يستدل املبتدعة برواية » أفلح وأبيه إن صدق« على جواز احللف بغري هللا
يستدل املبتدعة جبواز احللف بغري هللا ابألحاديث واآلاثر اليت ورد فيها احللف بغري هللا تعاىل؛ ومن
ذلك(:)1ما رواه طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه قال :جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من
أهل َجند ،اثئر الرأس ،نسمع دوي صوته ،وال نفقه ما يقول ،حىت دان من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فإذا هو يسأل عن اإلسالم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم» :مخس صلوات يف اليوم والليلة«،
فقال :هل علي غريهن؟ قال» :ال ،إال أن تطوع ،وصيام شهر رمضان« ،فقال :هل علي غريه؟ فقال:
»ال ،إال أن تطوع«.
وذكر له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الزكاة ،فقال :هل علي غريها؟ قال» :ال ،إال أن تطوع«،
قال :فأدبر الرجل وهو يقول :وهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم» :أفلح وأبيه إن صدق« أو »دخل اجلنة وأبيه إن صدق«.
الرد:
أوًل :هذا احلديث قد رواه مسلم من طريق غري هذا ،وفيه »أفلح إن صدق«( ،)2وهو ما رواه اإلمام
ا

مالك يف املوطأ(،)3هذا وقد روى احلديث من الصحابة غري أيب طلحة رضي هللا عنه ،كلهم بدون احللف
بغري هللا تعاىل.
وابلتأمل فإن الرواية اليت مل تتضمن احللف بغري هللا تعاىل هي األرجح ،وذلك ألن رواية اإلمام مالك
قد جاءت يف الصحيحني وهي يف أكثر كتب السنة ـ بغري حلف ـ ،أن اإلمام مسلم قد روى احلديث من
طريق مالك قبل طريق إمساعيل بن جعفر؛ مما يوضح أن رواية اإلمام مالك أصح عنده وأرجح.
اثنياا :قال اإلمام ابن عبد الرب» :واحللف ابملخلوقات كلها يف حكم احللف ابآلابء ،ال جيوز شيء من

ذلك ،فإن احتج ُجمتج حبديث "إمساعيل بن جعفر" أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال» :أفلح وأبيه إن
صدق« قيل له :هذه لفظة غري مفوظة يف هذا احلديث من حديث من حيتج به.

مفصال يف اجلوا على الببهة ،وانظر يف هذه األحاديث وتوجيهها يف"املروايت الواردة يف احللف ابهلل
( )1سيأيت ختريج هذه األحاديث
ً
أو بغريه" ،د.ابسم اجلوابرة ،ص( ،)10001و"احللف واإلميان" ،حبث د.يوسف السعيد ،جملة جامعة اإلمام ،العدد  ،33رجب ،1123
ص(.)263-261
( )2رواه مسلم ،كتا اإلميان ،اب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم.)11( ،
( )3رواه مالك يف املوطأ ،كتا النداء للصالة ،اب جامع الرتغيب يف الصالة.)120( ،

وقد روى هذا احلديث مالك وغريه عن أيب سهيل مل يقولوا ذلك فيه ،وقد ُروي عن إمساعيل بن جعفر
هذا احلديث وفيه» :أفلح وهللا إن صدق« ،أو »دخل اجلنة وهللا إن صدق« ،وهذا أوىل من رواية من
اآلاثر الصحاح«(.)1
روى »وأبيه« ،ألهنا لفظة ُمجن َكَرة تردها ُ

( )1التمهيد ،ابن عبد الرب.)366/11(،

