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 ..فائدة بتفسري قوله تعاىل: َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن نَ َفَقٍة َأْو َنَذْرُُتْ ِمْن َنْذرٍ 

 
 270البقرة:  أَنَصاٍر﴾ مِّنۡ  لِّلظََّّٰلِّمِّيَ  َوَما يَ ۡعَلُمُهۥۗ ٱّللََّ  فَإِّنَّ  ٖ  ﴿َوَمآ أَنَفۡقُتم م ِّن ن ََّفَقٍة َأۡو َنَذۡرُُت م ِّن نَّۡذر: قال تعاىل

 :احلمُد هلل وحده، وصل ى هللا وسل م على نبي نا حمم د، أم ا بعد
فَإِّنَّ  :أو نذر يُبتغى به وجه هللا سبحانه؛ لقوله تعاىل فقد تضم نت اآلية املذكورة: الوعد ابلثواب على كل  نفقة

وعيٌد  َوَما لِّلظَّالِّمَِّي مِّْن أَْنَصارٍ  :فذْكُر العلم يتضم ن الوعد ابلثواب على النفقة والنذر، ويف قوله  اّللََّ يَ ْعَلُمهُ 
 .العليم ابلن  ي ات -سبحانه-وهو  للباخلي املانعي ملا أوجب هللا عليهم، أو غري املخلصي يف النفقة والنذر،

ن نذَر أن يطيَع هللا مَ ) :صل ى هللا عليه وسل م-واملراد ابلنذر: نذر الطاعة؛ ألن ه الذي جيب الوفاء به؛ لقوله 
وحقيقة الن ذر: أن يوجَب اإلنسان على نفسه ما مل جيب عليه يف الش رع، وقسمه العلماء إىل ثالثة  (فليطعه

 :أنواع
تربر احملض، وهو ما يقصد به املكلف محل نفسه على الطاعة، وهذا هو املناسب لسياق هذه اآلية، نذر ال1. 

 .ومنه قولك: هلل عليَّ صيام شهر
ما يقصد به املكلف منع نفسه من أمر أو محلها عليه، ويسمى "نذر الل ِّجاج والغضب"، كقولك: إن 2. 

 .كذا فلله عليَّ صيام شهرفعلُت كذا فلله عليَّ صيام شهر، أو: إن مل أفعل  
النذر املعلَّق على حصول مقصود من مكلَّف؛ من شفاء مريض، أو رد غائب، أو جناة من هلكة، كأن 3. 

يقول: إن شفى هللا مريضي، أو ردَّ عليَّ ولدي، أو جنَّاين من عدوي فلله عليَّ صيام شهر، أو صدقُة أبلف، 
 .أو حج يف هذا العام، وما أشبه ذلك

فيجب الوفاء ابلنوع األول والثالث، وأما نذر الل ِّجاج والغضب، فقيل: جيزئه كفارة ميي، وقيل: جيب الوفاء 
به، وقيل: خيري بي الكفارة وفعل ما نذره. وهذا القول األخري أظهر، وأقرب إىل الصواب. هذا فيما يرتتب 

وىل تركه؛ ألنه قد يفضي به إىل حرج، وهللا على النذر، وأما عقد النذر؛ فقيل: األول مستحب أو جائز، واأل
قد عافاه ويسَّر عليه، إذ مل يوجبه عليه ابتداء، والثاين جائز، والثالث قيل: مكروه، وقيل: حرام؛ ألنه املقصود 

وهبذا احلديث يعلم أن النذر  (إن النذر ال أييت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل) :بقوله صلى هللا عليه وسلم
علق على حصول نفع أو دفع ضر ال يكون سببا يف ذلك، بل ينتهي أمر املكلف إىل القدر، فال جيوز امل

اعتقاد أن النذر هو السبب يف حصول ما حصل من املطلوب، واندفاع ما اندفع من املرهوب، وعدُم الوفاء 
ن العبد لربه أن يفعل ما نذره إن هبذا النذر أخطر من عدم الوفاء ابلنوع األول؛ ألن النذر املعلَّق فيه وعٌد م
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َ لَئِّْن آََتََن مِّْن َفْضلِّهِّ لََنصَّدََّقنَّ َولََنُكوَننَّ  :حصل له مقصوده، وقد قال سبحانه يف املنافقي ُهْم َمْن َعاَهَد اّللَّ ن ْ َومِّ
ُمْعرُِّضوَن * َفَأْعَقبَ ُهْم نَِّفاقًا يفِّ قُ ُلوهبِِّّْم إِّىَل يَ ْومِّ يَ ْلَقْونَُه مَِّن الصَّاحلَِِّّي * فَ َلمَّا آََتُهْم مِّْن َفْضلِّهِّ خبُِّلوا بِّهِّ َوتَ َولَّْوا َوُهْم 

َا َكانُوا َيْكذِّبُونَ  َا َأْخَلُفوا اّللََّ َما َوَعُدوُه َوِبِّ  77-75التوبة: ِبِّ
ء والوعد وهبذا يظهر أن النوع الثالث ال يدخل يف آية البقرة املذكورة؛ ألنه ال يناسب ما دلت عليه من الثنا 

 .ابلثواب؛ واملقصود النذر الذي يوََف به. وهللا أعلم
 ه  1435 /5/ 12حرر يف 

 
 :قال ذلك
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