
 ِشركبل م حمر  ال حتلفوا إال ابهلل فإن احللف بغريه 

 .، وسالٌم على عباده الذين اصطفىاحلمد هلل

 :وبعد

، وقد الغليظة ُـنكراا واملواآلاثم اخلطرية، نوب العظيمة، ن الذ  احللف بغري هللا تعاىل م   إن  ف
هذا وسواء كان ، بحهقن شديد هي عكه، وبيان حتاميه و عت يف الك  وتكو   الك بوية د األحاديثتعد  

لَّ ا،، ابألولياء والااحل،ن، أو ابآلابء واألمها ، أو ابيب ملسو هيلع هللا ىلص، أو لك  اباحللف ابلرعبة، أو 
 .غري ذلكبأو أو ابلع ََّْاة، لكم عمة، ابلعي  واملل،، أو ابلذم مة، أو ابألمانة، أو ابأو  

 :وقُبحه حترميه أوْجهبعض ــ سد دكم هللا ــ ودونكم 

 .احللف بغريه عنــ وعال  جل  ــ هني هللا  :أو اًل 

َهاُكْم َأْن حَتِْلُفوا ِِباَبِئُكْم، َمْن َكاَن َحاِلًفا  )): الك يب ملسو هيلع هللا ىلص أن ه قالعن  حيث ص،   َ يـَنـْ َأالَ ِإن  اَّلل 
ْلَيْحِلْف اِبَّللِ  َأْو لَِيْصُمتْ   .، ومسلمالبخاريأخاجه  (( فـَ

 .احللف بغري هللا يب ملسو هيلع هللا ىلص عنهني الن ِ  :اثنًيا

َواَل اِبْْلَْنَداِد، َواَل  ،َواَل ِِبُم َهاِتُكمْ  ،اَل حَتِْلُفوا ِِباَبِئُكمْ  )): قالأن ه ملسو هيلع هللا ىلص  الك يبعن  ثبتحيث 
، ُتْم َصاِدُقونَ  حَتِْلُفوا ِإال  اِبَّللِ  ب ان (( َواَل حَتِْلُفوا ِإال  َوأَنـْ   .أخاجه أبو داود، والكسائي، وابن ح 

نلقم ن،  ،انب  ابن ح   :حهوصح  
، ودمحم علي آدم بن هادي، والوادعي، وربيع واأللباينوابن امل

 اهُـ.ثبت: ، وقال ابن العايباإلتيويب

 .مسلم أخاجه (( اَل حَتِْلُفوا اِبلط َواِغي، َواَل ِِباَبِئُكمْ ))  :وص،  عن الك يب ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا أن ه قال



بشيء ُمعظ م  احللف حىت ولو كان رك شِ  احللف بغري هللا ن  حكم الن يب ملسو هيلع هللا ىلص ِب :اثلثًا
 .كالكعبة املُشر فة

َفَحَلَف رَُجٌل ــ هنع هللا يضر ــ ُكْنُت ِعْنَد اْبِن ُعَمَر )) : حيث ص،  عن سعد بن عنبيدة أن ه قال
ُ َعَلْيِه َوَسل َم : اِبْلَكْعَبِة، فـََقاَل اْبُن ُعَمرَ  ْعُت َرُسوَل اَّللِ  َصل ى اَّلل  َوْْيََك اَل تـَْفَعْل، فَِإّن ِ َسَِ

 .، وغريهمأخاجه أمحد، وأبو داود، والرتمذي((  «َمْن َحَلَف ِبَغرْيِ اَّللِ  فـََقْد َأْشَركَ » :يـَُقولُ 

وابن   ،والذهيب اجلوزية، مقيم  وابن  ،وابن تيمية ، واحلاكم،انب  و وابن ح   ،الرتمذي :حهصح  و 
ودمحم عطية سامل،  ،واأللباين ،وابن ابز ،ميعلم  ُـمن وال ،كاويُـمن والوالسيوطي، ، نلقم  ُـمن وابن الكثري، 

 .، وغريهمتيويبآدم اإلودمحم علي  ،وربيع بن هادي ،ومقبل الوادعي

 .حلف بغري هللا كَمن ْيلف ابْلمانةن ربؤ النيب ملسو هيلع هللا ىلص م  تَ  :رابًعا

أخاجه أمحد، وأبو  (( اِبْْلََمانَةِ لَْيَس ِمن ا َمْن َحَلَف  )): قالأن ه يب ملسو هيلع هللا ىلص الك  حيث ص،  عن 
ب ان  .داود، وابن ح 

وابن والسيوطي، والُـمنكاوي، والذهيب،  ،وويوالك   ،واملكذريواحلاكم،  ،انب  ابن ح  : حهصح  و 
البغوي،  :وحس نه، ودمحم علي آدم اإلتيويب، والوادعي ،واأللباين ،وابن ابزحجا اهليتمي، 
 .والسخاوي

 .ككفار قريش  اجلاهليةأهل احللف بغري هللا ِمن خصال  :خامًسا

َمْن َكاَن َحاِلًفا َفاَل َْيِْلْف ِإال  » )): حيث ص،  عن ابن عما ُـُـ هنع هللا يضر ُـُـ عن الك يب ملسو هيلع هللا ىلص قال
أخاجه البخاري،  (( «ِِباَبِئُكمْ اَل حَتِْلُفوا »: ، وََكاَنْت قـَُرْيٌش حَتِْلُف ِِباَبِئَها، فـََقالَ «اِبهللِ 
 .ومسلم



ِشرك، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُِقرُّه على ذلك،  ودي يُنِكر احللف ابلكعبة ْلن هاليه احلرَْب  :سادًسا
 .ابحللف بربِ  الكعبةالناس وأيمر 

يم اجلنَهكي ةبكت قنتيلة  قالتحيث 
ٌر ِمَن اْْلَْحَباِر ِإََل َرُسوِل اَّللِ  َصل ى )) :ُـُـ اهنع هللا يضر ُـُـ َصْيف  َجاَء َحبـْ

ُتْم أُم ُة حُمَم ٍد، َلْواَل أَن ُكْم ُتْشرُِكوَن؟ فـََقاُلوا: هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، فـََقالَ  َوَما َذاَك؟ : نِْعَم اْلَقْوُم أَنـْ
ِإَذا َحَلْفُتْم »: َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، ُثُ  قَالَ َواْلَكْعَبِة، فَأَْمَهَل َرُسوُل اَّللِ  : تـَُقوُلونَ : قَالَ 

 .موغريه ،الكسائيو  أخاجه أمحد، وإسحاق بن راهويه واللفظ له، (( «َوَربِ  اْلَكْعَبةِ : فـَُقوُلوا

ودمحم والوادعي،  األلباين،و وابن حجا العسقالين، واحلاكم، والذهيب، الكسائي،  :وصح حه
 .علي آدم اإلتيويب

كلمة أْن يقول  ن وقع فيه مَ أمر  هن  إحىت  احللف بغري هللاالن يب ملسو هيلع هللا ىلص شأن تعظيم  :بًعاسا
وَيستعيذ ِمن الشيطان، وال يَعد ويَنُفث عن يساره ثالاًث، ، "ال إله إال هللا"التوحيد 

 .ربِ هللحلف بغري 

ِت َواْلُعز ى  )): ص،  عن الك يب ملسو هيلع هللا ىلص أن ه قال حيث َمْن َحَلَف ِمْنُكْم فـََقاَل ِف َحِلِفِه اِبلال 
ْليَـُقلْ  ُ : فـَ  .ومسلم ،البخاريأخاجه  ((اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل 

ِت َواْلُعز ى، فـََقاَل ِل )) : وص،  عن سعد بن أيب وقاص ُـُـ هنع هللا يضر ُـُـ أن ه قال َحَلْفُت اِبلال 
قـُْلَت ُهْجًرا، فَأَتـَْيُت َرُسوَل اَّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، َفذََكْرُت : ْلتَ بِْئَس َما قُـ : َأْصَحاِب 

ُ، َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو : ُقلْ »: َذِلَك َلُه، فـََقالَ  اَل ِإَلَه ِإال  اَّلل 
« ْن َيَساِرَك، َثاَلاًث، َوتـََعو ْذ اِبَّللِ  ِمَن الش ْيطَاِن، ُثُ  اَل تـَُعْد َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر، َوانـُْفْث عَ 

 .، أخاجه أمحد، والكسائي واللفظ له، وابن ماجه، وغريهم((

ب ان، وابن ابز، والوادعي، ودمحم علي آدم اإل :وصح حه يويب، وقال ابن حجا تابن ح 
 اهُـ.أخاجه الكسائي بسكد قوي: العسقالين



 .ااكرً ذَ  اعامدً  ـًماعال إذا كان حلف بغري هللان مَ لِ  احلاكمعقوبة  :اثمًنا

 ُـُـهنع هللا يضر ُـُـ سابق عما بن اخلطاب  ُـُـ هنع هللا يضر ُـُـبري عبد هللا بن الز  أن   جاء إبسكاد صحي،حيث 
اِبْلَكْعَبِة، َواَّللِ  َلْو َأْعَلُم َأرَأَْيَت َحِلَفَك  )) :، فقال له عما"ه والرعبةتن قْ بُـَ سَ ": قالمث بقه، فسَ 

َررْ  ، فَْأَُثْ َأِو ابـْ ُتَك، اْحِلْف اِبَّللِ  بـْ ْبَل َأْن حَتِْلَف َلَعاقـَ عبد  أخاجه (( أَن َك َفك ْرَت ِفيَها قـَ
 ".أخبار مرة"يف  الازاق، والفاك هي

ن مِ حبُّ إليهم وأعندهم هون أ حلفهم ابهلل كذابً  أن  ــ مهنع هللا يضر ــ الصحابة  إخبار :اتسًعا
 .احلفهم بغريه صدقً 

َْلْن َأْحِلَف اِبَّللِ  َكاِذاًب َأَحبُّ ِإَِل  ِمْن أْن )) : ه قالأن  ُـُـ هنع هللا يضر  ُـُـعن ابن مسعود  حيث ص،  
والطرباين يف  أخاجه عبد الازاق، وابن أيب َشيبة واللفظ له، ((َأْحِلَف ِبَغرْيِِه َوأََن َصاِدٌق 

  ."املعجم الربري"

 اهُـ.وهذا إسكاد صحي، على شاط الَّيخ،ن: وقال األلباين عقبه
 :ووْجه ذلك

اك، واحللف ابهلل   اك،أن  احللف بغري هللا ش   كذاًب معاية، وإمث املعاية أخف م ن إمث الَّم 
اك أعظم م ن الرذب، اك، توحيد، واحللف ابهلل  والَّم  كذب، خري م ن وتوحيد معه  وبغريه ش 

اك معه صدق  .ش 

 .احللف بغري هللا َمْنِهيٌّ عنه عند العلماء، وال يَنعقد :عاشًرا

 (: 633/ 41" )التمهيد"ُـُـ رمحه هللا ُـُـ يف كتابه املالري قال احلافظ ابن عبد البُـام  

األحوال، وال على حال م ن  ،ال جيوز احللف بغري هللا ُـُـ عز  وجل  ُـُـ يف شيء م ن األشياء»
 اهُـ.«عليه عٌ َتمَ جْ ُـن وهذا أما م

 (: 633/ 41)وقال أيًضا 



ا ألحدأمجع العلماء على أن  اليم،ن بغري هللا مراوهة مَ »  اهُـ.«كه ي  عكها، ال جيوز احللف ِب 

  :(401 /4) "جمموع الفتاوى"يف كما  ُـُـرمحه هللا  ُـُـ وقال اإلمام ابن تيمية

 اهُـ.«يكعقد اليم،ن بغري هللاه ال اتفق العلماء على أن  »

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم اجلنيد

 


