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عشرون مسألة يف األميان والنذور 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن 

وأشهد أن ال  ،  ه يضلل فال هادي لسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن  

 إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله. 

بعد: محمد   أما  هدي  الهدي  وخير  اهلل،  كتاب  الحديث  أصدق  فإن 

وشر األمور محدثاهتا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ،

 ضاللة يف النار. 

المهمة  :وبعد الفقهية  المسائل  عشرون مسأ  فمن  وهذه  والنذور  األيمان  لة 

العل أهل  كالم  من  لخصتها  والنذور  باأليمان  تتعلق  لفهمها  تقريبً م،  مسألة  ا 

لفقههاواختصارً  خالًص   ، ا  العمل  هذا  يجعل  أن  أسأل  نافعً واهلل  الكريم  لوجهه  ا  ا 

 وهذه المسائل على النحو التالي:  ،لعباده المؤمنين 
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والَجْمع: أْيُمٌن    ، ، وهو القسم والحلف»األيمان« جمع يمين  المسألة األولى:

َيِمينَه   مِنْهم  امرٍئ  تحاَلُفوا ضَرب كلُّ  إِذا  كانوا  وأْيَماٌن. قيل: ُسّميت بذلك، ألهَنم 

 .(1) على َيِمين َصاِحبه

والَيمين: توكيُد الحْكم بِِذْكر ُمَعظٍَّم على َوْجِه َمْخُصوٍص، فالَيمين وَجَواُبها:  

إحدَ  َتْرَتبط  كقولك:  ُجملتان  والَجزاء،  ْرط  الشَّ ُجْمَلَتي  اْرتباَط  باألُْخرى  اهما 

. ولها حروٌف ُيَجرُّ هبا اَلمْقسوُم به، وحروٌف ُيَجاُب هبا الَقَسم،   أقسمت باهلل ألَْفَعَلنَّ

 .(2) وأْحَكاٌم غير ذلك َمْوِضعها ُكُتب النحو

الثانية: الوا  المسألة  ثالثة:  منها  والمشهور  خمسة،  القسم  والباء،  حروف  و، 

ما ينوب   بالفعل، أو  به مقرونة  المقسم  الباء؛ ولهذا تدخل على  والتاء، واألم هي 

ظاهرً  به  المقسم  على  وتدخل  ومفردة،  ومضمرً منابه،  على  ا  كذلك  وتدخل  ا، 

 جميع األسماء. 

: أقسم باهلل على كذا وكذا، فهذه ذكرت مع فعل القسم، ودخلت  فتقول مثاًل 

ب وتقول:  ظاهر،  اسم  القسم،  على  فعل  حذف  مع  ذكرت  فهذه  كذا،  ألفعلن  اهلل 

ودخلت على اسم ظاهر، وتقول: أحلف به اهلل ربي، فدخلت على اسم مضمر مع  

القسم، وتقول: به اهلل ألفعلن كذا، فدخلت على اسم مضمر مع حذف    وجود فعل 

 

)   انظر:   ( 1) واألثر  الحديث  غريب  يف  و ( 270/  3النهاية   ، ( العروس    ، (401/  8تاج 

 . (297/  3ولسان العرب )  ، مادة يمن  (2221/ 6)   الصحاح: و

يف   (2) المشكل  كشف  ذلك:  يف  لليمني:  انظر  النحو  والتبصرة  574/  1)   بعدها،  وما   )

 (. 796/  3والدر النقي يف شرح ألفاظ الخرقي )  ، (445/ 1والتذكرة للصيمرى: ) 
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فعل القسم، فهي إذا أوسع أدوات القسم، وتدخل على كل محلوف به، سواء كان  

 هلل«، أو »العزيز«، أو »الرحمن«، أو صفة من صفاته تعالى، أو أي شيء.اسم »ا

أكثر استعمااًل  القسم، وال  الثاين: »الواو«  الباء، ولكنها ال تقرتن مع فعل   من 

تدخل إال على اسم ظاهر فقط، وتدخل على كل اسم مما يحلف به، فتقول: واهلل  

القسم، فال تقول: حلفت واهلل  ألفعلن، والرحمن ألفعلن، لكن ال يأيت معها فعل  

ا أضيق من الباء من جهتين: أنه ال يذكر  ألفعلن، وال تدخل على الضمير، فهي إذً 

 معها فعل القسم، وأهنا ال تدخل إال على االسم الظاهر وال تدخل على الضمير.

الثالث: »التاء« ال تدخل إال على لفظ الجاللة فقط، وال تدخل على غيره عند  

 ال ابن مالك: الفقهاء، وق

هللتــــــوال  ارً ــــــكــــــمن  ذ وقًتا وبربواخصص بمذ ومن  ورب   اء 

 اهلل«، وعلى الرب. فجعلها تدخل على لفظ الجاللة » 

تعالى:   اهلل  و(1) َّ حل جل مك ُّٱقال  القسم،،  بفعل  تقرتن  ال 

وال تدخل على الضمير، وال على بقية األسماء، إذا هي أضيق حروف القسم ألهنا  

قلت:  فلو  »رب«؛  أو  »اهلل«  باسم  إال  هبا  يحلف  وال  القسم  فعل  هبا  يقرتن  ال 

 ا؛ ألهنا ال تدخل على الرحمن، فهي صيغة غير صحيحة. »تالرحمن« لم يكن قسمً 

ا، مثل: اله اهلل ألفعلن، اله اهلل ال  ة فإنه يقسم هبا أحيانً الرابع: »الهاء« الممدود

 أفعل كذا وكذا. 

 . 57األنبياء آية:   (1)
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ال   الممدودة  والهمزة  والهاء  آهلل ألفعلن،  مثل  الممدودة«  »الهمزة  الخامس: 

 تدخالن إال على اسم الجاللة فقط. 

ا حلف عليه، أو ينبغي أن  وأما حكم اليمين: فهل ينبغي لإلنسان كلما ذكر شيئً 

 اليمين؟ ال يكثر 

تعالى:نقول:   اهلل  لقول  اليمين؛  إكثار  ينبغي  ال  أنه   مص ُّ  األصل 

 . (2) (1)َّجضحض

القرطبي   للقلوب،  »   :قال  أهيب  فإنه  باهلل  اليمين  من  تستكثروا  ال 

 مخ جخ ُّٱ  وذم من كثر اليمين فقال تعالى: ،  َّجضحض مصُّ  ولهذا قال تعالى: 

 م: . والعرب تمتدح بقلة األيمان، حتى قال قائله (3) َّخسمس حس  جس

األاليـــليقـــ حافـــل  ليمينه ـــا   ظ 

 

 

 

 ( 4)«رتــة بــيــه األلــنـدرت مــوإن ص 

 اليمين تكون محرمة، أو واجبة، أو مستحبة أو مكروهة.  المسألة الثالثة: 

كان المقصود هبا إثبات الحق، فإنه يجب عليك أن تقسم إذا    فتكون واجبة إذا

نبيه   تعالى  اهلل  أمر  لذلك  اليمين؛  على  الحق  إثبات  يتوقف  أن    كان 

 يقسم يف ثالثة أمور: 

 

 . 89المائدة آية:  ( 1)

 (. 115/  15الشرح الممتع على زاد المستقنع )  انظر: (2)

 . 10القلم آية:   (3)

 . (97/  3تفسير القرطبي )   (4)
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 أن يقسم على أن البعث حق، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن الساعة ستأيت. 

 .(1) َّ مئهئ هي مي خي حي ٰهجي مه  جه هن ُّٱ:  قال اهلل  

 .(2) َّ مت  زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱى:  وقال تعال 

تعالى:   فإذا كان   ،(3) َّ مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب ُّٱوقال 

يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاطب على اليمين، فاليمين واجبة. كذلك تجب 

يتيم   مال  ادعى رجل على  لو  مثل  الظلم،  ليدفع هبا  الحاكم  اليمين يف دعوى عند 

ع اليمين  وتوجه  باطلة،  دفعً دعوى  اليمين  تجب  فهنا  الولي،  الذي  لى  للظلم  ا 

 يحصل على مال هذا اليتيم. 

وتكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل محرم، أو ترك واجب، مثل لو قال  

 رجل: واهلل ال أصلي مع الجماعة، ومثل لو قال: واهلل ليشربن الخمر. 

 وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب. 

إ مكروهة  تكون  واألوكذلك  مكروه،  فعل  عليها  توقف  ينبغي    صلذا  ال  أنه 

 . (4) لإلنسان أن يحلف إال لسبب يدعوه لذلك
 

 .  53يونس آية:   (1)

 . 3سبأ آية: ( 2)

 . 7التغابن آية:  ( 3)

 . (119-117/ 15الشرح الممتع على زاد المستقنع )  (4)
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الرابعة: بأي اسم    المسألة  اليمين  إذا حنث هي  الكفارة  التي تجب هبا  اليمين 

 أو صفة من صفاته.   ،من أسمائه

واهلل ألفعلن، والرحمن ألفعلن، ورب العالمين ألفعلن، والخالق   مثال ذلك:

اهلل  ال أسماء  من  باسم  ألنني حلفت  أيمان؛  فكلها  والمنان ألفعلن،  ألفعلن،  عليم 

 . 

سواء أكانت هذه الصفة خربية، أم ذاتية معنوية، أم فعلية،    : أو صفة من صفاته

 . مثل أقسم بوجه اهلل ألفعلن، فيصح؛ ألن الوجه صفة من صفات اهلل 

 ولو قال: أقسم بعظمة اهلل ألفعلن يصح. 

قال:   بينكما،  ولو  القضاء  يف  ألعدلن  عباده  بين  للفصل  اهلل  بمجيء  أقسم 

 . فيصح؛ ألنه قسم بصفة فعلية هلل  

يف   تجد  ولهذا  عليه،  للمقسم  مناسب  باسم  القسم  يكون  أن  وينبغي 

ارتباطً  عليه  والمقسم  به  المقسم  بين  القرآن  يف  الموجودة  حيث  اإلقسامات  من  ا 

 . (1) المعنى

الخامسة: تنعق  المسألة  بالقرآنهل  بالحلف  اليمين  تنعقد    ؟د  بالقرآن  الحلف 

 .  (1)صفة من صفاته ألن القرآن كالم اهلل، وكالم اهلل   به اليمين؛ وذلك 
 

(1 )   ( الفتاوى  المستدرك على مجموع  الفوائد )28/  1انظر:  والشرح    ، ( 204/  2(، وبدائع 

 ( المستقنع  زاد  على  الس   ، ( 118/  15الممتع  ومنهج  األربع  والقواعد  الجنان  الكين وتطهير 

 (. 164)ص: 
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قالوا   فاألشاعرة  المخلوقات،  من  مخلوق  واألشاعرة  الجهمية  عند  والقرآن 

فهو    ا ال يقبله العقل، حيث قالوا: كالم اهلل هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمعكالمً 

اهلل  خلقها  مخلوقة،  وأصوات  زعمهم      حروف  فعلى  نفسه،  يف  عما  لتعرب 

 ا.  يكون القرآن مخلوقً 

؛ وصفات اهلل    وعند أهل السنة الحلف بالقرآن حلف بصفة من صفاته

    حلف ألنه  جائز؛  به  والحلف  مخلوق؛  غير  فالقرآن  مخلوقة؛  غير 

 . (2)السلفبكالم اهلل؛ ويعقد به اليمين؛ وهذا ما اجمع عليه 

 هل يجوز الحلف بالمصحف؟  المسألة السادسة:

أعني  -من صفاته وهو    المصحف يتضمن كالم اهلل، وكالم اهلل  

صفة ذاتية فعلية؛ ألنه بالنظر إلى أصله وأن اهلل لم يزل وال يزال موصوًفا   -كالم اهلل

لم   إذ  الذاتية؛  اهلل  من صفات  الناحية  هذه  من  فهو  كمال  الكالم  وال  به؛ ألن  يزل 

الفعلية؛ ألنه   الصفات  آحاده يكون من  إلى  وبالنظر  يريده،  لما  فعااًل  يزال متكلًما 

 مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱيتكلم متى شاء قال اهلل تعالى: 

ومشيئته  ف  (3)َّ بإرادته  يتعلق  اهلل  كالم  أن  على  دليل  وهو  باإلرادة  القول  قرن 

،  كثيرة متضافرة  هذا  يف  كالم    ،والنصوص  آحاده وأن  تحدث  اهلل 

 =  

 (. 86/ 30مجلة البحوث اإلسالمية )   (1)

)  انظر:  (2) تيمية  البن  الفتاوى  العز    ، (336/  1مجموع  أبي  البن  الطحاوية  العقيدة  وشرح 

 . (191  :ص )الحنفي  

 .  82يس آية:    (3)
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أزلي،   اهلل  إن كالم  يقول:  نعرف بطالن قول من  تقتضيه حكمته، وهبذا  ما  حسب 

وال يمكن أن يكون تابًعا لمشيئته، وأنه هو المعنى القائم بنفسه، وليس هو الشيء  

قائله    ،المسموع الذي يسمعه من يكلمه اهلل   باطل حقيقته أن  فإن هذا قول 

 وًقا. جعل كالم اهلل المسموع مخل

فإذا كان المصحف يتضمن كالم اهلل، وكالم اهلل تعالى من صفاته فإنه يجوز  

والمصحف اإلنسان:  يقول  بأن  بالمصحف  اهلل    ،الحلف  من كالم  فيه  ما  ويقصد 

    الحنابلة ومع هذا فإن األولى لإلنسان    وقد نص على ذلك فقهاء 

فيقول: واهلل،    أن يحلف بما ال يشوش على السامعين بأن يحلف باسم اهلل  

تستنكرها  التي ال  األشياء  من  ذلك  أشبه  وما  بيده  نفسي  والذي  أو  الكعبة،  ورب 

وتطمئن   يعرفون  بما  الناس  تحديث  فإن  تشويش،  فيها  لديهم  يحصل  وال  العامة 

 .(1)إليه قلوهبم خير وأولى

 هل يجوز القسم بآيات اهلل؟  المسألة السابعة:

باآل أراد  فإن  تفصيل،  فيه  الشمس،  الجواب:  مثل  الكونية،  اآليات  يات 

والقمر، والليل، والنهار، واإلنسان، حرم القسم هبا؛ ألهنا مخلوقة، وإن أراد بآيات  

تعالى،   اهلل  كالم  فهي  رسوله،  على  المنزل  وحيه  هي  التي  الشرعية  اآليات  اهلل 

 ؟  ا بآيات اهلل ًًقسم اته، فماذا يريد العامة بقولهم: والحلف هبا جائز؛ ألهنا من صف

 

 (. 213/ 2مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )  (1)
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عثيمين   ابن  العالمة  »قال  لي  :  أعل-الظاهر  يريدون    -مواهلل  أهنم 

 .(1)«وعلى هذا تكون اليمين منعقدة -أي: القرآن-اآليات الشرعية 

 حكم التورية يف اليمين:  المسألة الثامنة:

يِء وَسرتُه   .(2) التَّوِرَيُة ُلغًة: هي إخفاُء الشَّ

ا  يأيتَ  أن  هي  اصطاِلًحا:  الَقريَب، التَّوِرَيُة  فُيظِهُر  َمعنياِن،  له  بَلفٍظ  ُث  لمتَحدِّ

 .  (3)وُمراُده الَبعيدُ 

باتِّفاِق   وذلك  وَنحِوه،  ظالٍم  عند  الهَلكِة  لَِخوِف  الَيميِن؛  يف  التَّوِرَيُة  ُتشَرُع 

، والمالِكيَّةِ (4) الَمذاِهِب الِفقهيَِّة األرَبعِة: الَحنفيَّةِ 
افِعيَّةِ (5) ، والشَّ

 . (7)ةِ ، والَحنابِل(6) 
 

 (. 121/ 15الشرح الممتع على زاد المستقنع )  (1)

م )  انظر: (2)  (. 6/2523(، والصحاح للجوهري ) 1/198غريب الحديث للقاسم بن سالَّ

لعدوي على كفاية الطالب الرباين (، وحاشية ا9/241العناية شرح الهداية للبابْريت )   انظر:   ( 3)

(2/102 ( للَبَغوي  نَّة  السُّ شرح  وُينظر:  النووي 42/ 11(.  األربعين  شرح  ُعَثيمين    (،  البن 

 (. 352)ص: 

َرْخسي )  المبسوط انظر: (4)  (. 194/ 30للسَّ

)ص:    انظر:  (5) مالك  اإلمام  فقه  يف  المسالك  أشرف  إلى  السالك  وأسهل  (123إرشاد   ،

 (. 238/  3)   السالك يف مذهب إمام األئمة مالكشرح إرشاد المدارك 

الم  انظر:   ( 6) ) تحفة  الشرواين  حاشية  مع  للهيتمي  المحتاج315/ 10حتاج  ومغني   ،) 

 (. 3/88للشربيني ) 

(7 )   ( الفروع البن مفلح  المقنع البن مفلح ) 192/ 11انظر:  (،  8/187(، والمبدع يف شرح 

 (. 3/524(، وشرح منتهى اإلرادات للُبُهويت ) 5/293ومنتهى اإلرادات البن النجار )
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نَِّة: ليُل ِمَن السُّ  الدَّ

أم كلثوم قالت: » النبي  ويف الصحيحين عن  يرخص    لم أسمع 

بين   وإصالحه  المرأته،  الرجل  حديث  ثالث:  يف  إال  كذب  إنه  الناس  يقول  فيما 

 .(1) «الناس، ويف الحرب

اللِة:  َوجُه الدَّ

رورُة، كالَخوِف  الَحديُث فيه َداللٌة على جواِز التَّوِريِة يف الَيميِن إذا   َدَعت الضَّ

 مِن ظالٍم. 

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  »قال  الشرعية  :  الحاجة  عند  يباح 

؛ ألن الكالم يعني به المتكلم معنى، وذلك المعنى  ا وقد تسمى كذبً   ،« المعاريض»

وإن   المحض،  الكذب  فهو  يعنيه  ما  يكن على  لم  فإذا  المخاطب،  يفهمه  أن  يريد 

ولكن   يعنيه  ما  على  فهذه  كان  المخاطب؛  يفهمه  ما  على  وهي  المعاريض ليس   ،

ب كذبً كذب  تكن  لم  وإن  األفهام؛  قول    ا اعتبار  ومنه  السائغة،  الغاية  النبي  باعتبار 

  :«  قوله اهلل:  ذات  يف  كلهن  كذبات  ثالث  إال  إبراهيم  يكذب  لم 

، (2) «(1)َّيكمل  ىكُّٱ، وقوله:  (2)َّيب ىب مبنبُّٱ لسارة: أختي، وقوله:

 .وهذه الثالثة معاريض

 

باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس    ، كتاب الصلح  ، البخاري يف صحيحه  أخرجه   ( 1)

يحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح  (، ومسلم يف صح2692)

 . ( 2605رقم:  )منه، 

 . 63األنبياء آية:  ( 2)
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ما   بكالمه  يعني  أن  وهو  للمظلوم،  التعريض  جواز  على  العلماء  أحتج  وهبا 

ما   إن  العلماء:  من  قال  من  قال  ولهذا  المخاَطب،  يفهمه  لم  وإن  اللفظ  يحتمله 

رسول   فيه  بنت    رخص  كلثوم  أم  حديث  يف  كما  هذا،  من  هو  إنما 

النبي   عن  قال:    عقبة  بين»أنه  يصلح  بالذي  الكاذب  الناس    ليس 

خير  فيق خير  ول  ينمي  أو  يف (3)«اا  إال  كذب؛  أنه  الناس  يقول  فيما  يرخص  ولم   ،

. قال: فهذا  تهأ مراناس، ويف الحرب، ويف الرجل يحدث  ثالث: يف اإلصالح بين ال

 خاصة.  المعاريضكله من 

النبي   باعتبار القصد والغاية، كما    ولهذا نفى عنه  اسم الكذب 

أنه قال  ثبت بغيرها، ومن  ،  (4)«الحرب خدعة: »عنه  ى  أراد غزوة ورَّ إذا  وأنه كان 

النبي   عن  الهجرة  سفر  يف  الصديق  قول  الباب  الرجل هذا  هذا   :

النبي   السبيل. وقول  نحن  » للكافر السائل له يف غزوة بدر:    يهديني 

 =  

 89الصافات آية:  (1)

 ىنينٰى ُّٱأحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعالى:    ،أخرجه البخاري يف صحيحه  (2)

يف  3358رقم:  )،  ]النساء[  َّريزي ومسلم  إبراهي (،  فضائل  من  باب  الخليل،  الفضائل،  م 

 . ؛ من حديث أبي هريرة  (2371)

، ومسلم  (2692) أخرجه البخاري يف الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس،   (3)

 . (2605)يف  الرب والصلة، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه،  

خدعة،    ( 4) الحرب  باب  والسير،  الجهاد  يف  البخاري  الجهاد (3029)أخرجه  يف  ومسلم   ،

 ؛ من حديث أبي هريرة. (1740ير، باب الخداع يف الحرب، ) لسوا
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الذي  (1) «من ماء المسلم  الذي حلف على  َأْسَره:  ، وقوله للرجل  الكفار  إنه »أراد 

إن  »:  ، وفهموا منه أخوة النسب، فقال النبي  وعنى أخوة الدين   «أخي

 .   (3)  (2) «كنت ألبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم

القيم   ابن  » قال  على :  تعليقه  ألنه يف  كذًبا  هذا  إبراهيم  قول  وسمى   :

اللفظ  أراد  إنما  المتكلم  لكون  كذبة،  تسميتها  الناس  على  أشكل  وقد  تورية. 

ًبا؟ والتحقيق يف ذلك: أهنا كذٌب بالنسبة إلى  المعنى الذي قصده، فكيف يكون كذ

إلى   نسبة  نسبتان:  له  الكالم  فإن  المتكلم،  غاية  إلى  بالنسبة  ال  المخاطب،  إفهام 

المخاطب خالف ما   أنه يفهم  الموري  أراد  المخاطب، فلما  إلى  المتكلم، ونسبة 

 

النبوية    ( 1) السيرة  يف  إسحاق  ابن  حبان،   ( 616/  2) أخرجه  بن  يحيى  بن  محمد  طريق  من 

تاريخ   يف  الطربي  جرير  ابن  أخرجه  طريقه  أيًضا 141/  2) ومن  تاريخه  يف  كثير  وابن   ،)  

(3/300 ) . 

(،  2119، وابن ماجه )(3256داود )  ، وأبو (4/140)   أخرجه البخاري يف التاريخ الكبير   (2)

 ( اآلثار  مشكل  شرح  يف  ) 1874والطحاوي  الكبير  يف  والطرباين   ،)6464 ( و   )6465  ،)

السنن 300  -4/299) والحاكم   يف  والبيهقي  الكمال 65/ 10)   (،  هتذيب  يف  والمزي   ،)  

يونس،    ( 247/ 12) بن  إسرائيل  عن  طرق  قوله:  من  يذكروا  ولم  اإلسناد،  كنت    أنت »هبذا 

 وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.  . «أبرهم وأصدقهم 

 ( .  224  -  223/ 28مجموع الفتاوى )   (3)
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ال كان  وإن  االعتبار،  هبذا  عليه  الكذب  أطلق  بلفظه  صادقً قصده  با متكلم  عتبار  ا 

 .(1)«قصده ومراده

التاسعة: المسلمين  المسألة  غير  وأيمان  المسلمين،  أيمان  نوعان:    ، األيمان 

أيمان   مِْن  وغيرها  والكعبة  والمشايخ  بالمالئكة  كالحلف  بالمخلوقات  فالحلف 

 أهل الشرك ال من أيمان المسلمين. 

السنن النبي    ويف  »  عن  قال:  فقد  أنه  اهلل  بغير  حلَف  من 

 وصححه الرتمذي. ،(2)«أشرك

ا فليحلف باهلل أو ليصمت» :حين الصحيويف   .(4)  (3) «من كان حالف 

الشرك   يكون أصغر محر وهذا  لكن ال يخرج صاحبه  مً قد يكون أكرب، وقد  ا 

 من دائرة اإلسالم. 

 

 (. 297  –  296/  6)  شرح سنن أبي داود  (1)

(، والرتمذي األيمان والنذور، باب  6037،  5568،  5352  :برقم )أخرجه اإلمام أحمد    (2)

اب األيمان والنذور، باب يف كراهية  (، وأبو داود يف كت1534  : برقم)ما جاء يف الحلف بغير اهلل  

باآلباء   اإليمان  3251  :برقم )الحلف  كتاب  يف  يف صحيحه  حبان  وابن  له،  واللفظ    : برقم )( 

 (. 69/ 5(، وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة ) 4358

،  (6646رقم:  )  يف األيمان والنذور، باب ال تحلفوا بآبائكم  ،أخرجه البخاري يف صحيحه  ( 3)

 . يف األيمان، باب النهي عن الحلف بغير اهلل تعالى  ( 1646ح  / 1266/  3)  ومسلم 

 (. 16/ 1المجموعة السابعة )  -انظر:جامع المسائل البن تيمية ط عالم الفوائد   (4)
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شركً  على  فيكون  والقدرة  التعظيم  يف  اهلل  بمنزلة  به  المقسم  جعل  إن  أكرب:  ا 

اد القبور من قسمهم بصاحب القرب واعتقادهم أن  النفع والضر؛ كما يفعل بعض عب

 ا على صدقهم. له قدرة على التصرف بالضر والنفع الغيبي فيجعلونه شهيدً 

فإن اعتقد يف المحلوف به، من التعظيم، ما  »  : قال الحافظ ابن حجر  

الحديث    ، وعليه يتنزلا لف به، وكان بذلك االعتقاد كافرً : حرم الحيعتقده يف اهلل

 . (1) «المذكور

 ا أصغر إذا لم يصل إلى مثل هذا التعظيم. ويكون الحلف بغير اهلل تعالى شركً 

الش  ابن عثيمين  قال  أن  »  : يخ  اعتقد  إن  بغير اهلل شرك أكرب؛  والحلف 

 .(2) «يم والعظمة، وإال ؛ فهو شرك أصغرهلل تعالى يف التعظ  المحلوف به مساوٍ 

 باهلل ثم نقضها ثالثة:  شروط وجوب الكفارة إذا حلف  المسألة العاشرة:

مستقبل    -1 أمر  على  عقدها  الحالف  يقصد  بأن  منعقدة  اليمين  تكون  أن 

 ُممكن. 

 لم تنعقد يمينه.  اا فإن حلف ُمكرهً أن يحلف مختارً  - 2

 أن يحنث فيها غير ناٍس وال ُمكره.  - 3

أن يكون الحالف ممن له قصد، فإن لم يكن له قصد فال عربة بيمينه،    األول: 

ون لو حلف ألف مرة ال تنعقد يمينه، ألنه ليس له قصد، وكذلك المخرف كالمجن

 

 (. 531/    11)  فتح الباري (1)

 (. 214/   2القول المفيد ) (2)
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تنعقد   ال  غضبه  اشتد  ومن  السكران،  وكذلك  له،  قصد  ال  ألنه  يمينه؛  تنعقد  ال 

تنعقد يمينه، فإن كان   التمييز ال  الصبي دون  يمينهما؛ ألنه ال قصد لهما، وكذلك 

ا، ولهذا ذكر الفقهاء  ا صحيحً صدً فوق التمييز ودون البلوغ، فيمينه تنعقد؛ ألن له ق

ا، وذكروا يف باب اإليالء أنه يصح من  ا صحيحً أن المميز تصح ذكاته؛ ألن له قصدً 

المميز، وهذا أحد الوجهين يف مذهب اإلمام أحمد، والقول الثاين وهو المذهب:  

 أنه ال يصح إال من المكلف. 

 زي  ري ُّٱعالى:  فأما الذين قالوا: إنه يكفي التمييز، فاستدلوا بقوله ت

، فقالوا: هذا  (2)َّ جنحن  يم ىم مم خم ُّٱوقوله:  ،  (1)  َّ  ىييي ني مي

عام، وهذه يمين، وانعقادها والحنث فيها ليس من باب األحكام التكليفية، ولكنه  

ا  من باب األحكام الوضعية، أي أنه سبب وضع على مسبب. فالصبي لو قتل إنسانً 

 يه الكفارة. وجبت عليه الكفارة وإذا حنث يف اليمين تجب عل 

لوال   متوقع  إثم  تكفير  الكفارة  إن  فقالوا:  البلوغ،  بد من  قالوا: ال  الذين  وأما 

، ومن كان دون البلوغ فإنه ال يكلف، فقد رفع عنه القلم فال تنعقد  رحمة اهلل  

على شيء،   أشهر  أربع عشرة سنة، وعشرة  له  من  أقسم  لو  على هذا  وبناء  يمينه، 

لو  بل  تنعقد،  ال  يمينه  الساعة    فإن  يف  عشرة، وحلف  الثانية  الساعة  يف  بلوغه  كان 

 

 .  89المائدة آية:   (1)

 225البقرة آية:   (2)
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بالغ، ويف  تنعقد؛ ألنه يف األول غير  الواحدة  تنعقد، ويف الساعة  الحادية عشرة لم 

 . الثاين بالغ 

عثيمين   ابن  العالمة  باب  »:  قال  من  هذا  ألن  تنعقد؛  أهنا  والراجح 

ال يدري وال يفهم،  األحكام الوضعية المقرونة بأسباهبا، صحيح أن غير المكلف  

 .(1)«لكن له قصد صحيح، بدليل أن ذكاته تصح

تنعقد،   ال  فإهنا  ماض  على  كانت  فإن  مستقبل،  على  تكون  أن  الثاين:  الشرط 

مثل لو قال: واهلل ما فعلت أمس كذا، وهو قد فعله، فهذا ال كفارة عليه؛ ألهنا يمين  

 على ماض. 

كان فإن  ممكن  أمر  على  تكون  أن  الثالث:  تنعقد،    الشرط  لم  ممكن  غير 

مستحياًل  يكون  تارة  والمستحيل  المستحيل،  ضده  يكون  والممكن  وتارة  لذاته،   

 عادة، وكالهما على حد سواء، فإذا أقسم على شيء مستحيل، فإن يمينه  مستحياًل 

أم على تركه؛ ألنه مستحيل،   غير منعقدة، فال كفارة عليه، سواء حلف على فعله 

ك  به  تتعلق  ال  على والمستحيل  يكون  أن  إما  المستحيل،  على  الحالف  فارة، ألن 

لغو وهذا  وهذا  عدمه  فعله،  على  يكون  أن  وإما  فيه    -أيضا-،  اليمين  تكون  ال 

  ا له منعقدة؛ ألنه من المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكون، فيكون حلفه عليه تأكيدً 

عليه، المحلوف  فعل  تأكيد  به  يقصد  إنما  الحلف  ألن  له؛  وجه  أمر    وهذا   ال 

 ا. لغوً   -اأيًض -مستحيل، فتكون 

 

 . ( 128/ 15ستقنع ) الشرح الممتع على زاد الم  (1)
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عليه  مثال المستحيل لذاته: أن يقول: واهلل ألقتلن الميت؛ ألن الميت ال يرد  

ا، فقد حلف على  ؛ ألن هذا لغو، ألنه لن يقتل الميت أبدً القتل، فهذا ال تنعقد يمينه 

 نفي المستحيل، وعليه الكفارة يف الحال؛ على قول بعض أهل العلم. 

ا، فهنا تنعقد  ا، أو ميتً نباح كلب، فقال: واهلل ألقتلن هذا الكلب حي  ولو تأذى ب

 ا، فهو من باب تأكيد قتله. ا أو ميتً ا، وقوله: حي  يمينه؛ ألنه قد يكون حي  

 ومثال المستحيل عادة: لو قال: واهلل ألطيرن. 

 فإذا قال قائل: ما الدليل على اشرتاط االستقبال؟ 

قوله   » فالجواب:  يقتطع من حلف ع:  فاجر،  فيها  يمين هو  لى 

 .(1) «بها مال امرئ مسلم، لقي اهلل وهو عليه غضبان

ولم يقل: إن عليه الكفارة، إنما ذكر أن عليه هذا اإلثم، والكفارة تسرت اإلثم  

ا ال  ا ماضيً واالقتطاع إما دعوى ما ليس له، وإما إنكار ما هو عليه، وهذا يكون أمرً 

 .(2)مستقباًل 

 اليمين على ثالثة أقسام: ة عشرة: المسألة الحادي

 

تعالى:    (1) اهلل  قول  باب  والنذور،  األيمان  كتاب  يف صحيحه،  البخاري   جف مغُّٱأخرجه 

عمران:     َّحقمقجكحفخفمف  ومسلم ( 6677  : برقم)،  [ 77]آل  كتاب    ، 

 . (138 :  برقم)اإليمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، 

 . ( 129/  15ممتع على زاد المستقنع ) الشرح ال  انظر: (2)
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األول: وه  النوع  اللغو:  يعزم  يمين  ال  أي  القلب  عليها  ينعقد  ال  يمين  كل  ي 

هي ما لم تنعقد عليها النية، أو بعبارة أخرى: هي التي يسبق اللسان إلى    أو  ،عليها 

لفظها بال قصد معناها، أو يريد اليمين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره. أو كقول  

واهللال وبلى  واهلل،  ال  أيًض رجل:  فيها  ويدخل  حديثه،  عرض  يف  على    ا،  الحلف 

شيء يعتقد أنه كما حلف، ثم يتبين له أن األمر على خالفه، وكذلك يمين الهازل  

التي تجري على لسانه وال يقصدها أو يعقد قلبه عليها ال تنعقد وال كفارة فيها وال  

اليمين لغو  من  عليها ألهنا  والمزاحةوأي  ، مؤاخذة  المراء  كان يف  ما  اللغو هو    مان 

القلب عليه  يعقد  ال  الذي  والحديث  فيما    ،والهزل  االثنين  اليمين كالم  لغو  ومن 

واهلل تذهب ال  واهلل  بلى  تذهب  واهلل ال  واهلل ال  وبلى  واهلل  وما    بينهما: ال  تجلس 

  وكذلك من حلف على أمر مستقبلي   ،ا يف عرض الحديثيجري على األلسن كثيرً 

كفارة  عليها  ليست  اللغو  وأيمان  يمينه  تنعقد  ال  على   ،مستحيل  حلف  من  أما 

دون   اإلكرام  اليمين  من  القصد  كان  فإن  له  يستجب  ولم  فالراجح  صديقه  إلزامه 

 وإن كان قصده اإللزام ولم يستجب فإنه يحنث.  ، عدم وجوب الكفارة

أمر يف المستقبل  اليمين المنعقدة، أو المؤكدة وهي: الحلف على  النوع الثاين:

التأكيد والتوثيق عليه، وهو   يفعله، أو الحلف على أن ال يفعله ويقصد بحلفه  أن 

أو   الفعل،  على  والعزم  بقلوبكم  عقدها  نويتم  أي  األيمان  عقدتم  بقوله:  المراد 

 الرتك، وهذه اليمين حكمها وجوب الكفارة عند الحنث. 
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مين الغموس ألهنا تغمس اليمين الغموس، وإنما سميت هذه ي   النوع الثالث:

اإلثم كذبً   ،(1) صاحبها يف  الحلف  نافيً   اوهي:  الحال،  أو يف  أمر ماض  لعدم على  ا 

له، مثل قول الحالف: واهلل لقد ذهبت إلى عمرو وهو يعلم أنه لم    اوقوعه، أو مثبتً 

يذهب إليه، أو قوله: واهلل ما حضر عمرو اليوم. وهو يعلم أنه حضر، وقيل اليمين  

ه الفسق  الغموس  هبا  ُيقصد  التي  أو  الحقوق،  هبا  ُتهضم  التي  الكاذبة  اليمين  ي 

 والخيانة. 

اليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها  : »قال العالمة ابن عثيمين  

  ، (2)«ا مال امرئ مسلم، وهذا هو الصحيح ا، ليقتطع هبا عالمً على فعل ماض كاذبً 

يأثم صاحبها  اليمين  ف   ،فهذه  كفارة  ال  اليمين  مذهب وهذه  وهو  الراجح  على  يها 

 الجمهور وإنما تجب فيها التوبة النصوح. 

 حكم الحنث يف اليمين: المسألة الثانية عشرة: 

، فمن حلف على فعل مكروه، أو ترك  اسن الحنث يف اليمين إذا كان خيرً ي  -1

ر عن يمينه.   مندوب، فيفعل الذي هو خير، ويكفِّ

واجب،  -2 ترك  على  حلف  إذا  اليمين  نقض  يصل   يجب  ال  حلف  كمن 

 رحمه، أو حلف على فعل محرم، كمن حلف ليشربن الخمر. 

ر عنها.   فهذا الحالف يجب عليه نقض اليمين، ويكفِّ

 

 (. 180/ 11الشرح الكبير على متن المقنع )  (1)

 . ( 131/ 15الشرح الممتع على زاد المستقنع )  (2)
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ر    -3 يباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفِّ

 عن يمينه. 

تعالى:   اهلل   خل  حل   جل  مك لك خك حك جك مق ُّٱقال 

 . (1) َّ  جن مم خم حم هلجم مل

    بِي ُهَرْيَرَة  َوَعْن أَ 
ّ
النّبِي َرُجٌل ِعنَْد  َأْعَتَم  َرَجَع  َقاَل:  ُثّم   ،

َأْجِل  مِْن  َيْأُكُل،  اَل  َفَحَلَف  بَِطَعامِِه،  َأْهُلُه  َفَأَتاُه  َناُموا،  َقْد  ْبَيَة  الصِّ َفَوَجَد  َأْهلِِه  إَلى 

  
ِ
َفَأَتى َرُسوَل اهلل َفَأَكَل،  َلُه  َبَدا  ُثّم  َفَقاَل َرُسوُل  َفَذَكرَ   ِصْبَيتِِه،  َلُه،  َذلَِك   

  
ِ
يَ »:  اهلل ُر   اِميٍن، َفَرَأى َغْيَرَها َخْير  َمْن َحَلَف َعَلَى  ِمنَْها، َفلَيَأتَِها، َولُيَكفِّ

 .(3() 2) «َعْن َيِمينِهِ 

 المحرم لما أحل اهلل ينقسم إلى ثالثة أقسام: المسألة الثالثة عشرة: 

 ا. أن يكون منشئً   األول:

 ا. ن مخربًأن يكو  الثاين:

 ا. أن يكون ممتنعً  الثالث:

ا فهذا قد يكفر، فإذا قال: إن هذا الشيء الذي حرمه اهلل  األول: إذا كان منشئً 

إذا   وذلك  يكفر،  قد  فهذا  حرام!  أنه  على  أوافق  وال  إنه حالل،  أقول:  أنا  تعالى، 

 

 . 224البقرة آية:   (1)

  ا ا فرأى غيرها خيرً كتاب اإليمان: باب من حلف يمينً  أخرجه هبذا اللفظ مسلم يف صحيحه   ( 2)

 (.  1651منها ... حديث ) 

 (. 264/  5)  موسوعة الفقه اإلسالمي  انظر: (3)
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، أو  استباح ما حرم يف الدين بالضرورة، مثل لو استباح الخمر، أو الزنا، أو السرقة

 ما أشبه ذلك، وكما يذكر عن المعري يف الخمر يقول:

 ا على دين أحمد لئن حرمت يومً 

 

 

 

 

 

مريم  ابن  المسيح  دين  على   فخذها 

 

 

 

باجت كان  إن  فهذا  تحريمه،  على  يجمع  لم  ما  حرم  حكم  وإن  فله  هاد 

 المجتهدين، وإن كان بعناد فهو على خطر. 

اهلل   إن  قال:  لو  مثل  كاذب،  وإما  صادق،  إما  فهذا  بالتحريم،  المخرب  الثاين: 

 اهلل بأن  يخرب  وإنما  تحريمه،  وأنشئ  أحرمه،  أنا  يقول:  ال  هذا،    حرم 

  قد اهلل  إن كان  أو كاذب، وننظر  إنه صادق  نقول:  أن  إما  فهذا  حرمه، 

يروى  ولهذا  له: كذبت،  نقول  يحرمه  لم  اهلل  كان  وإن  له: صدقت،  فنقول  حرمه، 

أن من قال لزوجته: أنت علي حرام، أنه يقال له: كذبت،    عن ابن عباس  

ا، بل اهلل قد  وهذا محمول على أنه مخرب، فنقول: هذا ليس بصحيح، وليست حرامً 

 أحلها لك. 

مانعً  الشيء  يحرم  بأن  الممتنع،  ممتنعً الثالث:  أو  منه،  نفسه  واللفظان  ا  منه،  ا 

 بمعنى واحد؛ أي: يقصد االمتناع فقط. 

شيئً  اإلنسان  حرم  حالاًل فإذا  حرام  ا  قال:  لو  مثل  يحرم،  فال  االمتناع  بقصد   

ليه كفارة يمين، إن  علي أن آكل طعامك، فنقول: الطعام حالل لك، لم يحرم، وع

 فعله ألن قصده هنا أن يمتنع من أكله. 
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  من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوالدليل قول اهلل تعالى:  

النبي    (1)َّخيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن حرم  لما  نزلت  اآلية  وهذه 

 (2)على نفسه العسل يف قصة مشهورة. 

أكفر ال يحل   قبل أن  وسمي تحلة؛ ألن اإلنسان تحلل منه حين كفر، فأنا مثاًل 

انحلت  الكفارة  أديت  فإذا  أحنث،  أن  بعد  الكفارة  أديت  إذا  إال  أفعله،  أن  لي 

قبل الحنث تحلة،  اليمين، ولم يعد هناك يمين إطالقً  الكفارة  أداء  ا، ولهذا نقول: 

 .(3)وبعد الحنث كفارة

 الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حاالت:  المسألة الرابعة عشرة:

 ن ينوي الظهار. أ األولى:

 أن ينوي الطالق.  الثانية:

 أن ينوي اليمين.  الثالثة:

 ا. أن ال ينوي شيئً  الرابعة:

 

 . 2-1التحريم اآليتان:   (1)

(،  4912) َّممىم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱباب    ، أخرجه البخاري يف تفسير القرآن   ( 2)

الطال يف  امرأته  ق،ومسلم  حرم  من  على  الكفارة  وجوب  عائشة  1474)  ...  باب  عن   )

 . 

 (. 150  -148/ 15الشرح الممتع على زاد المستقنع )  (3)
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فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطالق فطالق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا  

 «. إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى : »قول النبي  

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱليل قوله تعالى:  ا، والدا صار يمينًفإذا لم ينو شيئً 

 .  (2) (1)َّ خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من حنخن جن يم ممىم

 االستثناء يف اليمين:  المسألة الخامسة عشرة:

اهلل   بمشيئة  التعليق  هو  باالستثناء  يبطل    المراد  مما  نحوه  أو 

ما   أو:  اهلل،  يشاء  أن  إال  أو:  اهلل.  إن شاء  الحالف عقب حلفه:  قال  لو  الحكم كما 

 ء اهلل، أو: إال إن يبدو لي غير هذا، أو: إذا يسر اهلل.شا

فيها يحنث  لم  يمينه  يف  استثنى  متى  أنه  على  العلماء  أجمع  وذلك  (3) وقد   ،

 .(4)«ومن حلف فقال: إن شاء اهلل لم يحنث»: لقول النبي  

 شروط صحة االستثناء: 

إشارة أخرس،  الداللة على االستثناء باللفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو    -1

 وال يكفي االستثناء بالنية من غير قول أو ما يقوم مقامه. 

 

 . 2-1التحريم اآليتان:    (1)

 (. 154/ 15الشرح الممتع على زاد المستقنع )  (2)

)ص:    (3) اإلجماع  مراتب  )   ، (159انظر:  المجتهد  قدامة والمغني    ، (175/ 2وبداية    البن 

 (. 6/275وتفسير القرطبي ) ،( 9/522)

البخاري يف صحيحه  (4) والنذور  ،أخرجه  األيمان  الليلة    ،كتاب  الرجل: ألطوفن  قول  باب 

 . ( 1654رقم:  )ومسلم يف صحيحه، كتاب األيمان،   ، (5242رقم:  )على نسائي، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

e 

g h 
f  26 

 

متصاًل   -2 االستثناء  يكون  أجنبي  أن  كالم  بينهما  يفصل  ال  بحيث  باليمين،   

 ا يمكن الكالم فيه. وال يسكت بينهما سكوتً 

أن يقصد االستثناء فإن سبق لسانه إلى االستثناء من غير قصد لم يصح؛    -3

 .(1) تنعقد من غير قصد فكذلك االستثناء  ألن اليمين ال

 كفارة األيمان:   المسألة السادسة عشرة:

 األصل يف كفارة األيمان الكتاب والسنة واإلجماع: 

تعالى:   اهلل  فقول  الكتاب:   ري  ٰى  ين ىن نن من زنُّٱأما 

  خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ىييي ني مي زي
 خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث  متهت خت  حت  جت  هب مب

فقول  .  (2)َّ حصخص مس السنة:  يمين،  » :  النبي  وأما  على  حلفت  إذا 

 .(3) «ا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينكفرأيت غيرها خير  
 

(، والمغني،  412/  1(، وبداية المجتهد، البن رشد ) 780/  3حاشية ابن عابدين )   انظر:   ( 1)

 (. 484/  13البن قدامة ) 

 . 89المائدة آية:   (2)

صحيحه  (3) يف  البخاري  باب  ،أخرجه  والنذور،  األيمان  تعالى:    كتاب  اهلل   زنُّٱقول 

و[89مائدة:  ]ال   َّٰى ين ىن مننن باب  ،  األيمان،  كتاب  يف صحيحه،  مسلم 

ا منها أن يأيت الذي هو خير. ويف اإلمارة باب النهي عن  ا فرأى غيرها خيرً حلف يمينً  ندب من

 . (1652  :رقم)طلب اإلمارة والحرص عليها  
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باهلل   اليمين  يف  الكفارة  مشروعية  على  المسلمون  أجمع  فقد  اإلجماع:  وأما 

 تعالى. 

واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث يف اليمين  »:  قال ابن هبيرة  

 . (1)«ا أو معصية أو مباًح   على أي وجه كان، من كونه طاعة

والكفارة واجبة على التخيير ابتداء والرتتيب انتهاء، فالحالف إذا حنث وجب  

 إحدى ثالث وهو مخير بين فعلها وهي: 

أو    -1 التمر،  يعني: يعطى كل واحد نصف صاع من  إطعام عشرة مساكين، 

تقريبً  ونصف  كيلو  األرز،  أو  صاع،  الحنطة  نصف  يعطى  واحد  كل  عشرة  من  ا، 

   .ا قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبً 

 .(2)ا على الصحيحوال يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودً 

يلبسه    -2 ما  حسب  بلد  إلى  بلد  من  تختلف  وهي  مساكين،  عشرة  كسوة 

 قميص، أو إزار ورداء.  الرجال والنساء.

 تحرير رقبة.  - 3

 ابعات. فإن عجز عن هذه الثالث وجب عليه صيام ثالثة أيام متت 

 

 (. 324/  2اإلفصاح، البن هبيرة ) (1)

(2 )   ( الشويعر  بعناية  باز  البن  الدرب  على  نور  )292  / 16فتاوى  و)فتاوى   ،( 377/  21( 

 . ( 330/  21)  1 -اللجنة الدائمة 
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أجمع أهل العلم على أن الحانث يف يمينه بالخيار بين فعل  »قال يف المغني:  

الرتتيب   إلى  انتقل  الثالث  عن  عجز  فإن  للتخيير  أو  ألن  الخصال؛  هذه  من  أي 

 . (1)«ووجب عليه صيام ثالثة أيام

وال يجوز له الصيام قبل العجز عن أداء الخصال الثالث، فإن بدأ بالصيام ثم  

 طعام فهل يرتك الصيام ويطعم؟ يف ذلك قوالن ألهل العلم. وجد اإل

ُيشَتَرُط يف الِحنِْث الَعمُد والَقصُد؛ فال يَقُع الِحنُْث مِن    المسألة السابعة عشرة:

، (3) ، والَحنابِلةِ (2)-يف األظَهرِ -وهذا َمذَهُب الشافعيَِّة    والُمخطِئِ   النَّاسي والجاِهلِ 

لَ  السَّ مِن  طائفٍة  َقوُل  َحزمٍ (4)ِف وهو  ابِن  اختياُر  وهو  تيميَّةَ (5) ،  وابِن   ،
وابِن  (6)  ،

الَقيِّمِ 
وكاينُّ(7) والشَّ  ، (8) 

ُّ
نقيطي والشِّ باز(1) ،  ابُن  َحه  ، ورجَّ

ُعَثيمين(2) وابُن  رحم    (3) ، 

 اهلل الجميع. 

 

(، واإلقناع، 417/  1(، وبداية المجتهد البن رشد )762/  3حاشية ابن عابدين )   انظر:  (1)

 (. 58/  13(، والمغني البن قدامة ) 75/  5للشربيني ) 

ْملي ) 11/79انظر: روضة الطالبين للنووي ) (2)  (. 8/196(، وهناية المحتاج للرَّ

 (. 5/315(، وكشاف القناع للُبُهويت ) 7/346انظر: المبدع البن مفلح )  (3)

 (. 9/494انظر: المغني )  (4)

 (. 287/ 6انظر: المحلى )  (5)

 (. 33/209مجموع الفتاوى )   انظر: (6)

 (. 106/ 3انظر: إعالم الموقعين )  (7)

 (. 686السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار )ص:   انظر: (8)
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 األِدلَُّة:

: ال   مَِن الكتاِب:  أوَّ

 .(4)  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱقال تعالى:  

ا يستدل به على رفع الجناح يف جميع م: »يمية  يخ االسالم ابن ت قال ش 

 .(5)«أخطأ به اإلنسان من قول أو عمل

نَِّة:  ثاني ا:  مَِن السُّ

عبَّاٍس   ابِن    عن 
ِّ
النَّبي َعِن   ،    :عن  »قال َوَضع  اهللَ  إنَّ 

تي الخَطَأ، وا  . (6)«لنِّسياَن، وما اسُتكرِهوا عليهأمَّ

اللِة من الحديث:   أَوجُه الدَّ

 ديُث عامٌّ فُيعَمُل بُعمومِه إالَّ ما خرَج بَدليٍل، كَغرامِة الُمتَلفاِت الح -1

 =  

 (. 424/ 1ر: أضواء البيان )انظ (1)

 (. 46/ 22انظر: مجموع فتاوى ابن باز )  (2)

 (. 10/456انظر: فتاوى نور على الدرب ) (3)

 . 5األحزاب آية:   (4)

 (. 451/  15مجموع الفتاوى )   (5)

ماجه    (6) ابن  يف  (2045) أخرجه  والطحاوي  معاين  ،  والدارقطني  ( 2/ 56)   اآلثارشرح   ،

والحاكم  (497) وقال(2/ 198)،  حبان  ،  ابن  وصححه  الشيخين،  شرط  على  صحيح   :

 وحسنه النووي والحافظ. 
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بالِحنِْث    -2 فإلزاُمه  والنَّاسي؛  الُمخطِئ  عن  المؤاَخذَة  رَفَع  قد  تعالى  اهلَل  أنَّ 

ا تجاَوَز اهلُل عن المؤاَخذِة بِه.   أعَظُم ُمؤاَخذًة، َلمَّ

َيملُِكه، والنِّسياُن والخَطُأ َغيُر داِخٍل تحَت أنَّه إنَّما َعَقد َيمينَه على فِعِل ما    -3

 ُقدرتِه؛ فما فَعَله يف تلك األحواِل لم يتناَوْله َيمينُه، ولم َيقِصْد َمنَْع َنفِسه منه. 

به؛ ولهذا    -4 التَّكليِف  النَّائِِم يف عَدِم  فِعِل  بَمنزلِة  والُمخطِئ  النَّاسي  فِعَل  أنَّ 

 وال عاِصًيا.   هو َعْفٌو ال يكوُن به ُمطيًعا

َقصِد    -5 على  لَِداللتِها  األلفاِظ؛  على  األحكاَم  َرتَّب  إنَّما  تعالى  اهلَل  أنَّ 

نَّ  تيقَّ فإذا  وإرادتِه؛  هبا  َكالمِه المتَكلِِّم  معنى  َيقِصْد  لم  أنَّه  ما  ا  ُمخالفَة  َيقِصْد  ولم   ،

اِرَع قد َرَفع المؤاَخذَة عنه بما  . (1) لم َيقِصْده التَزَمه وال الِحنَْث؛ فإنَّ الشَّ

 شروط النذر:  المسألة الثامنة عشرة:

 النذر يف اللغة: اإللزام والعهد. 

 .(2) ا غير واجبا: إلزام المكلف نفسه هلل شيئً واصطالًح 

 وللنذر شروط ستة وهي: 

بالغً   -1 الناذر  الصبي والمجنون؛ ألهنم غير  ا عاقاًل أن يكون  ، فال يصح نذر 

لقوله   »مكلفين  القلم ع:  والمجنون رفع  يبلغ  الصبي حتى  ثالثة:  ن 

 .(1)«حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ 
 

وفتاوى اللجنة    ،( 194وفتاوى النووي )ص:   ، (65/ 4انظر: إعالم الموقعين البن القيم )  (1)

 (. 395/  24ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ،(62/ 23)  1 -الدائمة 

 (. 229/ 9مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )   انظر: (2)
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مسلمً   -2 الناذر  يكون  من  أن  والصحيح  والمالكية،  الحنفية  عند  وذلك  ا، 

مذهب الشافعية، ويرى الحنابلة صحة النذر من الكافر ويقضيه إذا أسلم لحديث 

النعمر   فقال  ليلة  أعتكف  أن  الجاهلية  يف  نذرت  كنت  إين  بي  : 

 : «وهذا نذر يف الجاهلية وقام بوفائه يف اإلسالم.(2)«أوف بنذرك . 

 .  (3)واختار هذا القول العالمة ابن عثيمين  

إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ  »ا غير مكره لحديث:  أن يكون الناذر مختارً   -3

 .(4) «والنسيان وما استكرهوا عليه
 =  

(، والنسائي  4398ا ) باب يف المجنون يسرق أو يصيب حدً   د،داود يف الحدو   أخرجه أبو  (1)

باب طالق    ق، (، وابن ماجه يف الطال156/  6اج ) باب من ال يقع طالقه من األزو  ، يف الطالق

 ( والنائم  ابن حبان )2041المعتوه والصغير  ) 142(، وصححه  ( ووافقه  59/  2(، والحاكم 

 (. 297  :برقم)صححه األلباين اإلرواء . والذهبي عن عائشة  

االعتكاف  (2) البخاري يف  االعتكا   ،أخرجه  ) باب  ليال  األيمان2032ف  باب   ،(، ومسلم يف 

 . ( عن ابن عمر  1656نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ) 

 ( 209/  15الشرح الممتع على زاد المستقنع )  انظر: (3)

ماجه    (4) ابن  يف(2045) أخرجه  والطحاوي  اآلثار    ،  معاين  والدارقطني ( 2/ 56) شرح   ،  

والحاكم  (497) حبان  (2/ 198)،  ابن  وصححه  الشيخين،  شرط  على  صحيح  وقال:   ،

 وحسنه النووي والحافظ. 
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بدون النذر، وال يصح التزام ما  ا؛ ألنه واجب عليه أال يكون المنذور واجبً  -4

أصاًل  الزم  الَحنفيَّةِ هو  الجمهوِر:  مذَهُب  وهو  والمالكيَّةِ (1) ،   ،
والشافعيَّةِ (2)   ،

 (3) ،

 .   (5)؛ وذلك ألنَّ النَّذَر التِزاٌم، وال َيِصحُّ اْلتِزاُم ما هو الِزمٌ (4)وهو قوُل أكثِر الحنابِلةِ 

مستحياًل   -5 المنذور  يكون  كنذر صوم  أال  الجمهوُر:  ،  عليه  َنصَّ  أمس  يوم 

الَحنفيَّةُ 
، والشافعيَّةُ (6) 

 .(8)، والحنابِلةُ (7) 
 

(، والدر 4/321(، والبحر الرائق البن ُنَجْيم ) 113/ 4انظر: البناية شرح الهداية للَعْيني )  ( 1)

 (. 3/737المختار للَحْصَكفي وحاشية ابن عابدين )

)  انظر:   ( 2) الَبنَّاين  وحاشية  خليل  مختصر  على  رقاين  الزُّ الكبير  164/ 3شرح  والشرح   ،)

 (. 2/162للدردير وحاشية الدسوقي )

(، وهناية المحتاج 300/ 3(، روضة الطالبين للنووي )453/ 8المجموع للنووي )   انظر:   ( 3)

ْملي )   (. 223/ 8للرَّ

 (. 274/ 6اف القناع للُبُهويت )(، وكش75/ 11الفروع البن مفلح )  انظر: (4)

)  انظر:   ( 5) للُبُهويت  القناع  الرباين  274/ 6كشاف  الطالب  كفاية  على  العدوي  وحاشية   ،)

 (. 162/ 2وحاشية الدسوقي )  ، (، والشرح الكبير للدردير2/35)

)ص:    انظر:   ( 6) ُرْنُباللي  للشُّ اإليضاح  نور  شرح  الفالح  المختار 262مراقي  والدر   ،)

 (. 208/ 1(، والفتاوى الهندية )737/ 3اشية ابن عابدين )للَحْصَكفي وح

)   انظر:   ( 7) للنووي  الطالبين  الشرواين  3/314روضة  للهيتمي وحواشي  المحتاج  وتحفة   ،)

 ( ) 3/484والعبادي  ْربِيني  للشِّ المحتاج  ومغني  ْملي  361/ 4(،  للرَّ المحتاج  وهناية   ،)

(3/232 ) . 

ار    انظر:   ( 8) النجَّ البن  اإلرادات  للُبُهويت  251/ 5) منتهى  اإلرادات  منتهى  وشرح   ،)

= 
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 .(1) أن يلفظ فيه بالقول، وال يكفي فيه مجرد النية -6

 حكم النذر:  المسألة التاسعة عشرة:

، ( 2) القول المختار من أقوال أهل العلم أن النذر مكروه، وهو مذَهُب الحنابِلةِ 

الم ابُن تيميَّةَ وهو اختيار شيخ اإلس
 .  (5) ، وابن ُعثيمينَ (4) ، وابُن باز(3) 

النبي  النذر مكروه النذر قال: إنه ال يرد شيئ ا، : »؛ ألن  نهى عن 

البخيل به من  يستخرج  اإلنسان    ،(6)«وإنما  نذر  النذر، ولكن متى  فالمشروع عدم 

ومن   من نذر أن يطيع هلل فليطعه،: »طاعة هلل، فإنه يويف هبا لقول النبي  

على المويف بالنذر من    ، وقد أثنى اهلل  (7)«نذر أن يعصي اهلل، فال يعصه

 . (2)«(1) َّين ىن من خن حن  جن يم ىم ُّٱالمؤمنين فقال:  
 =  

َحْيباين )274/ 6(، وكشاف القناع للبُُهويت )3/473)  (.422/ 6(، ومطالب أولي النهى للرُّ

(، وروضة  188(، والقوانين الفقهية البن جزى )ص:  2862/ 6البدائع للكاساين )  انظر:  (1)

 (. 325  /9(، والمبدع يف شرح المقنع، البن مفلح )480الطالبين )ص: 

َحْيباين )273/ 6كشاف القناع للُبُهويت )  انظر: (2)  (. 421/ 6(، ومطالب أولي النهى للرُّ

 (. 35/354انظر: مجموع الفتاوى )  (3)

 (. 74/  2فتاوى نور على الدرب البن باز بعناية الشويعر ) انظر: (4)

 (. 235/  1القول المفيد على كتاب التوحيد )  انظر: (5)

باب    ، كتاب النذرومسلم    ،(  277/ 4)   ، باب الوفاء بالنذر  ،تاب األيمانكبخاري  رواه: ال  (6)

 ( .1260/ 3)   ،النهي عن النذر

والنذور،  ( 7) األيمان  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  الطاعة،    أخرجه  يف  النذر  باب 

= 
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عثيمين   ابن  العالمة  »وقال  بعض  :  إن  بل  مكروه،  األصل  يف  والنذر 

النبي   تحريمه؛ ألن  إلى  يميل  العلم  وقال:  أهل  عنه،  يأتي  »  هنى  ال 

لنفس اإلنسان بما جعله اهلل يف   ، وألنه إلزام(3)«ستخرج به من البخيلبخير، وإنما ي

 حل منه، ويف ذلك زيادة تكليف على نفسه. 

يمينً العلماء  يسأل  وتجده  يندم،  ينذر  الذي  أن  الغالب  وشمااًل وألن  يريد  ا   

العامة إذا مرض،   الخالص مما نذر لثقله ومشقته عليه، وال سيما ما يفعله بعض 

خير أو حاجة يريدها؛ تجده ينذر كأنه يقول: إن اهلل ال ينعم عليه بجلب    أو تأخر له

 .(4)«دفع الضرر إال هبذا النذر

 أقسام النذر:  المسألة العشرون:

من نذر أن : »ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة؛ لقوله    األول:

 « .يطع اهلل؛ فليطعه

ومن نذر  : »ه  ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية لقول  الثاين:

 « . فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهلل« ، وقوله: »أن يعصي اهلل فال يعصه

 =  

 . (6696رقم: )

 . 7اإلنسان آية:  (1)

 . (401/  16فتاوى نور على الدرب البن باز بعناية الشويعر ) (2)

بالنذر  ،كتاب األيمان  البخاري  رواه  (3) الوفاء  النذرومسلم    ،(  277/ 4)   ،باب  باب    ،كتاب 

 ( .1260/ 3)   ،النهي عن النذر

 (. 235/  1القول المفيد على كتاب التوحيد )  انظر: (4)
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وكفارة    الثالث: فعله  بين  فيخير  المباح؛  نذر  وهو  اليمين،  مجرى  يجري  ما 

اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب؛ فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر  

 كفارة يمين. 

وا  الرابع: اللجاج  والغضب نذر  اللجاج  ألن  االسم؛  هبذا  وسمي  لغضب، 

ا، وليس بالزم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد  يحمالن عليه غالبً 

 به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب. 

كان   إن  فقال:  لم يحصل،  اآلخر:  فقال  وكذا،  كذا  اليوم  قال: حصل  لو  مثل 

تبين  ؛ فعلي هلل نذر أن  حاصاًل  فإذا  التكذيب،  النذر  أصوم سنة؛ فالغرض من هذا 

إن   يمين؛ ألنه  كفارة  يكفر  أن  وبين  أن يصوم سنة،  بين  فالناذر مخير  أنه حاصل؛ 

 صام فقد وىف بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث يف اليمين يكفر كفارة يمين.

 نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.  الخامس:

هلل    السادس: يقول:  أن  مثل  النذر؛  صيغة  فيه  ذكر  الذي  وهو  المطلق،  النذر 

كفارة النذر كفارة  : » علي نذر فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي  

 .(2() 1)يمين«
 

 . (1645رقم:)أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النذر، باب يف كفارة النذر،   (1)

 . ( 232/ 9عثيمين ) فتاوى ورسائل ال مجموع  انظر: (2)
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أسأل اهلل تبارك وتعالى أن ينفعنا    ،هذه أهم المسائل المتعلقة باأليمان والنذور

يزدنا ع وأن  ماينفعنا  يعلمنا  وأن  علمنا  نبينا محمد    ،الم  بما  اهلل وسلم على  وصلى 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 لطفي أبوخشيم  كتبه د.
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