منهج اإلمام أبي داود في سننه
ً -1ترجمة اإلمام أبي داود:
نسبه ومولده:
هو اإلمام أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي السجستاني ،محدث البصرة.
ولد سنة اثنتين ومئتين ،ورحل ،وجمع ،وصنف ،وبرع في هذا الشأن.
قال أبو عبيد اآلجري :سمعته يقول :ولدد سد نة اثنتدين ،وصدلي علدف ع دان سدنة عشدرين ،ودبلد البصدرة
وهم يقولون :أمس ما عثمان بن الهيثم المؤذن ،فسمع من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا.
قل  :ما في شعبان من سنة عشرين ،وما عثمان قبله بشهر،
طلبه للعلم وشيوبه:
حرص اإلمام أبو داود علف طلب العلم والرحلة في سبيل تحصيله في سن مبكر من حياته ،فقد رحل إلف بغداد
سنة 220هـ ،وكان عمره آنذاك ثمانية عشر عاما ،ورحل إلف الشام سنة222هـ ،لذا فإنه حظي بعلو اإلسناد؛
فهو ي وق اإلمام مسلم في علو اإلسناد ،بل إنه يشارك البباري في جماعة من شيوبه لم يشاركه في الرواية
عنهم غيره.
تلقف العلدم عدن كثيدر مدن العلمدام مدنهم :أحمدد بدن حنبدل ،وقدد زمده م زمدة شدديدة؛ حتدف إنده يعدد مدن كبدار
أصدحاب اإلمدام أحمدد ،وسدننه مرتبدة علدف طريقدة الحنابلدة فدي كتدبهم ال قهيدة ،ولده سدؤا ل مدام أحمدد فدي
الجرح والتعديل وفي ال قه وك هما مطبوع ،وسمع من علي بن المديني ،ويحيف بن معين ومحمدد بدن بشدار،
وسمع بمكة من القعنبي ،وسليمان بن حرب ،وسمع من :مسلم بن إبراهيم ،وعبد هللا بن رجدام ،وأبدي الوليدد
الطيالسي ،وموسف بن إسماعيل ،وطبقتهم بالبصرة...،
وسكن البصرة ،فنشر بها العلم ،وكان يتردد إلف بغداد.
قال الحاكم :سليمان بن األشعث السجستاني م ولده بسجستان ،وله ولسل ه إلف اآلن بها عقد وأم ك وأوقاف،
برج منها في طلب الحديث إلدف البصدرة ،فسدكنها ،وأكثدر بهدا السدماع عدن سدليمان بدن حدرب ،وأبدي النعمدان
وأبي الوليد ،ثم دبل إلف الشام ومصر ،وانصرف إلف العراق ،ثم رحل بابنه أبي بكر إلف بقية المشايخ ،وجام
إلف نيساب ور ،فسمع ابنه من إسحاق بن منصور ،ثم برج إلف سجستان.
وطالع بها أسبابه ،وانصرف إلف البصرة واستوطنها.
ت مذته والرواة عنه:
حدث عنه :أبدو عيسدف الترمدذي فدي م جامعده م ،والنسدائي ،فيمدا قيدل ،وإبدراهيم بدن حمددان العداقولي ،وأبدو
الطيب أحمد بن إبراهيم بن ا شناني البغدادي ،نزيل الرحبة ،راوي م السدنن م عنده ،و ...وابنده أبدو بكدر بدن
أبي داود ،وأبو بكر بن أبي الدنيا ،وعبد الرحمن بن بد د الرامهرمدزي ..،وأبدو بشدر الددو بي الحدافظ ،وأبدو
علي محمد بن أحمد اللؤلؤي راوي م السنن م ،وابن داسة وغيرهم كثير.
ثنام العلمام عليه:

قال أبو بكر الب ل  :أبو داود اإلمدام المقددم فدي زمانده ،رجدل لدم يسدبقه إلدف معرفتده بتبدريو العلدوم ،وبصدره
بمواضعه أحد في زمانه ،رجل ورع مقدم ،سمع منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا ،كان أبو داود يذكره...
وقال أحمد بن محمد بن ياسين :كان أبو داود أحد ح داظ اإلسد م لحدديث رسدول هللا  وعلمده وعللده وسدنده،
في أعلف درجة النسك والع اف ،والص ح والورع ،من فرسان الحديث..
وقال الحافظ موسف بن هارون :بلق أبو داود في الدنيا للحديث ،وفي اآلبرة للجنة.
وقال ع ن بن عبد الصمد :سمع أبا داود ،وكان من فرسان الحديث.
قال أبو حاتم بن حبان :أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وح ظا ،ونسكا وورعا وإتقانا جمدع وصدنف وذب
عن السنن.
قدال الحددافظ أبددو عبدد هللا بددن مندددة :الدذين برجددوا وميددزوا الثابد مددن المعلددول ،والبطدأ مددن الصددواب أربعددة:
البباري ،ومسلم ،ثم أبو داود ،والنسائي.
وقال أبو عبد هللا الحاكم :أبدو داود إمدام أهدل الحدديث فدي عصدره بد مدافعدة ،سدمع بمصدر والحجداز ،والشدام
والعراقين وبراسان
قل  -أي الذهبي  : -كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار ال قهام ،فكتابه يدل علف ذلك ،وهدو
من نجبام أصحاب اإلمام أحمد ،زم مجلسه مدة ،وسأله عن دقاق المسائل في ال روع واألصول.
وكان علف مذهب ال سلف في اتباع السنة والتسليم لها ،وترك البوض في مضائق الك م.
روى األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،قال :كان عبد هللا بن مسعود يشبه بالنبي  في هديه ودله.
وكان علقمة يشبه بعبد هللا في ذلك.
قال جرير بن عبدالحميد :وكان إبراهيم النبعي يشبه بعلقمة في ذلك ،وكان منصور يشبه بإبراهيم.
وقيل :كان س يان الثوري يشبه بمنصور ،وكان وكيع يشبه بس يان ،وكان أحمد يشبه بوكيع ،وكان أبدو داود
يشبه بأحمد.
وفاته:
قال أبو عبيد اآلجري :توفي أبو داود في سادس عشر شوال ،سنة بمس وسبعين ومئتين.
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ً -2كتاب السنن:
اسم الكتاب:

اسم الكتاب علف مدا سدماه بده مؤل ده فدي رسدالته إلدف أهدل مكدة :السدنن .و أعلدم تسدمية أبدرى للكتداب غيدر
السنن
عدد أحاديث الكتاب:
قال أبو بكر بن داسة :سمع أبا داود يقول :كتب عن رسول هللا بمدس مئدة ألدف حدديث ،انتببد منهدا مدا
ضددمنته هددذا الكتدداب  -يعنددي كتدداب م السددنن م  -جمع د فيدده أربعددة آ ف حددديث وثمدداني مئددة حددديث  ،ذكددر
الصحيح ،وما يشبهه ويقاربه ،ويك ي اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث...
وقال أبو داود في رسالته إلف أهل مكة :ولعل عدد الذي في كتدابي مدن األحاديدث قددر أربعدة آ ف وثمدان مئدة
حديث ،ونحو س مئة حديث من المراسيل.
موضوع الكتاب:
أراد رحمه هللا لهذا الكتاب أن يكون جامعا ألحاديث األحكام ،فقد قال في رسالته إلف أهل مكة :ولم أصنف فدي
م كتاب السننم إ األحكام ،ولم أصنف كتب الزهد وفضائل األعمال وغيرها ،فهدذه األربعدة آ ف والثمانمئدة،
كلها في األحكام(.)1
أشهر رواة السنن عن أبي داود:
روايدة اللؤلددؤي ،وروايددة ابدن داسددة وروايددة ابددن األعرابدي وروايددة ابددن العبددد وروايدة األشددناني وروايددة ابددن
الصريع ورواية الجلودي ،وغيرهم .والمشهور من هذه الروايا رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة ،وروايدة
اللؤلؤي هي المقدمة عند علمام المشرق ،وسبب ذلك أن اللؤلؤي أطال م زمة أبي داود ،وكان هو الذي يقرأ
السنن حينما يعرض أبو داود كتابه السنن علف طلبة العلم إلف أن توفي أبو داود.
أما رواية ابن داسة فإنها مشتهرة في ب د المغرب أكثر مدن شدهرتها فدي بد د المشدرق ،وسدبب تقدديمهم لهدا
أنها أكثر أحاديثا من رواية اللؤلدؤي فهدي أكمدل مدن روايدة اللؤلدؤي  -حسدب رأيهدم  ، -لكدن فدي الحقيقدة أن
الزيادا التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آبر حياته لشيم كان يريده في إسدنادها ،ذكدر ذلدك أبدو
عمر الهاشمي الراوي للسنن عن اللؤلؤي ،وهللا أعلم.
قيمة الكتاب العلمية وثنام العلمام عليه:
قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني ،وإبراهيم الحربدي :لمدا صدنف أبدو داود كتداب م السدنن م ألدين ألبدي
داود الحديث ،كما ألين لداود عليه الس م الحديد.
قال الحاكم :سمع الزبير بن عبد هللا بن موسف ،سمع محمد بن مبلد يقول :كان أبو داود ي ي بمذاكرة مئة
ألددف حددديث ،ولمددا صددنف كتدداب م السددنن م ،وقددرأه علددف الندداس ،صددار كتابدده ألصددحاب الحددديث كالمصددحف،
يتبعونه و
ـــــــــــــــــــــــــــــ
•( )1قال محقق الكتاب عب د ال تاح أبو غددة :بدل فدي كتداب م السدننم بعدض أبدواب
(الحروف والقراما ) و(الم حم) و(السنة) وغيرها.

تتعلدق أصدالة باألحكدام نحدو

يبال ونه ،وأقر له أهل زمانه بالح ظ والتقدم فيه.
قال الحافظ زكريا الساجي :كتاب هللا أصل اإلس م ،وكتاب أبي داود عهد اإلس م.
قدال البطيد ب أبدو بكددر :يقدال :إنده صدنف كتابدده م السدنن م قدديما ،وعرضده علددف أحمدد بدن حنبدل ،فاسددتجاده،
واستحسنه.

ونقل أبو علي الغساني عن أبي عبد هللا محمد بن إبراهيم بن سعيد قولده عدن سدنن أبدي داود :إنده بيدر كتداب
ألف في السنن باألسانيد(.بذل المجهود في بتم سنن أبي داود)
وقدال السدباوي فدي بتمده علدف أبدي داود بعدد أن تحددث عدن مهجده :ولدذلك كلده صدار الكتداب حكمدا بدين أهددل
اإلسد م ،وفصد فددي مددوارد النددزاع والبصددام ،فإليدده يتحدداكم المنصد ون وبحكمدده يرضددف المحققددون .بددل كددان
جماعة من فقهام المذاهب يح ظونه ويعتمدون محصَّله ومضمونه...
شرطه:
قال اإلمام أبو داو د في رسالته ألهل مكة .. :فإنكم سألتم أن أذكر لكم األحاديث التي في م كتاب السننم ،أهدي
أص ُّح مدا عرفد فدي البدابق ووق د علدف جميدع مدا ذكدرتم .فداعلموا أنده كدذلك كلده ،إ أن يكدون قدد روي مدن
وجهين صحيحين ،فأحدهما أقدم إسنادا ،واآلبر صاحبه أقوم في الح ظ ،فربما كتب ذلك ،و أرى فدي كتدابي
مددن هددذا عشددرةي أحاديددث ...وأمددا المراسدديل فقددد كددان يحددتو بهددا العلمددام فيمددا مضددف ..فددإذا لددم يكددن مسددند ضددد
المراسيل ،ولم يوجد المسند ،فالمرسل يحت ُّو به وليس هو مثل المتصل في القوة .وليس في كتاب السنن الذي
صن ته عن رجل متروك الحديث شيم ،وإذا كان فيه حديث منكر بين أنه منكر ،وليس علف نحدوه فدي البداب
غيره ...وقد أل ته نسقا علف ما وقع عندي ،فإن ذكر لك عن النبي  سنة ليس مما برجته ،فاعلم أنده حدديث
طريق آبر( ،) 1فإني لم أبرج الطرق ،ألنه يكثر علف المدتعلم ...ومدا كدان فدي
واه ،إ أن يكون في كتابي من
ٍ
ث فيه وهن شديد فقد بينته( ،)2ومنه ما يصح سنده ،وما لم أذكر فيه شديئا فهدو صدالح(،)3
كتابي من حدي ٍ
وبعضها أصح من بعض...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•()1
•()2
ضع ه

هذا الحصر منه رحمه هللا ليس بجيد ،فإنه لم يستوعب جميع األحاديث الصحيحة
قال الدذهبي معلقدا علدف كد م أبدي داود :قلد  :فقدد وفدف  -رحمده هللا  -بدذلك بحسدب اجتهداده ،وبدين مدا

شديد ،ووهنه غير محتمل ،وكاسر  -أي غضَّ  -عن ما ضع ه ب يف محتمل ،ف يلدزم مدن سدكوته  -والحالدة
هذه  -عن الحديث أن يكون حسنا عنده ،و سيما إذا حكمن ا علف حد الحسن باصط حنا المولد الحادث ،الدذي
هو في عرف السلف يعود إلف قسم من أقسدام الصدحيح ،الدذي يجدب العمدل بده عندد جمهدور العلمدام ،أو الدذي
يرغب عنه أبو عبد هللا البباري ،ويمشيه مسلم ،وبالعكس ،فهو دابل في أداني مراتب الصحة ،فإنه لو انحط
عن ذلك لبرج عن ا حتجاج  ،ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن ،فكتاب أبي داود أعلف ما فيه من الثاب ما
أبرجه الشيبان ،وذلك نحو من شطر الكتاب ،ثم يليه ما أبرجه أحد الشيبين ،ورغب عنه اآلبر ،ثم يليه مدا
رغبا عنه ،وكان إسناده جيدا ،سالما من علة وشذوذ ،ثم يليه ما كان إسناده صالحا ،وقبله العلمام لمجيئه من
وجهين لينين فصاعدا ،يعضد كل إسناد منهما اآلبر ،ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص ح ظ راويه.
فمثل هذا يمشيه أبو داود ،ويسك عنه غالبا ،ثدم يليده مدا كدان بدين الضدعف مدن جهدة راويده ،فهدذا
عنه ،بل يوهنه غالبا ،وقد يسك عنه بحسب شهرته ونكارته ،وهللا أعلم.

يسدك

قال ابن حجر في النك  :وفي قول أبي داود:موما كان فيه وهن شديد بينتهم ما ي هم أن الذي يكون فيه وهن
غير شديد أنه يبينه.
•()3

مسألة ما سك عنه أبو داود ستأتي

حقا.

قال صديق حسن بان في الحطة بعد نقله ك م أبي داود :واشتمل هذا الك م علف بمسة أنواع:
األول :الصحيح ،ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته.
والثاني :شبهه ،ويمكن أن يريد به الصحيح لغيره.

والثالث :ما يقاربه ،ويحتمل أن يريد به الحسن لذاته.
والرابع :الذي فيه وهن شديد.
وقوله :ما  ،ي هم منه الذي فيه وهن ليس بشديد فهو قسم بامس.
فإن لم يعتضد كان صالحا ل عتبار فقط ،وإن اعتضد صار حسنا لغيره ،أي للهيئة المجموعة ل حتجاج وكدان
قسما سادسا .انتهف من حاشية البقاعي علف شرح األل ية.
قال اإلمام ابن طاهر المقدسي في مشروط األئمة الستةم(ص :)88وأما أبو داود فمن بعده فدإن كتدبهم تنقسدم
علف ث ثة أقسام:
• -1القسم األول :صحيح؛ وهو الجنس المبرج في هذين الكتابين للبباري ومسلم ،فإن أكثر ما فدي
هدذه الكتدب مبددرج فدي هدذين الكتددابين ،والكد م عليده كددالك م علدف الصدحيحين فيمددا ات قدا عليدده
وابتل ا فيه.
• -2والقسم الثاني :صحيح علف شرطهم ،حكف أبو عبد هللا بن منده أن شرط أبي داود والنسدائي:
(إبراج
أحاديث أقوام لم يجمع علف تركهم ،إذا صدح الحدديث باتصدال اإلسدناد مدن غيدر قطدع و إرسدال) ،ويكدون هدذا
القسم من الصحيح...
قل  :قال الحافظ ابن حجر :المراد إجماعا باصا ،وذلك أن كل طبقة تبلو من متشدد ومتوسط ..فدإذا أجمدع
أصحاب الطبقة الواحدة علف ترك رجل ٍ تركاه ،وإن ابتل وا فيه برجا حديثه.
• -3والقسم الثالث :أحاديث أبرجوها للضدية في الباب المتقدم ،وأوردوهدا قطعدا مدنهم بصدحتها،
المبرج لها عن علتهدا بمدا ي همده أهدل المعرفدة .فدإن قيدل :لدم أودعوهدا كتدبهم ولدم
وربما أبان
ِّ
دوم لهددا واحتجدداجهم بهددا ،فأوردوهددا
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وبينوا سقمها لتزول الشبه.
والثاني :أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البباري ومسلم علف ظهر كتابيهما من التسمية بالصدحة ،فدإن الببداري
قال :ما أبرج في كتابي إ ما صح ،وترك من الصحاح لحال الطول .ومسلم قدال :لديس كدل حدديث صدحيح
أودعته هذا الكتاب ،وإنما أبرج ما أجمعوا عليه .ومن بعدهم لم يقولوا ذلدك ،فدإنهم كدانوا يبرجدون الشديم
وضدَّه.
والثالث :أن يقال لقائل هذا الك م :رأينا ال قهام وسائر العلمام يوردون أدلة البصم في كتبهم ،مع علمهم أن
ذلك ليس بدليل ،فكان فعلهما  -يعني أبا داود والنسائي -هذا ك عل ال قهام ،وهللا أعلم.
وقال الحازمي في مشروط األئمة البمسة م(ص ) 150بعد أن ذكر مدذهب مدن يبدرج الصدحيح .. :وهدذا بداب
فيه غموض ،وطريقه معرفة طبقا الرواة عن راوي األصل ومراتب مداركهم .ولنوضح ذلك بمثال ،وهدو أن
تعلم أن أصحاب الزهري مث علف طبقا بمس ،ولكل طبقة منها مزية علف التي تليها وت او  .فمن كان في
الطبقة األولف فهو الغاية في الصحة ،وهو غاية مقصد الببداري والطبقدة الثانيدة شدارك األولدف فدي العدالدة،
غير أن األولف جمع بين الح ظ واإلتقان وبين طول الم زمة للزهري ،حتف كان فيهم من يزاملده فدي السد ر
وي زمه في الحضر ،والطبقة الثانية لم ت زم الزهري إ مددة يسديرة فلدم تمدارس حديثده ،وكدانوا فدي اإلتقدان
دون الطبقة األولف ،وهم شرط مسلم .والطبقة الثالثدة :جماعدة لزمدوا الزهدري مثدل أهدل الطبقدة األولدف ،غيدر
أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح ،فهم بين الرد والقبول ،وهو شرط أبي داود والنسائي.
وقال أيضا في(ص :)167وأما أبو داو د ومدن بعدده فهدم متقداربون فدي شدروطهم ،فلنقتصدر علدف حكايدة قدول
روينا عن أبي بكر
واحد منهم ،والباقون مثله .. ،ثم ذكر ك م أبي داود في رسالته إلف أهل مكة ،ثم قال :وقد ِّ
بدن داسده أنده قدال :سدمع أبدا داود يقدول :كتبد عدن رسدول هللا  بمدس مئدة ألدف حدديث ،انتببد منهدا مددا
ض َّمن هذا الكتاب ،جمع فيه أربعة آ ف حديث وثمان مئة حديث ،ذكر الصدحيح ومدا يشدبهه ومدا يقاربده.
وذكر تمام الك م.

قال أبو عبيد اآلجري :وكان أبو داود يحدث عن ابن الحماني ،و عن سويد ،و عن ابن كاسب ،و عدن
محمد بن حميد ،و عن س يان ابن وكيع.
منهجه:
قد أبا ن أبو داود رحمه هللا عن منهجه في كتابهمالسننم ،في رسالته إلف أهل مكة ،ويمكن أن يلبص منهجه
في النقاط التالية:
• -1يبرج أصح ما عرف.
• -2يبرج اإلسناد العالي وإن كان ضعي ا ،ويترك األصح لنزوله.
• -3لم يورد في الباب إ حديثا أو حديثين ،طلبا ل بتصار وقرب المن عة.
يعيد الحديث إ إذا كان فيه زيادة كلمة أو نحوها.
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• -5قد يبتصر الحديث الطويل ،ألنه لو كتبه بطوله لم يعلم من سمعه المراد منه ،و ي هم موضع ال قه منه.
• -6إذا لم يجد حديثا مسندا متص في الباب فإنه يحتو بالمرسل( قال :وليس هو مثل المتصل في القوة)
يبرج عن المتروك (المجمع علف تركه).
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• -8يبين الحديث المنكر ويورده إذا لم يجد في الباب غيره.
• -9أل ه علف نسق واحد حسب ما اقتضاه نظره.
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ما كان في كتابه من حديث فيه وهن شديد فقد بينه.
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ما سك عنه فهو صالح ،وبعضه أصح من بعض.

قل د  :وممددا يمكددن أن نضددي ه ممددا ذكددره السددباوي فددي مبددذل المجهددود فددي بددتم سددنن أبددي داودم مددع بعددض
اإلضافا التي أض تها:
• -1أنه يورد األحاديث علف أحسدن ترتيدب وأبددع نظدام ،وقدد أشدبه صدنيعه صدنيع اإلمدام مسدلم فدي الحدرص علدف
تمييز أل اظ الشيوخ في الصيغ واألنساب ،فض عن أل اظ المتون التي هي المقصود األهم.
• -2إذا روى عن الحارث بن مسكين يقول :قرئ عليه وأنا شاهد؛ لكونه لم يقصده باإلسماع(.رقم3288مث )
شيخ حدديثا وفاتتده منده كلمدة أو نحوهدا ،كدابن فدي اإلسدناد نبده علدف ذلدك ،وأن بعدض أصدحابه
• -3وإذا سمع من
ٍ
أفهمه إياها عن ذلك الشيخ.
• -4ونحوه إذا سمع الحديث من شيبين له وكان له عن أحدهما أضبط ،نبه عليه في أمثلة لذلك من هذا النمط.
وقد شابه البباري في إيضاح بعض غريب األل اظ ،كقوله :سمع أحمد بن شبويه ،يقدول :قدال
النضر بدن شدميل :إنمدا يسدمف اإلهداب مدا لدم يددبغ ،فدإذا دبدغ يقدال :شدنُّ أو قِّربدة(.رقم،)4128
وكوله في بندام عثمدان المسدجد النبدوي بالقيصَّدة عدي الجدبس(.رقم ،)451وفدي ا سدتحداد :هدو
حلق العانة (رقم ) 4201قلد  :ومثدال آبدر :قولده عقدب حدديث :م فيمدا سدق السدمام واألنهدار
والعيون أو كان بع العشر ...م قال أبدو داود( :ال بعدل مدا شدرب بعروقده ولدم يدتعن فدي سدقيه
وقال قتادة :البعل من النبل مران).

• -5وقد يذكر أقوال السلف في المسألة وينسبها إلف أصحابها ،كقولده فدي المستحاضدة تددع الصد ة أيدام أقرائهدا:
وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطام ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم(.رقم)281
• -6يسمي ال رواة المشهورين بدالكنف ،ويكندي المشدهورين بأسدمائهم ،ويعدين المهمدل والمدبهم مثالده :قولده عقدب
حديث:م سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاموكم فرحبوا بهم...مالحديث .قال أبو داود :أبو الغصن :هو ثاب بن
شيخ لشعبة : -هو مهاجر(رقم ،)401وقوله فدي سدليمان :يعندي
قيس بن غصن .وكذا قوله في أبي الحسن -
ٍ
ابن موسف (رقم)4564
• -7وربما يورد الحديث معلقا ،كقوله :قال عمر رضي هللا عنه:محصير البي بير من امرأ ٍة

تلدم(رقم.)3922

• -8يذكر بعض ال وائد التي تتعلق باألحاديث ،مثاله :لما نقل في باب بئر بضداعة عدن شديبه قتيبدة بدن سدعيد أنده
قي م بئر بضاعة عن عمقها ،قال :أكثر ما يكون المام فيها إلف العانة ،فإذا نقص فددون العدورة،
قال له :سأل
ِّ
قال عقبه :وقدَّر أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليه ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع ،وسأل الذي فتح لي
باب البستان وأدبلني إليه :هل غ ِّير بناؤها عما كان عليهق قال ، :ورأي فيها ماما متغير اللون.
قل  :ومما يمكن أن نضي ه مما لم يذكره أبو داود و السباوي:
• -1أنه يبين علة الحديث إن وجد  ،وينبه علف ا نقطاع ونحوه ،مثاله :قال في كتاب الزكاة :حدثنا
أيوب بن محمد الرقي ثنا محمد بن عبيد ثنا إدريس بن يزيد األودي عن عمرو بن مرة الجملدي
عن أبي الببتدري الطدائي عدن أبدي سدعيد البددري يرفعده إلدف  قدال :م لديس فيمدا دون بمسدة
أوسق زكاة م والوسق ستون مبتوما ،قال أبو داود :أبو الببتري لم يسمع من أبي سعيد .وكذا
ما قاله عقب (حديث  :) 1604قال أبو داود :وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا.
• -2ينبه أحيانا علف المح وظ والشاذ ،مثاله( :حديث ) 1612حددثنا يحيدف بدن محمدد بدن السدكن ثندا
محمد بن جهضم ثنا إسماعيل بن جع ر عن عمر بن نافع عدن أبيده عدن عبدد هللا بدن عمدر قدال:
فددرض رسددول هللا  زكدداة ال طددر صدداعا فددذكر بمعنددف مالددك زاد والصددغير والكبيددر وأمددر بهددا أن
تؤدى قبل بروج الناس إلف الص ة ،قال أبو داود :رواه عبد هللا العمري عن نافع بإسناده قال:
علف كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عدن عبيدد هللا عدن ندافع قدال فيده مدن المسدلمين والمشدهور
عن عبيد هللا ليس فيه م من المسلمين م ومثاله أيضا ما قاله عقب (حديث :)1616حديث أبي
سعيد البدري قال :كنا نبرج إذ كان فينا رسول هللا  زكاة ال طر عن كدل صدغير وكبيدر حدر أو
مملوك صاعا من طعام أوصداعا مدن أقدط أو صداعا مدن شدعير أو صداعا مدن تمدر أو صداعا مدن
زبيب ...الحديث .قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسدحاق عدن
عبد هللا بن عبد هللا بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عدن أبدي سدعيد بمعنداه وذكدر رجدل
واحد فيه عن ابن علية م أو صاعا من حنطة م وليس بمح وظ .
• -3أحيانا يذكر بعض العجائب التي يراها فيما يتعلق ببعض األحاديث ،مثال ذلك ما ذكدره فدي كتداب
الزكاة :باب صدقة الزرع (حديث :) 1599قال أبو داود( :شبر قثامة بمصر ث ثة عشر شبرا،
ورأي أترجة علف بعير بقطعتين قطع وصير علف مثل عدلين).
ما سك عنه أبو داود:
ب صة ك م العلمام في المسألة :هل يعني صالح ل حتجاج أو صالح ل عتبارق
هناك طائ ة من العلمام يرون أنه صالح ل حتجاج ،ولذلك فإنهم يوردون حديثا سك عنه أبدو داود فدي سدننه
يقولون :هذا حديث أقل أحواله أنه حسن ،ألن أبا داود سك عنه ،ونحو ذلك من العبارا  ،مثالده :قدال اإلمدام
الزركشدي فديم المعتبددر فدي تبدريو أحاديددث المنهداج والمبتصددرم(ص )57عدن حدديث ] تجتمددع أمتدي علددف
ض لة[ :سك عنه أبو داود فهو حجة عنده.
وهناك طائ ة يرون أن ما سك عنده فهدو صدالح ل عتبدار ،ومثدال ذلدك :قدال الدذهبي فدي الميدزان فدي ترجمدة
إبدددراهيم بدددن سدددعيد المددددني :لددده حدددديث واحدددد فدددي اإلحدددرام ،أبرجددده أبدددو داود وسدددك عنددده ،فهدددو مقدددارب
الحال(.ومقارب الحال من أدنف درجا التعديل )

وقد بين ابن حجر أن ما سك عنه أبو داود علف أقسام ،فقال في النكد ( :)435/1ومدن هندا يتبدين أن جميدع
ما سك عليه أبو داود يكون من قبيل الحسن ا صط حي .بل هو علف أقسام:
• -1منه ما هو في الصحيحين أو علف شرط الصحة.
• -2ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
• -3ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد( .الحسن لغيره)
• -4ومنه ما هو ضعيف ،لكنه من رواية من لم يجمع علف تركه غالبا.
وكل هذه األقسام عنده  -يعي أبا داود -تصلح ل حتجاج بها .كما نقل ابن منده عنه أنه يبرج الحديث الضعيف
إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأي الرجال .وكذا قال ابن عبد البر :م كل مدا سدك عليده أبدو
داود فهو صحيح عنده سيما إن لم يذكر في الباب غيرهم.
تنبيه :األحاديث التي سك عنها أبو داود وفيها ضعف شديد قليلة جدا.
تنبيه آبر :قال السباوي في بذل المجهود بعد أن ذكر روايا السنن وا بت ف بينها :وحينئ ٍذ فينبغي التوقف
في نسبة السكو إليه إ بعد الوقوف علف جميعها ،كما أنه ينسب للترمدذي القدول بالتحسدين أو التصدحيح
أو نحو ذلك ،إ بعد مراجعة عدة أصول بت ف النسخ في ذلك،
الكتب التي اعتن بسنن أبي داود:
 -1الشروح:
• -1معالم السنن ألبي سليمان حمد البطابي.
• -2مبتصر سنن أبي داود لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري.
• -3تهذيب السنن لشمس الدين ابن قيم الجوزية (.وث ثتها مطبوعة بتحقيق :أحمد شاكر ومحمد حامد فقي)
• -4وشرح النووي قطعة منه.
• -5وكذا شرح قطعة منه ع م الدين مغلطاي.
• -6وشرح جزما منه ولي الدين العراقي (كشف الظنون .)1005/1
• -7وشرح زوائده علف الصحيحين سراج الدين ابن الملقن.
• -8عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.
• -9ولآلبادي أيضا :غاية المقصود في حل سنن أبي داود ،وهو أصل الكتاب المتقدم في مجلدد واحدد (توقدف عنده
بشية اإلطالة ثم كتب عون المعبود).
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بذ ل المجهود في حل أبي داود ،لبليل أحمد السهارن وري.

ً -2المستبرجا  :عمل عليه مستبرجا:
• -1محمد بن عبد الملك بن أيمن األندلسي.

• -2أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم األصبهاني.
• -3قاسم بن أصبغ القرطبي.
ً -3ترجم لرجاله:
• -1أبو علي الجياني ( علف ما ذكره السباوي).
• -2محمد بن طاهر المقدسي في كتابهم مشايخ أبي داودم.
• -3محمدددد بدددن إسدددماعيل األزدي ابدددن بل دددون فدددي كتابددده مشددديوخ أبدددي داودم (ذكدددره ابدددن حجدددر فدددي تهدددذيب
التهذيب.)61/1
• -4أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا بن عساكر في كتابدهمالمعجم المشدتمل علدف ذكدر أسدمام شديوخ األئمدة
النبلم
• -5أبو محمد بن عبد الغني المقدسي في كتابهم الكمال في أسمام الرجالم
• -6أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي في م تهذيب الكمال في أسمام الرجالم
ً -4برج أحاديثه:
برج أحاديثه تبريجا موسعا الشيخ األلباني في كتابه مصحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داودم  -لكنه
لم يكمله ،-وحكم علف أحاديثه أحكاما مبتصرة في كتابيه المبتصدرين :مصدحيح سدنن أبدي داودم ومضدعيف
سنن أبي داودم
ً -5من الدراسا حول سنن أبي داود:
• -1أبو داود وجهوده في الحديث ،رسالة لـ عبد الوهاب السامرائي.
• -2ما سك عنه أبو داود ،لـ عبد الحميد أزهر الهندي.
• -3ما سك عنه أبو داود مما في إسناده ضعف ،رسالة ماجستير لـ محمد بن هادي المدبلي.
• -4أبو داود وأثره في علم لحديث ،رسالة لـ معوض ب ل العوفي.
• -5أبو داود حياته وسننه ،لـ محمد لط ي الصباغ.
• -6المتروكون ومروياتهم في سنن أبي داود (رسالة ماجستير مقدمة إلف جامعة أم القرى عام 1396هـ)
وغيرها من الكتب واألبحاث.
المصادر:
 -1رسالة أبي داود إلف أهل مكة ،وشروط األئمة الستة بن طاهر المقدسي ،وشروط األئمة البمسة :ث ثتها
بتحقيق أبي غدة - 2.النك علف كتاب ابن الص ح بن حجر العسق ني -3 .بذل المجهود في بدتم سدنن أبدي
داود ،ل مام السباوي ،ط :مؤسسة الرسالة -4 .الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن بان

