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 حكم الكذب إلقامة السياسات ونزع الخصومات
 *إبراهيم عبد اهلل سمقيني ،محمد فاروق العكام

  قسم اعفقه وأصوعه، كلةة اعشبةعة، جامعة ادمشق
 *طاعب ادباسات علةا )ادكروباه(

 
 الممخص

قددداد ةكددد ب بعدددض اعسددداب ،دددت كدددل مساسدددبة، رحدددت ادعدددو  أن اعكددد ب جددد   مدددن  
،ددت موا ددو ةكددون اعصددادق ،ة ددا سددببا  عوقددوع  اعادبلوماسددةة ،ددت اعحددوابق وةصددادق   ددبون

،رسة عظةمة بدةن اعسداب، رحدت ادعدو  أن اعكد ب حدبامق ،ةقدو اعمجرمدو بدةن ادوامدة اعفرسدة 
 واعسفاقق

ومدن ذد ا اعمسطلدق كدان اعبحدث محاوعدة عبةدان اعحكدم اعشدبعت علكد ب، واعرمةةد   
 و  ،ة ا اعك بقبةسه وبةن اعمعابةض واعادبلوماسةة، وما ذت اعحاالت اعرت ةجو  وال ةج

 ،رساوعت ،ت بحثت ادباسة اعمو وعات اعراعةة: 
 حكم اعك ب ،ت بةان اعحكم اعشبعت عمسشأ اع بلف بةن اعمر اصمةنق -5
 حكم قول اعحق ،ةما ةرعلق باعوقائو واألحاداثق -8
 حكم اعك ب ،ةما ةرعلق باعوقائو واألحاداثق -6
 حكم اعك ب عادب  اعفرسة اعمروقعةق -4
 :المقدمة -1

 ،واعمبسدددلةن  سبةدددااألواعصدددبلة واعسدددبلم علددد  أشدددبف  ،اعحمددداد ب بب اععددداعمةن 
 :وبعاد ،أجمعةنوعل   عه وصحبه  ،ادمسةادسا مح
 بسددول اب األصددل ،ددت حكددم اعكدد ب أسدده حددبام، وعكددن وبادت أحاادةددث عددن ، 
 عئلصددددبلح بددددةن اعسدددداب، وعكددددن ذددددل حكددددم جددددوا  اعكدددد ب علدددد  إطبلقدددده  اعكدددد ب بجددددوا 

 
 
 

 4/2/8002لة برابةخ داوباد اعبحث علمج
 84/9/8002قبل علسشب برابةخ دا

 دا ،ةأم عه قةواد  وذل اعقةواد ،ت األحوال اعرت ةجدو  ب دا اعكد ب، أم ،دت اع ةئدة اعردت ةدرم 
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 اعك ب 
 قذ ا اعمو وع وأجلةه ببحث ةو ح ج ئةاره ع ا وجادت من اعمساسب أن أ،باد 
 قاعرحلةلت سرقبائتاالمس ج أما مس جت ،ت اعبحث ، و اع 

 ،حاوعت ،ت بحثت ادباسة اعمو وعات اعراعةة:
 قبةن اعمر اصمةن اعحكم اعشبعت عمسشأ اع بلف بةان حكم اعك ب ،ت -
 قحكم قول اعحق ،ةما ةرعلق باعوقائو واألحاداث -
 قحكم اعك ب ،ةما ةرعلق باعوقائو واألحاداث -
 حكم اعك ب عادب  اعفرسة اعمروقعةق -

وأن ةعصدمست  ،،ةده  اعصدا  عوج ده رعداع عملدت  أن ةجعل  ذ ا وأسأل اب 
ثدم ةداد به عدت عسداده أجدبا  عظةمدا   ،مدن ،درن اعمحةدا واعممدات - وعبااَد اب اعمسدلمةن -به 

 قةوم اعقةامة ومن ع اب اعساب أذوال،ت اآل بة ةعة ست به من 
واعردابعةن عده بسحسدان  ،وعلد   عده وصدحبه وسدلم ،وصل  اب عل  سةادسا محماد 

 قإع  ةوم اعادةن
بثثين  لمنعثثا الخثث   الحكثثم العثثرعي بيثثان الكثثذب فثثيحكثثم المبحثثث الول:  -2

 :المتخاصمين
بدددةن اعمر اصدددمةن  ،ة دددا لدددفر ماع سدددأعةملبةدددان اعحكدددم اعشدددبعت اعرفصدددةلت عإن  

، وال ةجدددو  واجدددب قطعدددا   ةم اعشدددبعةاحكددداأل قدددول اعحدددق ،دددتو ، واجدددب شدددبعا   واعمرسدددا عةن
 ، ،كد ا ،دت األحكدام اعشدبعةة ال ةجدو  ةجدو ؛ ألن اعكد ب عمومدا  ال(1) اعك ب ،ةه بحال

                                           
 األصل ،ت اعك ب مطلقا  اعرحبةم، واألادعة عل   عك كثةبة؛ مس ا:( 1)
 : {قددددددول اب  -5                        : سدددددددوبة اعروبدددددددة[ }

ِعَصدَحاَبِة بسدول اِب  َأْمدَبُه ”( بقوعده: 7/612اآلثداب ) [ق ووجه اعشاذاد ما  كبه اعطحاوي ،ت شدبح مشدكل559
  ََوُذدْم بسدول اِب  ،اْعُمْؤِمِسةَن بِدِه َأْن َةُكوُسدوا مدو اعِصدااِدِقةن ،وعدم  ،َوَمدْن َرَقاِدَمدُه مدن َأْسِبَةائِدِه صدلوات اب علدة م

 “ قْل َعِم ِبِه اأَلْحَواَل ُكِلَ ا َواأَلْوَقاِت ُكِلَ ابَ ، َواَل َوْقٍت اُدوَن َوْقتٍ ، ُةَ صِّْص  عك ِبَحاٍل اُدوَن َحالٍ 
{ : قوعدده  -8             : مددا َأَمددَب بِددِه مددن اْجِرَسابِددِه ”[ق ووجدده اعشدداذاد: 60{ ]سددوبة اعحددج

 (ق7/612، كما  كب اعطحاوي )“ُكلَِّ ا َوَعَل  اأَلْحَوالِ ، عل  اأَلْوَقاِت ُكلَِّ ا ذو َكَ ِعَك َأْة ا  ]،ت اآلةة[ ،ة ا 
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 قاعك ب
 فيما يتعمق بالوقائع والحداث: حكم قول الحقالمبحث الثاني:  -3

أحدادا  ِمدَن اعفق دا  أوجدب قدول اعحدق ،دت اعوقدائو  -،ت حادواد اطبلعت -عم أجاد  
ذدد ا مددو رسددلةم م  قمددا عددم ركددن ذسدداك جساةددة رسددروجب اعشدد اادة أمددام اعق ددا  ،واألحدداداث

 جوا  اعك ب كما رقادمق بعادم
 وعلة  عك أموب:

عد ا جدا  ،ةده اعرسدا ل  ،اعمقصواد مدن اعصدلح ذدو اعرسدكةن ال اعوصدول إعد  اعحدقألن  -أ
، ،كدد ا واعدداد،و مددن أمددوال اع كدداة عئلصددبلح بددةن اعسدداب ،)بب دد  اعطددب،ةن( عددن اعحقددوق

، أو اعرحاةددددل علر ددددبب مددددن اإلجابددددة، أو جددددوابعددددن اع اعسددددكوتبقةدددداب األوعدددد : ةجددددو  
 قصومةادب ا  عل  ن مو وع اعحوابع بوج عا

وجدددده اعقةدددداب أن رلددددك اعرشددددبةعات ُشددددِبَعت علدددد   ددددبلف األصددددل، أمددددا رددددبك و  
 اعجواب ، و موا،ق عؤلصل ،ت األ،عال وذو اإلباحةق

، ،ُشدددِبع عمباعار دددا وادب  اع صدددومة مصدددلحة مقصدددوادة شدددبعا  اإلصدددبلح بدددةن اعسددداب  -ب
 ائل اعحماعدة، واعسؤال حرد  ةصدةب اعسداع كاةعن اعحقوق، وك ا اعاد،و من أموال  اعرسا ل

                                                                                                    
َ ا َوَعداَد َأْ لَدفَ  ،ِإَ ا َحداِدَث َكدَ بَ :  َةدُة اْعُمَسداِ،ِق ثَدبلث   : ”َقالَ  َعْن َأِبت ُذَبْةَبَة َعْن اعِسِبتِّ  -6 َ ا اْؤُرِمدَن َ دانَ ، َواِ  “  َواِ 

صددحةح  اعحجدداج اعقشددةبي، (، ومسددلم بددن66(، بددبقم )5/87) ، صددحةح اعب ددابياعب ددابي محمدداد بددن إسددماعةل]
 ([ق19(، ببقم )5/688) مسلم

دداْدقِ : ” قَداَل َبُسددوُل اِب : قَددالَ بددن مسدعواد َعدْن َعْبداِد اِب  -4 دداْدَق َةْ داِدي ِإعَدد  اْعبِدبِّ  ،َعلَدْةُكْم ِباعصِّ ِن اْعبِددِب  ،،َدِسِن اعصِّ َواِ 
دداْدَق َحرِد  ُةْكرَددَب ِعْسدداَد اِب ِصدادِّةقا  َوَمدا َةددَ اُل اعِبُجددُل َةْصداُدُق َوةَ  ،َةْ داِدي ِإعَدد  اْعَجِسددةِ  ِةدداُكْم َواْعَكددِ بَ  قَرَحددِب  اعصِّ ،َددِسِن  ،َواِ 

ِن اْعُفُجددوَب َةْ دداِدي ِإعَدد  اعِسددابِ  ،اْعَكددِ َب َةْ دداِدي ِإعَدد  اْعُفُجددوبِ  َوَمددا َةددَ اُل اعِبُجددُل َةْكددِ ُب َوَةَرَحددِب  اْعَكددِ َب َحرِدد  ُةْكرَددَب  ،َواِ 
([ق ووجددده اعشددداذاد أن 8307(، بدددبقم )2/401) صدددحةح مسدددلم ]مسدددلم بدددن اعحجددداج اعقشدددةبي،“  َكدددِ ابا   ِعْسددداَد ابِ 

 اعحادةث أمب باعصادق وس ت عن اعك ب ،ت كل األحوال وكل األوقات ق
لَدْةَب ِعلِدِه َحاَجدة  ِ،دت َأْن َةداَدَع َمْن َعْم َةداَدْع قَدْوَل اعدِ وِب َواْعَعَمدَل بِدِه ،َ : ” َقاَل َبُسوُل اِب  :َقالَ  ْن َأِبت ُذَبْةَبَة عَ  -1

([ق ووجدده اعشدداذاد أن 5906(، بددبقم )8/65) ، صددحةح اعب ددابياعب ددابي محمدداد بددن إسددماعةل]“  َطَعاَمددُه َوَشددَباَبهُ 
اعحادةث ةأمب بربك كل قوٍل علد وب وكدل عمدل بده، وذد ا عدام ،دت كدل األحدوال واألوقدات، بدل اعحدادةث سدص ،دت 

 رأثةبه عل  كمال اعصومق
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 ق(2)، ،ُةْبَس  علةه ربك اعجواب ألسه موا،ق عمقاصاد اعشبةعة اعرت رحمل ا عئلصبلح (1)
ادب  اعفرسددة  كدداد، بددل مددو وجددواد اعمصددلحة عددادم اعجددواب مشددبوع مطلقددا ، ،مشددبوعةره عدد -ج

 ذو مسرحبق
 حداث:حكم الكذب فيما يتعمق بالوقائع والالمبحث الثالث:  -4
 تحرير المسالة: -4-1
 كما سبقق األصل ،ت اعك ب اعرحبةم -أ

 وال حددق مددن حقددوق اعطددب،ةن، أو إعدد  أن ةف ددت اعكدد ب أو اعرعددبةض  ال ةجددو  -ب
 حصددددوعه علدددد  مددددا عددددةب عددددهق وذدددد ا ذددددو اععددددادل اعددددواباد ،ددددت قوعدددده رعدددداع : }     

                              }وبة]سدددددددددددددددددددد 

 ، وعدددد عك[، ،اعكدددد ب أو اعرعددددبةض ذددددو علرسددددكةن ال علرعددددادي علدددد  اعحقددددوق9اعحجددددبات: 
 ق(3) علش اادة اعح وب وقول اعحق بَ لِ أوجبوا عل  من طُ 

وقددو اع ددبلف بددةن اععلمددا  ،ددت حكددم اعكدد ب ،ةمددا ةرعلددق باعوقددائو واألحدداداث ب ددبض  -ج
 :و،ةما ةلت أقوال اععلما  وأادعر م ،ت اعمسأعة قرعادي عل  اعحقوق وادون، اإلصبلح

                                           
َكاإِلْصددبلِح َبددْةن  ،َةْسددَراِدةُسُه َوَةاْدَ،عددُه ِ،ددت ِإْصددبلح َ ات اْعَبددْةن: َأيْ  ،ِذددَت اْعَمددال اعِددِ ي َةَرَحِملددُه اإِلْسَسددان”:  ةُ اعَددمَ اعحَ ( 1)

ِسَمددا َرِحددّل عَددُه اْعَمْسددَأَعة، َوُةْعَطدد  ِمددْن اعِ َكدداة ِبَشددْبِط َأْن َةْسددَرادِ  ق اعسددووي “ ةَن ِعَ ْةددِب َمْعِصددَةٍة َقِبةَلرَددْةِن َوَسْحددو َ ِعددَك، َواِ 
 ق(4/544)ةحة  بن شبف، اعمس اج شبح صحةح مسلم بن اعحجاج 

( اعسصدددوص اآلمدددبة باإلصدددبلح، واعاداعدددة علددد  أسددده مصدددلحة مقصدددوادة شدددبعا  ، دددت كثةدددبة؛ مس دددا: قوعددده رعددداع : 2)
{                 :[، وقوعدددددده5{ ]سدددددوبة األسفدددددال{ :           

                                         

                                         

                                       :9{ ]سدددددددددوبة اعحجدددددددددبات-

 [ق50
محمداد  سظب  عدك ،دت: ابدن عابدادةنق ا ادبج اعفق ا  عل  بةان حكم اعح وب علش اادة ،ت مقادم كراب اعش اادات( 3)

 ق(7/44واعشا،عت محماد بن إادبةب، األم )(، 1/435)باد اعمحراب عل  اعادب اعم راب  أمةن بن عمب،
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 المطمب الول: القوال في المسالة: -4-2
ب ددددبض  ،ددددت اعوقددددائو واألحدددداداث ،ددددت جددددوا  اعكدددد ب اعصددددبةح اععلمددددا  ا رلددددف 
 :أقوالثبلثة عل   اإلصبلح

مدداد  ع ربعدا   واعوجددوبجدوا  ة رلدف حكددم اعكد ب اعصددبةح بدةن اع :اعقدول األول -4-8-5
وقول اعماعكةدة واعشدا،عةة  ،(1)اعحسفةةوذو قول اعمرأ بةن من  :ت اإلصبلح، عحاجة إعةها

“ َ،دداأَلْوَع  اْسددِرْعَماُل اْعَمَعدداِبةضِ  ]اعكدد ب[ َوَحْةددُث َجددا َ ” ق(2)،ددت ظدداذب اعمدد ذب واعحسابلددة 
 ق(3)

ابرددادا  اعكدد ب أم اعكدد ب ،ددت ، ،لددم ةبةسددوا ذددل مقصددوادذم وقدداد أطلقددوا بحم ددم اب
، وكد ا ،ة مدا ؛ ألن قوع م عدامأن مقصوادذم ،ة ما معا   - واب أعلم -، واعظاذب جواباع

 أادعر م عامةق
باعكد ب  أمدا االبردادا  ،،دت اإلصدبلح عسداد اعجدواب اعك ب ةجو  :اعقول اعثاست -4-8-8

 ق(4)وذ ا بواةة عساد أحماد  ،وعو كان عئلصبلح ،بل ةجو 
 واعكددد ب اعصددبةح ال ةجدددو  بدددأي ،ابةضةجدددب االكرفددا  باعمعددد :اعقددول اعثاعدددث -4-8-6

                                           
(، اع دداادمت محمدداد بددن محمدداد، 3/487( ابددن عابددادةن محمدداد أمددةن بددن عمددب، باد اعمحردداب علدد  اعددادب اعم ردداب )1)

 (ق6/572ببةقة محموادةة )
(، 8/456حاشدةة اععدادوي علد  شدبح كفاةدة اعطاعدب اعببداست )ععادوي علت اعصعةادي، ا( اعمصاادب عل  اعرواعت: 2)

اعسددفابةست محمدداد بددن أحمدداد (، و 6/853) قلةددوبت وعمةددبة أحمدداد سددبلمة وأحمدداد اعببعسددت، حاشددةرا قلةددوبت وعمةددبةو 
 (ق545-5/569غ ا  األعباب ،ت شبح مسظومة اآلاداب )بن ساعم، 

(، وبسحددوه قددال 548-5/545غد ا  األعبدداب ،ددت شدبح مسظومددة اآلاداب ) اعسدفابةست محمدداد بددن أحمداد بددن سدداعم،( 3)
 (ق3/822اعسووي ةحة  بن شبف، اعمس اج شبح صحةح مسلم بن اعحجاج )

(، وابددن اعقددةم محمدداد بددن أبددت بكددب، إعددبلم 5/80( اعمقادسددت محمدداد بددن مفلددح، اآلاداب اعشددبعةة واعمددسح اعمبعةددة )4)
 ص ان مفلح عل  اعقوعةن ،ت اعم ذبق(، وقاد س6/521اعموقعةن عن بب اععاعمةن )

م(ق وعدداد 211-720ذددد/845-534و عبداد اب )، أبددن حسبدل بددن ذددبلل اعشدةباست اعمددبو يأحمدداد بددواإلمدام أحمدداد ذدو: 
 دبه حوبقدت ،دت محسرده إعد  أةدام اعمروكدل، ،أ ،أةام اعمعرصم ،دت ،رسدة  لدق اعقدب نق  بب وحبب ومات بب ادااد

جموعة حكدم وأمثدال ،دت قمدو اعشد واتق اسظدب ، مابق من كربه: اعمسساد وأكبمهق عه وعادان عاعمان: صاعح وعباد
ابددن أةبدك  لةددل (، و 31-5/36ن وأسبددا  أبسدا  اع مدان )و،ةددات األعةداابددن  لكدان أحمدداد بدن محمداد، : ربجمرده ،دت
 ق512اكرفا  اعقسوع صد ،سادك أادوباد، ، و (882-3/881اعوا،ت باعو،ةات )اعصفادي، 
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 ق(1)اعحسفةة  اعمرقادمةن من وذو قول :حال من األحوال
 “ولِ اعَقد نَ ِمد ةحِ صدبِ اعرِ  بلفُ ِ د وَ ُذدوَ  ،ةضعدبِ اعرِ  نَ ِمد ،اضعدبَ مِ  وُ ْمدجَ ”واعمعدابةض  

 ق(3)“ ت ِ ن اعشِ عَ  ت ِ اعشِ بِ  ةُ ةَ وبِ اعرَ ”و، (2)
 :القوال أدلةالمطمب الثاني:  -4-3

، و،ةمدا ةدأرت واعمعقول اعسسةاعقب ن و أصحاب األقوال اعمرقادمة بأادعة من  اسرادل 
 عبض أادعة رلك األقوال:

 :أادعة اعقول األول -4-6-5
 اسرادل اعقائلون بجوا  اعك ب عئلصبلح بأادعة من اعسسة واعمعقول، وذت: 

َعددْةَب اْعَكددِ اُب اِعددِ ي ” :قُددولُ ةَ  َبُسددوَل اِب  َسددِمَعتُ  َأِسَ ددا (4) ْلثُددوٍم ِبْسددت ُعْقَبددةَ كُ  ُأمّ  عددن -أ
 ق(5)“ َأْو َةُقوُل َ ْةبا   َ،َةْسِمت َ ْةبا   ،ُةْصِلُح َبْةَن اعِسابِ 

، ووجدده اعادالعددة مددن اعحددادةث أسدده سفدد  اعكدد ب عمددن ةكدد ب عةصددلح بددةن اعسدداب 
، ،دادل  عدك علد  ، ،رعةن سفت معس  اعكد ب اعمد موموسفت حقةقة اعك ب ال ةحرمله اعسص

 ق(6) “، َبْل َذَ ا ُمْحِسنم اِعِ ي ُةْصِلح َبْةن اعِسابَمْعَساُه َعْةَب اْعَكِ اب اْعَمْ ُمو وَ ”، اعجوا 
ِ،ددددت  ال َةِحدددِل اْعَكدددِ ُب ِإالِ ” :َقددداَل َبُسدددوُل اِب  :َقاَعدددتْ  (7) َعدددْن َأْسدددَماَ  ِبْسدددِت َةِ ةدددادَ  -ب

                                           
 (ق856-60/855ن أبت س ل، اعمبسوط )( اعسب ست محماد بن أحماد ب1)
 ق(6/858)اعس اةة ،ت غبةب األثب ( ابن األثةب اعج بي اعمبابك بن محماد، 2)
 ق572  صم راب اعصحاح ( اعبا ي محماد بن أبت بكب بن عباد اعقاادب، 3)
ذا ة وحددادأم كلثددوم بسددت عقبددة بددن أبددت معددةط األموةددةق أسددلمت قددادةما  بمكددة، وذدداجبت عددام اعحادةبةددة ،ددت اع ادسدد( 4)

، ثددم اع بةددب بددن اععددوام بعدداد مقرددل  ةدداد، ثددم ر وج ددا ،ددت اعمادةسددة  ةدداد بددن حابثددة ،،س عددت ،ة ددا  ةددة امرحددان اعسسددا 
سظدب ، ثدم مدات ،ر وج دا عمدبو بدن اععداص ،مكثدت عسداده شد با  وماردتق اابق ا ،ر وج ا عباد اعبحمن بن عوف،

االسددرةعاب اد اعبددب ةوسددف بددن عبدداد اب، ابددن عبدد(، و 2/895اإلصددابة )ابددن حجددب أحمدداد بددن علددت، : ربجمر ددا ،ددت
 ق(4/5961-5914)

 مسدددلم بدددن اعحجددداج اعقشدددةبي،(، و 8398(، بدددبقم )8/833، صدددحةح اعب دددابي )( اعب دددابي محمددداد بدددن إسدددماعةل5)
 ق(8301(، ببقم )2/406صحةح مسلم )

 (ق2/404( اعسووي ةحة  بن شبف، اعمس اج شبح صحةح مسلم بن اعحجاج )6)
ن اعسدددكن األسصدددابي األوسدددةة األشددد لةة ، أم سدددلمة ق  طةبدددة اعسسدددا  ، شددد ادت اعةبمدددوك، ( أسدددما  بسدددت ة ةددداد بددد7)

ابدن حجدب أحمداد بدن  وقرلت رسعة مدن اعدبوم بعمدواد ،سدطاط ا ، وعاشدت بعداد  عدك ادذدبا  ق اسظدب ربجمر دا ،دت :
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 “ِ ُب ِعُةْصدِلَح َبدْةَن اعِسدابِ َواْعَكد ،اْعَكدِ ُب ِ،دت اْعَحدْببِ وَ  ،ُةَحادُِّث اعِبُجُل اْمَبَأَرُه ِعُةْبِ دَةَ ا ؛َثبلثٍ 
 ق(1)

حصب جوا  اعكد ب ،دت ثدبلث صدوب، ومس دا اإلصدبلح،  ووجه اعادالعة أسه  
 ،ادل  عك بمسطوقه عل  جوا  اعك ب عئلصبلح بةن اعسابق

ِ،ةددِه َوُةثَدداُب  ةُب َمْأُ وسددا  اْعَكددِ َب َةِصدد ددد”،ددد ،(2) “حاعِ َصددلددب اعمَ جَ  نِمدد  وَعدداد أَ اِسددفَ اعمَ  ب ُ ادَ ” -ج
َعَلددد  اْعَمْصدددَلَحِة اِعِردددت َرَ دددِمَسَ ا َعَلددد  َقددداْدِب ُبْرَبدددِة ِرْلدددَك اْعَمْصدددَلَحِة ِمدددْن اْعُوُجدددوِب ِ،دددت ِحْفدددِظ 

ْحِقةدِق   رَ َوَعْو َصاَدَق ِ،ت َذِ ِه اْعَمدَواِطِن ألَِثدَم إثْدَم اْعُمَرَسدبِِّب إَعد قاأَلْمَواِل َواألَْبَ اِع َواأَلْبَواحِ 
“ ، ثُددِم اعِرَسددِبُب إَعدد  اْعَمَفاِسدداِد ِبرََفدداُوِت ُبرَددِب ِرْلددَك اْعَمَفاِسددادِ َذددِ ِه اْعَمَفاِسدداِد، َورَرََفدداَوُت اعِبرَددُب َعددهُ 

 ق(3)
،داعجوا  اسدرفادساه مدن األحاادةدث، ثددم اسدرفادسا االسدرحباب أو اعوجدوب علد  قددادب  

 قاأل ةبة اعقاعادة اعفق ةةمسرساد اعحاجة من 
 أادعة اعقول اعثاست: -4-6-8

وةمكدددن االسدددرادالل ع دددم بدددأن  قعدددم أجددداد ألصدددحاب ذددد ا اعقدددول ادعدددةبل  علددد  قدددوع م 
قدددول اعحدددق اعسدددكوت أو اعجدددواب ،دددت حكدددم اعملجدددأ عبل رةددداب بدددةن مفسدددادة اإلسسدددان ،دددت 

إَ ا َرَعدداَبَض ” ، واعقاعددادة اعفق ةددة رقددول: اعكدد باعوقددوع ،ددت وحصددول اعفرسددة، ومفسددادة إثددم 
ومفسدددادة اعفرسدددة عامدددة، أمدددا  ق(4) “ ِباْبِرَكددداِب َأَ فِِّ َمدددا ُبوِعدددَت َأْعَظُمُ َمدددا َ دددَببا  َمْفَسددداَدرَاِن 

، وكدد ا مفسددادة اعفرسددة واع صددومة ادسةوةددة مددن حقددوق اععبددااد ال مفسددادة اعكدد ب ، ددت  اصددة

                                                                                                    
،دت  اباالسدرةع ابن عبداد اعبدب ةوسدف بدن عبداد اب،( ، و 7/492) ،ت رمةة  اعصحابة اإلصابة ،علت اععسقبلست

 ( ق5722-4/5727) معب،ة األصحاب
 ، وابدن حسبدل(5969( ، بدبقم )6/494اعربمد ي محمداد بدن عةسد ، اعجدامو اعصدحةح اعمسدم  سدسن اعربمد ي )( 1)

، 87197، 87170(، بدبقم )126-128،  174،  41/110) أحماد بن حسبل اعشةباست، مسساد أحماد بدن حسبدل
 ق(87302

 ق 27  األشباه واعسظائب ص، ( اعسةوطت عباد اعبحمن بن أبت بكب2)
(، وقداد 5/556قواعداد األحكدام ،دت مصداعح األسدام )اعع  بن عباد اعسدبلم عبداد اعع ةد  بدن عبداد اعسدبلم اعسدلمت، ( 3)

 ن من أمثلة اجرماع اعمصاعح مو اعمفاسادقاعمسأعة ،ت اعمثال اعبابو واألببعة كب رفصةل رلك 
 ق 27عسظائب ص األشباه وا( اعسةوطت عباد اعبحمن بن أبت بكب، 4)
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رداد ل ا اعمسدامحة، أمدا مفسدادة اعكد ب ، دت مدن حقدوق اب اعردت رداد ل ا اعبحمدة واعم فدبة 
 إن ربكت باجر اادق

سما ذت مفسادة واحادة وذت اعك بمفسادرةنباداد بةن أما ،ت االبرادا  ،بل ر  ق، وا 
 :أادعة اعقول اعثاعث -4-6-6

اسرادل اعقائلون بحبمة اعك ب عئلصبلح بأادعدة عامدة مدن اعقدب ن واعسدسة وبدأقوال  
 اعصحابة، وذت:

 ق(1)اآلةات واألحاادةث اععامة ،ت حبمة اعك ب وقول اع وب  -أ
 (4)، وعمدب بدن اع طداب(3)، وعلت بن أبت طاعدب(2)ن بن حصةنعمباما بوي عن  -ب
 ق(5)“ ت اْعَمَعاِبةِض ْعَمْساُدوَحة َعِن اْعَكِ بِ ،ِ  نِ إِ ” :قوع ممن  بأعفاظ مرقاببة 

                                           
ق وقددداد سدددبقت رلدددك األادعدددة ،دددت (612-7/617اعطحددداوي أحمددداد بدددن محمددداد بدددن سدددبلمة، شدددبح مشدددكل اآلثددداب ) (1)

 اع امش عساد اعكبلم عن األصل ،ت اعك ب وذو اعرحبةمق
، (ق أسددلم عددام  ةبددبم378ذددد/18( عمددبان بددن حصددةن بددن عبةدداد بددن  لددف اع  اعددت اعكعبددت ، أبددو ُسَجةدداد )ت : 2)

ة   اعة ةوم اعفدرح ق بعثده عمدب عةفقده أذدل اعبصدبة ، وكدان قداد اعرد ل اعفرسدة ،لدم ةقاردل ،ة دا ، وكان صاحب باة
ابددن عبدداد اعبددب ( ، و 4/701اإلصددابة ) ابددن حجددب أحمدداد بددن علددت، وكددان مجدداب اعددادعوة ق اسظددب ربجمردده ،ددت :

 ق( 6/5802االسرةعاب )ةوسف بن عباد اب، 
م(ق عقبده أبدو 330-199ذدد/40-قبدل اعبعثدة 50أبدو اعحسدن ) علت بن أبت طاعب بن عبداد اعمطلدب بدن ذاشدم، (3)

، ورببد  ،دت حجدبه، و وج ابسردهق أول مدن أسدلم مدن اعصدبةان، وشد اد اعمشداذاد كل دا ربابق ذو ابن عم اعسبت 
باعمادةسة، وكاست  بل،ره  مب سدسةن إال ب دعة أشد ب، ثدم قرلده اع دابجت ابدن  إال غ وة ربوك اسربقاه اعسبت 

ابدن حجدب أحمداد بدن  :ق د  أذدل اعمادةسدةق اسظدب ربجمرده ،دتعفبوسةة واعشجاعة واإلقادام، وذو أملجمق اشر ب با
 ق( 5566-6/5029االسرةعاب )ابن عباد اعبب ةوسف بن عباد اب، ( ، و 139-4/134اإلصابة ) علت

بلث (ق وعداد بعداد اعفةدل بدثم346ذدد/86، أبدو حفدص )ت : بن اع طاب بن سفةدل اعقبشدت اععدادوي، عمب ( اعفابوق4)
 ذدد، وكثدبت56، ووعدت اع بل،دة سدسة ،رحدا   ، ثم كدان إسدبلمهقبل إسبلمه شادةادا  عل  اعمسلمةن، وكان عشبة سسة

اعد ي طعسده عسداد قةامده ، اعمجوسدت غدبلم اعم ةدبة بدن شدعبة  ، وقرل ش ةادا  عل  ةاد أبت عؤعدؤةاعفروح ،ت أةامه
اإلصددابة جددب أحمداد بدن علدت اععسدقبلست، ابدن ح: ( سددسةق اسظدب ربجمرده ،دت11عصدبلة اعفجدب، وعده مدن اععمدب )

اعسةوطت عبداد اعدبحمن (، و 5519-6/5544االسرةعاب )ابن عباد اعبب ةوسف بن عباد اب، (، و 4/122-190)
 ق543-502رابةخ اع لفا  ص بن أبت بكب، 

اعطبباسدددت سدددلةمان بدددن ، و (224، 217، بدددبقم )601، 897، األادب اعمفدددباد ص ( اعب دددابي محمددداد بدددن إسدددماعةل5)
(، بدبقم 50/599) اعبة قت أحمداد بدن اعحسدةن، اعسدسن اعكبدب (، و 805(، ببقم )52/503) ، اعمعجم اعكبةبأحماد

، 4796(، بدبقم )804 -4/806) اعبة قت أحماد بدن اعحسدةن، شدعب اإلةمدان(، و 80368، 80365، 80360)
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: أسدده حةددث عمعددابةض مددا ة سددت اعمسددلم عددن اعكدد ب، ووجدده اعادالعددة: ،ددت اومعسدد  األثددب
 قذو اعرحبةمبق  اعك ب عل  األصل و أمكن اسر ادام اعمعابةض ،ة

 :مناقعة الدلةالمطمب الثالث:  -4-4
 :مساقشة أادعة اعجم وب -4-4-5

اعمعدددابةض ادون اعكددد ب علددد  اعكددد ب اعدددواباد ،دددت أادعدددة اعجم دددوب  حمدددلةمكدددن  
وعم َةُكْن  عك ِإاِل علد  اْعَقدْوِل اعد ي ِبَمَعداِبةِض اْعَكدبَلِم ِمِمدا : ” (1) ق قال اعطحاوياعصبةح

 ق(2) “ ا  عةب َقاِئُلُه َكاِ ب
َعدددْم ” َقددداَل: َأِن َبُسدددوَل اِب   (3) َعدددْن َأِبدددت ُذَبْةدددَبةَ وةدددادل علددد   عدددك مدددا بوي  

                                                                                                    
بددن محمدداد بددن أبددت عبدداد اب ابددن أبددت شددةبة ، و “ا  ذدد ا ذددو اعصددحةح موقو،دد”(، وقدال ،ددت اعكرددابةن: 4791، 4794
اعطبددبي محمدداد (، و 83093، 83091(، بددبقم )1/828) اعكردداب اعمصددسف ،ددت األحاادةدث واآلثدداباعكددو،ت،  شدةبة

(، بددبقم 541-6/544) مسددساد علددت بددن أبددت طاعددب-بددن جبةددب، ر دد ةب اآلثدداب ورفصددةل اعثابددت عددن بسددول اب
 ،بواه اعطبباسدددت”وقدددال عسددده:  (،2/560) اع ةثمدددت علدددت بدددن أبدددت بكدددب، مجمدددو اع وائددداد(، و 844، 846، 848)

كشدددف اع فدددا  وم ةدددل اإلعبددداب عمدددا اشدددر ب مدددن اععجلدددوست إسدددماعةل بدددن محمددداد، ، و “وبجاعددده بجدددال اعصدددحةح
وأ بجدده اعبة قددت ،ددت اعشددعب واعطبباسددت ” (، وقددال:758(، بددبقم )875-5/870) األحاادةددث علدد  أعسددسة اعسدداب

وباعجملددة ،اعحددادةث حسددن ققق ابددن اعسددست بسددساد جةددادوبواه  ،ددت اعكبةددب واعطبددبي ،ددت اعر دد ةب بسددساد بجاعدده ثقددات،
، واعمقادسددت محمدداد بددن طدداذب،   ةددبة اعحفدداظ “وعدد ا باد علدد  اعصدد است حكمدده علةدده باعو ددو كمددا قاعدده اععباقددت،

عدن  بابة بدن  عدن قرداادة، ،عن سعةاد بن أبت عبوبدة ،بواه اداواد بن اع ببقان” (، وقال:5947(، ببقم )8/948)
وقدداد بواه  واداواد مرددبوك اعحدادةث ةب،عدهق ،وعددم ةدبوه عسده غةددب اداواد بدن اع ببقدان قبان بدن حصدةنمددعدن ع أو،د ،

 ، ،اعبواةة اعموقو،ة صحةحةق“ غةب اداواد موقو،ا  
-869، أبددددو جعفددددب )لددددك األ ادي اعحجددددبي اعمصددددبي اعطحدددداويأحمدددداد بددددن محمدددداد بددددن سددددبلمة بددددن عبدددداد اعم (1)

عشدام، ،سدمو ببةدت اعمقدادب، وغد ة بج إعد  ا، و د(ق سسدبة إعد  قبةدة طحدا مدن صدعةاد مصدبم966-216ذد/685
م سددت، ثددم رددبك ق رفقدده علدد   اعده اعقا ددت مصددب ،ردبة ، وسداب عددنوعسدقبلن، ورفقدده بادمشددق، وبجدو إعدد  مصددب

ص ،ة ددا عددن صدداحب اعمدد ذبق مددن كربدده: ، مددن مجر ددادي اعحسفةددة ،ددت اعمسددائل اعرددت ال سددم ذبدده وصدداب حسفةددا  
ط واعصددد ةب، شدددبح اعجدددامو اعكبةدددب، وشدددبح اعجدددامو وسددد، اعشدددبوط اعكبةدددب واألا دددربلف اععلمدددا ، أحكدددام اعقدددب ن

، أحمدداد بددن محمدداد اعدداداوادي: عفقدده، اعسددواادب اعفق ةددة، وغةبذددا كثةددبق اسظددب ربجمردده ،ددت، اعم رصددب ،ددت ااعصدد ةب
ابددن حجددب أحمدداد (، و 501-5/508طبقددات اعحسفةددة )ابددن أبددت اعو،ددا  محمدداد، ، و 35-19طبقددات اعمفسددبةن صددد 

 ق(825-5/874عسان اعمة ان )بن علت، 
 ق(7/619اعطحاوي أحماد بن محماد بن سبلمة، شبح مشكل اآلثاب ) (2)
ذددد، وقددادم اعمادةسددة م دداجبا ، 7ق أسددلم عددام  ةبددب (م373ذددد/17: اعددبحمن بددن صدد ب اعادوسددت اعةمدداست )تعبدداد ( 3)
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 } َقْوعُددُه: ِثْسرَددْةِن ِ،ددت َ اِت اِب، ثَددبلَث َكددَ َباٍت؛ َقددِط ِإالِ  َةْكددِ ْب ِإْبددَباِذةُم اعِسِبددِت      

  :َوَقْوعُددُه:[، 29{ ]سددوبة اعصددا،ات {               : سددوبة األسبةددا[ }

 -َوَكاَسدْت َأْحَسدَن اعِسدابِ  -َ،ِسِسُه َقاِدَم َأْبَض َجِباٍب َوَمَعُه َساَبُة  َوَواِحاَدة  ِ،ت َشْأِن َساَبَة،[، 36
َ،ددِسْن َسددَأَعِك َ،َأْ ِبِبةددِه َأِسددِك  َلْةددِك،ِإِن َذددَ ا اْعَجِبدداَب ِإْن َةْعَلددْم َأِسددِك اْمَبَأِرددت َةْ ِلْبِسددت عَ  َ،َقدداَل َعَ ددا:

ققق َغْةدددِبي َوَغْةدددَبكِ  َ،دددِسسِّت ال َأْعَلدددُم ِ،دددت اأَلْبِض ُمْسدددِلما   َ،ِسِسدددِك ُأْ ِردددت ِ،دددت اإِلْسدددبلِم، ،ُأْ ِردددت
 ق(1) “اعحادةث

ما سماه ك با  ذدو مدن اعمعدابةض، ،ُعِلدَم أن  قوعه ،ت شأن سابة أنووا ح من  
األحاادةددث األ ددب  ذددو اعمعددابةض  بدداقت اعحددادةث و،ددت اعددواباد ،ددتاعمقصددواد مددن اعكدد ب 
 ادون اعك ب اعصبةحق

 :رادا ،ت اعجواب ادون االب اعك ب إباحةمساقشة ادعةل  -4-4-8
، وعددو كددان  صوصدد ا مقصددوادا  شددبعا  عجددا  ذدد ا ر صددةص علب صددة باعقةدداب 
أحددداد اعكددد ب علددد  عسدددان كابردددادا  اعكددد ب، ةسدددرل م أحةاسدددا  ح صدددبلإلاثدددم إن  قاعدددسص بددده

 قاع صمةن إلثبات حسن سواةاه عآل ب
باعكددد ب اسدددرفةاد مدددن إباحدددة اعكددد ب علددد   ةوقددداد ةقدددال: جدددوا  ابردددادا  اعكددد ب ،دددت اعب صددد

                                                                                                    
سددة ورددو،ت ب ددا عددن ثمددان وسددبعةن سددسةق وذددو أكثددب اعصددحابة حددادةثا ق اسظددب ، أقددام باعمادةوكددان مددن أذددل اعصددفة

ابدددن عبددداد اعبدددب ةوسدددف بدددن عبددداد اب، ، و ( 444-7/481اإلصدددابة )ابدددن حجدددب أحمددداد بدددن علدددت، : ،دددتربجمرددده 
 ق( 651-1/654اعمسرظم )ابن اعجو ي عباد اعبحمن بن علت، ( ، و 5778-4/5732االسرةعاب )

 (، ومسدددلم بدددن اعحجددداج اعقشدددةبي،6612( ، بدددبقم )8/435) ، صدددحةح اعب دددابي( اعب دددابي محمددداد بدددن إسدددماعةل1)
َ،َلِمدا اَدَ دَل َأْبَ دُه َب َذدا َبْعدُض َأْذدِل ” وررمة اعحدادةث عسداده: (، واعلفظ عهق 8675(، ببقم )2/564) مصحةح مسل

اَم ِإْبدَباِذةُم َ،قَد ،َ،َأْبَسدَل ِإَعْة َدا ،َدُأِرَت ِب َدا ،عَدكَ  َعَقاْد َقاِدَم َأْبَ دَك اْمدَبَأة  ال َةْسَبِ دت َع َدا َأْن َرُكدوَن ِإالِ  َأرَاُه َ،َقاَل َعُه: ،اْعَجِبابِ 
 ،ااْدِعدت  :َ،قَداَل َع َدا ،َ،ُقِبَ دْت َةداُدُه َقْبَ دة  َشداِدةاَدة   ،َ،َلِما اَدَ َلْت َعَلْةِه عَدْم َةَرَماعَدْك َأْن َبَسدَط َةداَدُه ِإَعْة َدا ِإَع  اعِصبلِة

 َ،َفَعلَددْت، ،َ،قَدداَل َع َددا ِمْثددَل َ ِعددكَ  اْعَقْبَ ددِة اأُلوعَدد ،َ،َعددااَد َ،ُقِبَ ددْت َأَشدداِد ِمددْن  َ،َفَعلَددْت، اَب َأْن ُةْطِلددَق َةدداِدي َوال َأُ ددِبِك،
َ،َفَعلَدددْت  َأْن ال َأُ ددِبِك، َ،لَدددِك ابَ  ،ااْدِعدددت اَب َأْن ُةْطِلددَق َةدداِدي َ،قَدداَل: َ،َعددااَد َ،ُقِبَ ددْت َأَشددداِد ِمددْن اْعَقْبَ ددرَْةِن اأُلوَعَةدددْةِن،

َ،َأْ ِبْج َدا ِمدْن َأْبِ ددت  ِإِسدَك ِإِسَمدا َأرَْةرَسِدت ِبَشدْةَطاٍن َوعَدْم رَدْأِرِست ِبِسْسَسداٍن،  َدا َ،قَداَل عَدُه:َواَدَعدا اعِدِ ي َجداَ  بِ  َوُأْطِلقَدْت َةداُدُهق
ِف اُب َكد ،َ ْةدبا   َقاعَدْت: َمْ دَةْمق اْسَصَبَف َ،قَداَل َع َدا: َ،َلِما َب َذا ِإْبَباِذةُم  َ،َأْقَبَلْت َرْمِشت،”  َقاَل:“ق َوَأْعِطَ ا َذاَجَب 

 قَ،ِرْلَك ُأِمُكْم َةا َبِست َماِ  اعِسَما ِ  َقاَل َأُبو ُذَبْةَبَة: ق“ َةاَد اْعَفاِجِب َوَأْ اَدَم َ ااِدما  
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، بجدامو ر ادئدة اعسفدوب ،دت اعكد ب ،دت اإلصدبلحابردادا  ، وةقداب علةده اع وجة إلب ائ ا
 قكلٍ 
 :مساقشة أادعة اعحسفةة -4-4-6
، مددة ال ةمسددو مددن وجددواد اعم صصدداتوجددواد اعسصددوص اععامددة اعاداعددة علدد  اعحب إن  -أ

إلصدبلح ، و،دت حاعدة اواعم صصات ذت األحاادةث اعمبةحة علك ب ،ت اعحاالت اعثبلث
 قعل  وجه اع صوص

ددد”اعمسادوحدددة ذدددت  -ب وذددد ا ةدددادل علددد  األ، دددلةة ادون ا رصددداص  ،(1)“ ةسدددحَ اعفُ ة وَ عَ اعسِّ
 ددت ، ،ددبل ةصددح ر صددةص أحاادةددث إباحددة اعكدد ب بقددول اعصددحابة ب اعمعددابةضاعحكددم ب

وغاةددة مددا ةددادل علةدده قددوع م ذددو “ق ت اْعَمَعدداِبةِض ْعَمْساُدوَحددة َعددِن اْعَكددِ بِ ِ،دد نِ إِ ”اب عددس م: 
 قاسرحباب االسرعا ة باعمعابةض عن اعك ب

 :وأسباب الترجيح الترجيحالمطمب الرابع:  -4-5
 :و عك عآلرت ققول اعجم وب ذو اعباجح واب أعلم 

وعلةده ،ر صدةص  ،و عك ال ةطةقه كل إسسان ،ادة ةاعمعابةض رحراج  كا   وسبعة ب -أ
 :اعب صة اعوابادة ،ت اعحادةث باعمعابةض ،ةه أمبان

مددن أذددل رقةةدداد إلطددبلق اعددسص بددبعض أ،ددبااده اعددسص مطلددق ،ددت كددل اعمكلفددةن ، وذدد ا  -
 قادون ادعةلاع كا  واعسباذة 

 قواألصل ،ت اعب صة أس ا شبعت عب،و اعحبج ،إةقاع اعحبج ،ت اعب صة -
، ، دددت ةص سصدددوص إباحدددة اعكددد ب باعمعدددابةض ر صدددةص بدددبل م صدددصر صددد -ب

 قعامة ،ت كل ك ب عئلصبلح
عكدددن  ،عدددو كدددان اعرعدددبةض ذدددو مقصدددواد اعمشدددبع باإلباحدددة عسصدددت األحاادةدددث علةددده -ج

ق وقدددددول اعصدددددحابة عدددددن اعمعدددددابةض ال ةمكدددددن األحاادةدددددث سصدددددت علددددد  إباحدددددة اعكددددد ب
 قاعر صةص به كما  كبت

                                           
( ،دت بداب اعسدون مدو اعدادال، 1/64ابن األثةب اعج بي اعمبابك بن محمداد، اعس اةدة ،دت غبةدب اعحدادةث واألثدب )( 1)

، “ن اد ح”،ددددت بددداب اعسددددون مدددداادة  875ب، م ردددداب اعصدددحاح ص واعدددبا ي محمدددداد بدددن أبددددو بكدددب بددددن عبدددداد اعقدددااد
 ق( ،ت باب اعحا  واعادال مو اعسون4/841) األ ذبي محماد بن أحماد، ر  ةب اعل ةو 
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 -كدداعم اح مدددثبل   -ت ال رددادعو اعحاجددة إعةددده ،ة ددا إباحددة اعرعددبةض ،ددت اعموا دددو اعردد -اد
 :ومن  عك ،معلومة بأحاادةث كثةبة

 َمدددا ،َةددا َبُسددوَل ابِ  :َ،َقددالَ  ،“اِملُددَك َعَلدد  َوَعدداِد اعِساَقدددةِ ِإسِّدددت حَ ” :ألحدداد اعصددحابة قوعدده  -
َبُسدددوُل اِب َ،َقددداَل  ،(،صددد اب اإلبدددل ال ُرْبَكدددب ،! )ظسددده ةبةددداد صددد ةبذا َأْصدددَسُو ِبَوَعددداِد اعِساَقدددةِ 

: ” ُق(1)( واإلبل من وعاد اعسوق ،)أي سةعطةه إببل  “ َوَذْل َرِلاُد اإِلِبَل ِإال اعِسوق 
 ،(ةبةداد أسده عبداد  ب“ ) بدادَ ي اععَ بِ شدرَ ن ةَ َمد” :-ا  ةَمدمِ ادَ  انَ َكدوَ  -ب ت   َ ابِ حَ صَ عِ  وعه قَ وَ  -
 سدتَ عَ  ابِ  سدادَ ن عِ ِكدعَ ” : ابِ  ولُ ُسدال بَ َقد،َ  قا  ادَ اِسدت كَ سِ ادُ ِجدرَ  ابِ ن وَ  َ إِ  ،ول ابِ ُسدا بَ ةَ  :الَ قَ ،َ 
 ق(2)“ الغَ  ستَ أَ  ابِ  سادَ ن عِ كِ عَ ” :الَ و قَ أَ  ،“اداسِ كَ بِ 
 ،تبِكدرَ  و ُ ُجداععَ  تْ ِعدوَ ،َ  ،“و ُجدا عَ  َ لُ اد ُ ة ال رَدِسداعجَ  نِ إِ  ،بلن،ُد مِ ا أُ ةَ ” :و جُ لعَ عِ  وعه قَ وَ  -
 } :ولقُدددد  ةَ اعَ َعددددرَ  ابَ  نِ إِ  ؛و ُجددددعَ  تَ ِذددددا وَ  َ لَ اد ُ ا ال رَددددَ ددددسِ ا أَ وَذددددبُ  بِ أَ ” :الَ َقدددد،َ        

                      ق(3)[“ 67-61 :{ ]اعواقعة 

،ددبل وجدده علرددب ةص  ،،سباحددة اعمعددابةض حاصددلة ،ددت حاعددة اعحاجددة و،ددت غةبذددا 

                                           
(، وأبددو اداواد 5995(، بددبقم )6/189) اعربمدد ي محمدداد بددن عةسدد ، اعجددامو اعصددحةح اعمسددم  سددسن اعربمدد ي( 1)

ابددددن حسبدددل أحمددداد بدددن حسبددددل (، و 4992(، بدددبقم )4/600سدددلةمان بدددن األشدددعث اعسجسددددراست، سدددسن أبدددت اداواد )
 (ق56257(، ببقم )85/686) اعشةباست، مسساد أحماد ن حسبل

مدن مسدساد  ( ،دت مسدساد أسدب بدن ماعدك 80/95) ابن حسبل أحماد بن حسبل اعشدةباست، مسدساد أحمداد بدن حسبدل( 2)
-5/597) ئل اعمصدطفوةةاعشدمائل اعمحمادةدة واع صدااعربم ي محمداد بدن عةسد ، (، و 58342اعمكثبةن، ببقم )

ابددن حبدددان (، و 80935(، بدددبقم )50/842) اعبة قدددت أحمدداد بدددن اعحسددةن، اعسدددسن اعكبددب (، و 840(، بددبقم )592
اعصددسعاست عبدداد (، و 1790(، بددبقم )507-56/503) محمدداد بددن حبددان بددن أحمدداد اعرمةمددت، صددحةح ابددن حبددان

أحمدددداد بددددن علددددت بددددن اعمثسدددد  (، وأبددددو ةعلدددد  59322(، بددددبقم )411-50/414) اعددددب اق بددددن ذمددددام، اعمصددددسف
اع ةثمدددت علدددت بدددن أبدددت بكدددب، ،دددت مجمدددو (ق قدددال 6413(، بدددبقم )574-3/576اعموصدددلت، مسدددساد أبدددت ةعلددد  )

واعطبباسددت وبجاعدده ققق حمدداد وأبددو ةعلدد  واعبدد اب وبجددال أحمدداد بجددال اعصددحةحأبواه (: ” 639-9/632) اع وائدداد
 “ق موثقون

-5/592(، واعشددددمائل اعمحمادةددددة )1141(، بددددبقم )1/617) اعطبباسددددت سددددلةمان بددددن أحمدددداد، اعمعجددددم األوسددددط( 3)
بواه اعطبباسدددت ،دددت (: ” 50/459) اع ةثمدددت علدددت بدددن أبدددت بكدددب ،دددت مجمدددو اع وائددداد(ق قدددال 845(، بدددبقم )599

 “ق و،ةه مسعادة بن اعةسو وذو  عةف األوسط،
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اعكدد ب اعدد ي وقددو اعس ددت عسدده وعددو علدد  سددبةل اعمدد اح ،ددت ب ددبلف  ،،ددت اعمبدداح أصددبل  
 قسصوص كثةبة

 :المتوقعة حكم الكذب لدرء الفتنةالمبحث الرابع:  -5
ذددو  ئلصددبلحعاعفددبق بددةن اعكدد ب عجمددو اعكلمددة واعكدد ب عئلصددبلح، أن اعكدد ب  

 قس اع مروقو ا اعك ب عجمو اعكلمة ، و ك ب عادب س اع حاصل، أم ك ب إلس ا 
اعسددد اع اعمروقدددو بلفظددده؛ ألن اعسددد اع اعمروقدددو مردددوذم، وألن اإلصدددبلح ال  اعدددسص ال ةشدددمل

اعمسدأعة ةكون إال عما ،ساد، و،ت اعس اع اعمروقو عم ةحصل اعفسدااد بعدادق ،رعدةن اعقةداب ، و 
 ن:اأمب  حةسئ  ةرجا ب ا

 صحة اعقةاب عل  اعسص:األول: األمب  -1-5
،ددت  عددادعةل علدد   عددك قوعدده ، وااعددواباد ،ددت األحاادةددث إباحددة اعكدد ب حكددمعاعصددلح علددة 

ث وجدددادت اععلدددة وجددداد ، وحةددد“َأْو َةقُدددوُل َ ْةدددبا   َ،َةْسِمدددت َ ْةدددبا  ”حدددادةث اعصدددحةحةن اعسدددابق: 
 قاعحكم، واععلة موجوادة ،ت اعاد،و كما ذت ،ت اعب،و

، (1) إ ا كاسددددت معقوعددددة اعمعسدددد  ةجددددو  اعقةدددداب علدددد  اعددددب ص عسدددداد اعجم ددددوب 
 ق(2) قدال اععد  بدن عبداد اعسدبلمكمدا  ا  صداألصدل اعمقدةب علةده مسصو  باأل ص إ ا كانو 

 وذو ك عك ذساق
 اعاد،و أس ل من اعب،و، وحةث جا  اعك ب ،ت اعب،و جا  اعك ب ،ت اعاد،وقثم إن 

 :عمى النص فساد القياسالثاني: المر  -5-2
 دت علدة ، ،ألن اعجملة اعرت اسرادل ب ا أذل اعقةداب بةاسةدة علجملدة اعردت رسدبق ا 

 ق“َفَيْنِمثثثي”، بدددادعةل اعفدددا  ،دددت قوعددده: اعحاصدددل ادون اعمروقدددو عجدددوا  اعكددد ب ،دددت اعسددد اع
 قلك ب ،ت اعس اع اعمروقوجادةاد ع وعةست اسرئسا،ةة حر  ةقو ب ا ر صةص

                                           
اعموسددوعة اعكوةرةددة، ، و ابة األوقداف واعشددؤون اإلسدبلمةة 424( اعفردوحت رقددت اعدادةن، شددبح اعكوكدب اعمسةددب صددد 1)

 ق(88/536اعفق ةة )
(، اع بكشدددت بدددادب اعدددادةن بدددن 6/500( اعحطددداب محمددداد بدددن محمددداد، مواذدددب اعجلةدددل ،دددت شدددبح م رصدددب  لةدددل )2)

 ق(7/73اعبحب اعمحةط )محماد، 
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وعسداد  ،(1) اعحسفةدة باسدرثسا  أبدت ةوسدف عساد اب علة ادثم إن اعب ص ال ةق 
 ق(2) اعشا،عةة
، ال ةرعد ب علةده روقو حصول اعس اع واسدرسباطهاعقاادب عل  ومو ،سااد اعقةاب ، 

مددو  اعرعددبةض بدداعكبلم، وحةددث كددان قدداادبا  علدد  اعرعددبةض ،ددبل ةجددو  عدده اعكدد ب اعصددبةح
 قعادم اعسص اعمبةح ع عك

 كما أن اعس اع اعمروقو مروذم، واعمروذم ال ربس  علةه األحكامق
ه جثواز القيثاس دليمثجواز الكذب مع الكراهثة  فثالجواز  -هلل أعمموا -والراجح  -5-3

 االحتيثاط المثاخوذ وادليمفثالكراهثة أمثا  ،عنثد الجموثور إن عقثل معناهثا عمثى الثرخص
 ما ياتي:م
علسداب بدادال  مدن أن  إن اسكشدف أمدبه واع صدومة عفرسة ةاادة ابابا  ع اعك ب ةكون أحةاسا   -أ

 قق أما اعرعبةض ،قابل علبةان عساد االسرة احةكون بابا  عادبئ ا
مدن اعمشدرب ات، وارقدا  اعشدب ات  ،ة دا مو وجدواد اع دبلف ،دت اعمسدأعة ةكدون اعحكدم -ب

 مطلوب شبعا ، واالحرةاط بربكه أوع ق
                                           

(ق واعحسفةدة قداعوا: مدا  دص بداألثب 73-7/74اعموسدوعة اعفق ةدة )( و ابة األوقاف واعشؤون اإلسبلمةة اعكوةرةة، 1)
جملة قةاب األصول ال ةقاب علةهق وعم ةطلقوا علةده اسدم اعب صدةق اسظدب: اعجصداص أبدو بكدب بدن علدت، من 

 ق(6/665(، واعب ابي عباد اعع ة  بن أحماد بن محماد، كشف األسباب )584-4/553اعفصول ،ت األصول )
سةفددة، (ق صدداحب أبددت حم792-765ذددد/528-556: ةعقددوب بددن إبددباذةم بددن حبةددب األسصددابي )أبددو ةوسددف ذددوو 

 ، ، ورددوع  اعق ددا  ب ددا عثبلثددة مددن اع لفدداذددل اعكو،ددة، وسددكن ب ددادااد ومددات ب دداق مددن أو اعفدده ،ددت موا ددو كثةددبة
ال ةرمةد  عدن عبداب اعسداب  ، وكدانوذو أول من ادعدت بقا دت اعق داة، وةقدال: إسده أول مدن مةد  عبداب اععلمدا 

-3/672) وأسبدددا  أبسدددا  اع مدددان و،ةدددات األعةدددانابدددن  لكدددان أحمددداد بدددن محمددداد، : قبددل  عدددكق اسظدددب ربجمرددده ،دددت
اع طةددددب ، و (20-9/75) ،ددددت ردددابةخ اعملددددوك واألمدددم اعمسدددرظمابدددن اعجدددو ي عبدددداد اعدددبحمن بددددن علدددت، ، و (622

-5/898) رددد كبة اعحفددداظاعددد ذبت شدددمب اعدددادةن، ، و (835-54/848) ردددابةخ ب دددادااداعب ددداداادي أحمددداد بدددن علدددت، 
 ق(894

(ق ،ددت اعمس داج وشددبوحه صددححوا صددحة اعقةدداب 73-7/74اعبحددب اعمحددةط )( اع بكشدت بددادب اعددادةن بددن محمداد، 2)
عل  اعب صق أما اع بكشت ،قاد أوباد اعسقدول اعردت سدص ،ة دا اإلمدام اعشدا،عت علد  عدادم اعقةداب علد  اعدب ص، 

وعددم أجدداد ذدد ا اعددسص بعةسدده ،ددت األم “ق وقددال ،ددت مو ددو   ددب مددن األم: وال ةقدداب إال مددا عقلسددا معسدداه”ثددم قددال: 
اعشدا،عت ال ةعداد مدا عقدل معسداه مدن اعدب ص واب أعلدمق اسظدب: اعشدا،عت محمداد بدن ووجادت معساه، ،لعل اإلمام 

 (ق8/804إادبةب، األم )
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 ، ثم اعرع ب بادب  اعفرسةقاعمحبم علك بِ  كبةبٍ  بابٍ  ،ت إباحة اعك ب ،رحُ  -ج
موجدوادة ،دت األصدل واعفدبع، واألصدل أبداح اعكد ب مدو علكباذدة  تبلةعلدروذ ه اع 

األصدددل، ،كددد ا ال رقدددو  علددد   علددد  رحدددبةم اعكددد ب ،دددت ووجدددواد رلدددك اععلدددل، ، دددت عدددم رقددد
 ق وعدددم،دددت اعفدددبع ادون األصدددل ،اسدددرفادسا مس دددا اعكباذدددة و دددبلف األوعددد  ،رحبةمددده ،دددت اعفدددبع

 قسعادل ،ت األصل إع  اعكباذة؛ ألن األصل مسصوص علةه، واعقةاب عةب ،ةه سص
 :الخاتمة -6

و بجددت ادبسددت ،ددت اعبحددث حكددم اعكدد ب إلقامددة اعسةاسددات وسدد ع اع صددومات،  
 اعةة:اعسرائج اعرب

 قال ةجو  اعك ب ،ت اعحكم اعشبعت أواًل:
، مدددا عدددم ةكدددن ذسددداك جساةدددة رسدددروجب ال ةجدددب قدددول اعحدددق ،ددت اعوقدددائو واألحددداداث ثانيثثثًا:

، ، أو اعرحاةددل علر دبب مدن اإلجابددة اعسدكوت عدن اعجدواب ةجددو ق ،اعشد اادة أمدام اعق دا 
 قأو اع بوج عن مو وع اعحواب

علدد   ،ددت اعوقددائو واألحدداداث عئلصددبلح عصددبةحاعكدد ب ا حكددم ا رلددف اععلمددا  ،ددتثالثثثًا: 
ثبلثددة أقددوال، ورددبجح عددادي قددول اعجم ددوب بجددوا  اعكدد ب اعصددبةح أو وجوبدده علدد  قدددادب 

 اعحاجة إعةهق
ن: جددوا  اعقةدداب علدد  اعددب ص ةرجا بدده جاسبددا ادب  اعفرسددة اعمروقعددةحكددم اعكدد ب عدد ًا:رابعثث

 قعادم جوا  ذ ا اعقةابو 
 قاحرةاطا     اعفرسة مو اعكباذةجوا  اعك ب عادب  -واب أعلم-واعباجح 

 قصل  اب عل  سةادسا محماد وعل   عه وصحبه وسلمو 
 المراجع والمصادر

، 5ق طمسثند أبثي يعمثى -5924أحماد بن علت بن اعمثسد  اعموصدلت، أبو يعمى  -5
 ق3474اداب اعمأمون علرباث بادمشق، 

ث اععببدت ، اداب إحةدا  اعردبا5ق طتوذيب المغة -8005محماد بن أحماد، الزهري  -8
 ق4716ببةبوت، 
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الكتثثثاب  -5922اعكدددو،ت،  عبددداد اب بدددن محمددداد بدددن أبدددت شدددةبة ابثثثن أبثثثي عثثثيبة -6
 ق6280، مكربة اعبشاد باعبةاض، 5ق طالمصن  في الحاديث واآلثار

محمددداد كردددب  اسدددة بكبارشدددت، ق مةدددب طبقثثثات الحنفيثثثةمحمددداد،  ابثثثن أبثثثي الوفثثثاء -4
 ق5583

النوايثثة فثثي  ريثثب الحثثديث  -5979، اعمبددابك بددن محمددادابثثن الثيثثر الجثثزري  -1
 ق8533ق اعمكربة اععلمةة ببةبوت، والثر

، اداب إحةدا  اعردباث ببةدبوت، الوافي بالوفيثات -8000 لةل اعصفادي،  ابن أيبك -3
 ق1150

 المنتظم في تثاري  الممثوك والمثم  -5969عباد اعبحمن بن علت،  ابن الجوزي -7
 ق4453، اداب صاادب ببةبوت، 5ط

، 8ق طصحيح ابن حبثان -5996محماد بن حبان بن أحماد اعرمةمدت، ن ابن حبا -2
 ق2074مؤسسة اعبساعة ببةبوت، 

 اإلصثثابة فثثي تمييثثز الصثثحابة -5998أحمدداد بددن علددت اععسددقبلست،  ابثثن حجثثر -9
 ق8160، اداب اعجةل ببةبوت، 5ط

، مؤسسدددة األعلمدددت 6ق طلسثثثان الميثثثزان -5923أحمددداد بدددن علدددت،  ابثثثن حجثثثر -50
 ق6741ت، علمطبوعات ببةبو 

، 5ق طمسثثثند أحمثثثد ن حنبثثثل -5991أحمددداد بدددن حسبدددل اعشدددةباست، ابثثثن حنبثثثل  -55
 ق88239مؤسسة اعبساعة ببةبوت، 

اداب اعثقا،ددة وفيثثات العيثثان وأنبثثاء أبنثثاء الزمثثان  أحمدداد بددن محمدداد،  ابثثن خمكثثان -58
 ق5256بلبسان، 

، 5ط قد المحتار عمى الثدر المختثار -5218محماد أمةن بن عمدب، ابن عابدين -56
 ق4835اداب اعكرب اععلمةة ببةبوت، 

االسثثتيعاب فثثي معرفثثة الصثثحاب  -5998ةوسددف بددن عبدداد اب،  ابثثن عبثثد البثثر -54
 ق5933، اداب اعجةل ببةبوت، 5ط

ق اداب اعكرددب إعثث م المثثوقعين عثثن رب العثثالمينمحمدداد بددن أبددت بكددب،  ابثثن القثثيم -51
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 ق5889اععلمةة ببةبوت، 
ق اعمكربددددة نثثثثن أبثثثثي داود -5991اعسجسددددراست، سددددلةمان بددددن األشددددعث أبثثثثو داود -53

 ق5625، ببةبوت اععصبةة
كعثث  السثثرار عثثن أصثثول  -5997عبدداد اعع ةدد  بددن أحمدداد بددن محمدداد،  البخثثاري -57

 ق8802ق اداب اعكرب اععلمةة ببةبوت، فخر اإلس م البزدوي
، اداب اعبشددددددائب 6ق طالدب المفثثثثثثرد -5929، محمدددددداد بددددددن إسددددددماعةل البخثثثثثثاري -52

 ق442ةبوت، اإلسبلمةة بب
مطبعدة اعسدلفةة ، اع5ق طصثحيح البخثاري -5920، محمداد بدن إسدماعةل البخاري -59

 ق8040باعقاذبة، 
اداب اعبدددا  بمكدددة ق مكربدددة السثثثنن الكبثثثر  -5994أحمددداد بدددن اعحسدددةن، البيوقثثثي  -80

 ق4007اعمكبمة، 
، اداب اعكرددب اععلمةددة 5ق طعثثعب اإليمثثان -5990أحمدداد بددن اعحسددةن، البيوقثثي  -85

 ق6127 ببةبوت،
ق الجثامع الصثحيح المسثمى سثنن الترمثذي -5992محماد بن عةسد ، الترمذي  -88

 ق6946، اداب اع بب اإلسبلمت ببةبوت، 8ط
العثثثثثثثمائل المحمديثثثثثثثة والخصثثثثثثثائل  -5998محمددددددداد بدددددددن عةسددددددد ، الترمثثثثثثثذي  -86

 ق613، مؤسسة اعكرب اعثقا،ةة ببةبوت، 5ق طالمصطفوية
ق و ابة األوقدداف اعكوةرةددة صثثولالفصثثول فثثي الأبددو بكددب بددن علددت،  الجصثثاص -84

 ق5178باعكوةت، 
مواهثثب الجميثثل فثثي عثثرح  -5972محمدداد بددن محمدداد بددن عبدداد اعددبحمن، الحطثثاب -81

 ق6096، اداب اعفكب ببةبوت، 8ق طمختصر خميل
اداب إحةددا  اعكرددب بريقثثة محموديثثة   محمدداد بددن محمدداد بددن مصددطف ،الخثثادمي  -83

 ق5598اععببةة، 
اداب اعكرددب اععلمةددة ببةددبوت،  تثثاري  بغثثداد أحمدداد بددن علددت،  الخطيثثب البغثثدادي -87

 ق3812
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، مكربددددة اععلددددوم 5ق ططبقثثثثات المفسثثثثرين -5997أحمدددداد بددددن محمدددداد،  الثثثثداودي -82
  444واعحكم باعمادةسة، 

 ق5100، اداب اعكرب اععلمةة ببةبوت، 5طتذكرة الحفاظ  شمب اعادةن،  الذهبي -89
ق مكربددة مختثثار الصثثحاح -5991ادب، محمدداد بددن أبددو بكددب بددن عبدداد اعقدداالثثرازي  -60

 ق655عبسان ساشبون ببةبوت، 
 صفحةق 6416ق اداب اعكربت، البحر المحيطبادب اعادةن بن محماد،  الزركعي -65
ق اداب اعمعب،ددددة المبسثثثثوط-5923محمدددداد بددددن أحمدددداد بددددن أبددددت سدددد ل، السرخسثثثثي -68

 ق3602ببةبوت، 
ق منظومثة اآلداب ثذاء اللبثاب فثي عثرح محماد بن أحماد بدن سداعم، السفاريني  -66

 ق5074مؤسسة قبطبة، 
اداب اعكردددب اععلمةدددة  العثثثباا والنظثثثائر عبددداد اعدددبحمن بدددن أبدددت بكدددب،  السثثثيوطي -64

 قصفحة 148ببةبوت، 
، مطبعدددة 5ط تثثثاري  الخمفثثثاء  -5918عبددداد اعدددبحمن بدددن أبدددت بكدددب، السثثثيوطي  -61

 ق187اعسعاادة بمصب، 
 صفحةق 8556ببةبوت،  ، اداب اعمعب،ة8ق طالممحماد بن إادبةب،  العافعي -63
، اعمكرددب اإلسددبلمت 8ق طالمصثثن  -5996عبدداد اعددب اق بددن ذمددام،  الصثثنعاني -67
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