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الباب الخامس

الخاتمة 

نتائج البحث.  أ 

بعض النقاط المھمة المیسرة الباحثلما جاء من األبواب السابقة، كتبتلخیصا 

:للتسھیل في معرفتھا إجماال، فھي فیما یلي

القسم، القوة، البركة،ضد الیسار و : خمسة المعانى لھا الیمین في القرآن.1

تحقیق االمر أو ذا الیمین ھو إ. قسمكلھ بمعنى ال" األیمان"یغة بصو. جھة

أو ھو عقد یقوي بھ . توكیده بذكر اسم هللا تعالى أو صفة من صفاتھ

.الحالف عزمھ على الفعل أو الترك

في القرآن و مرادفھمع كل صیغھ" یمینال" الكلمة الباحثبعد ما تأمل.2

ة في د الكلمة المختلفوعد،قسمالىفي سور القرآن بمعنةآی23فوجدت 

كلمة كلمة و2" األیمان"بصیغة الیمین كلمة :القرآن كما أشار منھا

.كلمتین2" أیمان"و كلمةكلمة10"أیمانھم"و كلمة كلمتین2"أیمانكم"

:الیمینحكمأ.3

تكون الیمین واجبة، إذا كان فیھا نجاة معصوم من ھلكة لن ینجو إال )1

.بالحلف

بھ مصلحة كإصالح بین تكون مستحبة، في الحلف الذي تتعلق )2

.متخاصمین ونحو ذلك

.تكون مباحة، مثل الحلف على فعل مباح أو تركھ)3
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تكون مكروھة، مثل الحلف على ترك مستحب، أو الحلف في البیع ألنھ )4

رواه البخاري ) الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: (كما في الحدیث

1945.

ویحلفون : (تكون محرمة، كما سبق في الیمین الغموس، ولقولھ تعالى)5

الحلف على فعل معصیة أو ترك : وكذلك ) على الكذب وھم یعلمون

.واجب

اإلقتراحات . ب 

. شرح الباحث البیانات في أبواب السابقة مع تكمیلھا بالخالصاتوبعد أن ی

ات لكي یكون ھذا البحث ذات قترح الباحث من سماحة القراء الكرماء عدة اإلقترحی

: منفعة و مفیدة للحیاة

رجو الباحث من سماحة المسلمین بأن ال یكتفي في قراءة القرآن لترغیب ی.1

فضائلھا فقط، ألن القراءة مع الترتیل والتجوید وكذلك تدبر معانیھا أولى 

وھذه األشیاء تحتاج إلى إبتكاري المبلغین واألساتیذ . وأفضل إلى هللا تعالى

. في تبلیغ القرآن وتعلیمھ مع تفھیمھ للمجتمع

ألنّھ الیمین الكاذباألعمال تبتعدرجو الباحث من سماحة المسلمین لی.2

ما تنفر منھ الطباع السلیمة وال تقره العقول القبیح الشنیع ، و الیمین

.الصحیحة ویوجب الحد في الدنیا والعذاب في اآلخرة 

الحلقات القرآنیة التي نرا ھا الیوم عند رجو الباحث بأن تكون یوأخیرا، .3

المجتمع ھي الحلقات العلمیة حیث یسھّل مجتمع المسلمین في فھم معاني 

آمین یا رّب . القرآن وتطبیقھ في حیاتھم الیومیة حتى صاروا أمة القرآنیة

..العالمین 


