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الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني ،نبينا

محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

أما بعد:
لقد تساهل كثري من الناس بأيمانهم وأصبح البعض يحلف بالله يف كثري من

أحــاديـثــه وأقــوالــه ،ويف بيعه وشــرائــه ،ويف كــل أمــر َيـ ِـعـ ُـد بــه غــره ،فــراه يحلف بالله
عىل أتفه األسباب بال سبب يقتضيه ،ومن الناس من ال يصدق غريه إال إذا حلف له

يمينا مغلظا.

لـقــد أمــرنــا ال ــرب  أن نـحـفــظ أيـمــانـنــا تـعـظـيـمــا الس ـمــه  وال نـكــر من
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التساهل باليمني

الحلف إال عند الحاجة ِّ
امللحة فقال تعاىل ﴿ ﯻ ﯼ﴾ [املائدة ،]89:بل أمرنا
تبارك وتعاىل أن ال ُنطع من ُيكرث الحلف فقال تعاىل ﴿ﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [القلم.]10:

إن شــأن الـيـمــن عـنــد الـلــه عـظـيــم ،والـتـســاهــل بـهــا أمــر جـسـيــم؛ فـلـيـســت اليمني

مجرد كلمة تمر عىل اللسان ،ولكنها عهد وميثاق س ُيسأل عنه العبد يوم القيامة.
واليمني ثالثة أقسام:
يمين لغو ،ويمين منعقدة ،ويمين غموس.
فأما يمين اللغو :فهي الحلف من غري قصد اليمني.
كقول الــرجــل :حينما يسأل عن حاله :أنــا والله بخري ،فهو ال يقصد أن يحلف
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لك ،ولذلك ال يؤاخذ عليه ،وال كفارة فيه ،قال تعاىل يف سورة البقرة ﴿ :ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ﴾ [البقرة.]225:

أما اليمين المنعقدة فهي اليمني التي يقصدها الحالف ويؤكد ويصر عليها،
فهي يمني متعمدة مقصودة وليست لغواً يجري عىل اللسان.
وأما اليمين الغموس فهي الحلف كذبا ألكل مال إنسان بالباطل.
وسميت بالغموس ألنها تغمس صاحبها في اإلثم العظيم أو
في النار والعياذ بالله.

فقد روى َع ْب ِد َّ
الل ِه ْب ِن َعمْ ٍرو  Lقال :جَ اءَ أَ ْع َرابِ ٌّي إِ َل ال َّن ِب ِّي H
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التساهل باليمني

ـالُ :ثــمَّ مَ ـ َ
ـاذا؟ َقـ َ
ـال« :ا ِإلشْ َر ُاك بِاللَّ ِه» َقـ َ
ـول الـ َّـلـ ِـه مَ ــا ْالـ َـكـ َبــا ِئـ ُر؟ َقـ َ
َسـ َ
ـال« :ث ُ َّم
َفـ َـقــالَ َ:يــا ر ُ
الُ :ثمَّ مَ َ
اذا؟ َق َ
ُوق الْ َوالِ َديْنِ »َ ،ق َ
وس»ُ ،ق ْل ُ
ت :وَمَ ا ْال َي ِم ُ
ُعق ُ
وس؟
ني ْال َغمُ ُ
ال« :الْ َي ِمي ُن الْ َغ ُم ُ
َق َ
ال« :ال َِّذي يَ ْقتَ ِط ُع َم َال ا ْم ِرئٍ ُم ْسلِ ٍم ُه َو ِفي َها كَا ِذ ٌب» رواه البخاري.
يـجـهــل كـثــر مــن ال ـنــاس أح ـكــام األي ـمــان ويـقـعــون يف أخ ـطــاء كـثــرة يف أيـمــانـهــم،

والبعض قد يسأل العلماء عن ذلك والبعض اآلخر يبقى عىل جهله سنني عديدة
ثم يسأل عن أيمانه املاضية.

أذكر مجموعة من أخطاء الناس في أيمانهم ّ
لعلنا أن نتفقه في
أمر ديننا ،ونحفظ أيماننا استجابة ألمر ربنا.
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الخطأ األول :الحلف بغير الله 
وهــو أمــر مـحــرم :كحلف بعضهم قائال واألمــانــة وشــريف والــذمــة والنعمة وراس

أبوي ،وحق هذا الطعام ونحو ذلك.

وقد قال « : Hمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الرتمذي واحلاكم.

وقال « : من حلف باألمانة فليس منا»

رواه أبو داود

وقال « :من كان حالفا ً فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه.
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التساهل باليمني

إيل مــن أن
وق ــال عـبــد الـلــه بــن مـسـعــود « :ألن أحـلــف بــالـلــه كــاذبــا أحــب َّ

أحلف بغريه صادقا».

قال ابن تيمية -رحمه الله تعاىل -معلقا عىل كالم ابن مسعود « :ألن

حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق ،وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك».

فلنحذر من الحلف بغير هللا 
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الخطأ الثاين :الحلف بالله كاذبا
ّ
إن الحلف يكون بأعظم وأعــز يشء لديك ،وال أحد أعز عندنا من الله ،

ّ
فكأنه استهان بالله  ولــم يقدره حق قــدره ،فقد روى
فمن حلف بالله كاذبا

ابن عمر  Lأن النبي  قال« :ال تحلفوا بآبائكم ،من حلف بالله فليصدق،
ومن ُحلف له بالله فليرض ،ومن لم يرض بالله فليس من الله» رواه البيهقي.
فيجب عىل املسلم تحري الصدق يف سائر كالمه عموما ويف يمينه خصوصا.

وي ــزداد األم ــر إث ـمــا ع ـنــد مــا ي ـكــون ال ـحــالــف ك ــاذب ــاً ،فـيـحـلــف ألج ــل أك ــل أم ــوال

ال ـن ــاس بــال ـبــاطــل وه ــذه ه ــي ال ـي ـمــن ال ـغ ـم ــوس ال ـت ــي ت ـغ ـمــس صــاح ـب ـهــا يف ال ـن ــار،
9


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

التساهل باليمني

ول َّ
الل ِه َ Hق َ
فقد روى أبو أُمَ امَ َة  Iأَ َّن ر َُس َ
الَ « :م ْن اقْتَطَ َع َح َّق ا ْم ِرئٍ
ب اللَّ ُه لَ ُه ال َّنا َر َو َح َّر َم َعلَ ْي ِه الْ َج َّن َة»َ ،ف َق َ
ال َل ُه رَجُ ٌلَ :وإِنْ َك َ
ان َش ْي ًئا
ُم ْسلِ ٍم ِب َي ِمي ِن ِه فَ َق ْد أَ ْو َج َ
ول َّ
الل ِه؟ َق َ
َي ِسريًا َيا ر َُس َ
الَ « :و ِإ ْن ق َِضي ًبا ِم ْن أَ َر ٍ
اك» رواه اإلمام مسلم.
ولنعلم أن اليمين الكاذبة ماحقة للمال وللعمر ،فقد روى أبو هريرة 

أن النبي  قال« :واليمين الفاجرة تدع الديار بالقع».

أي أن اليمين الكاذبة

تــرك الــديــار مـقـفــرة ال يشء فـيـهــا ،واملـعـنــى أن الحالف

يفتقر ويمحق الله ماله ،وقيل :هو أن يفرق اللّه
نعمه.
10
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ولهذا جاء يف الحديث الذي رواه أبو هريرة  أن النبي  قال:

«الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب» متفق عليه.

فلنحذر الحلف بالله كاذبين

11


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

التساهل باليمني

الخطأ الثالث يف اليمني :الكذب في اليمين لترويج السلع
فقد روى سلمان الفارس  أن النبي  Hقال« :ثالثة ال ينظر الله
إليهم يوم القيامة ،وال يزكيهم ولهم عذاب أليم :أُشَ ْي ِم ٌط زَانٍ َ ،و َعائِ ٌل ُم ْستَ ْك ِب ٌرَ ،و َر ُج ٌل َج َع َل
اللَّ َه لَ ُه ب َِضا َع ًة ف ََل يَبِي ُع إِ َّل ِبيَ ِمي ِن ِه َولَ يَشْ تَرِي إِلَّ ِبيَ ِمي ِن ِه» رواه الطرباين.
ومعنى قوله « جعل الله بضاعته» أي جعل الحلف بالله وسيلة

لــرويــج بـضــاعـتــه وسـلـعـتــه ،فـ ُيـكــر مــن األيـمــان الـكــاذبــة لـيـخــدع الـنــاس فـيـشــروا منه
اعتماداً عىل يمينه الكاذبة ،فرتاه يحلف بالله والله ربحي فيها ريال واحد.
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وتأملوا يف هذا الحديث كيف قرن رسول الله  Hالحالف بالله كذباً

بالزاين واملتكرب مما يدل عىل ِعظم جريمته والعياذ بالله.

وروى أبو هريرة  أن النبي  قــال�« :ثَالَث َ ٌة لَ يُ َكلِّ ُم ُه ُم الله يَ ْو َم
ال ِقيا َم ِة َو َل يَ ْنظُ ُر إلَ ْي ِه ْم َر ُج ٌل َحل ََف على ِسلْ َع ِت ِه لَ َق ْد أُ ْع ِطي بِها أكْثَ َر ِم َّما أُ ْع ِط َي َو ُه َو كا ِذ ٌب
و َر ُج ٌل َحل ََف على يَ ِمينٍ كا ِذبَ ٍة بَ ْع َد ال َع ْص ِر لي ْقتَط َع ب َها َ
مال َر ُجلٍ ُم ْسلِ ٍم َو َر ُج ٌل َم َن َع ف َْض َل مائِ ِه
فَيَق ُ
ت ف َْض َل َما لَ ْم ت َ ْع َم ْل يَ َد َاك» متفق عليه.
ُول الله اليَ ْو َم أ ْم َن ُع َك ف َْضلِي كَ َما َم َن ْع َ
فلنحذر الكذب في اليمين لترويج السلع.
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التساهل باليمني

الخطأ الرابع :التورية في الحلف عند القاضي
فـبـعــض الـخـصــوم يـتـســاهـلــون يف أم ــر الـيـمــن يف املـحــاكــم ،ف ــرى أحــدهــم يحلف

كاذبا ليكسب قضية ،دون مباالة بحرمة تلك اليمني الكاذبة ،التي قد تبطل حقا
أو تحق باطال.

فقد روى َ
َ
األ ْش َع َ
س  Iقالَ :ك َان ْ
ت َب ْي ِني َو َب ْ َ
ي رَجُ ٍل ُخ ُ
ئ
ث ْب َن ق ْي ٍ
صومَ ٌة ِف بِ ْ ٍ
ول َّ
صمْ َنا إِ َل ر َُسول َّ
ال ر َُس ُ
الل ِه َ Hف َق َ
َف ْ
الل ِه «شَ ا ِه َد َاك أَ ْو يَ ِمي ُن ُه»ُ ،ق ْل ُ
اخ َت َ
ت
ِ

ول َّ
إِ َّن ُه إِ ًذا َيحْ ل ُ
ال ر َُس ُ
الَ ،ف َق َ
الل ِه َ « :Hم ْن َحل ََف َعلَى يَ ِمينٍ يَ ْستَ ِح ُّق
ِف وَال ُي َب ِ
ِب َها َماالً َو ُه َو ِفي َها فَا ِج ٌر لَ ِق َي اللَّ َه َو ُه َو َعلَيْ ِه غ َْضبَانُ».
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ِك ُثمَّ ْ
َفأَ ْن َز َل َّ
ص ِد َ
يق َذل َ
الل ُه َت ْ
اق َتَأَ َه ِذ ِه اآل َي َة ﴿ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆﰇ﴾ [آل عمران ]77 :متفق عليه.

وي ـجــب الـعـلــم ب ــأن الـيـمــن ال ـتــي يـقــولـهــا ال ــواح ــد م ـ ّنــا أم ــام ال ـق ـضــاء ه ــي ع ــى نـيــة

ِف وليس عىل نية الحالف ،وال يجوز التورية فيها.
ْال ُ ْس َتحْ ل ِ

ف ـقــد روى أب ــو ه ــري ــرة  أن ال ـن ـبــي  قـ ــال« :الْ َي ِمي ُن َعلَى نِ َّي ِة
الْ ُم ْستَ ْحلِ ِ
ف» رواه مسلم.
ويف رواية أخرى «يَ ِمي ُن َك َعلَى َما يُ َص ِّدق َُك َعلَ ْي ِه َص ِ
اح ُب َك».
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التساهل باليمني

اض َفحَ َل َ
ف َو َورَّى َف َنوَى َغ ْي مَ ا َنوَى
َفـ ِـإ َذا ا َّد َعــى رَجُ ل َع َل رَجُ ل حَ ًّقا َفحَ َّل َف ُه ْال َق ِ

اض ،اِ ْن َع َق َد ْ
اض وَال َت ْن َفع ُه ال َّتو ِْر َية «شرح صحيح مسلم
ت َي ِمينه َع َل مَ ا َنوَا ُه ْال َق ِ
ْال َق ِ

للنووي».

فيأخذ بيمينه متاعاً من الدنيا قليال بغير حق...
وفي النهاية سيموت ويتركه لورثته...
وهو الوحيد الذي سيسأل عنه ويعذب به.
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الخطأ الخامس يف اليمني :الحلف بالطالق وعلى أتفه األسباب

فرتى أحدهم إذا أراد أن ُيض ّي ُ
ف رجال و ُيلزمه الحضور حلف بالطالق أن يتغدى

أو يتعىش عنده ،بهذه السهولة ُيع ّرض زوجته وأوالده للتشريد والضياع من أجل
وليمة؟ فليس من الرجولة بيشء أن يعرض أحدنا أسرته للشتات واالنفصال من
أجل أمر ال يستحق.

إن الذي يحلف بالطلاق إنسان لا يحب زوجته ولا يحب

أولادهّ ،
ألنــه

بتصرفه هذا يبيع أسرته ويهدم عالقة متينة دامت سنني ،يبيعها بأبخس األثمان.

إن شأن الطلاق عند الله

عظيم ،فــا يـنـبـغــي الـتــاعــب بــه ولــوكــه بــاأللـســن
17
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التساهل باليمني

ألتـفــه األس ـبــاب ،حـتــى تـجـ َّرأ كـثــر مــن الـشـبــاب ال ـعــزاب بــالـحـلــف بــالـطــاق ،اسـتـهـتــارا

واس ـت ـخ ـفــافــا ب ـح ــدود ال ـل ــه  ،واع ـل ـم ــوا أن م ــن ح ـلــف ب ــال ـط ــاق ف ـقــد ي ـقــع ذلــك

الطالق؛ ولذلك ال يجوز ألي واحد م ّنا التسرع بالفتيا ملن حلف بالطالق ،وإنما عليه

املـبــادرة إىل ســؤال العلماء ليتيقن هل وقــع طالقه أم ال؛ ألن املسألة فيها بقاء مع
الزوجة بالحالل أو بالحرام.

فليتق هللا هؤالء األزواج في زوجاتهم وأوالدهم وال
يحلفوا بالطالق البتة.
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الخطأ السادس يف اليمني :حلف بعضهم بالبراءة من اإلسالم أو أنه
يهودي إن فعل كذا وكذا
فقد روى لنا بريدة األسلمي  حرمة ذلك اليمني حيث قال :قال رسول

الم فَ ِإ ْن كَا َن كَا ِذبًا فَ ُه َو كَ َما ق ََال َوإِ ْن
الله َ « م ْن َحل ََف فَق ََال إِنِّي بَرِي ٌء ِم ْن ا ِإل ْس ِ
الم َسالِ ًما» رواه أبو داود والنسائي.
كَا َن َصا ِدقًا فَلَ ْن يَ ْر ِج َع إِلَى ا ِإل ْس ِ
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التساهل باليمني

الـخـطــأ الـســابــع يف الـيـمــن :أن البعض قد يعد زوجته أمرا ويحلف
لها على تحقيقه ثم ينقض عهده دون
سبب

وال ُي ّ
كفر عن يمينه ظ ّنا أن هذا من الكذب املباح عىل الزوجة.

وإنما الكذب المباح على الزوجة ما كــان فيه إصالحا بني الزوجني ودوامــا

تفي به لها أو
لعشرتهما ،فليس من الكذب املباح أن تعد زوجتك شيئا ال تريد أن َ
تخربها بأنك اشرتيت لها اليشء الفالين بسعر كذا فتغايل بالسعر ترضية لها.

ألن ذل ــك قــد يـنـكـشــف لـهــا فـيـكــون سـبـبــا لــي ت ــيء ظـنـهــا ب ــك ،فـتـســوء الـعــاقــة
20
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بينكما وذلك من الفساد لا الإصلاح المنشود.
فكيف إذا حلفت لها يمينا عىل أمر ما تعدها به ،وأنت يف قرارة نفسك ال تريد

الوفاء به ،فال شك أن هذا من اإلثم ،ويجب التكفري عن ذلك اليمني.
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التساهل باليمني

الـخـطــأ ال ـث ــام ــن:

البعض إذا أراد أن يمنع نفسه ويكفها عن
شيء محرم اعتاده

كمثل شرب الدخان لجأ إىل الحلف أن ال يشربه مرة أخرى ،ثم يتفاجئ أنه عاد

إىل ذلك املحرم ،فيتضجر من كرثة التكفري عن أيمانه.

وكــان أوىل بـهــذا إن كــان صــادقــا يف االبـتـعــاد عــن ذلــك املـحــرم أن يلجأ إلى الله

تعالى فيسأله الإعانة دون استخدام اليمني.
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الخطأ التاسع :البعض يحلف بأن يمتنع عن فعل معروف
ويستمر عىل هذا األمر وإذا نصح يف ذلك تعلل بأنه حلف أيمانا مغلظة ويخاف

عاقبة هذه األيمان.

فـمــن حـلــف أن ال يـصــل قــريـبــه أو أخــاه املـسـلــم ،أو ال يـكـلـمــه ،أو ال يــدخــل بيته،

ونحو ذلك مما فيه معصية للخالق وتقصري يف حق مسلم.

ا ينبغي له أن تمنعه يمينه عن فعل البر وتحقيق الصلة ،بل الذي ينبغي له
فل

أن ِّ
ْت
يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خري أسوة بالنبي  الذي قال «إِذَا َحلَف َ
23
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التساهل باليمني

ت َغيْ َر َها َخيْ ًرا ِم ْن َها فَ َك ِّف ْر َع ْن يَ ِمي ِن َك َوأْ ِت ال َِّذي ُه َو َخيْ ٌر» رواه أبو داود والنسائي.
فَ َرأَيْ َ

وال تظن أن الرتاجع عن الرأي ليس من شيم الرجال ،كال ،فطاملا أنك تفعل ما

فيه خري وصالح فال حرج يف هذا الرتاجع ،بل هي الحكمة والرجولة ،فأنت لست

أفضل من سيد ولد آدم  الذي قال« :إِنِّي َواللَّ ِه إِ ْن شَ ا َء اللَّ ُه ال أَ ْحلِ ُف َعلَى
ت ال َِّذي ُه َو َخ ْي ٌر» رواه البخاري.
يَ ِمينٍ فَأَ َرى َغ ْي َر َها َخ ْي ًرا ِم ْن َها إِالَّ كَ َّف ْرتُ َع ْن يَ ِمي ِني َوأَت َ ْي ُ
وإذا أراد الرجل التكفير عن يمينه
فعليه إطعام عشرة مساكني فإن لم يستطع فعليه صيام ثالثة أيام.

فكثري من الناس إذا أراد التكفري عن يمينه؛ قالوا له صم ثالثة أيام وهذا خطأ؛
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ألن الصيام يكون للفقري العاجز عن إطعام عشرة مساكني ،قال تعاىل﴿ :ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ﴾ [املائدة.]89:

ومن حلف على شيء يظن صدقه فظهر

كفارة فيه ألنه من اللغو.

افه فـهــو مــن بــاب الـخـطــأ وال
خل

ومن حلف يمينا على أمر ماض وهو كاذب ،فهو آثم إثما عظيما ،وليس

فيه كفارة وإنما عليه التوبة والـنــدم ،فمن حلف أنــه سافر إىل الصني مثال وهــو لم

يسافر فال كفارة يف ذلك اليمني وإنما عليه التوبة.
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التساهل باليمني

ومن حلف على يمين فأكل بها حق إنسان بالباطل فال تنحل تلك اليمني

بالكفارة أبدا ،وإنما تنحل بالتوبة ور ّد املظلمة ،ال كفارة لها إال ذلك.

وأما من حلف على يمين واستثنى في

يمينه كـمــن قــال والـلــه ُ
ألســا ِفـ ّ
ـرن

الـيــوم إىل مكة ثــم قــال إن شــاء الله فــا يشء عليه وال كـفــارة ليمينه لــو لــم يسافر،

وذلك ملا رواه عبد الله بن عمر  Lأن النبي  قالَ « :م ْن َحل ََف َعلَى
يَ ِمينٍ فَق َ
َال :إِ ْن شَ ا َء اللَّ ُه فَ ُه َو بِال ِْخ َيارِ ،إِ ْن شَ ا َء أَ ْم َضىَ ،وإِ ْن شَ ا َء ت َ َر َك» رواه اإلمام أمحد والنسائي.
واحذروا أن تحول اليمين بينكم وبين الطاعة
وفعل الخير.
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هذه بعض أخطاء الناس في بعض األيمان...
فاحفظوا أيمانكم استجابة ألمر ربكم.
جعلني هللا وإياكم من الذين يستمعون القول...
فيتبعون أحسنه.
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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كتب المؤلف
 -1كيف تطيل عمرك اإلنتاجي ؟

 -2كيف ترفع درجتك يف الجنة ؟

 -3كيف تحظى بدعاء النبي  H؟

 -4كيف تنجو من كرب الصراط ؟
 -5أمنيات املوىت .

 -6كيف تملك قصورا يف الجنة ؟
 -7أعمال ثوابها كقيام الليل .
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 -8كيف تثقل ميزانك ؟

 -9كيف تفتح أبواب السماء ؟

 -10كيف تجعل الخلق يدعون لك ؟
 -11كيف تنجو من عذاب القرب؟

 -12ذنوب قولية وفعلية تكفرها الصدقة.

 -13أعمال أكرث منها النبي .H
 -14كيف تسابق إىل الخريات؟
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