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١١٦٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

د األولــين الحمــد هللا رب العــالمين، والــصالة والــسالم علــى ســيدنا محمــد ســي

واآلخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، ورحمة اهللا للعالمين، وعلى آله وصـحبه ومـن 

  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  .....أما بعد

أبـي عبـد : تسلسل برواية األئمة األكـابرٍشريف،  ٍ، في سندٌّحديثي فهذا بحث

مـذهب المتبـوع، اهللا أحمد بن حنبل الشيباني، أمير المؤمنين في الحديث وإمـام ال

أبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، عـالم قـريش، وناصـر : عن اإلمام

مالـك بـن أنـس، : السنة، وإمام المذهب المتبـوع، عـن أميـر المـؤمنين فـي الحـديث

أبــي عبــد اهللا نــافع اإلمــام الجليــل إمــام دار الهجــرة، وإمــام المــذهب المتبــوع، عــن 

  .عنهم أجمعينتعالى بن عمر رضي اهللا  اهللا  سيدنا عبدمولى ابن عمر، عن

وهذا السند سند عزيز، احتفـى بـه الحفـاظ والمحـدثون لجاللـة شـأنه، وجاللـة 

شــأن رجالــه، ونــدرة األحاديــث الــواردة بــه، فوقــع عنــد أهــل الحــديث واألثــر موقعــا 

فريـدا، فمــنهم مــن عقــد المجــالس الحديثيــة إلســماعه، ومــنهم مــن أفــرده بالتــأليف، 

رد عدد من الحفاظ على التنبيه على جالل موقعـه، حتـى سـماه اإلمـام التـاج مع توا

  .كما سيأتي) عقد الجوهر(السبكي بـ

فرأيـــت أن أفـــرد لـــه هـــذا البحـــث الحـــديثي، الـــذي أتتبـــع فيـــه جهـــود الحفـــاظ 

  :وقد أدرت هذا البحث على ستة مباحثوالمحدثين حول هذا السند الجليل، 

الحفــاظ والمحــدثين بهــذا  الــسند الجليــل، فــي شــدة حفــاوة : المبحــث األول

  حتى أفردوا المجالس إلسماعه، وكان أحد األئمة يحدث به مرة في السنة



       

    

 

 
  

 
 

١١٦٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

أن األصـــل فـــي هـــذا الـــسند هـــو اختيـــار اإلمـــام البخـــاري أن : المبحـــث الثـــاني

  .ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح األسانيد

الـك عـن نـافع عـن ابـن عمـر المبحث الثالث في إمكان الزيـادة علـى ترجمـة م

  .من جنسها، وتحول سلسلة الذهب إلى عقد الجوهر

فــي اســـتقرار سلـــسلة عقــد الجـــوهر ونهــوض الحفـــاظ التـــاج : المبحــث الرابـــع

  .السبكي والسخاوي والسيوطي إلى الحفاوة بها سوق أسانيدهم إليها

المبحـــث الخـــامس فـــي خلـــو موطـــأ مالـــك مـــن هـــذا الحـــديث، وانقطـــاع ســـند 

  .رواية الشافعي رغم أنه أقرأه لإلمام أحمدالموطأ ب

في أن هذا السند ال ينظـر فيـه جرحـا وال تعـديال لتسلـسله : المبحث السادس

  .باألئمة الحفاظ واستفاضة إمامة رجاله

ونـــسأل اهللا تعـــالى كمـــال التوفيـــق والمعونـــة، فـــي اإلبانـــة عـــن المعـــالم العريقـــة 

ــة المــشرفة، وأن ينــضر لجهــود الحفــاظ والمحــدثين النقــاد فــي خدمــة الــس نة النبوي

  .وجوهنا بنضرة أهل الحديث، وعليه سبحانه التكالن

  



       

    

 

 
  

 
 

١١٦٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

  املبحث األول 

  ، حتى السند الجليل في شدة حفاوة الحفاظ والمحدثين بهذا 

  أفردوا المجالس إلسماعه، وكان أحد األئمة يحدث به مرة في السنة

  

ية أحمد عن الشافعي عن بل وبروا- الحديث بهذا السند ُ وأهلُاحتفى األئمة

 شأنهم، ِوعظمة لجاللة رجاله، - رضي اهللا عنهمالك، وإن كانت عن غير ابن عمر

إن كانت من رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وإن لـم يكـن فـي أو 

  .السند اإلمام أحمد

 علـي بـن إلكيـا الهراسـي أبـو الحـسن: ، وهو الشيخ اإلمامِ األئمةَ أحدَّحتى إن

مــن ) رالمتبايعــان بالخيــا: (قــد وقــع لــه حــديثكــان  -رحمــه اهللا تعــالى-حمــد  م

أبي المعـالي الجـويني، عـن أبيـه، عـن أبـي بكـر الحيـري، عـن األصـم،  اإلمام : طريق

، عن ابن عمر، فكان ال عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع

  . تداوله األئمةٌحديث في السنة؛ ألنه ً إال مرة-إلعظامه له-يحدث به 

التكملــة، : ( فـي-رحمـه اهللا تعــالى-ام الحــافظ ابـن األبــار األندلـسي قـال اإلمـ

يـسى ، في ترجمة اإلمام أبـي العبـاس أحمـد بـن طـاهر بـن علـي بـن ع)لكتاب الصلة

قــرأت علــى القاضــي أبــي : (-تعــالىرحمــه اهللا - هـــ ٥٣٢األنــصاري الخزرجــي ت 

 -فـأقر بـه- أبـو الوليـد بـن الـدباغ فـي كتابـه  أخبـركم القاضـي:الخطاب ابـن واجـب

 أبـو العبـاس أحمـد بـن طـاهر بـن علـي بـن عيـسى : نـا الفقيـه المـشاور الفاضـل:قال

 أبـو محمـد عبـد اهللا بـن محمـد : نـا الفقيـه األصـولي: قال،األنصاري لفظا من كتابه

 –هـو المعـروف بكيـا- نـا الـشيخ اإلمـام أبـو الحـسن علـي بـن محمـد :المقري قال



       

    

 

 
  

 
 

١١٦٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 أنــا : قــال، وكــان ال يحــدث بــه إال مــرة فــي الــسنة ألنــه حــديث تداولــه األئمــة:قــال

نـا أبـو بكـر :  قـال، نـا أبـي: قـال،اإلمام أبو المعالي عبد المك بـن يوسـف الجـويني

ـــري ـــاس األصـــم: قـــال،الحي ـــا أبـــو العب ـــع بـــن ســـليمان: قـــال، أن ـــا الربي  نـــا : قـــال، ن

 ،المتبايعـان" : قـالل اهللا  عـن ابـن عمـر أن رسـو: عن نافع: عن مالك:الشافعي

فكيـف بـه، إذا انـضم :  قلـت)١(")كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا

  .إلى السند اإلمام أحمد، وهو من هو

بل إن السند مع ضميمة أحمد يزداد فخامة وجزالة، لدرجة أن اإلمام الحافظ 

كما سيأتي، ) لجوهرعقد ا: ( قد سماه–رحمه اهللا تعالى- التاج السبكي المجتهد

 ؛وهــــو حــــديث شــــريف): (البلــــدانيات: (وقــــال الحــــافظ الــــشمس الــــسخاوي فــــي

  .)٢()الجتماع األئمة الثالثة فيه في نسق

 فـــي الـــسند المـــذكور لطيفـــة أخـــرى، وهـــي أنـــه مسلـــسل بأكـــابر فقهـــاء ْلكـــن

الــشافعية، الهراســي، والجــويني، وأبيــه، والحيــري، واألصــم، والربيــع، وهــم جهابــذة 

 نادرة من ،ه، فذكرهم في السند، إضافة إلى جاللة الشافعي ومالكُدُمُب وعالمذه

  .النوادر التي تشد إليها الرحال

 فــي -رحمــه اهللا تعــالى-الحــافظ الــذهبي حتــى لقــد أســنده مــن الطريــق نفــسه 

): تـاريخ اإلسـالم: (ء، قال فيترجمة اإلمام إلكيا الهراسي، وجعله مسلسال بالفقها

 أخبركم أبـو محمـد :ة أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظقرأت على العالم(

                                                           
م، ١٩٩٥-هـــ١٤١٥دار الفكــر، بيــروت، ســنة : ، ط/١/٤٤/التكملــة، لكتــاب الــصلة) ١(

  .عبد السالم الهراس: تحقيق

ـــقم، تح٢٠٠١-هــــ١٤٢٢دار العطـــاء، الريـــاض، ســـنة : ، ط/٢٨٧ص/البلـــدانيات) ٢( : قي

  .حسام محمد القطان



       

    

 

 
  

 
 

١١٦٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 أنــه قــرأ مــن حفظــه ،عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي الحــافظ ســنة تــسع وثالثــين إمــالء

 : ثنـا أبـو طـاهر بـن سـلفة الحـافظ:على أبي الحسن علي بن المفضل الحافظ قـال

عـالي عبــد  أنـا إمــام الحـرمين أبــو الم:ثنـا أبــو الحـسن علــي بـن محمــد الطبـري إلكيــا

 أنا أبو بكر أحمد بن الحسن : أنا والدي أبو محمد:الملك بن عبد اهللا بن يوسف

 : عـن مالـك: ثنـا الـشافعي: ثنـا الربيـع بـن سـليمان: ثنـا أبـو العبـاس األصـم:القاضي

المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه " : قال عن ابن عمر أن النبي :عن نافع

 وقـد سـاقه مـسندا مـن الطريـق )١() متفـق عليـه" الخيـاربالخيار مـا لـم يتفرقـا إال بيـع

  .)٢()وهو مسلسل بالفقهاء إلى منتهاه: (ثم قال) سير أعالم النبالء(: نفسه في

ــة َ المجــالسَ أفــردْنَ بــل ومــن المحــدثين مــ:قلــت  إلســماع األحاديــث المروي

 حـافظ الممـن أفـرد المجـالس إلسـماعهف بالتـأليف، اومنهم مـن أفردهـبهذا السند، 

 ،حـــدوفـــي يـــوم األ): (البدايـــة والنهايـــة: (، قـــال فـــي-رحمـــه اهللا تعـــالى-ابـــن كثيـــر 

 عوضـا عـن -رحـم اهللا واقفهـا- أم الـصالح َ تربـةُ حـضرت،سادس عشر ذي القعدة

 ، وبعــض القــضاة، وحــضر جماعـة مــن أعيــان الفقهــاء،الـشيخ شــمس الــدين الــذهبي

 عــــن : أحمــــد:حــــديث أوردت فيــــه -وهللا الحمــــد والمنــــة-ا ًا مــــشهودًوكــــان درســــ

 : عـن أبيـه: عـن عبـدالرحمن بـن كعـب بـن مالـك: عن الزهـري: عن مالك:الشافعي

                                                           
م، ١٩٨٧-هــ١٤٠٧دار الكتـاب العربـي، بيـروت، سـنة : ، ط/٣٥/٩٥/تاريخ اإلسـالم) ١(

  .الدكتور عمر عبد السالم تدمري: تحقيق

: هــ، تحقيـق١٤١٣مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، سـنة : ٩، ط/١٠/٦٤/سير أعـالم النـبالء) ٢(

  .شعيب األرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة حتـى يرجعـه : (قال  اهللا أن رسول

  .)١()إلى جسده يوم يبعثه

  

 إبـراهيم بـن العالمـة الجمـال أبـي المظفـر يوسـف بـن محمـد وكما وقع للعالمـة

-وي ، فقد قـال الحـافظ الـسخاسرمري ثم الدمشقي الحنبلي العطاربن مسعود ال

 ،ولــد فــي حــدود الخمــسين وســبعمائة): (الــضوء الالمــع: ( فــي- تعــالىرحمــه اهللا

 وفـي آخـره ، رواهـا أحمـد عـن الـشافعي،ا فيه أحاديثًوأسمع على ابن الخباز جزء

  .)٢()حديثان رواهما النسائي عن عبد اهللا بن أحمد عنه

  

 الحافظ السيد أبو الفيض محمد مرتضى الزبيـدي رحمـه اهللا تعـالى، وكما فعل

فــي ترجمــة العالمــة ) عجائــب اآلثــار: (ي رحمــه اهللا فــي تاريخــه المــسمىقـال الجبرتــ

ا علــى شـــيخنا ً معنـــا كثيــرُوســمع المتــرجم: (أحمــد ابــن الــشهاب أحمـــد الــسجاعي

بـن شــاهد ا وجـزء ، وعــدة مجـالس مـن البخــارى،مـاليالـسيد محمـد مرتــضى مـن األ

حمــد عــن الــشافعي عــن مالــك عــن نــافع عــن ابــن أ : والعــوالي المرويــة عــن،الجــيش

  .)٣() وغير ذلك، بسلسلة الذهب: المسماة،عمر

الحافظ الحازمي أبو بكـر محمـد : وممن خصه بالتأليف فأفرد له جزءا حديثيا

، فقـد جمـع تأليفـا )شـروط األئمـة: (بن موسى بن عثمـان بـن حـازم، صـاحب كتـاب

                                                           
  .مكتبة المعارف، بيروت: ، ط/١٤/٢٢٥/ة والنهايةالبداي) ١(

  .منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت: ، ط/١/١٨٢/الضوء الالمع) ٢(

ــــب اآلثــــار) ٣( مطبعــــة دار الكتــــب والوثــــائق القوميــــة، القــــاهرة، ســــنة : ، ط/٢/١١٠/عجائ

  .م٢٠٠٩-هـ١٤٣١



       

    

 

 
  

 
 

١١٧١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

، قـال عنـه )يمـا روى اإلمـام أحمـد عـن الـشافعيكتاب سلـسلة الـذهب، ف: (انهعنو

وهــو جــزء كبيــر مــسموع ): (النكــت علــى ابــن الــصالح: (الحــافظ ابــن حجــر فــي

البحــر : (، وللحــافظ الــسيوطي كلمــة طويلــة عــن الجــزء المــذكور، فــي كتــاب)١()لنــا

  )٢()الذي زخر

  

 جـزء فـي مـا رواه الـشافعي إلـى) الضوء الالمـع: (وأشار الحافظ السخاوي في

ِّعــن مالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر، لكــن لــم أظفــر بمخرجــه؛ إذ ذكــره الــسخاوي 

ًعرضـــا عنـــد الحـــديث علـــى محفوظـــات علـــي بـــن محمـــد بـــن ســـعد ابـــن خطيـــب  َ َ

األربعـين المخرجـة " و، منها المنهاج الفرعـي،اً وكتب،فحفظ القرآن: (الناصرية، قال

 مـن روايـة الـشافعي عـن مالـك عـن ،ل الـذهب الملقبـة بـسالس،من مـسند الـشافعي

  .)٣(")نافع عن ابن عمرو

الفانيـد، (واعتنى الحافظ الجالل السيوطي بذلك، فأورد في الجزء المسمى بــ

ستة أحاديث من روايـة أحمـد، عـن الـشافعي، عـن مالـك، مـع ) في حالوة األسانيد

  .)٤(فعاختالف الشيوخ من بعد مالك، ومن غير تقييد برواية مالك عن نا

                                                           
 مــسموعات ، وكتــاب سلــسلة الــذهب للحــازمي مــن/١/٢٢٦/النكــت علــى ابــن الــصالح) ١(

مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، : ، ط/١٦٠ص/الحافظ ابن حجر، كما في المعجـم المفهـرس

  .محمد شكور المياديني: م، تحقيق١٩٩٨-هـ١٤١٨سنة 

  .مكتبة الغرباء األثرية: ، ط/١/٤٠٠/البحر الذي زخر) ٢(

  .منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت: ، ط/٥/٣٠٣/الضوء الالمع) ٣(

ـــــد، فـــــي حـــــ) ٤( ـــــروت، ســـــنة : ، ط/٤٢ص/الوة ألســـــانيدالفاني ـــــشائر اإلســـــالمية، بي دار الب

  . رمزي سعد الدين دمشقية: م، تحقيق١٩٩٩-هـ١٤٢٠



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

وانظر إلـى مقـدار حفـاوة الزرقـاني بـسند اجتمـع فيـه أحمـد والـشافعي ومالـك، 

 اجتمـع ، عظـيم، عزيـز،وهـذا حـديث صـحيح): (شرحه على الموطأ(فقال عنه في 

  .)١ () فرواه أحمد عن الشافعي عن مالك به،فيه ثالثة أئمة

وأن ،  أن أفـرد هـذا الـسند الجليـل بهـذا البحـث ألجل ذلـك كلـهفرأيت: قلت

أصل فيه سندي بهذا الـسند الفخـيم، ال سـيما وقـد اتفـق لـي أتشرف بالتشبه بهم و

 أعلــى مــا عنــده، ففيــه وجــه موافقــة لجاللــة الــسند ٍ شــيخِّ تسلــسل بروايــة كــلٌســند

  .  وباهللا التوفيقمع بحوث لطيفة تتعلق بذلك السند الشريف، المذكور، 

                                                           
  .هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، سنة : ، ط/٢/١١٦/شرح موطأ مالك) ١(



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

  املبحث الثاين 

  يار اإلمام أن األصل في هذا السند هو اخت

  البخاري أن ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح األسانيد

   

البخـاري اإلمـام  مسألة أصح األسـانيد، وقـد مـال األصل في هذا المبحث هو

  :  عنه غير واحدمالك عن نافع عن ابن عمر، روى ذلك: إلى أن أصح األسانيد

وقــد اختلــف ): (ديثمعرفــة علــوم الحــ: (اكم فــيالحــاإلمــام أبــو عبــد اهللا قــال 

 قـال ثنـا : فحدثنا أبو عبـد اهللا محمـد بـن يعقـوب:أئمة الحديث في أصح األسانيد

 أصـــح : قـــال ســـمعت محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري يقـــول:محمـــد بـــن ســـليمان

ــافع، مالــك:األســانيد كلهــا ــرة،بــن عمــرا عــن ، عــن ن ــو : وأصــح أســانيد أبــي هري  أب

  .)١() عن أبي هريرة، عن األعرج،الزناد

حــدثنا أبــو ): (المــسند المــستخرج علــى صــحيح مــسلم: (ال أبــو نعــيم فــيقــو

 سـمعت : سمعت محمد بن سهل يقـول: قال: ثنا محمد بن إسحاق الثقفي:حامد

 ، عــن أيــوب، حمــاد: فقــال–وســئل عــن أصــح اإلســناد-: ســليمان بــن حــرب يقــول

  . عن علي،عن محمد عن عبيدة

 ؟ أصــح األســانيد:ن وســألت محمــد بــن إســماعيل عــ:قــال محمــد بــن إســحاق

  .)٢()  مالك عن نافع عن ابن عمر:فقال

                                                           
هـ، تحقيق ١٣٩٧دار الكتب العلمية، بيروت، سنة : ، ط/٥٣ص/ معرفة علوم الحديث(١)

  .ينالسيد معظم حس

  /.١/٥٦/المسند المستخرج على صحيح مسلم) ٢(



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 أنبــأ أبــو :أخبرنــا أبــو عبــد اهللا الحــافظ): (سنن الكبــرىالــ: (وقــال البيهقــي فــي

ـــن يعقـــوب ـــد اهللا محمـــد ب ـــن ســـليمان قـــال:عب ـــا محمـــد ب ـــن : ثن  ســـمعت محمـــد ب

   . أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر:إسماعيل البخاري يقول

 : أنبــأ أبــو عمــرو بــن حمــدان قــال:نــا منــصور بــن عبــد الوهــاب الــصوفيوأخبر

ــا العبــاس محمــد بــن إســحاق الثقفــي قــال  ســألت محمــد بــن إســماعيل :ســمعت أب

     .)١( ) مالك عن نافع عن بن عمر: فقال؟البخاري عن أصح األسانيد

أخبرنـا أبـو سـعد إسـماعيل بـن ): (تـاريخ مدينـة دمـشق: (وقال ابن عـساكر فـي

 أخبرنــا أحمــد بــن علــي بــن :بــي طالــب قــاالأبــو الحــسن مكــي بــن أ و،لملــكعبــد ا

 نـا محمـد بـن : نـا أبـو عبـد اهللا محمـد بـن يعقـوب: أنـا أبـو عبـد اهللا الحـافظ:خلف

 عـن ، مالـك: أصح األسـانيد كلهـا: سمعت محمد بن إسماعيل يقول:سليمان قال

 وتـداولها خالئـق ثم استفاضت هذه الكلمـة مـن بعـد ونقلهـا) ٢() عن ابن عمر،نافع

  .ال يحصون

 وصـدر ،وهـذا قـول البخـاري): (تـدريب الـراوي: (وقال الحافظ الـسيوطي فـي

ـــه كالمـــه ـــه النفـــوس،العراقـــي ب ـــل إلي ـــه القلـــوب، وهـــو أمـــر تمي  روى ؛ وتنجـــذب إلي

يــا أبــا " : يحيــى بــن بكــر أنــه قــال ألبــي زرعــة الــرازي: عــن)الكفايــة( :الخطيــب فــي

 والـصحابة  إنمـا ترفـع الـستر فتنظـر إلـى النبـي ،ة عن زوبع، ليس ذا زعزعة،زرعة

:عبـارة ابـن الـصالح "فعلى هذا قيـل" ،" عن ابن عمر: عن نافع: حدثنا مالك :

 : أجــــل األســــانيد:وبنــــى اإلمــــام أبــــو منــــصور عبــــد القــــاهر بــــن طــــاهر التميمــــي أن"

                                                           
 /.١٠/٢٨٣/السنن الكبرى) ١(

 /.٦١/٤٣٣/تاريخ دمشق) ٢(



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 واحــتج بإجمــاع أهــل الحــديث ،" عــن ابــن عمــر، عــن نــافع، عــن مالــك،الــشافعي"

، رضـــي اهللا عـــنهم  لـــم يكـــن فـــي الـــرواة عـــن مالـــك أجـــل مـــن الـــشافعيعلـــى أنـــه

  .)١()أجمعين

 هذا وقد أطلق البخاري القول في السند المذكور أنه أصح األسـانيد، :قلت

طـرح (ن عمر،  قال الحـافظ العراقـي فـي لكن نقل الحاكم عنه أنه أصح أسانيد اب

 عــن ، مالــك:نيد كلهــاأصــح األســا" :قــال البخــاري: ()ب فــي شــرح التقريــ،التثريــب

ـــافع ـــن عمـــر،ن  فقـــال فـــي علـــوم ، وقيـــده الحـــاكم، هكـــذا أطلـــق البخـــاري" عـــن اب

  .)٢() عن ابن عمر، عن نافع، مالك: أصح أسانيد ابن عمر:الحديث

 الخــالف هنــا فــي المنقــول عــن البخــاري، ال فــي أصــل مــسألة أصــح :وأقــول

دد تحريــر القــول  بــص هنــانحــن، فــإن الخــالف فيهــا منتــشر مــشهور، لكــن األســانيد

المنقول عن اإلمام البخاري في المسألة، والذي نقله عنه الحاكم فـي معرفـة علـوم 

مالــك، عــن نــافع، عــن ابــن عمــر، وقــد صــدرت : الحــديث أن أصــح األســانيد كلهــا

الفصل بنقل كالم الحاكم بحروفه، فمن أين للحـافظ العراقـي أن الحـاكم نقـل عـن 

لوم الحديث الذي منه ننقل، أن مالكا إلـى آخـر البخاري التقييد، بل وفي معرفة ع

  . السلسلة هو أصح أسانيد ابن عمر هكذا مقيدا، فاهللا أعلم بحقيقة الحال

 على َّ الزركشيَ البدرَ في تعيين المنقول عنه هو الذي حمل اإلمامَ الترددَّولعل

عـن " :قولـه): (النكـت علـى مقدمـة ابـن الـصالح: (ا، قـال فـيً فيـه نظـرأن يقول إن

 وفـي ،"هـذا يـسمى سلـسلة الـذهب، البخاري أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر

                                                           
  /.١/٧٨/تدريب الراوي) ١(

  /.١/٢٠/طرح التثريب) ٢(



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 قـال محمـد بـن :اوسانير ال قال: للهروي"ذم الكالم" ففي ؛ٌهذا اإلطالق عنه نظر

  .)١(")روانيْسُ خٌأبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ديباج" :إسماعيل البخاري

ألبــي ) ذم الكــالم وأهلــه: (كتــابوالـنص الــذي يــشير إليــه اإلمــام الزركــشي فــي 

  .)٢( سواء بسواءُّإسماعيل األنصاري الهروي، باللفظ الذي ذكره الزركشي

والخسرواني بضم الخاء منسوب إلى خسرو، ملك من الملوك، وهـذا تركيـب 

وثــــوب ): (أســــاس البالغــــة(: الزمخــــشري فــــييــــضرب مــــثال فــــي الفخامــــة، قــــال 

، وقــال صــاحب )٣()ن األكاســرة منــسوب إلــى خــسروشاه مــ، وخــسروي،خــسرواني

 ملــك مــن ،سروُ إلــى خــٌ منــسوب،ٌّسروانيُ خــٌإنــاء( ): فــي ترتيــب المعــرب،المغــرب(

  .)٤()ملوك العجم

ٌّ خسرواني، وشراب خسرواني، ودرهم خسرواني، كمـا رأيتـه ٌإناء: ويقال: قلت َ ْ ُ

، )لـسان العـرب(، و)المحكـم(، و)تهـذيب اللغـة(مفرقا في عيون كتب اللغـة، مثـل 

  .، فليتتبعه من شاء)يتيمة الدهر(، و)تاج العروس(و

ا لجبة سيدنا ًوقد وقع هذا الوصف المنيف في الحديث الشريف، وجاء وصف

ــــا رســــول اهللا  الــــسنن (روى البيهقــــي فــــي ، فقــــد -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم–وموالن

ابن : يعني–  قال عبد اهللا،فذهب إلى أسماء فأخبرها: (من حديث طويل) الكبرى

                                                           
أضـــــواء الـــــسلف، الريـــــاض، ســـــنة : ، ط/١/١٤٠/النكــــت علـــــى مقدمـــــة ابـــــن الــــصالح) ١(

 .مد بالفريجالدكتور زين العابدين بن مح: م، تحقيق١٩٩٨-هـ١٤١٩

-هــ١٤١٨مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، سنة : ، ط/١/٣١/ذم الكالم وأهله) ٢(

 .عبد الرحمن عبد العزيز الشبل: م، تحقيق١٩٩٨

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩دار الفكر، سنة : ، ط/١٦٢ص/أساس البالغة) ٣(

  /.١/٢٥٤/المغرب، في ترتيب المعرب) ٤(



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 وفـي سـماع ،ٍّ خـسروانيٍ مـن ديبـاجٌ لهـا لبنـة،ٍ من طيالسةً جبةَّ إليْأخرجت ف:-عمر

- هذه جبة رسول اهللا : فقالت، وفرجيها مكفوفين به، كسرواني:محمد بن موسى

 فلمـا قبـضت ، فلمـا قـبض كانـت عنـد عائـشة، كان يلبسها،-صلى اهللا عليه وسلم

، والحــديث )ستــشفي بهــا ون، فــنحن نغــسلها للمــريض منــا إذا اشــتكى،ّقبــضتها إلــي

   .)١()كسرواني: (في صحيح مسلم بلفظ

 الـسند هـو ابـن َ أصـلَّ، وهـو أنٌفـرعع علـى هـذه المـسألة َّثم تفـر: وأقول أيضا

ــافع، وقــد روى عــن ابــن عمــر جماعــات، تعــرض ُّعمــر، وأجــل ــه هــو ن  مــن روى عن

ي ، وكــان فــ)الــرواة عــن عبــد اهللا بــن عمــر: (إلحــصائهم البرقــاني فــي جــزء، اســمه

تملك الحافظ الخطيب البغدادي، وهو من الكتب التي ورد بها دمشق، ثم مضى 

ُالتسلسل باألجل حتى آل األمر إلى  مـن ُّ أجـل، وهـو- تعـالىرحمـه اهللا- ِّ الشافعيِّ

الــشافعي، عــن مالــك، :  حلقــة، لتــصيرُ، فــيمكن أن تــزداد السلــسلةٍروى عــن مالــك

منـــصور عبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر عـــن نـــافع، عـــن ابـــن عمـــر، وهـــو تفريـــع جيـــد ألبـــي 

  .التميمي البغدادي

): مقدمـــةال: ( فـــي-رحمـــه اهللا تعــالى-لــصالح  أبــو عمـــرو ابـــن اُقــال الحـــافظ

وبنـــى اإلمـــام أبـــو منـــصور عبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر التميمـــي علـــى ذلـــك أن أجـــل (

  . عن بن عمر، عن نافع، عن مالك، الشافعي:األسانيد

                                                           
 ومــا يكــون فــي نــسجه قــز وقطــن أو ِمَلــَلرخــصة فــي العبــاب ا، /٣/٢٧٠/الــسنن الكبــرى) ١(

بــاب تحــريم اســتعمال ، /٣/١٦٤١/، وهــو فــي صــحيح مــسلمكتــان وكــان القطــن الغالــب

إنــاء الــذهب والفــضة علــى الرجــال والنــساء وخــاتم الــذهب والحريــر علــى الرجــل وإباحتــه 

  .للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

م يكن فـي الـرواة عـن مالـك أجـل واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه ل

  .)١()رضي اهللا عنهم أجمعين واهللا أعلممن الشافعي 

ــة واألحنــاف :قلــت ــو منــصور فــي دعــواه، وناقــشه فيهــا المالكي  وقــد نــوزع أب

   .مناقشات مطولة، واحتج له أناس بأمور تعضد دعواه

 رحمه - فممن عضد دعوى أبي منصور رحمه اهللا واحتج له العالمة الزركشي

يعنــي ابــن –مــا نقلــه ): (النكــت علــى مقدمــة ابــن الــصالح: (، قــال فــي- تعــالى اهللا

بتنبيــه العقــول فــي الــرد  عــن أبــي منــصور رأيتــه كــذلك فــي كتابــه المــسمى -الــصالح

 : قــال أحمــد بــن حنبــل:"اإلرشــاد" : ويتأيــد بمــا ذكــره الخليلــي فــي،علــى الجرجــاني

 فأعدته على ، مالككنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجال من حفاظ أصحاب

  .به  ألني وجدته أقومهم؛الشافعي

 عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن جعفـــر :عـــن) الكامـــل: (ورواه ابـــن عـــدي فـــي مقدمـــة

 سـمعت الموطــأ : سـمعت أبـي يقــول: ثنـا صــالح بـن أحمـد بــن حنبـل قــال:القزوينـي

 وقـد سـمعته مـن جماعـة قبلـه ، ألنـي رأيتـه فيـه ثبتـا،من محمد بـن إدريـس الـشافعي

  .)٢()وهذا تصريح من أحمد بأن من أجل من روى عن مالك هو الشافعي، انتهى

*  

ولهــذا الــسند نظيــر عنــد المتــأخرين، حيــث وقــع لمــسند الــدنيا اإلمــام العالمــة 

 رحمه -السيد أبي اإلقبال وأبي اإلسعاد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 

أحمـد عــن الـشافعي عــن  ســند جليـل، يعــد فـي المتــأخرين نظيـر إســناد -اهللا تعـالى 

                                                           
  /.١٦ص/ ابن الصالحمقدمة) ١(

  /.١/١٤٥/النكت على مقدمة ابن الصالح) ٢(



       

    

 

 
  

 
 

١١٧٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

مالك في المتقدمين، وهو ما يرويه عن أبيه، عن العالمـة عبـد الغنـي بـن أبـي سـعيد 

الدهلوي المجددي، عن أبيه، عن العالمة الشاه عبد العزيز ابن العالمة الشاه ولي 

اهللا الدهلوي أحمـد بـن عبـد الـرحيم، عـن أبيـه، عـن العالمـة أبـي طـاهر ابـن العالمـة 

يم الكوراني، عن أبيه، عن العالمة نجم الدين أبي البركات محمـد بـن البرهان إبراه

العالمة محمد بدر الدين الغزي، عن أبيه، عن العالمة اإلمـام، شـيخ اإلسـالم زكريـا 

  .األنصاري، عن الحافظ ابن حجر

َال أتقـن وال أوثـق ): (فهـرس الفهـارس واألثبـات: ( فـي-رحمه اهللا تعـالى-قال  َ
ٌن من هذه السلسلة؛ ألنها مع علوها مسلسلة بأيمة األعـصار في سالسل المتأخري

ُواألمصار، وأقطاب السنة ورجال العلم والعمـل، ولـذلك إذا رويـت عـن الوالـد عـن  ِ

حـدثني مالـك، : الشيخ عبد الغني بها كأني أقـول بالنـسبة لزماننـا والقـرون المتـأخرة

لقبـول، والعظمـة، مـا عن نافع، عـن ابـن عمـر، فأجـد لهـذا الـسياق مـن الحـالوة، وا

ــه جبروتيــة الــشباب، وتقــف عنــده صــولة علــوم الشقــشقة، حــشرني اهللا فــي  ِتنهــد ل ُ

  .)١()زمرتهم، وألحقني بهم مع الرعيل األول، من السابقين األولين

وأنــا أروي هــذا اإلســناد مــن طريــق شــيخنا الــسيد عبــد الــرحمن بــن اإلمــام 

والـسيد أحمـد بـن أبـي بكـر السيد محمد عبد الحي بـن عبـد الكبيـر الكتـاني، 

بن أحمد بن حسين الحبشي، والعالمة الحسن بن الـصديق الغمـاري، والـسيد 

إدريــس بــن محمــد المــاحي بــن عبــد الكبيــر الكتــاني، أربعــتهم عــن والــد األول 

  .سنده المذكوروعم األخير السيد محمد عبد الحي الكتاني ب

                                                           
هـ، ١٤٠٢دار الغرب اإلسالمي، بيروت، سنة : ، ط/٢/٧٦٠/فهرس الفهارس واألثبات) ١(

  .إحسان عباس: تحقيق



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

  املبحث الثالث

   في إمكان الزيادة على ترجمة مالك عن

نافع عن ابن عمر من جنسها، وتحول سلسلة الذهب إلى عقد 

   الجوهر

  

ثــم إنــه قــد انبنــى علــى هــذا األصــل بحــث آخــر، وهــو إمكــان الزيــادة فــي هــذا 

، أيهــم أجــل، وأرفــع مرتبــة، فــي ه، بــأن ننظــر فــي الــرواة عــن مالــكالــسند مــن جنــس

اشـتهر ): (ستـوالي التأسـي: (بـن حجـر فـيالحفظ والعلم والجاللة، فقال الحـافظ ا

أصـح األسـانيد : عن إمام الفن أبـي عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري أنـه قـال

  .مالك، عن نافع، عن ابن عمر: كلها

الـشافعي، إلطبـاقهم : ينبغـي أن يـضم إلـى هـذه الترجمـة: فجاء من بعـده فقـال

الشافعي، عن مالك، عـن نـافع، عـن ابـن : على أنه أجل من أخذ عن مالك، فيقال

  .عمر

: ثم جاء بعض المتأخرين من شيوخ شـيوخنا، وتبعـه جماعـة مـن شـيوخنا فقـالوا

ي، عـن مالـك، عـن أخص من هذا أن يكون من رواية أحمد بن حنبـل، عـن الـشافع

  .)١()نافع، عن ابن عمر

وعلـى تـسليم مـا ذكـره أبـو ): (النكت على ابـن الـصالح: (وقال ابن حجر في

ين العالئـــي وغيـــره علـــى ذلـــك أن أجـــل منـــصور التميمـــي فبنـــى العالمـــه صـــالح الـــد

                                                           
  /.١٩١ص/توالي التأسيس) ١(



       

    

 

 
  

 
 

١١٨١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

رضي عي عن مالك عن نافع عن ابن عمر األسانيد رواية أحمد بن حنبل عن الشاف

  .)١()اهللا تعالى عنهما

وبنـــى بعـــض ): (تـــدريب الـــراوي: ( فـــي- اهللارحمـــه-قـــال الحـــافظ الـــسيوطي 

 " عـن مالـك: عـن الـشافعي:رواية أحمد بن حنبل" :تأخرين على ذلك أن أجلهامال

تفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي مـن أهـل الحـديث اإلمـام ال

  .أحمد

 - علــى كبــره - ولـيس فــي مــسنده ،"سلــسلة الــذهب" :وتـسمى هــذه الترجمــة

 وسـاقها ، جمعها، وهو في الواقع أربعة أحاديث،بهذه الترجمة سوى حديث واحد

وال خـــارج  رهـــا بـــل لـــم يقـــع لنـــا علـــى هـــذه الـــشريطة غي،مـــساق الحـــديث الواحـــد

  .)٢()المسند

: وحيث قد امتد السند وكمل بهذه الترجمة، فقد ازداد جاللة، حتى لقد 

بعقـــد ) طبقــات الــشافعية الكبــرى: (بكي فــياحتفــى األئمــة بــه، وســماه التــاج الــس

فالسند المذكور كما تقدم يسمى سلـسلة الـذهب، ، الجوهر وسيأتي كالمه بحروفه

  .د الجوهري واإلمام أحمد يسمى عقوهو بضميمة اإلمام الشافع

ويأتي في مقابلـه الـسند الموصـوف بأنـه سلـسلة الكـذب، وهـو مـا رواه محمـد 

بـن مـروان الـسدي الـصغير، عـن محمـد بـن الـسائب الكلبـي، عـن أبـي صـالح، عـن 

ابــن عبــاس، لــسوء حــال الــسدي والكلبــي، والــذي ســبق إلــى تــسمية هــذه الترجمــة 

                                                           
  /.١/٢٦٥/النكت على ابن الصالح) ١(

الــشيخ عبــد الوهــاب عبــد : ، تحقيــقدار التــراث، القــاهرة: ، ط/١/٧٨/تــدريب الــراوي) ٢(

  .اللطيف



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

العجــاب فــي بيــان : (جــر رحمــه اهللا، قــال فــيبسلــسلة الكــذب هــو الحــافظ ابــن ح

وأمــا ابــن الكلبــي فإنــه ذكــر هــذا فــي تفــسيره عــن أبــي صــالح وهــو مــن ): (األســباب

رواية محمد بن مروان السدي الصغير عنه و قد تقـدم أن هـذه سلـسلة الكـذب ال 

  .)١()سلسلة الذهب

: ومشى على هذا االصطالح من بعد جماعة من الحفاظ، منهم السيوطي فـي

  .)٤()تنزيه الشريعة: (، ومنهم ابن عراق في)٣()تدريب الراوي: (وفي، )٢()اإلتقان(

والحافظ ابن حجر هو أول من أطلق هذا على هذا السند، وإال فهـو مـسبوق 

بهذا اإلطالق، لكن في سند آخر، فـإن الحـافظ الـشمس الـذهبي رحمـه اهللا تعـالى 

، فقد  سلسلة الكذبهو: حلى وابن م، والطيبي، الكاشغري:قد قال عن سند فيه

ناد فيـه الكاشـغري وإسـ: (أنـه قـال) لسان الميـزان: (نقل عنه الحافظ ابن حجر في

: ونقـــل عنـــه فـــي، )٥()لـــى سلـــسلة الكـــذب ال سلـــسلة الـــذهبجوالطيبـــي وابـــن م

                                                           
دار ابـــــن الجـــــوزي، الـــــسعودية، ســـــنة : ، ط/٢٦٣ص/العجـــــاب، فـــــي بيـــــان األســـــباب) ١(

  .الشيخ عبد الحكيم بن محمد األنيس: م، تحقيق١٩٩٧-هـ١٤١٨

م، ١٩٩٦-هــ١٤١٦دار الفكـر، لبنـان، سـنة : ، ط/٢/٤٩٨/اإلتقان، في علوم القرآن) ٢(

  .سعيد المندوب: تحقيق

الــشيخ عبــد الوهــاب عبــد : دار التــراث، القــاهرة، تحقيـق: ، ط/١/١٨١/تـدريب الــراوي) ٣(

  .اللطيف

هـــ، ١٣٩٩دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ســنة : ، ط/٢/٣٩٧/تنزيــه الــشريعة المرفوعــة) ٤(

  .الشيخ عبد اهللا بن الصديق الغماري، والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق

-هـ١٤٠٦مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، سنة : ٣ ط،/٢/٤٥١/لسان الميزان) ٥(

  . م١٩٨٧



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 ، ورتـن، وموسـى بـن مجلـي، والطيبـي،وإسناد فيه هذا الكاشـغري: (قوله) اإلصابة(

  .)١()ذهب ال سلسلة ال،سلسلة الكذب

وصــف سلـــسلة ) تنزيــه الـــشريعة: (ثــم تالهمــا العالمـــة ابــن عــراق، فـــأطلق فــي

 محمــد بــن : مــن طريــق،وأخــرج الــديلمي نحــوه: (الكــذب علــى ترجمــة ثالثــة، قــال

 واهللا ، فهذه سلـسلة الكـذب: قلت، عن ابن البيلماني، عن محمد بن تميم،يحيى

  .)٢()تعالى أعلم

ذب، على عدد من التراجم وسالسـل فهذه عدة إطالقات لوصف سلسلة الك

  .األسانيد، بعضها أسوأ حاال من بعض، واهللا تعالى أعلم

                                                           
علــي : م، تحقيــق١٩٩٢-هـــ١٤١٢دار الجيــل، بيــروت، ســنة : ، ط/٢/٥٢٨/اإلصــابة) ١(

  . محمد البجاوي

ـــشريعة المرفوعـــة) ٢( ـــه ال ـــة، بيـــروت، ســـنة : ، ط/٢/٥٨/تنزي ـــب العلمي هــــ، ١٣٩٩دار الكت

  . والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيفالشيخ عبد اهللا بن الصديق الغماري،: تحقيق



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

  املبحث الرابع 

  في استقرار سلسلة عقد الجوهر ونهوض الحفاظ 

سوق الحفاوة بها التاج السبكي والسخاوي والسيوطي إلى 

  أسانيدهم إليها

  

طبقـات : ( فـي-ىعـالرحمـه اهللا ت-كي  الحافظ المجتهد التـاج الـسبوقد أسند

أخبرنــا الحــافظ أبـــو : (، قــال)عقــد الجــوهر: ( الــسند المــسمى)الــشافعية الكبــرى

 وعبـــد الـــرحيم بـــن إبـــراهيم بـــن ، عبـــد الـــرحمن المـــزىيالحجـــاج يوســـف بـــن الزكـــ

 أخبرنـا علـى بـن : قـال األول- قـراءة عليهمـا وأنـا أسـمع-إسماعيل بن أبى اليـسر 

 وزينـب بنـت ، والمـسلم بـن عـالن،ن ثعلـب وأحمد بن شيبان بـ،أحمد بن البخارى

 أبــو محمــد إســماعيل بــن : أخبرنــى جــدى:ي وقــال الثــان،مكــى ابــن كامــل الحرانــى

 أخبرنـا هبـة اهللا بـن : أخبرنـا حنبـل بـن عبـد اهللا: قـالوا،إبراهيم بن أبى اليسر سـماعا

   .بسنده المذكور آنفا) محمد

بــو عبــد اهللا الحــافظ أخبرنــا أ): (طبقــات الــشافعية الكبــرى: (وقــال أيــضا فــي

 أخبرنـا أبـو - غيـر مـرة - ي أخبرنا إسماعيل بن عبـد الـرحمن الحنبلـ: عليهيبقراءت

ســنة ثــالث  - ي بــن الحــسن بــن الحــسين بــن البــز األســديمحمــد الحــسن بــن علــ

سنة  - ي الشافعي بن محمد بن علي أخبرنا عل: الحسيني أخبرنا جد- وعشرين

ـــة ـــو :محمـــد بـــن الفـــضل الفـــراء بمـــصر أخبرنـــا - أربـــع وثمـــانين وأربعمائ  أخبرنـــا أب

 :ي أخبرنــا المزنــ: ســنة ثمــان وأربعــين وثالثمائــةيالفــوارس أحمــد بــن محمــد الــصابون



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

نهـى عـن : ( أن رسـول اهللا : عن ابن عمـر: عن نافع: عن مالك:يأخبرنا الشافع

  ).ى أطعم وأسقي إن، لست مثلكم: فقال!! إنك تواصل: فقيل،الوصال

ال تــصوموا حتــى تــروا ( : فقــال،ذكــر رمــضان ن رســول اهللا وبهــذا اإلســناد أ

  ). فإن غم عليكم فاقدروا له، وال تفطروا حتى تروه،الهالل

 ،فرض زكاة الفطر من رمـضان علـى الـسنة علـى النـاس(: وبه أن رسول اهللا 

 ) وذكـر وأنثـى مـن المـسلمين، علـى كـل حـر وعبـد، وصاع من شـعير،صاع من تمر

  . أن تسمى عقد الجوهر وال حرجي ينبغي األسانيد الت وهى من،متفق عليها

 أبـــو عوانـــة يعقـــوب بـــن إســـحاق : أخرجـــه اإلمـــام الجليـــل،وقـــد وقـــع لنـــا جـــزء

 أخبرنا ، من األحاديث باألسانيدي مختصر أبى إبراهيم المزني فيه ما ف،اإلسفراينى

 رابـع ، يـوم الجمعـة، قراءة عليـه وأنـا أسـمعي، أبو الحجاج المز:به شيخنا الحافظ

 بــدار الحــديث األشــرفية ، ســنة إحــدى وأربعــين وســبعمائة،عــشر شــهر ربيــع األول

 أخبرنــا ، عليــهي بقراءتــي، أخبرنــا أبــو حفــص عمــر بــن يحيــى الكرخــ: قــال،بدمــشق

   .الحافظ أبو عمرو ابن الصالح

 وأخبرنــا أيــضا أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد الــسالم بــن أبــى :قــال شــيخنا) ح(

 أمينـة بنـت أبــى نـصر عبـد الـرحيم بـن محمـد بــن :ت األمنـاء وسـي،عـصرون التميمـ

 وأبـو محمـد عبـد ، وأبـو الفـضل أحمـد بـن هبـة اهللا بـن عـساكر،الحسن بن عساكر

 أخبرنا أبو بكـر القاسـم بـن : قالوا، عليهمي بقراءتي، األبهريالواسع بن عبد الكاف

 ،اعا عليـه سـم:قـال ابـن الـصالح - أبى سعد عبد اهللا ابـن عمـر بـن أحمـد الـصفار

 ي، أخبرنـا اإلمـام أبـو منـصور عبـد الخـالق بـن زاهـر الـشحام-  كتابـة:وقـال البـاقون

 أخبرنـا أبـو نعـيم عبـد الملـك ي،أخبرنا الرئيس أبو عمـرو عثمـان بـن محمـد المحمـ

 سنة ، رجبي ف، قراءة عليه، اإلسفراينىيبن الحسن بن محمد بن إسحاق األزهر



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 ، أبــو عوانــة يعقــوب بــن إســحاق الحــافظي أمــ أخبرنــا خــال،تــسع وتــسعين وثلثمائــة

 قـال : قـالي، حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزن،سنة ست عشرة وثلثمائة

 أن رسول اهللا ، عن أبى هريرة: عن أبى سلمة:ي عن الزهر: أخبرنا سفيان:يالشافع

 إذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فــال يغمــس يــده فــى اإلنــاء حتــى يغــسلها : (قــال

     ). فإنه ال يدرى أين باتت يده،اثالث

 وأكثـره بمثـل هـذا اإلسـناد ، وكله سماعا بهذا الـسند،هذا أول أحاديث الجزء

 : ثمانيــة مــن الــسادات، فمــن أبــى نعــيم إلــى أبــى هريــرة كلهــم أئمــة أجــالء،العظــيم

  . انتهى كالم السبكي بحروفه، وهو على طوله نفيس،)١() وإتقانا، ودينا،علما

*  

:  فــــــي جــــــزء- تعــــــالىرحمــــــه اهللا-حــــــافظ الــــــشمس الــــــسخاوي وأســــــنده ال

 ، ثـم موحـدة،بنـون– منيـة نابـت :البلـد الـسادس والـسبعون: (، قالله) البلدانيات(

 أخبرنـي العـز :- قريبة من جوجر، على شاطئ النيل من الغربية،بعدها مثناة فوقانية

بقراءتــي -عبــد العزيــز بــن عبــد الواحــد التكــروري األصــل الفقيــه الــصالح الــشافعي 

ــة أبــي صــالح منهــا،عليــه ــو : عــن الكمــال محمــد بــن موســى الــدميري- بزاوي ــا أب  أن

  .الحسن علي بن أحمد العرضي

 عـن أبـي العبـاس بـن : وأخبرني عاليـا العـز عبـد الـرحيم بـن محمـد الحنفـي)ح(

 أنـا أبـو علـي حنبـل بـن عبـد : قالت: أخبرتنا أم أحمد زينب ابنة مكي: قاال،الزقاق

 ثنـا : أنـا أبـو بكـر القطيعـي: أنـا أبـو علـي التميمـي:بو القاسـم بـن الحـصين أنا أ:اهللا

                                                           
: هـــ، تحقيــق١٤١٣دار هجــر، القــاهرة، ســنة : ٢، ط/٢/٩٥/طبقــات الــشافعية الكبــرى) ١(

  .الدكتور محمود محمد الطناحي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 ثنــــا محمــــد بــــن إدريــــس -رحمــــه اهللا- حــــدثني أبـــي :أبـــو عبــــد الــــرحمن الــــشيباني

 أن رســول اهللا -عنهمــا اهللا رضــي– عــن ابــن عمــر : عــن نــافع: عــن مالــك:الــشافعي

 ن بيـع حبـل  ونهـى عـ، ونهى عن الـنجش، ال يبع بعضكم على بيع بعض: (قال

 وبيـع الكـرم بالزبيـب ، بيع الثمـر بـالتمر كـيال: والمزابنة ) ونهى عن المزابنة،الحبلة

  .كيال

 ما ، أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد اهللا بن يوسف؛هذا حديث صحيح

 وكــذا أخــرج أبــو داود فــي ســننه الجملــة األولــى ،عــدا الجملــة الثانيــة فعــن القعنبــي

 وهــو ،ضا األولــى والرابعــة عــن إســماعيل بــن أبــي أويــس والبخــاري أيــ،والثالثــة عنــه

 وأخرج مسلم مـا ، وكذا أخرج النسائي األولى عنه،أيضا والنسائي الثانية عن قتيبة

 والثانية عن ، وابن ماجة األولى عن سويد بن سعيد،عدا الثالثة عن يحيى بن يحيى

، م عاليـــا فوقـــع لنـــا بـــدال لهـــ، ثمـــانيتهم عـــن مالـــك،مـــصعب الزهـــري وأبـــي حذافـــة

 ، والحـارث بـن مـسكين، محمـد بـن سـلمة:ًوالجملة الثالثة عنـد النـسائي أيـضا عـن

وهــو حــديث  ، فوقــع لنــا عاليــا، عــن مالــك: عبــد الــرحمن بــن القاســم:كالهمــا عــن

  .)١() الجتماع األئمة الثالثة فيه في نسق؛شريف

وقــد أوردت فــي هــذا الموضــع مــن النكــت ): (فــتح المغيــث: (وقــال أيــضا فــي

 بإسـناد كنـت ، منها إيـراد الحـديث الـذي أورده الـشارح بهـذه الترجمـة،اء مهمةأشي

أخبرني به أبو زيـد عبـد الـرحمن بـن :  فأحببت إيراده هنا تبركا،فيه كأني أخذته عنه

                                                           
: م، تحقيــــق٢٠٠١-هـــــ١٤٢٢دار العطــــاء، الريــــاض، ســــنة : ط/ ٢٨٧ص/البلــــدانيات) ١(

  .حسام محمد القطان



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 والعز أبو محمد عبد الرحيم بن محمد المصري ،عمر المقدسي الحنبلي في كتابه

  .الحنفي سماعا

 أخبرنـا :د اهللا محمـد بـن أبـي الفـداء ابـن الخبـاز أذنـا أخبرنا أبو عب:قال األول

  .أبو القائم المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي القيسي الدمشقي

 : أخبرنـــا أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الجـــوخي فـــي كتابـــه:وقـــال الثـــاني

  .أخبرتنا أم أحمد زينب ابنه مكي بن علي بن كامل الحرانيه

 أخبرنا أبو القاسم هبه اهللا بن :عبد اهللا الرصافيال أخبرنا أبو علي أحمد بن اق

 : أخبرنـا أبـو علـي الحـسن بـن علـي التميمـي الـواعظ:محمد بن الحـصين الـشيباني

بــن ا ، أخبرنــا أبــو عبــد الــرحمن عبــداهللا:عــييأخبرنــا أبــو بكــر أحمــد بــن جعفــر القط

س  حـدثنا محمـد بـن إدريـ: حـدثني أبـي:اإلمام أحمد بن محمد بن حنبـل الـشيباني

 أن رسـول - رضـي اهللا عنهمـا -ابـن عمـر عـن  ، عـن نـافع، أخبرنا مالـك:الشافعي

 ونهـــى عـــن حبـــل ، ونهـــى عـــن الـــنجش،ال يبـــع بعـــضكم علـــى بيـــع بعـــض" : اهللا 

  ".ة ونهى عن المزابن،الحبلى

 وهو مما اتفقـا عليـه ، وبيع الكرم بالزبيب كيال،مر بالتمر كيالتوالمزابنه بيع ال

ـــةلجملـــا إال،مـــن حـــديث مالـــك ـــدال ،فـــراد البخـــاريأ فهـــي مـــن ة الثالث ـــا ب  فوقـــع لن

  )١()لهما

*  

                                                           
  /.١/٢١/فتح المغيث) ١(



       

    

 

 
  

 
 

١١٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

، )دريب الــراويتــ: (  فــي-اهللا تعــالىرحمــه -وقــد أســنده الحــافظ الــسيوطي 

 : أنـا، بقراءتـي عليـه-رحمـه اهللا- تقي الـدين الـشمني :أخبرني شيخنا اإلمام: (قال

  . زينب بنت مكى أخبرتنا: أبو الحسن العرضي: أنا،عبد اهللا بن أحمد الحنبلي

 أبـو عبـد اهللا محمـد بـن مقبـل :وأخبرني عاليا مسند الـدنيا علـى اإلطـالق) ح(

وهـو آخـر مـن روى - الصالح بن أبي عمر المقدسي : عن–مكاتبة منها-الحلبي 

 أبو علـي : أنا: قاال -وهو آخر من حدث عنه- أنا أبو الحسن بن البخاري -عنه

 : أنـا أبـو بكـر القطيعـي:بأنـا أبـو علـي التميمـي أن: هبـة اهللا بـن محمـد: أنـا:الرصافي

نبأنــا أ : أنبأنــا محمــد بــن إدريــس الــشافعي: حــدثني أبــي:أنبأنــا عبــد اهللا بــن أحمــد

ال يبـع " :قال  أن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر : عن نافع:مالك

 ونهـى عـن ، ونهى عن بيع حبـل الحبلـة، ونهى عن النجش،بعضكم على بيع بعض

  . وبيع الكرم بالزبيب كيال،مر بالتمر كيالت بيع ال: والمزابنة،"زابنةالم

 ، وأخرجهـا مـسلم مـن حـديث مالـك،أخرجه البخاري مفرقا مـن حـديث مالـك

  .)١() فأخرجه من وجه آخر،إال النهي عن حبل الحبلة

*  

منهـا ( :قـالفمفتخـرا بـه، ) شـذرات الـذهب: (أسنده ابن العمـاد الحنبلـي فـيو

 وال يوجـد حـديث ،"سلسلة الذهب" : الذي يقال له،لسل بالحنابلةالحديث المس

وكــان - وهــو مــا حــدثني بــه أســتاذي الــشيخ أيــوب بــن أحمــد بــن أيــوب ،أصــح منــه

 روينــا عــن : قــال- وهــو ســبط الــشيخ موســى الحجــاوي الحنبلــي،حنبليــا ثــم تحنــف

سماعا ذن إن لم يكن  روينا بعموم اإل: قال،- ابن األحدب:يعني–الشيخ إبراهيم 

                                                           
 /.١/٧٨/تدريب الراوي) ١(



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 ثنــا أبــو المحاســن يوســف بــن عبــد : قــال،بــن حــسن الماتــاني الحنبلــياعــن الــنجم 

  . ثنا جدي أحمد بن عبد الهادي الحنبلي:الهادي الحنبلي

 وأنبأنــا أيــضا محمــد بــن أبــي عمــر الحنبلــي المعــروف : قــال ابــن الماتــاني)ح(

 ثنـا الـصالح : قـاال، ثنا عبـد الـرحمن بـن الطحـان الحنبلـي بقراءتـي عليـه:بابن زريق

 ثنا علي بن أحمد بن عبـد الواحـد الحنبلـي :محمد بن أحمد بن أبي عمر الحنبلي

 ثنــا محمــد بــن : ثنــا حنبــل بــن عبــد اهللا البغــدادي الحنبلــي:المعــروف بــابن البخــاري

 ثنـا أحمـد بـن جعفـر :الحنبلـي  ثنا الحسن بن علي بـن المـذهب:الحصين الحنبلي

 وحــافظ ، ثنــا إمـام الــسنة:ن اإلمــام أحمــد الحنبلـي ثنـا عبــد اهللا بـ:القطيعـي الحنبلــي

 ، إمام كل حنبلي فـي الـدنيا، اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، الصديق الثاني،األمة

 عـن : عـن نـافع: ثنـا مالـك بـن أنـس: ثنا محمد بـن إدريـس الـشافعي:رضي اهللا عنه

ال يبـع " : قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-ابن عمر 

بعــضكم علــى بيــع بعــض ونهــى عــن الــنجش ونهــى عــن بيــع حبــل الحبلــة ونهــى عــن 

المزابنة والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيال وبيع الكرم بالزبيب كـيال انتهـى واهللا أعلـم 

  .)١()وله الحمد والمنة

*  

                                                           
عبــد : هـــ، تحقيــق١٤٠٦دار ابــن كثيــر، دمــشق، ســنة : ، ط/٥/٤١٦/شــذرات الــذهب) ١(

دار : ، ط/٥٢ص/القادر األرناؤط، ومحمود األرناؤوط، وأورده ابن العمـاد أيـضا فـي ثبتـه

 .محمد بن ناصر العجمي: م، تحقيق٢٠١٣-هـ١٤٣٤البشائر، بيروت، سنة 



       

    

 

 
  

 
 

١١٩١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

ــا أقتــدي بهــؤالء األئمــة األكــابر، فأســوقه  ــا مــسندا فــأقولوأن ــأني عاليــا : هن أنب

، عن أبيـه )١(نيا عبد الرحمن بن محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتانيمسند الد

العالمـة محمـد عبـد الـرحيم عـن  مسند العصر عبد الحـي بـن عبـد الكبيـر الكتـاني،

ِالنــشابي الطنــدتائي، عاليــا عــن َّ العالمــة حــسن العــدوي الحمــزاوي، ومــن أعلــى مــا : ُ

لـــى مـــا عنـــده روايتـــه عـــن المعمـــر محمـــد البهـــي الحـــسيني، وأع: عنـــده روايتـــه عـــن

داود بــن : محمــد مرتــضى الزبيــدي، وأعلــى مــا عنــده روايتــه عــن المعمــر: الحــافظ

سليمان الخربتاوي، وأعلى ما عنده روايته عن المعمر الشمس الفيومي، وأعلـى مـا 

عنـده روايتـه عـن المعمـر الـسيد يوسـف األرميـوني، وأعلـى مـا عنـده جاللـة وإســنادا 

ل عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الـــسيوطي، ومـــن عـــوالي روايتـــه عـــن الحـــافظ الجـــال

السيوطي روايته عن المعمر أبي عبد اهللا محمد بن مقبـل الحلبـي، وأعلـى مـا عنـده 

روايته عن الـصالح بـن أبـي عمـر المقدسـي، وأعلـى مـا عنـده روايتـه عـن الفخـر بـن 

البخاري، عن أبي علي الرصافي، عـن هبـة اهللا بـن محمـد، عـن أبـي علـي التميمـي، 

ــن أحمــدعــن أبــي بكــر القطيعــي،   أنبأنــا محمــد بــن : حــدثني أبــي:أنبأنــا عبــد اهللا ب

ــا مالــكأ :إدريــس الــشافعي  أن -رضــي اهللا عنهمــا- عــن ابــن عمــر : عــن نــافع:نبأن

 ونهـى عـن ، ونهى عـن الـنجش،ال يبع بعضكم على بيع بعض( :قال رسول اهللا 

                                                           
ــه )١( ــن محمــد عبــد الحــي الكتــاني وترجمت  وانظــر فــي أســانيد شــيخنا الــسيد عبــد الــرحمن ب

نيل األمـاني، بفهرسـة مـسند العـصر عبـد الـرحمن بـن : وتراجم شيوخه في السند واإلجازة

دار الحـــديث الكتانيـــة، طنجـــة، : عبـــد الحـــي الكتـــاني، تـــأليف محمـــد زيـــاد التكلـــة، ط

مـنح المنـة، : م، ملحقـا بكتـاب٢٠١٠-هـ١٤٣١ة المملكة المغربية، بيروت، لبنان، سن

فــي سلــسلة بعــض كتــب الــسنة، لمــسند العــصر محمــد عبــد الحــي الكتــاني والــد شــيخنا 

 .ومجيزنا السيد عبد الرحمن الكتاني الذي أسندت من طريقه في األصل



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 وبيـع الكـرم ،مر بالتمر كيالتال بيع : والمزابنة،) ونهى عن المزابنة،بيع حبل الحبلة

  .بالزبيب كيال

هذا ): (طبقات الشافعية: ( في-الىرحمه اهللا تع-قال الحافظ التاج السبكي 

إن - ي وســيأت،الحــديث مستحــسن اإلســناد لروايــة األكــابر فيــه بعــضهم عــن بعــض

  .ي ترجمة المزني مثله ف-شاء اهللا تعالى

 عـن ، عـن نـافع،مالـك: (يذا سـم وإ،)عقـد الجـوهر: ( هذا اإلسناديوأنا أسم

 : عـني، الـشافع: عـن،أحمـد( :ي فـ–إذا شـئت- فقل ، سلسلة الذهب):ابن عمر

 : عـني والبـويط، هكـذاي الـشافع: عني،المزن: و، ابن عمر: عن، نافع: عن،مالك

   . وال حرج عليك)عقد الجوهر: ( وهذا، هكذايالشافع

 ، نـافع: عـن، مالـك: عـني، الـشافع: عـن: مسند أحمـد روايـة أحمـديوليس ف

  .)١() ابن عمر غير هذا الحديث:عن

*  

وقد تفرع على ذلك مبحث آخر، وهو البحث في أصـح األحاديـث، بعـد أن 

بغيـــة : (فقـــال الحـــافظ أبـــو ســـعيد العالئـــي فـــي ســـبق البحـــث فـــي أصـــح األســـانيد،

هذا حديث عزيز الوجود، ليس فـي الـدنيا أصـح منـه، فقـد تقـدم قـول ): (الملتمس

مالك، عن نافع، عن ابـن : أصح األسانيد كلها: -بخاري رحمه اهللا تعالى اإلمام ال

الـشافعي وأحمـد بـن حنبـل رحمـة اهللا : عمر، فكيف وقد زيد بهذين اإلمامين أيـضا

  .)٢()تعالى عليهم

                                                           
: هــــ، تحقيـــق١٤١٣دار هجـــر، القـــاهرة، ســـنة : ، ط/٢/٦٢/طبقـــات الـــشافعية الكبـــرى) ١(

 .ود الطناحي، والدكتور عبد الفتاح الحلوالدكتور محم

  /.٩٥ص/بغية الملتمس) ٢(



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

قـــال ): (تـــدريب الـــراوي: ( فـــي-رحمـــه اهللا تعـــالى-قـــال الحـــافظ الـــسيوطي 

 وأمـا الحـديث فـال يحفـظ عـن أحـد ، أما اإلسناد فقد صرح جماعة بذلك:العالئي

 ألنــه ال ؛ حــديث كــذا أصــح األحاديــث علــى اإلطــالق:مــن أئمــة الحــديث أنــه قــال

 مــا ، فألجــل ذلــك،يلــزم مــن كــون اإلســناد أصــح مــن غيــره أن يكــون المــتن كــذلك

  .خاض األئمة إال في الحكم على اإلسناد

زم مـا  سـيأتي أن مـن ال: لكـن قـال شـيخ اإلسـالم،وكأن المصنف حذفه لـذلك

 عــن ، عــن مالــك، عــن الــشافعي، إن أصــح األســانيد مــا رواه أحمــد:قالــه بعــضهم

 عــن ابــن عمــر أن يكــون أصــح األحاديــث الحــديث الــذي رواه أحمــد بهــذا ،نــافع

 فيكـون أصـح األحاديــث علـى رأي مــن ، فإنـه لــم يـرو فـي مــسنده بـه غيــره؛اإلسـناد

 فقـال فـي "والي مالكع" : قد جزم بذلك العالئي نفسه في: قلت،ذهب إلى ذلك

  .)١() إنه أصح حديث في الدنيا:الحديث المذكور

                                                           
  /.١/٧٧/تدريب الراوي) ١(



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

  املبحث اخلامس

  في خلو موطأ مالك من هذا 

الحديث، وانقطاع سند الموطأ برواية الشافعي رغم أنه أقرأه لإلمام 

  أحمد

  

وليس الحديث المذكور في الموطأ، بل ما اتفقت فيه تلك اللطيفـة اإلسـنادية 

 بــأن تــوارد الــشافعي وأحمــد علــى روايتــه - رحمــه اهللا تعــالى-مالــك د اإلمــام إال بعــ

بين، بل وكم لمالك من الحديث الكثير، مما لـم يودعـه هـو هو من طريقه هو كما 

في الموطأ، فرواه عنه أكابر أصحابه، وخرجه مـن طـريقهم الحفـاظ فـي تـصانيفهم، 

ولمالـك بـن أنـس : ()سنن الكبـرىالـ: ( فـي-رحمـه اهللا تعـالى-بيهقـي قال اإلمام ال

ــه األكــابر مــن أصــحابه خــارج الموطــأ،مــسانيد لــم يودعهــا الموطــأ  واهللا ، رواهــا عن

   .)١()أعلم

قـــال ( ):مرقـــاة المفـــاتيح: ( فـــي-رحمـــه اهللا تعـــالى-لقـــاري قـــال المـــال علـــي ا

وفــي ، ) عــن ابــن عمــر، عــن نــافع، مالــك:أصــح األســانيد: (البخــاري إمــام الــصنعة

  .هرالمسألة خالف منتشر مشت

 إذ هـو أجـل ؛ الـشافعي: أصـح األسـانيد عـن مالـك:وعلى هـذا المـذهب قـالوا

سـمعت " : قـال أحمـد، ومن ثم، بإجماع أصحاب الحديث،أصحابه على اإلطالق

 فوجدتـه ، ثـم مـن الـشافعي،ًالموطأ من سبعة عشر رجال من حفاظ أصـحاب مالـك

  ".أقومهم به

                                                           
  /.٥/٣٤٦/السنن الكبرى) ١(



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

الثــة فــي هــذا الــسند قيــل  والجتمــاع األئمــة الث، أحمــد:وأصــحها عــن الــشافعي

  ".سلسلة الذهب" :لها

 وال ينــافي ذلــك إكثــار أحمــد فــي مــسنده إخــراج حــديث مالــك مــن غيــر :قيــل

 ، وعدم إخراج أصـحاب األصـول حـديث مالـك مـن جهـة الـشافعي،طريق الشافعي

 : وأمـــا الثـــاني، فلعـــل جمعـــه المـــسند كـــان قبـــل ســـماعه مـــن الـــشافعي:أمـــا األول

  .)١()عند المحدثين على ما عداه من األغراضفلطلبهم العلو المقدم 

ًقـــد تعـــددت الموطـــآت، حتـــى أفـــرد اإلمـــام الـــدارقطني جـــزءا مـــشهورا، هـــذا، و ً
 حجر، وهو ينقل منه في ُ ابنُ، وقد وقف عليه الحافظ)اختالف الموطآت: (اسمه

 "واخــتالف ألفاظهــا الموطــآت" : كتــابُوقــد راجعــت: ( قــال فيــه،)تغليــق التعليــق(

  .)٢()بي أويس فيه فينظرأ فلم أجد طريق إسماعيل بن ،للدارقطني

ولــم يــزل الموطــأ ): (توجيــه النظــر: (قــال العالمــة الــشيخ طــاهر الجزائــري فــي

وآخـر مـن رواه عنـه مـن ،  وأمـة بعـد أمـة،يرويه عن مالك منذ ألفه طائفـة بعـد طائفـة

ن ا وســتيً وعــاش بعــد مــوت مالــك ثالثــ، لــصغر ســنه،الثقــات أبــو المــصعب الزهــري

ا ً ألن فيــــه خمــــس مئــــة حــــديث وتــــسعين حــــديث، وموطــــؤه أكمــــل الموطــــآت،ســــنة

  .)٣() أما بإسقاط التكرار فخمس مئة حديث وتسعة وخمسون حديثا،بالمكرر

                                                           
  /.١/٦٥/مرقاة المفاتيح) ١(

: هــــ، تحقيـــق١٤٠٥المكتـــب اإلســـالمي، بيـــروت، ســـنة : ، ط/٢/٣٠٧/تغليـــق التعليـــق) ٢(

  .سعيد عبد الرحمن القزقي

-هـــــ١٤١٦مكتبــــة المطبوعــــات اإلســــالمية، حلــــب، ســــنة : ط، /١/٧٢/توجيــــه النظــــر) ٣(

  .م، تحقيق العالمة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة١٩٩٥



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

: ٌولشيخ اإلسـالم الحـافظ أبـي الفـضل ابـن حجـر العـسقالني أيـضا جـزء اسـمه

  ).زيادات بعض الموطآت على بعض(

 ٍ مالـكُلم يـصل إلينـا موطـأ، إال أنه ٍ عن مالكِّ الشافعيَروايةوالحاصل أن منها 

 قد رواه وأقـرأه، وقـد سـمعه -رحمه اهللا تعالى- ُّ كان الشافعيْن، وإِّبرواية الشافعي

، )١()اإلرشـاد: (ي رحمـه اهللا تعـالى فـيأحمد مـن الـشافعي كمـا نقلـه العالمـة الخليلـ

وطـــأ مـــن تقـــدم عـــن أحمـــد أنـــه ســـمع الم): (تـــدريب الـــراوي: (قـــال الـــسيوطي فـــي

 ولـم يتـصل لنـا منـه ، وفيه من روايته عن نافع عن ابـن عمـر العـدد الكثيـر،الشافعي

 أو حـــدث بـــه ، لعلـــه لـــم يحـــدث بـــه: قـــال شـــيخ اإلســـالم فـــي أماليـــه،إال مـــا تقـــدم

  .)٢()وانقطع

 عنـــدنا مـــن روايـــة أحمـــد عـــن الـــشافعي لـــيس بـــالكثير، وقـــد أفـــرده ُوالموجـــود

ـــن : (فـــيافظ ابـــن حجـــر بالتـــصنيف الحـــافظ الحـــازمي، قـــال الحـــ النكـــت علـــى اب

سلــسلة " :بـو بكــر الحـازمي فـي ذلــك جـزءا سـماهأوقـد جمــع الحـافظ ): (الـصالح

ــة ،"الــذهب ــه فــي مطلــق رواي حاديــث رواهــا أ وفيــه عــدة ،حمــد عــن الــشافعيأ لكن

 وهــو جــزء كبيــر مــسموع ، عــن الــشافعي: عــن ســليمان بــن داود الهاشــمي:أحمــد

  .)٣()لنا

 ، للحــازمي"سلــسلة الــذهب" :كتــاب): (م المفهــرسالمعجــ: ( أيــضا فــيوقــال

 أبي محمد عمر بن محمد بن :قرأته على، فيما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك

بنـــت   زينـــب: علــى– وهــو فـــي الرابعـــة -أحمــد بـــن ســـلمان البالــسي بـــسماعه لـــه 

                                                           
  /.١/٢٣١/اإلرشاد) ١(

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٢دار التراث، القاهرة، سنة : ، ط/١/٨٧/تدريب الراوي) ٢(

  /.١/٢٦٦/النكت على ابن الصالح) ٣(



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 أنبأنــا مؤلفــه ، عــن عبــد الخــالق بــن األنجــب المــارديني، وإجــازة منهــا لــه،الكمــال

  .)١() فذكره، قراءة عليه وأنا أسمع، أبو بكر محمد بن موسى الحازمي:الحافظ

ـــر وزعـــم ال: قلـــت لـــغ العـــشرين  أنهـــا ال تب–رحمـــه اهللا تعـــالى-حـــافظ ابـــن كثي

 ،قــد أفــرد مــا رواه أحمــد عــن الــشافعي): (البدايــة والنهايــة: (حــديثا، حتــى قــال فــي

 عـن :مـام أحمـداإل ومن أحسن ما روينـاه عـن ،وهي أحاديث ال تبلغ عشرين حديثا

 عـن عبـد الـرحمن بـن كعـب بـن مالـك : عـن الزهـري: عـن مالـك بـن أنـس:الشافعي

نـــسمة المـــؤمن طـــائر تعلـــق فـــي شـــجر الجنـــة ( : قـــال رســـول اهللا :عـــن أبيـــه قـــال

  .)٢()يرجعه

 ازداد قلـة، -وإن لـم يقيـد بروايتـة عـن نـافع-ا فإن أضفت إلى السلسلة مالكـ

  . تبلغ العشرة األحاديثحتى إنها بعد استقصاء وتفتيش ال

): النكـت علـى ابـن الـصالح: ( فـي–رحمه اهللا تعالى–قال الحافظ ابن حجر 

 ومع عدم التقييد ،وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك(

  .)٣() واهللا الموفق، فما بلغت عشرة،بنافع في جزء مفرد

 الـشافعي عـن مالـك ولكم جال فـي الخـاطر أن أجمـع كـل حـديث رواه: قلت

في جزء، وهو حديث كثير، طالما وقعـت عينـي فـي كتـب الحـديث عليـه، ال سـيما 

  .في كتب البيهقي، وشأنه في هذا الباب معلوم

                                                           
  /.١٦١ص/المعجم المفهرس) ١(

  /.١٠/٣٢٦/ والنهايةالبداية) ٢(

ـــــصالح) ٣( ـــــن ال ـــــى اب ـــــدرر/١/٢٦٦/النكـــــت عل للحـــــافظ / ٢/٦٧٣/، وفـــــي الجـــــواهر وال

، )أحاديـث أحمـد عـن الـشافعي عـن مالـك(السخاوي ذكـر لجـزء الحـافظ ابـن حجـر فـي 

  .وأنه جزء



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 علـى أوهـام وقعـت فـي نقـل الـرواة عـن -رحمـه اهللا تعـالى-م نبه البيهقي بل ك

- حتى اسـتقل قرأ عليه،الشافعي، أو أسانيد رويت عنه من كتبه القديمة التي لم ت

 بفوائد عزيزة، تشد إلى مثلها الرحال، وتصلح أنموذجا، لتقرير مسالك -رحمه اهللا

  .النقد والتعليل عند هذه الطبقة من الحفاظ

فظـن أبـو : -يعني نفسه: قلت-قال أحمد ): (معرفة السنن واآلثار: (قال في

: ولـــه ومـــن خــرج المـــسند فــي المبـــسوط أن ق-رحمنـــا اهللا وإيــاه-عمــرو بـــن مطــر 

ً فخرجـه فـي المـسند مركبـا علـى إسـناد ،من قول هـشام بـن عـروة) وجاء العجالني(

 حـدثنا أبـو : قـاال، وهـو فيمـا أخبرنـاه أبـو بكـر وأبـو زكريـا،حديث مالـك عـن هـشام

 أ والـشافعي يبـر، وهـذا وهـم فـاحش، أخبرنا الشافعي فـذكراه: أخبرنا الربيع:العباس

 وقــد وهــم أبــو عمــرو أو مــن خــرج المــسند ، مــن هــذه الروايــة- تعــالى -إلــى اهللا 

 وقد ذكرته في هذا الكتاب وبينته ، في غير حديث مما خرجه في المسند،وهكذا

  .وباهللا التوفيق

 : وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في كتاب:قال أحمد

 عـن : عـن مالـك: عـن الـشافعي: أبـي العبـاس عـن الربيـع: عـن"إبطال االستحـسان"

ــين مــا بعــده بــدائرة،هــشام ــه فــي أصــل عتيــق فــصل بينــه وب وجــاء " : ثــم كتــب، لكن

 علــم أنــه "وجــاء العجالنــي" ،"عــن هــشام بــن عــروة" : وتفكــر فــي قولــه،"العجالنــي

 وليس لهذا الحديث أصل من حـديث مالـك عـن ،ابتدأ كالم معطوف على ما قبله

نا مستغن عن هذا أ و، ثم بحديث العجالني،هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة



       

    

 

 
  

 
 

١١٩٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 وال أحتـاج فـي مثـل هـذا ، لكن لبعد أفهام أكثر الناس عن هـذا الـشأن هـو،الشرح

  .)١() وباهللا التوفيق،الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى زيادة بيان

بيــان : ( جمــع كتابــا اســمه- اهللا تعــالىرحمــه-حتــى إن اإلمــام البيهقــي : أقــول

هل العلم أوكنت قد نظرت في كتب (: قال في أوله )خطأ من أخطأ على الشافعي

 فوجـدت ، وعرفت شيئا من علـومهم، وذاكرتهم،هلهاأ وجالست ،بالحديث والفقه

عــن   وعــدوال،لــى غيــره خلــال فــي النقــلإ وحــول منهــا ،فــي بعــض مــا نقــل مــن كتبــه

، لـى ترتيـب المختـصرإ فرددت مبـسوط كتبـه القديمـة والجديـدة ،الصحة بالتحويل

 ،هــل الفقــه مــا وقــع فيــه مــن التحريــف والتبــديلأائله مــن ليتبــين لمــن تفكــر فــي مــس

 بالتقـصير ،هل العلم بالحـديث مـا وقـع فيـه الخلـلأخباره من أويظهر لمن نظر في 

  .في النقل

ــم حــين صــنفت كتــاب ــار عــن الــشافعي: "ث ــه مــا "معرفــة الــسنن واآلث  بينــت في

ن أهـل خـواني مـإ فـسألني بعـض ،خبـارعثرت عليه مـن خطـأ مـن أخطـأ عليـه فـي األ

 لمـن ، لمـا فيـه مـن زيـادة المنفعـة،فراده بالذكر عن كتـاب المعرفـةإالعلم بالحديث 

 ،ليــهإ ولــم يهتــد فــي كتــاب المعرفــة ،و المختــصر فــي الوقــوف عليــهأتتبــع المــسند 

 ، وانتفــاع النــاظرين فيــه بــه،تمامــهإ مــستعينا بــاهللا عــز وجــل فــي ،لــى ملتمــسهإفأجبتــه 

  .)٢() وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المعين،نامورأمتوكال عليه فيه وفي جميع 

                                                           
  /.٦/٨/معرفة السنن واآلثار) ١(

ت، ســــنة مؤســـسة الرســــالة، بيـــرو: ٢، ط/٩٥ص/بيـــان خطـــأ مــــن أخطـــأ علــــى الـــشافعي) ٢(

  .الدكتور نايف الدعيس: م، تحقيق١٩٨٦-هـ١٤٠٦



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

  املبحث السادس

  في أن هذا السند ال ينظر فيه جرحا وال 

   واستفاضة إمامة رجالهتعديال لتسلسله باألئمة الحفاظ

  

ومثــل هــذا اإلســناد ال ينظــر فــي رجالــه جرحــا وتعــديال، إذ رجالــه أئمــة الــدين، 

 والـذب عـن ، والديانـة، وصـيانة الملـةوشيوخ اإلسالم، وحالهم من الفضل والعدالة

  . بالمحل األعلى،الدين

): مقدمــةال: ( فــي- رحمــه اهللا تعــالى -لــصالح قــال الحــافظ أبــو عمــرو ابــن ا

 ، وتـارة تثبـت باالستفاضـة،عدالة الراوي تارة تثبـت بتنـصيص معـدلين علـي عدالتـه(

الثنـاء عليـه  وشـاع ، أو نحوهم من أهـل العلـم،فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل

  . استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا،مانةبالثقة واأل

وعليه االعتماد في ، -رضي اهللا عنه-وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي 

 ، وممـن ذكـر ذلـك مـن أهـل الحـديث أبـو بكـر الخطيـب الحـافظ،فن أصول الفقـه

 ، ووكيع، وابن المبارك،ث واللي، واألوزاعي، والسفيانين، وشعبة،ومثل ذلك بمالك

 فـي ، ومـن جـري مجـراهم، وعلـي بـن المـديني، ويحيـى بـن معـين،وأحمد بـن حنبـل

نمــا يــسأل إ و،مثــالهمأ فــال يــسأل عــن عدالــة هــؤالء و،اســتقامة األمــرو ،نباهــة الــذكر

  .)١()مره علي الطالبينأعن عدالة من خفي 

واالسـتغناء عـن حتى صار هـذا الـسند الجليـل مـثال يـضرب فـي تـواتر العدالـة، 

فينبغـي ( ):المستـصفى: (قال حجة اإلسـالم الغزالـي فـيالتفتيش عن حال رجاله، ف

                                                           
 /.١٠٤ص/مقدمة ابن الصالح) ١(



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

كمــا يرويــه الــشافعي عــن -  فــإن كــانوا مــشهورين عنــده،أن يعــرف رواتــه وعــدالتهم

 فهــؤالء قــد تــواتر عنــد النــاس ، اعتمــد عليــه-مالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر مــثال

  .)١()عدالتهم وأحوالهم

  

ترجمـة حـافظ ) تـاريخ اإلسـالم: ( فـي-رحمـه اهللا تعـالى-لـذهبي اقال الحافظ 

ونقــل بعــض العلمــاء مــن كتــاب : ( بقــي بــن مخلــد رحمــه اهللا تعــالىاألنــدلس اإلمــام

ّ رحل أبي من مكة إلى :سمعت أبي يقول" :ّ عبد الرحمن بن أحمد بن بقي:حفيده

 ،لغتنـي المحنـةّ فلمـا قربـت ب: قـال، وكان جـل بغيتـه مالقـاة أحمـد بـن حنبـل،بغداد

ً فاغتممت غمـا شـديدا،ّوأنه ممنوع ً ّ ثـم ،ً واكتريـت بيتـا فـي فنـدق، فأحللـت بغـداد،ّ
ٍ فـإذا برجـل ،ٍ فـدفعت إلـى حلقـة نبيلـة،ّأتيت الجامع وأنا أريد أن أجلس إلـى النـاس

 وقمـت إليـه ،ً ففرجـت لـي فرجـة، هذا يحيـى بـن معـين: فقيل لي،َّيتكلم في الرجال

ُّ يحـب الـسؤال،ٍ نـاء عـن وطنـه،رجـل غريـب! رحمـك اهللا! اّ يـا أبـا زكريـ:فقلت  فـال ،ُّ

ً فبعــضا زكــى وبعــضا جــرح، فــسألته عــن بعــض مــن لقيتــه! قــل: فقــال!!تــستجفني ًّ، 

 ثقــة وفــوق ،دمــشق  صــاحب، أبــو الوليــد:ّفــسألت عــن هــشام بــن عمــار فقــال لــي

ً ولو كان تحـت ردائـه كبـرا ومتقلـدا كبـرا مـا ضـره شـيئا لخيـره ،الثقة ّ ً ً  فـصاح ،وفـضلهً

 فقلــت وأنــا واقــف علــى ،غيــرك لــه ســؤال!! رحمــك اهللا  يكفيــك:أصــحاب الحلقــة

ّ فنظــر إلــي كالمتعجــب وقــال !! أحمــد بــن حنبــل،ٍ أكــشفك عــن رجــل واحــد:ّقــدمي َّ

 ،رهميــ وخ، ذاك إمــام المــسلمين!؟ ومثلنــا نحــن نكــشف عــن أحمــد بــن حنبــل:لــي

                                                           
 .الدكتور حمزة بن زهير حافظ: ، تحقيق/٤/١٣/المستصفى) ١(



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

اإلمـام أحمـد، وهـو مـن فتعجب من وقـوع الـسؤال عـن حـال : قلت، )١()وفاضلهم

   .هو

ذكــر فــي كتــابي مــن أوكــذا ال ( ):ميــزان االعتــدال(وقــال الحــافظ الــذهبي فــي 

 ، وعظمـتهم فـي النفـوس، لجاللتهم في االسـالم،اًحدأئمة المتبوعين في الفروع األ

  .)٢()مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري

ألئمـة الحفـاظ ومنهـا المسلـسل با): (نزهـة النظـر: ( فـيقال الحافظ ابن حجر

 ،ًكالحـــديث الـــذي يرويـــه أحمـــد بـــن حنبـــل مـــثال، اً حيـــث ال يكـــون غريبـــ،المتقنـــين

فيــه  ويــشاركه ، عــن الــشافعي، غيــره عــن الــشافعي ويــشاركه فيــه،ويــشاركه فيــه غيــره

 من جهـة جاللـة ، فإنه يفيد العلم عند سامعه باالستدالل، عن مالك بن أنس،غيره

 ما يقـوم مقـام العـدد الكثيـر ، الموجبة للقبول،قةئ وأن فيهم من الصفات الال،رواته

ً أن مالكـا مـثال ، وال يتشكك من له أدنـى ممارسـة بـالعلم وأخبـار النـاس،من غيرهم

 فــإذا انـضاف إليــه مـن هــو فـي تلــك الدرجــة ازداد ،لـو شــافهه بخبـر أنــه صـادق فيــه

  .)٣()خشى عليه من السهوُ ما يَدُعَ وبـ،قوة

بل نقل السهيلي عن بعـضهم أن مثـل ): (ريت والدراليواق: ( فيوقال المناوي

  .)٤()ذلك عن نافع موجب للعلم

                                                           
  /.٢٠/٣١٨/تاريخ اإلسالم) ١(

  /.١/١١٣/ميزان االعتدال) ٢(

ـــق٢٠١١-هــــ١٤٣٢دار البـــصائر، القـــاهرة، ســـنة : ، ط/٥٤ص/نزهـــة النظـــر) ٣( : م، تحقي

  .شيخنا العالمة المحدث نور الدين عتر

  /.١/٣٥٨/اليواقيت والدرر) ٤(



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

 أي ومـن جهـة "فـإن فـيهم(" )شـرح نخبـة الفكـر(وقال المال علـي القـاري فـي 

ـــرواة مـــن األئمـــة  ـــول"ّأن فـــيهم أي فـــي ال ـــة للقب  أي "مـــن الـــصفات الالئقـــة الموجب

ما يقوم مقام العـدد " وغيرها ، والفهم،تقان والضبط واإل، من ظهور العدالة،ِلكماله

إن إبـراهيم " : قـال اهللا تعـالى، أمـة: ولـذا يـسمى مثـل هـذا اإلمـام"الكثير من غيرهم

 ولـذا ،ِ ألنه يجتمع فيه من الكماالت ما ال يوجـد متفرقـة إال فـي جماعـة،"كان أمة

   :قال الشاعر

ٍوليس من اهللا بمستـنكر   َ ْ َ ْ ُ
َأن يجمع العالم             ِ َ َ ََ ْ   .)١()ٍ في واحدْ

 : ومـن أجـود مـا كتـب فـي هـذا البـاب، ذلـك الفـصل المطـول الـذي سـاقه

اإلمــام الحــافظ المجتهــد التــاج الــسبكي رحمــه اهللا فــي ترجمــة الحــافظ أحمــد بــن 

قاعــدة : ( عنوانــه، والــذي جعــل)٢()طبقــات الــشافعية الكبــرى(صــالح المــصري فــي 

ُنا العالمة المحدث الـشيخُ، وقد استخرجه شيخ مشايخ)في الجرح والتعديل  عبـد ُ

ٍّالفتــاح أبــو غــدة، فطبعــه فــي كتــاب مــستقل ســماه قاعــدة فــي الجــرح والتعــديل، : (ٍ

  .، مع تعليقات له مهمة)وقاعدة في المؤرخين

 علــى فائــدة عزيــزة نبــه إليهــا الحــافظ ابــن حجــر رحمــه اهللا ٌّمبنــيالمعنــى وهــذا 

ث أفاد في غير موضع مـن تآليفـه حي، )نزهة النظر(فيما سبق من كالمه في تعالى، 

أن المعتبر في إفادة المتواتر العلم هو أن كثرة العدد والذوات ترفع ما يطـرق خبـر 

الواحــد مــن االحتمــاالت والعــوارض، وأن احتمــاالت الــسهو والغلــط ومــا أشــبه ال 

تــزال تتنــاقص كلمــا كثــر العــدد، فــإذا مــا ظفرنــا بــشخص مــن األئمــة، اســتفاض عنــه 

                                                           
  /.٢٢٩ص/شرح نخبة الفكر) ١(

  /.٢/٩/طبقات الشافعية الكبرى) ٢(



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

م المتــأخر والمتقــدم إمامتــه، وأطبقــت األمــة َّفــة، وجاللــة الــشان، وســلالعلــم والمعر

ـــه ـــرة ،علـــى تعديلـــه وتزكيت ـــار جماعـــة، مـــن حيـــث إن كث ـــره يقـــوم مقـــام إخب  فـــإن خب

  .الصفات تنزل منزلة تعدد الذوات

  

فــإن العــدد ): (فــتح البــاري: ( فــي-رحمــه اهللا تعــالى-ن حجــر قــال الحــافظ ابــ

 والـصفات العليـة فـي الـرواة ، بل ما أفـاد العلـم كفـى،المعين ال يشترط في المتواتر

شرح " : وفي،"نكت علوم الحديث: " كما قررته في،تقوم مقام العدد أو تزيد عليه

  .)١()"نخبة الفكر

  

ففيـــه دليــل علـــى أن الــصفات الموجبـــة للتـــرجيح إذا : (وقــال أيـــضا فــي الفـــتح

 الواحـد قامـت َت خبـرَّ التـي إذا حفـ،اجتمعت فـي الـراوي كانـت مـن جملـة القـرائن

  .)٢()مقام األشخاص المتعددة

  

ــة فــي الــرواة ( ):فــتح المغيــث(قــال الحــافظ الــسخاوي فــي  إذ الــصفات العلي

  .)٣() أو تزيد عليه هذا كله،تقوم مقام العدد

  

                                                           
، والـشوكاني فـي نيـل /١/١١٨/، ونقله الزرقـاني فـي شـرح الموطـأ/١/٢٠٣/فتح الباري) ١(

  /.١٥ص/ثر، والسيد محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتنا/١/٢٢٥/األوطار

  /.١/٣٠٦/فتح الباري) ٢(

  /.٣/٣٧/فتح المغيث) ٣(



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

ِوهذا المعنى جلي جليل، قد نبه عليـه جماعـات مـن أربـاب العلـوم المختلفـة،  ٌ ٌ ٌّ

الرجـل الجليـل ): (االقتـضاب: (يد البطليوسي فيِّفقد سبق إليه أبو محمد ابن الس

 .)١()القدر ينوب وحده مناب جماعة، وينزل منزلة عدد كثير في فضله وعلمه

  

ه سـيدنا محمـد رحمـة اهللا ، وصـلى اهللا علـى خيـر خلقـالبحث  هذاوهذا ختام 

  .للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

                                                           
مطبعة دار الكتب والوثائق المصرية، : ، ط/٦٠ص/االقتضاب، في شرح أدب الكتاب) ١(

دار الجيل، بيروت، ونقله عنه الزركشي في تشنيف : م، وط١٩٩٦القاهرة، سنة 

د اهللا ربيع، والدكتور الدكتور عب: مكتبة قرطبة، القاهرة، تحقيق: ٢، ط/١/٦٢/المسامع

  . سيد عبد العزيز



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

  عـــــاملراج
  

دار الفكــر، : القــرآن، للحــافظ جــالل الــدين الــسيوطي، طاإلتقــان، فــي علــوم 

  .سعيد المندوب: م، تحقيق١٩٩٦-هـ١٤١٦لبنان، سنة 

دار الفكــــر، : أســــاس البالغــــة، لإلمــــام أبــــي القاســــم جــــار اهللا الزمخــــشري، ط

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩بيروت، لبنان، سنة 

ار د: اإلصـابة، فــي تمييــز الــصحابة، لإلمـام الحــافظ ابــن حجــر العــسقالني، ط

  .علي محمد البجاوي: م، تحقيق١٩٩٢-هـ١٤١٢الجيل، بيروت، سنة 

االقتضاب، في شرح أدب الكتاب، لإلمام أبي محمد ابن السيد البطليوسي، 

  .م١٩٩٦مطبعة دار الكتب والوثائق المصرية، القاهرة، سنة : ط

ـــن عبـــد الـــرحمن الـــسخاوي، ط دار العطـــاء، : البلـــدانيات، للحـــافظ محمـــد ب

  .حسام محمد القطان: م، تحقيق٢٠٠١-هـ١٤٢٢ الرياض، سنة

بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، لإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 

: م، تحقيــــق١٩٨٦-هـــــ١٤٠٦مؤســــسة الرســــالة، بيــــروت، ســــنة : ٢البيهقــــي، ط

  .الدكتور نايف الدعيس

دار الكتــــاب العربــــي، : تــــاريخ اإلســــالم، للحــــافظ شــــمس الــــدين الــــذهبي، ط

  .الدكتور عمر عبد السالم تدمري: م، تحقيق١٩٨٧-هـ١٤٠٧ سنة بيروت،

  تـــدريب الـــراوي، شــــرح تقريـــب النـــواوي، للحــــافظ جـــالل الـــدين الــــسيوطي، 

  .الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: دار التراث، القاهرة، تحقيق: ط

مكتبـة : ٢تشنيف المـسامع، بجمـع الجوامـع، لإلمـام بـدر الـدين الزركـشي، ط

  .الدكتور عبد اهللا ربيع، والدكتور سيد عبد العزيز: ، تحقيققرطبة، القاهرة



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

المكتــب : تغليــق التعليــق، لــشيخ اإلســالم الحــافظ ابــن حجــر العــسقالني، ط

  .سعيد عبد الرحمن القزقي: هـ، تحقيق١٤٠٥اإلسالمي، بيروت، سنة 

دار الفكــــر، : التكملــــة، لكتــــاب الــــصلة، للحــــافظ ابــــن األبــــار األندلــــسي، ط

  .عبد السالم الهراس: م، تحقيق١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت، سنة 

ــار الــشنيعة الموضــوعة، للعالمــة علــي بــن  ــه الــشريعة المرفوعــة، عــن األخب تنزي

الــشيخ : هـــ، تحقيــق١٣٩٩دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ســنة : عــراق الكنــاني ط

  .عبد اهللا بن الصديق الغماري، والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف

مكتبــة : ألثــر، للعالمــة الــشيخ طــاهر الجزائــري، طتوجيــه النظــر، إلــى أصــول ا

م، تحقيـــــق العالمــــــة ١٩٩٥-هـــــــ١٤١٦المطبوعـــــات اإلســـــالمية، حلــــــب، ســـــنة 

  .المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

ثبــت ابــن العمــاد الحنبلــي، لعبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي صــاحب شــذرات 

د بـن محمـ: م، تحقيـق٢٠١٣-هــ١٤٣٤دار البـشائر، بيـروت، سـنة : الذهب، ط

  .ناصر العجمي

الجـــواهر والـــدرر، فـــي ترجمـــة شـــيخ اإلســـالم الحـــافظ ابـــن حجـــر، للحـــافظ 

إبـراهيم : م، تحقيـق١٩٩٩-هــ١٤١٩دار ابن حزم، بيروت، سنة : السخاوي، ط

  .باجس عبد المجيد

ــــصاري الهــــروي، ط ــــه، ألبــــي إســــماعيل األن ــــة العلــــوم : ذم الكــــالم وأهل مكتب

عبــد الــرحمن عبــد : م، تحقيــق١٩٩٨-هـــ١٤١٨والحكــم، المدينــة المنــورة، ســنة 

  .العزيز الشبل

مؤســسة الرســالة، : ٩ســير أعــالم النــبالء، للحــافظ شــمس الــدين الــذهبي، ط

  .شعيب األرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي: هـ، تحقيق١٤١٣بيروت، سنة 



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

شـــذرات الـــذهب، فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب، لعبـــد الحـــي بـــن أحمـــد بـــن العمـــاد 

عبد القادر األرناؤط، : هـ، تحقيق١٤٠٦ دمشق، سنة دار ابن كثير،: الحنبلي، ط

  ومحمود األرناؤوط

دار : شرح موطأ مالك، للعالمة محمد بن عبد الباقي بن يوسـف الزرقـاني، ط

  .هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت، سنة 

: الضوء الالمع، في أعيان القرن التاسع، للحافظ شمس الدين الـسخاوي، ط

  ).د ت( بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة،

ـــدين الـــسبكي، ط ـــاج ال ـــرى، لإلمـــام الحـــافظ ت ـــشافعية الكب دار : ٢طبقـــات ال

الدكتور محمود محمد الطناحي، والدكتور : هـ، تحقيق١٤١٣هجر، القاهرة، سنة 

  .عبد الفتاح محمد الحلو

  عجائـــب اآلثـــار، فــــي التـــراجم واألخبــــار، لعبـــد الـــرحمن بــــن حـــسن الجبرتــــي 

  .م٢٠٠٩-هـ١٤٣١وثائق القومية، القاهرة، سنة مطبعة دار الكتب وال: ط

دار : العجــاب، فــي بيــان األســباب، لإلمــام الحــافظ ابــن حجــر العــسقالني، ط

الـشيخ عبـد الحكـيم : م، تحقيـق١٩٩٧-هــ١٤١٨ابن الجـوزي، الـسعودية، سـنة 

  .بن محمد األنيس

دار البـشائر : الفانيد، في حالوة ألسانيد، للحافظ جالل الدين الـسيوطي، ط

  .رمزي سعد الدين دمشقية: م، تحقيق١٩٩٩-هـ١٤٢٠اإلسالمية، بيروت، سنة 

ـــات، ومعجـــم المعـــاجم والمـــشيخات والمسلـــسالت،  الفهـــارس فهـــرس واألثب

دار الغـرب اإلسـالمي، بيـروت، سـنة : لمسند العصر محمد عبد الحي الكتاني، ط

  .إحسان عباس: هـ، تحقيق١٤٠٢



       

    

 

 
  

 
 

١٢٠٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

ٍرواية أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنه  ٍ
ِّ  وقيمتها الرفيعة عند املحدثني ُ

: ٣دين ابـــن حجـــر العـــسقالني، طلـــسان الميـــزان، لإلمـــام الحـــافظ شـــهاب الـــ

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٦مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، سنة 

مؤسـسة : المعجم المفهرس، لشيخ اإلسالم الحافظ ابن حجر العسقالني، ط

  .محمد شكور المياديني: م، تحقيق١٩٩٨-هـ١٤١٨الرسالة، بيروت، سنة 

دار : وري، طمعرفــــة علــــوم الحــــديث، لإلمــــام أبــــي عبــــد اهللا الحــــاكم النيــــساب

  .هـ، تحقيق السيد معظم حسين١٣٩٧الكتب العلمية، بيروت، سنة 

دار : نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، لإلمام الحافظ ابن حجـر العـسقالني، ط

م، تحقيـق العالمـة المحـدث نـور الـدين ٢٠١١-هــ١٤٣٢البصائر، القـاهرة، سـنة 

  .عتر

أضـــواء : زركــشي، طالنكــت علــى مقدمــة ابــن الـــصالح، لإلمــام بــدر الــدين ال

ــدين بــن : م، تحقيــق١٩٩٨-هـــ١٤١٩الــسلف، الريــاض، ســنة  الــدكتور زيــن العاب

  .محمد بالفريج

نيل األماني، بفهرسة مسند العصر عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني، تأليف 

دار الحديث الكتانيـة، طنجـة، المملكـة المغربيـة، بيـروت، : محمد زياد التكلة، ط

مــنح المنــة، فــي سلــسلة بعــض : م، ملحقــا بكتــاب٢٠١٠-هـــ١٤٣١لبنــان، ســنة 

  .كتب السنة، لمسند العصر محمد عبد الحي الكتاني

 
     


