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 بسـم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

 
 عمالنا،يئات أمن سو إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا 

 ن يضلل هللا فال هادي لهمن يهده هللا فال مضل له، وم
 لهوأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسو 

 1﴿ اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون ﴾
 نهما وبث م وجها﴿ اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ز 

 2نساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا ﴾رجاال كثريا و 
 مر لكم ذنوبكم ويغفمالك﴿ اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أع

 3ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ﴾
 أما بعد:

 
 درجة لنيل ج هيكل، فهذا حبث كيمسبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احل 

ف هذا . ويهد تعاىلعن سنن أيب داود رمحه هللا خمتصرحبث ، وموضوعه احلديث علوم يف املاجستري
 البحث: ليعرف الطالب األمور التالية: 

 
   ونسبته أيب داود رمحه هللا تعاىلاسم 
   نشأته ورحلته العلمية 
 شيوخ أيب داود وتالمذته 
  علم عن أيب داودماذا قال أهل ال 
  ما هو مذهبه يف صفات هللا عز وجل 

                                                            
 102آل عمران، اآلية: 1
 1النساء، اآلية: 2
 71و  70األحزاب، اآليتان:  3
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  ما هو مذهبه الفقهي، هل هو إمام جمتهد أو ال؟  
  ما هي آاثره العلمية 
  ما هو موضوع كتابه السنن؟ 
   يف سننه كلها مقبولة؟الواردة هل األحاديث 
  ما هو منهج أيب داود يف سننه؟ 
  الشروط؟شرتط أبو داود شروطا لسننه؟ ما هي تلك هل ا 
  اببته؟ ليت منالكتب ما مزيته على غريه من ا هل سنن أيب داود جدير ابهتمام اجلميع؟ 
  هل اعتىن العلماء بسنن أيب داود اعتناء فائقا؟ 

 
  أانس وسننه املبارك -رمحه هللا تعاىل-قد كتب عن اإلمام أيب داود ، فالدراسات السابقةأما  

 كثريون، نذكر من أولئك فيما يلي:

 اجلرح الرازي يف )كتاب احلنظلي التميمي املنذر بن إدريس بن حممد حامت أيب بن دالرمحنعب .1
والتعديل( حيث ترجم له ترمجة خمتصرة. ذكر امسه ونسبه وكنيته، ومخس رواة روى عنهم أبو 

 4داود. وذكر رؤيته له ببغداد، وختم قوله عنه ابحلكم عليه: ثقة.

( حيث ترجم لإلمام ترمجة خمتصرة. ذكر امسه الثقات )يفحممد بن حبان بن أمحد أيب حامت  .2
ونسبته وكنيته، وواحد فقط ممن روى عنه أبو داود. كما ذكر أن ابنه روى عنه، وأثىن عليه 

 5ابختصار، ومل يذكر شيئا عن سننه.

( حيث ذكر امسه ونسبته اتريخ مدينة السالميف )أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي  .3
كر ممن كتب عنهم، ومن روى عنه. وأورد بعض رواايت عن اإلمام نفسه يف مولده وكنيته، وذ 

                                                            
 456، رقم 102و  011، صـ 4كتاب اجلرح والتعديل: عبدالرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي، جـ 4
 282، صـ 8أيب حامت، جـ الثقات: حممد بن حبان بن أمحد  5
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-ورحلته ومساعه وسننه. كما ذكر ثناء بعض األئمة عليه وسننه، وبعض رواايت يف وفاته 
 6.-رمحه هللا تعاىل

( حيث عّد أاب داود من فقهاء احلنابلة. وترجم له طبقات الفقهاءيف )أبو إسحاق الشريازي  .4
 7جدا. ة خمتصرةترمج

رمحه هللا -( حيث بني شروط أيب داود شروط األئمة الستةيف )حممد بن طاهر املقدسي  .5
، فقال إن كتابه ينقسم على ثالثة أقسام، وذكرها. مث بني ثالثة أسباب إلدخاله -تعاىل

 8األحاديث وهي غري صحيحة عنده.

( حيث ذكره فيمن سكن باألنسايف )عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين  .6
البصرة من أهل سجستان. فذكر كنيته وامسه ونسبه، واتريخ ومكان وفاته، وأثىن عليه. كما 

 9.-رمحهم هللا تعاىل-ذكر شيئا عن ابنيه عبد هللا وعبد األعلى، وجده عمران 

( حيث ذكر طبقات الرواة عند أيب داود شروط األئمة اخلمسةيف )حممد بن موسى احلازمي  .7
 10ريه من األئمة، وبني شروطهم.وغ

-( حيث ذكر كنيته ونسبته هتذيب األمساء واللغاتيف )حمي الدين بن شرف النووي  .8
، وذكر امسه. كما حكى اختالف أهل العلم يف اسم جده ومن فوقه. وذكره -وضبطها كتابة  

وا منه. كما مولده ومكان واتريخ وفاته. وأورد أمساء أانس كثرية مسع منهم أبو داود، ومن مسع
بني االثنني اللذين يرواين عنه السنن، وذكر بعض رواايت عن أيب داود يف وصف سننه. كما 
ذكر اتفاق العلماء على الثناء عليه، فذكر بعض أقواهلم يف الثناء عليه وسننه. كما بني 

                                                            
 4591، رقم 81-75، صـ 10اتريخ مدينة السالم: أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي، جـ  6
 171و  169طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشريازي، صـ 7
 02و  19شروط األئمة الستة: حممد بن طاهر املقدسي، ويليه شروط األئمة اخلمسة: حممد بن موسى احلازمي، صـ 8
 46، صـ 7األنساب: عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، جـ  9

 وما بعدها 66، 58، 57شروط األئمة الستة: حممد بن طاهر املقدسي، ويليه شروط األئمة اخلمسة: حممد بن موسى احلازمي، صـ 10
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الف املصنف أنه هللا تعاىل قد رزق لكتاب أيب داود املبارك القبول من الناس كافة على اخت
مذاهبهم، فعليه معول أهل العراق ومصر واملغرب وكثري من أقطار األرض، وإىل آخر كالمه 

 11.-رمحهم هللا تعاىل-

( حيث ذكر  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانيف )أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان  .9
العلماء، وذكر كنيته وامسه ونسبه، وأثىن عليه، وذكر رحلته وكتابته. كما بني مكانته عند 

بعض أقواهلم يف ذلك. وذكر رواية عن أيب داود يف وصف سننه، حيث بني ما أدخله فيه من 
األحاديث. وذكر مولده، وقدومه بغداد مرارا، مث نزوله البصرة، وسكونه فيها، وفاته. كما 

 12ذكر شيئا عن ولده عبد هللا، وضبط كلمة السجستاين.

الرجال( حيث ذكر امسه ونسبه، ومذاهب  أمساء يف الكمال املزي يف )هتذيب يوسف .10
أهل العلم يف ذلك، وذكر كنيته وشيئا عن جده عمران. وأورد أمساء أانس كثريين جدا روى 
عنهم أبو داود، ما تزيد على ثالث صفحات، وذكر أانسا كثريين أخذوا عن أيب داود. كما 

نه. كما ذكر ثناء األئمة عليه ذكر بعض رواايت عن أيب داود يف مولده ورحلته ومساعه وسن
  13-رمحه هللا تعاىل-وسننه، وبعض رواايت يف وفاته 

( حيث ذكر  طبقات علماء احلديث) يف ن عبداهلادي الدمشقيبحممد بن أمحد  .11
كنيته ولقبه وامسه ونسبه، ومولده، ومن مسع منهم، ومن روى عنه. وذكر ثناء أهل العلم عليه 

 14، كل ذلك ابختصار.وسننه، ووفاته رمحه هللا تعاىل

النبالء( حيث ذكر امسه ونسبه  أعالم الذهيب يف )سري عثمان بن أمحد بن حممد .12
وكنيته وألقابه، ومولده ووفاته. وذكر رواايت عن أيب داود يف وصف سننه ورحلته ومساعه، 

                                                            
 337 ، رقم227- 224، صـ 2هتذيب األمساء واللغات: حمي الدين بن شرف النووي، جـ  11
 272، رقم 405و  404، صـ 2وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان، جـ 12
 2492، رقم 367-355، صـ 11هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 13
 584، رقم 292-290، صـ 2طبقات علماء احلديث: حممد بن أمحد ين عبداهلادي الدمشقي، جـ 14
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ومن مل يسمع أبو داود منهم، وذكر من حّدث عنه. وأورد قول أيب داود يف احتياج املسلم 
 عدد كبري من السنن الصحيحة مع القرآن. وذكر أقوال أهل العلم عنه وثنائهم عليه، إىل

 15واعتزازه لعلمه، وغري ذلك. كما فّصل الكالم عند ذكره لسجستان.

( حيث طبقات الشافعية الكربىيف )عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي  .13
وى وكتب عنه. كما ذكر أقوال أهل ذكر امسه ونسبه وكنيته ومولده، ومن مسع منهم، ومن ر 

العلم يف الثناء عليه وعلى سننه، وما ٍيدل على اعتزاز أيب داود بعلمه. وأورد قول الذهيب يف 
 16تشبيه أيب داود ابإلمام أمحد إىل آخره، مث بني املصنف موقفه من ذلك القول.

( حيث رةالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهيف )يوسف بن تغري بردي االاتبكي  .14
ذكر امسه ونسبه وكنيته ولقبه، ومولده ووفاته. وأثىن عليه، وذكر ابختصار رحلته إىل عدة 

 17بلدان، وبعض من روى عنه سننه.

الستة( حيث ذكر كنيته  الصحاح ذكر يف القنوجي يف )احلطة خان حسن صديق .15
من أخذ وامسه ونسبته، وحكى اخلالف فيها. وذكر مولده، ومكانته، وصفته، ورحلته، و 

وكتب عنهم، ومن أخذ عنه. كما ذكر االختالف يف مذهبه الفقهي، وأقوال أهل العلم يف 
  18الثناء عليه وسننه.

املشّرفة(  السنة كتب  مشهور لبيان املستطرفة الكتاين يف )الرسالة جعفر بن حممد .16
 19ته.حيث ترجم أليب داود رمحه هللا تعاىل ترمجة موجزة، فذكر امسه ونسبه كنبته، ووفا

                                                            
 117، رقم 203، صـ 13سري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 15
 67، رقم 296-293ـ صـ 2طبقات الشافعية الكربى: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي، جـ 16
 73، صـ 3النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي االاتبكي، جـ 17
 44-448حاح الستة: صديق حسن خان القنوجي، صـ احلطة يف ذكر الص 18
 11الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشّرفة: حممد بن جعفر الكتاين، صـ 19
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حيث قّدم  داود(، أيب بللي يف حتقيقهما لــ )سنن قره كامل  وحممد األرنؤوط شعيب .17
للكتاب برتمجة اإلمام، فبني امسه ونسبه ومولده وبلده، وذكر عصره وسريته العلمية ورحلته 
وشيوخه وتالمذته. كما ذكر ثناء أهل العلم والفضل عليه، وبني عقيدته ومذهبه ومصنفاته، 

ّرف ابلسنن، فتكلم يف اسم الكتاب وموضوعه، وبني شرط اإلمام فيه. كما بني ووفاته. وع
أمهية الكتاب، وتنويه العلماء بفضله ومزيته. وذكر عناية العلماء بكتابه املبارك، وأورد 

 20شروحه.

 السنن معامل ومعه داود أيب السيد يف حتقيقهما لــ )سنن وعادل الدعاس عبيد عزت .18
قدمة فرتجم أليب داود، فبني نسبه ومولده، وشيوخه وتالمذته، للخطايب( حيث قّدم م

 21ومكانته العلمية فذكر أقوال أهل العلم يف الثناء عليه، ووفاته.

( حيث تكلم عن أبو داود اإلمام احلافظ الفقيهيف )الدين الندوي املظاهري  تقي .19
وتالميذه. كما  عصر أيب داود وسريته وفضله، فذكر امسه ونسبه ومولده، ورحلته وشيوخه

ذكر بعض صفاته الكرمية، زهده وورعه، واعتزازه بعلمه، وحتريه يف اإلسناد. وبني مذهبه، 
ومصنفاته. كما درس كتاب سنن، فبني عن موضوعه واملقصود من أتليفه. وذكر ثناء أهل 
العلم على الكتاب، وتكلم عن مكانته بني الكتب الستة، وشروط أيب داود فيه. كما بني 

أتليفه وعدد رواايته، وذكر خصائص الكتاب وجتزئته، واألحاديث اليت انتقدت فيه،  مدة
 22ودرجات أحاديثه. وبني نسخ السنن ورواته، وشروحه، وغري ذلك من األمور.

 
  

                                                            
 62-5سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، صـ 20
 12-9، صـ 1، جـ السيدلدعاس وعادل سنن أيب داود ومعه معامل السنن للخطايب، إعداد وتعليق عزت عبيد ا21
 89-15أبو داود اإلمام احلافظ الفقيه: تقي الدين الندوي املظاهري، صـ 22
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 وتقسيم ذلك يف النقاط التالية: 
 
 األول: ترمجة اإلمام أيب داود السجستاين رمحه هللا تعاىل فصلال

o ذهالميوت عصره وسريته ورحلته وشيوخهو  ونسبه ومولده وبلده: امسه مبحث أول 
 امسه ونسبه ومولده وبلده 
 عصره وسريته ورحلته وشيوخه 

 تعاىل هللا رمحه داود أيب رحلة يف العلم أهل أقوال 
 احلديث علم عنهم وأخذ لقيهم الذين شيوخه أهم من 
 كتابه  يف كلذ ودون الرواية عنهم أكثر الذين الرواية يف شيوخه أشهر من 

 السنن
 تالميذه 

 رواية كله  السنن كتاب  عنه اآلخذين أبرز 
 مروايته بعض عليه واآلخذون الرجال أحوال علم يف تالمذته 

o ثناء أهل العلم والفضل عليهمبحث اثن : 
 تعاىل هللا رمحه بكر اخلالل أيب قول 
 تعاىل هللا رمحه أمحد بن حممد بن ايسني اهلرويّ  قول 
 تعاىل هللا مارمحه الصغاين وإبراهيم احلريب حممد بن إسحاق قول 
 تعاىل هللا رمحه حممد بن خملد قول 
 تعاىل هللا رمحه موسى بن هارون احلافظ قول 
 تعاىل هللا رمحه عاّلن بن عبد الصمد قول 
 تعاىل هللا مارمحه حامت بن حبان والسمعاين أيب قول 
 تعاىل هللا رمحه بن مندها قول 
 تعاىل هللا رمحه عبد هللا احلاكم أيب قول 
 تعاىل هللا رمحه النووي قول 
 تعاىل هللا رمحه شيخ اإلسالم ابن تيمية قول 
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 تعاىل هللا رمحه ابن عبد اهلادي قول 
 تعاىل هللا رمحه هيبالذ قول 
 تعاىل هللا رمحه ابن تغري بردي قول 

o آاثره العلميةو مذهبه عقيدته و : مبحث اثلث 
o اته رمحه هللا تعاىلوفو ما متيز به من صفات : مبحث رابع 

 ىل تعاالتعريف بكتاب السنن أليب داود السجستاين رمحه هللا: الفصل الثاين
o اسم الكتاب وموضوعه: مبحث أول 
o منهجه يف الكتاب: مبحث اثن 

 يقتصر رمحه هللا تعاىل كتابه على األحكامأوال : 
 ى أبنه قد وير لم، ه وس: يريد بكتابه أن يكون جامعا لسنن الرسول صلى هللا علياثنيا

 مجعها واستقصاها فيه، لكنه مل خيرج الطرق الكثرية 
 ثل احلديا أه: األحاديث اليت أوردها يف السنن أكثرها مشاهري، يعرفهاثلثا 
 حكام ألاويتوجه إىل  أبواب،و : يرتب األحاديث ترتيبا فقهيا، ويقسمها إىل كتب رابعا

 التنبيه ة يريدفقهي تها من أحكاميرتجم لألبواب ما تدل عليه األحاديث حتو  ،مباشرة
 عليها
 يقلل ، و احبهفظ ص: خيتار رمحه هللا تعاىل أحد احلديثني الصحيحني لقدم حخامسا

 وخيتصر احلديث الطويل، أحاديث األبواب
 ام ن األحكمكما ح: يذكر أكثر من طريق للمنت الواحد عندما يريد أن يؤكد سادسا

 لفقهيةا
 كد ذلال، مث ما دوهنا إن كان يرية أو : يذكر األحاديث الصحيحسابعا 
 ي يف ون اليت تلتقاظ املتألف : يعىن رمحه هللا تعاىل ابلتنبيه على اختالف الرواة يفاثمنا

 موضوع واحد
 يذكر جبانب األحاديث ما خيدم الناحية الفقهيةاتسعا : 
 ينقل عن بعض األئمة أقواهلم تعقيبا على بعض األحاديثعاشرا : 
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 لىع اجملمع حلديثا مرتوك رجل عن سننه يف تعاىل هللا رمحه خيرج ال: احلادي عشر 
 والشواهد املتابعات يف به يعتد وال له، ظهر ما على أو ضعفه
  أبحاديث قوم قد ُضعفوا هأخذبيان سبب 

 حديث  لباب: يذكر أحاديث مرسلة أو مدلسة عندما ال يكون يف االثاين عشر
 صحيح أو حسن يغين عنها

 لكذبني دما يورد رمحه هللا تعاىل حديثا شديد الضعف ي: عنالثالث عشر 
 و داودنها أباألحاديث اليت يسكت عتعاىل يف ابن حجر رمحه هللا  رأي احلافظ 

o اليت من  الكتب ه منوتنويه أهل العلم بفضله ومزيته على غري  مهية الكتاب،: أمبحث اثلث
 اببته

o عناية العلماء بكتاب السنن: مبحث رابع 
  
 سبحانه وتعاىل التيسري والتوفيق إلكمال هذا البحث، وأن يعيننا على اإلخالص؛ نسأل هللا 

يوم ال ينفع مال وال بنون إال  ﴿فيجعله خالصا لوجهه الكرمي، وينفع به إبذنه الكرمي سبحانه وتعاىل 
 ، رب السميع العليم، آمني.23﴾من أتى هللا بقلب سليم 

                                                            
 89و  88الشعراء، اآليتان: 23
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 األولالفصل 
 لسجستاين رمحه هللا تعاىلترمجة اإلمام أيب داود ا

 
 الميذهوت وشيوخه ورحلته وسريته وعصره امسه ونسبه ومولده وبلده: مبحث أول

  
 امسه ونسبه ومولده وبلده 
 
هو اإلمام شيخ السنة مقدم احلفاظ، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن  

اد يف نسبته ابن حبان واخلطيب وز  .شداد. هكذا نسبه تلميذاه ابن داسة وأبو عبيد اآلجري
، بن خلكان والقاسم والتجييباحلازمي، واالبغدادي وابن ماكوال، والسمعاين وأبو طاهر السلفي و 

وقال ابن أيب حامت:  24ابن عمرو بن عمران، األزدي السجستاين. والتاج السبكي وابن تغري بردي:
بن عبد العزيز اهلامشي: سليمان بن  وقال حممد 25سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن عامر.

 26شر بن شداد.األشعث بن ب  
 
ب جُ ش  الن بن سبأ بن ي  بن مالك بن زيد بن كه   تب  ث بن نـ  ة إىل األزد بن الغو  واألزدي: نسب 

يقع وهو إقليم  تان،س  ج  والسجستاين: نسبة إىل س   27طان، وهو أبو قبيلة ابليمن.ب بن قح  رُ بن يع  
إيران الشرقية إىل اجلنوب  ألفغانستان، وميتد إىل بعض مناطق وب واجلنوب الغريباآلن تقريبا يف اجلن

                                                            
، 4591م ، رق75، صـ 01، واتريخ مدينة السالم: أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي، جـ 282، صـ 8الثقات: حممد بن حبان بن أمحد أيب حامت، جـ 24
، 225و  224، صـ 2ن بن شرف النووي، جـ هتذيب األمساء واللغات: حمي الديو ، 46، صـ 7األنساب: عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، جـ و 

وأنباء أبناء الزمان:  ت األعيانياوفو  ،11ـ ، وشروط األئمة الستة: حممد بن طاهر املقدسي، ويليه شروط األئمة اخلمسة: حممد بن موسى احلازمي، ص337رقم 
ـ صـ 2لي بن عبدالكايف السبكي، جـ عطبقات الشافعية الكربى: عبدالوهاب بن و  ،272، رقم 405و  404صـ  ،2جـ  أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان،

 67، رقم 293
 456، رقم 102و  011صـ  ،4جـ  ،نظلي الرازيبن املنذر التميمي احل عبدالرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريسكتاب اجلرح والتعديل: 25
، رقم 203، صـ 13، جـ حممد بن أمحد بن عثمان الذهيبأعالم النبالء:  سري، و 2492، رقم 355، صـ 11جـ  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي،26

 6و  5، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 117
، 197، صـ 1، واألنساب: عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، جـ 330عرب: علي بن أمحد بن سعيد بن جزم األندلسي، صـ مجهرة أنساب ال27

 11صـ  عفر الكتاين،ملشّرفة: حممد بن ج، والرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ا46، صـ 1ابن األثري اجلزري، جـ واللباب يف هتذيب األنساب: 
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ل أفغانستان الشاهقة فوق  منها، يدخل فيه دلتا هنر هلمند وغريه من األهنار الكثرية املنحدرة من جبا
 28نة إىل اجلنوب الغريب، ويف هذا املوضع مدينة قندهار.كابل وغز 

  
، ويعود ذلك إىل تسميته الفارسية: سكستان، ويعرف يستانسويسمى هذا اإلقليم كذلك  

اجلنوبية،  رضروز كذلك، ومعناه نصف يوم أو األم  ي  اآلن ابسم سيستان، ويقال هلا ابلفارسية: ن  
والنسبة إليه كذلك: سجزي.  29ويقال: إن هذا اإلقليم إمنا مسي بذلك لوقوعه يف جنوب خراسان.

ينسب أبو عوانة اإلسفراييين أاب داود، فيقول: السجزي، وإليها  كذاقال الذهيب رمحه هللا تعاىل: وه
 30مسند الوقت أبو الوقت السجزي. ينسب

  
 31، وكانت والدته بسجستان.ولد اإلمام أبو داود فيما قاله هو عن نفسه سنة اثنتني ومئتني 

البالد أايم الفتح وإمنا انتهى أحد أجداده إىل تلك  .وهو كما سلف عريب من قبيلة األزد اليمنية
 اإلسالمي فاستقر هناك. وكان املسلمون يف القرون الثالثة املشهود هلا ابخلريية على لسان خري الربية

  لنشر اإلسالم وتعميمه يف األقطار ،أن اجلهاد يف سبيل هللا فرض حتمي ونر يصلى هللا عليه وسلم 
وطنا دائما، ويصاهرون أهلها ويقضون  فكانوا يستقرون يف البالد اليت يفتحوهنا ويتخذوهنا .كافة

وكانوا إىل  الم منهم العربية والقرآن والسنة.وتعليم من دخل يف اإلس ،تعاىلحياهتم يف الدعوة إىل هللا 
جانب ذلك يتولون محاية الثغور لصد أي هجوم من قبل العدو يف البالد املتامخة، محاية حلدود دولة 

 32انت سجستان إحدى تلك الثغور.اإلسالم من أن خترتق من جهتهم، وك
 

                                                            
 6، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 372و  20، صـ كي لسرتنج  بلدان اخلالفة الشرقية:28
 372، وبلدان اخلالفة الشرقية: كي لسرتنج، صـ 449صـ  احلطة يف ذكر الصحاح الستة: صديق حسن خان القنوجي،29
و  6، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 221، صـ 13ء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ سري أعالم النبال30
7 
 217و  204، صـ 13سري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 31
 9و  8، صـ 1، جـيسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بلل32
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 عصره وسريته ورحلته وشيوخه 
 
وعاش يف عصر زاخر أبهل العلم يف خمتلف التخصصات،  رمحه هللا تعاىل نشأ اإلمام أبو داود 

ال سيما يف علم احلديث والرواية الذي بلغ أوجه يف القرن الثالث اهلجري. فكان فيه عدد كبري من 
لنا التاريخ مآثرهم، وحفظت لنا الدواوين اليت صنفوها مروايهتم، وامتألت احلفاظ الكبار الذين سجل 

 33ال يستغين عنها طالب علم البتة. اخلزانة اإلسالمية يف ذلك القرن ابملصنفات اجلليلة اليت
 
ط رأسه د طالب مل إال ويرتك وطنه ومسق  جنلب العلم، فقلما طوقد شاعت آنذاك الرحلة يف  

قطار اإلسالمية اليت كانت حواضر للعلم والعلماء رغبة يف االلتقاء أبهل العلم لريحل إىل خمتلف األ
نزاف الكبار الذين عرفوا حبفظ احلديث وروايته، خيتلف إىل جمالسهم لألخذ عنهم واإلفادة منهم، واست

 34م من الرواية.هدما صح عن
 
هـ( وابن أيب شيبة 233 هـ( وحيىي بن معني )ت241مة أمحد بن حنبل )ت فكان أمثال األئ 

هـ( الرازيني، 264هـ( وأيب زرعة )ت 250هـ( وأيب حامت )ت 238 هـ( وابن راهويه )ت235 )ت
هـ( إىل غري هؤالء الذين كانوا 261هـ( ومسلم )ت 258هـ( والذهلي )ت 256 والبخاري )ت

 35مهوى أفئدة طلبة العلم ومقصدهم.
 
لب العلم على طأولئك الذي آثروا الرحلة يف وقد كان اإلمام أبو داود رمحه هللا تعاىل من  

ديث يف بلده سجستان احلالبقاء يف األوطان. فبعد أن تلقى مبادئ العلوم يف سن مبكرة، وكتب 
حيث كانت من حواضر  واملناطق اجملاورة، امتدت أنظاره إىل عاصمة الدولة اإلسالمية آنذاك بغداد،

                                                            
 9صـ ، 1سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ33
 املصدر نفسه34
 املصدر نفسه35
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قتبل عمره مل جياوز الثامنة رحل إليها وهو يف م ،شاسعةوابلرغم من بعد الشقة واملسافات ال .العلم
 36.، أي: وهو ابن مثان عشرة سنةفقد أخرب عن نفسه أنه وصل بغداد سنة عشرين ومئتني عشرة.

 
o تعاىل هللا رمحه أقوال أهل العلم يف رحلة أيب داود 

ام أهل احلديث يف إم -رمحه هللا تعاىل–قال أبو عبد هللا احلاكم رمحه هللا تعاىل: أبو داود  
وقد كتب خبراسان قبل خروجه  جاز والشام والعراق ني  وخراسان.مبصر واحلمساعه  ،عصره بال مدافعة

وابلري عن إبراهيم بن موسى...  ،وكتب ببـ غ الن عن قتيبة )هو ابن سعيد( .يف بلده وه راة ،إىل العراق
 37.راسان، مث رحل اببنه أيب بكر إىل خوقد كان كتب قدميا بنيسابور

 
ف، أحد من رحل وطوّ  -رمحه هللا تعاىل–وقال احلافظ املزي رمحه هللا تعاىل: وكان أبو داود  

، كتب عن العراقيني واخلراسانيني، والشاميني واملصريني، واجلزريني واحلجازيني فومجع وصنّ 
 38وغريهم.

 
ىل: دخلت البصرة وهم وقال الذهيب رمحه هللا تعاىل تعليقا على قول أيب داود رمحه هللا تعا 

قال الذهيب من أيب عمر الضرير جملسا واحدا،  ات عثمان بن اهليثم املؤذن، فسمعتيقولون: أمس م
قال الذهيب رمحه هللا و  .ومات عثمان قبله بشهر ،عشرين سنةمن  رمحه هللا تعاىل: مات يف شعبان

ن إبراهيم، وعبد هللا بن رجاء، م بمسل :ومسع من. وسليمان بن حرب ،تعاىل: ومسع مبكة من القعنيب
 39وأيب الوليد الطيالسي، وموسى بن إمساعيل، وطبقتهم ابلبصرة.

 

                                                            
اتريخ مدينة دمشق: علي بن احلسن ابن هبة هللا بن عبدهللا ، 4591، رقم 77، صـ 10اتريخ مدينة السالم: أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي، جـ 36

يب داود، مقدمة أسنن و ، 221، صـ 13، جـ سري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيبو وما بعدها،  191، صـ 22افعي املعروف اببن عساكر، جـ الش
 10، صـ 1، جـحتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي

، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن 941و  193، صـ 22عروف اببن عساكر، جـ اتريخ مدينة دمشق: علي بن احلسن ابن هبة هللا بن عبدهللا الشافعي امل37
 213و  212، صـ 13عثمان الذهيب، جـ 

 2492، رقم 356، صـ 11هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 38
 204، صـ 13سري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 39
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بن الربيع الُبوراين وأمحد بن  احلسن :مث مسع ابلكوفة منواستمر الذهيب رمحه هللا تعاىل بقوله:  
لي وأمحد بن ي  ف  فر النـ  أيب جع :أيب توبة الربيع بن انفع حبلب، ومن :وعي وطائفة. ومسع منبُ يونس الري   

حبمص. ومن صفوان بن صاحل  يح ويزيد بن عبد ربه وخلقٍ ر  . ومن حيوة بن شُ ان  رّ أيب شعيب وعدة حب  
ومن أمحد بن حنبل وطبقته  .بن راهويه وطبقته خبراسان وهشام بن عمار بدمشق. ومن إسحاق

 40.. إىل آخر كالمه.خ، ومن أمحد بن صاحل وخلق مبصر.ل  ببغداد، ومن قتيبة بن سعيد ببـ  
 

o  من أهم شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم علم احلديث 
ن حنبل وحيىي بن بأمحد  اناإلمام :من أهم شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم علم احلديث 

وقد دون أبو داود رمحه هللا تعاىل عن اإلمام أمحد رمحه  كما قال احلافظ املزي رمحهم هللا تعاىل.  ،معني
 41سائل يف كتاب يشتمل على الفقه واحلديث والرجال.هللا تعاىل م

 
o السنن تابهمن أشهر شيوخه يف الرواية الذين أكثر عنهم الرواية ودون ذلك يف ك 

 :السنن همن أشهر شيوخه يف الرواية الذين أكثر عنهم الرواية ودون ذلك يف كتاب 
 

الشيخان قدوة، روى عنه ب القعنيب البصري اإلمام الثبت الن  ع  عبد هللا بن مسلمة بن قـ   .1
ثالثة عشر  :البخاري ومسلم. تويف سنة إحدى وعشرين ومئتني. روى عنه أبو داود يف السنن

 42وثالث مئة حديث تقريبا.
روى عنه البخاري  سدي البصري، اإلمام احلافظ احلجة،ل األب  ر  س  د بن مُ ه  ر  س  مسدد بن مُ  .2

شرين ومئتني. وقد روى عنه أبو داود يف تويف سنة مثان وع .وأبو زرعة وأبو حامت الرازاين
 43.يبار السنن: واحدا وأربعني ومخس مئة حديث تق

                                                            
 205و  204صـ ، 13ء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ سري أعالم النبال40
 11، صـ 1أيب داود بتحقيق شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ سنن، و 2492، رقم 359، صـ 11هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 41
، صـ 10، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 3571رقم وما بعدها،  136، صـ 16هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 42

 13، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بلليو ، 68، رقم وما بعدها 257
، صـ 10النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ ، وسري أعالم 5899وما بعدها، رقم  443، صـ 27هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 43

 13، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 208، رقم 591



19 

 

ل احللواين )وُحل وان: بلدة مما يلي اجلبال ببغداد( نزيل الّ اخل   احلسن بن علي بن حممد اهلذيل .3
وثقه النسائي ويعقوب بن ، و الشيخانمكة واجملاور هبا، اإلمام احلافظ الصدوق. روى عنه 

تويف سنة اثنتني وأربعني ومئتني. وقد روى عنه أبو داود يف السنن تسعة  واخلطيب. شيبة
 44وعشرين ومئة حديث تقريبا.

خي )وبلخ من أجّل مدن أفغانستان يف الشمال ل  قتيبة بن سعيد بن مجيل الثقفي موالهم البـ   .4
 يخان والنسائي.والشروى عنه أمحد وابن معني  .، راوية اإلسالممنها(، احملدث اإلمام الثقة

عنه أبو داود يف السنن: واحدا ومثانني ومئة  وثقه أبو حامت والنسائي وابن معني. وقد روى
 45حديث تقريبا.

مبكة، اإلمام احلافظ شيخ احلرم. روى  سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين، مث البلخي اجملاور .5
ن خراش وابن منري وابن وثقه أبو حامت واب .حدث عنه وهو حيّ  عنه مسلم وأمحد بن حنبل

تويف سنة سبع وعشرين  سعد وحممد بن عبد الرحيم صاعقة، وفّخم أمحد بن حنبل أمره.
 46ومئتني على الصحيح. وقد روى عنه أبو داود يف السنن: ستة وأربعني حديثا تقريبا.

هناد بن السرّي بن مصعب الدارمي الكويف، اإلمام احلجة القدوة. روى عنه البخاري يف  .6
وكان اإلمام أمحد أيمر ابلكتابة  .لق أفعال العباد( ومسلم وبقية األربعة، وثقه النسائي)خ

تويف سنة ثالث وأربعني ومئتني. وروى أبو داود عنه يف السنن: ستة  عنه، وكان وكيع يعظمه.
 47وستني حديثا تقريبا.

                                                            
وحممد كامل قره سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط ، و 1250وما بعدها، رقم  259، صـ 6هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 44

 13، صـ 1، جـبللي
، صـ 11، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 4852وما بعدها، رقم  523، صـ 23هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 45

 14، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 8، رقم وما بعدها 13
، صـ 10، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 2361وما بعدها، رقم  77، صـ 11هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 46

 14، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 207رقم وما بعدها،  586
، صـ 11، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 6603وما بعدها، رقم  311، صـ 30ل يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ هتذيب الكما47

 15و  14، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 118وما بعدها، رقم  465
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مام. روى عنه داين الكويف، احلافظ الثقة اإلم  حممد بن العالء بن كريب، أبو كريب اهل   .7
تويف سنة مثان وأربعني ومئتني. روى عنه أبو داود يف  اجلماعة، والذهلي وأبو زرعة وأبو حامت.

 48السنن: سبعة وسبعني حديث تقريبا.
حدث عنه البخاري يف الصحيح، وروى عنه   حممد بن كثري العبدي البصري، احلفظ الثقة. .8

ث وعشرين مئتني. روى عنه أبو داود يف كذلك الذهلي وأبو حامت وأبو زرعة. تويف سنة ثال
 49السنن: واحدا وثالثني ومئة حديث تقريبا.

)وحران تقع يف مشال سوراي وهي من بالد  عبد هللا بن حممد بن علي بن نفيل النفيلي احلرّاين .9
، اإلمام احلافظ عامل اجلزيرة. يف كل فن( ومنها مجاعة من الفضالء والعلماءاجلزيرة كان هبا 

والذهلي، وثقه أبو حامت والنسائي والدارقطين. تويف سنة أربع  أبو حامت وأبو زرعة روى عنه
 50ومئتني. روى عنه أبو داود يف السنن: مخسة وثالثني ومئة حديث تقريبا.وثالثني 

هم الكويف، اإلمام احلافظ املفسر، صاحب عثمان بن حممد بن أيب شيبة العبسي موال .10
تويف سنة تسع وثالثني  سلم وأبو حامت، وثقه ابن معني.التصانيف. روى عنه البخاري وم

 51ومئتني. روى عنه أبو داود يف السنن: أحد عشر وثالث مئة حديث تقريبا.
، اإلمام احلافظ الثقة، مسند موالهم البصري مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي .11

ويف سنة اثنتني وعشرين ت البصرة. روى عنه البخاري وابن معني والذهلي وأبو زرعة وأبو حامت.
 52ومئتني. روى عنه أبو داود يف السنن: مثانية ومئة حديث تقريبا.

 

                                                            
، صـ 11، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 5529وما بعدها، رقم  243، صـ 26ال: يوسف املزي، جـ هتذيب الكمال يف أمساء الرج48

 15، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 86وما بعدها، رقم  394
، صـ 10، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 5571وما بعدها، رقم  334، صـ 26هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 49

 15، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 102وما بعدها، رقم  383
، صـ 10، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 3545قم وما بعدها، ر  88، صـ 16هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 50

 16، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 221وما بعدها، رقم  634
، صـ 11النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ ، وسري أعالم 3857وما بعدها، رقم  478، صـ 19هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 51

 16، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 58وما بعدها، رقم  151
، صـ 10بن عثمان الذهيب، جـ  ، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد5916وما بعدها، رقم  487، صـ 27هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 52

 17، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 75وما بعدها، رقم  314
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 تالمذته 
  
لغة وفقه وحديث  كان اإلمام أبو داود رمحه هللا تعاىل كعلماء عصره يُلّم أبطراف املعرفة من 

تلقي الغبني يف مقصد طالب العلم، ي ف دون إليه من كل ح د ب وص وب، را فكان .وتفسري وغري ذلك
يُرجع إليه ويؤخذ عنه  ماحىت صار فيه إما ،وال سيما علم احلديث الذي برع فيه وغلب عليه ،عنه

وعدد   ، ومنهم من أخذ عليه بعض مروايته.السنن كله رواية م ن أخذ عنه كتاب همفمن وُيسّلم له.
 53هدى من بعده. من املربزين يف هذا الشأن، ممن خلفوه خبري وكانوا منارات   همكبري من

 
o أبرز اآلخذين عنه كتاب السنن كله رواية 

 فأبرزهم: ،فأما تالمذته الذين الزموه وقرؤوا عليه كتاب السنن 
 

 أبو علي حممد بن أمحد بن عمرو البصري اللؤلؤي .1
 أبو بكر حممد بن بكر بن حممد بن عبد الرزاق بن داسه .2
 األعرايب أبو سعيد أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن درهم بن .3
 أبو احلسن علي بن حممد بن العبد الوراق .4
 أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد بن عبد هللا بن أيب سلمة الرملي .5
 يلودأبو سامل حممد بن سعيد بن محاد بن ماهان بن زايد بن عبد هللا اجلُ  .6
 أبو أسامة حممد بن عبد امللك بن يزيد الرّواس .7
ملعروف اببن ابصري، ه الد بن شامه  ر د الصرييف الفقيأبو عمرو أمحد بن علي بن حسن بن حمم .8

 مُخرية.
 54أبو الطيب أمحد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن اأُلشناين البغدادي، نزيل الرحبة. .9

 

                                                            
 25، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي53
 31-26صـ  املصدر نفسه،54
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  تالمذته يف علم أحوال الرجال واآلخذون عليه بعض مروايته 
جال: أبو عبيد حممد بن علي يف علم أحوال الر  ذ على اإلمام أيب داود رمحه هللا تعاىلممن تتلم 

ممن أخذ عنه جزء )الناسخ  تهابن عثمان اآلجري، واحلسني بن إدريس األنصاري اهلروي. ومن تالمذ
واملنسوخ(: أبو بكر أمحد بن سلمان بن احلسن بن إسرائيل البغدادي احلنبلي النّجاد. ومن تالمذته 

هللا حممد بن أمحد بن يعقوب املت وثي  الذين أخذوا عليه كتاب )الرد على أهل القدر(: أبو عبد
 ،ومل يكثروا ،أما تالمذته الذين أخذوا عنه احلديث بعد احلديث والرواية بعد الرواية 55البصري.
 أشهرهم: .فكثريون

 
 .صاحب اجلامع قيه،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي اإلمام احلافظ الناقد الف .1
 ورة.املشه لسننامام احلافظ الناقد البصري، صاحب أمحد بن شعيب بن علي النسائي اإل .2
 ىأن النيب صل بيه:أشيخه اإلمام أمحد بن حنبل، أخذ عنه حديث أيب العشراء الدارمي عن  .3

 هللا عليه وسلم سئل عن العترية فحّسنها.
 زكراي بن حيىي بن عبد الرمحن الساجي .4
 إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن صاحل البغدادي الصّفار .5
 ييينو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري اإلسفراأب .6

 
وهللا  56وغري هؤالء كثري ذكرهم احلافظان املزي يف )هتذيب الكمال( والذهيب يف )السري(، 

 تعاىل أعلم.
 
 

                                                            
 32و  31صـ ، 1ألرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب ا55
 34-32املصدر نفسه، صـ 56
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 : ثناء أهل العلم والفضل عليهمبحث اثن
 
عالية جليلة، علم أن يبلغ مرتبة ة من أهل اللّ مل يكن غريبا على من تتلمذ على أولئك اجل   

بفضله يف كل مكان. هذا إىل ما كان لديه من ذكاء حاّد  إليه ابلبنان ويذكر جتعله أهال ألن يشار
ال ميكن حبال  ،نسان مهما بلغ يف العلم مرتبةفاإل .اد، مع إخالصه هلل تعاىلوحافظة قوية وذهن وقّ 

وقد حتقق ذلك كله يف اإلمام أيب  إال إبخالصه هلل تعاىل. ،أن يبارك هللا تعاىل له فيه وجيد قبوال وثناء
، حىت أقر علماء عصره له ابلتقدم وخصوصا يف علم احلديث، حيث صرف مهته داود رمحه هللا تعاىل

 57إليه، فكان الغالب عليه.
 
 ماملقد   سليمان بن األشعث السجستاين اإلمامأبو داود  :تعاىل هللا رمحه لقول أيب بكر اخلال 

م. أحد يف زمانه، رجل ورع مقد   ،عه، وبصره مبواضيف زمانه، رجل مل يسبقه إىل معرفته بتخريج العلوم
وكان إبراهيم األصبهاين وأبو بكر بن  ،مسع أمحد بن حنبل منه حديثا واحدا كان أبو داود يذكرهو 

 58ويذكرونه مبا ال يذكرون أحدا يف زمانه مثله. ،درهقة يرفعون من ق  د  ص  
 
 ز ي  : تعاىل هللا رمحه ويّ ر  أمحد بن حممد بن ايسني اهل   قول ج  سليمان بن األشعث أبو داود السّ 

ان أحد حفاظ اإلسالم حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده، يف أعلى ك
 59فاف والصالح والورع، من فرسان احلديث.درجات النسك والع  

 
  هذا ملا صنف أبو داود  :تعاىل هللا مارمحه اهيم احلريبقول حممد بن إسحاق الصغاين وإبر
  60احلديد. -عليه السالم-احلديث كما ألني لداود  تاب: ألني أليب داودالك

 

                                                            
 17صـ ، 1جـ  ،سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 227، صـ 2هتذيب األمساء واللغات: حمي الدين بن شرف النووي، جـ 57
 4591، رقم 79، صـ 10بغدادي، جـ أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب ال اتريخ مدينة السالم:58
 80املصدر نفسه، صـ 59
 196، صـ 22علي بن احلسن ابن هبة هللا بن عبدهللا الشافعي املعروف اببن عساكر، جـ  اتريخ مدينة دمشق:60
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 كان أبو داود يفي مبذاكرة مئة ألف حديث، وملا صنف  :  تعاىل هللا رمحه قول حممد بن خملد
يتبعونه وال خيالفونه،  ،كاملصحف  وقرأه على الناس، صار كتابه ألصحاب احلديث ،كتاب السنن

 61وأقر له أهل زمانه ابحلفظ والتقدم فيه.
 
 يف الدنيا للحديث،  السجستاين : ُخلق أبو داودتعاىل هللا رمحه قول موسى بن هارون احلافظ

 62.هما رأيت أفضل من ،ويف اآلخرة للجنة
 
   وكان من فرسان هذا  ينالسجستا: مسعت أاب داود تعاىل هللا رمحه اّلن بن عبد الصمدقول ع

 63الشأن.
 
 فقها  كان أبو داود أحد أئمة الدنيا:  تعاىل هللا مارمحه قول أيب حامت بن حبان والسمعاين

وقمع من خالفها وانتحل  ،مجع وصنف، وذّب عن السننممن ، وورعا وإتقاان ونسكا ،وحفظاوعلما 
 64ضّدها.

 
  واخلطأ من ح، وميزوا الثابت من املعلولخرجوا الصحيأ: الذين تعاىل هللا رمحه بن مندهاقول ،

الصواب أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، وأبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، وبعدمها 
 65رمحن أمحد بن شعيب النسائي.أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين، وأبو عبد ال

 
  إمام أهل  ،السجستاين أبو داودليمان بن األشعث س: تعاىل هللا رمحه عبد هللا احلاكم أيبقول

ن وقد كتب خبراسا .احلديث يف عصره بال مدافعة، مساعه مبصر واحلجاز والشام والعراق ني وخراسان
ى، إال أن سالن عن قتيبة، وابلرّي عن إبراهيم بن مو غ  هراة، وكتب ببـ  قبل خروجه إىل العراق يف بلده 

                                                            
 117، رقم 212، صـ 13سري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 61
 196، صـ 22ن هبة هللا بن عبدهللا الشافعي املعروف اببن عساكر، جـ اتريخ مدينة دمشق: علي بن احلسن اب62
 198صـ  املصدر نفسه،63
 46، صـ 7، واألنساب: عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، جـ 282، صـ 8الثقات: حممد بن حبان بن أمحد أيب حامت، جـ 64
 42مد بن إسحاق بن حممد بن منده، صـ فضل األخبار وشرح مذاهب أهل اآلاثر وحقيقة السنن: حم65
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م أبو توبة ومسلم بن إبراهيم، وابلشا ، وعبد هللا بن رجاء،القعنيبو  ،موسى بن إمساعيلأعلى إسناده 
ي وية وقد كان كتب قدميا بنيسابور، مث رحل اببنه أيب بكر بن  .ريح احلمصيبن شُ  الربيع بن انفع، وح 
 66أيب داود إىل خراسان.

 
 ابحلفظ التام، : واتفق العاماء على الثناء على أيب داود، ووصفه تعاىل هللا رمحه قول النووي

 67قان والورع والدين والفهم الثاقب يف احلديث وغريه.توالعلم الوافر، واإل
 
 إمامان يف الفقه من فالبخاري وأبو داود أما : تعاىل هللا رمحه قول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 68أهل االجتهاد.
  
 69اإلمام الثبت، سيد احلفاظ. :تعاىل هللا رمحه قول ابن عبد اهلادي 

  
  م احلفاظ، أبو داود، األزدي شيخ السنة، مقد ،: اإلمامتعاىل هللا رمحه الذهيبقول

وقال كذلك: كان أبو داود مع إمامته يف احلديث وفنونه من كبار  بصرة.الث السجستاين، حمدّ  
  70.. إىل آخر كالمه رمحهما هللا تعاىل.الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك.

  
 وكان  ...بال مدافعة كان إمام أهل احلديث يف عصره  :اىلتع هللا رمحه قول ابن تغري بردي

 71علل احلديث ورعا.عارفا ب
 
 

                                                            
 941و  193، صـ 22اتريخ مدينة دمشق: علي بن احلسن ابن هبة هللا بن عبدهللا الشافعي املعروف اببن عساكر، جـ 66
 225، صـ 2هتذيب األمساء واللغات: حمي الدين بن شرف النووي، جـ 67
 40، صـ 20جـ أمحد بن تيمية احلراين، جمموع الفتاوى: 68
 584، رقم 290، صـ 2جـ ، الدمشقي ن عبداهلاديبحممد بن أمحد بقات علماء احلديث: ط69
 215و  203، صـ 13سري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 70
 73، صـ 3النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي االاتبكي، جـ 71
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 مبحث اثلث: عقيدته ومذهبه وآاثره العلمية
 
 عقيدته 

  
الكيفية  مذهب السلف يف إثبات الصفات ونفي يرى كان اإلمام أبو داود رمحه هللا تعاىل 

وهو املذهب الذي  .يف ذلك العصر وما قبلهمذهب شيخه اإلمام أمحد ومعظم أهل العلم ك  ،عنها
 72اتفق عليه السلف الصاحل، وأخذ به األئمة األربعة املتبوعون وعامة أهل احلديث.

 
فقد ذكر الذهيب رمحه هللا تعاىل أن اإلمام أاب داود رمحه هللا تعاىل على مذهب السلف يف  

وقد أورد اإلمام أبو داود رمحه هللا تعاىل  73وترك اخلوض يف مضايق الكالم.اتباع السنة والتسليم هلا، 
يف كتاب السنة من سننه املبارك من األحاديث اليت تشهد ملذهب السلف وتؤيده. وكذلك ما نقله 

رمحه هللا تعاىل وغريه من علماء السلف يف الرد على اجلهمية واملعطلة  يف )مسائله( عن اإلمام أمحد
يدل  كل ذلك  .قدونه من مسائل الكالم كالعلو والرؤية والصفاتيعتوالقدرية واخلوارج واملعتزلة فيما 

 74داللة واضحة على أنه جاٍر على مذهب السلف وأهل السنة واجلماعة رمحه هللا تعال رمحة واسعة.
 
روى أبو طاهر السلفي بسنده إىل حممد بن رجاء البصري قال: قلت أيب داود السجستاين:  

قال السلفي معلقا على  ث عنه.الواقفة، فلم أحدّ  رأيته يصحبُ  ثت عن الرمادي؟ فقال:مل أرك حدّ 
هذا هو أمحد بن منصور من حفاظ احلديث األعالم وثقات علماء اإلسالم، وقد ذلك: الرمادي 

 75توقف أبو داود عن الرواية عنه لصحبته الواقفة.
 

                                                            
 22، صـ 1، جـاألرنؤوط وحممد كامل قره بللي سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب72
 216و  215، صـ 13سري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 73
 22، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي74
 املصدر نفسه75
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لوق. وهو يف ا عن اخلوض والبحث يف أن القرآن خملوق أو غري خمو والواقفة هم الذين توقف 
ذلك اتبع لشيخه اإلمام أمحد رمحهما هللا تعاىل، ألنه كان يبدّع الواقفة كذلك، ويعدهم فريقا من 

 76اجلهمية كما يف رسالته إىل مسدد.
 
 مذهبه 

 
 معظم الذين ترمجوا لإلمام أيب داود ذكروه يف الطبقة األوىل من أصحاب اإلمام أمحد كأيب 

 77ه الذهيب من جنباء أصحابه.وعدّ  ى الفراء،لاحلسني ابن أيب يعإسحاق الشريازي والقاضي أيب 
 78وبذلك جزم احملدث الشيخ حممد أنور الكشمريي، والشيخ حممد زكراي الكاندهلوي.

 
 وشايعهم على ابن السبكي.وتبعهما ، ادي وابن ابطيش يف الشافعيةوعّده أبو عاصم العبّ  

لذلك  ظر، فقد قال الداوودي: ومل يذكروفيه ن جي.زاده وصّديق حسن خان الق ن و  ذلك طاشُكربي
 79دليال.

 
يأخذ ف ،وكونه تفقه ابإلمام أمحد وغريه من األئمة ونقل عنهم، ال يعين أنه كان مقلدا هلم 

له أدوات االجتهاد خيتار  قد اكتملتأدلتهم، بل كان رمحه هللا تعاىل أبقواهلم دومنا متحيص أو نظر يف 
تفرع عنهما. فإن علماء ذلك العصر رمحهم اجتهاده يف فهم الكتاب والسنة وما  إليه هويفيت مبا يؤدي

 80 يكونوا يرضون ألنفسهم التقليد، ال حفاظ احلديث وال أئمة الفقه.هللا تعاىل مل

                                                            
 23صـ ، 1بللي، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره 76
سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: ، و 152، صـ 13، وسري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 171طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشريازي، صـ 77

 23، صـ 1، جـشعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي
 23، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 53صـ ، 1، جـ : حممد أنور الكشمرييفيض الباري على صحيح البخاري78
: أمحد يف موضوعات العلوم السيادة، ومفتاح السعادة ومصباح 67، رقم 293ـ صـ 2طبقات الشافعية الكربى: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي، جـ 79

جبد ، وأ195، رقم 207، صـ 1ـ طبقات املفسرين: حممد بن علي بن أمحد الداوودي، ج، و 284و  280صـ  ،2، جـ بن مصطفى الشهري بطاش كربى زاده
 23، صـ 1، جـلليبسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره ، و 127، صـ 3، جـ العلوم: صديق بن حسن القنوجي

 24، صـ 1، جـكامل قره بلليسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد  80
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جمتهدين مل  كان هؤالءوقد سئل ابن تيمية رمحه هللا تعاىل عن األئمة الستة وآخرين: هل   
احلمد هلل رب العاملني، : رمحه هللا تعاىل قولهفأجاهبم ب ...كانوا مقلدين؟  أم من األئمة، يقلدوا أحدا
وابن  ، والنسائى،يوالرتمذ ،وأما مسلم .وأبو داود فإمامان يف الفقه من أهل االجتهاد ،أما البخاري

وحنوهم، فهم على مذهب أهل احلديث، ليسوا مقلدين لواحد  ،والبزار ،وأبو يعلى ،وابن خزمية ،ماجه
عينه من العلماء، وال هم من األئمة اجملتهدين على اإلطالق، بل هم ال مييلون إىل قول أئمة ب

  ،وأمثاهلم. ومنهم من له اختصاص ببعض األئمة ،وأيب عبيد ،وإسحاق ،وأمحد ،كالشافعي  ؛احلديث
أميل  -كمالك وأمثاله- اختصاص أيب داود وحنوه أبمحد بن حنبل، وهم إىل مذهب أهل احلجازك
 81..كأيب حنيفة والثوري.  هب أهل العراق؛انهم إىل مذم
 
، وعظم مقداره وقال العالمة الشيخ حممد زاهد الكوثري: وأبو داود تفقه على فقهاء العراق 

وهلم  جال الرمحة،ة رمحهم هللا وأغدق عليهم س  عأفقه اجلمايف الفقه، ومها أعين البخاري وأاب داود 
 82السنة.موا على األمة أعظم منة مبا خد

 
وذهب الشيخ طاهر اجلزائري إىل مذهب وسط بني الفريقني فقال: وعندي أن البخاري وأاب  

ين لواحد بعينه، وال من األئمة اجملتهدين على اإلطالق، داود أيضا كبقية األئمة املذكورين، ليسا مقلد  
 83بل مييالن إىل أقوال أئمتهم.

 
 آاثره العلمية 
 
 ، منها ما يلي:كان له كذلك مصنفات جليلة 
 

 ، وسيأيت الكالم عليه قريبا إبذن هللا تعاىل.كتاب السنن .1
 املراسيل .2

                                                            
 40، صـ 20جمموع الفتاوى: أمحد بن تيمية احلراين، جـ 81
 25و  24، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي82
 25املصدر نفسه، صـ 83



29 

 

 الناسخ واملنسوخ .3
 الزهد .4
 مسائل اإلمام أمحد .5
 الرد على أهل القدر .6
 تسمية اإلخوة الذين ُروي عنهم احلديث .7
 أصحاب الشعيب .8
 التفرد يف السنن .9

 دالئل النبوة .10
 سؤاالت أيب عبيد اآلجري له .11
 حنبل عن الرواة والثقات والضعفاء أسئلة ألمحد بن .12
 يف وصف السنن رسالة إيب داود إىل أهل مكة .13
ذكر ابن حجر رمحه هللا تعاىل يف مقدمة كتابه )هتذيب التهذيب( ثالثة كتب أخرى  .14

. وذكر يف مقدمة )تقريب أليب داود هي: )الدعاء( و )ابتداء الوحي( و )أخبار اخلوارج(
، ذكرمها املزي قبله يف ضائل األنصار( و )مسند مالك(آخرين مها: )ف التهذيب( كتابني

 84.مقدمة )هتذيب الكمال(

                                                            
، له ، وتقريب التهذيب10صـ ، 1ـ جن علي بن حجر العسقالين، التهذيب: أمحد ب، وهتذيب 150، صـ 1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 84

: جامعة املدينة 3ات يف كتب السنة ، وكتاب مادة دراس41-34، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بلليو ، 16صـ 
 10العاملية، صـ 
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 فاته رمحه هللا تعاىلو و ما متيز به من صفات : مبحث رابع
 

ومع علمه هذا كان أبو داود رمحه هللا تعاىل من العلماء العاملني بعلمهم، وكان على درجة             
لورع. وقد صور أحد العلماء هدي أيب داود وهيئته ووقاره كبرية من النسك والعفاف والصالح وا

وكان أمحد  .بقوله: كان أبو داود يشّبه أبمحد بن حنبل يف هديه ودله، أي يف سكينته ووقاره ومسته
: ابن املعتمر، أيوكان وكيع يشبه بسفيان الثوري، وسفيان يشبه مبنصور،  .يشبه يف ذلك بوكيع

كان ابن مسعود يشبه ابلنيب . و راهيم بعلقمة، وعلقمة اببن مسعودي، وإبومنصور يشبه إببراهيم النخع
  85نقبة شريفة تدل على كمال دين وهدي وخلق.موتلك  .صلى هللا عليه وسلم يف هديه ودله ومسته

 
من أجل هذا العلم الوفري، وهذه األخالق احلميدة، حظي أبو داود بتقدير العلماء، وال و            

: "ألني أليب داود احلديث،  -وقد مر سابقا– إبراهيم احلريب . ومعىن قولمحد بن حنبلسيما شيخه أ
لعسري، تشبيه يدل على فضل الرجل يف صنعة احلديث، وأنه يسر ا فهوكما ألني لداود احلديد"، 

 86وقرب البعيد، وذلل الصعب.
 

عتز بعلمه، وال يذله لسلطان أو شأنه شأن األئمة الكبار، ي رمحه هللا تعاىلوكان أبو داود            
ويدل على ذلك ما يذكره اخلطايب رمحه هللا تعاىل بسنده، عن أيب بكر بن جابر خادم أيب داود  .أمري

قال: "كنت مع أيب داود ببغداد، فصلينا املغرب؛ إذ قُرع الباب ففتحه، فإذا خادم يقول: هذا األمري 
ذن، فدخلت على أيب داود فأخربته مبكانه، فأذن له أبو أمحد املوفق، وهو اخلليفة العباسي يستأ

فدخل وقعد، مث أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء ابألمري يف مثل هذا الوقت، فقال: خالل ثالث، 
فقال: ما هي؟ قال: تنتقل إىل البصرة فتتخذها وطنا؛ لريحل إليك طلبة العلم من أقطار األرض 

ا الناس؛ ملا جرى من جميء الزنج، فقال أبو داود: هذه فتعمر بك، فإهنا قد خربت وانقطع عنه
واحدة، هات الثانية، قال: وتروي ألوالدي كتاب السنن، فقال: نعم، هات الثالثة، قال: وتفرد هلم 
جملسا للرواية، فإن أوالد اخللفاء ال يقعدون مع العامة، ووجد أبو داود أن إحابة األمري إىل ذلك فيها 

                                                            
جامعة املدينة العاملية،  :3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة ، و 4591، رقم 80، صـ 10غدادي، جـ اتريخ مدينة السالم: أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب الب85

 10صـ 
 11و  10، صـ : جامعة املدينة العاملية3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة 86
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اة لعزته وكرامته، فمن الواجب أن يسعى إىل العلم كل إنسان، ال أن يسعى العلم إذالل للعلم، ومناف
إىل أحد، مهما ارتفعت مكانته، وهلذا رفض طلب األمري هذا قائال: "أما هذه فال سبيل إليها؛ ألن 

ا وهكذا فليكن العلماء، ال يسعون إىل امللوك واألمراء، وإمن .س شريفهم وضعيفهم يف العلم سواء"النا
يسعى إليهم امللوك واألمراء، وهكذا فلتكن املساواة يف العلم واملعرفة، وظل أبو داود على هذه احلياة 

 87الغنية ابلعطاء حىت تويف رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.
 
واىف األجل أاب داود، فتويف ليلة اجلمعة يف سادس  ،بعد حياة حافلة ابجلد واالجتهاد واإلفادة 

وفاته ابلبصرة حيث كان يسكن، وصلى عليه عباس  تس وسبعني ومئتني. وكانعشر شوال، سنة مخ
 88.هللا تعاىل رمحة واسعة امبن عبد الواحد اهلامشي. ودفن إىل جانب قرب سفيان الثوري رمحه

 

                                                            
و  11صـ  : جامعة املدينة العاملية،3يف كتب السنة ، وكتاب مادة دراسات 117، رقم 216، صـ 13سري أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ 87

12 
اتريخ مدينة دمشق: علي بن احلسن ابن هبة هللا بن عبدهللا ، و 4591، رقم 81، صـ 10اتريخ مدينة السالم: أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي، جـ 88

 43، صـ 1، جـكامل قره بللي  مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد سنن أيب داود،، و 2650، رقم 201، صـ 22الشافعي املعروف اببن عساكر، جـ 
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 التعريف بكتاب السنن أليب داود السجستاين رمحه هللا تعاىل اثن: فصل
  

 اسم الكتاب وموضوعه: مبحث أول
 
تلف أهل العلم يف تسمية كتاب أيب داود هذا بـ )السنن(، ألنه رمحه هللا تعاىل نفسه قد مل خي 

وقد ألف رمحه هللا تعاىل كتابه )السنن( وهو يف ط ر ُسوس   مساه بذلك يف )رسالته إىل أهل مكة(.
وهي  ويقع اآلن يف جنوب تركيا، قريبا من أضنة،–مرابطا يف أحد ثغور املسلمني على بالد الروم 

يف مدة عشرين سنة كما صرح هو بذلك يف )رسالته(:  -أقرب من أضنة إىل البحر األبيض املتوسط
 89أقمُت بطرسوس عشرين سنة، كتبت املسند، وكتبت أربعة آالف حديث ملن وفقه هللا.

 
وقد رام أبو داود رمحه هللا تعاىل من تصنيف كتابه هذا إىل إيراد السنن الواردة عن رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم على سبيل االستقصاء، ويف ذلك يقول: )فإن ذكر لك عن النيب صلى هللا عليه 
وسلم سنة ليس مما خّرجته، فاعلم أنه حديث واه(. كذا قال يف )رسالته(، وهو حممول على ما انتهى 

قال الشيخ  إليه من السنن، وإال فقد فاته عدد غري قليل منها حىت األحاديث املتعلقة ابألحكام،
العالمة عبد الفتاح أبو غدة رمحه هللا تعاىل: وأقرُب دليل على ذلك، ما تراه يف كتب التخاريج مثل  
كتاب )نصب الراية( للحافظ الزيلعي رمحه هللا تعاىل، وكتاب )التلخيص احلبري( للحافظ ابن حجر 

يه وسلم( البن تيمية اجلّد رمحه رمحه هللا تعاىل، ومثل كتاب )املنتقى من أخبار املصطفى صلى هللا عل
هللا تعاىل، وغريها من كتب أحاديث األحكام، فإن الناظر فيها يرى كثريا من السنن اليت أخرجها غري 

 90أيب داود ممن هو أشد منه شرطا، أو أسهل شرطا.
 
قال النووي رمحه هللا تعاىل: إن )سنن أيب داود( مل يستوعب الصحيح من أحاديث كما  

ومسلم من حديث حكمّي ليس يف )سنن أيب  صحيح البخاريوكم يف  .وال ُمعظمهااألحكام 
على أن أاب داود رمحه هللا تعاىل إذا ما ُقورن أبصحاب السنن، كان أكثرهم إيرادا هلا،   انتهى. ،داود(

                                                            
 44، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 226، صـ 2هتذيب األمساء واللغات: حمي الدين بن شرف النووي، جـ 89
، سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 27صـ األشعث،  رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن90
 45و  44صـ  ،1جـ
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 حد منهم مجعها واستيفاءها، وملأ : فأما السنن احملضة، فلم يقصدكما يقول اخلطايب رمحه هللا تعاىل
رمحه كما حصل أليب داود يقدر على ختليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك األحاديث الطويلة،  

احلديث وعلماء األثر حمل العجب، فُضربت فيه أكباد أهل عند أئمة  هحل كتاب ذاهللا تعاىل. وهل
 91إىل آخر كالمه رمحه هللا تعاىل ...اإلبل، ودامت إليه الرحل

 
ذه إىل السنن الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما يناسب املقام مما وقد مجع يف )سننه( ه 

أُثر عن الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم من اجتهاداهتم واختياراهتم، وقد نص يف )رسالته( أنه 
يُعجبه ذلك يف مثل هذه الكتب، فقال رمحه هللا تعاىل: ويعجبين أن يكتب الرجُل مع هذه الكتب 

 92أي أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم.من ر 
 
ي والتزم رمحه هللا تعاىل ترتيب كتابه على املوضوعات الفقهية على طريقة سلفه سفيان الثور  

مع األحاديث املتعلقة بكل موضوع يف مكان واحد وأطلق لفظة جرمحه هللا تعاىل يف )جامعه(، ف
ألبواب كثرية من جنس واحد كالطهارة )كتاب( على العنوان العام اجلامع ألحاديث متعددة و 

 93والصالة والبيوع، وأطلق لفظة )ابب( على األحاديث اليت تدل على مسألة خاصة بعينها.
 

                                                            
 ،201صـ  ،6، جـ والبحر احمليط يف أصول الفقه: حممد بن هبادر بن عبدهللا الزركشي ،227، صـ 2ن بن شرف النووي، جـ هتذيب األمساء واللغات: حمي الدي91
 45، صـ 1، جـحتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بلليسنن أيب داود، مقدمة و 

، سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 28رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 92
 45صـ  ،1جـ
، سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، و 28ان بن األشعث، صـ رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليم93
 46صـ ، 1جـ
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 منهجه يف الكتاب: مبحث اثن
 
وقد أابن أبو داود رمحه هللا تعاىل عن شرطه يف أحاديث )السنن( يف )رسالته(، ويتخلص  

 ذلك يف عدة أمور:
 
محه هللا تعاىل كتابه على األحكام، قال: "وإمنا مل أصنف يف كتاب السنن إال : يقتصر ر أوال 

األحكام، ومل أصنف كتب الزهد وفضائل األعمال وغريها. فهذه األربعة اآلف والثمامنائة كلها يف 
األحكام، فأما أحاديث كثرية صحاح يف الزهد والفضائل وغريها فلم أخرجها". على الرغم من أنه 

ألحاديث األحكام الفقهية، إال أنه ختمه بكتب يف اآلداب والعلم واللباس والطب  خصص سننه
 94والزينة واألطعمة واألشربة، وشرح السنة، والفنت، فهذه الكتب ختتلط فيها األحكام الفقهية بغريها.

 
: يريد بكتابه أن يكون جامعا لسنن الرسول صلى هللا عليه وسلم، ويرى أبنه قد مجعها اثنيا 
"وقد قال:  .استقصاها فيه، لكنه مل خيرج الطرق الكثرية ألهنا من وجهة نظره تكرب على طالب العلمو 

فإن ذُكر لك عن النيب صلى هللا عليه وسلم سنة ليس مما خّرجته  .ألفته نسقا على ما وقع عندي
يكرب على إال أن يكون يف كتايب من طريق آخر، فإين مل أخرج الطرق ألنه  ،فاعلم أنه حديث واه

وقال: "وهو كتاب ال ت ر ُد عليك سنة عن النيب صلى هللا عليه وسلم إبسناد صاحل إال وهي  .املتعلم"
 95فيه، إال أن يكون كالم استخرج من احلديث، وال يكاد يكون هذا".

 
: األحاديث اليت أوردها يف السنن أكثرها مشاهري، يعرفها أهل احلديث، فقد قال: اثلثا 

اليت وضعُتها يف كتاب السنن أكثرها مشاهري، وهي عند كل من كتب شيئا من احلديث "واألحاديث 
 96إال أن متييزها ال يقدر عليه كل الناس".

                                                            
صـ  : جامعة املدينة العاملية،3، وكتاب مادة دراسات يف كتب السنة 34و  33رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 94

21 
صـ  : جامعة املدينة العاملية،3، وكتاب مادة دراسات يف كتب السنة 28و  27ـ ىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صرسالة أيب داود إ95

17 
 29رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 96
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: يرتب األحاديث ترتيبا فقهيا، ويقسمها إىل كتب تندرج حتتها أبواب، ويتوجه إىل هذه رابعا 

اديث حتتها من أحكام فقهية يريد أن األحكام مباشرة. كما أنه يرتجم لألبواب ما تدل عليه األح
يبني فيه األحاديث اليت هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن استقبال  ل: يذكر اباب  امث .ينبه عليها

استقبال القبلة عند قضاء القبلة عند قضاء احلاجة، وقد يرتجم هلذا الباب بقوله: "ابب كراهية 
فيه أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما رأى رسول هللا  مث يذكر بعد ذلك اباب آخر بني 97.احلاجة"

صلى هللا عليه وسلم يقضي حاجته مستقبال القبلة، وأن حابر بن عبد هللا رضي هللا عنه روى هني 
وأبو داود رمحه  .النيب صلى هللا عليه وسلم أن ُتستقبل القبلة ببول، فرآه قبل أن يقبض بعام يستقبلها

يشري إىل أن هذا من ابب الرخصة، فيرتجم هذا الباب بقوله: "ابب الرخصة يف هللا تعاىل يريد أن 
 98ذلك".

 
: خيتار رمحه هللا تعاىل أحد احلديثني الصحيحني لقدم حفظ صاحبه، وال يرى يف خامسا 

سننه من هذا عشرة أحاديث، كما أنه رمحه هللا تعاىل يقلل أحاديث األبواب، فلم يكتب يف الباب 
بعض أحاديث، وإن كان يف الباب أحاديث صحاح فإهنا تكثر وإمنا يريد قرب منفعته. الواحد إال 

ويعيد ذكر احلديث لزايدة فيه، قال: "وإذا أعدُت احلديث يف الباب من وجهني أو ثالثة فإمنا هو من 
طويل زايدة كالم فيه، ورمبا تكون فيه كلمة زايدة على األحاديث". وخيتصر رمحه هللا تعاىل احلديث ال

ألنه يرى لو أنه كتبه بطوله، مل يعلم بعُض من مسعه املراد منه وال يفهم موضع الفقه منه، فاختصره 
 99لذلك.

 
: يذكر أكثر من طريق للمنت الواحد عندما يريد أن يؤكد حكما من األحكام سادسا 

مخسة أحاديث ، يذكر رمحه هللا تعاىل "املرأة ال تقطع الصالة من قال: ابب"ل: يف االفقهية. مث
 عنهما بينه وبني صحيحة كلها تبني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي هللا

                                                            
 7، صـ 1، جـ بلة عند قضاء احلاجةكراهية استقبال الق  ابب - 4سنن أيب داود، كتاب الطهارة، 97
 21: جامعة املدينة العاملية، صـ 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة ، و 10، صـ 1، جـ : ابب الرخصة يف ذلك5نفسه، املصدر 98
 25و  24رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 99
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 أن وكأنه رمحه هللا تعاىل يريد أن يثبت 100.مما يدل على أن املرأة ال تقطع الصالة، القبلة معرتضة
الة، وليس على أن حممول على قطع اخلشوع والتفرغ للص 101-الذي ذكره سابقا-حديث أيب ذر 

 102هذه األشياء تفسد الصالة.
 
: يذكر األحاديث الصحيحة أوال، مث ما دوهنا إن كان يريد ذلك. مثل: يف كتاب سابعا 

الصالة، ابب ما يقطع الصالة، روى حديثا صحيحا، فقال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، 
أن سليمان بن املغرية  ؛-املعىن-مث حول اإلسناد، فقال: وحدثنا عبد السالم بن مطهر وابن كثري 

قال حفص: قال: قال رسول  - د بن هالل، عن عبد هللا بن الصامت، عن أيب ذرأخربهم، عن محي
: ))يقطع صالة الرجل إذا مل يكن -أبو ذر : قالقال ،عن سليمان :وقاال، هللا صلى هللا عليه وسلم

احلمار والكلب األسود واملرأة(( فقلت: ما ابل األسود من األمحر من  :لح  آخرة الر   يدُ بني يديه ق  
فقال:  ،صفر من األبيض؟ فقال: اي ابن أخي، سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سألتيناأل

فقد روى بعد هذا احلديث الصحيح حديثا منكرا، الذي فيه  103.))الكلب األسود شيطان((
 104اليهودي واخلنزير مما يقطعان الصالة.

 
يف ألفاظ املتون اليت تلتقي يف موضوع : يعىن رمحه هللا تعاىل ابلتنبيه على اختالف الرواة اثمنا 

واحد، مثل قوله: حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا حممد بن بشر، مث حول اإلسناد ]قال أبو 
عن حممد بن عمرو، عن  - وهذا لفظه ،يعين ابن حممد -داود[: وحدثنا القعنيب، حدثنا عبد العزيز 

فيصلي  ، قبلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمكنت وأان معرتضة يف، عن عائشة أهنا قالت:  سلمةأيب 

                                                            
 39-37، صـ 2، جـ 714-710ب من قال: املرأة ال تقطع الصالة، أرقام اب -112سنن أيب داود، كتاب الصالة، 100
 32صـ  ،2جـ  ،702، رقم ابب ما يقطع الصالة - 110املصدر نفسه، 101
 26و  25: جامعة املدينة العاملية، صـ 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة 102
ابب قدر ما  -50كتاب الصالة،   -4 :يف. وأخرجه مسلم 32و  31صـ  ،2جـ  ،270ابب ما يقطع الصالة، رقم  - 110كتاب الصالة،   :سنن أيب داود103

 إذا مل يكن بني يدي املصلي ن ال يقطعهاذكر من يقطع الصالة وم -275 أبواب السرتة، ،الصالة يف سننه الكربى: كتاب النسائيو ، 510رقم يسرت املصلى، 
الصالة إال  أنه ال يقطع ابب ما جاء: -141، مواقيت الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمكتاب   -2 يف: الرتمذيو ، 407صـ ، 1جـ ، 828رقم  ،سرتة

 ،174صـ  ،952رقم  ،طع الصالةا يقابب م -38، إقامة الصالة والسنة فيهاكتاب   -4يف:  ابن ماجهو ، 94و  93، صـ 338رقم  الكلب واحلمار واملرأة،
 524، صـ 21323 رقم : حديث أيب ذر الغفاري،ومسند أمحد

: جامعة املدينة العاملية، صـ 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة ، و 33صـ ، 2جـ ، 704رقم ابب ما يقطع الصالة،  - 110كتاب الصالة،   :سنن أيب داود104
25 
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فقال:  -مث اتفقا  ،زاد عثمان: غمزين - رإذا أراد أن يوتف ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أمامه
فينبه على أنه وإن كان قد أورده إبسنادين، إال أن املنت من لفظ عبد العزيز بن  105ي((.تنحّ ))

يته، وهذا ميثل دقة أيب داود يف روا .شيبة زاد يف لفظ احلديث ن بن أيبحممد، كما ينبه أن عثما
 106وحمافظته على ألفاظ الرواة.

  
مثال يذكر رمحه هللا تعاىل بعض  .ألحاديث ما خيدم الناحية الفقهية: يذكر جبانب ااتسعا 

 فبعد .وصل القارئ إىل الفهم الصحيح هلاالقواعد اليت تتبع عند أحاديث ظاهرها التعارض، حىت يت
قطعها يديث بعضها يقول: ))إن الصالة ال رويت أحا ،األبواب اليت انتقينا منها األمثلة السابقة

صلى هللا عليه وسلم نُظر إىل  النيبهنا يذكر أبو داود هذه القاعدة: "إذا تنازع اخلربان عن  .((شيء
واية أيب سعيد اخلدري، وقبل أن يذكر هذه القاعدة ميّهد هلا بذكر ر  .ما عمل به أصحابه من بعده"

فلما  .مث عاد فدفعه ثالث مرات ،تقول: إنه كان يصلي، فمر شاب من قريش بني يديه فدفعه
انصرف قال: إن الصالة ال يقطعها شيء، ولكن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ادرءوا ما 

 107استطعتم فإنه شيطان((.
 
احملرم يف ابب : "فيف .على بعض األحاديث: ينقل عن بعض األئمة أقواهلم تعقيبا عاشرا 

، بعد أن روى احلديث يف ذلك قال: "مسعت أمحد بن حنبل يقول: يف هذا ؟"صنع بهكيف يُ   ،ميوت
رمحه هللا تعاىل على  هقيعلكت  .ويرجح يذكر بعض آراء السلف و  108احلديث مخس سنن"، مث ذكرها.

وسلم هنى عن أكل حلوم اخليل والبغال  أن رسول هللا صلى هللا عليه)) :حديث خالد بن الوليد
قال: ال أبس بلحوم اخليل، وليس و  .، بقوله: وهو قول مالك((واحلمري، وكل ذي انب من السباع

قد أكل حلوم اخليل مجاعة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وهذا منسوخ، وقال:  .العمل عليه
أيب بكر، وسويد بن غفلة،  بنت، وأمساء ابن الزبري، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك :منهم ،وسلم

                                                            
 39، صـ 2، جـ 714ابب من قال: املرأة ال تقطع الصالة ، رقم  -112سنن أيب داود، كتاب الصالة، 105
 26: جامعة املدينة العاملية، صـ 3دراسات يف كتب السنة كتاب مادة 106
: جامعة 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة ، و 44، صـ 2، جـ 720، رقم شيءقطع الصالة يابب من قال: ال  -115سنن أيب داود، كتاب الصالة، 107

 27و  26املدينة العاملية، صـ 
 143، صـ 5، جـ 3238، رقم وت، كيف ُيصنع به؟ابب يف احملرم مي -84 كتاب اجلنائز،املصدر نفسه،  108
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وابملناسبة روى البخاري  109.هللا صلى هللا عليه وسلم تذحبها وعلقمة، وكانت قريش يف عهد رسول
 صلى هللا عليه وسلم النيبعلى عهد  حنران فرساقالت:  -رضي هللا تعاىل عنها-حديث أمساء 

 110هذا احلديث. وحنو ،هفأكلنا
 
أي:  111رمحه هللا تعاىل يف سننه عن رجل مرتوك احلديث شيء،: ال خيرج احلادي عشر 

املرتوك اجملمع على ضعفه وال يعتد به يف املتابعات والشواهد، أو املرتوك عنده على ما ظهر له، ولذا 
يوجد يف كتابه حديث كثري بن عبد هللا املزين، ومل جُيمع على ترك حديثه، بل قواه قوم، وقّدم بعضهم 

مثل:  ،ل ابن املسيب. ولعل أاب داود رمحه هللا تعاىل أيخذ أبحاديث قوم قد ُضعفواحديثه على مرس
 ابن هليعة، وعبد هللا بن حممد بن عقيل، وموسى بن وردان، ألسباب ثالثة:

 ا ملصحيح ايف  أوهلا: يرى ابالحتجاج ابلضعيف إذا كان الضعف خفيفا، ومل يوجد
 لرجال،ان رأي ده مح منه؛ ألنه أقوى عنيُغين عنه، ومل يوجد ما خيالفه مما هو أص

 ىت مييز عاىل حت الثاين: قد يشبه احلديث الضعيف احلديث الصحيح، فيذكره رمحه هللا
 احلديث الصحيح، 

  الثالث: الرجل الذي يضع ف احلديث من أجله عرفه أبو داود رمحه هللا تعاىل ابلعدالة
 112من وجه آخر.

 
تصلة، وهي مرسلة أو مدلسة، وذلك عندما ال يكون : يذكر أحاديث ليست مبالثاين عشر 

يف الباب حديث صحيح أو حسن يغين عنها، قال: "وإن من األحاديث يف كتايب السنن ما ليس 
مبتصل، وهو: مرسل ومدلس، وهو إذا مل توجد الصحاح عن عامة أهل احلديث على معىن أنه 

يكن مسند ضد املرسل، ومل يوجد املسند، ويرى متصل". وحيتج رمحه هللا تعاىل ابحلديث املرسل إذا مل 
 113أنه ليس مثل املتصل يف القوة.

                                                            
 610، صـ 5، جـ 3790، رقم ابب يف أكل حلوم اخليل -25سنن أيب داود، كتاب األطعمة، 109
قم ، ابب حلوم اخليل، ر الذابئح والصيد: كتاب العسقالين حجر بن علي بن أمحد: البخاري إمساعيل بن حممد عبدهللا أيب اإلمام صحيح بشرح الباري فتح110

 27: جامعة املدينة العاملية، صـ 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة ، و 565، صـ 9، جـ 5320
 26رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 111
 18و  17: جامعة املدينة العاملية، صـ 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة 112
 30ة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ رسالة أيب داود إىل أهل مك113
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قال: "وما كان  .: عندما يورد رمحه هللا تعاىل حديثا شديد الضعف يبني ذلكالثالث عشر 
وقال: "وإذا كان فيه حديث منكر بينُت أنه منكر،  114.يف كتايب من حديث فيه وهن شديد بينته"

الباب غريه". وقد ذكروا أن هذا البيان مدّون أكثره يف السنن برواية ابن العبد. وليس على حنوه يف 
وما سكت عنه فهو عنده صاحل، قال: "ما مل أذكر فيه شيئا فهو صاحل، وبعضها أصح من بعض." 

مثل قوله: حدثنا حممد بن سليمان األنباري،  .وقد ال يبني ما يف احلديث من جهالة بعض الرواة
قال: "رأيت رجال  يزيد بن منران، عن ، عن سعيد بن عبد العزيز، عن موىل ليزيد بن منرانحدثنا وكيع

فقال:  ،وهو يصلي ،وأان على محار ،بتبوك مقعدا فقال: مررت بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم
 ففي هذا احلديث موىل يزيد بن منران وهو جمهول، 115.اقطع أثره(( فما مشيت عليها بعد"))اللهم 

 116وروى بعده حديثا آخر جمهول وإسناده ضعيف، ومل يبينه.
 
ما هو يف  :فمنها .وقد ذكر ابن حجر رمحه هللا األحاديث اليت يسكت عنها أبو داود 

 :ومنها .ة ما جيعلها يف غىن عن ذكر صحتهاالصحيحني، ووجودها يف الصحيحني يعطيها من الشهر 
ما هو من قبيل احلسن إذا  :ل احلسن لذاته، ومنهاما هو من قبي :ما هو على شرط الصحة، ومنها

رواية ما هو ضعيف، لكنه من  :ومنها .اود جداوقد كثر الصحيح واحلسن يف سنن أيب د .اعتضد
وهذا هو الذي يسكت عنه أبو داود مع كونه ضعيفا، وقد شرط أن  .من مل جيمع على تركه غالبا

ذه األقسام تصلح لالحتجاج عند أيب داود، وهو ما يبني. وقال ابن حجر رمحه هللا تعاىل: إن كل ه
ما هو ضعيف بني  :واستمر رمحه هللا تعاىل فقال: ومنها .ه: "وما أذكر فيه شيئا فهو صاحل"قال في

مثل حديث األوعال الذي رواه  .اكتفاء بظهور حاله عن بيان عيوبهالضعف، ويسكت عنه أبو داود 
ن عن عبد هللا بن عمرية، عن األحنف بن قيس، عن العباس أبو داود يف كتب السنة من كتاب السن

 117.وهللا سبحانه وتعاىل أعلم .محه هللا تعاىلإىل آخر كالمه ر  ...بن عبد املطلب
 

                                                            
 27رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 114
 34، صـ 2، جـ 705، رقم ما يقطع الصالةابب  -110 ،الصالة سنن أيب داود، كتاب115
 19و  18جامعة املدينة العاملية، صـ : 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة ، و 35و  34املصدر نفسه، صـ 116
 91: جامعة املدينة العاملية، صـ 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة و ، 28رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 117
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 وتنويه أهل العلم بفضله ومزيته على غريه من الكتب اليت من اببته مهية الكتاب،: أمبحث اثلث
 
املرتبة الثالثة بعد  إن كتاب أيب داود هذا أييت يفقال البعض: لسنا نعدو احلقيقة إذ قلنا:  

فقد عول أهل العلم على ما دونه فيه من أحاديث وآاثر، ألنه رمحه هللا تعاىل قد  .)الصحيحني(
قرئ عليه مرات عدة، حىت إن تلميذه أاب علي اللؤلؤي قد قد و  .تكرر منه النظر فيه واملراجعة والتثبت

. وهلذا قال القاضي أبو عمر اهلامشي تلميذ أيب علي اللؤلؤي: والزايدات قرأه عليه يف مدة عشرين سنة
هذا ما دعا احلافظ زكراي و  اليت يف رواية ابن داسه حذفها أبو داود آخرا ألمر رابه يف اإلسناد.

ألن يقول: كتاب هللا أصل اإلسالم، وكتاب أيب داود عهد  -وهو من أصحاب أيب داود–الساجي 
 118اإلسالم.

 
ل اخلطايب رمحه هللا تعاىل: كتاب )السنن( أليب داود كتاب شريف، مل يصنف يف علم وقا 

ق العلماء وطبقات الفقهاء ر  الدين كتاب مثله، وقد ُرزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بني ف  
رب، وعليه معو   فيهعلى اختالف مذاهبهم، فلكل  ل أهل العراق وأهل مصر وبالد و رد، ومنه ش 

ول ع أكثرهم بكتايب حممد بن إمساعيل رب، وكثري من مدن أقطار األرض. فأما أهل خراسان فقد أُ املغ
ومسلم بن احلجاج ومن حنا حنومها يف مجع الصحيح على شرطهما يف السبك واالنقياد، إال أن كتاب 

 119فقها. أحسن رصفا وأكثرأيب داود 
 
 -أيب داود اإلمام وهو صاحب–عرايب : مسعُت ابن األكذلكوقال اخلطايب رمحه هللا تعاىل   

يقول وحنن نسمع منه هذا الكتاب، فأشار إىل النسخة وهي بني يديه: لو أن رجال مل يكن عنده من 
 120العلم إال املصحف الذي فيه كتاب هللا، مث هذا الكتاب مل حيتج معهما إىل شيء من العلم بتة.

 

                                                            
 15، صـ 1 ، جـدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بلليسنن أيب داود، مقو ، 215صـ  ،13أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، جـ  سري118
 52و 

 52، صـ 1، جـ سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بلليو ، 371صـ  ،1جـ  توجيه النظر إىل أصول األثر: طاهر اجلزائري،119
 52، صـ 1، جـ يسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بلل120
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كما قال، ال شك فيه... وقد مجع أبو داود   قال اخلطايب معلقا على قول ابن األعرايب: وهذا 
يف كتابه هذا من احلديث يف أصول العلم، وأمهات السنن، وأحكام الفقه، ما ال نعلم متقدما سبقه 

 121إليه، وال متأخرا حلقه فيه.
 
ملا صنف كتاب و داود يفي مبذاكرة مئة ألف حديث، وقال حممد بن خملد: كان أبو  

بعونه وال خيالفونه، وأقر له يتّ  ،صار كتابه ألصحاب احلديث كاملصحف وقرأه على الناس، ،)السنن(
 122أهل زمانه ابحلفظ والتقدم فيه.

 
أي كتاب أحب إليك يف السنن، كتاب النسائي أو   :أبو القاسم خلف بن القاسم وسئل 

كتاب البخاري أو كتاب أيب   :أيهما أحب إليكف كتاب البخاري؟ فقال: كتاب البخاري. فقيل:
ود؟ قال: كتاب أيب داود أحسنهما وأملحهما. وإىل غري ذلك من أقوال أهل العلم يف مدح سنن دا

 123أيب داود، نكتفي مبا سبق خشية اإلطالة.
 

                                                            
 53و  52صـ ، 1سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ 121
 212ـ صـ 13، جـ أعالم النبالء: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب سري122
، جـ يق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بلليسنن أيب داود، مقدمة حتق، و 91و  90، صـ بن عمر بن خليفة األموي ابن خري اإلشبيلي: حممد بن خري فهرسة123

 53 ، صـ1
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 124عناية العلماء بكتاب )السنن(: مبحث رابع
  
نه عمدة ملا كان كتاب )السنن( أليب داود رمحه هللا تعاىل ابملوضع الذي ذكره أهل العلم، وأ 

 شرحا وتعليقاراسة و ليه دكل جيد فيه طلبته ومبتغاه، أقبل أهل العلم ع  هل الفقه وأهل احلديث،أل
 وهتذيبا واختصارا. فمن ذلك:

 
 تعاىل. محه هللار ايب )معامل السنن( أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم ابن خطاب اخلط .1

  لة العامل منه )عجامساو قدسي، وقد خّلص )املعامل( شهاب الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم امل
 كتاب املعامل(.

   ا.)شرح اإلمام النووي( لكنه مل يتمه، ذكره السخاوي رمحة هللا عليهم .2
دع س ني  ن حممد بشرح الشيخ قطب الدين أيب بكر بن أمحد د ع س ني بن علي ابن عبد هللا .3

ود شرح أليب دا وي: لهخالسبني ُمبني القرشي )نسبة لقبيلة يقال هلا: القرشية ابليمن(. قال ا
 يف أربع جملدات، مات عنه مسّودة.

رمحه هللا  بن حجراكره ذ شرح عالء الدين ُمغ ل طاي بن قليج بن عبد هللا، ومل يكمله كذلك.  .4
 تعاىل يف الدرر.

حجر  ال ابنقسي. شرح شهاب الدين أيب حممود أمحد بن حممد بن إبراهيم بن هالل املقد .5
  شرح سنن أيب داود.رمحه هللا تعاىل: شرع يف

ن افظ زين الديبن احلهو اشرح أيب زرعة ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني العراقي، و  .6
و السدس كتب حنفاود دالعراقي. قال ابن حجر رمحه هللا تعاىل: شرع يف )شرح السنن( أليب 
سوط جدا،  يه مبلرح عشمنه يف سبع جملدات يف املسودة. وقال السيوطي رمحه هللا تعاىل: . 

ج م واحللصيااكتب منه من أوله إىل سجود السهو يف سبعة جملدات، وكتب جملدا فيه 
 واجلهاد، ولو كمل جلاء يف أكثر من أربعني جملدا.

وي: لسخاشرح أمحد بن حسني بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسالن، قال ا .7
 .."لدا. أحد عشر جم"... ويعرف اببن رسالن، له شرح لسنن أيب داود، وهو يف

                                                            
 62-55، صـ 1، جـسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي124
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د يب حممبدر أن حسني ابن يوسف بن حممود البشرح حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد  .8
حب )عمدة نفي صااحل وأيب الثناء بن الشهاب احلليب األصل العنتايب املولد، مث القاهري

أيب  ن )سننمطعة القاري يف شرح صحيح البخاري(. قال السخاوي رمحه هللا تعاىل: له ق
 ود( يف جملدين.دا

نن أيب سد إىل لصعو ا)مرقاة شرح أيب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، واسم شرحه:  .9
 داود(

ملعبود ا)عون  امسهو شرح احملدث العالمة الشبخ أيب الطيب مشس احلق العظيم آابدي،  .10
 شرح سنن أيب داود(

ند، م ابهللعلو اشرح احملدث العالمة خليل أمحد السهارنفوري رئيس جامعة مظاهر  .11
 وامسه: )بذل اجملهود يف حل أيب داود(

 ينذر )خمتصر سنن ايب داود( لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي امل .12
ن بأيوب  ر بن)هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته( للعالمة حممد بن أيب بك .13

 سعد الزرعي الدمشقي، املعروف اببن القيم اجلوزية
 مللقنشرح سراج الدين علي بن ا .14
يف  ، جزءادلسيوقد ألف احلافظ أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد اجلياين األن .15

روف لى حعتسمية شيوخ أيب داود الذين خرج عنهم يف كتاب السنن ورتب أمساءهم 
 املعجم.

 
 .وإىل غري ذلك، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  



44 

 

 اخلامتة
 
 يف النقاط التالية: هنتيجت قد وصلنا إىل ختام هذا البحث، و هللاحلمد  
 
 األزدي  ،هو اإلمام شيخ السنة أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد

 125 ومئتني، وكانت والدته بسجستان.ولد سنة اثنتني. السجستاين
 ،ال  نشأ اإلمام أبو داود رمحه هللا تعاىل وعاش يف عصر زاخر أبهل العلم يف خمتلف التخصصات

 126احلديث والرواية.سيما يف علم 
  تلقيفبعد  طلب العلم على البقاء يف األوطان،الرحلة يف  آثركان اإلمام أبو داود رمحه هللا تعاىل 

احلديث يف بلده سجستان واملناطق اجملاورة، امتدت أنظاره  ةبامبادئ العلوم يف سن مبكرة، وكت
 127سنة عشرين ومئتني. هاإىل بغداد، وصل

  أيب توبة الربيع و  ابلكوفة، ن بن الربيع الُبوراين وأمحد بن يونس الريبوعياحلسمن كثري منهم: مسع
وحيوة بن شريح ويزيد بن عبد  حبرّان،بن انفع حبلب، وأيب جعفر النفيلي وأمحد بن أيب شعيب 

وإسحاق بن راهويه خبراسان، وأمحد  وان بن صاحل وهشام بن عمار بدمشق،وصف ،ربه حبمص
 128أمحد بن صاحل مبصر.بن سعيد ببلخ، و  قتيبةبن حنبل ببغداد، و 

 129ن حنبل وحيىي بن معني.: اإلمام أمحد بأهم شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم علم احلديث 
  ملا كان يُلّم أبطراف املعرفة من لغة وفقه وحديث وتفسري وغري ذلك، قصده طالب العلم كثريون

عليه بعض مروايته، وعدد كبري من منهم م ن أخذ عنه كتابه السنن كله رواية، ومنهم من أخذ 
 130تالمذته كانوا من املربزين يف هذا الشأن، ممن خلفوه خبري وكانوا منارات  هدى من بعده.

  منهم: أبو بكر  كثري،  وقد أثنوا عليه له ابلتقدم وخصوصا يف علم احلديث.أقر علماء عصره
راهيم احلريب، وحممد بن خملد، اخلالل، وأمحد بن حممد اهلروّي، وحممد بن إسحاق الصغاين، وإب

                                                            
 سبق تخريجه125

 9، صـ 1سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ126
 املصدر نفسه127
 205و  204، صـ 13د بن عثمان الذهيب، جـ سري أعالم النبالء: حممد بن أمح128
 11، صـ 1، وسنن أيب داود بتحقيق شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ2492، رقم 359، صـ 11هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 129
 25، صـ 1سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ130
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، احلاكمبن منده، و وابن حبان، والسمعاين، واوموسى بن هارون، وعاّلن بن عبد الصمد، 
 131، وغري أولئك كثري رمحهم هللا تعاىل.ابن تيمية، و والنووي

  ،كان اإلمام أبو داود رمحه هللا تعاىل يرى مذهب السلف يف إثبات الصفات ونفي الكيفية عنها
 132.ذهب الذي اتفق عليه السلف الصاحلوهو امل

  ّوه يف الشافعية. وذهب ابن تيمية ه البعض من جنباء أصحاب اإلمام أمحد، والبعض اآلخر عدّ عد
ن أاب داود  أذهب الشيخ طاهر اجلزائري إىل ، و إىل أن أاب داود إمام يف الفقه من أهل االجتهاد

إىل أقوال  اجملتهدين على اإلطالق، بل مييلئمة لواحد بعينه، وال من األ مقلدا ، ليسكبقية األئمة
 133أئمتهم.

  ،له كذلك مصنفات جليلة، منها: كتابه املبارك السنن، واملراسيل، والناسخ واملنسوخ، والزهد
ومسائل اإلمام أمحد، والرد على أهل القدر، وتسمية اإلخوة الذين ُروي عنهم احلديث، 

ئل النبوة، وسؤاالت أيب عبيد اآلجري له، وأسئلة وأصحاب الشعيب، والتفرد يف السنن، ودال
، ألمحد بن حنبل عن الرواة والثقات والضعفاء، ورسالة إيب داود إىل أهل مكة يف وصف السنن

 134وغري ذلك.
  إىل إيراد السنن الواردة عن رسول هللا صلى هللا  السننرام أبو داود رمحه هللا تعاىل من تصنيف

السنن الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما  هوقد مجع في ،صاءعليه وسلم على سبيل االستق
 135.يناسب املقام مما أُثر عن الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم من اجتهاداهتم واختياراهتم

  (، وهي: يف )رسالته نالسنأابن أبو داود رمحه هللا تعاىل عن شرطه يف 
o 136األحكام : يقتصر رمحه هللا تعاىل كتابه علىأوال 

                                                            
 ريجهسبق تخ131

 22، صـ 1سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ132
 سبق تخريجه133

، له ، وتقريب التهذيب10صـ ، 1جـ ، وهتذيب التهذيب: أمحد بن علي بن حجر العسقالين، 150، صـ 1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال: يوسف املزي، جـ 134
: جامعة املدينة 3ات يف كتب السنة ، وكتاب مادة دراس41-34، صـ 1قيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ، وسنن أيب داود، مقدمة حت16صـ 

 10العاملية، صـ 
، وسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره 28و  27رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 135

 45و  44، صـ 1بللي، جـ
: جامعة املدينة العاملية، صـ 3، وكتاب مادة دراسات يف كتب السنة 34و  33رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 136
21 
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o لكنه مل خيرج جامعا لسنن الرسول صلى هللا عليه وسلم، يريد بسننه أن يكون : اثنيا
 137الطرق الكثرية

o 138: األحاديث اليت أوردها يف السنن أكثرها مشاهري، يعرفها أهل احلديثاثلثا 
o أبواب، ويتوجه إىل األحكام و : يرتب األحاديث ترتيبا فقهيا، ويقسمها إىل كتب رابعا

 التنبيهيرتجم لألبواب ما تدل عليه األحاديث حتتها من أحكام فقهية يريد و  ،ةمباشر 
 139عليها

o يقلل ، و : خيتار رمحه هللا تعاىل أحد احلديثني الصحيحني لقدم حفظ صاحبهخامسا
 140وخيتصر احلديث الطويل، أحاديث األبواب

o 141يافقه: يذكر أكثر من طريق للمنت الواحد عندما يريد أن يؤكد حكما سادسا 
o 142ال، مث ما دوهنا: يذكر األحاديث الصحيحة أو سابعا 
o يعىن رمحه هللا تعاىل ابلتنبيه على اختالف الرواة يف ألفاظ املتون اليت تلتقي يف اثمنا :

 143موضوع واحد
o 144: يذكر جبانب األحاديث ما خيدم الناحية الفقهيةاتسعا 
o 145يث: ينقل عن بعض األئمة أقواهلم تعقيبا على بعض األحادعاشرا 
o على اجملمع احلديث مرتوك رجل عن سننه يف تعاىل هللا رمحه خيرج ال: احلادي عشر 

 146والشواهد املتابعات يف به يعتد وال له، ظهر ما على أو ضعفه

                                                            
: جامعة املدينة العاملية، صـ 3دراسات يف كتب السنة  ، وكتاب مادة28و  27رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 137
17 
 29رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 138
 21: جامعة املدينة العاملية، صـ 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة 139
 25و  24عث، صـ رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األش140
 26و  25: جامعة املدينة العاملية، صـ 3كتاب مادة دراسات يف كتب السنة 141
 25، صـ املصدر نفسه142
 26صـ  املصدر نفسه،143
 27و  26صـ  املصدر نفسه،144
 27، صـ املصدر نفسه145
 17: جامعة املدينة العاملية، صـ 3دراسات يف كتب السنة كتاب مادة   ، و26رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 146
 18و 
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o مقبول: يذكر أحاديث مرسلة أو مدلسة عندما ال يكون يف الباب حديث الثاين عشر 
 147يغين عنها

o 148.اىل حديثا شديد الضعف يبني ذلك: عندما يورد رمحه هللا تعالثالث عشر 
  منها ما هو يف الصحيحني، حاديث اليت يسكت عنها أبو داود، األأن ذكر ابن حجر رمحه هللا

ومنها ما هو على شرط الصحة، ومنها ما هو من قبيل احلسن لذاته، ومنها ما هو من قبيل 
 149.لى تركه غالبااحلسن إذا اعتضد، ومنها ما هو ضعيف، لكنه من رواية من مل جيمع ع

 ما هو ضعيف بني الضعف، ويسكت عنه أبو منها ليس كل ما ورد يف سنن أيب داود مقبولة، ف
 150.كما قال ابن حجر رمحه هللا تعاىلداود اكتفاء بظهور حاله عن بيان عيوبه،  

  كتاب كما قال اخلطايب رمحه هللا تعاىل    جدير ابهتمام اجلميع فهوأليب داود كتاب السنن
وقد ُرزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بني فرق العلماء وطبقات الفقهاء على شريف، 

رب، وعليه معول  من  هقد مجع أبو داود فيالكثري. اختالف مذاهبهم، فلكل فيه و رد، ومنه ش 
 151والعلم النافع الكثري.احلديث يف أصول العلم، وأمهات السنن، وأحكام الفقه، 

 لخطايب ل)معامل السنن(  سة وشرحا وتعليقا وهتذيبا واختصارا. فمن ذلك:أقبل أهل العلم عليه درا
)شرح اإلمام وكذلك  شهاب الدين أمحد املقدسي، ومساه )عجالة العامل من كتاب املعامل(. هخّلص

، شرح الشيخ قطب الدين أيب بكر القرشي )نسبة لقبيلة يقال هلا: القرشية ابليمن(، و النووي(
شمس ل)عون املعبود شرح سنن أيب داود( ، وة الصعود إىل سنن أيب داود(شرح السيوطي )مرقاو 

)خمتصر سنن ، وليل أمحد السهارنفوريخل )بذل اجملهود يف حل أيب داود(، واحلق العظيم آابدي
وإىل غري ، بن القيم اجلوزيةال)هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته( ، وايب داود( للمنذري

 152.ذلك

                                                            
 30رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 147
 27صـ  املصدر نفسه،148
 19: جامعة املدينة العاملية، صـ 3ة ، وكتاب مادة دراسات يف كتب السن28رسالة أيب داود إىل أهل مكة يف وصف سننه: أبو داود سليمان بن األشعث، صـ 149
 املصدر نفسه150
 53و  52، صـ 1، وسنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ 371، صـ 1توجيه النظر إىل أصول األثر: طاهر اجلزائري، جـ 151
 62-55 ، صـ1سنن أيب داود، مقدمة حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره بللي، جـ152
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أرجو من هللا عز وجل وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.  ،املختصرهناية هذا البحث قد وصلنا إىل  
 ﴿الكرمي اللطيف أن يتقبل مين ويزيدين علما، وأن يغفر يل ولوالدي ويرمحهما كما ربياين صغريا. 

رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين 
سبحان هللا وحبمده، سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله  153﴾الصاحلني برمحتك يف عبادك 

إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى هللا وسلم وابرك على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن 
 تبعهم إبحسان، واحلمد هلل رب العاملني.

                                                            
 19النمل، اآلية: 153
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