رقم ( )4سلسلة أحكام العلماء على األحاديث.
( )3موسوعة األحاديث املختلف فيها.

جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر
يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان.
تأليف  :حممد بن عبده بن حممد البعداني
أبو عمار اإلدريسي
مع ترمجة :حممد بن جعفر بن أبي كثري األنصاري.
وعبد العزيز بن حممد الدراوردي.

 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 1

مجيع احلقوق مسموحة من املؤلف
املكتب اخلاص لإلدريسي
اإلصدار األول 1441-7-29هـ

 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 2

احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما بعد ،،
فهذا جزء حديثي بعنوان " :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان "
مجعت فيه حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه« :عن حممد بن كعب ،أنه قال :أتيت أنس بن
مالك يف رمضان وهو يريد سفرا ،وقد رحلت له راحلته ،ولبس ثياب السفر ،فدعا بطعام فأكل،
فقلت له :سنة؟ قال« :سنة» مث ركب».
وخالصة احلكم على حديث أنس أنه حديث صحيح اثبت ،كما سيأيت تفصيله.
فأبدأ بذكر :
ص ()6
 لفظ احلديث.ص ()6
 احلكم على احلديث.ص ()6
 خمارج احلديث.ص ()6
 مدار احلديث.ص ()7
 من صحح من العلماء نقل أقوال وتطبيقات من صرح من العلماء بصحته .ص ()7 من يصحح احلديث على شرطه ،بتوثيق رجال إسناده واطلع على احلديث ،ومل ينقل عنه أنه أعله.ص ()9
 من ضعف احلديث وعلة اإلسناد عند من ضعفه ،واجلواب عنها .ص ()12ص ()14
 ترمجة حممد بن جعفر بن أىب كثري األنصارى الزرقى.ص ()17
 ترمجة عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردي.ص ()29
 اخلالصة احلكم على احلديث جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 3

 -فوائد حديثية من خالل ختريج هذا احلديث.

ص ()29

منهجي يف هذا البحث والرتتيب:
وأعرض فيه ملا قمت به ألهم ما حيتاج إىل التنبيه عليه يف هذا اجلزء.
أولا :مجعت خمارج احلديث اليت وقفت عليها ،وحررت احلكم على أسانيدها ،فما أنقل فيه قول احلافظ ابن
حجر ،أو الذهيب( ،وال أتعقبه بشيء) فهو خالصة احلكم يف الراوي إذا كنت موافقا لقوهلما رمحه هللا.
اثني ا  :حكم العلماء على احلديث ،وقد قسمتهم على النحو التايل:
()1

-1

من صحح احلديث من العلماء.

-2
-3
-4

من يصحح احلديث على شرطه حبكمه على رجال إسناده.
من ضعف احلديث صراحة.
من يضعف احلديث على شرطه.

()2

اثلث ا  :صحح نسختك (وهي األخطاء املطبعية اليت وقفت عليها يف األسانيد واملتون) وذكرهتا يف هامش
اجلزء.

رابعا  :توسعت يف ذكر ترمجة حممد بن جعفر بن أىب كثري األنصارى الزرقى ،و عبد العزيز بن حممد بن
عبيد الدراوردي ،أخذهتما خمتصرا من كتايب "إمتام هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" ورتبت الرتمجة فيما خيص
أقواهلم من اجلرح والتعديل ،ومل أسق كل ما قيل فيما إمنا اقتصرت على املهم للحكم عليهما من حيث اجلرح
والتعديل ألن حممد بن جعفر خالف الدراوردي.

صححه صراحة .أ و أخرجه يف صحيحه أ و يف كتاب اشرتط
( )1وهم كل عامل ابحلديث رو ىاحلديث كامال بسنده ومتنه ،و
الصحة ،أ و ذكر النقل عن غريه وصححه.
( )2وهم كل من عرف احلديث أ و ذكره عن غريه ،و وثق رجال إسناده ،وعرف متنه أ و سنده ،أ وكل من مل أجد أهنم عرفوا
احلديث ،لكن وثق رجال إسناده.
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 4

خامس ا :والغرض من هذا التخريج ،هو مجع موسوعة تطبيقية جلميع أحكام العلماء على احلديث أو
على راويه.
وهللا أسأل التوفيق والسداد.
وكتبه :
حممد بن عبده بن حممد البعداين
أبو عمار اإلدريسي

 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 5

[لفظ احلديث] :
عن حممد بن كعب ،أنه قال :أتيت أنس بن مالك يف رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت
دابته ،ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه مث ركب ،فقلت له:
سنة؟  ،قال« :نعم» .لفظ الدارقطين يف سننه.
[ احلكم على احلديث] :
حديث صحيح ،ورجاله كلهم ثقات.
[ خمارج احلديث] :
أخرجه الرتمذي يف "سننه"(/154 /3ح ،)800والدارقطين يف"سننه"(/160 /3ح ،)2291
والبيهقي يف "السنن الكربى" (/414 /4ح  )8180والطرباين يف "املعجم األوسط" (/30 /9ح
 )9043والضياء يف "األحاديث املختارة على الصحيحني" (/171 /7ح  ،)2602وأبو بكر
النيسابوري يف "الزايدات على كتاب املزين"(ص/339 :ح  ،)195وإمساعيل بن إسحاق القاضي
[نقله ابن عبد الرب يف "االستذكار" (])308 /3
[ مدار أسانيد احلديث ]
كل من تقدم ذكرهم من طريق حممد بن جعفر قال :حدثين زيد بن أسلم قال :حدثين حممد بن
املنكدر ،عن حممد بن كعب ،قال :أتيت أنس بن مالك يف رمضان ،فذكر احلديث.

وقد توبع حممد بن جعفر اتبعه عبد هللا بن جعفر والد علي ابن املديين( )3أخرجه الرتمذي يف سننه"
( /154 /3ح .)799
وقد توبع زيد بن أسلم ،اتبعه حممد بن عبد الرمحن بن جمرب( )4عند ابن أيب حامت الرازي يف العلل (/3

 /73ح .)699
( )3وعبد هللا بن جعفر والد علي ابن املديين ،ضعيف ويصلح للمتابعة.
( )4وحممد بن عبد الرمحن بن اجملرب ،ضعيف ال يصلح للمتابعة.
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 6

وقد رواه عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردي عن زيد بن أسلم وخالفهم يف أخر لفظه قال( :هل
هو سنة ؟ قال  :ال) كما سيأيت شرحه وبني شذوذه.
[من صححه من العلماء] :

()5

وهذا سرد أبمساهم بغري ذكر ألقواهلم وتصرفاهتم ،حبسب وفاهتم ،مث أقوم بنقل أقواهلم وتصرفاهتم:
حيىي بن معني (ت233 :هـ) ،إسحاق بن إبراهيم بن خملد ابن راهويه (ت 238 :ه) ،وحممد
بن إمساعيل البخاري (ت256 :هـ) ،وأبو عيسى الرتمذي (ت279 :هـ) ،وعلِ
ين
ط
ق
َّار
الد
ر
م
ع
ن
ب
ي
َ
َ
ّ
َ ّ

(ت385 :هـ) ،وعلي بن أمحد أبو حممد ابن حزم الظاهري (ت456 :هـ) ،وأمحد بن احلسني ،أبو
بكر البيهقي (ت458 :هـ) ،القاضي حممد بن عبد هللا بن العريب املالكي (ت543 :هـ) ،وعبد احلق
اإلشبيلي (ت581 :هـ) ،والضياء حممد بن عبد الواحد املقدسي (ت643 :هـ) ،وأبو احلسن ابن
القطان الفاسي (ت628 :هـ) ،ابن تيمية (ت728 :هـ) ،وابن القيم اجلوزية (ت751:هـ) ،وأبو
احلسن علي اهليثمي (ت807 :هـ) ،وابن حجر العسقالين (ت852 :هـ) ،والشيخ األلباين (ت:
1420هـ) .رمحهم هللا مجيعا.
[نقل أقوال وتطبيقات من صرح من العلماء بصحته]
 -1إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه (ت 238 :ه) ،قال إسحاق بن منصور الكوسج (ت:
251هـ) :قلت :إذا خرج مسافرا مىت يفطر؟ قال (يعين :أمحد) :إذا برز عن البيوت .قال
إسحاق :ال ،بل حني يضع رجله يف الرحل فله اإلفطار ،كما فعل أنس بن مالك رضي هللا عنه.
وسن النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك.

()6

فجزم إسحاق ابحلديث وخمالفته ألمحد به ،دليالن على تصحيحه للحديث عنده.
( )5وقد قسمت من صحح احلديث من العلماء إىل قسمني )1 (:من صرح من العلماء بصحته )2 (.من يصحح احلديث على
شرطه.
( )6مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه(  /1221 /3س .)6 92
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 7

 -2وحممد بن إمساعيل البخاري (ت256 :هـ) ،فقد أخرجه الرتمذي من طريق البخاري ،وأسنده،
وكل ما يسنده البخاري ،وال يعله فهو صحيح عنده.
 فقد قال البخاري يف أحد الرواة مبينا منهجه :ضعيف ال أروي عنه شيئا ،وال أكتب حديثه وكلرجل ال أعرف صحيح حديثه من سقيمه ال أروي عنه ،وال أكتب حديثه ،وال أكتب حديث
الربيع.)7( .

قيس بن
 وقال عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي مبينا منهج البخاري :ابن إمساعيل ال يقرأ على الناس إال()8

احلديث الصحيح ،وهل ينكر على حممد؟!.

()9

 -3وأبو عيسى الرتمذي (ت279 :هـ) ،قال عن احلديث :حديث حسن.
ِ
الدارقطْن (ت0 :
385هـ) ،أخرجه يف سننه )1 (،وقال الدارقطين :كلهم ثقات.
 -4و َعل ّي بن عمر َّ َ ّ
(  )1ومل ينقل عنه أنه أعله.
 -5وأمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي (ت458 :هـ) ،أخرجه يف السنن الكربى ،وسكت عنه.
( )1

 -6القاضي حممد بن عبد هللا بن العريب املالكي (ت543 :هـ) ،قال :وأما حديث أنس فحديث
صحيح يقتضى جواز 3الفطر مع أهبة السفر.

( )1

( )7العلل الكبري للرتمذ ي (ص.)3 9 4 :
( )8سري أعالم النبالء( .)427 /1 2
.)8 0 0 154
( )9الرتمذ ي يف "سننه"(  /3ح/
(  )1سنن الدارقطين( /160 /3ح .)2291
(  )1نقله عنه ابن حجر يف "إحتاف املهرة"(  /288 /2ح .)1 742
(  )1قال البيهقي يف كتابه دالئل النبوة ( :ج  / 1ص  ... :)2على حنو ما شرطته يف مصنفايت ،من الكتفاء ابلصحيح من
السقيم ،واالجتزاء ابملعر وف من الغريب ،إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أ و املعر وفد ونه فأ ورده ،واالعتماد على مجلة ما
ف عند أهل املغاز ي والتواريخ .وابهلل التوفيق ،وهو حسيب يف أمور ي ،ونعم الوكيل.
تقدمه من الصحيح أ و املعر و
(  )1عارضة األحذو ي( .)21 /1
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 8

 -7الضياء حممد بن عبد الواحد املقدسي (ت643 :هـ) ،أخرجه يف املختارة على الصحيحني.
( )1

 -8وأبو احلسن ابن القطان الفاسي (ت628 :هـ) ،قال ابن 5
القطان :احلديث صحيح.
6
الرتمذي للحديث ومل يتعقبه.
 -9وابن تيمية (ت728 :هـ) ،نقل حتسني

( )1

( )1

7
الرتمذي للحديث ومل يتعقبه.
 -10وابن القيم اجلوزية (ت751:هـ) ،نقل حتسني

( )1

 -11وأبو احلسن علي اهليثمي (ت807 :هـ) ،قال اهليثمي8 :ورجاله رجال الصحيح.

( )1

 -12وابن حجر العسقالين (ت852 :هـ) ،نقل حتسني الرتمذي ،وقول الدارقطين :كلهم ثقات،
وقول ابن 9
القطان :احلديث صحيح )1 ( .ومل يتعقبه بشيء.

 -13والشيخ األلباين (ت1420 :هـ) ،صحح احلديث يف رسالته "تصحيح حديث إفطار
الصائم قبل سفرة بعد الفجر" ،وفيه مواطن أخرى من كتبه.
[من يصحح احلديث على شرطه ،بتوثيق رجال إسناده]
 -14حيىي بن معني (ت233 :هـ) ،فقد وثق مجيع رجال إسناد الرتمذي ،قال الرتمذي :حدثنا حممد
بن إمساعيل البخاري قال :حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال :حدثنا حممد بن جعفر قال :حدثين زيد
بن أسلم قال :حدثين حممد بن املنكدر ،عن حممد بن كعب ،قال :أتيت أنس بن مالك يف
0
رمضان ،فذكر احلديث.

( )2

(  )1األحاديث املختارة على الصحيحني( /171 /7ح .)2602
(  )1إحتاف املهرة البن حجر(  /2 88 /2ح .)1 742
(  )1شرح العمدة البن تيمية  -كتاب الصيام(  /65 /1ح .)4 5
(  )1هتذيب سنن أيب دا ود وإيضاح مشكالته البن القيم(  ،)463 /1وزاد املعاد يف هد ي خري العباد( .)53 /2
(  )1جممع الز وائد ومنبع الفوائد(  /148 /3ح .)4 828
(  )1إحتاف املهرة البن حجر(  /2 88 /2ح .)1 742
(  )2سنن الرتمذ ي( 154 /3ح.)8 0 0 /
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 9

 أما حممد بن إمساعيل البخاري ،فقد وثقه حيىي بن معني ،قال مسلمة بن القاسم األندلسي يفكتابه الصلة  :ومسعت بعض أصحابنا يقول :مسعت العقيلي :ملا ألف البخاري كتابه الصحيح
عرضه على بن املديين ،وحيىي بن معني ،وأمحد بن حنبل ،وغريهم فامتحنوه وكلهم قال :كتابك
صحيح إال أربعة أحاديث قال العقيلي :والقول فيها قول 1
البخاري وهي صحيحه.

( )2

 و2أما سعيد بن أيب مرمي )2 (،فقد وثقه حيىي بن معني ،قال ابن 3معني :ثقة من الثقات.5
معني ،قال ابن معني :ثقة.
 4-وأما حممد بن جعفر )2 (،فقد وثقه حيىي بن

( )2

( )2

فوان بن سلَيم ،ثقةٌ .قيل له:
همان :عن َحيىي بن َمعنيَ :
 وأما زيد بن أسلم ،قال ابن طَ َصَ
( )2
يقارب َزيد بن أَسلَ6م ،وهؤالء؟ قال :نعم.
 -وأما حممد بن املنكدر ،7قال ابن معني :ثقة.

( )2

 وأما حممد بن كعب ،فقد وثقه 8حيىي بن معني ،روى له،

حديث حممد 9بن َكعب يف التفسري.

( )2

( )2

ونقل عن أيب معشر قوله :اكتبوا

وقال حيىي بن معني :حممد بن َكعب قد َمس َع من

(  )2هتذيب التهذيب البن حجر( .)5 4 /9
ف اببن أىب مرمي.
(  )2هو سعيد بن احلكم بن حممد بن سامل ،املعر و
(  )2هتذيب التهذيب(  /18 /4ت .)23
(  )2هو حممد بن جعفر بن أىب كثري األنصار ى الزرقى.
(  )2اتريخ ابن معني -ر واية الد وري(  /171 /3ت  )7 60قال  :املدين وأخوه حممد بن جعفر ثقتا ن مجيعا.
(  )2سؤاالت ابن طهما ن( .)343
(  )2اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( .)98 /8
(  )2اجلزء الثاين من حديث حيىي بن معني الفوائدر واية أيب بكر املر وز ي(ص /1 96 :ح .)1 30
(  )2سؤاالت ابن طهما ن( .)285
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 10

معاوية )3 ( .وسكت عن تضعيفه ،وكل من عرفه حيىي بن معني وسكت عن تضعيفه فهو ثقة

0
1

عنده .

( )3

 -15وعلي بن أمحد ابن حزم الظاهري (ت456 :هـ) ،قال ابن حزم :وروي عن أنس أنه أفطر يف
منزله يف رمضان إذا أراد السفر قبل أن خيرج قال إهنا سنة ،وخصومنا يف هذا املوضع ال يقولون

بشيء من هذا فقد نقضوا أصلهم ومن أضل ممن ال جيعل قول 2
هؤالء :هي السنة ،سنة.

( )3

 فقد وثق مجيع رجال إسناد الرتمذي ،إبخرجه حلديثهم 3مسندا وسكوته عنهم )3 ( .قال
الرتمذي :حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري قال :حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال :حدثنا حممد
بن جعفر قال :حدثين زيد بن أسلم قال :حدثين حممد بن املنكدر ،عن حممد بن كعب ،قال:
أتيت أنس بن مالك يف 4
رمضان ،فذكر احلديث.

( )3

 -أما البخاري وسعيد فقد أخرج فقد أخرج عن البخاري قال :حدثنا سعيد بن أيب مرمي يف

5

احمللى
7

( )3

 وأما حممد بن جعفر ،وزيد بن أسلم ،فقد أخرج هلما من 6طريق مسلم يف احمللى )3 ( .وأيضالزيد يف احمللى.

( )3

(  )3اتريخ ابن معني -ر واية الد وري( . )1 044
(  )3قال عبد هللا بن أمحد الد ورقي قال :كل من سكت عنه حيىي ابن معني فهو عنده ثقة .الكامل يف ضعفاء الرجال ( /1
.)218
(  )3اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم( .)73 /2
(  )3وما سكت عنه ابن حزم يف كتبه فهو صحيح عنده ،قال ابن حزم :وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا مل حنتج إال خبرب صحيح من
ر واية الثقات مسند وال خالفنا إال خربا ضعيفا فبينا ضعفه ،أ و منسوخا فأ وضحنا نسخه .وما توفيقنا إال ابهلل تعاىل .احمللى ابآلاثر
البن حزم( .)21 /1
(  )3سنن الرتمذ ي( 154 /3ح.)8 0 0 /
(  )3احمللى ابآلاثر( .)58 /4
(  )3احمللى ابآلاثر( .)156 /1 2
(  )3احمللى ابآلاثر( .)128 /1
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 11

8
املنكدر فأخرج له يف احمللى
 -وأما حممد بن

( )3

( )3

 وأما حممد بن 9كعب فأخرج له يف احمللى
 -16وممن يصحح منت احلديث على شرطه على ابن املديين ،فقد أخرجه ابن عبد الرب من حديث

إمساعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عيسى بن ميناء قالون قال حدثنا حممد بن جعفر بن أيب

كثري عن زيد بن أسلم عن بن املنكدر عن حممد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك يف رمضان وهو
يريد سفرا فأكل فقلت له سنة فال أحسبه إال قال نعم.

قال (يعين  :إمساعيل بن إسحاق القاضي) وحدثنا علي بن املديين قال حدثنا أيب عن زيد بن أسلم

إبسناده مثله ،وقال قلت له :سنة قال :نعم مث ركب.
قال (يعين  :إمساعيل بن إسحاق القاضي) وحدثنا به علي بن املديين وإبراهيم بن قرة عن
الدراوردي عن زيد بن أسلم إبسناده ،وقال فيه قلت له :سنة ؟ قال :ال  ،مث ركب .انتهى
وقد قال علي بن املديين :أيب صدوق ،وهو 0
أحب إيل من الدراوردي.

( )4

[ من ضعف احلديث وعلة اإلسناد عند من ضعفه ،واجلواب عنها]
بال خالف بني العلماء أن إسناد احلديث -من دون البخاري -صحيح ،ولكن أعل أبو حامت متنه
احلديث.
قال ابن أيب حامت :وسألت أيب عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي ،عن زيد بن أسلم ،عن حممد
بن املنكدر ،عن حممد بن كعب :أنه أتى أنس بن مالك يف رمضان وهو يريد سفرا ،فوجده قد رحلت
راحلته ،ولبس ثياب السفر ،فدعا بطعام فأكل ،فقلنا :أسنة؟ قال :ليس بسنة.

(  )3احمللى ابآلاثر( .)53 /1
(  )3احمللى ابآلاثر( .)402 /3
(  )4قال مغلطا ي :ويف "اتريخ خبار ى" لغنجار :قال صاحل بن حممد مسعت علي بن املديين يقول :أيب صد وق ،وهو أحب إيل من
الدر ودر ي .إكمال هتذيب الكمال( .)286 /7
ا
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 12

ورواه حممد بن عبد الرمحن بن جمرب ،عن ابن املنكدر ،عن حممد بن كعب :أنه أتى أنس بن مالك ...
فذكر احلديث؛ قال :فقلت :سنة؟ فقال :نعم ،سنة.

قال أيب1 :
حديث الدراوردي أصح.

( )4

وأما تعليل اإلمام أيب حامت الرازي فهو من التعليل الظاهر وهو يف مقابل أقوى السندين.

2

فإسناد الداروردي عند أيب حامت أقوى من إسناد حممد بن عبد الرمحن بن اجملرب.
وال أعلم يف النقل هل اطلع أبو حامت رمحه هللا على إسناد حممد بن جعفر أم ال.
ويغلب على ظين أنه اطلع عليه ،ولكنه مل يثبت عنده ألنه من طريق اإلمام البخاري ،وأبو حامت
( )4

يضعف البخاري.
وحيتمل أيضا أن سبب ميل أيب حامت لرواية الداروردي أنه ثبت عنده عن شعبة ،عن عمرو بن
عامر ،عن أنس بن مالك ،قال :قال يل أبو موسى " :أمل أنبأ ،أو أمل أخرب أنك خترج صائما وتدخل
صائما "  ،قال :قلت :بلى  ،قال " :فإذا خرجت فاخرج مفطرا ،وإذا دخلت فادخل مفطرا ".
ووجه االستدالل أنه ال يوجد عند أنس حديث مرفوع عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإال لعمل به.
وجياب عن هذا أنه مل يكن عند أنس حديث مرفوع فلما سأله أبو موسى عن خروجه ودخوله
صائما ،أخربه أبو موسى ابحلديث املرفوع ،وهذا يؤكد ثبوت لفظه( :نعم ،سنة) .والعلم عند هللا.
وعلى العموم ،فمادام أن إسناد حممد بن جعفر حجة وحممد بن جعفر أقوى من عبد العزيز
الدراوردي وقد توبع حممد بن جعفر ،وال يوجد ما هو أقوى منه فوجب األخذ به ،والعمل مبقتضاها،
وال جيوز تركه ،مع من صححه من أهل العلم.
 وممن خيالف أبو حامت الرازي ويصحح منت احلديث كما أخرجه الرتمذي ،علي ابن املديين .كماتقدم .

(  )4علل احلديث البن أيب حامت(  /7 3 /3ح .)6 99
(  )4قال ابن أيب حامت :حممد بن امساعيل البخار ي أبو عبد هللا قدم عليهم الر ي سنة مائتني ومخسنيرو ى عن عبدا ن املر وز ي وأيب
مهام الصلت بن حممد والفراييب وابن اىب أ ويس مسع منه أيب وأبو زرعة مث تركا حديثه عندما كتب إليهما حممد ابن حيىي النيسابور ي
ابلقر نخملوق .اجلرح والتعديل البن أيب حامت(  /191 /7ت .)1 086
أنه اظهر عندهم أ ن لفظه آ
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الصفحة 13

[ترمجة حممد بن جعفر بن أىب كثري األنصارى الزرقى] و [ترمجة عبد العزيز بن حممد بن عبيد
الدراوردي]
هو :حممد بن جعفر بن أيب كثري األنصاري الزرقي ،موالهم ،املدين ،أخو إمساعيل بن جعفر ،وكثري
( )4

3
جعفر ،ويعقوب بن جعفر.
بن جعفر ،وحيىي بن
خالصة ترمجته أنه ثقة متفق عليه عند من تكلم فيه.

(( )1ثناء العلماء عليه)

4

( - 1املوثقون) التوثيق الصريح  -والضمين:
[ )1( -1حيىي بن معني (ت233 :هـ)]
 قال عباس بن حممد الدوري :مسعت حيىي بن معني يقول :إمساعيل بن جعفر املدين ،وأخوه حممد بنجعفر ثقتان مجيعا.

( )4

[ )1( -2روى عنه عبد الرمحن بن مهدى (ت198 :هـ) وهو ال حيدث إال عن ثقة]
 قال ابن أيب خيثمة :و َِمسعت ابن معِني يقول :حم َّمد بن جع َف ٍر أخو إِمس ِاعيل بن َجع َف ِر ب ِن أيب كثري،
َ
َ
َ
َ
َ
الرمحَن بن مهدي 5ومل أمسع منه عنه شيئا.
روى عنه َعبد َّ

( )4

[ )1( -3علي بن املديين (234هـ)]

 قال علي ابن املديين :إمساعيل بن جعفر ،وأخوه حممد بن 6جعفر املدنيان ثقتان. 7وقال أيضا عنه :معروف.

( )4

( )4

(  )4هتذيب الكمال يف أمساء الرجال(  /583 /2 4ت .)5 117
(  )4اتريخ ابن معني -ر واية الد وري(  ،) 760 /171 /3واتريخ بغداد(  /182 /7ت .)3 227
(  )4التاريخ الكبري = اتريخ ابن أيب خيثمة  -السفر الثالث (  .)163 /1 23 /1وقال ابن أيب خيثمةَِ :مسعت حيىي بن َمعِني
يقول :حم َّمد بن جع َفر أخو إِمس ِ
الرمحَن بن مهد يرو ى عنه ومل أمسع منه عنه .التاريخ الكبري = اتريخ
اعيل بن َجع َفر ،ويقال :إ ن عَبد َّ
َ
َ
َ
ابن أيب خيثمة  -السفر الثالث( .)3368 /3 57 /2
(  )4اتريخ بغداد(  /182 /7ت .)3 227
(  )4العلل البن املديين (ص ،)8 5 :واجلرح والتعديل البن أيب حامت( .)2 21 7/
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 14

[ )1( - 4حممد بن إمساعيل البخاري (ت256 :هـ)]
 أخرج له البخاري يف صحيحه.[ )1( - 5مسلم بن اجلحاج (ت261 :هـ)]
 أخرج له مسلم يف صحيحه.[ )1( -6أمحد بن عبد هللا بن صاحل العِجلي (261 - 260هـ)]
 -قال 8العجلي :مدين ،ثقة.

( )4

[ )1( - 7أبو داود السجستاين سليمان بن األشعث (ت275 :هـ)]
 أخرج له أبو داود يف سننه وسكت عنه .وما سكت عنه فهو توثيق كما يف رسالته أهل مكة.[ )1( - 8حممد بن إدريس أبو حامت الرازي (ت277 :هـ)]

 نقل توثيق علي بن املديين وابن 9معني ومل يتعقبهما بشيء.

[ )1( - 9حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي (ت279 :هـ)]

 -قال الرتمذي :وحممد بن جعفر هو ابن 0أيب كثري هو مديين ثقة.

( )4

( )5

[ )1( -10أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت303 :هـ)]
( )5
1
 وقَ َال الن ِصاحل مستَ ِقيم احلَ ِديث.
َّسائ ّي :رجل َ
َ
َ
[ )1( -11حمَ َّمد بن إِس َحاق بن خزمية (ت311 :هـ)]
( )5

 وأخرج له 2ابن خزمية يف صحيحه.[ )1( -12حممد بن حبان (ت354 :هـ)]

(  )4الثقات للعجلي (ص.)1443 /4 02 :
 )4( 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  /220 /7ت .)1 219
(  )5سنن الرتمذ ي( .)155 /2
 )5( 1التعديل والتجريح  ،ملن خرج له البخار ي يف اجلامع الصحيح للباجي .)622 /2
(  )5صحيح ابن خزمية(  /272 /2ح .)1 300
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الصفحة 15

 -ذكره3ابن حبان يف الثقات - )5 ( .وأخرج له 4ابن حبان يف صحيحه.

( )5

[ )1( -13أبو أمحد بن عدي اجلرجاين (ت365 :هـ)]

 -مل يذكره ابن عدي يف الكامل .وسكت عنه .فهو ثقة 5أو صدوق على شرطه.

( )5

[ )1( -14حممد بن عبد هللا املعروف اببن البيع أبو عبدهللا احلاكم (ت405 :هـ)]
 -وصحح 6له احلاكم يف املستدرك.

( )5

[ )1( -15أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت456 :هـ)]
 أخرج 7له ابن حزم يف 8احمللى )5 ( .وسكت عنه.

( )5

[ )1(-16أمحد بن احلسني ،أبو بكر البيهقي (ت458 :هـ)]
0
 أخرج له 9الكربى )5 ( .وسكت عنه.
البيهقي يف السنن

( )6

[ )1( -17أَبو ال َق ِ
اس ِم احل َسني بن حمَ َّم ِد ،احلِنَّائِي (ت459 :هـ)]

 -أخرج له احلنائي وقال :هذا حديث صحيح من حديث حممد بن جعفر 1بن أيب كثري األنصاري.

( )6

 402ت .)1 0607
(  )5الثقات البن حبا ن( / /7
(  )5صحيح ابن حبا ن(  /192 /1ح .)1 5
 )5( 5قال ابن عد ي :وال يبقى من الر واة الذين مل أذكرهم إال من هو ثقة أ و صد وق .الكامل يف ضعفاء الرجال( .)79 /1
(  )5املستدرك على الصحيحني للحاكم(  /424 /1ح .)1 060
(  )5احمللى ابآلاثر البن حزم( .)211 /1 1
(  )5وما سكت عنه ابن حزم يف كتبه فهو صحيح عنده ،قال ابن حزم :وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا مل حنتج إال خبرب صحيح من
ر واية الثقات مسند وال خالفنا إال خربا ضعيفا فبينا ضعفه ،أ و منسوخا فأ وضحنا نسخه .وما توفيقنا إال ابهلل تعاىل .احمللى ابآلاثر
البن حزم( .)21 /1
(  )5السنن الكربى للبيهقي ( /190 /1ح .)576

(  )6قال البيهقي يف كتابه دالئل النبوة ( :ج  / 1ص  ... :)2على حنو ما شرطته يف مصنفايت ،من الكتفاء ابلصحيح من
السقيم ،واالجتزاء ابملعر وف من الغريب ،إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أ و املعر وفد ونه فأ ورده ،واالعتماد على مجلة ما
ف عند أهل املغاز ي والتواريخ .وابهلل التوفيق ،وهو حسيب يف أمور ي ،ونعم الوكيل.
تقدمه من الصحيح أ و املعر و
(  )6فوائد احلنائي(  /331 /1ح .)4 4
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الصفحة 16

[ )1(-18أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب (ت463 :هـ)]
 2صحح له يف التمهيد - )6 ( .وحسن له ابن 3عبد الرب يف االستذكار.[ )1( -19الضياء حممد بن عبد الواحد املقدسي (ت643 :هـ)]
 -وأخرج له الضياء 4يف األحاديث املختارة.

( )6

( )6

[ )1( -20أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (ت852 :هـ)]
5 -وقال ابن حجر :ثقة.

( )6

[ )1( -21أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب (ت748 :هـ)]

8

 - 6وقال الذهيب :ثقة - )6 ( .وقال7الذهيب أيضا :احلافظ - )6 ( .وقال الذهيب أيضا :وكان ثقة كثري
العلم.

( )6

[ترمجة عبد العزيز بن حممد 9بن عبيد الدراوردي]

( )6

هو :عبد العزيز بن حممد بن عبيد بن أيب عبيد الدراوردي ،أبو 0
حممد املدين ،موىل جهينة.
(بعض ما يتعلق بشخصه)

( )7

(  )6فقال ابن عبد الرب :ملالك عنه يف املوطأ حديثا ن أحدمها مسند واآلخر موقوف يف املوطأ وهو مرفوع من وجوه صحاح.
مث ساق بسنده عن حممد بن جعفر بن أيب كثري القارئ عن انفع عن أبيه عن أيب هريرة أ ن النيب عليه السالم قال إذا استهل رمضا ن
فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني قال إمساعيل بن إسحاق وانفع هذا هو أبو سهيل بن مالك بن أيب
عامر .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد( .)147 /1 6
(  )6فقال ابن عبد الرب :وقد ذكران طرقه مرفوعة من وجوه يف التمهيد ومن أحسنها ما حدثنا سعيد بن نصر  ..مث ساق بسنده
عن حممد بن جعفر بن أيب كثري القارئ عن انفع عن أبيه عن أيب هريرة أ ن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا استهل رمضا ن فتحت
أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني .االستذكار( .)3 76 3/
(  )6األحاديث املختارة املستخرج من األحاديث املختارة ممامل خيرجه البخار ي ومسلم يف صحيحيهما(  /304 /2ح .)6 83
(  )6التقريب.)5 821 (.
(  )6الكاشف(  /162 /2ت .)4 768
(  )6سري أعالم النبالء(  /322 /7ت .)1 09
(  )6العرب يف خرب من غرب( .)200 /1
الر ي يف "هتذيب الكمال".
الر ي من كتايب "إمتام هتذيب الكمال" بنفس رقم ترمجة او
(  )6جزء من ترمجة او
(  )7هتذيب الكمال يف أمساء الرجال(  /187 /1 8ت .)3 470
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(من ذكره فيمن يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل)

4

( )7

 ذكره الذهيب يف كتابه "ذكر من يعتمد قو1له يف اجلرح والتعديل".(أصوله وكتبه واليت حيكم هبا أنه ثقة)
( )7
َّراورِدي َما روى من كِتَابه 2فَـه َو أثبت من حفظه.
 قال ابن طهمان عن حيىي بن معني :الد َ( )7
 قال أمحد 3 :كتابه أصح من حفظه. وقال أمحد أيضا :وإذا حدث من كتابه فهو صحيح ،وإذا حدث من كتب الناس وهم ،كان يقرأ من( )7

كتبهم فيخطئ.
 قال عبد هللا بن الزبري احلميدى (ت219 :هـ) :قدمت املدينة فبدأت بعبد العزيز بن حممد( )7

5
صحاح وأحاديث مستقيمة.
الدراوردي  ...قال :فأخرج إيل أصوله وإذا هو كتب
 قال ابن رجب :ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات هلم كتاب صحيح ويف حفظهم بعض شيء فكانواحيدثون من حفظهم أحياان فيغلطون ،وحيدثون أحياان من كتاهبم فيضبطون :مث ذكر منهم الدراوردي.

( )7

(من صرح أنه خمتلف فيه)
 قال ابن القطانَ :ك َذا أوردهَ ،ومل يقل إثره َشيئاَ ،وه َو إَِّمنَا يـَنـبَغِي أَن يـ َقال فِ ِيه :حسن ،فَِإنَّه من ِرَوايَةِ ِ ( )7
َّراورِد7ي َ -وه َو خمتَلف فيه.
الد َ
(حكاية االتفاق على ثقته)
 قال ابن حجر :وأما حجة من أخرجه يف الصحيح فكأهنم اعتمدوا إسناد الدراوردي التفاقهم علىثقته.
(
(
(
(
(
(
(

( )7

 )7ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح اولتعديل" (ص /1 78 :ت .)5 7
 )7من كالم أيب زكراي حيىي بن معني يف الرجال البن طهما ن (ص.)289 /9 3 :
 )7سؤاالت أيب دا ود لإلمام أمحد (ص /2 21 :س .)1 98
 )7اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  /396 /5ت .)1 833
 )7املعرفة والتاريخ( .)428 /1
 )7شرح علل الرتمذ ي البن رجب( .)756 /2
 )7بيا ن الوهم واإليهام يف كتاب األحكام( .)1 703 ()212 /4
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(توجيه هذا التعارض)
أن االتفاق على قبول حديثه وال أحد يضعفه مطلقا ،ووقع االختالف بني درجيت الثقة (أعلى
الدرجات) ،وبني احلسن يف أخر الدرجات.
وميكن أن يقال أيضا :إن كونه له كتبا وأصوال صحيحة فهو ثقة من هذه اجلهة بال خالف ،وإذا
روى من حفظه ففيه خالف يف كونه حجة.
(سعة روايته وكثريهتا)

 -قال 9ابن سعد :وكان (ثقة (  )0)7كثري احلديث يغلط.

( )8

 وقال أبو حامت وأبو زرعة الرازاين :ابن أيب حازم أفقه من الدراوردي ،والدراوردي أوسع حديثا( )8

منه.

(عن شيخه عبيد هللا بن عمر العمري)
2

 قال اإلمام أمحد  :ما حدث (يعين :الدراوردي) عن عبيد هللا بن عمر فهو عن عبد هللا بنعمر.

( )8

 وقال اإلمام أمحد أيضا :عبد العزيز الدراوردي عنده 3عن عبيد هللا مناكري. وقال النسائي :وحديثه عن 4عبيد هللا بن عمر منكر.

( )8

( )8

[كالم العلماء فيه جرحا وتعديال]
(( -)1املوثقون) التوثيق الصريح:
[ )1(-1مالك بن أنس إمام دار اهلجرة (ت179 :هـ)]
(  )7تغليق التعليق البن حجر( .)202 /2
(  )7من هتذيب الكمال يف أمساء الرجال(  /187 /1 8ت .)3 470
(  )8الطبقات الكرب ى(  /492 /5ت .)1 443
(  )8اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( .)383 /5
(  )8اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  /395 /5ت  ،)1 833عبيد هللا ثقة ،وعبد هللا ضعيف.
 )8( 3سؤاالت أيب دا ود لإلمام أمحد (ص /2 21 :س .)1 98
 )8( 4هتذيب الكمال يف أمساء الرجال( .)194 /1 8
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 -قال مصعب بن عبد هللا الزبريي :كان مالك بن5أنس يوثق الدراوردي.

( )8

[ )1( -2حممد بن سعد املعروف اببن سعد (ت230 :هـ)]
 وقال حممد بن سعد :ولد ابملدينة ونشأ هبا .ومسع العلم واألحاديث ابملدينة ،ومل يزل هبا حىتتويف سنة سبع و 6
مثانني ومائة ،وكان (ثقة (  )7)8كثري احلديث يغلط.

( )8

[ )1( -3حيىي بن معني (ت233 :هـ)]

 وقال حيىي 8بن معني :ثقة حجة )8 ( .وقال 9حيىي بن معني مرة  :ثقة.
 0وقال مرة :ليس به أبس.

( )8

( )9

[ )1( -4علي بن املديين (234هـ)]

ِ
عندان ثَِقة ثَبت.
َّراورِدي فَـ َق َ1ال ه َو َ
 -قال ابن أيب شيبةَ :ومسعت عليا َوسئ َل َعن عبد ال َع ِزيز الد َ

( )9

[ )1( -5أمحد بن حممد بن حنبل (ت241 :هـ)]
 حدثنا أبو طالب عن أيب عبد هللا وسئل عن عبد العزيز بن أيب حازم وعبد العزيز الدراوردي؟فقال :الدراوردي معروف ابحلديث والطلب وإذا من كتابه فهو صحيح ،وإذا حدث من كتب
الناس أوهم ،وكان يقرأ على الناس من كتبهم فكان خيطئ ،ورمبا قلب حديث عبد هللا العمري
يرويها عن عبيد هللا بن عمر ،قيل له :لعل قد رواها عبيد هللا؟
قال :عبيد هللا كان أثبت من ذلك .وإذا قرأ 2يف كتابه كان صحيحا.

( )9

(  )8اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  /395 /5ت  ،)1 833والتاريخ الكبري = اتريخ ابن أيب خيثمة( .)3360 /356 /2
(  )8من هتذيب الكمال يف أمساء الرجال(  /187 /1 8ت .)3 470
(  )8الطبقات الكرب ى(  /492 /5ت .)1 443
(  )8هتذيب الكمال يف أمساء الرجال(  /187 /1 8ت .)3 470
كالمها ثقة.
الدر دور ي فقال (حيىي بن معني) :سليما ن و
(  )8قال الدارمي (يسأل ابن معني)  :فسليما ن بن بالل أحب إليك أ و ا
اتريخ ابن معني -ر واية الدارمي (ص /1 24 :ت .)3 89
ال ابن معِني :ابن أيب حا ِزم والدار ودر ي لَيس هبما أبس واسم كل و ِ
َّر دورِ ي مَا
احد ِمنـه َماَ عبد ال َع ِزيزَ قَ َ
(  )9قَ َ
َ
َ
ال حيىي عبد ال َع ِزيز الد اَ
َ
رو ى من كِتَابه فَـه َو أثبت من حفظه .اتريخ أمساء الثقات البن شاهني (ص /1 62 :ت .)9 35
الدر دور ي ما حاله ؟ فقال :ال أبس به .اتريخ ابن معني -ر واية الدارمي (ص /1 74 :ت .)6 29
 قال الدارمي :قلت ليحىي ا(  )9سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين (ص.)160 /1 27 :
(  )9املعرفة والتاريخ( .)429 /1
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[ )1( -6أمحد بن عبد هللا بن صاحل العجلى (ت261 :هـ)]

 -قال العجلي :عبد العزيز بن حممد 3الدراوردي :مدين ،ثقة.

( )9

[ )1( -7علِ
ين (ت385 :هـ)]
ط
ق
َّار
الد
ر
م
ع
ن
ب
ي
َ
َ
ّ
َ ّ
 أخرجه له الدارقطين يف سننه ،ضمن إسناد حديث وقال الدارقطين :كلهم ثقات.[ )1( -8أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين (ت430 :هـ)]
 قال أبو نعيم :كان الشافعي عامة حديثه عن األئمة عن مثل مالك ،وسفيان بن عيينة وإبراهيم( )9

بن سعد ،وعبد العز4يز بن حممد الدراوردي.
 -وأخرج له أبو نعيم يف مستخرجه على صحيح مسلم ( /116 /1ح .)115

[ )1( -9خليل بن عبد هللا أبو يعلى اخلليلي (ت446 :هـ)]
 -نقل اخلليلي توثيق 5مالك له ،ومل يتعقبه.

( )9

[ )1( -10أبو حممد علي ابن حزم الظاهري (ت456 :هـ)]
 قال ابن حزم6 :الدراوردي الثقة املأمون.

( )9

[ )1( -11حممد بن أمحد أبو عبد هللا الذهيب (ت748 :هـ)] اختلف قول الذهيب فنه.
( )9

 قال الذهيب :ثقة ،قال 7أبو زرعة :سيء احلفظ.
ِ
ِ
س ه َو بِ َشيء
 قال الذهيبَ :صدوق َغريه أقوى منه ،قَ َال أَمحد بن َحنـبَل إذا حدث من حفظه يهم لَي َ
َوإِذا حدث من كِتَابه فَنعم َوقَ َال أَيضا إِذا حدث من حفظه َجاءَ ببواطيل َوقَ َال أَبو َح ِامت َال حيتَج بِِه.

( )9

 )9( 3الثقات للعجلي (ص /3 06 :ت .)1 016
 )9( 4حليةاأل ولياء وطبقات األصفياء( .)155 /9
 )9( 5قال اخلليلي :مسعت جد ي يقول :مسعت ابن مهر ويه ،يقول :مسعت ابن أيب خيثمة ،يقول :مسعت مصعب بن عبد هللا ،يقول:
الدر ورد ي .اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي( .)302 /1
كا ن مالك بن أنس يوثق ا
(  )9احمللى ابآلاثر( .)185 /5
(  )9ذيل دي او ن الضعفاء للذهيب (ص.)231 /4 3 :
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 وقال الذهيب :حديثه يف دواوين اإلسالم الستة ،لكن البخاري روى له :مقروان بشيخ آخر ،وبكلحال فحديثه وحديث ابن أيب حازم ال 9
ينحط عن مرتبة احلسن.

الذهيب :صدوق من علماء 0
 وقال 0املدينة .غريه أقوى منه.

( )9

)1

(

 -وقال يف الكاشف :قال ابن معني هو 1أحب إيل من فليح وقال 0أبو زرعة سئ احلفظ.

(

)1

[ )1( -12عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (ت795 :هـ)]

 2قال ابن رجب :أحد علماء 0أهل املدينة وثقاهتم.
 وقال ابن رجب :ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات هلم كتاب صحيح ويف حفظهم بعض شيءفكانوا حيدثون من حفظهم أحياان فيغلطون ،وحيدثون أحياان من كتاهبم فيضبطون( :مث ذكر
(

0

منهم الدراوردي).

(

)1

)1

[ )1( -13احلافظ ابن حجر العسقالين (ت852 :هـ)]

قال4احلافظ :والداروردي ثقة0،وسنده هو املعروف.
 قال ابن حجر يف التقريب :صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطئ قال النسائي حديثه عن عبيد(

0

هللا العمري منكر.

(

)1

)1

(( )2التوثيق) الضمين:
6
احلجاج (ت160 :هـ) وهو ال 0حيدث إال عن ثقة]
[ )2( -14روى عنه شعبة بن

(

)1

[ )2( -15روى عنه عبد الرمحن بن 7
مهدى (ت198 :هـ) وهو ال 0حيدث إال عن ثقة]
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(

)1

 )9املغين يف الضعفاء للذهيب(  /399 /2ت .)3 753
 )9سري أعالم النبالء للذهيب( .)357 /7
ميز ن االعتدال للذهيب(  /633 /2ت .)5 125
 )1ا
 )1الكاشف للذهيب( .)3 407
 )1شرح علل الرتمذ ي( .)757 /2
 )1شرح علل الرتمذ ي( .)756 /2
ال ن( .)69 /2
 )1الفتوحات الرابنية على األذكار الن او وية البن ع
 )1تقريب التهذيب( .)4 119
 )1وهو من الطبقةألا وىل ممن تعتربر وايته عنه توثيقا .أنظر كتايب "طبقات من ال حيدث إال عن الثقات".
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 قال العقيلي :عبد العزيز بن حممد الدراوردي حدثنا حممد بن عيسى قال :حدثنا عمرو بن عليقال :كان عبد الرمحن بن مهدي حيدث عن الرجل ابحلديث والشيء ال حيدث حبديثه كله ،وأنه حدث

0
عن الدراوردي حبديث.

(

)1

[ )2( -16روى عنه الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس (ت204 :هـ) وهو ال حيدث إال عن ثقة]
(

)1

[ )2(-17روى عنه علي بن 0
املديين (ت234 :هـ) ،وهو ال 1حيدث إال عن ثقة]

)1

(

[ )2( -18مسلم بن اجلحاج (ت261 :هـ)]

 أخرج له مسلم يف صحيحه ،قال 1املزي :روى له اجلماعة1 ،البخارى مقروان بغريه.2
صحيح ... ،واحتج مسلم بن1احلجاج ابلدراوردي.
 -وقال احلاكم :هذا حديث

3

1

(

)1

[ )2( -19أبو داود السجستاين سليمان بن األشعث (ت275 :هـ)]

أخرج له أبو داود 1يف سننه وسكت عنه )1 ( .وما سكت عنه فهو توثيق .مع نقله لكالم اإلمام

أمحد.

(

5

(

)1

)1

[ )2( -20حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي (ت279 :هـ)]
أخرج له الرتمذي1يف سننه وصحح له.

(

)1

[ )2( -21حممد بن جرير الطربي (ت310 :هـ)]
(
(
(
(
(
(
(
(
(

 )1وهو من الطبقةألا وىل ممن تعتربر وايته عنه توثيقا .أنظر كتايب "طبقات من ال حيدث إال عن الثقات".
 )1الضعفاء للعقيلي(  /20 /3ت  ،)977واتريخ اإلسالم للذهيب ( .)916 /4
 )1وهو من الطبقةألا وىل ممن تعتربر وايته عنه توثيقا .أنظر كتايب "طبقات من ال حيدث إال عن الثقات".
 )1وهو من الطبقةألا وىل ممن تعتربر وايته عنه توثيقا .أنظر كتايب "طبقات من ال حيدث إال عن الثقات".
 )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال( .)195 /1 8
 )1املستدرك على الصحيحني للحاكم(  /505 /1ح .)1 305
 )1سنن أيب دا ود(  /3 /1ح .)1
 )1سؤاالت أيب دا ود لإلمام أمحد (ص /2 21 :س .)1 98
 )1سنن الرتمذ ي(  /107 /2ح .)7 38
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 
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 6صحح له ابن جرير الطربي 1يف "هتذيب اآلاثر".

(

)1

[ )2( -22حمَ َّمد بن إِس َحاق بن خزمية (ت311 :هـ)]
 -أخرج له ابن 1خزمية يف "صحيحه"

7

8

)1

(

[ )2( -23أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر (ت319 :هـ)]
 -وثقه ابن املنذر 1يف كتابه "األوسط".

(

)1

[ )2( -24أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة املعروف ابلطحاوي (ت321 :هـ)]
أخرج له الطحاوي يف"9شرح مشكل اآلاثر" ( /168 /11ح .)182

2

(

)1

[ )2( -25حممد بن حبان (ت354 :هـ)]
أخرج له ابن حبان يف "صحيحه" ( /400 /1ح  ،)174وذكره ابن حبان يف الثقات وقال :وكان
خيطئ.

(

)1

وقال يف مشاهري علماء األمصار :و 1
كان عبد العزيز من فقهاء 2أهل املدينة وساداهتم.

2

(

)1

[ )2( -26أبو أمحد بن عدي اجلرجاين (ت365 :هـ)]
 ذكر ابن عدي يف الكامل ومل يضعفه .وسكت عنه ،ومل يضعفه أو يذكره يف الضعفاء .فهو ثقةأو2صدوق على شرطه.

(

)1

(  )1هتذيب اآلاثر مسند ابن عباس( .)62 /1
(  )1صحيح ابن خزمية(  /68 /1ح .)4 2
الدر دور ي وعباد بن كثري كر واية عبد الواحد متصال عن أيب سعيد عن النيب
 )1( 18قال أبو بكر:رو ى هذا احلديث محاد بن سلمة و ا
صلى هللا عليه وسلم إذا رو ى احلديث ثقة أ و ثقات مرفوعا متصال وأرسله بعضهم يثبت احلديث بر واية من رو ى موصوال عن النيب
صلى هللا عليه وسلم ومل يوهن احلديث ختلف من ختلف عن إيصاله وهذا السبيل يف الزايدات يف األسانيد اولزايدات يف األخبار،
كوثري من الشهادات.األ وسط يف السنن واإلمجاع واالختالف البن املنذر(  /182 /2ح .)7 58

(  )1شرح مشكل اآلاثر(  /168/1ح  .)1 82و وثقه بتصحيح إسناد حديثه كما يف "شرح مشكل اآلاثر" رقم( / 70 /6ح
 ،)2304ورقم(  /171 /8ح .)3 146
.)9 255 116
(  )1الثقات البن حبا ن( / /7
(  )1مشاهري علماء األمصار (ص.)1120 /225 :
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[ )2( -27أبو عبدهللا احلاكم (ت405 :هـ)]

)1

 - 3أخرج له احلاكم يف 2املستدرك وصحح له.

(

[ )2( -28أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ)]

 أخرج له البيهقي يف 4"السنن الكربى" وغريها من2كتبه ،وسكت عنه )1 ( .وسكوته تصحيح،

2

أو حتسني له.

(

)1

[ )2( -29ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي (ت643 :هـ)]
 -6أخرج له الضياء يف 2
"األحاديث املختارة".

(

)1

(( )3من توسط يف حالة إىل درجة الصدوقية (حسن احلديث))
[ )3( -30حممد بن إمساعيل البخاري (ت256 :هـ)]

 قال 7املزي :روى له اجلماعة2 ،البخارى مقروان بغريه،

(

2

2

احتجاجا.

(

( )1

)1

)1

وأخرج له البخاري يف األدب املفرد

 )1( 22قال ابن عد ي :وال يبقى من الر واة الذين مل أذكرهم إال من هو ثقة أ و صد وق .الكامل يف ضعفاء الرجال( .)79 /1
(  )1املستدرك على الصحيحني للحاكم(  /325 /1ح .)7 48
(  )1السنن الكرب ى للبيهقي( .)346 /118 /1

(  )1قال البيهقي يف كتابه دالئل النبوة ( :ج  / 1ص  ... :)2على حنو ما شرطته يف مصنفايت ،من الكتفاء ابلصحيح من

السقيم ،واالجتزاء ابملعر وف من الغريب ،إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أ و املعر وفد ونه فأ ورده ،واالعتماد على مجلة ما
ف عند أهل املغاز ي والتواريخ .وابهلل التوفيق ،وهو حسيب يف أمور ي ،ونعم الوكيل.
تقدمه من الصحيح أ و املعر و
(  )1املستخرج من األحاديث املختارة ممامل خيرجه البخار ي ومسلم يف صحيحيهما(  /245 /1ح .)1 38
(  )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال( .)195 /1 8
كل رجل ال أعرف صحيح حديثه من سقيمه ال
 )1( 28فقد قال البخار ي مبينا منهجه :ضعيف ال أرو ي عنه شيئا ،وال أكتب حديثه و
أرو ي عنه ،وال أكتب حديثه ،والأكتب حديث قيس بن الربيع.العلل الكبري للرتمذ ي (ص.)3 94 :
 )1( 29وقال عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي مبينا منهج البخار ي :ابن إمساعيل ال يقرأ على الناس إال احلديث الصحيح ،وهل ينكر
على حممد؟! .سري أعالم النبالء ( .)427 /12
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[ )3( -31عبيد هللا بن عبد الكرمي ،أبو زرعة الرازى (ت264 :هـ)]

احلفظ ،فرمبا حدث من 3
 وقال أبو زرعة :سيئ 0حفظه الشيء فيخطئ.
 وقال أبو حامت وأبو زرعة الرازاين :ابن أيب حازم أفقه من الدراوردي ،والدراوردي أوسع حديثا(

3

)1

منه.
 وروى أبو زرعة له مسندا كما يف مستخرج أيب عوانة ( /56 /4ح .)6012(

2

[ )3( -32حممد بن إدريس أبو حامت الرازي (ت277 :هـ)]
 قال عبد الرمحن بن أيب حامت :سئل أيب عن عبد العزيز بن حممد ويوسف بن املاجشون؟ فقال:عبد العزيز 3
حمدث ،ويوسف شيخ.

(

)1

 3ونقل الذهيب أنه قال :وقال 3أبو حامت :ال حيتج به
 وقال أبو حامت وأبو زرعة الرازاين :ابن أيب حازم أفقه من الدراوردي ،والدراوردي أوسع حديثا(.

3

5

)1

منه.

(

)1

)1

[ )3( -33أمحد بن شعيب ،أبو عبد الرمحن النسائى (ت 303 :هـ)]
 وقال النسائي :عبد العزيز الدراوردي ليس ابلقوي ،وقال يف موضع آخر :ليس به أبس ،وحديثهعن 3
عبيد هللا بن عمر منكر )1 ( .وأخرج له يف سننه.

اجي احلافظ( .ت 307 :هـ)]
[ )3( -34زكرّاي بن حيىي ،أبو حيىي ّ
الس ّ

كان من أهل الصدق و 3
 وقال الساجي6 :األمانة إال أنه كثري الوهم.

(

)1

الدر دور ي مطلقا ،فقوله( :فرمبا حدث من
 )1( 30اجلرح والتعديل البن أيب حامت(  .)396 /5أقول  :قول أيب زرعة ال يعين تضعيف ا
حفظه الشئ فيخطئ) تدل على التقليل يف الر واية من احلفظ ،وقوله( :من حفظه) املعىن أنه يرو ي من كتبه ومل يذكر كتبه بشيء ،ومل
يصرح بتوثيق فجعلته يف هذا الطبقة .
(  )1اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( .)383 /5
 )1( 32اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  /396 /5ت .)1 833
الدر ودر ي.
 )1( 33اتريخ اإلسالم(  .)279 /1 2وحيمل كالم أيب حامت على أنه ال يقبل تفرد ا
(  )1اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( .)383 /5
 )1( 35هتذيب الكمال يف أمساء الرجال( .)194 /1 8
 جزء :التبيان بتصحيح حديث املسافر يف رمضان يفطر قبل جتاوز البنيان 

الصفحة 26

[ )3( -35أبو عمر يوسف ابن عبد الرب (ت463 :هـ)]

 -قال ابن 7عبد الرب :ورواه الدراوردي3إبسناد حسن أيضا.

)1

(

 -وقال أيضا 8:وحديث الدراوردي عن 3سهيل أيضا صحيح.

(

)1

 وقال ابن عبد الرب :والدر 9اوردي صدوق ولكن حفظه 3ليس ابجليد عندهم.
[ )3( -36علي بن حممد أبو احلسن ابن القطان الفاسي (ت628 :هـ)]
 قال ابن القطانَ :ك َذا أوردهَ ،ومل يقل إثره َشيئاَ ،وه َو إَِّمنَا يَـنـبَغِي أَن يـ َقال فِ ِيه :حسن ،فَِإنَّه منِ ِ ( )1
ِرواية الدَّراورِد 4
ي َ -وه َو خمتَلف فيه.
ََ َ
(

0

)1

(( )4من ضعفه مطلقا)
ومل أجد من ضعفه مطلقا ،وقد سبق أن حكي االتفاق على توثيقه.
 وأما ما أخرجه ايقوت احلموي وقال :ح ّدثنا عبد العزيز بن األخضر أنبأان حيىي بن اثبت بنبندار قال :ح ّدثنا الربقاين قال :حدثين أبو بكر بن مجيل اهلروي أنبأان عبد هللا بن عروة أنبأان
صاحل بن جزرة قال :قال أمحد بن حنبل عبد العزيز ابن حممد الدراوردي ضعيف احلديث روى
عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة ،رضي هللا عنها ،أن رسول هللا ،صلّى هللا عليه وسلّم،
كان يستقي املاء العذب من بيوت السقيا ،ويف حديث آخر :كان يستعذب املاء العذب من

 4بيوت السقيا.
فيحمل على ما سبق من قول اإلمام أمحد وما سيأيت أنه يروي من حفظه فيخطئ ويروي ما ليس من
حديثه.
(

)1

(( )5من ضعف بعض حديث جدا)
 )1( 36هتذيب التهذيب البن حجر( .)3 54 /6
 )1( 37االستذكار البن عبد الرب( .)504 /8
 )1( 38التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد( .)24 /5
 )1( 39االستذكار البن عبد الرب( .)537 /8
 )1( 40بيا ن الوهم واإليهام يف كتاب األحكام( .)1 703 ()212 /4
 )1( 41معجم البلدا ن( .)228 /3
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( )5( -1أمحد بن حنبل)
 قال أمحد بن حنبل :كان معروفا ابلطلب ،وإذا حدث من كتابه فهو صحيح ،وإذا حدث من كتبالناس وهم ،كان يقرأ من كتبهم فيخطئ ،ورمبا قلب حديث عبد هللا العمرى يرويه عن عبيد هللا بن

4

عمر.

(

)1

 قال ابن رجب :قال األثرم :قال أبو عبد هللا :الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء ،أوحنو هذا ،فقيل له :يف تصنيفه؟ فقال :ليس الشأن يف تصنيفه إن كان يف أصل كتابه ،وإال فال شيء.
كان حيدث أبحاديث ليس هلا أصل يف كتابه .قال :ويقولون :إن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة "أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستعذب له املاء" ،ليس له أصل يف كتابه .انتهى.
وقد تقدم عن ابن معني أنه قال يف حديثه عن العالء عن أبيه ،عن أيب هريرة ،عن النيب ـ صلى هللا عليه

وسلم ـ" :تقتل3عمارا الفئة الباغية" إنه مل4يكن يف كتابه أيضا.
ِ
ِ
س ه َو بِ َشيء
 قال الذهيبَ :صدوق َغريه أقوى منه ،قَ َال أَمحد بن َحنـبَل إذا حدث من حفظه يهم لَي َ
َوإِذا حدث من كِتَابه فَنعم َوقَ َال أَيضا إِذا حدث من حفظه َجاءَ ببواطيلَ .وقَ َال أَبو َح ِامت َال حيتَج بِِه.
(

(

)1

)1

 -قال أبو داود مسعت أمحد ،ذكر حديث الدراوردي ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة «أن

النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستعذب له 5املاء من بيوت السقيا» 4 ،فقال :هذا أراه رحيا.
 -)5( -2وقال النسائي :عبد العزيز الدراوردي ليس ابلقوي ،وقال يف موضع آخر :ليس به أبس،
(

6

وحديثه عن 4
عبيد هللا بن عمر منكر.

(

)1

)1

 -)5( -3قال أبو جعفر (الطحاوي) :فذهب قوم إىل هذا احلديث  ،فقالوا :على القارن بني احلج
والعمرة  ،طواف واحد ال جيب عليه من الطواف غريه .وخالفهم يف ذلك آخرون  ،فقالوا :بل يطوف
لكل واحد منهما طوافا واحدا  ،ويسعى هلما سعيا.
 )1( 42اجلرح والتعديل البن أيب حامت (  /396 /5ت .)1 833
.758
 )1( 43شرح علل الرتمذ ي( ) /2
 )1( 44املغين يف الضعفاء(  /399 /2ت .)3 753
 )1( 45مسائل اإلمام أمحدر واية أيب دا ود السجستاين (ص.)1948 /4 18 :
 )1( 46هتذيب الكمال يف أمساء الرجال( .)194 /1 8
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وكان من احلجة هلم يف ذلك أن هذا احلديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي  ،فرفعه إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم  ،وإمنا أصله عن ابن عمر ،عن نفسه ،هكذا رواه احلفاظ ،وهم ،مع هذا ،فال حيتجون
ابلدراوردي7 ،عن عبيد هللا أصال فكيف 4حيتجون به يف هذا.

(

)1

[خالصة ترمجة عبد العزيز بن حممد الدراودري ]
أنه ثقة حجة إذا حدث من كتابه ،وإذا حدث من حفظه فهو سيء احلفظ،
فال يقبل تفرده أبصل ،وإذا روى عن عبيد هللا بن عمر العمري فهو سيء احلفظ ،وقد اختلط عليه
حديث عبيد هللا العمري الثقة حبديث عبد هللا العمري الضعيف.
وأن رواية احلميدي عنه صحيحة ألن روى من أصوله.
وما أعله العلماء أنه ليس يف كتبه فهو ضعيف جدا ال يصح .
وإذا خالف غريه ممن هو أقوى منه فإنه منكر ضعيف جدا.
[ خالصة الكالم يف احلديث ]
-1
-2
-3

أن حديث أنس بن مالك صحيح اثبت.
قول الصحايب رضي هللا عنه :من السنة كذا ،هو حديث مرفوع.
وفيه أن الصحابة رضي هللا عنهم األصل يف أحكامهم أهنا من قبيل احلديث املرفوع إال إذا
دل الدليل أنه اجتهاد من أحدهم.

[فوائد حديثية]
-1
-2

إذا تفرد عاملٌ ابحلكم يف حديث أو على را ٍو ،وخالفه مجهور العلماء فالقول قول األكثر،
إذا كان معه الدليل.
موسوعة الدارقطين ،يضاف إليها ويستدرك ما نقله احلافظ ابن حجر من توثيق الدارقطين
لرجال إسناد احلديث الذي أخرجه الدارقطين ومل يذكر هذا التوثيق يف املطبوع من سنن
الدارقطين.

 )1( 47شرح معاين اآلاثر( .)197 /2
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-3

حممد بن جعفر بن أيب كثري أوثق من عبد العزيز بن حممد الدراوردي يف هذا احلديث.
وابهلل التوفيق والسداد.

واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن تبعه إىل يوم الدين.
وكتبه  :حممد بن عبده بن حممد البعداين يف 1441/07/29هـ
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