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 وددا أيب ابن  حائية
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   يل  ىل مل خل

 

 يسر موقع ميراث األنبياء أن ُيقدم لكم  

 ل
ا
 :درٍس في شرحتسجيًل

 

  

  

  ألقاه
 :الدكتور األستاذ الشيخ فضيلة

 البخاري الرحيم عبد بن اهلل عبد

 -حفظه اهلل تعاىل-
 

 هجريا  ١٤٤١بداية من يوم السبت السابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام  

 . بجامع الخندق باملدينة النبوية ،إلى يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة 

 الجميع.  بهأن ينفع  -سبحانه وتعالى-نسأل هللا 

 األولالدَّْرُس 
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ْْحاُة اهللِ  را ْيُكْم وا لا ُم عا َلا اُتهُ السَّ كا بارا  وا

ْْحانِ   بِْسمِ  ِحيمِ   اهللِ الرَّ وِر إِ ،  الرَّ ناُعوُذ بِاهللِ ِمْن ُُشُ ْستاْغِفُرُه، وا نا ْستاِعينُُه وا نا ُدُه وا نَّ اْْلاْمدا هللِِ ناْحما

اِدىا  ْن ُيْضلِْل فاَلا ها ما ُه، وا ِْدِه اهللُ فاَلا ُمِضلَّ لا ْن َيا لِناا، ما يِّئااِت أاْعَما سا ُه، وا أاْنُفِسناا وا ُد أاْن لا  لا ها إِلَّ   أاْشها  إِلا

أانَّ   ُد  أاْشها وا ُه،  لا يكا  ِ ُه لا ُشا ْحدا وا بِيَّناا  اهللُ  ُسوُلهُ نا را وا ْبُدُه  عا ًدا   ّلا عا وا   هِ يْ لا عا    اهللُّلَّ صا   ؛ُُمامَّ
آلِ  هِ بِ حْ صا وا   هِ  

 .ما لَّ سا وا 

 ، ١٠٢آل عمران:  ىفٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يهيف

 ىه  جهمه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم  خم  حم  جم  يل ىل  مل  خليف 

 ، ١النساء:  ىفٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه 

 هت ختمت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي يف 

 ،٧١  - ٧٠األحزاب:  ىفمخجس  جخ مح جح مج حج مث

 :ا َبْعُدَأمَّ

إِنَّ   قا فا كِ أاْصدا اْْلاِديِث  الا -  اهللِ  تااُب   ٍد  -تاعا ُُمامَّ ْدُي  ها اْْلاْدِي  ْْيا  خا وا اهللُّلَّ صا -،   وا   هِ يْ لا عا    
 هِ آلِ

َّ اْلُ -ما لَّ سا وا  ُشا ٍة ، وا ثا ُكلَّ ُُمْدا اُُتاا، وا ثا َلا ُموِر ُُمْدا ٍة ضا ُكلَّ بِْدعا ٌة، وا َلا بِْدعا ُكلَّ ضا ٌة، وا ٍة لا  .النَّارِ  يفلا

 :ُدْعَبَو

األخوة:  اهلل   رْحه-  داود  أيب  ابن  اإلمام  حائية  ُشح  يف   العلمية  املذاكرة  هذه  يف  نرشع  أيها 

ر نبدأ  أن  وقبل ،-تعال  : الدورة هبذه يتعلقان اثني  بأمرين ُنذكِّ
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  اجلهات  عليه  تنص  بَم   بالتزام  اْلارضين  اإلخوة  مجيع  من  العناية  رضورة  وهي •

 وأن  يدفع  أن   -وعَل  جل-  اهلل  نسأل  ،اجلائحة  هذه   يف  الَلزمة  الحتياطات   بخصوص  املعنية

 .  الدعاء لسميع  ربنا إن  املسلمي بَلد مجيع عن البَلء هذا يرفع

  معتادٌ   هو  كَم  بالنرصاف  اللقاء  أو  الدرس  انتهاء  حي  اأيًض   متعلق :  الثاين  والمر •

 وسددكم.اهلل  وفقكم ،املختصة  اجلهات  لدى إشكاًل  يسبب قد مما ذلك نحو أو تزاحم غْي من

 ُشح  يف  البدء  قبل  جهتي  من   سنرشحه  الذي  الـُمؤلَّف  هذا  عن  الكَلم  اْلائيَّة؛  وهذه

 : أبياُتا

 نفسه بالـُمؤلَِّف متعلقة: األوىل النقطة أو األوىل الناحية: 

  والدليل   واجلَمعة؛  السنة  أهل  اعتقاد   يف  قصيدة  عن  عبارة  هو  النظم  هذا  أو  اْلائية  وهذه 

"هذا قولي، وقول أبي، وقول أحمد بن حنبل، وقول من :  خامتتها  يف  قال  الناظم  اإلمام  أن   هذا  عّل

 
 
 ر  د  أ

 
 ك

 
يَّ غير هذا فقد ك

 
 نا من أهل العلم، وقول من لم ندرك ممن بلغنا قوله، فمن قال عل

 
 ب" ذ

  ، وقته  ويف  عرصه  يف  السنة   وأئمة  العلم   مشايخ  من  أدركه  ما  عّل  -اهلل  رْحه-  ينص  فهو

ل:  اإلمام  هو  الوقت  ذلكم  يف  السنة  أهل  إمام  أن   شك  ول  اهلل  رْحه-  «حنبل  بن  دأْح» املُباجَّ

 ، «الرشيعة  يف  اآلجري  اإلمام»  أخرجها  التي  النظم  نسخة  يف  النص  ورد  هكذا   ،-عنه  اهلل  وريض

  يف   كذلك   وهي  ،«السنة  أهل   مذاهب  ُشح   يف  اللطيف  كتابه  يف  الشاهي  ابن»  نسخة  ويف

 . «يعّل أيب لبن اْلنابلة طبقات »
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ة  الصول  كتابه  يف  النظم  هذا  عليها  ُشح  يالت  البنا  ابن  نسخة  آخر  يف  جاء  لكن دا رَّ  ؛املُجا

 .  "-رحمهم هللا وإيانا-ومذهب أبي   ،ومذهبي ،"هذا مذهب أحمد بن حنبل: قال

  يف   قال  ؛وأسندها  هناك  القصيدة   ذكر  لنه  -اهلل  رْحه-  الذهبي  للحافظ  العلو  نسخة  يفو

أبي:  النظم  خامتة قول  عنهم  ،وقول شيوخنا  ،"هذا  بلغنا  كما  نرهم  لم  العلماء ممن  فمن   ،وقول 

 
 
ك  قال غير ذلك فقد 
 
 يف  يدخل  لكنه  ،أْحد  اإلمام  عّل  تنصيص  فيها  ليس   النسخة  هذهيف    ؛"بذ

 .  "وقول شيوخنا" ؛" شيوخنا" :بقوله ذكره من مجلة

قولي،  :  خامتتها  يف  قال  أنه  -اهلل  رْحه-  الذهبي  للحافظ  العرش  كتاب   نسخة  يفو "هذا 

وقوُل  العلم،  أهل  من  لقيناهم  من  وقول  وقول شيوخنا،  أبي،  كما    وقول  نرهم  لم  ممن  العلماء 

 
 
 بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد ك
 
 . "بذ

  أهل  أئمة  اعتقاد  عّل  هو  النظم  هذا  أن :  وهو  واحد  معنًى   عّل  تدل  اللفاظ  هذه  اعمومً 

 أبو   اإلمام  وتلميذه  ،-اهلل  رْحه-  أْحد  اإلمام  العرص  ذلكم  يف  رأسهم  وعّل  ،السنة  وأئمة  ، العلم

  مل  وممن   ،ودؤدا  أيب  ابن  أدركهم  ممن  الزمان القرن، أو يف ذلكم    ذلكم  يف  معهم  كان   ومن  ،داود

   .اعمومً  اْلق أهل مذهب وهو ؛العلم أهل من يدرك

  فيَم   وبخاصةٍ   ؛السنة  أهل   اعتقاد  يف   عظيمة  اأبياتً   نتضمَّ   -فيكم  اهلل   بارك-  النظم  هذا

  مما   ؛والبدع   الهواء  أهل  من  ْلم  واملخالفي  واجلَمعة  السنة  أهل  بي  َلفاخل  من  حينها  جرى

 . -تعال- اهلل  بإذن  بيانه سْيد
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 : التالية لألدلة ؛داود أيب بن بكر أيب لإلمام النسبة  ثابُت  النظم هذا إن  ثم

ا ◄
ً
 :أول

 من  العلم  أهل  من  مجع  أثبت  ؛له  أثبتها  ودؤدا  أيب  ابن  بكر  أيب  اإلمام  تَلمذة  من  امجعً   أن 

 اإلمام  قال  ود،ؤدا  أيب  ابن  لإلمام  النظم  هذا  أثبتوا  ؛ودؤدا  أيب  ابن  بكر  أيب  وتَلمذة  طَلب 

به  من  وهو  ؛اآلجري "وقد كان أبو بكر ابن أبي  :  ، قالالرشيعة  خامتة  يف  قال  الرشيعة؛  كتابه  يف  ُطَلَّ

نة، وهذا م  داود   أنا أذكرها ليزداد ف ؛  -اآلن   سأذكرها   :يعني-  اه  عُ وض  أنشدنا قصيدة قالها في السُّ

 .-اهلل رْحه- ساقها ثم "-تعالى-أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء هللا 

 بن   حفص  أيب  للحافظ  السنة  أهل  مذاهب  لرشح  اللطيف  كتاب   آخر  كتاب   يف  وجاء

به  من  وهو  ؛الشاهي    "قال أبو بكر عبد:  قال،  أيًضا  ُطَلَّ
ُ
هذه    :ناهللا بن سليمان بن األشعث شيخ

   .-اهلل رْحه-  ساقها ثم وجعلها محنته" ،هسفلنالقصيدة في  

به؛ من فهذان   . باإلسنادله  ثبتاهناي العلم أئمة من ومها ُطَلَّ

 األمراالثاين: ◄

 من   ؛داود  أيب  بن  بكر  أيب  اإلمام  إل  بسنده  القصيدة  هذه  روى  قد  فاظ اْلُ   من   امجعً   أن 

 بعد   وسبعي  واحدٍ   سنة  املتوىف  ؛«أْحد  بن  اْلسن  عيل  أبو  البانَّاء  ابن»  اْلافظ   :اْلفاظ  هؤلء

"وقد رواه من طريق أبي طالب محمد بن علي  :  للنظم  ُشحه  خامتة  يف  قال  ،اللف  من  الربعَمئة

  . بتَممها فساقها عن أبي بكر بن أبي داود" ،عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان ،بن أبي الفتح
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 وعرشين  سٍت   سنة  املتوىف  ؛«اْلنبيل  يعّل  أيب  بن  ُممد  اْلسي  أبو»  القايض  كذلك

 طريق  من  ساقها  قد  ،اْلنابلة  طبقات   يف  كَم  ؛-والسَلم  الصَلة  عليه-  النبي  هجرة  من  ئةومخسَم

 "أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه" :  فقال  ؛بطة  أيب  ابن  اإلمام  وهو  ؛الفقيه  اهلل  بيدعُ 

   .ساقها ثم

ا ◄
ً
ا:ثالث

  ويف   ،العلو  كتابه  يف  -اهلل  رْحه-  أسندها  فقد  ؛«الذهبي  اهلل  عبد  أبو»  الناقد  اْلافظ

 أيب»  عن  ،«الطناجْيي  اهلل  عبد  بن  عيل  بن  سياْل»  طريق  من  ْيا السِّ   يف  هي  وكذلك  ،خمترصه

هذه  :  قال  ،«شاهي  ابن  عثَمن   ابن  عمر  حفص سليمان  بن  هللا  عبد  بكر  أبو  شيخنا  "قال 

محنته"  ،القصيدة  رشح ل  اللطيف  كتاب   راوي  :هو   هذا   والطناجْيي  ، ابتَممه  فساقها  وجعلها 

  .شاهي ابن حفص  ليب السنة  أهل مذاهب

في كتاب اللطيف   تذكر   هأن":  وقال  ،القصيدة  هذه  حول  تكلم  نمم املعارصين  بعض  فقول

   ،البن شاهين 
ُّ
ساخ امل"يقول: أنه    هكذا؛  "اخ املتأخرينسَّ وألحقها أحد الن

ُّ
 ؛"أخرينتألحقها أحد الن

  كتاب   من  هي  بل   ساخ،الن    بعض  إْلاق  من  اللطيف  بكتاب   لحقتُ   مل  صحيح،  غْي  القول  هذا

-  الذهبي  اْلافظ  رواية  :هذا   عّل  والدليل  ،كتابه  خامتة  يف  شاهي  ابن  اْلافظ  أوردها  ؛اللطيف

 طريق  من   ؛-رْحه اهلل-  شاهي  ابن  اإلمام  عن   اللطيف  راوية  طريق  من  القصيدة   ْلذه   -اهلل  رْحه

؛ قةلحا مُ   أهنا  عنيت  ل  الكتاب   آخر  إل  هاأرجأ   وكونه  ،ودؤدا  أيب  بن  بكر  أيب  شيخه  عن  شاهي  ابن

قة،كونه أوردها يف آخر    ؛لآلجري  الرشيعة  آخر  يف   وردت   هي  فكذلك  الكتاب ل يعني أهنا ُملحا

 . كذلك ليس ؟لآلجري رشيعةبال ملحقة أهنا إذن  يقال فهل
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  الذهبي   أن   :بكر  أيب  لإلمام  القصيدة   هذه  أو  ،النسخة  هذه  إثبات   عّل  يدل  مما  الثالث  المر

ناظمها"هذه  :  أسندها   أن   بعد  العلو  يف  قال  -اهلل  رْحه- متواترة عن  اآلجري   ،القصيدة   ، رواها 

لها شرحا  في اإلبانة"  وأبو عبد  ،اوصنف   ولعل  ، اإلبانة  من  املطبوع   يف  عليه  أقف  ، مل هللا بن بطة 

   أعلم. فاهلل ،اْلنابلة طبقات  يف يعّل أيب ابن اإلمام ساقه ما املراد

"روى هذا االعتقاد :  الذهبي   قال  ؛أبياُتا  من  مجلة  وذكر  جاء  أن   بعد  ،له  العرش  كتاب   ويف

 رْحه -  وساقها  وصنف كذلك شرحا"  ؛واآلجري   ،ابن بطة في اإلبانة   :واإلجماع عنه غير واحد منهم

  .مسندة غْي لكنها  العرش؛ كتابه من آخر موضع يف بالتامةً  ،أعني الذهبي ؛-اهلل

  منها   طرًفا  أورد  ،البيات   من  طرًفا  ،ودؤدا  أيب  بن  بكر  ليب  إياها   اناسبً   ؛اطرفً   اأيًض   وأورد

 بعد  ومخسي  مخسٍ   سنة  املتوىف  ؛الطائي  عيٍل   بن  ُممد   بن  ُممد  اْلافظ  ود ؤدا  أيب  بن  بكر  ليب

   .الطائية  الربعي كتابه يف -والسَلم الصَلة عليه- النبي هجرة من ئةاخلمسَم

-  داود  أيب  بن  بكر  أيب  اإلمام  : لناظمه  النظم  هذا  نسبة  صحة  ُيثبت  ذكرناه  الذي  هذا   كل

 أو  ك عينُ  عليه  تقع  خمطوطٍ   أي  أو  ،السواق  يف  يوجد  كتاٍب   أي  ليس   يكون   أن   جيب  ،-اهلل  رْحه

ثامَّ   ،النسبة  صحة  إلثبات   طرائق  ةثمَّ   ،له  أنه  غَلفة  يف  ُكتِبا   من  إل  النسبة  صحيح  يعترب  كيدُ   ةفا

 بن  ُممد  باإلمام  يتعلق  ما   كتاب  :ذلك  ومن  ؛ مؤلفيهاإل    نسبتها  تصح  ل  مطبوعة  كتب

 -اهلل  رْحه-  املجدد  مامإل اإل  نسبته  يصح  ل   وهذا  ؛املوت   متني  أحكام  ؛-اهلل  رْحه-  عبدالوهاب 

  .وهكذا الخرى النافعة  كتبه ويف ،التوحيد كتاب  يف  اإلمام رهسطَّ  ما تنايف اعتقادات  من فيه ملا
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 :وُشحوه  ،تقدم  فيَم   الذهبي  هذا  إل  أشار  كَم  ؛اكثْيً   النظم  هبذا   العلم  أهل   اعتنى

 رسالة  يف  أو  جملد  يف  مطبوع  وكتابه  ،اأيًض   تقدم  كَم   ؛االبن   وابن  ،وغْيهم  ،بطة  وابن  ،اآلجري

 نيةالسَّ   النوار  لوائح»  :كتابه  يف  ُشحه  يف  اْلنبيل  -اهلل  رْحه-  السفاريني  العَلمة  وتوسع  ،لطيفة

ن  الفكار  ولواقح  واهلل  أعلم  فيَم  ُشوحها  أوسع  وهو  ؛«اْلائية  ودؤدا  أيب  ابن  قصيدة  ُشح  يةالس 

 .العلم  أهل من وغْيهم ،أيًضا  مطبوع  وهو أعلم،

 النظم ؤلِّفمُب يتعلق ما: الثاني األمر: 

 واسع  أنه   وعّل  منهم،  مجع  عليه  وأثنى  اْلفاظ،  من  اجلَمعة  له  ترجم  قد  اإلمام  هذا

عه وسمَّ   ،به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا"رحل  :  بغداد  تاريخ  يف  اخلطيب  قال  ؛اْلفظ

 ، واملواطن  ،املدن   من  مجلة  ذكر  ثم  صفهان"وأ  ،والجبال  ،من علماء ذلك الوقت فسمع بخرسان 

بغداد:  قال  ثم  واملواقع، املسند  ،"واستوطن  والناسخ   ،والقراءات  ،والتفسير  ،والسنن  ،وصنف 

اوكان  ،واملنسوخ وغير ذلك ما ه 
 
ا ف

ا
ا عامل

ا
 . "حافظ

 ":  قال  للدارقطني  لفظ  ويف  ،-اهلل  رْحه-  الدارقطني  اإلمام  قهثَّ وو
 
  الخطأ   كثير   أنه  إال   ،ثقة

  أبي  ابن  أبوبكر   قدم"  :فقال  ،النظم  هذا  رواة  أحد  ؛شاذان   ابن  تلميذه  أما  ، "الحديث   على   الكًلم  في

: الواق،  -كتاب   من  أحدثكم:  يعني-  أصل    معي  ما:  فقال  ،يحدثهم  أن   فسألوه  ،سجستان  إلى  داود

؟وأص  داود  أبي  ابن  فأمليت   ،فأثاروني  :قال"  ، حيفظ   ما:  يعني  ؛أصل  من  أيًضا  حيدث يعني:    "!ل 

 اأيًض   وفيه  ؛ْيالسِّ   يف  -اهلل  رْحه-  الذهبي  اْلافظ  هذا  كر؛ ذ"حديث  ألف  ثًلثين  حفظي   من   عليهم

  يملي   كان   إنما  ،كتابا  بيده  رأيت  وما  ،سنين   داود  أبي  ابن  علينا  أملى":  قال  شاهي  ابن  تلميذه  أن 
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 :له  ل فيقو   كتاب    بيده  معمر   ابنه  درجة  دونه  ويقعد  ،عمي  بعدما  املنبر   على   يقعد  فكان  ،حفظا

 كامًَل. : أي "املجلس على يأتي حتى حفظه من فيسرده ؛كذا  حديث

   :العلم أهل من -قلت  كَم- مجاعاٌت  عليه أثنى

 السلطان  له  نصب  ومن،  العراق  أهل  إمام  داود  بيأ  ابن  كان"  :لاخلَلَّ   ُممدٍ   أبو  اْلافظ  قال

  ."هو بلغ ما واالتقان  اآللة في يبلغوا ولم ،منه أسنُد  مشايخ بالعراق وقته في كان وقد ،املنبر

 متفق   عالم   ،وقته في اإلمام ببغداد الحافظ" :اإلرشاد يف -اهلل رْحه- اخللييل اْلافظ قالو

 ،منهم  مجلةً   دوعدَّ -  شيوخه  في  والشام  مصر ب  أباه  شارك  ،املصابيح   كتاب  له   ،إماٍم   ابن  إمام    ،عليه

 ، األصفهاني   حمزة  وابن  ،النيسابوري  الحافظ  علي  أبو   الصحيح  صنف  من  به  واحتج  -قال  ثم

   :يقال   وكان
 
   وأئمة

 
  حاتٍم   أبي  وابن  ،بنيسابور   خزيمة  وابن  ،بغدادب  داود  أبي  ابن  واحد  زمان  في  ثًلثة

  
   ."بالري 

   اإلمامُ "  :قال  ْيالسِّ   يف  -اهلل  رْحه-  الذهبي   اْلافظ  ماأ
ُ
   العًلمة

ُ
   الحافظ

ُ
  بغداد   شيخ

 قال   ؛عنه  نقله  نقلٍ   يف  -اهلل   رْحه-  أخطأ   أنه  ذكر  أن   وبعد  له،  ترجم  ثم   "التصانيف   صاحب

 خطئه   على  وله  ؛خطأ  وله  ، وقوله   عبارته  في  داود  أبي  ابن  أخطأ  قد"  اخلطأ:   هذا  عّل  امعلقً   الذهبي 

 علماء  كبار   فمن  ؛والرجل  ،يسهو  وال   يغلط  وال   خطئيُ   أال   الثقة  شرط  من  وليس  ،واحد  أجر  

   ."-هللا رحمه- فاظالُح  أوثق ومن ،اإلسًلم 

 قيل  ما  أي:  "ألنزهه  إال   ذكرته  وما":  قال  ،له   وترجم  ذكره   املَّ   العتدال  ميزان   ؛امليزان   ويف

  .فيه
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  فاظالُح  من  بكر  أبو  كان" :القصيدة رسد  أن  بعد -اهلل رْحه- قال العلو ويف
ُ
ز  ب  امل  
 هو  ما ،ينر 

 . "ببغداد الحنابلة رئاسة إليه وانتهت ،التصانيف صنف ،أبيه بدون 

 :وجوابه إيراد وهنا

  ما  وبي  ،والعلَمء  اْلفاظ   لبعض  ثناءات   من  ذكرته  ما  بي  التوفيق  كيف:  قائٌل   يقول  قد

 ، الداهري   هللا  عبد  بن  علي  سمعت"  :قال  عدي  ابن  أن   ؛-اهلل  رْحه-  عدي  لبن  الكامل  يف  جاء

   بن  و عمر   بن  محمد  بن  أحمد  سمعت:  قال
ُ
 ك

 
 :قال   ،الجنيد  بن  الحسين  بن  علي  سمعت:  قال  ،ره رك

   هللا  عبد  ابني:  يقول   السجستاني  داود  أبا  سمعت
 
 ك
َّ
 " أبوه   فيه  قال  ما  كفانا  :الصاعد  ابن  ال، قابذ

 .عدي لبن الكامل من انتهى ،أبوه فيه قال ما أمره: عنيي كفانا؛

 :هذا عن اجلواب

:  قال  ،الكامل  من  ود ؤدا  أيب  ابن  ترمجة  ختم  يف  -اهلل  رْحه-  عدي  ابن  اْلافظ  قالأقول:  

 الذي   ما:  يعني  " منه  له  تبين  إيش  أدري   فًل   فيه  أبيه  كًلمُ   وأما  ،الحديث  أصحاب  عند  مقبول    هو "

 انتهى .  هذا ابنه يف فقال داود ليب تبي

 أفاض ،-اهلل رْحه-  اليَمين  املعلمي حييى بن عبدالرْحن :الناقد املحقق العَلمة أفاض وقد

 ُرميا   مما  أو  ،أبيه  قول  حيث  من  كان   إن   ؛فيه  قيل  فيَم  داودأيب    بن  بكر  أيب  اإلمام  عن  الدفاع  يف

 ابن   أورده   ما  ناقًدا:  قاله  فمَم   ؛وأنصف  فأحسن  ، -اهلل  رْحه-  عنه  الدفاع  يف  فأفاض  ؛بالنصِب 

 ابن عنه يروي الذي- الداهري  قال" :-اهلل رْحه-  قال ،صاعدٍ  ابن تعليق  وعّل يف الكامل،  عدي

ة  وابن  -عدي ر 
 
ك ر 

ُ
 إن  ؛أبوه   فيه  قال  ما  :صاعد  ابن  وقول   ،املوضع  هذا  غير   في  ذكرا  لهما  أجد  لم  :ك
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 سند   :يعني -  السند  بهذا  -صاعد  ابن  بلغت-  بلغته  كانت  فإن  -اب كذَّ   : يعني -  الكلمة  هذه  أراد

   نعلمه  فًل   -عدي  ابن
ا
   أراد  وإن  !هو؟  فما  آخر   مستند  له  كان  وإن  ،اثابت

ا
 إل  "!هي؟  فما  أخرى   كلمة

 عبدان  سمعت  :عدي  ابن  وقال"  :قال  ثم  ،"الكلمة  تثبت  لم"  أو  "تثبت  لم  فالكملة"  :قال  أن 

 . "القضاء يطلب -ابنه يعني- هللا عبد أن البًلء ومن: يقول  السجستاني داود أبا سمعت :يقول 

  ، القضاء  والية  عن  التباعد  من  األئمة  كبار   طريقة  على  داود  أبو   كان"   :املعلمي   الشيخ  قال

: قال  ؛"كذاب:  قال  أنه  -صح   إن-  الجائز   ومن  ،ذلك  كره  ابنه  -يعني  القضاء  طلب-  طلبه  فلما

ق"بحقوقه  والقيام  ،للقضاء  ه  تأهل    دعوى   في  الكذب   أراد   يكون   إنما"  ومن":  املعلمي   الشيخ  ال، 

ا ابنه من رأى إذا الشفيق األب عادة  .الشيخ كَلم انتهى "هتقريع   في يبالغ أن تقصيرا

 أراد   -صحَّ   إن-  أبيه  قول   لعل  قلت"  :قال  ؛-اهلل  رْحه-  الذهبي  هقال  آخر  توجيهٌ   ةوثمَّ 

 ُحجَّ  فإنه ؛الحديث في ال  لهجته في الكذب
 
   يكذب كان أو  ،ينقله  فيما ة

 أنه  زعم ومن ،كًلمه في يويور 

ا  يكذب  ال   الصدق   ولزم  ،وارعوى   شاخ  إنه  ثم  ،الشباب  عثرة  من  السًلمة  هللا  نسأل،  أرعنفهو    أبدا

 
ُّ
 . "قىوالت

   ،ازاهدا   داود  أبي  ابن  كان"   :الشخْي  بن  اهلل  عبد  بن  ُممد  الق
ا
  مات   يوم  عليه  صلى  ،اناسكن

 .كَلمه انتهى "أكثر أو  إنسان ألف ثًلثمائة من نحو 
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  :اخلالصة

 قال  ، له  ثابٌت   نظمٌ   وهذا   ،واجلَمعة  السنة  أهل   أئمة  من  إمامٌ   داود  أيب   بن  بكر  أبا   اإلمام  أن 

 حفظه -  البدر  العباد  ْحد  بن  املحسن  عبد  الفقيه  املحدث   العَلمة  الشيخ  سَمحة  ووالدنا  شيخنا

 داود  أبي  بن   هللا  عبد  اإلمام    ابن  اإلمامُ   قاله  ما  أحسن   وما"  :قال  ،الداين  ي نِ اجلا   قطف  يف  -اهلل

 .ذلك من مجلة ذكر :أي ؛فذكرها "الحائية منظومته مطلع في  السجستاني

 ، -والسَلم  الصَلة  عليه-  النبي  هجرة  من  وثَلثَمئة  عرشة  ست  سنة  :-اهلل  رْحه-  تويف

  .اإلخوة أشار كَم هذا عند نقف ،وله لنا اهلل غفر  ،سنة وثَمنون  سٌت  وله

 .موسلَّ  وصحبه آلهو ُممد نبينا عّل اهلل وصّل

 

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

  

 
 

 . جزاكم هللا خرياو 
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~ 14 ~ 
 

 


