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 انـــاأليم -8

 معنى اليمين وحكمها -1

  :جمع يمين. األيمان 

واليمين: هي توكيد األمر المحلوف عليه بذكر هللا، أو اسم من أسمائه، 

 أو صفة من صفاته، على وجه مخصوص.

 وتسمى القََسم، أو الَحِلف، أو اليمين.

  :أنواع اليمين 

 نواعها وأحكامها.اليمين إما أن تكون بطلب من القاضي كما سبق بيان أ

وإما أن تكون صادرة من اإلنسان بال طلب من القاضي، وهي المرادة 

 هنا.

  :صفة اليمين المنعقدة 

اليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين باهلل، أو اسم من 

 أسمائه، أو صفة من صفاته.

حمة هللا ونحو كأن يقول: وهللا، وباهلل، وتاهلل، والرحمن، وعظمة هللا، ور

 ذلك.

 فإن بّر بيمينه فال شيء عليه، وإن حنث فعليه الكفارة.

 

 

  :حكم اليمين 
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 لليمين خمسة أحكام: 

 يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من َهلَكة. -1

 يمين مستحبة: كالحلف عند اإلصالح بين الناس.  -2

 أو توكيد أمر ونحو ذلك.  يمين مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، -3

يمين مكروهة: كالحلف على فعل أمر مكروه، أو ترك مندوب، والحلف  -4

 في البيع والشراء. 

ً متعمداً، أو حلف على فعل معصية، أو  -5 يمين محرمة: كمن حلف كاذبا

 ترك واجب ونحو ذلك.

  :حفظ اليمين 

 حفظ اليمين يكون بثالثة أمور:

نث إال فيما كان واجباً.. إخراج الكفارة بعد عدم كثرة الحلف.. عدم الح

 الحنث.

  .[89المائدة: ]  (   جئجئ جئ جئ جئ جئىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

  :حكمة مشروعية اليمين 

شرع هللا عز وجل اليمين لتأكيد األمر المحلوف عليه، وذلك لحمل 

المخاطب على الثقة بكالم الحالف، أو لتقوية الطلب من المخاطب، وحثه 

على فعل شيء أو تركه، أو لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء 

 يخشى إحجامها عنه، أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه.
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 أقسام اليمين -2

  :أقسام اليمين 

 تنقسم اليمين إلى ثالثة أقسام:

 اليمين اللغو.. اليمين الغموس.. اليمين المنعقدة.

 اليمين اللغو: -1

ليمين، كقول اإلنسان في حديثه ال وهللا، وبلى هي الحلف من غير قصد ا

 وهللا، أو وهللا لتأكلن ونحو ذلك مما ال يقصد به اليمين.

 أو أن يحلف على أمر ماض يظن ِصْدق نفسه فبان بخالفه.

 فهذه اليمين ال تنعقد، وال كفارة لها، وال يؤاخذ بها الحالف.

 [. 225البقرة: ]    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)قال هللا تعالى:  -1

  [.89المائدة: ]   (ۋڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)وقال هللا تعالى:  -2

 اليمين الغموس: -2

 وهي أن يحلف على أمر ماض كاذباً عالماً، وهي محرمة.

وهي من أكبر الكبائر؛ ألن بها تُـهضم الحقوق، وتؤكل األموال بغير 

 حق، ويُقصد بها الفسق والخيانة.

 نها تغم  صاحبها في اإلمم، مم في النار.وسميت غموساً أل

 وهذه اليمين ال تنعقد، وال كفارة فيها، وتجب المبادرة بالتوبة منها. 

  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

  .[94النحل: ]

This file was downloaded from QuranicThought.com



 261 األيمـان                                                                                                  كتاب القضاء

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ  ەئ)وقال هللا تعالى:  -2

 [. 77آل عمران: ]  (  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي 

َكبَائُِر: ال»: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن َعْمرو ٬َعْن َعْبِداوَ  -3

أخرجه  .«غَُموسُ اليُن اليَـمِ َواِلدَْيِن، َوقَتُْل الن ْفِ ، وَ ال، َوُعقُوُق ٬اإِلْشَراُك بِا

 .(1) البخاري

 ة:اليمين المنعقد -3

وهي أن يحلف على أمر مستقبل قاصداً اليمين، توكيداً لفعل شيء أو 

 تركه.

وهذه اليمين تنعقد، فإن بر بيمينه فال شيء عليه، وإن حنث فعليه 

 الكفارة.

 [.89المائدة: ]  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )قال هللا تعالى: 

  :شروط اليمين المنعقدة 

 كفارة ما يلي:يشترط لصحة اليمين التي تجب بها ال

 أن يكون الحالف بالغاً، عاقالً، متعمداً، مختاراً، ذاكراً.  -1

 أن يكون قاصداً اليمين.  -2

 أن يكون الحلف على أمر مستقبل ممكن.  -3

تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما  -4

 حلف على فعله، فإن لم يحنث فال شيء عليه. 

                                                 

 . (6675برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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 اليمين أحكام -3

  :حكم تكرار اليمين 

إذا كرر اليمين على جن  واحد كأن يقول: وهللا ال آكل هذا التمر، وهللا ال  -1

 آكل هذا التمر، فهذه يمين واحدة، وال تجب بها إال كفارة واحدة إذا حنث. 

إذا كرر اليمين على أشياء مختلفة كأن يقول: وهللا ال آكل هذا اليوم، وهللا  -2

 ذا اليوم، فهذا عليه بكل يمين كفارة إن حنث بها.ال أسافر ه

إذا عقد يميناً واحدة على أشياء مختلفة كأن يقول: وهللا ال أكلت وال شربت  -3

وال لبست، فهذا عليه كفارة واحدة إذا حنث، فإنه بفعل واحد منها يحنث، 

 وتنحّل اليمين.

  :حكم كفارة اليمين 

 م وتستره.: سميت بذلك ألنها تغطي اإلمالكفارة

وهي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام، أو كسوة، أو عتق رقبة، أو 

 صيام، تكفيراً لحنثه في يمينه.

وهي واجبة فيمن حنث في يمينه، وتسقط عنه إذا عجز عنها؛ ألن 

 الواجب يسقط بالعجز عنه. 

  :كفارة اليمين 

 يخير من لزمته كفارة يمين بين ما يلي:

ين، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، وهو يساوي إطعام عشرة مساك -1

كيلو وربع من بر أو أرز أو تمر ونحوها، وإن غدى العشرة مساكين أو 
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 عشاهم جاز.

 كسوة عشرة مساكين مما يُلب  عادة. -2

 عتق رقبة مؤمنة. -3

وهو مخير في هذه الثالمة، فإن لم يجد أحدها صام مالمة أيام، وال يجوز 

  .ة على أحد الثالمة السابقةالصيام مع القدر

 .، ألن الصوم عبادة فال يصح من كافروالكافر يكفِّر بأحد الثالمة األولى

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )  قال هللا تعالى:

 جئ جئ جئ جئ جئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 [. 89المائدة: ] (جئ

 حكم تقديم كفارة اليمين : 

 يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه.

 فإن قدم الكفارة كانت محلِّلة لليمين، وإن أخرها كانت مكفرة له.

ْحـَمِن ْبنِ َعْبدِ َعْن  -1 َوإِذَا  ...»: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  الن   الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َسُمَرةَ  الر 

ينَِك َوأِْت يَـمِ ا، فََكفِّْر َعْن ْنـهَ ا مِ ْيـرً َها خَ ْيـرَ غَ  ْيتَ أيٍن، فَرَ يَـمِ  لَـىَحلَْفَت عَ 

 .(1)متفق عليه  «.ْيـر  ال ِذي ُهَو خَ 

 لَـىَوإِذَا َحلَْفَت عَ  ...»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْنـهُ عَ وَ  -2

، َوَكفِّْر َعْن ْيـر  ي ُهَو خَ ا، فَأِْت ال ذِ ْنـهَ ا مِ ْيـرً َها خَ ْيـرَ يٍن، فََرأْيَت غَ يَـمِ 

 .(2)متفق عليه .«ينِكَ يَـمِ 

                                                 

 . (1652ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6622أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 . (1652ومسلم برقم )له،  واللفظ(, 6622أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)
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  :حكم الحنث في اليمين 

يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، فمن حلف على فعل مكروه، أو ترك  -1

 مندوب، فيفعل الذي هو خير، ويكفِّر عن يمينه.

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

 حلف على فعل محرم، كمن حلف ليشربن الخمر.أو 

 فهذا الحالف يجب عليه نقض اليمين، ويكفِّر عنها. 

يباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفِّر  -3

 عن يمينه.

 .[224البقرة: ](  جئ جئ جئ جئ جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ڤ ۈئ ېئ )قال هللا تعالى:  -1

، مُّم ملسو هيلع هللا ىلص بِـيّ َرُجل  ِعْندَ النّ  تَـمَ قَاَل: أَعْ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ـرَ يْ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

ِبَطعَاِمِه، فََحلََف الَ  لُـهُ ةَ قَْد نَاُموا، فَأَتَاهُ أَهْ ْبـيَ فََوَجدَ الّصِ  ِلـهِ أَهْ  لَـىَرَجَع إ

ِلَك فَذََكَر ذَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وَل الَـهُ فَأََكَل، فَأَتَـى َرسُ ، مُّم بَدَا تِـهِ ْبـيَ يَأُْكُل، ِمْن أَْجِل ِص 

اً ْيـرَها خَ ْيـرَ يٍن، فََرأَى غَ يَـمِ  لَـىَ َمْن َحلََف عَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬لَـهُ، فَقَاَل َرُسوُل ا

َ لا، فَ ْنـهَ مِ   .(1)أخرجه مسلم .«نِـهِ ييَـمِ يُـَكفُِّر َعْن لا، وَ تِـهَ يَأ

  :م على نفسه الحالل  حكم من َحرَّ

م على نفسه   ما أحله هللا له.ال يجوز لإلنسان أن يُـحّرِ

من حرم على نفسه حالالً مما أباح هللا من طعام، أو شراب، أو لباس، أو  -1

 فعل، لم يَـْحرم عليه، ويجب عليه إن فعله كفارة يمين.

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تعالى:  

                                                 

 . (1650برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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  [. 2-1التحريم: ] (  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

سه زوجته فقال: أنت علي حرام، فإن نواه ظهاراً أو من حرم على نف -2

 طالقاً أو يميناً فهو بحسب نيته، وإن لم ينو شيئاً فهو يمين. 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )قال هللا تعالى:   -1

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ  ڳ ڳ

 [. 4-3المجادلة: ] (  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اقالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َخط اِب َرِض ال ُعَمَر بنَوَعْن  -2

 .(1)متفق عليه. «اِت، َوإن َما ِلُكّلِ اْمِرٍئ َما نََوىنِّـي  إن َما األْعَماُل بِال»

  :ًحكم َمْن فَعَل ما حلف عليه ناسياً أو مخطئا 

لشيء، ففعله ناسياً، أو جاهالً، أو مكرهاً، إذا حلف اإلنسان ال يفعل هذا ا

 لم يحنث، وال كفارة عليه، ويمينه باقية.

وإذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه، ال يحنث مطلقاً، فإن كان قاصداً 

إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث، وتلزمه الكفارة، ومن حق المسلم على 

 صية، أو ضرر عليه. المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه مع

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) ا نََزلَْت َهِذِه اآليَةُ:لَـم  قال: ْنـُهـَما َرِضَي هللاُ عَ اْبِن َعب اٍس  َعنْ 

ِمْن َشْيٍء  بَـُهـمْ قُلُو ليَْدخُ  لَـمْ ا َشْيء  ْنـهَ مِ  بَـُهـمْ دََخَل قُلُو :قال ،(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

مْ قُولُوا، َسِمْعنَا َوأَطْعنَا َوسَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  فَقَاَل الن   قَى هللاُ اإِليَماَن لقال، فَأ«. نَالـ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ): لَـى، فَأْنَزَل هللاُ تَعَابِـِهـمْ قُلُو فِـي

)قال: قَْد  ( ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)ُت( ل)قال: قَْد فَعَ  (ەئى ائ ائ

                                                 

 . (1907ومسلم برقم )واللفظ له،  (1أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 .(1)أخرجه مسلم .ُت(ل)قال: قَْد فَعَ  (جئ جئ جئ جئ جئ جئ)ُت( لفَعَ 

  :حكم االستثناء في اليمين 

من حلف واستثنى في يمينه لم يحنث، فإذا قال: وهللا ألفعلن كذا إن شاء 

هللا، أو ألتركن كذا إن شاء هللا، فهذا ال يحنث في يمينه إن فعل المحلوف 

 عليه أو تركه.

 ويصح االستثناء في اليمين بثالمة شروط:

 يقصد تعليق المحلوف عليه بمشيئة هللا ال مجرد التبرك. أن -1

 أن يتصل االستثناء باليمين معاً. -2

 أن يكون االستثناء لفظاً ونطقاً، فال ينفعه االستثناء بقلبه. -3

اُن: لَـْيـمَ سُ  قالَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُل ا: قاَل َرُسوقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِـي ُهَرْيـَرةَ أَعْن 

هُ ةً، كُ أتِْسِعيَن اْمرَ  لَـىلَةَ عَ ـيْ ل  ألُطوفَن  ال ْ لـ   فِـي ِهـدُ ايُـجَ بِفَاِرٍس  تِـين  تَأ

إِْن َشاَء هللاُ، فََطاَف  ليَقُ  لَـمْ إِْن َشاَء هللاُ، فَ  ل: قُ بُـهُ َصاحِ  لَـهُ ، فَقَاَل ٬ِل ابِـيسَ 

دَة ، َجاَءْت بِِشّقِ َرُجٍل، ة  َواحِ أاْمرَ  الن  إِ ْنـهُ مِ  ليَـْحـمِ  لَـمْ يعًا فَ َجـمِ ن  لَـْيـهِ عَ 

ِل بِـيسَ  فِـيوا َهـدُ الَـجَ ِدِه، لَْو قال: إِْن َشاَء هللاُ، بِـيَ ٍد ُمـَحـم  ال ِذي نَْفُ   ْيـمُ َوا

 .(2)متفق عليه .«عُونَ ْجـمَ أفُْرَسانًا  ٬ا

  :المعتبر في اليمين 

ى بغيره فالعبرة بنيته ال بلفظه، وإنما تعت بر نية من حلف على شيء وور 

الحالف إذا لم يُستحلف، وإذا استحلف القاضي أو غيره أحداً فاليمين على 

                                                 

 . (126برقم )أخرجه مسلم  ( 1)

 . (1654ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6639أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 نية المستحِلف.

َوَمعَنَا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َخَرْجنَا نُِريدُ َرُسوَل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُسَوْيِد ْبِن َحْنَظلَةَ َعْن  -1

َج تَـحَ فَ  لَـهُ َوائُِل ْبُن ُحْجٍر فَأََخذهُ َعدُوٌّ  هُ ِلفُوا َوَحلَْفُت أَ يَـحْ أَْن  قَْومُ الر  أَِخي  نـ 

ىفَخَ  ُجوا أَْن تَـحَ قَْوَم الأَن   تُـهُ فَأَْخبَرْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬لَـهُ فَأَتَـْينَا َرُسوَل اَسبي لـ  ِلفُوا يَـحْ ر 

هُ َوَحلَْفُت أَ  أخرجه أبو داود   .«ِلـمِ ُمسْ الأَُخو  ِلـمُ ُمسْ ال ،َصدَْقتَ » :قَالَ  ،أَِخي نـ 

 .(1) وابن ماجه

 لَـىينَُك عَ يَـمِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

قَُك عَ   .(2)أخرجه مسلم «.َصاِحبُكَ  لَـْيـهِ َما يَُصدِّ

 لَـىيُن عَ اليَـمِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -3

 .(3) أخرجه مسلم .«ِلفِ تَـحْ ُمسْ ال ةِ نِـيّ 

  :حكم اإلصرار على اليمين 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فال يصر عليها، بل يفعل ما 

 هو خير، ويكفِّر عن يمينه.

البقرة: ]  (   جئ جئ جئ جئ جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ڤ ۈئ ېئ )قال هللا تعالى:  -1

224 .] 

َوهللا ألَْن يَلَـج  : »قالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا  هللاُ َعْنـهُ  َرِضيَ ُهَرْيـَرةَ  يأَب َوعنْ  -2

بِـيَـِمينِـِه فِـي أَْهِلـِه، آمَُم لَـهُ ِعْندهللا ِمْن أَْن يُْعِطَي َكفّاَرتَـهُ الّتِـي فََرَض أََحدُُكْم 

                                                 

 . (2119برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 3256برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 1)

 . (1653برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 . (1653برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 .(1)متفق عليه .«هللا

  :منزلة الحلف باهلل 

االحتيال للتخلص من  يجب حفظ األيمان وعدم االستهانة بها، وعدم

 حكمها.

 وأصل الحلف توكيد األمر المحلوف عليه باهلل العظيم جل جالله.

فيجب على من أراد أن يحلف أن يصدق، وال يكثر من تكرار األيمان؛ 

 تعظيماً هلل، إال فيما ورد كأيمان اللعان.

 ويجب على من ُحِلف له باهلل أن يرضى ويسلم.

 .[10]القلم: (   ۋ ۅ ۅ ۈ ٴۇ ۋ)قال هللا تعالى:   -1

 ،ِلُف بأَبيهِ يَـحْ َرُجالً  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع الن بي   :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماَعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -2

 ٬با لَـهُ َوَمْن ُحِلَف  ،يَْصدُقْ لفَ  ٬اَمْن َحلََف ب ،ِلفُوا بآبَائُِكمْ تَـحْ الَ » :فَقَالَ 

  .(2) أخرجه ابن ماجه .«٬َ  ِمَن اـيْ لَ فَ  ٬َض بايَـرْ  لَـمْ َض َوَمْن ليَـرْ فَ 

َرأى ِعيَسى اْبُن »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -3

إِال  ُهَو،  لَـهَ ال ِذي ال إِ  ٬: أَسَرْقَت؟ قال: َكال، َوالَـهُ َرُجال يَْسِرُق، فَقال  يَـمَ َمرْ 

 .(3)متفق عليه .«نِـي، َوَكذ ْبُت َعيْ ٬فَقال ِعيَسى: آَمْنُت بِا

  :أنواع اليمين 

 تنقسم اليمين من حيث المحلوف به إلى قسمين:

 .، وهذا جائز:  الحلف باهلل، أو بأسمائه، أو بصفاتهاألول

                                                 

 ، واللفظ له. (1655ومسلم برقم ) (,6625أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2101برقم )ابن ماجه أخرجه  /صحيح( 2)

 . (2368ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3444أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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: الحلف بمخلوق من المخلوقات كالحلف باألصنام، أو األنبياء، أو الثاني

 ك.الكعبة ونحو ذل وأالسماء،  وأالمالئكة، 

وهذا النوع ال كفارة فيه لو فَعَل ما حلف على تركه، أو تََرك ما حلف 

 على فعله؛ ألن اليمين ال تنعقد إال بالحلف باهلل.

 وهو محرم وشرك، ال تكفِّره إال التوبة النصوح، والنطق بكلمة التوحيد. 

  :حكم الحلف بغير هللا 

يم للمحلوف الحلف بغير هللا شرك أصغر، وهو محرم؛ ألن الحلف تعظ

به، والتعظيم ال يكون إال هلل العلي العظيم، والحلف بغير هللا كأن يقول 

مثالً: والنبي.. وحياتك.. والقمر.. والكعبة.. واألمانة.. واآلباء.. واألومان 

 ونحو ذلك.

ً أكبر، وذلك بحسب ما يقوم بقلب  وقد يكون الحلف بغير هللا شركا

 الحالف من تعظيم المحلوف به.

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا: قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماُعَمَر  اْبنِ ْن عَ  -1

  .(1) أخرجه أبو داود والترمذي .«قَْد أَْشَركَ فَ  ٬ا ْيـرِ َحلََف بغَ 

 ٬ِلْف بِاليَـحْ َمْن َكاَن َحاِلفًا فَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2

 .(2)متفق عليه «.ْصُمتْ ِلـيَ أْو 

 فِـيَمْن أْحدََث ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ قالْت: قَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3

 .(3)متفق عليه .«َو َردٌّ فَـهُ ِه فِـيَ  لَـيْ أْمِرنَا َهذَا َما 

                                                 

 . (1535برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 3251برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 1)

 . (1646ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2679أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1718(, ومسلم برقم )2697أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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  :كفارة الحلف بغير هللا 

ً متعمداً فقد أتى شركاً، وفَعَل محرماً، فعليه أن  من حلف بغير هللا عالما

يتوب إلى هللا، ويأتي بكلمة التوحيد، ويتفل عن شماله مالماً، ويتعوذ باهلل 

 من الشيطان.

 [.114هود: ]  (  ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)قال هللا تعالى:  -1

َمْن َحلََف فَقَاَل »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ْنـهُ عَ  هللاُ  ةَ َرِضيَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

ى، فَ ال: َوالال ِت وَ ِفـهِ َحلِ  فِـي : بِـهِ إِال  هللاُ، َوَمْن قَاَل ِلَصاحِ  لَـهَ : الَ إِ ليَقُ لعُز 

 .(1)متفق عليه .«يَتََصد قْ لتَعَاَل أُقَاِمْرَك، فَ 

هُ أَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َسْعِد ْبِن أَبِـي َوق اٍص  َوَعنْ  -3 ىلِت َواَحلََف بِالال   نـ  فَقَاَل  ،عُز 

َ ل: قَْد قُ بُـهُ أَْصَحا لَـهُ  َكاَن َحِديثاً،  ْهـدَ عَ لفَقَاَل: إِن  املسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن   تَـىَت ُهْجراً. فَأ

ى. فَقَاَل لَحلَْفُت بِالال ِت َوا نِّـيَوإِ   َوْحدَهُ  إِال  هللاُ  لَـهَ الَ إِ  لقُ » ملسو هيلع هللا ىلص: بِـي  الن   لَـهُ عُز 

ْذ بِاَعْن ِشَماِلَك  لماَلَماً، َواتْفُ  أخرجه  .«ِمَن الش ْيَطاِن، َوالَ تَعُدْ  ٬ماَلَماً، َوتَعَو 

 .(2)أحمد وابن ماجه

                                                 

 . (1647ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4860أخرجه البخاري برقم ) ،عليه متفق( 1)

 . (2097برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 1622برقم )أحمد أخرجه /صحيح( 2)
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