ملحات يف بيان سكوت أيب داود
ٍ
قال اإلمام أبو داود يف «رسالته» إىل أهل مكة ص« :37وما كان يف كتايب من ٍ
شديد فقد
وهن
أذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض».
بيَّنتُه ،ومنه ما ال يصح سنده ،وما مل ْ
سكت عنه فهو حسن»،
وحكى ابن كثري يف «خمترصه»  :136/1عن أيب داود أنه قال« :وما
ُّ
ولكن املعتمد كام قال ابن حجر يف «النكت» ص 247وتلميذه السخاوي يف «فتح املغيث» 140 /1
اللفظ األول.
قال احلافظ ابن حجر يف «النكت» ص 250والسخاوي يف «فتح املغيث» 141/1عن قوله
«وما فيه وهن ُ :»...يفهم منه َّ
أن الذي يكون فيه وهن غريشديد أنه ال ُيبينه ،وسبقهام الذهبي يف
«السري»  214/13فقال :وكارس عام ضعفه خفيف حمتمل.
واعلم -رمحك اهلل -أن قوله« :صالح» حيتمل أن يكون معناه :الصالح لالعتبار-وهو ما كان
يسريا -واالستشهاد واملتابعة ،أو الصالح لالحتجاج دون االعتبار ،فجزم العراقي يف
ضعفه ضع ًفا ً
رجحه احلافظ ابن حجر يف «النكت» ص . 256
التقييد ص  54بالثاين و َّ
وأما السخاوي (فتح املغيث  ،141/1بذل املجهود ص )46والبقاعي (النكت  )259/1فإهنام
مجعا بني االحتاملني ،ومن َثم قال السخاوي :الصالحية يف كالمه أعم من أن تكون لالحتجاج أو
االستشهاد ،فام ارتقى إىل الصحة ثم إىل احلسن فهو باملعنى األول ،وما عداها فهو باملعنى الثاين ،وما
قرص عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد وقد التزم بيانه.
ثم قال البقاعي  258/1والسخاوي  141/1ما حاصله :لو س َّلمنا أن مراده صالح لالحتجاج
فال ينافيه وجود األحاديث الضعيفة ألنه خيرج الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه ويقدمه عىل
أيضا ،انظر «النكت» ص . 256-250
القياس .ويستفاد هذا من كالم احلافظ ابن حجر ً

وبنا ًء عىل ما سبق اختُ ِلف يف حكم االحاديث التي سكت عنها أبوداود:
فذهب ابن الصالح -ووافقه العراقي يف «التقييد»( )1ص 55،54و«رشح التبرصة» -164/1
إىل أنه حسن عنده .وقال النووي يف «األذكار» ص :47إنه حسن أوصحيح عنده ) ،(2ومال ابن سيد
الناس يف «النفح الشذي »  25-24/1إىل أنه صحيح عنده ال غري ،وكذلك قال ابن عبد الرب
(«النكت» البن حجر ص.)250
قلت :األحوط أن ال نجزم بيشء من عندنا ونعرب عنه كام عرب هو عن نفسه ونقول يف املسكوت
وخص
عنه« :صالح» كام قال العراقي يف «التقييد» ص 54والسيوطي يف «التدريب» .42/3
َّ
السخاوي  142/1التعبري بـ«الصالح» ملن مل يكن ذا متييز ،وأفاد أن مجاعة سلك هذا املسلك.
وألجل األحاديث الضعيفة -املسكوت عنها -يف «سنن أيب داود» ،قال احلافظ ابن حجر يف
«النكت»ما حمصله :الصوا ب عدم االعتامد عىل جمرد سكوته ،ومن باب أوىل ال يكون ذلك احلديث
حيتج باألحاديث الضعيفة و ُيقدِّ مها عىل القياس إذا مل
من قبيل احلسن االصطالحي؛ ألن أبا داود ُّ
جيد يف الباب غريه.
وقد يسكت عن احلديث:
 -1اكتفا ًء بام تقدم له من الكالم.

______________________

 -1نقل السخاوي (فتح املغيث  )154/1عنه أنه قال يف «الرشح الكبري» :يف كتب السنن أحاديث مل يتكلم فيها الرتمذي أو أبو داود،
ومل نجد لغريهم كال ًما ،ومع ذلك فهي ضعيفة ،ف ُعلِم من جمموع كالمه أنه ال يرى أن كل ما سكت عنه أبو داود حسن مطل ًقا بل هو
عىل مراتب ،واهلل املوفق.
 -2قال النووي :يف «سنن أيب داود» أحاديث ظاهرة الضعف مل يبينها مع أنه متفق عىل ضعفها  ... ،ثم قال :واحلق أن ما وجدناه يف
نص عىل ضعفه من يعتمد أو رأى العارف يف سنده ما
ينص عىل صحتِّه أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن ،وإن َّ
سننه ما مل يبينه ومل َّ
يقتيض الضعف وال جابر لهُ ،حكم بضعفه ومل يلتفت إىل سكوت أيب داود ،حكاه ابن حجر يف «النكت» ص - 257واعتمده -غري
َّ
أن السخاوي تعقب النووي ،انظر «فتح املغيث»  ، 142/1والذي يظهر من كالم السيوطي يف «البحر الذي زخر»  1108/3أن
النووي قال هذا يف رشحه لـ «سنن أيب داود» ،واهلل أعلم.

 -2وتارة يكون للذهول منه.
-3وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي.
 -4وتارة يكون الختالف الرواة عن أيب داود وهو االكثر ،فإن يف رواية أيب احلسن بن العبد عنه
من الكالم عىل الرواة واألسانيد ما ليس يف رواية الؤلؤي وإن كانت روايته أشهر ،انتهى بترصف
يسري.
وقد سبقه ابن كثري يف «خمترصه» ص 137فقال :الروايات عن أيب داود بكتابه السنن كثرية جدً ا،
ويوجد يف بعضها من الكالم -بل واألحاديث -ما ليس يف األخرى ،ولذلك قال السخاوي يف
«الفتح»  : 139/1ينبغي عدم املبادرة لنسبة السكوت إال بعد مجع الروايات ،واعتامد ما اتفقت
عليه.
 -5وتارة يكون ملعرفته الرجل املبهم وعدالته من وجه آخر -أي :طريق أخرى  -أفاده الويل
العراقي ،ونقله عنه السيوطي يف «البحر الذي زخر» . 1110-1109/3
 -6وتارة يكون لظهور ضعف ذلك املروي من إرسال وانقطاع وجهالة ،قاله النووي يف «رشح
سنن أيب داود » كام يف «البحر الذي زخر»  ، 1109 ، 1108/3ولعل الزركيش تبعه يف «النكت»
.353/2
 -7وال مانع أن يكون سكوته عن احلديث إذا كان من باب الفضائل ،قاله السخاوي .138/1
قوله« :وبعضها أصح من بعض» يتوهم منه أن املسكوت عليه إما صحيح أو أصح؛ َّ
ألن اسم
مر ،-فيجاب عنه بأن
التفضيل يدل عىل املشاركة يف أغلب األحيان ولكن احلقيقة خالفه -كام َّ
ً
مطلقا.
صحيحا
«أصح» هنا باملعنى اللغوي كام يقال للمريضني :هذا أصح من هذا وإن مل يكن
ً

وقد استعمله باملعنى اللغوي عدد ال بأس به من املحدثني ،فها هو اإلمام الرتمذي يورد
احلديث من طريق الضعيف ،ثم من جهة غريه ،ويقول عقب الثاين :إنه أصح من حديث فالن
الضعيف.
ورصح اإلمام النووي يف «األذكار» ص 314وابن القطان يف «بيان الوهم واإلهيام» 260/2
َّ
والزيلعي يف «نصب الراية»  482/2بأن هذه العبارة ال تستلزم صحة احلديث؛ إذ قد يقال هذا
ألرجح وأشبه ما يف الباب وإن كان كله ضعي ًفا.
فخالصة الكالم وزبدته :أن االحاديث التي يسكت عنها أبو داود ال تصلح لالحتجاج مطل ًقا،
والتحقيق الكشف عن حال الرواية ملن كان أهال لذلك ،ورد املسكوت عليه إىل ما يليق بحاله من
صحة وحسن وغريمها.
حرره عثامن بن فريوز الربيطاين .

