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 األيْـمــــان

 هي توكيدد األردا المحفدول هفيدك  د،كا  ا مو ا دس رده م دما كا مو اليمين :

 صفة ره صفاتك هفى وجك رخصوصا وتسمى الحفف مو القسس. 

 :اليمين المنعقدة 

اليميه التي تنعقد وتجب  هدا الففدا إ ا ا ثندي هدي اليمديه  دااا مو ا دس رده 

و ا و ددااا وتددااا والدداثمها م ددما كا مو صددفة ردده صددفاتكا كدد ن يقددو : 

 وهظمة  ا وجاللك وهزتكا و ثمتك ونحو  لك.

 :حكم الحلف بغير هللا 

الحفف  غيا   رحام وهو شدا  مصدغاأل ألن الحفدف تعظديس لفمحفدول  دكا  -1

 هز وجل.  ٬والتعظيس ال يفون اال 

فَدَف َرده  ثَ »يقدو :  ×هه ا ه هما  ضي   هنهما قا :  معت   و    

َا َ   .(1)مخاجك م و داود والتار،ي«.  ِغَي ِا   فَقَد  مَش 

يحددام الحفددف  غيددا   كدد ن يقددو : )والن،دديا وثياتددكا واألرانددةا والفع،ددةا  -2

 واآل اء ونحو  لك(. 

ا »قا  هفيك الصالإ والسالم:  ا  َِ َدا ِفمس  ِففمو  دهَهاكمس  مَن  تَدهح  ماَل انَّ   َهزَّ َوَجلَّ يَن 

ت  فَ  مم ِفف   ِاا مَو  ِليَص   .  (2)رتفق هفيك«. َمه  َكاَن َثاِلفاً فَف يَهح 

  يجب ثفظ األيمان وهدم اال تهانة  هداا وشد نها هظديسا فدال يجدوس التسداهل

 اليميه وال االثتيدا  لفدتخفم رده ثفمدكا ويجدوس القسدس هفدى األردا المهدس 

 شاهاً. 

 أقسام اليمين: 

                                                           

 (.1535خاجك التار،ي  اقس )(ا وه،ا لفظكا وم3251/مخاجك م و داود  اقس )صحيح( 1)

 ( والففظ لك.1646(ا ورسفس  اقس )2679ا مخاجك ال،خا ي  اقس )متفق عليه( 2)
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 ثالثة:  أقسام اليمين

 وهي كما  ،ق تنعقدا وفيها الففا إ ان ثني.  مين المنعقدة:الي -1

وهددي رحارددةا وصددفتها من يحفدف هفددى مرددا رددا  كا  دداً  اليميين الغميي  : -2

هالماًا وهي التي تمههضس  ها الحقوقا مو يمهقصد  هدا الفسدق والخياندةا وهدي 

ره مك،ا الف،ا اا و ميت غمو داأًل ألنهدا تغمدا صداث،ها فدي اثمدسا مدس فدي 

 نا ا وال كفا إ فيهاا وال تنعقدا وتجب الم،اد إ  التو ة رنها. ال

وهددي الحفددف ردده غيددا قصدد اليمدديه رمددا يجدداي هفددى الفسددان  اليميين اللغيي : -3

كقولك: ال و ا و فى و ا مو و  لت كفها مو لتشا ه ونحدو  لدكا مو ثفدف 

 هفى مرا راٍ  يظه صدق نفسك ف،ان  خالفك.

قدا وال كفا إ فيهاا وال يؤاخ،  ها الحالفا لقولك تعالى: وه،ه اليميه ال تنع

 .[89 ]الما دإ/   (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

  .ا ا ا تثنى في يمينك فقا : و  ألفعفه ك،ا ان شاء   لس يحني ا ا لس يفعفك 

  :كفارة الحلف بغير هللا 

َثفَدَف فَقَداَ  فِدي  َرده  : »×هه م ي هاياإ  ضي   هنك قا : قدا    دو     -1

: ال الَددهكَ اال  ا َوَردده  قَدداَ  ِلَصاِث،ِددهِك تَعَدداَ   يَددهقمل  ي فَف  َِ َوالعمددزَّ َثِفِفددِك: َوالددالَّ

يَتََصدَّق   َ  فَف   .(1)رتفق هفيك«. ممقَاِرا 

هه  عد  ه م ي وقاص  ضي   هنك منك ثفف  دالالَ والعدزيا فقدا  لدك و -2

دَهم ماَلماًا َوات فمل  َهه  ِشَماِلَك ماَلماًا َوتَعَدوَّ   ِداا قمل  ال الَهكَ ا: »×الن،ي  الَّ   َوث 

 .(2)اخاجك مثمد وا ه راجك«. ِرَه الشَّي َطاِنا َوال تَعمد  

  :أحكام اليمين 

 لليمين خمسة أحكام:
                                                           

 (.1647(ا والففظ لكا ورسفس  اقس )4860ا مخاجك ال،خا ي  اقس )متفق عليه( 1)

 (.2097(ا وه،ا لفظكا ومخاجك ا ه راجك  اقس )1622/مخاجك مثمد  اقس )صحيح( 2)
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 يميه واج،ة: وهي التي يمنق،  ها انساناً رعصوراً ره هففة.  -1

 صال   يه النا.. رندو ة: كالحفف هند اث -2

 مو تاككا مو توكيد مرا ونحو  لك.  ار،اثة: كالحفف هفى فعل ر،ا  -3

رفاوهة: كالحفهف هفى فعهل رفهاوها مو تا  رنهدوبا والحفدهف فدي ال،يده   -4

 والشااء. 

مو تدها   ارحارة: كمهه ثفهف كا  هاً رتعمهداًا مو ثفهف هفدى فعدهل رعصيدهة -5

 واجب.

 ن:حكم الحنث في اليمي 

يسه الحني في اليميه ا ا كان خيااًا كمه ثفف هفى فعدل رفداوها مو تدا  

رندوبا فيفعل ال،ي هو خيا ويففا هه يمينكا لقولك هفيك الصالإ والسدالم: 

ددا  َهدده  َردده  َثفَددَف َهفَددى » يمَفف ِ يَ  تِددهَهاا َول  ددهَهاا فَف  ددااً ِرن  يَددهِميٍها فَددَامَي َغي َاَهددا َخي 

 .(1)مخاجك رسفس«. يَهِمينِهكِ 

  يجب نقض اليميه ا ا ثفف هفى تا  واجب كمه ثفف ال يصل  ثمدكا مو

ثفددف هفددى فعددل رحددام كمدده ثفددف ليشددا ه الخمدداا فيجددب نقددض اليمدديها 

 ويففا هنها. 

  كمددا ا ا ثفددف هفددى فعددل ر،ددا ا مو ثفددف هفددى تاكددكا وي،ددا  نقددض اليمدديه

 ويففا هه يمينك.

 وج ب كفارة اليمين:  شروط 

 يشترط ل ج ب كفارة اليمين ما يلي:

من تفون اليميه رنعقدإ رده رففدف هفدى مردا رسدتق،ل رمفدها كمده ثفدف ال  -1 

 يدخل دا  فالن. 

                                                           

 (.1650 اقس ) أخرجه مسلم( 1)
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 من يحفف رختا اًا فإن ثفف رفاهاً لس تنعقد يمينك.  -2

يفون قاصداً لفيميها فال تنعقد  ال قصدا كمه يجاي هفى لسانك )ال و ا  من -3

 و فى و ( في ثديثك. 

الحني في يمينكا   ن يفعل را ثفف هفى تاككا مو يتا  را ثفدف هفدى فعفدك  -4

 رختا اً  اكااً. 

  كفارة اليمين: صفة 

 يخير من لزمته كفارة يمين بين:

 امو تمدا اره قوَ ال،فد لفل واثد ره  دا اطعام هشاإ رساكيه نصف صاع -1

 مو م س ونحوهاا وان غدَّي المساكيه العشاإ مو هشَّاهس جاس. 

 كسوإ هشاإ رساكيه را يمهجزئ في الصالإ.  -2

 هتق  ق،ة رؤرنة.  -3

وهو رخيا في ه،ه الثالمة السا قةا فدإن لدس يجدد صدام مالمدة ميداما وال يجدوس 

 مة السا قة. الصيام اال هند العجز هه الثال

 :حكم تقديم كفارة اليمين 

يجدوس تقدديس الففدا إ هفددى الحنديا ويجدوس ت خياهدا هنددكا فدإن قددرها كانددت 

 رحففة لفيميها وان مخاها كانت رففاإ لك. 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) قا    تعالى في  يان كفا إ اليميه: 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ          ائ ائ     ى ى   ې ۉ ې ې ې

 .[89]الما دإ/ (جئ جئ جئ جئ جئ جئی ي ي 

  ردده ثددق المسفددهس هفددى مخيددهك ا دداا  قسمددهك ا ا مقسددس هفيددك ا ا لددس يفدده فددي

 رعصية.

  ً ً  اا ا ثفف ال يفعل ه،ا الشيء ففعفك نا يا مو جاهالً مندك المحفدول  امو رفاها

 هفيك لس يحنيا وال كفا إ هفيكا ويمينك  اقية. 
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 انسان قاصداً اكاارك ال يحني رطفقاًا فإن كدان قاصدداً الزاردك  ا ا ثفف هفى

 ولس يفعل فإنك يحني. 

 .ي  غياه فالع،اإ  نيتك ال  ففظك  األهما   النياَا فمه ثفف هفى شيء َوَو َّ

 حقيقة اليمين: 

اليميه تفون هفى نية المستحففا فإ ا ثفَّفك القاضي في الددهوي مو غياهداا 

المحف ِددف ال هفددى نيددة الحددالفا وا ا ثفددف  دددون فيجددب من تفددون هفددى نيددة 

 ا تحالل فعفى نية الحالف. 

 :حكم من حرم على نفسه حالالً غير زوجته 

م هفى نفسك ثالالً  وي سوجتك ره طعام مو غياه لس يحام هفيكا  ره ثاَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) وهفيك ان فعفك كفا إ يميها لقولك تعالى:

 . [2-1]التحايس/  (ڦٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ 

 :حكم من حلف على معصية 

َره  ثفف ال يفعل الخيدا فدال يجدوس لدك اثصداا  هفدى يميندكا  دل يففدا هده 

 جئ جئ جئ جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ڤ ۈئ ېئ ) يمينك ويفعل الخياا لقولك  د،حانك:

 . [224]ال،قاإ/(  جئ
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