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أحاديث سلسلة الذهب التي رواها اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده عن اإلمام
الشافعي
(دراسة استقرائية نقدية)

Nur Kholis bin Kurdian1 dan Ainun Nur Hasanah2

ملخص البحث
أصح األسانيد عند اإلمام البخاري هو رواية مالك عن نافع عن ابن عمر،
ويسمى هذا بسلسلة الذهب .وقد أجمع أهل الحديث على أن أجل من روى عن
اإلمام مالك هو اإلمام الشافعي ،وأن أجل من روى عن اإلمام الشافعي هو اإلمام
أحمد .وأردنا أن نجمع تلك األحاديث على الوصف املذكور وهو رواية أحمد عن
الشافعي عن ابن عمر من كتاب املسند لإلمام أحمد مع دراستها ملعرفة تلك
Prodi Ilmu Hadits STDI Imam Syafi’i Jember. caknurjmbg@gmail.com
Prodi Ilmu Hadits STDI Imam Syafi’i Jember. ainunenha@gmail.com
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األحاديث فيه ،وملعرفة مدى صحتها ،ألن هذا الوصف بأصح األسانيد ال يلزم منه أن
يكون متن الحديث صحيحا ،ألنه قد يصح أو يحسن اإلسناد دون املتن لشذوذ أو
علة.
ومنهجنا في هذا ا لبحث هو املنهج الكيفي .وأما منهجنا في جمع البيانات فهو
منهج االستقراء والتتبع لتلك األحاديث أو يسمى بـ  Search Inquiryعن طريق املكتبة
الشاملة بإدخال الكلمات اآلتية واحدة واحدة" :الشافعي" " ،مالك عن نافع عن ابن
عمر"" ،الشافعي أخبرنا مالك" .وبعد أن وجدنا تلك األحاديث نقوم بتخريجها من
خالل الكتب الستة ثم النظر في سندها ومتنها ثم الحكم عليها على ضوء قواعد
علوم الحديث.
ونتيجة البحث التي توصلنا إليها :أن عدد سلسلة الذهب التي رواها اإلمام
أحمد في مسنده عن اإلمام الشافعي أربعة أحاديث وهي :حديث النهي عن البيع على
البيع ،وحديث النهي عن النجش ،وحديث النهي عن بيع حبل الحبلة ،وحديث النهي
عن املزابنة .وهذه األحاديث ساقها اإلمام أحمد مساق حديث واحد .وبعد التتبع
ألحوالها وجمع طرقها والنظر في سندها ومتنها وجدناها صحيحة كلها لتوافر شروط
الصحة فيها .وهللا أعلم.
كلمة مفتاحية :سلسلة الذهب ,أحمد بن حنبل ,الشافعي ,أصح األسانيد.
أ.

املقدمة

.1

خلفية البحث:
إن لصحة سند الحديث مكانا واعتبارا عند املحدثين ما لم يظهر فيه علة

أو مخالفة ،ومنه أصح األسانيد .وقد خاض بها قوم منهم واختلفوا في تعيينه .منهم
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اإلمام البخاري رحمه هللا فإنه عين أصح األسانيد بأنه مالك عن نافع عن ابن عمر.
كما ذكر ذلك ابن الصالح رحمه هللا قائال:
الَ " :أ َ
َ"و ُرو َينا َع ْن َأبي َع ْب ِّد هَّللا ْال ُب َخاري َ -
الص ِّحيح َ -أ هن ُه َق َ
احب ه
ص ُّح
ص
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ
ْ َ
يد ُكل َهاَ :مال ٌك َع ْن نافع عن ْ
ابن ع َم َر "1.
ِّ
األسا ِّن ِّ ِّ
ِّ ٍ ِّ ِّ
ثم ذكروا أن أجل وأنبل من روى عن اإلمام مالك هو اإلمام الشافعي رحمه
َ َ
صور َع ْب ُد ْال َقاهر ْب ُن َطاهر ه
هللا ،لذلك َوب َنى ْاإل َم ُام َأ ُبو َم ْن ُ
الت ِّم ِّيم ُّي َعلى ذ ِّل َك ،وقال:
ٍ
ِّ
ِّ ٍ
ِّ ِّ
ه َ َ ه َْ
األ َسانيد ه
الشافع ُّي َع ْن َمالك َع ْن َنافع َعن ْابن ُع َم َر " َو ْ
اح َت هج
"إن أجل
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ه
ُ
الر َواة َع ْن َمالك َأ َج ُّل منَ
َ ْ
ص َحاب ال َحد َ
بإ ْج َماع َأ ْ
ِّ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
يث على أنه ل ْم يكن ِّفي ُّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ه
َّللا َع ْن ُه ْم َأ ْج َمع َ
الشافعي َرض َي ه ُ
ين"2.
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ثم وجدت أن الحافظ العراقي رحمه هللا ذكر أن أجل من روى عن اإلمام
الشافعي رحمه هللا هو اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا واحتج بإجماع أهل الحديث
على ذلك في قوله:
ُ
ْ
ُّ
أهل
مالك بها،
عن
"فأصح ا
الشافعي عن ٍ
ِّ
التفاق ِّ
ِّ
ألسانيد ما رواه أحمد ِّ
ِّ
َ
ْ
ُ
الحديث على َأ هن ه
اإلمام
الحديث
أهل
أجل َم ْن أخذ عن
ِّ
ِّ
الشافعي ِّمن ِّ
ِّ
ُ
أحمد"3.
 1ابن الصالح ،مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث (سوريا :دار الفكر1406 :هـ 1986 -م) ،ص.
.16
 2ابن الصالح ،مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث ،ص.16 .
 3العراقي ،شرح التبصرة والتذكرة (لبنان :دار الكتب العلمية 1423 :هـ  2002 -م) ،ج،1.
ص.107.
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وخطر ببالي -يا حبذا -لو أني أجمع روايات اإلمام أحمد عن اإلمام
الشافعي عن اإلمام مالك عن نافع عن ابن عمر رض ي هللا عنه  -ويصح أن يقال في
حقها سلسلة األئمة  -من مسنده وأدرسها سندا ومتنا .ثم وجدنا أن شيخ اإلسالم ابن
حجر رحمه هللا قد أشار إلى أن رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر
أربعة أحاديث ساقها سياق الحديث الواحد .قال:
"وليس في مسند أحمد على كبره من روايته عن الشافعي عن مالك عن نافع
عن ابن عمر  -رض ي هللا تعالى عنهما  -سوى أربعة أحاديث ،جمعها في
موضع واحد وساقها مساق الحديث الواحد" .1
ولكنه لم يذكر تلك األحاديث والروايات إال بمجرد اإلشارة.
فنواصل في جمع تلك الروايات من مسند اإلمام أحمد ودراستها سندا ومتنا
والحكم عليها ،ملعرفة مدى صحة كالم شيخ اإلسالم ابن حجر رحمه هللا في ذكر عدد
تلك الرواية ،وملعرفة ماهية تلك األحاديث التي أشار إليها شيخ اإلسالم ابن حجر
رحمه هللا ،وكذلك ملعرفة صحيحها من سقيمها ،ألن صحة السند اليلزم منه صحة
متن الحديث كما قال النووي رحمه هللا" :وقولهم" :حديث حسن اإلسناد أو

 1ابن حجر ،النكت على كتاب ابن الصالح (املدينة املنورة  :عمادة البحث العلمي بالجامعة
اإلسالمية1404 :هـ1984/م ) ،ج ، 1 .ص.266 .
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صحيحه ،دون قولهم حديث صحيح أو حسن؛ ألنه قد يصح أو يحسن اإلسناد دون
املتن لشذوذ أو علة1.

.2

مشكلة البحث:
ما هي سلسلة الذهب التي رواها اإلمام أحمد في مسنده عن اإلمام الشافعي

رحمهما هللا وما درجتها ؟
.3

أهداف البحث:
ملعرفة أحاديث سلسلة الذهب التي رواها اإلمام أحمد في مسنده عن اإلمام

الشافعي رحمهما هللا وملعرفة درجتها.
.4

تحديد املسائل:
هذا البحث ينحصر على جمع أحاديث سلسلة الذهب التي رواها اإلمام

أحمد في املسند عن اإلمام الشافعي ودراستها سندا ومتنا ثم الحكم عليها.
.5

الدراسة السابقة:
أ)

سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر،
لشيخ اإلسالم ابن حجر رحمه هللا .جمع فيه مصنفه مائة وخمسة

 1النووي ،التقريب والتيسير ملعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ( بيروت :دار الكتاب
العربي 1405 :هـ  1985 -م ) ،ص.29 .
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أحاديث رواه اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك عن نافع عن ابن عمر رض ي
هللا عنه من كتب األحاديث ،ولم يعقبه بكالم على درجة الحديث أو األثر
صحة أو ضعفا ،و يكون هذا الكتاب مؤلف خاص في جمع رواية الشافعي
عن مالك عن نافع عن ابن عمر ،ولم يتطرق إلى الكالم في رواية أحمد عن
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رض ي هللا عنه .وقد طبع هذا
الكتاب مع كتاب املراسيل ألبي دود السجستاني بمكتبة املعرفة ببيروت
– لبنان على مجلد واحد.

ب)

تقريب األسانيد وترتيب املسانيد ،للحافظ عبد الرحيم العراقي رحمه
هللا .جمع فيه أحاديث عديدة من أصح األسانيد عند مختلف العلماء إما
مطلقا عند قول من عمم ،وإما مقيدا بالصحابي أو بالبلد عند قول من
قيد .جمعها من الكتاب املوطأ لإلمام مالك ومسند اإلمام أحمد ورتبها على
األبواب الفقهية .وعمله فيه جمع وترتيب مع وضع تراجم ألبوابها الفقهية
واختصار ألسانيدها ،ولم يتكلم في درجة الحديث صحة وضعفا ،ولربما
يراها كلها صحيحة لوصف أسانيدها بأصح األسانيد .ولم يتكلم عن
سلسلة الذهب خاصة ،ولم يذكر فيه سلسلة الذهب التي رواها اإلمام
أحمد عن اإلمام الشافعي كما في سياق اإلمام أحمد في املسند.
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.6

منهج البحث:
 )1منهج جمع البيانات:
منهجن ا في جمع البيانات في هذا البحث منهج االستقراء أو التتبع أو يسمى

ب ـ ، Inquiry Searchبحيث إننا جعلنا كتاب املسند لإلمام أحمد مصدرا رئيسيا في
جمع سلسلة الذهب التي رواها اإلمام أحمد عن اإلمام الشافعي .وطريقة بحثها
باستخدام الحاسب اآللي من خالل املكتبة الشاملة باختيار كتاب املسند لإلمام
َ
أحمد وبإدخال الكلمة" :الشافعي" تارة و الكلمة"َ :م ِّال ٌك َع ْن نا ِّف ٍع َع ِّن ْاب ِّن ُع َمر" تارة
أخرى و الكلمة" :الشافعي أخبرنا مالك" تارة أخرى َ.وأما في جمع طرق الحديث جعلنا
كتب الستة مصدرا ثانويا .وذلك بإدخال الكلمة " :على بيع بعض" ،ثم "النجش" ثم "
املزابنة" ثم "حبل الحبلة".
 )2منهج تحليل البيانات:
ومنهجنا في تحليل البيانات منهج كيفي ،وذلك بدراسة سند الحديث واحدا
واحدا بالرجوع إلى كتب الرجال والجرح والتعديل بعد جمع طرقها ،ثم النظر في
متنه ،ملعرفة هل فيه مخالفة أم ال ،وهل فيه علة توجب ضعفه أم ال؟.
 )3منهج عرض البيانات:
منهجنا في عرض البيانات كما يلي:
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 )1إنا نذكر الحديث بسنده الذي عند اإلمام أحمد في مسنده أوال مع ذكر
رقمه كما هو املكتوب في املطبوع.
 )2وبعد ذلك نورد صياغة التخريج بعد جمع الطرق ثم ندرس أسانيدها و
متنها ثم الحكم عليها.
ب.

املبحث:
من خالل بحثنا ل ألحاديث سلسلة الذهب التي رواها اإلمام أحمد في

مسنده عن اإلمام الشافعي باستخدام املكتبة الشاملة بإدخال الكلمة "الشافعي"
تارة و الكلمة "مالك عن نافع عن ابن عمر" والكلمة "الشافعي أخبرنا مالك" تارة
أخرى مع اختيار كتاب املسند لإلمام أحمد ،وجدناها فيه حديثا واحدا وحقيقته
مركب من أربعة أحاديث ،وهو ما يلي:
َ
َ ْ َ
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َّ
يس الشا ِف ِع ُّي ،أخ َب َرنا َم ِال ٌكَ ،ع ْن نا ِف ٍعَ ،ع ِن
 - 5862حدثنا محمد بن ِإد ِر
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ْ ُ َ َ َّ ُ َ
ض
اب ِن عم َر ،أن َرسول ِ
هللا صلى هللا علي ِه وسلم قالَ " :ل ي ِبع بعضكم على بي ِع بع ٍ
ُْ َ ُ
ْ َ َ
َ
ُْ َ
َ َ َ َ َّ ْ
شَ ،ون َهى َع ْن َب ْي ِع َح َب ِل ال َح َبل ِةَ ،ون َهى َع ِن امل َز َابن ِةَ - ،وامل َز َابنةَ :ب ْي ُع
" ،ونهى ع ِن النج ِ
َّ
َّ َ َّ ْ َ ْ ا َ َ ْ ُ ْ َ ْ
الزبيب َك ْي اًل1.
الثم ِر ِبالتم ِر كيًل  ،-وبيع الكر ِم ِب ِ ِ

 1أحمد ،مسند أحمد ( بيروت :مؤسسة الرسالة2001 ،م  1421-هـ) ،ج ،10 .ص.104 .
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تخريج الحديث :
هذا الحديث يتركب من أربعة أحاديث؛  )1حديث النهي عن البيع على البيع
 )2حديث النهي عن بيع النجش )3 ،حديث النهي عن بيع حبل الحبلة )4 .و حديث
النهي عن بيع املزابنة .وفيما يلي تخريجه مفصال:
 .1حديث النهي عن البيع على البيع ،لفظهَ (( :ل يبع بعضكم على بيع بعض)).
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود و الترمذي والنسائي وابن
ماجه .واإلمام البخاري رواه في صحيحه عن عبد هللا بن

يوسف عن مالك به1،

وكل رجاله ثقات .ورواه أيضا عن إسماعيل به 2،وكل رجاله ثقات إال إسماعيل
هو صدوق 3.ورواه عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج عن نافع به بلفظ (( نهى
النبي ﷺ أن بيبع بعضكم على بيع بعض ،وال يخطب الرجل على خطبة أخيه
حتى يترك الخاطب قبله ،أو يأذن له الخاطب)) 4،وكل رجاله ثقات .وله شاهد
من طريق أبي هريرة رض ي هللا عنه رواه عن عبد هللا عن سفيان بن عيينة عن

 1البخاري ،صحيح البخاري (القاهرة :دار ابن الجوزي 2010 ،م) ،ص.252 .
 2البخاري ،صحيح البخاري ،ص .250
 3ابن حجر ،تقريب التهذيب(القاهرة :املكتبة التوفيقية 2003 ،م) ،ج ،1 .ص .71
 4البخاري ،صحيح البخاري ،ص630 .
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الزهري عن سعيد بن املسيب عنه بلفظ (( ال يبع الرجل على بيع أخيه)) ،1وكل
رجاله ثقات.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به 2،وكل رجاله ثقات .ورواه عن
زهير و ابن املثنى كالهما عن يحيى القطان به ،بلفظ (( (ال يبع الرجل على بيع
أخيه وال يخطب على خطبة أخيه إال أن يأذن له) 3 ،وكل رجاله ثقات .ورواه عن
قتيبة و ابن رمح كالهما عن الليث 4،ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن
مسهر و ابن أبي الزائدة ،ورواه عن محمد بن عبد هللا بن نمير عن أبيه ،ورواه
عن ابن املثنى عن يحيى بن سعيد ،كلهم ( أي علي ابن مسهر و ابن أبي الزائدة و
عبيد هللا بن نمير و يحيى بن سعيد) عن عبيد هللا العمري .ورواه عن أبي كامل
عن حماد عن أيوب ،وثالثتهم ( الليث و عبيد هللا العمري و أيوب) عن نافع به،
وكل رجاله ثقات.
ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك به 5،وكل رجاله ثقات .ورواه عن
الحسن بن علي عن ابن نمير عن عبيد هللا به 6.وكل رجاله ثقات.
 1البخاري ،صحيح البخاري ،ص.250 .
 2مسلم ،صحيح مسلم (بدون اسم البلد :مكتبة فياض 2010 ،م) ،ص.550 .
 3مسلم ،صحيح مسلم ( بيروت :دار إحياء التراث العربي ،بدون سنة طبعة) ،ج ،2 .ص.1032 .
 4مسلم ،صحيح مسلم ،ص.494 .
 5أبو داود ،سنن أبي داود(مصر :دار املودة 1434 ،ﻫ\ 2013م) ،ص.411 .
 6أبو داود ،سنن أبي داود ،ص.255 .
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ورواه الترمذي عن قتيبة عن الليث به 1،وكل رجاله ثقات .وله شاهد من روايته
عن أحمد بن منيع و قتيبة  ،كالهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن
سعيد بن املسيب عن أبي هريرة رض ي هللا عنه بهذا اللفظ (( ال يبع الرجل على
بيع أخيه)) 2.وكل رجاله ثقات.
ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك و الليث كالهما به 3.ورواه عن إسحاق
بن إبراهيم عن أبي معاوية عن عبيد هللا العمري به4.

ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن مالك به 5،وجميع رجاله ثقات إال
سويد وهو صدوق6.

ورواه عن هشام عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن
أبي هريرة باللفظ (( ال يبع الرجل على بيع أخيه)) 1.وجميع رجاله ثقات إال
هشام وهو صدوق2.

 1الترمذي ،جامع الترمذي (بدون مدينة :دار الحسن والحسين 1436 ،م\ 2015ﻫ) ،ج ،3 .ص.
.50
 2الترمذي ،جامع الترمذي ،ص.388 .
 3النسائي ،سنن النسائي (الرياض :دار السالم 1430 ،ﻫ  /ـ 2009م) ،ط ،-.ص.859 .
 4النسائي ،سنن النسائي ،ص.859 .
 5ابن ماجه ،سنن ابن ماجه (الرياض :دار السالم 1420 ،ﻫ 1999 /م) ،ص.311 .
 6ابن حجر ،تقريب التهذيب(القاهرة :املكتبة التوفيقية 2003 ،م) ،ط ،-.ج ،1 .ص.271 .
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والخًلصة :أن هذا الحديث صحيح ،لتوافر شروط الصحة فيه ،وهللا أعلم.
َ َ َ َ َّ ْ
ش)).
 .2حديث النهي عن النجش (( :ونهى ع ِن النج ِ
التخريج :هذا الحديث أخرجه البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة.
رواه البخاري عن عبد هللا بن مسلمة عن مالك به باللفظ (( نهى النبي ﷺ عن
النجش )) 3.ورواه عن قتيبة بن سعيد عن مالك به باللفظ ((أن رسول هللا ﷺ
نهى عن النجش)) 4،وجميع رجاله ثقات.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به 5،وكل رجاله ثقات.
ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به 6،وكل رجاله ثقات.
ورواه ابن ماجه عن مصعب بن عبد هللا الزبيري و أبي حذافة كالهما عن مالك
به 7،وكل رجاله ثقات إال مصعب فإنه صدوق 8.وله شاهد عن أبي هريرة رض ي

 1املصدر نفسه ،ص.311 .
 2ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج ،2 .ص.178 .
 3البخاري ،صحيح البخاري ،ص.251 .
 4املصدر نفسه ،ص.821 .
 5مسلم ،صحيح مسلم ،ص.551 .
 6النسائي ،سنن النسائي ،ص.859 .
 7ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،ص.311 .
 8ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج ،2 .ص.124 .
Volume 7, No. 1, November 2019

232

أحاديث سلسلة الذهب التي رواها اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده

هللا عنه ،رواه عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل كالهما عن سفيان بن
عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عنه باللفظ (( ال تناجشوا )) 1.وكل
رجاله ثقات إال هشام وسهل كالهما صدوق2.

وخًلصة الحكم على الحديث :أنه صحيح ،توافر فيه شروط الصحة .و هللا
أعلم.
ْ َ
َ
 .3حديث النهي عن بيع حبل الحبلةَ (( :ون َهى َع ْن َب ْي ِع َح َب ِل ال َح َبل ِة ))
التخريج :هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود والنسائي في
سننيهما.
رواه البخاري عن عبد هللا بن يوسف عن مالك به ،باللفظ ((:أن رسول هللا ﷺ
نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع
الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها)) 3،وكل رجاله ثقات.

 1ابن ماجه ،سنن ابن ماجه (بيروت :دار إحياء الكتب العربية فيصل عيس ى البابي الحلبي،
بدون سنة) ،ج ،2 .ص.234 .
 2ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج ،1 .ص.268 .
 3البخاري ،صحيح البخاري(القاهرة :دار ابن الجوزي 2010 ،م) ،ط .جديدة في مجلد واحد،
ص251 .
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ورواه أبو داود عن عبد هللا بن مسلمة عن مالك به 1،وكل رجاله ثقات .ورواه
أيضا عن أحمد بن حنبل عن يحيى عن عبيد هللا به 2.وكل رجاله ثقات.
ورواه النسائي عن محمد بن سلمة و الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن
مالك به نحو حديث البخاري 3.وكل رجاله ثقات .ورواه أيضا عن قتيبة عن
الليث به 4،وكل رجاله ثقات .ورواه عن محمد بن منصور عن سفيان عن أيوب
عن سعيد بن جبير به 5.وكل رجاله ثقات.
وخًلصة الحكم على الحديث :أنه صحيح ،توافر فيه شروط الصحة .وهللا
أعلم.
َ
ُْ َ
 .4حديث النهي عن بيع املزابنةَ (( :ون َهى َع ِن امل َز َابن ِة ))
التخريج :هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي في
سننه.

 1أبو داود ،سنن أبي داود ،ص.406 .
 2أبو داود ،سنن أبي داود ،ص.406 .
 3النسائي ،سنن النسائي ،ص.878 .
 4النسائي ،سنن النسائي ،ص.878 .
 5النسائي ،سنن النسائي ،ص.878 .
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رواه البخاري عن إسماعيل و عبد هللا بن يوسف عن مالك به 1،رجاله كلهم
ثقات ،إال إسماعيل فإنه صدوق ،وتابعه عبد هللا بن يوسف وهو ثقة .ورواه
أيضا عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب به 2،وكل رجاله ثقات .وله
شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه ،رواه عن عبد هللا بن
يوسف عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عنه
بزيادة اللفظ ((واملحاقلة)) 3.وكل رجاله ثقات .وله شاهد آخر عن ابن عباس
رض ي هللا عنه 4،رواه عن مسدد عن أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة عنه
نحو حديث أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه 5.الرجال كلهم ثقات ،إال أن أبا
معاوية قد يهم في غير أعمش ،وال يضر وهمه هنا وملوافقته لروايات الثقات.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك به 6،ورجاله كلهم ثقات.
ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد هللا بن نمير كالهما عن محمد
بن بشر عن عبيد هللا العمري به ،وكلهم ثقات .ورواه أيضا عن أبي بكر بن أبي

 1البخاري ،صحيح البخاري ،ص.253 .
 2البخاري ،صحيح البخاري (بدون اسن البلد :دار طوق النجاة 1422 ،هـ) ،ج ،3 .ص.73 .
 3البخاري ،صحيح البخاري ،ص.254 .
 4املصدر نفسه ،ص.254 .
 5البخاري ،صحيح البخاري ،ص.254 .
 6مسلم ،صحيح مسلم ،ص.558 .
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شيبة عن ابن أبي زائدة عنه به مثله .وكلهم ثقات .وروى عن يحيى بن معين
وهارون بن عبد هللا وحسين بن عيس ى عن أبي أسامة عنه به .رجاله كلهم ثقات
إال حسين بن عيس ى فإنه صدوق .وروى عن علي بن حجر السعدي وزهير بن
حرب كالهما عن إسماعيل –وهو ابن إبراهيم -عن أيوب به ،رجاله كلهم ثقات
إال إسماعيل فإنه صدوق .ورواه عن أبي الربيع وأبو كامل كالهما عن حماد عن
أيوب به نحوه ،ورجاله كلهم ثقات.
ورواه عن قتيبة بن سعيد و محمد بن رمح عن ليث به ،باللفظ:
(( نهى رسول هللا ﷺ عن املزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخال وإن كان
كرما أن يبيعه بزبيب كيال وإن كان زرعا أن بيبعه بكيل طعام نهى عن ذلك
كله))1.
ورجاله كلهم ثقات .ورواه عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس ،ورواه
أيضا عن ابن رافع عن ابن أبي فديك عن الضحاك ،ورواه عن سويد بن سعيد
عن حفص بن ميسرة عن موس ى بن عقبة ،ثالثتهم عن نافع بهذا اإلسناد نحو
حديثهم ،كل رجاله ثقات إال يونس و ابن أبي فديك و الضحاك ،وأما يونس فقد
يخطئ في غير الزهري ،وأما ابن أبي فديك فصدوق ،وأما الضحاك فصدوق

 1مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،3 .ص.1172 .
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يهم .وتشهد لروايتهم روايات صحيحة أخرى .ورواه أيضا عن قتيبة عن مالك به،
ورجاله كلهم ثقات.
ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به 1،ورجاله كلهم ثقات .وله شاهد من
حديث رافع بن خديج ،رواه عن قتيبة بن سعيد عن أبي األحوص عن طارق عن
سعيد بن املسيب عنه باللفظ:
((نهى رسول هللا ﷺ عن املحاقلة واملزابنة)).2
ورجاله كلهم ثقات ،إال طارق فإنه صدوق له أوهام3.

وخًلصة الحكم على الحديث :أنه صحيح ،توافر فيه شروط الصحة ،وهللا
أعلم.

 1النسائي ،سنن النسائي ،ص.864 .
 2النسائي ،سنن النسائي ،ص.864 .
 3ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ج ،1 .ص.299 .
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ت.الخاتمة:
نختم بما توصلنا إليه من نتيجة هذا البحث ،وهي ما يلي:
.1

عدد سلسلة الذهب التي رواها اإلمام أحمد في مسنده عن اإلمام الشافعي أربعة
أحاديث ساقها اإلمام أحمد فيه مساق حديث واحد .وكالم شيخ اإلسالم ابن
حجر رحمه هللا في ذكر عدد تلك األحاديث صحيح كما قال ،ومطابق للواقع
املوجود في املسند.

.2

تلك األحاديث كلها صحيحة  :أ -الحديث األول في النهي عن البيع على البيع:
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه .ب -الحديث
الثاني

في النهي عن النجش :أخرجه البخاري و مسلم و النسائي و ابن

ماجه .ج -الحديث الثالث في النهي عن بيع حبل الحبلة :أخرجه البخاري وأبو
داود والنسائي .د -الحديث الرابع في النهي عن بيع املزابنة :أخرجه البخاري
ومسلم و النسائي.
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