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 تعريف األميان :
 . األميان مجع ميني

 .قال اجلوهري: مسيت اليمني بذلك ألهنم كانوا إذا حتالفوا ضرب كل امرىء منهم بيمينه على ميني صاحبه
 : توكيـد الشيء بذكر اسم هللا أو صفة هلل .شرعاً  هيو 

 1فائدة : 
 األصل يف مشروعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع .

ُ َلُكْم حتَِلهَة أمَْيَاِنُكْم قال تعاىل )  ( .َقْد فـََرَض اَّلله
ُ بِاللهْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قـُُلوُبُكمْ وقال تعاىل )  ( . ََل يـَُؤاِخذُُكُم اَّلله

 كما أن هللا عز وجل أمر نبيه بالقسم يف ثالثة مواضع من كتابه .
 ( . َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَرّبِِ إِنهُه َلََقٌّ َوَما أَنـُْتْم ِبُْعِجزِينَ عاىل )فقال ت

 ( . َوقَاَل الهِذيَن َكَفُروا َل تَْأتِيَنا السهاَعُة ُقْل بـََلى َوَرّبِِ لََتْأتِيَـنهُكمْ وقال تعاىل )
َعُثنه َزَعَم الهِذيَن َكَفُروا أَْن وقال تعاىل )  َعُثوا ُقْل بـََلى َوَرّبِِ لَتُبـْ  ( . َلْن يـُبـْ

 وأما من السنة فأحاديث كثرية :
 ) من كان حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت ( متفق عليه . منها قوله 

 ) ومقلب القلوب ( رواه البخاري . وكان أكثر قسم رسول هللا 
 بوت أحكامها .قال ابن قدامة : وأمجعت األمة على مشروعية اليمني وث

 2فائدة : 
 الباء ، والواو ، والتاء . أحرف القسم ثالثة هي :

 الباء : مثال ) أقسم باهلل ألفعلن .. ( .
 الواو : مثال ) وهللا ألفعلن ( ) والرمحن ألفعلن ( . وهي أكثر شيوعاً يف اَلستعمال من الباء .

 ي َل تدخل إَل على لفظ اجلاللة .صنامكم ( وهأالتاء : مثال : قوله تعاىل ) تاهلل ألكيدن 
 3فائدة : 

 جيوز اَللف على الشيء ابتداء وإن مل يطلب من اَلالف اَللف .
 .. ( .تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً . ) وهللا لو قال 

 ) والذي نفس حممد بيده ، إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة ( . وقال 
 ( ) ال تنعقد اليمني إال باهلل تعاىل

 هي اليمني باهلل . –اليت جتب فيها الكفارة إذا حنث  –أي : أن اليمني 
 كقول : وهللا َل أزور فالناً .

 م م  أو اس) 
ْ
 ئِهِ ( .أمسا ن

 ورب العاملني َل أزور فالناً . –كقول : والرمحن ألفعلن كذا 
 صِفة  م صفاتهِ ، كعزة اهللِ وقدرتهِ ( . 

ْ
 ) َأو

   أ أو بوجه هللا .كأن يقول : أقسم بعزة هللا
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 واألدلة على جواز اإلقسام بصفات هللا تعاىل .
 أمجعني ( . ألْغوِيـَنـهُهمْ  فَِبِعزَِّتكَ  قال تعاىل )

( َوِعزَِّتكَ َوتـََعاىَل َقَدَمُه فـَتَـُقوُل َقْط َقْط ََل تـَزَاُل َجَهنهُم تـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد. َحَّته َيَضَع ِفيَها َربُّ اْلِعزهِة تـََباَرَك )قَاَل  أََنس أَنه َنِبه اَّللِه وعن 
 رواه البخاري .

َر َذِلكَ  َوِعزَِّتكَ وفيه قول الذي خيرج من النار )  ويف حديث أّب هريرة مرفوعاً ،  (  متفق عليه .َلَ َأْسَأُل َغيـْ
َنا أَيُّوُب يـَْغَتسِ ) قَاَل  َوَعْن َأّب ُهَريـَْرَة ، َعِن النهِبِِ  مَلْ ُل ُعْريَانًا َفَخره َعَلْيِه َجرَاٌد ِمْن َذَهٍب َفَجَعَل أَيُّوُب ََيَْتِثي يِف ثـَْوبِِه فـََناَداُه رَبُُّه يَا أَيُّوُب أَ بـَيـْ

 ( رواه البخاري . َوَلِكْن ََل ِغََن ّب َعْن بـَرََكِتكَ  َوِعزَِّتكَ َأُكْن أَْغنَـْيُتَك َعمها تـََرى قَاَل بـََلى 
َها ، ُُثه َجاَء  )قَاَل  رَيـَْرَة ، َأنه َرُسوَل هللِا ْن َأّب هُ ع َها ، َفَذَهَب فـََنَظَر إِلَيـْ ، فـََقاَل : َأْي َلمها َخَلَق اَّللُه اجْلَنهَة قَاَل جِلِْْبِيَل : اْذَهْب فَاْنظُْر إِلَيـْ

َها ، ُُثه َجاَء ََل َيْسَمُع ِِبَا َأَحٌد ِإَله َدَخَلَها ، ُُثه َحفه  وِعزَِّتكَ َربِِ  َها بِاْلَمَكارِِه ، ُُثه قَاَل : يَا ِجْْبِيُل اْذَهْب فَاْنظُْر ِإلَيـَْها ، َفَذَهَب فـََنظََر إِلَيـْ
َها ، َفَذَهَب فـََنظََر يَا ِجْبِْ فـََقاَل : َأْي َربِِ َوِعزهِتَك َلَقْد َخِشيُت َأْن ََل يَْدُخَلَها َأَحٌد قَاَل : فـََلمها َخَلَق اَّللُه النهاَر قَاَل :  يُل اْذَهْب فَاْنظُْر إِلَيـْ

َها ، ُُثه َجاَء فـََقاَل : َأْي َربِِ َوِعزهِتَك ََل َيْسَمُع ِِبَا َأَحٌد فـََيْدُخُلَها ، َفَحفهَها بِالشهَهَواِت  َها ، َفَذَهَب ِإلَيـْ ُُثه قَاَل : يَا ِجْْبِيُل اْذَهْب فَاْنظُْر إِلَيـْ
َها ، ُُثه َجاَء فـََقاَل : َأْي َربِِ فـََنَظَر إِ   ا ( .يـَبـَْقى َأَحٌد ِإَله َدَخَلهَ  َلَقْد َخِشيُت أَْن َلَ  َوِعزَِّتكَ لَيـْ

 بالقرآن وباملصحف ( . 
ُ
 ) وتنعقِد

 ألن القرآن كالم هللا ، وكالم هللا تعاىل صفة من صفاته لذلك جيوز القسم به . 
 فائدة :

  قسمني :اَللف بآيات هللا ينقسم إىل
 م باملخلوق .سَ : كالليل والنهار ، والشمس والقمر ، واجلبال واألشجار ، فهذا َل جيوز اَللف ِبا ألهنا قَ  اآليات الكونية

 : كالقرآن فهذا جيوز . اآليات الشرعية
 ( 
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 بياً .اَللف بغري هللا حرام ، ولو كان احمللوف به ملكاً أو ن
ُهَما، َعْن اِْبِن ُعمَ -أ طهاِب يف رَْكٍب، َوُعَمَر ََيِْلُف بِأَبِيِه، فـََناَداُهْم َرُسوُل َاَّللِه ) َعْن َرُسوِل َاَّللِه َر َرِضَي َاَّللُه َعنـْ َأََل  أَنهُه أَْدَرَك ُعَمَر ْبَن َاْلَْ

َهاُكْم أَْن حَتِْلُفوا بِآبَاِئُكمْ  َ يـَنـْ ، أَْو لَِيْصُمتْ ِإنه َاَّلله  .ُمتـهَفٌق َعَلْيِه  .( ، َفَمْن َكاَن َحالِفاً فـَْلَيْحِلْف بَِاَّللِه
، َوََل حَتِْلفُ ) قال : قال َعْن َأّب ُهَريـَْرَة -ب  .(َاَّللِه ِإَله َوأَنـُْتْم َصاِدُقونَ وا بِ ََل حَتِْلُفوا بِآبَاِئُكْم، َوََل بُِأمهَهاِتُكْم، َوََل بِاأْلَْنَداِد، َوََل حَتِْلُفوا ِإَله بَِاَّللِه
( ََل حَتِْلُفوا بِآبَاِئُكمْ ). وََكاَنْت قـَُرْيٌش حَتِْلُف بِآبَائَِها فـََقاَل (َفاَل ََيِْلْف ِإَله بِاَّللهِ َمْن َكاَن َحالًِفا ) قَاَل َرُسوُل اَّللِه : ْبن ُعَمَر قَاَل وعن ا -ج

 رواه مسلم .
 م ( رواه مسلم .ََل حَتِْلُفوا بِالطهَواِغى َوَلَ بِآبَاِئكُ )  مْحَِن ْبِن مَسَُرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللِه َعْن َعْبِد الره و -د
 شرك ( رواه أبوداود .أ) من حلف بغري هللا فقد كفر أو  وعن ابن عمر . قال : قال رسول هللا  -ه
  أن أحلف بغريه صادقاً ( رواه عبدالرزاق .وعن ابن مسعود قال ) ألن أحلف باهلل كاذباً أحب إلِ  -د

 ألن اَللف بغري هللا شرك ، واَللف باهلل حمرم إذا كان اَلالف كاذباً .
 .َل جيوز اَللف بغري هللا إمجاعاً  : قال ابن عبد الرب

هم فننه منهي عنه غري منعقد باتفاق وأما اَللف بغري هللا من املالئكة واألنبياء واملشايخ وامللوك وغري  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .األئمـة 

) من حلف بغري هللا، فقد أشرك (، وقد قِصر ما شاء أن يقصر  اَللف بغري هللا، كما قال رسول هللا  -ومن الكبائر م :قال ابن القي
 ( . ائر . ) إعالم املوقعنيمن قال: إن ذلك مكروه، وصاحب الشرع جيعله شركا ؛ فرتبته فوق رتبة الكب
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 1فائدة : 
 ملاذا خص حديث عمر النهي عن اَللف بغري هللا باآلباء ؟

 . مِر به، وهو َيلف بأبيه، فقال له ذلك وإمنا خِص يف حديث عمر باآلباء؛ لوروده على سبب، وهو أنه 
 .من كان حالًفا، فال َيلف إَل باَّلله : هويدِل على التعميم قول (وكانت قريش حتلف بآبائهايف رواية )كما بِينه ،  أو خِص لكونه غالًبا عليهم

 2فائدة : 
 ما اَلكمة من النهي عن اَللف بغري هللا ؟ 

 ألن اَللف بالشيء يقتضي تعظيمه ، والعظمة يف اَلقيقة إمنا هي هلل وحده .
 .عظمـة يف اَلقيقة هلل وحـده قال العلماء : السر يف النهي عن اَللف بغري هللا أن اَللف بالشيء يقتضي تعظيمه ، وال قال ابن حجر :
ََذا مسَُِِي ِشرًْكا ؛ ِلَكْونِِه َأْشَرَك َوأِلَنه َمْن َحَلَف بَِغرْيِ اَّللِه ، فـََقْد َعظهَم َغيـَْر اَّللِه تـَْعِظيًما ُيْشِبُه تـَْعِظيَم الرهبِِ تـََباَرَك َوتـَعَ :  وقال ابن قدامة اىَل ، َوِِ
َر اَّللِه َمَع اَّللِه تَـ   .َعاىَل يِف تـَْعِظيِمِه بِاْلَقَسِم بِِه َغيـْ

 3فائدة : 
 مَّت يعتْب اَللف بغري هللا شركاً أكْب ؟ 

 إذا اعتقد أن احمللوف به مساٍو هلل تعاىل يف العظمة .
، فنن فالن اء وقد يكون الشرك األصغر شركاً أكْب إذا اعتقد صاحبه أن من حلف بغري هللا أو قال: ما شاء هللا وش:  الشيخ ابن بازقال 

لح له التصرف يف الكون، أو أن له إرادة خترج عن إرادة هللا وعن مشيئته سبحانه، أو أن له قدرة يضر وينفع من دون هللا، أو اعتقد أنه يص
 .أن يعبد من دون هللا وأن يستغاث به، فننه يكون بذلك مشركاً شركاً أكْب ِبذا اَلعتقاد

من دون اعتقاد آخر، لكن ينطق لسانه باَللف بغري هللا؛ تعظيماً ِذا الشخص، يرى أنه نب أو صاحل أو أما إذا كان جمرد حلف بغري هللا 
 .ألنه أبوه أو أمه وتعظيمها لذلك، أو ما أشبه ذلك فننه يكون من الشرك األصغر وليس من الشرك األكْب

لوف به مساو هلل تعاىل يف التعظيم والعظمة، وإَل ؛ فهو شرك : واَللف بغري هللا شرك أكْب؛ إن اعتقد أن احمل قال الشيخ ابن عثيمني
 ر .أصغ

 4فائدة : 
ِمْن أَْهِل ََنٍْد ثَائُِر الرهْأِس َنْسَمُع َدِوىه َصْوتِِه  َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللِه ) :طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيِد اَّللِه يـَُقولُ ما اجلواب عن حديث فإن قيل:  -

َلةِ :  فَِنَذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اإِلْساَلِم فـََقاَل َرُسوُل اَّللِه  ُه َما يـَُقوُل َحَّته َدنَا ِمْن َرُسوِل اَّللِه َوََل نـَْفقَ  . فـََقاَل َهْل  ََخُْس َصَلَواٍت ِِف اْليَـْوِم َواللهيـْ
رُُه فـََقالَ َوِصَياُم َشْهِر َرمَ ، . ِإَله أَْن َتطهوهعَ  َلَ : َعَلىه َغيـُْرُهنه قَالَ  الزهَكاَة  ََل . ِإَله أَْن َتطهوهَع . َوذََكَر َلُه َرُسوُل اَّللِه : َضاَن . فـََقاَل َهْل َعَلىه َغيـْ

ُرَها قَالَ  :فـََقالَ  : َعَلى َهَذا َوَلَ أَنـُْقُص ِمْنُه . فـََقاَل َرُسوُل اَّللِه َواَّللِه َلَ أَزِيُد  :فََأْدبـََر الرهُجُل َوُهَو يـَُقولُ  :قَالَ  ،َلَ . ِإَله أَْن َتطهوهعَ : َهْل َعَلىه َغيـْ
 ( رواه مسلم . ِإْن َصَدقَ ] وأَبِيِه [ أَفْـَلَح 

 كيف حلف بأبيه مع أن احللف بغري هللا شرك ؟
 قد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة :

 : َيتمل أن هذا قبل النهي . قيل
 رت عادة العرب أن تدخلها يف كالمها غري قاصدة حقيقة اَللف ، ورجحه النووي .إن هذا ليس حلفاً وإمنا كلمة جوقيل : 

َر قَاِصَدٍة ِِبَا َحِقيقَ ( أَفْـَلَح َوأَبِيهِ ) قـَْوله قال النووي :  َا ُهَو َكِلَمة َجَرْت َعاَدة اْلَعَرب أَْن ُتْدِخَلَها يِف َكاَلمَها َغيـْ  َة اَْلَِلِف .لَْيَس ُهَو َحِلًفا ِإمنه
َا َوَرَد ِفيَمْن َقَصَد َحِقيَقة اَْلَِلف ِلَما ِفيِه ِمْن ِإْعظَام اْلَمْحُلوِف ِبِه َوُمَضاَهاتِِه بِِه ا َّللَه ُسْبَحانه َوتـََعاىَل . فـََهَذا ُهَو اجلََْواب اْلَمْرِضيُّ . َوالنـهْهي ِإمنه

 . ِلف بَِغرْيِ اَّلله تـََعاىَل َواَّلله أَْعَلمُ َوِقيَل : َُيَْتَمل أَْن َيُكون َهَذا قـَْبل النـهْهي َعْن اَلَْ 
 أن ذلك كان جائزاً ُث نسخ . وقيل :
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كان َيلف بأبيه  نه أوروى : بن العرّب اوقال السبكي أكثر الشراح عليه حَّت قال ، وحكاه البيهقي  قاله املاوردي قال يف الفتح : 
 ك .حَّت هنى عن ذل

 : أفلح ورب أبيه ، ذكره البيهقي . : إن يف اجلواب حذفاً تقديره وقيل
 . ) الفتح ( . ن ذلك خاص بالشارع دون غريه من أمته وتعقب بأن اْلصائص َل تثبت باَلحتمالإ وقيل :

 5فائدة : 
 ما اجلواب عن القسم بغري هللا الوارد يف القرآن ؟ 

، ففيه جواب ( الفتح) قال يف   ان:وأما ما ورد يف القرآن من القسم بغري اَّلله
 والتقدير ورب الشمس، وحنوه. اً ،أن فيه حذف : أحدمها

 ك .أن ذلك خيتِص باَّلله تعاىل، فهذا أراد تعظيم شيء من خملوقاته أقسم به، وليس لغريه ذل : والثاين
 6فائدة : 

 ل :وذلك على ثالثة أقوا (لعمرك ) ، أو ( لعمري م ) اختلف أهل العلم يف حكم قول املسل
 .اجلواز  القول األول :

  .وهو قول أكثر أهل العلم ، بل ما زال العلماء يستعملون هذه الكلمات يف كتبهم وخطاباهتم 
  وميكن اَلستدَلل ِذا القول بأدلة كثرية ، منها

 .  ثبوت هذا اللفظ من كالم النب : أولا 
ِه   أَتـَْوُه فـََقاُلوا : ِإنهَك ِجْئَت ِمْن ِعْنِد َهَذا الرهُجِل ِِبَرْيٍ ، فَاْرِق لََنا َهَذا الرهُجَل . فَأَتـَْوُه ِبَرُجلٍ أَنهُه َمره بَِقْوٍم ، فَ ) َعْن َخارَِجَة ْبِن الصهْلِت َعْن َعمِِ

َا أُْنِشَط ِمْن ِعَقاٍل ، َفَأْعَطْوُه َشْيًئا ، بـُزَ  َمْعُتوٍه يِف اْلُقُيوِد ، فـََرقَاُه بِأُمِِ اْلُقْرآِن َثاَلثََة أَيهاٍم ُغْدَوًة َوَعِشيهًة ، وَُكلهَما َخَتَمَها مَجَعَ  اَقُه ُُثه تـََفَل ، َفَكَأمنه
 .رواه أبو داود ق ( ) ُكْل فـََلَعْمرِي َلَمْن َأَكَل بِرُقْـَيٍة بَاِطٍل َلَقْد َأَكْلَت بِرُقْـَيٍة حَ  ، َفذََكَرُه َلُه ، فـََقاَل النهِبُّ  َفأََتى النهِبه 

 ة .ملن تكلم ِبذه الكلم ا ورد إقرار النب كم : ثانياا 
َفَسْلُه لَنَا  نـََزْلُت أَنَا َوأَْهِلي بَِبِقيِع اْلَغْرَقِد ، فـََقاَل ِل أَْهِلي : اْذَهْب ِإىَل َرُسوِل اَّللِه ل ) َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر َعْن َرُجٍل ِمْن َبِِن َأَسٍد أَنهُه قَا

يـَُقوُل : ََل َأِجُد َما  ، فـََوَجْدُت ِعْنَدُه َرُجاًل َيْسأَلُُه ، َوَرُسوُل اَّللِه  َفَذَهْبُت ِإىَل َرُسوِل اَّللِه م ، ِمْن َحاَجِتهِ  َعُلوا يَْذُكُرونَ َشْيًئا نَْأُكُلُه . َفجَ 
أَْن ََل َأِجَد َما  : يـَْغَضُب َعَليه  فـََقاَل َرُسوُل اَّللِه  .ْعِطي َمْن ِشْئتَ أُْعِطيَك . فـَتَـَوىله الرهُجُل َعْنُه َوُهَو ُمْغَضٌب َوُهَو يـَُقوُل : َلَعْمرِي إِنهَك لَتُـ 

َا فـََقْد َسَأَل ِإَْلَافًاأُْعِطيهِ  ُِ ٌر ِمْن أُوِقيهٍة َواأْلُوِقيه قَاَل اأْلََسِديُّ: فـَُقْلتُ  .، َمْن َسَأَل ِمْنُكْم َوَلُه أُوِقيهٌة أَْو ِعْد   .ُة أَْربـَُعوَن ِدْرََهًا: لَِلْقَحٌة لََنا َخيـْ
ُ َعزه َوج ، فـََقِدَم َعَلى َرُسوِل اَّللِه : فـََرَجْعُت ومََلْ َأْسأَْلهُ قَالَ   رواه أبو داود  .(لبـَْعَد َذِلَك َشِعرٌي َوَزبِيٌب فـََقَسَم لََنا ِمْنُه أَْو َكَما قَاَل َحَّته أَْغَنانَا اَّلله

  ."الصحابة أهنم قالوا يف معرض كالمهم : " لعمري "، أو " لعمركوقد ثبت عن حنو سبعة من :  ثالثاا 
 .التحرمي  لقول الثاين :ا
  .باعتبارها حلفا بغري هللا 

 .: الكراهة  القول الثالث
 ك .ملا خيشى أن يكون فيه شبه من اَللف بغري هللا ، أو ذريعة للوقوع بذل 

 األول . والراجح
 تنبيه :

 ن ( .ِإنـهُهْم َلِفي َسْكَرهِتِْم يـَْعَمُهو  ) َلَعْمُركَ قوله تعاىل 
 .رمحه هللا تعاىل يف تفسري قوله تعاىل : ) َلَعْمُرَك ِإنـهُهْم َلِفي َسْكَرهِتِْم يـَْعَمُهوَن (  قال ابن القيم

من أعظم فضائله ، أن أكثر املفسرين من السلف واْللف ، بل َل يعرف عن السلف فيه نزاع ، أن هذا قسم من هللا حبياة رسوله ، وهذا 
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 ه .يقسم الرب عز وجل حبياته ، وهذه مزية َل تعرف لغري 
 ن ( .التبيان يف أقسام القرآه . ) قال ابن عباس رضي هللا عنهما : ) لعمرك ( أي : وحياتك . قال : وما أقسم هللا تعاىل حبياة نب غري 

َياِة ِسُم حِبََياِتَك ، َواَّللُه َجله َوَعاَل َلُه أَْن يـُْقِسَم ِبَا َشاَء ِمْن َخْلِقِه ، وملَْ يـُْقِسْم يِف اْلُقْرآِن حِبَ َمْعَناُه : أُقْ ( َلَعْمُرَك  )َوقـَْولُُه :  قال الشنقيطيو 
 َما ََل خَيَْفى . ، َويِف َذِلَك ِمَن التهْشرِيِف َلُه  َأَحٍد ِإَله نَِبيَِِنا 

ُذوٌف ، َوقـَْولُُه : َلَعْمُرَك ، ُمْبَتَدأٌ َخبَـرُُه حمَْ ت ( ، ْحِلْف بِاَّللِه أَْو لَِيْصمُ َمْن َكاَن َحاِلًفا فـَْليَ )  بَِغرْيِ اَّللِه ، لَِقْولِِه  َوََل جَيُوُز ِلَمْخُلوٍق أَْن ََيِْلفَ 
 ي .                ) أضواء البيان ( .َأْي َلَعْمُرَك َقَسمِ 

 7فائدة : 
هو اليمني والقسم : َل جيوز إَل باهلل تعاىل أو صفة من صفاته ...، وإذا حلف باهلل سبحانه وتعاىل : اَللف و :  وقال الشيخ ابن عثيمني

فننه َل حاجة إىل أن يأيت باملصحف ؛ ليحلف عليه ، فاَللف على املصحف أمر مل يكن عند السلف الصاحل ، مل يكن يف عهد النب 
 يكونوا َيلفون على املصحف ، بل َيلف اإلنسان باهلل سبحانه وتعاىل بدون أن وَل يف عهد الصحابة ، حَّت بعد تدوين املصحف مل 

  ( .فتاوى نور على الدرب َلبن عثيمني ف .               ) يكون ذلك على املصح
 8فائدة : 
ُ. َوَمْن قَاَل ِلَصاِحِبِه تـََعاَل أُقَاِمْرَك. َحِلِفِه بِالاله  َمْن َحَلَف ِمْنُكْم فـََقاَل يِف )  قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :ُهرَيـْرََة قَالَ  عن أّب ِت. فـَْليَـُقْل ََل إِلََه ِإَله اَّلله

 ( متفق عليه .فـَْلَيَتَصدهْق 
 الالت والعزى : وثنان كان العرب يعبدوهنما يف اجلاهلية .

 اَلاج .والالت : اسم صنم لرجل كما يف البخاري عن ابن عباس قال : كان الالت رجالً يلت سويق 
 . : كان الالت بالطائف ، وقيل : بنخلة ، وقيل : بعكاظ ، واألول أصح ، وهدمها املغرية بن شعبة بأمر النب  قال ابن حجر

 يف اَلديث أْمر من حلف بالالت والعزى فليقل : َل إله إَل هللا .
 وها فقد ضاهى الكفار ، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد .. اليمني إمنا تكون باملعبود املعظم ، فنذا حلف بالالت وحن: .. قال اخلطايب

من الغفلة ،  اً لتلك اللفظة ، وتذكري  اً من نطق بذلك أن يقول بعده َل إله إَل هللا تكفري  قال العلماء : فأمر رسول هللا  وقال القرطيب :
.            وحكم غريها من أمساء آِتهم حكمها إذ َل فرق بينها وخص الالت بالذكر ألهنا أكثر ما كانت جتري على ألسنتهم ، ،  وإمتاما للنعمة
 ) التفسري ( .

َل إله إَل : وقوله ، ألهنم كانوا قريب العهد باجلاهلية ، أي بال قصد بل على طريق جرى العادة بينهم ( بالالت ) قوله :  وقال السندي
وأما من قصد اَللف باألصنام تعظيما ِا ، ى ملا تعاطى من تعظيم األصنام صورة هللا استدراك ملا فاته من تعظيم هللا تعاىل يف حمله ونف

 ه .فهو كافر نعوذ باهلل من
 ( 
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 أي : َل تنعقد هذه اليمني اليت بغري هللا .
 فلو حلف بامللك أو بالصنم أو بالنب فنن هذه اليمن غري منعقدة . 

َعِقُد اْلَيِمنُي بِاَْلَِلِف ِبَْخُلوٍق ؛ َكاْلَكْعَبِة ، َواأْلَنِْبَياِء ، َوَسائِِر اْلَمْخُلوقَاِت ، َوََل جتَِ  دامة :قال ابن ق َهَذا ، ُب اْلَكفهاَرُة بِاَْلِْنِث ِفيَها َوََل تـَنـْ
 َوُهَو قـَْوُل َأْكثَِر اْلُفَقَهاِء .، ظَاِهُر َكاَلِم اْلَِْرِقيِِ 

 ميَِنٌي ُموِجَبٌة لِْلَكفهارَِة . ْصَحابـَُنا : اَْلَِلُف بَِرُسوِل اَّللِه َوقَاَل أَ 
 َفَحِنَث ، فـََعَلْيِه اْلَكفهاَرُة . َوُرِوَي َعْن َأمْحََد أَنهُه قَاَل : إَذا َحَلَف حِبَقِِ َرُسوِل اَّللِه 

 تـََعاىَل .َأَحُد َشْرَطْي الشهَهاَدِة ، فَاَْلَِلُف بِِه ُموِجٌب لِْلَكفهارَِة ، َكاَْلَِلِف بِاْسِم اَّللِه  قَاَل َأْصَحابـَُنا : أِلَنههُ 
 ( .َمْن َكاَن َحاِلًفا ، فـَْلَيْحِلْف بَِاَّللِه ، أَْو لَِيْصُمْت )  قـَْوُل النهِبِِ  :َوَوْجُه اأْلَوَِّل 
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 .َّللِه ، فـََلْم يُوِجُب اْلَكفهاَرَة ، َكَسائِِر اأْلَنِْبَياِء َوأِلَنهُه َحِلٌف بَِغرْيِ ا
 .َوأِلَنهُه خَمُْلوٌق ، فـََلْم جتَِْب اْلَكفهاَرُة بِاَْلَِلِف بِِه ، َكِنبـْرَاِهيَم َعَلْيِه السهاَلُم  

 .َوأِلَنهُه لَْيَس ِبَْنُصوٍص َعَلْيِه ، َوََل يف َمْعََن اْلَمْنُصوِص 
ِه ؛ ِلَعَدِم الشهَبِه ، َوانِْتَفاِء اْلُمَماثـََلِة .َوََل    ) املغِن ( .                َيِصحُّ ِقَياُس اْسِم َغرْيِ اَّللِه َعَلى امسِْ
 ط .من حلف بغري هللا فليس حالفاً ، وَل هي مييناً ، وهو باطل ليس فيه إَل استغفار هللا تعاىل والتوبة فق : مقال ابن حز و 

وتربتهم وحنو ذلك ميني غري منعقدة وَل كفارة فيها  واآلباء: اَللف باملخلوقات كالكعبة واملالئكة ، واملشايخ وامللوك  ن تيميةوقال اب
 باتفاق العلماء ، بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم ، والنهي هني حترمي يف أصح قوليهم . ) الفتاوى الكْبى ( .

 ، وأهنا ميني منعقدة موجبة للكفارة ، قول ضعيف . ب قول من قال : جيوز اَللف بالن -
َعِقُد اْلَيِمنُي بِاَْلَِلِف ِبَْخُلوٍق ؛ َكاْلَكْعَبِة ، َواأْلَنِْبَياِء ، َوَسائِِر اْلَمْخُلوقَاِت ، َوََل جتَِ  قال ابن قدامة : َهَذا ، ُب اْلَكفهاَرُة بِاَْلِْنِث ِفيَها َوََل تـَنـْ

 َوُهَو قـَْوُل َأْكثَِر اْلُفَقَهاِء .، ْلَِْرِقيِِ ظَاِهُر َكاَلِم ا
 . ولو حلف حالف حبق املخلوقني مل تنعقد ميينه ، وَل فرق يف ذلك بني األنبياء واملالئكة وغريهم .: .. وقال ابن تيمية

َعِقُد اْلَيِمنُي بَِغرْيِ اَّللِه تـََعاىَل َوَأمْسَائِِه َوِصَفاتِهِ :  وقال القرطيب انـَْعَقَدْت مَيِيُنُه، أِلَنهُه َحَلَف ِبَا  . َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َحْنَبٍل: ِإَذا َحَلَف بِالنهِبِِ ََل تـَنـْ
. ميَاُن ِإَله بِِه فـَتَـْلَزُمُه اْلَكفهارَُة َكَما َلْو َحَلَف بِاَّللِه  ََل يَِتمُّ اإْلِ

أنه أَْدَرَك ُعَمَر ْبَن اْْلَطهاِب يف رَْكٍب َوُعَمُر ََيِْلُف بِأَبِيِه، فـََناَداُهْم َرُسوُل اَّللِه  َِهَا َعْن َرُسوِل اَّللِه َوَهَذا يـَُردُُّه َما ثـََبَت يف الصهِحيَحنْيِ َوَغريِْ  
  : ََهاُكْم أَْن حَتِْلُفوا بِآبَاِئُكْم َفَمْن َكاَن َحالًِفا فـَْلَيْحِلْف بِاَّللِه أَْو لِي َوَهَذا َحْصٌر يِف َعَدِم اَْلَِلِف بكل شي ِسَوى اَّللِه ، ْصُمْت َأََل ِإنه اَّللَه يـَنـْ

 .تـََعاىَل َوَأمْسَائِِه َوِصَفاتِِه َكَما ذََكْرنَا
 كثرة احللف ( .

ُ
كره

ُ
 ) وي

 ألن كثرة اَللف يدل على اَلستخفاف وعدم التعظيم هلل ، وغري ذلك مما ينايف التوحيد الواجب أو كماله .
 ويستدل لذلك :

 بقوله تعاىل ) وَل تطع كل حالف مهني ( . -أ
 : وَل تطع يا حممد كل ذي إكثار للحلف بالباطل . قال الطربي

 : اَلالف : كثري اَللف . وقال القرطيب
 قوله تعاىل ) واحفظوا أميانكم ( . -ب

 ا .فقد ورد يف تفسري هذه اآلية مجلة أقوال أحدها : أن املراد حبفظ اليمني هو عدم اإلكثار منه
 قوله تعاىل ) وَل جتعلوا هللا عرضة ألميانكم ( . –ج 

 فقد ورد يف تفسريها عدة أوجه ، من هذه األوجه ما يفيد أن املقصود منها عدم اإلكثار من اَللف .
حني ، فنن كثرة اَللف .. ويف معَن اآلية ثالثة أقوال ، الثالث : أن معناها َل تكثروا اَللف باهلل وإن كنتم بارين مصل. قال ابن اجلوزي :

 باهلل ضرب من اجلرأة عليه .
فْـرَاُط يِف اَْلَِلِف بَِاَّللِه تـََعاىَل :  قال ابن قدامة  .َويُْكرَُه اإْلِ

ٍف َمِهني  )لَِقْوِل اَّللِه تـََعاىَل    . َوَهَذا َذمٌّ لَُه يـَْقَتِضي َكرَاَهَة ِفْعِلهِ  ( َوََل ُتِطْع ُكله َحاله
فْـرَاِط ، فـَلَْيَس ِبَْكُروٍه ، إَله َأْن يـَْقََتَِن بِِه َما يُوِجُب َكرَاَهَتهُ فَِنْن مَلْ خيَْ   . رُْج إىَل َحدِِ اإْلِ

َ ُعْرَضًة أِلَمْيَاِنكُ   )َوِمْن النهاِس َمْن قَاَل : اأْلَمْيَاُن ُكلَُّها َمْكُروَهٌة ؛ ِلَقْوِل اَّللِه تـََعاىَل   م ( .َوََل جَتَْعُلوا اَّلله
َا َكرهَر اْلَيِمنيَ  َنا ، أَنه النهِبه َولَ   . اْلَواِحَدَة َثاَلثًا َكاَن ََيِْلُف َكِثريًا ، َوَقْد َكاَن ََيِْلُف يف اَلَِْديِث اْلَواِحِد أمَْيَانًا َكِثريًَة ، َوُرِبه
َلُموَن َما ا َأَحٌد أَْغيَـُر ِمْن اَّللِه أَْن يـَْزينَ َعْبُدُه ، أَْو تـَْزينَ أََمُتُه ، يَا أُمهَة حُمَمهٍد ، َوَاَّللِه َلْو تـَعْ فَِننهُه قَاَل يِف ُخْطَبِة اْلُكُسوِف : َوَاَّللِه يَا أُمهَة حُمَمهٍد ، مَ  
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 . أَْعَلُم ، َلَضِحْكُتْم قَِلياًل ، َولََبَكْيُتْم َكِثريًا
 . َثاَلَث َمرهاتٍ . ُدَها ، فـََقاَل : َواَلهِذي نـَْفِسي بَِيِدِه ، إنهُكْم أَلََحبُّ النهاِس إَله َوَلِقَيْتُه اْمَرأٌَة ِمْن اأْلَْنَصاِر ، َمَعَها أَْوََل 

 اً .َوقَاَل : َوَاَّللِه أَلَْغُزَونه قـُرَْيًشا ، َوَاَّللِه أَلَْغُزَونه قـَُرْيًشا ، َوَاَّللِه أَلَْغُزَونه قـُرَْيش
 . أَبـَْعَد النهاِس ِمْنهُ  َلَكاَن النهِبُّ  َوَلْو َكاَن َهَذا َمْكُروًها ،

َا َضمه إىَل مَيِيِنِه َوْصَف اَّللِه   . بِتَـْعِظيِمِه َوتـَْوِحيِدِه ، فـََيُكوُن ُمثَابًا َعَلى َذِلكَ تـََعاىَل َوأِلَنه اَْلَِلَف بَِاَّللِه تـَْعِظيٌم َلُه ، َوُرِبه
فْ َراُط ِف احْلَِلفِ  َا ُكرَِه ؛ أِلَنهُه ََل َيَكاُد خَيُْلو ِمْن اْلَكِذبِ  َوَأمَّا اإْلِ  . ، فَِنمنه

َ ُعْرَضًة أِلَمْيَاِنكُ ) َفَأمها قـَْولُُه   م ( .َوََل جَتَْعُلوا اَّلله
ْصاَلِح بَـ  َفَمْعَناُه ََل  نْيَ النهاِس ، َوُهَو أَْن ََيِْلَف بَِاَّللِه أَْن ََل يـَْفَعَل ِبرًّا َوََل تـَْقَوى َوََل ُيْصِلَح جَتَْعُلوا أمَْيَاَنُكْم بَِاَّللِه َمانَِعًة َلُكْم ِمْن اْلْبِِ َوالتـهْقَوى َواإْلِ

 ) املغِن ( .  . ِفيَها بـَنْيَ النهاِس ، ُُثه مَيَْتِنَع ِمْن ِفْعِلِه ، لَِيبَـره يِف مَيِيِنِه ، َوََل ََيَْنَث ِفيَها ، فـَنُـُهوا َعْن اْلُمِضيِِ 
  شرتط) وي 

ً
 ( .لوجوب الكفارة : أن يكون عاقال

 على جمنون ، ومغمى عليه .فال جتب الكفارة 
 فاجملنون َل تنعقد ميينه .

ُ بِاللهْغِو يِف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاخِ ـــــََل يـَُؤاخِ ) لقوله تعاىل -أ  ( . ذُُكْم ِبَا َعقهْدُُتْ اأْلَمْيَانَ ــــــــذُُكْم اَّلله
 ون َل يصح عقد اليمني منه ، ألنه َل قصد له معتْب .واجملن
 .. عن الصغري جَّت يكْب ، وعن اجملنون حَّت يعقل ( .وَلديث ) رفع القلم عن ثالثة : . -ب
 وألن اجملنون غري خماطب وَل مكلف باألحكام الشرعية . -ج
 ) بالغًا ( . 

 َل تنعقد ميينه . -الصب  –فغري البالغ 
 من حالني : الصب َل خيلوو  

 فال عْبة بيمينـه .: ن كان غري مميز إ أولا :
 للحديث السابق ) رفع القلم عن ثالثة : عن الصغري حَّت يبلغ ( .

 أن الصب يف أول أحواله عدمي التمييز ، فكان كاجملنون ، بل أدىن حاَلً منه . -ب
 .أن يكون مميزاً لكنه مل يبلغ  ثانيا :

 عقدة .فاجلمهور أن ميينه غري من
 لألدلة املتقدمة يف عدم انعقاد ميني اجملنون .

 ) خمتارًا ( . 
 .فنن كان مكرهاً فال تنعقـد ميينـه ، أي : خمتاراً لليمني 

 وهذا مذهب اجلمهـور .
 ) إن هللا رفع عن أميت اْلطأ والنسيان وما استكرهـوا عليه ( رواه ابن ماجه . لقوله 

 قاصدًا لليمني ، فال ت
ُ
نعقد ممن سبق على لسانه بال قصد كقوله : ال واهلل ، وبلى واهلل ، يف ) كونه

 عرض حديثه ( .
 ألنه َل مؤاخذة إَل بقصد ونية ، ولذلك أسقط هللا تبارك وتعاىل الكفارة يف لغو اليمني .

 لغو اليمني .فنذا مل يقصد اليمني فليست منعقدة ، وهي 
ذهب وحنو ذلك . أذهب ، بلى وهللا سأال قصد كقول الرجل يف معرض كالمه : َل وهللا لن ما جيري على لسان املتكلم ب واملراد ِبا :
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 فهذه َل كفارة فيها .
ُ بِاللهْغِو يِف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم )  لقوله تعاىل  ( .ََل يـَُؤاِخذُُكُم اَّلله

ُ بِاللهْغِو يف أمَْيَاِنُكْم  ) اىَل َعْن َعاِئَشَة يِف قـَْولِِه تـَعَ  . بـََلى َوَاَّللِه (قَ ََل يـَُؤاِخذُُكُم َاَّلله    َأْخَرَجُه اَْلُبَخارِيُّ . (اَلْت: ُهَو قـَْوُل اَلرهُجِل: ََل َوَاَّللِه
 فلغو اليمني أن يتلفظ بالقسم وهو َل ينوي وَل يريد القسم .

 : َل كفارة فيها . ولغو اليمني
 . باَلتفاقفاللغو َل كفارة فيه  ية(القوانني الفقه )يف  ن جزيقال اب

 : ومجلته أن اليمني اللغو َل كفارة فيها يف قول أغلب أهل العلم .  قال ابن قدامة
ُ بِاللهْغِو يِف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاخِ ـــــََل يـَُؤاخِ ) تـََعاىَل وجه ذلك قول هللا   ( .َرِة َمَساِكنَي ـــــــِبَا َعقهْدُُتْ اأْلَمْيَاَن َفَكفهارَتُُه إْطَعاُم َعشَ  ذُُكمْ ــــــــذُُكْم اَّلله

ُل أَْن َيُكوَن َمْعَناَها إجَياَب فهاَرِة ، َوأِلَنه اْلُمَؤاَخَذَة َُيَْتمَ َفَجَعَل اْلَكفهاَرَة لِْلَيِمنِي الهيِت يـَُؤاَخُذ ِِبَا ، َونـََفى اْلُمَؤاَخَذَة بِاللهْغِو ، فـَيَـْلَزُم انِْتَفاُء اْلكَ 
َب اْلَكفهاَرِة ، فـََقْد نـََفاَها يف اللهْغِو ، َفاَل جتَُِب ، َوأِلَنهُه قـَْوُل اْلَكفهاَرِة ، ِبَدلِيِل أَنـهَها جتَُِب يِف اأْلَمْيَاِن الهيِت ََل َمْأَُثَ ِفيَها ، َوِإَذا َكاَنْت اْلُمَؤاَخَذُة إجَيا

ُْم خُمَالًِفا يِف َعْصرِِهْم ، َفَكاَن إمْجَاًعا ، َوأِلَنه قـَْوَل َعاِئَشَة يِف َمْن مَسه  َِ َنا ِمْن الصهَحابَِة ، وملَْ نـَْعِرْف   تـَْفِسرِي اللهْغِو ، َوبـََياِن اأْلَمْيَاِن الهيِت ِفيَها يـْ
َها تـَْفِسريًا ِلَكاَلِم اَّللِه تـََعاىَل   ل .، َوتـَْفِسرُي الصهَحاّبِِ َمْقُبو  اْلَكفهاَرُة ، َخرََج ِمنـْ
 ) وكونها على أمر  مستقبل ( .

 أي : أن من شروط اليمني اليت توجب الكفارة:أن تكون على أمر مستقبل .
 مثال : كأن يقول : وهللا ألسافرِن غداً ، أو يقول : وهللا َل أدخل دار فالن .

 والدليل :
نَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن  بِاللهْغِو يِف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكن يـَُؤاِخذُُكم ِبَا َعقهدُتُُّ اأَلمْيَاَن َفَكفهارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساكِ ََل يـَُؤاِخذُُكُم اَّللهُ قوله تعاىل ) -أ

 ( .يهاٍم َذِلَك َكفهارَُة أمَْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو حَتْرِيُر َرقـََبٍة َفَمن ملهْ جيَِْد َفِصَياُم َثالَثَِة أَ 
( أي : إذا حصل منكم اَلنث بَتك ما حلفتم على فعله ، أو فعل ما حلفتم على تركه ، فدل على أن اليمني املنعقدة ِإَذا َحَلْفُتْم فقوله )

 هي اليت َيلفها على أمر مستقبل .
َها ِإَله َكفهْرُت َعْن ميَِ  .قال ).. وحديث أّب موسى أن النب -ب رًا ِمنـْ يِِن َوِإيِنِ َواَّللِه ِإْن َشاَء اَّللُه ََل َأْحِلُف َعَلى ميَِنٍي فََأَرى َغيـَْرَها َخيـْ

رٌ   ( متفق عليه . َوأَتـَْيُت الهِذي ُهَو َخيـْ
 فاَلديث ظاهر يف أن اليمني املكفهرة هي اليت تكون على أمر مستقبل .

 
َ
ل
َ
 ح
ْ
موس ( .) فإن

َ
 على أمر  ماض  كاذبًا عاملًا فهي الغ

َ
 ف

 أي : إذا حلف اإلنسان على أمر ماٍض ، وهو يعلم كذبه فهو آُث .
 : اليمني الغموسوهذه هي 

 أن َيلف كاذباً عاملاً على أمر ماض . :تعريفها 
 كأن يقول : وهللا لقد سافرت إىل الرياض ، وهو مل يسافر .

 ت هـذا الكتاب ، وهو قد قرأه .وهللا ما قرأ: أن يقول وك
 :مسيت بذلك 

 .ألهنا تغمس صاحبها يف اإلثــم ُث يف النار 
 من كبائر الذنوب :حرام و وهي 

  رواه البخاري .( َيِمنُي اْلَغُموسُ اْلَكَبائُِر اإِلْشرَاُك بِاَّللِه َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َوقـَْتُل النـهْفِس َوالْ  )قَاَل  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو  َعِن النهِبِِ -أ
َها فَاِجٌر َلِقَي اَّللَه َوْهَو َعَلْيِه َغْضَباُن فَأَ  )قَاَل  َعِن النهِبِِ  ابن مسعودَعْن و -ب ُ َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنٍي يـَْقَتِطُع ِِبَا َماَل اْمرٍِئ ُهَو َعَليـْ نـَْزَل اَّلله
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 ( متفق عليه . وَن ِبَعْهِد هللِا َوأمَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل{ اآليَةَ تـََعاىَل : }ِإنه الهِذيَن َيْشتَـرُ 
اَل َلُه َرُجٌل . فـَقَ  (َمِن اقْـَتَطَع َحقه اْمرٍِئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنِه فـََقْد أَْوَجَب اَّللُه َلُه النهاَر َوَحرهَم َعَلْيِه اجْلَنهَة  )قَاَل  ْن َأِِب أَُماَمَة أَنه َرُسوَل اَّللِه عو -ج

 ( متفق عليه .َوِإْن َقِضيباً ِمْن أَرَاٍك  )َوِإْن َكاَن َشْيئاً َيِسرياً يَا َرُسوَل اَّللِه قَاَل 
 للحديثني السابقني .هي اليت يقتطع فيها مال امرىء مسلم إىل أن اليمني الغموس وقد ذهب بعض العلماء : 
 ) وال كفارة فيها ( .

 وهذا قول مجهور العلماء ، أن اليمني الغموس َل كفارة فيها ، وإمنا التوبة واَلستغفار .
ُهْم ؛ اْبُن َمْسُعوٍد ، َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِِب ، َواَلََْسُن ، َوَماِلٌك  قال ابن قدامة : رِيُّ ، ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوالثـهوْ َوُهَو قـَْوُل َأْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم ، ِمنـْ

 َواللهْيُث ، َوأَبُو ُعبَـْيٍد ، َوأَبُو ثـَْوٍر ، َوَأْصَحاُب اَلَِْديِث ، َوَأْصَحاُب الرهْأِي ِمْن أَْهِل اْلُكوَفِة .
 َوَهِذِه اْلَيِمنُي ُتَسمهى ميَِنَي اْلَغُموِس ؛ أِلَنـهَها تـَْغِمُس َصاِحبَـَها يِف اإْلُِثِْ .

َعِقَدٌة أَْم ََل؟ فَالهِذي َعَلْيِه اجلُْْمُهوُر أَنـهَها ميَِنُي َمْكٍر َوَخدِ اْختُِلَف يف  وقال القرطيب : َعِقُد َوََل  اْلَيِمنِي اْلَغُموِس َهْل ِهَي ميَِنٌي ُمنـْ يَعٍة وََكِذٍب َفاَل تـَنـْ
َعِقَدٌة، أِلَنـهَها ُمْكَتَسَبٌة  بِاْلَقْلِب، َمْعُقوَدٌة ِِبََْبٍ، َمْقُرونٌَة بِاْسِم اَّللِه تـََعاىَل، َوِفيَها اْلَكفهاَرُة. َوالصهِحيُح َكفهارََة ِفيَها. َوقَاَل الشهاِفِعيُّ: ِهَي ميَِنٌي ُمنـْ

 ) التفسري ( .    اأْلَوهُل.
 ى قـَْوَلنْيِ :ْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يف ُوُجوِب اْلَكفهارَِة يِف اْلَيِمنِي اْلَغُموِس َعلَ ا ة (املوسوعة الفقهي) اء يف ج

 : َعَدُم ُوُجوِب اْلَكفهارَِة يف اْلَيِمنِي اْلَغُموِس .  اْلَقْول اأْلوَّل
 . َوِإلَْيِه َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء : اَْلََنِفيهُة ، َواْلَماِلِكيهُة ، َواَْلََنابَِلةُ 

 وِس . اْلَقْول الثهاين : ُوُجوُب اْلَكفهاَرِة يف اْلَيِمنِي اْلَغمُ 
 .                 ) املوسوعة ( .َوِإلَْيِه َذَهَب الشهاِفِعيهُة 

 واستدل اجلمهور ِبا يلي :
ْنَب الهِذي َلَ َكفهاَرَة َلُه اْلَيِمنَي اْلَغُموَس ، أَْن ََيِْلَف الرهُجل َعَلى َمال َأِخيِه َكاِذبً   قال )َعِن اْبِن َمْسُعوٍد -أ  (لِيَـْقَتِطَعُه  اُكنها نـَُعدُّ الذه

 وهذا قول صحاّب وَل يعلم له خمالف له من الصحابة.
 س .بل نقل حممد بن نصر يف اختالف العلماء ُث ابن املنذر ُث ابن عبد الْب اتفاق الصحابة على عدم وجوب الكفارة يف اليمني الغمو  

 .رةأِن األحاديث اليت فيها حترمي اليمني الغموس مل يأت فيها ذكر الكفا-  ب
اليمني الغموس من كبائر الذنوب ، وَل جتدي فيها الكفارة لعظيم إَثها ، وَل جتب فيها الكفارة على  (الدائمة جاء يف ) فتاوى اللجنة 

 ر .الصحيح من قول العلماء ، وإمنا جتب فيها التوبة واَلستغفا
 ) احلنث بفعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله ( . 

 وهو : أن يفعل ما حلف على تركه ، أو يَتك ما حلف على فعله خمتاراً .شروط وجوب الكفارة : اَلنث ، أي : من 
 مثال : لو أن رجالً قال : وهللا ألصومن غداً ، فلما جاء الغد صام ، فننه َل كفارة عليه ألنه مل َينث .

 ) ذاكرًا ( .
 .فلو حنث ناسياً فال شيء عليه 

 افر إىل مكة ، ُث نسي فسافر إىل مكة ، فننه َل َينث ، لكن َل تنحل ميينه بل َل تزال باقية .ـأس كأن يقول : وهللا َل  
 ( 
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نها َل َينث لو خالف ما حلف عليه ، فال أي : إذا حلف اإلنسان مييناً تدخلها الكفارة ، ُث استثَن فيها وقال : إن شاء هللا ، فننه حي
 تلزمه الكفارة .

 . قال: وهللا َل ألبس هذا الثوب إن شاء هللا، ُث لبسه فليس عليه شيء؛ ألنه قال: إن شاء هللا مثال : 
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 .ولو قال: وهللا أللبسن هذا الثوب اليوم إن شاء هللا، فغابت الشمس ومل يلبسه، فليس عليه شيء
َلَة َعَلى َسْبِعنَي اْمَرأًَة ُكلُُّهنه تَْأِتى بُِغاَلٍم يـَُقاِتُل يف  قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َنِبُّ  )قَاَل   يـْرََة َعِن النهِب َعْن َأِِب ُهرَ -أ .  اَّللِه أَلُطوَفنه اللهيـْ َسِبيِل اَّللِه

ُ. فـَلَ  فـََقاَل َرُسوُل اَّللِه «. ْم يـَُقْل َوَنِسَى. فـََلْم تَْأِت َواِحَدٌة ِمْن ِنَسائِِه ِإَله َواِحَدٌة َجاَءْت ِبِشقِِ ُغاَلٍم فـََقاَل َلُه َصاِحُبُه أَِو اْلَمَلُك ُقْل ِإْن َشاَء اَّلله
  ََْلْ ََيَْنث .ُ  ه ( متفق عليه .َحاَجت وََكاَن َدرًَكا لَُه يِف  َوَلْو قَاَل ِإْن َشاَء اَّللَّ
ُ، َفاَل ِحْنَث َعَلْيهِ ل ) قَا َاَّللِه  اِْبِن ُعَمر أَنه َرُسولَ وعن  -ب  أبوداود .َرَواُه  ( َمْن َحِلِف َعَلى ميَِنٍي فـََقاَل: ِإْن َشاَء َاَّلله

 : أن اليمني إذا علقها اَلالف باملشيئة مل حبنث ومل تلزمه كفارة . فهذا احلديث يفيد
َوَغرْيِِهْم أَنه اَِلْسِتثْـَناَء ِإَذا َكاَن َمْوُصوًَل بِاْلَيِمنِي َفاَل ِحْنَث   ِل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النهِبِِ َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد َأْكثَِر أَهْ :  قال الرتمذي

 َوَأمْحََد َوِإْسَحاَق. يِِ َوَماِلِك ْبِن أََنٍس َوَعْبِد اَّللِه ْبِن اْلُمَباَرِك َوالشهاِفعِ  يِِ َواأَلْوزَاعِ  يِِ َعَلْيِه َوُهَو قـَْوُل ُسْفَياَن الثـهْورِ 
فَِنْن َشاَء فـََعَل ، َوِإْن َشاَء تـََرَك ، َوََل َكفهارََة َعَلْيِه ، إَذا ملَْ َيُكْن بـَنْيَ اَِلْسِتثْـَناِء  ،تـََعاىَل َوِإَذا َحَلَف ، فـََقاَل : إْن َشاَء اَّللُه  قال ابن قدامة :و 

ُ َمَع مَيِيِنِه ، فـََهَذا ُيَسمهى اْسِتثـَْناًء  َواْلَيِمنِي َكاَلٌم َومُجَْلُة َذِلَك أَنه   .اَْلَاِلَف إَذا قَاَل : إْن َشاَء اَّلله
ُ فـََقْد اْسَتثْـََن  ل )أَنهُه قَا فَِننه اْبَن ُعَمَر َرَوى َعْن النهِبِِ    َرَواُه أَبُو َداُود .( َمْن َحَلَف ، فـََقاَل : إْن َشاَء اَّلله

َمْن َحَلَف فـََقاَل : إْن َشاَء ) َك قـَْوُل النهِبِِ َلَماُء َعَلى َتْسِمَيِتِه اْسِتثْـَناًء ، َوأَنهُه َمََّت اْسَتثْـََن يف مَيِيِنِه مِلَ ََيَْنْث ِفيَها ، َواأْلَْصُل يف َذلِ َوَأمْجََع اْلعُ 
ُ مَلْ ََيَْنْث  ِْمِذيُّ  (اَّلله  .َرَواُه الَتِِ

ُ .( َحَلَف ، فَاْسَتثْـََن فَِنْن َشاَء َرَجَع ، َوِإْن َشاَء تـََرَك  َمنْ  )َوَرَوى أَبُو َداُود   َوأِلَنهُه َمََّت قَاَل : أَلَفْـَعَلنه إْن َشاَء اَّلله
ُ َذِلَك ، فَِننه َما َشاَء اَّللهُ  ُ فـََعَل ، َوَمََّت مَلْ يـَْفَعْل مَلْ َيَشْأ اَّلله  . ) املغِن ( . َكاَن ، َوَما مَلْ َيَشْأ مَلْ َيُكْن فـََقْد َعِلْمَنا أَنهُه َمََّت َشاَء اَّلله

رمحه هللا تعاىل يف شرح هذا اَلديث  قوله : ) مل َينث ( فيه دليل على أن التقييد ِبشيئة هللا مانع من انعقاد اليمني أو  وقال الشوكاين
 ر .َيل انعقادها ، وقد ذهب إىل ذلك اجلمهو 

 ل لكل حالف أن يعلق ميينه باملشيئة ألن يف ذلك فائدتني :واألفض:  وقال الشيخ ابن عثيمني
 تيسري األمـر كما قال تعاىل )َوَل تـَُقوَلنه ِلَشْيٍء ِإيِنِ فَاِعٌل َذِلَك َغداً( . األمر األول :

 أن اإلنسان إذا حنث مل تلزمـه الكفارة . األمر الثاين :
 الستثناء : شروط فائدة :

 اء أن يكون بلسانه فلو استثَن بقلبه مل ينفعه باإلمجاع .يشَتط يف اَلستثن أولا :
َفُعُه اَِلْسِتثْـَناُء بِاْلَقْلِب .:  قال ابن قدامة  َوُيْشتَـَرُط أَْن َيْستَْثِِنَ بِِلَسانِِه ، َوََل يـَنـْ

ُهْم اَلََْسُن ، َوالنهَخِعيُّ ، َوَماِلٌك ، َوال ثـهْورِيُّ ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َواللهْيُث ، َوالشهاِفِعيُّ ، َوِإْسَحاُق ، َوأَبُو ثـَْوٍر ، َوأَبُو يف قـَْوِل َعامهِة أَْهِل اْلِعْلِم ؛ ِمنـْ
ُْم خُمَالًِفا َحِنيَفَة ، َواْبُن اْلُمْنِذِر ، وَ  َِ  .ََل نـَْعَلُم 

ُ  )قَاَل :  أِلَنه النهِبه -أ   .َقْوُل ُهَو النُّْطُق َوالْ ( َمْن َحَلَف ، فـََقاَل : إْن َشاَء اَّلله
َعِقُد بِالنِِيهِة ، َفَكَذِلَك اَِلْسِتثْـَناُء . -ب   ) املغِن ( .   َوأِلَنه اْلَيِمنَي ََل تـَنـْ

 وأن يكون متصل بيمينه حقيقة وحكماً : :  ثانياا 
 ن شاء هللا ] هذا اتصال حقيقي [ .إحقيقة : وهللا َل أكلم فالناً اليوم 

فلما هدأ قال: إن شاء هللا ] هذا اتصال  -فأخذه عطاس وجلس ربع ساعة وهو يعاطس  - َل ألبس هذا الثوب حكمًا : لو قال وهللا
 حكماً ألنه منعه مانع من اتصال الكالم [ .

نَـُهَما   : قال ابن قدامة  نَـُهَما ُسُكوتًا مُيِْكُنُه ُيْشتَـَرُط أَْن َيُكوَن اَِلْسِتثـَْناُء ُمتهِصاًل بِاْلَيِمنِي ، حِبَْيُث ََل يـَْفِصُل بـَيـْ َكاَلٌم َأْجَنِبٌّ ، َوََل َيْسُكُت بـَيـْ
َشْيٍء َغرْيَِها ، َفاَل مَيَْنُع ِصحهَة اَِلْسِتثْـَناِء ،  اْلَكاَلُم ِفيِه ، فََأمها السُُّكوُت َِلْنِقطَاِع نـََفِسِه أَْو َصْوتِِه ، أَْو َعيٍِ ، أَْو َعاِرٍض ، ِمْن َعْطَسٍة ، أَوْ 

 .ثـُُبوَت ُحْكِمِه وَ 
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 .َوِِبََذا قَاَل َماِلٌك ، َوالشهاِفِعيُّ ، َوالثـهْورِيُّ ، َوأَبُو ُعبَـْيٍد ، َوِإْسَحاُق الرهْأِي  
 .َوَهَذا يـَْقَتِضي َكْونَُه َعِقيَبُه ( َمْن َحَلَف ، فَاْسَتثْـََن ) قَاَل  أِلَنه النهِبه -أ
 .، َواَِلْسِتثْـَناِء بِِنَله  مَتَاِم اْلَكاَلِم ، فَاْعُتْبَ اتَِِصالُُه بِِه ، َكالشهْرِط َوَجَوابِِه ، َوَخَْبِ اْلُمْبَتَدأِ  َوأِلَنه اَِلْسِتثْـَناَء ِمنْ -ب 

 مُيِْكُن َدفْـُعُه َوََل تـَْغِيريُُه . َوانـَْعَقَدْت ُموِجَبًة َِلُْكِمَها ، َوبـَْعَد ثـُُبوتِِه ََل  َوأِلَنه اَْلَاِلَف إَذا َسَكَت ثـََبَت ُحْكُم مَيِيِنِه ، -ج
 فائدة :

 اشَتط بعض العلماء : أن ينوي اَلستثناء قبل متام املستثَن منه .
 وهذا مذهب الشافعية واَلنابلة .

 لكنه قول ضعيف ، والراجح أن هذا ليس بشرط .
 ويدل لذلك :

َلَة َعَلى َسْبِعنَي اْمَرأًَة ُكلُُّهنه تَْأِتى بُِغاَلٍم يـَُقاِتُل يف  قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َنِبُّ  حديث أّب هريرة السابق ) ... . فـََقاَل  اَّللِه أَلُطوَفنه اللهيـْ َسِبيِل اَّللِه
ُ. فـََلْم يـَُقْل َوَنِسَى. فـََلْم تَْأِت َواِحَدٌة ِمْن ِنَسائِهِ   .. ( .. َلُه َصاِحُبُه أَِو اْلَمَلُك ُقْل ِإْن َشاَء اَّلله

 أن سليمان مل ينو اَلستثناء ، ولو استثَن كان دركاً َلاجته ونَفعه ذلك ، فدل ذلك على عدم اشَتاط النية . وجه الدللة :
راً ) 
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 أي : يسن للحالف أن َينث يف اليمني إذا كان حلفه على ترك مندوب أو فعل مكروه .
َها، َفَكفِِْر َعْن مَيِيِنَك، َواْئِت اَلهِذي ُهَو  ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  َعْبِد اَلرهمْحَِن ْبِن مَسَُرٍة  َعنْ  َرَها َخرْياً ِمنـْ َوِإَذا َحَلْفَت َعَلى ميَِنٍي، فـَرَأَْيُت َغيـْ
رٌ   ُمتـهَفٌق َعَلْيِه . ( َخيـْ

ٌر، وََكفِِْر َعْن مَيِيِنكَ  ) ارِيِِ َويِف َلْفٍظ لِْلُبخَ    ( . فَاِئت اَلهِذي ُهَو َخيـْ
 .َوِإْسَناُدَها َصِحيٌح  ( َفَكفِِْر َعْن مَيِيِنَك، ُُثه اِْئِت اَلهِذي ُهَو َخيـْرٌ )  َويف رَِوايٍَة أِلَّب َداُودَ 

رًا ِمْن التهَماِدي َعَلى اْلَيِمني ، اُْسُتِحبه يف َهِذِه اأْلََحاِديث : َدََللَة َعَلى َمْن َحَلَف عَ :  قال النووي َلى ِفْعل َشْيء أَْو تـَرْكه ، وََكاَن اَْلِْنث َخيـْ
 .  ) شرح مسلم ( .َلُه اَْلِْنث ، َوتـَْلَزمُه اْلَكفهاَرة َوَهَذا ُمتـهَفق َعَلْيِه 

ية واجبة كان اَلنث واجبًا ، وإن كانت خريية تطوع صار واْلريية يف اَلنث تارة تكون واجبة ، وتارة تكون مستحبة ، فنن كانت خري 
 اَلنث تطوعاً .

 مثال :
 قال : وهللا َل أصلي اليوم ، فهذا حلف على ترك واجب ، فاَلنث واجب .
 قال : وهللا ما أوتر ، هنا األفضل أن َينث ، فنقول أوتر وكفر عن ميينك .

 [ أحوال : 3ملسألة هلا ] وا -
 فننه  َينث . ،احلنث خري أن يكون األوىل : 

 ( . َفَكفِِْر َعْن مَيِيِنَك، َواْئِت اَلهِذي ُهَو َخرْي للحديث السابق ) 
 مثال : قال وهللا َل أدخل دار خال ، فهنا نقول األفضل أن َينث ويدخل دار خاله ويكفر عن ميينه .

 فننه َل َينث .، أن يكون عدم احلنث خري ثانياا : 
 فاألفضل أن َل َينث .، وى األمران أن يتساثالثاا : 
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 رم عليه ، وعليه كفارة ميني إن فعله .أي : إذا حرم اإلنسان على نفسه أمراً حالَلً عليه ، فال َي
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 مثال : أن يقول هذا التفاح حرام علِي ، أو يقول : حرام علِي أن آكل طعامك .
 .فنذا حرم الرجل على نفسه شيئاً حالَلً ، فحكمه حكم اليمني ، فنن حنث فعليه كفارة ميني 

ُ  لقول هللا تعاىل : ) يَا أَيُـَّها النهِبُّ مِلَ حُتَِرِمُ  -أ َما َأَحله اَّللُه َلَك تـَْبَتِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َواَّللُه َغُفوٌر َرِحيٌم ( ُث قال سبحانه : ) َقْد فـََرَض اَّلله
 .َلُكْم حتَِلهَة أمَْيَاِنُكْم ( 

 . فجعل هللا تعاىل حترمي اَلالل مييناً 
 ه .زينب بنت جحش، ولن أعود ل عند ربت عسالً ه : شإلحدى زوجات وقد نزلت بسبب قول النب -ب
َها النهِبُّ َكاَن مَيُْكُث ِعْنَد زَيـَْنَب ابـَْنِة َجْحٍش َوَيْشَرُب ِعْنَدَها َعَساًل فـَتَـَواَصْيُت أَنَا َوَحْفَصُة أَنه أَيـهتَـَنا دَ  أَنه النهِبه  ) َعاِئَشةَ  عن  َخَل َعَليـْ

اًل ِعْنَد زَيـَْنَب ابـَْنِة َجْحٍش ِمْنَك رِيَح َمَغاِفرَي َأَكْلَت َمَغاِفرَي َفَدَخَل َعَلى ِإْحَداَُهَا فـََقاَلْت َلُه َذِلَك فـََقاَل : ََل بَْل َشرِْبُت َعسَ  فـَْلتَـُقْل ِإيِنِ َأِجدُ 
{ ِإىَل }ِإْن تـَُتوبَا ِإىَل هللِا{ لَِعاِئَشَة َوَحْفَصَة }َوِإْذ َأَسره النهِبُّ ِإىَل بـَْعِض أَْزَواِجِه{ َوَلْن أَُعوَد َلُه فـَنَـزََلْت }يَا أَيُـَّها النهِبُّ مِلَ حُتَِرُِم َما َأَحله اَّللُه َلكَ 

 ( متفق عليه . ِلَقْولِِه بَْل َشرِْبُت َعَسالً 
 ة ( متفق عليه .وِل اَّللِه ِإْسَوٌة َحَسنَ ُيَكفهُر َوقَاَل : ) َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرسُ ميني عن اْبن َعبهاس قَاَل يف اَْلَرَاِم :  -ج
ْر َعْن مَيِينك أَنهُه ِجيَء ِعْنده ِبطََعاٍم فـَتَـَنحهى َرُجل ، فـََقاَل : ِإيِنِ َحرهْمته أَْن ََل آُكَلُه فـََقاَل : ِإَذْن َفُكْل وََكفِِ )  وقد ثبت َعْن اِْبن َمْسُعود -د

ُ َلُكْم َوََل تـَْعَتُدوا ِإنه اَّللهَ ، ُُثه َتاَل َهِذِه اآْليَ    ََل َيُِبُّ اْلُمْعَتِدين ( ) الفتح ( .ة : ) يَا أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ََل حُتَِرُِموا طَيَِِباِت َما َأَحله اَّلله
ْبِن ُجبَـرْيٍ ، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب ، َوُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر  َعْن ُعَمَر واْبِن َعبهاٍس وعائشة َوَعِن َجابُِر ْبُن َزْيٍد ، َوَسِعيدِ ة وروى ابن أّب شيب-ه

  .وَعطَاٍء َوطَاُوٍس وَمْكُحوٍل أهنم قالوا :  اَلَْرَاُم ميَِني
ء ترك إذا قال : هذا حرام علي إن فعلت وفعل ، أو قال : ما أحل هللا علي حرام إن فعلت ُث فعل ، فهو خمري ، إن شا:  وقال ابن قدامة

 ه . ) املغِن ( .وإن قال : هذا الطعام حرام علي فهو كاَللف على تركر ، ما حرمه على نفسه ، وإن شاء كف
 فائدة :

 قوله ) سوى زوجته ( تقدم اْلالف يف حترمي الزوج لزوجته ، وأن فيه خالفاً طويالً .
 لـــــفص
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 : كفارة اليمني تتمثل فيما يلي
 إطعام عشرة مساكني أو أو كسوهتم أو حترير رقبة ، فنن مل جيد فصيام ثالثة أيام . 

ْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َثالثَِة أَيهاٍم َذِلَك  ارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم أَْو حَتْرِيُر َرقـََبٍة َفمَ قال تعاىل )َفَكفه 
 ( .َكفهارَُة أمَْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم 

 ( .عشرة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة  إطعام)فالثالثة األوىل على التخيري 
 فنن مل جيد فننه ينتقل لصيام ثالثة أيام ، فال جيوز أن يصوم وهو قادر على اإلطعام أو الكسوة أو العتق .

 1فائدة : 
 .كفارة اليمني واجبة إذا حنث اَلالف 

 لقوله تعاىل ) قد فرض هللا لكم حتلة أميانكم ( .
 لكفارة قبل اَلنث .واملراد بالتحلهة هي ا

 وكفر عن ميينـك ( .) …  لقوله و  
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 2فائدة : 
 وقت وجوِبا هو اَلنث ] وهو فعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله [ .

 3فائدة : 
 .(..لقوله تعاىل ) فكفارته إطعام عشرة مساكني .، الصحيح أنه َل جيزىء إخراج القيمة يف الكفارة

جُيْزُِئ يف الكفارة ِإخراج قيمة الطعام وَل الكسوة ، ألن هللا ذكر الطعام فال َيصل التكفري بغريه ، وألن هللا َخيـهَر بني  َل ة :قال ابن قدام
 ث .   ) املغِن ( .الثالثة أشياء ولو جاز دفع القيمة مل يكن الَتْخِيرُي منحصراً يف هذه الثال

 4فائدة : 
 كيفية اإلطعام :

 أو أن يعطي كل واحـد بنفسـه .، و إليه عشرة مساكني فيعشيهم أو يغديهم أن يصنع طعاماً ويدع
 5فائدة : 

 جيب استيعاب العشرة ، فال جيوز أن يعطي َخسة مساكني مرتني ، ألن هللا نص على عدد عشرة .
 6فائدة : 

 مل يرد حتديد كم اإلطعام فريجـع فيه إىل العرف .
 7فائدة : 

: ما جيزىء يف الصالة كالقميص أو اإلزار والرداء ، وقيل : يرجع فيه إىل العرف ألنه مل يرد حتديده يف  الذي جيزىء يف الكسوة : قيل
 الشرع وهذا الراجـح .

 8ة : فائد
 ) أعتقها فنهنا مؤمنـة ( رواه مسلم . يشَتط يف عتق الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله 

 9فائدة : 
 ) فصيام ثالثة أيام متتابعـة ( . جيب التتابع يف الصوم ، لقراءة ابن مسعود

 10فائدة : 
 ختلف أهل العلم رمحهم هللا يف وجوب أداء الكفارة ، هل هو على الفور أم على الَتاخي ؟ا

جتَُِب بِاَْلِْنِث َعَلى اْلَفْوِر ؛ أِلَنهُه اأْلَْصُل َذَهَب مُجُْهوُر اْلُعَلَماِء : إىَل أَنهُه ََل جَيُوُز تَْأِخرُي َكفهاَرِة اْلَيِمنِي ، َوأَنـهَها (  ةاملوسوعة الفقهي )جاء يف 
 ي .يف اأْلَْمِر اْلُمْطَلِق . َوَذَهَب الشهاِفِعيهُة : إىَل أَنه َكفهاَرَة اْلَيِمنِي جتَُِب َعَلى التـهرَاخِ 

 11فائدة : 
 م مع قدرته على اإلطعام ، فما اَلكم ؟ عن رجٍل حلف على شيء ُث حنث يف ميينه ، وصا وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 هل جيزئه الصيام مع أن هللا بدأ باإلطعام وجعل الصيام عند عدم اَلستطاعة ، ولو كان غري عامل باَلكم هل خيتلف اَلكم ؟
 ب :فأجا

صوم يكون نافلة ، وعليه أن يأيت إذا صام اإلنسان يف كفارة اليمني وهو قادر على إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة ، فنن ال
 م .بالكفارة ، لكن الصوم َل يضيع ، يكون نافلة له ، وليطع

ذا إذا حلف على أخيه وقال: وهللا أن تفعل كذا ، يقول : َل   ولقد اشتهر عند كثري من الناس أن كفارة اليمني هي الصيام ، ِو
  .الكسوة أو عتق الرقبة ، فنن مل جيد فصيام ثالثة أيام متتابعة " انتهىجتعلِن أصوم ثالثة أيام ، وهذا خطأ ، اإلطعام مقدم أو 

ر بني تقديم الكفارة على احلِنثِ وتأخريِها عنه ( . 
ّ
خي

ُ
 ) وهو م

 أي : من وجب عليه التكفري فهو خمري بني أن يكفر قبل اَلنث أو بعده .
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 وهذه املسألة ِا أحوال : ) وقت دفع الكفارة ( .
  : أن تكون قبل اليمني .أولا 

 باإلمجاع . ئفهذه َل جتز  
 .َعَلى أَنهُه ََل جَيُوز تـَْقِدميَها َعَلى اْلَيِمني : وأمجعوا َ  قال النووي

لِْلُحْكِم قـَْبَل َسَبِبِه ، فـََلْم جَيُْز ، َكتَـْقِدمِي الزهَكاِة قـَْبَل فََأمها التهْكِفرُي قـَْبَل اْلَيِمنِي ، َفاَل جَيُوُز ِعْنَد َأَحٍد ِمْن اْلُعَلَماِء ؛ أِلَنهُه تـَْقِدمٌي وقال ابن قدامة : 
 ِمْلِك النَِِصاِب ، وََكفهاَرِة اْلَقْتِل قـَْبَل اجلَْرِْح .

اة قبل ، كتقدمي الزك َل خالف بني الفقهاء يف عدم جواز التكفري قبل اليمني؛ ألنه تقدمي اَلكم قبل سببه ( املوسوعة الفقهية) جاء يف 
 ا .ملك النصاب، وكتقدمي الصالة قبل دخول وقته

 ثانياا : أن تكون بعد احللف واحلنث .
 اتفاقاً . ئفهذه جتز  

 ثالثاا : أن تكون بعد احللف وقبل احلنث .
 فهذه موضع خالف ، ومجاهري العلماء على جواز ذلك .

َها ِإَله َكفهْرُت َعْن مَيِيِِن َوأَتـَْيُت  َوِإيِنِ َواَّللِه ِإنْ  ..) . َلديث أّب موسى . قال : قال  رًا ِمنـْ َرَها َخيـْ َشاَء اَّللُه ََل َأْحِلُف َعَلى ميَِنٍي فََأَرى َغيـْ
رٌ   ( متفق عليه . الهِذي ُهَو َخيـْ

 وجاء عند أّب داود ) كِفر عن ميينك ُث ائِت الذي هو خري ( .
 ُث تفيد الَتتيب . وهذا صريح يف جواز تقدمي الكفارة على اَلث ، ألن

 م .، وهو قول أكثر أهل العل تقدمي الكفارة على اَلنث فيه دليل على جواز : اخلطايب قال 
 :َواْختَـَلُفوا يِف َجَوازَها بـَْعد اْلَيِمني َوقـَْبل اَْلِْنث  قال النووي :

َعة َعَشر َصَحابِيًّا َومَجَاَعات ِمْن التهابِِعنَي ، َوُهَو قـَْول مَجَاِهري اْلُعَلَماء ، َلِكْن قَاُلوا : ُيْسَتَحِب  َفَجوهَزَها َماِلك َواأْلَْوزَاِعيُّ َوالثـهْورِيُّ َوالشهاِفِعِي َوأَْربَـ  
 .َكْوهنَا بـَْعد اَْلِْنث 

 .ُكلِِ َحال َوقَاَل أَبُو َحِنيَفة َوَأْصَحابه َوَأْشَهب اْلَماِلِكِي : ََل جَيُوز تـَْقِدمي اْلَكفهاَرة َعَلى اَْلِْنث بِ 
 ) نووي ( .   َوَدلِيل اجلُْْمُهور َظَواِهر َهِذِه اأْلََحاِديث ، َواْلِقَياس َعَلى تـَْعِجيل الزهَكاة . 

َرهُ :  وقال ابن قدامة  ، يف قـَْوِل َأْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم . فََأمها َكفهاَرُة َسائِِر اأْلَمْيَاِن ، فَِننـهَها جَتُوُز قـَْبَل اَْلِْنِث َوبـَْعَدُه ، َصْوًما َكاَنْت أَْو َغيـْ
بِِه ، وَ  اٍس َوَسْلَماُن اْلَفارِِسيُّ ، َوَمْسَلَمُة ْبُن خَمَْلٍد َوبِِه قَاَل َماِلٌك َوممهْن ُرِوَي َعْنُه َجَواُز تـَْقِدمِي التهْكِفرِي ُعَمُر ْبُن اْْلَطهاِب ، َوابـُْنُه ، َواْبُن َعبه 
  َوأَبُو ُعبَـْيٍد ، َوأَبُو َخْيَثَمَة ، َوُسَلْيَماُن ْبُن َداُود .قَاَل اَلََْسُن ، َواْبُن ِسريِيَن ، َورَبِيَعُة ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوالثـهْورِيُّ ، َواْبُن اْلُمبَاَرِك ، َوِإْسَحاُق ، 

َها ، َفَكفِِْر َعْن مَيِيِنَك ، ُُثه )   َرُسوُل اَّللِه َعْبُد الرهمْحَن ْبن مَسُرََة ، قَاَل : قَاَل ِل  َلديث-أ رًا ِمنـْ َرَها َخيـْ إَذا َحَلْفت َعَلى ميَِنٍي ، فـََرأَْيت َغيـْ
ٌر   ( .َوْأِت الهِذي ُهَو َخيـٌْر  )َرَواُه أَبُو َداُود َويِف َلْفٍظ  (اْئِت الهِذي ُهَو َخيـْ

َذِلَك َكفهارَُة  )له تـََعاىَل لسهَبِب ، َفَأْجَزأَ ، َكَما َلْو َكفهَر بـَْعَد اجْلَرِْح ، َوقـَْبَل الزهُهوِق ، َوالسهَبُب ُهَو اْلَيِمنُي ِبَدلِيِل قـَوْ َوأِلَنهُه َكفهَر بـَْعَد ُوُجوِد ا -ب
ُ َلُكْم حتَِلهَة أمَْيَاِنُكْم  )َوقـَْولِِه ُسْبَحانَُه ( أمَْيَاِنُكْم   املغِن ( . ( .  )َقْد فـََرَض اَّلله

 تنبيه :
 اختلف القائلون جبواز إخراج الكفارة قبل اَلنث ، هل األفضل إخراجها قبله أو بعده على ثالثة أقوال :

 أن التكفري قبل اَلنث وبعده سواء يف الفضيلة . قيل :
 وهذا املذهب عند اَلنابلة .

 لورود النصوص بكل منهما .
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 أن األفضل بعد اَلنث . وقيل :
 مالك ، والشافعي .وهو قول 

 ملا فيه من اْلروج من اْلالف ، وحصول اليقني بْباءة الذمة .
 أنه قبل اَلنث أفضل . وقيل :

 ملا فيه من تعجيل النفع للفقراء .
 وهللا أعلم .

 فائدة :
 إذا كرر اليمني فلها أحوال :

 . إذا كرر اليمني على شيء واحداحلالة األوىل : 
 هذا اْلبز ، وهللا َل آكل هذا اْلبز .كأن يقول : وهللا َل آكل 

 وهذا قول أكثر العلماء .، فهذه تعتْب مييناً واحدة وَل جتب فيها إَل كفارة واحدة 
 شياء خمتلفة .أتكرار اليمني على احلالة الثانية :  

 سافر اليوم .أكأن يقول : وهللا َل آكل اليوم ، وهللا َل أشرب اليوم ، وهللا َل 
 ن األوىل ُث حنث يف الثانية تلزمة كفارة ثانية .ن كفر عإفهذه 

 قال ابن قدامة : َل أعلم فيه خالفاً .
 : (ع خالف ضهذا مو  )فنن مل يكفر عن الثانية 
 بكل ميني كفارة إن حنث فيها .: والراجح قول اجلمهور 

 قال ابن قدامة : وهو قول أكثر أهل العلم .
 متعدد واليمني واحدة . أن يكون احمللوف عليهاحلالة الثالثة : 

 وَل لبست ، فحنث يف اجلميع .، كأن يقول : وهللا َل أكلت ، وَل شربت 
 .فهذه تلزمه كفارة واحدة ، ألن اليمني واحدة 

 قال ابن قدامة : َل أعلم فيه خالفاً .
مان إىل نية احلالف ( .وي) 

ْ
 رجع يف األي

 ، لكن بشرط أن َيتملها اللفظ .احمللوف عليه إىل نية اَلالف  أي : إذا حلف إنسان على أمر ، فننه يرجع يف حتديد
 ( . َلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَا َعقهْدُُتُ اأْلَمْيَانَ والدليل قوله تعاىل ) و 

 ) إمنا األعمال بالنيات ( متفق عليه . وقال 
 ف، فنن مل ميكن مل يقبل.لكن بشرط أن َيتملها اللفظ، بأن يكون هذا اللفظ ميكن أن يراد به ما نواه اَلال

 مثال ما َيتمله اللفظ :
 وهللا َل أنام الليلة إَل على فراش لنِي ، فخرج وذهب ونام يف الصحراء على الرمل ، فلما قيل له : كِفر ، قال : َل أكفر ، ألين نويت

 ( والرمل لني ، فال شيء عليه . ْرَض ِفرَاشاً الهِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَ بالفراش األرض ، فهنا يصح ، ألن اللفظ َيتمله ، قال تعاىل )
مثال آخر : قال : وهللا ألبينِت اليلة على وتد ، فذهب إىل جبل وبات عليه ، فقلنا له : كِفر ، فقال : لقد بت على الوتد ، وقد أردت 

 بالوتد اجلبل ، فهنا َل شيء عليه ألن اللفظ َيتمله .
لك، قدمت نيته على عموم لفظه . لو حلف أَل ينام إَل حتت سقف، ُث خرج إىل الْب ووضع ومثله : لو نوى بالسقف السماء وحنو ذ

فراشه ونام ، وليس فوقه إَل السماء ، فقيل له : عليك أن تكفر ، ألنك مل تنم حتت سقف ، فقال : أردت السماء ، فهذا يصح لقوله 
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 ( . َوَجَعْلَنا السهَماَء َسْقفاً حَمُْفوظاً تعاىل )
  إذا كان اللفظ َل َيتمله فال يقبل :أما 

اليوم مثال : قال: وهللا َل أشَتي اليوم خبزاً، فذهب واشَتى خبزاً، فقيل له: كفر عن ميينك، فقال : َل، ألين أردت بقول: وهللا َل أشَتي 
 خبزاً، يعِن وهللا َل أكلم فالناً، فهذا َل يصح، ألن اللفظ َل َيتمله.

 
ّ
 ج اليمني ( .) ثم إىل السبب الذي هي

 فنن عدمت النية يرجع إىل سبب اليمني وما هِيجها ، فتحمل اليمني عليه .أي : 
مثال : قيل لرجل : إن ابنك يصاحب األشرار ، فقال : وهللا َل أكلمه ما حييت ، فجاءه شخص وقال : إن ابنك يصاحب األخيار 

عندما حلف ، كان سبب اليمني ، من أجل أن ابنه يصاحب األشرار ، فلما  وليس األشرار ، فكلمه أبوه ، فليس على الوالد كفارة ، ألنه
ظهر أنه يصاحب األخيار علم أنه مل يكن قصده اَللف املطلق ، وإمنا اَللف املقيد ومل يتحقق هذا الشرط ، فكأنه قال : إن كان ابِن 

 له يف نفسه .مصاحباً لألشرار فال أكلمه ، وهو وإن مل يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمر 
نقطع مثال آخر : قال وهللا َل أكلم زيداً لشربه اْلمر ، فكلمه وقد تركه ، مل َينث ، لدَللة اَلال على أن املراد ما دام على ذلك ، وقد ا

 ذلك .
 عيني ( .ثم إىل الت )

 ننا نرجع إىل ذلك .أي إذا عدم السبب فنننا نرجع إىل التعيني، فنذا قصد عني الشيء احمللوف عليه ]قصد ذاته[ فن
 فنذا حلف أَل يأكل من َلم هذه السخلة ُث إن السخلة أصبحت شاة فال يأكل من َلمها ، ألهنا نفس العني اليت حلف عليها 

 . وكذلك لو قال : وهللا َل ألبس هذا الثوب ، ُث إن هذا الثوب شقق وأصبح سراويل ، فننه َل يلبسه ، ألنه عنِي الثوب

، قلت : وهللا َل ألبس هذا القميص ، أنا، فلو قالي املرجع األولالنية هما دام على تلك الصفة فهو نيته كما سبق : أن إَل إذا نوى أنه 
 .، فال َينث ، فشققه وجعله سراويل، أي : َل ألبسه ما دام قميصاً  أقصد عني القميص لكن قصدي صفتهومل

 
َ
ه إال يكون

ُ
 يف ميينهِ فله تأويل

َ
ل
َّ
ه ( . ) ومن تأو

ُ
 تأويل

ُ
ه
ُ
 ظاملًا فال ينفع

 : أن يقصد بكالمه شيئاً حمتماًل خيالف ظاهر اللفظ . التأويل ِف اليمني
 كأن يقول : وهللا إنه أخي ، ويريد أخوة اإلسالم ، أو يقول ، وهللا فالن ما هو ِبوجود ، يريد حمالً معيناً .

 اً فال ينفعه .وحكم هذا التأويل : َل بأس به يف اليمني إَل يكون ظامل
 وقد قسم العلماء التأويل يف اليمني إىل ثالثة أقسام :

 .ِويُلُه إَذا َكاَن َمْظُلوًما َوِإَذا َحَلَف ، فـََتَأوهَل يف مَيِيِنِه ، فـََلُه تَأْ :  قال ابن قدامة
َفْعُه تَْأِويُلُه    .َوِإْن َكاَن ظَاِلًما ، مَلْ يـَنـْ
َمْعََن التهْأِويِل ، أَْن يـَْقِصَد ِبَكاَلِمِه حُمَْتَماًل خُيَاِلُف ظَاِهَرُه ، حَنَْو أَْن  (ُقَك بِِه َصاِحُبك مَيِيُنك َعَلى َما ُيَصدِِ  )أَنهُه قَاَل   ِلَما ُرِوَي َعْن النهِبِِ  

ْساَلِم ، أَْو اْلُمَشابـََهَة   .ََيِْلَف إنهُه َأِخي ، يـَْقِصُد أُُخوهَة اإْلِ
 :اُل اَْلَاِلِف اْلُمَتَأوِِِل ، ِمْن َثاَلثَِة َأْحَواٍل َوََل خَيُْلو حَ 

رَُه ، أَْو نَاَل مُ  أَْن َيُكونَ  :َأَحُدَها    ْسِلًما ِمْنُه َضَرٌر .َمْظُلوًما ، ِمْثَل َمْن َيْسَتْحِلُفُه ظَامِلٌ َعَلى َشْيٍء ، َلْو َصَدَقُه َلظََلَمُه ، أَْو ظََلَم َغيـْ
 . ُلهُ فـََهَذا َلُه تَْأِوي

رهَج اْلَقْوُم أَْن ، فـََتحَ ُه َعُدوٌّ َلهُ ، َفَأَخذَ َوَمَعَنا َوائُِل ْبُن ُحْجرٍ  َخَرْجَنا نُرِيُد َرُسوَل اَّللِه )، قَاَل ِه َعْن ُسَوْيد ْبِن َحْنظََلةَ ، بِِنْسَنادِ َوَقْد َرَوى أَبُو َداُود
َنا َرُسوَل اَّللِه َسِبيَلهُ  ، َفَخلهى، َفَحَلْفت أَنهُه َأِخيََيِْلُفوا  ( .، اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ ْنَت أَبـَرُُّهْم َوَأْصَدقـُُهمْ أَ : َفذََكْرت َذِلَك َلُه فـََقالَ  ، فَأَتـَيـْ

َر َما َعَناُه .يـَْعِِن َسَعَة اْلَمَعارِيِض اله ( إنه يِف اْلَمَعارِيِض َلَمْنُدوَحًة َعْن اْلَكِذِب )  َوقَاَل النهِبُّ    يِت يُوِهُم ِِبَا السهاِمَع َغيـْ
ِة اْلَمَعارِيِض ، َوَخصه الظهرِيَف ِبَذِلَك ؛ يـَْعِِن بِِه قَاَل حُمَمهُد ْبُن ِسريِيَن : اْلَكاَلُم أَْوَسُع ِمْن أَْن َيْكِذَب ظَرِيٌف يـَْعِِن ََل ََيَْتاُج أَْن َيْكِذَب ؛ ِلَكثْـرَ 
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 َن ، فَِننهُه يـَْفِطُن لِلتهْأِويِل ، َفاَل َحاَجَة بِِه إىَل اْلَكِذِب .اْلَكيَِِس اْلَفطِ 
 .أَْن َيُكوَن اَْلَاِلُف ظَاِلًما ، َكاَلهِذي َيْسَتْحِلُفُه اَْلَاِكُم َعَلى َحقٍِ ِعْنَدُه  :احْلَاُل الثَّاين 

َفُع اَْلَاِلَف تَْأِويُلُه .فـََهَذا يـَْنَصِرُف مَيِيُنُه إىَل ظَاِهِر اللهْفِظ الهِذي َعنَ    اُه اْلُمْسَتْحِلُف ، َوََل يـَنـْ
 .َوََل نـَْعَلُم ِفيِه خُمَاِلًفا ، َوِِبََذا قَاَل الشهاِفِعيُّ 

 .بُو َداُود َرَواُه ُمْسِلٌم ، َوأَ  (مَيِيُنك َعَلى َما ُيَصدُِِقك بِِه َصاِحُبك )  فَِننه أَبَا ُهَريـَْرة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللِه 
 .َرَواُه ُمْسِلٌم ( اْلَيِمنُي َعَلى نِيهِة اْلُمْسَتْحِلِف )  قَاَل َرُسوُل اَّللِه  َوَعْن َأّب ُهَريـَْرَة قَاَل :

 .َوقَاَلْت َعاِئَشُة : اْلَيِمنُي َعَلى َما َوَقَع لِْلَمْحُلوِف َلُه  
اْلَيِمنِي اْلَكاِذبَِة ،  ْعََن اْلُمْبتَـَغى بِاْلَيِمنِي ، إْذ َمْقُصوُدَها خَتْوِيُف اَْلَاِلِف لِيَـْرَتدَِع َعْن اجلُُْحوِد ، َخْوفًا ِمْن َعاِقَبةِ َوأِلَنهُه َلْو َساَغ التهْأِويُل ، لََبَطَل اْلمَ 

 ِق ، َوََل نـَْعَلُم يف َهَذا ِخاَلفًا .َفَمََّت َساَغ التهْأِويُل َلُه ، انـْتَـَفى َذِلَك ، َوَصاَر التهْأِويُل َوِسيَلًة إىَل َجْحِد اَْلُُقو 
 .   ) املغِن ( .مَلْ َيُكْن ظَاِلًما َوََل َمْظُلوًما ، َفظَاِهُر َكاَلِم َأمْحََد ، أَنه َلُه تَْأِويَلُه  :احْلَاُل الثَّاِلُث 

 


