
 نفسه اإلنسان الضعف عن العبادة التي ألزم بها
 النذور
 

 إذا ألزم العبد نفسه �عبادة ثم ضعف عن أدائها عند �بره فكیف �صنع؟ :السؤال
على سبیل اإل�جاب �النذر مثًال فهذا البد له من الوفاء إال إذا عجز  مَ لزَ إن �ان معناه َأ :الجواب

هللا  رد �ما فعل عبدوأّما إذا �ان من �اب العمل المطَّ  ،عجًزا ال �ستطیع معه أن �قوم بهذه العبادة
فقال  ،�ان �قرأ القرآن في ثالث حیثفي قراءة القرآن  -رضي هللا عنهما– بن عمرو بن العاص

فكان  ،]٥٠٥٤البخاري: [ »فاقرأه في سبع وال تزد على ذلك«: -علیه الصالة والسالم-له النبي 
وشق علیه أن یترك ما �ان �عمله  ،ألنَّه تعب في آخر عمره ؛وندم �عد ذلك ،�قرأ القرآن في ثالث

لكنه مع  ،رفمثل هذا اإللزام لیس بنذ ،]٥٠٥٢البخاري: [ -علیه الصالة والسالم-في عهد النبي 
ال على سبیل الوجوب لكنه  أي ،ذلك َ�عجُز عن مواصلة العمل الذي ألزم �ه نفسه من غیر نذر

-فالنبي  ،-علیه الصالة والسالم-شك أن ترك مثل هذا العمل المعتاد خالًفا لسنته  وال ،اعتاده
 أدومها هللا إلى األعمال أحب«و ،]٧٤٦مسلم: [ »إذا عمل عمًال أثبته« -علیه الصالة والسالم

ألن عدم  ؛ض اإلنسان نفسه ألمر ال �ستطیع المداومة علیهفال �عرِّ  ،]٦٤٦٤: البخاري [ »قل و�ن
ف من العمل ما لَ كْ فعلى اإلنسان أن �َ  ،المداومة على العمل الصالح شبه نكوص عن الطاعة

و�ذا  ،عن مثل هذا العمل ا�طیق وال �شق على نفسه �حیث �جد نفسه في یوم من األ�ام عاجزً 
فإنه �كفر �فارة �مین و�تحلل منها إذا  لم �ستطعهكان إلزامه لنفسه �العبادة على سبیل النذر ثم 

ض عن هذا ما �طیقه و�عوِّ ل من األعمال وأما إذا ألزم نفسه من غیر نذر فإنه یتخوّ  ،عجز
 النقص �قدر اإلمكان.

واالجتهاد  األوقات الفاضلة واألماكن الفاضلةوأما استغالل  ،على المداومة هنا الكالمو 
ما حفظ عنه أنه قام  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،-رحمهم هللا-هذا �ان دأب السلف ف فیها

�شد المئزر و�طوي فراشه و لكنه في لیالي العشر من رمضان �قوم  ،]٧٤٦مسلم: [ لیلة �املة
 .]٢٠٢٤: البخاري [ و�عتزل أهله
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