
 -صلى هللا علیه وسلم-روا�ة التائب من الكذب على رسول هللا 
 مصطلح الحدیث

 
 في الحدیث؟ -صلى هللا علیه وسلم-هل تقبل روا�ة التائب من الكذب على رسول هللا  :السؤال

وصح  ،ومن المو�قات ،من عظائم األمور -علیه الصالة والسالم-الكذب على النبي  :الجواب
ومن ، ]١١٠: البخاري [ »من �ذب علي متعمًدا فلیتبوأ مقعده من النار«فیه بل تواتر حدیث: 

وال  ،جمیع روا�اته ردّ وتُ  ،جرح بذلكفإّنه �ُ  واحدةً  مرةً  -علیه الصالة والسالم-كذب على النبي 
وأهل العلم �ختلفون  ،بل ضعفه في غا�ة الشدة ،جبر �هنجبر ما رواه وال �ُ وال یَ  ،نظر في حدیثهیُ 

ن الكذب مع �ونه إ :فمنهم من �قول ،-علیه الصالة والسالم-فیما إذا تاب من �ذب على النبي 
قال أبو محمد الجو�ني والد إمام حتى  ،ومع �ونه من المو�قات ومن عظائم األمور ،محرًما

د أهل العلم ساقط لكن هذا القول عن ،-علیه الصالة والسالم-الحرمین �كفر من �ذب على النبي 
 �له ومع ذلك ،ما علیه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه ال �كفر بذلك هووالصواب 

 ،ن الكذب لیس �أعظم من الشركإ :من أهل العلم من �قبل روایته و�قولفإذا تاب من الكذب ف
یرى أنه تبطل سائر  ومنهم من ،وعلى هذا تقبل روا�ة الكاذب ،إذا تاب منه اإلنسان قبلت روایتهف

وأّما �النسبة  ،�معنى أنها ال تقبل روایته ،وال تقبل تو�ته في هذا الباب ،روا�اته السا�قة والالحقة
إذا استوفت الشروط المعروفة فإنه ال یوجد ما �حول بینه و�ین  -جل وعال-لقبول تو�ته عند هللا 

ن أهل التحقیق یرون أن روا�اته ع ملكن یبقى أنه في هذه الصورة إذا تاب فجمْ  ،رحمة ر�ه
علیه -ا في أمر الكذب على النبي تشدیدً  ،وأنه ال �عود إلى القبول أبًدا ،ساقطة متقدمها ومتأخرها

والكذب على  ،الصدق والكذب هو المعول علیه في قبول الروا�ة وردها ألنّ  ؛-الصالة والسالم
فحینئٍذ ال تقبل تو�ته وترد  ،هو أشّد ما یتصور في هذا الباب -علیه الصالة والسالم-النبي 

 روا�اته �لها.

إال الذین تابوا وأصلحوا و�ینوا فأولئك أتوب {والتو�ة ال بد لها من البیان، قال هللا تعالى: 
أن یبین أنه حصل منه �ذا �ة والبیان البد من التو�، ف]١٦٠: البقرة[ }التواب الرحیم علیهم وأنا
 وتاب منه.
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