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 املقدمة
 .والصالة والسالم على رسول هللا احلمد هلل
 هل كان اإلمام النسائي متشي ًِّعا؟ أما بعد..
 بن أيب سفيان رضي هللا عنه؟ معاوية   النسائي   اإلمام   أحقًّا سب  

 هل فض ل اإلمام  النسائي  علي  بن أيب طالب على الشيخني أيب بكٍر وعمر؟
صحيٌح أن التشيي   سسيمانت يشيي ٌِّ  ٍياٍي ويسيا؟ وميا إلمييب اإلميام النسيائي مين  أ و  

اليه؟  يساه ٍو
 اليت أد ت إىل سوي ذلك؟ الد واعيإىل التشي  ؟ وما  سبهل و جد من الس لف من إل  

 هل التشي   لدى متقد ِّمي الس لف هو بنفس املعىن الذي يعرفه املتأخرون؟
ل شديك    ل امغرضدن ممد  تادار أمداميب اد يا  ،أسئلة تددور   أهاداب بعدمل امي مدن

 وال كددم مدد  السدد ة زدراء أبت دداعيب،االو ، طدددوا ك  يبسددطا إل ،بعددمل أةمددة السددل  وسلددة الس دد  ة
 . وأاليا

اإلجابة و ، إىل ال شكُّع ال ساةي الذي ن سب احملد ِّثإمام ا  للذب ِّ ع  اذه الورقةخصَّص ا 
 .ع  تل  األسئلة حوله

 :اي أربعة حماور  وجاء  
 .إلمام النسائييعريف خمتمر اب •
 .ن إلسبه إىل التشي م   يورده مم اإلموص ذكر  •
 .مم ا إلسب إليهيربئة اإلمام النسائي  •
 النموص اليت إلسبته إىل التشي  . مناسشة •

 
 يعريف خمتمر ابإلمام النسائي

 أب ؛تلد  الد يب الدل ألصدطم مإلمدام ال سداةي وكشد  حطاةطيدا إىل الولدو ق دم جيدر ب ا 
شرق هلذا اإلمام

 
 .الفذ   نعرِّض علك  السرية العا رة وال اريخ ام
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ب  حبر اخلراساين، الشديري ب  علي ب  س اب أبو ع د الرس  أسد ب  اعكب يو اإلمام ف
 ل ساةي، صاحب "الس  ".م

 س ة مخس عشرة وماة ن. اإلمامهبا  وال ساةي نس ًة إىل مدي ة نسا الل ولد
بد   ط ك دةك  ؛أةمة احلددي كاري م  وت لمَذ على   لب العلب   صغره وجدَّ   هل ، قد و 
، وعكسددى بدد  حممددد الفددال إسددقاق بدد  رااويدده، واشددام بدد  عمددار، وعمددرو بدد  علددي و  سدعكد،
  إمساعكم اب  علكدة قاضدي دمشد ، وكاري ب  ع كد، وحممد اب  أمب ال لخي، وحممد بالرملي، 

 وغرياب كاري.وحممد ب  بشار، 
 ارحتددم إىل خراسدداب واحلودداز ومصددر، حكدد  العلددب وت طَّددم بددن ال لددداب  ال ًددا ايرال الددد ِّ َجددو 

 إلكه. إال أب رحلوا احلفاظوالعراق والشام مث اس و   مصر، فما كاب م  
وحبدرًا مد  حبدور العلدب والفيدب واإلتطداب واال دالا ونطدد الرجدال  ،اا ميك ًدأضدقى ادكخً طد ف

 وحس  ال ألك .
، وكدداب يشدد  ِّع كعامَّدة احملددد ِّ ن    امع طدددوالسَّددل   وكداب رسدده هللا علددى مسددل  أادم السدد ة

 ام  دعة وامخالفن للس َّة خاصَّة   مساةم الصفا  والطول خبل  الطرآب.على 
كداب ملدكا الوجده رداار الددم أمدا عد  صدف ه وخل طده فطدد  و  ،اذا ع   ََل ه وعلمه وميان ده

حسدد  الشددك ة، مكددم مدد  اليك ددا ، ويي سددي احلسدد  مدد  الاكَّدداب، وكدداب يطسددب ل جياتدده األربددع 
 ،يصددوم يوًمددا ويفيددر يوًمددا ،ب مددع كددم ِّ هلدد  مسددًيا م ع  ددًدا لرب ِّددهوإماةدده ويياددر االسدد م اا، وكددا

 مطكًما للس   امأ ورة.
قدددد اسددد  ي  ادددذا اإلمدددام نيدددده أفدددواه مددد  عاصدددره وَخَلفددده مددد  أادددم العلدددب، ومددد  أولئددد  و 
 كالم ال ساةي على فطه احلدي  كاري، ومد  نردر   ُس د  هي حتدريَّ "احلاكب حك  يطول:  اإلمام

 ."ه  حس  كالم
ا ا لددده م اسددد  علدددى مدددذاب الشدددافعي وكددداب ورًعدددكددداب ادددافعك  "ويطدددول ع ددده ابددد  األ دددري: 

 ."م قرايً 
ومل ييددد  أحدددد   رأ  الددداالث ماةدددة أحفدددو مددد  ال سددداةي، ادددو أحدددذق "وقدددال الدددذا : 

محلددددي  وعللددده ورجالددده مددد  مسدددلب، ومددد  أى داود، ومددد  أى عكسدددى، وادددو جدددار   م دددمار 
  ال خاري، وأى زرعة".
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سددألم سددعد بدد  علددي ال جدداين عدد  رجددم، فو طدده. فطلددم: قددد "قددال احلددافو ابدد   دداار: 
ا   الرجددال أاددد مدد  اددري ال خدداري ضدعفه ال سدداةي. فطددال: اي بدد  إب ألى ع ددد الددرس  ادر ً 

 ."ومسلب
 ."صدق فإنه لنَّ مجاعة م  رجال صقكقي ال خاري ومسلب"قال الذا : 

 ."ذكر هبذا العلب م  أام عصرهمطدم على كم م  ي  أبو ع د الرس  "وقال الدارقي : 
 ."وكاب أفطه مشايخ مصر   عصره، وأعلميب محلدي  والرجال"وقال: 

ومل حيددددث عددد  غدددري  ،كددداب أبدددو بيدددر بددد  احلدددداد الشدددافعي كادددري احلددددي "وقدددال أيً دددا: 
 ."ال ساةي، وقال: رضكم به حوة بك  وبن هللا تعاىل

، وأضدا  إىل امي  دة والعلمداء اإلسالمكة جيابذًة م  اليالبوقد خلَّ  رسه هللا لألمة 
 .  عامل امص َّفا ع َمًدا  متماإلسالمكة أسفارًا 

ال كسددابوري، وسدد ة  مدد  تالمكددذه: أبددو بشددر الدددوالى، وأبددو جعفددر اليقدداوي، وأبددو علدديف
اب  حممد الي اين، وأبو جعفر أسدد بد  حممدد بد  إمساعكدم ال قدا  ال قدوي، وأبدو بيدر حممدد 

 ب  أسد ب  احلداد الشافعي، وغرياب كاري.
 ،وخصداة  علدي ،واجمل د  الشديري بددُس   ال سداةيي ،مصد فاته: السد   اليد   م  أاب  و 

ف ددداةم ولددده أيً دددا  ،خم صدددرة مددد  السددد   اليددد  وادددذه الي دددب الاال دددة  ،وعمدددم الكدددوم واللكلدددة
 .ي1ُوغرياا م  ال صانك  ،ومعوب اكوخه ،وال مكك  ،واليىن ،ال فسريالصقابة، و 

 . ي2ُتو  رسه هللا   س ة ا   ن و الث ماةة، وقكم:   س ة  الث و الث ماةة
 

 مم ا يورده م ن إلسبه إىل التشي ذكر إلموص 
 فم  تل  ال صوص:

                                         
 ي.1/14وقد أحصى كاريًا م يا الشكخ حممد علي آدم   مطدمة ارحه لل ساةي الذي مسَّاه هخرية العط  ُ ي1ُ
، ووفكا  األعكاب الب  ي131 /6ُام  رب الب  اجلوزي ، ي79 /11سري أعالم ال  الء ُولالس  ادة ي رر:  ي2ُ

، واذرا  الذاب الب  ي188 /3ُ، وال ووم ال اارة الب  تغري بردي ي36 /1ُ، وهتذيب ال يذيب ي77 /1ُخلياب
 .ي239 /2ُالعماد احل  لي 
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أب ال سداةي سدئم عد  ف داةم معاويدة، فأمسد  ع ده، ف دربوه "ر وِّي عد  احلداكب: مدا  -1
 ."  اجلامع. فطال: أخرجوين إىل مية، فأخرجوه إىل مية واو علكم

مسعدم مشداا ا رصدر "وي ع ه أيً ا إبس اده إىل حممدد بد  إسدقاق األصد ياين، قدال: ور  
  إىل دمش ، فسئم هبا ع  معاويدة يذكروب أب أم ع د الرس  فارق مصر   آخر عمره، وخر 

ا بدرأ  حدي يف دمفم فمدا ب  أى سدفكاب ومدا روي مد  ف داةله، فطدال: أال يرضدى معاويدة رأًسد
 .ي2ُ"خر  م  امسود مث سم إىل مية وما  هباحي أ   ي1ُزالوا يدفعوب   ح  كه

 وسدى بد  يعطدوبقدال أبدو بيدر حممدد بد  م" :اب  عسداكر   رريدخ دمشد  هطلنما و  -2
لعلدي رضدي هللا ع ده وتركده  ُاخلصداة ي ومسعدم قومدا ي يدروب علكده ك داب: ب  امأموب اهلامشي

ل صدد ك  ف دداةم أى بيددر وعمددر وعامدداب رضددي هللا عدد يب، ومل ييدد    هلدد  الوقددم صدد فيا، 
 فقيكم له ما مسعم، فطال: دخل ا إىل دمش  وام قر  ع  علي هبدا كادري، فصد فم ك داب

ييدييب هللا. مث ص   بعدد هلد  ف داةم أصدقاب رسدول هللا صدلى هللا رجاء أب  "اخلصاة "
 دداةم معاويددةف فطددال: أي وقرأاددا علددى ال ددا ، وقكددم لدده وأم حاضددر: أال  ددر  ف علكدده وسددلب،
 .ي4ُوسيم وسيم الساةم" مي3ُ«اللهم ال يشب  بطنه»م ايء أخر ف

 وجاء عن مجاعة من العلماء وصفه ابلتشي  ، فمن ذلكت
اب  خلياب   الوفكا : "قال حممدد بد  إسدقاق األصد ياين: مسعدم مشداا ا  ما نطله -1

رصددر يطولددوب: إب أم ع ددد الددرس  فددارق مصددر   آخددر عمددره، وخددر  إىل دمشدد ، فسددئم عدد  
معاوية وما روي مد  ف داةله، فطدال: أمدا يرضدى معاويدة أب ادر  رأسداً بدرأ ، حدي يف دم و  

 .ي5ُال أا ع هللا بي  . وكاب ي شكع"رواية أخر : ما أعر  له ف كلة إال 

                                         
 إىل طباإل دوب ما: اللغة معوما  و : بشار قال. ج  كه   يع : ل ؤ للم قول ال سخ حوااي   ه:طقال حمط ي1ُ

 ... خصككهي : 700/  2ُ للذا  احلفاظ تذكرة و . اليشا
 ي339 /1ي هتذيب اليمال   أمساء الرجال 2ُُ
إمنا أان اللهم »، واو مدٌح ال هم؛ حك  أورده وأورد ق له قول ال   صلى هللا علكه وسلب: ي2604ي أخرجه مسلب 3ُُ

 .ي2600ُ مسلب أخرجه «ابشر، فأي املسلمني لعنته، أو سببته فاجعله له زكاة وأجرً 
 .ي173 /71ي رريخ دمش  الب  عساكر 4ُُ
 .ي77 /1وفكا  األعكاب ُ ي5ُ
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ل اددكخ االسددالم ابد  تكمكددة   م يددا  السد ة ال  ويددة "ليدد  تشدكعه، وتشددكع أماالدده قدو و  -2
م  أام العلب محلدي  كال ساةي، واب  ع د ال ، وأمااهلما ال ي لغ إىل تف دكله علدى أى بيدر 

 .ي1ُوعمر فال يعر    علماء احلدي  م  يف له علكيما"
وقددول الددذا : "إال أب فكدده قلكددم تشددكع واوددرا  عدد  خصددوم اإلمددام علددي؛ كمعاويددة  -3

 .ي2ُوعمرو، وهللا يساحمه"
 .ي3ُل اب  كاري: "وقد قكم ع ه: إنه كاب ي سب إلكه ايء م  ال شكع"وقو  -4

 
 سب إليهيربئة اإلمام النسائي مم ا إل  

امد ي  الصدقكا معرفدة اخصدكة  مد  الشخصدكَّا  ادو  ق م كم ِّ ايء ال بددَّ أب نعدر  أبَّ 
كمدا فعدَم أةمدة   ،دوب اج د اء حكاته كل ِّيا وتسلكط عدسة ال ق  على ت  ُّع مجكع أحواله وأموره

ىل مل احدد  أب يس طصددي كددمَّ مددا يسدد يكع العاددور علكدده ممَّددا ي علَّدد  و  ، فدداألَ مدد  احملددد ِّ ن السددل 
ا  وم ودد ا ، ولددو أمع َّددا ال رددر   حددال اإلمددام ب لدد  الشخصددكَّة مدد  ك ددب ونصددوص وعالقدد

مد  أةمَّدة أادم السد ة، وعلدى اإلمدام ال َّسداةي  ال قاكدة العادلدة وجددم رام اذه العدسدةال ساةي 
م يويب   تعلُّمه وتعلكمه، ومخذ العلب ع  علماء أام السد ة   صدَغره، ومخدذ ع ده صدغار 

ه مل شدكُّع مَ وال ي عدر  عد  أحدد  مد  ادكوخه أو أقرانده أو تالمذتده مد  وَصد ،كِّ هأام الس ة    
ميكدددم إىل  تددددلُّ علدددى أب كدددابومل ت عدددر  ع ددده أيُّ صدددفة  رددداارة   سدددب إلكددده ادددكًئا مددد  هلددد ،أو نَ 

 .ال شكُّع
ككد  يسدول ل دا أب ن سدَ ه إىل ال شدكُّع والعلمداء علدى مدر ِّ العصدور عددَّوه واي س قاب هللامم  

الددل هكرماددا سددالًفا   كاددرٌي مدد  أصددقاب الدد اجب م السدد ة واحلدددي ، كمددا فعددم  أاددمدد  أةمددة 
 .ي4ُمااًل      طا  الس يي والشافعكة عد وه م  أةم يب كما ع د ترمج ه، احلااكة
 ؛الدرُّواة ل شدك ِّعيب وال يط دم رواايهتدب ه بعدملَ نفس د  ال سداةي   اإلمام   كك  يصاُّ أب جير حَ و 

                                         
 .ي374 /7ُ الب  تكمكة ي م يا  الس ة ال  وية1ُ
 .ي14/133ُ للذا  السري ي2ُ
 .ي794 /14ي ال داية وال ياية ي اور 3ُُ
 .ي14 /3  طا  الشافعكة الي   للس يي ُي رر:  ي4ُ
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كعةفموإها او أحد   .ي1ُل شك عيما ال ساةي ع د كالمها جمروح  وأص غ ب  ن اته األجلاف الش ِّ
 النموص اليت إلسبته إىل التشي   مناسشة

وأوردمادا    م  سدكاقاهتا  ةم  تل  ال صوص الل اج    ال َّررلو دقَّط ا  حطكطة األمر  
 لَعرف ا حطكطة األمر. سابطيا والحطياأول حديا ا، ونررم   

مسعددم علددي بدد  عمددر ": ، حكدد  قددالالدد   مدد  م دةددهفل  أمددم  ر وِّي عدد  احلدداكب فأمددا مددا
يطول: كاب أبو ع د الرس  ال ساةي أفطه مشايخ مصر   عصره، وأعدرفيب ملصدقكا والسدطكب 
مددد  ا، ر، وأعلميدددب ملرجدددال، فلمدددا بلدددغ ادددذا ام لدددغ حسددددوه فخدددر  إىل الرملدددة، فسدددئم عددد  

، ف دددربوه   اجلدددامع. فطدددال: أخرجدددوين إىل ميدددة، فدددأخرجوه إىل ف ددداةم معاويدددة، فأمسددد  ع ددده
 ا."  ايكدً مية واو علكم، وتو  هبا مط واًل 
زق الشدديادة   ومددع مددا مجددع أبددو ع ددد الددرس  مدد  الف دداةم ر  "قددال احلدداكب أبددو ع ددد هللا: 

آخر عمره، فقد   حممد ب  إسقاق األص ياين، قال: مسعدم مشداا ا رصدر يدذكروب أب أم 
ئم هبا ع  معاوية بد  أى سدفكاب  د الرس  فارق مصر   آخر عمره، وخر  إىل دمش ، فس  ع

ا بدرأ  حدي يف دمفم فمدا زالدوا يددفعوب   وما روي م  ف اةله، فطال: أال يرضى معاوية رأسً 
مث سددم إىل ميددة ومددا  هبددا سدد ة  ددالث و ددالث مئددة واددو  ،ح دد كه حددي أخددر  مدد  امسددود

  .ي2ُمدفوب رية"
ومل ي عددرض اإلمددام    مإلمددام، وضددغاة  ووادداية   مسددألة أحطدداد  احلدداكب امسددألة كمددا يددذكر ف

ا علَّم عددم إفدراده ف داةم معاويدة ند ء؛ ألنده ال يَعدر   فكده  احلطكطة ع  هكر ف اةم معاوية وإَّنَّ
وأمددا إفددراده  ، فيددم ي فددرد هلددذا احلدددي  جدد ًءا حدددياك افم«ال أشييب  هللا بطنييك»سددو  حدددي : 

وادداي يب إىل احلد   دمش ج ًءا   ف اةم علي رضي هللا ع يا فياب يرجو بذل  إرااد أام 
، اذا مع أب ك اب اخلصداة  امدذكور م  طدى وخم صدٌر ما رأ  فكيب م  غلو   وان طاص    حط ِّه

 . م  الس   الي  

                                         
ي، وتعلك  اإلمام الذا    ال لخك  امي وا   حااكة امس درك 398ي رر: عمم الكوم واللكلة لل ساةي ُص:  ي1ُ

 ي.586 /2للقاكب ُ
 .ي339 /1هتذيب اليمال   أمساء الرجال ُ ي2ُ
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، ي1ُواب  كادريوالذا  اب  عساكر و أى جعفر اليقاوي واذا ما هكره كاري م  العلماء ك
 مدداالددذا  رسيو  ابدد  عسدداكر كالروايددة الددل أورداددا  يبويريددر األمددر جلك ددا إها  مَّل ددا   نصوصدد

ري دوب هللا  .غريه  لً ا لالخ صار، وس ورد ا ا رواية الذا    الس ِّ
صداحب  ب  ح  ابة: مسعم حممد ب  موسى امأموينوقال الوزير : "الذا  رسه هللا ليطو 

اب "اخلصدداة " لعلددي ال سدداةي قددال: مسعددم قومددا ي يددروب علددى أى ع ددد الددرس  ال سدداةي ك دد
دخليييم دمشييي  وتركددده تصددد ك  ف ددداةم الشدددكخن، فدددذكر  لددده هلددد ، فطدددال:  رضدددي هللا ع ددده

. مث كثا، فمنفم كتاب "اخلمائص" رجوت أن يهديهم هللا يعاىل  واملنحرف هبا عن علي ٍ 
رضدي هللا أال  در  ف داةم معاويدة  :أم أمسدعفطكدم لده و  إنه ص   بعد هلد  ف داةم الصدقابة،

 فسيم الساةم. ي2ُ«اللهم ال يشب  بطنه»خر ف حدي : أ   ايء   ع هف فطال: أيُّ 
اللهيم »: لعم أب يطال اذه م ط ة معاوية لطوله صلى هللا علكده وسدلب: [أي الذا ]قلم 

 .ي3ُ «"من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورمحة
واذا احلدي  قد اا ير ع د احملد ن إيراده كف كلة  م  ف اةم معاوية؛ وهل  أهنب كاريًا 

اللهيم إمنيا أان بشير، فيأي »ما يوردوب اذا احلدي  بعد هكر قول ال   صلى هللا علكه وسلب: 
مدددا فعدددم هلددد  اإلمدددام مسدددلب   ك  ي4ُ« ااملسيييلمني لعنتيييه، أو سيييببته فاجعليييه ليييه زكييياة وأجيييرً 

 صقكقه.
وممَّا يؤيد اذا الذي هكدرمه أب اإلمدام ال سداةي س دئم عد  معاويدة   موضدع  آخدر فأجداب 

حك  رو  إبس اده "ع  أى احلس  علدي بد  حممدد  ،إجابة اافكًة كما هكر هل  اب  عساكر
الطابسي، قال: مسعم أم علي احلس  ب  أى االل يطول: س ئم أبو ع د الرس  ال سداةي عد  

كاب صداحب رسدول هللا صدلى هللا علكده وسدلب، فطدال: إَّندا اإلسدالم كددار هلدا معاوية ب  أى سدف
مب، ف دداب اإلسددالم الصددقابة، فمدد  آه  الصددقابة إَّنددا أراد اإلسددالم، كمدد  نطددر ال دداب إَّنددا 

 اإلمددام ابدد  عسدداكر يريددد دخددول الدددار، قددال: فمدد  أراد معاويددة فإَّنددا أراد الصددقابة"، مث  فدد 

                                         
 .ي795 /14ُ الب  كاري ال داية وال يايةي رر:  ي1ُ
 .ي2604أخرجه مسلب ُ ي2ُ
 ي81 /11سري أعالم ال  الء ُ ي3ُ
 .ي2600ُ مسلب أخرجه ي4ُ
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يدددورد   ددداء العلمددداء علدددى اإلمدددام ال سددداةي؛ كاحلددداكب وابددد  األ دددري والددددارقي  وغدددرياب مددد  أةمدددة 
 .ي1ُاحلدي 

أكار م  عشرة ع  معاوية   ساةي خرَّ    الس   الي  إضافًة إىل أب اإلمام الاذا كله 
بدم قدد  ، ده  ك ابده ام  طدى مل ي عدرض عد  الروايدة ع ومَّا ان طى م يا أصاَّ األحاديد  ،أحادي 

مع ما عرفم م  إعراضه ع  كاري م  رجدال اذا ول  أب تطارب  ،ي2ُرو  ع ه س عة أحادي 
ال خاري ومسلب، ومع أنده مل يطصدد اإلحا دة حبددي  ال د  صدلى هللا علكده وسدلب، فلدو كداب   

 لياب له   ترك الرواية ع ه م دوحة. نفسه ايء على معاوية
 ييددد  مل ف ددداةم معاويدددة هللا مدددام ال سددداةي رسدددهاإل عددددم إفدددراد وعلدددى ادددذا فالصَّدددقكا أب

دا كداب ليدم مد  شدكدًُّعا كمدا يطدال، و ت وال  صكصده ك داًم   ف داةم علدي إعراًضا عد  معاويدةَ  إَّنَّ
 .هل  أادافه وأس ابه ودواعكه كما بكَّ ا

إعددراٌض عدد  هكددر حماسدد   علددى سدد كم ال  دد ُّل أبب مددا حصددم مدد  اإلمددام سددلَّم ا لددوحددي و 
دم علك دا علدى  أمدا أنده كداب، يسد يكعوب إ  اتده علكده مداغايدة  اذا فإبمعاوية، فإنه ال يؤ  ِّر،  يف  ِّ

وقددد  ؛فيددذا مددا ال مجددم هلددب فكدده وال مقددة عامدداب أو علددى الشددكخن ف دداًل عدد  أب ييعدد  فددكيب
اف  قده  ف داةم الصدقابة قيع اإلمام اذا اليري  على امشي ِّين؛ هل  أنه مَّا جاء إىل ك داب

بددذكر ف دداةم أى بيددر مثَّ عطَّ دده بددذكرِّ عمددر مث عامدداب مث هكددر علك ددا رضددواب هللا علددكيب أمجعددن، 
 .  الس   الي  وكذل  احلال 

دددوب بدده مددا نطصددد؛ ،ميين العلميياء وأم ييا ميين إلسييب اإلمييام إىل التشييي  هلدد  أب  فددال يطصِّ
إ الق مصيلا ال شكُّع لد  ام طد ِّمن لكس رع اه امعدرو  ع ددم، واإلمدام الدذا  ممَّد  فصَّدم 

بددن مطصددود ال شددكُّع لددد  ام طددد ِّمن وام ددأخري  فطددال: "ال دعددة علددى  وبددنَّ الفددرقاددذه امسددألة 
غلددو وال حتددر ، فيددذا كاددري   ال ددابعن  ضددربن: ف دعددة صددغر  كغلددو ال شددكع، أو كال شددكع بددال

 وربعكيب مع الدي  والورا والصدق.
 فلو ر د حدي  اؤالء لذاب مجلة م  ا، ر ال  وية، واذه مفسدة بك ة.

                                         
 .يوما بعداا 175 /71رريخ دمش  الب  عساكر ُي رر:  ي1ُ
 ي وغرياا.2557، 675، 294األحادي  ال الكة ُس   ال ساةي ي رر:  ي2ُ
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مث بدعددددة كدددد  ، كددددالرفمل اليامددددم والغلددددو فكدددده، واحلددددط علددددى أى بيددددر وعمددددر رضددددي هللا 
  كرامة.ع يما، والدعاء إىل هل ، فيذا ال وا ال حي   هبب وال
، بم اليذب اعاراب، ا وال مأمومً  صادقً وأي اً فما أس ق ر ا،ب   اذا ال رب رجاًل 

 وال طكة وال فاق د راب، فيك  ي ط م نطم م  اذا حالهم حااا وكال.
فالشكعي الغايل   زماب السل  وعرفيب او م  تيلدب   عامداب والد بري و لقدة ومعاويدة 

 هللا ع ه، وتعرض لس يب.ا رضي و اةفة مم  حارب علك  
، فيدذا االسدادة، وي د أ مد  الشدكخن أيً د والغايل   زمان ا وعرف دا ادو الدذي ييفدر ادؤالء

 .ي1ُضال معار"
وممَّ  ت  َّه هلذه الط كة أيً ا احلدافو ابد  حودر حكد  قدال: "فال شدكع   عدر  ام طددمن 

ا   حروبدده وأب خمالفدده خميدد  مددع علددى عامدداب، وأب علك ددا كدداب مصددك ً  ي   لِّدداددو اع طدداد تف ددكم عَ 
تطدمي الشكخن وتف كليما، وررا اع طد بع يب أب علك ا أف م اخلل  بعد رسول هللا صلى هللا 

رواي ده هبدذا، ال سدكما  رد  ا فدال ت دا جم يددً ا صدادقً ا دي ًدعلكه وآله وسلب، وإها كاب مع طد هل  ورعً 
فيو الرفمل احململ فال تط م روايدة الراف دي  إب كاب غري داعكة، وأما ال شكع   عر  ام أخري 

 .ي2ُالغايل وال كرامة"
 :حكد  قدال شدكخ االسدالم ابد  تكمكدةك،  م  العلمداء م  نس ه إىل ال شكُّع ما قصده واذا

، وتشددكع أماالدده مدد  أاددم العلددب محلدددي  كال سدداةي، وابدد  ع ددد ]أي: احلدداكب[ ليدد  تشددكعه "
عددر    علمدداء احلدددي  مددد  فددال ي   ،علددى أى بيددر وعمددرالدد ، وأمااهلمددا ال ي لددغ إىل تف ددكله 

بدددم غايدددة ام شدددكع مددد يب أب يف دددله علدددى عامددداب، أو حيصدددم م ددده كدددالم، أو يف دددله علكيمدددا، 
ألب علمداء احلددي  قدد عصدميب، وقكدداب مدا  ؛إعراض ع  هكر حماس  م  قاةلده، وودو هلد 

 .ي3ُ"الشكخن حادي  الصقكقة الدالة على أف لكةيعرفوب م  األ
  ك  ددده، حكددد   أيً دددا -رسددده هللا-وادددذا االصددديالح ادددو مدددا سدددار علكددده اإلمدددام الدددذا  

نسدب ال شددكُّع إىل كاددري مد  ك ددار علمدداء السَّدل  وأةمددة احلدددي  كمدا نسدد ه إىل اإلمددام ال سدداةي 

                                         
 .يوما بعداا 5 /1ُ للذا  مك اب االع دالي 1ُ
 .ي94 /1هتذيب ال يذيب الب  حور ُي 2ُ
 .ي374 /7ُ الب  تكمكة م يا  الس ة ال  ويةي 3ُ
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 وغرياب. ،ي4ُوم صور ب  امع مر ،ي3ُو اوو  ب  ككساب ،ي2ُواحلاكب ،ي1ُرسه هللا؛ كالاوري
تدلُّ علكه اذه ال صوص الل صرَّحم ب س ة اإلمام ال َّساةي إىل ال شكُّع او ادذا فغاية ما 

كما قال اب  عساكر عراض الذي فيموه م  تل  الروااي  السابطة، وال مس  د غري هل ،  اإل
بعدد أب أورد الطصددة: "واددذه احليايددة ال تدددل علددى سددوء اع طدداد أى ع ددد الددرس    معاويددة بدد  

 .ي5ُع  هكره بيم حال" ا تدل على الي   أى سفكاب، وإَّن
وحدددده ال ييفدددي دلدددكاًل ل سددد ة أحدددد أعمددددة السددد َّة  عددد  هكدددر ف ددداةم معاويدددة واإلعدددراض

 .، اذا إها   م اإلعراض م  أصلهواحلدي  إىل ال شكُّع
 

 اخلامتة
فاإلمدام ، خبصدوص ادذه امسدألةإىل ا ا نيوب قدد أج  دا علدى مجكدع ال سدالال  الدل ت ادار 

 ن، احملددد ِّ  عددالمِّ أَ أماالِّدده مدد   ع ددر  أندده أحددد أةمددة أاددم السدد ة واجلماعددة كمددا اددو مسددة   ال سدداةي
 دددب   ف دددداةم كَ قددددد  اددددو إمدددام احملددددد ِّ ن   عصدددره، وَ و  وككددد  يصددددد ق أب ييدددوب مدددد  الشدددكعة

الصدقابة كمدا ك ددب   ف داةم علدي بدد  أى  الدب رضدي هللا عدد يب أمجعدن، ومل ييد  م شددك ًِّعا 
، وإَّنددا غايددة مددا فعددم أندده مل ي فددرد كمددا ي ردد     معاويددة أو سددام  لدده هكددر ف ددم لعلددي أو معرًضددا عدد 

اللهييييم ال يشييييب  »ألندددده ال يعددددر  لدددده حدددددياًا غددددري حدددددي   ؛جدددد ًءا خاص ددددا بف دددداةم معاويددددة
فيددو ال ييفددي دلددكاًل علددى  رضددي هللا ع دده ، وإب سددلَّم ا أبندده أعددرض عدد  هكددر ف دداةلهي6ُ«بطنييه
 .تشكعه

 .وصلى هللا وسلب على ن ك ا حممد وآله وصق ه أمجعن

                                         
 .ي241 /7ُ للذا سري أعالم ال  الء  ي1ُ
 .ي211 /2ُ للذا  الع    خ  م  غ  ي2ُ
 .ي45 /5ُ للذا ي سري أعالم ال  الء 3ُ
 .ي407 /5ُ للذا ي سري أعالم ال  الء 4ُ
 .يوما بعداا 175 /71الب  عساكر ُرريخ دمش  ي رر: ي 5ُ
اللهم إمنا أان بشر، فأي املسلمني »طول ال   صلى هللا علكه وسلب: لمدٌح ال هم؛  وجكيه أبنهت، و تدطدم  رجيهي 6ُ

 .ي2600ُ مسلب أخرجه «العنته، أو سببته فاجعله له زكاة وأجرً 


