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أذن  -تبارك وتعاىل  -هذا احلديث الشريف اشتمل على بيان املشروع واملمنوع من اليمني، وأن هللا 
واحللف ، فالقسم لعباده أن يقسموا به وحده ال شريك له، وحرم عليهم وهناهم أن يقسموا بغريه 

تعظيم، وهذا التعظيم حق هلل وحده ال شريك له، أمر عباده أن خيصوه به، وأن ال يصرفوه إىل غريه 
، ولو كان ملًكا مقربًا، أو نبيًّا مرساًل، فنظرًا الشتمال هذا احلديث الشريف على -كائًنا من كان   -

بإيراده يف باب األميان  -ه هللا رمح -بيان أنواع اليمني املشروعة واملمنوعة، ناسب أن يعتين املصنف 
 وكتابه.

 -كما جاء يف رواية عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما   - وهلذا احلديث سبب: حيث أن النيب 
] ) إن هللا ينهاكم أن : -عليه الصالة والسالم  -أدرك عمر بن اخلطاب وهو حيلف بأبيه، فصاح 

توجيه وإرشاد من رسول األمة   أو ليصمت ( [ فليحلف باهلل، :حتلفوا بآبائكم! من كان حالًفا
  لكل مؤمن يؤمن باهلل واليوم اآلخر: أن حيفظ حق هللا هلل، وأن ال يصرفه ألحد سواه، وهذا هو

، فالعبد إذا صرف حق هللا هلل خالًصا: فقد أخلص لربه، عني التوحيد واإلخالص والتجريد هلل 
، كفر بنعمته، وأشرك مع هللا هلل لغريه: فقد كفر باهلل وأسلم يف  اهره وقلبه، وأما إذا صرف ما 

 ولذلك هذا هو األصل، وإن كانت الشريعة تفرق يف بعض املسائل بني الكفر العملي والكفر ،
 .-كما هو معلوم   -االعتقادي 

: ) إن هللا ينهاكم أن قال: قال رسول هللا  عن عمر بن اخلطاب  - 486] 
 حتلفوا بآبائكم (.

 وملسلم: ) فمن كان حالًفا: فليحلف باهلل، أو ليصمت (.

ينهى عنها، ذاكًرا  ويف رواية: قال عمر: فوهللا، ما حلفت هبا منذ مسعت رسول هللا 
 وال آثًرا.

 آثًرا: يعين: حاكًيا عن غريي أنه حلف هبا [.
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عن احللف باآلباء، وكانت العرب يف جاهليتها يعظمون اآلباء وحيلفون  يف هذا احلديث هنى النيب 
هبم، فيحلف الرجل بأبيه أنه ما فعل، أو أنه فعل، أو أنه سيفعل، وحيلف جبده وأجداده وآبائه 

أنه  جمتمعني ومنفردين، وملا كانت هذه اخلصلة فيهم: جاء اإلسالم ينهاهم عن ذلك، وبني النيب 
إن هللا ] ) : -عليه الصالة والسالم  -، فقال ال جيوز وحيرم على املسلم أن يقسم بغري هللا 

وهذه الصيغة من أبلغ الصيغ يف زجر الناس وهنيهم: أن تأيت باسم هللا الظاهر، فتقول:   ينهاكم ( [
] ) إن هللا وهذا خبالف قوله: "هنيتم" أو "أنتم منهيون". فحينما يقول:  .] ) إن هللا ينهاكم ( [

عليه الصالة  -فلما قال  تعظيم لألمر، واالتيان بالظاهر معروف داللته عند العرب. ينهاكم ( [
هذه الصيغة أمجع العلماء على أن بإضافتها على هذا الوجه أهنا  ] ) إن هللا ينهاكم ( [: -والسالم 

تفيد التحرمي، وأسند النهي هلل، وما هنى هللا عنه فيجب على املسلم تركه واتقاؤه، ولذلك قال عمر: 
عية للغري "األثرة": بأن يتبع غريه بأن حيكي  حىت يف احلكاية أو التب ] ما حلفت هبا بعد ذلك [

، ووقوفًا عند حدود هللا! وقد جاء يف ترمجة عمر بن اخلطاب كالمه، كل هذا امتثااًل لنهي هللا 
 احملدث امللهم: أنه كان وقافًا عند حدود هللا ،. 

 زالت هذه اخلصلة وال ] ) إن هللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ( [: -عليه الصالة والسالم  -فقال 
املذمومة ال زال يفعلها بعض اجلهلة، وحىت بعض املفتونني الذي بلغتهم احلجة ولزمتهم، وُبني هلم أن 
هللا حرم هذا! فتسمع بعض الناس حيلف بأبيه، ومنهم من حيلف جبده، ومنهم من ينتسب إىل رجل 

أنه ما فعل، أو أنه فعل، ومنهم ، فيحلف بذلك اجلد األعلى املشهور -والعظيم هللا وحده  -عظيم 
، من نسمعه يقول: ورأس جدي! فيحلف برأس جده ورأس أبيه، كل هذا عصيان هلل ورسوله 

وخمالفة للشرع! وال جيوز للمسلم أن يقول ذلك، وال أن يسكت عمن يقول ذلك، بل يقول له: اتق 
حيلف  -كانة واملنزلة يف اإلسالم وهو الصحايب اجلليل الذي له امل -ملا مسع عمر  هللا! فإن النيب 

كم ــائـآبـوا بــفـلـــم أن حتــاكـهـنـ] ) إن هللا ي: -عليه الصالة والسالم  -هبذا احللف: رده عليه، وقال 
فليحلف باهلل، أو  :] ) فمن كان حالًفاويف هذا اللفظ ويف هذا احلديث يف قوله ومتامه:  ( [
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كما نبه على ذلك   - وهو مقطع من حديث ابن عمر وليس من حديث عمر  ليصمت ( [
، هذا املقطع يدل على أن اليمني املشروعة هي: اليمني باهلل بأمسائه وصفاته، فيقول: وهللا -الشراح 

ما فعلت، والرمحن، وتاهلل ما فعلت، وتاهلل ألفعلن. وكذلك "بعزة هللا"، يقسم بعزة هللا، وعظمة هللا، 
، وعليه: فال جيوز أن حيلف بغري ، وهذا تعظيم هلل رة هللا، وحنو ذلك من أمسائه وصفاته وقد
، سواء كان ملًكا مقربًا، أو نبيًّا مرساًل، أو وليًّا، أو شيًخا، أو قربًا، أو مشهًدا، أو ضرحًيا، أو هللا 

  جيوز.، كل هذا ال-كاألمانة وحياته وعمره   -أبًا، أو جدًّا، أو حيلف بصفاته 

: أن احللف باحلياة هو من شأن النساء والضعفة، -رمحه هللا  -نقل اإلمام القرطيب عن اإلمام مالك 
وأن الرجال ومن فيهم فحولة ال حيلفون هبذا احللف، فكان يستخف مبا يفعله مع أنه حمرم شرًعا، 

مرك، وحنو ذلك. ولكنهم كانوا يبكتون على من حيلف به، فيقول: وحياتك، وحيايت، وعمري، وع
، وقد -رمحهم هللا  -أما قوله: "لعمرك"، فلعمر ليست بقسم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم 

أنه قال: ) لعمري ( كما يف حديث أمحد، وصححه الشيخ يف  صحت الرواية عن رسول هللا 
د، . وكذلك حكاها بعض الصحابة: كعبدهللا بن مسعو -رمحة هللا على اجلميع  -السلسلة وغريه 

 ، وليست على سبيل القسم.-ورضي هللا عنهم أمجعني   -وغريه من أصحاب النيب 

يف قصة األعرايب الذي سأله  واستشكل بعض العلماء على هذا احلديث: ما ورد عن رسول هللا 
له، فقال: والذي بعثك باحلق، ال أزيد على  -عليه الصالة والسالم  -عن شرائع اإلسالم، فبينها 

: ) أفلح وأبيه إن صدق (. قالوا: إن هذا احلديث -عليه الصالة والسالم  -أنقص. فقال هذا وال 
عن ذلك، فقال بعض العلماء: إن هذا  -رمحهم هللا  -يعارض حديثنا! وتعددت أجوبة العلماء 

احلديث يف قوله: ) أفلح وأبيه ( ليس يف الصحة والثبوت كحديثنا؛ فإن هذه اللفظة ردها غري واحد 
، ومنهم: احلافظ ابن عبدالرب، تكلم عليها كالًما نفيًسا يف شرحه -رمحهم هللا  -أهل العلم من 

. وذكر بعض األئمة أن العبارة فيها "التمهيد"، وبني أن الثقات واحلفاظ على عدم إسنادها للنيب 
وهذا  : ) وأبيه ( أي: ورب أبيه،-عليه الصالة والسالم  -تصحيف. واجلواب الثاين: أن قوله 
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، وأجابوا به -رمحه هللا  -حبذف املضاف وإقامة املضاف إليه، وهذا اجلواب خيتاره اإلمام البيهقي 

ورب الليل إذا سجى. وحنو ذلك،   ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژعن أقسام القرآن، كقوله تعاىل: 
 على تقدير "رب"، وحينئذ ال يعارض احلديث حديثنا.

أما اجلواب الثالث، فقالوا: إن قوله: ) وأبيه ( املراد به: التعجب، أي: أفلح وأبيه، أي: أي شيء؟! 
إن صنع ذلك؛ ألنه سيكون من أهل اجلنة. ويقول  -عليه الصالة والسالم  -يتعجب من حاله 

وقيل: إن  الرجل للرجل: "وأبيك" يعين: متعجًبا منه، ال مقسًما وال حالًفا، فلم جتر جمرى القسم.
: أن احلديث -وهو اجلواب الرابع  - ] ) إن هللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ( [احلديث الذي معنا 

الذي معنا يدل على أهنم كانوا يستخدمون هذه العبارة، وحديث: ) أفلح وأبيه إن صدق ( حيتمل 
خره عن حديث القسم أنه كان حينما كانوا يستخدموهنا مث ُنسخ ذلك، مبعىن: أن حديثنا يرتجح تأ

وهو قوله: ) وأبيه  -بقوله: ) وأبيه ( وعلى هذا: فيقدم حديثنا على حديثهم، ويكون األول منسوًخا 
. وهذا أصل عند بعض العلماء: أن الناقل عن األصل مقدم على اجلاري على األصل، فلما كان -( 

بل التشريع على هذا، وكان من األصل عندهم اإلباحة حىت يدل الدليل على املنع، قالوا: كانوا ق
 عادهتم يف اجلاهلية حىت جاء النص، وحينئذ نقل عن األصل فصار مقدًما عليه.

، فيقولون: إن حديثنا حا ر واحلديث هذا -وهو مسلك الرتجيح أيًضا  -وأما اجلواب اخلامس 
قال  يكون النيب أن  -رمحه هللا  -مبيح ) وأبيه (، فيقدم احلاضر على املبيح. واستبعد السهيلي 

ويبعد من شيمته أن يقسم بالكفار ويقول: ) أفلح وأبيه (؛  هذه اجلملة، وقال: يبعد أن النيب 
ألن الغالب يف أيب هذا أن يكون كافرًا! وعلى هذا: ال شك أن القول بتقدمي حديثنا من جهة 

يف الثبوت والصحة كحديثنا  السند؛ ألن شرط التعارض: قوة الدليلني ثبوتًا، ورواية: ) وأبيه ( ليست
الناهي، وكذلك أيًضا: تقدمي احلظر على اإلباحة. مث نقول: إن حديث: ) وأبيه ( تردد بني القسم 
والتعجب، والقاعدة يف األصول: أن النص إذا تردد بني معنيني، وكان أحد املعنيني معارًضا واآلخر 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                          (486رقم احلديث ) 
 

 
2911 

ىن املوافق يف الدليل غري  اهر، وهذا ما يسمى موافًقا: وجب صرفه إىل املعىن املوافق، ولو كان املع
 بـ"التأويل": صرف النص عن  اهره الراجح إىل معناه املرجوح بدليل من خارج النص.

وعلى كل حال: فال إشكال يف تقدمي حديثنا املوجب للنهي والتحرمي، وهناك من أهل العلم من 
بأبيه؛ ألن معىن التعظيم ليس موجوًدا  أقسم أن يقسم مبا شاء، والرسول  قال: إن الشرع وهلل 

خمرج األلفاظ اليت ال تُقصد معانيها، مثل قوله: "تربت  ، فيكون خرج من النيب يف النيب 
يداك"، "ثكلتك أمك". فجارى فيها العرب على ما جرت به ألسنتهم لكنه مل يقصد التعظيم، وهذا 

يستحيل أن يكون حالًفا بأيب الرجل معظًما، فهو أجل وأعلى  من ألطف األجوبة؛ ألن النيب 
 من ذلك. -صلوات هللا وسالمه عليه  -وأمسى 

، وأن الواجب على املسلم أن يقتصر يف حلفه يف هذا احلديث دليل على حترمي القسم بغري هللا 
يف هذه األزمنة  خاصة -إال من رحم هللا  -بأمسائه وصفاته، ولقد خالف كثري من الناس  باهلل 

املتأخرة، ويف كثري من بلدان املسلمني: تساهلوا يف القسم ويف اليمني، بل بلغ هبم تعظيم القبور 
واملشاهد واألولياء واألضرحة، فتجد أحدهم يقسم بصاحب القرب معظًما، ولرمبا بلغ تعظيمه أن 

ن يقسم بصاحب القرب مييًنا واحدة! يقسم باهلل األميان املتعددة الفاجرة وال يبايل، ولكن ال يستطيع أ
للمخلوقني! حىت إهنم اختلقوا  ، وصرف حلق هللا وهذا من أعظم ما يكون جرأة على هللا 

الكلمات املكذوبة واحلكايات امللفقة، فقالوا عن بعضهم: إنه قيل له: "احلف" يف دعوى قضائية يف 
رة، قالوا: فقيل له: احلف بالشيخ البدوي، مسكة أنه ما أخذها وال أكلها، فحلف باهلل أميانًا فاج

 -وقال خصمه: ال أرضى حىت حيلف بالبدوي. قالوا: فحلف بالبدوي فأخرج السمكة واستقاءها! 
، وفاطر السماوات -الذي هو أعظم من كل شيء  -. أباهلل العظيم -إنا هلل وإنا إليه راجعون 

الذي  -  الضعيف أمام عظمة هللا واألرض، رب كل شيء ومليكه ويصبح هذا املخلوق احلقري
 ؟! وهللا يكون أعظم من هللا  -ال ميلك لنفسه نفًعا وال ضرًّا، وال موتًا وال حياًة وال نشورًا 

مكر هللا به،  من حيث ال حيتسبون، فمن عظم غري هللا  -والعياذ باهلل  -يستدرج أمثال هؤالء 
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وبئس املصري،  -والعياذ باهلل  -حىت يرتدى يف نار جهنم فلرمبا سيقت له املواقف اليت تزيده هالًكا 
، كل هذا -إن صحت احلكاية  -فقد يفعل الشيطان ذلك، وقد يضرب الشيطان بطنه وخيرجها 

يرتدى  -نسأل هللا السالمة والعافية  -حىت  مكر من هللا ملن اعتدى حدوده وصرف حقه لغريه 
 -. فانظر -نسأل هللا السالمة والعافية  -األرض حريانًا يف أسوأ العواقب، وتستهويه الشياطني يف 

إىل أي مقام وصل إليه املسلمون واملنتسبون لإلسالم حينما جتد اإلسالم امسًا، ال  -رمحك هللا 

.  ژ ڳ گ    گ  گ گ ک ک  ژحقيقة وجوهرًا؟! فإن الكفار ملا عبدوا آهلتهم قالوا: 
! تعاىل هللا عما وهؤالء جيعلون القسم باألولياء وباألضرحة وباملشاهد وبالقبور أعظم من هللا 

يشركون، وتعاىل هللا عما يقول الظاملون علوًّا كبريًا، تعاىل هللا عما يصفون، وتعاىل هللا عما يفرتون، 
انتقاص للصاحلني أفأف هلم وملا يأفكون! فالواجب نصح املسلمني وتوجيههم، وليس يف هذا 
، وحق هللا هو ولألولياء أو اعتداء على مكانتهم، فليس ألحد مكان وال حق أعظم من حق هللا 

، األصل وهو األساس، ومن أحب الصاحلني: تأسى هبم يف إخالصهم هلل، وجتريدهم للعبودية هلل 
 -مة الكاملة هلل ورسوله فال صالح إال باإلميان، وال صالح إال باخللوص واإلخالص، واملتابعة التا

. وإذا نظر اإلنسان إىل ويل صاحل، فعليه أن يعلم أنه إذا أحبه نظر إىل عمله -عليه الصالة والسالم 
، وأنه إذا أراد اخلري لنفسه يف دينه ودنياه وإىل منزلته اليت بوأه هللا فيها: فعلم أن الكل بفضل هللا 

قواله وأفعاله ما يدل على صالحه ويدل على تقواه: فليأتسِّ وآخرته.. إذا كان هذا صاحلًا، ورأى من أ
به يف األقوال الصاحلة واألعمال الصاحلة، أما أن يتخذ من ذلك وسيلة إىل أن يصرف حق هللا إليه 

، وال يرضى به املؤمنون! وما أنزل هللا كتبه، وال فهذا ما ال يرضى هللا به، وال يرضى به رسوله 
السماوات وال األرض، وال جعل الليل والنهار، وال العشي وال اإلبكار، وال  أرسل رسله، وال خلق 

كان شيء يف هذا الوجود إال من أجل ال إله إال هللا، وحقيقتها: أن خيرج الناس من العبودية لغري هللا 
ميكن  . فهذه القلوب املريضة السقيمة اليت مل َتْسلم ومل ُتسلم حقيقة بالتوحيد الإىل العبودية هلل 

هلا أن تكون يف سعادة، وال ميكن هلا أن تكون على صواهبا: إال إذا حققت إخالصها وجتريدها هلل 
  بل إن األمة ما -عليه الصالة والسالم  -برتك هذه األمور احملرمة اليت هنى هللا عنها ورسوله ،
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صرف حق هللا لغري هللا  بُليت بتسلط أعدائها وحصول البالء عليها إال هبذا االعتداء والظلم، وهو:
 فنسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يصلح أحوال املسلمني، وأن يرزقنا وإياكم التمسك !

 .-صلوات هللا وسالمه عليه إىل يوم الدين  -بالكتاب املبني، وبسنة النيب األمني 


