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 مقدمة
احلمد هلل الواحد القهَّار العزيز الغفَّار، ُمكوِّر الليل على النهار، تذكرًة 

، الذي أيقظ واالعتبار، وتبصرًة لذوي األلباب ألويل القلوب واألبصار
وشَغَلُهم مبراقبِته وإدامة صطفاه فزهدهم يف هذه الدَّار، امن خلقه من 

 ُهم للدَّأب يف طاعته، والتأهبقَ ووف َّ  دِّكار،تِّعاظ واالاألفكار، وُمالزمة اال
لداِر القرار، واحلذر ممَّا يسخطُُه ويوجُب دار البوار واحملافظِة على ذلك 
مع تغاير األحواِل واألطواِر وأشهُد أن ال إله إال اهلل الرب الكرمي، الرَّءوف 
الرَّحيم، وأشهُد أن حممَّدًا عبده ورسولُه وخليلُُه، اهلادي إىل صراط 

تقيم والداعي إىل ديٍن قومي، صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى سائر مس
األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه ومن سار على هنجه واقتفى أثره 

 أما بعد  إىل يوم الدين. 
نة النبوي   ة املطه   رة عل   ى ص   احبها أف    ل مس   ا ًة منيف   ا يف خدم   ة الس    ف

)أحاديثثثث ته   ا دته   داً  ه   ذه الورق   ات و ي كتبن   االص   الة وأل التس   ليم،  
فيم  ا رواه الف  افعي ع  ن مال  ك ع  ن ن  افع ع  ن اب  ن  السلسثثلة الذهبيثثة 

عمر رضي اهلل عنهم أمجعني لإلمام احلافظ ابن حجر العس قال  ره ه 
 اهلل.

قال اإلمام البخاري رهه اهلل  )أصح األسانيد كلها  مالك عن نافع 
 .عن ابن عمر(

التميمي رهه اهلل  )إنَّ أجلَّ وقال اإلمام أبو منصور عبد القاهر 
 .األسانيد  الفافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر(

رهه اهلل  )واحتجَّ بإمجاع أصحاب احلديث على  وقال ابن الصالح
أنه مل يكن يف الرواة عن مالك أجليف من الفافعي رضي اهلل عنهم 

 أمجعني(.
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ات، حاجزاً له عن أرجو إن ل هذا أن يكون سائقًا للمعتين به إىل اخلي 
يل،  أن يدعو منه ئ، وأنا سائٌل أخًا انتفع بفأنواع القبائح واملهلكات
واملسلمني أمجعني، وعلى وملفاخيي، وسائر أحبابنا، ولوالديَّ، ولزوجيت، 

، اهلل الكرمي اعتمادي، وإليه تفوي ي واستنادي وحسيب اهلل ونعم الوكيل
يم، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وال حول وال قوة إال باهلل العزيز احلك

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                                 

 خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف أبو                          
 غفر اهلل له ولوالديه ومجيع املسلمني                                
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 تقديم

                    احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
   أما بعد
يف ختريج أحاديث ه ذا الكت اب  هنحمد اهلل عز وجل على توفيقف
لإلمام   أحاديث السلسلة الذهبيثة)املسمى  إن شاء اهلل تعاىلاملبارك 
 .ابن حجر رهه اهلل احلافظ

ي وجهل   ي ومم   ا قص   ر عن   ه علم   ي ومل يدرك   ه وأعت   ذر ع   ن تقص   ي 
وأختم مبا ختم به احلافظ زكي الدين عبدالعظيم رهه اهلل فقال   فهمي

)وق    د ل م    ا أردن    ا اهلل ب    ه م    ن اإلم    الء املب    ارك ونس    تغفر اهلل س    بحانه 
أو ط    ول  وتع    اىل مم    ا زل ب    ه اللس    ان أو أدخل    ه ذه    ول أو غلب    ه النظ    ر

فكيف باململئ مع ضيق وقته التفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك 
 وترادف  ومه واشتغال باله( انتهى كالمه رهه اهلل.

ل نس  أل اهلل الك  رمي رب الع  ري العظ  يم أن يغف  ر لن  ا ويرهن  ا ويتقبَّ  
عل   ى نبين   ا حمم   د وب   ارك وص   لى اهلل وس   لم  إن   ه ه   و الس   ميع العل   يم امنَّ  

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
وأتوب  أستغفركه إال أنت أشهد أن ال إل كسبحانك اللهم وحبمد

 .إليك
 كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                                     
 تركي بن حممد بن سعد الزيد                                      
 غفر اهلل له ولوالديه ومجيع املسلمني                                  
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 الحديث األول
كان    ي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يقولقال الفافع

 .(2()1)مجيعاً  يتوضؤون يف زمان النيب  النساء والرجال،
 الحديث الثاني

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال  كان رسول اهلل 
 أال صليفوا يف » ة باردة ذات ريح يقول  ر املؤذن إذا كانت ليل يأم

 .(4( )3)«الرِّحال
 الحديث الثالث

قال  دخل رسول اهلل  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر
 وعثمان بن طلحة وأحسبه قال  وأسامة بن زيد  الكعبة هو وبالل

 ؟ فقال  جعل بالالً  كيف صنع رسول اهلل  فلما خرج سألت
 وكانى مث صليف  هعموداً عن ميينه وعموداً عن يساره وثالثة أعمدة وراء

 . (5)البيت يومئذ على ستة أعمدة
 

                              
 كل رجل مع امرأته وأهنما كانا يأخذان من إناء واحد. )يتوضؤون مجيعاً(  يريد( 1)

 .رواه مالك والبخاري والنسائي وأهد( 2)

 هبحي ما يستصل واملسكن وقد  ُ )أال صليفوا يف الرِّحال(  مجع رحل وهو املنز ( 3)
 اإلنسان يف سفره من األثاث رحالً.

 .مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأهد( رواه 4)

 .والنسائي وأهدومسلم وأبو داود رواه مالك والبخاري ( 5)
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 الحديث الرابع
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

دخل الكعبة ومعه بالل وأسامة وعثمان بن طلحة. قال ابن عمر  
؟ قال  جعل عموداً عن يساره  فسألت بالاًل  ما صنع رسول اهلل 
 ه مث صلى.وعموداً عن ميينه وثالثة أعمدة وراء

 . (1)قال  وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة
 الحديث الخامس 

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعداً مث 
 . (2)يصلي وال يتوضأ

 الحديث السادس
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال بالسوق مث 

سه مث ُدعي جلنازة فدخل املسجد توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأ
 . (3)ليصلي عليها فسمح على خفَّيه مث صلى عليها

 الحديث السابع
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال يف السوق مث 

 .(4)توضأ ومسح على خفيه مث صلى
                              

 .مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأهد( رواه 1)

 .صحيح رواه مالك وهو حديث موقوف( 2)

 وهو حديث موقوف صحيح.مالك ( رواه 3)

 وهو حديث موقوف صحيح.مالك ( رواه 4)
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 الحديث الثامن
ن ابن عمر كان إذا ُسِئل عن أقال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع 

ة اخلوف قال  يتقدم اإلمام وطائفة من الناس فيصلَّى هبم اإلمام صال
ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبني العدو مل يصلَّوا فإذا صلَّى الذين 
معه ركعة استأخروا مكان الذين مل يصلَّوا وال يسلِّمون ويتقدم الذين 
وم  مل يصلَّوا فيصلَّون معه ركعة مث ينصرف اإلمام وقد صلى ركعتني فتق

كل واحدة من الطائفتني قد صلَّوا ركعتني فإن كان خوفاً هو أشد من 
ذلك صلَّوا رجااًل وقيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو 

 غي مستقبليها.
قال مالك  قال نافع ال أرى عبداهلل بن عمر حدثه إال عن رسول اهلل 

 (1). 
 الحديث التاسع

 عن نافع عن ابن عمر رواه عن النيب قال الفافعي أنبأنا مالك 
فذكر صالة اخلوف فقال  إن كان خوفًا أشد من ذلك صلَّوا رجاالً 

 .(2)وركباناً مستقبلي القبلة وغي مستقبليها
 الحديث العاشر

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر الربيد 
 .(3)فال يقصر الصالة

                              
 .رواه مالك والبخاري( 1)

 .رواه مالك( 2)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح( 3)
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 الحديث الحادي عشر
 ل الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل قا

بسبع وعفرين (1)صالة اجلماعة تف ل على صالة الفذ»قال  
 .(2)«درجة

 الحديث الثاني عشر
ن يف ليلة ذات قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذَّ 

 برد وريح فقال  أال صلَّوا يف الرَّحال.
كان يأمر املؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات   اهلل مث قال  إن رسول 

 . (3)«أال صلَّوا يف الرحال»مطر يقول  
 الحديث الثالث عشر

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب 
  ُعند باب املسجد فقال  يا رسول اهلل لو  (4)لَّة سياءرأى ح

فود إذا قدموا عليك فقال رسول اشرتيت هذه فلبستها يوم اجلمعة وللو 
 .(5)«إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة»  اهلل 

منها ُحلاًل فأعطى عمر منها ُحلَّة فقال عمر   مث جاء رسول اهلل 

                              
 .)الفذ(   الفرد( 1)

 .رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي( 2)

 .ي وأهدرواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائ( 3)

 .)سياء(  حرير( 4)

 .)من ال خالق له يف اآلخرة(  من ال نصيب له من اخلي( 5)
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ما قلت؟ فقال (1)يا رسول اهلل! أكسوتنيها وقد قلت يف ُحلَّة عطارد
له مفركاً فكساها عمر أخًا  «مل أكسكها لتلبسها»   رسول اهلل

 . (2)مبكة
 الحديث الرابع عشر

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم 
 . (3)الفطر قبل أن يغدو إىل املصلى

 الحديث الخامس عشر
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

من شعي على  صاعًا  فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من متر أو
 . (4)و أنثى من املسلمنيأ كل حر وعبد ذكر

 الحديث السادس عشر
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 .(5)فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من متر أو صاعاً من شعي
 

                              
ة بن عدي التميمي الدارمي وفد يف بين متيم ر )عطارد(  هو ابن حاجب بن زرا( 1)

 .وأسلم وحسن أسالمه

 .رواه مالك والبخاري ومسلم( 2)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح( 3)

 ه.لبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجرواه مالك وا( 4)

 ه.داود والرتمذي والنسائي وابن ماج رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو( 5)
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 الحديث السابع عشر 
عث بزكاة قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يب

 .(1)ثالثة والفطر إىل الذي ُُتمع عنده قبل الفِطر بيومني أ
 الحديث الثامن عشر

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال  ال ُتب يف ماٍل 
 . (2)زكاة حىت حيول عليه احلول

 الحديث التاسع عشر 
زكاة قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان ال خُيرُج يف 

 . (3)الفطر إال التمر إال مرة واحدة فإنه أخرج شعياً 
 الحديث العشرون 

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان حُيلِّى بناته 
 .(4)يه الذهب مث ال خيرج منه الزكاةر وجوا

 الحديث الحادي والعشرون
ته وهي نا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأأقال الفافعي أنب

عن   قال عمر  فسألت رسول اهلل حائض يف زمان رسول اهلل 
ُمْرُه فلياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث   »ذلك فقال

                              
  .رواه مالك والبخاري ومسلم( 1)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح( 2)

 .رواه مالك والبخاري( 3)

 .وهو حديث موقوف صحيحمالك رواه ( 4)
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تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن مَيَسَّ فتلك العدة اليت 
 . (1)«أمر اهلل تعاىل أن يُطلَّق هلا النساء

 الحديث الثاني والعشرون
الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي قال 

 رسول اهلل   فسأل عمر بن اخلطاب حائض يف عهد النيب 
 .(2) عن ذلك فقال  )إذا طهرت فليطلق أو ميسك(

 الحديث الثالث والعشرون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجاًل سأل النيب 

رم من الثياب؟ فقال رسول اهلل   ما يلبُس احمل ال يلبس احملرم(  
وال اخلفاف إال ( 3)ائم وال السراويالت وال الربانس القميص وال العم

 . (4)بس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني(لأحد ال جيد نعلني فلي
 الحديث الرابع والعشرون

مث  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر حيتجم وهو صائم
 . (5)ترك ذلك فكان إذا صام مل حيتجم حىت يفطر

 الحديث الخامس والعشرون

                              
 .لك والبخاري ومسلمرواه ما (1)

 رواه مالك والبخاري ومسلم. (2)

 نس(  مجع برنس وهو كل ثوب رأسه منه.ا)الرب  (3)

  .رواه مالك والبخاري ومسلم (4)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(5) 
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قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من 
فليس عليه  (1)استقاء وهو صائم فعليه الق اء ومن ذرعه القيء

 . (2)الق اء
 الحديث السادس والعشرون

  ابن عمر أن تلبية النيب  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن
إن احلمد والنعمة لك  ،لبَّيك ال شريك لك لبَّيك ،لبَّيك اللهم لبَّيك

 وامللك ال شريك لك. 
قال نافع  وكان ابن عمر يزيد فيها  لبَّيك لبَّيك وسعديك واخلي كله 

 .(3)بيديك لبَّيك والرغباء إليك والعمل
 الحديث السابع والعشرون

أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إىل مكة قال الفافعي أنب
زمن الفتنة معتمرًا فقال له  إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنع 

 عام احلديبية. رسول اهلل 
 عام ا أحللنا مع رسول اهلل  قال الفافعي  يعين أحللنا كم

 .(4)احلديبية
 

 الحديث الثامن والعشرون
                              

 .القيء(  غلبة وسبقه ه)ذرع (1)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(2) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(3)

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(4) 
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ن ابن عمر أنه كان يغتسل قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع ع
 . (1)لدخول مكة

 الحديث التاسع والعشرون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال  ال 

حىت يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر  أحد من احلاجِّ  (2)درنَّ صُ يَ 
 .(3)النسك الطواف بالبيت

 الحديث الثالثون
 عمر أن عمر قال  ال قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن

أحد من احلاجِّ حىت يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف  َيُصدرنَّ 
 .(4)بالبيت

 الحديث الحادي والثالثون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

مل يتفرقا إال  ما( 5)قال  )املتبايعان كل واحد منها على صاحبه باخليار
 .(6)ببيع اخليار(

                              
 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح (1)

 . ( أي ال ينصرفنَّ درنَّ صُ )ال يَ  (2)

  .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح (3)

  .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح (4)

 وهو طلب خي األمرين من أم اء البيع أورده. االختيار)باخليار(  اسم من  (5)

  .ك والبخاري ومسلمرواه مال (6)
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 الحديث الثاني والثالثون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشرتى راحلة 

 .(2()1)بأربعة أبعرة م مونه عليها يوفيها صاحبها بالربذة
 الحديث الثالث والثالثون 

 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 
نقص من عمله كل  (3)ضارياً  شية أوقتىن كلبًا إال كلب مااقال  )من 
 .(4)يوم قياطان(

 الحديث الرابع الثالثون
أمر  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 .(5)بقتل الِكالب

 الحديث الخامس والثالثون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

                      فثمرها للبائع إال ( 6)بِّرتقال  )من باع خناًل قد أُ 
 . (1) ((7)أن يفرتط املبتاع

                              
 .النبوية املدينة ة منبي)الربذة(  قرية قر (1) 

 .رواه مالك والبخاري(2) 

 معلماً للصيد. )ضارياً( (3) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(4) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(5) 

 بِّرت(  لقحت والتأبي  التلقيح.)أُ  (6)

 املبتاع  املفرتي.(7) 
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 الحديث السادس والثالثون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 . (2)هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها هنى البائع واملفرتي
 الحديث السابع والثالثون

بأنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن قال الفافعي أن
 .(4()3)أرخص لصاحب العريَّة أن يبيعها خبرصها رسول اهلل 

 الحديث الثامن والثالثون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

بالزبيب   (6)  بيع التمر بالتمر كياًل وبيع الكرم(5)هنى عن بيع املزابنة
 .(7)الً كي

 الحديث التاسع والثالثون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال  لكل مطلقة 

 .(8)إال اليت فُرض هلا صداق ومل يُدخل هبا فحسُبها نصف املهر متعةً 

=                               
  .اري ومسلمرواه مالك والبخ(1) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم (2)

 خبرصها(  خرص النخل إذا حرز ما عليها من الرطب متراً ومن العنب زبيباً.) (3)

 رواه مالك والبخاري  (4)

س النخل بالتمر كيالً وكذلك كل مثر بيع على شجرة و )املزابنة(  بيع الرطب على رؤ  (5)
 مبثل كياًل. 

 الكرم  العنب. (6)

 .واه مالك والبخاري ومسلمر  (7)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح (8)



 

 أحاديث السلسلة الذهبية

 
 

09 

 الحديث األربعون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 عبد وكان له ما يبلغ مثن العبد قوِّم يف له (1)من أعتق ِشركاً »قال  

 عليه قيمة العدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد

 .(2)«عتق منه ما عتق
 الحديث الحادي واألربعون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابنة ابن عمر وأمها حتت زيد 
 يدخل هبا بن اخلطاب كانت حتت ابن لعبد اهلل بن عمر فمات ومل

 ومل يسمِّ هلا صداقاً فابتغت هلا صداقاً فقال ابن عمر  ليس هلا صداقٌ 
مل مينعكموه ومل يظلمها فأبت أن تقبل ذلك  فلو كان هلا صداقٌ 

 .(3)فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فق ى أن ال صداق هلا وهلا املياث
 الحديث الثاني واألربعون

 ابن عمر أن رسول اهلل  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن
 .(4)رجم يهوديني زنيا

 
 

 الحديث الثالث واألربعون
                              

 .)ِشركاً(  نصيباً  (1)

  رواه مالك والبخاري ومسلم. (2)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح (3)

 .رواه مالك والبخاري ومسلم (4)
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قال  )ال  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النيب 
 . (1) يتحرَّ أحدكم فيصلي عند طلوع الفمس وال عند غروهبا(

 الحديث الرابع واألربعون
 أن رسول اهلل  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر
 . (2) ُسئل عن ال ب فقال  )لست بآكله وال حمرمه(

 الحديث الخامس واألربعون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 . (4()3)هنى عن النجش
 الحديث السادس واألربعون 

 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 
 . (5) يبع بع كم على بيع بعض(قال  )ال

 الحديث السابع واألربعون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 . (7()6)بع حاضر لباد(يقال  )ال 
                              

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(1) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(2) 

 .دح السلعة ليزيد يف مثنها وهو ال يريد شرائها ليقع غيه فيها)النجش( م(3) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(4) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(5) 
  .)ال يبع حاضر لباد(  أي ال يكون  اراً له(6) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(7) 
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 الحديث الثامن واألربعون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 .(1)أخيه( )ال خيطُب أحدكم على ِخطبة قال 
 الحديث التاسع واألربعون

 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 
 .(2)فرق بني املتالعنني وأحلق الولد باملرأة

 الحديث الخمسون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 . (4()3)قال  )من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه(
 الحديث الحادي والخمسون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائفة أرادت أن 
والئها لنا فذكرت  تفرتي جارية فتعتقها فقال أهلها  نبيعها على أنيف 

 .(5)ك ذلك فإمنا الوالء ملن أعتق(فقال  )ال مينعنَّ  ذلك لرسول اهلل 
 الحديث الثاني والخمسون

نبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ قال الفافعي أ
                              

 .رواه مالك والبخاري(1) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(2) 

 .ستوفيه  يقب هي (3)

 .رواه مالك والبخاري ومسلم (4)

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(5) 
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منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع  رفعهما  (1)الصالة رفع يديه حذو
 .(2)دون ذلك

 الحديث الثالث والخمسون
بن دينار عن ابن عمر أن اقال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع وعبداهلل 

ي أحدكم الصبح قال  )صالة الليل مثىن مثىن فإذا خف رسول اهلل 
 .(3)صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى(

 الحديث الرابع والخمسون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد يف سورة احلج 

 .(4)سجدتني
 الحديث الخامس والخمسون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر يسلِّم بني الركعة 
 .(5)يأمر ببعض حاجاته والركعتني يف الوتر حىت

 
 

 الحديث السادس والخمسون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول  من صلى 

                              
 .)حذو(  مقابل (1)

 .رواه مالك وأبوداود وهو حديث موقوف صحيح(2) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم (3)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(4) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(5) 
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 .(1)املغرب أو الصبح مث أدركهما مع اإلمام فال يعد هلما
 الحديث السابع والخمسون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ يف الصبح يف 
 . (3)وسورة (2)ل يف كل ركعة بأم القرآنبالعفِر األول من املفصيف فر السَّ 

 الحديث الثامن والخمسون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى 

 وسورة من القرآن. (4)وحده يقرأ يف األربع يف كل ركعة بأم الكتاب
ركعة الواحدة من قال نافع  وكان يقرأ أحيانًا بالسورتني والثالث يف ال

صالة الفري ة ويقرأ يف الركعتني من املغرب كذلك بأم القرآن وسورٍة 
 .(5)سورة

 الحديث التاسع والخمسون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول  ال 

 . (6)طر إىل ماال بُدَّ له منه حيتجم احملرم إال أن ي
 الحديث الستون

                              
 .ديث موقوف صحيحرواه مالك وهو ح(1) 

 )أم القرآن(  سورة الفاحتة.(2) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح (3)

 .)أم الكتاب(  سورة الفاحتة (4)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(5) 

 . رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(6) 
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  مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال الفافعي أنبأنا
  الغراب (1)قال  )مخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن ُجناح

 .(2) واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور(
 ونالحديث الحادي والست

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب 
بع ها  (4)واف  وال ُتفِ  (3)إال مثاًل مبثل ال تبيعوا الذهب بالذهب» قال 

بع ها  بالورق إال مثاًل مبثل وال ُتفف وا (5)وال تبيعوا الورق  على بعض
 .(6)«على بعض

 الحديث الثاني والستون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن رجاًل وجد لُقطة فجاء إىل 

ال له ابن عبداهلل بن عمر فقال  إ  وجدت لُقطة فماذا ترى؟ فق
فها! قال قد فعلت قال  زد فقال  قد فعلت فقال  ال آمرك عمر  عرِّ 
 .(8)ولو ِشئَت مل تأخذها (7)أن تأكلها

                              
 .)جناح(  أمث (1)

 . رواه مالك والبخاري ومسلم (2)

 . ني أي متساويني)مثالً مبثل(  متماثل(3) 

 .)ال ُتفف وا(  ال تزيدوا  (4)

 )الورق(  الف ة.(5) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي  (6)

 . ضمان )تأكلها(  أي متلكها بال(7) 

 . رواه مالك والبخاري ومسلم (8)
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 الحديث الثالث والستون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع وعبداهلل بن دينار أهنما أخرباه أن 

ه آفر على سعد بن أيب وقاص وهو أميها  عبداهلل بن عمر َقِدم الكوفة
فني فأنكر ذلك عبد اهلل فقال له سعد  َسْل أباك ميسح على اخلُ 

فني و ا طاهرتان إذا أدخلت رجليك يف اخلُ  فسأله فقال عمر 
 فامسح عليهما.

فقال  وإن جاء أحدكم   فقال ابن عمر  وإن جاء أحدنا من الغائط؟
 .(1)من الغائط

 الحديث الرابع والستون
 (2)نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف قال الفافعي أنبأنا مالك عن
 . (4)ومل يتكلم (3)انصرف فتوضأ مث رجع فبىن

 الحديث الخامس والستون 
قال الفافعي أنبانا مالك عن نافع قال  كنت مع ابن عمر مبكة 

ف مث تكفَّ  ةوالسماء ُمِغَيمة فخفي ابن عمر الصبح فأوتر بواحد
 .(5)الغيم فرأى عليه ليالً فففع بواحدة

 لحديث السادس والستونا

                              
 . رواه مالك والبخاري وابن ماجه(1) 

 .)رعف(  خرج من أنفه دم  (2)

  . (  أي على ما صلَّى)فَ بَ ىَن (3) 

 . رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح (4)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح  (5)
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قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء 
 .(1)اإلمام مبىن أربعاً فإذا صليفى لنفسه صلى ركعتني

 الحديث السابع والستون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه مل يكن يصلي 

 . (2)مع الفري ة
 الحديث الثامن والستون

لفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه مل يكن يصلي قال ا
 .(3)فر شيئاً قبلها وال بعدها إال من جوف الليلمع الفري ة يف السَّ 

 الحديث التاسع والستون
يقنت يف  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ال

 .(4)شيء من الصالة
 الحديث السبعون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر مل يكن يصلي يوم 
 .(5)الفطر قبل الصالة وال بعدها

 الحديث الحادي والسبعون

                              
 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح  (1)

 .وهو حديث موقوف صحيحمالك رواه   (2)

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(3) 

 . رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(4) 

 .بخاري ومسلمرواه مالك وال(5) 
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قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره املنِطَقِة 
 . (2()1)للمحرم

 الحديث الثاني والسبعون
أنه  ع اإلقامة وهو  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر

 .(3)بالبقيع فأسرع املفي إىل املسجد
 الحديث الثالث والسبعون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد 
 ي ع كفيه على الذي عليه وجهه. 

قال نافع  واهلل لقد رأيته يف  يوم شديد الربد خيرج يديه من حتت 
 .(4)صابرنس له حىت ي عهما على احل

 الحديث الرابع والسبعون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر ُسئل عن املرأة احلامل 

 إذا خافت على ولدها؟
اً من حِ   نطة مبدِّ النيب قال  تُفطر وُتطِعم مكان كل يوم مسِكيناً ُمدَّ

(5) . 
 الحديث الخامس والسبعون

                              
 .)املنِطَقِة للمحرم(  ما يفديف به الوسط(1) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(2) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(3) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(4) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(5) 
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يقول  ما  ر أنه كانقال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عم
 .(1)استيسر من اهلدي بدنة أو بقرة

 الحديث السادس والسبعون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من 

 . (2)مىن إىل عرفة إذا طلعت الفمس
 الحديث السابع والسبعون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج يف الفتنة فأهلَّ مث 
نظر فقال  ما أَمُرُ ا إال واحٌد أشهدكم أ  قد أوجبت احلج مع 

 .(3)العمرة
 الحديث الثامن والسبعون 

إذا ملَّك  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول 
فيقول مل  عليها الرجل الرجل امرأته فالق اء ما ق ت به إال أن ينكر

ذلك فيكون أمَلَك هبا ما كانت  ُد إال تطليقة واحدة فيحلف علىرِ أُ 
 . (4)يف عدَّهتا

 
 

 الحديث التاسع والسبعون  
                              

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(1) 
 .حيحرواه مالك وهو حديث موقوف ص(2) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(3) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(4) 
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قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال  من حلف على 
 . (2)فعليه عتق رقبة (1)ميني فوكَّدها

 الحديث الثمانون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدًا له سرق 

أىب سعيد بن العاص قطعه فأمر به ابن عمر ُفقِطعت ف (3)وهو آبق
 .(4)يُدهُ 

 الحديث الحادي والثمانون
 (5)قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال  إذا آىل

الرجل من امرأة مل يقع عليها طالق وإن م ت أربعة أشهر حىت 
 . (7()6)أو يفيء يوقف فإما أن يطلق

 الحديث الثاني والثمانون
 ل الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل قا

هنى عن الفِّغار، والفِّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر 

                              
 .)فوكَّدها(  ترداد األميان يف الفيء الواحد(1) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(2) 

 .)آبق(  هارب منه(3) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(4) 
 .)اإليالء(  احللف على ترك وطأ الزوجة(5) 

 .ر عن ميينهيء(  يطء الزوجة ويكفِّ )يف(6) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(7) 
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 .(1)ابنته وليس بينهما صداق
 الحديث الثالث والثمانون

احملرم (2)نِكحال يَ  قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال 
 . (4)خيطب على نفسه وال على غيهوال (3)وال يُنكح

 الحديث الرابع والثمانون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجاًل العن 

 من ولدها ففرَّق رسول اهلل  وانتفل امرأته يف زمان رسول اهلل 
 .(5)بينهما وأحلق الولد باملرأة

 الحديث الخامس والثمانون
نافع عن ابن عمر أنه كان يقول يف  قال الفافعي أنبأنا مالك عن

مل ميسَّها فإن مسَّها  ة تكون حتت العبد فتعِتق  إن هلا اخليار مامَ األَ 
 . (6)فال خيار هلا

 
 

                              
 .رواه مالك والبخاري ومسلم(1) 

 .)ال يَنِكح(  أي ال يعقد لنفسه(2) 

 .)ال يُنِكح(  أي ال يعقد لغيه بوالية وال بوكالة(3) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(4) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(5) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(6) 
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 الحديث السادس والثمانون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر أرسل إىل عائفة 

 فسأهلا  هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
 . (3)إن شاء (2)مث يباشرها (1)إزارها على أسفلها فقالت  لتفدَّ 

 الحديث السابع والثمانون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يَ ُتْب منها ُحرَِمها يف »قال  
 .(4)«اآلخرة

 الحديث الثامن والثمانون 
افع عن ابن عمر أنه قال  كل مسكر قال الفافعي أنبأنا مالك عن ن

 .(5)مخر كل مسكر حرام
 الحديث التاسع والثمانون

 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 
 . هخطب الناس يف بعض مغازي

                              
 .)أسفلها(  أي ما بني سرهتا وركبتها(1) 

 .)يباشرها(  بالعناق وحنوه واملراد به التقاء البفرتني ليس اجلماع(2) 

 رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.(3) 
 .رواه مالك والبخاري ومسلم(4) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(5) 
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فسألت  ماذا  هقال ابن عمر  فأقبلت حنوه فانصرف قبل أن أبلغ
 . (2()1)اء واملزفَّتقال؟ قالوا  هنى أن يُ ْنَبذ يف الد بَّ 

 الحديث التسعون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجااًل من أهل 

من مثر النخل والعنب فنعصره مخراً  (3)العراق قالوا له   إنَّا نبتاع
 فنبيعها.

فق ال ابن عمر  إ  أشهد اهلل عليكم ومالئكته ومن  ع من اجلن 
وال تعصروها وال تفربوها  (4)يعوها وال تبتاعوهامركم أن تبآال  واإلنس أ 

 . (5)وال تسقوها فإهنا رجس من عمل الفيطان
 الحديث الحادي والتسعون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول  من أِذن 
 . (6)لعبده أن ينكح فالطالق بيد العبد ليس لغيه من طالقه شيء

 
 

                              
 .بالزفت ألنه يسرع إليه اإلسكار)املزفَّت(  املطلي (1) 

 .رواه مالك ومسلم(2) 

 .اع (  نفرتيتنب)(3) 

 .)ال تبتاعوها(  أي ال تفرتوها(4) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(5) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(6) 
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 الحديث الثاني والتسعون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال  إذا طلق الرجل 
امرأته فدخلت يف الدم من احلي ة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها 

 . (1)فال ترثه وال يرثها
 الحديث الثالث والتسعون

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال يف أم الولد يتوَّفَّ 
 .(2)تد حبي ةعنها سيدها قال  تع

 الحديث الرابع والتسعون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ُسئل عن املرأة 

 يتوَّفَّ عنها زوجها وهي حامل.
فأخربه رجل من  فقال ابن عمر  إذا وضعت هلها فقد حلَّت.

ومل  هاألنصار أن عمر بن اخلطاب قال  لو ولدت وزوجها على سرير 
 .(3)يدفن حللَّت

 الحديث الخامس والتسعون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت حتت 

 .(4)فخرجت فانتقلت فأنكر عليها ابن عمر هابن عمر فطلقها البتَّ 

                              
 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(1) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(2) 

 .مالك وهو حديث موقوف صحيحرواه (3) 

 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(4) 
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 الحديث السادس والتسعون
قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته يف 

ملسجد فكان يسلك الطريق اآلخر إىل ا همسكن حفصة وكانت طريق
 . (1)من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حىت راجعها

 الحديث السابع والتسعون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 بعث سريَّة فيها عبد اهلل بن عمر ِقَبل جند فغنموا إباًل كثية وكانت
 .(3)بعياً بعياً  (2)أو أحد عفر بعياً مث نفَّلوا ِسهماهنم أثىن عفر بعياً 

 الحديث الثامن والتسعون
 قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل 

 .(5()4)قطع سارقاً يف دنَّ 
 الحديث التاسع والتسعون 

قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب 
 .(6)ي عليهلِّ ن وصُ فِّ ُغسِّل وكُ 

                              
 .رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح(1) 

 .أي أُعطي كل واحد منهم زيادة على سهمه املستحق له )نفَّلوا( (2) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(3) 

 .)اجملنَّ(  ما يسترتبه(4) 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم(5) 

 .مالك وهو حديث موقوف صحيحرواه (6) 
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 مئةثالحديث ال
قال  كان رسول اهلل عمر قال الفافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن 

 (1)إذا َعِجل به السَّي جيمع بني املغرب والعفاء. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                              
 .رواه مالك والبخاري ومسلم(1) 
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 األئمة األعالمبعض موجز عن 
 المذكورين في سند األحاديث والتخريجات

 عبد اهلل بن عمر:-1
د اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي أمه هو عب

وأم املؤمنني حفصة هي زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون 
سنة ومل حيتلم  12 وعمرهمحي أسلم وهو صغي مث هاجر مع أبيه اجلُ 

روى  حد فأول غزواته اخلندق وهو ممن بايع حتت الفجرةواستصغر يوم أُ 
 ه .84تويف سنة  يب علماً كثياً نافعاً عن الن

 نافع مولى ابن عمر:-2
هو اإلمام املفيت عامل املدينة أبو عبد اهلل القرشي العدوي الُعمري 
موىل ابن عمر وروي أنه عند احت اره بكى فقيل ما يبكيك؟ قال  

 .ومل أجد سنة مولده ه 117)تذكرت سعداً وضغطة القرب( تويف سنة 
 مالك:-3

م    ام دار اهلج    رة فقي    ه األم    ة تب    وعني إه    و أح    د األئم    ة األربع    ة امل
أب  و عب  داهلل مال  ك ب  ن أيب ع  امر األص  بحي نس  بة  أه  ل احل  ديث وزع  يم

ه    33إىل ج  ده التاس  ع ذي أص  بح وأص  بح م  ن قبائ  ل ال  يمن ول  د س  نة 
ث أكث ر وح دَّ و ش ي   399ه  أخذ عن 173وتويف يف ربيع األول سنة 

 فعي.عنه أمم ال يكادون حيصون ومن تالمذته اإلمام الفا
 الشافعي:-4

 إدريسهو أحد األئمة األربعة املتبوعني أبو عبد اهلل حممد  بن 
يزيد بن  بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد

عبد مناف القرشي املكي نزيل مصر ولد سنة  هاشم بن املطلب بن
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ه  كان حرب األمة منقطع القرين 294ه  وتويف ليلة اجلمعة سنة 159
لم الناس شرقًا وغربًا برع يف العلوم وابتكر أصول الفقه وجده شافع أع

 .صحايب لقي النيب 
 البخاري:-5

بن  إ اعيلهو أمي املؤمنني يف احلديث أبو عبداهلل حممد بن 
ه  و تويف 134اجلعفي البخاري ولد يف شوال سنة  هرزبدب إبراهيم بن

احلديث وكتابه اجلامع ه  كان آية يف صناعة 256ليلة عيد الفطر سنة 
 الصحيح )صحيح البخاري( أصح الكتب بعد كتاب اهلل عز وجل.

 مسلم:-6
هو أحد األئمة األعالم مسلم بن احلجاج القفيي النيسابوري 

الصحيح ه ه  وكتاب261ه  وتويف يف رجب سنة 294ولد سنة 
ن البخاري م)صحيح مسلم( أصح الكتب بعد صحيح البخاري  ع 

 بر أئمة احلديث.وغيه من أكا
 أبو داود:-7

هو أحد أعالم احلديث أبو داود سليمان بن األشعث بن 
ه  وتويف 292إسحاق األزدي السجستا  صاحب السنن ولد سنة 

ه  برع يف صناعة احلديث حىت 275يوم اجلمعة منتصف شوال سنة 
قال  )كتبت و  قيل  )أُلني أليب داود احلديث كما أُلني لدواد احلديد(.

 مخسمائة ألف حديث انتخب منها ما ت منه السنن(. النيب عن 
 الترمذي:-8

 هو أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي صاحب اجلامع
رجب سنة شهر من  13اليوم ه  وتويف يف 293سنن الرتمذي( ولد سنة )

قال عن جامعه  )من كان يف بيته فكأمنا يف بيته نيب يتكلم(  ه 273
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ي وخرجيه وقد مات البخاري ومل خيلف خبرسان مثل البخار وهو تلميذ 
يف العلم واحلفظ والورع والزهد وبكى حىت عمي وبقي ضريراً  أيب عيسى

 .سنني
 النسائي:-9

هو أبو عبدالرهن أهد بن علي بن شعيب بن علي احلافظ 
ه  برع يف صناعة 393ه  وتويف سنة 215السنن ولد سنة  صاحب

يف  قان وسننه أقل السنن بعد الصحيحنياحلديث وتفرد باحلفظ واإلت
سكن مصر وخرج إىل دمفق وتويف يف  عدد األحاديث ال عيفة،

 مكة.
 ابن ماجه:-11

هو أحد األع الم أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه القزويين 
ه  275رم ان سنة  شهر ه  وتويف يف297 ةصاحب السنن ولد سن

ق كثي ويف سننه عدد  ن أصحاب مالك وغيهم وروى عنه خلم ع 
 كبي من األحاديث ال عيفة بل املنكرة.

 أحمد:-11
هو أحد األئمة األربعة املتبوعني أبو عبداهلل أهد بن حممد بن 

ه  وتويف يف يوم اجلمعة 164حنبل الفيبا  ولد يف ربيع األول سنة 
ه  وهو أعظم األئمة بالًء وثباتاً 241ربيع األول سنة  شهر من 12

)مليون( حديث قيل  )أن يوم تفييع  ن كان حيفظ ألف ألفيف الدي
 من النصارى واليهود واجملوس(. اً جنازته أسلم عفرون ألف

 ابن حجر العسقالني:-12
هو أبو الف ل شهاب الدين أهد بن علي بن حممد بن أهد 

 اليوم الفافعي املعروف بابن حجر العسقال  ولد يف مصر يف الكنا 
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ه  فحفظ القرآن وهو ابن تسع 773سنة  شعبانمن شهر  19
شتغل باحلديث وطلبه من كبار الفيوخ فيها اسنوات وسافر إىل مكة ف

تصنيفًا من   159حىت أذنوا له باإلفتاء والتدريس صاحب أكثر من 
كل فن وأشهرها )فتح الباري يف شرح صحيح البخاري( ألفه وكان 

 بعد العفاء سنة تويف 25سنة مكث يف تأليفه 44يبلغ من العمر 
 ه . 852ذي احلجة سنة من شهر  8اليوم ليلة السبت يف 
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 الخاتمة

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
 اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم به مين
 اللهم اغفر يل جدِّي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

رت وما أسررت وما أعلنت وما أنت اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخ
 أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم انفعين مبا علَّمتين وعلِّمين ما ينفُعين وارزقين علماً ينفُعين وزد  
 علماً 

  من حال أهل النارواحلمد هلل على كل حال وأعوذ باهلل
سبحانك اللهم وحبمدك أشهُد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 

 إليك
 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                                     
 بن سيف السيفأبو خالد ناصر بن سعيد                           

 غفر اهلل له و لوالديه ومجيع املسلمني                               
 ه 11/4/1428

 


