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الدر�س احلادي ع�صرالدر�س احلادي ع�صر

         تعريف اليمين           تعريف اليمين  

اليمني في اللغة: احللف، سمي مييًنا ألن العرب كانوا إذا حلف بعضهم لبعض أخذ كل واحد 
بيمني صاحبه.

واليمني شرًعا: توكيد شيء بذكر اسم من أسماء اهلل تعالى أو صفة من صفاته؛ عقب حرف من 
حروف الَقَسم الثالثة، وحروف القسم هي: الواو، والتاء، والباء.

تمهيدتمهيد

موسى وسلطان صديقان، حدث في أحد لقاءاتهما في بيت سلطان أن تخاصما، واشتد النزاع 
بينهما، فخرج موسى من بيت صديقه غاضبًا، وقال: واهلل ال أدخل بيتك بعد اليوم.

وبعد زمن تصالح الصديقان، ودعا سلطان صديقه موسى إلى العشاء في بيته مبناسبة عقيقة ولده.
فتذكر موسى ميينه، واحتار هل يلبي دعوة صديقه، أم ال؛ بسبب اليمني التي قطعها على نفسه؟

  ما احلل الشرعي السليم في مثل هذه احلالة؟

اأَلْيماُناأَلْيماُن

  حــفــــظ اليمين   حــفــــظ اليمين 

} )١(، وذلك لعظم شأن اليمني، ويدخل في  أمر اهلل تعالى بحفظ اليمني فقال:{
حفظها أمور عديدة هي:

ُب احللف بغير اهلل. 1 احللف بأسماء اهلل وصفاته، وجتنُّ

ُب اإلكثار منها. 2 اإلقالل من األميان، وجتنُّ

ُب احللف باهلل تعالى كذبًا. 3 الصدق في اليمني، وجتنُّ

ُب احِلْنث فيها إال إذا كان احلنث خيًرا من االستمرار فيها. 4 الِبر باليمني، وجتنُّ

5 ترك احللف على اآلخرين في صغائر األمور، أو إحراجهم باحللف عليهم في أمور ال   

مصلحة فيها.
6 اجتناب ما في حكم اليمني من حترمي احلالل أو احللف بالطالق.

)١( سورة املائدة اآلية 8٩.
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األميان من حيث حكمها وما يترتب عليها نوعان:
النوع األول: األميان اجلائزة، وهي قسمان:

 
شــيء؛  عليها  يترتب  ال 

لقوله تعالى: {
)2 ( .{

تنقسم إلى قسمني:
قصد  غير  من  اللسان  على  يجري  أ.ما 
اليمني، مثل: ِإي واهلل، وبلى واهلل، وال واهلل.

يتبني  ثم  وجه،  على  األمر  يظن  يحلف  ب. 
على خالف ذلك.

اليمني2
ْغو  اللَّ

جائزة، وإذا َحِنـــَث فيــها 
-وسيأتي تعريف احلنث- وجـبت 

علـيه الكـــفارة؛ لقـــوله تعالى:
)١(.{ } 

 
احللف ِباْسٍم من أسماء اهلل 

أمًرا  قاصًدا  أو صفة من صفاته،  تعالى 
والذي  كذا،  أفعل  ال  واهلل  مثل:  مستقباًل، 
أن  ــاهلل  ب أقــســم  كـــذا،  ألفعلن  بــيــده  نفسي 

تتعشى عندي الليلة.

اليمني 1
املنعقدة

الِقْسُم

)2( سورة املائدة اآلية 8٩. )١( سورة املائدة اآلية 8٩.  

حكمه توضيحه

   أ. اذكر أمثلة على اليمني بأسماء اهلل تعالى:

............................. -3 1- واهلل.   2- .............................   

ب. اذكر أمثلة على اليمني بصفة من صفات اهلل تعالى:

............................. -3 1- ورحمة اهلل.  2- .............................   

١١

اأنواع اليميناأنواع اليمين
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عن عبد اهلل بن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َحَلَف ِبَغْيِر اهلل َفَقْد َأْشَرَك«)3(. 
ى؛  ِت َواْلُعزَّ وعن أبي ُهَرْيَرَة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من َحَلَف فقال في َحِلِفِه: ِبالالَّ

َفْلَيُقْل: ال ِإَلَه إال اهلل«)4(.
   أ. يبني احلديث األول أن احللف بغير اهلل تعالى:.......................................
ب. مـن كفــارة احلــلف بغــير اهلل تعــالى قـــول:.......................................

)2( أخرجه البخاري برقم )٦٦4٦(، ومسلم برقم )١٦4٦(. )١( أخرجه البخاري برقم )٦87٠(.  
)3( أخرجه أحمد برقم )5375(، وأبو داود برقم )325١( وصححه ابن حبان برقم )4358(، واحلاكم في املستدرك على الصحيحني ٦5/١، واملناوي في التيسير بشرح اجلامع الصغير 4١4/2. 

)4( أخرجه البخاري برقم )48٦٠(، ومسلم برقم )١٦47(.

٢٢

النوع الثاني: األميان احملرمة، وهي قسمان: 

 
حرام، وهي شرك أصغر، 

وال كفارة فيها؛ ألنها غير منعقدة، بل 
يجب فيها التوبة الصادقة.

عن عبد اهلِل بن ُعَمَر  َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ِلُفوا ِبآَباِئُكْم، من كان  »أال ِإنَّ اهلَل َيْنَهاُكْم َأْن َتْ

َحاِلًفا َفْلَيْحِلْف ِباهلِل أو ِلَيْصُمْت«.)2(

 

أو  بالكعبة  أو  ملسو هيلع هللا ىلص،  بالنبي  كاحللف 
باآلباء، أو باألولياء، وغير ذلك.   

اليمني2
 بغير اهلل

حرام، 
وهي من كبائر الذنوب وال كفارة 

فيها؛ألن إثمها عظيم، ويجب فيها التوبة 
الصادقة، عن عبداهلِل بن َعْمرو  أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اْلَكَباِئُر: اإلْشَراُك ِباهلِل، َوُعُقوُق 

ْفِس، َواْلَيِمنُي اْلَغُموُس«.)١( اْلَواِلَدْيِن، َوَقْتُل النَّ

 
على  تعالى  باهلل  احللف 

واهلل  مثل:  عاِمًدا،  كاذبًا  ماٍض  أمر 
لم أفعل كذا، وهو كاذب، واهلل إن هذا 

الشيء لفالن، وهو كاذب.

الِقْسُم

اليمني 1
الَغُموس

حكمه
توضيحه
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مع  الخطأ  العبارة  أمام   )O( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )( بعالمة  أجب  سس11 

تصحيحها، فيما يأتي:
)  ( احللف بغير اهلل شرك أصغر.            أ. 
)  ( احلنث هو: مخالفة ما حلف عليه.     ب.   
)  ( الصغير إذا حنث وجبت عليه الكفارة.    ج.   
)  ( من أكره على احلنث فليس عليه كفارة.       د. 

سس22 قال اهلل تعالى: { 

:{

ما الذي تدل عليه هذه اآلية الكرمية مما يتعلق مبوضوع الوحدة؟     أ. 
اذكر  مثااًل يوضح ما تقول. ب.   

} حفظ األيمان يتضمن أمورًا عديدة؛ فما هي؟ سس33         قال  اهلل تعالى: { 

سس٤٤       مثل عن اليمين الجائزة، واليمين المحرمة؟
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