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معهد ب طلّ  ه علىوتنفيذ قضّية النذرعن دراسة 
 الحكمة بربيس

 

 
 

 

ن والنسانية يل درجة الجامعة األولى في علم أصول الديرسالة مقدمة لن
 قسم التفسير والحديث

 

 اعداد الطالبة: رزقا مسؤول
 

٠٤١٤١٠٦٠٤١رقم التسجيل:   

 

 كلية أصول الدين وعلم االنسانية
 جامعة وايل سوصلو االسالمية احلكومية

  ٠١٠۹ مسارانج 
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 اإلىداء

 أهدي هذا البحث الجامعي إلى: 

 الحال واملستقبل هفس ي أها في املاض ي و 

 الكريم ووالدتي الكريمة وإلى إخىوي الشقيقوالدي 

 وأساتيذي و مشاًخي و أصدقائي و زمالئي

و كل من ًحب القرآن و العلم تتعلق به و ًرتحل للخصىل عليه و 

 العمل به

 تغمركم هللا بالرحمة و العافية
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 كلمة الشكر و التقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

زِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا َربِّ أَوْ 

 ( ٠۹)النمل :  تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْلِِن ِبَرْْحَِتَك ِف ِعَباِدَك الصَّاحلِِيَ 

احلمد هلل الذي فضلنا بالقرآن علي األمم أمجعي, و آتانا بو ما مل 

من العادلي: أنزلو ىداية عادلية دائمة, و جعلو للشرائع السماوية يؤت أحدا 

حخامتة, مث جعل لو من نفسو حجة علي الدىر قائمة. و الصالة و السالم 

علي من كان لو خلقو القرآن, و مريثو القرآن, القائل: "خريكم من تعلم القرآن 

 و علمو".

 ةقضيّ راسة عن د قد إنتهى البحث العلمي اجلامعي ربت ادلوضوع: "

, فلذا ما أسعدت الباحثة ِف ىذه معهد الحكمة بريبسالنذر على الطلب 
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ادلناسبة حِت ال تستطيع  ِف تعبري ما خطر بباذلا و ذىنها من شدة فرحتها و 

 سعادهتا العميقة.

 إنطالقا من ذلك, تقدمت الباحثة جزيل الشكر و عميق اإلمتنان حلضرة:

زلبي ادلاجستري احلاج بصفتو رئيس جامعة فضيلة األستاذ الدكتور  .1

وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارنج مع و كيلو األول, الثاين, و 

 الثالث.

فضيلة األستاذ الدكتور زلسن مجيل ادلاجستري بصفتو عميد كلية  .2

أصول الدين و إنساىن جبامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارنج 

 ىن, و الثالث.مع وكيلو األول, الثا

اخي  والدةمع الزوجة و  فضيلة  األستاذ الدكتور عبد احملي ادلاجستري .3

بصفة أبينا و  د, و اخي اويل األلبابفضيل, اخي كمال, اخي فؤا

. شكرا  نجامسار -أمنا بادلعهد اإلسالمي أويل األلباب بتاصلوج ساري
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-كثريا على احلب و الرتبية, وشكرا كثريا حت أسكن ِف غاليان

 .نج, شكرا كثريا على احلب و اإلىتمامامسار 

فضيلة األستاذ زلمد شعران ادلاجستري بصفاتو رئيس قسم التفسري و  .4

احلديث بكلية أصول الدين  و إنساىن جبامعة وايل سنجو األسالمية 

 احلكومية مسارنج, بارك اهلل فيو.

 زلمد مسرورو األستاذ  زلمد إنعام الزاىدين فضيلة األستاذ .5
ادلاجستري بصفتهما ادلشرفان ذلذا البحث اجلامعي, علي بذذلما من 
جهد و وقت لقراءة ىذا العمل و كل األقرتاحات, جزامها اهلل خري 

 اجلزاء.

, مسفورة احملبوبة و أميبدرالّدين صاحب الفضيلة والدي احملبوب أيب  .6

 حفظهما و بارك اهلل تعاىل ِف حياهتما, شكرا عظيم الشكر على كل

احلب و احملبة و الرتبية و الدعاء و على كل شيء ما أستطيع ِف 

فو  و حسنان و الكببري زلي ا و إبداذلا, و ال أنسي فضيلة أخذكرى
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, أنتم متاعي القيم و جزاكم اهلل أحسن نذيرأخي الصغري اْحد 

 اجلزاء.

عبد السالم, اْحد سعيد و ومدير ادلعهد احلكمة فضيلة األساتيذ  .7

, شكرا على عزيز العلوم الِت إنتفعت هبا الباحثة. ب أفندياْحد صلي

ليس ىناك كلمة اخرى ِف تعبري شكرسي إليهم إال كلمة الشكر 

 اجلزيل و جزاىم اهلل خري اجلزاء.

فضيلة األصحاب و األصدقاء ِف الربنامج النموذجي بشعبة التفسري  .8

اإلسالمية  سوصلوة واىل و احلديث لكلية أصول الدين و إنساىن جامع

نج من أي مرحلة كانت. و خاصة أخوايت و إخواين ِف ااحلكومية مسار 

مباركة, زويل, ايتكا, ديفي, فضيلة, تري, عصمة,  ) عاشرةادلرحلة ال

مسلمي, افان, سحايل, بيهاقي, صاديق, فطران,  وفدا, ايتان,

 انوار, حامل, سيف اهلل, صليب (
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ْحاسة ِف ي و د أعطاين عزيز احلنق نفضيلة األخوات و األصدقاء الذي .9

ء فلسفيا, أخِت أخِت ايتكا أخِت فوزية,, فيناتطع اسأخِت األيام )

أخِت أمينة الزىرية,  ,إستقامة أخِت ,أخِت فتح اجلنة عصمة ماحلة,

ال أستطيع أن أذكر مجيعهم,  نو األصدقاء الذيفطرة النفسية  وأخِت

 عسى اهلل أن يبقى أخّوتنا. أحبهم اهلل. 

 ربنا أتمم لنا نورنا و اغفر لنا

 إنك على كل شيء قدير و باإلجابة جدير
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البحثملخص   

خبلفية األمل  على نفسو واجب ىي طلب شيئ ِف البداية غريلنذر ا
االلتزام بالوفاء بوعود  شلارسة العبادة، أوو شكل الصدقات، ، ِف ِف شيء

بالنسبة للوعود ِف النذر ينطبق فقط على األشياء الِت وفقا لتعاليم الدين. أما
ع حيدث ولكن على أرض الواق بإجراء غري أخالقي بعدم الوفاء,شكل وعد 

ضخم يتعهد شلارسات ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية. بسبب عدم فهم عن 
 حق. وعود

جيادل بعض العلماء النذر الذين يقولون أن يتعهد العبادة أن ميكن 
العبادة  ل أن النذرأوثق طريقة واحدة هلل، ولكن العلماء الذين يقو  ألنعملو 

ف ال ينبغي أن تتوقع أي شيء. مكروه أن تفعل للقيام أعمال العبادة أو اللط
 بريبيس وجمعهد احلكمة بندا سريامف ِفعن النذر ويرى كيفية أداء الطالب 

شاملة بالفعل أو فقط ِف حملة عامة فقط. فضال عن ادلمارسات وأن الدافع 
 .للطالب قد يتعهد وفقا للشريعة اإلسالمية

الت مع ويشمل األنواع األحباث النوعية مقاب لبحثىذاِف  ةالباحث
أي من الباحثي الذين توليد البيانات الوصفية ِف شكل الكلمات ادلكتوبة من 
الناس والحظ سلوك الناس بطبيعة احلال إىل ادلقصود أو تفسريىا. وتعتزم أن 
فهم ظاىرة ما ىو من ذوي اخلربة دبوضوع البحث مثل السلوك والتصور، 

ث ِف شكل حبوث واإلجراءات موتيفاسي وغريىم. اذلدف من ىذا البح
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الطالب خلفية  ميدانية. ىذه األطروحة هتدف إىل معرفة ما ىي العوامل الِت
م االنذر. وىي أساليب الكتاب رلموعة تستخد عن القيام النذر وكيف شلارسة

 البيانات ادلالحظة وادلقابالت والوثائق.

الّدراسة القضّية عن النذر  إىل أن يفيض البحثىذ تشري نتيجة
ىو طالب  على الطالباستهداف  لى طاّلب ادلعهد احلكمة بربيسوتنفيذه ع

اجلوانب و طالب ىي فهم لتعريف النذر قدمية أو جديدة.  وطالبة اي طالب
ناقص ان طالب الذين بعض  هبا عن وعود كانت جيدة ولكن كان ادلرتبطة

بطريقة شاملة. أما بالنسبة للممارسات الِت ربدث ِف ادليدان النذر  يتفهم
الشريعة خضعت موجودة حىت الِت ال تتفق مع  الذيالطالب نية  إىل أن تشري

، ومن أجل منح تعاىل قرب إىل اهللي وتريد وادلقصود اإلسالمية على النية
ىو الرتبية, االقتصاديو والعوامل , ةتلفسلىي  منهموالعوامل  احتياج وتريدوىم.

  .و ذبربة
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 الباب االول

 مقدمة

  خلفية البحث -أ

أنفسهم يواجب  النذرىو اصطالح يف الفقو  1ذر لغة اإلجياب,الن
يف قاموس اللغة  .2تعاىل هللاىل ل اخلَت أو ترك بعض غَت صاحلة لقيام بأعم

 3.والقيام دبا قد وعدارادة فغل شيٍئ ان ربقق, اندونيسيا النذر ىو 
ل اهلل أمرىا, نذرر حبفر زمزم؛ عبد ادلطلب دلا أُم قال  4هلل إن سهَّ

وقد حيكى عندىا من احلكايات اليت فيها تأثَت مثل أن رجالً دعا عندىا 
فهذا النذر باطل باإلمجاع  5ذلا فقضيت حاجتو.نذر  تجيب، أوفاس

دلخلوق، والنذر للمخلوق ال جيوز ألنو عبادة،  نذرلوجوه. منها: أنو 

                                                           
 التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أىل العراق,سليمان بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الوىاب,  1

     ٤ٕٓ,ص:۹٤ٗٔدار طيبة، الرياض، ادلملكة العربية السعودية,
2

  ٠٦۹:, بيروت, ص, توضيح االحكامشيخ عبدهللا بن عبد الرحمن البسام,
3 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1999, h.667 
دار ابن اجلوزي  ,احملرر الوجيزإبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب,   4

   ٖٖٙ,ص:۹ٕٗٔللنشر والتوزيع، ادلملكة العربية السعودية,
, مطابع حقيقو السنة والبدعةعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي,  5

 ۹ٓٔ,ص:۹ٓٗٔالرشيد,
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أن ذلك شرك، وإذا ثبت أنو شرك، فال فرق  6والعبادة ال تكون دلخلوق.
يف ذلك بُت اعتقاده يف ادلالئكة والنبيُت، وال بُت اعتقاده يف األصنام 

اىل وبُت سللوق فيما خيتص واألوثان، إذ ال جيوز اإلشراك بُت اهلل تع
باخلالق سبحانو، كما قال تعاىل: }َوال يَْأُمرَُكْم َأْن تَ تَِّخُذوا اْلَمالِئَكَة 

وىذا بعينو ىو   7َوالنَِّبيَُِّت أَْربَاباً أَيَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن{
صاحلُت، وذلذا يسألوهنم قضاء احلاجات، الذي يعتقده من دعا األنبياء وال

 8وتفريج الكربات، وشفاء ذوي األمراض والعاىات، فثبت أن ذلك شرك.
 :يف القرآن الكرميالنذر 

                      

                   
9  

                                                           
 تيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد,بن زلمد بن عبد الوىاب, سليمان بن عبد اهلل  6

    ٤ٙٔص: ٖٕٗٔادلكتب االسالمي، بَتوت، دمشق, 
 

  ٤ٓآل عمران: 7
8
ادلكتب  تيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد,سليمان بن عبد اهلل بن زلمد بن عبد الوىاب,  

  ٤۹ٔ:ص ٖٕٗٔاالسالمي، بَتوت، دمشق, 

.35ال عمران: 9
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العلم وادلعرفة، وىو يدرك ان الكون بارضو ومساواتو وما بينهما  معهد
فسيح إىل أقصى احلدود، كما ان الوحدات األساسية اليت تتألف منها ادلادة 

زءا ضئيال من والطاقة صغَتة متناىية يف الصغر، وان مدى حياتو ليس اال ج
الثانية بالنسبة لعمر ىذا الكون ادلديد. وىو يكاد يلمس احيانا ان ىناك صورا 
اخرى من ادلادة والطاقة واألبعاد وغَت ذلك من العوامل اليت جيهلها يف الوقت 
احلاضر كل اجلهل، وىو يدرك ايضا احلياة نفسها ادراكا غامضا لعدم قدرتو 

رغم جهل االنسان وقلة علمو، وفهمو على فهمها فهما علميا واضحا. و 
 معهد وقد صوره فؤاد سزكُت ضمن منشورات .     احملدود لكل ىذه الظواىر

تاريخ العلوم العربية اإلسالمية يف أدلانيا، وأشار إىل وجود قسم من كال اجمللدين 
يف احلسينية يف الرباط. وقد دافع فيو الباقالين عن القرآن ونقلو، ورد ردوداً 

 10ة على الرافضة وادلالحدة الطاعنُت يف كتاب اهلل،طويل
على مؤسسة، أو لديو أي عمل من األعمال اإلشرافية على  معهد

 ذاتو األشخاص، فيجب أن ال جيعل ذاتو ىو احملور، فبعض الناس ال يهمو إال
ومدح الناس لو، فهو حياول أن جيعل مستواىم منخفضاً، حىت ينظروا إليو أنو 
أفضل إنسان! وىذا ظلم لألمة، فيجب أن نفجر طاقات الناس قدر ما 

نستطيع، وبعض األحيان قد تضعف مهيت فال أستطيع أن أصل إىل مرتبة  
مهيت، فهميت  كبَتة، لكن تلميذًا من تالميذي مهّتو تصل إىل أعلى بكثَت من

                                                           

 –دار القلم، بَتوت  يتجلى يف عصر العلم, الدمرداش عبد اجمليد سرحان, : 10
     ۹ٖ,ص:ٕٔٓٓلبنان,



4 

أنا ضعفت ومهتو علت؛ وذلذا كان العلماء القدامى يربون تالميذىم، فالذين  
كانوا يدرسون ابن تيمية رمحو اهلل رلهولون غَت معروفُت، فهم معروفون بأمساء 
زلدودة ومل يقدموا من األعمال ما قدمو ابن تيمية، زبيلوا لو أن ابن تيمية وىو 

منهم، وجيد الرد والنقد الالذع منهم، وجيد  يدرس على ىؤالء جيد التحطيم
االستحقار واالستهانة واإلشعار بالدونية؛ فهل تتصورون أن النفسية ىذه 
ستتحمل الصعاب اليت واجهها ابن تيمية رمحو اهلل وصار على مستوى عاٍل 
جداً؟ لن تتحمل، وذلذا فمن أخطائنا ضلن على مستوى ادلربُت، وعلى مستوى 

ى مستوى أي موجو أو أي مشرف ىو أن اإلنسان ينظر إىل ادلدرسُت، وعل
ذاتو، ويريد من اآلخرين أن يكونوا ربتو، وجيب أن يكونوا ىكذا! وىذا ظلم 
وعدوان، فيجب علينا أن نزيل مثل ىذه ادلظاىر، لكن ليس بالشغب، أو ترك 
أعمال مجاعيٍة أو أعمال خَّتة أو فاضلة جيتمع فيها الدعاة والصاحلون، أو 
ادلدارس بعضها مع بعض، أو تضطر أن تكون جريئًا على أستاذك فتتكلم 
عليو بكالم سيئ؛ لكن بادلناصحة، وأن يكون لدينا من الشجاعة األدبية ما 

 11نستطيع أن نواجو بو مثل ىذه األخطاء القائمة.

عاٍل للدراسات القبطية، وإصدار طبعات  معهدومهمتها إنشاء       
جديدة للكتاب ادلقدس، ووضع دائرة معارف قبطية، كما أنشأ أسقفية للًتبية 
الكنسية، مهمتها اإلشراف على كليات الالىوت ومدارس األحد ومجيع 
                                                           

, سطية, دراسة موضوعية للحائية ودلعة االعتقاد والواعبد الرحيم بن صمايل العلياين السلمي 11
 ٘,ص:۹۹۹ٔ,دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
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ن التعليم والًتبية الكنسية. واستغالاًل للثقل الدويل للكنيسة بعد انضمامها شؤو 
 12إىل رللس الكنائس العادلي.

ن التاسع وقام رلموعة من العلماء وكبار القسس يف أدلانيا يف القر 
عشر جبمع كل ادلخطوطات اليونانية يف العامل كلو، وقارنوا بينها سطرًا سطراً، 

ادلختص بذلك يف  مدير ادلعهدفوجدوا فيها مائيت ألف اختالف، كما أعلن 
 13جامعة ميونيخ األستاذ بريستل.

 boardingالداخلية  اكثر ادلعهد يستحدم بظام ادلدرسة    
school)يرعى الشيح ويعطى مثاال  . باستخدام( جلعل الشحص الكردية

يف كل خارج الفصل  حىت  ال يف الفصل فقط ولكن عملية التعليم .للطالب
 يوم. ىذا األسلوب فعالة جدًا يف تشكيل شخصية الطالب. استنادًا إىل

تربية  تبُت أن النتائج سلوب التعليم يف سلتلف البلدان، البحث ادلرتبطة بأ
 14ىو األفضل.الصعود 

                                                           
الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاف, موسوعة ادللل واألديان, موقع الدرر السنية على  12

   ۹ٔٗ,ص:۹۹۹ٔاإلنًتنت,
, ۹ٕٓٓ,دار اإلسالم للنشر والتوزيع ,ىل العهد القدمي كلمة اهلل؟ ,منقذ بن زلمود السقار 13

 ۹ٖص:
 

14 Andi Alifah, dkk, Pola pemberdayaan Masyarakat melalui 

Pondok Pesantren,  Jakarta: Depag, 2003,  h. 3 
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ت تأس احلكمة بريبيس معهدىو احلكمة بريبيس.  معهدواحد منهم،         
مع  ادلعهدبريبيس من  ادلناطق وج،الفرعية سَتامف بندايف قرية  ه 1930عام 

 .بُت مؤسسات التعليم والصعود يف التعليم الرمسي مشًتكمنوذج للًتبية وبناء 
يف تنميتها احلكمة ادلطلوب ليتمكن من قراءة الكتاب األصفر والوعظ يف 

رة على ربسُت ذلم، حبيث إذا  قداجملتمع ليس فقط، كانت مطلوبة أيضا لتكون 
درة على البقاء على قدرة على ادلنافسة لتكون قمث تكون معهد كان قدرة من 

مهارات  يتعلم عن. لذلك الطالب يف احلكمة قيد احلياة مع اجملتمع خارج
زلددة يف مدارسهم كقراءة الكتاب )سبارين قراءة الكتاب األصفر(، فاالكيية، 

حليوان، ، بوجا، ادلبيعات، تاتا مالبس، اخلياطة، مصائد األمساك، وتربية ا
والزراعة، واحلوسبة، وحلقات العمل السيارات والكهربائية، واللغة العربية، 

 إىل أن تدرس من قبل اخلرباء.اإلصلليزية فضال عن اللغة 

منذ وقت  أو الطالب الذين فعلونعادة يف اجملتمع يف النذر, ىو  كما      
ادلسألة أو  تعمل بسبب بعض العادة ىذه ليومية، حيثطويل يف احلياة ا

 يشتد عادةنذر و ال، كالم النظردون بر تلقائيًا نذمث يقول ادلواجهة ادلشكلة 
 يف مشكلة اليت تواجو. أو احلرص لشيئ ىام

على أنفسنا فيما يتعلق بوقوع  ليس واجب اولو يف اشيئ ر ىو يوجبالنذ 
 15ث ما.و حد

                                                           
 ه 1992/  1412, بَتوت دار الشمشية, ت الفاز القرأنمفرداالرغيب اإلصفحان, 15
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ر التي مشروع في القرآن والحديث نبى محمد صلى اهلل عليه النذ 
 وسلم, بينها في القرآن الكريم:

                     

              

   
16

   

متقربُت ه من نذر نذر أن اهلل تعاىل أخرب بأن ما أنفقناه من نفقة، أو 
بذلك إليو أنو يعلمو، وجيازينا عليو. فدل ذلك أنو عبادة. وبالضرورة يدري  

قال ابن   ادة لغَت اهلل فقد أشرك.كل مسلم أن من صرف شيًئا من أنواع العب
كثَت: خيرب تعاىل بأنو عامل جبميع ما يعملو العاملون من اخلَتات من النفقات 

 17.وادلنذورات

                                                           
 270البقرة:  16

تيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذى : زلمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي  17

234صفحة:  ,1ء: األجزا ادلكتب االسالمي،  ىو حق اهلل على العبيد
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     18 

ومعٌت ذلك أن اللَّو سبحانو وتعاىل قد خصص أمكنة لتعظيمو،  
وادلزدلفة، ومٌت، والصفا وادلروة، ومقام إبراىيم، وادلسجد  كالكعبة، وعرفات،

احلرام كلو، ومكة كلها، واحلرم كلو، وأذلم الناس شوقا لزيارهتا، واحلنُت إليها، 
فيتوجهون إىل ىذه األمكنة رجاال وركبانا، ويأتون إليها من كل واد عميق، 

قل، يصلون ومرمى سحيق، ويتجشمون يف سبيلها مشاق السفر، وعناء التن
إليها غربا شعثا، متبذلُت يف الثياب، زاىدين يف الشارات وادلظاىر، فيذحبون 

، ويطوفون بالبيت، ويقضون لبانتهم نذورىمىنالك األنعام هلل تعاىل، ويوفون 
 19.من تعظيم اللَّو تعاىل، الذي غمر نفوسهم وقلوهبم، ويرضون

                 
20

 

أن اهلل تعاىل مدح ادلوفُت بالنذر، واهلل تعاىل ال ديدح إال على فعل 
واجب أو مستحب، أو ترك زلرم، ال ديدح على فعل ادلباح اجملرد، وذلك ىو 
                                                           

 29احلج:  18

ب  تقوية,  رسالة التوحيد ادلسمى .رحيم الُعمري الدىلويإمساعيل بن عبد الغٍت بن َويل اهلل بن عبد ال   19
 134صفحة  ,1األجزاء: 

 :7اإلنسان  20
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يف َمْعِرِض اْلَمْدِح  العبادة، فمن فعل ذلك لغَت اهلل متقربًا إليو فقد أشرك.
 21َوتَ ْرتِيِب اجلَْزَاِء احلََْسِن.

                      

                  
22

 

نذرت مَحَْلها أن يكون خادمًا لبيت ادلقدس، الذي ىو أحد ادلساجد      
َها قَاَلْت َربِّ  ا َوَضَعت ْ ِإينِّ َوَضْعتُ َها أُنْ َثى َواللَُّو أَْعَلُم دبَا  الثالثة يف األرض،فَ َلمَّ

َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاأْلُنْ َثى َوِإينِّ مَسَّْيتُ َها َمْرمَيَ َوِإينِّ أُِعيُذَىا ِبَك َوُذرِّي َّتَ َها ِمَن 
َلَها َرب َُّها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَنْ َبتَ َها ن َ  ْيطَاِن الرَِّجيِم * فَ تَ َقب َّ َلَها زََكرِيَّا  الشَّ َباتًا َحَسنًا وََكفَّ

َها زََكرِيَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَىا رِْزقًا قَاَل يَا َمْرمَيُ َأَّنَّ َلِك َىَذا  ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ
 23قَاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو ِإنَّ اللََّو يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغَْتِ ِحَساٍب.

 :في الحديث هو النذرو 

                                                           

215 صفحة  1السعودية, األجزاء: دار ابن عفان، ,العتصاما, اجملاشعي بالوالءأبو احلسن  21
 

22 
 .35ال عمران: 

 .غاية األماين يف الرد على النبهاين .د شكري بن عبد اهلل بن زلمد بن أيب الثناء األلوسيأبو ادلعايل زلمو  23
 272صفحة ,  2األجزاء:  مكتبة اخلاصلي، القاىرة
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  حدثنا ابو عاصم عن مالٍك عن طلحة بن اعبد ادلالك عن القاسم
عليو وسلم من  عن عائشة رضي اهلل عنهاقالت قال النىب صلى اهلل

 24يعصعو. اهلل فليطعو ومن نذر ان يعصيو فاليع نذر ان يط

اَلُم:  اَلُة َوالسَّ َأْن يَ ْعِصَي اللََّو َفاَل  نََذرَ ِمْن »َوقَاَل َماِلٌك أَْيًضا يف قَ ْوِلِو َعَلْيِو الصَّ
اِم َوِإىَل ِمْصَر َوَأْشَباِه َذِلَك ِإنَّ َذِلَك َأْن يَ ْنُذَر الرَُّجُل َأْن ديَْ « يَ ْعِصوِ  ِشَي ِإىَل الشَّ

شلَّا لَْيَس ِفيِو طَاَعٌة، أَْو َأْن اَل أَُكلُِّم ُفاَلنًا، فَ َلْيَس َعَلْيِو يف َذِلَك َشْيٌء ِإْن ُىَو  
َا يُويف لِلَّ  ِفيِو طَاَعٌة نَْذٍر ِو ِبُكلِّ َكلََّمُو أِلَنَُّو لَْيَس لِلَِّو يف َىِذِه اأْلَْشَياِء طَاَعٌة، َوِإمنَّ

ِمْن َمْشٍي ِإىَل بَ ْيِت اللَِّو َأْو ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة أَْو َصاَلٍة، َفُكلُّ َما لِلَِّو ِفيِو طَاَعٌة 
 25فَ ُهَو َواِجٌب َعَلى َمْن َنَذرَُه.

  عن شعبة قل: حدثٍت أبو محزة حدثنا َزْىَدَم بن  ُمَضرٍٍّب قال: مسعت
 ِعمران بن حصٍُت حيّدث عن النيب َصلي الَّلُو َعَلْيِو َوَسلَّْم, وقال: خَتكم

ْو َثالَثًا بَ ْعَد قَ ْرنِِو َل ِعْمرَاُن : اَل أْدرِي ذََكَر ثنتُِت أقرين, مث الذين يَ ُلو نَ ُهْم , قَا
يُء قَ ْوٌم يَ ْنِذُرْوَن َواَل يَ ُفْوُن , َوخَيُْونُ ْوَن َواَل يُ ْؤسَبَنُ ْوَن, َوَيْشَهُدْوَن َواَل    مُثّ جيَِ

َمُن.  26ُيْسَتْشَهُدْوَن , َوَيْظَهُر ِفْيِهُم السَّ

                                                           
  ٠٦٦٦رواه البخاري:    24

مؤسسة الرسالة   : طحاويةشرح العقيدة ال ,صدر الدين زلمد بن عالء الدين علّي بن زلمد ابن أيب العز احلنفي 25
 250:ص بَتوت,

26 H.R.Al-Bukhori, (Shoheh Al-Bukhori, pembahasan : kesaksian, 
bab: tidak  diterima kesaksian yang menyimpang, 5/2651) 
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وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دىنًا لتنويرىا أو مشعاً، ويقول: إهنا تقبل 
النذر، كما يقول بعض الضالُت، أو ينذر ذلك لقرب، أي قرب كان، فإن ىذا 

عند كثَت  كفارة ديُتنذر معصية باتفاق العلماء، ال جيوز الوفاء بو، بل عليو  
من العلماء، منهم أمحد وغَته، وكذلك إذا نذر خبزاً وغَته للحيتان أو لعُت أو 
لبئر، وكذلك إذا نذر مااًل ما: دراىم، أو ذىباً، أو بقراً، أو مجاًل، أو معزاً 
للمجاورين عند القبور، أو عند ىذه األماكن ادلنذور ذلا، ويسمون السدنة 

 27بو من النذر لسدنة األصنام.فهذا أيضاً نذر معصية، وفيو ش
  وحدثٍت زىَت بن حرٍب واسحاق بن ابرىيم وقال اسحاق اخربنا وقال

زىَت حدثنا جرير عن منصور عن عبداهلل بن مرةعن عبد اهلل بن عمر 
عليو وسلم  يوما ينهنا عن النذر ويقول  قال اخد رسول اهلل صلى اهلل

 28انو ال يرّد شيئا وامنا ُيْستخرُج بو من البخيلِ 

والنذر ىو إلزام اإلنسان نفسو بشيء ما، أو طاعة هلل غَت واجبة  
مكروه، وقال بعض العلماء إنو زلرم ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم، هنى عن 

      29.من البخيلنو ال يأتى خبَت وإمنا يستخرج بو النذر وقال: "إ

                                                           
 106:ص , بَتوت,حقيقو السنة والبدعةعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي,  27

28 Ibid., no. 6692 h. 343 
  ٤ٙ,ص:ٕٗٓٓ , دار الثريا للنشر,شرح ثالثة األصولزلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت,   29
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عمل من األعمال اإلشرافية على األشخاص، فيجب أن ال معهد ىو 
 جيعل ذاتو ىو احملور، فبعض الناس ال يهمو إال ذاتو ومدح الناس لو، فهو

حياول أن جيعل مستواىم منخفضاً، حىت ينظروا إليو أنو أفضل إنسان! وىذا 
ظلم لألمة، فيجب أن نفجر طاقات الناس قدر ما نستطيع، وبعض األحيان 
قد تضعف مهيت فال أستطيع أن أصل إىل مرتبة كبَتة، لكن تلميذًا من 

تو علت؛ تالميذي مهّتو تصل إىل أعلى بكثَت من مهيت، فهميت أنا ضعفت ومه
وذلذا كان العلماء القدامى يربون تالميذىم، فالذين كانوا يدرسون ابن تيمية 
رمحو اهلل رلهولون غَت معروفُت، فهم معروفون بأمساء زلدودة ومل يقدموا من 
األعمال ما قدمو ابن تيمية، زبيلوا لو أن ابن تيمية وىو يدرس على ىؤالء جيد 

لالذع منهم، وجيد االستحقار واالستهانة التحطيم منهم، وجيد الرد والنقد ا
واإلشعار بالدونية؛ فهل تتصورون أن النفسية ىذه ستتحمل الصعاب اليت 
واجهها ابن تيمية رمحو اهلل وصار على مستوى عاٍل جداً؟ لن تتحمل، وذلذا 
فمن أخطائنا ضلن على مستوى ادلربُت، وعلى مستوى ادلدرسُت، وعلى 

ف ىو أن اإلنسان ينظر إىل ذاتو، ويريد من مستوى أي موجو أو أي مشر 
اآلخرين أن يكونوا ربتو، وجيب أن يكونوا ىكذا! وىذا ظلم وعدوان، فيجب 
علينا أن نزيل مثل ىذه ادلظاىر، لكن ليس بالشغب، أو ترك أعمال مجاعيٍة أو 
أعمال خَّتة أو فاضلة جيتمع فيها الدعاة والصاحلون، أو ادلدارس بعضها مع 

تضطر أن تكون جريئاً على أستاذك فتتكلم عليو بكالم سيئ؛ لكن بعض، أو 
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بادلناصحة، وأن يكون لدينا من الشجاعة األدبية ما نستطيع أن نواجو بو مثل 
 30.ىذه األخطاء القائمة

العلم وادلعرفة، وىو يدرك ان الكون بارضو ومساواتو وما  معهدو 
بينهما فسيح إىل أقصى احلدود، كما ان الوحدات األساسية اليت تتألف منها 
ادلادة والطاقة صغَتة متناىية يف الصغر، وان مدى حياتو ليس اال جزءا ضئيال 

ن ادلديد. وىو يكاد يلمس احيانا ان ىناك من الثانية بالنسبة لعمر ىذا الكو 
صورا اخرى من ادلادة والطاقة واألبعاد وغَت ذلك من العوامل اليت جيهلها يف 
الوقت احلاضر كل اجلهل، وىو يدرك ايضا احلياة نفسها ادراكا غامضا لعدم 

 31ضحا. ورغم جهل االنسان وقلة علمو.قدرتو على فهمها فهما علميا وا

عنهم قيام ، القيام النذرربيد عن احلياة وذبارب الطالب سلتلفة يف شلارسة      
قياس القدرات ادلناسبة. على سبيل ادلثال، يف ىذه احلالة الطالب النذر يف 

م اىل اعط سأعطي اجتياز االمتحان إذا كنت" :قال  نذريفعل  الذين
أحرزت حصل ا اذا كنت اجتياز االمتحان :رّلانا, وىناك أيضا نذراصدقائى 

 "إذا كنت: قال نذرأيضا  ةأيام، أو يكون الطالب ةثالث دلدةصوم سأتقدير 
 .اجلامعة سأعطي ماال ليتيميف دخل أ

                                                           
عبد الرحيم بن صمايل العلياين السلمي, دراسة موضوعية للحائية ودلعة االعتقاد, دروس صوتية قام  30

 ٘الشبكة اإلسالمية, ص: بتفريغها موقع
 ۹ٖلبنان, ص: –ان, يتجلى يف عصر العلم, دار القلم، بَتوت عبد اجمليد سرح31
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عن النذر والتنفيذه  ا على ما حيدث, تريد الباحثة ان تدرس البحثظر ن     
واحلدود من اهلل يف التوجيو  بقى الطالب احلكمة بريبيس" دلعهدعلى طالب ا

يف القرآن واحلديث. م انظ . حيثيف حاجة اىل  فهم كامل ورسول اهلل، وأيضا
 حىت ال جيد خطأ.

                                                              تحديد مشكالت البحث -ب

 ة ادلذكورة أعاله، مث ىناك بعض صيغ كمتابعةذلذه ادلسألة من خلفية ادلسأل 

 النذر؟ عن يف القيام احلكمة بريبيس ب ادلعهدطالّ كيف تنفيذ  -ٔ

 طاّلب ادلعهد احلكمة بريبيس عن القيام بالنذر؟ تلزم ما ىي العوامل اليت -ٕ

                                                            البحث اهداف  -ت

       :إىل ربديد ادلشكلة ادلذكورة من قبل, الغرض من ىذه البحث ىونظر بال -أ 

 القيام بالنذر.يف  بربيس احلكمة ادلعهدالطاّلب تنفيذ  يةكيفمعرفة   -1

 العوامل اليت خلفية طاّلب ادلعهد احلكمة بريبيس عن القيام بالنذر.  معرفة -2

                                                             فوائد هذا البحث -ث.

                                         ىو: فيما يلي: كما لفائدة الباحث 
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 كشرط إلكمال  لفائدة للباحث :ثاألكادديية ونتائج البح من الناحية )أ( 
   نج.ار يل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسادراسة يف اجلامعة وا

وعلى أساس ادلنهجية، ىذا البحث ومن ادلتوقع أن تكون واحدة من  -ب
بصورة عامة وخاصة  األعمال العلمية وديكن إضافة معلومات مفيدة للقراء

ادلرتبطة  ادلعهدسيما ادلرتبطة بأسلوب التفاىم يف على الباحث ال
 التفسَت.دراسة

طئ لدى الطالب عمليا، إذا كان ىذا النقاش ديكن أن تقلل من فهم خا-ت
احلديث. عالوة على ذلك، فإنو ديكن  القرأن و يف فهم ادلشاكل عن النذر يف

إضافة إىل إدياننا، فضال عن توفَت الدافع يف التفكَت نقدي وربليلي يف الفهم 
 الصحيح.

  الدراسات السابقة -ج

معلومات من الباحثُت السابقة كمقارنة،  ويف ىذه البحث، حفر الباحث      
أيضا  وضافة إىل ذلك، الباحثإلموجود. وبااء فيما يتعلق بنقص أو فائض سو 

ث القائمة بغية احلصول معلومات موجودة اب أو البححفر ادلعلومات من الكت
سابقا حول النظرية ادلرتبطة بالعنوان الذي مت استخدامو للحصول على أسس 

 النظريات العلمية. 
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علميًا مث حبث احلاجة إىل إجراء  هبذا البحث ديكن أن يكون مسؤوالً      
 ىو: سرور مع ادلشاكل. كما لبعض البحثدراسات للكتب أن من دواعي 

يل سوصلو اإلسالمية احلكومية ايف اجلامعة و  الدين كلية أصول  32ادلٌت,نيل  -1
" يشرح مجيع أنواع النذر، وىناك احلديثيف  النذر( " 2012) نج.ار مسا

 نوعُت من النذر:

النذر مطالق ىو عندما يكون تلزم نفسو . النذر مقيد. 2. النذر مطالق 1
 الضحى أصليشرط. على سبيل مثال بالقول: س للقيام عبادة هلل دون أي

 عن النىب صلي اهلل عليو وسلم. غضبنذر ال وىذا نوع من . هلل تعاىل ركعتُت

على سبيل ادلثال،  شروط معُت.ب لقيام شيئ تلزم نفسها النذر مقيد ىو
ىذا النوع من النذر ىو ال اذا كان دائي شفاء سأصدقة بعض الروبية,  بالقول:

 النيب. وحيبّ 

اجلامعة رانَتي، باندا اجيو, كلية أصول الدين والفلسفة،   33.عسقالين -2
وىو   ".السنكلي للشيخ عبدالروف ادلقربةيف ر انفصال نذالتقليد (، "2018)

نعتقد إذا   العلماء، الكثَت من العاّمةيصف شعب آتشيو يقدر جدًا من قرب 
اإلديان والطاعة  للشيخ عبدالروف السنكلي يف ادلقربة كثَتا ما ستضيف زيارة

                                                           
32 Nailil Muna, Nadzar dalam  Hadis, skripsi, fakultas ushuluddin, 

Institut Agama Islam Negri Walisongo, Semarang, 2012. 

33 Asqalani, Tradisi Pelepasan Nazar di Makam Syekh Abdurrauf 

As-Singkili, skripsi, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Studi 

Agama-Agama, Universitas Islam Negri Ar-Raniry, Banda Aceh (2018) 
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جداً  او كثَتكبَتة   اهلل سبحانو وتعاىل، اإلفراج النذر قد أوفت يف القرب أغلبية
، عبدالروف  يف القرب للشيخ  التقليد من نذر على العامةاإلصدار  ادلقربة يف

نذر االبن الذي تعايف سباما  التقليد انفصال :كسينجكيلي، على النحو التايل
 المبارو، قرية ( يف52. وقال رضوان )غنمواحد ذبح الر نذمن مرضو مع 

والتصدق. وقال  السنةالصالة ب نذر ىو احلج النذر بعدالتقليد انفصال . اجيو
. مت اإلفراج عن النذر بعد تأىل ادلباركة مع يف قرية ميدان (52الم ريسنا )

يف قرية  (42قار. قال فوادي بَتوين )الباحلج وذبح  نذرطفل وقالت أهنا 
 .غَتىا نذار . والعديد من الطرقبَتوين

"ىناك رجل يسأل:"،  34(2008) ر مع بقرعقيقة النذفاضل احسان,  -3
. مث بعد ذلك، وأنا اقرأ أقيقيتيف  البقرذبح ا حصلت على كبار السن سأعندم

نُت من الغنم وطفل من النيب صلى اهلل عليو وسلم عقيقة لطفل مع اثاحلديث 
. ما الذي ينبغي علي حبلىواآلن أنا وزوجيت كانت امرأة مع غنٌم واحد فقط, 

 فعلو؟
 ابَتي كما يلي: "اسأل اهلل أن دينح لكم كلاجل مث أجاب الشيخ عبيد احلافظ

أن ىذه اليت  عقيقة صاحل، كل من الرجل وادلرأة. يا ابٍت، ادلطلوب اوالد
لطفلة. ولكن أنت ديتلك  ىي غنم ُت للرضع من الذكورذكرهتا، ىي ادلاعز اثن

وواجب  ,دتتمكن من الوفاء هبا، للوفاء بوعل ، مث أهنا واجببقرذبح  رنذ
 عمراتاين.ه الدولة للعثور على بقرة وقد مر عليكم يف ىذ

                                                           
34 Fadhil Ihsan, Nadzar Aqiqah dengan Seekor Sapi, Jurnal 

Salafiyah: Berbagi Ilmu Menebar Sunnah, Vol.14, 2008, hlm.10 
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( ألنو بتنفيذه عن العقيقة، مها البقرابنا، مث )بذبح  مث إذا كانت زوجتك يولد
كما لو    .(البقرالبنك الذي ولد والباقي بسبب النذر )بذبح  لغنماثنُت من ا

أقيقتو  البقروبادلثل إذا كانت ابنتك مث ألنك سبلك  الغنم,سبعة  دبحكنت 
   .رالنذ
ي، باندا اجلامعة رانَت كلية االتصاالت الدعوة,   35ولدا سفتا ميليسا, -4

استخدام ادلال النذر يف مسجد جاميع شيخنا لإلرشاد (, " "2018اجيو, )
الّدين على اجملتمعات غمفوج اجونج فاسي يف ادلناطق ُكواَل وادلقاطعات صلان 

ىي شرح: استخدام ادلال النذر يف مسجد جاميع شيخنا لإلرشاد الّدين  رأياً "
 ق ُكواَل وادلقاطعات صلان رأياً على اجملتمعات غمفوج اجوج فاسي يف ادلناط

ادلشرف ادلسجد يف استخدام ادلال النذر يف مسجد جاميع شيخنا  -1ىو:
ماعة، يف سمسة اوقات, وصالة الًتاويح، اجلصالة  الّدين احياءلإلرشاد 

ادلشرف ادلسجد يف استخدام ادلال النذر ىو عن طريق  -2وصالة العيدين. 
النذر  ادلشرف ادلسجد يف استخدام ادلال -3االحتفال باألعياد اإلسالمية. 

لوعود تعطي لأليتام يف قرية اوجونج فاسي, وذالك استخدام ادلال للبناء أيضا 

                                                           
35 Wilda Sapta Mailisa, Pemanfaatan Uang Nadzar Masjid jamik 

Syaikhuna Untuk Bimbingan Agama Pada Masyarakat Gampong Ujong Pasi 

Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, skripsi, Mahasiswa Dakwah dan 

Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negri Ar-

Raniry, Banda Aceh (2018) 
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يتعهد ادلسجد مثل بناء مدرسة، بناء ادلعهد, بناء منطقة الراحة ألداء اجلماعة 
 وأيضا ترميم ادلسجد حيث أن ذلك أفضل مرة أخرى.

 مناهج البحث -ج
 البحث النوع من -1

ىو وسيلة الستخدامها يف إجراء دراسة لتحقيق أىداف البحث. 
ما تسمى كما ضلن على أساس البحث ىو أيضا  حبث األساليب أو غالباً 

ئن أو ادلوضوع يف ىذا ث. ادلشروع صيغة حول الكابتصميم أو تصميم حب
، والبيانات مجع البيانات مع الًتكيز على مشكلة معينة. أساليب البحث

ن يف ي األساليب اليت يستخدمها الباحثث )مناىج البحث( ىالبح
االضطالع، بتجهيز البيانات، واستخالص النتائج فيما يتعلق هبذه ادلسألة 

 36خاصة.حث لبل

ث ادليدانية )البحث البحمن  خدم ىذا البحث، استيف ىذه البحث       
، شلا يعٍت أن البيانات ادلعهد ث القيام بو يف ادليدان أو يف(. ىي البحادليدان

ث النوعي، ع من البحويشمل ىذا النو , 37اليت مت احلصول عليها من ادليدان
 fenomenologis)). أي مع اقًتاب الظواىر

                                                           
36

 N.S. Sukmadinata, Metodelogi Penelitian Pendidikan, Bundung: 

Remaja Rosdakarya, 2008,    h.317. 

37 Yusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Mitra 

Wacana Media, Jakarta, 2012, h. 36. 
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، يف الطالب و تنظر اعرض اليت ربدث وتشرحهنج الظواىر يعٍت أن الباحث
يف زلاولة إلشراك  واألعراض اليت ربدث، والباحثانظر ث. ما ىو حيد وحيدد

 38عاطفياً.

 البيانات جمع مصدر -2

 إىل قسمُت: ينقسم مصدر البيانات يف ىذه البحث

 البيانات األساسيدر مص -أ

أما  البيانات اليت أصبحت ادلرجع الرئيسي يف البحثالبيانات األولية ىي 
نذر و عن ال القرأن يشرحىي  ايات  ذين يصبح ادلصدر الرئيسيبالنسبة ال

 معهد احلكمة بريبيس.يف  طاّلب

  مصدر البيانات الثانويّ  -ب

حث ادلواد اليت تتناول ادلسائل اليت مكتوبة ىذا الب مصادر البيانات الثانويّ     
ب ذات الصلة اوالكت رلّلة,و , فقو بالكتو ، التفسَتجيري حبثها، أي كتب 

  .وبالباحث

 طريقة جمع البيانات -3

                                                           
38 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: 

Erlangga, 2009, h. 249 
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ل ادليداين )البحث ادليداين(، ىي اليت جعلت مباشرة إىل ىذا البحث نوع العم
، البحثولذلك، للحصول على البيانات يف ىذه طالب معهد احلكمة 

 متعددة للبحث، ىي ما يلي: باستخدام منهج ةحثاالب

 ادلقابلة ةطريق -أ

عن الطالب  مباشرة( بُتوجها بوجو ) طريقة جلمع البيانات
 اجابات م للحصولىذه ادلنهج تستخد 39.ادلعلومات أو مصدر ادلعلومات

 خلفية طاّلب الىتما ىي العوامل و ،  فيما يتعلق بالنذروكيف تنفيذه طالب 
 إىلمبشرة  تاتى ةحثاالب بربيس. حيث حلكمةا ادلعهديف  لنذرالقيام با عن

وادلقابالت  عهد احلكمو بريبيسثالث عشر يف م طالب احد عشر و الطالبة
 .يريد البحثمباشرة إىل األمور اليت تتعلق بالكائنات اليت  ليسألَ 

 طريقة ادلراقبة -ب

واحلصول  ثالبح دُ جيَ  حىت الباحث ضد ظاىرةيكتب ىو ادلراقبة و 
 40البحث.اىل حالة موضوع  اقرب النتائج ةالباحثحالة، على صورة شاملة لل

 والباحثة مراقبة مبشرة اىل معهد احلكمو سمسة مرات.

                                                           
39 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, 

Kuantitatif  dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 194 
40

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras, 

2009, h. 66. 
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 طريقة التوثيق -ت

من الكتابة والفم ىو كيفية العثور على البيانات أو ادلعلومات 
 اما  42واجمللة والكتب. التفسَت اواحلدث بىو من الكتا وكتابو 41.ورةوالص

، ((tape recorderىو مسجل الشريط  العادة ادلساعدة يف مجع البيانات
ستخدام البيانات ا مث.غَت ذالك.و ,  (kamera digital) رقميةالكامَتا و 

كتب حول و  كتب احلديثو , التفسَتىي كتب يف ىذه البحث استكشاف 
 النذر، وكتب الفقو.

 طريقة ربليل البيانات -4

والتحليل ىو عملية البحث ادلنتظم عن البيانات مث احلصول عليها 
، عن طريق تنظيم البيانات يف والتوثيق راقبة, وممقابالت وذبميعها من نتائج 

يو اليت تعلمت ، وجعل النتيجة اليت فئات ، وربديد األمناط ، واألمساء االساس
 43من قبل أو اآلخرين. يفهمها حىت يسَت

ادليدان عن   مت احلصول عليها منيف ربليل نتائج عن البيانات اليت
، يعٍت التعرض ووصف دلوضوع أو كائن يف البحث طريق التحليل الوصفي

                                                           
41

 Imam Gunawan, op. cit., h.175. 
42

 Yusuf Soewadji,  Pengantar Metodologi penelitian, Mira Wacana 

Media, Jakarta, 2012, h. 160. 
43

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bndung: Alfabeta, 

2003,  h. 89 
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صول عليها. وىذا يعٍت ان النتائج اليت مت احل ملخصاستنادا إىل احلقائق، مث 
، يستخدمون التعرض للتفسَتات النوعية اليت تستند التحليل، كشكل والباحث

 .احصائيات دلالحظات يف ادليدان ، وليسإىل نتائج ادلقابالت وا

 نظام الكتابة -ح

 ىيكل ادلنظمة نظام الكتابة ىذا اذليكل التنظيمي النهائي للمشروع اليت تصور
 يف فصول، كل فصل وفقا للًتتيب.

عن البحث يف ىذه تصور ادلنظور امجاال  قدموادلاألول ، ىو الباب 
ية البحث وربديد مشكالت الرسالة, فيها تشتمل على ستة فصول وىي خلف

البحث مث أىدف البحث و أمهيتو مث الدراسة السابقة مث منهج البحث: فيو 
 , مث نظام كتابة البحث.ىو طريقة ادلقابلة, طريقة ادلراقبة و طريقة التوثيقاَْطُرٌق 

الباحثة  يبحث يعٌت , نظرة عامة عن النذر حكم وكفارتوالباب الثاينو 
 ,احلديث نذر يف نذر يف القرأن الكرمي,عريف النذر, ت , عن النذر عامةفيو 

 .نذر حكمو   انواع النذر, ركن وشرط النذر,

مة فيو الرؤية يعٌت حملة عن معهد احلكعرض البيانات الباب الثالث، و 
سوف يناقش ىذا الفصل حول وصف البيانات، دبا يف  والرسالة والشعار,

حّجة ، ادلعهد ، والتاريخاحلكمة معهدذلك حملة عامة عن ادلكان )اجلغرافية( 
 فسر اآليات من القرآن واحلديث عن النذر.حجر الزاوية، وتاليت توفر 
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 الرابع ربليل بيانات نتائج البحث. يف ىذا الفصل سوف البابو 
ادلمارسة ذات الصلة والتحفيز للطالب و  ادليدان ربليل نتائج البيانات يف

ة عن الالقيام بالنذر يف  ب ادلعهد دراسة القضّي احلكمة نذر على طاّل
 بريبيس.

اإلختتام, ىذا الباب حيتوي على النتيجة  الباب اخلامس ىوو 
يف ىذا البحث واإلقًتاحات  واخلالصة فيها إجابة عن ربديد ادلشكالت

  واخلاسبة وادلراجع وادلصادر.
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 الباب الثاني  

 يتعلق بو  ومانظرة عامة عن النذر 

 

 نظرة عامة عن النذر -أ

 النذرتعريف ب – ١

النذر يطلق على العبادات ا١تفروضة عموماً، ويطلق على النذر ا٠تاص 
وىو إلزاـ اإلنساف نفسو بشيء هلل عز وجل وقد قسم العلماء النذر ا٠تاص إىل 

 1أقساـ و٤تل بسطها كتب الفقو.

 ٖٓٔالنذر يتعهد ّتميع أشكالو قدر الكرمي تكرار الكلمة  ُب القرآف
( هوؿلـو و٣تمع)فعل مضارع ، ات مر  ٕٔفعل ماضي سورة.  ٔ٘مرات ُب 

نُْذراً واٞتمع ، اتمر  ٗٔ نذور اٞتمعو  نذر .ات مر  ٓٔ فعل عمر، اتمر  ٢ٕ
 ٘ رْ ذَ وُمنْ مرة،  ٘ٔ رْ ذِ نْ مرات، مُ ٕٔ رُ وْ نُذُ ، راتم ٗٗ َنِذرْ ، مرات ٕ نُذورًا

 2.تامر 

                                                           
  ٢ٙ, ص:ٕٗٓٓ, دار الثريا للنشر,األصوؿشرح ثالثة ٤تمد بن صاحل بن ٤تمد العثيمُت,  1

2
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, Al-Qur’an & Tafsirnya, 

Departemen Agama RI, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), h. 496. 
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-يَػْنِذر-ر ىو َنَذرَ مصد ر ُب اللغة العربية شكل من صيغةكلمة َنذْ 
رس، ر.  كما قاؿ بن فا-ذ -رًا. الكلمة تتكوف من ثالثة أحرؼ أي فنَذْ 

َؼ. وىكذا كلمة نَْذر معٌت 'التحذيرات تشَت إىل ا١تعٍت الكلمة َخوََّؼ، أو َٗتَوَّ 
 ا١تراغي:اليت ٗتيف لو َخوََّؼ . كما قاؿ 

َعاِصىالنََّذُر ُىَو تَػْبِلْيٌغ ُمْقتَػَرٌف بَِتْخِوْيٍف ِمَن الِعَقاِب َعَلى الكُ 
َ
 3.ْفِر َوا١ت

 وا٠تطيئة. على كافرؼ سوؼ عذاب اهلل النذر مصحوبة بأفعاؿ ٗتو 

وعد ىو  َنْذر الحااصطياـ ٓتٍَت أو شٍر. ُب قىو الوعد لُب لغة نَْذر 
اهلل  قرب إىلببذؿ جهود يَعْهد : "َنْذر العلماءقاؿ بعض . قياـ خَتخاص ل

 4سبحانو وتعاىل، ولكن مل ٖتدد شكلو".

كاف على القياـ   َنْذر وعد العامة  معٌت ُب قاموس اللغة اإلندونيسيا
 5ت الفعل"قد ٖتقق. وىذا يعٍت؛  القياـ ٔتا وعد بشيء 

أف َنْذر اليت تطورت وأصبحت مدة وفقا ين الصفهااقاؿ 
على أنفسنا خلف أمال ُب  أصاًل ليس واجبشيئا يوجب للمعٌت 

                                                           
3
 , مؤسسة الرسالة ,صدر الدين ٤تمد بن عالء الدين علّي بن ٤تمد ابن أيب العز اٟتنفي 

 .ٕ٘ٔص  ,ٕاألجزاء:  ,بَتوت

4
 ٖٙٔ:فوسنكا األزاـ, صجاكرتا, ابن قدامة, ا١تغٍت,  

5 W.J.S. Poerwadarminta,  Kamus Bahaasa Umum Bahasa, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999), h. 667 
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ْرأُ  َنْذر٦تاثلة معها، يعٍت أف أنيس شيء'. شرح إبراىيم 
َ
ُمُو ا١ت "َما يُػَقدِّ

 6لِنَػْفِسِو أْويُػْوِجُب َعَلى نَػْفِسِو ِمْن َصَدَقٍة أَْو ِعَباَدٍة أَْو ٨َتْوِِه".
ما الذي قدمو شخص لنفسو، أو ألي شخص على نفسو، ُب شكل 

 الك.الصدقات، ٦تارسة العبادة، أو غَت ذ

وقيل ذلك ألنو ُب عامة الناس الذين يقوموف بقلق يشعر نَْذر مل 
 7حيدث  يتضايق خائفة أو حىت غَت ما كاف يأمل.

 كما ُب حديث النيب  ,واجب حكموفعل َنْذر قاؿ علماء الفقو قاؿ :
, َوَمْن نذَر " َمْن نََذَر َاْن يُِطيَع الّلو فَ ْلُيِطْعوُ  :يقوؿ اهلل عليو وسلم ٤تمد صلى

  8 .َاْن يَ ْعِصيُو َفالَيَ ْعِصوِ 
نذر فليفعل ما نذره من طاعة اهلل وقد أٚتع العلماء على أف من 
٨تو طاعة بشرط يرجوه كقولو: إف شفى اهلل مريضي فعلي أف أتصدؽ بكذا و 

ذلك، وجب عليو أف يوُب هبا مطلًقا إذا حصل الشرط، إال أنو حكي عن أيب 
حنيفة أنو ال يلزمو الوفاء ٔتا ال أصل لو ُب الوجوب، واٟتاصل أف "العبادة" 
اسم جامع لكل ما حيبو اهلل ويرضاه من أقواؿ العباد وأفعا٢تم ٦تا أمرىم بو ُب  

، وقد صرح ىذا اٟتنفي ُب كتابو كتابو على لساف رسولو صلى اهلل عليو وسلم

                                                           
6
 .٥۷ :, دار السنة, صفقو اماـ جعفار الصديق٤تمد جواد مغنية,  

7
 Quraish Shihab, Ensiklopedia Alqur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 

2007), h. 683 
8
 ٕٕٓٙرواه البخاري:   
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الذي قدمتو لك أف من أشرؾ ُب عبادة اهلل غَته فهو كافر باإلٚتاع سواء فعلو 
عمدا أو ىزال، وإنو يقتل إف أصر على ذلك، وإف تاب تاب اهلل عليو، وسلم 
من القتل. واهلل أعلم. وذكر أيضا أف ما يكوف فعلو كفرا باالتفاؽ إذا فعلو 

.ا١تسلم ٖتبط ٚتي   9ع أعمالو ويلزمو إعادة اٟتج وال يلزمو إعادة الصالة والصـو
واجبة.   حكمو اليت تصبح فعل نذريلعبادة سنة اذا كاف اُب ٚتيع 

عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: "من : كما ُب حديث
 10أن يعصي اهلل فال يعصو ".نذر  أن يطيع اهلل فليطعو، ومن نذر

عن عائشة ىي أـ ا١تؤمنُت، وزوج النيب صلى اهلل عليو وسلم. وبنت أيب بكر 
ىي بنت سبع الصديق رضي اهلل عنهما، تزوجها النيب صلى اهلل عليو وسلم. و 

سنُت، ودخل هبا وىي بنت تسع سنُت، وىي أفقو النساء مطلًقا، وأفضل 
أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم إال خدجية ففيهما خالؼ كثَت. وماتت سنة 

أف نذر قولو: "من  سبع وٜتسُت على الصحيح، قالو اٟتافظ ُب الّتقريب.
 وقد أٚتع العلماء على أف يطيع اهلل فليطعو" أي: فليفعل ما نذره من طاعة اهلل

طاعة بشرط يرجوه كقولو: إف شفى اهلل مريضي فعلي أف أتصدؽ نذر من 
بكذا و٨تو ذلك، وجب عليو أف يوُب هبا مطلًقا إذا حصل الشرط، إال أنو 

فعل نذر  حكي عن أيب حنيفة أنو ال يلزمو الوفاء ٔتا ال أصل لو ُب الوجوب،

                                                           
9
, دار طيبة، التوضيح عن توحيد ا٠تالؽ ,سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب 

  .٢۹, ص: ٔالرياض، ا١تملكة العربية السعودية, ج:
10

 ۹۹ٖٓ: مسلم رواه  
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، وصـو يـو عيد، أو حيض أو أياـ التشريق  معصية كشرب ٜتر، وقتل معصـو
 11فيحـر الوفاء بو.

النذر لغَت اهلل وألجلو عقدت الًتٚتة، كالنذر إلبراىيم ا٠تليل، أو 
ى اهلل عليو وسلم، أو ابن عباس رضي اهلل عنهما، أو ٤تمد النيب األمي صل

الشيخ عبد القادر، أو اٟتضر، أو ١تلك من ا١تالئكة أو جٍت أو شجرة فال 
خالؼ بُت من يعتد بو من علماء ا١تسلمُت أنو من الشرؾ االعتقادي، ألف 

ضر الناذر مل ينذر ىذا النذر الذي لغَت اهلل إالَّ العتقاده ُب ا١تنذور لو أنو ي
وينفع، ويعطي ودينع، إما بطبعو، وإما بقوة السببية فيو، وجيلب ا٠تَت والربكة 
ويدفع الشر والعسرة، والدليل على اعتقاد ىؤالء الناذرين وشركهم حكيهم 
وقو٢تم أهنم قد وقعوا ُب شدائد عظيمة فنذروا نذرًا لفالف وفالف أصحاب 

لشجرة الفالنية فانكشفت القبور من األنبياء وا١تشايخ وللغار الفالين وا
شدائدىم واسًتاحت خواطرىم، ويقوؿ أحدىم مرضت فنذرت للشيخ فالف 
فشفاُب وعافاين، ويقوؿ اآلخر خرج علي احملاربوف واشتد علي األمر فنذرت 
لشيخي ووسيليت ومعتقدي الويل الفالين، وانتدبتو فأجابٍت كشف شدٌب وفرج  

طهف وكثرة األمواج والريح فنذرنا كربيت، ويقوؿ اآلخر ركبت البحر فحصل ال

                                                           
تيسَت العزيز اٟتميد ُب شرح كتاب  ,سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب 11

 ٗٙٔص: ,، بَتوت، دمشقالتوحيد ا١تكتب االسالمي
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أصحاب السفينة، ودعونا الويل الفالين، ومعتقدنا الذي ُب جزيرة أو ٤تل كذا 
 12ونذرنا لو كذا وكذا فأسكن الريح.

ا ُب ذلك العبادة اليت ال ينبغي تناو٢تا بغَتاهلل. وأعرب الذين نذر ٔتال
األنبياء أو وصي أو أي بغَتاهلل او ا١تالئكة، او يفعل نذر مثاؿ إىل القرب، 

نفسو من اإلسالـ.  الشرؾ أكرب )الرئيسية( اليت خيرج وسائل اهلل قد ارتكب
 وتعاىل. والسبب أنو القياـ بذلك، ٦تا يعٍت عباده سوى اهلل سبحانو

قاؿ ابن كثَت: "خيرب اهلل تعاىل بأنو عامل ّتميع ما يعملو العاملوف من 
النفقات وا١تنذورات، وتضمن ذلك ٣تازاهتم على ذلك أوفر اٞتزاء للعاملُت بو 

: "وأما النذر لغَت اهلل  -رٛتو اهلل تعاىل  -ابتغاء وجهو". قاؿ شيخ اإلسالـ 
 ر و٨تو ذلك فهو شرؾ، وقاؿ فيمنكالنذر لألصناـ والشمس والقمر والقبو 

للقبور و٨توىا دىنا لتنور بو ويقوؿ: إهنا تقبل النذر كما يقولو بعض نذر 
ا١تشركُت، فهذا النذر معصية باتفاؽ ا١تسلمُت ال جيوز الوفاء بو، وكذلك إذا 

ماال للسدنة أو اجملاورين العاكفُت بتلك البقعة؛ فإف فيهم شبها من نذر 
عند العزى ومناة يأكلوف أمواؿ الناس بالباطل ويصدوف عن السدنة اليت كانت 

سبيل اهلل، واجملاوروف ىناؾ فيهم شبو من الذين قاؿ فيهم ا٠تليل عليو السالـ: 
}َما َىِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أَنْػُتْم ٢َتَا َعاِكُفوَف{فالنذر ألولئك السدنة واجملاورين ُب 

لنذر لسدنة الصلباف واجملاورين عندىا، معصية وفيو شبو من ا نذرىذه البقاع 

                                                           
12

الكلمات ,أبو سليماف عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي النجدي  
 ٢ٕٕص:ة,النافعة ُب ا١تكفرات الواقع



30 

انتهى. وذلك ألف الناذر هلل وحده علق رغبتو بو وحده لعلمو بأنو تعاىل ما 
شاء كاف وما مل يشأ مل يكن، وأنو ال مانع ١تا أعطى وال معطي ١تا منع، 
فتوحيد القصد ىو توحيد العبادة، و٢تذا ترتب عليو وجوب الوفاء فيما نذره 

عبادة إذا صرفت لغَت اهلل صار ذلك شركا باهلل؛ اللتفاتو إىل غَته طاعة هلل، وال
 13تعاىل فيما يرغب فيو أو يرىب فقد جعلو شريكا هلل. 

أما بشرط الذي مطابقة شرع, ب النذر حكمو واج وجوب للقياـ
ُب شكل وعد بإجراء غَت أخالقي بعدـ الوفاء. ويستند على  نذربالنسبة 

 َمْن َنَذَر أَنْػيَػْعِصَي الّلَو َفالَ يَػْعِصِو.قاؿ: اٟتديث من رسوؿ 
 نذر في القرأن الكريمال -٢

                      

             14
    

وجو الداللة من اآلية على الًتٚتة أف اهلل تعاىل أخرب بأف ما أنفقناه 
أو نذرناه شامل لنذر الطاعة والقربة ونذر ا١تعصية ا١تغفورة واحملبطة من نفقة، 

متقربُت بذلك إليو أنو يعلمو، وجيازينا عليو. فدؿ ذلك أنو عبادة. نذر  من
وبالضرورة يدري كل مسلم أف من صرؼ شيًئا من أنواع العبادة لغَت اهلل فقد 

                                                           
13

 Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, Mulakhkhas 

Fiqhi, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013). h. 503. 
14

  ۷ٕٓ:البقرة  
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قاؿ ابن كثَت: خيرب تعاىل بأنو عامل ّتميع ما يعملو العاملوف من  أشرؾ.
فإذا عرفت أف .لك ٣تازاتو علىا٠تَتات من النفقات وا١تنذورات. وتضمن ذ

النذر عبادة وصرفتو لغَت اهلل فقد أشركت ُب عبادة اهلل غَته، وقد أقاـ اهلل 
من  -وىو آخر القرف الثاين عشر من ا٢تجرة النبوية  -تعاىل ُب زماننا ىذا 

بعث اهلل بو دين اإلسالـ وإخالص العبادة هلل وحده بعد اندراسو، وىو الشيخ 
، واألخالؽ السنية واألعماؿ ا١ترضية السنية،  اإلماـ العامل، ذو الفضل وا١تكاـر

٤تيي السنة النبوية، وقامع البدعة الشركية، ٤تمد بن عبد الوىاب، أسكنو اهلل 
اٞتنة اليت ىي أحسن ا١تآب، وبرد مضجعو وأجزؿ لو الثواب، فنصر اهلل بو 

عمت عليهم من الدين القومي، وبُت بسببو الصراط ا١تستقيم، صراط الذين أن
النبيُت والصديقُت، والشهداء والصاٟتُت، وأزاؿ اهلل بو الشرؾ وعبادة األوثاف، 
من أرض ٧تد ٤تل الكفر والطغياف، ويسر اهلل كسر تلك األوثاف على يده 
وأيدي أتباعو من ا١توحدين، وحزب اهلل ا١تفلحُت، وكاف قبل ذلك ُب كل أرض 

من دوف اهلل وينذر ٢تا ويذبح ٢تا وبلد من أرض ٧تد أوثاف وأشجار تعبد 
القرباف ويعظموهنا أعظم من تعظيم اهلل، كقرب زيد بن ا٠تطاب ُب اٞتبيلة، 
وشجرة ُب قريوة من بلد الدرعية، وشجرة أخرى ألىل الطرفية، وغار يقاؿ لو 
غار بنت األمَت ُب أسفل بلد الدرعية وقرب يقاؿ لو قرب ا١تغريب. وأعظم من 

ومشساف مع شهادهتم عليهم بالفجور، ولكن يزعموف  ذلك عبادهتم تاجا
 15أهنكم أولياء ال تضرىم الذنوب، ويهابوهنم أعظم ٦تا يهابوف اهلل؛ 

                                                           
15

الكلمات النافعة ُب ا١تكفرات الواقعة  ,٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت 
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نذر الاهلل سبحانو وتعاىل و طاعةِ لنذر النذر ينقسم إىل قسمُت؛ ال
 اهلل سبحانو وتعاىل. عصيةِ ١ت

: اخرجو الّنسائى عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول كما ُب اٟتديث
 اهللاهلل صلى اهلل عليو وسلم قال النَّْذَر نَْذراِن فما كان ِمْن نَْذٍر في طاعةِ 

فذالك  في  معصية اهلل  فذالك ّلَك َوفيِو الَوفاُء, وماكان ِمْن َنْذرٍ 
ُر اْلَيِمْيِن. ُره ما ُيَكفِّ  16لِلّشيطاِن, وال وفَاَء فيو فَ ُيَكفِّ

وأما نسبة السببية ُب النذر خاصة دوف ا١تنذور لو فال يعتقد فيو ضر 
وال نفع وال سببية ٢تما وإمنا نذر لو ليكوف النذر وحده سببًا ُب حصوؿ 

ا نذر معصية ال كفر وال جيوز الوفاء بو لقولو صلى اهلل عن ا١تطلوب فهذ
عائشة ولنهيو صلى اهلل عليو وسلم عن وفاء نذر ا١تعصية هلل، وعن العقر 
والذبح لغَت اهلل رواه اإلماـ أٛتد وأبو داود من حديث أنس والنذر لغَت اهلل 

ك على من ذلك، وُب معناه وال جيوز الوفاء بو وإف تصدؽ ٔتا نذره من ذل
مستحقي الصدقة من الفقراء الصاٟتُت غَت سدنة القبور وخادميها العاكفُت 
عليها لقبض النذور كاف خَتاً لو وأنفع عند اهلل تبارؾ وتعاىل، وجواز االعتقاد 
ُب أف ىذا النذر ىو السبب ُب حصوؿ ا١تطلوب ال بد لو من دليل ال ديكن 

لم عنو وإخباره أنو ال يرد وجوده على ذلك لنهي النيب صلى اهلل عليو وس
شيئًا وال يقدمو وال يؤخره وال يقرب من ابن آدـ شيئًا مل يكن اهلل قدره لو،  

                                                                                                                             

 ,، ا١تدينة ا١تنورةاٞتامعة اإلسالمية

16
 ٢ٖ٘ٗالّنسائى:  رواه  
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كل ذلك مروي ُب الصحيح عنو صلى اهلل عليو وسلم ولو نذر فعل قربة من 
صالة أو ذبح نسك ُب مكاف معد على قرب نيب أو صاحل أو ٘تثا٢تما أو 

و ورجائو أو للدعاء عنده أو مل يقصد أحدمها وذلك ا١تكاف يقصد لدعائ
لذلك ولكن نية الناذر التقرب بعملو لديو والتبتل إليو حـر النذر والوفاء مثل 
ٖترديهما ُب مكاف فيو وثن من أوثاف اٞتاىلية أو عيد من أعيادىم، وذلك ١تا 
روى أبو داود عن أيب قالبة: )أف ثابت بن الضحاؾ حدثو قاؿ نذر رجل 

اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف ينحر إباًل ببوانة فأتى رسوؿ اهلل على عهد رسوؿ 
صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: إين نذرت أف أ٨تر إباًل ببوانة فقاؿ النيب صلى اهلل 
عليو وسلم: "ىل كاف فيها وثن من أوثاف اٞتاىلية يعبد" قاؿ ال قاؿ: "فهل  

هلل عليو وسلم: كاف فيها عيد من أعيادىم" قاؿ ال فقاؿ رسوؿ اهلل صلى ا
17"فأوؼ بنذرؾ فإنو ال وفاء لنذر ُب معصية اهلل وال فيما ال ديلك ابن آدـ.

                                                                                                                                                                                                                   
، ولكن إذا كاف غَت هلل سبحانو وتعاىل، تنفيذ واجبةالطاعةِ نذر ال 

 و نذر معصية وُبكّفارُة ديٍُت. كّفارُة. كّفارُة النذر ىو  ستبدالو  قادر على، ٍب ا
كّفارُة ديٍُت, كما   اهلل سبحانو وتعاىل ال ينبغي أف تنفذ، وجيب أف يستعاض عن

 ُب اٟتديث:

                                                           
17

التوضيح عن توحيد ا٠تالؽ ُب جواب سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب,   
 ٢ٕٗ, دار طيبة، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية, ص:أىل العراؽ
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أحرجو أحمد بسنده  عن عائشة رضي ااهلل عتها قالت: النذَر في 
                                                                                                                      18َمْعصيِة اهلِل وكّفرتُُو كّفارُة يميٍن.

 أف يعصي اهلل فال يعصو" وألف معصية اهلل تبارؾ وتعاىل ال تباح  نذرلقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: "من 
قد أـ ال، ٚتهور العلماء على أنو ال ينعقد ألف ُب حاؿ من األحواؿ، وىل ينع

ُب قولو فال يعصو دلياًل على عدـ انعقاده ولقولو صلى اهلل عليو وسلم: "ال 
 19. ة اهلل وال فيما ال ديلك ابن آدـوفاء لنذر ٔتعصي

روي عمران بن حصين قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليو 
  20.في غضب، وكفارتو كفارة يمين نذروال وسلم يقول: 

والغضب وقد اختلف ُب لزـو الوفاء بو، وللشافعي قوؿ موافق للرواية 
 21،.كفارة ديُتٛتد أنو خيَت بُت الوفاء فيما نذر وبُت  الصحيحة عن أ

أقوى من ديُت. ألنو، عندما يقسم أحدىم القياـ بالصدقة  نذر
 أنو ال تصبح ملزمة لو ولو ما يكفي كفارة. ولكن، إذا كاف مستحبة، حىت

شخص ما نذر مستحب ا٠تَتية، حيث أنو ملـز ٢تا وال يكفي بالقياـ كفارة، 
 :كما ُب القراف الكرميما عدا ُب حالة عدـ التمكن.

                                                           
18

 ٢۹:ح, احمد رواه  
٤تمد بن  :ا١تؤلف, القوؿ ا١تفيد على كتاب التوحيد٤تمد بن صاحل بن ٤تمد العثيمُت,  19
 ٕ٘ٗد العثيمُت, دار ابن اٞتوزي، ا١تملكة العربية السعودية,ص:صاحل بن ٤تم
20

 رواه سعيد بن منصور 

التوضيح عن توحيد ا٠تالؽ ُب جواب أىل سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب,  21
 ٢ٕٔ, دار طيبة، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية, ص:العراؽ
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               22 

وجو الداللة من اآلية على الًتٚتة أف اهلل تعاىل أخرب بأف ما أنفقناه من نفقة، 
نو متقربُت بذلك إليو أنو يعلمو، وجيازينا عليو. فدؿ ذلك أنذر  أو نذرناه من

عبادة. وبالضرورة يدري كل مسلم أف من صرؼ شيًئا من أنواع العبادة لغَت 
قاؿ ابن كثَت: خيرب تعاىل بأنو عامل ّتميع ما يعملو العاملوف  اهلل فقد أشرؾ.

 23من ا٠تَتات من النفقات وا١تنذورات.
أو انتهى , مقصده حقعند  حسنة لقياـ ونفسلنذر ىو النية إىل ال

كنت ا  . على سبيل ا١تثاؿ، قاؿ أحدىم: "إذبو ٤تب عن شيء من أمر ال ديكن
" بعض الصدقة  عطيسأاالمتحاف،  ناجحا من الروبية"، أو "صياـ اليـو

 . إلصالح ا١تسجد سأعطي ماالالَدائي،  نَ مِ  شفيياإلرادة. " أو "عندما 
ُب الدين. منذ ٗترجو من االمتحاف، أو الشفاء النذر كهذا مسموح 

، والتصدؽ والتربع  نعمة اهلل سبحانو وتعاىل أف الشاكرين.ىو من ا١ترض  الصـو
 صاحل الدين والصاحل العاـ أفعاؿ جيدة ومفيدة.ا١تالو ل

                                                           
22

 ۷ٕٓ: البقرة  .
تيسَت العزيز اٟتميد ُب شرح كتاب  ,سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب 23

  ٢ٕٗ, ص:ا١تكتب االسالمي، بَتوت، دمشق ,لتوحيدا
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الضرر. حىت يوافق على ىذا النوع ، بل أٟتقت ىناؾ نذر غَت حسن
كنت اهلل. على سبيل ا١تثاؿ، قاؿ أحدىم، "إذا  برضاء  بالتأكيد ليس من

 تربر ُب دينهم، ألنو على مثل ىذه ال.نذر  ايوم صـوسأإىل أخي،  ثُ دَّ أٖتََ 
 .ولكن معادية ألخيو كاف شقيق األفعاؿ السيئة سنةالصـو من اٟت

يعطي  يعرفو دائماً, وأف اهللوتعاؿ  اهلل سبحانو كل ما نذرناه فيعلم
نذر  ما يٍب قالت أهنا ستعطى ردا على الثواب أو العقاب. إذا او عذاب.  اً أجر 

 سبحانو وتعاىل ألف اهلل كانت جيدة، وانتهت مع طرؽ جيدة، ىي بإخالص
إذا سيئة، أو الوفاء بطرؽ وإذا ما ينذر كانت ، مكافأة مع مكافأة مضاعفة

، أو مصحوبا بعبارة أف قلوب مؤ١تة، هذكر يل ا١تثاؿ مع ليست جيدة، على سب
، ولن يستجيب مع اهلل تعاىل بعمل اٟتسنة قبلي الأو القياـ بو مع ريا '، ٍب 

 أي مكافأة.
لو. قط مساعد ال  النظامل أف الناسيؤكد ُب اخر ىذه اآلية، اهلل 

تردد للوفاء  وىذا ٖتذير، أف العزوؼ عن أنفاؽ الكنز أماـ اهلل سبحانو وتعاىل،
بطرؽ غَت جيدة، كل ذلك األفعاؿ الشريرة. اهلل الذي قد يصدر أو ونذر  نذر

، على الرغم من ال أحد يستطيع من العذاب مع العقوبة،زي سبحانو وتعاىل جي
 24أنو استبداؿ فإنو مع بلده مكافأة اإلحساف.

البالد العربية اليت تستخدـ مرة واحدة  ىذا ىو واحد من عادةنذر 
العديد من اجملتمع العريب. ُب ىذه اآلية اهلل عز وجل ذكر نوعُت من نذر، 
                                                           

24
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, Al-Qur’an & Tafsirnya, 

Departemen Agama RI, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), h. 410 
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ما  ما حيتاجونو ألنفسهم ضد  أف ما جعل شخص الصدقات، وثانيااألوىل
  .حيدث ُب نفوسهم ُب الوقت

صادؽ  ٌت الوعد والتهديد، أي كل من النيةُب ىذه اآلية ىو أيضا مع
كاف الصدقة ألف   وأنو سوؼ يكافأ ٔتكافأة، ولكن أذاألف اهلل سبحانو وتعاىل 

أو يضر ا١تسلم أو آخر، ٍب أنو تو صدقاين األخرى مثل ذكر ريا ' أو بسبب ا١تع
فإذا   ؿ االستبداد، وهتدر، وأنو مل حيصل مساعد لو.أي أعما قد فعل السيئة

الطاعات ا١تعلقة بشرط ال فائدة فيو، وال يأٌب ٓتَت، فما الظن بالنذر  نذركاف 
 ١25تا ال يضر وال ينفع.

 

                      

                   26 

نذرت َٛتَْلها أف يكوف خادمًا لبيت ا١تقدس، الذي ىو أحد ا١تساجد الثالثة 
َها{ كانت ترجو أف يكوف ذكراً، ألف الذكر ىو الذي  ُب األرض، }فَػَلمَّا َوَضَعتػْ

 يستطيع القياـ هبذه ا١تهمة العظيمة، 
 

                                                           
 ۹ٓٗٔ,مطابع الرشيد ,حقيقو السنة والبدعة,عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوطي 25

  ۹ٓٔص:
26

  ٥٣ال عمران:   
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هَ  ا قَاَلْت َربِّ ِإينِّ َوَضْعتُػَها أُنْػَثى َواهلُل أَْعَلُم ٔتَا َوَضَعْت{ ألهنا }فَػَلمَّا َوَضَعتػْ

قالت ىذا من باب الدعاء، ال من باب إخبار اهلل عّز وجّل أهنا وضعتها، 
وقرئت اآلية: }واهلل أعلم ٔتا َوَضْعُت{ ، ىذا لبياف أف اهلل سبحانو وتعاىل 

ذه ا١تولودة، وليست امرأة عمراف ُٗترب عامل بكل شيء، وأنو ال خَيفى عليو ى
رهبا عّز وجّل، وإمنا تدعوه }َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنْػَثى{ ٔتعٌت: أف الذكر أفضل من 
األنثى ُب القياـ با١تهمات، فالذكر يستطيع ما ال تستطيعو األنثى، ١تا جعل 

 27نس،اهلل ُب ِخلقة الذكر من االمتياز عن ِخلقة األنثى، وىذا من حيث اٞت
لدعائهما العليم ببذرمها يعٍت بالتقبل واالستجابة لدعائهما فَػَلمَّا َوَضَعْتها قاَلْت 

َس الذََّكُر َكاأْلُنْثى واألنثى عورة َربِّ ِإينِّ َوَضْعُتها أُنْثى َواللَُّو َأْعَلُم ٔتا َوَضَعْت َولَيْ 
يَػُقوُؿ اللَّو تَػَعاىَل لنبيهَصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َواللَُّو أَْعَلُم ٔتا َوَضَعْت  « فيها تقدمي»

َوِإينِّ  -َعزَّ َوَجلّ  -ٍب قالت حنة: َوِإينِّ َٝتَّْيُتها َمْرمَيَ وكذلك كاف اٝتها ِعْند اللَّو
َك َوُذرِّيػََّتها يعٍت ِعيَسى ِمَن الشَّْيطاِف الرَِّجيِم يعٍت ا١تلعوف فاستجاب أُِعيُذىا بِ 

اللَّو ٢تا فلم يقرهبا َوال ذريتها شيطاف وخشيت حنة أال تقبل األنثى ٤تررة، 
ْقِدس ِعْند احملراب حيث يدرس  القراء، 

َ
فلفتها ُب خرؽ ووضعتها ُب بيت ا١ت

َها ألهنا بِ  ْنت إمامهم وسيدىم  ، وىم األحبار من ولد فتساىم  القـو َعَليػْ
َىاُروف أيهم يأخذىا. قَاَؿ زََكرِيّا َوُىَو رئيس األحبار أَنَا آخذىا، أَنَا أحقكم 
َـّ حيِت عندي. فَػَقاَؿ القراء: وإف كاف ُب القـو من ُىَو أقرب  هبا، ألف أختها أ
                                                           

 ٖٙص: ,ٕٕٓٓ, مؤسسة الرسالة ,إعانة ا١تستفيد بشرح كتاب التوحيد ,صاحل بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف 27
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٤تررة َوَلِكن ىلم إليها منك؟ فلو تركت ألحق الناس هبا لًتكت ألمها، ولكنها 
َها من خرج سهمو فهو أحق هبا.  28نتساىم َعَليػْ

، أف عمراف ٖٖ. األوؿ ُب الفقرة القرأف مرتُت ُبوذكر اسم عمراف 
، إال وىي مرمي لألب عمراف.  ٖ٘ل الثانية ُب الفقرة والد موسى. بينما تتمث

ا١تدة الزمنية بُت الرجلُت طويل جداً. ىذه اآلية تشَت إىل أف األـ ٝتحت يل 
ُب ىذه اآلية،  ، وديكن أف تستفيد من ذلك مع ابنها بنفسها.نذراالبن ُب 

ىي الدروس ىناؾ ينبغي أف نصلي اهلل سبحانو وتعاىل للسماح ألبنائنا 
النيب زكريَا جاء ُب القرآف  ت مواظب ومفيدة عن دينو، مثل دعاءبحأص

 الكرمي.

يلزاـ ، ولكن  وطلوبة منا١تالدين غَت ٤تدود حسن ، وفقا نذر ىو ال
نو وتعاىل. ُب سياؽ الكالـ، قرب إىل اهلل سبحاشخص على نفسو ليكوف يل

 تعزمو على جعل الطفل حيتوي على كامل ُب بي وعد  زوجة عمرافنذر 
ُب تقاليد اجملتمع ُب ذلك الوقت، طفل الذي  ينذر كخادمة بيت  ا١تقدس.

. مرة واحدة، أنو بتهمة ىناؾ حىت أهنا كانت الكبَت ا١تقدس ستكوف كاملة
ديكن مواصلة تفانيو أو البحث عن خيارات أخرى. إذا اختار أف يستقر ُب 

  أخرى.اإلخالص، وبعد ذلك ال ٝتح ٢تا القياـ بو بعد اآلف خيارات 

                                                           

, دار إحياء الًتاث تفسَت مقاتل بن سليمافأبو اٟتسن مقاتل بن سليماف بن بشَت األزدي البلخى,  28 
 ۷ٕٕ, ص:ٖٕٗٔبَتوت,  –



40 

٢تذا استشكل ٚتع من أىل العلم؛ استشكلوا كوف النذر عبادة مع  
إنو ال يأٌب ٓتَت »أف النذر مكروه، والنيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ ُب النذر 

يقولوف: إذا كاف مكروىا كيف يكوف عبادة؟ « وإمنا ُيستخرج بو من البخيل
ف مكروىا كما دؿ عليو ومعلـو أف العبادة حيبها اهلل جل وعال، والنذر يكو 

ىذا اٟتديث، فكيف إذا كاف مكروىا يكوف عبادة؟ وىذا االستشكاؿ منهم 
 29غَت وارد أصال.

يشَت إىل أف زوجة عمراف يفًتض أف األمل ُب أنو حيتوي على صيب 
كاـ اليت تطبق عندما يكوف الولد الوحيد اليت ديكن تقدديها ُب بسبب األح

وىذا من أجل اٟتفاظ على ) بيت ا١تقدس(.    ا١تنزؿ من اهلل سبحانو وتعاىل
قدسية أماكن العبادة اٟتيض ىي اليت تعاين منها ا١ترأة. األىم من ذلك، نذر 

طفل حيتوي عمق اإلدياف حيث أنو قاؿ أنو مستعد لتقدمي التعيُت أف يثبت 
 الدينيو.على ا١تصاحل 

                                                           
 ,دار اإلسالـ للنشر والتوزيع أرشيف ملتقى أىل اٟتديثمنقذ بن ٤تمود السقار,  29

 ٖٗٔ,ص:ٕٓٔٓ,
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30   

ٖتملو  َأال ترى ِإىَل طمأنينتها ِإىَل مبارأة َوَلدَىا َكيَف أََتت ِبِو َقومَها
ظَاىرا ٢َتُم َوقد َكاَدت تَِفر ِبِو ِإىَل بلد آخر أَو ٗتفيو َما استطاعت َفاَل يْشعر ِبِو 
ُهم بِِو ٖتملو ظَاىرا  َقومَها فَػَلمَّا طابت نَفسَها بِِو ُب ِإقَاَمة حجتها ِعْند َقومَها أَتَػتػْ

َعة َأْحَواؿ ثوهبا َرهبَا َعَليػْهَ  َعة ٢َتُم فَػَهِذِه َرِٛتك اهلل َسبػْ ا بِثَمانَِية عشر َحاال َسبػْ
َها قبل ا٢تز َوأحد عشر بعده كلَها تَػَتَضمَّن من اْلبسط واألنس والكرامات َما  ِمنػْ
يدؿ على رفْػَعة َشْأهنَا َوعزة َمَكاهنَا ِعْند َرهبَا َفكيف تبخس َىِذه الصديقة ُب 

مَقاـ ٢َتَا ُب َذِلك َحّقَها وٖتط َعن مَقامَها ُب ا٢تز ويعضد َما رمناه من علو الْ 
اْلَوْقت ِصَحة الّشَبو ُب قَػْولو تَػَعاىَل أليوب َعَلْيِو السَّاَلـ }اركض برجلك{ أَرَاَد 
تَػَعاىَل أَف يرِيو َعاِقَبة صربه وبركة تصرفو َوفَائَِدة ركضو َوَٙتَرَة ١تسو اأَلْرض بأٜتصيو 

 31رى اْلَعادة.َوَمْعُلـو َأف اْلِمَياه اَل تنبع ِبَسَبب الركض على ٣تْ 

                                                           
30

  ٦٢مريم:   
, , تنزيو األنبياء عما نسب إليهم حثالة األغبياءأبو اٟتسن علي بن أٛتد السبيت األموي ا١تعروؼ 31

  ٖٔٔ,ص:۹۹ٓٔلبناف, –دار الفكر ا١تعاصر 
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     32 

ومعٌت ذلك أف اللَّو سبحانو وتعاىل قد خصص أمكنة لتعظيمو، كالكعبة، 
وعرفات، وا١تزدلفة، ومٌت، والصفا وا١تروة، ومقاـ إبراىيم، وا١تسجد اٟتراـ كلو، 

واٟتنُت إليها، فيتوجهوف إىل  ومكة كلها، واٟتـر كلو، وأ٢تم الناس شوقا لزيارهتا،
ىذه األمكنة رجاال وركبانا، ويأتوف إليها من كل واد عميق، ومرمى سحيق، 
ويتجشموف ُب سبيلها مشاؽ السفر، وعناء التنقل، يصلوف إليها غربا شعثا، 
متبذلُت ُب الثياب، زاىدين ُب الشارات وا١تظاىر، فيذْتوف ىنالك األنعاـ هلل 

ىم، ويطوفوف بالبيت، ويقضوف لبانتهم من تعظيم اللَّو تعاىل، ويوفوف نذور 
ؿ: أنت أنا أطوؼ لرسوؿ اهلل، نقو   33تعاىل، الذي غمر نفوسهم وقلوهبم،

وكذلك الذي يطوؼ  وثٍت؛ ألنك صرفت الطواؼ الذي ىو العبادة لغَت اهلل.
على قرب البدوي أو قرب اٟتسُت، ويقوؿ: أنا أطوؼ على قرب السيد البدوي هلل، 
فنقوؿ لو: ىذا بدعة وحراـ، فاذىب إىل الكعبة، فال مكاف يطاؼ بو إال 

                                                           
32

  ٦۹الحج:   
, تقوية اإلدياف رسالة التوحيد ا١تسمى بإٝتاعيل بن عبد الغٍت بن َويل اهلل بن عبد الرحيم الُعمري الدىلوي,  33

 ٖٗٔ,ص:ٖٕٓٓدمشق، سورية,  -دار وحي القلم 

 
 



43 

لو: أنت مشرؾ وثٍت، الكعبة، فإذا قاؿ: أنا أطوؼ للسيد البدوي، نقوؿ 
طواؼ الذي ىو انتقلت من دين اإلسالـ إىل دين أيب جهل؛ ألنك صرفت ال

كذلك الذي يطوؼ على قرب اٟتسُت، فلو قاؿ: أنا أطوؼ العبادة لغَت اهلل.  
على قرب اٟتسُت هلل، نقوؿ: ال تطف هلل ُب ىذا ا١تكاف، فهذا بدعة وحراـ، 

ُت، نقوؿ لو: ىذا شرؾ، والعياذ وطف بالكعبة، فإذا قاؿ: أنا أطوؼ للحس
 34باهلل، إال أف يوفقك اهلل للتوبة قبل ا١توت، نسأؿ اهلل السالمة والعافية.

                   
35   

فإذا عرؼ أف ىذه ا١تذكورات عبادات. فالعبادات كلها هلل وحده ال 
رسلو، عليهم الصالة والسالـ.  شريك لو. كما أمر اهلل بذلك، وأرسل بو

وىو التوحيد الذي دعت إليو  -ال إلو إال اهلل  -وتوحيد العبادة ىو معٌت 
وىو الذي من أجلو قامت ا١تعارؾ بينهم وبُت  -الرسل من أو٢تم إىل آخرىم 

أ٦تهم حىت ال تكوف فتنة ويكوف الدين كلو هلل. وىذا النوع من التوحيد ىو 
اربوا أنبياءىم من أجلو، ١تا دعوىم إىل ٖتقيقو الذي جحده ا١تشركوف وح

استنكارًا منهم لتلك الدعوة اليت دعتهم لًتؾ ما عليو اآلباء من شرؾ وضالؿ. 

                                                           

, دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع دروس ُب العقيدةعبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن الراجحي, :  34
 ٢ٕالشبكة اإلسالمية,ص:

35
 ۷: االنسان   
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، وال -عز وجل  -ومدحو ٢تم يدؿ على أف الوفاء بالنذر أمر ٤تبوب هلل 
يكوف ٤تبوبا إال وىو مشروع، وذلك يقتضي أنو عبادة من العبادات، بل إف 

 36بالنذر واجب؛ ألنو إلزاـ بطاعة.الوفاء 
ترؾ أفعاؿ ابرار وبصرؼ النظر عن إتقاف الوعد، الناس يريدوف أيضا 

أف تكوف مقبولة ُب يـو خارج اٟتدود بسبب خوؼ عذاب الشرسة اليت جيب 
اٟتكم بسبب العمل على ذلك. ألف ُب ذلك اليـو وكل الشر واٞتور اليت مل 
يعمل شخص ما نشر. فقط أولئك الذين اهلل سبحانو وتعاىل وحدة الذي ٧تا 

 ٥تيف.من حالة 

سيتم تعزيز الصفات ا١تميزة لألشخاص الذين يرغبوف ُب القياـ 
و وتعاىل إذا كانوا فعل نذر، ٦تا يعٍت أنو قد بالفضائل كرامتو بأي اهلل سبحان

وعد من اهلل سبحانو وتعاىل سوؼ تفعل ٦تارسة جيدة، فضيلة، وىو الوفاء 
نذر. أنو ال يريد أف يبدد الوعد. موعد مع زمالئنا ىي اجتمع البشر، ناىيك 

 عن موعد مع اهلل سبحانو وتعاىل.

دة ا١تسمى وعد عز وجل". وعد اهلل لعب عبد اىل اهللوعد ىو نذر 
البشر يسمى اَْلَعهُد. وفقا 'إصدار اٟتكم بالشريعة اىل )اَْلَوعُد(. الوعد البشري 

                                                           
ا١تملكة العربية  -دار العاصمة، الرياض  : اإلرشاد إىل توحيد رب العباد,عبد الرٛتن بن ٛتاد آؿ عمر,  36

  ٖٔص: ,ٕٔٗٔالسعودية, 
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فعل ذلك." سأ،"أتعهد مع اهلل سبحانو وتعاىل نذر  رسالة )٥تصص( حوؿ
 .واجبة بعد ذلك سوؼ تكوف نذر. إذا كاف قد أحرز ليست واجبةنذر 

 عز وجل للقياـ، على اهللاىل اذا بشكل عاـ، وىذا يعٍت أف أي وعد 
لكن ليس كل و الرغم من أهنا ليست للتطبيق، فإنو أيضا قد يكوف فعل نذر.

يعمل على، على سبيل ا١تثاؿ، ، ُب اٟتقيقة ىناؾ حراـ إذا نذر  جيب أف يفعل
اهلل سبحانو وتعاىل أراد االنتقاـ لشخص ما، عندما تكوف ُب أعماؿ  تعهد اىلأ

ن، ٍب نذر مثل أهنا ال تزاؿ تعترب نذر ولكن من االنتقاـ اليت حيظر ُب الدي
 فعلو. ُب الشرع اذا حراـ ، ولكنفقط حيث اللغة

أف النذر يطلق على العبادات ا١تفروضة عموماً، ويطلق على النذر 
ا٠تاص وىو إلزاـ اإلنساف نفسو بشيء هلل عز وجل وقد قسم العلماء النذر 

َعاَء َيُكوُف َمْشُروَعا وَ ا٠تاص إىل أقساـ و٤تل بسطها كتب الفقو.  اْعَلْم َأفَّ الدُّ
نَاِفًعا ُب بَػْعِض اأْلَْشَياِء ُدوَف بَػْعٍض، وََكَذِلَك ُىَو. وََكَذِلَك اَل جيُِيُب اللَُّو 
ـُ َأْٛتَُد َرِٛتَُو اللَُّو َيْكرَُه َأْف يُْدَعى َلُو ِبطُوِؿ  َما اْلُمْعَتِديَن ُب الدَُّعاِء. وََكاَف اإْلِ

 37ِر، َويَػُقوُؿ: َىَذا أَْمٌر َقْد فُرَِغ ِمْنُو.اْلُعمُ 

وعود، أبقى موعد مع اهلل سبحانو وتعاىل أي الوفاء بال ناسمع وعد 
ال ألهنا ليست ثقافة  نذر إذا وُب الواقع أنو لن تكوف قادرة على جعل من

                                                           
, وزارة الشؤوف شرح العقيدة الطحاويةصدر الدين ٤تمد بن عالء الدين علّي بن ٤تمد ابن أيب العز اٟتنفي،  37

  ٔٓٔ,ص:٢ٔٗٔاإلسالمية، واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد, 
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اهلل العباد. نظرًا ألهنا تتحوؿ الفعل ُب العامل سوؼ تكوف  شعب يسمى
 38.اليـو بالتساوي ُب كل مكاف عذاب مسؤولة أماـ اهلل وا٠توؼ

 العلماء عن النذر رأي -٣

نذر  وىم اٞتمهور واألئمة األربعة وأتباعهم و٢تذا مل يوجبوا على من
أف يسافر إىل أثر نيب من األنبياء قبورىم أو غَت قبورىم الوفاء بذلك، بل لو 

فاؽ األئمة سافر إىل مسجد قباء من بلد بعيد مل يكن ىذا مشروًعا بات
األربعة، مع أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يأتيو كل سبت راكًبا وماشًيا، 
وإف كاف ُب وجوب الوفاء بنذر إتيانو خالؼ واٞتمهور على أنو ال جيب. وقد 

السفر إىل ا١تدينة النبوية إف كاف مقصوده نذر  صرح مالك وغَته بأف من
لم وَبَّ بنذره، وإف كاف مقصوه ٣ترد الصالة ُب مسجد النيب صلى اهلل عليو وس

زيارة القرب من غَت صالة ُب ا١تسجد مل يف بنذره. قاؿ: ألف النيب صلى اهلل 
عليو وسلم قاؿ: "ال تعمل ا١تطي إال إىل ثالثة مساجد" ذكره إٝتاعيل ابن 
إسحاؽ ُب "ا١تبسوط" ومعناه ُب "ا١تدونة" و "اٞتالب" وغَتمها من كتب 

ملة فقد تنازع العلماء ُب جواز شد الرحاؿ إىل غَت أصحاب مالك. وباٞت
ا١تساجد الثالثة، فاٞتمهور على ا١تنع، وطائفة من ا١تتأخرين على اٞتواز، 
فاستحباب شد الرحاؿ إىل القبور وا١تشاىد والتقرب بو إىل اهلل كما ظنو 
السبكي وغَته، قوؿ مبتدع ٥تالف لإلٚتاع قبلو، واألحاديث اليت احتج هبا  
                                                           

38
 Prof. Dr. Hamka,Tafsir Al Azhar Juz 9 (Depok : Gema Insani, 

2015), h. 425-426 
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ث: "من زارين بعد وفاٌب فكأمنا زارين ُب حياٌب"، و٨توىا ال يصح منها كحدي
شيء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وال عن أحد من أصحابو البتة، بل 
ىي ما بُت ضعيف وموضوع، أو كلها موضوعة كما قد بُت ِعَلَلها شيخ 

ال مطلق اإلسالـ وغَته. وكثَت منها ال يدؿ على ٤تل الّنزاع إذ ليس فيو إ
مكروىا  نذر  قاؿ اماـ أٛتد والنسائي، ولو طرؽ، وفيو كالـ، فإف 39الزيارة.

 40كالطالؽ، استحب أف يكفر وال يفعلو.
أف نذر  ا١تشي إىل مكة للحج والعمرة لزمو باتفاؽ ا١تسلمُت. ولو نذر

مها ليس عليو يذىب إىل مسجد ا١تدينة أو بيت ا١تقدس ففيو قوالف: أحد
الوفاء، وىو قوؿ أيب حنيفة وأحد قويل الشافعي، ألنو ليس من جنسو ما جيب 
بالشرع، والثاين عليو الوفاء بذلك، وىو مذىب مالك وأٛتد بن حنبل 
والشافعي ُب قولو اآلخر، ألف ىذا طاعة هلل، وقد ثبت ُب صحيح البخاري 

أف يطيع اهلل  نذر"من عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: 
السفر إىل غَت ا١تساجد، نذر  أف يعصي اهلل فال يعصو". ولو نذرفليطعو، ومن 

أو السفر إىل ٣ترد قرب نيب أو صاحل؛ مل يلزمو الوفاء بنذره باتفاقهم، فإف ىذا 
السفر مل يأمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم، بل قد قاؿ: "ال ُتَشدُّ الرحاؿ إال 

                                                           
الكلمات النافعة ُب ا١تكفرات أبو سليماف عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي النجدي,  39

  ٖٖٖ, ص:ٕٓٓٓمكة ا١تكرمة, الواقعة,
تيسَت العزيز اٟتميد ُب شرح  , بن سليماف التميمي النجدي,بد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب سليماف بن ع 40

 ۷ٓٔ, ص:ٕٕٓٓ, ا١تكتب االسالمي، بَتوت، دمشق,كتاب التوحيد
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اجد". وإمنا جيب بالنذر ما كاف طاعة، وقد صرح مالك وغَته إىل ثالثة مس
إف كاف مقصوده الصالة ُب مسجد -السفر إىل ا١تدينة النبوية  نذربأف من 

وَب بنذره، قاؿ: ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم  -النيب صلى اهلل عليو وسلم
 41قاؿ: "ال تعمل ا١تطي إال إىل ثالثة مساجد".

ومن قاؿ عليَّ ا١تشي إىل ا١تدينة أو بيت ا١تقدس فال يأتيهما أصاًل إالّ 
زيارة قربه طاعة جيب  نذر أف يريد الصالة ُب مسجديهما فليأهتما. فلم جيعل

طاعة لزمو الوفاء هبا أكاف من جنسها ما نذر  الوفاء هبا، ومن أصلنا أف من
ىو واجب بالشرع كما ىو مذىب أيب حنيفة أو مل يكن؟ قاؿ القاضي أبو 
إسحق إٝتاعيل بن إسحق عقب ىذه ا١تسألة: ولوال الصالة فيهما ١تا لزمو 

مو ذلك، وقد ذكر ذلك القَتواين ُب زيارتو طاعة لز نذر  إتياهنما، ولو كاف
ا١تشي  نذرتقريبو، والشيخ ابن بشَت ُب تنبيهو. وُب ا١تبسوط: قاؿ مالك: ومن 

إىل مسجد من ا١تساجد ليصلٍت فيو قاؿ: فإين أكره ذلك لو، لقولو صلى اهلل 
عليو وسلم: "ال تعمل ا١تطي إال إىل ثالثة مساجد: ا١تسجد اٟتراـ، ومسجد 

سجدي ىذا" وروى ٤تمد بن ا١تواز ُب ا١توازية عنو: إال أف بيت ا١تقدس، وم
 42يكوف قريباً فيلزمو الوفاء، ألنو ليس بشد رحل.

                                                           
, توضيح ا١تقاصد وتصحيح القواعد ُب شرح ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد بن عبد اهلل بن عيسىأٛتد بن إبراىيم بن  41

  ٢ٕٖ, ص:ٙٓٗٔبَتوت, –ا١تكتب اإلسالمي  قصيدة اإلماـ ابن القيم,

 غاية األماين ُب الرد على النبهاين, أبو ا١تعايل ٤تمود شكري بن عبد اهلل بن ٤تمد بن أيب الثناء األلوسي, 42 
 ٕٗ٘ص: , ٕٔٓٓمكتبة الرشد، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية, 
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بن ُقطُُلبُػَغى اٟتنفي ُب "شرح درر البحار": النذر وقاؿ الشيخ قاسم 
الذي ينذره أكثر العواـ على ما ىو مشاىد، كأف يكوف لإلنساف غائب أو 
مريض أو لو حاجة ضرورية، فيأٌب إىل بعض الصلحاء، وجيعل على رأسو سًتة 

أو قضيت حاجيت،  ويقوؿ: يا سيدي فالف إف رد اهلل غائيب أو عوُب مريضي
فلك من الذىب كذا أو من الفضة كذا، أو من الطعاـ كذا، أو من ا١تاء ومن 

١تخلوؽ،  نذرالشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل باإلٚتاع لوجوه. منها: أنو 
أف  نذرمن  والنذر للمخلوؽ ال جيوز ألنو عبادة، والعبادة ال تكوف ١تخلوؽ.

ا نذره من طاعة اهلل وقد أٚتع العلماء على أف يطيع اهلل فليطعو" أي: فليفعل م
طاعة بشرط يرجوه كقولو: إف شفى اهلل مريضي فعلي أف أتصدؽ  نذرمن 

بكذا و٨تو ذلك، وجب عليو أف يوُب هبا مطلًقا إذا حصل الشرط، إال أنو 
 43أصل لو ُب الوجوب. حكي عن أيب حنيفة أنو ال يلزمو الوفاء ٔتا ال

 طوو النذر وشر  ناركا -٤

ىناؾ  نذرالحنفي،  قاؿ .علماء الفقو عن ركن النذر وقد اختلف
يغات )تصرحيات أو بيانات( الذي أظهر رغبة ُب صعنصر واحد فقط، وىي: 

  :ثالثة عناصرنذر العلماء الفقو، قاؿ . و يفعل نذر

 (. الناذر)  افعل نذر يالذين ص الشخ -ٔ
                                                           

, ا١تكتب , تيسَت العزيز اٟتميد ُب شرح كتاب التوحيدن ٤تمد بن عبد الوىابسليماف بن عبد اهلل ب 43
 ٢ٙٔ,ص:ٖٕٗٔاالسالمي، بَتوت، دمشق,
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  )ا١تنذور(أو رأي  الشيئ -ٕ

 )الصيغة(نذر تعبَت أو عبارة تفيد بوجود  -ٖ

( نذر فقو ط اليت ترتبط بعناصر )ركنىكذا أيضا ُب ٖتديد الشرو 
 العلماء اختلف أيضا.

  الناذر طو شر  -أ
 مسلم -ٔ

ب أف يكوف مسلما، فال يصح إذا كاف نذر يتحدث هبا ر جيالنذ
نذر الغَت اليهود اعتنق للقياـ ال الكافر ر. حىت إذا كاف ُب وقت الحقافالك

تعترب ال صح, ومل تتحقق بعد اإلسالـ زماف ماض اإلسالـ، ٍب نذره ُب 
 ا١تعنية.

 بالغ -ٕ

ىو  وط النذر شر قد اتّفق ُٚتُْهور اىل الّسنة َواٞتََْماَعة على اصوؿ من 
كماؿ إىل عمر بالغ )تسعة( ، ٍب نذر غَت صاحل شخص ٣تنوف أو طفلة. 

َها شعب َوُب شعبها  معرَفة َحِقيَقتو بَالغعلى كل َعاقل وبالغ  َولُكل ركن ِمنػْ
مَساِئل اتّفق اىل الّسنة ِفيَها على َقوؿ َواِحد وضللوا من خالفهم ِفيَها واوؿ 

يع أَْمَوا٢تم وسىب َذرَارِيهْم ٍبَّ  بَالغرجل االركاف الَّىِت رأوىا من كل  ِفيَها َوأخذ ٚتَِ
ٜتس َذِلك ِْتكم اإِلَماـ اْلعْدؿ َوَوقع ُب َحظو َأْطَفاؿ قد توىل ُىَو قتل آبَائِِهم 
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وسىب أمهاهتم ووقعن أَْيضا بِاْلِقْسَمِة الصَِّحيَحة ُب ِحصَّتو فنكحهن َوصرؼ 
ة دوابو وحرثو وحصاده ومل يكلفهم من َذِلك أَْواَلدىنَّ ُب كنس حشوشو وخدم

ِإالَّ َما يُِطيُقوَف وكساىم َوأْنفق َعَلْيِهم بِاْلَمْعُروِؼ َكَما أَمر اهلل تَػَعاىَل فَِإف َحقو 
َواِجب َعَلْيِهم ِباَل خالؼ َوَلو أعتقهم فَِإنَُّو منعم َعَلْيِهم وشكره فرض َعَلْيِهم 

اْشتَػرَاُه وىومسلم بعد وأغار الثَّاين على قَػْريَة وََكَذِلَك َلو فعل َذِلك ٔتن 
لْلُمسلمُت فَأخذ صبيانًا من صبياهنم فاسًتقهم فَػَقط ومل يقتل أحدا َواَل سىب 
٢َتُم ُحْرَمة فرىب الّصبياف أحسن تربية وََكانُوا ُب قَػْريَة شقاء َوجهد وتعب وشظف 

اؿ ٍبَّ  َعْيش َوُسوء َحاؿ فرفو َمَعايشهْم وعلمهم اْلعلم
َ
ْساَلـ وخو٢تم ا١ت َواإْلِ

أعتقهم َفاَل خالؼ ُب أَنو اَل حق َلُو َعَلْيِهم َوِإف ذمو وعداوتو فرض َعَلْيِهم 
ُهنَّ َوُىَو ٤ُتصن وََكاَف أحدىم قد ويل حكما للزمو شدخ  َوإنَُّو َلو وطئ اْمَرأَة ِمنػْ

ْساَلـ ِإنَّو اَل  ففي عقل من أىلرَأسو بِاٟتَِْجارَِة َحىتَّ دَيُوت أَفال يَتبَػُتَّ لكل ذِ  اإْلِ
٤تسن َواَل منعم ِإالَّ اهلل تَػَعاىَل َوحده اَل شريك َلُو ِإالَّ من َٝتَّاُه اهلل تَػَعاىَل ٤تسناً 

  44.أَو منعماً َواَل شكر اَلزِما ألحد
  الشياء التي يجوز نذرىا -ب

الكائن نذر ىو شيء لو الشريعة اإلسالمية اليت جعلت من  -أ
ا١تمكن وجودىا. وىكذا غَت صاحل نذر أف وجودىا ال ديكن شرعا، كتحية 

ال نذر ألف اهلل سبحانو وتعاىل سرعة ُب لييقـو الشخص ما، " نويت 
                                                           

, عامل الكتب رؽ ا٢تالكُتالتبصَت ُب الدين و٘تييز الفرقة الناجية عن الفطاىر بن ٤تمد األسفراييٍت، أبو ا١تظفر,  44
  ٢ٓٔٔص: ،۹٢ٖٔلبناف,  –
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ألف اهلل سبحانو وتعاىل بسرعة أيامي  يقـو النذروهنارا،" ٖتية امرأة، " نويت 
 ". نذر غَت صاحل من ىذا القبيل ألف الليل ليس الوقت بسرعة،حيض, 

جز للمرأة من الصياـ ُب اإلسالـ. ألنو من اٟتيض والوالدة ىو اٟتيض حيت
 الشرط شرعياً بسرعة.

، قرب إىل "اهلل كائن نذر ما ي  -ب سبحانو وتعاىل"، مثل الصالة، الصـو
الزكاة، اٟتج وىكذا، نذر غَت صاٟتة خطيئة اهلل سبحانو وتعاىل، مثل ٖتية 

ألف اهلل سبحانو وتعاىل للشرب ا٠تمر "،  يقـو النذر شخص ما، " نويت
نذر لقتل شخص ما، ضرب لو أو إدانة. شروط مثل ىذا يقـو الأو نية 

تفق عليها، وغَتىم من أىل العلم، استنادًا إىل الرأي من الكهنة األربعة ا١ت
 النيب قاؿ:

 
45اَلنََذَر ِفى َمْعِصَيِة الّلو, َواَل ِفْيَما اَل َيْمِلُكو ابن َادم.  

يعٍت إذا أضاؼ النذر إىل معُت ال ديلكو بأف قاؿ: إف شفى اهلل 
أتصدؽ بثوبو و٨تو ذلك، فأما إذا  مريضي فللو علي أف أعتق عبد فالف، أو

التـز ُب الذمة شيًئا ال ديلكو فيصح نذره، مثالو إف شفى اهلل مريضي، فللو علي 

                                                           

45
 (3/706) رواه أبو داود في سننو - 
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أف أعتق رقبة، وىو ُب ذلك اٟتاؿ ال ديلك رقبة وال قيمتها، فيصح نذره، وإذا 
 46شفي ثبت النذر ُب ذمتو.

كائن نذر  ىو نوع من العبادة، أو السماح قربو من "اهلل عز وجل" الذين   -ت
أصبحوا أىدافا ُب التغذية. وىكذا، ينبغي أف ال يكوف نذر يعمل مثل كما 

، ىل دخلت جنب ةوضوء، يكّفن جناز دييل إىل تنظيم ا١ترضى، اٞتنازات، 
ٛتاـ، ا١تسجد، مسح القرأف ، القياـ األذاف، وبناء ا١تساجد، وىلم جرا. ألنو، 

اهلل سبحانو وتعاىل"، اىل على الرغم من أف سند كامل ىو العبادة اليت تقريب 
أهنا ٣ترد أنو عادة ليس ىدفا للعبادة ُب التغذية. ألف األفعاؿ قوانُت تشجيع 

قرب إىل اهلل سبحانو وتعاىل أف يكوف خادمًا يكن لنا للقياـ بذلك، ودي
 .بالوساطة، موقفو ال خيتلف عن أي شكل أو نوع من العبادة األخرى

ا١تاؿ جيب أف يكوف الكائن نذر كنز الذي ينتمي إليو الشخص الذي  -ث
فعل نذر أنو ْتلوؿ الوقت الذي قيلت النذر. وباإلضافة إىل ذلك، تسمح 

كية ًب إرفاقو نذر  ا١توضوع )ُب ا١تستقبل( أو نذر ا١تتصلة ا١تمتلكات مل
 قياـ عزز ملكية على السبب ُب ا١تلكية. وىكذا، إذا كاف الشخص الذي

نذر ٔتا أنو ليس لديو الوقت، ٍب نذره غَت صحيح استناداً إىل توافق اآلراء ال
 47اَلنََذَر ِفيَما اَل يُْملكُو ابن َادم  بُت العلماء ألنو قد قاؿ النيب،

                                                           
46

زيز اٟتميد ُب شرح كتاب تيسَت العسليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب,   
 ٕٕ٘، بَتوت، دمشق, ص: التوحيد, ا١تكتب االسالمي

47
 كتاب النذور( 33/ 10)اه البيهقي في سننو ورو  
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على  -أف ىذا الناذر كاف قد نذر أف يذبح نعماً: إما إباًل وإما غنمًا   
فسألو النيب صلى اهلل عليو وسلم: ))ىل   -بوانة -ٔتكاف ٝتاه -رواية أخرى 

كاف فيها وثن من أوثاف اٞتاىلية يُعبد؟(( قاؿ: ))فهل كاف فيها عيد من 
. قاؿ: ال. قاؿ: ))أوِؼ بنذرؾ(( ، ٍب قاؿ: ))ال وفاء لنذر ُب  أعيادىم؟((

معصية اهلل(( . وىذا يدؿُّ على أف الذبح ٔتكاف عيدىم، و٤تل أوثاهنم معصية 
 هلل، من وجوٍه:

أحدىا: أف قولو: ))فأوؼ بنذرؾ(( تعقيب للوصف باٟتكم ْترؼ الفاء، 
األمر بالوفاء: وذلك يدؿُّ على أف الوصف ىو سبب اٟتكم، فيكوف سبب 

وجود النذر خاليًا من ىذين الوصفُت، فيكوف الوصفاف ما نعُت من الوفاء، 
 ولو مل يكن معصية ٞتاز الوفاء بو.

الثاين: أنو عّقب ذلك بقولو: ))ال وفاء لنذر ُب معصية اهلل(( . ولوال اندراج 
ذور ُب الصورة ا١تسئوؿ عنها ُب اللفظ العاـ، مل يكن ُب الكالـ ارتباط، وا١تن

لكن ١تا سألو النيب صلى اهلل عليو وسلم عن  -وإف مل يكن معصية-نفسو 
 الصورتُت قاؿ لو:

))فأوؼ بنذرؾ(( . يعٍت: حيث ليس ىناؾ ما يوجب ٖترمي الذبح ىناؾ فكاف 
جوابو صلى اهلل عليو وسلم فيو أمر بالوفاء عند ا٠تلو من ىذا، وهني عن وجود 

، فبُتَّ ما ال وفاء فيو. واللفظ العاـ إذا ورد ىذا، وأصل الوفاء بالنذر معلـو
 على سبب، فال بدَّ أف يكوف السبب مندرجاً فيو.
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الثالث: أنو لو كاف الذبح ُب مواضع العيد جائز لسوغ النيب صلى اهلل عليو 
وسلم للناذر الوفاء، كما سوغ ١تن نذرت الضرب بالدؼ أف تضرب بو. 

وإذا كاف  با١تكاف ا١تنذور واجبا,بل ألوجب الوفاء بو، إذا كاف الذبح 
 48الذبح ٔتكاف عيدىم منهياً عنو،

                   

               49  

فالذي ينذر الطاعة ٍب ال يفي هبا ىذه صفتو عند اهلل، ويعترب كاذباً 
فيما بينو وبُت اهلل. فهذا يدّؿ على ُوجوب الوفاء بالّنذر إذا كاف نذر طاعة، 

ثُر ُب آخر الّزماف، أّف وأف ترؾ الوفاء بو من عالمات الّنفاؽ، وأف ىذا يكْ 
 ، ) الّناس ينُذروف وال يوفوف. وما أكثر اآلف ما يسأؿ الّناس: )أنا نذرُت أصـو
)أنا نذرت أتصّدؽ( يريد التخّلص من الّنذر، يبحث لو عن ٥تارج، وىذا ٦تّا 
يدّؿ على وُقوع ىذه الصفة ُب آخر الزماف، وإاّل لو كاف قوّي اإلدياف صادقاً 

                                                           
, دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض, , البدع اٟتوليةعبد اهلل بن عبد العزيز بن أٛتد التوجيري 48

 ٕٔٗص: ٕٓٓٓ
49

     ۷: التوبة  
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يعٍت من ا١تؤمنُت بتوحيد اهلل  50تاج إىل أنّو يبحث عن ا١تخارج.مع اهلل ما اح
 51عز وجل فأتاه اهلل برزقو. -ألف ا١تنافقُت ال خيلصوف بتوحيد اهلل
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نَػزََلْت ُب ثَػْعَلَبَة ْبِن َحاِطٍب، أَِو اْبِن َأيب َحاِطِب ْبِن َعْمرِو ْبِن  اآْليَةَ 
، َوَقْد ذََكُروُه ِمَن اْلَبْدرِيَُِّت،  ُعبَػْيِد ْبِن أَُميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َعْوٍؼ اأْلَْنَصارِيِّ اأْلَْوِسيِّ

ُه اْٟتَاِفُظ اْبُن اٞتَْْوزِيِّ ُب ُمْنَتخَ  ُه ُب َوَقْد َعدَّ ِب اْلُمْنَتَخِب ِمْن أَْىِل بَْدٍر، ٍُبَّ َعدَّ
َرِضَي اللَُّو  -اْلِكَتاِب اْلَمْذُكوِر ِمْن ُٚتَْلِة اْلُمَناِفِقَُت، ٍُبَّ قَاَؿ: قَاَؿ اْبُن َعبَّاٍس 

ُهَما  َسْبِعَُت. َوَقْد  : َكاَف اْلُمَناِفُقوَف ِمَن الرَِّجاِؿ َثاَلَٙتِائٍَة، َوِمَن النَِّساِء ِمائٌَة وَ -َعنػْ
َكاَف ِفيِهْم َمْن َشِهَد بَْدًرا فَػتَػَغيػََّرْت َحالُُو َكثَػْعَلَبَة، َوُمَعتِِّب ْبِن ُقَشَْتٍ نَػُعوُذ بِاللَِّو 
ِمَن ا٠تِْْذاَلِف. انْػتَػَهى. َوقَاَؿ اْبُن اْلَكْليبِّ: ِإفَّ ثَػْعَلَبَة اْلَبْدرِيَّ قُِتَل بُِأُحٍد، َوقَاَؿ 

َصابَِة ُب تَػْرَٚتَِة ثَػْعَلَبَة ْبِن َحاِطٍب، َأِو اْبِن َأيب َحاِطٍب اْٟتَاِفُظ ا ْبُن َحَجٍر ُب اإْلِ
                                                           

, مؤسسة الرسالة, إعانة ا١تستفيد بشرح كتاب التوحيدصاحل بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف,  50
 ٢ٕٓ, ص:ٕٕٓٓ

  
 األزدي البلخى, تفسَت مقاتل بن سليماف, دار إحياء أبو اٟتسن مقاتل بن سليماف بن بشَت 51

 ٕٖٗص:,ٖٕٗٔبَتوت,  –الًتاث 
 

52
  ۷۷: التوبة  
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قَاَؿ اْٟتَاِفَظ اْبُن  -ذََكرَُه اْبُن ِإْسَحاَؽ ِفيَمْن بَػٌَت َمْسِجَد الضِّرَاِر  -اأْلَْنَصارِيِّ 
ُىَو  -ُر، َواَل َأظُنُُّو َيِصحُّ ِإْف َصحَّ ا٠ْتَبػَ  -َحَجٍر: َوُب َكْوِف َصاِحِب اْلِقصَِّة 

نَػُهَما بَِقْوِؿ اْبِن اْلَكْليبِّ ِإفَّ  َلُو َنَظٌر، َوَقْد تََأكََّدِت اْلُمَغاِيرَُة بَػيػْ اْلَبْدرِيَّ اْلَمْذُكوَر قَػبػْ
 53اْلَبْدرِيَّ اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد.

وقاؿ اإلماـ األذرعي " ُب شرح منهاج النووي": وأما النذر للمشاىد 
أو تردد اليت بنيت على قرب ويل أو شيخ، أو على اسم من حلها من األولياء، 

ُب تلك البقعة من األنبياء والصاٟتُت، فإف قصد الناذر بذلك وىو الغالب أو 
الواقع من قصود العاقد تعظيم البقعة وا١تشهد والزاوية، أو تعظيم من دفن هبا 
أو نسبت إليو، أو بنيت على اٝتو، فهذا النذر باطل غَت منعقد فهذا النذر 

الزيت والشمع و٨تومها للقبور باطل  رنذعلى ىذا الوجو باطل ال شك فيو، بل 
 54مطلًقا.

 النذر صيغة  -ت
 بياف صيغة اليت ال ٖتتوي على شرح )مطلق(.  -أ

                                                           
لوامع األنوار البهية وسواطع  مشس الدين، أبو العوف ٤تمد بن أٛتد بن سامل السفاريٍت اٟتنبلي,  53

,ص: ۹٢ٕٔدمشق, –, مؤسسة ا٠تافقُت ومكتبتها األسرار األثرية لشرح الدرة ا١تضية ُب عقد الفرقة ا١ترضية
ٖٙ٘ 
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 ۷ٙٔ,ص:ٕٕٓٓاالسالمي، بَتوت، دمشق,

  
 



58 

لى التعليقات التوضيحية )مقّيد(. وىذا الذي حيتوي عصيغة بياف  -ب
 ".فسَت عادة شرطا، مثل "إذا" و "كنتالت

 , ونذر مقيد : نذر مطلقإًذا النذر نوعاف: نقوؿ
النذر ا١تطلق أف يوجب على نفسو دوف مقابل دوف شرط، يقوؿ: هلل 
عليَّ صـو شهر، ابتداًء ىذا يسمى نذرًا، ىل ىو ُب مقابلة شيء؟ نقوؿ: ال. 

: إف شفى اهلل مريضي صمت شهرًا. مقيد أو ال؟ مقيد، ىذا ٓتيل، لو قاؿ
ألنو ما جعلو إال من باب ا١تقايضة إف فعلَت فعلُت وإال فال، اهلل ا١تستعاف، 

 ولذلك أقل أحوالو الكراىة وشيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو اهلل يرى التحرمي.
لنذر مشروط ْتصوؿ شيء. والوفاء با نذر الشرطي )نذر مقّيد( ىو

على ُب كال النوعُت واجب، الوفاء بالنذر ا١تطلق والوفاء بالنذر ا١تقيد واجب. 
ثالثة  "إذا كاف اهلل عز وجل أف يشفي داء، ٍب يطعم سبيل ا١تثاؿ ىو العبارة

فقراء." جيب أف التقى ىذا النوع من نذر وتنفيذىا عندما يتم ٖتقيق رغبتو. 
واشًتاط فضيلة دوف ربط ذلك بأي  أما بالنسبة لغَت ا١تشروط  )نذر مطلق(
مثل ىذه يصلي ركعتُت". وقد نذر  شيء. على سبيل ا١تثاؿ ىو العبارة، "

 55أيضا التقى وتنفيذىا.
 انواع النذر -٥

                                                           

دروس صوتية قاـ بتفريغها  ,شرح األصوؿ الثالثةأبو عبد اهلل، أٛتد بن عمر بن مساعد اٟتازمي,  55 
 ٕٓموقع الشيخ اٟتازمي, ص:
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اجعة الشعبة نذر حيث ريسوناٌب )صيغة(، وأيضا من حيث مضموف ديكن مر 
 قسمُت: نذر عليو. ومن حيث يًتدد صداىا نذر )صيغة( ٍب انقسمت إىل

 نذر مطلق او نذر غَت مشروط -أ
دوف أي سبب أو شرط لشيء ما،  فقط قرب إىل اهلللينذر أي نذر يتم    

ذا النذر ُب مقابلة وليس ى "هلل علي نذر أف أصلي ركعتُت، ، نذرمثل 
شيء حيدث لو ُب ا١تستقبل، أو شيء حدث لو، فيلـز نفسو بعبادة:  

دوف سبب أو بدوف  نذر. ويشتد ،أو ٨تو ذلككصالة، أو صياـ، 
 56.فقط قرب إىل اهللليبل شروط، 

 نذر مقّيد او نذر مشروط -ب

أف يلـز العبد نفسو بطاعة هلل تعاىل مقابل شيء حيدثو اهلل  :وحقيقتو
تعاىل ويقدره، ويقضيو لو، كأف يقوؿ مثال: إف شفى اهلل مريضي فللو علي 
نذر: أف أتصدؽ بكذا وكذا، أو إف ٧تحت فسأصلي ليلة، أو إف ُعيِّنت ُب 

٨تو ذلك، فهذا كأنو يشًتط هبذا النذر على ىذه الوظيفة فسأصـو أسبوعا، و 
فيقوؿ: يا رب إف أعطيتٍت كذا وكذا: صمُت لك، وإف  -جل وعال  -اهلل 

                                                           

 ,ٖٕٓٓ, دار التوحيد لشرح كتاب التوحيدصاحل بن عبد العزيز بن ٤تمد بن إبراىيم, التمهيد  56 
  ۹٘ٔص: 
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أ٧تحتٍت صليُت، أو تصدقُت، وإف شفيَت مريضي فعلُت كذا وكذا، يعٍت: 
مقابلًة للفعل بالفعل. وىذا ىو الذي وصفو النيب عليو الصالة والسالـ بقولو: 

ألف البخيل ىو الذي ال يعمل العبادة حىت « و من البخيلإمنا ُيستخرج ب»
يقاضى عليها، فصار ٔتا أعطاه اهلل من النعمة أو ٔتا دفع عنو من النقمة كأنو 

57ُب ِحس ذلك الناذر قد أعطي األجر، وأعطى ٙتن تلك العبادة.
  

 :الحديث كما في

ثَ َنا َماِلٌك َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن اْلَقاِسِم َعْن  ثَ َنا َأبُو نُ َعْيٍم َحدَّ َحدَّ
َها َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل َمْن نَ  َذَر َأْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعن ْ

 58. يُِطيَع اللََّو فَ ْلُيِطْعوُ 

٢تذا استشكل ٚتع من أىل العلم؛ استشكلوا كوف النذر عبادة مع 
إنو ال يأٌب ٓتَت »أف النذر مكروه، والنيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ ُب النذر 

عبادة؟ يقولوف: إذا كاف مكروىا كيف يكوف « وإمنا ُيستخرج بو من البخيل
ومعلـو أف العبادة حيبها اهلل جل وعال، والنذر يكوف مكروىا كما دؿ عليو 
ىذا اٟتديث، فكيف إذا كاف مكروىا يكوف عبادة؟ وىذا االستشكاؿ منهم 

ونذر مقيد. النذر نذر مطلق، غَت وارد أصال؛ ألف النذر ينقسم إىل قسمُت: 
وجب على نفسو عبادة ا١تطلق: ال يكوف عن مقابلة، وىذا غَت مكروه، أف ي

                                                           

تية قاـ بتفريغها موقع , دروس صو شرح األصوؿ الثالثةأبو عبد اهلل، أٛتد بن عمر بن مساعد اٟتازمي,   57 
 ٕٓالشيخ اٟتازمي, ص:
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هلل جل وعال بدوف مقابلة، فيقوؿ هلل عليَّ نذر، مثال يقوؿ قائل: هلل عليَّ نذر 
أف أصّلي الليلة عشرة ركعات طويالت. بدوف مقابلة، ىذا إجياب ا١ترء على 

يء، ىذا النوع مطلق، وىذا نفسو عبادة مل ٕتب عليو دوف أف يقابلها ش
وىو ما كاف عن مقابلة، وىو أف يقوؿ قائل مثال: النوع الثاين ا١تكروه: ٤تمود. 

إف شفى اهلل جل وعال مريضي ُصْمُت يوما، إف ٧تحت ُب االختبار صليت 
ركعتُت، إف تزوجت ىذه ا١ترأة تصدقت ٓتمسُت رياال مثال أو ٔتائة رياال. ىذا 
مشروط يوجب عبادة على نفسو، مشروطة بشيء حيصل لو قدرا، من الذي 

علو كائنا؟ ىو اهلل جل وعال. فكأنو قاؿ إف أعطيتٍت ىذه حيصل الشيء وجي
الزوجة، وإف يسرت يل الزواج هبا، صليت لك ركعتُت أو تصدقت بكذا. إف 
أ٧تحتٍت ُب االختبار صمت يوما و٨تو ذلك، وىذا كما قاؿ النيب عليو الصالة 

د اهلل ألف ا١تؤمن ا١تقبل على ربو ما يعب« إمنا ُيستخرج بو من البخيل»والسالـ 
جل وعال با١تقايضة، يعبد اهلل جل وعال ويتقرب إليو ألف اهلل يستحق ذلك 

 59منو، فهذا النوع مكروه. النوع األوؿ ٤تمود، وىذا النوع مكروه.
 :الى النذر ميقست

 طاعةنذر  -١

                                                           
ا١تعاين البديعة ُب معرفة  ,لدرر السنية ُب األجوبة النجدية ,عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم   59

 ۹ٖٖص:۹۹۷ٔ  ,بَتوت علمية دار الكتب ال ,اختالؼ أىل الشريعة
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 نذرفليفعل ما نذره من طاعة اهلل وقد أٚتع العلماء على أف من 
طاعة بشرط يرجوه كقولو: إف شفى اهلل مريضي فعلي أف أتصدؽ بكذا و٨تو 
ذلك، وجب عليو أف يوُب هبا مطلًقا إذا حصل الشرط، إال أنو حكي عن أيب 

 60ال يلزمو الوفاء ٔتا ال أصل لو ُب الوجوب.حنيفة أنو 
و لدفع نذر مثل ىذا جيب أف يكوف. إذا مل يتم ذلك ٍب الفريضة ل

 َكفَّارَُة النَّْذِر َكفَّارَُة اْلَيِمُِت. و  ديُت.للقضية، ألف نذر الشكل 
 ()نذر غضب نذر مكروه -٢

معناىا ىو نذر اليت ٖتدث ُب حالة من الغضب أو تصر على ٖتدث 
ديكن أف تتشكل من أجل القياـ  نذر القلب عند احملادثة أو ا١تناقشة. وىذا

 .بشيء، وحظر القياـ بأي شيء، لتربير شيء ما، أو أف تكذب شيئا
واحد اثنُت من الناس يتجادلوف حوؿ شيء او  ى سبيل ا١تثاؿ:فعل

منهم يقوؿ أف ذلك قد حدث، بينما قاؿ أحد من اآلخرين أف مل يكن 
 تاٟتاؿ. ٍب قاؿ أف أوؿ شخص آخر "إذا كاف ذلك قد حدث فعال، ٍب فعل

 61نذر هلل سبحانو وتعاىل سوؼ يكوف الصياـ ١تدة سنة!".

                                                           
 ,تيسَت العزيز اٟتميد ُب شرح كتاب التوحيدسليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب,  60
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  ۷ٓٔص:  ٕٕٓٓا١تكتب االسالمي، بَتوت، دمشق, 
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 كما ُبُب ىذه اٟتالة، كاف خيَت اٞتاين بُت تلبية نذره أو الدفع باسم القسم.  
 أنو ٝتع رسوؿ اهلل قاؿ: عن عمراف بن حسُتاٟتديث 

ارَُة َيِمْيٍن.   الَنََذَر ِفْى َغَضٍب, وََكفَّارَةُ   62َكفَّ
وأما نذر اللجاج والغضب، فهو ديُت عند أٛتد، فيخَت بُت فعلو 
وكفارة اليمُت، ٟتديث عمراف بن حصُت مرفوًعا: "ال نذر ُب غضب، وكفارتو  

ق والغضب وقد اختلف ُب لزـو الوفاء بو، وللشافعي قوؿ موافكفارة ديُت. 
، ١تا كفارة ديُتللرواية الصحيحة عن أٛتد أنو خيَت بُت الوفاء فيما نذر وبُت  

روي عمراف بن حصُت قاؿ ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: "ال 
" رواه سعيد بن منصور ُب سننو وألهنا ديُت كفارة ديُتنذر ُب غضب، وكفارتو  
 63فيخَت فيها بُت األمرين.

 نذر موبة -٣
ٍب أهنا قد ٗتتار أف تفعل جيوز العبادة أي شيء موبة للقياـ فعل نذر 

مل يكن لديك لدفع  و  نذره يسمح ال ألداء أو دفع كفارة. بعض العلماء حىت
الذين ارتداء ا١تالبس وركوب ا٠تيل ُب ا١تاشية، مثل شخض .كفارة ديُت

وإسقاط الطالؽ إىل الزوجة، وأنو سبب نذر اٞتناة ُب حالة ا٠تلط بأفعالو 
ولكن ال يزاؿ يقـو بذلك، كما أفيد بأف امرأة جاءت ١تشاىدة النيب وقاؿ: لقد 
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  (3342النسائي: األيمان والنذور ) هروا 

دار طيبة، الرياض،  ,التوضيح عن توحيد ا٠تالؽ ُب جواب أىل العراؽ , بن ٤تمد بن عبد الوىابسليماف بن عبد اهلل 63
 ا١تملكة العربية السعودية

 281ص: ,ـ1984ىػ/ 1404األوىل،  الطبعة:
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ر قد نذ  64الدؼ، ٍب قاؿ رسوؿ اهلل: "كامل نذرىم".بسي فعل نذر ضرب رأ
 أو ٕتعل من نذر.  مثل ىذا االختيار بُت كفارة ديُت

السفر إىل ا١تدينة النبوية إف كاف نذر  وقد صرح مالك وغَته بأف من
مقصوده الصالة ُب مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلم وَبَّ بنذره، وإف كاف 

ه ٣ترد زيارة القرب من غَت صالة ُب ا١تسجد مل يف بنذره. قاؿ: ألف النيب مقصو 
وباٞتملة  65صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: "ال تعمل ا١تطي إال إىل ثالثة مساجد"

فقد تنازع العلماء ُب جواز شد الرحاؿ إىل غَت ا١تساجد الثالثة، فاٞتمهور 
 66ى ا١تنع، وطائفة من ا١تتأخرين على اٞتواز.عل

 نذر معصية -٤
أف يعصي اهلل فال يعصو". نذر  أف يطيع اهلل فليطعو، ومن نذر

م جامع لكل ما حيبو اهلل ويرضاه من أقواؿ العباد واٟتاصل أف "العبادة" اس
وأفعا٢تم ٦تا أمرىم بو ُب كتابو على لساف رسولو صلى اهلل عليو وسلم، وقد 
صرح ىذا اٟتنفي ُب كتابو الذي قدمتو لك أف من أشرؾ ُب عبادة اهلل غَته 
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 (6/7( , وأٛتد )1430النسائي: اٞتمعة ) رواه  
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فهو كافر باإلٚتاع سواء فعلو عمدا أو ىزال، وإنو يقتل إف أصر على ذلك، 
 67تاب تاب اهلل عليو، وسلم من القتل. وإف

 كاف واجب بالنسبة للجاينى سؤاؿ عن النذر ىل  ا علولكن إذا رد
يفعل نذر  لي، لشخص؟ وفقا للمذىب اٟتنفي وحنبكفارة ديُتاستبدلو  
، واستبدلو بالدفع كفارة  باسم كفارة اليمُت. الدليل وال القيام واجب ،ٔتعصية

ىريرة رضي اهلل أبي  اخرجو أبي داود بسنده عن .على ذلك ىو كلمة النيب
ارَتُُو   عنو أّن النببيّ  صلى اهلل عليو وسلم قال الََنَذَر ِفْى َمْعِصَيِة الّلو  وََكفَّ

 68َيِمْيٍن.َكفَّارَُة 
، وصـو يـو عيد، أو  نذر فعل معصية كشرب ٜتر، وقتل معصـو
حيض أو أياـ التشريق فيحـر الوفاء بو، لقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: "من 
نذر أف يعصي اهلل فال يعصو" وألف معصية اهلل تبارؾ وتعاىل ال تباح ُب حاؿ 

، ٚتهور العلماء على أنو ال ينعقد ألف ُب قولو من األحواؿ، وىل ينعقد أـ ال
فال يعصو دلياًل على عدـ انعقاده ولقولو صلى اهلل عليو وسلم: "ال وفاء لنذر 
ٔتعصية اهلل وال فيما ال ديلك ابن آدـ" رواه أبو داود. وأصلو ُب الصحيحُت. 

النذر  وقاؿ بعضهم وىو اإلماـ أٛتد ُب الرواية ا١تشهورة عنو ينعقد ألف وجود 
. وىذا كفارة ديُتكوجود اليمُت، وعدـ جواز الوفاء بو ال دينع انعقاده، ويكفر  

مروي عن عبد اهلل بن مسعود وابن عباس وعمراف بن حصُت وٝترة بن جندب 
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رضي اهلل عنهم، وبو قاؿ الثوري وأبو حنيفة وأصحابو رٛتهم اهلل تعاىل إالَّ أف 
ذر ذبح آدمي معصـو يلزمو ذبح كبش أبا حنيفة رٛتو اهلل تعاىل قاؿ فيمن ن

ويطعمو للمساكُت، وىذا القوؿ أحد الروايتُت عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل 
 69عنهما.

 وُب حديث أخر
ثَ َنا َأبُو َعاِصٍم َعْن َماِلٍك َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن اْلَقاِسِم َعْن  َحدَّ
َها قَاَلْت قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َمْن نََذَر َأْن  َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعن ْ

 70فَ ْلُيِطْعُو َوَمْن َنَذَر َأْن يَ ْعِصَيُو َفاَل يَ ْعِصو.يُِطيَع اللََّو 
وقد يستدؿ بقولو: "ومن نذر أف يعصي اهلل فال يعصو" بصحة النذر 
ُب ا١تباح، كما ىو مذىب أٛتد وغَته. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن 

دة "أف امرأة قالت: يا شعيب عن أبيو عن جده ورواه أٛتد والًتمذي عن بري
رسوؿ اهلل إين نذرت أف أضرب على رأسك بالدؼ. فقاؿ: "أوؼ بنذرؾ"  
وإذا صححناه فحكمو حكم اٟتلف على فعلو، فيخَت بُت فعلو وكفارة 

 71اليمُت.
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ص:  ,ـ۹٢ٗٔىػ/ٗٓٗٔ األوىل، :الطبعة دار طيبة، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية ,أىل العراؽ
ٕ٢ٕ 

70
 ٢٦٢٦رواه اللبخاري:  
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بينما وفقا للمذىب ا١تالكي والشافعي والعلماء '، ىناؾ نتيجة ال 
شيء لذلك الشخص، وليس باسم دافعي. كما وافق ىذا الرأي ىو األماـ ابن 
تيمية. وقاؿ: "كل من يعبد القبور أو األشخاص الذين يتم دفن أو اٞتباؿ أو 

إىل ا١تكاف، ٍب أنو ال  ذين جاء٢تا أو لشاغليها أو ال فعل نذراألشجار أو 
 شغلها وجيب أفعلماء ال ينبغي أف يكوف توافق اآلراء  نذرينبغي أف يتم. 

 72ا٠تَت. يفعل
 ة رضي اهلل عنو قالت:  عائشعن كما ُب حديث 

 .للََّو فَ ْلُيِطْعُو َوَمْن َنَذَر َأْن يَ ْعِصَيُو َفاَل يَ ْعِصوَمْن نََذَر َأْن يُِطيَع ا
النذر ألصحاب األضرحة واألولياء والصاٟتُت باطل باإلٚتاع ألنو 
نذر ١تخلوؽ وىو غَت جائز ألف النذر عبادة وىى ال تكوف ١تخلوؽ أبًدا وألف 

 األمور ا١تنذور لو ميت وا١تيت ال ديلك. إذا ظن الناذر أف ا١تيت يتصرؼ َب
واعتقده كاف ذلك كفرًا. جاء َب البحر ػ قبيل باب  -دوف اهلل  سبحانو وتعاىل 

: -االعتكاؼ من اٞتزء الثالث نقال عن الشيخ قاسم وَب شرح الدرر ما نصو 
وأما النذر الذى ينذره أكثر العواـ على ما ىو مشاىد كأنو يكوف إلنساف »

عض الصلحاء فيجعل سًتة على غائب أو مريض أو لو حاجة ضرورية فيأتى ب
رأسو فيقوؿ يا سيدى فالف إف ُردَّ غائىب أو ُعوَب مريضى أو ُقضيت حاجىت 
فلك من الذىب كذا، من الفضة كذا، أو من الطعاـ كذا، أو من ا١تاء كذا أو 
من الشمع كذا، أو من الزيت كذا. فهذا النذر باطل باإلٚتاع لوجوه: منها أنو 
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مخلوؽ ال جيوز ألنو عبادة والعبادة ال تكوف للمخلوؽ. نذر ١تخلوؽ والنذر لل
ومنها أف ا١تنذور لو ميت وا١تيت ال ديلك. ومنها أنو ظن أف ا١تيت يتصرؼ َب 

 73األمور دوف اهلل تعاىل واعتقاده ذلك كفر.
َمْن َنَذَر َأْن يُِطيَع اللََّو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  ـ النيبدليل لذلك ىو كال

                                                                        74فَ ْلُيِطْعُو.
 ٍب ُب القرأف الكرمي

                 75   

                

  
76 

 
 نذرال دليل -ب

ثالثة أشياء. أواًل، ا١تناقشة حوؿ " األساسي حكم ب ُب ىذا البحث
يكوف من ا١تعروؼ أف أصو٢تا ُب الشريعة اإلسالمية.  نذر " الذي ديكن أف

                                                           
، البحَتة )مصر(, ,كشف شبهات الصوفية,شحاتة ٤تمد صقر  73  ۹ٕٕ:ص مكتبة دار العلـو
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حوؿ  البحثنذر. وثالثاً، حكم حوؿ البحث ثانيا، ديكن أف تكوف 
 نذر. حكم اإلجراءات ا١تتعلقة بإنفاذ

                      

               77  

                   
78 

 حكم النذر - أ
حكم اليمُت، فاليمُت ينقسم إىل قسمُت: شرؾ أكرب حكم النذر اي 

وشرؾ أصغر، فلو حلف الرجل بالنيب فهذا شرؾ أصغر إال أف يعتقد أف النيب 
يستطيع أف يعاقبو إف مل يفعل ما أقسم بو، فهو يعتقد بو ما يعتقد ُب اهلل جل 

لنا: ال؛ ألف الشرؾ األصغر جاءت ُب عاله، فيقولوف: أنزلوه منزلة اليمُت، ق
األدلة ا١تفرقة بينو وبُت النذر، الشرؾ األصغر ىو لغو لساف، يقوؿ: والنيب، 
ورٛتة أمو، وشرؼ أبيو، وتربة الذين أ٧تبوه، فهذا خطأ باللساف، فنقوؿ: ىذا 
شرؾ أصغر بنص حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأما النذر فلما ثبت 

فال شرؾ أصغر فيو، وال دليل على التفريق، بل ىو عبادة بالشرع أنو عبادة، 

                                                           
 ۷ٕٓالبقرة:  77
 ۷االنساف:  78
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صرفها هلل توحيد، وصرفها لغَت اهلل شرؾ. إذاً: فليحذر امرؤ يتق اهلل ربو، 
وليعلم أف العبادة احملضة ال بد أف تصرؼ هلل جل ُب عاله، وأهنا لو صرفت 

 79لغَت اهلل وقع صاحبها ُب الشرؾ.
فالعلماء اختلفوا ُب ذلك على أقواؿ ثالثة: فمنهم  حكم النذرأما 

من أباحو، ومنهم من منعو، ومنهم من قاؿ ّتوازه على الكراىة. وٚتاىَت أىل 
الكراىة: أنو ال يأٍب فاعلو ولكن  العلم يروف أف النذر جائز مع الكراىة، ومعٌت

يثاب تاركو، والكراىة ىنا كراىة تنزيهية ال كراىة ٖترديية، ويستدلوف على ذلك 
 باألثر والنظر.

فأما األثر: فإهنم يستدلوف ْتديث ابن عمر رضي اهلل عنو وأرضاه: 
رج أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: )إنو ال يأٌب ٓتَت يعٍت: النذر وإمنا يستخ

بو من البخيل(، فقالوا: إف كاف ال يأٌب ٓتَت فهو مكروه، ويستخرج بو من 
 البخيل، وىذا من لوازمو ا١تذمة للذي نذر.

وأما النظر: فلعل الذي ينذر نذراً ال يستطيع أف يوُب بو، والنيب صلى 
اهلل عليو وسلم يقوؿ: )اكلفوا من األعماؿ ما تطيقوف(، وىذه العلة ٕتعلنا 

راىة. والذين قالوا باإلباحة قالوا: ٨تن نقوؿ: إف النذر ا١تطلق على نقوؿ بالك
اإلباحة، فلو قاؿ: هلل علي أف أصـو شهراً، أو هلل علي أف أصلي مائة ركعة، 

                                                           
دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة  ,فيها رسوؿ اهلل أىل اٞتاىلية مسائل خالف٤تمد حسن عبد الغفار,  79
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فهذا على اإلباحة، وأما إذا جعلو معلقاً بشروط، كأف يقوؿ: إف شفى اهلل ابٍت 
 فلو علي أف أصـو يومُت أو ثالثة، فهذا ا١تكروه.

القوؿ الثالث ىو قوؿ احملققُت من أتباع ا١تذاىب، وىو قوؿ شيخ اإلسالـ ابن و 
تيمية وابن القيم: أنو على التحرمي، وىذا الذي وصل إليو القرطيب ُب ا١تفهم، 
واستحسنو ابن حجر، وذلك ألدلة من األثر ومن النظر: فأما من األثر: 

)هنانا النيب صلى اهلل فاستدلوا ْتديث ابن عمر السابق، وأوؿ اٟتديث فيو: 
 عليو وسلم عن النذر(، واألصل ُب النهي التحرمي.

. اماـ اٛتد: النذر وقاؿ  )إنو ال يأٌب ٓتَت(، والذي ال يأٌب ٓتَت ٤تـر
وقاؿ: )إمنا يستخرج بو من البخيل(، وُب رواية أخرى قاؿ عنها ا٢تيثمي: 

: )هنانا رسوؿ اهلل رجا٢تا رجاؿ الصحيح، وىي ُب ا١تسند عن ابن عمر أنو قاؿ
صلى اهلل عليو وسلم عن النذر، وأمرنا بالوفاء(. وجيمع بُت ىذه األقواؿ: بأف 
النهي ىنا هني عن النذر ابتداء، لكن ال بد بعد النذر من أف توُب بو، ولذلك 

 مدح اهلل الذين يوفوف بالنذر، لكن ُب األصل ىو منهي عنو.
علماء: أف الوسائل ٢تا أحكاـ وأما من النظر: فقالوا: القاعدة عند ال

ا١تقاصد، ولو نظرنا ُب النذر لوجدنا أف ىناؾ أناسًا ينذروف وال يوفوف هبذا 
النذر، فيلتزموف بأمر يشق عليهم، فيَذمُّوف عند اهلل بعدـ الوفاء، واستدلوا على 

ُهْم َمْن َعاَىَد اللََّو لَِئْن آتَانَا ِمْن َفْضلِ  ِو لََنصَّدََّقنَّ ذلك بقوؿ اهلل تعاىل: }َوِمنػْ
 َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاٟتَُِِت * فَػَلمَّا آتَاُىْم ِمْن َفْضِلِو َوتَػَولَّوا َوُىْم ُمْعرُِضوَف{ ]التوبة:



72 

، فكاف اٞتزاء على ىذا التقاعس أف اهلل عاقبهم بنفاؽ ُب قلوهبم ۷٘-۷ٙ
 وٟتقتهم ا١تذمة.

نذر ىو الذي تسبب ُب إٟتاؽ فقالوا: الوسائل ٢تا أحكاـ ا١تقاصد، فإف كاف ال
، وحيـر أف يستخدـ اإلنساف  ، والنفاؽ مذمـو ا١تذمة والنفاؽ ُب قلوهبم فيحـر
الطريق الذي يصل بو إىل مذمة اهلل، فالنذر الذي وصل هبم إىل مذمة اهلل 

ولعل أرجح ىذه األقواؿ ىو القوؿ اـ، والوسائل ٢تا أحكاـ ا١تقاصد.حر 
، أو يًتدد بُت الثالث، فإذا نذر اإلنساف نذ رًا معلقًا أو غَت معلق فإنو ٤تـر

 80الكراىة واٟترمة وىو إىل اٟترمة أقرب، وىذا ىو قوؿ احملققُت من أىل العلم.
ي واٟتنبلي، حكم النذر ىي مكروه، أي ولكن وفقا لرأي الشافع

ـ. وىذا يعٍت أف يفعل امكروه أف تكوف منبوذة، وال مكروه ٦تا يؤدي إىل اٟتر 
نذر ىو سند الذي ىو ليس مكروىا. ويستند على اٟتديث رواه عمر بن 

 :ا٠تطاب أف النيب هنى عن نذر قاؿ
81َن ْالَبِخْيِل.ِانَُّو اَليَ ُردُّ َشْيًأ, َوِإنََّما ُيْسَتْخِرُج بِِو مِ   

َعاَء َيُكوُف َمْشُروَعا نَاِفًعا ُب بَػْعِض اأْلَْشَياِء ُدوَف بَػْعٍض،  َواْعَلْم َأفَّ الدُّ
ـُ َأْٛتَُد َرِٛتَُو  َما وََكَذِلَك ُىَو. وََكَذِلَك اَل جيُِيُب اللَُّو اْلُمْعَتِديَن ُب الدَُّعاِء. وََكاَف اإْلِ

فقد هنى  ْكرَُه َأْف يُْدَعى َلُو ِبطُوِؿ اْلُعُمِر، َويَػُقوُؿ: َىَذا أَْمٌر َقْد فُرَِغ ِمْنُو.اللَُّو يَ 

                                                           
دروس صوتية قاـ بتفريغها  ,مسائل خالف فيها رسوؿ اهلل أىل اٞتاىلية٤تمد حسن عبد الغفار,  80

 ٗٔموقع الشبكة اإلسالمية, ص:
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  ٢٥۹ٔرواه مسلم:  
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النيب صلى اهلل عليو وسلم عن النذر وأخرب أنو ال يأٌب ٓتَت وأنو ليس من 
األسباب اٞتالبة ٠تَت أو الدافعة لشر أصاًل وإمنا يوافق القدر موافقة كما يوافقو 

 82حينئذ ما مل يكن خيرجو قبل ذلك.من البخيل فيخرج سائر األسباب 
و نذر اليرتبط ٔتا ىو  ال يأتى ٓتَت ويستخرج من البخيل,النذر 

ال نذر شيئ حصوؿ ا١تفعل القباـ  ب, فاما ٖتقق ما ىو مرغوب فيو,مطلو 
ليس  معهد اٟتكمة فهذا صدفة فقط. النذر الذى قاـ بو الطالب ُب بألسباب
ٟتنبلي،  نذر جعل فقط واحدة باخل أنفاؽ ا١تاؿ، نذر وفقا لرأي ا  صحيحا.

ال  ، وال تسبب نذر شخص ما لديو من أشياء جديدة، و نذرال ينكر تقدير
الشافعي قاؿ  ينكر أنو حدث. ومع ذلك، إذا كاف فعل نذر ينبغي تنفيذه.

 83.تعاىل هلل شكل من أشكاؿ العبادة ويقرب نذربأف تفعل 
 كفارة النذر  -ت

وقد علم أّف الواجب بالنذر حيتذى بو حذو الواجب بالشرع وإذا  
سا من كاف الضرب الواجب بالشرع. جيب تفريقو إاّل إذا كاف ا١تضروب ميؤو 

وىذا اٟتديث 84.شفائو، فيكوف الواجب أف جيتمع الضرب، ١تكاف العذر
لعمومو يدؿ عليو مسئلة من نذر نذرا فلم يف بو اما لكونو معصيتو ٦تنوعة 

                                                           

, التوضيح عن توحيد ا٠تالؽ ُب جواب أىل سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب 82  
 ٢ٕٓ, ۹٢ٗٔ, دار طيبة، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية, العراؽ

 
 

  ٢۹ص: ,ٕٕٓٓ,ا١تكتبة العصرية للطباعة والنشر ,تفسَت آيات األحكاـ٤تمد علي السايس, :84
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٦تا ال يطيقو كصـو االبد او كاف ٦تا  شرعا او لكونو ٦تنوعا طبعا باف كاف النذر
يطيقو لكن فات وقتو وال ديكن التدارؾ او لكونو مباح الًتؾ ولعدـ تسمية 
ا١تنذور بو باف قيل هلل على نذر جيب عليو كفارة اليمُت سواء نوى اليمُت اوال 
وٛتل ابو حنيفة ىذا اٟتديث على ما نوى اليمُت وعن ابن عباس اف رسوؿ 

عليو وسلم قاؿ من نذر نذر امل يسمو فكفارتو كفارة ديُت ومن  اهلل صلى اهلل
نذر نذرا ُب معصية فكفارتو كفارة ديُت ومن نذر نذرا ال يطيقو فكفارتو كفارة 
ديُت ومن نذر نذرا اطاقو فليف بو رواه ابو داود وابن ماجو ووقفو بعضهم على 

ٟتديث يدؿ ابن عباس وىذا اٟتديث كالبياف ١تا سبق من اٟتديث وىذا ا
)مسئلة( من نذر نذر طاعة وىو مطلق بو ال جيوز لو العدوؿ عنو اىل  -عليو

الكفارة وال جيزء عنو الكفارة وعن عمراف بن حصُت قولو صلى اهلل عليو وسلم 
ال نذر ُب معصيتو وكفارتو كفارة ديُت رواه النسائي واٟتاكم والبيهقي وىذا 

ذر ا١تعصية ووجوب الكفارة ومداره اٟتديث باطالقو حجة الٛتد ُب انعقاد ن
  85.على ٤تمد بن الزبَت اٟتنظلي عن أبيو عن عمراف

بدفع  هك أو يسحب نذره مرة أخرى ، واجبإذا كاف اجملـر نذر ينت
اهلل  عن أبو داود وقاؿ الًتمذي النيب صلىديُت. وقد روي كفارة كمثل كفارة 

 عليو وسلم قاؿ:

                                                           

 ٢۹ٕ, ص: ٕٔٗٔالباكستاف , –مكتبة الرشدية  التفسَت ا١تظهري,١تظهري، ٤تمد ثناء اهلل,  ا 85  
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َمْن نذَر نذرًا في َمْعصيٍة فكّفارتُو كفارة َيميٍن, ومن نذَر نذرًا ال يُطيُقُو 
  86فكفارتو كفارة يَميٍن.

ر، من غَت نذرت هلل ال أفعل كذا ٍب يفعلو، أو يقوؿ: هلل علي نذ 
وبعضهم أوجب الكفارة ُب نذر ا١تعصية، وفيما  تسمية شيء فيلزمو كفارة ديُت

قاؿ: إف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما-ال يطيقو الناذر ٟتديث ابن عباس 
صلى الو عليو وسلم قاؿ: " من نذر نذرا مل يسمو فكفارتو كفارة ديُت، ومن 

ديُت،  ال يطيقو فكفارتونذر نذرا  نذر نذرا ُب معصية فكفارتو كفارة ديُت، ومن
لكفارة ىو إطعاـ عشرة مساكُت، أو  وا  87ومن نذر نذرا فأطاقو فليف بو

كسوهتم، أو ٖترير رقبة مؤمنة، فإف مل جيد صاـ ثالثة أياـ متتابعة وجوباً، إف 
 88مل يكن عذر دينع من ذلك.

 
 

 
 

                                                           
 (٢ٕٕٔ(  وسنن ابن ماجو )ٕٕٖٖأخرجو أبو داود )) 86

عبد ا٢تادينب ٤تمد بن عبد ا٢تادي بن بكري بن ٤تمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل,  87
, ىػ۹ٔٗٔ، الرياض، ا١تملكة العربية السعودية, أضواء السلف ٖتقيق التجريد ُب شرح كتاب التوحيد,

 ۷ٙٔ, ص:ٕاألجزاء: 
 ٕٓ٘,ص:۹۹ٙٔ,الدرر السنية ُب األجوبة النجديةعبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم,  88
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 الباب الثالث

 عرض  البيانات

 

 لمحة عن معهد الحكمة لتربية االسالمية -أ

 معهد الحكمةعن  التاريخ -ٔ

على  عترباظتعهد ي دبّرةم. بيلندااستعمار  يف زماف معهد اضتكمةبٍَت 
 عاـ االستقالؿ ثورة وقت يف لكالذ. النضاؿ روحىي  بيلندا استعمار
 1بيلندا. جيوش وأحرقت دمرتطالب  الغرفة تسعة ،۹ٗ٘ٔ

 اصتهود عن فصلها ميكن ال مبفردىا، معهد اضتكمة اوقف إىل سباقة
 من. األرض حتت كةَر حَ  مع طالب رئيس أنو .مايل بن شيخ خليل تبذعتا اليت

 واإلخالص واضتكمة اصتيدة اظتشورة)  ة اضتسنةضِ بلحكمة واظتوعِ  هنج خالؿ
 ،سيمارانغ، معهد منكاغطلب العلم يف الذي  شيخ خليلكاف  (.الناس دعوة

 النمط وىذا. القرية يفاىل ُكوْخ  ُكوخْ  من. قاـ بالدراسة من الدار اىل الدار
 2. سنوات ٓٔ ظتدة فعلو

                                                           
1
 صالح الدين  استاذ قاؿ 

 مقابلة مع مدير اظتعهد 2
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 كربىو ولد من أخ ا  الغٍت عبد بن السحيمي شيخ.،۹ٕٕٔ عاـ
 عليها اظتتفق كال وىناؾ. اظتكرمة مكة منالسحيمي رجع  شيخ ,شيخ خليل

 ۹ٕٙٔ عاـ يف مث. ۹ٔٔٔ عاـ منذ موجودة كانت اليت اظتعهد بناء النامية
 ذترة وضع من دتكنوا صف يف يتم وبعد مها. القرآفحتفيظ  قاـ اظتعهد خاصة

 قياـ بو. التعليم نظاـ مت ، ذلك ومنذ. للطالب النـو ةغرف تسع

 بعد قليلة سنوات وبعد ـ، ۹٘٘ٔ  عاـ يفمات  احمللي خليل شيخ
. شيح مسرور عبداظتغٍت احالةمعهد اضتكمة  قيادة .شيخ سوىيمييتبع   أف

 سوىيمي بن شيخ صادؽ ومساعدة احمللي خليلمن شيخ  حفيد ىو الذي
 وجد متوالية اضتكمةمعهد  الشبابخالفتاف  قيادة حتت. ىشيخ  سوىيم

 ـ ٕٓٓٓ عاـ حىت اظتؤسسات ىذه. التعليمية اظتؤسسات إنشاء ومع ،اواسع
 3.مدرسة ٗٔ بلغ قد

 ٕٓ يف األحد يـو صباح اضتج، كماؿا  مات عبداظتغٍتشيح مسرور 
 عمرمات يف . وقت السعودية رابعة و ستسة عشر الساعة يف ٕٔٔٓ ديسمرب

ابن  احالة اضتكمة ىا معهدبعدو . اظتنورة اظتدينة البقيع مقربة يف دفن.  ٦ٙ
 .اآلف حىتمسروري  صالح الدينشيح مسرور ىو  األكرب

 الحكمة معهد من الجغرافي الموقع -ٕ

                                                           
3
 خرب مدير اظتعهد اضتكمة 
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بندا,  قرية مناطق بريبيس،عاش يف سَتامفوج، فرعيةب معهد اضتكمة
 ارتفاع على يقع. كيلومًت ۷ بوميايومن مدينة  طريق فورواكَتتو، تيجاؿيف 

 حتتل األرض معهد اضتكمة مساحة حتتل. البحر سطح مستوى عن مًت ٕٓٓ
 على. معهد اضتكمة يف طالب ٕٓٓ٘ حوايل تقل ال. فداف ٕٓ مساحة
 03 الرياضة نعم. ًتم ٖٓ×  ًتم ٖٓ قياس مسجد بلغت األرض اظتساحة

 4ًت.م 03×  ًتم

 لتعلم دعما كافية مساحة توجد الكائنات من اضتكمة مبنطقة
 الوصوؿ أف حيث السريع الطريق جبوار نزؿ ىي اضتكمةمعهد  صعود. الطالب

 وقد سهلة ظتقدـ اظتعهد اظتنازؿ من قريبة حوؿ موقعها فضال ،اظتعهد سهلة إىل
 .اجملتمعاقتصاد   عجلة مساعدة على قادرة تكوف

 5ه.  ٓٗٗٔ معهد الحكمة بريبيس لمنظمة التنظيمي الهيكل -ٖ

 رئيسة  اظتعهد: نيل الزاكية 
 نائب رئيسة: نيلة الرزتة 
 النساء فطر استويت -ٔ: كاتبة اظتعهد 

 نور فطر سافوتري -ٕ

                                                           
 معهد اضتكمةثيقة  4
 اضتكمةمعهد ثيقة  5
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 اضتسنريفع رفيعة  -ٔ: أمُت الصندوؽ 

 زليفة اظتناء -ٕ

 سافوتري مغيانغرـودياس  -ٖ

  :سومي اسيو -ٔقسم تطوير التعليم 

 وحي نغسيو -ٕ

 ملينيت رزتوايت -ٖ

 نديات فريد -ٗ

  :يويوف فضيلة -ٔقسم الدفوؼ 
 الفية مغفرة -ٕ
 عطيق حريل العُت -ٖ

  :فطموايت -ٔقسم تأمُت 
 سيت زبيداه -ٕ
 فاطمة -ٖ
 نيتا ايتيعة -ٗ

  :الفُت دمية -ٔقسم النظافة 
 ايو فروانغسيو -ٕ
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 عئشة الصاضتة -ٖ
 ايو نوفريدا -ٗ

  :فيفُت يويل فوتري -ٔقسم الصحة 
 رنتكا سري علفا  -ٕ
 لطفي حسن عزيزة -ٖ
 ارض فريدا -ٗ

 فضيلة علفا -ٔ: اإلمدادات قسم 
 اوليا نور بييت -ٕ
 ريداديلى ف -ٖ

 
 معهد الحكمةوالرسالة  الرؤية -ٗ

 الرؤية -أ
 والدعوة. والتدريس التعليم نظاـ تطوير يف أساسا معهد توفر يكوف

 والرسالة -ب
 العبادة يف وصحيح العقيدة يف نتصبةاظت البشرية اظتوارد إعداد -ٔ
 سلوؾ. يف والسامية
 واضتفاظ تطوير على قادرة أهنا حيث ،صحة غتتمع حياة تعزيز -ٕ

 .اإلسالمية القيم على



81 

التنمية الوطنية عن طريق توفَت اظتوارد البشرية الذين دعم عملية  -ٖ
 6.لديهم روح التضحية، روح الدين، وكذلك اظترونة يف كونو

 
 7معهد الحكمة طالبل وااللتزامات التحريم -٘
 معهد الحكمة طالبل التحريم -أ

 المعانقة -ٔ
 شيئا تعطي واحدة، ،خارجو  أو يف خارج مهعد , التقاءاطتروج
 وغَت ذالك.( اعتدايا)

 سرقة - ٕ
 .اطتاصة اظتلكية ليس حقوؽ

 واستخدامو اإللكترونية حمل العناصر - ٖ
 اظتثاؿ:حاتف, احملمولة, ػتطّة وغَت ذالك.

 نمائب – ٗ
 يرجع او الشوارع

 معهدالتتبع عملية  ال - ٘
 تنظم اظتعهد اليت واظتناسبات واألحداث ،صالة اضتماعة

 معهد الحكمة طالبل االلتزامات -ب

                                                           
6
 ثيقة معهد اظتعهد 

مةيف ادارة معهد اضتك  7    
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 اجتهادا العبادة -ٔ
 الصالة وإلغاء اركاف الصالةو الشروط،  وتنفيذ فهم -أ

 الصالة وقراءتو    حركة يف وصحيح القراءة، جييدو  حيفظوف، -ب

 حيفظوف و فصيح جوز ثلثوف -ت
 صالة فرضيعمل  منظم -ث
 يعمل صالة السنة منظم -ج

 اخالق الحسنة -ٕ
 صّديق -أ

 انضباط -ب
 مسؤوؿ -ت
 واثف -ث
 واظتدرسُت ومدير اظتعهد الوالدين احًتاـ -ج
 زميل عزيزي -ح
 8. باآلخرين يهتموف -خ

  ميالتعل وسائل -ٙ

 معهد ىو عقد سهم لبقاء وىامة جداً  األساسية األمور من واحدة
 تعليمية، أداة عن فضال ،البناء شكل يف) األساسية والبنية اظترافق توافر

                                                           
8
 معهد اضتكمةثيقة  
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 حتقيق ميكن حىت الشركات إدارة يف عماالد (الصعود األخرى واظترافق ،بوالكت
 معهد. يف الدراسة أنشطة استمرارية وباظتثل،. حد أقصى إىل اظترجوة النتيجة

 أنشطة دعم يف مباشرة واظتعدات األدوات ىي سائل واطتزائنال 
 ومكاتب الدراسية، والفصوؿ عمارة مثل م،يتعلال عمليةيف  وخاصة، اظتعهد،

 مباشرة يعتمد ال تسهيالتىي  واطتزائن. األخرى واظترافق األدوات وكراسي،
 حديقةو  ،ميداف أو صفحة مثل والتدريب، التدريس أو للتعليم طريقة عملية

 9اظتدرسة.

 وسائل واطتزائن كاف اآلف معهد اضتكمة بريبيس حىت تأسيسها منذ
 وىذا. التعلم وأنشطة للتدريس التنفيذ دعمالكفاية  ؿتو على بالفعل اليت

, َواِلَدة اضتكومة من عليها اضتصوؿ مت اليت إينفاؾ أو اإلغاثة من مساعدة
 اظترافق مساعدة شكل يف سواء األخرى، واألطراؼ واظتتّخرج الطالب،
 .اظتاؿ شكل يف أو التعليمية

 

  معهد الحكمة في الطالبممارسة النذر عن  -ب

 وتعاىل، سبحانو اهلل مع عبد بُت شيد الذي وعد أو التزاـ ىو النذر
الدعاء.  يتعهد النذر يف ألف. يتمّ  قد مطلوب أف حىت هلل دعاء اىل يعٍت

                                                           
9
 معهد اضتكمةثيقة   
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 التزاـ مع باتفاؽ تلتـز أف فقط ولكن اظتعتادة يتعهد ندر ليس دعاء الدعاء يف
 10.قوي

 اظتشكلة يصبح أف. تبقى الوعود أف ينبغي الذي والوعد وعد، النذر
 العبادة حيث من النذر ىنا اظتقصود بالوعود، الوفاء عدـالنذر   كاف إذا ىو

 ,قفاللناس ىو من الوعود نكث. النذر صياـ أو الصالة مثل اهلل، إىل قربيل
ؼتتلفة يف  طالب ندر للقياـ أي ؽتارسة ويف. هللتنكر على  الوعد كاف إذاو 

 11تو مبّجانا.يقصديطعم اىل  أو صـو او الصالة كمثل تفعلو،

 كما يف القرأف الكرييم

               

    
12
  

 يا رّّب سأريدجيدة، مثل: تفعل النذر ، وأي الطيبة الدعاء رتيع
جيدة تظهر  وؽتارسة الدعاء ثالثة أياـ على التوايل. إذا كانت صـوسأ، جاضت
 يفعل النذر ولكن إذا كاف شخص، هتنفيذب حيو حيصل حكم النذر مث 

                                                           
 مقابلة مع اخي الفياف 10
 مقابلة مع اخيت زكية 11
 ۹ٕاضتج: 12
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 ه مث حكم النذر ال حيصلالنذر  ؽتارسةيف ولكن ليست جيدة  جيدة،بالدعاء 
يف مث ، عمرة إىل قـوسي اهلل سبحانو وتعاىل. مثل "يا اهللاىل  يقّربألنو ليس 

كمثل ىذا النذر اّما الدعاء اهلل سّيئة.   قيصدي فامتحا لني دعوأ مكة اظتكرمة
 13.هبطل النذر يمث لعمرة,  عُ َيْسم

 القياـ اظتستحيل أو القياـ على قادرة تكن مل حتدثالنذر  إذا ولكن
 .كّفارةويبّدلو ب. وتفعل  بواج الالنذر  مث بو،

 يفكما  ،مع كّفارة اليمُت يساوي مث تفعل النذرال إذاكّفارة , بالنسبة أما
 :اضتديث

ََ اْل  دِ بْ عَ  نُ بْ  ويونسُ  لي  يْ ْل اَ  عيدٍ سَ  ىارون بنُ  يْ ثنِ حدّ وَ  َ عيسَ  نُ بْ  دُ واحمَ  عل
اْبُن َوْىٍب أخبرني َعْمرو ْبُن  حدثنا رانِ خَ آلاْ برنا و قال َ خس اقال يونُ 

اَْلحارِث عن َكْعِب ْبِن َعْلقمَة عن عبِد الّرحمِن ْبِن ِشَماَسَة عن أبِي اْلَخْيِر 
ِر َكفَّارُة عن ُعْقبَة ْبِن عامٍر عن رسوُل اهلل عليو وسلم قال كَ  فَّارَة الَنذّْ

 14ْالَيميِن.

فانظر إىل كالمو يف من نذر لبقعة أو جبل أو مغارة كيف قاؿ: يلزمو  
عند أزتد ويستغفر اهلل، وال شيء عليو عند أّب حنيفة والشافعي كفارة ميُت 

وإحدى الروايتُت عن أزتد، ومل يقل: ىذا النذر كفر ؼترج عن اظتلة، مع أنو 
                                                           

13
  مقابلة مع ليلة المسذالفة 

14
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بقعة من أرض، فكيف يكفر من نذر ألحد األنبياء والصاضتُت، لشجرة أو 
وقصده لوجو اهلل، وثوابو لذلك اظتنذور لو، فإنو ال يضر هبذه الصورة باالتفاؽ، 
كما سيأيت يف كالـ الشيخُت. فإهنما قاال: إنو يصرؼ إىل الفقراء، وكذلك يف 

 15مذىب الشافعي وأّب حنيفة.

 :يعٍت ميُتكفارة  النذر ىو كفارة

 عشرة الفقراء ميطع -ٔ

 للفقراء اظتالبس عطيي -ٕ

 واحد رقيق حترير -ٖ

 على أياـ ثالثة اـيص مث سبق، مبا القياـ على قادراً  يكن مل إذا
 16.التوايل

. اَْلَوعدُ  اظتسمى لعبده اهلل وعد. وجل عز اهلل عبد اىل وعدىو  نذر
 اهللاىل  أتعهد "،تلفظوينبغي النذر . اَْلَعهدُ  يسمى الناس اىل الناس الوعد

                                                           
دار ابن اصتوزي، اظتملكة  ,القوؿ اظتفيد على كتاب التوحيد ,ػتمد بن صاحل بن ػتمد العثيمُت 15
 ٕ٘ٗص: ,العربية السعودية

  مقابلة مع فطمواتى  16
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تكّلم  قد كاف إذا. شيئ ينذر ليس واجب." ذلك تفعلاف  وتعاىل سبحانو
 17.تكوف واجب سوؼ ذلك بعد

 العبادة، يف النذر بالنذر، القياـ يف اإلصدارات من ضخم عدد وجود
 اهلل إىل قربنذر لي ىذا الواقع يف ولكن. بالصياـتذر  أو او نذر بصدقة

 اضتديث: يف كما. وتعاىل سبحانو

 مِ قاسِ لْ اَ  نْ عَ  مالكِ الْ  عبدِ  نِ بْ  ةَ عن طلحَ  عن مالكٍ  مٍ اصِ ا ابو عَ ثنَ حدّ 
 رَ ذَ نَ  نْ مَ  مَ عليو وسلّ  َ اهللُ صلّ  بيُ النّ  عنها قالت قالَ  اهللُ  رضيَ  عن عائشةَ 

 18. وِ صِ عْ فال ي َ  وُ يَ صِ عْ ان ي َ  رَ ذَ نَ  نْ ومَ  وُ عْ طِ يُ لْ ف َ  اهللَ  عَ يْ طِ يُ  نْ اَ 

َأْف يَػْنُذَر الرَُّجُل َأْف مَيِْشَي ِإىَل الشَّاـِ َوِإىَل ِمْصَر َوَأْشَباِه َذِلَك  ِإفَّ َذِلكَ 
ؽتَّا لَْيَس ِفيِو طَاَعٌة، أَْو َأْف اَل أَُكلُِّم ُفاَلنًا، فَػَلْيَس َعَلْيِو يف َذِلَك َشْيٌء ِإْف ُىَو  

َا يُويف لِلَِّو ِبُكلِّ نَْذٍر ِفيِو طَاَعٌة َكلََّمُو أِلَنَُّو لَْيَس لِلَِّو يف َىِذِه اأْلَْشَياِء  طَاَعٌة، َوِإَّنَّ
ِمْن َمْشٍي ِإىَل بَػْيِت اللَِّو َأْو ِصَياـٍ َأْو َصَدَقٍة أَْو َصاَلٍة، َفُكلُّ َما لِلَِّو ِفيِو طَاَعٌة 

ـَ يف الشَّمْ   فَػُهَو َواِجٌب َعَلى َمْن َنَذرَُه. ـَ فَػَتَأمَّْل َكْيَف َجَعَل اْلِقَيا ِس َوتَػَرَؾ اْلَكاَل
َونََذَر اْلَمْشَي ِإىَل الشَّاـِ أَْو ِمْصَر َمَعاِصَي، َحىتَّ َفسََّر ِفيَها اضتَِْديَث اْلَمْشُهوَر، 
َمَع أَنػََّها يف أَنْػُفِسَها َأْشَياَء ُمَباَحاٍت، َلِكنَُّو َلمَّا َأْجرَاَىا غَتَْرى َما يَػَتَشرَُّع بِِو َويَُداُف 
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َشاِىَدٌة « ُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ »ِو َصاَرْت ِعْنَد َماِلٍك َمَعاِصَي لِلَِّو، وَُكلَِّيُة قَػْولِِو: لِلَِّو بِ 
.  عِتََذا اْلَمْعٌَت، َواصتَِْميُع يَػْقَتِضي التَّْأثِيَم َوالتػَّْهِديَد َواْلَوِعيَد، َوِىَي َخاصِّيَُّة اْلُمَحرَّـِ

ُر ْبُن ِبكَّاٍر َوأَتَاُه َرُجٌل فَػَقاَؿ: يَا أَبَا َعْبِد اللَِّو! َرَوى »َوَقْد َمرَّ َما  الزُّبَػيػْ
َفِة ِمْن َحْيُث َأْحَرـَ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو  َمْن أَْيَن أُْحِرـُ؟ قَاَؿ ِمْن ِذي اضْتَُليػْ

فَػَقاَؿ: اَل تَػْفَعْل. قَاَؿ: َغٍِتٌّ أُرِيَد  َوَسلََّم. فَػَقاَؿ: ِإِّنِّ أُرِيُد َأْف ُأْحِرـَ ِمَن اْلَمْسِجِد:
َنَة.  َأْف ُأْحِرـَ ِمَن اْلَمْسِجِد ِمْن ِعْنِد اْلَقرْبِ. قَاَؿ: اَل تَػْفَعْل فَِإِّنِّ َأْخَشى َعَلْيَك اْلِفتػْ

َنٍة أَ  َا ِىَي أَْمَياٌؿ أَزِيُدَىا، قَاَؿ: َوَأيُّ ِفتػْ َنٍة يف َىَذا؟ ِإَّنَّ ْعَظُم ِمْن َأْف قَاَؿ: َوَأيُّ ِفتػْ
َها َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم؟ ِإِّنِّ  تَػَرى أَنََّك ُسِبْقَت ِإىَل َفِضيَلٍة َقصََّر َعنػْ

ْعُت اللَّوَ  19.شتَِ
 

واجب  الصياـ قسمُت، إىل ينقسم اإلسالمي الشريعة يف الصياـ
 جبميع واجب ليس ولكن بو مستحبّ  عبادةىو  السنة الصياـ. السنة والصياـ
 كاف إذا يكوف أفيصل واجب  الصياـ ولكن. منها كل وأحكاـ شروط

اىل  لشخص وعد النذر ألف ذلك، يف السبب. الصياـبنذر القياـ  شخص
يف زماف  .معصية الةح يفوليس  ,رابطة بسبب هتنفذ أف اهلل تعاىل وجيب

 ثالثة ظتدة صوما ـو قاصتامعة سأ تعليميف  لخاد كنت إذا"فعلت النذر  ماضي
أنو  ,التوايل على أياـ ثالثة ظتدة الصياـ فقو علم يف ينظر إذا .توايلاظت على أياـ

 سنةاليت ال جيوز ىو النذر يف . بل جيوز يفعل النذر على صياـ .ليس حكمو
                                                           

دار ابن عفاف،  ,االعتصاـ ,إبراىيم بن موسى بن ػتمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب 19
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 عيد مثل بالصياـ، للقياـالتوايل, ألنو ىف سنة موجد يـو حراـ  على واحدة
 بسبب النذر ىذاكمثل  اخًتت ظتاذا. التشريق ويـو األضحى الفطر, عيد

 20نذرت. لكاولذ ،جداً  بالتعليميهتُم 

 اضتديث: يف كما

 ََ  وُ نّ أ: ي  مِ لَ سْ اْل  ةَ رّ حُ  يِ بْ أ نِ بْ  كيمِ حدثنا حَ  بةَ قْ عُ  نُ بْ  حدثنا موس
 تيَ أْ  يَ اَل  نْ اَ  ذرَ نَ  لٍ جُ عن رَ  ئلَ عنهما سُ  رضي ااهللُ  مرَ عُ  نِ بْ  اهللِ  دَ بْ عَ  معَ سَ 

في  مْ , فقال: لقد كان لكُ رٍ طْ فِ  وْ َ اَ حَ ضْ أَ  يومَ  قَ وافَ ام فَ صَ  الَّ اِ  عليو يومٌ 
 رىَ يَ  والَ  رِ طْ الفِ َ وَ حَ ضْ اْلَ  مَ وْ ي َ  مُ وْ ضُ يَ  نْ , لم يكُ نَ سَ حَ  ةٌ وَ سْ أُ  اهللِ  رسولِ 

 21.ماامهُ يَ صِ 
 أداء أف أريد" مثل؛ طبيعي غَت بشيء يتعهد من أو مثل أخرى

رًا اضتج فريضة  لكن جيد، شيء اضتج فريضة أداء على عـز ".األقداـ على َسيػْ
 مع السن تقدـاظت زمنيف  ألف. هتـز اإلجراءات من األقداـ على سَتا فعلت إذا

 22.كافية اظتركبات رتيع

 أداء طبيعي. مثاؿ: اريد غَت او ؿتو نذر أخر, قياـ النذر بشيء 
 ولكن ىو حسن, اضتج فريضة أداء نية على . األقداـ على سَتا اضتج فريضة

                                                           
20

 مقابلة مع امرأة الصالحة 
21

  ٦ٖٔٔرواه مسلم:   
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, ألف يف زماف األف متقدـ اإلجراءات من األقداـ على سَتا فعلت إذا  هتـز
 23.اظتركبات رتيع مع السن

 اضتديث: يف كما

ََ ْبُن َيْحَي التَِّمي  أْخبَ ْرنَا يَزِْيُد ْنُن ُزرَْيٍع َعْن ُحَمْيٍد َعْن  حدثنا َيْح
ُعَمَر َواللَّْفُظ َلَو َحدثنَا مْرَواُن ْيُن ُمَعاِويَة ثاَِبٍت َعْن أَنٍس َوحَدثَنَا اْبُن أِبْي 

اْلَفزَاِري  َحدثنَا َخَمْيُد  َحدثنّْي ثاَِبٍت َعْن أَنٍس اّن الّنبّي صلَ اهلل عليو 
وسلم رَأى َشْبخًا يُهادَى بَ ْيَن اْبَن بَ ْيِهْي فقال ماَبُل ىذا قاُلْو نََذَر أْن َيْمِشَي 

 24.يٍب ىذا نَ ْفَسُو لغَِنيٌّ َوَأَمرُه أْن يَ رَْكبَ قل إنَّ اهلَل عن تَ ْعد

ورأى رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ رجاًل آخر جيلس يف الشمس 
، وال يتكلم وجيلس يف الشمس  فسأؿ عنو، فقالوا: يا رسوؿ اهلل نذر أف يصـو

وغَتمها , فقاؿ صلوات وسالمو عليو: ليتم صومو، وليتكلم وليجلس يف الظل
عباس فأقره رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وسلم ػ على الصـو الشرعي عن ابن 

فقط، وهناه عن الصـو اظتبتدع وىو السكوت. وإف كاف مشروًعا يف شريعة 
سابقة كما يف قصة زكريا وقوؿ مرمي عليهما السالـ، ولكن اهلل ػ عز وجل ػ مل 

                                                           
23
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يف الشمس مع يتعبدنا هبذه الشريعة وأمره بأف يتحوؿ إىل الظل، ألف اصتلوس 
 25.وجود الظل تكلف سخيف

 بل .وتعاىل سبحانو اهلل إىل قربي حالة يف اواجب يكوفالنذر  قياـ
سأعطي طعاما اىل مل تأخر حتويلي  إذا :مثالً  فعلو إذا قياـ النذر يكوف جيوز

 ليس النذر من اظتوضوع ىذا إىل ينظر إذا. ذالك وفعلت اناً،غتّ  أصدقائي
ونّيُة  أصدقاء يُْطِعمُ  قصوداظت ينظر إذا ولكن. طاعة ليست ألهنا العبادة،

 26.باطتَت يتعلق فيما ألنو جيوزلصدقة ايضا, مث نذر كذالك 
 ليست أهنا حىت نذر. ةضتسن بالشرط القياـ ميكن لفع ىونذر ال

 ميكن النذر ولكن غَتىا، أو الصياـو  الصالة، مثل وتعاىل، سبحانو عبادةاهلل
 سبيل بنذر غَت العاـ لنفسو،تفعل نذر  موجو ولكن. يتم لشخص أف أيضا
,  إذا: اظتثاؿ أف  ذلك بسببمل ينتهك عملية اظتعهد يف ىذه الشعر سأصـو
, وفعلت حسنعملية اظتعهد  أو التعلم يف نشاطا أكثر تكوف أف دوافع

  27ذالك.
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 حيطيس جيدةبقيمة  مدرسة من خترجت إذا: نذر مكروه و مثاؿ
 النذر، عن علمت أف بعد .لكذاك مثلوفعلت النذر  ،مرات ۷ بقدر ملعب
 28.مطلوباً  وليس الشريعة، ال ىناؾ ىذا حكمو مكروه, ألف مثل النذر
 .بو تفعل ال حسنة اف ىذا مثل النذر أوضحت كما اضتديث يف

عليو وسلَم قال: إنَّ اهلَل  اهللُ  ََ َعْن َأنٍس َعِن الّنِبيِّ صلّ اخرجو البخاري 
 29ُمُرْوه فَ ْليرَكْب.  نَ ْفَسوِ لِ َلغَِنيٌّ َعْن تَ ْعذْيٍب َىذأ 

 فَػْليَػرَْكبْ َوَمْن َجَعَل َعَلْيِو اْلَمْشَي ِإىَل بَػْيِت اللَِّو يف أَْمِر يُرِيُد ِبِو َوْجَو اللَِّو 
َة َقَضى َنَذرَُه َوَمْن َجَعَل َعَلْيِو َنْذًرا لِلَِّو ِفيَما يُرِيُد ِبِو َوْجَو  َواَل مَيِْش , فَِإَذا أََتى َمكَّ

 30.اللَِّو فَػْلَيتَِّق اللََّو َوْلَيِف بِِو َما ملَْ جُيِْهْدهُ 
ويثَت  بالنذر، واظتعرفة الفهم إىل االفتقار بسبب ميكن النذرىذه  قياـ

 سبحانو اهلل إىل قربي النذر أفحقيقة  ،قي شريعة موافق فعل النذر الكاف 
 ال حقيقة الذي ،"وتعاىل سبحانو اهلل حسن اىل فعل نذر ىو وعد 31وتعاىل.
. بوباحمل غَت أو بوباحمل يدةبدفع اصت بشيء القياـ قصد ولكن ،ولنفس واجب

32 
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 الذين الناس كمثل. يرجأَه منال  فورا بالقياـ مث فعل نذري كنت إذا
. اءشف دائي كاف إذا أياـ ستسة ظتدة صوما وتعاىل سبحانو هللنذرت " ،يقوؿ

 اضتالة ىذه يف أنو مالحظة يرجى .يؤّخره صومة بعد يـوىي  اهلل يشفي بعدو 
 أياـ ستسة ظتدةواجبة  الصياـ ىو ىل جيب عليو .دالوع لوفاء عندما حكممل 
 يأخَت حىت نذر تأخَت  لتنفيذكفارة  دفع اـ ال ىل جيب عليوواحد؟ صف يف

 األبرياء، كافيأخره ال امث لو   إذا ولكن ؟هندر  ينكر أف يعتـز ال أنو ولو
 وأنو ؽتكن، وقت أسرع يف لتنفذ سارعت أهنا يسارعو لو األفضل من سيكوف

 33.حيمل أف جيب اليتجب الو  عن النظر بغض كمسلم بذلك القياـ ينبغي
  شكل ىو و نذر وتعاىل، سبحانو اهلل العبادة نذر أشكاؿ الواحد

 ودتنيات الثقة مع أنو اظتقدمة الشخص ىذا يريد ما إىل للوصوؿ أسهل طريقة
 تناسب بعدـ حيدث الالنذر  إذا ولكن. وتعاىل سبحانو اهللجياىد اىل  الذين

 سبق ما أف أعتقد .وتعاىل سبحانو اهلل أحكاـ رتيع مع توكاؿ أفضل اظتطلوب
نذر  حقيقة يف ألنو 34لعبد. بالنسبة شيء أفضل وتعاىل ىو سبحانو اهلل أوجز

دوف  وتعاىل سبحانو اهلل هييسر  أف القصد كاف ما أف حىت ىو ػتاولة وتوّقع
 األحكاـ. رتيع مع وتعاىل سبحانو اهلل بأف تصور

                                                           
 مقابلة مع ازتد  33
 مقابلة مع الفياف  34
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يسم  غَت ؼتمودة ىو تعّلق بالنذر إذا ولكن النذر ىو حسنة، فعل
 كليف   ليس اجيحتا حالة يفالنذر وينبغي فعل  .بالنذر يتوّقع على مطابقة

  .لوالدعاء  وكثَت اهلل إىل قربيينبغي اف  شيء عألف لتوفي ,يريده
 أف النذر أو يوقن النذر النفايات مث ،بنذر نفسو أثقل أف ال حتذير

 قدر اهللقضاء و  واجب  يؤمن  مسلم كمؤمن ألنو 35قدرهلل.  مقاومة ميكن
 البخيل، من يأيت ببساطةنذر ال صدر أف جيداضتسن  شيءلو  وتعاىل. سبحانو

 36.بعض اظتاؿ برضاءاهلل من ؽتارسة قعاتتو ل ويصرؼ ماليعٍت اف النذر  اف 
 الذيعلى مقصده  ما نية عندحسن  للقياـ ونفس إىل نيةنذر ىو 

 على. ػتبوب ميكن ال أمر من شيء عن النظر بغض انتهى أو إليو، التوصل
 الصدقةسأعطي  االمتحاف، اجتياز كنت  إذا: "أحدىم قاؿ اظتثاؿ، سبيل

سأنفق  ،ءالدا مناهلل اشفى  " أو. " اإلرادة" اياما ـأصو " أو ،"روبيةبعض 
 37.اظتسجد إلصالح ماال

 أو االمتحاف، من ؾتاح منذ. الدين يف واظتسموح طيب من ىذه النذر
،. وتعاىل سبحانو اهللىو نعمة من  اظترض من الشفاء  تربع والتصدؽ الصـو
 38.ومفيدة جيدة أفعاؿ للجمهور االجتماعية والرعاية للفائدة كنوز
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 حكاـألب ،يعمل عبادا هلل تعاىل النذر"يقوؿ  الطالب بعضو 
 ولكن 39.النذر من والشروط األحكاـ عن فهمىناؾ منهم ناقص  .شروطالو 

 فأ قدويت احملدودة اظتعرفة مع يعمل النذر, منهم طالب اظتعهد اضتكة البعض
  أوضتاجات  يسهل النذر،

ُ
 .اتراداظت

 

 

 

 

 

 

                                                           
39
 نوفيتامقابلة مع  



96 

 الباب الرابع

 تحليل البينات

 

 معهد الحكمة بريبسالنذر على طالب بقيام ممارسة  -أ

والقواعد على التوايل، يف ذلا النظام سات الثقافية أو الدينية رتيع ادلمار 
 للعبادة اهلل سبحاسنو وتعاىل، مثل الصالة،كثَت من األمثلة . سناانلإل العبادة

وحفظ  ,صدقة ، مثلسناانلإلأيضا ذكر العبادة و صدقة وغَتىا. والالصوم، و 
يف كيفية شلارسة طالب  شرحو سن, الباحثالبحثوغَتىم. يف ىذه صلة الرحيم 

 .سَتامبوج بريبيسادلعهد احلكمة بندا قيام النذر يف 

ما، أو طاعة هلل غَت واجبة النذر ىو إلزام اإلسناان سنفاو بشيء 
مكروه، وقال بعض العلماء إسنو زلرم ألن النيب صلى اهلل عليو وسلم هنى عن 

 1.النذر

 

 ل  اه  لِيي  اهلل سبحاسنو وتعاىل وسنذر شكل  اىل نذر ىو أشكال العبادةال
اهلل سبحاسنو وتعاىل. ولكن إذا تمّنيات اىل الللوصول إىل ما يريد الشخص مع 

                                                           
  ٦ٙ,ص:ٕٗٓٓ,دار الثريا للنشر ,شرح ثالثة األصول, زلمد بن صاحل بن زلمد العثيمُت 1
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مع رتيع أحكام اهلل عز  توّكل أفضلفتناسب ادلطلوب النذر وال  ال حيدث
القصد اهلل سبحاسنو لياهل  والتوقع ىو زلاوة تفعل سندر حقيقةوجل، ألسنو يف 

 2.اهلل سبحاسنو وتعاىل مع رتيع األحكاماىل وتعاىل دون مل يكن متحيز 

عليو،  ال جيبالذي  , هلل سبحاسنو وتعاىل سنذر ىو وعد تقوم لصاحل
بالىت  ولكن قصد القيام بشيء ما الدافع وراء حادث جيدة غَت أو  بزل 

 3.زلبب

تفاَت احكام بالنذر،  اءعطأالعلماء ديلك احلق يف  أن ,طالبالقال  
 زمانادلوجودة يف  عبادة ماتجبة . ولكن النذرأساس واعتباراتلو لماء ألن الع

 4.االمة ادلاضية

اىل اهلل  النذر تاألم مرمي للذين فعلكما يف القرآن الكرمي عن 
 سبحاسنو وتعاىل 

                      

                 5 

                                                           

  
2
 اسنظر مقابلة مع الفيان   

   اسنظر مقابلة مع سيت خليفة  3
 مقابلة مع سناسنياء 4
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النذر ان األخر،  الطالب من باإلجابات ادلذكور البيان تعززت قد
فيو  راماحلكروه او ادل ،إىل اهلل يقربيف  وا العبادة سنية سنتااذا ك حكمو واجب

 6.طشرح الطالب ىو بابب غَت معرفة علوم النذر او مل سنذر ق

ل ديكن القيام بو بالشرط حلان. حىت أهنا ليات رلرد سنذر ىي فع
أو  ، مثل الصالة، الصومفقط عبادة اهلل سبحاسنو وتعاىل اىل ماألة النذر

ادلامى ا ْلو عد . الوعد  هد من اهلل عز وجل. وعد اهلل لعبدسنذر وع 7غَتىا.
 ،عادة ان يقوم النذر ينبغي سنذر ان تلفظوالبشر يامى ا ْلع هد .  اىل البشري

إذا  واجبة, ليات عملو "أتعهد مع اهلل سبحاسنو وتعاىل وسوف تفعل ذلك." 
 8.واجببعد ذلك سوف تكون النذر كان قد أحرز 

الناس الذين  كمثل.أخره من ال فعل سنذر مث يتعهد بالقيام فورايذا ا
 ئي شفاء.دا انىل الصيام دلدة ستاة أيام إذا كهلل سبحاسنو وتعا سنذرتيقولون، "

، يرجى مالحظة أسنو يف ىذه احلالة كان صوما من سنذر خريؤ  يشفي اهلل بعد
دلدة واجب ىناك أي حكم عندما حان الوقت للوفاء بالوعود. ما ىو الصيام 

ألن أخره ان  وعما إذا كان واجب بدفع كفارة ستاة أيام يف صف واحد؟
 ؟ ولكن إذا كان األبرياء، مث أخر ان سنذرولو أسنو ال يعتزم أن ينكر  تفعل النذر

                                                                                                                             
 ٖ٘ال عمران:  5
6
 لؤلؤ منَتة مقابلة مع 
  زتداسنظر مقابلة مع ااا 7
 اسنظر مقابلة مع ىناء 8
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لتنفذ يف ياريع من ذلك. ومع ذلك، يكون من األفضل لو أهنا أكثر ال أبرياء 
ر عن االلتزامات أسرع وقت شلكن، وأسنو ينبغي القيام بذلك كمالم بغض النظ

 9.حيملاليت جيب أن 

لديك تبعية على ىذر ىو أقل حانة، ولكن إذا كان  ىو سنذريقوم 
اهلل سبحاسنو وتعاىل تطابق بنذر. سيكون لطيفا إذا مل  اىلتوقع بالثناء  اناحل

ابب توقع يكن النذر أكثر يف حالة ياتلزم الوقت عندما أجا كل رغبة. ب
 10قرب إىل اهلل وكثَت الدعاء لو.يشيء رتيل 

ادلعهد يف الصعود، عملية  النذر ليات بعيدة عن الطالب يف شلارسة
سأعطي ذات قيمة جيدة ارتفعت الدرجة على سبيل ادلثال: "إذا كنت 

ستعد مراة ثالثة  صالةاجلماعة يف الصبحكنت ال    أو "إذا 11رّلاسناً.أصدقائي 
عملية أن تكون أكثر سنشاطا يف التعلم أو  دوافع للعقاب". بابب ذلك أن

 12, وفعلت ذالك. جيداادلعهد 

                                                           
9
 زتداسنظر مقابلة مع ا 
اسنظر مقابلة مع سنيل الزكية   10   

اسنظر مقابلة مع  سٍت خايفة         11    
اسنظر مقابلة مع سنبيلة    12    
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 كنت، مثاًل: "إذا  استويف سنذورىم الطالب الذينيف ىذالبحث، كان 
 13.أيام على التوايلثالث م و صسأيف البالد  ةبتعليم اجلامعيدخل ا

أيضا الطالب الذين فعلون النذر، على سبيل ادلثال، قال  كان
روبية"، بعض الصدقة  عطيسأ،  حصلت على درجات جيدةأحدىم: "إذا 

أو "صيام اليوم" اإلرادة. " أو "عندما اسًتداد من الدائي، مث سنقوم التربع مال 
 14إلصالح ادلاجد.

اليمُت  كفارة،ويعلم الطالب ان ترك ما ادلنذور فكفارتو كفارة اليمُت 
ادلالبس للفقراء أو لتحرير رقيق واحد. إذا مل يعطي فقراء أو لل عشرةً يطعم  ىو

           15.على تواىليام مبا سبق، مث صام ثالثة أيام يكن قادراً على الق

. رلرد حملة عامة النذر تفصيل اليتعم  سناقص طالب الذينأيضا كان و 
    .ومل يفعلالنذر درست  ملنذر يف شاملة ألهنا الابب أهنم ال يعرفون بط. فق

 النذر  لقيامفي امعهد الحكمة  طالب تتلزم العوامل التي -ب

كاسنت ادلؤساات الدينية اليت يعطي التعليم ادلعهد  يرجى مالحظة أن 
والتدريس، فضال عن تطوير العلوم يف سنشر اإلسالم. فظيعة الكثَت من ادلعارف 

                                                           

اسنظر مقابلة مع امرأة الصليحة   13      
اسنظر مقابلة مع ليل    14    

 اسنظر مقابلة مع فطموايت  15
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ويشمل ذلك خاّصة يف ادلعهد.  اليت ديكن احلصول عليها يف العلوم الدينية،
واحد  .اىل البشرية العالقة البشرية مع اهلل سبحاسنو وتعاىل أو العالقات البشرية

 منهم ىو النذر، العديد من الطالب الذين يعرفون عن وعود وسلتلف العوامل
 اليت خلفية الطالب يف القيام النذر.

العوامل أو أسباب طالب للقيام النذر، ىناك النذر، بفيما يتعلق 
فضال عن عدد قليل من الطالب من أي وقت مضى يفعلون النذر يف ادلعهد 

 احلكمة بريبيس. أما بالنابة للعوامل أو األسباب الطالب للقيام بو ىو: 

 عوامل الًتبية  -ٔ

 يةعوامل االقتصاد -ٕ

 ةبعوامل التجر  -ٖ

 عوامل التربية -١

 بدونليت توجد يف حياة الناس. ىو واحد من أىم األشياء ا بيةالًت 
ظم. ويعترب موقف التعليم ىام جدًا ألوقات احلياة ينتالتعليم للحياة البشرية ال 

، ذالكفيما يتعلق  التعليم. سهم منمتزايد من متقدمة ومتطورة، ىو عدد 
الدولة التعليم عامل التعليم ىو سنقطة االسنطالق حلياة اإلسناان. ولذلك يف كل 

أصبح أىم عامل. مع رلموعة اليت تدعم وجود التعليم يشمل كل ما يوجد يف 
 حياة اإلسناان.
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وكل اسناان ىو بالتأكيد من ذوي اخلربة، والقيام بالتعليم. ألسنو ال 
مثل الِبن اء، الًتبية واحدًا من األعمدة . سناانإل ديكن فصل التعليم عن احلياة

با ضخم وقوية، الًتبية أىم جدًا بالنابة لنا، ألن حيث أن البناء يقف منتص
الًتبية ال يعطينا ادلعرفة أيضا بل يعلمنا يف اخللق واألشياء صحيح. الًتبية 
ادلزروعة بناء إىل األفراد الناضجة؛ األفراد القادرين على التخطيط للماتقبل 

 ااسنية.واختاذ القرارات الصائبة يف احلياة. والًتبية جيد وسوف جتعلنا إسن

الًتبية يعطينا الكثَت من ادلعرفة حول سلتلف األمور، وكل ما يتعلق 
بالعامل والًتبية ديكن أن توفر أيضا رؤية للحياة. تااعدسنا على تكوين منظور 
احلياة. الًتبية ىو يف رتيع رلاالت احلياة، ويف اختيار وبناء حياة طيبة، أن 

لبيان، ديكننا أن سنتيجة أن  الًتبية تتفق مع الكرامة اإلسنااسنية "، وطبعا، من ا
 م هم جداً وال ديكن اذلروب من احلياة.

وينبغي اعتبار الًتبية ضرورة لالحتياجات األخرى. مث بالتأكيد زيادة 
سنوعية الًتبية يؤثر أيضا على تنمية األمة. الًتبية مهم جداً للبشر ألسنو ديكن أن 

وباالشًتاك مع تفعل النذر، أي  خيلق سنوعية بشرية، فكريًا وبعيدًا عن اجلهل.
أن  ةباحثالوجد  البحثالنذر. يف ىذه تفعلون الطالب  ياببعوامل الًتبية 

 اجلامعةتعليم يف دخل كنت اعاماًل، مثاًل: "إذا   الًتبية معفعل النذر الطالب 
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؟ ألين النذر ىذكمثل   توايل. دلاذا اخًتتأيام على ادل ثالثةدلدة  قوم صوماسأ
 16.فعلت النذر ، ولذلكجداً بًتبية اىتمَّ 

 يةعوامل االقتصاد -٢

. يف احلياة اليومية كما حيدث يةكل اسناان من احتياجات االقتصاد
 عوامل حدوث العمليات االقتصاد .يةتلف ادلعامالت أو العمل االقتصاددلخ
الداخلية واخلارجية. العوامل الداخلية  بعوامل يتأثر أن ديكن النفس واحد يف

العوامل اخلارجية حيدث ويف حيدث يف الواقع أعاله االحتياجات الشخصية، 
سللوق اجتماعية. ديكن أيضا وصف اإلجراءات االقتصادية لألفراد سناس  منذ

 اقتصادية.اّتصل على سللوق 

ة أيضا مل يتم دائمًا تشكيل كبَتة مباشرة، األعمال الصغَت  يةاالقتصاد
قادرة على حفز االقتصاد بشكل سلس، كما ىو احلال يف احلياة اليومية. أي 
فرد أو مؤساة بالتأكيد حباجة إىل وكيفية ختطيط االقتصاد على التوايل. 
النشاط االقتصادي اليومي وال ىو تشغيل الفرد أو األسرة ادلعيشية، ولكن 

ت اليومية. العمل مؤساة، احلكومة، حىت البلد أيضا اختاذ اإلجراءا
االقتصادي حيتاج أيضا إىل عالج يف األسرة ادلعيشية، النظر يف األسرة ادلعيشية 

 كما ال ديكن فصلها عن العوامل االقتصادية.

                                                           
16

 انظر مقابلة مع امرأة الصالحة  
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ديكن أيضا استخدام العوامل االقتصادية كوسيلة لتحليل التكاليف. 
ان خترجو. وىذا  إذا كنت تاتطيع حتملو، مث ديكن أن يكلف حتليل و يقللو

ألن االقتصاد العادلي ىو يف الواقع تكلفة ادلفضل ىو تكلفة كل يوم أن يف 
 الواقع مبثابة تكلفة كبَتة لتلبية االحتياجات, 

العملية االقتصادية مل يفصل بُت الناس وسوف يكون دائمًا يف احلياة 
نوعة من اليومية. اقتصاديات العمل يف احلياة اليومية وتتألف من رلموعة مت

األشياء، تًتاوح من الصغَتة إىل الكبَتة. ال ديكن إسنكار أن البقاء على قيد 
احلياة، يتطلب اجملتمع أيضا عوامل لالقتصاد. وجود اإلجراءات االقتصادية 
اليت خلق رلتمع قادر على البقاء على قيد احلياة. كخطوة أوىل، اإلجراءات 

كرا. من خالل الطريقة جلعل االقتصادية عادة ما تعامل مع األطفال مب
األطفال قادرة على تشغيل االقتصاد حىت تاريخ يف ماتقبل. وباإلضافة إىل 
ذلك لتطبيقها على األطفال، أيضا اإلجراءات االقتصادية حتتاج إىل أن تعامل 

 يف األسر، وسنظرا لألسرة أيضا ال ديكن فصلها عن العوامل االقتصادية.

ادية على أحد الذايت ديكن أن يتأثر عوامل حدوث العمليات االقتص
بالعوامل الداخلية واخلارجية. العوامل الداخلية حيدث يف الواقع أعاله 
االحتياجات الشخصية، بينما العوامل اخلارجية حيدث منذ الناس سللوق 

 اجتماعية. ديكن أيضا وصف اإلجراءات االقتصادية لألفراد سللوق اقتصادية.
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وجد  البحثيف ىذه , النذرفعل يف معهد النذر، طالب قيام كمثل 
سأعطي مل تأخر حتويلي بالعوامل االقتصادية، مثاًل "إذا فعل  النذر طالب 
 .ىذا النذراسناً، وفعلت أصدقائي رلّ اىل طعاما 

 ةبعوامل التجر  -٣

التجربة يف معٌت احلياة ىو أذتن يف ىذه احلياة من خالل ىذه العملية.   
العامل بتجارب احلياة ادلختلفة. وكان كل جتربة واجبة كل إسناان يعيش يف ىذا 

ذلك الدروس ىي قيمة سنظرًا للخربة ىو ادلعيار لتعيش أفضل وأفضل مرة 
وىناك كل حزين  جتربةسعادة او  أخرى. وكاسنت كل جتربة سلتلفة كما أهنا جتربة

 ما معقول يف عجلة احلياة.

أسنو توقف خلق قصص احلياة دائمًا يعطي درسا قيمًا ادلدىل هبا. 
زمان دة اليت كان يعتقد يف جديدة يف كل حلقة. أسنو دائماً جلب األشياء اجلدي

من  نظردة ينبغي أن استمع إىل ولعب. ي. ىناك دائمًا قصة جديادلاتقبل
 القيام بو.على الاهل. ولكن يف الواقع من الصعب جداً 

ود التجربة ىو شيء ما حدث بالفعل األحداث اليت يف حال وج
مشاعر، العواطف، واحزاهنم واألحداث والظروف والوعي. شكل جتربة عند 
البشر يواجهون وضعا حيث سبق األمام قد حدث بالفعل األحداث فيها 

دلواصلة حتاُت ذلك أن  سناقص حان أو حاناألحداث قبل توليد سنتائج 
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ة إذا  األحداث يف ادلاتقبل ديكن أن حيقق التايل أفضل مرة أخرى. تزايد التجرب
 .قضية يواجوكان أحد لديو العديد من خالل األحداث اليت وقعت يف 

سيتم إسنشاء جتربة جيدة إذا كان شخص ما لديو من دراية إلصالح 
 ةدثاالتجربة الاابقة ولو القدرة على أن تكون قادرة على االسنتهاء من ىذا احل

ة بشكل الذي يعرض سنفاو جيدا وقادرا على تلقي الردود من الناس احمليط
صحيح دون أن تابب مشكلة الفلافية بادلعٌت الواسع يعٍت جتربة اإلدراك 

 احلاي يف ماتوى بايط.

دث، ولكن النتيجة ليات االتجربة تعُت دلاة من احلواس مع احل
سنقية. وفقا ألرطوطيلس، يف جتربة الشعور بالضيق وال يصنف تصور معُت  

لزج من الًتكيز، من بُت كتجربة، ويقول التجربة تشكلت من خالل مزيج 
الكثَت من التصور وسيؤدي إىل الذاكرة يف سنفس النوع من الشيء و مزيج 

 مكثف عليو، سنفس العناصر اليت مت التقاطها يف سنظرة منهجية.

لك. أسنو ليس سهاًل كما اكما ىو احلال مع أي دتثيلّية ، احلياة لذ
سبحاسنو وتعاىل جعل سنعتقد ولكن كما أهنا ليات صعبة كما سنتصور. اهلل 

 حلياة دائماً قصة جديدة يف الربسنامج النصي لقدراهلل. ادلالك احلقيقي
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 ، على سبيل ادلثال:دي اِرس  االنذر طالبيف ىذه ادلاألة وىناك أيضا 
  17وفعلت ذالك.إذا مل ينتهك عملية ادلعهد يف ىذه الشعر سأصوم. 

 

النذر  يف شلارسة فعل النذر قّضيةعن  ةدراس حتليل البحث أن سنتيجة
من الطالب فهم حول النذر سنذر لنفاو, كثَت حول  يفهمطالب خصوصا يف 

 النذرفهم عن ي سنافص طالب الذي منهم ولوسواء يف القرآن أو احلديث، 
رأيت من ادلمارسة اذا  فعلون النذر ايضا.  يدرسون عن النذر او مل مل ابب

ة أو بالشريع صحيحمع ادلمارسة  قيام النذر الطالب كثَت منهم  ، النذر
مع الشريعة  موافقطالب القيام بالنذر الا أيضولو موجود ، إلسالمية
بابب كان ،  ايضا سلتلفة النذرلقيام لالطالب والعوامل اليت خلفية , اإلسالمية

من التجربة، اليت تابب ، والعوامل االقتصادية أو العوامل الًتبيةعوامل من 
 .رالنذالقيام تلفة يف سلالطالب 

طريقة ادلقابلة, وطريقة  حصول على البياسنات باستخدام يف ةالباحث
 يف طالب ىوحصول يف مقابلة لل من البياسنات اليتالتوثيق.  , وطريقةادلراقبة

ويتم ذلك بالبحث عن البياسنات  .سنذر أو مل تكن قد فعلت النذرالقيام 
 .اتامّ استمرار حىت أن البياسنات ب

                                                           
 ةاسنظر مقابلة مع سنبيل 17
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 الباب الخامس  

 االختتام

 الخالصة -أ

باب الرابع, ويصد على المن الباب األول اىل  ةالباحث تما حبث بعد
ا ذضيح والنقاس, فيستنتج البحث ىف ىالبحث الذي قد سبق ذكره مع تو 

 البحث اجلامعي, كما يلي: 

 يفهمطالب معهد احلكمة من مراجعا عن نتيجة مجع البيانات اّن كثريا  -١
حديث النيب حممد ء كان من حيث القرآن الكرمي أو ، سواسنعن النذر حب

صلى اهلل عليو وسلم، ألن الطالب ميكن أن يفسر اآليات من القرآن 
 مونناقص يفهطالب الذين ىم  موجود . ولو من أيهمالنذرواحلديث عن 

أو  بسبب أهنم مل يتعلم حول النذر، سواء كان يف القرآن الكرمي أو احلديث،
فعلو، وفقا لوعود القيام بو ألنو  قامطالب الذين مل تفعل النذر. وكثري من 

 أحد أشكال العبادة اهلل سبحانو وتعاىل. 
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 من عمليةليست بعيدة  معهد احلكمة طالبعلى  النذربقيام ال ارساتدم -٢
يف  طالب سبب خمتلفةت النذر قيامال تتلزم طالب يف اليتعوامل الاّما معهد. 

 :والعوامل القيام النذر, ىذه

 عوامل الرتبية -أ

 عوامل االقتصادية -ب

 عوامل التجرية -ت

 اتاالقتراح -ب

الن الكمال  ن الكمال،م. ىذا البحث أبعد األخري أن ىذه البحث
انتقادات ومالحظات أو  ةباحثالاهلل سبحانو وتعاىل فقط. ولذلك، يأخذ 

إحراز تقدم وإجياد أعمال علمية أخرى. جل ألاقرتاحات من خمتلف األطراف 
البحث املستقبل توصل ىذا  أيضا أن ةباحثال تضافة إىل ذلك، أملإلوبا

املعارف العلمية يف دراسة القرآن الكرمي أو لزيادة أعمق وشامل. ب البحث
 .العامةواالستفادة  باحثللاحلديث وميكن أن توفر فوائد 
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 الخاتمة -ت

سبحانو وتعاىل وجود الرب الذي أعطى  اهلل رب العاملني, احلمد اهلل
على وعي أن  ة. وأنا كالباحثةبو الباحث تالنعمة وتوفيق وتوجيهو الذي قام

ىذا البحث بعيد عن التمام والكمال, عسى اهلل أن جيعل ىذا البحث نافعا 
اهلل عليو وسلم ويقتدى من ربّو عّز  ىلنا وملن يريد سّنة رسول اهلل صلومصلحة 

  وجّل.
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ة البحثلمتك  

 االرشادات المقابلة - أ

  

1. Bagaimana Letak Geografis dari pondok 

pesantren Al-Hikmah? 

2. Bagaimana Sejarah berdirinya pondok pesantren 

Al-Hikmah? 

3. Apa Visi dan Misi pondok pesantren Al-

Hikmah? 

4. Bagaimana stuktur organisasi  pondok pesantren 

Al-Hikmah? 

5. Apa saja tugas masing-masing Devisi? 

6. Apa yang Anda ketahui tentang Nadzar? 

7. Apakah Anda pernah bernadzar? 

8. Apakah Anda mengetahui ayat Al-Quran  

tantang nadzar? 

9. Apakah Anda mengetahui Hadis yang 

membahas tentang Nadzar? 



 
 

10.  Ada berapakah macam-macam Nadzar? 

11.  Apakah boleh seseorang (santri) melakukan 

Nadzar? 

12.  Apa hukumnnya tentang Nadzar? 

13.  Bagaimana pemahaman Anda terhadap ayat Al-

Quran dan Hadis-Hadis tentang nadzar? 

14.  Ada salah satu hadis nabi Muhammad SAW 

melarang Nadzar, bagaimana Anda memahami 

Hadis atau Syarahnya? 

15.  Faktor apa yang melatar belakangi seseorang 

(santri) melakukan nadzar? 

16.  Atas dasar apakah seseorang melakukan 

nadzar?  

17.  Jika anda bernadzar, bagaimana anda 

mengimplementasikannya atau 

mempraktekannya? 
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 ترجمة الباحثة                             

 اإلسم  : رزقا مسؤول 

      اجلنسية: إندونيسيا

  ١۹۹٥يويل  ١١مكان وتاريخ امليالد: بريبس, 

 ٥٥٥۷٤العنوان : قرية جيمرياك منطقة بنرتكووغ جاوا الوسطى 

 ٨٠٥٢٥٠۷٤٥٥٠٢رقم اهلاتف/ اجلوال  : 

 riskamasula07@gmail.comعنوان الربيد اإللكرتوين  :  

 

 خلفية الدراسة الرسمية 

        ٥٨٨٠   املدرسة اإلبتدائية احلكومية بريبس                     -١

 ٥٨١١   املدرسة املعلمات الوسطى اإلسالمية مبعهد احلكمة بريبس -٥

  ٥٨١٤     بريبس  اإلسالمية مبعهد احلكمة اليةالع  املدرسة املعلمات -٢

  ٥٨١۹  كلية أصول الدين واالنسانية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية   -٤

 مسارانج الىحكومية 
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