
 

 

 

 

 

 وأثره يف إطالق الكذب على اخلطأ

 احلكم على الرواة 

 

 

 

 إعداد الدكتور:

 حممد املتولي علي فاضل

 مدرس احلديث وعلومه يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 األزهر جامعة - للبنات ببورسعيد

 

 Mohamedfadel.173@azhar.edu.eg: اإللكرتونيالربيد 

 

 

  

mailto:Mohamedfadel.173@azhar.edu.eg


 

736 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

  737   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 



 

738 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

  



  

  739   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 صــلخامل

مجيء الكذب بمعنى الخطأ، وأثر ذلك يف الحكم على  وهي يتناول هذا البحث قضية مهمة 

وقد اقتضت طبيعة   الرواة«.الرواة، وسميته »إطالق الكذب على الخطأ وأثره يف الحكم على 

: وتشتمل على: أهمية  المقدمة  البحث أن يتكون من مقدمة، وأربعة مباحث، ثم خاتمة، وفهارس.

تقسيم  هي و  الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي قام عليها البحث، والمنهج الذي اتبعته.

إطالقه، وألفاظه، ويتضمن ثالثة  تعريف الكذب، واألصل يف  وهو  المبحث األول:  الموضوع إلى  

الثاين: األصل يف إطالق لفظ    والمطلب  واصطالحا. المطلب األول: تعريف الكذب لغة    مطالب:

الثالث: جملة من األلفاظ التي استعملها   والمطلب الحديث. )الكذب( يف عرف العلماء وأهل 

المبحث الثاين: إطالق الكذب على الخطأ يف اللغة،  ثم  علماء الحديث للتعبير عن كذب الرواة.

والحديث، وأقوال الصحابة والتابعين، والعلماء، وفيه:المطلب األول: ما استدل به أهل العلم  

المطلب الثاين: جملة من  و الخطأ.من أشعار العرب وكالمهم، على مجيء الكذب بمعنى 

َر العلماُء الكذب الوارد فيها بمعنى الخطأ. المطلب الثالث: نماذج من  و أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص َفسَّ

المطلب الرابع: جملة من اآلثار و اآلثار الواردة عن الصحابة وقع الكذب فيها بمعنى الخطأ.

َر العلماء الكذب الوارد فيها ب المطلب الخامس: نماذج من  و معنى الخطأ.الواردة عن التابعين َفسَّ

المبحث الثالث: نماذج لبعض األلفاظ ثم أقوال أهل العلم وقع الكذب فيها بمعنى الخطأ.

المستعملة عند علماء الحديث بمعنى الكذب، وقعت معاين الكذب فيها بمعنى  

بة على تلك  الخطأ.والمبحث الرابع: قرائن معرفة وقوع الكذب بمعنى الخطأ، واآلثار المترت 

المعرفة، وفيه مطلبان:المطلب األول: القرائن التي يتوصل بها إلى معرفة وقوع الكذب بمعنى  

 وأما الخاتمة:المطلب الثاين: اآلثار المترتبة على معرفة وقوع الكذب بمعنى الخطأ.و الخطأ.

 .فتتضمن أهمَّ َنَتائِِج اْلَبْحِث َوَتْوِصيَّاتِهِ 
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Abstract 

This research focuses light upon the misconception of identifying 

mistakes as lies and its impact upon the narrators. In accordance with its content, 

the research is divided into an introduction, four chapters, a conclusion and a list 

of references. The introduction shows the importance of the topic, reasons for 

this choice, the research plan and the approach utilized by the researcher. In the 

first chapter, the researcher generally defines lying as an utterance and that 

includes three requirements; the first is dedicated to define lying as a linguistic 

term whereas the second traces the origins of this utterance in the traditions of 

scholars and those majored in Hadith. Concerning the third requirement, it sheds 

light upon a collection of utterances utilized by scholars of Hadith to refer to the 

lies of the narrators. Regarding the second chapter, it handles the linguistic 

misconception of identifying mistakes as lies in the field of Hadith, the 

statements of the Prophet’s companions and their followers as well as in the 

statements of scholars. This chapter includes five requirements; the first sheds 

light upon the clues derived by scholars from the statements and speeches of the 

Arabs to prove the misconception of identifying mistakes as lies. The second 

requirement displays a group of Prophetic traditions in which scholars 

interpreted implied lies originally as mistakes. The third requirement tackles 

inherited examples about the prophet’s companions in which lies could be traced 

back as lies. The fourth requirement handles another group of inherited examples 

about the followers in which mistakes are mis-conceptualized as lies as 

interpreted by scholars. The final requirement is dedicated to display examples 

of scholars’ statements in which mistakes are also mis- conceptualized as lies. 

Concerning the third chapter, it discusses instances of utterances utilized by 

Hadith scholars as lies whereas they were simply mistakes. As for the fourth 

chapter, it refers to clues on identifying mistakes as lies and the implied results. 

This chapters includes two requirements; the first contains the clues by which 

the reader could recognize the instances in which lying is traced back to mistakes 

whereas the second discusses the implied results of mis- conceptualizing 

mistakes as lies. Finally, the conclusion includes the findings of the research then 

there is the bibliography. 

Key words: mistakes, lies, utterance, mis- conceptualize, requirements. 
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الحمد هلل رب العالمين، والصالالالة والسالالالم على أشالالرف المرسالاللين، نبينا محمد وعلى  له 

 الدين. وبعد،وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

والدفاع عنها أئمة حفاظا وجهابذة أعالما، عنوا بحفظها   ملسو هيلع هللا ىلصلحفظ سنة نبيه    فقد أقام اهلل  

والدفاع عنها عناية فائقة، فبينوا صالحي  الروايا  وسالقيمها، وصالوابها وخطأها، ونفوا عن السالنة 

الكالذب والييف والبهرج، وبالذلوا يف سالالالالبيالل ذلالك الغالالي والنفيس، وقالاموا بالذلالك خير قيالام، وأدوا 

دين إلى ربهم، ونصالحوا هلل ولرسالوله وللمساللمين، قيل وظيفتهم على أكمل وجه، ومضالوا حمي

 : هذه األحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة.البن المبارك

ومن مظاهر عناية العلماء بالسالنة واهتمامهم بها عنايتهم بنقلة الحديث ورواة األثر، ففتشالوا 

عن أحوالهم، ونظروا يف أحاديثهم وعرضالالالوها على أحاديث الثقا  المشالالالهورين، وسالالالألوا عن 

هؤالء الرواة، وعن عالدالتهم، وعن أحوالهم، وحالديثهم أقرب النالاس إليهم، ومن يعرفونهم، كالل 

 .علم الغيير، والنظر الثاقب، والورع التامذلك مع ال

 

  : َا ر  .المروزي ثم التركي، موالهم الحنظلي، الرحمن عبالد أبو واضالالالال ، بن المبالارك بن اهلل عبالدهو  اْبُن املُبَا

من  .عالماأل  أحد الغازي، الحافظ، ،وقته  يف تقياءاأل  وأمير زمانه، عالم  ،سالالالالماإل شالالالي  ،ماماإلوصالالالفه الذهبي ب

(، 8/378للذهبي )  «سير أعالم النبالءهال(. انظر: »181ما  سنة ). «كتاب الجهاد»، و«كتاب اليهد»مصنفاته: 

 (.4/115لليركلي ) «األعالم»و

، رقم 1/269) «الكالامالل»(، وابن عالدي يف 2/18، 1/3) «تقالدمالة الجرو والتعالديالل»رواه ابن أبي حالاتم يف  

 .(، بسنٍد صحيٍ  إلى ابن المبارك729، رقم 1/340) «المدخل إلى علم السنن»(، ومن طريقه البيهقي يف  602

يف   در أبي زرعالة الرازي حيالث قالالال بالد عنالد الكالم على الرجالال مع العلم، من الالديالانالة والورع التالام، وهلل 

 لم من  كل": «(أبو زرعة الرازي وجهوده يف السالالنة النبوية»ضالالمن  -2/329« )البرذعي  وسالالؤاال  الضالالعفاء»

 أن يجوز بالء أو حقالد إنسالالالالان وبين بيناله كالان من كالل ،نفسالالالاله يعطالب فالإنمالا الالديالانالة، على الشالالالالأن هالذا يف يتكلم
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ٍف أن يساللك سالبيلهم، وما أجمل ما قاله اإلمام الذهبي سالير أعالم »يف    فحقٌّ على كل ُمنْصالِ

 النالاس أكثر هم لكن والتعالديالل، الجرو أئمالة يف العصالالالالمالة نالدعي ال ونحن"(:  11/82) «النبالء

 أو  تعالديالل  على اتفقوا وإذا  .التحالامالل عن  وأبعالدهم إنصالالالالافالا،  وأشالالالالدهم  خطالأ،  وأنالدرهم صالالالالوابالا،

 .به عبرة  فال  منهم،  شالالذ ومن  .فتندم  تتجاوزه، وال  بناجذيك،  عليه واعضالالض به،  فتمسالالك  جرو،

 على الينالادقالة لخطبالت كالابر،األ الحفالاظ لوال فواهلل بالاريهالا، القوس وأعط العنالاء، عنالك فخالل

 وبجاه  الشالالريعة،  وبلسالالان  سالالالماإل  بسالاليف  هو فإنما  البدع، أهل  من  خاطب  خطب ولئن  المنابر،

 اهال. "الخذالن من باهلل فنعوذ ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول به جاء ما متابعة وبإظهار السنة

وقالالد اسالالتعمل العلمالالاء لتعالالديل الالالرواة وقبالالول أخبالالارهم ألفاظالالا تالالدل علالالى ذلالالك، كمالالا 

اسالالتعملوا لجالالرو الالالرواة ورد أخبالالارهم ألفاظالالا تالالدل أيضالالا علالالى ذلالالك، وجعلالالوا لكالالل مالالن 

 ألفاظ الجرو والتعديل مراتب.

ومالالالن األلفالالالاظ التالالالي اسالالالتعملها العلمالالالاء للداللالالالة علالالالى جالالالرو الالالالرواة لفالالالظ )الكالالالذب(، 

ولمالالا كالالان هالالذا اللفالالظ يطلالالق علالالى عالالدة معالالان، فيطلالالق بمعنالالى التعمالالد واالفتالالراء، ويطلالالق 

أيضالالا بمعنالالى الخطالالأ، كالالان ال بالالد مالالن تحريالالر مسالالألة وقوعالاله بمعنالالى الخطالالأ، وبيالالان اآلثالالالار 

علالالى معرفالالة ذلالالك، فاسالالتعنت اهلل تعالالالى يف كتابالالة هالالذا البحالالث، وسالالميته: )إطالالالق المترتبالالة 

 

 الديانة غير على فيهم يتكلم لم  ومن ،قولهم فنفذ الدين  على  الشاليو  يف يتكلمون ومالك الثوري كان  ؟!!!يذكره

َياَنةِ  إِلَى اأْلَْمرِ   َهَذا  فِي َويْحتَاُج "(: 1/408) «اإلرشالالاد»وقال الخليلي يف   .اهالالالالالال  "عليه  األمر يرجع ْتَقانِ  ،الدِّ
ِ
 ،َواال

َجالِ  َوَمْعرَِفةِ  ،َوالِْحْفظِ   اهال. "َعَليْهِ  َوَما لَهُ  َما بَويْكتُ  ،التَّْرتِيِب  َوَمْعرَِفةِ  ،الرِّ

أبو عبد    ،هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماين، ثم الدمشالالالالقي، شالالالالمس الدين اإلمرم الذهبي   

ر  ُمحدث ،الَْحافِظ اإِلَماموصالالفه السالاليوطي باهلل.  اَلم ومؤر  ،الْحفاظ وخاتمة ،الَْعصالالْ سالالْ
ْهر  وفرد  ،اإْلِ  والقائم ،الدَّ

نَاَعة  َهِذه بأعباء طلب الحديث وله ثماين عشالالالرة سالالالنة، فسالالالمع الكثير ورحل، وعنى يف هذا الشالالالأن حتى  ،الصالالالِّ

«، وغير ذلك كثير. ما  تاري  اإلسالم»، و«سير أعالم النبالء: »همن تصانيف .رسخت قدمه فيه، وأذعن له الناس

)ص   للسالاليوطي »طبقا  الحفاظ«(، و9/100للسالالبكي ) قا  الشالالافعية الكبر «هالالالالالال(. انظر: »طب748سالالنة )

 (.1144، ترجمة رقم 521
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 الكذب على الخطأ وأثره يف الحكم على الرواة(.

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

إبراز طرف يسير من الجهود الكبيرة التي بذلها علماء الحديث يف سبيل الحفاظ على السنة  -1

 النبوية والدفاع عنها. 

حديالالالد المصالالالطلحا  التالالالي اسالالالتعملها األئمالالالة عنالالالد بيالالالانهم ألحالالالوال الالالالرواة إن قضالالالية ت -2

)ومنهالالا مصالالطل  الكالالذب وإطالقالاله علالالى الخطالالأ يف بعالالض المواضالالع(، وبيالالان مفهومهالالا 

والمالالراد منهالالا عمومالالا وخصوصالالا مالالن األهميالالة بمكالالان، وذلالالك حتالالى نفهالالم مالالراد العالالالم 

ع لالاله المصالالطل  مالالن اللفالالظ الالالذي قالالاله، فالالال ننسالالب إلمالالام أنالاله خالالالف المفهالالوم الالالذي  ُوضالالِ

العالالام، أو أنالاله خالالالف الجماعالالة يف حكمالاله علالالى هالالذا الالالراوي أو ذاك، كمالالا أننالالا بفهمنالالا 

للمالالراد مالالن هالالذا المصالالطل  نبالالرف الالالراوي نفسالاله مالالن تهالالم قالالد تنسالالب إليالاله بسالالبب عالالدم 

معرفالالالة مفهالالالوم مصالالالطلحا  األئمالالالة، ومالالالن األلفالالالاظ التالالالي تحتالالالاج لتحريالالالر وفهالالالم لفالالالظ 

 )الكذب(.

وأنالالاله يسالالالتعمل يف بعالالالض المواضالالالع بمعنالالالى الخطالالالأ ذبٌّ عالالالن  يف معرفالالالة مفهالالالوم الكالالالذب، -3

، وتبرئالالة لمالالن أطلالالق عليالاله لفالالظ الكالالذب مالالنهم، مالالن تعمالالد الصالالحابة األبالالرار األطهالالار 

االفتالالراء والقصالالد إلالالى الكالالذب، الالالذي ينالالايف العدالالالة الثابتالالة لهالالم، ال سالاليما وقالالد اسالالتغل 

واإلنصالالاف ذلالالك طوائالالف مالالن أهالالل البالالدع والضالالالال  ممالالن حالالرمهم اهلل نعمالالة الفهالالم 

 للطعالالالن يف عدالالالالة بعالالالض الصالالالحابة بمثالالالل هالالالذه اإلطالقالالالا ، فمالالالا كالالالان الصالالالحابة 

معصالالومين مالالن الخطالالأ، لكالالنهم يف ذا  الوقالالت بعيالالدون كالالل البعالالد عالالن الكالالذب بمعنالالى 

االفتالالراء، كمالالا سالاليتبين يف هالالذا البحالالث، ولالالو لالالم يكالالن مالالن فائالالدة لهالالذا البحالالث إال الالالذب 

رنا اهلل معهالالم، وغفالالر لنالالا ولهالالم، قربالالة، حشالال  لكفالالى، فحالالبهم  ملسو هيلع هللا ىلصعالالن أصالالحاب النبالالي 
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 لحبنا لهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. ملسو هيلع هللا ىلصوألحقنا بهم يف الجنة مع نبينا 

يف معرفالالالة أن الكالالالذب يقالالالع بمعنالالالى الخطالالالأ تبرئالالالة لجماعالالالة مالالالن التالالالابعين والالالالرواة ممالالالن  -4

 أطلق لفظ الكذب يف حقهم من تهمة الكذب واالفتراء، وتثبيت لعدالتهم.

يف خدمالالة السالالنة النبويالالة، التالالي هالالي المصالالدر  - ولالالو بقالالدر ضالالئيل -أن أتشالالرف باإلسالالهام  -5

والقالالالرب منالالاله يف  ملسو هيلع هللا ىلصالثالالالاين للتشالالالريع، رجالالالاء أن أنالالالال شالالالفاعة صالالالاحبها سالالاليدنا محمالالالد 

 الجنة.

 ولهذه األسباب وغيرها استعنت اهلل تعالى، وأقدمت على دراسة هذا الموضوع.

 خطة البحث:

 مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.وتتكون خطة البحث من 

 وتشتمل عىل  املقدمة:

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره، كما تقدم.

 واملبحث األول  تعريف الكذب، واألصل يف إطالقه، وألفرظه، ويتضمن ثالثة مطرلب 

 المطلب األول: تعريف الكذب لغة واصطالحا.

 علماء وأهل الحديث.المطلب الثاين: األصل يف إطالق لفظ )الكذب( يف عرف ال

 المطلب الثالث: جملة من األلفاظ التي استعملها علماء الحديث للتعبير عن كذب الرواة.

َََحرَبة والَتربع ،  واملبَحث الَار   إطالا الَكذب عىل ا َطا يف ال َوة، واَ أَيث، وأقحال الا

 والع امء، وفيه 

م، على مجيء الكالذب المطلالب األول: مالا اسالالالالتالدل باله أهالل العلم من أشالالالالعالار العرب وكالمه

 بمعنى الخطأ.

َر العلماُء الكذب الوارد فيها بمعنى الخطأ.   المطلب الثاين: جملة من أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص َفسَّ

 

وألجل هذه الفائدة الجليلة أورد  بعض األقوال التي ال تصالالال ، ألبين عدم صالالالحتها، ثم أذكر المراد منها   

 .على فرض صحتها، حتى ال يشتبه األمر على طالبي الحق



  

  745   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 المطلب الثالث: نماذج من اآلثار الواردة عن الصحابة وقع الكذب فيها بمعنى الخطأ. 

َر الع لماء الكذب الوارد فيها بمعنى  المطلب الرابع: جملة من اآلثار الواردة عن التابعين َفسَّ

 الخطأ. 

 المطلب الخامس: نماذج من أقوال أهل العلم وقع الكذب فيها بمعنى الخطأ. 

واملبحث الارلث  نامذج لبعض األلفرظ املستعم ة عنأ ع امء ا أيث بمعنى الكذب، وقعت 

 معر  الكذب فيهر بمعنى ا طا.

نى ا طا، واآلثرَ املرتتبة عىل ت ك املعرفة، وفيه واملبحث الرابع  قرائن معرفة وقحع الكذب بمع

 مط برن  

 . المطلب األول: القرائن التي يتوصل بها إلى معرفة وقوع الكذب بمعنى الخطأ

 المطلب الثاين: اآلثار المترتبة على معرفة وقوع الكذب بمعنى الخطأ. 

اخلامتة:أما و

نُْتَهافَ   يَّ ِص وْ تَ وَ  ِث ْح بَ الْ  ِج ائِ تَ نَ  أهمَّ  َضمَّ
 . ِث احِ البَ  ا  َح رَ تَ قْ مُ وَ  ،هِ اتِ

 منهج البحث

 برلنسبة ل منهج الذي اتبعته يف كتربة البحث، فيتمال يف النقرط الترلية 

جمع المادة العلمية من مصادرها ومراجعها األصلية، وعرضها عرضًا مناسبًا يف كل فقرة  -1

 من فقرا  البحث. 

وجعلتها بين قوسين   - الرسم العثماين  -لرسم المصحف  كتابة اآليا  القر نية الكريمة وفًقا   -2

، مع عيو اآليا  القر نية إلى مواضعها يف السورة، بذكر اسم  َّ  ُّا هالليين ميّهرين هكذ

 السورة، ورقم اآلية، ويكون ذلك يف الهامش. 

، فإذا كان الحديث يف الصحيحين أو تخريج األحاديث واآلثار وإحالتها إلى مصادرها -3

تفيت بالعيو إليهما أو أحدهما، وإذا كان يف السنن األربعة خرجته منها، وقد أزيد  أحدهما اك

مع بيان درجة الحديث صحة وضعفًا،  لفائدة، وإذا كان خارج الستة توسعت يف تخريجه غالبا، 
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وقد  ألن العيو إليهما أو أحدهما معلم بالصحة، إال إذا كان الحديث يف الصحيحين أو أحدهما، 

 قولهم. لكالم العلماء على الحديث إقرارا مني  أكتفي بنقل

ألعالم الواردين يف البحث ترجمة مختصرة، وكذا التعريف بالفرق كثير من االترجمة ل -4

والمذاهب على سبيل االختصار؛ ألن الغرض من ذلك التعريف بهم على سبيل اإلجمال، وإذا  

 تكرر ذكرهم فال ُأشير إلى أنه قد سبق الكالم عليهم. 

 المصادر يف الهوامش على حسب تاري  وفاة المؤلف. ترتيب -5

 وضع عالما  الترقيم يف موضعها المناسب، والتي تعين القارف على فهم النص.  -6

عمل فهارس للبحث، ونظرا لصغر حجمه، فقد اكتفيت بفهرس للمصادر والمراجع،   -7

فهرس  لمعرفة طبعا  الكتب التي اعتمد  عليها لمن أراد الرجوع لتلك الكتب، وكذا 

 للمحتويا ، لمعرفة موضوعا  البحث، والوصول إلى موضعها بسهولة ويسر. 

فأسددأا  ت ارددوتع واعددوع  ه اعددع لدد    اع ددع ت ، ددن ه فعددبواو  و ه  ب عدد  بدد  و ابددو   وبعدد   

    ف    ومج ع  ملعل ني  إن  بكع مج ع ك  ع  ولو فعيب ونعم  اوك ع

 وعلى آا  وصحر   مجعني       وصلى  ت وسلم على نر بو حم    
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 املبحث األول
 تعريف الكذب، واألصل يف إطالقه، وألفاظه 

 
 ثالثة مطالب: فيهو

 

 املطلب األول: تعريف الكذب لغة واصطالحا.
املطلب الثاني: األصل يف إطالق لفظ )الكذب( يف عرف العلماء 

 وأهل احلديث.
اليت استعملها علماء احلديث املطلب الثالث: مجلة من األلفاظ 

 للتعبري عن كذب الرواة.
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 املطلب األول: تعريف الكذب لغة واصطالحا

 :لغًة الكذُبأوال: تعريف 

ِذُب  ْدِق؛ نقالالاليُض : الكالالالَ َذَب  الصالالالِّ ِذُب  كالالالَ ِذبًا َيكالالالْ ْذبًا كالالالَ َذ  وَكِذبالالالًة، وكِْذبالالالةً  وكالالالِ  ابًاوكالالالِ

ابًا ذَّ ل   ،وكالالالِ ، َوَرجالالالُ ، كالالالاِذب  اب  ذَّ ، وكالالالَ ذاب  ، وتِكالالالْ ُذوب  ة   وَكُذوبالالالة ، وكالالالَ اُل  وُكَذبالالالَ ية، ِمثالالالَ  ُهمالالالَ

، ْذبان  ، وكالالالالالالَ َذبان  ، وَكيالالالالالالْ ُذبان  ، وَكيالالالالالالْ َذبان  ، وَمْكَذبانالالالالالالة، وَمكالالالالالالْ ُذبان  ، وُكُذبالالالالالالْ ُذب   وُكُذبالالالالالالْ

ْبُذب    .وُكذُّ

اُف ": يقالالالول ابالالالُن فالالالارس اُل اْلكالالالَ اءُ  َوالالالالذَّ ل   َواْلبالالالَ ِحي    َأصالالالْ ُدلُّ  صالالالَ ى يالالالَ اَلِف  َعلالالالَ  خالالالِ

ْدِق  هُ . الصالالالِّ هُ  َوَتْلِخيصالالالُ ةَ  َيْبلالالالُ ُ  اَل  َأنالالالَّ اَلمِ  نَِهايالالالَ ي اْلكالالالَ ْدِق  فالالالِ نْ . الصالالالِّ َك  مالالالِ ِذُب  َذلالالالِ اَلُف  اْلكالالالَ  خالالالِ

ْدِق  َذَب . الصالالِّ ِذًبا كالالَ ْبُت . كالالَ ذَّ ا َوكالالَ ْبُتهُ : ُفاَلنالالً ى َنسالالَ ِذِب، إِلالالَ هُ  اْلكالالَ هُ  :َوَأْكَذْبتالالُ ا َوَجْدتالالُ ل  . َكاِذبالالً  َوَرجالالُ

اب   ذَّ ة   كالالالَ مَّ . َوُكَذبالالالَ اُل  ثالالالُ َل : ُيقالالالَ اَلن   َحمالالالَ مَّ  فالالالُ َذَب  ثالالالُ َب، كالالالَ ذَّ مْ  َأيْ  َوكالالالَ ُدْق  لالالالَ ي َيصالالالْ ةِ  فالالالِ . اْلَحْملالالالَ

وا هُ  َوَزَعمالالُ اُل  َأنالالَّ َذَب  ُيقالالَ َبنُ  كالالالَ ةِ  لالالَ َب : النَّاقالالَ ، َوفِيالالهِ . َذهالالالَ ر  هُ  َنظالالَ َياسالالالُ
ِحي    َوقِ ونَ . صالالَ ا :َوَيُقولالالُ  مالالالَ

َب  ذَّ اَلن   كالالَ َل  َأنْ  فالالُ َذا، َفعالالَ ا َأيْ  كالالَ َث، مالالَ لُّ  َلبالالِ َذا َوكالالُ نْ  هالالَ لٍ  مالالِ دٍ  َأصالالْ ا. َواحالالِ ْوُل  َفَأمالالَّ َرِب  قالالَ : اْلعالالَ

َذَب  َك  كالالَ َذا،  َعَليالالْ َبَك كالالَ ذَّ َذا، َوكالالَ ى كالالَ َراءِ  بَِمْعنالالَ َك  َأيْ  ،اإْلِغالالْ ِه، َعَليالالْ ْد  َأوْ  بالالِ َب  قالالَ َك، َوجالالَ ا َعَليالالْ  َكمالالَ

 

 (.5/3840»لسان العرب« البن منظور ) 

هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القيويني، أبو الحسين الرازي اللغوي، قال الذهبي:   ابن فرَس    

اإلمالام العالمالة، اللغوي المحالدث ... كالان رأسالالالا يف األدب، بصالالاليرا بفقاله مالالالك، منالاظرا متكلمالا على طريقالة أهالل الحق،  

أهالل الكتالابالة والشالالالعر. لاله مصالالالنفالا  كثيرة، منهالا:  ومالذهباله يف النحو على طريقالة الكوفيين، جمع إتقالان العلم إلى ُظْرف  

(، و»شالذرا  الذهب يف  103/ 17هالالالالال(. انظر: »سالير أعالم النبالء« ) 395»مقاييس اللغة«، و»المجمل«. ما  سالنة ) 

 (. 193/ 1(، و»األعالم« ) 132/ 3أخبار من ذهب« البن العماد ) 

فه ابن مالك يف »شالالالالرو الكالافيالة الشالالالالافية« )  اإلغراء   إلياُم المخاطِب الُعُكوَف َعَلى َما "( بأنه: 1379/ 3عرَّ

 اهال. "ُيْحَمُد العكوف عليه من مواصلة ذوي القربى، والمحافظة على عهود المعاهدين، ونحو ذلك

فه ابُن هشالام يف »أوضال  المسالالك إلى ألفية ابن مالك« ) تنبيُه المخاطِب َعَلى َأْمرٍ َمْحُموٍد "( بقوله: 3/114وعرَّ

 اهال. "ليفعله



  

  749   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

  َكَذَب : »اْلَحِديِث  فِي َجاءَ 

« َعَلْيُكمُ   اهال. "اْلَعَرِب  َعنِ  َجاءَ  َفَكَذا ،َوَجَب  َأيْ  ،اْلَحجُّ

ْيءِ  َعنْ  اإْلِْخَبارُ  ُهوَ  :اْلَكِذُب فَ   .َواْلَخَطأُ  اْلَعْمُد  فِيهِ  َسَواء   ُهوَ  َما بِِخاَلِف  الشَّ

اَرِة  ِل، َكاإِلشالالَ وُن بِاْلِفعالالْ ْد َيكالالُ اْلَقوِل، َوقالالَ وُن بالالِ ْد َيكالالُ ْل قالالَ ْوِل، بالالَ ى اْلقالالَ اُر َعلالالَ ُر اإِلْخبالالَ
َواَل َيْقَتصالالِ

َب  ِن اْرَتكالالَ ٍل، َفمالالَ عالالْ
وٍل َواَل فِ رِ قالالَ ْن َغيالالْ

ُكوِ  مالالِ وُن بِالسالالّ ْد َيكالالُ ا، َوقالالَ ْأِس َوَنْحوِهمالالَ يِّ الالالرَّ ِد َوهالالَ بِاليالالَ

َكابَِها ُثمَّ َسَكَت َفَقد َكَذَب.َجرِيَمًة َوَرَأ  َغيْ 
 َرُه ُيَؤنَُّب َعَلى اْرتِ

 

اب، ادِ هالالالَ الجِ  اُب تالالالَ كِ : «مصالالالنفه»: أخرجالالاله عبالالالد الالالالرزاق يف ورد هالالالذا مالالالن قالالالول عمالالالر بالالالن الخطالالالاب    بالالالَ

وِب  ْيوِ  ُوجالالالالُ (: مالالالالن طريالالالالق 4/148) «غريالالالالب الحالالالالديث»(، وأبالالالالو عبيالالالالد يف 10001، رقالالالالم 4/480) الغالالالالَ

َحاَق  َوْيٍد، بالالنِ ا إِسالالْ ن سالالُ ِث  عالالَ بِيالالعِ ُحَريالالْ ِن الرَّ اَل  ، بالالْ ِمْعُت : قالالَ رَ  سالالَ اِب  بالالن ُعمالالَ وُل  الَْخطالالَّ َذَب : َيقالالُ يُْكمْ  كالالَ ةُ  َعلالالَ  َثالَثالالَ

َفاٍر، َذَب  َأسالالالْ يُْكمُ  كالالالالَ جُّ  َعلالالالالَ َرُة، ،الْحالالالالَ ادُ  َوالُْعمالالالْ ي َوالِْجهالالالالَ بِيلِ  فالالالالِ يَ  َوَأنْ  اهللِ، سالالالالَ ُل  َيبْتَغالالالِ جالالالالُ لِ  الرَّ ِه، بَِفضالالالالْ  َمالالالالالِ

تَنِْفُق  ُق، َوالُمسالالالْ دِّ وُل  ََوالُمتَصالالالَ يُْكمْ : َيقالالالُ الَْحجِّ  َعلالالالَ َرةِ  بالالالِ ادِ  َوالُْعمالالالْ )هالالالذا لفالالالظ عبالالالد الالالالرزاق، ولفالالالظ أبالالالي  .َوالِْجهالالالَ

.  عبيد نحوه مع بعض االختصار(. وهذا َسنَد  َصِحي  

َب وجالالاء بلفالالظ: ) يُْكمْ  ُكتالالِ ةُ  َعلالالَ َفارٍ  َثالَثالالَ : كتالالاب البيالالوع واألقضالالية، «مصالالنفه»(، أخرجالاله ابالالن أبالالي شالاليبة يف َأسالالْ

(، وأبالالالو 2/746) «تالالالاري  المدينالالالة»وابالالالن شالالالبة يف  (،22626، رقالالالم 11/380يف التجالالالارة والرغبالالالة فيهالالالا )

رِ (: مالالالن طريالالالق 62، رقالالالم 101)ص  «الحالالالث علالالالى التجالالالارة والصالالالناعة والعمالالل»بكالالر الخالالالالل يف  نِ  وَعمالالالْ  بالالالْ

ى ةَ  يَأبالالِ  ِعيسالالَ ْن  ،َنَعامالالَ نِ  ِث يالالْ رَ ُح عالالَ بِيالالعِ  بالالْ َدِويِّ  الرَّ اَل  ،الْعالالَ ِمْعُت : قالالَ رَ  سالالَ نَ  ُعمالالَ اِب  بالالْ وُل  الَْخطالالَّ ... فالالذكر األثالالر  :َيقالالُ

 بنحوه، وفيه زيادة عن السابق. ولفظ ابن أبي شيبة: )ُكتِبَْت(.

، (10002، رقالالالم 4/480) ورو  عبالالالد الالالالرزاق أيضالالالا: الموضالالالع السالالالابق ْوِريِّ ِن الثالالالَّ نْ ، عالالالَ ي عالالالَ اَن، َأبالالالِ  َحيالالالَّ

رِهِ  اَل  َوَغيالالْ َذَب : قالالَ يُْكمُ  كالالَ جُّ  َعلالالَ َرةُ  الْحالالَ وُل  َوالُْعمالالْ يُْكمْ : َيقالالُ الْ  َعلالالَ ادِ  َحجِّ بالالِ ]وأبالالو حيالالان اسالالمه يحيالالى بالالن  .َوالِْجهالالَ

 ([.6832، ترجمة رقم 21/323سعيد بن حيان، أبو حيان التيمي الكويف. انظر: تهذيب الكمال )

 ختصار.( مع بعض التصرف باال5/168مقاييس اللغة« البن فارس )معجم » 

 (.2/725»المصباو المنير يف غريب الشرو الكبير« للفيومي ) 

 (.142(، و»األخالق« ألحمد أمين )ص 427هاين )ص فينظر: »مفردا  غريب القر ن« للراغب األص 
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  الَكِذَب  نّ ، وذكر فيها أاْلَكِذب َمَعاين فِي ُمْسَتِقلَّةً  ِرَساَلة اأْلَْنَباِري بن بكر َأُبو ألفهذا وقد 

ة   إلى ينقسمُ  ْسا  : رم  سا أاقْ  َخا

اُهن     ،مُ ثِّ ؤَ يُ   الَِّذي   ُهوَ   اْلقسم  َوَهَذا.  َوِرَواَية  القْ نَ   مُ لَ عْ يُ   اَل   َما   هُ َوَقولُ   ،عُ مَ ْس يَ   َما  ياكِ الَح   َتْغيِير    إ ْحأا

 . اْلُمُروَءةَ  مُ ِض هْ يَ وَ 

ر     ََ ول َأن  الا ِذب يشالالبه قالالوال َيقالالُ هِ  يْقصالالد َواَل  ،اْلكالالَ ه ،اْلحالالق إاِلَّ  بالالِ ِديث َوِمنالالْ  كالالذب» :حالالَ

َراِهيم اَلث إِبالالالالْ ي ،كالالالالذبا  ثالالالالَ ي.  َّ يك ىك ُّٱ :َقْولالالالاله فالالالالِ   ىب نب مب ُّٱ: َقْولالالالاله َوفالالالالِ

ي . َّ يب ي سالالالارة: َقْولالالاله َوفالالالِ اَل  َأي ،«ُأْختالالالِ ِذب يشالالالبه قالالالوال قالالالَ وَ . اْلكالالالَ ي صالالالادق   َوهالالالُ  فالالالِ

ي معنالالى أِلَن ،الالالثَّاَلث ْو : سالالقيم إِنالالِّ ي اْلمالالَ ي فالالِ ْو  َومالالن ،عنقالالِ ي اْلمالالَ . أبالالالدا سالالقيم   ُعنُقالاله فالالِ

َذا َكبِيالالرهمْ  فعلالاله بالالل: َوَقولالاله اُنوا إِن اْلَكبِيالالر هُ لالالَ عَ فَ  َتْأِويلالاله ،هالالَ وَ  ،ينطقالالون كالالَ ي َفهالالُ ة فالالِ  اَل  اْلَحِقيقالالَ

 .نسبي فِي اَل  ديني فِي ُأْختِي ِهيَ  ،ُأْختِي سارة: َقْوله َوَتْأويل. أبدا ينطقونال  َكَما يفعل

اَعة منيله فِي فاَلنا َأن رُ دِّ قَ أُ : َنْحو ، ]وهو كثير يف كالمهم[،اْلَخَطأ بَِمْعنى  الا رل ث   َفُيَقال  ،السَّ

 . َأْخَطأ  كذبت َومعنى ، أصبت صدقت َفَتْأِويل. وكذبت صدقت: لقائله

 

هالالو محمالالد بالالن القاسالالم بالالن محمالالد بالالن بشالالار بالالن الحسالالن بالالن بيالالان بالالن سالالماعه بالالن  أبََح بكََر بََن األنبََرَي  

: كالالان مالالن أعلالالم النالالاس فالالروة بالالن قطالالن بالالن دعامالالة، أبالال  و بكالالر بالالن األنبالالاري النحالالوي. قالالال الخطيالالُب البغالالداديُّ

ا لالالاله. وقالالالال أيضالالالا: كالالالان صالالالدوقا فاضالالالال دينالالالا خيالالالرا، مالالالن أهالالالل السالالالنة،  بالالالالنحو واألدب، وأكثالالالرهم حفظالالالً

وصالالنَّف كتبالالا كثيالالرة يف علالالوم القالالران، وغريالالب الحالالديث، والمشالالكل، والوقالالف واالبتالالداء، والالالرد علالالى مالالن 

الالالال(323)ة. مالالالالا  سالالالنة خالالالالف مصالالالالحف العامالالال  (، 1491،   رقالالالالم 4/299»تالالالالاري  بغالالالداد« )انظالالالر: . هال

 (.15/274و»سير أعالم النبالء« )

 .(89سورة الصافا : جيء من اآلية رقم ) 

 .(63سورة األنبياء: جيء من اآلية رقم ) 

الَى:  ْوِل اهللِ َتعالالالالَ اب قالالالالَ سالالالالورة ]  َّ ري ٰى ين ىن ُّٱ رواه البخالالالالاري: كتالالالالاب األنبيالالالالاء، بالالالالَ

(، ومسالالالاللم: كتالالالالاب الفضالالالالائل، 3359، و رقالالالالم 141 ،4/140)([ 125النسالالالالاء: جالالالاليء مالالالالن اآليالالالالة رقالالالالم )

 .(، من حديث أبي هريرة 2371، و رقم 4/1840) باب من فضائل إبراهيم الخليل ملسو هيلع هللا ىلص
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اب ع  .اهُ َج رَ  َوَما هُ لُ مَ أَ  َعَلْيهِ  َل َبطَ  بَِمْعنى ،ُل ُج الرَّ  َب َذ كَ  اْلُبُطول: ُيَقاُل:  الر 

ُ  و  رم  ََْا ِه   ا َ َراُد بالالالِ َذُب: َويالالالُ ُق الكالالالَ ةُ ، اءرْ غالالالَ اإْلِ ُيْطلالالالَ ب وُمطاَلبالالالَ ُيومِ  الُمَخاطالالالَ ْيءِ  بلالالالُ  الشالالالَّ

 .َل َس عَ الْ  ُكلِ : ويريُدونَ  الَعَسُل، َعَلْيك كذَب : اْلَعَرب َكَقْول اْلَمْذُكور،

ومالالن خالالالل مالالا سالالبق يتضالال  أن الكالالذب يطلالالق يف اللغالالة علالالى عالالدة معالالان، منهالالا الخطالالأ، 

 المخطئ أخبر بالشيء على خالف ما هو عليه يف الحقيقة.ألن 

 

 :اصطالحا الكذبثانيا: تعريف 

 اخت ف النرس يف بيرن حقيقة الكذب عىل أقحال 

ُب القََحل األول   ذ  حا   اْلكََا َُ  هََُ ر ْخبََا ء   اإْل  ْ ىلا  ب رلَّشََ  الا    عََا ر خََ  حا  مََا ه   هََُ يََْ اء عا ا حا  سََا

رنا  ْمًأا كا طااً  أامْ  عا  .خا

وعلالالالالالى هالالالالالذا فالكالالالالالذب عنالالالالالد الجمهالالالالالور  هالالالالالذا قالالالالالول جمالالالالالاهير أهالالالالالل العلالالالالالم.

 يشمل العمد والخطأ، وحكاه بعض أهل العلم عن أهل السنة.

 

(، 199 -194، 6/184»خيانالة األدب ولالب لبالاب لسالالالالان العرب« لعبالد القالادر بن عمر البغالدادي )انظر:  

إتحاف السالادة المتقين بشالرو إحياء علوم و»، (129، و4/120عروس من جواهر القاموس« لليبيدي )و»تاج ال

(، لكنه لم 262، 1/261) «البحر المحيط»وذكر أبو حيان هذا التقسالالاليم يف كتابه  .(7/522له أيضالالالا ) «الدين

 ينسبه ألبي بكر بن األنباري.

، وذكر أنه األصالالالال . ويعبر البعض عن ذلك بعبالارا  أخر  تفيد معنى (1/421) البن حجر« فت  البالاري»  

العبالارة المالذكورة أيضالالالالا، فيقول مثال: الكالذب: عالدم مطالابقالة الخبر للواقع. أو: عالدم مطالابقالة حكماله للواقع. وهالذا 

 معجم»يشالالالالمل المتعمد وغيره. وهو أيضالالالالا من باب تنوع العبارا  ال المعاين والحقائق، فالمعنى واحد. انظر:  

شالالالرو عقود »(، و1/60)  للخطيب القيويني «اإليضالالالاو يف علوم البالغة»، و(154ص ) للجرجاين « التعريفا 

 (.56للسيوطي )ص  «الُجمان يف المعاين والبيان

شالالالالروو »(، و4/222لليركشالالالالي ) «البحر المحيط يف أصالالالالول الفقاله»(، و1/25للقرايف ) «الفروق»انظر:  

 لشالالالالوكالاين« لإرشالالالالاد الفحول»(، و11/285) لأللوسالالالالي «روو المعالاين »، ومالا بعالدهالا(، و1/173)« التلخيص 

(1/232). 
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 :األشالالعرية عند  الكذب"(:  1/273)  «المعلم بفوائد مسالاللم»يف    يقول اإلمام المازري

 كالذبالًا كوناله يف يشالالالالترطون وال ،عنالدهم الكالذب حالد هالذا. باله هو ليس مالا على األمر عن اإِلخبالار

 عليهم  يردُّ   الخطالاب  هالذا ودليالل.  ذلالك  اشالالالالتراطهم  يف  للمعتيلالة  خالفالًا إلياله، والقصالالالالد  العمالد

 

ََر َي    ََرم امل .  محمالالد بالالن علالالي بالالن بالالن عمالالر بالالن محمالالد التميمالالي، أبالالو عبالالد اهلل المالالازري، المالالالكي هالالو      اإلم

  أحالالالد   وكالالالان   دب، األ   يف   تواليالالالف   لالالاله ..  . المتفالالالنن   ، البحالالالر   ، العالمالالالة   ، مالالالام اإل   ، الشالالالي    بقولالالاله:   وصالالالفه الالالالذهبي 

المعلالالم بفوائالالد  مالالن مصالالنفاته: »   . الحالالديث   بعلالالم   بصالاليرا   وكالالان   ...   المتبحالالرين   ئمالالة واأل   ، الموصالالوفين   االذكيالالاء، 

هالالالالال(. انظالالالالر: »سالالالالير أعالالالالالم النالالالالبالء«    536«. مالالالالا  سالالالالنة ) إيضالالالالاو المحصالالالالول يف األصالالالالول «، و» مسالالالاللم 

 (20 /104 .) 

  األشالالعري   بشالالر   أبالالي   بالالن   إسالالماعيل   بالالن   علالالي   الحسالالن   أبالالي اإلمالالام    إلالالى   ة األشالالعري   مالالذهب   ينسالالب     ة عري األشََ   

ال324  سالالالنة   المتالالالو  )   البصالالالري    طريقالالالة   الجبالالالائي   عالالالن   أخالالالذ .    األشالالالعري   موسالالالى   أبالالالي   إلالالالى   المنتسالالالب (  هالالال

  . اإلسالالالالم   أمصالالار   يف   المنتشالالرة   المالالذاهب   مالالالن   هالالو و   كالالالب،   بالالن   اهلل   عبالالد   طريقالالالة   وسالاللك   تركالاله   ثالالم   االعتالاليال، 

  ، ( 191/ 4)   للمقريالالالالالاليي   واالعتبالالالالالالار«   المالالالالالالواعظ » و   ، ( 106/ 1)   للشهرسالالالالالالتاين   والنحالالالالالالل«   الملالالالالالالل : » انظالالالالالالر 

 (. 180/ 1)   زهرة   ألبي  اإلسالمية«  المذاهب  تاري  » و 

 الحسالالالن حلقالالالة واصالالالل العتالالاليال معتيلالالالة وسالالالموا الغالالاليال، عطالالالاء بالالالن واصالالالل أصالالالحاب هالالالم  املعتزلَََة 

 هالالالذه يف لهالالالم ومخالالالالفتهم المسالالاللمين العتالالاليالهم وقيالالالل الكبيالالالرة، مرتكالالالب يف المبتالالالدع قولالالاله بعالالالد البصالالالري

 ونفالالالي تعالالالالى، اهلل صالالالفا  نفالالالي ضالالالالالتهم ومالالالن التوحيالالالد، وأهالالالل والعدليالالالة القدريالالالة ويسالالالمون القضالالالية،

 بالالالخلود الكبيالالرة مرتكالالب علالالى والحكالالم اآلخالالرة، يف تعالالالى اهلل رؤيالالة ونفالالي القالالر ن، بخلالالق والقالالول القالالدر،

 وعنالالدهم البالالدع، مالالن ذلالالك غيالالر إلالالى الظالالالم، اإلمالالام علالالى الخالالروج ووجالالوب يتالالب، ولالالم مالالا  إذا النالالار يف

 ومالالالا ،1/56) والنحالالالل« الملالالالل» انظالالالر. العشالالالرين علالالالى ربالالالت كثيالالالرة فالالالرق وهالالالم للعقالالالل، وتعظالالاليم غلالالالوّ 

 (.1/138) اإلسالمية« المذاهب تاري »و ،(107 ،104 ،35 ص) الِفَرق« بين الَفْرق»و ،(بعدها

األحاديالالث التالالي رواهالالا مسالاللم يف المقدمالالة، بالالاب تغلالاليظ الكالالذب علالالى رسالالول الخطالالاب الالالوارد يف يعنالالي  

، ( مالالن حالالديث أنالالس بالالن مالالالك، وأبالالي هريالالرة، والمغيالالرة بالالن شالالعبة 4، و3، و2، و رقالالم 1/10اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )

اِر«. ولفالالظ حالال عالالن النبالالي ملسو هيلع هللا ىلص. ولفالالظ حالالديث أنالالس  ِن النالالَّ َدُه مالالِ ْأ َمْقعالالَ وَّ ِذبًا َفْليَتَبالالَ يَّ كالالَ َد َعلالالَ ْن َتَعمالالَّ ديث : »مالالَ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«.أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة  ًدا َفْليَتَبَوَّ  : »َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتََعمِّ
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 اهال. "الكذب اسم عليه يقع يتعمد لم ما أن على يدل ألنه

ْر  َلْيَس ":  (366/  2« )اآلثار صالحاو  على  األنواريف »مشالارق    القاضالي عياضوقال    بِشالَ

 اهال. "َعَلْيهِ  ُهوَ  َما بِِخاَلف اْلَخَبر إِْخَبار بل ؛دمالتع الّسنة أهل ِعنْد اْلَكِذب فِي

وويُّ  ا" :(1/69علالالى مسالاللم« ) ه»شالالرح يف وقالالال اإلمالالام النالالَّ ِذُب  َوَأمالالَّ وَ  اْلكالالَ َد  َفهالالُ  ِعنالالْ

َُ  :َأْصَحابِنَا ِمنْ  اْلُمَتَكلِِّمينَ  ْخبار ن   اإْل  ء   عََا ْ ىلا  الَّشََ  الا    عََا ر خََ  حا  مََا ًأا هََُ مََْ رنا  عا ْهًحا أاوْ  كََا َذا ،سََا  هالَ

ْذَهُب  لِ  مالالَ نَّةِ  َأهالالْ ِت  .السالالُّ ةُ  َوَقالالالَ ْرُطهُ  :اْلُمْعَتِيلالالَ ةُ  شالالَ اِب  َوَدلِيالالُل  .اْلَعْمِديالالَّ ِذهِ  ِخطالالَ  اأْلََحاِديالالِث  هالالَ

ا هُ  ،َلنالالَ َدهُ  َفإِنالالَّ دِ   َقيالالَّ هِ  بِاْلَعمالالْ ْد  لَِكْونالالِ ونُ  قالالَ ًدا َيكالالُ ْد  ،َعمالالْ ونُ  َوقالالَ ْهًوا َيكالالُ عَ  ،سالالَ اعَ  َأنَّ  مالالَ  اإْلِْجمالالَ

وَص  ُهوَرةَ  َوالنُّصالالُ ي اْلَمشالالْ اِب  فالالِ نَّةِ  اْلكِتالالَ ة   َوالسالالُّ اِهَرة   ُمَتَوافِقالالَ ى ُمَتظالالَ هُ  َعلالالَ مَ  اَل  َأنالالَّ ى إِثالالْ  الناسالالى َعلالالَ

وْ  ،والغالالالالط َق  َفلالالالَ هِ  َأْطلالالالَ اَلمُ  َعَليالالالْ ِذَب  السالالالَّ مَ  اْلكالالالَ ُوهِّ هُ  َلتالالالُ ْأَثمُ  َأنالالالَّ ي يالالالَ ا النَّاسالالالِ َدهُ  ،َأْيضالالالً ا ،َفَقيالالالَّ  َوَأمالالالَّ

 

رواهما البخاري يف كتاب العلم،  وقد رو  البخاريُّ هذه األحاديث الثالثة أيضالا، فحديث أنس، وأبي هريرة  

َذَب َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ) اب إِْثِم َمْن كالالَ : كتالالاب 110، و108، و رقم 1/33بالالَ (. وحالالديالالث المغيرة رواه البخالالاريُّ

 (.1291، و رقم 2/80الجنائي، بَاُب َما ُيْكَرُه ِمْن النِّيَاَحِة َعَلى الَْميِِّت )

هو عياض بن موسالالى بن عياض بن عمرو بن موسالالى، أبو الفضالالل اليحصالالبي األندلسالالي، ثم   القريض عيرض    

السالالبتي المالكي القاضالالي. وصالالفه الذهبي باإلمام العالمة، الحافظ األوحد، شالالي  اإلسالالالم. وقال: واسالالتبحر من  

 شالالالرف  العلوم، وجمع وألف، وسالالالار  بتصالالالانيفه الركبان، واشالالالتهر اسالالالمه يف اآلفاق. من مصالالالنفاته: »الشالالالفا يف 

هالالالال(. انظر: »سالير   544المصالطفى«، و»ترتيب المدارك وتقريب المسالالك يف ذكر فقهاء مذهب مالك«. ما  سالنة ) 

 (. 212/ 20أعالم النبالء« ) 

يُّ    و  رُم الن حا ما ي بن حسالالن الحيامي   اإْل  بحاء مهملة مكسالالورة بعدها زاي معجمة  -هو يحيى بن شالالرف بن ُمرِّ

عّي، محيي الدين، أبو زكريا، فقيه، محدث، حافظ، لغوي، مشالارك يف بعض العلوم، الحوراين، النووي، الشالاف -

(. انظر: هالالالال  676صاحب مؤلفا  كثيرة، منها: »شرو صحي  مسلم«، و»المجموع شرو المهذب«. تويف سنة )

 (.4/98(، و»معجم المؤلفين« )8/149(، و»األعالم« )1162،   رقم 4/1470»تذكرة الحفاظ« للذهبي )

يعني األحاديث التي سالالالبق تخريجها يف التعليق على كالم المازري يف النهي عن تعمد الكذب على رسالالالول   

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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اُ   َوايالالالالَ ةُ  الرِّ ة   اْلُمْطَلقالالالالَ ى َفَمْحُمولالالالالَ َدةِ  َعلالالالالَ دِ  اْلُمَقيالالالالَّ مُ  َواهللُ  .بِاْلَعمالالالالْ مْ . َأْعلالالالالَ َذا َأنَّ  َواْعلالالالالَ  هالالالالَ

ِديَث  َتِمُل  اْلحالالَ ى َيشالالْ َد  َعلالالَ لٍ  َفَوائالالِ نَ  َوُجمالالَ دِ  مالالِ َداَها ،اْلَقَواعالالِ ِذهِ  َتْقرِيالالرُ  :إِحالالْ َدةِ  هالالَ لِ  اْلَقاعالالِ  أِلَهالالْ

نَّةِ  اِهي اْلَعاِمدِ  إِْخَبارُ  َيَتنَاَوُل  اْلَكِذَب  َأنَّ  السُّ ْيءِ  َعنِ  َوالسَّ  اهال. "ُهوَ  َما بِِخاَلِف  الشَّ

  َوَقاَل "وزاد يف موضع  خر أن هذا اإلخبار يشمل اإلخبار عن ماٍض أو مستقبل، ثم قال: 

 َوَهَذا ،ُمْسَتْقَبل   ُهوَ  َما بخالف اْلَماِضي َعنِ  اإْلِْخَبارِ  فِي إاِلَّ  اْلَكِذُب  ُيْسَتْعَمُل  اَل  :اللَُّغةِ  َأْهلِ  َبْعُض 

 اهال. "علم أ  واهلل .َعَلْيهِ  َيُردُّ  اْلَحِديُث 

للَواقِِع،   اْلَخَبرِ ُمَطاَبَقِة  َعَدمُ  الَكِذَب: َأنَّ  إَِلْيِه ِمنْ َذَهُبوا  َما الَقائُِلوَن بَِهَذا اْلَقْوِل َعَلى  اْحَتجَّ قد وَ 

 بُِجْمَلٍة ِمَن اأْلَِدلَِّة من القر ن والسنة:  َوَأنَّ َذلَِك َيْشَمُل اْلَعْمَد َوالَخَطَأ، َواَل َيْخَتصُّ بالَعْمِد َواْلَقْصِد،

 ممخم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم ُّٱ فمن ذلك: قوله تعالى: -1

 . َّ ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم

 

اِر«.   َدُه ِمَن النالَّ ْأ َمْقعالَ ًدا َفْليَتَبَوَّ َذَب َعَليَّ ُمتََعمالِّ كالم  على التعليق وسالالالالبق تخريجاله يفيعني حالديالث: »َمْن كالَ

 .المازري

(، 582(، وكذا »األذكار« له )ص 16/57، و  15/142، 1/94وينظر »شالرو النووي على مساللم« أيضالا )  

  «بالحالر الالمالحاليالط»الال (، و1/25) لاللالقالرايف «فالروقو»الال ، (3/270، و1/107و»الالمالفالهالم« ألبالي الالعالبالالاس الالقالرطالبالي )

 .(4/218لليركشي )

، وقصالالة حاطب بن أهل بدر يعني الحديث الذي رواه مسالاللم: كتاب فضالالائل الصالالحابة، باب من فضالالائل   

ُكو َحاطِباًلا، 2195، و ر قم 4/1942أبي بلتعالة ) وَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيشالالالالْ اطٍِب َجاَء َرسالالالالُ (، من حديث َجابِرٍ، َأنَّ َعباْلًدا لِحالَ

ُه َشِهَد بَْدًرا َوالُْحَدْيبِيََة«.َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ لَيَْدُخَلنَّ َحاطِب  النَّاَر. َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَذبَْت، اَل َيْدُخُلَها،   َفإِنَّ

 (.4/219لليركشي ) «بحر المحيط»الوانظر:  (.16/57»شرو النووي على مسلم« ) 

 (.5، 4سورة الكهف: اآليتان ) 
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نَ "(: 426، 21/425) «تفسالالاليره»يف  يقالالالول الفخالالالر الالالالرازي اسِ  َومالالالِ نْ  النالالالَّ اَل  مالالالَ ْر ُ  :قالالالَ  شالالالَ

هِ  ِذًبا َكْونالالِ ابَِق  اَل  َأنْ  كالالَ رَ  ُيطالالَ هُ  اْلُمْخبالالَ عَ  َعنالالْ مِ  مالالَ هِ  ِعلالالْ هُ  َقائِلالالِ رُ  بَِأنالالَّ ابٍِق، َغيالالْ َذا ُمطالالَ ُد  َوهالالَ َدَنا اْلَقيالالْ  ِعنالالْ

، ل  لِيُل  َباطالالِ هِ  َوالالالدَّ ِذهِ  َعَليالالْ ةُ  هالالَ هُ  ،اآْليالالَ اَلى َفإِنالالَّ َف  َتعالالَ ْوَلُهمْ  َوصالالَ اِ   قالالَ دِ  بِإِْثبالالَ هِ  اْلَولالالَ هِ  لِلالالَّ  بَِكْونالالِ

ِذًبا، عَ  كالالَ نُْهمْ  اْلَكثِيالالرَ  َأنَّ  مالالَ وُل  مالالِ َك، َيقالالُ مُ  َواَل  َذلالالِ هُ  َيْعلالالَ اطاًِل، َكْونالالَ ا بالالَ لَّ  َأنَّ  َفَعِلْمنالالَ رٍ  كالالُ  اَل  َخبالالَ

 اهال. "َيْعَلمْ  َلمْ  َأوْ  ُمَطابًِقا بَِكْونِهِ  اْلَقائُِل  َعِلمَ  َسَواء   َكِذب   َفُهوَ  َعنْهُ  اْلُمْخَبرَ  ُيَطابُِق 

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ ومن ذلك أيضا: قوله تعالى:  -2

 .َّ مم ام يل  ىل مل يك

صالالاحبه أنالاله يكالالذب، وقالالد يقالالع منالاله وهالالذا يالالدل علالالى أن الكالالذب قالالد يكالالون مصالالحوبا بعلالالم 

بغيالالر علالالم وال قصالالد وال تعمالالد لالفتالالراء، وإال لمالالا كالالان للتقييالالد بالالالعلم يف هالالذا الموضالالع 

 فائدة، فلما ُقيِّد يف هذا الموضع دل على أنه يشمل العلم به وعدمه.

َرادُ ": (29/497« )هتفسالالالالير»يقالالالالول الفخالالالالر الالالالالرازي يف  نْ  َواْلمالالالالُ َذا مالالالالِ ِذِب  هالالالالَ ا اْلكالالالالَ  إِمالالالالَّ

اُؤُهمْ ادِّ  ْوَنُهمْ  عالالالالَ ِلِميَن، كالالالالَ ا ُمسالالالالْ مْ  َوإِمالالالالَّ اُنوا َأنَّهالالالالُ ُتُمونَ  كالالالالَ وَلهُ  اهلل َيشالالالالْ  َوَيكِيالالالالُدونَ  َوَرسالالالالُ

ِلِمينَ  إَِذا ،اْلُمسالالْ مْ  قِيالالَل  فالالَ مْ : َلهالالُ ُتمْ  إِنَّكالالُ َك  َفَعلالالْ اُفوا َذلالالِ ى خالالَ ِهمْ  َعلالالَ نَ  َأْنُفسالالِ ِل، مالالِ ونَ  اْلَقتالالْ  َفَيْحِلفالالُ

ا ا َأنالالَّ ا مالالَ َك  ُقْلنالالَ ا َذلالالِ اُه، َومالالَ َذا َفَعْلنالالَ وَ  َفهالالَ ِذُب  هالالُ ِذي اْلكالالَ ونَ  الالالَّ هِ  َيْحِلفالالُ مْ . َعَليالالْ ِذهِ  َأنَّ  َواْعلالالَ ةَ  هالالَ  اآْليالالَ

ُدلُّ  ى تالالَ ادِ  َعلالالَ ْولِ  َفسالالَ اِحظِ  قالالَ رَ  إِنَّ  :اْلجالالَ ِذي اْلَخبالالَ ونُ  الالالَّ ا َيكالالُ رِ  ُمَخالِفالالً ْلُمْخبالالَ
هُ  لِ ا ،َعنالالْ ونُ  إِنَّمالالَ  َيكالالُ

ِذًبا وْ  كالالَ مَ  لالالَ رُ  َعلالالِ ْونَ  اْلُمْخبالالِ رِ  كالالَ ا اْلَخبالالَ رِ  ُمَخالِفالالً ْلُمْخبالالَ
ُه، لِ َك  َعنالالْ وْ  أَلَنَّ  َوَذلالالِ انَ  لالالَ رُ  كالالَ ى اأْلَمالالْ  َعلالالَ

 

يُّ    ا   ْخُر الر  دهو   الْفا يْن بْن ُعَمر بْن ُمَحمَّ ن بْن الُحسالَ  ،البْكريّ  ،الُقرشاليّ  اهلل َعبْد  َأبُو الّدين  فخر  علّي، بْن الَحسالَ

مة  الري، خطيب ابن ،الّرازيّ  ،األصاللِ  الطَّبَرسالتاينُّ ،التَّيِْميّ   ،المفسالرالكبير، ذو الفنون، الشالافعي، األصالولي،  العالَّ

وهو يف تفسالالالالير القر ن،  «مفالالاتي  الغيالالب»من مصالالالالنفالالاتالاله:  .، كبير األذكيالالاء والحكمالالاء والمتكلمينالمتكّلم

 «اإلسالم تاري »(، و21/500) «سير أعالم النبالء»هالال(. انظر:  606. تويف سنة )«يف أصول الفقه المحصول»و

 (.8/81) «طبقا  الشافعية الكبر »، و(13/137)

 (.14سورة المجادلة: اآلية رقم ) 
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 اهال. "دٍ فيمُ  َغْيرَ  َتْكَراًرا َّام يل ُّ: َقْوُلهُ  َلَكانَ  إَِلْيهِ  َذَهَب  َما

 .  َّرنمم  ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ُّٱ :ُسْبَحاَنهُ  أيضا َقْولهو  -3

فهؤالء القوم لم يخالفوا اعتقادهم، بل هذه عقيدتهم يف اهلل تبارك وتعالى، فهم يف أنفسهم غير  

 ام  يل ىل   مل  يك ُّ  متعمدين للكذب واالفتراء، ولم يقصدوا ذلك، وإنما كذبهم اهلل بقوله:

ألن كالمهم وإن وافق اعتقادهم إال أنه خالف الواقع وحقيقة األمر، فدل ذلك على  ،  َّ رنمم 

 اشترا  التعمد والقصد يف الكذب. عدم 

َعالِِميَن   َغْيرُ   لَِذلَِك  اْلَقائِِلينَ  َأنَّ  ُعِلمَ  َوَلَقْد "(: 4/222) «البحر المحيط »يف  يقول اليركشي

ُه َتَعاَلى َلْيَس َما َأْخَبُروا َعنُْه، َفَدلَّ َعَلى َأنَّ التَّْكِذيَب بِاْعتَِباِر اْلَواقِعِ  يف    اهال. وقال الشوكاين  "بَِأنَّ

َبُهُم اهللُ ُسْبَحاَنُه َمَع َكْونِِهْم َيْعَتِقُدوَن َذلَِك "(:  1/235»إرشاد الفحول« )   . اهال "َفَكذَّ

 .َّخص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ يضا قوله تعالى:ومن ذلك أ -4

فدلت اآلية على أنه ال يشتر  يف الكذب أن يكون صاحبه على علم بأنه يكذب، ويتعمد االفتراء  

 

 (.73سورة المائدة: جيء من اآلية رقم ) 

د ُهوَ  الزَكَّشَ    افِِعّي،  اهلل َعبْد أبو  اليركشالي، اهلل َعبْد بن بهادر بن ُمَحمَّ  ،أصالوليًا ،: كان فقيًهاالدين بدر الشالَّ

 يف البرهان»و ،«يف أصالالالول الفقه المحيط البحر» :مصالالالنفاته منعني بالفقه واألصالالالول والحديث.    ،فاضالالالاًل  ،أديبًا

الدرر الكامنة يف »(، و3/167البن قاضالي شالهبة ) «طبقا  الشالافعية»انظر:  (.الالالالال ه794) سالنة تويف. «القر ن علوم

 (.6/60) لليركلي «األعالم»و ،(3/397للحافظ ابن حجر ) «أعيان المائة الثامنة

 مؤر ،  أصولي،  مجتهد،  فقيه  محدث،  مفسر،  الشوكاين،  اهلل عبد  بن  محمد بن  علي بن  محمد  هو   الشحكر ُّ   

 البدر»و األخبار«، منتقى  أسالرار من  األوطار نيل» كتبه  من صالنعاء،  أهل من اليمن، علماء كبار من نحوي، أديب،

  المؤلفين«  معجم»و ،(6/298) األعالم«»انظر: . (هالال 1250) سنة تويف. السابع« القرن  بعد من بمحاسن الطالع

(3/541). 

 (.39سورة النحل: جيء من اآلية رقم ) 
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ويقصده، ويخالف عقيدته التي يعتقدها، فهؤالء الكفار حين أقسموا باهلل جهد أيمانهم أن اهلل  

اعتقادهم، ولم يقصدوا بذلك الكذب واالفتراء، ولم يكونوا  ال يبعث من يمو ، لم يخالفوا 

على علم أنهم يكذبون؛ بل هذه عقيدتهم، فهم يف أنفسهم صادقون ويؤمنون أن اهلل لن يبعث  

من يمو ، ومع ذلك كذبهم اهلل، فدل على أن االعتبار يف الكذب مخالفة الواقع، وال يشتر   

 مع ذلك مخالفة اعتقاد القائل. 

( بعد أن ذكر اآلية المذكورة يف الدليل السابق،  4/222) «البحر المحيط »يقول اليركشي يف 

هُ  َّخص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ :َقْوُلهُ  ِمنَْها َوَأْصَرُو "وتكلم عليها:   َفإِنَّ

ْعتَِبارَ  َأنَّ  َعَلى  َيُدلُّ 
ِ
ْعتَِقادِ  َمعَ  بَِها  َأوْ   اْلَخاِرِجيَِّة، بِاْلُمَطاَبَقةِ  اْلَكِذِب  فِي  اال

ِ
 . اهال "اال

عمدا، وتوعد من فعل    ملسو هيلع هللا ىلصومن أدلتهم كذلك أحاديث النهي عن تعمد الكذب على رسول اهلل   -5

ذلك بالنار، فإنها تدل على أن الكذب يشمل العمد والخطأ، كما سبق يف كالم المازري  

  ،َسْهًوا  َيُكونُ   َوَقْد   ،َعْمًدا  َيُكونُ   َقْد   لَِكْونِهِ   بِاْلَعْمدِ   َقيََّدهُ   ملسو هيلع هللا ىلصوالنووي، وأشار النووي إلى أن النبي  

مَ  اْلَكِذَب   َأْطَلَق  َفَلوْ  ، والغالط الناسى َعَلى  إِْثمَ  اَل  َأنَّهُ  َعَلى  وأن األدلة   النَّاِسي َيْأَثمُ  َأنَّهُ  َلُتُوهِّ

 َمنْ  َأنَّ  َمْفُهوُمهُ "(: 26، 1/25)  « الفروق»يف  ، وسبق كالمه. ويقول القرايفَفَقيََّدهُ  ،َأْيًضا

دٍ   َغْيرَ   َكَذَب  رِ   َعَلى  َذلَِك   َفَدلَّ   ،النَّارَ   َيْسَتِحقُّ   اَل   ُمَتَعمِّ   َوُهوَ   إَلْيِه،  َقْصدٍ   َغْيرِ   ِمنْ   اْلَكِذِب   َحِقيَقةِ   َتَصوُّ

 

 (.39سورة النحل: جيء من اآلية رقم ) 

  ُّ
ايف  را  المالالكي، يُّ افِ رَ القَ  العبالاس أبو ،الصالالالالنهالاجي الالدين شالالالالهالاب عبالدالرحمن بن إدريس بن أحمالد وهو القا

والقرايف: بفت  القاف  خره فاء، نسالالالبة إلى القرافة، بطن من قبيلة المعافِرِ، ومقبرة بمصالالالر نيلوها فنسالالالبت إليهم، 

وهو أحد  بهالا،  ونشالالالالأ مصالالالالر يفالقرايف   ولد الشالالالالافعي بالقالاهرة.وذكر اليركلي أنهالا المحلالة المجالاورة لقبر اإلمام 

 جمع به  وتخرج ،بالتفسير  معرفة  وله ،العقلية  والعلوم  ،واألصول ،الفقه  يف بارعًا  إمامًا كانشهورين، الم العلماء

 (.هالالالالال  684) سالنة بالقاهرة تويف ،يف الفقه «الذخيرة»و ،«الفروق أنواء  يف  البروق أنوار»: مؤلفاته من الفضالالء، من

لالب اللبالاب يف تحرير »، و(1/236)البن فرحون  المالذهالب« علمالاء أعيالان معرفالة يف المالذهالب الالديبالاج: »انظر

 (.1/95) لليركلي األعالم«»(، و205)ص  للسيوطي «األنساب
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 اهال.  "اْلَمْطُلوُب 

لفظ الكذب فيها على بعض الصحابة،  ملسو هيلع هللا ىلص واستدلوا أيضا ببعض األحاديث التي أطلق النبي  -6

مع أنهم أخبروا بما يعتقدون، ولم يتعمدوا الكذب واالفتراء، ولم يقصدوا ذلك. وسيأتي  

   بمشيئة اهلل تعالى ذكر جملة من هذه األحاديث وتخريجها والكالم عليها يف مطلب خاص.

وا": (1/236)  « إرشاد الفحول»يقول الشوكاين يف  -7   اْلَيُهودِ  َتْكِذيِب  َعَلى  ْجَماعِ بِاإْلِ  َواْحَتجُّ

ةَ  َيْعَتِقُدونَ  َأنَُّهمْ  َنْعَلمُ  َأنَّا َمعَ  ،ُكْفرِيَّاتِِهمْ  فِي َوالنََّصاَر   َوَقعَ  َوَكَذلَِك  اْلُكْفرِيَّاِ ،  تِْلَك  ِصحَّ

ْعتَِقاِدهِ  ُمَطاَبَقتِهِ  َمعَ   ،َباطِل   اإْلِْساَلمُ  : َقاَل  إَِذا  اْلَكافِرِ  َتْكِذيِب  َعَلى اإْلِْجَماعُ 
ِ
 اهال.  "ال

نْ  الن ظ رمُ القحل الار   يقحل  ما هُ  وا عا ربا نْ  تا رء   اأْلُُصحل   أاْهل   م  ها اْلُفقا با  إ ن    وا
ذ  مُ  اْلكا أا ة   عا قا   ُمطاربا

با   رد   اْ ا ْعت قا  . ل ال 

فالكذب عند النظام: عدم مطابقة الخبر العتقاد الُمْخبِر يف نفسه، سواء وافق الواقع أم ال،  

فإذا وافق الخبر الواقع ولم يوافق اعتقاد الُمْخبِر، فهو كذب عنده. وعلى هذا فالكذب عنده  

، وأما الخطأ والسهو وخبر المجنون وكل خبر ال يعتقده صاحبه، فإنه ال  مقصور على العمد

 

 (.236، 1/235) لشوكاين « لإرشاد الفحول»انظر:  

  ، المعتيلة   رؤوس   من إبراهيم بن سالالاليار بن هانئ البصالالالري، أبو إسالالالحاق النَّظَّام )بتشالالالديد ظاء مهملة(،   هو  الن ظ رُم    

كتاب » و  ، « كتاب الطفرة : » مؤلفاته   من ، والفلسالفة  االعتيال   يف  كثيرة   كتب   وله  ، بليغا  ، أديبا  ، شالاعرا   وكان  ، باليندقة   متهم 

(،  295/ 1)  « لسالان المييان » ، و ( 541/ 10)  « أعالم النبالء سالير  : » انظر  (. هالالالالال   231)   سالنة   تويف  . « الجواهر واألعراض 

 (. 43/ 1)  األعالم« » (، و 277)ص  « المغني يف ضبط األسماء » و 

للسالالاليوطي )ص   «شالالالرو عقود الُجمان»(، و1/60للخطيب القيويني ) «اإليضالالالاو يف علوم البالغة»انظر:   

 (.234، 1/233) لشوكاين « لإرشاد الفحول»(، و57

تقالدم يف كالم المالازري والنووي أن المعتيلالة يشالالالالترطون يف كون الخبر كالذبالا العمالد والقصالالالالد إلياله، وهو مفالاد   

رُ  اَل  لِاِلْعتِقاَلادِ  الُْمطاَلابَقاَلةِ  عاَلَدمِ  بَِمْعنَى الْكاَلِذبوذلالك أن  –فهو أحالد المعتيلالة  –كالم النظالام  وَّ دِ  باِلُدونِ  ُيتَصالالالالَ . التََّعمالُّ

 (.8/247لهمام )البن ا «فت  القدير»انظر: 
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 يطلق عليه كذب عند النظام. 

 : َواْلَعْقلِ  بِالنَّْقلِ النَّظَّاُم َعَلى َما َذَهَب إَِلْيِه  َواْسَتَدلَّ 

ا  من زن  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ : َتَعاَلى َفبَِقْولِهِ : النَّْقُل  َأمَّ

 .َّ  زي ري ٰى ين ىن نن

ًدا ُحْكًما اآْلَيةِ  َهِذِه  فِي َعَلْيِهمْ  َحَكمَ  ُسْبَحاَنهُ  اهللَ  َفإِنَّ   ملُّ :َقْولِِهمْ  فِي  َكاِذُبونَ  بَِأنَُّهمْ  ُمَؤكَّ

ْدِق   فِي   َمْدَخل    لَِعَدِمَها   َأوْ   لِْلَواقِعِ   لِْلُمَطاَبَقةِ   َكانَ   َفَلوْ   ،لِْلَواقِعِ   ُمَطاَبَقتِهِ   َمعَ    َّ اميل ىل   َواْلَكِذِب   الصِّ

ْدِق  نيب واسطة وال  ،لِْلَواقِعِ  ُمَطابِق   َهَذا  َخَبَرُهمْ  أِلَنَّ  ،َكاِذبِينَ  َكاُنوا َلَما  .َواْلَكِذِب  الصِّ

 : بوجوه عنه وأجيب

 وكون  ،والالم  (،ن)إ عنه مُ جِ رْ تَ يُ  كما  ألسنتنا،  قلوبنا فيها طأ او  شهادة نشهد   :المعنى أن  :أحدها

  فيها  وادعائهم  َّ يكُّ: قولهم يف فالتكذيب .َّ اميل ىل ملُّ :قولهم يف  ،اسمية الجملة 

 . َّ اميل ىل ملُّ :قولهم يف  ال المواطأة،

  يكن لم  المواطأة  عن  خال  إذا  خباراإل  ألن شهادة؛  خبارهم إ تسميتهم  يف التكذيب  أن : وثانيهما

 .الحقيقة يف   شهادة

  على   خبر أنه  العتقادهم أنفسهم، عند َّ اميل ىل ملُّ :قولهم  يف  لكاذبون المعنى أن: وثالثها

 .عنه المخبر حاُل   عليه ما  خالف

 يف ىف يث ُّٱ : تعالى بقوله َعَلْيهِ  اْلَمْدُلولِ  َحِلِفِهمُ  إَِلى  َراِجع   التَّْكِذيَب  بَِأنَّ : َأْيًضا َوُأِجيَب 

 

 (.1سورة المنافقون: اآلية رقم ) 

 .(1/234) لشوكاين « لإرشاد الفحول» 

 (.61، 1/60للخطيب القيويني ) «اإليضاو يف علوم البالغة»انظر:  
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 . َّ ىكمك لك  اك يق ىق

  َما  َيْخَفى  َواَل "(، ثم قال: 234/ 1)  « إرشاد الفحول » وقد ذكر الشوكاين بعض هذه األجوبة يف 

 . اهال   "اأْلَِدلَّةِ   َبْينَ   اْلَجْمعُ   إَِلْيَها   اْلَمِصيِر   إَِلى   َأْلَجأَ   َوَلِكنَّهُ   التََّكلُِّف،   َمِييدِ   ِمنْ   اأْلَْجِوَبةِ   ِفي 

ا  : َوْجَهْينِ  َفِمنْ  عند النظام   اْلَعْقلأدلة  َوَأمَّ

ُل    أخطأ،  ولكنه  ، كذب  ما:  يقال  الواقع  بخالف  خبره  ظهر   ثم  ،به  فأخبر   أمًرا  اعتقد   من  أن:  اأْلَوَّ

 .(وهم ولكنه  كذب ما ): كذلك شأنه فيمن قالت    عائشة عن  رو  كما

  اإلسالم ): قال إذا  كاليهودي الكافر تكذيب  بدليل  الكذب،  ال الكذب تعمد  المنفي  بأن  دَّ رُ وَ 

 (.عمًدا كذب  ماال ) ب متأول  (كذب  ما) : فقولها. ( حق اإلسالم): قال إذا  وتصديقه (،باطل

 

 (.8سورة المنافقون: جيء من اآلية رقم ) 

(،  1/60للخطيب القيويني ) «علوم البالغةاإليضالالاو يف »وانظر:   (.1/234) لشالالوكاين « لإرشالالاد الفحول»  

 (.14/304لأللوسي ) «روو المعاين »(، و4/221لليركشي ) «البحر المحيط»و

(، 932/27، رقم 2/634: كتاب الجنائي، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه )«صحيحه»أخرج مسلم يف    

ةَ عن  ُب  الَْميَِّت  إِنَّ  :َيُقوُل  ُعَمرَ  بْنَ  اهللِ  َعبَْد  َأنَّ  لََها  َوُذكِرَ ، َعائِشالَ ةُ  َفَقالَْت  .الَْحيِّ  بِبَُكاءِ  لَيَُعذَّ  َعبْدِ   أِلَبِي اهللُ   َيْغِفرُ  :َعائِشالَ

ْحَمنِ  يَ  َولَكِنَّهُ  ،َيْكِذْب  لَمْ  إِنَّهُ  َأَما ،الرَّ وُل   َمرَّ  إِنََّما ؛َأْخطَأَ   َأوْ   َنسالالالِ  إِنَُّهمْ » :َفَقاَل  ،َليَْهاعَ  ُيبَْكى َيُهودِيَّةٍ  َعَلى ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالالُ

َها ،َعَليَْها لَيَبُْكونَ  ُب  َوإِنَّ  «.َقبْرَِها فِي لَتَُعذَّ

 (.4/221لليركشي ) «البحر المحيط»(، و1/60) «اإليضاو يف علوم البالغة»انظر:  

ارِ   فِي َزْيًدا َأنَّ  َظنالِّهِ   َعَلى َغلاَلَب  َمنْ  َأنَّ ": (1/234) لشالالالالوكاين « لإرشالالالالاد الفحول»وجاء يف    فِي َكْونِهِ  َعنْ  َفأَْخبَرَ  الدَّ

اِر، هُ  َظَهرَ  ُثمَّ  الالدَّ د   َيقاُلْل  لَمْ  كاَلَذلاِلَك  كاَلانَ  ماَلا َأنالَّ هُ  َأحالَ وقالد ذكر  .اهالالالالالالالال  "َوِهمَ  َأوْ  َأْخطاَلأَ : ُيقاَلاُل  باَلْل  الَْخبَرِ، هاَلَذا  فِي كاَلَذَب  إِنالَّ

( هذا الدليل العقلي الذي ذكره الشالوكاين ضالمن أدلة الجاحظ، وساليأتي 4/226) «المحصالول»الفخر الرازي يف  

 «اإلحكالام يف أصالالالالول األحكالام»كالماله يف القول الثالالالث. وكالذا ذكره اآلمالدي ضالالالالمن أدلالة الجالاحظ العقليالة يف 

ُف   اَل  َفإِنَّهُ "(، وفيه:  2/17) تَِحقُّ   َواَل  َكاذِبًا؛ بَِكْونِهِ  ُيوصالالالَ مَّ  َيسالالالْ ُف   َواَل . لَِك ذَ   َعَلى  الذَّ ادًِقا بَِكْونِهِ  ُيوصالالالَ  لَِعَدمِ  صالالالَ

ْلُمْخبَرِ   الَْخبَرِ  ُمطَابََقةِ 
ادُِق  َوإِنََّما. لِ  الُْمْخبََر  ُيطَابِِق  لَمْ  َما َوالَْكِذُب . َكَذلَِك   َأنَّهُ  الُْمْخبِرِ  اْعتَِقادِ  َمعَ  الُْمْخبَرَ  َطابََق  َما الصالَّ

 َزْيدٍ  َكْونِ  َعنْ   َأْخبَرَ  َمنْ  َأنَّ  ُنَسلِّمُ   اَل ": (18، 2/17)اهالال. ثم أجاب اآلمدي عن ذلك بقوله  "َكَذلَِك  َأنَّهُ  اْعتَِقادِهِ  َمعَ 
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َصة   َواْلُمْطَلَقاِ   اْلُعُموَماِ   َأْكَثرَ  َأنَّ : الثَّانِي   ُيَطابُِق  اَل  الَِّذي  اْلَخَبرُ  َكانَ  َفَلوْ  َوُمَقيََّدة   ُمَخصَّ

اِرعِ  َكاَلمِ  إَِلى  الكذب لتطرق  َكِذًبا  َعنْهُ  اْلُمْخَبرَ   .الشَّ

هالالذا الالالدليل العقلالالي ( 2/16) «اإلحكالالام يف أصالالول األحكالالام»يف  وقالالد ذكالالر اآلمالالدي

، وسالاليأتي مالالذهب الجالالاحظ يف القالالول الثالالالث، ثالالم أجالالاب اآلمالالدي ضالالمن أدلالالة الجالالاحظ

ا ": (2/17) عنالاله بقولالاله ْن َوَأمالالَّ ْم َيكالالُ ا لالالَ ِه، َفإِنَّمالالَ
ْر ِن َوَتْقيِيالالُد ُمْطَلقالالِ رِ اْلقالالُ وِم َخبالالَ يُص ُعمالالُ َتْخصالالِ

ْن  ُروف  عالالَ ُه َمصالالْ اَلِق؛ أِلَنالالَّ وِم َواإْلِطالالْ َن اْلُعمالالُ
اِهرِِه مالالِ ى ظالالَ واًل َعلالالَ ُر َمْحمالالُ ِن اْلَخبالالَ ْم َيكالالُ ِذًبا، َوإِْن لالالَ كالالَ

نْ  ِظ عالالَ ْرُف اللَّفالالْ اِزِه، َوصالالَ ى َمجالالَ ِه إِلالالَ َواء  َحِقيَقتالالِ ِذًبا، َوسالالَ وُن كالالَ رِ اَل َيكالالُ ى اآْلخالالَ ِه إِلالالَ ِد َمْدُلوَليالالْ  َأحالالَ

ْفُظ ِمْن َقبِيِل اأْلَْلَفاِظ اْلُمْشَتَرَكِة َأْو اْلَمَجاِزيَِّة. َك اللَّ
 َكاَن َذلِ

 

ارِ   فِي ادًِقا، َيُكونُ   اَل   َخبَُرهُ  َأنَّ  فِيَها  َوُهوَ  فِيَها لَيَْس   َأنَّهُ  اْعتَِقادِ   َعَلى الدَّ تَِحقُّ   اَل  َكانَ  َوإِنْ  صالالَ ْدِق   َعَلى الَْمْدَو  َيسالالْ  .الصالالِّ

لِّمُ   اَل  َوَكَذلَِك  اِر،  فِي َزْيًدا بِأَنَّ  َأْخبَرَ  َمنْ  َأنَّ   ُنسالالالَ  اَل  َكانَ  َوإِنْ  َكاذِبًا، لَيَْس  َأنَّهُ  فِيَها َيُكنْ  َولَمْ  فِيَها،  َكْونِهِ  اْعتَِقادِ  َعَلى الدَّ

تَِحقُّ  مَّ  َيسالالْ مَّ وَ  الَْمْدَو  أِلَنَّ   َكِذبِِه؛ َعَلى  الذَّ ْدِق  َنْفسِ   َعَلى لَيَْس   الذَّ ْدِق   َعَلى بَْل  َغيُْر،  اَل   َوالَْكِذِب  الصالالِّ ِدهِ  َمعَ  الصالالِّ  َقصالالْ

ِدِه؛ َمعَ   َوالَْكِذِب  ةَ  َفإِنَّ   َولَِهَذا َقصالالالْ الَةِ  بُطْاَلنِ  اْعتَِقادُ  ِمنْهُ  ُعِلمَ  الَِّذي  الَْكافِرَ  بِأَنَّ  َحاكَِمة   اأْلُمَّ دٍ  ِرسالالالَ اَلمُ  َعَليْهِ  ُمَحمَّ  السالالالَّ

ادِق   ةِ  باِلإِْخباَلاِرهِ  صالالالالَ دٍ  بِنُبُوَّ ا ُمَحمالَّ ْلُمْخبَرِ، ُمطاَلابِقاًلا َخبَُرهُ  كاَلانَ  لَمالَّ
ًدا َواَل  لاِلَذلاِلَك  ُمْعتَقاِلًدا َيُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  لِ ْدِق، قاَلاصالالالالِ  لِلصالالالالِّ

ا بِهِ  َأْخبَرَ  لَِما ُمْعتَِقًدا َكانَ  َوإِنْ  بَِرُسوٍل، لَيَْس  َأنَّهُ  إِْخبَاِرهِ  فِي بَِكِذبِهِ  َوَحاكَِمة   ْلُمْخبَرِ  ُمطَابٍِق  َغيْرَ  َخبَُرهُ  َكانَ  لَمَّ
 اهال. "لِ

 (.1/235) لشوكاين « لإرشاد الفحول» 

 لاله. بالاحالث أصالالالالولي، اآلمالدي، الالدين سالالالاليف  الحسالالالالن، أبو التغلبي، سالالالالالم بن محمالد بن علي هو  اآلَمأيُّ  

 سالالالالنالة تويف. والمتكلمين« الحكمالاء معالاين  شالالالالرو يف المبين»و حكالام«،األ أصالالالالول يف اإلحكالام» :منهالا مصالالالالنفالا 

 ( .4/332) األعالم«»و ،(22/364) النبالء« أعالم سير»انظر: . (هال631)

رح   ام، البصالالالالري عثمالان أبو ،محبوب بن بحر بن عمرو هو  اجَل  ذو المتبحر، العالمالة. تتلمالذ على النَّظالَّ

 باهر،  وأدب فنون صالالالاحب عالمة، أخباري، أحد األذكياء، التصالالالانيف   صالالالاحب ،المعتيلة، من شالالاليو   الفنون

 :منهالا مصالالالالنفالا  لاله. ، ومع ذلالك فقالد كالان من أئمالة البالدع، وذكر الالذهبي أناله كالان مالاجنالا قليالل الالدينبين وذكالاء

  «لسالان المييان»و ،(11/526) النبالء«  أعالم سالير»انظر: . (هالالالالال  255) سالنة  تويف. «البيان والتبيين»و «،الحيوان»

 (.5/74) األعالم«»و(، 6/190)
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َض  ِه َبعالالْ َتَرٍك َوَأَراَد بالالِ ٍظ ُمشالالْ َر بَِلفالالْ ْن َأْخبالالَ إِنَّ مالالَ َذا فالالَ هالالَ
ْو َولِ ا لالالَ َبْعِض. َكمالالَ ِه ُدوَن الالالْ َمْدُلواَلتالالِ

ُه اَل ُيَعدُّ َكاذِ   ًبا.َقاَل: )َرَأْيُت َعْينًا( َوَأَراَد بِِه اْلَعْيَن اْلَجاِرَيَة ُدوَن اْلَباِصَرِة، َوبِاْلَعْكِس َفإِنَّ

ْيٍء، وَ  ي شالالَ از  فالالِ ْيٍء َوَمجالالَ ي شالالَ ة  فالالِ َو َحِقيقالالَ ٍظ هالالُ َر بَِلفالالْ ْن َأْخبالالَ َك مالالَ
َذلِ اِز َوكالالَ َة اْلَمجالالَ َأَراَد ِجهالالَ

َل  ِه اْلَمْحمالالَ ًدا( َوَأَراَد بالالِ ُت َأسالالَ اَل: )َرَأيالالْ ْو قالالَ ا لالالَ َك َكمالالَ
ا، َوَذلالالِ دُّ َكاِذبالالً ُه اَل ُيعالالَ ِة؛ َفإِنالالَّ ُدوَن اْلَحِقيقالالَ

ْنَسانُ  ، َوُهَو اإْلِ  اهال. "اْلَمَجاِزيَّ ُدوَن اْلَحِقيِقيِّ

ام مالالردود، ويالالدل ل ضالالعفه أيضالالا مالالا اسالالتدل بالاله الجمهالالور مالالن وبالجملالالة فمالالذهب النَّظالالَّ

اآليالالالا  واألحاديالالالث التالالالي سالالالبق ذكرهالالالا يف القالالالول األول، وهالالالي تالالالدل علالالالى أن الكالالالذب ال 

 ينحصر يف مخالفة االعتقاد، وقصد التعمد، بل يشمله ويشمل الخطأ والسهو كذلك.

ََر،  ََرد مع ََع وا عتق ََة ا ََب ل حاق ََذب لرلف ََب اجلََرح  إذ أن الك ََث  ذه ََحل الارل الق

 اعتقََرد مََع ل حاقََع، املطََرب   هََح  الاََرداواسََطة بََ  الاََأا والكََذب، فقََرل   وأثبََت

ر كحنََه    الََذي وأمََر  قََرل .مطََرب  غََر كحنََه اعتقََرد مََع املطََرب ، غََر  والكََرذب ،مطربقًََ

 .يطربقه مل أم الحاقع طربا  سحاء كذب، و  باأا   ف ي  ،ياحبه اعتقرد

، فالالال بالالد إلطالالالق الكالالذب علالالى الخبالالر، مالالن وهالالذا أيضالالا يفيالالد شالالر  التعمالالد والقصالالد

 

 .(18، 2/17) مديآلل« اإلحكام يف أصول األحكام» 

للسالالالالبكي  «اإلبهالاج يف شالالالالرو المنهالاج»(، و1/61للخطيالب القيويني ) «اإليضالالالالاو يف علوم البالغالة»انظر:  

لسالالراج الدين األرموي  «التحصالاليل من المحصالالول»(، و4/222لليركشالالي ) «البحر المحيط»(، و5/1808)

 (.1/232) لشوكاين « لإرشاد الفحول»(، و11/110) لأللوسي «روو المعاين »(، و2/94)

الجالاحظ أيضالالالالا من المعتيلالة، وسالالالالبق يف كالم المالازري والنووي أن المعتيلالة يشالالالالترطون العمالد يف الكالذب،  

تََر ُ   :َوَغيُْرهُ  الَْجاِحظُ  َوَقاَل "(: 1/25)« الفروق»يف والقصالالالد إليه، ويقول القرايف   ُد  الَْكِذِب  َحِقيَقةِ  فِي  ُيشالالالْ  الَْقصالالالْ

 .اهال "الُْمطَابََقةِ  َوَعَدمُ  ،إلَيْهِ 

وذكر اليركشالالالالي أناله يجوز أن يكون الجالاحظ قالد راعى بعض أصالالالالول المعتيلالة يف هالذه المسالالالالألالة، وهي قضالالالاليالة 

هُ ": (223، 4/222« )المحيط البحر»التحسالالالالين والتقبي ، وأجالاب اليركشالالالالي عن ذلالك فقالال يف   َأْجَر  َوكاَلأَنالَّ

ْدَق  تِِه، ِجَهةِ  ِمنْ  بِهِ   ُهوَ  َما  َعَلى ْيءِ بِالشالالالَّ  َيتََعلَُّق   الِْعْلمَ  َأنَّ  َفَكَما ،الِْعْلمِ   َمْجَر  الصالالالِّ حَّ
 َأنَّهُ  َوَيُجوزُ  الَْخبَُر، َفَكَذلَِك  صالالالِ
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األمالالالرين معالالالا: المخالفالالالة للواقالالالع، والمخالفالالالة العتقالالالاد المخبالالالر يف نفسالالاله، وأمالالالا إذا طالالالابق 

الخبالالر الواقالالع، وخالالالف اعتقالالاد المخبالالر، وكالالذا إذا خالالالف الواقالالع، وطالالابق اعتقالالاد المخبالالر، 

ويف هالالالذا إثبالالالا  واسالالالطة بالالالين الصالالالدق والكالالالذب، وهالالالو  فالالالال يكالالالون صالالالدقا وال كالالالذبا عنالالالده،

خالالالف مالالا عليالاله الجمالالاهير مالالن أهالالل العلالالم مالالن أنالاله ال يوجالالد واسالالطة بينهمالالا، فالالالخبر إمالالا 

مطالالابق للواقالالع، وإمالالا غيالالر مطالالابق، فالمطالالابق هالالو الصالالدق، وغيالالر المطالالابق هالالو الكالالذب، وال 

 واسطة بينهما.

، إال أنه قال: إن ما  يف إثبا  الواسطة إلى نحو ما ذكره الجاحظ   هاينب وذهب الراغب األص

:  ( 479، 478)ص  «المفردا »يف  دون ذلك صدق من جهة، كذب من جهة، يقول الراغب

ْدُق: مطابقة القول الّضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شر  من ذلك لم يكن ِصْدقًا  " الصِّ

  نظرين على بالكذب وتارة بالّصدق، تارة يوصف أن إّماو  تاّما، بل إّما أن ال يوصف بالّصدق،

،: يقال أن  يصّ   هذا  فإنّ  اهلل، رسول  محّمد  : اعتقاد غير  من قال  إذا  كافر  كقول  مختلفين،    ِصْدق 

  إكذاب  الثاين وبالوجه، ضميره قوله لمخالفة كذب،: يقال أن ويصّ   كذلك،  عنه المخبر لكون

 

َلهُ  َراَعى َد   َأصالالْ ينِ   فِي الَْفاسالالِ ْدًقا َكْونِهِ   فِي  َفَراَعى َوالتَّْقبِيِ ، التَّْحسالالِ نًا ُوُقوَعهُ   صالالِ ْدِق  لُِمَفاَرَقةِ  َحسالالَ  فِي  َوالَْكِذِب   الصالالِّ

نِ  نًا الَْخبَرُ  َيُكونُ   َواَل   اآْلَخرِ، َوُقبِْ    َأَحِدِهَما ُحسالْ  َما ِخاَلِف   َعَلى َتْجِويَيهُ  أِلَنَّ  َعنُْه؛ الَْمْخبَرِ  بَِحالِ  الُْمْخبِرِ  َمعَ  إالَّ  َحسالَ

ي َأْخبَرَ  ْدَق  َأنَّ  بَيَّنَّا  َقْد  َوَنْحنُ  ُقبَْحُه، َيْقتَضالِ ْدًقا  َكْوُنهُ  َيُكونَ  َأنْ  َيِجُب   َفاَل  َيْقبُُ ، َقْد   الصالِّ نِِه، ِعلَّةً  صالِ  َكِذبًا َكَكْونِهِ  لُِحسالْ

 .اهال "الُْقبِْ   ُوُجوهُ  اْنتََفْت  إَذا َثبََت  إنََّما الُْحْسنُ  لََكانَ  الُْحْسَن، َتْقتَِضي ِعلَّةً  ِصْدًقا َكْوُنهُ  َكانَ  لَوْ  بَْل ؛ لُِقبِْحهِ  ِعلَّة  

ُب    اغ  هو الحسالالين بن محمد بن المفضالالل، أبو الحسالالين األصالالبهاين، الملقب بالراغب. قال    األصََبهر   الر 

الالذهبي: العالمالة المالاهر، المحقق البالاهر، ثم قالال: كالان من أذكيالاء المتكلمين، لم أظفر لاله بوفالاة وال بترجمالة. من 

اتاله يف سالالالالنالة مصالالالالنفالاتاله: »محالاضالالالالرا  األدبالاء«، و»المفردا  يف غريالب القر ن«، وغيرهمالا. وأر  اليركلي وفال 

 (.2/255(، و»األعالم« )18/120هال(. انظر: »سير أعالم النبالء« )502)
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 اهال. "َّاميل ىل مل يك ُّٱ :قالوا حيث  المنافقين تعالى  اهلل

 الجاحظ على ما ذهب إليه بالنص والمعقول:  استدلقد و 

ا ارِ  َعنِ  اْلُقْر نِ  َفِحَكاَيةُ  النَّصُّ  َأمَّ  حم جم يل ىل  مل خل ُّٱ : النَّبِيِّ  َعنِ  َقْوَلُهمْ  اْلُكفَّ

 . َّممخم

مَ  ارُ  َفَقسالالَّ هُ  اْلُكفالالَّ هِ  َقْولالالَ اَلةُ  َعَليالالْ اَلمُ  الصالالَّ ى َوالسالالَّ ِذِب  إلالالَ ى اْلكالالَ ونِ  َوإِلالالَ ِذي اْلُجنالالُ رُ  اَل  الالالَّ وَّ  ُيَتصالالَ

هُ  ُد  َمعالالَ عَ  ،اْلَقصالالْ اِدِهمْ  مالالَ َدمَ  اْعتِقالالَ ةِ  عالالَ ي اْلُمَطاَبقالالَ َمْينِ  فالالِ َدلَّ  ،اْلِقسالالْ َك  فالالَ ى َذلالالِ هُ  َعلالالَ ى اَل  َأنالالَّ مَّ ِذًبا ُيسالالَ  كالالَ

 .ُمَطاَبَقتِهِ  لَِعَدمِ  ُقِصَد  إَذا إالَّ 

هُ فَ  تِْداَللِ  َوجالالْ سالالْ
ِ
ةِ  اال هُ : بِاآْليالالَ رَ  َأنالالَّ َك  َحصالالَ ي َذلالالِ هِ  فالالِ َراًء، َكْونالالِ ى مجنالالوٍن، كالالالمَ  َأوْ  اْفتالالِ  َفَعلالالَ

ِديرِ  هِ  َتقالالْ اَلمَ  َكْونالالِ ونٍ  كالالَ ونُ  اَل  َمْجنالالُ ْدًقا َيكالالُ مْ  ،صالالِ ُدونَ  اَل  أِلَنَّهالالُ هُ  َيْعَتقالالِ ْدًقا َكْونالالَ ْد  ،صالالِ ُحوا َوقالالَ رَّ  صالالَ

ِي  ِذِب  بِنَفالالالالْ هُ  اْلكالالالالَ هِ  َعنالالالالْ يَمهُ  لَِكْونالالالالِ ا ،َقسالالالالِ ونَ  أِلَنَّ  إاِلَّ  َذاكَ  َومالالالالَ وُل  اَل  اْلَمْجنالالالالُ نْ  َيقالالالالُ دٍ  عالالالالَ  َقصالالالالْ

 .َواْعتَِقادٍ 

َواُب  لِّمُ  اَل  عالالالن اآليالالالة: َواْلجالالالَ مْ  ُنسالالالَ ُموا َأنَّهالالالُ هُ  َقسالالالَّ هِ  - َقْولالالالَ اَلةُ  َعَليالالالْ اَلمُ  الصالالالَّ ى - َوالسالالالَّ  إلالالالَ

ِق  ِذِب  ُمْطلالالَ ونِ  اْلكالالَ ْل  ؛َواْلُجنالالُ ى بالالَ َراءِ  إلالالَ ْفتالالِ
ِ
وَ  ،اال صُّ  َوهالالُ نْ  َأخالالَ ِذِب  مالالِ إِنَّ  ،اْلكالالَ ِذَب  فالالَ ْد  اْلكالالَ  قالالَ

ونُ  ا َيكالالُ نْ  ُمْخَتَرعالالً ةِ  مالالِ اِذِب  ِجهالالَ مْ  اْلكالالَ َمْعهُ  لالالَ نْ  َيسالالْ رِهِ  مالالِ َذا َغيالالْ وَ  َفهالالَ َراءُ  هالالُ ْفتالالِ
ِ
ا ،اال عَ  َومالالَ َرهُ  فِيالالهِ  َتبالالِ  َغيالالْ

اُل  اَل  هُ  ُيقالالالَ َراء   لالالالَ
مْ  ،اْفتالالالِ ُموا َفهالالالُ ِذَب  َقسالالالَّ ى اْلكالالالَ هِ  إلالالالَ َر  :َنْوَعيالالالْ رِهِ  اْلُمْفتالالالَ مْ  اَل  ،َوَغيالالالْ ُموا َأنَّهالالالُ  َقسالالالَّ

اَلمَ  ى اْلكالالَ ِذِب  إلالالَ رِهِ  اْلكالالَ اَل  ،َوَغيالالْ ُل  فالالَ ودُ  َيْحصالالُ ِم، َمْقصالالُ َذا اْلَخصالالْ ا َوهالالَ ي َكَقْولِنالالَ دٍ  فالالِ وَ  :َزيالالْ َد  هالالُ  َتَعمالالَّ

 

 (.1سورة المنافقون: جيء من اآلية رقم ) 

إرشاد »(، و1/341البن عاشور ) «التحرير والتنوير»(،  و57للسيوطي )ص  «شالرو عقود الُجمان»وانظر:   

 (.ضمن  ثار الشي  المعلمي«» -19/177) ماين للمعلمي الي« العامة إلى معرفة الكذب وأحكامه

 (.8سورة سبأ: جيء من اآلية رقم ) 

 .(1/26) لقرايف« لالفروق» 

 .(1/233) لشوكاين « لإرشاد الفحول» 



  

  765   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ِذَب  مْ  َأمْ  اْلكالالَ ْدهُ  لالالَ وُل  َأوْ  ،َيَتَعمالالَّ وَ  :َنقالالُ َدأَ  هالالُ َذا اْبتالالَ ِذَب  هالالَ َدهُ  اْلكالالَ عَ  َأوْ  ،َوَتَعمالالَّ بالالَ َرهُ  فِيالالهِ  اتَّ َق  َأوْ  ،َغيالالْ  َنطالالَ

هِ  ةً  بالالِ نْ  َغْفلالالَ رِ  مالالِ ٍد، َغيالالْ وم   َقصالالْ هُ  َوَمْعلالالُ َو  إَذا َأنالالَّ رَّ لِ  صالالَ َذا بِِمثالالْ ُدلُّ  اَل  هالالَ ى يالالَ تَِرا ِ  َعلالالَ دِ  اشالالْ ي اْلَقصالالْ  فالالِ

 .اْلَكِذِب  َحِقيَقةِ 

 عمالالالرو  أبالالالو بالالاله واسالالالتدل": (285، 11/284« )روو المعالالالاين»يف  يقالالالول األلوسالالالي

 وكذبالاله ،االعتقالالاد مالالع للواقالالع مطابقتالاله الخبالالر صالالدق أن مالالن إليالاله ذهالالب مالالا علالالى الجالالاحظ

 أهالالل مالالن عقالالالء وهالالم الكفالالار أن وذلالالك كالالذب، وال بصالالدق لالاليس وغيرهمالالا ،معالاله عالالدمها

 الجنالالة حالالال خبالالارواإل االفتالالراء يف بالبعالالث ملسو هيلع هللا ىلص النبالالي أخبالالار حصالالروا باللغالالة عالالارفون اللسالالان

 ألنالالاله ،الكالالالذب غيالالالر بالثالالالاين المالالالراد أن شالالالك وال ،األعالالالم بالالالالمعنى الخلالالالو منالالالع سالالالبيل علالالالى

  َّ ممخم حم جم ُّٱ :لقالالالولهم داللالالالة ال وأيضالالالا عدمالالاله، اعتقالالالدوا ألنهالالالم الصالالالدق وغيالالالر ،قسالالاليمه

 بصالالادق لالاليس مالالا الخبالالر بعالالض يكالالون أن فيجالالب ،الوجالالوه مالالن بوجالاله (صالالدق أم) معنالالى علالالى

 ظالالاهر أن وتوضالاليحه األمالالر، نفالالس يف صالالادقا كالالان وإن بالاليعمهم منالاله ذلالالك ليكالالون كالالاذب وال

 المالالتكلم اعتقالالاد يف المسالالتويين ملسو هيلع هللا ىلص النبالالي حالالالي أحالالد تعيالالين طلالالب علالالى يالالدل هالالذا كالمهالالم

 للتقريالالر هاهنالالا واالسالالتفهام ،الخبالالر حالالالي أحالالد تعيالالين يسالالتليم وهالالو بالبعالالث اإلخبالالار حالالين

 لالالم مالالا الواسالالطة يثبالالت ال أحالالدهما ثبالالو  أن شالالك وال ،للخبالالر الحالالالين أحالالد ثبالالو  فيفيالالد

 

 .(1/26) لقرايف« لالفروق» 

 من أديب، محدث،  مفسالالر،: الثناء أبو الدين،  شالالهاب لوسالالي،األ  الحسالاليني اهلل عبد بن محمودهو   األلحيس   

و)ألوس(: ضالالبطها العالمة محمود األلوسالالي بالهمية المقطوعة،    .فيها  ووفاته مولده بغداد،  أهل من المجددين،

 يف(  لوس) جييرة  إلى اآللوسالية  األسالرة  نسالبةقال: وبعضالهم ينطقها بالمد، وضالبطها اليركلي بمد الهمية، وقال: 

 دهم عندما التتري  هوالكو وجه من  األسالالالرة  هذه جد إليها  فرّ  .دبغدا من  مراحل خمس  على الفرا ،  نهر  وسالالالط

 1270يف النحو، وغير ذلك. ما  سالنة ) «حاشالية على شالرو القطر»و التفسالير،  يف« المعاين   روو» :كتبه من بغداد.

(، 1/9) لمحمود شالكري األلوسالي «المسالك األذفر يف نشالر ميايا القرنين الثاين عشالر والثالث عشالر»هالالالالال(. انظر:  

 .(7/176) ليركلي« لاألعالم»و
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 ،االرتفالالالاع يف تنافيهمالالالا مالالالن بالالالّد  ال بالالالل ،يثبتهالالالا ال الجمالالالع يف تنافيهمالالالا وكالالالذا ،تنافيهمالالالا يعتبالالالر

 فيكالالون المتنالالافيين األمالالرين أحالالد عالالن يخلالالو ال بالبعالالث والسالالالم الصالالالة عليالاله خبالالره أن يعنالالي

 عبالالارة الصالالدق فلالاليس ،الصالالدق غيالالر أنالاله ومعلالالوم ،لالالألول وقسالاليم منالالاف هالالو مالالا بالثالالاين المالالراد

 عالالن أو  ،الجمهالالور يقالالول كمالالا لالاله المطابقالالة عالالدم عالالن والكالالذب ،فقالالط الواقالالع مطابقالالة عالالن

 مطابقتهمالالا عالالن عبالالارتين فيكونالالان ،النظالالام يقالالول كمالالا لالاله مطابقتالاله وعالالدم لالاله االعتقالالاد مطابقالالة

 اهال. "الواسطة وتثبت مطابقتهما وعدم

 أن يمتنالالع فالالال ،الكالالذب مالالن نالالوع فهالالو عمالالد، عالالن الكالالذب هالالو االفتالالراء بالالأن عنالاله وأجيالالب

ا كالالذًبا الجنالالون حالالال اإلخبالالار يكالالون ا يكالالون أن لجالالواز ،أيضالالً  وهالالو الكالالذب مالالن  خالالر نوعالالً

ا، للخبالالر التقسالاليم فيكالالون عمالالد، عالالن ال الكالالذب  وعبالالر ،(يفتالالر؟ لالالم أم فتالالر )ا والمعنالالى مطلقالالً

 .له افتراء ال المجنون ألن ؛(جنة به أم): بقوله الثاين عن

 ال ألنالاله ،بخبالالر لالاليس المجنالالون وكالالالم ،جنالالون بالاله بالالل يفتالالر لالالم أم افتالالر  المعنالالى: وقيالالل

 ،بخبالالر لالاليس أو  كاذبالالا خبالالرا كونالاله يف حصالالره مالالرادهم فيكالالون ،شالالعور وال بالاله يعتالالد لالاله قصالالد

 .كاذبا وال صادقا يكون ال خبر يثبت فال

ُل  َراءَ  َأنَّ : َواْلَحاصالالِ ْفتالالِ
ِ
صُّ  اال نَ  َأخالالَ ِذِب، مالالِ هُ  اْلكالالَ ْد  َوُمَقابِلالالُ ونُ  قالالَ ِذًبا َيكالالُ ِلمَ  َوإِنْ  ،كالالَ ْد  سالالَ  َفقالالَ

ْن  اَل  ِذِب اَل عالالَ ٍد، َواْلكالالَ ْن َعمالالْ ِذِب عالالَ ِه اْلكالالَ ي َنْوَعيالالْ
ِذِب فالالِ ًرا لِْلكالالَ َذا َحصالالْ وُن هالالَ ًرا، َفَيكالالُ وُن َخبالالَ َيكالالُ

  َعْمٍد.

ا وُل  َوَأمالالَّ ، فقالالد احالالتج الجالالاحظ بنحالالو مالالا احالالتج بالاله النظالالام مالالن األدلالالة العقليالالة ،اْلَمْعقالالُ

 

(، 11/285لأللوسالالالي ) «روو المعاين »(. وانظر: 1/62للخطيب القيويني ) «اإليضالالالاو يف علوم البالغة»  

 .(1/233) لشوكاين « لإرشاد الفحول»و

 .(1/233) لشوكاين « لإرشاد الفحول»(. وانظر: 11/285لأللوسي ) «روو المعاين » 

 .(1/233) لشوكاين « لإرشاد الفحول» 

 .(1/233) لشوكاين « لإرشاد الفحول»انظر:  
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 بالالالنص قولالاله علالالى يحالالتج  أن للجالالاحظ": (4/225« )المحصالالول»يقالالول الفخالالر الالالرازي يف 

 يف زيالالالدا أن ظنالالاله علالالالى غلالالالب مالالالن أن :األول :وجهالالالين فمالالالن المعقالالالول وأمالالالا...  والمعقالالالول

 هالالذا يف كالالذب إناله :أحالالد يقالل لالالم ،كالذلك كالالان مالا أنالاله ظهالر ثالالم الالدار يف كونالاله عالن فالالأخبر الالدار

 ال الالالذي الخبالالر كالالان فلالالو ومقيالالدة مخصصالالة والمطلقالالا  العمومالالا  أكثالالر أن :الثالالاين .الخبالالر

الال. وقالالد تقالالدم ذكالالر نحالالو هالالذين  "عالشالالار كالالالم إلالالى الكالالذب لتطالالرق كالالذبا المخبالالر يطالالابق اهال

 أدلة النظام من المعقول.الوجهين والجواب عنهما يف القول الثاين عند ذكر 

(، وجعلهمالالالالا يف وجالالالاله 17، 2/16) «اإلحكالالالالام»وذكالالالالر اآلمالالالالدي هالالالالذين الالالالالوجهين يف 

انِي"واحالالد، ثالالم ذكالالر وجهالالا ثانيالالا يتعلالالق بالواسالالطة، فقالالال:  هُ : الثالالَّ ازَ  إَِذا َأنالالَّ رَِض  َأنْ  جالالَ ي َيفالالْ  فالالِ

اًل، اَل ُيوصالالالَ  ا َأْو َجهالالالْ ِه ِعْلمالالالً
ْيَن َكْونالالالِ َطًة بالالالَ

اِد َواسالالالِ ْعتِقالالالَ
ِ
ا، اال بالالالً اًل ُمَركَّ ا، َواَل َجهالالالْ ِه ِعْلمالالالً

ُف بَِكْونالالالِ

ر   اِذِب َخبالالَ اِدِق َواْلكالالَ ْيَن الصالالَّ َرَض بالالَ اَز َأْن ُيفالالْ اَلى، جالالَ ِه َتعالالَ لالالَ وَد اإْلِ ِد ُوجالالُ يِّ اْلُمَقلالالِّ امِّ اِد اْلعالالَ َكاْعتِقالالَ

 .اهال "َلْيَس بَِصاِدٍق َواَل َكاِذٍب 

نِ وَ "(: 2/18ثالالم أجالالاب اآلمالالدي عالالن هالالذا الوجالاله بقولالاله ) هِ  عالالَ انِي اْلَوجالالْ هُ  الثالالَّ َيمُ  اَل  َأنالالَّ  َيلالالْ

نَ  امِ  مالالالِ ادِ  اْنِقسالالالَ ْعتِقالالالَ
ِ
ى اال مٍ  إِلالالالَ لٍ  ِعلالالالْ ٍب، َوَجهالالالْ ةٍ  ُمَركالالالَّ َطةٍ  َوَحالالالالَ ْت  ُمَتَوسالالالِّ ا َلْيسالالالَ اًل  َواَل  ِعْلمالالالً  َجهالالالْ

ا، بالالالً امُ  ُمَركَّ رِ  اْنِقسالالالَ ى اْلَخبالالالَ ْدٍق  إِلالالالَ ِذٍب، صالالالِ ا َوكالالالَ ْيَس  َومالالالَ ْدٍق  لالالالَ ِذٍب، َواَل  بِصالالالِ وَ  إِذْ  كالالالَ اس   هالالالُ يالالالَ
 قِ

يٌّ 
نْ  َتْمثِيلالالِ رِ  مالالِ اِمٍع، َغيالالْ وْ  جالالَ انَ  َولالالَ َك  كالالَ ا، َذلالالِ يالالً

َب  َكافِ اَل  َأنْ  َلَوجالالَ هُ  ُيقالالَ ا إِنالالَّ َيمُ  َأْيضالالً نْ  َيلالالْ َك  مالالِ  َأنْ  َذلالالِ

ْثَباِ   النَّْفِي  َبْينَ  َيُكونَ   اهال. "ُمَحال   َوُهوَ  َواِسَطة ، َواإْلِ

وقالالالالد اختلالالالالف األصالالالالوليون يف حقيقالالالالة الخالالالالالف بالالالالين مالالالالذهب الجمهالالالالور ومالالالالذهب 

أنالاله الجالالاحظ يف إثبالالا  واسالالطة بالالين الصالالدق والكالالذب، هالالل هالالو خالالالف لفظالالي ال أثالالر لالاله؟ أم 

 ؟الفرعية بعض األحكام له أثر يفخالف معنوي 

فالالالذهب الفخالالالر الالالالرازي واآلمالالالدي والقالالالرايف، وكثيالالالر مالالالن األصالالالوليين إلالالالى أن الخالالالالف 

الجمهالالور خالالالف لفظالالي ال أثالالر لالاله، حيالالث إن أحالالد الخصالالمين يطلالالق اسالالم بالالين الجالالاحظ و 

أن الخالالالف راجالالع إلالالى بالال  واسالالتدلواالصالالدق والكالالذب علالالى مالالاال يطلقالاله اآلخالالر إال بشالالر ، 
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المقصالالد والمالالراد مالالن الصالالدق والكالالذب، فمالالن عالالرف الصالالدق بمطابقالالة الواقالالع، دون نظالالر 

ا العتقالالالاده أوتعمالالالده لمخالفالالالة اعتقالالالاد المخبالالالر، والكالالالذب بمخالفالالالة الواقالالالع دون نظالالالر أيضالالال 

للمخالفالالالة أو قصالالالده لالالالذلك، فالالالالعلم باسالالالتحالة حصالالالول الواسالالالطة بينهمالالالا مسالالالتحيلة، ألن 

الخبالالالر إمالالالا مطالالالابق للواقالالالع، وإمالالالا غيالالالر مطالالالابق، واألول: الصالالالدق. والثالالالاين: الكالالالذب. ومالالالن 

عالالرف الكالالذب بمخالفالالة الواقالالع واالعتقالالاد معالالا، فإنالاله يثبالالت الواسالالطة بالالين الصالالدق والكالالذب، 

 معلوما مطابقته وعدم مطابقته.وهو ماال يكون 

ر يف بعالالالالض الفالالالالروع ويالالالالر  بعالالالالض األصالالالالوليين أن هالالالالذا الخالالالالالف معنالالالالوي، وأنالالالاله أثالالالالَّ 

الفقهيالالالالة، وأن الحكالالالالم يف بعالالالالض المسالالالالائل الفقهيالالالالة اختلالالالالف نتيجالالالالة للخالالالالالف يف هالالالالذه 

 المسألة.

تفالالاق المالالذهبين ال، و لمالالا سالالبق مالالن دلالاليلهم علالالى ذلالالكأن الخالالالف لفظالالي،  والالالراج  

 على المعنى، مع اختالفهم يف االصطالو والتعبير.

والخالصالالالة: أن الجالالالاحظ عالالالرف الكالالالذب بأنالالاله مخالفالالالة الخبالالالر للواقالالالع واالعتقالالالاد معالالالا، 

وأنالالاله أثبالالالت واسالالالطة بالالالين الصالالالدق والكالالالذب، واشالالالتراطه لمخالفالالالة االعتقالالالاد يفيالالالد اشالالالترا  

ول األول مالالالن األدلالالالة التالالالي تعمالالالد الكالالالذب والقصالالالد إليالالاله، وهالالالذا ضالالالعيف لمالالالا تقالالالدم يف القالالال 

اسالالالتدل بهالالالا الجمهالالالور مالالالن الكتالالالاب والسالالالنة، والتالالالي تفيالالالد أن الكالالالذب يطلالالالق علالالالى العمالالالد 

 وغيره، فال يشتر  فيه العمد، كما ذهب إليه الجاحظ، واهلل أعلم.

 

شالالالرو تنق   »(، و2/18لآلمدي ) «اإلحكام يف أصالالالول األحكام»(، 2/224للرازي ) «المحصالالالول»انظر:   

للدكتور  «األصالوليينالخالف اللفظي عند »(، و272للقرايف )ص  «الفصالول يف اختصالار المحصالول يف األصالول

 (.36 -2/31عبد الكريم النملة )

 «البحر المحيط يف أصالالول الفقه»(، و445لإلسالالنوي )ص  «التمهيد يف تخريج الفروع على األصالالول»انظر:   

 (.36 -2/31) «الخالف اللفظي عند األصوليين»(، و4/222لليركشي )

 (.36، 2/35) «الخالف اللفظي عند األصوليين» 
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 القحل الرابع  الكذب  مر خرلف الحاقع وا عتقرد، أو أحأمهر.

 إرشالالالالاد»الشالالالالوكاين، فقالالالالال يف  وهالالالالذا القالالالالول أجمالالالالع األقالالالالوال، وهالالالالو اختيالالالالار اإلمالالالالام

ِذي": (237، 1/236« )الفحالالالالول رُ  َوالالالالالَّ ي َيْظهالالالالَ رَ  َأنَّ : لالالالالِ ُف  اَل  اْلَخبالالالالَ ْدِق  َيتَّصالالالالِ  إَِذا إاِلَّ  بِالصالالالالِّ

عَ  ْينَ  َجمالالَ ةِ  بالالَ عِ  ُمَطاَبقالالَ اِد، اْلَواقالالِ ْعتِقالالَ
ِ
إِنْ  َواال ا فالالَ َدُهَما َأوْ  َخاَلَفُهمالالَ ِذب   َأحالالَ اُل  َفكالالَ ي َفُيقالالَ ا فالالِ  َتْعرِيِفِهمالالَ

َذا ْدُق  :َهكالالَ ا :الصالالِّ اَبَق  مالالَ عَ  طالالَ ادَ  اْلَواقالالِ ْعتِقالالَ
ِ
ِذُب . َواال ا :َواْلكالالَ ا مالالَ َدُهَما َأوْ  َخاَلَفُهمالالَ َيمُ  َواَل  ،َأحالالَ  َيلالالْ

ى َذا َعلالالَ وُ   هالالَ َطٍة؛ ُثبالالُ رَ  أِلَنَّ  َواسالالِ وَ  اْلُمْعَتبالالَ اَلمُ  هالالُ اَلِء، كالالَ اَل  اْلُعقالالَ رِدُ  فالالَ اَلمُ  يالالَ اِهي كالالَ ونِ  السالالَّ  َواْلَمْجنالالُ

ائِمِ  ةِ  َوَجِميالالعُ  ،َوالنالالَّ َوالِ  َأِدلالالَّ ةِ  اأْلَقالالْ مالالَ ُلُ   اْلُمَتَقدِّ تِْداَللِ  َتصالالْ اِلسالالْ
ا لِ ى بِهالالَ َذا، َعلالالَ رِدُ  َواَل  هالالَ هِ  يالالَ  َعَليالالْ

ا َشْيء    .َعَلْيَها َوَردَ  ِممَّ

إِنْ  َت  فالالَ نْ : ُقلالالْ ةِ  مالالِ ا ُجْملالالَ َتَدلَّ  مالالَ هِ  اسالالْ ورُ  بالالِ اعُ  اْلُجْمهالالُ ى اإْلِْجمالالَ ِديِق  َعلالالَ افِرِ  َتصالالْ اَل  إَِذا اْلكالالَ : قالالَ

اَلمُ ) قٌّ  اإْلِسالالْ وَ  (،حالالَ ا َوهالالُ اَبَق  إِنَّمالالَ عَ  طالالَ اَد، اَل  اْلَواقالالِ ْعتِقالالَ
ِ
ُت  اال ْيَس  :ُقلالالْ َياعُ  لالالَ ي إاِلَّ  النالالِّ ْدُلولِ  فالالِ  مالالَ

ْدِق  ِذِب  الصالالالِّ ةً  َواْلكالالالَ ْرًعا، اَل  ُلغالالالَ َذا شالالالَ اعُ  َوهالالالَ ا اإْلِْجمالالالَ وَ  إِنَّمالالالَ نْ  هالالالُ لِ  مالالالِ ْرعِ  َأهالالالْ  أهالالالل مالالالن اَل  الشالالالَّ

َتنَُد  الالالذي والالالدليل ،اللغالالة اِعِهمْ  ُمسالالْ ْرِعيٌّ  إِْجمالالَ ، اَل  شالالَ ِويٌّ نَّ  ُلغالالَ
ِذَب  َوَلكالالِ ْذُمومَ  اْلكالالَ ْرًعا اْلمالالَ  شالالَ

وَ  الُِف  هالالُ ادِ  اْلُمخالالَ َواء   لِاِلْعتِقالالَ اَبَق  سالالَ عَ  طالالَ ُه، َأوْ  اْلَواقالالِ َك  َخاَلفالالَ عُ  اَل  َوَذلالالِ نْ  َيْمنالالَ ْدِق  مالالِ ِف  صالالِ ا َوصالالْ  مالالَ

ْعتَِقادَ  َوَطاَبَق  اْلَواقِعَ  َخاَلَف 
ِ
 اهال. "لغة بالكذب اال

وبعالالد هالالذا العالالرض لألقالالوال الالالواردة يف تعريالالف الكالالذب، فالالالذي أميالالل إليالاله يف تعريالالف 

الكالالذب هالالو مالالا اختالالاره اإلمالالام الشالالوكاين، ألنالالاله جمالالع بالالين كالالل األدلالالة واألقالالوال السالالالابقة، 

فالكالالالذب: مخالفالالالة الخبالالالر للواقالالالع واالعتقالالالاد معالالالا أو مخالفتالالاله ألحالالالدهما، ثالالالم إن المخالفالالالة 

للواقالالالع تشالالالمل العمالالالد والخطالالالأ، لألدلالالالة المالالالذكورة يف القالالالول األول، فإنهالالالا تالالالدل علالالالى أن 

 الكذب يشمل العمد وما يقع خطأ وسهوا دون قصد لتعمد الكذب فيه، واهلل أعلم.
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 إطالق لفظ )الكذب( يف عرف العلماء وأهل احلديثاملطلب الثاني: األصل يف 

تقالالالالدم أن الكالالالالذب: عالالالالدم مطابقالالالالة الخبالالالالر للواقالالالالع، عمالالالالدا كالالالالان أو سالالالالهوا، أو عالالالالدم 

مطابقتالالالاله لالعتقالالالالاد، أو لهمالالالالا معالالالالا. فالالالالالخبر إذا لالالالالم يطالالالالابق الواقالالالالع كالالالالان كالالالالذبا، سالالالالواء 

كالالالالان المخبالالالالر متعمالالالالدا لالالالالذلك، أو أن ذلالالالالك وقالالالالع منالالالاله علالالالالى سالالالالبيل الخطالالالالأ والسالالالالهو 

 والنسيان.

وهنالالالالا يالالالالرد سالالالالؤال مهالالالالم أال وهالالالالو: مالالالالا األصالالالالل يف إطالالالالالق العلمالالالالاء والمحالالالالدثين 

للفالالالالظ الكالالالالذب، هالالالالل يعنالالالالون بالالالاله العمالالالالد؟ أم يعنالالالالون السالالالالهو والخطالالالالأ؟ بمعنالالالالى: أننالالالالي 

إذا وقفالالالت علالالالى قالالالول لعالالالالم أطلالالالق فيالالاله لفالالالظ الكالالالذب علالالالى شالالالخص مالالالا، فهالالالل أفهالالالم 

أن المالالالالراد  مالالالالن ذلالالالالك أن الشالالالالخص الالالالالذي قيالالالالل فيالالالاله هالالالالذا القالالالالول يتعمالالالالد الكالالالالذب؟ أم

 أنه يخطئ؟

 أقحل وبرهلل التحفي  

اختلالالالالف العلمالالالالاء يف هالالالالذه المسالالالالألة، فالالالالذهب بعالالالالض العلمالالالالاء إلالالالالى أنالالالاله ال يحمالالالالل 

علالالالالالى واحالالالالالد منهمالالالالالا إال بقرينالالالالالة، ألن الكالالالالالذب كمالالالالالا يطلالالالالالق يف اللغالالالالالة علالالالالالى العمالالالالالد 

واالفتالالالالراء، فإنالالالاله يطلالالالالق أيضالالالالا علالالالالى الخطالالالالأ والسالالالالهو، وهالالالالذا ظالالالالاهر مالالالالذهب جماعالالالالة 

هم جعلالالالالوا لفالالالالظ )كالالالالذاب( مالالالالن الجالالالالرو غيالالالالر المفسالالالالر الالالالالذي مالالالالن أئمالالالالة الشالالالالافعية، فالالالالإن

يحتالالالاج لبيالالالان وتفسالالالير ممالالالن قالالالاله، وعللالالالوا ذلالالالك بالالالأن الكالالالذب يالالالراد بالالاله الغلالالالط أيضالالالا، 

« الفقالالالالالاله أصالالالالالالول يف المحالالالالالاليط البحالالالالالالر»يقالالالالالالول اإلمالالالالالالام اليركشالالالالالالي يف كتابالالالالالاله المالالالالالالاتع 

اَل "(: 2/296) ، قالالالالَ ْر   ْرِو شالالالالَ ي اْلجالالالالَ َبِب فالالالالِ اَن السالالالالَّ َت َأنَّ َبيالالالالَ نُْهْم َوإِْذ َثبالالالالَ َحاُبنَا َومالالالالِ َأصالالالالْ
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يُّ 
ْيَرفِ وَركٍ الصالالالالالَّ ُن فالالالالالُ ي ، َوابالالالالالْ و، َواْلَقاضالالالالالِ ِب  َأبالالالالالُ ُل  اَل : الطَّيالالالالالِّ ْوُلُهمْ  ُيْقبالالالالالَ اَلن  : قالالالالالَ  فالالالالالُ

ْيَس  ْيٍء، لالالالالَ اَلن   َواَل  بِشالالالالَ ، فالالالالُ ِعيف  ، َواَل  ضالالالالَ يِّن  ا لالالالالَ اِب؟ َذا مالالالالَ ذَّ َر، بِاْلكالالالالَ هُ  َوقِيالالالالَل  اْسُتْفسالالالالِ : لالالالالَ

ا ي؟ مالالالالالَ َد  َتْعنالالالالالِ ِذَب؟ َأَتَعمالالالالالَّ إِنْ  اْلكالالالالالَ اَل  فالالالالالَ ْم،: قالالالالالَ َف  َنعالالالالالَ ي ُتُوقالالالالالِّ رِهِ  فالالالالالِ اَل، َوإاِلَّ  َخبالالالالالَ  أِلَنَّ  فالالالالالَ

ِذَب  ةً  اْلكالالالالالَ ُل  ُلغالالالالالَ َط، َيْحَتمالالالالالِ عَ  اْلَغلالالالالالَ ْيءِ  َوَوضالالالالالْ ي الشالالالالالَّ رِ  فالالالالالِ ِعِه، َغيالالالالالْ هُ  َمْوضالالالالالِ هُ  َوِمنالالالالالْ : َقْولالالالالالُ

َذَب ) و كالالالالَ دٍ  َأبالالالالُ ي (ُمَحمالالالالَّ ِديِث  فالالالالِ ِوْترِ  حالالالالَ طَ الالالالالْ ي: َغلالالالالَ الالالال. ". َيْعنالالالالِ فهالالالالذا مفالالالالاده أنالالالاله ال  اهال

 يحمل على أحدهما إال إذا بين وفسر.

و بأن لفظ )كذاب( يحتاج لتفسير، وأنه ال يدل   وإلى هذا ذهب ابن الوزير أيضا، وصرَّ

 

    ََ ُّ ْرا الا
فقهالالاء أحالالد المتكلمالالين، مالالن الفقيالاله األصالالولي، أبالالو بكالالر الصالاليريف،  ،هالالو محمالالد بالالن عبالالد اهلل    يف 

اَل  الشالالافعية، مالالن أهالالل بغالالداد. ي الْقفالالال قالالَ اشالالِ انَ  :الشَّ اس أعلالالم كالالَ افِِعي بعالالد باألصالالول النالالَّ مالالن مصالالنفاته:  .الشالالَّ

الال(. انظالالر: 330. مالالا  سالالنة )ذلالالك «، وغيالالرالفالالرائض »وعالالالم علالالى أصالالول األحكالالام«، دالئالالل اإلالبيالالان يف » هال

 (.6/224) لليركلي «األعالم، و»(1/116قاضي شهبة )« البن ة»طبقا  الشافعي

:ا     َا يُْ  الُمَتكَ  اْبُن ُفح الُِ ، شالالَ . اإِلَماُم، الَعالََّمُة، الصالالَّ َبَهانِيُّ ِن بِْن ُفوَرَك، َأُبو َبْكٍر األَصالالْ ُد بُْن الَْحسالالَ لِِّميَن،  هو ُمَحمَّ

اِفِعيَِّة. له مصالنفا  كثيرة، منها: »غريب القر ن«، و»مشالكل ال  وِل َواْلَكاَلِم، ِمْن ُفَقَهاِء الشالَّ حديث«. َواِعظ  َعاِلم  باألُصالُ

 (. 83/ 6(، و»األعالم« ) 214/ 17هال(. انظر: »سير أعالم النبالء« ) 406ما  سنة ) 

 أاُبح الط يَْب ا   
ريض  اإلمالام،  الشالالالالافعي، الطيالب الطبري أبو عمر، بن طالاهر بن اهلل عبالد بن طالاهر القالاضالالالاليهو    لْقَا

جواب يف »و«، شالالرو مختصالالر الميين من مصالالنفاته: »  ، من أعيان الشالالافعية.بغداد فقيهالعالمة، شالالي  اإلسالالالم،  

ة »طبقا  الشافعيو ،(17/668) «سير أعالم النبالءهالالالال(. انظر: »450. ما  سنة )ذلك  «، وغيرالسماع والغناء

 (.3/222) «األعالم، و»(5/12)« الكبر 

يَْرفِ "( عبارة الصالاليريف، فقال: 1/515نقل السالاليوطي يف »تدريب الراوي« )   : َوَكَذا إَِذا َقالُوا: ُفاَلن  َقاَل الصالالَ يُّ

ٍد( ؛ اَل بُدَّ ِمْن بَيَانِِه؛ أِلَنَّ الَْكِذَب َيْحتَِمُل الَْغَلَط، َكَقْولِِه: )َكَذَب َأبُو ُمَحمَّ اب   اهال. "َكذَّ

ير    د بن إِبَْراِهيم بن علي بن المرتضالالى بن الْمفضالالل، أبو عبد اهلل، عي الدين، من  ل الوزير.  اْبُن الحا   هو ُمَحمَّ

قال الشالالوكاين: تبحر فِي َجِميع الُْعُلوم، وَفاق األقران، واشالالتهر صالاليته، َوبعد ذكره، وطار علمه فِي األقطار. وقال 

ف َماال ُيْحتَاج َمَعه إِلَى َغيره. له  أيضالالا: َولَو قلت: إن الْيمن لم ينجب مثله لم أبعد َعن ي َهَذا الَْوصالالْ
َواب، َوفِ الصالالَّ
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الروض الباسم يف الذب عن سنة أبي  القاسم  »التعمد إال بقرينة صحيحة؛ يقول ابن الوزير يف    على

  من كثير يطلقها قد( كّذاب) لفظة أنّ  يعلم أن: الباب هذا علم لطيف ومن"(: 199/ 1) ملسو هيلع هللا ىلص«

  أنّ  تبيّن وال  ،ذلك  تعّمد  أّنه  يتبّين  لم وإن  ،حديثه يف  ويخطىء  يهم  من على الجرو  يف  المتعنّتين 

  على   يدّل   وهذا،  ذكرته  ما  عرف  والّتعديل  الجرو  كتب  طالع  ومن  ،مثله   وال  صوابه  من  أكثر  خطأه

  على  الّثقا  من كثير  أطلقه ولهذا ،سببها يفّسر لم التي المطلقة األلفاظ جملة من اللفظ  هذا أنَّ 

  الّثقا  من فيه قيل من  حقِّ  يف  بذلك تغترّ  أن فاحذر ،واألمانة الّصدق أهل من  الّرفعاء من جماعة

  أن  إال ،الّتفسير إلى ويحتاج معًا والعمد الوهم  على ينطلق الّلغوية الحقيقة يف فالكذب ،الّرفعاء

 اهال. "صحيحة قرينة الّتعمد على  يدّل 

، وتعقالالب ابالالن الالالوزير فيمالالا ذهالالب إليالاله، وقالالرر وقالالد خالالالف يف ذلالالك األميالالر الصالالنعاين

أن األصالالل يف إطالالالق المحالالدثين للكالالذب أنهالالم يعنالالون العمالالد، وأنالاله ال بالالد لتفسالاليره بالالالوهم 

 «»توضالالالالي  األفكالالالالاروالخطالالالالأ مالالالالن قرينالالالالة تالالالالدل علالالالالى ذلالالالالك، يقالالالالول األميالالالالر الصالالالالنعاين يف 

ك قالالالول المحالالالدثين)" (:297 -2/295) اب«؛ فقالالالد يطلقالالالون ذلالالالك :وال يغرنالالالَّ  »فالالالالن كالالالذَّ

داً  ْن يكالالذب مخطئالالًا ال متعمالالِّ تقتضالالي )لمسالالمى الكالالذب   (ألنَّ الحقيقالالة اللغويالالة ؛علالالى مالالَ

اب ة، نعالالالم ( إأنالالاله كالالالذَّ ذ الكالالالذب لغالالالة: اإلخبالالالار بخالالالالف الواقالالالع؛ وال يشالالالتر  فيالالاله الَعْمِديالالالَّ

 

كتب نفائس، منها: »العواصالالم والقواصالالم يف الذب عن سالالنة أبي القاسالالم«، و»البرهان القاطع يف إثبا  الصالالانع«.  

 .(5/300) «األعالم»، و(2/81هال(. انظر: »البدر الطالع« للشوكاين )840ما  سنة )

 إبراهيم،  أبو الصالنعاين، ثم الكحالين  الحسالني، محمد بن  صالالو بن إسالماعيل بن محمد هو  َانعر  األمر ال  

 على المتوكل ابن( باهلل المؤيد) يلقب. اليمن  يف اإلمامة بيت من مجتهد،:  باألمير كأسالالالفه  المعروف الدين، عي

 يف) عنده  أكثرها أن خان حسالالن صالالديق  ذكر مؤلف، ئةام نحو له.  والعوام الجهالء  من كثيرة بمحن أصالاليب. اهلل

. «سالالبل السالالالم شالالرو بلوا المرام من أدلة األحكام»، و«األنظار تنقي   شالالرو األفكار توضالالي » كتبه من(. الهند

 .(6/38) «األعالمانظر: »هال(. 1182ما  سنة )

تنقي  األنظار يف معرفة علوم »ما بين القوسين هنا، وكذا ما سيأتي يف كالم الصنعاين كالم ابن الوزير يف كتابه   

 «.توضي  األفكار»(، وهو الكتاب الذي شرحه الصنعاين يف 141، 140)ص  «اآلثار
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ة شالالر  يف اإلثالالم. ثين للكالالذب فالاليمن  الَعْمِديالالَّ علالالى أنالاله ال يخفالالى أنَّ األصالالل يف إطالالالق المحالالدِّ

وإذا كالالان  يعالالرف ذلالالك مالالن تصالالرفاتهم. ،هالالو الكالالذب حقيقالالة الصالالادر عالالن عمالالد ،يصالالفونه بالاله

: )ولهالالذا كمالالا أفالالاده قولالاله ،فالالال بالالد مالالن قرينالالة علالالى أنهالالم أرادوا بالاله الالالوهم ،هالالو األصالالل

فوا بالالذلك َخلقالالًا مالالن أهالالل الصالالدق إذا وهمالالوا ن (وصالالَ فوا بالالذلك مالالَ ، فالالإنَّ القرينالالة كالالونهم وصالالَ

 أنالالاله الكالالالذاب يف العالالالرف ألن ؛كالالالذابا وهالالالم مالالالن يسالالالمى ال هأنالالال  والصالالالواب. )ُيعالالالرف بالصالالالدق

 عالالرف كمالالا .ادقالال االعت مالالع المطابقالالة عالالدم الكالالذب :يقالالول فإنالاله (،الجالالاحظ قالالاله كمالالا ،المتعمالالد

 ،إليالاله ذهالالب مالالا والبيالالان األصالالول أئمالالة رد وقالالد ،مذهبالاله حقيقالالة مالالن البيالالان وعلالالم األصالالول يف

 الكالالذب أن ألجالالل أي (ولهالالذا) .العمالالد هالالو فاألصالالل ،عليالاله يطلالالع ال قلبالاليٌّ  أمالالر   التعمالالد وأن

 (وهالالو .وهالالم ولكنالاله ،كالالذب مالالا :عمالالر ابالالن يف عائشالالة قالالالت) للمتعمالالد هالالو إنمالالا اللغالالة عالالرف يف

 (.اللسان أهل من وهي ،«الصحي  » يف ثابت) عائشة قالته الذي اللفظ أي

 سالالمعت أنهالالا ،الالالرحمن عبالالد بنالالت عمالالرة عالالن طالالرق مالالن كثيالالرة بألفالالاظ مسالاللم أخالالرج فإنالاله

 فقالالالالت .الحالالالي ببكالالالاء ليعالالالذب الميالالالت نإ :يقالالالول عمالالالر بالالالن اهلل عبالالالد أن لهالالالا وذكالالالر ،عائشالالالة

 مالالر إنمالالا ،أخطالالأ أو  نسالالي ولكنالاله ،يكالالذب لالالم أنالاله أمالالا ،الالالرحمن عبالالد ألبالالي اهلل يغفالالر :عائشالالة

 يف لتعالالذب وإنهالالا ،عليهالالا ليبكالالون إنهالالم» :فقالالال ،عليهالالا ىكالالَ بْ يُ  يهوديالالة علالالى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسالالول

 علالالى الكالالذاب وال ،الالالوهم علالالى الكالالذب تطلالالق لالالم  عائشالالة أن يخفالالى وال: قلالالت« قبرهالالا

 ابالالن عالالن الكالالذب نفالالت فإنهالالا ؛لالاله حجالالة كالمهالالا يف فمالالا ،فيالاله المصالالنف بحالالث الالالذي الالالواهم

 الكالالذب إطالالالق اللغويالالة الحقيقالالة إن :المصالالنف قالالال أنالاله مالالع الالالوهم لالاله وأثبتالالت ، عمالالر

 ،الكالالذب عنالاله ونفالالت ،مخالالطٍ  عائشالالة عنالالد هنالالا عمالالر وابالالن ،المتعمالالد غيالالر المخطالاليء علالالى

 ،بالمتعمالالد صالالهخصَّ  الالالذي العالالرف هالالذا قبالالل اللغالالة :أي (اللسالالان أهالالل مالالن) قالالال كمالالا (وهالالي)

 .اهال "فتأمل

 

 .يعني ابن الوزير 

 سبق تخريجه. 
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وهالالذا مالالن الصالالنعاين حسالالن رائالالق، ومالالن تأمالالل أقالالوال أهالالل العلالالم والنمالالاذج المالالذكورة يف 

هالالالذا البحالالالث تبالالالين لالالاله رجحالالالان مالالالا ذهالالالب إليالالاله األميالالالر الصالالالنعاين مالالالن أن األصالالالل يف إطالالالالق 

العلمالالاء للكالالذب أنهالالم يعنالالون العمالالد، وإنمالالا نلجالالأ لتفسالالير الكالالذب بالالالوهم والخطالالأ لقالالرائن 

 ظهر  يف تلك األقوال والنماذج، أو فيمن قيل فيه ذلك.

أيضالالالا أن الظالالالاهر والغالالالالب يف العالالالرف والمتبالالالادر مالالالن  وقالالالد بالالالين المعلمالالالي اليمالالالاين

ضالالمن  -12/100) «اشالالفةاألنالالوار الك»( أنالاله يعنالالي التعمالالد، فقالالال يف إطالالالق لفالالظ )الكالالذب

 للواقالالع، الخبالالر مخالفالالة الكالالذب أن الجمهالالور عليالاله مالالا والالالراج  "(: « ثالالار الشالالي  المعلمالالي»

د، أنالاله ذلالالك ونحالالو كالالاذب فالالالن: أو  فالالالن، كالالذب: قولالالك مالالن المتبالالادر لكالالن مَّ  فمالالن تعمالالَّ  ال ثالالَ

ا ذلالالك لالاله قيالالل ربمالالا أنالاله إال للمخطالالئ، ذلالالك يقالالال ر أنالاله علالالى تنبيهالالً  الالالرد». )راجالالع كتالالاب قصالالَّ

الالال. وذكالالالر يف  "(21 ص« خنالالالائياإل علالالالى أيضالالالا تعريالالالف الجمهالالالور  «األنالالالوار الكاشالالالفة»اهال

 ثالالالار الشالالالي  »ضالالالمن  -439، 12/438للكالالالذب، وكالالالذا تعريالالالف الجالالالاحظ لالالاله، ثالالالم قالالالال )

 يقالالال كمالالا ذلالالك، ونحالالو (كالالذب القالالول هالالذا) :قيالالل إذا أنالاله عنالالدي والتحقيالالق"(: «المعلمالالي

ر عالالن النظالالر بصالالرف  أو  الماضالالي بلفالالظ (كالالذب) فأمالالا (للواقالالع مخالالالف) بمعنالالى فهالالو الُمخبالالِ

ظ التالالالي الكلمالالالا  مالالالن ذلالالالك ونحالالالو (كالالالاذب) أو  (يكالالالذب) ر، معهالالالا يالحالالالَ  فالالالالُعرف المخبالالالِ

ها العالالامّ   إنالاله: فيالاله قيالالل مالالا الدنيويالالة األمالالور يف ملسو هيلع هللا ىلص النبالالي أخبالالار يف أن تالالر  أال بالعمالالد، يخصالالّ

َذب): يقالالال أن عالالن ينفالالر عاقالالل وكالالّل  خطالالأ،  واهلل - هالالذا يف والسالالرّ  .(كالالاذب هالالو) أو  (... كالالَ

 

يُّ اليام   
هو عبالد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمالد المَعلِِّميُّ الُعتِْمي اليمالاين: العالمالة المحالدث  املُعا ِّم 

الفقيه النحوي األديب، لقب بذهبي العصالالر، صالالاحب التصالالانيف النافعة والتحقيقا  الباهرة. له تصالالانيف منها: 

أضالالالالواء على السالالالالنالة من اليلالل  »التنكيالل بمالا يف تالأنيالب الكوثري من األبالاطيالل«، و»األنوار الكالاشالالالالفالة لمالا يف كتالاب

(، و»المدخل إلى  ثار الشي  3/342م(. انظر: »األعالم« )1966هالال/1386والتضليل والمجازفة«. تويف سنة )

ضالالمن » ثار الشالالي  العالمة عبد الرحمن  -، وما بعدها1/35العالمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين« )

 بن يحيى المعلمي اليماين«(.
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 الظالالالاهر كالالالان (فالالالالن كالالالذب): قيالالالل فالالالإذا العمالالالُد، اإلنسالالالان أفعالالالال يف الغالالالالب أن - أعلالالالم

د أنالاله الغلبالالة بمقتضالالى ا رأيالالت): قلالالَت  إذا أنالالك كمالالا .تعمالالَّ ا هالالذا كالالان (الخمالالر يشالالرب فالنالالً  ذمالال 

ا  وهالالو شالالربها إنمالالا أنالاله تعلالالم كنالالت إذا هالالذا فعلالالى .عالالالم عامالالد أنالاله ذلالالك مالالن المفهالالوم ألن بيِّنالالً

 كمالالا الحقيقالالة بيالالان يليمالالك بالالل المالالذكورة، الكلمالالة إطالالالق لالالك يكالالن لالالم خمالالر أنهالالا يجهالالل

مَّ  فمالالن تعمالالد، أنالاله الظالالاهر (فالالالن كالالذب): قولالالك فكالالذلك. هالالي  يقالالال ال بالالأن العالالرُف  جالالر  ثالالَ

د عنالالد إال ذلالالك ر أن ظهالالر إن أنالاله إال وحالالديًثا، قالالديًما النالالاس عمالالل هالالذا وعلالالى .التعمالالُّ  الُمخبالالِ

ر، أنالالاله: أخالالالر  وبعبالالالارة عليالالاله، يعتمالالالد أن لالالاله يكالالالن لالالالم ظالالالن   علالالالى اعتمالالالد : يقالالالال فإنالالاله مقصالالالِّ

 وغيرها ،ملسو هيلع هللا ىلص: »كذب أبو السنابل« النبي قال كما (كذب)

 

، َعْن َقتَاَدَة،  4273، و رقم  7/305« )مسنده»يف  أخرجه أحمُد     َثنَا َسِعيد  ُد بُْن َجْعَفرٍ، َحدَّ َثنَا ُمَحمَّ (، قال: َحدَّ

، َأنَّ 
ُعودٍ ، َعْن َعبِْد اهللِ بِْن َمسالالْ

ُعودٍ اَن، َعْن َعبِْد اهللِ بِْن ُعتْبََة بِْن َمسالالْ بَيَْعةَ َعْن ِخاَلٍس، َوَعْن َأبِي َحسالالَّ بِنَْت الَْحاِرِث  سالالُ

نَابِِل، َفَقاَل: َكأَنَّ  َرَة لَيَْلًة، َفَدَخَل َعَليَْها َأبُو السالالالَّ َعْت َحْمَلَها بَْعَد َوَفاةِ َزْوِجَها بَِخْمَس َعشالالالْ ِك َوضالالالَ ثِيَن َنْفسالالالَ ِك ُتَحدِّ

َي َأبَْعُد اأْلََجَليْنِ 
نَابِِل، َفَقاَل  َفاْنطََلَقْت  ،بِالْبَاَءةِ؟! َمالَِك َذلَِك َحتَّى َينَْقضالِ إِلَى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفأَْخبََرْتُه بَِما َقاَل َأبُو السَّ

يْنَُه، َفائتِينِي بِِه«  نَابِِل، إَِذا َأَتاِك َأَحد  َتْرضالالَ وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَذَب َأبُو السالالَّ َتَها  -َأْو َقاَل: »َفأَْنبِئِينِي«  -َرسالالُ َفأَْخبََرَها َأنَّ ِعدَّ

 َقِد اْنَقَضْت.

، فيه سالعيد بن أبي عروبة، وقد اختلط، والراج  أن سالماع محمد بن جعفر منه بعد االختال ،  وهذا سالند  ضالعيف 

 ذلك، مكرم ابن وأنكر  االختال ،  بعد سالعيد من سالمع  جعفر بن محمد أن  إلى مهدي بن الرحمن عبد ذهبفقد  

 أنه يفيد مكرم ابن  ذكره وما.  عروبة  أبي بن  سالالالعيد من  فرغت حتى  شالالالعبة أتيت ما: جعفر بن محمد بقول واحتج

 ،1/283)  عدي  البن  الكامل«»  ينظر.  أعلم  واهلل.  أيضا  االختال   بعد  منه  سمع  أنه  ينفي  ال  وهذا قديما،  منه  سمع

 (.2/567) الترمذي« علل شرو»و ،(5/516و

وقالد أعاللَّ اإلمالام أحمالد بن حنبالل روايالة محمالد بن جعفر هالذه، وبين أناله أخطالأ يف وصالالالاللهالا، وأن الصالالالالحي  يف هالذه 

 «العلالل ومعرفالة الرجالال»(، يقول عبالد اهلل بن أحمالد يف الروايالة أنهالا مرسالالالاللالة )ليس فيهالا عبالد اهلل بن مسالالالالعود 

ِمعت"(: 4795، و رقم 3/185) َماِعيل َعن ،غنْدر َحِديث  فِي َيُقول  أبي سالالالَ  َوَعن  ،خالس َعن ،َقتَاَدة َعن ،إِسالالالْ

ُعود بن عتبَة بْن  اهلل َعبْد َعن ،حسالان  أبي ُعود بن اهلل عبد َعن  ،َمسالْ  بعد حملَها  وضالعت الَْحاِرث بنت سالبيعة َأن  ،َمسالْ

 اهال. "- ُمْرسال َيْعنِي - اهلل عبد َعن ُهوَ  لَيَْس  ،وخالفوه ،اهلل عبد َعن :َقاَل  ،غنْدر فِيهِ  َأخطَأ :َزوجَها َوَفاة
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 بْنُ  اهللِ  َعبُْد وما ذهب إليه اإلمام أحمد هو الصالالالحي ، فقد خولف محمد بن جعفر يف إسالالالناده عن سالالالعيد، فرواه  

ِعيدٍ  َعنْ   بَْكرٍ، ، (4274، و رقم 7/306)مرسالالال. أخرجه أحمد  ُعتْبَةَ  بْنِ  اهللِ  َعبْدِ  َعنْ   ِخاَلٍس، َعنْ  َقتَاَدَة، َعنْ  ،سالالَ

اِب  َعبُْد  وَقاَل "(: 4275، رقم 7/308اهالالال. ثم قال أحمد )  "ليس فيه ابن مسعود"وقال:   َعنِ  ِخاَلٍس، َعنْ : الَْوهَّ

ل   ُعتْبََة، ابْنِ   اهالالالالالال. يعني أن عبد الوهاب تابع عبد اهلل بن بكر أيضالالا على إرسالالاله. ورواه يييد بن زريع، عن"ُمْرسالالَ

بيعة أن: عتبة بن  اهلل عبد عن جميًعا،  وِخالس حسالالاٍن،  أبي عن قتادة، عن  عروبة، أبي بن سالالعيد  الحارث بنت سالالُ

 وبمعناه"، ثم قال: (713، رقم 1/336) السالالالنن« علم  إلى المدخل»الحديث. أخرجه البيهقي يف   زوجها، تويف

 .اهال "جيد مرسل وهو عتبة، بن اهلل عبد عن سيرين، بن محمد رواه

وال شالالالك أن رواية عبد اهلل بن بكر، وعبد الوهاب بن عطاء، ويييد بن زريع عن سالالالعيد بن أبي عروبة أصالالال  من 

روايالة محمالد بن جعفر، ألنهم جمالاعالة، وحفظ الجمالاعالة أولى من حفظ الواحالد، كمالا أن سالالالالمالاع عبالد اهلل بن بكر 

لإلمام  «العلل ومعرفة الرجال»سالعيد: ويييد بن زريع من سالعيد قبل االختال  ]انظر لسالماع عبد اهلل بن بكر من 

(، ولسماع يييد بن زريع من سعيد 11/77) «تاري  بغداد»(، و5315، رقم 3/296أحمد، رواية ابنه عبد اهلل )

الكواكالب »(، و523، 5/515البن عالدي ) «الكالامالل»(، و6/360البن حبالان ) «الثقالا »بن أبي عروبالة انظر: 

اِب  َعبْدِ  سالالالماعأما  و([، 195البن الكيال )ص  «ة الثقا النيرا  يف معرفة من اختلط من الروا  من َعطَاءٍ  بْنِ  الَْوهَّ

اِجُ    فيه، مختلف ف  سالالعيد ِمعَ  َأنَّهُ  َوالرَّ ِمَعهُ  َما بَيْنَ  ُيَميِّيُ  اَل  َوَأنَّهُ   َوبَْعَدُه، االْختاَِل ِ  َقبَْل   ِمنْهُ  سالالَ  َكَما الَحالَيِْن، يف منه سالالَ

َو  رَّ اِب  َعبُْد   صالالَ هُ  الَْوهَّ  الترمذي« علل  شالالرو»و ،(608 رقم ،1/349) داود« اأب  اآلجري  »سالالؤاال ]انظر:  َنْفسالالُ

[. إال أن متالابعالة عبالد اهلل بن بكر ويييالد بن زريع لاله تالدل على أناله سالالالالمع مناله هالذا (570، و569و ،567، 2/566)

 الحديث قبل االختال .

 ، وابن سيرين روياه عن عبد اهلل بن عتبة فأرساله:ويؤيد ذلك أيضا أن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة

-574)ص  الرسالالالالالالة«» (، ويف2544، رقم 6/568: كتالاب العالدد، عالدة الوفالاة )«األم» يف الشالالالالافعي أخرجالهفال 

ةِ  باَلاب: كتالاب العالدة، السالالالالنالة« شالالالالرو» يف البغويمن طريقاله و (،575 امال كالاناَلْت  إِذا َزْوُجهالا َعنهالا الُمتَوفَّى عاِلدَّ  حالَ

ةِ  باُب : كتاب العدد، الكبر « السالالالنن»يف  البيهقيكذا  و (،8/153) «تفسالالاليره»(، ويف  2388، رقم 9/304)  ِعدَّ

: كتاب اللعان، باب عدة الوفاة «السالنن واآلثار  معرفة»  يفو (،15556، رقم 535، 15/534) الَوفاةِ  ِمنَ  الحاِملِ 

الفرائض(. وابن عبد البر يف  -1506رقم  ،1/350) «سالننه»(. وسالعيد بن منصالور يف 15283، رقم 11/205)

 السالالالالنن»يف  البيهقي(: من طريق ابن أبي عمر. و27397، 27396، رقم 175، 18/174) «االسالالالالتالالذكالالار»

(: من طريق سالعدان بن نصالر؛ أربعتهم )الشالافعي، 15556، رقم 535، 15/534: الموضالع السالابق )الكبر «
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 عبداهلل بن  اهلل عبيد عن  ،اليهري عن بن عيينة، سالفيانوسالعيد بن منصالور، وابن أبي عمر، وسالعدان بن نصالر(، عن 

: .أن سالالبيعة بنت الحارث ... الحديث مرسالالال ،أبيه عن بن عتبة،ا واَيةُ   ِذهوهَ "قال البيهقيُّ َلة ،  الرِّ  َقبَلها  وفيما ُمرسالالَ

 اهال. "كِفاَية   الموصولِ  ِمنَ 

اِب. َوالْبَيَْهِقيُّ يف »السالالالالنن الكبر «: كتالاب 15/307وأخرجاله الالدارقطني يف »العلالل« ) (: من طريق َعباْلِد الَْوهالَّ

ُجِل ِمْن َأهْ  أَُل َعِن الرَّ ُجِل ِمْن َأْهِل الِْفْقِه ُيسالالالْ (: من 20954، رقم 95 -21/94ِل الَْحِديِث )الشالالالهادا ، باب الرَّ

ٍد، َعْن َعباْلِد اهللِ  اُد بُْن َزياْلٍد(، َعْن َأيُّوَب، َعْن ُمَحمالَّ اِب، َوَحمالَّ  بِْن َزياْلٍد؛ كالهمالا )َعباْلُد الَْوهالَّ
ادِ  بِْن ُعتْباَلَة، َأنَّ طريق َحمالَّ

: ُسبَيَْعَة بِنَْت الَْحاِرِث َوَضَعْت بَْعَد َوَفاةِ َزْوِجَها.. ، َولَُه َشَواِهُد ". الحديث. قال البيهقيُّ  اهال. "َهَذا ُمْرَسل  َحَسن 

نَابِِل« شاهدين:  ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَذَب َأبُو السَّ

َقِة  ، أخرجهأبي سالاللمة بن عبد الرحمن مرسالالالأحدهما: عن  عبد الرزاق يف »مصالالنفه«: كِتَاُب الطَّاَلِق، بَاب  الُمطَلَّ

ةِ )َيُموُ  َعنَْها َزْوُجَها وَ  تَِها، َأْو َتُموُ  فِي الِْعدَّ  َأبِي بنِ ا َيحيَى َعن  َمْعَمرٍ، َعن، (12477، رقم 5/463ِهَي فِي ِعدَّ

َلَمةَ   َأبِي َعن  َكثِيرٍ، ْحَمنِ  َعبدِ  بنِ  سالَ ئَِل : َقاَل  الرَّ َعْت   اْمَرَأتِهِ  َعنِ   ُتُوفِّيَ  َرُجلٍ  َعن  ُهَريَرَة،  َوَأبو َعبَّاٍس، ابْنُ  سالُ  َقبَْل  َفَوضالَ

يَ  َأنَّ  ُهرٍ  َأْربََعةُ  لََها َتْمضالِ َل   فذكره، وفيه:  ...  َأشالْ َلَمَة،  ُأمِّ  إِلَى  ُهَريَرةَ   َوَأبو َعبَّاٍس، ابْنُ  َفأَْرسالَ  َوُهمْ   ُحْجَرتَِها،  فِي  َوِهيَ  سالَ

ِجدِ   فِي أَلُوَنَها، الَمسالْ بَيَْعةَ  َأنَّ   َفأَْخبََرْ   َيسالْ بُْت : َقاَل  ... ويف  خره: َزْوُجَها َعنَْها  ُتُوفِّيَ  الَْحاِرِث  بِنَْت  سالُ  النَّبِيَّ  َأنَّ  َوَحسالِ

نَابِلِ   َأبو َكَذَب : »لََها َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص والظاهر أن قوله: )قال: وحسالالبت ...( إل  من قول أبي سالاللمة، فهو مرسالالل. «. السالالَّ

 مغ جغ مع جع مظُّ باَلابوقالد أخرج البخالاري روايالة أبي سالالالاللمالة هالذه: كتالاب التفسالالالالير، 

 ([4]سالالالورة الطالق: جيء من اآلية رقم )   َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حفجف

يْبَانَ من طريق   :(4909، رقم 6/155) َلَمةَ   يَأبِ  َعنْ  ،َيْحيَى َعنْ  ،شالالَ بُْت : َقاَل ، ولم يذكر قوله: )سالالَ  النَّبِيَّ  َأنَّ  َوَحسالالِ

نَابِلِ   َأبو َكَذَب : »لََها َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص كتاب الطالق، باب انقضالالاء عدة المتو  عنها زوجها (. وكذا أخرجه مسالاللم: «السالالَّ

 أبا أن ،يسالالالار بن سالالالليمان أخبرين   ،سالالالعيد بن يحيىمن طريق   (1485، رقم 2/1122) وغيرها بوضالالالع الحمل

 ... الحديث، ولم يذكر يف  خره هذا القول أيضا. هريرة أبي عند اجتمعا عباس وابن الرحمن عبد بن سلمة

ولم أقف  - (14/555كما يف »الدر المنثور« ) - والشالالالاهد الثاين: عن الحسالالالن مرسالالالال، أخرجه عبد بن حميد

 .على سنده، وهو مرسل

 وبمجموع هذه الطرق الثالثة تص  الرواية، واهلل أعلم.
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  ص« خنائياإل على  الرديف » من األمثلة. وقد نبَّه على معنى هذا شي  اإلسالم ابن تيمية

 . اهال "بعدها  فما 12

 - 19/206« )إرشالالاد العامالالة إلالالى معرفالالة الكالالذب وأحكامالاله»وقالالال المعلمالالي أيضالالا يف 

 الواقالالالع طالالالابَق  إن الخبالالالر أن علالالالى العلالالالم أهالالالل جمهالالالور": «( ثالالالار الشالالالي  المعلمالالالي»ضالالالمن 

ْدق،  لكالالالن كثيالالالرة، وأدلَّتالالاله«. المصالالالباو» يف كمالالالا السالالالنة أهالالالل قالالالول وهالالالذا فكالالالذب، وإالَّ  فصالالالِ

 أو  (فالالالن أخطالالأ): يقالالال بالالل ،(فالالالن كالالذَب ): خطالالأً  كالالذَب  لمالالن يقالالال ال أن العالالرف يف غلالالب

د أن إالَّ  ،(فالالالن َغلالالط) د أو  ذلالالك، مثالالل عالالن لالاله زجالالًرا التقصالالير إلالالى نسالالبُته ُتقصالالَ  تأكيالالد ُيقصالالَ

د أو  الخبالالالر، بالالالبطالن الحكالالالم ا للنالالالاس عالالالن اتباعالالاله.  التشالالالنيع إظهالالالار ُيقصالالالَ علالالالى المخبالالالر كفالالال 

 

نَابِِل«: فأخرجه البخاري: كتاب الطالق، باب وأصالالل القصالالة يف )الصالالحيحين(، دون قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَذَب  َأبُو السالالَّ

، 7/57)   ([4]سالالالورة الطالق: جيء من اآلية رقم )  َّ حفجف مغ جغ مع جع مظُّ

، 2/1122(، ومساللم: كتاب الطالق، باب انقضالاء عدة المتو  عنها زوجها وغيرها بوضالع الحمل )5319رقم 

أن أباه  ،اهلل بن عتبة بن مسالالعود اهلل بن عبد حدثني عبيد ،عن ابن شالالهاب  ،(: من طريق يونس بن يييد1484رقم 

لى سالالالالبيعالة بنالت الحالارث األسالالالاللميالة فيسالالالالألهالا عن كتالب إلى عمر بن عبالداهلل بن األرقم اليهري يالأمره أن يالدخالل ع

اهلل إلى عبداهلل بن عتبة يخبره أن سالالبيعة  بن عبدافكتب عمر   ،حديثها وعما قال لها رسالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حين اسالالتفتته

نَابِِل«.وهذا أخبرته ... الحديث.   لفظ مسلم، ولفظ البخاري مختصر، وليس عندهما قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَذَب َأبُو السَّ

يُْ     ياةا  َشا
م  اْبُن تايْم  الا َسْ بن أبي اهو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالالالم بن عبد اهلل   اإْل 

القاسالالالم الحراين، الشالالالي  اإلمام العالمة، الحافظ الناقد، الفقيه المجتهد، المفسالالالر البارع، شالالالي  اإلسالالالالم، علم 

اته ثالثمائة مجلد، منها: »الفتاو «، و»منهاج السالنة النبوية«،  اليهاد، نادرة عصالره، كان أحد األعالم، بلغت مؤلف

 (.1/141(، و»األعالم« )4/1496هال(. انظر: »تذكرة الحفاظ« )728ما  سنة )

(. وقالد وقفالت على نسالالالالخالة من »كتالاب الرد على 21(، ويف الموضالالالالع السالالالالابق )ص 12كالذا وقع هنالا )ص  

(، فاألقرب أن النسالالالخة التي كانت 11، 10الكالم فيه )ص اإلخنائي« بتحقيق الشالالالي  المعلمي نفسالالاله فوجد   

 (.12بين يديه )ص 
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مالالن  ،يف كتالالاب »العلالالم« عبالالد البالالروعلالالى هالالذه الثالثالالة تالالدور األمثلالالة التالالي ذكرهالالا ابالالن 

 (.178، 19/177اهال. ونحوه يف ) "إطالق الكذب على الخطأ

والالالذي يتالالرج  لالالدي: أن األصالالل يف إطالالالق العالالالم أو المحالالدث علالالى شالالخص مالالا لفالالظ 

)الكالالذب( أنالاله يعنالالي أن هالالذا الشالالخص يتعمالالد الكالالذب، وأمالالا إطالالالق الكالالذب بمعنالالى الخطالالأ، 

تبالالين أن مالالراد العالالالم بالالذلك الالالوهم والخطالالأ، وهالالذه القرينالالة قالالد تكالالون فالالال بالالد فيالاله مالالن قرينالالة 

فالالاليمن قيالالالل فيالالاله ذلالالالك كثبالالالو  عدالتالالاله وصالالالدقه، أو فيمالالالا قالالالاله أو رواه كالالالأن تكالالالون مسالالالألة 

اجتهاديالالة تحتمالالل الصالالواب والخطالالأ ال الصالالدق والكالالذب، فالغالالالب عنالالد أهالالل العلالالم أنهالالم 

(، وأمالالا إذا أرادوا رميالاله بالخطالالأ إذا قصالالدوا رمالالي أحالالد بالالاالفتراء أطلقالالوا عليالاله لفالالظ )الكالالذب

 والوهم، فإنهم يطلقون عليه ألفاظ الخطأ والوهم، واهلل أعلم.

املطلب الثالث: مجلة من األلفاظ اليت استعملها علماء احلديث للتعبري عن 

 كذب الرواة

إن المتتبالالالع لكتالالالب الجالالالرو والتعالالالديل والسالالالؤاال  والعلالالالل والتالالالواري  وغيرهالالالا مالالالن 

لالالى أقالالوال أئمالالة الجالالرو والتعالالديل وأحكالالامهم علالالى الالالرواة يجالالد أن الكتالالب التالالي اشالالتملت ع

علمالالاء الحالالديث قالالد اسالالتعملوا يف حكمهالالم علالالى الالالرواة ألفاظالالا للجالالرو وأخالالر  للتعالالديل، 

وقالالالد رتالالالب العلمالالالاء هالالالذه األلفالالالاظ، وجعلالالالوا مراتالالالب أللفالالالاظ التعالالالديل، ومراتالالالب أللفالالالاظ 

وضالالع. يقالالول شالالالي  الجالالرو، وأسالالوأ مراتالالالب الجالالرو عنالالدهم: مالالالا كالالان بلفالالظ الكالالالذب أو ال

ُب: "(: 136يف »نيهالالالالة النظالالالالر« )ص  الحالالالالافظ ابالالالالن حجالالالالراإلسالالالالالم  ْرِو مراتالالالالِ وللجالالالالَ

 

   ِّ  الْبا
بْأ  هو يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، اإلمام الحافظ، من كبار  ابُن عا

هالالالالال(. انظر: 463  سالنة )حفاظ الحديث، مؤر ، أديب بحاثة، له مؤلفا  منها: »التمهيد«، و»االسالتيعاب«. ما

 (.4/170(، و»معجم المؤلفين« )8/240(، و»األعالم« )3/1128»تذكرة الحفاظ« )

 (.، وما بعدها2/1100)البن عبد البر « جامع بيان العلم وفضلهانظر: » 

ر    ُ  اْبُن حا ا
رف  ََالم اَ ا ََي  اإلس هو أحمالد بن علي بن محمالد بن محمالد بن علي بن أحمالد الكنالاين،   ش

العسالالقالين، المصالالري، الشالالافعي، شالالهاب الدين، أبو الفضالالل، المعروف بابن حجر، اإلمام العالمة، المحدث، 
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ُف  َوُأها: الَوصالالْ ةِ  علالالى دلَّ  بمالالاوَأسالالْ َل؛ التَّعبيالالرُ  ذلالالك وَأصالالرُو  .فيالالهِ  الُمباَلغالالَ ال بَأْفعالالَ َذِب : كالال  َأكالالْ

اِس، و: َأو  الوضالالِع، يف الُمنَْتهالالى إِليالالهِ : قالالوُلهم وكالالذا النالالَّ : ثالالمَّ . ذلالالك ونحالالوُ  الكالالذِب، ركالالنُ  هالالُ

ال   ،: أو  ،دجالالالَّ اع  ؛: أو  َوضالالالَّ اب  ذَّ  الَّتالالالي دونَ  لكنَّهالالالا ُمبالغالالالٍة، نالالالوعُ  فيهالالالا كالالالانَ  وإِنْ  ألنَّهالالالا كالالالَ

 اهال. "قبَلها

والمقصالالود هنالالا ذكالالر جملالالة مالالن األلفالالاظ التالالي اسالالتعملها علمالالاء الحالالديث لبيالالان كالالذب 

الالالالرواة ووضالالالعهم للحالالالديث، فقالالالد اسالالالتعمل العلمالالالاء للتعبيالالالر عالالالن كالالالذب الالالالرواة ووضالالالعهم 

للحالالالديث ألفاظالالالا كثيالالالرة جالالالدا، وهالالالي منتشالالالرة يف الكتالالالب المصالالالنفة يف ذلالالالك، ال سالالاليما كتالالالب 

الالال  الكامالالالل يف »البالالالن حبالالالان، و  «روحينالمجالالال »للعقيلالالالي، و  «الضالالالعفاء الكبيالالالر»الضالالالعفاء كال

 للذهبي، وغير ذلك. «مييان االعتدال»البن عدي، و  «الضعفاء

والمتأمالالل لهالالذه األلفالالاظ يجالالد أن بعضالالها قالالد اسالالتعمله أهالالل العلالالم وشالالاع بيالالنهم، بينمالالا 

انفالالرد بعالالض العلمالالاء بألفالالاظ اختصالالت بهالالم. وأيضالالا فمالالن هالالذه األلفالالاظ مالالا هالالو صالالري  يف 

والوضالالع، ومنهالالا مالالا هالالو غيالالر صالالري ، ويفهالالم مالالن خالالالل القالالرائن، الداللالالة علالالى الكالالذب 

كالسالالياق، أو الروايالالا  األخالالر ، أو مالالالن خالالالل مجمالالوع كالالالالم العلمالالاء، أو مفهالالوم اللفالالالظ 

 يف اللغة، ونحو ذلك.

وقالالالد ذكالالالر   نفالالالا أن هالالالذه األلفالالالاظ كثيالالالرة جالالالدا، وسالالالأذكر فيمالالالا يلالالالي جملالالالة مالالالن هالالالذه 

مؤلفالالالالة يف ذلالالالالك، وكالالالالذا المراجالالالالع التالالالالي األلفالالالالاظ، ومالالالالن أراد المييالالالالد فليرجالالالالع للكتالالالالب ال

 

، الشالاعر، صالاحب التصالانيف الكثيرة النافعة التي تييد على مائة وخمسالين مصالنفا، منها: »فت  باألديالمؤر ، 

هالالالالال(. انظر: »الضالوء الالمع 852رو صالحي  البخاري«، و»اإلصالابة يف تمييي الصالحابة«. ما  سالنة )الباري بشال 

 (.1/210(، و»معجم المؤلفين« )1/178(، و»األعالم« )2/36ألهل القرن التاسع« للسخاوي )

رل:   َج  اٍب  كالل": (10/344« )اللغالة تهالذيالب»قالال األزهري يف  دا ذَّ الون،: َوجمعاله دجالال، َفُهوَ  كالَ  قيالل دجالَّ

ال    للكذاب :  المجاز ومن": (1/279« )البالغة أسالاس»وقال اليمخشالري يف   .اهالالالالال  "بكذبه الْحق  يسالتر أِلَنَّهُ  َدجَّ

 اهال. "الدّجال فعل وفعل ومّوه لبّس إذا فالن ودجل. بالدجال شبه كذاب: دجال رجل
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 سأذكرها يف نهاية المطلب.

فمالالالن األلفالالالاظ الدالالالالة علالالالى الكالالالذب والوضالالالع: مالالالا تقالالالدم يف كالالالالم الحالالالافظ ابالالالن حجالالالر 

َذبالسالالالابق، فقالالالد اشالالالتمل كالمالالاله علالالالى بعالالالض هالالالذه األلفالالالاظ، وهالالالي: ) اسِ  َأكالالالْ  إِليالالالهِ (، و)النالالالَّ

 ل(، أو )وضاع(، أو )كذاب(.(. ثم: )دجاالكذِب  ركنُ  ُهو(، أو)الوضعِ  يف الُمنَْتهى

(، ومالالالن األلفالالالاظ الدالالالالة علالالالى الكالالالذب والوضالالالع أيضالالالا: قالالالولهم: )أكالالالذب البريالالالة

و)أوضالالالع النالالالاس(، و)إليالالاله المنتهالالالى يف الكالالالذب(، و)ركالالالن مالالالن أركالالالان الكالالالذب(، و)معالالالدن 

(،  (، و)منبالالالالع الكالالالالذب(، و)جالالالالراب الكالالالالذبالكالالالالذب(، أو )أحالالالالد معالالالالادن الكالالالالذب

(، أو )ممالالالن يضالالالرب بالالاله المثالالالل و)يضالالالرب بالالاله المثالالالل يف الكالالالذب، و)كالالالذاب جبالالالل(

(، يحصالالالى ال مالالالا األثبالالالا  علالالالى وضالالالع(، و)منالالاله شالالالفتين أكالالالذب رأيالالالت مالالالا) أو بكذبالالاله(، 

 

 (.123 -1/122البن األثير ) «النهاية»الخلق.  البية  

ِمعت": (1/151)البالالالن حبالالالان، قالالالال « المجالالالروحين»ووقعالالالت هالالالذه العبالالالارة يف  د سالالالَ ن َأْحمالالالَ ن بالالالْ  الَْحسالالالَ

َدائِنِي ر الْمالالالَ د َوذكالالالر ،بِمصالالالْ ن َأْحمالالالَ ة بالالالْ اَل  َحْرَملالالالَ انَ  :َفقالالالَ ة أكالالالذب كالالالَ انَ  ،الْبَريالالالَّ ِذِب  يكالالالذب كالالالَ ِذي بِالْكالالالَ  اَل  الالالالَّ

 اهال. "هُ يكذب َأن لْلُمسلمِ  يْستَحل

البالالالن  «الضالالالعفاء والمتروكالالالون»هالالالذه العبالالالارة قالهالالالا أبالالالو الفالالالت  األزدي يف دهالالالثم بالالالن جنالالالاو. انظالالالر:  

 (.1/271) الجوزي

شالالالالالرو ألفالالالالالاظ »، و(604، و3/516« )ميالالالالاليان االعتالالالالالدال»(، و2/627)« تالالالالالاري  بغالالالالالداد»انظالالالالالر:  

/ . مكتبالالالة العلالالالوم 44لألسالالالتاذ الالالالدكتور سالالالعدي الهاشالالالمي )ص  «التجالالالري  النالالالادرة أو قليلالالالة االسالالالتعمال

 .والحكم(

 (.3/324« )مييان االعتدال»هذه العبارة قالها الذهبي يف عيسى بن مهران المستعطف. انظر:  

 الفالالت  يأبالال  حمالالدان بالالن حسالالين بالالن الالالرحمن عبالالد بالالن محمالالد بالالن محمالالدقالالال هالالذه العبالالارة السالالمعاين يف  

 (.7/472) «لسان المييان». انظر: الثعلبي الخشاب

 من شالالالالفتين أكالذب رأيالت مالا، عن محمالد بن بشالالالالار بنالدار قالال: (4/22« )اري  بغالدادتال »رو  الخطيالب يف  

 .الواقدي
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، و)هالالالو ...( ويسالالالميهم أو يسالالالمي أحالالالدهم أربعالالالة زماننالالالا كالالالذابو)و (، بالوضالالالع مشالالالهور)و 

 (.الدجال(، و)هو أكذب من روث حمار أكذب من حماري هذا

(، و) ب  ذَّ اب  ُمكالالالَ ذَّ  كالالالذاب) أو  (،كالالالذوبو) (،بالوضالالالع والالالالع   كالالالذابوقالالالولهم: )كالالالَ

 ، أو )من إفكه كذا(. ((، و)أفاكالحديث يضع الليل عامة كان) أو  (،خبيث

(، أو )كالالالالالَذَب يف ملسو هيلع هللا ىلصوقالالالالالولهم: )يضالالالالالع الحالالالالالديث(، أو )يكالالالالالذب علالالالالالى رسالالالالالول اهلل 

 كالالالان(، أو )وضالالالع حالالالديثا(، و)(، أو )يفتعالالالل الحالالالديثحديثالالاله(، أو )يختلالالالق الحالالالديث

 (.نفسه عند من أحاديث يضع

 

 بن الحسالالالالين :أربعة زماننا  كذابي، عن يحيى بن معين قال: (30  -9/29« )اري  بغالدادتال »رو  الخطيالب يف   

 .شيبة أبي بن والقاسم ،الربيع بن وحميد ،الرفاعي هشام وأبو ، األول عبد

شالالالالرو »(، و7/157) «تالاري  بغالداد»هالذه العبالارة قالالهالا علي بن ثالابالت يف أبي هالدبالة إبراهيم بن هالدبالة. انظر:  

 ./  . مكتبة العلوم والحكم(166)ص  «ألفاظ التجري  النادرة

للجوزجاين  «أحوال الرجال»الهروي. انظر:  قيلت هذه العبارة يف حق عبد السالالالالم بن صالالالال  أبي الصالالاللت  

/  . 168)ص  «شالالرو ألفاظ التجري  النادرة»(، و12/321) «تاري  بغداد»(، و384، ترجمة رقم 348)ص 

 .مكتبة العلوم والحكم(

 (.2/1056) «المعجم الوسيط»انظر:  .أي حريص عليه، ومتعلق به تعلقا شديدا والع: برلحضع  

( هذه العبارة يف ترجمة محمد بن القاسالالالم ابن الحسالالالن 7/446) «لسالالالان المييان»وقد نقل الحافظ ابن حجر يف 

 البوراين، عن أبي بكر بن عبدان الشيرازي.

ر::   ، أَ  أافَ  اب  ثهم كاَلَذبَُهمْ : النالاَس  وَأفاَلَك . كاَلَذَب  َأفاَلَك : َوُيقاَلاُل . كاَلَذَب  إِذا :يالأْفاَلُك  وَأفاِلَك  ،يالأْفاِلُك  فاَلَك كاَلذَّ  وحالدَّ

ُك  .بالالبالاطالل ِذُب،: واإِلفالْ ائالُك  َوالَْجْمعُ  الْكالَ ل  . األَفالَ اك َوَرجالُ اب  : وَأُفوك وَأفِيالك َأفالَّ ذَّ  «لسالالالالان العرب»انظر:  .كالَ

(10/390.) 

 (.1/252) «المعجم الوسيط»أي يفتريه ويخترعه. انظر:  خيت   ا أيث  

ل اَ أَيث   ْيء افتعالل .أي يختلقاله وييوره يفتَع ِديالث افتعالل :ُيقاَلال ،وزوره اختلقاله :الشالالالالَّ  :َعَلياْلهِ  وافتعالل الحالَ

 (.2/695) «المعجم الوسيط». انظر: الَْكِذب
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(، وقالالالولهم: )فالالالالن ومالالالن هالالالذه األلفالالالاظ أيضالالالا قالالالولهم: )فالالالالن يالالاليرف الحالالالديث

، يحالالالدث باألباطيالالالل(، و)يحالالالدث بالبواطيالالالل(، و)لالالاله أحاديالالالث باطلالالالة(، و)مالالالن أباطيلالالاله ...(

 و)أتى بخبر باطل(.

 وقولهم: )فالن له باليا(، و)من بالياه ...(، و)هذا الحديث من بالياه(.

وقالالالالولهم: )لالالالاله مصالالالالائب(، و)مالالالالن مصالالالالائبه(، وقالالالالولهم: )عنالالالالده عجائالالالالب(، )عنالالالالده 

(، )فالالالالن ذو أوابالالالد(، )مالالالن أوابالالالده(، أو )فالالالالن لالالاله طامالالالا (، أو )مالالالن طاماتالالاله(، أوابالالالد

بع عليهالالا، ال متنالالا، وال إسالالنادا(، وقالالولهم: )يالالأتي عالالن الثقالالا  وقالالولهم: )فالالالن أحاديثالاله ال يتالالا

 بأشياء يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها(.

(، وقالالولهم: ) فتالاله فالالالالن(، األرض أفالالالذ كبالالالدهاوقالالولهم: )كالالان ممالالن أخرجالالالت لالاله 

 

ََأيث    ْزَ  يف ا  ََا « والتعالالديل الجالالرو»رو  ابالالن أبالالي حالالاتم يف  .أي يييالالد فيالاله، والمعنالالى أنالاله يكالالذبي

 نالالا ،األصالالمعي حالالدثنا :قالالاال المالالروزي معبالالد بالالن وسالالليمان يعلالال  بالالن نصالالر نالالا ي،أبالال  حالالدثني، قالالال: (7/270)

 «الكامالالالل». ورو  ابالالالن عالالالدي يف يكالالالذب يعنالالالى .يالالاليرف الكلبالالالي نأ يالالالرون كالالالانوا :قالالالال خالالالالد بالالالن قالالالرة

دثنا: قالالالال معبالالالد، بالالالن سالالالليمان(، عالالالن 9/54)  كالالالانوا: يقالالالول خالالالالد، بالالالن قالالالرة سالالالمعُت : قالالالال األصالالالمعي، حالالالَ

 .الييادة: قال التيريف؟ ما: لألصمعي قلت ييرف، الكلبي أن يرون

ََأ   هُ  يسالالالتغرب العجيالالالب اأْلَمالالالر :اآلبالالالدةجمالالالع  بالالالدة، و األوابَ ا يبْقالالالى والداهيالالالة، لالالالَ  وأوابالالالد .أبالالالدا ذكرهالالالَ

 (.1/2) «المعجم الوسيط». انظر: وعجائبه َغَرائِبه :الَْكاَلم

/  . مكتبالالالالة العلالالالالوم 234)ص  «شالالالالرو ألفالالالالاظ التجالالالالري  النالالالالادرة»وانظالالالالر لهالالالالذه العبالالالالارة والتالالالالي قبلهالالالالا: 

 والحكم(.

هالالالذه العبالالالارة اسالالالتعملها ابالالالن حبالالالان، والمعنالالالى أن الالالالراوي الالالالذي وصالالالف بالالالذلك لالالالم يأخالالالذ أحاديثالالاله  

بالروايالالالة عالالالن الشالالاليو ، وهالالالي األحاديالالالث المتداولالالالة المعروفالالالة، بالالالل جالالالاء بأحاديالالالث موضالالالوعة ال تعالالالرف 

هالالا. انظالالر: »المجالالروحين« البالالن حبالالان األرض انشالالقت عنهالالا وألقتهالالا إليالاله كمالالا تلقالالي كنوزأصالالولها، فكالالأن 

(، و»شالالالالالالرو ألفالالالالالالاظ التجالالالالالالري  4/262(، و»الثقالالالالالالا « لالالالالالاله )264، 2/255، و287، 149، 1/127)

 (. . المطبعة السلفية /51، 50النادرة« )ص 
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ويحتمالالل أن يريالالد "كنايالالة عالالن الوضالالع، قالالال:  هالالذا اللفالالظ أن ذكالالر برهالالان الالالدين الحلبالالي

 اهال. " فته يف نكارته، أو غير ذلك، واهلل أعلم

هالالالالذه جملالالالالة مالالالالن األلفالالالالاظ التالالالالي اسالالالالتعملها العلمالالالالاء يف التعبيالالالالر عالالالالن كالالالالذب الالالالالرواة 

ووضالالعهم للحالالالديث، وهنالالالاك ألفالالالاظ أخالالالر  كثيالالرة تظهالالالر لمالالالن تتبعهالالالا يف الكتالالالب المصالالالنفة 

قالالد اسالالتعمله  ذلالالك، ونحالالو االخالالتالق أو  الوضالالع و أ الكالالذب علالالى دلُّ يالال  لفالالظ كالالللالالذلك، ف

العلمالالاء للداللالالة علالالى كالالذب الالالرواة ووضالالعهم للحالالديث. وبعالالض األلفالالاظ السالالابقة صالالري  

 يف الداللة على الكذب، والبعض اآلخر يفهم بطريق الكناية، كما رأيت.

 

 

 

 

 

 

  

 

أين ا  بي    رن اَل ، الطََّرابُلسالالالالي ثم الحلبي، برهالان الالدين ، أبو الوفالاءهو إبراهيم بن محمالد بن خلياللبرَه

له مصالنفا  يف علوم الحديث، ومنها:   ،من كبار الشالافعيةعالم بالحديث ورجاله،  المعروف بسالبط ابن العجمي.

هالالالالال(. انظر: »الضالوء  841»التبيين ألسالماء المدلسالين«، و»االغتبا  بمن رمي باالختال «، وغيرها. ما  سالنة )

 .(1/65)« األعالم»و ،(1/138للسخاوي ) الالمع«

 .(90لبرهان الدين الحلبي )ص  «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» 

 -1/376) للعراقي «شالالالالرو التبصالالالالرة والتالذكرة»للمييالد من األلفالاظ الالدالالة على الكالذب والوضالالالالع، انظر:  

الوضع »(، و290  -2/289للسخاوي ) «فت  المغيث»، و(136ص  )  للحافظ ابن حجر  «نيهة النظر»(، و377

 «شالفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرو والتعديل»(، و132 -1/111للدكتور عمر بن حسالن فالتة ) «يف الحديث

 .(280 -260ألبي الحسن مصطفى بن إسماعيل )ص 
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 املبحث الثاني

وأقوال الصحابة إطالق الكذب على اخلطأ يف اللغة، واحلديث، 
 والتابعني، والعلماء

 وفيه: 
املطلب األول: ما استدل به أهل العلم من أشعار العرب وكالمهم، على جميء الكذب 

 مبعنى اخلطأ.
َفسََّر العلماُء الكذب الوارد فيها مبعنى  ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب الثاني: مجلة من أحاديث النيب 

 اخلطأ.
املطلب الثالث: مناذج من اآلثار الواردة عن الصحابة وقع الكذب فيها مبعنى 

 اخلطأ.
املطلب الرابع: مجلة من اآلثار الواردة عن التابعني َفسََّر العلماء الكذب الوارد فيها 

 مبعنى اخلطأ.
 ل العلم وقع الكذب فيها مبعنى اخلطأ.املطلب اخلامس: مناذج من أقوال أه
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املطلب األول: ما استدل به أهل العلم من أشعار العرب وكالمهم، على جميء 

 الكذب مبعنى اخلطأ

تقدم يف المطلب األول ضمن المبحث السابق عند تعريف الكذب لغة أن ابَن األنباري ذكر  

  اهال."وهو كثير يف كالمهم"أ، ثم قال: يف القسم الثالث من أقسام الكذب أنه يأتي بمعنى الخط

( أن إطالق الكذب على  9/289) « التمهيد»يعني يف كالم العرب. وكذا ذكر ابُن عبد البر يف 

(:  99/ 5) «االستذكار»الغلط معروف من كالم العرب، موجود يف أشعارهم كثيرا. وقال يف 

 اهال.  "وكذلك هو معروف للعرب يف أشعارها ومخاطباتها"

وساذكر فيام ييل مر وقفت ع يه من أشعرَ العرب وكالمهم ممر استأل به أهل الع م عىل جميء  

 الكذب بمعنى ا طا. 

 أوال: الشواهد الشعرية:

رلا  -1   ُل طا األْخ  قا

 ااَل يَ َخ  اِب َب الرَّ  نَ مِ  مِ اَل الظَّ  َس لَ غَ    ***      طٍ اِس وَ بِ   رأْيَت   مْ أَ  َعينَُك   كَذَبْتَك 

 

 (.4/129»تاج العروس« ) 

ُل   ََا بالالالن الصالالاللت، أبالالالو مالالالالك التغلبالالالي النصالالالراين،  هالالالو غيالالالاث بالالالن غالالالوث، ويقالالالال: ابالالالن غويالالالث األاْخطَ

المعالالروف باألخطالالل الشالالاعر، شالالاعر بنالالي أميالالة. كالالان نصالالرانيا، وكالالان مقالالدما عنالالد خلفالالاء بنالالي أميالالة ووالتهالالم 

وعمالالالهم لمدحالاله لهالالم وانقطاعالاله إلالاليهم. وهالالو أحالالد الثالثالالة المتفالالق علالالى أنهالالم أشالالعر أهالالل عصالالرهم: جريالالر، 

(، و»تالالالالاري  اإلسالالالالالم« للالالالالذهبي 5561  رقالالالالم  ،48/104والفالالالالرزدق، واألخطالالالالل. »تالالالالاري  دمشالالالالق« )

 (.5/123(، و»األعالم« )6/284)

َس 245»ديالالالالوان األخطالالالالل« )ص   (، ووقالالالالع عنالالالالد الخطالالالالابي يف المصالالالالادر المالالالالذكورة يف األصالالالالل: )َملالالالالَ

الوا اُ  الظَّاَلِم(.  بَاِو. »النهاية« البن األ وا يِْل إَِذا اْختََلطَْت بَِضْوِء الصَّ  (.3/377ثير )ُظْلَمُة  ِخرِ اللَّ

ِه، َوفِيالاله حالالذف ألالالف اإلسالالتفهام، َأي: أكالالذبتك. والربالالاب:  َوَقولالاله: )كالالذبتك َعيْنالالك ... إِلالالَ ( خطالالاب  لنَفسالالِ

َرا  ُمَقابالالل الرقالالالة مالالالن َأعمالالال الجييالالالرة. »خيانالالالة األدب ولالالالب  ة غربالالالي الْفالالالُ ِذه: َقْريالالالَ ط هالالَ
َرَأة. وَواسالالالِ م امالالالْ اسالالْ

 ( مع بعض التصرف.6/12ادي )لباب لسان العرب« لعبد القادر بن عمر البغد
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ابيُّ  (، ويف »معالالالالالالم 2/303يف »غريالالالالالب الحالالالالالديث« ) هالالالالالذا البيالالالالالت أورده الَخطالالالالالَّ

نن« ) َر  1/135السالالالّ (، وذلالالالك للداللالالالة علالالالى أن الكالالالذب يف كالالالالم العالالالرب قالالالد يجالالالري َمجالالالْ

 اْلَخَطأِ، َوُيوَضُع َمْوِضَع اْلُخْلِف.

(، وابالالالالالن 11/236، و 9/604) «الحالالالالالاوي الكبيالالالالالر»يف  وكالالالالالذا أورده المالالالالالاوردي

لالالالة علالالالى أن الكالالالذب يطلالالالق عنالالالد العالالالرب بمعنالالالى (، للدال4/159) «النهايالالالة»يف  األثيالالالر

 الخطأ.

 

 

 

  ُّ ر:   ََ طَ د ا ا َل  - هالالالو َحمالالالْ َهبِيُّ اأْلَوَّ َب الالالالذَّ ُد، وصالالالوَّ ُكوِن المالالاليِم، َوقِيالالالَل: َأْحمالالالَ اِء َوسالالالُ تِْ  الحالالالَ ابالالالُن  -بِفالالالَ

ة ، َفِقيالالاله ، ُمحالالالَ  ، َعالَّمالالالَ ام  َليَْماَن، إِمالالالَ و سالالالُ ، َأبالالالُ تِيُّ اب البُسالالالْ َراِهيَم بالالالِن الَخطالالالَّ ِد بالالالِن إِبالالالْ ، ُمَحمالالالَّ ِويٌّ ، لُّغالالالَ افِظ  ث  حالالالَ دِّ

انِيف. مالالالن كتبالالاله »معالالالالم السالالالنن«، و»غريالالالب الحالالالديث«. تالالالويف سالالالنة ) اِحُب تصالالالَ الالال(. انظالالالر: »سالالالير 388صالالالَ هال

(، و»األعالالالالالالم« 1/156(، و»طبقالالالالالا  الشالالالالالافعية« البالالالالالن قاضالالالالالي شالالالالالهبة )17/23أعالالالالالالم النالالالالالبالء« )

(2/273.) 

ََروَدي   البصالالري، المالالاوردي، كالالان مالالن وجالالوه الفقهالالاء هالالو علالالي بالالن محمالالد بالالن حبيالالب، أبالالو الحسالالن  امل

ي أصالالالول الفقالالاله، وفروعالالاله، ويف غيالالالر ذلالالالك، وكالالالان يميالالالل إلالالالى مالالالذهب  الشالالالافعيين، ولالالاله تصالالالانيف عالالالدة فالالالِ

أدب الالالالدنيا والالالالدين«، وغيالالالر ذلالالالك. مالالالا  سالالالنة »االعتالالاليال، مالالالن مصالالالنفاته: »الحالالالاوي« يف فقالالاله الشالالالافعية، و

الالال(. انظالالالر: »سالالالير أعالالالالم النالالالبالء« )450) (، 5/267قالالالا  الشالالالافعية الكبالالالر « للسالالالبكي )(، و»طب18/64هال

 (.4/327و»األعالم« )

ََر   رِيم بالالن عبالالد الواحالالد الشالاليبايّن ابََن األث د الكالالَ مجالالد الالالدين  ،هالالو المبالالارك بالالن محمالالد بالالن محمالالد بالالن َعبالالْ

ا فاضالالاًل جمالالع المحالالدث اللغالالوي األصالالولي، الجالاليري، المعالالروف بالالابن األثيالالر. أبالالو السالالعادا   كالالان عالمالالً

جالالامع األصالالول يف »و، «منهالالا: »النهايالالة يف غريالالب الحالالديثلالاله مصالالنفا  شالالهيرة، بالالين علالالم العربيالالة والقالالر ن. 

الالالال(. انظالالالالر: »سالالالالير أعالالالالالم النالالالالبالء« 606. مالالالالا  سالالالالنة )ذلالالالالك ، وغيالالالالر«أحاديالالالث الرسالالالالول  (،21/488)هال

 .(5/272) «»األعالم(، و13/146)و»تاري  اإلسالم« 
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رلا و  -2  م  الرُّ  ذو  قا
   ة 

 ُب ذِ كَ  هِ عِ مْ َس  ي فِ  امَ  الصوِ   نبأةِ ب   ***     س  ُد نَ   ر  فِ قْ مُ  ايَ كْ رِ  سوجَّ تَ  ْد قَ وَ 

ابيُّ يف  نن»(، ويف 2/303) «غريالالالب الحالالالديث»هالالالذا البيالالالت أورده الَخطالالالَّ  «معالالالالم السالالالّ

َر  (، وذلالالالك للداللالالالة علالالالى أن الكالالالذب يف كالالالالم العالالالرب قالالالد يجالالالري1/135) أِ  َمجالالالْ  ،اْلَخطالالالَ

 .اْلُخْلِف  َمْوِضعَ  َوُيوَضعُ 

( للداللالالالة علالالالى أن العالالالرب اسالالالتعملت 4/159) «النهايالالالة»وكالالالذا أورده ابالالالن األثيالالالر يف 

 الكذب يف موضع الخطأ.

علالالى مجالاليء الكالالذب بمعنالالى الخطالالأ، وبالالين  «الكليالالا »يف  وكالالذا اسالالتدل بالاله الكفالالوي

اءَ  َوقالالد"(: 768معنالالاه، فقالالال )ص  ِذب جالالَ أ بَِمْعنالالى اْلكالالَ ي اْلَخطالالَ اَلم فالالِ ْول ،اْلكالالَ : الرمالالة ِذي َكقالالَ

 اهال. "َسمعه َأخَطأ َما: َأي(: كذب َسمعه فِي َما)

 

ة   م  هو غيالن بن عقبة بن بهيش بن مسالالالعود العدوي، من مضالالالر، أبو الحارث، ذو الرمة، شالالالاعر، من   ُذو الرُّ

مرف القيس، وختم بذي الرمة. وكان شالديد افحول الطبقة الثانية يف عصالره. قال أبو َعْمرو بن العالء: فت  الشالعر ب

يف ذلك مذهب الجاهليين.  القصالالر، دميما، يضالالرب لونه إلى السالالواد. أكثر شالالعره تشالالبيب وبكاء أطالل، يذهب

(، و»األعالم« 7/356(، و»تاري  اإلسالالم« )5/267»سالير أعالم النبالء« )انظر:  ما  سالنة سالبع عشالرة ومائة. 

(5/124.) 

ع صالالالالوتالًا خفيالًا. و)مقفر(: أخو قفرة، 42»ديوان ذي الرمالة« )ص   مَّ (. يعني الثور )توجس ركيًا(، أي: تسالالالالَ

. يريالد: الثور. قالال األصالالالالمعي: )ال مقفر( أيضالالالالًا، الالذي ال يالأكالل اللحم من حيٍن، يعني: الصالالالالائالد. )نالدس(: فطن 

و)النبأة(: الصالو  الخفي. ويرو : )من نبأة الصالو (. وقوله: )ما يف سالمعه كذب(، يقول: إذا سالمع شاليئًا كان 

 (.43-42كما سمع، لم يكذبه سمعه. »شرو ديوان ذي الرمة« للخطيب التبرييي )ص 

: هو    قضالالاة من كان ،«الكليّا » صالالاحب: البقاء أبو الكفوي، القريمي الحسالاليني  موسالالى بن أيوب  الَكَفِويُّ

، تولى القضالالالالاء يف عالدد من المالدن اإلسالالالالالميالة، ومنهالا )كفاله( التي ينسالالالالب إليهالا، وهي مالدينالة تركيالة، ولاله األحنالاف

 (.2/38»األعالم« لليركلي )هال(. انظر: 1094مؤلفا  أخر  باللغة التركية. ما  سنة )
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 ملسو هيلع هللا ىلص  عم النبي  قرل أبح طرلب -3

د   ُيْبَي   اهللِ  َوَبْيِت  َكَذْبُتمْ  ا   ***     ُمَحمَّ  َوُننَاِضلِ  ُدوَنهُ  ُنَطاِعنْ  َوَلمَّ

  []وهح عمرو بن بّراقة اهلمأا  مهأان شعراء   بعض قرل -4

ْيِف  َدامَ  َما  ُمَراَغَمةً   ***      َتْأُخُذوَنَها اَل  اهللِ  َوَبْيِت  َكَذْبُتمْ  لسَّ
 َقائِمُ   لِ

رُ  قرل -5 ث   ْبنُ  ُ فا  َ ر   اْ ا

ا   ***         َتْقُتُلوَنهُ  اَل  اهللِ  َوَبْيِت  َكَذْبُتمْ  ُل  َأَغرُّ   َيْوم   َيُكنْ  َوَلمَّ  ُمَحجَّ

( 5/99) «االسالالالالالالتذكار»، و (290-9/289) «التمهيالالالالالالد»أورد ابالالالالالالُن عبالالالالالالد البالالالالالالر يف 

 

َذف اَل ِمن َجَواِب    الَقسالالالالم، َوِهَي ُمرادة، َأْي اَل ُيْقَهر َولَْم قولاله )ُيبَْي (: َأْي ُيْقَهُر وُيْغلاَلب، َأَراَد اَل ُيبَْي ، َفحالَ

 (.1/125ُنَقاتِْل َعنُْه َوُنَدافِْع. »النهاية« البن األثير )

 (.66ينظر »ديوان أبي طالب عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص« جمعه وشرحه الدكتور محمد ألتونجي )ص  

ة اهلَمأا ُّ   ْمُرو ْبُن بّراَق نِّهمي )بكسالالالالر النون( من همالدان، ويعرف عمرو بن الحالارث بن عمرو بن منباله ال عا

بعمرو بن براقة، وهي أمه، شاعر همدان قبيل اإلسالم. له أخبار يف الجاهلية. عاش إلى خالفة عمر بن الخطاب، 

 (.5/76ووفد عليه. قال الكلبي: أذن عمر للناس فدخل عمرو بن براقة، وكان شيخا كبيرا يعرج. »األعالم« )

ة الهمداين من مخضالالرمي الجاهلية واإلسالالالم سالاليرته وشالالعره« للدكتور شالالريف راغب  ينظر »عمرو بن براق  

 (.112عالونة )ص 

ث     َ ر ُر ْبُن اْ ا هو زفر بن الحالارث بن عبالد عمرو بن معالاز، أبو الهالذيل الكالبي، من أمراء العرب، من أهل  ُ فا

الجييرة. كان كبير قيس يف زمانه. كان أميرًا على أهل قنسالالالرين يوم صالالالفين، وشالالالهد يوم راهط مع الضالالالحاك بن 

،   19/34ق« )قيس، وهرب فتحصن بقرقيسياء. وله شعر. ما  يف خالفة عبد الملك بن مروان. »تاري  دمش

 (.3/45(، و»األعالم« )5/403(، و»تاري  اإلسالم« )2255رقم 

ر 248ينظر »ديوان ُزَفر بن الحارث الكالبي« صالالالنعُه الدكتور رضالالالوان محمد حسالالالين النجار )ص    (. ُنشالالالِ

 -هالالالالالال 1408هالالالالالال/ربيع الثاين 1407، السالالنة الحادية عشالالرة، ذو القعدة 33بمجلة مجمع اللغة األردين )العدد 

 م(.1987
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 الكالالذب بالالاب مالالن لالاليس هالالذا أن تالالر  أال": «التمهيالالد»األبيالالا  الثالثالالة السالالابقة، ثالالم قالالال يف 

 أن وذلالالك ،بصالالحي   لالاليس مالالا وظالالن الغلالالط بالالاب مالالن هالالو وإنمالالا ؟الصالالدق ضالالد هالالو الالالذي

 فقالالال ،ملسو هيلع هللا ىلص محمالالد جالالوار يتركالالوا لالالم إن مكالالة مالالن هاشالالم بنالالي يخرجالالون أنهالالم زعمالالوا قريشالالا

 الهمالالالداين قالالالول معنالالالى وكالالالذلك، وظننالالالتم قلالالالتم فيمالالالا غلطالالالتم أي ،كالالالذبتم :طالالالالب أبالالالو لهالالالم

ال "العالالرب كالالالم مالالن مشالالهور وهالالذا ،والعبسالالي َر  َأاَل ": «االسالالتذكار»وقالالال يف  .اهالال َذا َأنَّ  تالالَ  هالالَ

ْيَس  نْ  لالالَ اِب  مالالِ ِذِب  بالالَ ِذي اْلكالالَ وَ  الالالَّ دُّ  هالالُ ْدِق  ضالالِ ا ؟الصالالِّ وَ  إِنَّمالالَ نْ  هالالُ اِب  مالالِ طِ  بالالَ انِ  َغلالالَ ْنسالالَ ا اإْلِ يمالالَ
هُ  فِ  ،َيُظنالالُّ

 اهال. "َظنُُّكمْ  َكَذَبُكمْ  :َقاَل  َفَكَأنَّهُ 

 ثانيا: مناذج من الكالم الذي ُفسِّر الكذب فيه مبعنى اخلطأ:

 من ذلك قحل القرئل  )كذب سمعي، وكذب برصي(   -1

  « الحديثأعالم »(، و 1/135)  «معالم الّسنن»(، و 2/303)  «غريب الحديث» ذكر الخطابيُّ يف 

معالم  »( أن هذا القول من باب وضع الكذب موضع الخطأ. وبيََّن َمْعنَاُه يف 3/1813)

، ولم يدرك ما رأ  وما سمع، ولم يحط به"، فقال: «الّسنن  اهال.   "أي زلَّ

  تضع بأن  العرب  عادة  ومن": ( 4/452« )الشافعي مسند  شرو  يف الشايف»وقال ابن األثير يف 

 اهال.  "أخطأ أي   ،وبصري سمعي  كذب: فتقول  الخطأ،  موضع  الكذب

 ومن ذلك أيضر قحل القرئل لارحبه  )كذبتك نفسك(   -2

 (.3/1813للخطابي )  «أعالم الحديث» يعني غلطت، فالكذب هنا متأول على الغلط. ينظر 

َ ومن ذلك قحل القرئل  )  -3 نر أان أقأ ة منزله  يف    فالا رعا ُيقارل (، الس   .وكذبت صأقت   لقرئ ه فا

( أن ابن األنباري ألف رسالة يف )معاين  6/194)  « خيانة األدب» ذكر يف  تقدم أن البغدادي

 

 وأولع. ببغالداد وتالأدب ولالد. واألخبالار والتالاري  بالاألدب عاّلمالة ،البغالدادي عمر بن القالادر عبالدالبغالدادي: هو  

أشالالهر . والفارسالالية التركية  داب يتقن كانو ،نفيسالالة مكتبة وجمع. وأدرنة  ومصالالر دمشالالق  إلى  فرحل باألسالالفار،
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الثالث:  "الكذب(، وأنه ينقسم على خمسة أقسام، ومما نقله البغدادي عن ابن األنباري قوله:  

اَعة منيله فِي فاَلنا  َأن أقدر بمعنى الخطأ، نحو: )  َفَتْأِويل. وكذبت صدقت: لقائله  َفُيَقال (، السَّ

 . اهال "َأْخَطأ  :كذبت َومعنى . أصبت :صدقت

 

َفسََّر العلماُء الكذب الوارد فيها  ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب الثاني: مجلة من أحاديث النيب 

 مبعنى اخلطأ

َذَب( ومشالالالتقاته يف جملالالالة مالالالن األحاديالالالث النبويالالالة عالالالن رسالالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ورد لفالالالظ )كالالالَ

األحاديالالث التالالي ذكالالر العلمالالاء  أن الكالالذب الالالوارد فيهالالا وسالالأذكر فيمالالا يلالالي مالالا وقفالالت عليالاله مالالن 

 معناه الخطأ.

ر  -1 َك أنالالاله لمالالالا َذكالالالَ ْن َذلالالالِ َلَمةُ فمالالالِ نُ  سالالالَ َوعِ  بالالالْ ي   اأْلَكالالالْ  نَّ قالالالول بعالالالض الصالالالحابة: إ ملسو هيلع هللا ىلصللنَّبالالالِ

 .«َقاَلهُ  َمنْ  َكَذَب »: ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه قتل نفسه خطأ، فقال َعَمُلهُ  َحبِطَ  َعاِمًرا

 

سالالالنة  القاهرةب  تويفو ، وغير ذلك.«شالالالرو شالالالواهد الشالالالافية»، ومن مصالالالنفاته أيضالالالا: «خيانة األدب»مصالالالنفاته: 

 (.4/41»األعالم« لليركلي )هال(. انظر: 1093)

 . ( 548/ 5) « المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي »  للوقوف على بعض هذه األحاديث يراجع:   

: كتالالاُب   ِديالالٍث َطِويالالٍل أخرجالاله البخالالاريُّ  َخيْبََر )جيء  من حالالَ
اُب َغْيَوةِ اِزي، بالالَ ، و رقم 131، 5/130الَمغالالَ

ا ُيْكَرُه ِمناْلُه )4196 َداِء َومالَ َجِي َوالْحالُ ْعرِ َوالرَّ ا َيُجوُز ِمْن الشالالالالِّ (، 6148، و رقم 8/35(، وكتالاب األدب، باَلاب مالَ

ُه َخطَأً َفاَل دَِيَة لَُه ) يَرِ،  6891رقم ، و  8، 9/7َوكِتَاب الديَّا ، بَاب إَِذا َقتََل َنْفسالالَ  ِوالسالالِّ
: كِتَاُب الِجَهادِ ِلم  (، َوُمسالالْ

 َخيْبََر )
َلَمَة بِْن اأْلَْكَوِع 1802، و رقم 1429- 3/1427بَاُب َغْيَوةِ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  (، َعْن سالَ َقاَل: َخَرْجنَا َمَع َرسالُ

افَّ الَْقوْ  ا َتصالَ ْرَنا لَيْاًل ... الحديث، وفيه: )َفَلمَّ
رِبَُه، إِلَى َخيْبََر َفسالِ ، َفتَنَاَوَل بِِه َيُهودِي ا لِيَضالْ ر  يُْف َعاِمرٍ فِيِه قِصالَ ُم َكاَن سالَ

وُل اهللِ  َلَمُة: َر نِي َرسالُ ا َقَفُلوا َقاَل سالَ اَب ُرْكبََة َعاِمرٍ، َفَماَ  ِمنُْه، َفَلمَّ يِْفِه، َفأَصالَ اِحبًا، َفَقاَل لِي: َوَيْرِجُع ُذبَاُب سالَ  ملسو هيلع هللا ىلص شالَ

،  ماَلالاَلَك؟ َفُقلاْلُت:  ، َوُفاَلن  ي، َزَعُموا َأنَّ عاَلاِمًرا َحبَِط َعَملاُلُه. قاَلاَل: َمْن قاَلالاَلُه؟ ُقلاْلُت: قاَلالاَلُه ُفاَلن  ، فاِلًد  لاَلَك َأبِي َوُأمِّ َوُفاَلن 

وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَذَب َمْن َقالَُه، إِنَّ لَُه أَلَْجَرْيِن«،  . َفَقاَل َرسالالُ اِريُّ يْرِ اأْلَْنصالالَ يُْد بُْن الُْحضالالَ ُه َوُأسالالَ بََعيِْه »إِنَّ َوَجَمَع بَيَْن إِصالالْ

يٌّ َمَشى بَِها ِمثَْلُه«(.
، َقلَّ َعَربِ  لََجاِهد  ُمَجاِهد 
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َذَب »: ملسو هيلع هللا ىلصيظهالالر مالالن خالالالل التأمالالل يف هالالذا الحالالديث أن قولالاله  نْ  كالالَ هُ  مالالَ يعنالالي: أخطالالأ  «َقالالالَ

 من قاله، وذلك لثالثة أمور:

مالالن قالالال ذلالالك، وذكالالر مالالنهم أسالاليد بالالن  ملسو هيلع هللا ىلصأن سالاللمة بالالن األكالالوع سالالمى للنبالالي  األول 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقالالالد أطلالالالق النبالالالي ملسو هيلع هللا ىلص، ويف روايالالالة لمسالالاللم أنهالالالم مالالالن أصالالالحاب النبالالالي الحضالالالير 

وهالالو صالالحابي  - لفالالظ الكالالذب يف حالالق جماعالالة مالالن الصالالحابة مالالنهم أسالاليد بالالن الحضالالير 

وعدالالالة  -نفسالاله ملسو هيلع هللا ىلصجليالالل مالالن صالالالحي الصالالحابة ثبتالالت عدالتالاله وفضالالائله بإخبالالار النبالالي 

أمالالالر ال يجالالالادل فيالالاله مسالالاللم، فقالالالد ثبتالالالت عالالالدالتهم بالكتالالالاب والسالالالنة  ملسو هيلع هللا ىلصأصالالالحاب النبالالالي 

علالالى أن لفالالظ الكالالذب المالالذكور يف هالالذا الحالالديث ال يالالراد بالاله تعمالالد ، فالالدل ذلالالك واإلجمالالاع

 الكذب بمعنى االفتراء، وإنما المعنى أنهم أخطأوا فيما قالوا.

قتالالالل نفسالالاله بسالالاليفه،    أن الصالالالحابة الالالالذين قالالالالوا ذلالالالك نظالالالروا إلالالالى أن عالالالامرا    الاَََر   

 

يَرِ رواهالالالالا مسالالالاللم:   ادِ ِوالسالالالالِّ اُب الِجهالالالالَ ، رقالالالالم 1440 -1433/ 3) ذي قالالالالرد وغيرهالالالالا باب غالالالاليوةكِتالالالالَ

اسِ (، عالالالن 1807 نِ  إِيالالالَ َلَمةَ  بالالالْ اَل:  سالالالَ َثنِيقالالالَ دَّ ي حالالالَ اَل  َأبالالالِ ِدمْ : قالالالَ ةَ  نَاقالالالَ عَ  الُْحَدْيبِيالالالَ ولِ  مالالالَ ... فالالالذكر ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالالُ

اَل الحالالديث، وفيالاله: ) َلَمةُ  قالالَ ُت  :سالالَ إَِذا َفَخَرجالالْ ر   فالالَ نْ  َنفالالَ َحاِب  مالالِ يِّ  َأصالالْ
ونَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ َل  :َيُقولالالُ ُل  بَطالالَ اِمرٍ  َعمالالَ َل  ،عالالَ  َقتالالَ

هُ  اَل  .َنْفسالالَ ُت  :قالالَ يَّ  َفأََتيالالْ
ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ ي َوَأنالالَ ُت  ،َأبْكالالِ ا :َفُقلالالْ وَل  يالالَ َل  ،اهللِ  َرسالالُ ُل  بَطالالَ اِمرٍ  َعمالالَ اَل  .عالالَ وُل  قالالَ نْ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ  مالالَ

 ....( الحديث َأْصَحابَِك  ِمنْ  َناس   :ُقْلُت  :َقاَل  ؟َذلَِك  َقاَل 

اب: كتالالاب مناقالالب األنصالالار، «صالالحي  البخالالاري» :ينظالالر  ةُ  بالالَ يْدِ  َمنَْقبالالَ نِ  ُأسالالَ يْرٍ  بالالْ ادِ  ُحضالالَ نِ  َوَعبالالَّ رٍ  بالالْ   بِشالالْ

(، 6/190(، وكتالالالالاب فضالالالالائل القالالالالر ن، بالالالالاب نالالالاليول السالالالالكينة والمالئكالالالالة عنالالالالد قالالالالراءة القالالالالر ن )5/36)

 .(1/548) القر ن لقراءة السكينة نيول باب: كتاب صالة المسافرين وقصرها، «صحي  مسلم»و

اُب للخطيالالالب البغالالالدادي:  «الكفايالالالة يف معرفالالالة أصالالالول علالالالم الروايالالالة» :ينظالالالر  ا بالالالَ اءَ  مالالالَ ي جالالالَ ِديلِ  فالالالِ  اهللِ  َتعالالالْ

ولِهِ  َحابَةِ  َوَرسالالالالُ هُ  ،لِلصالالالالَّ اُج  اَل  َوَأنالالالالَّ َؤالِ  ُيْحتالالالالَ نُْهمْ  لِلسالالالالُّ ا ،عالالالالَ ُب  َوإِنَّمالالالالَ َك  َيجالالالالِ يَمنْ  َذلالالالالِ مْ  فالالالالِ (، 1/180) ُدوَنهالالالالُ

 (.28 -1/23البن حجر ) «اإلصابة»(، و1/19البن عبد البر ) «االستيعاب»و
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، فالالالأفتى هالالالؤالء بمالالالا رأوه،  والنصالالالوص الالالالواردة يف الكتالالالاب والسالالالنة تتوعالالالد قاتالالالل نفسالالاله بالنالالالار 

وبمالالا عنالالدهم مالالن العلالالم يف حالالق مالالن قتالالل نفسالاله، ولالالم ينسالالبوا ذلالالك إلالالى اهلل ورسالالوله، حتالالى يقالالال:  

، وذلالالك أن  إنهالالم كالالذبوا يف النقالالل، وإنمالالا أخطالالأوا يف فهالالم النصالالوص وتنييلهالالا يف حالالق عالالامر  

وص  لالالم يتعمالالد قتالالل نفسالاله، وإنمالالا وقالالع ذلالالك منالاله بطريالالق الخطالالأ، فالالال تتنالاليل النصالال   عالالامرا  

الالالواردة يف حالالق مالالن قتالالل نفسالاله عليالاله، وأمالالا هالالو فجاهالالد مجاهالالد، فمالالا وقالالع مالالن هالالؤالء الصالالحابة  

خطالالالأ يف الفتالالالو  واالجتهالالالاد وقالالالد عبالالالر الشالالالرع عالالالن المجتهالالالد باإلصالالالابة والخطالالالأ، ال بالصالالالدق  

مَ   إَِذا »   : ملسو هيلع هللا ىلص والكالالذب، وذلالالك يف قولالاله   اِكمُ   َحكالالَ َد   اْلحالالَ مَّ   َفاْجَتهالالَ اَب   ثالالُ هُ   َأصالالَ َرانِ   َفلالالَ مَ   ا َوإِذَ   ، َأجالالْ   َحكالالَ

 . « َأْجر    َفَلهُ   َأْخَطأَ   ُثمَّ   َفاْجَتَهَد 

ومالالالنهم أهالالالل الحجالالالاز يسالالالتعملون الكالالالذب بمعنالالالى  -كمالالالا تقالالالدم  -الثالالالث: أن العالالالرب 

عربالالي حجالالازي، فالالال مالالانع مالالن حمالالل كالمالاله هنالالا علالالى ذلالالك، لمالالا  ملسو هيلع هللا ىلص، والنبالالي الخطالالأ

 قدمته يف األمرين األول والثاين.

وقالالد ذكالالر جماعالالة مالالن أهالالل العلالالم أن )كالالذب( هنالالا معنالالاه: أخطالالا، يقالالول شالالي  اإلسالالالم 

 مالالن كالالّل  أنّ : الشالالرع عليالاله يالالدّل  الالالذي وكالالذلك": (2/815« )النبالالوا »ابالالن تيميالالة يف كتابالاله 

 

مِّ  ْرِب شالالُ  بَابمن ذلك ما رواه البخاري: كتاب الطب،    َواءِ  السالالُّ ، 7/139) َوالَْخبِيِث  ِمنْهُ  ُيَخاُف  َوبَِما بِهِ   َوالدَّ

 َعنْ (، 109، رقم 104، 1/103) نفسالاله اإلنسالالان قتل تحريم غلظ باب(، ومسالاللم: كتاب اإليمان، 5778رقم 

هُ  َفَقتاَلَل  َجباَللٍ  ِمنْ  َتَردَّ  َمنْ » :قاَلاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنْ    ُهَرْيَرةَ  َأبِي الاِلًدا فِيالهِ  َيتََردَّ  َجَهنَّمَ  ناَلارِ   فِي َفُهوَ  َنْفسالالالالَ ًدا خالَ  فِيهاَلا ُمَخلالَّ

ى  َوَمنْ  .َأبًَدا ا  َتَحسالالَّ م  هُ  َفَقتََل  سالالُ هُ  َنْفسالالَ مُّ اهُ   َيِدهِ   فِي  َفسالالُ ًدا َخالًِدا َجَهنَّمَ  َنارِ   فِي َيتََحسالالَّ هُ  َقتََل  َوَمنْ   .َأبًَدا فِيَها  ُمَخلَّ  َنْفسالالَ

ًدا َخالًِدا َجَهنَّمَ  َنارِ  فِي بَطْنِهِ  فِي بَِها َيَجأُ  َيِدهِ  فِي َفَحِديَدُتهُ  بَِحِديَدةٍ   .«َأبًَدا فِيَها ُمَخلَّ

اِم،    اَب  اْجتََهَد  إَِذا الَْحاكِمِ   َأْجرِ  بَابأخرجه البخاري: كِتَاُب االْعتِصالالَ (، 7352، رقم 9/108) َأْخطَأَ  َأوْ   َفأَصالالَ

(، من 1716، رقم 3/1342) أخطالأ أو فالأصالالالالاب اجتهالد إذا الحالاكم أجر بيالان بالابومسالالالاللم، كتالاب األقضالالالاليالة، 

 .حديث عمرو بن العاص 

بترتيب  «صالالالحي  ابن حبان» ذكر اإلمام ابن حبان أن أهل الحجاز يسالالالتعملون ذلك، وسالالاليأتي كالمه. ينظر:  

 .(69)ص  له أيضا «مشاهير علماء األمصار»(، و6/114)له  «الثقا »(، و5/23ابن بلبان )
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ه مطالالابق، غيالالر وهالالو بالاله، رُيخبالال  أن لالاله لالاليس بخبالالر أخبالالر د لالالم كالالان وإن كاذبالالًا، ُيسالالّمى فإنالالّ  يتعمالالّ

 اهال. ثم استدل على ذلك بجملة من األدلة، ومنها هذا الحديث."الكذب

ا "(: 101 -2/100يف »مجمالالالالوع الفتالالالالاو « )أيضالالالالا  وقالالالالال وَد إنَّمالالالالَ وم  َأنَّ اْلُوجالالالالُ َوَمْعلالالالالُ

َياَع فِيالالهِ  ا اَل نالالِ َذا ِممالالَّ َها، َوهالالَ
ي َأْنُفسالالِ َداِ  فالالِ َق اْلُمْعَتقالالَ ُع َتَحقالالُّ اَداِ  اَل َيسالالَ ْعتِقالالَ

ِ
ِذِه اال وَد هالالَ ُع ُوجالالُ  َيسالالَ

َل، َوا اَد اْلَباطالالِ ْعتِقالالَ
ِ
إِنَّ اال اَلِء؛ فالالَ ْيَن اْلُعقالالَ نَّ بالالَ

وِد؛ َلكالالِ ي اْلُوجالالُ
ل  فالالِ ود  َداخالالِ َو َمْوجالالُ اِذَب: هالالُ ْوَل اْلكالالَ ْلقالالَ

َواِل  ى اأْلَقالالالْ َق َعلالالالَ ْدَق إَذا ُأْطلالالالِ قَّ َوالصالالالِّ إِنَّ اْلحالالالَ ْدًقا، فالالالَ
ا َوصالالالِ وَن َحقالالال  ي َأْن َيكالالالُ َذا اَل َيْقَتضالالالِ هالالالَ

ر   َذا َأمالالْ إِنَّ هالالَ ا؛ فالالَ َد ُوُجوِدهالالَ رَّ ِه ُمجالالَ َراُد بالالِ ِة اَل يالالُ ا اْلَخَبرِيالالَّ ِديرِ َفُكلُّهالالَ َذا التَّقالالْ ى هالالَ اْلِحسِّ َوَعلالالَ وم  بالالِ َمْعلالالُ

ق   ى حالالَ َمة  إلالالَ َدُه ُمنَْقسالالِ َي ِعنالالْ ْدقَِها: هالالِ ا َوصالالِ هالالَ ْن َحقِّ ائَِل عالالَ وِم َأنَّ السالالَّ ْن اْلَمْعلالالُ
. َومالالِ ْدق  قٌّ َوصالالِ حالالَ

ْدًقا: َكْونُ  ا َوصالالالِ ا َحقالالال  َراُد بَِكْونِهالالالَ ِذٍب، َواْلمالالالُ ْدٍق َوكالالالَ ٍل، َوصالالالِ َر َوَباطالالالِ رِ َأْو َغيالالالْ ْلَخبالالالَ
ًة لِ ا ُمَطابِقالالالَ هالالالَ

ْد  ُأ. َوقالالالَ َو اْلَخطالالالَ َذا هالالالُ اِرِج؛ َوهالالالَ ِل ُدوَن اْلخالالالَ اِد اْلَقائالالالِ ي اْعتِقالالالَ ًة فالالالِ وُن ُمَطابِقالالالَ ْد َتكالالالُ مَّ قالالالَ ٍة، ثالالالُ ُمَطابِقالالالَ

َك  ِه َذلالالِ ُق َعَليالالْ ْد اَل ُيْطلالالَ ِذًبا، َوقالالَ ى كالالَ مَّ . ثالالم ذكالالر أمثلالالة لمالالا يسالالمى كالالذبا، ومثالالاال لمالالا ال "ُيسالالَ

ُم: "يطلالالق عليالاله ذلالالك، وذكالالر مالالن أمثلالالة األول حالالديثنا هالالذا، ثالالم قالالال:  ْرَق َوَاهللُ َأْعلالالَ َأنَّ اْلفالالَ َوكالالَ

ا  - َي َكاِذبالالً مِّ َأ سالالُ َأُه َفَأْخطالالَ َواَبُه َوَخطالالَ ِه صالالَ ُم بالالِ ِذي َيْعلالالَ ي الطَّرِيالالِق الالالَّ
ِه فالالِ َع َتْفرِيطالالِ َر مالالَ ْن َأْخبالالَ  -َأنَّ مالالَ

  ْ رِّ ْم ُيفالالَ ْن لالالَ اَلِف مالالَ َر  -بِخالالِ ْن َأْخبالالَ اَلِف مالالَ َأ، بِخالالِ ًة َفَأْخطالالَ ٍة َواَل َدلِيالالٍل ُمَجاَزفالالَ اَل ُحجالالَّ َم بالالِ ُه َتَكلالالَّ أِلَنالالَّ

 اهال. "َغْيَر ُمَفرِّ ٍ 

 

كالالرر شالالي  اإلسالالالم ابالالن تيميالالة هالالذا المعنالالى، ومثالالل بحالالديثنا هالالذا أيضالالا يف غيالالر موضالالع مالالن كتبالاله. ينظالالر:  

(، 453 -6/452(، و»الجالالالواب الصالالالالحي  لمالالالن بالالالالدل ديالالالن المسالالالالي « )10/449»مجمالالالوع الفتالالالالاو « )

 (.108 -107(، و»اإلخنائية أو الرد على اإلخنائي« )ص 2/1078و»النبوا « )

ق علالالالى هالالالذا الحالالالديث يف ْد  "( بقولالالاله: 10/449 »مجمالالالوع الفتالالالاو « )وعلالالالَّ ْم َيتََعمالالالَّ َك لالالالَ ُل َذلالالالِ اَن َقائالالالِ َوكالالالَ

اَل عِ  َم بالالِ ا َتَكلالالَّ ُه لَمالالَّ َن الحضالالير؛ لَكِنالالَّ اَن أسالاليد بالالْ ُه كالالَ ْد ُرِوَي َأنالالَّ الًِحا، َوقالالَ اًل صالالَ اَن َرجالالُ ُه كالالَ ِذَب، َفإِنالالَّ ُه الْكالالَ بالالَ ٍم َكذَّ لالالْ

 اهال. "النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص
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َراُد 973 -2/971يف كتابالالاله »مالالالدارج السالالالالكين« ) وذكالالالر ابالالالن القالالاليم ِذَب يالالالُ ( أن اْلكالالالَ

ِذب   ، َوكالالالَ د  ِذب  َعمالالالْ اِن: كالالالَ َو َنْوعالالالَ رِِه، َوهالالالُ َمْخبالالالَ
ابِِق لِ ُر اْلُمطالالالَ ُر َغيالالالْ ُدُهَما: اْلَخبالالالَ َراِن، َأحالالالَ ِه َأمالالالْ بالالالِ

أ ، قالالال:  ِد "َخطالالَ ِذُب اْلَعمالالْ ،َفكالالَ ُروف  ِذُب  َمعالالْ أِ  َوكالالَ ة لكالالذب الخطالالأ، ، ثالالم ذكالالر أمثلالال "... اْلَخطالالَ

َذا"ومنهالالالا هالالالذا الحالالالديث، ثالالالم قالالالال:  هُ  َفهالالالَ نْ  ُكلالالالُّ ِذِب  مالالالِ أِ، كالالالَ اهُ  اْلَخطالالالَ أَ  :َوَمْعنالالالَ ُل  َأْخطالالالَ  َقائالالالِ

 اهال."َذلَِك 

 «المفهالالالم»يف  وممالالالن ذكالالالر أن )كالالالذب( هنالالالا معناهالالالا )أخطالالالأ(: أبالالالو العبالالالاس القرطبالالالي

سالالالبل »يف  والصالالالالحيُّ (، 12/384)« البالالالاري فالالالت  »(، والحالالالافُظ ابالالالُن حجالالالر يف 3/666)

 (.5/171) «الهد  والرشاد

ْعد  »: ملسو هيلع هللا ىلصومالالن ذلالالك مالالا روي مالالن قالالول النبالالي  -2 َذَب سالالَ اَدَة  - «كالالَ َن ُعبالالَ ْعَد بالالْ ي سالالَ
، - َيْعنالالِ

ْومُ ) يالالوم فالالت  مكالالة ألبالالي سالالفيان:  األنصالالاري عبالالادة بالالن سالالعدوذلالالك لمالالا قالالال  ْومُ  اْليالالَ  يالالَ

ةِ  ْومَ  ،اْلَمْلَحمالالالَ َتَحلُّ  اْليالالالَ ةُ  ُتسالالالْ : ملسو هيلع هللا ىلص، فقالالالال  ملسو هيلع هللا ىلصذلالالالك لرسالالالول اهلل  سالالالفيان أبالالالو(، وحكالالالى اْلَكْعبالالالَ

 

يِّم    ُن الْقََا ْرعالالي الدمشالالقّي، أبالالو عبالالد اهلل، شالالمس   ابََْ هالالو محمالالد بالالن أبالالي بكالالر بالالن أيالالوب بالالن سالالعد اليُّ

الالالدين، الفقيالاله، األصالالولي، المفسالالر، النحالالوي، المحالالدث. لالاله مؤلفالالا  كثيالالرة مشالالهورة، منهالالا: »زاد المعالالاد 

الال(. 751يف هالالدي خيالالر العبالالاد«، و»إعالالالم المالالوقعين عالالن رب العالالالمين«. تالالويف سالالنة ) »ذيالالل طبقالالا  انظالالر: هال

 (.6/56(، و»األعالم« )5/170نابلة« البن رجب الحنبلي )الح

ح  رس   أابَََُ بَََ  يُّ  الْعا  فقيالالاله القرطبالالالي، األنصالالاري العبالالالاس أبالالو إبالالالراهيم، بالالن عمالالالر بالالن أحمالالالد هالالالو  الُْقْرُطبَََ 

ث   مالالالالكي، دِّ  مختصالالالر» وكتالالالاب مسالالاللم«، كتالالالاب تلخالالاليص  مالالالن أشالالالكل لمالالالا المفهالالالم» :كتبالالاله مالالالن. ُمحالالالَ

ال656) سالالالالنة تالالالالويف. الصالالالالحيحين«  ،(1/186) األعالالالالالم«»و ،(17/381) والنهايالالالالة« البدايالالالالة»انظالالالالر: . (هالالالال

 (.1/214) المؤلفين« معجم»و

 عالالالالم محالالالدث،: الشالالالامي الالالالدين شالالالمس يوسالالالف، بالالالن علالالالي بالالالن يوسالالالف  بالالالن محمالالالد هالالالو  الاَََر يُّ  

 مالالالن. تالالويف أن إلالالى القالالاهرة بصالالحراء البرقوقيالالة وسالالكن ،دمشالالق صالالالحية يف ولالالد .الشالالافعية مالالن. ري ابالتالال 

 سالالالنة تالالويف .حنيفالالة أبالالي مناقالالالب يف الجمالالان« عقالالود»و العبالالاد«، خيالالر سالالاليرة يف والرشالالاد الهالالد  سالالبل» كتبالاله

 (.7/155) األعالم«»و ،(10/353) «شذرا  الذهب»انظر: . (هال942)
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با » ذا ْعأ:  كا  .«اْلَكْعَبةُ  فِيهِ  ُتْكَسى َوَيْوم   ،اْلَكْعَبةَ  فِيهِ  اهللُ  ُيَعظِّمُ  َيْوم   َهَذا َوَلكِنْ  ،سا

 

يُّ ملسو هيلع هللا ىلص  
َي النَّبالالالِ َن َركالالالَ اب َأيالالالْ اِزي، بالالالَ اُب الَمغالالالَ : كِتالالالَ ِديٍث َطِويالالالٍل أخرجالالاله البخالالالاريُّ ْوَم جالالاليء  مالالالن حالالالَ َة يالالالَ ايالالالَ الرَّ

تِْ ؟ ) َة 4280، رقالالالم 147، 5/146الْفالالالَ تِْ  َمكالالالَّ اُب فالالالَ يَرِ، بالالالَ اُب السالالالِّ (، والبيهقالالاليُّ يف »السالالالنن الكبالالالر «: كِتالالالَ

الَى ) َها اهلل َتعالالَ م 9/119َحَرسالالَ َة َوُحكالالْ تِْ  َمكالالَّ اُب فالالَ ، بالالَ
ادِ يَرِ َوالِجهالالَ اُب السالالِّ (، والبغالالويُّ يف »شالالرو السالالنة«: كِتالالَ

اَم 2745، رقالالم 150-11/148رباعهالالا ) وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عالالَ اَر َرسالالُ ا سالالَ اَل: لَمالالَّ ْن َأبِيالالِه قالالَ اٍم،  عالالَ ْن َطرِيالالِق ِهشالالَ (: مالالِ

ْوُم يالالَ  ْفيَاَن، الْيالالَ ا سالالُ ا َأبالالَ اَدَة: يالالَ ُن ُعبالالَ ْعُد بالالْ اَل سالالَ َة، َوفِيالالِه: )َفقالالَ تِْ  َمكالالَّ ي فالالَ
ِديَث فالالِ اَق الحالالَ تِْ  ... َوسالالَ ِة، الْفالالَ ْوُم الَْمْلَحمالالَ

ْوَم ُتسالالالْ  لُّ الْيالالالَ َي َأقالالالَ ة ، َوهالالالِ اَءْ  َكتِيبالالالَ مَّ جالالالَ َماِر. ثالالالُ ْوُم الالالالذِّ َذا يالالالَ اُس َحبالالالَّ ا َعبالالالَّ ْفيَاَن: يالالالَ و سالالالُ اَل َأبالالالُ ُة. َفقالالالَ  تََحلُّ الَْكْعبالالالَ

رَّ  ا مالالَ اِم، َفَلمالالَّ وَّ ِن الْعالالَ رِ بالالْ بَيالالْ َع اليُّ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص مالالَ
ُة النَّبالالِ َحابُُه، َوَرايالالَ وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأصالالْ يِهْم َرسالالُ

ِب، فالالِ وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  الَْكتَائالالِ َرسالالُ

اَل: » َذا. َفقالالَ َذا َوكالالَ اَل كالالَ اَل؟« قالالَ ا قالالَ اَل: »مالالَ اَدَة؟ قالالَ ُن ُعبالالَ ْعُد بالالْ اَل سالالَ ا قالالَ ْم مالالَ ْم َتْعلالالَ اَل: َألالالَ ْفيَاَن قالالَ أَبِي سالالُ ْعأ: بالالِ با سََا ذا ، كََا

ُة«. قالالَ  ى فِيالالِه الَْكْعبالالَ ْوم  ُتْكسالالَ َة، َويالالَ ُم اهللُ فِيالالِه الَْكْعبالالَ ْوم  ُيَعظالالِّ َذا يالالَ ْن هالالَ
ُه َولَكالالِ َي َراَيتالالُ وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُتْركالالَ َر َرسالالُ اَل: َوَأمالالَ

بَيالالْ  ليُّ
وُل لِ اَس َيقالالُ ِمْعُت الَْعبالالَّ اَل: سالالَ ٍم قالالَ

ِن ُمطْعالالِ رِ بالالْ ُن ُجبَيالالْ افُِع بالالْ ي نالالَ
ْرَوُة: َوَأْخبََرنالالِ اَل عالالُ الَْحُجوِن. قالالَ اِم: بالالِ وَّ ِن الْعالالَ رِ بالالْ

اَيَة؟...( الحديث.َيا َأبَا َعبِْد اهللِ، َها ُهنَا َأَمَرَك َرُسوُل   اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َتْرُكَي الرَّ

، وإنمالالالا أورد البخالالالاري هالالالذا  ، عالالالدا الجالالاليء األخيالالالر منالالاله، فإنالالاله موصالالالول  صالالالحي   وهالالالذا الحالالالديُث مرسالالالل 

ْوَم  َة يالالَ ايالالَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ
َي النَّبالالِ َن َركالالَ اب َأيالالْ الحالالديث بطولالاله ألجالالل الجالاليء الموصالالول منالاله، حيالالث تالالرجم عليالاله: )بالالَ

تِْ ؟(، وهالالذه الت رجمالالة تطالالابق الجالاليء الموصالالول الصالالحي  فقالالط، فالمرسالالل لالاليس مالالرادا للبخالالاري، وال الْفالالَ

 على شرطه.

 : الالال. وجالالالاء يف »المهالالالذب يف اختصالالالار السالالالنن  "أخرجالالاله البخالالالاريُّ يف »الصالالالحي « هكالالالذا"قالالالال البيهقالالاليُّ اهال

ََالأخرجالالاله ) ( هكالالالذا "(: 7/3655الكبيالالالر« للالالالذهبي ) الالال. وأورد المالالالييُّ يف »تحفالالالة األشالالالراف«  "مرسَ اهال

، و 13/292( الجالالاليء المسالالالند مالالالن هالالالذا الحالالالديث يف مسالالالند العبالالالاس. ثالالالم أورد )5138، و رقالالالم 4/270)

الالال )المراسالالاليل ومالالالا يجالالالري مجراهالالالا(، وأشالالالار إلالالالى الجالالاليء 19021رقالالالم  ( الحالالالديث يف الجالالاليء الخالالالاص بال

( للبخالالالاري، وأورد 921، رقالالالم 3/11المسالالالند منالالاله. وعالالالياه الييلعالالاليُّ يف »تخالالالريج أحاديالالالث الكشالالالاف« )

حا ُمْرسََل: الحالالديث بطولالاله، "قالالال:  جالاليءا مالالن أولالاله، ثالالم هََُ كوا ي  "، َفلالاليُْعَلم َذلالالِ رٍ فالالِ ُن َحجالالَ ُظ ابالالْ
افِ اَل الحالالَ اهالالال. وقالالَ

اِري« ) تِْ  الْبالالَ وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص "(: 12/500»فالالَ اَر َرسالالُ ا سالالَ اَل: لَمالالَّ ْن َأبِيالالِه قالالَ ْرَوَة )عالالَ َو ابالالُن عالالُ اٍم( هالالُ ْن ِهشالالَ ُه: )عالالَ َقْولالالُ

تِْ (  اَم الْفالالَ ُ  عالالَ دا َا ْو ا أا ذا كََا ح ً.ها ْحصََُ الا ما ْروا ْن عََُ ُرا  عََا نا الطََُّ
ء  مََ  ْ ْا  

ُ  يف  َا ْ أا ملا اًل، وا ُه  ُمْرسََا ََْ ن يِّ م   َ ر حُد الْبُخََا ْقاََُ ما وا
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صالالحابي جليالالل مالالن  فقولالاله: )كالالذب سالالعد(: معنالالاه أخطالالأ، وذلالالك أن سالالعد بالالن عبالالادة 

بالالين أنالاله أخطالالأ فيمالالا  ملسو هيلع هللا ىلصثبتالالت عدالتالاله، قالالال قالالوال ظنالاله حقالالا، لكالالن النبالالي  ملسو هيلع هللا ىلصصالالحابة النبالالي 

 قاله.

 غيالالر وهالالو ،بالاله يخبالالر أن لالاله لالاليس بخبالالر أخبالالر مالالنكالاللَّ  أن وهالالذا الحالالديث يالالدل علالالى

. كمالالا بالالين شالالي  اإلسالالالم ابالالن تيميالالة الكالالذب يتعمالالد لالالم كالالان وإن ،كاذبالالا يسالالمى فإنالاله ،مطالالابق

 (.1/271) «تلخيص كتاب االستغاثة»(، ويف 2/816) «النبوا »يف 

أن كالالذب هنالالا معنالالاه أخطالالأ،  (12/507)« البالالاري فالالت  »وذكالالر الحالالافظ ابالالن حجالالر يف 

ِذِب  إِطالالالق فِيالالهِ  («د  عْ سالالَ  َب َذ كالالَ » :َفقالالاَل ) :َقولالاله"(: 9/394وقالالال أيضالالا ) ى الكالالَ  اإِلخبالالار َعلالالَ

ة َظنّه َغَلَبة َعَلى َبناهُ  قائِله كانَ  وَلو َسَيَقعُ  ما بَِغيرِ   اهال. "الَقرِينَة وُقوَّ

سالالالبل »(، وكالالالذا الصالالالالحيُّ يف 17/280) «عمالالالدة القالالالاري»أيضالالالا يف  وذكالالالر العينالالاليُّ 

 

ن  الْ  م  عََا
ن  ُمطْعََ  ْر  بََْ ن  ُجبََا ع  بََْ

رف  ْن نََا الا عََا ْروا ْن عََُ ْحُصحل: عا ُه ما إ ن  ، فا
يث  أ  ُر اْ ا ُهحا آخ   وا

ما ب ه  ر تاْرجا أ  ما بََْ ن  عا رس  بََْ بََ   عا

ام   ح  ََا ن  الْع ََْ ْر  ب با ََزُّ ال ب  وا
 ََ هُ "(: 12/508، ثالالم قالالال الحالالافُظ )"املُْط   وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص( :َقْولالالُ َر َرسالالُ اَل: َوَأمالالَ ُل  :)قالالَ الَْقائالالِ

رِ،  ِة الَْخبالالَ ْن بَِقيالالَّ
َو مالالِ ْرَوُة، َوهالالُ َو عالالُ َك هالالُ

ذ  َذلالالِ  ََ َ  ال ْأ ََا ََع  إ    يف  الْق ي م  رل  يف  اجْلا ََا س َْ ُر اإْل 
ره  ََا حا ظ ََُ ه اُل وا ْروا ََُ حا ع ي َصا 

ْر   ََا ن  ُجب ََْ ع  ب
رف  ََا ْن ن  ََ ُه م ََا ه  ل ع  اما ََا ُه ب س اِس، َفإِنالالَّ ِن الَْعبالالَّ ْن َأبِيالالِه، َأْو عالالَ اُه عالالَ ْرَوُة َتَلقالالَّ وَن عالالُ ُل َأْن َيكالالُ ا بَاقِيالالِه َفيُْحتَمالالَ ، َوَأمالالَّ

انِيَد  ُه بِأَسالالَ ٍة لالالَ ِل َجَماعالالَ ْن َنقالالْ ُه مالالِ ، َأْو َجَمعالالَ ِغير  َو صالالَ ُه َوهالالُ اِجُ  َأْدَركالالَ َو الالالرَّ ٍة، َوهالالُ الال. وكالالذا ذكالالر العينالاليُّ  "ُمْختَِلفالالَ اهال

(، والقسالالالالطالينُّ يف »إرشالالالالاد السالالالالاري لشالالالالرو صالالالالحي  البخالالالالاري« 280، و17/278يف »عمالالالالدة القالالالالاري« )

َماِعهِ 6/390) ْرَوُة بِسالالَ َو عالالُ رَّ ِذي صالالَ ْيِء الالالَّ يُّ باسالالتثناِء الجالالُ
َو الَعيْنالالِ رَّ ، َوصالالَ ل  ِديَث ُمْرسالالَ َذا الحالالَ ْن  (، َأنَّ هالالَ ُه مالالِ لالالَ

 َنافِِع بِْن ُجبَيْرٍ.

و محمالالد، أبالالو ،الالالدين بالالدر أحمالالد، بالالن موسالالى بالالن أحمالالد بالالن محمالالود هالالو  العينََيُّ   اء َوَأبالالُ  الشالالَهاب بالالن الثَّنالالَ

ي ل الْحَلبالالالِ يّ  القالالالاهري ثالالالمَّ  ،المولالالالد العنتالالالابي ،األَصالالالْ  كبالالالار مالالالن عالمالالالة، مالالالؤر ، ،بالالالالعيني َويعالالالرف ،الَْحنَفالالالِ

 ودمشالالالق ومصالالالر حلالالالب يف مالالالدة أقالالالام( نسالالالبته وإليهالالالا) عينتالالالاب يف ومولالالالده حلالالالب مالالالن أصالالالله. المحالالالدثين

 حتالالى المؤيالالد الملالالك مالالن وتقالالّرب السالالجون، ونظالالر الحنفيالالة وقضالالاء الحسالالبة القالالاهرة يف وولالالي. والقالالدس

 وظائفالالاله، عالالالن صالالالرف ثالالالم. ويقدمالالاله يكرمالالاله وكالالالان وليمالالاله، سالالالامره األشالالالرف ولالالالي ولمالالالا. أخصالالالائه مالالالن عالالالدَّ 
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 .أخطأ: هنا معناه (ذب( أن )ك5/284) «الهد  والرشاد

لغالالالم حاطالالب  ملسو هيلع هللا ىلصومالالن األحاديالالث التالالي وقالالع الكالالذب فيهالالا بمعنالالى الخطالالأ قالالول النبالالي  -3

 .، وذلك لما قال له: ليدخلن حاطب النار«َكَذْبَت »ابن أبي بلتعة: 

 (، وكالالالذا ابالالالن قرقالالالول338 -1/337) «مشالالالارق األنالالالوار»ذكالالالر القاضالالالي عيالالالاض يف 

 ( أن الكذب هنا معناه الخطأ.3/346) «مطالع األنوار»يف 

 هالالالالالي الكالالالالالذب لفظالالالالالة َأنَّ  َوفِيالالالالالهِ "(: 16/57) «شالالالالالرو مسالالالالاللم»وقالالالالالال النالالالالالوويُّ يف 

ى ءالشالالالي عالالالن خبالالالاراإل اَلِف  َعلالالالَ ا خالالالِ وَ  مالالالَ ًدا هالالالُ انَ  َعمالالالْ ْهًوا َأوْ  كالالالَ َواء   ،سالالالَ انَ  سالالالَ ارُ  كالالالَ  اإْلِْخبالالالَ

نْ  اضٍ  عالالالالَ َتْقَبلٍ  َأوْ  مالالالالَ ْتهُ  ،ُمسالالالالْ ةُ  َوَخصالالالالَّ دِ  اْلُمْعَتِيلالالالالَ َذا ،بِاْلَعمالالالالْ ُردُّ  َوهالالالالَ ْيِهمْ  يالالالالَ  وسالالالالبقت ،َعلالالالالَ

اِب  يفألة المسالالالال  انِ  كِتالالالالَ اَل  .اإْلِيمالالالالَ ُض  َوقالالالالَ لِ  َبعالالالالْ ةِ  َأهالالالالْ َتْعَمُل  اَل  :اللُّغالالالالَ ِذُب  ُيسالالالالْ ي إاِلَّ  اْلكالالالالَ  فالالالالِ

ارِ  نِ  اإْلِْخبالالالالَ ي عالالالالَ ا بخالالالالالف اْلَماضالالالالِ وَ  مالالالالَ َتْقَبل   هالالالالُ َذا ،ُمسالالالالْ ِديُث  َوهالالالالَ ُردُّ  اْلحالالالالَ هِ  يالالالالَ  واهلل ،َعَليالالالالْ

 اهال. "علمأ

 

 البخالالاري«، شالالرو يف القالالاري عمالالدة» كتبالاله مالالن. بالقالالاهرة تالالويف أن إلالالى والتصالالنيف  التالالدريس علالالى وعكالالف 

ال855) سالالالنة تالالالويف .اآلثالالالار« معالالالاين  رجالالالال يف األخيالالالار مغالالالاين »و  ،(10/131) «الضالالالوء الالمالالالع»انظالالالر: . (هالالال

 (.7/163) األعالم«»و

ابأخرجالاله مسالاللم:   ائِلِ  كِتالالَ َحابَةِ  َفضالالَ اب، الصالالَّ نْ  بالالَ ائِلِ  مالالِ لِ  َفضالالَ ْدرٍ  َأهالالْ ةِ   بالالَ ِب  َوقِصالالَّ نِ  َحاطالالِ ي بالالْ ةَ  َأبالالِ  بَْلتَعالالَ

نْ (، 2195، رقالالم 4/1942) ابِرٍ  عالالَ ًدا َأنَّ ،  جالالَ ٍب  َعبالالْ اءَ  لَِحاطالالِ وَل  جالالَ ُكو ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ ا َيشالالْ اَل  ،َحاطِبالالً ا :َفقالالَ  يالالَ

وَل  ْدُخَلنَّ  ،اهللِ  َرسالالالالُ ب   لَيالالالالَ
ارَ  َحاطالالالالِ اَل  ،النالالالالَّ وُل  َفقالالالالَ َذبَْت » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالالالُ ْدُخُلَها اَل  ،كالالالالَ هُ  ،يالالالالَ ِهَد  َفإِنالالالالَّ ْدًرا شالالالالَ  بالالالالَ

 .«َوالُْحَدْيبِيَةَ 

حل  إسالالحاق  أبالالو القائالالد، بالالن بالالاديس بالالن اهلل عبالالد بالالن إبالالراهيم بالالن يوسالالف  بالالن إبالالراهيم هالالو  ابََن ُقْرقََُ

 ،نقالالاال ،العلالالم يف رحالالاال كانقالالال الالالذهبي: اإلمالالام العالمالالة.... قرقالالول بالالابن المعالالروف الالالوهراين، الحمالاليي

 كتبالالاله مالالن...وكان مالالن أوعيالالالة العلالالم. الكتابالالة بالالديع ورجالالالاله، بالحالالديث عارفالالا نحويالالالا، أديبالالا نظالالارا فقيهالالا،

ال569) سالالالنة تالالالويف .«مطالالالالع األنالالالوار علالالالى صالالالحاو اآلثالالالار»  ،(20/520) «سالالالير أعالالالالم النالالالبالء»انظالالالر: . (هالالال

 (.1/81) األعالم«»و
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نَابِلِ »: لُِسَبْيَعَة اأْلَْسَلِميَّةِ   ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذلك أيضا قول النبي  -4  . «َكَذَب َأُبو السَّ

َذَب »يف هالالالذا الحالالالديث:  ملسو هيلع هللا ىلصبالالالين جماعالالالة مالالالن أهالالالل العلالالالم أن قالالالول النبالالالي  معنالالالاه  «كالالالَ

(، وشالالالي  اإلسالالالالم 11/236) «الحالالالاوي الكبيالالالر»أخطالالالأ. وممالالالن بالالالين ذلالالالك: المالالالاوردي يف 

(، ويف 1078، و 2/815) «النبالالالالوا »، ويف (2/100»مجمالالالالوع الفتالالالالاو « )ابالالالالن تيميالالالالة يف 

اإلخنائيالالالة أو الالالالرد علالالالى »(، ويف 6/452) «الجالالالواب الصالالالحي  لمالالالن بالالالدل ديالالالن المسالالالي  »

، 328ص « )التحليالالالالل نالبطالالالال  علالالالالى الالالالالدليل بيالالالالان»(، ويف 108،  107)ص  «اإلخنالالالالائي

يف  (، وابالالالن رجالالالالب الحنبلالالالالي972، 2/971) «مالالالدارج السالالالالالكين»، وابالالالن القالالالاليم (329

 

ن سالالعد امالالرأة كانالالت .األسالاللمية الحالالارث بنالالت سالالبيعةهالالي  سََبيعة األسََ مية    عنهالالا فتالالويف خولالالة، بالالْ

اَل  بمكالالة، ا َفقالالَ و لَهالالَ ن السالالنابل َأبالالُ  وفالالاة بعالالد وضالالعت كانالالت وقالالد وعشالالر، أشالالهر أربعالالة أجلالالك إن: بعكالالك بالالْ

اَل  فلمالالا ذلالالك، مالالن أقالالل: وقيالالل ليلالالة، وعشالالرون خمالالس: قيالالل .بليالالال زوجهالالا ا قالالَ و لَهالالَ  أتالالت ذلالالك السالالنابل َأبالالُ

ى يّ  إِلالالَ اَل  فأخبرتالالاله، ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالالِ ا َفقالالَ  مالالالن أتالالالاك إذا» :يالالالروي وبعضالالهم .«شالالالئت مالالالن فالالانكحي حللالالالت قالالالد»: لَهالالالَ

َذا حالالالديثها التالالالابعين مالالالن الكوفالالالة أهالالالل وفقهالالالاء المدينالالالة أهالالالل فقهالالالاء عنهالالالا رو . «فتيوجالالالي ترضالالالين . هالالالَ

 (.3370، ترجمة رقم 4/1859البن عبد البر ) «االستيعاب»

ناربل   ح السََ  ََُ  الحالالارث بالالنا (جعفالالر بالالوزن كالالافين، ثالالم مهملالالة ثالالم بموحالالدة) ككالالَ عْ بَ  بالالن السالالنابل أبالالوهالالو  أاب

 وقيالالل ،(بموحالالدة) صالالبّة واسالالمه العبالالدري، القرشالالي الالالدار عبالالد ابالالن السالالباق، ابالالن (أولالاله بفالالت ) يلالالةمِ عَ  بالالن

 أقالالام: وغيالالره سالالعد ابالالن قالالال. باإلضالالافة ربالاله لبيالالد :وقيالالل أصالالرم، :وقيالالل عالالامر، :وقيالالل عمالالرو، :وقيالالل بنالالون،

 لمالالالا األسالالاللمية سالالالبيعة قصالالالة يف (الصالالالحيحين) يف ذكالالالره ثبالالالت. الفالالالت  مسالالاللمة مالالالن وهالالالو مالالالا ، حتالالالى بمكالالالة

 ذلالالك، بعالالد تيّوجهالالا أنالاله البرقالالي ابالالن وذكالالر. سالالبيعة خطالالب ممالالن كالالان أنالاله سالالعد ابالالن وذكالالر. زوجهالالا مالالا 

 (.10090، ترجمة رقم 12/321) «اإلصابة». السنابل أبي بن سنابل وأولدها

 .سبق تخريجه، والكالم عليه 

ََبيل    ََب ا ن ََن َج المي البغالالدادي ثالالم الدمشالالقّي، أبالالو هالالو اب عبالالد الالالرحمن بالالن أحمالالد بالالن رجالالب السالالّ

وصالالار  ،حتالالى أتقالالن هالالذا الفالالن ،مهالالر يف شالالتى فنالالون الحالالديث ،المحالالدث الحالالافظالشالالي  الفالالرج، زيالالن الالالدين. 

، لالالم يتمالاله «أعالالرف أهالالل عصالالره بالعلالالل وتتبالالع الطالالرق. مالالن مصالالنفاته: »فالالت  البالالاري شالالرو صالالحي  البخالالاري
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 عمالالالدة بفوائالالالد اإلعالالالالم»يف  ، وابالالالن الملقالالالن(4 ص« )والتعييالالالر النصالالاليحة بالالالين الفالالالرق»

 (.289، 16/288) «فت  الباري»، والحافظ ابن حجر يف (8/384« )األحكام

 (329ص « )التحليالالالل نالبطالالال  علالالالى الالالالدليل بيالالالان»وعلالالالق شالالالي  اإلسالالالالم ابالالالن تيميالالالة يف 

اُل  َواَل "علالالى هالالذا الحالالديث بقولالاله:  هُ  :ُيقالالَ انَ  إنالالَّ ا كالالَ اُ  اَل  ِممالالَّ وَّ ادُ  فِيالالهِ  ُيسالالَ ْجتِهالالَ
ِ
وِرهِ  اال ُظهالالُ

 أِلَنَّ  ؛لِ

ا نَ  َعِليالالال  اسٍ  َوابالالالْ ا - َعبالالالَّ نْ  َوُهمالالالَ كُّ  اَل  ِممالالالَّ ي ُيشالالالَ ورِ  فالالالِ ا ُوفالالالُ ا َفْهِمِهمالالالَ ْد  - َوِدينِِهمالالالَ ا قالالالَ لِ  َأْفَتيالالالَ  بِِمثالالالْ

َك  ْوُل  ،َذلالالِ يِّ  َوقالالَ
َذَب » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ َتْعَمُل « كالالَ ى ُيسالالْ أَ  بَِمْعنالالَ مَ  ،َأْخطالالَ اَلُق  َفُعلالالِ إِ  إطالالْ ى اْلَخطالالَ نْ  َعلالالَ  مالالَ

َد  ًكا اْجَتهالالَ اِهرِ  ُمَتَمسالالِّ اٍب  بِظالالَ اَل  َأنْ  إالَّ  .ِخطالالَ و :ُيقالالَ نَابِلِ  َأبالالُ مْ  السالالَّ نْ  لالالَ وزُ  َيكالالُ هُ  َيجالالُ ادُ  لالالَ ْجتِهالالَ
ِ
ا اال  إمالالَّ

 اهال. "، َفَهَذا َما اْخُتِلَف فِيهِ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ُقْرِب  َمعَ  اْجَتَهَد  َحْيُث  ،لَِتْقِصيرِهِ  َأوْ  لُِقُصوِرهِ 

لَّ ": (289، 16/288« )البالالاري فالالت  »وقالالال الحالالافظ ابالالن حجالالر يف  ا َوَلعالالَ عَ  مالالَ نْ  َوقالالَ  مالالِ

ي نَابِلِ  َأبالالِ نْ  السالالَّ َك  مالالِ وَ  َذلالالِ رُّ  هالالُ ي السالالِّ اَلِق  فالالِ يِّ  إِطالالْ
هُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ َذَب  َأنالالَّ ي كالالَ َو  فالالِ ْذُكوَرةِ  اْلَفتالالْ  ،اْلمالالَ

ا ِديث مالالن َأْحمالالد أخرجالاله َكمالالَ ُعودٍ  بالالنا حالالَ ى ،َمسالالْ أَ  َأنْ  َعلالالَ ْد  اْلَخطالالَ ُق  قالالَ هِ  ُيْطلالالَ ِذُب  َعَليالالْ وَ  ،اْلكالالَ  َوهالالُ

ي اَلمِ  فالالِ لِ  كالالَ ازِ  َأهالالْ هُ  ،َكثِيالالر   اْلِحجالالَ ُض  َوَحَملالالَ اءِ  َبعالالْ ى اْلُعَلمالالَ اِهرِهِ  َعلالالَ اَل  ،ظالالَ ا :َفقالالَ هُ  إِنَّمالالَ بالالَ هُ  َكذَّ  أِلَنالالَّ

 

الالال(. 795، وغيالالالر ذلالالالك. مالالالا  سالالالنة )«»شالالالرو جالالالامع الترمالالالذيو  ،(3/108) «الالالالدرر الكامنالالالة»انظالالالر: هال

 (.3/295) األعالم«»(، و8/578) «شذرا  الذهب»و

أبالالو حفالالص األنصالالاري  ،عمالالر بالالن علالالي بالالن أحمالالد بالالن محمالالد بالالن عبالالد اهلل، سالالراج الالالدين هالالوابََن امل قََن   

ن. كالالان عالمالالا بالحالالديث  ،األندلسالالي التّكالالروري األصالالل القالالاهري الشالالافعي الَواْدَياشالالي الشالالهير بالالابن الملقالالّ

: تصالالالانيفه ومالالالن ،مالالالن العلالالالوم. اشالالالتهر بكثالالالرة التصالالالانيف  ذلالالالك وغيالالالروتالالالاري  الرجالالالال، والفقالالاله والتفسالالالير 

 »إكمالالالال تهالالالذيب الكمالالالال يف أسالالالماء الرجالالالال«، و»البالالالدر المنيالالالر يف تخالالالريج األحاديالالالث واألثالالالار الواقعالالالة يف

الالال(. انظالالالر: »طبقالالالا  الشالالالافعية«804. مالالالا  سالالالنة )ذلالالالك الشالالالرو الكبيالالالر«، وغيالالالر البالالالن قاضالالالي شالالالهبة  هال

 .(5/57) «األعالم»(، و9/71) »شذرا  الذهب«و، (4/43)
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انَ  ا كالالالَ مالالالً
ةِ  َعالِ ى ،بِاْلِقصالالالَّ هِ  َوَأْفتالالالَ اهُ  ،بِِخاَلفالالالِ ن َداُود بالالالنا َحكالالالَ افِِعي عالالالَ ي » الشالالالَّ  شالالالروفالالالِ

 اهال. "َبِعيد   َوُهوَ  ،«اْلُمْخَتصر

للرجالالِل  ملسو هيلع هللا ىلصأطلالالق فيالاله الكالالذب بمعنالالى الخطالالأ: قولالاله  ملسو هيلع هللا ىلصوممالالا ذكالالر العلمالالاء أن النبالالي  -5

 .«َأِخيَك  َبْطنُ  َوَكَذَب  ،اهللُ  َصَدَق »الذي َوَصَف َلُه اْلَعَسَل: 

نن»(، و 2/303) «غريالالالالب الحالالالالديث»ذكالالالالر الخطالالالالابي يف  (، 1/135) «معالالالالالم السالالالالّ

( أن هالالالالذا الحالالالالديث مالالالالن بالالالالاب وضالالالالع الكالالالالذب موضالالالالع 3/1813) «أعالالالالالم الحالالالالديث»و 

 الخطأ.

 

اودِّي، َأبُو بكر الصالالاليدالين. له شالالالرو على مختصالالالر الميين. وأما   هوابن داود     د الدَّ د بن َداُود بن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

(، 1/214ابن قاضالي شالهبة: لم أقف على تاري  وفاته. انظر: »طبقا  الشالافعية« البن قاضالي شالهبة )وفاته، فقال 

 (.4/148و»طبقا  الشافعية الكبر « للسبكي )

يُّ   
رف ع  هو محمد بن إدريس القرشالي المطلبي، أبو عبد اهلل الشالافعي، المكي، اإلمام المجمع على إمامته  الَش 

وتقالدمه، وأحد األئمالة األربعالة عنالد أهل السالالالالنالة. أقبالل على العلم، وبرع يف علوم كثيرة، وكان ذكيالا مفرطا، ومنالاقباله 

تصانيف يف شتى العلوم. ومن مصنفاته: وفضائله كثيرة جدا، وقد أفرد بعض العلماء مناقبه بالتصنيف، وصنف ال

، (10/5) «سالير أعالم النبالء»هالالالالال(. انظر: 204، وغير ذلك كثير. ما  سالنة )«الرسالالة»يف الفقه، و «األم»كتاب 

 (.6/25و»األعالم« )

ِل )   َواِء بِالَْعسالَ : كِتَاُب الطِّب، بَاب الدَّ (، ويف الطب أيضالا، بَاُب َدَواِء 5684، و رقم 7/123أخرجه البخاريُّ

: كتاب السالالم، باب التداوي بسالقي العسالل )5716، و رقم 7/128الَمبْطُوِن ) ، 1737 -4/1736(، ومساللم 

ِعيٍد الُْخْدِريِّ 2217و رقم  تَطَْلَق بَطْنُُه،  ( ِمْن َحِديِث َأبِي سالالالَ َقاَل: َجاَء َرُجل  إِلَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: إِنَّ َأِخي اسالالالْ

الَّ اْستِطْاَلًقا، َفَقاَل لَُه َثاَلَث َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْسِقِه َعَساًل«، َفَسَقاُه، ُثمَّ َجاَءُه، َفَقاَل: إِنِّي َسَقيْتُُه َعَساًل َفَلْم َيِيْدُه إِ 

ا تِطْاَلًقا، فَ َمرَّ َقيْتُُه َفَلْم َيِيْدُه إاِلَّ اسالالالْ اًل«، َفَقاَل: لََقْد سالالالَ ِقِه َعسالالالَ ابَِعَة، َفَقاَل: »اسالالالْ وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ٍ ، ُثمَّ َجاَء الرَّ َقاَل َرسالالالُ

 »َصَدَق اهللُ َوَكَذَب، بَطُْن َأِخيَك«. َفَسَقاُه َفبََرَأ.

تَطَْلَق بَطْنالُ  هالاَل؛ قالالاله ابن األثير يف »النهالايالة« وقوُل الرجالل: )إِنَّ َأِخي اسالالالالْ ا فِيالِه، ُيريالُد اإلسالالالالْ ُه( َأْي َكثَُر ُخُروج مالَ

(3/136.) 
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ُتْعِمَل ": (4/159« )النهايالالة»وقالالال ابالالن األثيالالر يف  ِذُب  اسالالْ ا اْلكالالَ ُث  َمجالالازاً  َهاُهنالالَ وَ  َحيالالْ  هالالُ

دُّ  دق ضالالِ ِذُب . الصالالِّ َتصٌّ  َواْلكالالَ ن فَجعالالل بالالاألقوال، ُمخالالْ ث أخيالاله َبطالالْ ع لالالم حيالالْ  الَعسالالل فِيالالهِ  َينْجالالَ

 .اهال "َّ حئجئ يي ىي ُّٱ: َقاَل  اهللَ  أِلَنَّ  َكِذبًا،

نْ »: ملسو هيلع هللا ىلصومالالالن األحاديالالالث التالالالي بينالالالت أيضالالالا أن الكالالالذب يالالالأتي بمعنالالالى الخطالالالأ قولالالاله  -6  مالالالَ

ًدا َعَليَّ  َكَذَب  أْ  ُمَتَعمِّ  .«النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّ

قيالالد الوعيالالد بالالدخول النالالار بتعمالالد الكالالذب، فالالدل ذلالالك علالالى  ملسو هيلع هللا ىلصووجالاله الداللالالة أن النبالالي 

أن الكالالذب منالاله عمالالد، ومنالاله خطالالأ وسالالهو، فكالهمالالا مخالفالالة الخبالالر للواقالالع، إال أن اإلثالالم إنمالالا 

 يلحق المتعمد دون المخطئ.

وهالالالالذا الحالالالالديث حجالالالالة لمالالالالذهب جمالالالالاهير العلمالالالالاء يف أن الكالالالالذب يشالالالالمل العمالالالالد 

حالالالول ذلالالالك عنالالالد تعريالالالف الكالالالذب والسالالالهو، وسالالالبق نقالالالل أقالالالوال جماعالالالة مالالالن أهالالالل العلالالالم 

 اصطالحا.

 ملسو هيلع هللا ىلصيهالالابون اإلكثالالار مالالن الحالالديث عالالن رسالالول اهلل  وقالالد كالالان جماعالالة مالالن الصالالحابة 

خشالالية الالالدخول تحالالت هالالذا الوعيالالد، ألن المكثالالر قالالد يخطالالئ فيحالالدث بمالالا يخالالالف الواقالالع 

 حتى وإن لم يتعمد الكذب، لكنه تعمد اإلكثار، الذي هو مظنة وقوع الخطأ.

دِ  ، عالالن«حيحهصالال »يف  البخالالاريفالالرو   نِ  اهللِ  َعبالالْ رِ  بالالْ َبيالالْ اَل  اليُّ ُت  :قالالَ رِ  ُقلالالْ َبيالالْ ليُّ
ي :لِ  اَل  إِنالالِّ

َمُعَك  ُث  َأسالالْ دِّ نْ  ُتحالالَ ولِ  عالالَ ا اهللِ  َرسالالُ ُث  ملسو هيلع هللا ىلص َكمالالَ دِّ اَلن   ُيحالالَ اَلن   فالالُ اَل  ؟!َوفالالُ ا :قالالَ ي َأمالالَ مْ  إِنالالِّ هُ  لالالَ  ،ُأَفاِرقالالْ

 

 (.69سورة النحل: جيء من اآلية رقم ) 

  : ا  باَلاُب كِتاَلاُب الَجناَلاِئِي،  أخرجاله البخالاريُّ ةِ  ِمنْ  ُيْكَرهُ  مالَ ِت  َعَلى  النِّياَلاحالَ (، ومسالالاللم:  1291، رقم 80/ 2)  الَْميالِّ

 . (، من حديث المغيرة بن شعبة 4، رقم 10/ 1)   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول   على  الكذب   تغليظ  باب المقدمة، 

ُه بعض العلمالاء يف المتواتر من الحالديالث. انظر:  قطف األزهالار المتنالاثرة يف األخبالار »وهالذا الحالديالث ممالا عالدَّ

 (.2، رقم 28للكتاين )ص  «من الحديث المتواترنظم المتناثر »(، و1، رقم 23للسيوطي )ص  «المتواترة

 (.107، رقم 1/33) ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعَلى َكَذَب  َمنْ  إِْثمِ  بَابكِتَاُب الِْعْلِم،  
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أْ  َعَليَّ  َكَذَب  َمنْ » :َيُقوُل  َسِمْعُتهُ  َوَلكِنْ   .«النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّ

ي": (1/421« )البالالالاري فالالالت  »يقالالالول الحالالالافُظ ابالالالُن حجالالالر يف  ك وفالالالِ َبيالالالر َتَمسالالالُّ ذا اليُّ  بِهالالالَ

ِديث ى الحالالَ َب  مالالا َعلالالَ ن إَِليالالهِ  َذهالالَ ة اختِيالالار مالالِ ألَصالالَ ِّ  َدلِيالالل ،التَّحالالِديث قِلالالَّ
ي لِ ِذب َأنَّ  فالالِ و الكالالَ  هالالُ

يءِ  اإِلخبالالار ى بِالشالالَّ الف َعلالالَ و مالالا خالالِ واء َعَليالالهِ  هالالُ أ، َأم َعمالالًدا كالالانَ  سالالَ ئ َخطالالَ  كالالانَ  وإِن والُمخطالالِ

أُثوم َغيالالر نَّ  ،بِاإِلجمالالاعِ  مالالَ
َبيالالر َلكالالِ يَ  اليُّ نَ  َخشالالِ ع َأن اإِلكثالالار مالالِ ي َيقالالَ أ فالالِ و الَخطالالَ هُ  ،َيشالالُعر ال وهالالُ  ألَنالالَّ

م وإِن أَثم لالالالَ أِ  يالالالَ ن بِالَخطالالالَ د َلكالالالِ أَثم قالالالَ ة اإِلكثالالالار إِذ ،بِاإِلكثالالالارِ  يالالالَ أ، َمظِنالالالَّ ة الَخطالالالَ َث  إِذا والثِّقالالالَ دَّ  حالالالَ

أِ  َل  بِالَخطالالَ و َعنالالهُ  َفُحمالالِ هُ  َيشالالُعر ال وهالالُ أ َأنالالَّ ل ،َخطالالَ هِ  ُيعمالالَ ى بالالِ وام َعلالالَ وِق  الالالدَّ ِه، لِلُوثالالُ ون بِنَقلالالِ  َفَيكالالُ

َبًبا لِ  سالالَ لَعمالالَ
م بِمالالا لِ اِرع، َيُقلالالهُ  لالالَ ن الشالالّ يَ  َفمالالَ ن َخشالالِ وع إِكثالالار مالالِ ي الُوقالالُ أ فالالِ ؤَمن ال ،الَخطالالَ  َعَليالالهِ  يالالُ

َد  إِذا اإِلثالالالم نْ ، اإِلكثالالالار َتَعمالالالَّ مَّ  َفمالالالِ َف  ثالالالَ رُ  َتَوقالالالَّ َبيالالالْ ُرهُ  اليُّ نَ  َوَغيالالالْ َحاَبةِ  مالالالِ نِ  الصالالالَّ ارِ  عالالالَ ْكثالالالَ نَ  اإْلِ  مالالالِ

ِديِث  ا ،التَّحالالْ نْ  َوَأمالالَّ رَ  مالالَ نُْهمْ  َأْكثالالَ ول   مالالِ ى َفَمْحمالالُ مْ  َعلالالَ اُنوا َأنَّهالالُ ينَ  كالالَ نْ  َواثِقالالِ ِهمْ  مالالِ ِت  َأْنُفسالالِ  ،بِالتََّثبالالُّ

 اهال. " اْلكِْتَمانُ  ُيْمكِنُْهمُ  َفَلمْ  َفُسئُِلوا ِعنَْدُهمْ  َما إَِلى َفاْحتِيَج  َأْعَماُرُهمْ  َطاَلْت  َأوْ 

هُ قالالالال:  عالالالن أنالالالٍس   ورو  البخالالالاري ومسالالاللم يف )صالالالحيحيهما( ي إِنالالالَّ  َأنْ  َلَيْمنَُعنالالالالِ

َثُكمْ  َد  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل  النَّبِيَّ  َأنَّ  َكثِيًرا َحِديًثا ُأَحدِّ أْ  ،َكِذًبا َعَليَّ  َتَعمَّ  .«النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّ

ْواَل : ويف روايالالة أخالالر  لهالالذا الحالالديث عالالن أنالالس  ى َأنْ  لالالَ ئَ  َأنْ  َأْخشالالَ ْثُتُكمْ  ُأْخطالالِ دَّ  َلحالالَ

َياءَ  ِمْعُتَها بَِأشالالْ نْ  سالالَ ولِ  مالالِ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص، اهللِ  َرسالالُ اَل  َلكِنالالَّ نْ : »قالالَ َذَب  مالالَ يَّ  كالالَ ًدا َعلالالَ أْ  ُمَتَعمالالِّ وَّ َدهُ  َفْلَيَتبالالَ نَ  َمْقعالالَ  مالالِ

 .«النَّارِ 

جعالالل الخطالالأ مالالن الكالالذب، وذلالالك أنالاله تالالرك بعالالض  فالالدلت هالالذه الروايالالة علالالى أن أنسالالا 

بالنالالار لمالالن  ملسو هيلع هللا ىلصخشالالية الوقالالوع يف الخطالالأ، ثالالم ذكالالر وعيالالد النبالالي  ملسو هيلع هللا ىلصالحالالديث عالالن رسالالول اهلل 

 

ِم، «صالالالحي  البخالالالاري»  اُب الِْعلالالالْ اب: كِتالالالَ مِ  بالالالَ نْ  إِثالالالْ َذَب  مالالالَ ى كالالالَ يِّ  َعلالالالَ
(، 108، رقالالالم 1/33) ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالالِ

 (.2، رقم 1/10) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول على الكذب تغليظ باب: المقدمة، «صحي  مسلم»و

: «سالالالالالننه»(، والالالالالالدارمي يف 12764، رقالالالالالم 20/166) «مسالالالالالنده»أخالالالالالرج هالالالالالذه الروايالالالالالة أحمالالالالالد يف  

َمة،   (، بسند صحي .242، رقم 1/306) فِيهِ  َوالتَّثَبُِّت  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ  الَْحِديِث  اتَِّقاءِ  بَاُب الُمَقدِّ
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هُ و  تعمالالد عليالاله كالالذبا، ِذًبا) يف روايالالة )الصالالحيحين(: َقْولالالُ َرة   (كالالَ ي َنكالالِ َياِق  فالالِ ْر ِ  سالالِ َيُعمُّ  ،الشالالَّ  فالالَ

 ، َوِمنُْه الَخَطُأ.اْلَكِذِب  َأْنَواعِ  َجِميعَ 

يَ  اَوإِنَّمالالالَ ": (1/422« )البالالالاري فالالالت  »يقالالالول الحالالالافظ ابالالالن حجالالالر يف  س   َخشالالالِ ا َأنالالالَ  ِممالالالَّ

يَ  هُ  َخشالالِ رُ  ِمنالالْ َبيالالْ َذا ،اليُّ هالالَ
َو  َولِ رَّ ظِ  صالالَ ارِ  بَِلفالالْ ْكثالالَ هُ  اإْلِ ة أِلَنالالَّ  نمَ أْ يالالَ  اَل  ىمالالَ اْلحِ  َل وْ حالالَ  امَ حالالَ  نْ َومالالَ  ،َمظِنالالَّ

هُ  انَ  ،فِيالالهِ  ُوُقوعالالَ نُْهمْ  التَّْقِليالالُل  َفكالالَ َرازِ  مالالِ عَ  ،لِاِلْحتالالِ َك  َومالالَ َأَنس   َذلالالِ نَ  فالالَ رِينَ  مالالِ هُ  ،اْلُمْكثالالِ َرْ   أِلَنالالَّ َأخَّ  تالالَ

هُ  اْحتِيَج  َوَفاتالالُ هِ  فالالَ ا إَِليالالْ ْمنَاهُ  َكمالالَ دَّ مْ  قالالَ هُ  َولالالَ انَ  ُيْمكِنالالْ ْتمالالَ
عُ  .اْلكِ هُ  َوُيْجمالالَ وْ  بَِأنالالَّ َث  لالالَ دَّ ا بَِجِميالالعِ  حالالَ  مالالَ

َدهُ  انَ  ِعنالالْ َعاَف  َلكالالَ ا َأضالالْ َث  مالالَ دَّ هِ  حالالَ عَ . بالالِ ي َوَوقالالالَ ةِ  فالالِ اٍب  ِرَوايالالَ ةٍ  - َعتالالَّ اةٍ  بُِمْهَملالالَ ةٍ  َوُمَثنالالَّ  - َفْوَقانِيالالالَّ

ْوَلى يَ  مالالالَ ِمْعُت  ،ُهْرمالالالُ ا سالالالَ وُل  َأَنسالالالً ْواَل  :َيقالالالُ ي لالالالَ ى َأنالالالِّ ئَ  َأنْ  َأْخشالالالَ ْثُتَك  ُأْخطالالالِ دَّ َياءَ  َلحالالالَ ا بَِأشالالالْ  َقاَلهالالالَ

وُل  ِديَث  ...ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ ارَ  .َأْحمالالد أخرجالاله ،اْلحالالَ ى َفَأشالالَ هُ  إِلالالَ ُث  اَل  َأنالالَّ دِّ ا إاِلَّ  ُيحالالَ هُ  مالالَ قالالَ ُركُ  َتَحقَّ  َوَيتالالْ

ا كُّ  مالالَ هُ  .فِيالالهِ  َيشالالُ ُهمْ  َوَحَملالالَ ى   َبْعضالالُ هُ   َعلالالَ انَ   َأنالالَّ اِفظُ   كالالَ ى   ُيحالالَ ةِ   َعلالالَ َوايالالَ اللَّْفظِ   الرِّ ارَ   ، بالالِ ى   َفَأشالالَ َك   إِلالالَ   َذلالالِ

هِ  ْواَل )   : ِبَقْولالالالِ ئَ   َأنْ   لالالالَ ر    َوِفيالالالهِ   (، ُأْخطالالالِ ُروُف   ، َنظالالالَ نْ   َواْلَمعالالالْ سٍ   عالالالَ َوازُ   َأنالالالَ ةِ   جالالالَ َوايالالالَ اْلَمْعَنى   الرِّ ا   ، بالالالِ   َكمالالالَ

هُ  هُ   اْلَخطِيالالُب   َأْخَرجالالَ ِريًحا   َعنالالْ ْد   ، صالالَ َد   َوقالالَ ي   ُوجالالِ هِ   فالالِ َك   ِرَواَياتالالِ ِديِث   َذلالالِ ي   َكاْلحالالَ َمَلةِ   فالالِ ي   ، اْلَبسالالْ   َوفالالِ

 

ابيعنالالالي الحالالالديث الالالالذي رواه البخالالالاري: كتالالالاب األذان،   ا بالالالَ وُل  مالالالَ َد  َيقالالالُ ، رقالالالم 1/149) التَّْكبِيالالالرِ  بَعالالالْ

نْ (، 399، رقالالالم 1/299(، ومسالالاللم: كتالالالاب الصالالالالة، بالالالاب حجالالالة مالالالن قالالالال: ال يجهالالالر بالبسالالالملة )743  عالالالَ

سِ  ٍك َأنالالَ ِن َمالالالِ يَّ  َأنَّ  ، بالالْ
ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ رٍ  َوَأبالالَ رَ  بَكالالْ يَ  َوُعمالالَ ا اهللُ  َرضالالِ اُنوا َعنُْهمالالَ ونَ  كالالَ اَلةَ  َيْفتَتِحالالُ  حم ُّٱال بالال  الصالالَّ

 ([.2]سورة الفاتحة: اآلية رقم ) َّ  يم  ىم مم خم
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ةِ  اءِ   َتْكثِيالالِر   ِقصالالَّ َد   اْلمالالَ وءِ   ِعنالالْ ي   ، اْلُوضالالُ ةِ   َوفالالِ امِ   َتْكثِيالالِر   ِقصالالَّ هُ   . الطَّعالالَ ِذًبا )   : َقْولالالُ وَ   ( كالالَ َرة    هالالُ ي   َنكالالِ   فالالِ

ْر ِ   ِسَياِق   اهال.   "اْلَكِذِب   َأْنَواعِ   َجِميعَ   َفَيُعمُّ   ، الشَّ

 

املطلب الثالث: مناذج من اآلثار الواردة عن الصحابة وقع الكذب فيها مبعنى 

 اخلطأ

وقالالع فيهالالا إطالالالق لفالالظ الكالالذب  وقفالالت علالالى بعالالض اآلثالالار الالالواردة عالالن الصالالحابة 

لغيالالالرهم مالالالن الصالالالحابة أو التالالالابعين، وبعالالالض هالالالذه اآلثالالالار يثبالالالت، وبعضالالالها ال يثبالالالت، وعنالالالد 

التأمالالل يف هالالذه اآلثالالار مالالن ناحيالالة ثبالالو  عدالالالة وجاللالالة مالالن قيالالل يف حقالاله ذلالالك، حتالالى عنالالد 

 االعتبالالار، وكالالالذا النظالالر يف تفسالالير أهالالالل القائالالل نفسالاله، مالالالع وضالالع معالالاين الكالالالذب اللغويالالة يف

 

ابيعنالالالالي الحالالالالديث الالالالالذي رواه البخالالالالاري:   اسِ  بالالالالَ وءِ  الْتِمالالالالَ ْت  إَِذا الَْوضالالالالُ اَلةُ  َحانالالالالَ ، رقالالالالم 1/45) الصالالالالَّ

نْ (، 2279، رقالالالم 4/1783) ملسو هيلع هللا ىلص(، ومسالالاللم: كتالالالاب الفضالالالائل، بالالالاب معجالالاليا  النبالالالي 169 سِ  عالالالَ نِ  َأنالالالَ  بالالالْ

ٍك  هُ  ، َمالالالِ اَل  َأنالالَّ ُت  :قالالَ وَل  َرَأيالالْ ْت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ اَلةُ  َوَحانالالَ رِ  صالالَ الْتََمَس  ،الَْعصالالْ اُس  فالالَ وءَ  النالالَّ مْ  الَْوضالالُ ُدوهُ  َفلالالَ  ،َيجالالِ

أُتِيَ  وُل  فالالَ وءٍ بِوَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ عَ  ،ضالالُ وُل  َفَوضالالَ ي ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ َك  فالالِ اءِ  َذلالالِ نالالَ َدهُ  اإْلِ رَ  يالالَ اَس  َوَأمالالَ ئُوا َأنْ  النالالَّ هُ  َيتََوضالالَّ  .ِمنالالْ

ئُوا َحتَّى َأَصابِِعهِ  َتْحِت  ِمنْ  َينْبُعُ  الَْماءَ  َفَرَأْيُت  :َقاَل   . ِخرِِهمْ  ِعنْدِ  ِمنْ  َتَوضَّ

ِب،   اُب الَمنَاقالالِ ابيعنالالي الحالالديث الالالذي رواه البخالالاري: كِتالالَ اِ   بالالَ ةِ  َعاَلمالالَ وَّ ي النُّبالالُ اَلمِ  فالالِ سالالْ
، 4/193) اإْلِ

 ،بالالذلك برضالالاه يثالالق مالالن دار إلالالى غيالالره اسالالتتباعه جالالواز بالالاب(، ومسالاللم: كتالالاب األشالالربة، 3578، رقالالم 194

نْ (، 2040، رقالالالم 3/1612) الطعالالالام علالالالى االجتمالالالاع واسالالالتحباب ،تامالالالا تحققالالالا تحققالالالهيو َس  عالالالَ نِ  َِِأنالالالَ  بالالالْ

ٍك  اَل: َمالالالِ اَل  ، قالالَ و قالالَ ةَ  َأبالالُ َليْمٍ  أِلُمِّ  َطْلحالالَ ْد  :سالالُ ِمْعُت  لَقالالَ ْوَ   سالالَ ولِ  صالالَ ِعيًفاملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرسالالُ رُِف  ضالالَ وعَ  فِيالالهِ  َأعالالْ  ،الْجالالُ

ْل  َدكِ  َفهالالَ نْ  ِعنالالْ ْيءٍ  مالالِ ْت  ؟شالالَ مْ  :َقالالالَ ْت  ،َنعالالَ ا َفأَْخَرجالالَ نْ  َأْقَراصالالً ِعيرٍ  مالالِ مَّ  ،شالالَ ْت  ثالالُ اًرا َأْخَرجالالَ ا ِخمالالَ ... وذكالالر  لَهالالَ

اَل الحالالديث، وفيالاله:  وُل  َفقالالَ ي» :ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ ا َهُلمالالِّ َليْمٍ  ُأمَّ  يالالَ ا سالالُ َدكِ  مالالَ ْت  ،«ِعنالالْ َذلَِك  َفأَتالالَ يِ  بالالِ أََمرَ  ،الُْخبالالْ هِ  فالالَ وُل  بالالِ  َرسالالُ

تَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرْ   ،َففالالُ َليْمٍ  ُأمُّ  َوَعصالالَ ةً  سالالُ هُ  ُعكالالَّ مَّ  ،َفأََدَمتالالْ اَل  ثالالُ وُل  قالالَ ا فِيالالهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ اءَ  مالالَ وَل  َأنْ  اهللُ  شالالَ مَّ  ،َيقالالُ اَل  ثالالُ  :قالالَ

َذنْ » َرةٍ  ائالالْ أَذِنَ  ،«لَِعشالالَ مْ  فالالَ أََكُلوا ،لَهالالُ ى فالالَ بُِعوا َحتالالَّ مَّ  ،شالالَ وا ثالالُ مَّ  ،َخَرجالالُ اَل  ثالالُ َذنْ » :قالالَ َرةٍ  ائالالْ أَذِنَ  ،«لَِعشالالَ مْ  فالالَ أََكُلوا ،لَهالالُ  فالالَ

ى بُِعوا َحتالالَّ مَّ  ،شالالَ وا ثالالُ مَّ  ،َخَرجالالُ اَل  ثالالُ َذنْ » :قالالَ َرةٍ  ائالالْ أَذِنَ ، «لَِعشالالَ مْ  فالالَ أََكُلوا ،لَهالالُ ى فالالَ بُِعوا َحتالالَّ مَّ  ،شالالَ وا ثالالُ مَّ  ،َخَرجالالُ اَل  ثالالُ  :قالالَ

 .َرُجاًل  َثَماُنونَ  َأوْ  َسبُْعونَ  َوالَْقْومُ  ،َوَشبُِعوا ُكلُُّهمْ  الَْقْومُ  َفأََكَل  ،«لَِعَشَرةٍ  اْئَذنْ »
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سالالواء  -العلالالم للكالالذب الالالوارد يف تلالالك األقالالوال، يتبالالين أن الكالالذب الالالوارد يف تلالالك اآلثالالار  

 بمعنى الخطأ، أو أنه يحتمل ذلك. -الثابت منها، أو غير الثابت على فرض ثبوته 

الكالالذب فيهالالا ، والتالالي وقالالع وفيمالالا يلالالي عالالرض لتلالالك اآلثالالار الالالواردة عالالن الصالالحابة 

بمعنالالى الخطالالأ، مالالع تخريجهالالا وبيالالان مالالا ثبالالت منهالالا، ومالالا لالالم يثبالالت، وذكالالر العلمالالاء الالالذين 

 فسروا الكذب الوارد فيها بمعنى الخطأ:

نِ   -1 نِ  عالالَ اسٍ  ابالالْ اَل   َعبالالَّ ُت  :قالالَ رِفُ  ُكنالالْ ااًل  ُأقالالْ نْ  ِرجالالَ اِجرِينَ  مالالِ نُْهمْ  اْلُمهالالَ ُد  مالالِ ْحَمنِ  َعبالالْ نُ  الالالرَّ  بالالْ

ْوٍف  ا ،عالالَ ي اَأنالالَ  َفَبْينَمالالَ هِ  فالالِ ى َمنِْيلالالِ وَ  بِِمنالالً َد  َوهالالُ رَ  ِعنالالْ نِ  ُعمالالَ اِب  بالالْ ... فالالذكر الحالالديث، وفيالاله:  اْلَخطالالَّ

َس  رُ  َفَجلالالَ ى ُعمالالَ رِ  َعلالالَ ا ،اْلِمنْبالالَ َكَت  َفَلمالالَّ ونَ  سالالَ نالالُ امَ  اْلُمَؤذِّ َأْثنَى قالالَ ى فالالَ ا اهللِ  َعلالالَ وَ  بِمالالَ هُ  هالالُ مَّ  ،َأْهلالالُ اَل  ثالالُ  :قالالَ

ا ُد  َأمالالَّ إِنِّي ،َبعالالْ ل   فالالَ مْ  َقائالالِ ةً  َلكالالُ ْد  َمَقالالالَ رَ  قالالَ دِّ ي قالالُ ا َأنْ  لالالِ ا َأْدِري اَل  ،َأُقوَلهالالَ ْينَ  َلَعلَّهالالَ َديْ  بالالَ ي يالالَ  ،َأَجلالالِ

نْ  ا َفمالالَ ا َعَقَلهالالَ ْث  َوَوَعاهالالَ دِّ ا َفْلُيحالالَ ُث  بِهالالَ ْت  َحيالالْ هِ  اْنَتهالالَ هُ  بالالِ نْ  ،َراِحَلتالالُ يَ  َومالالَ ا اَل  َأنْ  َخشالالِ الا  َيْعِقَلهالالَ ََا  ف

لُّ  أ   ُأح  احا
با  أانْ  أل 

ْكذ  يلا   يا  ... وذكر الحديث بطوله. عا

مالالن عقالالل كالمالاله ووعالالاه علالالى نقلالاله عنالاله، ونهالالى مالالن خشالالى أال يعقالالل  حالالث عمالالر 

اَل : )كالمالاله عالالن نقلالاله عنالاله، لالالئال يخطالالئ يف النقالالل عنالاله، فقولالاله  لُّ  فالالَ دٍ  ُأحالالِ ِذَب  َأنْ  أِلَحالالَ  َيكالالْ

يَّ  أنالاله لالالم يعقالالل ولالالم يفهالالم ولالالم (: يعنالالي ال أحالالل ألحالالد أن يخطالالئ يف النقالالل عنالالي، بسالالبب َعلالالَ

 يضبط مقالتي.

عربيالالالا حجازيالالالا، وتقالالالدم أن أهالالالل  فالكالالالذب هنالالالا معنالالالاه الخطالالالأ، وقالالالد كالالالان عمالالالر 

« البخالالار  صالالحي   شالالرو»يف  الحجالالاز يطلقالالون الكالالذب بمعنالالى الخطالالأ؛ يقالالول ابالالن بطالالال

 

ابأخرجالالالاله بهالالالالذا اللفالالالالظ: البخالالالالاري: كتالالالالاب الحالالالالدود،   مِ  بالالالالَ ى َرجالالالالْ نْ  الُْحبْلالالالالَ ا مالالالالِ نالالالالَ نَْت  إَِذا اليِّ  َأْحصالالالالَ

 (.6830، رقم 8/168)

رل    ُن باطََ  ََْ  مالالن بالحالالديث، عالالالم القرطبالالي، الحسالالن أبالالو بطالالال، بالالن الملالالك عبالالد بالالن خلالالف  بالالن علالاليهالالو  اب

 عنالالي ،الضالالبط حسالالن الخالالط، ملالالي  والفهالالم، والمعرفالالة العلالالم أهالالل مالالن كالالان: بشالالكوال ابالالن قالالال. قرطبالالة أهالالل

. وأمالالا مصالالنفاته، فلالاله شالالرو علالالى صالالحي  البخالالاري. مالالا  سالالنة منالاله قيالالد مالالا وأتقالالن التامالالة، العنايالالة بالحالالديث
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 النهالالالى( علالالالىَّ  يكالالالذب أن لالالاله أحالالالل فالالالال يعقلهالالالا أال خشالالالى ومالالالن: )قولالالاله و ": (8/459)

 اهال. "ضبطوه وال يعلموه لم بما الحديث عن والجهل التقصير ألهل

نْ و  -2 رِو  عالالالَ نِ  َعمالالالْ ونٍ  بالالالْ اَل  َمْيمالالالُ ُت  :قالالالَ رَ  َرَأيالالالْ نَ  ُعمالالالَ اِب  بالالالْ َل   اْلَخطالالالَّ اَب  َأنْ  َقبالالالْ امٍ  ُيصالالالَ  بَِأيالالالَّ

ةِ  اَل ... وذكالالر الحالالديث يف قصالالة مقتالالل عمالالر، وفيالاله: ) بِاْلَمِدينالالَ ا :قالالَ نَ  يالالَ اسٍ  ابالالْ رْ  ،َعبالالَّ نْ  اْنظالالُ  مالالَ

اَل  .َقَتَلنالاِلي اَعةً  َفجالالَ مَّ  سالالَ اءَ  ثالالُ اَل  ،جالالَ اَلمُ  :َفقالالَ اَل  .اْلُمِغيالالَرةِ  غالالُ نَعُ  :قالالَ اَل  ؟الصالالَّ مْ  :قالالَ اَل  .َنعالالَ هُ  :قالالَ  َقاَتلالالَ

ْد  ،اهللُ  ْرُ   َلقالالَ هِ  َأمالالَ ا بالالِ ُد  ،َمْعُروفالالً هِ  اْلَحمالالْ ِذي لِلالالَّ مْ  الالالَّ ْل  لالالَ ي َيْجعالالَ دِ  ِميَتتالالِ لٍ  بِيالالَ ِعي َرجالالُ دَّ اَلمَ  يالالَ  ،اإْلِسالالْ

ْد  َت  قالالَ َت  ُكنالالْ وكَ  َأنالالْ انِ  َوَأبالالُ رَ  َأنْ  ُتِحبالالَّ وُج  َتْكثالالُ ةِ  اْلُعلالالُ انَ  .بِاْلَمِدينالالَ اُس  َوكالالَ َرُهمْ  اْلَعبالالَّ ا َأْكثالالَ  ،َرقِيقالالً

اَل  ْئَت  إِنْ  :َفقالالَ ُت  شالالِ ْئَت  إِنْ  َأيْ  - َفَعلالالْ ا شالالِ رلا  - َقَتْلنالالَ ْبتا   قََا ذا َد  ،كََا ا َبعالالْ وا مالالَ انُِكمْ  َتَكلَّمالالُ  ،بِِلسالالَ

ْوا وا ،قِْبَلَتُكمْ  َوَصلَّ ُكمْ  َوَحجُّ  ...( الحديث. َحجَّ

ال يقصالالالد الكالالالذب بمعنالالالى االفتالالالراء، وإنمالالالا أراد الخطالالالأ،  وال يخفالالالى عليالالالك أن عمالالالر 

، ويكرمالاله، ويدنيالاله منالاله، ويجلسالاله مالالع كبالالار الصالالحابة يجالالل ابالالن عبالالاس  فقالالد كالالان عمالالر 

 من أهل بدر، مع صغر سنه، لعلمه وعدالته.

 

الالال(. انظالالالر: 499)  «تالالالاري  اإلسالالالالم»، و(394 ص) بشالالالكوال البالالالن« األنالالالدلس أئمالالالة تالالالاري  يف الصالالاللة»هال

 (.4/285) «األعالم»(، و9/741)

ناع    نَع   رجل   :ُيَقاُل  الَا  ،  وإْمَرأة صالَ نَاع  نَْعة لَُهَما َكانَ  إَِذا صالَ بَانِ  بِأَْيِديِهَما َيْعَماَلنَِها صالَ البن  «النهاية». بَِها َوَيْكسالِ

 (.3/56األثير )

ُجل: الِعْلججمع علج، ويجمع أيضالا على أعالج، و الُعُ حُج    ْخم الَقويّ  الرَّ ُجل هنا: بالِعْلج والمراد. الضالَّ  الرَّ

 (.3/286البن األثير ) «النهاية». انظر: َوَغيْرِِهمْ  الَعجم ُكفار ِمنْ 

: كتالاب فضالالالالائالل وبيعالة عثمالان  جيء من حالديالث طويالل، أخرجاله البخالاري مطوال يف قصالالالالة مقتالل عمر  

ةِ  بَابالصحابة،  تَِّفاِق  الْبَيَْعةِ  قِصَّ
ِ
انَ  بْنِ  ُعثَْمانَ  َعَلى َواال  (.3700، رقم 18 -5/15) َعفَّ

: كتاب المناقب، باب «صالالحي  البخاري»انظر قصالالة يف إدناء عمر البن عباس وإجالسالاله له مع أهل بدر يف    

، 5/149) الَْفتِْ   َيْومَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمنِْيلِ  بَاب(، وكِتَاُب الَمَغاِزي، 3627، رقم 4/204عالما  النبوة يف اإلسالالالم )
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هُ ": (11/125) «فالالت  البالالاري»يقالالول الحالالافظ ابالالن حجالالر يف  َذْبَت ) :َقْولالالُ وَ  (كالالَ ى هالالُ  َعلالالَ

ا َف  مالالَ نْ  ُألالالِ ةِ  مالالِ دَّ رَ  شالالِ ي ُعمالالَ ينِ  فالالِ هُ  ،الالالدِّ مَ  أِلَنالالَّ اسٍ  بالالنا مالالن َفهالالِ نْ  َعبالالَّ هِ  مالالِ ْئَت  إِنْ ) :َقْولالالِ ا شالالِ  (؛َفَعْلنالالَ

اُهمْ  :َأيْ  هُ  ،َقَتْلنالالَ َذلَِك  َفَأَجابالالَ ُل  ،بالالِ ازِ  َوَأهالالْ ونَ  اْلِحجالالَ َذْبَت ) :َيُقولالالُ ي (كالالَ عِ  فالالِ ْأَ   َمْوضالالِ الال.  "َأْخطالالَ اهال

 (.6/2351) «التوشي  شرو الجامع الصحي  »يف  هذا الجواب واختصر السيوطي

رَ وعالالالن  -3 نِ  ُعمالالالَ اِب  بالالالْ ِمْعُت  قالالالال:  اْلَخطالالالَّ امَ  سالالالَ نَ  ِهشالالالَ يمِ  بالالالْ نِ  َحكالالالِ َيامٍ  بالالالْ َرأُ  حالالالِ وَرةَ  َيقالالالْ  سالالالُ

انِ  ي اْلُفْرقالالَ اةِ  فالالِ ولِ  َحيالالَ َتَمْعُت  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ هِ  َفاسالالْ إَِذا ،لِِقَراَءتالالِ وَ  فالالَ َرأُ  هالالُ ى َيقالالْ ُروٍف  َعلالالَ مْ  َكثِيالالَرةٍ  حالالُ  لالالَ

ا وُل  ُيْقرِْئنِيهالالالَ ْدُ   ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالالُ اِوُرهُ  َفكالالالِ ي ُأسالالالَ اَلةِ  فالالالِ بَّْرُ   ،الصالالالَّ ى َفَتصالالالَ لَّمَ  َحتالالالَّ هُ  ،سالالالَ  َفَلبَّْبتالالالُ

هِ  ُت  ،بِرَِدائالالِ نْ  :َفُقلالالْ َرَأكَ  مالالَ ِذهِ  َأقالالْ وَرةَ  هالالَ ي السالالُّ ِمْعُتَك  الَّتالالِ َرأُ  سالالَ اَل  ؟!َتقالالْ ا :قالالَ وُل  َأْقَرَأنِيهالالَ  اهللِ  َرسالالُ

ُقْ ُت  .ملسو هيلع هللا ىلص ْبتا   فا ذا   ... الحديث. َقَرْأَ   َما َغْيرِ  َعَلى َأْقَرَأنِيَها َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسوَل  َفإِنَّ  ،كا

 

 َّ رث يت ىت نتمت  زت رت يب ُّٱ: َقْولُهُ  بَابتاب التفسالالير، (، وك4294رقم 

حجر على هذه القصة يف »فت  (. وانظر تعليق الحافظ ابن 4970، رقم 6/179([ )3]سورة النصر: يآلية رقم )

 (.14/610الباري« )

يُّ   
يُحط  ُهَو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سالالابق الدين الخضالاليري السالاليوطي الشالالافعي،   اإلمرم السََِّ

مؤلف مابين كبير وصالالغير، منها: »اإلتقان يف علوم القر ن«،  600جالل الدين: إمام حافظ، مؤر  أديب. له نحو 

(، 10/74هالالالالالالالال(. انظر: »شالالالالذرا  الالذهالب« )911و»تالدريالب الراوي يف شالالالالرو تقريالب النواوي«. مالا  سالالالالنالة )

 (.2/82(، و»معجم المؤلفين« )3/301و»األعالم« )

اَلةِ(: َأْي ُأَواثِبُُه َوُأَقاتُِلُه. »النهاية« البن األثير )  ي الصَّ
 (.2/420قوله: )َفكِْدُ  ُأَساِوُرُه فِ

ل لَبَباْلُت : ُيقاَلاُل (: بِرَِدائاِلهِ  َفَلبَّبْتاُلهُ قولاله: )  ْذُ  . باِلهِ  وَجَرْرتاله َغيَْرهُ  َأوْ  َثْوبالًا ُعنُقاله فِي َجَعلاَلَت  إَِذا ولَبَّبْتاُله، الرجالُ  وأخالَ

ه  ُهوَ  الَِّذي َثْوبَهُ  َعَليْهِ  َجَمْعَت  إَِذا ُفاَلٍن، بِتَْلبِيب ت البسالالُ عِ  فِي َما َمْجَمع: والتَّْلبِيب.  َتُجّره َعَليْهِ   وَقبَضالالْ  الّلبَب َمْوضالالِ

ُجلِ  ثِيَاِب  ِمنْ   (.4/223البن األثير ) «النهاية»)َواللَّبَُب: ُهَو الَمنَْحُر ِمْن ُكلِّ َشْيٍء(. انظر:  الرَّ

بَْعةِ   َعَلى الُْقْر نُ  ُأْنِيَل  بَابأخرجه بهذا اللفظ: البخاري: كتاب فضالالائل القر ن،    ، 185 -6/184)  َأْحُرٍف  سالالَ

 سالالبعة  على القر ن أن بيان بابقصالالرها،  (. والحديث رواه مسالاللم أيضالالا: كتاب صالالالة المسالالافرين و4992رقم 

 (، لكن ليس عنده لفظ: )كذبت(.818، رقم 1/560) معناه وبيان أحرف
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: )كالالالذبت( إمالالالا علالالالى ظالالالاهره بنالالالاء علالالالى غلبالالالة ظنالالاله، أو أن لهشالالالام  فقالالالول عمالالالر 

هُ ": (15/50« )البالالاري فالالت  »معنالالاه: أخطالالأ ، يقالالول الحالالافظ ابالالن حجالالر يف  َذْبَت ) :َقْولالالُ  (كالالَ

اَلُق  فِيالالالهِ  َك  إِطالالالْ ى َذلالالالِ ةِ  َعلالالالَ نِّ  َغَلبالالالَ َرادُ  َأوِ  ،الظالالالَّ هِ  اْلمالالالُ َذْبَت ) :بَِقْولالالالِ ْأَ   :َأيْ  (كالالالَ َل  أِلَنَّ  ؛َأْخطالالالَ  َأهالالالْ

 اهال. "اْلَخَطأِ  َمْوِضعِ  فِي اْلَكِذَب  ُيْطِلُقونَ  اْلِحَجازِ 

اَل ورو  قالالاليس بالالالن أبالالالي حالالالازم،  -4 ِهْدُ  : قالالالَ يََّة، شالالالَ
انَ  اْلَقاِدسالالالِ ْعد   َوكالالالَ ى سالالالَ اسِ  َعلالالالَ ...  النالالالَّ

َد وذكالالر األثالالر، وفيالاله: ) َد  َفَوفالالَ َك  َبعالالْ ى َجرِيالالر   َذلالالِ َر، إِلالالَ هُ  ُعمالالَ ارُ  َوَمعالالَ نُ  َعمالالَّ رٍ، بالالْ اَل  َياسالالِ رُ  َفقالالَ  َأالَ : ُعمالالَ

ي نْ  ُتْخبَِرانالالِ ِيَلْيُكمْ  عالالَ َذْيِن؟ َمنالالْ عَ  هالالَ َك  َومالالَ ي َذلالالِ ي ألَسالالْأْلُكَما، إِنالالِّ يَّنُ  َوإِنالالِّ ي ألََتبالالَ ا فالالِ  َأيَّ  ُوُجوِهُكمالالَ

ِيَلْينِ  ؟ اْلَمنالالْ ر  اَل  َخيالالْ اَل : قالالَ ا: َجرِيالالر   َفقالالَ ركَ  َأنالالَ ا ُأْخبالالِ ْؤِمنِينَ  َأِميالالرَ  يالالَ ا ،اْلمالالُ ُد  َأمالالَّ ِيَلْينِ اْلمَ  َأحالالَ َأْدَنى نالالْ  فالالَ

نَ  ةلالالَّ َمحِ  َوادِ  مالالِ ى السالالَّ َرِب  َأْرضِ  إِلالالَ ا ،اْلعالالَ ِيُل  َوَأمالالَّ رُ  اْلَمنالالْ َأْرُض  اآلخالالَ اِرَس، فالالَ ا فالالَ  َوَعُكهالالَ

 

إلالالالى: )نخلالالالة(، والصالالالحي : )محلالالالة(،  يف الموضالالالعين «مصالالالنف ابالالالن أبالالالي شالالاليبة»تصالالالحف يف مطبالالالوع  

، 46/379، و450، 43/449) «تالالالالالالالاري  دمشالالالالالالالق»(، و164، 4/163) «تالالالالالالالاري  الطبالالالالالالالري»كمالالالالالالالا يف 

(، وهالالو أيضالالا الموافالالق للمعنالالى المالالراد، فالالالمعنى أن الكوفالالة أقالالرب موضالالع بسالالواد العالالراق إلالالى أرض 380

 العرب.

ََحاد    وسالالمي والرسالالاتق، القالالر  مالالن حولهمالالا ومالالا والبصالالرة الكوفالالة بالالين مالالا: العالالراق وسالالواد القالالر ، الس

 .القالالر  مالالن فيالاله مالالا ولكثالالرة، السالالواد إلالالى يميالالل داكنالالا أخضالالر يكالالون الخصالالوبة مالالن فالالاليرع لخصالالبه، سالالوادا

 فالمشالالهور. سالالواًدا تسالالميته وجالاله يف اختلالالف وعالالن سالالبب تسالالمية سالالواد العالالراق بهالالذا االسالالم، يقالالول النالالووي: 

 المسالاللمين إن: وقيالالل سالالوداء، البعالالد مالالن تالالر  الخضالالرة ألن واألشالالجار؛ بالالاليرع لسالالواده سالالواًدا سالالمي أنالاله

: وقيالالل. بالاله فسالالمي السالالواد هالالذا مالالا: قالالالوا أقبلالالوا لمالالا عالالنهم تعالالالى اهلل رضالالي للفالالت  العالالراق قالالدموا الالالذين

« واللغالالالا  األسالالالماء تهالالالذيب» األصالالالمعي. انظالالالر: عالالالن منقالالالول وهالالالذا األعظالالالم، مالالالن ،لكثرتالالاله سالالالواًدا سالالالمي

 .(251 ص« )الفقهاء لغة معجم»، و(3/106)

ر(   ُكهََا عا ،  قحلََه  )وا رِّ ُة الحالالَ دَّ
: شالالِ كُّ كٌّ  م  وْ يالالَ وَ الْعالالَ ديد َأيْ : َعكِيالالك  وَ  عالالَ رِّ  شالالَ البالالن  «النهايالالة». انظالالر: الْحالالَ

 (.3/285األثير )
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ا هالالَ ا َوَحرُّ هالالَ ي - َوَبقُّ َدائِنَ  َيْعنالالِ اَل  - اْلمالالَ َبنِي: قالالَ ذَّ ، َفكالالَ ار  اَل  َعمالالَّ َذْبَت،: َفقالالَ اَل  كالالَ اَل : قالالَ رُ  َفقالالَ : ُعمالالَ

َت  َذُب  َأنالالْ اَل . َأكالالْ مَّ : قالالَ اَل  ثالالُ ي َأالَ : قالالَ نْ  ُتْخبُِرونالالِ َذا، َأِميالالرُِكمْ  عالالَ يف   هالالَ َو؟ َأُمجالالْ اُلوا هالالُ  َواهللِ، الَ : قالالَ

َياَسِة، َعالِمٍ  َوالَ  َكاٍف، َوالَ  بُِمْجرٍِف، ُهوَ  َما  (.ُشْعَبةَ  ْبنَ  اْلُمِغيَرةَ  َوَبَعَث  َفَعَيَلهُ  بِالسِّ

إنمالالا هالالي  إن المتأمالالل لهالالذا األثالالر يتبالالين لالاله أن مالالا دار بالالين هالالؤالء الصالالحابة األفاضالالل 

عالالن الكوفالالة  يسالالأل عمالالارا وجريالالرا  وجهالالا  نظالالر تحتمالالل الصالالواب والخطالالأ، فعمالالر 

والمالالدائن، أيهمالالا خيالالر؟ ومثالالل هالالذه المسالالألة يجيالالب فيهالالا المالالرء بمالالا يالالراه مالالن خالالالل اإلقامالالة 

ونحالالالو ذلالالالك، وليسالالالت مسالالالألة شالالالرعية تالالالورد فيهالالالا يف أحالالالد البلالالالدين أو السالالالماع عنهمالالالا، 

بمالالالا ر ه، وذكالالالر لالالاله اختيالالالاره  عمالالالر  نصالالالوص يالالالأثم مخالفهالالالا، ولالالالذا أجالالالاب جريالالالر  

أخطالالأ يف رأيالاله، وذكالالر خالالالف  الالالرأي، فالالذهب إلالالى  أن جريالالرا  وقناعتالاله، وخالفالاله عمالالار  

، كالالالم جريالالر  الواقالالع، فعبالالر عالالن ذلالالك بلفالالظ: )كالالذبت( يعنالالي أخطالالأ ، فالالرج  عمالالر 

، وعبالالر عالالن ذلالالك بقولالاله: )أنالالت أكالالذب(، بأنالاله أشالالد خطالالأ مالالن جريالالر  عمالالارا  وأجالالاب

 

ر(   ََا باقُّهَ ََه  )وا :  قحلَ قُّ ة مالالالن حشالالالرةالْبالالالَ  شالالالكل علالالالى ماصالالالة ثاقبالالالة فمهالالالا َأجالالالَياء ،األجنحالالالة نصالالالفية ُرْتبالالالَ

 (.1/66) «المعجم الوسيط». خرطوم

: كتالالاب األمالالراء، مالالا ذكالالر مالالن حالالديث األمالالراء والالالدخول علالاليهم «مصالالنفه»أخرجالاله ابالالن أبالالي شالاليبة يف  

(، وكتالالالالالالاب البعالالالالالالوث والسالالالالالالرايا، يف أمالالالالالالر القادسالالالالالالية وجلالالالالالالوالء 31323، رقالالالالالالم 124 -16/123)

 -46/379) «تالالالالالاري  دمشالالالالالق»(، ومالالالالالن طريقالالالالاله: ابالالالالالن عسالالالالالاكر يف 34432، رقالالالالالم 264 -18/263)

(: مالالن طريالالق ابالالن إسالالحاق؛ كالهمالالا )أبالالو 450 -43/449كر أيضالالا )(، عالالن أبالالي أسالالامة. وابالالن عسالالا380

.  أسامة، وابن إسحاق(، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم. وهذا سند  صحي  

َعيٍْب،(: مالالالن طريالالالق 164 -4/163) «تاريخالالاله»وأخرجالالاله الطبالالالري يف  نْ  شالالالُ يٍْف، عالالالَ نْ  سالالالَ َماِعيَل  عالالالَ نِ ا إِسالالالْ  بالالالْ

ي دٍ  َأبالالِ ٍد، َخالالالِ نِ  َوُمَجالالالِ ، عالالَ ْعبِيِّ اَل  الشالالَّ اَل : قالالَ رُ  قالالَ لِ  ُعمالالَ ةِ  ألَهالالْ ... وذكالالر األثالالر. وهالالذا سالالند ضالالعيف، فيالاله  :الُْكوفالالَ

ضالالالعيف "(: 2724، ترجمالالالة رقالالالم 262)ص  «التقريالالالب»سالالاليف وهالالالو ابالالالن عمالالالر التميمالالالي، قالالالال الحالالالافظ يف 

الالال. والالالالراوي عنالالاله "يف الحالالالديث، عمالالالدة يف التالالالاري ، أفحالالالش ابالالالن حبالالالان القالالالول فيالالاله شالالالعيب، وهالالالو ابالالالن  اهال

 اهال."راوية كتب سيف عنه، فيه جهالة"(: 2/275) «مييان االعتدال»إبراهيم الكويف، قال الذهبي يف 
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وجالالاء يف روايالالة ابالالن إسالالحاق: )لالالم تكالالذب( يعنالالي أنالاله نفالالى عالالن جريالالر الكالالذب. فالكالالذب هنالالا 

 أن عمالالالارا  يفتالالالري، وال أراد عمالالالر  أن جريالالالرا  معنالالالاه الخطالالالأ، فمالالالا قصالالالد عمالالالار 

 مفتري، فتأمل ذلك.

  ،َت بْ َذ كَ : ُعمرُ  هُ لَ  اَل قَ فَ  ، َّ مص  خص حص   مس  خس ُّٱ :قرأ  ُأَبًيا نَّ أَ َوَعْن َأبِي ِمْجَلي،  -5

  ، َك نْ مِ   نينَ مِ ؤْ المُ   يرِ مِ ألَ   ايمً ظِ عْ تَ   دُّ َش أَ   انَ أَ :  اَل قَ فَ !  ؟ينَ نِ ؤمِ المُ   يرَ مِ أَ   ُب ذِّ كَ تُ :  هُ لَ   يَل قِ فَ   ،ُب ذَ كْ أَ   َت نْ أَ :  هُ لَ   اَل قَ فَ 

:  رُ ُعمَ   هُ لَ   اَل قَ فَ   اهلل،   اِب تَ كِ   يِق دِ ْص تَ   ي فِ   َب ّذ كَ أُ   وْ أَ   اهلل،  اِب تَ كِ   يِب ذِ كْ تَ   يفِ   َق ّد َص أُ   نْ أَ   ُت هْ رِ كَ   ي نِّ إِ :  اَل قَ فَ 

 .َت قْ َد َص 

وهذه القصة ال تص ، كما بينته يف التعليق عليها، وعلى فرض ثبوتها فالمراد بالكذب يف  

يف قراءة هذا   يف نظر عمر  كالم كل منهما: الخطأ، فال يعدو األمر أن يكون خطأ من أبي 

ممن يتثبت يف التالوة، كما وقع له يف حياة   الحرف، أو خوفا من أن يكون أخطأ، وقد كان عمر  

يف القصة التي سبق الكالم عليها، فأراد أن يتثبت من ذلك، فذكر    مع هشام بن حكيم    ملسو هيلع هللا ىلص ي  النب

بأنه المخطئ، ومن تأمل سياق هذه   له أنه أخطأ، بدليل أنه صدقه يف نهاية األمر، وقد أجابه أبي  

ذكر أنه أشد   صدقه يف  خرها، وأبي  القصة ظهر له تعظيم كل واحد منهما لصاحبه، فعمر 

ليصلي بالناس صالة التراوي  بعد أن كانوا  أبيا   عظيما له ممن أنكر عليه. وقد اختار عمر  ت

 له ومكانته عنده. ، وكفى بذلك منقبة، وداللة على تعديل عمر   يصلون فراد 

 

 (.107سورة النساء: جيء من اآلية رقم ) 

 بفت  التاء. َّحصُّ( أبيا فيمن كان يقرأ قوله تعالى: 9/95) «تفسيره»وقد ذكر الطبري يف 

 (. 190، رقم 1/166) «الكامل»(، وابن عدي يف 2/709) «تاري  المدينة»أخرجه ابن شبة يف  

، أبو مجلي لم يسالالمع من عمر  )ص  «المراسالاليل»كما يف  -، قال أبو زرعة الرازي وسالالند هذه القصالالة ضالالعيف 

ُدوِسيُّ  ُحَميْدٍ  بْنُ  اَلِحُق  ِمْجَليٍ  َأبُو": -( 871، رقم 233  اهال. "ُمْرَسل   ُعَمرَ  َعنْ  السَّ

 (.2010، رقم 3/45: كتاب صالة التراوي ، باب فضل قيام الليل )«صحي  البخاري»انظر:  
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   َيةُ :  َقاَل   ،اآْلَيةَ   َهِذِه   اْتُل :  َكْعٍب   ْبنُ   ُأَبيُّ   فِيِهمْ   لَِرْهطٍ     ُعَمرُ   َقاَل :  َقاَل   ِهاَللٍ   ْبنُ   ُحَمْيدُ وروي   -6

ُجُل  َفَجَعَل : َقاَل  .اْلَمَواِريِث  :  آِلَخرَ  َيُقوُل  ُثمَّ  َفَيْسُكُت،  َكَذْبَت، : ُعَمرُ  َلهُ  َقاَل  َفَراَ  َفإَِذا ، َيْتُلوَها الرَّ

  ُعَمرُ  َفَقاَل  َفَتاَلَها  اْتُلَها، : َلهُ  َفَقاَل   َكْعٍب  ْبنِ  ُأَبيِّ  َعَلى  َأَتى  َحتَّى  َكَذْبَت،: َلهُ  َقاَل  َتاَلَها  َفإَِذا  اْتُلَها، 

  : ُأَبيٌّ   َفَقاَل   َكَذْبَت    : ،ُعَمرُ   َفَبَكى   َكَذْبَت،   بَْل   اَل     ََأَحد    َبِقيَ   َهْل   ، َنَظْرُ    إِنََّما:  َوَقاَل   َذلَِك   ِعنْد  

 ؟!ُمنَْكًرا ُينْكِرُ 

ال يعني الكذب   بينته يف الهامش، وعلى تقدير ثبوتها، فعمر  وهذه القصة ال تثبت،كما

َما بمعنى االفتراء، فهم عنده صادقون، بدليل بكائه وقوله: ) ؟!(،  ُمنَْكًرا   ُينْكِرُ   َأَحد    َبِقيَ   َهْل   َنَظْرُ    إِنَّ

  - طلب منهم أن يقرأوا  ية المواريث، ثم حكم على كل شخص قرأها  فما حصل أن عمر 

بالخطأ، لير ، هل يثبتون على ما عندهم من العلم وينكرون عليه؟ أم يسكتون  -  ومنهم أبي 

ويوافقونه على قوله كونه أمير المؤمنين؟ وكذلك قول أبي: )بل كذبت( يعني بل أخطأ  أنت،  

 ، فال مكان لالفتراء هنا أصال. ألبي  وقد تقدم إجالل عمر 

نْ   -7 ْلَمانِيِّ  يالالالَدةَ بِ عَ  عالالالَ هُ  ،السالالالَّ اَل  َأنالالالَّ ي قالالالَ ِذهِ  فالالالِ ةِ  هالالالَ  مت زت  رت يب ىب ُّٱ: اآْليالالالَ

اَل  َّ مث زث رث يت ىت نت اءَ  :قالالالالالَ ل   جالالالالالَ َرَأة   َرجالالالالالُ ى َوامالالالالالْ ي   إلالالالالالَ
 َعلالالالالالِ

 

ْهطُ    ُجل َقْومُ :  اللَُّغةِ   فِي الرَّ َعيٍْب  َقْومِ  َعنْ  ِحَكاَيةً  َتَعالَى َقْوله َوِمنْهُ   َوَقبِيَلتُُه، الرَّ  سالورة]  َّ زت رت ُّٱ :شالُ

َجال ِمنَ  الَْجَماَعةِ   َعَلى  َوُيطَْلُق [. 91  ية: هود َرةٍ، إِلَى َثالََثةٍ   ِمنْ  الرِّ : دريد ابن قال. عشالالالالرة إلى سالالالالبعة من  أو  َعشالالالالَ

 لسالالان. »األربعين إلى  العشالالرة  فوق ما  الرهط: ويقال النفر،: الثالثة إلى  السالالبعة دون  وما. قليال ذلك جاوز وربما

 .(19/311) العروس« تاج»و ،(1/329) المنير« المصباو»و ،(3/1753) العرب«

(، بسالالنٍد ضالالعيٍف، حميد بن هالل لم يدرك عمر بن الخطاب  2/773) «تاري  المدينة»أخرجه ابن شالالبة يف   

 ( روايالالة لحميالالد عن عمر 4/99) «فت  البالالاري»، فهو منقطع. وقالالد ذكر ابن رجالالب يف وحكم عليهالالا ،

 باالنقطاع.

 (.35سورة النساء: جيء من اآلية رقم ) 
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  َع لِّ  َومالالَ دٍ  كالالالُ ا َواحالالالِ ام   ِمنُْهمالالالَ ئالالالَ
نْ  فِ اسِ  مالالالِ َأَمَرُهمْ  ،النالالالَّ يٌّ  فالالالَ

وا ،َعلالالالِ ا َفَبَعثالالالُ نْ  َحَكمالالالً هِ  مالالالِ  َأْهلالالالِ

ا نْ  َوَحَكمالالً ا مالالِ مَّ  ،َأْهِلهالالَ اَل  ثالالُ ْينِ  قالالَ ْلَحَكمالالَ
ْدِرَيانِ : لِ ا تالالَ ا مالالَ ا ؟َعَلْيُكمالالَ ا إنْ  َعَلْيُكمالالَ ا َأنْ  َرَأْيُتمالالَ  َتْجَمعالالَ

اْج تَ  َأنْ  ا َوإِنْ  ،َمعالالَ ا َأنْ  َرَأْيُتمالالَ قالالَ ا َأنْ  ُتَفرِّ قالالَ ْت  .ُتَفرِّ ْرَأةُ  َقالالالَ يت :اْلمالالَ اِب  َرضالالِ ا اهللِ  بِكِتالالَ يَّ  بِمالالَ  فِيالالهِ  َعلالالَ

َي، اَل  َولالالِ ُل  َوقالالَ جالالُ ا :الرَّ ةُ  َأمالالَّ اَل  اْلُفْرقالالَ اَل . فالالَ يٌّ  َفقالالَ
ْبتا  : َعلالالِ ذا ََا ااهلل   ك ى ،وا رَّ  َحتالالَّ

لِ  ُتقالالِ ِذي بِِمثالالْ  الالالَّ

  ْ  .بِهِ  َأَقرَّ

 

 (.3/406البن األثير ) «النهاية». الَْكثِيَرةُ  الَْجَماَعةُ : َمْهموز   الِفئَامُ َقْولُُه: )فِئَام  ِمَن النَّاِس(:  

، رقالالالم 299-6/298: كتالالالاب عشالالالرة النسالالالاء، الشالالالقاق بالالالين الالالاليوجين )«األم»أخرجالالاله الشالالالافعيُّ يف  

: «مصالالالالنفه»(، وعبالالالالد الالالالالرزاق يف 2500، رقالالالالم 6/496(، وكتالالالالاب الخلالالالالع والنشالالالالوز، الحكمالالالالين )2348

(، ويف 159-1/158) «تفسالالالالاليره»(، ويف 12639، رقالالالالالم 5/491كتالالالالالاب الطالالالالالالق، بالالالالالاب الحكمالالالالالين )

: كتالالالالاب الشالالالالقاق بالالالالين «السالالالالنن الكبالالالالر »ئيُّ يف (، والنسالالالالا6، رقالالالالم 28)ص  «األمالالالالالي يف  ثالالالالار الصالالالالحابة»

(، وابالالالالن 5282، رقالالالالم 3/945) «تفسالالالاليره»(، وابالالالالُن أبالالالالي حالالالالاتم يف 4870، رقالالالالم 5/473الالالالاليوجين )

، رقالالالالالم 321-8/320) «تفسالالالالاليره»(، والطبالالالالالريُّ يف 1738، رقالالالالالم 696، 2/695) «تفسالالالالاليره»المنالالالالالذر يف 

، رقالالالالالم 4/351اب النكالالالالالاو ): كتالالالالال «سالالالالالننه»تحقيالالالالالق شالالالالالاكر(، والالالالالالدارقطنيُّ يف  -9409، 9408، 9407

يْنِ  بالالالاب: كتالالالاب القسالالالم والنشالالالوز، «السالالالنن الكبالالالر »(، والبيهقالالاليُّ يف 3778 ى الَْحَكمالالالَ َقاِق  فالالالِ يْنَ  الشالالالِّ  بالالالَ

ْوَجيْنِ  : «السالالالالالالنن الصالالالالالالغر »(، ويف 14901، رقالالالالالالم 15/153، و14898، رقالالالالالالم 152، 15/151) الالالالالالاليَّ

معرفالالالة »(، ويف 2629، رقالالالم 6/293جمالالالاع أبالالالواب الصالالالداق، بالالالاب الحكالالالم يف الشالالالقاق بالالالين الالالاليوجين )

يْنِ  بالالالاب: كتالالالاب النكالالالاو، «السالالالنن واآلثالالالار ى الَْحَكمالالالَ َقاِق  فالالالِ يْنَ  الشالالالِّ ْوَجيْنِ  بالالالَ ، 14561، رقالالالم 10/293) الالالاليَّ

وَب  (: كلهالالالالم مالالالالن طريالالالالق2/209) «تفسالالالاليره»(، والبغالالالالويُّ يف 14562 نْ  السالالالالختياينِّ، َأيالالالالُّ دِ عالالالالَ نِ   ُمَحمالالالالَّ  بالالالالْ

ْلَمانِيِّ  يَدةَ بِ عَ  َعنْ  ،ِسيرِينَ   .السَّ

افعيُّ يف  ، وقد صالالح  هذا األثر جماعة  من أهل العلم، قال الشالالَّ  َحِديُث "(: 6/496) «األم»وهذا سالالند  صالالحي  

الالالال. اه " طالب  أبي بنعلي  عن ثبت"(: 9/341)  «األوسط»اهالالالال. وقال ابن المنذر يف  "ِعنَْدَنا َثابِت     َعِلي  

ا": (18/109« )االسالالالالتالذكالار»وقالال ابن عبالد البر يف   عن ثاَلابِتاَلةٍ  ُوُجوهٍ  ِمنْ  َفَمْرِويٌّ  ،َذلاِلَك  فِي  َعِلي   َعنْ  الَْخبَرُ  َأمالَّ

يرِينَ  بنا ْلَمانِيِّ  َعبِيَدةَ  َعنْ  ،سالالِ (، وكذا 19/484) «البدر المنير»اهالالالالالال. وصالالححه ابُن الملقن يف    "َعِلي   َعنْ  ،السالالَّ

 (.3/431) «التلخيص الحبير»الحافُظ ابُن حجر يف صح  إسناده 
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( جالالالوابين عالالالن قالالالول 604 -9/603) «الحالالالاوي الكبيالالالر»ذكالالالر اإلمالالالام المالالالاوردي يف 

لالاليوج المالالرأة: )كالالذبت(، أحالالدهما أن قولالاله: )كالالذبت( معنالالاه: )أخطالالأ (، فقالالال:  علالالي 

إِنْ " ا: قِيالالالَل  فالالالَ ى َفمالالالَ هِ  َمْعنالالالَ َذْبَت ) :َقْولالالالِ ى َواهللِ  كالالالَ ى َحتالالالَّ لِ  َتْرضالالالَ ِذي بِِمثالالالْ يَت  الالالالَّ َف  ،(َرضالالالِ  َوَكيالالالْ

ِذًبا الرضالالالى مالالالن امتناعالالاله يكالالالون هُ  ؟!كالالالَ انِ  َفَعنالالالْ ُدُهَما :َجَوابالالالَ وزُ : َأحالالالَ ونَ  َأنْ  َيجالالالُ  منالالاله تقالالالدم َيكالالالُ

مَّ  الرضالالالى َرهُ  ثالالالُ ارَ  َأْنكالالالَ ِذًبا َفصالالالَ ارِ  َوَزاَل  كالالالَ ْنكالالالَ ا بِاإْلِ مَ  مالالالَ دَّ نَ  َتقالالالَ انِي .التَّْوكِيالالاللِ  مالالالِ هُ  َأنَّ : َوالثالالالَّ  :َقْولالالالَ

َذْبَت ) ى (كالالَ َأْ ، بَِمْعنالالَ ْد  َأْخطالالَ رُ  َوقالالَ نِ  ُيَعبالالَّ أِ  عالالَ ِذِب؛ اْلَخطالالَ هُ  بِاْلكالالَ اَلِف  أِلَنالالَّ قِّ  بِخالالِ هُ وَ  ،اْلحالالَ ْوُل  ِمنالالْ  قالالَ

اِعرِ   :الشَّ

َت بالالواسالالالالالٍط  َك َأْم َرَأيالالْ نالالُ يالالْ َك عالالَ تالالْ َذبالالَ  كالالَ

 

ااَل .   يالالَ اِب خالالَ بالالَ َن الالالرَّ
اَلِم مالالِ َس الالالظالالَّ لالالَ  غالالَ

 مسالالالند شالالالرو يف الشالالالايف»وجالالاليم اإلمالالالام مجالالالد الالالالدين أبالالالو السالالالعادا  ابالالالن األثيالالالر يف  

أطلالالالق الكالالالذب هنالالالا بمعنالالالى الخطالالالأ، وبالالالين ذلالالالك بيانالالالا  أن عليالالالا  (4/452« )الشالالالافعي

 ألن (فالالالال الفرقالالالة أمالالالا) الالالاليوج لقالالالول تكالالالذيًبا لالالاليس (واهلل كالالالذبت): وقولالالاله"حسالالالنا، فقالالالال: 

ا خبالالًرا لالاليس (فالالال الفرقالالة أمالالا): وقولالاله .باألخبالالار يتعلالالق إنمالالا التكالالذيب  حكالالم هالالو إنمالالا محضالالً

 فالالالوض بمالالالا للحكمالالين منالالاله أمالالالر فهالالو الفرقالالالة، دون إليكمالالا الجمالالالع: قالالالال كأنالاله الالالاليوج، مالالن

 وقلالالت الصالالواب، أخطالالأ : أي (واهلل كالالذبت): علالالي لالاله قالالال ذلالالك، قالالال لمالالا ولكنالاله ،إليهمالالا

 كالالذب: فتقالالول الخطالالأ، موضالالع الكالالذب تضالالع بالالأن العالالرب عالالادة ومالالن قولالاله، لالالك يجالالوز ال مالالا

 .اهال "أخطأ أي ،وبصري سمعي

 َزَمانِ   فِي   -ِرْضَواُن اهلل َعَلْيِه    -   َطالٍِب   َأبِي   ْبنِ   َعِليِّ   َمعَ   اْعَتَمْرُ  :  َقاَل   اْلَحاِرِث،   ْبنِ   اهللِ   َعْبدِ وعن   -8

ا  َطالٍِب،  َأبِي  بِنِْت   َهانِئٍ   ُأمِّ   ُأْختِهِ   َعَلى  َفنََيَل   -ُعْثَمانَ   َزَمانِ   َأوْ   - ُعَمرَ    َب كِ ُس فَ   َرَجعَ   ُعْمَرتِهِ   ِمنْ   َفَراَ   َفَلمَّ

،ُغْس  َلهُ  ا َفاْغَتَسَل، ل    ِجْئنَا  َحَسِن، َأَبا َيا :َفَقاُلوا اْلِعَراِق، َأْهلِ  ِمنْ  َنَفر   َعَلْيهِ  َدَخَل  ُغْسِلهِ  ِمنْ  َفَراَ  َفَلمَّ

ُثُكمْ اْبَن ُشْعَبَة  اْلُمِغيَرةَ  َأُظنُّ : َقاَل  َعنُْه، ُتْخبَِرَنا َأنْ  ُنِحبُّ  َأْمرٍ  َعنْ  َنْسَأُلَك    النَّاسِ  ْحَدَث أَ  َكانَ  َأنَّهُ  ُيَحدِّ

  َعْهًدا  النَّاسِ  َأْحَدُث  ؛ قال: َكَذَب : َقاَل  ؛َنْسَأُلَك  ِجْئنَا  لَِك ذَ  َعنْ  َأَجْل،: َقاُلواملسو هيلع هللا ىلص!  اهللِ  بَِرُسولِ  َعْهًدا 
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 .َعبَّاسِ  ْبنُ  ُقَثمُ  اهللِ  بَِرُسولِ 

كالالان  : )كالالذب( يعنالالي: أخطالالأ، وبيالالان ذلالالك أنالاله قالالد صالال  أن المغيالالرة فقالالول علالالي 

يف نفسالاله أنالاله كالالان  خالالرهم  ، فظالالن المغيالالرة ملسو هيلع هللا ىلصمالالن  خالالر النالالاس مسالالا لجسالالد رسالالول اهلل 

 

اٍس: هالالو   ُن َعبالالَّ ثَُم بالالْ  .وإخوتالاله العبالالاس بالالن اهلل عبالالد أخالالو ،مٍ اشالالِ هَ  نِ بالالْ  ِب لالالِ طَّ المُ  دِ بالالْ عَ  نِ بالالْ  اسِ بالالَّ عَ الْ  نُ بالالْ  مُ ثَ قالالُ قالالُ

كن ابالالن قالالال  أحالالدث قالالثم كالالان: علالالي وقالالال :قالالال منالاله، سالالماعه يصالالّ   وال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبيبالال  هُ بَّ شالالَ يُ  كالالان: وغيالالره السالالّ

. مخالالالارق بالالالن قالالالابوس عالالن حالالالرب، بالالالن سالالماك طريالالالق مالالالن البغالالالوي وأخالالرج ملسو هيلع هللا ىلص. اهلل برسالالالول عهالالالدا النالالاس

 تلالالالد رأيالالالت، خيالالالرا: »قالالالال .أعضالالالائك مالالالن عضالالالوا بيتالالالي يف كالالالأن رأيالالالتملسو هيلع هللا ىلص:  للنّبالالاليّ  الفضالالالل أم قالالالالت: قالالالال

 فهالالذا"قالالال الحالالافظ ابالالن حجالالر:  .الحالالديث...  الحسالالن فولالالد « قالالثم ابنالالك بلالالبن ترضالالعينه غالمالالا فاطمالالة

ذي وأن قالالثم، مالالن أصالالغر الحسالالن أن علالالى يالالدل  فالالوق ملسو هيلع هللا ىلص النبالالي عهالالد  خالالر يف كالالان سالالنّه أن علالالى يالالدّل  قبلالاله الالالّ

الال. قلالالت: يعنالالي بالالالذي قبلالاله روايالالة علالالي بالالن أبالالي طالالالب  "الثمالالان ، وسالالندها حسالالن، كمالالا سالالأبينه. وأمالالا اهال

روايالالالة قالالالابوس بالالالن مخالالالارق فضالالالعيفة، ألن قابوسالالالا تالالالابعي لالالالم يالالالدرك القصالالالة، فالحالالالديث مرسالالالل. انظالالالر: 

 (.7114، ترجمة رقم 9/33) «اإلصابة»

 «تاريخالالاله»(، والطبالالالري يف 665 -2/664) «السالالاليرة النبويالالالة»أخرجالالاله بلفالالالظ )كالالالذب(: ابالالالن هشالالالام يف  

 «الكامالالالالل»(، وابالالالالن عالالالدي يف 2840، رقالالالم 7/264) «مشالالالكل اآلثالالالالار شالالالالرو»(، والطحالالالاوي يف 3/214)

(، بسالالالنٍد حسالالالٍن، فيالالاله محمالالالد بالالالن إسالالالحاق 7/257) «دالئالالالل النبالالالوة»(، والبيهقالالالي يف 191، رقالالالم 1/167)

، 467)ص  «التقريالالالب»بالالالن يسالالالار، إمالالالام المغالالالازي، صالالالدوق، يالالالدلس، ورمالالالي بالتشالالاليع والقالالالدر، كمالالالا يف 

جمالاليعهم فأمنالالا تدليسالاله. وفيالاله أيضالالا مقسالالم مالالولى عبالالد اهلل (، وقالالد صالالرو بالسالالماع عنالالد 5725ترجمالالة رقالالم 

 (.6873، ترجمة رقم 545)ص  «التقريب»بن الحارث، وهو صدوق، كما يف 

، 2/252) «الطبقالالالالالا »(، وابالالالالالن سالالالالالعد يف 20766، رقالالالالالم 34/365) «مسالالالالالنده»أخالالالالالرج أحمالالالالالد يف  

ي نْ (، بسالالنٍد صالالحيٍ ، عالالَ 5/177، و263و يٍب، َأبالالِ ي َأوْ  َعسالالِ يٍم، َأبالالِ اَل  َعسالالالِ ي   قالالَ هُ : بَهالالْ ِهَد  إِنالالَّ اَلةَ  شالالَ ى الصالالَّ  َعلالالالَ

ولِ  الُوا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ َف : قالالَ لِّي َكيالالْ ِه؟ ُنصالالَ اَل  َعَليالالْ وا: قالالَ ااًل  اْدُخلالالُ ااًل، َأْرسالالَ اَل  َأْرسالالَ اُنوا: قالالَ ْدُخُلونَ  َفكالالَ نْ  يالالَ َذا مالالِ  هالالَ

اِب  لُّونَ  الْبالالَ ِه، َفيُصالالَ مَّ  َعَليالالْ ونَ  ثالالُ نَ  َيْخُرجالالُ اِب  مالالِ اَل  رِ،اآْلخالالَ  الْبالالَ ا: قالالَ عَ  َفَلمالالَّ ي ُوضالالِ ِدهِ  فالالِ اَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص لَحالالْ ْد : الُْمِغيالالَرةُ  قالالَ  قالالَ

يَ  نْ  بَقالالِ هِ  مالالِ ْيء   ِرْجَليالالْ مْ  شالالَ ِلُحوُه، لالالَ الُوا ُيصالالْ ْل : قالالَ ِلْحُه، َفاْدخالالُ َدَخَل، َفأَصالالْ َل  فالالَ َدهُ  َوَأْدخالالَ سَّ  يالالَ ِه، َفمالالَ اَل  َقَدَميالالْ : َفقالالَ
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هالالالذا  مسالالالا علالالالى اإلطالالالالق، وكالالالان يحالالالدث بالالالذلك، وقالالالد حضالالالر علالالالي بالالالن أبالالالي طالالالالب 

نمالالا كالالان قالالثم بالالن لالالم يكالالن  خالالرهم، وإ المشالالهد كلالاله، فلمالالا سالالئل عالالن ذلالالك بالالين أن المغيالالرة 

، فأنالالت تالالر  أن المغيالالرة لالالم يكالالن كالالذابا مفتريالالا، وإنمالالا أخطالالأ فيمالالا ظنالاله، وقالالال العبالالاس 

كالالذابا مفتريالالا لبالالين  قالالوال خالالالف الحقيقالالة، دون تعمالالد منالاله، ولالالو كالالان المغيالالرة عنالالد علالالي 

للنالالاس ذلالالك، ولنهالالاهم عالالن أخالالذ حديثالاله، وهالالو مالالالم يحالالدث، فالالدل علالالى أنالاله يعنالالي بالكالالذب 

 هنا الخطأ.

يف الحالالالديث الالالالوارد يف قصالالالة اإلفالالالك، وهالالالو حالالالديث طويالالالل جالالالاء فيالالاله:  وعالالالن عائشالالالة  -9

امَ ) ْعُد  َفقالالَ نُ  سالالَ اذٍ  بالالْ اَل  ،ُمعالالَ ا :َفقالالَ وَل  يالالَ ا ،اهللِ  َرسالالُ ُذُركَ  َواهللِ  َأنالالَ هُ  َأعالالْ انَ  إِنْ  ،ِمنالالْ نْ  كالالَ َرْبنَا اأْلَْوسِ  مالالِ  ضالالَ

هُ  انَ  َوإِنْ  ،ُعنُقالالَ نْ  كالالَ ا مالالِ نْ  إِْخَوانِنالالَ ْيَرِج  مالالِ ا اْلخالالَ ا َأَمْرَتنالالَ َركَ  فِيالالهِ  َفَفَعْلنالالَ امَ . َأمالالْ ْعُد  َفقالالَ نُ  سالالَ اَدةَ  بالالْ ، ُعبالالَ

وَ  يُِّد  َوهالالالُ ْيَرِج  سالالالَ انَ  ،اْلخالالالَ َل  َوكالالالَ َك  َقبالالالْ اًل  َذلالالالِ الًِحا َرجالالالُ نْ  ،صالالالَ هُ  َوَلكالالالِ ةُ  اْحَتَمَلتالالالْ اَل  ،اْلَحِميالالالَّ  :َفقالالالَ

َذْبَت  رُ  ،كالالَ هُ  اَل  ،اهللِ  َلَعمالالْ ِدرُ  َواَل  ،َتْقُتلالالُ ى َتقالالْ َك  َعلالالَ امَ  ،َذلالالِ ْيُد  َفقالالَ نُ  ُأسالالَ ْيرٍ  بالالْ اَل  ،ُحضالالَ َذْبَت  :َفقالالَ  ،كالالَ

 

وا يَّ  َأِهيلالالُ َراَب، َعلالالَ الُوا التالالُّ هِ  َفأَهالالَ َراَب، َعَليالالْ ى التالالُّ اَف  بَلالالَ َ  َحتالالَّ اَقيِْه، َأْنصالالَ مَّ  سالالَ َرَج، ثالالُ انَ  خالالَ وُل  َفكالالَ ا َيقالالُ َدُثُكمْ  َأنالالَ  َأحالالْ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  بَِرُسولِ  َعْهًدا

رواه أحمالالالالد، ورجالالالالاله رجالالالالال "(: 14285، رقالالالالم 461- 17/460) «مجمالالالالع اليوائالالالالد»قالالالالال الهيثمالالالالي يف 

 اهال. "الصحي 

(: )ذكالالالر قالالالول المغيالالالرة بالالالن شالالالعبة: إنالالاله  خالالالر النالالالاس عهالالالدا 2/263) «الطبقالالالا »وقالالالد تالالالرجم ابالالالن سالالالعد يف 

ألقالالى  (، وأورد روايالالا ، ومنهالالا هالالذه الروايالالة، وذكالالر روايالالا  أخالالر  مفادهالالا أن المغيالالرة ملسو هيلع هللا ىلصبرسالالول اهلل 

علالالى  أن ينالاليل ليأخالالذه، ثالالم اختلفالالت الروايالالا  يف موافقالالة علالالي  نالاله طلالالب مالالن علالالي خاتمالاله يف القبالالر، وأ

فأخالالذ خاتمالاله، ويف روايالالا  أخالالر  أن  وافالالق، فنالاليل المغيالالرة  طلبالاله، فالالبعض الروايالالا  أفالالاد  أن عليالالا 

رفالالض طلبالاله، ومنعالاله مالالن نالاليول القبالالر. وجميالالع الروايالالا  المالالذكورة ال تخلالالو أسالالانيدها مالالن مقالالال،  عليالالا 

 يث أبي عسيب هذا.وأصحها حد
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 ...( الحديث. اْلُمنَافِِقينَ  َعنْ  ُتَجاِدُل  ُمنَافِق   َفإِنََّك  ،َلنَْقُتَلنَّهُ  َواهللِ  ،اهللِ  َلَعْمرُ 

 مالالالن فوائالالالد هالالالذا الحالالالديث: (14/75« )البالالالاري فالالالت  »ذكالالالر الحالالالافظ ابالالالن حجالالالر يف 

 .اْلَخَطأِ  َعَلى اْلَكِذِب  إِْطاَلق

وال يخفالالى علالالى ذي لالالب تأمالالل هالالذا الحالالديث أن التكالالذيب الالالذي وقالالع بالالين سالالعد بالالن 

معنالالاه تخطئالالة كالالل واحالالد منهمالالا صالالاحبه، وذلالالك أن سالالعد  وأسالاليد بالالن حضالالير  عبالالادة 

يخبالالر عالالن أمالالر مسالالتقبلي لالالم يقالالع وقالالت كالمالاله، يتوقالالف تنفيالالذه علالالى موافقالالة  بالالن معالالاذ 

، فلالالالم يفتالالري كالمالالالا مالالن عنالالالد نفسالالاله، ولكنالاله أخبالالالر أنهالالم سالالاليفعلون إن أيالالالده ملسو هيلع هللا ىلصرسالالول اهلل 

بأنالاله أخطالالأ يف قولالاله ذلالالك، وأنالاله ال يسالالتطيع فعالالل ذلالالك،  ، فأجابالاله سالالعد بالالن عبالالادة ملسو هيلع هللا ىلصالنبالالي 

وأنهالالم سالاليفعلون، هالالذا الالالذي أخطالالأ،  أنالاله هالالو ورد علالالى سالالعد بالالن عبالالادة  فقالالام أسالاليد 

 حاصل األمر.

انِّي  نْ عالالَ وَ  -10 َذا اْلَيمالالَ ْن هالالَ
ُر: اْدُننالاِلي مالالِ َبيالالْ ي اليُّ ي َأبالالِ اَل لالالِ اَل: قالالَ ام، قالالَ وَّ ِن اْلعالالَ ر بالالْ َبيالالْ ِن اليُّ ْرَوَة بالالْ  -عالالُ

َرَة  ا ُهَريالالْ ي: َأبالالَ
اَل: َفَأْدَنْيتالالُ  -َيْعنالالِ ْن رسالالوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. قالالَ ِدْيث عالالَ ُر اْلحالالَ

َرَة فالالإن ُيْكثالالِ و ُهَريالالْ َل َأبالالُ ُه، َفَجعالالَ

ا ث سالالالح  دِّ َك: ُيحالالالَ ا َقْولالالالُ ي مالالالَ ُت: يالالالا َأبالالالِ َذَب. قالالالال: ُقلالالالْ َدَق، كالالالَ وُل: صالالالَ ر َيقالالالُ َبيالالالْ َل اليُّ ، َفَجعالالالَ

ال  ْن رسالالوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فالالَ ِذِه األََحاِديالالث مالالِ ِمَع هالالَ وَن سالالَ ا َأْن َيكالالُ ! أمالالَّ يَّ ا ُبنالالَ اَل: يالالَ َذَب؟! قالالَ َدَق، كالالَ صالالَ

 

َهاَداِ ،   اُب الشالالَّ ابجالاليء مالالن حالالديث طويالالل: أخرجالاله البخالالاري: كِتالالَ ِديلِ  بالالَ اءِ  َتعالالْ ِهنَّ  النِّسالالَ
ا بَْعضالالِ  بَْعضالالً

 القالالالاذف توبالالالة وقبالالالول اإلفالالالك حالالالديث يف بالالالاب(، ومسالالاللم: كتالالالاب التوبالالالة، 2661، رقالالالم 176 -3/173)

 (.2770، رقم 2137 -4/2129)

ا(: يعني يحدث بأحاديث كثيرة. و   ح  ُث سالَ ّ  َقْولُُه: )ُيَحدِّ ّب  :السالَّ ّب :  . وقيلالُمتَتَابِع الصالَّ : وقيل. الكثِيرُ  الصالّ

 (.6/456لليبيدي ) «تاج العروس». انظر: االْنِصباب ِشّدةُ  ُهوَ 
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، َوَلكِنْ   ِمنَْها َما َوَضَعُه َعَلى َمَواِضِعِه، َوِمنَْها َما َلْم َيَضْعُه َعَلى َمَواِضِعِه. َأُشكُّ

، وعلالالى فالالرض صالالحته، فالكالالذب هنالالا معنالالاه يف الهالالامش وهالالذا األثالالر ال يصالال ، كمالالا بينتالاله

تبالالين لالاله هالالذا األمالالر بوضالالوو، وقالالد تكلالالم فضالاليلة  -إن ثبالالت  –الخطالالأ، ومالالن تأمالالل كالالالم اليبيالالر 

الالالدكتور محمالالد عجالالاج الخطيالالب يف كتابالاله المالالاتع »أبالالو هريالالرة راويالالة اإلسالالالم« علالالى هالالذا 

(: 233 -232األثالالالالر بكالالالالالم نفالالالاليس، وبالالالالين أن الكالالالالذب هنالالالالا معنالالالالاه الخطالالالالأ، فقالالالالال )ص 

َم ب" لَّ السالالماع، ولالالم واليبيالالر لالالم يعتالالرض علالالى سالالماع أبالالي هريالالرة أو عالالدم سالالماعه، بالالل سالالَ

يشالالك فيالاله، إنمالالا قالالال عنالالدما سالالمع أحاديالالث أبالالي هريالالرة الكثيالالرة: إنالاله يضالالع بعضالالها علالالى غيالالر 

مالالا يجالالب أْن يوضالالع، وال ضالالير علالالى أبالالي هريالالرة يف ذلالالك، وال سالالبيل للطعالالن يف صالالدقه. ألنالاله 

ل علالالى رسالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مالالا لالالم يقالالل، ومعنالالى قولالاله: صالالدق، كالالذب )أصالالاب، وأخطالالأ(،  لالالم يتقالالوَّ

 اهال."عد قليل، وليس يف الخطأ كذب، وخاصة يف هذا المقامكما سُأَبيِّنُُه ب

اءِ  وعالالن -11 نِ  َعطالالَ دٍ  بالالْ و ُمَحمالالَّ َم َأبالالُ اَل: َزعالالَ نَابِِحّي، قالالَ ِن الصالالُّ ِد اهللِ بالالْ ْن َعبالالْ اٍر، عالالَ ِوْتَر  َيسالالَ َأنَّ الالالْ

 

تالاري  »ن عسالالالالاكر يف السالالالالفر الثالاين(، ومن طريقاله اب -2/705) «التالاري  الكبير»أخرجاله ابن أبي خيثمالة يف  

(،  بسالنٍد ضالعيٍف، فيه محمد بن إسالحاق بن يسالار، وهو مشالهور بالتدليس، ووضالعه 356 -67/355)  «دمشالق

 ال أناله على اتفق منوهم  -( يف المرتبالة الرابعالة 125، رقم 51)ص  «طبقالا  المالدلسالالالالين»الحالافظ ابن حجر يف 

وقال يف ذا    – والمجاهيل الضالعفاء على تدليسالهم  لكثرة بالسالماع فيه  صالرحوا بما الإ  حديثهم من بشالئ يحتج

 ،أحمالد بذلك  وصالالالالفاله ،منهم  شالالالالر وعن والمجهولين الضالالالالعفالاء عن بالتالدليس  مشالالالالهور  ،صالالالالدوق"الموضالالالالع: 

اهالالالالالال. ولم يصالالرو ابن إسالالحاق بالسالالماع يف هذه الرواية، ثم إنه شالالك فيمن حدثه، فقال:  "وغيرهما  ،والدارقطني

 )عن عمر أو عثمان بن عروة(.

 وسأذكر تمام كالمه يف نهاية المطلب. 

 بنا زيد بن مسالالعوداختلف يف اسالالم أبي محمد هذا، فقيل: اسالالمه مسالالعود بن أوس بن زيد بن أصالالرم، وقيل:   

 «االسالالالالتيعالاب»(، و5/22بترتيالب ابن بلبالان ) «صالالالالحي  ابن حبالان»، وقيالل غير ذلالك. انظر: األنصالالالالاري سالالالالبيع

 (.12/596) «اإلصابة»(، و3/1391)
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َهُد َأنالالِّ  ٍد، َأشالالْ و ُمَحمالالَّ َذَب َأبالالُ اِمِت: كالالَ ُن الصالالَّ اَدُة بالالْ اَل ُعبالالَ ، َفقالالَ ب  وَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َواجالالِ ِمْعُت َرسالالُ ي سالالَ

ُهنَّ اهللُ  َلَواٍ  اْفَتَرضالالالَ ُس صالالالَ وُل: »َخمالالالْ َوْقتِِهنَّ َيقالالالُ
ُهنَّ لالالالِ الَّ وَءُهنَّ َوصالالالَ َن ُوضالالالُ ْن َأْحسالالالَ ، مالالالَ

ْيَس  ْل َفلالالَ ْم َيْفعالالَ ْن لالالَ ُه، َومالالَ َر لالالَ
د  َأْن َيْغفالالِ ى اهللِ َعهالالْ ُه َعلالالَ اَن لالالَ وَعُهنَّ كالالَ وَعُهنَّ َوُخشالالُ مَّ ُركالالُ ُه  َوَأتالالَ لالالَ

َبُه«. ، إِْن َشاَء َغَفَر َلُه، َوإِْن َشاَء َعذَّ  َعَلى اهللِ َعْهد 

: )كالالالذب أبالالالو محمالالالد( معنالالالاه: أخطالالالأ فيمالالالا قالالالاله مالالالن وجالالالوب الالالالوتر، وقالالالول عبالالالادة 

 فالكذب هنا معناه الخطأ، وذلك ألمور:

هالالذا صالالحابي مالالن صالالحابة رسالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقالالد ثبتالالت عدالالالة  األول: أن أبالالا محمالالد 

، فالالالال يجالالالوز أن ترفالالالع العدالالالة عالالالن أحالالالدهم بلفالالالظ الصالالحابة بالكتالالالاب والسالالالنة واإلجمالالاع

 يحتمل التأويل.

قالالد اجتهالالد فيمالالا ذهالالب إليالاله، ولالالم يخبالالر عالالن غيالالره، والمجتهالالد  الثالالاين: أن أبالالا محمالالد 

نتالالاله سالالالابقا عنالالالد الكالالالالم علالالالى يف الشالالالرع مصالالاليب أو مخطالالالئ، ال صالالالادق وكالالالاذب، كمالالالا بي

 .يف مقتل عمه عامر بن األكوع  حديث سلمة بن األكوع 

 

(، بسالنٍد صالحيٍ . 425، رقم 317 -1/316أخرجه أبو داود: كتاب الصالالة، باب المحافظة على الوقت )  

 (.13/436البن الملقن ) «البدر المنير»(، و23/288) «التمهيد»وقد ورد من طرق أخر . انظر: 

َحه أبالالالالو القاسالالالالم البغالالالالوي يف  ن حبالالالالان يف (، وكالالالالذا ابالالالال 5/419) «معجالالالالم الصالالالالحابة»والحالالالالديث صالالالالحَّ

، 175 -6/174، و1732، رقالالالالالم 5/23، و1731، رقالالالالالم 5/21) «اإلحسالالالالالان»كمالالالالالا يف  - «صالالالالالحيحه»

وكالالذا ابالالن عبالالد البالالر  -( 22/40البالالن حجالالر ) «فالالت  البالالاري»كمالالا يف  -وكالالذا ابالالن السالالكن  -( 2417رقالالم 

 «األحكالالالالامخالصالالالالة »(، ويف 516، و3/20) «المجمالالالالوع»(، وكالالالالذا النالالالالووي يف 23/288) «التمهيالالالالد»يف 

 «البالالالالدر المنيالالالالر»(، وكالالالالذا ابالالالالن الملقالالالالن يف 1859، رقالالالالم 549 -1/548، و661، رقالالالالم 246 -1/245)

(13/436.) 

يف مقتالالل عمالاله عالالامر  ذكالالر  بعالالض المراجالالع لالالذلك عنالالد التعليالالق علالالى حالالديث سالاللمة بالالن األكالالوع  

. 
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حجالالالازي  الثالالالالث: أن أهالالالل الحجالالالاز يسالالالتعملون الكالالالذب بمعنالالالى الخطالالالأ، وعبالالالادة 

مالالن أهالالل المدينالالة، فالالال مالالانع مالالن حمالالل الكالالذب يف كالمالاله علالالى الخطالالأ لمالالا ذكرتالاله يف األمالالرين 

 السابقين.

أن قالالول عبالالادة: )كالالذب أبالالو محمالالد( معنالالاه: أخطالالأ.  وقالالد ذكالالر جماعالالة مالالن أهالالل العلالالم

، عقالالالب حالالالديث رقالالالم 5/23كمالالالا يف »اإلحسالالالان« ) -يف »صالالالحيحه«  يقالالالول ابالالالن حبالالالان

َة، ": -( 1732 ْوُل َعائِشالالالَ َذلَِك قالالالَ َأ، َوكالالالَ ِه َأْخطالالالَ ٍد(، ُيرِيالالالُد بالالالِ و ُمَحمالالالَّ َذَب َأبالالالُ اَدَة: )كالالالَ ْوُل ُعبالالالَ قالالالَ

ذِ  َرَة. َوهالالَ ي ُهَريالالْ ْت ألَبالالِ ُث َقالالالَ ُه: َحيالالْ اُل لالالَ ُدُهْم ُيقالالَ َأ َأحالالَ اِز إَِذا َأْخطالالَ ِل اْلِحجالالَ َتْعَمَلة  ألَهالالْ ة  ُمسالالْ ِه َلْفظالالَ

ُث  ْم َحيالالْ ْدِو بِهالالِ َياِق اْلقالالَ ْن إِلالالْ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عالالَ َحاِب َرسالالُ َداَر َأصالالْ َه َأقالالْ يَّ الَ نالالَ لَّ َوعالالَ َذَب، َواهللُ جالالَ كالالَ

اَل: نْ   َّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ قالالالالَ رَ  َفمالالالالَ لَّ  اهللُ  َأْخبالالالالَ يَّ  جالالالالَ  َوعالالالالَ

 اهال. "ُيْجَرَو  الَ  َأنْ  َفبِاْلَحرِيِّ  اْلِقَياَمةِ  فِي ُيْخِييهِ  الَ  َأنَّهُ 

ُه: "(: 2/302وبينالالالاله الخطالالالالابي يف »غريالالالالب الحالالالالديث« بيانالالالالا حسالالالالنا، فقالالالالال ) َوَقْولالالالالُ

ِن الصالالدق، ِذي هالالو االنحالالراف عالالَ د( لالالم يالالذهب بالاله إلالالى الكالالذب الالالَّ و ُمَحمالالَّ والتعمالالد  )كالالذب َأبالالُ

للالاليور، وإنمالالا أراد بالاله أنالاله زل يف الالالرأي، وأخطالالأ يف الفتالالو ، وذلالالك ألن حقيقالالة الكالالذب إنمالالا 

 

رنا    ََ ب
ُن ح  ََْ بالالن معبالالد، أبالالو حالالاتم التميمالالي الالالدارمي  معالالاذ بالالن حبالالان بالالن أحمالالد بالالن حبالالان بالالن محمالالدهالالو  اب

 ومالالالن والالالالوعظ، والحالالالديث، واللغالالالة، الفقالالاله، يف العلالالالم أوعيالالالة مالالالن حبالالالان ابالالالن كالالالان: الحالالالاكم قالالالالالبسالالالتي. 

. كالالان مالالن المكثالالرين خراسالالان شالالي  المجالالود، الحالالافظ العالمالالة، مالالاماإل. ووصالالفه الالالذهبي بالرجالالال عقالالالء

الال مالالن التصالالنيف، ولالاله مصالالنفا  كثيالالرة نافعالالة، منهالالا كتابالاله  ، ولالاله «التقاسالاليم واألنالالواع»الصالالحي  المسالالمى بال

الالال(. انظالالالر: 354، وغيالالالر ذلالالالك. مالالالا  سالالالنة )«كتالالالاب الثقالالالا »أيضالالالا:  (، 16/92) «سالالالير أعالالالالم النالالالبالء»هال

 (.6/78) «األعالم»و

 .8سورة التحريم: جيء من اآلية رقم  

( أن قالالول عبالالادة: )كالالذب( 370، رقالالم 69)ص  «مشالالاهير علمالالاء األمصالالار»وذكالالر ابالالن حبالالان أيضالالا يف  

 معناه: أخطأ، وأنها لغة سائرة يف أهل الحجاز.
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ْن رأيالاله،  ْن غيالالره، وإنمالالا كالالان مفتيالالا عالالَ د يف هالالذا مخبالالرا عالالَ و ُمَحمالالَّ يقالالع يف األخبالالار، ولالالم يكالالن َأبالالُ

ِن الكالالذب، وشالالهد لهالالم يف محكالالم كتابالاله بالصالالدق وال ه اهلل أقالالدار الصالالحابة عالالَ عدالالالة وقالالد نالاليَّ

اَل:  وألبالالالالالالالالالالالي، َّ جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ َفقالالالالالالالالالالالَ

د  بالالن زيالالد بالالن مسالالعود واسالالمه ،النجالالار بنالالي مالالن األنصالالار مالالن رجالالل وهالالو ،صالالحبة هالالذا ُمَحمالالَّ

ال "العلمالالالاء عنالالالد مشالالالهور ،سالالالبيع وذكالالالر الخطالالالابي أيضالالالا نحالالالو هالالالذا الكالالالالم ملخصالالالا يف  .اهالالال

  .(135 -1/134) السنن« معالم»

 ُحكالالاليَ  َوقالالالد": -( 6/198للبغالالالدادي ) «خيانالالالة األدب»كمالالالا يف  -وقالالالال ابالالالن األنبالالالاري 

ن َحاب بعالالض عالالَ ول َأصالالْ هُ  ُحكالاليَ  َأنالالهملسو هيلع هللا ىلص  اهلل َرسالالُ ن لالالَ َحابِيّ  عالالَ ا روايالالة   صالالَ ن َرَواهالالَ ول عالالَ  اهلل َرسالالُ

اَل ملسو هيلع هللا ىلص  ي كالالذب: َفقالالَ أ َيْعنالالِ َذا ُمْحَتمالالل اَل . َأخطالالَ َو  معالالادن هالالم إِذْ  التَّْأِويالالل غيالالر لهالالَ  والالالورع التَّقالالْ

دِق  اهلل َوصالالالالفهم َواْلفضالالالالل الصالالالالْدق وأربالالالالاب   حص مسخس حس جس ُّٱ :بقولالالالاله بِالصالالالالّ

 اهال. "َّ جض مص خص

اَلِة "(: 4/159وقالالالال ابالالالن األثيالالالر يف »النهايالالالة يف غريالالالب الحالالالديث« ) ِديُث صالالالَ ُه حالالالَ َوِمنالالالْ

واب،  ّد الصالالَّ ِه ضالالِ ي َكْونالالِ بُِهه فالالِ ُه ُيشالالْ ِذبا، أِلَنالالَّ اه كالالَ مَّ أ. سالالَ د« َأْي أْخطالالَ و مَحمالالَّ ِذَب أبالالُ الالالِوتر »كالالَ

ة وال ُث النِّيالالَّ ْن َحيالالْ
دق َوإن اْفَترقالالا مالالِ د الصالالِّ ِذب ضالالِ ا َأنَّ الكالالَ ا َكمالالَ د؛ أِلَنَّ الكالالاِذب َيْعلالالم َأنَّ مالالَ َقصالالْ

اُه  ُه باجتهالالالاٍد َأدَّ ا َقالالالالَ ر، َوإِنَّمالالالَ ْيَس بُِمْخبالالالِ ل لالالالَ َذا الرجالالالُ م. َوهالالالَ ىء الَ َيعلالالالَ ِذب، والُمْخطالالالِ ُه كالالالَ َيُقولالالُ

دٍ  و ُمَحمالالالَّ ا َيْدخلالالاله الَخطالالالأ. َوَأبالالالُ ِذَب َوإِنَّمالالالَ ب، واالْجتِهالالالاد اَل َيْدُخلالالاله اْلكالالالَ ى َأنَّ الالالالِوْتر واجالالالِ  إِلالالالَ

 اهال. "َصحابي. َواْسُمُه َمْسعود ْبُن َزْيد

 

 (.19سورة الحديد: جيء من اآلية رقم ) 

 ضالالالالد  هو الذ   الكالذب تعمالد به يرد لم ،محمالد أبو أخطالأ يريد (:محمالد أبو كذب) :قوله"وهذا نص كالمه:  

 وهو  ،باله فتىأ فيمالا فالأخطالأ رأيالا  ورأ  فتيالا  فتىأ إنمالا  هالذا محمالد وأبو ،األخبالار  يف يجري إنمالا الكالذب ألن ،الصالالالالدق

 اهال. "يف األخبار غير جائي عليه والكذب ،صحبة له األنصار من رجل

 (.8سورة الحشر: جيء من اآلية رقم ) 
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: )كالالالالذب( معنالالالالاه أخطالالالالأ: ابالالالالن عبالالالالد البالالالالر يف وممالالالالن ذكالالالالر أيضالالالالا أن قالالالالول عبالالالالادة 

(، 1/337(، والقاضالالالالالي عيالالالالالاض يف »مشالالالالالارق األنالالالالالوار« )267، و 5/99»االسالالالالالتذكار« )

يف »مختصالالالر  (، والمنالالالذري1/152يف »األحكالالالام الصالالالغر « ) شالالالبيليوعبالالالد الحالالالق اإل

(، ويف 2/100) (، وشالالالي  اإلسالالالالم ابالالالن تيميالالالة يف »مجمالالالوع الفتالالالاو «1/413السالالالنن« )

(، 108 -107(، ويف »اإلخنائيالالالالالة أو الالالالالالرد علالالالالالى اإلخنالالالالالائي« )ص 2/817»النبالالالالالوا « )

يف »البحالالالر المحالالاليط«  (، وأبالالالو حيالالالان972 -2/971وابالالن القالالاليم يف »مالالالدارج السالالالالكين« )

(، واألميالالالالر 2/426(، والحالالالالافظ ابالالالالن حجالالالالر يف »مقدمالالالالة فالالالالت  البالالالالاري« )262، 1/261)

 (.5/811الصنعاين يف »التحبير إليضاو معاين التيسير« )

 

ََبييل    محمالد أبو ،زدياأل سالالالالعيالد بن الحسالالالالين بن اهلل عبالد بن الرحمن عبالد بن الحق عبالدهو   عَبأ ا   اإلش

 ورجالالاله، وعللاله بالالحالديالث عالالمالا ،حالافظالا ،فقيهالا كالان .الخرا  بالابن زمالاناله يف المعروف ،شالالالالبيلياإل نالدلسالالالالياأل

األحكام ». وصالالفه الذهبي باإلمام الحافظ البارع المجود العالمة. من مصالالنفاته: الشالالعر وقول األدب  يف مشالالاركا

(، 21/198) «سالير أعالم النبالء»هالالالالال(. انظر:  581، وغير ذلك. ما  سالنة )«األحكام الوسالطى»، و«الصالغر 

 (.3/280) «األعالم»و

ذَي     عالالم .المنالذري الالدين زكي محمالد، أبو ،بن سالالالالالمالة اهلل عبالد بن القوي عبالد بن العظيم عبالدهو  املَن

، وصالفه الذهبي باإلمام العالمة، الحافظ المحقق، شالي  اإلسالالم. من المؤرخين الحفاظ من  والعربية، بالحديث

سالالير »هالالالالالال(. انظر: 656، وله غير ذلك. ما  سالالنة )«التكملة لوفيا  النقلة»، و«الترغيب والترهيب»مصالالنفاته: 

 (.4/30) «األعالم»(، و23/319) «أعالم النبالء

 خطأ، والصواب: )كذب أبو محمد(.: )كذب أبوكم(، وهو «مجموع الفتاو »وقع يف مطبوع  

 حيالان األندلسالالالالي أبو الدين،  أثير ،الغرناطي َحيالَّان بن يوسالالالالف  بن علي بن يوسالالالالف  بن محمالدهو  أبح حَيرن  

البحر ». من مصالالالالنفالاتاله: واللغالا  والتراجم والحالديالث والتفسالالالالير بالالعربيالة العلمالاء كبالار من .النِّْفيي الجيالاين،

هالالالالال(. 745، وغير ذلك. ما  سالنة )«منهج السالالك يف الكالم على ألفية ابن مالك»يف تفسالير القر ن، و «المحيط

 «األعالم»(، و4/302البن حجر ) «الالدرر الكالامنالة»(، و9/275للسالالالالبكي ) «طبقالا  الشالالالالافعيالة الكبر »انظر: 

(7/152.) 
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َرَة و  -12 ي ُهَريالالالْ ْن َأبالالالِ ارعالالالَ َب اأْلَْحبالالالَ وِر، َفَلِقيالالالُت َكعالالالْ ى الطالالالُّ ُت إِلالالالَ اَل: َخَرجالالالْ ، ، قالالالَ

وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ... الحالالالديث، وفيالالاله:  ْن َرسالالالُ ُه عالالالَ ْثتالالالُ ْوَراِة، َوَحدَّ ْن التالالالَّ َثنِي عالالالَ دَّ ُه، َفحالالالَ ُت َمعالالالَ َفَجَلسالالالْ

ا اِر، َومالالَ ِب اأْلَْحبالالَ َع َكعالالْ ي مالالَ
ُه بَِمْجِلسالالِ ْثتالالُ اَلٍم، َفَحدَّ َن سالالَ َد اهللِ بالالْ مَّ َلِقيالالُت َعبالالْ َرَة: ثالالُ و ُهَريالالْ اَل َأبالالُ  )قالالَ

ي يالالَ 
ِه فالالِ ُه بالالِ ْثتالالُ ُد اهللِ َحدَّ اَل َعبالالْ اَل: قالالَ . قالالَ ْوم  نٍَة يالالَ لِّ سالالَ ي كالالُ َك فالالِ : َذلالالِ ب  اَل َكعالالْ ُت: قالالَ ِة، َفُقلالالْ ْوِم اْلُجُمعالالَ

اَل  ٍة. َفقالالَ لِّ ُجُمعالالَ ي كالالُ َي فالالِ ْل هالالِ اَل: بالالَ ْوَراَة، َفقالالَ ب  التالالَّ َرَأ َكعالالْ مَّ قالالَ ُت: ثالالُ . َفُقلالالْ ب  َذَب َكعالالْ اَلٍم: كالالَ ُن سالالَ بالْ

 َق َكْعب  ...( الحديث.َعْبُد اهللِ ْبُن َساَلٍم: َصَد 

: )كالالذب كعالالب( معنالالاه: أخطالالأ، فقالالال بالالين ابالالن عبالالد البالالر أن قالالول عبالالد اهلل بالالن سالالالم 

اَل: "(: 5/99) «يف »االسالالالتذكار مَّ قالالالَ (، ثالالالُ ب  َذَب َكعالالالْ اَلٍم: )كالالالَ ِن سالالالَ ِد اهللِ بالالالْ ْوِل َعبالالالْ ي قالالالَ َوفالالالِ

 

ََرَ   ََب األحب ُب  هالالو كع اتِعٍ  بالالنُ  َكعالالْ ، مالالَ رِيُّ ، الِحْميالالَ انِيُّ و اليَمالالَ َحاق َأبالالُ  مالالن األحبالالار بكعالالب المعالالروف إِسالالْ

مَّ  الكالالالع ذي مالالن: وُيقالالال رعالالين، ذي  ل  الالالذهبي، وثقالاله. الكتالالاب أهالالل مسالاللمة مالالن وهالالو ميالالتم، بنالالي مالالن ثالالُ

 يف مالالالا . وتوثيقالاله علمالالاله كثالالرة علالالالى اتفقالالوا: النالالالووي وقالالال. الثقالالالا «» يف حبالالان ابالالالن وذكالالره. حجالالالر وابالالن

الالال(. انظالالالر: 32) سالالالنة عثمالالالان خالفالالالة  واللغالالالا « األسالالالماء تهالالالذيب»و ،(5/333) حبالالالان البالالالن »الثقالالالا «هال

 ص) التهالالالالذيب« تقريالالالالب»و ،(33 رقالالالالم   ،42/ 1) الحفالالالالاظ« تالالالالذكرة»و ،(529 رقالالالالم رجمالالالالةت ،68/ 2)

 .(5648 رقم رجمة ت ،461

(: النسالالالائي يف   ب  َذَب َكعالالالْ ِة،«سالالالننه»أخرجالالاله بالالالذكر لفالالالظ: )كالالالَ اُب الُجُمعالالالَ رِ  بالالالاب : كِتالالالَ اَعةِ  ذِكالالالْ ى السالالالَّ  الَّتالالالِ

تََجاُب  ا ُيسالالالالْ َعاءُ  فِيهالالالالَ ْومَ  الالالالالدُّ ةِ  يالالالالَ اُب «الموطالالالالأ»(، ومالالالالالك يف 1446، رقالالالالم 215 -3/212) الُْجُمعالالالالَ : كِتالالالالَ

اَلةِ،  االصالالَّ اءَ  مالالَ ي جالالَ اَعةِ  فالالِ ي السالالَّ ي الَّتالالِ ْومِ  فالالِ ةِ  يالالَ  -364/106، رقالالم 152 -2/150) -واللفالالظ لالاله- الُْجُمعالالَ

ِحيٍ ، والحالالالديث صالالالححه الترمالالالذي يف  نٍَد صالالالَ  -1/564) «سالالالننه»روايالالالة يحيالالالى بالالالن يحيالالالى الليثالالالي(، بِسالالالَ

(، وابالالالالالن حبالالالالالان يف 1738، رقالالالالالم 222 -3/221) «صالالالالالحيحه»(، وابالالالالالن خييمالالالالالة يف 497، رقالالالالالم 565

- 2/179) «المسالالالالتدرك»والحالالالالاكم يف  -( 2772، رقالالالالم 8 -7/7) «اإلحسالالالالان»كمالالالالا يف  - «صالالالالحيحه»

(، ولالالالاليس عنالالالالد ابالالالالن خييمالالالالة 2/432) «نتالالالالائج األفكالالالالار»(، والحالالالالافظ ابالالالالن حجالالالالر يف 1045، رقالالالالم 180

(، وكالالذا لالالم يالالذكره الترمالالذي، لكنالاله رو  الحالالديث مالالن طريالالق  ب  َذَب َكعالالْ والحالالاكم وابالالن حجالالر لفالالظ: )كالالَ

 مالك، وذكر أن يف الحديث قصة طويلة.
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ِه مالالِ  ْوُم َعَليالالْ اَن اْلقالالَ ا كالالَ ى مالالَ ( َدلِيالالل  َعلالالَ ب  َدَق َكعالالْ ى )صالالَ اِن إِلالالَ اُرُه، َواإْلِْذعالالَ ُب إِْنكالالَ ا َيجالالِ اِر مالالَ ْن إِْنكالالَ

 ، ب  َط َكعالالالْ
( َأْي َغلالالالِ ب  َذَب َكعالالالْ ِه: )كالالالَ ى َقْولالالالِ ِه. َوَمْعنالالالَ َراِف بالالالِ ْعتالالالِ

ِ
ِه َواال وِع إَِليالالالْ جالالالُ ، َوالرُّ قِّ اْلحالالالَ

ا هالالَ
َعاِرَها َوُمَخاطَِباتِ ي َأشالالْ َرِب فالالِ ْلعالالَ

ُروف  لِ َو َمعالالْ َك هالالُ
َذلِ علالالى مالالا ذكالالر، . ثالالم أورد شالالواهد "َوكالالَ

ُه، "(: 5/100ثالالالم قالالالال ) َأ َظنالالالُّ : َأْي َأْخطالالالَ ب  َذَب َكعالالالْ اَلٍم: كالالالَ ِن سالالالَ ِد اهللِ بالالالْ ْوِل َعبالالالْ ى قالالالَ َفَمْعنالالالَ

: َأْي َأَصاَب   (.23/49اهال. وذكر نحو ذلك أيضا يف »التمهيد« ) "َوَقْولِِه: َصَدَق َكْعب 

معنالالالالاه  ( أن338 -337/ 1عيالالالالاض يف »مشالالالالارق األنالالالالوار« )أيضالالالالا وذكالالالالر القاضالالالالي 

 الخطأ.

ِد اهللِ و  -13 ِن َعبالالْ ِم بالالْ
الِ ْن سالالَ رَ  عالالَ ِن ُعمالالَ اُه بالالْ ِمَع َأبالالَ ُه سالالَ َداُؤُكمْ ، َأنالالَّ وُل: َبيالالْ ي  ، َيقالالُ ِذِه الَّتالالِ هالالَ

ي َذا  ِجِد. َيْعنالالِ ِد اْلَمسالالْ ْن ِعنالالْ
وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، إاِلَّ مالالِ لَّ َرسالالُ ا َأهالالَ ا، مالالَ يهالالَ

وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِ ى َرسالالُ ِذُبوَن َعلالالَ َتكالالْ

 .اْلُحَلْيَفةِ 

بالالين اإلمالالام أبالالو العبالالاس القرطبالالي، واإلمالالام النالالووي أن التكالالذيب هنالالا معنالالاه التخطئالالة، 

(: 10/39لمالالالا أشالالالكل مالالالن تلخالالاليص كتالالالاب مسالالاللم« ) يقالالالول أبالالالو العبالالالاس يف »المفهالالالم

 

اءُ   أا ََْ اَزةُ   الباي ي الَْمفالالَ ْيءَ  اَل  الَّتالالِ ا شالالَ ْد  ،)األرض الجالالرداء( بِهالالَ رَ  َوقالالَ رَّ ا َتكالالَ ي ذِْكُرهالالَ ِديِث، فالالِ يَ  الْحالالَ ا َوهالالِ  َهاُهنالالَ

مُ  عٍ  اسالالْ وصٍ  َمْوضالالِ يْن َمْخصالالُ ة بالالَ ِة، مكالالَّ رُ  َوالَْمِدينالالَ ا َوَأْكثالالَ رِدُ  مالالَ َراد تالالَ ا ويالالُ ِذهِ  بِهالالَ  منهالالا تخالالرج التالالي األرض هالالي. وهالالَ

الال(.1408) المتوسالالطة والكليالالة التلفالالاز مبنالالى اليالالوم وفيهالالا ،جنوبالالا الحليفالالة ذي مالالن البالالن « النهايالالة»انظالالر:  هال

 .(67 ص« )والسيرة السنة يف األثيرة المعالم»و ،(1/171) األثير

 النبويالالة المدينالالة بظالالاهر قريالالةالحليفالالة بالتصالالغير علالالى وزن )جهينالالة(، ويقالالال: ذو الحليفالالة:   ذو ا  يفََة 

 الغربالالي، (غيالالر) جبالالل سالالف  عنالالد العقيالالق بالالوادي تقالالع أكيالالال، تسالالعة المدينالالة وبالالين بينهالالا مكالالة، طريالالق علالالى

 بهالالا مالالرّ  ومالالن المدينالالة، أهالالل ميقالالا  وهالالي ،(علالالي بيالالار) اليالالوم وتعالالرف مكالالة، تجالالاه البيالالداء يف تخالالرج ومنهالالا

 .(103 ص« )والسيرة السنة يف األثيرة المعالم». الشجرة مسجد وبها معتمرا، أو حاجا

 الحليفة ذ  مسالجد عند من باإلحرام المدينة أهل  أمر بابالحديث بهذا اللفظ أخرجه مساللم: كتاب الحج،   

 (.1186، رقم 2/843)
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)تكالالذبون( هنالالا: تخطئالالون. والكالالذب: اإلخبالالار عالالن الشالاليء علالالى خالالالف مالالا هالالو عليالاله، فالالإن "

كالالان مالالع العمالالد فهالالو الكالالذب المالالذموم ، وإن كالالان مالالع اللهالالو والغلالالط فهالالو الخطالالأ. وقصالالد ابالالن 

ال مالالالا عمالالالر بالالالإطالق الكالالالذب علالالالى هالالالذا ليتثبالالالت الناقالالالل أو المفتالالالي، حتالالالى ال يقالالالول أحالالالد إ

 اهال. "يتحقق صحته، ووجهه

ا(: َأْي "(: 8/92وقالالالالال النالالالالووي يف »شالالالالرحه علالالالالى مسالالالاللم« ) يهالالالالَ
ِذُبوَن فِ ُه: )َتكالالالالْ َوَقْولالالالالُ

ِجِد ِذي  ِد َمسالالالْ ْن ِعنالالْ ا مالالالِ َرَم َقْبَلهالالَ ا َأحالالْ ا، َوإِنَّمالالالَ رِْم ِمنْهالالَ ْم ُيحالالالْ ا، َولالالَ َرَم ِمنْهالالَ ُه ملسو هيلع هللا ىلص َأحالالالْ وَن: إِنالالَّ َتُقولالالُ

دِ  ْن ِعنالالْ ِة َومالالِ َر  اْلُحَلْيفالالَ اُهُم ابالالن ُعمالالَ مَّ ِجِد، َوسالالَ َد اْلَمسالالْ ْت ِعنالالْ اَك، َوَكانالالَ ْت ُهنالالَ ي َكانالالَ َجَرِة الَّتالالِ الشالالَّ

ي  ْرِو فالالِ َذا الشالالَّ ِل هالالَ ي َأوَّ
َبَق فالالِ ْد سالالَ َو، َوقالالَ ا هالالُ اَلِف مالالَ ى خالالِ ْيِء َعلالالَ ُروا بِالشالالَّ ْم َأْخبالالَ اِذبِيَن أِلَنَّهالالُ كالالَ

ِذَب عِ  ِلٍم« َأنَّ اْلكالالَ ِحيِ  ُمسالالْ ِة »صالالَ مالالَ ا ُمَقدِّ اَلِف مالالَ ْيِء بِخالالِ ِن الشالالَّ اُر عالالَ َو اإْلِْخبالالَ نَِّة هالالُ ِل السالالُّ َد َأهالالْ نالالْ

َدنَ  ُة، َوِعنالالْ يالالِه اْلَعْمِديالالَّ
َتَرُ  فِ ُة: ُيشالالْ ِت اْلُمْعَتِيلالالَ َها، َوَقالالالَ يالالِه َأْو سالالَ

َط فِ َدُه َأْم َغلالالِ َواء  َتَعمالالَّ َو سالالَ ا َأنَّ هالالُ

ا ال لكونالاله يسالال  ِه إِْثمالالً
ْر   لَِكْونالالِ َة شالالَ َدتِنَا، َوفِيالالِه اْلَعْمِديالالَّ ى َقاعالالِ اٍر َعلالالَ َر جالالَ مى كالالذبا، فقالالول ابالالن ُعمالالَ

ْفَظةِ  ُه اَل َبْأَس بِإِْطاَلِق َهِذِه اللَّ  اهال. "َأنَّ

وُل: و  -14 َرَة َيقالالُ ا ُهَريالالْ اَل: إِنَّ َأبالالَ ل  َفقالالَ اُه َرجالالُ َر َفَأتالالَ ِن ُعمالالَ َد ابالالْ ا ِعنالالْ ُت َجالِسالالً اَل: ُكنالالْ اُوٍس قالالَ ْن طالالَ عالالَ

ْيَس بِحالالَ  ِوْتَر لالالَ ل  إِنَّ الالالْ اَء َرجالالُ َرَة، جالالَ و ُهَريالالْ َذَب َأبالالُ َر: كالالَ ُن ُعمالالَ اَل ابالالْ وا. َفقالالَ ُه، َأْو َدعالالُ ُذوا ِمنالالْ ْتٍم، َفخالالُ

ْبَ   يَت الصالالالُّ إَِذا َخشالالالِ ى، فالالالَ ى َمْثنالالالَ اَل: »َمْثنالالالَ ِل، َفقالالالَ يالالالْ اَلِة اللَّ ْن صالالالَ َأَلُه عالالالَ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفسالالالَ ى َرسالالالُ إِلالالالَ

.»  َفَواِحَدة 

 

البن عبد   «جامع بيان العلم وفضله»كما يف    -  «كتاب االنتفاع بجلود الميتةيف »  محمد بن نصر المروزيرواه    

طبقا  » بسند ضعيف، فيه حبيب بن أبي ثابت، وضعه الحافظ ابن حجر يف  – (2148، رقم 2/1101)البر 

 أحاديثهم  من   ئمةاأل  يحتج  فلم   التدليس  من  أكثر  منوهم    –( يف المرتبة الثالثة  69، رقم  38  -37)ص    «المدلسين

 ،مشهور"الموضع: ، وقال يف ذا  -قبلهم من ومنهم  ،مطلقا حديثهم رد من  ومنهم ،بالسماع فيه صرحوا  بما الإ

 كان   أنه  عنه  عمشاأل  عن  عياش  بن  بكر  أبو  ونقل.  وغيرهما  ،والدارقطني  ،خييمة  بنا  بذلك  وصفه  ،التدليس  يكثر

 اهال. "- الوسط من وأسقطته يعني - عنك رويته نإ باليت ما ،عنك حدثني رجال أن لو :يقول
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، وعلالالى فالالرض ثبوتالاله، فقالالول ابالالن ينتالاله يف الهالالامش، كمالالا بوهالالذا ال يصالال  عالالن ابالالن عمالالر

عمالالر: )كالالذب أبالالو هريالالرة( يعنالالي أخطالالأ، وذلالالك أن أبالالا هريالالرة أفتالالى بمالالا يالالراه، ولالالم ينقالالل ذلالالك 

عالالن رسالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والمفتالالي ال يقالالال لالاله: كالالذبت، وإنمالالا يقالالال لالاله: أخطالالأ ، ولالالم يكالالن ابالالن 

ثنالالاؤه  ن عمالالر عمالالر يرمالالي أبالالا هريالالرة بالكالالذب الالالذي هالالو االفتالالراء، كيالالف وقالالد ثبالالت عالالن ابالال 

َت علالالى أبالالي هريالالرة  َت ُكنالالْ َرَة َأنالالْ ا ُهَريالالْ ا َأبالالَ َرَة: يالالَ ي ُهَريالالْ اَل: ألَبالالِ ُه قالالَ َر، َأنالالَّ ِن ُعمالالَ ِن ابالالْ ؟!! فعالالَ

 َأْلَيَمنَا لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْحَفَظنَا لَِحِديثِِه.

 أيضا أنه قال: ُعَمُر َخْير  ِمنِّي، َوَأبو ُهَريَرَة َخْير  ِمنِّي. وثبت عن ابن عمر 

أيضالالا يف ذلالالك مالالا ُرِوَي عنالاله يف حالالق عكرمالالة مالالولى ابالالن   وممالالا جالالاء عالالن ابالالن عمالالر -15

ِن  ى ابالالْ ُة َعلالالَ َذَب ِعْكرِمالالَ ا كالالَ ِذب َعلالاليَّ َكمالالَ افٍِع: ال َتكالالْ ال لِنالالَ َر قالالَ عبالالاس، فقالالد ُرِوَي أن ابالالُن ُعمالالَ

 َعبَّاٍس.

 

(، بسالالند 4171، رقم 6/366) ، مناقب أبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص أخرجه الترمذي: أبواب المناقب عن رسالالول اهلل  

 صحي .

ِك، «مصالالالنفهيف »رواه عبد الرزاق     ةِ  بَاب  : كِتَاُب الَمنَاسالالالِ ْخصالالالَ يْدِ  َأْكلِ   فِي  لِْلُمْحرِمِ  الرُّ ، رقم 4/198) الصالالالَّ

 رقم   ،283 ص) «التقريالب»(، بسالالالالنالد حسالالالالن، فياله طلق بن حبيالب، قالال الحالافظ ابن حجر يف 8497، 8496

 اهال. "صدوق عابد، ُرِمي باإلرجاء": (3040

السالالالالفر الثالالالث(، والعقيليُّ يف »الضالالالالعفالاء   -2367، رقم 2/194رواه ابُن أبي خيثمالة يف »التالاري  الكبير« ) 

(، وابُن عسالالالالالاكر يف »تالالاري  دمشالالالالق« 1/186الالالدارقطنيُّ يف »المؤتلف والمختلف« )(، و3/258الكبير« )

 .، َقاَل: قال ابُن ُعَمَر لِنَافٍِع: ... فذكره(: من طريق َضْمَرَة بِْن َربِيَعة، َعْن َأيُّوَب بِْن َيِييَد 41/108)

(: من 41/107تاري  دمشالالالق« )(، ومن طريقه ابُن عسالالالاكر يف »3/260ورواه العقيليُّ يف »الضالالالعفاء الكبير« )

َثنَا َيْحيَى الْبَ  َثنَا َعبُْد اهلل بُْن ِعيَسى َأبُو َخَلٍف، َقاَل: َحدَّ ِد بِْن ُموَسى الَحَرِشّي، َقاَل: َحدَّ اُء َقاَل: َسِمْعُت طريق ُمَحمَّ كَّ

 ابَْن ُعَمَر َيُقوُل لِنَافٍِع: ... فذكره بلفظ أطول.

 –كمالالا بينتالاله يف بحالالث لالالي بعنالالوان: »موقالالف الحالالداثيين مالالن السالالنة النبويالالة وهالالذا األثالالر ال يصالال  مالالن طريقيالاله، 

تكالالذيب عكرمالالة مالالولى ابالالن عبالالاس نموذجالالا«، وهالالو بحالالث منشالالور ضالالمن أعمالالال المالالؤتمر العلمالالي األول 



  

  827   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

وهذا األثر ال يص ، وعلى فرض صحته، فهو محتمل لوجوه، منها أن المراد بالكذب هنا 

 الخطأ، كما بينته يف البحث المشار إليه يف الهامش.

يَّ وَ  -16
ْبِن َعبَّاٍس: إِنَّ َنْوًفا اْلبَكالِ

ِ
َيْيُعُم َأنَّ ُموَسى َلْيَس   َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ، َقاَل: ُقْلُت ال

َما ُهَو ُموَسى  َخُر، َفَقاَل: َكَذَب َعُدوُّ اهللِ  َثنَا ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب َعْن النَّ بُِموَسى َبنِي إِْسَرائِيَل، إِنَّ بِيِّ  ، َحدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص: ... وذكر الحديث بطوله.

َقْوُلُه )كذب نوف(  "(: 15/142الكذب هنا معناه الخطأ، يقول النووي يف »شرو مسلم« )

ْخَباُر عن الشئ ِخاَلِف َما ُهَو َعْمًدا َكاَن َأْو َسْهًوا   هو جار َعَلى َمْذَهِب َأْصَحابِنَا َأنَّ اْلَكِذَب ُهَو اإْلِ

 

لكليالالة أصالالالول الالالالدين بالقالالالاهرة، تحالالت عنالالالوان: )قالالالراءة التالالالراث اإلسالالالمي بالالالين ضالالالوابط الفهالالالم وشالالالطحا  

 (.58 -55، ص 4م )مجلد 2018مارس  8، 7هال/ 1439جماد  الثانية  9، 8الوهم( 

 (.60 -59، ص 4»موقف الحداثيين من السنة النبوية« )مجلد  

    ُّ ر   ََا ْح : الْب ك ََا الحميالالري    ( والمعجمالالة   الفالالاء   بفالالت  )   فضالالالة   ابالالن (  الالالواو   وسالالكون   النالالون   بفالالت  )   نالالوف هالالو    ن

  نالالالوف   كالالالان . قالالالال يحيالالالى بالالالن أبالالالي عمالالالرو:  كعالالالب   امالالالرأة   ابالالالن   (، الكالالالاف   وتخفيالالالف   الموحالالالدة   بكسالالالر )   البكالالالالي 

، وقالالالال: يالالالروي القصالالالص. وقالالالال الحالالالافظ ابالالالن  « الثقالالالا  » . وذكالالالره ابالالالن حبالالالان يف  دمشالالالق   ألهالالالل   إمامالالالا   البكالالالالي 

. انظالالالر:  التسالالالعين   بعالالالد   مالالالا    . الكتالالالاب   أهالالالل   عالالالن   رواه   مالالالا   عبالالالاس   ابالالالن   كالالالذب   وإنمالالالا   ، مسالالالتور   شالالالامي   حجالالالر: 

  « تقريالالالالب التهالالالالذيب » (، و 7937، ترجمالالالالة  303/ 62)   « تالالالالاري  دمشالالالالق » (، و 483/ 5البالالالالن حبالالالالان )   « الثقالالالا  » 

 (. 7213، ترجمة رقم 567)ص 

رِد ابالالالالن عبالالالالاس    «شالالالالرو مسالالالاللم»أن نوفالالالالا عالالالالدو اهلل علالالالالى الحقيقالالالالة، يقالالالالول النالالالالووي يف  لالالالالم يالالالالُ

اَل "(: 15/137) اءُ  قالالَ وَ  :الُْعَلمالالَ ى هالالُ هِ  َعلالالَ اَلظِ  َوجالالْ رِ  اإْلِغالالْ جالالْ نْ  َواليَّ لِ  عالالَ هِ  ِمثالالْ هُ  اَل  ،َقْولالالِ ُد  َأنالالَّ هُ  َيْعتَقالالِ ُدوُّ  َأنالالَّ  اهللِ  عالالَ

ةً  ا ؛َحِقيقالالَ هُ  إِنَّمالالَ ةً  َقالالالَ ي ُمبَالَغالالَ ارِ  فالالِ هِ  إِْنكالالَ هِ  ،َقْولالالِ ْوُل  لُِمَخالََفتالالِ ولِ  قالالَ انَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ َك  َوكالالَ ي َذلالالِ الِ  فالالِ  بالالنا غضالالب حالالَ

ةِ  َعبَّاسٍ   اهال. "َأْعَلمُ  َواهللُ  ،َحَقائُِقَها بَِها ُتَرادُ  َواَل  اأْلَلَْفاظُ  ُتطَْلُق  الَْغَضِب  َوَحاَل  ،إِْنَكاِرهِ  لِِشدَّ

َم إِ   ُل الِْعلالالْ ُم َفيَكالالِ اِس َأْعلالالَ َل َأيُّ النالالَّ
ئِ ِم إَِذا سالالُ

الِ ْلعالالَ
تََحبُّ لِ ا ُيسالالْ اب مالالَ ِم، بالالَ اُب الِْعلالالْ ى أخرجالاله البخالالاري: كِتالالَ لالالَ

اُب الَْفضالالالالَ 122، رقالالالالم 36 -1/35اهللِ ) اَلِم (، ومسالالالاللم: كِتالالالالَ ِه السالالالالَّ رِ َعَليالالالالْ ائِِل الَخضالالالالْ ْن َفضالالالالَ اب مالالالالِ ِل، بالالالالَ
ائِ

 (.2380، رقم 4/1847)
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 اهال.  "َلةِ ِخاَلًفا لِْلُمْعَتيِ 

(، ويف »النبوا «  100/ 2وكذا بين شي  اإلسالم ابن تيمية يف »مجموع الفتاو « )

 ( أن معناه: أخطأ. 108  - 107(، ويف »اإلخنائية أو الرد على اإلخنائي« )ص  2/817)

ُث َرْهًطا ِمْن ُقَرْيٍش بِاْلمَ و  -17 ْحَمِن، َسِمَع ُمَعاِوَيَة ُيَحدِّ ِدينَِة، َوَذَكَر َكْعَب  عن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ُثوَن َعْن َأْهِل اْلكَِتاِب، َوإِ  ثِيَن الَِّذيَن ُيَحدِّ ْن ُكنَّا َمَع  اأْلَْحَباِر، َفَقاَل: إِْن َكاَن ِمْن َأْصَدِق َهُؤاَلِء اْلُمَحدِّ

 َذلَِك َلنَْبُلو َعَلْيِه اْلَكِذَب. 

 أن الكذب هنا معناه الخطأ.  أهل العلم  جماعة منذكر 

اِب "(: 24/182قالالول الحالالافظ ابالالن حجالالر يف »فالالت  البالالاري« )ي ي كِتالالَ اَن فالالِ ُن ِحبالالَّ اَل ابالالْ قالالَ

اِ « اَل »الثِّقالالَ اًبا. َوقالالَ ذَّ اَن كالالَ ُه كالالَ رِْد َأنالالَّ ْم يالالُ ِه، َولالالَ ُر بالالِ ا ُيْخبالالِ يمالالَ
ا فِ ُئ َأْحَيانالالَ ُه ُيْخطالالِ ُة َأنالالَّ : َأَراَد ُمَعاِويالالَ

ِذَب  ابِِهُم اْلكالالَ ي كِتالالَ ُع فالالِ ا َيقالالَ ٍب، َوإِنَّمالالَ َكعالالْ
اِب اَل لِ ِه( لِْلكِتالالَ و َعَليالالْ ِه: )َلنَْبلالالُ

ي َقْولالالِ ِميُر فالالِ ُرُه: الضالالَّ  َغيالالْ

ْونِِهمْ  اض  لِكالالَ اَل ِعيالالَ وُه. َوقالالَ فالالُ ُلوُه َوَحرَّ دَّ ى  بالالَ ْوُدُه َعلالالَ  ُّ عالالَ
اِب َوَيصالالِ ى اْلكِتالالَ ْوُدُه َعلالالَ  ُّ عالالَ

: َيصالالِ

 

اِم،   اُب االْعتِصالالالَ ابأخرجالالاله البخالالالاري: كِتالالالَ ْولِ  بالالالَ يِّ  قالالالَ
أَلُوا اَل »: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالالِ َل  َتسالالالْ اِب  َأهالالالْ نْ  الْكِتالالالَ ْيٍء« عالالالَ  شالالالَ

 ( بصيغة التعليق الجازم عن شيخه أبي اليمان، فقال: وقال أبو اليمان: ... فذكره.111 -9/110)

وهالالذا األثالالر ممالالا سالالمعه البخالالاري مالالن شالاليخه أبالالي اليمالالان، فهالالو صالالحي   ال مطعالالن فيالاله، فقالالد ذكالالر ابالالن حجالالر يف 

. وصالالرو البخالالاري ( أنالاله وقالالع يف روايتالاله مالالن طريالالق أبالالي ذر: قالالال: أنالالا أبالالو اليمالالان5/328) «تغليالالق التعليالالق»

(، فقالالال: حالالدثنا 209، رقالالم 474 -1/473) «التالالاري  األوسالالط»بسالالماعه أيضالالا مالالن شالاليخه أبالالي اليمالالان يف 

ومالالالن طريقالالاله  -( 24/181) «فالالالت  البالالالاري»كمالالالا يف  - «مسالالالتخرجه»أبالالالو اليمالالالان. ورواه اإلسالالالماعيلي يف 

(: مالالالن طريالالالق البخالالالاري، قالالالال: حالالالدثنا أبالالالو اليمالالالان. وكالالالذا 329 -5/328) «تغليالالالق التعليالالالق»ابالالالن حجالالالر يف 

(: مالالالالن طريالالالالق البخالالالالاري، ووقالالالالع عنالالالالده تصالالالالري  50/169) «تالالالالاري  دمشالالالالق»أخرجالالالاله ابالالالالن عسالالالالاكر يف 

( عقالالب ذكالالره 24/181) «الفالالت »البخالالاري بسالالماعه مالالن شالاليخه أبالالي اليمالالان، وقالالال الحالالافظ ابالالن حجالالر يف 

 اهال. "جه أبو نعيم فذكره، فظهر أنه مسموع لهومن هذا الوجه أخر"لرواية اإلسماعيلي: 

 .«الثقا »لم أقف على هذا القول يف المطبوع من كتاب  

 (.2/366للقاضي عياض ) «مشارق األنوار»انظر  
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ِذِب  ى اْلكالالالَ مَّ ي ُمسالالالَ
َتَرُ  فالالالِ ْدُه إِْذ اَل ُيشالالالْ ِذَب َوَيَتَعمالالالَّ ِد اْلكالالالَ ْم َيْقصالالالِ ِه، َوإِْن لالالالَ ى َحِديثالالالِ ٍب َوَعلالالالَ َكعالالالْ

َو اإْلِْخبالالَ  ْل هالالُ ُد، بالالَ ْيَس فِيالالِه تجالالري  لكعالالالب التََّعمالالُّ ِه، َولالالَ َو َعَليالالْ ا هالالُ اَلِف مالالَ ْيِء بِخالالالِ ِن الشالالَّ اُر عالالَ

ْوِزيِّ  اَل ابالالن اْلجالالَ ِذِب. َوقالالَ اِب بِاْلكالالَ ِل اْلكِتالالَ ْن َأهالالْ ب  عالالَ ِه َكعالالْ ُر بالالِ ِذي ُيْخبالالِ َض الالالَّ ى َأنَّ َبعالالْ : اْلَمْعنالالَ

ُد اْلَكِذَب، َوإاِلَّ َفَقْد َكاَن َكْعب  ِمْن َأْخَياِر اأْلَْحَبارِ  ُه َيَتَعمَّ  اهال. "َيُكوُن َكِذًبا، اَل َأنَّ

ار  ثالالالال »ضالالالالمن  -176 ،12/175وقالالالالال المعلمالالالالي اليمالالالالاين يف »األنالالالالوار الكاشالالالالفة« )

هالالالذا وقالالالد بالالالين أهالالالل العلالالالم أن مقصالالالود معاويالالالة بالكالالالذب: الخطالالالأ. "«(: الشالالالي  المعلمالالالي

(، و»تهالالذيب التهالالذيب«، والسالالياق يوضالال  ذلالالك، فالالالكالم 282:13راجالالع »فالالت  البالالاري« )

إنمالالا هالالو يف التحالالديث عالالن أهالالل الكتالالاب، أي عالالن كتالالبهم، ولالالم يكالالن معاويالالة ينظالالر يف كتالالبهم، 

عمالالالا يسالالالتقبل مالالالن األمالالالور فالالاليعلم الصالالالدق أو وإنمالالالا كالالالان كعالالالب وغيالالالره يحكالالالون تنبالالالؤا  

 اهال. "الكذب بوقوعها وعدمه

، فقالالالد ذكالالالر الخطالالالابي يف »غريالالالب ومالالالن ذلالالالك مالالالا ُرِوَي عالالالن عمالالالران بالالالن حصالالالين  -18

ضالالالمن أمثلالالالة  ( أثالالالرا ال يصالالال  عالالالن عمالالالران بالالالن حصالالالين 304 -303/ 2الحالالالديث« )

َذا َوَنظِ "ذكرهالالا ليالالدلل علالالى أن الكالالذب قالالد يجالالري عنالالد العالالرب مجالالر  الخطالالأ، فقالالال:  يالالُر هالالَ

َراَن  ْوُل ِعمالالْ ْن اقالالَ ، عالالَ يِّ
َلْيَماَن التَّْيمالالِ ْن سالالُ اَرِك عالالَ ُن اْلُمبالالَ ُمَرَة بالالن جنالالدب. رو  ابالالْ ْيٍن لِسالالَ ِن ُحصالالَ بالالْ

َيَها.  ى َيْقضالالِ الًة َحتالالَّ الٍة صالالَ لِّ صالالَ َع كالالُ لِّي مالالَ ِه: ُيصالالَ ى َعَليالالْ اَل سالالمرة يف اْلُمَغمالالَ اَل: قالالَ ٍي قالالَ ي ِمْجلالالَ َأبالالِ

 

ي   ْح   ََُن اجلََا  الفالالرج أبالالو ،البكالالري عبيالالداهلل التيمالالي بالالن علالالي بالالن محمالالد بالالن علالالي بالالن نالالالرحم عبالالدهالالو  اب

 مالالاماإل الشالالي . وصالالفه الالالذهبي ب، ينتهالالي نسالالبه إلالالى أبالالي بكالالر الصالالديق الالالدين  جمالالال الحنبلالالي، البغالالدادي،

المنالالتظم »، منهالالا: التصالالانيف  صالالاحب الالالواعظ، ،العالالراق مفخالالر سالالالم،اإل شالالي  المفسالالر، الحالالافظ العالمالالة،

الالال(. انظالالالر: 597، وغيالالالر ذلالالالك. مالالالا  سالالالنة )«تلبالالاليس إبلالالاليس»، و«يف تالالالاري  الملالالالوك واألمالالالم سالالالير أعالالالالم »هال

 (.3/316) «األعالم»(، و21/365) «النبالء
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َراُن بالالْ  ُه ِعمالالْ اَل لالالَ ا.َفقالالَ لِّيِهنَّ َمعالالً نَُّهنَّ ُيصالالَ
ِذْبَت، َوَلكالالِ ْيٍن: كالالَ ثالالم عقالالب الخطالالابي علالالى  ُن ُحصالالَ

 اهال. "ُيرِيُد: َأْخَطْأَ  "ذلك بقوله: 

 فهذا األثر ال يص ، وعلى فرض صحته فقوله: )كذب( يعني: أخطأ، كما قال الخطابي. 

عالالالرب اسالالالتعملت ( للداللالالالة علالالالى أن ال4/159وكالالالذا أورده ابالالالن األثيالالالر يف »النهايالالالة« )

 الكذب يف موضع الخطأ.

مٍ  وقالالد ورد عالالن أنالالس بالالن مالالالك  -19  أيضالالا أنالاله أطلالالق الكالالذب بمعنالالى الخطالالأ، فعالالن َعاصالالِ

وِع َأْو  كالالُ َل الرُّ ُت: َقبالالْ وُ . ُقلالالْ اَن اْلُقنالالُ ْد كالالَ اَل: قالالَ وِ ، َفقالالَ ْن اْلُقنالالُ ٍك عالالَ
َن َمالالالِ َس بالالْ َأْلُت َأنالالَ اَل: سالالَ قالالَ

َذَب،  اَل: كالالَ وِع؟! َفقالالَ كالالُ َد الرُّ َت: َبعالالْ َك ُقلالالْ َك َأنالالَّ ي َعنالالْ ا َأْخَبَرنالالِ إِنَّ ُفاَلنالالً اَل: فالالَ ُه. قالالَ اَل: َقْبلالالَ َدُه؟ قالالَ َبعالالْ

َت  ا َقنالالَ اَء إِنَّمالالَ اُء ُزهالالَ رَّ ْم اْلقالالُ اُل َلهالالُ ا ُيقالالَ َث َقْومالالً اَن َبعالالَ ْهًرا، ُأَراُه كالالَ وِع شالالَ كالالُ َد الرُّ وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبعالالْ َرسالالُ

وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ْيَن َرسالالالُ نَُهْم َوبالالالَ اَن َبيالالالْ َك، َوكالالالَ
رِكِيَن ُدوَن ُأوَلئالالالِ ْن اْلُمشالالالْ ْوٍم مالالالِ ى قالالالَ اًل إِلالالالَ ْبِعيَن َرجالالالُ سالالالَ

، َفَقنََت َرُسوُل اهللِ   ملسو هيلع هللا ىلص َشْهًرا َيْدُعو َعَلْيِهْم.َعْهد 

حالالدث  الالالذي يفهالالم مالالن خالالالل النظالالر فيمالالا دار يف هالالذه القصالالة أن أنالالس بالالن مالالالك 

 

ا ُيِعيالالُد «مصالالنفه»لالالم أقالالف عليالاله مسالالندا مالالن هالالذا الطريالالق، وأخرجالاله ابالالن أبالالي شالاليبة يف   ، مالالَ
اَلةِ اُب الصالالَّ : كِتالالَ

اَلةِ ) َن الصالالالَّ
ِه مالالالِ ى َعَليالالالْ : «األوسالالالط»وابالالالن المنالالالذر يف (، قالالالال: حالالالدثنا حفالالالص. 6647، رقالالالم 4/434الُمْغمالالالَ

ِل،  َد الِْعلالالَ َلَواِ  ِعنالالْ َواِب الصالالَ اُع َأبالالْ رُ ِجمالالَ تاَِلِف  ذِكالالْ لِ  اخالالْ مِ  َأهالالْ ا الِْعلالالْ ُب  فِيمالالَ ى َيجالالِ ى َعلالالَ هِ  الُْمْغمالالَ َد  َيِفيالالُق  َعَليالالْ  بَعالالْ

ُروِج  ِت  خالالالُ نْ  الَْوقالالالْ اءِ  مالالالِ َلَواِ   َقضالالالَ (: مالالالن طريالالالق زهيالالالر؛ كالهمالالالا )حفالالالص، 2327، رقالالالم 4/455) الصالالالَّ

وزهيالالر(، عالالن سالالليمان التيمالالي بالاله؛ لكالالن لالاليس عنالالدهما قالالول عمالالران: )كالالذبت(، ولفالالظ ابالالن أبالالي شالاليبة: )قالالال 

واسالالمه  –عمالالران: لالاليس كمالالا قالالال(، وعلالالى كالالل حالالال فإسالالناد هالالذا األثالالر ضالالعيف، ألن مالالداره علالالى أبالالي مجلالالي 

 «تالالاري  دمشالالق»مالالران، كمالالا قالالال علالالي بالالن المالالديني. انظالالر: وهالالو لالالم يلالالق سالالمرة وال ع -الحالالق بالالن حميالالد

(. فاإلسالالالناد علالالالى هالالالذا منقطالالالع، واهلل 31/178للمالالاليي ) «تهالالالذيب الكمالالالال»(، و64/28البالالالن عسالالالاكر )

 أعلم.

ُكوعِ  َقبَْل  الُْقنُوِ   بَابأخرجه البخاري: كِتَاُب الِْوْترِ،    (.1002، رقم 2/26) َوبَْعَدهُ  الرُّ
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بحالالديث قنالالو  النبالالي ملسو هيلع هللا ىلص شالالهرا يالالدعوا علالالى قتلالالة القالالراء، وأنالاله كالالان يقنالالت بعالالد الركالالوع، 

هالالذا، فسالالأل  ففهالالم بعالالض النالالاس أن القنالالو  يكالالون بعالالد الركالالوع، واسالالتدل بحالالديث أنالالس 

صالالراحة عالالالن موضالالع القنالالالو ، قبالالل الركالالالوع أم بعالالده؟ فأجالالالاب بأنالاله قبالالالل  عاصالالم أنسالالالا 

الركالالوع، ولمالالا حكالالي لالاله عاصالالم كالالالم مالالن رو  عنالاله أنالاله بعالالد الركالالوع، بالالين أن هالالذا خطالالأ 

ممالالن فهمالاله، ألن قنالالو  النبالالي ملسو هيلع هللا ىلص يف حالالديث القالالراء يحتمالالل أن يكالالون واقعالالة عالالين خاصالالة 

بالالالي ملسو هيلع هللا ىلص فقبالالل الركالالالوع، بهالالذه الواقعالالالة وال عمالالوم لهالالالا، ونحالالو ذلالالالك، وأمالالا غالالالالب قنالالو  الن

يُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َت النَّبالالِ : َأَقنالالَ س  ئَِل َأنالالَ يرِيَن: سالالُ

ُن سالالِ د بالالْ والحكالالم إنمالالا يكالالون علالالى األغلالالب. يقالالول ُمَحمالالَّ

يًرا. وِع َيسالالالِ كالالالُ َد الرُّ اَل: َبعالالالْ وِع؟ قالالالَ كالالالُ َل الرُّ َت َقبالالالْ ُه: َأَوَقنالالالَ ْم. َفِقيالالالَل لالالالَ اَل: َنعالالالَ ْبِ ؟ قالالالَ ي الصالالالُّ   فالالالِ

رو  القنالالالو  بعالالالد الركالالالوع، فمالالالن  خطالالالأ، ألن أنسالالالا فالكالالالذب يف روايالالالة عاصالالالم معنالالالاه ال

 رو  عنه ذلك لم يفتري عليه، وإنما أخطأ يف تعميم الحكم الوارد يف هذا الحديث.

( أن كذب هنا معناه  210/ 21وقد ذكر ابن الملقن يف »التوضي  لشرو الجامع الصحي « ) 

 أخطأ. 

حالالديث "(، فقالالال: 2/165وكالالذا ذكالالر الحالالافظ ابالالن حجالالر يف »مقدمالالة فالالت  البالالاري« )

عاصالالم عالالن أنالالس يف القنالالو  )فقلالالت: إن فالنالالا قالالال بعالالد الركالالوع(: هالالو محمالالد بالالن سالاليرين، 

الال. وقالالال الحالالافظ أيضالالا يف »فالالت   "وأهالالل الحجالالاز يطلقالالون لفالالظ )كالالذب( يف موضالالع أخطالالأ اهال

َذ "(: 4/106البالالالالاري« ) ِه: )كالالالالَ ى َقْولالالالالِ اِز، َوَمْعنالالالالَ ِل اْلِحجالالالالَ ُة َأهالالالالْ َو ُلغالالالالَ َأ، َوهالالالالُ َب( َأْي: َأْخطالالالالَ

ِه:  وَن َأَراَد بَِقْولالالالِ ُل َأْن َيكالالالُ أِ. َوُيْحَتمالالالَ ِد َواْلَخطالالالَ َن اْلَعمالالالْ
مُّ مالالالِ َو َأعالالالَ ا هالالالُ ى مالالالَ ِذَب َعلالالالَ وَن اْلكالالالَ ُيْطِلقالالالُ

ُكوعِ  ًما َبْعَد الرُّ
 اهال. ")َكَذَب( َأْي: إِْن َكاَن َحَكى َأنَّ اْلُقنُوَ  َدائِ

ُث َأنَّ عالالالَ و  -20 دِّ َرَة ُيحالالالَ ا ُهَريالالالْ ااَل: إِنَّ َأبالالالَ َة، َوقالالالَ ى َعائِشالالالَ اَل َعلالالالَ ْيِن َدخالالالَ اَن، َأنَّ َرُجلالالالَ ي َحسالالالَّ ْن َأبالالالِ

 

ُكوعِ  َقبَْل  الُْقنُوِ   بَابأخرجه البخاري: كِتَاُب الِْوْترِ،    (.1001، رقم 2/26) َوبَْعَدهُ  الرُّ
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َرةُ  ا الطِّيالالالَ اَل: »إِنَّمالالالَ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص قالالالَ
ي   النَّبالالالِ ا فالالالِ ة  ِمنْهالالالَ قَّ

اَرْ  شالالالِ ِة«، َفطالالالَ ابالالالَّ اِر، َوالدَّ ْرَأِة، َوالالالالدَّ ي اْلمالالالَ
فالالالِ

ة  فالِ  قَّ َماِء، َوشالِ ْن   ي اأْلَْرِض.السَّ م  مََا
ىلا أا:  اْلقارسََ  رنا عََا ْرقََا لا اْلفا زا ي أانََْ

ذ  الََ  با وا ذا ْت  كََا رلََا م  قا ثََُ

ا ذا ا  ََ ُه َ ََْ ن ثا عا أ  ََا َرُة ح وَن: الطِّيالالَ ِة َيُقولالالُ ُل اْلَجاِهِليالالَّ اَن َأهالالْ وُل: »كالالَ اَن َيقالالُ وَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كالالَ نَّ َرسالالُ
، َوَلكالالِ

ْرَأِة،  ي اْلمالالالَ
ُة:فالالالِ َرَأْ  َعائِشالالالَ مَّ قالالالَ ِة«. ثالالالُ ابالالالَّ اِر َوالدَّ  مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ َوالالالالدَّ

 . َّ حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ  مح جح مج حج

 ويف هذ  القاة مالحظترن 

ََة  نظالالالر مالالالن ناحيالالالة جهالالالالة  يف ثبالالالو  هالالالذا الكالالالالم عالالالن أبالالالي هريالالالرة  األوذ املالحظَ

، وكالالالذا احتمالالالال وقالالالوع خطالالالأ منهمالالالا يف فهالالالم مالالالا  الالالالرجلين الالالالذين حكيالالالا ذلالالالك لعائشالالالة

يف كالالالم حسالالن رائالالق، أنقلالاله  ، وقالالد نبالاله علالالى ذلالالك ابالالن خييمالالةسالالمعاه مالالن أبالالي هريالالرة 

 

الُ    ا رِ   الطِّرا ّكن  َوَقْد  الْيَاِء، َوَفتِْ   الطَّاءِ   بَِكسالالالْ اُؤمُ   ِهيَ : ُتسالالالَ ْيءِ  التَّشالالالَ َدرُ   َوُهوَ .  بِالشالالالَّ  طِيََرًة، َتطَيَّرَ : ُيَقاُل .  َتطَيَّرَ  َمصالالالْ

ادِرِ  ِمنَ   يجيء ولم ِخيََرًة،  وَتَخير َوانِ  التَّطَيُّر: ُيقالال فِيماَلا  وأصالالالاللاُله. َغيُْرُهماَلا  َهكاَلَذا الَْمصالالالالَ  الطَّيْر  ِمنَ  والبَواِرو بالسالالالالَّ

ّدهم َذلَِك   َوَكانَ . وَغيرهما َوالظِّبَاءِ  ِدِهْم، َعنْ   َيصالالُ ْرُع، َفنََفاهُ   َمَقاصالالِ  تأثِير   لَهُ  لَيَْس  أنَّه رهوأخب عنه،  ونهى  وأبطله  الشالالَّ

 (.3/152البن األثير ) «النهاية» .َضر   َدفعٍ  َأوْ  نْفعٍ  َجْلب فِي

تقحله  )   َا ة:  فطار ق  ر َش  نْها
امء يف   م  ة:  الَس  ق  ض    يف   وَش  َْ َها  َأيْ  ( اأْلا ة ِمنْ   َقطَعًا، وتَقطَّعت  تَفّرقت َكأَنَّ ب شالدَّ  .الَغضالَ

 (.3/151البن األثير ) «النهاية»

 .22سورة الحديد:  ية رقم  

 «عيون األخبالار»(، ويف 223 -222)ص  «تالأويالل مختلف الحالديالث»أخرجاله بلفظ: )كالذب(: ابن قتيبالة يف  

 «تاري  دمشالالالق»(، وابن عسالالالاكر يف 290 -9/289) «التمهيد»(، وابن عبد البر يف 705، رقم 226 -1/225)

.(: من طريق قتادة 67/352)  عن أبي حسان، وسنده صحي  

ةا    ْيما هو محمد بن إسالالالحاق بن خييمة بن المغيرة السالالاللمي، أبو بكر، إمام نيسالالالابور يف عصالالالره. كان  اْبُن ُخزا

فقيها مجتهدا، عالما بالحديث، تييد مصالالالنفاته على مائة وأربعين كتابا، منها: »الصالالالحي «، وكتاب »التوحيد«.  

عجم المؤلفين«  (، و»م6/29(، و»األعالم« )14/365هالالالالالالالال(. انظر: »سالالالالير أعالم النبالء« )311تويف سالالالالنالة )

(3/121.) 
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هنالالالا لنفاسالالالته، وكونالالاله دفاعالالالا عالالالن صالالالحابي جليالالالل مالالالن صالالالحابة رسالالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقالالالول ابالالالن 

يشالالالبه أن تكالالون أم المالالالؤمنين إنمالالالا أراد  "(: 67/352كمالالالا يف »تالالاري  دمشالالالق« ) –خييمالالة 

بقولهالالا: )كالالذب( إن كالالان قالالال مالالا حكيتمالالا عنالاله، وقالالد قالالال العامريالالان علالالى أبالالي هريالالرة الباطالالل، 

ل: الطيالالرة فيمالالا ذكالالرا؛ بالالل األخبالالار متالالواترة عالالن أبالالي لالالم يقالالل أبالالو هريالالرة: إن النبالالي ملسو هيلع هللا ىلص قالالا

هريالالالرة عالالالن النبالالالي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال عالالالدو ، وال طيالالالرة«، والعامريالالالان ال يالالالدر  مالالالن همالالالا، ومالالالن 

المحالالالال أن يحالالالتج بروايالالالة رجلالالالين مجهالالالولين، فيالالالرد أخبالالالار قالالالوم ثقالالالا  حفالالالاظ مشالالالهورين 

يالالرة«، اللهالالم بالالالعلم ، قالالد ذكرنالالا أخبالالار أبالالي هريالالرة فيمالالا قيالالل عالالن النبالالي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال عالالدو  وال ط

إال أن يكالالالون العامريالالالان حكيالالالا عالالالن أبالالالي هريالالالرة ]أنالالاله[ قالالالال: الطيالالالرة يف المالالالرأة، والفالالالرس، 

والالالدار. علالالى مالالا تأولالالت خبالالر مضالالارب بالالن حالالين وأبالالي عبالالد اهلل الجسالالري فيالاله يف إيقالالاع اسالالم 

الطيالالر علالالى الفالالأل، كخبالالر سالالعد بالالن أبالالي وقالالاص، فلالالم يفهالالم العامريالالان عنالاله مالالا أراد بالالذكر 

ا أنالاله أراد بالالالطيرة الفالالأل، فحكيالالا عنالاله لفظالالة أوهمالالت الخطالالأ علالالى مالالن سالالمع الطيالالرة، ولالالم يعلمالال 

اللفظالالة، ولالالم يعلمالالا معناهالالا، أنالاله تكلالالم بهالالا علالالى سالالعة لسالالان العالالرب علالالى معنالالى األضالالداد، أو 

يكالالون حكايالالة العالالامريين عالالن أبالالي هريالالرة رويالالت علالالى مالالا ذكالالر يف كتالالاب النكالالاو إخبالالارا عالالن 

وحالالذف كلمالالة، ال علالالى إثبالالا  الشالالؤم يف  النبالالي ملسو هيلع هللا ىلص أن الشالالؤم يف ثالالالث، علالالى إضالالمار شالالئ

الال. ومالالا بالالين المعقالالوفتين مالالن »مختصالالر تالالاري  دمشالالق« ) "هالالذه الالالثالث (، ووقالالع 29/196اهال

 يف األصل: )فإنه(.

ََة  ََة املالحظ عمالالا ذكالالر لهالالا عالالن أبالالي هريالالرة بقولهالالا: )كالالذب(،  عبالالر  عائشالالة  الارني

ي لهالال  أنالاله  ا عالالن أبالالي هريالالرة والنالالاظر يف القصالالة يتضالال  لالاله بجالالالء أنهالالا تعنالالي الخطالالأ، فقالالد ُحكالالِ

ِة«، فلالالالم تكذبالالاله يف  ابالالالَّ اِر، َوالدَّ ْرَأِة، َوالالالالدَّ ي اْلمالالالَ
َرُة فالالالِ ا الطِّيالالالَ نقالالل عالالالن النبالالالي ملسو هيلع هللا ىلص أنالالاله قالالالال: »إِنَّمالالالَ

يف جعلالاله ذلالالك قالالوال للنبالالي ملسو هيلع هللا ىلص، وذكالالر  أن النبالالي ملسو هيلع هللا ىلص ذكالالر  النقالالل، بالالل خطأتالاله عائشالالة 

ذلالالك عالالن أهالالل الجاهليالالة، وشالالتان مالالا بالالين النقلالالين، فمالالا ُرِوي عالالن أبالالي هريالالرة يالالدل علالالى جالالواز 

ذلالالك، ومالالا ذكرتالاله عائشالالة مفالالاده إنكالالار مالالا قالالاله أهالالل الجاهليالالة. فقالالول عائشالالة: )كالالذب( تعنالالي 
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 أخطأ.

ِذي "(: 222يف »تأويالالل مختلالالف الحالالديث« )ص  يقالالول ابالالن قتيبالالة ِديُث الالالَّ ا اْلحالالَ َوَأمالالَّ

َذا إِنَّ هالالالَ ِة«؛ فالالالَ ابالالالَّ اِر َوالدَّ ْرَأِة َوالالالالدَّ ي اْلمالالالَ
ْؤُم فالالالِ اَل: »الشالالالُّ ُه قالالالَ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنالالالَّ

ِن النَّبالالالِ َرَة عالالالَ و ُهَريالالالْ  َرَواُه َأبالالالُ

َرَة، َوَأنالالَّ  ي ُهَريالالْ ى َأبالالِ ُط َعلالالَ ُم فِيالالِه اْلَغلالالَ َوهَّ ِديث  ُيتالالَ ْم حالالَ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفلالالَ ْن َرسالالُ
ْيًئا مالالِ ِمَع فِيالالِه شالالَ ُه سالالَ

 اهال. "َيِعهِ 

: )كالالذب أبالالو محمالالد( ذكالالر قالالول وسالالبق عنالالد الحالالديث عالالن قالالول عبالالادة بالالن الصالالامت 

َذلَِك "ابالالن حبالالان أن معنالالاه: أخطالالأ، وأنالاله جعالالل مالالن ذلالالك أيضالالا قالالول عائشالالة هالالذا، فقالالال:  َوكالالَ

ي ُهَريالالْ  ْت ألَبالالِ ُث َقالالالَ َة، َحيالالْ ْوُل َعائِشالالَ اهالالال. انظالالر: »صالالحي  ابالالن حبالالان« بترتيالالب ابالالن بلبالالان  "َرةَ قالالَ

 (.1732، عقب حديث رقم 5/23)

أمالالا قالالول عائشالالة يف أبالالي هريالالرة: )كالالذب "(: 9/289وقالالال ابالالن عبالالد البالالر يف »التمهيالالد« )

والالالالذي أنالالاليل الفرقالالالان(، فالالالإن العالالالرب تقالالالول: )كالالالذبت( بمعنالالالى غلطالالالت فيمالالالا قالالالدر ، 

، وذلالالك معالالروف مالالن كالمهالالم، موجالالود يف وأوهمالالت فيمالالا قلالالت، ولالالم تظالالن حقالالا، ونحالالو هالالذا

 اهال. "أشعارهم

 ، ووقالالع فيالاله مالالا يفيالالد أن عائشالالة وقالالد ورد هالالذا الحالالديث مالالن وجالاله  خالالر عالالن عائشالالة

 .عنيت بقولها: )كذب(: أخطأ، إال أن سنده ضعيف 

 

ةا  اْبنُ    كالاللغالة العلوم من أنواع يف مشالالالالارك عالالم محمالد، أبو الالدينوري، قتيبالة بن مسالالالاللم بن اهلل عبالد هو  ُقتايْبَا

 وأحالد ذلالك، وغير النالاس وأيالام واألخبالار والفقاله والشالالالالعر الحالديالث وغريالب ومعالانياله القر ن وغريالب والنحو

انظر: . (هالالالالال 276) سالنة تويف. الحديث« مختلف  تأويل»و الحديث«، غريب: »تصالانيفه من المكثرين، المصالنفين

 .(2/297) المؤلفين« معجم»و ،(4/137) األعالم«»و ،(13/296) النبالء« أعالم سير»

َثنَا(، قال: 1641، رقم 3/124) «مسالالنده»أخرج هذه الرواية: أبو داود الطيالسالالي يف    ُد  َحدَّ ٍد، بْنُ  ُمَحمَّ  َراشالالِ

ةَ  قِيالَل  َمْكُحوٍل، َعنْ  وُل  قاَلاَل : َيُقوُل  ُهَرْيَرَة، َأباَلا إِنَّ  :لِعاَلائِشالالالالَ ْؤمُ ملسو هيلع هللا ىلص: » اهللِ  َرسالالالالُ ارِ  فِي:  َثالَثاَلةٍ  فِي الشالالالالُّ  ،َوالَْمْرَأةِ  ،الالدَّ
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بعالالد أن ذكالالر أن أبالالا ريالالة عالالياه لالالال  -هالالذا وقالالد عالاليا المعلمالالي اليمالالاين هالالذا الحالالديث ألحمالالد 

وضالالالالعفه المعلمالالالالي، وتكلالالالالم عليالالالاله، فقالالالالال يف »األنالالالالوار  -لحالالالالديث« »تأويالالالالل مختلالالالالف ا

ولالالاليس بالصالالالحي  عالالالن عائشالالالة؛ "»ضالالالمن  ثالالالار الشالالالي  المعلمالالالي«(  -12/239الكاشالالالفة« )

ألن قتالالالادة مالالالدلس، ولالالالو صالالال  عالالالن عائشالالالة مالالالا صالالال  المنسالالالوب إلالالالى أبالالالي هريالالالرة لجهالالالالة 

الالالرجلين، ولالاليس يف شالاليء مالالن روايالالا  أحمالالد لفالالظ )كالالذب(، ولالالو صالالحت لكانالالت بمعنالالى 

أخطالالالأ(، كمالالالا يالالالدل علالالالى  خالالالر الحالالالديث. وقالالالد تبالالالين أنالالاله ال خطالالالأ، فقالالالد رواه جماعالالالة مالالالن )

 اهال. "الصحابة كما علمت، فأما معناه والجمع بينه وبين اآلية فيطلب من مظانه

ُه وَ  -21 ْن َأْدَركالالالَ مالالالَ
َر لِ وُل: اَل ِوتالالالْ اَس َفَيقالالالُ ُب النالالالَّ اَن َيْخطالالالُ ْرَداِء كالالالَ ا الالالالدَّ ي َنِهيالالالٍك، َأنَّ َأبالالالَ ْن َأبالالالِ عالالالَ

اَن  ْرَداِء، كالالَ و الالالدَّ َذَب َأبالالُ ْت: كالالَ ا، َفَقالالالَ َة، َفَأْخَبُروهالالَ ى َعائِشالالَ ال  إِلالالَ اْنَطَلَق ِرجالالَ اَل: فالالَ ْبُ . قالالَ الصالالُّ

 .النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْصبُِ  َفُيوتِرُ 

 

ةُ  َفَقالَْت  .َوالَْفَرِس« وُل  َدَخَل   ألَنَّهُ   ؛ُهَرْيَرةَ  َأبُو َيْحَفظْ  لَمْ : َعائِشالالالَ  إِنَّ  َيُقولُونَ  الْيَُهوَد، اهللُ  َقاَتَل : »َيُقوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َوَرسالالالُ

ْؤمَ  ارِ  فِي: َثالََثةٍ  فِي الشُّ لَه َيْسَمعْ  َولَمْ  الَْحِديِث   ِخرَ  َفَسِمعَ  .َوالَْفَرِس« ،َوالَْمْرَأةِ  ،الدَّ  .َأوَّ

، فياله انقطالاع بين مكحول وعالائشالالالالة. قالال الحالافظ ابن حجر يف  (: 9/118) «فت  البالاري»وهالذا سالالالالنالد  ضالالالالعيف 

 اهال. "ومكحول لم يسمع عائشة، فهو منقطع"

  «الكامل»اختصار المقرييي(، وابن عدي يف    -330)ص   «كتاب الوتر»أخرجه محمد بن نصر المروزي يف    

اَلةِ،  «السالنن الكبر »ي يف  (، ومن طريقه البيهق198، رقم 1/178)  فليُوتِرْ   ُيوتِرْ  ولَم أصالبََ   َمن باُب : كِتَاُب الصالَّ

لِّىَ  أن وبَيَن بَينَه ما بَ   ُيصالالالَ (: من طريق أبي عاصالالالم، عن ابن جريج، أخبرين 4578، رقم 277 -5/276) الصالالالُّ

 زياد، أن أبا نهيك أخبره، أن أبا الدرداء كان يخطب الناس ... الحديث.

( فيمن ال 5/582) «الثقالا »وهالذا سالالالالنالد  ضالالالالعيف، فياله أبو نهيالك، وهو مجهول الحالال، وإن ذكره ابن حبالان يف 

ال، لاَلهُ  يعرف اَل ": (4/614) واإليهالام« الوهم بيالان»يعرف اسالالالالماله، وقالال ابن القطالان يف   َعنالهُ  يروي كاَلانَ  َوإِن حالَ

يْن  سالعد، بن َوِزَياد َقتَاَدة،  -381، 12/380) «األنوار الكاشالفة»ضالعفه المعلمي يف  اهالالالالال. وقد  "َواقد بن َوالُْحسالَ

، وذكر  وعائشالالالة  ( بجهالة أبي نهيك، وباالنقطاع بينه وبين وأبي الدراء « ثار الشالالالي  المعلمي»ضالالالمن 

 كالمه يف األصل.
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وهالالذه القصالالة ال تصالال ، وعلالالى فالالرض صالالحتها فالكالالذب هنالالا معنالالاه الخطالالأ، ألنالاله وقالالع 

، ولالالم ينقالالل أبالالو الالالدرداء ذلالالك عالالن غيالالره علالالى اجتهالالاد مالالن أبالالي الالالدرداء  ردا مالالن عائشالالة 

 حتى يقال إنه افتر  ذلك، والمجتهد يف لسان الشرع مصيب أو مخطئ.

»ضالالالالمن  ثالالالالار  - 381، 12/380يقالالالالول المعلمالالالالي اليمالالالالاين يف »األنالالالالوار الكاشالالالالفة« )

وراويالالاله عالالالن أبالالالي الالالالدرداء وعائشالالالة: أبالالالو َنهيالالالك األزدي الفراهيالالالدي، "الشالالالي  المعلمالالالي«(: 

ر ابالالن  قالالال ابالالن القطالالان: )ال ُيعالالرف( يعنالالي أنالاله مجهالالول الحالالال، وال ُيْخرجالاله عالالن ذلالالك ِذكالالْ

م لالاله إدراك ألبالالي الالالدرداء وعائشالالة، بالالل الظالالاه ان لالاله يف »الثقالالا «، وفالالوق ذلالالك ال ُيعلالالَ ر ِحبالالّ

عدمالاله، فالالالخبر منقطالالع، ويعارضالاله مالالا يف »الصالالحيحين« وغيرهمالالا عالالن عائشالالة: أّن النبالالّي ملسو هيلع هللا ىلص 

ِل  بالالَ
َحر. وعلالالى فالالرض صالالحة الحكايالالة، فإنمالالا قالالال أبالالو الالالدرداء مالالن قِ انتهالالى وتالالره إلالالى السالالَّ

 اهال. "نفسه لم يذكر رواية، فكلمة )كَذب( بمعنى )أخطأ(، كما هو معروف عنهم

اَل: بَ وعالالالالَ  -22 ى قالالالالَ ي ُموسالالالالَ ا ْن َأبالالالالِ اْلَيَمِن َفَخَرْجنالالالالَ ُن بالالالالِ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنحالالالالْ َرُج َرسالالالالُ ا َمخالالالالْ َلَغنالالالالَ

اس   اَن نالالَ اَل: َفكالالَ َغُرُهَما ... فالالذكر الحالالديث، وفيالاله: )قالالَ ا َأصالالْ ي، َأنالالَ
َواِن لالالِ ا َوَأخالالَ ِه َأنالالَ اِجرِيَن إَِليالالْ ُمهالالَ

ا  وَن َلنالالَ اِس َيُقولالالُ َن النالالَّ ِفينَِة  -مالالِ ِل السالالَّ ى ألَهالالْ
َبقْ -َيْعنالالِ ُن سالالَ َدَخَلْت : َنحالالْ اَل: فالالَ اْلِهْجَرِة. قالالَ نَاُكْم بالالِ

ْيسٍ  ُت ُعمالالالَ َماُء بِنالالالْ ْد َأسالالالْ َرًة، َوقالالالَ يِّ ملسو هيلع هللا ىلص َزائالالالِ
َة َزْوِج النَّبالالالِ ى َحْفصالالالَ ا َعلالالالَ ِدَم َمَعنالالالَ ْن قالالالَ َي ِممالالالَّ

، َوهالالالِ

 

: َقاَل  ُجَريٍج، ابنِ  َعنِ (، 4653، رقم 2/547: كتاب الصالالة، باب فو  الوتر )«مصالنفه»وأخرجه عبد الرزاق يف  

ْرَداِء، َأبِي َعن ُأْخبِْرُ   ... الحالديالث. ولم يبين ابن جريج يف هالذه الروايالة من أخبره عن ابن جريج، وقالد  :قاَلاَل  الالدَّ

تقالدمالة، فالابن جريج معروف بالالتالدليس، بيناله يف روايالة أبي عالاصالالالالم عناله، كمالا تقالدم، وهالذه الروايالة ال تعالل الروايالة الم

 فدلس يف رواية عبد الرزاق، وبين يف رواية أبي عاصم، واهلل الموفق.

يْ     ُت ُعما ُء ب نَْ اما ََْ  يف ووقع، حبيالب ابن قيالده ،ميم أولاله سالالالالعالد، بوزن )د  عالْ مَ  بن عميس بنالت أسالالالالمالاءهي   أاس

 بنالت ميمونالة أخالت كالانالتالخثعميالة.  كعالب بن تيم بن الحالارث ابن (بقالِّ عُ وتُ  العين، بفت  دٌّ عالَ مَ  :االسالالالالتيعالاب«»

 كانتقال ابن عبد البر:  .وأم  ألب أو  أم  أو ألب الصالالالحابيا   من جماعة وأخت  ألمها، ملسو هيلع هللا ىلص النبي  زوج الحارث،

 محمًدا هناك له  فولد  طالب، أبي بْن  جعفر زوجها َمعَ  الحبشالالة أرض  إِلَى المهاجرا  من عميس بنت أسالالماء

 لاله  فولالد  الصالالالالديق، بَْكر َأبُو  تيوجهالا طالالالب أبي بْن جعفر قتالل فلمالا المالدينالة، إِلَى هالاجر  ثم وعوناًلا، اهللِ  َعباْلد َأوْ 
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َماُء  َة، َوَأسالالالْ ى َحْفصالالالَ ُر َعلالالالَ َدَخَل ُعمالالالَ ِه، فالالالَ اَجَر إَِليالالالْ يَمْن هالالالَ
يِّ فالالالِ

ى النََّجاشالالالِ اَجَرْ  إِلالالالَ ْت هالالالَ َكانالالالَ

ُر:  اَل ُعمالالَ ْيٍس. قالالَ ُت ُعمالالَ َماُء بِنالالْ ْت: َأسالالْ ِذِه؟ َقالالالَ ْن هالالَ َماَء: مالالَ يَن َرَأ  َأسالالْ
ُر حالالِ اَل ُعمالالَ َدَها، َفقالالَ ِعنالالْ

ةُ  ِذِه؟ اْلَبْحرِيالالالَّ يَُّة هالالالَ
ِذِه؟اْلَحَبشالالالِ اْلِهْجَرِة،   هالالالَ َبْقنَاُكْم بالالالِ ُر: سالالالَ اَل ُعمالالالَ ْم، َفقالالالَ َماُء: َنعالالالَ ْت َأسالالالْ َفَقالالالالَ

نُْكْم.  وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مالالِ قُّ بَِرسالالُ نَْحُن َأحالالَ رُ فالالَ ََا ر ُعم ََا ْبتا ي ذا ََا ًة  ك ََا م
ْت كا   ََا رل قا باْت، وا

 ََ واض الَّ َواهللِ فا ، كالالَ

ائَِعُكمْ  ُم جالالَ
وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْطعالالِ َع َرسالالُ ُتْم مالالَ ي َداِر ُكنالالْ ا فالالِ اِهَلُكْم، َوُكنالالَّ ُظ جالالَ

ي َأْرِض  -، َوَيعالالِ  -َأْو فالالِ

َداءِ  ُم اهللِ  اْلُبعالالَ ولِِه، َوايالالْ ي َرسالالُ
ي اهللِ َوفالالِ َك فالالِ ِة، َوَذلالالِ ي اْلَحَبشالالَ اِء فالالِ ا  اْلُبَغضالالَ ُم َطَعامالالً الَ َأْطعالالَ

وِل اهللِ  َرسالالالُ
َت لِ ا ُقلالالالْ َر مالالالَ ى َأْذكالالالُ َراًبا َحتالالالَّ َرُب شالالالَ اُف، َوالَ َأشالالالْ ْؤَذ  َونخالالالَ ا نالالالُ ُن ُكنالالالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنحالالالْ

َك.  ى َذلالالالِ ِذُب َوالَ َأِزيالالالُ  َوالَ َأِزيالالالُد َعلالالالَ َأُلُه، َوَواهللِ الَ َأكالالالْ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأسالالالْ َرسالالالُ
َك لِ َأْذُكُر َذلالالالِ َوسالالالَ

َذا َوكالالَ  اَل كالالَ َر قالالَ يَّ اهللِ، إِنَّ ُعمالالَ
ا َنبالالِ ْت: يالالَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقالالالَ

اَء النَّبالالِ ا جالالَ اَل: َفَلمالالَّ وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: قالالَ اَل َرسالالُ َذا. َفقالالَ

ِفينَِة  َل السالالالَّ ُتْم َأهالالالْ ْم َأنالالالْ ، َوَلكالالالُ َدة  َرة  َواحالالالِ َحابِِه ِهجالالالْ ُه َوألَصالالالْ نُْكْم، َولالالالَ ي مالالالِ َأَحقَّ بالالالِ ْيَس بالالالِ »لالالالَ

 ِهْجَرَتاِن«... الحديث.

 

د  ال طاَلالاِلٍب، َأبِي بْنا َعِليّ  بْن َيْحيَى لاله فولالد  طاَلالاِلٍب، َأبِي بْن َعِليّ  فتيوجهالا عنهالا مالا  ثم بكر، أبي بْن ُمَحمالَّ

، ترجمة رقم 13/132) «اإلصالالالالابة»(، و3230، ترجمة رقم 4/1784) «السالالالالتيعاب» انظر: .ذلك فِي  خالف

10934). 

 .(12/422) البن حجر «فت  الباري. »إِيَّاهُ  لُِرُكوبَِها الْبَْحرِ  َوإِلَى ،فِيِهمْ  لُِسْكنَاَها الَْحبََشةِ  إِلَى َنَسبََها 

اُء   أا  .(1/140البن األثير ) «النهاية» .بَِعيد واِحُدهم َوبَيْنَُهْم، بَيْنِنَا َقرابَة اَل  الَِّذينَ  اأْلََجانُِب  ُهم الْبُعا

ْحهلُُ    اْيمُ   )رقا م، ألفاظ من اهلل  أيم ( اهلل   وا  هميتها وتفت   كثيرة، لغا  وفيها  اهلل، وَعْهد  اهلل لَعْمر :كقولك القسالالالَ

ل،  وهميتها  وتكسالر،  اسالم  هى: يقول  وغيرهم َيمين، جمع أنها ييعمون النحاة من الكوفة  وأهل. ُتْقطع  وقد  وصالْ

 .(1/86) األثير البن النهاية«. »للقسم موضوع

 طالب أبي بن جعفر فضالالائل من بابأخرجه بذكر لفظ: )كذبت يا عمر(: مسالاللم: كتاب فضالالائل الصالالحابة،   

 (.2503، و2502، رقم 4/1946)  سفينتهم وأهل عميس بنت وأسماء
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ال تعنالالي الكالالذب بمعنالالى االفتالالراء، فالالأي افتالالراء يف ظالالن  فيالاله أن أسالالماء  كال شالال ممالالا 

أنهالالم أحالالق برسالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألنهالالم سالالبقوا بالالالهجرة إلالالى المدينالالة؟! هالالذا ظالالن مالالن  عمالالر 

أداه إليالاله اجتهالالاده، ووافقالاله علالالى ذلالالك جماعالالة مالالن الصالالحابة، كمالالا ذكالالر أبالالو موسالالى  عمالالر 

  راوي الحالالديث نفسالاله، فلالالم ينفالالرد عمالالر  بقولالاله ذلالالك، وقالالد قوبالالل هالالذا القالالول باجتهالالاد

نهالالالم كالالالانوا بالالالأرض الحبشالالالة يالالالؤذون أيضالالالا، بمالالالا ذكرتالالاله مالالالن أ مالالالن أسالالالماء بنالالالت عمالالاليس 

ومالالن معالاله مالالن الصالالحابة مالالع رسالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلالالم جالالاهلهم  ويخالالافون، بينمالالا كالالان عمالالر 

ويطعالالم جالالائعهم، وهالالذا اجتهالالاد منهالالا أيضالالا دون نالالص، فلالالم يكالالن معهالالا وقالالت قولهالالا ذلالالك 

نالالص يف المسالالألة بالالدليل أنهالالا ذكالالر  أنهالالا سالالتذكر ذلالالك لرسالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتسالالأله، ثالالم ذهبالالت 

ه، ولالالو كالالان عنالالدها نالالص سالالابق لذكرتالاله، واحتكمالالت إليالاله، فهالالذا يالالدل علالالى إليالاله ملسو هيلع هللا ىلص وسالالألت

 أنها ال تعني االفتراء أصال، وإنما تعني الخطأ.

أدلالالى  وأسالالماء  إنمالالا هالالو اجتهالالاد وقالالع بالالين عمالالر  إن مالالا حصالالل يف بيالالت حفصالالة 

كالالل منهمالالا بالالدلوه، وذكالالر رأيالاله واجتهالالاده يف المسالالألة، فكالهمالالا مجتهالالد مصالاليب يف نفسالاله، 

بالالالاالفتراء دون نالالالص؟! ولالالالو قصالالالد   مخطالالالأ، أفتراهالالالا حكمالالالت علالالالى عمالالالر ومخالفالالاله 

االفتالالالراء فهالالالل شالالالغلت نفسالالالها وشالالالغلت رسالالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذهبالالالت إليالالاله لتسالالالأله عالالالن قالالالول 

ب الرجالالالل يف ظنالالاله واجتهالالالاده الالالالذي وقالالالع دون  ذَّ حكمالالالت عليالالاله بالالالالبطالن قطعالالالا؟! وهالالالل ُيكالالالَ

 مخالفة لنص؟! أسئلة ينبغي طرحها لنصل إلى الحق.

م الالالالذي ينبغالالالي أن يطالالالرو وأن نشالالالغل أنفسالالالنا بالالاله يف هالالالذا المقالالالام، فهالالالو والسالالالؤال األهالالال 

علالالالى حكالالالم النبالالالي ملسو هيلع هللا ىلص بعالالالد أن حكالالالم  محالالالك اإليمالالالان الحقيقالالالي: هالالالل اعتالالالرض عمالالالر 

ألسالالماء ومالالن معهالالا رضالالوان اهلل علالاليهم جميعالالا؟! الجالالواب: لالالم يفعالالل، ولالالو فعالالل لنقالالل، فقالالد 

 

بَْت (، وفيه: )4230، رقم 138 -5/137والحديث أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غيوة خيبر )
 ،َفَغضالِ

...( الحديث، وليس فيه لفظ: )كذبت   َجاِهَلُكمْ   َوَيِعظُ  ،َجائَِعُكمْ   ُيطِْعمُ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  َرُسولِ   َمعَ  ُكنْتُمْ   ،َواهللِ   َكالَّ  :َوَقالَْت 

 يا عمر(.
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ك تشالالويش أقالالوام ألمالالر اهلل وأمالالر رسالالوله ملسو هيلع هللا ىلص، وهالالذا مالالن فضالالائله، وال يغرنالال  سالاللم عمالالر 

 حرمهم اهلل نعمة الفهم، فجعلوا المناقب مثالب.

( أن قالالالول أسالالالماء 338 -337/ 1وقالالالد ذكالالالر القاضالالالي عيالالالاض يف »مشالالالارق األنالالالوار« )

(، فقالالالال: 16/65لعمالالالر: )كالالالذبت( معنالالالاه الخطالالالأ. وكالالالذا ذكالالالر النالالالووي يف »شالالالرو مسالالاللم« )

 اهال. "َتْعَمُلوا َكَذَب بَِمْعنَى َأْخَطأَ : )َكَذْبَت( َأْي َأْخَطْأَ ، َوَقْد اْس َقْوُلَها لُِعَمَر "

 -233وذكالالر الالالدكتور محمالالد عجالالاج الخطيالالب يف كتابالاله »أبالالو هريالالرة راويالالة اإلسالالالم« )

( أن الصالالحابة إذا صالالدر عالالنهم ألفالالاظ )الكالالذب(، فإنمالالا يقصالالدون بهالالا الخطالالأ والغلالالط 234

علالالى  ال التكالالذيب واالفتالالراء، ثالالم ضالالرب مثالالاال لالالذلك بقالالول أسالالماء هالالذا لعمالالر، ثالالم عقالالب

ُر مالالن أسالالماء أو غيرهالالا أنهالالا تعنالالي التكالالذيب بمعنالالى االفتالالراء؟! "ذلالالك بقولالاله:  وَّ فهالالل ُيَتصالالَ

 اهال. "إنها تعني الخطأ وال شك

وبعالالد هالالذا العالالرض لجملالالة مالالن اآلثالالار الالالواردة عالالن الصالالحابة والتالالي وقالالع الكالالذب فيهالالا 

ثبالالت، بمعنالالى الخطالالأ،  يالحالالظ أن بعالالض هالالذه اآلثالالار يثبالالت مالالن ناحيالالة السالالند، وبعضالالها ال ي

فمنعالالاه الخطالالأ  –علالالى فالالرض ثبوتالاله  –ومالالا ثبالالت منهالالا فمعنالالاه الخطالالأ، ومالالالم يثبالالت أيضالالا 

 كذلك.

علالالى أنالاله ينبغالالي التنبيالاله علالالى أن جماعالالا  مالالن أهالالل الهالالو  والييالال  عالالن الحالالق ممالالن 

حالالالرمهم اهلل نعمالالالة الفهالالالم واالتبالالالاع، قالالالد اسالالالتدلوا بالالالبعض األقالالالوال التالالالي صالالالدر  يف حالالالق 

ء الصالالحابة والنيالالل مالالنهم، جهالالال مالالن هالالؤالء بلغالالة صالالحابة  خالالرين للطعالالن يف عدالالالة هالالؤال

العالالرب، أضالالف إلالالى ذلالالك سالالوء النيالالة، وخبالالث الطويالالة. فمالالا حصالالل بالالين بعالالض الصالالحابة ال 

ي الحالالق، ومعرفالالة الصالالواب، إذ  يعالالدو )مالالا كالالان يحصالالل بالالين الصالالحابة مالالن نقالالاش حالالول تحالالرِّ

يُِّن بعضالالهم خطالالأ بعالالض، وكالالا ُهم بعضالالًا، بالالل ُيبالالَ ُب بعضالالُ ذِّ نوا سالالرعان لالالم يكالالن الصالالحابة ُيكالالَ

مالالا يعالالودون إلالالى الحالالق ويالالدورون معالاله حيالالث دار. وإذا صالالدر عالالنهم ألفالالاظ )الكالالذب( فإنمالالا 

يقصالالدون بهالالا الخطالالأ والغلالالط، ال التكالالذيب واالفتالالراء، وكالالان هالالذا يقالالع كثيالالرًا بالالين الصالالحابة 
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 . وال يرون فيه َجْرحًا وال إهانة، وال ُيخرجون من قيل له ذلك من العدالة والصدق(

ولالالالم يكالالالن الكالالالذب بمعنالالالى التعمالالالد واالفتالالالراء معروفالالالا عنالالالد صالالالحابة رسالالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

ِمْعنَا  ا سالالَ نالالَّ
وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلكِ ْن َرسالالُ

ِمْعنَاُه مالالِ ُثُكْم سالالَ دِّ ا ُنحالالَ اِزٍب: مالالا كالالل مالالَ ُن عالالَ َراُء بالالْ وُل اْلبالالَ َيقالالُ

َثنَا َأْصَحاُبنَا، َوَلكِنَّا اَل َنْكِذُب.  َوَحدَّ

لُّ   ا كالالُ ُه، ويف روايالالة: مالالَ َحاُبنَا َعنالالْ ُثنَا َأصالالْ دِّ اَن ُيحالالَ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، كالالَ ْن َرسالالُ
ِمْعنَاُه مالالِ ِديِث سالالَ  اْلحالالَ

بِِل.  َكاَنْت َتْشَغُلنَا َعنُْه َرِعيَُّة اإْلِ

نَّ 
، َوَلكالالِ َغال  ْيَعة  َوَأشالالْ ا ضالالَ ْت َلنالالَ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َكانالالَ ِديَث َرسالالُ ِمَع حالالَ ا سالالَ نالالَ ْيَس ُكلُّ ويف روايالالة: لالالَ

 

 (.234 -233)ص  «أبو هريرة راوية اإلسالم» 

(، وعبالالالد اهلل بالالالن أحمالالالد يف 2/634) «المعرفالالالة والتالالالاري »أخالالالرج هالالالذه الروايالالالة يعقالالالوب بالالالن سالالالفيان يف  

(، 44، رقالالالالالم 163)ص  «فوائالالالالالده»(، والفريالالالالالابي يف 2835، رقالالالالالم 2/410) «العلالالالالالل ومعرفالالالالالة الرجالالالالالال»

، رقالالالالم 1/368) «الكامالالالالل»(، وابالالالالن عالالالالدي يف 424، رقالالالالم 2/224) «أحكالالالالام القالالالالر ن»والطحالالالالاوي يف 

، 268 -267)ص  «تالالالالالاري  أسالالالالالماء الثقالالالالالا »(، وابالالالالالن شالالالالالاهين يف 936، 935، رقالالالالالم 1/369، و934

. (: مالالن طالالرق عالالن األعمالالش، عالالن أبالالي إسالالحاق، عالالن البالالراء 1645، 1644رقالالم  . وهالالذا سالالند  صالالحي  

 عند الطحاوي: )ولكنا ال نكذب(.وليس 

(، 18498، رقالالالالم 30/458، و18493، رقالالالالم 30/450) «مسالالالالنده»أخالالالالرج هالالالالذه الروايالالالالة أحمالالالالد يف  

وعبالالالد اهلل بالالالن أحمالالالد  -( 301، رقالالالم 1/218) «إتحالالالاف الخيالالالرة»كمالالالا يف  - «مسالالالنده»وأحمالالالد بالالالن منيالالالع يف 

: كتالالالاب العلالالالم «المسالالالتدرك»(، والحالالالاكم يف 3676، 3675، رقالالالم 2/566) «العلالالالل ومعرفالالالة الرجالالالال»يف 

معرفالالالالة »(، وأبالالالالو نعالالالاليم يف 28، رقالالالالم 136)ص  «معرفالالالالة علالالالالوم الحالالالالديث»(، ويف 330، رقالالالالم 1/389)

 «اإلحكالالالالام»(، وابالالالالن حالالالاليم يف 2/27) «ذكالالالالر أخبالالالالار أصالالالالبهان»(، ويف 1165، رقالالالالم 1/358) «الصالالالالحابة

. قالالالال . وهالالالذا سالالالند  (: مالالالن طريالالالق سالالالفيان الثالالالوري، عالالالن أبالالالي إسالالالحاق، عالالالن البالالالراء 2/12) صالالالحي  

َذا"الحالالاكم:  ِديث   هالالَ هُ  حالالَ ُرق   لالالَ نْ  طالالُ ي عالالَ َحاَق  َأبالالِ ، إِسالالْ بِيِعيِّ وَ  السالالَّ ِحي    َوهالالُ ى صالالَ ْر ِ  َعلالالَ يَْخيِْن، شالالَ يَْس  الشالالَّ هُ  َولالالَ  لالالَ

ة   مْ  ِعلالالالَّ اهُ  َولالالالَ جالالالَ الالال. وقالالالال الهيثمالالالي يف  "ُيَخرِّ رواه أحمالالالد، "(: 696، رقالالالم 2/4387) «مجمالالالع اليوائالالالد»اهال

 هالا "ورجاله رجال الصحي 
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اِهُد اْلَغائَِب.النَّاَس  ُث الشَّ  َكاُنوا الَ َيْكِذُبوَن َيْوَمئٍِذ، َفُيَحدِّ

ٍك  ِن َمالالالالِ ِس بالالالْ وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  ورو  حميالالالد الطويالالالل، َأنَّ َأنالالالَ ْن َرسالالالُ ِديٍث عالالالَ َث بِحالالالَ دَّ حالالالَ

اَل: ال  ِديًدا، َوقالالَ ًبا شالالَ َب َغضالالَ وِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَغضالالِ ْن َرسالالُ
ِمْعَتُه مالالِ ُه رجالالل: أنالالت سالالَ اَل لالالَ ا َفقالالَ َواهللِ مالالَ

تَِّهُم  ا، وال يالالَ نَا َبْعضالالً ُث َبْعضالالُ دِّ اَن ُيحالالَ ن كالالَ
وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلكالالِ ْن َرسالالُ

ِمْعنَاُه مالالِ ُثُكْم سالالَ دِّ ا ُنحالالَ لُّ مالالَ كالالُ

 َبْعُضنَا َبْعًضا.

 

(، والحالالالالاكم يف 133، رقالالالالم 235)ص  «المحالالالالدث الفاصالالالالل»أخالالالالرج هالالالالذه الروايالالالالة الرامهرمالالالاليي يف  

 «المالالالدخل إلالالالى علالالالم السالالالنن»(، والبيهقالالالي يف 443، رقالالالم 449 -1/448: كتالالالاب العلالالالم )«المسالالالتدرك»

الجالالالالالالالامع »(، ويف 1210، رقالالالالالالالم 2/437) «الكفايالالالالالالالة»(، والخطيالالالالالالالب يف 318، رقالالالالالالالم 184 -1/183)

َراِهيمَ (: مالالن طريالالق 102، رقالالم 1/174) «الالالراوي و داب السالالامعألخالالالق  نِ  إِبالالْ َف  بالالْ نْ  ،ُيوسالالُ نْ  ،َأبِيالالهِ  عالالَ  عالالَ

ي َحاَق  َأبالالِ اَل  ،إِسالالْ ِمْعُت : قالالَ َراءَ  سالالَ نَ  الْبالالَ اِزٍب  بالالْ . وقالالد صالالرو أبالالو إسالالحاق بالسالالماع يف هالالذا الروايالالة، لكالالن  عالالَ

ولخالالص الحالالافظ ابالالن حجالالر حالالاله يف يف إسالالنادها إبالالراهيم بالالن يوسالالف، وهالالو مختلالالف يف توثيقالاله وتضالالعيفه، 

الال. وقالالد عالاليا الحالالافظ يف  "صالالدوق يهالالم"( بقولالاله: 274، ترجمالالة رقالالم 95)ص  «التقريالالب»  «فالالت  البالالاري»اهال

، وضالالعف سالالندها، والظالالاهر أنالاله ضالالعفها ألجالالل إبالالراهيم «المالالدخل»( هالالذه الروايالالة للبيهقالالي يف 24/156)

وري، كمالالا تقالالدم، وهاتالالان الروايتالالان بالالن أبالالي إسالالحاق، وقالالد رو  هالالذا األثالالر عالالن أبالالي إسالالحاق: األعمالالش والثالال 

َذا"تعضالالدان هالالذه الروايالالة. وأمالالا الحالالاكم فقالالال:  ِديث   هالالَ ِحي    حالالَ ى صالالَ ْر ِ  َعلالالَ يَْخيْنِ  شالالَ مْ  الشالالَّ اهُ  َولالالَ جالالَ  ،ُيَخرِّ

ُد  نُ  َوُمَحمالالَّ الِمٍ  بالالْ هُ  سالالَ ُد  َوابْنالالُ تَجٌّ  اهللِ  َعبالالْ ا، ُمحالالْ ا بِِهمالالَ ِحيَفةُ  َفأَمالالَّ َراِهيم صالالَ ن إِبالالْ َف  سبالالْ نِ  ُيوسالالُ ي بالالْ َحاَق  َأبالالِ ْد  إِسالالْ  َفقالالَ

ِحيِ « الَْجاِمعِ » فِي الْبَُخاِريُّ  َأْخَرَجَها  اهال. "الصَّ

كمالالالالا يف  - «مسالالالالنده»(، وأحمالالالالد بالالالالن منيالالالالع يف 9/21، و5/331) «الطبقالالالالا »أخرجالالالاله ابالالالالن سالالالالعد يف  

(، 43، رقالالالالم 163)ص  «فوائالالالالده»والفريالالالالابي يف  –( 366، رقالالالالم 1/345للبوصالالالاليري ) «إتحالالالالاف الخيالالالالرة»

 «المعجالالالالالالم الكبيالالالالالالر»(، والطبالالالالالالراين يف 427، 426، رقالالالالالالم 1/225) «أحكالالالالالالام القالالالالالالر ن»والطحالالالالالالاوي يف 

 «اإليمالالالالان»(، وابالالالالن منالالالالده يف 937، رقالالالالم 1/369) «الكامالالالالل»(، وابالالالالن عالالالالدي يف 699، رقالالالالم 1/246)

(، والبيهقالالالالالالي يف 6619، رقالالالالالالم 6/491) «المسالالالالالالتدرك»(، والحالالالالالالاكم يف 874، رقالالالالالالم 844 -2/843)

 «الجالالالالامع ألخالالالالالق الالالالالراوي و داب السالالالالامع»(، والخطيالالالالب يف 321، رقالالالالم 185 -1/184) «مالالالالدخلال»

تهالالالالالذيب »(، والمالالالالاليي يف 9/367) «تالالالالالاري  دمشالالالالالق»(، وابالالالالالن عسالالالالالاكر يف 103، رقالالالالالم 175 -1/174)
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اٍس  ِن َعبالالالَّ ى ابالالالْ َذا إِلالالالَ اَء هالالالَ اَل: جالالالَ اُوٍس قالالالَ ْن طالالالَ ٍب  -وعالالالَ َن َكعالالالْ ْيَر بالالالْ ى ُبشالالالَ َل  -َيْعنالالالِ َفَجعالالالَ

ْد ُيَحدِّ  ُه: عالالُ اَل لالالَ ُه، َفقالالَ ثالالَ مَّ َحدَّ ُه، ثالالُ اَد لالالَ َذا. َفعالالَ َذا َوكالالَ ِديِث كالالَ حالالَ
ْد لِ اٍس: عالالُ ُن َعبالالَّ ُه ابالالْ اَل لالالَ ُه، َفقالالَ ثالالُ

َذا؟! َأْم  ْرَ  هالالَ ُه َوَأْنكالالَ ِديثِى ُكلالالَّ َت حالالَ ا َأْدِري، َأَعَرفالالْ ُه: مالالَ اَل لالالَ ُه، َفقالالَ اَد لالالَ َذا. َفعالالَ َذا َوكالالَ ِديِث كالالَ حالالَ
لِ

ِديثِى  ْرَ  حالالَ وِل اهللِ َأْنكالالَ ْن َرسالالُ ُث عالالَ دِّ ا ُنحالالَ ا ُكنالالَّ اٍس: إِنالالَّ ُن َعبالالَّ ُه ابالالْ اَل لالالَ َذا؟! َفقالالَ َت هالالَ ُه َوَعَرفالالْ ُكلالالَّ

ُلوَل َتَرْكنَا اْلَحِديَث َعنُْه. ْعَب َوالذَّ ا َركَِب النَّاُس الصَّ   ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ َلْم َيُكْن ُيْكَذُب َعَلْيِه، َفَلمَّ

(: 13/349) «مجمالالالوع الفتالالالالاو »وهلل در شالالالي  اإلسالالالالم ابالالالالن تيميالالالة حيالالالث قالالالالال يف 

َذا" هالالَ
ِديُث  ُرِويَ  إَذا َولِ ِذي اْلحالالَ َأتَّى الالالَّ َك  فِيالالهِ  َيتالالَ نْ  َذلالالِ يِّ  عالالَ

نْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ ْينِ  مالالِ عَ  ،َوْجهالالَ مِ  مالالَ َأنَّ  اْلِعلالالْ  بالالِ

َدُهَما مْ  َأحالالَ ْذهُ  لالالَ نْ  َيْأخالالُ رِ  عالالَ ِيمَ  ،اآْلخالالَ هُ  جالالُ قٌّ  بَِأنالالَّ يََّما اَل  حالالَ
مَ  إَذا سالالِ هُ  َأنَّ  ُعلالالِ وا َنَقَلتالالَ نْ  َلْيسالالُ ُد  ِممالالَّ  َيَتَعمالالَّ

ِذَب  ا ،اْلكالالالَ اُف  َوإِنَّمالالالَ ى ُيخالالالَ ِدِهمْ  َعلالالالَ َيانُ  َأحالالالَ ُط؛ النِّسالالالْ إِنَّ  َواْلَغلالالالَ نْ  فالالالَ َرَف  مالالالَ َحاَبةَ  عالالالَ اْبنِ  الصالالالَّ  كالالالَ

ُعودٍ  نِ  وأبالالي ،َمسالالْ ٍب  بالالْ نِ  ،َكعالالْ رَ  َوابالالْ ابِرٍ  ،ُعمالالَ ي َوجالالَ ِعيدٍ  َوَأبالالِ ي ،سالالَ َرةَ  َوَأبالالِ رِِهمْ  ،ُهَريالالْ مَ  ،َوَغيالالْ  َعلالالِ

ا َد  َأنَّ  َيِقينالالً نْ  اْلَواحالالِ ُؤاَلءِ  مالالِ مْ  هالالَ نْ  لالالَ نْ  َيكالالُ ُد  ِممالالَّ ِذَب  َيَتَعمالالَّ ى اْلكالالَ ولِ  َعلالالَ اًل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ نْ  َفضالالْ  َعمالالَّ

وَ  ْوَقُهمْ  هالالُ ا ،فالالَ مُ  َكمالالَ ُل  َيْعلالالَ جالالُ نْ  الرَّ الِ  مالالِ نْ  حالالَ هُ  مالالَ بالالَ َرهُ  َجرَّ َرةً  َوَخبالالَ ةً  ِخبالالْ ةً  َباطِنالالَ هُ  َطِويلالالَ ْيَس  َأنالالَّ نْ  لالالَ  ِممالالَّ

ورِ  َوَيْشَهُد  ،الطَّرِيَق  َوَيْقَطعُ  ،النَّاسِ  َأْمَواَل  َيْسرُِق   اهال. "َذلَِك  َوَنْحوِ  ،بِاليُّ

لالالم يكالالن يف الصالالحابة مالالن يتعمالالد الكالالذب، وأمالالا الخطالالأ فالالال يخلالالو منالاله والخالصالالة: أنالاله 

 وحالالده، نسالالأل اهلل أن يرزقنالالا اإلنصالالاف، وأن يجنبنالالا الهالالو  واالعتسالالاف، بشالالر، والكمالالال هلل

وأال يجعالالالل يف قلوبنالالالا غالالالال لمالالالن سالالالبقنا باإليمالالالان مالالالن صالالالحابة رسالالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتالالالابعيهم 

 بإحسان.

 

 

، رقالالالم 438 -2/437) اليوائالالالد« مجمالالالع»(، بسالالالنٍد صالالالحيٍ . قالالالال الهيثمالالالي يف 371 -3/370) «الكمالالالال

الالال. وقالالالد سالالالاق ابالالالن منالالالده لفالالالظ الحالالالديث  "الصالالالحي  رجالالالال ورجالالالاله الكبيالالالر«،» يف الطبالالالراين  رواه": (695 اهال

 .الذي سئل عنه أنس 

 (، بسند صحي .13 -1/12) «مقدمة صحيحه»أخرجه مسلم يف  
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املطلب الرابع: مجلة من اآلثار الواردة عن التابعني َفسََّر العلماء الكذب الوارد 

 فيها مبعنى اخلطأ

بعين وتالالابعيهم جملالالة مالالن األقالالوال التالالي اسالالتعملوا الكالالذب فيهالالا بمعنالالى ورد عالالن التالالا

الخطالالأ، وقالالد وقفالالت علالالى بعالالض أقالالوال التالالابعين وتالالابعيهم فسالالر العلمالالاء الكالالذب الالالوارد فيهالالا 

 بمعنى الخطأ، وفيما يلي ذكر جملة من تلك اآلثار.

ن -1 ارٍ  بالالنِ  َعمالالرِو  عالالَ اَل  ِدينالالَ َأْلُت : قالالَ ْرَوةَ  سالالَ رِ  بالالنِ  عالالُ َبيالالْ مْ : اليُّ امَ  كالالَ يُّ  َأقالالَ
َة؟ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ اَل  بَِمكالالَّ : قالالَ

رُ  نِينَ  َعشالالْ اَل  سالالِ ُت : قالالَ إِنَّ : ُقلالالْ نَ  فالالَ اٍس، ابالالْ اَل  َعبالالَّ عَ : قالالَ َرةَ  بِضالالْ اَل  َعشالالْ َذَب،: قالالَ ا كالالَ َذهُ  إِنَّمالالَ نْ  َأخالالَ  مالالِ

اِعرِ  َقْولِ  َبهُ  ِحينَ  ُعْرَوةَ  َفَمَقتُّ : ِدينَارٍ  بن َعْمُرو  َقاَل . الشَّ  .َكذَّ

ضالالالمن أمثلالالالة ذكرهالالالا  (303/ 2) «غريالالالب الحالالالديث» ذكالالالر الخطالالالابي هالالالذا األثالالالر يف

ليالالدلل علالالى أن الكالالذب قالالد يجالالري عنالالد العالالرب مجالالر  الخطالالأ، ثالالم عقالالب علالالى هالالذا األثالالر 

 اهال. "يريد: أخطأ"بقوله: 

( للداللالالالة علالالالى أن العالالالرب اسالالالتعملت 4/159) «النهايالالالة»وكالالالذا أورده ابالالالن األثيالالالر يف 

 وضع الخطأ.الكذب يف م

 

َحابِِه )    النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُعْمرِ بَْعِض َأصالالالْ
، رقم 3/448أخرجه عبد الرزاق يف »مصالالالنفه«: كتاب الجنائي، بَاب  ُعْمرِ

(، واللفظ المالذكور لاله. والنسالالالالائي يف »السالالالالنن الكبر «: كتالاب المنالاسالالالالك، نيول المحثالب بعالد النفر 6898

(، قالال النسالالالالائي: أخبرنالا 345، رقم 328(، ومن طريقاله ابن حيم يف »حجالة الوداع« )ص 4406، رقم 5/241)

(: من طريق مصالالالعب اليبيري؛ ثالثتهم )عبد الرزاق، 2/303قتيبة بن سالالالعيد. والخطابيُّ يف »غريب الحديث« )

. بن دينار به.اوقتيبة بن سعيد، ومصعب اليبيري(، عن ابن عيينة، عن عمرو   وهذا سند  صحي  

(، قالال: 2350، رقم 4/1825؟ )والمالدينالة بمكالة ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أقالام كم بالابوقالد أخرجاله مسالالالاللم: كتالاب الفضالالالالائالل، 

مكرر(، قال: وحدثنا ابن أبي  2350، رقم 1826 -4/1825حدثنا أبو معمر إسالالماعيل بن إبراهيم الهذلي. و)

عمر؛ كالهما )أبو معمر إسالالالماعيل بن إبراهيم الهذلي، وابن أبي عمر(، عن سالالالفيان بن عيينة عن عمرو به، لكن 

َرُه، وقالال: إنمالا أخالذه من قول ليس عنالده قو ل عروة: )كالذب( يف الموضالالالالعين، ويف الموضالالالالع الثالاين: )قالال: َفَغفَّ

َرُه(:   (.3/374البن األثير ) «النهاية». كما يف لَهُ  اهللُ  َغَفرَ  َقاَل  َأيْ الشاعر(. وقوله يف الموضع الثاين: )قال: َفَغفَّ
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 عمالالر علالالى مسالالعود بالالن اهلل عبالالد بالالن اهلل وعبيالالد اليبيالالر بالالن عالالروة دخالالل :قالالال اليهالالري عالالنو  -2

 بالالنا اهلل وعبالالد عائشالالة ذكالالر مالالن جالالر  شالالئ يف عالالروة فقالالال ،بالمدينالالة أميالالر وهالالو العييالالي عبالالد بالالن

 رسالالول أعنالالي ال ،اليبيالالر بالالن اهلل عبالالد كحبالالي أحالالدا أحببالالت مالالا :تقالالول عائشالالة سالالمعت :اليبيالالر

 يالالر  ال مالالن انتحالالال اليبيالالر وابالالن عائشالالة تنتحلالالون إنكالالم :عمالالر لالاله فقالالال .أبالالوي والملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 ،حقالالا فيهالالا مسالاللم لكالالل ر تالال  ال أن مالالن أوسالالع كانالالت عائشالالة :عالالروة قالالال .نصالاليبا ألحالالد فيهمالالا

 واحالالد كالالل يشالالرك ال التالالي والمالالودة الالالرحم وضالالعته بحيالالث منهالالا اليبيالالر بالالن اهلل عبالالد كالالان ولقالالد

 بالالن اهلل عبيالالد يعنالالي - هالالذا :عالالروة فقالالال .كالالذبت :عمالالر فقالالال .أحالالد صالالاحبه علالالى فيهالالا منهمالالا

 ... األثر. الصادقين كذب لمن الكاذبين أكذب وإن ،كاذب غير أين يعلم - اهلل عبد

ا ": -  (6/197)  للبغدادي« األدب خيانة» كما يف  – اأْلَْنَباِري  ْبن أبو بكر   َقاَل    على  يدل َوِممَّ

  اليبير  بن ُعْرَوة َأن : مخالفيه لَمْذَهب ومبطل  ِسيَبَوْيه لَقْول  مصح   َوُهوَ  ، َأخَطأ بَِمْعنى كذب َأن

 واألثرة  اْلبر  من  اليبير  بن  اهلل عبد  بِهِ  تخص  َعائَِشة  َكاَنت َما اْلَعِييي عبد  بن  عمر ِعنْد  ذكر

  أكذب  َوإِن  ،كذبت َما  إِنِّي : َفَقاَل  اهلل عبد بن  اهلل  عبيد وبالحضرة .كذبت : عمر َلهُ  َفَقاَل  والمحبة

اِدقين  كذب  لمن اْلَكاِذبين   إاِلَّ  اْلَعِييي عبد  بن عمر َقول من َهَذا يحمل  َفاَل : بكر َأُبو  َقاَل . الصَّ

 

تالاري  »( وابن عسالالالالاكر يف 732، رقم 1/342ختصالالالالرا )م «المالدخالل إلى علم السالالالالنن»البيهقي يف أخرجاله  

(، واللفظ البن عسالالاكر يف الموضالالع الثاين. وسالالند األثر ضالالعيف، 276  -40/175، و11 -40/10) «دمشالالق

مالداره على عثمالان بن عمر بن موسالالالالى، وقالد رو  عناله جمع ولم يوثقاله معتبر، فهو مجهول الحالال. قالال عثمالان بن 

. وقال ابن َأْعرفُهَما َما :َفَقاَل  ؟َماَحاله َما شالالالَهاب بنا َعن َأبِيه َعن  يروي الَِّذي ُعثَْمان بن  فعمرسالالالعيد البن معين: 

وذكره ابن حبالان   .قالال كمالا فهو يعرفهمالا، ال إناله :ووالالده هالذا، عثمالان بن ُعمر يف َمعين بن َيحيى وقول هالذاعالدي: 

، 47رواية عثمان ابن سعيد الدارمي )ص  «تاري  ابن معين». وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: «الثقا »يف  

تالقالريالالب »، و(7/435) الالكالالامالالل«»(، و7/200البالن حالبالالان ) «الالثالقالالا »(، و597، رقالم 166، وص 29رقالم 

 (.4505، ترجمة رقم 386)ص  «التهذيب

 يعني ابن األنباري. 
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  اْلَمْعنى   غير   على   َوقع   ُعْرَوة  َوَجَواب.  فيأثم  كذبا   عمر   يْليم   اآلخر   اْلَمْعنى  إِذْ   ؛ َأْخَطأ    َأَرادَ   َأنه  على 

 . اهال "اْلحق غير  قلت  معنى   على كذب  حمل غضب  ِحين  أِلَنَّهُ  ، عمر  َلهُ  قصد الَِّذي

َثنِي :َقاَل وعن أبي إسحاق السبيعي،  -3 َثنِي :َقاَل  َيِييدَ  ْبنُ  اهللِ  َعْبُد  َحدَّ ُهحا  - اْلَبَراءُ  َحدَّ ْرُ  وا   غا

ُذوب     َيَقعَ  َحتَّى َظْهَرهُ  ِمنَّا  َأَحد   َيْحنِ  َلمْ  ،َحِمَدهُ  لَِمنْ  اهللُ  َسِمعَ   : َقاَل  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوُل  َكانَ  : َقاَل   - كا

 .َبْعَدهُ  ُسُجوًدا َنَقعُ  ُثمَّ  ،َساِجًدا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 

ضمن أمثلة ذكرها ليدلل على أن   ( 304/ 2)  « غريب الحديث»  ذكر الخطابي هذا األثر يف 

  أي   (:كذوب  غير  وهو):  قوله"الكذب قد يجري عند العرب مجر  الخطأ، ثم عقب عليه بقوله:  

  ابن وأخبرنا .واإلتقان بالحفظ  يصفه ،الرواية يف الغلط  عليه مجرب  غير  أو  ، الخطأ به  مظنون  غير

وِريُّ   عبَّاس    أخبرنا  ،األعرابي   عبد  يريد   (: كذوب  غير  وهو):  قوله:  َقاَل ،  معين  ْبنِ   َيْحَيى  َعنْ   ،الدُّ

 اهال. "كذوب  غير  اهلل  رسول  أصحاب من لرجل  ُيَقاُل  ال  ،زيد  بن اهلل

ْختَِيانِيِّ   َأيُّوَب   َعنْ و  -4 ُجلِ   َعنِ   ُجَبْيرٍ   ْبنَ   َسِعيدَ   َسَأْلُت :  َقاَل   ، السِّ  َمنِ   بَِيدِ   التَّْيِويِج،  فِي   لَِعْبدٍ   َيْأَذنُ   الرَّ

يِِّد؟  بَِيدِ :  َيُقوُل  َزْيدٍ  ْبنَ  َجابِرَ  َفإِنَّ : َلهُ  ُقْلُت .  َنَكَ   الَِّذي  بَِيدِ : َقاَل  الطَّالَُق؟   .َجابِر    َكَذَب : َقاَل  السَّ

 

ُجُد  َمتَى بَابالبخاري: كِتَاُب اأْلََذاِن، أخرجه    َمامِ  َخْلَف  َمنْ   َيسالْ َجَد   َفإَِذا َأَنس   َقاَل  اإْلِ ُجُدوا سالَ ، 1/140) َفاسالْ

: كتاب الصالة، 690رقم   (.474، رقم 1/345) بعده والعمل اإلمام متابعة باب(، ومسلم 

هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسالالالطام، وقيل: اسالالالم جده: غياث بن زياد بن عون بن  حييى بن مع    

بسالالالالطالام، الغطفالاين ثم المري موالهم، أبو زكريالا البغالدادي. من أئمالة الحالديالث ومؤرخي رجالالاله، وصالالالالفاله الالذهبي 

 «النبالء سالالالالير أعالم»هالالالالالالالال(. انظر: 233بالاإلمالام الحالافظ الجهبالذ، شالالالالي  المحالدثين، أحالد األعالم. مالا  سالالالالنالة )

 (.8/172) «األعالم»(، و11/71)

(، 13750، رقم 6/166كتالاب الطالق، بالاب طالق العبالد بيالد سالالالاليالده )يف »مصالالالالنفاله«: عبالد الرزاق أخرجاله  

(، وابن أبي شالالالاليبالة يف 809، رقم 1/210: باب العبالد يتيوج بغير إذن سالالالاليالده )«سالالالالنناله»وسالالالالعيالد بن منصالالالالور يف 

(، 18594، رقم 9/619: كتاب الطالق، يف الرجل يأذن لعبده يف النكاو، من قال: الطالق بيد العبد )»مصالالنفه«

 وإسناد هذا األثر صحي .
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وهذه مسألة اجتهادية تخضع للصواب والخطأ ال للصدق والكذب، وقد ذكر ابن عبد البر  

( هذا األثر ضمن أمثلة ذكرها ليبين أن العرب  99/ 5) « االستذكار»(، يف 290/ 9)  «التمهيد »يف 

  "أعلم واهلل ،وأخطأ غلط يريد" بقوله: «التمهيد»تستعمل الكذب بمعنى الغلط، ثم علق عليه يف 

 اهال.

:  قال هي؟ أواجبة ،العمرة عن جبير بن سعيد سألت: قال سليمان، أبي بنوعن عبد الملك  -5

  : يقول  اهلل  إن  الشعبي،  كذب:  فقال  بواجبة،  ليست:  يقول   الشعبي  فإن:  رومان  بن  قيس  له  فقال  نعم،

 .َّ  متخت  حت جت  هب ُّٱ

وهذه مسألة خالف فيها سعيد بن جبير مذهب الشعبي، فكالهما يف حق نفسه مصيب،  

  «االستذكار»ومخالفه مخطئ، وقد بين ابن عبد البر أن كذب هنا معناه أخطأ، فقال يف 

َغِة،  فِي  َمْعُروف   َوُهوَ  َغَلَط،  َمْعنَاهُ  َهاُهنَا  ( َكَذَب ) : َقْوُلهُ "(: 249/ 11)   فِي  بَِشَواِهِدهِ  َأَتْينَا  َوَقْد  اللُّ

 

يييد الجعفي فاختصالره، ووقع عنده: ( يف ترجمة جابر بن 1/386) «الضالعفاء»أخرج العقيلي هذا األثر يف   تنبيه 

ياْلدٍ  بْنِ  َداُودَ )جابر بن يييد(، فرواه من طريق   َثناَلا: َقاَل  ،ُرشالالالالَ َثناَلا: َقاَل  ،ُعَليالَّةَ  ابْنُ  َحدَّ ِعيالدِ  ُقلاْلُت : َقاَل  َأيُّوُب  َحدَّ سالالالالَ
 بْنِ   لِ

 .َجابِر   َكَذَب : َفَقاَل  ،َوَكَذا َكَذا َيُقوُل  َيِييَد  بْنَ  َجابِرَ  إِنَّ : ُجبَيْرٍ 

سالالو  رواية  –هكذا ذكر اللفظ مختصالالرا، ورواية ابن أبي شالاليبة عن ابن علية كباقي الروايا ، وجميع الروايا   

وقع فيهالا: )جالابر بن زيالد(، وهالذا هو الصالالالالحي ، وال أدري ممن وقع هالذا التحريف، وبكالل حالال فالذكر  –العقيلي 

 نتبه لمثل ذلك، واهلل الموفق.هذا األثر يف ترجمة جابر بن يييد الجعفي خطأ، فلي

( أن كذب هنا معناها أخطأ، 9/619)   «مصالنف ابن أبي شاليبة»وكذا بين الشالي  محمد عوامة يف تعليقه على    

 اهال. ")كذب جابر بن زيد(: أي: أخطأ، كما هو مشهور. يريد تغليظ خطئه"فقال: 

 (.196سورة البقرة: جيء من اآلية رقم ) 

، رقم 396 -4/395كتالاب المنالاسالالالالك، بالاب وجوب الحج والعمرة ) يف »مصالالالالنفاله«:عبالد الرزاق أخرجاله  

، رقم 12 -3/11) «تفساليره»، والطبري يف  (129، رقم 90 -89 ص) الصالحابة« ر ثا يف األمالي»(، ويف  9510

 (، وإسناد األثر صحي .25/419) «تاري  دمشق»تحقيق شاكر(، وابن عساكر يف  -3209
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 اهال. "اْلَمْوِضعِ  َهَذا  َغْيرِ 

مِ وعالالن  -6 نِ  اْلَقاسالالِ ٍم، بالالْ اَل  َعاصالالِ ُت : قالالَ ِعيدِ  ُقلالالْ نِ  لِسالالَ يِِّب  بالالْ ِديًثا: اْلُمسالالَ َثنَاهُ  حالالَ دَّ ُك  حالالَ اء   َعنالالْ  َعطالالَ

انِيُّ  اَل  ،اْلُخَراسالالَ ا: قالالَ وَ  مالالَ ُت  ؟هالالُ ي: ُقلالالْ ِذي فالالِ عَ  الالالَّ ى َوقالالَ هِ  َعلالالَ ي اْمَرَأتالالِ اَن، فالالِ اَل  َرَمضالالَ ُق : قالالَ ةٍ  ِعتالالْ  َرَقبالالَ

، َأوَ  ْدي  رلا  هالالَ ََا با   ق ذا ََا رء:  ك طََا ا ،عا َك  إِنَّمالالَ اَلن   َذلالالِ ارَ  - فالالُ ى َوَأشالالَ هِ  إِلالالَ عَ  - َمنِْيلالالِ ى َوقالالَ هِ  َعلالالَ ي اْمَرَأتالالِ  فالالِ

انَ  َأَتى ،َرَمضالالَ يَّ  فالالَ
اَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ ْل : »َفقالالَ َدكَ  هالالَ نْ  ِعنالالْ ْيءٍ  مالالِ اَل  «،؟شالالَ اَل  اَل،: قالالَ ْس«،: »قالالَ اَل  اْجلالالِ : قالالَ

ُأتِيَ  َرٍق  فالالالَ ُرونَ  فِيالالالهِ  بِعالالالَ اًعا ِعشالالالْ و   َأوْ  صالالالَ ا، َنحالالالْ اَل  ِمنْهالالالَ ْق : »قالالالَ دَّ َذا« َتصالالالَ اَل  بِهالالالَ َماِعيُل : قالالالَ : إِسالالالْ

 .َأْهَلَك« َفَأْطِعْمهُ : »َقاَل  َطَعاٍم، ِمنْ  أِلَْهِلي َما: َقاَل  َخالًِدا َفَأْحِسُب 

 

تفسالالالير »وكذا بين العالمة األسالالالتاذ محمود شالالالاكر أن معناه أخطأ، فعلق على هذا الموضالالالع يف تحقيقه لالالالالالالال   

 وأشالالالالعالار واألحالاديالث األخبالار يف جالدا كثير  وهو. أخطالأ أي ،(الشالالالالعبي كالذب): قولاله"(: 3/12بقولاله ) «الطبري

 اهال. "اجتهاده يف الشعبي أخطأ: ويعني. الصدق قيض ن هو الذي الكذب بمعنى ال الخطأ، بمعنى العرب،

يُب َأْهَلُه )ص    ائِِم ُيصالالالِ ي الصالالالَّ
(، بسالالالند 3، رقم 126أخرج هذه الحكاية أبو داود يف »المراسالالاليل«: َما َجاَء فِ

اهالالالالالال.  "مقبول"(: 5465، رقم 450ضالعيف، فيه القاسالم بن عاصالم، قال الحافظ ابن حجر يف »التقريب« )ص 

، 3/327حمالد يف »العلالل ومعرفة الرجال« )يعني: إن توبع، وإال فلين الحالديث، وقد وجد  له متالابعالا ، فرواه أ

(: قالال: حالدثنالا بهي، قالال: حالدثنالا همالام، قالال: أخبرنالا قتالادة، أن محمالد بن عبيالد وسالالالالعيالد بن يييالد حالدثالاه، 5454رقم 

قال همام: فيما أحسالالب، قال: قلنا لسالالعيد ... فذكره. ومحمد بن عبيد هذا يقال له أيضالالا: محمد بن عبد اهلل بن 

محمالد بن عبالد اهلل بن أبي "(: 6042، ترجمالة رقم 489فظ ابن حجر يف »التقريالب« )ص أبي قالدامالة، قالال الحالا

اهالالالالال. وسالعيد بن يييد مجهول، قال  "أبو قدامة، مقبول -مصالغر   - قدامة الحنفي الدؤلي، ويقال: محمد بن عبيد

، ترجمة رقم 4/74والتعديل« )علي بن المديني: شالالي  بصالالري ال أعرفه، وقال أبو حاتم: شالالي . انظر: »الجرو 

(، قال: حدثنا عفان، قال: 5457، رقم 3/328(. ثم رواه أحمد أيضالالالا )4/101(، و»تهذيب التهذيب« )310

حدثنا همام، عن قتادة، أن محمدا وعونا حدثاه، أنهما قاال لسالعيد بن المساليب: ... فذكر نحوه. ومحمد هذا هو 

د اضالالطرب فيها همام كما تر ، فمرة عن محمد بن عبيد وسالالعيد بن ابن عبيد السالالابق، وعون هذا لم أعرفه. وق

 يييد فيما يحسب، ومرة عن محمد وعون.
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فهالالالذا الحكايالالالة ال تثبالالالت عالالالن سالالالعيد، وعلالالالى فالالالرض ثبوتهالالالا، فقولالالاله: )كالالالذب( معنالالالاه، 

اَرُقْطنِيُّ أخطالالأ،  اَل الالالدَّ هُ ": قالالَ اء  ) :َقْولالالُ َذَب َعطالالَ الِم  (،كالالَ ي كالالَ ُروف  فالالِ َك َمعالالْ
َأ، َوَذلالالِ ي َأْخطالالَ َيْعنالالِ

 اهال. "اْلَعَرِب 

مالالالر يف ومالالالن ذلالالالك أيضالالالا مالالالا روي عالالالن بعالالالض التالالالابعين يف حالالالق نالالالافع مالالالولى ابالالالن ع -7

 :روايته عن ابن عمر يف إتيان المرأة يف دبرها

 

 أن ،سالالعد بن الليث : من طريق  (1/282) والكنى«  »األسالالاميوأخرج هذه الحكاية أيضالالا: أبو أحمد الحاكم يف 

يَّب بن سالعيد قال: قال أنه الخراسالاين  عطاء عن ،رباو أبي بن عطاء عن ،حدثه السالختياين  أيوب  رسالول عن الُمسالَ

 أناله ،ثقالة رجالل فالأخبرين  :أيوب قالال .عالامالا عشالالالالرون أو ،جيورا أو ،رقبالة متعمالدا رمضالالالالان يف  أفطر الالذي يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

يالَّب ابن أخبر  »تصالالالالدق :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسالالالالول قالال :قلالت إنمالا ،عطالاء  كالذب :فقالال ،عناله الخراسالالالالاين  عطالاء بقول الُمسالالالالَ

 مبهم بلفظ التعديل، ولعله يعني به القاسم بن عاصم.. وهذا سند ضعيف، فيه تصدق«

 وجملة القول أن هذه الحكاية ال تص ، فمدارها على مجاهيل.

 عبد البن »التمهيد«وقد ضالالالعََّف ابُن عبد البر، وابُن رجب الحنبليُّ هذه الحكاية عن سالالالعيد بن المسالالاليب. انظر:  

 رجالب البن الترمالذي« علالل شالالالالرو»و ،(114، 10/113) أيضالالالالا لاله االسالالالالتالذكالار«»و ،(9، 8و ،3، 21/2) البر

(2/878.) 

قطنيُّ   َا ا أ   البغالدادي اهلل عبالد بن دينالار بن النعمالان بن مسالالالالعود بن مهالدي بن أحمالد بن عمر بن عليهو  اَل

 شالالي  المجود، الحافظ ماماإلوصالالفه الذهبي ب .ببغداد القطن دار محلة  أهل من  ،الدارقطني الحسالالن أبو، المقرف

 علل  ومعرفة الحفظ إليه  انتهى الدنيا، أئمة ومن،  العلم بحور  من انالمحدث، وقال: ك الجهابذة، علم  سالالالالم،اإل

 وأيالام والمغالازي، واالختالف، الفقاله، يف المشالالالالاركالة وقوة وطرقهالا، القراءا  يف التقالدم مع ورجالالاله، الحالديالث

سالالير أعالم »هالالالالالال(. انظر:  385. ما  سالالنة )«كتاب العلل»، و«كتاب السالالنن». من تصالالانيفه: ذلك  وغير الناس،

 (.16/499) «النبالء

( الحكاية السالابقة عن سالعيد من طريق 678، رقم 345 -344)ص  «اللطائف يف »رو  أبو موسالى المديني   

 الدارقطني، ثم نقل قوله المذكور.

ا جمالاعالة من القالدمالاء  ورد يف تحريم إتيالان المرأة يف دبرهالا أحالاديالث كثيرة، جمعهالا يف مصالالالالنف وتكلم عليهال  

، وكذا أبو العباس القرطبي يف «تحريم المحل المكروه»والمعاصرين، فمن القدماء: ابن الجوزي يف جيء سماه: 
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 فقالالد روي عالالن جماعالالة مالالن التالالابعين تالالوهيم وتخطئالالة نالالافع فيمالالا رواه عالالن ابالالن عمالالر 

 يف ذلك، وعبر بعضهم عن ذلك بلفظ: )كذب(:

نْ ف ى عالالالَ نِ  ُموسالالالَ دِ  بالالالْ نِ  اهللِ  َعبالالالْ نِ  بالالالْ اهُ  َأنَّ  ،اْلَحسالالالَ َأَل  َأبالالالَ الِمَ  سالالالَ نَ  سالالالَ دِ  بالالالْ هُ  َأنْ  اهللِ  َعبالالالْ ثالالالَ  ُيَحدِّ

ِديِث  افٍِع، بِحالالَ نِ  نالالَ نِ  عالالَ رَ  ابالالْ هُ : ُعمالالَ انَ  َأنالالَّ َر  اَل  كالالَ ا يالالَ ي َبْأسالالً انِ  فالالِ اءِ  إِْتيالالَ ي النِّسالالَ ، فالالِ اِرِهنَّ اَل  َأْدبالالَ  َفقالالَ

م  
الِ َذَب : سالالالَ ُد  كالالالَ اَل  َأوْ  - اْلَعبالالالْ أَ : قالالالَ ا - َأْخطالالالَ اَل  إِنَّمالالالَ ْأَس  اَل : قالالالَ ْؤَتْينَ  َأنْ  بالالالَ ي يالالالُ ُروِجِهنَّ  فالالالِ نْ  فالالالُ  مالالالِ

 .َأْدَباِرِهنَّ 

 

تفسير »(، و4/157ألبي العباس القرطبي ) «المفهم». انظر:  «إظهار إدبار من أجاز الوطأ يف األدبار»جيء سماه:  

 أوضالالالحنا وقد"(: 5/100، فقال )«سالالالير أعالم النبالء»ء، ذكره يف (. وللذهبي أيضالالالا فيه جي4/10) «القرطبي

 بطرق تيقنا  قد"(: 14/128اهالالال. وقال أيضا )" ذلك بتحريم ويقطع إال عالم يطالعه  ال مفيد، مصنف   يف المسألة

اهالالالالال. وصالنف فيه من  "كبير مصالنف  ذلك يف  ولي بتحريمه،  وجيمنا النسالاء، أدبار عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي  نهي عنها محيد  ال

إتحاف النبالء بأدلة تحريم إتيان  » المعاصالالرين أبو أسالالامة عبد اهلل بن محمد بن عبد الرحيم البخاري جيءا سالالماه

 م(.1994هال = 1414، وطبع بمطبعة الغرباء األثرية، السعودية )«المحل المكروه من النساء

 يف العقيليو ،(15/426)« اآلثالار مشالالالالكالل شالالالالرو»و( 3/41« )اآلثالار معالاين  شالالالالرو» يف الطحالاويأخرجاله  

، 2/353) «الجيء الثالامن من الفوائالد المنتقالاه» يفوأبو طالاهر المخلص  (،582 -3/581) «الكبير الضالالالالعفالاء»

 كاَلَذَب : َفقاَلاَل . ولفظ العقيلي: )(61/438« )دمشالالالالق تالاري » يف  عسالالالالاكر وابن(، «المخلصالالالاليالا » -1731رقم 

أَلاْلُت  ُثمَّ : قاَلاَل ) (، وزاد العقيلي أيضالالالالا:َوَأثِمَ   ،كاَلَذَب  :َيقاُلْل  َولَمْ  ،قاَلاَل  ماَلا بِئَْس : َفقاَلاَل  ،ُعَمرَ  بْنِ  اهللِ  َعباْلدِ  بْنَ  اهللِ  َعباْلَد  سالالالالَ

 (.َقاَل  َما بِئَْس : َفَقاَل  ،الَْخطَّاِب  بْنِ  َزْيدِ  بْنِ  الَْحِميدِ  َعبْدِ  بْنَ  اهللِ  َعبَْد  َسأَلُْت  ُثمَّ : َقاَل 

، وصالالالالححاله الط جيء فياله ذكر حالال عكرمالة مولى ابن »بري، ونقالل كالماله المنالذري يف وسالالالالنالد هالذا األثر صالالالالحي  

(، وموسالالالالى بن عبالد اهلل بن حسالالالالن ر ه ابن معين ووثقاله، وجهلاله غيره، فرو  الالدوري عن ابن 37)ص  «عبالاس

 بأس  ال ،اهلل عبد بن يحيى أخا كانمعين: قد رأيته، وهو ثقة. ورو  الحسالين بن عمار عن ابن معين: ثقة مأمون، 

 فلم ،لحدثتك ذلك ولوال ،ثالحدي من منعت قد :فقال رجل إليه وتشالالالفع ببغداد هنا  ها موسالالالى  على دخلت ،به

ى. وأما البخاري فقال: شاليئا منه نسالمع نِ  بْنِ   اهللِ  َعبْدِ  بْنُ   ُموسالَ الِمٍ  َفُقْلُت  َأبِيِه، َعنْ  ،الَْحسالَ سالَ
اءِ  َأْدبَارِ  فِي لِ : َفَقاَل  ،النِّسالَ

اِريُّ  َقاَل   - َأْخطاَلأَ   َأوْ  - الَْعباْلُد  َكَذَب   اهلل َعبالد بن  وموسالالالالى. وقال ابن عدي بعالد ذكره لكالم البخالاري: َنظَر   فِيالهِ : الْبُخالَ

(، 1152، رقم 3/245روايالة الالدوري ) «تالاري  ابن معين». انظر: يعرفالان ال األسالالالالواري،  موسالالالالى مثالل  هو هالذا،
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( شك  ممن رواه، أقال سالم: )كذب العبد(؟ أم قال:  -أو قال: أخطأ    - فقوله: )كذب العبد  

)أخطأ العبد(؟ وال شك أن سالما قال أحدهما، فلما ذكر من رواه عنه اللفظين، دل ذلك على  

 هنا الخطأ.  ترادف اللفظين عند من شك، وأنه فهم أن مراد سالم بالكذب

يف  (206 -1/205« )الحالالالالديث علمالالالالاء معرفالالالالة يف اإلرشالالالالاد»يف  يقالالالالول الخليلالالالالي

نْ "حالالق نالالافع:  ةِ  مالالِ مالالَّ
ابِِعينَ  َأئِ نْ  التالالَّ لِ  مالالِ ةِ  َأهالالْ ام   ،اْلَمِدينالالَ ي إِمالالَ مِ  فالالِ ق   ،اْلِعلالالْ هِ  ُمتَّفالالَ ِحيُ   ،َعَليالالْ  صالالَ

ةِ  َوايالالَ نُْهمْ  ،الرِّ نْ  َفمالالِ هُ  مالالَ مالالُ ى ُيَقدِّ الِمٍ  َعلالالَ نُْهمْ  ،سالالَ نْ  َومالالِ هُ  مالالِ هِ  ُيَقاِرنالالُ ِمعَ . بالالِ ْواَلهُ  سالالَ ا ،مالالَ َرةَ  َوَأبالالَ  ،ُهَريالالْ

ا َرُف  َواَل ، َوَغْيَرُهمالالَ هُ  ُيعالالْ أ   لالالَ ي َخطالالَ ا َجِميالالعِ  فالالِ ي إاِلَّ  ،َرَواهُ  مالالَ ِديٍث  فالالِ ي حالالَ انِ  فالالِ اءِ  إِْتيالالَ ي النِّسالالَ  فالالالِ

اِرِهنَّ  اَل . َأْدبالالَ م   قالالَ
الِ مَ  :سالالَ ُد  َوهالالِ ى اْلَعبالالْ ي َعلالالَ َب  ،َأبالالِ ى َوَذهالالَ َذا إِلالالَ ة   هالالَ نْ  َجَماعالالَ لِ  مالالِ ةِ  َأهالالْ  ،اْلَمِدينالالَ

نُْهمْ  نُ  َيِييالالالُد  مالالالِ انَ  بالالالْ ، ،ُرومالالالَ ك  عَ  َوَمالالالالِ هِ  مالالالَ نُ  َوَرَو  ،َجاَلَلتالالالِ ٍب، ابالالالْ ا، َأنَّ  َوهالالالْ عَ  َمالِكالالالً هُ  َرجالالالَ  َعنالالالْ

 اهال. "بِآِخَرةٍ 

علالالى نالالافع وواضالال  مالالن كالالالم الخليلالالي أنالاله فسالالر قولالاله )كالالذب العبالالد( بالالالوهم، فحكالالم 

بالخطالالأ يف هالالذه الرايالالة، ثالالم نقالالل قالالول سالالالم بالالالمعنى، وفيالاله: )وهالالم العبالالد( بالالدل: )كالالذب 

 العبد(.

ألُت : قالالال خصالاليف، عالالنف جبيالالر، بالالن سالالعيدوروي مثالالل قالالول سالالالم عالالن   بالالن سالالعيد سالالَ

 ، َّخضحض جض مص خص ُّٱ : قولالالاله يف ُعمالالالر ابالالالن عالالالن نالالالافع، َرو  الالالالذي عالالالن ُجَبيالالالر،

 

، ترجمالة رقم 9/543البن عالدي ) «الكالامالل»(، و1735، ترجمالة رقم 3/581للعقيلي ) «الضالالالالعفالاء الكبير»

 (.6938، ترجمة رقم 15/11) «دادتاري  بغ»(، و16080

ييلُّ  
 من قالاض،: الخليلي يعلى أبو القيويني، الخليالل بن إبراهيم بن أحمالد بن اهلل عبالد بن خلياللهو ال ا ا  

  عالارفالا حالافظالا، ثقالة كالانوصالالالالفاله الالذهبي بالالقالاضالالالالي العالمالة الحالافظ، وقالال:  .برجالالاله العالارفين الحالديالث، حفالاظ

سالير أعالم »هالالالالال(. انظر: 446. ما  سالنة )«معرفة علماء الحديث يف اإلرشالاد» له .الشالأن كبير  والعلل، بالرجال

 (.2/319لليركلي ) «األعالم»(، و17/666) «النبالء

 (.223سورة البقرة: جيء من اآلية رقم ) 
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 .أخطأ: قال أو  نافع، كذب: سعيد فقال

، كمالالا بينتالاله، وعلالالى فالالرض صالالحته فهالالو كقالالول سالالالم السالالابق،  وسالالنُد هالالذا األثالالر ضالالعيف 

 شك فيه راويه، وذكر معنيين مترادفين، كما تقدم.

نْ ف ،أيضالالا تالالوهيم نالالافع الييالالادي ماجالالدي أبالال جالالاء عالالن و   ى عالالَ نِ  ُموسالالَ وَب  بالالْ ، َأيالالُّ ِقيُّ
افِ  اْلغالالَ

اَل  ُت : قالالَ ي ُقلالالْ دٍ  أِلَبالالِ ، َماجالالِ اِديِّ يالالَ ا إِنَّ  اليِّ عالالً
ُث  َنافِ دِّ نِ  ُيحالالَ نِ  عالالَ رَ  ابالالْ ي: ُعمالالَ رِ  فالالِ ْرَأِة، ُدبالالُ اَل  اْلمالالَ : َفقالالَ

َذَب  ، كالالَ افِع  ِحْبُت  نالالَ نَ  صالالَ َر، ابالالْ افِع   ُعمالالَ ، َونالالَ وك  ِمْعُتهُ  َمْملالالُ وُل  َفسالالَ ا: َيقالالُ ْرُ   مالالَ ى َنظالالَ ْرِج  إِلالالَ ي فالالَ  اْمَرَأتالالِ

 .َوَكَذا َكَذا ُمنُْذ 

وأبالالالو ماجالالالد هالالالذا لالالاليس بالالالالمعروف، ولالالالم تكالالالن لالالاله نباهالالالة نالالالافع وعلمالالاله، وال شالالالهرته 

ومكانتالاله، فالالال يقبالالل قالالول مثلالاله يف نالالافع، ومالالن تأمالالل قولالاله )كالالذب( تبالالين لالاله أن معنالالاه أخطالالأ، 

فإنالاله مالالا حكالالى عالالن ابالالن عمالالر شالاليئا قاطعالالا يف المسالالألة، بالالل فهالالم فهمالاله مالالن قالالول ابالالن عمالالر الالالذي 

امرأتالاله، يريالد أناله إذا لالم ينظالر إلالى فالرج امرأتاله، أفيأتيهالالا يف حكالاه عناله يف أناله لالم ينظالر إلالى فالرج 

دبرهالالا؟! وهالالذا مالالا فهمالاله واسالالتنبطه، ولالاليس بالالنص قالالاطع عالالن ابالالن عمالالر يف مسالالألة إتيالالان المالالرأة 

يف دبرهالالا، واخالالتالف األفهالالام دون نالالص قالالاطع ال يجيالالي للمالالرء الحكالالم علالالى غيالالره بالالاالفتراء، 

 

 «تالالاري  دمشالالق»(، ومالالن طريقالاله ابالالن عسالالاكر يف 207، رقالالم 1/174) «الكامالالل» يف أخرجالاله ابالالن عالالدي 

، فخصالالاليف  هالالالو ابالالالن عبالالالد 438 -61/437) (: مالالالن طريالالالق عتالالالاب، عالالالن خصالالاليف. وهالالالذا سالالالند  ضالالالعيف 

 صالالالدوق"(: 1718، ترجمالالالة رقالالالم 193)ص  «التقريالالالب»الالالالرحمن الجالالاليري، قالالالال الحالالالافظ ابالالالن حجالالالر يف 

الال. والالالراوي  "باإلرجالالاء ورمالالي ،بالالأخرة خلالالط ،الحفالالظ سالاليء عنالاله عتالالاب، وهالالو ابالالن بشالالير الجالاليري، قالالال اهال

 اهال. "صدوق يخطئ"(: 4419، ترجمة رقم 380الحافظ أيضا )ص 

(، وقالالالد اشالالالتمل هالالالذا األثالالالر علالالالى قالالالولين: القالالالول األول: قالالالول 3/752) «تفسالالاليره» يف أخرجالالاله الطبالالالري 

، 588 )ص «التقريالالب»أبالالي ماجالالد، واإلسالالناد إليالاله حسالالن، فيالاله يحيالالى بالالن أيالالوب الغالالافقي، قالالال الحالالافظ يف 

الال. والقالالول الثالالاين: قالالول ابالالن عمالالر، واإلسالالناد إليالاله ضالالعيف،  "صالالدوق ربمالالا أخطالالأ"(: 7511ترجمالالة رقالالم  اهال

(، وابالالن أبالالي حالالاتم يف 9/73) «التالالاري  الكبيالالر»فيالاله أبالالو ماجالالد، وهالالو مجهالالول، فقالالد تالالرجم لالاله البخالالاري يف 

 (، ولم يذكراه بجرو وال تعديل.9/445) «الجرو والتعديل»
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 فظهر أن الكذب يف قوله معناه الخطأ.

أيضالالالا مالالالا جالالالاء عالالالن جماعالالالة مالالالن التالالالابعين يف حالالالق عكرمالالالة مالالالولى ابالالالن ومالالالن ذلالالالك  -8

عبالالاس، كسالالعيد بالالن المسالاليب، وعلالالي بالالن عبالالد اهلل بالالن عبالالاس، وعطالالاء بالالن أبالالي ربالالاو، وسالالعيد 

بالالن جبيالالر، ومجاهالالد، وجماعالالة، فعكرمالالة ثبتالالت عدالتالاله، والكالالذب الالالوارد فيمالالا ثبالالت مالالن كالالالم 

تلالالك األقالالوال فقالالد أجيالالب  هالالؤالء األئمالالة معنالالاه الخطالالأ، وعلالالى فالالرض ثبالالو  مالالالم يثبالالت مالالن

عالالن ذلالالك أيضالالا بأجوبالالة، منهالالا أن المالالراد بالكالالذب الالالوارد فيهالالا الخطالالأ، وقالالد بينالالت ذلالالك، 

ونقلالالت هالالذه األقالالوال، وقمالالت بتخريجهالالا، وبيالالان درجتهالالا، والمالالراد منهالالا يف بحثالالي »موقالالف 

، ص 4تكالالذيب عكرمالالة مالالولى ابالالن عبالالاس نموذجالالا« )مجلالالد  -الحالالداثيين مالالن السالالنة النبويالالة

 اجعه غير مأمور.(، فر73 -60

وأذكالالر هنالالا قالالول ابالالن حبالالان يف كتالالاب »الثقالالا « ترجمالالة بالالرد مالالولى سالالعيد بالالن المسالاليب 

اهالالال. يشالالير إلالالى مالالا ورد عالالن  "وأهََل ا  ََر  يسََمحن ا طََا كََذبركالالان يخطالالئ، "(: 6/114)

ِذْب يالالا بالالرد، ": لالالهأنالاله كالالان يقالالول سالالعيد بالالن المسالاليب  ِن  ال َتكالالْ ى ابالالْ ة َعلالالَ َذَب ِعْكرِمالالَ ا كالالَ يَّ َكمالالَ َعلالالَ

 ."َعبَّاس

 

 

 

 

 

 (،1584، و1583، رقالالالم 2/71أحمالالالد يف »العلالالالل ومعرفالالالة الرجالالالال« روايالالالة ابنالالاله عبالالالد اهلل ) أخرجالالاله 

ذيالالالل كتالالالاب المنتخالالالب مالالالن »(، والطبالالالري يف 2/5) «المعرفالالالة والتالالالاري »الفسالالالوي يف ويعقالالالوب بالالالن سالالالفيان 

(، وابالالالالن أبالالالي خيثمالالالالة يف مالالالع »تالالالالاري  الطبالالالري« -11/633) «المالالالذيل مالالالن تالالالالاري  الصالالالحابة والتالالالالابعين

وابالالالن (، 3/259والعقيلالالالي يف »الضالالالعفاء« )(، السالالالفر الثالالالالث -2368رقالالالم  ،2/194) ر«»التالالالاري  الكبيالالال 

 ، بسند صحي .(41/109) «تاري  دمشق»عساكر يف 
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 املطلب اخلامس: مناذج من أقوال أهل العلم وقع الكذب فيها مبعنى اخلطأ

إضالالافة إلالالى مالالا تقالالدم مالالن أقالالوال أهالالل العلالالم مالالن الصالالحابة والتالالابعين، فقالالد وقفالالت علالالى 

وبالتأمالالالل ظهالالالر أن  أطلقالالالوا فيهالالالا لفالالالظ )الكالالالذب(،أقالالالوال لالالالبعض أئمالالالة الجالالالرو والتعالالالديل 

والالالالوهم، ال الكالالالذب بمعنالالالى التعمالالالد واالفتالالالراء، وفيمالالالا يلالالالي جملالالالة ممالالالا  الخطالالالأمالالالرادهم 

 وقفت عليه من تلك األقوال، مع التعليق عليها:

بعالالض األقالالوال التالالي أطلالالق فيهالالا لفالالظ الكالالذب يف  ورد عالالن المغيالالرة بالالن مقسالالم الضالالبي -1

اَل:اشٍ يالالَّ عَ  نُ بالالْ  ركالالْ بَ  وبالالُ أَ حالالق حمالالاد بالالن أبالالي سالالليمان، فالالرو    ِب تالالُ كُ  نْ مالالِ  ةَ يالالرَ غِ مُ  ىلالالَ عَ  انالالَ أْ رَ قَ   قالالَ

 .اد  مَّ َح  َب َذ كَ  :وُل قُ يَ فَ  ،يُث دِ الَح  رَّ مَ  امَ بَّ رُ فَ  :اَل قَ  .ادٍ مَّ َح 

 وهذا معناه أن مغيرة خطأ حمادا يف بعض ما رواه.

نْ  َجرِيالالر  ورو   اَل  ُمِغيالالَرةَ  عالالَ جَّ : قالالَ ادُ  حالالَ نُ  َحمالالَّ ي بالالْ َلْيَمانَ  َأبالالِ ا ،سالالُ ِدمَ  َفَلمالالَّ اهُ  قالالَ لِّمُ  َأَتْينالالَ  ُنسالالَ

هِ  اَل  ،َعَليالالالْ ُروا: َفقالالالَ ا َأْبشالالالِ َل  يالالالَ ةِ  َأهالالالْ إِنِّي ،اْلُكوفالالالَ ِدْمُت  فالالالَ ى قالالالَ لِ  َعلالالالَ ازِ  َأهالالالْ ُت  اْلِحجالالالَ اًء، َفَرَأيالالالْ  َعطالالالَ

ا ًدا َوَطاُوسالالالً ْبَياُنُكمْ  ،َوُمَجاهالالالِ ْل  ،َفصالالالِ ْبَيانُ  بالالالَ ْبَيانُِكمْ  صالالالِ هُ  صالالالِ نُْهمْ  َأْفقالالالَ اَل . مالالالِ ا: ُمِغيالالالَرةُ  قالالالَ  َأنَّ  َفَرَأْينالالالَ

اد   َكَذَب : ُمِغيَرةُ  َقاَل : َجرِير   َقاَل  ِمنُْه، َبْغًيا َذاكَ    .َحمَّ

 

 ثقة .األعمى الكويف  هشام أبو  ،موالهم الضبي (الميم  بكسر) مقسم بن المغيرةهو    املورال بن مقَسم الَضبي   

)ص  هالالالالالال(. »تقريب التهذيب«136) سالالنةعلى الصالالحي    ما  .إبراهيم عن سالاليما  وال  يدلس كان أنه إال ،متقن

 (.6851، ترجمة رقم 543

ثني: قال  يييد، بن جعفر بن  ُمحمد َحدثنا(: 3/305الكامل« )»رواه ابن عدي يف     َحدثنا عامر، بن جعفر  َحدَّ

تاري  بغداد« »... وذكره. وشالي  ابن عدي ترجم له الخطيب يف   :قال عياش، بن  بكر َأبو َحدثنا ُيوُنس، بن أحمد

(، وذكر أن ابن عالدي رو  عناله، ولم يالذكر لاله راويالا غيره، لم يورد فياله جرحالا وال 492، ترجمالة رقم 2/510)

 ذكر أنه  ،مغيرة عن ،بكر (: من طريق أبي كريب، قال: حدثنا أبو1/538الضالالعفاء« )»تعديال. ورواه العقيلي يف 

 . وسند العقيلي صحي  إلى أبي بكر بن عياش.حماد كذب: قال حماد عن له

. ورواه ابن 1/538الضالعفاء« )»رواه العقيلي يف     (: من طريق يوسالف بن موسالى، عن جرير، وسالنده صالحي  

(، وكالذا 3/307الكالامالل« )»(، ومن طريقاله ابن عالدي يف 3181، رقم 4/67تالاريخاله« روايالة الالدوري )»معين يف 
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وقالالول مغيالالرة: )كالالذب حمالالاد( يعنالالي أخطالالأ يف قولالاله هالالذا، فهالالذا قالالول لحمالالاد لالالم ينقلالاله 

يقبالالل مثالالل هالالذا مالالن عالالن غيالالره، خطالالأه فيالاله مغيالالرة ور ه بغيالالا منالاله، وهالالو كمالالا قالالال مغيالالرة، وال 

 حماد وال من غيره.

ْعَبةورو   ن ،شالالُ اد ُمغيالالَرة عالالَ ي َوَحمالالَّ َأْكَثرَ  يؤاجرهالالا الرجالالل فالالِ ي - بالالِ ار َيْعنالالِ ْيء َأو  الالالدَّ  الشالالَّ

اَل  - اد قالالَ ا :َحمالالَّ اب مالالَ وَ  أصالالَ ا َفهالالُ اَل  .َربالال  انَ  :ُمغيالالَرة قالالَ َراِهيم كالالَ اَل  .يكرهالالهُ  إِبالالْ  ادروا :ُمغيالالَرة َفقالالَ

اد كذب :كفت ادروا: أحمد َقاَل  .كفت  .َحمَّ

 

، رقم 2/1095(. ورواه ابن عبد البر أيضالا )2131، رقم 2/1095جامع بيان العلم وفضالله« )»ر يف  ابن عبد الب

(: من طريق محمالد بن حميالد؛ كالهمالا )يحيى بن معين، ومحمد بن حميد(،  عن جرير بنحوه، لكنهما لم 2130

 يذكرا قول مغيرة: )كذب حماد(.

الذي يفهم من سالالياق الكالم أن حمادا ومغيرة اختلفا يف النقل عن إبراهيم يف هذه المسالالألة، وأن مغيرة خطأه   

فيمالا نقلاله عن إبراهيم، وظالاهر العبالارة هنالا قالد يوهم أن هالذا الكالم من قول حمالاد، وأن مغيرة خطالأه يف رأياله 

 باَلاب  مصالالالالنفاله«: كتالاب البيوع، »د الرزاق يف واجتهالاده، والصالالالالحي  أناله ممالا رواه حمالاد عن إبراهيم، فقالد رو  عبال 

ُجُل  تَأِْجرُ  الرَّ ْيَء، َيسالْ مصالنفه«: كتاب »(، وابن أبي شاليبة يف 15795، رقم 7/21) َذلَِك؟ ِمنْ  بِأَْكثَرِ  ُيَؤاِجرُ  َهْل   الشالَّ

ُجلِ   فِيالبيوع واألقضالية،   تَأِْجرُ  الرَّ ارَ   َيسالْ رُ  الدَّ ْعبَةَ  (، من طريق23754، رقم 11/692) بِأَْكثَرَ  ُيَؤجِّ ادٍ، َعنْ  ،شالُ  َحمَّ

 . وسنده صحي .ِربًا ُهوَ : َقاَل  إبَْراِهيَم، َعنْ 

(. وابن عالدي يف »الكالامالل«  471، رقم 1/293رواه أحمالد يف »العلالل ومعرفالة الرجالال« روايالة ابناله عبالد اهلل ) 

وسالالالفيان بن وكيع(، عن وكيع، عن شالالالعبة. (: من طريق سالالالفيان بن وكيع؛ كالهما )أحمد بن حنبل، 3/305)

.  وهذا سند صحي  

ُأ   ا ، ُثمَّ البَ    أاَْحْ ، َأبُو َعباْلِد اهللِ الَمْرَوِزيُّ يْباَلانِيُّ ٍد الشالالالالَّ ِد بِن َحنْباَلِل بِن ِهالَِل بِن َأسالالالالَ ُد ُهَو َأْحماَلُد بُن ُمَحمالَّ ، َأحالَ غاْلَدادِيُّ

ِة األَْعالَِم. َقاَل ابُْن ِحبَّاَن: َكاَن َحافِظًَا ُمتِْقنًَا َوِرَعًا َفِقيَهًا، اَلِزَمًا لِْلَورَ  ائَِمِة، األَئِمَّ ، ُمَواظِبًَا َعَلى الِْعبَاَدَة الدَّ ِع الَخِفيِّ

ُه لِله   ي الِمْحنَِة َوبََذَل َنْفسالَ
ُه َثبََت فِ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َوَذاَك َأنَّ َة َمَحمَّ َمُه اهللُ  بِِه َأَغاَث اهللُ ُأمَّ ْلَقتِْل َفَعصالَ

يَاِ  لِ رَِب بِالسالِّ َحتَّى ضالُ

أً ُيْلتََجى إِلَياْلِه. لاله مؤلفالا  مشالالالالهورة نالافعالة، منهالا: »المسالالالالنالد«، و»اليهالد«. َعِن الُْكْفرِ َوَجَعلاَلُه َعَلماَلًا ُيقْ  تاَلَد  باِلِه َوَمْلجالَ

 (.11/177(، و»سير أعالم النبالء« )8/18هال(. انظر: »الثقا « البن حبان )241َماَ  َسنَِة )

 (.471، رقم 1/293»العلل ومعرفة الرجال« ألحمد، رواية ابنه عبد اهلل ) 
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وهالالالذه مسالالالألة نقلهالالالا حمالالالاد عالالالن إبالالالراهيم، خطالالالأه فيهالالالا مغيالالالرة، علالالالى أن المتأمالالالل يف 

القالالولين يظهالالر لالاله أن نقالالل حمالالاد عالالن إبالالراهيم ال يخالالالف نقالالل مغيالالرة عنالاله يف أصالالل كراهالالة هالالذا 

الفعالالالل، ووقالالالع يف نقالالالل حمالالالاد بيالالالان لعلالالالة الكراهالالالة المالالالذكورة ، فهالالالذا مالالالا زاده حمالالالاد، فهالالالذا 

محالالالرم، ويف روايالالة مغيالالالرة أن إبالالراهيم كرهالالاله، والكراهالالالة  الفعالالل ربالالالا يف روايالالة حمالالالاد، والربالالا

. فمالالا نقلالاله حمالالاد عالالن إبالالراهيم بيالالان لسالالبب الكراهالالة عنالالد المتقالالدمين تطلالالق علالالى التحالالريم

المالالذكورة فيمالالا نقلالاله مغيالالرة عنالاله، وأنالاله ربالالا. وقالالد صالال  عالالن إبالالراهيم مالالن وجالاله  خالالر مالالا يؤيالالد 

نْ النقلالالين، ف وٍر، عالالَ نْ  َمنْصالالُ َراِهيمَ  عالالَ هُ : إبالالْ رِهَ  َأنالالَّ َتْأِجرَ  َأنْ  كالالَ ُل  َيسالالْ جالالُ ارَ  الرَّ مَّ  ، الالالدَّ َأْكَثرَ  ُيَؤاِجرهالالا ثالالُ  بالالِ

ا َتْأَجَرَها ِممالالالَّ اَل  .اسالالالْ ُت : قالالالَ َراِهيمَ  ُقلالالالْ إِنْ : إِلبالالالْ ا فالالالَ َأْكَثرَ   َجَرهالالالَ نْ  بالالالِ مالالالَ
ونُ  لِ ُر؟ َيكالالالُ اَل  األَجالالالْ : قالالالَ

اِحبَِها فبالالالين منصالالالور أن إبالالالراهيم كالالالره هالالالذا الفعالالالل، وأن مذهبالالاله أن األجالالالر يكالالالون  .لِصالالالَ

لصالالاحب الالالدار، ال للمسالالتأجر. ولالالو لالالم يكالالن مالالا ذكرنالالا فغايالالة مالالا يقالالال: إن حمالالادا فهالالم هالالذا 

مالالن قالالول إبالالراهيم ونقالالل هالالذا الفهالالم عنالاله فأخطالالأ، وقالالد ذكالالر إبالالراهيم لمغيالالرة أن حمالالادا سالالمع 

 قعالالد قالالد حمالالادا نإ :إلبالالراهيم قلالالت :قالالال ،ةمغيالالر عالالنمنالاله أكثالالر ممالالا سالالمعه مغيالالرة وغيالالره، ف

 عالالن كلكالالم تسالالألوين لالالم عمالالا وحالالده هالالو سالالألني وقالالد ،يفتالالي أن يمنعالاله ومالالا :قالالال ؟!يفتالالي

 ِه؟!رِ ْش عُ 

فهالالذا مالالا ورد عالالن مغيالالرة يف حالالق حمالالاد، وإنمالالا ذهبنالالا إلالالى أنالاله أراد الخطالالأ، لمالالا فهمنالالاه 

 

ُل  باَلاب  مصالالالالنفاله«: كتالاب البيوع، »اه عبالد الرزاق يف رو  جالُ تاَلأِْجرُ  الرَّ ْيَء، َيسالالالالْ ْل  الشالالالالَّ  َذلاِلَك؟ ِمنْ  باِلأَْكثَرِ  ُيَؤاِجرُ  هالَ

ُجلِ   فِيمصالالنفه«: كتاب البيوع واألقضالالية،  »(، وابن أبي شالاليبة يف 15796، رقم 7/21) تَأِْجرُ  الرَّ ارَ  َيسالالْ رُ  الدَّ  ُيَؤجِّ

 (، بسنٍد صحيٍ .23757، رقم 11/693) بِأَْكثَرَ 

 (.2/75إعالم الموقعين« البن القيم )»راجع  

(، بسالالالالنالد حسالالالالن، فياله خالد بن مخلالد المقرف، قالال أبو 3/146الجرو والتعالديالل« )»رواه ابن أبي حالاتم يف  

بن المهلب  (. وفيه أيضالالالا أبو كدينة، واسالالالمه يحيى3/368الجرو والتعديل« )»حاتم الرازي: صالالالدوق. انظر:  

 اهال. "صدوق"(: 7654، ترجمة رقم 597التقريب« )ص »البجلي، قال الحافظ ابن حجر يف 
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مالالن سالالياق الكالالالم، ويالالدلك علالالى ذلالالك أيضالالا: أن مغيالالرة لالالم يكالالن يالالتهم حمالالادا بالكالالذب؛ 

وإنمالالالا أخالالالذ عليالالاله اإلرجالالالاء، وكالالالان يحالالالدث بمالالالا سالالالمع منالالاله قبالالالل أن يالالالذهب حمالالالاد مالالالذهب 

اَل  َجرِيالالر   المرجئالالة، فالالرو  انَ : قالالَ ُث  يالالَرةُ اْلُمغِ  كالالَ دِّ نْ  ُيحالالَ ادٍ  عالالَ وُل  َحمالالَّ َثنِي: َيقالالُ دَّ اد   حالالَ َل  َحمالالَّ  َأنْ  َقبالالْ

ْرَجاءَ  َيْعنِي َأَصاَبِه، َما ُيِصيَبهِ   .اإْلِ

 وهذا أحأ األمرين املاخحذين عىل ْحرد، فقأ أخذ الع امء عىل ْحرد أمرين 

ميالالاليان االعتالالالدال« »قولالالاله باإلرجالالالاء، كمالالالا ذكالالالر مغيالالالرة، وقالالالال الالالالذهبي يف  األمَََر األول 

 اهال. "أوردته لما «كامله» يف له عد  ابن ذكر ولوال رجاء،لإل فيه تكلم"(: 1/595)

ََر     ََر الا أخالالذ جماعالالة مالالن العلمالالاء علالالى حمالالاد الخطالالأ يف بعالالض مالالا يرويالاله، فالالرو   األم

  . يحفالالظ   ال   سالالليمان   ي أبالال   بالالن   حمالالاد   كالالان   : قالالال   شالالعبة   عالالن   ، المبالالارك   بالالن ا   عالالن   ، حمالالاد   بالالن   نعالاليم 

( علالالى قالالول شالالعبة هالالذا  147/ 3، و 137/ 1الجالالرو والتعالالديل« ) » يف    وعلالالق ابالالن أبالالي حالالاتم 

 

 يف إمالامالا وكنالت رأسالالالالا، كنالت: لحمالاد قلالت( قول معمر: )5/233سالالالالير أعالم النبالء« )»ذكر الالذهبي يف  

ثم عقب  .(الباطل  يف رأسالا أكون أن من  خير الحق  يف تابعا أكون أن إين : قال تابعا،  فصالر  فخالفتهم أصالحابك،

 من واليكاة الصالالالالة  يعدون  ال أنهم  وهو الفقهاء، إرجاء مرجئا تحول أنه إلى  معمر يشالالالير:  قلت"الذهبي بقوله: 

 غلو وإنمالا اهلل، شالالالالاء إن لفظي هالذا على والنياع القلالب، يف ويقين بالاللسالالالالان، إقرار يمالاناإل: ويقولون ،اإليمالان

 اهال. "العافية اهلل نسأل الفرائض، ترك التوحيد مع يضر ال: قال من رجاءاإل

 بن المغيرة بن يحيى(، بسالالالالنالد حسالالالالن، فياله يحيى بن المغيرة، وهو 1/538الضالالالالعفالاء« )»رواه العقيلي يف  

(: 7652، ترجمة رقم 597التقريب« )ص ». قال الحافظ يف المدين   سالالاللمة أبو  ،المخيومي أيوب بن إسالالالماعيل

 اهال. "صدوق"

(، وابن 3/147، و1/137جرو والتعديل« )ال»(، وابن أبي حاتم يف 1/538الضالالعفاء« )»رواه العقيلي يف    

 (.3/310الكامل« )»عدي يف 

ََن أ: حََرتم    أبالالو الحنظلالاليّ  التميمالالي المنالالذر بالالن إدريالالس ابالالن حالالاتم أبالالي محمالالد بالالن الالالرحمن عبالالدهالالو  اب

، وصالالالفه الالالالذهبي بالعالمالالالة الحالالالافظ، وقالالالال: كالالالان بحالالالرا ال كبالالالارهم مالالالن للحالالالديث، حالالالافظ محمالالالد الالالالرازّي،
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اهالالال. قالالال ابالالن أبالالي حالالاتم يف    "اآلثالالار   حفالالظ   يالالرزق   لالالم   نالاله أ و   ، الفقالاله   عليالاله   الغالالالب   كالالان "بقولالاله:  

  ، سالالالليمان   أبالالالي   بالالالن   حمالالالاد   وذكالالالر   ، يقالالالول   أبالالالي   سالالالمعت "(:  147/ 3الجالالالرو والتعالالالديل« ) » 

  "شالالالوش   اآلثالالالار   جالالالاء   وإذا   ، الفقالاله   يف   مسالالالتقيم   هالالالو   ، بحديثالالاله   يحالالتج   وال   ، صالالالدوق   هالالالو   : فقالالال 

كثيالالالالالر الخطالالالالالأ  ":  -(  17/ 3تهالالالالالذيب التهالالالالالذيب« ) » كمالالالالالا يف    -  اهالالالالالال. وقالالالالالال الالالالالالذهلي 

قالالالوا: وكالالان حمالالاد ضالالعيفا يف  "(:  452/ 8الطبقالالا « ) » يف    اهالالال. وقالالال ابالالن سالالعد "والالالوهم 

اهالالال. وذكالالره ابالالن حبالالان    "الحالالديث، فالالاختلط يف  خالالر أمالالره، وكالالان مرجيالالا، وكالالان كثيالالر الحالالديث 

 اهال.   "يخطئ، وكان مرجئا "الثقا «، وقال:  » يف  

فهذا ما أخذ على حماد: اإلرجاء، والخطأ يف بعض ما يرويه، ولم يتهم حماًدا أحد  من أهل 

 

(. انظالالالر: 327علالالالل الحالالالديث«. مالالالا  سالالالنة )»و ،«والتعالالالديل الجالالالرو» منهالالالا تصالالالانيف، لالالاله. تكالالالدره الالالالدالء

 (.3/324األعالم« )»(، و13/263سير أعالم النبالء« )»

وَ  أبََح حََرتم   ُد  هالالُ ِذر بالالنِ  إِْدِريالالَس  بالالنُ  ُمَحمالالَّ َرانَ  بالالنِ  َداُودَ  بالالنِ  الُمنالالْ ، ِمهالالْ يُّ
و الَحنْظَلالالِ اتِمٍ  َأبالالُ اِزيُّ  حالالَ وصالالفه  .الالالرَّ

 يف وبالالرع الالالبالد، طالالوف، العلالالم بحالالور مالالن كالالانوقالالال:  المحالالدثين، شالالي  الناقالالد، الحالالافظ، مالالاماإلالالالذهبي ب

الالال(. انظالالالر: 277. مالالا  سالالالنة )وعلالالالل وصالالالح  وعالالالدل، وجالالرو وصالالالنف، وجمالالالع سالالالناد،واإل المالالتن سالالالير »هال

 (.6/27األعالم« )»(، و13/247أعالم النبالء« )

(. والمعنالالالى 6/311لسالالالان العالالالرب« )»قولالالاله: )شالالالوش(: يعنالالالي خلالالالط، والتشالالالويش: التخلالالاليط. انظالالالر:  

 أنه يخلط يف رواية اآلثار بسبب قلة ضبطه لها.

 الالالالذهلي اهلل عبالالد أبالالالو ذؤيالالب، بالالن فالالالارس بالالن خالالالد بالالالن اهلل عبالالد بالالن يحيالالالى بالالن محمالالالدهالالو الَََذهيل   

 أهالالالل وعالالالالم سالالالالم،اإل شالالالي  البالالالارع، الحالالالافظ العالمالالالة مالالالاماإلوصالالالفه الالالالذهبي ب .النيسالالالابوري مالالالوالهم،

 (.12/237سير أعالم النبالء« )» هال(.258. ما  سنة )بخراسان الحديث أهل وإمام المشرق،

ََعأ   ََن س . وصالالفه الالالذهبي الواقالالدي كاتالالب البغالالدادي، اهلل عبالالد أبالالو منيالالع، بالالن سالالعد بالالن محمالالدهالالو  اب

. مالالن أشالالهر لعلمالاله خضالالع «الطبقالالا » يف نظالالر ومالالن العلالالم، أوعيالالة مالالن كالالان. وقالالال: الحجالالة العالمالالة الحالالافظب

 (.10/664سير أعالم النبالء« )» هال(.230كتاب الطبقا «. ما  سنة )»مصنفاته: 
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،  واألعمش العلم، وال رماه أحد  بالكذب، اللهم إال ما جاء عن حبيب بن أبي ثابت

علم؛ بل كان من أهل الصدق، وقد شهد  وكالمهما فيه غير قادو، ولم يلتفت إليه أحد من أهل ال 

  سليمان  أبي  بن  حماد  عن  تروي   لم:  لشعبة  قلت  :بقيةله بذلك شعبة بن الحجاج، وحسبك به، قال  

وكذا شهد له أبو حاتم الرازي مع تعنته بالصدق،  .اللسان صدوق كان: قال ! مرجئا؟ وكان

وسبق كالمه قبل قليل. وكذا وصفه جماعة من أهل العلم بالثقة )وهي لفظة تجمع بين الصدق 

 

ال"(: 7/276تهالالالذيب الكمالالالال« للمالالاليي )»جالالالاء يف    َأبالالالي بالالالن حبيالالالب بالالالن اهلل َعبالالالد عالالالن نعالالاليم، أبالالالو َوقالالالَ

 أو إبالالراهيم، علالالى لتكالالذب إنالالك واهلل: فقلالالت. إبالالراهيم قالالال: يقالالول حمالالاد كالالان: يقالالول أبالالي سالالمعت: ثابالالت

 اهال. وهذا يحتمل أن يراد به الخطأ أيضا. ".ليخطئ إبراهيم إن

الضالالالعفاء« »جالالالاء ذلالالالك فيمالالالا رواه أبالالالو بكالالالر بالالالن عيالالالاش عالالالن األعمالالالش، وذلالالالك فيمالالالا رواه العقيلالالالي يف  

(: مالالن طالالرق عالالن أبالالي بكالالر بالالن عيالالاش، عالالن األعمالالش، عالالن إبالالراهيم يف روايالالة ذكرهالالا يف 537 -1/536)

)حالالدثني حمالالاد عنالاله، : فقالالال الخليطالالين، وأن أبالالا بكالالر سالالأل األعمالالش عالالن سالالماعه مالالن إبالالراهيم لتلالالك الروايالالة،

المعرفالالالة »وهالالالي عنالالالد الفسالالالوي يف   -ن غيالالالر ثقالالالة(. ويف روايالالالة: )ومالالالا كنالالالا نثالالالق بحديثالالاله(، ويف أخالالالر  وكالالالا

: )ومالالالا كنالالالا نصالالالدقه(. ويف لفالالالظ: )ومالالالن يصالالالدق حمالالالادا؟!(. ويف روايالالالة يف -( 2/792والتالالالاري « أيضالالالا )

 األسالالامي»(، وعنالاله أبالالو أحمالالد الحالالاكم يف 366، رقالالم 1/355مسالالند ابالالن الجعالالد« ألبالالي القاسالالم البغالالوي )»

 ا(.حماد يصدق يكن ولم ،حماد : )قال(1/203) «والكنى

(، ولعالالالل كالالالالم األعمالالالش يف حمالالالاد 5/234السالالالير« )»فهالالالذا الكالالالالم ال يلتفالالالت إليالالاله، كمالالالا قالالالال الالالالذهبي يف 

(، مالالالن طريالالالق موسالالالى بالالالن مسالالالعود، عالالالن 1/543الضالالالعفاء« )»بسالالالبب اإلرجالالالاء، فقالالالد رو  العقيلالالالي يف 

انَ "سالالفيان الثالالوري قالالال:  ُش  كالالَ ى اأْلَْعمالالَ اًدا َيْلقالالَ ينَ  َحمالالَّ مَ  حالالِ ي َتَكلالالَّ اءِ  فالالِ مْ  ،اإْلِْرجالالَ نْ  َفلالالَ لِّمْ  َيكالالُ ه ُيسالالَ الال.  "َعَليالالْ اهال

وهالالذا سالالند ضالالعيف، فيالاله موسالالى بالالن مسالالعود النهالالدي، أبالالو حذيفالالة البصالالري، وهالالو صالالدوق سالاليء الحفالالظ، 

 (.7010، ترجمة رقم 554التقريب« )ص »وكان يصحف، كما يف 

 عبالالد بالالن مسالاللم بالالن بشالالر نالالا(، قالالال: 3/147، و1/137جالالرو والتعالالديل« )ال»يف رواه ابالالن أبالالي حالالاتم  

(: مالالن طريالالق عمالالران بالالن بكالالار؛ كالهمالالا 3/308الكامالالل« )». وابالالن عالالدي يف الحمصالالي التنالالوخي الحميالالد

.  )بشر ابن مسلم، وعمران بن بكار(، عن حيوة بن شري ، عن بقية. وسنده صحي  
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 .، والنسائي، والعجلي، وابن معينوالحفظ(، وصفه بذلك: أحمد

علالالى مغيالالرة يف العلالالم والحفالالظ،  وكالالان بعالالض األكالالابر مالالن أهالالل العلالالم يقالالدمون حمالالادا

ِمعتفالالرو  العبالالاس الالالدوري عالالن يحيالالى بالالن معالالين:  ول سالالعيد بالالن يحيالالى سالالَ اد :َيقالالُ  َحمالالَّ

يّ  أحالالب ي ،ُمغيالالَرة مالالن إِلالالَ بِّيّ  َيْعنالالِ اَل  .الضالالَّ اد :يحيالالى قالالَ يّ  أحالالب َأْيضالالا َوَحمالالَّ ، ُمغيالالَرة مالالن إِلالالَ

ي اد َيْعنالالِ َلْيَمان أبالالي بالالن َحمالالَّ ، 341سالالؤاال  ابالالن الجنيالالد البالالن معالالين« )ص »ونحالالوه يف  .سالالُ

 فقالالال سالالليمان؟ أبالالي بالالن حمالالاد أو  إليالالك أحالالب مغيالالرة: معالالين بالالن ليحيالالى قلالالت"(: 285رقالالم 

 مالالن إلالالي أحالالب سالالليمان أبالالي بالالن حمالالاد: يقالالول سالالعيد بالالن يحيالالى سالالمعت أنالالا: معالالين بالالن يحيالالى

 أحالالب حمالالاد: قالالال ، حمالالاد؟ أو  إليالالك أحالالب مغيالالرة وأنالالت،: معالالين بالالن ليحيالالى فقلالالت مغيالالرة،

 اهال. "وغيره إبراهيم يف: قال إبراهيم؟ يف: معين بن ليحيى قلت يحيى، قال كما إلي،

 ،وحمالالاد مغيالالرة عالالن سالالئل نالالهأ أيضالالا: معالالين بالالن يحيالالى عالالن منصالالور بالالن إسالالحاقورو  

 

 .(128، رقم 89ص )العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أحمد« رواية المروذي »انظر:  

من كالم أبي زكريالالا يحيى بن معين يف »(، و79، رقم 58تالالاري  ابن معين« روايالالة الالالدارمي )ص »انظر:  

الكالامالل« البن عالدي »(، و3/148جرو والتعالديالل« )ال»(، و160، رقم 65الرجالال« روايالة ابن طهمالان )ص 

(3/310.) 

 .(355، ترجمة رقم 1/320)معرفة الثقا « له »انظر:  

 .(7/277)تهذيب الكمال« للميي »اهال. انظر:  "ثقة، إال أنه مرجئ"قال النسائي:  

، وصفه القطان حول،األ البصري، موالهم التميمي سعيد أبويحيى بن سالعيد: هو يحيى بن سعيد بن فرو ،    

 وسالالالاد فيه، ورحل عناية، أتم الشالالالأن بهذا عنيالذهبي باإلمام الكبير، أمير المؤمنين يف الحديث، الحافظ، وقال: 

سالالير أعالم »هالالالالالال(. 198. ما  سالالنة )الحفاظ به وتخرج والرجال، العلل  يف وتكلم الحفظ، إليه وانتهى  قران،األ

 (.9/175النبالء« )

 يعني ابن معين. 

 .(3962، رقم 4/203) تاري  ابن معين« رواية الدوري» 
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 قلالالتوقالالال أبالالو داود:  .ثقالالة سالالليمان أبالالي بالالن حمالالاد :وقالالال ،حمالالاد :قالالال ؟ثبالالتأ أيهمالالا

د ك أحالالب ُمغيالالَرة :أِلَْحمالالَ ي إَِليالالْ َراِهيم فالالِ اد َأو  إِبالالْ اَل  ؟َحمالالَّ ا أمالالا :قالالَ يمالالَ
ْفَيان رو  فِ ن َوشالالْعَبة سالالُ  عالالَ

اد  .َتْخِليًطا َعنهُ  اآلخرين َحِديث فِي أِلَن ،إَِليّ  أحب فحماد َحمَّ

ىورو   -2 نُ  َيْحيالالَ دِ  بالالْ ، اْلَحِميالالدِ  َعبالالْ انِيُّ و انالالَ ثَ  اْلِحمالالَّ رِ  َأبالالُ نُ  َبكالالْ اٍش، بالالْ ُش، انالالَ ثَ  َعيالالَّ نْ  اأْلَْعمالالَ  عالالَ

ْينِ  نِ  ُحصالالَ دِ  بالالْ ْحَمِن، َعبالالْ نْ  الالالرَّ دِ  عالالَ نِ  اهللِ  ُعَبيالالْ دِ  بالالْ نِ  اهللِ  َعبالالْ َة، بالالْ نْ  ُعْتبالالَ َة، عالالَ ْت  َمْيُمونالالَ اَل : َقالالالَ  قالالَ

وُل  نِ ملسو هيلع هللا ىلص: » اهللِ  َرسالالالُ انَ  مالالالَ ا ادَّ ِوي َدْينالالالً اَءهُ  َينالالالْ اهُ  َقضالالالَ هُ  اهللُ  َأدَّ ْومَ  َعنالالالْ ةِ  يالالالَ اَل  «.اْلِقَيامالالالَ و قالالالَ رٍ  َأبالالالُ : َبكالالالْ

ينًا، َفَلِقيالالُت  َأْلُتهُ  َحصالالِ ُه؟ َفسالالَ َأْنَكَرُه، َعنالالْ َش، َفَلِقيالالُت  فالالَ ُه، اأْلَْعمالالَ اَل  َفَأْخَبْرتالالُ َذَب : َفقالالَ ِذي َواهللِ  كالالَ  الالالَّ

 .بِهِ  َأْخَبَرنِي َلُهوَ  ُهَو، إاِلَّ  إَِلهَ  اَل 

 

الجرو ». وأغلالب الروايالا  عن ابن معين كالذلالك، وقالد رو  ابن أبي حالاتم يف (3/147)الجرو والتعالديالل« » 

 َأبي بن َحمالاد من أحفظ  ُمغيرة زال ما(، عن ابن أبي خيثمالة قال: وسالالالالمعالت ابن معين يقول: 8/228والتعالديل« )

 .ُسَليمان

 .(ب 338، رقم 290ص )سؤاال  أبي داود لإلمام أحمد« » 

الكفالالايالالة«  »(، والخطيالالب البغالالدادي يف 7451، رقم 6/3235معرفالالة الصالالالالحالالابالالة« )»أخرجالاله أبو نعيم يف  

(. وهذه الحكاية ال تصالال ، فسالالندها ضالالعيف جدا، فيه يحيى بن عبد الحميد الحماين، قال 387، رقم 1/411)

 اهال. "حافظ، إال أنهم اتهموه بسرقة الحديث"(: 7591، ترجمة رقم 593التقريب« )ص »الحافظ ابن حجر يف 

(، 4729، رقم 7/311ه )يعني الدين( )سالالننه«: كتاب البيوع، باب التسالالهيل في»والحديث أخرجه النسالالائي يف 

َدَقاِ ، »وابن ماجه يف   انَ  َمنْ  بَاُب سالننه«: َأبَْواُب الصالَّ اَءهُ  َينِْوي  َوُهوَ  َدْينًا ادَّ (: من طريق 2408، رقم 3/484) َقضالَ

وٍر، َذْيفاَلةَ  بْنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  ِهناْلٍد، بْنِ  َعْمرِو بْنِ  ِزياَلادِ  َعنْ  َمنْصالالالالُ اُن، َميُْموناَلةُ  كاَلاناَلْت : قاَلاَل  حالُ  فِي َأْهُلهاَلا لَهاَلا َفقاَلاَل  َوُتْكثُِر، تاَلدَّ

ْينَ  َأْتُركُ   الَ : َفَقالَْت  َعَليَْها،  َوَوَجُدوا  َوالَُموَها، َذلَِك  ِمْعُت   َوَقْد  الدَّ ِفيِّي  َخِليِلي سالالَ انُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما: »َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص َوصالالَ  َيدَّ

اَءهُ  يُد ُيرِ  َأنَّهُ   اهللُ   َفَعِلمَ  َدْينًا اهُ  إاِلَّ   ،َقضالَ ْنيَا  فِي َعنْهُ  اهللُ   َأدَّ وهذا سالند  ضالعيف، فيه عمران بن حذيفة، وهو مجهول،  .«الدُّ

مييان االعتالدال« »اهالالالالالالالال. وقالال الالذهبي يف  "أحالد المجالاهيالل"(: 22/317تهالذيالب الكمالال« )»قالال الميي يف 

الالالال.  وله علة أخر  وهي االنقطاع بين عمران بن حذيفة وميمونة، كما بينه الدارقطني اه  "ال يعرف"(: 3/235)

 (، حيث ذكر أن األشبه أنه عن عمران بن حذيفة مرسال عن ميمونة.15/265العلل« )»يف 
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فهذه الحكاية ال تص  عن األعمش، وال عن حصين، وعلى فرض صحتها، فقوله: )كذب(  

 معناه أخطأ.

وورو   -3 رِ  َأبالالُ نُ  َبكالالْ ي بالالْ َودِ  َأبالالِ اَل  اأْلَسالالْ َثنَا: قالالَ دَّ نُ  حالالَ نُ  اْلَحسالالَ ي بالالْ مِ  َأبالالِ اَل  اْلَقاسالالِ َثنِي: قالالَ دَّ  حالالَ

، َدل  نِ  ِمنالالْ ِش، عالالَ نْ  اأْلَْعمالالَ ِقيٍق، عالالَ نْ  شالالَ دِ  عالالَ نِ  اهللِ، َعبالالْ يِّ  عالالَ
اَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ ى إَِذا»: قالالَ ُدُكمْ  َأتالالَ هُ  َأحالالَ  َأْهلالالَ

اَل  َدانِ  فالالالَ رَّ دَ  َيَتجالالالَ رُّ اَل . «اْلَبِعيالالالَرْينِ  َتجالالالَ نُ  قالالالَ نُ  اْلَحسالالالَ ي بالالالْ مِ  َأبالالالِ هُ  :اْلَقاسالالالِ رِيٍك  َفَذَكْرتالالالُ اَل  ،لِشالالالَ : َفقالالالَ

َذَب  ا ،كالالَ ْرُ   َأنالالَ َش  َأْخبالالَ َذا اأْلَْعمالالَ نْ  ،بِهالالَ مٍ  عالالَ نْ  ،َعاصالالِ ي عالالَ ةَ  َأبالالِ اَلبالالَ
اَل  ،قِ َل : قالالَ َتِعيُدنِي َفَجعالالَ  ،َيسالالْ

ةٍ  َكِذب  : َفَقاَل  ،َفَأْخَبْرَناهُ  ،ِمنَْدلٍ  إَِلى َفَرَجْعنَا: َقاَل   .بَِمرَّ

 

وللمرفوع مناله شالالالالاهالد صالالالالحي ، لكن ليس فياله أن اهلل يؤدي عناله يف الالدنيالا أو يف اآلخرة، فالأخرج البخالاري: كتالاب 

َذ  َمنْ  باَلابتقراض، االسالالالال  ا َأوْ  َأَداَءهاَلا ُيرِيالُد  النالَّاسِ  َأْمَواَل  َأخالَ  ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ (، 2387، رقم 116، 3/115) إِْتاَلَفهالَ

  ْاهللُ  َأْتَلَفهُ  إِْتاَلَفَها ُيرِيُد  َأَخَذ  َوَمنْ  ،َعنْهُ  اهللُ  َأدَّ  َأَداَءَها ُيرِيُد  النَّاسِ  َأْمَواَل  َأَخَذ  َمنْ » :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعن». 

( على 1/73علل ابن أبي حاتم« بإشالراف الحميد والجريسالي يف مقدمة تحقيق الكتاب )»وقد علق محققوا   

فت  »(، و1/709لسالالالالان العرب« )»أي أخطالأ، وهي لغالة أهالل الحجالاز. انظر: "قول األعمش )كالذب( بقولهم: 

 ف الحكاية، وأنها ال تص  أصال.اهال. ولم ينبهوا على ضع "(2/490الباري« )

(، 961، رقم 626 -3/625التالالاري  األوسالالالالط« )»(، ويف 8/73التالالاري  الكالباليالر« )»رواه البالخالالاري يف  

الكالامالل« »(، وابن عالدي يف 8/434الجرو والتعالديالل« )»(، وابن أبي حالاتم يف 4/89الضالالالالعفالاء« )»والعقيلي يف 

(، واللفظ للعقيلي، وسالالالالنالد هالذه 7405، رقم 10/217شالالالالعالب اإليمالان« )»(، ومن طريقاله البيهقي يف 10/89)

، فيه الحسالالن بن أبي القاسالالم، وهو مجهول، قال أبو حاتم: ال أعرفه. وأما ابن حبان، فذكره يف  الحكاية ضالالعيف 

تالاري   »(. ورواه الخطيالب يف 8/170) الثقالا « البن حبالان»(، و3/34الجرو والتعالديالل« )»الثقالا «. انظر: »

(: من طريق علي بن المديني، عن الحسالن بن القاسالم، عن مساللم بن جندل: أتيت شالريكا ... 15/332بغداد« )

(. وفيه الحسالالن بن عنه ورجع .فتوهمته  فيه  هذا  فوصالالل بحديث حدث  األعمش لعلفذكر القصالالة، وزاد فيها: )

ذكور يف الروايا  السالابقة، وهو مجهول. وقد جعله علي بن المديني القاسالم، والصالحي  أنه ابن أبي القاسالم الم

 عن مسلم بن جندل، ولم أقف لمسلم هذا على ترجمة.
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فهالالذه القصالالالة ال تصالالال ، وعلالالى فالالالرض صالالالحتها، فقالالالول شالالريك: )كالالالذب منالالالدل( يعنالالالي 

 سياق القصة.أخطأ يف إسناد هذا الحديث، كما هو ظاهر من 

 أبالالي البالالن« العلالالل»كمالالا  - قالالالف وقالالد صالالرو أبالالو زرعالالة الالالرازي بالالأن منالالدال أخطالالأ فيالاله،

الال. وكالالذا صالالرو البالاليار "منالالدل   فِيالالهِ  أخطالالأ": - (4/96) حالالاتم بخطالالأ منالالدل، وأشالالار إلالالى  اهال

َذا": (5/118« )همسالالالالند»القصالالالالة المالالالالذكورة، فقالالالالال يف  ِديُث  َوهالالالالَ مُ  الَ  اْلحالالالالَ نِ  َرَواهُ  َنْعلالالالالَ  عالالالالَ

ِش، نْ  األَْعمالالَ ي عالالَ ٍل، َأبالالِ نْ  َوائالالِ دِ  عالالَ َدل إاِلَّ  اهللِ  َعبالالْ أَ  ،ِمنالالْ رَ  فِيالالِه، َوَأْخطالالَ رِيك   َوَذكالالَ هُ  شالالَ انَ  َأنالالَّ وَ  كالالَ  هالالُ

َدل   َد  َوَمنالالْ شِ  ِعنالالْ َدهُ  األَْعمالالَ مُ  َوِعنالالْ َوُل  َعاصالالِ َث  ،األَحالالْ دَّ ، َفحالالَ م 
نْ  َعاصالالِ ي عالالَ َة، َأبالالِ الَبالالَ

نِ  قِ يِّ  عالالَ
 النَّبالالِ

 .اهال "ُمْرَسالً  اْلَحِديَث  َوَذَكرَ  ،«َأْهَلهُ  َأَحُدُكمْ  َأَتى إَِذا: »َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص 

وأشالالار الالالدارقطني أيضالالا إلالالى أن منالالدال أخطالالأ فيالاله، فالالذكر قصالالة شالالريك هالالذه، ورجالال  

، 5/109عالالالن هالالالذا الحالالالديث، فقالالالال ) «علالالاللال»الروايالالالة المرسالالاللة، فسالالالئل الالالالدارقطني يف 

، َيرِويالالهِ "(: 110 نِ  َمنالالَدل  ِش، عالالَ ن األَعمالالَ ي عالالَ ٍل، َأبالالِ ن وائالالِ ا اهلل، َعبالالدِ  عالالَ رَ  .َمرُفوعالالً ذا َوُذكالالِ  هالالَ

ِديُث  رِيٍك، الحالالَ َذَب : َفقالالاَل  لِشالالَ ثُت  َأنالالا َمنالالَدل   كالالَ دَّ هِ  حالالَ ُش، بالالِ ن األَعمالالَ ٍم، عالالَ ن عاصالالِ ي عالالَ ةَ  َأبالالِ الَبالالَ
 قِ

الً  ْد  .ُمرسالالَ َذلَِك  َرَواهُ  َوقالالَ و كالالَ َهاٍب، َأبالالُ نُ  شالالِ َة، َوابالالْ نْ  ُعَيْينالالَ مٍ  عالالَ َوِل، َعاصالالِ نْ  اأْلَحالالْ ي عالالَ َة، َأبالالِ اَلبالالَ
 قِ

َواُب، َوُهوَ  ُمْرَساًل،ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعنِ   .اهال "وائل أبي َعنْ  َيِص ُّ  َواَل  الصَّ

ولالالم يعتبالالر أحالالد مالالن أهالالل العلالالم قالالول شالالريك: )كالالذب منالالدل( طعنالالا يف عدالالالة منالالدل 

حالالديث، وقالالد كالالان وصالالدقه، وال رميالالا لالاله بالكالالذب بمعنالالى االفتالالراء، بالالل خطالالأ يف إسالالناد هالالذا ال

 معالالاذمنالالدل  رجالالال صالالالحا، وغايالالة مالالا أخالالذ علالالى منالالدل أنالاله كالالان يخطالالئ يف الروايالالا ، يقالالول 

 

مرسالال، ويأتي كالمه يف األصالل، وعلى  ملسو هيلع هللا ىلصوالحديث ال يصال ، فقد رج  الدارقطني أنه عن أبي قالبة عن النبي 

 ذلك فإسناده ضعيف، لإلرسال.

حافظ من العلماء بالحديث. وصالالالفه  البيار،أبو بكر   البصالالالري، الخالق، عبد بن  عمرو بن أحمدهو    البزاَ  

 هالالال(.292«. ما  سنة )البحر اليخار»من مصنفاته: المسند المسمى بالالال  الذهبي بالشي ، اإلمام، الحافظ الكبير.

 (.1/189) «األعالم»(، و13/554) «سير أعالم النبالء»انظر: 
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ال "العنالاليي علالالي بالالن منالالدل مالالن أورع أحالالدا أر فلالالم الكوفالالة دخلالالت" :معالالاذ بالالن وقالالال   .اهالال

 مالالن وغيالالرهم ،المالالديني بالالن وعلالالي ،معالالين بالالن يحيالالى :وأصالالحابنا": يعقالالوب بالالن شالاليبة

 ،الحالالالديث ضالالالعيف وهالالالو ،صالالالدوقا فاضالالالال خيالالالرا وكالالالان ،الحالالالديث يف يضالالالعفونه نظالالالرائهم

الال. " الحالالديث يف أخيالاله مالالن أقالالو  وهالالو (: 3/25المجالالروحين« )»وقالالال ابالالن حبالالان يف  اهال

انَ " انَ  َأنالالاله إاِلَّ  ،اْلعبالالالاد مالالالن ،مرجئالالالا كالالالَ يل يرفالالالع كالالالَ ا  ويسالالالند ،اْلَمَراسالالالِ الف ،اْلَمْوُقوفالالالَ  َوُيخالالالَ

ا  ي الثِّقالالَ ا  فالالِ َوايالالَ ا ،حفظالاله سالالوء مالالن الرِّ َلك غيالالر سالاللك َفَلمالالَّ ا المتقنالالين َمسالالْ هُ  ينفعالالك اَل  ِممالالَّ  ِمنالالْ

 اهال. "الّتْرك َفاْستحقَّ  ،اْلُعُدول َمْسَلك غير بِهِ  َل دِ عُ  ،ِمنْهُ  َذلِك وفحش اْلَخَطأ من اْلبشر

َثنِ ، قالالالال: «مقدمالالالة صالالالحيحه»ومالالالن ذلالالالك مالالالا رواه مسالالاللم  يف  -4 دَّ ُد  يَوحالالالَ نُ  ُمَحمالالالَّ  يَأبالالالِ  بالالالْ

اٍب  اَل  ،َعتالالَّ َثنِ  :قالالَ دَّ انُ  يحالالَ نْ  ،َعفالالَّ دِ  عالالَ نِ  ُمَحمالالَّ ى بالالْ نِ  َيْحيالالَ ِعيدٍ  بالالْ انِ  سالالَ نْ  ،اْلَقطالالَّ اَل  َأبِيالالهِ  عالالَ مْ  :قالالَ رَ  لالالَ  نالالَ

الِِحينَ  ى الصالالَّ ْىءٍ  فالالِ َذَب  شالالَ نُْهمْ  َأكالالْ ى مالالِ ِديِث  فالالِ اَل  .اْلحالالَ نُ  قالالَ اٍب  يَأبالالِ  ابالالْ ا َفَلِقيالالُت  :َعتالالَّ َد  َأنالالَ نَ  ُمَحمالالَّ  بالالْ

ى نِ ا َيْحيالالَ ِعيدٍ  بالالْ انِ  سالالَ َأْلُتهُ  اْلَقطالالَّ هُ  َفسالالَ اَل  َعنالالْ نْ  َفقالالَ مْ  :َأبِيالالهِ  عالالَ رَ  لالالَ َل  تالالَ رِ  َأهالالْ ى اْلَخيالالْ ْىءٍ  فالالِ َذَب  شالالَ  َأكالالْ

نُْهمْ  ى مالالالِ ِديِث  فالالالِ اَل  .اْلحالالالَ ِلم   قالالالَ وُل  :ُمسالالالْ رِ  :َيقالالالُ ِذُب  َيجالالالْ ى اْلكالالالَ انِِهمْ  َعلالالالَ ُدونَ  َوالَ  ،لِسالالالَ  َيَتَعمالالالَّ

 

 (.15/334)تاري  بغداد« » 

. البغدادي ثم البصري  السدوسي يوسف، أبو عصفور، بن الصلت بن شيبة بن يعقوبهو    يعقحب بن شيبة  

. مالا  سالالالالنالة المعلالل النظير العالديم الكبير، «المسالالالالنالد» صالالالالاحالب الثقالة، العالمالة ،الكبير الحالافظوصالالالالفاله الالذهبي بال 

 (.12/476) «سير أعالم النبالء» هال(.262)

هو علي بن عبالد اهلل بن جعفر السالالالالعالدي، البصالالالالري، أبو الحسالالالالن بن المالديني. كالان حالافظ   امَلأيني عيل بن  

والكنى«،  ، ومن انعقد اإلجماع على جاللته وإمامته. من مصالنفاته: »األسالاميالكبار وأحد أئمة الحديث ،عصالره

(، 11/41) «سالالالالير أعالم النبالء»انظر:  هالالالالالالالال(.234و»علالل الحالديالث ومعرفالة الرجالال«، وغيرهالا. مالا  سالالالالنالة )

 (.4/303) «األعالم»و

 (.15/335»تاري  بغداد« ) 

(، وسالالالنده صالالالحي  عن 18 -1/17باب بيان أن اإلسالالالناد من الدين، وأن الرواية ال تكون إال عن الثقا  )  

 القطان.
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 .اْلَكِذَب 

فقالالد أطلالالق القطالالان الكالالذب هنالالا بمعنالالى الخطالالأ، وهالالو مالالا فهمالاله اإلمالالام مسالاللم، وكالالذا 

عشالالرين نوعالالا للجالالرو يف الضالالعفاء،  وذكالالر  «المجالالروحين»فهمالاله ابالالن حبالالان فالالذكر يف مقدمالالة 

 ،والعبالالالادة الصالالالالو عليالالاله غلالالالبكتالالالب، و  ومالالالنهم مالالالن: )، فقالالالال(1/67)النالالالوع الخالالالامس 

، وقلالالالالب الموقالالالوف وأسالالالند المرسالالالل رفالالالع حالالالدث فالالالإذا والتمييالالالي، الحفالالالظ عالالالن وغفالالالل

، ومالالا أشالالبه هالالذا، حتالالى خالالرج عالالن ملسو هيلع هللا ىلصاألسالالانيد، وجعالالل كالالالم الحسالالن عالالن أنالالس عالالن النبالالي 

ال "حالالد االحتجالالاج بالاله، كأبالالان بالالن أبالالي عيالالاش، ويييالالد الرقاشالالي، وذويهمالالا ثالالم ذكالالر قالالول  .اهالال

 يحيى القطان المذكور.

 المعلالالالم إكمالالالال»قالالالول القاضالالالي عيالالالاض يف وزاده القاضالالالي عيالالالاض والنالالالووي بيانالالالا، ي

   الخيالالالر أهالالالل نالالالر لالالالم): سالالالعيد بالالالن يحيالالالى قالالالول مسالالاللم ذكالالالر": (1/135« )مسالالاللم بفوائالالالد

 يتعمالالالدون وال لسالالالانهم، علالالالى الكالالالذب يجالالالر ): يقالالالول (،الحالالالديث   مالالالنهم أكالالالذب شالالالىء

 والعلالالالم بالصالالالحي ، معالالالرفتهم لقلالالالة يصالالال ، لالالالم بمالالالا يحالالالدثون أنهالالالم: يعنالالالى (،الكالالالذب

 عالالالن وإضالالالرابهم بعبالالالادتهم، وشالالالغلهم سالالالمعوه، لمالالالا وضالالالبطهم حفظهالالالم، وقلالالالة بالحالالالديث،

: قالالولهم يالالأتى هالالذا وعلالالى يتعمالالدوا، لالالم وإن يعلمالالوا لالالم حيالالث مالالن فكالالذبوا العلالالم، طريالالق

ّر  صالالال     (كالالذب)  وإن هالالو، لالاليس مالالا: وقالالال أخطالالأ، أ  ،«األم»   ذكالالر فيمالالا وشالالبهه المالالُ

 اهال. "يتعمد لم

اهُ ": (1/94) ، فقالالال«مسالاللم شالالرو»وقالالال النالالووي يف  ا َوَمْعنالالَ هُ  مالالَ ِلم   َقالالالَ هُ  :ُمسالالْ رِي َأنالالَّ  َيجالالْ

ِذُب  ى اْلكالالالَ نَتِِهمْ  َعلالالالَ ُدونَ  َواَل  َأْلسالالالِ َك  َيَتَعمالالالَّ ْونِِهمْ  ،َذلالالالِ اُنونَ  اَل  لِكالالالَ نَاَعةَ  ُيعالالالَ لِ  صالالالِ ِديِث  َأهالالالْ  ،اْلحالالالَ

عُ  ِذَب  ويالالرون ،يعرفونالاله وال روايالالاتهم   الخطالالأ َفَيقالالَ ونَ  َواَل  اْلكالالَ هُ  َيْعَلمالالُ ِذب   َأنالالَّ ْد  ،كالالَ ْمنَا َوقالالَ دَّ  قالالَ

ْذَهَب  َأنَّ  لِ  مالالَ قِّ  َأهالالْ ِذَب  َأنَّ  اْلحالالَ وَ  اْلكالالَ ارُ  هالالُ نِ  اإْلِْخبالالَ ْيءِ  عالالَ اَلِف  الشالالَّ ا بِخالالِ وَ  مالالَ ًدا هالالُ انَ  َعمالالْ  َأوْ  كالالَ

 اهال. "َغَلًطا َأوْ  َسْهًوا

 يقالالالول القطالالالان سالالالعيد بالالالن يحيالالالى سالالالمعت الفالالالالس قالالالال: علالالالى بالالالن عمالالالرو ورو   -5
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]عالالن  يعنالالى - السالاليرة كتالالبأ ،جريالالر بالالن وهالالب لالالىإ أذهالالب :قالالال ؟تالالذهب أيالالن :اهلل ديالال لعب

 عالالن كلهالالا مجالالالد لالالي يجعلهالالا نأ شالالئت لالالو ،كثيالالرا كالالذبا تكتالالب :قالالال - مجالالالد عالالن أبيالاله[

 .فعل اهلل عبد عن ،مسروق عن ،الشعبي

 

سالالير أعالم النبالء« »(، و27/222تهذيب الكمال« )»(، و3/428الضالالعفاء الكبير« للعقيلي )»وقع يف  كذا  

تاري  اإلسالالم«: )القواريري(.  »(: )لعبيد اهلل( مصالغرا، وزاد الذهبي يف  4/198تاري  اإلسالالم« )»(، و6/286)

أناله )عبيالد اهلل(، وأناله القواريري، (: )لعبالد اهلل( مكبرا، والصالالالالحي  8/361الجرو والتعالديالل« )»ووقع يف مطبوع 

 .كما مييه الذهبي

شالميأبو سالعيد    ،ميسالرة بن عمر بن اهلل عبيدهو   وعبيأ اهلل القحاَيري  اليجاج،  القواريري،البصالري  موالهم،  الج 

سالالالير أعالم النبالء« » هالالالالالالال(.235)  سالالالنة ما   نييل بغداد. وصالالالفه الذهبي باإلمام الحافظ، محدث اإلسالالالالم.

(11/442.) 

 .(7/52، و6/286سير أعالم النبالء« )»(، و27/222تهذيب الكمال« )»ما بين المعقوفتين زيادة من  

(، 27/222تهالذيالب الكمالال« )»(. وذكره الميي يف 8/361الجرو والتعالديالل« )»رواه ابن أبي حالاتم يف  

 (.6/286سير أعالم النبالء« )»والذهبي يف 

الضالالعفاء الكبير« يف موضالالعين بذا  اإلسالالناد، فرو  الجيء األول منه يف ترجمة محمد بن »وقد قطعه العقيلي يف 

َثنَا(، قال: 3/428إسالالحاق ) ُد  َحدَّ ى بْنُ  ُمَحمَّ َثنَا: َقاَل  ،ِعيسالالَ ِمْعُت : َقاَل   ،َعِلي   بْنُ  َعْمُرو َحدَّ ُعبَيْدِ  َيُقوُل  َيْحيَى سالالَ
 لِ

يَرةَ  َأْكتاُلُب   َجرِيرٍ  بْنِ  َوهاْلِب  إِلَى َأْذهاَلُب : قاَلاَل  تاَلْذهاَلُب؟ َأْينَ : اهللِ  وكالذا ذكر الالذهبي هالذا  .َكثِيًرا كاَلِذباًلا ُتْكتاَلُب : قاَلاَل ، السالالالالِّ

 (.4/198تاري  اإلسالم« )»(، ويف 7/52سير أعالم النبالء« )»الجيء يف ترجمة محمد بن إسحاق يف 

َثنَا(، قال: 4/51 ترجمة مجالد )ثم رو  العقيلي الجيء الثاين منه يف ُد  َحدَّ ى بْنُ  ُمَحمَّ َثنَا: َقاَل  ،ِعيسالَ  بْنُ   َعْمُرو َحدَّ

ِمْعُت : َقاَل   ،َعِلي   ئَْت  لَوْ : َيُقوُل  َيْحيَى، سالالَ َها ُمَجالًِد   لِي ْجَعَلَهايَ  َأنْ  شالالِ ْعبِيِّ  َعنِ  ُكلَّ ُروٍق  َعنْ  ،الشالالَّ  ،اهللِ  َعبْدِ  َعنْ   ،َمسالالْ

(، وكالذا ذكره الالذهبي يف 3/11المجروحين« )»ورو  هالذا الجيء أيضالالالالا يف ترجمالة مجالالالد: ابن حبالان يف  .َفعاَلَل 

 (.3/438مييان االعتدال« )»ترجمة مجالد يف 

ومفاد صالنيع العقيلي أن الجيء األول يتكلم فيه القطان يف ابن إسالحاق، حيث رو  هذا الجيء يف ترجمته، وهو ما 

جيء األول أيضالالالالا يف ترجمالة ابن إسالالالالحالاق تبعالا للعقيلي، وعلق على هالذه الروايالة يف فهماله الالذهبي أيضالالالالا، فالذكر ال

َحاَق، ابْنِ  َعنِ  َأبِيِْه، َعنْ   َيرِويَها  َوْهب   َكانَ "السالالير« بقوله: » ارَ  إِسالالْ يَْرةِ   فِي َما  إِلَى الَقطَّانُ  َيْحيَى َوَأشالالَ  الَواِهي ِمنَ   السالالِّ
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فالكالالذب الكثيالالر هنالالا بمعنالالى الخطالالأ الكثيالالر، ولالالم يكالالن مجالالالد ممالالن يتعمالالد الكالالذب، 

لكنالاله كالالان يخطالالئ، فكالالالم مالالن تكلالالم فيالاله مالالن ناحيالالة الضالالبط، ال مالالن ناحيالالة العدالالالة؛ يقالالول أبالالو 

 أرد  لالالو :يقالالول القطالالان سالالعيد بالالن يحيالالى كالالان :معالالين بالالن ليحيالالى قلالالتبكالالر بالالن أبالالي خيثمالالة: 

 :قالالالال ؟حديثالالاله يرفالالالع ولالالالم :قلالالالت .نعالالالم :قالالالال ؟!رفعالالاله كلالالاله حديثالالاله مجالالالالد لالالالي يرفالالالع نأ

ْد "(: 3/29) «سالالالننه»وقالالالال الترمالالالذي يف  .لضالالالعفه مَ  َوقالالالَ ُهمْ  َتَكلالالالَّ ي َبْعضالالالُ دِ  فالالالِ نِ  ُمَجالالالالِ  بالالالْ

ِعيدٍ  نْ  سالالَ لِ  مالالِ بالالَ
هِ  قِ الال. وقالالال ابالالن حبالالان يف  "ِحْفظالالِ انَ "(: 3/10)« المجالالروحين»اهال  َرِديء َوكالالَ

ْحتَِجاج يجوز اَل  ،اْلَمَراِسيل َويْرَفع ،اأْلََسانِيد يقلب ،اْلِحْفظ
ِ
 اهال. "بِهِ  اال

وممالالا وقالالع الكالالذب فيالاله بمعنالالى الخطالالأ، مالالا رواه الحسالالن بالالن علالالي الحلالالواين، عالالن عفالالان  -6

 .كالالالذب :فقالالالال ،ثابالالالت عالالالن بحالالالديث المالالالري صالالالال   عالالالن سالالاللمة بالالالن حمالالالاد حالالالدثتقالالالال: 

 .كذب :فقال بحديث المري صال   عن هماما وحدثت

أن )كالالالذب( هنالالالا  (1/135« )مسالالاللم بفوائالالالد المعلالالالم إكمالالالال»ذكالالالر القاضالالالي عيالالالاض يف 

 

ْعرِ، ِمنَ  نَْت، َذلَِك، ِمنَْها ُحِذَف   َفَلوْ  الُمنَْكَرةِ، الُمنَْقطَِعةِ  اآلَثارِ  بَْعضِ  َوِمنْ   الشالِّ ة   َأَحادِْيُث   َوَثمَّ  لََحسالُ َحاِو   فِي َجمَّ  الصالِّ

انِيْدِ  ا َوالَمسالَ يَْرةِ  َيتََعلَُّق  ِممَّ مَّ  َأنْ  َينْبَِغي َوالَمَغاِزي  بِالسالِّ  البَيَْهِقيُّ  بَْكرٍ  َأبُو اإِلَمامُ   اَهَذ  َغالَِب   َفَعَل   َوَقْد   َوُتَرتََّب، إِلَيَْها  ُتضالَ

ةِ  َدالَئِلِ »  فِي  ذكرها عجائب  «السيرة»  فِي  وكذا"تاري  اإلسالم« على هذا الكالم بقوله: »اهال. وعقب يف   "لَهُ  «النُّبُوَّ

َفها، إسناد بال إِْسَحاق ابْن  اهال. "ومعرفة نْقد لَهُ  لمن كثير خير وفيها تلقَّ

ابن أبي حاتم الكاملة لكالم القطان أنه يقصالد الكالم يف حق مجالد، وهذا هو الصالحي  عندي، بينما أفاد  رواية 

 وإنما وقع العقيلي فيما وقع فيه، وكذا الذهبي من بعده بسبب تقطيع الرواية.

والتعالالديالالل« الجرو »(، وعنالاله ابن أبي حالالاتم يف 4065، رقم 3/117التالالاري  الكبير« البن أبي خيثمالالة )» 

(8/361). 

مقالدمالة صالالالالحيحاله«: بالاب بيالان أن اإلسالالالالنالاد من الالدين، وأن الروايالة ال تكون إال عن الثقالا  »رواه مسالالالاللم يف  

 (.10/419تاري  بغداد« )»(، والخطيب يف 253 -2/252الضعفاء الكبير« )»(، والعقيلي يف 1/23)

 :قال سالالعيد بن  إبراهيم(، عن 10/419تاري  بغداد« )»، والخطيب يف  (2/253) الضالالعفاء«»ورواه العقيلي يف  

 .كذب: فقال ،أيوب عن حديثه يف المري صال  سلمة بن حماد عند رَ كِ ذُ و :قال عفان سمعت
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 معناه أخطأ.

هُ "(: 1/111شالالرو مسالاللم« )»وقالالال النالالووي يف  ي َقْولالالُ الٍِ   فالالِ يِّ  صالالَ رِّ َذَب ) :اْلمالالُ وَ ( كالالَ  هالالُ

نْ  وِ  مالالِ ا َنحالالْ ْمنَاهُ  مالالَ دَّ ي قالالَ هِ  فالالِ مْ ) :َقْولالالِ رَ  لالالَ الِِحينَ  نالالَ ي الصالالَّ ْيءٍ  فالالِ َذَب  شالالَ نُْهمْ  َأكالالْ ي مالالِ ِديِث  فالالِ  (،اْلحالالَ

اهُ  ا َمْعنالالالَ هُ  مالالالَ ِلم   َقالالالالَ رِي :ُمسالالالْ ِذُب  َيجالالالْ ى اْلكالالالَ نَتِِهمْ  َعلالالالَ نْ  َأْلسالالالِ رِ  مالالالِ دٍ  َغيالالالْ َك  ،َتَعمالالالُّ مْ  َوَذلالالالِ  اَل  أِلَنَّهالالالُ

ونَ  نَاَعةَ  َيْعرِفالالُ َذا صالالِ نِّ  هالالَ ُرونَ  اْلفالالَ لِّ  َفُيْخبالالِ ا بِكالالُ ِمُعوهُ  مالالَ ِذُب  َوفِيالالهِ  سالالَ و ،اْلكالالَ اِذبِينَ  نَ َفَيُكونالالُ إِنَّ  ،كالالَ  فالالَ

ِذَب  ارُ  :اْلكالالَ نِ  اإْلِْخبالالَ ْيءِ  عالالَ ى الشالالَّ اَلِف  َعلالالَ ا خالالِ وَ  مالالَ ْهًوا هالالُ انَ  سالالَ ارُ  كالالَ ًدا َأوْ  اإْلِْخبالالَ ا َعمالالْ ْمنَاهُ  َكمالالَ دَّ  ،قالالَ

    َوَكانَ 
ادِ  اْلُعبَّادِ  كَِبارِ  ِمنْ  َهَذا َصالِ هَّ الِِحينَ  اليُّ  اهال. "الصَّ

العبالالاد اليهالالاد الصالالالحين، كمالالا ذكالالر النالالووي، ولالالم وقالالد كالالان صالالال  هالالذا، مالالن كبالالار 

يكالالن ممالالن يتعمالالد الكالالذب، بالالل كالالان مالالن أهالالل الديانالالة والصالالدق، وإنمالالا وقعالالت المنالالاكير يف 

 رواياته من جهة الغلط وسوء الحفظ.

انَ ": (1/372) «المجالالالالروحين»يقالالالالول ابالالالالن حبالالالالان يف  َرة أهالالالالل عبالالالالاد مالالالالن كالالالالَ  اْلَبصالالالالْ

وَ  ،وقالالالرائهم ِذي َوهالالالُ ال الالالالَّ هُ  ُيقالالالَ الِ   :لالالالَ اِجي صالالالَ انَ  ،النالالالَّ َين مالالالن َوكالالالَ َرة أهالالالل َأحالالالْ وتا اْلَبصالالالْ  ،صالالالَ

َراَءة وأرقهالالم هِ  غلالالالب قالالالِ ر َعَليالالْ اَلو اْلَخيالالالْ ى َوالصالالالَّ ن غفالالالل َحتالالَّ ي اإلتقالالان عالالالَ ظ فالالالِ انَ  ،اْلِحفالالالْ  َفكالالالَ

ْرِوي ْيء يالالَ ِذي الشالالَّ معه الالالَّ ُؤالءِ  َواْلحسالالن َثابالالت مالالن سالالَ ى َوهالالَ م َعلالالَ َوهُّ ن َفَيْجَعلالالهُ  التالالَّ س عالالَ ن َأنالالَ  عالالَ

ول ي َفظهالالر ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ ي الموضالالوعا  ِرَواَيتالاله فالالِ ا الَّتالالِ ن َيْرِويهالالَ ا  عالالَ تحق ،اأْلَْثبالالَ ْرك َواسالالْ  التالالّ

ْحتَِجاج ِعنَْد 
ِ
ين فِي َكانَ  َوإِن ،اال  اهال. "االعوجاج َطرِيق َعن مائال الدَّ

 حسالالالن قالالالاص رجالالالل هالالالو": (6/223) «ضالالالعفاءال» يف الكامالالالليف  وقالالالال ابالالالن عالالالدي

 

أي   . عالمالة أحمالد الجرجالاين  أبو ،القطالان بن مبالارك بن محمالد بن اهلل عبالد بن عالدي بن اهلل عبالدهو  ابن َع

 وعدل  وجرو، إسالالالناده  وعال عمره طالوقال:  .الجوال الناقد الحافظ ماماإلب  ورجاله، وصالالالفه الذهبيبالحديث 

الكامل يف ضعفاء الرجال«، ». من مصالنفاته: تأليفه يف يظهر فيه، لحن على الصالناعة هذه يف  وتقدم وعلل،  وصالح 

األعالم« »(، و16/154سالير أعالم النبالء« )»هالالالالال(. انظر:  365أسالامي من رو  عنهم البخاري«. ما  سالنة )»و

(4/103). 
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 ينكرهالالا منكالالرا  أذكالالر لالالم والتالالي ذكالالر  التالالي أحاديثالاله وعامالالة البصالالرة، أهالالل مالالن الصالالو 

ي وإنمالالا حالالديث، بصالالاحب هالالو ولالاليس عليالاله، األئمالالة  والمتالالون، باألسالالانيد معرفتالاله قلالالة مالالن ُأتالالِ

 اهال. "بينا يغلط بل ،الكذب يتعمد ال هذا مع وعندي

دثنِيقالالال:  ورو  عبالالد اهلل بالالن أحمالالد -7 ن ،أبالالي حالالَ ان عالالَ اَل  َعفالالَّ اءَ  :قالالَ و جالالَ ِيي   َأبالالُ  - جالالَ

ُمهُ  رُ  َواسالالْ نُ  َنصالالْ ى - َطرِيالالٍف  بالالْ نِ  َجرِيالالرِ  إِلالالَ اِزمٍ  بالالْ َفعُ  حالالَ انٍ  َيشالالْ ْنسالالَ هُ  إِلِ ثالالُ اَل  ،ُيَحدِّ  :َجرِيالالر   َفقالالَ

َثنَا دَّ اَدةُ  حالالَ نْ  ،َقتالالَ سٍ  عالالَ اَل  َأنالالَ ْت  :قالالَ ةُ  َكانالالَ ْيِف  َقبِيعالالَ ولِ  سالالَ نْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ ةٍ  مالالِ اَل  .فِضالالَّ و قالالَ ِيي   َأبالالُ  :جالالَ

َذَب  ا ،َواهللِ  كالالَ َثنَاهُ  مالالَ دَّ اَدةُ  حالالَ نْ  إاِلَّ  َقتالالَ ِعيدِ  عالالَ نِ  سالالَ ي بالالْ نِ  َأبالالِ اَل  .اْلَحسالالَ ي قالالَ وَ  :َأبالالِ ْوُل  َوهالالُ ي قالالَ ِيي   َأبالالِ  جالالَ

 .َجرِير   َوَأْخَطأَ  - َأَصاَب  َيْعنِي -

فقالالول أبالالي جالاليي: )كالالذب( يعنالالي: أخطالالأ يف إسالالناد هالالذا الحالالديث، ولالالم يكالالن جريالالر عنالالد 

أبالالي جالاليي مالالن أهالالل الكالالذب واالفتالالراء، بالالل كالالان مالالن أهالالل العدالالالة والصالالدق، يالالدلك علالالى 

 

الكنى »، وعنالاله الالالدوالبي يف (1288، رقم 1/543، و312، رقم 1/239) «الرجالالال ومعرفالالة العلالالل»يف  

 .(1/433واألسماء« )

 عبد أبي العصالالر شالالي  ابن الرحمن عبد أبو هالل، بن حنبل بن محمد بن أحمد بن اهلل عبدهو   وعبأ اهلل بن أْحأ 

زوائد »له  .بغالداد  محالدث النالاقد، الحالافظ، مام،اإل. وصالالالالفاله الذهبي بال البغالدادي ثم المروزي، الشالالالاليبالاين   الذهلي اهلل

(، 13/516سالالير أعالم النبالء« )»هالالالالالال(. 290اليوائد على كتاب اليهد ألبيه« ما  سالالنة )»على مسالالند أبيه«، و

 (.4/65األعالم« )»و

هو نصالالر بن طريف، أبو جيي القصالالاب الباهلي البصالالري، وهو ضالالعيف الحديث جدا، قال عمرو بن علي   

 عن يرو  ال نالهأ الحالديالث أهالل من العلم أهالل اجتمع": -( 8/467الجرو والتعالديالل« )»كمالا يف  –الفالس 

اتفقوا على ": (2/696)المغني« »الالالالالال. وقال الذهبي يف  اه "طريف  بن نصالالر جي  أبو  :أحدهم ،سالالماهم جماعة

 اهال. "تركه

م     ر   يُر ْبُن حا ر  . البصالري العتكي ثم االزدي، النضالر أبو ، شالجاع، بن اهلل عبد بن زيد بن حازم بن جريرهو  جا

أعالم النبالء« سالالير » .هالالالالالال(170، كان من أوعية العلم. ما  سالالنة )المعمر الثقة، الحافظ ماماإلوصالالفه الذهبي ب

(7/98.) 
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ذلالالك أنالاله ذهالالب إليالاله ليشالالفع إلنسالالان أن يحدثالاله جريالالر. وقالالد بالالين أحمالالد بالالن حنبالالل أيضالالا أن 

لالالى كالمالاله، فقالالال: )وهالالو قالالول أبالالي جالاليي، جريالالرا أخطالالأ يف هالالذه الروايالالة، ووافالالق أبالالا جالاليي ع

 وأخطأ جرير(.

ِمعتقالالال:  ورو  عبالالد اهلل بالالن أحمالالد أيضالالا -8 ول أبالالي سالالَ اَل  :َيقالالُ ْفَيان رجالالل قالالَ ا :لِسالالُ  يالالَ

ا د َأبالالالَ ال رجالالالل عنالالالدَنا ،ُمَحمالالالَّ هُ  ُيقالالالَ ة بالالالن خلالالالف :لالالالَ رو  رأ  َأنالالاله يالالالْيعم ،َخليفالالالَ  بالالالن َعمالالالْ

 .ُحَرْيث بن َعْمرو  بن َجْعَفر رأ  َلَعلَّه ،َب َذ كَ  :َفَقاَل  ؟!ُحَرْيث

َذَب( يعنالالي: أخطالالأ، فلالالو كالالان عنالالده مفتريالالا لمالالا قالالال بعالالد: )لعلالاله رأ  جعفالالر  وقولالاله: )كالالَ

ابالالن عمالالرو(، فهالالذا يالالدل علالالى أن ابالالن عيينالالة يالالر  أنالاله أخطالالأ والتالالبس عليالاله األمالالر، ال أنالاله افتالالر  

 

، (5652، رقم  3/376). وذكر عبد اهلل بن أحمد نحوه  (6032، رقم  3/475)«  الرجال  ومعرفة  العلل»يف    

 (.1/592الضعفاء الكبير« )»(، وعنه العقيلي يف 4458، رقم 3/112ونحوه مختصرا )

ََفيرن    . وصالالالفه الذهبي المكي ثم الكويف،  الهاللي محمد أبو ،ميمون عمران  أبي بن عيينة بن سالالالفيانهو  س

 عنهم وحمل الكبار، ولقي غالم، بل حدث،  وهو الحديث،  طلباإلسالالالم،   شالالي  العصالالر، حافظ الكبير مامإلاب

 ورحل سالالالناد،اإل علو إليه وانتهى عليه، الخلق وازدحم  دهرا، وعمر  وصالالالنف، وجمع وجود وأتقن، جما، علما

 .(8/454سير أعالم النبالء« )»هال(. 198ما  سنة ) .جدادباأل حفاداأل وألحق البالد، من إليه

 ماماإل. وصفه الذهبي بالكويف أحمد أبو  ،األشجعي موالهم صاعد بن خليفة بن خلف هو   خ ف بن خ يفة   

 فأنكر ،الصالالالحابي حريث ابن عمرو رأ  أنه وادعى  ،اآلخر  يف اختلط  صالالالدوق. وقال الحافظ ابن حجر: المعمر

تقريب التهذيب« )ص »(، و8/341سالالير أعالم النبالء« )»هالالالالالال(. 181ما  سالالنة )  .وأحمد عيينة ابن ذلك عليه

 .(1731، ترجمة رقم 194

 لاله .القرشالالالالي مخيوم بن عمرو بن اهلل عبالد بن عثمالان بن عمرو بن حريالث بن عمروهو  عمرو بن حرَيث  

 ر ه، خليفة بن خلف  إن: ويقال .بسالالالنتين  الهجرة قبل: غيره وقال. بدر  أيام يف  ولد: حبّان ابن قال. صالالالحبة وألبيه

 .(5835، ترجمة رقم 7/357اإلصابة« )»هال ولم يثبت(. 98هال، وقيل: 85ما  سنة ) .ذلك يصّ   وال

الثقالا « البن »الثقالا «. وقالال الحالافظ ابن حجر: مقبول. »ذكره ابن حبالان يف  جعفر بن عمرو بن حرَيث  

 .(947، ترجمة رقم 141تقريب التهذيب« )ص »(، و4/106حبان )
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الخطالالأ، فالالرو  هالالذا الكالالالم يف وتعمالالد الكالالذب، وقالالد فهالالم اإلمالالام أحمالالد أن ابالالن عيينالالة يعنالالي 

موضالالع  خالالر بلفالالظ: )أخطالالأ( بالالدال مالالن )كالالذب(، فالالرواه بالالالمعنى الالالذي فهمالاله، وهالالو صالالحي ؛ 

ِمعت: قالالال عبالالد اهلل بالالن أحمالالد يف موضالالع  خالالر ول أبالالي سالالَ ي :َيقالالُ نْ  َبَلَغنالالِ ْفَيانَ  عالالَ نِ  سالالُ ةَ  بالالْ  ُعَيْينالالَ

اَل  َأنالالاله ا :قالالالَ انَ  إِن ،أاخطَََا لَّ  كالالالَ ر رأ  َلعالالالَ رو  بالالالن َجْعفالالالَ ث بالالالن َعمالالالْ . ثالالالم قالالالال عبالالالد اهلل بالالالن ُحَريالالالْ

ِمعت: أحمالالد َر  مالالّرة أبالالي سالالَ ول ُأخالالْ ْفَيان قيالالل :َيقالالُ ة بالالن لِسالالُ ةِ  رجالالال إِن :ُعَيْينالالَ  َأُظنالالهُ  - بِاْلُكوفالالَ

اَل  ال قالالَ هُ  ُيقالالَ ة بالالن خلالالف لالالَ رو  رأ  َأنالاله يالالْيعم - َخليفالالَ ث بالالن َعمالالْ اَل  ؟ُحَريالالْ ه ،كالالذب :َفقالالَ  رأ  َلَعلالالَّ

 .ُحَرْيث بن َعْمرو  بن َجْعَفر

بَِّه عليالاله،  الوقالالد صالالرو أحمالالد أنالاله شالالُ  اهلل َعبالالالد أبالالا سالالمعت: الميمالالوين الحسالالن أبالالو قالالالَ

رو  خليفالالة بالالن خلالالف رأ : يسالالأل  حالالين عليالاله شالالبه عنالالدي ولكنالاله ،ال: قالالال حريالالث؟ بالالن َعمالالْ

رو  رأيالالت: قالالال ة، ابالالن هالالذا: اهلل عبالالد أبالالو قالالال حريالالث، بالالن َعمالالْ  يالالروا لالالم والحجالالاج وشالالعبة ُعَيْينالالَ

 .عليه شبه إال عندي هو ما! خلف؟ يراه ،حريث بن َعْمرو 

المالالدخل »أن ابالالن عيينالالة ال يعنالالي بالالذلك جالالرو خلالالف، فقالالال يف  أيضالالا وبالالين الحالالاكم

وقالالول ابالالن عيينالالة هالالذا تعجالالب  منالاله أن يكالالون يف وقتالاله ذلالالك مالالن "(: 4/138إلالالى الصالالحي « )

رأ  عمالالرو بالالن حريالالث، ال قصالالدا منالاله بالالذلك لجالالرو خليفالالة بنالالوع مالالن أنالالواع الجالالرو، علالالى أن 

خلالالالف بالالالن خليفالالالة علالالالى الجملالالالة التالالالي ذكرنالالالا يف غيالالالره يف الطبقالالالة الثانيالالالة مالالالن أهالالالل الصالالالدق 

 

 .(5652، رقم 3/376)« الرجال ومعرفة العلل» 

 .(5653، رقم 3/376)المرجع السابق  

 (.8/287»تهذيب الكمال« ) 

رك ُم   ، َأبُو َعباْلِد اهلل  ا َا ابُوِريُّ بِّيُّ النَّيْسالالالالَ ِد بِْن َحماْلدوياله بِْن ُنَعيٍْم الضالالالالَّ ُد بُْن َعباْلِد اهلل بِْن ُمَحمالَّ اكُِم، ُهَو ُمَحمالَّ الحالَ

ِل الْفَ  ثِيَن، كاَلاَن ِمْن َأهالْ دِّ يُْ  المحالَ ماَلُة، شالالالالَ اقاِلُد الَْعالَّ افُِظ، النالَّ ِل َوالِْعْلِم َوالَمْعرِفاَلِة المْعُروُف بالابِْن الْبَيِْع. اإلماَلاُم الحالَ ضالالالالْ

ِحيَحيِْن«، »َوَمْعرَِفِة ُعلُ  تَْدَرِك َعَلى الصالَّ ة، منها: »الُمسالْ نََّفا   ِعدَّ وِم الَحِديث«. َوالِحْفِظ، َولَُه فِي ُعُلوِم الَحِديِث ُمصالَ

 (.17/162(، و»سير أعالم النبالء« )1044، رقم 3/509هال(. انظر: »تاري  بغداد« )405ما  سنة )
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 اهال. "اهدهيف شو والدين، فخرجهم مسلم 

 ومن ذلك أيضا ما ورد عن بعض أهل العلم يف حق علي بن عاصم بن صهيب الواسطي:  -9

فقالالد ورد عالالن جماعالالة مالالن العلمالالاء إطالالالق القالالول بتكالالذيب علالالي بالالن عاصالالم، وممالالن 

، ويحيالالالى بالالالن معالالالين، وبتتبالالالع الروايالالالا  عنهمالالالا وجالالالدنا ورد عنالالاله ذلالالالك: يييالالالد بالالالن هالالالارون

 بمعنى االفتراء.أنهما يعنيان الخطأ، ال الكذب 

فالالرو  ابالالن محالالرز عالالن عاصالالم بالكالالذب، فجالالاء عالالن يييالالد بالالن هالالارون أنالاله رمالالى علالالي بالالن 

 بالالن علالالى ذكالالر ذاإ ،بيييالالد وكفالالاك،  هالالارون بالالن يييالالد سالالمعت قالالال: شالاليبة يبالال أ بالالنأبالالي بكالالر 

رو  ابالالالن ُمحالالالرِز، عالالالن ُعثمالالالان بالالالن َأبالالالي و  .مالالالرتين وال مالالالرة غيالالالر ،بالكالالالذب رمالالالاه عاصالالالم

يبة، أن يييالالد رمالالاه  إِلالالى أن ذكرنالالا علالالي  ،فجالالر  بنالالا وبالاله الحالالديث"بالكالالذب يف قصالالة فيهالالا: شالالَ

ِذب اه بالكالالَ الال. "بالالن عاصالالم، َفَرمالالَ ورو  عثمالالان بالالن أبالالي شالاليبة أيضالالا عالالن يييالالد: مالالا زلنالالا  اهال

 نعرفه بالكذب.

تالالاري  بغالالداد« عالالن يييالالد بالالن هالالارون، ثالالم »وقالالد رو  الخطيالالب البغالالدادي هالالذا القالالول يف 

. ثالالالم رو  "حكالالالي عالالالن يييالالالد بالالالن هالالالارون فيالالاله خالالالالف هالالالذاو "(: 13/419تعقبالالاله بقولالالاله )

( قصالالة مالالن طريالالق يحيالالى بالالن أبالالي طالالالب، قالالال: حالالدثنا بعالالض 420 -13/419الخطيالالب )

... فالالذكر  معالالين بالالن ويحيالالى حنبالالل بالالن أحمالالد هالالارون بالالن يييالالد عنالالد اجتمالالع :قالالالأصالالحابنا، 

القصالالة، وأن أحمالالد وابالالن معالالين أتاهمالالا نعالالي علالالي بالالن عاصالالم، فرجعالالا ليييالالد ليعييالالاه، وفيهالالا: 

 

وصالالفه الذهبي باإلمام   الواسالالطي،  موالهم، السالاللميأبو خالد  ،زاذان بن  هارون بن  يييدهو  يزيأ بن هرَون    

(. هالالالالال 206)ما  سالنة . الشالأن كبير حجة، ثقة والعمل، العلم يف رأسالا كانالقدوة شالي  اإلسالالم، الحافظ، وقال: 

 (.9/358) «سير أعالم النبالء»

 .(713، رقم 2/213البن معين، رواية ابن محرز )معرفة الرجال« » 

 .(834، رقم 2/242معرفة الرجال« البن معين، رواية ابن محرز )» 

 .(13/419تاري  بغداد« )»(، و3/106الضعفاء الكبير« للعقيلي )» 
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 فغضالالب قالالال .فيهالالا غلالالط التالالي األحاديالالث تلالالك يف تالالالجَّ  نالالهأ إال خالالالد أبالالا يالالا :يحيالالى لالاله فقالالال"

 ؟!خطالالأ عنالالده نهالالاأ يعلالالم وهالالو عليهالالا أقالالام عليالالا إن أتقالالول ،يحيالالى يالالا ويحالالك :قالالال ثالالم يييالالد

 ؟!ذلالالك علالالى يقالاليم كالالان أنالاله علالالي علالالى تتالالوهم قالالال كمالالا أو  ،أثمالالت لقالالد ذاك قلالالت لالالئن واهلل

 واهلل قالالد ،خالالالد أبالالا يالالا :أحمالالد لالاله فقالالال :قالالال .القيامالالة يالالوم خصالالمك يكالالون ال يحيالالى يالالا ويحالالك

 شالالريك أخطالالأ ومالالا ،عليالاله ومالالا  علالالي أخطالالأ مالالا هالالا  :لالاله وقلالالت ،علالالي فالالأبى ذلالالك عالالن نهيتالاله

 يقبالالل أن وأرجالالو ،نصالالحته وقالالد ،خطئالاله مالالن أكثالالر شالالريك خطالالأ يكالالن لالالم فالالإن ،عليالاله ومالالا 

 اهال. "فيه تقول بما اهلل تلق وال ،اهلل اتق :يييد فقال .منك

فقالالد دلالالت هالالذه القصالالة علالالى أن يييالالَد كالالان يحسالالن القالالول يف علالالي بالالن عاصالالم، وال يتهمالاله 

بالكالالذب، وأنالاله كالالان يالالر  أن عليالالا لالالم يكالالن يصالالر علالالى الخطالالأ إذا علمالاله، كمالالا أن فيهالالا أيضالالا 

أن ابالالن معالالين يالالر  أن عليالالا كالالان يخطالالأ ويصالالر علالالى خطالالأه؛ إال أن هالالذه القصالالة ال تصالال ، ألن 

 راويها مجهول وال يدر  من هو.

كالن صالال  عالالن يييالالد مالالن وجالاله  خالالر أنالاله وقالع يف كتبالاله خطالالأ بسالالبب أنالاله كتالالب ولالالم يجالالالس ل

 بالالالن يييالالالد حضالالالر  :قالالال شالالالعيب بالالالن علالاليالعلمالالاء، فالالالرو  أحمالالالد بالالن علالالالي اآلبالالالار، عالالالن 

 .يخبالالرهم وهالالو ؟فالالالن مالالن سالالمعت وأيالالن ؟فالالالن مالالن سالالمعت متالالى :يسالالألونه وهالالم هالالارون

 بالالن فعلالالي :لالاله فقالالالوا ،حنبالالل بالالن وأحمالالد ،معالالين بالالن يحيالالى :قالالال ؟يسالالأله كالالان مالالن :لالاله قلالالت

 ؟بشالالاليء ذاك إذ فيالالاله يالالالتكلم أو  ؟بشالالاليء يغمالالالي كالالالان :لالالاله قالالالالوا ،منالالاله سالالالمعت :قالالالال ؟عاصالالالم

 ولالالم وكتالالب ،يجالسالالهم ال كالالان ولكنالاله ،هشالاليم حلقالالة بحيالالال حلقتالاله كانالالت ،اهلل معالالاذ :فقالالال

 .وييدريهم الناس يستصغر وكان ،الخطأ كتبه يف فوقع ،يجالس

هالالارون يف تكالالذيب علالالي بالالن عاصالالم، وقالالد تبالالين أن معنالالاه أنالاله فهالالذا مالالا ورد عالالن يييالالد بالالن 

 كان يخطئ.

 علالاليوأمالالا ابالالن معالالين فقالالد صالال  عنالاله تكذيبالاله لعلالالي بالالن عاصالالم، فالالرو  ابالالن محالالرز عنالاله: 

 

 .(13/411تاري  بغداد« )» 
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، عاصالالم، بالالن اب  ذَّ  بالالن َيحيالالى سالالمعت: الفقيالاله ُمحمالالد بالالن اهلل ُعبيالالد وقالالال .بشالاليء لالاليَس  كالالَ

َهيب بالالن عاصالالم بالالن علالالي بالالن عاصالالم وذكالالر: يقالالول َمعالالين طي، صالالُ ،: فقالالال الَواسالالِ اب  ذَّ  ابالالن كالالَ

اب  .َكذَّ

 بالالن يعقالالوب ولقالال وبالالين ابالالن معالالين يف روايالالة أخالالر  أنالاله أنكالالر عليالاله الخطالالأ والغلالالط، ي

يبة  بالاله، ُيحالالتج  وال بشالاليٍء، لالاليَس : فقالالال عاصالالم؟ بالالن علالالي عالالن َمعالالين، بالالن َيحيالالى سالالَألت: شالالَ

 ممالالن لالاليس: قالالال هالالذا؟ غيالالر شالاليء ثالالم: قلالالُت  والغلالالط، الخطالالأ: قالالال منالاله؟ أنكالالرَ   مالالا: قلالالُت 

  .حديثه ُيكتب

فقالالد بينالالت هالالذه الروايالالة أن تكالالذيب ابالالن معالالين لعلالالي بالالن عاصالالم كالالان بسالالبب الخطالالأ 

 والغلط، فقوله: )كذاب( يعني كثر خطؤه ومخالفته للصواب.

ومالالن راجالالع أقالالوال جمالالاهير العلمالالاء يف حالالق علالالي بالالن عاصالالم تبالالين لالاله بجالالالء أن الرجالالل 

بمعنالالى االفتالالراء، وأنهالالم أخالالذوا عليالاله الخطالالأ، واإلصالالرار عليالاله، لالالم يكالالن مالالن أهالالل الكالالذب 

 وذلك أن الخطأ وقع يف كتبه من الوراقين الذين كتبوا له.

 

 .(2، رقم 1/50معرفة الرجال« البن معين، رواية ابن محرز )» 

( عنالد ذكر 5/50تهالذيالب التهالذيالب« للحالافظ ابن حجر )»وقالد وجالد  يف  .(8/202الكالامالل« البن عالدي )» 

اهالالالال. كذا! ولعلها: )ويف   "ويف رواية واهية: كذاب ابن كذاب"الروايا  الواردة عن ابن معين يف عاصم بن علي: 

 رواية رابعة(، واهلل أعلم.

 .(13/412تاري  بغداد« )» 

 عبد، عن (8/328) «بغداد تاري »عمد الوضالالالالع واالفتراء، وبين الخطأ والوهم، ورو  الخطيب يف وفرق بين ت

 أمر ،فياله شالالالالعبالة إلى أحتالاج مالا :فقالال ،عمالارة بن حسالالالالن وذكر: يقول أبي سالالالالمعالت: قالال المالديني بن علي بن اهلل

 أنه إلى  وذهب ؟!يغلط  شالالاليء أي  ؟!يغلط كان  :أبي فقال ؟يغلط أكان :له قيل .كلذ من أبين عمارة بن الحسالالالن

 .الحديث يضع كان
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 يعنالالي -؟ صالالاحبكم بالالال مالالا ،سالالهل أبالالا يالالا :العالالوام بالالن لعبالالاد قلالالت :المبالالارك ابالالن قالالال

 وكالالان ،موسالالرا رجالالال كالالان ولكنالاله ،يسالالمع لالالم أنالاله عليالاله ننكالالر لالاليس :قالالال -عاصالالم بالالن علالالي

 .له كتبوها التي كتبه من يأت فنراه ،له يكتبون الوراقون

 حنبالالل بالالنا معنالالا وكالالان جمعالالة عشالالية وكيالالع مالالع جعنالالار :يعالاليش بالالن عبيالالدوقالالال 

 :وقالالال ،شالاليوخا فالالذكر ؟عنالالدكم بقالالي مالالن :لالاله فقالالال ،خلفالالا يحالالدث وكيالالع فكالالان ،وخلالالف

إنالاله  :خلالالف قالالال .بالالالخير نعرفالاله زلنالالا مالالا عاصالالم بالالن فعلالالي :وكيالالع قالالال .عاصالالم بالالن علالالي عنالالدنا

 يغلط يف أحاديث. قال: فدعوا الغلط، وخذوا الصحاو، فإنا ما زلنا نعرفه بالخير.

 

هال 185) سالالنة ما  .ثقة .الواسالالطي سالالهل أبو  ،موالهم ،الكالبي  عمر بن  العوام بن عبادهو   عبرد بن العحام   

 .(3138، ترجمة رقم 290تقريب التهذيب« )ص ». سبعين من نحو ولهأو بعدها(، 

 .(13/409تاري  بغداد« )» 

هالالالالال أو بعدها 228) سالنة ما  .ثقة .العطار  الكويف محمد أبو ،المحاملي يعيش بن عبيدهو   يعيش عبيأ بن   

 .(4403، ترجمة رقم 378تقريب التهذيب« )ص »بسنة(. 

. وصالالالفه الذهبي الكويف  الرؤاسالالالي، سالالالفيان أبوهو وكيع بن الجراو بن ملي  بن فرس بن جمجمة،  وكيع   

)يف  خر سالالالالنالة  مالا  .الحفظ وأئمالة العلم بحور من كالان، وقالال: االعالم أحالد العراق، محالدث الحالافظ، مالاماإلبال 

 .(9/141سير أعالم النبالء« )»هال(. 197هال أو أول سنة 196

 ماماإلالمهلب. وصالالفه الذهبي ب  ل  مولى البغدادي المهلبي  السالالندي محمد أبو ،سالالالم بن خلف هو  خ ف    

من كبالار الحفالاظ، وكالان صالالالالديقالا ألحمالد بن حنبالل، وكالان لسالالالالعالة حفظاله يتبع الغرائالب. وقالال  المجود، الحالافظ

 سالنة ما  .القاضالي  أمر من  شاليء يف ودخوله ،التشاليع عليه عابوا «،المسالند» صالنف  ،حافظ ثقةالحافظ ابن حجر: 

 .(1732، ترجمة رقم 194تقريب التهذيب« )ص »(، و11/148سير أعالم النبالء« )»هال(. 231)

 .(13/409تاري  بغداد« )» 

وقد رو  أن هذه القصالالة وقعت إلبراهيم بن مسالاللم مع وكيع أيضالالا، وكان معهما أيضالالا أحمد بن حنبل وخلف 

 ومن"المخرمي، وأن إبراهيم بن مساللم ذكر لوكيع حديثا مما أخطأ فيه علي بن عاصالم، وأن وكيعا قال يف  خره: 

 ثالثين عليك أعد حتى عد سالفيان هذا ،فيه غلط مما حديث ِمئَة أعد  حتى ها  ،شالعبتكم  هذا ؟!الغلط من  يساللم

 (.13/413تاري  بغداد« )». انظر  "غلط مما حديثا
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 عاصالالم بالالن علالالي وذكالالر ،وكيالالع حالالدثنا ورو  عبالالد اهلل بالالن أحمالالد بالالن حنبالالل عالالن أبيالاله:

 :الالالرحمن عبالالد أبالالو قالالال .فيالاله أخطالالأ مالالا أو  غلالالط مالالا ودعالالوا ،صالال   مالالا حديثالاله مالالن خالالذوا :فقالالال

 يكالالن ولالالم ،لجالالاج فيالاله وكالالان ،ويخطالالىء يغلالالط كالالان :يقالالول وكالالان ،بهالالذا يحالالتج  أبالالي كالالان

 .بالكذب متهما

 كثيالالر عاصالالم بالالن علالالي كالالان :يقالالول أبالالي سالالمعت :المالالديني بالالن علالالي بالالن اهلل عبالالدوقالالال 

 كالالان :يقالالول أبالالي سالالمعت:  خالالر موضالالع يف وقالالال .يرجالالع لالالم عليالاله فالالرد غلالالط إذا وكالالان ،الغلالالط

 أحاديالالالث يالالالروي وكالالالان ،الحالالالديث يف يغلالالالط وكالالالان ،الحالالالديث يف معروفالالالا عاصالالالم بالالالنا علالالالي

 .فأبى حديثا عشرين حديثك من لي هب :له قال ابنه أن وبلغني ،منكرة

 أهالالل مالالن اهلل شالالاء إن وكالالان ،ضالالعف فيالاله: الفالالالس علالالي بالالن عمالالرو  حفالالص أبالالووقالالال 

 .الصدق

 اخالالتالف علالالى عاصالالم بالالن علالالي سالالمعت"ولقالالد أحسالالن يعقالالوب بالالن شالاليبة حالالين قالالال: 

 يف تماديالاله عليالاله أنكالالر مالالن ومالالنهم ،والغلالالط الخطالالأ كثالالرة عليالاله أنكالالر مالالن مالالنهم ،فيالاله أصالالحابنا

 ومالالنهم ،الخطالالأ علالالى وثباتالاله ،فيالاله ولجاجتالاله ،فيالاله النالالاس يخالفالاله عمالالا الرجالالوع وتركالاله ذلالالك

 وتوانيالاله ضالالبطه سالالوء مالالن بالاله حالالدثمالالا  بعالالض يف عليالاله األمالالر واشالالتباه حفظالاله سالالوء يف تكلالالم مالالن

 وقالالد .القصالالص هالالذه مالالن أغلالالظ عنالالده قصالالته مالالن ومالالنهم ،لالاله الوراقالالون كتالالب مالالا تصالالحي   عالالن

 

تالاري  بغالداد« »(، وعناله الخطيالب يف 70، رقم 1/156العلالل ومعرفالة الرجالال« روايالة عبالد اهلل بن أحمالد )» 

(13/410). 

 .(13/410تاري  بغداد« )» 

 الصالاليريف البصالالري الباهلي حفص  أبو كنيي، بن بحر بن  علي بن  عمروهو   أبح حفص عمرو بن عيل الفالس   

المسالالند«، ». وقال: كان من جملة الحجة. من مصالالنفاته: الناقد المجود ماماإلب الحافظ. وصالالفه الذهبي  الفالس

 .(5/82األعالم« )»(، و11/470سير أعالم النبالء« )»هال(. انظر: 249العلل«، وغير ذلك. ما  سنة )»و

 .(13/411تاري  بغداد« )» 
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 ،التالالالوقي شالالالديد ،البالالالارع والخيالالالر والصالالالالو الالالالدين أهالالالل مالالالن وعليالالاله علينالالالا اهلل رحمالالالة كالالالان

 اهال. "تفسده  فا  وللحديث

 يخطالالالىء ممالالالن كالالالان"(، حيالالالث قالالالال: 2/113المجالالالروحين« )»وأنصالالالف ابالالالن حبالالالان يف 

 عالالن عاصالالم بالالن علالالي أفالالادين: يقالالول شالالعبة وكالالان يرجالالع، لالالم لالاله تبالالين فالالإذا خطئالاله، علالالى ويقالاليم

 الالالرأي سالاليء  حنبالالل بالالن أحمالالد وكالالان فأنكرهالالا، عنهالالا خالالالًدا سالالألت أشالالياء، الحالالذاء خالالالد

 لالاله ألن الثقالالا ، وافالالق بمالالا واالحتجالالاج األخبالالار، مالالن بالاله انفالالرد مالالا تالالرك عنالالدي والالالذي فيالاله،

 خطئالاله مالالن لالاله بالالين مالالا وأمالالا. التالالرك يسالالتحق فالالال اإلنسالالان يخطالالىء وقالالد وكتابالالة، وسالالماًعا رحلالالة

 اهال. "به حدث كما أنه متوهًما ذلك يف يكون أن فيشبه يرجع، فلم

 ولكالالن ،يكالالذب ممالالن عنالالدي هالالو لالاليس" :األسالالدي محمالالد بالالن صالالال   علالالي أبالالووقالالال 

 حديثالاله وسالالائر ،ويقلبهالالا يرفعهالالا أحاديالالث يف يغلالالط ،الالالوهم كثيالالر ،الحفالالظ سالاليء وهالالو ،يهالالم

 .اهال "مستقيم صحي  

 نفسالالالاله يف ضالالالالعفه مالالالالع وهالالالالو": (3/138« )االعتالالالالدال ميالالالاليان»ولالالالالذا قالالالالال الالالالالذهبي يف 

الال. وقالالال الحالالافظ ابالالن حجالالر يف  "زمانالاله يف كبيالالرة صالالولة لالاله ،صالالدوق « التهالالذيب تقريالالب»اهال

 اهال. "بالتشيع ورمي ،ويصر يخطىء صدوق": (403 ص)

 بالالن أحمالالد اهلل عبالالد ألبالالي قلالالت قالالال: المالالروذي بكالالر أبالالوومالالن ذلالالك أيضالالا: مالالا رواه  -10

 ،اليهالالري عالالن ،األوزاعالالي عالالن ،مسالاللم بالالن الوليالالد عالالن يحالالدث المالالديني بالالن علالالي إن :حنبالالل

 مسالاللم بالالن الوليالالد حالالدثنا كالالذب؛ :اهلل عبالالد أبالالو فقالالال .خالقالاله إلالالى وهُ لالالُ كِ  :عمالالر عالالن ،أنالالس عالالن

 

 .(13/408تاري  بغداد« )» 

 علي أبو ،المنذر بن حسالالان بن حبيب بن عمرو بن محمد بن صالالال هو   أبح عيل صَرل  بن ممأ األسَأي   

  الحجالة، الكبير الحالافظ مالاماإل، نييالل بخالار . وصالالالالفاله الالذهبي بال وزاي بجيم جيرة الملقالب البغالدادي، االسالالالالدي

 .(14/23سير أعالم النبالء« )»هال(. انظر:  293. ما  سنة )الشأن  هذا  يف  وبرع  وصنف،  جمع،  المشرق  محدث

 .(13/411تاري  بغداد« )» 
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 العنبالالري عباسالالا إن :اهلل عبالالد ألبالالي قلالالت .عالمالاله إلالالى كلالالوه :هالالو إنمالالا ؛هكالالذا هالالو مالالا مالالرتين

 :فقالالال .عليالالك نكالالروهأ قالالد إنهالالم :المالالديني بالالن لعلالالي قلالالت :بالعسالالكر بالاله حالالدث لمالالا قالالال

 قالالد فالالنعم :وقالالال ،اهلل عبالالد أبالالو فغضالالب ،فيالاله أخطالالا الوليالالد أن وذكالالر ،بالبصالالرة بالاله حالالدثتكم

 يعطالاليهم ؟!بالاله يحالالدثهم نأ أراد فلالالم ،فيالاله أخطالالا الوليالالد أن - المالالديني بالالن علالالي يعنالالي - علالالم

 .اهلل عبد أبو بهوكذَّ  ،الخطأ

و أحمالالُد نفسالاله  فالكالالذب هنالالا معنالالاه الخطالالأ، كمالالا هالالو ظالالاهر مالالن سالالياق القصالالة، وقالالد صالالرَّ

بأنالاله الروايالالة خطالالأ، وأن الوليالالد أخطالالأ فيالاله، لكنالاله أنكالالر علالالى علالالي بالالن المالالديني روايتالاله لالاله مالالع 

 علمه بخطأه.

 

العلالل ومعرفة الرجال« رواية المروذي »(، والجيء األول مناله بنحوه مختصالالالالرا يف 13/435تاري  بغالداد« )» 

 .(273، رقم 156، 155وغيره )ص 

وأثر عمر بلفظ )فكلوه إلى عالمه(، قد رواه علي بن المديني أيضالالا بالبصالالرة على الصالالواب، كما صالالرو بذلك، 

اية من طريق علي بن المديني بمعنى ما ذكره أحمد وعلي بن المديني يف الرواية التي صالالححها، ووقفت على رو

 اهللِ  َعباْلدِ  بْنِ  َعِليِّ (: من طريق 435، 13/434بلفظ: )فكلوه إلى رباله(، أخرجاله الخطيالب أيضالالالالا يف تالاري  بغالداد )

َثناَلا: َقاَل  ،الْماَلِدينِيِّ  ِلٍم، بْنُ  الَْولِيالُد  َحدَّ َثناَلا: َقاَل   ُمسالالالالْ ، َحدَّ َثناَلا: َقاَل   األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّ ْهرِيُّ َثنِي: َقاَل  اليُّ  َمالٍِك، بْنُ  َأَنُس  َحدَّ

س   ُعَمرُ  بَيْنََما: َقاَل 
َحابِهِ   فِي َجالِ  جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ: اآلَيةَ   َهِذهِ   َتال إِذْ  َأصالالالْ

هُ  هاَلَذا) :قاَلاَل  ُثمَّ  .([31( إلى )27]سالالالالورة عبس اآليالا  )  َّ خف حف جف مغ جغ مع  َفماَلا َعَرْفناَلاهُ  قاَلْد  ُكلالُّ

يَّة   َيِدهِ   َوفِي: َقاَل  ؟(األَبُّ  رُِب  ُعصالَ  لَُكْم، بُيِّنَ  بَِما النَّاُس  َأيَُّها َفُخُذوا التََّكلُُّف، اهللِ  لََعْمرُ  َهَذا): َفَقاَل  األَْرَض، بَِها َيضالْ

، وقد صالالالرو الوليد بن مسالالاللم بالسالالالماع يف كل َربِّهِ  إِلَى  َفكُِلوهُ   َتْعرُِفوُه، لَمْ  َوَما بِِه، َفاْعَمُلوا (. وهذا سالالالند  صالالالحي  

 طبقا  السند.

إلى عالالماله(، كمالا بين أحمالد، وكالذا علي بن المالديني لمالا روجع، وقالال  فالالصالالالالحي  يف لفظ هالذا األثر: )فكلوه

 َيُقْلهُ  لَمْ  َما َوَقاَل   ،َوِهمَ   َفَقْد  (،َخالِِقهِ   إِلَى  َفكُِلوهُ ) :الَْحِديَث   َهَذا َرَو  َمنْ "(: 2/120العلل« )»الدارقطني أيضا يف  

د   ِديالِث  الِْعْلمِ  َأهاْللِ  ِمنْ  َأحالَ هُ  ،باِلالْحالَ  ،(جالل عيو اهلل إلى علماله كلوا)  َأوْ  ،(عاَلالِماِلهِ  إِلَى  َفكُِلوهُ ) :َقْولاُلهُ  إاِلَّ  فِيالهِ  ْعَرُف يُ   اَل  فاَلإِنالَّ

 (، بسند صحي .24/123تفسيره« )»اهال. ولفظ: )فدعوه( عند الطبري يف  "(فدعوه) أو
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أن اإلمالالالام أحمالالالد إنمالالالا أنكالالالر علالالالى علالالالي بالالالن المالالالديني يف طالالالول  وقالالالد ذكالالالر المعلمالالالي

مسالالايرته للجهميالالة هالالذه الحكايالالة وعلالالق عليهالالا تعليقالالا حسالالنا، وبالالين أن المالالراد الخطالالأ، فقالالال 

 يف عليالالاله أنكالالالر وإنمالالالا"(: «  ثالالالار الشالالالي  المعلمالالالي» ضالالالمن  601 -10/600التنكيالالالل« )»يف 

 عالالالن يالالالروي الوليالالد انكالالال . مسالاللم بالالالن الوليالالد حالالالديث يف جالالر  مالالالا للجهميالالة مسالالالايرته طالالول

ه قالالرأ أنالاله ،عمالالر عالالن ،أنالالس عالالن ،اليهالالري عالالن ،األوزاعالالي   َّ خف حف جف ُّٱ :تعالالالى قولالالَ

يِّن بمالالالا خالالالذوا النالالالاس أيهالالالا): قالالالال ثالالالم األّب، معنالالالى يف فتالالالردد  لالالالم ومالالالا بالالاله، فالالالاعملوا لكالالالم بالالالُ

وه تعرفالالوه  الضالالمير جعالالل كأنالاله. (خالقالاله إلالالى): فقالالال مالالرةً  الوليالالد فأخطالالأ ،(عالمالاله إلالالى َفكِلالالُ

 علالالى الوليالالد عالالن يروونالاله العلالالم أهالالل فكالالان مخلوقاتالاله، مالالن  اهلل ذكالالره ممالالا ونحالالوه لالالألّب 

 إلالالى): بالبصالالرة المالالديني ابالالن ورواه. (خالقالاله إلالالى): فقالالال أخطالالأ أنالاله ذكالالروا وربمالالا الصالالواب،

ه ،(عالمالاله  المالالديني ابالالن فالالأليموا ذلالالك، عرفالالوا الجهميالالة كالالأن ثالالم يظهالالر، فيمالالا الخطالالأ علالالى ونبالالَّ

 لالالم كالالذلك رويتالاله فالالإذا كالالذلك، مالالرة سالالمعت قالالد إنالالك: قالالائلين (خالقالاله إلالالى) بلفالالظ يرويالاله أن

 قالالالد): بقولالالاله فأجابالالاله العنبالالالري، عبالالالاس فسالالالأله إجالالالابتهم، إلالالالى فاضالالالُطرَّ . كالالالذب فيالالاله يكالالالن

 رو  المالالديني ابالالن أن أحمالالد لإلمالالام فالالذكروا. فيالاله أخطالالأ الوليالالد أن وذكالالر (بالبصالالرة حالالدثتكم

 إلالالى) الصالالواب أن يعلالالم المالالديني ابالالن أن أحمالالُد  يريالالد (كالالذب): فقالالال ،(خالقالاله إلالالى) بلفالالظ

: الصالالالحي   الحالالالديث ويف. خطالالالأً  الوليالالالد مالالالن وقالالالع كالالالذب (خالقالالاله إلالالالى): كلمالالالة وأن (عالمالالاله

ث مالالن» ا إن): ألحمالالد فقيالالل ،«الكالالاذبين أحالالد فهالالو كالالذب أنالاله يالالر  بحالالديث عنالالي حالالدَّ  عباسالالً

ث لمالالا قالالال العنبالالري ال علالاليٌّ  بالاله حالالدَّ  قالالد: فقالالال عليالالك، أنكالالروه النالالاس إن: قلالالت( العسالالكر) بالال

 أن علالالم قالالد نعالالم،): وقالالال أحمالالد فغضالالب. (فيالاله أخطالالأ الوليالالد أن وذكالالر. بالبصالالرة بالاله حالالدثتكم

ثهم أن أراد فِلمَ  أخطأ الوليد  .اهال "قدمناه ما هذا يف وعذره. (الخطأ يعطيهم به؟ يحدِّ

ومالالالن ذلالالالك أيضالالالا: مالالالا ُرِوي عالالالن ابالالالن معالالالين يف حالالالق سالالالويد بالالالن سالالالعيد بالالالن سالالالهل  -11

 

 .(31سورة عبس: اآلية رقم ) 
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 الحدثاين، إن ثبت ذلك عن ابن معين:

نقالالل جماعالالة  مالالن العلمالالاء عالالن ابالالن معالالين تكذيبالاله لسالالويد بالالن سالالعيد، فنقالالل ابالالن الجالالوزي يف  

(،  401/ 4)   « زاد المعالالالالاد » (، وكالالالالذا ابالالالالن قالالالاليم الجوزيالالالالة يف  32/ 2)   « الضالالالالعفاء والمتالالالالروكين » 

اِقط  "(، عالالالن ابالالالن معالالالين قولالالاله:  18/ 1)   « عمالالالدة القالالالاري »  يف  وكالالالذا العينالالاليُّ  اب  سالالالَ ذَّ ، وعنالالالد  "كالالالَ

وَ "ابالالن القالاليم:   اِقط    هالالُ اب    سالالَ ذَّ ، وابالالن القالاليم:  "كالالَ ْوِزيُّ ُن الجالالَ و "؛ وَزاَد ابالالْ انَ   لالالَ      مالالْ رُ وَ   س  رَ فالالَ   لالالي   كالالَ

( عالالالن ابالالالن معالالالين قولالالاله:  182للالالالذهبي )ص    « ديالالالوان الضالالالعفاء » اهالالالال. وجالالالاء يف    "وهُ يُ غالالالْ أَ   ُت نالالالْ كُ 

اب  " ذَّ ي  "كالالَ َهبِيُّ فالالِ اَل الالالذَّ َدالِ » . َوقالالَ بَّهُ "(:  248/ 2)   « ِميالالَياِن االْعتالالِ ُه َوسالالَ بالالَ يٍن َفَكذَّ
ُن َمعالالِ ا ابالالْ   "َوَأمالالَّ

 اهال. 

، وعيالالب عليالاله إخراجالاله لالاله، وإنمالالا أخالالرج «وقالالد أخالالرج مسالاللم لسالالويد هالالذا يف »صالالحيحه

لالاله مسالاللم أشالالياء ثبتالالت عنالالده بنالاليول، وهالالي عنالالده عالالن سالالويد بعلالالو، ولالالم يخالالرج لالاله حالالديثا 

 انفرد به أو أنكر عليه.

 واجلحاب عن لف  )كذاب( املنقحل عن ابن مع  آنفر يف ح  سحيأ من وجه  

نالالي لالالم أجالالده يف كتالالب يف ثبالالو  هالالذا القالالول عالالن ابالالن معالالين نظالالر، وذلالالك أن الحجََه األول 

 

 ممالالا الُعلالالوِّ  لطلالالِب  مسالاللم   عنالاله رو  وإّنمالالا": (1/343) «والتالالذكرة التبصالالرة شالالرويقالالول العراقالالي يف » 

 كيالالَف : لمسالاللمٍ  قلالالُت : طالالالٍب  أبالالي بالالن إبالالراهيمُ  قالالاَل  وقالالد ،بالاله انفالالَردَ  مالالا عنالاله يخالالرْج  ولالالم ،بنالاليولٍ  عنالالَدهُ  صالال َّ 

نْ : فقالالالال !؟«الصالالحيِ  » يف سالالالويدٍ  عالالن الروايالالالةَ  اسالالتجيَ    ميسالالالرَة؟ بالالالنِ  حفالالصِ  بنسالالالخةِ   تالالي كنالالالُت  أيالالن ومالالالِ

نْ  أحالالدٍ  عالالن يالالروِ  لالالم مسالاللمًا أنَّ  وذلالالك نْ  سالالمعَ  ممالالَّ  بالالنِ  سالالويدِ  عالالن إال ،«الصالالحيِ  » يف ميسالالرةَ  بالالنِ  حفالالصِ  مالالِ

 اهال. "أعلمُ  واهلل حفٍص، عن َوْهٍب، ابنِ  عن واحٍد، عن« الصحيِ  » يف َرَو  وقد. فقط سعيدٍ 

والالالذي نقالالول يف هالالذا أن الالالذي اعتمالالده "(: 4/132هالالذا، وقالالد قالالال الحالالاكم يف »المالالدخل إلالالى الصالالحي « )

 مسالاللم مالالن أحاديثالاله أحاديالالث حفالالص بالالن ميسالالرة، وقالالد غمالاليه يف غيالالره. والالالذي عرفنالالاه مالالن احتيالالا  مسالاللم 

روايالالة عنالاله لديناله يف أمثالالاله: أنالاله لالالو وقالالف مالالن حالالال سالالويد علالالى مالالا وقالالف عليالاله غيالالره مالالن هالالؤالء األئمالالة، لتالالرك ال

 اهال. "عن حفص بن ميسرة وغيره
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الال  كتالالاب التالالاري « روايالالة »تالميالالذه الالالذين جمعالالوا أقوالالاله وكانالالت لهالالم عنايالالة خاصالالة بهالالا، كال

كتالالالاب التالالاري « أيضالالالا روايالالة عثمالالالان بالالالن »العبالالاس بالالالن محمالالد الالالالدوري عالالن ابالالالن معالالين، و 

سالالعيد الالالدارمي عنالاله، وسالالؤاال  ابالالن محالالرز البالالن معالالين، وكالالذا سالالؤاال  ابالالن الجنيالالد لالاله، 

الال وغيالالر ذلالالك، أو كتالالب  الجالالرو والتعالالديل والسالالؤاال  التالالي تعنالالى بنقالالل أقالالوال ابالالن معالالين، كال

تالالاري  بغالالداد« للخطيالالب، »الكامالالل« البالالن عالالدي، و »الجالالرو والتعالالديل« البالالن أبالالي حالالاتم، و »

تالالاري  دمشالالق« البالالالن عسالالاكر، وغيالالر ذلالالالك. وكالالذا لالالم يالالالذكره مؤلفالالوا »موسالالوعة أقالالالوال »و 

 (.1601ترجمة رقم  ،2/287يحيى بن معين يف الجرو والتعديل وعلل الحديث« )

والالالذي ثبالالت عالالن ابالالن معالالين كالمالاله األخيالالر الالالذي ذكالالره ابالالن الجالالوزي وابالالن القالاليم: )لالالو 

كالالان لالالي فالالرس ورمالال  كنالالت أغالاليوه(، ولالالم يالالذكر مالالن رو  هالالذا الكالالالم عالالن ابالالن معالالين لفالالظ: 

 )كذاب(.

والالالذي يظهالالر لالالي أن هالالذا مالالن تصالالرف ابالالن الجالالوزي يف النقالالل، وأن مالالن جالالاء بعالالده ممالالن 

ذا القالالالول عنالالاله، ويؤيالالالد مالالالا ذهبالالالت إليالالاله أن ابالالالن القالالاليم، وكالالالذا الالالالذهبي يف ذكالالالر  أخالالالذوا هالالال 

نقالالالالال األقالالالالوال التالالالالي ذكرهالالالالا ابالالالالن الجالالالالوزي يف كتابالالالاله »الضالالالالعفاء  «»ديالالالالوان الضالالالالعفاء

، وممالالا نقالالال: قالالول اإلمالالام أحمالالد عالالن سالالويد: متالالروك الحالالديث، وقالالد صالالرو «والمتالالروكين

 

انَ بسالالنده عالالن  (1/352) «المجالالروحين»رو  ابالالن حبالالان يف   نِ  ُعثْمالالَ َزاذَ  بالالْ رَّ يِّ  خالالُ
اكِ اَل: األَْنطالالَ ِمعت قالالَ  سالالَ

 .سعيد بن ُسَوْيد يوغأ لَُكنْت ورم  َفَرس   لِي َكانَ  لَوْ  :َيُقوُل  مِعين بن يحيى

 بالالن يحيالالى سالالمعت :قالالال السجسالالتاين  داود يأبالال ، بسالالنده عالالن (5/135) «بغالالداد تالالاري »ورو  الخطيالالب يف 

 .غيوهأ خرجت فرسا عندي نأ لو قال: معين

 :قالالال معالالين بالالن يحيالالى عالالن ،حمالالاد بالالن موسالالى بالالن محمالالد، بسالالنده عالالن (10/318)ورو  الخطيالالب أيضالالا 

 .أحاربه حتى سعيد بن سويد إلى لخرجت ورجال خيل لي كان لو

زاد المعالالاد« لالالذلك، فعلقالالوا علالالى األقالالوال التالالي ذكرهالالا ابالالن القالاليم يف حالالق سالالويد »وقالالد انتبالاله محققالالوا  

الضالالالالعفاء والمتروكالالالالون« البالالالالن الجالالالالالوزي »هالالالالذه األقالالالالوال كلهالالالالا منقولالالالالالة مالالالالن "(: 4/401بقالالالالولهم )

 اهال. كذا!"(2/32)
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( 2/248) «(، ويف »ميالالاليان االعتالالالدال11/416) «الالالالذهبي نفسالالاله يف »سالالالير أعالالالالم النالالالبالء

بأنالاله مالالردود، لالالم  «أن هالالذا القالالول رواه ابالالن الجالالوزي، عالالن اإلمالالام أحمالالد، وتعقبالاله يف »السالالير

 متالالروك هالالو: قالالال حنبالالل، بالالن أحمالالد أن ،الجالالوزي ابالالن رو  وقالالد"يقلالاله اإلمالالام أحمالالد، فقالالال: 

 .اهال "أحمد يقله لم مردود النقل فهذا .الحديث

وكالالذا نقالالول فيمالالا نقالالل عالالن ابالالن معالالين أيضالالا: )كالالذاب(، أنالاله مالالن نقالالل ابالالن الجالالوزي، وأنالاله 

ال يثبالالت عالالن ابالالن معالالين، أقالالول هالالذا مالالع مالحظالالة أن ابالالن معالالين كالالان سالاليء القالالول يف سالالويد 

 لفظ: )كذاب( عن ابن معين.جدا، لكنني أحقق ثبو  

 

(، 4/1347تالالالذكرة الحفالالالاظ« )»وقالالالد وقالالالع البالالالن الجالالالوزي أوهالالالام يف تصالالالانيفه، فقالالالد نقالالالل الالالالذهبي يف  

 يصالالالنفه، فيمالالالا الغلالالالط كثيالالالر كالالالان"(، عالالالن الموفالالالق عبالالالد اللطيالالالف قولالالاله: 21/378الم النالالالبالء« )سالالالير أعالالال »و

 لالاله نعالالم،: قلالالت"التالالذكرة« بقولالاله: »وعقالالب الالالذهبي علالالى ذلالالك يف  ."يعتبالالره وال الكتالالاب مالالن يفالالرا كالالان فإنالاله

ل أن ومالالن ، خالالر مصالالنف  إلالالى والتحويالالل العجلالالة مالالن الالالداخل عليالاله يالالدخل تواليفالاله يف كثيالالر وهالالم  علمالاله جالالُ

الال. وقالالال يف  "ينبغالالي كمالالا العلالالم أربالالاب فيهالالا مالالارس مالالا صالالحف  كتالالب مالالن  لالاله هالالو هكالالذا: قلالالت"السالالير«: »اهال

 لحالالق لمالالا ثانيالالا، عمالالرا عالالاش لالالو شالاليئا وصالالنف  صالالحف، مالالن العلالالم وأخالالذ المراجعالالة، تالالرك مالالن وألالالوان أوهالالام

 .اهال "ويتقنه يحرره أن

وقالالد نبالاله الالالذهبي علالالى بعالالض أوهالالام ابالالن الجالالوزي، كمالالا يف هالالذا النقالالل عالالن اإلمالالام أحمالالد، وفاتالاله التنبيالاله علالالى 

ناصالال ،  بالالن ( يف ترجمالالة إسالالحاق1/200ميالاليان االعتالالدال« )»مواضالالع، وممالالا فاتالاله التنبيالاله عليالاله مالالا ذكالالره يف 

 أبالالي أيبالالر سالاليرين ابالالن عالالن البتالالي، عالالن يحالالدث النالالاس، أكالالذب مالالن كالالان عالالن أحمالالد بالالن حنبالالل أنالاله قالالال:

 وهالالم هنالالا للمؤلالالف  وقالالع وقالالد" (:2/79لسالالان الميالاليان« بقولالاله )»وقالالد تعقبالاله الحالالافظ ابالالن حجالالر يف  حنيفالالة.

 الملطالالي، نجالالي  بالالن إسالالحاق يف هالالو إنمالالا المالالذكور، أحمالالد قالالول أن وذلالالك الجالالوزي، ابالالن فيالاله تبالالع عجيالالب،

 ابالالن ترجمالالة أن فيالاله: أوال الالالوهم وسالالبب الصالالواب. علالالى نجالالي  بالالن إسالالحاق ترجمالالة يف المؤلالالف  أعالالاده وقالالد

 واهلل ترجمالالة، إلالالى ترجمالالة مالالن الناقالالل بصالالر فانتقالالل نجالالي ، ابالالن ترجمالالة تلالالي حالالاتم أبالالي ابالالن كتالالاب يف ناصالال 

 اهال. "أعلم

الضالالالالعفاء »أقالالالالول: وليالالالالت بعالالالالض البالالالالاحثين النالالالالابهين ينشالالالالط لجمالالالالع وتحريالالالالر أوهالالالالام ابالالالالن الجالالالالوزي يف 

 والمتروكين«.
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ََر   ََه الا يف البقالالاعي  علالالى فالالرض ثبالالو  هالالذا القالالول عالالن ابالالن معالالين، فقالالد أجالالاب الحج

عالالن ذلالالك باحتمالالال أن يكالالون ابالالن معالالين أراد بالاله مجالالرد  »النكالالت الوفيالالة بمالالا يف شالالرو األلفيالالة«

ا"(: 1/613)تخطئتالاله، فقالالال  أْن يكالالوَن  فيحتمالالل سالالعيدٍ  بالالنِ  لسالالويدِ  معالالينٍ  ابالالنِ  تكالالذيُب  وأمالالّ

راَد بالالالِه مجالالالّرَد تخطئتالالالِه، أي: نقلالالاله مالالالا ال ُيطالالالابُق الواقالالالَع غيالالالر متعمالالالٍد، فالالالإنَُّهم قالالالد يطلقالالالوَن أ

 اهال."مْن إطالِق االسِم على جيِء معناُه بداللِة التضمن الكذَب على ذلَك، وهو

ومالالالن تأمالالالل أقالالالوال العلمالالالاء يف ترجمالالالة سالالالويد وجالالالدها تؤيالالالد ذلالالالك، فلالالالم يرمالالاله أحالالالد 

بلفالالظ )ثقالالة، أو صالالدوق(، وغايالالة مالالا أخالالذوا عليالاله أنالاله  بكالالذب؛ بالالل عدلالاله جماعالالة، فوصالالفوه

لمالالالا كبالالالر عمالالالي فكالالالان يلقالالالن مالالالا لالالاليس مالالالن حديثالالاله، فيالالالتلقن، فمالالالن هنالالالا وقعالالالت المنالالالاكير يف 

رواياتالاله، وأخالالذ بعضالالهم عليالاله التالالدليس، وأمالالا الكالالذب بمعنالالى االفتالالراء فالالال، وهالالذه جملالالة مالالن 

 أقوال أئمة الجرو والتعديل تبين ما ذكر :

سالالالمعت أحمالالالد ذكالالالره فقالالالال: أرجالالالو أن يكالالالون صالالالدوقا، أو قالالالال : ال "ل أبالالالو داود، وقالالال ي

ال أبالالو الحسالالن الميمالالوين:  اهالالال. "بالالأس بالاله سالالأل رجالالل أبالالا َعبالالد اهلل عالالن سالالويد الحالالدثي "َوقالالَ

ًرا. فقالالال لالاله: إنسالالان جالالاءه بكتالالاب فضالالائل فجعالالل عليالالا أولهالالا وأخالالر  فقالالال: مالالا علمالالت إاِلَّ َخيالالْ

ر، فعجالب أبالو  ال: لعلاله أتالى مالن غيالره، قالالوا لاله: وثالم تلالك أبا بكالر وُعمالَ عبالد اهلل مالن هالذا، َوقالَ

 اهال. "األشياء. قال: فلم تسمعوها أنتم؟! ال تسمعوها، ولم أره يقول فيه إاِلَّ َخْيًرا

الال. "فيالاله نظالالر، كالالان عمالالي، فلقالالن مالالا لالاليس مالالن حديثالاله"وقالالال البخالالاري:  وقالالال أبالالو  اهال

يعنالالالي "، قالالالال ابالالالن أبالالالي حالالالاتم: "يكثالالالر ذاك كالالالان صالالالدوقا، وكالالالان يالالالدلس،"حالالالاتم الالالالرازي: 

 

 .(10/318تاري  بغداد« )» 

 .(12/250الكمال« )تهذيب » 

 .(4/1044التاري  األوسط« للبخاري )» 
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الال. "التالالدليس الال. "مسالالهر بالالن علالالي عالالن النالالاس أرو  مالالن ،ثقالالة"وقالالال العجلالالي:  اهال  اهال

سالالويد بالالن سالالعيد صالالدوق، ومضالالطرب الحفالالظ، وال سالاليما بعالالد مالالا "وقالالال يعقالالوب بالالن شالاليبة: 

الال. "عمالالى سالالويد بالالن سالالعيد صالالدوق، إال أنالاله كالالان "وقالالال أبالالو علالالي صالالال  بالالن محمالالد:  اهال

ونقالالل ابالالن الجالالوزي عالالن الالالدارقطني:  اهالالال. "أعمالالى، فكالالان يلقالالن أحاديالالث لالاليس مالالن حديثالاله

وَ " ة هالالُ ا كبالالر لمالالا َأنالاله غيالالر ،ثِقالالَ هِ  قالالريء ُربمالالَ ِديث َعَليالالْ الال. "فيجيالاليه النكالالارة بعالالض فِيالالهِ  حالالَ   اهال

ال ره  خالالر يف عمالالي": أحمالالد أبالالو الحالالاكم َوقالالَ  سالالمع فمالالن حديثالاله، مالالن لالاليس مالالا لقالالن فربمالالا ،ُعمالالَ

ال "أحسالالن عنالاله فحديثالاله بصالالير وهالالو منالاله كالالان قالالد "قالالال الخطيالالب البغالالدادي: نحالالوه و   .اهالال

كالالف بصالالره يف  خالالر عمالالره، فربمالالا لقالالن مالالا لالاليس مالالن حديثالاله، ومالالن سالالمع منالاله وهالالو بصالالير 

الالال. "فحديثالالاله عنالالاله حسالالالن سالالالويد ثقالالالة ثقالالالة، رو  عنالالاله أبالالالو "وقالالالال مسالالاللمة ابالالالن قاسالالالم:  اهال

 اهال."داود

أئمالالالة الجالالالرو والتعالالالديل يف حالالالق سالالالويد تبالالالين مالالالا  الالالالواردة عالالالن قالالالوالاأل أغلالالالبفهالالالذه 

ذكالالر ، ومعلالالوم أن معرفالالة حالالال الالالراوي إنمالالا يؤخالالذ مالالن مجمالالوع أقالالوال العلمالالاء ال مالالن 

 يفقالالول واحالالد أو قالالولين، وقالالد لخالالص الالالذهبي وابالالن حجالالر حالالاله، وانتهيالالا إلالالى مالالا ذكالالر  

كالالان صالالاحب حالالديث وحفالالظ، لكنالاله عمالالر وعمالالى، فربمالالا لقالالن ممالالا "حالالاله، يقالالول الالالذهبي: 

 

 .(4/240الجرو والتعديل« )» 

 .(4/275تهذيب التهذيب« )» 

 .(10/319تاري  بغداد« )» 

 .(10/319تاري  بغداد« )» 

 .(2/32الضعفاء والمتروكين« )» 

 .(12/252تهذيب الكمال« )» 

 .(10/316بغداد« )تاري  » 

 .(4/275تهذيب التهذيب« )» 
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الالال. "مالالالن حديثالالاله. وهالالالو صالالالادق يف نفسالالاله، صالالالحي  الكتالالالاب لالالاليس وقالالالال الحالالالافظ ابالالالن   اهال

صالالدوق يف نفسالاله، إال أنالاله عمالالي فصالالار يالالتلقن مالالا لالاليس مالالن حديثالاله، فالالأفحش فيالاله ابالالن "حجالالر: 

 اهال. "معين القول

وخالصالالالة القالالالول أن مالالالا روي عالالالن ابالالالن معالالالين يف تكالالالذيب سالالالويد ال يصالالال ، وإن صالالال  

 ما عمي بسبب التلقين الذي كان يقبله. فمراده الخطأ الذي وقع منه بعد

لومالالن ذلالالك أيضالالا مالالا رواه  -12  َأحمالالد َيعنالالي اهلل، عبالالد َأبالالو قالالال: قالالال إِسالالحاق بالالن َحنبالالَ

ل بالالن در، َأبالالو كالالان: َحنبالالَ َجاع، بالالَ يًخا الَوليالالد، ابالالن َيعنالالي شالالُ  عنالاله كتبنالالا صالالدوًقا، صالالالًحا، شالالَ

ا، َمعالالين بالالن َيحيالالى ولقيالاله: قالالال. قالالديًما اب، يالالا: لالاله فقالالال يومالالً ذَّ ي   لالاله فقالالال كالالَ  كنالالَت  إِن: الشالالَّ

ي   دعوة فأظن: اهلل عبد َأبو قال. اهللُ  َفَهَتَكَك  كذاًبا  .أدركُته الشَّ

وقالالد اختلفالالت الروايالالة عالالن ابالالن معالالين يف حالالال شالالجاع بالالن الوليالالد، فهنالالا أطلالالق ابالالن معالالين 

، وابالالالن أبالالالي عليالالاله لفالالالظ: )كالالالذاب(، بينمالالالا وثقالالاله يف روايالالالة العبالالالاس بالالالن محمالالالد الالالالدوري

 ، فقال: ثقة.، وعبد الخالق بن منصورخيثمة

 فالظاهر أنه أراد أنه يخطئ ويهم ويخالف الصواب يف بعض حديثه.

 ثالالالار الشالالالي  »ضالالالمن  - 466، 10/465) «التنكيالالالل»د نقالالالل المعلمالالالي اليمالالالاين يف وقالالال 

 بهالالالذا والكالالالذب الكالالالذب، هالالالو الواقالالالع بخالالالالف اإلخبالالالار"عالالالن الكالالالوثري قولالالاله:  (المعلمالالالي«

 هالالذا علالالى كاذبالالًا عالالده يمكالالن شالاليء يف وهالالم أو  غلالالط فمالالن ،والالالواهم الغالالالط يشالالمل المعنالالى

 

 .(2/248مييان االعتدال« )» 

 .(2690، ترجمة رقم 260تقريب التهذيب« )ص » 

 .(10/345تاري  بغداد« )» 

 .(1281، رقم 3/270تاري  ابن معين« رواية الدوري )» 

 .(10/345تاري  بغداد« )»(، و4/378الجرو والتعديل« )» 

 .(10/345تاري  بغداد« )» 
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م مالالا (،يكالالذب فالالالن): يقالالول مالالن بقالالول يعتالالد فالالال...  الالالرأي  عالالد ولالالذا ،كذبالاله وجالاله يفسالالر لالالَ

. ثالالم "...المفسالالر غيالالر الجالالرو مالالن (فالالالن كالالذب): القائالالل قالالول النقالالد أهالالل مالالن كثيالالر عنالالد

 بالالدر أبالالي الوليالالد بالالن لشالالجاع معالالين ابالالن قالالال وقالالد :أقالالول" عقالالب المعلمالالي علالالى ذلالالك بقولالاله:

 (.ثقالالة الوليالالد بالالن شالالجاع) :معالالين ابالالن عالالن خيثمالالة أبالالي ابالالن قالالال وقالالد .كالالذاب يالالا: السالالكوين

 .اهال "ويغلط يهم ولكنه ،غيره وثقه

ومالالالن ذلالالالك أيضالالالا: قالالالول يحيالالالى بالالالن معالالالين يف حالالالق ثابالالالت بالالالن موسالالالى  -13

 الياهد: كذاب.

وقالالالال أبالالالو  وثابالالالت هالالالذا وثقالالاله محمالالالد بالالالن عبالالالد اهلل الحضالالالرمي المعالالالروف بمطالالالين.

وقالالالال محمالالالد بالالن عبالالالد اهلل بالالالن  حالالاتم: ضالالالعيف، وأمسالالك هالالالو وأبالالالو زرعالالة الروايالالالة عنالاله.

ْي   : نميالالر هُ  شالالَ ل   لالالَ اَلم   ،َفضالالْ وقالالال ابالالن نميالالر أيضالالا: ال  .وعبالالادة وصالالالو ،َوِديالالن  ، َوإِسالالْ

 بأس به.

مالالراد ابالالن وإنمالالا تكلالالم العلمالالاء يف ثابالالت مالالن جهالالة غفلتالاله وسالالوء حفظالاله، وحتالالى نفهالالم 

معالالين مالالن التكالالذيب، فالالال بالالد مالالن ذكالالر الحالالديث الالالذي اتهالالم ثابالالت بوضالالعه، وشالالرو مالالا وقالالع لالاله 

مالالالع شالالالريك يف قصالالالة مشالالالهورة، نالالالتج عنهالالالا وضالالالع ثابالالالت للحالالالديث المشالالالار إليالالاله خطالالالأ منالالاله 

 وغفلة، ال تعمدا لوضعه.

 

 .(2/458الجرو والتعديل« )» 

 .(4/379تهذيب الكمال« )»انظر:  

 .(2/458الجرو والتعديل« )» 

ََر  ََن نم ََأ اهلل ب ََن عب ََأ ب وصالالفه الالالذهبي بالحالالافظ  .الكالالويف الخالالاريف الهمالالداين  الالالرحمن عبالالد أبالالو  مم

 .(446، رقم 2/439« )تذكرة الحفاظهال(. »234ما  سنة ) .اإلعالم أحدالثبت، 

 .(4/473شعب اإليمان« )»(، وعنه البيهقي يف 63المدخل إلى كتاب اإلكليل« للحاكم )ص » 

 .(2/26العلل« البن أبي حاتم )» 
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ُت فالالرو   نُ  َثابالالِ ى بالالْ و ُموسالالَ نْ  َيِييالالَد، َأبالالُ رِيٍك، عالالَ نْ  شالالَ ِش، عالالَ نْ  اأْلَْعمالالَ ي عالالَ ْفَيانَ  َأبالالِ نْ ، سالالُ  عالالَ

ْيِل، َصاَلُتهُ  َكُثَرْ   َمنْ ملسو هيلع هللا ىلص: » اهللِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َجابِرٍ،  «.بِالنََّهارِ  َوْجُههُ  َحُسنَ  بِاللَّ

وقالالد تالالوارد  أقالالوال العلمالالاء يف بيالالان بطالالالن هالالذا الحالالديث، وأنالاله ال يصالال  عالالن رسالالول 

 ، وشرو جماعة منهم سبب وهم ثابت فيه.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فحكالالالم أبالالالو حالالالاتم الالالالرازي علالالالى هالالالذا الحالالالديث بالوضالالالع، يقالالالول ابالالالن أبالالالي حالالالاتم يف 

ي سالالِمعُت "(: 196، رقالالم 37، 2/36العلالالل« )» وُل  أبالالِ ِت  عالالن كتبالالُت :  يقالالُ  ُموسالالى، بالالن ثابالالِ

ي عالالن األعمالالِش، عالالنِ  شالالرِيٍك، نعالال  فيان، أبالالِ يِّ  عالالنِ  جالالابِرٍ، عالالن سالالُ
 صالالّلى مالالن: »قالالال ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ

ن بِالّليالاللِ  هُ  حسالالُ ي قالالال .«بِالنّهالالارِ  وجهالالُ هُ : أبالالِ يُ  : فقالالال ُنميالالرٍ، البالالنِ  فذكرتالالُ ِه، بالالأس الَ  الشالالّ  بالالِ

 اهال. "موُضوع   الحِديُث : أبِي قال .ُمنكر   والحِديُث 

الحالالديث بالوضالالع، ونقلالاله لكالالالم ابالالن نميالالر دون تعقالالب ويف حكالالم أبالالي حالالاتم علالالى هالالذا 

منالاله لحالالال ثابالالت، دليالالل علالالى أن ثابتالالا لالالم يكالالن عنالالده يف محالالل مالالن يتعمالالد وضالالع الحالالديث، 

 وإنما وقع ذلك منه خطأ بسبب غفلته.

 

َواُب سالالالننه«: »أخرجالالاله ابالالالن ماجالالاله يف   ةِ  َأبالالالْ َلَواِ   إَِقامالالالَ نَّةِ  الصالالالَّ ا َوالسالالالُّ اُب ، فِيهالالالَ ا بالالالَ اءَ  مالالالَ ي جالالالَ امِ قِ  فالالالِ لِ  يالالالَ  اللَّيالالالْ

وهالالذا حالالديث ال يصالال ، وإنمالالا هالالو مالالن كالالالم شالالريك، قالالاله لثابالالت عقالالب اإلسالالناد  .(1333، رقالالم 2/358)

الكالالاف الشالالاف يف »، ورواه، قالالال الحالالافظ ابالالن حجالالر يف ملسو هيلع هللا ىلصالمالالذكور، وأخطالالأ ثابالالت فظنالاله مالالن كالالالم النبالالي 

 ،والعقيلالالالي ،والالالالدارقطني ،عالالالدي ابالالالن :الحالالالديث أئمالالالة اتفالالالق": (154 ص) تخالالالريج أحالالالدايث الكشالالالاف«

 سالالرقه: عالالدي ابالالن وقالالال[. عليالاله] دخالالل لمالالا لثابالالت قالالاله شالالريك قالالول مالالن أنالاله علالالى والحالالاكم، ،حبالالان وابالالن

الالال. ومالالالا بالالالين  "وغيرهمالالالا بحالالالر بالالالن الحميالالالد وعبالالالد ،الشالالالريكي شالالالبرمة بالالالن اهلل كعبالالالد ،ثابالالالت مالالالن جماعالالالة اهال

العلمالالالاء حالالالول هالالالذا الحالالالديث يف . وقالالالد ذكالالالر  أقالالالوال (666 ص) «الحسالالالنة المقاصالالالد»المعقالالالوفتين مالالالن 

 األصل.
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الضعفاء  »، فقال يف  ، وكذا العقيليأيضا على هذا الحديث بالبطالن  وحكم أبو زرعة

َثنَاهُ ، ثَِقة   َعَلْيهِ  ُيَتابُِعهُ  َواَل  ، َأْصل   َلهُ  َلْيَس  ،َباطِل   َحِديُثهُ "(: 1/368) الكبير«  اهال. ثم ساق   "... َحدَّ

 حديثنا هذا. 

وقد شرو العلماء كيفية دخول الوهم على ثابت يف وضع هذا الحديث، وأن ذلك بسبب 

 الغفلة: 

 منكالالالالرين حالالالالديثين شالالالالريك عالالالالن رو ": (580/ 2) «الكامالالالالل»يقالالالالول ابالالالالن عالالالالدي يف 

ثالالالم  ."الضالالعفاء جماعالالالة منالاله سالالالرقه وأحالالدهما بالالاله، إال الحالالديثان ُيعالالالَرف وال واحالالد، بإسالالناد

دثنا موسالالالالى، بالالالالن ثابالالالالت رو  ابالالالالن عالالالالدي الحالالالالديث األول مالالالالن طريالالالالق  عالالالالن شالالالالريك، حالالالالَ

ش، فيان، أبالالي عالالن األَعمالالَ  بالليالالل صالالالته كثالالر مالالن: »قالالال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسالالول أن جالالابر، عالالن سالالُ

 هالالذا لالاله ذكالالر أنالاله نميالالر؛ بالالن اهلل َعبالالد بالالن ُمحمالالد عالالن وبلغنالالي"«، ثالالم قالالال: بالنهالالار وجهالاله حسالالن

بِّ  باطالالل،: فقالالال ثابالالت، عالالن الحالالديث  وكالالان مياحالالا، كالالان شالالريكا أن وذاك ثابالالت، علالالى هشالالُ

: يقالالالول شالالالريك وكالالالان شالالالريك علالالالى دخالالالل ثابالالالت يكالالالون أن فيشالالالبه صالالالالحا، رجالالالالً  ثابالالالت

ش، فيان، أبالالي عالالن األَعمالالَ : يمازحالاله فقالالال ثابتالالا فالالرأ  فالتفالالتملسو هيلع هللا ىلص.  النبالالي عالالن جالالابر، عالالن سالالُ

ن)  الالالذي الكالالالم هالالذا أن لغفلتالاله ثابالالت فظالالن ،(بالنهالالار وجهالاله حسالالن بالليالالل صالالالته كثالالر مالالَ

 شالالريك، قالالول ذلالالك وإِنمالالا ذلالالك، علالالى فحملالاله قالالرأه، الالالذي اإلسالالناد مالالتن هالالو شالالريك قالالال

 

قالال  ، أبو زرعالة الرازي، الحالافظ، أحالد األعالم، بن يييالد بن فرو  هو عبيالد اهلل بن عبالدالكريم  ةا عَا َْ ح  ُ بُ أا  

ما  سالالنة   وصالالفه الذهبي باإلمام، سالاليد الحفاظ، محدث الري. كان إماًما ربانيًا حافظًا مكثًرا صالالادًقا.الخطيب: 

 .(13/65« )سير أعالم النبالء»(، و5422، ترجمة رقم 12/33)« تاري  بغداد»انظر: هال(. 264)

 »أبو زرعة الرازي وجهوده يف خدمة السنة النبوية«(. -504503/، 2انظر: »الضعفاء« ألبي زرعة ) 

   ُّ
يْيل  وصالالفه الذهبي باإلمام الحافظ  .المكيّ  العقيلي ، أبو جعفرحماد بن  موسالالى بن عمرو بن محمدهو    الُْعقا

(، 15/236« )سالالالالير أعالم النبالء»انظر: هالالالالالالالال(. 322مالا  سالالالالنالة ) .«الضالالالالعفالاء»كتالاب  من مصالالالالنفالاتاله:. النالاقالد

 .(6/319) «األعالم»و
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(: 2/582). ثالالالم رو  الحالالالديث الثالالالاين قالالالال "معالالالروف حالالالديث متنالالاله قالالالرأه الالالالذي واإلسالالالناد

 أحاديالالث، خمسالالة مقالالدار يسالاليرة أحاديالالث وغيالالره شالالريك عالالن الحالالديثين هالالذين غيالالر ولثابالالت"

 اهال. "الحديثين هذين غير معروفة وكلها

انَ ":  ( 207/ 1) يف ترجمالالالة ثابالالالت    « المجالالالروحين » وقالالالال ابالالالن حبالالالان يف     ، كثيالالالرا   يخطالالالىء   كالالالَ

وز   اَل  اج   َيجالالُ ْحتِجالالَ
ِ
رِهِ   اال رد   إَِذا   ِبَخبالالَ وَ   ، اْنفالالَ ِذي   َوهالالُ نْ   َرَو    الالالَّ ِريٍك   عالالَ نِ   ، شالالَ شِ   عالالَ نْ   ، األَْعمالالَ ي   عالالَ   َأبالالِ

ْفَيانَ  نْ   ، سالالُ اِبٍر   عالالالَ نِ   ، جالالالَ ي   عالالالَ اَل   ملسو هيلع هللا ىلص   النَّبالالالِ نْ »   : قالالالَ َرْ    مالالالَ الُتهُ   َكثالالالُ لِ   صالالالَ يالالالْ نَ   بِاللَّ هُ   َحسالالالُ ارِ   َوْجهالالالُ   «. بِالنَّهالالالَ

َذا  ْوُل   َوهالالَ ِريٍك   قالالَ هُ   شالالَ ي   َقالالالَ ِب   فالالِ ِديِث   َعقالالِ شِ   حالالَ نْ   األَْعمالالَ ي   عالالَ ْفَيانَ   َأبالالِ نْ   سالالُ اِبٍر   عالالَ ُد »   : جالالَ ْيَطانُ   َيْعقالالِ   الشالالَّ

ى  ةِ   َعلالالالَ ِدُكمْ   َرْأسِ   َقاِفيالالالَ الَث   َأحالالالَ دٍ   ثالالالَ َأْدَرَج   «. ُعقالالالَ ُت   فالالالَ نُ   َثابالالالِ ى   بالالالْ ي   ُموسالالالَ ِر   فالالالِ َل   ، اْلَخبالالالَ ْوَل   َوَجعالالالَ   قالالالَ

ِريٍك  المَ   شالالَ يِّ   كالالَ
َرَق   ثالالمَّ   ، ملسو هيلع هللا ىلص   النَّبالالِ َذا   سالالَ نْ   هالالَ ِت   مالالِ نِ   َثابالالِ ى   بالالْ ة    ُموسالالَ َعَفاءُ   َجَماعالالَ ُثوا   ، ضالالُ دَّ هِ   َوحالالَ ن   بالالِ   عالالَ

 اهال.   "شريك 

وقالالد مثالالل الحالالاكم بهالالذا الحالالديث لمالالن انشالالغل بالعبالالادة عالالن الحفالالظ، وشالالرو مالالا وقالالع 

المالالدخل إلالالى كتالالاب اإلكليالالل« طبقالالا  »لثابالالت مالالع شالالريك يف هالالذا الحالالديث، فالالذكر يف كتابالاله 

المجالالالروحين، وذكالالالر مالالالنهم أهالالالل الصالالالالو والعبالالالادة الالالالذين شالالالغلتهم العبالالالادة عالالالن حفالالالظ 

ةُ "(: 62)ص  الحالالالديث، فقالالالال ةُ  الطََّبقالالالَ اِدسالالالَ نَ  السَّ ُروِحينَ  مالالالِ ْوم   :اْلَمجالالالْ ُب  قالالالَ ْيِهمُ  اْلَغالالالالِ  َعلالالالَ

اَلُو  اَدةُ  الصالالالَّ مْ  َواْلِعبالالالَ وا لالالالَ غالالالُ ى َيَتَفرَّ ْبطِ  إِلالالالَ ِديِث  ضالالالَ هِ  اْلحالالالَ انِ  َوِحْفظالالالِ ْتقالالالَ  فاسالالالتخفوا فِيالالالهِ  َواإْلِ

 ."أحوالهم فظهر  بالرواية

ِذهِ ": (63 ص)ثالالم قالالال الحالالاكم  ةُ  هالالَ يِهمْ  الطََّبقالالَ  ذاهالال و  ،وعبالالاد   زهالالاد   وأكثالالرهم ،كثالالرة فالالِ

ُت  نُ  َثابالالِ ى بالالْ ُد  ُموسالالَ اهالالِ َل  اليَّ ى َدخالالَ رِيِك  َعلالالَ نِ  شالالَ دِ  بالالْ ي اهللِ  َعبالالْ َتْمِلي اْلَقاضالالِ ْينَ  َواْلُمسالالْ هِ  بالالَ  ،َيَديالالْ

رِيك   وُل  َوشالالَ ُش  حالالدثنَا :َيقالالُ نْ  ،اأْلَْعمالالَ ي عالالَ ْفَيانَ  َأبالالِ نْ  ،سالالُ ابِرٍ  عالالَ اَل  جالالَ اَل  :قالالَ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسالالول قالالَ

مْ  ْذُكرِ  َولالالَ ْتنَ  يالالَ ا ،اْلمالالَ رَ  َفَلمالالَّ ى َنظالالَ ِت  إِلالالَ نِ  َثابالالِ ى بالالْ اَل  ُموسالالَ نْ ) :قالالَ رَ  مالالَ َلَواتِهِ  َكثالالَّ لِ  صالالَ يالالْ نَ  بِاللَّ  َحسالالُ

هُ  ارِ  َوْجهالالُ ا (؛بِالنَّهالالَ َذلَِك  َأَرادَ  َوإِنَّمالالَ َت  بالالِ نَ  َثابالالِ ى بالالْ ِدهِ  ُموسالالَ ُيهالالْ
هِ  لِ نَّ  ،َوَوَرعالالِ ُت  َفظالالَ نُ  َثابالالِ ى بالالْ  ُموسالالَ

هُ  ِديَث  َرَو  َأنالالَّ ا اْلحالالَ َذا َمْرُفوعالالً نَادِ  بِهالالَ انَ  ،اإْلِسالالْ ُت  َفكالالَ نُ  َثابالالِ ى بالالْ هِ  ُيحالالدث ُموسالالَ نْ  بالالِ رِيٍك  عالالَ  ،شالالَ
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نِ  شِ  عالالَ نْ  ،اأْلَْعمالالَ ي عالالَ ْفَيانَ  َأبالالِ نْ  ،سالالُ ابِرٍ  عالالَ ْيَس  ،جالالَ َذا َولالالَ هالالَ
ِديِث  لِ ل   اْلحالالَ نْ  إاِلَّ  َأصالالْ َذا مالالِ هِ  هالالَ  ،اْلَوجالالْ

نْ  ْومٍ  َوعالالَ نَ  قالالَ ُروِحينَ  مالالِ َرُقوهُ  اْلَمجالالْ َرَوْوهُ  موسالالى بالالن ثابالالت مالالن سالالَ نْ  فالالَ رِيٍك  عالالَ ا ،شالالَ ةِ  َأخبرنالالَ حَّ
 بِصالالِ

ا هُ  مالالَ و َذَكْرتالالُ رٍو  َأبالالُ انُ  َعمالالْ نُ  ُعْثمالالَ دِ  بالالْ اكُ  اهللِ  َعبالالْ مَّ َدادَ  السالالَّ اَل  ،بَِبغالالْ و حالالدثنَا :قالالَ َب ِ  َأبالالُ ُد  اأْلَصالالْ نُ  ُمَحمالالَّ  بالالْ

دِ  ْحَمنِ  َعبالالْ نِ  الالالرَّ لٍ  بالالْ اَل  َكامالالِ ُت  :قالالَ دِ  ُقلالالْ ُمَحمالالَّ
نِ ا لِ دِ  بالالْ نِ  اهللِ  َعبالالْ رٍ  بالالْ ا :ُنَميالالْ وُل  مالالَ ي َتقالالُ ِت  فالالِ نِ  َثابالالِ  بالالْ

ى اَل  ؟ُموسالالَ ْي    :قالالَ هُ  شالالَ ل   لالالَ اَلم   َفضالالْ  حالالديث   مالالاتقول :قلالالت .وعبالالادة وصالالالو َوِديالالن   َوإِسالالْ

رَ  نمالال ) :جالالابر َلَواتِهِ  َكثالالَّ لِ  صالالَ يالالْ اَل  (؟بِاللَّ ط   :َفقالالَ نَ  َغلالالَ ْيِ   مالالِ ا ،الشالالَّ رُ  َوَأمالالَّ َك  َغيالالْ اَل  َذلالالِ مُ  فالالَ َوهَّ  ُيتالالَ

 اهال. "َعَلْيهِ 

فهالالذه قصالالة ثابالالت ومالالا وقالالع لالاله مالالع شالالريك، وبالالذا يتبالالين أن ابالالن معالالين أطلالالق لفالالظ الكالالذب 

عليالالاله لوضالالالعه للحالالالديث المالالالذكور خطالالالأ ووهمالالالا بسالالالبب غفلتالالاله، ولالالالم يكالالالن ثابالالالت ممالالالن 

ْيخبالالل كالالان ؛ ملسو هيلع هللا ىلصيتعمالالدون الكالالذب علالالى رسالالول اهلل  هُ  اشالالَ ل   لالالَ اَلم   َفضالالْ  وصالالالو َوِديالالن   َوإِسالالْ

 ، كما قال ابن نمير.وعبادة

جملالالالالة مالالالالن أقالالالالوال  (180، 179ص ) «األنظالالالالار تنقالالالالي  »وقالالالالد أورد ابالالالالن الالالالالوزير يف 

وقالالد قالالال ابالالن معالالين "، وفيمالالا نقالالل: العلمالالاء السالالابقة علالالى هالالذا الحالالديث نقالالال عالالن العراقالالي

 فيمالالا حالالذرتك هالالذا وبمثالالل"الالالوزير علالالى ذلالالك بقولالاله: . وعقالالب ابالالن "يف ثابالالت: إنالاله كالالذاب

 يحيالالى فهالالذا .كالالذاب أنالاله المحالالدثين بعالالض عليالاله أطلالالق فالاليمن الكالالذب تعمالالد اعتقالالاد مالالن مضالالى

 مالالن شالاليئا ثابالالت يتعمالالد ولالالم ،الياهالالد الالالورع ثابالالت علالالى ذلالالك يطلالالق جاللتالاله علالالى معالالين بالالن

، ولالالذلك وثقالاله مطالالين. والصالالورة التالالي حكاهالالا الحالالاكم الخطالالأ كثالالرة منالاله يظهالالر ولالالم بالالل، ذلالالك

 

 (.317، 1/316)للعراقي  «والتذكرة التبصرة شرو»انظر:  

يُّ و
اق  را
 المعروف الدين، زين الفضالالل، أبو الشالالافعي، المصالالري الرحمن عبد بن الحسالالين بن الرحيم عبد  هو   الْع 

 يف األسالالالالفالار حمالل عن المغني: »مؤلفالاتاله من. لغوي أديالب، أصالالالالولي، فقياله حالافظ، محالدث العراقي، بالالحالافظ

. هالالال 806 سنة تويف. الصالو« ابن مقدمة  على واإليضاو التقييد»و ، األخبار« من اإلحياء  يف ما تخريج يف األسفار

 ( .2/130) المؤلفين« معجم»و ،(3/344) األعالم«»و ،(4/171) الالمع« الضوء»
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 اهال."معذور يف الوهم ومحمد بن عبد اهلل بن نمير مما يوض  أن ثابتا 

عمالالالرو بالالالن واقالالالد ": ومالالالن ذلالالالك أيضالالالا قالالالول أبالالالي مسالالالهر عبالالالد األعلالالالى بالالالن مسالالالهر -14

الال. "يكالالذب، مالالن غيالالر أن يتعمالالد وهالالذا ظالالاهر يف أنالاله أراد الخطالالأ، ألنالاله لالالم يكالالن يتعمالالد   اهال

 الكذب.

 :ومن ذلك أيضا ما ورد يف حق الحافظ الكبير محمد بن بشار بندار  -15

محمالالالد بالالالالن بشالالالالار أحالالالالد الثقالالالالا  الحفالالالالاظ، وثقالالالاله األئمالالالالة، وأثنالالالالوا عليالالالاله، ووصالالالالفوه 

البالصالالالالدق؛  ال .الحالالالالديث كثيالالالالر ثقالالالالة، بصالالالالري، بنالالالالدار: العجلالالالالي قالالالالَ : حالالالالاتم أبالالالالو َوقالالالالَ

ال .صالالالدوق ائي َوقالالالَ وقالالالال ابالالالن خييمالالالة:  .بالالالأس بالالاله لالالاليس . ويف روايالالالة:صالالالال  : النَّسالالالَ

 

 مسالهر أبالو ، مسالهر، بالن علالىألا عبالد بالن مسالهر بالن علالىاأل عبالدهالو  أبح مسََهر عبََأ األعََىل بََن مسََهر  

، وقالالالال: كالالالان مالالالن أوعيالالالة الشالالالام الفقيالالاله شالالالي  مالالالام،اإلوصالالالفه الالالالذهبي ب .الدمشالالالقي الغسالالالاين  ذرامالالالة أبالالالي بالالالن

 .(10/228سير أعالم النبالء« )»هال(. 210ما  سنة ) .العلم

تالالالاري  دمشالالالق« »(، ومالالالن طريقالالاله ابالالالن عسالالالاكر يف 3/224األسالالالامي والكنالالالى« ألبالالالي أحمالالالد الحالالالاكم )» 

(46/443). 

اَ   أا ََْ  الالالراء،  خرهالالا ويف المهملالالة الالالدال وفالالت  النالالون وسالالكون الموحالالدة البالالاء بضالالمضالالبطه السالالمعاين  ُبن

 مالالاال وأقالالل حالالاال أخالالف  أو منالاله أسالالفل هالالو مالالن منالاله يشالالتري شالالئ مالالن مكثالالرا يكالالون مالالن إلالالى النسالالبة هالالذهوقالالال: 

. وقالالال ابالالن حبالالان: إنمالالا قيالالل لالاله بنالالدار، ألنالاله جمالالع عجميالة لفظالالة وهالالذه غيالالره، مالالن منالاله يشالالتري مالالا يبيالالع ثالالم ،مناله

 .الحالالافظ: والبنالالدار الحالالديث، يف بنالالدارا كالالان نالالهأل بنالالدار: لالاله قيالالل إنمالالاحالالديث أهالالل بلالالده. وقالالال المالاليي: 

، 2/335األنسالالالالاب« للسالالالالمعاين )»(، و9/111الثقالالالالا « البالالالالن حبالالالالان )»انظالالالالر:  .بلالالالالده حالالالالديث جمالالالالع

 .(24/511تهذيب الكمال« )»(، و336

 .(1573، ترجمة رقم 2/233معرفة الثقا « للعجلي )» 

 .(7/214الجرو والتعديل« )» 

 .(2/463تاري  بغداد« )»انظر:  
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لِيُل  ى َوالالالدَّ ةِ  َعلالالَ حَّ
َذا صالالِ انِي التَّْأِويالاللِ  هالالَ امَ  َأنَّ : الثالالَّ لِ  إِمالالَ هِ  َأهالالْ ي َزَمانالالِ مِ  فالالِ ارِ  اْلِعلالالْ ُد  َواأْلَْخبالالَ نُ  ُمَحمالالَّ  بالالْ

ارٍ  َدار   َبشالالَّ ا ُبنالالْ َذا َثنالالَ رِ  بِهالالَ  يحفالالظممالالن  كالالانالثقالالا «، وقالالال: »وذكالالره ابالالن حبالالان يف  .اْلَخبالالَ

ال .حفظالالاله مالالالن هؤ ويقالالالر حديثالالاله ال .مشالالالهورا ثقالالالة كالالالان: قاسالالالم بالالالن مسالالاللمة َوقالالالَ  َوقالالالَ

اَرُقْطنِيُّ   .ثبا األ الحفاظ منكان بندار : الدَّ

أخالالر ، وهالالذا كلالاله يالالدل علالالى عدالتالاله وصالالدقه مالالن ناحيالالة، وحفظالاله وضالالبطه مالالن ناحيالالة 

 والذي يعنينا يف هذا المقام ثبو  عدالته وصدقه.

وقالالد جالالاء عالالن علالالي بالالن المالالديني إطالالالق لفالالظ الكالالذب علالالى روايالالة رواهالالا محمالالد بالالن 

 حالالديث عالالن وسالالألته ي،أبالال  سالالمعت :قالالال المالالديني اهلل عبالالد بالالن علالالي بالالن اهلل عبالالدبشالالار، فعالالن 

ن مهالالد ، ابالالن عالالن بنالالدار، رواه  ،اهلل عبالالد عالالن ،زر عالالن ،عاصالالم عالالن ،عيالالاش بالالن بكالالر أبالالي عالالَ

َثني: قالالاَل  كالالذب، هالالذا :فقالالال «.بركالالة السالالحور يف نإفالال  ،تسالالحروا» :قالالال ملسو هيلع هللا ىلص النبالالي عالالن دَّ  حالالَ

 .اإلنكار أشد وأنكره ،موقوفا داود أبو

 

 .(1/512التوحيد« البن خييمة )» 

 .(9/111الثقا « البن حبان )» 

 .(9/72تهذيب التهذيب« )» 

 .(10/384علل الدارقطني« )» 

 .(2/461)تاري  بغداد« » 

ُحورِ  َعَلى الَْحثُّ سالالننه«: كتاب الصالاليام، باب »والحديث أخرجه النسالالائي يف   (، قال: 2162، رقم 4/235) السالالَّ

 أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، به مرفوعا.

وقالد اختلف على عبالد الرحمن بن مهالدي يف رفع هالذا الحالديالث ووقفاله على ابن مسالالالالعود، ورج  جمالاعالة من أهالل 

علم وقفاله، فرجحاله علي بن المالديني يف كالماله المالذكور، ورجحاله النسالالالالائي، فقالال عقالب الروايالة السالالالالابقالة: وقفاله ال

َثنَا: َقاَل  َسِعيٍد، بْنُ  اهللِ  ُعبَيُْد  َأْخبََرَنا(، قال: 2163، رقم 4/236عبيد اهلل بن سعيد، ثم رواه ) ْحَمنِ  َعبُْد  َحدَّ ، به الرَّ

 أثبت اهلل عبيد"(، عن النسالائي قوله: 7/26تحفة األشالراف« )». ونقل الميي يف موقوفا على عبد اهلل بن مسالعود
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ومالالن خالالالل مالالا سالالبق مالالن ثبالالو  عدالالالة محمالالد بالالن بشالالار عنالالد األئمالالة، وكالالذا النظالالر يف 

سالالياق الحكايالالة يتبالالين أن علالالي بالالن المالالديني يريالالد تخطئالالة محمالالد بالالن بشالالار يف هالالذه الروايالالة 

خاصالالة، حيالالث رفعهالالا، والصالالحي  أنهالالا موقوفالالة علالالى ابالالن مسالالعود،  فلالاليس مالالراده الطعالالن يف 

 عدالة محمد بن بشار عموما.

:  (  ثالالالار الشالالالي  المعلمالالالي«»ضالالالمن   -723/ 10)   التنكيالالالل« » يف    اليمالالالاين   المعلمالالالي   يقالالالول 

  مالالالن   روي   وقالالالد «.  الصالالالحيحين »   يف   وهالالالو   أنالالالس   حالالالديث   مالالالن   ملسو هيلع هللا ىلص   النبالالالي   عالالالن   ثابالالالت   والمالالالتن "

  أن   المالالديني   ابالالن   أراد   فإنمالالا   الثقالالا ،   مالالن   كثيالالًرا   يقالالع   هالالذا   مثالالل   يف   والخطالالأ .  هريالالرة   أبالالي   حالالديث 

د   بنالالداًرا   أن   ال   واقالالع،   غيالالر   الطريالالق   تلالالك   مالالن   َرْفعالاله    يقالالع   قالالد   فبنالالدار   واضالال ،   وهالالذا   الكالالذب،   تعمالالّ

 اهال.   "المذكور   كالحديث   مظانه   يف   الخطأ   له 

وجالالاء عالالن عمالالرو بالالن علالالي الفالالالس أن محمالالد بالالن بشالالار يكالالذب فيمالالا يالالروي عالالن يحيالالى 

 بالالن عمالالرو  حفالالص أبالالا سالالمعت :قالالال الفرهيالالاين سالاليار بالالن محمالالد بالالن اهلل عبالالدالقطالالان، فعالالن 

 .يحيى عن يرو  فيما يكذب ابندار نأ يحلف علي

اسالالالتنادا إلالالالى ثبالالالو  عدالالالالة محمالالالد  «االعتالالدال ميالالاليان»وقالالد رد الالالالذهبي هالالالذا الكالالالالم يف 

 أن لتيقالالالنهم تكذيبالالاله إلالالالى أحالالالد أصالالالغى فمالالالا الفالالالالس، كذبالالاله": (3/490)ابالالالن بشالالالار، فقالالالال 

 اهال. "أمين صادق بندارا

التنكيالالل« أن عمالالرو بالالن علالالي يعنالالي الخطالالأ، واسالالتدل علالالى »يف  اليمالالاين المعلمالالي وبالالين

 

( وقفه على 68، 5/67العلل« )»اهالالالالال. ورج  الدارقطني أيضالا يف   "بالصالواب  أولى وحديثه  ،بشالار ابن  من عندنا

 ابن مسعود.

وِم، وللحديث شالالاهد  صالالحي   عن أنس بن مالك  ُحورِ   بََرَكةِ  بَاُب ، أخرجه البخاري: كِتَاُب الصالالَّ  َغيْرِ   ِمنْ  السالالَّ

 الفطر وتعجيل تأخيره واسالتحباب اسالتحبابه وتأكيد السالحور فضالل باب(، ومساللم:  1923، رقم 3/29) إِيَجاٍب 

ُروا» :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َقاَل  :َقاَل   َمالٍِك  بْنِ  َأَنسِ (، عن 1095، رقم 2/770) ُحورِ  فِي َفإِنَّ  ،َتَسحَّ  «.بََرَكةً  السَّ

 .(461 -2/460تاري  بغداد« )» 
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 ثالالالار الشالالالي  »ضالالالمن  - 722، 10/721) ذلالالالك بتوثيالالالق عمالالالرو بالالالن علالالالي لبنالالالدار، فقالالالال

 عنالاله جالالاء قالالد أنالاله بالالدليل والخطالالأ، الالالوهم بالكالالذب علالالي بالالن َعمالالرو  أراد وإنمالالا": (المعلمالالي«

ق - سالاليار ابالالن وهالالو - عنالاله الالالراوي وأن ،مالالرّ  كمالالا بنالالدار توثيالالُق   أبالالا رجالالَّ   وإنمالالا بنالالداًرا، وثالالَّ

 .اهال "عليه موسى

وهالالالو مالالالن أئمالالالة اللغالالالة  - وقالالالد ذكالالالر ابالالالن حبالالالان عالالالن أبالالالي عبيالالالد القاسالالالم بالالالن سالالالالم -16

 أنه استعمل الكذب بمعنى الخطأ أيضا: -والحديث 

ذكالالر ابالالن حبالالان ذلالالك يف ترجمالالة إبالالراهيم بالالن هراسالالة، وبالالين أنالاله كالالان عابالالدا، ولالالم يكالالن 

َراِهيم": (1/111) «المجالالالالروحين»ممالالالالن يتعمالالالالد الكالالالالذب، يقالالالالول ابالالالالن حبالالالالان يف  ن إِبالالالالْ  بالالالالْ

و ،هراسالالالة َحاق َأبالالالُ ْيَبانِيّ  إِسالالالْ ة أهالالالل مالالالن ،الشالالالَّ انَ  اْلُكوفالالالَ اد مالالالن كالالالَ هُ  رو  ،الخشالالالن اْلِعبالالالَ  َعنالالالْ

ْوِري هُ  َوحالالدث ،الثالالَّ ونَ  َعنالالْ يالالُّ
انَ  ،اْلُكوفِ و كالالَ هِ  ُيطلالالق عبيالالد َأبالالُ ِذب َعَليالالْ وَ  ،اْلكالالَ ْوع مالالن َوهالالُ ِذي النالالَّ  الالالَّ

 

ئل"(، عن الدارقطني قال: 356، رقم 295 -294سالؤاالته للدارقطني« )ص »يريد ما ذكره الساللمي يف      وسالُ

 .اهالالال  "صاحبِه يف أحُدهما َيتكلَّمُ  ما  إال  شيٍء، كلُّ  منهما ُيقبُل  ثقتاِن،: فقال وبُنْداَر؟  موسى أبي عن  علي   بنُ  َعمُرو

 كالانالت ألناله يعني" ثالار الشالالالالي  المعلمي«( على ذلالك بقولاله: »ضالالالالمن  -10/721التنكيالل« )»وعلق المعلمي يف 

 اهال. "مقبول هذا بمثل االستشهاد ولكن ،علي بن َعمرو يدرك لم والدارقطنيُّ . منافسة بينهما

قالال:   الفرهيالانى سالالالاليالار بن محمالد بن اهلل عبالد(، عن 2/462تالاري  بغالداد« )»يشالالالالير إلى مالا ذكره الخطيالب يف   

اهالالالالال. وقد  "كتاب  كل من يقرأ وبندار ،كتابه من  الإ أيقر  ال كان ألنه أحج  موسالى  وأبو ، ثقتان وبندار  موسالى أبو"

اهالالالالالالال. ثم رو  عن محمد بن  "حديثه يحفظ كان  فإنه ،كتاب كل من  يقرأ كان  وإن بندار"تعقبه الخطيب بقوله: 

 .خرجت ما جميع حفظت حتى هذا مجلسى جلست مابشار قوله: 

،  البغدادي الخراسالالاين  بالوالء،  الخياعي، األزدي  االهروي  سالالالم بن القاسالالم أبو عبيد القاسالالم بن سالالالم: هو  

 صالالالالنف، الفنون ذو ،المجتهالد الحالافظ مالاماإل. قالال الالذهبي:  والفقاله واألدب بالالحالديالث العلمالاء كبالار منأبو عبيالد، 

. من مصنفاته:  االجتهاد أئمة  من  وهو  أره،  لم  القراءا   يف مصنف   وله، الركبان  بها سار   التي المونقة التصانيف 

 (،10/490سير أعالم النبالء« )»هال(. انظر:  224فضائل القر ن«، وغير ذلك. ما  سنة )»غريب الحديث«، و»

 .(176/ 5) «األعالم»و



 

894 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

هُ  ذكالالر  هِ  غلالالب َأنالالَّ اَدة التقشالالف َعَليالالْ ن وغفالالل َواْلِعبالالَ ِديث حفالالظ تعاهالالد عالالَ ى ،اْلحالالَ ار َحتالالَّ  صالالَ

 اهال. "يكذب َكَأنَّهُ 

 الخطأ:وقد استعمل أبو حاتم الرازي الكذب أيضا بمعنى  -17

ورد عالالن أبالالي حالالاتم الالالرازي أنالاله اسالالتعمل لفالالظ الكالالذب بمعنالالى الخطالالأ، يقالالول ابالالن أبالالي 

 سالالالألت"يف ترجمالالالة جنالالالادة بالالالن مالالالروان الحمصالالالي:  (2/516) «والتعالالالديل الجالالالروحالالاتم يف »

 رأ  نالالهأ ،بسالالر بالالن اهلل عبالالد حالالديث يف كالالذب يكالالون نأ أخشالالى ،بقالالوي لالاليس :فقالالال عنالاله يأبالال 

 اهال. "شفتيه بحيال بياضا ملسو هيلع هللا ىلص النبي شارب يف

فقولالاله: )أخشالالى أن يكالالون كالالذب( معنالالاه: أخشالالى أن يكالالون أخطالالأ، وقالالد قالالال الالالذهبي يف 

الالال. فتعقبالالاله  "اتهمالالاله أبالالالو حالالالاتم"(: 1573، ترجمالالالة رقالالالم 1/424»ميالالاليان االعتالالالدال« ) اهال

، 2/495الحالالافظ ابالالن حجالالر يف »لسالالان الميالاليان«، فنقالالل عبالالارة أبالالي حالالاتم السالالابقة، ثالالم قالالال )

 حبالالان بالالنا ذكالالره وقالالد .أخطالالأ (:كالالذب) :بقولالاله حالالاتم أبالالو أراد :قلالالت"(: 1973ترجمالالة رقالالم 

 أبالالي عالالن ،الجالالوزي بالالنا قالالول وأمالالا «.الصالالحي  » يف الحالالاكمو  ،هالالو لالاله وأخالالرج «،الثقالالا » يف

 حالالالديث دِّ رَ  إلالالالى ضٍ فالالالْ مُ  فاختصالالالاره ،الحالالالديث يف كالالالذب يكالالالون أن أخشالالالى :قالالالال أنالالاله حالالالاتم

 اهال."تعالى اهلل شاء إن كذلك وليس ،جميعه الرجل

 ابن أبي حاتم من الكذب كذب الوهم والخطأ:وجعل  -18

 عالالالنهم يعالالاليل نأو "(: 6، 5يقالالالول ابالالالن أبالالالي حالالالاتم يف »تقدمالالالة الجالالالرو والتعالالالديل« )ص 

 مالالن يعتالالريهم كالالان ومالالا ،كالالذبهم يف عالالوراتهم عالالن لنالالا وكشالالفوا ة،العدالالال  أهالالل جالالرحهم الالالذين

 

(: من 24/144التمهيد« )»(، وابن عبد البر يف 1047، رقم 2/130مسالند الشالاميين« )»أخرجه الطبراين يف   

رٍ  بْنِ  اهللِ  َعبْدِ  َعنْ  ،ُعثَْمانَ  بْنِ   َحرِييِ  َعنْ   َمْرَواَن، بْنِ  ُجنَاَدةَ طريق   اِرَب  َرَأْيُت  :َقاَل   بُسالْ ولِ  شالَ َفتِهِ   َفْوَق ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرسالُ . ذا شالَ

اِرُب  َكانَ لفظ الطبراين، ولفظ ابن عبد البر: ) ولِ  شالَ َفتِهِ  بِِحيَالِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرسالُ (. وليس عندهما ذكر البياض. وسالنده شالَ

 أبو حاتم: ليس بقوي. ضعيف، ألجل جنادة بن مروان، فهو كما قال
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 ،الالالدين هالالذا أدلالاله بالاله ليعالالرف ،واالشالالتباه والسالالهو الغلالالطة وكثالالر الحفالالظ وسالالوء الغفلالالة غالالالب

 العدالالالالة أهالالالل هالالالؤالء وهالالالم ،ملسو هيلع هللا ىلص رسالالالوله ةوسالالالن كتابالالاله علالالالى أرضالالاله يف اهلل منالالالاءأو  ،عالمالالالهأو 

 وليعََر  ،عليالاله الالالدين أمالالور وتجالالري ،بالاله ويحكالالم ،عليالاله ويعتمالالد ،رووه بالالالذي فيتمسالالك

ََل ََذب أه ََر الك ََل ،خترص ََذب وأه ََر الك  ورداءه ،والغلالالط ،والنسالاليان ،الغفلالالة وأهالالل ،ومه

 نإ ؛عليهالالالا روايالالتهم مجالالالر  كالالان التالالالي الوجالالوه عالالن وينبالالالأ ،حالالالهم عالالالن فيكشالالف ،الحفالالظ

 اهال. "فغلط غلط نإو  ،فوهم وهم نإو  ،فكذب كذب

فجعالالل ابالالن أبالالي حالالاتم الكالالذب هنالالا نوعالالان: أحالالدهما: كالالذب العمالالد. والثالالاين: كالالذب 

 الوهم والخطأ.

 واستعمل ابن حبان أيضا لفظ الكذب بمعنى الخطأ: -19

الحجالالاز يطلقالالون الكالالذب بمعنالالى الخطالالأ، وأنهالالم وقالالد تقالالدم أن ابالالن حبالالان ذكالالر أن أهالالل 

يسالالتعملون ذلالالك كثيالالرا، وأنالاله فسالالر بالالذلك قالالول أبالالي محمالالد: )كالالذب أبالالو محمالالد(، وذكالالر أن 

 مثله قول عائشة يف حق أبي هريرة، فهذا يدل على أن الكذب عنده يأتي بمعنى الخطأ.

( يف ترجمالالالالة عمالالالالرو بالالالالن 2/69وقالالالالد اسالالالالتعمله يف كالمالالالاله، فقالالالالال يف »المجالالالالروحين« )

انَ "يالالد: عب َورع َوأهالالل ،الخشالالن اْلعبالالاد مالالن كالالَ قِيق الالالْ ن الالالدَّ الس ِممالالَّ نِين اْلحسالالن جالالَ  ،َكثِيالالَرة سالالِ

ا أحالالدث ثالالمَّ  يل ،اْلبالالدع مالالن أحالالدث مالالَ س َواْعتالالَ هُ  اْلحسالالن مْجلالالِ ة َوَمعالالَ موهُ  جَماعالالَ ة َفسالالَ  ،اْلُمْعَتيلالالَ

انَ  رو  َوكالالَ ة عبيالالد بالالن َعمالالْ ى َداِعيالالَ تم ،االعتالاليال إِلالالَ وُل  ابحأصالالَ  يشالالْ ََذب، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ عا  ويك ََا  م

ل ك يث يف   ذا أ   اهال. "تعمأا  ا  تحمهر ا ا

ولسالالنا بصالالدد مناقشالالة ابالالن حبالالان يف رأيالاله يف عمالالرو بالالن عبيالالد، ولكالالن المالالراد أنالاله أطلالالق 

 الكذب بمعنى الخطأ، فصرو أنه يكذب توهما ال تعمدا.

انَ ": (2/23)وقالالال أيضالالا يف ترجمالالة عبالالد اهلل بالالن محالالرر العالالامري  ار مالالن َوكالالَ  عبالالاد ِخيالالَ

ن ،اهلل  اهال. "يفهم َواَل  اأْلَْخَبار بلويق ،يعلم َواَل  يكذب ِممَّ
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 املبحث الثالث
مناذج لبعض األلفاظ املستعملة عند علماء احلديث مبعنى الكذب، وقعت  

 معاني الكذب فيها مبعنى اخلطأ 
 

تقالالالالدم يف المطلالالالالب الثالالالالالث ضالالالالمن المبحالالالالث األول ذكالالالالر جملالالالالة مالالالالن األلفالالالالاظ التالالالالي 

اسالالتعملها علمالالاء الحالالديث للتعبيالالر عالالن كالالذب الالالرواة، والمقصالالود أن هالالذه األلفالالاظ تالالرادف 

وفيمالالالا يلالالالي ذكالالالر بعالالالض هالالالذه األلفالالالاظ علالالالى سالالالبيل التمثيالالالل ال الكالالالذب وتسالالالاويه عنالالالدهم، 

 الحصر، وبيان أن المراد منها الخطأ، ال التعمد.

 ألفاظ الوضع: -1

تقالالالدم أن مالالالن ألفالالالاظ الكالالالذب عنالالالد علمالالالاء الحالالالديث لفالالالظ )وضالالالع(، ومشالالالتقاته. وقالالالد 

أطلالالق جماعالالة مالالن أهالالل العلالالم لفالالظ )الموضالالوع( علالالى مالالا لالالم يقصالالد وضالالعه، وإنمالالا أخطالالأ فيالاله 

عنالالالد علمالالالاء الحالالالديث  ملسو هيلع هللا ىلصاة. ويعالالالرف الحالالالديث المكالالالذوب علالالالى رسالالالول اهلل بعالالالض الالالالرو 

باسالالالم )الموضالالالوع(، فالحالالالديث الموضالالالوع: هالالالو المختلالالالق المصالالالنوع المكالالالذوب علالالالى 

 وزاد بعضهم: أو على من بعده من الصحابة والتابعين. .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وذهالالب  خالالرون إلالالى أن الوضالالع يشالالمل  وخصالاله بعالالض العلمالالاء بالعمالالد دون الخطالالأ.

 «والوسالاليلة التوسالالل يف جليلالالة قاعالالدة»يقالالول شالالي  اإلسالالالم ابالالن تيميالالة يف  العمالالد والخطالالأ.

 

 .(1/306شرو التبصرة والتذكرة« للعراقي )»(، و98مقدمة ابن الصالو« )ص »انظر:  

 .(319الوسيط يف علوم ومصطل  الحديث« للعالمة أبو شهبة )ص »انظر:  

 المختلق الكالذب هومالاهيالة الموضالالالالوع: )"(: 249قواعالد التحالديالث« )ص »يقول العالمالة القالاسالالالالمي يف  

 .اهال "لذلك متعمًدا يقله، لم ما عنه يروي بأن ،النبوي الحديث يف الراوي كذب :أي (المصنوع

 الحالديالث هو :الموضالالالالوع": (2/574) «األثر أصالالالالول إلى النظر توجياله»يقول العالمالة طالاهر الجيائري يف  

 .اهال "خطأ أم عمدا كان سواء ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول على المكذوب
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 ابالالن الفالالرج أبالالو والشالالي   الهمالالذاين العالالالء أبالالو الحالالافظ تنالالازع ولهالالذا": (174، 1/173)

 يف يكالالالون أن العالالالالء أبالالالو الحالالالافظ فالالالأنكر موضالالالوع؟ حالالالديث «المسالالالند» يف هالالالل: الجالالالوزي

 أنهالالا علالالم قالالد أحاديالالث فيالاله أن وبالالين الفالالرج أبالالو ذلالالك وأثبالالت موضالالوع، حالالديث «المسالالند»

 دليالالل قالالام الالالذي هالالو الفالالرج أبالالي اصالالطالو يف الموضالالوع فالالإن القالالولين، بالالين منافالالاة وال .باطلالالة

 كتابالاله يف رو  ولهالالذا فيالاله، غلالالط بالالل الكالالذب يتعمالالد لالالم بالاله المحالالدث كالالان وإن باطالالل أنالاله علالالى

 ممالالا كثيالالر يف العلمالالاء مالالن طائفالالة نازعالاله وقالالد .النالالوع هالالذا مالالن كثيالالرة أحاديالالث الموضالالوعا  يف

 لكالالن ذلالالك، بعالالض ثبالالو  بينالالوا بالالل باطالالل، أنالاله علالالى دليالالل يقالالوم ممالالا لالاليس إنالاله: وقالالالوا ذكالالره

 العالالالء أبالالو الحالالافظ وأمالالا .العلمالالاء باتفالالاق باطالالل أنالاله الموضالالوعا  يف ذكالالره مالالا علالالى الغالالالب

 اهال. "الكذب صاحبه تعمد الذي المصنوع المختلق: بالموضوع يريدون فإنما وأمثاله

 ص) تالالاله«مقدم»أخطالالالأ فيالالاله راويالالاله شالالالبه الوضالالالع، فقالالالال يف  مالالالا وسالالالمى ابالالالن الصالالالالو

مَّ ": (100 عَ  إِنَّ  ثالالُ ا اْلَواضالالِ نَعَ  ُربَّمالالَ ا صالالَ نْ  َكاَلمالالً دِ  مالالِ هِ  ِعنالالْ َرَواُه، َنْفسالالِ ا فالالَ َذ  َوُربَّمالالَ ا َأخالالَ َبْعضِ  َكاَلمالالً  لالالِ

اءِ  رِِهْم، َأوْ  اْلُحَكمالالالَ َعهُ  َغيالالالْ ى َفَوضالالالَ ولِ  َعلالالالَ ا ملسو هيلع هللا ىلص. اهللِ  َرسالالالُ طَ  َوُربَّمالالالَ ، َغلالالالِ الِط  عَ  غالالالَ ي َفَوقالالالَ  شالالالبه فالالالِ

عِ  نْ  اْلَوضالالْ رِ  مالالِ ٍد، َغيالالْ ا َتَعمالالُّ عَ  َكمالالَ ِت  َوقالالَ نِ  لَِثابالالِ ى بالالْ دِ  ُموسالالَ اهالالِ ي اليَّ ِديِث  فالالِ نْ : »حالالَ َرْ   مالالَ اَلُتهُ  َكثالالُ  صالالَ

 

 بن عثكل بن سالاللمة بن سالالهل بن محمد بن أحمد بن الحسالالن بن أحمد بن الحسالالن  هو اهلمأا   العالء أبح  

 اإلسالالالالم، شالالالي   العالمة المقرف الحافظ ماماإلوصالالالفه الذهبي ب العطار، الهمذاين  ، أبو العالءحنبل بن إسالالالحاق

« يف القر  ، وغير ذلك. واالبتداء الوقف »و التفسالير،  يف« المسالير زاد» منها تصالانيف، له .مدافعة  بال همذان شالي 

 (.2/181األعالم« )»، و(21/40) «النبالء أعالم سير» هال(.569ما  سنة )

ح     الا هو عثمان بن صالالو الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسالى الكردي الشالهرزوري الموصاللي   اْبُن الَا 

الشالالالافعي، تقي الدين أبو عمرو، الشالالالهير بابن الصالالالالو. أحد الفضالالالالء المقدمين يف التفسالالالير والحديث والفقه 

، َوَأْفتَى، َوَجَمَع َوَألََّف، وأسماء الرجال. وصفه الذهبي باإلمام، الحافظ، العالمة، شي  اإلسالم، ثم قال: َوَأْشَغَل 

ِة. لاله مؤلفالا  مفيالدة نالافعالة، أشالالالالهرهالا: »معرفالة أنواع علوم الحالديالث«،  اُب، َوكاَلاَن ِمْن كِباَلاِر األَئِمالَّ حالَ َج باِلِه األَصالالالالْ َتَخرَّ

سير أعالم هالالال(. انظر: »643ويعرف بالالال »مقدمة ابن الصالو«، وله أيضا: »طبقا  الفقهاء الشافعية«. ما  سنة )

 (.4/207) «األعالم»(، و23/140) «بالءالن
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ْيلِ   اهال. "«بِالنََّهارِ  َوْجُههُ  َحُسنَ  بِاللَّ

وذكالالر العراقالالي أن مالالن أقسالالام الموضالالوع مالالا لالالم يقصالالد وضالالعه، وإنمالالا وهالالم فيالاله بعالالض 

الالالرواة، ومثالالل بالحالالديث الالالذي مثالالل بالاله ابالالن الصالالالو، وتوسالالع يف الكالالالم عليالاله، ونقالالل أقالالوال 

 أقسالالالامِ  ومالالالن": (317، 1/316) «والتالالالذكرة التبصالالالرة شالالالرو»العلمالالالاء يف نقالالالده، فقالالالال يف 

ْد  لالالم مالالا: الموضالالوعِ  هُ : الصالالالِو  ابالالنُ  وقالالاَل . الالالرواةِ  بعالالُض  فيالاله وهالالمَ  مالالاوإنّ  وضالالعُه، ُيْقصالالَ  شالالبهُ  إنالالّ

، محمالالالَد  بالالالنِ  إسالالالماعيَل  عالالالن ماجالالاله، ابالالالنُ  رواهُ  كحالالالديٍث  الوضالالالِع، يِّ
 بالالالنِ  ثابالالالِت  عالالالن الطَّْلحالالالِ

رِيٍك، عالالن الياهالالِد، موسالالى فياَن، أبالالي عالالن األعمالالِش، عالالن شالالَ نْ : »مرفوعالالًا جالالابرٍ  عالالن سالالُ  مالالَ

 ."«بالنَّهارِ  َوْجُههُ  َحُسنَ  باللَّيلِ  َصالُتهُ  َكُثَرْ  

ثالالم نقالالل العراقالالي جملالالة مالالن أقالالوال العلمالالاء، فنقالالل كالالالم أبالالي حالالاتم عالالن ابالالن نميالالر، 

وحكالالالم أبالالالي حالالالاتم عليالالاله بالوضالالالع، وكالالالذا الحالالالاكم، وابالالالن حبالالالان، وابالالالن عالالالدي، والعقيلالالالي، 

وعبالالد الغنالالي بالالن سالالعيد، يف بيالالان علالالة هالالذا الحالالديث، وقالالد تقالالدم ذكالالر أغلالالب هالالذه األقالالوال يف 

السالالالابق، ويف بعضالالالها شالالالرو لكيفيالالالة وقالالالوع الوضالالالع مالالالن ثابالالالت، وأنالالاله وقالالالع خطالالالأ المبحالالالث 

 بسبب الغفلة، كما بينته وأطلت الكالم عليه سابقا.

 ُنميالالرٍ، ابالالنِ  وقالالد تقالالدم أن أبالالا حالالاتم حكالالم علالالى هالالذا الحالالديث بالوضالالع، وأنالاله نقالالل عالالن

 .موُضوع   الحِديُث : أبو حاتم قالثم  .ُمنكر   والحِديُث  بِِه، بأس الَ  الّشيُ  : قوله

وعلقالالت علالالى ذلالالك سالالابقا بقالالولي: يف حكالالم أبالالي حالالاتم علالالى هالالذا الحالالديث بالوضالالع، 

ونقلالاله لكالالالم ابالالن نميالالر دون تعقالالب منالاله لحالالال ثابالالت، دليالالل علالالى أن ثابتالالا لالالم يكالالن عنالالده يف 

 محل من يتعمد وضع الحديث، وإنما وقع ذلك منه خطأ بسبب غفلته.

المذكور بالوضع، مع أن راويه ثابت بن موسى لم  فقد حكم أبو حاتم الرازي على الحديث  

 يتعمد وضعه، وإنما وقع ذلك منه غلطا بسبب غفلته. 

وقالالالد اسالالالتظهر العراقالالالي أنالالاله مالالالن أقسالالالام المالالالدرج بنالالالاء علالالالى كالالالالم ابالالالن حبالالالان أن ثابتالالالا 

 

 سبق تخريجه والكالم عليه يف المبحث السابق. 
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 ثابالالالت   فأدرجالالالهُ "قالالالول ابالالالن حبالالالان:  (1/317) «والتالالالذكرة التبصالالالرة شالالالرو»أدرجالاله، فنقالالالل يف 

رَ  ثالالمَّ  الخبالالرِ، يف َذا فعلالالى" ، ثالالم قالالال:"شالالريٍك  عالالن بالاله وحالالّدثوا ضالالعفاُء، جماعالالة   منالاله َقهُ سالالَ  هالالَ

وَ  ال. وهالالذا ال يمنالالالع مالالن الحكالالالم علالالالى الحالالديث بالوضالالالع، كمالالالا اهالالال  "المالالالدرِج  أقسالالامِ  مالالالن هالالُ

النكالالت علالالى »ذهالالب إليالاله أبالالو حالالاتم الالالرازي، وقالالد ذكالالر الحالالافظ ابالالن حجالالر هالالذا الحالالديث يف 

( ضالالالمن أقسالالالام المالالالدرج، اعتمالالالادا علالالالى كالالالالم ابالالالن حبالالالان 2/835كتالالالاب ابالالالن الصالالالالو« )

 ( مثالالالاال للصالالالنف السالالالادس مالالالن أصالالالناف الواضالالالعين، فقالالالال:2/856أيضالالالا. ثالالالم ذكالالالره )

 بعالالض كالالالم ملسو هيلع هللا ىلص النبالالي إلالالى فيضالاليف يغلالالط كمالالن الوضالالع يتعمالالد لالالم مالالن: السالالادس الصالالنف"

 اهال. "موسى بن ثابت قصة يف المصنف إليه أشار كما ،غيرهم أو  ، الصحابة

وهالالالذا هالالالو التحقيالالالق، فمالالالن تأمالالالل حقيقالالالة الحالالالال وجالالالد أن الحكالالالم علالالالى الحالالالديث 

بالالاإلدراج أو غيالالر ذلالالك ممالالا أخطالالأ فيالاله راويالاله ال ينالالايف الحكالالم عليالاله بالوضالالع الغيالالر متعمالالد 

، ملسو هيلع هللا ىلصأحيانالالا يف نفالالس األمالالر، إذ مالالرد ذلالالك جميعالالا إلالالى أن هالالذا الحالالديث لالالم يقلالاله رسالالول اهلل 

وإنمالالا هالالو مالالن كالالالم غيالالره وأخطالالأ راويالاله  ملسو هيلع هللا ىلصوال يصالال  عنالاله، فالمالالدرج لالاليس مالالن كالالالم النبالالي 

؛ بالالل هالالو كالالذب عليالاله، والكالالذب ملسو هيلع هللا ىلصفجعلالاله مالالن كالمالاله، والموضالالوع لالاليس مالالن كالالالم النبالالي 

والوضالالالع هنالالالا لالالاليس عالالالن عمالالالد، وإنمالالالا وقالالالع خطالالالأ. فالالالالخالف يف المسالالالألة خالالالالف لفظالالالي 

يقصالالدا بالاله العنايالالة بتحديالالد المصالالطلحا  الحديثيالالة، حتالالى ال تتالالداخل وتشالالتبه فيمالالا بينهالالا. 

بالوضالالع علالالى بعالالض الروايالالا  التالالي  «المجالالروحين»ابالالن حبالالان نفسالاله يف كتابالاله  وقالالد حكالالم

 أخطأ فيها راويها ولم يتعمد.

انَ "يف ترجمالالة صالالال  بالالن بشالالير المالالري:  (1/372)فمالالن ذلالالك قولالاله   أهالالل عبالالاد مالالن كالالَ

َرة وَ  ،وقالالرائهم اْلَبصالالْ ِذي َوهالالُ ال الالالَّ هُ  ُيقالالَ الِ   :لالالَ اِجي صالالَ انَ  ،النالالَّ َين مالالن َوكالالَ َرةاْلبَ  أهالالل َأحالالْ وتا صالالْ  صالالَ

َراَءة وأرقهالالم هِ  غلالالب ،قالالِ ر َعَليالالْ اَلو اْلَخيالالْ ى ،َوالصالالَّ ن غفالالل َحتالالَّ ي اإلتقالالان عالالَ ظ فالالِ انَ  ،اْلِحفالالْ  َفكالالَ

ْرِوي ْيء يالالَ ِذي الشالالَّ معه الالالَّ ُؤالءِ  َواْلحسالالن َثابالالت مالالن سالالَ ى َوهالالَ م َعلالالَ َوهُّ ن َفَيْجَعلالالهُ  ،التالالَّ س عالالَ  َأنالالَ

ن ول عالالَ ي َفظهالالر، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ ي الموضالالوعا  ِرَواَيتالاله فالالِ ا الَّتالالِ ن َيْرِويهالالَ ا  عالالَ تحق ،اأْلَْثبالالَ  َواسالالْ
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ْحتَِجاج ِعنَْد  الّتْرك
ِ
ين فِي َكانَ  َوإِن ،اال  اهال. "االعوجاج َطرِيق َعن مائال الدَّ

انَ "يف ترجمالالالة عبالالالد العييالالالي بالالالن أبالالالي رواد:  (137، 2/136)وقالالالال أيضالالالا  ن َوكالالالَ  ِممالالالَّ

هِ  غلالالب هِ  َعَليالالْ ى التقشالالف َعَليالالْ انَ  َحتالالَّ ا يالالْدِري اَل  كالالَ هِ  يحالالدث مالالَ ن فالالرو  ،بالالِ افِع عالالَ َياء نالالَ  اَل  َأشالالْ

ِديث مالالن يشالالك معَها إِذا صالالناعته الحالالَ ا سالالَ وَعة َأنَّهالالَ انَ  ،َمْوضالالُ ا يحالالدث كالالَ  ،تعمالالدا اَل  توهمالالا بهالالَ

م علالالى ورو  ،الحسالالبان علالالى حالالدث َومالالن َوهُّ ى التالالَّ ك كثالالر َحتالالَّ هُ  َذلالالِ اج سالالقط ِمنالالْ ْحتِجالالَ
ِ
هِ  اال  بالالِ

انَ  َوإِن ي َفاضالالال كالالَ ي التقالالي يكالالون َوَكيالالف ،َنفسالاله فالالِ انَ  مالالن َنفسالاله فالالِ ِديد كالالَ ي الصالالالبة شالالَ  فالالِ

نَن انتحالالل لمالالن الالالبغض كثيالالر اإلرجالالاء ن اْلَعِييالالي عبالالد رو ". ثالالم قالالال: "؟!السالالّ افِع عالالَ ن نالالَ  عالالَ

ْعتَِبار َسبِيل على إاِلَّ  ذكرَها يحل اَل  ،َمْوُضوَعة ُنْسَخة عمر بنا
ِ
 اهال. "اال

واميف ترجمالالالة  (2/196)وقالالالال  انَ ": جَوْيرِيالالالة بالالالن اْلعالالالَ ن كالالالَ  الموضالالالوعا  يالالالروي ِممالالالَّ

ن ا  عالالَ اَلو علالالى الثِّقالالَ انَ  ،فِيالالهِ  صالالَ ْأتِي يهالالم كالالَ ْيء َويالالَ م علالالى بالشالالَّ َوهُّ د َأن غيالالر مالالن ،التالالَّ  يَتَعمالالَّ

تحقَّ  اج تالالرك َفاسالالْ ْحتِجالالَ
ِ
هِ  اال هِ  ظهالالر لمالالا ،بالالِ اَرا  مالالن َعَليالالْ ْيسال. ويف ترجمالالة اهالال  "اْلجالالْرو َأمالالَ  ُعبالالَ

ون بالالنا انَ ": (2/186) َمْيمالالُ يخا َوكالالَ ن يالالروي ،مغفالالال شالالَ ا  عالالَ َياء الثِّقالالَ  ،الموضالالوعا  اأْلَشالالْ

 اهال. "َلَها اْلُمَتَعمد َكانَ  َأنه ُقُلوبهم إَِلى سبق اْلعلم أهل َسمعَها َفإِذا ،تعمدا اَل  توهما

انَ ": (3/24)ويف ترجمالالة المنكالالدر بالالن محمالالد بالالن المنكالالدر  ار مالالن َوكالالَ  ،اهلل عبالالالاد ِخيالالَ

ن تغل ِممالالَّ اَدة وقطعتالاله ،بالتقشالالف اشالالْ ن اْلِعبالالَ ظ اةعالال مرا عالالَ ي والتعاهالالد اْلِحفالالْ انَ  ،اإلتقالالان فالالِ  َفكالالَ

ْأتِي ْيء يالالَ ِذي بالشالالَّ هُ  أصالالل اَل  الالالَّ ن لالالَ ا ،توهمالالا َأبِيالاله عالالَ ك ظهالالر َفَلمالالَّ ي َذلالالِ اج َبطالالل ِرَواَيتالاله فالالِ ْحتِجالالَ
ِ
 اال

الال. وقالالال أيضالالا  "بأخبالالاره انَ ": (3/55) يف ترجمالالة نفيالالع بالالن الحالالارث أبالالي داود األعمالالىاهال  كالالَ

ن ْرِوي ِممالالَّ ن يالالَ ا  عالالَ َياء الثِّقالالَ اج يجالالوز اَل  ،توهمالالا الموضالالوعا  اأْلَشالالْ ْحتِجالالَ
ِ
هِ  اال ة َواَل  بالالِ َوايالالَ  الرِّ

ْعتَِبار ِجَهة َعَلى إاِلَّ  َعنْهُ 
ِ
 اهال. "اال

العلمالالالاء عليهالالالا وتقالالالدم يف المبحالالالث السالالالابق ذكالالالر جملالالالة مالالالن األحاديالالالث التالالالي حكالالالم 

 بالكذب، وأنهم يعنون بذلك الخطأ.

ََأ  ََر دون تعم ََر َاو  ََا فيه ََي أخط ََرت الت ََىل الرواي ََع ع ََم برلحض ََة  أن ا ك وا الص
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ْأ  مل مََرمحجََحد يف كََالم كبََرَ األئمََة النقََرد، وأن مََن أقسََرم املحضََحع   ام وضََعُه، ُيْقاََا  وإنََّ

)كََذب( ونحََح ذلََك ويعنََحن  أخطََا، ، فاحيرنََر يط قََحن عََىل الََراوي الرواال   بعُض  فيه وهما 

ََر  ََحن أن َاو  ََك ويعن ََر كََذب أو محضََحعة أو نحََح ذل ََة أو ََحن عََىل الرواي ََر يط ق وأحيرن

أخطا من غر تعمأ، وا طا والعََأم سََحاء، ألنََه غََر محجََحد سََحق يف عقََل مََن وقََع منََه 

 ا طا.

 لفظ )باطل(: -2

فالباطالالالل تقالالالدم أيضالالالا أن علمالالالاء الحالالالديث اسالالالتعملوا لفالالالظ )باطالالالل( بمعنالالالى الكالالالذب، 

والكالالذب عنالالدهم واحالالد، وقالالد صالالرو بالالذلك أبالالو حالالاتم الالالرازي أيضالالا، يقالالول أبالالو حالالاتم ضالالمن 

 يف زرعالة وأبال  باله تكلالم مالا ألفالاظ كتالب وقالد يلال إ رجالع ثالم"قصة له مالع رجالل مالن جلالة الالرأي: 

 والبرطََل الكََذب  ق ََت ،كالالذب هالالو :زرعالالة أبالالو قالالال ،باطالالل نالالهإ :قلالالت فمالالا ،األحاديالالث تلالالك

 اهال. "باطل هو :زرعة أبو قال ،كذب نهإ :قلت وما ،واحأ

وقالالد اسالالتعمل جماعالالة مالالن العلمالالاء لفالالظ الالالبطالن علالالى مالالا أخطالالأ فيالاله روايالاله، ولالالم يتعمالالد 

 البطالن والكذب.

 ومعرفالالة العلالالل»فمالالن ذلالالك: مالالا جالالاء عالالن اإلمالالام أحمالالد، يقالالول عبالالد اهلل بالالن أحمالالد يف  

َأْلُت ": (5675، رقالالالم 3/381) «الرجالالالال ي سالالالَ نْ  َأبالالالِ ِديٍث  عالالالَ َثنَاهُ  حالالالَ دَّ ُل  حالالالَ نُ  اْلَفضالالالْ ادٍ  بالالالْ  ،ِزيالالالَ

ِذي اُل  الالالَّ هُ  ُيقالالَ اَل  ،الطسالالي :لالالَ دثنَا :قالالَ َماِعيل حالالَ اش بالالن إِسالالْ نْ  ،َعيالالَّ ى عالالَ نِ  ُموسالالَ ةَ  بالالْ نْ  ،ُعْقبالالَ افِع عالالَ  ،نالالَ

ن رَ  بالالنا عالالَ نِ  ،ُعمالالَ يِّ  عالالَ
َرأُ  اَل  :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ ُب  َيقالالْ ائُِض  اْلُجنالالُ ْيًئا َواْلحالالَ نَ  شالالَ ْر نِ  مالالِ اَل  .اْلقالالُ ي َفقالالَ َذا :َأبالالِ  هالالَ

 اهال. "َعيَّاشٍ  ْبنِ  إِْسَماِعيَل  ِمنْ  َوْهم   َأنَّهُ  :َيْعنِي ،َعيَّاشٍ  ْبنِ  إِْسَماِعيَل  َعَلى هُ رِ ْنكِ أُ  ،َباطِل  

فقالالد أطلالالق اإلمالالام أحمالالد لفالالظ الالالبطالن علالالى مالالا وهالالم فيالاله إسالالماعيل بالالن عيالالاش، كمالالا بالالين 

ابنالاله عبالالد اهلل، وهالالو ظالالاهر، ولالالم يكالالن إسالالماعيل مالالن أهالالل الكالالذب، وإنمالالا كالالان رجالالال صالالدوقا 

 

 .(350، 1/349تقدمة الجرو والتعديل« البن أبي حاتم )»انظر:  
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 يف روايته عن الشاميين، ويف روايته عن غير الشاميين ضعف.

، 108، 107 ص) «حمالالالدأ عالالالن اإلمالالالام الرجالالالال ومعرفالالالة العلالالالل»وقالالالال المالالالروذي يف 

هُ  قلالالت": (173رقالالم  ا: لالالَ ي َتقالالول مالالَ ان؟ بالالن سالالعيد فالالِ اَل  جْمهالالَ ة،: َفقالالَ وام: َعنالالهُ  رو  ثِقالالَ  بالالن اْلعالالَ

ب، اد: َعنالالالهُ  ورو  َحْوشالالالَ َواِرث عبالالالد ذكالالالر َوأَراهُ  ،َحمالالالَّ ن يوَ رْ يالالالُ : قلالالالت .َوَغيالالالره الالالالْ  يحيالالالى عالالالَ

ان ئَِل  َأنالاله، اْلقطالالَّ اَل  ،يرضالاله َفلالالم َعنالالُه، سالالُ ل،: َفقالالَ اَل  َوَغضالالب، َباطالالِ ا: َوقالالَ اَل  مالالَ َذا قالالَ  غيالالر أحالالد هالالَ

 .اهال "بَِشْيء فِيهِ  يَتَكلَّم يحيى َسِمعت َما اْلَمِدينِّي، بن َعليّ 

فمالالا روي عالالن القطالالان أنالاله لالالم يالالرض سالالعيد بالالن جمهالالان باطالالل عنالالد اإلمالالام أحمالالد، مالالع أن 

م علالالي بالالن راويالاله عالالن القطالالان علالالي بالالن المالالديني، وحسالالبك بالاله، فاإلمالالام أحمالالد يالالر  أن اإلمالالا

 المديني أخطأ يف نقله عن يحيى القطان.

وجالالاء عالالن ابالالن معالالين أيضالالا إطالالالق لفالالظ الالالبطالن علالالى مالالا أخطالالأ فيالاله راويالاله العالالدل عنالالده، 

ان بالالن الُحسالالين بالالن علالالي قالالال سالالئل أبالالو زكريالالا عالالن  يالالده، بخالالط َأبالالي كتالالاب يف وجالالد ": ِحبالالَّ

 أمالالا :قالالال ؟بشالاليء عليالاله أنكالالرتم مالالا :لالاله قلالالت. صالالدوقا كالالان إال أراه مالالا :فقالالال مالالروانالحكالالم 

 عالالن ،اليبيالالر أبالالي عالالن ،زهيالالر عالالن بحالالديث حالالدث إنالاله :لالاله قلالالت .بشالاليء عليالاله أنكالالر  فمالالا أنالالا

 أبالالو فقالالال .التشالالريق أيالالام  خالالر مالالن العصالالر صالالالة إلالالى عرفالالة غالالداة كبالالرملسو هيلع هللا ىلص  النبالالي أن ،جالالابر

 .له هبِّ ُش  ،ري   ،باطل هذا :زكريا

وجالالاء إطالالالق الالالبطالن علالالى مالالا وقالالع خطالالأ عالالن أبالالي حالالاتم الالالرازي أيضالالا، يقالالول ابالالن أبالالي 

ي وسالالألُت ": (418، رقالالم 2/344)العلالالل« »حالالاتم يف  ن أبالالِ  ِهشالالامٍ  بالالن ُعبيالالُد  رواهُ  حالالِديٍث  عالالَ

و ، ُنعالاليمٍ  أبالالُ يُّ
ِك  عالالن الُمبالالارِك، ابالالنِ  عالالنِ  الحلبالالِ دِ  عالالن أنالالٍس، بالالن مالالالِ  عالالن الُمنكالالِدِر، بالالن ُمحمالالّ

يّ  رأيالالُت : قالالال جالالابِرٍ، ي خلالالف صالالّلى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ ي بكالالرٍ  أبالالِ دٍ  ثالالوٍب  فالالِ ي قالالال .واحالالِ  حالالِديث   هالالذا: أبالالِ

،  .اهال "ِهشامٍ  بن ُعبيُد  فِيهِ  غلط باطِل 

 

 .(1/321تهذيب التهذيب« )»انظر:  

 .(126، 9/125تاري  بغداد« )» 
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فقد نصَّ أبو حاتم أن هذا الحديث باطل، وأن عبيد بن هشام غلط فيه، وعبيد ابن هشام عند  

 فالباطل هنا أطلقه أبو حاتم على الغلط والخطأ، ال العمد.  أبي حاتم: صدوق.

 وسالالالِمعُت ": (313، رقالالالم 206، 2/205) «العلالالالل»وقالالالال ابالالالن أبالالالي حالالالاتم أيضالالالا يف 

ي د حالالِديث:  لالالهُ  وقيالالل ، أبالالِ يِّ  عالالنِ  جالالابِرٍ، عالالن المنكالالدر، بالالن ُمحمالالّ
ي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ  بالالين الجمالالع فالالِ

، عالالنِ  يحيالالى، بالالن الربيالالع حالالّدثنا: فقالالال .الصالالالتين وِريِّ هُ  غيالالر الثالالّ  ،خطالالأ   هالالذا ،ِعنالالِدي باطالالل أنالالّ

ي أدخلالاله لالالم  ُجبيالالرٍ، بالالن سالالِعيدِ  عالالن اليبيالالر، أبالالا: َأو  جالالابِرٍ، عالالن اليبيالالر، أبالالا: أراد التصالالنيف فالالِ

 .اهال "الربيع من والخطأ عّباٍس، ابنِ  عنِ 

فقالالالد صالالالرو أبالالالو حالالالاتم أنالالاله باطالالالل، وأنالالاله خطالالالأ، وأن الخطالالالأ مالالالن الربيالالالع، وبالالالالرجوع 

فالالالبطالن هنالالا وقالالع خطالالأ  لترجمالالة الربيالالع بالالن يحيالالى وجالالد  أبالالا حالالاتم يقالالول: هالالو ثقالالة ثبالالت.

 ووهما من الربيع.

وورد اسالالتعمال لفالالظ )باطالالل( أيضالالا علالالى مالالا وقالالع خطالالأ ووهمالالا مالالن راويالاله، دون قصالالد 

 «العلالالل»عالالن أبالالي زرعالالة الالالرازي، يقالالول ابالالن أبالالي حالالاتم يف  منالاله لتعمالالد الالالبطالن والكالالذب،

 عالالالن يمالالالاٍن، بالالالن يحيالالالى حالالالِديِث  عالالالن ُزرعالالالة أبالالالا سالالالألُت و ": (1550، رقالالالم 442 -4/440)

فيان، وٍر، عالالن سالالُ دِ  عالالن منصالالُ ي عالالن سالالعٍد، بالالن خالالالِ يَّ  أنَّ  مسالالُعوٍد، أبالالِ
ش ملسو هيلع هللا ىلص النَّبالالِ  حالالول عطالالِ

ن بِشالالراٍب  فالالُأتِي فاستسالالقى، الكعبالالِة، قايِة، مالالِ ا علالاليّ : فقالالال فقطالالب، فشالالّمُه، السالالِّ ن ذُنوبالالً  زمالاليم مالالِ

مّ  عليالالِه، فصالالّبهُ  و قالالال .شالالرِبهُ  ثالالُ ، إِسالالناد   هالالذا: ُزرعالالة أبالالُ ل  ، عالالنِ  باطالالِ وِريِّ وٍر، عالالن الثالالّ م منصالالُ  وهالالِ

فياُن، ذاكالالرُهم وإِّنمالالا يمالالاٍن، بالالن يحيالالى فِيالالهِ  ، عالالنِ  سالالُ ي عالالن الكلبالاِليِّ ِب  عالالنِ  صالالالٍِ ، أبالالِ  بالالن الُمّطلالالِ

ي وِريّ  ولعالالالّل  ُمرسالالالالًًِ، وداعالالالة أبالالالِ ا ذكالالالرهُ  إِّنمالالالا الثالالالّ بالالالً ن تعجُّ يِّ  مالالالِ
ين الكلبالالالِ  بِهالالالذا حالالالّدث حالالالِ

 .اهال "الكلبِيِّ  على ُمستنكًِرا الحِديِث 

ولالالم يكالالن يحيالالى بالالن يمالالان عنالالد أبالالي زرعالالة ممالالن يتعمالالد الكالالذب، لكنالاله يهالالم ويغلالالط، 

 

 .(6/5الجرو والتعديل« )»انظر:  

 .(3/471الجرو والتعديل« )»انظر:  
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 إليالاله يخيالالل كالالان ولكالالن يكالالذب، ممالالن عنالالدي يكالالن لالالم اليمالالان بالالن يحيالالى: زرعالالة أبالالويقالالول 

ومالالع أنالاله لالالم يكالالن ممالالن يتعمالالد الكالالذب، فقالالد حكالالم علالالى اإلسالالناد الالالذي رواه  .الشالاليء

 يحيى بالبطالن.

طالالل( علالالى مالالا أخطالالأ فيالاله مالالن هالالو ثقالالة عنالالده، رو  وعالالن الالالدارقطني أنالاله أطلالالق لفالالظ )با

 داود أبالالالو نالالالاأخبر ،إجالالالازة داسالالالة بالالالن بكالالالر بالالالن محمالالالد عالالالن «،مالالالالك غرائالالالب» يف الالالالدارقطني

 يحالالل ال» :رفعالاله عمالالر بالالنا عالالن ،نالالافع عالالن ،مالالالك عالالن ،القعنبالالي ثنالالا :قالالاال ،فهالالد بالالنا وإبالالراهيم

 ،ثقالالة داسالالة وابالالن ،اإلسالالناد بهالالذا باطالالل هالالذا :وقالالال. «أيالالام ثالثالالة فالالوق خالالاهأ يهجالالر ان لمسالاللم

 .فيه فمر توهمه أو  ،حديث يف حديث عليه دخل ولعله

وخالصََة هََذا املبحََث  أن الع ََامء وَد عََنهم إطََالا ألفََرظ تََراد  الكََذب عنََأهم، 

كالفرظ الحضع والبطالن، وأوم أط قََحا هََذ  األلفََرظ يف بعََض األحيََرن عََىل مََر وقََع خطََا 

ََر،  ََن َاو  ََأ م ََل   دون قاََأ أو تعم ََرت، وقاََأت التماي ََر ذك ََىل م ََام اقترصََت ع وإن

ا رصََ حتََى   يطََحل البحََث، وثََم أما ََة أخََرق تظهََر ملََن تام هََر، وَاعََى مََر ذكرتََه يف 

 هذا البحث، واهلل املحف .

 

 

 

 

 

 

 

 .ضمن أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية( -2/442الضعفاء« ألبي زرعة الراي )» 

والظالاهر أناله "وعقالب الحالافظ ابن حجر على كالم الالدارقطني بقولاله:  .(135، 1/134لسالالالالان المييان« )» 

 بن داسة أخطأ يف ذلك.اهال. يعني أن ا "أخطأ يف ضم أبي داود إلى ابن فهد
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 املبحث الرابع
قرائن معرفة وقوع الكذب مبعنى اخلطأ، واآلثار املرتتبة 

 على تلك املعرفة
 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: القرائن اليت يتوصل بها إىل معرفة وقوع الكذب مبعنى اخلطأ.

 املطلب الثاني: اآلثار املرتتبة على معرفة وقوع الكذب مبعنى اخلطأ.
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املطلب األول: القرائن اليت يتوصل بها إىل معرفة وقوع الكذب مبعنى اخلطأ 

 والوهم

فيمالالا سالالبق عرضالاله يمكالالن اسالالتنبا  قالالرائن يسالالتطيع المالالرء مالالن خاللهالالا مالالن خالالالل النظالالر 

أن يحكالالم علالالى الكالالذب الالالوارد فيمالالا يعالالرض لالاله مالالن نصالالوص بالالأن المالالراد بالاله الخطالالأ، وقالالد 

قرينالالالة واحالالالدة، فالالالاألمر مالالالن خالالالالل ذلالالالك ظهالالالر يجتمالالالع يف الالالالنص عالالالدد مالالالن القالالالرائن، وقالالالد ي

هلل، فمالالالن تلالالالك ق مالالالن وفقالالاله ايختلالالالف بالالالاختالف النصالالالوص، واخالالالتالف األفهالالالام، والموفالالالَّ 

 القرائن:

 ثبحت أصل العأالة  -1

وزهالالالده وصالالالالحه،  أن يكالالالون التكالالالذيب قالالالد وقالالالع يف حالالالق مالالالن ثبتالالالت عدالتالالالهبمعنالالالى 

فقالالالد  ،صالالالحابة رسالالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالالالالدفاع والمحبالالالة ى النالالالاس يف مقالالالام العدالالالالة وأوالهالالالموأعلالالال 

وشالالاع فضالالله وذاع صالاليته مالالن ثبتالالت عدالتالاله ثالالم ثبتالالت عالالدالتهم بالكتالالاب والسالالنة واإلجمالالاع، 

، وكالالذا مالالن ثبتالالت عدالتالاله عنالالد قائالالل هالالذا الكالالالم، أو أن يكالالون هنالالاك إجمالالاع مالالن أهالالل العلالالم

أو شالالبهه علالالى عدالالالة الالالراوي الالالذي قيالالل يف حقالاله ذلالالك، فالالال يالالدخل فيمالالا ذكالالر  مالالن كالالان 

كالالذابا عنالالد القائالالل، عالالدال عنالالد غيالالره، فالتعويالالل يف فهالالم كالالالم المالالتكلم ومالالراده وقصالالده إنمالالا 

مجمالالوع كالمالاله هالالو، فالالإذا ثبالالت أنالاله غيالالر عالالدل عنالالده فهمنالالا مالالن الكالالالم أن مالالراده مالالن  يكالالون مالالن

تكذيبالالاله االفتالالالراء والتعمالالالد. وكالالالذا مالالالن اختلالالالف العلمالالالاء يف تعديلالالاله، ولالالالم يالالالؤثر عالالالن القائالالالل 

شالاليء يف حقالاله، فالالال يحمالالل الكالالذب يف كالالالم القائالالل علالالى معنالالى الخطالالأ، الحتمالالال أن يكالالون 

 غير عدل عند القائل.

االنتبالالالاه واليقظالالالة والحالالالذر مالالالن جماعالالالة ممالالالن ينسالالالبون إلالالالى اليهالالالد، علالالالى أنالالاله ينبغالالالي 

، تالالدينا بالالذلك واحتسالالابا لألجالالر مالالن ملسو هيلع هللا ىلصتعمالالدوا الكالالذب ووضالالع الحالالديث علالالى رسالالول اهلل 

اهلل بالاليعمهم، فهالالؤالء أشالالد أنالالواع الكالالذابين والوضالالاعين ضالالررا، ألن النالالاس يقبلالالون كالالذبهم 

نهم مالالالالن اليهالالالالد ووضالالالالعهم للحالالالالديث ثقالالالالة مالالالالنهم بهالالالالم، وركونالالالالا إلالالالاليهم، لمالالالالا يبالالالالدو مالالالال 
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فهالالالؤالء ال يفسالالالر الكالالالذب الالالالوارد يف حقهالالالم بمعنالالالى الخطالالالأ والالالالوهم؛ ألنهالالالم  والصالالالالو.

تعمالالالدوا الكالالالذب وقصالالالدوه. وال شالالالك أن تعمالالالد الكالالالذب ينالالالايف العدالالالالة، ولالالالذا فالالالال بالالالد مالالالن 

 ثبو  أصل العدالة.

 واعلم أن ثبو  العدالة ال بد منه مع أي قرينة يأتي ذكرها، فال بد من وجود العدالة أوال. 

ََة عََن  -2 ََا  يف بعََض اخََتال  الرواي ََة، في ََة معين ََه، أو َواي القرئََل يف حََ  شََخص بعين

 الروايرت عنه استعامل لف  )الكذب(، ويف بعضهر )ا طا والحهم( 

مالالن القالالرائن التالالي تالالدل علالالى معرفالالة أن المالالراد مالالن الكالالذب الخطالالأ أن يالالأتي عالالن بعالالض 

لفالالظ أهالالل العلالالم روايالالة فيهالالا إطالالالق لفالالظ الكالالذب علالالى راو، ويالالأتي مكانهالالا يف روايالالة أخالالر  

الالالوهم أو الغلالالط كمالالا حصالالل يف قالالول مجاهالالد )كالالذب عكرمالالة(، فيفسالالر الكالالذب يف الروايالالة 

األولالالى، بالالالغلط يف الروايالالة الثانيالالة، فالروايالالا  يفسالالر بعضالالا بعضالالا، وذلالالك أن الروايالالة الثانيالالة 

إمالالا أن تكالالون مالالن لفالالظ القائالالل، وإمالالا أن تكالالون مالالن تصالالرف وفهالالم الالالراوي عنالاله أو بعالالض رواة 

ول فالقائالالالل بالالالين المالالالراد بقولالالاله: )كالالالذب فالالالالن(، وأنالالاله يعنالالالي الخطالالالأ، ذاك القالالالول، فعلالالالى األ

وهالالذا ال إشالالكال فيالاله، وعلالالى الثالالاين، يكالالون الالالراوي عنالاله قالالد فهالالم مالالن مالالراده أنالاله أطلالالق الكالالذب 

علالالى الخطالالأ، فيكالالون مالالن بالالاب التفسالالير، وال شالالك أن تفسالالير الالالراوي أولالالى مالالن تفسالالير غيالالره، 

اع منالالاله، وكالالالذا تفسالالالير بعالالالض رواة ألنالاله أعالالالرف بمالالالراد شالالاليخه، مالالالن خالالالالل مجالسالالته والسالالالم

 اإلسناد، لقربهم من القائل، ومعاينتهم لألسانيد، والروايا .

 

 

(. وقد قيض اهلل لهذه 126، 1/70شالالرو النووي على مسالاللم« )»(، و99مقدمة ابن الصالالالو« )ص »انظر:   

األمة علماء جهابذة قاموا بواجب الدفاع عن السالالالنة خير قيام، وبينوا للناس أحوال هؤالء ليكونوا على حذر من 

ْت  ُثمَّ "( بعد أن تكلم على هذا الصالنف من الوضالاعين: 99مقدمته« )ص »مروياتهم، يقول ابن الصالالو يف   َنَهضالَ

 اهال. "لِلَّهِ  َوالَْحْمُد  َعاِرَها، َوَمْحوِ  ُعَواِرَها بَِكْشِف  الَْحِديِث  َجَهابَِذةُ 
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 أن يكحن التكذيب يف ح  املفتي وامل تهأ الذي ثبتت عأالته  -3

يف المسالالائل الشالالرعية بمالالا أفتالالى اجتهالالد و أن يكالالون التكالالذيب قالالد وقالالع يف حالالق مالالن وذلالالك بالال 

، كالالاذب و أ، فالمجتهالالد يف الشالالرع يقالالال لالاله: مصالاليب أو مخطالالئ، ال صالالادق عنالالده مالالن العلالالم

 شريطة ثبو  عدالته، وأن يكون من أهل االجتهاد والفتو . .كما بينته سابقا

  أن يكََحن قرئََل مََن ثبََحت العأالََة يف حََ  مََن أط ََ  ع يََه الكََذب مع مراعرال مر سب  -4

ََن أهََل ا  ََر  ََك م ََربع ،   سََيام  ،ذل ََة الاََحربة والت ََر اسََتعامهلم هلََذ  يف طبق ََأ كا فق

 .، كام ذكر ابن حبرن، وسب  كالمهالك مة

مع ثبحت عأالة مََن قيََل يف حقََه ذلََك أيضََر  ممََر يسََتعرن بََه عََىل معرفََة أن املََراد مََن  -5

ََحهم   ََا وال ََرالتكََذيب ا ط ََع يف قضََية بعينه ََأ وق ََذب ق ََ  الك ََحن لف أو حََأيث  ،أن يك

أو أحرديََث يظهََر ملََن تام هََر أن املعنََى أن صََرحب ذلََك قََأ أخطََا، سََحاء بإخبََرَ  ،واحََأ

أو مََن خََالل  ََع  ،الع امء بخطا ذلََك الشََخص يف ت ََك القضََية أو ا ََأيث أو األحرديََث

 .الروايرت

أن يفهََم مََن خََالل الكََالم أن التكََذيب قََأ صََأَ مََن صََرحبه عََىل سََبيل التشََأيأ،  -6

ير مََن متربعََة املخطََا، وبيََرن أنََه أخطََا خطََا شََأيأا، قاأا منه ل تنفر من ا طََا، والتحََذ

 مع ثبحت عأالة املخطا.

 مع مراعرال ثبحت العأالة أيضر  أن يكحن الكالم قأ صأَ وقت الوضب. -7

ْد "(: 2/1102جالالامع بيالالان العلالالم وفضالالله« )»يقالالول ابالالن عبالالد البالالر يف  انَ  َوقالالَ ْينَ  كالالَ َحاِب  بالالَ  َأصالالْ

ولِ  ةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسالالُ اءِ  َوِجلالالَّ َد  اْلُعَلمالالَ ِب  ِعنالالْ اَلم   اْلَغضالالَ وَ  كالالَ رُ  هالالُ نْ  َأْكثالالَ َذا، مالالِ نَّ  هالالَ
َل  َوَلكالالِ مِ  َأهالالْ  اْلِعلالالْ

مِ  هِ  َواْلَفهالالْ ونَ  اَل  َواْلِفقالالْ تالالُ ى َيَتَلفَّ َك  إِلالالَ مْ  ،َذلالالِ ر   أِلَنَّهالالُ ُبونَ  َبشالالَ ْوَن، َيْغضالالَ ْوُل  َوَيْرضالالَ ي َواْلقالالَ ا فالالِ ضالالَ  الرِّ

 اهال. "اْلَغَضِب  فِي اْلَقْولِ  َغْيرُ 
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وفقنالالي اهلل لجمعالاله مالالن القالالرائن التالالي يتوصالالل بهالالا إلالالى معرفالالة أن الكالالذب يف هالالذا هالالذا مالالا 

الكالالالم أو ذاك معنالالاه الخطالالأ والالالوهم، وثالالم قالالرائن أخالالر  قالالد تظهالالر لمالالن تأملهالالا وتالالدبرها، 

ومالالا ذكالالر  فهالالو فهمالالي المتواضالالع، وقالالد يفالالت  اهلل علالالى غيالالري فتظهالالر لالاله قالالرائن أخالالر ، 

يشالالالاء مالالالن عبالالالاده، أسالالالأل اهلل تعالالالالى أن يرزقنالالالي فالالالالفهم بيالالالد اهلل تبالالالارك وتعالالالالى يمنحالالاله مالالالن 

والمسالالاللمين جميعالالالا العلالالالم النالالالافع، والفهالالالم المسالالالتقيم، والقلالالالب السالالالليم، إنالالاله ولالالالي ذلالالالك 

 ومواله، وهو على كل شيء قدير.

 

 املطلب الثاني: اآلثار املرتتبة على معرفة وقوع الكذب مبعنى اخلطأ

تنبنالالي علالالى معرفالالة أن  مالالن خالالالل مالالا سالالبق نسالالتطيع أن نسالالتخلص بعالالض اآلثالالار التالالي

 الكذب قد يطلق بمعنى الخطأ والوهم، ومن تلك اآلثار المترتبة على معرفة ذلك:

 تبئة  رعة من الاحربة أط   يف حقهم لف  الكذب، وبيرن ثبحت عأالتهم. -1

والعجالالب أنالاله قالالد طالالار وفالالرو بمثالالل هالالذه األلفالالاظ التالالي قيلالالت يف حالالق بعالالض الصالالحابة 

جماعالالا  مالالن أهالالل البالالدع والضالالالال ، ممالالن حالالرمهم اهلل نعمالالة الفهالالم، فأبغضالالوا صالالحابة 

حمقالالالا وجهالالالال وتقليالالالدا لمالالالن سالالالبقهم، دون نظالالالر وتأمالالالل لحقيقالالالة هالالالذا المالالالذهب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبالالالي 

مسالالاوف، فكالالذلك الالالبغض يعمالالي الباطالالل، والكالالالم السالالمج، وكمالالا أن الحالالب يعمالالي عالالن ال

عالالن المحاسالالن، ولالالم يكالالن الصالالحابة مالالن أهالالل الكالالذب واالفتالالراء، كمالالا بينتالاله سالالابقا، بالالل كالالانوا 

جميعالالا، وحشالالرنا وإيالالاهم مالالع نبينالالا  أصالالحاب ديانالالة وأمانالالة وعدالالالة، وأهالالل علالالم وفضالالل، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

بيََرن ثبََحت عأالََة  رعََة مََن التََربع  والََرواال، ونفََي تعمََأ الكََذب وا فََرتاء  عمََن  -2

 ُأْط    يف حقه لف  الكذب منهم.

فهََم كََالم الع ََامء فهََام منضََبطر ومسََتقيام، يتحافََ  مََع مََرادهم وقاََأهم مََن ال فََ   -3



 

910 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 الذي قرلح  يف ح  هذا الراوي أو ذا:.

ا صََطالحي عنََأ الع ََامء ملعنََى  نفََي مََر يتََحهم مََن التنََرقض واملخرلفََة بََ  األصََل -4

الكذب الذي يعنََي ا فََرتاء والتعمََأ، وبََ  كََالم العََرمل الََذي أط ََ  لفََ  الكََذب يف حََ  

بعََض الََرواال بمعنََى ا طََا، حيََث إن الكََذب يََا  عنََأهم بمعنََى ا طََا أيضََر، ويظهََر 

 ذلك من خالل القرائن، كام تقأم.

ت عأالََة بعََض الََرواال، وبيََرن  وال مََر يتََحهم مََن وقََحع اخََتال  بََ  الع ََامء يف ثبََح -5

ََراوي  ََذا ال ََأ أن ه ََهم قا ََرواال، وأن بعض ََ، ء ال ََة ه ََل عأال ََحن يف أص ََامء متفق أن الع 

 خيطا، فعب عن ذلك ب ف  الكذب.
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 ةــاخلامت
صالالالحبه الحمالالالد هلل، والصالالالالة والسالالالالم علالالالى سالالاليدنا رسالالالول اهلل صالالاللى اهلل عليالالاله و لالالاله و 

 من وااله. وبعد،و 

مالالالن العمالالالل يف هالالالذا البحالالالث،  -وتعالالالالى  تبالالالارك -بهالالالذا أكالالالون قالالالد انتهيالالالت بفضالالالل اهلل 

 ، ومن أهمها:هيف الختام أهم ما توصلت إليه من نتائج من خالل عملي فيأذكر و 

 . دة معان، منها الخطأ والوهم يطلق الكذب يف اللغة على ع -1

اختلف الناس يف بيان مفهوم الكذب يف االصطالو، فمنهم من قال: إنه مخالفة الخبر للواقع،   -2

وعرفه النظام بأنه مخالفة الخبر لالعتقاد، ورأ  الجاحظ أنه مخالفة الخبر للواقع واالعتقاد  

عتقاد، أو لهما معا،  معا، وذهب الشوكاين إلى أن الكذب مخالفة الخبر للواقع أو لال

 . وتعريف الشوكاين أجمع األقوال وأرجحها

الكذب يف اصطالو أهل السنة يشمل العمد والخطأ، خالفا للمعتيلة الذين خصوه بالعمد   -3

 والقصد إليه.

اختلف العلماء يف األصل يف إطالق الكذب يف عرف العلماء وأهل الحديث، والراج  أن -4

ي التعمد واالفتراء، وأن حمله على الخطأ وتأويله بمعنى الوهم  األصل يف إطالق الكذب أنه يعن

 يحتاج لدليل وقرينة. 

استعمل العلماء للداللة على كذب الرواة ألفاظا عديدة ومتنوعة، منها لفظ )كذب(،   -5

 ومشتقاته، وكذا ألفاظ الوضع والبطالن، وغير ذلك من األلفاظ التي سبق ذكر جملة منها.

نى الخطأ والوهم يف أشعار العرب وكالمها، ويف بعض األحاديث  ورد إطالق الكذب بمع-6

 النبوية، وكذا يف اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعين، ويف أقوال العلماء، وسبق ذكر أمثلة لذلك.

بعض األلفاظ المستعملة عند علماء الحديث بمعنى الكذب، كألفاظ الوضع والبطالن، تقع -7
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 طأ والوهم أيضا. معاين الكذب فيها بمعنى الخ 

هناك مجموعة من القرائن التي يمكن من خاللها التوصل إلى معرفة أن الكذب الوارد يف  -8

بعض النصوص يقصد به الخطأ والوهم ال التعمد، فمن ذلك: ثبو  أصل عدالة من قيل يف حقه  

ها  ذلك، وهذا هو األساس لما بعده من قرائن، وكذا اختالف الروايا  يف النص الواحد، فبعض 

بلفظ الكذب، وبعضها بلفظ الوهم والخطأ، أو أن يكون الكالم يف حق المفتي والمجتهد الذي  

ثبتت عدالته وعلمه، أو أن يكون القائل حجازيا، ألن أهل الحجاز يستعملون الكذب بمعنى  

الخطأ، أو أن يكون التكذيب يف قضية معينة أو حديث واحد أو جملة من األحاديث، مع عدالة 

لك القضية أو الحديث أو األحاديث الذي قيل يف حقه ذلك، أو أن يفهم من خالل  صاحب ت

الكالم أن التكذيب قد صدر من صاحبه على سبيل التشديد، قصدا منه للتنفير من الخطأ،  

والتحذير من متابعة المخطئ، مع ثبو  عدالة المخطئ، أو أن يكون الكالم قد صدر وقت 

 الغضب.

لكذب يأتي بمعنى الخطأ بعض اآلثار، فمن ذلك تبرئة جماعة من يترتب على معرفة أن ا-9

الصحابة والتابعين والرواة أطلق يف حقهم لفظ الكذب، وبيان ثبو  عدالتهم. وفهم كالم العلماء  

فهما منضبطا ومستقيما، يتوافق مع مرادهم وقصدهم من اللفظ الذي قالوه يف حق هذا الراوي أو  

ناقض والمخالفة بين األصل االصطالحي عند العلماء لمعنى الكذب  ذاك. ونفي ما يتوهم من الت 

الذي يعني االفتراء والتعمد، وبين كالم العالم الذي أطلق لفظ الكذب يف حق بعض الرواة بمعنى  

 الخطأ. وزوال ما يتوهم من وقوع اختالف بين العلماء يف ثبو  عدالة بعض الرواة.

 التوصيات:

ُأوصالالالي نفسالالالي، وجميالالالع المسالالاللمين بالالالتعلم سالالالنة رسالالالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والصالالالبر والمثالالالابرة يف  -1

تعلمهالالا، والعمالالل بهالالا، وخالالدمتها، والالالدفاع عنهالالا، والالالدعوة إلالالى العمالالل بهالالا، وتوجيالاله األوالد 

ْت للسالالنة سالالهام النقالالد، وأصالالبحنا نسالالمع الطعالالن يف ثوابالالت اإلسالالالم، فالالال  هالالَ لتعلمهالالا، فقالالد ُوجِّ
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 أو يتأخر عن نصرة السنة والدفاع عنها بكل ما أوتي. أراه يحل ألحد أن يتقاعس

قيالالالالام الجامعالالالالا  والمجالالالالامع العلميالالالالة بالالالالدورها يف إعالالالالداد كتائالالالالب مالالالالن طلبالالالالة العلالالالالم  -2

األذكيالالالاء، والبالالالاحثين المخلصالالالين األتقيالالالاء، إلعالالالداد األبحالالالاث العلميالالالة، والالالالرد علالالالى شالالالبه 

تالالب التالالراث التالالي أهالالل الييالال  والضالالالل الالالذين انتشالالروا يف عصالالرنا، وإعالالادة نشالالر كثيالالر مالالن ك

 -جهالالالال وتكسالالالبا بالباطالالالل  -طالتهالالالا أيالالالدي العالالالابثين بالتعالالالدي علالالالى نصوصالالالها بالالالالتحريف 

 بدعو  التحقيق العلمي زعموا!

ُأنبالالاله إلالالالى أهميالالالة اسالالالتخدام الموسالالالوعا  اإللكترونيالالالة العلميالالالة التالالالي كثالالالر  وانتشالالالر   -3

عتمالالاد وتنوعالالت، حيالالث إنهالالا تالالوفر الكثيالالر مالالن الجهالالد والوقالالت، مالالع التأكيالالد علالالى عالالدم اال

(، pdfعليهالالالا بالكليالالالة، والرجالالالوع إلالالالى الكتالالالب المطبوعالالالة أو المصالالالورة ضالالالوئيا بصالالاليغة )

 وذلك لما قد يقع يف تلك الموسوعا  من التحريف والتصحيف.

كانالالت هالالذه بإيجالالاز أهالالم النتالالائج والتوصالاليا  التالالي توصالاللت إليهالالا مالالن خالالالل عملالالي يف 

أن يجعالالالل هالالذا العمالالالل خالصالالًا لوجهالالاله، وأن ينفالالع بالالاله كاتبالالاله،  هالالذا البحالالالث، وأسالالأل اهلل 

والنالالاظر فيالاله، وأن ينفعنالالا بمالالا علمنالالا، ويعلمنالالا مالالا ينفعنالالا، إنالاله بكالالل جميالالل كفيالالل، وهالالو حسالالبنا 

 ونعم الوكيل.

 على نبينا محمد، وعلى  له وصحبه أجمعين،،، وصلى اهلل وسلم

 و خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،،، 
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 البحث مصادر ومراجع
 القر ن الكريم. -1

اإلبهاج يف شالرو المنهاج )شالرو على منهاج الوصالول إلى علم األصالول للقاضالي البيضالاوي المتو    -2

هالال(، وولده تاج 756الكايف السبكي )المتو : هالال(. تأليف: شي  اإلسالم علي بن عبد  685سنة 

هالالالال(. دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد جمال 771الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )المتو : 

م(. دار   2004هال =  1424اليميمي، والدكتور نور الدين عبد الجبار صغيري. الطبعة: األولى )

 مارا  العربية المتحدة.اإل -البحوث للدراسا  اإلسالمية وإحياء التراث: دبي

أبو زرعة الرازي وجهوده يف السالالنة النبوية مع تحقيق كتابه الضالالعفاء وأجوبته على أسالالئلة البرذعي.   -3

م(. دار الوفاء: المنصالورة  1989هالالالالال = 1409األسالتاذ الدكتور سالعدي الهاشالمي. الطبعة الثانية )

 مصر، مكتبة ابن القيم: المدينة المنورة. -

م(.  1982هالالالالالال = 1402إلسالالالم: الدكتور محمد عجاج الخطيب. الطبعة الثالثة )أبو هريرة راوية ا -4

 مكتبة وهبة: القاهرة.

إتحاف الخيرة المهرة بيوائد المسالانيد العشالرة: لإلمام شالهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسالماعيل   -5

بد هالالالالال(. تقديم شاليخنا العالمة الكبير فضاليلة األسالتاذ الدكتور أحمد معبد ع840البوصاليري ) 

الكريم. تحقيق: دار المشالالالالكالاة للبحالث العلمي، إشالالالالراف: أبي تميم يالاسالالالالر بن إبراهيم. الطبعالة  

 م(. دار الوطن: الرياض.1999هال = 1420األولى )

إتحاف السالادة المتقين بشالرو إحياء علوم الدين: للساليد محمد بن محمد الحساليني اليبيدي، الشالهير   -6

 م(.1994هال = 1414لبنان ) –بيرو  هال(. مؤسسة التاري  العربي: 1205بمرتضى )  

إتحاف النبالء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النسالاء: ألبي أسالامة عبد اهلل بن محمد ابن عبد  -7

 م(.1994هال = 1414الرحيم البخاري. طبع بمطبعة الغرباء األثرية، السعودية )

هالالالالالال(. اشالالترك يف العمل فيه 1386 ثار الشالالي  العالمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين )   -8
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هالالالالالالال(. مطبوعا  مجمع الفقه اإلسالالالالمي بجدة،  1434جماعة من المحققين. الطبعة األولى )

بتمويل من مؤسالالسالالة سالالليمان بن عبد العييي الراجحي. قامت بطباعته: دار عالم الفوائد للنشالالر 

 لسعودية.والتوزيع: ا

األحكالام الصالالالالغر : لإلمالام عبالد الحق بن عبالد الرحمن بن عبالد اهلل بن الحسالالالالين بن سالالالالعيالد إبراهيم  -9

هالالالالالال(. تحقيق: أم محمد  581األزدي، األندلسالالي األشالالبيلي، المعروف بابن الخرا  )المتو : 

بنالت أحمالد الهليس. أشالالالالرف علياله وراجعاله وقالدم لاله: خالالالد بن علي بن محمالد العنبري. الطبعالة 

 -مصالالالالر، ومكتبالة العلم، جالدة  -م(. مكتبالة ابن تيميالة، القالاهرة 1993هالالالالالالالال = 1413ولى )األ

 السعودية.

أحكالالام القر ن الكريم: لإلمالالام أبي جعفر أحمالالد بن محمالالد بن سالالالالالمالالة األزدي الطحالالاوي )   -10

م(. من 1998هالالالالالالال = 1418هالالالالالالال(. تحقيق: الدكتور سالالالعد الدين أونال. الطبعة األولى )321

 تركيا. -اإلسالمية التابع لوقف الديانة التركي: اسطانبول منشورا  مركي البحوث 

اإلحكام يف أصالالول األحكام: لإلمام الفقيه أبي محمد علي بن أحمد بن حيم األندلسالالي الظاهري   -11

 هال(. دار الحديث: القاهرة.1404هال(. الطبعة األولى )456) 

علَّق عليه: الشالي  عبد   هالالالالال(.631اإلحكام يف أصالول األحكام: لإلمام علي بن محمد اآلمدي )   -12

 -م(. دار الصميعي للنشر والتوزيع: الرياض 2003هالال = 1424الرازق عفيفي. الطبعة األولى )

 السعودية.

أحوال الرجال: لإلمام الحافظ أبي إسالالحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسالالحاق السالالعدي الُجوْزَجاين   -13

التعالديالل« (: دراسالالالالة  هالالالالالالالال(. )ضالالالالمن كتالاب »اإلمالام الجوزجالاين ومنهجاله يف الجرو و259)  

َتوي. الطبعالة األولى ) هالالالالالالالال = 1411وتحقيق: األسالالالالتالاذ الالدكتور عبالد العليم عبالد العظيم الَبسالالالالْ

باكسالتان، ومكتبة  -م(. الناشالر: حديث أكادمي بسالم اهلل سالتريت نشالا   باد: فيصالل  باد 1990

 دار الطحاوي للنشر والتوزيع: الرياض.
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 األخالق.األخالق ألحمد أمين = كتاب  -

اإلخنائية أو الرد على اإلخنائي: لشالي  اإلسالالم تقي الدين أبي العباس أحمد بن          عبد الحليم   -14

هالالالال = 1420هالالالال(. تحقيق: أحمد بن موسى العنيي. الطبعة األولى )728بن تيمية الحراين )  

 السعودية. –م(. دار الخّراز: جدة 2000

ر األخيار يف تلخيص الدعوا  واألذكار المسالالتحبة يف الليل  األذكار النووية أو حلية األبرار وشالالعا -15

هالالالالال(. حقق نصالوصاله وخرج أحاديثه 676والنهار: لإلمام أبي زكريا يحيى بن شالرف النووي )  

م(. مكتبة دار التراث: المدينة  1990هالالال = 1410وعلق عليه: محي الدين مستو. الطبعة الثانية )

 المنورة، ودار ابن كثير: دمشق.

لسالاري لشالرو صالحي  البخاري: لإلمام شالهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبى إرشالاد ا -16

(.  1323هالالالالالالال(. الطبعة السالالالابعة )923بكر بن عبد الملك القسالالالطالين القتيبي المصالالالري )  

 المطبعة األميرية: مصر.

اين  إرشالاد العامة إلى معرفة الكذب وأحكامه: للشالي  العالمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليم -17

هالالالالالال(. طبع ضالالمن ) ثار 1434هالالالالالال(. تحقيق: محمد عييي شالالمس. الطبعة األولى )1386)  

الشالالالالي  العالمالة عبالد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمالاين(. مطبوعالا  مجمع الفقاله اإلسالالالالالمي  

بجدة، بتمويل من مؤسالالسالالة سالالليمان بن عبد العييي الراجحي. قامت بطباعته: دار عالم الفوائد  

 سعودية.للنشر والتوزيع: ال

إرشالالالالاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصالالالالول: لإلمالام الفقياله محمالد بن علي الشالالالالوكالاين   -18

هالال(. تحقيق وتعليق: أبي حفص سامي بن العربي األثري. قدم له: فضيلة الشي  عبد اهلل 1250)

هالالالالالالال = 1421ابن عبد الرحمن السالالالعد، والدكتور سالالالعد بن ناصالالالر الشالالالثري. الطبعة األولى )

 الفضيلة للنشر والتوزيع: السعودية. م(. دار2000

اإلرشالالالالاد يف معرفالة علمالاء الحالديالث: لإلمالام الحالافظ أبي يعلى الخليالل بن عبالد اهلل بن أحمالد ابن  -19



  

  917   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

هالالالالالال(. دراسالالة وتحقيق وتخريج: الدكتور محمد سالالعيد بن 446الخليل الخليلي القيويني )  

 ياض.م(. مكتبة الرشد: الر1989هال = 1409عمر إدريس. الطبعة األولى )

هالالالالالالال(.  538أسالالالاس البالغة: ألبي القاسالالالم محمود بن عمرو بن أحمد اليمخشالالالري جار اهلل )   -20

م(. دار الكتب العلمية،   1998هالالالال =  1419تحقيق: محمد باسل عيون السود. الطبعة األولى )

 لبنان. –بيرو  

 سنة النبوية(.أسامي الضعفاء: لإلمام أبي زرعة الرازي )ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده يف ال -

األسالالالالامي والكنى: لإلمالام أبي أحمالد الحالاكم الكبير محمالد بن محمالد بن أحمالد بن إسالالالالحالاق )   -21

م(. مكتبة 1994هالالالالال = 1414هالالالالال(. تحقيق: يوسالف بن محمد الدخيل. الطبعة األولى ) 378

 السعودية. -الغرباء األثرية: المدينة المنورة 

ء األقطار فيما تضالالمنه الموطأ من معاين الرأي  االسالالتذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصالالار وعلما -22

واآلثار وشالرو ذلك كله باإليجاز واالختصالار: لإلمام الحافظ الفقيه أبي عمر يوسالف بن عبد اهلل 

هالالالالالالالال(. تحقيق: الالدكتور عبالد المعطي أمين 463بن محمالد بن عبالد البر النََّمري األنالدلسالالالالي ) ا

بيرو ، ودار الوعي: حلب  –يبة: دمشق م(. دار قت1993هالالالال = 1414قلعجي، الطبعة األولى )

 القاهرة.

االسالالتيعاب يف معرفة األصالالحاب: لإلمام الحافظ الفقيه أبي عمر يوسالالف بن عبد اهلل بن محمد بن  -23

(. حققاله: علي محمالد البجالاوي. الطبعالة األولى  463عبالد البر النََّمري القرطبي األنالدلسالالالالي )  

 م(.1992هال = 1412لبنان  –)دار الجيل: بيرو  

إلصالالالالابالة يف تمييي الصالالالالحالابالة: لإلمالام الحالافظ أبي الفضالالالالل أحمالد بن علي بن حجر العسالالالالقالين  ا -24

هالالالالالالالال(. تحقيق: الالدكتور عبالد اهلل بن عبالد المحسالالالالن التركي، بالالتعالاون مع مركي هجر 852) 

م(. دار هجر: 2008هالالالالالالال = 1429للبحوث والدراسالالالا  العربية واإلسالالالالمية. الطبعة األولى )

 القاهرة.



 

918 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين(: لألستاذ   األعالم )قاموس -25

 لبنان. -م(. دار العلم للماليين: بيرو  2002خير الدين اليركلي. الطبعة الخامسة عشرة )

اإلعالم بفوائالد عمالدة األحكالام: لإلمالام أبي حفص عمر بن علي بن أحمالد األنصالالالالاري الشالالالالافعي،   -26

هالالال(. تحقيق: عبد العييي بن أحمد بن محمد المشيق . الطبعة  804  المعروف بابن الملقن )

 السعودية. -م(. دار العاصمة: الرياض 1997هال = 1417األولى )

أعالم الحالديالث يف شالالالالرو صالالالالحي  البخالاري: لإلمالام أبي سالالالالليمالان حمالد بن محمالد الخطالابي )   -27

هال 1409الطبعة: األولى )هالال(. تحقيق ودراسة: محمد بن سعد بن عبد الرحمن  ل سعود. 388

 م(. مركي البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القر .1988= 

إعالم الموقعين عن رب العالالمين: لإلمالام أبي عبالد اهلل محمالد بن أبي بكر بن أيوب، المعروف   -28

ة مشهور  هال(. قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه و ثاره: أبو عبيد751بابن قيم الجوزية ) 

بن حسالالالالن  ل سالالالاللمالان، شالالالالارك يف التخريج: أبو عمر أحمالد عبالد اهلل أحمالد. الطبعالة األولى  ا

 المملكة العربية السعودية. -هال(. دار ابن الجوزي: الدمام، اإلحساء 1423)

افِِعّي )   -29 هالالالالال(. تحقيق: الدكتور رفعت فوزي عبد  204األم: لإلمام الفقيه محمد بن إدريس الشالَّ

 مصر. –م(. دار الوفاء: المنصورة 2001هال = 1422األولى ) المطلب. الطبعة

هالالالالالال(. تحقيق: مجدي  220األمالي يف  ثار الصالالحابة: لإلمام عبد الرزاق بن همام الصالالنعاين )   -30

 السيد إبراهيم. مكتبة القر ن: القاهرة.

هالالالالالال(.  562األنسالالاب: لإلمام أبي سالالعد عبد الكريم بن محمد بن منصالالور التميمي السالالمعاين )   -31

الهند. مصالورة   –شالترك يف تحقيقه عدد من األسالاتذة. دائرة المعارف العثمانية بحيدر  باد الدكن ا

 م(.1980هال = 1400مكتبة ابن تيمية: القاهرة. الطبعة الثانية )

األنوار الكاشالالفة لما يف كتاب أضالالواء على السالالنة من اليلل والتضالالليل والمجازفة: للشالالي  العالمة   -32

هالال(. تحقيق: علي بن محمد العمران. الطبعة 1386علمي اليماين )  عبد الرحمن بن يحيى الم
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هالالالالال(. طبع ضالمن ) ثار الشالي  العالمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين(.  1434األولى )

مطبوعا  مجمع الفقه اإلسالالمي بجدة، بتمويل من مؤسالسالة سالليمان بن عبد العييي الراجحي.  

 شر والتوزيع: السعودية.قامت بطباعته: دار عالم الفوائد للن

أوضال  المسالالك إلى ألفية ابن مالك: لإلمام عبد اهلل بن يوسالف بن أحمد بن عبد اهلل بن يوسالف،   -33

هالالالالال(. تحقيق: يوسالف الشالي  محمد البقاعي. دار  761أبي محمد، جمال الدين، ابن هشالام )  

 لبنان. –الفكر: بيرو  

اإليضالالالالاو يف علوم البالغالة: للخطيالب القيويني؛ محمالد بن عبالد الرحمن بن عمر، أبي المعالالي،   -34

هالالالالالالال(. تحقيق: الدكتور  739جالل الدين القيويني الشالالالافعي، المعروف بخطيب دمشالالالق )  

 لبنان. –م(. دار الجيل: بيرو  1993هال = 1414محمد عبد المنعم خفاجي. الطبعة الثالثة )

حافظ محمد بن إسالالحاق بن يحيى بن منده. تحقيق: الدكتور علي بن محمد بن اإليمان: لإلمام ال -35

 لبنان. -هال(. مؤسسة الرسالة: بيرو  1406ناصر الفقيهي. الطبعة الثانية )

البحر اليخالار، المعروف بمسالالالالنالد البيار: لإلمالام الحالافظ أبي بكر أحمالد بن عمرو بن عبالد الخالالق   -36

تالور مالحالفالوظ الالرحالمالن زيالن اهلل. الالطالبالعالالة األولالى  هالالالالالالالالال(. تالحالقاليالق: الالالدكال 292الالعالتالكالي الالباليار )  

لبنان، ومكتبة العلوم والحكم: المدينة   -م(. مؤسسة علوم القر ن: بيرو  1988هالالالال = 1409)

 المنورة.

البحر المحيط يف أصالالالالول الفقاله: لإلمالام اليركشالالالالي، وهو بالدر الالدين محمالد بن بهالادر بن عبالد اهلل  -37

د القادر عبد اهلل العاين. راجعه: الدكتور عمر هالالالالالال(. قام بتحريره: الشالالي  عب794الشالالافعي )  

هالالالالال = 1413سالليمان األشقر. طبعة وزارة األوقاف والدعوة اإلسالمية بالكويت. الطبعة الثانية )

 م(.1992

البحر المحيط يف تفسالير القر ن العظيم: لإلمام أبي حيان محمد بن يوسالف بن علي األندلسالي )   -38

بن عبالد المحسالالالالن التركي، بالالتعالاون مع مركي البحوث  هالالالالالالالال(. تحقيق: الالدكتور عبالد اهلل 745
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م(. طبعة دار  2015هالالالالالالال = 1436والدراسالالالا  العربية واإلسالالالالمية بدار هجر. الطبعة األولى )

 مصر. -هجر: الجيية 

البالالدايالة والنهالالايالة: لإلمالام الحالالافظ المؤر  أبي الفالالداء إسالالالالمالالاعيالالل بن عمر بن كثير الالدمشالالالالقي   -39

هلل بن عبد المحسالالن التركي، بالتعاون مع مركي البحوث  هالالالالالالال(. تحقيق: الدكتور عبد ا774) 

م(. طبعة دار  1997هالالالالالالال = 1417والدراسالالالا  العربية واإلسالالالالمية بدار هجر. الطبعة األولى )

 مصر. -هجر: الجيية 

البالدر الطالالع بمحالاسالالالالن من بعالد القرن السالالالالابع: للقالاضالالالالي العالمالة محمالد بن علي الشالالالالوكالاين   -40

 القاهرة. )بدون(. هال(. دار الكتاب اإلسالمي:1250)

البالالدر المنير يف تخريج أحالالاديالالث الشالالالالرو الكبير: لإلمالالام أبي حفص عمر بن علي بن أحمالالد  -41

هالالالالالالالال(. تحقيق جمالاعالة من البالاحثين بالالجالامعالة 804األنصالالالالاري، المعروف بالابن الملقن )  

 -م(. دار العاصالالمة: الرياض 2009هالالالالالال = 1430اإلسالالالمية بالمدينة المنورة. الطبعة األولى )

 دية.السعو

بيان الدليل على بطالن التحليل: لشالي  اإلسالالم تقي الدين أبي العباس أحمد بن          عبد الحليم   -42

هال 1418هالالالال(. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة األولى )728بن تيمية الحراين )  

 لبنان. -م(. المكتب اإلسالمي: بيرو  1998= 

ب األحكام: للحافظ ابن القطان الفاسالي، أبي الحسالن علي بن بيان الوهم واإليهام الواقعين يف كتا -43

هالالالالالالالال(. تحقيق: الالدكتور الحسالالالالين  يالت سالالالالعيالد. الطبعالة األولى  628محمالد بن عبالد الملالك )  

 م(. دار طيبة: الرياض.1997هال = 1418)

هالالالالالال(.  1205تاج العروس من جواهر القاموس: للسالاليد محمد مرتضالالى الحسالاليني اليبيدي )   -44

هالال = 1385أحمد فراج. أصدرته حكومة اإلرشاد واألنباء يف دولة الكويت ) تحقيق: عبد الستار

 م(.1965



  

  921   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

هالالالال(. تحقيق:  385تاري  أسماء الثقا : لإلمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين )  -45

 م(. الدار السلفية: الكويت.1984هال = 1404صبحي السامرائي. الطبعة األولى )

واألعالم: لمؤر  اإلسالالم شالمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن تاري  اإلسالالم ووفيا  المشالاهير  -46

هالالالالالال(. حققه، وضالالبط نصالاله، وعلق عليه: الدكتور بشالالار عواد  748أحمد بن عثمان الذهبي )  

 لبنان. –م(. دار الغرب اإلسالمي: بيرو  2003هال = 1424معروف. الطبعة األولى )

بي جعفر محمالد بن جرير الطبري )  تالاري  األمم والملوك: لإلمالام الحالافظ المؤر  المفسالالالالر أ -47

 لبنان. -هال(. دار الكتب العلمية: بيرو  1407هال(. الطبعة األولى )310

هالالالالال(. دراسالة  256التاري  األوسالط: لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن إسالماعيل البخاري )   -48

م(. مكتبالة الرشالالالالد:  2005هالالالالالالالال = 1426وتحقيق: الالدكتور تيسالالالالير بن سالالالالعالد. الطبعالة األولى )

 (1)الرياض.

هالالالالالال(.   463تاري  بغداد: لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )   -49

هالالالالالالال = 1422حققه وضالالالبط نصالالاله وعلق عليه: الدكتور بشالالالار عواد معروف. الطبعة األولى )

 لبنان. –م(. دار الغرب اإلسالمي: بيرو  2001

هالالالالالال(. تحقيق: أحمد 233هالالالالالال(، عن يحيى بن معين )  280تاري  عثمان بن سالالعيد الدارمي ) -50

 محمد نور سيف. دار المأمون للتراث: دمشق.

هالالالالالال(. تحقيق:  256التاري  الكبير: لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن إسالالماعيل البخاري )   -51

عدا الرابع والخامس، فلم يشالترك  -جماعة منهم الشالي  عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين 

هالالال(. دائرة المعارف العثمانية: الهند. مصورة دار   1384األولى ) . الطبعة-الشي  يف تحقيقهما 

 

  الصالغير« التاري »  وكتاب ،الصالغير« التاري » باسالم خطأ ذلك قبل للبخاري  األوسالط« التاري » كتاب طبع  

 .، وما بعدها(1/114) األوسط« التاري » لكتاب سعد تيسير كتوردال مقدمة ينظر. المفقود عداد يف



 

922 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 لبنان. -الكتب العلمية: بيرو  

التالاري  الكبير، المعروف بتالاري  ابن أبي خيثمالة: لإلمالام الحالافظ أبي بكر أحمالد بن أبي خيثمالة  -52

هالالالالالالال = 1424هالالالالالالال(. تحقيق: صالالالالو بن فتحي هلل. الطبعة األولى )279زهير بن حرب )  

 دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: القاهرة. م(.2004

تالاري  مالدينالة دمشالالالالق وذكر فضالالالاللهالا وتسالالالالميالة من حلهالا من األمالاثالل أو اجتالاز بنواحيهالا من وارديهالا   -53

وأهلهالا: تصالالالالنيف اإلمالام العالالم الحالافظ أبي القالاسالالالالم علي بن الحسالالالالن بن هبالة اهلل بن عبالد اهلل 

ة وتحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن هال(. دراس  571الشافعي، المعروف بابن عساكر )  

 م(.1995هال = 1415لبنان ) –غرامة العمروي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيرو  

هالالالالالال(.  262تاري  المدينة المنورة: لإلمام ابن شالالبة؛ أبي زيد عمر بن شالالبة النميري البصالالري )   -54

هالالالالالال = 1403. الطبعة األولى )تحقيق: فهيم محمد شالاللتو . مصالالورة مكتبة ابن تيمية: القاهرة

 م(.1983

 تاري  المذاهب اإلسالمية: تأليف الشي  محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي )بدون(. -55

هالال(. تحقيق: أحمد 280هالال(، رواية عباس بن محمد الدوري )  232تاري  يحيى بن معين )  -56

ياء التراث  م(. مركي البحث العلمي وإح1979هالالالالال = 1399محمد نور ساليف. الطبعة األولى )

 مكة المكرمة. -اإلسالمي: جامعة أم القر 

تالأويالل مختلف الحالديالث والرد على من يريالب يف األخبالار المالدعى عليهالا التنالاقض: لإلمالام العالمالة   -57

هالالالالال(. تحقيق: أبي أسالامة سالليم بن عيد الهاللي.  276أبي محمد عبد اهلل بن مساللم بن قتيبة )  

 ابن القيم: السعودية، ودار ابن عفان: مصر.م(. دار 2009هال = 1430الطبعة الثانية )

التحبير إليضالالالالاو معالاين التيسالالالالير: لإلمالام محمالد بن إسالالالالمالاعيالل بن صالالالالالو بن محمالد الحسالالالالني،   -58

هالالالالالالال(. 1182الكحالين ثم الصالالالنعاين، أبي إبراهيم، عي الدين، المعروف كأسالالالالفه باألمير )  

ْبحي بن َح  د صالالُ ن َحاّلق أبو مصالالعب.  حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضالالبط نصالاله: مَحمَّ سالالَ
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شد، الرياض 2012هال = 1433الطبعة األولى )  المملكة اْلَعَربيَّة السعودية. -م(. َمكَتَبُة الرُّ

 التحرير والتنوير البن عاشور = تفسير التحرير والتنوير. -

هالالال(. دراسة   682التحصيل من المحصول: لإلمام سراج الدين محمود بن أبي بكر األْرَموي )   -59

م(. مؤسالالسالالة 1988هالالالالالال = 1408وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد. الطبعة األولى )

 لبنان. –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيرو  

ل الدين أبي الحجاج يوسالف بن اليكي عبد  تحفة األشالراف بمعرفة األطراف: لإلمام الحافظ جما -60

هالالالالال(، مع النكت الظراف على األطراف للحافظ ابن حجر  742الرحمن بن يوسالف الميي )  

هالالالالال(. تحقيق: الشالي  عبد الصالمد شالرف الدين. إشالراف: زهير الشالاويش.  852العسالقالين )  

 المي: بيرو  ودمشق.م(. الدار القيمة: الهند، والمكتب اإلس 1983هال =   1403الطبعة الثانية )

تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسالير الكشالاف لليمخشالري: لإلمام جمال الدين أبي محمد  -61

هالالالالالال(. تحقيق: سالاللطان بن فهد الطبيشالالي.  762عبد اهلل بن يوسالالف بن محمد الييلعي )المتو : 

ف  م(. من إصالالالدارا  وزارة الشالالالئون اإلسالالالالمية واألوقا2003هالالالالالالال = 1424الطبعة األولى )

 والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية.

اِوي يف شالالالالرو تقريالب النواوي: للحالافظ أبي الفضالالالالل عبالد الرحمن بن أبي بكر جالل   -62 تالدريالب الرَّ

هالالالالال(. قدم له وراجعه وأضالاف عليه بعض التعليقا : شاليخنا العالمة   911الدين الساليوطي ) 

. حققه وعلق عليه: أبو معاذ طارق ابن الكبير فضالالالاليلالة األسالالالالتالاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

 م(. دار العاصمة: الرياض.2003هال = 1424عوض اهلل بن محمد. الطبعة األولى )

هالالالالالالال(.  748تذكرة الحفاظ: لإلمام الحافظ شالالالمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )   -63

ية: بيرو  هالالالالال(. دار الكتب العلم1419وضالع حواشاليه: الشالي  زكريا عميرا . الطبعة األولى )

 لبنان. –

تغليق التعليق على صالالالالحي  البخالالاري: لإلمالالام الحالالافظ أحمالالد بن علي بن حجر العسالالالالقالين   -64
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ْحَمن موسى القيقي. الطبعة األولى )852)  هالالالال = 1405هالالالال(. دراسة وتحقيق: سعيد َعْبد الرَّ

 األردن. -م(. المكتب اإلسالمي: بيرو  ودمشق، ودار عمار: عمان 1985

 اتم = تفسير القر ن العظيم.تفسير ابن أبي ح -

 تفسير ابن المنذر = كتاب تفسير القر ن. -

تفسير البغوي )معالم التنييل(: لإلمام الحافظ المفسر محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود   -65

هالالالالالالال(. حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد اهلل النمر، وعثمان جمعة ضالالالميرية،  516البغوي )  

م(. دار طيبة للنشالالر والتوزيع:  1989هالالالالالال =  1409ة األولى )وسالالليمان مسالاللم الحرش. الطبع

 الرياض.

تفسالالالير التحرير والتنوير: لإلمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشالالالور التونسالالالي    -66

 هال(. الدار التونسية للنشر: تونس.1984هال(. الطبعة )؟( )1393)  

 القر ن.تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل  ي  -

تفسالير الفخر الرازي )المشالتهر بالتفسالير الكبير ومفاتي  الغيب(: لإلمام محمد الرازي فخر الدين   -67

هالالال = 1401هالالال(. الطبعة األولى )604ابن العالمة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري )  

 لبنان. –م(. دار الفكر: بيرو  1981

صالحابة والتابعين: لإلمام الحافظ عبد الرحمن تفسالير القر ن العظيم مسالندا عن رسالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال -68

هالالالالال(. تحقيق: أسالعد محمد الطيب. إعداد  327بن محمد بن إدريس الرازي؛ ابن أبي حاتم )  

م(. مكتبة نيار 1997هالالالال = 1417مركي الدراسا  والبحوث بمكتبة نيار الباز. الطبعة األولى )

 مصطفى الباز: مكة المكرمة، والرياض.

 الجامع ألحكام القر ن.تفسير القرطبي =  -

  1410هالالال(. تحقيق: الدكتور مصطفى مسلم محمد. الطبعة األولى )211تفسير عبد الرزاق )   -69
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 هال(. مكتبة الرشد: الرياض.

تقالدمالة الجرو والتعالديالل: لإلمالام الحالافظ أبي محمالد عبالد الرحمن بن محمالد بن إدريس، المعروف   -70

هالالالالال = 1371تعديل له. الطبعة األولى )هالالالالال(. مطبوع مع كتاب الجرو وال327بابن أبي حاتم )

م(. مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر  باد الدكن: الهند. مصالالالورة دار إحياء التراث  1952

 لبنان. -العربي: بيرو  

تقريب التهذيب: لإلمام الحافظ شالالي  اإلسالالالم شالالهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن محمد  -71

هالالالالال(، تحقيق: الشالي  محمد عوامة.  852لعسالقالين )  بن علي بن أحمد، الشالهير بابن حجر ا

 دمشق. –هال(.دار الرشيد: حلب 1406الطبعة األولى )

التلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لإلمام أبي الفضالالالالل أحمد بن علي بن محمد  -72

م(. دار  1989هالالالالال = 1419هالالالالال( الطبعة األولى )852بن أحمد بن حجر العسالقالين )المتو : ا

 لبنان. –لكتب العلمية: بيرو  ا

تلخيص كتاب اإلسالالالتغاثة )المعروف بالرد على البكري(: لشالالالي  اإلسالالالالم أبي العباس أحمد بن  -73

هالالالالالالالال(. تحقيق: أبي عبالد الرحمن محمالد بن علي عجالال.  728عبالد الحليم بن تيميالة الحراين )  

 هال(. مكتبة الغرباء األثرية.1417الطبعة األولى )

روع على األصالالالالول: لإلمالام عبالد الرحيم بن الحسالالالالن بن علي اإلسالالالالنوي  التمهيالد يف تخريج الف -74

هالالالالال(. تحقيق: الدكتور محمد حسالن هيتو. الطبعة 772الشالافعّي، أبي محمد، جمال الدين )  

 لبنان. –هال(. طبعة مؤسسة الرسالة: بيرو  1400األولى )

ي عمر يوسالف بن عبد اهلل بن التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسالانيد: لإلمام الحافظ الفقيه أب -75

هالالالالال(. تحقيق: مجموعة من المحققين، إشالراف  463محمد بن عبد البر النمري األندلسالي )  

 هال(.1387وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالمغرب. ابتداء من سنة )

هالالالالالالالال(. تحقيق:  840تنقي  األنظالار يف معرفالة علوم اآلثالار: لإلمالام محمالد بن إبراهيم الوزير )   -76
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م(. دار ابن 1999هالالالالال = 1420محمد صالبحي بن حسالن حالق، وعامر حسالين. الطبعة األولى )

 لبنان. –حيم: بيرو  

معلمي  التنكيالل بمالا يف تالأنيالب الكوثري من األبالاطيالل: للشالالالالي  العالمالة عبالد الرحمن بن يحيى ال -77

هالالالالالالال(. تحقيق: علي بن محمد العمران، ومحمد أجمل اإلصالالالالحي. الطبعة 1386اليماين )  

هالالالالال(. طبع ضالمن ) ثار الشالي  العالمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين(.  1434األولى )

مطبوعا  مجمع الفقه اإلسالالمي بجدة، بتمويل من مؤسالسالة سالليمان بن عبد العييي الراجحي.  

 : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: السعودية.قامت بطباعته

هالالالالالال(. تحقيق:  676تهذيب األسالالماء واللغا : لإلمام محي الدين يحيى بن شالالرف النووي )   -78

 لبنان. -م(. دار الفكر: بيرو  1996مكتب البحوث والدراسا  بدار الفكر. الطبعة األولى )

هالالالالالال(.  852الفضالالل العسالالقالين )   تهذيب التهذيب: لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي -79

 لبنان. –م(. دار الفكر: بيرو  1984هال = 1404الطبعة األولى )

تهذيب الكمال يف أسالالالماء الرجال: لإلمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسالالالف الميي )   -80

هال  1403هالالالالال(. حققه وضالبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف. الطبعة الثانية )742

 لبنان. -مؤسسة الرسالة: بيرو   م(.1983= 

هال(. تحقيق: محمد  370تهذيب اللغة: لإلمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد األزهري )   -81

 لبنان. –م(. دار إحياء التراث العربي: بيرو  2001عوض مرعب. الطبعة األولى )

هالال(. اعتنى به: 1338توجيه النظر إلى أصول األثر: للعالمة الشي  طاهر الجيائري الدمشقي )   -82

م(. مكتالالب 1995هالالالالالالالال = 1416عبالالد الفتالالاو أبو غالالدة. الطبعالالة األولى المحققالالة يف بيرو  )

 المطبوعا  اإلسالمية بحلب.

: لإلمالام الحالافظ أبي بكر محمالد بن إسالالالالحالاق بن خييمالة )  التوحيالد وإثبالا  صالالالالفالا  الرب  -83

هالال = 1408هالال(. دراسة وتحقيق: الدكتور عبد العييي بن إبراهيم الشهوان. الطبعة األولى )511
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 المملكة العربية السعودية. –م(. دار الرشد: الرياض 1988

لرحمن الساليوطي  التوشالي  شالرو الجامع الصالحي : لإلمام الحافظ أبي الفضالل جالل الدين عبد ا -84

م(. دار الرشد:  1998هالالالال = 1419(. تحقيق: رضوان جامع رضوان. الطبعة األولى )911)  

 السعودية، وشركة الرياض للنشر والتوزيع. –الرياض 

هالالال(.  1182توضي  األفكار شرو تنقي  األنظار: لإلمام محمد بن إسماعيل األمير الصنعاين )   -85

م(. مكتبالة الرشالالالالد:  2011هالالالالالالالال = 1432طبعالة األولى )تحقيق: محمالد محالب الالدين أبو زيالد. ال

 السعودية. –الرياض 

التوضالالالالي  لشالالالالرو الجالامع الصالالالالحي : لإلمالام سالالالالراج الالدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمالد  -86

هالالالالال(. تحقيق: دار الفالو للبحث العلمي  804األنصالاري الشالافعي، المعروف بابن الملقن )  

م(. إصالالدارا  وزارة األوقاف والشالالئون  2008هالالالالالال = 1429وتحقيق التراث. الطبعة األولى )

 اإلسالمية، إدارة الشئون اإلسالمية بدولة قطر.

هالالال(. الطبعة  354الثقا : لإلمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي )   -87

هالالالالالالالال  = 1393األولى بمطبعالة مجلس دائرة المعالارف العثمالانيالة بحيالدر  بالاد الالدكن: الهنالد )

 ة مؤسسة الكتب الثقافية.م(. مصور1973

هال(. تحقيق:  463جامع بيان العلم وفضله: لإلمام الحافظ الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد البر )    -88

 -م(. دار ابن الجوزي: الالدمالام 1994هالالالالالالالال = 1414أبي األشالالالالبالال اليهيري. الطبعالة األولى )

 السعودية.

ر  أبي جعفر محمالد بن جرير جالامع البيالان عن تالأويالل  ي القر ن: لإلمالام الحالافظ المفسالالالالر المؤ -89

 هال(، وقد رجعت لطبعتين:310الطبري )  

األولى )وإليهالا العيو عنالد اإلطالق(: تحقيق: الالدكتور عبالد اهلل بن عبالد المحسالالالالن التركي بالالتعالاون مع  -

م(. 2001هال = 1422مركي البحوث والدراسا  العربية واإلسالمية بدار هجر. الطبعة األولى )
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 ر.مص -دار هجر: الجيية 

الثانية: تحقيق: العالمة الشالالالي  أحمد شالالالاكر وأخيه العالمة األسالالالتاذ محمود شالالالاكر. الطبعة األولى   -

 لبنان. -م(. طبعة مؤسسة الرسالة: بيرو  2000هال = 1420)

الجامع الصالحي ، وهو الجامع المسالند الصالحي  المختصالر من أمور رسالول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسالننه وأيامه.  -90

د بن إسالالالالمالاعيالل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخالاري )  لإلمالام الحالافظ أبي عبالد اهلل محمال 

هالالالالال(. اعتنى به: محمد زهير بن ناصالر الناصالر، المشالرف على أعمال الباحثين بمركي خدمة 256

 -هالالالالال(. دار طوق النجاة: بيرو  1422السالنة والساليرة النبوية بالمدينة المنورة. الطبعة األولى )

بطبعها بالمطبعة األميرية  مر الساللطان عبد الحميد الثاين لبنان. وهي مأخوذة عن الطبعة التي أ

 هال(.1311ببوالق يف سنة )

الجامع الكبير )سنن الترمذي(: لإلمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي )   -91

هالالالالالالال = 1430هالالالالالالال(. تحقيق: شالالالعيب األرنؤو ، وعبد اللطيف حرز اهلل. الطبعة األولى )279

 سوريا. –الة العالمية: دمشق م(. دار الرس 2009

الجامع ألحكام القر ن والمبين لما تضالالالمنه من السالالالنة و ي الفرقان: لإلمام المفسالالالر أبي عبد اهلل  -92

هالالالال(. تحقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن  671محمد بن أحمد ابن أبي بكر القرطبي )  

 لبنان. -الة: بيرو  م(. مؤسسة الرس 2006هال = 1427التركي، وجماعة. الطبعة األولى )

الجالامع ألخالق الراوي و داب السالالالالامع: لإلمالام المحالدث أحمالد بن علي بن ثالابالت الخطيالب   -93

هالالالالال = 1416هالالالالال(. تحقيق: الدكتور محمد عجاج الخطيب. الطبعة الثالثة )463البغدادي )  

 لبنان. -م(. مؤسسة الرسالة: بيرو  1996

هالالالالال(. حققه 458حمد بن الحسالين البيهقي )  الجامع لشالعب اإليمان: لإلمام الحافظ أبي بكر أ -94

وراجع نصالالالالوصالالالاله وخرج أحالاديثاله: الالدكتور عبالد العلي عبالد الحميالد حالامالد. الطبعالة األولى  

 م(. مكتبة الرشد: الرياض.2003هال = 1423)
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الجرو والتعالديالل: لإلمالام الحالافظ أبي محمالد عبالد الرحمن بن محمالد بن إدريس بن المنالذر؛ ابن  -95

م(. مطبعة مجلس دائرة المعارف  1952هالالالالالالال = 1371عة األولى )هالالالالالالال(. الطب327أبي حاتم )

 لبنان. –العثمانية بحيدر  باد الدكن: الهند. مصورة دار إحياء التراث العربي: بيرو  

الجواب الصالالحي  لمن بدل دين المسالالي  لشالالي  اإلسالالالم أبي العباس أحمد بن عبد الحليم، ابن  -96

هالالال(. تحقيق: الدكتور علي بن حسن بن ناصر، والدكتور عبد العييي ابن 728تيمية الحراين )  

م(. 1999هالالالالال = 1419إبراهيم العسالكر، والدكتور حمدان بن محمد الحمدان. الطبعة الثانية )

 السعودية. –ة: الرياض دار العاصم

د بن حبيب الماوردي البصالالالري الشالالالافعي )  -97 هالالالالالالال(.  450الحاوي الكبير: لإلمام علي بن ُمَحمَّ

تحقيق: الشالالالالي  علي محمالالد معوض، والشالالالالي  عالالادل أحمالالد عبالالد الموجود. الطبعالالة األولى  

 لبنان. –م(. دار الكتب العلمية: بيرو  1999هال = 1419)

مالل واإلنكالار على من يالدعي التوكالل يف ترك العمالل والحجالة  الحالث على التجالارة والصالالالالنالاعالة والع -98

هالالالالالال(. تحقيق: أبي 311عليهم يف ذلك:  لإلمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخالل )  

 –هالالالالالالالال(. دار العالاصالالالالمالة: الريالاض 1407عبالد اهلل محمود بن محمالد الحالداد. الطبعالة األولى )

 السعودية.

حجالة الوداع: لإلمالام أبي محمالد علي بن أحمالد بن سالالالالعيالد بن حيم األنالدلسالالالالي القرطبي الظالاهري   -99

م(. بيت األفكار الدولية  1998هالالال(. حققه: أبو صهيب الكرمي. الطبعة األولى )456)المتو : 

 السعودية. –للنشر والتوزيع: الرياض 

هالالالالالال(. تحقيق  1093ادي )  خيانة األدب ولب لباب لسالالان العرب: لعبد القادر بن عمر البغد -100

م(. مكتبة 1997هالالالالال = 1418وشالرو العالمة الشالي  عبد السالالم محمد هارون. الطبعة الرابعة )

 الخانجي بالقاهرة.

خالصالالالة األحكام يف مهما  السالالالنن وقواعد اإلسالالالالم: لإلمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن  -101
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الجمل. الطبعة األولى  هالالالالالال(. حققه وخرج أحاديثه: حسالالين إسالالماعيل 676شالالرف النووي )  

 بيرو . -م(. مؤسسة الرسالة: لبنان 1997هال = 1418)

الخالف اللفظي عند األصالالوليين لألسالالتاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة   -102

 السعودية. –م(. مكتبة الرشد: الرياض 1999هال = 1420الثانية )

افظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الساليوطي  الدر المنثور يف التفسالير بالمأثور: لإلمام الح -103

هالالالالالال(. تحقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسالالن التركي. بالتعاون مع مركي البحوث  911)  

م(. دار هجر 2003هالالالالالالال = 1424والدراسالالالا  العربية واإلسالالالالمية بدار هجر. الطبعة األولى )

 مصر. -للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن: الجيية 

رر الكالامنالة يف أعيالان المالائالة الثالامنالة: لإلمالام الحالافظ أحمالد بن علي بن حجر العسالالالالقالين )  الالد -104

 لبنان. –م(. دار الجيل: بيرو  1993هال = 1414هال(. الطبعة األولى )852

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صالاحب الشالريعة: لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسالين البيهقي   -105

م(. 1988هالال =  1408عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة األولى ) (. تحقيق: الدكتور458)  

 لبنان، ودار الريان للتراث: مصر. -دار الكتب العلمية: بيرو  

الالديبالاج المالذهالب يف معرفالة أعيالان علمالاء المالذهالب: لإلمالام إبراهيم بن علي بن محمالد، ابن  -106

كتور محمد األحمدي أبو هالال(. تحقيق وتعليق: األستاذ الد799فرحون، برهان الدين اليعمري )

 النور. دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.

هالالالالال(: شالرحه وصالنف قوافيه وقدم له: مهدي محمد ناصالر الدين. الطبعة  92ديوان األخطل )   -107

 لبنان. –م(. دار الكتب العلمية: بيرو  1994هال = 1414الثانية )

وفهارسه: مجيد طراد. الطبعة   ديوان ذي الرمة: شالرو الخطيب التبرييي. كتب مقدمته وهوامشه -108

 لبنان. –م(. دار الكتاب العربي: بيرو  1996هال = 1416الثانية )



  

  931   
 

 وأثره يف احلكم على الرواة اخلطأإطالق الكذب على 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

(. ُنِشر 248ديوان ُزَفر بن الحارث الكالبي« صنعُه: الدكتور رضوان محمد حسين النجار )ص   -109

  هالالالالال/ربيع الثاين1407، السالنة الحادية عشالرة، ذو القعدة 33بمجلة مجمع اللغة األردين )العدد 

 م(.1987هال = 1408

هالالالالالال(. دار  430ذكر أخبار أصالالبهان: لإلمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصالالبهاين )   -110

 الكتاب اإلسالمي )بدون(.

ذيالل طبقالا  الحنالابلالة: لإلمالام الحالافظ زين الالدين عبالد الرحمن بن أحمالد الحنبلي = ابن رجالب   -111

يمالان العثيمين. الطبعالة األولى  عبالد الرحمن بن سالالالالل الالدكتورهالالالالالالالال(. تحقيق: 795الحنبلي )  

 م(. مكتبة العبيكان: الرياض.2005هال = 1425)

الرد على اإلخنائي واسالالتحباب زيارة خير البرية الييارة الشالالرعية: لشالالي  اإلسالالالم تقي الدين ابن  -112

هالالالالالالال(. تحقيق: العالمة الشالالالي  عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين. المطبعة  728تيمية )  

 ا بالقاهرة. )بدون(.السلفية ومكتبته

افِِعّي )   -113 د  204الرسالالة: لإلمام الفقيه محمد بن إدريس الشالَّ هالالالالال(. تحقيق: الشالي  أحمد ُمَحمَّ

هالالالالالال(. مطبعة مصالالطفى البابي الحلبي: مصالالر. مصالالورة دار الكتب  1358شالالاكر. الطبعة األولى )

 .لبنان –العلمية: بيرو  

والسالالالبع المثاين: لإلمام شالالالهاب الدين محمود بن عبد اهلل  روو المعاين يف تفسالالالير القر ن العظيم  -114

هالالالالالالالال(. تحقيق: علي عبالد البالاري عطيالة. الطبعالة األولى  1270الحسالالالاليني األلوسالالالالي )المتو : 

 لبنان. -هال(. دار الكتب العلمية: بيرو  1415)

م ملسو هيلع هللا ىلص )وعلياله حواٍش لجمالاعالٍة من ا -115 نالَِّة أبي القاَلاسالالالالِ بِّ َعْن سالالالالُ وُض الباَلاسالالالالْم يف الالذِّ لعلمالاء منهم الرَّ

نعالاين(: لإلمالام ابن الوزير، محمالد بن إبراهيم بن علي بن المرتضالالالالى بن المفضالالالالل   األمير الصالالالالّ

هالالالال(. تقديم: الدكتور بكر بن 840الحسني القاسمي، أبي عبد اهلل، عي الدين، من  ل الوزير )  

وزيع: مكالة دار عالالم الفوائالد للنشالالالالر والتعبالد اهلل أبو زيالد. اعتنى باله: علي بن محمالد العمران. 
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 السعودية. -المكرمة 

زاد المعالاد يف هالدي خير العبالاد: لإلمالام أبي عبالد اهلل محمالد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزيالة   -116

هالالالالالالالال(. تحقيق: محمد أجمل اإلصالالالالالحي، وسالالالالراج منير محمد منير. الطبعة األولى  751)  

 السعودية. -ة م(. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: مكة المكرم2018هال = 1439)

هالالالالالال(.  642لإلمام محمد بن يوسالالف الصالالالحي )  سالالبل الهد  والرشالالاد يف سالاليرة خير العباد:  -117

تحقيق: الالدكتور مصالالالالطفى عبالد الواحالد. نشالالالالر لجنالة إحيالاء التراث بالالمجلس األعلى للشالالالالئون  

 م(.1997هال = 1418اإلسالمية التابع لوزارة األوقاف المصرية )

ي عبالد اهلل محمالد بن يييالد بن مالاجاله القيويني = ابن مالاجاله )   سالالالالنن ابن مالاجاله: لإلمالام الحالافظ أب -118

هالال = 1430هالال(. تحقيق: شعيب األرنؤو ، وعادل مرشد، وسعيد اللحام. الطبعة األولى )273

 سوريا. -م(. دار الرسالة العالمية: دمشق 2009

هالالالالال(.  275السجستاين )  سنن أبي داود: لإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن األشعث األزدي  -119

م(. دار  2009هالالالالال = 1430تحقيق: شالعيب األرنؤو ، ومحمد كامل قرة بللي. الطبعة األولى )

 سوريا. -الرسالة العالمية: دمشق 

 سنن الترمذي = الجامع الكبير )سنن الترمذي(. -

هالالالالال(،  385سالنن الدارقطني: لإلمام الحافظ أبي الحسالن علي بن عمر الدارقطني البغدادي )   -120

بالذيلاله التعليق المغني على الالدارقطني. تحقيق: شالالالالعيالب األرنالاؤو ، وجمالاعالة. الطبعالة األولى  و

 لبنان. -م(. مؤسسة الرسالة: بيرو  2004هال = 1424)

 .سنن الدارمي = مسند الدارمي -

نن الصغر : لإلمام البيهقي = ينظر: المنة الكبر  شرو وتخريج السنن الصغر  -121  .السُّ

نن الكبر : لإلمام -122 (. تحقيق:  458الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسالالين بن علي البيهقي )   السالالُّ

الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسالالن التركي بالتعاون مع مركي هجر للبحوث والدراسالالا  العربية 

م(. دار هجر للطبالاعالة والنشالالالالر والتوزيع  2011هالالالالالالالال = 1432واإلسالالالالالميالة. الطبعالة األولى )
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 .واإلعالن، القاهرة

 .نسائي = كتاب السننالسنن الكبر  لل -

 .سنن النسائي = كتاب المجتبى -

  1405هال(.  تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي. الطبعة األولى )227سنن سعيد بن منصور )   -123

 .لبنان –هال(. دار الكتب العلمية: بيرو  

أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل يف جرو الرواة. تحقيق: الدكتور زياد محمد منصالالور.   سالالؤاال  -124

 هال(. مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة. 1414الطبعة األولى )

هالالالالالال( يف معرفة 275سالالؤاال  أبي عبيد اآلجري أبا داود سالالليمان بن األشالالعث السالالجسالالتاين )   -125

الدكتور عبد العليم عبد العظيم البسالالتوي. مكتبة  الرجال وجرحهم وتعديلهم. تحقيق: األسالالتاذ

هالالالالالال = 1418لبنان. الطبعة األولى ) -دار االسالالتقامة: مكة المكرمة، ومؤسالالسالالة الريان: بيرو  

 م(.1997

سالالالالؤاال  البرذعي ألبي زرعالة الرازي. )ضالالالالمن كتالاب: أبو زرعالة الرازي وجهوده يف السالالالالنالة   -126

م(. دار  1989هالالالالال = 1409ي. الطبعة الثانية )النبوية(. تحقيق: األسالتاذ الدكتور سالعدي الهاشالم

 .المنصورة، ومكتبة ابن القيم: المدينة المنورة -الوفاء: مصر 

هال(.  748سير أعالم النبالء: لإلمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )   -127

لة:  م(. مؤسالسالة الرسالا1982هالالالالال = 1402تحقيق: شالعيب األرنؤو ، و خرين. الطبعة الثانية )

 لبنان. -بيرو  

هالالالالال(. تحقيق: مصالطفى السالقا، وإبراهيم اإلبياري،  213الساليرة النبوية: لعبد الملك بن هشالام ) -128

وعبد الحفيظ شالاللبي. شالالركة مكتبة ومطبعة مصالالطفى البابي الحلبي )تصالالوير دار إحياء التراث  

 العربي(.
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افِعي: لإلمام مجد الدين أبي السالع -129 نَد الشالَّ ْرو ُمسالْ ي يفْ شالَ
افِ ادا  المبارك بن محمد بن محمد  الشالَّ

هالالالال(. تحقيق: أحمد بن سليمان،  606بن محمد بن عبد الكريم الشيباين الجيري ابن األثير )  

ِد: الرياض 2005هالالالالالال = 1426وأبي تميم َياسالالر بن إبراهيم. الطبعة األولى ) شالالْ  -م(. َمكَتبَة الرُّ

 .المملكة العربية السعودية

لإلمالام أبي الفالو عبالد الحي بن أحمالد بن محمالد = ابن شالالالالذرا  الالذهالب يف أخبالار من ذهالب:  -130

هالالالالالالالال(. تحقيق: عبالد القالادر األرنؤو ، ومحمود األرنؤو . الطبعالة 1089العمالاد الحنبلي ) 

 هال(. دار ابن كثير: دمشق.1406األولى )

شالرو ألفاظ التجري  النادرة أو قليلة االسالتعمال: لألسالتاذ الدكتور سالعدي الهاشالمي، وهي أكثر  -131

 دراسة، وقد رجعت يف هذا البحث لدراستين منها:من 

 الدراسة األولى: طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة )بدون(. -

هالالالالالالالال = 1413) الالدراسالالالالة الثالانيالة: طبعالة مكتبالة دار العلوم والحكم: المالدينالة المنورة الطبعالة األولى -

 م(.1992

هالالال(. تحقيق:  806ُحَسْين العراقي )  شرو التبصرة والتذكرة: لإلمام الحافظ َعْبد الرحيم بن الْ  -132

م(. 2002هالالالال = 1423. الطبعة الولى )الدكتور عبد اللطيف الهيم، والدكتور ماهر ياسين فحل

 لبنان. –دار الكتب العلمية: بيرو  

شالرو تنق  الفصالول يف اختصالار المحصالول يف األصالول: لإلمام شالهاب الدين أبي العباس أحمد  -133

لبنان    –هال(. باعتناء مركي البحوث والدراسا  يف دار الفكر: بيرو   684بن إدريس القرايف )  

 م(.2004هال = 1424)

مجيد   هالالال(. كتب مقدمته وهوامشه وفهارسه:502شرو ديوان ذي الرمة للخطيب التبرييي )   -134

 لبنان. –م(. دار الكتاب العربي: بيرو  1996هال = 1416طراد. الطبعة الثانية )

هالالالالال(. تحقيق: الشالي  شالعيب  516شالرو السالنة: لإلمام الحافظ الحسالين بن مسالعود البغوي )  -135

م(. المكتب  1983هالالالالالال = 1403األرناؤو ، واألسالالتاذ محمد زهير الشالالاويش. الطبعة الثانية )
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 ن.لبنا -اإلسالمي: بيرو  

هالالالالال(.  449شالرو صالحي  البخار : البن بطال؛ أبي الحسالن علي بن خلف بن عبد الملك )   -136

م(. دار النشالالالر: مكتبة 2003هالالالالالالال = 1423تحقيق: أبي تميم ياسالالالر بن إبراهيم. الطبعة الثانية )

 .السعودية –الرشد: الرياض 

نية  هالالالالالالال(. الطبعة الثا676شالالالرو صالالالحي  مسالالاللم: لإلمام الفقيه يحيى بن شالالالرف النووي )   -137

 .لبنان –هال(. دار إحياء التراث العربي: بيرو  1392)

  شالالالرو عقود الُجمان يف المعاين والبيان: لإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السالالاليوطي -138

هالالالالالالالال(. تحقيق: الالدكتور إبراهيم بن محمالد الحمالداين، والالدكتور أمين لقمالان الحبالار.  911)  

 لبنان. –مية: بيرو  م(. دار الكتب العل2011الطبعة األولى )

شالرو علل الترمذي: لإلمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السالالمي الحنبلي، الشالهير   -139

هالال(. دار  1398هالال(. تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. الطبعة األولى )795بابن رجب الحنبلي )

 لبنان. -الفالو: بيرو  

عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الجياين  شالرو الكافية الشافية: لإلمام جمال الدين أبي  -140

م(. 1982هالال = 1402هالال(. حققه وقدم له: عبد المنعم أحمد هريدي. الطبعة األولى )672)  

النالاشالالالالر: جالامعالة أم القر  مركي البحالث العلمي وإحيالاء التراث اإلسالالالالالمي، كليالة الشالالالالريعالة 

 والدراسا  اإلسالمية، مكة المكرمة.

  321: لإلمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالالالمة الطحاوي )  شالالرو مشالالكل اآلثار -141

م(. مؤسسة الرسالة: بيرو  1987هالال = 1408هالال(. تحقيق: شعيب األرنؤو . الطبعة األولى )

 .لبنان –

هالال(.  321شرو معاين اآلثار: لإلمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي )  -142

هال 1414النجار، واألستاذ محمد سيد جاد الحق. الطبعة األولى ) تحقيق: األستاذ محمد زهري
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 .لبنان –م(. عالم الكتب: بيرو  1994= 

)وهي مختصالالر العالمة سالالعد الدين التفتازاين على تلخيص المفتاو للخطيب   شالالروو التلخيص -143

القيويني، ومواهب الفتاو يف شالرو تلخيص المفتاو البن يعقوب المغربي، وعروس األفراو يف 

 .لبنان –شرو تلخيص المفتاو لبهاء الدين السبكي(. مصورة دار الكتب العلمية: بيرو  

 .شعب اإليمان للبيهقي = الجامع لشعب اإليمان -

شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرو والتعديل: للشي  أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل. الطبعة   -144

تيميالة: القالاهرة، توزيع مكتبالة العلم بجالدة:  م(. النالاشالالالالر: مكتبالة ابن 1991هالالالالالالالال = 1411األولى )

 .السعودية

م(. حققاله 739صالالالالحي  ابن حبالان بترتيالب ابن بلبالان؛ عالء الالدين علي بن بلبالان الفالارسالالالالي )   -145

م(. مؤسالسالة  1993هالالالالال = 1414وخرج أحاديثه وعلق عليه: شالعيب األرناؤو . الطبعة الثانية )

 .لبنان –الرسالة: بيرو  

 لمختصر من المسند الصحي  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.صحي  ابن خييمة = مختصر ا -

 .صحي  البخاري = الجامع الصحي  -

صالالالالحي  مسالالالاللم: لإلمالام الحالافظ أبي الحسالالالالين مسالالالاللم بن الحجالاج القشالالالاليري النيسالالالالابوري   -146

 لبنان. –هال(. تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي: بيرو  261) 

  578م أبي القاسالالم خلف بن عبد الملك بن بشالالكوال )  الصالاللة يف تاري  أئمة األندلس: لإلما -147

هال 1374هالالال(. عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عي  العطار الحسيني. الطبعة الثانية )

 .م(. مكتبة الخانجي: القاهرة1955= 

هالالالالالال(. رواية  322الضالالعفاء: لإلمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسالالى العقيلي )   -148

الدخيل الصاليدالين. تحقيق ودراسالة: مركي البحوث وتقنية المعلوما  بدار   يوسالف بن أحمد بن

 م(. طبعة دار التأصيل: مصر.2014هال = 1435التأصيل. الطبعة األولى )

الضالالالالعفالالاء والمتروكين: لإلمالالام أبي الفرج عبالالد الرحمن بن علي بن محمالالد بن الجوزي )   -149
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م(. دار الكتب العلمية:  1986هالالال = 1406هالالال(. تحقيق: عبد اهلل القاضي. الطبعة األولى )579

 .لبنان –بيرو  

الضالالالعفاء وسالالالؤاال  البرذعي ألبي زرعة )ضالالالمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده يف خدمة السالالالنة  -

 (.النبوية

ْحَمن  -150 د بن    َعْبد الرَّ الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: لإلمام الحافظ المؤر  شمس الدين ُمَحمَّ

 .لبنان –م(. دار الجيل: بيرو  1992هال = 1412طبعة األولى )هال(. ال902السخاوي ) 

هالالال(.  911طبقا  الحفاظ: لإلمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )   -151

 .لبنان –هال(. دار الكتب العلمية: بيرو  1403الطبعة األولى )

هالالالالال(.   851شالهبة )   طبقا  الشالافعية: لإلمام أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر = ابن قاضالي -152

م(. مطبعالة دائرة المعالارف  1978الحالافظ عبالد العليم خالان. الطبعالة األولى ) الالدكتورتحقيق: 

 هال(.1407لبنان. سنة ) –العثمانية بحيدر  باد الدكن: الهند. مصورة عالم الكتب: بيرو  

طبقا  الشافعية الكبر : لإلمام أبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي   -153

عبالد الفتالاو محمالد الحلو.   الالدكتورمحمود محمالد الطنالاحي، و كتورالالدهالالالالالالالال(. تحقيق: 771) 

 القاهرة. –مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي: دار إحياء الكتب العربية 

هالالالالالالالال(. تحقيق:  230الطبقالا  الكبر : لإلمالام المؤر  محمالد بن سالالالالعالد بن منيع اليهري )   -154

مكتبالة الخالانجي:   م(. طبعالة2001هالالالالالالالال = 1421الالدكتور علي محمالد عمر. الطبعالة األولى )

 .القاهرة

طبقا  المدلسالين، أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصالوفين بالتدليس: لإلمام الحافظ أبي  -155

هالالالالالال(. تحقيق: الدكتور عاصالالم بن َعْبد اهلل 852الفضالالل أحمد بن علي بن حجر العسالالقالين ) 

 األردن. -م(. مكتبة المنار: اليرقاء 1983القريوتي. الطبعة األولى )

هالال(. تحقيق: فريق 327: لإلمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي )  العلل -156

خالد بن عبد الرحمن  الدكتورسعد بن عبد اهلل الحميد، و الدكتورمن الباحثين، إشراف وعناية: 

 م(.2006هال = 1427الجريسي. الطبعة األولى )

العلالل الواردة يف األحالاديالث النبويالة: لإلمالام الحالافظ أبي الحسالالالالن علي بن عمر الالدارقطني )    -157
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 هال(: 385

حققه من المجلد األول إلى نهاية المجلد الحادي عشالالر: الدكتور محفوظ الرحمن زين اهلل السالاللفي.   -

 م(. دار طيبة: الرياض.1985هال = 1405الطبعة األولى )

 عشالالر إلى نهاية الكتاب: محمد بن صالالال  بن محمد الدباسالالي. الطبعة وأكمله من أول المجلد الثاين -

 هال(. دار ابن الجوزي: الدمام.1427األولى )

هالالالالال(، برواية عبد اهلل بن 241العلل ومعرفة الرجال: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل )  -158

هالالالالالالالال = 1408أحمالد. تحقيق: األسالالالالتالاذ الالدكتور وصالالالالي اهلل بن محمالد عبالاس. الطبعالة األولى )

 لبنان. ودار الخاين: الرياض. -م(. المكتب اإلسالمي: بيرو  1988

هالالالالالالالال(، بروايالة  241العلالل ومعرفالة الرجالال عن اإلمالام أحمالد بن محمالد بن حنبالل )   -369 -159

هال 1408المروذي وغيره. تحقيق: األسالتاذ الدكتور وصالي اهلل بن محمد عباس. الطبعة األولى )

 الهند. -ي م(. الدار السلفية: بومبا1988= 

هالالال(.   855عمدة القاري شرو صحي  البخاري: لإلمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني )   -160

 لبنان، عن الطبعة المنيرية بمصر. -مصورة دار إحياء التراث العربي: بيرو  

عمرو بن براقة الهمداين )من مخضالالرمي الجاهلية واإلسالالالم( سالاليرته وشالالعره: للدكتور شالالريف   -161

 األردن. –م(. دار المنهاج: عمان 2005هال = 1424طبعة األولى ). الراغب عالونة

هالالالالالالال(. تحقيق:  276عيون األخبار: لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن مسالالاللم ين قتيبة الدينوري )   -162

م(. المكتب اإلسالمي: بيرو  2008هالالالال = 1429منذر محمد سعيد أبو شعر. الطبعة األولى )

 .لبنان –

هالالالالالالالال(.  224غريب اْلَحِديث: لإلمام الحافظ اللغوي أبي عبيد القاسالالالم بن سالالالالم الهروي )   -163

تحقيق: الدكتور حسالالالين محمد محمد شالالالرف. مراجعة: األسالالالتاذ عبد السالالالالم محمد هارون.  

هالالالالالالالال = 1404مجمع اللغالة العربيالة: القالاهرة. الهيئالة العالامالة لشالالالالئون المطالابع األميريالة ابتالداء من )

 م(.1986

د بن إبراهيم الخطالابي  غريالب اْلحالَ  -164 ِديالث: لإلمالام الحالافظ اللغوي أبي سالالالالليمالان حمالد بن ُمَحمالَّ
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م(. مركي 2001 -م 1422هالال(. تحقيق: َعْبد الكريم إبراهيم العيباوي. الطبعة الثانية )388) 

 إحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القر : مكة المكرمة.

حافظ شالهاب الدين أحمد بن علي بن حجر فت  الباري بشالرو صالحي  البخاري: تأليف اإلمام ال -165

هالالالالال(. تحقيق: جماعة، تحت إشالراف ومراجعة: شالعيب األرنؤو ، وعادل 852العسالقالين )  

 .سوريا –م(. دار الرسالة العالمية: دمشق 2013هال = 1434مرشد. الطبعة األولى )

عبد الرحمن       فت  الباري يف شالرو صالحي  البخاري: لإلمام الحافظ زين الدين أبي الفرج        -166

هالالالالالال(. تحقيق: أبي معاذ 795بن شالالهاب الدين البغدادي ثم الدمشالالقي، الشالالهير بابن رجب )  

م(. دار ابن الجوزي: الدمام 1996هالالالال = 1417طارق بن عوض اهلل بن محمد. الطبعة األولى )

 .السعودية –

هالالال(.  681الحنفي )  فت  القدير: لإلمام الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد = ابن الهمام -167

 .لبنان –الطبعة الثانية )؟(. دار الفكر: بيرو  

ِديالث: لإلمالام الحالافظ شالالالالمس الالدين محمالد بن عبالد الرحمن  -168 فت  المغيالث بشالالالالرو ألفيالة اْلحالَ

عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن  الدكتورهالالالالالالال(. دراسالالالة وتحقيق: 902السالالالخاوي )  

هالالالالالالال(. مكتبة دار  1426هيد الفهيد. الطبعة األولى )محمد بن عبد اهلل بن ف الدكتورالخضالالالير، و

 .المنهاج للنشر والتوزيع: الرياض

الفرق بين النصالالالاليحالة والتعيير: لإلمالام زين الالدين عبالد الرحمن بن أحمالد بن رجالب بن الحسالالالالن،   -169

هالال(. علق عليه وخرج أحاديثه: علي حسن 795الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )  

 األردن. –م(. دار عمار: عمان 1988هال = 1409علي عبد الحميد. الطبعة الثانية )

ان الفرقالة النالاجيالة منهم )عقالائالد الفرق اإلسالالالالالميالة و راء كبالار علمالائهالا(:  الفرق بين الفرق وبيال  -170

هالالالالالالال(. دراسالالالة  429لألسالالالتاذ اإلمام أبي منصالالالور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي )  

 مصر. –وتحقيق: محمد عثمان الخشت. مكتبة ابن سينا: القاهرة 

شالالالالهالاب الالدين القرايف أبي العبالاس  الفروق )المسالالالالمى بالأنوار البروق يف أنواء الفروق(: لإلمالام  -171

هالالالالال(. من إصالدارا   684أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصالناهجي المصالري المالكي )  

م(. قامت  2010هالالال = 1431وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالسعودية )
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 باإلشراف على الطباعة دار النوادر: الكويت.

َتفاض الِفْريابِي )   فوائد الفريابي: أبي بكر جعفر -172 هالالالالالالال(.  301بن محمد بن الحسالالن بن الُمسالالْ

 .بومباي –تحقيق: عبد الوكيل الندوي. الدار السلفية 

قطف األزهالالار المتنالالاثرة يف األخبالالار المتواترة: لإلمالالام جالل الالالدين عبالالد الرحمن بن أبي بكر  -173

هالالال = 1405ى )هالالال(. تحقيق: الشي  خليل محي الدين الميس. الطبعة األول911السيوطي )  

 لبنان. –م(. المكتب اإلسالمي: بيرو  1985

قواعالد التحالديالث من فنون مصالالالالطل  الحالديالث: لإلمالام محمالد جمالال الالدين القالاسالالالالمي )   -174

هالالالالال(. حققه وعلق عليه: مصالطفى شالي  مصالطفى. قدم له: الشالي  عبد القادر األرنؤو .  1332

 لبنان –م(. مؤسسة الرسالة: بيرو  2004هال = 1425الطبعة األولى )

افظ أحمد بن علي بن حجر العسالالقالين  : لإلمام الحالكايف الشالالاِف يف تخريج أحاديث الكشالالاف -175

 لبنان )بدون(. –هال(. دار عالم المعرفة: بيرو  852)  

هالالالالال(.  365الكامل يف ضعفاء الرجال: لإلمام الحافظ أبي أحمد عبد اهلل بن عدي الجرجاين )   -176

مازن بن محمد السالالالرسالالالاوي. قدم له: شالالاليخنا العالمة الكبير فضالالاليلة  الدكتورتحقيق وتعليق: 

لالدكتور أحمالد معبالد عبالد الكريم، والشالالالالي  أبو إسالالالالحالاق الحويني، الطبعالة األولى  األسالالالالتالاذ ا

 .م(. مكتبة الرشد: السعودية2013هال = 1434)

م(. مطبعة دار الكتب المصالالرية  1954هالالالالالال = 1373كتاب األخالق: لألسالالتاذ أحمد أمين )   -177

 م(.1934هال = 1350بالقاهرة. الطبعة الثالثة )

لمحدث الفقيه أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسالالالابوري  كتاب تفسالالالير القر ن: لإلمام ا -178

هالالالالالال(. قدم له: األسالالتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسالالن التركي. حققه وعلق عليه: 318)  

 م(. دار المآثر: المدينة المنورة.2002هال = 1423سعد بن محمد السعد. الطبعة األولى )

مالام أبي عبالد الرحمن أحمالد بن علي بن شالالالالعيالب  كتالاب السالالالالنن، المعروف بالالسالالالالنن الكبر  لإل -179

هالالالالالالال(. تحقيق ودراسالالالة: مركي البحوث وتقنية المعلوما  بدار التأصالالاليل.  303النسالالالائي )  

 إصدارا  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، إدارة الشئون اإلسالمية بدولة قطر.

كتاب المجتبى، المعروف بالسالنن الصالغر : لإلمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شالعيب   -180
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هالالالالالالالال(. تحقيق ودراسالالالالة: مركي البحوث وتقنيالة المعلومالا  بالدار  303بن علي النسالالالالائي )  ا

 م(. دار التأصيل بالقاهرة.2012هال = 1433التأصيل. الطبعة األولى )

هالالالالالالالال(.  294نصالالالالر بن الحجالاج الَمْرَوِزي )المتو :  كتالاب الوتر: لإلمالام أبي عبالد اهلل محمالد بن -181

م(. 1988هالال = 1408هالال(. الطبعة األولى )845اختصره: العالمة أحمد بن علي المقرييي )  

 باكستان. –الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد 

الكشالالالف الحثيث عمن رمي بوضالالالع الحديث: لإلمام برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن خليل   -182

هالالال(. تحقيق: صبحي السامرائي. الطبعة األولى  841عروف بسبط ابن العجمي )  الحلبي، الم

 لبنان. –(. عالم الكتب: بيرو  1987هال = 1407)

َواياَلة: لإلمالام الحالافظ أبي بكر أحمالد بن علي بن ثالابالت الخطيالب   -183 الكفالايالة يف معرفالة أصالالالالول علم الرِّ

مصالطفى  ل نجي  الدمياطي.   هالالالالال(، تحقيق وتعليق: أبي إسالحاق إبراهيم بن 463البغدادي )  

 مصر. -م(. دار الهد : ميت غمر 2003هال = 1423الطبعة األولى )

الكليا  )معجم يف المصالطلحا  والفروق اللغوية(: لإلمام أيوب بن موسالى الحساليني القريمي   -184

هالال(. تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري. مؤسسة  1094الكفوي، أبي البقاء الحنفي )  

 م(.1998هال = 1419لبنان ) – الرسالة: بيرو 

هالالالالالال(.  310الكنى واألسالالماء: لإلمام الحافظ أبي بشالالر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي )   -185

م(. دار ابن 2000هالالالالالالالال = 1421حققاله وقالدم لاله: أبو قتيبالة نظر محمالد الفالاريالابي. الطبعالة األولى )

 لبنان. -حيم: بيرو  

الكواكالب النيرا  يف معرفالة من اختلط من الرواة الثقالا : لإلمالام أبي البركالا  محمالد ابن أحمالد؛   -186

هالال = 1420هالال(. تحقيق ودراسة: عبد القيوم عبد رب النبي. الطبعة الثانية )939ابن الكيال )  

 م(. المكتبة اإلمدادية: مكة المكرمة.1999

عبالد الرحمن بن أبي بكر جالل الالدين   للحالافظ أبي الفضالالالالللالب اللبالاب يف تحرير األنسالالالالاب:  -187

 لبنان. –هال(. دار صادر: بيرو   911السيوطي ) 

هالالال(. دار صادر:  711لسان العرب: لإلمام جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري )  -188

 لبنان. –بيرو  



 

942 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

هال(. اعتنى  852لسان المييان: لإلمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالين )  -189

ه: الشالالالالي  عبالد الفتالاو أبوغالدة. واعتنى بالإخراجاله وطبالاعتاله: سالالالاللمالان عبالد الفتالاو أبو غالدة. مكتالب بال 

 المطبوعا  اإلسالمية: حلب.

اللطالائف من دقالائق المعالارف   علوم الحفالاظ األعالارف: لإلمالام الحالافظ أبي موسالالالالى محمالد بن  -190

سالالمك. الطبعة هالالالالالال(. تحقيق: أبي عبد اهلل محمد علي 581أبي بكر بن أبي عيسالالى المدين )  

 لبنان. –م(. دار الكتب العلمية: بيرو  1999هال = 1420األولى )

هال(. دراسة وتحقيق:  385المؤتلف والمختلف: لإلمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني )  -191

م(. دار الغرب 1986هالالالالالالالال = 1406الالدكتور موفق ابن عبالد اهلل بن عبالد القالادر. الطبعالة األولى )

 ن.لبنا -اإلسالمي: بيرو  

المجروحين من المحالّدثين والضالالالالعفالاء والمتروكين: لإلمالام الحالافظ ابن حبالان؛ محمالد بن حبالان   -192

هالالالالالالالال(. تحقيق: محمود إبراهيم زايالالد. الطبعالالة األولى  354)  بن أحمالالد أبي حالالاتم البسالالالالتيا

 .سوريا -هال(. دار الوعي: حلب 1396)

مجمع اليوائالد ومنبع الفوائالد: لإلمالام أبي الحسالالالالن علي بن أبي بكر بن سالالالالليمالان الشالالالالافعي نور   -193

هالالالالال(. حققه وخرج أحاديثه: حسالين سالليم أسالد الداراين. الطبعة األولى  807الدين الهيثمي )  

 بيرو . –م(. دار المنهاج: لبنان 2015ال = ه1436)

المجموع شالرو المهذب للشاليرازي: لإلمام الفقيه أبي زكريا محي الدين بن شالرف النووي )   -194

 المملكة العربية السعودية. -هال(. مكتبة اإلرشاد: جدة  676

ية مجموع الفتاو : لشالالالي  اإلسالالالالم أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالالالالم، ابن تيم -195

هالالالالالالال(. جمع وترتيب: عبد الرحمن ابن محمد بن القاسالالم العاصالالمي، ومسالالاعدة ابنه 728)  

 هال(.1381محمد. مصورة مكتبة ابن تيمية: القاهرة. الطبعة األولى )

المحالّدث الفالاصالالالالل بين الراوي والواعي: للقالاضالالالالي الحسالالالالن بن عبالد الرحمن الرامهرميي )    -196

محمد عجاج  الدكتوريه ووضالالالع فهارسالالاله: هالالالالالالال(. قدم له وحققه وخرج أخباره وعلق عل360

 .لبنان –م(. دار الفكر: بيرو  1971هال = 1391الخطيب. الطبعة األولى )

المحصالالالالول يف علم أصالالالالول الفقاله: لإلمالام فخر الالدين محمالد بن عمر بن الحسالالالالين الرازي )    -197
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م(. 1997هالالالالالالال = 1418هالالالالالالال(. تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين. الطبعة الثالثة )606

 لبنان. –ؤسسة الرسالة: بيرو  م

هالالالالالالال(.  656مختصالالالر سالالالنن أبي داود: لإلمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )   -198

م( مكتبة المعارف  2010هالالالالال = 1431تحقيق: محمد صالبحي بن حسالن حالق. الطبعة األولى )

 .المملكة العربية السعودية -للنشر والتوزيع: الرياض 

سالاكر: لإلمام محمد بن مكرم بن على، أبي الفضالل، جمال الدين  مختصالر تاري  دمشالق البن ع -199

هالالالالال(. تحقيق: روحية النحاس، رياض 711ابن منظور االنصالاري الرويفعى اإلفريقى )المتو : 

م(. دار الفكر للطبالاعالة 1984هالالالالالالالال =  1402عبالد الحميالد مراد، محمالد مطيع. الطبعالة األولى )

 .سوريا –والتوزيع والنشر: دمشق 

مختصالر المختصالر من المسالند الصالحي  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: إلمام األئمة أبي بكر محمد بن إسالحاق   -200

هالالالالالالال(. حقق نصالالالوصالالاله وخرج أحاديثه وعلق عليه: 311بن خييمة السالالاللمي النيسالالالابوري )  

م(. طبعة دار الميمان للنشالالر 2009هالالالالالال = 1430ماهر ياسالالين الفحل. الطبعة األولى ) الدكتور

 والتوزيع: السعودية.

الحديث بين المحدثين واألصالالالوليين الفقهاء دراسالالالة حديثية أصالالالولية فقهية تحليلية:   مختلف -201

م(. دار الفضالاليلة 2001هالالالالالالال = 1421تأليف الدكتور أسالالامة بن عبد اهلل خيا . الطبعة األولى )

 السعودية. –للنشر والتوزيع: الرياض 

باس البغدادي  المخلصالالاليا  وأجياء أخر  ألبي طاهر المخلص محمد بن عبد الرحمن بن الع -202

م(. إصدارا   2008هالال = 1429هالال(. تحقيق: نبيل سعد الدين جرار. الطبعة األولى )393)  

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بقطر

مدارج السالالالالالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسالالالالتعين: لإلمام ابن قيم الجوزية، محمد ابن أبي  -203

ر بن سالليمان السالعودي، والدكتور علي عبد هالالالالال(. تحقيق: الدكتور ناصال 751بكر اليرعي )  

الرحمن القرعالاوي، والالدكتور صالالالالال  بن عبالد العييي التويجري، والالدكتور خالالالد بن عبالد العييي 

م(. دار  2011هالالالالالالالال = 1432الغنيم، والالدكتور محمالد بن عبالد اهلل الخضالالالاليري. الطبعالة األولى )

 السعودية. –الصميعي: الرياض 
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ة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين: تأليف علي بن محمد  المدخل إلى  ثار الشالالالي  العالم -204

هالالالالالالال(. طبع ضالالمن ) ثار الشالالي  العالمة عبد الرحمن بن يحيى 1434العمران. الطبعة األولى )

المعلمي اليماين(. مطبوعا  مجمع الفقه اإلسالالمي بجدة، بتمويل من مؤسالسالة سالليمان بن عبد 

 الفوائد للنشر والتوزيع: السعودية. العييي الراجحي. قامت بطباعته: دار عالم

المدخل إلى الصالالالحي : لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن حمدويه النيسالالالابوري   -205

هالالالال = 1430هالالالال(. تحقيق: الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. الطبعة األولى )405الحاكم )  

 م(. دار اإلمام أحمد: القاهرة.2009

(. تحقيق:  458مام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )  المدخل إلى علم السنن: لإل -206

م(. دار اليسالر للنشالر والتوزيع: مصالر، 2017هالالالالال =  1437الشالي  محمد عوامة. الطبعة األولى )

 .لبنان –ودار المنهاج للنشر والتوزيع: بيرو  

حمالالدويالاله  المالالدخالالل إلى كتالالاب اإلكليالالل: لإلمالالام الحالالافظ أبي عبالالد اهلل محمالالد بن عبالالد اهلل بن -207

هالالالالالال(. تحقيق: المسالالتشالالار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد. دار  405النيسالالابوري الحاكم )  

 مصر. –الدعوة للطباعة والنشر: األسكندرية 

المراسالاليل: لإلمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي = ابن أبي حاتم  -208

م(. 1982هالالالالالال = 1402هالالالالالال(. تحقيق: شالالكر اهلل بن نعمة اهلل قوجاين. الطبعة الثانية )327)  

 .لبنان –مؤسسة الرسالة: بيرو  

اهلل بن حمالدوياله المسالالالالتالدرك على الصالالالالحيحين: لإلمالام الحالافظ أبي عبالد اهلل محمالد بن عبالد  -209

هالالالالالال(. تحقيق: مركي البحوث وتقنية المعلوما  بدار التأصالاليل.  405النيسالالابوري الحاكم )  

 م(. دار التأصيل: مصر.2014هال = 1435الطبعة األولى )

المسالالك األذفر يف نشالالر ميايا القرنين الثاين عشالالر والثالث عشالالر لمحمود شالالكري األلوسالالي )    -210

م(. الدار  2007هالالالالالال = 1427الجبوري. الطبعة األولى )هالالالالالال(. تحقيق الدكتور عبد اهلل 1342

 لبنان. –العربية للموسوعا : بيرو  

هالالالال(. تحقيق: الشي  شعيب األرنؤو ، و خرين. الطبعة   241مسند اإلمام أحمد بن حنبل )   -211
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 لبنان. –م(. مؤسسة الرسالة: بيرو  2001هال = 1421م: 1995هال = 1416األولى )

لحافظ أبي القاسالالالم عبد الملك بن محمد بن عبد العييي البغوي )   مسالالالند ابن الجعد: لإلمام ا -212

هالالالالالال(. تحقيق: األسالالتاذ الدكتور عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي. الطبعة األولى  317

 م(. مكتبة الفالو: الكويت.1985هال = 1405)

ر محمد بن هالالال(. تحقيق: الدكتو204مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود )  -213

عبد المحسالالن التركي. بالتعاون مع مركي البحوث والدراسالالا  العربية واإلسالالالمية بدار هجر. 

 -م(. دار هجر للطباعة والنشالر والتوزيع واإلعالن: الجيية 1999هالالالالال = 1419الطبعة األولى )

 مصر.

 = البحر اليخار. مسند البيار -

مسالند الدارمي، المعروف بسالنن الدارمي: لإلمام الحافظ أبي محمد عبد اهلل بن  عبد الرحمن بن  -214

هالالالال = 1421هالالالال(. تحقيق: حسين سليم أسد الداراين. الطبعة األولى )255الفضل الدارمي ) 

 م(. دار المغني: الرياض.2000

هالالالال(.   360الطبراين )  مسند الشاميين: لإلمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب  -215

حققاله وخرج أحاديثاله: حمالدي عبالد المجيالد السالالالاللفي. صالالالالدر  الطبعالة األولى للمجلالدين األول  

م(، وصالالدر  الطبعة األولى للمجلدين الثالث والرابع سالالنة 1989هالالالالالال = 1409والثاين سالالنة )

 لبنان. –م(. مؤسسة الرسالة: بيرو  1996هال = 1416)

لقاضالالالي عياض بن موسالالالى بن عياض اليحصالالالبي )   مشالالالارق األنوار على صالالالحاو اآلثار: ل -216

 هال(. طبع ونشر المكتبة العتيقة: تونس، ودار التراث القاهرة.544

د بن حبالان بن أحمالد البسالالالالتي )    -217 مشالالالالاهير علمالاء األمصالالالالار: لإلمالام الحالافظ أبي حالاتم ُمَحمالَّ

=  هالالالال 1379هالالالال(. صححه: م فاليشهمر. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة )354

 لبنان. –م(. تصوير دار الكتب العلمية: بيرو  1959

المصالالالالبالاو المنير يف غريالب الشالالالالرو الكبير للرافعي: للعالمالة أحمالد بن محمالد بن علي المقرف   -218

 م(.1922هال(. الطبعة الخامسة بالمطبعة األميرية بالقاهرة )770الفيومي )

مصالالالالنف ابن أبي شالالالاليبالة يف األحاديث واآلثار: لإلمام الحالافظ أبي بكر عبد اهلل بن محمد ابن أبي  -219
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هالالالالال(. طبعة دار القبلة للثقافة اإلسالالمية: جدة، ومؤسالسالة علوم القر ن: دمشالق،  235شاليبة )  

هالال = 1427وبيرو . حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثه: الشي  محمد عوامة. الطبعة األولى )

 م(.2006

هالالالالالال(. عني بتحقيق  211المصالالنف: لإلمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصالالنعاين )  -220

هالال = 1391نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: حبيب الرحمن األعظمي. الطبعة األولى )

 لبنان. -م(. المكتب اإلسالمي: بيرو  1972

مطالع األنوار على صالالحاو اآلثار: لإلمام أبي إسالالحاق إبراهيم بن يوسالالف بن إبراهيم الحميي   -221

هالالالالالالالال(. تحقيق: دار الفالو للبحالالث العلمي وتحقيق  569الوهراين، المعرفو بالالابن قرقول )  

م(. من إصالالالالدرار  وزارة األوقالاف والشالالالالئون  2012هالالالالالالالال = 1433التراث. الطبعالة األولى )

 اإلسالمية بقطر.

اب. الطبعة األولى ) المعالم -222 رَّ هال  1411األثيرة يف السالنة والساليرة: لألسالتاذ محمد محمد حسالن شالُ

 لبنان. -م(. دار القلم: دمشق، والدار الشامية: بيرو  1991= 

هالالالالال(، وهو شالرو سالنن أبي 388معالم السالنن: لإلمام أبي سالليمان حمد بن محمد الخطابي )   -223

م(. المطبعة  1932هالالالالالالال = 1351عة األولى )داود. طبعه وصالالالححه: محمد راغب الطبا . الطب

 العلمية: حلب.

هالالالالال(. تحقيق: محمد  1413معجم التعريفا : للعالمة علي بن محمد الشالريف الجرجاين )   -224

 مصر. –صديق المنشاوي. دار الفضيلة: القاهرة 

معجم الصالالالالحالابالة: لإلمالام الحالافظ أبي القالاسالالالالم عبالد اهلل بن محمالد بن عبالد العييي البغوي )    -225

تحقيق: محمد األمين الجنكي. طبع على نفقة أبي باسل سعد بن عبد العييي بن عبد  هالالالال(.317

 هال(. مكتبة دار البيان: الكويت.1421المحسن الراشد. الطبعة األولى )

(. تحقيق:  360المعجم الكبير: لإلمالام الحالافظ أبي القالاسالالالالم سالالالالليمالان بن أحمالد الطبراين )  -226

 ة )؟(.مكتبة ابن تيمية: القاهرة.حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الثاني

المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي: رتبه ونظمه لفيف من المسالتشالرقين، ونشره الدكتور   -227

 م(.1936أ.ي. ونسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن. مكتبة بريل يف مدينة ليدن )
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ة األولى  معجم المؤلفين )تراجم مصالالالالنفي الكتالب العربيالة(: تالأليف: عمر رضالالالالا كحالالالة. الطبعال  -228

 لبنان. –م(. مؤسسة الرسالة: بيرو  1993هال = 1414)

 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية. دار الدعوة. -229

هالالالالالال =  1408معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجي، وحامد صالالادق قنيبي. الطبعة الثانية ) -230

 لبنان. -م(. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع: بيرو   1988

هالالالالالالالال(. تحقيق:  395اللغالة: لإلمام أبي الحسالالالالين أحمالد بن فارس بن زكريا )   معجم مقالاييس -231

 م(.1979هال = 1399لبنان ) –العالمة عبد السالم هارون. دار الفكر: بيرو  

هالالال(، رواية ابن محرز. تحقيق: محمد  233معرفة الرجال: لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين )   -232

 م(.1985هال = 1405ة بدمشق )كامل القصار. مطبوعا  مجمع اللغة العربي

هالالالالال(. تحقيق:  458معرفة السالنن واآلثار: لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسالين البيهقي )  -233

م(. جامعة الدراسالالا   1991هالالالالالال = 1412الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة األولى )

 المنصورة. -الوفاء: مصر اإلسالمية: باكستان، ودار قتيبة: دمشق، ودار الوعي: حلب، ودار 

هالالالالالال(. تحقيق:  430معرفة الصالالحابة: لإلمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصالالبهاين )  -234

 م(. دار الوطن. الرياض.1998هال = 1419عادل بن يوسف العيازي. الطبعة األولى )

لنيسالالابوري  معرفة علوم الحديث وكمية أجناسالاله: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم ا -235

  الدكتورهال(. بتعلقا  الحافظين: المؤتمن الساجي والتقي ابن الصالو. شرو وتحقيق: 40)  

 –م(. مكتبالة المعالارف: الريالاض 2010هالالالالالالالال = 1431أحمالد بن فالارس السالالالاللوم. الطبعالة الثالانيالة )

 السعودية.

يق:  هالالالال(. تحق277المعرفة والتاري : لإلمام الحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي )  -236

 م(. مؤسسة الرسالة. بيرو .1981أكرم ضياء العمري. الطبعة األولى ) الدكتوراألستاذ 

الُمْعلم بفوائد مسالاللم: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري المالكي )    -237

لث  م، والجيء الثا1988هالالالال(. تحقيق: فضيلة الشي  محمد الشاذلي النيفر. الطبعة الثانية )536

سالة  1991صالدر بتاري   سالة الوطنية للكتاب بالجيائر، والمؤسالّ م(. الدار التونسالية للنشالر، والمؤسالّ

 الوطنية للترجمة والتحقيق والّدراسا  بيت الحكمة.
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المغني يف ضالالبط أسالالماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسالالابهم: لإلمام محمد طاهر بن  -238

 باكستان. -م اكادمي: اكرام  باد، لياقت  باد: كراتشي هال(. الناشر: الرحي986علي الهندي )  

المغني يف الضالالالالعفالاء: لإلمالام الحالافظ شالالالالمس الالدين محمالد بن أحمالد بن عثمالان الالذهبي )    -239

 هال(. تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. دار الوعي حلب.748

المفردا  يف غريالالب القر ن: لإلمالالام أبي القالالاسالالالالم الحسالالالالين بن محمالالد، المعروف بالالالراغالالب   -240

هالالالالال(. تحقيق: صالفوان عدنان الداودي. دار القلم: دمشالق، والدار الشالامية:  502ألصالبهاين )  ا

 لبنان. )بدون(. –بيرو  

لمالا أشالالالالكالل من تلخيص كتالاب مسالالالاللم: لإلمالام أبي العبالاس أحمالد بن عمر بن إبراهيم  المفهم -241

هالالالالالالالال(. حققاله وعلق علياله وقالدم لاله: محي الالدين ديالب مسالالالالتو، وأحمالد محمالد 656القرطبي )  

م(. دار  1996هالال = 1417السيد، ويوسف علي بديوي، ومحمود إبراهيم بيال. الطبعة األولى )

 لكلم الطيب: دمشق، وبيرو .ابن كثير: دمشق، وبيرو ، ودار ا

المقاصد الحسنة يف بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة: لإلمام الحافظ شمس الدين   -242

هالال(. تحقيق: محمد عثمان الخشت. الطبعة األولى   902محمد بن عبد الرحمن السخاوي )  

 لبنان. -م(. دار الكتاب العربي: بيرو  1985هال = 1405)

و: لإلمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشالالالهرزوري، المعروف  مقدمة ابن الصالالالال -243

لبنالان  –هالالالالالالالال(. تحقيق: نور الالدين عتر. دار الفكر المعالاصالالالالر: بيرو  643بالابن الصالالالالالو ) 

 م(.1977هال = 1397)

الملل والنحل: تأليف اإلمام أبي الفت  محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاين )   -244

م(. دار  1993هالال = 1414هالال(. تحقيق: أمير علي مهنا، وعلي حسن قاعود. الطبعة الثالثة )548

 لبنان. –المعرفة: بيرو  

الالد الالدقالاق يييالد بن هالالالالالالالال( يف الرجالال: روايالة أبي خال 233من كالم أبي زكريالا يحيى بن معين )   -245

أحمد محمد نور سيف. دار المأمون للتراث:   األستاذ الدكتورالهيثم بن طهمان البادي. تحقيق: 

 دمشق، وبيرو .

المنتخب من ذيل المذيل من تاري  الصالحابة والتابعين: لإلمام محمد بن جرير بن يييد بن كثير  -246
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 –ألعلمي للمطبوعا ، بيرو  هالالالالال(. مؤسالسالة ا310بن غالب اآلملي، أبي جعفر الطبري )  ا

 لبنان.

هالالالالالال(. تأليف   458المنة الكبر  شالالرو وتخريج السالالنن الصالالغر : لإلمام الحافظ البيهقي )   -247

م(. مكتبة الرشالد:  2001هالالالالال = 1422الدكتور محمد ضالياء الرحمن األعظمي. الطبعة األولى )

 الرياض.

محّمد بن أحمد بن ُعثمان الّذَهبّي  المهذب يف اختصالالالالار السالالالالنن الكبير: اختصالالالالرُه: أبو عبد اهلل  -248

افعّي )المتويف:  هالالال(. تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمِي، بإشراف أبي َتميم َياسر ابن  748الشَّ

 السعودية. -م(. دار الوطن للنشر: الرياض  2001هال =  1422إبراهيم. الطبعة األولى )

علي بن عبالد القالادر، أبي العبالاس   المواعظ واالعتبالار بالذكر الخطط واآلثالار: لإلمالام أحمالد بن -249

هالالالال(. دار الكتب  1418هالالالال(. الطبعة األولى )845الحسيني العبيدي، تقي الدين المقرييي )  

 بيرو : لبنان. -العلمية 

جمع وتحقيق: بشالالار عواد  . موسالالوعة أقوال يحيى بن معين يف الجرو والتعديل وعلل الحديث -250

م(.  2009هالال =  1430. الطبعة األولى )معروف، ومحمود محمد خليل، وجهاد محمود خليل

 لبنان. –دار الغرب اإلسالمي: بيرو  

هالالالالال(، رواية اإلمام يحيى بن يحيى الليثي األندلسالي. تحقيق: محمد  179موطأ اإلمام مالك )   -251

م(. طبع على نفقة مؤسالالالسالالالة زايد بن 2004هالالالالالالال = 1425مصالالالطفى األعظمي. الطبعة األولى )

 اإلمارا  العربية المتحدة. -ية واإلنسانية: أبو ظبيسلطان  ل نهيان لألعمال الخير

تكذيب عكرمة مولى ابن عباس نموذجا«: للمؤلف، وهو   –موقف الحداثيين من السالالالنة النبوية  -252

بحث منشالالور ضالالمن أعمال المؤتمر العلمي األول لكلية أصالالول الدين بالقاهرة، تحت عنوان:  

هالالالالال/ 1439جماد  الثانية  9، 8الوهم( )قراءة التراث اإلسالالمي بين ضالوابط الفهم وشالطحا  

 م.2018مارس  8، 7

مييان االعتالدال يف نقالد الرجال: لإلمام الحالافظ شالالالالمس الدين محمالد بن أحمالد بن عثمالان الذهبي   -253

 لبنان. –هال(. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة: بيرو  748)  
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هالالالال(. تحقيق: عبد 728بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي )المتو : ا
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م(. دار ابن 2008هالالالال = 1429هالالالال(. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الثانية )852
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هالالالالالالال(. تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. مكتبة البشالالالر :  852محمد بن حجر العسالالالقالين )  

 م(.2011هال = 1432باكستان ) -كراتشي 

هالالالالالالالال(. الالدار  1345نظم المتنالاثر من الحالديالث المتواتر: ألبي عبالد اهلل محمالد بن جعفر الكتالاين ) -257

 ية للطباعة والنشر بمصر. )بدون(.السلف
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 السعودية. –الرياض 
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 فهرس حمتويات البحث
 م

 الصفحة املوضوع

 741 املقدمة 1

 747 تعريف الكذب، واألصل يف إطالقه، وألفاظه: األول املبحث 2

 748 تعريف الكذب لغة واصطالحا: األول المطلب 3

 770 األصل يف إطالق لفظ )الكذب( يف عرف العلماء وأهل الحديث: الثاين  المطلب 4

 779 جملة من األلفاظ التي استعملها علماء الحديث للتعبير عن كذب الرواة : الثالث المطلب 5

6 
إطالق الكذب على اخلطأ يف اللغة، واحلديث، وأقوال الصحابة :  الثاني املبحث

 والتابعني، والعلماء
785 

7 
ما اسالالالتدل به أهل العلم من أشالالالعار العرب وكالمهم، على مجيء الكذب : األول المطلب

 بمعنى الخطأ
786 

َر العلماُء الكذب الوارد فيها بمعنى الخطأ: الثاين  المطلب 8  791 .جملة من أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص َفسَّ

 805 بمعنى الخطأنماذج من اآلثار الواردة عن الصحابة وقع الكذب فيها : الثالث المطلب 9

10 
َر العلماء الكذب الوارد فيها بمعنى  المطلب الرابع: جملة من اآلثار الواردة عن التابعين َفسالَّ

 الخطأ
843 

 853 نماذج من أقوال أهل العلم وقع الكذب فيها بمعنى الخطأ  المطلب الخامس: 11

12 
سثثثتعملثة عنثد الثثالثث املبحثث علمثاء احلثديثث مبعنى : منثاذج لبع  األلفثاظ امل

 الكذب، وقعت معاني الكذب فيها مبعنى اخلطأ
896 

 
قرائن معرفثة وقوع الكثذب مبعنى اخلطثأ، واآلثثار املرتتبثة على  املبحثث الرابع

 تلك املعرفة
905 

 906 القرائن التي يتوصل بها إلى معرفة وقوع الكذب بمعنى الخطأ: األول المطلب 13

 909 اآلثار المترتبة على معرفة وقوع الكذب بمعنى الخطأ: الثاين المطلب 14

 اخلامتة والنتائج 15
911 

 مصادر ومراجع البحث 16
914 
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