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  الملخص :

احلمد هللا الذي امنت على املؤمنني بشريعة اإلسالم، وفصل هلم فيها ما يصلح به أمر 

دينهم ودنياهم، على ميزان من القسط واإلحكام، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا 

يه أحكم كتاب وعلى أحكامه جيري خري دين حممد عبده ورسوله ومصطفاه، أنزل عل

خلري أمة أخرجت للناس كما وصفها القرآن الكرمي. وبعد فقد جاء هذا البحث حتت 

 ((تنقية النفوس من اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي))عنوان 

عرض البحث لكفارة اليمني الغموس، وخالف الفقهاء يف وجو�ا بني من قالوا و 

، ومن قالوا بعدمه، وسبب هذا اخلالف. وخلص إىل ترجيح أول القولني بوجو�ا

أبان أنه إذا كان األصل يف اليمني الغموس هو و  ترجيًحا مبتىن على قوة أدلة أصحابه.

حرمتها وأ�ا من أكرب الكبائر، إال أن سعة الشريعة اإلسالمية وإنسانيتها تتسع خلالف 

  . دلة على ذلك من الكتاب والسنةهذا احلكم بشأ�ا، وذلك من خالل األ

حكم وكفارة اليمني  –اليمني الغموس  - األثار –األحكام :  الكلمات المفتاحية

  الرتخيص يف اليمني. –الغموس 
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Abstract: 
Praise be to God, who was grateful to the believers in 
the law of Islam, and separated for them what is good 
for their religion and their world, on a balance of 
installments and rulings, and peace and blessings be 
upon our master and our Prophet Muhammad His 
servant and His Messenger and his servant For the 
good of a nation that was brought out to people as 
described by the Noble Qur’an. After this research 
came under the title ((purification of souls from the dip 
right in the study in the light of Islamic 
jurisprudence)), The research presented the atonement 
of the oath as a dip, and the difference of jurisprudence 
in its obligation among those who said it should be 
done, and who said that it was not, and the reason for 
this difference. He concluded that the first two sayings 
are based on the strength of the companions ’evidence. 
And it is clear that if the source on the right is dip is its 
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sanctity and it is one of the major sins, but the capacity 
of the Islamic Sharia and its humanity widens for a 
dispute regarding this ruling, and that is through 
evidence of that from the Qur’an and Sunnah. 
Keywords: Judgments - Antiquities - Dipping Right 

- Ruling and Atonement for Dipping Right - 
License on the Right. 
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$  #  "       !  

  :املقدمة

الرحمن الــرحیم ،مالــك یــوم الــدین . وأشــهد أال الحمــد هللا رب العــالمین،

، بلـغ الرسـالة إله إال اهللا وحده الشریك له ، وأشـهد أن محمـًدا عبـده ورسـوله 

، فصــالة وســالًما وجاهــد فــى اهللا حــق جهــاده حتــى أتــاه الیقــینوأدى األمانة،

  بهداه.. واهتدى هعلى سبیل سار علیه وعلى آله وصحبه ومن

  أما بعد:

فالیمین هي وسیلة مـن أهـم وسـائل اإلثبـات التـي یسـتند إلیهـا القاضـي 

في إصدار حكمه في فصل النزاع وٕانهـاء الخـالف بـین األطـراف المتنازعـة، 

وقــد تلونــت أشــكالها وطریقــة أدائهــا فــي المجتمعــات بحســب العقائــد واألدیــان 

ل اإلسالم فأقرها الشرع بما واألفكار التي تسود، وكانت سائدة عند العرب قب

یتفــق مــع العقیــدة الســلیمة، وبقیــت كــذلك فــي الشــرائع والقــوانین حتــى العصــر 

الحاضـــر رغـــم تبـــاین العقائـــد واألفكـــار وشـــیوع المـــذاهب اإللحادیـــة والمادیـــة، 

والیمین مشروعة لتأكید جانب الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقـوق 

إلســالمي قــد فصــل القــول فــي أنــواع الیمــین، أو نفیهــا، ولهــذا نــرى أن الفقــه ا

وجعل منها: الیمین الغموس، وبین أن لها آثارها الوخیمة، ال على صـاحبها 

فقــط؛ حیــث تكــون ســبًبا لتردِّیــه فــي النــار، بــل علــى الخصــوم والحقــوق بمــا 

؛ ومـــن ثـــمَّ علـــى حقـــوق االخـــرین وحرمـــانهم مـــن حقـــوقهمتتســـبب فـــي هضـــم 

الحــق والعــدل، وتبثــه مــن خــراب الضــمائر المجتمــع بمــا تشــیعه مــن ضــیاع 

والذمم، وهي مقرونة مع جریمة الشرك باهللا وقتل النفس، وأنهـا تـورث ذهـاب 

المال والفقر، وأنها سبب لظلمـة القلـب حتـى یلقـى صـاحبها اهللا یـوم القیامـة، 

وكل ذلك یؤكد أمر األیمان، ومن ثم حرم الشرع الیمین الكاذبة واعتبرها من 
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یفسق صاحبها ویعاقب علیهـا فـي الـدنیا واآلخـرة ألن فیهـا مكـًرا الكبائر التي 

  وخیانًة.

ومكمــن الســوء والخطــر فــي الیمــین الغمــوس أن حالفهــا قــد تجــرأ علــى 

اهللا عامًدا عالًما أن األمر بخالف ما حلف علیـه لُیحـق بهـا بـاطًال أو یبطـل 

حــق بــه حًقــا، وهــي ُتِخــل بســیر عدالــة القضــاء وتجعــل القاضــي یحیــد عــن ال

عنـــد الحكـــم بموجـــب الیمـــین الكاذبـــة إذا اعتمـــد علیهـــا فـــي حكمـــه، وبســـببها 

تضــیع الحقــوق وتؤكــل األمــوال بالباطــل، ولهــذا كلــه وقــع اختیــاري علــى هــذا 

دراسة في ضوء  –الیمین الغموس (أحكام وأثارالبحث، واخترت له عنواًنا: 

  .الفقه اإلسالمي)

  

  :أسباب اختیار الموضوع وأهمیته

مســـلما غیـــوًرا علـــى دینـــه أدنـــى شـــك أن االنتمـــاء إلـــى الفقـــه ال یخـــالج 

ـــا علمی�ـــا وعملی�ـــا، بمـــا یعـــود بـــالنفع علـــى األمـــة أفـــراًدا  اإلســـالمي درًســـا وبحًث

  وجماعات؛ هو من أجل األعمال وأرجاها للمثوبة من اهللا سبحانه.

لــذلك كلــه وألهمیــة الموضــوع ولبیـــان أحكــام الیمــین الغمــوس وخطـــورة 

... وهـو مـا یمكـن إیجـازه ارهذاالموضـوع إلـى اختی ك كـان حـافزاآثارها.كل ذلـ

  وٕاجماله فیما یلي:

أن الیمـین الغمـوس تعــد مـن النــوازل التـي یكثـر فیهــا السـؤال وتمــس  -

  الحاجة لبیان حكمها، وهو ما یكشف عنه البحث.

إن النــاظر فــي أمــور النــاس وأحــوالهم یحزنــه إذ یــرى أن كثیــًرا مــن  -

األیمان فیقدمون على الحلف ویظنـون األمـر هینـا وهـو  الناس یتساهلون في

  عند اهللا عظیم، وهو جانب مما اضطلع البحث بالكشف عنه.
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إن األصل في الیمین الغموس هو حرمتها الشدیدة، لكن سعة 

الشریعة اإلسالمیة وٕانسانیتها ومراعاتها للظروف القاهرة وحاالت الضرورة 

  .و ما یكشف عنه البحثتسمح للمضطر بمخالفة هذا األصل، وه

  :منهج البحث

یعتمـــد البحـــث المـــنهج التحلیلـــي المقـــارن فـــي دراســـة أقـــوال ونصـــوص 

الفقهاء بموضوعیة، وحیادیة تامـة بعیـًدا عـن الزیـغ والمیـل واتبـاع الهـوى، أو 

  الحیف والشطط؛ وذلك الستنباط الحكم الشرعي لهذا الموضوع.

تم مـــن خـــالل الخطـــوات ســـی -بمشـــیئة اهللا تعـــالى-وتنفیـــذ هـــذا المـــنهج 

  اآلتیة:

أذكــر أقــوال الفقهــاء فــي المســألة الخالفیــة، ودلیــل كــل قــول، مــع  -١

مناقشة ما یحتاج إلـى مناقشـة، وأختـار الـرأي الـذي یظهـر لـي رجحانـه؛ لقـوة 

  ما استند إلیه دلیله، وخلوه من المعارضة.

تخـریج األحادیـث واآلثــار الـواردة فـي البحــث وعزوهـا إلـى مظانهــا  -٢

  ن كتب السنة النبویة المطهرة.م

  

  خطة البحث:

فــي مقدمــة، وأربعــة مباحــث،  –ســیأتي هــذا البحــث بمشــیئة اهللا تعــالى 

  وخاتمة؛ كاآلتي:

تتنـاول التعریـف بالموضـوع، وبیـان أسـباب اختیـاره وأهمیتـه،  المقدمة:

  ومنهجه، وخطته.

  وسبب التسمیة وانعقادها. الیمین الغموس تعریف المبحث األول:
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  .حكم الیمین الغموس مبحث الثاني:ال

  كفارة یمین الغموس. المبحث الثالث:

  الترخیص في الیمین الغموس للضرورة. المبحث الرابع:

  .: وفیها أهم النتائج التي توصل إلیها البحثالخاتمة
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  املبحث األول

  تعريف اليمني الغموس وسبب التسمية وانعقادها

إضـــافي مـــن قبیـــل إضــــافة  یمـــین الغمـــوس: إّمـــا تركیـــب توصــــیفي أو

الجنس إلى النوع، وهو مكون من كلمتین: أحدهما یمـین، واألخـرى غمـوس، 

  ولكل مفرد منهما معنى ولمجموعهما معنى.

  تعریف الیمین في اللغة: -

، )١(الیمـــین تطلـــق فـــي اللغـــة، ویـــراد بهـــا معـــان متعـــددة منهـــا: الحلـــف

 ة قولــه تعــالى: ، ومــن القــو )٤(، والـــید الیمنــى)٣(، والقــوة)٢(والقســم         

               
ــــــه تعــــــالى: )٥( ــــــد قول  ، ومــــــن الی  

                                                 
وت، مــادة لسـان العـرب، لمحمـد بـن مكـرم بــن منظـور األفریقـي المصـري، دار صـادر، بیـر ) ١(

، لإلمـام اللغــوي »شـرح القـاموس«تـاج العـروس مـن جــواهر القـاموس )، ١٣/٤٦٢(یمـن) (

بیـــدي، تحقیـــق: مصـــطفى حجـــازي،  محـــب الـــدین أبـــي الفـــیض الســـید محمـــد مرتضـــى الزَّ

 ).١٨/٥٩٩، مادة (یمن) (م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨حكومة الكویت، 
ن عبــــد القــــادر الــــرازي، المصــــدرین الســــابقین، مختــــار الصــــحاح، لمحمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــ) ٢(

المعجــــم )، ٧٤٥م، مــــادة (یمــــن) (١٩٣٨ -هـــــ ١٣٥٧، ٤المطبعــــة األمیریــــة ببــــوالق، ط 

، م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢الوسیط، مجمع اللغة العربیة، دار المعارف، القاهرة، مصر، د.ط، 

 ).٢/١٠٦٧مادة (یمن) (
)، تـاج ١٣/٤٦٠)، لسان العـرب، مـادة (یمـن) (٤٧٧مختار الصحاح، مادة (یمن)، ص () ٣(

 ).٢/١٠٦٧)، المعجم الوسیط، مادة (یمن) (١٨/٥٩٩العروس، مادة (یمن) (
)، تـاج ١٣/٤٥٨)، لسان العـرب، مـادة (یمـن) (٧٧٤مختار الصحاح، مادة (یمن)، ص () ٤(

 ).٢/١٠٦٧)، المعجم الوسیط، مادة (یمن) (١٨/٥٩٧العروس، مادة (یمن) (
عــروف بثعلــب، مكتبــة العلــوم والحكــم بالمدینــة غریــب القــرآن، ألحمــد بــن یحیــى بــن زیــد الم) ٥(

 )، معاني القرآن، ألحمد بن یحیى بن زید المعروف بثعلـب،٣٤٥م، ص (٢٠٠٢المنورة، 

)، معاني القرآن، ألحمد ٣٤٥م، ص (٢٠١٠، ١حققه ودرسه د/ شاكر سبع االسدي، ط 

م ٢٠١٠، ١حققـه ودرسـه د/ شـاكر سـبع األسـدي، ط  بن یحیى بن زید المعروف بثعلـب،

)، جــــامع البیــــان فــــي تفســــیر القــــرآن، محمــــد بــــن جریــــر الطبــــري، دار المعرفــــة، ٣/١٨٢(

= الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز، لعلـي بـن )، ٢٩/٨٢م (١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بیروت، 



       
  

 

 
 

  

  

٦٤٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

        
، وســــــمیت یمینــــــا، لزیــــــادة قوتهــــــا بالنســــــبة إلــــــى )١(

ابــن فــارس: ســمي الحلــف  ، وانتقــل هــذا المعنــى إلــى الحلــف؛ قــال)٢(األخــرى

  .)٣(یمینا؛ ألن المتحالفین كان أحدهما یصفق بیمینه على یمین صاحبه

  ثانًیا: تعریف الیمین في االصطالح:

عـرف الفقهــاء الیمــین بتعریفــات مختلفــة حســب اخــتالفهم فــي األحكــام  

  المتعلقة بها عندهم، أقتصر على ذكر بعضها كما یلي:

بأنهــا: عقــد قــوي بــه عــزم الحــالف  عــرف بعــض فقهــاء الحنفیــة الیمــین

ـــى الفعـــل أو التـــرك ، وٕانمـــا ســـمي هـــذا العقـــد بهـــا؛ ألن العزیمـــة تتقـــوى )٤(عل

، وعرفهـا العالمـة ابــن عرفـة مـن المالكیـة بأنهــا: َقسـم أو التـزاُم منــدوٍب )٥(بهـا

غیـــر مقصـــود بـــه القربـــة أو مـــا یجـــب بإنشـــاٍء ال یفتقـــُر لقبـــوِل معلـــٍق بـــأمٍر 

                                                                                                                     
أحمد الواحدي أبـي الحسـن، تحقیـق: صـفوان عـدنان داوودي، دار القلـم، الـدار الشـامیة، =

، مجمــــــع البیــــــان، للفضــــــل بــــــن الحســــــن )٢/١١٣١( هـــــــ١٤١٥، ١دمشــــــق، بیــــــروت، ط 

ـــــروت،  عمـــــدة الحفـــــاظ، )، ١٠/١١٤م (٢٠٠٦-هــــــ١٤٢٧الطبرســـــي، دار المرتضـــــى، بی

)، فـتح القـدیر، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد ٤/٤١٢( للسمین الحلبي، عالم الكتـب، بیـروت

، ١بـن عبــد اهللا الشــوكاني الیمنــي، دار ابــن كثیــر، دار الكلــم الطیــب، دمشــق، بیــروت، ط 

 ).٥/٢٨٦هـ (١٤١٤
 ).٣/٣٦١فتح القدیر () ١(
ـــانون الیمنـــي، د. صـــالح الضـــبیاني، ٢( ـــات الشـــرعي فـــي الفقـــه اإلســـالمي والق ) القضـــاء واإلثب

 ).٢٠٨م، ص (١٩٩٧، ١منشورات دار الجامعة الیمنیة، صنعاء، ط
 بیـروت، الجیـل، دار هـارون، محمـد السـالم عبـد: تحقیـق فـارس، بن ألحمد اللغة، مقاییس) ٣(

 ).٦/١٥٩( م١٩٩١ ،١ ط
)، تبیــین ٥/٥٤العنایــة شــرح الهدایــة، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود البــابرتي، دار الفكــر () ٤(

ــدین الزیلعــي، دار الكتــاب اإلســالمي، بیــروت، ط   ٢الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، فخــر ال

)، حاشیة ابن عابدین، لمحمـد أمـین الشـهیر بـابن عابـدین الدمشـقي، المسـماة رد ٣/١٠٧(

، ٢على الدر المختار، شرح متن تنـویر األبصـار، طبعـة دار الكتـب العلمیـة، ط المحتار 

 ).٤/٤م (١٩٩٢-هـ١٤١٢
االختیـــار لتعلیـــل المختـــار، لعبـــد اهللا بـــن محمـــود بـــن مـــودود الموصـــلي، الشـــركة المصـــریة ) ٥(

الفوائــــد الســــمیة فــــي شــــرح الــــنظم )، ٣/١٠٧)، تبیــــین الحقــــائق (٤/٤٥للطباعــــة والنشــــر (

 ).١/٣٤٦( هـ١٣٢٢رائد السنیة، للكواكبي، المطبعة األمیریة، مصر، المسمى بالف



       
  

 

 
 

  

  

٦٤٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

رفهـــا بعـــض فقهـــاء الشـــافعیة بأنهـــا: تحقیـــق أمـــر غیـــر ، وع)١(مقصـــوٍد عدُمـــه

، )٢(ثابت ماضیا كان أو مستقبال نفیا أو إثباتا باسم اهللا أو صفة من صـفاته

وعرفها بعض فقهاء الحنابلة بأنها: توكید الحكم المحلوف علیه بذكر معظـم 

  .)٣(على وجه مخصوص

وهـي تعریفـات  وهذه التعریفات بجملتها تفید توكید الحق إثباتا أو نفیا،

للیمـــین بمعناهـــا العـــام الـــذي یشـــمل الیمـــین علـــى القیـــام بـــبعض األعمـــال أو 

االمتناع عنها، والیمین على إثبات الحقوق أو نفیها، وخصص الفقهـاء بـاب 

ـــذور فـــي كتـــب الفقـــه لبحـــث القســـم األول دون التعـــرض لبحـــث  األیمـــان والن

الیمـین القضـائیة فـي الیمین كوسیلة من وسائل اإلثبات، ولكـن ذكـروا أحكـام 

  باب القضاء والدعوى.

ـــات بأنهـــا:  ویمكـــن تعریـــف الیمـــین باعتبارهـــا وســـیلة مـــن وســـائل اإلثب

  .)٤(»تأكید ثبوت الحق أو نفیه باستشهاد اهللا تعالى أمام القاضي«

والناظر في التعریفین اللغوي واالصطالحي یجد أن كال منهمـا یقصـد 

منهــا فــي االصــطالح إذ یقصــد بهــا بــالیمین الحلــف، ولكنهــا فــي اللغــة أعــم 

الحلف مطلقـا، أمـا فـي االصـطالح فیقصـد بهـا الحلـف بـذكر اسـم اهللا تعـالى 

  أو صفة من صفاته بوجه مخصوص.

                                                 
 ).١/٢٠٦م (١٩٩٣شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ) ١(
 -هــــ ١٤١٥، ١مغنـــي المحتـــاج، لمحمـــد بـــن الخطیـــب الشـــربیني، دار الكتـــب العلمیـــة، ط ) ٢(

ألبـي یحیــى زكریـا األنصــاري، )، أسـنى المطالـب شــرح روض الطالـب، ٤/٤١٢م (١٩٩٤

حاشـــیة قلیـــوبي علـــى شـــرح المحلـــى علـــى مـــتن )، ٩/٣ت بـــدون، دار الكتـــاب اإلســـالمي (

 ).٤/٤٢٢( المنهاج، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي، ت بدون
ــــروت، ) ٣( ــــن یــــونس البهــــوتي، دار الفكــــر، بی ــــاع، لمنصــــور ب كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن اإلقن

)، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى، لمصــطفى ٤/٢٩٠م (١٩٨٢-هـــ١٤٠٢

 ).٦/٣٥٧م (١٩٦١السیوطي الرحیباني، المكتب اإلسالمي، دمشق، 
) وســائل اإلثبــات فــي المعــامالت المدنیــة واألحــوال الشخصــیة، د/مصــطفى الزحیلــي، رســالة ٤(

)، ١/٣١٩( م١٩٧١ دكتــوراه مقدمــة إلــى كلیــة الشــریعة والقــانون جامعــة األزهــر بالقــاهرة،

 ).٨/٦٠٦٤( الفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبة الزحیلي، ت بدون، دار الفكر، دمشق



       
  

 

 
 

  

  

٦٤٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

  تعریف الغموس لغة واصطالًحا: 

  :تعریف الغموس لغة

كلمـــة غمـــوس: علـــى وزن فعـــول، وأصـــلها غامســـة اســـم فاعـــل، ولكـــن 

غـــین والمـــیم والســـین أصـــل واحـــد ُعـــدل عـــن ذلـــك إلـــى غمـــوس للمبالغـــة، وال

صــحیح یــدل علــى غــط الشــيء. یقــال: غمســت الثــوب والیــد فــي المــاء، إذا 

، قـال الجـوهرى: هـى التـى تغمـس صـاحبها فـى اإلثـم، ثـم فـى )١(غططته فیه

اســم فاعــل ألنهــا  -بفــتح الغــین  -، وقــال الفیــومي: الیمــین الغمــوس )٢(النــار

ى علـم منـه؛ وطعنـة غمـوس، تغمس صاحبها فـي اإلثـم ألنـه حلـف كاذبـا علـ

  .)٣(أي: نافذة. وأمر غموس، أي: شدید

أمــا تعریــف یمــین الغمــوس باعتبارهــا مصــطلًحا مركًبــا فــیمكن تعریفــه 

  على النحو التالي:

  تعریف ابن مسعود: 

عــرف ابــن مســعود رضــى اهللا عنــه: اْلَیِمــین اْلَغُمــوس: بقولــه: اْقِتَطــاُع 

  .)٤(اْلَكاِذَبةِ  الرَُّجِل َماَل َأِخیِه ِباْلَیِمینِ 

                                                 
المغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب، ناصـــر الـــدین المطـــرزي، مكتبـــة )، ٤/٣٩٤) مقـــاییس اللغـــة (١(

 ).٣٤٦، ص (م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١أسامة بن زید، حلب، سوریا، ط 
ـــة، ٢( ـــاج اللغـــة وصـــحاح العربی ألبـــي نصـــر بـــن إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري، ) الصـــحاح ت

 -هـــــ ١٤٠٧، ٤تحقیــــق: أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، دار العلــــم للمالیــــین، بیــــروت، ط 

 ).٣/٩٥٦( م١٩٨٧
المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي، أحمــد بــن محمــد بــن المقــري الفیــومي، ) ٣(

 ).٢/٤٥٣( د.ط، د.ت تحقیق: عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، مصر، القاهرة،
)، ١٢/١٣٨)، وابـن المنـذر فـي األوسـط (١٤٥٣أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعدیات ( )٤(

)، والحاكم في ١٧٨٠)، وأحمد بن منیع في المسند كما في المطالب العالیة (٨٩٢٦رقم (

)، وآدم بن أبي إیاس في مسند شعبة وٕاسـماعیل القاضـي فـي األحكـام ٤/٢٩٦المستدرك (

) كلهـم مـن طریـق ١٠/٣٨)، والبیهقـي فـي السـنن الكبـرى (١١/٥٥٧في فـتح البـاري ( كما

شعبة به، وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه فقد اتفقا على 

 سند قول الصحابي.



       
  

 

 
 

  

  

٦٥٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

  تعریف عامر الشعبي:

جاء تفسیره في حدیث ظل الناس ألمد طویل یحسبونه من قول النبـي 

 :َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلـى النَِّبـيِّ «، فَعْن َعْبِد اهللا ْبِن َعمٍرو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل

...اْلَیِمــیُن «َكَر الَحــِدیَث، َوِفیــِه: َفــذَ » ، َفَقــاَل: َیــا َرُســوَل اللَّــِه، َمــا الَكَبــاِئُر؟

الِِّتـي َیْقَتِطـُع ِبَهـا َمـاَل «ُقْلـُت: َوَمـا الَیِمـیُن الَغُمـوُس؟ َقـاَل: «، َوِفیـِه: »الَغُموُس 

    .)١(»اْمِرئ مسلم ُهَو ِفیَها كاِذبٌ 

قلت: تعریف الیمین الغموس في هذا الحدیث مختلف فیه هل هو من 

  .أم من قول غیره قول النبي 

والقائــل (قلــت) هــو عبــد اهللا بــن عمــرو راوي قــال الحــافظ ابــن حجــر: 

ویحتمــل أن یكــون الســائل مــن دون عبــد اهللا بــن  الخبــر، والمجیــب النبــي 

عمـــرو والمجیـــب هـــو عبـــد اهللا أو مـــن دونـــه، ثـــم وقفـــت علـــى تعیـــین القائـــل 

(قلت: وما الیمین الغموس) وعلى تعیین المسئول فوجدت الحدیث في النـوع 

الــث مــن القســم الثــاني مــن صــحیح ابــن حبــان وهــو قســم النــواهي وأخرجــه الث

عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن عبید اهللا بن موسى 

بالســــند الــــذي أخرجــــه بــــه البخــــاري فقــــال فــــي آخــــره بعــــد قولــــه ثــــم: (الیمــــین 

الغمــوس): قلــت لعــامر: مــا الیمــین الغمــوس إلــخ فظهــر أن الســائل عــن ذلــك 

مسئول الشعبي وهو عامر فلله الحمد على ما أنعـم ثـم هللا الحمـد ثـم فراس وال

  .)٢(هللا الحمد فإني لم أر من تحرر له ذلك من الشراح

فظهر من ذلك أن تفسیر الیمین الغمـوس فـي الحـدیث هـو مـن تفسـیر 

ولـیس مـن سـؤال عبـد اهللا بـن عمـرو، إنمـا  لیس من قولـه عامر الشعبي و 

 الشعبي والسائل عنه فراس بن یحیى الهمداني هذا تفسیر عامر بن عبد اهللا

أحـــد رواة اإلســـناد الـــذي روى الحـــدیث عـــن الشـــعبي وقـــد جلـــى الحـــافظ ابـــن 

ولــو كــان اعتمــاد ابــن عبــد البــر علــى  ،)٣(حجــر هــذا البحــث فــي فــتح البــاري

َیِمــیَن األثــر الــوارد عــن ابــن مســعود قــال: ُكنَّــا َنُعــدُّ الــذَّْنَب الَّــِذي َال َكفَّــاَرَة َلــُه الْ 

                                                 
 ).٦٦٧٥) كتاب األیمان والنذور، باب: الیمین الغموس، رقم (١١/٥٦٤البخاري () أخرجه ١(
باري شرح صحیح البخاري، البن حجر العسقالني، تحقیق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، فتح ال) ٢(

 ).١١/٥٦٤هـ (١٣٨٠ومحب الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، مصر، د.ط، 
 ).١١/٥٦٤فتح الباري ( )٣(
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اْلَغُموَس. ِقیَل: َوَما اْلَیِمیُن اْلَغُمـوُس؟ َقـاَل: اْقِتَطـاُع الرَُّجـِل َمـاَل َأِخیـِه ِبـاْلَیِمیِن 

، لكان له وجـه فقـد ذكـر هـذا األثـر إسـماعیل القاضـي فـي األحكـام )١(اْلَكاِذَبةِ 

  .)٢(وقال: وال مخالف له من الصحابة

  .)٣(فصار كاإلجماع قال ابن بطال: وال مخالف له من الصحابة،

  

  تعریف الفقهاء:

، أو )٤(عرفها الحنفیة بأنها: الحلف على أمر مـاض یتعمـد الكـذب فیـه

، )٥(هي المعقودة على أمر في الماضي أو الحال كاذبة یتعمد صاحبها ذلـك

، وعرفهـا )٦(وعرفها المالكیة بأنها: الحلـف متعمـدا للكـذب، أو شـاكا، أو ظاًنـا

، )٧(حلـــف ِباللَّـــه علـــى َأمـــر َمـــاض ُمَتَعمـــدا للكـــذب ِبـــهالشـــافعیة بأنهـــا: ِهـــي الْ 

وعرفها الحنابلة بأنها: هي التي یحلف اإلنسان وهـو فـاجر فیهـا؛ یقتطـع بهـا 

  .)٨(مال امرئ مسلم

                                                 
 .٦تقدم تخریجه ص )١(
 ).١١/٥٥٧فتح الباري () ٢(
لـف بـن عبـد الملـك، تحقیـق: أبـو ) شرح صحیح البخاري، البن بطال أبو الحسن علي بن خ٣(

 م٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٣، ٢تمــیم یاســر ابــن إبــراهیم، مكتبــة الرشــد، الســعودیة، الریــاض، ط 

)٦/١٣٢.( 
مختصـــر القـــدوري فـــي الفقـــه الحنفـــي، ألحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد أبـــو الحســـین القـــدوري، ) ٤(

 ،م١٩٩٧ -هــــ ١٤١٨، ١تحقیــق: كامــل محمــد محمــد عویضــة، دار الكتــب العلمیــة، ط 

البنایة شرح الهدایـة، لمحمـود بـن أحمـد الغیتـابي الحنفـي بـدر الـدین العینـي، )، ٢٠٩ص (

 ).٦/١١٢( م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
 ).٨/١٢٧( م١٩٨٩-هـ١٤٠٩المبسوط، لشمس الدین السرخسي، دار المعرفة، بیروت، ) ٥(
لربـاني، علـي الصـعیدي العـدوي، تحقیـق: یوسـف حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالـب ا) ٦(

)، الثمـر الـداني شـرح رسـالة ٢/٢٣( هــ١٤١٢الشیخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر، بیـروت، 

 ).٤٢٥ابن أبي زید القیرواني، اآلبي األزهري، المكتبة الثقافیة، بیروت، ص (
تحفـــة )، ٢/٢٥٨) جــواهر العقـــود، لشـــمس الــدین األســـیوطي، دار الكتـــب العلمیــة، بیـــروت (٧(

المحتاج، البن حجـر الهیتمـي أحمـد بـن محمـد بـن بـدر الـدین، دار إحیـاء التـراث العربـي، 

 ).١٠/٥( بیروت
الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بـن محمـد العثیمـین، دار ابـن الجـوزي، ) ٨(

 ).١٤/١٩٩( هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢، ١ط 
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  سبب التسمیة:

سمیت هذه الیمـین غموًسـا؛ ألنهـا تغمـس حالفـا فـي النـار یـوم القیامـة، 

وُیرصد لصـاحبها جـزاء علـى وهي تسمیة مستقاة من هذا الذي یترتب علیها 

  .)١(اجترائه على اهللا سبحانه وتعالى بالحلف به جل شأنه وهو متعمد الكذب

  انعقادها:

الیمین المنعقدة: هي الیمین التي إذا حنث فیها الحالف لزمته الكفـارة، 

وفیما إذا كانت الیمین الغموس منعقدة أم غیر منعقدة؛ اختلف الفقهاء وأهـل 

  ولین:العلم فیها على ق

أنها یمین غیر منعقدة بأي حال من األحوال، وٕالـى هـذا  القول األول:

  ،)٣(، والمالكیة)٢(ذهب الحنفیة

                                                 
عادات المبــارك بـن محمــد بــن األثیــر الجــزري، ) النهایـة فــي غریــب الحــدیث األثـر، ألبــي الســ١(

هــ ١٣٩٩تحقیق: طاهر أحمد الـزاوي، محمـود محمـد الطنـاحي، المكتبـة العلمیـة، بیـروت، 

الــنظم المســتعذب فــي شــرح غریـــب المهــذب، البــن بطــال الركبـــي )، ٣/٣٨٦( م١٩٧٩ -

)، ٢/١٦٥( محمـــد بـــن أحمـــد، مطبـــوع بهـــامش المهـــذب للشـــیرازي، عیســـى البـــابي الحلبـــي

ـــا ألبـــي الطـــالبین، روضـــة ـــدین محیـــي زكری ـــر: تحقیـــق النـــووي، ال  المكتـــب الشـــاویش، زهی

)، تحریـــر ألفـــاظ ٨/٣( م١٩٩١ - هــــ١٤١٢ ،٣ ط عمـــان، دمشـــق، بیـــروت، اإلســـالمي،

ــــان، ط  ــــروت، لبن ــــم، بی ــــووي، دار القل ــــدین الن ــــي ال ــــه، لإلمــــام محی  -هـــــ  ١٤٠٨، ١التنبی

ور بـن یـونس البهـوتي، عـالم الكتـب، شرح منتهى اإلرادات، لمنص )،٢٦٥م، ص (١٩٨٨

 ).٣/٤٤٣( م١٩٩٦، ٢بیروت، ط
األصــل، لمحمــد بــن الحســن الشــیباني، تحقیــق: أبــي الوفــاء األفغــاني، حیــدر آبــاد الــدكن، ) ٢(

شـــرح مختصـــر الطحـــاوي، ألحمـــد ، )٣/٢٣٩( هــــ١٣٨٦، ١دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة، ط 

ـــرازي الجصـــاص، تحقیـــق: عصـــمت اهللا ـــو بكـــر ال ـــن علـــي أب  عنایـــت اهللا محمـــد، ســـائد اب

بكــداش، محمــد عبیــد اهللا خــان، زینــب محمــد حســن فالتــة، أعــد الكتــاب للطباعــة وراجعــه 

 -هـــــــ ١٤٣١، ١وصــــــححه: ســــــائد بكــــــداش، دار البشــــــائر اإلســــــالمیة، ودار الســــــراج، ط

النتــف فــي الفتــاوى، لعلــي بــن الحســین بــن محمــد الســعدي، تحقیــق: )، ٧/٣٧٦( م٢٠١٠

دار الفرقــان، مؤسســة الرســالة، عمــان، األردن، بیــروت، لبنــان، ط صــالح الــدین النــاهي، 

الغــرة المنیفــة فــي تحقیــق بعــض مســائل اإلمــام أبــي  )،١/٣٨١( م١٩٨٤ -هـــ ١٤٠٤، ٢

حنیفـــة، ألبـــي حفـــص عمـــر الغزنـــوي الحنفـــي، تحقیـــق: محمـــد زاهـــد بـــن الحســـن الكـــوثري، 

 ).١٧٨، ص (م١٩٨٨، ٢مكتبة اإلمام أبي حنیفة، بیروت، ط 
الجـــامع لمســـائل المدونـــه، لمحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن یـــونس، الصـــقلي، مركـــز الملـــك فیصـــل ) ٣(

= بدایــة ، )٦/٣٣٥( للبحــوث والدراســات االســالمیة، المملكــة العربیــة الســعودیة، الریــاض
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  .)١(والحنابلة 

  

  .)٢(إنها یمین منعقدة، وٕالى هذا ذهب الشافعیة القول الثاني:

  األدلة:

  

  أدلة القول األول:

  احتج أصحاب القول األول من المعقول بما یلي:

مـوس غیـر موجبـة لبـر حالفهـا بهـا، بـل إن البـر بهـا أن الیمین الغ -١

  .)٣(غیر ممكن أصًال 

فــــال انعقــــاد لهــــا،  –وهــــو الحنــــث  –وقوعهــــا مقترنــــة بمــــا ینافیهــــا  -٢

  .)٤(فأشبهت النكاح الذي قارنه الرضاع

                                                                                                                     
المجتهـــد ونهایـــة المقتصــــد، البـــن رشـــد الحفیــــد محمـــد بـــن أحمــــد بـــن محمـــد، مصــــطفى =

واهـب الجلیــل شـرح المختصـر، لمحمــد م)، ٢/١٧٢( م١٩٨١ -هــ ١٤٠١، ٥الحلبـي، ط 

 ).٣/٢٦٧( م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٣ بن محمد الحطاب، دار الفكر، ط
المسائل الفقهیة من كتـاب الـروایتین والـوجهین، للقاضـي أبـو یعلـى، محمـد بـن الحسـین بـن ) ١(

محمد بن خلـف المعـروف بــ ابـن الفـراء، تحقیـق: د. عبـد الكـریم بـن محمـد الالحـم، مكتبـة 

المغني، لعبـد اهللا بـن أحمـد ابـن ، )٣/٤٤( م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١الریاض، ط المعارف،

الفـــروع )، ٩/٤٩٦( م١٩٨٥-هــــ١٤٠٥، ١قدامـــة، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، ط

وتصـــحیح الفـــروع، لمحمـــد بـــن مفلـــح المقدســـي، تحقیـــق: أبـــو الزهـــراء حـــازم القاضـــي، دار 

 ).١٠/٤٤٤( هـ١٤١٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط 
)، ٣/٩٥( م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩المهذب في فقه اإلمام الشافعي، الشیرازي، بیروت، لبنان،  )٢(

نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب، لعبــد الملــك بــن عبــد اهللا الجــویني، أبــو المعــالي، ركــن 

ــــدین، إمــــام الحــــرمین، حققــــه وصــــنع فهارســــه: أ. د/عبــــد العظــــیم محمــــود الــــّدیب، دار  ال

الحـــاوي الكبیـــر فـــي فقـــه مـــذهب اإلمـــام ، )١٨/٣٠٣( م٢٠٠٧-هــــ١٤٢٨، ١المنهـــاج، ط 

الشــافعي، وهــو شــرح مختصــر المزنــي، لعلــي بــن محمــد المــاوردي، تحقیــق: الشــیخ علــي 

محمد معوض، والشیخ عادل أحمد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط 

 ).١٥/٢٦٧( م١٩٩٩-هـ ١٤١٩، ١
 ).١٠/٤٤٤صحیح الفروع ()، الفروع وت٣/٢٦٧مواهب الجلیل ( )٣(
، الشـرح الكبیـر)، و ٣/٤٢٤)، وشـرح منتهـى اإلرادات (٨/٦٨٦البن قدامـة () ینظر: المغني ٤(

 ).٢/١٢٨( لسیدي أحمد الدردیر أبي البركات، تحقیق: محمد علیش، دار الفكر، بیروت
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ـــة، إذ الیمـــین عقـــد مشـــروع،  -٣ أنهـــا ال یمكـــن وصـــفها بـــالیمین حقیق

، ولكنهـا سـمیت یمیًنـا مجـاًزا؛ والغموس كبیرة محضة، والكبیـرة ضـد المشـروع

  .)١(ألن ارتكاب هذه الكبیرة باستعمال صورة الیمین

أن الغموس لیست سوى ضرب من الكذب والخدیعـة والمكـر، فـال  -٤

  انعقـاد لهـا، وقـد قـال تعـالى:                   

    
  .)٣(لبخاري: والدخل هو المكر والخدیعةقال ا )٢(

  

  أدلة القول الثاني:

احتج أصحاب القول الثاني بالمعقول وذلك أنها یمین مكتسبة بالعقل، 

  .)٤(معقودة بخبر مقرونة باسم اهللا تعالى

  ثمرة تتمثل فیما یلي: -على هذا النحو –وللخالف في هذه المسألة 

فیهــا إال التوبــة واالســتغفار،  أن مــن قــال: إنهــا ال تنعقــد فــال كفــارة -١

  ومن قال بانعقادها ففیها الكفارة.

ومن ثمرة الخالف ما قاله الشیرواني من أن فائدة الخالف تظهـر  -٢

  .)٥(في التعالیق كالطالق المعلق والعتق ونحوه

                                                 
= حــر الب)، و ١٥٨، ٥/١٥٧)، والبنایــة علــى الهدایــة (٥/٦٠) ینظــر: العنایــة علــى الهدایــة (١(

 ).٤/٣٠٣( الرائق شرح كنز الدقائق، البن نجیم، دار الكتاب اإلسالمي، بیروت=
 .٩٤) سورة النحل آیة: ٢(
صـــحیح البخـــاري، ألبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري، تحقیـــق: مصـــطفى دیـــب ) ٣(

 ).١١/٥٥٦( م١٩٨٧-هـ١٤٠٣، ٣البغا، دار ابن كثیر، بیروت، ط 
 بیــروت الفكــر، دار النــووي، شــرف بــن یحیــى زكریــا ألبــي ،المهــذب شــرح المجمــوع) ینظــر: ٤(

 ).١١/٥٥٦)، وفتح الباري (١٠/٥)، وتحفة المحتاج (١٢/١٣(
 ).١٠/٥) ینظر: تحفة المحتاج (٥(
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  املبحث الثاني

  حكم اليمني الغموس

ین علــم علــى حرمــة الیمــلــیس مــن شــك وال خــالف بــین الفقهــاء وأهــل ال

، وقد دل على ذلك: الكتاب، والسنة، والمعقـول، )١(الكبائر الغموس وأنها من

  واإلجماع، وذلك على النحو التالي:

احــتج الفقهــاء علــى تحــریم الیمــین الغمــوس مــن الكتــاب  أوال: الكتــاب:

  بما یلي:

 قولــــــــه تعــــــــالى:                                  

                                         

  
)٢(.  

أن هــذه اآلیــة كمــا ذكــر ابــن أبــي أوفــى نزلــت فــي رجــل  وجــه الداللــة:

، فكـــل ذنـــب توعـــد )٣(أعطـــى فیهـــا مـــا لـــم یعـــطأقـــام ســـلعته فحلـــف بـــاهللا لقـــد 

صـــاحبه بأنـــه ال یـــدخل الجنـــة، وال یشـــم رائحـــة الجنـــة، وقیـــل فیـــه: مـــن فعلـــه 

  .)٤(فلیس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر

احتج الفقهاء على تحریم الیمین الغموس مـن السـنة بمـا  ثانیا: السنة:

  یلي:

                                                 
)، بــدائع الصــنائع، لعــالء الــدین الكاســاني، دار الكتــاب العربــي، ٨/١٢٧) ینظـر: المبســوط (١(

هندیـة، لنظـام الـدین، وجماعـة مـن علمــاء )، الفتـاوى ال١٥، ٣/٣م (١٩٨٢، ٢بیـروت، ط 

ـــــین ٤/٣)، فـــــتح القـــــدیر (٢/٤٨م (١٩٩١-هــــــ١٤١١الهنـــــد، دار الفكـــــر، بیـــــروت،  )، تبی

ـــائق ( )، بدایـــة ٢/١٢٨)، الشـــرح الكبیـــر للـــدردیر بهـــامش حاشـــیة الدســـوقي (٣/١٠٧الحق

)، المهـــذب، للشـــیرازي ٤/٣٢٥)، مغنـــي المحتـــاج (٨/٦٨٦)، المغنـــي (١/٣٩٦المجتهـــد (

)٢/١٢٨.( 
 .٧٧) سورة آل عمران آیة: ٢(
) سبل السالم شرح بلوغ المرام، لمحمد بـن إسـماعیل الصـنعاني، تحقیـق: محمـد عبـد العزیـز ٣(

)، فـــــتح البـــــاري ٣/١٨هــــــ (١٣٧٩، ٤الخـــــولي، دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت، ط 

)٤/٣٥٥.( 
 مجمع قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: تحقیق الحراني، تیمیة بن ألحمد الفتاوى، مجموع) ٤(

 ط،.د السـعودیة، العربیـة المملكـة المنـورة، المدینـة الشـریف، المصـحف لطباعـة فهد الملك

 ).٤/٢٠٠( م١٩٩٥-هـ١٤١٦
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َجاَء َأْعَراِبـيٌّ ِإَلـى «َي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل: َعْن َعْبِد اهللا ْبِن َعمٍرو َرضِ  -١

َفـــَذَكَر الَحـــِدیَث، َوِفیــــِه: » ، َفَقـــاَل: َیـــا َرُســـوَل اللَّـــِه، َمـــا الَكَبـــاِئُر؟...النَِّبـــيِّ 

الِِّتـي َیْقَتِطــُع «ُقْلـُت: َوَمــا الَیِمـیُن الَغُمـوُس؟ َقــاَل: «، َوِفیــِه: »اْلَیِمـیُن الَغُمـوُس «

  .)١(»اْمِرئ مسلم ُهَو ِفیَها كاِذبٌ  ِبَها َمالَ 

: َمــْن َحَلــَف َعَلــى َیِمــیٍن وَعــْن َعْبــَد اللَّــِه، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه  - ٢

َصْبٍر َیْقَطِتُع ِبَها َماَل اْمـِرٍئ مسـلم، َلِقـَي اللَّـَه َوُهـَو َعَلْیـِه َغْضـَباُن، فـَأْنَزَل اللَّـُه 

َیْشَتُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْیَمـاِنِهْم َثَمًنـا َقِلـیال ِإَلـى آِخـِر اآلَیـِة  َتْصِدیَق َذِلَك ِإنَّ الَِّذینَ 

َفــَدَخَل اَألْشـــَعُث ْبـــُن َقـــْیٍس، َفَقــاَل: َمـــا َحـــدََّثُكْم َأُبـــو َعْبــِد الـــرَّْحَمِن؟ َفَقـــاُلوا: َكـــَذا 

مٍّ ِلـي، َفَأَتْیـُت َرُسـوَل َوَكَذا، َفَقاَل: فيَّ ُأْنِزَلْت، َكاَنْت ِلـي ِبْئـٌر ِفـي َأْرِض اْبـِن َعـ

ــاَل  اللَّــِه  ــا َرُســوَل اللَّــِه، َق ــا َی ــُف َعَلْیَه ــُت: ِإًذا َیْحِل ــُه، ُقْل ــَك َأْو َیِمیُن ــاَل: َبیَِّنُت َفَق

: َمْن َحَلـَف َعَلـى َیِمـیٍن َصـْبٍر َوُهـَو ِفیَهـا َفـاِجٌر َیْقَتِطـُع ِبَهـا َمـاَل َرُسوُل اللَِّه 

  .)٢(لَُّه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوُهَو َعَلْیِه َغْضَبانُ اْمِرٍئ مسلم، َلِقَي ال

دل الحـدیثان بظـاهر نصـهما علـى تحـریم  وجه الداللة من الحـدیثین:

  .)٣(یمین الغموس، وأنها من الكبائر التي توجب غضب اهللا عز وجل

حكــى ابــن بطــال االتفــاق علــى تحــریم یمــین الغمــوس  ثالًثــا: اإلجمــاع:

ـــه مـــن ـــال: وال مخـــالف ل ـــد أخبـــر علیـــه  وق الصـــحابة، فصـــار كاإلجمـــاع، وق

                                                 
 ).٦٦٧٥) كتاب األیمان والنذور، باب: الیمین الغموس، رقم (١١/٥٦٤البخاري () أخرجه ١(
  : قــول اهللا: ) كتــاب األیمــان والنــذور، بــاب١١١/٥٥٦البخــاري () أخرجــه ٢(     

       )كتــاب األیمــان، بــاب: وعیــد مــن ١/١٢٢)، ومســلم (٦٦٧٧-٦٦٧٦ (

 ).١٣٨ -٢٢٠اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار (
)، واإلقنــــاع فــــي الفقــــه الشــــافعي، ألبــــي ١٥/٢٦٧)، والحــــاوي الكبیــــر (٤/٢٣٩المبســــوط () ٣(

علـــي بـــن محمـــد المـــاوردي، تحقیـــق: خضـــر محمـــد خضـــر، دار إحســـان للنشـــر الحســـن 

االستذكار، ألبي عمر یوسف بن عبـد )، و ١/١٨٩م (٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠والتوزیع، إیران، 

المعطـــي أمـــین قلعجـــي، دار قتیبـــة للطباعـــة والنشـــر،  اهللا بـــن عبـــد البـــر، تحقیـــق: د.عبـــد

ــــــروت، ط ــــــة )، و ٢/١٢٨( )، والمهــــــذب٥/١٩١( م١٩٩٣ -هـــــــ١٤١٤، ١دمشــــــق، بی بدای

المبتدي في فقه اإلمـام أبـي حنیفـة، لعلـي بـن أبـي بكـر المرغینـاني، مكتبـة ومطبعـة محمـد 

)، ٣٤/١٣٩)، وفتــــاوى ابــــن تیمیــــة (٩/٣٩٢)، والمغنــــي (١/٩٦( القــــاهرة -علــــي صــــبح 

)، والجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن، القرطبـــــي، دار الكتـــــب العلمیـــــة، ٣/١٠٨وتبیـــــین الحقـــــائق (

 ).٦/٢٤٦م (١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١بیروت، ط 



       
  

 

 
 

  

  

٦٥٧
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، وقـال )١(السالم أن من فعل ذلك فقد حرم اهللا علیـه الجنـة، وأوجـب لـه النـار

إسـماعیل القاضــي فـي األحكــام: وال مخــالف لـه مــن الصـحابة واحتجــوا بأنهــا 

  .)٢(أعظم من أن تكفر

  

ل احتج الفقهاء في تحـریم الیمـین الغمـوس مـن المعقـو  رابًعا: المعقول:

أن في الیمین الغمـوس جـرأة علـى اهللا تعـالى، حتـى قـال الشـیخ أبـو منصـور 

الماتریــدي؛ كــان القیــاس عنــدي أن متعمــد الحلــف بــاهللا تعــالى علــى الكــذب 

یكفــر؛ ألن الیمــین بــه عــز وجــل جعلــت لتعظیمــه، والمتعمــد للیمــین بــه علــى 

الكــــذب مســــتخف بــــه، لكنــــه ال یكفــــر؛ ألنــــه لــــیس غرضــــه الجــــرأة علــــى اهللا 

االســتخفاف بــه، وٕانمــا غرضــه الوصــول إلــى مــا یریــده مــن تصــدیق الســامع و 

، وقــال ابــن قدامــة: الكــذب حــرام فــإذا كــان محلوفــا علیــه كــان أشــد فــي )٣(لــه

  .)٤(التحریم، وٕان أبطل به حقا أو اقتطع به مال معصوم كان أشد

                                                 
 ).٦/١٣٢شرح صحیح البخاري البن بطال ( )١(
 ).١١/٥٥٧فتح الباري () ٢(
)، وتفســــیر ٣/١٠٨)، وتبیــــین الحقــــائق (٢/١٢٨)، والمهــــذب (١٥/٢٦٧الحــــاوي الكبیــــر ( )٣(

 ).٦/٢٤٦القرطبي (
جدیــدة، ، والكبــائر، لمحمــد بــن عثمــان الــذهبي، دار النــدوة ال)٨/٦٨٢المغنــي البــن قدامــة () ٤(

 تـــم: تحقیـــق الهیثمـــي، حجـــر البـــن الكبـــائر، اقتـــراف )، والزواجـــر عـــن٩١ص ( بیـــروت،

 المكتبـــــة البـــــاز، مصـــــطفى نـــــزار بمكتبـــــة والبحـــــوث الدراســـــات بمركـــــز واالعـــــداد التحقیـــــق

)، ١٥٢ - ٢/١٥١م (١٩٩٩ - هــــــــ١٤٢٠ ،٢ ط بیـــــــروت، صـــــــیدا، لبنـــــــان، العصـــــــریة،

م ١٩٩٥-هــــ١٤١٥لكي، دار الفكـــر، بیـــروت، والفواكـــه الـــدواني، البـــن مهنـــا النفـــراوي المـــا

 ).٤/٣٢٥)، ومغني المحتاج (٢/٧(



       
  

 

 
 

  

  

٦٥٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
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  املبحث الثالث

  كفارة ميني الغموس

  

مـا لـم یقتطـع بهـا مـال أحـد  –ن اتفق الفقهاء وأهل العلم على أن للیمی

ا كفـارة؛ ألنهـا ال تعـد یمیًنـ – الناس، وما لـم تكـن واردة علـى أمرماضـى  من

، وقــــد حكــــى ابــــن عبــــد البــــر غموًســــا إال إذا كانــــت علــــى النحوالمــــذكور أنفــــا

اإلجماع على ذلك حیث قال: ((وأجمع العلماء على أن الیمین إذا لم یقتطع 

لـى مـال، فإنهــا لیسـت الیمـین الغمـوس التــي بهـا مـال أحـد، ولـم یحلــف بهـا ع

  .)١(ورد فیها الوعید))

كمـــا اتفقـــوا علـــى أن موجـــب كفـــارة الیمـــین هـــو الحنـــث فیهـــا، وال نعلـــم 

خالفـــا أیًضـــا بیـــنهم فـــي أن موجـــب الحنـــث هـــو المخالفـــة لمـــا انعقـــدت علیـــه 

الیمین، وذلك بفعل مـا حلـف علـى عـدم فعلـه، أو تـرك مـا حلـف علـى فعلـه، 

ه قد تراخى عن فعل ما حلف علـى فعلـه، إلـى وقـت ال یمكنـه فیـه إذا علم أن

فعله، وال خالف أیًضا على وجوب الكفارة بالحنث في الیمین المعقودة علـى 

أمر في المستقبل، نفیا كان أو إثباتا، وال على عدم وجوبها في الیمین اللغو 

أن اإلثم ال  في الزمن الماضي أو الحال، نفیا كان أو إثباتا، كما اتفقوا على

، وٕانمـــــا الخـــــالف بیـــــنهم فـــــي وجوبهـــــا فـــــي الیمـــــین )٢(یســـــقط بمجـــــرد الكفـــــارة

  .)٣(الغموس

                                                 
) التمهیـد لمــا فــي الموطــأ مـن المعــاني واألســانید، البــن عبـد البــر النمــري، تحقیــق: مصــطفى ١(

محمــد عبــد الكبیــر البكــري، وزارة عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســالمیة،   ابــن أحمــد العلــوي،

 ).٢٠/٢٦٧( هـ١٣٨٧المغرب، 
 ).٣٤/١٣٩) مجموع الفتاوى (٢(
)، والتـــاج واإلكلیـــل لمختصـــر خلیـــل، ٣٠٤-٤/٣٠١)، والبحـــر الرائـــق (٨/١٤٧المبســوط () ٣(

ـــــدري، دار الفكـــــر، بیـــــروت، ط  ـــــي القاســـــم العب هــــــ ١٣٩٨، ٢لمحمـــــد بـــــن یوســـــف بـــــن أب

)، والمدونة الكبرى، لإلمام مالـك بـن أنـس األصـبحي، بروایـة سـحنون أبـي سـعید ٣/٢٧٥(

) ومــا بعــدها، والجــامع ٣/١٠٠م (١٩٩٥-هـــ١٤١٥، ١ار الكتــب العلمیــة، ط التنــوخي، د

)، وشــرح ٦١٨، ١١/٦١٧) ومــا بعــدها، وفــتح البــاري (٦/٢٧٥ألحكــام القــرآن، للقرطبــي (

هـــ ١٣٩٢، ٢النــووي علــى صــحیح مســلم، للنــووي، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، ط 

 ).٦/٢٤٣ع للبهوتي ()، وكشاف القنا١١/١٢)، وروضة الطالبین (١١/١٠٨(
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  سبب اختالف الفقهاء في المسألة:

أمــا الســبب فــي اخــتالف الفقهــاء فــي المســألة؛ فمرجعــه إلــى معارضــة 

 عمــــوم الكتــــاب لألثــــر، وذلــــك أن قولــــه تعــــالى:             

                   
توجـــب أن یكـــون فـــي الیمـــین الغمـــوس  )١(

: ((َمـِن -علیـه الصـالة والسـالم -كفارة؛ لكونها من األیمان المنعقدة، وقولـه 

ـــُه النَّـــاَر، َوَحـــرَّمَ  ـــَب اللَّـــُه َل ـــْد َأْوَج َعَلْیـــِه  اْقَتَطـــَع َحـــقَّ اْمـــِرىٍء مســـلم ِبَیِمیِنـــِه، َفَق

  .)٣(، یوجب أن الیمین الغموس لیس فیها كفارة)٢(اْلَجنََّة))

ویمكــن إرجــاع ســبب الخــالف أیضـــا إلــى اخــتالفهم فــي القــول بجـــواز 

قیـاس الكفــارات بعضـها علــى بعــض أم ال، فمـن لــم یجــز القیـاس فیهــا، قــال: 

 بعدم وجوب الكفارة، ومن رأى القیاس فیها، قال: بوجوبها، وذلك قیاسا على

الیمین المعقودة باعتبار أن كال� منهما مكتسب بالقلـب معقـود بخبـر، مقـرون 

، ونـص الشـافعي )٤(باسم اهللا تعالى، فتجب فیـه الكفـارة قیاًسـا علـى المسـتقبلة

ومـن حلـف «في األم على هذا القول، ویشیر إلى هـذا القیـاس، حیـث یقـول: 

أو واهللا مـا كـان كـذا،  عامدا للكذب فقال: واهللا لقد كـان كـذا، وكـذا ولـم یكـن،

وقد كان، كفَّر، وقـد أثـم وأسـاء حیـث عمـد الحلـف بـاهللا بـاطال فـإن قـال: ومـا 

فلیـأت : «الحجة في أن یكفِّر، وقد عمد الباطـل؟ قیـل أقـر بهـا قـول النبـي 

وقـــد نــاقش هـــذا القیـــاس وصـــححه  .)٥(»»الــذي هـــو خیـــر ولیكفــر عـــن یمینـــه

یقــاس الغمــوس علــى الیمــین فــي الســمعاني فــي قواطــع األدلــة حیــث قــال: ((و 

المستقبل في إیجاب الكفارة، وكذلك تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل في 

                                                 
 .٨٩) سورة المائدة آیة: ١(
) كتـــــاب اإلیمـــــان، بـــــاب: وعیـــــد مـــــن اقتطـــــع حـــــق مســـــلم حـــــدیث ١/١٢٢) أخرجـــــه مســـــلم (٢(

)٢١٨/١٣٧.( 
 ).١/٣٤٩بدایة المجتهد () ٣(
الوسیط في المذهب، ألبي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي، تحقیـق: أحمـد محمـود إبـراهیم، ) ٤(

)، والمجمـــوع شـــرح ٧/٢٠٣( هــــ١٤١٧، ١الم، القـــاهرة، ط محمـــد محمـــد تـــامر، دار الســـ

 ).١٩/٢٢٥المهذب (
ـــــان، ) ٥( ـــــروت، لبن ـــــة، بی ـــــس الشـــــافعي، دار المعرف ـــــن إدری  م١٩٩٠-هــــــ١٤١٠األم، محمـــــد ب

)٧/٦٤(. 
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ـــا معـــاني  ـــا علمن ـــاس فـــي هـــذه المواضـــع؛ ألن شـــرط اإلیمـــان وٕانمـــا صـــح القی

، )١(صحیحة في هذه األصول فصح قیـاس الفـروع علیهـا بتلـك المعـاني...))

لــى هــذا األصــل. قــال: وأمــا تعــدي وقــال: ((وقــد ذكــر أبــو زیــد فصــال یرجــع إ

الحكــم ففصــل عظــیم الفقــة عزیــز الوجــود وقالــه فیمــا قــال الشــافعي رحمــة اهللا 

، وقـد یـرد )٢(علیه: إن كفارة الیمین تجب بالغموس قیاسا على المعقـود...)) 

ـــذین قـــالوا باشـــتراط اإلیمـــان فـــي رقبـــة الظهـــار إنمـــا  ـــى هـــذا المثـــال أن ال عل

ق علـى المقیــد، وٕالـى هـذا أشــار ابـن رشـد فــي اشـترطوه مـن بـاب حمــل المطلـ

بدایة المجتهد؛ إذ یقول: ((وربما قالوا: إن هـذا لـیس مـن بـاب القیـاس، وٕانمـا 

، وجـــواب ذلـــك: أن حمـــل )٣(هـــو مـــن بـــاب حمـــل المطلـــق علـــى المقیـــد...)) 

المطلق على المقید فیه نوع قیاس من جهة أن القیاس قائم علـى حمـل غیـر 

تقییــد الرقبــة باإلیمــان منصــوص فــي كفــارة  منصــوص علــى منصــوص، وهنــا

القتـــل، غیـــر منصـــوص فـــي كفـــارة الظهـــار، فیحمـــل غیـــر المنصـــوص علـــى 

، وانبعاثًـــا مـــن هـــذا الســـبب نجـــم خـــالف الفقهـــاء حـــول مـــا إذا )٤(المنصـــوص

  كانت الكفارة واجبة في الیمین الغموس أم ال، وذلك على قولین:

وس، إنما یجب علیه التوبة، أنه ال كفارة في الیمین الغم القول األول:

، ومـن التـابعین: سـعید )٥(وٕالى هذا ذهـب مـن الصـحابة: عبـد اهللا بـن مسـعود

، وٕابـــراهیم بـــن یزیـــد )٧(، والحســـن بـــن أبـــي الحســـن البصـــري)٦(ابـــن المســـیب

                                                 
) قواطـــع األدلـــة فـــي األصـــول، لمنصـــور بـــن محمـــد الســـمعاني، تحقیـــق: محمـــد حســـن، دار ١(

 .)٢/١١٠م (١٩٩٧، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط 
 ) السابق.٢(
 .)٣/١٢٩) بدایة المجتهد (٣(
) ینظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي، تحقیق: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، لبنـان، ٤(

 ).٦٤١، ٢/٦٤٠م (١٩٩٨-هـ١٤١٩، ٢١مؤسسة الرسالة، ط 
 .٧) تقدم ص٥(
، ١اض، ط المعجــم األوســـط، للطبرانـــي، تحقیــق: محمـــود الطحـــان، مكتبــة المعـــارف، الریـــ )٦(

)، اإلشــراف علــى مــذاهب العلمــاء، ألبــي بكــر محمــد بــن إبــراهیم بــن ١٢/١٣٨هـــ (١٤٠٥

المنذر النیسابوري، تحقیق: صـغیر أحمـد األنصـاري أبـو حمـاد، مكتبـة مكـة الثقافیـة، رأس 

 ).٧/١١٦م (٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١الخیمة، اإلمارات العربیة المتحدة، ط 
 =)، وینظر: األوسـط١٦٠٢١، ١٦٠٢٠) رقم (٨/٤٩١أخرجه عبد الرزاق في المصنف () ٧(
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 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

، وعبــد الــرحمن بــن عمــرو األوزاعــي ومــن )٢(وأبــو مالــك الغفــاري ،)١(النخعــي

، وســـــفیان )٤(ســـــلیمان الكـــــوفي ، وحمـــــاد بـــــن أبـــــي)٣(وافقـــــه مـــــن أهـــــل الشـــــام

، )٨(، ومــــن الفقهــــاء: الحنفیــــة)٧(، وأبــــو عبیــــد)٦(، واللیــــث بــــن ســــعد)٥(الثــــوري

  .)١١(، واختاره شیخ اإلسالم ابن تیمیة)١٠(، والحنابلة)٩(والمالكیة

أن فـــي الیمـــین الغمـــوس كفـــارة، وٕالـــى هـــذا ذهـــب مـــن  القـــول الثـــاني:

   ،)١٤(ر بن راشد، ومعم)١٣(والحكم بن عتیبة ،)١٢(التابعین: عطاء

                                                                                                                     
 ).٧/١١٦)، اإلشراف على مذاهب العلماء (١٢/١٣٨(= 

)، وابن أبي شیبة فـي المصـنف ١٦٠١٩) رقم (٨/٤٩١أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( )١(

ـــــم (٣/٨٢( ـــــرى (١٢٣٢٠) رق ـــــي الســـــنن الكب ـــــي ف )، وینظـــــر: األوســـــط ١٠/٣٨)، والبیهق

 ).٧/١١٦العلماء ( )، اإلشراف على مذاهب١٢/١٣٨(
 ).١٢٣١٧) رقم (٣/٨٢أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف ( )٢(
 ).٧/١١٦)، اإلشراف على مذاهب العلماء (١٢/١٣٨األوسط () ٣(
ــــــي المصــــــنف ( )٤( ــــــي شــــــیبة ف ــــــن أب ــــــم (٣/٨٢أخرجــــــه اب )، وینظــــــر: األوســــــط ١٢٣١٨) رق

 ).٧/١١٦)، اإلشراف على مذاهب العلماء (١٢/١٣٨(
)، المغنــــي البــــن قدامــــة ٧/١١٦)، اإلشــــراف علــــى مــــذاهب العلمــــاء (١٢/١٣٨األوســــط () ٥(

)٩/٤٩٨.( 
 ).٧/١١٦)، اإلشراف على مذاهب العلماء (١٢/١٣٨األوسط () ٦(
 ).٧/١١٦)، اإلشراف على مذاهب العلماء (١٢/١٣٩األوسط () ٧(
)، الغـــرة المنیفـــة فـــي تحقیـــق ٨/١٢٧، المبســـوط للسرخســـي ()٣/٢٣٩) األصـــل، للشـــیباني (٨(

الجـــوهرة )، ٥/٦٠)، العنایـــة شـــرح الهدایـــة (١٧٨عـــض مســـائل اإلمـــام أبـــي حنیفـــة، ص (ب

ِبیــِدّي الیمنـي الحنفــي، المطبعــة  النیـرة، ألبــي بكـر بــن علــي بـن محمــد الحـدادي العبــادي الزَّ

 ).٢/١٩٠( هـ١٣٢٢، ١الخیریة، ط 
)، مواهـــب ٢/١٧٢، بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد ()٦/٣٣٥) الجـــامع لمســـائل المدونـــة (٩(

 ).٣/٢٦٧الجلیل في شرح مختصر خلیل (
)، ٩/٤٩٦، المغنـي البـن قدامـة ()٣/٤٤) المسائل الفقهیة من كتاب الـروایتین والـوجهین (١٠(

 ).١٠/٤٤٤الفروع وتصحیح الفروع (
 .)٣٣/١٢٩) مجموع الفتاوى (١١(
 ).١٢٣١٩) رقم (٣/٨٢أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف ( )١٢(
 ).١٢٣١٨) رقم (٣/٨٢یبة في المصنف (أخرجه ابن أبي ش )١٣(
وأحـب إلـي أن «) قال معمـر: ١٦٠٢١) رقم (٨/٤٩٢أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( )١٤(

 ».یكفر



       
  

 

 
 

  

  

٦٦٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

، )٤(، والظاهریــة)٣(، وبــه قــال مــن الفقهــاء: الشــافعیة)٢(، والزهــري)١(واألوزاعــي

  .)٥(وروایة عن اإلمام أحمد

  األدلة: 

  أدلة القول األول: 

احـتج أصــحاب القــول األول علـى عــدم وجــوب الكفـارة بالكتــاب والســنة 

  واألثر:

  أوًال الكتاب:

  احتجوا من الكتاب بما یلي:

ــــــــــه -١  تعــــــــــالي:  قول                           

                          
)٦(.  

اســُتِدل مــن اآلیــة الكریمــة علــى عــدم وجــوب الكفــارة فــي  وجــه الداللــة:

: أن معنــى دخــًال: مكــًرا -یرحمــه اهللا –وس بمــا قــال بــه البخـاري الیمـین الغمــ

، ثم قال: هو من تفسیر قتادة وسعید بن جبیـر وأبـي عبیـدة واآلیـة )٧(وخدیعة

  .)٨(تدل على الوعید على من حلف كاذًبا متعمًدا، ولم تذكر اآلیة الكفارة

ــــــه تعــــــالى:  -٢  وقول                             

                                           

    
)٩(.  

                                                 
 ).٢٠/٢٦٧التمهید () ینظر: ١(
 ).٩/٤٩٦المغني البن قدامة () ینظر: ٢(
اوي ، الحــ)١٨/٣٠٣)، نهایــة المطلــب (٣/٩٥) المهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي للشــیرازي (٣(

 ).١٥/٢٦٧الكبیر (
المحلى باآلثار، بعلي بن أحمد بن حزم الظاهري، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة وبـدون ) ٤(

 .)٦/٢٨٩( تاریخ
)، ٩/٤٩٦، المغنــي البــن قدامــة ()٣/٤٤) المســائل الفقهیــة مــن كتــاب الــروایتین والــوجهین (٥(

 ).١٠/٤٤٤الفروع وتصحیح الفروع (
 .٩٤) سورة النحل آیة: ٦(
 ) كتاب األیمان والنذور، باب: الیمین الغموس.٨/١٣٧) صحیح البخاري (٧(
 ).١١/٥٥٦) ینظر: فتح الباري (٨(
 .٧٧) سورة آل عمران آیة: ٩(



       
  

 

 
 

  

  

٦٦٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

 اسـتدلوا مـن اآلیـة الكریمـة علـى عـدم وجـوب الكفـارة فـي وجه الداللـة:

قــد ذكــر فیهــا وعیــده لصــاحبها، ولــم یــذكر  –الیمــین الغمــوس بــأن اهللا تعــالى 

لها كفارة، ولذلك فإن القول بإیجاب الكفارة فیهـا هـو زیـادة فـي الـنص، وذلـك 

، وقال القرطبي: ((ولو أوجبنا علیـه كفـارة لسـقط )١(غیر جائز إال بنص مثله

توعـد علیـه، وكیـف جرمه، ولقي اهللا وهـو عنـه راض، ولـم یسـتحق الوعیـد الم

ــــك، وقــــد جمــــع هــــذا الحــــالف الكــــذب، واســــتحالل مــــال الغیــــر،  ال یكــــون ذل

واالســـتخفاف بـــالیمین بـــاهللا تعـــالى، والتهـــاون بهـــا وتعظـــیم الـــدنیا؟ فأهـــان مـــا 

  .)٢(عظمه اهللا، وعظم ما حقره اهللا))

 وقوله تعالى:  -٣         
)٣(.  

یــة الكریمـة علــى عــدم وجــوب الكفــارة فــي یســتدل مــن اآل وجــه الداللــة:

الیمین الغموس؛ بأن معنـى حفـظ الیمـین الـذي أمـرت بـه اآلیـة هـو مراعاتـه، 

وذلــك حتــى تــؤَّدى كفارتهــا إذا مــا حصــل الحنــث بهــا، ومعلــوم امتنــاع حفــظ 

الیمـــین علـــى الماضـــي؛ لوقوعهـــا علـــى وجـــه واحـــد ال یصـــح فیهـــا المراعـــاة 

  .)٤(والحفظ

ــا: الســنة النبو  ــة:ثانی احــتج أصــحاب القــول األول القائــل بــأن یمــین  ی

  الغموس ال كفارة فیها من السنة بما یلي:

ـــنَّ َكفَّـــاَرٌة:  روى أبـــو هریـــرة عـــن النبـــي  -١ ـــْیَس َلُه ـــٌس َل ـــال: ((َخْم ق

الشِّْرُك ِباللَّه وَقْتُل النَّْفِس ِبَغْیِر َحَق وُبْهُت الُمؤِمِن والِفـراُر ِمـَن الزَّْحـِف َوَیِمـیٌن 

  .)٥(اِبَرٌة َیْقَتِطُع ِبها َماال ِبَغْیِر حق))ص
                                                 

السالم محمـد علـي  ) أحكام القرآن، ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقیق: عبد١(

 ).٢/٤٥٤م (١٩٩٤ -ـ ه١٤١٥، ١شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
 ).٦/٢٦٨) تفسیر القرطبي (٢(
 .٨٩) سورة المائدة آیة: ٣(
 ).٢/٤٥٤) أحكام القرآن للجصاص (٤(
)، وابـن أبـي ٣٣٦)، رقم (١/٣٤٢) وٕاسحاق بن راهویه في مسنده (٢/٣٦١) اخرجه أحمد (٥(

" )، وابن أبي حاتم فـي "العلـل٤٢) مختصًرا، وفي الدیات، ص (٢٧٨عاصم في الجهاد (

)، ٢١١)، وأبـــو الشـــیخ فـــي التـــوبیخ (١١٨٤)، والطبرانـــي فـــي مســـند الشـــامیین (١/٣٣٩(

)، رقــــم ٢/٣٨٣)، وابــــن الجــــوزي فــــي التحقیــــق (١٧وابــــن شــــاهین فــــي جــــزء مــــن حدیثــــه (

= ) مـن طـرق عـن بقیـة، عـن َبِحْیـر بـن ٧٢)، وعبد الغني المقدسي فـي التوحیـد (٢٠٢٨(



       
  

 

 
 

  

  

٦٦٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

: دل الحــدیث بنصــه علــى عــدم الكفــارة، حیــث قــال  وجــه الداللــة:

؛ إذ ال یجــوز تــأخیر البیــان ((ال كفــارة لهــن)) ولــو كــان فیهــا كفــارة لبینهــا 

  .)١(عن وقت الحاجة

اَء َأْعَراِبــيٌّ َجــ«وروى َعْبــد اهللا ْبــن َعمــٍرو َرِضــَي اللَّــُه َعْنُهَمــا َقــاَل:  -٢

َفـَذَكَر الَحــِدیَث، َوِفیــِه: » ، َفَقـاَل: َیــا َرُسـوَل اللَّــِه، َمـا الَكَبــاِئُر؟...ِإَلـى النَِّبــيِّ 

الِِّتـي َیْقَتِطــُع «ُقْلـُت: َوَمــا الَیِمـیُن الَغُمـوُس؟ َقــاَل: «، َوِفیــِه: »اْلَیِمـیُن الَغُمـوُس «

  .)٢(»ِبَها َماَل اْمِرئ مسلم ُهَو ِفیَها كاِذبٌ 

اســُتِدل مــن الحــدیث الشــریف علــى عــدم وجــوب الكفــارة  وجــه الداللــة:

فـــي الیمـــین الغمـــوس بداللـــة مفهومـــه، إذ مـــن المتفـــق علیـــه أن الشـــرك بـــاهللا 

والعقــوق والقتــل العمــد ال كفــارة فیهــا جمیًعــا، وٕانمــا كفارتهــا التوبــة واالســتغفار 

                                                                                                                     
ل، أو المتوكــل عـــن أبــي هریــرة بــه، قـــال ســعد، عــن خالــد بــن َمْعـــَدان، عــن أبــي المتوكــ=

ـــل المنفعـــة، ص ( ـــن حجـــر فـــي تعجی ـــم (٢٥٦الحـــافظ اب ـــو ١٠٠٤)، رق ): المتوكـــل، أو أب

 المتوكـــل، كـــذا وقــــع بالشـــك، عــــن أبـــي هریــــرة حـــدیث: "مــــن لقـــي اهللا ال یشــــرك بـــه شــــیًئا"

الحدیث، وفیه: "وخمس لیس لهن كفارة"، روى عنه خالد بن معدان، وذكره ابـن حبـان فـي 

: وقـد أخـرج ابـن -أي: ابن حجر -الثقات، فقال: ال أدري من هو، وال ابن من هو. قلت 

شاهین في كتاب األفراد الحدیث الذي له في المسند، فقال: عن أبي المتوكل، ولـم یشـك، 

ولم أره في كتاب الحاكم أبي أحمد في الكنى، فظن ابـن الجـوزي أنـه أبـو المتوكـل النـاجي 

فـــاحتج بحدیثـــه هـــذا فـــي التحقیـــق، فـــوهم فـــي ذلـــك، وقـــد جـــزم  المخـــرج لـــه فـــي الصـــحیح،

البخاري، وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل، اسم ال كنیـة، وقـال أبـو حـاتم: مجهـول، وهـذا 

): "قــال شــیخنا: ٣/٥١٠هــو المعتمــد. انتهــى. قــال ابــن عبــد الهــادي فــي تنقــیح التحقیــق (

ه جیـد". وقـال الهیثمـي فـي المجمـع وهذا الحدیث لـم یخرجـه أحـد مـن الكتـب السـتة، وٕاسـناد

): رواه أحمــــد، وفیــــه بقیــــة، وهــــو مــــدلس وقــــد عنعنــــه. وقــــال فــــي موضــــع آخــــر ١/١٠٣(

): رواه أحمد، وفیه بقیـة، وهـو ضـعیف. بـل صـرح بقیـة بالتحـدیث؛ قـال الشـیخ ١٠/١٨٩(

): وهـذا إسـناد جیـد قــد صـرح بقیـة فیـه بالتحـدیث. وحسـنه فــي ٥/٢٦األلبـاني فـي اإلرواء (

 ).٢/١٢٠)، وصحیح الترغیب (٣٢٤٧الجامع (صحیح 
، ١) البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه، لبـــدر الـــدین بـــن بهـــادر الزركشـــي، دار الكتبـــي، ط ١(

الجویني،  عبد الملك بن عبد اهللالبرهان في أصول الفقه، )، ٣/٤٩٣( م١٩٩٤-هـ١٤١٤

 هــــ١٤١٨ ، دار الوفـــاء، المنصـــورة، مصـــر،٤تحقیـــق: د. عبـــدالعظیم محمـــود الـــدیب، ط 

ـــدین اإلســـنوي، المطبعـــة )، ١/١٦٦( نهایـــة الســـول فـــي شـــرح منهـــاج األصـــول، لجمـــال ال

 ).٢/٥٤٠( م١٩٨٢السلفیة، عالم الكتب، بیروت، 
 ).٦٦٧٥) كتاب األیمان والنذور، باب: الیمین الغموس، رقم (١١/٥٦٤البخاري () أخرجه ٢(



       
  

 

 
 

  

  

٦٦٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

هــا حكــم مــا والتمكــین مــن القصــاص فــي القتــل العمــد، فكــذلك الغمــوس حكم

  .)١(ذكرت معه

اْلَحــاِرِثيِّ َرِضــَي اللَّــُه َتَعــاِلى َعْنــُه؛ َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه وروى أبــو أمامــة  -٣

  :َم «َقاَل َمِن اْقَتَطَع َحقَّ اْمِرئ مسلم ِبَیِمیِنِه، َفَقْد َأْوَجَب اللَُّه َلُه النَّاَر، َوَحـرَّ

َوإِْن «َوإِْن َكاَن َشْیًئا َیِسیًرا َیا َرُسوَل اللَِّه؟! َقـاَل:  ، َفَقاَل َلُه َرُجٌل:»َعَلْیِه اْلَجنَّةَ 

  .)٢(»َكاَن َقِضیًبا ِمْن َأَراكٍ 

دل هـــذا الحـــدیث علــى عـــدم وجـــوب الكفـــارة، ولهـــذا لـــم  وجـــه الداللـــة:

  .)٣(شیًئا فیها یذكر النبي 

َال َیْحِلُف َأَحٌد : «َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  وروى -٤

ِعْنَد ِمْنَبِري َهَذا َعَلى َیِمیٍن آِثَمٍة، َوَلْو َعَلى ِسَواٍك َأْخَضَر، ِإالَّ َتَبوََّأ َمْقَعَدُه ِمَن 

  .)٤(»النَّاِر َأْو َوَجَبْت َلُه النَّارُ 

دل هــذا الحــدیث علــى عــدم وجــوب الكفــارة؛ ألن الكفــارة  وجــه الداللــة:

في قوله: ((من حلف على یمین فرأى غیرها خیًرا  لو كانت واجبة لذكرها 

، قـال الجصـاص: ((فـذكر )٥(منها فلیأت الذي هـو خیـر ولیكفـر عـن یمینـه))

                                                 
 ).١١/٥٥٧) فتح الباري (١(
 ) تقدم.٢(
 ).٧/١٢٧) االستذكار (٣(
) كتــاب األیمــان والنــذور، بــاب: مــا جــاء فــي ٣/٢١٩)، وأبــو داود (٣/٢٤٤) أخرجــه أحمــد (٤(

) كتـاب األحكـام، بـاب: الیمـین عنـد مقـاطع ٢/٧٧٩)، وابـن ماجـه (٣٢٤٦تعظیم الیمین (

)، ٧/٣٩٨)، والبیهقــــــي (٤/٢٩٦)، والحــــــاكم (٤٣٦٨)، وابــــــن حبــــــان (٢٣٢٥الحقــــــوق (

نسطاس عن جـابر بـه، وصـححه الحـاكم وابـن حبـان، ) من طریق عبد اهللا بن ١٠/١٧٦(

)، وابـن ماجـه ٥١٨، ٢/٣٩٢وللحدیث شاهد من حدیث أبي هریرة اآلخر، أخرجه أحمـد (

ــــــوق (٢/٧٧٩( ــــــد مقــــــاطع الحق ــــــاب: الیمــــــین عن ــــــاب األحكــــــام، ب )، والحــــــاكم ٢٣٢٦) كت

) مـــن طریـــق أبـــى عاصـــم الضـــحاك بـــن مخلـــد عـــن الحســـن بـــن یزیـــد بـــن فـــروخ ٤/٢٩٧(

ال یحلـف عنـد هـذا المنبـر عبـد «مدني عن أبي سلمة عن أبي هریرة، مرفوًعـا: الضمري ال

، وٕاســناده صــحیح، »إال وجبــت لــه النــار وال أمــة علــى یمــین آثمــة، ولــو علــى ِســواك رْطــب

)، وصـــــححه األلبـــــاني بشـــــواهده فـــــي اإلرواء ٢/٢١٥كمـــــا قـــــال البوصـــــیري فـــــي الزوائـــــد (

)٨/٣١٣ .( 
 ).٢/٤٥٤) أحكام القرآن للجصاص (٥(



       
  

 

 
 

  

  

٦٦٦

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

المـــأثم ولـــم یـــذكر الكفـــارة، فـــدل علـــى أن الكفـــارة غیـــر واجبـــة مـــن  النبـــي 

  وجهین:

  أنه ال تجوز الزیادة في النص إال بمثله. أحدهما:

ذكرها كمــا ذكرهــا فــي الیمــین المعقــودة أنهــا لــو كانــت واجبــة لــ والثــاني:

في قوله علیه السالم: ((من حلف علـى یمـین فـرأى غیرهـا خیـرا منهـا فلیـأت 

  .)١(الذي هو خیر منها، ولیكفِّر عن یمینه)) ))

  احتج أصحاب القول األول من األثر بما یلي: ثالثًا: األثر:

ِذي َال َكفَّــــاَرَة َلــــُه اْلَیِمــــیَن روى اْبــــُن َمْســــُعوٍد: ((ُكنَّــــا َنُعــــدُّ الــــذَّْنَب الَّــــ -١

اْلَغُموَس. ِقیَل: َوَما اْلَیِمیُن اْلَغُمـوُس؟ َقـاَل: اْقِتَطـاُع الرَُّجـِل َمـاَل َأِخیـِه ِبـاْلَیِمیِن 

  .)٢(اْلَكاِذَبِة))

ــــا متعمــــًدا، فلــــیس  -٢ وروى الحســــن قــــال: إذا حلــــف علــــى أمــــر كاذًب

  .)٣(كفارة، هو أعظم من ذلك

َیِمــــیٌن َال «ْیٍن، َعــــْن َأِبــــي َماِلــــٍك الغفــــاري، َقــــاَل: وروي َعــــْن ُحَصــــ -٣

ُتَكفَُّر، الرَُّجُل َیْحِلُف َعَلى اْلَكِذِب َیَتَعمَُّدُه، َفَذِلَك ِإَلى اللَِّه، ِإْن َشاَء َعذََّبـُه، َوإِْن 

  .)٤(»َشاَء َغَفَر َلهُ 

ـــَراِهیَم، َقـــاَل: " اْألَْیَمـــاُن  -٤ ـــاٍد، َعـــْن ِإْب ـــاِن وروي َعـــْن َحمَّ َأْرَبَعـــٌة، َفَیِمیَن

ُیَكفََّراِن: َواللَِّه َألَْفَعُل، َواللَِّه َألَْفَعُل، َقاَل: َفُهَمـا ُیَكفَّـَراِن َوَواللَّـِه َمـا َفَعْلـُت، َوَواللَّـِه 

  .)٥(َألَْفَعُل، َفَال ُیَكفََّرانِ 

ـــفُ  -٥ ـــِل َیْحِل ـــي الرَُّج ـــاٍد ِف ـــِم، َوَحمَّ ـــِن اْلَحَك ـــْعَبَة، َع ـــْن ُش َعَلـــى  وروي َع

  .)٦(»َلْیَس ِلَهَذا َكفَّاَرةٌ «الشَّْيِء َیَتَعمَُّدُه، َقاَل َحمَّاٌد: 

                                                 
 )، والحدیث تقدم تخریجه.٢/٤٥٤) أحكام القرآن للجصاص (١(
 .٧تقدم تخریجه ص )٢(
)، وینظــر: األوســط ١٦٠٢١، ١٦٠٢٠) رقــم (٨/٤٩١أخرجـه عبــد الــرزاق فــي المصــنف () ٣(

 ).٧/١١٦)، اإلشراف على مذاهب العلماء (١٢/١٣٨(
 ).١٢٣١٧) رقم (٣/٨٢أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف ( )٤(
)، وابن أبي شیبة فـي المصـنف ١٦٠١٩) رقم (٨/٤٩١ه عبد الرزاق في المصنف (أخرج )٥(

 ).١٠/٣٨)، والبیهقي في السنن الكبرى (١٢٣٢٠) رقم (٣/٨٢(
 ).١٢٣١٨) رقم (٣/٨٢أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف ( )٦(



       
  

 

 
 

  

  

٦٦٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

دلــت هــذه اآلثــار بداللــة النهــي الصــریح علــى أن یمــین  وجــه الداللــة:

  الغموس ال كفارة علیه.

ــا: المعقــول احــتج أصــحاب القــول األول مــن المعقــول مــن وجــوه  :رابًع

  بما یلي:

  .)١(ال توجب الكفارةأنها یمین غیر منعقدة، ف -١

أن الكفارة ال ترفع اسم الغموس؛ ألنها لیست مناًطا للكفارة؛ ألنها  -٢

  .)٢(كبیرة محضة، والكفارة عبادة بدلیل أنها تؤدى بالصوم

ــــر  -٣ أن مــــن شــــروط وجــــوب الكفــــارة قصــــد عقــــد الیمــــین، وهــــذا غی

  .)٣(مقصود في الغموس، فال كفارة فیها

تعالى جعـل موجـب الغمـوس العـذاب فـي قال الكاساني: ((أن اهللا  -٤

اآلخرة فمن أوجب الكفارة، فقد زاد على النصوص، فال یجوز إال بمثلها ومـا 

اهللا «أنه قـال للمتالعنـین بعـد فراغهمـا مـن اللعـان:  روي عن نبي الرحمة 

دعاهمـا إلـى التوبـة ال إلـى الكفـارة » یعلم أن أحدكما كاذب فهـل منكمـا تائـب

ن حاجتهمــا إلــى بیــان الكفــارة المعهــودة لــو كانــت واجبــة المعهــودة، ومعلــوم أ

كانت أشد من حاجتهما إلى بیان كـذب أحـدهما وٕایجـاب التوبـة؛ ألن وجـوب 

التوبة بالذنب یعرفه كل عاقل بمجرد العقل من غیـر معونـة السـمع، والكفـارة 

المعهودة ال تعرف إال بالسمع، فلما لم یبین مـع أن الحـال حـال الحاجـة إلـى 

ان دل أنهـــا غیـــر واجبـــة، وكـــذا الحـــدیث الـــذي روي فـــي الخصـــمین أنـــه البیـــ

قضى ألحدهما، وذكر فیه الوعید الشدید أن یأخذه وهو غیر الحـق فـي ذلـك 

باالستهام وأن یحلـل كـل واحـد منهمـا صـاحبه ولـم یبـین الكفـارة  ثم أمرهما 

 والموضع موضع الحاجة إلى البیـان لـو كانـت واجبـة فعلـم أنهـا غیـر واجبـة،

وألن وجــوب الكفــارة المعهــودة حكــم شــرعي فــال یعــرف إال بــدلیل شــرعي وهــو 

                                                 
 ).٨/٦٨٦) المغني البن قدامة (١(
)، والمغنــــي البــــن قدامـــــة ٤/٣٠٣()، والبحــــر الرائـــــق ٥/١٨٥) البنایــــة فــــي شـــــرح الهدایــــة (٢(

)٨/٦٨٦.( 
)، ومجمـوع ٦/٢٣٥)، وكشاف القناع (٦/٣٤٣)، والفروع (٣/٤٢٤) شرح منتهى اإلرادات (٣(

 ).٥/٢٧٤الفتاوى (



       
  

 

 
 

  

  

٦٦٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

النص أو اإلجماع أو القیـاس، ولـم یوجـد وأقـوى الـدالئل فـي نفـي الحكـم نفـي 

  .)١(دلیله))

مــن : «أن الیمــین الغمــوس مــن الكبــائر ویــدل علــى ذلــك قولــه  -٥

». ین الغمـــوسالكبـــائر اإلشـــراك بـــاهللا، وعقـــوق الوالـــدین، وقتـــل الـــنفس، والیمـــ

والكبــائر أعظــم مــن أن تكفــر قــال ســعید بــن المســیب: هــي مــن الكبــائر وهــي 

أعظــم مـــن أن تكفـــر، ومـــا أتـــاه الحـــالف فـــي الیمـــین الغمـــوس أمـــر عظـــیم ال 

تجبــره كفــارة؛ لــذلك ســمیت غموًســا؛ ألنهــا تغمــس صــاحبها فــي اإلثــم أو فــي 

  .)٢(النار

  أدلة القول الثاني: 

ـــاني و  ـــارة فـــي احـــتج أصـــحاب القـــول الث ـــى وجـــوب الكف مـــن وافقهـــم عل

  الیمین الغموس بالكتاب، والسنة، واألثر، والمعقول:

احــتج أصــحاب القــول الثــاني القائــل بوجــوب الكفــارة فــي  أوًال: الكتــاب:

  یمین الغموس من الكتاب بما یلي:

 قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى:  -١              

                              

                                   

        
)٣(.  

اسُتِدل بظاهر اآلیة الكریمـة علـى وجـوب  وجه الداللة من هذه اآلیة:

الكفــارة فــي كــل یمــین مطلًقــا إذا ُحنــث بهــا؛ ومــن ثــمَّ فــال یجــوز إســقاط كفــارة 

یمــین أصــال إال حیــث أســقطها قــرآن أو ســنة، وال نــص مــن القــرآن أو الســنة 

ــــنص  ــــة ب ــــي یمــــین الغمــــوس فهــــي واجب ــــارة عــــن الحــــالف ف فــــي إســــقاط الكف

  .)٤(رآنالق

                                                 
 ).٣/١٦) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (١(
 ).٩/٤٩٦) المغني (٢(
 .٨٩) سورة المائدة آیة: ٣(
 ).٨/٤٠) المحلى (٤(



       
  

 

 
 

  

  

٦٦٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

  قوله تعالى:  - ٢                    

                                             

   
)١(.  

أن هذا القـول زو وبهتـان، وجعـل اهللا فیـه  ن هذه اآلیة:وجه الداللة م

الكفارة، وكذلك الغموس فإن تعلق اإلثم بها ال یمنع الكفـارة؛ كمـا أن الظهـار 

  .)٢(منكر من القول وزور وتعلقت به الكفارة

 قوله تعالى:  -٣                 
)٣(.  

  اآلیة:وجه الداللة من هذه 

یستدل من اآلیة الكریمة على وجوب الكفارة في الیمین الغمـوس؛ ألن 

اآلیــة عامــة فــي الیمــین، ســواء منهــا مــا تعلــق بالماضــي أو بالمســتقبل، وقــد 

روى عــــن الحســــن فــــي تفســــیره لهــــذه اآلیــــة: إن المــــراد بعقــــدتم: تعمــــدتم فیــــه 

بهـذه اآلیـة احـتج الشـافعي رضـي اهللا عنـه ، قـال الفخـر الـرازي: (()٤(المأثم

 إنـه تعـالى ذكـر هاهنــا  علـى وجـوب الكفـارة فـي الیمـین الغمــوس، قـال:

                  
 وقــــــــــــال فـــــــــــــي آیـــــــــــــة المائـــــــــــــدة:  )٥(   

                وعقــد الیمــین محتمــل ألن یكــون المــراد

ن یكـون المــراد بـه العقــد الـذي یضــاد الحـل، فلمــا منـه عقــد القلـب بــه، وأل

  ذكــر هاهنــا قولــه:        علمنــا أن المــراد مــن ذلــك العقــد

هو عقد القلب، وأیضا ذكر المؤاخـذة هاهنـا، ولـم یبـین أن تلـك المؤاخـذة 

 مـــا هـــي، وبینهـــا فـــي آیـــة المائـــدة بقولـــه:               

           فبین أن المؤاخذة هي الكفارة، فكل واحدة من هـاتین

ـــة مـــن وجـــه، مبینـــة مـــن وجـــه آخـــر، فصـــارت كـــل واحـــدة  اآلیتـــین مجمل

                                                 
 .٢ة آیة: ) سورة المجادل١(
 ).٧/٦٤) األم (٢(
 .٨٩) سورة المائدة آیة: ٣(
 ).٨/٤٠)، والمحلى (٧/٦٤) األم (٤(
 .٢٢٥) سورة البقرة آیة: ٥(



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

منهمــا مفســرة لألخــرى مــن وجــه، وحصــل مــن كــل واحــدة منهمــا أن كــل 

یمــین یمــین ذكــر علــى ســبیل الجــد وربــط القلــب، فالكفــارة واجبــة فیهــا، وال

  .)١())الغموس كذلك، فكانت الكفارة واجبة فیها

  

*****  
  ثانیا: السنة:

احـتج أصـحاب القــول الثـاني مـن الســنة علـى وجـوب الكفــارة فـي یمــین 

، َقـاَل:  الغموس بما روى أبو ُبْرَدة ْبن َأِبي ُموَسى، َعـْن َأِبـي ُموَسـى اَألْشـَعِريِّ

ـــاَل: ((َواللَّـــِه ال ِفـــي َرْهـــٍط ِمـــَن اَألْشـــ َأَتْیـــُت َرُســـوَل اللَّـــِه  َعِرییَِّن َأْســـَتْحِمُلُه، َفَق

َأْحِمُلُكْم، َما ِعْنِدي َما َأْحِمُلُكـْم)) ثُـمَّ َلِبْثَنـا َمـا َشـاَء اللَّـُه، فـُأِتي ِبَشـاِئٍل َفـَأَمَر َلَنـا 

ــــا  ــــُه َلَن ــــاِرُك اللَّ ــــَبْعٍض: ال ُیَب ــــاَل َبْعُضــــَنا ِل ــــا، َق ــــا اْنَطَلْقَن ــــَثالِث َذْوٍد، َفَلمَّ ــــا ِب َأَتْیَن

َنْسـَتْحِمُلُه، َفَحلـَف ال َیْحمُلَنــا، َفَحَمَلَنـا، َفَقـاَل َأُبـو ُموَسـى: فَأَتیَنــا  اللَّـِه  َرُسـولَ 

، َفَذَكْرَنا َذِلَك َلُه، فَقاَل: ((َما َأَنا َحَمْلُتُكْم، َبِل اللَُّه َحَمَلُكـْم، ِإنِّـي َواللَّـِه النَّبيَّ 

َعَلــى َیِمــیٍن، َفــَأَرى َغْیَرَهــا َخْیــًرا ِمْنَهــا إال َكفَّــْرُت َعــْن  ِإْن َشــاَء اللَّــُه ال َأْحِلــفُ 

  .)٢(َیِمیِني، َوَأَتْیُت الَِّذي ُهَو َخْیٌر))

  

الحنـث وأمـر مـن وقـع فـي  أنـه قـد فضـل  وجه الداللة من الحدیث:

لعبـد الـرحمن بـن سـمرة: ((  ، فقال )٣(مثل هذه الحالة أن یعمد إلى الحنث

مـین فرأیـت غیرهـا خیـًرا منهـا فكفـر عـن یمینـك وائـت الـذي وٕاذا حلفت علـى ی

  .)٤( هو خیر))

                                                 
التفسیر الكبیر، ألبي عبد اهللا محمـد بـن عمـر الـرازي، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، ) ١(

 ).٦/٤٢٨( هـ١٤٢٠، ٣ط 
  بــاب: قــول اهللا تعــالى:  ان والنــذور،) كتــاب األیمــ١١/٥١٧أخرجــه البخــاري ( )٢(  

          :١٢٦٩، ٣/١٢٦٨)، ومســــــلم (٦٦٢٣]، حــــــدیث (٢٢٥[البقــــــرة :(

 ).٧/١٦٤٩كتاب األیمان، باب: ندب من حلف یمیًنا فرأى غیرها خیًرا منها، حدیث (
 ).١١/٥٥٧) فتح الباري (٣(
 ).١٦٢٥) ، ومسلم حدیث رقم (٦٢٤٨رى حدیث رقم (أخرجة البخا )٤(



       
  

 

 
 

  

  

٦٧١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

  بما یلي: على وجوب الكفارة احتجوا من األثرثالثا: األثر: 

ــَدُه، َوَال  -١ ــْيِء ِعْن ــُف َعَلــى الشَّ روي عــن عطــاء قــال: ِفــي الرَُّجــِل َیْحِل

  .)١(»َكفِّْر «َیْدِري َأنَُّه ِعْنَدُه، قال: 

  .)٢(»اْلَكفَّاَرُة َخْیرٌ «م بن عیینة قال: وروي عن الحك -٢

  .)٣(»َوَأَحبُّ ِإَليَّ َأْن ُیَكفِّرَ «وروي عن معمر بن راشد قال:  -٣

دلت هـذه اآلثـار بنصـها علـى أن الكفـارة خیـر  وجه الداللة من األثر:

  من عدمها.

ــا: المعقــول: احتجــوا علــى وجــوب الكفــارة فــي یمــین الغمــوس مــن  رابًع

وب الكفــــارة ال یقلــــل مــــن شــــأن الغمــــوس، بــــل إن تعــــاظم المعقــــول بــــأن وجــــ

الغمـــوس یقتضـــي التغلــــیظ علـــى الحـــالف إذا أراد التوبــــة، وفـــي أداء الكفــــارة 

إشعار كامل بدخولـه سـاحة التوبـة، وقـد انتصـر ابـن حـزم لهـذا الـرأي، ودافـع 

كلمـــا عظــم الــذنب كـــان عنــه بشــدة حـــت قــال: ((الكفــارة فیهـــا واجبــة؛ ألنــه 

  .)٤())الكفارة صاحبه أحوج إلى

*****  
  المناقشة:

م وجـــوب الكفـــارة فـــي القـــائلون بعـــد –عـــرض أصـــحاب القـــول األول  

لما استدل به أصحاب القول الثاني بوجوبها فیها؛ بمناقشة  –الیمین الغموس

 استداللهم لما ذهبوا إلیه بقولـه تعـالى:           ...  

اد بهــا كفــارة الیمــین المنعقــدة، والغمــوس لیســت بمنعقــدة؛ ألنــه اآلیــة بــأن المــر 

َفَحِنْثــُتْم) فكفارتــه... یتصــور فیهــا الحنــث، ثــم إن فــي اآلیــة محــذوًفا تقــدیره (

، ویجاب عن الدلیل الثـاني مـن القـرآن أن الكفـارة لـم تجـب بالظهـار، )٥(اآلیة

                                                 
 ).١٢٣١٩) رقم (٣/٨٢أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف ( )١(
 ).١٢٣١٨) رقم (٣/٨٢أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف ( )٢(
 ).١٦٠٢١) رقم (٨/٤٩٢أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( )٣(
 ).٨/٣٩) المحلى (٤(
 ).٢/٤٥٤) أحكام القرآن للجصاص (٥(



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

داللهم بالحـدیث وأما است؛ )١(بل بالعود الذي هو العزم على الوطء وهو مباح

؛ الــذي رواه أبــو بــردة، فیجــاب عنــه: أنــه ال یتصــور الغمــوس فــي المســتقبل

والمعقول المراد به الیمـین المنعقـدة، وهـي الیمـین التـي لیسـت علـى الماضـي 

والمعنــى ال أحلــف یمینــا جزمــا ال وال یــراد بهــا الكــذب، قــال ابــن حجــر: ((

مــن المضــي فــي لغــو فیهــا، ثــم یظهــر لــي أمــر آخــر یكــون فعلــه أفضــل 

ـــأن ؛ )٢())الیمـــین المـــذكورة إال فعلتـــه وكفـــرت عـــن یمینـــي ویجـــاب أیًضـــا ب

الكفارة شرعت لحل الیمین، ولیس لرفع إثمها، وحل الیمین لیس متصوًرا في 

، وبعـــد فـــإن الغمـــوس إثـــم وخطیئـــة ال یرفعـــه إال التوبـــة الصـــادقة )٣(الغمـــوس

ـــدائم والتقـــرب إلـــى اهللا تعـــالى باألعمـــ ال الصـــالحة مـــن صـــالة واالســـتغفار ال

وأجــاب أصــحاب القــول الثــاني عمــا  وذكــر وصــدقة ومعــروف... ونحــو ذلــك.

ـــه أصـــحاب القـــول األول علـــى حـــدیث: ((ومـــن اقتطـــع حـــق امـــرئ  اســـتدل ب

مســلم)) أن هـــذا الحكـــم القتطاعــه حـــق مســـلم ولــم یتعـــرض الحـــدیث للتكفیـــر 

  . )٤(الذي في اآلیة الكریمة

فــارة فــي الیمــین الغمــوس؛ بــأن كمــا یجــاب عــن اســتداللهم لوجــوب الك

بـین المنطـوق  –في حالة المین الغموس  -مناط الحكم ال سبیل إلى تحققه 

والمســكوت، ذلــك أن فــي الحنــث غیــر الغمــوس اشــترك معنیــان: الحظــر مــن 

ناحیــة الحنــث، واإلباحــة مــن ناحیــة ذكــر اســم اهللا، والكفــارة جامعــة لمعنیــین: 

وفـــي حالـــة الحنـــث یرجـــع التكفیـــر إلـــى أحـــدهما: العقوبـــة، واآلخـــر: العبـــادة، 

الحالتین، أما حالة الیمین الغموس فلیس فیهـا إال طـرف واحـد وهـو الحظـر، 

  وهو كبیرة ال تكفي فیها الكفارة.

  الترجیح:

بعــد تبیــین أقــوال الفقهــاء فــي المســألة، وأدلــة أصــحاب كــل قــول فیهــا 

فـإن مـا یبـدو على ما ذهبوا إلیه، ووجـوه اسـتدالل كـل فریـق مـن تلـك األدلـة، 

                                                 
 ).٥/١٥٩) البنایة في شرح الهدایة (١(
 ).١١/٥٥٧) فتح الباري البن حجر (٢(
 ) ینظر: السابق.٣(
 ).٩/٤٩٦)، المغني (٣/١٦) ینظر: بدائع الصنائع (٤(



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

رجحانــه فــي المســألة هــو مــا ذهــب إلیــه أصــحاب القــول األول بعــدم وجــوب 

الكفــارة فــي الیمــین الغمــوس، وذلــك ألســباب كثیــرة یمكــن تحصــیلها فــي: قــوة 

قــــال ابــــن المنــــذر: وبــــه نقــــول  أدلــــتهم مــــع خلوهــــا مــــن المعارضــــة الراجحــــة؛

مــــروزي فــــي ، وقــــال أبــــو عبــــد اهللا ال)١(والــــدالئل تكثــــر لمــــن قــــال هــــذا القــــول

  .)٢(أمیل إلى قول سفیان وأحمداختالف العلماء: 

، وقــال )٣(وقــال أبــو عبــد اهللا المــروزي: لــیس قــول الشــافعي هــذا بــالقوي

ابـــن القـــیم: ومـــا كـــان مـــن المعاصـــي محـــرم الجـــنس كـــالظلم والفـــواحش فـــإن 

الشـــارع لـــم یشـــرع لـــه كفـــارة، ولهـــذا ال كفـــارة فـــي الزنـــا وشـــرب الخمـــر وقـــذف 

رقة، وطـرد هـذا أنـه ال كفــارة فـي قتـل العمـد، وال فـي الیمــین المحصـنات والسـ

الغمــوس كمــا یقولــه أحمــد وأبــو حنیفــة ومــن وافقهمــا، ولــیس ذلــك تخفیفــا عــن 

مرتكبهمـــا، بـــل ألن الكفـــارة ال تعمـــل فـــي هـــذا الجـــنس مـــن المعاصـــي، وٕانمـــا 

عملهـا فیهـا فیمــا كـان مباحـا فــي األصـل وحـرم لعــارض كـالوطء فـي الصــیام 

  .)٤(واإلحرام

  

                                                 
 ).١٢/١٣٩األوسط () ینظر: ١(
 ).٤٨٠) ینظر: اختالف الفقهاء، لمحمد بن جریر الطبري، دار الكتب العلمیة، ص (٢(
 ).٤٧٩( ) ینظر: السابق، ص٣(
م ١٩٧٣) ینظر: إعالم الموقعین عن رب العالمین، ابن قـیم الجوزیـة، دار الجیـل، بیـروت، ٤(

)٢/٧٦.( 



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

  املبحث الرابع

  الرتخيص يف اليمني الغموس للضرورة 

  

األصـــل فـــي الیمـــین الغمـــوس هـــو حرمتهـــا، إلـــى حـــد أنهـــا مـــن أكبـــر 

الكبائر، غیر أنها قد یعـرض بشـأنها مـا یخرجهـا مـن الحرمـة، فتبـاح وال تعـد 

  من المحرمات... وهذا مما یدل علیه الكتاب والسنة؛ على النحو التالي:

  أوًال: الكتاب:

 قوله تعالى:  -١                  
)١(.  

دلـت هـذه اآلیـة المباركـة بمنطوقهـا علـى  وجه الداللة من هـذه اآلیـة:

. وفــي هــذا یقــول  نفــي كــل عســر یحــول بــین المكلــف وطاعــة اهللا عــزَّ وجــلَّ

 معنـــى قولـــه: «العالمـــة ابـــن كثیـــر:               

     أي: إنمـــا أرخـــص لكـــم فـــي اإلفطـــار للمـــرض والســـفر ونحوهمـــا مـــن

 -رضـي اهللا عنـه  -، وفـي هـذا یـروي عـروة )٢(»األعذار إلرادتى بكم الیسـر

فخــرج یقطــر رأســه مــن وضــوء أو غســل فصــلى،  قــال: كنــا ننتظــر النبــي 

یســألونه علینــا حــرج فــي كــذا، فقــال رســول فلمــا قضــى الصــالة، جعــل النــاس 

  .)٣(قالها ثالثًا» إن دین اهللا یسر«اهللا: 

  قولــــــه تعــــــالى:  -٢                   

                   
)٤(.  

دلـت هـذه اآلیـة المباركـة بمفهومهـا علـى  آلیـة:وجه الداللة من هـذه ا

رفع الحرج ودفع المشقة والمراد منها: أن من سنته تعالى أال یكلف نفًسا من 

النفــوس إال مــا تطیــق وٕاال مــا هــو دون ذلــك كمــا فــي ســائر مــا كلفنــا بــه مــن 

                                                 
 .١٨٥) سورة البقرة، اآلیة: ١(
 ).١/٢٥٢م (١٩٩٤-هـ١٤١٥) تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر، دار الحدیث، القاهرة، ٢(
وابـــن األثیـــر فـــي أســـد الغابــــة )، ٤٩٠٥)، رقــــم (٥/٢٩٣) أخرجـــه ابـــن حبـــان فـــي الثقـــات (٣(

ابـن سـعد وأحمـد وأبـو یعلـى ) وعـزاه ١/٤٦٤)، وذكره السیوطي فـي الـدر المنثـور (٤/٣٤(

 والطبراني وابن مردویه عن عروة التمیمي.
 . ٢٨٦) سورة البقرة، اآلیة: ٤(



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

، وهــذا مــن لطفــه تعــالى بخلقــه، ورأفتــه )١(الصــالة والصــیام وســائر العبــادات

ولقـد احتـوت «ه إلیهم، وقال الشیخ دراز معلقـا علـى هـذه اآلیـة: بهم، وٕاحسان

آیــات عدیــدة مكیــة تقریــر كــون اهللا ال یكلــف نفًســا إال وســعها، ولــم یجعــل اهللا 

  .)٢(»على المسلمین في الدین من حرج

 قوله تعالى:  -٣                     
)٣(.  

دلت هذه اآلیة بظاهرها على أن اهللا عـزَّ  لداللة من هذه اآلیة:وجه ا

وجـــلَّ ال یكلـــف النـــاس إّال فـــي حـــدود القـــدرة واالســـتطاعة، وأنـــه ال یعـــد مـــن 

مقاصد الشریعة التكلیف بمـا ال یطـاق أو التكلیـف بمـا فیـه مشـقة زائـدة؛ قـال 

 «ابـــن كثیـــر:               ائعه وأوامـــره ونواهیـــه أي فـــي شـــر

 أعقـب االعتـذار الـذي تقـدم بقولـه: «، وقال ابـن عاشـور: )٤(»وما یقدر لكم

                            
بالتــــذكیر بــــأن اهللا ال یــــزال  )٥(

إلــى أن الــدین مراعیــا رفقــه بهــذه األمــة وٕارادتــه بهــا الیســر دون العســر إشــارة 

بـــین حفـــظ المصـــالح ودرء المفاســـد فـــي أیســـر كیفیـــة وأرفقهـــا، وربمـــا ألغـــت 

                                                 
ـــد عبـــد الـــرحمن العـــك، ١( ـــل، للحســـین بـــن مســـعود البغـــوي، تحقیـــق: خال ) ینظـــر: معـــالم التنزی

)، واللبــــاب فــــي علــــوم ١/٢٧٤هـــــ (١٤٠٦، ١ســــوار، دار المعرفــــة، بیــــروت، ط ومــــروان 

الموجـــود، والشـــیخ علـــي  الكتــاب، البـــن عـــادل الحنبلـــي، تحقیـــق، الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد

)، ٤/٥٣٠م (١٩٩٨-هــ١٤١٩، ١محمد معـوض، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط

ي، تحقیــق: الشــیخ علــي محمــد والــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، للســمین الحلبــ

م ١٩٩٣-هـــــــ١٤١٤)، ١معــــــوض وآخــــــرین، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، لبنــــــان، ط (

، ١)، والمحرر الوجیز، ابن عطیة، تحقیق: عبـد السـالم عبـد الشـافي محمـد، ط ١/٦٩٦(

)، وروح المعـاني، لشـهاب الـدین ١/٣٩٢م (١٩٩٣ -هــ١٤١٣دار الكتب العلمیة، لبنان، 

 ).٣/٦٩م (١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط محمود األلوسي، 
-هــــ١٣٨٢)، ١) التفســـیر الحـــدیث، لمحمـــد عـــزة دروزة، طبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي، ط (٢(

 ) بتصرف.٤١٦، ٧/٤١٥م (١٩٦٢
 .٢٨) سورة النساء، اآلیة: ٣(
 ).٢/١٦٢) تفسیر ابن كثیر (٤(
 .٢٦) سورة النساء، اآلیة: ٥(



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٦
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الشـــریعة بعـــض المفاســـد إذا كـــان فـــي الحمـــل علـــى تركهـــا مشـــقة أو تعطیـــل 

  .)١(»مصلحة

  قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى:  -٤                           

     
)٢(.  

دلــت هــذه اآلیــة علــى أن اهللا عــزَّ وجــلَّ  جــه الداللــة مــن هــذه اآلیــة:و 

رفــع الحــرج عــن المــؤمنین كمــا دلــت علیــه اآلیــات األخــرى، وٕانمــا أراد بهــذا 

التشـــریع مصـــلحة العبـــاد التـــي هـــي: نفـــي الحـــرج عـــن المـــؤمنین بـــأن كلفهـــم 

العبــــادة بــــدون مشــــقة وال عســــر، وتطهیــــر المــــؤمن مــــن األرجــــاس الحســــیة 

یــة ولیزیــل عنــه مــا علــق بــه مــن ذنــوب وأوســاخ، حتــى یكــون القلــب والمعنو 

  .)٣(خالًیا من شوائب األكدار، ویكون العمل خالًصا من األغیار

  وقوله تعالى:  -٥         
)٤(.  

  وقوله تعالى:  -٦       
)٥(.  

أن الحـرج مرفـوع، وأن المشـقة تجلـب  تین اآلیتین:وجه الداللة من ها

التیســیر، فــإذا عجــز اإلنســان عــن شــيء أتــى بمــا فــي وســعه؛ ألن التكلیــف 

  «بقــدر الوســع؛ قــال ابــن الجــوزي: قولــه تعــالى         

 الوســع: الطاقــة؛ قالــه ابــن عبــاس وقتــادة؛ ومعنــاه: ال یكلفهــا مــا ال قــدرة لهــا

، ویقول الحافظ ابن )٦(علیه الستحالة تكلیف الزمنى السعي، واألعمى النظر

بخلقــه  -تعــالى -أي: ال یكلــف أحــًدا فــوق طاقتــه، وهــذا مــن لطفــه «كثیــر: 

، وهـذه اآلیـة هـي الناسـخة والرافعـة لمـا أشـفق منـه ”ورأفته بهم وٕاحسـانه إلـیهم

                                                 
 ).٣/٢٢م (١٩٨٥، ١نویر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة، ط ) التحریر والت١(
 .٦) سورة المائدة، اآلیة: ٢(
)، وحكمــة التشــریع ٤/٦٩) التفســیر الوســیط، محمــد ســید طنطــاوي، دار المعــارف، القــاهرة (٣(

م ١٩٦١-هــــــــ١٣٨١)، ٥وفلســـــــفته، علـــــــي أحمـــــــد الجرجـــــــاني، المطبعـــــــة الیوســـــــفیة، ط (

)١/١٥٨.( 
 .٢٨٦لبقرة، اآلیة: ) سورة ا٤(
 .١٥٢) سورة األنعام، اآلیة: ٥(
) زاد المسیر في علم التفسیر، لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتـب اإلسـالمي، ٦(

 ).١/٣٤٦هـ (١٤٠٤، ٣بیروت، ط 



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

 الصــحابة فــي قولــه تعــالى:                   

                    أي: هو وٕان حاسـب وسـأل، لكـن

ال یعــذب إال بمــا یملــك الشــخص دفعــه؛ أمــا مــا ال یملــك دفعــه مــن وسوســة 

  .)١(النفس وحدیثها فهذا ال یكلف به اإلنسان

 قوله تعالى:  -٧                    
)٢(.  

أن اهللا ســبحانه وتعــالى قــد رفــع الحــرج  وجــه الداللــة مــن هــذه اآلیــة:

ودفع المشقة عن هذه األمة في كل ما یتعلـق بالتكـالیف الشـرعیة، وهمـا مـن 

ذه الشریعة والتكلیف بما فیه حرج ومشقة مرفوع في همقاصد الشریعة الغراء 

، وأن شــرعه ســهل میســر فــي اســتطاعة كــل إنســان أن یتمســك بــه )٣(الســمحة

ویقــوم بــأداء أوامــره دون ضــیٍق أو تعــب وأنــه لــذلك فضــلها علــى غیرهــا مــن 

سأل عبـد الملـك بـن مـروان علـي بـن «األمم؛ وفي هذا یقول اإلمام الطبري: 

 عبــد اهللا بــن عبــاس عــن هــذه اآلیــة:                 

فقال علي بن عبد اهللا: الحرج: الضیق؛ فجعل اهللا الكفارات مخرًجا من ذلـك 

ـــك مـــا جعـــل فـــي  ـــك. وقـــال آخـــرون: معنـــى ذل ســـمعت ابـــن عبـــاس یقـــول ذل

 : -تعـالى -اإلسالم من ضیق بل وسعه، وروي عن ابن عبـاس فـي قولـه 

                 قــال: مــا جعــل علــیكم فــي اإلســالم مــن

 فـي سـورة األنعــام:  -سـبحانه وتعـالى  -ضیق هـو واسـع، وهـو مثـل قولـه 

                               

          
ن یضــله یضــیق علیــه صــدره حتــى أي: مــن أراد أ )٤(

یجعــل علیــه اإلســالم ضــیًقا واإلســالم فــي الحقیقــة واســع. وٕان هــذه اآلیــة تــدل 

 -عزَّ وجلَّ  -على ما اختصت به هذه األمة دون غیرها من األمم وأن اهللا 

أعطاها من األشیاء ما ال یستطیع الحصول علیها إال نبـي أو رسـول؛ لـذلك 

                                                 
 ).١/٣٨٨) تفسیر ابن كثیر (١(
 .٧٨) سورة الحج، اآلیة: ٢(
 ).٥/٦١٥وتفسیر البغوي ()، ١٤/١٥٧) ینظر: اللباب في علوم الكتاب (٣(
 .١٢٥) سورة األنعام، اآلیة: ٤(



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

كان یقال للنبي: اذهب  -ما لم یعطه إال نبي قال قتادة: أعطیت هذه األمة 

  فلیس علیك حرج. وقال:               
)١(.  

 قولــــــــه تعــــــــالى:  -٨                      

                                       
)٢(.  

دلــت هــذه اآلیــة علــى أن اهللا ســبحانه  وجــه الداللــة مــن هــذه اآلیــة:

وتعالى قد رفع الحرج عـن هـذه األمـة فـي كـل مـا یتعلـق بالتكـالیف الشـرعیة، 

ى بــرؤه ال یمكنــه الصــیام، فتكلیفــه بــه هــو مــن قبیــل والمــریض الــذي ال یرجــ

التكلیف بما فیه حرج ومشقة، وهما مرفوعان في هذه الشریعة السمحة، فـدل 

 هـــذا علـــى أنـــه ال یجـــب علیـــه الصـــیام. قـــال ابـــن عبـــاس: لمـــا نزلـــت:   

                      
، قــال أهــل الزمانــة: كیــف )٣(

  بنــــا یــــا رســــول اهللا؟ فنزلــــت                

         
ـــــف عـــــن الجهـــــاد  )٤( ـــــي التخل ـــــیهم ف ـــــم عل أى: ال إث

لعماهم وزمانتهم وضعفهم، والعرج: آفـة تعـرض لرجـل واحـدة، وٕاذا كـان ذلـك 

ل الـــرجلین أولـــى أن یـــؤثر. وقـــال مقاتـــل: هـــم أهـــل الزمانـــة الـــذین مـــؤثرا فخلـــ

تخلفــوا عــن الحدیبیــة وقــد عــذرهم، أي: مــن شــاء أن یســیر مــنهم معكــم إلــى 

  .)٥(خیبر فلیفعل

كـــل هـــذه اآلیـــات دالـــة علـــى أنـــه فـــي حالـــة الضـــرورة المقـــدرة بقـــدرها 

  واضطر المكلف بأداء یمین كذًبا فیترخص بموجب هذه اآلیات.

  السنة النبویة: ثانًیا:

قیـل: یـا رسـول اهللا «قال:  -رضى اهللا عنهما  -روى ابن عباس  -١

؟ قال: الحنیفیة السمحة   .)٦(»أي األدیان أحب إلى اهللا عزَّ وجلَّ

                                                 
 ).٢٠٧-١٧/٢٠٥) جامع البیان (١(
 .١٧) سورة الفتح، اآلیة: ٢(
 .١٦) سورة الفتح، اآلیة: ٣(
 .٦١) سورة النور، اآلیة: ٤(
 ).١٦/١٨١) ینظر: الجامع ألحكام القرآن (٥(
= ) لــم ٣٩ن یســر تــابع، حــدیث () فــي كتــاب اإلیمــان، بــاب: الــدی١/١١٦) علقــه البخــاري (٦(



       
  

 

 
 

  

  

٦٧٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

دل هـذا الحـدیث علـى مـا قـال الحـافظ  وجه الداللة مـن هـذا الحـدیث:

حة السـم«ابن حجر على سماحة ویسـر الشـریعة اإلسـالمیة وفـي هـذا یقـول: 

  .)١(»السهلة، أي أنها مبنیة على السهولة

إن الـــدین یســـر ولـــن یشـــاد «قـــال:  عـــن أبـــي هریـــرة عـــن النبـــي  -٢

الدین أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعینوا بالغـدوة والروحـة وشـيء 

  .)٢(»من الدلجة

فـي وصـف الـدین فجعلـه  بالغ النبي  وجه الداللة من هذا الحدیث:

وجعلــه الغالــب لكــل ُمَتَنطِّــٍع فیــه بمرونتــه وســماحته، ومــا علــى الیســر نفســه، 

الناس إال أن یلزموا السـداد فـي أقـوالهم وأفعـالهم، وأن یقـاربوا فـي فهـم الـدین، 

وال یشطوا شططا یخرج بهـم عـن الیسـر أبـدا، فـإن أخـذوا بسـماحة هـذا الـدین 

یـــة جمیـــع فلیستبشـــروا بالجنـــة ولیســـعدوا فـــي دنیـــاهم برفـــع الحـــرج عـــنهم، وتلب

  .)٣(رغباتهم من غیر تكلف وال اعتساف

یســــروا وال تعســــروا، وســــكنوا وال «قــــال:  وعــــن أنــــس أن النبــــي  -٣

  .)٤(»تنفروا

                                                                                                                     
هذا الحدیث في صحیحه؛ ألنه لـیس علـى شـرطه ووصـله  -رحمه اهللا  -البخاري  یسند=

)، وعبد الـرزاق ٥/٢٦٦) وكذا وصله أحمد بن حنبل في المسند (٢٨٧في األدب المفرد (

)، واإلمـــام ٢٠٣٠٤)، رقـــم (١١/١٩٤فـــي المصـــنف، والمفـــروض مـــن األعمـــال والنوافـــل (

)، مــن طریــق معمــر بــن راشــد، عــن ٣١٠د، زهــد محمــد بــن ســیرین، ص (أحمــد فــي الزهــ

الزهـــري، بـــه، وأخرجـــه عبـــد الـــرزاق فـــي المصـــنف، بـــاب: الـــرخص فـــي األعمـــال والقصـــد 

)، بنفس اإلسناد، عن عمر بن عبد العزیز، قـال: سـئل النبـي ٢٠٥٧٤)، رقم (١١/٢٩٢(

) :مـن ٧٧) رقـم (١/٥٨، ولم یقل: عن أبیـه، وأخرجـه البـزار (كشـف األسـتار)، بـاب ،(

طریق عبد العزیز بن أبان، ثنا معمر، عن الزهري، عن عمر بن عبـد العزیـز، عـن أبیـه، 

)، وٕاســناده ١/١١٧. وقــال الحــافظ فــي الفــتح (فأحســبه قــد ذكــر عــن جــده، عــن النبــي 

 حسن.
 ).١/١١٧) فتح الباري (١(
 ).٣٩) في كتاب اإلیمان، باب: الدین یسر (١/٩٣) أخرجه البخاري (٢(
 ).١١٨، ١/١١٧فتح الباري () ٣(
)، ٦٩یتخـولهم بالموعظـة ( ) كتاب العلم، باب: ما كان النبـي ١/٢١٦) أخرجه البخاري (٤(

) كتـــــاب الجهـــــاد والســـــیر، بـــــاب: فـــــي األمـــــر بالتیســـــیر وتـــــرك التنفیـــــر ٣/١٣٥٩ومســـــلم (

)٨/١٧٣٤.( 



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

إنما بعثتم میسـرین ولـم تبعثـوا «قال:  وعن أبي هریرة أن النبي  -٤

  .)١(»معسرین

إن : «قالت: قال رسـول اهللا  -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة  -٥

  .)٢(»حب الرفق في األمر كلهاهللا رفیق ی

وهـو  -أن الشـارع حـث علـى الرفـق وجه الداللة مـن هـذه األحادیـث: 

وعلى التخلق  -لین الجانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل وهو ضد العنف 

  .)٣(به، وذم العنف، والرفق سبب كل خیر في األمور كلها

أمـرین بـین  ما خیر النبـي «عن عائشة رضي اهللا عنها قالت:  -٦

إال اختار أیسرهما ما لم یأثم فإذا كان اإلثم كان أبعدهما منـه، واهللا مـا انـتقم 

  .)٤(»لنفسه في شيء یؤتى إلیه قط حتى تنتهك حرمات اهللا فینتقم هللا

دل هـذا الحـدیث علـى اختیـار األسـهل  وجه الداللة من هـذا الحـدیث:

صـحیحة، ولهـذا یقـول واألیسر في الشریعة اإلسالمیة مـا دام موافقـا لألدلـة ال

العالمة ابن بطال: هـذا التخییـر لـیس مـن اهللا؛ ألن اهللا ال یخیـر رسـوله بـین 

أمرین أحدهما إثم إال إن كان في الدین وأحدهما یئول إلى اإلثم كالغلو فإنـه 

مذموم كما لو أوجب اإلنسان على نفسه شـیئا شـاقا مـن العبـادة فعجـز عنـه، 

لترهـب قـال ابـن التـین: المـراد التخییـر أصـحابه عـن ا ومن ثـم نهـى النبـي 

في أمر الدنیا وأما أمـر اآلخـرة فكلمـا صـعب كـان أعظـم ثوابـا كـذا قـال، ومـا 

أشار إلیه ابن بطال أولى وأولى منهما أن ذلـك فـي أمـور الـدنیا؛ ألن بعـض 

أمورهــا قــد یفضــي إلــى اإلثــم كثیــرا واألقــرب أن فاعــل التخییــر اآلدمــي وهــو 

؛ قـال الكرمـاني: كیــف )٥(وال ســیما إذا صـدر مـن الكــافرظـاهر وأمثلتـه كثیـرة 

                                                 
ل فــي المســجد، ) كتــاب الوضــوء، بــاب: صــب المــاء علــى البــو ١/٣٢٤البخــاري () أخرجــه ١(

 ).٢٢٠الحدیث (
)، ومســـلم ٦٠٢٤) كتــاب األدب، بـــاب: الرفــق فـــي األمــر كلـــه (١٢/٦٤) أخرجــه البخـــاري (٢(

 ).١٠/٢١٦٥) كتاب السالم، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم (٤/١٧٠٦(
 ).١٦/١٤٥)، وشرح النووي على صحیح مسلم (١٠/٤٤٩ینظر: فتح الباري () ٣(
) كتـاب ٦/٦٥٤) كتاب حسن الخلق، والبخاري (٩٠٣، ٢/٩٠٢ك في الموطأ () أخرجه مال٤(

) كتــــاب الفضــــائل، بــــاب: ٤/١٨١٣)، ومســــلم (٣٥٦٠( المناقــــب، بــــاب: صــــفة النبــــي 

 ).٢٣٢٧ -٧٧لآلثام ( مباعدته 
 ).١٢/٨٦)، وفتح الباري (٨/٤٠٥) ینظر: شرح صحیح البخاري (٥(



       
  

 

 
 

  

  

٦٨١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

بین أمرین أحدهما إثم؟ ثم أجاب بقولـه: التخییـر إن كـان  خیر رسول اهللا 

مــن الكفــار فظــاهر، وٕان كــان مــن اهللا تعــالى أو مــن المســلمین فمعنــاه مــا لــم 

یـــؤد إلـــى إثـــم، كـــالتخییر بـــین المجاهـــدة فـــي العبـــادة واالقتصـــاد فیهـــا، فـــإن 

ـــر جـــائزة، وقـــال القاضـــي عیـــاض: المجاهـــ ـــى الهـــالك غی دة بحیـــث تنجـــر إل

یحتمل أن یخیره اهللا تعالى فیما فیه عقوبتان ونحوه، وأما قولها: (ما لـم یكـن 

فیــه اســتحباب األخــذ «، وقــال المبــاركفوري:)١(إثًمــا) فیتصــور إذا خیــره الكفــار

  .)٢(»باألیسر واألرفق ما لم یكن حراما أو مكروها

: أنه قال: قـال رسـول اهللا  -رضي اهللا عنه  -یرة وعن أبي هر  -٧

  .)٣(»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«

فـي هـذا الحـدیث أنـه إذا أمـر  بـین النبـي وجه الداللة من الحدیث: 

بشــيء فیجــب اإلتیــان بــه علــى قــدر الوســع، والعــاجز عــن الشــيء یــأتي بمــا 

  .)٤(وسعه

  ثالثًا: اإلجماع:

اإلجماع على عـدم وقوعـه (الحـرج) وجـوًدا فـي «ي: قال اإلمام الشاطب

التكلیف، وهو یدل على عدم قصـد الشـارع إلیـه، ولـو كـان واقعـا لحصـل فـي 

ومــن نصــوص الفقهــاء  ،)٥(»الشــریعة التنــاقض واالخــتالف وذلــك منفــي عنهــا

  التي تقرر قاعدة الترخص في الیمین الغموس ما یلي:

والصــاوي فــي حاشــیته مــا قــال الــدردیر فــي أقــرب المســالك وشــرحه،  -

خالصته: ال یقع الطـالق علـى مـن أكـره علـى الطـالق ولـو تـرك التوریـة مـع 

                                                 
م ١٩٧٢-هــ١٣٩٢)، ١ابي الحلبـي، القـاهرة ط () عمدة القاري، للعیني، طبعة مصـطفى البـ١(

)٢٢/١٦٨.( 
) ینظـــر: عــــون المعبــــود، شــــرح ســــنن أبـــي داود، ألبــــي الطیــــب العظــــیم آبــــادي، دار الكتــــب ٢(

 ).١٣/٩٨هـ (١٤١٥)، ٢العلمیة، بیروت، ط (
) كتــــاب االعتصــــام بالكتـــــاب والســــنة، بــــاب: االقتــــداء بســـــنة ١٣/٢٦٤) أخرجــــه البخــــاري (٣(

، ) كتـــاب الفضـــائل، بـــاب: تـــوقیره ٤/١٨٣١)، ومســـلم (٧٢٨٨یث (، حـــداهللا  رســـول

 ).١٣١/١٣٣٧حدیث (
 ).٥/١١٢شرح النووي على صحیح مسلم () ٤(
) الموافقات في أصـول الشـریعة، ألبـي إسـحاق الشـاطبي، اعتنـى بهـا: إبـراهیم رمضـان، دار ٥(

 ).٢/٢١٢( م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٦المعرفة، بیروت، لبنان، ط 



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

معرفتــه بهــا، وال علــى مــن أكــره علــى فعــل مــا علــق علیــه الطــالق. ونــدب أو 

وجب الحلف لیسلم الغیر من القتل بحلفه وٕان حنث هو، وذلـك فیمـا إذا قـال 

لطالق قتلـت فالنـا، قـال ابـن ظالم: إن لم تطلـق زوجتـك، أو إن لـم تحلـف بـا

رشــد: إن لــم یحلــف لــم یكــن علیــه حــرج، أي ال إثــم علیــه وال ضــمان، ومثــل 

وقــال النــووي: ((الكــذب واجــب إن كــان ؛ )١(الطـالق: النكــاح واإلقــرار والیمــین

المقصـــود واجبـــا، فـــإذا اختفـــى مســـلم مـــن ظـــالم، وســـأل عنـــه وجـــب الكـــذب 

دیعــة، وســأل عنهــا ظــالم یریــد بإخفائــه، وكــذا لــو كــان عنــده أو عنــد غیــره و 

أخـــذها وجـــب علیـــه الكـــذب بإخفائهـــا، حتـــى لـــو أخبـــره بودیعـــة عنـــده فأخـــذها 

الظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر، ولو استحلفه علیها لزمه أن 

یحلـف، ویـوري فــي یمینـه، فـإن حلــف ولـم یـور حنــث علـى األصـل وقیــل: ال 

وقال موفق الدین ابن قدامة: ((من األیمان ما هي واجبة، وهي ؛ )٢(یحنث))

التـي ینجــي بهــا إنســانا معصــوما مــن هلكـة، كمــا روي عــن ســوید بــن حنظلــة 

ومعنــا وائــل بــن حجــر، فأخــذه عــدو لــه، فتحــرج  قــال: خرجنــا نریــد النبــي 

: فقال النبي  القوم أن یحلفوا، فحلفت أنا: أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي 

، فهذا ومثله واجب؛ ألن إنجاء المعصـوم )٣(ت، المسلم أخو المسلم))((صدق

واجــب، وقــد تعــین فــي الیمــین فیجــب، وكــذلك إنجــاء نفســه، مثــل: أن تتوجــه 

 .)٤(علیه أیمان القسامة في دعوى القتل علیه وهو بريء))

                                                 
غیر علـــى أقـــرب المســـالك، للعالمـــة أبـــي البركـــات أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد ) الشـــرح الصـــ١(

الدردیر، وبالهامش: حاشیة الشیخ أحمد بن محمد الصاوي، مطبعة عیسى البـابي الحلبـي 

 ).٤٥١ – ١/٤٥٠( وشركاه، القاهرة
، ٣٣٦م، ص (١٩٧٩-هــ١٣٩٩، ١األذكار، للنووي، المكتبة العلمیة، بیـروت، لبنـان، ط ) ٢(

٣٣٧.( 
، حــدیث المعــاریض فــي الیمــین) كتــاب األیمــان والنــذور، بــاب: ٣/٢٢٤) أخرجــه أبــو داود (٣(

، حــــدیث مــــن ورى فــــي یمینــــه) كتــــاب الكفــــارات، بــــاب: ١/٦٨٥)، وابــــن ماجــــه (٣٢٥٦(

 ).٢١١٩)، وصححه الشیخ األلباني في صحیح ابن ماجه (٢١١٩(
 ).١٦٧، ١١/١٦٦المغني على الشرح الكبیر () ٤(



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

  اخلامتة

فــإن عــدة  –بحمــد اهللا وتوفیقــه  –بعــد أن اســتتم البحــث درس مباحثــه 

قـــد أثمرهـــا وتوصـــل إلیهـــا، وهـــي مـــا یمكـــن بلورتـــه علـــى اإلجمـــال مـــن نتـــائج 

  التالي:

عــرض البحــث لتعریــف الیمــین الغمــوس، فاســتبان أنهــا مــن قبیــل  -١

التســـمیة بإضـــافة الجـــنس إلـــى النـــوع، ثـــم تنـــاول البحـــث تعریفهـــا مـــن خـــالل 

تعریف كلمتیها اللتین تتكون منها.، وذلك في اللغة واالصطالح. ثـم عـرض 

ب تســــمیتها، وخــــالف الفقهــــاء فیمــــا إذا كانــــت منعقــــدة أم غیــــر البحــــث لســــب

  منعقدة، وكشف البحث عن ثمرة هذا الخالف.

تنــاول البحــث حكــم الیمــین الغمــوس، وأبــان عــن انعقــاد اإلجمــاع  -٢

علــــى حرمتهــــا مــــن خــــالل أدلــــة هــــذا الحكــــم مــــن الكتــــاب والســــنة والمعقــــول 

  واإلجماع.

خالف الفقهاء في وجوبهـا عرض البحث لكفارة الیمین الغموس، و  -٣

بین من قالوا بوجوبها، ومن قـالوا بعدمـه، وسـبب هـذا الخـالف. وخلـص إلـى 

  ترجیح أول القولین ترجیًحا مبتنى على قوة أدلة أصحابه.

أبـــان البحـــث عـــن أنـــه إذا كـــان األصـــل فـــي الیمـــین الغمـــوس هـــو  -٤

ٕانســانیتها حرمتهــا وأنهــا مــن أكبــر الكبــائر، إال أن ســعة الشــریعة اإلســالمیة و 

تتســـع لخـــالف هـــذا الحكـــم بشـــأنها، وذلـــك مـــن خـــالل األدلـــة علـــى ذلـــك مـــن 

  الكتاب والسنة.



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٤

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

  املصادر واملراجع
السـالم  أحكام القرآن، ألحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي الجصـاص، تحقیـق: عبـد

 -هــــ ١٤١٥، ١محمـــد علـــي شـــاهین، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ط 

  م.١٩٩٤

  لمحمد بن جریر الطبري، دار الكتب العلمیة. اختالف الفقهاء،

االختیـــار لتعلیـــل المختـــار، لعبـــد اهللا بـــن محمـــود بـــن مـــودود الموصـــلي، الشـــركة 

  المصریة للطباعة والنشر.

 م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ١األذكار، للنووي، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

، ٢مي، بیـروت، لبنـان، ط إرواء الغلیل، لمحمـد ناصـر الـدین األلبـاني، المكتـب اإلسـال

  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥

المعطـي أمـین  االستذكار، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبـد البـر، تحقیـق: د.عبـد

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١قلعجي، دار قتیبة للطباعة والنشر، دمشق، بیروت، ط

أســـد الغابـــة، البـــن األثیـــر، تحقیـــق: الشـــیخ علـــى محمـــد وآخـــرین، دار الكتـــب العلمیـــة، 

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١، ط بیروت

أســـنى المطالـــب شـــرح روض الطالـــب، ألبـــي یحیـــى زكریـــا األنصـــاري، ت بـــدون، دار 

  الكتاب اإلسالمي.

اإلشــراف علــى مــذاهب العلمــاء، ألبــي بكــر محمــد بــن إبــراهیم بــن المنــذر النیســابوري، 

تحقیــــق: صــــغیر أحمــــد األنصــــاري أبــــو حمــــاد، مكتبــــة مكــــة الثقافیــــة، رأس الخیمــــة، 

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١ت العربیة المتحدة، طاإلمارا

األصل، لمحمد بن الحسن الشـیباني، تحقیـق: أبـي الوفـاء األفغـاني، حیـدر آبـاد الـدكن، 

  .هـ١٣٨٦، ١دائرة المعارف العثمانیة، ط 

  .م١٩٧٣إعالم الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، دار الجیل، بیروت، 

ي الحســن علــي بــن محمــد المــاوردي، تحقیــق: خضــر اإلقنــاع فــي الفقــه الشــافعي، ألبــ

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠محمد خضر، دار إحسان للنشر والتوزیع، إیران، 

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠األم، محمد بن إدریس الشافعي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 

األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، البن المنذر، تحقیق: أبو حمـاد صـغیر أحمـد 

حنیــف، رســالة ماجســتیر، كلیــة الشــریعة، الجامعــة اإلســالمیة، المدینــة بــن محمــد بــن 

  م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩المنورة، السعودیة، 

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن نجیم، دار الكتاب اإلسالمي، بیروت.

البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه، ألبــي عبــد اهللا بــدر الــدین بــن بهــادر الزركشــي، دار 

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١الكتبي، ط



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٥

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

بدایة المبتدي في فقه اإلمام أبي حنیفة، لعلي بن أبي بكر المرغیناني، مكتبـة ومطبعـة 

  .القاهرة –محمد علي صبح 

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، البن رشد الحفیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد، مصـطفى 

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٥الحلبي، ط 

  م.١٩٨٢، ٢الكتاب العربي، بیروت، ط بدائع الصنائع، لعالء الدین الكاساني، دار 

الجــویني، تحقیــق: د. عبــد العظــیم  عبــد الملــك بــن عبــد اهللالبرهــان فــي أصــول الفقــه، 

  .هـ١٤١٨، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ٤محمود الدیب، ط 

البنایة شـرح الهدایـة، لمحمـود بـن أحمـد الغیتـابي الحنفـي بـدر الـدین العینـي، دار 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١، لبنان، ط الكتب العلمیة، بیروت

، لإلمـام اللغـوي محـب الـدین »شرح القـاموس«تاج العروس من جواهر القاموس 

بیدي، تحقیـق: مصـطفى حجـازي، حكومـة  أبي الفیض السید محمد مرتضى الزَّ

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الكویت، 

فكـر، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، لمحمد بـن یوسـف بـن أبـي القاسـم العبـدري، دار ال

  هـ.١٣٩٨، ٢بیروت، ط 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخـر الـدین الزیلعـي، دار الكتـاب اإلسـالمي، بیـروت، 

  .٢ط 

، ١تحریـــر ألفـــاظ التنبیـــه، لإلمـــام محیـــي الـــدین النـــووي، دار القلـــم، بیـــروت، لبنـــان، ط 

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  م.١٩٨٥، ١ط  التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة،

تحفة المحتـاج، البـن حجـر الهیتمـي أحمـد بـن محمـد بـن بـدر الـدین، دار إحیـاء التـراث 

  .العربي، بیروت

 محمــــد الحمیــــد عبــــد مســــعد: تحقیــــق الجــــوزي، البــــن الخــــالف، أحادیــــث فــــي التحقیــــق

  .هـ١٤١٥ ،١ ط بیروت، العلمیة، الكتب دار السعدني،

عــة، البــن حجــر العســقالني، تحقیــق: د. إكــرام تعجیــل المنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األرب

  .١اهللا إمداد الحق، دار الكتاب العربي، بیروت، ط 

-هــ١٣٨٢)، ١التفسیر الحدیث، لمحمـد عـزة دروزة، طبعـة عیسـى البـابي الحلبـي، ط (

  م.١٩٦٢

  م.١٩٩٤-هـ١٤١٥تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر، دار الحدیث، القاهرة، 

ـــاء التـــراث العربـــي، التفســـیر الكبیـــر، ألبـــي ع ـــرازي، دار إحی ـــن عمـــر ال ـــد اهللا محمـــد ب ب

  هـ.١٤٢٠، ٣بیروت، ط

  التفسیر الوسیط، محمد سید طنطاوي، دار المعارف، القاهرة.



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٦

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

التمهیــــد لمــــا فــــي الموطــــأ مــــن المعــــاني واألســــانید، البــــن عبــــد البــــر النمــــري، تحقیــــق: 

م األوقـاف والشـؤون محمد عبـد الكبیـر البكـري، وزارة عمـو  مصطفى بن أحمد العلوي، 

  .هـ١٣٨٧اإلسالمیة، المغرب، 

تنقـیح التحقیـق فـي أحادیــث التعلیـق، لمحمـد بــن أحمـد بـن عبــد الهـادي، تحقیـق: ســامي 

بن محمد بن جـاد اهللا وعبـد العزیـز بـن ناصـر الخبـاني، أضـواء السـلف، الریـاض، ط 

  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، 

معـروف بـأِبي الشـیخ، تحقیـق: مجـدي التوبیخ والتنبیه، لعبـد اهللا بـن محمـد بـن جعفـر، ال

  السید إبراهیم، مكتبة الفرقان، القاهرة.

التوحیـــد هللا عـــز وجـــل، ألبــــي محمـــد عبـــد الغنـــي بــــن عبـــد الواحـــد المقدســـي، تحقیــــق: 

مصــعب بــن عطــا اهللا الحایــك، دار المســلم للنشــر والتوزیــع، الســعودیة، الریــاض، ط 

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١

أبــــي زیــــد القیروانــــي، اآلبــــي األزهــــري، المكتبــــة  الثمــــر الــــداني شــــرح رســــالة ابــــن

  الثقافیة، بیروت.

جامع البیان في تفسـیر القـرآن، محمـد بـن جریـر الطبـري، دار المعرفـة، بیـروت، 

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

 - هـ ١٤٠٨، ١الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

  م.١٩٨٨

عبــد اهللا بــن یــونس، الصــقلي، مركــز الملــك الجــامع لمســائل المدونــه، لمحمــد بــن 

  .فیصل للبحوث والدراسات االسالمیة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض

الجهــاد، البــن أبــي عاصــم، تحقیــق: مســاعد بــن ســلیمان الراشــد الجمیــد، مكتبــة 

  هـ.١٤٠٩، ١العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط 

  لكتب العلمیة، بیروت.جواهر العقود، لشمس الدین األسیوطي، دار ا

ِبیــِدّي الیمنــي  الجــوهرة النیــرة، ألبــي بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي العبــادي الزَّ

  .هـ١٣٢٢، ١الحنفي، المطبعة الخیریة، ط 

حاشــیة ابــن عابــدین، لمحمــد أمــین الشــهیر بــابن عابــدین الدمشــقي، المســماة رد 

دار الكتـــب  المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، شـــرح مـــتن تنـــویر األبصـــار، طبعـــة

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢العلمیة، ط 

حاشــــیة العــــدوي علــــى شــــرح كفایــــة الطالــــب الربــــاني، علــــي الصــــعیدي العــــدوي، 

  .هـ١٤١٢تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، 



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٧

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

حاشــیة قلیــوبي علــى شــرح المحلــى علــى مــتن المنهــاج، طبعــة دار إحیــاء الكتــب 

  .بدون العربیة، عیسى البابي الحلبي، ت

ـــرة، دار  حاشـــیتا قلیـــوبي وعمیـــرة، ألحمـــد ســـالمة القلیـــوبي، وأحمـــد البرلســـي عمی

  م.١٩٩٥-هـ١٤١٥إحیاء الكتب العربیة، 

الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، لعلـي 

بن محمد المـاوردي، تحقیـق: الشـیخ علـي محمـد معـوض، والشـیخ عـادل أحمـد 

  م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط عبد الموجود، 

)، ٥حكمــــة التشــــریع وفلســــفته، علــــي أحمــــد الجرجــــاني، المطبعــــة الیوســــفیة، ط (

  م.١٩٦١-هـ١٣٨١

الدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، للسـمین الحلبـي، تحقیـق: الشـیخ علـي 

ـــــــان، ط ( ـــــــروت، لبن ـــــــة، بی ـــــــب العلمی )، ١محمـــــــد معـــــــوض وآخـــــــرین، دار الكت

  م.١٩٩٣-هـ١٤١٤

  م.١٩٩٣الدر المنثور، لجالل الدین السیوطي، دار الفكر، بیروت، 

الـــــدیات، ألحمـــــد بـــــن عمـــــرو بـــــن أبـــــي عاصـــــم الشـــــیباني، إدارة القـــــرآن والعلـــــوم 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧اإلسالمیة، كراتشي، 

روح المعــاني، لشــهاب الــدین محمــود األلوســي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط 

  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١

الروض المربع شرح زاد المسـتقنع، لمنصـور بـن یـونس البهـوتي، مكتبـة الریـاض 

  هـ.١٣٩٠الحدیثة، الریاض، 

روضـــة الطـــالبین، ألبـــي زكریـــا محیـــي الـــدین النـــووي، تحقیـــق: زهیـــر الشـــاویش، 

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ٣المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، عمان، ط 

الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، المكتـب زاد المسیر في علم التفسـیر، لعبـد 

  هـ.١٤٠٤، ٣اإلسالمي، بیروت، ط 

الزهـد، ألحمـد بـن محمـد بـن حنبــل الشـیباني، وضـع حواشـیه: محمـد عبـد الســالم 

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

 واالعـداد قالتحقیـ تـم: تحقیـق الهیثمـي، حجـر البن الكبائر، اقتراف الزواجر عن

ـــزار بمكتبـــة والبحـــوث الدراســـات بمركـــز ـــاز، مصـــطفى ن  العصـــریة، المكتبـــة الب

  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،٢ ط بیروت، صیدا، لبنان،

ســبل الســالم شــرح بلــوغ المــرام، لمحمــد بــن إســماعیل الصــنعاني، تحقیــق: محمــد 

  هـ.١٣٧٩، ٤عبد العزیز الخولي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٨

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

ماجــه، للحــافظ أبــي عبــد اهللا محمــد بــن زیــد القزوینــي، تحقیــق: بشــار ســنن ابــن 

  م، دار الجیل، بیروت.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨، ١عواد، ط

 -هـــ١٤٠٩)، ١ســنن أبــي داود، ســلیمان بــن األشــعث، دار الجنــان، بیــروت، ط(

  م.١٩٨٨

السنن الكبرى، ألبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البیهقي، دار الفكر، بیروت، 

  م.١٩٨٥

لشــرح الصــغیر علــى أقــرب المســالك، للعالمــة أبــي البركــات أحمــد بــن محمــد بــن ا

أحمـــد الـــدردیر، وبالهـــامش: حاشـــیة الشـــیخ أحمـــد بـــن محمـــد الصـــاوي، مطبعـــة 

 .عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة

، لســیدي أحمــد الــدردیر أبــي البركــات، تحقیــق: محمــد علــیش، دار الشــرح الكبیــر

  .الفكر، بیروت

متع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن محمد العثیمـین، دار ابـن الشرح الم

 .هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢، ١الجوزي، ط

شرح النووي على صحیح مسـلم، للنـووي، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، ط 

  هـ.١٣٩٢، ٢

  م.١٩٩٣شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 

أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــدالملك،  شــرح صــحیح البخــاري، البــن بطــال

، ٢تحقیــق: أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم، مكتبــة الرشــد، الســعودیة، الریــاض، ط

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

شــرح مختصــر الروضــة، للطــوفي، تحقیــق: عبــد اهللا بــن محســن التركــي، لبنــان، 

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩، ٢١مؤسسة الرسالة، ط 

كــر الــرازي الجصــاص، تحقیــق: شــرح مختصــر الطحــاوي، ألحمــد بــن علــي أبــو ب

عصـــمت اهللا عنایـــت اهللا محمـــد، ســـائد بكـــداش، محمـــد عبیـــد اهللا خـــان، زینـــب 

محمد حسن فالتة، أعد الكتاب للطباعـة وراجعـه وصـححه: سـائد بكـداش، دار 

  م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١البشائر اإلسالمیة، ودار السراج، ط

، ٢لكتـب، بیـروت، ط شرح منتهى اإلرادات، لمنصور بن یونس البهوتي، عالم ا

  .م١٩٩٦

الصــــحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة، ألبــــي نصــــر بــــن إســــماعیل بــــن حمــــاد 

الجــوهري، تحقیــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للمالیــین، بیــروت، ط 

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٤



       
  

 

 
 

  

  

٦٨٩

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

صـــحیح ابـــن حبـــان، تحقیـــق: شـــعیب األرنـــؤوط وحســـین أســـد، مؤسســـة الرســـالة، 

  ـ.ه١٤٠٤، ١بیروت، لبنان، ط

صحیح البخاري، ألبي عبد اهللا محمد بـن إسـماعیل البخـاري، تحقیـق: مصـطفى 

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٣، ٣دیب البغا، دار ابن كثیر، بیروت، ط 

، لمحمد ناصر الدین األلباني، مكتبة المعـارف للنشـر والتوزیـع، صحیح الترغیب

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط 

ألبـــي الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــیري، دار إحیـــاء التـــراث  صـــحیح مســـلم،

  العربي، بیروت.

العلل، البن أبي حاتم الرازي، تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د/سـعد 

بن عبد اهللا الحمید ود/خالـد بـن عبـد الـرحمن الجریسـي، مطـابع الحمیضـي، ط 

  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١

  .عالم الكتب، بیروتعمدة الحفاظ، للسمین الحلبي، 

)، ١عمــــــدة القــــــاري، للعینــــــي، طبعــــــة مصــــــطفى البــــــابي الحلبــــــي، القــــــاهرة ط (

  م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢

  العنایة شرح الهدایة، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر.

عـــون المعبـــود، شـــرح ســـنن أبـــي داود، ألبـــي الطیـــب العظـــیم آبـــادي، دار الكتـــب 

  هـ.١٤١٥)، ٢العلمیة، بیروت، ط (

الغــرة المنیفـــة فــي تحقیـــق بعــض مســـائل اإلمــام أبـــي حنیفــة، ألبـــي حفــص عمـــر 

الغزنــوي الحنفــي، تحقیــق: محمــد زاهــد بــن الحســن الكــوثري، مكتبــة اإلمــام أبــي 

 م.١٩٨٨، ٢حنیفة، بیروت، ط 

غریـب القـرآن، ألحمــد بـن یحیــى بـن زیـد المعــروف بثعلـب، مكتبــة العلـوم والحكــم 

  م.٢٠٠٢بالمدینة المنورة، 

ــدین، وجماعــة مــن علمــاء الهنــد، دار الفكــر، بیــروت، الف تــاوى الهندیــة، لنظــام ال

  م.١٩٩١-هـ١٤١١

فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، البــن حجــر العســقالني، تحقیــق: محمــد فــؤاد 

  هـ.١٣٨٠عبد الباقي، ومحب الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، مصر، د.ط، 

 الشــوكاني الیمنــي، دار ابــن فــتح القــدیر، لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا

  هـ.١٤١٤، ١كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، ط 

الفــروع وتصــحیح الفــروع، لمحمــد بــن مفلــح المقدســي، تحقیــق: أبــو الزهــراء حــازم 

 هـ.١٤١٨، ١القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 



       
  

 

 
 

  

  

٦٩٠

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

  .الفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبة الزحیلي، ت بدون، دار الفكر، دمشق

الفواكه الدواني، شرح الشیخ أحمد بن غنـیم بـن سـالم بـن مهنـا النفـراوي المـالكي، 

  م.١٩٩٥-هـ١٤١٥دار الفكر، بیروت، 

الفوائــــد الســــمیة فــــي شــــرح الــــنظم المســــمى بالفرائــــد الســــنیة، للكــــواكبي، المطبعــــة 

 .هـ١٣٢٢األمیریة، مصر، 

ــــي، ــــانون الیمن ــــي الفقــــه اإلســــالمي والق ــــات الشــــرعي ف د. صــــالح  القضــــاء واإلثب

 م.١٩٩٧، ١الضبیاني، منشورات دار الجامعة الیمنیة، صنعاء، ط

قواطع األدلة في األصول، لمنصور بن محمد السمعاني، تحقیق: محمـد حسـن، 

 .م١٩٩٧، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

  الكبائر، لمحمد بن عثمان الذهبي، دار الندوة الجدیدة، بیروت.

لمنصــــور بــــن یــــونس البهــــوتي، دار الفكــــر،  كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن اإلقنــــاع،

  م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢بیروت، 

 بیـروت، الرسـالة، مؤسسـة الهیثمـي، الـدین لنور البزار، زوائد عن كشف األستار

  م.١٩٨٤ ،٢ط 

ـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب، البـــن عـــادل الحنبلـــي، تحقیـــق، الشـــیخ عـــادل أحمـــد  اللب

ة، بیروت، لبنان، الموجود، والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمی عبد

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ط

ـــن منظـــور األفریقـــي المصـــري، دار صـــادر،  لســـان العـــرب، لمحمـــد بـــن مكـــرم ب

  بیروت.

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩المبسوط، لشمس الدین السرخسي، دار المعرفة، بیروت، 

-هــ١٤٢٧مجمع البیان، للفضل بن الحسن الطبرسي، دار المرتضـى، بیـروت، 

  م.٢٠٠٦

الفوائـــد، للحـــافظ نـــور الـــدین علـــي بـــن أبـــي بكـــر الهیثمـــي،  مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦مؤسسة المعارف، بیروت، 

الــرحمن بــن محمــد بــن  مجمــوع الفتــاوى، ألحمــد بــن تیمیــة الحرانــي، تحقیــق: عبــد

قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـریف، المدینـة المنـورة، المملكـة 

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦العربیة السعودیة، د.ط، 

  المجموع شرح المهذب، ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي، دار الفكر، بیروت.

، دار ١المحرر الوجیز، ابن عطیة، تحقیق: عبد السالم عبد الشـافي محمـد، ط 

  م.١٩٩٣ -هـ١٤١٣الكتب العلمیة، لبنان، 



       
  

 

 
 

  

  

٦٩١

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

المحلــى باآلثــار، بعلــي بــن أحمــد بــن حــزم الظــاهري، دار الفكــر، بیــروت، بــدون 

 دون تاریخ.طبعة وب

مختار الصحاح، لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي، المطبعـة األمیریـة 

  م.١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧، ٤ببوالق، ط 

مختصـــر القـــدوري فـــي الفقـــه الحنفـــي، ألحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد أبـــو الحســـین 

، ١القــــدوري، تحقیــــق: كامــــل محمــــد محمــــد عویضــــة، دار الكتــــب العلمیــــة، ط 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

ونـــة الكبـــرى، لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس األصـــبحي، بروایـــة ســـحنون أبـــي ســـعید المد

  م.١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١التنوخي، دار الكتب العلمیة، ط 

المســائل الفقهیــة مــن كتــاب الــروایتین والــوجهین، للقاضــي أبــو یعلــى، محمــد بــن 

الحسین بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء، تحقیـق: د. عبـد الكـریم بـن 

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١حم، مكتبة المعارف، الریاض، ط محمد الال

المستدرك على الصحیحین، ألبي عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا، وبذیلـه التلخـیص 

  للحافظ الذهبي، دار الكتاب العربي، بیروت.

مســند إســحاق بــن راهویــه، إلســحاق بــن إبــراهیم بــن مخلــد بــن راهویــه الحنظلــي، 

حق البلوشي، مكتبة اإلیمان، المدینة المنورة، تحقیق: د. عبد الغفور بن عبد ال

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١ط

مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، وبهامشــه منتخــب كنــز العمــال فــى ســنن األقــوال، 

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥)، ٥المكتب اإلسالمي، بیروت، ط (

مســـند الشـــامیین، لســـلیمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي، تحقیـــق: حمـــدي بـــن عبدالمجیـــد 

  م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥، ١ة الرسالة، بیروت، ط السلفي، مؤسس

مصباح الزجاجة في زوائـد ابـن ماجـه، ألحمـد بـن أبـي بكـر البوصـیري، تحقیـق: 

  موسى محمد علي، عزت علي عطیة، دار الكتب اإلسالمیة.

المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي، أحمــد بــن محمــد بــن المقــري 

وي، دار المعــارف، مصــر، القــاهرة، د.ط، الفیــومي، تحقیــق: عبــد العظــیم الشــنا

 .د.ت

مصنف ابن أبي شیبة في األحادیث واآلثار، لعبـد اهللا بـن محمـد بـن أبـي شـیبة، 

  ).١دار الفكر، بیروت، ط (

المصـــنف، ألبــــي بكــــر عبــــد الــــرزاق بـــن همــــام الصــــنعاني، المكتــــب اإلســــالمي، 

  ).١بیروت، ط (



       
  

 

 
 

  

  

٦٩٢

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

حمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیـة، أل

تحقیق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشتري، دار العاصمة، دار الغیث، 

  هـ.١٤١٩، ١السعودیة، ط 

مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى، لمصــطفى الســیوطي الرحیبـــاني، 

  م.١٩٦١المكتب اإلسالمي، دمشق، 

قیــق: خالــد عبــد الــرحمن العــك، معــالم التنزیــل، للحســین بــن مســعود البغــوي، تح

  هـ.١٤٠٦، ١ومروان سوار، دار المعرفة، بیروت، ط 

حققـه ودرسـه د/شـاكر  معاني القرآن، ألحمد بن یحیى بـن زیـد المعـروف بثعلـب،

  م.٢٠١٠، ١سبع األسدي، ط 

المعجم األوسط، للطبراني، تحقیق: محمود الطحـان، مكتبـة المعـارف، الریـاض، 

  هـ.١٤٠٥، ١ط 

وســــیط، مجمــــع اللغــــة العربیــــة، دار المعــــارف، القــــاهرة، مصــــر، د.ط، المعجــــم ال

  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

المغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب، ناصـــر الـــدین المطـــرزي، مكتبـــة أســـامة بـــن زیـــد، 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ١حلب، سوریا، ط

ــــي المحتــــاج، لمحمــــد بــــن الخطیــــب الشــــربیني، دار الكتــــب العلمیــــة، ط  ، ١مغن

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

، ١، لعبد اهللا بن أحمـد ابـن قدامـة، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، طالمغني

  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥

مقاییس اللغة، ألحمد بن فارس، تحقیق: عبد السالم محمد هـارون، دار الجیـل، 

  م.١٩٩١، ١بیروت، ط

 - هــــــ١٤١٩المهـــــذب فـــــي فقـــــه اإلمـــــام الشـــــافعي، الشـــــیرازي، بیـــــروت، لبنـــــان، 

  م.١٩٩٩

ـــراهیم  الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة، ألبـــي إســـحاق الشـــاطبي، اعتنـــى بهـــا: إب

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٦رمضان، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط 

، ٣ مواهــب الجلیــل شــرح المختصــر، لمحمــد بــن محمــد الحطــاب، دار الفكــر، ط

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

الموطـــأ، لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس، ومعـــه كتـــاب إســـعاف المبطـــأ برجـــال الموطـــأ، 

ـــــدین الســـــیوطي، دار اآلفـــــاق الجدیـــــدة، بیـــــروت، دار الرشـــــاد لإلمـــــام  جـــــالل ال

  .٣الحدیثة، الدار البیضاء، ط 



       
  

 

 
 

  

  

٦٩٣

 من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية الثاينا�لد  
 أحكام وأثار اليمين الغموس دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي 

النتف في الفتاوى، لعلـي بـن الحسـین بـن محمـد السـعدي، تحقیـق: صـالح الـدین 

، ٢النــاهي، دار الفرقــان، مؤسســة الرســالة، عمــان، األردن، بیــروت، لبنــان، ط 

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

شرح غریـب المهـذب، البـن بطـال الركبـي محمـد بـن أحمـد،  النظم المستعذب في

  .مطبوع بهامش المهذب للشیرازي، عیسى البابي الحلبي

نهایة السول في شرح منهاج األصول، لجمال الدین اإلسنوي، المطبعة السـلفیة، 

  .م١٩٨٢عالم الكتب، بیروت، 

أبو المعـالي،  نهایة المطلب في درایة المذهب، لعبد الملك بن عبد اهللا الجویني،

ركـــن الـــدین، إمـــام الحـــرمین، حققـــه وصـــنع فهارســـه: أ. د/عبـــد العظـــیم محمـــود 

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١الّدیب، دار المنهاج، ط 

النهایـة فـي غریـب الحـدیث األثـر، ألبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن األثیـر 

الجـــــزري، تحقیـــــق: طـــــاهر أحمـــــد الـــــزاوي، محمـــــود محمـــــد الطنـــــاحي، المكتبـــــة 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ة، بیروت، العلمی

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لعلي بن أحمـد الواحـدي أبـي الحسـن، تحقیـق: 

، ١صــــفوان عــــدنان داوودي، دار القلــــم، الــــدار الشــــامیة، دمشــــق، بیــــروت، ط 

  .هـ١٤١٥

وســــــائل اإلثبــــــات فــــــي المعــــــامالت المدنیــــــة واألحــــــوال الشخصــــــیة، د/مصــــــطفى 

ة إلــــى كلیــــة الشــــریعة والقــــانون جامعــــة األزهــــر الزحیلــــي، رســــالة دكتــــوراه مقدمــــ

  .م١٩٧١بالقاهرة، 

الوسیط في المذهب، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقیق: أحمـد محمـود 

  .هـ١٤١٧، ١إبراهیم، محمد محمد تامر، دار السالم، القاهرة، ط 

 

 


