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 فقه األيمان والنذور 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بحكمته من شاء وهو العليم الحكيم ، وأشهد أن ال إله إال  –الحمد هلل الذي عّلم 

محمككداع ع ككدس وه ككوله الككذي اهكك  اس هبككه    وأشككهد أن ،اهلل الملككا ال ككك الكككك م 

وآلككه و ككلم ماككليماع هككلا اهلل عليككه  ،وبكككأ أجسككاخ الويككك وال ككك   ككاس ،واجت ككاس

 .كثيكاع وبعد 

ويعتبر هذذا البذام مذن ب ذعو ب ذلام ال قذه ، األيمان والنذور شئ من فقه  هذاف

 . وهللا المستعان وعليه التكالن 

ة ، ولكنها عقلد مؤكدة ألنها عقلد كعقلد النكاح والبيع واالجار األيمان والنذور

تعظيمه لهذا المعظم عنده فال  ا يعظُم عند االنسان فكما ال ينقضتُعقد  ر طها  م
  .(وقد جعلتم هللا عليكم ك يالً ) : لف عليه قال تعالى نذره بو ح ام ينقض

والنذذور  ،مذن العبذادا هذا يشمل جميع ما عاهد عليه العبذد ر ذه : قال السعدي 

وكذا العهلد  ين المتعاقدين واللعد الذي يعده العبد لغيره  ،واأليمان التي عقدها

وقذد )  .قذدها علذى ا ذم هللا تعذالى ع( :  عد تلكيذدها ) وقلله  .ويؤكده على ن سه

فذال يلذل لكذم بن ال تُلكمذلا مذا جعلذتم هللا علذيكم ك ذيالً ( جعلتم هللا عليكم ك ذيالً 

فليكلن في ذلك ترك تعظذيم هللا وا ذتهانب  ذه ، وقذد رآلذى انكذر منذك  ذاليمين 

 . والتلكيد الذي جعلت هللا فيه ك يالً 

 . األيمان والنذور لغب  .1

 ن مان جمع يميـاألي. 

وب لها اليد المقا لب لليسرى وُ مِّى  ها الللف ألنهذم كذانلا اذا تلذال لا بكذذ كذل 

 ميت  ذلك ألن اليمين تل ظ العقد كما تل ظ اليد اليمنى :  يمين  احبه ، وقيل 

 . لشئا
 . معنى واحد واليمين والللف والقسم واإليالء  

اذا الزمذه وكذذا اليمذين  ب ل معناه المالزمب يقذال حذالف فذالن فالنذاً : والحلف 

 .ومنه الللف وهل العهد ، اللتزامه . ألن اإلنسان يلزمه الثبا  عيلها 

واإل ذذالأ بقذذر  ،وب ذذله مذذن القسذذامب و ذذي تينا فذذي  ذذلي  مسذذلم:  وأمااا السََساام 

وهى األيمان تُقسم على بوليذاء المقتذلل القسامب على ما كانت عليه في الجاهليب 

اذا اّدعذلا دأ مقتذللهم علذى  –قسمب األيمان عليهم  فهذه –فيللف كمسلن منهم 
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ن افقه األيم                                                    

 والنذور
، ار من اتهمذلهم القاتل ، وقد وجدوا مقتللهم في ديناس اتهملهم  ه ولم يعرف 

فهذذا يرجذع : فان لم يكلنلا كمسين قُسمت الخمسذلن علذى الملجذلد مذنهم قلذت 

 .في  لي  البخاري ( 9)وانظر  ام  ،الى بهل القسمب وهي التجزئب

( للذين يؤللن من نسائهم : ) آلى يؤلي ايالء َحلَف كما قال تعالى :  الءوأما اإلي

للذين يؤللن على : )وحقه بن يَُعّدى  على فيقال  بي يُقسملن لكن لماذا ُعّدى  من
ن يؤلذذلن معنذى البعذذد بي يَبعذذدون مذذن نسذذائهم : نسذائهم   قذذال الزمخشذذري  آَلذذم 

... ( ي تِل بولل ال ض منكم والسذعب  وال) وكذا ت لى وائلتى .  القسم على القرم 

 : قال الشاعر . اليمين : واألَلِيّه 

 وان  بقت منه األليبُ  ّرِ                                   قليل األاليا حافظ ليمينه 

  جمع نذر النذور. 
ب ذذل يذذدل علذذى الخذذلف  قذذال ا ذذن فذذارس. وب ذذله اإلنذذذار يمعنذذى التخليذذف 

 . ذا كاف بن يُخلف ومنه نذر ا. والتخليف 

و تتضذ  العالقذب  ذين المعنذى ، فهذا هل المعنى اللغلي لأليمان والنذور : قلت 

 . اللغلى والمعنى الشرعي عندما نذكر المعنى الشرعي لهما 

 .األيمان والنذور شرعاً  .2

كثير مذن بهذل العلذم يذذكرون األحكذاأ ال قهيذب م ترآلذين بن السذامع بو : اليمين 
قتها ويكلن األمر غير ذلك ، ومن األ لام التي  يذان حقيقتهذا القارئ يدرك حقي

في مرتبب اللاجب  ل الضرورة ، هذا البام ؛  ام األيمان والنذور وبشذهد بننذي 

 عد اللقلف على حقيقته كنت جاهالً  ذلك ، فَمّن هللا علَّى  البلث والمراجعب  –

اللقذائ  ور طهذا  علذل حتى  انت لى حقيقته ، و يد الملققين في  يان مثل هذه 

فذ قلل  ذنذن هللا ، األحكاأ الشرعيب ، والشذي  الهمذاأ ا ذن تيميذب رحمذب هللا عليذه 

قذال : ر بو  ننشذاء فيقذلل مذثالً البشر اذا تكلم فهل يتكلم امذا  خبذ: تعالى وتلفيقه 

ف حيانذذاً ، بو ال تقذذل الذذزور ، قذذل اللذذ  : ويقذذلل  .، فهذذذا كبذذر عنذذه زيذذدا اللذذ  

 كيد كبره بو انشائه فيستخدأ في ذلذك اليمذين  غذيغها المخغل ذب يلتاج الى ت
ولذذذا عذذّرف ال قهذذاء اليمذذين  تعري ذذا  متعذذددة لعذذل  –و ذذنذكرها ان شذذاء هللا  –

تلكيذد الكذالأ وعقذده ور طذه  مذا ال  » :بقر ها الى حقيقب اليمين تعريف مذن قذال 

مذا ال ينلذل عنذه وذلذك ينلل عند اللالف ، فيست يد الكالأ  ذ ب اللذزوأ ألنذه ُر ذ   
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التذى ذكرهذا شذي  اإل ذالأ  «المقذدما   »وهذا يتضذ   ذذكر . « غيغ مخغل ب 

 .ا ن تيميب تمهيداً لذكر قلاعد عظيمب في األيمان والنذور 

جملذذب ُمقسذذم  هذذا وجملذذب مقسذذم : بن اليمذذين تشذذتمل علذذى جملتذذين :  األولاا  ةالمسدماا

امذذا فذذي المللذذلف  ذذه بو فذذي  ومسذذائل األيمذذان. وهذذذا فذذي  ذذيغب القسذذم  ،عليهذذا
 . ف ما الملللف  ه فستب بنلاع ليس لها  ا ع ، الملللف عليه 

بو و يانهذذا بن انسذذاناً يللذذف بي يعاهذذد ويلتذذزأ ويعقذذد كالمذذه  ذذا  : اليمذذين  ذذا    -1

 ا م من ب مائه بو  غ ه من   اته وتقديره عقد الكالأ  نيمانه  ا  فكمذا بن ايمانذه 

 »( : 33/333)قذال شذي  اإل ذالأ . وال يُنقص فكذلك كالمه المذكلر   ا  ال ينلل

هللا في قلبه عقد  ه اليمين ليكلن الملللف عليه الزماً كما اذا حلف  ا  فلعظمب ... 

إليمانه  ذا  فيلذزأ مذن وجذلد الملذزوأ وهذل اإليمذان  ذا  وجذلد الذالزأ وهذل لذزوأ 

 ي عذل امذراً جعذل امتناعذه منذه الزمذاً ال عذل الذذي حلذف عليذه ، وكذذلك اذا حلذف ال

إليمانه  ا  فنمانه  ا  هل  بو التزاأ ال عل والترك وهذا هذل عقذد اليمذين ، ولذيس 
 «مقغلده رفع ايمانه  ل مقغلده بن ال يرت ع ايمانه وال ما عقده  ذه مذن االمتنذاع 

غذذذدي  فننذذذه اليمذذذين مقغذذذلدها اللذذذض بو المنذذذع مذذذن االنشذذذاء بو الت: ثذذذم قذذذال ... 

وهل يهلدي بو نغذراني ان : هـ ويدكل في هذا قلل بحدهم . والتكذيو في الخبر ا 

فر   امتناعه من هذا ال عل  امتناعه بن يكلن يهلدياً بو نغذرانياً ولذيس . فعل ذلك 

ه للك ذر حلذف بن ال ي عذل قغذداً النتقذاء الملذزوأ مقغلده بن يك ر  ذل ل ذرب  غضذ

:  يانذه ) زأ يقغد ن يه فقغد  ه ال عل لن ي ال عل بيضاً  ننتقاء الالزأ فنن الك ر الال

فهل قغد انتقاء الملزوأ   نذه ال ي علذه وذلذك  (و نغراني بفهل يهلدي  ان فعل كذا 
( : 321-33/323)وفي ملآلذع آكذر النتقاء الالزأ ألنه ليس يهلدياً وال نغرانياً 

سذتلل الخمذر والميتذب هذل ي: هل يهلدي بو نغذراني ان فعذل كذذا بو : وهل اذا قال 

بن فعل كذا ، لم يكن مقغلده اللكم عند الشرب ، وانما الغرض االمتناع من ال عل 

: تلقيقذاً للمنذع كمذا بن معنذى اليمذين  ذا  ( ال حقيقذبً ) فيذكر التذزاأ ذلذك تقذديراً ... 

هتكت حرمب اإليمان  ا  ان فعلت هذا وملَجو األيمان كلها من جهب الل ذظ اللفذاء 

والللذف  شذئ علذى فعذل قذد ... نه متى حنث فقذد هتذك امانذه وبنذه تهذلد وتنغذر وب

ه المللذلف  ذه فمتذى لذم ي علذه فقذد هتذك تلذك ( التزأ ذلك ال عل  وجعله معلقاً  ُمَعِظمِّ

بحلف  ا  بو  كذا في معنى قلله بعقده  ه وبلغقه  ه ولهذا يًَسذمّى : اللرمب وقلله 
حليذذف الملذذرام ولهذذذا قيذذل ان : ن يقذذال لعثمذذان المغذذاحو المذذالزأ حلي ذذاً كمذذا كذذا

حروف القسم هي الباء واللاو والتاء ، والباء هي األ ذل وان كانذت الذلاو بشذهر ، 
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 والنذور
( 2/393( )الهمذع ) النمذاء كمذا فذي فاللاو والتاء  دل عن الباء وعلى ذلك جمهلر 

قذلل ومعنى الباء االلغاق كمذا ذكذر الشذي  وانظذر ال ذرق  ذين هذذه األحذرف فذي ال

اللغذاق المللذلف عليذه  ذالملللف  ذه وانمذا  (بوال تجعللا   بنذاداً : )  الم يد  ام

ولهذا يُسمى التك ير قبل ... بلغ  وبعت   ا  : تلكيداً ثانياً ك نه قال بتى  الأ القسم 

ألنه يلل هذا العقد الذي عقد  الملللف  ه مثل فس  البيع فالشذارع  «تللب »اللنث 
ال من الالزمب مطلقاً ( بي الك ارة ) من  ام العقلد الجائزة  هذا البدل  جعل األيمان

فا   بلانه  ّلع لعبده بن يلل هذا العقد الذي عقده  ا  عز وجذل  الك ذارة فيكذلن 

 »: وقال  «قد فرض هللا لكم تللب بيمانكم  »: مخيراً  ين اللفاء والك ارة قال تعالى 

فكانذت الك ذارة  تل ذعب علذى هذذه  « ...يمذان فك ارتذه ولكن يؤاكذذكم  مذا عقذدتم األ

 .األمب فضالً من هللا ونعمب

ولكن اذا كان حال ذاً فهذل لذم يقغذد العقذد ...  »( : 33/273) في ملآلع آكر وقال 

ويلآل  ذلك بنه اذا حلف  ذا  ( وقد جعلتم هللا عليكم ك يالً )    ل قغد الللف  ه 

ف فننما حلف  ه ليعقذد  ذه المللذلف عليذه وير طذه  ذه بو  غير هللا مما يعظمه  اللل
ألنه يعظمه في قلبه ، اذا ر    ه شيئاً لم يلله ، فنذا حل مذا ر طذه  ذه فقذد انتقغذت 

العقذد : اليمذين : عظمته من قبلذه وقطذع السذبو الذذي  ينذه و ذين وكمذا قذال  عضذهم 

هذل يهذلدي او : ل اذا قذا: ولهذا قال بكثذر بهذل العلذم ... على ن سه لل  من له ح  

وهللا ألفعلذذن ألنذه ر ذذ  عذدأ ال عذذل : نغذراني ان لذم ي عذذل فهذى يمذذين  منزلذب قللذه 

 ك ره الذي هذل  راءتذه مذن هللا فيكذلن قذد ر ذ  ال عذل  نيمانذه  ذا  وهذذا هذل حقيقذب 

 .  «الللف  ا  

فعذل علذّى اللذال ال ب: كقللذه  –الذي يَُسّمى نذر الللاج والغضو : اليمين  النذر  -2
  ملسو هيلع هللا ىلصو ذي تي مزيذد  يذان لكذن نقذدأ هنذا حذديث النبذي . كذا بو ان فعلت كذا فعلَّى اللال

 ( . 2683)الغليلب /  «انما النذر يمين ، ك ارته ك ارة يمين »قال 

 . اليمين  الطالق  -3

 . اليمين  العتاق  -3

 . كقلله على اللراأ ألفعل كذا : اليمين  اللراأ  -3

 .ت على كظهر بمي ان فعلت كذابن: يقلل : الظهار  -8

وان كذذان اليمذذين  ذذالطالق ونلذذله لذذم يكذذن . فهذذذا مجمذذلع مذذا يللذذف  ذذه المسذذلملن 

وبمذذا اليمذذين  النذذذر . بيمذذان ملدثذذب  عذذد ذلذذك معروفذذاً فذذي عهذذدا الغذذلا ب  ذذل هذذى 
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و العتاق فلجد للغلا ب في ذلك كالأ عن ا ن عمذر وا ذن عبذاس وح غذب وزينذو 

ف  المخللقذا  فهذل ملذرأ والللذف  هذا ال يلجذو حنثذاً وال  نت بأ  لمب وبمذا الللذ

وكان النذاس قبلذه يعقذدون البيعذب  ذال  –ك ارة وبما بيمان البيعب التي بحدقها اللجاج 

فجذاء اللجذاج وحلّذف النذاس علذى  يعذتهم لعبذد  –بيمان كمذا يعقذدون البيذع والنكذاح 
لمذال فهذذه األر عذب هذى الملك  ن مروان  ذالطالق و العتذاق واليمذين  ذا  و ذدقب ا

 . بيمان البيعب التي بحدثها اللجاج ثم جاء من  عده ف حدثلا بيماناً بكرى غيرها 

وتارة  غيغب الجزاء بن هذه األيمان تارة يللف  ها  غيغب القسم :  المسدمة الثانية

وهللا ال بفعل كذذا بو الطذالق يلزمنذى ال بفعذل كذذا بو علذى اللذراأ ال : األول كقلله 

ان فعلذذت كذذذا ف نذذا يهذذلدي بو : والثذذاني كقللذذه . عذذل كذذذا بو علذذى اللذذال ال بفعذذل بف

نغذذراني بو  ذذرئ مذذن اال ذذالأ بو ان فعلذذت كذذذا فذذ مربتي بذذال  بو فعلذذى اللذذال بو 

اذا تبذيّن هذذا فالمقذدأ فذي . حذراأ فمالي  دقب بو فامربتي على كظهر بمي بو على 

كس والشرب المثبت فذي  ذيغب  يغب القسم مؤكر في  يغب الجزاء والعكس  الع
 .وفي  يغب القسم قّدأ اللكم وآّكر ال عل . الجزاء من ي في  يغب القسم 

 .الطالق يلزمنى ال بفعل :  يغب قسم  اعادة  يان : قلت 

 ( جملب فعليب)ان فعلت كذا فامربتي بال  :  يغب جزاء 

بو ) عليذ  عملمذاً بن  ذيغب الت –وفيها يظهر  ر مسائل األيمذان :  المسدمة الثالثة

تنقسم الى  تب بنلاع حسو مقغلد اللذالف ألنذه امذا بن يقغذد ( الشرب بو الجزاء 

الشرب فق  بو الجزاء فقد بو وجلدهما بو يقغذد عذدأ الشذرب فقذ  بو عذدأ الجذزاء 

 . فق  بو عدمهما 
والكتا ب ونذر التبذرر والجعالذب ونلذل كما في الُخلع : يكلن مقغده الشرب فق   -1

بديذت الذّى  ان بعطيتني كذا كلعتِك ، ان : فننه في كل هذا يقغد الشرب فيقلل ذلك 

بل ذذاً كاتبتذذك و ذذر  حذذراً ، وان شذذ ى هللا مذذريض فَعلذذّى  ذذدقب كذذذا ، وان ردد  

عبدى ان   فلك كذا ف ى كل هذا مقغذلده الشذرب وبمذا الجذزاء فهذل التزامذه علذى 

مقغذلده الذثمن والتذزأ تسذليم السذلعب  بيل المعاوآلب كما في البيع وإلجارة فالبائع 

 . معاوآلبً 

( لذيس مقغذلده اللذض والمنذع) في هذا القسم اذا جعل الطالق عقل ذب لهذا  ويدكل

اذا آلذر ت بمذي بلقتذك فهذذا : وانما مقغلده بن يعاقبها علذى معغذيتها لذه فيقذلل 
ه عن المذال الذذي بكذده ، وهذل هنذا ك نذ –كما في الخلع  –شبيه  تعليضها  الطالق 

 . علآلها عن معغيتها  الطالق
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 والنذور
بذالق معلذ  اذا : وانما علقذب علذى الشذرب كقللذه : يكلن مقغلده الجزاء فق   -2

ظهرِ  ف نت بال  بو اذا جاء ربس الللل فمالي  دقب بو فعبدى حر وهذا مجرد 

تلقيذذت ، والجذذامع  ينذذه و ذذين المنّجذذز بن كذذال منهمذذا قغذذد الجذذزاء كمذذا فذذي األمثلذذب 

َغد الطالق والعتاق وانما بّكِروبّحله  كمن يؤجل الدين ، وهذل هنذا لذم المذكلرة ، قَ 

بي  –وهذل ) فالعبرة  القغد ] يقغد حضاً وال منعاً وال علآلاً وانما قغد ما ذكر 
، حتى انهم قذاللا ، اذا قذال اذا بلعذت ( هذه المسائل له دور كبير في مثل  –القغد 

كذان حال ذاً ولذل كذان هذذا فذي  ذلرة الشمس ف نت بال  وقغد  ه اللض او المنع 

 [.الجزاء

كمذذن آذتذذه زوجتذذه حتذذى بحذذو بالقهذذا : يكذذلن مقغذذلدة الشذذرب والجذذزاء معذذاً  -3

وذلذذك اذا كذذان ) ان ب ربتينذذي مذذن  ذذداقك : ويريذذده لكذذن يريذذد ال ديذذب بيضذذاً فيقذذلل 

 . ف نت بال  ( مؤكراً 

يلبذه بو ال يلبذه وال يكلن مقغده عدأ الشرب لكن اذا ُوجد لم يكره الجزاء  ذل  -3

ان زنيذذت ف نذذت بذال  بو ان آلذذر ت بمذذي ف نذذت : مثذذل ان يقذذلل المربتذه : يكرهذه 
( نوهذذا يمذي) بال  ونلله فهذا فيه معنذى التلقيذت ومعنذى اليمذين ألنذه براد المنذع 

 .( وهذا تلقيت )وقغد ايقاع الطالق عن الشرب 

يلجد ولذيس لذه غذرض فذي لن مقغده عدأ الجزاء وانما تعليقه  الشرب لئال يك -3

 . ان ب بت مئب رميب بعطيتك كذا : الشرب كمن يقلل 

عذذدأ الشذذرب والجذذزاء وانمذذا علذذ  الجذذزاء  الشذذروب ليمتنذذع يكذذلن مقغذذلده  -8

وجلدهما فهل مثل نذر اللجاج والغضو ومثل الللف  الطالق والعتاق على حذض 

كذذا فعلذّى نذذر كذذا بو ان لم بفعذل كذذا و: بو منع او تغدي  بو تكذيو مثل ان يقلل 
بو فامربتي بال  بو عبدى حر قذد حذض ن سذه ولذم يقغذد ال الشذرب وال الجذزاء ، 

ان فعلذت َكذذا بو ان لذم ت عذل كذذا : على غيره  هذا مما يقغد منعه فيقلل لذه يللف 

 . فََعلّى كذا بو ف مراتى بال  

ذل قغذذد حغذذلل العذذلض و ذذ( 1)فننذذه فذذي ( 1)و ( 8)وال ذذرق واآلذذ  جذذداً  ذذين 

فلم يقغد ال هذا وال هذا وعلّ  الجذزاء  الشذرب ليُلذزأ ( 8)الطالق علآلاً وبما في 

ن سه  هذه األملر الثقيلب التي ال يقغذدها ، وانمذا بلذزأ ن سذه  ذذلك حتذى ي عذل بو ال 

. ي عذذل ، ولذذيس غرآلذذه بن يتقذذرم الذذى هللا  الغذذدقب بو  ذذالعت  بو   ذذراق المذذربة 

وبما معناه فشديد المباينب لمعناه فق  برر في الل ظ و لرة هذا النذر  لرة نذر الت
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ومذذن هنذذا نشذذ  االشذذتباه  ينهمذذا علذذى بائ ذذب مذذن العلمذذاء  ذذل بكثذذرهم وبمذذا الغذذلا ب 

 .فنظروا الى معاني األل اظ ال الى  لرها 

اليمذذين ) معنذى فذنذا عرفذت هذذه األنذلاع فذي  ذيغب التعليذ  عرفذت بن فيهذا معنذاه 

متى كان الشرب المقغذلد حضذاً : لل ظ تعليقاً والخال ب كان اوان (  غيغب القسم 
علذذى فعذذل بو منعذذاً منذذه بو تغذذديقاً لخيذذر بو تكذذذيباً كذذان الشذذرب مقغذذلد العذذدأ هذذل 

وجاء  انثار الكثيرة عن الغلا ب تنقص على هذا ال قه كمذا  ذب  نلقذه ، وجزاؤه 

اج ، والللذف وذلك في نذر اللجذفهذا من فقه الغلا ب  9-6ص  –في مسائل النذر 

 .  الطالق على وجه اللجاج والغضو 

ألنذذه اللذالف لذذم يقغذد الطاعذذب  ذل يقغذذد  ُ ذمّى هذذذا نذذر اللجذذاج والغضذو: تنبيذه 

 خذالف نذذر التبذرر فهذل ي علذه وهذل راض  وعذن  –اللض بو المنع وهل مغضذو 

وُ مّى لجاجذاً ( . 33/333)ال تاوى / في غضو بأ رآلا ذلك ا ت غل ا ن عباس 

ذه يمذذين مطلذذلم الخذذروج منهذذا ومذذن اال ذذرار عليهذذا وذلذذك  الك ذذارة كمذذا ألنذذه هذذ
بحدكم  يمينه فذي بهلذه آثذم لذه عنذد هللا مذن بن يذ تى الك ذارة التذي  الّ نه يلَ اَلَ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال

 ( . 1833)و أ ( 8823-8823)خ / «فرض هللا 

والنذذر نذلع مذن اليمذين وكذل نذذر فهذل يمذين  ( :33/236) :وبما النذر شرعاً فهل 

بحلذف  ذا  ألفعلذن ، فملجذو هذذين :   علذّى بن بفعذل  منزلذب قللذه : فقلل النذاذر 

انمذذا النذذذر يمذذين  »:  ملسو هيلع هللا ىلصالتذذزاأ ال عذذل معلقذذاً  ذا  والذذدليل علذذى هذذذا قللذه  : القذللين 

وقذال ا ذن القذيم  . حم عن عقبذب ، بذو( 2683)الغليلب /  «ك ارتها ك ارة يمين 

من  ذنن ب ذي داود  شذرح عذلن  99والنذور  ام  كتام األيمان/ في تهذيو السنن 
المعبلد فالنذر داكل في مسمى اليمذين فذي لغذب مذن نذزل القذرآن  لغذتهم ، وذلذك بن 

حقيقتذذه هذذي حقيقذذب اليمذذين فذذنن عقذذده   ملتزمذذاً لذذه كمذذا بن اللذذالف عقذذد يمينذذه  ذذا  

ا عقد  ه األيمذان   ب لغ وبلزأ مما عقد  ه فنن مملتزماً لما حلف عليه ،  ل ما عقده 

ال يغير واجباً  اليمين فنذا حلف على قر ب مستلبب لي علها لم لم تغر واجبذه عليذه 

وتجزئه الك ارة ولذل نذذرها وجبذت عليذه ولذم تُجزئذه الك ذارة فذدل علذى بن االلتذزاأ 

مما يدل على بن النذر آكذد مذن اليمذين بن النذاذر اذا .  النذر آكد من االلتزاأ  اليمين 

ظيمذه كمذا  علذى بن بفعذل كذذا فقذد عقذد نذذره  جزمذه ايمانذه  ذا  والتزامذه تعقال  

عقذذدها اللذذالف  ذذا  كذذذلك فهمذذا مذذن هذذذه اللجذذله  ذذلاء ، والمعنذذى الذذذي يقغذذده 
التزامذه  اللالف ويقلأ  قلبه هل  عينه مقغلد للناذر قائم  قلبه ويزيذد النذذر عليذه بن

ف التزاأ ما حلف عليذه  ذه كا ذب فذالمعنى له و ه واللال:   فهل ملتزأ من وجهين
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ولعذل : قلذت . الذي في اليمين داكل في حقيقب النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة 

. هذا يكلن حجب لإلماأ مسلم في تقديمه كتذام النذذر علذى كتذام األيمذان والقسذامب 

البذذاً ومذذن ال ذذروق بيضذذاً  ذذين النذذذر واليمذذين بن  ذذيغب النذذذر تكذذلن غ. وهللا بعلذذم 

ال تذذاوى /  غذذيغب التعليذذ  والمجذذازاة و ذذيغب اليمذذين غالبذذاً تكذذلن  غذذيغب القسذذم 

وهذذذا الشذذئ قذذد منجذذزاً بو معلقذذاً  ف شذذيئاً لذذم يكذذن عليذذهلّذذكَ التذذزاأ المُ   ( . 33/333)
 عد : قال ا ن عثيمين في القلل الم يد .  (لكن في الللف 33/233)ال تاوى / يكلن 

ال نلتذاج بن : وقذال  عضذهم  «منجذزاً بو معلقذاً  »لذه بن ذكر هذذا التعريذف دون قل

نقيذذد  غيذذر واجذذو وبنذذه اذا نذذذر اللاجذذو  ذذ  و ذذار المنذذذور واجبذذاً مذذن وجهتذذين 

 .  الزاأ المكلف ن سه   شيئاً غير واجو: وتعريف الشي  هناك 

 .مسائل األيمان  -3

ص )مشذذيق  وانظذر الالللذف  غيذر هللا عذز وجذل بي الللذف  المخللقذا  : األولذى 

73-61 )  . 

وهذل بول  ذام عنذد مسذلم فذي كتذام .  ذام ال تلل ذلا  ا ذائكم :  3قال البخاري  ام 
األيمان وكذا البام الثاني عنده وذكر البخاري فذي البذام حذديث ا ذن عمذر  طريقذب 

ان هللا  » «ال تلل ذلا  ا ذائكم  »: بري  نافع و الم وعبد هللا  ن دينار : الثالثب عنه 

ف ذذي هذذذا .  «بن تلل ذذلا  ا ذذائكم ، مذذن كذذان حال ذذاً فليللذذف  ذذا  بو ليغذذمت ينهذذاكم 

ال  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقذذال . عذذن الللذذف  المخللقذذا   ملسو هيلع هللا ىلصاللذذديث النهذذى الغذذرع مذذن النبذذي 

مذن حذذديث عبذد الذرحمن  ذذن ( 1836)رواه مسذلم  «تلل ذلا  ذالطلاغي وال  ا ذذائكم 

ود عذن ب ذي هريذرة وبكذرج النسذائي وب ذل دا( حم ن هـ ( )7236)ج .ص / َ ُمرة 

ال تلل ذذلا  ا ذذائكم وال   مهذذاتكم وال  األنذذداد وال تلل ذذلا اال  ذذا  ، وال  »: مرفلعذذاً 
مذذن حلذذف  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقذذال ( 2763)د المختغذذر .ص/ «تلل ذذلا اال وبنذذتم  ذذادقلن 

وقلل ا ن مسعلد ( . 93)الغليلب / رواه ب ل داود عن  ريدة  « األمانب فليس منا 

 ( . 73)قع ص مشي/ وقغب اليهلدي 

السر في النهى عن الللف  غير هللا بن الللف  الشئ يقتضذى تعظيمذه : قال العلماء 

مذن : قذال الطلذاوي . في اللقيقب انما هي هللا وحده فال يضاهى  ع غيذره والعظمب 

حلف  غير هللا فقد جعل ما حلف  ه ملللفاً  ه كما جعل هللا تعالى ملللفاً  ه و ذذلك 

 .هـ .و ما حل ا  ه شريكاً فيما يللف  ه بجعل من حلف  ه ب
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شذرك بكبذر ( : فال تجعللا هللا بنداداً )  ام . قال الشي  ا ن عثيمين في القلل الم يد 

ان اعتقذذد بن المللذذلف  ذذه مسذذاو    تعذذالى فذذي التعظذذيم والعظمذذب واال فهذذل شذذرك 

كمذا : ت قلذ. ب غر ل ظياً ال يُبلث فيه عن القغد فهل  مجرد القذلل شذرك ب ذغر 

 ل عند  عضهم بن الملللف  ه غير هللا بعظم من هللا ،  لسذان حالذه  –قال األلباني 
على الكذم يللف وبما اذا بُلو وان كان نيكره  مقاله فنذا بُلو منه بن يللف  ا  

منه بن يللف  الللّى ال الني على الكذم ال يللذف فكذان الذللى فذي قلبذه بعظذم مذن 

 ( . 2332)أ الشي  من هناك ال الغليلب وليقرب كال. هللا فيه 

ر مذن الشذرك األكبذر بو األ ذغر ، واأل ذغ ويا  العجو شئ يُختلف فيه بهذل مذن

وبما اليمين  غير هللا فقذد : بكبر الكبائر ، ومع ذلك يلكى فيه اللافظ الخالف فيقلل 

 . بللض ذلك : قلت . ثبت المنع فيها وهل المنع للتلريم   قلالن 

عند المالكيب في قلل وهل المشهلر عندهم ، واللنا لب وهل غيذر :  الكراهب .1

 .المذهو القطع  الكراهب : المشهلد وجمهلر الشافعيب ، قال اماأ اللرمين 
 . قلل للمالكيب والمشهلر عند اللنا لب ، وهل قلل الظاهريب: التلريم  .2

اللذافظ  هفت ولذ، اع ال يجلز الللذف  غيذر هللا  اإلجمذ: وبما قلل ا ن عبد البر : قال 

ومذن  . الجذلاز بعذم مذن التلذريم والتنزيذه فيكذلن معنذى عذدأ ، للجلد هذا الخالف

حلف  غير هللا لم تنعقد يمينه وانما عليه التل ب وقلل ال اله اال هللا وا تغرم اللافظ 

ع لماذا لم يقل الذين قاللا عليه التل ب ، لماذا لم يقللذلا  لجذلم قللذه ال الذه اال هللا مذ

 . كما جزأ  ه الخطا ى والبغلي بنه ظاهر الخبر 

: بحذدهما : نلعذان األيمان التي يللف  هذا النذاس (: 33/122: ) قال شي  اإل الأ 
فالقسذذم الثذذاني الللذذف  المخللقذذا  . ركين بيمذذان المشذذ: الثذذاني . بيمذذان المسذذلمين 

ذلذذك ممذذا  كذذالللف  الكعبذذب والمالئكذذب والمشذذاي  والملذذلك واأل ذذاء والسذذيف وغيذذر

يللف  ه كثير من الناس فهذه األيمان ال حرمب لها  ذل هذى غيذر منعقذدة وال ك ذارة 

على من حنث فيها  نت اق المسلمين ،  ذل مذن حلذف  هذا فينبغذى بن يلحذّد هللا تعذالى 

ال اله اال هللا وفي : والال  والعزى فليقل : من حلف فقال في حل ه  »:  ملسو هيلع هللا ىلصكما قال 

من حلذف  غيذر هللا  »وفي السنن  «يللف  ا  بو ليغمت من حلف فل »: الغلي  

نهى عنها  ذل   ملسو هيلع هللا ىلصعلى بن النبي  –فهذه األيمان  نت اق األئمب وبكثرهم  «فقد بشرك 

ألن بحلف  ا  كاذ اً بحذو : قد روى عن ب ن مسعلد وا ن عباس وغيرهما بنه قال 
هللا شذذرك والشذذرك وهذذذا األن الللذذف  غيذذر : قذذال   «الذذى بن بحلذذف  غيذذره  ذذادقاً 

كان المللذلف  ذه  لاء .  بعظم من الكذام والنذر للمخللقا  بعظم من الللف  ها
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يستل  التعظذيم كالمالئكذب بو ال يسذتل  كاحذاد النذاس بو يسذتل  التلقيذر واإلهانذب 

 : وهنا ا تثناءا  وكالفا  كالشيابين واأل ناأ 

  ه اليمذين وتجذو الك ذارة بجازه  عض اللنا لب فقاللا تنعقد :  ملسو هيلع هللا ىلصالللف  النبي 
 اللنث واعتللا  كلنه بحد ركنى الشهادة التي ال تتم اال  ه وبجيو عن هذا   ن 

اإليمان عند اللنا لب ال يتم اال   عل الغذالة فيلذزمهم بن مذن حلذف  الغذالة بن 

و ذلاء ( : 33/36: )قذال تنعقد يمين وتلزمه الك ارة  اللنث قالذه ا ذن العر ذي 

وغيذرهم  نت ذاق العلمذاء اال بن فذي الللذف . لمالئكب واألنبياء في ذلك الللف  ا

قللين في مذهو بحمد ، والجمهلر بنها يمين غيذر منعقذدة وال ك ذارة  ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

  .فيها 
ولل حلذف حذالف  لذ  المخلذلقين لذم ينعقذد يمينذه ( : 1/333)شي  اإل الأ قال 

لى حذ  ال شذركه فيذه وال فرق في ذلك  ين األنبيذاء وغيذرهم ، و  تبذارك وتعذا

 . في  لث النذور  13وانظر ما نقلته ص  «.... بحد ال األنبياء وال غيرهم ، 

 هل هذا يمين   . فهل يهلدي بو نغراني بو كافر ان حلف فقال ان فعل كذا  -م

  األوزاعذذذي والثذذذلري )نُقذذذل عذذذن اللن يذذذب واللنا لذذذب بنذذذه يمذذذين يك رهذذذا
 ( واللن يب وبحمد وا لاق 

 هذا لم يللف  ا  وال  ما يقلأ مقاأ ذلك : ليست يميناً قاللا  وقال غيرهم
ا ن عباس وب ل هريرة . ) وا تدللا   حاديث النهى عن الللف  غير هللا 

ال ك ذذارة عليذذه وال : قذذاللا ( وعطذذاء وقتذذادة وجمهذذلر فقهذذاء األمغذذار 

 : وا تدل لهم ا ن المنذور  ما يلى . يكلن كافراً اال ان بآلمر ذلك  قلبه 

ولذم  «مذن حلذف  ذالال  والعذزى فليقذل ال الذه اال هللا  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقلله  .1

 . يذكر ك ارة 

فزجذر وغلّذظ  «من حلف  ملب غير اإل الأ فهل كما قذال  »حديث  .2

 . حتى ال يجترئ عليه بحد

 ذ ن اليمذين االمتنذاع مذن ال عذل وتضذمن كالمذه  مذا ذكذر تعظيمذاً : واحتال األولذلن 
 . لإل الأ

العيذد فذي هذذا وهذل يقذرم مذن كذالأ ( هذـ732)كذالأ ا ذن دقيذ   ثم نقذل اللذافظ ] 

في بن اليمين ينقسم الى قسم و يغب تعليذ  ، ( هـ726)الشي  اال الأ ا ن تيميب   

وقذال ) وبن الثاني ببل  عليه يمين لمشا هته  اليمين في اقتضاء اللث والمنذع قلذت 
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بي  –يكذذذلن المذذذراد بن فيلتمذذذل : قذذذال ( بو التغذذذدي  والتكذذذذيو : شذذذي  اإل ذذذالأ 

 «كاذ ذاً متعمذداً  »المعنذى الثذاني لقللذه  - «... مذن حلذف  غيذر اإل ذالأ  » اللديث 

فنن هذا يت تى في الجمل اإلكباريب  خالف القسم فننه يت تى في الجمل االنشائيب قذال 

وهذذذل )  اإل ذذذتقبال بحذذذدهما يتعلذذذ  : فتكذذذلن  ذذذلرة الللذذذف هنذذذا علذذذى وجهذذذين : 
يتعلذ   الماآلذي : ن فعذل كذذا فهذل يهذلدي بو نغذراني والثذاني كقللذه ا( االنشائي 

قلت كذل هذذا يلتمذل ألن المذراد . ان كان فعل كذا فهل يهلدي بو نغراني : كقلله 

  [اللث والمنع بو التغدي  والتكذيو 

وان قغذد حقيقذب . فنن اعتقد تعظيم ما ذكر ك ذر  والتلقي  الت غيل: قال ا ن حجر 

ان براد بن يكلن متغنعاً  ذلك ك ر ألن ارادة الك ذر ك ذر، وان التعلي  فيُنظر فنن ك

تنزيهذاً   الثذاني هذل بو يُكذره براد البعد عن ذلك لم يك ذر لكذن هذل يلذرأ عليذه ذلذك 

من كذان حال ذاً فليللذف  » ملسو هيلع هللا ىلصيكره الللف  مثل هذه األيمان لقلله : قلت . المشهلر 

 ب  كتا ته عن مثل هذه اليمين  لكن ان حلف  ذلك لزمه ما التزمه وانظر ما « ا  
 . وما على ظهرهاً  3ص 

مذن حلذف  »( 113)و أ ( 8832)في  ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل على بن هذا يمين قلله : قلت 

  .الضلاك وهذا حديث ثا ت  ن  « غير ملب اال الأ فهل كما قال 

من قال اني  رئ من اإل ذالأ فذنن كذان كاذ ذاً فهذل كمذا  »: وفي حديث  ريدة رفعب 

 ( .2378)األرواء ( د ن هـ ك ) «ان كان  ادقاً لم يعد الى اإل الأ  الماً قال و

بي فذي حل ذه فهذل كمذا قذال بنذه  ذرئ مذن اإل ذالأ لكنذه ال  «ان كان كاذ ذاً  »: قلله 

يك ر  ذلك  ل المراد الزجر الشديد عن مثل هذا القلل وهل كاذم ، فنن كان  ادقاً 
ه نذلع ا ذتخ اف  اإل ذالأ فيكذلن  ذن س الللذف فال يعلد الى اإل الأ  ذالماً ألن فيذ

 . علن المعبلد / آثماً 

 من قال بقسمت ألفعلن كذا هل يكلن يميناً    -جـ 

قالت اللن يب واللنا لب نعم وهذل قذلل النخعذي والثذلري وهذل الذراج  عنذد اللنا لذب 

... (  قذاللا نشذهد: ) .. ودلذيلهم . حتى ولل لم يقل  ا  وهل قلل ر يعذب واألوزاعذي 

 . وكذلك اللعان ( اتخذوا بيمانهم ) ثم 

وعند الشافعي ال يكلن يميناً اال اذا انضاف اليه  ا  ومع ذلك فال د من قرنيذب تبذيّن 

: قذال ب ذل عبيذد . بشهد   مر هللا بو  لحدانيذب هللا : بن يمين ألن هذا يلتمل بن يكلن 
ثذم . ال بشذهد  ذا  فهذل يمذين الشاهد يمين اللالف فمن قال بشهد فليس  يمين ومن قذ

تسب  شهادة بحدهم يمينذه ... » :ذكر البخاري في البام حديث ا ن مسعلد مرفلعاً 
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قلذت القغذد والقذرائن لهمذا . وفيذه المغذايرة  ذين اليمذين والشذهادة  «ويمينه شذهادته 

 . دور كبير في مثل هذه المسائل 

عنذد اللن يذب ومالذك ( 93ص)  المشذيق (1) ذام وكذلك بشذهد  ذا  بو شذهد   ذا  

 .  يميناً يكلن : وبحمد 

 بقسمت  ا  بو بقسمت هل تكلن يميناً   : ويقرم من هذا من قال 
: فروى عن ا ن عباس وا ن عمذر و ذه قذال النخعذي والثذلري والكلفيذلن  .1

 .  هي يمين

وفي ذلك حذديث الغذليلين . ال تكلن يميناً اال بن ينلي : وقال األكثرون  .2

فذذكر رؤيذا  ملسو هيلع هللا ىلصكذان ب ذل هريذرة يلذّد  بن رجذالً بتذى النبذي : اس قذال عن ا ذن عبذ

   عضذاً ب بلت  عضاً وبكط :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلصفعبّرها ب ل  كر عند النبي 

  ذ  ى بنذذت لتلذدثنى مذا الذذي بكطذ   فقذال لذذه بقسذمت عليذك يار ذلل هللا: فقذال

  «ال تقسم :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ماال يملك العبد فهذذا اال ك ذارة فيذه  عندي بن هذا اللديث في الللف على: قلت 
ال فذي قطيعذب الذرحم ال يمذين عليذك وال نذذور فذي معغذيب الذرم و»:  ملسو هيلع هللا ىلصلقلله 

ثذذم يذذ تي فذذي مسذذائل األيمذذان ولعذذل هذذذا ( . 7793)ج . ص /  «وفيمذذا ال تملذذك

ال بدرى ما هذا البام اال بن يكلن من : قلت ( . 9)وجدته  ا اً في البخاري رقم 

  ألفعلن فهل يمين بو قذال بقسذمت  ذا  فقذ  فعذالأ بقسذم وان قذال بقسم  ا: قال 

ومثله قسماً  ا  لكن هذا . بقسمت فهذا الذي ال د من  يانه حتى نعرف ماذا براد 

 . (137ص)األكير يعده بحمد يمنياً وانظر بحكاأ اليمين للمشيق  

ز مذن اليمذين في  يان ما يجلز وما ال يجذل 13-2 اق البخاري األ لام من . د
 :ونلخص ما بورد هنالك كما يلى

النلن كما حذذفت مذن يكذن وذكذروا ب لها بيمن هللا وُحذفت  «بيم هللا  »الللف  ـ 

---وبيم هللا اأ كان  »: حلف  ذلك في امرة ب امب فقال  ملسو هيلع هللا ىلصغير ذلك وقد ثبت بنه 

  . (2) ام . خ  « اإلمارة  -

. يب هى يمين واأل   عند بحمد بنها يمذين وقد اكتل لا في ذلك فقال المالكيب واللن 

أ ويذدل عليذه والغلي  مذا تقذدّ . وعند الشافعيب اذا نلى  ها اليمين كانت واال ال 

ال والذذي ن سذي  يذده ، بمذا والذذي : وهذا جاء علذى انذلاع . ( 8839)حديث خ 

 .ن سي  يده ، بيم الذي ن سي  يده
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والذي ن سذي  يذده ، ال : ة نلل   ل اظ عد ملسو هيلع هللا ىلصوجاء في بحاديث كثيرة حلف النبي 

( 3) ذام / ومقلّو القللم ، وهللاِ ، ورم الكعبب ، وبيذم الذذي ن سذى ملمذد  يذده 

والللف  ا  عز وجل يدكل فيه الللف    مائه و  اته وبفعاله  بلانه وتعالى 

بحدها ما يختص  ا  عز وجل كالرحمن : ومنهم من يقسم ذلك الى بقساأ ثالثب 
. ن وكذذالف الخلذذ  ويليذذى المذذلتى فهذذل  ذذري  فذذي عقذذد اليمذذين ورم العذذالمي

ما قد يطلذ  علذى غيذر هللا لكذن  قيذد كذالرم واللذ  ، قذاللا فتنعقذد  ذه : والثاني 

ما يطل  على هللا وعلى غيره على السلاء : الثالث . اليمين اال ان قغد غير هللا 

لذم ينذل  ذه ذلذك بو كاللي والملجذلد والمذؤمن فذنن نذلى عبذد هللا انعقذد وبمذا اذا 

بن  ذ ا  الذذا  تلتلذ  ( 12)ولهذم تقسذيم آكذر كمذا فذي  ذام . بل  فال ينعقد 

: وقذال الشذافعي . ال عل فيلتل    يمان الكنايب  ، وبما   ا  األيمان الغريلب 

فهذى من قال وح  هللا وجالل هللا وعظمب هللا وقدرة هللا يريد اليمين بو ال يريده 

بيذه مهذم فذي بثذر آلذعيف عذن ا ذن مسذعلد فذي نهيذه عذن وانظذر تن. هـ .يمين ا 
 . الللف  عزة هللا وبن يللف  رم العزة 

فذي  ذلَو ب ذى قتذادة  ملسو هيلع هللا ىلصومن هذه األل اظ الها هللا اذاً حلف  ه ب ل  كر عند النبي 

وببذال اللذافظ حذداً فذي نقذل كذالأ العلمذاء .  ام غزوة حنين . وانظر المغازى 

ال : علذم بنهذا هذا حل ذت ملذل حذرف القسذم والتقذدير وهللا ب –والذي يبدو . عليها 

بو . وهللا ال يعتمد اذاً الى ب د من ب د هللا يقاتل عذن هللا ور ذلله فيعطيذك  ذلبه 

يقال هى حرف قسم    لها ومما يؤيدا األول ايراد البخاري حروف القسم  عذد 

 (. 3)وبنظر  ام . ذكره لهذا الل ظ 
 .ويلتل   ه بمانب هللا ،( 11) ام . ومن ذلك عهد هللا  .3

 ( .13) ام . ومن ذلك َعمر هللا  .3

،  غذ اته، ،    ذمائهالللذف  ذا : كمذا يلذي ويمكن تلخيص ذلك  .3

،  ايا  هللا،  لذ  هللا ، علَذّى ، و عهده وبمانته و القرآن و  فعاله

فذذي  -----وانظذر ... اليمذين الللذف  الذمذذب، الللذف  ذالك ر  ذذا  

 . ( 133-33ص ) يغ اليمين 

 : لف  غير هللا   اكتل لا في ذلك لكن ما معنى النهى عن الل .8

  هل كاص  األيمذان التذي كانذت فذي الجاهليذب يلل ذلن  هذا : قالت بائ ب
تعظيمذذاً لغيذذر هللا وبمذذا مذذا كذذان يذذؤول الذذى تعظذذيم هللا كاللذذالف  ذذالعت  

والغدقب والنذر وغير ذلك فليس داكالً في النهى وا بَللا  مذا بوجبذه 
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 ب مذن ملَجذو هذذه األيمذان ولذل كذان ذلذك داكذالً فذي النهذى لمذا الغلا

ص )كذالأ فذي ال ذت  وانظذر  قيمذب ال... بوجبلا عليهم شيئاً مما التزمله 

 .  ----ببعب ( 92

 ما اللكم الشرعي لليمين   : الثانيب 

دل الكتام والسنب واالجماع على اليمين فقد جذاء ذلذك فذي غيذر مذا ملآلذع مذن 
وانعقذد االجمذذاع علذى ذلذذك كمذا نقلذذه ا ذن المنذذذر  ملسو هيلع هللا ىلصر ذذلل هللا  كتذام هللا و ذنب

هذذذه اليمذذين مذذا حكمهذذا   مذذنهم مذذن قذذال  الكراهيذذب كالنذذذر لكذذن . وا ذذن قدامذذب 

حلف في بكثر من ثمذانين   ملسو هيلع هللا ىلصوالغلام قلل الجمهلر بنها مباحب ألنه ثبت بنه 

إل احذب ومذع قللنذا  ا. ب عد الناس عن ذلك   ملسو هيلع هللا ىلصملآلعاً ولل كانت مكروهب لكان 

 : فيعتريها األحكاأ الخمسب 

 . اذا كانت الثبا  ح  بو ا طال  ابل بيمان اللعان: اللجلم 

هذل يسذتلو : وهللا أل لين الليله ثماني ركعذا  لكذن هنذا : ك ن يقلل : واال تجا ه 

تُستلو اذا كان ال ي عل الطاعذب اال : الللف ليغ ل الطاعب بو يترك المعغيب   نقل 
 . كما ُمثّل  غالة ثماني ركعا  :  قلت.  اليمين 

ورجذل ...  »:  ملسو هيلع هللا ىلصلقللذه  كذالللف  كثذرة فذي البيذع والشذراء  ذادقاً : والكراهيب 

وال ) وكمذا فذي انيذب  «جعل هللا  ضاعته ال يشترى اال  يمين وال يبيع اال  يمذين 

 . على بحد الت ويال  ( تجعللا هللا عرآلب أليمانكم 

 . يللف على الكذم وهل يعلم  كاليمين الغملس ،: والتلريم 

الخبذر بو االنشذاء اثباتذاً بو هي قغد تلكيذد . ن شرعيب اليمين ماللكمب : الثالثب 

 : وذلك على النلل التالي ن ياً 
اما لجمل المخابو على الثقب  كالأ اللالف اذا كان كبراً وال يخل ه اذا  .1

 . كان وعداً بو وعيداً 

 .ل عل بو التركبو تقليب عزأ اللالف ن سه على ا .2

 . المخابو بو غيره فعالً بو تركاً  بو تقليب الطلو من .3

 . ان لم يُللَّف من حلف و: الرا عب 

وكما في قغب نزعذه ( 3)َحلَف ا تداًء كما في  ام  ملسو هيلع هللا ىلصجاء وقائع كثيرة جداً بنه 

 . 8 ام / وهللاِ ال بلبسه ب داً : لخاتم الذهو وقال 
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ير ا تلالف تُكره ما لم تكن مغللب وحينئذ وكال ب هذه المس لب بن اليمين  غ

علذذى بحذذد ( وال تجعلذذلا هللا عرآلذذب أليمذذانكم: )ال يذذدكل ذلذذك فذذي قللذذه تعذذالى 

 .الت ويال  

وهذذا اللكذم ِحنث وك ّذر من حلف على يمين وربى الخير في اللنث : الخامسب 
خ أ ،  -بحاديذذث كثيذذرة منهذذا حذذديث ب ذذي مل ذذىفذذي ذلذذك  ملسو هيلع هللا ىلصمتذذلاتر عذذن النبذذي 

خ أ  -عبد الرحمن  ن  مرة خ أ ، حديث ب ي هريرة أ وله حذديث آكذر  حديث

) حذديث عائشذب بول حذديث فذي كتذام األيمذان عنذد انظذر  ذلي  مسذلم وكذا . 

ثم وجد   يد اللافظ ا ن حجر العسقالني ( 2363)واألرواء ( 1839-1832

ن سذاً اعتنى عنايب  الغب  من روى هذا اللديث عن اللسذن فذبلّغهم مئذب وثمذانين 

غيذر  ملسو هيلع هللا ىلصناقالً عمن اعتنى  جمع برق هذا اللديث ثم ذكذر مذن رواه عذن النبذي 

 –ب ذل الذدرداء  –ب ذل مل ذى  –عبد هللا  ن عمرو ) عبد الرحمن  ن  مرة وهم 

 –ا ذن عبذاس  –ا ذن مسذعلد  –بأ مسذلم  –عائشذب  –عدي  –بنس  –ب ل هريرة 
وبُذينذب  –ف  ن مالك عل –معاويب  ن اللكم  –عمران  –ب ل  عيد  –ا ن عمر 

 ) . 

قال النلوي في هذه األحاديث داللب على بن مذن حلذف علذى فعذل شذئ او تَركذه 

وكان اللنث كيراً من التمادي على اليمين ا تُلو اللنث وتلزمه الك ارة وهذذا 

 .مت   عليه 

بجمعذلا علذى بنذه ال يجذذو عليذه الك ذارة قبذل اللنذث وعلذى بنذذه لكذن متذى يك ذر 

ت كيرها عن اللنذث وعلذى بنذه ال جلز عن اللنث وعلى بنه ال ييجلز ت كيرها 
 . يجلز تقديمها على اليمين 

 لكن هل تجلز قبل اللنث   

 : قلالن للعلماء 

. اإلجذزاء قبذل اللنذث لكذن ال ذد مذن نيذب اللنذث  داهذبً : قلل الجمهلر : األول 

، والشذافعي  ال تجزى قبذل الِلنذث: بهل الربى فقاللا : الثاني : وكالف في ذلك 

ان ك ّر قبل اللنث  االبعاأ رجل  بن يجذزئ عنذه وبمذا الغذلأ فذال ألن : قال 

حقلق المال يجلز تقديمها على ب بام  خالف العبادا  فننها ال تُقّدأ على وقتها 

 . كالغالة والغلأ 
وواف  اللن ب بشهو من المالكيب وداود الظاهري وكال ه ا ن حذزأ ، وكذذا ف نذه 

 .وايب عن مالكهذا القلل ر
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 والنذور
 : والغلي  قلل الجمهلر لألدلب انتيب 

األحاديث المذكلرة في البام وليس فيها المنذع مذن التك يذر قبذل اللنذث  .1

 ل جاء في  عضها ثم الدالب على جلاز التك ير قبل اللنذث كمذا فذي روايذب ب ذى 

مذن حذديث عبذد الذرحمن  ذن ( 7/13)داود  ام اللنث اذا كذان كيذراً والنسذائي 

 ذلي  علذى وروى اللاكم  ا ناد  «ك ّر عن يمينك ثم بتت الذي هل كير »  مرة
ال بحلذف علذى يمذين فذ رى غيرهذا كيذراً  »: شرب الشيخين عن عائشذب مرفلعذاً 

( 8821)وهذذا اللذديث عنذد خ  «منها اال ك ر  عن يمين ثم بتيت الذذي هذل كيذر 

 . رآلى هللا عنهملقلفاً على ب ى  كر 

ر وتبعه عياض وجماعب بن عدة من قذال  جذلاز ذكر ب ل اللسن القّغا .2

ومنهم ا ن عمذر . ذلك بر عب عشر  لا ياً وتبعهم فقهاء األمغار اال ب ا حني ب 

كان ا ن عمر يللف فيريد بن ي عل الذي حلف بن ال ي عله فيك ّر مرة : قال نافع 

اه عبذد رو «قبل بن ي عله ثم ي عله وي عله مرة قبل بن يك ّر ثم يك ذر  عذدما ي عذل 

رواه ا ذن ب ذى / بنه كان يك ّذر قبذل بن يلنذث :  ا ناد  لي  ومنهم  لمان الرزاق 
 . ومنهم ب ل الدرداء ( 8821)وا ناده  لي  ومنهم ب ل  كر خ شيبب 

عقد اليمين يلله اال تثناء كما  ذي تي وهذل كذالأ فذالن تللذه الك ذارة وهذى  .3

 .فعل من  ام بولى 

وال يلزأ اإلنتظار الى شذربه كالزكذاة  بن يجلز تعجيل العمل  عد  ببه .3

واأل ناف بجازوا ذلك وبجذازوا زكذاة ال طذر قبذل العيذد وك ذارة القتذل قبذل 

 ببها وهذل النغذام جذاز تعجيلهذا وال يُشذترب فنذا وجد مل  المجنى عليه 

فكذذذا الك ذذارة  ذذببها اليمذذين وشذذرب وجل هذذا اللنذذث ات اقذذاً فيجذذلز . اللذذلل 
وال دليذل للشذافعي فذي ت رقذه  ذين . و عذد  ذببها تعجيلها قبل شرب وجل هذا 

فالغذذياأ . التك يذذر المذذالي واالبعذذاأ والرقبذذب و ذذين التك يذذر البذذدني  الغذذياأ 

 . داكل في جملب الك ارة 

والك ذارة قبذل اللنذث ( قذد فذرض هللا لكذم بيمذانكم : ) داللب قلله تعذالى  .3

مذذا تسذذمى حغذذل  اللنذذث وانتللذذب وبمذذا اللنذذث فذذال تسذذمى تللذذب ألن اللذذل 

 . ك ارة

وبما بدلب انكرين فال تمنع جلاز الك ارة قبل اللنث ، غايب ما فيها التك ير  عذد 

والك ارة  اترة والستر يكلن  عد اللنذث : قاللا . اللنث ونلن قائللن  هذا وهذا
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ألنه  اللنث  ار ناقضاً ليمين يلتاج الك ارة لتستر حنث والجذلام بن الك ذارة 

ث بأ ولكن بيهمذا بفضذل قبذل اللنذ. تللب قبله فهى هذا وذاك  ائرة  عد اللنث و

 :  عده   فيه مذاهو ثالثب 

 . هما  لاء  .1
 . يب عن بحمد الن يه ن عاً لل قراءالقبل بفضل وهل روا .2

مذذن ك ّذذر قبذذل : وقذذاللا  ،بن األفضذذل  عذذد اللنذذث كروجذذاً مذذن الخذذالف .3

يلجذد  ذذبو للك ذذارة  اللنذث كمذذن ك ّذر قبذذل اليمذذين قلنذا كذذال ألنذذه قبذل اليمذذين لذذم

الك ارة قبل اللنث تطلع : وقاللا .  خالف ما  عد اليمين فقد وجد بحد األ بام 

وكذذلك مذا هذم عليذه ممذا . تقذدمت األدلذب : والتطلع ال يغنى عن اللاجو ، قلنذا 

ال يجلز ذلك كما ال يجذلز : وقاللا . وكذلك هذا ا تدالل  ملل النزاع . ذكرناه 

---قلنا هذا لنا ألنه فيه الك ارة قبل .  عد النكاح وقبل الظهارتقديم ك ارة الظهار 

ألن ظهذذاره كذذ ن قذذال وهللا ال آتيذذك ألنذذك  ذذر  التذذي هذذي ن ذذض كاللنذذث  ---
 –والعذذلد  –والغذلي  هنذذا الظهذذار  ،كظهذر بمذذي فذذنذا بتاهذا فقذذد حنذذث ونقذذض 

/ ن النكذاح  ذبباً فذي وجذلم التك يذر كذاليميفذي مقا ذل ولذيس  –اللنث  –اليمين 

: لكن الخالف  عدأ اإلجزاء قبذل اللنذث مرجذلح ، بي  (333)وانظر المشيق  

 . كروجاً من الخالف : فليس كل كالف يقال عنه 

الخالف في جلاز تقديم الك ارة مبنى على بن الك ارة هل : قال القاآلي عياض 

،  االثم ، فعند الجمهلر بنهذا ركغذب بو التك ير م ثمها هى ركغب للل اليمين 

ونظيذر الركغذب فذي ك ذارة اليمذين  عذد قذال الشذي  ( 13/232)وانظر ال تاوى 
فكل من حلف فركغته في اللل معه : قلت . عقدها الركغب في ك ارة الظهار

شرعها هللا للل ما ُعقد و ذلك  عد حل ه وهل مخير في اللل قبل اللنث و عده ، 

 . من اليمين فلذلك تجزئ قبل و عد

انما هذى فليست الك ارة كك ارة الذنو الذي ي عله اإلنسان و  ن لك ال رق : قلت 

  .وجل فجاز  قبل و عد ك ارة مشروعب من هللا عز 

 ذام الك ذارة قبذل اللنذث و عذده وكذذا قذال النسذائي : قال البخاري فذي  ذليله 

 ( .337-333)وانظر المشيق  ص /

 .وبما  ام ما جاء بن ك ارتها تركها 
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قال األلبذاني عذن حذديث عمذرو  ذن شذعيو عذن ب يذه فاألحاديث في ذلك آلعي ب 

وقذد روى هذذا ( 1383)الضذعي يب )  -----: عن وجده مذن هذذه األحاديذث قذال 

 .اللديث عن عائشب وب ى هريرة كما في الملآلع المذكلر 

فهذذى علذذى نيذذب اللذذالف اال مذذا  األ ذذل فذذي اليمذذين جذذلاز التعذذريض: الساد ذذب 

األ ذل فذي : ذا كما في المس لب السا عب ف قلل ثم تلللّت عن ه.  ا تُثنى  الدليل
 . مظللماً فتن عه التلريب = اليمين بنها على نيب الملللف له اال اذا كان اللالف 

فلل قال ا تداَء النسان وهللاِ لقد ذهبت الى كرا ان وبآلمر ان هذا ا م لملل في 

وهللا ال بدكذل : وكذذا فذي غيذر الخبذر قذال ( هذا في الخبر)  لده لم يكن هذا كذ اً 

دون مجلذذس الذذدار ثذذم دكذذل المجلذذس لذذم يلنذذث ،  يتذذك وبراد الذذذي يبيذذت فيذذه 

وقذد . فالتلريب والتعريض ين ع في الخبر فال يكلن كذ اً وفي الطلو فذال يلنذث 

 .  ّلم ب ل داود  ام المعاريض في األيمان 

-19م ثم وجد  البخارى اعتنى  هذه المس لب فذكر فيها كمسب ب ذلام مذن البذا

( 311 – 333) وكذا  سطها المشيقع في مغن ه في ذلك ؛ التلريب من  ـ 23
و لف بذكر هنا ما تمس اليه اللاجذب ( . 297-217)والنيب في اليمين من  ـ 

 .ان شاء هللا تعالى 

 . مال الذي فيها تلّدده النيب جاإل: هذه األمثلب 

النيب السامع ي هم اإلجمذال قلت وال رق  ين هذا البام و ام التلريب بنه في  ام 

وبمذا التلريذب فهذل نذلى شذيئاً  عينذه . والعملأ واللالف نلى كذا وكذذا بو ببلذ  

فبام التلريب منضب  عنذد اللذالف  خذالف  ذام النيذب . والسامع ي هم شيئاً آكر 

 . فهل يتكلم  كالأ مجمل ثم يس ل عن حكمه  عد ذلك 
هل يقغد  ذ نيب والسذامع ي هذم مذن ) ب وهللاِ ما عندي لزيد جاري:  مثال للتورية

 ( الل ظ بنها جاريب بمب 

وبراد حجرتذه التذي ينذاأ فيهذا دون فنذاء ) وهللاِ ال بدكل دار زيد :  مثال اإلجمال

 ( . الدار 

وهللا ال بتكلم اليلأ فغلّى بو قذرب بو  ذبّ  بو كبّذر بو حّمذد بو هلّذل فهذل : اذا قال 

اءة والذذكر حنذث اذا قذرب بو ذكذر وان براد بن على نبيته بي ان براد ادكال القر

وقد يؤكذ من هذه الترجمذب حكذم االبذالق  –ال يدكلهما لم يلنث وبما اذا ببل  

، بي بنذه ال يلنذث اال اذا نذلى االدكذال  « على نيتذه»فيكلن مراد البخاري  قلله 



19 

 
 فقه األيمان والنذور 

. لنذث ي: فالجمهلر على بنه ال يلنث وعن اللن يب  –بي لم ينل االدكال وال عدمه 

وعنذذد  عذذض الشذذافعيب بنذذه ال يلنذذث اذا قذذرب القذذرآن ويلنذذث  الذذذكر ، ف رقذذلا  ذذين 

ثم ذكر البخاري بدلذب معلقذب ومسذندة لبيذان بن مذا ذكذره داكذل فذي  –القرآن والذكر 

الذى  ملسو هيلع هللا ىلصوكتذو النبذي  «... بفضل الكالأ عنذد هللا بر ذع  »: عملأ الكالأ ف ي حديث 
 . كلمب التقلى ال اله اال هللا : وقال مجاهد  «... هرقل تعاللا الى كلمب  لاء 

 .  «كلمب بحاج لك  ها عند هللا ...  » لعّمه ب ى بالو عند ملته ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

قذال ر ذلل هللا :  وقال ا ن مسذعلد  «... كلمتان ك ي تان على اللسان  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 مذن مذا  ال: وقلذت بكذرى  «يجعل   نداً دكل النار من ما   »كلمب بكرى  ملسو هيلع هللا ىلص

 .  «دكل الجنب يجعل هللا نداً 

بن الكالأ في العذرف ينغذرف الذى كذالأ اندميذين وبنذه ال يلنذث : حجب الجمهلر 

 القراءة والذكر داكل الغذالة فلذيكن كذذلك كارجهذا وبن مسذلم روى فذي  ذليلب 

ان هذه الغذالة ال يغذل  فيهذا شذئ مذن كذالأ النذاس انمذا هذى التسذبي   »:   ملسو هيلع هللا ىلصقلله
. ال كلمذت زيذداً وال  ذلمُت عليذه : ويدكل في هذا البام اذا قال  «والتكبير وقراءة 

فغلى معه فنذا  لّم فننه يسلّم على بكيه من عن يمينه وعن يساره كما في اللذديث 

 (. 19)خ  ام . / ، فهذا ال يلنث ألنه لم ينل  ذلك بنه يكلمه ُعرفاً 

هنذا ( 23)خ  ذام / اذا حلف ال يدكل بهله شهراً وك ن الشهر تسعاً وعشرين   

اذا كذذان الللذذف فذذي بول الشذذهر فيعتبذذر آكذذر الشذذهر ان كذذان : األولذذى : حذذاال  

 . هل كذلك وان كان ثالثين فهل كذلكتسعاً وعشرين ف

بن يل ذ  ثالثذين بو يكت ذي  تسذع ان كان الللذف بثنذاء الشذهر هذل يتعذين : الثانيب 
وقالت بائ ب . تيميب  وعشرين   الجمهلر على األول و ه قال شي  اال الأ ا ن

الشذذهر تسذذع  »: وممذذا يذذدل علذذى قذذلل الجمهذذلر  مذذا فذذي الغذذليلين .  الثذذاني 

فذنذا ربيتمذذله فغذلملا واذا ربيتمذله فذذ فطروا بي يكذلن تسذذعاً وعشذرين وعشذرون 

في آكر اللديث يدكل ووقع اليمين في بثناء الشهر  «فنن ُغّم عليكم ف كمللا ثالثين 

 . عمالً  اليقين 

بو وهذل المطبذلخ مذن عغذير العنذو ف ال يشذرم نبيذذاً فشذرم بذالًء ومن حلذ

 ( . 21)خ  ام ./ كراً عغيراً  َ 

الجمهلر على بن من حلف ال يشرم النبيذ  عينه ال يلنث  شرم غيذره ، ومذن 
حلف ال يشرم نبيذاًلما يخشى من الُسكر  ه فنن يلنث  كل ما يشر ه مما يكلن 

 . فيه المعنى المذكلر 
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يريذد . لم يلنث في قلله  عض الناس وليسذت هذذه   نبذذة عنذده : خاري وقال الب

البخاري  ذلك ب ا حني ب ومن تبعه فننهم قاللا ان الطالء والعغير ليسا  نبيذ ألن 

النبيذ في اللقيقب ما نُبذذ ونُقذع فيذه ، فذ راد البخذاري الذرد علذيهم وذلذك بنذه ذكذر 

فكانت العروس  ملسو هيلع هللا ىلصس فدعا النبي ب ا بُ يد بعرحديث  هل  ن  عد بن : حديثين 

بَنقََعت له غراً في تلر من الليل : هل تدرون ما َ قَته   قال : كادمهم فقال  هل 
ماتذت لنذا  ذاة : لرة قالذت حتى ب ب  عليه فسذقته ا ذاه ، وذكذر بيضذاً حذديث  ذ

فد غنا مسكها ثم مازلنا نبنذ فيه حتى  ار  َشذنَاً ، وكذذا فذي حذديث عائشذب فذي 

غذدوة فيشذر ه عشذيب كانت ينبذ له ليالً فيشر ه غدوة ويُنبذ لذه  »: يب كتام األثر

وكذذذلك . فسذذّمى فذذي هذذذه األحاديذذث النقيذذع نبيذذذاً وهذذل لذذم يبلذذغ حذذد اال ذذكار  «

العغير من العنو الذي  لغ حد اإل كار هل في معنى النبيذ من التمر الذذي  لذغ 

لم  يمينذذه ، فذذذالطالء فذذذالعبرة  لجذذلد المعنذذى الذذذذي براده المذذتك. حذذد اال ذذكار 

 . والّسكر والعغير هى في معنى النبيذ عرفاً ولغبً 

وب ل حن يب عنده بن الخمر من العنو كا ب وهذا مردود عليه  كثير من : قلت 
األحاديث الغليلب في الغليلين وغيرهذا وبنظذر كذالأ مذن القذيم فذي تهذذيو 

مر يذلأ نذزل وهذي نزل تلريم الخ: ويك ي في هذا قلل عمر .  1،2السنن  ام 

مذن العنذو والتمذر والعسذل واللنطذب والشذعير، والخمذر مذا : من كمسذب بشذياء 

خ /األُُدأ كامر العقل ، اذا حلف بن ال ي تذدأ ف كذل تمذراً  خبذز ، ومذا يكذلن منذه 

اإلداأ يكلن  كل ما يكلن ادامذاً عنذد اإلبذالق  ذلاء : عند الجمهلر ( 22) ام 

ال يلنث اذا بئتدأ  الجبن : حني ب وب ى يل ف  وعند ب ى. كان يغطبغ  ه بو ال 

كل شئ يؤكل مع الخبذز ممذا الغالذو عليذه ذلذك : والبيضب وكال هما ملمد فقال 
ال كذالف  ذين بهذل اللسذان بن :  ل قال ا ن القغذار أ دُ كالللم المشلي والجبن بُ 

من بكل كبزاً  للم مشلي بنه بئتذدأ  ذه وذكذر فذي البذام حذديث عائشذب وحذديث 

وغيذذر ذلذذك ان برد  الزيذذادة فذذانظر الكتذذام الذذذي هذذل ا ذذم علذذى : ، قلذذت  بنذذس

 .فقد ذكر فروعاً كثيره لهذه المس لب  «ال روع »مسمى كتام ا ن م ل  في 

وهذا  ام جامع  عذد ب ذلام م ذردة فذي ذلذك .  ام النيب في األيمان : وقال البخاري 

بن األيمذذان مذذن حملذذب  ومنا ذذبب «... انمذذا األعمذذال  النيذذا   »وذكذذر فيذذه حذذديث 

 ه على تخغيص األل اظ  النيب زماناً ومكاناً وان لم يكن في الل ذظ  األعمال فيُستدل

بو  مذذا يقتضذذى ذلذذك كمذذن حلذذف بن ال يذذدكل دار زيذذد وبراد فذذي شذذهر بو  ذذنب مذذثالً 
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حلف بن ال يتكلم زيداً مثالً وبراد في منزله دون غيره فال يلنث اذا دكل  عد شذهر 

 .ألولى وال اذا كل مه في دار بكرى في الثانيب او  نب في ا

وا ذذتدل  ذذه علذذى بن اليمذذين علذذى نيذذب اللذذالف لكذذن فيمذذا عذذدا حقذذلق : قذذال اللذذافظ 

 هذا حقذذاً فذذي ذلذك اذا اقتطذع  التلريذباألدميذين فهذى علذى نيذذب المسذتللف وال ينت ذع  
لذالف وقذذال يذب الن: وبمذذا فذي غيذر الملاكمذب فقذذال األكثذر . وهذذا اذا تلاكمذا لغيذره 

مذن بّدعذى حقذاً علذى رجذل ف حل ذه : وقال النلوي . نيب الملللف له : مالك وبائ ب 

اللاكم انعقد  يمينه علذى مذا نذلاه اللذاكم وال تن عذه التلريذب ات اقذاً فذنن حلذف  غيذر 

: قذال ) ا تلالف اللاكم ن عت التلريب اال بنه ان ا طل  ها حقذاً بثِذم  وان لذم يلنذث 

 ( .  ا  ن حلفاوهذا كله 

 (.311-333)المشيق  ./التلريب في اليمين : السا عب 

مس لب النيب في اليمذين ومسذ لب التلريذب فذي اليمذين : تبين مما  ب  بن لدينا مس لتين 

والثانيب داكلب في األولذى فننذه فذي التلريذب اللذالف يقغذد شذيئاً والسذامع ي هذم شذيئاً 
وبمذا النيذب فذي اليمذين فهذل . مانلى علم آكر لكن ما نلاه اللالف منضب  لديه وهل ي

. فنن شئل  عد ما حلف قال لقذد نليذت كذذا يلتمل بشياء عدة  عاأ يتكلم  كالأ مجمل

وهنذا نبذين التلريذب فذي اليمذين وب ذل هذذه . وقد  ب   يذان مسذ لب النيذب فذي اليمذين 

 علذى مذايمينذك  »: قال  ملسو هيلع هللا ىلصبن النبي ( 1833)عند مسلم المس لب حديث ب ى هريرة 

فهذل هذذا  «اليمذين علذى نيذب المسذتللف  »:  و ل ذظ آكذر  «يغدقك عليه  ذاحبك 

اال اللديث على عملمه بأ بنه كاص  لاال  معينب    ذيظر لذك بنذه علذى عملمذه 

 : ما دل الدليل على بنه نيب اللالف وها هنا بقساأ
ريذب بن يكلن اللالف ظالمذاً كذ ن يللذف علذى حذ  للغيذر فهنذا ال تن عذه التل: األول 

، وهذذا هذل الغذلي  وكذالف ا ذن القا ذذم ويمينذه علذى نيذب المسذتللف علذى األ ذل

فذهو الذى بن الظذالم تن عذه التلريذب مطلقذاً فذال تلزمذه الك ذارة لكذن يذ ثم لمنعذه حذ  

لل ن عتذه التلريذب ليطلذو ال ائذدة المرجذلة مذن اليمذين ويكذلن ال : لكن نقلل . غيره 

مخغذذلص  لذذديث  «ا األعمذذال  النيذذا  انمذذ »: داعذذي لتللي ذذه ، وعمذذلأ حذذديث 

 . البام 

بن يكلن اللالف مظللماً ك ن يللف بماأ ظالم يريد االعتذداء عليذه بو علذى : الثاني 

غيره ويذدكل فذي هذذا القسذم بن يترتذو علذى التلريذب آلذرورة بو مغذللب متعديذب 
بو فذي حذال اللذرم ونلذل  الح  ين متخا ذمين  كالتلريب ال نجاء معغلأ بو ال

فهنا تن عه التلريب كما في تلريب ا راهيم عليه السالأ وتلريب ب ذى  كذر رآلذى  ذلك
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وكمذا  «هذذا الرجذل يهذديني السذبيل  »: قال ( 3911)هللا عنه في قغب الهجرة  خ 

كرجنذا : عن  ليد  ن حنظلب قذال ( 18728)وحم ( 2791)د المختغر .في ص 

فتلذرج القذلأ بن يلل ذلا ومعنا وائل  ن حجر ف كذه عذدو لذه  ملسو هيلع هللا ىلصنريد ر لل هللا 

ف كبرتذه بن القذلأ تلرجذلا بن  ملسو هيلع هللا ىلصوحل ت بنه بكي فخلّى  بيله ف تينا ر ذلل هللا 

 »: وفذي روايذب  « ذدقت المسذلم بكذل المسذلم  »: قذال . يلل لا وحل ت بنه بكذي 
 .  « بنت كنت ب ّرهم وب دقهم المسلم بكل المسلم

نمذا فيهمذا تلريذب ال يمذين تلريذب قلت الدليل بن األول والثاني كارج ملذل النذزاع فن

وبمذا الثالذث فهذل نذذص فذي ملذل النذذزاع وزيذادة ألن اللذالف حلذذف علذى بنذه بكذذله 

علذى عمذلأ الل ذظ  ملسو هيلع هللا ىلصف جراه فك نه كاف الكذم  ملسو هيلع هللا ىلصوقغد النسو ولذا   ل النبي 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصبكله في اإل الأ لذكر ذلك للنبي واال فلل كان قغد بنه 

وال مظللماً ولم تترتو على التلريب آلذرورة  اذا لم يكن اللالف ظالماً : الثالث 

فهنا جّلز بكثر العلماء التلريب . ليس هناك داع للتلريب : بو مغللب متعديب بي 

في اليمين واكتار شي  اإل الأ ا ذن تيميذب عذدأ الجذلاز وهذل روايذب عذن االمذاأ 
بحمد ووجه ذلك عنده بن األ ذل بن اليمذين علذى نيذب المسذتللف للذديث البذام 

يستثنى من ذلذك اذا كذان اللذالف مظللمذاً للذديث  ذليد  ذن حنظلذب وكذذلك  لكن

وا تدل بكثر العلماء على الجذلاز   دلذب . فالتلريب  ال داع  تدليس كتدليس المبيع

 : 

واللذالف قذد عقذد : قاللا  « ولكن يؤاكذكم  ما عقدتم األيمان »: قلله تعالى : منها 

 . اليمين على ما نلاه 

انا  »:  ملسو هيلع هللا ىلصكما في قلله والمزح ح  عند الت ّمل  ملسو هيلع هللا ىلصء من مزاح النبي ما جا: وفيها 
مذا  ذ  ملقلفذاً عذن : ومنهذا  «.. العبذد  من يشتري »و  «حامللك على ولد الناقب 

 . «ان في المعاريض لمندوحب عن الكذم  »: عمر وعمران 

يذدكل  فعلذى ا ذتداللهم  هذاوبما انيب . بما األحاديث فهى كارج ملل النزاع : قلت 

اليمين  غير هللا عز وجل فهل يقلللن  هذا فاللالف  غير هللا عقّد يمينه فنذن النذزاع 

هل يجلز له هذه اليمين بأ ال ثم  عد ذلك نبلث في عقدها وهذل تجذو عليذه الك ذارة 

. بأ بنه لم يقغدها والخال ب بن انيب ال تدل على ما بجازوه اال  عد ثبل  جذلازه 

ن األمر كذلك يبقذى حذديث البذام عذل عملمذه اال اذا كذان اللذالف وهللا بعلم فنذا كا

وهذذذا . مظللمذاً فين عذه التلريذب وبمذا مذا  ذلى ذلذك فذاليمين علذى نيذب المللذلف لذه 
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يَطذذِرد مذذع كذذلن اليمذذين  ذذا  عذذز وجذذل لهذذا حرمتهذذا فذذال تبذذذل فذذي التلريذذب اال عنذذد 

 . اللاجب اليها والداعي لها 

 . يمين اال تثناء في ال: الثامنب 

 .وهى بيضاً من ُكبرى المسائل مكثت فيها بياماً 
اال تثناء ا ت عال من ثنيت الشئ ك ن المسذتثنى قذد  »: قال ا ن القيم : اال تثناء لغب 

ما بدكله بوالً في ل ظه ، وهكذا التقيذد عاد على كالمه فثنى آكره على بوله  نكراج 

مه على بوله فقيد  ه مذا ببلقذه بوالً ،  الشرب  لاء ، فنن المتكلم  ه قد ثنى آكر كال

اإلعذذالأ / هذذـ . ا  «وبمذذا تخغذذيص اال ذذتثناء  ذذنال وبكلاتهذذا فُعذذرف كذذاص للنلذذاة 

 ( . مشهلر 3/367)

عط ته كذ ن اال تثناء ا ت عال من الثنيا وهى من ثنيت الشئ اذا  »: وقال ا ن حجر 

يتناوله الل ذظ  اكراج  عض ماالمستثنى عطف  عض ما ذكره ألنها في اال طالح 

وتُطل  بيضاً على التعالي  ، ومنها التعلي  على المشيئب وهل . وبداتها اال وبكلاتها 
ألفعلن كذا ان شاء هللا تعالى ا تثنى وكذا اذا قذال : المراد في هذه الترجمب فنذا قال 

شذاء بو اال ان اال بن يشذاء هللا : ال بفعل كذا ان شاء هللا ومثله فذي اللكذم بن يقذلل : 

يذدل علذى اللقذلع عنذد  «ان شذاء هللا  »، قال ا ن القذيم الغذلرتان  ذلاء فقللذه هللا 

قلع عند عدأ المشذيئب يدل على عدأ الل «اال بن يشاء هللا  »وقلله  «وجلد المشيئب 

قلذذت فهمذذا  ذذلرتان كذذل واحذذدة فيهمذذا تذذدل علذذى ( مشذذهلر 3/371)اإلعذذالأ / 

 . مراد كله األكرى ومجملع المراد  هما يدل على ال

بثبذت ولل بتى  االرادة والكتيار يدل المشيئب جاز فلذل لذم ي عذل اذا بثبذت بو فعذل اذا 
اال بن غيّر هللا نيتى بو  ّدل ، بو اال ان يبدو لذي : فلل قال . بو فعل اذا ن ى لم يلنث 

بو يظهر ، بو اال بن بشاء بو بريذد بو اكتذار فهذل ا ذتثناء بيضذاً لكذن يُشذترب وجذلد 

 .خ ك ارا   ام اال تثناء في األيمان ./ هـ .ا  «روب المش

وبعنذى  ذذلك  يذان حقيقذب اال ذتثناء فذي اليمذين ونلذله مذن النذذر : اال ذتثناء شذرعاً 

 . والطالق والظهار وغير ذلك

اتض  شئ من ذلك من كذالل  يذان اال ذتثناء لغذب ونزيذد ذلذك  يانذاً مذن لعله : بقلل 

 : كالل التقلل انتيب 

اال تثناء  المشيئب لذيس ا ذتثناًء  »( : 367-3/368) يم في اإلعالأ ا ن الق .1
وبكلاتها التي تخرج  ها  عض المذكلر ويبقى  عضه وانمذا هذل شذرب  «اال »  داة 

، فليس اإل تثناء هنا اكذراج جملذب ... ينت ى المشروب عند انت ائه كسائر الشروب ، 
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أ األول  جملذذب بكذذرى مخغغذذب مذذا تناولذذه المذذذكلر وانمذذا هذذل تقييذذد لمطلذذ  الكذذال

بنت بال  في كل حالب اال حالذب واحذدة وهذى حالذب اليشذاء هللا : لبعض بحلالها بي 

لم يقع منه بالق  عد هذا علمنا  عدأ وقلعه بن هللا تعالى لذم يشذ  فيها الطالق ، فنذا 

لغذب و ذمىى هذذا التعليذ   مشذيئب هللا تعذالى ا ذتثناًء فذي ... الطالق اذ لل شاءه للقذع 

وكذذا  ذماه : قلت ] ان شاء هللا : بي لم يقلللا ( وال يستثنلن: )الشارع كقلله تعالى 
 . هـ . ا [ في حديث ب ى هريرة وحديث ا ن عمر  «فقد ا تثنى  » قلله  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ( . 316-33/337)شي  اال الأ ا ن تيميب في ال تاوى  .2

وهذذذا األكيذذر كبذذر ملذذض وبلذذو ملذذض وكذذالأ يتضذذمن الطلذذو والخبذذر : لذذدينا 

كذاليمين المتضذمنه اللذذض والمنذع لن سذذه بو كذالكالأ الذذي يتضذذمن اللعذد واللعيذذد 

والذذذي ن سذذي  يذذده لينذذزلن فذذيكم ا ذذن  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقللذذه : وكذذالعقلد مثذذال الخبذذر الملذذض 

فهذذ كبذر  ذ مر  ذيكلن كذالخبر  الماآلذي ومثذال  «مريم حكماً عدالً واماماً مقسطاً 

فهذا اال يمكن بن يتضمن كبراً . فعل بو  ا  افعل ا: قللك لغيرك : الطلو الملض 

 اللغلل ألنك ال تذدرى بيطيعذك بو يعغذيك فذال يمكذن بن تخبذر عذن حغذلل مذا 
 . ، واذا كان ذلك فال ك ارة في هذا وال يلسن فيه اال تثناء بلبته 

بن تللذف علذذى مذن يغلذذو علذذى ظنذك ملافقتذذه لذك كن سذذك وعبذذدك : ومثذال الثالذذث 

ألجذل  –، فهذذا فيذه معنذى الطلذو والخبذر ، وتطلذو مذنهم وتخبذر وزوجك وولذدك 

 . بنه  يلغل منهم ال عل  –ظنك ملافقتهم لك 

بنذي مريذد القيذاأ مذن : قللك ألقملمن غداً يتضمن بمرين بحدهما : نزيد  ياناً فنقلل 

وهذذذا .  ذذيكلن القيذذاأ غذذداً : ن سذذي وبالذذو منهذذا ذلذذك غذذداً وهذذذا بلذذو ، والثذذاني 

الملض فننه  معنذى  ذيكلن و خذالف الطلذو الملذض  معنذى بريذد ر الخب خالف 
وانمذا نِك وببلو منِك يا ن سي بن تقلميلاللنث في اليمين ال ألجل مخال ب الطلذو م

واال تثناء يعل  ال عل  المئيئب فيغير المعنذى ليكذلنن هذذا ان  ،ألجل مخال ب الخبر 

فال مخال ب فذال حنذث ، ولهذذا يغذ   شاء هللا ، فنن لم يش  هللا لم يكن مخبراً  لقلعه

 . اال تثناء 

 :ثال  نيا   «ألفعلن كذا ان شاء هللا »فغار لقائل 

ك نه يقلل في ن سه بنذا مريذد هذذا ان اإلرادة والطلِو بن يكلن غرض تعلي  : تارةً 

فهذا ال يغ  ألنه االرادة والمشيئب ال تُعلّ   ل هذى منجذزة فذنذا علّقهذا لذم : شاء هللا 
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حيذث يخبذر كمذا حا لب ، فمن نلى هذا في اليمين    لكذن ال يرفذع الك ذارة تكن 

 .في انيب 

يذذامي كذذائن ان شذذاء هللا ف نذذا والمعنذذى بن ق. يكذذلن غذذرض تعليذذ  اإلكبذذار : وتذذارة 

وان لم يش  فال بكبر  ه ، واذا لم يخبر  ه فذال مخال ذب فذال مخبر ان شاء هللا  لقلعه 
فهذذا هذل المعنذى الذذي يرفذع الك ذارة فك نذه . ب جزمذاً له الساعحنث وان كان مريداً 

شاكا في اللقلع فلست بكبر  لقلعه جزمذاً وانمذا بكبذر  لقلعذه عنذد هذذه بنا : قال 

لذم فنذن هل مريد وبالو انن لكن اللقلع معلّ  على المشذيئب فذنن لذم يقذع . الغقب 

 .يكن مخال اً فال حنث 

لطلو وال الخبر ألنه جذازأ  نرادتذه وجذازأ ال يكلن غرض تعلي  ال ا: وتارة ثالثب 

فذذنذن يكذذلن الغذذرض هنذذا  «انذذك آتيذذه ومطّذذلف  ذذه»لعمذذر  ملسو هيلع هللا ىلص  نذذه  ذذيكلن كقذذلل 

فنذا ظهر األمر كذالف اعتقذاده الذذي ألجلذه جذزأ  ذالخبر فهذذه . التلقي  ال التعلي  

لكن  النظر الى ل ظه وبنه براد بن كل شئ واقذع  مشذيئب هللا . مخال ب تلجو اللنث 
 . ز وجل فهذه ليست مخال ب ع

ومن هنا يتبين بن اال تثناء الرافع للك ارة انما يعلِّ  ما فذي اليمذين مذن معنذى الخبذر 

اذ . الملض بو المشلم ، ال يعلّ  ما فيهذا مذن معنذى الطلذو الملذض بو المشذلم 

مخال ب الطلو ال تلجو ك ارة فنذا قلت لمن ال تعرف باعته لك بو معغذيته افعذل 

ي علذه فلذيس عليذذك ك ذارة انمذا يلجبهذا مخال ذذب الخبذر وذلذك ألن الرفذع انمذذا  كذذا فلذم

 . يكلن اذا كان في المشيئب تعلي  ، والتعلي  انما يكلن فيما لم يقع  خالف ما وقع 

ألن     ذذرها ال الطذذالق وال غيذذره ومذذن هنذذا يُعلذذم بن اال ذذتثناء ال يرفذذع االنشذذاءا 
 . ب ما لم يقع شيئب انما يعل   المشيئاالنشاء ارادة حا لب فكيف تعل   الم

والغيغ الُمغلو عليها حكم االنشاءا  انما ُغلو عليهذا ذلذك المتنذاع اال ذتثناء فيهذا 

 . وانما ال تثناء فيها ا تثناء تلقي  ال تعلي  

بي بنه يلافي  –ومن هنا نعرف مس لب اال تثناء في اإليمان بنه اذا عاد الى الملافاة 

 ذ  فيذه اال ذتثناء ألنذه اكبذار وبمذا اذا  –ختم له اإليمان ويدكل الجنب هللا مؤمناً ويُ 

عاد الى ما يُنشئه هل بنه من المسلمين وبنه علذى ب ذل ديذن اإل ذالأ فهذذا انشذاء ال 

 . يُعل    المشيئب 

وكذلك اال تثناء في اللعد واللعيد ألنه اللعذد واللعيذد يتضذمنان بلبذاً وكبذراً ألن 
مذن ن سذه بن ت عذل يطلذو ) بلو الخبر الملعلد  ه من ن سه  اللاعد تضمن كالمه

 . هـ . والمتلعد كذلك ا ( . ما وعد   ه وبكبر   ه 
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ان شاء هللا مع يمينه فهذا يُسمى : اللالف اذا قال  »: ا ن قدامب في المغنى  .1

وبجمع العلماء على تسميته ا تثناء وبنه متى ا تثنى في يمينذه لذم يلنذث ... ا تثناء 

 .«ا فيه

 :  المشيئب بدله اال تثناء  .7

: قذاللا ( ان شاء هللا  ا راً وال بعغذي لذك بمذرا  ى تجدن »: قلله تعالى  .1
فتلاآلذع حيذث (  تجدني ان شاء هللا من الغا رين : ) وبما الذ ي  فغبر ألنه قال 

جعذل ن سذذه واحذذداً مذذن جماعذب ، فقذذال ا ذذن حجذذر وقذذد وقذع لمل ذذى نظيذذر ذلذذك مذذع 

ولذم ( .9)ك ارةا   ذام  ( /  تجدني ان شاء هللا من الغاللين ) شعيو لما قال له 

وددنا بن مل ذى كذان  ذبر حتذى يقذص  »:  قلله  ملسو هيلع هللا ىلصبكبر نبينا يغبر مل ى كما 

 . فهل يقال مل ى بكلف اللعد   كال وذلك ألنه ا تثنى  «هللا علينا من كبرهما 

، ( 8238)ج .، ص ( 2371، 2373)االرواء / حذذذذذذديث ا ذذذذذذن عمذذذذذذر  .2

وغيذره   ل ذاظ عذدة كمذا فذي ( 3313)رواه بحمذد فذي مسذنده حذم ( 8239-8212)

 »: وبكذرى  «ان شاء هللا فقد ا ذتثنى : من حلف على يمين فقال  » لي  الجامع 
فهذذل  الخيذذار ان شذذاء  »: وبكذذرى  «فهذذل  الخيذذار ان شذذاء مضذذى وان شذذاء تذذرك 

 . «فال حنث عليه »: وبكرى  «مضى وان شاء ترك غير حنث 

 . بنه    مرفلعاً وال منافاة  يوعند

ان : مذن حلذف فقذال  »: مرفلعذاً ( 6366)حديث ب ذى هريذرة عنذد احمذد  .3

هذا حديث آكذر لعبذد الذرزاق عذن معمذر عذن ا ذن بذاوس عذن  «شاء هللا لم يلنث 

هذذا مذا رجلذه ا ذن  –غير حديث  ليمان فذي يمينذه  –ا يه عن ب ى هريرة مرفلعاً 

وكذذذا ذكذذره شذذي  اإل ذذالأ دون تعقذذو فذذي ال تذذاوى العر ذي وبحمذذد شذذاكر واأللبذذاني 
ورد الشي  بحمذد شذاكر علذى تعليذل البخذاري لذه  مذا ال يقبذل الجذدال ( . 39-262)

 .ويُرد  هذا على مثل المليباري وبائ ته وليُقر البلث من هناك 

لذل قذال  »:  ملسو هيلع هللا ىلصأ قذال النبذي . حديث ب ى هريرة انكر في قغب  ذليمان خ .3

وانظذذر .  «لذل ا ذذتثنى  »: وقذال مذذرة  «وكذذان َدَركذاً للاجتذذه ان شذاء هللا لذذم يلنذث 

 .  جلج وم جلج يفي ا تثناء ( 1733) المقا ل حديث الغليلب 

 . «... انى وهللاِ ان شاء هللا  »: أ وفيه . حديث ب ى مل ى خ  .3

ما    عن ا ن عمر وا ن عباس وا ذن مسذعلد بن مذن ا ذتثنى فذال حنذث  .8

 .عليه وال ك ارة 
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 : ثناء حكم اال ت .6

وال تقذللن لشذئ : ) تعذالى جائز عند الجمهلر وال يجو كما تلجبه الظاهريب لقللذه 

وبجيو بن هذا لالرشاد ، واال تثناء يلل اليمين كاللنث فلما لذم يجذو اللنذث ... ( 

 . لم يجو اال تثناء 
مذا مذن رجذل  »: ثر ب ى ذر قال و ّرح اللن يب   نه مستلو لما تقدأ من انيب وأل

مذا قلذت مذن قذلل بو نذذر  مذن نذذر بو حل ذت مذن حلذف اللهذم : حين يغذب   يقلل

عبد الذرزاق وا ذناده /  «فمشيئتك  ين ذلك كله ما شئت منه كان وما لم تش  لم يكن 

 .اال تثناء تيسر ألمر اإلنسان وعدأ لزوأ الك ارة  اللنث :  لي  وقاللا بيضاً 

a.  شروب  لب اال تثناء : 

كمذذا فذي قغذذب : عليذه الذذدليل مذن ال ضذذل الجذائزدل  اتغذاله  ذاليمين اال مذذا .1

: ) وهذا فغل جائز ، وكذلك قلله تعذالى  «الملك قل ان شاء هللا فقال له  » ليمان 

بي اذا نسذذيت ذكذذره ويذذدكل فذذي ذلذذك ذكذذره ( واذكذذر ر ذذك اذا نسذذيت ... وال تقذذللن 
 »: ي فيهذا ودل على بن األ ل االتغال األحاديث التذ.  اال تثناء وهل  عد بن قال 

وهنذا ال تُشذترب نيذب اال ذتثناء . فعقو الللف  قلل ان شذاء هللا  «... من حلف فقال 

قبل ال راغ من كالمه  ل يغ  اال تثناء  لاء نلاه من بول كالمذه بو فذي بثنائذه بو 

/  عده ، المهم بنه ينلى التعلي  ال التلقي  والتبرك وفي هذا الشرب مذذاهو بكذرى 

 . وليُقرب بثر األوزاعي وكذا كلمب ا ن القيم األكيرة ( 393-3/392) االعالأ 

من حلف فقذال  »: دليله :  دور المستثنى منه والمستثنى من متكلم واحد  .2

لما قال له العباس اال اإلذكذر   ملسو هيلع هللا ىلصفاللالف هل المستثنى ويدل عليه بن النبي  «.... 
ولذم ( قذل ان شذاء  هللا )ولم يكتف  ا تثناء العباس وكذا قذال الملذك لسذليمان  »فقال 

 . «يكتف بن يقلله هل 

... قذل  »: ولذا قال الملك لسليمان : النط   اال تثناء وال ين عه اذا بآلمره  .3

وألنه اليمين ال تنعقد فق   النيب فكذذلك اال ذتثناء فيهذا  «...من حلف فقال  »وكذا  «

. / يلذزأ نطقذذه  ولكذن اذا كتذو اال ذذتثناء  ذ  وا ذذتثنى االمذاأ احمذذد المظلذلأ فذذال. 

. / وال يُشذذترب بن يسذذمع ن سذذه  ذذل يك ذذى تلذذرك لسذذانه ( 393-3/393)اإلعذذالأ 

 ( . 3/398)اإلعالأ 

والعتذ  هل يغ  اال تثناء في غير اليمين كاال ذتثناء فذي الطذالق  .9
 والظهار   
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b.  ا ن القيم في االعالأ ذكر مخارج التلليل في الطالق فقال المخرج

 –بى ايقاعذه والللذف  ذه  –مينه بو بالقه بن يستثنِى في ي: الرا ع 

 : ذكر مذاهو األئمب في ذلك

 . يغ  اال تثناء في االيقاع والللف: الشافعي وب ل حني ب  .1

ال يغذذ  اال ذذتثناء فذذي االيقذذاع وال فذذي الللذذف اال فذذي اليمذذين  ذذا  : مالذذك  .2
 .تعالى وحده 

 ذي تى والغذلي  كمذا . اللقذلع وعدمذه والتلقذف : ثال  روايذا  : بحمد  .3

من كالأ ا ن تيميه بن اال تثناء ين ع في الللذف  ذالطالق واالكذتالف عذن بحمذد اذا 

  فيذه التك يذر بن مذا  ذ: ويدل على هذا بن مذن ب ذلل بحمذد . ا تثنى في االيقاع 

القيم بدلب الذين يقلللن ان اال ذتثناء فذي الطذالق ال    فيه اال تثناء ، ثم ذكر ا ن 

بن هذا تعلي  علذى مذا ال : ليالً وغالبها بدلب نظريب فمما قالله ي يد ورد عليها دليالً د

بنذذت بذذال  ان شذذاء  :  ذذبيل الذذى العلذذم  ذذه فلذذم يمنذذع وقذذلع الطذذالق كمذذن قذذال 

ا ه األيمان وال يدكل فذي األكبذار وال ان اال تثناء  : السماوا  واألرض ، و قاللا 
بن المذتكلم : يهم عنذدي االنشاءا  وغير ذلك من بدلذتهم وكال ذب رد ا ذن القذيم علذ

 هذا الل ظ شاء هللا له التل ظ  هذا الكالأ لكن مضملن هذذا الكذالأ معلّذ  علذى شذرب 

فذذي المسذذتقبل فذذال يقذذع اال  لقذذلع شذذربه وهذذل مشذذيئب هللا عذذز وجذذل لذذه بن ينطذذ  

 الطالق المعلّ  علذى مشذيئب  ذبلانه فذي المسذتقبل فلمذا بنطقذه  ذبلانه  هذذا الكذالأ 

شذذا لذه الطذذالق المنجذذز  ذل الطذذالق المعلذ   المشذذيئب لمذا ا ذذتثنى فذذي علمنذا بنذذه لذم ي

كالمذذه ، ومشذذيئب الل ذذظ ال تكذذلن مشذذيئب اللكذذم كذذتل ظ المكذذره والمجنذذلن والغذذبي 

فذذنذا بلّذذ   عذذد ذلذذك علمنذذا بن هللا  ذذبلانه .  ذالطالق فهذذذه مشذذيئب الل ذذظ دون اللكذذم 
ان فذنعم ألنذه يكثذر فيهذا ال ألنذه وكذلن اال ذتثناء  ا ذه األيمذ. شاءه منه واال فلم يش ه 

 . يمتنع في غيرها 

 «ان شذاء هللا  »والتلقي  بن المسذتثنى امذا بن يقغذد  قللذه : ا ن القيم قال  .3

التلقي  بو التعلي  فنن قغد  ه التلقي  وهذان القغذدان واحذد منذا يشذعر  همذا فذي 

وعذذدأ تعليذذ  ، والت كذد وقذذع الطذذالق وان قغذد  ذذه الن سذه ان كذذان براد هذذذا او ذاك 

اللقلع في اللال لم تطل  وهذا هل الغلام في المس لب وهل اكتيذار شذي  اإل ذالأ 

 .  288وفي االكتيارا  ص ( 13/33)ا ن تيميب في ال تاوى 
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قغذذد ثذذم ذكذذر قذذلالً ينبغذذي بن يكذذلن كامسذذاً وهذذل بنذذه ين عذذه اال ذذتثناء اذا  .3

هللا لذم م ا ذتلالب العلذم  مشذيئب  ا تلالب العلم  مشيئب هللا فلل علذالتعلي  وكان جاهالً 

ينعقد اال اال تثناء وال رق  ين علمه وجهله بنذه اذا جهذل فقذد عل ذ  الطذالق  مذا هذل 

ممكن في ظنه فيغ  تعليقه وبما اذا علذم فقذد عل ذ   مجذال عنذده فذال يغذ  التعليذ  
وقللهم العلم  مشيئب الرم ملال كط  ملص فنن مشذيئب الذرم تُعلذم : قال ا ن القيم 

 .ب لمسبباتها  لقلع األ بام المقتضي

-33/261)وبمذذا يُقذذرب مذذن هنذذاك ( 13/33: )ا ذذن تيميذذب  .13

 : فالخغب فيما يلي (  267

 يّن شي  اإل الأ بن الللف  الطالق والنذر والعتاق عامب ال قهاء بدكللها في قللذه 

ومع ذلك فمنهم من بكرجها من  «من حلف فقال ان شاء هللا فال حنث عليه  »:  ملسو هيلع هللا ىلص

وقذذال هذذذا  «ى يمذذين فذذربى غيرهذذا كيذذراً منهذذا فليك ذذرمذذن كلذذف علذذ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقللذذه 

ومذن بكذرج فقللذه آلذعيف ألن المذراد اللديث يدكل فيذه ل ذظ اليمذين  ذا  و النذذر 
 .  اللديثين حكم واحد وهل رفع اليمين اما  اال تثناء واما  التك ير 

لكن هنا ننبه الى بن في مذهو بحمذد ال يكذاد يلجذد كذالف فذي بن الللذف  ذالطالق 

ان فعلذت كذذا : دكل في اال تثناء وانمذا الخذالف فيمذا كذان  غذيغب الجذزاء كقللذه ي

 . ف نت بال  

 . وبما ن س ايقاع الطالق والعتاق فال يدكل عند األكثر من ب لام بحمد 

ثم األمب بنقسمت وانما انقسملا لما في هذه الغيغب من الخبر واالنشذاء : قال الشي  

لطالق والعتاق في حديث اال تثناء الى ثالثب بقساأ افي دكلل  ،( 19)كما في  ـ 
: 

قذال فمذن يدكل في ذلك الطالق والعتاق بن سها : قلأ قاللا  .11

بنت بال  ان شاء هللا وبنت حران ان شاء هللا دكل ذلك في عمذلأ 

: قلذت . حديث اال تثناء وهذل قذلل ب ذى حني ذب والشذافعي وغيرهذا 

 . وهل القلل األول في كالأ ا ن القيم 

في ذلك الطالق والعتذاق ال ايقاعهمذا  ال يدكل: وقلأ قاللا  .12

وال الللذف  همذا ال  غذيغب الجذزاء وال  غذيغب القسذم وهذذا بشذهر 

 . القللين في مذهو مالك وروايب عن بحمد
بن ايقاع الطالق والعتاق ال يدكل في ذلذك : والقلل الثالث  .13

انيذذب عذذن  ذذل يذذدكل فيذذه الللذذف  العتذذاق والطذذالق وهذذذه الروايذذب الث
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من فذّرق  ذين  ذيغب القسذم  –بي من ب لام بحمد –بحمد ومنهم 

  .و يغب الجزاء ف دكل األولى دون الثانيب 

وهذا القلل الثالث هل الغلام المذ ثلر معنذاه عذن الغذلا ب وجمهذلر : قال الشي  

التذذا عين كذذا ن المسذذيو واللسذذن لذذم يجعلذذلا فذذي الطذذالق وا ذذتثناء ولذذم يجعلذذله مذذن 

 . األيمان 
وقذال . اال تثناء في الطالق والعتذاق ليسذا مذن األيمذان : قال بحمد في غير ملآلع 

فيمذا يكذلن فيذه انمذا يكذلن اال ذتثناء : بيضاً الثنيا في الطالق ال بقلل  ه وقال بيضاً 

وهذا الذي ظذاهر وذلذك بن ايقذاع : قال الشي   –ك ارة والطالق والعتاق ال يك ران 

فمذن بدكذل ايقذاع الطذالق والعتذاق فذي حذديث ... ب ذالً  الطالق والعتاق ليس يميناً 

هذا الملآلع قد يقع فيه لبس فذي كذالأ : قلت . اال تثناء فقد حّمل العاأ ما ال يلتمله 

واآل  بن اال تثناء ينقذع ( 13/33)في الملاآلع األكرى  شي  اال الأ لكن كالمه

 .في اإليقاع لكن المراد  ه االيقاع المعلّ  ال الملق  

وبآلذاف الشذي  بن الظهذار بيضذاً  (19)فقذد  ذب  تلخيغذه  ذـ ( 33/337) ا وبمذ
يغ  فيه اال تثناء ألنه فيه الك ارة ، وما كان فيه الك ذارة شذرع فيذه اال ذتثناء  ذـ 

(313 . ) 

 . من حلف على يمين فيها اآلرار  انكرين: التا عب 

فهذل األفضذل . لِلنث وهذه المس لب متممب للمس لب الخامسب وقد بقردتها أل ين حكم ا

بن اللنث في اليمذين بفضذل مذن : البقاء على اليمين بو األفضل الك ارة   والجلام 

فذنذن اللنذث فذي اليمذين يختلذف حكمذذه . التمذادي فيهذا اذا كذان فذي اللنذث مغذللب 

 ( .في النذر كما تقدأ : قلت )  - : اكتالف حكم الملللف عليه كما يلي 
( ل واجذو بو تذرك ملذرأفعذ)ان حلف على باعب واجبذب  .13

 .فالتمادي واجو واللنث ملرأ 

( تذذذرك واجذذذو بو فعذذذل ملذذذرأ) ان حلذذذف علذذذى معغذذذيب  .13

 فالتمادي ملرأ واللنث واجو 

فعل مستلو وترك مكروه ) ان حلف على باعب مستلبب  .18

 . فالتمادي مستلو واللنث مكروه ( 

ان حلذذف علذذى فعذذل مكذذذروه بو تذذرك مسذذتلو فالتمذذذادى  .17

 . مكروه واللنث مستلو
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بن يلجذذد مذذرج  : فهذذذا لذذه حذذاالن : ان حلذذف علذذى مبذذاح  .16

بن يسذذتلى الطرفذذذان : الثذذذاني . لل عذذل بو التذذرك فيُعمذذذل  ذذالراج  

 . فاأل   بن التمادي بولى

المهم بنه ي تى التقلى  لاء كانت واجبب بو مستلبب وليك ّر عن يمينه وال يتخيل بن 
ء على اليمين بكثر اثمذاً ألن اليمذين فذي حل اليمين اثم فنن تخيّل ذلك قلنا له لكن البقا

هذه اللالب  ار  ُعرآلب ومانعاً من التقلى وهللا  ذبلانه لذم يُذرد هذذا  ذاليمين  ذل 

وال تجعللا هللا ُعرآلب أليمانكم بن تبروا وتتقلا وتغلللا  ين النذاس : ) قال تعالى 

لذرحم اذا حل ذتم و ذلب اقال ا ن كثيذر ال تجعلذلا بيمذانكم  ذا  مانعذب لكذم مذن البذر ( 

وال ي تذل بولذل ال ضذل مذنكم والسذعب بن يؤتذلا بولذى : ) على تركهذا ، كقللذه تعذالى 

فاال ذتمرار علذى اليمذين آثذم لغذا لها مذن [ بي بن ال يؤتذلا : قلذت .... ( ] القر ى 

( 8) ذام هذـ ثذم ذكذر ا ذن كثيذر هذذه األحاديذث عنذد مسذلم . الخروج منها  التك ير ا 

وحكم هذه المس لب هل  عينه حكذم اليمذين عملمذاً كمذا  ذب   يانذه : قلت ( . 3)و ام 
 ( . 276-33/277)وانظر بيضاً كالأ شي  اإل الأ في ال تاوى ( . 11)في ص 

 . في بقساأ اليمين : العاشرة 

: قلت وهذه األقساأ ملجلدة في القذرآن ( . 16-13)ذكر البخاري في ذلك األ لام 

ولكذذن يؤاكذذذكم  مذذا عقذذدتم ) : لذذو وهذذى التذذي قذذال هللا اليمذذين المعقذذدة المكسذذل ب  الق

تذدكل المك ذذرة  (ولكذن يؤاكذذذكم  مذا كسذبت قلذل كم )  تذدكل المك ذرة فقذ (األيمذان 

يؤاكذذكم هللا  ذاللغل فذي  ال: )وهى التي قال تعالى : اللغلاليمين : الثانيب .  والغملس

ويلل ذلن علذى الكذذم : ) تعذالىوهذي التذي قذال : اليمين الغملس : الثالثب . (بيمانكم
ثمنذاً قلذيالً بولئذك ال ( ان الذذين يشذترون  عهذد هللا وبيمذانهم : )وقذال ( وهم يعلمذلن 

 ( . كالق لهم في انكرة وال يكلمهم هللا يلأ القيامب وال يزكيهم ولهم عذام بليم 

 . اليمين اللغل : بوالً 

مذذا ال يُعتذذد  ذذه مذذن الكذذالأ ويذذ تي علذذى غيذذر رويذذب : اللغذذل  .19

 ام . فت  بيمان / وهل  ل  العغافير ، : فيجرى مجرى اللّغاء 

فهذل : قلذت . مذا يجذري مذن غيذر قغذد : المائدة وفي ت سير ( . 1)

علذى بن السذلف ومذن تَذبعهم . مقا ذل اليمذين المعقذدة بي المقغذلدة 

 : غها اللافظ ثمانيب لهم في ت سير لغل اليمين بقلال  لّ 
ال يؤاكذذكم هللا : )قللهذا فذي ت سذير انيذب ما رواه البخارى عن عائشب مذن  .1

وتمسذذذك ( . 8883)خ . ال وهللاِ ،  لذذذى وهللاِ : بُنزلذذذت فذذذي قذذذلل : قالذذذت (  ذذذاللغل 
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لكلنها شهد  التنزيل فهى بعلذم مذن غيرهذا : الشافعي  ه في ت سير لغل اليمين قال 

اء من الغلا ي في حكم المرفذلع فكيذف وقذد جذذكر  بو النزول : قلت .  المراد 

ال : اللغل في اليمين كالأ الرجل في  يتذه  »: قال  ملسو هيلع هللا ىلصهذا مرفلعاً  راحب بن النبي 

وانظذذذر البرهذذذان علذذذى الرفذذذع فذذذي االرواء لأللبذذذاني اإلمذذذاأ  «وهللا ، و لذذذى وهللاِ 

وعذذن عائشذذب وقذذد نقذذل ا ذذن المنذذذر وغيذذره عذذن ا ذذن عمذذر وا ذذن عبذذاس ( . 2387)
 »: امع وعبد الذرزاق فذي المغذنف وا ن وهو في الج ا ناد  لي  عند الطبري 

لغل اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعب في اللذديث الذذي كذان يعقذد عليذه 

وغيرهما من الغلا ب وعن القا م وعطذاء والشذعبى .  «القلو ال يعتمد عليه القلو

 .عائشب وباوس واللسن نلل ما دل عليه حديث

الشئ يظنه ثم يظهذر كالفذه بن يللف على : ب ل حني ب وب لا ب وجماعب  .2

وهللاِ قا لُت زيداً ثم تبذين بنذه قا ذل عمذراً : فيختص  الماآلي مثال الماآلي بن يقلل 

 . 

بيضاً المستقبل يدكل : قاللا : ر يعب ومالك ومكللل واألوزارعي والليث  .3
وهللاِ : ومثذال المسذتقبل   ن يللف على شذئ ظنذاً منذه ثذم يظهذر  خذالف مذا حلذف، 

وعذن بحمذد . (ه  ي تي حلف على الظن والعالمب بن. ) ثم ال ي تي . ليلأ لي تين زيد ا

 . بي في االكتغار  الماآلي بو شملل المستقبل بيضاً روايتان 

 . وروى عن عباس بيضاً . بنه يللف وهل غضبان : وعن باوس  .3

وعذن . وعن ا راهيم النخعي بن يللف على الشئ ال ي عله ثم ينسى في علذه  .3

 .اللسن مثله 

: بن يدعل على ن سه ان فعل كذا ثم ي عله ، وهذا هذل يمذين المعغذيب قلذت  .8
ولكذن يؤاكذذكم  مذا كسذبت ( ولكن يؤاكذكم  ما عقدتم االيمذان : ) يك ينا قلله تعالى 

، كذ ن يقذلل قطذع هللا ودلّت آيب المائذدة علذى بنذه ال ك ذارة فذي يمذين اللغذل ( قلل كم 

وهللاِ ال بتكلذم  هذذا : هذه  يغب يمين ك نه يقلل و. لساني ان تكلمت  هذا ثم يتكلم  ه 

 . 

( 13)الخذامس وقذد عقذد لذه البخذاري  ذام ومن األقلال المذذكلرة فذي اللغذل القذلل 

 ام اذا حنِث نا ياً بو ظاناً وذكر فيه اثنى عشر حديثاً والمقغلد  يذان هذذه المسذ لب 

والنسذذيان واالكذذراه  فذذ علم بن هذذذه المسذذ لب مبنيذذب علذذى هذذل تسذذق  الك ذذارة  الجهذذل: 

فجهل بنها هذى فذدكل بو . حلف ال يدكل دار زيد : والخط  مثاله  ونلل ذلك بأ ال  
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نسى يمينه فدكل بو بكره على دكللهذا فذدكل بو كطذ  وال ذرق  ذين الخطذ  والجهذل 

بنه في حال الخط  يقغد عدأ الدكلل فيعتقد بن هذه داره فيجتنبهذا فذنذا الذذي دكلهذا 

الجهل فهل ال يعلم ب الً فالخط  انتقاء القغد والجهل انتقاء العلذم هي وبما في حال 

من العلماء من ب قطها ويدل عليه  ذنيع البخذاري فذي ايذراده األحاديذث فذي البذام 
اال بنه في  عض هذه األحاديث ما يخالف اال قاب ك ن كان حذي ب يطالو  ديذب ب يذه 

 ملسو هيلع هللا ىلصن ذ   قبل الغذالة بمذره النبذي وكذا م. لما قتلله في غزوة بحد لكنه ب قطها هل 

فذنن مذن بتلذف مذال  االعذادة وبيضذاً  ملسو هيلع هللا ىلص البدل وكذا حديث المسذئ  ذالته بمذره 

هذذا مذن كطذام : ولكن الجلام عن كذل هذذا ممكذن  ذ ن يُقذال . الغير كط  يضمن 

-137) اللآلع ، وبما مس لتنا فهى من كطام التكليف وانظر كذذلك المشذيق  ص 

 ك ارة فيهذا ألن ن ذي المؤاكذذة يقتضذى رفذع حكمهذا وعذدأ وبما الك ارة فال( . 138

 . مشيق  ( 131)لزوأ الك ارة وكذلك حديث معاويب  ن حيدة ص 

 .  18 ام / اليمين الغملس : ثانياً 
ُ ذميت  ذذلك ألنهذذا تعمذس  ذذاحبها فذي االثذم ثذذم فذي النذذار  .23

 . فهى فعلل  معنى فاعل 

ا غمسلا بيذديهم فذي بيذو بو دأ بو األ ل في ذلك بنهم كانلا اذا تعاهدو: وقيل 

رمذذاد ثذذم يلل ذذلن عنذذد ادكذذال بيذذديهم فيهذذا وذلذذك لت كيذذد مذذا برادوا فسذذميت تلذذك 

 .  اليمين

غمل ذذاً لكلنذذه  ذذالغ فذذي نقذذض العهذذد  –غذذدر  ذذاحبها اذا  .21

. وعلى هذا فهى م كلذه من اليد المغمل ب فتكذلن  معنذى م عللذب 
ال : م ولذذا قذال مالذك فنذن هى اليمين التي ينغمس  احبها في اإلث

وكذذذلك ا ذذتدل  قللذذه . ك ذذارة فيهذذا ألنذذه ال يتذذ تى فيهذذا البذذر ب ذذالً 

والغملس غير منعقدة ألن المنعقد ما (  ما عقدتم األيمان : ) تعالى 

 . يمكن حله وال ي تى في الغملس البر فتُلل  

وال تتخذذوا بيمذانكم : )  ّدر البخذاري البذام  قللذه تعذالى  .22

بي مكراً وكديعب والمذراد ال تجعلذلا بيمذانكم التذي ... ( دكالً  ينكم 

تلل لن  ها على بنكم تلفلن العهد لمن عاهذدتمله َدكذالً بي كديعذب 

وكمذا تذرى . هـ .وغدراً ليطمئنلا اليكم وبنتم تضمرون لهم الغدر ا 
 .في هذه انيب وعيد شديد لمن حلف على الكذم  
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عذن عبذد هللا  ذن مت ذرداً  ذه ( 8873)ثم ذكر فذي البذام خ  .23

الكبائر االشراك  ذا  وعقذلق اللالذدين ، وقتذل  »: عمرو مرفلعاً 

 . «الن س ، واليمين المغملس 

ولُيقذذرب مذذن ( 17)ثذذم ذكذذر  عذذد ذلذذك  ا ذذاً تا عذذاً وهذذل البذذام  .23

اليمذين ومما ذكره هناك ( 133-137)وانظر المشيق   ـ . هناك 
 : تشمل المغملس 

 ماض كاذ اً عالماً  اليمين التي يلل ها على بمر .1

 . ماآلياً بو مستقبالً اليمين التي يلل ها كاذ اً ليقطع  ها مال بمرئ مسلم  .2

 . اليمين التي يلل ها في اللال كاذ اً  .3

 . وهذه من   ا  الن اق ( ويلل لن على الكذم وهم يعلملن: ) والخال ب : قلت 

ترهيبذاً وانظذر المشذيق  واليمين الغملس ليس فيها ك ذارة لذيس تيسذيراً  ذل تشذديداً و

وما كذان ملذرأ  »: قال  « اإلعالأ»في حيث نقل كالأ ا ن القيم ( 133-133) ـ 

الجنس كالظلم وال لاحش فنن الشارع لم يشرع له ك ارة ، ولهذا ال ك ذارة فذي الزنذا 
وشرم الخمر وقذف الملغنا  والسرقب ، وبرد هذا بنه ال ك ارة فذي قتذل العمذد 

ملس كما يقلله بحمد وب ل حني ه ومن وافقهما ، وليس ذلك تخ ي اً وال في اليمين الغ

عن مرتكبيها ،  ل ألن الك ارة ال تعمذل فذي هذذا الجذنس مذن المعا ذي انمذا عملهذا 

 . فيما كان مباحاً في األ ل وُحرأ لعارض كاللبء في الغياأ واإلحراأ 

 (  .173-133)المشيق  / اليمين المك رة : ثالثاً 

ولكذذن يؤاكذذذكم  مذذا كسذذبت : )المكسذذل ب المعقذذدة التذذي قذذال هللا فيذذه هذذى اليمذذين  -

 ( .يؤاكذكم  ما عقدتم األيمان ولكن ( ) قلل كم 
والذدليل . وهى اليمين التي يلل ها على بمذر مذن المسذتقبل بن ي علذه بو ال ي علذه  -

 ( : 33/273)على المستقبليب ، وانظر ال تاوى 

فذي ال ت عذل  بي وحنثذتم  ذ ن ت عذل بو( اذا حل ذتم ذلك ك ذارة بيمذانكم : ) قلله تعالى 

ولذم يقذل ( اذا حل تم ) المستقبل ، ومن ال لائد التي ينبغي ذكرها هنا بنه  بلانه قال 

اذا حنثتم وذلك بن اللنث ملجو للك ذارة وهذذا ظذاهر فخرجذت انيذب هكذذا الثبذا  

ا ذن المنيذّر بفذاده  /تقريذره وقبل اللنث كما  ب  بن الك ارة تجلز بيضاً  عد الللف 

هذذذا متعلذذ  ( اذا حل ذذتم ): تعذذالى وبيضذذاً قللذذه . الكشذذاف السذذكندري فذذي حاشذذيب 
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فهذا مذن ( ذلك ك ارة بيمانكم : ) بي   عل اإلنسان وبما قلله تعالى  خطام التكليف 

 . كطام اللآلع فُجمع  ينهما 

وبنى ان شذاء  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوبيضاً من األدله على المستقبليب حديث ب ى مل ى وفيه قلله 

هللا ال بحلف على يمين ف رى غيرها كبراً منهذا اال ك ذر  عذن يمينذي وبتيذت الذذي 
وذلذك  ذ ن ي عذل بو ال  وهذل مسذتقبل «آتيذه  »بي  «وبتيذت  » ملسو هيلع هللا ىلصفقللذه  «هل كيذر 

 .ي عل كالف ما حلف عليه اذا كان فيه الخير 

 : شروب وجلم الك ارة  -

 مذا ( ) مذا كسذبت قلذل كم : )تعذالى حضلر العقل الذي يت تى معه القغد لقللذه  -1

فخذذرج النذذائم و المغمذذى عليذذه والمجنذذلن وهذذذا  االت ذذاق ويقضذذى ( . عقذذدتم 

ف مذا السذكران فذدلت اندلذب علذى بنذه غيذر . الخالف فذي السذكرا  والغضذبان 

مذا فذي قغذب مذا عذز : ومنهذا ( حتى تعلملا مذا تقللذلن : ) فمنها حاآلر العقل 

قغذب حمذزة لمذا : ومنها .   ل بشرم كمراً  ملسو هيلع هللا ىلصبي عند مسلم في اللدود بن الن
هذا في حال حضذلر العقذل لكذان فلل كان هل بنتم اال عبيد أل ي   :  كر وقال 

وا ن تيميب وا ن القذيم وهذل روايذب الظاهريب و هذا القلل قالت . من بكبر الك ر 

 (. 139-33/132)عن بحمد والشي  اإل الأ في ذلك  لث بليل في ال تاوى 

مبذادؤه كمذا قذال ب ذل مل ذى عذن : األولذى : فللغضو درجا  : الغضبان  وبما

الثانيذب . فهذا تنعقد معه اليمذين ( 8876)خ  « فلافقته وهل غضبان » ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

يستلكم الغضو لكنذه ال يزيذل العقذل وانمذا يزيذل القغذد ويلذلل  ذين المذرء : 

ال بذالق  »:  ملسو هيلع هللا ىلصالتبي  ونبيته ، فنذا لم تلجد النيب لم تنعقد اليمين وهل الذي قال
. حذديث حسذن ( 2337)حذديث حسذن األرواء  ذرقم /  «وال عتاق في اغذالق 

 .فالشك بن هذا ال تنعقد معه اليمين . غضو يزيل العقل : الثالثب 

شرب عن الجمهلر وهذل الغذلي  ألن القلذم مرفذلع عنذه حتذى يلذتلم : البللغ  -2

 .  ومنهم من فرق  ين المميز وغيره وال دليل على ذلك

شذذرب عنذذد اللن يذذب والمالكيذذب ولذذيس شذذرباً عنذذد الشذذافعيب واللنا لذذب : اإل ذذالأ  -3

 : ويترج  قلل الشافعيب واللنا لب لما ذكروه من آدلب 

نزلذت فذي تمذيم الذداري وعذدي ( فيقسمان  ا  بن ارتبذتم : ) قلله تعالى : منها 

الكذذذم وهذذذا ، فذذنن قيذذل هذذذا فذذي الذذدعاوى بي لمنذذع  ملسو هيلع هللا ىلص ذذن  ذذداء وبحل همذذا النبذذي 
ا ذتلالفه يذدل علذى  ذلب يمينذه وترتذو : المستلى فيه الكذافر والمسذلم ، قلنذا 

حم : ومنها .  لب نذر عمر في الجاهليب والللف كالنذر: بثارها عليها ، ومنها 
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بنشدك  الذي بنزل التلراة على  »قال للبه من اليهلد  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ا ناد  لي  بن

 . «مل ى 

ب القاآلذذيب  مسذذاملب المكذذره وكذذالف اللن يذذه وا ذذتدللا وذلذذك لألدلذذ: االكتيذذار  -3

: لكن اللديث ليس فيه اليمين وانمذا الذثال   «... ثال  جدهن جد   »:  لديث 

وا تدللا بيضاً  ما رواه مسذلم فذي قغذب حزي ذب  «النكاح والطالق والرجعب  »
يذه في عدأ شهلده  دراً لما ظ ر  ه الك ار عنذد كروجذه الذى المدينذه ف كذذوا عل

انغذرفا :  ذلك فقال له وأل ي ُحسذيل  ملسو هيلع هللا ىلصالعهد ال تقاتل مع ملمد ف كبر النبي 

لكذن هذذا مذن  ذام اللفذاء  العهذد كمذا هذل  «ن ى  عهذدهم ونسذتعين هللا علذيهم . 

 .  اللديثير 

كالف في ذلك اللن يب فاعتبروا يمذين النذاس ولللنا لذه ت غذيل ال دليذل : الذكر  -3

يمذين النا ذي ال تنعقذد وكذذا اذا حنذث نا ذياً  عليذه والغذلام قذلل الجمهذلر بن

بذو عذن /  «رفع عن بمتي الخط  والنسيان وما ا تكرهلا عليه  »:  ملسو هيلع هللا ىلصلقلله 

 (.61)ثل ان األرواء 
فذي عذادةً كمذا لذل حلذف ليطيذرن / بن يكلن الملللف عليه ممكناً عذادةً بو ذاتذاً  -8

ء الكلز وال ماء فيه وذاتاً كما لل حلف ليشر ن ما. الهلاء فهذا غير ممكن عادةً 

وهذذل مذذذهو ( ت ديبذذاً لذذه ) عنذذدي بنذذه فذذي مغذذل هذذذا تلزمذذه الك ذذارة : ، قلذذت 

المالكيب وب ى يل ذف وهنذاك مذذاهو بكذرى لعلهذا تتنذزل علذى مذا اذا لذم ي عذل 

وهللا ال بشذرم مذاء الكذلز وال مذاء : لكن ات قلا هنا على بنه اذا قذال . ذلك لعباً 

 . فيه لزمته الك ارة في اللال

فيجذو عليذه الك ذارة وعذدأ فعذل الملذرأ ، : بال تكلن اليمذين علذى بمذر ملذّرأ  -7
كالنذر في المعغيب وهل قلل جمهذلر بهذل العلذم وكذذلك ال يجذلز البقذاء علذى 

 . مثل هذه اليمين ألنها اثم فنذن يك ّر عن يمينه وال ي عل المعغيب 

وعنذد المالكيذب .  ذماع ويك ي االتيان  اللروف وال يُشذترب اال: التل ظ  اليمين  -6

 .تنعقد  النيب وال يلزأ التل ظ 

ولذذا  ّذلم البخذاري فذي الك ذارا  . وبال يكذلن ا ذتثنى : قاله ب ل عبد الذرحمن  -9

 . ام اال تثناء في اليمين

 . في الك ارة: اللاديب عشر 
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ب ذلام 13)الكتذام هذا كتام في  لي  البخاري  عد كتام األيمان وآلم هذذا  -

وبنظر هذه األ لام  ايب المائدة التي هى نص في هذه المس لب الكتام و ّلر ( 

 . 328-323بيضاً المشيق   ـ 

المغطيب الثم مخال ب اليمين ولذا  ميت المخال ه ِحنذث ، فننذه لمذا عقذد : الك ارة  -
اليمين  ا  بو  معظّم فال ينبغي له الخروج من هذه اليمذين  ذل يبقذى عليهذا فلمذا 

فقذد جعذل هللا عذز وجذل لذه مخرجذذاً  –هللاِ عذز وجذل  وذلذك  ذنذن –كذرج منهذا 

: ك ذذر : ومقا ذذل هذذذا المخذذرج يعطذذى شذذيئاً تك يذذراً وشذذكراً وب ذذل هذذذه المذذادة 

 التغطيب كما 

: بى الذزراع كمذا قذال تعذالى فذي انيذب األكذرى ( بعجذو الك ذار نباتذه : قال تعالى 

 ( . يعجو الزراع )

نه من ابعاأ بو كسلة بو عت  تك يراً للنثه ما يخرجه اللانث في يمي: فنذن الك ارة 

 . في يمينه 
 خالف ما اذا حلذف علذى المسذتقبل فننذه عقذد  »( : 33/273: )يقلل شي  اال الأ 

 ا  فعالً قا داً لعقده على وجه التعظيم   ؛ لكذن هللا ب ذاح لذه حذل هذذا العقذد الذذي 

  «عنه وجل تها عقده ، كما يبي  له ترك  عض اللاجبا  للاجب بو يزيل 

وكانلا في بول اإل الأ ال مخرج لهم مذن اليمذين قبذل  »( : 33/231: ) الشي  قال 

، ولهذذا .... ( ر نا وال تلمل علينا ا ذراً ) الك ارة فا تجام هللا دعاءهم بن تشرع 

خ  «كذان ب ذذل  كذر ال يلنذذث فذذي يمذين حتذذى بنذزل هللا ك ذذارة اليمذذين : قالذت عائشذذب 

 ( . 3813)، ح ( 8821)
( قذد فذرض هللا لكذم تللذب بيمذانكم : ) لقلله تعذالى : حكم ك ارة اليمين اللجلم  -

وكذذلك االجمذاع كمذا نقلذه  « فائت الذى هل كير وك ّذر عذن يمينذك » ملسو هيلع هللا ىلصوقلله 

وذلذك ألن اليمذين  ذا  عقذد  ذا   »: قال شي  اإل ذالأ . ا ن هبيرة وا ن المنذر 

فذنذا كذان عقذدها  ذا  كذان اللنذث فيهذا . ..فيجو اللفاء  ه كسذائر العقذلد وبشذد 

نقضاً لعهد هللا للال ما فرآله هللا مذن التللذب ولهذذا ُ ذمى حلهذا حنثذاً ، واللنذث 

هذذل اال ذذم فذذي األ ذذل فاللنذذث  ذذبو االثذذم لذذلال الك ذذارة الماحيذذب فننمذذا الك ذذارة 

وهذا اللاجو على ال لر ألن األمر ي يد اللجلم علذى   «منعته بن يلجو اثماً 

 . لريبال
هل وقت اللنث وذلك  ترك ما حلذف علذى فعلذه بو فعذل : وقت وجلم الك ارة  -

 .ما حلف على تركه
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ويترتو عليه من كذان مل ذراً عنذد اللنذث ولذم يك ّذر حتذى بعسذر فلذيس لذه بن  -

 . يك ّر  الغلأ ألن العبرة  لقت اللجلم ال  لقت األداء على الغلي 

 . لب الخامسب  ب  بنه يك ر قبل اللنث و عده في المس  -

هل يل   ك ارة من بنلاع الك ارة ك نه يطعم كمسب ويكسل كمسذب  ال مذانع مذن  -

 . هذا 
ال يجزى اكراج القيمب في الك ارة كيف وهل اللارد عن الغذلا ب بي االبعذاأ  -

ولل جاز دفع القيمب لما كان للتخيير فائذدة اذ يغذير . بو الكسلة دون دفع القيمب 

 .الجمهلر كالفاً لللن يبوهذا قلل . الكل  لاء 

 : وهذه المس لب مس لب القيمب في الك ارة والغدقا  فيها ثالثب بقلال للعلماء 

 . مالك والشافعي : ال يجلز  -1

 .ب ل حني ب: يجلز  -2

 بحمد : تجلز في ملاآلع وتمنع في ملاآلع  -3

واألظهذذر فذذي هذذذا بن اكذذراج القيمذذب لغيذذر حاجذذب وال مغذذللب : قذذال شذذي  اال ذذالأ 
 : منلع منه ودليل القيمب عند اللاجب راجلب م

 . ما يؤكذ في زكاة اال ل األعلى او األقل مع شاتين بو عشرين درهماً  -ب 

ايتلني  عرض ثيام كمذيص بو : وكذا في  لي  البخاري عن معاذ قال  -م

لبيس في الغدقب مكان الشعير والذرة بهلن عليكم وكير أل ذلام النبذي 

الرقي  يك ّر  الغلأ اذ قدرة لذه  .(63- 62/  23)ال تاوى /  المدينب  ملسو هيلع هللا ىلص

وهذل اذا بذن لذه  ذيده بن يك ّذر  المذال  جزئذه   . على االبعاأ بو الكسذلة 

 . نعم : الجلام 
 . وغير المسلم يك ّر  الثالثب وال يك ّر  الغلأ ألنه ال يقبل منه حال ك ره  -

 : التك ير المالي له شروب  -

الً عذن قلتذه وقذل  عيالذه كال ذائض عنذه فذي مقدار ما يك ّر  ذه فاآلذبن يكلن   -1

ر وهل قذل  يذلأ وليلذه ألن الك ذارا  و ذدقب ال طذر مجراهذا واحذد طزكاة ال 

 .  ال في زكاة المالوهل البدن 

 . ( الكتو  –األواني  –السيارة  -البيت ) بن يكلن عنده حلائجه األ ليه  -2
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 42باب /  من نذر أن يتصدق بجميع ماله: األول  

ان من تل تي بن بنخلع من مالي  دقبً الى هللا  »: لما تام كعو  ن مالك قال 

 .  «ور لله

لكن هذا القلل ليس تنجيزاً  ل ال ي هم من نذر ب الً وانما هل عرض ومشلرة 

  ن يمسك  عض ماله فهل كير له ، فمن جاء مستشيراً في  ملسو هيلع هللا ىلصف شار عليه النبي 

لكن الش ن فيمن نذر  ملسو هيلع هللا ىلصيشار عليه  ما بشار النبي نذر الغدقب  جميع المال 

 . ونّجز  
في ذلك عشرة بقلال وذكرها ، ولكن عند بكثر العلماء بنه يجو : قال اللافظ 

. عليه اللفاء اال اذا كان على  بيل القر ب بي قغد التقرم  الغدقب ال النذر 

جاء في هذه القغد له دور كبير كما  ب  في كالأ شي  اإل الأ ولذا : قلت 

األقلال العشرة بن عليه ك ارة يمين النهم للظلا في ذلك شائبب اليمين وهذا 

 .  23الذي اكتاره ا ن القيم في تهذيو السنن على علن المعبلد  ام 

والقياس بنه ان كان حال اً  الغدقب بجزبه ك ارة يمين وان كان ناذراً : قال 

بمسك  »: اله كما جاء في اللديث متقر اً تغدق  ه وب قى ما يك يه ويك ى عي

 . «عليك  عض مالك فهل كير لك 
 33ومال حد المال   انظر  ام 

األرض  –بي اذا نذر ماله  –هل يدكل في األيمان والنذور : قال البخاري 

وبشار  ذلك الرد على ب ي حني ه في قلله ان المال . والغنم والزرع واألمتعب 

لذي فيه الزكاة ال ما  لاه ف راد البخاري ترجي  اذا نذره تلجه ذلك الى المال ا

 . ربي الجمهلر بن المال يطل  على كل ما يتللل

ونص بحمد انه من قال مالي في المساكين انما يُلمل على ما نلى بو ما غلو 

 .على ُعرفه كقلل بعرا ي ذلك يكلن المراد اإل ل 
ماالً ق  بن س ا بلت برآلاً لم ب و : وذكر البخاري في البام قلل عمر 

 . منه 

 . بن بحو بملالي  الّى  يرحاء : وقلل ب ى بللب 

يلأ كيبر فلم نغنم ذهباً وال فضب  ملسو هيلع هللا ىلصكرجنا مع ر لل هللا : وقلل ب ى هريره 

 . اال األملال والثيام والمتاع 



33 

 
ن افقه األيم                                                    

 والنذور
فهذا يختلف  اكتالف  –بي ال يذر  –وبما التغدي   جميع المال : واللاق 

ومن لم يكن كالغدي  بو شبهاً  ملسو هيلع هللا ىلص  وقَبِل منه النبي األحلال كما فعل الغدي

بفضل  »: والل ظ انكر  «ال  دقب اال عن ظهر غني  »:  الغديقين فيقال له 

 .  «الغدقب ما كان عن ظهر غنى 

هلل علَّ  أنه ال أكل كذا أو : من نذر فسال فحّرم عل  نفسه حالالً فسال : الثانية 

 . كذا َعلَّ  حرام  أشرب كذا أو طعام كذا أو شراب

" لن بعلد له : " لعائشب وح غب في عسل المغافير  ملسو هيلع هللا ىلصبهل ذلك قغب قلله 

حلف  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يلآل  بنه ....... ( يا بيها النبي لم تلرأ  : ) فنزل قلله تعالى 

ليس في انيب بنه حلف وانما فيها بنه حّرأ ، وقد جاء في  عض روايا  

حلف وحّرأ على  ملسو هيلع هللا ىلصنيب في ذلك يبين بنه لكن نزول ا «وقد حل ت  »: البخاري 

 . ن سه هذا العسل وانزر برق اللديث في انعاأ الباري لمقيّده 

 : وكالف العلماء في هذه المس لب كما يلي 

ال يلرأ عليه شيء وتلزمه ك ارة يمين وهذا قلل بهل العراق ومنهم االماأ  -1
 .بحمد 

: البخاري  نيراده لروايب ال تلزأ الك ارة اال ان حلف ، وهذا القلل رجله  -2

وهذا رجله ا ن . وهل قلل مسروق والشافعي ومالك  «وقد حل ت  »

 . حجر

وهللاِ ال بكله : اذا حّرأ شيئاً فهل يلض ن سه على تركه فك نه حلف فقال : بقلل 

بو ال بشر ه ، فهل على مقدما  شي  اإل الأ يمين ويدل على هذا ما رواه 

ت سيره واألثر  لي  في جامعه ومن بريقه ا ن  الثلري ونقله ا ن كثير في
: المنذر  سند  لي  عن ا ن مسعلد  بنه جئ عنده  طعاأ فتنلى رجل فقال 

يا : ) اذن فكل وك ّر عن يمينك ثم تال آيب المائدة : اني حرمته بن ال آكله فقال 

اوى ال ت/ و بو نزول انيب يبيّن ذلك ... ( وال تعتدو .... بيها الدين آمنلا 

ذهو : وانظر ما ذكره ا ن كثير عند هذه انيب فننه التلقي  قال ( 23/273)

الشافعي وغيره الى بن من حّرأ م كالَ بو ملبساً بو شيئاً ما عدا النساء بنه ال 

يا بيها الذين بمنلا ال تلرملا : ) يلرأ عليه وال ك ارة عليه بيضاً لقلله تعالى 

 .  ك ارة   ملسو هيلع هللا ىلصن سه لم   مره النبي  وألن الذي حرأ الللم على.... ( 
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وذهو آكرون منهم االماأ احمد الى من حرأ م كالً بو مشر اً بو ملبساً بو شيئاً 

من األشياء فننه يجو عليه  ذلك ك ارة يمين كما اذا التزأ تركه  اليمين فكذلك 

يؤاكذ  مجرد تلريمه على ن سه الزاماً له  ما التزمه كما بفتى  ذلك ا ن عباس 

قد فرض هللا لكم  »: ثم قال  «... يا بيها النبي لم تلّرأ  »: وكما في قلله تعالى 
وكذا هنا في هذه السلرة فدل بن هذا ُمنَّزل منزلب اليمين في  «تللب بيمانكم 

 . اقتضاء التك ير 

:  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا بول  لرة التلريم يدل على هذا وقلله : قلت . ثم  عد هذا آيب اليمين 

 . قد يكلن حلف على بن ال تخبر وهللا بعلم  « تخبري  ذلك بحداً قد حل ت فال »

وهي عند البخاري ف يها بنه ( 1839/9)أ / وبما قغب الذي امتنع من بكل الدجاج 

 . فتكلن دليالً للقلل الثاني حلف 

..... ( ال تلرملا بيبا  : ) وفي  نن الترمزي عن ا ن عباس عند قلله تعالى 

اني اذا ب بت الللم انتشر  وذاد  شهلتي  »:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي بن رجالً قال عند 
 الك ارة ، فال تست اد  ملسو هيلع هللا ىلصولكن لم ي مره . للنساء واني حرمت الللم فنزلت انيب 

ثم وجد  البلث عن شي  اإل الأ في ال تاوى . الك ارة اال من انيب التي  عدها 

ا ا تدل  ه ا ن فاقتضى هذا بن ن سي تلريم اللالل يمين كم »: قال ( 33/271) 

انظره في البخاري ت سير  لرة التلريم فيمن / رواه الشيخان  «عباس وغيره 

، (  لقد كان لكم في ر لل هللا ب لة حسنب) ليس شئ ، يك ّر، : حّرأ امربته قال 

 ل ظ الظهار عليه ك ارة ظهار وهى زائدة في  ومما يدل على هذا بنه اذا حّرمها

 .  دون ل ظ الظهار التغليظ على مجرد التلريم
 . «و هذا يستدل على بن تلريم اللالل يمين  »( 13/333: ) وقال 

 . قلت فالمختار هل القلل األول 
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  42باب / الوفاء بالنذور : الثالثة 

يوفاون : ) فهاذا الاذق لاال هللا فياه : أما ناذر الااعاة المساتحاة المنجا    -1

 ( . بالنذر 

انيذب األولذى فذي .   «ذرتم نذم نذذر فذنن هللا يعلمذهوما بن قذتم مذن ن قذب او نذ»: ولال 

قال  ام النذر في باعب وذكر  26اللفاء والثانيب في عقده و ها  ّلم البخاري  ام 
 «مذن نذذر بن يطيذع هللا فليطيعذذه  »انيذب وحذديث عائشذب الذذذي ت ذرد  ذه عذن مسذذلم 

فذاء ورّغذو وقذد مذدح  ذبلانه الل.  ري  في األمر  لفاء النذر اذا كان في باعذه 

، ذكذذر ا ذذن عطيذذه بنذذه  ذذبلانه وعذذد كذذال مذذن ( فذذنن هللا يعلمذذه ) فذذي العقذذد  قللذذه 

فنن هللا ) من تبرع ومن بوجو على ن سه ، وعد على ذلك  الثلام  قلله :  القسمين

اذا نذروا في باعذب هللا : قال مجاهد في انيب األولى . فال يضيع شئ هل له ( يعلمه

رون باعب هللا من الغذالة والغذياأ والزكذاة واللذال والعمذرة كانلا ينذ: وقال قتادة 

وهذا  ري  في بن الثناء وقع : قال اللافظ . وما افترض عليهم فسماهم هللا ب رارا 

فنذن هذا النلع واجو اللفاء  ه وممدوح فاعله وُمثنى عليه . في غير نذر المجازاة 
ته وا ذتلبا ه اال وجهذاً  ذل نقذل  عضذهم االت ذاق علذى  ذل. وال كراهيذب فذي عقذده 

وهذا النلع من النذر ينقلو  النذر واجبذاً ويتقيذد  مذا . شاذاَ عند الشافعيب بنه ال ينعقد 

 . قيده  ه الناذر 

ويتغذلر النذذر فذي فعذل ( : 26 ذام : ) فقذال اللذافظ : نظر الطاعذب اللاجبذب  -2

ذلذك  اللاجو   ن يؤقته كمن ينذر بن يغلي الغالة في بول وقتها فيجو عليذه

 .  قدر ما بقته 

واجو عيناً فال ينعقد  ه النذر كغذالة : قال قسم  عض الشافعيب الطاعب الى قسمين 
الظهذذر مذذثالً و ذذ ب  فيذذه فينعقذذد كنقاعهذذا فذذي بول اللقذذت ، وواجذذو علذذى الك ايذذب 

كالجهذذاد فينعقذذد ، ومنذذدوم عبذذادة عينذذاً بو ك ايذذب فينعقذذد ، ومنذذدوم ال يسذذمى عبذذادة 

وزيذذارة القذذادأ ف ذذي انعقذذادة وجهذذان واألرجذذ  انعقذذاده وهذذل قذذلل كعيذذادة المذذريض 

الجمهلر واللديث يتناوله فال يخص من عملأ الخبر اال القسم األول ألنه تلغذيل 

 . حا ل 

-33/333) ولذذيس كذذذلك وانظذذر ال تذذاوى  «تلغذذيل حا ذذل  »هكذذذا قذذال : قلذذت 

عليذه بو  ذايع عليذه  قال الشي  مذا وجذو  الشذرع اذا نذذره العبذد بو عاهذد هللا( 337
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الر ذذلل بو اإلمذذاأ بو تلذذالف عليذذه جماعذذب فذذنن هذذذه العهذذد والملاثيذذ  تقتضذذى لذذه 

 . وجل اً 

غير اللجلم الثا ت  مجرد األمر األول ، فتكذلن واجبذب مذن وجهذين  ليذث : ثانياً 

يستل  تاركها من العقل ب ما يستلقه ناقص العهلد والملاثي  ، وما يستل  عاص 
واذا كان النذر يلجو فعل المستلو فنيجا ه ل عذل .  ، هذا هل التلقي  هللا ور لله 

اللاجو اولى وليس هذا من  ام تلغذيل اللا ذل ؛  ذل همذا وجل ذان مذن نذلعين 

لكذذل نذذلع حكذذم عيذذر حكذذم انكذذر مثذذل الجذذدة اذا كانذذت بأ بأ بأ وبأ بأ بم فذذنن فيهذذا 

لتذي هذي مذن مقتضذى وكذا اشتراب الشذروب ا.  ببين كل منهما تستل   ه السدس 

العقذذد فهذذى واجبذذب مذذرتين مذذرة  مقتضذذى العقذذد ومذذرة  نيجذذام المتعاقذذدين لهذذا وهذذذا 

،  ( 137-23/133)، ( 13-33/9)كعطذذذذذذف الخذذذذذذاص علذذذذذذى العذذذذذذاأ ، وكذذذذذذذا 

كمن حلف ] ما كان هللا بمر  ه فهل  عد اليمين بشد تلريماً : قال ( 33/133-136)

يمين اذا حلف الرجل عليه لذم يغذر حرامذاً وما كان مباحاً قبل ال[ ال يشر ن الخمر 
 .  ل له بن ي عله ويك ّر عن يمين 

النذذر مذن ( : 28كمذا فذي ال ذت   ذام )قال القرببذي : وبما نذر الطاعب المعل   -3

العقلد الم ملر  اللفاء  ها المثنى على فاعلها وبعلى بنلاعه ما كان غير معل  

ن ب لأ كذا بو بتغدق  كذذا هللا على ب: على شئ كمن يعافى من مرض فقال 

كذنن شذ ى هللا مذريض [ حغذلل كيذر ]ويليذه المعلذ  علذى  »شكراً   تعذالى 

والنذذر ... وما عدا هذا من بنلاعذه كنذذر اللجذاج .  « مت كذا بو  ليت كذا 

 . فنن ذلك يُكره وقد يبلغ  عضه التلريم ... المثقّل 
نذه يجذو اللفذاء  ذه  االت ذاق ، التلقيذ  بن هذذا النذذر مكذروه وقذد يلذرأ مذع ب: قلت 

: نهى عن النذذر وقذال  ملسو هيلع هللا ىلصوب ل هذا البام حديث ا ن عمر وب ى هريرة بن النبي 

ال يقذلأ شذيئاً وال  »وفذي ل ذظ  «انه ال يذرد شذيئاً وانمذا يسذتخرج  ذه مذن الشذلي   »

ال يذ تى  خيذر وانمذا يسذتخرج  ذه »وفذي ل ذظ  «يؤكره وانما يسخرج  ه من البخيل 

 «ال يغنى من القدر شيئاً وانمذا يسذتخرج  ذه مذن البخيذل  »: وفي ل ظ  «من البخيل 

وبوآلذ  األل ذاظ فذي  «ال يرد من القدر وانمذا يسذتخرج  ذه مذن البخيذل  »وفي ل ظ 

ال يقّرم من ا ن آدأ شيئاً لم يكن هللا قّدره له ولكن النذر يلاف  القذدر فيخذرج  »هذا 

نهيذه عذن النذذر   نذه  » ملسو هيلع هللا ىلصفَعلّل  «يخرج  ذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد بن 
 خذالف الذدعاء  -ال يغير شذيئاً مذن القذدر فذال يجلذو كيذراً وال يذدفع شذراً قذد قُذدّرا  

فمذن اعتقذد هذذا فذي نذذره فليبذرب مذن هذذا االعتقذاد ولذذيعلم بن  –و ذنائع المعذروف 
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 والنذور
ل لم يكذن النذر ال يقّدأ وال يؤكر واذا كان كذلك فهل  بو ال تخراج ماالً من البخي

فهل هذا المعنى والتعليل يسري في جميع بنلاع النذذر بأ : قلت . ليخرجه اال  النذر 

 ذالنهى عذن النذذر  ملسو هيلع هللا ىلصيلض هذا   حد انلاعه   هنا اكتلف العلماء فذي مذراد النبذي 

 : على النلل التالي 

لذيس المذراد النهذى : فقذاللا ( وهذا غلل في ن ى النهي) جماعب ت وللا هذا النهى  - ب
النذر وانما المراد ت كيد اللفاء  ه ، وا تدللا  األدلب التي تلذث علذى اللفذاء عن 

مذن نذذر  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقلله ( يلفلن  النذر: )  النذر من الكتام والسنب كقلله تعالى 

وانى ألتعجو ممن ببل  لسانه   نه لذيس : قال اللافظ .  « بن يطيع هللا فليطعه

وممن ت وله على هذا ا ن األثير وب ذل : قلت .  مكروه مع ثبل  النهى الغري  

،  17عذلن المعبذلد  ذام : عبيدة والمالكيذب علذى كذالف عذنهم وقذال الخطذا ي 

عن النذر انما هل ت كيد ألمره وتلذير التهاون  ه  عد ايجا ه ،  ملسو هيلع هللا ىلصمعنى نهيه 

ولل كان معناه الزجر عنه حتى ال يُ عل لكان في ذلك ا طال حكمذه وا ذقاب 

ذا كان  النهى عن  ذار معغذيب فذال يلذزأ اللفذاء  ذه وانمذا لزوأ اللفاء  ه ا
وجه اللديث بنه بعلمهم بن ذلك مما ال يجلو لهم في العاجذل ن عذاً وال يذدفع 

علذى بنكذم  «ال تنذذروا  »: يقذلل . عنهم حزراً فال يرد شيئاً قضاه هللا تعذالى 

اً جذذرى تذذدركلن  النذذذر شذذيئاً لذذم يقذذدره هللا لكذذم بو تغذذرفلن عذذن بن سذذكم شذذيئ

القضاء عليكم فنذا فعلتم ذلك فاكرجلا عنه  اللفذاء  ذه فذنن الذذي نذذرتمله الزأ 

 . لكم ، قلت وهللا ما ب عد هذا من ت ويل 

النذذر مبذاح اال اذا كذان مؤ ذداً فيثقذل عليذه فذال ي علذه باعذبً فلينئذذ : وقال مالك 

 . يُكره 
وهذل نذص ( النهذى  وهذذا غلذل فذي اثبذا ) النذذر كلذه مكذروه : وجماعب قذاللا   - م

لثبذل  النهذى عنذه : قاللا . الشافعي واللنا لب ومنهم من حّرمه ، وا ن المبارك 

بنذذه كلذذه مكذذروه ، نذذذر  –كمذذا نقلذذه الترمذذزي عنذذه  –و ذذّرح ا ذذن المبذذارك . 

الطاعب ونذر المعغيب والى هذا القلل مذال ا ذن عثيمذين فذي القذلل الم يذد  ذام 

مكذروه ،  ذل ان  عذض بهذل العلذم يميذل الذى والنذذر فذي األ ذل : النذر ، فقال 

ال ي تي  خيذر وانمذا يسذتخرج  ذه مذن  »: نهى عنه وقال  ملسو هيلع هللا ىلصتلريمه ألن النبي 

وألنه الزاأ لن س اإلنسان  ما جعلذه هللا فذي حذل منذه وفذي ذلذك زيذادة  «البخيل 

تكليذف علذذى ن سذه وألن الغالذذو بن الذذذي ينذذر ينذذدأ وتجذذده يسذ ل العلمذذاء يمينذذاً 
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يريذد الخذالص ممذا نذذر لثقلذه ومشذقته عليذه وال  ذيما مذا ي علذه  عذض وشماالً 

ان هللا ال : العامب اذا مرض بو ت كر  له حاجب يريدها تجده ينذر ، ك نه يقذلل 

 . يُنعم عليه يجلو كير بو دفع الضرر اال  هذا النذر 

و عض العلماء يلرمه واليذه يميذل شذي  اإل ذالأ ا ذن تيميذب : وقال في ملآلع آكر 
ويذدل لقذلة القذلل  تلذريم النذذر قللذه : قذال ... كمذا تقذدأ ... للنهى عنه وألنك تلذزأ 

واإلنسذان : قذال ( قذل ال تقسذملا : ) ثذم قذال ... وبقسملا  ا  جهد بيمذانهم : ) تعالى 

الذي ال ي عل الطاعب اال  نذر بو حلف على ن سه تكلن الطاعب ثقيلب عليه ومما يدل 

بن النذذاذر ك نذذه غيذذر  –كغل ذذاً النذذذر المعلذذ   –يم بيضذذاً علذى قذذلة القذذلل  ذذالتلر

فك نذذه يعتقذذد بن هللا ال يعطيذذه الشذذ اء اال اذا بعطذذاه مقا لذذه  -عذذز وجذذل –واثذذ   ذذا  

ولهذا اذا بيلا من البُرء ذهبلا ينذرون وفي هذا  لء ظن  ا  والقلل  التلريم قذلل 

 . وجيه 

 لى من وفى  ه   فنن قيل كيف تلرملن ما بثنى هللا ع: قال 
اننا هذدمنا الذنص ، وانمذا : ان اللفاء هل الملرأ حتى يقال : بننا ال نقلل : فالجلام 

الملرأ بو المكروه كراهب شديدة هل عقد النذر ، وفرق  ين عقده واللفاء  ه : نقلل 

 . ، فالعقد ا تدائي ، واللفاء في ثاني اللال تن يذ لما نذر 

( : 13/36: )أ فذي هذذه المسذ لب النغذلص انتيذب مذا جذاء عذن شذي  اإل ذال: قلت 

ولهذا كُره للمرء بن بن يتعرض للبالء   ن يلجو على ن سه ما ال يلجبه الشذارع »

انذه ال يذ تي  »: ثذم ذكذر حذديث النهذى عذن النذذر  « عليه  العهذد والنذذر ونلذل ذلذك

 ذكذر الشذي  بن بهذذل( 321-13/319) « خيذر وانمذا يسذتخرج  ذه مذذن مذال البخيذل
العبادا  البدعيب يزين لهم الشيطان تل العبذادا  ويذبغض الذيهم السذبل الشذرعيب ثذم 

ذكر من ذلك السماع البدعي وبثره في حغلل الشذرك والقتذل والزنذا وذكذر الشذي  

: كتمه  قللذه ( 319-311) وهذا الكالأ نافع جداً  –لن سه قغه فيها عبرة وعظيب 

براد الشذي   –هللا فننى ال آكل من شيئاً كل نغيو ال ي تي عن بري  ملمد  ن عبد 

بن بي حال  ببها غير شرعي مثل من شرم الخمر وبعطذله مذاالً بو عظذم  ذنماً 

: ف عطله واليب بو نََذر لغير هللا ف عطاه الشيطان  عض حلائجه كما في السلر قال 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهذا  خالف النذر   تعالى فننه ثبت فذي الغذليلين عذن ا ذن عمذر عذن النبذي 

وذكر حديث ب ي هريذرة ، قذال  «... انه ال ي تي  خير  »: ه نهى عن النذر وقال بن
فهذا المنهى عنه هل النذر الذي يجذو اللفذاء  ذه منهذى عذن عقذده ولكذن اذا كذان قذد 

  «..من نذر بن يطيع هللا فليطعه  »: عقده فعليه اللفاء  ه كما في  لي  البخاري 
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و لم ألنه ال فائدة فيه اال التزاأ ما التزأ وقذد ال  وانما نهى عنه  لى هللا عليه: قال 

يرآلى  ه فيبقى آثماً ، واذا تلذك العبذادا   ذال نذذر كذان كيذراً لذه والنذاس يقغذدون 

 النذر تلغيل مطالبهم ،ت مل كالأ الشي  فننه منغو على من قغد  نذره مطلل ذاً 

كالمذه بن اللاجذو وبما من نذر   شكراً فال يدكل فذي كذالأ الشذي   ذل  ذي تي فذي 

على اإلنسذان بن ي عذل الطاعذا  شذكراً ومذن نذذر شذكراً فهذل داكذل فذي هذذا، فبذين 
بن النذر ال ي تي  خير ، فليس النذذر  ذبباً فذي حغذلل مطلذل هم وذلذك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

بن النذذاذر جعذذل العبذذادة التذذي التزمهذذا علآلذذاً عذذن ذلذذك المطلذذلم وهللا  ذذبلانه 

تلك العبادا  المنذورة  ل يذنعم علذى عبذده  وتعالى ال يقضي تلك اللاجب  مجرد

 ذلك المطللم ليبتليه بشكر بأ يك ر   وشكره   عل ما بمر وترك ما نهى ، وبما 

تلك العبادة المنذورة فال تقلأ  شكر تلك النعمذب وال يُذنعم هللا هللا علذى عبذده تلذك 

واجبب ألنذه النعمب ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستلبب فغار  

 بلانه لم يلجو تلك العبادة ا تداء  ل هل يرآلى من العبد   ن يؤدي ال رائض 

  عل األوامذر ) ويتجنو الملارأ لكن الناذر يكلن قد آليّع كثيراً من حقلق هللا 
ثم  ذل ذلك النذذر ألجذل تلذك النعمذب وتلذك النعمذب بَجذّل مذن بن ( وترك المناهي 

فنذا كان المبذول كثيراً والعبد مطيذع . ذول الملتقر ينعم هللا  ها لمجرد ذلك المب

فلذيس النذذر  ذبباً .   فهل بكرأ على هللا من بن يللجه الى ذلك المبذول الكثير 

ال يرد من القدر » « نائع المعروف تقى ميتب السلء »لتلغيل مطلل ه كالدعاء 

مذن العبذادا   فنن الدعاء من بعظذم األ ذبام وكذذلك الغذدقب وغيرهذا «اال الدعاء 

جعلها هللا تعالى ب با اً للغذلل الخيذر ودفذع الشذر اذا فعلهذا العبذد ا تذداًء ، وبمذا مذا 

ي عله على وجه النذر فننه ال يجلو له من عب وال يدفع عنه مضرة ، لكن كان  خذيالً 
 ذ ن يجعذل القذدر يلافذ  : قلذت ] فلما نذر لزأ ذلك فا  يستخرج  النذذر مذن البخيذل 

 لث الشي  بكثره منغو على البخيل والنذر : قلت [ يخرج ما نذره  مطللم حتى

 .المعلّ  وال نزاع في كراهيب هذا النلع من النذر 

واذا نذذذر فعليذذه اللفذذاء  مذذا كذذان ... وب ذذل عقذذد النذذذر منهذذى عنذذه »( : 11/333) 

 .  «دون ما لم يكن باعب   تعالى... باعب 

 عب على األهل يلأ عاشلراء نذاقالً قذلل ذكر الشي   دعب التل( : 23/313-313)

فذنن هللا : ا ن عينيب في ذلذك بنذه جر ذه منذذ  ذتين عامذاً فلجذده  ذليلاً فذرده فقذال 

 بلانه بنعم عليه  رزقه وليس في انعذاأ هللا  ذذلك مذا يذدل علذى بن  ذبو ذلذك كذان 
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يطلبهذا وهذا كما بن كثيراً من الناس ينذرون نذراً للاجذب ... التل يع يلأ عاشلراء 

فمن ظن بن ... فيقضى هللا حاجته فيظن بن النذر كان السبو وقد ثبت في الغلي  

  «حاجته انما قضيت  النذر فقد كذم على هللا ور لله 

 . «... مع بن ب ل عقد النذر مكروه  »( : 333/ 33)
فهذا هل المنقلل عن شي  اإل الأ وليس فيه تغري   التلريم ثم وق ت علذى : قلت 

)  ل العقد الملرمب قذد يلذزأ  هذا بحكذاأ : قال ( 182-29/181)ه  التلريم تغريل

قال كالظهذار فهذل ملذرأ ( بي ليس كلنها ملرمب بنه ال يلزأ  ها شئ فتكلن  ابلب 

وفيذذه الك ذذارة قذذال وكذذذا النذذذر ولذذيس فيذذه تغذذري   كراهيذذب جميذذع بنذذلاع النذذذر  ذذل 

 .   كا ب المت مل في كالمه يجده منغباً على النذر المعلّ 

ا ذذن دقيذذ  العيذذد : وب ذذعد النذذاس  ذذالقلل الغذذلام مذذن قذذال  الت غذذيل : قلذذت  -جذذـ

وذلك  لمل النهى في هذين اللديثين على . والغزالي والقرببي ووافقهم ا ن حجر 

نذر المجازاة والمعاوآلذب وعليذه يذدل  ذنيع البخذاري فننذه قذال  ذام اللفذاء  النذذر 
ثذم ذكذر حذديثى ا ذن عمذر وب ذي هريذرة فك نذه ( ريلفذلن  النذذ: ) وذكر قلله تعالى 

براد الجمع  ين انيب واللديث  تنزيل انيب على النذر المنجز واللذديث علذى النذذر 

لكن هذا فيه ما فيه فنن اللفاء واجو في النذلعين فلذيس النذزاع فذي : قلت ) المعلّ  

فذي الم هذم كمذا فذي  وقد انتغر القرببذي لهذذا القذلل(. اللفاء وانما في العقد ا تداًء 

يُلمل النهى على نذر المجازاة ووجه الكراهيذب بنذه وقذف : فقال ما حا له  –ال ت  

فعل الطاعب المذكلرة على حغلل الغرض المذكلر فلم تكن باعب ملضب مذراداً 

 ها التقرم  ل مراداً  ها المعاوآلب والمجذازاة ولذذلك اذا لذم يلغذل لذب عرآلذه لذم 
البخيل الذي ال يخرج شيئاً من مالذه اال  عذلض زائذد غاليذاً ي عل الطاعب وهذه حالب 

وقذد ينضذم الذى هذذا  «وانما  يخرج  ه مذن البخيذل ...  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوهل الذي قال النبي 

اعتقاد جاهل بنه النذر يلجو حغلل الغرض وبنه هللا ال ي عل ذلك اال ألجل النذذر 

ونقذذل القرببذذي عذذن  «ئاً ال يريذذد شذذي» «ال يقذذّدأ وال يذذؤكر  »:  قللذذه  ملسو هيلع هللا ىلصولذذذا رّده 

العلماء بن النهى للكراهذب واكتذار هذل بن التلذريم فذي حذ  مذن اعتقذد اعتقذاد فا ذداً 

( بي النهذى عذن نذذر المجذازاة ) ويؤيد هذذا الت غذيل . والكراهب فيمن لم يعتقد ذلك 

قغذذب حذذديث ا ذذن عمذذر وهذذي عنذذد اللذذاكم وا ذذن حبذذان فذذي الرجذذل الذذذي كذذان ا نذذه 

ا و ذاء وبذاعلن شذديد فجعذل علذى ن سذه لذئن  ذلم هللا ا نذه   رض فارس فلقذع فيهذ
بي  –الى  يذت هللا تعذالى فقذدأ اال ذن وهذل مذريض ثذم مذا   –بي اال ن  –لليمشين 

قبل قضاء النذر ف مره ا ن عمر  القضاء عن ا نه وكذا ذهذو الرجذل الذى  ذعيد  ذن 
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 . المسيو ف مره  ذلك 

 : فبان لك  لب هذا القلل من وجله : قلت 

. ت ريذذ  بئمذذب الت سذذير كمجاهذذد وقتذذادة  ذذين نذذذر الطاعذذب المنجذذز والمعلذذ  : ألول ا

االت ذذاق الذذذي نلقذذه ا ذذن حجذذر علذذى ا ذذتلبام : والثالذذث . قغذذب اللذذديث : الثذذاني 

بن ما علل  ه المخال لن ال ينازعلن فيه ألنه ملمذلل علذى النذذر : الرا ع . المنجز 
ه مذذن الم ا ذذد يلذذلح لذذي فذذي هذذذا المقذذاأ المعلذذ  ونلذذن قذذائللن  كراهذذب عقذذده لمذذا فيذذ

الت ري   ين النذذر المذالي والبذدني فالمذالي ال ملذذور فيذه  خذالف البذدني فقذد يشذ  

علذذى الن ذذلس اذا تكذذرر وعلذذى كذذل حذذال فذذنذا انتقذذى الملذذذور فذذي النذذذر كذذان عقذذده 

وهللا . مستلباً  خالف ما اذا كان فيه ملذذور وهذذا  ذام يلتذاج الذى فقذه قبذل النذذر 

 علم ب

  1 ام . فت  بيمان ونذور 

بن يتمادى في األمذر ولذل تبذين لذه كطذؤه وب ذل اللجذاج فذي : اللجاج : قال اللافظ 

 ( . 8823)خ . / اللغب هل اال رار على الشيء مطلقاً يقال لِجلت بلالى 
فهذا يدكل في مسذائل األيمذان ألنذه يمذين قذال ا ذن : وبما نذر اللجاج والغضو  -3

هذا اال م ألنه اللجاج والغضو يلمالن عليه غالباً ويُقغد  ذه ُ ّمى  : عثيمين 

بنذه تُخبذر  خبذر : معنى اليمين ، واللث بو المنع بو التغدي  بو التكذيو مثاله 

  علذى  ذياأ  ذنب ان كذان هذذا حغذل ، فذالمراد تكذذيو : فال تغدقه فتقذلل 

تمنذع ن سذك مذن ان فعلذت هذذا الشذئ فََعلذّى اللذال ، المذراد بن : الخبر ، وتقلل 

وهذا النلع كثر جداً كالأ شي  اإل الأ فيذه فذي عذدة ملاآلذع مذن . هـ . فعله ا 

وال ذرق  ينذه و ذين مذذا تقذدأ مذن بنذلاع النذذر بن النذاذر هنذذا ال : قلذت . ال تذاوى 
فغذلرته  ذلرة نذذر . يقغد الطاعذب  ذل يقغذد عذدمها وعذدأ مذا علّذ  عليذه 

لمغذايرة فهذل يمذين وان كانذت  ذيغته التبرر في الل ظ ومعنذاه مغذاير لذه بشذد ا

وب ذلا ب  ملسو هيلع هللا ىلصولهذا كذان نظذر النبذي ( : 33/338)قال الشي  .  يغب الجزاء 

الذذى معنذذى الغذذيغب ومقغذذلد المذذتكلم ،  ذذلاء كانذذت  غذذيغب المجذذازاة بو 

 غيغب القسذم ، فذاذا كذان مقغذلده اللذض بو المنذع جعلذله يمينذاً وان كذان 

قذرم الذى هللا جعلذله نذاذراً وان كذان يغيغب المجازاة وان كان مقغلده الت

النذذاذر حال ذذاً ألنذذه ملتذذزأ لل عذذل  غذذيغب  ملسو هيلع هللا ىلص غذذيغب القسذذم ولهذذذا جعذذل النبذذي 

فنن كان المنذور مما بمر هللا  ه بمره  ه واال جعل عليه ك ارة يمين . المجازاة 
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وكذلك اللالف انما بمره بن يك ّر عن يمين اذا حلذف علذى يمذين فذربى غيرهذا 

اعتبذذاراً  المقغذذلد فذذي الملآلذذعين ، فذذنن كذذان المذذراد مذذا يلبذذه هللا كيذراً منهذذا 

ويرآلاه بمر  ه ، وهل النذر الذذي يذلفى  ذه وان كذان  غذيغب القسذم وان كذان 

غيره بحو الى هللا وبرآلى منه بمر  األحو األرآلى وان كان  غيغب النذذر 
الذدين كلذه  وبمره  ك ارة اليمين وهذا كله تلقيقاً لطاعب هللا ور لله وبن يكذلن

وبن كل يمين بو نذر بو عقد بو شرب تضمن ما يخذالف بمذر هللا ور ذلله .   

 . فننه ال يكلن الزماً  ل يجو تقديم بمر هللا ور لله على كل ذلك 

فكل ما يقغده العباد من األفعال والتروك ان كان مما بمذر هللا  ذه ور ذلله فذنن هللا 

ا ينهذى هللا عنذه ور ذلله فذنن هللا ينهذى عنذه وان كذان ممذ. ي مر  ه و االعانب عليذه 

وان كان من المباحا  فهل مع النيب اللسذنب يكذلن باعذب ومذع . وعن االعانب عليه 

النيب السيئب يكلن ذنباً ومع عدأ كل منهذا ال هذذا وال هذذا فالشذرع دائمذاً فذي األيمذان 

لله ، ولكذن اذا والنذور والشروب والعقلد يبطل منها ما كان مخال ذاً ألمذر هللا ور ذ
كان قد علّ  تلك األملر  نيمانه  ا  شرعت الك ارة ماحيب لمقتضى هذذا العقذد فننذه 

قذال ( حنثذاً )لكان ملَجبذه االثذم اذا كذالف يمينذه ولهذذا ُ ذمى [ بي الك ارة] للال ذلك 

تذلاتر  انثذار عذن الغذلا ب والتذذا عين بن ... ( وال تجعلذلا هللا عرآلذب : ) تعذالى 

ه بنه ال يللف بحدكم على بن يبر وال يتقي هللا وال يغل رحمذه فذنذا بُمذر معنى اني

 ذلك قال قد حل ُت فيجعل الللف  ا  مانعاً له مذن باعذب هللا ور ذلله فذنذا كذان هللا 

مانعاً مذن باعتذه فغيذر ذلذك مذن األيمذان ( بي الللف  ه) قد نهى بن نجعله  بلانه 

واأليمان الشرعيب الملجبب للك ارة كلهذا تعذلد بولى بن ال تمنع من باعته  بلانه ، 
الى الللف  ا  كما  ي تي في  ام األيمان ثم ذكر الشي  انثار التي تدل علذى ذلذك 

 . عن الغلا ب 

مذذن قذذال مذذالي فذذي ميذذرا  الكعبذذب وكذذل مذذالي فهذذل هذذدى وكذذل مذذالي فذذي : عائشذذب 

 . األثرأ ./المساكين فليك ر يمنن 

تي ليلى  نت العجماء ، كل ممللك لهذا حذر وكذل مذال لهذا قالت ملال: قال ب ل رافع 

ف تيذت زينذو  نذذت بأ : قذال . هذدى وهذي يهلديذب بو نغذرانيب ان لذم تطلِّذذ  امربتذك 

قذال ف تيتهذا وهذي معذي  –وكان اذا ُذكر امربة فقهيه  المدينب ذكذر  زينذو  – لمه 

الرجذذل  كلذذي  ذذين: فذذي البيذذت هذذارو  ومذذارو  ف كبرهذذا فقالذذت : فجذذاء  فقالذذت 
قذال ف تيذت ا ذن عمذر فقالذت بفتتذك زينذو . وامربته قال ف تيت ح غب فقالذت كذذلك 

 . األثرأ ./ وبفتتك ح غب ك ري عن يمينك وكلّى  ين الرجل و ين امربته 
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وعنذد عبذد الذرزاق تغذري  ح غذب وزينذو  الك ذارة ( المغنّف)وعبد الرزاق في 

 . كما  ّرح ا ن عمر

 ُردهذذا عليهذذا هذذدياً ان لبسذذته فقذذال ا ذذن عبذذاس بفذذى بن امذذربة جعلذذت : ا ذذن عبذذاس 

ان هللا تبذارك وتعذالى ال يتقذرم اليذه : غضو بأ في رآلا   قاللا في غضذو فقذال 

قال الشذي  ا ت سذر ا ذن عبذاس هذل مقغذلدها . األثرأ /  الغضو لتك ر عن يمينها 
فذذي  :التقذذرم  المنذذذور بو مقغذذلدها الللذذف فيكذذلن عليهذذا ك ذذارة يمذذين فلمذذا قذذاللا 

غضو علم بنها حال ب الناذرة ، ولهذا  مّى ال قهاء هذا ونذر اللجاج والغضو فهذل 

 . يمين وان كانت  يغته  يغب الجزاء 

بمسذذك عليذك مالذذك :  ذذئل عذن رجذل جعذذل مالذه فذذي المسذاكين   قذال : ا ذن عبذاس 

 . األثرأ / وبن قه على عيالك وك ّر عن يمينك 

انما المشذى : مشى الى  يت هللا اللراأ   قال  ئل عن الرجل يللف  ال: ا ن عباس 

 . حرم الكرماني/ على من نلاه ف ما من حلف في الغضو فعليه ك ارة يمين 

اذا كذان نذذر الشذكر فعليذه وفذاء نذذره ، والنذذر فذي المعغذيب والغضذو : ا ن عمر 
 . يمين وكذا جاء عن التا عين كاللسن وجا ر  ن زيد والقا م  ن ملمد 

ذر  بن تنلذر ا نهذا عنذد الكعبذب فذي بمذر ان فعلتذه ، ف علذت ذلذك األمذر وفي التي ن

قد نهاكم هللا عن قتل بوالدكم و  لت ا ن عباس فقذال مئذب : وا ت تت ا ن عمر فقال 

من اإل ل وفي روايب عن بحمد عليه ذ ذ  كذبش وقذلل ب ذي حني ذب وغيذره والروايذب 

عغذيب ، وبفتذى مذروان  ذن عليذه ك ذارة يمذين كسذائر نذذور الم: األكرى عن بحمد 

وكذان يتبذع قضذاء عمذر بنذه ال شذئ عليهذا وهذل قذلل الشذافعي وبحمذد فذي  –اللكذم 

هذذه القغذب : قال الشذي  . نذر المعغيب ال شئ فيه : روايب وهل قلل كل من يقلل 
ظاهرها بنها في نذر اليمذين والمعذروف عذن ا ذن عمذر وا ذن عبذاس بن ذلذك يمذين 

ه رووا القغذذب  ذذالمعنى وبنهذذا كانذذت فذذي نذذذر تبذذرر يك رهذذا فيظهذذر بن مالذذك وغيذذر

كنذر عبد المطلو وروايتهم لها  ذالمعنى وللعلمذاء فذي نذذر اللجذاج والغضذو ثالثذب 

بن ( 1)انلاع األيمذان ثالثذب : قال الشي  ( 33/37)بقلال نذكرها  عد  يان ال د منه 

 . و لغير هللا بن يعقدها  غير هللا ا( 3)بن يعقدها   ( 2)يعقد اليمين  ا  

وهذذذه يمذذين منعقذذدة مك ّذذرة  الكتذذام والسذذنب واإلجمذذاع : هذذل الللذذف  ذذا  : فذذاألول 

هذل اليمذين  غيذر هللا فهذذه : األول . وهذل بن يعقذدها  مخلذلق بو لمخلذلق : والثالذث 

ويلذرأ الللذف . يمين غير ملترمب وال تنعقد وال ك ارة  اللنث فيها  ات اق العلماء 
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 «مذذن حلذذف  األمانذذب فلذذيس منذذا  » «ال تلل ذذلا ن ذذائكم  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  ذذالمخللق لقللذذه

والال  والعزى فليقذل ال الذه اال هللا : من حلف فقال في حل ه »( 93)الغليلب 

وان كذذان فذذي مذذذهو بحمذذد قذذلل بنهذذا يمذذين  ملسو هيلع هللا ىلصمت ذذ  عليذذه حتذذى اليمذذين  ذذالنبي  «

هذل : ي والثذان. منعقدة ، والغذلام قذلل الجمهذلر بنهذا كغيرهذا يمذين  مخلذلق 
ان فعلذت كذذا فعلَذّى للكنيسذب : النذر لغير هللا والللف  النذر لغير هللا كذ ن يقذلل 

ان كذان  –وان كذان يمينذاً فهذل شذرك . كذا وكذا ، وهذا ان كان نذراً فهل شرك 

 –ان فعلذت كذذا فعلذّى هذدى : كمذا يقذلل المسذلم  –يقلل ذلك على وجه التعظيم 

ان فعلت كذا فهل يهلدي : ك كما يقلل المسلم وبما اذا قاله على وجه البغض لذل

. بو نغراني ؛ فهذا ليس شركاً وفي لزوأ الك ارة لذه قذلالن معروفذا  للعلمذاء 

وما كان من نذر شرك او يمين شرك فعليه بن يتلم الى هللا من عقدها ، وليس 

  فهذذا  هل المعقلد: والثاني . فيها وفاء وال ك ارة انما ذلك فيما كان   بو  ا  

 . على وجهين 
. بن يكلن قغده التقرم الى هللا ال مجرد ان يلض بو يمنع وهذا هل النذر   ( ب)

فنن كان باعب وجو اللفاء  ه وان كذان معغذيب حذرأ اللفذاء  ذه وفذي هذذا 

والسر في ذلك العقد   دع ما عقده فنن مجرد العقد : قلت  –األكير الك ارة 

وهذذذا قذذلل بكثذذر  –ال يُلذذل اال  الك ذذارة   حتذذى لذذل كذذان المعقذذلد معغذذيب 

 . السلف وبحمد وب ى اللني ب 

ان يكذذلن قغذذده اللغذذه بو المنذذع بو التغذذدي  بو التكذذذيو فهذذذا هذذل الللذذف  ( م)

ان فعلذت كذذا فعلذى :  النذر والطذالق والعتذاق والظهذار واللذرأ كذ ن يقذلل 
هذذذا يذذدكل فذذي مسذذائل األيمذذذان . اللذذال وعبيذذدي بحذذرار ونسذذائي بلالذذذ  

 .لعلماء فيه ثالثب بقلال ول

وهذذا قذلل مالذك : بنه يلزمه ما حلف  ه اذا حنث فيجو اللفذاء  هذذا النذذر : بحدها  

ألنذه التذزأ الجذزاء عنذد وجذلد الشذرب فذنذا : قذاللا . وب ي حني ب في روايذب وبائ ذب 

 .  وجد لزمه كنذر التبرر المعلّ  

حنذث ، ال ك ذارة وال وقذلع ألن  بن هذه يمين غير منعقدة فذال شذئ فيهذا اذا: الثاني 

هذا حلف  غير هللا ولعل هذا قلل داود وب لا ه وبلائف مذن الشذيعب وهذل مذ ثلر 

 (. 33/217/ )عن ب ي جع ر الباقر وي تى  ه بائ ب من ب لام الشافعي كالق ال 
بن هذه بيمان مك رة اذا حنث فيها كغيرها من األيمان وهذا قلل بكثذر بهذل : الثالث 

نه يجزئه ك ارة يمين ، وقلل فقهاء اللديث كالشذافعي وبحمذد وا ذلاق وب ذى العلم ب
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واكتلذف هذؤالء . عبيد وغيرهم وروايب عن ب ى حني ب وهي الروايب المت كرة عنذه 

هذل مخيذر  ذين اللفذاء  نذذره و ذين ك ذارة يمذين وهذذا قذلل الشذافعي : ف كثرهم قاللا 

 ذارة عنيذاً كمذا يلزمذه ذلذك فذذي  ذل عليذه الك: والمشذهلر عذن بحمذد ومذنهم مذن قذال 

اليمين  ا  ولما كان الشافعي  مغر بفتى  الك ارة و   المالكيذب فتعجبذلا مذن ذلذك 

 –وعبد الرحمن  ن القا ذم . عطاء  ن ب ى ر اح : هل قلل من هل كير منى : فقال 
ان عذد  : حنث ا نذه فذي هذذه اليمذين ف فتذاه  الك ذارة وقذال لذه  –عمدة مذهو مالك 

 . ك  مذهو مالكبفتيت

وهذذذا القذذلل الثالذذث هذذل الغذذلام يذذذدل عليذذه الكتذذام والسذذنب واالعتبذذار وبقذذذلال 

 . الغلا ب في الجملب كما تقدأ 

 : األيمان الثالثب 

 . بن يعقد اليمين  ا  :  األول 

 . منعقدة  -1

 . ُمك رة  -2
 بن يعقد اليمين   : الثاني 

يجذو اللفذاء  ذه وهذل نذذر عن كان قغده التقرم الى هللا فهذذا نذذر باعذب  -1

 . التبرر

ان كذذان قغذذده اللذذض بو المنذذع فهذذل نذذذر اللجذذاج والغضذذو وفيذذه األقذذلال  -2

 .الثالثب 

 . بن يعقدها  غير هللا ولغير هللا : الثالث 

 . النذر لغير هللا  -1
 . وال ك ارة  –ال وفاء فيه  -شرك  - ب

 .الللف  النذر لغير هللا  -2

 ( .فهل شرك ) ان كان نذراً  - ب

 . يميناً ان كان  - م

  (. شرك) -----على وجه 

  على وجه البغض يمين فيها الك ارة . 

 : وبما نذر المباح  -3

  علذى بن بمشذي  ذين الغرآلذيين عشذر : فمع النيب اللسنب يكلن باعب ك ن يقذلل 
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 . مرا  ، وبراد  ذلك تنشي   دنه واذهام الملل

لذى شذابئ البلذر ، ويريذد ومع النيب السيئب يكلن ذنباً ك ن يقلل   علّى بن بمشذي ا

فهذذه بحذلال ثالثذب .  ذلك النظر الى العاريذا  ومذع عذدأ كذل منهمذا ال هذا وال هذذا 

لكذن هنذا  « ...من بنذر بن يطيذع هللا  »:  ضب  حكمها حديث عائشب في البخاري 
ليسذذت الطاعذذب  ذذريلب فيسذذتلو اللفذذاء ، وليسذذت المعغذذيب  ذذريلب لكذذن يلذذرأ 

يب ، وبما ال هذذا وال هذذا فهذل مبذاح ألنذه مسذكل  عنذه اللفاء ألنه و يلب الى معغ

(.33/337 . ) 

يشذمل  م هلمذه مذا لذيس  « ...وال نذر فذي معغذيب »: ومن بدلب نذر المباح حديث 

 .  معغيب والمباح كذلك 

اذا عذذاد  ذذالماً   ملسو هيلع هللا ىلصوكذذذا حذذديث التذذي نذذذر  بن تضذذرم  الذذدّف  ذذين يذذدى النبذذي

األرواء . / راح وهذذذا مذذن األفذذراح والضذذرم  الذذدف مبذذاح فذذي األعذذراس واألفذذ

نذر المباح ال : والذين قاللا . وفيه زيادا  مليلب انظرها غير م ملر ( 2366)
امره   عل الطاعب وب ق  عنذه المبذاح : ينعقد ا بللا  قغب ب ى ا رائيل قاللا 

/  «انما النذر ما ا تقى  ه وجذه هللا »( : 7322)ح .وبيضاً ب بللا  لديث ص 

 . 31 ت   ام وانظر ال

مذا يجذرى مجذرى اليمذين وهذل نذذر : الثالث : ... وقال ا ن عثيمين في القلل الم يد 

المباح فيخيّر  ين فعله وك ارة اليمين مثل لل نذر بن يلبس هذا الثلم فنن شاء لبسذه 

 . وان شاء لم يلبسه وك ّر ك ارة يمين 

 : ثم نذكر هنا تقسيما لألشياء وتعلّ  النذر  ها 
 . الت كد والثبل  : للاجو نذر ا -1

 . يجو اللفاء: نذر المستلو  -2

 .مخير  ين ال عل والك ارة: نذر المباح  -3

 .ال ي عل وعليه الك ارة: نذر المكروه  -3

 .ال ي عل وعليه الك ارة : نذر اللراأ -3

والسذر كمذا يقذدأ . فاألكثر بن عليه الك ارة اال اذا كذان نذذر باعذب فال ذد مذن اللفذاء 

 . ذر عقد فال يخرج منه اال  ك ارة اال فيما يجو اللفاء  ه بن الن – يانه 

كمن نذر قياأ الليل كلذه و ذياأ الذدهر ونلذل ذلذك ممذا :  قى  يان نذر المكروه  -8
يش  على الن س كاللال ماشياً ونلل ذلك وقد ورد لشي  اإل الأ  ؤال هذل مذن 

اوى م ذذذردا  هذذذذه المسذذذ لب وليقذذذرب السذذذؤال والجذذذلام عليذذذه  كاملذذذه فذذذي ال تذذذ
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 والنذور
 . وبذكر هنا جملب من كالمه ( . 23/273-263)

اذا عاهد هللا على ذلك ونذره فاأل ل فيه ما بكرجذا فذي الغذليلين هذذا مذن : قال 

مذذن نذذذر ان يطيذذع هللا فليطعذذه  »: عذذن عائشذذب مرفلعذذاً ( 8898)بفذذراد البخذذاري 

 فذذنذا كذذان المنذذذور الذذذي عاهذذد هللا عليذذه «ومذذن نذذذر بن يعغذذى هللا فذذال يعغذذه 

يتضمن آلرراً غير مباح ، ي ضى الى ترك واجو بو فعل ملرأ كان هذا معغيب 
 ل لل نذر عبادة مكروهب مثل قياأ الليل كلذه و ذياأ الذدهر كلذه . ال يجو اللفاء  ه 

بظهرهمذا :  ثم تنازع العلماء هل عليه ك ارة يمين   على قذللين/ لم يجو اللفاء  ه 

 «ك ذارة النذذر ك ذارة يمذين »: بنذه قذال  ملسو هيلع هللا ىلصبذيبنه عليه ك ارة يمين لما ثبت عن الن

ال نذذر فذي معغذيب وك ارتذه ك ذارة  »: وفذي السذنن عنذه  «النذذر حل ذب »: وقال 

 ( . 2393)األرواء /  «يمين 

فذذي ( 8733) مذذا روى البخذذاري  –بي مثذذل نذذذر العبذذادة المكروهذذب  –ومثذذل ذلذذك 

مذا هذذا   : فقذال  ربى رجالً قائماً في الشمس ملسو هيلع هللا ىلص ليلب عن ا ن عباس ان النبي

: هذا ب ل ا ذرائيل نذذر بن يقذلأ وال يسذتظل وال يذتكلم وبن يغذلأ فقذال : فقاللا 
فلما نذر عبادة غير مشروعب مذن  »مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم  لمه 

الغمت والقياأ والتضليب امره   عل المشروع وهل الغلأ في حقه ونهذاه عذن 

 . فعل غير مشروع 

وبمذا اذا : ثل هذه العبذادا  الشذاقب يكثذر عنذه السذؤال فقذال الشذي  ونذر م: قلت 

عجز عن فعل المنذور بو كان عليه فيه مشقب فهنا يك ّر وي تى  بدل عن المنذور 

:  ملسو هيلع هللا ىلصكما في حديث عقبب  ن عامر بن بكته لما نذر  بن تلال ماشذيب قذال النبذي 

 «وروى ولتغم  –هد ان هللا لغني عن تعذيو بكتك ن سها ، ُمرها فلتركو ولتُ »
 ( . 2623)، ( 2616)د .ص / 

 (33/85./ )صيغ النذر ثالثة : الرابعة 

فهذذا يقذع  ذه النذذر وال تن ذع فيذه . علّى  ياأ شذهر : كمن يقلل :  يغب تنجيز  . ب

ومن قال ان فيه ك ارة فننه يستتام فننه تام واال قُتذل . الك ارة  نت اق المسلمين 

 . 

ك ن يقلل كما يقلللن في  الدنا على الطذالق ال :  ( يغب قسم)بن يللف  ذلك  . م

فهذذذه  ذذيغب قسذذم . بفعذذل كذذذا بو ألفعلّذذن بو علذذى اللذذال ألفعلذذن كذذذا بو ال بفعلذذه 

يلزمذه مذا حلذف  ذه : بحذدها  –وهل نذر للجذاج  -:وللعلماء في ذلك ثالثب بقلال 
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الغلي  يلزمه ك ارة يمين وهذا هل : الثالث . ال يلزمه شئ : الثاني . اذا حنث 

 . الذي دل عليه الكتام والسنب واالعتبار وغالو بقلال الغلا ب

يقلل ان كان كذذا فعلذّى اللذال فهنذا ننظذر الذى مقغذلده ان كذان :  يغب تعلي   -جـ

غرآله الللف  ذلك ليس مقغلده اللال فلكمه حكم اللالف وهذل مذن  ذام اليمذين 
 . وبما ان كان مقغلده وقلع اللال منه وقعت

ذا كله النظر الى مراد المتكلم ومقغلده فنن كذان غرآلذه وقذلع مذا واأل ل في ه

نذره منجذزاً بو معلقذاً وقذع وان كذان مقغذلده الللذف  ذذلك وهذل يكذره وقلعهذا اذا 

فاللذالف هذل الذذي يلتذزأ مذا يكذره . حنث فهذا حذالف فيكذلن قللذه مذن  ذام اليمذين 

لى  يذت هللا فهذذا ونلذله ان فعلت كذا فعلّى المشي ا: وقلعه عند المخال بك ن يقلل 

فكالهمذا . يمين  خالف من يقغد وقلع الجذزاء فننذه يقغذد ويختذار لذزوأ ملتزمذه 

ملتزأ لكذن اللذالف يكذره وقذلع الذالزأ والملقذع يقغذد الجذزاء عنذد وقذلع الشذرب 

وهذا ال رق ثا ت عن ب ذلام ر ذلل هللا .  لاء كان الشرب مراداً له بو مكروهاً 
يه دل الكتام والسنب وهل مذهو جمهلر العلماء وكذلك وبكا ر التا عين وعل ملسو هيلع هللا ىلص

 ذذين النذذاذر واللذذالف  النذذذر مثذذل ا ذذن عمذذر وا ذذن  ملسو هيلع هللا ىلصفذذّرق ب ذذلام ر ذذلل هللا 

، وعل   البخذاري فذي  ذليله  ملسو هيلع هللا ىلصعباس وعائشب وبأ  لمب وزينو ر يبب النبي 

الطذالق عذن وبذر والعتذ  مذا ا تُغذى  ذه : مثله عن ا ن عباس فذي الطذالق قذال 

 .  وجه هللا

 .42باب / ومن ال يفي بالنذر إذا تعين الوفاء فهو مذموم مأثوم : الخامسة 

وذكذر حذديث عمذران  ذن .  27 ذام .  ام اثم من ال ي ي  النذر : قال البخاري 
كيركم قرني ثم الذين يللنهم ثم الذين :  ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 2333)وأ( 8893)حغين خ 

ثذم يجذئ قذلأ  –ثذاً  عذد  قرنذه ال بدرى ذكذر ثنتذين بو ثال: قال عمذران  –يللنهم 

ويخلنذلن وال يؤتمنذلن ويشذهدون وال يُستشذهدون، [ يلفذلن]ينِذُرون وال ي ذلن 

َمن   ذّلى  ذين مذن يخذلن بمانتذه ومذن ال ي ذي : قال ا ن  طال . ويظهر فيهم السِّ

 .  نذره ، والخيانب مذملمب فيكلن ترك اللفاء  النذر مذملماً 

مساق العيو ، والجائز ال يعام فدل على بنه   اق ما و  هم  ه: وقال الباجي 

 . غير جائز 

 . اذا في الجاهليب ثم ب لم: الساد ب 
خ  29وذكذذر قغذذب عمذذر  ذذام  –بي قبذذل ا ذذالمه  –بي نذذذر حذذال جاهليتذذه هذذل 

يار ذذذلل هللا انذذذي نذذذذر  فذذذي الجاهليذذذب بن : قذذذال عمذذذر ( 1838)وأ ( 8897)
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 . نذرك بوف  : قال . اعتكف ليلب في المسجد اللراأ 

من نذر بو حلف قبل بن يُسلم على شئ يجو اللفذاء  ذه لذل كذان : قال ا ن  طال 

وهذذه المسذ لب فيهذا . هذـ .مسلماً فننه اذا ب لم يجو عليه على ظاهر قغب عمر ا

كالف فمنهم من قال يلزمه ذلك وينقل عن الشافعي وب ى ثلر وروايب عن بحمد 

مذذن قذذال ال يجذذو  ذذل يسذذتلو أل نذذه ومذذنهم . وجذزأ  ذذه الطبذذري وداود وبتباعذذه 
والجذلام : التزمه في حال ال ينعقد فيها ، كيف  يتلو وهل لم ينعقذد  ثذم قلذت 

/ بى حذذال ا ذذالمب مثذذل الذذذي نذذذره فذذي الجاهليذذب  –بنهذذم برادوا بنذذه ي عذذل انن 

 .  7نلوى  ام 

والك ار مخاببلن   ذروع الشذريعب لكذن ال تغذ  مذنهم !! لماذا ال ينعقد  : قلت 

ال  عذد بن يُسذلملا فذذنن قيذل لمذذاذا ال يُطذالبلن  قضذذاء الغذالة وغيرهذذا قيذل فذذي ا

الجلام بن اللاجو    ل الشرع مؤقذت  لقذت وقذد كذرج قبذل بن يُسذلم الكذافر 

 . ف ا  وقت بدائه فلم يؤمر  قضائه ألن اإل الأ يُلّو ما قبله 

اًء ال تسذاع ذلذك  خالف النذر فننه لم يتعين له وقت فنقاعه  عد اإل الأ يكذلن بد
 .  اتساع العمر

 . من مات وعليه نذر: السابعة 

 .  33بول  ام في كتام النذر في  لي  مسلم وهل عند البخاري رقم 

قال بمر ا ن عمر امربة جعلت بمها على م سها  الة  قباء فقال  لِّ عنها 

 وذكر في البام حديثين كليهما عن( . 2393)وكذا ا ن عباس وانظر االرواء 

ا ن عباس األول بن  عد  ن عبادة تلفيت بمه وكان عليها نذر ولم تقضه ف فتاه 

 . بن يقضيه عنها فكانت  نبً  عُد  ملسو هيلع هللا ىلص
انه بكتى نذر  ان تلال وبنها ماتت : فقال له  ملسو هيلع هللا ىلصبنه رجالً بتى النبي : وانكر 

فاقض هللا : لل كان عليها دين اكنت قاآليه   قال نعم قال  »:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

والنذر المالي يُقضى عن الميت من تركته ألنه من اللقلق .  «بح   القضاءفهل 

وبما اذا كان النذر غير الماليب التي عليه  لاء بو ى  ذلك بأ ال كديلن اندمي، 

و بمالي فال يلزأ الللى القضاء عنه ك نه يكلن نذر  الةً بو  ياماً بو حجاً 

 . زمه  شئ لم يلتزمهنلل ذلك وذلك ألنه الللى لم يلتزأ فكيف نل

والجلام بن السياق من . يلزمه ذلك وا تدللا  لديث  عد: وقالت الظاهريب 

 . المقيدا  
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 34من نذر نذراً فعارضه ما يمنعه باب : الثامنة 

فهل يغلأ بو البدل . كمن نذر  ياأ يلأ كذا فغادف يلأ العيد بو بياأ حيض 

على بنه ال يغلأ يلمي العيد في  يغلأ يلماً آكر بو الك ارة   انعقد االجماع

بي حالب من اللاال  وال ينعقد نذره عند الجمهلر  ل ينعقد لكن ال يلفّى  ه 
وذكر في البام حديث ا ن . لل بقدأ فغاأ وقع عن نذره : وكالف حني ب فقال 

عمر  ئل عن رجل نذر بن ال ي تي عليه يلأ اإل اأ فلاف  يلأ بآللى بو فطر 

لم يكن يغلأ يلأ األآللى ( لكم في ر لل هللا ب لة حسنبلقد كان : ) فقال 

 . وال طر وال يرى  يامهما 

نذر  بن ب لأ كل يلأ ثالثاء او بر عاء ما عشت فلاف  هذا اليلأ يلأ : فقال 

بمر هللا  لفاء النذر ونُهينا بن نغلأ يلأ النلر ف عاد عليه فقال : النلر فقال 

 . مثله ال يزيد عليه 

بن ا ن عساكر روى بن امربة ( 333-33/332)ي  اإل الأ ذكر ش: قلت 
نذر  ان تنلر ا نها عند الكعبب في بمر ان فعلتُه ، ف علت ذلك األمر فقدمت 

ال بعلم هللا بمر في : المدينب تست تى عن نذرها فجاء  عبد هللا  ن عمر فقال لها 

قد نهاكم هللا بن : رف نلر ا ني   فقال ا ن عم: النذر اال  اللفاء ، قالت المربة 

وقد : تقتللا بن سكم ثم يزدها على ذلك ، فجاء  ا ن عباس فقال مثل ذلك وزاد 

وذكر نذره ثم قال ف رى بن تنلري مئب من ... كان عبد المطلو  ن هاشم نذر 

وقد بكبر االماأ بحمد بن مروان  –اإل ل مكان ا نك فبلغ ذلك مروان  ن اللكم 

ما برى ا ن عمر وا ن عباس : فقال  -قضاء عمر كان عنده قضاء وكان يتبع
ا تغ ري هللا وتل ي اليه واعملي ما  «انه ال نذر في معغيب »ب ا ا ال تيا 

فُسر  : قال . ا تطعِت من الخير ف ما بن تنلري ا نك ف ن هللا قد نهاك عن ذلك 

 تلن الناس  ذلك وبعجبهم قلل مروان وربوا بن قد ب ام ال تلى فلم يزل الناس يُ 

 . هذه القغب رواها ا ن عساكر وغيره /   نه ال نذر في معغيب 

ا ن عمر كان من حاله بنه يتلقف عن النذر للمعغيب ال ي مر : قال شي  اإل الأ 

األمر والنهى ، ولم يتبين له بن األمر  لفاء النذر مقيد : فيه تعارض عنده دليالً 

بي مطلقاً  –آن ليس فيه األمر  اللفاء مع بن القر: قال .  طاعب هللا كما في حديث 

( ثم ليلفلا نذورهم : ) كبر وثناء وقلله تعالى ( يلفلن  النذر) ألنه قلله تعالى  –
: قال ... وانما األمر  اللفاء  النذر داكل في جملب اللفاء  العقلد . كاص  اللال 

لن عن فيمتنع/ كما عرض ال ن عمر / وهذا كثيراً ما يعارض لبعض بهل اللرع 
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نقص كثير من العقلد المخال ب للشريعب وهم يتلرعلن بيضاً عن مخال ب الشريعب 

 . فيبقلن في حيرة 

ذ   كبش : مئب من اإل ل واألكرى : وبما ا ن عباس فعنه في ذلك روايتان : قال 

وهي بحدى الروايتين عن بحمد وقلل ب ى حني ب وغيره وهذا هل الذي ينا و 

المطلو فننها من عمل الجاهليب ، لكن ا ن عباس احتال  ه الشريعب دون قغب عبد 
والروايب األكرى عن بحمد عليه ك ارة . لكلن الديب مئب من اإل ل وبقّرها اإل الأ 

يمين كسائر نذور المعغيب والذي بفتى  ه مروان هل قلل الشافعي وبحمد في 

وا ن عباس بن وهذا النذر ظاهره نذر يمين ، لكن المعروف عن ا ن عمر . روايب 

ذلك يمين يك رها فتبين انه كان نذر تبّرر كنذر عبد المطلو ولكن مالك وغيره من 

 .بهل المدينب ال ي ّرقلن  ين البا ين فرووا القغب  المعنى 

  . بي ال ي رقلن  ين النذر المقغلد  ه التبرر والمقغلد  ه الللف : قلت 


