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 ارمي منهج اإلمام أيب سعيد الد  
 ثارة حول السنة النبويةه الم ب  يف دفع الش  

 

 د. أمحد بن حيىي أمحد الناشري
 أستاذ احلديث وعلومه الساعد بكلية الشريعة وأصول الدين

 (جنران )الملكة العربية السعودية –جامعة جنران 

aalnashry30@gmail.com 

 ملخ ص البحث
يعد التصنيف يف الدفاع عن السنة النبوية، واإلجابة عن الشبهات املثارة حوهلا من اجلوانب اليت اعتىن علماء احلديث 
ابلتصنيف والتأليف حوهلا، وقد اتسم هذا النوع من التصنيف مبنهجية دقيقة يف دفاعهم ونقضهم لتلك الشبهات، 

تراث إمام حمدث متقدم يف هذا الشأن، تعرض لدعاوى ومن هذا املنطلق كانت هذه الدراسة يف التنقيب يف 
سلك  الذي (،ه280)توأجاب عنها، وهو عثمان بن سعيد الدارمي   ومعارضات وشبهات حول سنة النيب 

ها يف مناذج تطبيقية من عرضيو  . وهذا البحث يربز تلك املنهجيةيف الرد على هذه الشبه املثارة حوهلا معينة   منهجية  
 املصنف رمحه هللا تعاىل.أقوال 

 املنهج. الدارمي. الشبهات. السنة النبوية. الكلمات الفتاحية:
 

 :القدمة
إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل 

شريك له، وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله. أما  له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
 بعد:

 موضوع البحث:  
فإن املنهج هو الطريق الواضح، وهو ابملفهوم الذي نقصده: الوصول إىل احلقيقة يف قضية ما من خالل أطر وقواعد 

ىل الفوضى إوإجراءات وتصورات منضبطة، وهذا بطبيعة احلال جيري يف كل ميادين العلم املختلفة، وفقدانه يؤدي 
 .(1)العلمية والفكرية؛ بسبب فقدان املعايري الضابطة هلذه املعرفة املرادة

واحملدثون كانوا أسبق الناس وأكثرهم استخداما  للمنهج سواء  يف الرواية، أو النقد، أو يف نقض ودفع الشبه 
صورات اعتباطا  من غري ضوابط وقواعد وتاملثارة حول السنة،  مما يدل على أهنم مل يكونوا يؤلفون يف هذا املسار 

 يلتزموهنا ويسريون وفقها ومن خالهلا.
                                                           

 . 15(. ص: 1416، 1انظر: عبد الوهاب أبو سليمان. "منهج البحث يف الفقه اإلسالمي"، )مكة، املكتبة املكية، ط (1)
 .25م(. ص:  2008)عمان، دار احلامد، فريد األنصاري. "أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية".      
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ومن أبرز املصنفني األوائل يف احلديث النبوي الذين تعرضوا يف مصنفاهتم لدفع الشبه املثارة حول السنة 
 د على املريسينقض اإلمام أيب سعي"ه( يف كتابيه 280النبوية هو اإلمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي )ت
األصيلة  ، ومها من كتب السنة"الرد على اجلهمية"، و"اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد

املشتملة على الكثري من اآلاثر واألحاديث املسندة يف أبواب العقائد، وقد سلك املصنف يف هذين الكتابني منهجية 
، ومن أبواب املعتقد، كان من ضمنها بعض الشبه املثارة حول السنة النبويةمعينة يف الرد على شبه املعارضني يف 

 أهم تلك الشبهات اليت تعرض هلا الدارمي، وال زالت هي حمور كتاابت املشككني يف هذا العصر:
 شبهة أتخر تدوين احلديث، وأثر العامل السياسي يف وضع احلديث. (1
 شبهة النهي عن كتابة احلديث. (2
 احلديث النبوي.شبهة الوضع يف  (3
 شبهة عدم قطعية الثبوت. (4
 شبهة دخول اإلسرائيليات. (5
 شبهة الطعن يف أيب هريرة وبعض الصحابة اآلخرين رضي هللا عنهم. (6

اإلمام "بمما دفع الباحث إىل استقراء املنهج الذي سار عليه هذا اإلمام يف دفع هذه الشبه وجتليتها، وعنونته 
 ."الشبه املثارة حول السنة النبوية أيب سعيد الدارمي، ومنهجه يف دفع

 أمهية البحث:
 تكمن أمهية البحث يف األمور التالية:

أمهية املنهجية املعرفية اليت سار عليها اإلمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي كواحد من متقدمي  (1
ه(: "ذاك 260احملدثني، وممن وصف حبسن التصنيف من علماء عصره؛ فقال اإلمام أبو زرعة الرازي )ت

، وخاصة التصنيف يف موضوع اجلدل مع املخالفني، والنقض للدعاوي والشبهات؛ (2)ُرزَِق حسن التصنيف"
من أجلِ  الكتب  - يعين: النقض، والرد على اجلهمية - ه(: "وكتاابه 751وقال ابن قيم اجلوزية  )ت

املصنفة يف السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان  عليه الصحابة والتابعون 
 .(3)واألئمة أن يقرأ كتابيه"

تتعرض السنة يف واقعنا املعاصر النتقادات شديدة، وهجوم الذع؛ إلقصائها عن دورها يف التأثري والتشريع؛  (2
 املنهج الذي سلكة املتقدمون من رواة السنة وحفظتها يف الدفاع عنها، خاصة  مما يستوجب الرجوع إىل

 وأن الكثري من الدعاوى والشبهات املثارة حوهلا هي استجرار ملا أثري يف تلك العصور السالفة.

                                                           
 1985هـ /  1405الثة، سالة، الطبعة: الثمشس الدين أبو عبد هللا الذهيب، "سري أعالم النبالء"، احملقق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط، الناشر: مؤسسة الر  (2)

 (.12/324م. )
هـ.  1431وىل، مكة املكرمة، الطبعة: األ -مية على حرب املعطلة واجلهمية"، احملقق: زائد بن أمحد النشريي، الناشر: دار عامل الفوائد ابن قيم اجلوزية، "اجتماع اجليوش اإلسال (3)

(1/348.) 
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 مشكلة البحث:
ملعتقد، األول يعتين اتتأتى مشكلة البحث من خالل وجود منهجني سار عليها علماء السنة يف التصنيف يف قضااي 

ببناء وتقرير احلق دون اخلوض يف الردود واملدافعات لشبه ودعاوى املعارضني، وهو الظاهر يف بداية التصنيف يف 
 السنة، واملنهج اآلخر الذي بدأ يظهر فيه العناية ابجلدل العقدي واالعتناء ابحلجاج يف دفع املعارضات والشبه.

هذا املنهج الثاين، ومييزه عن األول، ويبني معامله، من خالل ذكر أمنوذج ومن مث أييت هذا البحث ليجلي 
 اإلمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رمحه هللا تعاىل. :له اختصاص وعناية وتصنيف فيه، وهو

 منهجية البحث:
 ابستقراء كتايب ِ  ، حيث قام الباحث(4)اقتضت طبيعة البحث وأمهيته وإشكاليته اختاذ منهج االستقراء التحليلي

والرد "، و(5) "نقض اإلمام أيب سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد"الدارمي: 
، وتتبعُت الشبه اليت أوردها املعارض حول السنة، مث تتبعُت إجاابت الدارمي عنها، ونقضه هلا، (6) "على اجلهمية

الثانية، وهي التحليل هلذه اإلجاابت، وتصنيف املتشابه منها يف أنساق معينة؛ مما أظهر ومن مَثَّ كانت املرحلة 
 .(7)املنهجية اليت سار عليها اإلمام الدارمي يف نقض الشبه املثارة حول السنة النبوية

 حمددات البحث:
السنة النبوية،  ثارة حوليستهدف هذا البحث الوقوف على املنهجية اليت سلكها اإلمام الدارمي يف نقض الشبه امل

فهو حمصور يف منهج اإلمام الدارمي، ومادة دراسة وكشف هذا املنهج هو الشبه املثارة حول السنة النبوية؛ ولذا مل 
يتعرض إلجاابت غريه من العلماء ممن تقدم عنه أو أتخر حول هذه الشبه، واقتصر على إبراز املنهج والطريقة اليت 

رمي يف دفع هذه الشبهات واإلجابة عنها؛ ولذا مل أتعرض للشبه يف حد ذاهتا واإلجابة عنها، سار عليها اإلمام الدا
 فهذا خمدوم ومتكرر يف كثري من البحوث واملؤلفات.

 الدراسات السابقة:

                                                           
 امة وعالقات كلية.ا للتوصل إىل مبادئ عاملنهج االستقرائي: هو الذي يكشف جزئيات قد تكون غامضة على كثري من الناس، فهو عملية مالحظة الظواهر وجتميع البياانت عنه (4)

وفائها للقاعدة، أو  كتشاف مدىاملنهج التحليلي: هو يعتمد على استيعاب املسألة أو القاعدة، مث استيعاب موضوعها، مث حماولة حتليلها على ضوء معطيات هذه القاعدة، ال      
 ليل على القاعدة أو النسق الذي انطلق منه. مدى التصويب أو التخطيء أو التحويل، كل ذلك دون خروج يف التح

م(. وكتاب "أجبدايت البحث يف العلوم 1995 -ه1415(. ط: عامل الكتب، )94ينظر: "املنهاج يف أتليف البحوث وحتقيق املخطوطات". الدكتور: حممد التوخبي. )ص:    
 (.64-63الشرعية". د: فريد األنصاري. )ص: 

 م1998 -هـ 1418اعتمدت على طبعة مكتبة الرشد، السعودية، بتحقيق: رشيد بن حسن األملعي، سنة النشر:  (5)
 .2عدد األجزاء:       

 .1م، عدد األجزاء: 1995 -هـ 1416اعتمدت على طبعة مكتبة األثري، الكويت، بتحقيق: بدر بن عبد هللا البدر، الطبعة: الثانية،  (6)
وضوع الكتاب، فالرد مبيه عليه يف هذا املوضع أن الباحث استقرأ كال الكتابني إال أن مادة هذا البحث ونقوالته كلها مستقاة من كتاب "النقض"؛ وذلك لطبيعة مما جيدر التن (7)

دالل هلا؛ ولذا مل أجد فيه املسائل العقدية واالست والنقض للشبهات هو املقصود األصلي لتصنيفه،  خبالف كتاب "الرد على اجلهمية"، فقد كانت عناية املصنف متجهة إىل تقرير
 شيئا  مما يتعلق ابلشبهات املثارة حول السنة النبوية. 
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يف حدود البحث والتقصي ال توجد دراسة تناولت منهجية الدارمي يف دفع الشبه املثارة حول السنة النبوية والرد 
، وإن وجدت دراسات عرضت لإلمام الدارمي يف جوانب أخرى على  منها: ،الطاعنني فيها استقالال 

حبثْت يف منهجية اجلدل  :، لألستاذ ايسر املطريف(8) "اجلدل العقدي عند اإلمام الدارمي"دراسة بعنوان  (1
العقدي عند الدارمي عموما ، وختتلف عن دراسيت أهنا يف البحث العقدي ومل تتعرض لبعض مباحث الشبه 

 املثارة حول السنة إال تبعا  ولذا مل تستوعب.
حبثت يف تتبع  :، للدكتور حممد أبو رحيم(9)"اإلمام الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف"دراسة بعنوان:  (2

ت الدارمي العقدية، وبيان معتقده، دون االعتناء ابجلانب املنهجي عنده يف رد الشبهات حول السنة مقاال
 النبوية.
 خطة البحث:

 مت تقسيم هذا البحث إىل مقدمة ومبحثني مث خامتة.
الثة ثاملبحث األول: للتعريف ابلدارمي، وكتبه، وموقفه من السنة النبوية من خالل تقريراته،  وذلك من خالل 

 :، وهيمطالب
 املطلب األول: التعريف ابلدارمي.

 املطلب الثاين: التعريف بكتب الدارمي.
 املطلب الثالث: موقف الدارمي من السنة النبوية.

املبحث الثاين: لبيان املنهجية اليت سار عليها الدارمي يف نقض الشبه املثارة حول السنة النبوية من خالل 
 :، وهيأربعة مطالب

 املطلب األول: الفهم العميق للشبهة.
 املطلب الثاين: التحليل الدقيق للشبهة وأدلتها.
 املطلب الثالث: النقد الشامل للشبهة وأدلتها.
 املطلب الرابع: إقامة احلجج الصحيحة البديلة.

 مث اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث.
 

 :من السنة النبويةاإلمام الدارمي ومؤلفاته، وموقفه : ترمجة املبحث األول
 :التعريف ابلدارمي: الطلب األول

 
 

                                                           
 .337 - 217هـ. من ص  1431شوال  -العدد الثاين-ايسر املطريف، "اجلدل العقدي عند اإلمام الدارمي"، حبث حمكم يف جملة "أتصيل"  (8)
 هـ. 1403عام  -جامعة أم القرى-رسالة معدة لنيل درجة املاجستري يف الشريعة اإلسالمية  (9)
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 امسه وكنيته ونسبه ومذهبه الفقهي:) أ ( 
أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي التميمي السجستاين الشافعي، فهو يُنسب على مستوى 

طن كبري من بن زيد بن مناة بن متيم بإىل متيم بن مرة بن أد، والدارمي نسبة إىل دارم بن مالك بن حنظلة  القبيلة
، وعلى املستوى املذهيب إىل الشافعية؛ فقد ذكره (10)متيم، وعلى مستوى املكان إىل سجستان )البالد املعروفة(

 .(11) الكربى" طبقات الشافعية"هـ( يف 771السبكي )ت 
 والدته ورحالته وشيوخه:) ب ( 

 . (12)يسري"ه(: " ولد: قبل املائتني ب748 قال الذهيب )ت
ذ ابحلرمني والشام ومصر والعراق واجلزيرة وبالد العجم أخ وطو ف األقاليم ولقي الكبار، ومسع خلقا  كثريا   

 .(13)األدب عن ابن األعرايب والفقه عن البويطي، وأخذ علم احلديث وعلله عن علي وحيىي وأمحد، وفاق أهل زمانه
 ثناء العلماء عليه:) ج ( 

. وقال (14)أبو الفضل يعقوب القراب: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد وال رأى هو مثل نفسه"قال الذهيب: "قال 
. (15)أيضا : "قال أبو حامد األعمشي: ما رأيت يف احملدثني مثل حممد بن حيىي، وعثمان بن سعيد، ويعقوب الفسوي"

نه ن بن سعيد؟ فقال: موقال أيضا : "وقال احلسن بن صاحب  الشاشي: سألت أاب داود السجستاين عن عثما
. وكان موصوفا  حبسن املناظرة وقوة احلجة فيها، حيث قال عنه الذهيب: "وكان هلجا  ابلسنة، (16)تعلمنا احلديث"
، ووصف أيضا  حبسن التصنيف، حيث ذكره بذلك أبو زرعة الرازي عندما سئل عنه فقال: (17)بصريا  ابملناظرة"

 .(18)"ذاك ُرزَِق حسن التصنيف"
 وفاته:

                                                           
من العلماء، منهم  ينسب إليها كثري ( هي اليوم املنطقة اليت تشمل القسم الغريب من أفغانستان وبعض إيران، وكانت والية واسعة هامة، من مدهنا: )بست( و)كركوية( و)زرنج(،10)

رهبا "تيمورلنك" خديث أبو داود سليمان بن األشعث بن إمساعيل األزدي السجستاين صاحب كتاب )السنن(، وكانت عاصمتها يف العصور الوسطى مدينة )زرنج( وقد إمام أهل احل
 وما زالت أطالهلا ابقية.

، موقع اإلسالم اليوم، املكتبة الشاملة، التعريف ابألعالم الواردة يف 3/190م 1995)انظر: ايقوت احلموي، "معجم البلدان"، الناشر: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثانية،        
 (.2/41البداية والنهاية، 

شراف (، والذهيب "سري أعالم النبالء"، جمموعة من احملققني إب484/ 1بريوت، ) –اللباب يف هتذيب األنساب، الناشر: دار صادر( انظر يف ترمجته: عز الدين ابن األثري اجلزري، 11)
(، اتج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكربى، احملقق: د. حممود حممد 13/319م، ) 1985هـ /  1405الشيخ شعيب األرانؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

 (.47(، اإلمام الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف )ص2/303)هـ، 1413الطناحي، د. عبد الفتاح حممد احللو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
 (. 13/319"سري أعالم" ) (12)
(، ابن العماد احلنبلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حققه: حممود األرانؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، الناشر: 2/303"طبقات الشافعية الكربى" )( انظر: 13)

 (.3/330م، )1986 -هـ 1406بريوت، الطبعة: األوىل،  –ق دار ابن كثري، دمش
 (.2/174م، )1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: األوىل،  -( الذهيب، "تذكرة احلفاظ"، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 14)
 (.13/321( "سري أعالم" )15)
 (.13/325( نفس املصدر )16)
 (.13/324( نفس املصدر )17)
 (.2/303، و"طبقات السبكي" 2/622، "تذكرة احلفاظ" 2/176الذهب" ( انظر: )"شذرات 18)
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 .(19)وقد انهز الثمانني من عمره، وكانت وفاته هبراة   ه280يف ذي احلجة سنة  - رمحه هللا -تويف
 :التعريف مبؤلفاته :الطلب الثاين

مع قلة التصنيف عند اإلمام الدارمي إال أنه قد ُوِصَف حبسن التصنيف؛ فقد نقل الذهيب عن حممد بن املنذر شكر: 
 .(20)"مسعُت أاب زرعة الرازي وسألته عن عثمان بن سعيد؟ فقال: ذاك ُرزَِق حسن التصنيف" 

 ألربعة مصنفات، وهي:به اومن خالل النظر يف ترمجته ويف كتب من اعتىن بتحقيق مصنفاته مل تتجاوز كت
قال اإلسنوي: "هو أحد احلفَّاظ األعالم، تفقَّه على البويطي، وطاف اآلفاق يف طلب : "املسند الكبري"  (1

 .(22). وذكره الذهيب فقال: "صاحب )املسند الكبري( والتصانيف"(21)احلديث، وصنَّف )املسند الكبري(
يف سياق الرد على املخالفني ألهل السنة يف االعتقاد،  وقصد منهم طائفة  هألف: (23)"الرد على اجلهمية" (2

اجلهمية على وجه العموم ال واحد بعينه، ويلحظ أن هذا الكتاب متقدم على كتاب )النقض(، فقد أحال يف 
ه ، لكن الكتاب يف مادت(24) النقض إىل عدة مواطن يف كتاب )الرد على اجلهمية(، ويسميه )الكتاب األول(

العلمية أقل غزارة من حيث إيراد شبه املخالفني والرد عليها؛ حيث اعتىن بتقرير مسائل االعتقاد والتأصيل هلا 
أكثر من عنايته من إيراد شبه وحجج املخالفني والرد عليها، وهو كتاب مسند حيث يروي األحاديث واآلاثر 

 إبسناده.
ة أمساء هلذا الكتاب، فتارة )الرد على بشر املريسي(، واترة تشري املصادر إىل عد: (25)"الرد على بشر املريسي" (3

)النقض على بشر املريسي(، ويف بعض النسخ اخلطية )نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي 
، ويتجلى من عنوان الكتاب أنه يف الرد على (26) اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد(

لضال، ومل يقتصر على مواجهته، بل عرض ملذهب اجلهمية بوجه عام، كما عرض جلملة من املباحث املريسي ا
احلديثية، وبعض الشبه املثارة حول السنة النبوية، ومما ميز هذا الكتاب: غزارته العلمية من حيث إيراد شبه 

 إبسناده.وحجج املخالفني واجلواب عنها، وهو كتاب مسند؛ حيث يروي األحاديث واآلاثر 

                                                           
 (.4/206م، ) 2002أاير / مايو  -( خري الدين الزركلي، "األعالم"، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 19)
 (.13/324( "سري أعالم النبالء" )20)
 (.330/ 3"شذرات الذهب يف أخبار من ذهب" ) (21)
 (.319/ 13سري أعالم النبالء" )" (22)
(، 356 - 225م، بتحقيق: املستشرق جوستا فتستام، مث طبع عن هذه الطبعة ضمن جمموعة عقائد السلف )ص 1960طبع الكتاب غري مرة، منها طبعة ليدن أبملانيا سنة (23)

م، مث طبع مرة أخرى يف املكتب اإلسالمي بدمشق عن الطبعة األملانية بتحقيق: 1971سنة  بتقدمي د. علي سامل النشار وعمار مجعة الطاليب، ونشرته منشأة املعارف ابإلسكندرية
 م.1985زهري الشاويش، وختريج: األلباين، مث طبع يف الدار السلفية ابلكويت عن الطبعة األملانية بتحقيق: بدر البدر سنة 

 (.1/368، 1/214، 1/208انظر املواضع التالية من كتاب "النقض": ) (24)
ها رسالة علمية، طبعت يف أصلطبع الكتاب غري مرة، منها طبعة بتحقيق: حممد حامد الفقي ابسم )الرد على بشر املريسي(، مث طبع  بتحقيق: رشيد بن حسني األملعي، كان  (25)

 هـ(.1433لشوامي، عن املكتبة اإلسالمية )هـ(، مث طبع بتحقيق: ا1419هـ(، مث طبع بتحقيق: منصور السماري، عن دار أضواء السلف )1418مكتبة الرشد )
 (.1/93انظر مقدمة حمقق الكتاب، رشيد األملعي؛ فقد توسع يف ذكر املصادر اليت عنيت بذكر اسم الكتاب )  (26)
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: )اتريخ ـ، وهو املعروف اآلن ب(28)ذكره الذهيب يف )تذكرة احلفاظ(: (27)"سؤالت يف الرجال" ليحىي بن معني (4
  عثمان بن سعيد الدارمي عن أيب زكراي حيىي بن معني يف جتريح الرواة وتعديلهم(.

 :موقف اإلمام الدارمي من السنة النبوية :الطلب الثالث
منهجي من السنة النبوية أورثه إايه الغريةُ على جناب السنة مما خيدشها من الشبه واملعارضات، لإلمام الدارمي موقف 

 وميكن إجيازه يف العناصر التالية:
 ـ السنة حجة بنفسها، والطعن فيها طعن يف الدين:1

 فالطعن ، ومن مَثَّ يرى اإلمام الدارمي أن السنة ال ميكن االستغناء عنها، وأن فهم الدين موقوف على معرفة السنة
فيها طعن يف الدين؛ حيث قال: "هذا احلديث إمنا هو دين هللا بعد القرآن وأصل كل فقه، فمن طعن فيه فإمنا 

ا مسع مقال»أنه جعل حديثه أصل الفقه، فقال:   يطعن يف دين هللا تعاىل، أو مل تسمع قول رسول  يت نضر هللا عبد 
أصل الفقه    ؛ فجعل رسول هللا (29) «قه منه، ورب حامل فقه غري فقيهفوعاها، فرب حامل فقه إىل من هو أف

 .(30)كله بعد القرآن حديثه الذي تدفعه أنت وإمامك املريسي"
 ـ منهجية احملدثني قادرة على محاية السنة من الدخيل عليها:2

ة، وأن هذه املقبولة من املردودفقد بني الدارمي أن هناك منهجية صارمة سار عليها احملدثون يف متييز األحاديث 
املنهجية كفيلة حبماية السنة من الدخيل عليها، حيث قال يف معرض رده على املعارض حينما أورد عليه: "أن 

، فكان جوابه عن هذه الدعوى: "جرب أنت (31)الزاندقة قد وضعوا اثنيت عشر ألف حديث دلسوها على احملدثني"
، وقال يف موضع آخر مظهرا  الثقة يف هذه املنهجية: (32)كيف يردوهنا يف حنرك"فدلس عليهم منها عشرة حىت تراهم  

"ويلك! هؤالء ينتقدون على العلماء املشهورين تقدمي رجل من أتخريه، وتقدمي كلمة من أتخريها، وحيصون عليهم 
 .(33) أغاليطهم ومدلساهتم، أفيجوز للزاندقة عليهم تدليس؟..."

 هذه الثقة يف منهجية احملدثني موجبها أمران سار عليهما احملدثون يف دراسة األخبار:مث بني اإلمام الدارمي أن 
: التثبت من صحة السند فيما يتعلق بعدالة الرواة وضبطهم وصحة مساعهم من بعضهم البعض؛ حيث األول

                                                           
 طبع ضمن مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة امللك عبد العزيز، بتحقيق: الدكتور/ حممد نور سيف. (27)
(28) (2/622.) 
، كتاب 3660، رقم 322/ 3بريوت يف )كتاب "العلم"، "  –أخرجه أبو داود يف سننه )سنن أيب داود(، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا  (29)

/ 4م" 1998دار اجليل ـ بريوت + دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت، الطبعة: الثانية العلم، ابب فضل نشر العلم(، والرتمذي يف جامعه، احملقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: 
بد عادل مرشد، وآخرون إشراف: د ع -، أبواب العلم،  ابب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع( و أمحد يف مسنده )مسند أمحد(، احملقق: شعيب األرانؤوط 2656، رقم 331

، قال الرتمذي: "ويف الباب (، من حديث زيد بن اثبت 21590، رقم 467/ 35م.) 2001 -هـ  1421ر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، هللا بن عبد احملسن الرتكي الناش
 عن عبد هللا بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وجبري بن مطعم، وأيب الدرداء، وأنس، وحديث زيد بن اثبت حديث حسن".

 -هـ 1418النشر:  الرشد، سنةعثمان بن سعيد الدارمي، نقض اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي على املريسي اجلهمي العنيد، حتقيق: رشيد بن حسن األملعي، الناشر: مكتبة  (30)
 .640م. ص: 1998

 .639املصدر السابق  ص:  (31)
 .685املصدر السابق  ص:  (32)
 .683املريسي اجلهمي" ص: "نقض اإلمام عثمان الدارمي على  (33)
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 .(34)م"قال: "كانوا ال أيلون اجلهد يف األخبار األحفظ منها واألمثل فاألمثل من رواهتا يف  أنفسه
: التثبت من خالل النظر يف املنت ومقارنته ابلقرآن وصحيح السنة، لكن قيد هذا النظر ابلفقهاء الثاين

اجلهابذة وليس مشاعا  لكل أحد؛ حيث قال: "وليس إىل كل أحد االختيار منها، وال كل الناس يقدر أن يعرضها 
رقها الفقهاء العلماء اجلهابذة النقاد هلا العارفني بط على القرآن، فيعرف ما وافقه منها مما خالفه، إمنا ذلك إىل

فلم نقبل منها إال ما روى الفقهاء  ، وخمارجها،... ومما يصدقها من كتاب هللا تعاىل فقد أخذان مبا قال رسول هللا 
عاوية، وزائدة،... م، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وزهري بن ]بن راشد[ احلفاظ املتقنون، مثل: معمر

ر ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها... ألهنم كانوا أهل العلم واملعرفة بتأويل القرآن ومعانيه، وأبص
 .(35) مبا وافقه منها..."

 ـ اشرتاط اليقني يف األخبار موجب لرتك الكثري من السنة:3
يرى اإلمام الدارمي أن اشرتاط القطع يف صحة األاثر خمالف لعادة الناس يف تناقلهم لألخبار، وأن هذا املنهج 
موجب لرتك الكثري من األحاديث واآلاثر؛ حيث قال عند رده على املعارض يف دعواه أنه ال يقبل من األخبار ما 

ه أنه كذب ما طلقت امرأته: " لقد سننت صحيح عن لو حلف رجل بطالق امرأته على حديث لرسول هللا 
ا مل يستفيدوا مثلها من أحد من العاملني قبلك، ولوجب على كل خمتار من  للناس سنة وحددت هلم يف األخبار حد 

أو كذب  فيحلف أن هذا احلديث صدق ،األئمة يف دعواك أال خيتار منها شيئ ا حىت يبدأ ابليمني بطالق امرأته
ا طلقت به امرأته استعمله وإن مل تطلق تركه، ويلك! إن العلماء مل يزالوا خيتارون هذه اآلاثر البتة، فإن كان شيئ  

قاله البتة وعلى أضعفها أن   ويستعملوهنا وهم يعلمون أنه ال جيوز ألحد منهم أن حيلف على أصحها أن النيب 
 (.36) مل يقله البتة..."  النيب 

 :يف نقض الشبه الثارة حول السنة النبوية منهج اإلمام الدارمي: البحث الثاين
سلك اإلمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يف الرد على شبه ودعاوى العارضني حول السنة النبوية 

 منهجية معينة مطردة تتضح من خالل الطالب التالية:
 :الفهم العميق للشبهة وحججها: الطلب األول

يتمثل الفهم العميق للشبهة يف إدراك حقيقتها وأبعادها وغاايهتا ومصطلحاهتا وتركيبها، وجند ذلك ظاهرا  يف منهجية 
اإلمام أيب سعيد الدارمي يف التعامل مع دعاوي املعارض، فنجده مدركا  للمصادر اليت اعتمد عليها املعارض يف 

را  يف رض من تلبيسات عند عرضه للشبهة أو أدلتها، مما جيعل هلذا أثإيراد هذه الشبه، وكذلك متنبها  ملا أورده املعا
الفهم العميق للشبهة واإلجابة عنها؛ ولذا ملا ذكر املعارض شبهة الوضع يف احلديث النبوي، وأن الزاندقة قد وضعوا 

لة رك  العاثين عشر ألف حديث روجوها على أهل احلديث، فإن اإلمام الدارمي من خالل فهمه العميق قد أد
                                                           

 .644املصد السابق  ص:  (34)
 .603املصدر السابق ص:  (35)
 .645"نقض اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" ص:  (36)
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الغائية من هذه الدعوى، وأن املراد منها اإلزراء أبهل احلديث يف أعني السفهاء، وأن ذلك مؤذن هبجر العلم وأهله 
؛ فقال رمحه هللا: "وما أخالك إال وستعلم أنه ال جيوز للزاندقة وعدم الثقة فيما حيملون مما صح من حديث النيب 

 أنك تريد أن هتجر العلم وأهله، وتزري هبم من أعني من حواليك من السفهاءعلى أهل العلم ابحلديث تدليس، غري 
 .(37)مبثل هذه احلكاايت كيما يراتب فيها جاهل فرياك صادقا  يف دعواك"

ف أن املخالف قد يورد بعض املتشابه من املنقول عن السل :ومن املواضع اليت جتلى فيها فهمه العميق
 كم؛ ولذلك ملا طعن املخالف يف االحتجاج ابألحاديث مبا ورد من عبارات لبعضالصاحل ليتوصل به للطعن يف احمل

وكراهية طلبها واالشتغال   السلف يف كراهية االشتغال جبمع األحاديث؛ قال: "واحتججت يف رد آاثر رسول هللا 
قول شعبة: )إن ، وب(38)جبمعها حبكاية حكيتها عن سفيان الثوري أنه قال: )ليس هذا احلديث من عدد املوت(

، وبقول ابن املبارك: )اللهم اغفر يل رحليت (39)هذا احلديث يصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون(
، فتومهت أن قوهلم هذا طعن يف اآلاثر وكراهية منهم جلمعها واستعماهلا، وقد أخطأت الطريق (40)يف احلديث(

 صحيح ملثل هذه العبارات.، مث ذكر التأويل ال(41) وغلطت يف التأويل..."
ومن فهم اإلمام الدارمي العميق لشبه املعارضني: أن املعارض قد يورد بعض األخبار الضعيفة واملستنكرة 
مما يضاد بدعته، وينسب االحتجاج هبا ألهل السنة؛ مما يوهم اجلهال أن أدلة أهل السنة من ذلك اجلنس املتهالك 

أحاديث منكرة مستشنعة جدا  ال  من األحاديث اليت تروى عن رسول هللا  املستنكر؛ فقال: "وادعى املعارض أن
جيوز إخراجها؛ فألف منها أحاديث بعضها موضوعة، وبعضها مروية تروى وتوقف ال يتقدم على تفسريها، يوهم 

كلها ما روي منها مما يغيظ اجلهمية يف الرؤية والنزول والصفات اليت    من حواليه من األغمار أن آاثر رسول هللا 
 .(42)رواها العلماء املتقنون ورأوها حقا ، سبيلها سبيل هذه املنكرات اليت ال جيوز إخراجها وال االعتماد عليها"

                                                           

 (.684/ 2(  "نقض اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" )37)
بعة: األوىل،  األشبال الزهريي، الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية الط(  أخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله"، حتقيق: أيب38)

(، بسنده إىل سفيان الثوري بلفظ: )ليس طلب احلديث من عدد املوت، ولكنه علة يتشاغل به الرجل(، وذكره 1024/ 1م ) 1994 -هـ  1414
كالم سفيان: "صدق وهللا، إن طلب احلديث شيء غري احلديث، فطلب احلديث اسم عريف   (، مث قال مبينا  معىن1/152الذهيب يف "تذكر احلفاظ" )

 وتكثري يلألمور زائدة على حتصيل ماهية احلديث، وكثري منها مراق إىل العلم، وأكثرها أمور يشغف هبا احملدث من حتصيل النسخ املليحة وتطلب العا
ك طويل لريوي وحب التفرد إىل أمور عديدة الزمة لألغراض النفسانية ال األعمال الرابنية، فإذا كان طلبالشيوخ والفرح ابأللقاب والثناء ومتين العمر ال

 احلديث النبوي حمفوف ا هبذه اآلفات فمىت خالصك منها إىل اإلخالص...".
ديث يصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة، (، بسنده إىل شعبة بلفظ: )إن هذا احل1029/ 2( أخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" )39)

 فهل أنتم منتهون(، مث قال ابن عبد الرب: "إمنا عابوا اإلكثار خوف ا من أن يرتفع التدبر والتفهم..." مث ذكر آاثرا  يف هذا املعىن.
ة: األوىل، لبنان، الطبع-بريوت -علي حممد معوض، الناشر: الكتب العلمية-حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود ،( أخرجه ابن عدي يف "الكامل"40)

َبارك يف املنام فقلت له: ما 1/192م )1997هـ1418
ُ
( بسنده إىل ابن املبارك بلفظ: )مسعت العالء يقول: أخربين رجل قال: رأيت َعبد هللا بن امل

 برحليت(، ومل أجده ابللفظ الذي ذكره الدارمي.فعل هللا بك ؟ قال: غفر يل 
 (.651/ 2(  "نقض اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي"  )41)
 (.647/ 2( املصدر السابق )42)
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جية اإلمام أيب هأن الفهم العميق للشبهة واإلدراك ألبعادها وغاايهتا كان حاضرا  يف من :فاحلاصل مما سبق
 سعيد الدارمي يف نقض الشبه املثارة حول السنة النبوية.

 :التحليل الدقيق للشبهة وحججها :الطلب الثاين
حتليل املقاالت وتفكيكها حىت يسهل تفهمها، ومن مث نقدها ونقضها من األدوات األساسية اليت جيب أن 

 واملعارضات.يستصحبها الباحث والناقد يف اجلدل ونقض الشبه 
وهذه األداة ظهرت جلية يف منهجية اإلمام الدارمي يف نقض الشبه واملعارضات عموما ، ويف الشبهة املثارة 

 حول السنة بشكل خاص، سواء كان هذا التحليل للمقولة يف ذاهتا، أو يف دليلها وحجيتها.
ا اإلمام الدارمي فحلل هذ ومن ذلك ملا تعرض املخالف للطعن يف انقلي األسانيد من التابعني؛ جاء

الطعن، وميز فيه بني القول املعني يف شخص معني، وبني األصل الكلي الذي يندرج حتته هذا القول، وهو رد 
يف الرواايت حىت   األحاديث واألخبار املخالفة ملعتقد املعارض؛ حيث قال: "مث مل تقنع جبرح أصحاب رسول هللا 

ى أن ابن عمر قال لغالمه: )انظر أال تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن تعرضت يف التابعني؛ فقلت أال تر 
، توهم من حواليك من اجلهال أنه إذا قيل هذا يف مثل عكرمة، فقد بطلت الرواايت كلها، ويظن برواهتا  (43) عباس(

 .(44)كلها ما ظن ابن عمر بعكرمة"
ملا بعث له علي  ، واحتج بقوله وملا أورد املعارض شبهة أن األحاديث مل تكتب إال بعد مقتل عثمان 

 ال حاجة لنا يف الصحيفة(، حلل اإلمام هذا الدليل وبني سبب إيراده ومصدر استنباطه وأنه (45)الصحيفة( :
وهو أحد اخللفاء   ي بن أيب طالب فهذا عل: " فقال رمحه هللا ،ليس للمخالف حجة فيه وإمنا هو حجة عليه

قبل أن يُقتل عثمان فمن أين صح عندك أيها   وبعث هبا إىل عثمان   ،أنه كتب عن رسول هللا  :صح عندان
واخللفاء بعده حىت قُتل عثمان فأسنده كما أسندان لك، وإال   املعارض أنه مل يُكتب احلديث يف زمن رسول هللا 

                                                           
م. 1995ريوت، دار الكتب العلمية، ب( مل يثبت عن ابن عمر تكذيبه لعكرمة؛ قال الذهيب يف "ميزان االعتدال"، حتقيق: علي حممد معوض، والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، 43)

، 1ة، بريوت، طمي(: "ويروي ذلك عن ابن عمر، قاله لنافع ومل يصح  "، وقال ابن حجر يف "تقريب التهذيب"، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العل97/ 3)
قيق: أ. ك منسواب  إىل سعيد بن املسيب"؛ فقد أخرج البيهقي يف "األمساء والصفات"، حت(: "مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه بدعة، وإمنا جاء ذل397هـ. )ص: 1413

(، من طريقه عن حنبل بن إسحاق، حدثين أبو عبد اّلل  أمحد بن حنبل، قال: مسعت 1/608هـ، ) 1417بريوت الطبعة: األوىل/  –د. عبد الرمحن عمرية، الناشر: دار اجليل 
قال  .أشهر أكثر علمي على أيب أنه مسع سعيد بن املسيب يقول لغالم له امسه برد: إايك اي برد أن تكذب عليَّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس "إبراهيم بن سعد، يقول: " 

 ا حكى عنه إنه قال لغالمه برد: ال(: قال املروزي: "فلهذا كان بني سعيد بن املسيب وبني عكرمة ما كان، حىت قال فيه م156/ 2ابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" )
 تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس".

 (.641/ 2( "نقض اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" )44)
، ة: األوىلدمشق بريوت، الطبع -( أخرجه البخاري يف صحيحه)صحيح البخاري(، احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر، الناشر: دار ابن كثري45)

 هـ.1423
(، قال:  حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن حممد 3111رقم  83/ 4وعصاه وسيفه )  يف كتاب فرض اخلمس، ابب ما ذكر من درع النيب 

، ذكره يوم جاءه انس فشكوا سعاة عثمان، فقال يل علي: "اذهب إىل ، ذاكر ا عثمان بن سوقة، عن منذر، عن ابن احلنفية، قال: لو كان علي 
ضعها حيث »فمر سعاتك يعملون فيها، فأتيته هبا، فقال: أغنها عنا، فأتيت هبا عليا ، فأخربته فقال:    عثمان فأخربه: أهنا صدقة رسول هللا 

 «.أخذهتا
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وال تفهمه، فيسمع به منك سامع من اجلهال، حيسب أنك مصيب يف دعواك وأنت فيها  فِلَم تدعي ما ال تعقله
 .(46)مبطل، وإمنا قال عثمان: ال حاجة لنا يف الصحيفة، على معىن أننا نعرفها وحنسن ما يف  الصحيفة"

يل، لومن صور التحليل الدقيق الذي سلكه الدارمي يف حتليل حجج املعارض، أنه مل يكتف منه بظاهر الد
بل إنه حقق يف املضامني اليت يف داخل هذا النص، وميز ما يف النص من الداللة ملا أورده املعارض؛ حيث قال رادا  

والصحابة، وما بعد هؤالء   على استدالله مبا نقل عن القاضي أيب يوسف يف تقييد اآلاثر مبا روي عن رسول هللا 
ابعني سنة إمنا يقال: ليس اختالف الت ،ل التابعني أبثر فقد أخطأليس أبثر: "أن أاب يوسف إن قال: ليست أقاوي

 .(47)وأصحابه، فأما أن ال يكون أثر ا فإنه أثر ال شك فيه"  الزمة كسنن النيب 
وبذلك التحليل الدقيق جلزئيات الشبه واملعارضات حول السنة النبوية أحكم اإلمام الدارمي بعد ذلك 

ي منهجا  يسري عليه من بعده يف رد الدعاوى واملعرضات والشبه حول السنة النبوية نقضها واإلجابة عنها؛ مما يعط
 خصوصا  

 :النقد العميق للشبهة ودليلها: الطلب الثالث
يف هذه املرحلة تتجلى أدوات الباحث املعرفية والنقدية لتفنيد الشبهة والقول املعارض، بعد الفهم الدقيق لكالم 

 ذلك املقال ودليله. املخالف، والتحليل ألجزاء
وقد سار اإلمام الدارمي على هذه املنهجية يف نقد الشبه املثارة حول السنة النبوية، سواء  كان يف نقد 

 الشبهة يف ذاهتا، أو يف دليلها وحجتها،  وسلك عدة أساليب يف هذا اجلانب؛ فمن ذلك: 
ث اده على منهجية واحدة يف ذلك؛ حيبيان تناقض املعارض يف إيراده هلذه األقوال الباطلة، وعدم اطر 

 : "والعجب منك إذ تطعن يف رواية عكرمة عن ابن-عندما طعن املعارض يف بعض رواة اآلاثر من التابعني -قال
عباس فيما يبطل دعواك، وحتتج إلقامة دعواك برواية بشر املريسي عن أيب شهاب اخلوالين، عن نعيم بن أيب نعيم 

الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس، وما أشبهه من األسانيد اليت أمجع أهل العلم على الذي ال يدرى منهم، وعن 
تركها، فكلما وافق من ذلك رأيك وإن كان ضعيفا  صار عندك يف حد القبول؟ وما خالف رأيك منها صار مرتوكا  

 .(48)عندك، وإن كان عند الفقهاء يف حد القبول؟ هذا ظلم عظيم وجور جسيم"
ون نقد اإلمام الدارمي للشبهة ببيان اآلاثر الفاسدة واللوازم الباطلة املرتتبة على هذه الشبهة وأحياان  يك

الباطلة؛ حيث قال عندما طعن املعارض يف نَقَلة اآلاثر من الصحابة: "ولو كان املذهب فيه ما أتولت حلرم طلب 
أن تركه فريضة على كل  (49) «كل مسلم  طلب العلم فريضة على:» العلم على أهله، ولكان يدل قول رسول هللا 

                                                           

 (.608/ 2( "نقض اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" )46)
 (.593/ 1( املصدر السابق )47)
 (.643/ 2( "نقض اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" )48)
م. يف "أبواب السنة"، ابب 2004(  أخرجه ابن ماجة يف سننه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، األوىل، 49)

(، والطرباين يف "الصغري"، سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين، احملقق: حممد شكور، 224، رقم 1/151العلم ) فضل العلماء واحلث على طلب
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أهنا تضعهما سخط ا مبا طلب،  (50) «تضع املالئكة أجنحتها لطالب العلم رض ا مبا يطلب» مسلم، ويدل قوله:
أهنا تلعنه وتدعو عليه، فينقلب يف  (51) «يستغفر لطالب العلم كل شيء حىت احلوت يف البحر» :ويدل قوله 

 .(52)دعواك معاين احلق إىل الباطل، واملعروف إىل املنكر"
ويف موضع آخر ملا أاثر املعارض شبهة الوضع يف احلديث النبوي، وأن الزاندقة دلسوا اثين عشر ألف 

لسوها عشر ألف حديث دقال رمحه هللا: "أو ليس قد ادعيت أن الزاندقة قد وضعوا اثين  ،حديث على احملدثني
عليها فلم  فأوجدان منها اثين عشر حديثا ، فإن مل تقدر ،على احملدثني؟ فدونك أيها الناقد البصري الفارس النحرير

هتجن العلم  والدين يف أعني اجلهال خبرافاتك هذه؟ ألن هذا احلديث إمنا هو دين هللا بعد القرآن، وأصل كل فقه، 
 .(53)فمن طعن فيه فإمنا يطعن يف دين هللا تعاىل"

سمى عند وهي ما ي -سلك الدارمي عدة  أساليب أما يف نقد أدلة الشبه املثارة حول السنة النبوية، فقد
 يف نقدها وإسقاط االستدالل هبا، وهي: (54)-األصوليني بقوادح االستدالل

أوال : منع إفادة دليل املعارض ما احتج به؛ حيث قال عندما استدل املعارض على رد السنة وأنه ال يؤخذ 
و احلديث عين، فما وافق منها القرآن فهو عين، وما خالفه سيفش: »منها إال ما وافق القرآن عند استدالله بقوله 

سيفشو احلديث : »على خالف ما أراد إمنا قال رسول هللا  : "لقد أتولت حديث رسول هللا (55)«فليس عين
؛ قد ، على معىن: أنه يتداوله احلفاظ من الناس، والصادق والكاذب، واملتقن واملغفل، وصدق رسول هللا «عين

قال يف الرواايت، ولذلك ينتقدها أهل املعرفة هبا، فيستعملون فيها رواية احلفاظ املتقنني، ويدفعون رواية  تبني ما
الغفالء الناسني، ويزيفون منها ما روى الكذابون، وليس إىل كل أحد االختيار منها، وال كل الناس يقدر أن يعرضها 

ها لك إىل الفقهاء، العلماء اجلهابذة النقاد هلا العارفني بطرقعلى القرآن، فيعرف ما وافقه منها مما خالفه، إمنا ذ

                                                           

(،  1/23(، وابن عبد الرب يف بيان العلم وفضله )22رقم  36/ 1هـ )1405بريوت، عمان الطبعة: األوىل،  -الناشر: املكتب اإلسالمي، دار عمار 
لها من وجوه كثرية، ك -صلى هللا عليه وسلم-ال ابن عبد الرب: "هذا حديث يروى عن أنس بن مالك، عن النيبوق  كلهم من طرق عن أنس 

 معلولة، ال حجة يف شيء منها عند أهل العلم ابحلديث من جهة اإلسناد".
لعلم"، ابب ما جاء يف فضل الفقه على (، والرتمذي يف "أبواب ا3641، رقم317/ 3(  أخرجه أبو داود، يف )سننه  ابب احلث على طلب العلم )50)

(، 9274(، رقم )157/ 15(، )8316(، رقم )66/ 14(، )7427(، رقم )393/ 12(، وأمحد يف "مسنده" )2646(، رقم )325/ 4العبادة )
 ، وهو حسن مبجموع طرقه وشواهده.من طرق عن أيب الدرداء 

 (  هو قطعة من احلديث السابق.51)
 (.638/ 2الدارمي على املريسي اجلهمي" ) ( "نقض اإلمام عثمان52)
 (.639/ 2( املصدر السابق )53)
/ 2، دار الكتب العلمية، بريوت. )1984هـ/1403، 1املعتمد يف أصول الفقه، ت: خليل امليس، ط (  انظر: أبو احلسني حممد بن علي البصري،54)

 (.328/ 7م، )1994هـ/1414، دار الكتيب للنشر، بريوت، 1البحر احمليط،  ط (، وأبو عبدهللا بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي،451
َبُع الَفَواِئِد"، َحقََّقُه َوَخرََّج َأَحاِديَثُه: حسني سليم55) َاِث  أسد ( ذكره اهليثمي يف "جممع الزوائد"، "جَمَْمُع الزََّواِئِد َوَمنـْ ْأُمون لِلرتر

َ
اراين، الناشر: َداُر امل الد 

 (، وقال: "رواه الطرباين يف "الكبري"، وفيه أبو حاضر عبد امللك بن عبد ربه وهو منكر احلديث".787رقم  ،1/207)
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 .(56)وخمارجها،..."
اثنيا : املطالبة ابلدليل على الدعوى واحلجة للقول؛ ولذلك ملا ذكر املعارض شبهة أن اآلاثر مل تكتب إال 

صح عندك أن ؛ قال الدارمي: " دعواك هذه كذب، ال يشوبه شيء من الصدق، فمن أين بعد مقتل عثمان 
؟ ومن أنبأك هبذا؟ فهلم إسناده، وإال !واخللفاء بعده إىل أن قُتل عثمان األحاديث مل تكن تكتب عن رسول هللا 

 .(57)فإنك من املسرفني على نفسك، القائلني فيما ال يعلم"
يف  ، واستدل أبثر عن عمر اثلثا : املطالبة بثبوت احلجة وصحتها؛ ولذلك طعن املعارض يف أيب هريرة 

ذلك، قال الدارمي رمحه هللا: "حىت ادعيت يف ذلك كذاب  على عمر بن اخلطاب أنه قال: )أكذب احملدثني أبو 
،  فإن تك صادقا  يف دعواك فاكشف عن رأس من رواه، فإنك ال تكشف عن هريرة(، وهذا مكذوب على عمر 

 .(58)ثقة،..."
واخللفاء   تدل على أن كتابة احلديث مبكرة؛ قال له: "فهذا رسول هللا وبعد أن أورد الرواايت اليت 

قد صح أنه كتبْت األحاديث واآلاثر يف عصرهم وزماهنم، قد  ،الراشدون بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
واخللفاء بعده حىت   أسندان لك أيها املعارض إليهم، فمن أين صح عندك ما ادعيت أهنا مل تكتب يف زمن النيب 

 .(59)قتل عثمان فكثرت األحاديث بعده؟"
رابعا : بيان فساد االعتبار هبذه احلجة ملخالفتها حلجج أخرى أصح منها، ولذا نقد الدارمي حجة املعارض 

وهو   له؛ فقال: "وكيف يتهمه عمر ابلكذب على رسول هللا  يف االحتجاج على طعن أيب هريرة بتكذيب عمر 
ه على األعمال النفيسة، ويوليه الوالايت؟ ولو كان عند عمر كما ادعى املعارض مل يكن ابلذي أيمتنه على يستعمل

 .(60)أمور املسلمني، ويوليه أعماهلم مرة بعد مرة حىت دعاه آخر ذلك إىل العمل فأىب عليه"
عارض الدارمي ملا طعن املخامسا : قلب الدليل على املعارض، وأن دليله يدل عليه ال له، وقد استخدمه 

را  وأورد بعض اآلاثر املتشاهبة يف هذا املوضع؛ فقال: "فيقال هلذا املعارض: فكيف جعلت أنت أث ،يف رواية التابعني
ما رويت يف رد مذهبنا عن أيب حنيفة وأيب يوسف وأيب أسامة وأيب معاوية واملريسي واللؤلؤي والثلجي؟ فإن مل يكن 

يونس،  ليد، وابن  املبارك، ووكيع، وعيسى بنما روينا من ذلك عن جعفر بن حممد، وعمرو بن دينار، وبقية بن الو 
ونظرائهم أثرا  عندك، فأبعد من األثر ما احتججت يف رده عن املريسي والثلجي واللؤلؤي ونظرائهم، فكيف أقمت 

 أقاويل هؤالء املتهمني لنفسك أثرا  وال تقيم أقاويل هؤالء املتميزين لنا أثرا ؟"
 

                                                           

 (.601/ 2( "نقض اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" )56)
 (.604/ 2( املصدر السابق )57)
 (.617/ 2( املصدر السابق )58)
 (.616/ 2( املصدر السابق )59)
 (.620/ 2اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" )( "نقض 60)



591 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

 :ة البديلةإقامة احلجج الصحيح : الطلب الرابع
من املنهجية اليت سار عليها الدارمي يف نقض الشبه املثارة، ودفع املعارضات حول السنة أنه ال يكتفي بنقض 
الباطل وهدمه وبيان عواره، بل يبين احلق ويقيمه مكانه من خالل إيراد األدلة الصحيحة البديلة املبطلة هلذه الشبهة 

 واملقررة للحق.
 والرباهني جيدها تتسم ابلسمات التالية: واملتأمل يف هذه احلجج

: وضوح الدليل، ونصية داللته؛ ولذلك ملا احتج املعارض بقول القاضي أيب يوسف: أن األثر ما روي عن النيب أولا 
 دون غريهم من التابعني،  رد عليه بدليل واضح النصية وقاطع الداللة على نقض  -رضي هللا عنهم-والصحابة

قال: "فأما أن ال يكون أثرا  فإنه ال شك فيه، وأقاويلهم ألزم للناس من أقاويل أيب يوسف  هذه الشبهة؛ حيث
الَِّذيَن وَ وأصحابه؛ ألن هللا تعاىل أثىن على التابعني يف كتابه؛ فقال: ﴿َوالسَّابُِقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر 

ُهْم﴾ ]التوبة: اتَـّبَـُعوُهْم إبِِْحَساٍن َرِضَي ا ُ َعنـْ فشهد هلم ابتباع الصحابة، واستيجاب الرضوان من هللا تعاىل  ،[100ّللَّ
،  واجتمعت الكلمة من مجيع املسلمني أن مسوهم التابعني، ومل يزالوا أيثرون عنهم ابتباعهم أصحاب حممد 

سم الذي ألزم من آراء من بعدهم؛ لال ابألسانيد كما أيثرون عن الصحابة، وحيتجون هبم يف أمر دينهم ويرون آراءهم
 ."(61)استحقوا من هللا تعاىل، ومن مجاعة املسلمني الذين مسوهم اتبعي أصحاب حممد 

: تظافر األدلة وكثرهتا على نقض شبهة املعارض؛ فكان من منهجية الدارمي إذا نقض الشبهة فإنه اثنياا 
ا يقرر احلق الذي خبالفها ويستدل أبدلة كثرية على تقريره مما يوهن الشبهة ويقوي احلق يف يقني القارئ واملتلقي؛ ولذ

الئم مذهبه يف يف علم احلديث، وأتوهلا املعارض مبا يملا أورد املعارض بعض اآلاثر املتشاهبة عن السلف يف التزهيد 
الطعن يف السنة؛ أورد الدارمي عددا  من األحاديث واآلاثر يف دفع هذه الشبهة؛ حيث قال: "ومن يظن هبم ذلك 

نضر هللا عبدا  مسع »، وقال: (62) «حدثوا عين وال حرج»أنه قال:  إال جاهل مثلك بعد الذي رووا عن النيب 
 ، (64( )63)«ليبلغ الشاهد منكم الغائب»وقوله: ،«فوعاها وبلغها غريهمقاليت 

ما سلك رجل طريقا  يبتغي فيها علما  إال سهل »، وقوله: (65)«طلب العلم فريضة على كل مسلم»وقوله: 

                                                           

 (.594/ 1( "نقض اإلمام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" )61)
 .10(  تقدم خترجيه يف ص: 62)
فؤاد عبد (، ومسلم يف "صحيحه"، احملقق: حممد 105، رقم 31/ 1(  أخرجه البخاري يف "صحيحه" يف كتاب العلم، ابب ليبلغ الشاهد الغائب )63)

(، كالمها 1679، رقم 3/1306بريوت، كتاب القسامة، ابب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال ) –الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب
 .من حديث أيب بكرة 

/ 21(، وأمحد يف "املسند" )236، رقم86/ 1(  أخرجه ابن ماجه يف "سننه" افتتاح الكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلم،ابب من بلغ علما  )64)
 .(من حديث أنس بن مالك 13350، رقم60

 (.22(  تقدم خترجيه )ص 65)
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، وهي هذه (67) «إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رض ا مبا يطلب»، وقوله: (66) «هللا به طريقا  إىل اجلنة
على طلبها   اآلاثر، وهي أصول الدين وفروعه بعد القرآن، فمن مسع شيئا  من هذه األحاديث اليت حض النيب 

 .(68)علم يقينا  أن ما حكيت عن سفيان وشعبة وابن املبارك على خالف ما أتولته" ؛وإبالغها وأدائها إىل من يسمعها
: دفع االعرتاضات عن األدلة املستدل هبا على تقرير احلق؛ ولذلك ملا نقض دعوى أن احلديث مل اثلثاا 

: ملا جاء السعاة إىل علي يشكون عثمان فقال ، أورد الدارمي من احلجج أثر عليِ  يكتب إال بعد مقتل عثمان 
قال: فذهبت هبا إىل عثمان  ،مانفاذهب هبا إىل عث  فإن فيها سنن رسول هللا  ،ألحدهم: "خذ هذه الصحيفة

؛ فاملعارض أورد على قول عثمان (69) فقال: ال حاجة لنا فيها، وأتيت هبا عليا  وأخربته فقال: ضعها مكاهنا...."
 ال حاجة لنا يف الصحيفة..(، أن هذا دليل على ردها وأن احلديث مل يكتب يف زمن النيب( : فأجاب الدارمي ،

: "وإمنا قال عثمان: )ال حاجة لنا يف الصحيفة( على معىن: أان حنسنها ونعرف منها ما يف عن هذا االعرتاض بقوله
 .(70)الصحيفة"

 

 اخلامتة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه وسلم.

ذا وَحُسن يف اخلتام تسجيل بعض النتائج اليت توصلُت إليها يف ه ،فقد أتى البحث على متامه أما بعد:
 البحث:

احملدثون كانوا أسبق الناس وأكثرهم استخداما  للمنهج سواء يف الرواية، أو النقد، أو يف نقض ودفع الشبه  (1
 املثارة حول السنة، وأهنم كانت هلم منهجية يف التأليف يلتزموهنا ويسريون وفقها ومن خالهلا.

أن اإلمام أاب سعيد عثمان بن سعيد الدارمي من أبرز املصنفني األوائل يف احلديث النبوي؛ الذين تعرضوا  (2
عيد على املريسي نقض اإلمام أيب س"يف مصنفاهتم لدفع الشبهة املثارة حول السنة النبوية هو يف كتابيه 

ب السنة ومها من كت "لى اجلهميةالرد ع"، و "اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد
األصيلة املشتملة على الكثري من اآلاثر واألحاديث املسندة يف أبواب العقائد، وقد سلك املصنف يف 
هذين الكتابني منهجية معينة يف الرد على شبه املعارضني يف أبواب املعتقد، كان من ضمنها بعض الشبه 

 املثارة حول السنة النبوية.
منهجي صارم يف التعامل مع السنة النبوية؛ فهو يرى أن السنة ال ميكن االستغناء عنها، للدارمي موقف  (3

وأن فهم الدين موقوف على معرفة السنة، ومن مث فالطعن فيها طعن يف الدين، وأن هناك منهجية صارمة 
                                                           

 (.19(  تقدم خترجيه )ص 66)
 (.19(  تقدم خترجيه )ص 67)
 (.653/ 2ام عثمان الدارمي على املريسي اجلهمي" )( "نقض اإلم68)
 (.653/ 2( املصدر السابق )69)
 (.608/ 2( املصدر السابق )70)
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ماية السنة من سار عليها احملدثون يف متييز األحاديث املقبولة من املردودة، وأن هذه املنهجية كفيلة حب
الدخيل عليها، وأنه ال يشرتط القطع يف صحة اآلاثر للعمل ابألخبار، وأن ذلك خمالف لعادة الناس يف 

 تناقلهم لألخبار، وأن هذا املنهج موجب لرتك الكثري من األحاديث واآلاثر.
اهلا يف أربع ميكن إمجسلك اإلمام الدارمي منهجية معينة يف الرد على الشبه املثارة حول السنة النبوية، و  (4

 وهي: ،خطوات عملية تراتبية
األوىل: الفهم العميق لشبهة املعارض، وذلك إبدراكه للمصادر اليت اعتمد عليها املعارض يف إيراد هذه 

 الشبه، والتنبه ملا أورده املعارض من تلبيسات عند عرضه للشبهة أو أدلتها.
علة إبعادهتا لألصل الكلي الذي انطلقت منه،  وإظهار ال الثانية: التحليل الدقيق لشبهة املعارض، وذلك

 الفاعلة أو الغائية إليراد هذه الشبهة، وبيان وجه استنباطها من النص احملتج به.
الثالثة: النقد الشامل لشبهة املعارض، سواء كان ذلك يف نقد الشبهة يف بنيتها وتركيبها، أو نقدها يف 

ها افتقار الشبهة للدليل واحلجة الصحيحة الصرحية، أو إظهار خمالفتدليلها وبرهاهنا، من خالل بيان 
لألصول الشرعية، أو إبراز اآلاثر الفاسدة املرتتبة على هذه الشبهة، أو املطالبة مبستند احلجة هلذه 
الشبهة أو صحتها وثبوهتا، أو املعارضة لدليل الشبهة مبا هو أقوى منها أو أصح، أو مبمانعة داللة 

 خالف على ما استدل به.حجة امل
الرابعة: إقامة احلجج الصحيحة البديلة على القول احلق الصحيح الذي أوردت عليه الشبه وذلك من 
خالل ذكر النصوص الواضحة الثابتة املتضافرة العدد، النصية الداللة على القول احلق، أو دفع 

 االعرتاضات عن هذا االستدالل واإلجابة عنها.
عل عمله خالصا  وأن جي ،تهت إليه الدراسة، والباحث يسأل هللا أبمسائه وصفاته أن يتقبل منههذا جممل ما ان

 لوجهه، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
__________ 

 :فهرس الصادر والراجع
وت، الطبعة: بري  -كثري، دمشق   ابن العماد احلنبلي، "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"، حققه: حممود األرانؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، الناشر: دار ابن (1)

 م.  1986 -هـ  1406األوىل، 
 م.1997ار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ابن عدي، "الكامل"، احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، الناشر: د (2)
هـ.  1431وىل، مكة املكرمة، الطبعة: األ -ابن قيم اجلوزية، "اجتماع اجليوش اإلسالمية على حرب املعطلة واجلهمية"، احملقق: زائد بن أمحد النشريي، الناشر: دار عامل الفوائد (3)

(1/348.) 
 م.2004، "سنن ابن ماجة"، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، األوىل، ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (4)
 (، 451/ 2، دار الكتب العلمية، بريوت. )1984هـ/1403، 1أبو احلسني حممد بن علي البصري، املعتمد يف أصول الفقه، ت: خليل امليس، ط (5)
 بريوت. –سنن أيب داوود"، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيداأبو داود سليمان بن األشعث،  " (6)
 بن عبد عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا -أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، "مسند اإلمام أمحد بن حنبل"، احملقق: شعيب األرانؤوط (7)

 م. 2001 -هـ  1421ي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، احملسن الرتك
 (.328/ 7م، )1994هـ/1414، دار الكتيب للنشر، بريوت، 1أبو عبدهللا بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر الزركشي، البحر احمليط،  ط (8)
بعة: األوىل، يق: أيب األشبال الزهريي، الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب، "جامع بيان العلم وفضله"، حتق (9)

 م.1994-هـ  1414
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