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 األهداف

 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 تعريف مصطلحي اليمين والنذر( 1

 .التدليل على مشروعية كل منهما( 2

 .بيان أقسام اليمين( 3

 .توضيح األحكام المتعلقة باأليمان والنذور( 4



 املقدمة

اليمين والنذر من األحكام التي يتعرض لهما المسلم 

 بهماكثيراً في حياته، فال بد له من معرفة ما يتعلق 

 .من أحكام، وهذا ما سأبينه في هذا الدرس



 ما تعريف اليمين وما هي مشروعيته

    

 

 



 تعريف اليمين ومشروعيته

اليمين مشروع بنص القرآن الكريم، والسنة النبوية : مشروعية اليمين

 .الشريفة، وقد أجمعت األمة على ثبوت حكمه

كفيالً وال تنقضوا األيماَن بعد توكيدها وقد جعلتُُم هللِا عليكم “قال تعالى“ 

 بيده والذي نفسي ”كقوله وقد ثبت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يقسم باهلل--- 

 .وغير ذلك من صيغ اليمين“ ----هللا وأيم”“

 .توكيد الشيء بذكر اسم هللا تعالى أو صفة من صفاته: اليمين

، أو وعزة هللا، أو تاهلل وهللا، أو باهلل، أو أقسم باهلل العظيم، أو : يقول كأن 

 .وقوة هللا



 أحكام وفوائد
 سبحانه وحده  بهأقسم هللا تعالى في كتابه ببعض مخلوقاته وهذا خاص 

وغيرها “ والتين والزيتون“وقال تعالى“ والشمس وضحاها“:قال تعالى

 .للداللة على عظمة هللا وقدرته

 أما العبد فال يحل له القسم بها، وعليه أن ال يقسم إال باهلل وحده، أو بصفة

 .من صفاته



 ما هي أحكام اليمين

    

 

 



 لليمين خمسة أحكام هي   

 يمين حرام يمين مندوب يمين واجبة

 يمين مكروه يمين مباح



 أحكام اليمين

    

 

 

، باليمين كأن تكون سبيالً إلثبات حق واجب ال يثبت إال : يمين واجبة

 .كالشهادة أمام القاضي إلثبات الحق لمستحقه

كالحلف كاذباً أو الحلف على فعل محرم أو ترك واجب، كأن :  حراميمين 

   .رمضانيقسم على ترك صيام 

كما في حال الوعظ واإلرشاد لما لها من أثر في زيادة يقين :يمين مندوب

األمر ،وقوله هذا “وهللا ليتمّن هذا األمر“: كقوله ملسو هيلع هللا ىلصالسامع بما يذكره الواعظ، 

 .أي الدين اإلسالمي:



 أحكام اليمين

    

 

 

 النوافل ،كاليمين التي تحض على التزام :يمين مباح

 .“الليل ألقومنّ وهللا “كقوله                 

السلعة ولو كان التاجر  لتنفيقكاليمين في البيع : مكروهيمين 

  .“للبركة ممحقةللسلعة الحلف منفقة “: لقول رسول ملسو هيلع هللا ىلصصادقاً 



 ما هي أقسام اليمين

    

 

 



 أقسام اليمين

 يمين اللغو اليمين المنعقدة الغموساليمين 



 :هييقسم اليمين إلى ثالثة أقسام 

    

 

 

 .الغموساليمين :أوالً 

 .وهي كل يمين تعمد الحالف فيها الكذب:تعريفه

ً وسميت     .حهنمألنها تغمس صاحبها في نار  غموسا

 .وهذه اليمين ال تجب فيها الكفارة وإنما تجب فيها التوبة

 .كل يمين كاذبة يقتطع بها حق مسلم الغموسويلحق باليمين 

من اقتطع حق امرئ مسلم “:قال أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أمامةفعن أبي 

وإن :رجل فقال له ”الجنة بيمينه فقد أوجب هللا له النار،وحرم عليه 

  .“أراكوإن قضيباً من “:كان شيئاً يسيراً يا رسول هللا؟قال





 :هييقسم اليمين إلى ثالثة أقسام 

    

 

 

 ً  .يمين اللغو:ثانيا

 .وهو  الحلف دون قصد اليمين:تعريفه

فكل ما يجري على اللسان من الحلف دون قصد اليمين، يُعد من 

   .“وهللا،بلى وهللا ال “:يقول اللغو،كأن 

 .وال كفارة في يمين اللغو

   .“أيمانكمال يُؤاخذكم هللا باللغو في “:لقوله تعالى



 :هييقسم اليمين إلى ثالثة أقسام 

    

 

 

 ً  .اليمين المنعقدة:ثالثا

 .اليمين وهي الحلف مع قصد : تعريفه

 .“كذاكذا، أو وهللا ال أفعل  ألفعلنّ وهللا “: مثل

  

 :المنعقدةحكم الوفاء باليمين 

اليمين إن كانت لفعل طاعة، أو ترك معصية وجب الوفاء بها فإن حنث ( 1

 .“أيمانكمواحفظوا “:لقوله تعالىبها وجبت عليه الكفارة 

واليمين إن كانت لفعل معصية، أو ترك طاعة يحرم الوفاء بها، وتجب ( 2

  “رحموال يمين في قطيعة “: فيها الكفارة، لقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص



    

 

 

 :المنعقدةكفارة اليمين 

 تجب الكفارة عند الحنث في كل يمين منعقدة 

ا عاقهْدتُُم } :تعالى قال   اِخذُُكْم بِما لاِكْن يُؤا اِنُكْم وا ُ بِاللهْغِو فِي أاْيما اِخذُُكُم َّللاه َلا يُؤا

ا تُْطِعُمونا  سااِكينا ِمْن أاْوساِط ما ِة ما تُهُ إِْطعااُم عاشارا انا فاكافهارا أاْو  أاْهِليُكمْ اْْلاْيما

انُِكْم  ةُ أاْيما ثاِة أايهاٍم ذاِلكا كافهارا ْن لاْم ياِجْد فاِصيااُم ثاَلا قاباٍة فاما تُُهْم أاْو تاْحِريُر را ِكْسوا

ُ لاُكْم آيااتِِه لاعالهُكْم  اناُكْم كاذاِلكا يُباي ُِن َّللاه اْحفاُظوا أاْيما لاْفتُْم وا  {تاْشُكُرونا إِذاا حا
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،أو :األولى ـ وهي على التخيير في الثالثة 

 .مؤمنة تحرير رقبة 

ـ فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام وال ينتقل إلى الصوم إال بعد العجز عن 

 .السابقة الثالثة 



    

 

 

 فائدة

وليست على نية الُمستَحِلف اليمين في القضاء على 

يمينك على ما يَُصّدقُك عليه “: ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلصالحالف نية 

  .“صاحبك



 مهمة تعليمية

    

 

 

بالرجوع إلى كتب الفقه بين عقوبة شهادة الزور 

 .في اإلسالم

 آخر موعد لتسليم المهمة التعليمية يوم الخميس



 النذر

    

 

 

أن يوجب المسلم المكلف على نفسه قربة هلل لم تكن واجبة عليه : تعريفه

 .كأن يقول هلل علي ذبح شاة إذا شفا هللا مريضي: مثال

 .نفعاً األصل في النذر أنه مكروه؛ فهو ال يرّد شراً وال يجلب : حكمه

إنه ال “:نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن النذر، وقال: عنهما ،قال فعن ابن عمر رضي هللا 

  ..“البخيلمن  به يثستخرجيُردُّ شيئاً،وإّنما 



 حكم الوفاء بالنذر

    

 

 

يجب الوفاء بكل نذر فيه طاعة هلل كالصوم والصالة : الطاعة نذر ( 1

 .والصدقة وغيرها

 .“يَعصيهفال  يعصيهمن نذر أن يطيع هللا فليطعه،ومن نذر أن “ : ملسو هيلع هللا ىلص لقوله

 

يحرم الوفاء بكل نذر فيه معصية هلل تعالى، وعليه : نذر المعصية (2

 .يمين كفارة 

 “يمين،وكفارته كفارة معصية ال نذر في “ : ملسو هيلع هللا ىلص لقوله

 

 



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

ما حكم اليمين المنعقد عند كثرة الحلف على السلعة؛ 

    صادقاً؟لبيعها وإن كان 

    

 اللغو؟ما حكم يمين 

 

 .يغمس صاحبه في النار وال كفارة فيه.ب       .كفارةعليه .أ

    .فيهال كفارة .د         .كفارةواجب الوفاء وفيه .ج

   .مندوب.د           .مكروه.ج     .حرام.ب      .واجب.أ 



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

وال تنقضوا األيمان بعد “:عالم يُستدل من قوله تعالى

   على؟“كفيالً توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم 

    

 المنعقدة؟ما هي كفارة اليمين 

 

      .مساكينكسوة عشرة .ب       .مساكينإطعام عشرة .أ

   .الثالثةالتخيير في .د        .مؤمنةتحرير رقبة .ج

    .اليمينحرمة .ب    .اليمينعدم مشروعية .أ 

   .الكراهةمشروعية اليمين مع  .د       .اليمينمشروعية .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

واحدة من اآلتية يُنتقل إليها في كفارة اليمين المنعقدة 

   الباقية؟إذا عجز عن الثالثة 

    

 :أنه النذر؟ما األصل في  

 

 .مندوب.د           .مكروه.ج     .حرام.ب      .واجب.أ

      .مساكينكسوة عشرة .ب      .مساكينإطعام عشرة .أ 

   .أيامصيام ثالثة .د        .مؤمنةتحرير رقبة .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
 :الشرعي بين الحكم 

 .نذرت امرأة أن تقوم الليل( 1

 .أقسم رجل أن يقوم الليل( 2

 سؤال

بين الحكم الشرعي لنذر المعصية،مع ذكر دليل من  

 .السنة
 سؤال

،مع ذكر دليل من القرآن لليمين بين الحكم الشرعي  

 .وآخر من  السنة المطهرة
 سؤال

 .بين الحكم الشرعي للوفاء باليمين المنعقدة  سؤال



 املهمة التعليمية

باااااااااا مصادر املاااااااااا    اااااااااا       ص اااااااااا     اااااااااا  
 . دعين  ن أ د ر  منذ 

 (مالحظة)                      

 خاااص  دعاااي ماملااا وإ   لااا ل     ااا مل  ع ااا  

 . مل ء يدل  لخميس  م ومز




