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  ملخص

، "دراسة فقھية مقارنة- أحكام االستثناء في اليمين في الشريعة اإلسالمية"ھذا البحث  يتناول
َص األول منھا للتعريف باليمين، وبيان مشروعيتھا، ثم  وقد انحصر في خمسة مباحث، ُخصِّ

طي موضوعات البحث األخرى المختلفة، من حيث تعريف جاءت المباحث األربعة األخرى لتغ
. االستثناء، وبيان مشروعيته، وضوابطه، وما يصح فيه االستثناء، وأثر االستثناء في اليمين

والخالصة أن االستثناء في اليمين مشروع، وأن ثمة ضوابط ينبغي توافرھا حتى يكون االستثناء 
لى أن االستثناء يؤثر في اليمين با تعالى حال توفر مؤثراً في اليمين، وأن الفقھاء متفقون ع

الضوابط، وخالف ھناك بينھم في تأثيره في النذر والظھار والطالق والعتاق، وھم متفقون على 
  .   أن المستثني في اليمين ال يحنث، سواء فعل الذي حلف عليه أو تركه

 
Abstract 

This research investigates the rules of exception in oath in Islamic 
sharia-a comparative fiqih study.  This research was limited to five 
subjects. The first subject was devoted to the definition of oath and the 
explanation of its religious justification. The other four subjects were to 
cover the other different aspects of the research related to the definition 
of the exception in oath, explanation of its religious justification, its 
restrictions, when exception is permissible and the effect of exception in 
oath.  The result is that exception in oath is legitimate, but there are a 
number of restrictions that should be available to make exception in oath 
effective. The Fuquha ّ◌ agree that exception affects oath by the name of 
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the God, but there is much disagreement among themselves about its 
effect on vows, divorce, dhihar and freeing of the slave. They also agree 
that one who makes the exception doesn’t break his oath whether he does 
what he swears on or leaves it.   

  
  المقـدمـة

عبد هللا، الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين، محمد بن 
  :وعلى آله وأصحابه ومن وااله، وبعد

فإن اإلنسان المسلم يعلم علم اليقين، أنه لم يُخلْق في ھذه األرض عبثاً، بال ھدف، وال غاية، 
بل إنه يدرك تمام اإلدراك، . )١("أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون" :تعالى قال

يل، وغاية سامية، تتمثل في عبادة هللا وحده، والقيام بمھام خلقه لھدف نب - عز وجل  –أن هللا 
ً لقوله  ، )٢("وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون:"- تعالى –الخالفة التي أوكلھا هللا إليه، مصداقا

  .)٣("وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة:"-تعالى –وقوله 

، يحرص دائماً على معرفة الحكم الشرعي في كل ونتيجة إلدراك اإلنسان المسلم لھذه الغاية
ومن ھنا تبدو أھمية البحث والكتابة في األحكام الفقھية وتقديمھا للناس، حتى . ما يقول أو يفعل

  .يكونوا على بصيرة من أمرھم

أحد األبحاث الھامة في " أحكام االستثناء في اليمين في الشريعة اإلسالمية"ويعد موضوع 
عتباره يأتي ليعالج قضية فقھية تھم كل مسلم، ويحرص على معرفة الحكم ھذا المجال، با

ٌض ألن يحلف، وبالتالي فھو إما أن يُنفَِّذ ما حلف عليه،  الشرعي فيھا، ألن اإلنسان المسلم ُمعرَّ
وإما أن يحنث في يمينه، وتلزمه الكفارة، لكنه لو استثنى في يمينه، فما مصير ھذه اليمين حينئذ؟ 

ثر الذي يتركه االستثناء فيھا؟ وما ضوابط االستثناء حتى يكون مؤثراً في اليمين؟ وما وما األ
  األمور التي يؤثر االستثناء فيھا؟ 

الدكتور وھبة الزحيلي في موسوعته : وقد تناول ھذا الموضوع عدد من المؤلفين، منھم
لمفصل في أحكام المرأة ا"، والدكتور عبد الكريم زيدان في موسوعته "الفقه اإلسالمي وأدلته"

والدكتور محمود عبيدات " األيمان والنذور"والدكتور محمد أبو فارس في كتابه " والبيت المسلم
غير أنه لم يأخذ حقه من البحث، " فقه األيمان والنذور وحكم اإلسالم في الذبائح"في كتابه 

ة مباحث وخاتمة على ودراسة جزئياته كافة، فأحببت أن أفرده بالدراسة، وجاء ذلك في خمس
  :النحو التالي

  

                                                 
  ).١١٥(سورة المؤمنون، اآلية رقم   )(١
  ).٥٦(سورة الذاريات، اآلية رقم   )(٢
  ).٣٠(سورة البقرة، اآلية رقم   )(٣



 ١١١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسماعيل شندي

   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تعريف اليمين وبيان مشروعيتھا: المبحث األول

  .تعريف االستثناء وبيان مشروعيته في اليمين: المبحث الثاني

  .ضوابط االستثناء المؤثر في اليمين: المبحث الثالث

  .ما يصح االستثناء فيه: المبحث الرابع

  .مينأثر االستثناء في الي: المبحث الخامس

  .وفيھا أھم نتائج البحث: الخاتمة

  
  تعريف اليمين وبيان مشروعيتها:  المبحث األول

  
  تعريف اليمين  :أوالً 

  )٤(اليمين في اللغة

ؤم، ومنه قوله : البََرَكة، واليُْمنُ : اليُْمنُ  ، أي )٥("أولئك أصحاب الميمنة:"-تعالى –خالف الشُّ
  .َميَاِمنٌ : اِميَن على أنفسھم غيَر َمَشائيم، وجمع الَمْيَمنَةأصحاب اليُْمِن على أنفسھم، أي كانوا َميَ 

  .يَُميِّن: يَِميُن اإلنسان وغيره، وتصغير اليَِمين: واليَِمينُ 

، )٦("فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدم:"نقيُض اليسار، ومنه ما جاء في الحديث: واليَِمينُ 
  .يََمائِنٌ أي عن يمينه، والجمع أَْيَماٌن، وأَْيُمٌن، و

ُن في األفعال ْجل اليمنى، والجانب األيمن، ومنه ما جاء : والتَّيَمُّ االبتداء باليد اليمنى، والرِّ
وا )٧"(كان يحب التيمن في جميع أمره ما استطاع -صلى هللا عليه وسلم- أنه :"في الحديث ، وسمُّ

  .الَحلف يميناً ألنه يكون بأخذ اليمين

ة والقُ : واليَِمينُ  اخالقُوَّ درة، ومنه قول الشَّمَّ
  ]الوافر[: )٨(

  إلى الخيراِت ُمْنقِطَع القرينِ     رأيُت َعرابةَ األْوِسيَّ يَْسُمو

  تَلَقـَّاھَا عـََرابـَةُ باليَمـِينِ    إذا ما رايةٌ ُرفَِعْت لَِمْجدٍ 

                                                 
  ).يمن(، مادة ٤٦٢- ١٥/٤٥٧، )١٩٩٢(ابن منظور،   )(٤
    ).١٨(سورة البلد، آية رقم   )(٥

اري،   (٦) م٦/٢٧٢٩، )١٩٨٧(البخ اج، . ٧٠٧٤: ، رق ن الحج م٢/٧٠٣، )د، ت(واب ذي، . ١٠١٦: ، رق   والترم
  .٢٤١٥: ، رقم٤/٦١١، )د، ت(

ائي،   (٧) م٨/١٣٣، )١٩٨٦(النس ي، . ٥٠٥٩: ، رق م٥/٤١١، )١٩٩٤(والبيھق حيح، . ٩٣٢١: ، رق ديث ص والح
  . ٤٨٣٥: ، رقم١٠٦٥-٣/١٠٦٤نن النسائي، األلباني، صحيح س: انظر

اخ،   (٨) مَّ   .٣٣٥، ص)١٩٦٨(الشَّ
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أي بالقدرة، وقيل باليد : ، قال الزجاج)٩("ألخذنا منه باليمين:"وفي التنزيل. أي بالقوة
َي القسم يميناً، ألن الحالف يتقوى باإلقسام على الحمل أو المنع. ليمنىا وُسمِّ

)١٠(.  

  .ھو عندنا باليَِمين أي بمنزلة حسنة : قال األصمعي: الَمْنِزلة: واليَِمينُ 

ً : الموت، يقال: والتَّيَمُّن ُد يَمينَه إذا مات في : تَيَمَّن فالٌن تيمنا إذا مات، واألصل فيه أنه يَُوسَّ
  .برهق

. اْستَْحلَْفتُهُ : الَحلُف والقََسُم، وھو أنثى، والجمع أْيُمٌن، وأْيَماٌن، واْستَْيَمْنُت الرجل: واليَِمينُ 
، أي يجب عليك أن تحلف له على ما )١١("يَمينك على ما يَُصدِّقك به صاحبك:"ومنه في الحديث

قُك به إذا حلفت له، وُسمِّيت اليمين بذلك، ألنھم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منھم  يَُصدِّ
قيل للحلف يمين باسم يمين اليد، وكانوا يبسطون أيمانھم : يمينه على يمين صاحبه، وقال بعضھم

ابسط يدك :"-رضي هللا عنھما- إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا، ولذلك قال عمر ألبي بكر 
  .)١٢(أبايعك

لمعاني اللغوية مناسبة لمعنى اليمين االصطالحي واليمين بمعنى الَحْلف والقََسم ھو أكثر ا
  .الذي نحن بصدد بحث أحكام االستثناء فيه

  اليمين في االصطالح

، وذلك ألن )١٣("عقٌد قَِوَي به عزُم الحالف على الفعل أو الترك: "اليمين في االصطالح ھي
  . )١٤(الحالف يتقوى باليمين على االمتناع من المرھوب وعلى التحصيل في المرغوب

  
  مشروعية اليمين: ثانياً 

  . )١٥(اليمين مشروعة بكل من الكتاب، والسنة، واإلجماع

، يُستدل من خاللھا على أن - عز وجل –أما الكتاب، فھناك آيات عديدة وردت في كتاب هللا 
  :اليمين مشروعة، منھا

  .)١٦("يمانال يؤاخذكم هللا باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األ:"-تعالى-قوله  .١

                                                 
  ).٤٥(سورة الحاقة، آية رقم   )(٩
  .٥/٥٩، )د، ت(ابن الھمام،   )(١٠
  .٣٢٥٥: ، رقم٣/٢٢١، )١٩٨٨(وأبو داود، . ١٦٥٣: ، رقم٣/١٢٧٤ابن الحجاج، مصدر سابق،  )(١١

ابق،  (١٢) اري، مصدر س ان، . ٦/٢٥٠٦البخ ن حب م٢/١٥٧، )١٩٩٣(واب ابق،. ٤١٤: ، رق ي، مصدر س   والبيھق
  .١٦٥٣٥: ، رقم٢٤٥-٨/٢٤٤
  .٥/١٥٦، )١٩٩٠(العيني،   )(١٣
  .٥/٥٩وابن الھمام، مصدر سابق، .  ٣-٣/٢، )١٩٨٦(الكاساني،  )(١٤
  .١١/١٦١، )١٩٩٢(ابن قدامة،  )(١٥
  ).٨٩(سورة المائدة، آية رقم  )(١٦
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وال تنقضوا األيمان بعد توكيدھا وقد جعلتم هللا عليكم كفيالً إن هللا يعلم ما :"- تعالى- قوله  .٢
  .)١٧("تفعلون

 .)١٨("واحفظوا أيمانكم:"-تعالى-قوله  .٣

ووجه الداللة من اآليات القرآنية السابقة أنھا بينت أن اليمين مشروعة، ففي اآلية األولى 
يؤاخذ اإلنسان في لغو اليمين، وإنما يؤاخذه في اليمين التي عقدھا أنه ال  -تعالى-بين هللا 

عن نقض األيمان بعد توكيدھا،  -عز وجل-وقصدھا، إذا حنث فيھا، وفي اآلية الثانية، ينھى هللا 
وفي اآلية الثالثة، يأمر هللا المسلمين بالمحافظة على األيمان، بأن ال يتركوھا بال تكفير، وال يكون 

 .ذا كان ھناك حلفذلك إال إ

ما ورد : بالحلف في مواضع، منھا -صلى هللا عليه وسلم –رسوله  - عز وجل –كما أمر هللا 
، وقوله )١٩("ويستنبئونك أحق ھو، قل بلى وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين:"- تعالى- في قوله 

 .)٢١("لتبعثن قل بلى وربي:"-تعالى –، وقوله )٢٠("قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب:"-تعالى –

، ومن ذلك - صلى هللا عليه وسلم  –وأما السنة، فقد ثبت عن النبي    : أنه كان يحلف با

إني وهللا إن شاء هللا ال أحلف على يمين فأرى غيرھا خيراً :"-صلى هللا عليه وسلم –قوله  .١
  .)٢٢("منھا إال أتيت الذي ھو خير وتحللتھا

قال  - صلى هللا عليه وسلم –ي أن النب -رضي هللا عنه –وعن ابن مسعود  .٢
أترضون أن تكونوا ثلث : بلى، قال: ؟ قالواأترضون أن تكونوا ربع أھل الجنة:"ألصحابه
والذي نفس محمد بيده إني ألرجو أن تكونوا نصف أھل : بلى، قال :قالوا؟ أھل الجنة

 .)٢٣("الجنة

  )٢٤("لوبومقلب الق" "ومصرف القلوب:"- صلى هللا عليه وسلم –وكان أكثر قسمه 

                                                 
  ).٩١(سورة النحل، آية رقم  (١٧)
  ).٨٩(المائدة، آية رقم سورة  )(١٨
  ).٥٣(سورة يونس، آية رقم  )(١٩
  ).٣(سورة سبأ، آية رقم  )(٢٠
  ).٧(سورة التغابن، آية رقم  )(٢١
ر  )(٢٢ ابق، انظ اري، مصدر س اري، : البخ تح الب ر، ف ن حج م١١/٦٠٨، )د، ت(اب اج، . ٦٧٢١:، رق ن الحج واب

  .  ١٦٤٩: ، رقم٣/١٢٦٨مصدر سابق، 
  .٢٢١: ، رقم١/٢٠٠البخاري، مصدر سابق،  )(٢٣

ابق،   (٢٤) در س اري، مص م٢٤٤٥، ٦/٢٤٤٠البخ ابق، . ٢٢٥٣، ٦٢٤٣: ، رق در س ائي، مص م٧/٢والنس : ، رق
: وفيه. ١٥٤٠: ، رقم٤/١١٣والترمذي، مصدر سابق، . ٢٠٩٢: ، رقم١/٦٧٧، )د، ت(وابن ماجة، .  ٣٧٦١

ال ه ق ان رسول هللا : عن سالم بن عبد هللا عن أبي ا ك راً م ه وسلمصلى هللا –كثي ين - علي ذه اليم ال " يحلف بھ
وب ب القل ذي"ومقل ال الترم ديث حسن صحيح: ، ق ذا ح ان . ھ لم –وك ه وس ـ -صلى هللا علي : يحلف أيضاً ب

، ٢٤٤٥، ٦/٢٤٤٤البخاري، مصدر سابق، : انظر". وهللا"، "وأيم هللا"، "ورب الكعبة"، "والذي نفسي بيده"
  .٦٢٦٢، ٦٢٥٧، ٦٢٥٦، ٦٢٥٢: ،  رقم٢٤٤٧
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إلى يومنا ھذا  - صلى هللا عليه وسلم –وأما اإلجماع، فقد أجمعت األمة من لدن رسول هللا 
وأجمعت األمة على مشروعية اليمين، وثبوت :" ، قال ابن قدامة)٢٥(على مشروعية اليمين

  .)٢٦("أحكامھا ووضعھا في األصل لتوكيد المحلوف عليه

  .رجات المشروعية اإلباحة، كما قرره العلماءخالصة ما سبق أن اليمين مشروعة، وأدنى د
  

  تعريف االستثناء وبيان مشروعيته في اليمين:  المبحث الثاني
  تعريف االستثناء

ثَنَى الشيء : وھو ردُّ الشيء بعضه على بعض، يقال: الثَّْنيُ  من: )٢٧(االستثناء في اللغة
 ً   .أي ردَّ بعَضه على بعض: ثَْنيَا

يثنون :"، قال الزجاج)٢٨("أال إنھم يثنون صدروھم:"- تعالى –نه قوله اإلخفاء، وم: والثَّْنيُ 
ون عداوة النبي  يُِجنُّون ويطوون ما فيھا :"وقال غيره. -صلى هللا عليه وسلم –صدورھم أي يُِسرُّ
  . ويسترونه استخفاء من هللا بذلك

  .العطف، وكل شيء عطفته فقد ثنيته: والثَّْنيُ 

  .االسم: حد، والثِّْنيُ ضم واحد إلى وا: والثَّْنيُ 

  .األمر يعاد مرتين، وأن يفعل الشيء مرتين: والثِّْنيُ 

  .حاَشْيتُهُ : واْستّْثنَْيُت الشيء من الشيء

من : يعني". الشھداء ثَنِيَّةُ هللا في األرض" :ما استثني، وقد روي عن كعب أنه قال: والثَّنِيَّة
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن " :استثناه من الصعقة األولى، حيث تأول قول هللا

، فالذين استثناھم هللا عند كعب من الصعق األول الشھداء، ألنھم )٢٩("في األرض إال من شاء هللا
، فإذا نفخ في الصور وصعق )٣٠("أحياء عند ربھم يرزقون فرحين بما آتاھم هللا من فضله"

  .من الصعقين الخلق عند النفخة األولى لم يصعقوا، فكأنھم مستثنون

ً ليس فيھا ثُْنيَا وال ثَْنَوى وال ثَنِيَّة : غير محللة يقال: وَحْلفَةٌ غير ذات َمْثنَِويَّة حلف فالن يمينا
وال َمْثنَِويَّة وال استثناء كله واحد، وأصل ھذا من الثني والكف والرد ألن الحالف إذا قال وهللا ال 

  .رد ما قاله بمشيئة هللا أفعل كذا وكذا إال أن يشاء هللا غيره، فقد

                                                 
  .٤/٣٢٠والشربيني، مصدر سابق، . ١١/١٦١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٢٥
  .١١/١٦١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٢٦
  ).ثني(، مادة ١٤٣-٢/١٣٥ابن منظور، مصدر سابق،  )(٢٧
  ).٥(سورة ھود، آية رقم  )(٢٨
  ).٦٨(سورة الزمر، آية رقم  )(٢٩
  ).١٧٠-١٦٩(سورة آل عمران، اآليتان  )(٣٠
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: )٣١(االسم من االستثناء، وكذلك الثَّْنَوى والثُّْنيَا والثُّْنَوى: االستثناء، والثُْنيَان بالضم: والثّنوة
ما استثنيته، قلبت ياؤه واواً للتصريف وتعويض الواو من كثرة دخول الياء عليھا والفرِق أيضاً 

  .  بين االسم والصفة

  : )٣٢(ي عرف العلماء ويراد بهويطلق االستثناء ف

  .إخراج الشيء مما دخل فيه -

  .اإلخراج من متعدد بإال أو إحدى أخواتھا -

  .المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكالم في حكمه بإال أو إحدى أخواتھا -

  .إرادة الباقي بعد الثنيا -

  .  عدم االندراج تحت القاعدة الكلية أو القاعدة العامة -

  .وهللا ألضربنك إن شاء هللا: كقولھم - تعالى –شيئة هللا تعليق األمر على م -

والمعنى األخير ھو المراد في بحثنا في االستثناء في اليمين، قال الكاساني في ھذا 
فھو أن : استثناء وضعي، واستثناء عرفي، أما الوضعي: فاالستثناء في األصل نوعان:"الصدد

سوى، وغير، وأشباه : ما يجري مجراھا، نحويكون بلفظ موضوع لالستثناء، وھو كلمة إال، و
وأنه ليس باستثناء في الوضع، النعدام كلمة  - تعالى –فھو تعليق بمشيئة هللا : ذلك، وأما العرفي

االستثناء، بل الموجود كلمة الشرط، إال أنھم تعارفوا إطالق اسم االستثناء على ھذا النوع، قال 
 –أي ال يقولون إن شاء هللا  )٣٣("حين وال يستثنونإذ أقسموا ليصرمنھا مصب:"-تعالى –هللا 
، وبينه وبين األول مناسبة في معنى ظاھر لفظ االستثناء، وھو المنع والصرف دون -تعالى

وھي …واالستثناء استفعال من الثنيا" :، وقال ابن حجر)٣٤("الحقيقة، فأطلق اسم االستثناء عليه
  . )٣٥("ى التعاليق ومنھا التعليق على المشيئة، وتطلق أيضاً عل…من ثنيت الشيء إذا عطفته 

  
  

                                                 
: أصغر: اسمان لالستثناء مشتقان منه باالشتقاق األكبر دون األصغر، حيث إن االشتقاق نوعان: نوىالثنيا والث  )(٣١

ال الماضية،  ان، واألفع ان والمك م الزم ول، واس م المفع م الفاعل، واس ي اس د ف ى نمط واح و الجاري عل وھ
ر نمط، نحو : وأكبر. والمستقبلة، واسم اآللة، وأفعل التفضيل ى غي ذي ھو وھو الجاري عل ر ال ر من البق البق

ة، نم من الغنيم ا، والغ خ…الشق؛ ألنھا تشق األرض بالحرث، والجمال من الجمال؛ ألن العرب تتجمل بھ . إل
  . ٢٠-١٩، ص)١٩٨٦(القرافي، : انظر

  .١٦القرافي، مصدر سابق، ص: وانظر. ٥٨، ص)١٩٨٨(قلعجي وقنيبي،  )(٣٢
  ).١٩-١٨(سورة القلم، اآليتان،   (٣٣)
ا  (٣٤) ابق، الكاس ة. ١٥٤-٣/١٥٣ني، مصدر س ايخ الحنفي ال بعض مش ان: وق تثناء نوع يل، : االس تثناء تحص اس

ه  ا أن اني تعطيالً لم ا، وسمي الث د الثني م بالحاصل بع ه تكل تثناء تحصيل ألن واستثناء تعطيل، فسمي األول اس
  . ٣/١٥٤الكاساني، مصدر سابق، : انظر. يتعطل الكالم به

  .١١/٦٠٢ي، مصدر سابق، ابن حجر،  فتح البار  )(٣٥
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  مشروعية االستثناء في اليمين

أن االستثناء في اليمين مشروع، وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب،  )٣٦(يرى جمھور الفقھاء
  :)٣٧(والسنة، واإلجماع، والمعقول

  .)٣٩("مصبحين وال يستثنون )٣٨(إذ أقسموا ليصرمنھا:"-تعالى-أما الكتاب، فقوله 

قد ذم أصحاب الجنة الذين أقسموا  - عز وجل –وجه الداللة من ھذه اآلية الكريمة أن هللا و
أن ال يعطوا المساكين حقھم، بأنھم لم يستثنوا حينما أقسموا، وقد استدل بھذه اآلية من اعتبر أن 

  .االستثناء في اليمين واجب

تدل على أن االستثناء  -مصلى هللا عليه وسل –وأما السنة، فقد وردت أحاديث عن الرسول 
  :في اليمين جائز ومشروع، ومن ذلك

من حلف على " :قال -صلى هللا عليه وسلم –أن الرسول  -رضي هللا عنھما –عن ابن عمر  .١
  .)٤٠("إن شاء هللا فقد استثنى: يمين فقال

: من حلف فقال" :قال -صلى هللا عليه وسلم –أن النبي  -رضي هللا عنه –عن أبي ھريرة  .٢
 .)٤١("اء هللا لم يحنثإن ش

من حلف : قال - صلى هللا عليه وسلم –أن النبي  -رضي هللا عنھما –وعن ابن عمر  .٣
  . )٤٢("فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير ِحْنث

                                                 
ابق، . ٣/١٥الكاساني، مصدر سابق،   )٣٦( ام،  مصدر س ك، . ٥/٩٥وابن الھم   والمطيعي،. ٢/١٠٩، )د، ت(ومال

  . ١١/١٦١وابن قدامة، مصدر سابق، . ١٩/٢٦٢، )د، ت(
  .١١/٢٢٧ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٣٧

ْرمُ   (٣٨) رامه: نخلصرم الِعذق عن النخلة، وأصرم ال: القطع، يقال: الصَّ ادي، : انظر. أي حان وقت ِص الفيروزآب
  ).صرم(، مادة ١٤٥٧، ص)١٩٩٤(

ان إذا ). ١٩-١٨(سورة القلم، اآليتان رقم   )٣٩( وھم رجالً صالحاً، وك جاء عن السدي أنه كان قوم باليمن، وكان أب
ا ا م زودوا، فلم ا، ويت أكلوا منھ ا، وأن ي نعھم من دخولھ م يم اكين، فل اه المس وه بعضھم بلغ ثماره أت ال بن ت، ق

تثنوا، : لبعض م يس اكين، ول م المس ل أن يعل دلج فنصرمنھا قب الوا فلن اكين؟ تع ا ھؤالء المس عالم نعطي أموالن
 ً ه : فانطلقوا وبعضھم يقول لبعض خفتا ذلك قول الى –ال يدخلنھا اليوم عليكم مسكين، ف ي " إذ أقسموا" :-تع يعن

ذاحلفوا فيما بينھم، يعني لم يقولوا إن شاء  ي، : انظر. هللا، وروي عن ابن عباس قريب من ھ ، )د، ت(القرطب
١٨/٢٤٠.  

ابق،   (٤٠) م٣/٢٢٢أبو داود، مصدر س ابق، . ٣٢٦١:، رق ذي، مصدر س م٤/١٠٨والترم ي، . ١٥٣١: ، رق والبيھق
م من : قال الترمذي. ١٩٩١٤: ، رقم١٠/٧٩مصدر سابق،  ر أھل العل حديث حسن، والعمل على ھذا عند أكث

لم –نبي أصحاب ال اني -صلى هللا عليه وس ال األلب رھم، وق ي : صحيح، انظر: وغي اني، صحيح سنن أب األلب
م٢/٦٢٩، )١٩٨٩(داود،  اني، . ٢٧٩٤: ، رق ريج األلب ذي بتخ حيح للترم امع الص ، ٣٦٢، ص)د، ت(والج
  .١٥٣١: رقم

م٤/١٠٨الترمذي، مصدر سابق،   )(٤١ للترمذي بتخريج والحديث صحيح، انظر الجامع الصحيح . ١٥٣٢: ، رق
  . ١٥٣٢: ، رقم٦٣٦٢األلباني، مصدر سابق، 

ي داود، : والحديث صحيح، انظر. ٣٢٦٢: ، رقم٣/٢٢٢أبو داود، مصدر سابق،   )(٤٢ اني، صحيح سنن أب األلب
ابق،  م٢/٦٢٩مصدر س ر . ٢٧٩٥: ، رق ن عم ن اب ي ع ا البيھق رى ذكرھ ات أخ اك رواي رضي هللا  –وھن

  .، كتاب األيمان والنذور، باب االستثناء في اليمين٨٠-١٠/٧٩ر سابق، البيھقي، مصد: انظر.  -عنھما
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وهللا " :قال - صلى هللا عليه وسلم- أن النبي  -رضي هللا عنھما- وعن عكرمة عن ابن عباس  .٤
 .)٤٣("إن شاء هللاثة إلى أن قال في الثالألغزون قريشاً 

ووجه الداللة من النصوص الحديثية السابقة أنھا دلت على أن االستثناء في اليمين مشروع، 
 .فيباح للحالف أن يستثني بالضوابط التي حددھا الفقھاء

تدل على صحة االستثناء في  -رضي هللا عنھم –كما وردت آثار كثيرة عن الصحابة 
  :ومن ذلك  اليمين،

من قال وهللا، ثم قال إن شاء هللا، فلم : أنه قال - رضي هللا عنھما –ابن عمر ما روي عن  .١
  .)٤٤("يفعل الذي حلف عليه لم يحنث

إن شاء هللا فقد : من حلف على يمين فقال: قال -رضي هللا عنه –وعن ابن مسعود  .٢
  . )٤٥(استثنى

استثناء، وأن الحالف أما اإلجماع، فقد نقل ابن قدامة إجماع العلماء على تسمية ھذه الصيغة 
إذا قال الحالف إن شاء هللا مع يمينه :" متى استثنى في يمينه لم يحنث فيھا، جاء في المغني قوله

، وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث …فھذا استثناء،
  .)٤٦("فيھا

، فقد علمنا أنه متى شاء هللا فعل، وأما المعقول، فھو أن الحالف لما قال ألفعلن إن شاء هللا
  .)٤٧(ومتى لم يفعل، لم يشأ هللا ذلك، فإن ما شاء هللا كان، ومتى لم يشأ لم يكن

مستدلين بأن  )٤٨(وقد ُحِكَي في قول ضعيف عن بعض العلماء أن االستثناء في اليمين واجب
ً لم يستثنوا، في إشارة إلى قوله  -عز وجل- هللا  إذ أقسموا ليصرمنھا " :-تعالى-قد ذم قوما

  ،)٤٩("مصبحين وال يستثنون

وبالنظر فيما سبق يظھر للباحث بجالء أن االستثناء في اليمين مباح، وليس واجباً، وال 
يوجد في األحاديث التي رويت في ھذا السياق ما يدل على الوجوب، وإن الذي يفھم منھا ھو أن 

أنه "-صلى هللا عليه وسلم-ا روي عن النبي االستثناء في اليمين مشروع، ھذا باإلضافة إلى م

                                                 
ابق، . ٣٢٨٦، ٣٢٨٥: ، رقم٣/٢٢٨أبو داود، مصدر سابق،   )٤٣( م١٠/١٨٥وابن حبان، مصدر س . ٤٣٤٣: ، رق

: قال األلباني. ١٩٩٣٠، ١٩٩٢٩، ١٩٩٢٨، ١٩٩٢٧: ، كتاب األيمان، رقم١٠/٨٢والبيھقي، مصدر سابق، 
  .  ٢٨١٢، ٢٨١١: ، رقم٦٣٣-٢/٦٣٢األلباني، صحيح سنن أبي داود، مصدر سابق، : صحيح، انظر

  .١٩٩٢٠: ، رقم١٠/٨٠البيھقي، مصدر سابق،  )(٤٤
  .١٩٩٢١: ، رقم١٠/٨٠البيھقي، مصدر سابق،  )(٤٥
  .١١/٢٢٧ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٤٦
  . ٦/٢٣٨، )١٩٨٢(لبھوتي، وا. ١١/٢٢٧وابن قدامة، مصدر سابق، . ٥/٩٥ابن الھمام، مصدر سابق،  )(٤٧
  .١٩/٢٦٢المطيعي، مصدر سابق،   )(٤٨

  ).١٩-١٨(سورة القلم، اآليتان رقم  )٤٩(



  ")دراسة فقھية مقارنة ( أحكام االستثناء في اليمين في الشريعة اإلسالمية"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

قد ذم الذين لم يستثنوا في قوله  -عز وجل –، وأما القول بأن هللا )٥٠("حلف من نسائه ولم يستثن
ما ذمَّھم على عدم االستثناء، وإنما  -سبحانه وتعالى-، فغير ُمَسلم ألن هللا "وال يستثنون"-تعالى –

في  -رضي هللا عنه –، إضافة إلى أنه قد روي عن عكرمة ذمَّھم ألنھم حرموا المساكين حقھم
  .)٥١(أي ال يستثنون حق المساكين حينما أقسموا على قطع الثمار" ال يستثنون"تفسير 

  
  ضوابط االستثناء المؤثر في اليمين:  المبحث الثالث

ً ومؤثراً  ، ھناك مجموعة من الضوابط ال بد أن تتوافر في الحلف ليكون االستثناء صحيحا
وأي خلل في ھذه الضوابط، يلغي أثر االستثناء، وتقع اليمين، أو يكون الحنث، وھذه الضوابط 

  : ھي

  اتصال االستثناء باليمين .١

في الراجح من مذھبھم،  )٥٥(، والحنابلة)٥٤(، والشافعية)٥٣(، والمالكية)٥٢(يرى الحنفية
يحنث، ھو الذي يكون أن االستثناء الذي يؤثر في اليمين وال يجعل الحالف  )٥٦(والظاھرية

أي أن  –إذا ثبت ھذا " :، قال ابن قدامة)٥٧(متصالً بھا، وھو قول أبي عبيد، والثوري، وإسحاق
، فإنه يشترط أن يكون االستثناء متصالً باليمين، بحيث ال يفصل - االستثناء في اليمين مشروع

ً يمكنه الكالم فيه وجاء في المدونة قول ابن ، )٥٨("بينھما كالٌم أجنبي، وال يسكت بينھما سكوتا
ال : - أي مالك –أرأيت إن حلف على يمين، ثم سكت، ثم استثنى بعد السكوت، قال : قلت:" القاسم

ً : ينفعه، وكذلك قال لي مالك فلو أنه لم يذكر : متتابعاً، فقلنا لمالك )٥٩(إال أن يكون االستثناء نسقا
ھا، فنسقھا وتدارك اليمين باالستثناء بعد االستثناء حين ابتدأ اليمين، فلما فرغ من اليمين ذكر

                                                 
ا  -صلى هللا عليه وسلم –روي عن النبي   )٥٠( ة م اه النفق ائه إي أنه آلى من نسائه شھراً، وكان سبب إيالئه سؤال نس

ى: واإليالء. ليس عنده وطء عل ى ال ادر عل زوج الق د  ھو الحلف من ال الء عن ع اإلي ه، و يق رك وطء منكوحت ت
 ً ا " :قال ابن عبد البر. الجمھور بكل يمين منعت جماعا وكل يمين ال يقدر صاحبھا على جماع امرأته من أجلھ

ابق، . ١٠٣-٣/١٠٢القرطبي، مصدر سابق، : انظر". إال بأن يحنث فھو بھا مول ي، مصدر س وقلعجي وقنيب
ي ٢/٦٧٥البخاري، مصدر سابق، و. ٨-٨/٧، )١٩٨٠(وابن مفلح، . ٩٨ص ول النب اب ق  –، كتاب الصوم، ب

أفطروا -صلى هللا عليه وسلم وه ف م…إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيتم ، )د، ت(والطيالسي، . ١٨١١:، رق
  ، ٣٧٢٨: ، رقم٦/٣٨٤، و ١٦٣: ، رقم١/١٤٩، )١٩٨٤(وأبا يعلى، . ٢٣:، رقم٦ص

  .١٨/٢٤١القرطبي، مصدر سابق،   )(٥١
  . ١٥٤، ٣/١٥والكاساني، مصدر سابق، . ٢/٣٦٠، )١٩٩٠(المرغيناني،   )٥٢(
  .٢/٢٧، )د، ت(والكشناوي، . ١/٧٢٦، )د، ت(ابن رشد،   )٥٣(
  . ١٩/٢٦٢والمطيعي، مصدر سابق، . ٧/٦٥، )١٩٨٣(الشافعي،   )٥٤(

ابق،   )(٥٥ ة، مصدر س ن قدام ابق، . ٢٢٧/ ١١اب وتي، مصدر س رداوي، . ٦/٢٣٨والبھ ، ١١/٢٥، )١٩٨٦(والم
٢٦.  

  .٤٧، ٨/٤٤، )د، ت(ابن حزم،   )(٥٦
  .٢٢٧/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٥٧
  .٢٢٧/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٥٨
  ).نََسقَ (، مادة ١١٩٤الفيروزآبادي، مصدر سابق، ص: انظر. ما جاء من الكالم على نظام واحد متالئم: النََّسقُ   )(٥٩



 ١١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسماعيل شندي

   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن كان نسقھا بھا فذلك له استثناء، : انقضاء يمينه، إال أنه قد وصل االستثناء باليمين، قال مالك
  .)٦٠("وإن كان بين ذلك صمات، فال ثنيا له

، وھذا يقتضي كون )٦١("من حلف فاستثنى" :-صلى هللا عليه وسلم –واستدلوا بقوله 
قيب الحلف، حيث جعل االستثناء مردوداً على اليمين بالفاء، والفاء في لغة العرب االستثناء ع

وهللا ال : كان يحلف يقول -رضي هللا عنھما –، وعن نافع أن ابن عمر )٦٢(توجب تعقيباً بال مھلة
ً أَُخر  ، قال)٦٣(أفعل كذا وكذا إن شاء هللا، ثم يفعله، وال يكفر، كما صح عنه أنه كان يكفر أيمانا

فقد ثبت عنه إسقاط الكفارة إذا وصل االستثناء بكالمه، ولم يصح عنه في المھلة " :ابن حزم
، وألن االستثناء من تمام الكالم، )٦٤("شيء، فظاھره أنه إذا لم يكن استثناؤه موصوالً بيمينه َكفَّرَ 

ثبت   ذا سكت،فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه، وخبر المبتدأ، واالستثناء بإال، وألن الحالف إ
 :، قال اإلمام أحمد)٦٥(حكم يمينه، وانعقدت موجبة لحكمھا، وبعد ثبوته ال يمكن دفعه، وال تغييره

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرھا خيراً منھا فكفر عن  - صلى هللا عليه وسلم –حديث النبي "
  .)٦٧("، ولم يقل فاستثن، ولو جاز االستثناء في كل حال لم يحنث حانث به)٦٦("يمينك

أما السكوت الذي يكون النقطاع النفس، أو الصوت، أو المرض، لعارض من عطشة أو 
  .)٦٨(شيء غيرھا، فال يؤثر في صحة االستثناء وثبوت حكمه

في رواية أخرى مرجوحة عن اإلمام أحمد، أنه يجوز االستثناء إذا لم  )٦٩(وذھب الحنابلة
روي عنه أنه قال في رجل حلف ال أفعل كذا فقد  )٧١(، وھو قول األوزاعي)٧٠(يطل الفصل بينھما

                                                 
  .٢/١٠٩مالك، مصدر سابق،  )(٦٠
  .من ھذا البحث) ٦(جه صسبق تخري )(٦١
  .٨/٤٧ابن حزم، مصدر سابق،   )(٦٢
  .٨/٤٦ابن حزم، مصدر سابق،   )(٦٣
  .٨/٤٦ابن حزم، مصدر سابق،   )(٦٤
  .٣/١٥٤والكاساني، مصدر سابق، . ٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٦٥

ابق،   (٦٦) اري، مصدر س م٦/٢٤٤٣البخ ابق، .  ٦٢٤٨: ، رق اج، مصدر س ن الحج م٣/١٢٧٣واب . ١٦٥٢ :، رق
  . ٢٠٢٤٧، ٢٠٢٤٦: ، رقم١٠/١٧١والبيھقي، مصدر سابق، . ٣٧٨٣:، رقم٧/١٠والنسائي، مصدر سابق، 

  .١١/٢٢٨ابن قدامة، مصدر سابق،   )(٦٧
ابق، . ٢/٢٧والكشناوي، مصدر سابق، . ٥/٩٥ابن الھمام، مصدر سابق،   )(٦٨ افعي، مصدر س والمطيعي، . ٧/٦٥والش

  .٦/٢٣٨والبھوتي، مصدر سابق، . ٢٢٧/ ١١مصدر سابق، وابن قدامة، . ١٩/٢٦٢مصدر سابق، 
  .١١/٢٦والمرداوي، مصدر سابق، . ٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٦٩

ا، الختالفھم في ھل   )٧٠( م يوصل بھ يرى ابن رشد أن الفقھاء قد اختلفوا في مسألة تأثير االستثناء في اليمين إذا ل
ه؟  انع ل و م اد أم ھ ال لالنعق تثناء ح ون متصالً االس ترط أن يك ه، اش ال ل اد ال ح انع لالنعق ه م ا أن إذا اعتبرن ف

القرب أو  وا ھل ھو حال ب ه حال اختلف ى أن وا عل ذين اتفق باليمين، وإذا اعتبرنا أنه حال، لم يلزم فيه ذلك، وال
 قال رسول هللا: بالبعد، وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن حرب عن عكرمة قال

ً " :-صلى هللا عليه وسلم – ذا أن "إن شاء هللا: قالھا ثالث مرات ثم سكت، ثم قال" وهللا ألغزون قريشا دل ھ ، ف
د : االستثناء حال لليمين ال مانع لھا من االنعقاد، وقالوا ان حاالً بالبع ومن الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو ك

ي ع تثناء يغن ارةعلى ما رواه ابن عباس لكان االس ابق، : انظر. ن الكف ن رشد، مصدر س وانظر . ١/٧٢٧اب
  . من الصفحة التالية) ٣(تخريج حديث ابن عباس في ھامش 

  .٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٧١



  ")دراسة فقھية مقارنة ( أحكام االستثناء في اليمين في الشريعة اإلسالمية"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

: قل إن شاء هللا، فقال: وكذا، ثم سكت ساعة ال يتكلم، وال يحدث نفسه باالستثناء، فقال له إنسان
له أن يستثني : ، وروي عن قتادة أنه قال)٧٢(أراه قد استثنى: إن شاء هللا، أيكفر عن يمينه؟ قال

 –أن النبي  - رضي هللا عنھما –القول بحديث ابن عباس ، واستدل لھذا )٧٣(قبل أن يقوم أو يتكلم
، وعلى )٧٤("إن شاء هللا -ثم سكت، ثم قال – وهللا ألغزون قريشاً " :قـال - صلى هللا عليه وسلم

  .)٧٥(ھذه الرواية، فيشترط أن ال يطيل الفصل بينھما، وال يتكلم بينھما بكالم أجنبي

ً إلى أنه يصح االستثناء ما في رواية أخرى ھي مرجوحة  )٧٦(وذھب الحنابلة عندھم أيضا
قدر حلب : ، وعن عطاء أنه قال)٧٧(دام في المجلس، وحكي ذلك عن الحسن البصري، وقتادة

  .)٧٩)(٧٨(الناقة العزوزة

وھو قول . )٨٠(أن له أن يستثني بعد حين:  - رضي هللا عنھما –وعن ابن عباس      
  . )٨١(مجاھد

وھو مروي عن ابن . )٨٢(أنه أجاز االستثناء أبداً  -رضي هللا عنھما –وروي عن ابن عباس 
  . )٨٣(- رضي هللا عنه –مسعود 

  .)٨٤(وروي عن سعيد بن جبير أنه أجاز االستثناء بعد أربعة أشھر، وفي رواية بعد شھر

                                                 
  .٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٧٢
  .٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٧٣
ابق،   )(٧٤ در س ان، مص ن حب م١٠/١٨٥اب ي، والھي. ٤٣٤٣: ، رق م١/٢٨٨، )د، ت(ثم و داود، . ١١٨٦:، رق وأب

ال" :وقال. ٣٢٨٦: ، رقم٣/٢٢٨مصدر سابق،  لم عن شريك ق ن مس د ب ه الولي زھم: زاد في م يغ م ل ن ". ث واب
ق شريك عن سماك " :٨/٤٨قال ابن حزم، مصدر سابق ،. ٥/٢٩٨، )١٩٨٨(عدي،  ورويناه أيضاً من طري

ينعن عكرمة، وأسنده جماعة عن سماك عن عكرم ل التلق ن ". ة عن ابن عباس، وسماك ضعيف يقب ال اب وق
قال ابن " :٤/١٦٦، )١٩٦٤(وقال في التلخيص، ". ورجح األئمة إرساله" :٢/٩٣، )د، ت(حجر في الدراية، 

ي داود، : ضعيف، انظر: وقال األلباني". األشبه إرساله: أبي حاتم في العلل عن أبيه األلباني، ضعيف سنن أب
  .٧٠٧: رقم، ٣٣١، ص)١٩٩١(
  .٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٧٥
  .١١/٢٦والمرداوي، مصدر سابق، . ٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٧٦
ابق،   )(٧٧ در س ة، مص ن قدام ابق، . ٢٢٨/ ١١اب در س د، مص ن رش ابق، . ١/٧٢٦واب در س ي، مص والمطيع

١٩/٢٦٢.  
  ).َعزَّ (، مادة ٦٦٤الفيروزآبادي، مصدر سابق، ص: انظر. ھي الناقة الضيقة اإلحليل: الناقة الَعُزوَزة  )(٧٨
  .٨/٤٦وابن حزم، مصدر سابق، . ٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٧٩
ابق،   )(٨٠ ة، مصدر س ن قدام ابق، . ١١/٢٢٨اب ي، مصدر س ز . ١٩/٢٦٢والمطيع اس يجي ن عب ر أن اب ه ذك لكن

  .٨/٤٥وابن حزم، مصدر سابق، . االستثناء بعد سنة
  . ٨/٤٥وابن حزم، مصدر سابق، . ٢٢٨/ ١١مصدر سابق،  ابن قدامة، )(٨١
  . ١/٧٢٦وابن رشد، مصدر سابق، . ١٩/٢٦٢المطيعي، مصدر سابق،  )(٨٢
  .٨/٤٦ابن حزم، مصدر سابق،   )(٨٣
  .٤٦- ٨/٤٥ابن حزم، مصدر سابق،   )(٨٤



 ١٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسماعيل شندي

   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إال  أنه ال بد لصحة االستثناء من أن يكون متصالً باليمين - من وجھة نظري-والراجح 
 :-صلى هللا عليه وسلم –تند إليھا الجمھور القائلون بذلك، وقول لضرورة، لقوة األدلة التي اس

، فلو )٨٥("من حلف على يمين فرأى غيرھا خيراً منھا فليأت الذي ھو خير وليكفر عن يمينه"
، وأما ما روي )٨٦(كان االستثناء يعمل بعد تمام اليمين واالنفصال عنھا، لكفاه ذلك عن الكفارة

، وأما القول بالتقديرات التي رويت )٨٧(، فقيل أنه تراجع عنه-ھمارضي هللا عن –عن ابن عباس 
وأما الحديث فضعيف، . )٨٨(عن القائلين بذلك، فالتقديرات بابھا التوقيف، فال يصار إليھا إال بدليل

وإن صح فليس فيه أنه قصد به تصحيح االستثناء، فيحتمل أنه أراد به استدراك االستثناء المأمور 
وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال أن يشاء " :- تعالى –لعزيز، حيث قال هللا به في الكتاب ا

سبحانه - أي إال أن تقول إن شاء هللا، فنسي ذلك فتذكره بعد سنة، فأمر باستدراكه بقوله  )٨٩("هللا
أضمر في نفسه أمراً،  -عليه الصالة والسالم-، ويحتمل أنه )٩٠("واذكر ربك إذا نسيت" - وتعالى
اد في قلبه وعزم عليه، فأظھر االستثناء بلسانه، فقال إن شاء هللا، ومثل ھذا معتاد فيما بين وأر

  .)٩١(الناس، وبالتالي فال يصح االحتجاج به مع ھذا االحتمال

  )٩٢(أن يكون االستثناء باللسان .٢

فال ينفعه االستثناء بالقلب، وھو قول أبي جعفر الھندواني من الحنفية وھو ما رجحه 
، وبه قال الحسن )٩٧(، والظاھرية)٩٦(، والحنابلة)٩٥(، والشافعية)٩٤(، وبه قال المالكية)٩٣(انيالكاس

 :قال الخرقي. )٩٨(البصري، والنخعي، والثوري، واألوزاعي، والليث، وابن المنذر، وأبو ثور

                                                 
  .٤٣٤٧: ، رقم١٠/١٨٨وابن حبان، مصدر سابق، . ١٦٥٠:، رقم٣/١٢٧٢ابن الحجاج، مصدر سابق،   (٨٥)
  .١٩/٢٦٣المطيعي، مصدر سابق،  )(٨٦
  .١٩/٢٦٣المطيعي، مصدر سابق،  )(٨٧
  .٢٢٨/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )(٨٨
  ).٢٤ -٢٣(سورة الكھف، اآليتان رقم   )(٨٩
  ).٢٤(سورة الكھف، آية رقم   )(٩٠
  . ٣/١٥٤الكاساني، مصدر سابق،   )(٩١

ويمين األبكم " :له أن يستثني حسب طاقته، قال ابن حزم ھذا في حق الناطق، أما إذا كان الحالف أبكم،  فيجوز  (٩٢)
ا  ر، لم ى أكث در عل ان مصمتاً ال يق ارة إن ك ه؛ من صوت يصوته، أو إش واستثناؤه الزمان على حسب طاقت
ذكرنا من أن األيمان إخبار من الحالف عن نفسه، واألبكم والمصمت مخاطبان بشرائع اإلسالم كغيرھما، وقد 

ال هللا  الى –ق رة(-تع عھا، البق اً إال وس ف هللا نفس ول هللا ) ٢٨٦/ال يكل ال رس يلم –وق ه وس إذا (-صلى هللا علي
، فوجب عليھما من ھذه الشريعة ما استطاعاه وأن يسقط عنھما ما ليس في )أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

ا ا م اه وسعھما وأن يقبل منھما ما يخبران به عن أنفسھما حسب ما يطيقان ويلزمھم ن حزم، : انظر". التزم اب
  . ٤٩-٨/٤٨مصدر سابق، 

  .٣/١٥٤الكاساني، مصدر سابق،   )(٩٣
  .٢/٢٧والكشناوي، مصدر سابق، . ٢/١٠٩مالك، مصدر سابق،  )(٩٤
  .١٩/٢٦٢المطيعي، مصدر سابق،  )(٩٥

  .٦/٢٣٨والبھوتي، مصدر سابق، . ٢٢٩/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )٩٦(
  .٨/٤٤ابن حزم، مصدر سابق،   )(٩٧

  .٨/٤٥وابن حزم، مصدر سابق، . ٢/١٠٩ومالك، مصدر سابق، . ٢٢٩/ ١١ابن قدامة، مصدر سابق،  )٩٨(



  ")دراسة فقھية مقارنة ( أحكام االستثناء في اليمين في الشريعة اإلسالمية"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

، وجاء في )٩٩("ويشترط أن يستثني بلسانه، وال ينفعه االستثناء بالقلب في قول عامة أھل العلم"
، أما إذا )١٠٠("وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه، لم ينتفع بذلك: وقال مالك" :المدونة

  .)١٠١(حرك لسانه فينتفع به عندھم

، ووجه )١٠٢("من حلف فقال إن شاء هللا" :قال -صلى هللا عليه وسلم-واستدلوا بأن النبي 
  . )١٠٤(تنعقد بالنية فكذلك االستثناء، وألن اليمين ال )١٠٣(الداللة أنه من المعلوم أن القول ھو النطق

أنه ليس بشرط، ووجھه أن الكالم ھو الحروف المنظومة،  )١٠٥(وذكر الكرخي من الحنفية
  .وقد وجدت، أما السماع فليس بشرط، فإن األصم يصح استثناؤه، وإن كان ال يسمع

ً فاستثنى في نفسه، رجوت أنه يجوز، إذا  وقد روي عن اإلمام أحمد أنه إن كان مظلوما
فھذا في حق الخائف على نفسه ألن يمينه غير منعقد أو " :قال ابن قدامة. )١٠٦(خاف على نفسه

  .)١٠٧("ألنه بمنزلة المتأول، وأما في حق غيره فال

أنه ال بد في االستثناء من النطق إال لضرورة؛ لقوة ما استدل  - من وجھة نظري- والراجح 
نوقش بأن الحروف المنظومة وإن كانت كالماً، فھي  به القائلون بذلك، أما ما قاله الكرخي، فقد

داللة على الكالم،  وعبارة عنه، ال نفس الكالم، ثم إن الحروف ال تتحقق بدون األصوات 
المتقطعة بتقطيع خاص، فإذا لم يوجد الصوت لم توجد الحروف، وبالتالي فال يوجد الكالم، وال 

  .   )١٠٨(داللة الكالم، فلم يكن استثناءً 

يجوز االستثناء كتابة بناء على قول الجمھور، وھو الراجح من وجھة نظري، ألن وال 
ومعلوم أن القول ھو النطق، وال تعد الكتابة " من حلف فقال" :قال -صلى هللا عليه وسلم –النبي 
 ً ومع ذلك فإن كانت ھناك ضرورة تمنع المستثني من النطق؛ كالخوف على نفسه، وكان . نطقا

قد خفف عن المكلفين ورفع  -تعالى- ب ذلك كتابة، فال مانع حينئذ من ذلك، ألن هللا بإمكانه أن يكت
  . عنھم الحرج حينما تكون ھناك ضرورة تستدعي التخفيف ورفع الحرج وهللا أعلم

                                                 
  .٢٢٩/ ١١، )١٩٩٢(الخرقي،     )٩٩(

  .٢/٥والنفراوي، الفواكه الدواني، . ٢/١٠٩مالك، مصدر سابق،   )(١٠٠
  .٢/٢٧، )١٩٥٥(الكشناوي،   )(١٠١
  .من ھذا البحث) ٦(سبق تخريجه ص   )(١٠٢

  .٨/٤٥وابن حزم، مصدر سابق، . ٢٢٩/ ١١مة، مصدر سابق، ابن قدا  )١٠٣(
  .١١/٢٢٩ابن قدامة، مصدر سابق،   )١٠٤(

  .١٥٥- ٣/١٥٤الكاساني، مصدر سابق،   )(١٠٥
  .١١/٢٢٩ابن قدامة، مصدر سابق،   )١٠٦(
  .١١/٢٢٩ابن قدامة، مصدر سابق،   )١٠٧(

  .٣/١٥٥الكاساني، مصدر سابق،   )(١٠٨



 ١٢٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسماعيل شندي

   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن يقصد االستثناء في اليمين .٣

 فلو وبالتالي مذھبھم، من في الصحيح )١١١(والحنابلة ،)١١٠(والشافعية ،)١٠٩(المالكية قول وھو
جارية  كانت عادته أو قََصَد التبرك، قصد، أو غير من االستثناء إلى فسبق لسانه الجزم، أراد

ا اليمين ألن ،، لم يصحقصد غير من العادة على لسانه فجرى باالستثناء،  قصد، غير من ينعقد لم لمَّ
يقول نقول في الذي  افإن :-تعالى هللا رحمه-  للشافعي قيل" :األم كتاب في جاء ،)١١٢(االستثناء فكذلك

وهللا ال أفعل كذا وكذا إن شاء هللا، أنه إن كان أراد بذلك الثنيا فال يمين عليه، وال كفارة، وإن لم 
وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال أن " :-عز وجل-الثنيا، وإنما قال ذلك لقول هللا  بذلك يرد

  . )١١٤(إن حنث الكفارة وعليه ثنيا، ال فإنه، أو قال ذلك سھواً، أو استھتاراً، )١١٣("يشاء هللا

إلى القول بأنه ال يصح االستثناء حتى ) ١١٦(وبعض الشافعية )١١٥(وذھب بعض المالكية
، فلو حلف غير قاصد االستثناء، ثم عرض )١١٧(يقصده مع ابتداء يمينه، وھو قول لبعض الحنابلة

خرون منھم إلى عدم اشتراط له بعد فراغه من اليمين فاستثنى، لم ينفعه، وال يصح، وذھب اآل
، وھو الراجح، ألن القول بأنه ال يصح حتى يقصده مع ابتداء اليمين، )١١٨(كونه من أول اليمين
، فإنه )١١٩("من حلف فقال إن شاء هللا لم يحنث" :قال -صلى هللا عليه وسلم-يخالف عموم قوله 

والفاء تعطي أن " ال إن شاء هللافق"عنه بقوله  -عليه السالم –أثبت له اليمين أوالً، ثم أسقطھا 
  .)١٢١(، وألن لفظ االستثناء يكون عقيب يمينه، فكذلك نيته)١٢٠(يكون الثاني بعد األول بال مھلة

 )١٢٢(أن ال يكون في اليمين حٌق للغير .٤

حق للغير؛ بأن يؤدي االستثناء في الحلف إلى ضياع ھذا الحق، فال يقع  فإن كان فيھا
، )١٢٣(اليمين ھنا تكون على نية المستحلف، وليس على نية الحالف االستثناء حينئذ صحيحاً، ألن

                                                 
  .٢/٢٧الكشناوي، مصدر سابق،   )(١٠٩
  .١٩/٢٦٣المطيعي، مصدر سابق،   )(١١٠

ابق،   )١١١( وتي، مصدر س ابق، . ٦/٢٣٨البھ رداوي، مصدر س دھم أن . ١١/٢٦والم ة أخرى عن ي رواي وف
  .١١/٢٧المرداوي، مصدر سابق، : انظر. قصد االستثناء في اليمين ال يشترط

ابق،   )١١٢( ة، مصدر س ن قدام ابق، . ٢٣٠ -١١/٢٢٩اب وتي، مصدر س ناوي. ٦/٢٣٨والبھ ، مصدر والكش
  .٢/٢٧سابق، 

  ).٢٤-٢٣(سورة الكھف، اآليتان   )(١١٣
  .٧/٦٥الشافعي، مصدر سابق،   )(١١٤
  .١/٧٢٧ابن رشد، مصدر سابق،   )(١١٥
  .١٩/٢٦٣المطيعي، مصدر سابق،   )(١١٦

  .١١/٢٧المرداوي، مصدر سابق،   (١١٧)
  .١٩/٢٦٣المطيعي، مصدر سابق،   )(١١٨
  .من ھذا البحث) ٦(سبق تخريجه ص   )(١١٩
  .١١/٢٣٠وابن قدامة، مصدر سابق، . ٨/٤٥مصدر سابق،  ابن حزم،  )(١٢٠
  .١١/٢٣٠ابن قدامة، مصدر سابق،   )(١٢١
  .٢/٢٧الكشناوي، مصدر سابق،   )(١٢٢
  .٢/٣٠٨والدردير، مصدر سابق، . ١/٣٠٨، )د، ت(الصاوي،   )(١٢٣
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أن ال  -أي والشرط الرابع –والرابع " :جاء في أسھل المدارك أثناء الحديث عن شروط االستثناء
وحلّت أي وكان حلفه الذي ذكر فيه " :وجاء في الشرح الصغير قوله. )١٢٤("يستحلف في حق

ان في توثق بحق، كما لو ُشرطَ عليه في عقد نكاح، أو بيع، االستثناء في غير توثق بحق، فإن ك
أو دين شروطٌ، كأن ال يَِضرُّ بِھَا في ِعْشرة، أو ال يُخرجھا من بلدھا، أو على أن يأتي بالثمن أو 
الدين في وقت كذا، وطُلَِب منه يميٌن على ذلك، فحلف واستثنى، لم يفده، ألن اليمين على نية 

  . )١٢٥("الحالف
  

  ما يصح فيه االستثناء:  ث الرابعالمبح

، قال -تعالى- على أن االستثناء يصح في اليمين، أي حال الحلف با  )١٢٦(يتفق الفقھاء
 ، وال خالف- تعالى –إذ ھي رخصة من هللا  - تعالى –واالستثناء إنما يرفع اليمين با " :القرطبي
ار، والعتق، والنذر، ھل يؤثر فيھا ، واختلفوا في األمور األخرى؛ كالطالق، والظھ)١٢٧("في ھذا

  االستثناء أم ال؟

ال يؤثر إال في األيمان التي تكفر،  - تعالى –أن االستثناء بمشيئة هللا  )١٢٨(مذھب المالكية
، أو النذر المطلق ، أما الطالق والعتاق، فال يخلو عندھم من أن يعلق )١٢٩(وھي اليمين با

ھي طالق إن شاء هللا، أو عتيق إن : ق فقط، مثل أن يقولاالستثناء في ذلك بمجرد الطالق أو العت
إن : شاء هللا، فھذه ليست عندھم يميناً، وإما أن يعلق الطالق بشرط من الشروط، مثل أن يقول
فال : كان كذا فھي طالق إن شاء هللا، أو إن كان كذا، فھو عتيق إن شاء هللا، أما القسم األول

وھو اليمين بإطالق ففي : ة غير مؤثرة فيه، وأما القسم الثانيخالف عندھم في المذھب أن المشيئ
أصحھما أنه إذا صرف االستثناء إلى الشرط الذي علق به الطالق صح وإن : المذھب فيه قوالن

  .صرفه إلى نفس الطالق لم يصح

أن االستثناء يؤثر في الطالق، والعتاق، والظھار،  )١٣١(، والشافعية)١٣٠(ومذھب الحنفية
إذا علق طالق امرأته بمشيئة هللا يصح االستثناء، وال يقع الطالق، سواء " :ال الكاسانيوالنذر، ق

                                                 
  .٢/٢٧الكشناوي، مصدر سابق،   )(١٢٤
  .١/٣٠٨، )د، ت(الدردير،   )(١٢٥

والقرطبي، مصدر سابق، . ١/٧٢٨وابن رشد، مصدر سابق، . ٣/١٥الكاساني، مصدر سابق،   )١٢٦(
والبھوتي، مصدر . ١١/٢٣٠وابن قدامة، مصدر سابق، . ١٩/٢٦٢والمطيعي، مصدر سابق، . ٦/٢٧٥

واليمين التي يكون فيھا االستثناء ھي تلك اليمين . ١١/٢٥والمرداوي، مصدر سابق، . ٦/٢٣٨سابق، 
. مين على ماض إما لغو  أو غموس وال تكون الكفارة لواحد منھماالتي تكون على أمر مستقبل، ألن الي

  .٥-٢/٤النفراوي، مصدر سابق، : انظر
  .٦/٢٧٥القرطبي، مصدر سابق،   )(١٢٧

   .١/٧٢٨ابن رشد، مصدر سابق،   )١٢٨(
اذر: النَّذر المطلق  )١٢٩( ول الن أن يق ه أيض: أي الذي لم يَُسم فيه المنذور؛ ك ق علي ذر، ويطل ي ن الى عل اً  تع

  .٢/٣٩٨، )١٩٨٥(ابن ُضَويان، : انظر. وفيه كفارة يمين. النذر المبھم
  .٣/١٥٧، والكاساني، مصدر سابق، ٥/٩٤ابن الھمام، مصدر سابق،   )١٣٠(
  .١٩/٢٦٣والمطيعي، مصدر سابق، . ٤/٣٤٧، )د، ت(والجمل، . ٧/٦٥الشافعي، األم،   )١٣١(
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ره… قدم الطالق على االستثناء في الذِّكر، ، وعلى ھذا تعليق العتق والنذر واليمين …أو أخَّ
من قال وهللا، أو حلف بيمين ما، كانت بطالق، أو " :وجاء في كتاب األم قوله )١٣٢("بمشيئة هللا

تاق، أو غيره، أو أوجب على نفسه شيئاً، ثم قال إن شاء هللا موصوالً بكالمه، فقد استثنى، ولم ع
  :،  واستدلوا بما يلي)١٣٣("يقع عليه شيء من اليمين

 )١٣٤("◌ً ستجدني إن شاء هللا صابرا" :- عليه السالم –خبراً عن موسى  - تعالى  –قوله  .١
ً في الوعد، ولوال صحة االستثناء حتى أنه لم يصر بترك الصبر مخلف وصح استثناؤه، ا

  .)١٣٥(لصار مخلفاً في الوعد بالصبر، والخلف في الوعد ال يجوز، والنبي معصوم

أي إال أن  )١٣٦("وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال أن يشاء هللا" :-تعالى –وقوله  .٢
لألمر به تقول إن شاء هللا، ولو لم يحصل به صيانة الخبر عن الخلف في الوعد، لم يكن 

 .  )١٣٧(معنى

من حلف بطالق أو عتاق وقال إن شاء هللا متصالً به فال " :- صلى هللا عليه وسلم –قوله  .٣
 .)١٣٩(، وھو نص في الباب)١٣٨("حنث عليه

 .)١٤٠("من استثنى فله ثنياه" :- صلى هللا عليه وسلم –وقوله  .٤

                                                 
  .٣/١٥٧الكاساني، مصدر سابق،   )(١٣٢
  .٧/٦٥سابق،  الشافعي، مصدر  )(١٣٣
  ).٦٩(سورة الكھف، آية رقم   )(١٣٤
  .٣/١٥٧الكاساني، مصدر سابق،   )(١٣٥
  ).٢٤ -٢٣(سورة الكھف، اآليتان رقم   )(١٣٦
  .٣/١٥٧الكاساني، مصدر سابق،   )(١٣٧
ن عدي، من حديث "لم أجده" :، وقال٢/٧٢ذكره ابن حجر في الدراية، مصدر سابق،   )(١٣٨ ، وذكر عن اب

من قال المرأته أنت طالق إن شاء هللا أو لغالمه أنت حر، وقال " :رفعه -مارضي هللا عنھ –ابن عباس 
ي " :، قال ابن حجر"عليَّ المشي إلى بيت هللا إن شاء هللا فال شيء عليه وفيه إسحاق بن أبي نجيح الكعب

ظ: قلت" :وقال الزيلعي". وھو ضعيف ذا اللف : وانظر. ٣/٢٣٤، )د، ت(الزيلعي، : انظر". غريب بھ
  . ١٥١٢٣: ، رقم٧/٥٩٣ھقي، مصدر سابق، البي

  .٣/١٥٧الكاساني، مصدر سابق،   )(١٣٩
ظ –ذكره   (١٤٠) ذا اللف ابق،  -بھ دائع الصنائع، مصدر س تح ٣/١٥٧الكاساني في ب ام في ف ن الھم ره اب ، وذك

اه" ،  بلفظ٤/١٣٨القدير، مصدر سابق،  ه ثني تثنى فل ق واس اء في " من طل ادة الفقھ ى ع ه جاء عل ولعل
ابق،  روايتھم د الحق " :٤/١٣٨األحاديث بالمعنى،  قال ابن الھمام في فتح القدير، مصدر س ضعفه عب

ذا  م يكن ضعفه بالوضع، لكن ھ بحميد، وتعدد طرق الضعيف عندنا وإن كان يخرجه إلى الحسن إذا ل
ي دد ال يكف ل ". القدر من التع ن جب اذ ب ننه، عن مع دراقطني في س  –وھو جزء من حديث أخرجه ال

لم –أن رسول هللا  -هللا عنه رضي ال -صلى هللا عليه وس ه من الطالق، : ق يئاً أبغض إلي ا أحل هللا ش م
اه ه ثني تثنى فل ق واس دار: انظر". فمن طل ي،  ال م٤/٣٥، )١٩٩٣(قطن ، وانظر أيضاً حديث ٩٦: ، رق

م ابق، . ٩٥، و٩٤: رق ي، مصدر س م٥٩٢/ ٧والبيھق ا . ١٥١٢٢، ١٥١٢١، ١٥١٢٠: ، رق ي كلھ وھ
د، ولوجود االنقطاع في بعضھاضع ن خال راھيم ب ادي، : انظر. يفة بحميد، وعمر بن إب ، )١٩٩٣(اآلب

  .  ١/٩٠، )١٩٨١(والكناني، . ٣٦-٤/٣٥) بھامش سنن الدارقطني، مصدر سابق(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

نا ال ندري أنه شاء تعليق بما لم يعلم وجوده، أل -تعالى –وألن تعليق الطالق بمشيئة هللا  .٥
وقوع ھذا الطالق أو لم يشأ، على معنى أن وقوع ھذا الطالق ھل دخل تحت مشيئة هللا أو 
لم يدخل، فإن دخل وقع، وإن لم يدخل ال يقع، ألن ما شاء هللا كان، وما لم يشأ لم يكن، فال 

  .  )١٤١(يقع بالشك

ً ُمَكفََّرةأنه يصح االستثناء في الظھار والنذر، ب )١٤٢(ومذھب الحنابلة فلو . اعتبارھما أيمانا
 علي أن أتصدق بمائة درھم إن : أنت علي كظھر أمي إن شاء هللا، أو قال: قال الرجل لزوجه

من حلف " :- صلى هللا عليه وسلم-شاء هللا، لم يلزمه شيء، ألنھا أيمان، فتدخل في عموم قوله 
  . )١٤٣("فقال إن شاء هللا لم يحنث

  :)١٤٤(لطالق والعتاق، فللحنابلة في ذلك ثالثة أقوالوأما االستثناء في ا

وھو قول اإلمام أحمد في أكثر الروايات عنه، فقد توقف في الجواب؛  التوقف،: األول
ووجه ھذه الرواية عنه، اختالف الناس في ذلك وتعارض األدلة، فقد اختلف الناس في االستثناء 

ء، من حيث شمولھا كل األمور أو اقتصارھا ھنا، وتعارضت األدلة الواردة في موضوع االستثنا
  .على األيمان المَكفَّرة

، وھو رواية عن اإلمام أحمد، وھو قول مرجوح في المذھب، يصح االستثناء: والثاني
وعليه ال يقع الطالق، وال العتاق حينئذ، ووجه ھذه الرواية أن المستثني علق ما استثناه ھنا على 

صلى  –، وقد قال رسول هللا )١٤٥(قع، كما لو علقه على مشيئة زيدمشيئة لم يعلم وجودھا، فلم ي
  .)١٤٦("من حلف على يمين فقال إن شاء هللا لم يحنث:" - هللا عليه وسلم

، وھو الراجح في المذھب وعليه الفتوى ال يصح االستثناء في الطالق والعتاق: الثالث
  :عندھم، واستدلوا عليه بما يلي

إذا قال الرجل المرأته أنت طالق إن : أنه قال - عنھمارضي هللا –ما روي عن ابن عباس  .١
  .)١٤٧(شاء هللا فھي طالق

                                                 
  .٣/١٥٧الكاساني، مصدر سابق،   )(١٤١

ابق،   )١٤٢( ة، مصدر س ن قدام ابق، . ١١/٢٣٠اب وتي، مصدر س ح، مصدر واب.  ٢٣٨ -٦/٢٣٧والبھ ن مفل
  .   ١١/٢٥والمرداوي، مصدر سابق، . ٣٦٤-٧/٣٦٣سابق، 

  .من ھذا البحث) ٦(سبق تخريجه ص   )١٤٣(
  .١١/٢٦والمرداوي، مصدر سابق، . ١١/٢٣٢، ٨/٣٨٣ابن قدامة، مصدر سابق،   )(١٤٤
  .٨/٣٨٣ابن قدامة، مصدر سابق،   )(١٤٥
  .من ھذا البحث) ٦(سبق تخريجه ص   )(١٤٦
، ولم ٧/٣٦٣، وابن مفلح في المبدع، مصدر سابق، ٨/٣٨٣المغني، مصدر سابق،  ذكره ابن قدامة في  )(١٤٧

  .أعثر عليه في كتب السنة المتوفرة
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كنا معاشر أصحاب : أنھما قاال -رضي هللا عنھما –ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد  .٢
نرى االستثناء جائزاً في كل شيء إال في العتاق  - صلى هللا عليه وسلم –رسول هللا 
  .)١٤٨(والطالق

ً : ع جملة الطالق، فلم يصح، كقولهوألنه استثناء يرف .٣   .)١٤٩(أنت طالق ثالثاً إال ثالثا

  .)١٥٠(وألنه استثناٌء حكماً في محل، فلم يرتفع بالمشيئة، كالبيع والنكاح .٤

أبرأتك إن شاء هللا، أو تعليق : وألنه إزالة ملك، فلم يصح تعليقه على مشيئة هللا، كما لو قال .٥
  . )١٥١(على ما ال سبيل إلى علمه، فأشبه تعليقه على المستحيالت

  .وألن الحديث تناول األيمان، وھذه ليست أيماناً، وإنما ھي تعليق على شرط .٦

والطالق، باعتبار أنه في اليمين با يقف على وقد فرقوا بين جواز االستثناء في اليمين 
وإال فال، وأما في  ،إيجاد الفعل أو تركه، فالمشيئة فيه متعلقة على الفعل، فإذا ُوجد تبين أنه شاء

  .)١٥٢(الطالق، فإن المشيئة تكون قد انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له، وھو الوقوع

، فقالوا ال )١٥٣("قال إن شاء هللا لم يحنثمن حلف على يمين ف"كما أجابوا عن الحديث 
حجة فيه على جواز االستثناء في الطالق والعتاق، ألن الطالق والعتاق إنشاء، وليس بيمين 
ً إذا كان  حقيقة، وإن سمي بذلك فمجاز، ال تترك الحقيقة من أجله، ثم إن الطالق إنما ُسمي يمينا

ً على شرط يمكن تركه وفعله، ومجرد قوله أ نت طالق ليس بيمين حقيقة وال مجازاً، فلم معلقا
  .)١٥٤(يمكن االستثناء بعد يمين

قد علمت مشيئة هللا في الطالق : كما أجابوا عن القول بأنه علقه على مشيئة ال تعلم، فقالوا
قد شاء هللا حين أذن أن يطلق، ولو سلمنا أنھا لم تعلم لكن قد : بمباشرة اآلدمي سببه، قال قتادة

ط يستحيل علمه، فيكون تعليقه على المستحيالت فيلغو، ويقع الطالق في علقه على شر
  .    )١٥٥(الحال

والذي يبدو لي بعد ھذا العرض، أن ثمرة اختالف الفقھاء ھنا تظھر فيمن علق الطالق أو 
الظھار أو العتاق أو النذر على مشيئة هللا، فاستثناء من فعل ذلك لم يصح في قول المالكية إال في 

المطلق، ويصح فيھا كلھا في قول الحنفية والشافعية، ويصح في الظھار والنذر في مذھب  النذر

                                                 
،  ٧/٣٦٤، وابن مفلح في المبدع، مصدر سابق، ٨/٣٨٣ذكره ابن قدامة في المغني، مصدر سابق،   )(١٤٨

  .ولم أعثر عليه في كتب السنة المتوفرة
  .٧/٣٦٤وابن مفلح في المبدع، . ٨/٣٨٣ابن قدامة، مصدر سابق،   )(١٤٩
  .٨/٣٨٣ابن قدامة، مصدر سابق،   )(١٥٠
  ،٧/٣٦٤وابن مفلح، مصدر سابق، . ٨/٣٨٣ابن قدامة، مصدر سابق،   )(١٥١
  .١١/٢٦المرداوي، مصدر سابق،   )(١٥٢
  .من ھذا البحث) ٦(سبق تخريجه ص   )(١٥٣
  .٣٨٤-٨/٣٨٣ابن قدامة، مصدر سابق،   )(١٥٤
  .٨/٣٨٤، ابن قدامة، مصدر سابق  )(١٥٥
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الحنابلة، وال يصح في الطالق والعتاق في الراجح من مذھبھم، والراجح عندي أن االستثناء 
يؤثر في كل ھذه األمور، لقوة األدلة التي استدل بھا القائلون بذلك، إذا ما استثنينا استداللھم 

لحديثين، فإنھما ضعيفان، وكذلك من باب التيسير والتخفيف على الناس، أما أدلة اآلخرين فإنھا با
تبقى محتملة، وال تقف أمام أدلة القائلين بصحة االستثناء خاصة استداللھم باآليتين الكريمتين، 

  .أعلم -تعالى –وهللا 
  

  أثر االستثناء في اليمين:  المبحث الخامس

 )١٥٦(ف في يمينه، فإن فعل ما حلف عليه، أو تركه، فإن العلماء متفقونإذا استثنى الحال
أرأيت إن قال وهللا ال أفعل كذا وكذا إن : قلت" :جاء في المدونة قول سحنون. على أنه ال يحنث

إن كان أراد بذلك االستثناء فال كفارة عليه، وإن : قال مالك -أي ابن القاسم-: شاء هللا ثم فعله، قال
، ولم يرد )١٥٧("وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إال أن يشاء هللا" قول هللا في كتابه كان أراد

وإنما اتفق الجميع على أن استثناء هللا في األمر " :، وقال ابن رشد)١٥٨("االستثناء فإنه يحنث
ً رافع لليمين  :، وقال الخرقي)١٥٩("المحلوف على فعله إن كان فعالً أو على تركه إن كان تركا

، وجاء )١٦٠("إن شاء هللا تعالى، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، وال كفارة عليه: وإذا حلف فقال"
وهللا ال فعلت كذا إن شاء : فقال -أي مشروعية االستثناء –إذا ثبت ھذا " :في تكملة المجموع قوله

  .)١٦١("هللا، ففعله لم يحنث

: إن شاء هللا ال أشرب اليوم، أو قال وهللا: وال فرق بين أن يقدم االستثناء أو يؤخره، فإذا قال
  .)١٦٢(وهللا ال أشرب اليوم إن شاء هللا، فإن فعل أو ترك لم يحنث

  الخاتـمة

  :وفيھا أھم النتائج التي توصلت إليھا من خالل البحث

 .االستثناء في اليمين مشروع بالكتاب، والسنة، واإلجماع، والمعقول .١

                                                 
ابق،   )(١٥٦ در س اني، مص ابق، . ٣/١٥الكاس در س د، مص ن رش ابق، . ١/٧٢٦واب در س ة، مص ن قدام واب

    .١١/٢٦والمرداوي، مصدر سابق، . ١١/٢٢٧
ه ممن  ل أن األصل عدم ة، وقي ى الصحيح من مذھب الحنابل ه عل ولو شك في االستثناء فاألصل عدم

  .    ٢٨-١١/٢٧، المرداوي، مصدر سابق: انظر. عادته االستثناء
  ).٢٤ -٢٣(سورة الكھف، اآليتان رقم   )(١٥٧
  .٢/١٠٩مالك، مصدر سابق،   )(١٥٨

  .١/٧٢٦ابن رشد، مصدر سابق،   )١٥٩(
  .١١/٢٢٧الخرقي، مصدر سابق،   )١٦٠(

  .١٩/٢٦٢المطيعي، مصدر سابق،   )(١٦١
ق، والمطيعي، مصدر ساب. ٦/٢٣٨والبھوتي، مصدر سابق، . ١١/٢٣٠ابن قدامة، مصدر سابق،   )(١٦٢

١٩/٢٦٣.  
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ستثناء مؤثراً في اليمين، وھي موضع خالف بين ال بد من توافرھا العتبار االثمة ضوابط  .٢
 .الفقھاء

إذا توافرت الضوابط المشترطة  - تعالى- يتفق الفقھاء على أن االستثناء يؤثر في اليمين با  .٣
لذلك، واختلفوا في تأثيره في األمور األخرى كالنذر والظھار والطالق والعتاق، وقد اخترنا 

 . ذه األمورالقول بأن االستثناء يؤثر في كل ھ

 . اتفق الفقھاء على أن المستثني في اليمين ال يحنث سواء فعل الذي حلف عليه أو تركه .٤
  

  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم  -

دار إحياء ).  د، ط. (التعليق المغني على سنن الدارقطني).  ١٩٩٣. (اآلبادي، محمد -
  .لبنان  بيروت،. التراث العربي

مكتب التربية لدول الخليج .  ١ط .صحيح سنن أبي داود).  ١٩٨٩(. األلباني، محمد -
  .الرياض، المملكة العربية السعودية. العربي

. مكتب التربية العربي لدول الخليج.  ١ط. صحيح سنن النسائي).  ١٩٨٨. (األلباني، محمد -
  .الرياض، المملكة العربية السعودية

  .بيروت، لبنان. المكتب اإلسالمي.  ١ط. دضعيف سنن أبي داو).  ١٩٩١. (األلباني، محمد -

دار ابن .  ٣ط . مصطفى ديب البغا. د تحقيق. الجامع الصحيح).  ١٩٨٧. (البخاري، محمد -
  .كثير، ودار اليمامة، بيروت، لبنان

بيروت، . دار الفكر).  ط.د( .كشاف القناع عن متن اإلقناع).  ١٩٨٢. (البھوتي، منصور -
  .لبنان

دار الكتب .  ١ط. تحقيق محمد عبد القادر عطا .السنن الكبرى).  ١٩٩٤. (البيھقي، أحمد -
  .بيروت، لبنان. العلمية

دار إحياء ).  د، ط. (تحقيق إبراھيم عطوة. الجامع الصحيح).  د، ت. (الترمذي، محمد -
  .بيروت، لبنان. لتراث العربيا

محمد ناصر  حكم على أحاديثه وعلق عليه. الجامع الصحيح ). د، ت. (الترمذي، محمد -
  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.  ١ط  .الدين األلباني

بيروت، . دار الفكر).  د، ط. (حاشية الجمل على شرح المنھج).  د، ت. (الجمل، سليمان -
  .لبنان
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مؤسسة .  ٢ط. تحقيق شعيب األرناؤوط .صحيح ابن حبان).  ١٩٩٣. (ابن حبان، محمد -
  .بيروت، لبنان. الرسالة

دار ).  د، ط. (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. الجامع الصحيح).  د، ت. (ابن الحجاج، مسلم -
  .بيروت، لبنان. إحياء التراث العربي

).  د، ط. (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.  )١٩٦٤(. ابن حجر، أحمد -
 .وديةالمدينة المنورة، المملكة العربية السع

. دار المعرفة).  د، ط. (الدراية في تخريج أحاديث الھداية ). د، ت. (ابن حجر، أحمد -
  .بيروت، لبنان

. تحقيق عبد العزيز بن باز .فتح الباري شرح صحيح البخاري  ).د، ت. (ابن حجر، أحمد -
  .بيروت، لبنان. دار الفكر).  د، ط(

. دار الجيل).  د، ط. (ق لجنة إحياء التراثتحقي .المحلَّى باآلثار).  د، ت. (ابن حزم، علي -
  .بيروت، لبنان. ودار اآلفاق الجديدة

).  د، ط. (مطبوع مع شرح ابن قدامة عليه .مختصر الخرقي).  ١٩٩٢. (الخرقي، عمر -
 .بيروت، لبنان.  دار الفكر

. دار إحياء التراث العربي).  د، ط( .قطني سنن الدار).  ١٩٩٣. (الدارقطني، علي -
 .، لبنانبيروت

  .بيروت، لبنان. دار الجيل).  د، ط( .سنن أبي داود).  ١٩٨٨. (أبو داود، سليمان -

  .بيروت، لبنان. دار الفكر).  د، ط( .الشرح الصغير).  د، ت. (الدردير، أحمد -

د، . (عبد الحكيم بن محمد تحقيق .بداية المجتھد ونھاية المقتصد ). د، ت. (ابن رشد، محمد -
  .القاھرة، مصر. يقيةالدار التوف).  ط

القاھرة، . دار الحديث).  د، ط( .نصب الراية ألحاديث الھداية).  د، ت. (الزيلعي، عبد هللا -
  .مصر

  .بيروت، لبنان. دار الفكر.  ٢ط .األم).  ١٩٨٣. (الشافعي، محمد -

دار ).  د، ط( .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج).  د، ت. (الشربيني، محمد -
  .بيروت، لبنان. كرالف

اخ، الشَّمَّاخ بن ضرار - ).  د، ط. (تحقيق صالح الدين الھادي .ديوان الشَّمَّاخ).  ١٩٦٨. (الشَّمَّ
  .مصر. دار المعارف

  .بيروت، لبنان. دار الفكر).  د، ط( .بلغة السالك ألقرب المسالك).  د، ت. (الصاوي، أحمد -
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. مكتبة المعارف.  ٢ط. شرح الدليل منار السبيل في).  ١٩٨٥. (ضويان، إبراھيمابن  -
  .الرياض، المملكة العربية السعودية

  .بيروت، لبنان. دار المعرفة).  د، ط. (مسند الطيالسي).  د، ت. (الطيالسي، سليمان -

. تحقيق يحيى مختار غزاوي. الكامل في ضعفاء الرجال، )١٩٨٨. (ابن عدي، عبد هللا -
  .بيروت، لبنان. دار الفكر. ٣ط

  .بيروت، لبنان. دار الفكر.  ١ط. البناية في شرح الھداية).  ١٩٩٠. (محمود العيني، -

تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  .القاموس المحيط).  ١٩٩٤. (الفيروزآبادي، محمد -
  .بيروت، لبنان. مؤسسة الرسالة.  ٤ط. الرسالة

  .لبنان بيروت،. دار الفكر).  د، ط. (المغني).  ١٩٩٢. (ابن قدامة، عبد هللا -

دار .  ١ط. تحقيق محمد عبد القادر عطا. االستغناء في االستثناء).  ١٩٨٦. (القرافي، أحمد -
  .بيروت، لبنان. الكتب العلمية

وال مكان . وال دار نشر.  دون ذكر طبعة. الجامع ألحكام القرآن).  د، ت. (القرطبي، محمد -
  . نشر

اس، وحامد قنيبي - دار .  ٢ط. معجم لغة الفقھاء).  ١٩٨٨. (قلعجي، وقنيبي، محمد روَّ
  .بيروت، لبنان. النفائس

دار الكتب .  ٢ط .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع).  ١٩٨٦. (الكاساني، عالء الدين -
  .بيروت، لبنان. العلمية

  .أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام األئمة مالك).  د، ت. (الكشناوي، أبو بكر -
  .بيروت، لبنان. ردار الفك).  د، ط( 

 .تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة).  ١٩٨١. (الكناني، محمد -
. دار الكتب العلمية.  ٢ط . تحقيق عبد الوھاب عبد اللطيف، وعبد هللا محمد الصديق

  .بيروت، لبنان

دار ).  د، ط. (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. سنن ابن ماجة).  تد، . (ابن ماجة، محمد -
  .بيروت، لبنان. الفكر

  .بيروت، لبنان. دار صادر).  د، ط. (المدونة الكبرى).  د، ت(مالك،  -

تحقيق محمد حامد . اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف).  ١٩٨٦. (المرداوي، علي -
  .بيروت، لبنان. دار إحياء التراث العربي.  ٢ط  .الفقي
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. دار الكتب العلمية.  ١ط .ح بداية المبتديالھداية شر).  ١٩٩٠. (المرغيناني، علي -
  .بيروت، لبنان

مكتبة ).  د، ط. (تحقيق محمد نجيب المطيعي .تكملة المجموع).  د، ت. (المطيعي، محمد -
  .جدة، المملكة العربية السعودية. اإلرشاد

. المكتب اإلسالمي).  د، ط. (المبدع في شرح المقنع).  ١٩٨٠. (ابن مفلح، إبراھيم -
  .لبنان ودمشق، سوريا بيروت،

دار إحياء .  ٢ط. نسقه وعلق عليه علي شيري. لسان العرب).  ١٩٩٢. (ابن منظور، محمد -
  .بيروت، لبنان. التراث العربي، ومؤسسة التراث العربي

مكتب .  ٢ط. عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق. سنن النسائي).  ١٩٨٦. (النسائي، أحمد -
  .حلب، سوريا. المطبوعات اإلسالمية

القاھرة، . مطبعة مصطفى البابي الحلبي.  ٣ط. الفواكه الدواني).  ١٩٥٥. (النفراوي، أحمد -
  .مصر

  .بيروت، لبنان. دار الفكر.  ٢ط. فتح القدير).  د، ت. (ابن الھمام، محمد -

دار ).  د، ط. (تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. موارد الظمآن).  د، ت.(الھيثمي، علي -
  .لبنان بيروت،. الكتب العلمية

. دار المأمون.  ١ط. تحقيق حسين سليم أسد .مسند أبي يعلى).  ١٩٨٤. (أبو يعلى، أحمد -
  .دمشق، سوريا

 

  


