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 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد الصادق الوعد األمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.االنسان بطبيعته  

لى  وما جبل عليه يحب ان يؤكد ما يفصح به من قول ويقوي عزيمته على ما يريد أو يمتنع عنه من فعل فيلجأ الى اليمين باهلل تعالى للتأكد ع
ا عزم عليه من فعل أو ترك. فضاًل أن الحلف ال يكون إال بذكر اسم هللا أو صفة من صفاته، سواًء كانت صفات أفعاٍل أم  صدق خبره وم

والكالم صفة  صفات ذات، وهللا باسمِه األعظم، وعزة هللا، وعظمة هللا، وكبرياء هللا إلى آخرِه.وقد يحلف اإلنسان بالقرآن الكريم ألنه كالم هللا،  
 عز وجل ومن المعلوم أن األيمان شيء واإليمان شيٌء آخر، األيمان جمع يمين، واليمين هي اليد والمقابلة لليسرى، وسمي من صفات هللا

ليد  اليمين يمينًا ألن العرب كانت في الجاهلية إذا حلفت أمسك بعضها بعضًا باليمين كالمصافحة تمامًا فإن تمسك اليد اليمنى من الحالف با
وف عليه يمينًا بيمين فهذا سبب تسميته باأليمان. أما في الشرع فمعنى اليمين تحقيق األمر وتوكيده بذكر اسم هللا تعالى، أو عقد  اليمنى بالمحل

يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك .وقد كثر في هذه األزمان المتأخرة الحلف بغير هللا سبحانه وتعالى ومن ذلك الحلف باألمانة 
،  يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر    الكعبة واالخوة والصداقة والشرف واألوالد واألب واألم....الخ.مع أن النبي  وب  والنبي

أال أن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان   وهو يسير في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول هللا    عندما أدرك عمر بن الخطاب  
 حالفًا فليحلف باهلل أو ليصمت.

 اأَلميان تعريفه ومشروعيته وأقسامهاألول املبحث 
 املطلب األول: تعريف األميان ومشروعيته

 أواًل: تعريف االيمان لغة واصطالحاً 
 .  (1) اأًلْيمان لغة: بفتح الهمزة وسكون الياء جمع يمين وهو الحلف وقد سمي الحلف يمينًا ألنه يؤكد المحلوف عليه ويقويه

 -اليمين لغة: اليمين في اللغة لها معان ثالثة :
 اي بالقوة والقدرة .  (2)چڑ  ڑ  ک  چ القوة ومنه قوله تعالى   -أولها :

 اليمنى، وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته . اليد  -ثانيهما :
 القسم او الحلف، واطلقت اليمين على الحلف الن الناس كانوا اذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه .  -ثالثهما :

 (. 3فهي توثيق كالم هللا تعالى غير ثابت المضمون بذكر احد اسماء هللا تعالى او ذكر صفة من صفاته بصياغة مخصوصة)   -أما اصطالحًا:
ى وهللا((  فخرج بقيد التوثيق اليمين اللغو وهي اليمين الدارجة على اللسان بدون قصد تحقيق امره وال توثيقه ، وذلك كقول الرجل ))ال وهللا، وبل

( .ونلخص من ذلك ذكر اسم هللا تعالى او صفته لتقوى الحبر، وسمي يمينًا إما العتبار القوة فيه على ما  4يمينًا منعقدة شرعًا ) فال يعد هذا  
 في الكفاية وغيرها وإما لضرب اليمين باليمين عند التحالف . 

 ثانيًا : مشروعية اليمين
چ (7)چٱ  ٻ      ٻ  چ (6)چٱ  ٻ  چ  (5)چڳ  ڳ     ڳ  چ ىم ،  قوله تعال( بالقساليمين مشروعة الن هللا تعالى اقسم وامر نبيه )  

ِّ هذه االشياء على اعتبار ان المحلوف به محذوف والنبي محمد )(8) چٱ  ٻ   ( أمر بالحلف في ثالثة مواضع فقال سبحانه    أي ورب 

( وتشرع اليمين في دعوى حقوق 10الحق أي العذاب ) أي قل نعم وهللا ان  (9) چىث  يث  حج    مثخت  مت  ىت  يت   جث  حتىب   يب  جتچ 
فيها ، اما حقوق هللا كالعبادات والحدود فال يستحلف فيها ، فال يستحلف اذا قال دفعت زكاة مالي ، وال   اآلدميين خاصة فهي التي يسستحلف

( . فيجوز الحلف بأسماء هللا تعالى اذا  11ُيستحلف منكر لحد من حدود هللا كالزنى والسرقة النه يستحب سترها ، والتعريض بالرجوع عنها )
ال إله إال هو ويحلف بقوله )والذي نفس محمد بيده ( وحلف جبريل )عليه السالم( بعزة هللا تعالى فقال    كان النبي يحلف باهلل تعالى الذي

( وصححه . وال يجوز الحف بغير أسماء هللا تعالى وصفاته ، سواء كان المحلوف  2560)وعزتك ال يسمع بها أحد إال دخلها ( رواه الترمذي )
( ))من كان حالفًا فليحلف باهلل أو ليصمت (( ( وذلك لقوله )12( أم لم يكن )اها هللا ( والنبي )به معظمًا شرعًا كالكعبة المشرفة )حم

( .  اذن الحلف بغير هللا محظور الن الحلف يقتضي تعظيم 14( ))ال تحلفوا إال باهلل ، وال تحلفوا اال وانتم صادقون (( ) ( . وقوله )13)
تعظيم فمن حلف بغير هللا فأقسم بالنبي أو الولي ، أو االب أو الكعبة ، أو ما شابه ذلك ، فان يمينه المحلوف به وهللا وحده هو المختص بال

( أدرك عمر )رضي هللا عنه  ال تنعقد ، وال كفارة عليه اذا حنث وأثم بتعظيمه غير هللا تعالى عن ابن عمر )رضي هللا عنهما ( ان النبي )
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( ))إال ان هللا عز وجل ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف باهلل او ليصمت . رسول )( في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم ال
( نهى عنها ذاكرًا وال اثرًا (( أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه وال حاكيًا عن غيره قال عمر : فوهللا ما حلفت بها منذ سمعت رسول هللا )

دون تعظيم للمحلوف به لجاء النهي عن الحلف بغير هللا اذا كان يقصد بذكره التعظيم كالحالف باهلل يقصد  ( . أما الحلف بغير هللا تعالى  15)
ز ان  بذكره تعظيمه . أما اذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد الكالم فهو مكروه من أجل المشابهة وألنه يشعر بتعظيم غير هللا . فهذا ال يجو 

باء أو بشيء من ذلك كل هذا ال يجوز وانما الحلف باهلل فقط . هذا هو الذي جاء به االسالم وهو نوع من  يحلف بالكعبة وال بالنبي أو اال 
 ( .  16تحرير العقيدة وتحرير التوحيد )
 املطلب الثاني : أقسام األميان

 أواًل :يمين اللغو وحكمها 
  لغو اليمين :

كقول الرجل : وهللا لتأكلن ، او لتشربن ، ونحو ذلك ال يريد به يمينا . وال ينعقد هذا اليمين ،وال   هو الحلف من غير قصد اليمين ،       
مصدر لغا   اللغو :(  ٻ. قوله تعالى )(18) چڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀچ   ( . قال تعالى 17يؤاخذ به الحالف ) 

 يلغو ويلغى ، ولغي يلغي لغًا اذا اتى بما ال يحتاج اليه في الكالم او بما ال حير فيه ، او بما يلغي إثمه . وقال الشاعر :  
 ورّب اسراب حجيج ُكظِم                         عن الّلغا ورفِث التكلم

ول الرجل في درج في درج كالمه واستعجاله في المحاورة : ال وهللا ، وبلى  واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو . فقال ابن عباس )وهو ق
وكالمه  وهللا ، دون قصد لليمين ( . قال المروزي : لغو اليمين التي اتفق العلماء على انها لغو هو قول الرجل ال وهللا وبلى وهللا في حديثه  

( عن ابن شهاب ان عروة حدثه ان عائشة )رضي هللا عنها ( زوج النبي )  ( . وروى ابن وهب عن يونس19غير منعقدة لليمين وال مريدها) 
بخالفه    قالت : ايمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاجة والحديث الذي ال ينعقد عليه القلب ، وقيل اللغو ما يحلف به على الظن ، فيكون 

ل ابو هريرة )رضي هللا عنه ( : اذا حلف الرجل على الشيء ال يظن إال انه  ، قاله مالك  حكاه ابن القاسم عنه وقال جماعة من السلف . قا 
( وهم يرمون بحضرته ، فحلف احدهم  اياه ، فاذا ليس هو ، فهو اللغو ، وليس فيه كفارة ، وروي: ان قوما تراجعوا القول عند رسول هللا )

( ))ايمان الرماة لغو ال حنث فيها وال : َحنث يا رسول هللا فقال النبي )لقد اصبُت وأخطأت يا فالن ، فاذا االمر بخالف ذلك ، فقال الرجل 
ب كفارة (( . وقال بعض العلماء ال يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من االيمان الالغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه وال كسب قل

ل الرجل في عرض كالمه ))ال وهللا(( و )) بلى وهللا (( وكحلفه على  ( )كقو 20ولكنها جرت على لسانه . قال الشيخ السعدي في تفسيره ) 
امر ماض يظن صدق نفسه وانما المؤاخذة على ما قصده القلب . وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في االقوال كما هي معتبرة في االفعال 

 ( ان لغو اليمين ال كفارة فيه وال اثم وهو وجهان :  21(. وقال ابن حزم ) 
 : ما حلف عليه المرء وهو ال شك في انه كما حلف عليه ثم تبين له بخالف ذلك وهو قول ابي حنيفة ومالك وابي سليمان   أحدهما
 ما جرى به لسان المرء في خالل كالمه بغير نية فيقول في اثناء كالمه ال وهللا وأي وهللا وهو قول الشافعي.   : والثاني
 ( وحكمها 22اليمين الغموس ) -ثانيًا :
او التي يقصد بها الفسق والخيانة . وهي من اكبر الكبائر وال كفارة فيها . فهي غير منعقدة    هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق ،     

 ؟  الن المنعقد ما يمكن حله وال يأتي في اليمين الغموس البر اصاًل . وهي الحلف باهلل على امر ماض متعمد الكذب به هل لها الكفارة ام ال
وايته : ال كفارة لها النها اعظم من ان تكفر ، وقال الشافعي واحمد في الرواية االخرى : تكفر  قال ابو حنيفة ومالك واحمد في احدى ر  (23)

القلب ، وتاما اذا حلفت على امر في المستقبل ان يفعله او ال يفعله ، فاذا حنث وجبت عليه الكفارة باالجماع واضاف الشافعي : انها مكتسبة ب
( ما الكبائر ؟ قال : ثم ماذا  ( . اخرج البخاري في صحيحه ان اعرابيا سأل الرسول )24فيها الكفارة )معقودة بخبر مقرونة باسم هللا تعالى و 

 ( .  25؟ قال : اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس ؟ قال : التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب )
 اليمين المنعقدة وحكمها  -ثالثًا :

الف ويصمم عليها وليست لغو يجري على لسان بمقتضى العرف ولعادة وقيل في اليمين المنعقدة هي ان  هي اليمين التي يقصدها الح
 ريمة يحلف على امر من المستقبل ان يفعله او ال يفعله فاليمين المعقود التي وراءها قصد ونيه فان الحنث بها يقتضي كفارة تبينها اآلية الك

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ     ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ 
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عقدتم(( ما فقوله ))(26)چی           ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ   یىئ   ی  ىئۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ەئەئ
قًا ام باطاًل. وقد يقصده بعد االعتقاد دون العمل كعقيدة وجود هللا وبعد الرسل  اعتده عليه النسان عليه قلبه جازمًا به فهو عقيده سواء كان ح

( وبينت اآلية الكريمة ان كفارة اليمين المعقودة واجبة على تغير ابتداء, 27ما يجمع عقائد. وهنا الحكمة الذي ال يقبل الشك فيه لدى منعقدة)
صال ثالث : اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فاذا عجز عن الثالث والترتيب انتهاء, فالحالف اذا حدث وجب عليه احدى خ

التفاصيل اختالفات منشؤها االجتهاد 28وجب عليه صيام ثالثة ايام) الفقهاء في ذلك ألنه نص قراني قاطع غير ان في  (واالختالف بين 
ۋ  ۅ   ۅ   چ  (في اآلية الكريمة29مذكور واالعتاف المذكور) وموضع بسطها)الكفارات(. والتخيير فيها ثابت بين االطعام والكسوة ال

 ( 30)چەئۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئ
 من حنث في يمينه فكفارته احدى هذه الخصال االتية  -كفارة اليمين :

 اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. 

 او كسوتهم 

 او تحرير رقبة 

على ثالث امور إما االطعام او الكسوة او العتاق والحالف مخير بينهما دون الزام بواحد منها وهذه فيه من التوسعة والتيسير جعل الكفارة تدور  
( فمن عجز عن الخصال فكفارته صيام ثالثة ايام وال يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على احدى الخصال ثالث السابقة....وقال  31ما ال يخفى) 

())انما يوجب كفارة الحلف من مكلف مختار مسلم غير اخرس  باهلل او بصفة لذاته  او لفعله ال يكون على  32السبيل الجرار)الشوكاني في  
لى  ضدها كالعهد واالمانة والذمة وتحريم مصرحًا بذلك قصد ايقاع اللفظ ولو اعجبها او كان المعنى بالكتابة او اخلف او اعزم او اشهد او ع

 يمان...ووجبه اشتراط التكليف ان الصبي او المجنون غير مخاطين باألحكام الشرعية...يمين او اكبر اال
 -حكمة الكفارة :

 الحنث الخلف وعدم وفاء فتجب الكفارة وجبرًا لهذا . 
 لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه  -االطعام:

ه في  وكل ما كان ذلك فيه الى التقدير بالعرف فيكون الطعام مقدرًا وبقدر ما يطعم  منه االنسان اهل بيته غالبا ال من االعلى الذي يتوسع ب
  ه المواسم والمناسبات وال من ادنى الذي يطعمه في بعض االحيان. اجمع الفقهاء على انه لو اطعم مسكينا واحدًا عشرة ايام فانه ال يحسب ل

اال بالطعام الواحد اال ابي حنيفة فانة قال يجزئه عن عشرة مساكين وتجب الكفارة غلى المستطيع وهو من يجد ذلك فاضال عن نفقته ونفقة 
وكفارة اطعام عشرة  (33من يعول. وقدر بعض العلماء االستطاعة  بوجود خمسين درهم عنده كما قال قتادة او عشرين كما قاله النجفي... ) 

( واحب الينا انه لو زاد على المد مثل ثلث مد او نصف مد وذلك بقدر ما يكون  من المسلمين االحرار مد لكل مسكين بمد النبي)  مساكين
من وسط عيشهم في غالء او رخص ومن اخرج من على كل حال اجزاء وجاز جميعهم على اطعام غذاء او عشاء ياكلون حتى يشبعوًا او 

واشتراط الفقهاء ان يكون المساكين عشرة من المسلمين خالفا البي حنيفة فانة جّوز دفع الكفارة    (34عض االدام. ) اعطاء كل واحد رغيفًا مع ب
طيهم من اطعام وكسوة الى اهل الذمة وهم اليهود والنصارى الذين يعيشون معنا في سالم وذلك لعموم لفظ المساكين في االية. وقال الثوري ))يع

اج القيمة: ال يجوز اخراج قيمة الطعام نقودًا عند االئمة الثالثة  واجاز ذلك ابو حنيفة واصحابه اذا كان في ذلك نفع  اخر   ان لم يجد غيرهم((
  المسكين اكثر من الطعام , الن الغرض من الكفارة سد حاجة الفقير لكن االئمة الثالثة وقفوا عند النص , فقالوا ان الغرض هو اطعام فال 

())الن هللا تعالى خير بين ثالثة اشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في ثالثة 35ى غيره. قال صاحب المغني)ينبغي العدول عنه ال
لو اريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى، الن قيمة الطعام ان ساوت قيمة الكسوة فهذا شيء واحد فكيف يخير بينهما؟ وان زادت قيمة    والنه

في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد اما في حق النساء فاقله   - الكسوة: احدهما على االخر فكيف يخير بين شيء وبعضه(( .
وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري اقل ما يقع عليه االسم وذلك    ( .36لصالة وهو الدرع والخمار. اذًا الكسوة لكل مسكين ثوب) ما يجزئهن في ا

بل   ثوب واحد ... وال يشترط ان يكون الثوب جديدًا بل يجوز ان يكسى مساكين ثوبًا ملبوسًا بشرط ان يكون قويًا وال يشترط في الثوب مخيطاً 
مسكين من القماش الخام ما يكفيه ثوب ساترًا تصلح للصالة فيه اجزأه  والكسوة تطلق على ما كسا البدن وستره ال ما ستر العوره لو اعطي كل  

  وحدها وهو ما تعارف الناس عليه بالنسبة للرجل والمراة ال يكفيها الثوب الواحد بل ال بد من ثوب طويل وخمار يستر راسها وعنقها. بحيث 
فيه صح من لوصلت  سليمة  مؤمنة  رقبة  تحرير  فاالعتاق  والعبودية  الرق  من  المراة  او  الرجل  تخليص  والمراد  رقبة:  .تحرير  ت صالتها 
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( 38(واليكاد يوجد في زماننا هذا الرق النقطاع الرق بين المسلمين وغيرهم من اجل اعالء كلمة هللا تعالى حيث كان االسرى والسبي)37العيوب) 
. 

 - تطاعة :الصيام عند عدم االس
تحرير رقبة( وجب عليه ان يصوم ثالثة ايام . فأن لم يستطع او نحو ينوي الصيام    – الكسوة    – فمن لم يستطع من هذه الثالث )الطعام        

مام سأل اال  عند االستطاعة فأن لم يقدر فان عفو هللا يسعه وال يشترط التتابع في الصوم فيجوز صيامه متتابعة كما يجوز صيامه متفرقة .
( ومن اوجب التتابع ابو حنيفة 39مالك في الصيام في كفارة اليمين : ارايت الصيام امتتابع ام ال؟ قال ان تابع فحسن وان لم يتابع اجرأ عنه)

والثوري والمزني وروى ان الشافعي قال به . واالصح ان التتابع في صوم كفارة اليمين ال يجب اال بنص صريح وليس هناك نص يدل على  
  لتتابع..ومن افطر ناسيا في صيام كفارة فال قضاء عليه عند الشافعية وكثير من الفقهاء على اختالف مذاهبهم وقال المالكية عليه القضاء ا

ا  مع اتمام الصوم ، ومن وجد االطعام او الكسوة بعد ان شرع في الصوم فال يرجع عن صومه للطعام. او الكسوة عند االئمة عدا الحنفية قالو 
 ع عن صومه يرج

 حكم اليمني الصريح والكناية ووسطية القرآن يف كفارتها املبحث الثاني
 املطلب األول: حكم اليمني الصريح والكناية

 هو كل ما أقسم فيه الشخص باسم من اسماء هللا تعالى الخاصة به كقول القائل أقسم باهلل او اقسم برب العالمين   -اليمين الصريح : 
من  اليمين الكناية : هو ان يقسم بما ينصرف اليه سبحانه تعالى عند االطالق كقوله : اقسم بالخالق او اقسم بالرزاق او الرب . او ان بما  

بير عن ذات هللا تعالى وعن غيره على حد سواء كقول القائل : اقسم بالموجود او العالم او الحي او يقسم بصفة من  شأنه ان يستعمل في التع
( وقال االمام العالمة برهان الدين ابي المعالي محمود البخاري الحنيفي في المحيط  40صفات هللا سبحانه وتعالى كقدرة هللا وعلمه وكالمه . )

ن تعلم بأن الحلف باسم من اسماء هللا تعالى يمين ، حميع اسامي هللا في ذلك على السواء تعارف الناس الحلف به او ())يجب ا41البرهاني )
لم يتعارفوا (( . اذن اليمين في عرف الشرع ليس معناه الحلف لكل شيء ولكن معناه الحلف باهلل تعالى او بصفة من صفاته فهذا المعتبر 

 االمهات واالنبياء والحلف بالكعبة وغير ذلك فال يعد يمينًا وال ينعقد شرعًا .  شرعًا اما الحلف باالباء و 
 حكم كل من اليمين الصريح والكناية 

 حكم اليمين الصريح :   -أواًل :
اليمين . فلو قال :  اليمين الصريح يتم انعقاده بمجرد التلفظ به ، وال يقبل قول الحالف : لم أرد به اليمين الن هذه االلفاظ ال تحتمل غير     

غير    قصدت بلفظ )هللا( غير ذات هللا عز وجل لم يقبل منه قوله ولكن ال بد فيه من ارادةاليمين المنعقدة . فلو سبق هذا اللفظ الى لسانه من
 لم ينِو لم تنعقد . ( وقالت الشافعية : ال تكون يمينًا اال بالنية فإن نوى الحالف اليمين انعقدت وان42ان يقصد اليمين كان لغوًا . ) 

 ثانيًا حكم يمين الكناية:
او  اما اليمين الكناية فحكمه انه ال ينعقد اال بالنية والقصد فيقبل قول الحالف : لم اقصد اليمين . فإن قال : أقسم بالخالق او الرزاق         

معنى الذي اراده ، وال ينعقد كالمه عندئٍذ يمينًا النه قد  الرب ، انعقد يمينه اال ان اراد بهذه االلفاظ غير ذات هللا عز وجل فينصرف الى ال
تعال قال  تعالى مقيدًا  الكالم في غير هللا  آلهة  (43) چڦڤ  ڦ  چىيستعمل هذا  بأيديكم وتسمونها  وتصنعون اصناما  تقولون كذباً  اي 

اقسم بالموجود ، او العالم او الحي   وان قال :.  (46) چڭ  ڭ   ڭ    چوقال تعالى(45)چڤ  ڦ    چوقال تعالى  (44) تكذبون أو تنحتون كذباً  
. فان قصد  ، لم ينعقد كالمه يمينًا بمثل هذه االلفاظ إال بشرط ان ال يقصد بالعلم المعلوم ، وبالقدرة : المقدورة ، وبالكالم الحروف واالصوات 

في ذات هللا عز وجل او احدى صفاته واتفق   ذلك لم ينعقد كالمه يمينًا الن معلوم هللا ومقدوره والحروف و االصوات ليس شيء منها داخالً 
ا حنيفة الفقهاء على ان اليمين باهلل تعالى منعقدة وبجميع اسماء هللا الحسنى كالرحمن والرحيم وبجميع صفات ذاته كعزة هللا وجالله اال ان أب

و حنيفة )رحمه هللا( ال يكون يمينًا . ولو قال لعهد هللا او أيم  ( . ولو قال : وحق هللا كان يمينًا عند الثالثة واب47استثنى علم هللا فلم يره يمينًا )
 هللا قال ابو حنيفة واالمام احمد في احدى الروايتين هو يمين نوى به اليمين ام ال . وقال بعض اصحاب الشافعي : ان لم ينو فليس بيمين 

بعهد هللا اذا نوى اليمين استحقاقه إليجابه ما اوجبه علينا وتعبدنا   وهي رواية عن احمد وجاء في حاشية الجمل  ))اذا قال علي عهد هللا المراد
لجميع فلو  به واذا نوى به غيرها فالمراد به العبادات التي امرنا بها ومثل ذلك يقال فيما بعده النها كلها بمعنى العهد قوله ألفعلن كذا راجع ل 
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ما في معناه .......(( ولو حلف شخص باهلل فقال في اخر يميني في يمينك او تركه ال يكون صريحًا وال كناية ومثل باهلل في اشهد باهلل  
 ( 48يلزمني ما يلزمك لم يلزمه بشيء وان نوى اليمين لخلو ذلك لي لم يلزمه شيء وان نوى . ) 

 المطلب الثاني: وسطية القران في اليمين وكفارته 
تعالى تعالى  (49) چڀ  ٺ   ٺ    ڀٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀ  ٱ  ٻچ قال  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ وقال 

 وردت الوسطية بصورة عامة في القران الكريم في اكثر من آية وفي السنة اكثر من حديث على المعاني االتية (50)چۆ  ۈ  ۈ  
 (52)أي عدالً (51) چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ قوله تعالى والتفريط ومن ذلكبمعنى العدل والخيرية والتوسط بين االفراط  -1

عن  . روى  (53) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كما تأتي الوسطية بمعنى : ما بين طرفي الشي وحافتيه ومن ذلك قوله تعالى   -2
( ثم نسخها هللا تعالى  قال نزلت حافظوا على الصلوات وصالة العصر وقرأتها على عهد رسول هللا )  البراء بن عازب )رضي هللا عنه (

( الفردوس بأنه ))اوسط الجنة واعلى الجنة(( رواه البخاري. تأتي الوسطية في السنة كذلك بمعنى االوسط واالعلى كما وصف النبي )  (54)
 يكون فيه كفارة بإطالق ، او ال يكون فيه كفارة بإطالق ، او التفصيل   وفيما يتعلق موضوع الحنث في اليمين اما ان

 فيه من المشقة والعسر ما ال يخفى  -االمر االول :
 يؤدي الى االستهانة باليمين ، وهو قادح من قوادح االيمان .   -االمر الثاني :
منها ، فهذا معفو عنه ، اما عداه ففيه الكفارة الشرعية صيانة لليمين والقسم  وهو التفريق بين لغو اليمين والذي يصعب التحرز    - اما التفصيل :

 (55، فهذا هو االمر الوسط فال أفراط فيه وال تفريط )
   -و الوسطية في االية الكريمة :

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى    ائ     ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇٹ ٹ چ 

 ( 56)چیىئ   ی  ىئۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  ىئ  ۈئۆئ  ۆئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئائ  ەئ

   -لالية القرانية ثالثة وجوه :

ان اطعام المساكين يراعى فيه نوعية الطعام او الكسوة الوسط في ذلك ، وجعل القياس الذي يرجع اليه في اختيار هذا الوسط اطعام  -أواًل :
( . فتكون االية على هذا  57الرجل ألهله او كسوتهم فينظر في ذلك ويخرج الوسط منه ، فسر بعضهم )اوسط( في االية : األعدل واالمثل ) 

ة تحت المعنى الذي هو العدالة والخيار واألجود  . وفي هذا تتحقق الوسطية من وجهين ايضًا مراعاة الفرق في حق كل انسان  التفسير مندرج
مراعاة الفرق بين حال الفقير والغني والمتوسط وهذا فيه معنى الوسطية    ، فلم يؤخذ من اعلى ماله او ادناه ، بل الوسط منه مراعاة الفقير ايضًا . 

 ، فلم يأِت الحكم بالتسوية بينهم . ما فيه 

  انه جعل الكفارة تدور على ثالثة امور : اما االطعام او الكسوة ، او االعتاق ، والحالف مخير بينها دون إلزام بواحد منها ، وهذا فيه   -ثانيًا :
 التوسعة والتيسير مما ال يخفى . 

اذا لم يجد الحالف او لم يستطع على اي نوع من هذه الثالثة انتقل الى الصيام ، وهذه رحمة من هللا سبحانه وتعالى وتوسعة وفضل   -ثالثًا :
على عباده وبهذا اجتمعت اطراف الوسطية في هذه القضية وهي قضية جزئية يسيرة . وال يخفى المتوسط هو الذي يكون في حال الكمال  

الث في كفارة اليمين ايها فعل الحانث اجزأ عنه باالجماع وقد بدأ باألسهل فان لم يقدر المكلف على واحدة من هذه ( . فهذه خصال ث58)
الخصال الثالث كفر بصوم . فجعل القياس الذي يرجع اليه في اختيار هذا الوسط اطعام الرجل ألهله او كسوتهم فينظر في ذلك ويخرج 

لحالف دون المستحلف وإن اختلف في حظره واباحته فإن النية في نية الحالف كان الحالف مظلوما والمستحلف فالنية فيه نية ا  (.59الوسط منه)
) فأما اذا تفرد الحالف باليمين فهي محمولة على نية اذا كان ما نواه فيها محتماًل (.هذا واستدل االمام ابن  60ظالمًا وجاء في الحاوي الكبير
( لقول النبي ) وإنما لكل أمرى ما نوى ( رواه النسائي في السنن الكبرى، وعلى المقاصد 61ة كما جاء في المغني)حنبل مبنى االيمان على الني

وعلى العرف وال يصح قياس ما ليس عليه وسائر المحلوفات ال تعمل منها ارادة التعجيل عن الوقت الذي وقته لها فامتنع االلحاق وتعني  
ان على العرف فما تعرف الناس الحلف به يمينًا، والحلف بقدرة هللا تعالى متعارف وبعلمه ورحمته وغضبه غير  إذن مبنى االيم  التمسك باللفظ.

فالعبرة في الحنث وعدمه بنية الحالف، فمن حلف أال ينام على األرض وهو يعني الفراش فهو بحسب نيته فال يحنث ان نوى كونه   متعارف.
 ر الدعوى ، أما في الدعوى فهي بحسب نية المستحلف.ثوبًا فقط واال فإنه يحنث هذا في غي
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 حكم احللف بغري اهلل وميني املخطئ والناسي واملكره املبحث الثالث
 املطلب األول: حكم احللف بغري اهلل تعاىل

عظيم المحلوف به وهللا  ان كانت اليمين ال تكون اال بذكر اسم هللا او ذكر صفة من صفاته ، فانه يحرم الحلف بغير ذلك الن الحلف يقتضي ت
 هو المختص بالتعظيم . 

 - حكم الحلف بغير هللا تعالى :
 اختلف العلماء في حكم الحلف بغير هللا عز وجل على قولين . 

 - ( ... وادلتهم :63( والظاهرية) 62انه محرم وال يجوز ، وهو ماذهب اليه الحنفية والحنابلة)  -اواًل :
قال )) اال ان هللا ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفًا فليحلف باهلل او ليصمت((   حديث ابن عمر )رضي هللا عنه( ان رسول هللا  

( أي ليس على  3353))من حلف باألمانة فليس منا(( اخرجه ابو داود ) اخرجه البخاري .عن بريدة )رضي هللا عنه( قال : قال رسول هللا  
فقال : إنكم تشركون ، تقولون : ماشاء هللا وشئت وتقولون ماشاء هللا   .عن قتيلة بنت صيغي )رضي هللا عنها( ان يهوديا اتى النبي  طريقنا

هذا اليهودي على وصفه    اذا ارادوا ان يحلفوا أن يقولون ورب الكعبة ...((  والشاهد منه اقرار النبي    وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي  
غيره  ذه اللفاظ والتي منها حلفهم بالكعبة بالشرك والتنديد .قول ابن مسعود )رضي هللا عنه( ))الن احلف باهلل كاذبًا أحب الي من ان احلف به

 ( .64صادقًا(( ) 

 ( . 65انه مكروه وليس محرمًا ، وهو ما ذهب اليه المالكية والشافعية) -:ثانيًا 
 -أدلة القائلين بالكراهية :

فقال : يا رسول هللا ، نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة ؟    حديث ابي هريرة )رضي هللا عنه( قال : جاء رجل الى رسول هللا   -1
(ونوقش هذا الدليل : ان هذا مما يجري على األلسنة 2548فقال ))نعم وأبيك لتنبأن امك ...(( رواه مسلم كتاب البر والصلة باب بر الوالدين )

 يقصدوا به القسم ومثلوا له بلغو اليمين .  من غير ان 

ونوقش: ان هللا يقسم بما شاء من خلقه   (68) چٱ  ٻ  چ (67)چٱ  ٻ  چ (66) چک  گ   چ  اقسم هللا ببعض مخلوقاته كقوله -2
دليل    وليس الحد ان يقسم ااّل باهلل ... ثم كان العرب يهتمون بالكالم المبدوء بالقسم فيلقون اليه السمع مصغين ألنهم يرون ان قسم المتكلم

اء كثيرة منها كقوله تعالى )) والقران المجيد على عظم االهتمام بما يريد ان يتكلم به وانه اقسم ليؤكد كالمه وعلى هذا جاء القرآن يقسم باشي
(( ومنها بعض المخلوقات )) والنهار اذا تجلى(( وانما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم والمقسم عليه .اما الحلف بغير تعالى دون تعظيم 

ألنه يشعر بتعظيم غير هللا سبحانه وتعالى المخلوق به منهي اذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد الكالم فهو اذن مكروه من اجل المشابهة و 
(وقال البيهقي ان ذلك كان يقع من 11لألعرابي ))افلح وأبيه إن صدق(( رواه مسلم في كتاب االيمان باب بيان الصلوات)  وقد قال الرسول 

هللا شرك . مجرد الحلف بغير هللا شرك  العرب ويجري على السنتهم دون قصد .وأيد النووي هذا الرأي وقال : انه الجواب المرضي الحلف بغير  
   -ولكن ال يخلو من أمرين :

شرك اكبر وذلك اذا اعتقد ان المحلوف به مساو هلل تعالى في التعظيم وذلك لصرفه خصيصة من خصائص األلوهية والربوبية   - األول :
 ( .69للمخلوق . واستند بعض العلماء بالحديث ))من حلف بغير هللا فقد اشرك(() 

سمى الحلف    شرك اصغر وهو مجرد الحلف بغير هللا تعالى وذلك المقصد أو يجري على اللسان من غير قصد . ورسول هللا    -اني :الث
بغير هللا شركًا وعليه فهو شرك دون الحاجة الى البحث في المقصد ثم يغلط الحكم بحسب المقصد حتى يصل الى مرتبة الشرك االكبر وذلك  

 ( .70المحلوف به كتعظيم هللا سبحانه وتعالى ) اذا قصد بحلفه تعظيم
   -كفارة الحلف بغير هللا تعالى :

روى  من حلف بغير هللا سبحانه وتعالى فقد اتى شركًا وفعل محرمًا فعليه ان يتوب الى هللا تعالى وان يستغفره وأن ياتي بكلمة التوحيد لما     
من حلف منكم فقال في حلفه بالالت فليقل : ال اله اال هللا ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك قال ))  ابو هريرة )رضي هللا عنه( أن رسول هللا  

فقلت :    ( .وروى سعد بن ابي وقاص )رضي هللا عنه( قال ))حلفت بالالت والعزى فقال اصحابي : قلت ُهجرا فأتيت النبي 71فليتصدق(() 
قل : ال اله اال هللا وحده ثالثًا ثم اتفل عن يسارك ثالثًا وتعوذ باهلل الشيطان    هللا    ان العهد كان قريبًا وحلفت بالالت والعزى ، فقال رسول

( .قال الماوردي )) فاذا ثبت ان اليمين بغير هللا تعالى مكروهة فهي غير منعقدة ، وال يلزم الوفاء بها وال كفارة عليه ان  72الرجيم وال تعد (() 
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قال ))واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس    ( .وحديث معاذ بن جبل )رضي هللا عنه( ان النبي  73حنث فيها ، وهو كالمتفق عليه(()
 (.75)چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭچالصل في هذا قوله تعالى ( وا74بخلق حسن(() 

 املطلب الثاني : حكم ميني املخطئ والناسي واملكره
او من حلف على شيء ثم نسي ففعله او فعله مخطأ فال يحنث في يمينه .وهو    من حلف ان ال يفعل شيئا ففعله ناسيا او خطأ فانه ال يحنث .

 - ( . واستدلوا :76قول جمهور العلماء ) 
 . (77)چڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓچ  قال تعالى -اواًل :

( ، وكذا لو اكره على الحنث لم يحنث . قول الجمهور أما  78))ان هللا تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(()  قولة  -ثانيًا:
 ( .79عند الحنفية ان ذلك ليس بشرط وان المكره والمخطئ تنعقد يمينًا) 

   - استدل الجمهور :
فاذا كان المكره على الكفر ال يترتب على اكراهه اثر فكذا الكره على اليمين   (80)چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ      چ  قوله تعالى  -اواًل :

. 
بن عبدالرحمن قال البخاري : تركوه   ( ، لكنه حديث منكر في اسناده عبنسة81حديث ابي امامة مرفوعًا ))ليس على مقهور يمين(()   -ثانيًا:
... 

 ان المكره ال ينسب فعله اليه فال يترتب على يمينه اثر... -ثالثًا :
 ( .1498حديث ابن عباس )رضي هللا عنه( ))ان هللا تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(( اخرجه ابن حبان ) -رابعًا:

فلما سمح هللا تعالى بالكفر به لن اكره وهو اصل الشريعة ولم يؤاخذ به هل عليه اهل العلم فروع الشريعة قال القاضي واالصولي ابن العربي )
)) رفع عن امتي الخطأ والنسيان ،    كلها ، فاذا وقع االكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم وبه جاء االثر المشهور عن رسول هللا  

 ( .82وما استكرهوا عليه(() 
 ( ))وسواء حلف فيما هو طاعه هلل او فيما هو معصية اذا أكره على اليمين(( .83ال ابن الماجشون) وق

 - واحتج الحنفية باالدلة:
 انه قال ))ثالث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطالق واليمين(( .  مايروى عن النبي -اواًل:

 ونوقش : بانه ال اصل له بهذا اللفظ .  
 من التصرفات التي ال تحتمل الفسخ فال اثر لإلكراه فيه كالطالق  والعتاق والنذر.ان اليمين  -ثانيًا :

 ونوقش : بعدم تسليم االصل فالطالق والعتاق والنذر ال تصح مع االكراه . 
 الراجح وهللا اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم لما استدلوا به .  -الترجيح:

( ، وهذا ال يبعد ان يكون متفقًا 84لكن الشافعية قالوا: اذا نوى الحلف صح يمينه، الن االكراه ال يلغي اللفظ وانما يصير به الصريح كناية)
 .   عليه وهللا اعلم

 اهلوامش
 

 . 342م ،ص 1997 - هـ 1418،دار المنار القاهرة ،  2الفقه الواضح ، د. محمد بكر اسماعيل، المجلد الثاني، باب احكام االيمان ، ط  (1)
 .  45( سورة الحاقة : اآلية 2) 
 . 4/2442م،  2006،الفصل االول،  دار الفكر المعاصر، دمشق،  9( الفقه االسالمي وادلته ، د. وهبة الزحلي،  ط3)
م  2010،  دار المصطفى للطباعة والنشر، دمشق، 2الفقه المنهجي على المذهب الشافعي، د. مصطفى الخن والشيخ علي الشربجي، ط (4)
،1/257  . 
 .   1( سورة الليل ، اآلية 5)
 .  1( سورة الشمس ، اآلية 6)
 .  1( سورة النجم ، اآلية  7)
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 .  1( سورة التين ، اآلية 8)
 .  53( سورة يونس ، اآلية 9)

 . 247/  5م،  1985 -هـ   1405دار السالم ، مصر ، معرض تفسير سورة يونس،  6،   1( االساس في التفسير ، سعيد حوى ، ط (10
،محمد بن ابراهيم التويجري ، كتاب القضاء ، دار اصدار المجتمع القصيم،   11( مختصر الفقه االسالمي في ضوء القران والسنة ،ط11)

 .    1022م،ص  2010 -هـ  1431المملكة العربية السعودية،  
رة،  ( منهاج مسلم ، ألبو بكر الجزائري ، الطبعة الخاصة باالتفاق مع مكتبة العلوم بالمدينة المنورة، دار الحديث للنشر والتوزيع ، القاه12)

 .  407الفصل الثامن ، ص 
 ( .  5023( ورواه االمام احمد ) 3( ، ورواه مسلم في االيمان)  3/235( رواه البخاري )13)
 ( .  6( ورواه النسائي في االيمان والنذور )5( رواه ابو داود في االيمان والنذور )14)
 .  69/ 2م ،   1995  -هـ  1416( فقه السنة ، سيد سابق , طبعة خاصة بشركة منار الدولية  بأذن من الفتح لالعالم العربي ، القاهرة، 15)
   413/  1م ،    2005  -هـ    1426، دار القلم للنشر والتوزيع ، الكويت،    11( من هدى الالسالم  فتاوى معاصرة،د. يوسف القرضاوي ، ط16)

 . 
، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، بيروت    3( الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ، د. عبدالعظيم بدوي ، كتاب االيمان والنذور ، ط17)
 .  478م ،ص  2010 -هـ   1431،
 .  225( سورة البقرة ، نم اآلية 18)
هـ ،    1431بيروت ،    -، دار الفكر ، لبنان    1البقرة، طالجامع ألحكام القران ، البي عبدهللا محمد االنصاري القرطبي ،تفسير سورة  (  19)

 .  702/ 4م ،  2010
  ( تفسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان ، للعالمة عبدالرحمن ناصر السعدي ، تحقيق : عبدالرحمن بن معاّل ، تفسير سورة البقرة 20)

 .  101م ،ص 2000 -هـ   1421بيروت ،  –، مؤسسة الرسالة  1، ط
، دار   1هـ ، تحقيق : احمد محمد شاكر،ط  456في كتاب المصلى شرح المجلى، ألبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم المتوفي ( 21)

 .   184/ 7هـ ،  1997 - هـ  1418بيروت،  –احياء التراث العربي 
 ( قيل سميت بذلك النها تغمس صاحبها في االثم ثم في النار .  22)
، ص    1990كتاب االيمان،  – ، مكتبة اسعد بغداد    1األئمة ، ابي عبدهللا محمد بن عبدالرحمن الدمشقي ،ط  ( رحمة االمة في اختالف 23)

241  . 
 .  3/  1م ،1983سورية ،  -، دار القلم العربي ، حلب  1( تفسير ايات االحكام من القران ، محمد علي الصابوني ،سورة المائدة ، ط24)
 االشعري )رضي هللا عنه ( .   ( رواه ابو داود عن حديث ابي موسى25)
 .  89( سورة المائدة: اآلية 26)
, وزارة الشؤون  1الوجيز في عقيدة السلف الصالح, عبدهللا بن عبدالحميد االثري, مراجعة و تقيم , صالح بن عبد العزيز ال الشيخ , ط(27)

 .   1/11هـ,1422السعودية ، –اإلسالمية واالوقاف 
 . 7/300هـ, 1427دار السالسل، الكويت، –الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية، الكويت, الطبقة الثانية (28)
الشركاني,ط(29) محمد  بن  علي  بن  محمد  االصول،  علم  من  الحق  التحقيق  الفحول  العربي،  1ارشاد  الكتاب  دار  الناشر    - هـ  1419, 

 . 461/ 1م،1999
 .  89لمائدة : من اآلية ( سورة ا30)

م،  2008  -هـ  1429لبنان,  -، دار المعرفة ، بيروت2( الوسطية في القران الكريم ، د علي محمد الصالبي , وسطية القران في التشريع ، ط(31
1/507 . 
، دار الكتب العلمية 1د ، ط(السيل الجرار المتدفق على الحدائق االزهار, لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق : محمود ابراهيم زاي32)

 . 6/ 4هـ,  1405لبنان،  -, بيروت 
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, دار الكتب 1( اختالف االئمة العلماء, للوزير ابو المظفر يحيى  بن محمد بن هبيرة الشيباني, تحقيق : السيد احمد يوسف احمد ، ط33)
 . 82/ 2م , 2002العلمية، بيروت

،  1997، مكتبة الثقافة الرئيسية،    3واني, احمد بن غنيم النفراوي، تحقيق : رضا فرحان, ط( الفواكه الدواني على الرسالة ابن ابي زيد القير 34)
1/58 . 
هـ , باب مسالة   1405بيروت ,    –,دار الفكر  1( المغني في فقه االمام احمد بن حنبل الشيباني, عبدهللا بن احمد المقدسي ابو محمد , ط35)

 . 11/257ال يجزى مكان الطعام ان يعطيهم , 
م ، باب العزل  1991بيروت ،  –،دار الكتب العلمية ، لبنان  4هـ( ، ط182( االثار ، يعقوب بن ابراهيم االنصاري ابو يوسف المتوفي )36)

 ،1/104  . 
ن خبزة هـ( ، تحقيق: ابو اونيس محمد ب422( التلقين في الفقه المالكي، ابو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي البغدادي المالكي المتوفي ) 37)

 .   1/134م ،  2004 -هـ  1425لبنان،  –،دار كتب العلمية ، بيروت  1الحسيني التطواني ، ط
 ( السبي : ما يؤخذ من العدو من النساء واالطفال .38)
م ، باب في الصيام  كفارة يمين 1985لبنان ،    –،دار الصادر ، بيروت    3( المدونة الكبرى ، مالك بن انس ، تحقيق: محمد االشقر ، ط 39)

 ،3/122  . 
دار    –،  2( الفقه المنهجي على مذهب االمام الشافعي ، د. مصطفى البغا ، د. مصطفى الحسن ، الشيخ علي الشيخ علي الشربجي، ط40)

 .   1/261م ،  2010، دمشق ،  المصطفى 
  2004  - هـ    1424لبنان ،    –، دار الكتب العلمية ، بيروت    1( المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، تحقيق: عبدالكريم سامي الجندي ،ط41)

 .    199/ 4م ، الفصل الثاني،
،ط  (42) اسماعيل  بكر  ،د. محمد  االربعة  المذاهب  على  والسنة  الكتاب  الواضح من  القاهرة    2الفقه   ، للنشر  المنار  دار   ،-    ،  ، مصر 

 .  342/ 2م،1997
 .  17( سورة العنكبوت ، من اآلية 43)
م ، معرض تفسير سورة العنكبوت    2006 -هـ  1427، مطبعة انوار الدجلة،  بغداد  1تفسير وبيان ، للشيخ حسنين محمد مخلوق ، ط (44)

 .   398، ص 

 .   8( سورة النساء، من اآلية 45)
 .  50( سورة يوسف ، من اآلية 46)
م ،  1990، مكتبة اسعد ، بغداد ،    1قي العثماني الشافعي، طرحمة االمة في اختالف األئمة ، البي عبدهللا محمد بن عبدالرحمن الدمش  (47)

 .    241كتاب االيمان،ص
  1982– لبنان   –، دار النشر ، بيروت   3( حاشية المنهج على المنهج لشيخ االسالم زكريا االنصاري ، العالمة الشيخ سليمان الجمل، ط48)

 .  594/  10م ، باب النذر ، 
 .  225( سورة البقرة ، اآلية 49)
 .  89( سورة المائدة ، من اآلية 50)
 .  143( سورة البقرة ، من اآلية 51)
، دار الطيبة للنشر والتوزيع  2( تفسير القران العظيم، ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  ، تحقيق : سامي محمد سالمة ، ط52)

 .  109/  2م ،  1999 -هـ  1420، 
 .  238( سورة البقرة ، من اآلية 53)
  1405( احكام القران ، احمد بن علي الرازي لبو بكر الجصاص ، تحقيق : محمد محمادي ، الناشر دار احياء التراث العربي ، بيروت  54)

 .  155/  2هـ ، 
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م ، الفصل الثالث ،   2008  -هـ    1429لبنان ،    –، دار المعرفة ، بيروت    2الوسطية في القران الكريم د. علي محمد الصالبي ، ط  (55)
 .   507ية القران في التشريع الصفحة وسط

 .  89( سورة المائدة ، من اآلية 56)
الغلو    (57)   –مجموعة من العلماء ، وزارة الشؤون االسالمية والدعوة واالوقاف    -بحوث ندوة اثر القران الكريم في تحقيق الوسطية ودفع 

 .   8/  1هـ ، باب مفهوم الوسطية ،  1425 –2المحكمة العربية السعودية ، ط
  1419بيروت ،    – ، دار النشر دار الكتب العلمية    1اللباب في علوم الكتاب ، ابو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ، ط  (58)

 .    161/  2م ، باب سورة البقرة ،  1998 -هـ 
هـ  1417، مكتبة المدينة المنورة،    6قاسم،ط  الدرر السنية في االجوبة النجدية لمجموعة من علماء النجد ، تحقيق : عبدالرحمن بن محمد  (59)
 .    215/ 5م  1996 -
 . 723/ 10،  1993لبنان، باب مستوى باب الحكم، -، دار الفكر، بيروت1الحاوي الكبير: العالمة أبو الحسن الماوردي، ط60
 . 348/ 8هـ،  1409لبنان، -لفكر، بيروت، دار ا 1المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، ط 61
 .  6/231هـ ،  1402لبنان ،  –( كشاف القناع على متن االقناع ، منصور بن يونس ادريس البهوتي ، دار الفكر ،  بيروت 62)
، دار احياء التراث   1هـ( ، تحقيق : احمد محمد شاكر ، ط  456( المحلي شرح المحكي ، ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم )ت  63)

 .  32/ 8م،   1997  -هـ  1418لبنان ،  –العربي ، بيروت 
 ( رواته رواة الصحيح. 177/ 4( والهيثمي في المجمع )8902( اخرجه الطبراني في الكبير )64)
 .  61/ 7هـ ، 1403لبنان ،  –،  دار الفكر ، بيروت  2هـ( ، ط 204م ، ابي عبدهللا محمد بن ادريس الشافعي )ت ( األ65)
 .  1( سورة المرسالت ، اآلية 66)
 .  1( سورة الشمس ، اآلية 67)
 .  1( سورة التين ، اآلية 68)
 (. 125،  87،   2/67( رواه االمام احمد )69)
 .  3/219هـ ،1415،  دار العاصمة ،  1حيد ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، ط( القول المفيد على كتاب التو 70)
 ( .1647( ومسلم في االيمان )6650( رواه البخاري في االيمان باب : اليحلف بالالت والعزى )71)
 (. 9/7( وابو يعلى )7/7( والنسائي في االيمان والنذور )183/ 1( اخرجه االمام احمد )72)
 . 263/ 5، 1993لبنان ،  –،  دار الفكر ، بيروت  1( الحاوي الكبير ، ابو الحسن الماوردي ، ط73)
 ( . 2794( والدارمي ) 1/54( اخرجه الحاكم في مستدركه )74)
 . 114( سورة هود ، من اآلية  75)
 .  108بنان ، ص ل –، دار العلم ، بيروت  1هـ( ، ط741( القوانين الفقهية ، محمد بن احمد بن جزي الكلبي )ت76)
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 احلوار مشروعيته وادابه مع غري املسلمني                        

  

  

 

 اخلامتة
عم بها علينا والصالة والسالم على رسوله  الصالحات والشكر له على ما يسر من اتمام هذا البحث وعلى كل نعمة ان  به   الحمد هلل الذي تتم

 وعلى اله واصحابه اجمعين .
 - ن ظهرت لنا هذه الثمار والنتائج التي نجمعها وخرجنا بها بالنقاط االتية :يميفبعد معايشتنا الحكام ال

 المشروع حفظ اليمين وعدم االكثار منها .  -1

 ن وتعد صفاته سواء ذاتية او فعلية ايضا يمين . ي قسم به يمالاطالقه عليه فما كان مختصا باهلل تعالى من اسمائه او غلب على  -2

 انعقاد اليمين بالحلف بالقران والحنث في ذلك موجب الكفارة .  -3

 الحلف بغير هللا تعالى محرم .  -4

 ان يمين اللغو تشمل ما يجري على لسان المتكلم بال قصد .  -5

 وهي من اكبر الكبائر وال كفارة فيها عند اكثر الفقهاء . وهي الحلف باهلل متعمد الكذب . اليمن الغموس فهي منعقدة . -6

 االستثناء باليمين بالمشيئة مانع الحنث فيها . -7

 اليمين المكفرة هي التي يحلفها على امر من المستقبل او يقصدها الحالف ويصمم عليها . واجبة كفارتها على التخيير ابتالًء .  -8

 مين على شيء واحد او على اشياء مختلفة .تكرار الي  -9

 وب ابرار القسم اذا لم يكن ضرر .جو  -10

 يرجع في االيمان على نية الحالف اذا احتملها اللفظ . -11

 .  ةكفارة اليمين تدور اما على االطعام او الكسوة او االعتاق والصيام عند عدم االستطاع -12

 


