوَقاَل اْلِبَسـاِطيُّ : َوَیْلَزُم ِبِإْطَالقِ 

                                           
  ١/٦٤٩المعونة  )١(

 ٢/١٨٧بدایة المجتهد ونهایة المقتصد البن رشد  )٢(

ــد بــن أحمــد البســاطي الطــائي: أخــذ عــن نــور  )٣( شــمس الــدین قاضــي القضــاة أبــو عبــد اهللا محمَّ

فـع وبهـرام وأخیـه نـور الـدین الدین الجالوي المقرئ وبه تفقه وولـي الـدین بـن خلـدون وبـه انت

واألقفهســي وجماعــة، وعنــه الشــیخ عبــادة وأبــو القاســم النــویري والثعــالبي والنــور الســنهوري 

ومحمد بن فرحون والقلصادي وعبد القادر المكـي والشـمس السـخاوي والتقـي الشـمني ومحمـد 

لــم یكمــل  النـویري وغیــرهم أّلــف المغنــي فــي الفقــه وشــرحه لـم یكمــل وشــفاء الغلیــل علــى خلیــل

وكمله أبو القاسم النویري وشرح ابن الحاجب الفرعي لم یكمل وحاشیة علـى المطـول وحاشـیة 

على المواقف وحاشیة على المطالع وشرح تائیة ابـن الفـارض والدریدیـة وقصـة الخضـر علیـه 

هــ  ٧٦٨السالم وله مقدمة في أصول الدین ومقدمة فـي علـم الكـالم وغیـر ذلـك. مولـده سـنة 

 ـ .ه ٨٤٢ي القضاء نحوًا من عشرین سنة وتوفي وهو یتواله في رمضان سنة واستقر ف
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ى . ِبَشْيٍء ُمَعیٍَّن َال َیْلَزُم اْلَوَفاُء ِبِه َوَیْنُدُب َلُه َأْن َیْفَعَل َشْیًئا ِممَّا ُیْقَبُل َأْن َیْنُذَر ، اْنَتهَ 

   )١(نَّ َهَذا َنْذٌر ُمْبَهٌم ، َوِفیِه َكفَّاَرُة َیِمیٍن َفتََأمَّْلُه َواَللَُّه َأْعَلُم) َوَهَذا َلْیَس ِبَظاِهٍر ألَِ 

: ذكر ابن رشـد أنـه لـبعض العلمـاء ولـم یسـمهم ویـرى أصـحابه  الرأي الثاني 

َیـْوٍم  أن الواجب في النذر المطلق هو  َأَقلُّ َمـا َیْنَطِلـُق َعَلْیـِه اِالْسـُم ِمـَن اْلُقـَرِب ِصـَیامُ 

َأْو َصَالُة َرْكَعَتْیِن  وذلك ألن اْلُمْجِزَئ َأَقلُّ َما َیْنَطِلـُق َعَلْیـِه اِالْسـُم، َوَصـَالُة َرْكَعتَـْیِن َأْو 

 ِصَیاُم َیْوٍم َأَقلُّ َما َیْنَطِلُق َعَلْیِه اْسُم النَّْذِر.

لهـم فیمـا تیسـر :ویرى أصحابه أن ِفیِه َكفَّاَرُة الظَِّهاِر ولم أعثـر  الرأي الثالث -

لي االطالع علیه على  دلیل ورأیهـم هـذا َخـاِرٌج َعـِن اْلِقَیـاِس َوالسَّـَماِع كمـا قـال ابـن 

 )٢(رشد في بدایة المجتهد.

: وهــو لــبعض علمــاء الزهــد  حیــث یــرون الخــروج عــن جمیــع  الــرأي الرابــع -

  المال في الوفاء به،

وج عـن جمیـع المـال ( ، وٕان كان علماء الزهد یرون الخـر  )٣(جاء في القبس 

في الوفاء به، ولذلك نذرت عائشة رضي اهللا عنها، أال تكلم ابن الزبیر ثم شفع فیـه  

  فكلمته فأعتقت بنذرها المطلق أربعین رقبة وكانت تبكي ما یخلصها من نذرها)

: والذي یظهر لي هـو الـرأي  االول للخبـر الـذي اسـتدل بـه  أمـا بـاقي الراجح 

  .بها بالقیاس اآلراء فقد استدل أصحا

 وقد یرد إشكال  هنا هو كیف یكون الشئ مكروها ثم یلزم الوفاء به ؟ -

  وأجیب على ذلك باآلتي:

                                           
 ٣/٣١٩مواهب الجلیل للحطاب  ١) (

  ٢/١٨٦بدایة المجتهد  )٢(

 ١/٦٦١القبس  شرح الموطأ )٣(
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: َیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن َسَبُب النَّْهِي َعـْن النَّـْذِر َكـْوَن النَّـاِذِر َیِصـیُر ُمْلَتِزًمـا ِبـِه   أوال

  َفَیْأِتي ِبِه َتَكلًُّفا ِبَغْیِر َنَشاٍط. 

: َوَیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن َسَبُبُه َكْوَنُه َیْأِتي ِباْلُقْرَبِة الَِّتي اْلَتَزَمَهـا ِفـي َنـْذرِِه َعَلـى  ثانیا

َضـًة  ُصوَرِة اْلُمَعاَوَضِة ِلْألَْمِر الَِّذي َطَلَبـُه َفَیـْنُقُص َأْجـُرُه َوَشـْأُن اْلِعَبـاَدِة َأْن َتُكـوَن ُمَتَمحِّ

  . -َتَعاَلى  -ِللَِّه 

َیْحَتِمُل َأنَّ النَّْهَي ِلَكْوِنِه َقْد َیُظنُّ َبْعُض اْلَجَهَلـِة  )١( : َقاَل اْلَقاِضي ِعَیاٌض: اثالث

َأنَّ النَّْذَر َیُردُّ اْلَقَدَر َوَیْمَنُع ِمْن ُحُصوِل اْلُمَقدَِّر َفَنَهى َعْنُه َخْوًفا ِمْن َجاِهـٍل َیْعَتِقـُد َذِلـَك 

  َؤیُِّد َهَذا.َقاَل َوِسَیاُق اْلَحِدیِث یُ 

                                           
القاضــي أبــو الفضــل عیــاض بــن موســى بــن عیــاض الیحصــبي: وأجــازه أبــو بكــر الطرطوشــي  )١(

بـن ابقي ومحمد بـن مكحـول وأبـو الطـاهر السـلفي والحسـن  واإلمام المازري وابن العربي وابن

ــد اهللا  طریــف وخلــف بــن إبــراهیم النحــاس ومحمــد بــن أحمــد القرطبــي وعبــد اهللا الخشــني وعب

البطلیوسي. اجتمع له من الشیوخ بین مـن سـمع منـه وأجـاز لـه نحـو مائـة شـیخ، أّلـف فـیهم 

غـازي وابـن زرقـون وابـن مضـاء فهرسة سـماها الغنیـة، وعنـه جماعـة مـنهم ابنـه محمـد وابـن 

وأبو القاسم بن ملجوم وأبو عبد اهللا التادلي والقاضي أبو عبـد الـرحمن القصـیر والقاضـي أبـو 

عبد اهللا بن عطیة. أّلف التآلیف المفیـدة البدیعـة، منهـا إكمـال المعلـم فـي شـرح مسـلم والشـفا 

والبخــاري ومســلم فــي التعریــف بحقــوق المصــطفى ، ومشــارق األنــوار تفســیر غریــب الموطــأ 

وضبط األلفـاظ وكتـاب التنبیهـات المسـتنبطة علـى الكتـب المدونـة جمـع فیـه مـن غریـب ضـبط 

األلفاظ وتحریر المسائل وترتیـب المـدارك وتقریـب المسـالك لمعرفـة أعـالم مـذهب مالـك وكتـاب 

سـتة األعالم بحدود قواعد اِإلسالم وكتاب اإللماع في ضـبط الروایـة وتقییـد السـماع والعیـون ال

في أخبار سبتة وغنیة الكاتـب وبغیـة الطالـب فـي الرسـائل وكتـاب الرائـد لمـا تضـمنه حـدیث أم 

هــ وتـوفي  ٤٧٦زرع من الفوائد. وله شعر جیـد ودیـوان خطـب رائـق. مولـده فـي شـعبان سـنة 

 ١/٢٠٥هـ شجرة النور الزكیة   ٥٤٤بمراكش في جمادى اآلخرة سنة 
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: َأنَّ النَّْهَي َمْحُموٌل َعَلى َمْن ُعِلَم ِمْن َحاِلِه َعَدُم اْلِقَیاِم ِبَمـا اْلَتَزَمـُه َجْمًعـا  رَاِبعا

ــْن َنــْذٍر َفــِإنَّ اللَّــَه  ــْن َنَفَقــٍة َأْو َنــَذْرُتْم ِم َبــْیَن اْألَِدلَّــِة َفــِإنَّ َقْولــه َتَعــاَلى {َوَمــا َأْنَفْقــُتْم ِم

   )٢(َیْقَتِضي اْسِتْحَباَب النَّْذِر  )١(ُه}َیْعَلمُ 

في الرد على هذا  )٣(وقال الشیخ محمد األمین الشنقیطي في أضواء البیان  -

اإلشكال : الظاهر لي في طریق إزالة هذا اإلشكال، الذي ال ینبغـي العـدول عنـه: أن 

 :نذر القربة على نوعین 

 مریضـي، فعلـي هللا نـذر : معلق على حصول نفـع كقولـه: إن شـفي اهللا األول

   .كذا أو إن نجاني اهللا من األمر الفالني المخوف، فعلي هللا نذر كذا، ونحو ذلك

ي: لـیس معلقـًا علـى نفـع للنـاذر، كـأن یتقـرب إلـى اهللا تقربـًا خالصـًا بنـذر الثان

كذا، من أنواع الطاعة، وأن النهي إنما هو في القسم األول، ألن النـذر فیـه لـم یقـع 

تقرب إلى اهللا، بل بشرط حصول نفع للناذر وذلك النفع الذي یحاوله الناذر خالصًا لل

هو الذي دلت األحادیث على أن القـدر فیـه غالـب علـى النـذر وأن النـذر ال یـرد فیـه 

أما القسم الثـاني: وهـو نـذر القربـة الخـالص مـن اشـتراط النفـع فـي  .شیئًا من القدر

ى المـوفین بـه المقتضـي أنـه مـن األفعـال النذر، فهو الـذي فیـه الترغیـب والثنـاء علـ

  .الطیبـــــــــة، وهــــــــــذا التفصــــــــــیل قالــــــــــت بــــــــــه جماعــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــل العلــــــــــم

   :وٕانما قلنا: إنه ال ینبغي العدول عنه ألمرین

: أن نفس األحادیث الواردة في ذلك فیها قرینة واضحة دالة علیه، وهـو األول

م شـیئًا، وال یـؤخر شـیئًا ما تكرر فیهـا مـن أن النـذر ال یـرد شـیئًا مـن القـدر، وال یقـد

ونحو ذلك. فكونه ال یرد شیئًا مـن القـدر، قرینـة واضـحة علـى أن النـاذر أراد بالنـذر 

                                           
 "٢٧٠یة " من اآلسورة البقرة  )١(

  ٤٠ص ٦طرح التثریب من شرح التقریب ج )٢(

    ٦٧٨و  ٦٧٦/  ٥أضواء البیان  )٣(
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جلب نفع عاجل، أو دفع ضر عاجل فبین صلى اهللا علیه وسلم أن ما قضى اهللا بـه 

في ذلك واقع ال محالة، وأن نـذر النـاذر ال یـرد شـیئًا كتبـه اهللا علیـه، ولكنـه إن قـدر 

مــا كــان یریــده النــاذر بنــذره، فإنــه یســتخرج بــذلك مــن البخیــل الشــيء الــذي نــذر اهللا 

   .وهذا واضح جدًا كما ذكرنا

: أن الجمع واجب إذا أمكن وهـذا جمـع ممكـن بـین األدلـة واضـح تنـتظم الثاني

به األدلة، وال یكـون بینهـا خـالف، ویؤیـده أن النـاذر الجاهـل، قـد یظـن أن النـذر قـد 

هللا علیه. هذا هو الظاهر في حل هذا اإلشـكال. وقـد قـال بـه غیـر یرد عنه ما كتبه ا

  واحد. 

 :القسم الثاني
ُ
ق

َّ
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َ
ع

ُ
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ْ
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ُ
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َّ
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  تعريفه:

هو أن یعلق النذر ِبَمْحبـوٍب آٍت َكـِإْن َشـَفى اللَّـُه َمِریِضـي َفَعَلـيَّ َصـَدَقُة َكـَذا َأْو 

ــَة َأْو َغْیــُرُه ِمــْن اْلُقــَرِب وقیــل هــو أن یعلقــه إْن َرَزَقِنــي اللَّــُه َكــَذا َفَعَلــيَّ اْلَمْشــُي إَلــى مَ  كَّ

   )١(بغیره ویجعله شرًطا فیه مثل أن یقول إن كان كذا وكذا 

  حكمه :

جــاء فــي   )٢( اتفــق الفقهــاء علــى أنــه ال یلزمــه النــذر إال بوجــود ذلــك الشــرط

به (أجمعوا أن كل من قال إن شـفى اهللا علیلـي أو قـدم غـائبي أو مـا أشـ )٣( االجماع

              فعلـــي مـــن الصـــوم كـــذا ومـــن الصـــالة كـــذا فكـــان مـــا قـــال أن علیـــه الوفـــاء بنـــذره ) 

:  )٤(جــاء فــي حاشــیة  الدســوقي إال أنهـم اختلفــوا فــي اإلقــدام علیــه علــى ثالثــة آراء

                                           
  ١/٦٤٨المعونة  )١(

  ١/٤٥٤الكافي البن عبد البر  )٢(

  ١٥٧ص ٦٧٦اإلجماع البن المنذر مسالة رقم  )٣(

 ٢/١٦٢حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر) ٤(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٧١

اَهُة ِلْلَباِجيِّ َواْبِن َشاٍس (َوِفي ُكْرِه اْلُمَعلِِّق) َأْي ِفي ُكْرِه اْلُقُدوِم َعَلْیِه، َوإَِباَحِتِه َتَردٌُّد اْلَكرَ 

َباَحُة ِالْبِن ُرْشٍد)   : َواإلِْ

: وهو  ِلْلَباِجيِّ َواْبِن َشاٍس أنه  َمْكـُروٌه وهـذا إن كـان ألمـر یرجـوه الرأي األول 

ِضي المكلَّف أو یخافه كَأْن یْنِذَر ِلَمْعًنى ِمْن َأْمِر الدُّْنَیا ِمْثِل َأْن َیُقوَل إْن َشَفى اللَُّه َمرَ 

ـاِني ِمــْن َأْمـِر َكـَذا َأْو َرَزَقِنـي َكــَذا َفـِإنِّي َأُصـوُم َیـْوَمْیِن َأْو ُأَصــلِّي  َأْو َقـِدَم َغـاِئِبي َأْو َنجَّ

ــادئ  ــى مب ــُه جــاء فــي التنبیــه عل ــيُّ َعْن ــُروُه اْلَمْنِه ــَذا اْلَمْك ــَذا َفَه َصــَالًة َأْو َأَتَصــدَُّق ِبَك

  ه اهللا توقیت منذور من صیام أو غیره،) :(كرِه اإلمام مالك رحم  )١(التوجیه 

  . ودلیل الكراهة من السنة والمعقول

  من السنة : 

َعْنُه َوَقاَل: إنَُّه َال َیْأِتي ِبَخْیٍر،  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -َنَهى َرُسوُل اللَّه -١

  ْسِلٍم َوَغْیرِِه، َكَما ِفي َصِحیِح مُ » َوإِنََّما ُیْسَتْخَرُج ِبِه ِمْن اْلَبِخیلِ 

َأنَّ النَّْذَر َال ُیَقرُِّب ِمْن اْبِن آَدَم َشْیًئا َلْم َیُكْن َقدََّرُه اللَُّه َتَعاَلى، َوَلِكنَّ النَّـْذَر « -٢

   )٢(ُیَواِفُق اْلَقَدَر َفُیْخَرُج ِبَذِلَك ِمْن اْلَبِخیِل َما َلْم َیُكْن اْلَبِخیُل ُیِریُد َأْن ُیْخِرَجه 

 -َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم  -َنَهى النَِّبيُّ «ا ُرِوَي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر مَ   -٣

  »َعْن النَّْذِر َوَقاَل َأنَُّه َال َیُردُّ َشْیًئا َوَلِكنَُّه ُیْسَتْخَرُج ِمْن اْلَبِخیلِ 

  من املعقول :

  اْلُقْرَبِة یكره ألنه  َأَتى ِبِه َعَلى َسِبیِل اْلُمَعاَوَضِة َال   - ١

 یكره  لَخْوَف َتَوهُِّم اْلَجاِهِل َمْنَعُه ِمْن ُحُصوِل اْلُمَقدَِّر   - ٢

٣ -   ،   یكره ِألَنَّ ِفیِه َشاِئَبَة َتَوهُِّم َأنَُّه َیْجِلُب اْلَخْیَر َوَیُردُّ الشَّرَّ

                                           
  ٢/٧٥٧التنبیه على مبادئ التوجیه  )١(

 ٣/٢٢٨للباجي  المنتقى )٢(
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 ٢٠٧٢

َجـاَء َثَواِبـِه َوَأْن َیُكـوَن َنـْذُرُه ِإنََّما ُیْسَتَحبُّ َأْن َیُكوَن ِفْعُلـُه َذِلـَك ِللَّـِه َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى رَ  - ٤

 َعَلى َذِلَك اْلَوْجِه ُدوَن َتَعلُِّق َنْذرِِه ِبَشْيٍء ِمْن َأْمِر الدُّْنَیا

ــِن ُرْشــٍد ولــم أجــد فیمــا تیســر لــي  )١(الــرأي الثــاني  َباَحــُة ِالْب ــاٌح ، َواإلِْ : أنــه ُمَب

  االطالع علیه دلیال لهذا الرأي

َتَردُّد بین اإلباحة والكراهة ، َوَمَحلُُّه َكَمـا ِالْبـِن ُرْشـٍد َحْیـُث هو ال : الرأي الثالث 

  َعلََّقُه َعَلى َمْحُبوٍب آٍت َلْیَس ِمْن ِفْعِلِه َكِإْن َشَفى اللَُّه َمِریِضي َأْونجاِني ِمْن َكَذا َ 

ُمَعلَّـُق َعَلْیـِه َفِفـي التَّْلِقـیِن َوالتََّردُُّد ِفي اْلُمَعلَّـِق َعَلـى َغْیـِر اْلُمَحـرَِّم َظـاِهٌر، َوَأمَّـا الْ 

  َع َأنَُّه َالِزٌم إْن ُوِجَد َكِإْن َزَنْیت َأْو إْن َلْم َأْزِن َفِللَِّه َعَليَّ َصَدَقٌة، َوَیْلَزُم اْلَوَفاُء ِبِه إْن َوقَ 

  : والذي یظهر لي هو الرأي األول لقوة أدلته الراجح 

  : )٢(عة أقسام ثم ما یقید به هذا النذر  ینقسم إلى أرب

: مــا  یجــب فعلــه مثــل أن یعلــق النــذر بواجــب كقولــه: هللا علــي نــذر إن  األول

صلیت الظهر في وقتها وما أشبه ذلـك فهـذا یلـزم الوفـاء بـه ویلـزم فعـل الشـرط فـإن 

  اجترأ وأثم وأخر الصالة عن وقتها  فال شيء علیه من نذره  ألنه لم یوجد شرطه.

له هللا علي نذر إن لم أشـرب خمـرًا فهـذا ال یجـوز :  ما یحرم فعله كقو   الثاني

  فعله فإن شرب عصى وأثم وسقط عنه النذر.

ــة بصــالة   الثالــث ــه هللا علــي النــذر إن تنفلــت اللیل : مــا یكــره الوفــاء بــه كقول

یقصد ذلك منع نفسه من فعلها ال شوًقا إلیها فهذا یكـره لـه الوفـاء بـه ویسـتحب لـه 

  حتى خرجت اللیلة فال نذر علیه،أن یتنفل ویكفر فإن لم یتنفل 

:  مــا یكــون الوفــاء بــه مباًحــا مثــل أن یعلــق النــذر بمــا ال یحــرم علیــه  الرابــع 

فعلـه كــان طاعـة أو مباحــا كمـا ینــذر فعــل طاعـة بشــرط طاعـة كقولــه إن قــدرني اهللا 

                                           
   ٣/١٠١منح الجلیل  ٣/٩٣شرح الخرشي) ١(

 ١/٦٤٨المعونة ) ٢(
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  على حج هذا العام فعلي نذر عمرة 

  :نذر الطاعة:القسم الثالث

  تعريفه:

طاعـة مـن الطاعـات هللا تعـالى مثـل أن یقـول إن نجـاني أن ینذر المكلف فعـل 

اهللا من كذا فعلـي كـذا لشـيء یـذكره مـن القربـان إلـى اهللا وطاعاتـه وكـذلك قولـه: إن 

بلغني اهللا كـذا أو جمعنـي بكـذا فعلـي مـن الطاعـات أو أن ینـذر صـالة أو صـیاًما أو 

  حًجا أو عتًقا أو صدقة 

  حكمه:

وه وٕان كان الزما  بال خالف قال ابـن دقیـق یرى المالكیة أن نذر الطاعة مكر  

 )٢(( َمْذَهُب اْلَماِلِكیَّـِة: اْلَعَمـُل ِبَظـاِهِر اْلَحـِدیِث، َوُهـَو َأنَّ َنـْذَر الطَّاَعـِة َمْكـُروٌه  )١(العید 

َزُم (َوَال ِخَالَف َبْیَن اْلُعَلَمـاِء َأنَّ النَّـْذَر الطَّاَعـَة َیْلـ )٣(وٕان كان الزما )قال ابن عبد البر 

  َصاِحَبُه اْلَوَفاُء ِبِه َوَال َكفَّاَرَة ِفیِه)

(العلمـاء متفقـون أن الوفـاء بالنـذر  )٤( قال ابن بطال في شرحه على البخاري

  إذا كان طاعة واجب الزم لمن قدر علیه)

                                           
 ٢/٢٦٦إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  )١(

ــٌة، ٢) ( ــِإنَّ اْلَقاِعــَدِة: َتْقَتِضــي َأنَّ َوِســیَلَة الطَّاَعــِة َطاَع ــى اْلَقَواِعــِد، َف ــْذِر إْشــَكاٌل َعَل ــِة النَّ ــي َكَراَه َوِف

ِصــَیِة َمْعِصــَیٌة، َوَیْعُظــُم ُقــْبُح اْلَوِســیَلِة ِبَحَســِب ِعَظــِم اْلَمْفَســَدِة َوَكــَذِلَك َتْعُظــُم َفِضــیَلُة َوَوِســیَلَة اْلَمعْ 

ْن َیُكـوَن اْلَوِسیَلِة ِبَحَسِب ِعَظِم اْلَمْصَلَحِة، َوَلمَّا َكاَن النَّْذُر َوِسیَلًة إَلى اْلِتَزاِم ُقْرَبٍة َلِزَم َعَلى َهـَذا أَ 

  ٢/٢٦٦أنظر في ذلك إحكام األحكامُقْرَبًة، 

 ٥/١٧٩االستذكار  )٣(

 ٦/١٥٤شرح البخاري البن بطال ) ٤(
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  األدلة  :

یستدل على كراهة هذا النوع بنفس األدلة التـي یسـتدل بهـا علـى كراهـة النـذر 

قائلین بذلك  أما وجوب الوفاء لمن قدر علیـه  فیسـتدل علیـه بـالقرآن  المعلق عند ال

  الكریم والسنة النبویة  والمعقول 

  من القرآن الكريم : 

والنذر عقـد علـى الـنفس   )١(قوله تعالى: (یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود)  

ــه فــي اآلیــة واألمــر ــاء مــأمور ب ــق   مــع اهللا تعــالى فوجــب الوفــاء بــه ألن الوف المطل

للوجــوب مــالم توجــد قرینــة تصــرفه عــن الوجــوب إلــى غیــره كمــا یــرى ذلــك جمهــور 

  األصولیین 

ـــان شـــره مســـتطیرا )  - ـــذر ویخـــافون یومـــا ك ـــون بالن ـــالى : (یوف ـــه تع   )٢(قول

  فمدحهم  اهللا بذلك فدل على وجوب الوفاء بالنذر ، 

  من السنة :

   )٣(یطعه) قوله علیه الصالة والسالم: (من نذر أن یطع اهللا فل

  من املعقول :

  یستدل على  وجوب الوفاء بنذر الطاعة لمن قدر علیه باآلتي: 

                                           
 "١سورة المائدة آیة ") ١(

  "٧سورة اإلنسان آیة ") ٢(

  سبق تخریجه) ٣(
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  وٕان كانــــت تلــــك الطاعــــة قبــــل النــــذر غیــــر الزمــــة لــــه فنــــذره لهــــا قــــد  -

فكل مـن ألـزم نفسـه شـیًئا هللا فقـد  -تعالى  -ألنه ألزمها نفسه هللا -؛  أوجبها علیه

من أوجب على نفسه شـیًئا ولـم یـف بـه،  وقد ذم اهللا-تعین علیه فرض األداء فیه، 

اهللا فمــا رعوهــا  رضـوانقـال تعــالى: (ورهبانیـة ابتــدعوها مـا كتبناهــا علیـه إال ابتغــاء 

   )١( .حق رعایتها) 

وٕان عجز عنه انتظر المقدرة  وألن القول أحد نوعي اإلیجاب بالشرع كالفعل -

   )٢(علیه. 

ن ینذر صـوم یـوم الفطـر فإن نذر  طاعة تضمنت معصیة من ناحیة الوقت كأ

أو یــوم النحــر أو أن یصــلي عنــد طلــوع الشــمس أو عنــد غروبهــا، فالنــاذر فــي هــذا 

  : )٣(على ثالثة أوجه 

:  إن كان عالًما بتحریم ذلك وبالنهي؛ لم یجب علیه الوفـاء، ویسـتحب  األول

  له أن یأتي بطاعة من جنسه، فیصوم رجاء أن تكون كفارة لنذره.

جــاهًال بتحــریم ذلــك، وظــن أن فــي صــومه ذلــك فضــًال علــى : إن كــان  الثــاني 

غیره؛ فقد یظن من لم یعلم بالحدیث أنـه لمـا منـع نفسـه مـن لـذاتها فـي ذلـك الیـوم؛ 

  أن له من األجر أكثر من غیره، فهذا ال یجب علیه قضاء، وال ُیستحب له.

: إن كــان یظــن أنــه فــي جــواز الصــوم كغیــره، وال فضــل لــه؛ كــان فــي  الثالــث 

            قضـــاء قـــوالن: فقیـــل: ال شـــيء علیـــه، والغلبـــة علیـــه كالغلبـــة بـــالمرض. وقـــال ال

عبد الملك بن الماجشون: یقضیه؛ ألنه لم یرد صوًما له فضل على غیره، وٕانما أراد 

  صوًما 

                                           
  "٢٧سورة الحدید آیة  ") ١(

 ١/٤٦١الكافي في فقه أهل المدینة  البن عبد البر) ٢(

 ٤/١٦٣٣التبصرة للخمي ) ٣(
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عمن نذر صوم یـوم االثنـین فوافـق  -رضي اهللا عنهما  -وقد سئل ابن عمر 

أمـر اهللا تعـالى بوفـاء النـذر، ونهـى  -هللا عنـه رضـي ا -یوم النحر؟ فقال ابن عمر 

عن صوم هذا الیوم فوقـف فـي ذلـك فلـم یـأمر بـه،  -صلى اهللا علیه وسلم  -النبي 

  ولم ینه عنه.

وٕاذا نذر طاعة ال تصح : كأن ینذر أن یصلي ركعة، أو یصوم بعض یـوم، أو 

  لى ذلك، یعتكف اللیل دون النهار، أو یطوف شوًطا، أو یقف بعرفة، وال یزید ع

اختلف في هذا األصل: فقیـل: ال شـيء علیـه. وقیـل: یـأتي بمثـل تلـك الطاعـة 

تامة على ما یجوز أن یؤتى به علیها. فقال ابن القاسم: إذا نـذر اعتكـاف لیلـة أنـه 

  یعتكف یوًما ولیلة 

: ال شـــيء علیـــه وعلـــى هـــذا یجـــري الجـــواب فـــي الصـــالة  )١( وقـــال ســـحنون

فـة، فعلـى قـول ابـن القاسـم یـأتي بتلـك الطاعـة تامـة، والصوم والطواف والوقوف بعر 

وعلى قول سـحنون ال شـيء علیـه. وهـو أحسـن؛ ألنـه ألـزم نفسـه صـفة وقـدرًا؛ فـال 

یلزمـه أكثـر منـه، إال أن یكـون عالًمـا بمنـع ذلـك، فیسـتحب لـه أن یـأتي ذلـك كــامًال؛ 

                                           
سعید عبد السـالم سـحنون بـن سـعید بـن حبیـب التنـوخي القیروانـي: أصـله مـن حمـص ،  أبو) ١(

أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب: كالبهلول بـن راشـد وعلـي بـن زیـاد وأسـد بـن الفـرات 

وابن أبي حسان وابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وابن عیینة ووكیع وابن مهدي ومعن 

شــهب وابــن غیــاث والولیــد بــن مســلم والطیالســي وغیــرهم وكانــت وابــن الماجشــون ومطــرف وأ

ـد ومحمــد بــن عبــدوس وابــن  ١٨٨رحلتـه للمشــرق ســنة  هـــ أخـذ  عنــه  أئمــة مــنهم ابنــه محمَّ

غالـب ویحیـى بــن عمـر وأحمــد بـن الصــواف وجبلـة وحمـدیس القطــان وسـعید بــن الحـداد وأبــو 

ان وفرات بن محمَّد وغیرهم انتهت إلیه محمَّد یونس الورداني والزمه كثیرًا وأحمد بن أبي سلیم

الرئاســة فــي العلــم وعلیــه المعــول فــي المشــكالت وٕالیــه الرحلــة ومدونتــه علیهــا االعتمــاد فــي 

هــ شـجرة النـور الزكیـة  ٢٤٠هـ  ومـات فـي رجـب سـنة  ١٦٠المذهب ، ولد في رمضان سنة 

١/١٠٤ 
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  رجاَء أن یكون كفارة لتلك المعصیة.

رَ  وهو ُمتََّفٌق َعَلى َكرَاَهِتِه. جاء فـي شـرح مختصـر   ومن هذا النوع نذر  اْلُمَكرَّ
ِر َمْكُروٌه َكَنْذِر َصْوِم ُكلِّ َخِمیٍس  : )٢( " الخرقي  )١( ُر  َیْعِني َأنَّ َنْذَر اْلُمَكرَّ (َوُكرَِه اْلُمَكرَّ

  َأْو اْثَنْیِن ) 

َة التَّْفـِریِط ِفـي اْلَوَفـاِء ِبـِه والعلة في ذلك ِألَنَُّه ُربََّما َأَتى ِبِه َعَلـى َكَسـٍل َأْو َمَخاَفـ

ِر َمْكُروًها َفُهَو َالِزٌم    .َوَمَع َكْوِن اْلُمَكرَّ

  .نذر املعصية: القسم الرابع

  تعريفه:

أن ینذر المكلف فعال أو عمال من األعمـال التـي تخـالف شـرع اهللا تعـالى مثـل 

   )٣( .  بقربةأن ینذر أال یصل رحًما، أو أن یشرب خمرًا، أو ال یتقرب إلى اهللا

  حكمه : 

ــذرها، جــاء فــي  ــاء بن ــین العلمــاء أن هــذه المعاصــي ال یجــوز الوف ال خــالف ب

  )٤( مراتب اإلجماع (َواتََّفُقوا َأن من نذر َمْعِصّیة فانه َال یجوز َلُه اْلَوَفاء بَها)

وِر (باُب َما َال َیُجوُز ِمـَن النُّـذُ  )٥(وقد ترجم اإلمام مالك في الموطأ لذلك فقال  

(ُكـلَّ َمـْن َجَعـَل َعَلـى َنْفِسـِه َنـْذرًا  )٦(ِفي َمْعِصَیِة اللَِّه) جاء في التمهید البن عبد البر 

َأْن َیْعِصَي اللَّـَه َكاْلَجاِعـِل َعَلْیـِه ِإِن اللَّـُه َشـَفى َمِریَضـُه َأْو َردَّ َغاِئَبـُه َأْو َنْحـَو َذِلـَك َأْن 

                                           
 ٣/١٠من منح الجلیل ٣/٩٣ر الخرقي شرح مختص) ١(

 )هـ٣٣٤: المتوفى( الخرقي اهللا عبد بن الحسین بن عمر القاسم بوأ ) الخرقي:٢(

  ٤/١٤٣٣التبصرة للخمي ) ٣(

  ١/١٦١مراتب اإلجماع البن حزم الظاهري  )٤(

 ٢/٤٧٥سبق تخریجه  الموطأ ) ٥(

 ٩٧/ ٦التمهید البن عبد البر ) ٦(
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ــَل أَ  ــَر َأْو َیْقُت ــَك ِمــَن اْلَمَعاِصــي َصــَغاِئرَِها َیْشــَرَب اْلَخْم ــَو َذِل ــَم َأَحــًدا َوَنْح ــَي َأْو َیْظِل ْو َیْزِن

َعَلْیـِه  َوَكَباِئرَِها َوَكاْلَقاِئِل ُمْبَتِدًئا ِللَِّه َعَليَّ َأْن َأْقُتَل ُفَالًنا َأْو َأْشَهَد َعَلْیِه ِبـُزوٍر َأْو َأْبِغـيَ 

َه َذِلَك ِمْن َقِلیِل اْلَمَعاِصـي َوَكِثیرَِهـا َفـَال َیْلَزُمـُه َشـْيٌء ِفـي َوَأْشِفَي َغْیِظي ِبَأَذاُه َوَما َأْشبَ 

ِلـَك َذِلَك ُكلِِّه ِألَنَُّه ِمْن ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َوَعَلْیِه َتْرُكُه َفْرًضا َواِجًبا َوَال َكفَّاَرَة َعَلْیِه َغْیَر ذَ 

  ُه ِفیِه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِبَكفَّاَرٍة)ِبَظاِهِر َهَذا اْلَحِدیِث ِألَنَُّه َلْم َیْأُمرْ 

  األدلة: 

  یستدل على ذلك بالسنة والمعقول :

  من السنة :

ـٍد َعـْن َعاِئَشـَة َأنَّ  َما َرَوى َماِلٌك َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن اْلَقاِسِم ْبـِن ُمَحمَّ

َمـْن َنـَذَر َأْن ُیِطیـَع اللَّـَه َفْلُیِطْعـُه َوَمـْن «َقـاَل  -ُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َصـلَّى اللَّـ -َرُسوَل اللَِّه 

َوَهَذا َمْوِضُع َتْعِلیٍم َفاْقَتَضى َأنَّ َذِلَك َیْمَنُع ُموِجَبـُه  وَقْوُلـُه » َنَذَر َأْن َیْعِصَیُه َفَال َیْعِصهِ 

ْن َیْعِصَي اللََّه َفَال َیْعِصِه َلْیَس ِفیِه إَباَحُة النَّـْذِر َمْن َنَذَر أَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -

 -ِلْلَمْعِصـَیِة َبــْل َذِلــَك َمْحُظــوٌر َوإِنََّمــا َبــیََّن ُحْكــَم َمــْن َفَعــَل َذِلــَك َوتَــَورََّط ِفــي َنــْذرِِه َفَنَهــاُه 

ْد َنَذَرَها وِألَنَّ النَّْذَر َال َیَتَعلَُّق ِبَها إْذ َعْن اْلَمْعِصَیِة َوإِْن َكاَن قَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم 

َأْو  النَّْذُر ُقْرَبٌة َوَال َیَتَقرَُّب ِباْلَمْعِصَیِة َبْل ُیتَاُب ِمْنَها َوَذِلَك ِمْثُل َأْن َیْنِذَر َأْن َیْشَرَب َخْمرًا

  ) ١( َیْأُكَل َلْحَم ِخْنِزیٍر.

وَرِة َكَما َقاَل ِفي اْلَخْمِر َوَباِئِعَها َمَع ُبْطـَالِن اْلَبْیـِع، وإِنََّما َسمَّاُه َنْذرًا ِباْعِتبَ  اِر الصُّ

  . )٢(»  َال َنْذَر ِفي َمْعِصَیةٍ «َوِلَذا َقاَل ِفي اْلَحِدیِث اْآلَخِر: " 

                                           
  ٣/٢٤٢المنتقى  للباجي ) ١(

 ٣/٨٣شرح الزرقاني على الموطا) ٢(
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  من املعقول :

ا َنــَذَر اْلُجُلــوَس َأنَّ َهــَذا َنــْذُر َمــا َال ُقْرَبــَة ِفیــِه َفَلــْم َیِجــْب ِبــِه َشــْيٌء َأْصــُل َذِلــَك إذَ 

َواْلُقُعوَد.ألن اإلیجاب فرع على الجواز فإن كـان فعـل العصـیان غیـر جـائز فهـو علـى 

   )١(.  الوجوب أبعد

  . النذر ال ینقل الشيء عن أصله، فال یبیح الحرام وال یحرم الحالل -

  الواجب يف هذا النوع من النذر: 

: َتَعـاُرُض َظـَواِهِر اْآلثَـاِر ِفـي َهـَذا )٢( اختلف العلماء في ذلك  وَسَبُب اْخـِتَالِفِهمْ 

ــْذُر  ــَزُم النَّ ــُه َال َیْل ــاِهٌرَه َأنَّ ــُدُهَما: َظ ــِدیثَاِن َأَح ــاِب َح ــَذا اْلَب ــي َه ــُه ُرِوَي ِف ــَك َأنَّ ــاِب، َوَذِل اْلَب

  ِباْلِعْصَیاِن.َ اْلَحِدیُث الثَّاِني:.  َنصٌّ ِفي َمْعَنى اللُُّزوِم. 

ْعَالَم ِبَأنَّ اْلَمْعِصَیَة َال َفَمْن َجَمَع َبْینَ  ُل َتَضمََّن اإلِْ ُهَما ِفي َهَذا، َقاَل: اْلَحِدیُث اْألَوَّ

  َتْلَزُم، َوَهَذا الثَّاِني َتَضمََّن ُلُزوَم اْلَكفَّاَرِة. 

  

  واختلف املالكية يف ذلك على ثالثة آراء:  

لمعصـیة ال : وهو المذهب أنـه ال شـيء علـى المكلـف فـي نـذر ا الرأي األول  

: (هــذا قــول مالــك وكافــة العلمــاء أنــه ال  )٣(كفــارة وال غیرهــا جــاء فــي إكمــال المعلــم 

(َوَأمَّا َنْذُر اْلَمْعِصَیِة َفَال َیْلَزُم ِبِه ِعْنـَدَنا  )٤(كفارة فى نذر المعصیة) وجاء في المنتقى 

  َشْيٌء )

                                           
  ١/٦٤٩ المعونة) ١(

  ١٨٥/ ٢بدایة المجتهد ) ٢(

 ٥/٣٩٤إكمال المعلم بفوائد مسلم   ٣)(

  ٣/٢٤١المنتقى للباجي  )٤(
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كقولـه: هللا  فقال مالك: مـن نـذر معصـیة ( )١(قال ابن بطال في شرح البخاري 

علیـــه ولیســـتغفر اهللا،  شـــيءعلـــى أن أشـــرب الخمـــر أو أزنـــى أو أســـفك دًمـــا، فـــال 

  .استدالال بقوله علیه السالم: (ومن نذر أن یعصى اهللا فال یعصه) ولم یذكر كفارة

  والدلیل على ذلك : 

ُحَسْیِن ْبِن َواَقٍد َعْن  ُرِوَي َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَمِدیِنيِّ َوَغْیرِِه َعْن َزْیِد ْبِن اْلُحَباِب َعنْ 

 َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبیِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم َغـزَا َفَنـَذَرِت اْمـرََأةٌ 

اَلـْت َیـا َرُسـوَل َسْوَداُء ِإْن َردَُّه اللَُّه َسـاِلًما َأْن َتْضـِرَب ِعْنـَدُه ِبالـدُّفِّ َفَرَجـَع َوَقـْد َغـِنَم َفقَ 

ــِت  ــِت َفَعْل ــَدَك ِبالــدُّفِّ َفَقــاَل ِإْن ُكْن ــَذْرُت ِإْن َردََّك اللَّــُه َســاِلًما َأْن َأْضــِرَب ِعْن ــي َن اللَّــِه! ِإنِّ

  .َفاْفَعِلي َوإِالَّ َفَال َقاَلْت َفِإنِّي َقْد َفَعْلُت َقاَل َفَضَرَبْت)

  .اَرَة َیِمینٍ :  ویرى أصحابه أن  ِفیِه َكفَّ الرأي الثاني 

  والدلیل على ذلك:

، َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد، َعِن -رحمه اهللا  – )٢( ما جاء في الموطأ : َعْن َماِلكٍ  

( َأتَـِت اْمـرََأٌة ِإَلـى َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َعبَّـاٍس، َفَقاَلـْت: :  اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد َأنَُّه َسِمَعُه َیُقـولُ 

، »َال َتْنَحـِري اْبَنـِك، َوَكفِّـِري َعـْن َیِمیِنـكِ «َأْنَحَر اْبِني. َفَقاَل اْبـُن َعبَّـاٍس: ِإنِّي َنَذْرُت َأْن 

َفَقاَل َشْیٌخ ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس َوَكْیَف َیُكوُن ِفي َهَذا َكفَّـاَرٌة؟ َفَقـاَل اْبـُن َعبَّـاٍس: " ِإنَّ اللَّـَه 

ْم ِمــْن ِنَســاِئِهْم} ثُــمَّ َجَعــَل ِفیــِه ِمــَن اْلَكفَّــاَرِة َمــا َقــْد َتَعــاَلى َقــاَل: {َوالَّــِذیَن ُیَظــاِهُروَن ِمــْنكُ 

 .  رََأْیَت)

: أن یأتي بقربة من جنس نذر المعصیة، لتكون كفارة عن تلك  الرأي الثالث 

: "َمْن َحَلَف ِبالالَِّت َواْلُعزَّى َفْلَیُقْل: َال -صلى اهللا علیه وسلم  -المعصیة لقول النبي 

 اهللا، َوَمْن َقاَل: َتَعـاَل ُأَقـاِمْرَك َفْلیَتَصـدَّْق" . ولهـذا قیـل فـیمن قـال: هللا علـي أن ِإَلَه ِإالَّ 

                                           
 ٦/١٦٣شرح البخاري البن بطال  )١(

  . ٢/٤٧٦الموطأ كتاب النذور واألیمان باب ما ال یجوز من النذور في معصیة اهللا  )٢(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٨١

أنحــر ولــدي فلیهــِد؛ ألنــه نــذر هــدي معصــیة، فیــؤمر أن یــأتي بــه علــى وجــه یكــون 

  طاعة، وٕان لم یكن له مثٌل، فلیتقرب إلى اهللا سبحانه بما رآه من الخیر

ـِحیُح ِعْنـِدي ِفـي َهـِذِه اْلَمْسـأََلِة َمـا  (َقالَ  )١( و جاء في االستذكار َأُبو ُعَمـَر الصَّ

 َقاَلُه َمْسُروٌق َوَغْیُرُه َوَذِلَك ُسُقوُط اْلَكفَّاَرِة َعْن َمْن َنَذَر َنْحَر اْبِنِه َأنَُّه َال َیْلَزُمُه ِفي َذِلـكَ 

َعـِن النَِّبـيِّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْیـِه َوَسـلََّم  َشْيٌء ِمَن اْألَْشَیاِء َلمَّـا تَـَرَك َنْحـَرُه ِلَحـِدیِث َعاِئَشـةَ 

  َوَمْن َنَذَر َأْن َیْعِصَي اللََّه َفَال َیْعِصِه  َوَنْحُر اْلُمْسِلِم َمْعِصَیٌة َال َشكَّ ِفیِه)

لقـوة أدلتـه وألنـه رأي اإلمـام مالـك  األولالراجح : والذي یظهـر لـي هـو الـرأي 

                             .من التكلیف مالم یقم دلیل علیهرحمه اهللا وألن األصل براءة الذمة 

  :نذر اهول:القسم اخلامس

  تعريفه :

المجهول هو الذي ال یبین مخرجه بنیة وال نطق مثل: أن یقول هللا على النذر 

   )٢(.  وال یبین ما هو

  حكمه: 

ا ( وأمــ )٣(النــذر المجهــول ینعقــد وتلــزم فیــه كفــارة یمــین  جــاء فــي القــبس 

ــارة یمــین) جــاء فــي شــرح  ــه كّف ــذر، وهــذا یجــزئ فی ــّي ن ــل أن تقــول عل   المــبهم: فمث

: (قـالوا: ومـن جعـل علـى نفسـه نـذرًا مبهمـا فكفارتـه كفـارة یمـین. روى )٤( ابن بطال

  هذا عن ابن عباس وعائشة وجابر، وهو قول جمهور الفقهاء. )

                                           
  ٥/١٨٧االستذكار البن عبد البر) ١(

  التلقـــین فـــي الفقـــه المـــالكي  ٤/١٦٣٣والتبصـــرة، ٦٤٩/ ١ عبـــد الوهـــاب المعونـــة  للقاضـــي) ٢(

 ١/١٠٢البن نصر الثعالبي 

 ١/٦٦٠القبس شرح الموطأ) ٣(

  ٦/١٦١شرح ابن بطال على صحیح البخاري ) ٤(
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  األدلة  :

  یستدل على ذلك بالسنة والمعقول: 

   من السنة : 

لما رواه ابـن أبـى شـیبة  بسـنده ، عـن  قبـة بـن عـامر قـال: قـال رسـول اهللا: 

  (من نذر نذرًا لم یسمه فكفارته كفارة یمین) . 

  معناه في المبهم. 

(َوَقْد ُرِوَي ِفي النَّـْذِر اْلُمـْبَهِم َكفَّاَرتُـُه َكفَّـاَرُة َیِمـیٍن  )١(قال ابن عبد البر عن هذا 

  .َأْعَلى ما روي في ذلك وأجل) فأثبت له حكمًا بنذره َحِدیٌث ُمْسَنٌد َوُهوَ 

  من املعقول :

األیمان المنذرة محمولة على تعارف الخطاب، والعرف جـار بـأن المقصـد مـن  

النــذر القربــة، فكأنــه قــال: هللا علــي أن أتقــرب إلیــه بشــيء، فیلزمــه، كمــا لــو عینــه؛  

؛ واختلـف فـي الكفـارة ألنه نـذر مقصـود بـه القربـة فوجـب أن یثبـت حكمـه كالمسـمى

  .الواجبة فیه على رأیین 

  الرأي األول : أنها كفارة یمین : 

فعلــق الحكــم  ، )٢( ألن معنــى النــذر اإلیجــاب وأدنــى واجــب مقــدر كفــارة یمــین

بــأدنى الكفــارات؛ ألن الزائــد علــى ذلــك مشــكوك فیــه، فــال تعمــر الذمــة بشــك، و"آَلــى 

اْعَتَزَل ِنَسـاَءُه ِتْسـَعًة َوِعْشِریَن"فاحتسـب بأقـل الشـهور َرُسوُل اِهللا ِمْن ِنَساِئِه َشْهرًا، َفـ

وقــال محمــد بــن عبــد الحكــم فــیمن نــذر صــوم شــهر: یجزئــه أدنــى الشــهور؛ تســعة 

   .وعشرون یوًما 

                                           
 ٥/١٦٦االستذكار البن عبد البر ) ١(

 ١/٦٤٩المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ) ٢(
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  أنهــــا أعتقــــت عــــن یمینهــــا  -رضــــي اهللا عنهــــا  -ومــــا روي عــــن عائشــــة 

ـــك بالنـــذر أربعـــین رقبـــة فأخـــذت بـــأعلى مـــا یـــراد مـــن ذلـــك، لـــیس ألن مـــ   ا دون ذل

   )١(.   غیر جائز

الـرأي الثـاني : ویــرى أن كفـارة النــذر المـبهم كفـارة مغلظــة  عتـق أو كســوة أو 

إطعام جاء في شرح ابن بطال (وروى عن سـعید بـن جبیـر وقتـادة أن النـذر المـبهم 

  أغلظ األیمان، وله أغلظ الكفارات عتق أو كسوة أو إطعام. 

األول  لقوة أدلته وألن التغلیظ یحتاج إلـى الراجح : والذي یظهر لي هو الرأي 

فیه بأقوال المجتهدین وهو ما رجحه ابن بطال حیث قـال (والصـحیح  وال یكتفىدلیل 

  قول من جعل فیه كفارة یمین))

  :ذر املباح:ن السادس القسم 

  تعريفه: 

أن ینذر المكلف فعل شيء مباح كـأن ینـذر أن یمشـي إلـى الشـام، أو یشـتري 

لمنـذور لــیس بطاعـة وال معصـیة، وكنـذر أكــل بعـض المباحـات ولــبس عبـد فـالن، وا

   )٢(الثیاب الفاخرة وغیرها والطیب والمشي في بعض الطرق وما أشبه ذلك 

  حكمه :

  اختلف المالكیة في حكم هذا النوع من النذر على رأیین :

الرأي األول : وهو لجمهور المالكیة یرون كراهـة نـذر المبـاح   بـل إن بعـض 

(وأمـا النـذر بشـيء مبـاح كالقیـام  )٣(كیة یرى أنه حـرام  جـاء فـي اكمـال المعلـم المال

والمشي إلى السـوق ونحـوه، فعنـد مالـك وكافـة العلمـاء: ال یلـزم، وهـو مكـروه؛ ألنـه 

                                           
  ١٦٣٣/ ٤التبصرة للخمي) ١(

  ١/٦٤٩المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ) ٢(

  ٥/٣٨٥إكمال المعلم ) ٣(
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من تعظیم ما ال یعظم، بـل ظـاهر كـالم مالـك أنـه مـن نـذر المعصـیة)  بـل إن اإلمـام 

(َقــاَل  )١(ذر المعصــیة جــاء فــي االســتذكار رحمــه اهللا یجعــل نــذر المبــاح مــن نــ امالًكــ

َیْحَیى: وَسِمْعُت َماِلًكا َیُقوُل: " َمْعَنى َقْوِل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: َمْن َنـَذَر 

ِمْصـَر، َأْو  َأْن َیْعِصَي اللََّه َفَال َیْعِصِه، َأْن َیْنـِذَر الرَُّجـُل َأْن َیْمِشـَي ِإَلـى الشَّـاِم، َأْو ِإَلـى

َبَذِة، َأْو َما َأْشَبَه َذِلَك ِممَّا َلْیَس ِللَِّه ِبَطاَعـٍة. ِإْن َكلَّـَم ُفَالًنـا، َأْو َمـا َأْشـَبَه َذِلـَك.  ِإَلى الرَّ

َفَلْیَس َعَلْیِه ِفي َشْيٍء ِمْن َذِلَك َشـْيٌء، ِإْن ُهـَو َكلََّمـُه َأْو َحِنـَث ِبَمـا َحَلـَف َعَلْیـِه، ِألَنَّـُه 

   . )٢(ْیَس ِللَِّه ِفي َهِذِه اْألَْشَیاِء َطاَعٌة. َوإِنََّما ُیَوفَّى ِللَِّه ِبَما َلُه ِفیِه َطاَعٌة " لَ 

(َقْد َقاَل َماِلٌك َمْعَنـى َذِلـَك َأْن َیْنـِذَر َأْن َیْمِشـَي إَلـى الشَّـاِم  )٣( وجاء في المنتقى

ْشَبَه َذِلَك ِممَّا َلـْیَس ِللَّـِه ِبَطاَعـٍة َفَفسَّـَر اْلَمْعِصـَیَة َأْو إَلى ِمْصَر َأْو إَلى اْلَمِدیَنِة َأْو َما أَ 

ِبَمَعاٍن َلْیَسْت ِبَمَعاٍص ِفـي َأْنُفِسـَها َوإِنََّمـا ِهـَي ُمَباَحـٌة َلِكـْن َسـمَّاَها َمْعِصـَیًة ِألَنَّ َنـْذَرَها 

ُحْكـُم اْلَمْعِصـَیِة ِألَنَّـُه َال َیِصـحُّ َأْن َیْنـِذَر  ِعْنَدُه َمْعِصَیٌة َأْو ِألَنَّ ُحْكَمَها إَذا ُعلَِّقْت ِبالنَّْذرِ 

  .َكَما َال َیْصُلُح َأْن ُتْنَذَر اْلَمْعِصَیُة) 

  ویستدل على الكراهة من السنة  واإلجماع والمعقول :

                                           
  ٥/١٨٤االستذكار البن عبد البر  ) ١(

  ١٦٣٣/ ٤التبصرة  للخمي) ٢(

  ٣/٢٤٢المنتقى  للباجي) ٣(
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  من  السنة :

   )١(» من نذر أن یطیع اهللا فلیطعه«قوله صلى اهللا علیه وسلم:  -

   )٢(» ال نذر إال فیما یبتغى به وجه اهللا«م : وقوله صلى اهللا علیه وسل -

  من اإلمجاع :

   )٣(جاء في تفسیر القرطبي(َوَأمَّا َنْذُر المباح فال یلزم بإجماع من األمة) 

  :  یستدل من المعقول على الكراهة بأمور عدة منها :من املعقول

  َنـــْذُرُه َأْصـــُل َذِلـــَك إَذا َنـــَذَر  األول :َأنَّ َهـــَذا َنـــْذُر َمـــا لَـــْیَس ِبُقْرَبـــٍة َفَلـــْم َیْنَعِقـــدْ 

  ) ٤(.  َمْعِصَیةً 

الثاني:  َأنَّ َما َال ُقْرَبَة ِفیـِه َال َیِصـحُّ َنـْذُرُه ِألَنَّ النَّـْذَر ُیوِجـُب ِفْعـَل اْلَمْنـُذوِر َفـِإَذا 

   )٥(ِصَیِة. َكاَن اْلُمَباُح َال َیِصحُّ َأْن َیِجَب َلْم َیِصحَّ َتَعلُُّق النَّْذِر ِبِه َكاْلَمعْ 

ــث: ألنــه قــد عكــس الشــریعة لكونــه أفــرغ المبــاح والمكــروه فــي قالــب  -الثال

   )٦(.  الطاعة

   )٧(: ألن في هذا النذر تعظیم ما لم یعظمه اهللا -الرابع

الرأي الثاني: وهو  البن جزي حیث یرى أن هذا النوع من النذر مباح جاء في 

اء ِبِه َوَتركه َوَلْیَس على من َتركه َشْيء) ولم أجـد القوانین الفقهیة (ُمَباح َفُیَباح اْلَوفَ 

                                           
  سبق تخریجه ) ١(

  سبق تخریجه) ٢(

 ٦/٣٢تفسیر القرطبي) ٣(

 ٣/٢٢٩المنتقى للباجي ) ٤(

 ٢/٩٠٣اإلشراف على نكت الخالف ٣/٢٤١المنتقى للباجي ) ٥(

  ١/٤١٥و شرح ابن ناجي على الرسالة٢/٦٢٣شرح زروق) ٦(

  ٣/٩٣مختصر الخرشى )٧(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٨٦

  .فیما تیسر لي االطالع علیه دلیال لهذا الرأي

  الراجح : 

والذي یظهر لي هو الرأي األول لقوة أدلتـه  مـن السـنة واإلجمـاع  والمعقـول  

  .وعدم وجود دلیل للرأي الثاني



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٨٧

  الواجب يف هذا النذر :

  بـــال خـــالف بـــین العلمـــاء جـــاء فـــي مراتـــب  وال یلـــزم فـــي هـــذا النـــذر  شـــيء

ــِه)   )١( اإلجمــاع (اتََّفُقــوا َأن مــن نــذر َمــا َال َطاَعــة ِفیــِه َوَال َمْعِصــّیة َأنــه َال َشــْيء َعَلْی

َوَلـْم َأْسـَمْع َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم «: َقـاَل َماِلـٌك:  )٢(جاء في الموطأ 

اَرٍة. َوَقْد َأَمَرُه َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم َأْن ُیـِتمَّ َمـا َكـاَن ِللَّـِه َطاَعـًة، َأَمَرُه ِبَكفَّ 

  »َوَیْتُرَك َما َكاَن ِللَِّه َمْعِصَیةً 

وجاء في المعونة(فأما المباح فال یلزم ألن المقصود من النذر القربة والمبـاح 

  .ال قربة فیه)

ــا إَذا َنــَذَر َأْمــرًا ُمَباًحــا َكــاْلُجُلوِس َواْلِقَیــاِم َواِالْضــِطَجاِع َفــَال جــاء فــي المنتقى(وَ  َأمَّ

(قال مالك: وكذلك إذا نذر ما  )٣( َیْلَزُمُه ِبَذِلَك َشْيٌء) قال ابن بطال في شرح البخاري

لیس هللا بطاعـة وال معصـیة كقولـه: هللا علـى أن أدخـل الـدار أو آكـل أو أشـرب، فـال 

ًضــا؛ ألنــه لــیس فــي شــيء مــن ذلــك هللا طاعــة، اســتدالال بحــدیث أبــى شـيء علیــه أی

  إسرائیل.)  

، َعـْن َماِلـٍك، َعـْن ُحَمْیـِد ْبـِن َقـْیٍس َوثَـْوِر ْبـِن  )٤(ویستدل لذلك بما في الموطـأ 

َحـُدُهَما َیِزیـُد ِفـي َوأَ  -َزْیٍد الدِّیِليِّ َأنَُّهَما َأْخَبرَاُه َعْن َرُسوِل اللَِّه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوَسـلََّم 

َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه َصــلَّى اُهللا َعَلْیــِه َوَســلََّم رََأى َرُجــًال َقاِئًمــا ِفــي  -اْلَحــِدیِث َعَلــى َصــاِحِبِه 

َفَقاُلوا: َنَذَر َأْن َال َیَتَكلََّم، َوَال َیْسـَتِظلَّ ِمـَن الشَّـْمِس، َوَال » َما َباُل َهَذا؟«الشَّْمِس َفَقاَل: 

                                           
  ١/١٦١مراتب اإلجماع ) ١(

 ٢/٤٧٥الموطأ ) ٢(

  ٦/١٦٣شرح البخاري البن  بطال  )٣(

أخرجــه اإلمــام مالــك فــي كتــاب النــذور واألیمــان بــاب مــاال یجــوز مــن النــذور فــي معصــیة اهللا ) ٤(

٢/٤٧٥  .  



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٨٨

، «َس، َوَیُصوَم. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسـلََّم: َیْجلِ  ُمـُروُه َفْلَیـَتَكلَّْم، َوْلَیْسـَتِظلَّ

  .» َوْلَیْجِلْس َوْلُیِتمَّ ِصَیاَمهُ 

  ویتعلق بهذا النوع من النذر مسألة نذر المشي إلى مكة أو الكعبة :

ي مراتب اإلجماع (َواتََّفُقوا َأن من وحكم هذا النذر هو اللزوم  بال خالف جاء ف

نذر مشیا إلى اْلَمْسِجد اْلَحرَام ِبَمكَّة َونوى حجا َأو عْمَرة ان َكاَن َكَذا َوَكـَذا َوَكـاَن َذِلـك 

ــِه  ــْيء الَّــِذي نــذر ِفی ــاَن الشَّ ــَواء َأن النهــوض إلیــه یْلزمــه ان َك ــا قــدمَنا َس ــْيء َكَم     الشَّ

  )١(.  َذِلك )

  ذلك : والدلیل على 

ما أخرجه اإلمـام َماِلـٍك، َعـْن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َأِبـي َحِبیَبـَة، َقـاَل: ُقْلـُت ِلَرُجـٍل، َوَأَنـا 

: َما َعَلى الرَُّجِل َأْن َیُقوَل َعَليَّ َمْشٌي ِإَلى َبْیـِت اللَّـِه، َوَلـْم َیُقـْل َعَلـيَّ َنـْذُر  َحِدیُث السِّنِّ

ــَك َهــَذا اْلِجــْرَو َمْشــ ــَك َأْن ُأْعِطَی ــي َرُجــٌل: َهــْل َل ــاَل ِل ــِدِه،  -ِلِجــْرِو  -ٍي. َفَق ِقثَّــاٍء ِفــي َی

. ُثمَّ   َوَتُقوُل: َعَليَّ َمْشٌي ِإَلى َبْیِت اللَِّه؟ َقاَل َفُقْلُت: َنَعْم. َفُقْلُتُه َوَأَنا َیْوَمِئٍذ َحِدیُث السِّنِّ

یَل ِلي: ِإنَّ َعَلْیَك َمْشًیا. َفِجْئُت َسِعیَد ْبـَن اْلُمَسـیِِّب َفَسـأَْلُتُه َعـْن َمَكْثُت َحتَّى َعَقْلُت. َفقِ 

   )٢(»  َوَهَذا اْألَْمُر ِعْنَدَنا«َفَمَشْیُت َقاَل َماِلٌك » َعَلْیَك َمْشيٌ «َذِلَك؟ َفَقاَل ِلي: 

  وٕاذا عجـــز عـــن المشـــي فـــالحكم أنـــه یمشـــي مـــا اســـتطاع أن یمشـــیه ویركـــب 

تطیع ثم  یقضي ما عجز عنه بالمشي من المكان الذي عجز فیه  ویهدي لما ال یس

  .هدیا 

، َعــْن ُعــْرَوَة ْبــِن -رحمــه اهللا  -ویســتدل علــى ذلــك بمــا فــي الموطــأ عــن َماِلــكٍ 

، َأنَُّه َقاَل َخَرْجُت َمَع َجدٍَّة ِلـي َعَلْیَهـا َمْشـٌي ِإَلـى َبْیـِت اللَّـِه. َحتـَّى ِإذَ  ا ُكنَّـا ُأَذْیَنَة اللَّْیِثيِّ

ِبَبْعِض الطَِّریِق َعَجَزْت. َفَأْرَسـَلْت َمـْوًلى َلَهـا َیْسـَأُل َعْبـَد اللَّـِه ْبـَن ُعَمـَر َفَخَرْجـُت َمَعـُه. 

                                           
 ١/١٦١مراتب االجماع البن حزم ) ١(

  ٢/٤٧٣الموطأ كتاب النذور واألیمان باب ما یجب من النذور في المشي ) ٢(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٨٩

ُمْرَهـا َفْلَتْرَكـْب ثُـمَّ ْلـَتْمِش ِمـْن «َفَسَأَل َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر، َفَقاَل َلُه َعْبُد اللَّـِه ْبـُن ُعَمـَر: 

ــَزتْ  ــُث َعَج ــوُل: » َحْی ــا َیُق ــى: وَســِمْعُت َماِلًك ــاَل َیْحَی ــْدَي، «َق ــَك اْلَه ــَع َذِل ــا َم ــَرى َعَلْیَه َوَن

َوَحدََّثِني َعْن َماِلٍك َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ َسـِعیَد ْبـَن اْلُمَسـیِِّب َوَأَبـا َسـَلَمَة ْبـَن َعْبـِد الـرَّْحَمِن َكاَنـا 

   )١(» ُعَمرَ َیُقوَالِن ِمْثَل َقْوِل َعْبِد اللَِّه ْبِن 

َعـْن َیْحَیـى ْبـِن َسـِعیٍد، َأنَّـُه َقـاَل: َكـاَن َعَلـيَّ  )٢(وكذلك ما في الموطأ َعْن َماِلك 

َمْشٌي َفَأَصاَبْتِني َخاِصَرٌة، َفَرِكْبُت َحتَّى َأَتْیُت َمكََّة. َفَسأَْلُت َعَطاَء ْبـَن َأِبـي َرَبـاٍح َوَغْیـَرُه 

َفـَأَمُروِني َأْن َأْمِشـَي َمـرًَّة «مَّا َقِدْمُت اْلَمِدیَنَة َسأَْلُت ُعَلَماَءَها َفلَ ». َعَلْیَك َهْديٌ «َفَقاُلوا: 

َفـاْألَْمُر ِعْنـَدَنا «َقـاَل َیْحَیـى: وَسـِمْعُت َماِلًكـا َیُقـوُل: » ُأْخَرى ِمْن َحْیُث َعَجْزُت، َفَمَشـْیتُ 

ا َعَجـَز َرِكـَب. ثُـمَّ َعـاَد َفَمَشـى ِمـْن َحْیـُث ِفیَمْن َیُقوُل َعَليَّ َمْشٌي ِإَلى َبْیـِت اللَّـِه َأنَّـُه ِإذَ 

َعَجَز. َفـِإْن َكـاَن َال َیْسـَتِطیُع اْلَمْشـَي َفْلـَیْمِش َمـا َقـَدَر َعَلْیـِه، ثُـمَّ ْلَیْرَكـْب. َوَعَلْیـِه َهـْدُي 

ِل َیُقـوُل ِللرَُّجـِل َأَنـا َوُسـِئَل مالـٌك َعـِن الرَُّجـ» َبَدَنٍة َأْو َبَقَرٍة َأْو َشاٍة، ِإْن َلـْم َیِجـْد ِإالَّ ِهـيَ 

ــَذِلَك  ــُد ِب ــى َرَقَبِتــِه، ُیِری ــَوى َأْن َیْحِمَلــُه َعَل ــٌك: " ِإْن َن ــاَل َماِل ــِت اللَّــِه. َفَق ــى َبْی ــَك ِإَل َأْحِمُل

ُكـْن اْلَمَشقََّة، َوَتَعَب َنْفِسـِه، َفَلـْیَس َذِلـَك َعَلْیـِه. َوْلـَیْمِش َعَلـى ِرْجَلْیـِه. َوْلُیْهـِد. َوإِْن َلـْم یَ 

َنَوى َشْیًئا، َفْلَیْحُجْج َوْلَیْرَكْب، َوْلَیْحُجْج ِبـَذِلَك الرَُّجـِل َمَعـُه. َوَذِلـَك َأنَّـُه َقـاَل: َأَنـا َأْحِملُـَك 

ِإَلى َبْیِت اللَِّه. َفِإْن َأَبى َأْن َیُحجَّ َمَعُه َفَلْیَس َعَلْیـِه َشـْيٌء. َوَقـْد َقَضـى َمـا َعَلْیـِه " َقـاَل 

َل َماِلٌك َعِن الرَُّجِل َیْحِلـُف ِبُنـُذوٍر ُمَسـمَّاٍة َمْشـًیا ِإَلـى َبْیـِت اللَّـِه، َأْن َال ُیَكلِّـَم َیْحَیى: ُسئِ 

ُه َأَخاُه َأْو َأَباُه ِبَكَذا َوَكَذا، َنْذرًا ِلَشْيٍء َال َیْقَوى َعَلْیِه. َوَلْو َتَكلََّف َذِلَك ُكلَّ َعاٍم َلُعِرَف َأنَّـ

َما َجَعَل َعَلى َنْفِسِه ِمْن َذِلَك َفِقیَل َلُه: َهْل ُیْجِزیِه ِمْن َذِلَك َنْذٌر َواِحـٌد َأْو  َال َیْبُلُغ ُعْمُرهُ 

ــٌك:  ــاَل َماِل ــُذوٌر ُمَســمَّاٌة؟ َفَق ــى «ُن ــَل َعَل ــاُء ِبَمــا َجَع ــَك ِإالَّ اْلَوَف ــُه ِمــْن َذِل ــُه ُیْجِزُئ َمــا َأْعَلُم

َن الزََّمـاِن. َوْلَیَتَقـرَّْب ِإَلـى اللَّـِه َتَعـاَلى ِبَمـا اْسـَتَطاَع ِمـَن َنْفِسِه. َفْلَیْمِش َما َقَدَر َعَلْیِه ِمـ

                                           
  ٢/٤٧٣الموطأ كتاب النذور واألیمان باب فیمن نذر مشیا إلى بیت اهللا فعجز )١(

 ٢/٤٧٤الموطأ كتاب النذور واألیمان باب فیمن نذر مشیا إلى بیت اهللا فعجز )٢(
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  » اْلَخْیرِ 

  ویمشي في ذلك حتى ینتهي من المناسك كلها   

ــكٍ  ــه اإلمــام َماِل ــك مــا قال ــى ذل ــا  )١(»  ویــدل عل ــَن َم ــِل َأنَّ َأْحَس ــْن َأْه ــِمْعُت ِم   َس

، َفِإنَُّه َیْمِشي َحتـَّى َیـْأِتَي َمكَّـَة. ثُـمَّ َوَأنَُّه ِإْن َجَعَل َعَلى ... اْلِعْلِم  َنْفِسِه َمْشًیا ِفي اْلَحجِّ

َوَال «َیْمِشي َحتَّى َیْفُرَغ ِمَن اْلَمَناِسِك ُكلَِّهـا. َوَال َیـزَاُل َماِشـًیا َحتـَّى ُیِفـیَض " َقـاَل َماِلـٌك: 

  .»َیُكوُن َمْشٌي ِإالَّ ِفي َحجٍّ َأْو ُعْمَرةٍ 

ِإَذا َعَجـَز ِفـي َبْعـِض الطَِّریـِق، َفَقــاَل َقـْوٌم: َال َشـْيَء َعَلْیـِه. َوَقـاَل َقــْوٌم: َواْخَتَلُفـوا 

  َعَلْیِه.

  َواْخَتَلُفوا ِفي َماَذا َعَلْیِه َعَلى َثَالَثِة َأْقَواٍل:

َز، َوإِْن فمَذَهَب َأْهُل اْلَمِدیَنِة ِإَلى َأنَّ َعَلْیـِه َأْن َیْمِشـَي َمـرََّة ُأْخـَرى ِمـْن َحْیـُث َعَجـ

.   َشاَء َرِكَب َوَأْجزََأُه َوَعَلْیِه َدٌم، َوَهَذا َمْرِويٌّ َعْن َعِليٍّ

  مذهبَ  َأْهُل َمكََّة: َعَلْیِه َهْدٌي ُدوَن ِإَعاَدِة َمْشٍي.

َومذهبَ اَإلمام َماِلٌك: َعَلْیِه اْألَْمرَاِن َجِمیًعا َیْعِنـي: َأنَّـُه َیْرِجـُع َفَیْمِشـي ِمـْن َحْیـُث 

  َب َوَعَلْیِه َهْدٌي، َواْلَهْدُي ِعْنَدُه َبَدَنٌة َأْو َبَقَرٌة َأْو َشاٌة ِإْن َلْم َیِجْد َبَقَرًة َأْو َبَدَنًة.َوجَ 

َوَسَبُب اْخِتَالِفِهْم: ُمَناَزَعُة اْألُُصوِل ِلَهِذِه اْلَمْسأََلِة َوُمَخاَلَفُة اْألَثَـِر َلَهـا. َوَذِلـَك َأنَّ 

ِع َواْلَقـاِرِن ِمـْن َأْجـِل َأنَّ اْلَقـاِرَن َفَعـَل َمـا  َز ِإَذا َمَشـى َمـرًَّة ثَاِنَیـةً َمْن َشـبََّه اْلَعـاجِ  اْلُمَتَمتـِّ

َكاَن َعَلْیِه ِفي َسَفَرْیِن ِفي َسـَفٍر َواِحـٍد ؛ َوَهـَذا َفَعـَل َمـا َكـاَن َعَلْیـِه ِفـي َسـَفٍر َواِحـٍد ِفـي 

  اِرِن َأِو اْلُمَتَمتِِّع.َسَفَرْیِن َقاَل: َیِجُب َعَلْیِه َهْدُي اْلقَ 

َوَمْن َشبََّهُه ِبَساِئِر اْألَْفَعاِل الَِّتي َتُنوُب َعْنَها ِفـي اْلَحـجِّ ِإرَاَقـُة الـدَِّم َقـاَل: ِفیـِه َدٌم 

  َوَمْن َأَخَذ ِباْآلثَاِر اْلَواِرَدِة ِفي َهَذا اْلَباِب َقاَل: ِإَذا َعَجَز َفَال َشْيَء َعَلْیِه.

                                           
 ٢/٤٧٥الموطأ كتاب النذور واألیمان باب اْلَعَمِل ِفي اْلَمْشِي ِإَلى اْلَكْعَبِة  )١(
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َمَر: َوالسَُّنُن اْلَواِرَدُة الثَّاِبَتُة ِفي َهَذا اْلَبـاِب َدِلیـٌل َعَلـى َطـْرِح اْلَمَشـقَِّة، َقاَل َأُبو عُ 

  َوُهَو َكَما َقاَل:

ـــاَل:  ـــيِّ َق ـــاِمٍر اْلُجَهِن ـــِن َع ـــَة ْب ـــِدیُث ُعْقَب ـــُدَها: َح ـــَي «َوَأَح ـــي َأْن َتْمِش ـــَذَرْت ُأْخِت   َن

َصلَّى اللَُّه َعَلْیـِه َوَسـلََّم  -ْتِني َأْن َأْسَتْفِتَي َلَها َرُسوَل اللَِّه ِإَلى َبْیِت اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َفَأَمرَ 

َخرََّجـُه » َفَقاَل: " ِلـَتْمِش َوِلَتْرَكـبْ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  -، َفاْسَتْفَتْیُت َلَها النَِّبيَّ -

  ُمْسِلٌم.

 َعَلْیــِه َوَســلََّم رََأى َشــْیًخا ُیَهــاَدى َبــْیَن اْبَنْیــِه، َوَحـِدیُث َأَنــٍس، َأنَّ النَِّبــيَّ َصــلَّى اهللاُ 

ِإنَّ اَهللا َعـْن َتْعــِذیِب َهــَذا َنْفَســُه «َقـاُلوا: َنــَذَر َأْن َیْمِشــَي، َقــاَل: » َمــا َبــاُل َهــَذا؟«َفَقـاَل: 

  )١(.  ، َوَأَمَرُه َأْن َیْرَكبَ »َلَغِنيٌّ 

  :نذر املكروه: القسم السابع

  تعريفه : 

مما یكره في الشرع كَنْذِر َصَالِة َرْكَعَتْیِن َبْعَد اْلَفـرَاِغ  شيءنذر المكلف فعل أن ی

  ِمْن َصَالِة اْلَعْصِر َأْو َبْعَد ُطُلوِع اْلَفْجرِ 

  حكمه :

ــْذَهِب  ــَزُم  الوفــاء بــه والحكمــة فــي عــدم  )٢(َقاِعــَدُة اْلَم ــُروِه َال َیْل ــْذَر اْلَمْك : َأنَّ َن

َق النَّاِذُر إلى فعل المكروه فیكون النذر ذریعة إلى فعله لزومه ِلَئالَّ َیتَ     )٣( .َطرَّ

وكذلك من الحكمـة فـي عـدم لزومـه أن النـاذر للمكـروه عكـس الشـریعة لكونـه 

   )٤(أفرغ المكروه في قالب الطاعة 

                                           
  ٣/١٦٣  ١٦٤٢رجه مسلم في كتاب النذور باب من نذر ان یمشي الى الكعبة  رقم ) أخ١(

 ٣/٣٢٠مواهب الجلیل للحطاب  ) ٢(

 المرجع السابق نفس الصفحة) ٣(

  ١/٤١٦شرح ابن ناجي على الرسالة) ٤(
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  لكن اختلف المالكیة في حكم اإلقدام على  نذره على رأیین :  

  :  )١(الرأي األول 

   .المكروه حرام كنذر الحرام  ویرى أن نذر

ــْذَر  )٣(وهــو ظــاهر الموطــأ  )٢( وهــو رأي األكثــر جــاء فــي شــرخ الخرشــي (َأنَّ َن

   )٤(اْلَمْكُروِه َواْلُمَباِح َحرَاٌم) 

ــدردیر بالدســوقي  ــر لل ــي الشــرح الكبی ــَذا  )٥(وجــاء ف ــرٌَّم، َوَك ــرَِّم ُمَح ــْذُر اْلُمَح (َوَن

  . ) َقْوِل اْألَْكَثرِ اْلَمْكُروُه َواْلُمَباُح َعَلى 

  الرأي الثاني :  

   )٦(أن المكروه تابع لحكمه أي مكروه وهو رأي ابن رشد في المقدمات 

  الراجح : 

ال یجوز تحریمه إال بدلیل قطعي  الشيءوالذي یظهر لي هو الرأي الثاني ألن 

  . السنة  من القرآن أو

  نذر احملرم : 

م الوفـاء بـه قـال یجـوز نـذر المحـرم وال وٕاذا كان نـذر المكـروه ال یجـوز وال یلـز 

:( َذَهـَب َماِلـٌك ِإَلـى َأنَّ َمـْن َنـَذَر َصـْوَم َأَحـِد  یلزم الوفاء به من باب أولى َقاَل اْلَمـاِزِريُّ

                                           
                            ٣/٩٣و شرح الخرشي١/٤١٥الفواكه الدواني) ١(

  ٣/١٠٠منح الجلیل ) ٢(

 ١/٤١٦و شرح ابن ناجي ٢/١٩٠و ضوء الشموع ٣/١٠٠منح الجلیل ) ٣(

 ٣/٩٣شرح الخرشي) ٤(

 ٢/١٦٢الشرح الكبیر للدردیر بالدسوقي) ٥(

 ١/٦٦٢المقدمات الممهدات )٦(
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   )١(.  اْلِعیَدْیِن َال َیْنَعِقُد َوَال َیْلَزُمُه َقَضاُؤُه)

ـــرَ  ـــاِم ِإْب ـــي َمَق ـــُه ِف ـــَر اْبَن ـــَذَر َأْن َیْنَح ـــْن َن ـــُزورًا أو َم ـــُر َج ـــٌك: َیْنَح ـــاَل َماِل   اِهیَم، َفَق

   )٢( . ِفَداًء َلهُ 

  :نذر اللجاج أو الغضب : القسم الثامن

  تعريفه  :

لكـل  واختلـف الـرأي فـي تعریـف نـذر اللجـاج والغضـب هـل همـا بمعنـى واحـد أ

  واحد منهما معىن على رأيني:

ــرأي األول ــَو َأْن َیْقِصــَد ) ٣( ال ــْيٍء : أنهمــا بمعنــى واحــد وُه ــْن َش ــَع َنْفِســِه ِم َمْن

ــٌة  َوُمَعاَقَبَتَهــا َنْحــُو ِللَّــِه َعَلــيَّ َكــَذا إْن َكلَّْمــت َزْیــًداأو  َیُقــوُل: إْن َكلَّْمــُت َزْیــًدا َفَعَلــيَّ َحجَّ

   )٤(َفُیَكلُِّمُه 

یرى أن لكل واحد منهما معنى  فَنْذُر اللََّجاِج َمـا َیْحُصـُل ِألَْجـِل   الرأي الثاني :

   )٥(.  ِلَجاِج َنْفِسِه واْلَغْضَباَن َما َكاَن َنْذُرُه ِمْن َأْجِل َغَضِبِه ِمْن َغْیرِهِ  َقْطعِ 

الــراجح :  والــذي یظهــر لــى هــو الــرأي االول ویقــوي هــذا أن االخــتالف فــي 

ــْذِر  ــُل َن المعنــى ال یــؤدي إلــى اخــتالف فــي الواجــب فیهمــا جــاء فــي مــنح الجلیل(َوِمْث

   )٦(ُجوِب َنْذُر اللََّجاِج ) اْلَغْضَباِن ِفي اْلوُ 

                                           
 ٢/٢٦٥وطأشرح الزرقاني على الم) ١(

 ٢/١٨٩بدایة المجتهد ) ٢(

  ٤/٤٩٠التاج واإلكلیل) ٣(

 ٢/١٦١الشرح الكبیر للدردیر بالدسوقي ) ٤(

  ٢/١٦١حاشیة الدسوقي) ٥(

 ٢/٩٨منح الجلیل) ٦(
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  حكمه:

یكره اإلقدام علي نذر اللجاج والغضب  قال الشیخ خلیـل فـي المختصـر: (َوَقـْد 

 )٢( لكنــه یلــزم الوفــاء بــه جــاء فــي المنتقــى )١( َذَكــَر ح َمــا ُیِفیــُد َكرَاَهــَة َنــْذِر اللََّجــاِج)

  ِب )(َوَیْلَزُم النَّْذُر َعَلى َوْجِه اللََّجاِج َواْلَغضَ 

  َوالدَِّلیُل َعَلى لزوم الوفاء به من القرآن والسنة  واألثر والقیاس : 

  من القرآن : 

َواْلَوَفاُء ِبَهـا َأْن َیـْأِتَي ِبَهـا  )٣( َقْوله َتَعاَلى { یا أیها الذین آمنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد} 

  َعَلى َحَسِب َما اْلَتَزَمَها

  من السنة : 

    )٤( »َمْن َنَذَر َأْن ُیِطیَع اللََّه َفْلُیِطْعهُ « -اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َصلَّى  -َقْوِلِه - 

  : )٥(من األثر 

ــُه  ــٍع َأْو َعَطــاٍء َأْعَطْت ــاَل ِفــى َبْی ــِر، َق َبْی ــَن الزُّ مــا روي عــن َعاِئَشــَة َأنَّ َعْبَداللَّــِه ْب

َرنَّ َعَلْیَها، َفَقاَلْت: َأُهَو َقاَل َهـَذا؟ َقـاُلوا َنَعـْم، : َواللَِّه َلَتْنَتِهَینَّ َعاِئَشُة َأْو ألْحجُ  َعاِئَشةُ 

َبْیِر ِإَلْیَهـا ِحـیَن  َقاَلتْ  َبْیِر َأَبًدا، َفاْسَتْشَفَع اْبُن الزُّ : ُهَو ِللَِّه َعَلى َنْذٌر َأْن ال ُأَكلَِّم اْبَن الزُّ

َأَبـًدا، َوال َأَتَحنَّـُث ِإَلـى َنـْذِرى، َفَلمَّـا َطـاَل  َطاَلِت اْلِهْجَرُة، َفَقاَلـْت: ال، َواللَّـِه ال ُأَشـفُِّع ِفیـهِ 

َبْیِر َكلََّم اْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمَة َوَعْبَدالرَّْحَمِن ْبَن األْسَوِد ْبـِن َعْبـِد َیُغـوَث  َذِلَك َعَلى اْبِن الزُّ

ا َأْدَخْلُتَمـاِنىي َعَلـى َعاِئَشـَة، َوَقـاَل َلُهَمـا: َأْنُشـُدُكَما ِباللَّـِه َلمَّـ -َوُهَما ِمـْن َبِنـى ُزْهـَرَة  -

                                           
  ٣/٩مختصر خلیل بشرح  الخرشى) ١(

 ٢٢٩/  ٣المنتقى  للباجي) ٢(

  "١سورة المائدة آیة " ) ٣(

 سبق تخریجه) ٤(

 ٩/٢٦٨لى صحیح البخاري شرح ابن بطال ع) ٥(
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َفِإنََّهـــا ال َیِحـــلُّ َلَهـــا َأْن َتْنـــِذَر  َقِطیَعِتـــي، َفَأْقَبـــَل ِبـــِه اْلِمْســـَوُر َوَعْبـــُدالرَّْحَمِن ُمْشـــَتِمَلْیِن 

ــ ــُة اللَّ ــِك َوَرْحَم ــالُم َعَلْی ــاال: السَّ ــَة، َفَق ــتَْأَذَنا َعَلــى َعاِئَش ــُه، ِبَأْرِدَیِتِهَمــا َحتَّــى اْس ِه َوَبَرَكاُت

ــُم َأنَّ  ــْم، َوال َتْعَل ــوا ُكلُُّك ــم، اْدُخُل ــْت: َنَع ــا؟ َقاَل ــاُلوا: ُكلَُّن ــوا، َق ــْت َعاِئَشــُة: اْدُخُل ــْدُخُل؟ َقاَل َأَن

َبْیــِر اْلِحَجــاَب، َفــاْعَتَنَق َعاِئَشــَة، َوَطِفــَق  ــا َدَخُلــوا َدَخــَل اْبــُن الزُّ َبْیــِر، َفَلمَّ َمَعُهَمــا اْبــَن الزُّ

اِشــُدَها َوَیْبِكــى، َوَطِفــَق اْلِمْســَوُر َوَعْبــُدالرَّْحَمِن ُیَناِشــَداِنَها ِإال َمــا َكلََّمْتــُه َوَقِبَلــْت ِمْنــُه، ُینَ 

ـا َقـْد َعِلْمـِت ِمـَن اْلِهْجـَرِة، َفِإنَّـُه ال  َوَیُقوالِن ِإنَّ النَِّبي (صلى اهللا علیه وسـلم) َنَهـى َعمَّ

َأَخــاُه َفــْوَق ثَـالِث َلَیــاٍل، َفَلمَّـا َأْكثَــُروا َعَلــى َعاِئَشـَة ِمــَن التَّــْذِكَرِة َیِحـلُّ ِلُمْســِلٍم َأْن َیْهُجـَر 

َوالتَّْحِریِج، َطِفَقْت ُتَذكُِّرُهَما َنْذَرَها، َوَتْبِكى َوَتُقـوُل: ِإنِّـي َنـَذْرُت، َوالنَّـْذُر َشـِدیٌد، َفَلـْم َیـزَاال 

َبْیِر، َوأَ  ْعَتَقْت ِفى َنْذرَِها َذِلـَك َأْرَبِعـیَن َرَقَبـًة، َوَكاَنـْت تَـْذُكُر َنـْذَرَها ِبَها َحتَّى َكلََّمِت اْبَن الزُّ

  َبْعَد َذِلَك َفَتْبِكى َحتَّى َتُبلَّ ُدُموُعَها ِخَماَرَها)

  من القياس :

َسـاِئِر اْلُقـْرِب َأنَّ َهِذِه َحاٌل َیْلَزُم ِفیَها اْلَوَفاُء ِبالطََّالِق َواْلَعَتاِق َفَلِزَم ِفیَهـا اْلَوَفـاُء بِ 

  .َكَحاِل الرَِّضى

  الواجب يف هذا النذر:

اختلــف فقهــاء المالكیــة فــي الواجــب فــي نــذر اللجــاج هــل الواجــب فیــه  كفــارة 

  الیمین أم التزام ما نذره على ثالثة آراء : 

  وسبب الخالف في ذلك :

َها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَّـُه ُمَعاَرَضُة َمْفُهوِم النََّظِر ِلَظاِهِر َقْوله َتَعاَلى: {َیا َأیُّ 

َوَذِلـــَك َأنَّ النَّـــْذَر َلـــْیَس ُهـــَو اْعِتَقـــاُد ِخـــَالِف اْلُحْكـــِم  )١( َلـــَك َتْبَتِغـــي َمْرَضـــاَت َأْزَواِجـــَك}

ــ ــي َه ــَك َأنَّ التََّصــرَُّف ِف ــرٍَّم، َوَذِل ــِل ُمَح ــِریِم ُمَحلَّــٍل َأْو َتْحِلی ــْن َتْح ــْرِعيِّ ِم ــَو الشَّ ــا ُه َذا ِإنََّم

ِللشَّاِرِع، َفَوَجـَب َأْن َیُكـوَن ِلَمَكـاِن َهـَذا اْلَمْفُهـوُم َأنَّ َمـْن َحـرََّم َعَلـى َنْفِسـِه َشـْیًئا َأَباَحـُه 

                                           
  ١سورة التحریم آیة ) ١(
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  اللَُّه َلُه ِبالشَّْرِع َأنَُّه َال َیْلَزُمُه، َكَما َال َیْلَزُم ِإْن َنَذَر َتْحِلیَل َشْيٍء َحرََّمُه الشَّْرُع.

َأَثــُر اْلَعَتــِب َعَلــى  )١( اِهُر َقْولــه َتَعــاَلى: {َقــْد َفــَرَض اللَّــُه َلُكــْم َتِحلَّــَة َأْیَمــاِنُكْم}َوَظــ

  التَّْحــــِریِم ُیوِجــــُب َأْن َتُكــــوَن اْلَكفَّــــاَرُة َتُحــــلُّ َهــــَذا اْلَعْقــــَد، َوإَِذا َكــــاَن َذِلــــَك َكــــَذِلَك َفُهــــَو 

  . )٢( َغْیُر َالِزمٍ 

كمـا    -رحمـه اهللا–ك َأنَّـُه ِمـْن النَّـْذِر  وهـو رأي  اإلمـام مالـ: َیـَرى  الرأي األول

ى به ابـن القاسـم ولـده عبـد الصـمد  وهـو رأي ابـن رشـد َوالشـیخ خلیـل  تیفهم مما اف

    )٣( ولذا یلتزم بفعل ما نذره

ـَمِد ِبَهـَذا ا ْلَقـْوِل جاء في حاشیة الصاوي ، َوَقْد َأْفَتى اْبُن اْلَقاِسِم َوَلَدُه َعْبَد الصَّ

َوَكاَن َحَلَف ِباْلَمْشِي إَلى َمكََّة، َفَحِنَث َوَقاَل َلُه: إنِّي َأْفَتْیُتك ِبَقْوِل اللَّْیِث، َفِإْن ُعْدت َلْم 

وكـالم ابـن القاسـم یـدل علـى أن الـالزم فـي نـذر اللجـاج ،  )٤( ) ُأْفِتك إالَّ ِبَقـْوِل َماِلـكٍ 

  كفارة الیمین. عند اإلمام مالك رحمه اهللا هو النذر ولیس

ــرأي الثــاني   : وهــو یــرى  أنــه ِمــْن َأْقَســاِم اْلَیِمــیِن ِعْنــَد ابــن القاســم واللیــث  ال

 واْبـِن َعَرَفـَة ولـذا یجـب فیـه كفـارة الیمـین جـاء فـي مختصـر ابـن عرفـة )٥(بن سـعد ا

                                           
 ٢سورة التحریم آیة ) ١(

 ٢/١٨٦بدایة المجتهد ) ٢(

  ٢/٤٩٤و المختصر الفقهي البن عرفة ٢/١٦١الشرح الكبیر للدردیر) ٣(

  ٢/٢٥٠حاشیة الصاوي ) ٤(

بهــا فــي  اإلمــام الفقیــه اللیــث بــن ســعد بــن عبــد الــرحمن الَفْهِمــي الحنفــي القــاهري ، المتــوفى) ٥(

منتصــف شــعبان ســنة خمــس وســبعین ومائــة، عــن ثــالث وثمــانین ســنة. أصــله مــن أصــبهان 

ویقال من قلقشندة. قال النووي: هو من تابعي التَّابعین. سمع عطاء بن أبـي ربـاح وابـن أبـي 

ُملیكة ونافًعا وسعیًدا المقبري والزهري وخالئق، وصار إمام أهل مصر في زمانه وأجمع األئمة 

متـه وعلـو مرتبتـه، فـي الحـدیث والفقـه وكـان ثقـًة، كثیـر الحـدیث وقـال الشـافعي: هــو علـى إما

ــــــــي الّلســــــــان ــــــــان عرب ــــــــه. وك ــــــــوا ب ــــــــم یقوم ــــــــك إّال أن أصــــــــحابه ل ــــــــه مــــــــن مال   =  أفق
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: لألشیاخ عن ابن القاسم في نـذر اللجـاج والغضـب كفـارة یمـین  )١((عن ابن  بشیر

(َوَهـَذا  ، )٣(جـاء فـي حاشـیة الصـاوي،  )٢( ر الغضب الزم اتفاًقا كیمینهابن ُرشد: نذ

ِمــْن َأْقَســاِم اْلَیِمــیِن ِعْنــَد اْبــِن َعَرَفــَة، َوَعَلــى ُكــلِّ َحــاٍل َیْلَزُمــُه َمــا َلِزَمــُه، َفــاْلَحِلُف َلْفِظــيٌّ 

  َكفَّاَرَة َیِمیٍن ) ِخَالًفا ِللَّْیِث َوَجَماَعِة اْلَقاِئِلیَن إنَّ ِفیِه َوِفي اللََّجاجِ 

الرأي الثالث : هو بالخیـار بـین كفـارة الـیمن أو التـزام فعـل مـا نـذره  جـاء فـي 

ــل ــاج واالكلی ــُه  )٤( الت ــَحاِبَنا َقْوَل ــوُر َأْص ــَل ُجْمُه ــلََّم  -: (َحَم ــِه َوَس ــُه َعَلْی ــلَّى اللَّ : -َص

ـٌة َعَلى َنـْذِر اللَّ » َكفَّاَرُة النَّْذِر َكفَّاَرُة اْلَیِمینِ « َجـاِج َكَمـا َیُقـوُل: إْن َكلَّْمـُت َزْیـًدا َفَعَلـيَّ َحجَّ

ــِحیُح ِفــي  َفُیَكلُِّمــُه، َفُهــَو ِباْلِخَیــاِر َبــْیَن َكفَّــاَرِة َیِمــیٍن َوَبــْیَن َمــا اْلَتَزَمــُه. َهــَذا ُهــَو الصَّ

  َمْذَهِبَنا).

والــذي یظهــر لــي هــو الــرأي األول ألنــه رأي اإلمــام مالــك وهــو مــا  -الــراجح :

أخبــر بــه ابــن القاســم  ابنــه أنــه رأي اإلمــام مالــك وأنــه ســیفتیه بــه ممــا یــدل علــى 

  ترجیحه له  وألن األصل في النذر هو التزام ما نذره المكلف على نفسه  ال غیره 

  

                                                                                                           
ُیحسن القـرآن والنحـو ویحفـظ الشـعر والحـدیث، وكـان مـن الكرمـاء األجـواد. روي أن اإلمـام = 

دهـا إلیـه مملـوَّة ذهًبـا. وكـان یتخـذ ألصـحابه الفـالوذج  مالًكا أهـدى إلیـه صـینیة فیهـا تمـٌر فأعا

  ویعمل فیه الدنانیر لیتحصل لكل من أكل من صاحبه .   

  ٣/٤٣سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خلیفة. 

حمد بن سعید بن بشیر بن شراحیل المعافري األندلسي: قاض، مـن أهـل باجـة. ولـي القضـاء ) ١(

شام. وكـان صـلبا فـي القضـاء، لـه أخبـار فـي ذلـك. وضـرب المثـل بقرطبة في أیام الحكم بن ه

 توفي بقرطبة ٦/١٣٨عالم للزركليألبعدله. ا

  ٢/٦٢١وشرح زروق ٢/٤٩٤المختصر البن عرفة) ٢(

 ٢/٢٥٠حاشیة الصاوي ) ٣(

  ٤/٤٩٠التاج واالكلیل) ٤(



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 
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  اخلامتة نسأل اهللا حسنها

  : أهم نتائج البحث  

ــــذا التفصــــیل أســــتطیع  ــــد عــــرض الموضــــوع به  –بفضــــل اهللا تعــــالى   –بع

  أهم نتائج  البحث كالتالي :  استخالص

أن النــذر قــدیم قــدم البشــریة علــى وجــه األرض متمــثال فیمــا كــان یقــوم بــه  -

اإلنسان األول من قرابین كما قص القرآن الكریم ذلك عن ابني آدم وقد عرف النـذر 

فـــي عهـــد إبـــراهیم الخلیـــل  ویعقـــوب علیهمـــا الســـالم  وكـــان معروفـــا عنـــد الیهـــود 

لعرب في الجاهلیة قبـل اإلسـالم وكـان عنـدهم مختلطـا بـأمور والنصارى كذلك عرفه ا

شركیة ومن أشهر ما عرف من نذور العرب في الجاهلیة هو نـذر عبـد المطلـب بـن 

ونذر أبي سـفیان فلمـا جـاء اإلسـالم خلـص ـ صلى اهللا علیه وسلم ـ هاشم جد النبي 

 .النذر من هذه األمور الشركیة  

ان منها اإلیجاب واإلبالغ واإلعالم والعلـم النذر في اللغة یطلق على عدة مع -

 .وما یجب في الجراحات 

ـــه بعضـــهم  - ـــة فعرف ـــي اصـــطالح المالكی ـــذر ف ـــف الن ـــددت اآلراء فـــي تعری تع

باإلیجــاب وااللتــزام وعرفــه الــبعض اآل خــر بأنــه الوعــد علــى شــرط وتبــین أن هنــاك 

قهـاء النـذر مناسبة بین المعنـى اللغـوي والمعنـى االصـطالحي للنـذر فقـد اسـتعمل الف

 .بأحد المعاني المعروف بها  في اللغة 

 أركان النذر عند فقهاء المالكیة ثالثة هي : -

الناذر وهو المكلف البالغ العاقل  وقد اختلف الفقهاء فـي نـذر الكـافر وانبنـى  

بفروع الشریعة ؟ وتبین أن  خاطبونخالفهم على الخالف األصولي في "هل الكفار م

م ه في أحكام الدنیا ألن الكـافر سـواء أصـح نـذره حـال الكفـر أالخالف لفظي ال أثر ل

یصــح الیقبــل منــه إال باإلســالم  كمــا یتعلــق بهــذا الــركن وفــاء النــذر عــن المیــت  لــم



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢٠٩٩

 وتبین أن قضاء النذر عن المیت لیس على الوجوب مالم یوصي به 

والقربـات التـي حـث علیهـا  –المنذور وهو علـى ثالثـة أنـواع أصـول العبـادات 

 والمباحات كاألكل والشرب وغیرهما  –شارع ال

الصــیغة و قــد تكــون بــاللفظ أو النیــة أوهمــا معــا وتبــین أن النــذر یلــزم بالنیــة 

 .أیضا 

 وفي حكم النذر تبین أن حكم النذر باعتبار المنذور إلیه على قسمین  -

األول مــا نــذر لغیــر اهللا تعــالى وهــو باطــل ال یقــره الشــرع وهــو معصــیة یجــب 

 .هاالتوبة من

 الثاني ما نذر هللا تعالى وله جانبان في حكمه  

الحكم األول وهو حكم النذر ابتداء أو الحكم األصلي للنذر وتبـین أنـه الكراهـة 

 .عند أكثر  فقهاء المالكیة 

  الحكـــم الثـــاني وهـــو حكـــم النـــذر بعـــد انعقـــاده وهـــو یختلـــف بـــاختالف أقســـام  

 .النذر 

 .نیة للنذر وتكلموا عن حكم كل قسم تكلم  فقهاء المالكیة عن  أقسام ثما -

القســم األول وهــو النــذر المطلــق  وقــد اختلــف علمــاء المالكیــة فــي اإلقــدام  -

علیه و انعقاده على رأیین الندب واإلباحة وقد ترجح الندب  و لم یختلفوا في لزومه 

لكنهم اختلفوا في الواجب فیه على ثالثـة آراء األول أن فیـه كفـارة یمـین  الثـاني أن 

من القرب وقد تـرجح أنـه  االسمفیه كفارة ظهار الثالث یجب فیه أقل ما یطلق علیه 

 .یجب فیه كفارة یمین

القسم الثاني النذر المعلـق وال خـالف بـین فقهـاء المالكیـة أنـه ال یجـب فیـه  -

حتى یوجد األمر المعلق علیه لكنهم اختلفوا في حكم اإلقدام علیه على ثالثـة  شيء

ة والثاني اإلباحة والثالث التردد بین الكراهة واإلباحة  وقـد ترجحـت آراء األول الكراه
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ـــــف  ـــــة المكل ـــــي معامل ـــــى المعاوضـــــة ف ـــــذر مـــــن معن ـــــي هـــــذا الن   الكراهـــــة لمـــــا ف

  .هللا تعالى 

القسم الثالث  نذر الطاعة  وهو مكروه بال خالف عند فقهاء المالكیة  ومع  -

 .ذلك  یلزم الوفاء به 

ال خالف بین فقهـاء المالكیـة أنـه یحـرم الوفـاء القسم الرابع  نذر المعصیة و  -

فیـه الثـاني  شـيءبه لكن اختلفوا في الواجب في هذا النذر على ثالثة آراء األول ال 

فیـه كفــارة یمـین الثالــث یجــب أن یفعـل النــاذر قربـة مــن جــنس المعصـیة وقــد تــرجح 

 الرأي األول ألن األصل براءة الذمة  

هـو منعقـد وفیـه كفـارة یمـین بـال خـالف القسم الخامس وهو نذر المجهول و  -

لكنهم اختلفوا فـي نـوع الكفـارة علـى رأیـین األول أنهـا كفـارة یمـین الثـاني أنهـا كفـارة 

مغلظة وقد ترجح الـرأي األول أنهـا كفـارة یمـین ألن التغلـیظ عقوبـة وال بـد فیهـا مـن 

 .نص 

ل القسم السادس  وهو نذر المباح وقـد اختلـف فـي حكمـه علـى رأیـین  األو -

وهو ألكثر الفقهاء وهو الكراهة الثـاني اإلباحـة وقـد تـرجح الـرأي القائـل بالكراهـة وال 

یجب فیه شيء بال خالف عدا نذر المشي إلـى مكـة وحكـم هـذا النـذر عنـد المالكیـة 

 .هو اللزوم لكنهم اختلفوا في حكم العجز عن تكملة المشي على رأیین 

علــى قاعــدة المــذهب وفــي  شــيءالقســم الســابع  نــذر المكــروه  وال یلــزم بــه  -

ن األول أنه مكروه والثاني أنه حرام وترجح الرأي األول وهو الكراهة االقدوم علیه رأی

 .ألن التحریم یحتاج إلى دلیل قاطع 

القسم الثامن وهو نذر اللجاج أو الغضب  وقد اختلف الفقهاء في هـل همـا  -

رجح أنهمــا بمعنــى واحــد لكــل  واحــد منهمـا معنــى علــى رأیــین وقـد تــ وبمعنـى واحــد أ

بدلیل أن الواجب فیهما واحـد  ومـع هـذا االخـتالف فـي المعنـى إال أنهمـا لـم یختلفـوا 
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في أن الواجب فیهما واحد واختلفوا في نـوع هـذا الواجـب علـى ثالثـة آراء األول أنـه 

نذر یلتزم فیه الناذر بما نذره  الثاني أنه من أقسام الیمین وفیـه كفـارة یمـین الثالـث 

الناذر بالخیار بین كفارة الیمین أو االلتزام بفعـل مـا نـذره وقـد تـرجح الـرأي األول  أن

 .وهو أنه نذر یلتزم فیه الناذر بما نذره 

 
ً
إن أصبت في هذا الجهد فمن اهللا تعالى  ، وٕان أخطأت فمن نفسي ا : ـختام

  و من الشیطان.

وعلـــى آلـــه واهللا المســـتعان وعلیـــه الـــتكالن  وصـــلى اهللا علـــى ســـیدنا محمـــد 

وصحبه وسلم                                                                                                                   

  كتبه العبد الفقیر الى مواله أبو أحمد صفوت بن أحمد  بن محمد الحفناوي   

  هـ  ١٤٤٠ة  ربیع اآلخر سن ٣٠في –السعودیة  –القریات   
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  مراجع البحث

وٕانه لكتاب عزیز . ال یأتیه الباطل من بـین یدیـه وال مـن خلفـه تنزیـل  ( :القرآن الكریم  

  )١() من حكیم حمید 

  

  كتب تفسري القرآن الكريم :

أضواء البیان في إیضاح القرآن بـالقرآن لمحمـد األمـین بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر  -١

هـــ) الناشــر : دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع ١٣٩٣تــوفى : الجكنــي الشــنقیطي (الم

  مـ ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لبنان عام النشر :  –بیروت 

تفســیر القــرآن العظــیم البــن أبــي حــاتم أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدریــس بــن  -٢

هــ) المحقـق: أسـعد محمـد ٣٢٧المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

 -المملكـة العربیـة السـعودیة الطبعـة: الثالثـة  -الطیب الناشر: مكتبة نزار مصـطفى البـاز 

 هـ ١٤١٩

هـ) قدم لـه ٣١٩تفسیر القرآن ألبي بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري (المتوفى:  -٣

األستاذ الـدكتور: عبـد اهللا بـن عبـد المحسـن التركـي حققـه وعلـق علیـه الـدكتور: سـعد بـن 

ـــد  ـــة النبو  -الســـعد دار النشـــر: دار المـــآثر محم هــــ،  ١٤٢٣یـــة الطبعـــة: األولـــى المدین

  م٢٠٠٢

تفســیر عبــد الــرزاق ألبــي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمیــري الیمــاني الصــنعاني  -٤

هـــ) الناشــر: دار الكتــب العلمیــة دراســة وتحقیــق: د. محمــود محمــد عبــده ٢١١(المتــوفى: 

 هـ١٤١٩بیروت. الطبعة: األولى، سنة  -الناشر: دار الكتب العلمیة 

تفسیر الراغـب األصـفهاني ألبـي القاسـم الحسـین بـن محمـد المعـروف بالراغـب األصـفهانى  -٥

وحتـى آخـر سـورة  -مـن سـورة النسـاء  ١١٤: (مـن اآلیـة ٥، ٤هــ) جـزء ٥٠٢(المتوفى: 

وأصـول المائدة تحقیق ودراسـة: د. هنـد بنـت محمـد بـن زاهـد سـردار الناشـر: كلیـة الـدعوة 

 م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢جامعة أم القرى  الطبعة األولى:  -الدین 

                                           
  ٤٢و  ٤١سورة فصلت اآلیتین  -  ١
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تفسیر مجاهد أبـو الحجـاج مجاهـد بـن جبـر التـابعي المكـي القرشـي المخزومـي (المتـوفى:  -٦

ــدكتور محمــد عبــد الســالم أبــو النیــل الناشــر: دار الفكــر اإلســالمي ١٠٤ هـــ) المحقــق: ال

  م ١٩٨٩ -هـ  ١٤١٠الحدیثة، مصر الطبعة: األولى، 

تفســـیر مقاتـــل بـــن ســـلیمان ألبـــي الحســـن مقاتـــل بـــن ســـلیمان بـــن بشـــیر األزدي البلخـــى  -٧

بیـروت  –هـ) المحقق: عبد اهللا محمـود شـحاته الناشـر: دار إحیـاء التـراث ١٥٠(المتوفى: 

  هـ ١٤٢٣ -الطبعة: األولى 

تفســـیر الماتریـــدي (تـــأویالت أهـــل الســـنة) لمحمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود، أبـــو منصـــور  -٨

 -هــ) المحقـق: د. مجـدي باسـلوم  الناشـر: دار الكتـب العلمیـة ٣٣٣دي (المتوفى: الماتری

  م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦بیروت، لبنان الطبعة: األولى، 

تفسیر القرآن العزیز ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عیسى بن محمد المري، اإللبیـري  -٩

حقـق: أبـو عبـد اهللا حسـین بـن هــ)  الم٣٩٩المعروف بابن أبي َزَمِنین المـالكي (المتـوفى: 

مصـر/ القـاهرة  لطبعـة:  -محمد بن مصطفى الكنـز  الناشـر: الفـاروق الحدیثـة  -عكاشة 

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣األولى، 

تفســیر المــاوردي = النكــت والعیــون ألبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبیــب  -١٠

ــوفى:  ــدادي، الشــهیر بالمــاوردي (المت ــد هـــ) المحقــق: ال٤٥٠البصــري البغ ــن عب ســید اب

 بیروت / لبنان -المقصود بن عبد الرحیم  الناشر: دار الكتب العلمیة 

جامع البیان في تأویل القرآن لمحمد بن جریر بن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب اآلملـي، أبـو  -١١

هـ) المحقق: أحمد محمد شـاكر الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ٣١٠جعفر الطبري (المتوفى: 

 م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: األولى، 

الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبـي أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن  -١٢

هــــ) تحقیـــق: أحمـــد ٦٧١فـــرح األنصـــاري الخزرجـــي شـــمس الـــدین القرطبـــي (المتـــوفى: 

القـــاهرة الطبعـــة: الثانیـــة،  –البردونـــي وٕابـــراهیم أطفـــیش  الناشـــر: دار الكتـــب المصـــریة 

  م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

فــي علــم التفســیر لجمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد زاد المســیر  -١٣

 –هـ) المحقق: عبد الرزاق المهـدي الناشـر: دار الكتـاب العربـي ٥٩٧الجوزي (المتوفى: 

  هـ ١٤٢٢ -بیروت الطبعة: األولى 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١٠٤

معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي لمحیي السنة ، أبو محمد الحسین بن   -١٤

هــ) المحقـق : عبـد الـرزاق ٥١٠بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى :  مسعود

هــ (ط :  ١٤٢٠بیـروت الطبعـة : األولـى ، –المهدي الناشر : دار إحیاء التراث العربـي 

  دار طیبة) 

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر ألبي عبد اهللا محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـین   -١٥

هــ) الناشــر: دار ٦٠٦ب بفخـر الـدین الـرازي خطیـب الـري (المتـوفى: التیمـي الـرازي الملقـ

  هـ ١٤٢٠ -بیروت الطبعة: الثالثة  –إحیاء التراث العربي 

المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز ألبــي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد   -١٦

لسـالم هـ) المحقق: عبد ا٥٤٢الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي (المتوفى: 

 . ١٤٢٢ -بیروت  الطبعة: األولى  –عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمیة 

   

  كتب احلديث الشريف :

االســتذكار ألبــي عمــر یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري  -١٧

هـ) تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علـي معـوض الناشـر: دار ٤٦٣القرطبي (المتوفى: 

 ٢٠٠٠ – ١٤٢١بیروت الطبعة: األولى،  –لمیة الكتب الع

القبس فـي شـرح موطـأ مالـك بـن أنـس للقاضـي محمـد بـن عبـد اهللا أبـو بكـر بـن العربـي  -١٨

هـــ) المحقــق: الــدكتور محمــد عبــد اهللا ولــد ٥٤٣المعــافري االشــبیلي المــالكي (المتــوفى: 

  م ١٩٩٢كریم الناشر: دار الغرب اإلسالمي الطبعة: األولى، 

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بـن الضـحاك، الترمـذي، أبـو عیسـى  سنن الترمذي -١٩

) ومحمــد فــؤاد عبــد ٢، ١هـــ) تحقیــق وتعلیــق: أحمــد محمــد شــاكر (جـــ ٢٧٩(المتــوفى: 

) الناشـر: ٥، ٤) وٕابـراهیم عطـوة عـوض المـدرس فـي األزهـر الشـریف (جــ ٣الباقي (جـ 

 -هـــ  ١٣٩٥الثانیــة، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي مصــر الطبعــة: 

  م ١٩٧٥

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري  -٢٠

القـاهرة الطبعـة:  –األزهري تحقیق: طه عبد الرءوف سعد الناشر: مكتبة الثقافـة الدینیـة 

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى، 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١٠٥

ن عبـد الملـك (المتـوفى: شرح صحیح البخـاري البـن بطـال أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـ -٢١

ــة الرشــد ٤٤٩ ــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم دار النشــر: مكتب الســعودیة،  -هـــ) تحقیــق: أب

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الریاض الطبعة: الثانیة، 

َشــْرُح َصــِحیح ُمْســِلِم ِللَقاِضــى ِعَیــاض الُمَســمَّى ِإكَمــاُل الُمْعِلــِم بَفَواِئــِد ُمْســِلم عیــاض بــن    -٢٢

هـــ) ٥٤٤الیحصــبي الســبتي، أبــو الفضــل (المتــوفى:  موســى بــن عیــاض بــن عمــرون

المحقق: الدكتور یْحَیـى ِإْسـَماِعیل الناشـر: دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزیـع، مصـر 

 هـ  ١٤١٩الطبعة: األولى، 

طرح التثریب في شرح التقریـب (المقصـود بالتقریـب: تقریـب األسـانید وترتیـب المسـانید)  -٢٣

لرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبـي بكـر بـن إبـراهیم ألبي الفضل زین الدین عبد ا

هـــ) أكملــه ابنــه: أحمــد بــن عبــد الــرحیم بــن الحســین الكــردي ٨٠٦العراقــي (المتــوفى: 

هــ) الناشــر: ٨٢٦الرازیـاني ثـم المصـري، أبـو زرعـة ولــي الـدین، ابـن العراقـي (المتـوفى: 

ـــة المصـــریة القدیمـــة  ـــا (دار إح -الطبع ـــي، وصـــورتها دور عـــدة منه ـــراث العرب ـــاء الت ی

لـزین » تقریب األسـانید وترتیـب المسـانید«ومؤسسة التاریخ العربي، ودار الفكر العربي) 

للمؤلف » طرح التثریب«شرحه  -مفصوال بفاصل  -الدین العراقي، بأعلى الصفحة یلیه 

  نفسه، وأكمله ولده ولي الدین العراقي

حجــر أبــو الفضــل العســقالني فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري  ألحمــد بــن علــي بــن  -٢٤

رقم كتبه وأبوابـه وأحادیثـه: محمـد فـؤاد  ١٣٧٩بیروت،  -الشافعي الناشر: دار المعرفة 

عبــد البــاقي قــام بإخراجـــه وصــححه وأشــرف علــى طبعـــه: محــب الــدین الخطیــب علیـــه 

 تعلیقات العالمة: عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز

موسى بن عیاض بـن عمـرون الیحصـبي مشارق األنوار على صحاح اآلثار لعیاض بن  -٢٥

  هـ) دار النشر: المكتبة العتیقة ودار التراث٥٤٤السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 

ــوفى:  -٢٦ ــدني (المت ــن عــامر األصــبحي الم ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــك لمال ــام مال موطــأ اإلم

هـ) صححه ورقمه وخرج أحادیثه وعلق علیه: محمد فؤاد عبـد البـاقي الناشـر: دار ١٧٩

  م  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦لبنان عام النشر:  –التراث العربي، بیروت إحیاء 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١٠٦

المسند الصحیح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم  -٢٧

هــ)المحقق: محمـد ٢٦١لمسلم بن الحجاج أبـو الحسـن القشـیري النیسـابوري (المتـوفى: 

 بیروت –فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــیص كتــاب مســلم ألبــي العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبــراهیم  -٢٨

 -هــ) حققـه وعلـق علیـه وقـدم لـه: محیـي الـدین دیـب میسـتو  ٦٥٦ - ٥٧٨القرطبي (

محمود إبراهیم بزال الناشر: (دار ابـن كثیـر،  -یوسف علي بدیوي  -أحمد محمد السید 

 -هــ  ١٤١٧بیـروت) الطبعـة: األولـى،  -، دمشق بیروت)، (دار الكلم الطیب -دمشق 

 م ١٩٩٦

نیـــل األوطـــار لمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا الشـــوكاني الیمنـــي (المتـــوفى:  -٢٩

هـ) تحقیق: عصام الدین الصبابطي الناشر: دار الحدیث، مصر الطبعـة: األولـى، ١٢٥٠

شــرح  -ل مفصـوال بفاصـ -م منتقـى األخبـار بـأعلى الصـفحة، یلیـه ١٩٩٣ -هــ ١٤١٣

  الشوكاني

ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سـعد بـن أیـوب بـن وارث التجیبـي  الموطأالمنتقى شرح  -٣٠

بجوار محافظة  -هـ) الناشر: مطبعة السعادة ٤٧٤القرطبي الباجي األندلسي (المتوفى: 

 هـ ١٣٣٢مصر الطبعة: األولى، 

  

  كتب الفقه املالكي:

قیــق العیــد الناشــر: مطبعــة الســنة المحمدیــة إحكــام اإلحكــام شــرح عمــدة األحكــام البــن د -٣١

ــه  ــة وبــدون  تــاریخ عمــدة األحكــام بــأعلى الصــفحة، یلی مفصــوال  -الطبعــة: بــدون طبع

 شرح ابن دقیق العید -بفاصل 

ألبـي بكـر بـن حسـن » شرح إرشاد السالك فـي مـذهب إمـام األئمـة مالـك«أسهل المدارك  -٣٢

لبنـــان  –شـــر: دار الفكـــر، بیـــروت هــــ) النا ١٣٩٧بـــن عبـــد اهللا الكشـــناوي (المتـــوفى: ا

  الطبعة: الثانیة

اإلشراف على نكت مسائل الخـالف للقاضـي أبـي محمـد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر  -٣٣

هــ) المحقـق: الحبیـب بـن طـاهر الناشـر: دار ابـن حـزم الطبعـة: ٤٢٢البغدادي المالكي (

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األولى، 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١٠٧

حمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ألبي الولید م -٣٤

القــاهرة  –هـــ) الناشــر: دار الحــدیث ٥٩٥القرطبــي الشــهیر بــابن رشــد الحفیــد (المتــوفى: 

  م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة: بدون طبعة تاریخ النشر: 

بلغــة الســالك ألقــرب المســالك المعــروف بحاشــیة الصــاوي علــى الشــرح الصــغیر (الشــرح  -٣٥

َمــاِم َماِلــٍك)  الصــغیر هــو شــرح الشــیخ الــدرد یر لكتابــه المســمى أقــرب المســالك ِلَمــْذَهِب اإلِْ

هــ) ١٢٤١ألبي العباس أحمد بن محمد الخلـوتي، الشـهیر بالصـاوي المـالكي (المتـوفى: 

الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعـة وبـدون تـاریخ الشـرح الصـغیر للشـیخ الـدردیر 

» حاشــیة الصــاوي« -فصــوال بفاصــل م -بــأعلى الصــفحة یلیــه » لكتابــه أقــرب المســالك

  علیه

البیـان والتحصـیل والشـرح والتوجیـه والتعلیـل لمسـائل المسـتخرجة ألبـي الولیـد محمـد بـن  -٣٦

هــ) حققـه: د محمـد حجـي وآخـرون الناشـر: دار ٥٢٠أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨لبنان الطبعة: الثانیة،  –الغرب اإلسالمي، بیروت 

اإلكلیــل لمختصــر خلیــل لمحمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم بــن یوســف العبــدري التــاج و  -٣٧

هــ) الناشـر: دار الكتـب العلمیـة ٨٩٧الغرناطي، أبو عبـد اهللا المـواق المـالكي (المتـوفى: 

 م١٩٩٤-هـ١٤١٦الطبعة: األولى، 

هـــ)  ٤٧٨التبصـرة لعلــي بـن محمــد الربعـي، أبــو الحسـن، المعــروف بـاللخمي (المتــوفى:  -٣٨

حقیـــق: الـــدكتور أحمـــد عبـــد الكـــریم نجیـــب الناشـــر: وزارة األوقـــاف والشـــؤون دراســـة وت

  م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢اإلسالمیة، قطر الطبعة: األولى، 

قسـم العبـادات ألبـي الطـاهر إبـراهیم بـن عبـد الصـمد بـن  -التنبیه علـى مبـادئ التوجیـه  -٣٩

ســـان هــــ) المحقـــق: الـــدكتور محمـــد بلح٥٣٦بشـــیر التنـــوخي المهـــدوي (المتـــوفى: بعـــد 

 م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨لبنان الطبعة: األولى،  –الناشر: دار ابن حزم، بیروت 

حاشـــیة الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبیـــر لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي المـــالكي  -٤٠

الشــرح «هـــ) الناشــر: دار الفكــر الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تــاریخ  ١٢٣٠(المتــوفى: 

مفصـوال بفاصـل  -بأعلى الصفحة یلیه  »الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على مختصر خلیل

  علیه» حاشیة الدسوقي« -



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١٠٨

الذخیرة ألبـي العبـاس شـهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الشـهیر  -٤١

: سـعید ٦، ٢: محمـد حجـي جـزء ١٣، ٨، ١هـ) المحقق: جزء ٦٨٤بالقرافي (المتوفى: 

 -الغـــرب اإلســـالمي : محمـــد بـــو خبـــزة الناشـــر: دار١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣أعـــراب جـــزء 

  ١٩٩٤بیروت الطبعة: األولى، 

ریاض األفهام في شرح عمدة األحكام  ألبي حفـص عمـر بـن علـي بـن سـالم بـن صـدقة  -٤٢

هــ) تحقیـق ودراسـة: ٧٣٤اللخمي اإلسـكندري المـالكي، تـاج الـدین الفاكهـاني (المتـوفى: 

 م ٢٠١٠ -ـ ه ١٤٣١نور الدین طالب الناشر: دار النوادر، سوریا الطبعة: األولى، 

الشامل في فقه اإلمام مالك لبهرام بن عبد اهللا بن عبد العزیز بن عمـر بـن عـوض، أبـو  -٤٣

هــــ) ضـــبطه ٨٠٥البقـــاء، تـــاج الـــدین الســـلمي الـــدَِّمیِرّي الـــدِّْمَیاِطّي المـــالكي (المتـــوفى: 

وصححه: أحمد بن عبد الكریم نجیب الناشر: مركز نجیبویه للمخطوطـات وخدمـة التـراث 

 هـ ١٤٢٩ألولى، الطبعة: ا

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني قاسـم بـن عیسـى بـن  -٤٤

هـ) أعتنى به: أحمد فرید المزیدي الناشـر: دار ٨٣٧ناجي التنوخي القیرواني (المتوفى: 

   ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨لبنان الطبعة: األولى،  –الكتب العلمیة، بیروت 

 محمد بن علي بن عمر التَِّمیمي المـازري المـالكي (المتـوفى: شرح التلقین ألبي عبد اهللا -٤٥

هـ) المحقق: سماحة الشیخ محمَّد المختار الّسـالمي الناشـر: دار الغـرب اِإلسـالمي ٥٣٦

 م ٢٠٠٨الطبعة: الطبعة األولى، 

شرح زروق على متن الرسالة البن أبـي زیـد القیروانـي شـهاب الـدین أبـو العبـاس أحمـد  -٤٦

هــ) ٨٩٩د بن عیسى البرنسي الفاسي، المعـروف بــ زروق (المتـوفى: بن أحمد بن محم

لبنــان الطبعــة:  –أعتنــى بــه: أحمــد فریــد المزیــدي الناشــر: دار الكتــب العلمیــة، بیــروت 

  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧األولى، 

شــرح الزرقــاني علــى المواهــب اللدنیــة بــالمنح المحمدیــة ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن عبــد  -٤٧

بــن شــهاب الــدین بــن محمــد الزرقــاني المــالكي (المتــوفى:  البــاقي بــن یوســف بــن أحمــد

 م١٩٩٦-هـ١٤١٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: األولى ١١٢٢
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ـــد اهللا الخرشـــي المـــالكي أبـــو عبـــد اهللا   -٤٨ شـــرح مختصـــر خلیـــل للخرشـــي لمحمـــد بـــن عب

ن بیـروت الطبعـة: بـدون طبعـة وبـدو –هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة ١١٠١(المتوفى: 

 .تاریخ

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المـالكي لمحمـد األمیـر المـالكي بحاشـیة: حجـازي  -٤٩

العدوي المالكي المحقق: محمد محمود ولد محمد األمین المسـومي الناشـر: دار یوسـف 

 -هــ  ١٤٢٦نواكشوط] الطبعـة: األولـى،  -مكتبة اإلمام مالك [موریتانیا  -بن تاشفین 

 م ٢٠٠٥

الثمینة في مذهب عالم المدینة ألبـي محمـد جـالل الـدین عبـد اهللا بـن نجـم عقد الجواهر  -٥٠

هــ) دراسـة وتحقیـق: أ. د. ٦١٦بن شاس بن نزار الجذامي السـعدي المـالكي (المتـوفى: 

لبنـان الطبعـة: األولــى،  –حمیـد بـن محمـد لحمـر الناشـر: دار الغـرب اإلسـالمي، بیـروت 

  م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣

الة ابن أبي زید القیروانـي ألحمـد بـن غـانم (أو غنـیم) بـن سـالم الفواكه الدواني على رس -٥١

هـــ) الناشــر: دار ١١٢٦ابــن مهنــا، شــهاب الــدین النفــراوي األزهــري المــالكي (المتــوفى: 

ِرَســاَلة اْبــِن َأِبــي َزْیــٍد «م ١٩٩٥ -هـــ ١٤١٥الفكــر الطبعــة: بــدون طبعــة تــاریخ النشــر: 

 الفواكه«شرحها  -فصوال بفاصل م -بأعلى الصفحة یلیها » اْلَقْیَرَواِنيِّ 

القوانین الفقهیة ألبي القاسم، محمد بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد اهللا، ابـن جـزي الكلبـي  -٥٢

  هـ)٧٤١الغرناطي (المتوفى: 

الكافي في فقه أهل المدینة ألبي عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن  -٥٣

ـــ) المحقــق: مح٤٦٣عاصــم النمــري القرطبــي (المتــوفى:  ــد ولــد مادیــك ه ــد محمــد أحی م

الموریتاني الناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبعـة: 

  م١٩٨٠هـ/١٤٠٠الثانیة، 

مختصر العالمة خلیـل بـن إسـحاق بـن موسـى، ضـیاء الـدین الجنـدي المـالكي المصـري   -٥٤

رة الطبعــة: األولــى، هـــ) المحقــق: أحمــد جــاد الناشــر: دار الحــدیث/القاه٧٧٦(المتــوفى: 

  مـ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١١٠

المختصر الفقهي البن عرف محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المـالكي، أبـو  -٥٥

هــــ) المحقـــق: د. حـــافظ عبـــد الـــرحمن محمـــد خیـــر الناشـــر:  ٨٠٣عبـــد اهللا (المتـــوفى: 

 -هـــــ  ١٤٣٥الطبعــــة: األولــــى،  مؤسســــة خلــــف أحمــــد الخبتــــور لألعمــــال الخیریــــة  

 .م٢٠١٤

ح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبـد اهللا المـالكي من -٥٦

بیــروت الطبعــة: بــدون طبعــة تــاریخ النشــر:  –هـــ) الناشــر: دار الفكــر ١٢٩٩(المتــوفى: 

شـرحه  -مفصـوال بفاصـل  -بـأعلى الصـفحة یلیـه » مختصـر خلیـل«م ١٩٨٩هـ/١٤٠٩

 للشیخ علیش» منح الجلیل«

رح مختصر خلیل لشمس الدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن محمـد بـن مواهب الجلیل في ش  -٥٧

ـــوفى:  ـــالكي (المت ـــروف بالحطـــاب الرُّعینـــي الم ـــرحمن الطرابلســـي المغربـــي، المع ـــد ال عب

  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ٩٥٤

 المؤلــف: أبــو محمــد عبــد» اإلمــام مالــك بــن أنــس«المعونــة علــى مــذهب عــالم المدینــة  -٥٨

هـ) المحقق: حمیش ٤٢٢الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 

مكة المكرمة أصـل الكتـاب:  -عبد الحّق الناشر: المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز 

  رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الطبعة: بدون

هــ) ٥٢٠ن رشـد القرطبـي (المتـوفى: المقدمات الممهدات ألبـي الولیـد محمـد بـن أحمـد بـ -٥٩

ــروت  ــدكتور محمــد حجــي الناشــر: دار الغــرب اإلســالمي، بی ــان الطبعــة:  –تحقیق:ال لبن

 م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨األولى، 

الهدایة الكافیة الشـافیة لبیـان حقـائق اإلمـام ابـن عرفـة الوافیـة. (شـرح حـدود ابـن عرفـة  -٦٠

لرصـاع التونسـي المـالكي (المتـوفى: للرصاع) محمد بن قاسم األنصاري، أبـو عبـد اهللا، ا

 هـ١٣٥٠هـ)الناشر: المكتبة العلمیة الطبعة: األولى، ٨٩٤
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  كنب اللغة العربية  وآدابها :

األفعال لعلي بن جعفـر بـن علـي السـعدي، أبـو القاسـم، المعـروف بـابن الَقطَّـاع الصـقلي  -٦١

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣هـ) الناشر: عالم الكتب الطبعة: األولى ٥١٥(المتوفى: 

البیان والتبیین لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بـالوالء، اللیثـي، أبـو عثمـان، الشـهیر  -٦٢

 هـ١٤٢٣الهالل، بیروت  عام النشر:  هـ) الناشر: دار ومكتبة٢٥٥بالجاحظ (المتوفى: 

ــد بــن عبــد الــرّزاق الحســیني، أبــو  -٦٣ ــد بــن محّم تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس لمحّم

ـــیض، الملقّـــب بمرتضـــى، ا ـــدي (المتـــوفى: الف بی هــــ) المحقـــق: مجموعـــة مـــن ١٢٠٥لزَّ

  المحققین الناشر: دار الهدایة

هـــ) ٣٧٠تهــذیب اللغــة لمحمــد بــن أحمــد بــن األزهــري الهــروي، أبــو منصــور (المتــوفى:  -٦٤

بیـــروت الطبعـــة:  –المحقــق: محمـــد عـــوض مرعـــب الناشـــر: دار إحیـــاء التـــراث العربـــي 

 م٢٠٠١األولى، 

هــ) المحقـق: ٣٢١بـن الحسـن بـن دریـد األزدي (المتـوفى: جمهرة اللغة ألبي بكر محمد  -٦٥

 م١٩٨٧بیروت الطبعة: األولى،  –رمزي منیر بعلبكي الناشر: دار العلم للمالیین 

هــ) ٨١٦كتاب التعریفات علي بـن محمـد بـن علـي الـزین الشـریف الجرجـاني (المتـوفى:  -٦٦

ر الكتب العلمیة المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر: دا

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان الطبعة: األولى –بیروت 

الزاهر في معاني كلمات الناس لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشـار، أبـو بكـر األنبـاري  -٦٧

بیروت  –هـ) المحقق: د. حاتم صالح الضامن الناشر: مؤسسة الرسالة ٣٢٨(المتوفى: 

 ١٩٩٢-هـ  ١٤١٢الطبعة: األولى، 

ء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعید الحمیـرى الیمنـي (المتـوفى: شمس العلوم ودوا -٦٨

د یوسـف  -مطهر بن علـي اإلریـاني  -هـ) المحقق: د حسین بن عبد اهللا العمري ٥٧٣

 -لبنــان)، دار الفكــر (دمشــق  -محمــد عبــد اهللا الناشــر: دار الفكــر المعاصــر (بیــروت 

 م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠سوریة) الطبعة: األولى، 

هــ) ٢٧٦والشعراء ألبـي محمـد عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري (المتـوفى:  الشعر -٦٩

 هـ ١٤٢٣الناشر: دار الحدیث، القاهرة عام النشر: 
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كتاب العین ألبي عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي البصـري  -٧٠

الناشـــر: دار  هـــ) المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د إبــراهیم الســامرائي١٧٠(المتــوفى: 

  ومكتبة الهالل

لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدین ابـن منظـور األنصـاري   -٧١

 -بیـروت الطبعـة: الثالثـة  –هـ) الناشر: دار صـادر ٧١١الرویفعى  اإلفریقي (المتوفى: 

  هـ١٤١٤

ــو إســحاق الزجــاج (الم -٧٢ ــن ســهل، أب ــن الســري ب ــراهیم ب ــه إلب ــاني القــرآن وٕاعراب ــوفى: مع ت

بیروت الطبعة: األولى  –هـ) المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي الناشر: عالم الكتب ٣١١

  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨

مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  -٧٣

  هـ) المحقق: یوسف الشیخ محمد٦٦٦(المتوفى: 

صـــیدا الطبعـــة: الخامســـة،  –لنموذجیـــة، بیـــروت الـــدار ا -الناشـــر: المكتبـــة العصـــریة  -٧٤

 م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠

معجم الفروق اللغویة ألبي هالل الحسن بن عبـد اهللا بـن سـهل بـن سـعید بـن یحیـى بـن  -٧٥

هـــ) المحقــق: الشــیخ بیــت اهللا بیــات، ومؤسســة ٣٩٥مهــران العســكري (المتــوفى: نحــو 

» قـم«عـة المدرسـین بــ النشر اإلسالمي الناشـر: مؤسسـة النشـر اإلسـالمي التابعـة لجما

  هـ١٤١٢الطبعة: األولى، 

ـــاء القزوینـــي الـــرازي، أبـــو الحســـین  -٧٦ معجـــم مقـــاییس اللغـــة ألحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكری

هـ) المحقق: عبد السالم محمد هارون الناشـر: دار الفكـر  عـام النشـر: ٣٩٥(المتوفى: 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

هـ] ٤٥٨سیده المرسي [ت:  المحكم والمحیط األعظم ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن -٧٧

ــة  ــى،  –المحقــق: عبــد الحمیــد هنــداوي الناشــر: دار الكتــب العلمی بیــروت الطبعــة: األول

 م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١

هـــ) ٤٥٨المخصــص ألبــي الحســن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي (المتــوفى:  -٧٨

ألولـى، بیـروت الطبعـة: ا –المحقق: خلیل إبراهم جفال الناشر: دار إحیاء التراث العربـي 

 م١٩٩٦هـ ١٤١٧



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١١٣

المعجم الوسیط لمجمع اللغـة العربیـة بالقـاهرة (إبـراهیم مصـطفى / أحمـد الزیـات / حامـد  -٧٩

  عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة

نهایة األرب فـي فنـون األدب ألحمـد بـن عبـد الوهـاب بـن محمـد بـن عبـد الـدائم القرشـي  -٨٠

هـــ) الناشــر: دار الكتــب والوثــائق ٧٣٣متــوفى: التیمـي البكــري، شــهاب الــدین النــویري (ال

 هـ  ١٤٢٣القومیة، القاهرة الطبعة: األولى، 

  

  كتب التاريخ والسري والرتاجم والطبقات :

األعـــالم لخیـــر الـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، الزركلـــي الدمشـــقي  -٨١

أیار / مایو  - هـ) الناشر: دار العلم للمالیین  الطبعة: الخامسة عشر١٣٩٦(المتوفى: 

 م ٢٠٠٢

البدایــة والنهایــة أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي  -٨٢

ــة: ٧٧٤(المتــوفى:  ــي الطبع ــراث العرب ــاء الت ــي شــیري الناشــر: دار إحی هـــ) المحقــق: عل

 م ١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨األولى 

، جالل الدین السیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة عبد الرحمن بن أبي بكر -٨٣

 -هـــ) المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم الناشــر: المكتبــة العصــریة ٩١١(المتــوفى: 

  لبنان / صیدا

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن  -٨٤

مري هـــ) المحقــق: عمـــر عبــد الســالم التـــد٧٤٨عثمــان بــن َقاْیمــاز الـــذهبي (المتــوفى: 

 م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت الطبعة: الثانیة، 

تاریخ خلیفة بن خیاط أبو عمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشـیباني العصـفري البصـري  -٨٥

هــــ) المحقـــق: د. أكـــرم ضـــیاء العمـــري  الناشـــر: دار القلـــم ، مؤسســـة ٢٤٠(المتـــوفى: 

  ١٣٩٧ة، دمشق ، بیروت الطبعة: الثانی -الرسالة 

تــاریخ الخمــیس فــي أحــوال أنفــس النفــیس لحســین بــن محمــد بــن الحســن الــدِّیار َبْكــري  -٨٦

  بیروت الطبعة –هـ) الناشر: دار صادر ٩٦٦(المتوفى: 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١١٤

دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صــاحب الشــریعة ألحمــد بــن الحســین بــن علــي بــن موســى  -٨٧

هــــ) الناشـــر: دار الكتـــب ٤٥٨الُخْســـَرْوِجردي الخراســـاني، أبـــو بكـــر البیهقـــي (المتـــوفى: 

 هـ ١٤٠٥بیروت الطبعة: األولى  –العلمیة 

دیوان اإلسالم  لشمس الـدین أبـو المعـالي محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن الغـزي (المتـوفى:  -٨٨

لبنــان  –هـــ) المحقــق: ســید كســروي حســن الناشــر: دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ١١٦٧

 م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١الطبعة: األولى، 

فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب إلبــراهیم بــن علــي بــن محمــد، ابــن  الــدیباج المــذهب -٨٩

هــــ) تحقیـــق وتعلیـــق: الـــدكتور محمـــد ٧٩٩فرحـــون، برهـــان الـــدین الیعمـــري (المتـــوفى: 

 األحمدي أبو النور الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة

عبـد اهللا  الروض األنف في شرح السیرة النبویة البن هشام أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن -٩٠

هـ) المحقق: عمر عبـد السـالم السـالمي الناشـر: دار ٥٨١بن أحمد السهیلي (المتوفى: 

  م٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١إحیاء التراث العربي، بیروت الطبعة: الطبعة األولى، 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول لمصطفى بن عبد اهللا القسطنطیني العثمـاني المعـروف  -٩١

هــ المحقـق: محمـود عبـد القـادر  ١٠٦٧(المتـوفى  »حاجي خلیفة«وبـ » كاتب جلبي«بـ 

األرنــاؤوط إشــراف وتقــدیم: أكمــل الــدین إحســان أوغلــي  تــدقیق: صــالح ســعداوي صــالح 

تركیــا عــام  –إعــداد الفهــارس: صــالح الــدین أویغــور الناشــر: مكتبــة إرســیكا، إســتانبول 

  م ٢٠١٠النشر: 

حمــد بــن عثمــان بــن َقاْیمــاز ســیر أعــالم النــبالء لشــمس الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أ -٩٢

هــ) المحقــق : مجموعـة مــن المحققـین بإشــراف الشـیخ شــعیب ٧٤٨الـذهبي (المتــوفى : 

  م ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

السیرة النبویة البن هشام عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیـري المعـافري، أبـو محمـد،  -٩٣

هـ) تحقیـق: مصـطفى السـقا وٕابـراهیم األبیـاري وعبـد الحفـیظ ٢١٣المتوفى: جمال الدین (

الشــلبي الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأوالده بمصــر الطبعــة: 

  م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانیة، 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١١٥

السیرة النبویة مـن البدایـة والنهایـة البـن كثیـر أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر   -٩٤

هـ) تحقیق: مصطفى عبد الواحد الناشـر: دار المعرفـة ٧٧٤شقي (المتوفى: القرشي الدم

  م١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٥لبنان  عام النشر:  –للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 

شجرة النور الزكیـة فـي طبقـات المالكیـة لمحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن علـي ابـن سـالم  -٩٥

لناشـــر: دار الكتـــب هــــ) علـــق علیـــه: عبـــد المجیـــد خیـــالي ا١٣٦٠مخلـــوف (المتـــوفى: 

  م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤العلمیة، لبنان الطبعة: األولى، 

معجم المؤلفین لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشـقي (المتـوفى:  -٩٦

 بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت -هـ) الناشر: مكتبة المثنى ١٤٠٨

  

  كتب أصول الفقه:

خیــل ومســالك التعلیــل  ألبــي حامــد محمــد بــن محمــد شــفاء الغلیــل فــي بیــان الشــبه والم -٩٧

هــ) المحقـق: د. حمـد الكبیسـي. أصـل الكتـاب: رسـالة  ٥٠٥الغزالي الطوسي (المتوفى: 

  م.  ١٩٧١ -هـ  ١٣٩٠بغداد الطبعة: األولى،  –الناشر: مطبعة اإلرشاد  دكتوراه

  الكتب احلديثة واملقاالت :

م تحقیـق أبـي عبـد ١٩٤٥لي المتوفي سـنة رسالة الشرك ومظاهره لمبارك بن محمد المی -٩٨

طبعـة دار الرایــة للطباعـة والنشــر ٢٠٠١ه ١٤٢٢الـرحمن محمـود الطبعــة األولـى ســنة 

 والتوزیع الریاض المملكة العربیة السعودیة 

  مدونـــة الفقـــه المـــالكي وأدلتـــه للـــدكتور صـــادق عبـــد الـــرحمن الغریـــاني الطبعـــة االولـــى   -٩٩

 للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان  طبعة دار الریان ١٤٢٣/  ٢٠٠٢سنة 

  بحث في النذور وأحكامها للشیخ عبد الرحمن قراعة بدون تاریخ طباعة    - ١٠٠

 ، ٥/٥/٢٠١٤حاجة البشر إلى الدین مقال لولید نور موقع إسالم ویب  في  - ١٠١

الحاجــة إلــى الــدین مقــال للــدكتور خالــد  محمــد رشــاد منشــور بموقــع مؤسســة مقبــول  - ١٠٢

                                                 . ٢٤/١٠/٢٠٠٩للتنمیة في 



 
   

 

  

  الفقه المالكيالنذر وأقسامه في 

 

 ٢١١٦

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضوع

  ٢٠١٥  امللخص

  ٢٠١٨  املقدمة

  ٢٠١٩  : تاریخ النذر قبل اإلسالم  املبحث األول

  ٢٠٤٠  . : تعریف النذر في اللغة وفي اصطالح المالكیةاملبحث الثاني

  ٢٠٤٩  .: أركان النذر  املبحث الثالث

  ٢٠٥٦  .حكم النذر  : املبحث الرابع

  ٢٠٦١   .أقسام النذر : املبحث اخلامس

  ٢٠٩٧  اخلامتة

  ٢١٠١  املصادر واملراجع

  ٢١١٦  فهرس املوضوعات

   

  


