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بسم اه الرحمن الرحيم ،الحمد ه ،والصاة والسام على رسوله وعلى آله وصحبه ،أما بعد؛
أًاا ب أأم ومرحببأأا فأأص دورة بصأأا ر ،علأأى كأأب ة ال ريأأا لأأى اه ،المسأأىوا الرابأ  ،ومع أأا مأأادة ال قأأه ،وموهأأوع ا اأأو
فأ ب

أادا
ال ذور ،وال قهاء يقرنون بين البابين المهمين؛ باب اأيمان ،وباب ال ذور ،وقأد يتىصأر ال قيأه فأص بأاب ال أذر اعىم ب
على ٍ
كصء مما ذكر فص باب اليمين.
ال ذر ،س ىعرف فص باب ال ذور على أنواع ال ذور ،واص مهمة ،وعلى تًثير ال أية فص ال ذر ،وعلى ال ارة كذلك.
ما او ال ذر؟
 ال ذر لغةبوال ذر فص اللغة او ال حب ،واو ما ي ذر اإنسان فيجعله على ن سه نحببا واجببا.
احا
 -ال ذر اص ب

وال ذر فص ااص اح أو فص الشرع :لأاام م لأ ٍ
ف متىأا ٍر نأ سأه ه -تعأالى -بأالقول -يألأام ن سأه بأالقول -كأيًبا ييأر
ازٍم عليه بًصل الشرع.
ال أأذر أن يألأام اإنسأأان الم لأف المتىأار ن سأأه بأأالقول ،كأأًن يقأأول مأ با" :ه علأأص نأأذر أن أصأأوم ثاثأأة أيأأام" ،أو "ه
علص أن أصوم ثاثة ٍ
أيام" ألام ن سه بالقول كيًبا ليس واجببا عليه بًصل الشرع.
أركان ال ذر

ومن ا ا نعلم أن ال ذر له ثاثة أر ٍ
كان:
 -ال اذر.

 -والم ذور.

 -وصيغة ال ذر.

قأول ا "ه علص" أو "ه علص نذر" ،اذ الصيغة.
وال اذر او المى لم.
والم ذور :أن أصوم ،أو أن أتصدق ،ونحو ذلك.
كروط ال ذر
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ال ذر حىى ي عقد له كروط:
 أن ي ون ال اذر بالغبا عاق باأاقا ،فأأا يصأح نأذر الصأبص والمج أأون؛ أنهمأأا ييأأر م ل أين ،فلأأو نأذر الصأأبص فأأا كأأصء
أوبا أن ي أأون ال أاذر بالغبأأا عأ ب

عليه؛ لقول ال بص -صلى اه عليه وسلم" :-رف القلم عن ثاثة الصأبص حىأى يبلأو والمج أون حىأى ي يأا وال أا م حىأى
1
عاقا.
يسىيقظ"  ،أخرجه أبو داود وال سا ص .أن ي ون ال اذر بالغبا ب

 -أن ي ون ال اذر مسل بما

أافرا ف أذر نأذ برا فأأا
الشأرط ال أأانص :أن ي أأون ال أأاذر مسأ ب
ألما ،واأأذا ع أأد الجمهأأور خافبأأا للح ابلأأة ،فلأأو كأأان اإنسأأان كأ ب

ي عقد نذر ع د الجمهور ،أما الح ابلأة فيأرون صأحة ال أذر مأن ال أافر ،وأنأه يقضأيه ذا أسألم ،واسأىدلوا بحأدي عمأر

-رهأأص اه ع أأه ،-قأأال " :نأأص ك أ نأأذر فأأص الجااليأأة أن أعى أأف ليأل أةب " ،فقأأال ال بأأص -صأألى اه عليأأه وسأألم:-

"أوف ب ذرك" روا البتاري ومسلم.

ٍ
خاف.
مسلما اذا محل
ذن اكىراط أن ي ون ال اذر ب
 أن ي ون ال اذر متىارا يير م رٍب

أارا ،ييأر م أرٍ ،فلأو أكأر علأى ال أذر فأا كأصء عليأه؛ لحأدي  " :ن اللأه تجأاوز
الشرط ال ال  :أن ي أون ال أاذر متى ب

عن أمىص الت ً ،وال سيان ،وما اسى راوا عليه" روا ابن ماجة.

 أا ي ون الم ذور واجبباالشأأرط الرابأ  :أا ي أأون الم أأذور واجببأأا ،نحأأن قل أأا فأأص تعريأف ال أذر أنأأه يوجأأب علأأى ن سأأه كأأيًبا لأأيس واجببأأا بًصأأل
الشرع ،أما ذا أوجب على ن سه كيًبا واجببا ،قال م با" :نذر أن أصوم كهر رمضان" ،اأذا ا ي عقأد نأذر فأص ق أول

جمهور ال قهاء.

مسىحيا
 أا ي ون الم ذورب
مسىحيا.
أمرا
الشرط التامس :أا ي ون الم ذور
ب
ب
مسىحيا ،كمن نذر صوم يوم أمس ،ا ي عقد نذر  ،أنه نذر ب
 أن يل ظ فيه بالقولالشرط السادس واأخير :أن يل ظ فيه بالقول ،فا ي ص فص ال ذر مجأرد ال يأة ،واأذ مسأًلة ك ي بأرا مأا يسأًل اإنسأان

ع ها ،أن نسانبا نوا ال ذر ،نوا كذا ،فال ية ا ي عقد بها ال ذر ،فا بد من الل ظ ،ا بد من الصيغة.

" 1رف القلم عن ثاث ٍة ،عن المج ون المغلوب على عقله حىى ي يا ،وعن ال ا م حىى يسىأيقظ ،وعن الصبص حىى يحىلم" س ن أبص داود.
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وال قهأأاء مى قأأون علأأى أن أه لأأو أتأأى بل أأظ ال أذر فأأص صأأيغىه أن نأأذر ي عقأأد ،لأأو قأأال :نأأذر علأأص ،..أو ه علأأص نأأذر أن
أصوم ،أو أن أتصدق ،فهذا نذر صحيح.
ٍ
واخىل وا فيما ذا لم يصرح بل ظ ال ذر ،ل ه أتى
بصيغة تأ هأم اإلأاام واالىأاام ،لأو قأال مأ با :ه علأص كأذا ،ه علأص
أن أصوم ،ه علص أن أعىمر ،ولم يً بل ظ ال ذر.

فأالجمهور يأأرون أن اأأذ الصأأيغة ت يأأد ال أذر .وروي اأأذا عأأن ابأأن عمأأر -رهأأص اه ع أأه -ذ قأأال فأأص رجأ ٍأل قأأال :علأأص
المشص لى ال عبة ه ،قال :اذا نذر فأليمش ،وبم له قال سعيد بن المسأيب والقاسأم بأن محمأد وييأرام وح أا ابأن
قدامأة عأن جماع ٍأة مأن العلمأاء ،ويقأول اأءاء ال قهأاء :ن عأدم ذكأر ل أظ ال أذر فأص الصأيغة ا يأءثر مأا دام أتأى بعبأأارةٍ
تشعر باالىاام :ه علص ،فل ظة "علص" فص اذ الصيغة اص لإيجاب على ن سه ،في عقد نذر .
وذاب بعض ال قهاء واو قول آخر لسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد أنه ا بد من ل ظ ال ذر.
ٍ
بصيغة تشعر باالىاام انعقد نذر .
والمعىمد ما ذاب ليه الجمهور؛ ذا أتى اإنسان
ح م ال ذر
ح م ال ذر ،ال او مسىحب أو م رو  ،فص ذلك ت صيل:

أما نذر الىبرر ،أو نذر ال اعة ،الم لا ،أي يير المعلا على ٍ
كرط فهذا مسأىحب ،كمأا لأو قأال اإنسأان :ه علأص أن

أصوم كذا ،أو أن أحج ،فهذ طاعة مسىحبة ،كما فص قأوله:
"وما أن قىم من نأ ق ٍة أو نذرتم من نذ ٍر فإن الله يأعلمه" البقرة.۲٧۰:
بتأأاف ال أذر المعلأأا علأأى كأ ٍ
أرط ،م لمأأا لأأو قأأال :ذا كأ ى اه مريضأأص فعلأأص نأأذر أن أصأأوم كأأذا ،فهأأذا م أأرو أنأأه
يعىقأد أن ال أذر لأأه تأأًثير فأأص كأ اء المأريض ،ولأأيس لأأه تأًثير فأأص الحقيقأأة .ولهأأذا جأأاء فأأص الصأأحيحين مأأن حأأدي ابأأن
عمر قال" :نأهى ال بص صلى الله عليه وسألم عأن ال أذر ،وقأال :نأه ا يأأرد كأيًبا ،و نمأا يسأىترج بأه مأن البتيأل" رجأل
بتيل يقول :ن جاءت ص الوظي ة تصدق ه ٍ
بًلف ،اذا ال ذر ليس له تًثير ،ليس له تأًثير فأص حصأول الوظي أة أو فأص
عدمها نمأا يسأىترج بأه مأن البتيأل ،وقأد نهأى ال بأص -صألى اه عليأه وسألم -عأن اأذا ال أذر أن فيأه لأاام اإنسأان
ل سه بما ا يلامه ،وقد يشا عليه فا ي ص به.
اذا الى صيل فص أنواع ال ذور بين نذر ال اعة الم لا وبين ال ذر المعلا ذاب ليه جماعة من ال قهاء ،جأام بأه بعأض
الشأافعية ،قأأال الرملأأص -رحمأأه اه" :-اأصأأح اخىصأأاك ال رااأأة ب أأذر اللجأأاج المعلأا علأأى كأ ٍ
أصء أنأأه ا يأأًتص بتيأ ٍر
و نما يسىترج به من البتيل ،بتاف نذر الىبرر فهو م دوب ليه".
مذاب الح ابلة أن ال ذر كله م رو بًنواعه.

ٍ
بإطاق دون ت صيل.
وذاب الح ية لى أن ال ذر قربة مشروعة
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والمعىمد فص اذا -واه أعلم -ال رق بين نذر الىبرر الم لا وبين ال ذر المعلا على ٍ
كصء.
أنواع ال ذر
 ال وع اأول :نذر ال اعةال ذر أنواع عدة ،حاصلها ما ذكر ال قهاء ،أوبا :ع دنا نذر ال اعة ،والىبرر ،سواء كان م ل بقا؛ قأال" :ه علأص نأذر أن
أصأأوم يومأأا أو أن أعى أأف ليل أةب" .أو كأأان معل بقأأا علأأى كأ ٍ
أرط ،قأأال " :ن ك أ ى اه مريضأأص فعلأأص أن أتصأأدق بأ ٍ
أًلف"،
ب
فالصدقة طاعة ،فًن ذا أرد أن تعرف ال او نذر طاعة أو ا ،ت ظر لأى ال عأل الم أذور سأواء كأان م ل بقأا أو كأان

معل بقا ،نذر ال اعة اذا يجب الوفاء بأه ،لحأدي عا شأة -رهأص اه ع هأا -عأن ال بأص -صألى اه عليأه وسألم -قأال:
"من نذر أن ي ي الله فألي عه ،ومن نذر أن يأعصيه فا يأعصه" أخرجه البتاري .ذن نذر ال اعة يجب الوفاء به.
نذرا ا ي يقه ف ارته ك ارة يمين
من نذر ب

وا ا تًتص قضية أن بعض ال اس قد ي ذرون أكياء ثم يعجاون عن الوفأاء بهأا ،ك يأر مأن ال أاس يقأول" :نأذر أن أصأوم
من كل كه ٍر ثاثة أيام ذا حصل لص كذا" ،ثم لم يسى " ،نذر أن أصلص على ال بص -صلى اه عليأه وسألم -ألأف
مرةٍ فص اليوم والليلة" ،ثم يعجا عن الوفاء ،وتىراكم عليه اذ الواجبا .

ٍ
لمرض ا يرجى برؤ ولم يىم ن من الوفاء أو نال به فاقأة فلأم
نقول :ذا عجا ال اذر عن الوفاء بال ذر ل بر س ه أو
يسى الصدقة ،ويًسن من حصول الغ ى له فإنه ي ر ك ارة يمي ٍن ويىحلل مأن نأذر ؛ لحأدي ابأن عبأاس أن ال بأص -

صلى اه عليه وسلم -قال:

"من نأذر نأذ برا ا ي يقأه ف ارتأه ك أارة يمأي ٍن ،ومأن نأذر نأذ برا أطاقأه فأليأف بأه" روا أبأو داود ،قأال الحأافظ بأن حجأر:

رواته ثقا ل ن أخرجه ابن أبص كيبة موقوفبا واو أكبه.

عجاا تاما ك ر ك ارة يمين وتحلل من نذر .
نذرا ا ي يقه ف ارته ك ارة يمين ،فمن عجا عن الوفاء بال ذر ب
من نذر ب

اذا نذر ال اعة.

 -ال وع ال انص :نذر اللجاج والغضب

ال أأوع ال أأانص :نأأذر يقأأال لأأه نأأذر اللجأأاج والغضأأب ،واأأو مأأا خأأرج متأأرج اليمأأين للحأ علأأى فعأل كأ ٍ
أصء أو علأأى ت أرك
كصء أو تصديا ٍ
ٍ
كصء أو ت ذيبه ،واذا ك بيرا ما يصدر من ال اس ،يريد أن يم ن سه فيقأول مأ با :ن كأرب الأدخان
كهرا ،فه ا نما أراد الصيام ليم ن سه.
فلله علص أن أصوم ب

ا ا نأ رق بين نذر ال اعة المعلا " ن ك ى اه مريضأص صأم " ،اأذا نأذر طاعأة ،ل أن ا أا يريأد أن يم أ ن سأه أو أن
يح ن سه ،يقول م با " :ن لم أذاب لأى صأاة الجماعأة فأص كأل فريض ٍأة فللأه علأص أن أتصأدق ب ٍ
أًلف" ،اأذا يسأمى
نذر اللجاج والغضب ،خرج مترج اليمين ،كًنه قال :واه أفعلن كذا ،فهأو يريأد أن يحأ ن سأه علأى فعأل ك ٍ
أصء أو
ٍ
معصية معي ة.
أن يم ن سه من
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فهل نذر اللجاج والغضب يتير فيه ال اذر بين فعل الم ذور وبين ك أارة اليمأين ذا ح أ أو ذا لأم يأف ،فهأذا الرجأل
قال" :ه علص نذر ذا لم أذاب لى المسجد أن أتصدق" ،ولم يذاب لى المسجد ،فإمأا أن يىصأدق و مأا أن ي أر
ك ارة يمين ،اذا يقال له نذر اللجاج والغضب.
 ال وع ال ال  :ال ذر المبأهم أو الم لا أو الذي لم يسمفأأا يأأذكر ال عأأل

ال أأوع ال ال أ  :ال أأذر الم أبأهم أو الم لأأا أو الأأذي لأأم يسأأم ،كأأًن يقأأول" :ه علأأص نأأذر" ويس أ
الم أأذور ،واأأذا تجأأب فيأأه ك أأارة يمأأي ٍن لحأأدي عقبأأة بأأن عأأامر قأأال :قأأال ال بأأص -صأألى اه عليأأه وسأألم" :-ك أأارة
ال أ أأذر ذا لأ أأم يسأ أأم ك أ أأارة يمأ أأي ٍن" روا الىرمأ أأذي واأ أأو ع أ أأد مسأ أألم ل أ أأن دون قولأ أأه " ذا لأ أأم يس أ أم" ،ع أ أأد مسأ أألم:

"ك ارة ال ذر ك ارة اليمين" ع أد الىرمأذي" :ك أارة ال أذر ذا لأم يسأم ك أارة يمأي ٍن" .قأال ابأن قدامأة -رحمأه اه -فأص
المغ ص" :القسم ال ال  :ال ذر المبهم ،واو أن يقول ه علص نذر ،فهذا تجب به ال ارة فص قأول أك ر أال العلم".
 -ال وع الراب  :نذر المباح

مباحأا كقولأه
ال وع الراب  :نذر المباح .ما نذر فعل طاعة ا معلقة وا م لقأة ،وا لم أ ن سأه أو ح هأا ،نمأا نأذر فعأ با ب

مباحأا ،يأرا الجمهأور
ه علص أن ألبس ثوببا أو أن أركب السيارة أو أن أمشص ،أن أمشص لى البي الحأرام ،نأذر فع بأا ب
أن نذر المباح ا ي عقد ،يقولون :نذر المباح ا ي عقد ،وا كصء عليه ن فعل أو لم ي عل.

وذاب الح ابلة لى أن اذا ال اذر ي ون متيأ برا بين الوفاء وبين ك ارة اليمين.
ما الدليل على دخول ال ارة فص ال ذر المباح؟

الدليل ما جاء فص حدي عقبة بأن عأامر أن أخىأه نأذر أن تمشأص لأى بيأ اه الحأرام فسأًل رسأول اه -صألى اه
عليه وسلم -عن ذلك فقال" :مرواا فلىركب ولى ر عن يمي ها" 2اذا الحدي حأدي صأحيح أخرجأه أبأو داود فأص
سأ ه .فهأأص نأأذر أن تمشأأص لأأى البيأ  ،لأأى بيأ اه الحأرام ،واأأذا نأذر فعأ ٍل مبأأاح" ،مرواأأا أن تركأأب ولى أأر عأأن
يمي ها".
والجمهأأور يقولأأون :ا ك أأارة؛ أنأأه جأأاء فأأص بعأأض اأحاديأ أنأأه لأأم يأأًمر بال أأارة ،حأأدي أن ال بأأص -صأألى اه عليأأه
رجا يهادي بين اث ين فسًل ع ه فقالوا نذر أن يحأج ماكأيبا فقأال " :ن اه لغ أص عأن تعأذيب اأذا ن سأه،
وسلم -رأا ب
مرو فليركب" ،3ولم يذكر ك ارة ،والحدي فص الصحيحين ،لم يًمر بال ارة.

 2عن ابن عب ٍ
اس ،قال :جاء رجل لى ال بص صلى الله عليه وسلم ،فأقال :يا رسول الله ،ن أخىص نذر يأع ص أن تحج ماكيةب ،فأقال ال بص صلى الله عليه
وسلم " :ن الله ا يص بشقاء أخىك كيًبا ،فألىحج راكبةب ،ولى ر عن يمي ها" س ن أبص داود.
 3عن أن ٍ
س رهص الله ع ه ،أن ال بص صلى الله عليه وسلم رأا كي بتا يأهادا بأين ابأ أيه ،قال :ما بال اذا؟ ،قالوا :نذر أن يمشص ،قال " :ن الله عن
تأعذيب اذا نأ سه لغ ص" ،وأمر أن يأركب .صحيح البتاري.
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والح ابلة يقولون :قد جاء ال ارة مبي ة فص الحدي اآخر "مرواا فلىركب ولى ر عن يمي ها".
وم أن نأأذر المبأأاح مأأا جأأاء "أن امأأرأةب أت أ ال بأأص صأألى اللأأه عليأأه وسأألم فأقال أ  ..:نأأص نأأذر أن أهأأرب علأأى رأسأأك
بالدف ،فقال ال بص –صلى اه عليه و سلم :-أوفص ب ذرك" روا أبو داود .دليل على الوفاء بال ذر المباح.
 ال وع التامس :نذر الم رورواأا ك أأذر ال أاق ،واأذا يسأأىحب أن ي أر ك أأارة
ال أوع التأامس :نأذر الم أرو  ،لأو نأذر اإنسأان أن ي عأأل كأيًبا م ب
يمين ليترج من عهدة ال ذر ،وا ي عل الم ذور.
 ال وع السادس :نذر المعصيةال أأوع السأأادس واأأو نأأذر المعصأأية ،ال أأوع السأأادس واأخيأأر مأأن أنأأواع ال أأذر نأأذر المعصأأية ،كمأأا لأأو نأأذر أن يشأأرب
التمر ،أو أن يًكل حر باما ،فهذا ا يجوز له أن ي ص ب ذر باإجماع ،لقول ال بص -صلى اه عليه وسلم" :-ومأن نأذر
أن يأعصيه فا يأعصه".

ول أأن اخىلأأف ال قهأأاء اأأل ي عقأأد نأأذر أو ا ي عقأأد؟ واأأل تلامأأه ال أأارة أو ا؟ نأأذر أن ي عأأل كأأيًبا محربمأأا فهأأل عليأأه
ك ارة أو ا؟ ي عقد نذر أو ا؟

ذاب الح ية والشافعية لى عدم انعقاد اذا ال ذر ،قالوا :ا يصح اذا ال ذر ،من نأذر فع بأا محربمأا ا يصأح نأذر وا

كصء عليه.

وذاب المال ية والح ابلة لى أن نذر المعصية م عقد وصحيح وا ي ص به.
وتلامه ال ارة ع د الح ابلة وع د الح ية وفص ٍ
فعا محربما.
قول للشافعص -رحمه اه -تلام ال ارة من نذر ب

اسىدل الح ابلة بحدي عا شة أن ال بص -صلى اه عليه وسلم -قال" :ا نذر فأص معصأية اه ،وك ارتأه ك أارة يمأي ٍن"

واأذا نأأص صأريح ،والحأأدي روا أحمأد وأبأو داود والىرمأأذي وال سأا ص وابأأن ماجأة واأو حأأدي صأحيح "ا نأأذر فأأص
معصي ٍة ،وك ارته ك ارة يمي ٍن".
ضأا فأص حأأدي عمأران بأأن حصأين -رهأص اه ع أأه ،-أخرجأه ال سأأا ص بإسأ ٍ
أحيح ،قأأال :سأمع رسأأول اه -
اد ص ٍ
وأي ب
صأألى اه عليأأه وسأألم -يقأأول" :ال أأذر نأأذران :فمأأا كأأان مأأن نأأذ ٍر فأأص طاعأأة اللأأه ف أذلك للأأه وفيأأه الوفأأاء ،ومأأا كأأان
ض ا.
من نذ ٍر فص معصية الله فذلك للشي ان وا وفاء فيه ،وي ر ما ي ر اليمين" واذا صريح أي ب

ضا مما اسىدلوا به على وجوب ال ارة علأى مأن نأذر فعأل أمأ ٍر محأرم حأدي ابأن عب ٍ
أاس أنأه جأاء رجأل لأى ال بأص -
أي ب

صألى اه عليأأه وسأألم -فقأأال :يأأا رسأأول اه ،ن أخىأأص نأذر أن تحأأج ماكأأية ،فقأأال ال بأأص -صأألى اه عليأأه وسأألم:-
" ن الله ا يص بشقاء أخىك كيًبا ،فألىحج راكبةب ،ولى ر عن يمي ها" أخرجه أبو داود والحاكم فص مسىدركه.
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ذن الح ية والح ابلة يرون أن نذر المعصية فيه ك ارة ،والمقصود بال ارة اص ك ارة اليمين.
مصرف ال ذر
طعامأأا أو صأأدقةب فلم أن يأع أط اأأذ الصأأدقة؟ مصأأرف ال أأذر بحسأأب مأأا نأأوا
مصأأرف ال أأذر ،لأأو نأأذر اإنسأأان م أ با ب
أروعا ،فلأو قأال مأ با" :نأذر أن أتصأدق بشأاةٍ أو ببقأرةٍ" فأإن نأوا كأيًبا
اإنسان ،بحسأب مأا نأوا صأاحبه مأا دام مش ب
عمل ا ب يىه ،و ن لم ي و فإنها تصرف لل قراء والمساكين.
ال يحا لل اذر أن يًكل من نذر ؟
ومسًلة ال يًكل من نذر أو ا ،اذا الذي نذر كأاةب أن ت أوزع ه األ يًكأل م هأا أو ا؟ اأذا يأرجأ فيأه لأى نيىأه أوبا،
أن يًكل أو ا يًكل ،ن لم ت ن له نية رج لى العرف فص بيًة اذا ال اذر ،ال فص عأرف ال أاس أنأه مأن نأذر كأيًبا ه

أنه يًكل م ه أو ا يًكل؟ واذ مسأًلة ي أر السأءال ع هأا ،يقأول :اأذ نأذرتها ه األ أطعأم م هأا أنأا وأالأص؟ ف قأول:

ال لأك نيأة أن ت عأم أو ا؟ فيقأول :مأا نويأ كأيًبا ،ف قأول :مأا عأرف ال أاس فأص بيًىأك ذا نأذروا كأيًبا ه؟ فأإن قأال:

عرفهم أنهم يًكلون م ه ،ف قول :ا بأًس أن تًكأل م أه .ن كأان عأرفهم أنهأم ا يأًكلون م أه ،ف قأول :ا يجأوز لأك أن
تًكل م ه.
علم من اذا أن ال ية معىبرة فص باب ال ذر كما اص معىبرة فص باب اليمين ،ال ية تأقيد.
القرافص -رحمة اه -يقول فص "الذخيرة"" :المعىبر فص ال ذور ال ية".
ضا التركص فص كرحه على متىصر خليل يقول" :يأ ظر فص ال ذر -كاليمين -لى ال ية ثم العرف ثم الل ظ".
وأي ب

ذن اذ مسًلة مهمة أن أا قأد نحىأاج لأى معرفأة نيأة ال أاذر ،األ يًكأل أو ا يًكأل ،أو قأال مأ با" :نأذر أن أتصأدق"

ال نوي الصدقة على أناس معي ين أو أطلق ولم ت و كيًبا؟ وا ذا.

فال ذر فص الحقيقة ملحا باليمين ويجري مجرا  ،بل قال -صلى اه عليأه وسألم -فيمأا روا أحمأد وصأححه األبأانص
فص السلسلة الصحيحة " :نما ال ذر يمين".
ولهذا كما رأيىم تلام ال ارة ،و ذا قل أا ال أارة فالمقصأود بهأا ك أارة اليمأين المعروفأة ،واأص طعأام عشأرة مسأاكين أو
كسوتهم أو تحرير رقبة ،فمن لم يجد فصيام ثاثة أيام.
مب ى ال ذر على ال ية كما أن اأيمان مب ااا على ال ية ،وكيخ اإسام ابأن تيميأة -رحمأه اه -يقأول" :ات قأوا علأى أنأه
يرج فص اليمين لى نية الحالف ذا احىملها ل ظأه" اأذا محأل ات ٍ
أاق ،وكأذلك فأص ال أذر ،بأل صأرح ك يأر مأن ال قهأاء
ضا لى السبب الباع أو المهيج.
أنه يأرج فص ال ذر أي ب
كرعا فعرفبا فلغةب.
ف قول كما قل ا فص اليمين يرج فص ل ظ ال اذر لى نيىه ثم لى السبب ثم لى الىعيين ثم لى ل ظه ب
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اذا ما يىعلا بمسا ل اذا الباب ،واه أعلم ،وصلى اه على نبي ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد اه
كاادوا الدرس لل شر على ال

فص قسم ت ريو الدروس فص م ىديا ال ريا لى اه وت ضلوا ا ا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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