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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .نعم

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسـلم للـى يني ـا محمـد وللـى  لـ  
 وصحن  والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

الِة اْلُوْسَطى  : "قول  تعالى:-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  َلَواِت َوالصَّ }َحاِفُظوا َلَلى الصَّ
ِ َقاِيِتيَن َوُقو  َ َكَما َللََّمُكْم َمـا َلـْم َتُكوُيـوا  *ُموا ّلِلَّ َفِإْن ِخْفُتْم َفِرَجاال َأْو ُرْكَناًيا َفِإَذا َأِمْ ُتْم َفاْذُكُروا َّللاَّ

 .[239-238]النقرة: َتْعَلُموَن{
َلَواِت ِفي َأْوَقاِتَها، وَ  ُ َتَعاَلى ِباْلُمَحاَفَظِة َلَلى الصَّ ِِ ُحـُدوِهَها َوَأَهاِهَهـا ِفـي َأْوَقاِتَهـا، َكَمـا َيْأُمُر َّللاَّ ِحْفـ

 ِ ِحيَحْيِن َلْن اْبِن َمْسُعوٍه َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -َثَنَت ِفي الصَّ : َأيُّ اْلَعَمِل -َصلَّى َّللاَّ
اَلُة َلَلى َوْقِتَهـا»َأْفَضُل؟ َقاَل:  ؟ َقـ «الصَّ ؟  «اْلِجَهـاُه ِفـي َسـِنيِل َّللاَِّ »اَل: ُقْلـُت: ُثـمَّ َأي  ُقْلـُت: ُثـمَّ َأي 

ِ  «ِبرُّ اْلَواِلَدْينِ »َقاَل:  َثِ ي ِبِهنَّ َرُسوُل َّللاَّ ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -َقاَل: َحدَّ  ".َوَلِو استزهُت  َلَزاَهِيي -َصلَّى َّللاَّ
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 أجمعين.
عن أفضل األعماا،، وأ  العمال أفضالي فاي مناساباير ك يارة، -عليه الصالة والسالم–ُسئل النبي 

مناسبة لكل سااللر فيماا صهصاه، فمان كااًّ  وي اا فاي  دناه  -عليه الصالة والسالم–فجاءي أجوبته 
إلااى العماال الصااالن الباادني  كالصااالة  -عليااه الصااالة والسااالم–ضااعيا ا فااي مالااه اوجبااه النبااي 

والصيام والجباد والحج، حجٌّ مبرور جاء في أحاداث، ومن كاًّ  وي ا في ماله ولدصه من الماا، ماا 
ويلحظ مناه عادم النطااأل لاعماا، البدنياة اوجباه إلاى اينااال فاي سابيل  ،وضعيا ا في  دنه ،عنده

ضااة أو متنااافرة،  اال هااي متا ااةب متساا ة، وبعاا  هللا وهكاا؛او ولاا؛ا ق ُص ااا،  إًّ هاا؛ه األجوبااة متنا 
ر )مِّن( في جميع األجوبة، فيكوًّ مِّن أفضال األعماا، كا؛ا، ان أفضال األعماا، كا؛ا العلماء ُص د ِّ ، مِّ

عليه –تهتلف األجوبة، ولكن مالحظه  ،ويهرج من مسألة كوًّ ه؛ا ُصجاب بك؛ا، وذاك ُصجاب بك؛ا
كمتاه وف نتاه للساللين، وإجا تاه لكال واحادر  -الصالة والسالم – بماا ُاناسابه ها؛ا ق أاه أناه مان حِّ

 كيف وهو المؤيَّد بالوحي! وهللا المستعاًّ. -عليه الصالة والسالم
َثَ ا ُيوُيُس، " َماُم َأْحَمُد: َحدَّ ِ ْبِن ُلَمَر ْبِن َحْفِص ْبِن َلاِصٍم، قال: َوَقاَل اإلِْ َثَ ا َلْيٌث، َلْن َلْنِد َّللاَّ َحدَّ

ِتِ  ُأمِ  َفْرَوةَلِن اْلَقاِسِم  ْيَيا، َلْن َجدَّ ِتِ  ُأمِ  َأِبيِ  الدُّ ِ  ،ْبِن َغ َّاٍم، َلْن َجدَّ َوَكاَيْت ِممَّْن َباَيَع َرُسوَل َّللاَّ
ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ - ِ  ،-َصلَّى َّللاَّ ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -َأيََّها َسِمَعْت َرُسوَل َّللاَّ ، َفَقاَل: َوَذَكَر اْْلَْلَمالَ  -َصلَّى َّللاَّ
ِل َوْقِتَها» اَلِة ِْلَوَّ ِ تعجيُل الصَّ  .«ِإنَّ َأَحبَّ اْْلَْلَماِل ِإَلى َّللاَّ

 العمري". َوَقاَل: اَل َيْعِرُفُ  ِإالَّ ِمْن َطِريقِ  ،َوَهَكَذا َرَواُه َأُبو َهاُوَه، َوالتِ ْرِمِذيُّ 
 .الُعَمر  

، َوَلْيَس ِباْلَقِويِ  ِلْ َد َأهْ "   ".ِل اْلَحِديثِ اْلُعَمِريِ 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

عبد هللا  ن عمر  ن حاص  ن عاصم الُعمر ، ص ولوًّ  الُمكبَّر عبد هللاو ليمياووا  يناه وباين أ ياه 
ا، لكان فياه ضاعف  عبيد هللا، فعبيد هللا ث ة، وعبد هللا فيه ضعف من جبة حاظه، وإًّ كاًّ صاالح 

 وهما أ واًّ. ،من جبة حاظه، فُيار وًّ  ينبما
 ا اد، عليه مما في الصحيحين وغيرهما.   والحداث له أواهد أو م

اَلَة اْلُوْسَطى"  ".َوَخصَّ َتَعاَلى ِمْن َبْيِ َها ِبَمِزيِد التَّْأِكيِد الصَّ
ات علاى الصاالة مان بااب ع اف الهاا  علاى  ألنبا ع ابا على الصالة، الصالة الوس ى ُع ِّ

هتمااام بطااأًّ الهااا  العااام، وفالاادة ع ااف الهااا  علااى العااام والعكااخ العااام علااى الهااا  لال
 والعناصة به من  ين األفراد التي تندرج تحت اللاظ العام.

ـْنُح. َحَكـاُه َماِلـٌ  ِفـي اْلُمَوطَّـِأ  َوَقِد اختلف السلف والخلف فيها: أي" َهـا الصُّ َصاَلٍة ِهـَي؟ َفِقيـَل: ِإيَّ
، َواْبِن َلنَّاسٍ   .َباَلًغا َلْن َلِليٍ 

، َوَلْنـُد اْلَوهَّـاِب، وَ ـري  َوَغْيـُرُهْم، َلـْن َلـْوٍ  َوَقاَل ُهَشْيٌم، َواْبُن ُلليَّ  ة، وُغْ َدر، َواْبـُن َأِبـي َلـِديٍ 
، َلـْن َأِبـي َرَجــاٍْ اْلُعَطـاِرِهيِ  َقـاَل: َصــلَّْيُت َخْلـَف اْبـِن َلنَّـاٍس اْلَفْجــَر، فق ـَت ِفيَهـا، َوَرَفــَع  اْْلَْلَراِبـيُّ

اَلةُ   ". اْلُوْسَطى الَِّتي ُأِمْرَيا َأْن َيُقوَم ِفيَها َقاِيِتينَ َيَدْيِ ، ُثمَّ َقاَل: َهِذِه الصَّ
ِ َقاِيِتيَن{ ف نت، وجاءي أحاداث تاد، علاى ال ناوي فاي صاالة الصابن،  [238]النقرة: }َوُقوُموا ّلِلَّ

ن عند أهل العلم أًّ النبي   نات، ثام تارك،  نات للحاجاة  ناوي  -عليه الصالة والساالم–لكن المرجَّ
 ك ال نوي.نواز،، ثم تر 

ِ َقــاِيِتيَن{ ال نااوي ُص لااى علااى معاااني ك ياارة، منبااا وااو، ال يااام، ومنبااا  [238]النقــرة: }َوُقوُمــوا ّلِلَّ
 إلى غير ذله، ومنبا ال نوي ال؛  هو الدعاء. ،حا، كونكم  انتين ،الهطوع

ِ َقاِيِتيَن{على كل حا،  لادعاء، وأًّ ال ناوي دقلة ال نوي ه؛ا على أنه ا [238]النقرة: }َوُقوُموا ّلِلَّ
في صالة الصابن عناد الطاافعية أماره مساتمر لام ُاتارك ولام ُانساي، وعناد غيارهم أًّ اقساتمرار فاي 

 ال نوي في صالة الصبن  دعة ُمحَدث.
ليال وبعاادها  يباأًّ صااالة الصابن هااي الصاالة الوساا ىو ألًّ  بلباا صااالت وعلاى كاال حاا، ال ااو،

 وهاااتين، وفيبااا ايأااارة بااال نوي إلااى  ولااه  نبااار، فبااي متوساا ة  ااين هاااتين الصااالتين يصااالت
ِ َقاِيِتيَن{ وه؛ا  و، ُمعتبر عند أهل العلم، وجاء فاي الصالواي األ ار   ،[238]النقرة: }َوُقوُموا ّلِلَّ

ن عند أهل العلم  نباا صاالة العصار، وجااء تاسايره فاي بعا  أما ذكره المؤلف، ومن أ و  ما ترجَّ
اَلِة اْلُوْسَطى، َصاَلِة اْلَعْصرِ َ َغُلوَيا لَ »األحاداث الصحيحة  سيأتي إًّ و في اوم الهندل،  «ِن الصَّ

 أاء هللا تعالى.   
 طالب: ..........

المحافظاة علاى الصاالة تاد، وتباد  وُتعاين علاى البداصاة إلاى كال  يار، ومنباا ُحسان العطارة مااع 
الَة على الصالواي ما جاء في المحافظة  ،أهله ونساله، وأق اتلاظ بكالمر ُانافي ه؛ا األمر }ِإنَّ الصَّ
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ــِر{ وماان حااافظ عليبااا تنباااه صااالته عاان الاحطاااء  ،[45]الع كنــوت: َتْ َهــى َلــِن اْلَفْحَشــاِْ َواْلُمْ َك
 والمنكر.

َوَرَواُه َأْيًضا ِمْن َحِديِث َلْوٍ ، َلْن ِخالس ْبِن َلْمـٍرو، َلـِن اْبـِن َلنَّـاٍس، ِمْثَلـُ  ، َرَواُه اْبُن َجِريرٍ "
 ًْ  .  َسَوا

ــاٍر،  ــُن َبشَّ َثَ ا اْب ــُن َجِريــٍر: َحــدَّ ــاَل اْب ــاِب، قــال: َوَق ــُد اْلَوهَّ َثَ ا َلْن ــدَّ ــي قــال: َح َثَ ا َلــْوٌ ، َلــْن َأِب َحــدَّ
ـُ  َصـلَّى اْلَغـَداَة ِفـي َمْسـِجِد اْلَنْصـَرِة، َفَقَ ـَت َقْنـَل  ،اْلِمْ َهـاِل، َلـْن َأِبـي اْلَعاِلَيـِة، َلـِن اْبـِن َلنَّـاسٍ  َأيَّ

ُكـو ِ ال ُ ِفـي ِكَتاِبـِ  َفَقـاَل:  ،رُّ ـاَلُة اْلُوْسـَطى الَِّتـي َذَكَرَهــا َّللاَّ ــَلَواِت َوَقـاَل: َهـِذِه الصَّ }َحـاِفُظوا َلَلـى الصَّ
ِ َقاِيِتيَن{ الِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِلَّ  .[238]النقرة: َوالصَّ

اِمَغايِ  َثَ ا ُمَحمَُّد ْبُن ِليَسى الدَّ ،َوَقاَل َأْيًضا: َحدَّ ِبيِع ْبِن قال: َأْخَنَرَيا اْبُن اْلُمَناَرِك،  قال: يُّ َأْخَنَرَيا الرَّ
ِ ْبِن َقْيسٍ   ".َأَيٍس، َلْن َأِبي اْلَعاِلَيِة َقاَل: َصلَّْيُت َخْلَف َلْنِد َّللاَّ

 صعني  أبا موسى األأعر  كاًّ على البصرة.
ِ ْبـِن َقـْيٍس ِباْلَنْصـرَ " - َصـاَلَة اْلَغـَداِة، َفُقْلـُت ِلَرُجـٍل ِمـْن َأْصـَحاِب َرُسـوِل َّللاَِّ  ةِ َصلَّْيُت َخْلَف َلْنـِد َّللاَّ

ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ  اَلةُ  -َصلَّى َّللاَّ اَلُة اْلُوْسَطى؟ َقاَل: َهِذِه الصَّ  .ِإَلى َجاِيِني: َما الصَّ
ِبيِع، َلْن َأِبي اْلَعاِلَيِة: َأيَّ ُ  َصـلَّى - َصـلَّى َمـَع َأْصـَحاِب َرُسـوِل َّللاَِّ  َوُرِوَي ِمْن َطِريٍق ُأْخَرى َلِن الرَّ

ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ  ـاَلُة اْلُوْسـَطى؟ َقـاُلوا: الَِّتـي  -َّللاَّ َصاَلَة اْلَغَداِة، َفَلمَّا َفَرُغوا َقاَل، ُقْلُت َلُهْم: أيَّـتُهنَّ الصَّ
 َقْد َصلَّْيُتَها َقْنُل.

اٍر،  َثَ ا اْبُن َبشَّ َثَ ا اْبُن لَ قال: َوَقاَل َأْيًضا: َحدَّ َمَة، َلْن َسِعيِد ْبِن َبِشيٍر، َلْن َقَتاَهَة، َلْن َجاِبِر ثَحدَّ
ْنِح. اَلُة اْلُوْسَطى: َصاَلُة الصُّ ِ َقاَل: الصَّ  ْبِن َلْنِد َّللاَّ

وُلَنيــد ْبـِن ُلَمْيــٍر،  َوَحَكـاُه اْبـُن َأِبــي َحـاِتٍم، َلــِن اْبـِن ُلَمــَر، َوَأِبـي ُأَماَمــَة، َوَأَيـٍس، َوَأِبــي اْلَعاِلَيـِة،
ِبيِع ْبِن َأَيسٍ  ، َوُمَجاِهٍد، َوَجاِبِر ْبِن َزْيٍد، َوِلْكِرَمَة، َوالرَّ ِ ْبِن  ،َوَلَطاٍْ َوَرَواُه اْبُن َجِريٍر، َلْن َلْنِد َّللاَّ

اِه ْبِن اْلَهاِه َأْيًضا ـاِفِعيُّ  ،َ دَّ ـا ِبَقْوِلـِ :  -َرِحَمـُ  َّللاَُّ - َوُهَو الَِّذي َيـصَّ َلَلْيـِ  الشَّ ِ ُمْحَتجًّ }َوُقوُمـوا ّلِلَّ
ْنحِ  ،[238]النقرة: َقاِيِتيَن{  ".َواْلُقُ وُت ِلْ َدُه ِفي َصاَلِة الصُّ

ـْنحِ " وماازالوا ص نتاوًّ فاي صاالة  ،مساتمر الحكام لام ُانَساي ولام ُاتاَرك" َواْلُقُ وُت ِلْ َدُه ِفي َصاَلِة الصُّ
 الصبن.

 ."ُوْسَطىَوِمْ ُهْم َمْن َقاَل: ِهَي الْ "
 طالب: ...........

 أان الويادةي
 طالب: ...........

 وويل الم  عي
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 طالب: ...........
  ا، الدمياوي، ماذا ص و،ي

ْمَياِطيُّ َلْن ُلَمَر، َوُمَعاٍذ، َواْبِن َلنَّاٍس، َواْبِن ُلَمَر، َوَلاِهَشَة َلَلى ِخاَلٍ  ِمْ ُهْم، طالب: " َوَيَقَلُ  الدِ 
، َوِلْكِرَمَة، َوُمَجاِهدٍ َوَأِبي ُموسَ  ، َوَطاُوٍس، َوَلَطاٍْ ْعَثاِْ  ".ى، َوَجاِبٍر، َوَأَيٍس، َوَأِبي الشَّ

 صعني ه؛ا ال و،  أنبا صالة الصبن. ماذا عندكي
 طالب: ...........

 ذكره في ه؛ا الكتاب.
 طالب: ...........

 نر  إذا جاء ذكره إًّ كاًّ هنا زيادة ن لناها هناك.
أ و محمد عبد المؤمن  ن  لاف الادمياوي فاي كتاباه المسامى )بكطاف الم  اى فاي  و ا، الحافظ

، وا ان مساعود،  ،تبيين الصالة الوس ى(  و د نص فيه على أنبا العصار حكااه عان عمار، وعلاي ر
، وسمرة  ن ُجندب، وأ ي هريرة، وأ ي سعيد، وحاصة، وأم حبيبة،  وأ ي أاوب، وعبد هللا  ن عمرور

 عمر، وا ن عباس، وعالطة على الصحين منبم. وأم سلمة، وعن ا ن
 ه؛ا هوي

 طالب: ...........
    لتهيهو ناخ الكالم ال؛
 طالب: ...........

 ه؛ا ما فيه زيادة الن ل األ يري
 طالب: ...........

َتْيِن َمْقُصوَرَتْيِن. "َوِمْ ُهْم َمْن َقاَل: ِهَي اْلُوْسَطى ِباْلِتَناٍر َأيََّها اَل ُتْقَصُر، َوِهَي َبْيَن َصاَلتَ  ْيِن ُرَباِليَّ
 ".َوَتُرهُّ اْلَمْغِربُ 

باعتباار عادد  -أعناي الم ارب–ترد الم ربو ألنبا ق ُت صر، وهي وس ى باعتبار عدد الركعااي 
الركعااي هاي وسا ى، باعتباار أناه اوجاد أ  ار مان عادد ركعاتباا وأ ال، فباي المتوسا ة  اين ها؛ه 

 األعداد.
َتْي َيَهارٍ  َوِقيَل: ِْلَيََّها" َتْيِن، َوَصاَل َتْيِن. َبْيَن صالَتْي َلْيٍل َجْهِريَّ يَّ  ِسرِ 

ــي ذهــب، لــن  َثَ ا ابــن أب ــدَّ ــي ُمْســَ ِدِه: َح ــو َهاُوَه الطََّياِلِســيُّ ِف ــاَل َأُب ــِر. َق ــا َصــاَلُة الظُّْه َه َوِقيــَل: ِإيَّ
َقاَل: ُك َّا ُجُلوًسـا ِلْ ـَد َزْيـِد ْبـِن َثاِبـٍت،  -ْعَندٍ َيْعِ ي اْبَن مَ -َلْن ُزْهَرَة  -ِ ي اْبَن َلْمٍروعْ يَ  -الزبرقان

اَلِة اْلُوْسَطى، َفَقاَل: ِهَي الظُّْهُر، َكاَن  ُ - رسول هللاَفَأْرَسُلوا ِإَلى ُأَساَمَة، َفَسَأُلوُه َلِن الصَّ َصـلَّى َّللاَّ
 .ُيَصلِ يَها ِباْلَهِجيرِ  -َلَلْيِ  َوَسلَّمَ 
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ثَ  ـُد ْبــُن َجْعَفــٍر، َوَقـاَل َأْحَمــُد: َحــدَّ َثَ ا ُ ــْعَنُة، قـال: َ ا ُمَحمَّ َثِ ي لْمــرو ْبـُن َأِبــي َحِكــيٍم، قـال: َحــدَّ َحــدَّ
 ِ َبْيِر، َلْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َقاَل: َكـاَن َرُسـوُل َّللاَّ ُث َلْن ُلْرَوَة ْبِن الزُّ ْبِرَقاَن ُيَحدِ  ُ -َسِمْعُت الزِ  َصـلَّى َّللاَّ

- رسـول هللاَصلِ ي الظُّْهـَر ِباْلَهـاِجَرِة، َوَلـْم َيُكـْن ُيَصـلِ ي َصـاَلًة َأُ ـدُّ َلَلـى َأْصـَحاِب يُ  -َلَلْيِ  َوَسلَّمَ 
ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ   ".ِمْ َها -َصلَّى َّللاَّ

ألًّ الباجرة صسب با ال يلولة عند الناس في الصدر األو، ص يلاوًّ  بال صاالة الظبارو فيطاى علايبم 
ه؛ا ُمالحظ في أصامنا ه؛ه تجد التاريط فاي صاالة الظبار عناد ك يار مان ال يام إليبا، فبي أا ة، و 

 -مع األساف–ويتسامن  ،صعني في الُع ل وما الُع ل صالة الظبر ،الناس في غير أو اي الدوام
فيبا ك يرب من والب العلم باعتبار أًّ الاجر جاء فيبا نصو  ُمطاددة، والعصار كا؛له، وصاالة 

، فتب اى الظبار هاي التاي صحصال فيباا التااريط، عناد ك يارر مان ظوًّ مساتي الم رب والعطاء الناس 
للظبر، حتى منبم ألمة مساجد في  ًّ ي ما فيبا دوام انامو س قسيما في األو اي ايجازاي التالنا

رمضاًّ ما صصلوًّ الظبر، صمر علايبم أصاام ماا صصالوًّ فاي مسااجدهم، النااس انااموًّ، واألوااا، 
 بالليل، ثم إذا جاء النبار ناموا، وصالة الظبر عليبا   ر.صسبروًّ  وًّ،ناما موالنساء، وكلب

، والعصار كا؛له وفيبااا والساب:  أًّ صاالة الاجار توافااى و ات صاحوتبم، والم ارب والعطاااء كا؛له
بع من النوم إذا جاء العصر، لكن  ِّلة من الناس تجده صسبر الليل، نصو ، وك ير من الناس أ

 أرة، ثم انام إلى الليل، نسأ، هللا العافية.اعالويجلخ الصبن إلى الساعة التاسعة، 
دُّ ْم َيُكْن ُيَصلِ ي َصاَلًة َأ ـَولَ "هو الم صود والحاصل أًّ صالة الظبر في و ت ال يلولةو ول؛ا  ا،  

ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -َلَلى َأْصَحاِب رسول هللا   ".[238]النقرة: }َحاِفُظوا{َفَ َزَلْت:  ،ِمْ َها -َصلَّى َّللاَّ
ها؛ه النصاو  التااي تاأتي فاي صالواير بعينباااو مان أجال الحاث عليبااا والتطاداد فاي أمرهااا،  فم ال

عاان  ، منتااهر وترا ااي الناااس، ووجااود المباارراي لتاارا يبم، وإق فاألصاال أًّ المساالم ُمااؤَتمِّر بااأمر هللا
ـــــَي َّللاَِّ ص اااااو،   -جااااالَّ وعاااااال–علياااااه أًّ ُصجيااااا:، هللا فنبياااااه، إذا جااااااء داعاااااي هللا  ـــــوا َهاِل  {}َأِجيُن

 والناس اناموًّ الو ت والو تين وال الثة، وه؛ا ق صصدر من مسلم في األصل. ،[31]اْلحقا :
الِة اْلُوْسـَطىَفَ َزَلْت: " َلَواِت َوالصَّ ِ َقـاِيِتيَن{ }َحاِفُظوا َلَلى الصَّ [ َوَقـاَل: ِإنَّ 238]النقـرة: َوُقوُمـوا ّلِلَّ

َتْيِن، َتْيِن َوَبْعَدَها َصاَل  ".َوَرَواُه َأُبو َهاُوَه ِفي ُسَ ِ ِ ، ِمْن َحِديِث ُ ْعَنَة، ِب ِ  َقْنَلَها َصاَل
لكن جاء تسميتبا في حداث جبريل وفي غيره الصالة األولاى صاالة الظبارو ألًّ جبريال صاالها 

–من الاروض صالة الظبر أو، ما نو، صلى باه  -عليه الصالة والسالم–أو، ما صلى بالنبي 
 الظبر، فُسميت األولى من أجل ذله.صالة  -عليه الصالة والسالم

َثَ ا َيِزيُد، " َثَ ا اْبُن َأِبي ِذْهٍب قال: َوَقاَل َأْحَمُد َأْيًضا: َحدَّ ْبِرَقانِ  َحدَّ َأنَّ َرْهًطا ِمـْن ُقـَرْيٍ  َمـرَّ  :َلِن الزِ 
ـاَلِة اْلُوْسـَطى، ِبِهْم َزْيُد ْبُن َثاِبٍت، َوُهْم ُمْجَتِمُعوَن، َفَأْرَسُلوا ِإَلْيـِ  ُغاَلَمـْيِن لَ  ِيِ  َلـِن الصَّ ُهـْم  َيْسـَأاَل

ُثمَّ اْيَصَرَفا ِإَلـى ُأَسـاَمَة ْبـِن  ،َفَقاَم ِإَلْيِ  َرُجاَلِن ِمْ ُهْم َفَسَأاَلُه، َفَقاَل: ِهَي الظُّْهرُ  ،َفَقاَل: ِهَي اْلَعْصرُ 
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َكـاَن ُيَصـلِ ي الظُّْهـَر ِبـاْلَهِجيِر،  - َلَلْيِ  َوَسـلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ -نَّ ال َِّنيَّ إَزْيٍد َفَسَأاَلُه، َفَقاَل: ِهَي الظُّْهُر  
 :ُ اِن، َوال َّـاُس ِفـي َقـاِهَلِتِهْم َوِفـي ِتَجـاَرِتِهْم، َفـَأْيَزَل َّللاَّ ـفَّ ـفُّ َوالصَّ ُه ِإالَّ الصَّ َْ }َحـاِفُظوا َفاَل َيُكوُن َوَرا

الِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِلَِّ  َلَواِت َوالصَّ ِ 238]النقرة:  َقاِيِتيَن{َلَلى الصَّ َصـلَّى -[ َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل َّللاَّ
ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ  َقنَّ ُبُيوَتُهمْ »: -َّللاَّ  ".«لَيْ َتهَينَّ ِرَجاٌل َأْو َْلَُحرِ 

ضعيف فيه ان  اع، وأما التبداد بالتحريى تحريى البيوي  -رحمه هللا–الحداث كما أأار المؤلف 
 .«َلَيْ َتِهَينَّ َأْقَواٌم َلْن َوْهِلِهُم اْلُجُمَعاتِ » ت في الصحيحين وغيرهما بالنار فبو ثا

 طالب: ..........
 يماذا

 طالب: ..........
لقـد هممـت أن  مـر رجـاًل ُيصـلي بال ـاس وأيطلـق برجـاٍل معهـم ُحـزم مـن حطـب »البم باالتحريى 

ق للى المتخلفين بيوتهم بال ار  .نسأ، هللا العافية «فأحرِ 
أماارب عظاايم لاايخ بالساابل أًّ صاااأتي ماان صمسااه واارل هاا؛ا الهبااار، وي ااو،  الناااس فااي تجااااراتبم 

 والرسو، ُصصلي!
 طالب: ..........

على كل حا، ه؛ا الجوء ضعيف، والبم بالتحريى ال؛  هو األهم والم صود ال؛   ،اتبعوا المتطابه
كالم، ثم كاوًّ النااس فاي  هيفيه التطداد على حضور الجماعاي والُجمع فبو في الصحيحين ما ف

 ب؛ا ضعيف.... فتجاراتبم 
َحاَبةِ و  " ، َلْم ُيْدِرْك َأَحًدا ِمَن الصَّ ْمِريُّ َة الضَّ يَّ ْبِرَقاُن ُهَو اْبُن َلْمِرو ْبِن ُأمِ  َم ِمْن  ،الزِ  ِحيُح َما َتَقدَّ َوالصَّ

َبيْ     ِر.ِرَواَيِتِ ، َلْن ُزْهَرَة ْبِن َمْعَنٍد، َوُلْرَوَة ْبِن الزُّ
: َوَقاَل ُ ْعَنُة َوُهَماٌم، َلْن َقَتاَهَة، َلْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب، َلِن اْبِن ُلَمـَر، َلـْن َزْيـِد ْبـِن َثاِبـٍت َقـالَ 

اَلُة اْلُوْسَطى: َصاَلُة الظُّْهرِ   .الصَّ
 ".ُر ْبُن ُسَلْيَمانَ َوَقاَل َأُبو َهاُوَه الطََّياِلِسيُّ َوَغْيُرُه، َلْن ُ ْعَنَة، َأْخَنَرِيي ُلمَ 

ن ماان أ ااوا، أهاال العلاام كمااا هااو معلااوم صااالة العصاار، وكااوًّ الصاالواي األ اار  ااارد فيبااا  الماارجَّ
م ال النصاو  الاواردة  ،كونه ارد فيباا ماا اارد ،قسيما المو وفاي انصو  بعضبا  د صكوًّ ثا ت  

كال الصالواي التاي اا؛ه: ذهان المسالم إلاى النصو  الواردة في ساعة الجمعاةو في ليلة ال در، و 
 صحتملبا ه؛ا الكالم، فيحر  عليبا على أنبا هي الم صودة.

ْحَمِن ْبـَن َأَبـاَن ْبـِن " َأْخَنَرِيي ُلَمـُر ْبـُن ُسـَلْيَماَن ِمـْن َوَلـِد ُلَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـاِب َقـاَل: َسـِمْعُت َلْنـَد الـرَّ
ُث َلْن َأِبيِ ، َلْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت  اَلُة اْلُوْسَطى ِهَي الظُّْهُر.ُلْثَماَن، ُيَحدِ   َقاَل: الصَّ
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َمِد، َلْن ُ ْعَنَة، َلْن ُلَمرَ  ْبِن  َوَرَواُه اْبُن َجِريٍر، َلْن َزَكِريَّا ْبِن َيْحَيى ْبِن َأِبي َزاِهَدَة، َلْن َلْنِد الصَّ
اَلُة الْ   ُوْسَطى َصاَلُة الظُّْهِر.ُسَلْيَماَن، َلْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت، ِفي َحِديٍث َرَفَعُ  َقاَل: الصَّ

َوُهـَو َقـْوُل  ،َوِممَّْن ُرِوَي َلْ ُ  َأيََّها الظَّْهُر: اْبُن ُلَمَر، َوَأُبـو َسـِعيٍد، َوَلاِهَشـَة َلَلـى اْخـِتاَلٍ  َلـْ ُهمْ 
اِه ْبِن اْلَهاهِ  ِ ْبِن َ دَّ َبْيِر، َوَلْنِد َّللاَّ  .-َرِحَمُهُم َّللاَُّ  -يَفةَ َوِرَواَيٌة َلْن َأِبي َح ِ  ،ُلْرَوَة ْبِن الزُّ

َحاَبِة -َرِحَمُهَما َّللاَُّ - َقاَل التِ ْرِمِذيُّ َواْلَنَغِويُّ  ،َوِقيَل: ِإيََّها َصاَلُة اْلَعْصرِ  : َوُهَو َقْوُل َأْكَثِر ُلَلَماِْ الصَّ
: ُهـَو َقـْوُل ُجْمُهـوِر التَّـاِبِعينَ  ُِ َأُبـو ُلَمـَر ْبـُن َلْنـِد  ،َوَغْيِرِهْم، َوَقاَل اْلَقاِضي اْلَماَوْرِهيُّ َوَقـاَل اْلَحـاِف

: ُهَو َقْوُل َأْكَثِر َأْهِل اْْلََثرِ  َة ِفي َتْفِسيرِِه:  ،اْلَنرِ   ،ُهَو َقْوُل ُجْمُهوِر ال اسوَ َوَقاَل َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َلِطيَّ
ْمَياِطيُّ  وقال الحافِ َكْشُف اْلُمَغطَّـى بــــ ِفي ِكَتاِبـِ  اْلُمَسـمَّى: َأُبو ُمَحمٍَّد َلْنُد اْلُمْؤِمِن ْبُن َخَلٍف الدِ 

اَلةِ   (".َتْنِييِن الصَّ
 في تبيين الصالة الوس ى.

اَلِة اْلُوْسَطىفي بـــ َكْشُف اْلُمَغطَّى " َهـا اْلَعْصـُر، َوَحَكـاُه َلـْن ُلَمـَر،  : َوَقْد َيـصَّ (َتْنِييِن الصَّ ِفيـِ  َأيَّ
، َواْبِن   ".أيوب، ولند هللا بن َلْمٍرو، َوَأِبي لناسَوَلِليٍ 

، َواْبِن " وا ن مسعود  د، ا ن عباس  ".، َوَأِبي أيوبمسعوهَلْن ُلَمَر، َوَلِليٍ 
، َواْبِن " وَسـُمرة ْبـِن ُجْ ـُدب،  ،، َوَأِبـي أيـوب، ولنـد هللا بـن َلْمـٍرومسـعوهَوَحَكاُه َلْن ُلَمَر، َوَلِليٍ 

ْبِن ُلَمَر، َواْبِن َلنَّاٍس، َوَلاِهَشَة اَوَلِن  ،ْفَصَة، َوُأمِ  َحِنيَنَة، َوُأمِ  َسَلَمةَ َوَأِبي ُهَرْيَرَة، َوَأِبي َسِعيٍد، َوحَ 
ِحيِح َلْ ُهمْ   ".ِنيَدةُ َوِبِ  َقاَل لُ  ،َلَلى الصَّ

 َعبيدة.
، ،ِنيَدةُ َوِبِ  َقاَل لَ "  ".َوِزرُّ ْبُن ُحَنْي ٍ  ورزيٌن، َوِإْبَراِهيُم ال ََّخِعيُّ

 رزين، وَعبيدة  ن عمرو السلماني، وزر  ن ُحبيش، وسعيد  ن جبير. هما فيوزر  ن ُحبيش 
، َوُمَقاِتٌل،  ،َوِزرُّ ْبُن ُحَنْي ٍ " اُك، َواْلَكْلِنيُّ حَّ َوَسِعيُد ْبُن ُجَنْيٍر، َواْبُن ِسيِريَن، َواْلَحَسُن، َوَقَتاَهُة، َوالضَّ

 ".َوُلَنْيُد ْبُن َمْرَيَم، َوَغْيُرُهمْ 
 أ ي مريم.وُعبيد  ن 

 َوُهَو َمْذَهُب َأْحَمَد ْبِن َحْ َنٍل.  ،َمْرَيَم َوَغْيُرُهمْ  أبي َوُلَنْيُد ْبنُ "
. اِفِعيُّ : َوالشَّ  َقاَل اْلَقاِضي اْلَماَوْرِهيُّ

ــٍد، َواْخَتــاَرُه اْبــ ُمَحمَّ ََ ــِحيُح َلــْن َأِبــي َحِ يَفـَة، َوَأِبــي ُيوُســَف،  ُن َحِنيــٍب َقـاَل اْبــُن اْلُمْ ــِذِر: َوُهــَو الصَّ
 ".-َرِحَمُهُم َّللاَُّ  -اْلَماِلِكيُّ 

ِ َقـاِيِتيَن{ ونه ن ل ال و، األو، في صالة الاجار عان ايماام الطاافعي، وأااده باال نوي   }َوُقوُمـوا ّلِلَّ
والطاااافعي اااار  ال ناااوي فاااي صاااالة الصااابن ق صمناااع أًّ ُاااا؛كر عناااه  اااو،ب آ ااار،  ،[238]النقـــرة:

داد عند الطافعية، وك؛له الن ل عن أ ي حنياة، وغيرهم مان أهال ومعرول ال و، ال دصم وال و، الج
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ولااايخ هااا؛ا مااان بااااب التضاااارب  ،العلااام األلماااة كلبااام تُااا؛كر عااانبم أ اااوا، وُيااارو  عااانبم رواصااااي
، ثام اتباين لاه  الفاه، فينت ال إلاى غياره،  والتنا  ، وإنما هو ق اتالل اقجتبااد، صجتباد فاي أمارر

 فب؛ا معرول في م؛اه: األلمة.
 ب: ..........طال
 يماذا

 طالب: ..........
 فيهي ماذا 

 طالب: ..........
أو صجتباد فياه  ،عندهم نصو  ثا تة ماا الا؛  صمناعي  اد ا بات الهبار ويتاردد ايصمااًّ فاي ناساهه

 من ه؛ا. اب البياًّ أو  ياًّ الجواز أو أيءفير  أنه ليخ من باب النَّسي، وإنما هو من ب
  .   -رحمبم هللا-ك يرة  االمالم عن األلمة األعالم( ذكر لبم أع؛ار  أيي ايسالم في كتابه )رفع 

ِليِل َلَلى َذِلَ :" َثَ ا َأُبو ُمَعاِوَيَة، ِذْكُر الدَّ َماُم َأْحَمُد: َحدَّ َثَ ا اْْلَْلَمُ  َلْن ُمْسـِلمٍ  قال: َقاَل اإلِْ بـن  َحدَّ
 ".، َلْن ُ َتْيِر ْبِن َ َكلٍ ُصنيح أبي الضحى

 يأم  أتير تص ير
 طالب: ..........

 بالتص ير.
 طالب: ..........

 .نعم
 طالب: ..........

 هي مضبووة بالتص ير.
" ِ ُ َلَلْيــِ  َوَســلَّمَ -َلــْن ُ ــَتْيِر ْبــِن َ ــَكٍل َلــْن َلِلــيٍ  َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل َّللاَّ َيــْوَم اْْلَْحــَزاِب:  -َصــلَّى َّللاَّ
اَلِة اْلُوْسـَطى» ُ ُقُلـوَبُهْم َوُبُيـوَتُهْم َيـاًرا ،، َصـاَلِة اْلَعْصـرِ َ َغُلوَيا َلِن الصَّ َها َبـْيَن  ،«َمـَأَ َّللاَّ ُثـمَّ َصـالَّ

 ِْ ْيِن: اْلَمْغِرِب َواْلِعَشا َْ  ".اْلِعَشا
ًّ صالة الهول ق ُتصلى في الحضر إوه؛ا كاًّ  بل نوو، صالة الهول، وعلى  و، من ص و،  

ن من فع لبا، والهاالل فاي كاوًّ صاالة الهنادل  بال ذاي الر ااع صكوًّ المتجه تأ يرهاو حتى ُاتمكَّ
أو بعدها عند أهل العلم، والكالم في ه؛ا معرول عند أهل العلم أًّ صالة الهول هل ُتصلى في 

ي عن و تبا.  الحضر أو ق ُتصلىي فإًّ كانت ُتصلى ُتصلى على أ  حا، وق ُتاوَّ
روهاا عان و تباا مماا ااد، علاى أًّ صاال ة الهاول لام تكان ُأارِّعت بعاد، وأًّ في غووة األحاواب أ َّ

 صالة ذاي الر اع بعدها، بعد غووة الهندل.
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رهاااا   اااا،  -علياااه الصاااالة والساااالم–النباااي و  ،إلاااى كاااالمر معااارول عناااد أهااال العلااام، ولكااان هناااا أ َّ
وأيا »  -عليه الصالة والساالم– ا، عمر  ن اله اب  ما صلينا العصر، ف ا، النبي  ،«َ َغُلوَيا»

 .«ت َهللا ما صلي
 على كل حا، ترجم عليه ايمام البهار  باب  و، الرجل  ما صلينا.     
ِريرِ "  ".َوَكَذا َرَواُه ُمْسِلٌم، ِمْن َحِديِث َأِبي ُمَعاِوَيَة ُمَحمَِّد ْبِن َحاِزٍم الضَّ

  ازم.
ـِد ْبـِن " ـِريرِ َخـُمَحمَّ ِكاَلُهَمـا َلـِن اْْلَْلَمـِ  َلــْن  َوال ََّسـاِهيُّ ِمـْن َطِريـِق ِليَسـى ْبـِن ُيـوُيَس، ،اِزٍم الضَّ

َحى، َلْن ُ َتْيِر ْبِن َ َكلِ   ".ُمْسِلِم ْبِن ُصَنْيٍح َلْن َأِبي الضُّ
 أ ي الضحى، مسلم هو أ و الضحى.

َحىطالب:   ؟َلْن ُمْسِلِم ْبِن ُصَنْيٍح َأِبي الضُّ
 نعم أ ي الضحى هو هو.

 طالب: ..........
 ُأتير بالتص ير.

 طالب: ..........
 .نعم

 طالب: ..........
  .اق نظير ما أحد ُصسمي ُأتير  

 طالب: ..........
ماا  -رحمبام هللا–ي ق نظير لبما في األساماء، بعا  النااس أكال   أو اعندك استعداد ُتسمي ُأتير  

 ه؛ا الحاصل. ،ائ  ل وا أي
 طالب: ..........

 .نعم
ـَحى، َلـْن ُ ـَتْيِر ْبـِن َ ـَكِل ْبـِن ُحَمْيـٍد، َلـْن ِكاَلُهَما َلِن اْْلَْلَمِ  َلْن ُمْسِلِم ْبِن ُصنَ " ْيٍح َأِبـي الضُّ

ِنيِ   ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -َلِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َلِن ال َّ  .ِمْثَل ُ  -َصلَّى َّللاَّ
 ى ْبِن اْلَجزَّاِر، َلْن َلِلـي ٍ َلْن َيْحيَ  ،َوَقْد َرَواُه ُمْسِلٌم َأْيًضا، ِمْن َطِريِق ُ ْعَنَة، َلِن اْلَحَكِم ْبِن ُلَتْيَنةَ 

، َوَغْيُر َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِب  .، ِب ِ بن أبي طالٍب  ، َوال ََّساِهيُّ ْيَخاِن، َوَأُبو َهاُوَه، َوالتِ ْرِمِذيُّ َوَأْخَرَجُ  الشَّ
لْ  َحاِح ِمْن ُطُرٍق َيُطوُل ِذْكُرَها، َلْن َلِنيَدَة السَّ َ ِن، َوالصِ  ، ِب ِ اْلَمَساِيِد َوالسُّ ، َلْن َلِليٍ   ".َماِييِ 

 ا واحد، ُص ا،  مساند ومسانيد، ومراسل ومراسيل، وم اوع وم اويع.ممساند ومسانيد معناه
، ِبـ ِ " ، َلْن َلِليٍ  ، َوال ََّساِهيُّ ِمْن َطِريِق اْلَحَسِن اْلَنْصِريِ  : َواَل ُيْعـَرُ   ،َوَرَواُه التِ ْرِمِذيُّ َقـاَل التِ ْرِمـِذيُّ

 َلُ  ِمْ ُ .َسَما
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َثَ ا َأْحَمُد ْبُن ِسَ اٍن،  ، َلـْن ُسـْفَياَن، قـال: َوَقاَل اْبُن َأِبي َحاِتٍم: َحدَّ ْحَمِن ْبـُن َمْهـِديٍ  َثَ ا َلْنـُد الـرَّ َحـدَّ
: َقالَ  ـا َيَراَهـا اَل: ُقْلُت ِلَعِنيَدَة: َسْل َلِليًّا َلْن َصـاَلِة اْلُوْسـَطى، َفَسـَأَلُ ، َفَقـ :َلْن َلاِصٍم، َلْن ِزرٍ  ُك َّ

ْنحَ  اْلَفْجرَ  ِ  ،َأِو الصُّ ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -َحتَّى َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َ َغُلوَيا »َيُقوُل َيْوَم اْْلَْحَزاِب:  -َصلَّى َّللاَّ
ُ ُقُنـوَرُهْم َوَأْجـَواَفُهْم  اَلِة اْلُوْسـَطى َصـاَلِة اْلَعْصـِر، َمـَأَ َّللاَّ َوَرَواُه اْبـُن  «َيـاًرا– َأْو ُبُيـوَتُهمْ -َلِن الصَّ

 .ِب ِ  َجِريٍر، َلْن ُبْ َداٍر، َلِن اْبِن مهدي،
 ِ ُ َلَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -َوَحِديُث َيْوِم اْْلَْحَزاِب، وَ ْغل اْلُمْشِرِكيَن َرُسوَل َّللاَّ ِْ َوَأْصـَحاَبُ  َلـْن َأَها -َصلَّى َّللاَّ

َمـا اْلَمْقُصـوُه ِرَواَيـُة َمـْن َمْرِوي  َلْن َجَما َصاَلِة اْلَعْصِر َيْوَمِئذٍ  ـَحاَبِة ُيَطـُوُل ِذْكـُرُهْم، َوِإيَّ َلٍة ِمَن الصَّ
اَلَة اْلُوْسَطى: ِهَي َصاَلُة اْلَعْصرِ  َوَقْد َرَواُه ُمْسِلٌم َأْيًضا ِمْن َحـِديِث ، َيصَّ ِمْ ُهْم ِفي ِرَواَيِتِ  َأنَّ الصَّ

ُ َلْ ُهَما -اْبِن َمْسُعوٍه، َواْلَنَراِْ ْبِن َلاِزٍب   ".-َرِضَي َّللاَّ
التنصاايص علااى أنبااا صااالة العصاار فااي الصااحيحين وغيرهمااا فااي  صااة األحااواب األماار ثا اات 
ومعرول فاي الصاحيحين وفاي غيرهماا، وق ُص اوماه ماا ورد فاي الصالواي األ ار ، فعلاى ها؛ا هاو 

ن.    المرجَّ
ـانُ " َثَ ا َلفَّ َماُم َأْحَمُد: َحـدَّ َثَ ا ُهَمـاٌم، َلـْن َقَتـاَهَة، َلـِن اْلَحَسـِن، َلـْن قـال: ، َحِديٌث  َخُر: َقاَل اإلِْ َحـدَّ

 ِ ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -َسُمرة: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ  .«َصاَلُة اْلُوْسَطى: َصاَلُة اْلَعْصرِ »َقاَل:  -َصلَّى َّللاَّ
اُن َقااَل  َثَ ا َبْهٌز، َوَلفَّ َثَ ا َأَباُن،  :َوَحدَّ َثَ ا قَ قال: َحدَّ ِ َحدَّ َتاَهُة، َلِن اْلَحَسِن، َلْن َسُمرة: َأنَّ َرُسـوَل َّللاَّ

ُ َلَلْيــِ  َوَســلَّمَ - ــلَّى َّللاَّ ــالِة اْلُوْســَطى{َقــاَل:  -َص ــَلَواِت َوالصَّ ــى الصَّ  ،[238]النقــرة: }َحــاِفُظوا َلَل
 .َوَسمَّاَها َلَ ا َأيََّها ِهَي: َصاَلُة اْلَعْصرِ 

ــُد ْبــُن َجعْ  َثَ ا ُمَحمَّ َثَ ا َســِعيٌد، َلـْن َقَتــاَهَة، َلــِن اْلَحَسـِن، َلــْن َســُمرة ْبــِن  :َفـٍر، َوَرْوٌح، َقــااَل َوَحـدَّ َحــدَّ
 ِ ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -ُجْ ُدٍب: َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ َقـاَل اْبـُن َجْعَفـٍر: ُسـِئَل َلـْن  ،«ِهَي اْلَعْصـرُ »َقاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 .َصاَلِة اْلُوْسَطى
، ِمْن َحِديِث َسِعيِد ْبِن َأِبي َلُروَبـَة، َلـْن َقَتـاَهَة، َلـِن اْلَحَسـِن، َلـْن َسـُمَرةَ َوَرَواُه التِ رْ  َوَقـاَل:  ،ِمِذيُّ

 ".َوَقْد ُسِمَع ِمْ  ُ  ،َحَسٌن َصِحيحٌ 
مانبم مان اار   ،صعني  سمع الحسن مان سامرة، الهاالل معارول َوَقْد ُسِمَع ِمْ ُ ""الترم؛  ص و،  

إذا صارَّح ال  اة بأناه سامع مان ح في حداث الع ي ة أنه سمعه مان سامرة، و أنه سمع منهو ألنه صرَّ 
ل ذله على السماع واورد عنده. راور   ُحمِّ

اا، ولكان  -رحماه هللا–ومنبم من ص و،  لم صسامع، معارول عان الحسان  أناه ُمادل ِّخ لام صسامع م ل  
سامعت حاداث ال و، بأناه سامع حاداث الع ي اة ها؛ا فاي الصاحين فاي البهاار  "سال الحسان ممان 

 ه؛ا ما فيه إأكا،.   ،الع ي ةي  ا،  من سمرة"
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َثَ ا َأْحَمُد ْبـُن َمِ يـٍع، " ، َلـِن قـال: َحِديٌث  َخُر: َوَقاَل اْبُن َجِريٍر: َحدَّ َثَ ا َلْنـُد اْلَوهَّـاِب ْبـُن َلَطـاٍْ َحـدَّ
، َلْن َأِبي َصاِلٍح، َلْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسولُ  ِ التَّْيِميِ  ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ - َّللاَّ اَلُة »: -َصلَّى َّللاَّ الصَّ

 .«اْلُوْسَطى َصاَلُة اْلَعْصرِ 
 ".َطِريٌق ُأْخَرى، َبْل َحِديٌث  َخرُ 

حااداثب آ ااار عااان صااحا ي ر آ ااار كماااا هاااو و وريااىب أ ااار  لاااناخ الحااداث عااان نااااخ الصاااحا ي، 
 معرول.

َثِ ي اْلُمَث َّى، " َثَ ا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد اْلُجَرِ يُّ اْلَواِسِطيُّ : قالَقاَل اْبُن َجِريٍر: َحدَّ  ".َحدَّ
 الحرأي.

َثَ ا ُسَلْيَماُن ْبـُن َأْحَمـَد الْ " َثَ ا اْلَوِليـُد ْبـُن ُمْسـِلمٍ قـال:  ،َرِ ـيُّ اْلَواِسـِطيُّ حَ قال: َحدَّ َقـاَل: َأْخَنَرِيـي  ،َحـدَّ
َثِ ي َخاِلُد بْ قال: َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد،  َقاَل:  ،ُن ِهْهَقاَن، َلْن َخاِلِد ْبِن َسَناَلَن، َلْن ُكَهْيِل ْبِن َحْرَمَلةَ َحدَّ

اَلِة اْلُوْسَطى، َفَقاَل: اْخَتَلْفَ ا ِفيَهـا َكَمـا اْخَتَلْفـُتْم ِفيَهـا، َوَيْحـُن ِبِفَ ـا ِْ َبْيـِت ُسِئَل َأُبو ُهَرْيَرَة َلِن الصَّ
 ِ ُ َلَلْي ِ -َرُسوِل َّللاَّ ُجُل الَصاِلٍح: َأُبو َهاِ ِم ْبُن ُلْتَنَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َلْنِد  - َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ َوِفيَ ا الرَّ

 ِ ُ َلَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -َ ْمٍس، َفَقاَل: َأَيا َأْلَلُم َلُكْم َذِلَ : َفَقاَم َفاْسَتْأَذَن َلَلى َرُسوِل َّللاَّ َفـَدَخَل  -َصـلَّى َّللاَّ
ا.. ِإَلْيَ ا َفَقاَل: َأْخَنَرَيا َأيََّها َصاَلُة اْلَعْصرِ  َلَلْيِ ، ُثمَّ َخَرجَ   َغِريٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجِ  ِجدًّ

َثَ ا َأْحَمـُد ْبـُن ِإْسـَحاَق،  َثَ ا َأُبـو َأْحَمـَد، قـال: َحِديٌث  َخُر: َقاَل اْبُن َجِريٍر: َحـدَّ َثَ ا َلْنـُد قـال: َحـدَّ َحـدَّ
اَلِم، َلْن   ".ِبي َبِصيرٍ َمْوَلى أَ  مسلمالسَّ
 سالم عندكميأم سالم، مسلم 

 طالب: ..........
 عن سالم مولى أ ي بصير.

َمْشِقيُّ  ، قال:َمْوَلى َأِبي َبِصيرٍ سالٍم َلْن " َثِ ي ِإْبَراِهيُم ْبُن َيِزيَد الدِ   ".َحدَّ
 في تاسير ال بر  نصير بالنوًّ.

َمْشِقيُّ " َثِ ي ِإْبَراِهيُم ْبُن َيِزيَد الدِ  َمـْرَواَن َفَقـاَل: َيـا ُفـاَلُن،  َقاَل: ُكْ ُت َجاِلًسا ِلْ َد َلْنِد اْلَعِزيِز بـنَحدَّ
ُ َلَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -اْذَهْب ِإَلى ُفاَلٍن َفُقْل َلُ : َأيَّ َ ْيٍْ َسِمْعَت ِمـْن َرُسـوِل َّللاَِّ  ـاَلِة  -َصـلَّى َّللاَّ ِفـي الصَّ

ـاَلِة  -َوَأَيـا ُغـاَلٌم َصـِغيرٌ -ي َأُبـو َبْكـٍر َوُلَمـُر اْلُوْسَطى؟ َفَقـاَل َرُجـٌل َجـاِلٌس: َأْرَسـَل ِ  َأْسـَأُلُ  َلـِن الصَّ
ِغيَرَة َفَقاَل:  ََ الَِّتـي َتِليَهـا، َفَقـاَل:  «َهِذِه اْلَفْجـرُ »اْلُوْسَطى، َفَأَخَذ ِإْصَنِعَي الصَّ  «َهـِذِه الظُّْهـرُ »َوَقـَن

ْبَهاَم، َفَقـاَل:  ََ اإلِْ ََ الَِّتـي َتِليَهـا، َفَقـاَل:  «ِربُ َهـِذِه اْلَمْغـ»ُثمَّ َقَن ُْ »ُثـمَّ َقـَن ُثـمَّ َقـاَل:  «َهـِذِه اْلِعَشـا
اَلِة َبِقَيْت؟»َفَقاَل:  ،َفُقْلُت: اْلُوْسَطى «َأيُّ َأَصاِبِعَ  َبِقَيْت؟» ِهـَي »َفَقـاَل:  ،َفُقْلُت: اْلَعْصـرُ  «َأيُّ الصَّ

 َغِريٌب َأْيًضا. «اْلَعْصرُ 
َث َحِديٌث  َخُر: َقاَل ا ،  اْبُن َجِريٍر: َحدَّ َثَ ا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسـَماِليَل ْبـِن قال: ُمَحمَُّد ْبُن َلْوٍ  الطَّاِهيُّ َحدَّ

َثِ ي َأِبي، ، قال: َليَّاشٍ  َثِ ي َضْمَضُم ْبُن ُزْرَلَة، َلْن ُ َرْيِح ْبِن ُلَنْيـٍد، َلـْن َأِبـي َماِلـٍ  قال: َحدَّ َحدَّ
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 13 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ــالَ  ــاَل: َق ــَعِريِ  َق ِ  اْْلَْ  ــوُل َّللاَّ ــلَّمَ -َرُس ــِ  َوَس ُ َلَلْي ــلَّى َّللاَّ ــاَلُة اْلَعْصــرِ »: -َص ــَطى َص ــاَلُة اْلُوْس  «الصَّ
 ِإْسَ اُهُه اَل َبْأَس ِبِ .

َثَ ا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيـى ْبـِن ُزَهْيـٍر،  َثَ ا قـال: َحِديٌث  َخُر: َقاَل َأُبو َحاِتِم ْبُن ِحنَّاَن ِفي َصِحيِحِ : َحدَّ َحـدَّ
َثَ ا َلْمُرو ْبُن َلاِصٍم،  قال: َجرَّاُح ْبُن َمْخَلٍد،الْ  َثَ ا َهمَّاٌم قال: َحدَّ  ".ق الِعْجليُمَورِ  بنَحدَّ

جلي.  ُمور ِّل العِّ
ِ  ،ق الِعْجليَهمَّاٌم بن ُمَور ِ " ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َلَلْيِ  -َلْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َلْن َلْنِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 ".«َصاَلُة اْلُوْسَطى َصاَلُة اْلَعْصرِ »: -َوَسلَّمَ 
 طالب: ...........

 عن همام  ن مور ِّل.
 طالب: ...........

 ناخ ايسنادي
 طالب: ...........

 إسناد ا ن حباًّ.
 طالب: ...........

 ماذا ص و،ي
 طالب: ...........

 ماذا عندكي
ق، لطالب:  ن أبي اْلحوص، لن لنـد هللا، قـال: سـ ده لمرو بن لاصم، حدث ا همام بن مورِ 

 صحيح في صحيح ابن حنان.
 همام عن  تادة عن مور ِّلي

 طالب: ...........
  ا،  حدثنا همام  ن مور ِّل العجلي، عن أ ي األحو .

 طالب: ...........
  تادة. هما في حدثنا همام  ن مور ِّل العجلي، عن أ ي األحو .األزهرية ه؛ه  ا،  

 .......طالب: ....
 ، انظر سند ا ن حباًّ.هما في

 طالب: ...........
 موجود ر مه ألف سبعمالة ستة وأربعين.

 طالب: ...........
 ق هو عند ا ن حباًّ.
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 طالب: ...........
 الكالم في صحين ا ن حباًّو ألنه من و،ب منه.

 طالب: ...........
  تادةي هفي

 طالب: ...........
صعني نرجع إلاى  ،وأ دم النُّسي ،األزهرية أصن النُّسي الكن كونه موجود   هو همام ارو  عن  تادةو

 األصل.
ــرَّة " ــْن ُم ، َل ــاِميِ  ــٍد اْلَي ــْن ُزَبْي ٍ ، َل ــرِ  ــِن ُمَص ــَة ْب ــِن َطْلَح ــِد ْب ــِديِث ُمَحمَّ ــْن َح ، ِم ــِذيُّ ــْد َرَوى التِ ْرِم َوَق

ُ َلَلْيــِ  َوَســلَّمَ - الَهمـدايي، َلــِن اْبــِن َمْســُعوٍه َقــاَل: َقــاَل َرُسـوُل َّللاَِّ  َصــاَلُة اْلُوْســَطى »: -َصــلَّى َّللاَّ
 ُثمَّ َقاَل: َحَسٌن َصِحيٌح. «َصاَلُة اْلَعْصرِ 

ــِد ْبـِن َطْلَحـَة، ِبـ ِ  ــاَلِة »َوَلْفُظــُ :  ،َوَأْخَرَجـُ  ُمْسـِلٌم ِفـي َصــِحيِحِ ، ِمـْن َطِريـِق ُمَحمَّ َ ـَغُلوَيا َلـِن الصَّ
 اْلَحِديَث. «اْلُوْسَطى َصاَلِة اْلَعْصرِ 

ُد َذِلَ  اْْلَْمُر ِباْلُمَحاَفَظـِة َلَلْيَهـا، َوَقْوُلـ ُ  َصـلَّى  -َفَهِذِه ُيُصوٌص ِفي اْلَمْسَأَلِة اَل َتْحَتِمُل َ ْيًئا، َوُيَؤكِ 
ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ  ، َلـْن َسـاِلٍم، َلـْن َأبِ  -َّللاَّ ِحيِح، ِمْن ِرَواَيِة الزُّْهِريِ  ِ ِفي اْلَحِديِث الصَّ يـِ : َأنَّ َرُسـوَل َّللاَّ

ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ - َما َوِتَر َأْهَلُ  َوَماَل ُ »َقاَل:  -َصلَّى َّللاَّ  .«َمْن َفاَتْتُ  َصاَلُة اْلَعْصِر َفَكَأيَّ
، َلْن َيْحَيى ْبِن َأِبـي َكِثيـٍر، َلـْن َأِبـي ِقالبـة، ِحيِح َأْيًضا، ِمْن َحِديِث اْْلَْوَزاِليِ  أبـي  لـن َوِفي الصَّ

ِنـيِ  ، َلْن َأِبـي اْلُمَهـاِجرِ  كثير، ُ َلَلْيـِ  َوَسـلَّمَ -َلـْن ُبَريـدة ْبـِن الُحَصـْيب، َلـِن ال َّ َقـاَل:  -َصـلَّى َّللاَّ
ُ  َمْن َتَرَك َصاَلَة اْلَعْصِر َفَقْد َحِنَط َلَمُل ُ » اَلِة ِفي َيْوِم اْلَغْيِم، َفِإيَّ  .«َبكِ ُروا ِبالصَّ

َماُم أَ  َثَ ا َيْحَيى ْبُن ِإْسَحاَق،َوَقاَل اإلِْ ِ ْبِن ُهَنْيَرَة، َلْن  قال: ْحَمُد: َحدَّ َأْخَنَرَيا اْبُن َلِهيَعَة، َلْن َلْنِد َّللاَّ
ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ  -ْصَرَة اْلِغَفاِريِ  َقاَل: َصلَّى ِبَ ا َرُسوُل َّللاَِّ يُ َأِبي َتِميٍم، َلْن َأِبي   ".-َصلَّى َّللاَّ

 ا عندكميهو أ ي بصرة، م
 طالب: يصرة بال ون.

 في نظرة عند  هنا بعد.
 طالب: .........

 هو معرول مكتوب بصرة.  ،عن أ ي بصرة
ِ بَلْن َأِبي " ُ َلَلْيِ  َوَسلَّمَ -ْصَرَة اْلِغَفاِريِ  َقاَل: َصلَّى ِبَ ا َرُسوُل َّللاَّ ِفي َواٍه ِمْن َأْوِهَيِتِهْم،  -َصلَّى َّللاَّ

ــُ : المخَ  ــاُل َل ــاَل: ُيَق ــِر، َفَق ــاَلَة اْلَعْص ــص َص ــْنِلُكْم »مَّ ــْن َق ــِذيَن ِم ــى الَّ ــاَلَة ُلِرَضــت َلَل ــِذِه الصَّ ِإنَّ َه
اهِ  َتْيِن، َأاَل َواَل َصاَلَة َبْعَدَها َحتَّى َتَرُوا الشَّ ف َلُ  َأْجُرُه َمرَّ َها ُضعِ   .«دَ َفَضيَُّعوَها، َأاَل َوَمْن َصالَّ

ِ ْبـِن ُهَنْيـَرَة،  ُجنيـرْحَيى ْبِن ِإْسَحاَق، َلِن اللَّْيـِث، َلـْن ُثمَّ َقاَل: َرَواُه َلْن يَ  ْبـِن ُيعـِيم، َلـْن َلْنـِد َّللاَّ
 .ِب ِ 
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 .َوَهَكَذا َرَواُه ُمْسِلٌم َوال ََّساِهيُّ َجِميًعا، َلْن ُقَتْيَنَة، َلِن اللَّْيثِ 
ـِد ْبـِن ِإْسـَحاقَ  َث قـال: ، َوَرَواُه ُمْسِلٌم َأْيًضا ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ َيِزيـُد ْبـُن َأِبـي َحِنيـٍب ِكاَلُهَمـا َلـْن  اَحـدَّ

 ".ْبِن ُيَعْيٍم اْلَحْضَرِمي ِ  ُجنير
  يريأم ُجبير 

 طالب: ..........
 عن  ير. 
َناِهي ِ  ،ْبِن ُيَعْيٍم اْلَحْضَرِمي ِ  خيرَلْن " ِ اْبِن ُهَنْيَرَة السَّ  ".ِب ِ  َلْن َلْنِد َّللاَّ

 
 صكاي  ف على ه؛ا.

 
 
 


