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كفارة اليمني
تعريف اليمني لغًة

 هو احللف و القسم.

وأما تعريف اليمني يف االصطالح
 تأكيد حكم بذكر اسم من أسماء اهلل تعالى أو صفة 

من صفاته.

ومن تعريف اليمني يتبني لنا حرمة احللف بغير 
اهلل تعالى من املخلوقات ولو كانت عظيمة وكرمية 
عند اهلل تعالى؛ فال يجوز احللف مبخلوق كالنبي 

أو الكعبة أو السماء أو النعمة أو األمانة أو اآلباء أو 
احلياة.. الخ 

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهلل 
عنهما عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

د)إن اهلل تعالى ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، فمن كان 
حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت(. متفق عليه.
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وروى اإلمام أحمد وابن حبان واحلاكم بإسناد 
صحيح من حديث بريدة رضي اهلل عنه، قال: 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ليس منا 
من حلف باألمانة، وليس منا من خبب امرأة على 

زوجها أو خبب مملوكاً على سيده( 

ومعنى: خبب: أفسد.
 وليس منا أي: ليس من صنيعنا، ليس من هدينا، 

فهو عمل حرام.

ومن األدلة على خطورة احللف بغير اهلل حديث 
ابن عمر أيضاً أن النبي صلى اهلل عليه وسلم جعله 
من الشرك عياذا باهلل تعالى فقال: )من حلف بغير 

اهلل فقد أشرك(. رواه أحمد والترمذي واحلاكم 
بإسناد صحيح.

فيجب على املسلم أال يحلف إال باهلل تعالى أو 
أسمائه صفاته وإال فليحفظ لسانه عن احللف .
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أقسام اليمني ثالثة
 وهي: أن يحلف على أمر يف املستقبل أن يفعله أو ال 

يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة.
واحلنث هو: فعل ما حلف أال يفعله، أو ترك ما حلف 

أن يفعله.
القسم الثاني: ميني اللغو

وهي: اليمني التي جتري على لسان املتكلم بال قصد
واليمني التي يحلفها يظن صدق نفسه، فيتبني األمر 

يف الواقع على غير ما كان يظن، وسواء كان يف 
املاضي أو احلال أو املستقبل، وال جتب يف هذا النوع 

كفارة.
ودليل القسم األول والثاني

قول اهلل تعالى
اِنُكْم َوَلِكن ُيَؤاِخُذُكم  ْغِو يِف أَْيَ )اَل ُيَؤاِخُذُكُم الّلُ ِباللَّ

اَن(  ُ اأَلْيَ دتُّ ا َعقَّ ِبَ
سورة املائدة اآلية )98(
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القسم الثالث: اليمني الغموس
وهي: اليمني الكاذبة التي يتوصل بها إلى ظلم 

اآلخرين وأخذ حقوقهم، وهي من كبائر الذنوب.
ودليلها حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه 

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من حلف 
ميني كذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر 

لقي اهلل وهو عليه غضبان( رواه البخاري ومسلم

 ِ ِذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد اللَّ  ثم قرأ قول اهلل ) ِإنَّ الَّ
ـاِنِهْم َثَمًنا َقِلًيال ُأْوَلـِئَك اَل َخَلـاَق َلُهْم يِف اآلِخَرِة  َوأَْيَ

ُ َواَل َينُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَيـاَمِة َواَل  َواَل ُيَكّلُمُهُم اللَّ
ُيَزّكيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَِليم (  آل عمران: 77

وحديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: 
جاء أعرابي إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم

 فقال: يا رسول اهلل ما الكبائر؟ قال: )اإلشراك 
باهلل(، قال: ثم ماذا؟ قال: )ثم عقوق الوالدين(، قال: 

ثم ماذا؟ قال: )اليمني الغموس(، قلت: وما اليمني 
الغموس؟ قال: )الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو 

فيها كاذب(. أخرجه البخاري
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وسميت غموساً  ألنها كما قال صاحب لسان العرب: 
تغمس صاحبها يف اإلثم، ثم يف  النار، وجتب فيها 
التوبة أوالً، ورد احلقوق إلى أصحابها، وال تتحقق 

التوبة منها مع ابقاء تلك احلقوق، واألسلم مع التوبة 
أداء الكفارة عنها،  إعماالً ألدلة من أوجبها، وخروجاً 

من اخلالف، وألنها داخلة يف عموم  اليمني، واهلل 
تعالى أعلم. 

شروط وجوب كفارة اليمني
لوجوب كفارة اليمني شروط ال بد من توافرها وهي:

1. أن تكون اليمني منعقدة، وهي التي تكون باهلل 
تعالى أو اسم من أسمائه أو صف من صفاته

 وأما من حلف بغير الل تعالى فال تنعقد يينه.
2. أن يكون احلالف مختاراً غير مكره على ميينه.
3. أن يحنث يف ميينه، واحلنث كما سبق ترك ما 

حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه. 
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مقدار كفارة اليمني
من لزمته كفارة اليمني يجوز له أن يختار واحداً من 

ثالثة أشياء هي: 
1- إطعام عشرة مساكني 

نصف صاع من قوت البلد، ويكفي يف إطعام املسكني 
إعطاؤه كيلو ونصف من الطعام أرزا أو غيره، 

ولو أطعمته مرتني غداء و عشاء كفى ذلك، وتفعل 
هذا للمساكني العشرة ومقدارها باملال 

مائة وخمسون رياال )150 ر.ق( 
عن كل مسكني )15 ر. ق(. 

2- كسوة عشرة مساكني  
والكسوة هي اللباس الذي يستر الرجل واملرأة يف 

الصالة.. وما يستر الرجل ثوب أو رداء وإزار 
وما يستر املرأة يف الصالة جلباب وخمار.

 وقيمتها تساوي تقريباً مع مراعاة اختالف البلدان
 ألفا ريال )2000 ر.ق(  لعشرة مساكني

 عن كل مسكني )200 ر.ق(. 
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3- عتق رقبة مؤمنة. 
ويجوز ملن وجبت عليه كفارة اليمني توكيل 

اجلمعيات واملؤسسات اخليرية بدفعها، 
وإخراجها للمساكني املستحقني لها. 

ومن وجبت عليه كفارة اليمني مخير أن يفعل 
أحد تلك اخلصال الثالث السابقة

فإن لم يجد قدرة على اإلطعام أو الكسوة
انتقل إلى كفارة صيام ثالثة أيام .

وال يجوز الصيام إال عند العجز عن الثالث السابقة

 ولذلك من األخطاء التي يقع فيها بعض الناس 
البدء بالصيام مع القدرة على االطعام أو الكسوة؛ 

ولذلك فمن صام وهو قادر على اإلطعام أو 
الكسوة لم تسقط عنه الكفارة، بل ال تزال يف 

ذمته، وعليه أن يبادر إلى إخراجها.



) 11 (

قطر اخليرية

ودليل كفارة اليمني، 

اِنُكْم َوَلِكن  ْغِو يِف أَْيَ  ) اَل ُيَؤاِخُذُكُم الّلُ ِباللَّ
اَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة  اَن َفَكفَّ ُ اأَلْيَ دتُّ ا َعقَّ ُيَؤاِخُذُكم ِبَ
َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوُتُهْم 
اٍم َذِلَك  ْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة أَيَّ ِريُر َرَقَبٍة َفَمن لَّ أَْو َتْ

اَنُكْم ( اِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوْا أَْيَ اَرُة أَْيَ َكفَّ
 املائدة: 98
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