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  مقدمة الرد على الدارمي

 

 املريسي.. شرب على الدارمي نقض أواًل:

 

 متهيد:

 وهيي  1األملعي رشيد الدكتور بتحقيق ومرة الفقي، حامد الشيخ بتعليق مرة مرتني، طبع الكتاب هذا

 إليها. أحيل اليت الطبعة

 والقيرن   والعرش واحلد النيزول أبرزها من شتى موضوعات يف حتدث الكتاب وهذا جملدين، يف وهي

 اهلل وعبيد  ومعاويية  هرييرة  أبا وخاصة الصحابة عن ذبوال عنه والدفاع احلديث طلب على واحلث

 وحنوها. الضحك صفة عن حتدث ثم العاص! بن عمرو بن

 سييو  ميين وافيير بنصيييب حيظييى كمييا السييلفية عنييد التقييدير ميين وافيير بنصيييب حيظييى الكتيياب وهييذا

 األشاعرة. وسائر وتالميذه كالكوثري املعاصرين معارضيهم عند السمعة

 مؤلفه. تكفري أو ذمه يف بالغ من مع وال عليه الثنا  يف غبال من مع ليس واحلق

                                                           
 بالرياض. اإلمام جبامعة الدين أصول لكلية املشارك األستاذ الراجحي العزيز عبد الشيخ وتقديم 1
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 مين  وأفضيل  أمحيد  بين  اهلل لعبد السنة كتاب من أفضل فهو املوضوع هذا يف ألف ما أفضل من الكتاب

 يسييمو ا اليييت االميانييية األمييور بعييض اخلصييومات تتحييدث اليييت الكتييب ميين وحنوهييا للربهبيياري السيينة

 )عقائد(.

 للتيييار املخييالفني ميين لنقييل أو املؤوليية ميين وغييريه املريسييي علييى قوييية وردود يييدةج بلغيية ميتيياز الكتيياب

 والثالث. الثاني القر  يف السلفي

 

 الكتاب: حماسن

 إليها: نشري أ  جيب اليت اجليدة األشيا  ومن

 (.691 ،2/676 املثال سبيل على )انظر املخالف قول عرض حسن -1

 (.1/239) اجملاز إثبات -2

 (.1/162) احلوادث تسلسل رد -3

 (.1/149) والقدرية الشيعة تكفري عدم -4

 (.2/672) ضرورة وال هلا داعي ال اليت البعيدة التأويالت انكاره -5

 (.2/695) أحيانًا املعقول بالتأويل قوله -6

 (.2/725) باطلة ألحاديث رده -7

 منييها أسييوأ تييأوياًل املوضييوعة األحاديييث يؤولييو  أ ييم وأصييحابه املريسييي بشيير علييى إنكيياره -8

(2/726، 805.) 
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 (.2/735) بالالزم قالوا لو الكفر إىل تفضي صحيحة إلزامات وأصحابه لبشر إلزامه -9

 اآلخيرة  يف والبصير  اليدنيا  يف البصير  بيني  كتفريقيه  األذهيا ،  يف العالقية  اإلشيكاالت  ليبعض  حله -10

(2/756.) 

 (.815 ،2/798) وأصحابه املريسي بشر عند للتناقض كشفه -11

 واالسييتلقا  (2/807) مييثاًل اجلنييب كصييفة الييبعض هبييا يقييول اليييت التجسيييمات لييبعض رده -12

 (.2/897) واللسا  واجلسم والفم (2/805)

 مين  كيثري  عنيد  قلييل  احلضور وهذا وأصحابه، املريسي لشبهات مناقشاته يف العقلي احلضور -13

 السلفي. التيار من معاصريه

 باألسانيد. واآلثار األحاديث من كثريًا روايته -14

 غيريه  فعيل  كميا  يكفيرهم  فليم  األحنيا،،  من وغريهم يوسف وأبي فةحني أبي نقد يف اعتداله -15

 عصره. يف السلفي التيار من

 (.2/441) حق من املخالف يقوله مبا االعرتا، -16

 عليى  سييكو   ملحوظيات  مين  أذكيره  ميا  وكيذا  احلصير،  ال املثيال  سيبيل  على االحاالت من ذكرته وما

 احلصر. ال املثال سبيل

 العييوب  تليك  العييوب  مين  كيثري  مين  ييربأ  ال أنيه  كما األشاعرة يرى كما ًاشر ليس اجلملة يف الكتاب لكن

 وردها. لنقدها املعاصرو  السلفيو  ينشط ال اليت
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 الكتاب: على امللحوظات

 كثييرة ميين سييواً  العقائييد كتييب يف املوجييودة نفسييها امللحوظييات فهييي الكتيياب علييى امللحوظييات أمييا

 أو الرجييال، ألقييوال التحيياكم أو والتبييديع، الييتكفري أو ،اآلثييار وكييذا واملوضييوعة، الضييعيفة األحاديييث

 اخل. التجسيم..

 أذكير  لين  فينن   العليم  طلبية  يتجنبيها  حتيى  األخطيا   بييا   منيه  الغيرض  األسيا   يف العميل  هيذا  أ  ومبا

 بينة. على القارئ يكو  حتى هلا شواهد بذكر إال امللحوظة

 يلي: ما املريسي( بشر على )النقض الدارمي كتاب على امللحوظات أبرز ومن

 يف التناقض حلل التوقف تستوجب ملحوظة وهذه الدارمي إىل الكتاب نسبة يف اإلسناد ضعف أواًل:

 مواقفنا.

 الزهييديات يف فيهييا التسيياهل جيياز إ  وهييذا واملوضييوعة، الضييعيفة واآلثييار األحاديييث كثييرة ثانيييًا:

 التجسييم  تتضيمن  الضيعيفة  واآلثيار  األحادييث  ههذ وأغلب واألحكام، العقائد يف جيوز فال والتواريخ

 واآلثيار  األحادييث  هذه يسمعو  الذين النا  من كثري يفهمه ما هذا األقل على أو خبلقه، اهلل وتشبيه

 يقرؤو ا. أو

 يف ورد مبيا  االكتفيا   مت فليو  رسيوله،  وال اهلل يثبتيه  مل ميا  هلل إثبيات  ذليك  ومين  والتشبيه، التجسيم ثالثًا:

 كثريًا. خريًا لكا  املشهورة السنة وصحيح ريمالك القرن 
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 األلفيا   إطيال   يف والبيذا ة  والشيتم  السيب  ميع  باطلة، وإلزامات وخطأ بظلم والتبديع التكفري رابعًا:

 واملعايب.

 الغالب. يف عقيدة كتاب منها ينجو فال العقائد، لكتب الكربى السمات من مسة تكو  تكاد وهذه

 ميين ذلييك وعييد أفييواههم مين  واألحكييام االميانيييات ميين كييثري وأخيذ  لرجييالا ألقييوال التحيياكم خامسيًا: 

 الوضعية. القوانني يشبه كبري خطأ وهذا الشرع،

 الضيعيفة  القصية  وإسيناد  درهيم  بين  للجعيد  كتهمتيهم  صيحيح،  مسيتند  غيري  عليى  التهم بنا  سادسًا:

 أبسيط  خييالف  وهيذا  ح،امليذبو  أقيوال  نسيمع  ومل القسيري(  )خاليد  اليذابح  أقيوال  أننيا  إىل إضافة جدًا،

 اإلنسانية. العدالة أسس

 اليرأي،  يف هليم  املخيالفني  قتيل  عليى  والتحيريض  املخيالفني،  عليى  احلكوميات  واستعدا  العنف سابعًا:

 اآلخر. الطر، دم يبيح أ  طر، لكل جيوز فال مبطلني كانوا ولو حتى

 التناقض. ثامنًا:

 اخلطابي. األسلوب تاسعًا: 

 اإلمجييال هييذا تفيير موضييوعة أو ضييعيفة ونثييار بأحاديييث اآليييات يف والعمييوم اإلمجييال تفسييري عاشييرًا:

 والعموم.

 سياقاهتا. من األدلة إخراج عشر: أحد

 الدفاع. تعميم عشر: اثنا
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 ذم يف األدلية  استحضيار  عيدم  ميع  العقائيد  يف هيذا  وإدخيال  الصيحابة  بعيض  عين  اليدفاع  عشير:  ثالث

 سريهتم.

 

 ونسبته: الكتاب أسانيد

 يصيح  فيال  هيذا  وعليى  جمهيول،  رجيل  فييه  السينة  كتاب إسناد اإلسناد، أ  الواردة اضاتاالعرت من-

 أمحد؟ بن اهلل لعبد السنة كتاب نسبة

 اجملهولني. من ثالثة إسناده يف املريسي بشر على الدارمي نقض وكذلك واجلواب:

 وصيحح   هاوحققتي  أخرجتها اليت العقدية واألقسام اجلامعات تتحملها الكتب هذه نسبة وتصحيح

 مؤلفيها. إىل نسبتها

 اليدارمي  وكتياب  القيرى(  أم جامعية  مين  دكتيوراه  )رسالة حمققًا خرج أمحد بن اهلل لعبد السنة فكتاب

 الييت  اجلهيات  عليى  تقيع  فاملسيؤولية  سيعود(  بين  حمميد  اإلميام  جامعية  مين  دكتيوراه  )رسيالة  حمققياً  خرج

 علينا. تقع وال الكتابني أخرج 

 ميا  وهيذا  هبيا  الثقية  يضعف وال يضر ال وهذا جمهولني طريق عن إلينا تصل علمال أهل كتب من كثري ثم

 وحديثًا. قدميًا العلم أهل جل عليه

 قيد  الكتيب  هيذه  ثيم  حمققيني  الكتيابني  نشيرت  الييت  اجلهيات  عليى  إال تقع فال صح  إ  امللحوظة لكن

  املضمو  أخطا  نقدن فنحن وحديثًا، قدميًا املواقف من كثريًا وحددت العقول من كثريًا صاغ 

 

 


