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د. عبداحلكيم بن حممد العجالن

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الفقه كلية ال�رشيعة
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

�آله  �حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد، وعلى 
و�سحبه �أجمعني.

�أما بعد:

�لأخالق  باب  ومنه  متنوعة،  م�سائل  و�لفقه  كثرية؛  �أبو�ب  �لعلم  فاإن 
و�لآد�ب، وهي مكملة لأبو�ب �لعباد�ت و�ملعامالت، وهذ� بحث يبني �أحكام 
�لكذب �ملباح؛ م�ستثنى من �أ�سل �لتحرمي؛ وخارج عن �لتجرمي، وهي �أحكام 
على  �أقف  ومل  �لكالم،  بها  ويعم  �ل�سوؤ�ل؛  عنها  ويكرث  �حلاجة،  لها  مت�س 
�لعلم بكلمات  �أهل  له  �مل�سائل، وقد عر�س  يتناول هذه  بحث مفرد م�ستقل 
خمت�سرة، وم�سائل متفرقة، عند �سرح �حلديث، وبع�س كتب �لآد�ب، ورمبا 
�أ�سارو� �إليه يف كتب �لفقه، فاأردت �أن �أجمع �سو�رد هذه �مل�ساألة، و�أمّل �ستاتها، 

و�أقّرب �أحكامها؛ جمًعا ونظًر�، وتدقيًقا وفقًها، بتوفيق من �هلل و�إعانته.

وقد جاء هذ� �لبحث يف مقدمة، وخم�سة مباحث، وخامتة، وهذ� بيانها:

�ملبحث �لأول: تعريف �لكذب �ملباح. وفيه ثالثة مطالب:

�ملطلب �لأول: �لتعريف �للغوي.
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�ملطلب �لثاين: �لتعريف �ل�سطالحي. 

�ملطلب �لثالث: تعريف �لكذب �ملباح.

�ملبحث �لثاين: حكم �لكذب؛ وما ي�ستثنى منه. وفيه مطلبان:

�ملطلب �لأول: حكم �لكذب.

�ملطلب �لثاين: ما ي�ستثنى من حترمي �لكذب.

�ملبحث �لثالث: حقيقة �لكذب �ملباح. 

�ملبحث �لر�بع: �لتورع عن تعاطي �لكذب مع �إباحته.

�ملبحث �خلام�س: �ملو��سع �لتي �أجازو� �لكذب فيها. وفيه مطلبان:

�ملطلب �لأول: �ملو�طن �ملن�سو�س عليها، وفيه خم�س م�سائل. 

�ملطلب �لثاين: �لكذب يف غري �ملو�طن �ملتقدمة.

�خلامتة، وفيها بيان �أهم نتائج �لبحث.

ثم فهر�س للم�سادر و�ملر�جع

وفهر�س �ملو�سوعات.

ويجعله من  وقارئه،  كاتبه  �لبحث  بهذ�  ينفع  �أن  تعالى  و�أ�ساأل �هلل  هذ� 
�لعلم �لنافع �لذي يبقى للعبد.

و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
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املبحث الأول
تعريف الكذب املباح

املطلب الأول

التعريف اللغوي

�لأكذوبة  ومنه  وكذ�ًبا،  وَكذبة  وِكذبة  كذًبا  يكذب  كذب  من  الكذب: 

�لكاف  فار�س:  �بن  قال  �ل�سدق)))،  نقي�س  وهو  �لكذب)))  و�لكذبى مبعنى 
و�لذ�ل و�لباء �أ�سل �سحيح؛ يدل على خالف �ل�سدق.)))

مبعنى  وكذبك،  كذ�؛  عليك  كذب  يقال:  �آخر،  معنى  يف  ي�ستعمل  وقد 
�لإغر�ء، �أو قد وجب عليك.)))

و�لباطل  و�لإفك  و�لتخر�س  و�لزور  �ملني  �لكذب:  باب  مالك:  �بن  وقال 
و�خلطل و�لعند و�لتزيد و�للغو و�لنتحال و�لولع و�لبهت وفجر ووكع.)))

املطلب الثاين

التعريف ال�صطالحي

عرف �لكذب يف �ل�سطالح بتعريفات متقاربة، منها قولهم: �لإخبار عن 
))) �لقامو�س �ملحيط مادة كذب �سـ66)ـ و�نظر خمتار �ل�سحاح �سـ86)ـ

))) ل�سان �لعرب )/)70، �نظر جمهرة �للغة )/)0)، �ملحيط يف �للغة )/)8)
))) مقايي�س �للغة مادة كذب )/67) 

))) مقايي�س �للغة )/67)
))) �لألفاظ �ملوؤتلفة )/8))
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�ل�سيء بخالف ما هو عليه، ونقل �لنووي عن �جلمهور زيادة: “�سو�ء �أخرب 
عمًد� �أو �سهًو�” و�سو�ء كان ما�سًيا �أو م�ستقباًل.)))

 و�قت�سر بع�سهم على قوله: �إنه �سد �ل�سدق، وعلى هذ� جريان �أهل �للغة. )))
وقال بع�سهم: �خلرب �لكذب ما ُعِلم خالفه �سرورة �أو ��ستدلًل.)))

وقال �أبو �لبقاء �لكفوي: �لكذب: �لإخبار عن �ل�سيء بخالف ما هو عليه؛ 
مع �لعلم به؛ وق�سد �حلقيقة. )))

فخرج بقوله: »�لعلم« �جلهل، وذلك لقوله تعالى: )ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ( ]�آل عمر�ن:)7[.

وبقوله: »ق�سد �حلقيقة« �ملجاز، وهو يعم ما يعلم �ملخرب عدم مطابقته 
وما ل يعلم.

وميكن �جلمع بني �لتعريفني فيقال:

وق�سد  �لعلم  مع  عليه،  هو  ما  بخالف  �ل�سيء  عن  �لإخبار  هو  �لكذب 
�حلقيقة، �سو�ء �أخرب عمًد� �أو �سهًو�؛ و�سو�ء كان �خلرب ما�سًيا �أو م�ستقباًل.

املطلب الثالث

تعريف الكذب املباح

ا يختلف به عن �لأ�سل؛  �أكرث �أهل �لعلم مل يجعل للكذب �ملباح تعريًفا خا�سًّ
وذلك �أن مرد �لكذب �إلى �خلرب ل �ملخرب، و�لكالم و�سف للمقول ل للقائل، ول 
�أنه خرب خالف �لو�قع،  �أو مباًحا  يخرج �خلرب يف �حلالني، �سو�ء كان حر�ًما 

وما هو عليه.
))) تهذيب �لأ�سماء و�للغات )/90)

))) ل�سان �لعرب )/)70
))) معجم مقاليد �لعلوم �سـ67ـ

))) �لكليات �س 768
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ولأن �لو�سف باحلرمة �أو �لإباحة خارج عن �حلقيقة ولي�س منها، فالكذب 
هو �لكذب حّرمه �ل�سارع فكان حمّرًما، و�أذن �أو رّخ�س يف �أنو�ع منه فكان 
�لو�قع، وهو  �إخبار بخالف  باعتبار معناه؛ فهو  �لكذب  مباًحا، فال يختلف 

حمرم �سوى ما �أذن فيه على �لوجه �ملاأذون فيه فهو مباح.

�إذن  مع  �لو�قع؛  هو: �خلرب بخالف  �ملباح  �لكذب  يقال:  �أن  ولذ� ميكن 
ا �أو �إحلاًقا. �ل�سارع فيه ن�سًّ
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املبحث الثاين
حكم الكذب؛ وما ي�صتثنى منه

املطلب الأول

حكم الكذب

�أجمع �أهل �لعلم على حترمي �لكذب يف �جلملة، كما نقل ذلك �بن حزم))).

ومن �لأدلة �لد�لة على حترميه:

ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   )وئ   تعالى:  قوله  �أوًل: 
ی  ی          ی  یجئ( ]�لإ�سر�ء[.

��ستدل بهذه �لآية �أهل �لعلم على حترمي �لكذب.)))

ثانًيا: قوله تعالى: )ٺ  ٺٺ( ]�لذ�ريات[.

قال �بن كثري: “قال جماهد: �لكذ�بون”)))، وقال �لإمام �ل�سمعاين: 
�أَي: لعن �لكذ�بون، َوَهَذ� ُهَو �مْلُتَّفق َعَلْيِه من �أهل �لتَّْف�ِسري.)))

ثالًثا: قوله تعالى: )ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی( ]هود:8)[ مبعنى �لكاذبني.)))

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيِّ  �لنَّ َعِن   ، َم�ْسعوٍد  بن  َعْبِد�هلل  حديث  يف  جاء  ما  ر�بًعا: 
))) مر�تب �لإجماع �سـ6))ـ، �نظر عمدة �لقاري ))/)7)

))) ريا�س �ل�ساحلني �سـ )8)ـ
))) تف�سري �بن كثري )/80)، �نظر تف�سري �لبغوي 7/)7)، و�نظر حما�سر�ت �لأدباء )/)))

))) تف�سري �ل�سمعاين ))/ )))). 
))) فتح �لقدير لل�سوكاين ))/ 6))). 
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ُجَل  َو�إِنَّ �لرَّ ِة،  نَّ �إَِلى �جْلَ َو�إِنَّ �ْلرِبَّ َيْهِدي   ، �إَِلى �ْلرِبِّ ْدَق َيْهِدي  »�إِنَّ �ل�سِّ
�ْلَكِذَب  َو�إِنَّ  يًقا.  دِّ َوَجلَّ �سِ َعزَّ  ِعْنَد �هلل  ُيْكَتَب  َحتَّى  ْدَق  �ل�سِّ ى  َلَيَتَحرَّ
ى  ُجَل َلَيَتَحرَّ نَّ �لرَّ اِر، َو�إِ نَّ �ْلُفُجوَر َيْهِدي �إَِلى �لنَّ َيْهِدي �إَِلى �ْلُفُجوِر، َو�إِ
�ًبا«))) فهذ� �حلديث �سريح �لدللة يف  �ْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد �هلل َكذَّ

حرمة �لكذب و�سناعة فعله.)))

»�آَيُة  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيِّ  �لنَّ َعِن   ، ُهَرْيَرَة، �أَِبي  َعْن  خام�ًسا: ما جاء يف حديث 
َن َخاَن«)))،  َث َكَذَب، َو�إَِذ� َوَعَد �أَْخَلَف، َو�إَِذ� �وؤْمُتِ �ملَُناِفِق َثاَلٌث: �إَِذ� َحدَّ

فجعل �لكذب خ�سلة من خ�سال �لنفاق.)))

، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  �أَِبي ُهَرْيَرَة  �ساد�ًسا: ما جاء يف حديث 
َطَعاَمُه  َيَدَع  �أَْن  يِف  َحاَجٌة   ِ هلِلَّ ِبِهذ�.،َفَلْي�َس  َو�لَعَمَل  وِر  �لزُّ َقْوَل  َيَدْع  مَلْ 

َو�َسَر�َبُه«.))) 
قال �ل�سنعاين: �حلديث دليل على حترمي �لكذب و�لعمل به.)6)

�سابًعا: �لإجماع على حترمي �لكذب، قال �بن حزم: و�تفقو� على حترمي 
�لكذب يف غري �حلرب، وغري مد�ر�ة �لرجل �مر�أته، و�إ�سالح بني 

�ثنني، ودفع مظلمة. )7)

على  و�ل�سنة  �لكتاب  ن�سو�س  تظاهرت  �لنووي: “قد  �لإمام  وقال 
حترمي �لكذب يف �جلملة، وهو من قبائح �لذنوب وفو�ح�س �لعيوب، 

و�إجماع �لأئمة منعقد على حترميه مع �لن�سو�س �ملتظاهرة”.)8)
))) رو�ه �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لأدب، باب قوله تعالى: )يا �أيها �لذين �آمنو� �تقو� �هلل وكونو� مع �ل�سادقني)، حديث 
رقم ))609)، وم�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لرب و�ل�سلة، باب قبح �لكذب وح�سن �ل�سدق وف�سله، حديث رقم )607)).

))) ينظر �سرح �سحيح �لبخاري لبن بطال )9/ )8)).
))) رو�ه �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لإميان، باب عالمة �ملنافق، حديث رقم ))))، وم�سلم يف �سحيحه يف كتاب 

�لإميان، باب بيان خ�سال �ملنافق، حديث رقم )07)).
))) �لأذكار �س 77)

)))  رو�ه �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �ل�سوم، باب من مل يدع قول �لزور..، حديث رقم ))90)).
)6) �سبل �ل�سالم )/7))

)7) مر�تب �لإجماع �سـ6))ـ 
)8) �لأذكار �سـ)0)ـ 
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املطلب الثاين

ما ي�صتثنى من حترمي الكذب

�لكذب  حترمي  من  ��ستثنو�  �لكذب؛  حترمي  على  �لعلم  �أهل  ن�س  ملا 
 م�سائل، فاأجازو� �لكذب فيها، وحكى بع�سهم �لإجماع على �لإباحة؛ وهي :
فحكمو�  �لبني،  ذ�ت  و�إ�سالح  �مر�أته،  �لرجل  ومد�ر�ة  �حلرب،  يف  �لكذب 
باإباحتها وعدم حرمتها، قال �بن حزم: �تفقو� على حترمي �لكذب يف غري 

�حلرب، وغري مد�ر�ة �لرجل �مر�أته، و�إ�سالح بني �ثنني، ودفع مظلمة.)))
كما نقل �لتفاق �لقا�سي عيا�س)))، ونقل ذلك �ل�سنعاين يف �سبل �ل�سالم.)))

�ملذكورة؛  �ل�سور  على  مقت�سر  و�أنه غري  �لإجماع  هذ�  مفلح  �بن  وتعقب 
�ملباح، فقال:  بالكذب  �ملر�د  ملا ذكر كالًما طوياًل يف  فيه غريها،  بل يدخل 
حزم يف كتاب �لإجماع، �تفقو� على حترمي �لكذب يف  �بن  قول  هذ�  “وعلى 
غري �حلرب، وغري مد�ر�ة �لرجل �مر�أته، و�إ�سالح بني �ثنني، ودفع مظلمة. 
مر�ده بني �ثنني م�سلمني، �أو م�سلم وكافر ملا �سبق، وقد عرف مبا �سبق �أن هذ� 

�لإجماع مدخول”)))

و�سياأتي بيان باأن كالم �أهل �لعلم على حتقيق �لقول يف ذلك، و�أن حمل 
�خلالف يف معنى �لكذب �ملباح هل هو �لتورية و�ملعاري�س؛ �أم هو �لت�سريح 

بالكذب.

كما ��ستثنى �أهل �لعلم �لقائلني باإباحة �لكذب يف مو��سع م�سائل �أخرى 
�أحلقت بهذه �مل�سائل؛ �سياأتي بحثها و�لإ�سارة �إليها باإذن �هلل تعالى.

))) مر�تب �لإجماع �سـ6))ـ
))) �إكمال �ملعلم بفو�ئد م�سلم )8/ 77).

))) �سبل �ل�سالم ))/ )68).
))) �لآد�ب �ل�سرعية و�ملنح �ملرعية ))/ ))). 
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وميكن �لقول: �إن �ملنقول عن �بن حزم نقل �لإجماع على حترمي �لكذب 
يف �لأ�سل، ول يخرج عن �حلرمة �إل م�سائل مل يجمع على حترميها؛ و�إن مل 

يقولو� باإباحتها �إجماًعا، فهي خارجة من �لإجماع؛ د�خلة يف �خلالف.
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املبحث الثالث
حقيقة الكذب املباح

ملا نقل �أهل �لعلم �لتفاق على حل �لكذب يف مو��سع م�ستثناة؛ من �أ�سل 
�لتحرمي وذم فاعله، �ختلفو� يف �ملر�د بذلك على قولني:

القول الأول:

�إن �ملر�د بالكذب �ملباح: �لتورية و�ملعاري�س دون �لت�سريح بالكذب، وهذ� 
قول �حلنفية)))وهو قول عند �حلنابلة))) وهو مفهوم كالم �بن تيمية))) و�بن 
�لقيم))) و�ملاوردي من �ل�سافعية)))، وقال به �لطربي)6) و�إليه مال �ل�سوكاين يف 

نيل �لأوطار )7) و�لألو�سي يف روح �ملعاين)8)

القول الثاين:

مذهب  وهذ�  �لو�قع،  خالف  باإر�دة  بالكذب  �لت�سريح  بذلك  �ملر�د  �إن 
من  يفهم  وقد  �حلنابلة))))،  ومذهب  �ل�سافعية)0))،  ومذهب  �ملالكية)9)، 

))) غمز عيون �لب�سائر )/)9)، �ل�سري �لكبري )/9))، املب�سوط 8/7)6، �سرح م�سكل �لآثار 69/7). 
))) �لفروع 86/6)، �لآد�ب �ل�سرعية )/))

))) �لفتاوى 8)/)))، �لفتاوى �لكربى 8/6))،06)
))) �إعالم �ملوقعني )/67) 

))) �أدب �لدنيا و�لدين �سـ7))ـ.
)6) تهذيب �لآثار )/8)) فتح �لباري )/00)، �سرح �لنووي على م�سلم 6)/8))، �سرح �بن بطال 8/)8

8(/8 (7(
(66/7 (8(

)9) �لفو�كه �لدو�ين 67/8، حا�سية �ل�ساوي ))/)))، حا�سية �لعدوي 7/)6)، �لبيان و�لتح�سيل 7)/)))، �لقو�نني �لفقهية )8).
)0)) �إعانة �لطالبني)/88)، حا�سية قليوبي )/6))، فتح �ملعني )/88)

)))) �لفروع 6/)6)، �ملبدع 0)/))، �لآد�ب �ل�سرعية)/8)، ك�ساف �لقناع 0/6))، �لإقناع )/7))
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و�خلطابي)))،  حزم)))،  �بن  قول  وهو  �حلنفية)))،  متاأخري  بع�س  �إطالق 
وهو ما يفهم من تبويب �لبخاري))).

ال�ستدلل:
ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول بعدة اأدلة منها:

�أوًل: قوله تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ( 
]�لتوبة:9))[، فاأمر بال�سدق ونهى عن �لكذب.)))

َها �َسِمَعتْ َر�ُسوَل  ، �أَنَّ ثانًيا: حديث �أُمِّ ُكْلُثوٍم ِبْنِت ُعْقَبَة ْبِن �أَِبي ُمَعْيٍط 
ا�ِس َفَيْنِمي  ِلُح َبنْيَ �لنَّ �ُب �لَِّذي ُي�سْ �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َيُقوُل: » َلْي�َس �ْلَكذَّ
�ُس يِف �َسْيٍء  �«، َقاَل �ْبُن �ِسَهاٍب: َومَلْ �أَ�ْسَمْع ُيَرخَّ � �أَْو َيُقوُل َخرْيً َخرْيً
ا�ِس،  اَلُح َبنْيَ �لنَّ ْرُب، َو�ْلإِ�سْ ا�ُس َكِذٌب �إِلَّ يِف َثاَلٍث: �حْلَ ا َيُقوُل �لنَّ ِمَّ

ُجلِ �ْمَر�أََتُه َوَحِديُث �مْلَْر�أَِة َزْوَجَها.)6) َوَحِديُث �لرَّ

ِبيُّ  �لنَّ َقالَ  َقاَل:   ، ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن  روي  ما  نظري  �لدليل  وهذ� 
تكّلم  �أنه  و�ملر�د  َكَذَباٍت..«)7)  َثاَلَث  �إِلَّ  �إِْبَر�ِهيُم  َيْكِذْب  »مَلْ  ملسو هيلع هللا ىلص: 

باملعاري�س، �إذ �لأنبياء مع�سومون عن �لكذب �ملح�س. )8)

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »�إِنَّ يِف �مْلََعاِري�َس  ،�أَنَّ �لنَّ  ، نْيٍ ثالًثا: حديث ِعْمَر�ن ْبِن ُح�سَ
َمْنُدوَحًة َعِن �ْلَكِذِب«. )9) 

))) تبيني �حلقائق 6/)))، رد �ملحتار 7)/)))، 
))) �لف�سل يف �مللل )/)، �ملحلى 0)/)7

))) فتح �لباري )/00)
))) �سرح �بن بطال على �لبخاري 80/8

))) روح �ملعاين لالآلو�سي )6/ ))).
)6) �حلديث رو�ه �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �ل�سلح، باب لي�س �لكاذب �لذي ي�سلح بني �لنا�س، حديث رقم ))69)) 
م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لرب و�ل�سلة، باب حترمي �لكذب وبيان ما يباح منه، حديث رقم ))60))، وتفرد م�سلم 

باإخر�ج قول �بن �سهاب.
)7) رو�ه �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �لنكاح، باب �تخاذ �ل�سر�ري، حديث رقم ))08))، وم�سلم يف �سحيحه يف كتاب 

�لف�سائل، باب من ف�سائل �إبر�هيم �خلليل ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم ))7))).
)8) �ل�سري �لكبري )/9))، املب�سوط 8/7)6، �لفتاوى �لهندية 6/)))

)9) رو�ه �بن �لأعر�بي يف معجمه ))/ )))) برقم ))99)، و�بن �ل�سني يف عمل �ليوم و�لليلة )�س: )8)) برقم )7)))،=
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فهو �سريح يف توجيه معنى �لكذب وجمع بني �لأقو�ل.)))

َما  �مْلََعاِري�ِس  يِف  »�إِنَّ  �أنه قال:  ر�بًعا: ما جاء عن عمر بن �خلطاب  
ُجَل َعِن �ْلَكِذِب«)))، فهو �سريح �أن �لإذن �إمنا هو  َيُكفُّ �أو َيِعفُّ �لرَّ

يف �ملعاري�س دون �لكذب �ل�سريح.)))

َهْزٌل  �ْلَكِذِب  ِمَن  ُلُح  َي�سْ »ل  قال:  م�سعود   �بن  عن  جاء  ما  خام�ًسا: 
ُه �َسْيًئا، ُثمَّ ل ُيْنِجَز َلُه«. �قرءو� �إن  ِبيَّ ، َول �أَْن َيِعَد �أََحُدُكْم �سَ َول ِجدٌّ
فهذ�  )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ(«)))  �سئتم 
بيان و�سرح من �بن م�سعود  يف جعل �لهزل كذًبا حمرًما؛ فكان 

�جلد ولو ل�سبب �سحيح حمرًما.

كانو�  و�لأنبياء  �لكبائر،  جملة  من  �ملح�س  �لكذب  �إن  قالو�:  �ساد�ًسا: 
مع�سومني عن ذلك، ومن جّوز عليهم �لكذب فقد �أبطل �ل�سر�ئع، لأنه 
جعل ذلك باختيارهم، و�إذ� جاز عليهم �لكذب يف خرب و�حد جاز يف 
جميع ما �أخربو� به، وبطالن هذ� �لقول ل يخفى على ذي لب، فعرفنا 

�أن �ملر�د ��ستعمال �ملعاري�س))).

= و�أبو �ل�سيخ �لأ�سبهاين يف �أمثال �حلديث برقم 0)) )�س: )7))، ورو�ه �لبيهقي يف �سعب �لإميان برقم )8)))) 
ِعيٍف َمْرُفوًعا، و�لبخاري يف �لأدب �ملفرد برقم )88 )�س: 78))،  )6/ 6))) موقوًفا، وقال: َوُرِوَي ِمْن َوْجٍه �آَخَر �سَ
وقال �ل�سيخ حممد نا�سر �لدين �لألباين يف تعليقه على �لكتاب، �سحيح موقوًفا، وقال �لعر�قي يف �ملغني عن حمل 
�ملقا�سد  و�نظر  �أ�سح.  و�ملوقوف  وموقوًفا  مرفوًعا  بن �حل�سني   ذلك عن عمر�ن  روي  �لأ�سفار )6/ 7)))): 
�حل�سنة لل�سخاوي )�س: )9))، و�سل�سلة �لأحاديث �ل�سعيفة و�ملو�سوعة و�أثرها �ل�سئ يف �لأمة لالألباين حديث رقم 

.(((( /(( ((09((
))) �لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح لبن �مللقن )8)/ 6)6)،�لتنوير �سرح �جلامع �ل�سغري لل�سنعاين ))/ 8)). 

))) رو�ه �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه ))/ )8)) برقم ))609))، و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )0)/ )))) برقم )))08))، 
و�نظر �ملغني عن حمل �لأ�سفار للعر�قي، حديث رقم )8)7)) ))/ ))7)).

))) املب�سوط 8/7)6، �ل�سري �لكبري )/9))، �لفتاوى 8)/)))
))) رو�ه �لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري )9/ 99) برقم ))))8)، و�لبخاري يف �لأدب �ملفرد )�س: 0))) برقم )87))، و�بن 
جرير يف م�سند علي من تهذيب �لآثار حتت رقم )0))) �س )6)))، ورو�ه �سعيد بن من�سور يف �سنه برقم )7)0)) 

))/ )9)) و�نظر �سرح �سحيح �لبخاري لبن بطال )8/ )8)، وك�سف �خلفاء للعجلوين ))/ 66).
))) املب�سوط 8/7)6
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وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين مبا يلي:

َر�ُسوَل  �َسِمَعتْ  َها  �أَنَّ  ، ُمَعْيٍط  �أَِبي  ْبِن  ُعْقَبَة  ِبْنت  ُكْلُثوٍم  �أُمِّ  �أول: حديث 
ا�ِس َفَيْنِمي  ِلُح َبنْيَ �لنَّ �ُب �لَِّذي ُي�سْ �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َيُقوُل: » َلْي�َس �ْلَكذَّ
�ُس يِف �َسْيٍء  � «، َقاَل �ْبُن �ِسَهاٍب: َومَلْ �أَ�ْسَمْع ُيَرخَّ � �أَْو َيُقوُل َخرْيً َخرْيً
ا�ِس،  اَلُح َبنْيَ �لنَّ ْرُب،َو�ْلإِ�سْ ا�ُس َكِذٌب �إِلَّ يِف َثاَلٍث: �حْلَ ا َيُقوُل �لنَّ ِمَّ

ُجلِ �ْمَر�أََتُه َوَحِديُث �مْلَْر�أَِة َزْوَجَها.))) َوَحِديُث �لرَّ

قالو�: فهذ� �حلديث �سريح يف �أن �لكذب يف هذه �ملو��سع جائز، و�لكذب 
�ملحرم �إمنا هو �سريح �لكذب. )))

ثانًيا: حديث �أَ�ْسَماَء ِبْنِت َيِزيد َقاَلْت: َقالَ َر�ُسولُ �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيِحّلُ �لَكِذُب 
�حَلْرِب،  يِف  َو�لَكِذُب  َيَها،  �سِ ِلرُيْ �ْمَر�أََتُه  ُجُل  �لرَّ ُث  ُيَحدِّ َثاَلٍث:  يِف  �إِلَّ 

ا�ِس«.))) فاحلديث �سريح يف �لدللة.))) ِلَح َبنْيَ �لنَّ َو�لَكِذُب ِلُي�سْ

�إِْبَر�ِهيُم  َيْكِذْب  َقاَل: »مَلْ  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلِل  َر�ُسولَ  �أَنَّ   ، ُهَرْيَرَة  �أَِبي  ثالًثا: حديث 
َقْوُلُه:  �هلِل،  َذ�ِت  يِف  ِثْنَتنْيِ  َكَذَباٍت،  َثاَلَث  �إِلَّ  َقطُّ  اَلُم  �ل�سَّ َعَلْيِه  ِبيُّ  �لنَّ
�إِينِّ �َسِقيٌم، َوَقْوُلُه: َبْل َفَعَلُه َكِبرُيُهم َْهَذ�،َوَو�ِحَدٌة يِف �َساأْنِ �َساَرَة...«))).

وقول منادي يو�سف عليه �ل�سالم )پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 
]يو�سف:70[، فدل �أن ما فيه م�سلحة ل يحرم فيه �لكذب.)6)

نَّ َرُجاًل َقاَل ِلَر�ُسولِ �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: �أَْكِذُب  ْفَو�َن ْبِن �ُسَلْيٍم،�أَ ر�بًعا: ما جاء َعْن �سَ
))) رو�ه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لرب و�ل�سلة، باب حترمي �لكذب وبيان ما يباح منه، حديث رقم ))60)).

))) ريا�س �ل�ساحلني �س)8)ـ، ك�ساف �لقناع 0/6))، نيل �لأوطار8/)8
))) رو�ه �لرتمذي يف �سننه يف كتاب �أبو�ب �لرب و�ل�سلة، باب ما جاء يف �إ�سالح ذ�ت �لبني، حديث رقم )9)9)) وقال: حديث 
ح�سن غريب، ورو�ه �لإمام �أحمد يف �مل�سند )))/ 0))) برقم )70)7)) وقال �ل�سيخ �سعيب: �إ�سناده �سعيف ل�سعف �َسْهر 
�بِن َحْو�سب. وقد �خُتلف عليه فيه. ورو�ه �إ�سحاق بن ر�هويه يف م�سنده برقم )))) ))/ 69))، و�أ�سار له �لألباين يف �سحيح 
�جلامع �ل�سغري وزيادته باأن �إ�سناده ح�سن ))/ 77))) و�نظر: �سل�سلة �لأحاديث �ل�سحيحة حديث رقم ))))) ))/ )7).

))) فتح �لباري لبن حجر )6/ 9))).
))) رو�ه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لف�سائل، باب من ف�سائل �إبر�هيم �خلليل ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم ))7))).

)6) �سرح �لنووي على م�سلم 6/8))، �ملنتقى �سرح �ملوطاأ )/)))، عمدة �لقاري ))/68). 
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�ْمَر�أَِتي َيا َر�ُسول َ�هلل؟ َفَقاَل َر�ُسوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َخرْيَ يِف �ْلَكِذِب «،َفَقال 
»َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  َر�ُسولُ  َفَقاَل  َلَها،  َو�أَُقوُل  �أَِعُدَها،  �هلل  َر�ُسولَ  َيا  ُجُل:  َ�لرَّ

ُجَناَح َعَلْيَك«))) ففيه دللة على �لرخ�سة يف �لكذب.

قال �أبو عمر بن عبد�لرب: “ومعلوم �أن �لرخ�سة مل تاأت يف �أن ي�سدق 
�لرجل �مر�أته فيما يعدها به، لأن �ل�سدق ل يحتاج �أن يقال فيه ل 

جناح عليك”))).

خام�ًسا: ما رو�ه �لطرب�ين يف �لأو�سط من حديث جابر بن عبد�هلل  »... 
َو�ْلَكِذَب ُكلُُّه، �إِْثٌم �إِلَّ َما َنَفْعَت ِبِه ُموؤِْمًنا، َوَدَفْعَت ِبِه َعْن دين...«))) 

�ساد�ًسا: ما جاء يف ق�سة احلجاج بن عالط  يف ��ستئذ�نه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن 
يقول عنه ما �ساء مل�سلحته يف ��ستخال�س ماله من �أهل مكة؛ و�أذن 

له �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ و�إخباره لأهل مكة �أن �أهل خيرب هزمو� �مل�سلمني. )))

وعنده   ، عثمان  عند  كنا  قال:  �سربة  بن  �لنز�ل  عن  جاء  ما  �سابًعا: 
؛ فقال له عثمان: �إنه بلغني عنك �أنك قلت كذ� وكذ�. فقال  حذيفة 
حذيفة: و�هلل ما قلته. وقد �سمعناه قبل ذلك يقوله، فلما خرج قلنا 
�ألي�س قد �سمعناك تقول؟ قال: بلى. قلنا: فلم حلفت؟ قال: �إين  له: 

�أ�سرتى ديني بع�سه ببع�س خمافة �أن يذهب كله.)))
))) رو�ه �لإمام مالك يف �ملوطاأ يف كتاب �لكالم، باب ما جاء يف �ل�سدق و�لكذب، برقم )))) ))/ 989)،و�بن وهب يف 
ِديُث َل �أَْحَفُظُه ِبَهَذ� �للَّْفظ  �جلامع )�س: ))6) برقم )))))، قال �بن عبد�لرب يف �لتمهيد )6)/ 7))): َهَذ� �حْلَ
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُم�ْسَنًد�. وقال �لعر�قي يف �ملغني عن حمل �لأ�سفار )�س: 9)0)) �أخرجه �ْبن عبد�ْلرب يِف �لتَّْمِهيد من  َعِن �لنَّ
ْفَو�ن بن �سليم مع�سال من غري ذكر َعطاء بن ي�َسار. اأ َعن �سَ ْفَو�ن بن �سليم َعن َعطاء بن ي�َسار َوُهَو يِف �مْلَُوطَّ ِرَو�َية �سَ

))) �لتمهيد ))/7))، �نظر �ملنتقى �سرح �ملوطاأ )/)))، �لآد�ب �ل�سرعية )/9)
برقم  ثوبان ))/ 0)))  م�سنده عن  و�لروياين يف  برقم ))66))،   ((8 �لأو�سط )6/  �ملعجم  �لطرب�ين يف  ))) رو�ه 
 .� ِعيٌف ِجدًّ ، َوُهَو �سَ ُد ْبُن َكِثرٍي �ْلُكويِفُّ مَّ )0)6)، قال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد ))/ )))): َوِفيِه حُمَ
و�نظر تخريج �أحاديث �لك�ساف للزيلعي ))/ 68))، و�سل�سلة �لأحاديث �ل�سعيفة و�ملو�سوعة لالألباين ))/ )9)).
))) روى �لق�سة �لإمام �أحمد يف م�سنده )9)/ 00)) برقم )09))))،و�بن حبان يف �سحيحه )0)/ )9)) برقم )0))))، 
و�أبو يعلى �ملو�سلي يف م�سنده )6/ )9)) برقم )79)))، و�نظر: نيل �لأوطار 8/)8، وفتح �لباري لبن حجر 9/6)). 
)))  �لأثر رو�ه �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه )6/ )7)) برقم )0)0)))،وذكره �بن بطال يف �سرحه ل�سحيح �لبخاري )8/ 

)8)، و�بن �مللقن يف �لتو�سيح �سرح �جلامع �ل�سحيح 7)/9).
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�أنه �أخذ بيد �بن �لأرقم، فاأدخله على  ومثله ما جاء عن �أبى غرزة: 
�مر�أته، فقال �أتبغ�سيني؟ قالت: نعم، قال له �بن �لأرقم: ما حملك 
على ما فعلت؟ قال كرثت عليَّ مقالة �لنا�س، فاأتى �بن �لأرقم عمر بن 
�خلطاب  فاأخربه، فاأر�سل �إلى �أبي غرزة، فقال له: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: كرثت عليَّ مقالة �لنا�س، فاأر�سل �إلى �مر�أته فجاءته 
ومعها عمة منكرة، فقالت: �إن �ساألك فقويل: ��ستحلفني فكرهت �أن 
�أكذب، فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: �إنه ��ستحلفني 
فكرهت �أن �أكذب، فقال عمر: بلى فلتكذب �إحد�كن ولتجمل، فلي�س كل 

�لبيوت تبنى على �حلب، ولكن معا�سرة على �لأح�ساب و�لإ�سالم.)))

ثامًنا:�أن �لتعري�س يجوز يف �مل�سهور يف غري هذه �لثالثة بال حاجة؛ فال 
وجه ل�ستثناء هذه �لثالثة و�خت�سا�س �لتعري�س بها.)))

املناق�سة:

اأدلة القول الأول:

ميكن مناق�سة �ل�ستدلل بالآية باأن هذ� هو �لأ�سل وهو قدر متفق عليه؛ 
معت�سد  بالأ�سل،  يخل  ل  ي�سري  فيه جزء  �لإذن  من  �لأحاديث  وما جاء يف 

بالأثر، فكان �لأمر متفًقا و�ل�سرع مت�سًقا.

و�أما �لدليل �لثاين: فيمكن �لقول باأن �ل�سرع جاء باملعاري�س وجاء باإباحة 
باب  بهما؛  �هلل  �لبخاري رحمه  بّوب  ولذ�  �لآخر،  هو  �أحدهما  ولي�س  �لكذب، 
�لكاذب �لذي ي�سلح بني  لي�س  �ملعاري�س مندوحة عن �لكذب)))، وبّوب: باب 

�لنا�س)))، فما جاءت به �لرخ�سة غري ما جاء من �لإذن باملعاري�س.

))) ذكر �لأثر �بن جرير �لطربي يف تهذيب �لآثار )/)))، و�ملتقي �لهندي يف كنز �لعمال )6)/ )))) برقم )9)8))). 
))) �لآد�ب �ل�سرعية )/8)

))) فتح �لباري 7)/6))
))) فتح �لباري )/99)
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وميكن �جلو�ب عن �أثر عمر  مبثل ما �سبق؛ و�أنه ل يعني �أن �ل�سرع مل 
ياأت بالإذن يف �لكذب يف مو��سع.

حمرم  �لكذب  فاإن  فيه؛  نحن  ملا  مبعار�س  فلي�س  م�سعود   �أثر  و�أما 
ومنوع �سوى ما جاء به �لإذن وجرت به �لرخ�سة.

و�أما قولهم:  �إن �لكذب من جملة �لكبائر، و�لأنبياء كانو� مع�سومني عن 
ذلك... »فاإن �لإ�سارة �إلى ما جرى من �إبر�هيم �أنه كذب ثالث كذبات...« 
فيقال: �إنها و�إن كانت من جملة �ملعاري�س فال ينفي �لأدلة �لأخرى يف �لأذن 

بالكذب �ملباح.

يقول �بن عبد�لرب: “وقد �أتينا من �لأحاديث عن �ل�سلف يف هذ� �لباب 
مبا فيه �سفاء و�سكون للنف�س يف �لقتد�ء”.)))

»وهذ�  عدي:  �بن  قال  معلول،  فهو  ح�سني   بن  عمر�ن  حديث  و�أما 
يرفعه عن �سعيد بن �أبى عروبة د�ود بن �لزبرقان وغريه �أوقفه«.)))

�أ�سانيده بطرق ل تخلو من �سعف؛ فقد  �أنه و�إن وردت  وميكن �جلو�ب: 
�حل�سنة:  �ملقا�سد  قال يف  �لعلم،  �أهل  بع�س  حكى حت�سينه مبجموع طرقه 
�لعر�قي هذ� �حلديث، وقال عن �سند �بن �ل�سني:  ح�سن  فقد  “وباجلملة 
ا يف �لأدب  �إنه جيد، ورد على �ل�سغاين حكمه عليه بالو�سع، وللبخاري �أي�سً
�ملفرد، و�لبيهقي يف �ل�سعب، من طريق �أبي عثمان �لنهدي، عن عمر، قال: 

�أما يف �ملعاري�س ما يكفي �مل�سلم من �لكذب.

ورو�ه �لع�سكري من حديث حممد بن كثري عن ليث عن جماهد،قال: قال 
عمر بن �خلطاب: �إن يف �ملعاري�س ملندوحة للرجل �مل�سلم �حلر عن �لكذب، 

و�أ�سار �إلى �أن حكمه �لرفع”.)))
))) �ل�ستذكار 8/)7)

))) �لكامل )/96، و�نظر ذخرية �حلفاظ )/)9)
))) )/)9)-96)، و�نظر ك�سف �خلفاء )/)7)
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من  عا�سد  له  �ملوقوف  فاإن  مرفوًعا  ي�سح  مل  لو  �أنه  �جلو�ب  وميكن 
�لأحاديث، كما يف حديث �لهجرة يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص لالأعر�بي: »نحن من ماء«)))، 
وكان ملسو هيلع هللا ىلص �إذ� �أر�د جهة يف غزوة وّرى بغريها. ))) و�أقو�ل �ل�سحابة عا�سدة 

: »َما �أُِحبُّ يِل ِباملَعاِري�ِس َكَذ� َوَكَذ�«.))) له؛ كما قال �بن عبا�س 

ومن جهة �ملعنى �أنه ل ينايف ما جاء يف �حلديث يف �لرخ�سة يف �لكذب.

مناق�سة اأدلة القول الثاين:

نوق�س ��ستدللهم بحديث �أم كلثوم �أن زيادة »ومل �أ�سمعه يرخ�س يف �سيء 
�لزيادة  وهذه  حجر:  �بن  قال  مدرجة،  ثالث....«  يف  �إل  �لنا�س  يقوله  ما 
مدرجة، بني ذلك م�سلم يف رو�يته من طريق يون�س عن �لزهري فذكر �حلديث؛ 
وقال  يون�س،  رو�ية  �لن�سائي مفردة من  �أخرجها  �لزهري... وكذ�  وقال  قال: 
يون�س �أثبت يف �لزهري من غريه؛ وجزم مو�سى بن هارون وغريه باإدر�جها«)))

ا َحِديُث  و�أما حديث �أ�سماء فهو معلول، قال يف �سرح م�سكل �لآثار: »َفاأَمَّ
ا َد�َر َعَلى َعْبِد�هلل  َ َح ِبِه ِفيِه َفاإِمنَّ رَّ ا �سَ ِريُح مِبَ �أَ�ْسَماَء �ْبَنِة َيِزيَد �لَِّذي ِفيِه �لتَّ�سْ
ْفِظ  �إَِلى �ُسوِء �حْلِ َمْن�ُسوٌب  ِرَو�َيِتِه  َمْطُعوٌن يِف  َرُجٌل  َوُهَو  ُخَثْيٍم  ْبِن  ُعْثَماَن  �ْبِن 

ْبِط َوَرَد�َءِة �ْلأَْخِذ«.))) َو�إَِلى ِقلَِّة �ل�سَّ

لكن ميكن �جلو�ب: �أن له ما يع�سده من حديث �أم كلثوم وعمل �ل�سلف.

ا: �إن �ملر�د بذلك �ملعاري�س ولي�س �لكذب �ل�سريح)6)، وهذ�  وقالو� �أي�سً
�لعرت��س متوّجه �إلى جميع �أدلة هذ� �لقول.

)))  ذكر �لأثر �بن ه�سام يف �سريته ))/ 6)6)، و�ل�سهيلي يف �لرو�س �لأنف ))/ )7).
َها...«،  ِبَغرْيِ ى  َورَّ �إِلَّ  َيْغُزوَها  َغْزَوًة  ُيِريُد  َقلََّما  ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُسوُل �هلل  »َكاَن  �أنه قال:   ، َماِلٍك  ْبنَ  َكْعَب  )))  كما يف حديث 
�أر�د غزوة فورى بغريها..حديث رقم )8)9))،  باب من  �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �جلهاد،  رو�ه  و�حلديث 

وم�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لتوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك و�ساحبيه، حديث رقم )769)).
))) رو�ه �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه ))/ )8)).

)))  فتح �لباري )/99)، و�نظر �سرح م�سكل �لآثار 70/7)، �إحتاف �ملهرة 8)/)0)
(70/7 (((

)6) �لفتاوى لبن تيمية 8)/)))
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�لأدلة  �ملق�سود مبا جاء يف  يقال: هذ� هو حمل �خلالف، هل  �أن  وميكن 
�ملعاري�س ل غري؛ �أو �ملر�د بذلك �لكذب �ل�سريح ورخ�س فيه لأغر��س فيبطل 

�لعرت��س.

و�أما ما جاء عن �إبر�هيم فهي حممولة عندهم على �ملعاري�س و�لتورية)))، 
فكيف  كذبات«،  »ثالث  بقوله:  �لت�سريح  فيه  �حلديث  �أن  �جلو�ب:  وميكن 

يقال هو يف �لتعري�س.

و�أما ما جاء عن حذيفة  فقيل هو خارج عن معاين �لكذب، �لتي روي 
عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه �أذن فيها، و�إمنا ذلك من جن�س �إحياء �لرجل نف�سه عند 
�خلوف، كالذي ي�سطر �إلى �أكل �مليتة �أو حلم �خلنزير، فياأكل ليحمي نف�سه، 
وكذلك �حلالف له �أن يخل�س نف�سه ببع�س ما حرم عليه، وله �أن يحلف على 

ذلك، ول حرج عليه ول �إثم.)))
و�أما �أثر عمر  فهو من �ملعاري�س �لتي يرخ�س فيها.)))

�أما حديث �سفو�ن فيمكن �أن يناق�س باأنه معلول.
قال �بن عبد�لرب: “منقطع من بالغاته” يعني �سفو�ن.)))

وقال يف �ل�ستذكار: »ل �أعلم هذ� �حلديث بهذ� �للفظ ي�ستند �إلى �لنبي 
هو  �إمنا  �مل�ستقبل،  يكون يف  ما  �ملعنى  ومن جهة  �لوجوه«)))  من  بوجه  ملسو هيلع هللا ىلص 

�حللف ولي�س �لكذب.)6)

و�جلو�ب �أن يحمل على �لوعد �لكاذب �لذي ل يريد به وفاء، وهذ� ظاهر يف 

))) �سرح �لنووي على م�سلم 7/8))، �ل�سري �لكبري )/9))، �لفتاوى 8)/)))
))) �سرح �بن بطال على �لبخاري 8/)8، عمدة �لقاري 0)/97)، تهذيب �لآثار )/0))

))) تهذيب �لآثار )/6))
))) �لتمهيد 6)/7)) 

(7(/8 (((
)6) �ملنتقى �سرح �ملوطاأ )/)))
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�سياق �حلديث، ولذ� قال �بن عبد�لرب: “ومعلوم �أن �لرخ�سة مل تاأت �أن ي�سدق 
�لرجل �مر�أته فيما يعدها به، لأن �ل�سدق ل يحتاج �أن يقال فيه ل جناح عليك”))).

و�أما حديث �لطرب�ين فيمكن مناق�سته باأنه موقوف، ))) وميكن �جلو�ب 
�أنه ح�سن �إ�سناده ))) و�أنه روي مرفوًعا. )))

الراجح:

من خالل عر�س �مل�ساألة ونقل كالم �أهل �لعلم فيها يظهر و�هلل �أعلم قوة 
�خلالف يف �مل�ساألة، وجتاذب �لأدلة فيها، و�إن كان قول �جلمهور �أ�سعد بالدليل 

بجو�ز �لكذب و�لرخ�سة فيه، ملجيء �لدليل بذلك بقيوده، وذلك ملا ياأتي:

�أوًل: �سر�حة �لدليل بجو�ز �لكذب ومل يقل �لتعري�س.

ثانًيا: �أن هذ� فهم جمع من �ل�سلف كثري، كما نقل ذلك �بن عبد�لرب وغريه.

ثالًثا: �أن �لرخ�سة �سريحة فيما كان حمله �لتحرمي، فدل على �أن �ملر�د 
�لكذب.

ر�بًعا: �أن �ملعاري�س بابها �أو�سع من �لثالثة، فدل على �أن �ملر�د هنا �لكذب 
ل �لتعري�س.)))

))) �لتمهيد 6)/7)) 
))) كنز �لعمال )/)))، �نظر �لفتاوى �لكربى )/)9)

))) �لتي�سري ب�سرح �جلامع �ل�سغري )/7))
))) �لفتاوى �لكربى )/)9)

))) فائدة: 
ذكر فقهاء �ملالكية ملا قالو� بجو�ز �لكذب و�إباحته �أنه على �أق�سام خم�سة: 

�أحدهما: �لوجوب؛ وهو ما كان لإنقاذ نف�س مع�سومة �أو مال مع�سوم. 
�لثاين: �أن يقتطع به حق �مرئ م�سلم فيكون حمرًما. 

�لثالث: مندوب؛ كاإخباره بقوة �مل�سلمني. 
�لر�بع: مباح؛ وهو �لكذب بني �مل�سلمني ترغيًبا يف �ل�سلح. 

�خلام�س: مكروه؛ كالكذب للزوجة ونحو �لعبد.
ينظر: �لفو�كه �لدو�ين 76/8، حا�سية �ل�ساوي ))/)))
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املبحث الرابع
 التورع عن تعاطي الكذب مع اإباحته

تقدم يف �ملبحث �ل�سابق خالف �أهل �لعلم يف �ملر�د بالكذب �لذي جاء 
يف �ل�سرع �لرخ�سة فيه، ومن قال من �أهل �لعلم باإباحته؛ فاإنهم قالو�: �إن 
�مل�سري �إلى �لكذب ينبغي �أن ل ي�سار �إليه؛ و�أن يتقى مهما �أمكن باملعاري�س 

و�لتورية، ول ي�سار �إليه �إل �إذ� مل ميكن غريه.

وهذ� قول �ل�سافعية)))، و�حلنابلة)))، وهو ما �أوماأ �إليه �ملالكية ملا نقلو� 
�أنه ينبغي �لتحرز من �ملعاري�س.)))

يقول �لغز�يل: »... فالكذب مباح �إل �أنه ينبغي �أن يحرتز منه ما �أمكن، 
لأنه �إذ� فتح باب �لكذب على نف�سه فيخ�سى �أن يتد�عى �إلى ما ي�ستغنى عنه 
�إل  �لأ�سل  �لكذب حر�ًما يف  �ل�سرورة، فيكون  و�إلى ما ل يقت�سر على حد 

ل�سرورة«))).

ويقول �لنووي: »... و�لظاهر �إباحة حقيقة �لكذب، لكن �لقت�سار على 
�ملعاري�س �أف�سل«.)))

))) �إعانة �لطالبني )/88)، �أ�سنى �ملطالب )/)8
))) �لفروع 86/6)، �لآد�ب �ل�سرعية 9/7)، �ملبدع 7/)7)، ك�ساف �لقناع 9/6))

)))  �لبيان و�لتح�سيل7)/)))
))) �إحياء علوم �لدين )/)))

))) �سرح �لنووي على م�سلم ))/))
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�أن يحرتز عنه ويوّرى باملعاري�س  �أنه ينبغي  �إل  وقال �بن �جلوزي: »... 
مهما �أمكن«))).

وقال يف �لبيان و�لتح�سيل: »وقد قيل �إن معاري�س �لقول جائزة يف كل 
مو�سع؛ ملا جاء عن بع�س �ل�سلف �إن فيها مندوحة عن �لكذب، و�لذي �أقول 
به: �إن ذلك مكروه؛ ملا فيه من �لألغاز على �ملخاطب، فيظن �أنه قد كذبه، 

فيعر�س نف�سه بذلك �إلى �أن ين�سب �إليه �لكذب«))).

وهذ� �لقول ظاهر يدل عليه ما ياأتي:

تقدر  و�لرخ�سة  رخ�سة،  �مل�ستثناة  �ملو��سع  يف  �لكذب  �إجازة  �أن  �أوًل: 
بقدرها.

وفعل  �لكذب  من  فيه  لي�س  مبا  يو�سم  �أن  نف�سه  �لإن�سان  حفظ  ثانًيا: 
�لقبيح.)))

ثالًثا: حفظ �لنف�س �أن تعتاد �لكذب فتتجر�أ على �حلر�م وتقع يف �لإثم.

رابًعا: العمل بالأحوط، فاإن من اأهل العلم من منعه، فال يوقع املرء نف�سه 
يف �لأمر �مل�ستبه.

))) ك�سف �مل�سكل من حديث �ل�سحيحني �سـ80))ـ
(((/(7 (((

))) �لبيان و�لتح�سيل 7)/)))
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املبحث اخلام�س
املوا�صع التي اأجازوا الكذب فيها

وفيه مطلبان:

املطلب الأول

املواطن املن�صو�س على جواز الكذب فيها،

وفيه خم�س م�سائل:

امل�صاألة الأولى

الكذب يف دفع الظلم

�تفق �أهل �لعلم على جو�ز �لكذب عند �ل�سطر�ر، كما لو ق�سد ظامل قتل 
رجل وهو خمتف عنه، فله �أن ينفي كونه عنده، ويحلف على ذلك ول ياأثم، 

كما نقل ذلك �بن حزم،))) و�لنووي،))) وغريهما.)))

ول يختلف يف هذه حتى من قال مبنع �لرخ�سة يف �لكذب؛ و�أن �ملق�سود 
بذلك �ملعاري�س، فاإنهم قالو� يف دفع �لظلم: �إنه يجوز �أن يكذب �إن مل يندفع 

))) مر�تب �لإجماع �سـ6))ـ 
))) �سرح �لنووي على م�سلم )6)/ 8))). 

)))  فتح �لباري )/00)، �إر�ساد �ل�ساري )/0))
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اإل بذلك، كما ذكر ذلك �ساحب املب�سوط)))، وكذ� قال �بن تيمية »... ُكلَّ َما 
ْمَكَن  َطاِب، َو�أَ ُطرَّ �إَلى �خْلِ ْعِري�ُس ِفيِه َجاِئٌز، َبْل َو�ِجٌب �إْن ُ��سْ َحُرَم َبَياُنُه َفالتَّ
َبَياُنُه  َو�إِْن َكاَن  َقْتَلُه-،  ُيِريُد  وٍم  ِل�َساِئٍل َعْن َمْع�سُ ْعِري�ِس  ْعِري�ُس ِفيِه -َكالتَّ �لتَّ
ُة يِف ِكْتَماِنِه َكاْلَوْجِه �لَِّذي ُيَر�ُد  يِنيَّ َلَحُة �لدِّ َجاِئًز� �أَْو ِكْتَماُنُه َجاِئًز�، َوَكاَنْت �مْلَ�سْ
ُة يِف ِكْتَماِنِه،  ْنَيِويَّ َلَحُة �لدُّ ا ُم�ْسَتَحبٌّ ُهَنا، َو�إِْن َكاَنْت �مْلَ�سْ ْعِري�ُس �أَْي�سً َعْزُوُه َفالتَّ
َرِر-، َجاَز  ُه َمْظُلوٌم ِبَذِلَك �ل�سَّ ْقِديُر �أَنَّ ْظَهاِر -َو�لتَّ َرٌر يِف �ْلإِ َفاإِْن َكاَن َعَلْيِه �سَ
َرَر  َها، َو�إِْن َكاَن َلُه َغَر�ٌس ُمَباٌح يِف �ْلِكْتَماِن َوَل �سَ ْعِري�ُس يِف �ْلَيِمنِي َوَغرْيِ َلُه �لتَّ

ا.«.))) ْعِري�ُس �أَْي�سً َعَلْيِه يِف �ْلإِْظَهاِر َفِقيَل َلُه �لتَّ

ويرجع كالم �أهل �لعلم يف هذه �مل�ساألة �إلى �أ�سلني.

�أما من يقول باإباحة �لكذب للم�سلحة فالأمر ظاهر يف دخول هذه �مل�ساألة 
يف هذ� �لأ�سل، وجو�ز �لكذب يف ذلك كما نقل �لتفاق �سابًقا.

�إلَّ  َمٌة  رَّ حُمَ َمْف�َسَدٌة  �ْلَكِذُب  عبد�ل�سالم:  بن  �لدين  عز  حممد  �أبو  قال 
َوَلُه  ْخَرى،  �أُ َوَيِجُب  َتاَرًة  َفَيُجوُز  َمْف�َسَدٍة،  َدْرُء  ْو  �أَ َلَحٍة  ِفيِه َجْلُب َم�سْ َيُكوَن  �أَْن 
وٌم ِمْن َظامِلٍ ُيِريُد َقْطَع َيِدِه  �أَْمِثَلٌة... ثم قال: �لثَّايِن: �أَْن َيْخَتِبَئ ِعْنَدُه َمْع�سُ
ْدِق، ِلُوُجوِبهِ ِمْن  ُل ِمْن �ل�سِّ ُلُه َعْنُه، َفَيُقوُل: َما َر�أَْيته َفَهَذ� �ْلَكِذُب �أَْف�سَ َفَي�ْساأَ
رُّ َوَل  ْدِق �لَِّذي َل َي�سُ َلَحِة �ل�سِّ ْعَظُم ِمْن َم�سْ ِو �أَ َلَحَة ِحْفِظ �ْلُع�سْ ِجَهِة �أَنَّ َم�سْ
وٌم  ؟ َو�أَْوَلى ِمْن َذِلَك �إَذ� �ْخَتَباأَ ِعْنَدُه َمْع�سُ ارِّ ْدِق �ل�سَّ نُّ ِبال�سِّ َيْنَفُع، َفَما �لظَّ

ْن ُيِريُد َقْتَلُه... ِمَّ

رُي َماأُْذوًنا ِفيِه، َوُيَثاُب  َوِر َو�أَْمَثاِلَها: �أَنَّ �ْلَكِذَب َي�سِ َو�لتَّْحِقيُق يِف َهِذِه �ل�سُّ
يِف  �ْلُوُجوِب  ِمْن  َلَحِة  �مْلَ�سْ ِتْلَك  ُرْتَبِة  َقْدِر  َعَلى  َنَها  مَّ يَت�سَ �لَِّتي  َلَحِة  �مْلَ�سْ َعَلى 
ِب  َدَق يِف َهِذِه �مْلََو�ِطِن َلأَِثَم �إْثَم �مْلَُت�َسبِّ ْرَو�ِح، َوَلْو �سَ اِع َو�ْلأَ ِحْفِظ �ْلأَْمَو�ِل َو�ْلأَْب�سَ

))) 7/))6، �نظر رد �ملختار 7)/)))
))) �لفتاوى �لكربى 8/6))
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َتُب َلُه، ُثمَّ �لتَّ�َسبُُّب �إَلى �مْلََفا�ِسِد ِبَتَفاُوِت  ِقيِق َهِذِه �مْلََفا�ِسِد، َوَتَتَفاَوُت �لرُّ �إَلى حَتْ
ُرَتِب ِتْلَك �مْلََفا�ِسِد.)))

و�أما من مينع �لرخ�سة يف �لكذب، فيجعل ذلك ر�جًعا �إلى �لأ�سل �لعام 
�أنه ترتكب �أدنى �ملف�سدتني لجتناب �أعالهما،))) وقاعدة �ل�سرور�ت تبيح 

�ملحظور�ت.)))

امل�صاألة الثانية

الكذب يف احلرب

من �ملو�طن �لتي �أجاز فيها �أهل �لعلم �لكذب: �لكذب يف �حلرب، لكن مل 
ا، فجعلو� �مل�ساألة على ق�سمني: يجعلو� ذلك حكًما عامًّ

�لأول: �لكذب يف �لأمان، فقد �تفقو�))) على �أنه ل يجوز �لكذب يف �لأمان 
يف �حلرب. قال �لنووي: »و�تفق �لعلماء على جو�ز خد�ع �لكفار يف 
�حلرب وكيف �أمكن �خلد�ع، �إل �أن يكون فيه نق�س عهد �أو �أمان 

فال يحل«.)))

: يتبع �أحدكم �لعلج حتى �إذ� ��ستد  ولهذ� قال عمر بن �خلطاب 
يف �جلبل قال له: مرت�س)6)، ثم قتله، و�هلل ل �أوتي باأحد فعل ذلك 

�إل قتلته.)7)
))) قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام ))/ )))).

))) قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام ))/ )6)، �ملنثور يف �لقو�عد �لفقهية ))/ 8)))، وينظر �لقو�عد �لفقهية وتطبيقاتها 
يف �ملذ�هب �لأربعة للدكتور حممد �لزحيلي ))/ 6))).

))) ينظر: قاعدة �ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت، لأ�سامة بن �أحمد �خلالوي، ن�سر د�ر كنوز �إ�سبيليا
))) فتح �لباري )/00)، �سرح �بن بطال )/88)، �إكمال �ملعلم بفو�ئد م�سلم للقا�سي عيا�س 0/8)

))) �سرح �لنووي على م�سلم ))/))
)6) َمْعَناه: َل َتَخْف. تاج �لعرو�س )))/ 78))

)7) �لأثر رو�ه �لبيهقي يف معرفة �ل�سنن و�لآثار )))/ )6)) برقم ))))8))، و�لإمام مالك يف �ملوطاأ برو�ية �أبي م�سعب 
�لزهري ))/ 8))) برقم )))9)، وعلق �لإمام �لبخاري يف �سحيحه جزء منه بكتاب �جلزية، باب �إذ� قالو� �سباأنا 
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�لثاين: �لكذب يف �إظهار �لقوة وتفريق �لكفار، قالو�: فاإنه ما يجوز من 
�لكذب يف ذلك ما يكون من نحو �أن يظهر من نف�سه قوة، ويتحدث 

مبا يقوي �أ�سحابه ويكيد به عدوه.)))

قال �لقرطبي: “فاأما �إذ� مل يكن للعدو عهد ينبغي �أن يتحيل عليه بكل 
حيلة وتد�ر عليه كل خديعة....”)))

ومن ذلك ما جاء عن علي ملا بارز عمرو بن عبد وّد؛ قال علي: ما برزت 
خدعتني،  عمرو:  فقال  ف�سربه،  عليه  فوثب  عمرو؛  فالتفت  �ثنني،  لأقاتل 

فقال: �حلرب خدعة.)))
قالو�: ومن ذلك ما يكون يف مو��سع يف �جلهاد لتفريق �لكفار. )))

وقال يف �أ�سو�ء �لبيان »�أو يكون على وجه �لتخذيل و�لتفريق بني جموع 
�لكفرة، فهذ� �أمر مطلوب، كما جاء يف �حلديث »�حلرب خدعة«، وكما فعل 
�إلى  بني قريظة، جاء  �لأحز�ب وبني  تفريقه بني كلمة  نعيم بن م�سعود يف 
هوؤلء ومنى �إليه مع هوؤلء، ونقل من هوؤلء �إلى �أولئك �سيًئا �آخر، ثم لأم بني 

ذلك فتناكرت �لنفو�س و�فرتقت...«.)))

�أر�د غزوة  �إذ�  كان  كما  بالكذب،  �ملر�د  بالتعري�س يف  قال  و�كتفى من 
وّرى بغريها، ومثل �أن يقول: هل لكم يف قتال بني فالن؛ �أو تاأهبو� لغزو بلد 
كذ�؛ وقد وجب غزو بني فالن؛ �أو �أنا �أغزو بلد كذ�، ويف نيته وقت �آخر...
�إمامكم �لأعظم، ليدخل �لذعر يف قلوبهم،  ويقول للجي�س من عدوه: مات 

ومل يح�سنو� �أ�سلمنا. وذكره �بن بطال يف �سرحه ل�سحيح �لبخاري ))/ 89))، ومل يعزه لأحد.
))) �سرح �ل�سنة )) /9))، �نظر: �لفو�كه �لدو�ين 76/8

))) تف�سري �لقرطبي 8/))
�أوجه، فانظرها يف �لرو�س �لأنف لل�سهيلي )6/ 0)))، و�لدرر يف �خت�سار �ملغازي و�ل�سري  ))) �خلرب روي من عدة 

لبن عبد�لرب )�س: )7)). 
))) حا�سية قليوبي )/6))

))) �أ�سو�ء �لبيان ))/ 6))
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ويريد �لنوم و�سبه هذ�، �أو يقول: غًد� يقدم علينا مدد؛ وهو قد �أعّد قوًما من 
ع�سكره لياأتو� يف �سورة �ملدد.)))

امل�صاألة الثالثة

الكذب يف الإ�صالح

وفيه فرعان:

�لفرع �لأول:  معنى �لكذب يف ذلك.

�لفرع �لثاين:  فيمن يدخل يف �حلكم ومن ل يدخل

: معنى الكذب يف الإ�سالح: اأولاً

قال �أهل �لعلم: وذلك يتح�سل باإبالغ �لكالم على وجه �لإ�سالح وطلب 
�خلري، ولو ت�سمن ذلك كالًما كذًبا، كما بّوب على ذلك �لإمام �لبخاري يف 
�سحيحه: باب لي�س �لكاذب �لذي ي�سلح بني �لنا�س، و�أورد حديث �أم كلثوم 
ا�ِس،  ِلُح َبنْيَ �لنَّ �ُب �لَِّذي ُي�سْ َها �َسِمَعْت َر�ُسوَل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َلْي�َس �لَكذَّ  �أَنَّ

(((.»� �،�أَْو َيُقوُل َخرْيً َفَيْنِمي َخرْيً

�أن  “لأن فيه دفع �ملف�سدة وقمع �ل�سرور، ومعناه  قال يف عمدة �لقاري: 
هذ� �لكذب ل يعد كذًبا ب�سبب �لإ�سالح، مع �أنه ل يخرج عن حقيقته”.)))

ولذ� قال �لنووي: “ومعناه لي�س �لكذ�ب �ملذموم �لذي ي�سلح بني �لنا�س، 
بل هذ� حم�سن«))) و�لكذب بني �ثنني؛ �أو قبيلتني؛ �أو �أكرث هو �أن ينمي على 

))) �إكمال �ملعلم 8/8)، �نظر: �ل�سري �لكبري )/9))
))) رو�ه �لبخاري يف �سحيحه يف كتاب �ل�سلح، باب لي�س �لكاذب �لذي ي�سلح بني �لنا�س، حديث رقم ))69))، ورو�ه 

م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب، باب حترمي �لكذب وبيان �ملباح منه، حديث رقم ))60)).
(9(/(0 (((

))) �سرح �لنووي على م�سلم 7/8))
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يريد  �سمعه منه،  يكن  و�إن مل  يبلغه جمياًل،  �أو  �إلى �ساحبه خرًي�  �أحدهما 
بذلك �لإ�سالح، �أو كان �سمع منه كالًما قبيًحا فبدله بخري منه، �إذ لو وقف 

على ذلك لز�دت �خل�سومة بينهما ون�ساأت �لعد�وة.

�لكالم  فحرف  رجل،  �إلى  �عتذر  رجاًل  �أن  لو  عينية:  بني  �سفيان  يقول 
ِمن  بالكاذب  »َلْي�َس  يتاأول �حلديث:  كاذًبا،  يكن  بذلك مل  وح�سنه لري�سيه 

�أ�سلح َبني �لّنا�س«.)))

وتعاطي  �لكذب  حكم  نفي  بل  للحقيقة،  نفًيا  لي�س  �أنه  هذ�  من  فيظهر 
�ملحرم، ولذ� قال: »..�ملذموم..«.

كالم  من  يكون  ما  نقل  �لتعري�س  �سبيل  على  بالكذب  قال  من  و�كتفى 
جميل وقول ح�سن وعذر حمتمل.)))

وقالو�: يقول ما علم من �خلري بني �لفريقني، وي�سكت عما �سمع من �ل�سر 
بال�سيء على  �أن يخرب  ل  بعد؛  ما  ويقرب  ما �سعب  ي�سهل  �أن  ويعد  بينهم، 

خالف ما هو عليه.)))

ثانياًا: من يدخل يف حكم الإ�سالح.

ل يختلف من قال بجو�ز �لكذب لأجل �لإ�سالح جو�ز �لكذب يف �لإ�سالح 
بني �مل�سلمني، لكن هل ي�سمل ذلك �ل�سلح بني �مل�سلم و�لكافر �أو �لكافرين 

من �أهل �لذمة ومن يف حكمهم))): 

�لقول �لأول: �إن حمل �لقول بجو�ز �لكذب لالإ�سالح يدخل فيه �لإ�سالح 
بني �لكافرين، وهو قول �حلنابلة.)))

))) �سرح �ل�سنة للبغوي ))/9))
))) �إكمال �ملعلم �سرح �سحيح م�سلم 8/8)

))) عمدة �لقاري 0)/96)، �سرح �بن بطال 8/)8
))) نقل هذه �مل�ساألة �حلنابلة، ومل �أر بحثها عند غريهم من تكلمو� باجلو�ز. 

))) �لآد�ب �ل�سرعية )/0) غذ�ء �لألباب )/09)
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�إنه خمت�س بامل�سلمني، وهو �حتمال عند �حلنابلة، يقول  �لقول �لثاين: 
�بن مفلح: »وقد يحتمل �أن يخت�س بامل�سلمني لظاهر �خلرب، وهو 
مع  �مل�سلمني  بني  لل�سلح  �لزكاة  منه  �لأخذ  يخت�س  كما  �أخ�س 

�إطالق �لآية، فهذ� �لقول �أظهر ولعله متعني«.)))

و��ستدل من قال بالعموم باأدلة منها:

�أعلت . ) م�سلمني«  »بني  رو�ية  و�أن  تقييد،  دون  �حلديث  لفظ  �إطالق 
بالإر�سال و�ل�سعف من جهة �سهر بن حو�سب.)))

ومن جهة ثانية �أن �لرو�ية رويت باملعنى؛ ولأنه ظاهر غري مر�د، لأنه . )
يجوز لل�سلح بني كافر وم�سلم حلق �مل�سلم كاحلكم بينهما.

ومن جهة ثالثة: �أن رو�ية »م�سلمني« مفهوم ��سم، وفيه خالف. ))). )

و��ستدل من قال باملنع باأدلة منها:

�أوًل: �أن �لكذب �إمنا جاز مل�سلحة �سرعية، و�لقول باأن �لإ�سالح بني �أهل 
�إلى دليل، و�لأ�سل  �لكتاب و�لتاأليف بينهم م�سلحة �سرعية يفتقر 

عدمه. )))

�لغرم فيه كال�سلح  ثانًيا: لو كان م�سلحة �سرعية جلاز دفع �لزكاة يف 
بني �مل�سلمني.

ثالًثا: �أن �ل�سارع جعل درجة �لإ�سالح �أف�سل من درجة �ل�سالة و�ل�سيام 
و�ل�سدقة، ول يت�سور �أن �لإ�سالح بني �أهل �لكتاب �أف�سل من ذلك.

))) �لآد�ب �ل�سرعية )/0)
)))  ينظر يف حال �سهر بن حو�سب �لتاريخ �لكبري للبخاري ))/ 8)))، ميز�ن �لعتد�ل للذهبي ))/ )8)) تهذيب 

�لتهذيب لبن حجر )))/ )7).
))) �لآد�ب �ل�سرعية )/0)، غذ�ء �لألباب )/09)

))) غذ�ء �لألباب ))/ 0)))
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وما قرره �بن مفلح له قوة و�عتبار، وترجيحه له �أ�سل و�أ�سا�س، لكن ميكن 
�أن ي�ستثنى من ذلك �أن يكون �لإ�سالح بينهما مل�سلحة �مل�سلمني، كما لو كان 
ر�أ�سني لأهل �لذمة و�إذ� �ختلفا مل يوؤمن �أحدهما �أن يخفر �لعهد؛ في�سلح 

بينهما حتى يوؤمن جانبهما.

امل�صاألة الرابعة

كذب الرجل على امراأته

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الكذب لإ�سقاط بع�ض احلقوق.

�أن �لكذب على �لزوجة ل يدخل فيه ما كان من �ملخادعة يف  �تفقو�))) 
منع حق عليه �أو عليها، �أو �أخذ ما لي�س له �أو لها، فهو حر�م بالإجماع.

ومثل ذلك: �إذ� كانت �ملو�عدة للزوجة بالأميان و�لعهود، فال يحل عند 
�جلميع،)))

فهذه غري جائزة بكل حال، حتى من قال بجو�ز كذب �لرجل على �مر�أته، 
ولذ� نقل �لإجماع �ملتقدم.

الفرع الثاين: الكذب لإبقاء املودة وحت�سني الع�سرة.

يكذب  �أن  باأ�س  ل  قالو�:  هنا  �لكذب  بجو�ز  �لعلم  �أهل  من  قال  من 
ل�ستجالب حمبتها؛ وتقريب قلبها.)))

قال عي�سى بن دينار: »ل باأ�س �أن يكذب �لرجل �مر�أته يف كل ما ي�ستجيز 
))) عمدة �لقاري 0)/)9)، �نظر: �إر�ساد �ل�ساري )/9))، �سرح �لنووي على م�سلم 8/8))

))) �سرح �لنووي على م�سلم )6)/ 8)))
))) �إكمال �ملعلم �سرح �سحيح م�سلم 0/8)
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به هو�ها وطو�عيتها، �إذ� مل يذهب بكذبه �سيًئا من مالها، مثل �أن يزين لها 
ما يعطيها ونحو هذ�« )))

وقال �ل�سفاريني: »و�لكذب للزوجة هو �أن يعدها ومينيها، ويظهر لها من 
�ملحبة �أكرث ما يف نف�سه، لي�ستدمي بذلك �سحبتها، وي�سلح من خلقها«. )))

وجعل �بن حزم ذلك جائًز� فيما ي�ستجلب به �ملودة. ))) 

و�كتفى من قال باملعاري�س ل �لكذب �ل�سريح �أن يعد �مر�أته بعطية �سيء 
ويريد �إن قدر �هلل ذلك.))) 

وقالو�: »و�لوعد ل يكون حقيقة حتى ينجز، و�لإجناز مرجو يف �ل�ستقبال؛ 
فال ي�سلح �أن يكون كذًبا«.))) 

 وهذ� ر�جع كله �إلى �أن غاية �لكذب �ملاأذون فيه هو �ملعاري�س، ويحملون 
على ذلك �لن�سو�س.

امل�صاألة اخلام�صة

كذب املراأة على زوجها

كذب املراأة على زوجها هل هو ككذب الرجل على امراأته؟

�ختلف يف ذلك �أهل �لعلم على قولني:

�مر�أته  �لرجل على  مثل كذب  زوجها  �ملر�أة على  �أن كذب  �لأول:  �لقول 

))) �ملنتقى �سرح �ملوطاأ )/)))
))) غذ�ء �لألباب يف �سرح منظومة �لآد�ب )/ 0))

)))  �ملحلى 0)/)7
)))  فتح �لباري )/)0)، عمدة �لقاري 0)/96)

)))  �سرح �بن بطال ل�سحيح �لبخاري 8/)8
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من  ويفهم  �حلنابلة)))،  وقول  �ل�سافعية)))،  قول  وهذ�  جائز، 
كالم �ملالكية)))، و�ختاره �بن حزم)))، و�لن�سائي)))، ونقله �سّر�ح 

�حلديث.)6)

�لقول �لثاين: �إن كذب �ملر�أة على زوجها لي�س بد�خل فيما �أبيح، وهو قول 
عند �حلنابلة.)7)

الأدلة:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لأول مبا يلي:

�ُس ِمَن  ،َقاَلْت: َما �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَرخِّ �أوًل: حديث �أُمِّ ُكْلُثوٍم 
َكِذًبا:  ُه  �أَُعدُّ »ل  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  �هلل  َر�ُسوُل  َكاَن  َثالٍث،  يِف  �إِل  �ْلَكِذِب، 
ُث  ُجُل ُيَحدِّ ْرِب، َو�لرَّ ُجُل َيُقوُل يِف �حْلَ ا�ِس، َو�لرَّ ِلُح َبنْيَ �لنَّ ُجُل ُي�سْ �لرَّ

ُث َزْوَجَها«. )8)  دِّ �ْمَر�أََتُه، َو�مْلَْر�أَُة حُتَ
فهو �سريح يف كذب �ملر�أة على زوجها. )9)

ثانًيا: ما جاء عن �أبى غرزة: �أنه �أخذ بيد �بن �لأرقم، فاأدخله على �مر�أته 
�لأرقم: ما حملك على  �بن  له  قال  نعم،  قالت:  �أتبغ�سيني؟  فقال: 
ما فعلت؟ قال كرثت عليَّ مقالة �لنا�س، فاأتى �بن �لأرقم عمر بن 

)))  �إحياء علوم �لدين )/7))، �سرح �لنووي على م�سلم )/7))، �لأذكار �سـ)0)ـ
)))  غذ�ء �لألباب )/09)، �لفروع 6/)8)، �ملبدع 0)/)))، �لإقناع )/7))، ك�سف �ملخدر�ت )/))8

)))  �لتمهيد 6)/7))، �لفو�كه �لدو�ين 76/8، »فاإنهم قالو� كالنورحة و�لعييد«
)))  �ملحلى 0)/)7

)))  �ل�سنن �لكربى )/)))
)6)  �سرح �بن بطال 8/)8، تهذيب م�سكل �لآثار )/)))، �إر�ساد �ل�ساري )/9))، �إكمال �ملعلم 8/8)

)7)  غذ�ء �لألباب )/09)
)8)  رو�ه �أبو د�ود يف �سننه يف كتاب �لأدب، باب يف �إ�سالح ذ�ت �لبني، حديث رقم )))9))، و�لإمام �أحمد يف �مل�سند 
)))/ )))) حديث رقم ))7)7)(، وقال حمقق امل�سند ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط: هذا حديث ل ي�سحُّ رفعه للنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص، و�إمنا هوُمدرٌج من كالم �لزهري، كما بّينا ذلك يف �لرو�ية ))7)7)).
)9)  �ملحلى 0)/)7، �ل�سنن �لكربى )/)))، �إحياء علوم �لدين )/)))
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حملك  ما  له:  فقال  غرزة  �أبي  �إلى  فاأر�سل  فاأخربه،  �خلطاب  
�إلى �مر�أته  على ما فعلت؟! قال: كرثت عليَّ مقالة �لنا�س، فاأر�سل 
��ستحلفني،  فقويل:  �ساألك  �إن  فقالت:  منكرة،  ومعها عمة  فجاءته 
قالت:  قلت؟  ما  على  حملك  ما  عمر:  لها  �أكذب،فقال  �أن  فكرهت 
�إنه ��ستحلفني فكرهت �أن �أكذب، فقال عمر: بلى فلتكذب �إحد�كن 
على  معا�سرة  ولكن  �حلب،  على  تبنى  �لبيوت  كل  فلي�س  ولتجمل، 

�لأح�ساب و�لإ�سالم.)))
فهذ� من عمر �سريح يف �لإذن لها بالكذب على زوجها.)))

ثالًثا: �أنه �إذ� جاء لالإ�سالح بني �ثنني �أجنبيني فجو�زه لالإ�سالح بينها 
وبني بعلها �أف�سل.))) 

هذ� وميكن ��ستنادهم �إلى �أ�سل حديث: »لي�س �لكذ�ب �لذي ي�سلح 
بني �لنا�س، فيقول خرًي� �أو ينمي خرًي�«))) فيدخل فيه كل ما كان له 

مق�سود �سحيح. ))) 

و�أما �أ�سحاب �لقول �لثاين: فلم �أقف لهم على دليل، لكن ميكن �أن ي�ستدل 
لهم باأن �لكذب حمرم �أ�ساًل؛ و�لإباحة ��ستثناء، فال يدخل فيها �لقيا�س.

الراجح:

يظهر من خالل عر�س �لقولني باأدلتهما رجحان �لقول �لأول وذلك:

�أوًل: �أن �ل�ستثناء جاء باإباحة كذب �ملر�أة؛ فتكون كالثالث.

)))  ذكر �لأثر �بن جرير �لطربي يف تهذيب �لآثار )/)))، و�ملتقي �لهندي يف كنز �لعمال )6)/ )))) برقم )9)8))). 
)))  غذ�ء �لألباب )/09)، �إحياء علوم �لدين )/)))

)))  غذ�ء �لألباب )/09)
)))  �سبق تخريجه

)))  �إحياء علوم �لدين )/))
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ثانًيا: جميء ذلك عن عمر  يدل �أن �حلكم فيهما �سو�ء.

ثالًثا: �عت�ساد ذلك باملعنى �لذي لأجله �أبيح �لكذب، فهو موجود يف كذب 
�ملر�أة على زوجها.

املطلب الثاين

الكذب يف غري املواطن املتقدمة.

ملا ذكر �لعلماء �لكذب و�إباحته عند من يقول بذلك؛ فهل يق�سرون ذلك 
ا فيها، �سامالاً ملا ماثلها يف  على امل�سائل الثالث؟ اأم اأنهم يجعلون احلكم ن�سًّ

العلة؟

�أن يفهم من خالفهم يف دخول �ملر�أة يف جو�ز كذبها على  وهذ� ميكن 
زوجها �أن منهم من يجعله قا�سًر� على �لثالث �ملذكور�ت، و�إن كان ذلك لي�س 
قاطًعا باعتبار �أن يحمل ذلك على منع دخول هذه �مل�ساألة لعدم م�ساو�تها يف 
�لعلة؛ ل منع جميع �مل�سائل و�لفروع، وهذ� هو �لظاهر من تتابع بع�سهم على 
نقل �سابط يف �مل�ساألة لتندرج حتته فروع كثرية ينطبق عليها �ل�سابط، بل 
نقل بع�س من ل يرى �إباحة �لكذب �سابًطا يف ذلك، ويحمل ذلك منهم على 
ما تقدم من �أن �لإباحة لي�ست ر�جعة �إلى حكم خا�س بدليل خا�س، و�إمنا 
يرجعونه �إلى قاعدة �ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت، و�رتكاب �أدنى �ملف�سدتني 

برتك �أعالهما.

وقد �سبط �ل�سافعية �إباحة �لكذب مبا نقل عن �لغز�يل حيث قال: »�لكالم 
و�سيلة �إلى �ملقا�سد فكل مق�سود حممود ميكن �لتو�سل �إليه بال�سدق و�لكذب 
�ل�سدق  دون  بالكذب  �إليه  �لتو�سل  �أمكن  و�إن  فيه حر�م،  فالكذب  جميًعا، 
كان  �إن  وو�جب  مباًحا،  �ملق�سد  �إن كان حت�سيل ذلك  مباح،  فيه  فالكذب 
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�ل�سدق  �مل�سلم و�جبة، فمهما كان يف  �أن ع�سمة دم  و�جًبا، كما  �ملق�سود 
�سفك دم �مرئ م�سلم قد �ختفى من ظامل فالكذب فيه و�جب، ومهما كان 
ل يتم مق�سود �حلرب �أو �إ�سالح ذ�ت �لبني �أو ��ستمالة قلب �ملجني عليه �إل 

بكذب فالكذب مباح«.)))

وتتابع بع�س �ل�سافعية على نقله،))) وجعلوه �أ�ساًل يف �مل�ساألة فيما يتعلق 
بدخوله يف �لكذب �ملباح من عدمه.

�أن  و�علم   « �ملحتار:  رد  يف  قال  �حلنفية،  متاأخرو  �ل�سابط  هذ�  ونقل 
�لكذب قد يباح، وقد يجب، و�ل�سابط فيه كما يف تبيني �ملحارم وغريه عن 

�لإحياء..«.)))

ونقلو� تبًعا لذلك قولهم: ولي�س من �لكذب ما �أعتيد من �ملبالغة كـ »جئتك 
�ألف مرة » لأن �ملر�د تفهيم �ملبالغة.)))

َعْن  اُه  َع�سَ ُع  َي�سَ َفاَل  َجْهٍم،  �أَُبو  ا  �أَمَّ ملسو هيلع هللا ىلص:»...  �لنبي  قول  لذلك  ويدل 
َعاِتِقِه...«.)))

ا: �لكذب يف �ل�سعر �إذ� مل يكن حمله على �ملبالغة، وقالو�: لأنه  ونقلو� �أي�سً
لي�س غر�سه �ل�سدق يف �سعره، و�إمنا هو �سناعة، وقال �ل�سيخان يعني �لر�فعي 

و�لنووي بعد نقلهما ذلك عن �لقفال و�ل�سيدلين: وهذ� ح�سن بالغ.)6)

و�أما �حلنابلة: فنقل �بن �جلوزي)7) نحًو� من كالم �لغز�يل، ونقل �حلنابلة 

))) �إحياء علوم �لدين )/ 7))
))) �نظر �لأذكار �سـ)0)، �إعانة �لطالبني )/88)

))) رد �ملحتار 7)/)))
))) رد �ملحتار 7)/)))

))) رو�ه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب �لطالق، باب �ملطلقة ثالثا ل نفقة لها، حديث رقم )80))).
)6) �لدر �ملختار وحا�سية �بن عابدين )رد �ملحتار) )6/ 7)))

)7) ك�سف �مل�سكل �سـ80))ـ
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ذلك عن �بن �جلوزي: »كل مق�سود حممود ح�سن ل يتو�سل �إليه �إل به«.))) 

�حلق،  خالف  �خل�سم  يوهم  و�حلاكم  �لإمام  مثل  من  ذلك  يف  ونقلو� 
ليتو�سل بذلك �إلى �حلق، كما جرى ل�سليمان حني �أو هَم �ملر�أتني ب�سق �لولد 

ن�سفني، حتى يتو�سل بذلك �إلى عني �أمه.))) 

ا: �إنكاره �ملع�سية لل�سرت عليه �أو على غريه ما مل يجاهر  ومن ذلك �أي�سً
�لغري بها، بل يلزمه �ل�سرت على نف�سه، و�إل كان جماهًر�.)))

»وفى هذ�  بقوله:  �إلى ذلك  �إ�سارة  �بن عبد�لرب  نقل  �ملالكية: فقد  و�أما 
�حلديث �إباحة �لكذب فيما ي�سلح به �ملرء على نف�سه و�أهله...«.)))

وقال �لقا�سي عيا�س: »... و�أجازو� قول ما مل يكن يف ذلك ملا فيه من 
�ل�سالح، و�أن �لكذب �ملذموم �إمنا هو ما فيه م�سرة �مل�سلمني«.)))

و�أدخل يف ذلك �ملالكية زيادة على �ملن�سو�س �لكذب على �لعبد.)6) 

و�أدخل بع�سهم فيه: �أنه ُيثنى على �لإن�سان مبا لي�س فيه، �أو يقول: �نزل 
عندنا، ومل يعزم على ذلك بقلبه، و�إمنا قال ذلك حياًء منه، �إذ لعله ميتنع 

من ذلك وي�سلم عر�سه.)7) 

وقال بع�س �ملالكية: �إن هذ� من �لكذب �حلر�م يف �مل�سائل �ملتقدمة �لثناء 
على �لإن�سان مبا فيه؛ و�لعزمية عليه غري جاد يف ذلك.)8) 

بن حبيب  �إبر�هيم  �بن عبد�لرب ما يدخل يف ذلك: ما جاء عن  ونقل 

))) �لإقناع )/7))، �نظر غذ�ء �لألباب )/)0)
))) غذ�ء �لألباب )/)0)
))) غذ�ء �لألباب )/)0)

))) �لتمهيد 6)/7))
))) �إكمال �ملعلم 8/8)

)6) �لفو�كه �لدو�ين 76/8
)7) حا�سية �لعدوي 7/)6)

)8) حا�سية �ل�ساوي على �ل�سرح �ل�سغري ))/)))
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قال: �سمعت �أبي يقول: كان �أبو جملد بخر��سان، وكان قتيبة بن م�سلم يعر�س 
�جلند، فكان �إذ� �أتى برجل قد باع �سالحه �سربه، قال: فاأتي برجل؛ فقال: 
�أين �سالحك؟ قال: �سرق، قال: من يعلم ذلك؟ قال: �أبو جملد، قال: عرفت 
ذلك يا �أبا جملد؟ قال: نعم، فرتكه. قيل لأبي جملد: عرفت ذلك؟ قال: ل، 

قيل: فلم قلته؟ قال: �أردت �أن �أرّد عنه �ل�سرب.)))

يف  قوله  كان  ملا  لكن  بالكذب؛  يقول  ل  كان  و�إن  �سابًطا  تيمية  �بن  وذكر 
ب�سابط  �إليها  �مل�سري  جو�ز  �سبط  فقد  باإطالق  جائزة  غري  �أنها  �ملعاري�س 
�أن كل ما وجب بيانه فالتعري�س فيه حر�م، لأن كتمانه  قال فيه: »و�ل�سابط 
تدلي�س، ويدخل هذ� �لإقر�ر باحلق و�لتعري�س يف �حللف عليه، و�ل�سهادة على 
�لإن�سان، و�لعقود باأ�سرها، وو�سف �لعقود عليه و�لفتيا و�لتحديث و�لق�ساء �إلى 
غري ذلك، وكل ما حرم بيانه فالتعري�س فيه جائز، بل و�جب �إن ��سطر �إلى 
�خلطاب و�أمكن �لتعري�س فيه، كالتعري�س ل�سائل عن مع�سوم يريد قتله، و�إن 
كان بيانه جائًز� �أو كتمانه جائًز� وكانت �مل�سلحة �لدنيوية يف كتمانه كالوجه 
ا م�ستحب هنا، و�إن كانت �مل�سلحة �لدنيوية  �لذي ير�د عزوه، فالتعري�س �أي�سً
يف كتمانه، فاإن كان عليه �سرر يف �لإظهار، و�لتقدير �أنه مظلوم بذلك �ل�سرر 
جاز له �لتعري�س يف �ليمني وغريها، و�إن كان له غر�س مباح يف �لكتمان، ول 
وقيل  ذلك،  له  لي�س  وقيل  ا،  �أي�سً �لتعري�س  له  فقيل  �لإظهار،  يف  عليه  �سرر 

�لتعري�س يف �لكالم دون �ليمني«. )))

يتلخ�ص من ذلك ما يلي:

�أوًل: جو�ز �لكذب عند �ل�سطر�ر، خلوف على نف�س ومال وظلم �سلطان 
ونحوه.

))) �لتمهيد 6)/9))
))) �لفتاوى �لكربى 9/6))
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�إذ� طلب منه؛ مع وجود �سرر يلحقه،  ولو مع ميني  �لكذب  ثانًيا: جو�ز 
وهو فيه مظلوم.

ثالًثا: ما كان من �ملقا�سد حممود؛ ل يتو�سل �إليه �إل بكذب فهو مباح.

ر�بًعا: ما جرى جمرى �ملبالغة، ومل يق�سد فيه �حلقيقة، ومنه ما كان يف 
قول �أهل �ل�سعر و�لنظم.

خام�ًسا: ما يكون من �لكذب للتو�سل به �إلى �حلق.

�ساد�ًسا: ما ل يق�سد منه متام �لأمر وكماله، كالثناء على �لإن�سان مبا 
لي�س فيه، �أو �لعزمية عليه غري جاد يف ذلك.

�سابًعا: ما يكون فيه غر�س �ل�سرت وترك �ملجاهرة باملع�سية.

وهذه �لثالثة �لأخرية ميكن �أن تندرج يف �لثالث.
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اخلامتة

بعد هذ� �لعر�س مل�سائل هذ� �لبحث ناأتي ل�ستخال�س ما �سبق من بيان 
م�سائله على وجه �لإيجاز:

• �سو�ًء 	 �لعلم،  �ل�سيء بخالف ما هو عليه مع  �لإخبار عن  �لكذب هو 
كان عمًد� �أو �سهًو�، و�سو�ء كان �خلرب ما�سًيا �أو م�ستقباًل.

• �لأدلة من �لكتاب و�ل�سنة و�لإجماع قائمة على حترمي �لكذب يف �جلملة.	

• ما �أبيح من �لكذب يف �ل�سريعة فهو ��ستثناء من �لأ�سل.	

• �ختلف �لعلماء يف حقيقة �لكذب �ملباح يف �ل�سريعة على قولني:	

�لقول �لأول: �إن �ملر�د بالكذب يف تلك �ملو��سع �مل�ستثناة هي من باب 
�لتورية و�لتعري�س.

�لقول �لثاين: �إن �ملر�د بتلك �ملو��سع هو �لت�سريح بالكذب، �لذي هو 
�لإخبار بال�سيء على خالف �لو�قع.

يف  �خلالف  قوة  تبني  ذلك  يف  و�لأقو�ل  �لأدلة  عر�س  خالل  ومن 
�مل�ساألة، وجتاذب �لأدلة �ل�سحيحة فيها، �سوى �أن قول �جلمهور وهو 

جو�ز �لكذب يف �ملو��سع �مل�ستثناة �أقرب لل�سو�ب، لعدة �أوجه.
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• �لقول بالإباحة ل يعني �جلو�ز مطلًقا، بل �لتورع من تعاطي �لكذب يف 	
�ملو��سع �مل�ستثناة هو �لأ�سلم و�لأورع، و��ستخد�م �لتورية و�لتعري�س قدر 

�لإمكان بدًل من �لكذب �ل�سريح.

• من �أجاز من �لعلماء �لكذب جعله على حالني:	

�لأول: مو��سع من�سو�سة.

و�لثاين: �سو�بط للكذب دون تعر�س لأفر�ده.

• �ملو��سع �ملن�سو�سة �لتي ذكرها بع�س �أهل �لعلم:	

�لإ�سالح،  يف  و�لكذب  �حلرب،  يف  و�لكذب  �لظلم،  دفع  يف  �لكذب 
وكذب �لرجل �مر�أته، وكذب �ملر�أة على زوجها.

• بيانه 	 وجب  ما  باأن  �لعلماء  ذكره  ما  �إجمال  فيمكن  �ل�سو�بط  و�أما 
بيانه  حرم  ما  وكل  �لكذب،  �أولى  باب  ومن  حر�م،  فيه  فالتعري�س 

فالتعري�س فيه جائز، وي�سل ملرتبة �لوجوب.

هذه �أهم �مل�سائل �لتي متت مباحثتها وعر�سها يف هذ� �لبحث.

و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه.
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امل�سادر واملراجع

�لقر�آن �لكرمي.. )
�سحيح �لبخاري، �سحيح م�سلم، �سنن �لرتمذي، �سنن �أبي د�ود، �سنن . )

باإ�سر�ف معايل �ل�سيخ  �لن�سائي، �سنن �بن ماجه. طبعة د�ر �ل�سالم، 
�سالح بن عبد�لعزيز �آل �ل�سيخ. 

�إحتاف �ملهرة بالفو�ئد �ملبتكرة من �أطر�ف �لع�سرة، لأبي �لف�سل �أحمد . )
�لع�سقالين )�ملتوفى: ))8هـ)،  بن حجر  �أحمد  بن  �بن علي بن حممد 
حتقيق: مركز خدمة �ل�سنة و�ل�سرية، باإ�سر�ف د زهري بن نا�سر �لنا�سر 
)ر�جعه ووحد منهج �لتعليق و�لإخر�ج) �لنا�سر: جممع �مللك فهد لطباعة 
�لنبوية  و�ل�سرية  �ل�سنة  خدمة  ومركز   - )باملدينة)  �ل�سريف  �مل�سحف 

)باملدينة)، �لطبعة: �لأولى، ))))هـ - )99)م.
بن . ) �أحمد  بن  حبان  بن  ملحمد  حبان،  �بن  �سحيح  تقريب  يف  �لإح�سان 

حبان �بن معاذ بن َمْعبَد، �لتميمي، �أبو حامت، �لد�رمي، �لُب�ستي )�ملتوفى: 
)))هـ)، ترتيب: �لأمري عالء �لدين علي بن بلبان �لفار�سي )�ملتوفى: 
9)7هـ(، حققه وخرج اأحاديثه وعلق عليه: �سعيب الأرناوؤوط، النا�سر: 

موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت.
�لطو�سي . ) �لغز�يل  حممد  بن  حممد  حامد  لأبي  �لدين،  علوم  �إحياء 

)�ملتوفى: )0)هـ)، �لنا�سر: د�ر �ملعرفة - بريوت.
�لآد�ب �ل�سرعية و�ملنح �ملرعية، ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، . 6

�ل�ساحلي �حلنبلي  ثم  �لر�مينى  �ملقد�سي  �لدين  �سم�س  �أبو عبد�هلل، 
)�ملتوفى: )76هـ).

�أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�س �لطالب، لزكريا بن حممد �لأن�ساري، . 7
�لنا�سر: د�ر �لكتاب �لإ�سالمي.
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�أدب �لدنيا و�لدين، لأبي �حل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب . 8
�لب�سري �لبغد�دي، �ل�سهري باملاوردي )�ملتوفى: 0))هـ)، �لنا�سر: د�ر 

مكتبة �حلياة، تاريخ �لن�سر: 986)م.
)�ملتوفى: . 9 �لنووي  �سرف  بن  يحيى  �لدين  زكريا حميي  لأبي  �لأذكار، 

676هـ(، حتقيق: عبدالقادر الأرناوؤوط رحمه اهلل، النا�سر: دار الفكر 
للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت - لبنان. 

بن . 0) عبد�لرب  بن  حممد  بن  عبد�هلل  بن  يو�سف  عمر  لأبي  �ل�ستذكار، 
حممد  �سامل  حتقيق:  )6)هـ)،  )�ملتوفى:  �لقرطبي  �لنمري  عا�سم 
بريوت،   - �لعلمية  �لكتب  د�ر  �لنا�سر:  معو�س،  علي  حممد  عطا، 

�لطبعة: �لأولى، )))) - 000).
حممد . )) بن  �لأمني  ملحمد  بالقر�آن،  �لقر�آن  �إي�ساح  يف  �لبيان  �أ�سو�ء 

)9))هـ)،  )�ملتوفى:  �ل�سنقيطي  �جلكني  عبد�لقادر  بن  �ملختار 
عام  لبنان،   - بريوت  �لتوزيع  و  �لن�سر  و  للطباعة  �لفكر  د�ر  �لنا�سر: 

�لن�سر: ))))هـ - )99)م.
�إعانة �لطالبني على حل �ألفاظ فتح �ملعني، لأبي بكر )�مل�سهور بالبكري) . ))

عثمان بن حممد �سطا �لدمياطي �ل�سافعي )�ملتوفى: 0)))هـ)، �لنا�سر: 
د�ر �لفكر للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، �لطبعة: �لأولى، 8)))هـ -997) م.

�أيوب بن �سعد �سم�س . )) �أبي بكر بن  �لعاملني، ملحمد بن  �ملوقعني عن رب  �إعالم 
�لدين �بن قيم �جلوزية )�ملتوفى: ))7هـ)، حتقيق: حممد عبد�ل�سالم �إبر�هيم، 

�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية-بريوت، �لطبعة: �لأولى، ))))هـ -)99)م.
بن . )) مو�سى  بن  �أحمد  بن  ملو�سى  بن حنبل،  �أحمد  �لإمام  فقه  �لإقناع يف 

�سرف  �ل�ساحلي،  ثم  �ملقد�سي،  �حلجاوي  �سامل  بن  عي�سى  بن  �سامل 
�لدين، �أبو �لنجا )�ملتوفى: 968هـ)، �ملحقق: عبد�للطيف حممد مو�سى 

�ل�سبكي، �لنا�سر: د�ر �ملعرفة بريوت - لبنان.
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�إِكَماُل �ملُْعِلِم بَفَو�ِئِد ُم�ْسِلم، للقا�سي عيا�س بن مو�سى بن عيا�س بن . ))
�ملحقق:  )))هـ)،  )�ملتوفى:  �لف�سل  �أبو  �ل�سبتي،  �ليح�سبي  عمرون 
�لدكتور يْحَيى �إِ�ْسَماِعيل، �لنا�سر: د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، 

م�سر، �لطبعة: �لأولى، 9))) هـ - 998) م.
�لألفاظ �ملختلفة يف �ملعاين �ملوؤتلفة، ملحمد بن عبد�هلل، �بن مالك �لطائي . 6)

�جلياين، �أبو عبد�هلل، جمال �لدين )�ملتوفى: )67هـ)، �ملحقق: د. حممد 
ح�سن عو�د، �لطبعة: �لأولى ))))، �لنا�سر: د�ر �جليل - بريوت.

�لبيان و�لتح�سيل و�ل�سرح و�لتوجيه و�لتعليل مل�سائل �مل�ستخرجة، لأبي . 7)
�لوليد حممد بن �أحمد بن ر�سد �لقرطبي )�ملتوفى: 0))هـ)، حققه: د. 
حممد حجي و�آخرون، �لنا�سر: د�ر �لغرب �لإ�سالمي، بريوت - لبنان، 

�لطبعة: �لثانية، 08)) هـ - 988) م.
عبد�لرّز�ق . 8) بن  حمّمد  بن  ملحّمد  �لقامو�س.  جو�هر  من  �لعرو�س  تاج 

بيدي )�ملتوفى: )0))هـ).  �حل�سيني، �أبي �لفي�س، �مللّقب مبرت�سى، �لزَّ
حتقيق: جمموعة من �ملحققني. �لنا�سر: د�ر �لهد�ية.

، لعثمان بن علي بن حمجن . 9) ْلِبيِّ تبيني �حلقائق �سرح كنز �لدقائق وحا�سية �ل�سِّ
�لبارعي، فخر �لدين �لزيلعي �حلنفي )�ملتوفى: ))7 هـ)، و�حلا�سية: ل�سهاب 
ْلِبيُّ  �ل�سِّ يون�س  �إ�سماعيل بن  بن  يون�س  �أحمد بن  بن  �أحمد بن حممد  �لدين 

)�ملتوفى: ))0) هـ)، �لنا�سر: �ملطبعة �لكربى �لأمريية - بولق، �لقاهرة.
للزخم�سري، . 0) �لك�ساف  تف�سري  يف  �لو�قعة  و�لآثار  �لأحاديث  تخريج 

�لزيلعي  حممد  بن  يو�سف  بن  عبد�هلل  حممد  �أبي  �لدين  جلمال 
)�ملتوفى: )76هـ)، حتقيق: عبد�هلل بن عبد�لرحمن �ل�سعد، �لنا�سر: 

د�ر �بن خزمية - �لريا�س، �لطبعة: �لأولى، ))))هـ.
�لقر�سي . )) �إ�سماعيل بن عمر بن كثري  �لفد�ء  �لعظيم، لأبي  �لقر�آن  تف�سري 

�لب�سري ثم �لدم�سقي )�ملتوفى: )77هـ)، �ملحقق: �سامي بن حممد �سالمة 
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�لنا�سر: د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع، �لطبعة: �لثانية 0)))هـ - 999) م.
تف�سري �لقر�آن، لأبي �ملظفر، من�سور بن حممد بن عبد�جلبار �بن �أحمد . ))

89)هـ)،  )�ملتوفى:  �ل�سافعي  ثم  �حلنفي  �لتميمي  �ل�سمعاين  �ملروزي 
د�ر  �لنا�سر:  غنيم،  بن  عبا�س  بن  وغنيم  �إبر�هيم  بن  يا�سر  �ملحقق: 

�لوطن، �لريا�س، �ل�سعودية، �لطبعة: �لأولى، 8)))هـ- 997)م.
�لتمهيد ملا يف �ملوطاأ من �ملعاين و�لأ�سانيد، لأبي عمر يو�سف بن عبد�هلل . ))

�بن حممد بن عبد�لرب بن عا�سم �لنمري �لقرطبي )�ملتوفى: )6)هـ)، 
حتقيق: م�سطفى بن �أحمد �لعلوي، حممد عبد�لكبري �لبكري، �لنا�سر: 
وز�رة عموم �لأوقاف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية - �ملغرب، عام �لن�سر: 87))هـ

بن . )) ملحمد  �لأخبار،  من  �هلل  ر�سول  عن  �لثابت  وتف�سيل  �لآثار  تهذيب 
جرير �بن يزيد بن كثري بن غالب �لآملي، �أبي جعفر �لطربي )�ملتوفى: 
0))هـ)، �ملحقق: حممود حممد �ساكر، �لنا�سر: مطبعة �ملدين -�لقاهرة.

�جلامع لأحكام �لقر�آن، �مل�سهور بتف�سري �لقرطبي، لأبي عبد�هلل حممد . ))
�بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح �لأن�ساري �خلزرجي �سم�س �لدين �لقرطبي 
)�ملتوفى: )67هـ)، حتقيق: �أحمد �لربدوين و�إبر�هيم �أطفي�س، �لنا�سر: 

د�ر �لكتب �مل�سرية، �لقاهرة، �لطبعة: �لثانية، )8))هـ - )96)م
حا�سيتا قليوبي وعمرية، لأحمد �سالمة �لقليوبي و�أحمد �لربل�سي عمرية، . 6)

�لنا�سر: د�ر �لفكر - بريوت، �لطبعة: بدون طبعة، ))))هـ-)99)م.
عبد�لرحمن . 7) بن  �إدري�س  بن  �أحمد  �لدين  �سهاب  �لعبا�س  لأبي  �لذخرية، 

�ملالكي �ل�سهري بالقر�يف )�ملتوفى: )68هـ)، �ملحقق: حممد حجي، و�سعيد 
�أعر�ب، وحممد بو خبزة، �لنا�سر: د�ر �لغرب �لإ�سالمي- بريوت، �لطبعة: 

�لأولى، )99)م.
�أمني بن عمر بن . 8) �لدر �ملختار، لبن عابدين، حممد  رد �ملحتار على 

�لنا�سر:  ))))هـ)،  )�ملتوفى:  �حلنفي  �لدم�سقي  عابدين  عبد�لعزيز 



297

الكذب املباح

د�ر �لفكر-بريوت.
�لدين . 9) ل�سهاب  �ملثاين،  و�ل�سبع  �لعظيم  �لقر�آن  تف�سري  �ملعاين يف  روح 

�ملحقق:  )�ملتوفى: 70))هـ)،  �لآلو�سي  �حل�سيني  عبد�هلل  بن  حممود 
علي عبد�لباري عطية، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، �لطبعة: 

�لأولى، ))))هـ.
�لقا�سم . 0) لأبي  ه�سام،  لبن  �لنبوية  �ل�سرية  �سرح  يف  �لأنف  �لرو�س 

عبد�لرحمن بن عبد�هلل بن �أحمد �ل�سهيلي )�ملتوفى: )8)هـ)، �ملحقق: 
عمر عبد�ل�سالم �ل�سالمي، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 

�لطبعة �لأولى، ))))هـ/ 000)م.
�حل�سني، . )) حممد  بن  �سالح  بن  �إ�سماعيل  بن  ملحمد  �ل�سالم،  �سبل 

�لكحالين ثم �ل�سنعاين، �أبي �إبر�هيم، عز �لدين، �ملعروف كاأ�سالفه 
بالأمري )�ملتوفى: )8))هـ)، �لنا�سر: د�ر �حلديث.

�سل�سلة �لأحاديث �ل�سحيحة و�سيء من فقهها وفو�ئدها، لأبي عبد�لرحمن . ))
حممد نا�سر �لدين، �بن �حلاج نوح بن جناتي بن �آدم، �لأ�سقودري �لألباين 

)�ملتوفى: 0)))هـ)، �لنا�سر: مكتبة �ملعارف للن�سر و�لتوزيع، �لريا�س.
لأبي . )) �لأمة،  يف  �ل�سئ  و�أثرها  و�ملو�سوعة  �ل�سعيفة  �لأحاديث  �سل�سلة 

�آدم،  �بن �حلاج نوح بن جناتي بن  �لدين،  عبد�لرحمن حممد نا�سر 
�ملعارف،  د�ر  �لن�سر:  د�ر  0)))هـ)،  )�ملتوفى:  �لألباين  �لأ�سقودري 
�لريا�س - �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لطبعة: �لأولى، ))))هـ / )99)م

بن علي �خلر��ساين، . )) �سعيب  بن  �أحمد  لأبي عبد�لرحمن  �لكربى،  �ل�سنن 
�لن�سائي )�ملتوفى: )0)هـ)، حققه وخرج �أحاديثه: ح�سن عبد�ملنعم �سلبي، 
اأ�سرف عليه: �سعيب الأرناوؤوط، وقدم له: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، 

�لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة - بريوت. �لطبعة: �لأولى، )))) هـ - )00) م
�ل�سرية �لنبوية لبن ه�سام، لعبد�مللك بن ه�سام بن �أيوب �حلمريي �ملعافري، . ))
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�أبي حممد، جمال �لدين )�ملتوفى: )))هـ)، �ملحقق: طه عبد�لرءوف �سعد
�ل�سنن �لكربى ويف ذيله �جلوهر �لنقي، لأبي بكر �أحمد بن �حل�سني بن . 6)

علي �لبيهقي، �لنا�سر: جمل�س د�ئرة �ملعارف �لنظامية �لكائنة يف �لهند 
ببلدة حيدر �آباد، �لطبعة: �لأولى )))) هـ

�لفر�ء . 7) بن  حممد  بن  م�سعود  بن  �حل�سني  حممد  لأبي  �ل�سنة،  �سرح 
�لبغوي �ل�سافعي )�ملتوفى: 6))هـ(، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط-حممد 
زهري �ل�ساوي�س، �لنا�سر: �ملكتب �لإ�سالمي - دم�سق، بريوت، �لطبعة: 

�لثانية، )0))هـ - )98)م
�سرح �سحيح �لبخاري، لبن بطال �أبي �حل�سن علي بن خلف بن عبد�مللك . 8)

�لن�سر:  د�ر  �إبر�هيم،  بن  يا�سر  متيم  �أبي  حتقيق:  9))هـ)،  )�ملتوفى: 
مكتبة �لر�سد - �ل�سعودية، �لريا�س، �لطبعة: �لثانية، ))))هـ- )00)م

�سرح م�سكل �لآثار، لأبي جعفر �أحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد�مللك . 9)
)�ملتوفى:  بالطحاوي  �ملعروف  �مل�سري  �حلجري  �لأزدي  �سلمة  �بن 
)))هـ(، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: 

�لأولى -))))هـ، )9))م.
نا�سر . 0) حممد  عبد�لرحمن  لأبي  وزياد�ته،  �ل�سغري  �جلامع  �سحيح 

�لألباين  �لأ�سقودري  �آدم،  بن  جناتي  بن  نوح  �حلاج  �بن  �لدين، 
)�ملتوفى: 0)))هـ)، �لنا�سر: �ملكتب �لإ�سالمي.

�أحمد . )) بن  حممود  حممد  لأبي  �لبخاري،  �سحيح  �سرح  �لقاري  عمدة 
�لعيني  �لدين  بدر  �حلنفي  �لغيتابي  ح�سني  بن  �أحمد  بن  مو�سى  �بن 

)�ملتوفى: ))8هـ)، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت.
غذ�ء �لألباب �سرح منظومة �لآد�ب، ملحمد بن �أحمد بن �سامل �ل�سفاريني . ))

�حلنبلي، د�ر �لن�سر: د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت / لبنان- ))))هـ - 
)00)م، �لطبعة: �لثانية، حتقيق: حممد عبد�لعزيز �خلالدي.
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عمل اليوم والليلة، لأحمد بن حممد بن اإ�سحاق بن اإبراهيم بن اأ�سباط . ))
ي  نِّ ، �ملعروف بـ �بن �ل�سُّ ْيَنَوريُّ ُبَدْيح، �لدِّ �إبر�هيم بن  �بن عبد�هلل بن 
)�ملتوفى: )6)هـ)، حتقيق: كوثر �لربين، �لنا�سر: د�ر �لقبلة للثقافة 

�لإ�سالمية وموؤ�س�سة علوم �لقر�آن - جدة / بريوت
غمز عيون �لب�سائر يف �سرح �لأ�سباه و�لنظائر، لأحمد بن حممد مكي، . ))

�أبي �لعبا�س، �سهاب �لدين �حل�سيني �حلموي �حلنفي )�ملتوفى: 098)هـ)، 
�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة: �لأولى، )0))هـ - )98)م.

�لفتاوى �لهندية يف مذهب �لإمام �لأعظم �أبي حنيفة �لنعمان، لل�سيخ نظام . ))
وجماعة من علماء �لهند، �لنا�سر د�ر �لفكر، �سنة �لن�سر ))))هـ- )99)م.

�لف�سل . 6) �أبي  حجر  بن  علي  بن  لأحمد  �لبخاري،  �سحيح  �سرح  �لباري  فتح 
�لع�سقالين �ل�سافعي، �لنا�سر: د�ر �ملعرفة - بريوت، 79))، رقم كتبه و�أبو�به 
على  و�أ�سرف  و�سححه  باإخر�جه  وقام  عبد�لباقي،  فوؤ�د  حممد  و�أحاديثه: 

طبعه: حمب �لدين �خلطيب، عليه تعليقات �لعالمة: عبد�لعزيز بن باز.
بن . 7) �أحمد  �لدين  لزين  �لدين،  مبهمات  �لعني  قرة  ب�سرح  �ملعني  فتح 

عبد�لعزيز بن زين �لدين بن علي بن �أحمد �ملعربي �ملليباري �لهندي 
)�ملتوفى: 987هـ)، �لنا�سر: د�ر بن حزم، �لطبعة: �لأولى.

�لف�سل يف �مللل و�لأهو�ء و�لنحل، لأبي حممد علي بن �أحمد بن �سعيد . 8)
�لنا�سر:  6))هـ)،  )�ملتوفى:  �لظاهري  �لقرطبي  �لأندل�سي  حزم  �بن 

مكتبة �خلاجني، �لقاهرة.
�لقامو�س �ملحيط، ملجد �لدين �أبي طاهر حممد بن يعقوب �لفريوز�آبادى . 9)

)�ملتوفى: 7)8هـ)، حتقيق: مكتب حتقيق �لرت�ث يف موؤ�س�سة �لر�سالة. 
باإ�سر�ف: حممد نعيم �لعرق�ُسو�سي، �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة للطباعة 
و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت - لبنان. �لطبعة: �لثامنة، 6))) هـ - )00) م

قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام، لأبي حممد عز �لدين عبد�لعزيز بن عبد�ل�سالم بن . 0)
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�أبي �لقا�سم بن �حل�سن �ل�سلمي �لدم�سقي، �مللقب ب�سلطان �لعلماء )�ملتوفى: 660هـ)، 
ر�جعه وعلق عليه: طه عبد�لروؤوف �سعد، �لنا�سر: مكتبة �لكليات �لأزهرية - �لقاهرة، 

طبعة: جديدة م�سبوطة منقحة، ))))هـ -)99)م.
�لفو�كه �لدو�ين على ر�سالة �بن �أبي زيد �لقريو�ين، لأحمد بن غامن . ))

�بن �سامل بن مهنا، �سهاب �لدين �لنفر�وي �لأزهري �ملالكي )�ملتوفى: 
6)))هـ)، �لنا�سر: د�ر �لفكر، تاريخ �لن�سر: ))))هـ - )99)م.

�لكامل يف �سعفاء �لرجال، لأبي �أحمد بن عدي �جلرجاين )�ملتوفى: . ))
)6)هـ)، حتقيق: عادل �أحمد عبد�ملوجود-علي حممد معو�س، �سارك 
بريوت-  - �لعلمية  �لكتب  �لنا�سر:  �سنة،  �أبو  عبد�لفتاح  حتقيقه:  يف 

لبنان، �لطبعة: �لأولى، 8)))هـ997)م
كتاب �لأمثال يف �حلديث �لنبوي، لأبي حممد عبد�هلل بن حممد بن . ))

جعفر بن حيان �لأن�ساري �ملعروف باأِبي �ل�سيخ �لأ�سبهاين )�ملتوفى: 
69)هـ)، حتقيق: �لدكتور عبد�لعلي عبد�حلميد حامد، �لنا�سر: �لد�ر 

�ل�سلفية - بومباي - �لهند، �لطبعة: �لثانية، 08)) - 987)م.
كتاب �لفروع ومعه ت�سحيح �لفروع لعالء �لدين علي بن �سليمان �ملرد�وي، ملحمد . ))

�بن مفلح بن حممد بن مفرج، �أبي عبد�هلل، �سم�س �لدين �ملقد�سي �لر�مينى 
عبد�ملح�سن  بن  عبد�هلل  حتقيق:  )76هـ)،  )�ملتوفى:  �حلنبلي  �ل�ساحلي  ثم 

�لرتكي، �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة، �لطبعة: �لأولى ))))هـ -)00)مـ
ك�ساف �لقناع عن منت �لإقناع، ملن�سور بن يون�س بن �سالح �لدين بن . ))

�لنا�سر: د�ر  �لبهوتي �حلنبلي )�ملتوفى: ))0)هـ)،  �إدري�س  ح�سن بن 
�لكتب �لعلمية. 

�ملخت�سر�ت، . 6) �أخ�سر  ل�سرح  �ملزهر�ت  و�لريا�س  �ملخدر�ت  ك�سف 
حتقيق:  )9))هـ)،  )ت  �حلنبلي،  �لبعلي  عبد�هلل  �بن  لعبد�لرحمن 
حممد بن نا�سر �لعجمي، �لنا�سر د�ر �لب�سائر �لإ�سالمية، �سنة �لن�سر 
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))))هـ - )00)م،  لبنان/ بريوت.
�لفرج . 7) �أبي  �لدين  جلمال  �ل�سحيحني،  حديث  من  �مل�سكل  ك�سف 

97)هـ)،  )�ملتوفى:  �جلوزي  �بن  حممد  بن  علي  بن  عبد�لرحمن 
�ملحقق: علي ح�سني �لبو�ب.

ح�سام . 8) بن  علي  �لدين  لعالء  و�لأفعال،  �لأقو�ل  �سنن  يف  �لعمال  كنز 
ثم  �لربهانفوري  �لهندي  �ل�ساذيل  �لقادري  خان  قا�سي  �بن  �لدين 
�ملحقق:  )97هـ)،  )�ملتوفى:  �لهندي  باملتقي  �ل�سهري  فاملكي  �ملدين 

بكري حياين - �سفوة �ل�سقا، 
ل�سان �لعرب. ملحمد بن مكرم بن منظور �لأن�ساري �لأفريقي �مل�سري، . 9)

�لنا�سر: د�ر �سادر - بريوت. �لطبعة �لأولى. 
ال�سرخ�سي . 60 الأئمة  �سم�س  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  ملحمد  املب�سوط، 

�لن�سر:  تاريخ  بريوت،   - �ملعرفة  د�ر  �لنا�سر:  )8)هـ)،  )�ملتوفى: 
))))هـ - )99)م.

�بن . )6 عبد�حلليم  بن  �أحمد  �لعبا�س  �أبي  �لدين  لتقي  �لفتاوى،  جمموع 
بن  عبد�لرحمن  وحتقيق:  جمع  8)7هـ)،  )�ملتوفى:  �حلر�ين  تيمية 
حممد بن قا�سم، �لنا�سر: جممع �مللك فهد لطباعة �مل�سحف �ل�سريف 

باملدينة �لنبوية، عام �لن�سر: 6)))هـ/)99)م
حما�سر�ت �لأدباء وحماور�ت �ل�سعر�ء و�لبلغاء، لأبي �لقا�سم �حل�سني . )6

�بن حممد �ملعروف بالر�غب �لأ�سفهانى )�ملتوفى: )0)هـ)، �لنا�سر: 
�سركة د�ر �لأرقم بن �أبي �لأرقم - بريوت، �لطبعة: �لأولى، 0))) هـ.

�ملحلى بالآثار، لأبي حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم �لأندل�سي . )6
�لقرطبي �لظاهري )�ملتوفى: 6))هـ)، �لنا�سر: د�ر �لفكر - بريوت.

مر�تب �لإجماع يف �لعباد�ت و�ملعامالت و�لعتقاد�ت، لأبي حممد علي . )6
�بن �أحمد بن �سعيد بن حزم �لأندل�سي �لقرطبي �لظاهري )�ملتوفى: 
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6))هـ)، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت
م�سند �أبي يعلى، لأبي يعلى �أحمد بن علي بن �ملُثنى بن يحيى بن عي�سى بن . )6

�أ�سد،  هالل �لتميمي، �ملو�سلي )�ملتوفى: 07)هـ)، حتقيق: ح�سني �سليم 
�لنا�سر: د�ر �ملاأمون للرت�ث - دم�سق، �لطبعة: �لأولى، )0)) - )98).

م�سند �إ�سحاق بن ر�هويه، لأبي يعقوب �إ�سحاق بن �إبر�هيم بن خملد بن . 66
�إبر�هيم �حلنظلي �ملروزي �ملعروف بـ �بن ر�هويه )�ملتوفى: 8))هـ)، 
حتقيق: د. عبد�لغفور بن عبد�حلق �لبلو�سي، �لنا�سر: مكتبة �لإميان - 

�ملدينة �ملنورة، �لطبعة: �لأولى، )))) - )99).
)�ملتوفى: . 67 وياين  �لرُّ هارون  بن  حممد  بكر  لأبي  �لروياين،  م�سند 

 - قرطبة  موؤ�س�سة  �لنا�سر:  مياين،  �أبو  علي  �أمين  �ملحقق:  07)هـ)، 
�لقاهرة، �لطبعة: �لأولى، 6))).

�أ�سد . 68 بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  �أحمد  عبد�هلل  لأبي  �مل�سند، 
�ل�سيباين )�ملتوفى: )))هـ(، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط - عادل مر�سد، 
و�آخرون، �إ�سر�ف: د عبد�هلل بن عبد�ملح�سن �لرتكي، �لنا�سر: موؤ�س�سة 

�لر�سالة، �لطبعة: �لأولى، )))) هـ - )00) م.
معامل �لتنزيل يف تف�سري �لقر�آن، و�ملعروف بتف�سري �لبغوي، ملحيي �ل�سنة، . 69

�ل�سافعي  �لبغوي  �لفر�ء  بن  حممد  بن  م�سعود  بن  �حل�سني  حممد  �أبي 
)�ملتوفى: 0))هـ)، �ملحقق: عبد�لرز�ق �ملهدي، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث 

�لعربي، بريوت، �لطبعة: �لأولى، 0))) هـ
زياد . 70 بن  �أحمد بن حممد  �لأعر�بي  بن  �سعيد  لأبي  �لأعر�بي،  �بن  معجم 

�بن ب�سر بن درهم �لب�سري �ل�سويف )�ملتوفى: 0))هـ)، حتقيق وتخريج: 
�لنا�سر: د�ر �بن �جلوزي،  �أحمد �حل�سيني،  �إبر�هيم بن  عبد�ملح�سن بن 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لطبعة: �لأولى، 8)))هـ - 997)م.
�ملعجم �لأو�سط، ل�سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري �للخمي �ل�سامي، �أبي . )7
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�لقا�سم �لطرب�ين )�ملتوفى: 60)هـ)، حتقيق: طارق بن عو�س �هلل بن حممد، 
وعبد�ملح�سن بن �إبر�هيم �حل�سيني، �لنا�سر: د�ر �حلرمني - �لقاهرة.

�ملعجم �لكبري، ل�سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري �للخمي �ل�سامي، . )7
�أبي �لقا�سم �لطرب�ين )�ملتوفى: 60)هـ)، حتقيق: حمدي بن عبد�ملجيد 

�ل�سلفي، د�ر �لن�سر: مكتبة �بن تيمية - �لقاهرة، �لطبعة: �لثانية. 
معجم مقاليد �لعلوم يف �حلدود و�لر�سوم، لعبد�لرحمن بن �أبي بكر، . )7

جالل �لدين �ل�سيوطي )�ملتوفى: ))9هـ)، �ملحقق: �أ. د حممد �إبر�هيم 
�لأولى،  �لطبعة:  م�سر   / �لقاهرة   - �لآد�ب  مكتبة  �لنا�سر:  عبادة، 

))))هـ -)00)م
�لر�زي، . )7 �لقزويني  زكريا  بن  فار�س  بن  لأحمد  �للغة.  مقايي�س  معجم 

هارون.  عبد�ل�سالم حممد  �ملحقق:  )9)هـ).  )�ملتوفى:  �حل�سني  �أبي 
�لنا�سر: د�ر �لفكر. عام �لن�سر: 99))هـ - 979)م.

�سنة . )7  / �لولدة  �سنة  �لعر�قي،  �لف�سل  لأبي  �لأ�سفار،  �ملغني عن حمل 
طربية،  مكتبة  �لنا�سر  عبد�ملق�سود،  �أ�سرف  حتقيق  هـ،   806 �لوفاة 

�سنة �لن�سر ))))هـ - )99)م.
�لأل�سنة، . 76 �مل�ستهرة على  �ملقا�سد �حل�سنة يف بيان كثري من �لأحاديث 

ل�سم�س �لدين �أبي �خلري حممد بن عبد�لرحمن بن حممد �ل�سخاوي 
)�ملتوفى: )90هـ)، �ملحقق: حممد عثمان �خل�ست، �لنا�سر: د�ر �لكتاب 

�لعربي - بريوت، �لطبعة: �لأولى، )0)) هـ - )98)م.
ميز�ن �لعتد�ل، ل�سم�س �لدين �أبي عبد�هلل حممد بن �أحمد بن عثمان . 77

�بن َقامْياز �لذهبي )�ملتوفى: 8)7هـ)، حتقيق: علي حممد �لبجاوي، 
�لنا�سر: د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�سر، بريوت - لبنان، �لطبعة: �لأولى، 

)8)) هـ - )96) م 
�ملنثور يف �لقو�عد �لفقهية، لأبي عبد�هلل بدر �لدين حممد بن عبد�هلل . 78
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�لأوقاف  وز�رة  �لنا�سر:  )79هـ)،  )�ملتوفى:  �لزرك�سي  بهادر  �بن 
�لكويتية، �لطبعة: �لثانية، )0))هـ - )98)م.

�لدين . 79 حميي  زكريا  لأبي  �حلجاج،  بن  م�سلم  �سحيح  �سرح  �ملنهاج 
يحيى �بن �سرف �لنووي )�ملتوفى: 676هـ)، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث 

�لعربي - بريوت
لأبي . 80 �لأُمهاِت،  من  غريها  من  نة  �ملَدوَّ يف  َما  على  ياد�ت  و�لزِّ و�در  �لنَّ

حممد عبد�هلل بن )�أبي زيد) عبد�لرحمن �لنفزي، �لقريو�ين، �ملالكي 
د حجي،  )�ملتوفى: 86)هـ)، حتقيق: عبد�لفّتاح حممد �حللو، وحممَّ
وحممد عبد�لعزيز �لدباغ، وعبد�هلل �ملر�بط �لرتغي، وحممد �لأمني 
بريوت،  �لإ�سالمي،  �لغرب  د�ر  �لنا�سر:  �خلطابي،  و�أحمد  بوخبزة، 

�لطبعة: �لأولى، 999) م.
نو�هد �لأبكار و�سو�رد �لأفكار  حا�سية �ل�سيوطي على تف�سري �لبي�ساوي، . )8

لعبد�لرحمن بن �أبي بكر، جالل �لدين �ل�سيوطي )�ملتوفى: ))9هـ)، 
�لنا�سر: جامعة �أم �لقرى - كلية �لدعوة و�أ�سول �لدين، �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، عام �لن�سر: )))) هـ - )00) م.
�ليمني . )8 �ل�سوكاين  �لأوطار، ملحمد بن علي بن حممد بن عبد�هلل  نيل 

)�ملتوفى: 0)))هـ)، حتقيق: ع�سام �لدين �ل�سبابطي، �لنا�سر: د�ر 
�حلديث، م�سر، �لطبعة: �لأولى، ))))هـ - )99)م. 
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فهر�س املحتويات

(((................................................................. �ملقدمة: 
�ملبحث �لأول: تعريف �لكذب �ملباح. وفيه ثالثة مطالب ............... )))
((( ....................................... �ملطلب �لأول: �لتعريف �للغوي 
(((.............................. �ملطلب �لثاين: �لتعريف �ل�سطالحي 
((6 ................................. �ملطلب �لثالث: تعريف �لكذب �ملباح 
((9 ......... �ملبحث �لثاين: حكم �لكذب؛ وما ي�ستثنى منه. وفيه مطلبان 
((9 ........................................... �ملطلب �لأول: حكم �لكذب 
(6( ....................... �ملطلب �لثاين: ما ي�ستثنى من حترمي �لكذب 
�ملبحث �لثالث: حقيقة �لكذب �ملباح ..................................... )6)
(7( ................... �ملبحث �لر�بع: �لتورع عن تعاطي �لكذب مع �إباحته 
(7( ... �ملبحث �خلام�س: �ملو��سع �لتي �أجازو� �لكذب فيها. وفيه مطلبان 
(7( ............................. �ملطلب �لأول: �ملو�طن �ملن�سو�س عليها 
(86 .................... �ملطلب �لثاين: �لكذب يف غري �ملو�طن �ملتقدمة 
(9( ..................................................................... �خلامتة
(9( ................................................... فهر�س �مل�سادر و�ملر�جع 




