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 ((كأشر  ن حلف بغير هللا فقد م  )) :على ثبوت حديث نص   نذكر م   جزء في

 

ِّ الحمد هلل   البشير النَّذير،دمحم النَّبي ، والصالة والسالم على العظيمالعلي 

 .دينوح ِّ به وأتباعه حزب هللا الم  اصحأوعلى آله و

لكيا طال وبعد رك و مب الحق والُهدى ــ جم  ولُزوم البِّدع هللا بتْرك الش ِّ

 :ــالتوحيد والسُّنة 

على  ــرحمهم هللا  ــ العلماءن مِّ  ن نصَّ م  بعض في ذكر حديثي فهذا جزء 

ك   )): ثبوت أو ثقة رجال حديث ِّ ف ق ْد ك ف ر  أ ْو أ ْشر  ل ف  بِّغ ْيرِّ َّللا  ْن ح   .(( م 

 .ه واسع الفضل واإلحسانه الجميع، إنَّ ينفع بِّ  وأسأل هللا أن  

 :ــ وجل   عز   ــباهلل  امستعين   ثم أقول

 :هذا الحديث قد أخرجه

و  43/ 8)وأحمد  ،(62981)وعبد الرزاق  ،(8002)أبو داود الطيالسي 

 ،(4826)وأبو داود  ،(1034و  1038و  2294و  2432: رقم ــ 21

و  619و  32)والحاكم  ،(3422)ان بَّ وابن حِّ  ،(6242)والترمذي 

والطبراني في  ،(2494و  2490: رقمــ  886/ 8)ار زَّ والب   ،(3263

( 64984)  "عجم الكبيرالم  "وفي  ( 4314و  4310) "مسند الشاميين"

 "مسنده"وفي  ،(2913) "على صحيح مسلم مستخرجه"في  وأبو عوانة

وابن  ،(292)" مسنده"في عد وابن الج   ،(2936و  2931:قمــ ر 33/ 3)

 ،(696/ 8) "مشكل اآلثار"ي والطحاوي ف ،(6881)  "أماليه"بشران في 

)  "نةأصول الس  "ين في نِّ م  وابن أبي ز  ، (824/ 9) "الحلية"عيم في وأبو ن  

 :وغيرهم ،(69289و  69240و  6881)والبيهقي  ،(629

ر   )) ُ ع ْنهُ ــ أ ن  اْبن  ُعم  ي  َّللا  ضِّ ُجال  ي قُولُ ــ ر  ع  ر  ، ف ق ال  : س مِّ الك ْعب ةِّ َل   :َل  و 

س ل م  ي قُولُ  ت ْحلِّفْ  ل ْيهِّ و  ُ ع  ل ى َّللا  ِّ ص  ُسول  َّللا  ْعُت ر  ن ِّي س مِّ ْن »: بِّغ ْيرِّ هللاِّ، ف إِّ م 

ك   ِّ ف ق ْد ك ف ر  أ ْو أ ْشر  ل ف  بِّغ ْيرِّ َّللا   .((«ح 

نهم  .وهذا لفظ جمعٍ مِّ
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 :هؤَلء العلماء ــهللا  مسددك ــودونكم 

، (1131) "ُسننه"في ه هللا ــ ــ رحم الترمذيأبو عيسى اإلمام قال  ــ 1

 :عقبه

 اهـ.«هذا حديث حسن»

/ 1) "مجموع الفتاوى"كما في ــ رحمه هللا ــ ابن تيمية اإلمام وقال 

301:) 

حه وقد صحَّ ، ((فقد كفر )) : وغيره، وفي لفظ ،حه الترمذيوقد صحَّ »

 اهـ.«الحاكم

 .نيسحتلا نولقني رثكألاو ،ــ رحمه هللا ــ يمساقلا لاق اذكو

 :قلت

 ،هريغو ،حمه هللا ــــ ركره اإلمام ابن تيمية ولعلَّ هذا التصحيح الذي ذ  

 .عليها اوالتي وقف" س نن الترمذي"موجود في بعض ن سخ 

 "المستدرك"كتابه  في ــ رحمه هللا ــ  الحاكمالحافظ أبو عبد هللا قال  ــ 3

 :، عقبه(4117 و 161)

 اهـ.«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»

 :فقالــ رحمه هللا ــ  الشافعي الحافظ الذهبي ووافقه

 اهـ.«ي ومسلمعلى شرط البخار»

 (:73) اأيض   الحافظ أبو عبد هللا الحاكم وقال

ا بمثل هذا اإلسناد، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجَّ »

جاه، وله شاهد على شرط خر ِّ ة، ولم ي  لَّ جاه في الكتاب، وليس له عِّ وخرَّ 

 اهـ.«خعيبشريك بن عبد هللا النَّ  جَّ مسلم، فقد احت  

 : فقالــ رحمه هللا  ــ الشافعي يالحافظ الذهب وافقهو

 اهـ.«على شرطهما»
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حه  ــ 1  .ــ رحمه هللا ــستي البُ  انب  ابن حِّ الحافظ صح 

ده   .(3422) "صحيحه"في حيث أور 

في  ــ رحمه هللا ــوقال العالمة سليمان بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الوهاب 

 :هريغو ،(111:ص) "لحميدتيسير العزيز ا"كتابه 

 اهـ.«انبَّ حه ابن حِّ وصحَّ »

غوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في األحاديث ذكره اإلمام أبو دمحم الب   ــ 7

سان  .الحِّ

 .(8216:ــ رقم 394/ 8) "نةمصابيح الس  "وذلك في كتابه 

 ــ طارخلا نباب فورعملا يكلاملا يليبشإلا قحلا دبع ظفاحلا هحح  ص ــ 3

 .ــ هللا همحر

 .هنع تكسو ،(82/ 3) "األحكام الوسطى" هباتك يف هركذ ثيح

 :هثيداحأ نع ،(66/ 1) باتكلا اذه ةمد ِّ قمُ  يف ــ هللا همحر ــ لاق دقو

هت ته، ونبَّ لَّ ل ذكرت عِّ عت  كانت الزيادة أو الحديث الكامل بإسناد م   وإن  »

 .ن التطويل أو االختصارعليها، بحسب ما اتفق مِّ 

 اهـ.«تهة كان سكوتي عنه دليالا على صحَّ لَّ لم تكن فيه عِّ  وإن  

 .(342/ 8) "األحكام الصغرى" هباتك يف اضا يأ هركذو

 :هثيداحأ نع ،(41 /1) باتكلا اذه ةمد ِّ قمُ  يفــ رحمه هللا ــ  لاق دقو

سناد، معروفة وتخيرت ها صحيحة» قاد، قد نقلها األثبات، وتداولها عند الن   اإلِّ

 اهـ.«الثقات

ين ضياء الحافظ ثب ته ــ 6  .ــ رحمه هللا ــ الحنبلي المقدسي الد ِّ

ن األحاديث ج مِّ ستخر  ختارة أو الم  األحاديث الم  " في كتابهحيث ذ كره 

 683 -688/ 6) "خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماا لم ي  ختارة ممَّ الم  

 (.803و  801و  802:قمر ــ
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الفتاوى "كما في  ــرحمه هللا ــ اني الحر   ابن تيميةاإلمام قال  ــ 4

 (:167/ 3) "الكبرى

يصمت ف باهلل أو لِّ فليحلِّ  ان كان حالف  م  )) : ه قال أنَّ بل قد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص»

قسم ي   فليس ألحد أن  ، ((ن حلف بغير هللا فقد أشرك م  )) : وقال، ((

 اهـ.«ةتَّ بالمخلوقات الب  

 و   ،(11/ 1) "ستدرك على مجموع الفتاوىالمُ "في جاء عنه كما و

 :قال ــ ــ رحمه هللاه أن  ( 371/ 1) "مختصر الفتاوى المصرية"

 (( يصمتف باهلل أو لِّ فليحلِّ  ان كان حالف  م  )) : ه قالعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ  صحَّ »

 اهـ.«((ن حلف بغير هللا فقد أشرك م  )) و 

أحكام أهل "كتابه  فيــ رحمه هللا ــ م الجوزية ابن قي ِّ اإلمام قال  ــ 1

 (:430/ 3) "مةالذ ِّ 

ن نذر فكيف م  ، ((ن حلف بغير هللا فقد أشرك م  )) : ه قالعنه أنَّ  وقد صحَّ »

 اهـ.«لغير هللا

 (:114:ص) "الوابل الصيب"في كتابه أيض ا وقال 

 اهـ.«حديث صحيح»

 (:731/ 3) "زاد المعاد"كتابه في  أيض اوقال 

 اهـ.«((ن حلف بغير هللا فقد أشرك م  )) : ه قالعنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  صحَّ »

 (:117/ 1) "مدارج السالكين"كتابه  في أيض اوقال 

 اهـ.«((ن حلف بغير هللا فقد أشرك م  )) : ه قالأنَّ  كما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص»

مسند "في ــ رحمه هللا ــ  الشافعي قال الحافظ ابن كثير الدمشقي ــ 1

 (:711/ 1) "الفاروق

 اهـ.«سناده على شرط الصحيحينإ»
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كتابه في  ــ رحمه هللا ــالشافعي  الذهبيين شمس الد ِّ الحافظ قال  ــ 10

 :للحاكما موافق  ( ستدركالمُ " :بهامش ــ 4117) "التلخيص"

 اهـ.«على شرط البخاري ومسلم»

 (:73) اوقال أيض  

 اهـ.«على شرطهما، رواه عنه ابن راهويه هكذا»

ث عبد الرؤوف قال و في  ــ رحمه هللاــ  المصري الشافعي ناويالمُ الُمحد ِّ

 :(1673:رقم ــ 130/ 6) "فيض القدير"كتابه 

وقال في  ،"التلخيص"ه الذهبي في على شرطهما، وأقرَّ : وقال الحاكم»

 اهـ.«إسناده على شرط مسلم": الكبائر"

كتابه في ــ رحمه هللا ــ  الشافعي نلق ِّ ابن المُ ين سراج الد ِّ الحافظ قال  ــ 11

 (:731و  731/ 1" )البدر المنير"

 اهـ.«ذا الحديث صحيحه»

في كتابه  ــ رحمه هللا ــ الحنبلي فلح أبو إسحاق بن مُ الفقيه قال  ــ 33

 (:361/ 1) "بدعالمُ "

 ((ن حلف بغير هللا فقد أشرك م  )) : النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال وى ابن عمر أنَّ ما ر  »

 اهـ.«ورجاله ثقات ،نهوحسَّ  ،رواه الترمذي

 ــالشافعي العراقي ين الد ِّ زين أبو الفضل الحافظ  وث ق رجال إسناده ــ 11

 .ــرحمه هللا 

ث عبد الرؤوف الُمناوي المصري الشافعي ــ رحمه هللا ــ حيث  قال الُمحد ِّ

 (:1673:ــ رقم 130/ 6" )فيض القدير"في كتابه 

 اهـ.«رجاله ثقات»": أماليه"ين العراقي في قال الزَّ »

في  ــرحمه هللا ــ  بن دمحم بن عبد الوهاب وقال العالمة سليمان بن عبد هللا

 (:111:ص) "تيسير العزيز الحميد"كتابه 
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 اهـ.«إسناده ثقات": أماليه"ين العراقي في وقال الزَّ »

حه  ــ 11 ث  هنس  ح وأصح  ــ رحمه الشافعي ين السيوطي جالل الد ِّ الُمحد ِّ

 .هللا ــ

 "ريذنلا ريشبلا ثيدح يف الجامع الصغير"ه في كتابه تِّ صحَّ ز لِّ حيث رم  

 (.للصنعاني "التنوير" مع ــ 2184)

 -680/ 1) "فيض القدير شرح الجامع الصغير"سخة ا في ن  وأمَّ 

 .هسنِّ ح  ز لِّ فرم   (2138:رقم

  .(2138) حورشلا نع ةدرَّ جم   ةخسن يف اذكو

ثقال  ــ 17 ــ رحمه هللا ــ  المصري الشافعي ناويالمُ  عبد الرؤوف الُمحد ِّ

 (:717/ 3) "بشرح الجامع الصغير التيسير"كتابه في 

 اهـ.«بإسناد صحيح»

 ردُّ لا" هباتك يف ــ هللا همحر ــ يناكوشلا يلع نب دمحم ةمالعلا لاق ــ 13

 :("هتافلؤم عومجم" عم ــ 141 /1) "ديحوتلا صالخإ يف ديضن  لا

 اهـ.«((ن حلف بغير هللا فقد أشرك م   )): ه قالأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت عن النبي  »

دمحم عبد الباقي الزرقاني المصري األزهري ــ رحمه هللا ــ  قال الفقيه ــ 16

 (:14/ 1" )موطأ مالك"في شرحه على 

ِّ ف ق ْد ك ف ر  )) : حديث ابن عمر مرفوعاا» ل ف  بِّغ ْيرِّ َّللا  ْن ح  ، أخرجه أحمد، (( م 

حه الحاكم على شرطهما، وقال غيره على : والترمذي، برجال ثقات، وصحَّ

  اهـ.« شرط مسلم

 دنسم" ىلع هقيقحت يف ــ هللا همحر ــ ركاش دمحأ ةمالعلا لاق ــ 16

 :(4041 و 4043) "دمحأ

 اهـ.«حيحص هدانسإ»
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في كما ــ رحمه هللا ــ  بن بازاعبد العزيز بن عبد هللا العالمة قال  ــ 14

 (:176/ 7و  310 / 1و   73/ 1) "مجموع فتاويه"

بإسناد صحيح  ــرحمهم هللا  ــوالترمذي  ،وأبو داود ،وى اإلمام أحمدور  »

حلف بغير هللا  نم   )): النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال أنَّ  ــ رضي هللا عنهما ــعن ابن عمر 

 اهـ.«(( فقد كفر أو أشرك

التحقيق واإليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة "وقال في كتابه 

 (:47: ص" )نةوالزيارة على ضوء الكتاب والسُّ 

 اهـ.«بإسناد صحيح ،والترمذي ،وأبو داود ،أخرجه أحمد»

ين العالمة قال  ــ 11 ه يكتابفي ــ رحمه هللا ــ األلباني دمحم ناصر الد ِّ

سلسلة األحاديث "و  ( 3361:رقم ــ111/ 1) "إرواء الغليل"

 (:3073:رقم ــ 40/ 3) "الصحيحة

 اهـ.«صحيح»

حه أو حس نه العالمة عبد الرحمن بن يحيى الُمعل ِّمي ــ رحمه  ــ 11 صح 

 .هللا ــ

/ 4" )مجموع مؤلفاته وآثاره"وذلك في بحث له عن هذا الحديث كما في 

929-991). 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قبل بن هادي الوادعي مُ العالمة قال  ــ 30

 (:733/ 7) "ا ليس في الصحيحينحيح مم  الجامع الص  "

 اهـ.«هذا حديث صحيح على شرط مسلم»

حه  ــ 31  .ــمه هللا سل   ــمير المدخلي ربيع بن هادي عُ العالمة صح 

ة هذا حَّ في إثبات صِّ  اأوراقا  ةكمب هتيب يف ــ هللا هملَّ س ــحيث أعطاني 

جل أن  ، ألهذا الحديث ذهب إلى تضعيفطالب علم نه لِّ مِّ  الحديث، نصيحة

 .إليه هاوصلأ

 .ــ رحمه هللا ــتيوبي الولوي اإل آدمبن دمحم علي العالمة  ــ 33
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 ــ 422/ 89) "جتبىذخيرة العقبى  في شرح الم  "حه في كتابه حيث صحَّ 

 (.4396:رقمحديث عند 

في الدرس  رحمه هللا ــــ سالم المالكي بن دمحم الفقيه عطية  قال ــ 31

ن شرحه على ( 47: )رقم  ":األربعين الن ووية"مِّ

ن حلف بغير هللا فقد أشرك م   )): حيحنا نعلم معنى الحديث الصَّ ن ه  ومِّ »

 اهـ.«((

بالمملكة العربية  قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ــ 37

 :(1460) السعودية

صلى هللا رسول هللا  بإسناد صحيح أنَّ  ،يوالترمذ ،ا رواه أبو داودم  ولِّ »

 اهـ.«((ن حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك م  )) : قال عليه وسلم

 :ع على هذه الفتوىووق  

ان يَّ د  وعبد هللا بن غ   ،وعبد الرزاق عفيفي ،بن بازاعبد العزيز بن عبد هللا 

 .ــرحمهم هللا  ــعود وعبد هللا بن ق  

  

 : كتبهو

 .دمحم بن عبد الرحمن الجنيد عبد القادر بن

 

 


