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بع والثالثون :  نات املفرتسةاحلديث الرا  حكم أكل احليوا

ٌم { َرَواُه  ♀َعْن النَّبييِّ  ◙َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة * َباعي َفَأْكُلُه َحَرا ْن السِّ
َقاَل : } ُكلُّ ذيي َناٍب مي

 .ُمْسليمٌ 

َناتي  َباعي احْلَيََوا ْن سي يمي َما َلُه َناٌب مي يُث َعََل ََتْري  . 1َدلَّ احْلَدي

يَّةي َكََم ِفي اْلَقاُموسي 
َباعي نُّ َخْلَف الرُّ ُبُع ُهَو امْلُْفرَتي ،  2َوالنَّاُب السِّ ْن احْلَيَوَ َوالسَّ  3اني َكََم ِفي اْلَقاُموسي ُس مي

َاُس  ا  َأيْض
ْفرتي ْصطييَاُد : َوفييهي اِلي  .اِلي

ُس مينْ : 4َوِفي النَِّهاَيةي  َباعي ُهَو َما َيْفرَتي ْن السِّ
 ا  َوَقْس  ا  راحْلَيََواني َوَيْأُكُلُه َقهْ  َأنَُّه ََنَى َعْن َأْكلي ُكلِّ ذيي َناٍب مي

َها .َكاْْلََسدي وَ  ري َوَنْحوي ْئبي َوالنَّمي  الذِّ

                                                           

ذي ناب من  ن أكل كل  النهي ع نَّ أفيه من الفقه : "  1/140ِف التمهيد ♫ قال احلافظ ابن عبد الرب القرطبي  1

لكان الواجب ِف النظر أن  ☻ولو مل يأت هذا اللفظ عن النبي ، السباع َني َتريم ِل َني أدب وارشاد 

 .ِف هذا اخلرب  ا  ذي ناب من السباع َني َتريم فكيف وقد جاء مفسَّ  عن أكل كل   ♀يكون َنيه 

التحريم ِف كالم العرب احلرمان واملنع قال اهلل  تحريم ْلنَّ النهي حقيقته اِلبعاد والزجر واِلنتهاء وهذا غاية ال ْلنَّ 

وتقول العرب ، والنهي يقتيض معنى املنع كله  ...أي حرمناه رضاعهن ( وحرمنا عليه املراضع من قبل : ) عز و جل 

 وَنٌي  َتريمٌ و ذلك منعٌ  وهذا القول عندهم ِف معنى ِل تدخل الدار كلُّ ، مت عليك دخول داري أي منعتك من ذلك حرَّ 

 .وحرمانٌ 

أو ِف غريه ، ِل أن يأيت معه إفالواجب استعَمله عَل التحريم ، فيه َني  ♀خرب جاء عن رسول اهلل  وكل  

، عن نكاح الشغار ♀رسول اهلل     فيقىض للدليل فيه اِل ترى اىل َنى ، دليل يبني املراد منه أنه ندب وأدب 

وعن سائر ما َنى عنه ، ه من اْلبربة ريسكر كثأوعن قليل ما ، عمتها أو خالتها  وعن نكاح املرأة عَل، وعن نكاح املحرم 

 " . ذي ناب من السباع واهلل أعلم فكذلك النهى عن أكل كل  ، َتريم  يوهذا كله َن، من أبواب الربا ِف البيوع 

  .1327القاموس املحيط ص: 2

 . 589القاموس املحيط ص: 3

 . 560ْلثر ص: النهاية ِف غريب احلديث وا 4



يَُّة َوَأبُو َحنييَفَة َوَأْْحَُد َودَ 
افيعي يَُّة َوالشَّ نَْها َفَذَهَب اْْلَاَدوي

مي مي  امْلَُحرَّ
يُث َواْخَتَلَف اْلُعَلََمُء ِفي اُود إىَل َما َأَفاَدُه احْلَدي

َباعي امْلُحَ ، 5 نْسي السِّ
نَُّهْم اْخَتَلُفوا ِفي جي َمةي َوَلكي  :رَّ

نَّْوُر  ُبوُع َوالسِّ بُُع َواْلرَيْ يُل َوالضَّ
 .َفَقاَل َأبُو َحنييَفَة : ُكلُّ َما َأَكَل اللَّْحَم َفُهَو َسُبٌع َحتَّى اْلفي

يُّ 
افيعي ري ُدوَن ا: َوَقاَل الشَّ ْئبي َوالنَّمي َباعي َما َيْعُدو َعََل النَّاسي َكاْْلََسدي َوالذِّ ْن السِّ

ُبعي َوالثَّْعَلبي ََيُْرُم مي لضَّ

ََُم َِل َيْعُدَواني َعََل النَّاسي . ََنَّ
 ْلي

 اْلرَبِّ ¶ َوَذَهَب اْبُن َعبَّاٍس 
َعََل ¶ َواْبُن ُعَمَر ▲ َوَعائيَشُة ، فييََم َحَكاُه َعنُْه اْبُن َعْبدي

َواَيٍة َعنُْه فييَها َضْعٌف  ْعبييُّ َوَسعييُد ْبُن ُجَبرْيٍ إىَل حي ، ري دُ َوالشَّ لِّنَي بيَقْوليهي َتَعاىَل : } ُقْل َِل َأجي َباعي ُمْسَتدي  لِّ حُلُومي السِّ

م َي إََلَّ ُُمَرَّ
 .{ اْْلَيَة  ا  فييََم ُأوحي

ُم ُهَو َما ُذكيَر ِفي اْْلَيةي   .َوَما َعَداُه َحاَلٌل ، َفامْلَُحرَّ

يٌَّة  يُب ( بيَأنَّ اْْلَيَة َمكِّ
يَث َأِبي هُ ، ) َوُأجي نَْد َمْن َيَرى ◙ َرْيَرَة َوَحدي ٌخ ليْْلَيةي عي َبْعَد اْْليْجَرةي َفُهَو َناسي

ٌة بيالثَََّمنييَةي اْْلَ   ، َوبيَأنَّ اْْلَيَة َخاصَّ
نَّةي  بيالسُّ

ْن اْْلَنَْعامي َرد  َنْسَخ اْلُقْرآني
ُ  ا  ْزَواجي مي َم َبْعَضَها َكََم َذَكَر اَّللَّ َعََل َمْن َحرَّ

ري اْْلَياتي . هي اْْلَنَْعامي { إىَل آخي ْن َقْوليهي : } َوَقاُلوا َما ِفي ُبُطوني َهذي  َتَعاىَل َقْبَلَها مي

دِّ   الرَّ
دُ  َفقييَل ِفي ْم } ُقْل َِل َأجي م َعَليْهي َي إََلَّ ُُمَرَّ

ُم  { اْْلَيَة َأْي  ا  فييََم ُأوحي ي َأْحَلْلُتُموُه ُهَو امْلَُحرَّ
، َأنَّ الَّذي

ْمُتُموُه ُهَو احْلاََلُل  ي َحرَّ
َا حَلَْم ا، َوَالَّذي  َوَقَرَن ِبي

ي
َاٌء َعََل اَّللَّ

كَوَأنَّ َذليَك اْفرتي يري ليَكْونيهي ُمَشاري نْزي لَّةي  ا  خْلي َْلَا ِفي عي

يمي  ْجس، التَّْحري  . ا  َوُهَو َكْوُنُه ري

 َفاْْل 
ي
َغرْيي اَّللَّ

لَّ لي يري َوَما ُأهي نْزي َم َوحَلَْم اخْلي يَن َُييلُّوَن امْلَيَْتَة َوالدَّ اري الَّذي  اْلُكفَّ
ُموَن َكثيريَيُة َوَرَدْت ِفي  َوَُيَرِّ

َّا  ا   بيهي
ِمي

ُْم ُيَضادُّ  ْم َوَأَنَّ
ي ْن اْْلَيةي َبيَاَن َحاْلي ُع ، َوَكاَن اْلَغَرُض مي ْ ٌم إِلَّ َما َأْحَلْلُتُموُه َأبَاَحُه الَّشَّ وَن احْلَقَّ َفَكَأنَُّه قييَل َما َحَرا

ْم  دِّ َعَليْهي  الرَّ
 .ُمَباَلَغٌة ِفي

َد قُ  م) ُقْلت ( َوَُيَْتَمُل َأنَّ امْلَُرا ُد اْْلَيَة ُُمَرَّ
ْن َبْعُد ُكلَّ ذي ، إِلَّ َما ُذكيَر ِفي اْْلَيةي  ا  ْل َِل َأجي ُ مي َم اَّللَّ ي َناٍب ُثمَّ َحرَّ

َباعي . ْن السِّ
 مي

                                                           

". وينظر : برح ابن وهو احلق، وهو قول اجلمهور : "  5/29ِف َتفة اْلحوذي ♫ قال العالمة املباركفوري  5

 .  5/437بطال عَل البخاري 



ٌم  َباعي َِل َأنَُّه ُُمَرَّ ْن السِّ
 .6َوُيْرَوى َعْن َماليٍك َأنَُّه إنَََّم ُيْكَرُه َأْكُل ُكلِّ ذيي َناٍب مي

 

 

 

 من أحكام اْلَيَمناحلديث اخلامس والثالثون : 

  ¶َعْن اْبني ُعَمرَ *
ي
 اَّللَّ
َن اخْلَطَّابي ِفي َرْكٍب ، َوُعَمُر َأنَُّه َأْدَرَك ُعَمَر بْ  ♀} َعْن َرُسولي

 
ي
 ، َفنَاَداُهْم َرُسوُل اَّللَّ

َ َينَْهاُكْم َأْن ََتْليُفوا بيآ♀ََيْليُف بيَأبييهي  ا  بَائيُكْم ، َفَمْن َكاَن َحاليف: َأَِل إنَّ اَّللَّ

 ، َأْو لييَْصُمْت 
ي
ْف بيَاَّللَّ

 . { ُمتََّفٌق َعَليْهي 7َفْليَْحلي

                                                           

يُم  ♀ََنُْيُه : "  3/130قال الباجي  ِف املنتقى  6 ُرُه التَّْحري َباعي َظاهي ْن السِّ
وُز َأْن َوَيُ ، َعْن َأْكلي ُكلِّ ذيي َناٍب مي

َيةي  هي عي ، َُيَْمَل َعََل اْلَكَرا ْ  الَّشَّ
َد ِفي َا ، بيَدلييلي إيْن ُوجي يِّنَي َعنُْه َأَنَّ

اليكي ْن اْْلَ يُّوَن مي
قي َرا َباعي َفَرَوى اْلعي يمي السِّ  ََتْري

َواْخَتَلَف اْلُعَلََمُء ِفي

ْن َغرْيي ََتْيييٍز  َيةي مي هي نَْدُه َعََل اْلَكَرا َها عي يٍل ُكلُّ َنةي ، َوَِل َتْفصي  امْلَُدوَّ
ُر َما ِفي  " . َوُهَو َظاهي

عن أكلي كلِّ ذيي َناٍب  ♀ََنُيُه : "  288 - 5/287ِف املسالك ♫ وقال القايض أبو بكر ابن العرِب 

عي  َد ِف الَّشَّ ُرُه الت حريم، ويوُز أن  َُيمَل عَل الكراهية بدليٍل إنَّ ُوجي باعي ظاهي ، هل هو نصُّ اْلئمة ذلك واختلف ِف. من السِّ

 .مجاعة: إن ه ُمموٌل عَل الكراهية، وإنه َني أَدٍب وإرشاٍد  ِف الت حريم؟ فقال به مجاعة. وقالت

ا من قال: إن ه َتريٌم عام   ، َوإذا  وَمن َفَعَلُه وَعليَم به فإن ه فأم   َفانَتُهوا
ٍ
عاٍص آثٌم، فاستدلَّ بقوله: "إيَذا ََنَيُتُكْم َعْن ََشء

نُْه َما اسَتَطعُتْم" فأطلَق النَّهَي ومل يقيِّْدُه بصفٍة، وكذلك اْلمُر مل يقيِّده إيِلَّ بعدم اأَ 
 َفُخُذوا مي

ٍ
ِلستطاعة، فقالوا: َمرُتُكْم بيََشء

 
ي
َقاء  السِّ

ْن ِفي َب مي ا ، ونحو هذحَفةي ْلكل، أو أكل من رأس الصَّ أو مَشى ِف نعٍل واحدٍة، أو َقَرَن بني َترتني ِف ا ،إنَّ َمْن بَري

 ا  .وهو عاملٌ بالن هيي كان عاصي

 ". تي العل ُة أو زالت زال ُحكُمَهاوقال َاَخُرون: هذه اْلشياء ُمَعلَلة، فهذا ُعليمَ 

ِف هذا احلديث من الفقه أنه ِل ينبغي اليمني بغري اهلل عز و جل : "  15/95ِف اِلستذكار ♫ قال ابن عبد الرب  7

 .ها ِف حكم احللف باْلباء وقات كل  وأن احللف باملخل، 



َواَيةٍ  يُّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  َوِفي ري
َِبي َداُود َوالنََّسائي َهاتيُكْم  : ا  ـَمْرُفوع◙ ْلي ُكْم ، َوَِل بيُأمَّ

، 8} َِل ََتْليُفوا بيآبَائي

 إِلَّ َوَأنُْتْم َصاديُقوَن { .
ي
ُفوا بياَّلَلَّ

 َوَِل بياْْلَنَْدادي ، َوَِل ََتْلي

ْكُب ُرْكَباُن اْلي قوله :   َرْكٍب ( الرَّ
ُة َفَصاعيد، ٌع بيلي اْسُم مَجٍْع َأْو مَجْ )ِفي  .َوَقْد َيُكوُن ليْلَخيْلي  ا  َوُهْم اْلَعََّشَ

ََذا اللَّْفظي بيَدلييلي َأنَُّه قوله :   ُد َأنَُّه َِل ََيْليُف إِلَّ ِبي  ( َليَْس امْلَُرا
ي
ْف بياَّلَلَّ

َكاَن ََيْليُف  ♀)َفْليَْحلي

هي َنْحوي ُمَقلِّبي اْلقُ   . 9ُلوبي "بيَغرْيي

ْثُل َقَتَل َيْقُتُل  10) َأْو لييَْصُمْت (قوله :   يمي ، مي
ي
 .بيَضمِّ امْل

                                                                                                                                                                      

) والتني والزيتون و       فإنَم ِف القرآن من القسام باملخلوقات نحو قوله تعاىل ) والطور وكتاب مسطور ( : فإن قيل 

إقسام ورب النجم فعَل هذا املعنى هي ، املعنى فيه ورب الطور : قيل  . وما كان مثله ِف القرآن ، ) والسَمء والطارق (  و( 

ثم بني النبي  ، قد أقسم ربنا تعاىل بَم شاء من خلقه :  وقد قيل ِف جواب ذلك أيضا   ، باهلل تعاىل ِل بغريه 

 ".  ( من كان حالفا فليحلف باهلل )مراد اهلل تعاىل من عباده أنه ِل يوز احللف بغريه لقوله  ☻

، دار الندوة اجلديدة ، بريوت  2/33أ مالك ِف تنوير احلوالك برح موط♫ قال احلافظ جالل الدين السيوطي 

والعظمة ِف احلقيقة إنَم هي هلل وحده فال ، احللف بالَشء يقتيض تعظيمه  نَّ أِف ذلك  السُّ : قال العلَمء ، دون تاريخ : " 

 " . يضاهى به غريه 

 

َ َينْهَ  ♀َقْوُلُه : "  3/259ِف املنتقى ♫ قال أبو الوليد الباجي  8 نَّ اَّللَّ
، اُكْم َأْن ََتْليُفوا بيآبَائيُكْم إي

ا ليَكْثَرةي اْستيْعََملي اْلَعَربي َلُه َفَقَصَد إيىَل النَّْهيي عَ   َأَحُدُُهَ
ي
لنَّْهيي بياحْلَليفي بياْْلَباء

يَصاني لي َع ََتْصي ي َسمي ذي ِي َأنَُّه ُهَو الَّ نُْه َوالثَّا

ْن ُعَمَر ♀ َّا َِل َيُوُز َفَقَصدَ  ◙مي
 َوَقََصَ احْلَليَف ، ُه بيالنَّْهيي َوُهَو ِمي

ي
 بيَغرْيي اَّللَّ

َك النَّْهَي َعْن احْلَليفي
ُثمَّ َعمَّ َبْعَد َذلي

ْمتي : َعَلْيهي َتَعاىَل َفَقاَل   َوالصَّ
َ َبنْيَ احْلَليفي َيْصُمْت َفَخريَّ

 َأْو لي
ي
ْف بياَّللَّ

ا َفْلَيْحلي ُن املَْ ، َمْن َكاَن َحاليف  َك َيَتَضمَّ
ْن احْلَليفي َوَذلي نَْع مي

 
ي
ليَف َحاليٌف بيَأبييهي  ، بيَغرْيي اَّللَّ َمُه َعْن َأْن ََيْ  َبْل َما َتَقدَّ

َ فييهي ي ُهَو َخريَّ
ذي ْن مُجَْلةي امْلَُباحي الَّ َنَُّه َلْيَس مي َ ْلي ْْ َغرْيَ َما َخريَّ يٌل َعََل َأنَُّه مَلْ ُيبي

 َدلي

 َخا
ي
 بياَّللَّ

ْن احْلَليفي
ة  فييهي مي ْمتي ، صَّ اُه إيِلَّ إيىَل الصَّ اُه َفاَل َيَتَعدَّ  .َفَمْن َتَعدَّ

َْمري النَّبييِّ 
نَي اْمتيَثاِل  ْلي ْمسي َوَِل بياْلَقَمري َوَِل بيالنُُّجومي  ♀َوَعََل َهَذا مَجَاَعُة امْلُْسليمي ليَف بيالشَّ ََحٍد َأْن ََيْ

َفاَل َيُوُز ْلي

 َوَِل بي 
ي
ََمء ْن امْلَْخُلوَقاتي َوَِل بيالسَّ  مي

ٍ
ء ََشْ

 " . َوَمْن َحَلَف بيَذليَك َفَقْد َأثيمَ ، اْْلَْرضي َوَِل بي

د بيده" : " ) 10/367ِف التنوير ♫ قال الصنعاِ 9 فال َيلف إِل باهلل( أو بصفة من صفاته كـ:"والذي نفس ُممَّ

 . و"الذي فلق احلبة وبرأ النسمة"



ْثُل قوله : 
ي
ليهي امْل  ( النِّدُّ بيَكْسي َأوَّ

تيي َجَعلُ ، )َوَِل بياْْلَنَْدادي ُد ُهنَا َأْصنَاُمُهْم َوَأْوَثاَُنُْم الَّ  َتَعاىَل َوامْلَُرا
ي
َّ
ي
وَها َّلل

بَ  َأْمَثاِل   ىليعي يتي َواْلُعزَّ يْم : َوَالالَّ َا َنْحُو َقْوْلي ْم ِبي يْم إيَّاَها َوَحليفيهي  .اَدِتي

 َتَعاىَل 
ي
 بيَغرْيي اَّللَّ

يَثاني َدلييٌل َعََل النَّْهيي َعْن احْلَليفي  َقاَلْت احْلَ ،  احْلَدي
يمي َكََم ُهَو َأْصُلُه َوبيهي نَابيَلُة َوُهَو ليلتَّْحري

ُة  يَّ ري
مْجَاعي . ،َوالظَّاهي  َتَعاىَل بياْلي

ي
ُف بيَغرْيي اَّللَّ

 اْلرَبِّ : َِل َيُوُز احْلَلي
 َقاَل اْبُن َعْبدي

َا . ََحٍد احْلَليُف ِبي ي  َعنَْها َِل َيُوُز ْلي  َمْكُروَهٌة َمنْهي
ي
نَي بيَغرْيي اَّللَّ

َواَيٍة َعنُْه إنَّ اْليَمي  َوِفي ري

َهةي التَّحْ َِل َيُوُز َبيَاُن أَ  َوَقْوُلُه : ِل  نَُّه َأَراَد بياْلَكَرا  َأوَّ
َح بيهي يَم َكََم ََصَّ  . ري

ََحٍد َأنْ  يُّ : َِل َيُوُز ْلي
اَوْردي  َتَعاىَل َِل بيَطاَلٍق َوَِل َعَتاٍق َوَِل َنْذٍر وَ  ا  َُيَلَِّف َأَحد َوَقاَل اْْلَ

ي
إيَذا َحلََّف بيَغرْيي اَّللَّ

 َب َعْزُلُه .بيَذليَك َوَج  ا  احْلَاكيُم َأَحد

َهةي  يَّةي َأنَُّه ليْلَكَرا
اليكي يَّةي َوامْلَْشُهوُر َعْن اْْلَ

افيعي نَْد مُجُْهوري الشَّ  التَّْعظييمي ، َوعي
 َما مَلْ ُيَسوِّ ِفي

يَّةي ْلَهاَدوي
ْثُلُه لي  .َومي

عْ : ) ُقْلت (  ا َسمي َ
ي
يمي ْل  التَّْحري

َحٌة ِفي ا َأْخَرَج َأبُو َداُود َواحْلَاكيُم ، ت َِل ََيَْفى َأنَّ اْْلََحادييَث َواضي َ
ي
َوْل

يثي اْبني ُعَمرَ  ْن َحدي َواَيٍة  ♀   َأنَُّه َقاَل  ¶ َواللَّْفُظ َلُه مي  َكَفَر { َوِفي ري
ي
} َمْن َحَلَف بيَغرْيي اَّللَّ

ٌك { .َوَرَواُه أَ  ْ
 َتَعاىَل بري

ي
َا ُدوَن اَّللَّ نٍي َُيَْلُف ِبي

َك ليْلَحاكيمي } ُكلُّ َيمي  َفَقْد َأبْرَ
ي
 } َمْن َحَلَف بيَغرْيي اَّللَّ

{ 11ْْحَُد بيَلْفظي

. 

 ُ ى َفْليَُقْل : َِل إََلَ إِلَّ اَّللَّ يتي َواْلُعزَّ نُْكْم َفَقاَل ِفي َحليفيهي : َوَالالَّ  . { َوَأْخَرَج ُمْسليٌم } َمْن َحَلَف مي

                                                                                                                                                                      

وقد قال ابن  هذا لئال يَّشك بالتعظيم غري اهلل سبحانه .: "  5/415علم  ِف إكَمل امل♫ قال القايض عياض  10

فقيل معناه : احللف بغري اهلل ، وقيل : معناه : اخلديعة ، ي. ، أحب إىل  من أن أضاه فآثم: ِلْن أحلف باهلل ¶ عباس 

بغريه  ، خري من أن أحلَف  آثمفة مائة مرَّ  باهلل : لئن أحلَف  أيضا   ¶  يرى أنه حلف وما حلف ، وقد قال ابن عباس

 ". ، فلهذا ينهى عن اليمني بسائر املخلوقات فأبر  

 َوَبنْيَ : "  19/236ِف احلاوي ♫ قال اْلاوردي   11
ي
َك َبنْيَ اَّللَّ ا : َفَقْد َأبْرَ  : َأَحُدُُهَ

ياَلني  التَّْعظييمي  َوفييهي َتْأوي
هي ِفي َغرْيي

كينيَ  َن امْلَُّْشي ْ مي
ْن مَلْ َيَصي

ِي : َفَقْد َأبْرَ ، َوإي يَن . َوالثَّا  ، َفَصاَر َكافير اْلَكافيري
ي
 َكاْعتيَقادي  ا  َك بياَّللَّ

ي
 بيَغرْيي اَّللَّ

ينيهي بيهي إيني اْعَتَقَد ُلُزوَم َيمي

 
ي
َها بياَّللَّ

 " . ُلُزومي



يثي َسْعدي ْبني َأِبي وَ  ْن َحدي ي  مي
ى َقاَل َفَذَكْرت َذليَك ◙ قَّاٍص َوَأْخَرَج النََّسائي يتي َواْلُعزَّ َأنَُّه َحَلَف بيَالالَّ

لنَّبييِّ 
يَك َلُه  ♀لي ُ َوْحَدُه َِل بَري َوُهَو َعََل ُكلِّ ، َلُه امْلُْلُك َوَلُه احْلَْمُد ، َفَقاَل : } ُقْل َِل إََلَ إِلَّ اَّللَّ

يرٌ   َقدي
ٍ
ء ك َثاَلث ََشْ يمي َوَِل َتُعْد {  ا  َواْنُفْث َعْن َيَساري جي  الرَّ

يَْطاني ْن الشَّ  مي
ي
ْذ بيَاَّللَّ  .َوَتَعوَّ

ْن َغرْيي َتْأوي  ٌك مي ْ
َييَها بيَأنَُّه بري ٌم ليتََْصي ي اْلَقْوَل بيَأنَُّه ُُمَرَّ رَيُة ُتَقوِّ

هي اْْلََحادييُث اْْلَخي يدي ، يٍل َفَهذي َوليَذا َأَمَر بيَتْجدي

ْتيَاني  ْساَلمي َواْلي يدي .اْلي  بيَكليَمةي التَّْوحي

 َْ  } َأْفَل
يثي َهةي بيَحدي  إْن َصَدَق { َأْخَرَجُه ُمْسليٌم . -َوَأبييهي  -َواْسَتَدلَّ اْلَقائيُل بياْلَكَرا

يَب َعنْهُ   : ُأجي

ِل    اللَّْفَظَة َغرْيُ َُمُْفوَظٍة َوَقْد َجا:  َأوَّ
هي  اْلرَبِّ : إنَّ َهذي

 إْن َصَدَق بيَأنَُّه َقاَل اْبُن َعْبدي
ي
َْ َوَاَّللَّ هيَا } َأْفَل َءْت َعْن َراوي

 ( إىَل ) َوَأبييهي ( 
ي
َف ) َواَّلَلَّ هَيَا َصحَّ  .{ َبْل َزَعَم َبْعُضُهْم َأنَّ َراوي

نَةي :  َوَثانييَها ي َعََل اْْلَْلسي ي َيْري
ْن اْلَكاَلمي الَّذي َي مي َا مَلْ ََتُْرْج ََمَْرَج اْلَقَسمي َبْل هي َبْت َيَداُه َوَنْحُوُه . َأَنَّ ْثُل َتري  مي

َل َقْوَلُه " َفَقْد َأبْرَ  نَُّه َتَأوَّ
َهةي َفإي يلي اْلَقائيلي بياْلَكَرا يٍل إَشاَرٌة إىَل َتْأوي ْن َغرْيي َتْأوي يُّ : َوَقْوُلنَا مي

ذي مي ْ َك " بيََم َقاَلُه الرتِّ

ْثَل َهَذا َعََل التَّ   مي
ي
ٌك { َعََل َذليَك .َقْد َْحََل َبْعُض اْلُعَلََمء ْ

َياُء بري  َكََم َْحََل َبْعُضُهْم َقْوَلُه } الرِّ
 ْغلييظي

يَم َكََم أَ   َوَِل َيْرَفُع التَّْحري
ي
يَب بيَأنَّ َهَذا إنَََّم َيْرَفُع اْلَقْوَل بيُكْفري َمْن َحَلَف بيَغرْيي اَّللَّ

ٌم اتَِّفاق ا َوُأجي َياَء ُُمَرَّ نَّ الرِّ

رُ   َمْن َفَعَلُه َكََم َقاَل َذليَك اْلَبْعُض . َوَِل ُيَكفَّ

ْمسي  ْن الشَّ َ َتَعاىَل َقْد َأْقَسَم ِفي كيَتابيهي بيامْلَْخُلوَقاتي مي  بيَأنَّ اَّللَّ
َهةي ا .َواْسَتَدلَّ اْلَقائيُل بياْلَكَرا َ

ُهي  َواْلَقَمري َوَغرْيي

َداُء بيالرَّ 
ْقتي يَب بيَأنَُّه َليَْس ليْلَعْبدي اِلي يُد ، بِّ َتَعاىَل َفإينَُّه َيْفَعُل َما َيَشاُء َوُأجي َلٌة ، َوََيُْكُم َما ُيري َا ُكلََّها ُمَؤوَّ َعََل َأَنَّ

هي  ْمسي َوَنْحوي َد َوَربِّ الشَّ  .12بيَأنَّ امْلَُرا

يمي َأنَّ احْلَليَف َيْقتيَضي َتْعظييَم امْلَْحُلوفي بيهي َوَمنَْع النَّْفسي عَ  دي َوَوْجُه التَّْحري  بيُمَجرَّ
َها َعَليْهي ْن اْلفيْعلي َأْو َعْزمي

ُه .  َغرْيُ
 َتَعاىَل َفاَل َيلَْحُق بيهي

ي
ٌة بيَاَّللَّ  َُمَْتصَّ

 َعَظَمةي َمْن َحَلَف بيهي َوَحقييَقُة اْلَعَظَمةي
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يني َأْو بيَأنَُّه هَيُو ْن الدِّ ْن اْليْساَلمي َأْو مي اَءةي مي ُف بياْلرَبَ
ا َأْخَرَجُه َأبُو َداُود َواْبُن َوََيُْرُم احْلَلي َ

ي
ي  َأْو َنْحُو َذليَك ْل

دي

يثي ُبَرْيَدَة  ْن َحدي طي ُمْسليٍم مي ْسنَاٍد َعََل بَرْ
يُّ بيإي

َقاَل : } َمْن  ♀َأنَّ النَّبييَّ ◙ َماَجْه َوالنََّسائي

ْن اْليْساَلمي  يٌء مي ِِّ َبري ْساَلمي  ا  َكََم َقاَل َوإيْن َكاَن َصاديقَو َفهُ  ا  َفإيْن َكاَن َكاذيب، َحَلَف َفَقاَل إ َع إىَل اْلي   َفَلْن َيْرجي
ي
 ا  َساْل

13 }. 

وَعٌة فييََم َأذينَ  اَرُة َمَّْشُ  إْذ اْلَكفَّ
َماتي  امْلَُحرَّ

هي َذي اَرةي ِفي احْلَليفي ِبي ُ َتَعاىَل َأْن  َواْْلَْظَهُر َعَدُم ُوُجوبي اْلَكفَّ اَّللَّ

اَرة  ، 14 ََنَى َعنُْه ََيْليَف بيهي َِل فييََم  ُع َكفَّ اري َنَُّه مَلْ َيْذُكْر الشَّ  َِل َغرْيُ . َبْل َذَكرَ  ، َوْلي
يدي  َأنَُّه َيُقوُل َكليَمَة التَّْوحي

 

                                                           

 ، ت: نور الدين طالب ، 2/438 َتفة اْلبرار برح مصابيْ السنة ِف♫ العالمة ناَص الدين البيضاوي قال  13

: "  8/2437ِف الكاشف ♫  الطيبيم ، والعالمة 2012ـه 1433،  وزارة اْلوقاف والشؤون السالمية بالكويت

 احللف بغري السالم مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا فهو هيودي، أو برئ من السالم. 

، وَيتمل أن يعلق ذلك باحلنث؛ ْلا  ِبذا احللف إسالمه، ويصري كَم قال وقوله: ))فهو كَم قال(( ظاهره أنه َيتلُّ 

فلن  ، وإن كان صادقا   فهو كَم قال سالم، فإن كان كاذبا  قال: ))من قال: إِ بريء من ال ♠أنه ◙ روى بريدة

،  من السالم أو بريئا   ، ِل احلكم بأنه صار هيوديا   املراد به التهديد واملبالغة ِف الوعيد ((، ولعلَّ يرجع إَل السالم ساْلا  

 " . وكأنه قال: فهو مستحق ملثل عذاب ما قال

اليمني التي : " م 1983ـه 1403،  3، دار الفكر ، بريوت ، ط/ 5/282ِف اْلم ♫ قال المام الشافعي  14

: ] إن اهلل  ♀وِل َيلف بَشء دون اهلل تبارك و تعاىل لقول النبي  وجلَّ  فرض اهلل تعاىل كفارِتا اليمني باهلل عزَّ 

 .فليحلف باهلل أو ليصمت [  تعاىل ينهاكم أن َتلفوا بآبائكم فمن كان حالفا  

كفارة عليه   ِلو ، ومن حلف بَشء غري اهلل تعاىل فليس بحانث، فعليه الكفارة إذا حنث  جلَّ و فمن حلف باهلل عزَّ 

 ". إذا حنث 


