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 بِسمِ اهلل الرَّمحَنِ الرَّحِيمِ

  



  



 مقدمة احملقق
من يهده اهلل  ، إن احلمد هلل ، حنـمده ونستـعـينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا

عبده ورسوله  له ، وأشهد أن حممدًا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك

. 

  . [201اآلية  :سورة آل عمران] {َّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَال تَمُوتُنَّ إِال وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  ُّ} 

احِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً كَثِريًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَ ُّ}

 .[1اآلية  :سورة النساء] {َّ تَسَاءَلونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  وَقُولُوا قَوْالً سَدِيدًا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ُّ}

 . [00،02اآليتان  :سورة األحزاب] {فَوْزًا عَظِيمًا

 : وبعد

هذه الرسالة  يأتي نشُر، بيت املقدس وأكناِف ملقدِسبيت ا راث علماِءُت إلحياِء به من سنواٍت بدأُت علمٍي ضمن مشروٍعف

 .هـ 2110املتوفى سنة  املقدسي يبديرالحممد  للشيخ"  ملْن رفَع رأَسُه قبل إمامِه يف الصَّالِة أحاديِث الوعيِد يف رسالٌة"

  :هي أعماٍل علميٍة أربعُةحتى تارخيه  صدر من هذا املشروع قدكان و

املتوفى سنة  التمرتاشي يطي خلف ي ززة الشيخ حممد امل "لة تغري النقود  رحرير أسئبذل اجملهود يف" رسالة  (2)

 .هـ 2001

  .هـ 2002املتوفى سنة  املقدسي الدَّجاني الفتح أبيلشيخ ل " املساجد فضل يف القالئد جواهر"كتاب  (1)

 هـ  2011 املتوفى سنة يم الِفْتَياِني املقدسيللشيخ إبراه" ُحكِم صالِة اجلنازة يف املسجد األقصى املبارك يف رسالٌة" (3)

  .هـ 2002املتوفى سنة  املقدسي الدَّجاني الفتح أبيلشيخ ل " ِهدايُة امُلْبَتِدي ملسألِة امُلْقَتِدي"رسالة ( 4)

، فمن واملقادسة منهم خاصًة رتاث علماء فلسيطني عامًةل وإحياٍء ملا فيه من نشٍر رجو أن يستمر هذا املشروع العلميوأ

 ينبغي أن تتوجهو، حبيسة املكتبات اخلاصة يف بيت املقدس وأكنافهمن املخيطوطات  كبرٌي املعلوم أنه ما زال يوجد عدٌد

لى تلك املكتبات، ال ي يضعها القائمون ع والعقباُت وانُعامل، وينبغي أن تزول جهود الباحثني املتخصصني لنشرها

 سٍرُي بكِل قدُمُتمع األسف الشديد  وصول أيدي باحثي فلسيطني إليها ، بينما دون  تلك املخيطوطات ال ي رحوُل وارثوو

 !؟ رج الوطنانقلها خبيعها و وأحيث يتم تصويرها ،أجنبيٍة جلهاٍت وسهولٍة

من تلك املكتبات وما فيها  وثوهمالذين ورَّالعلماء  أجدادهم لألمانة وتقصريًا كبريًا يف حق وما يقوم به هؤالء يعترب خيانًة

الرفوف ال يسلم من عاديات  ال أن يبقى حبيَس ،للنور وإخراجُه نشرُه هم جيُ هم وعلُمتراُث، فهذا قيمٍة خميطوطاٍت

   .واهلل املستعان !؟ للكس  ، ويكون مصريه يف مكتبات أوروبا وأمريكا أو يتخذ وسيلًة ،الزمن



 : وقد جعلت عملي يف نشر هذه الرسالة كما يلي

 املقدمة

 :قسم الدراسة: ول القسم األ

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث 

 ترمجة املصنف حممد البديري: املبحث األول

 :وفيه ميطال 

 . امسه ونسبه: امليطل  األول

 .مولده:امليطل  الثاني

 .نشأته وطلبه للعلم: امليطل  الثالث

 .العصر الذي عاش فيه املصنف:امليطل  الرابع

 . شيوخه: امليطل  اخلامس

 .تالميذه: دسامليطل  السا

 .ثناء العلماء عليه:امليطل  السابع

 .صوفيته: امليطل  الثامن

 .عائلة البديري: امليطل  التاسع

 .مكتبة البديري: امليطل  العاشر

 .مؤلفاته : امليطل  احلادي عشر 

 .وفاته: امليطل  الثاني عشر 

 :دراسة على أحاديث رفع الرأس قبل اإلمام :املبحث الثاني

 :وفيه مخسة ميطال 

 . ألفاظ حديث من رفع رأسه قبل إمامه: امليطل  األول

 .حملُّ الرفع قبل اإلمام من السجود أم من الركوع : امليطل  الثاني

 . أثر من رفع رأسه قبل اإلمام على الصالة: امليطل  الثالث

 .الرفع قبل اإلمام من كبائر الذنوب : امليطل  الرابع

 محار حقيقة أم جماز؟ هل رحويل الرأس إىل رأس:  امليطل  اخلامس

وفيه ثالثة " رسالٌة يف أحاديِث الوعيِد ملْن رفَع رأَسُه قبل إمامِه يف الصَّالِة " التعريف بالرسالة : املبحث الثالث 

 :ميطال 



 .عنوان الرسالة: امليطل  األول 

 .نسبة الرسالة إىل مؤلفها: امليطل  الثاني

 .وصف النسخ ومنهج التحقيق: امليطل  الثالث 

  .فيه مسألتانو 

 .وصف النسخ: املسألة األوىل

 .منهج التحقيق : املسألة الثانية

 " رسالٌة يف أحاديِث الوعيِد ملْن رفَع رأَسُه قبل إمامِه يف الصَّالِة " الرسالة حمققًة :  القسم الثاني 

 الفهارس

  

 .وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 كتبه                                                               

 األستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة

 جامعة القدس/ كلية الدعوة وأصول الدين / أستاذ الفقه وأصوله 

 القدس احملتلة/ أبوديس

 هـ2430صباح يوم اجلمعة الثامن والعشرون من شهر ذي احلجة سنة 

 م1021لول سنة من أيثالثني وفق ال

 

  



 شكر وتقدير
 :أتقدم جبزيل الشكر والتقدير لكلٍّ من( الناس  يشكِر ال من اهلَل يشكُر ال) :امتثااًل لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

عصر  واحٍد جملٍس يف ُقِرَئت هذه الرسالة أهل العلم وأهل اخلري القائمني على لقاء العشر األواخر باملسجد احلرام فقد

بقراءة الشيخ الدكتور عبد مبكة املكرمة،اليماني  الركن احلرام ، ُتجاه املسجد بصحنهـ  2430رمضان  21اخلميس يوم 

 .تبارك وتعاىلهم اهلل حفظ ر الشيخ الدكتور حسن إبراهيم الكيينوضحبو العباسي يعقوبي ة الشيخ نظاماهلل التوم ومتابع

ؤون والبحوث اإلسالمية يف بيت املقدس التابعة لوزارة األوقاف والشإحياء الرتاث ملؤسسة تقدير أتوجه بالشكر والو

  .املخيطوطتني األوىل والثانية ي بالنسختنييث زودونملا قدموه لي من عون ومساعدة ح موظفيهاوالدينية ممثلة بعميدها 

 . الثالثة املخيطوطة الذي زودني بالنسخةألستاذ الفاضل بشري بركات وأشكر ا

 .لنجي  الشيخ هيثم البجالي على جهوده اليطيبة يف عمل امُلنتاج هلذه الرسالة وإعداد فهارسهاوأشكر تلميذي ا

 .فجزاهم اهلل خري اجلزاء، وبارك اهلل فيهم

  



 .الدراسة قسم:  األول القسم

 : مباحث ثالثة على جعلته وقد

 ترمجة املصنف حممد البديري: املبحث األول

 :وفيه مطالب

  : ونسبه امسه :املطلب األول

 والبديري، بدير بابن هو حممد بن بدير بن حممد بن حممود الشافعي ،  املشهور بابن حبيش املقدسي، وُيعرف أيضًا
 .البديري الذي ُتنس  إليه العائلة البديرية يرجع نسبه إىل حبيش، وهو اجلد الرابع للشيخ

 احلسيين وحسن اجلربتي الرمحن وعبد الزبيدي املرتضى أمثال معاصريه، من كثرٌي البديري حممد للشيخ وقد ترجم

  ( 2). مصنفاته من بعضًا العسلي كامل نشر احلاضر العصر ويف وزريهم،

ما كتبه اليطال  حممد حسين علي حممد يف رسالته للماجستري  -فيما أعلم  -ومن أوسع ما ُكت  عن البديري 

ال ي قدمت لكلية الشريعة جبامعة النجاح " نية اليطالببغية األلباب يف شرح ز"علم أصول الفقه من خميطوط :بعنوان

م وقد كنت مناقشًا هلا ، فقد ترجم للبديري ترمجًة واسعًة ورحدث 2991هـ وفق 2421الوطنية يف نابلس سنة 

 .صفحة 210بالتفصيل عن حياته وعن مؤلفاته يف حوالي 

 :مولده:املطلب الثاني

 .(1)الزبيدي واجلربتي وزريهما ذكر م كما2040 -هـ 2210 حدود سنة حممد البديري يف القدس يف ولد

 :نشأته وطلبه للعلم: ملطلب الثالثا

ورحل به إىل مصر وكان عمره سبع سنوات ومكث فيها  ،نشأ البديري يف القدس وتربى بها ووجهه والده إىل طل  العلم

املختلفة  العلوم علمائه،فأخذ مبادئ من رٍيكب عدٍد عن ثالثني سنة، منها عشرون عامًا يف الدراسة يف األزهر ، وأخذ

 الشرعية، والعلوم احلديث يف وأجازه ،اجلوهري أمحد عن الشاذلية اليطريقة وأخذ ، األربعة املذاه  على الفقه وتعلم

 حممود شيخه وبقي يف مصر إىل أن أمره. احلفنوي سامل بن حممد عن املرويات يف واإلجازة اخللوتية اليطريقة وأخذ

املبارك،  األقصى املسجد جبان  اشرتاها ال ي داره يف فاستقر ،فرحل عائدًا إىل بلده املقدس، بيت إىل بالعودة يالكرد

                                                 

يف القرن ، تراجم أهل القدس 220-3/209عجائ  اآلثار ، http://www.budeiri.net  البديرية املكتبة موقع:الرتمجة درامص(2)

 العهد يف الشريف القدس ،1/119 املكنون يضاحإ ،201-2/201 الفهارس فهرس ،3/210،معجم املؤلفني 391-343الثاني عشر ص 

  .فما بعدها  42ص "بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"علم أصول الفقه من خميطوط  رسالة ،221-201ص  العثماني
بغية األلباب يف "علم أصول الفقه من خميطوط  رسالة، 1/202معجم املؤلفني، ، 2/144 فهرس الفهارس،3/112عجائ  اآلثار  (1)

  .40ص "شرح زنية اليطالب



 بدار اجلنوبية،وتعرف اجلهة من للباب واملالصقة( اجمللس باب)الناظر  باب خارج الوفائية، الواقعة بالزاوية وُتعرف

 م،ودفن2101 الثاني تشرين 10 املوافق هـ2110 سنة شعبان 10 الثننيتويف يوم ا أن إىل فيها وقد عاش ( 2)،البديري

 .فيها

 :املصنف فيهالعصر الذي عاش :املطلب الرابع

م،وكان احلكم للدولة العثمانية، حيث ولد 2101 -هـ  2110م إىل سنة 2040 -هـ  2210عاش البديري من سنة 

سًة من سالطني آل عثمان ، ويف هذه الفرتة حصلت حروٌب البديري يف عهد السليطان حممود خان،  وعاصر البديري مخ

بني الدولة العثمانية وبني روسيا والنمسا ، واستبدَّ بعض الوالة باحلكم وسعوا لالستقالل ، واحتلت فرنسا بقيادة 

 .(1)ًوتوجه الحتالل الشام وحاصر عكا ورجع مهزوما ،نابليون مصر

ورافق أمحد باشا اجلزار،ونظم  ،وكان قاضي العسكر ،ليون على الشاموقد كان أول ظهور للبديري خالل محلة ناب

يف هزمية نابليون يف عكا،وشارك يف محلة رحرير مصر من الفرنسيني، وجرح يف معركة اجلمالية سنة  البديري قصيدًة

 .(3)م2091 -هـ  2123

 

 :شيوخه :املطلب اخلامس

 : من الشيوخ ، منهم كبرٍي تتلمذ البديري على عدٍد

 جبوار" امليه: "يقال هلا لبلدة نسبة" امليهي"و. األمحدي الشافعي امليهي هو حممد :الشيخ حممد امليهي األمحدي(1)

 فيه واشتغل ،األزهر إىل منها رحل ثم الكريم القرآن بها وقرأ هـ2239 سنة امليه ببلدة ولد.املنوفيه بإقليم الكوم شبني

 فتح":من آثاره ومساعًا، تدريسًا والقراءات بالعلوم مشتغاًل األمحدي جبامعها قامفأ طنيطا، إىل منه رحل ثم ،مدًة بالعلم

   .(4)هـ 2104 تويف سنة . التجويد يف" األطفال رحفة بشرح املتعال امللك

                                                 
 املقدس بيت يف املدارس،2/313 فلسيطني بالدنا ،1/30 اجلليل األنس ،2/144 الفهارس فهرس ،11-22/14 الالمع الضوء رانظ(2)

علم أصول الفقه من خميطوط  رسالة ،40-31 املقدس بيت ثرى يف أجدادنا ،340-341ص املقدس بيت يف العلم معاهد ،1/103-101

 .  12-10 ص"بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"

 .فما بعدها 4 ص"بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"علم أصول الفقه من خميطوط  رسالة (4)
 .24-23املصدر السابق ص  (3)
علم أصول الفقه من خميطوط  رسالة،  031-031ص القارىء هداية ،344ص  القدس أهل تراجم ،4/204انظر إيضاح املكنون (4)

 .02ص  "بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"
 



 العامل بالرباوي، الشهري القاهري الشافعي الزبريي حممد بن عيسى بن أمحد بن هو عيسى :الرباوي عيسى الشيخ(2)

 وأبو الدمرداشي يونس والشيخ الدفري حممد الشيخ: منهم مجاعة عن واحلديث الفقه أخذ املدقق، احملقق العالمة

 السجيين وحممد العزيزي ومصيطفى الديربي وأمحد النمرسي وعيد الشنواني الوهاب عبد عمه وابن الشنواني علي الصفا

 الشهرة به وكان الفقه سيما ال العلوم مجيع يف اليطوىل اليد له وكان للتدريس وتصدر وفضل وبرع .وزريهم الصغري وحممد

 مع لالشتغال مالزمًا وكان عليه، إال يقرأه ال الفقه يقرأ أن أراد من حتى األقيطار سائر من الغفري اجلم به وانتفع ،التامة

 إلبراهيم حيدالتو جوهرة شرح على للسيوطي، وحاشية الصغري اجلامع على وله شرٌح .والعمل بالعلم التام الصالح

   .(2)هـ2211 سنة الكفار ، تويف مصاحبة يف اللقاني، ورسالة

 الشيخ األفهام ذوي وعمدة اإلسالم شيخ النحوي األصولي راكةالدَّ الفقيه الفهامة واحلرب العالمة االمام: ]قال اجلربتي

  .( 1)...[األزهري الشافعي الرباوي الزبريي حممد بن عيسى بن أمحد بن عيسى

   .(3)وختم عليه املنهج ومجع اجلوامع وزريهما ،الرباوي ست سنوات عيسى ر احلسيين أن البديري الزم الشيخوذك

 :الرزي أمحد الشيخ(3)

الرزي فالزمته  أمحد الشيخ ثم شيخ الفرضيني واحلساب الشيخ الفاضل موالنا:] ذكره احلسيين نقاًل عن البديري فقال

 .( 4)[سنتني

 . (1)بديري قرأ عليه مجلًة من الفقه والنحو واملعاني والبيان واملنيطق والعروض والقافيةوذكر احلسيين أن ال

 :الفارسكوري حممد الشيخ(4)

الفارسكوري  حممد ذكر البديري أنه أخذ عنه ووصفه بأنه من أبواب الفتح عليه،وذكر احلسيين أن البديري الزم الشيخ

    . (1)والبيان واملنيطق والعروض والقافية وقرأ عليه مجلًة من الفقه والنحو واملعاني

 اإلمام الشيخ بامللوي الشهري القاهري، الشافعي اجملربي يوسف بن الفتاح عبد بن هو أمحد: أمحد امللوي الشيخ(5)

 وأخذ العلم وطل  األزهر هـ ،ودخل2011 سنة ولد النافعة، التآليف صاح  الشيوخ، شيخ الوقت مسند املعمر العالمة

 الرؤف عبد حممد وأبو اخلليفي حممد بن وأمحد الفقيه ابن أمحد الشهابان األجالء الشيوخ منهم الشيوخ من لةمج عن

                                                 
 .1/190 املؤلفني معجم ،2/343 املكنون يضاح، إ1/200 األعالم ، 2/219 الفهارس فهرس ،1/14انظر سلك الدرر  (2)
 .2/311 اآلثار عجائ (1)
 .03-02ص "بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"علم أصول الفقه من خميطوط  رسالة، 344 ص القدس أهل تراجم(3)
 .مل أعثر على ترمجة له، وكذلك أنا : ،وقال حمققه النعيمات344القدس ص  أهل تراجم(4)

 .04ص "بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"علم أصول الفقه من خميطوط  رسالة(1)
ص "بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"علم أصول الفقه من خميطوط  رسالة. 344القدس ص  أهل تراجم، وانظر مل أجد له ترمجًة(1)

04 . 



 :املؤلفات من وله ذكره وعال صيته واشتهر .وزريهم النفراوي زامن بن وأمحد املنيفي منصور واجلمالي البشبيشي

 من ذلك وزري وخمتصٌر، ميطوٌل لألخضري السُّلَّم على وشرحان وخمتصٌر، ميطوٌل االستعارات، رسالة على شرحان

    .(2)هـ2212 سنة وفاته وكانت املؤلفات،

 باجلوهري الشهري اخلالدي يوسف بن حممد بن الكريم عبد بن حسن بن هو أمحد: اجلوهري أمحد الشيخ (6)

 وأخذ هـ2091 سنة مبصر ولد البارع، األوحد الفقيه اهلمام النحرير املدقق احملقق العامل اإلمام الشيخ القاهري الشافعي

 وأمحد اخلليفي أمحد والشهاب البصري سامل بن اهلل وعبد الكنكسي اهلل عبد كاجلمالني األئمة العلماء من مجاعة عن

 من وله .األفاضل من مجلٌة عنه وأخذ .والتدريس لإلقراء األزهر باجلامع وتصدر .الفقيه وزريهم بن وأمحد النفراوي

 يف التقليد ربقة عن العبيد منقذة منها تآليف وله وزريها الالقاني السالم عبد للشيخ اجلوهرة شرح على اشيةح املؤلفات

   .(1)هـ2212 سنة بالقاهرة وفاته ،وكانت وزريها األولية يف ورسالة السالم عبد على وحاشية التوحيد

  :احلفين حممد الشيخ(7) 

 ملشيخة الثامن وهو اإلمام املدقق احملقق العامل الشيخ باحلفين، الشهري ي،املصر الشافعي أمحد بن سامل بن هو حممد

 وحفنوي، وحفين حفناوي اليها والنسبة هـ 2202 سنة بلبيس قرب مصر قرى من قرية حبفنة ولد.الشريف األزهر

 ومصيطفى لنمرسيا علي بن وعيد السجلماسي اهلل عبد بن كمحمد الفضالء من به من على بالعلم واشتغل األزهر ودخل

 شرح على ،وحاشية حجر البن اهلمزية شرح على حاشية :منها النافعة التآليف وألف وزريهم، العزيزي أمحد بن

 على وحاشية للشنشوري، الرحبية شرح على ،وحاشية املختصر على احلفيد حاشية على وحاشية الوضع، رسالة

 من أكثر درسه حيضر التاريخ، وكان يف البدرية الصحابة أمساء يف البهية والثمرة احلديث، يف للسيوطي الصغري اجلامع

 . (3)هـ2212 وفاته سنة وكانت .مدققًا حمققًا مهابًا شهمًا وبيان فصاحة ذا التقرير حسن طال ، مخسمائة

 :الراشدي أمحد الشيخ(8)

 األصولي الفرضي احملدث ةالعالم الفقيه الشيخ بالراشدي، الشهري القاهري الشافعي شاهني بن حممد بن هو أمحد 

 الشيخ على تفقه وجوَّده، القرآن وحفظ نشأ وبها هـ2221بالغربية سنة  قرية ولد بالراشدية الصاحل، الزاهد الورع

 من كل على احلديث ومسع الغمري حممد الشمس عن واهلندسة احلساب وأخذ العشماوي وحممد العزيزي مصيطفى

 صاح  وتصدر النمرسي عيد الشيخ على الستة الكت  ومسع اليطنتدائي أمحد بن الوهاب وعبد النمرسي علي بن عيد

  ( 4)[الزمته ست سنوات:] قال البديري.كثريون خلق عنه وأخذ األزهر جامع يف الرتمجة

                                                 
 . .2/211 األعالم. 341 ص القدس أهل تراجم وانظر ، 2/01 سلك الدرر(2)

 .2/221 األعالم ،2/201 العارفني هدية، 311-2/311 اآلثار عجائ ، 2/12سلك الدرر (1)
 .1/234 األعالم ،311-2/310 اآلثار عجائ  ،1/93 الدرر سلك(3)

 .341تراجم أهل القدس ص (4)



  ( 2). هـ2211تويف سنه  وزريه الغشين سامل بن ثعيل  عنه وأخذ رائعة وتقريرات نافعة مؤلفات وله

 :هوريالدمن أمحد الشيخ(9)

 الشهري املصري خبيطه، يكت  كان هكذا احلنبلي، املالكي احلنفي الشافعي خيام بن املنعم عبد بن هو أمحد

 طالبًا ونشأ هـ2221سنة  ولد الدين، شهاب ومنقواًل، معقواًل العلوم مجيع يف املفنن العالمة، ماماإل الشيخ بالدمنهوري،

 النفراوي زامن بن وأمحد احلنفي العزيز عبد بن وحممد احلليفي محدأ كالشهاب العلماء من مجلة عن فأخذ للعلوم،

 منها العلوم، سائر يف اليطوىل اليد األربعة،وله باملذاه  عاملًا وكان احلنبلي وزريهم، املقدسي أمحد والشهاب املالكي

االمامة واالقتداء  بأحكام طريق االهتداء :التآليف من ،وهو عاشر شيوخ األزهر، وله واليط  واحلكمة واهليئة الكيمياء

وخالصة  السمرقندية، االستعارات رسالة على وشرح املنيطق، يف األخضري ملَُّس على ، شرحبي حنيفةأعلى مذه  

 .التآليف من ذلك واألمساء، وزريىل كنز اجلواهر يف علم احلروف إرشاد املاهر ، وإالكالم على وقف محزة وهشام

 .  (1)هـ2291أو سنة . هـ2290هـ وقيل سنة 2211 سنة وفاته وكانت األعصار هذه يف وحده نسيج فهو وباجلملة

 :مشايخ آخرون( 11)

ومرتضى الزبيدي  النصر أبو الكردي ومصيطفى الصعيدي العدوي وحممود علي وللبديري  مشايخ آخرون منهم الشيخ

 . (3)وعيطية األجهوري ومشس الدين املصليحي وأبو النصر الدمياطي وزريهم

  

                                                 
 .1/220 معجم املؤلفني، 2/411عجائ  اآلثار  ،2/222 سلك الدرر(2)
 

وله ترمجة وافية يف اجلربتي عجائ  اآلثار ،2/214 األعالم ،2/303، معجم املؤلفني 2/404 الفهارس فهرس.2/01سلك الدرر  (1)

1/10. 
 .13-01ص "بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"علم أصول الفقه من خميطوط  رسالةانظر (3)
 



 :تالميذ البديري: السادس طلبامل

 :حسن احلسيين(1)

البديري وقرأ عليه التفسري واحلديث  الشيخ على تتلمذ،  هـ2211 سنة ولد ،احلسيين املقدسي الليطيف عبد حسن بن

 " .كشف احلزن وحلول املنن يف أوصاف السيد حسن"هـ  إجازًة مسَّاها 2293والفقه والنحو وأجازه سنة 

 الشيخ على كذلك ودرس احلديث، عنه قرأ عليه النحو، وأخذ القاموس، شارح الزبيدي مرتضى مدوقرأ على الشيخ حم

 موسى بن القدسي علي والسيد املؤقت أمحد والشيخ باعلوي حممد والعالمة القدس، يف احلنفية مف ي حممد التافالتي

 وفاته حتى وبقي مفتيًا هـ2219 لقدس سنةبا اإلفتاء توىل وبيت املقدس، مؤرخ، فقيه، مصر علماء من وزريهم النقي 

 أهم مجع من أول وهو األقصى املبارك، للمسجد وشيخًا لألشراف نقيبًا  صِّوُن قاضيًا عمل كما. قصرية فرتات عدا ما

 .األقصى املبارك للمسجد وشيخًا وقاضيًا، للحنفية، ومفتيًا لألشراف، نقيبًا فكان القدس يف املناص 

 احلملة أثناء وخصوصًا ،وفلسيطني القدس على مرت ال ي األحداث يف مهم دور له كان و بارزًة، سياسيًة شخصيًة كان

 السياسية احلياة يف املساهمني األعالم أبرز من كواحد ذكره من الفرتة تلك يف مرسوم أو فرمان خيلو يكاد وال ،الفرنسية

 . واالجتماعية

 دمشق مف ي طل  على بناء كتبه وقد ،"عشر الثاني القرن يف القدس هلأ تراجم"  واهلام الشهري كتابه آثاره أهم ومن

 كبرية مكتبة أوقف الفتاوى، من جمموعه وضمنه" احلسينية احلسنية الفتاوى" وله .الدرر سلك صاح  خليل املرادي

 بفعل الحقًا ةاملكتب هذه ضاعت وقد الكت ، من والده عن ورثه وما كتبه وتضم واليطلبة العلماء على هـ2102 عام يف

 . (2)هـ2111وقيل سنة ، هـ 2114 تويف سنة .األقصى املبارك املسجد مكتبة يف بعض كتبه وجدوت اإلهمال،

 :احلفين يوسف(2)

 النحرير البحر احلرب العالمة العامل االمام باحلفين،الشيخ الشهري القاهري الشافعي أمحد بن سامل هو يوسف بن 

 التحقيق مع التقرير وحسن احلفظ يف النظري عديم كان الدين، مجال الفضل املفنن،أبو عالبار الشاعر األدي  الفهامة

 منهم شيوخه معظم يف أخاه وشارك العلماء من مجاعة عن أخذ وفصول، أصول على املشتمل والتدقيق للعقول الباهر

 إبراهيم بن حممد والشمس يزيالعز أمحد بن ومصيطفى النمرسي علي بن وعيد السجلماسي اهلل عبد بن وحممد البديري

 دقيقة مؤلفات وألف اليطربسية واملدرسة األزهر باجلامع ودرس ونبل، قدره ومسا وفضل وبرع .وزريهم احلنفي الزيادي

 االسالم لشيخ اخلزرجية شرح على وحاشية لألمشوني، األلفية شرح على احلافلة احلاشية :منها أنيقة ورحريرات

 الفقه، يف التحرير وشرح لالستعارات، العصام شرح على وشرح حنفي، للمنال البحث ابآد شرح على وشرحان زكريا،

                                                 
بغية األلباب يف “رسالة علم أصول الفقه من خميطوط انظر . 230-211القدس ص  أهل رحقيق كتاب تراجم 3/130 املؤلفني معجم(2)

 .91ص  ”شرح زنية اليطالب



 تويف .ذلك وزري مشهور، شعر وله ديوان وشرحها، العروض يف املهملة البحور ونظم وشرحها، اآلداب علم يف رسالة وله

 . (2)هـ2201 سنة

 :حممد املغربي(3)

أصاًل، املقدسي رحلًة ودارًا، املالكي مذهبًا، رحل إىل املشرق سنة  هو حممد بن حممد بن حممد بن يعقوب املغربي

هـ تتلمذ على البديري مثانية أعوام، ومسع منه كتبًا عديدة كصحيح البخاري وصحيح مسلم واألربعني النووية 2100

 الشريف عن األماني حرز طريق من السبع بالقراءآت جماز وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وزريها، وهو

 . (1)احلسيين الصمد عبد بن طاهر حممد القدس ملف ي حفص رواية على الكريم القرآن يف وقد أعيطى إجازًة ،احلسيين

 :حممد صنع اهلل اخلالدي(4)

اخلالدي، مسِّي باسم أبيه ، كان فقيهًا فاضاًل زاهدًا، ومل يذكر حسن احلسيين  اهلل صنع بن حممد اهلل صنع هو حممد

ويوجد يف .وأجازه البديري مبروياته  .(3)هـ2101ته وال وفاته، وذكر األستاذ بشري بركات أنه تويف سنة تاريخ والد

 اهلل صنع حممد بن اهلل صنع هو حممد والناسخ{الشَّْييَطاُن َلُهَما َفَوْسَوَس}تأويل يف املكتبة اخلالدية رسالة خميطوطة

   .(4)اخلالدي

 :عبد الرمحن الكزبري(5)

هـ وأخذ  2100هـ زار القدس سنة  2214حممد الصفدي، الشهري بالكزبري الدمشقي، ولد سنة  بن محنالر هو عبد

   . (1)عن البديري وأجازه

 التدريس يف وعثمان، ورثاه اهلل عبد: وهما البريوتي، وولداه اهلل فتح وكان للبديري تالميذ آخرون منهم عبد الليطيف بن

   .(1)واملشيخة

 

  

                                                 
 .1/121سلك الدرر (2)
 .91ص " بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب" خميطوط منه علم أصول الفقانظر رسالة (1)
 .231تاريخ املكتبات العربية يف بيت املقدس ص (3)
 .192وانظر تراجم أهل القدس ص  90ص  ”بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب“رسالة علم أصول الفقه من خميطوط انظر (4)
 . 91ص  ”يف شرح زنية اليطالببغية األلباب “رسالة علم أصول الفقه من خميطوط انظر (1)
بغية األلباب “رسالة علم أصول الفقه من خميطوط  ،2/144 الفهارس ،فهرس2312ص عشر الثالث القرن تاريخ يف البشر حلية انظر(1)

 . 99 ص ”يف شرح زنية اليطالب
 



 :عليه العلماء ثناء:املطلب السابع

 بن حممد بن ( 2)سريين  بن حممد الشيخ الفهامة والبحر العالمة الناسك الصاحل اإلمام العمدة ومات ]: اجلربتي قال

 واشتغل القرآن فقرأ...مصر إىل والده به وقدم -هـ 2210 -الستني  حدود يف ولد املقدسي الشافعي حبيش بن حممود

 الشيخ على العلوم من جيدًا طرفًا لوحصَّ أنظاره عليه وحلت، عليه فتفقه الرباوي عيسى الشيخ دروس وحضر بالعلم

 أمحد الشيخ على مسلم صحيح فسمع باحلديث، اشتغل شيخه وفاة وبعد كليًة، مالزمًة والزمه األجهوري عيطية

 الناس، عن اجنمعو األنوار، منه وحصلت والزمه الذكر نهفلقَّ الكردي، حممود الشيخ بشيخنا واتصل، الراشدي

 فقدمه املقدس، بيت إىل بالتوجه وأمره اخللوتية، خلفاء مجلة من وجعله التاج وألبسه النجابة، لوائح عليه والحت

 الناس عليه وأقبلت الذهن، حدة مع جيد فهٌم وله الذكر، حلقة ويعقد بالعلوم، اليطلبة يذاكر وصار ( 1)باحلرم  وسكن

 بيت من وحج...هداياهم قبول وعدم عنهم االجنماع مع شفاعته وُقبلت والوزراء، األمراء عند القبول له وُنشر باحملبة،

 الشيخ شيخه فزار ،مصر إىل ورجع ،املشقات تلك ورحمل عليه ما وسل  ،عضده يف جبراحة العقبة يف وأصي  املقدس

 له فكت  ،يستجيزه مرتضى سيدال شيخنا إىل كت  2211 سنة ويف...بلده إىل بالرجوع له أذن ثم مدًة وجلس حممود

 على وانعقد اآلفاق يف ذكره واشتهر ويعيد، ويدرس ويفيد ميلي يزل ومل...التاج قلنسوة ومساها كراسة يف العالية أسانيده

 أن إىل زواره سدته على وازدمحت أخباره الكون يف وانتشرت أسراره وعمت أنواره وسيطعت االتفاق وانفراده اعتقاده

 ختم وبه...مثله بعده خيلف ومل هـ2110 السنة من شعبان شهر وعشرين سابع وذلك، النواعي نعتهو الداعي أجاب

 النبوية اهلجرة من وألف ومائتني عشرين سنة لغاية واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجائ  كتاب من الثالث اجلزء هذا

   (3)[والسالم الصالة أفضل صاحبها على

  :صوفيته: املطلب الثامن 

ملا درس البديري يف مصر تأثر بالصوفية تأثرًا كبريًا، فتعددت اليطرق الصوفية ال ي اتصل مبشاخيها كالشاذلية والقادرية 

والرفاعية واألمحدية واخللوتية وزريها، وقد ظهر أثر ذلك يف شخصية البديري ويف مؤلفاته، فقد كان صوفيًا خالصًا، 

 السادة ورجال اخللوتية من املسلكني دائرُة ُختمت وبه:] ال اجلربتيوكان شيخ اليطريقة اخللوتية يف القدس، ق

 .( 4)[الصوفية

                                                 
يف عجائ  اآلثار للجربتي، وأعالم كما "  ابن سريين"ذكر حممد حسين أن بعض املصادر ال ي ترمجت للبديري ذكرته حمرفًا باسم (2)

 .41-42ص"بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"علم أصول الفقه من خميطوط انظر رسالة .فلسيطني لعادل مناع
 .292ص  اتباع ال ابتداعانظر كتابي .والصحيح أنه ال يسمى حرمًا شرعًا ،أي املسجد األقصى املبارك(1)
 .220-3/209 اآلثار عجائ (3)
 

 .3/220  اآلثار عجائ(4)



ما كتبه اليطال  حممد حسين علي حممد يف رسالته  -فيما أعلم  -وسبق أن قلت إن من أوسع ما ُكت  عن البديري 

 قدمت لكلية الشريعة ال ي" بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"علم أصول الفقه من خميطوط :للماجستري بعنوان

 .م وقد كنت مناقشًا هلا 2991هـ وفق 2421جبامعة النجاح الوطنية يف نابلس سنة 

 رضي هريرة وقد اعترب الباحُث املذكور الشيَخ البديري جمدَد القرن الثاني عشر اهلجري، أخذًا مما ورد يف حديث أبي

( 2)(ِديَنَها َلَها ُيَجدَُِّد َمْن َسَنٍة ِماَئِة ُكلَِّ َرْأِس َعَلى اْلُأمََِّة ِلَهِذِه َيْبَعُث َهاللََّ ِإنََّ:)النيب صلى اهلل عليه وسلم قال أن عنه اهلل

وقد اعرتضت على ذلك اعرتاضًا شديدًا، وأن البديري رمحه اهلل كان صوفيًا ومن أهل البدع واخلرافات، ومن كان حاله 

 .صيلوال يتسع املقام ملزيد من التف.كذلك ال يكون جمددًا

  :البديري عائلة: التاسع املطلب

 وعائلة. البديري للشيخ الرابع اجلد وهو حبيش، البن تنس  العائلة هذه أن الشرعية، احملكمة تثبت سجالت 

 شهرة وبعد. اهلجريني عشر والثاني احلادي عشر القرنني يف االسم بهذا عرفت وقد القدس ، إحدى عائالت البديري

 .اهلجري عشر الثالث القرن قبل القدس، يف العائلة املعروف من هذه الوحيد العامل عتربي الذي حممد، الشيخ

 كان والده أن اعتبار على نفسه، الشيخ إىل أي بدير ابن إىل تنس  العائلة هذه أصبحت بعده وفيما الشيخ عصر ويف

 من الثمانينات يف ذلك وبالتحديد وبعد..البديري عائلة لتصبح العرب عادة على النسبة ياء أضيفت ثم بدير، يسمى

 حبيش عليها ييطلق وأصبح ونازك، إسالمبولي اسم مع حبيش عائلة اسم تداخل اهلجري يالحظ  عشر الثالث القرن

 .حبيش ونازك اإلسالمبولي

 ةضارب جذور العائلة وهلذه سنة، مائ ي إىل ومخسني مبائة البديري الشيخ قبل القدس يف حبيش ابن عائلة سكنت وقد

 .العائلة هلذه املتأخرين اجلدود أحد إال هو ما البديري الشيخ أن ويبدو املقدَّس، البلد هذا يف بعمق

 سنوات عدة باألزهر التحق حيث مصر إىل ووصل املغرب من حبيش بابن املعروف البديري حممد العائلة جد هاجر فقد

 . علمائها أبرز من وأصبح وهوأجلُّ أهلها فأحبه القدس إىل جاء ثم اخللوتية، اليطريقة  مشايخ من وصار

 واأللقاب.وتقديرهم األهالي احرتام أكسبه الذي األمر الرمسية العلمية الوظائف شأن يف التنافس حلبة البديري يدخل مل

 العائلة، هذه بها متتعت ال ي املكانة على تدلُّ نقي ، باشا،: مثل البديري عائلة أفراد أمساء أمام وردت ال ي

 .للعائلة االجتماعي املركز على مدلول له احملكمة سجالت يف رمسي وبشكل األلقاب هذه جيلفتس

                                                 
 السلسلة" يف وصححه العالمة األلباني ،249 ص "احلسنة املقاصد" يف السخاوي وصححه ،4192حديث رقم  داود أبو رواه(2)

 .199حديث رقم " الصحيحة
 



وقد كان للشيخ البديري أمالك كثرية يف القدس ،الشيخ حياة يف حادثًا وليس متوارث وثراؤها ثرية عائلة العائلة وهذه

   .(1)حيطة باب منيطقة يف الفرتة تلك يف العائلة متركزت وقد ، ( 2)واخلليل

 بن بدير بن حممد الشيخ بن عثمان بن إبراهيم بن موسى وهو:البديري موسى ومن أشهر أعالم العائلة البديرية الشيخ

 . املقدسي الشافعي حبيش

 وباشر القدس إىل عاد ثم ومن اإلسالمي، والفقه الشريعة درس األزهر ،حيث يف علومه تلّقى م2102 سنة القدس يف ُوِلد

 األستانة، يف الشريعة بكلية والتحق عاد أنَّه إال ،البديري حممد الشيخ جده مبكتبة مستعينًا واإلرشاد الوعظ يف عمله

 وال ي الدينية الدروس حبلقات إياها معزَّزًا الصالحية، املدرسة يف اإلسالمية العلوم لُيَدِرس القدس إىل عاد خترَّجه وبعد

  .البديري مكتبة يف يعقدها كان

باملسجد األقصى  زرفٌة له كان حيث فلسيطني، علماء جملس لريأس وانتخ  القدس يفقاضيًا  موسى الشيخ عمل

 . اليطلبة فيها ويدرس الندوات فيها املبارك، يعقد

 .الفرنسيني الرهبان اليوم يسكنها وال ي باشا، مجال أنشأها ال ي الصالحية الكلية يف الشريعة ودرَّس

 . (3)م2940 سنة موسى تويف الشيخ 

 احملدَّثني، والفقهاء العاملني، العلماء أحد ُيَعدُّ كان الذي البديري خليل موسى من أعالم العائلة البديرية أيضًا الشيخو

 .أبدًا تشينه خلة له تذكر ومل قط، رذيلة إليه ُتنس  مل الدين، بأهداب والتمسَّك والورع، بالتَّقى اشتهر

 خان باب حبيَّ القدمية القدس يف مبنزٍل ودين ووطنيَّة وأدب، علٍم بيت يف البديريَّ، خليل الشيخ بن موسى الشيخ ُوِلد

 .املبارك املسجد األقصى زرب الزيت

 من وتيطهريها الربييطانيَّني حكم من بالده رحرير سبيل يف البيطوليَّ ونضاله الوطينَّ كفاحه البديريَّ موسى الشيخ استهلَّ

 انضمَّ إْذ القسَّام، الدين عزَّ الشيخ نّظمها قد كان ال ي املسّلحة لعربيَّةا املقاومة يف الفعليَّة باملشاركة الصهيونيَّني دنس

 .م2912 سنة القسَّام الدين عزَّ لواء رحت اجملاهدين صفوف إىل نابلس مدينة يف القضاء توّليه أثناء اهلل رمحه

 عزَّ الشيخ قيادة رحت والربييطانيَّني الصهاينة ضدَّ املسّلحة املواجهة معارك خيوض البديريَّ موسى الشيخ ظلَّ وقد 

 يف الوطنيَّة احلميَّة أثاروا الذين والشعراء املصاقع اخليطباء أحد موسى الشيخ كان م2919 عام ويف .استشهد حتَّى الدين

 الكف" مجاعة أركان كان أحد م2931 عام أوائل ويف والربييطانيَّني الصهاينة ضدَّ يثوروا كي العربيَّة، اجلماهري نفوس

 باب خارج يكمنون كانوا الذين رجاله مواقع يتفّقد البديريَّ موسى الشيخ كان م2930 سنة أيلول تأخريا ويف".األسود

                                                 
 .204 -203ص  العثماني العهد يف الشريف القدس(2)

 .، بتصرف https: /drabbass.wordpress.comعباس  خضر .د ،املقدس بيت عائالت(1)
(3)

http://ow.ly/KNICZ ، http://www.imcpal.ps/news/?p=20171 

http://ow.ly/KNICZ


 وهو املنتفيوري، شارع جهة من الرصاص الصهاينة أحد عليه فأطلق القدمية، القدس دخول من اجلنود ملنع اخلليل

  .(1)م2930القدس وذلك سنة  دينةم ثرى فوق شهيدًا فسقط السليطان، وبركة اخلليل باب عند يقع يهوديَّ حيَّ

 :البديري مكتبة: العاشر املطلب

مكتبة الشيخ : حفلت القدس بعدٍد من املكتبات اخلاصة ال ي أسسها علماء بيت املقدس ووقفوا عليها كتبهم، ومنها

الشيخ  حممد اخلليلي ، ومكتبة الشيخ حسن عبد الليطيف احلسيين ،ومكتبة الشيخ عبد املعيطي اخلليلي، ومكتبة

 . (1)حممد صنع اهلل اخلالدي، واملعروفة باملكتبة اخلالدية، ومكتبة الشيخ حممد البديري، واملعروفة باملكتبة البديرية

هـ وفق 2101ذي احلجة سنة  29وقف الشيخ البديري كت  مكتبته وخميطوطاتها مبوج  حجة شرعية مؤرخة يف 

 ".باب اجمللس"الناظر باب  القدس ،جبان يف القدمية البلدة يف البديري وتقع مكتبة.م 2092

 . (3)وذكر عارف العارف أن مكتبة البديري مكتبة نفيسة فيها خميطوطات كثرية

  .(4)وتضم كتبًا عديدة تبحث يف موضوعات خمتلفة، إال أن أزلبها يف العلوم الدينية واللغة العربية

 ووضع خاصة، مكتبات األصل يف هي فلسيطني يف العائلية باتاملكت أن على مثاٍل خري تعدُّ البديرية املكتبة أن واحلق

 من ختلو ال كانت وإن أخرى، مكتبات يف باملخيطوطات مقارنًة ضةَراأَل من ختلو إذ جيٌد، املكتبة هذه يف املخيطوطات

 .ذلك زري إىل بعضها أوراق كانفراط املشاكل بعض

 :اومنه بالعربية خميطوطة مئة سبع حنو املخيطوطات عدد ويبلغ

 .القشريي الكريم عبد القاسم ألبي القشريية الرسالة    -

 . حيث ألف البديري عددًا كبريًا من الرسائل كلها ما تزال خميطوطة املكتبة مؤسس البديري الشيخ مؤلفات    -

 .2119 املتوفى سنة العيطار الكوهني نصر أبي بن لداود الدكان منهاج    -

هـ، 911سنة   حيًا كان الشامي أمحد بن معروف صفد مسجد إلمام الروافض، الالتض ملباني النواقض الرباهني    -

 الشيعة كت  على ردٌّ وكتابه احلسني، استشهاد ذكرى إحياء وشاهد مصر زار قد املؤلف وكان ، املؤلف نسخة وهي

 .الحتفاالتهم ونقد

                                                 
(2)

http://alqudslana.com/index.php?action=individual_details&id=1111 

 حممد بن الشيخ مكتبة) البديرية ملكتبةا خميطوطات فهرس ،00-02ص   "امليالدي عشر الثامن القرن يف القدس يف العلمية احلياة" (1)

بغية األلباب يف شرح زنية “،رسالة علم أصول الفقه من خميطوط 04-03تاريخ املكتبات العربية يف بيت املقدس ص ،4-2/3 (حبيش

  .239، 30ص ”اليطالب
 .412املفصل يف تاريخ القدس ص  (3)

 .04ص   "ديامليال عشر الثامن القرن يف القدس يف العلمية احلياة" (4)
 



 . املؤلف نسخة وهي العسقالني حجر البن املباركة األسانيد    -

 الفهرس اشتمل م، لشيطر من حمتوياتها، أعده خضر سالمة،2910هـ وفق 2400فهرس للمكتبة البديرية سنة  وصدر

 بالعلوم تبدأ موضوعًا عشر ستة ضمن هجائيًا الفهرس ورت  البديرية، العائلة وعن املكتبة مؤسس عن مقدمة على

 موضوعات وأخريًا فاليط  فاحلساب فامليقات فاملنيطق خفالتاري العربي فاألدب العربية فاللغة اإلسالمية فالعلوم القرآنية

 .متفرقة

 . (2)م1000-1001هـ وفق 2411 -2410وقد أعاد األستاذ بشري بركات فهرسة املكتبة كاملًة سنة 

 :مؤلفاته : احلادي عشر املطلب

سائل خمتلفة ويغل  عليها ألف الشيخ البديري عددًا من املؤلفات تقارب اخلمسني، كثرٌي منها عبارٌة عن رسائل يف م

 : التصوف، ومنها

علم أصول الدين ، علم التفسري، علم : وهذا الكتاب اشتمل على عشرين علمًا وهي " اليطالب زنية"  .2

احلديث،علم أصول الفقه،علم الفرائض،علم احلساب، علم النحو، علم التصريف، علم الوضع، علم 

علم العروض، علم القوايف، علم املنيطق، علم آداب البحث، اخلط، علم املعاني، علم البيان، علم البديع،

   .(1)علم التشريح، علم اليط ، وعلم التصوف
بغية "انظر رسالة حممد حسين من . ، وهو شرٌح على الكتاب السابق "اليطالب زنية شرح األلباب بغية" .1

 .233ص " األلباب يف شرح زنية اليطالب
 .الشييطاني  والكشف الرباني الكشف .3
 . الكمالية الصالة يف اجلمالية يفةالليط .4
 . الكمالية الصالة بيان يف اجلاللية الكلمة .1
 .حممدية وصلوات نبوية مدائح. اإلميان عن اإلنابة يف الربهان سليطان .1
 .البدري التجلي أطوار من منزلة وآيات السري، الفيض أنوار من مقتبسة كلمات .0

                                                 
 فهرس،20ص  اليطباع خالد املقدس إلياد بيت يف املخيطوط العربي الرتاث ، وانظر04تاريخ املكتبات العربية يف بيت املقدس ص  (2)

بغية األلباب يف شرح “رسالة علم أصول الفقه من خميطوط ،23 -2/20 (حبيش حممد بن الشيخ مكتبة) البديرية املكتبة خميطوطات

 .243-239 ص ”زنية اليطالب
 211-212ص  ”بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب“رسالة علم أصول الفقه من خميطوط انظر (1)
 



 .عرفأ ال كنزًا كنت عن الغيطاء كشف يف األشرف الكوك  .1
 .الكليم السيد مولد يف رسالة .9

 .اجلهاد فضل بعض على الداللة يف الوقَّاد الكوك  .20
 .التحقيق حمل وهي. اإلمام قبل الرأس رفع يف رسالة .22
 .بالرصاص الصيد يف رسالة .21
 .شرح قصيدة بانت سعاد .23

 .النافع النحو يف اليطال  بغية .24

  .الضر لكشف الدر عقد شرح .21

  .احلسنى اهلل أمساء يف احلسنى املنظومة .21
 .يعقوب بن يوسف الكريم السيد برباءة تتعلق كلمات .20

 .يوسف براءة يف الكلمات على تذييل .21
 .اخللوتية اليطريقة على العهود وأخذ اليطالبني، تربية .29

 .نفسه للمؤلف واملنت. النضر كشف يف الدر بعقد املوسومة املنظومة إعراب .10

 .سعاد بانت رحقيق يف اإلسعاد .12

 .ريالبدي عقيدة يف رسالة .11

 .األخبار زوامض عن األستار كشافة األسرار، ميطلعة رسالة .13

 .البديرية للحضرة وقع فيما اإلهلية املنن .14

 .احلسيين الليطيف عبد لتلميذه حسن بن وهي إجازٌة.احلسن السيد أوصاف يف املنن وحلول احلزن كشف .11
 .!! باملخلوقني التوسل يف منظومة وهي الفراء، جوف يف الصيد كل  .11
 .مال إىل ما ينبغي يف يوم عاشوراء من األعمالإرشاد الع .10

 .احلسنى اهلل بأمساء التوسل منظومة أو الدرر، عقد منظومة .11



 . عكا يف نابليون هزمية يف قصيدة .19
 .قصيدة زهرة األدب .30

 .منظومة السور املذيع، والنور الشفيع، والسر السريع .32
 .االسكندري اهلل عيطاء ابن مَكِح على البديري الشيخ تقريرات .31
 .كشافة األستار عن زوامض األخبار .33

 :ومن كت  الشيخ البديري ال ي ُنشرت حمققًة

نصر، رسالة  الفتاح عبد أمحد حممود" بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب"من خميطوط  النحو علم - أ

 .ماجستري ،قدمت لكلية اآلداب، جامعة القدس

حممد حسين علي حممد،رسالة " ببغية األلباب يف شرح زنية اليطال"علم أصول الفقه من خميطوط  - ب

 .م2991هـ وفق 2421ماجستري ،قدمت لكلية الشريعة جبامعة النجاح الوطنية يف نابلس سنة 

حسني . ،د"اليطاّلب زنية شرح يف األلباب بغية" خميطوطة من والبديع والبيان املعاني كتاب - ت

 .م2999 القدس،سنة املقدس، بيت الدراويش،ميطبعة

 :وفاته : عشر الثاني املطلب

 عاش ال ي زاويته يف ودفن م2101 سنة نوفمرب 10/  هـ2110 سنة شعبان 10 املوافق االثنني يوم يف البديري الشيخ تويف

  .(2)وقربه موجود جبوار املسجد األقصى املبارك حياته، معظم فيها

 :قال فيها بيتًا وعشرين اثنني من مبرثية الغمري السردي اهلل عبد بن أمحد رثاه وقد

 حيد مل اهلل صراط عن عارفًا يا***  األحد الواحد حلكم مجياًل صربًا

 للصمد الدين فان ثلمًا الدين يف***  زدا العليم البديري فقد كان إن

 أمد عن املوت تذوق نفس فكل***  مفرتضًا عنه صربًا احلزن زال  أو

 :ومنها

 حيد مل اهلل صراط عن عارفًا يا***  وزينته األقصى املسجد بهجة يا

                                                 
 مكتبة) البديرية املكتبة خميطوطات فهرس ،3/210املؤلفني  ،معجم2/144 ، فهرس الفهارس220-3/209عجائ  اآلثار انظر (2)

القدس الشريف يف  ،04ص  ”بغية األلباب يف شرح زنية اليطالب“رسالة علم أصول الفقه من خميطوط ،2/1 (حبيش حممد بن الشيخ

 . 201ص  العهد العثماني



 بالسند والتحديث وللتصانيف***  بها النفوُس رحيى ال ي للدروس من

 ( 2)والعقد  الرمز وحل الفحول عن***  مداركها عزت ال ي للفتاوى من

 
  

                                                 
 .2/21 (حبيش حممد بن الشيخ مكتبة) البديرية املكتبة خميطوطات فهرس(2)
 



 دراسة على أحاديث رفع الرأس قبل اإلمام :املبحث الثاني

 :وفيه مخسة مطالب

 . حديث من رفع رأسه قبل إمامه ألفاُظ: املطلب األول

 .حملُّ الرفع قبل اإلمام من السجود أم من الركوع : ملطلب الثانيا

 . من رفع رأسه قبل اإلمام على الصالة أثُر: املطلب الثالث

 .قبل اإلمام من كبائر الذنوب  الرفُع: املطلب الرابع

 ؟أم جماٌز حقيقٌة محاٍر هل حتويل الرأس إىل رأِس:  املطلب اخلامس

  



 . يث من رفع رأسه قبل إمامهألفاظ حد: املطلب األول

 :ورد يف حديث الرتهي  من رفع الرأس قبل اإلمام عدة ألفاظ وهي

 محار رأس( 2)

 محار صورة (1)

 محار وجه( 3)

 كل  رأس( 4)

 كبش رأس( 1)

 رأس شييطان (1) 

 شييطان بيد ناصيته( 0)

 :وهذا تفصيل ما سبق من األلفاظ

 (:محار رأس)الروايات اليت وردت بلفظ : أواًل

 قال منهال بن حجاج حدثنا:]الروايات الواردة حيث رواها البخاري ومسلم وزريهما، قال اإلمام البخاري وهي أكثر

 َيْخَشى َلا َأْو َأَحُدُكْم َيْخَشى َأَما :)قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن هريرة أبا مسعت زياد بن حممد عن شعبة حدثنا

 ( 2)(ِحَماٍر ُصوَرَة ُصوَرَتُه اللَُّه َيْجَعَل َأْو ِحَماٍر َرْأَس َرْأَسُه اللَُّه َيْجَعَل َأْن اْلِإَماِم َقْبَل َرْأَسُه َرَفَع ِإَذا َأَحُدُكْم

 عن اليطيالسي رواه فقد ، شعبة من كُّالشَّ( ِحَماٍر ُصوَرَة ُصوَرَتُه اللَُّه َيْجَعَل َأْو :)قوله:] قال احلافظ ابن حجر العسقالني

 حممد عن كلهم مسلم بن والربيع عبيد بن يونس رواية من ومسلم زيد بن محاد رواية من خزمية وابن ةسلم بن محاد

"  فقال الربيع وأما"  صورة"  فقال يونس وأما"  رأس"  فقاال احلمادان فأما ، -أي رأس محار – تردد بغري زياد بن

 .  الرواة تصرف من أنه والظاهر ،"  وجه

 . فيه الصورة ومعظم الرأس يف الوجه ألن متفقٌة، اتالرواي هذه:  عياض قال

 الوعيد وقوع وخص ، املعتمدة فهي أمشل وهي أكثر فرواتها الرأس وأما ، أيضًا الوجه على ييطلق الصورة لفظ:  قلت

 ( 1)[  أمشل وهي اجلناية وقعت بها ألن عليها

 

                                                 
  .2/240، 192ع رأسه قبل اإلمام، حديث رقم ، كتاب األذان، باب إثم من رفصحيح البخاري  (2)
 .1/213 فتح الباري (1)



 حدثنا: خلف قال. محاد عن كلهم. سعيد بن قتيبةو الزهراني الربيع وأبو هشام بن خلف حدثنا :]وقال اإلمام مسلم

 يرفُع الذي خيشى َأَما) وسلم عليه اهلل صلى حممد قال: قال هريرة ؛ أبو حدثنا. زياد بن حممد عن زيد بن محاد

 ( 2)( محاٍر رأَس رأَسُه اهلُل ُيَحوَِّل أن اإلماِم قبل رأَسُه

 حممد عن شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن حممد ثنا أبي حدثين اهلل عبد حدثنا:]حنبل بن أمحد اإلمام ورد يف مسندو

 أما ): القاسم أبو قال قال أو حجاج قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال يقول هريرة أبا مسعت قال زياد بن

 واإلمام اماإلم قبل رأَسه رفع إذا محاٍر، صورة صورته أو محاٍر، رأَس رأَسه اهلُل جيعل أن أحدكم خيشى أال خيشى،

 ( 1)( ساجد

 ،( 1) شيبة أبي وابن ( 1)ماجة  وابن ، ( 4)والنسائي  ، ( 3)داود  عند أبي(  محار رأس: )وورد احلديث أيضًا بلفظ

 ( 9) .وزريهم(  1)والبيهقي  ( 0)األوسط  فى واليطرباني

 (:محار صورة) الروايات اليت وردت بلفظ : ثانيًا

 .(ِحَماٍر ُصوَرَة ُصوَرَتُه اللَُّه َيْجَعَل َأْو)سبق يف رواية اإلمام البخاري 

 حممد عن يونس، عن إبراهيم، بن إمساعيُل حدَّثنا: قاال حرب بن وزهري الناقد، عمرو حدَّثنا :وورد يف صحيح مسلم

 صالتِه يف رأَسُه يرفُع الذي يأمُن ما):وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي زياد،عن بن

  .(20) (محاٍر صورَة صورَتُه اهلُل ُيَحوِّل أن اإلماِم قبَل

 ( 22)( محاٍر  صورَة صورَتُه أو:) وورد كذلك عند أبي داود

  

                                                 
 .2/310 ،410 رقم حديث وحنوهما، سجود أو بركوع اإلمام سبق عن النهي باب الصالة، كتاب مسلم ، صحيح(2)
 .الشيخني شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعي قال . 1/411مسند أمحد  (1)
 .2/219 ،113 رقم حديث قبله، يضع أو اإلمام قبل يرفع فيمن التشديد باب الصالة، داود،كتاب أبي سنن(3)
  .1/401، 111اإلمام،حديث رقم سه قبل ا جاء يف التشديد يف الذي يرفع رأالرتمذي ، كتاب أبواب السفر، باب م سنن(4)

 .2/301، 912حديث رقم  والسجود بالركوع اإلمام يسبق أن النهي بابكتاب إقامة الصالة والسنة فيها، سنن ابن ماجة،(1)
 .1/221، 0240 رقم حديث ِروالوت ِلاللي ِقَياِم َأْبَواُب ، الصالة كتابشيبة  أبي ابن مصنف(1)
  .9/204، 9114 رقم لليطرباني حديث األوسطاملعجم  (0)

 .1/93 ، اإلمام قبل رأسه رفع من إثم باب ،كتاب الصالة،البيهقي سنن(1)

 واخليطي  احللية يف نعيم وأبو الصغري ملعجما يف واليطرباني واليطيالسي خزمية وابن والدارمي عوانة أبو:ذكر العالمة األلباني منهم (9)

 .1/190 السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواءانظر .تارخيه يف
 .2/312، 410ق اإلمام بركوع أو سجود وحنوه، حديث رقم ، كتاب الصالة، باب النهي عن سبصحيح مسلم  (20)
 .2/219 ،113 رقم حديث قبله، يضع أو ماماإل قبل يرفع فيمن التشديد باب الصالة، داود،كتاب أبي سنن(22)



 اجلارود يف ، وابن( 3)واملفرتق املتفق يف واخليطي ( 1)، والبيهقي يف السنن الكربى( 2)وورد أيضًا عند اإلمام أمحد يف املسند

 .وزريهم(  4)املسندة ننالس املنتقى من يف

 (:محار وجه)الروايات اليت وردت بلفظ : ثالثًا

 الربيع عن مجيعًا.مسلم بن الربيع بن الرمحن وعبد اجلمحي سالم بن الرمحن عبد حدثنا:قال اإلمام مسلم يف صحيحه

 عن وكيع حدثنا. ةشيب أبي بن بكر أبو وحدثه ح.شعبة حدثنا. أبي حدثنا. معاذ بن اهلل عبيد وحدثنا ح. مسلم بن

 حديث يف أن زري. بهذا وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن هريرة، أبي عن زياد، بن حممد عن كلهم. سلمة بن محاد

 .( 1)( محاٍر وجَه وجَهُه اهلُل جيعَل أن) مسلم بن الربيع

 . ( 1)النيسابوري يف مسنده  الثقفي وورد كذلك عند السراج

 .هما ومل أقف على هذا اللفظ عند زري

 (:كلب رأس)الروايات اليت وردت بلفظ :رابعًا

 .(7)( كلٍ  َسأر ُهرأَس اهلُل َلوَِّحأن ُي):  انبَّيف رواية ابن ِحرد و

  ( 9)شيبة وعبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود أبيوعند ابن (  1)األوسط  وعند اليطرباني يف املعجم

 (:كبش رأس)الروايات اليت وردت بلفظ :خامسًا

 .الرازي متام الزهري ويف فوائد الفضل أبي ويف حديث(  20)د بهذا اللفظ عند اخليطي  البغدادي ور

                                                 
 .الشيخني شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعي وقال . 1/411مسند أمحد (2)
 .1/93 ، اإلمام قبل رأسه رفع من إثم باب ،كتاب الصالة،البيهقي سنن(1)
 .2/203 البغدادي للخيطي  واملفرتق املتفق(3)
 .2/19 املسندة السنن من املنتقى(4)
 .2/312 ،410 رقم وحنوه،حديث سجود أو بركوع اإلمام سبق عن النهي الصالة،باب كتاب مسلم، حيحص(1)
 . 190 صـ ، السراج مسند(1)
 . 1/10، 1113ما يكره للمصلي  وما ال يكره، حديث رقم  ، كتاب الصالة، بابصحيح ابن حبان  (0)
مل يرو هذا احلديث عن حممد بن ميسرة إال أبو إمساعيل  :يطربانيال قالو ،4139،4/193رقم حديث ه اليطربانى فى األوسط وار(1)

قال و.1/09جممع الزوائد  "ِفي اْلَكِبرِي ِبَأَساِنيَد ِمْنَها ِإْسَناٌد ِرَجاُلُه ِثَقاٌته اليطربانى وار" :اهليثمى وقال.املؤدب تفرد به الربيع بن ثعل 

 لفظأن و ،(رأس محار)هو  احملفوظ فظ، وبيَّن أن اللفظبهذا الل شاٌذ عيٌفض:العالمة األلبانيقال و.إسناده صحيح:شعي  األرنؤوط 

 .11-22/14 انظر تفصيل كالمه يف سلسلة األحاديث الضعيفة. منكٌر أو شاٌذ (رأس كل )
 الصالة، ابالرزاق،كت عبد ،مصنف0241،1/221، حديث رقم ِروالوت ِلاللي ِقَياِم َأْبَواُب ، الصالة كتاب مصنف ابن أبي شيبة، (9)

 . 104ص الرتزي يف ضعيف  األلبانيه العالمة فوضع.1/303 ،3011 رقم حديث ،اإلمام خيالف الذي باب
 . 21/441تاريخ بغداد (20)



 (:شيطان رأس)الروايات اليت وردت بلفظ :سادسًا

 . ( 2)مجيع  احلسني بن شيبة وعبد الرزاق وأبو أبيابن  ورد بهذا اللفظ عند

 (:شيطان بيد ناصيته)الروايات اليت وردت بلفظ :سابعًا

  . (1)" الفوائد "رد عند اليطرباني والبزار ومتام يف و

  .(3)ورواه مالك واحلميدي وعبد الرزاق موقوفًا على أبي هريرة رضي اهلل عنه

 . (4)شيبة موقوفًا على أبي هريرة وسلمان رضي اهلل عنهما أبي ورواه ابن

أن أصح األلفاظ هو ما ورد يف  وبعد هذا العرض لروايات حديث الرتهيب من رفع الرأس قبل اإلمام، يظهر

،وما عدا ذلك من األلفاظ فيها  (محار وجه)ولفظ  (محار صورة) ولفظ  (محار رأس)أو أحدهما بلفظ  الصحيحني

  . نظٌر كما سبق

 ( 1) [املشهورة الصحيحة الرواية َعَلى احليوانات سائر دون بالذكر احلمار اختص وإمنا:] قال ابن رجب احلنبلي

 .حملُّ الرفع قبل اإلمام من السجود أم من الركوع : انياملطلب الث

والسجوَد ؟ حيث ورد يف روايات احلديث الرفُع قبل اإلمام ميطلقًا  الركوَع يشمُل اإلمام قبل رأَسُه رفَع ملن هل الوعيُد

 .وهذا يعمُّ الركوع والسجود،وورد الرفُع قبل اإلمام مقيدًا بالركوع وبالسجود

 .(اإلمام قبل رأسه رفع إذا):فقد ورد يف أكثر روايات احلديث، كرواية البخاري ومسلم والرتمذي لرفع،أما اإلطالق يف ا

                                                                                                                                                                                     
 

 مصنف ،0241 ،حديث رقم1/221 ، باإلمام ائتم:قال من باب متفرقة، وأبواب اإلمامة التيطوع صالة شيبة،كتاب أبي ابن مصنف(2)

 .240 ص الشيوخ معجم ،1/303،  3013 حديث رقم اإلمام، خيالف الذي باب الصالة، كتاب الرزاق، عبد
 فى واليطربانى البزار رواه:اهليثمى قالو،2/133 ،401 رقمحديث  األستار كشف، 0/341 ، 0191 رقم حديث ،األوسط املعجم (1)

 تاريخ"  يف عساكر ابن وعنه"  الفوائد"  يف متام جهأخر ضعيف] :األلبانيالعالمة  وقال .1/01 جممع الزوائد. حسن وإسناده األوسط

 رواه"  اجملمع"  يف اهليثمي وتبعه"  الرتزي "  يف املنذري قال...ضعيف إسناد وهذا:قلت.فذكره...عباد بن زهري طريق من"  دمشق

 يف احلافظ قال. هريرة أبي على فًاموقو..." املوطأ"  يف مالك أخرجه وقد!قاال كذا". حسن وإسناده"  األوسط" يف اليطرباني و البزار

 .بتصرف.4/211 واملوضوعة الضعيفة السلسلة [ " احملفوظ وهو:"الفتح
، 1/431 احلميدي مسند ،2/91 ،10 حديث رقم اإلمام، قبل رأسه رفع من يفعل ما باب الصالة، كتاب الليثي، رواية مالك موطأ(3)

 .1/303 ، 3013 رقم مام،حديثاإل خيالف الذي باب الصالة، الرزاق،كتاب عبد مصنف
 .1/221، 0241، 0241حديث  ،باإلمام ائتم: قال من باب متفرقة، وأبواب اإلمامة التيطوع صالة كتاب،شيبة أبي ابن مصنف(4)
 .1/90فتح الباري البن رج  احلنبلي  (1)



 ُهرأَس إذا رفَع) راهويه بن وإسحاق اجلعد اجلارود وابن وأمحد والبيهقي وابنأبي داود وورد مقيدًا بالسجود يف رواية 

 .كما سبق( ساجٌد واإلماُم

  .كما سبق( شييطان بيد ناصيته إمنا قبله ويرفع اإلمام قبل يسجد الذي إن:)جم األوسط ويف رواية اليطرباني يف املع

 أحدكم خيشى أما"وورد الرفُع قبل اإلمام مقيدًا بالركوع والسجود يف بعض املصادر، فقد ذكر ابُن األثري احلديَث بلفظ 

 "محار صورة صورته الّله جيعل أو محار رأس رأسه الّله جيعل أن اإلمام قبل سجوٍد أو ركوٍع من رأسه رفع إذا

 . (2)املوطأ إال اجلماعة ثم قال أخرجه (س د ت م خ) ورمز له 

ليست يف الصحيحني وال يف بقية املصادر املذكورة، ولعله قصد املعنى على اعتبار أن الرفع  "سجود أو ركوع من"وعبارة 

 واهلل أعلم. قبل اإلمام يعم الركوع والسجود

 خيشى أما :)قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث والرتهي  ي يف الرتزي وذكر املنذر

(. محار صورة صورته اهلل جيعل أو محار رأس رأسه اهلل جيعل أن اإلمام قبل سجوٍد أو ركوٍع من رأسه رفع إذا أحدكم

ليست يف  "سجوٍد أو ركوٍع من"وعبارة  ( 1)[ والنسائي رتمذيوال داود وأبو ومسلم البخاري رواه :]وقال العالمة األلباني 

 .املصادر ال ي ذكرها

 ْبِن َعْمِرو ْبُن ُمَحمَُّد َثَنا ُسْفَياُن، َثَنا: اْلُحَمْيُديُّ َوَقاَل:فقال عنه اهلل رضي هريرة أبي وذكر البوصريي أيضًا حديث

 َفِإنََّما اْلِإَماِم َقْبَل َوَيْخِفُضُه َرْأَسُه َيْرَفُع الَِّذي ِإنَّ ):َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن ُيَحدُِّث سَّْعِديَّ،ال اللَِّه َعْبِد ْبَن ُمَلْيَح َسِمْعُت َعْلَقَمَة،

 َأِبي َقْوِل ُدوَن موقوًفا طأاملو يف مالك رواه: قلت .يرفعه َلْم َوُربََّما َرَفَعُه ُربََّما ُسْفَياُن َوَكاَن:َبْكٍر َأُبو َقاَل (َشْييَطاٍن ِبَيِد َناِصَيُتُه

 َهَذا، ِإلَّا ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن َمِليٌح َرَوى َنْعَلْم َلا:اْلَبزَّاُر قال.فذكره...اْلَأْوَسِط ِفي اليطََّبَراِنيُّ َرَواُه َوَكَذا...اْلَبزَّاُر َمْرُفوًعا َوَرَواُه.َبْكٍر

 اْلِإَماِم َقْبَل ُسُجوٍد َأْو ُرُكوٍع ِمْن َرْأَسُه َرَفَع ِإَذا َأَحُدُكْم َيْخَشى َأَما:"َوَلْفُظُه ِحالصَِّحي ِفي َوَأْصُلُه -قال البوصريي  -.اْنَتَهى

 أو ركوع من)قلت ليس يف الصحيح بلفظ .  (3)["ِحَماٍر ُصَوَرَة ُصَوَرَتُه اللَُّه َيْجَعَل َأْو -ِحَماٍر َرْأَس َرْأَسُه اللَُّه َيْجَعَل َأْن

 .يقصد معناه ولعله( سجود

 سجود أو ركوع من رأسه رفع إذا أحدكم خيشى أما):مرفوعًا بلفظ عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث:]وقال هاشم بناني

رواية املصنف ضعيفة جلهالة من روى ( محار صورة صورته اهلل جيعل محار،أو رأس رأسه اهلل جيعل أن اإلمام قبل

 ( 4)[عنه عبد الرزاق واللفظ زري حمفوظ 

                                                 

 .1/3119، 3119حديث رقم جامع األصول،  (2)
 .2/211 والرتهي  الرتزي  صحيح(1)
 .1/11 العشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية فارحا(3)

 .2/111الستة  الكت  على الرزاق عبد مصنف زوائد(4)
 



 .بالركوع فقط  الرفع تقييدروايٍة للحديث ورد فيها  مل أقف بعد البحث والتقصي على أيِّو

وبعد تتبع روايات احلديث يف كت  السنة املشرفة يظهر لي أن الرتهي  من الرفع قبل اإلمام يعمُّ الركوع والسجود، 

 .الم العيين وزريهال تصلح لتقييد الروايات امليطلقة ملا سيأتي يف ك( وهو ساجد)وأن رواية 

بيان الرفع من  :ويف رواية أبي داود :]وقد مال املصنُف البديري إىل تقييد الرفع بالسجود وإحلاق الركوع به، فقال

الرفع من الركوع قبل اإلمام كذلك ال  وقد علم أنَّ .السجود واإلمام ساجد، فتقيد بها الروايات األخرى امليطلقة أواًل

كوع؛ ألنه حملَّ قرب العبد من ة على الرَّيف رواية أبي داود بالذكر؛ لكونه فيه زيادة مزيَّ جيوز، وإمنا خصَّ السجود

 ( 2)[  كما ورد،ربه

 قال من على تعق  ففيه السجود، من الرفع املراد أن فتبني:] وهذا الكالم قرره قبله احلافُظ ابُن حجر العسقالني فقال

 ويلتحُق السجود يف نٌص هو وإمنا.معًا والسجود الركوع من الرفع يف اإلمام على املأموم تقدم من املنع يف نٌص احلديث إن

  .معناه يف لكونه الركوع به

 امليطلوب اخلضوع زاية ألنه ربه، من فيه يكون ما أقرب العبد ألن مزيٍة مزيُد له السجود بأن بينهما يفرق أن وميكن

  .عليه بالتنصيص ُخصَّ فلذلك منه،

 ( .1)[ مزية للمذكور كان إذا احلكم يف املشرتكني الشيئني أحد ذكُر االكتفاء،وهو باب من يكون أن وحيتمل

يف "ومما يؤيد أن الرتهي  من الرفع قبل اإلمام يعمُّ الركوع والسجود، ما ورد يف صحيح مسلم ومسند أمحد بلفظ  

يف  ُهرأَس الذي يرفُع ما يأمُن»: عليه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل:أبي هريرة رضي اهلل عنه قال فَعْن" صالته قبل اإلمام

   .(3)«محاٍر صورَة ُهصورَت ل اهلُلوَِّحأن ُي اإلماِم قبَل صالتِه

   :ال ي ذكر احملدثون احلديث رحتها ومما يؤيد اإلطالق ترمجة األبواب

  ( 4)[ اإلمام  قبل رأسه رفع من إثم باب]قال اإلمام البخاري 

 ( 1)[ وحنوهما سجوٍد أو بركوٍع اإلمام سبق رحريم ببا :]مسلم صحيح وورد يف

 ( 1)[ اإلمام  قبل رأسه يرفع الذي يف التشديد يف جاء ما باب:] وقال الرتمذي يف سننه

                                                 

  انظر ص (2)

 .1/214فتح الباري شرح صحيح البخاري (1)
 حديث أمحد، ، مسند2/312، 410ق اإلمام بركوع أو سجود وحنوه، حديث رقم كتاب الصالة، باب النهي عن سبمسلم، صحيح( )

 .21/300 ،9491 رقم
 .2/141صحيح البخاري (4)

 2/329 مسلم صحيح(1)

  .1/401الرتمذي  سنن(1)



 ( 2)[ قبله يضع أو اإلمام قبل يرفع فيمن التشديد باب :]سننه يف داود وقال أبو

 ( 1)[ والسجود الركوعب األئمة مبادرة عن النهي باب :]سننه يف وقال الدارمي

 ( 3)[ اإلمام  قبل رأسه رفع من إثم باب :]الكربى السنن يف وقال البيهقي

 الركوع من الرفع يف منصوصه هذا الرفع، يف اإلمام على املأموم تقدم منع على دليل احلديث:] وقال ابن دقيق العيد

 .(4) [والسجود

 وسجوده؛فإنه ركوعه ِفي اإلمام َقْبَل رأسه املأموم رفع تعمد يمرحر على صريٌح وفيه دليٌل] رج  احلنبلي ابن وقال

 . ( 1) [ العقوبات أشد من َوُهَو ، باملسخ َعِليِه توعد

 رفع قبل الصالة يف رأسه رفع من إثم بيان يف باب هذا أي( اإلمام قبل رأسه رفع من إثم باب) :]احلنفي العيين وقال

 أيضًا احلديث ألن السجود، لتخصيص وجه فال أيضًا، الركوع ومن :قلت .دالسجو من أي بعضهم قال رأسه، اإلمام

 . جييء كما الظاهر حبس  االثنني يشمل

 عن شعبة عن عمرو بن حفص عن داود أبي رواية يف ألنه السجود، من أي قلت إمنا :يقول أن القائل هلذا قلت فإن

 فتبني ،احلديث (ساجد واإلمام رأسه رفع إذا أحدكم ىخيش أال أو خيشى أما :)اهلل رسول قال :قال زياد بن حممد

 .السجود من الرفع املراد أن

 ختصص أن جيوز وال معًا، والسجود الركوع من الرفع يف اإلمام على املأموم تقدم من املنع تتناول البخاري رواية :قلت 

 لدعوى لكان السجود من الرفع على رًامقصو احلكم كان ولو سواء، فيهما احلكم ألن داود أبي برواية البخاري رواية

 .وجه التخصيص

 الذي) مرفوعًا هريرة أبي عن السعدي اهلل عبد بن مليح رواية من الرباء عن احلديث ذكر املذكور فالقائل هذا ومع

 . عليه ويرده قاله ما عليه ينقض وهذا (الشييطان بيد ناصيته إمنا اإلمام قبل ويرفع خيفض

 الرفع يف اإلمام على املأموم تقدم من املنع يف نصٌّ احلديث إن :قال حيث العيد دقيق ابن على ردَّ أنه هذا من وأعج 

  .معًا والسجود الركوع من

                                                 
 .2/219 داود أبي سنن(2)
 .2/341 سنن الدارمي(1)
 .1/93البيهقي سنن(3)

 .2/239األحكام  عمدة شرح األحكام إحكام(4)
 .4/213 رج  البن الباري فتح(1)



 الركوع، به ويلتحق السجود يف نصٌّ هو وإمنا) قوله هو عليه الرد يف ومستنده الدقيق ابن قاله الذي الكالم دقيق فهذا

 عاٌم نصٌّ هو بل السجود، يف نصٌّ فيها وليس البخاري رواية يف ههنا الكالم جدًا،ألن ساقط كالٌم وهذا (معناه يف ألنه

  .ذكرنا كما تصح ال التخصيص ودعوى والركوع، السجود يف

 باب من داود أبي رواية أن وهي وجٌه، له لكان بالذكر السجدة ختصيص يف داود أبي رواية يف النكتة ذكر لو نعم

 قوله يف كما اإلمام على السبق وهي واحدٌة، العلة لكون الركوع، حكم ذكر عن السجدة حكم بذكر فاكتفى االكتفاء،

 السجدة ألن األمر يعكس مل وإمنا أيضًا، والربد أي ،12 اآلية النحل سورة{اْلَحرَّ َتِقيُكُم َسَراِبيَل}:تعاىل قوله تعاىل

  ( .2)[ ساجد وهو الرب إىل كوني ما أقرب والعبد والتذلل، التواضع إظهار يف الركوع من أعظم

 ختصيص والسجود،وأما الركوع يف عاٌم نصٌّ والسجود،فاحلديث الركوع من أي(رأسه يرفع الذي):]وقال املباركفوري

 الشيئني أحد ذكر اإلكتفاء،وهو باب فمن" ساجد واإلمام رأسه يرفع الذي":بلفظ داود أبي رواية يف بالذكر السجدة

 واحدة العلة لكون الركوع، حكم ذكر عن السجدة حكم بذكر فيها فاكتفى مزية، للمذكور كان ذاإ احلكم يف املشرتكني

 يعكس أيضًا،ومل والربد أي ،12النحل اآلية  سورة{اْلَحرَّ َتِقيُكُم َسَراِبيَل}:تعاىل قوله يف كما اإلمام، على السبق وهي

 .( 1)[ ساجد وهو الرب إىل يكون ما أقرب تذلل،والعبدوال التواضع إظهار يف الركوع من أعظم السجود ألن ؛ األمر

 السجود من أي( رأسه رفع إذا) املقتدون أيها( أحدكم) خيشى أال رواية ويف خياف أي( خيشى أما):] وقال املناوي

 على ونصٌّ معناه، يف الركوع، لكونه به وُأحلق ساجد، واإلمام رأسه يرفع الذي داود أبي حلديث السجود يف نصٌّ فهو

 العمدة يف وردَّه الفتح يف كذا امليطلوب، اخلضوع زاية وهو فيه ربه من يكون ما أقرب املصلي إذ فيه مزيته ملزيد السجود

 .( 3)[ سواء فيهما احلكم ألن داود أبي برواية البخاري رواية ختصيص جيوز ال بأنه

 .وهو من احملرمات ،الرفع فقط يف وليس ،إلمامقبل ا اخلفض يف ومما ينبغي التنبيه عليه أن الوعيد قد جاء أيضًا

 الصالة قضى فلما يوٍم، ذات وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسوُل بنا صلَّى :)قال أنس رضي اهلل عنه ومما يدل عليه حديث

   .( 4)(باالنصراف وال بالقيام وال بالسجود وال بالركوع تسبقوني فال إمامكم، إني الناس أيها :فقال بوجهه علينا أقبل

 األمور هذه رحريُم فيه(  باالنصراف وال بالقيام وال بالركوع تسبقوني ال:) وسلم عليه اهلل صلى قوله :]قال اإلمام النووي

 .( 1)[ .السالم باالنصراف واملراد ، معناها يف وما

 .(2)( قبلكم فعوير قبلكم يركع اإلمام: )وسلم قال عليه اهلل وورد يف حديث أبي موسى األشعري أن النيب صلى

                                                 
 .1/300 البخاري صحيح شرح القاري عمدة(2)

 .4/91املفاتيح  مرعاة(1)
 .1/109 القدير فيض(3)

 . 1/11 ، 919، حديث رقم   وحنوهما سجود أو بركوع اإلمام سبق رحريم الصالة، باب مسلم، كتاب رواه(4)
 .4/210 مسلم على النووي شرح(1)



 وإذا،  يكرب حتى تكربوا وال،  فكربوا كرب فإذا،  به ليؤمت اإلمام جعل إمنا : )وسلم عليه اهلل وقال النيب صلى
 سجد وإذا،  احلمد لك ربنا اللهم: فقولوا محده ملن اهلل مسع قال وإذا،  يركع حتى تركعوا وال،  فاركعوا ركع

 . ( 1)(يسجد حتى تسجدوا وال فاسجدوا

 اإلمام على املأموم تقدم منع على دليٌل احلديُث:]  (محاٍر صورَة صورَتُه اهلُل ُيَحوِّل )قال ابن دقيق العيد يف شرح حديث

 .والسجود الركوع من الرفع يف منصوصه هذا الرفع يف
 الركوع إىل ويكاهل اخلفض يف السبق: عليه ويقاس ممنوع، عن إال التوعد يكون وال الفعل على التوعد: الدليل ووجه

 .(3)[ .والسجود

 ألن األوىل، باب من به يلتحق فقيل والسجود الركوع يف اخلفض يف اإلمام على التقدم وأما: ]وقال احلافظ ابن حجر

 فيما املوافقة وجوب على الدليل دل وإذا املقاصد، من والسجود والركوع الوسائل، من السجدتني بني واجللوس االعتدال

  .مقصد هو فيما جي  أن وىلفأ وسيلٌة، هو

 يف النقص ودخول كماله، زاية عن قيطعه يستلزم والسجود الركوع من الرفع ألن بواضح، هذا ليس يقال أن وميكن

 من البزار أخرجه آخر حديث يف اإلمام قبل والرفع اخلفض عن الزجر ورد وقد الوسائل، يف دخوله من أشدُّ املقاصد

 "شييطان بيد ناصيته إمنا اإلمام قبل ويرفع خيفض الذي "مرفوعًا  هريرة أبي عن ديالسع اهلل عبد بن مليح رواية

 .( 4)[ احملفوظ وهو موقوفًا الوجه هذا من الرزاق عبد وأخرجه

 َوْحَدك َلا):فقال اإلمام سبق من إىل نظر أنه عنه اهلل رضي مسعود ابن عن رسالة الصالة يف أمحد اإلمام نقل وقد

 .(1) (اْقَتَدْيَت ِبِإَماِمك َوَلا َصلََّْيَت،

،  قبله يرفع وال، إمامه قبل يركع أن ألحٍد جيوز ال،األئمة باتفاق حراٌم اإلمام مسابقُة] : تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

 .(1) [ ذلك عن بالنهي وسلم عليه اهلل صلى النيب عن األحاديث استفاضت وقد، قبله يسجد وال

 ذلك فإن ، رفٍع أو خفٍض أو ، سجوٍد أو ركوٍع يف عليه والتقدم اإلمام، مسابقته وأما]:يعبد الرمحن السعد الشيخ وقال

 .(2)[  الكثري والتخلف واملسابقة املوافقة عن وينهون ، بإمامهم باالقتداء املأمومون فيؤمر للصالة، حراٌم،مبيطٌل

                                                                                                                                                                                     
 .1/24 ،932 رقم حديث الصََّلاِة، ِفي التََّشهُِّد َباب الصََّلاِة، ِكَتاب.مسلم رواه(2)

 أبي سنن صحيح يف األلباني وصححه 1/342 وأمحد 103 رقم حديث قعود، من يصلي اإلمام باب الصالة، كتاب داود، أبو رواه(1)

 .2/210 داود

 .2/239 األحكام عمدة شرح األحكام إحكام(3)

 .1/213 الباري فتح (4)
 .2/341 احلنابلة طبقات(1)

 .13/331 الفتاوى جمموع(1)



 :ه قبل اإلمام على الصالة رأَس من رفَع أثُر: املطلب الثالث

 :د رفع رأسه قبل اإلمام ، هل تبيطل صالتُه أم ال ؟ على قولنيفقهاء يف حكم من تعمَّاختلف ال

 .يأثم صالُته وفاعله جتزُئ قال مجهور الفقهاء: القول األول

 يف أو كلها فيها ذلك فعل إن فاسدة صالته أن أحدهما:قوالن ذلك دتعمَّ فيمن وللعلماء :]قال احلافظ ابن عبد الرب

 ليس عماًل عمل من) :السالم عليه قوله مع ففسد النهي، طابق فعاًل فعل ألنه الظاهر، أهل قول وهو عامدًا، أكثرها

 .مردودًا يعين(  ردٌّ فهو أمرنا عليه

 فارفعوا رفع وإذا فاركعوا ركع إذا) السالم عليه لقوله خمالفته عن منهٌي باتباعه مأموٌر بأنه عاملًا إمامه خالف تعمَّد ومن

 بصالته استخف فقد(  عليه ختتلفوا فال به ليؤمت اإلمام جعل إمنا)  وقوله ،( قبلكم ويرفع قبلكم يركع اإلمام فإن

 .تلك صالته عنه جتزئ أال فواجٌ  به ُأمر ما وخالف

 عمر ابن جن  إىل صليت قال األنصاري الورد أبي عن قالبة أبي عن أيوب عن علية ابن قال :قال ( 1)ُسنيد  وذكر

 من :؟ قال لك ما :فقلت وجذبين، فلواني بيدي عمر ابن أخذ اإلمام سلَّم فلما قبله وأضع اإلمام قبل أرفع فجعلت

 :قال جنبك، إىل رأيتين ما أو :قلت تصلي، أن منعك فما صدق بيت أهل من أنت :قال فالن، بن فالن :قلت أنت،

 .ماإلما خالف ملن صالة ال وإنه قبله، وتضع اإلمام قبل ترفع رأيتك قد

 راكعًا اإلمام فأدركه فعل فإن ،سجوٍد وال ركوٍع يف اإلمام يسبق أن اإلمام مع صلى ألحٍد ينبغي ال :حي بن احلسن وقال

 رفع ثم اإلمام قبل سجد أو ركع وإن أجزأه، ذلك يف ووافقه والسجود الركوع من برفعه ورفع اإلمام رفع ثم ساجدًا أو

 .جيزه ومل بذلك يعتد مل يسجد أو ماإلما يركع أن قبل سجوده أو ركوعه من

 حسنُة، سنٌة فيها واالئتمام اجلماعة صالة يف األصل ألن صالتُه، تفسد ومل أساء، فقد ذلك فعل من الفقهاء أكثُر وقال

 بعض أسقط وإن إعادتها، عليه فليس وفرائضها وسجودها وركوعها بيطهارتها صالته فرض أدى أن بعد خالفها فمن

 .اجلماعة تركه يف فعل ما وبئس عنه، أجزأت الصالة تلك إمامه قبل ينفرد أن شاء لو ألنه سننها،

 وإن به، اقتدى فقد أخرى يف وإمامه يف ركعة يركع ومل بسجوده وسجد بركوعه فركع اإلمام صالة يف دخل ومن :قالوا

 يف مسيٌء أنه إال له متبٌع كذل يف وهو برفعه، ويرفع بسجوده ويسجد بركوعه يركع ألنه قبله، وخيفض قبله يرفع كان

 .(3) [عليها  اجملتمع املأموم سنة خبالف ذلك

                                                                                                                                                                                     
 .94 ص األخبار جوامع شرح يف األخيار عيون وقرة األبرار قلوب بهجة(2)
 سري أعالم النبالء، انظر ترمجته يف ـه 111 تويف سنة .، مفسر، حمدثسنيد لق  وامسه احلسنيو بن داود املصيصي نيدُس (1)

20/110. 

 
 .2/391، وانظر تفسري القرطيب 300-4/301 االستذكار(3)



 أن عليه جي  وأنه جائزة، صالته ولكن أساء، أنه يرون اجلمهور فإن اإلمام قبل رأسه رفع من وأما:] وقال ابن رشد

 .االمام فيتبع يرجع،

 رأسه يرفع الذي خياف أما) :والسالم الصالة عليه قوله وهو ذلك، يف جاء الذي للوعيد تبيطل صالته أن إىل قوٌم وذه 

 .(2)([ محار رأس رأسه اهلل حيول أن االمام قبل

 ِبالرَُُّكوِع َتْسِبُقوِني َلا:) َوَسلَََّم َعَلْيِه اللََُّه َصلََّى اللََِّه َرُسوِل إَماَمُه؛ِلَقْوِل َيْسِبَق َأْن َيُجوُز َوَلا:]قدامة املقدسي الشيخ ابن وقال

 .ُمْسِلٌم َرَواُه ( ِباِلاْنِصَراِف ِباْلِقَياِم،َوَلا ِبالسَُُّجوِد؛َوَلا َوَلا

 اللََُّه َيْجَعَل َأْن اْلِإَماِم َقْبَل َرْأَسُه َرَفَع إَذا َأَحُدُكْم َيْخَشى َأَما ): َوَسلَََّم َعَلْيِه اللََُّه َصلََّى اللََِّه َرُسوُل َقاَل:َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َوَعْن 

 يف كما يسبقه أن ينبغي فال له، تابٌع وألنه .قبله الذي الفصل يف األخبار من روينا وملا. َعَلْيِه ُمتَََّفٌق (ِحَماٍر  ُصوَرَة ُهُصوَرَت

 َأَحُدُكْم َرَفَع إَذا":َقاَل َأنََُّه َرُعَم َعْن ُرِوَي َوَقْد ِبِإَماِمِه، ُمْؤَتمًَّا ِبَذِلَك ِلَيْأِتَي َيْرَفَع َأْن َفَعَلْيِه إَماَمُه َسَبَق َفِإْن اإلحرام، تكبرية

 َأْو َسْهًوا اْلِإَماُم َلِحَقُه َحتََّى َيْفَعْل َلْم َفِإْن َرَفَع، َما َقْدَر َفْلَيْمُكْث ِبَرْأِسِه اْلِإَماُم َرَفَع ،َوِإَذا"َساِجٌد،َفْلَيْسُجْد َرْأَسُه،َواْلِإَماُم

 .  َيِسرٌي َسْبٌق َهَذا ِلَأنََّ ؛ َعَلْيِه َشْيَء َفَلا ، َجْهًلا

 َعَلْيِه اللََُّه َصلََّى النََِّبيَِّ ِلَقْوِل ، َصَلاٌة اْلِإَماَم َسَبَق ِلَمْن َلْيَس ":ِرَساَلِتِه ِفي َأْحَمُد َفَقاَل ِبَتْحِرمِيِه، َعاِلًما َعْمًدا إَماَمُه َسَبَق َوِإْن

 ، الثَََّواَب َلُه َلُرَجي َصَلاٌة َلُه َكاَنْت َوَلْو. (ِحَماٍر َرْأَس َرْأَسُه اللََُّه ُيَحوََِّل َأْن اْلِإَماِم ْبَلَق َرْأَسُه َيْرَفُع الََِّذي َيْخَشى َأَما ):َوَسلَََّم

 . اْلِعَقاَب َعَلْيِه َيْخَش َوَلْم

 ". اْقَتَدْيَت ِبِإَماِمك َوَلا ، َصلََّْيَت َوْحَدك َلا":اْلِإَماَم،َفَقاَل َسَبَق َمْن إَلى َنَظَر َأنََُّه ، َمْسُعوٍد اْبِن َوَعْن

 َأْو اْلِإْحَراِم ِبَتْكِبرَيِة َسَبَقُه َلْو َما َفَأْشَبَه ِبِإَماِمِه ُمْؤَتمًًَّا ِبالرَُّْكِن َيْأِت َلْم ِلَأنََُّه ِباْلِإَعاَدِة َوَأَمَرُه:َقاَل .َذِلَك ِمْن َنْحٌو ُعَمَر اْبِن َوَعْن

 . السَََّلاِم

  َصَلاُتُه، الرَُّْكِن،َفَصحََّْت ِفي َمَعُه اْجَتَمَع ِلَأنََُّه َصَلاُتُه؛ َتِصحَُّ َأنََُّه ِعْنِدي: اْلَقاِضي َقاَل :َوْجَهاِن َذِلَك ِفي:َحاِمٍد اْبُن َوَقاَل

   .( 1)[ابتداٍء  معه ركع لو كما

(  عمدًا سنٍة أو واجٍ  ترُك)  دًارحدي ال تقريبًا(  شيئًا وسبعون سبعة للمصلي يكره) : ]احلنفي املصري وقال الُشُرْنُباللي

 فيها ملا اإلمام وكمسابقة األركان، يف االطمئنان كرتك كثريٍة، جزئياٍت على املنيطبق الكلي كاألمر بعده ملا ألنه بهذا صدر

 أو محار رأس رأسه اهلل جيعل أن اإلمام قبل رأسه رفع إذا أحدكم خيشى أما"  الصحيحني يف ما على الوعيد من

 .(3)[ " محار صورة صورته اهلل جيعل

                                                 
 .2/214 اجملتهد بداية(2)

 .2/102 املغين (1)
 .2/214 الفالح مراقي (3)



 قبل ورفع ركع إن:] احلنبلي قال البهوتى روايٍة، يف أمحد قال وبه ،( 2)تبيطل صالته  عمر قال ابن: القول الثاني

 .(1)[ فقط  فيها السبق وقع ال ي الركعة بيطلت ناسيًا أو جاهاًل كان وإن صالته، بيطلت عمدًا عاملًا إمامه ركوع
 .الفساد يقتضي النهي أن على بناًء ، ( 3)الظاهر  وهو قول أهل

 أما) والسالم الصالة عليه قوله وهو ذلك، يف جاء الذي للوعيد تبيطل صالته أن إىل قوم وذه :] وتقدم قول ابن رشد 

 .( 4)( محار رأس رأسه اهلل حيول أن االمام قبل رأسه يرفع الذي خياف

السجود، ألن  وأال صالة من يرفع قبل إمامه متعمدًا يف الركوع والذي يظهر لي رجحان القول الثاني بإبيط: الرتجيح

 .الوعيد الشديد ال يدل على جمرد الكراهة

 استخفَّ فقد خمالفته عن منهٌي باتَّباعه مأموٌر بأنَّه عاملًا إمامه خالف تعمَّد فمن:] وقد رجح القرطيب هذا القول فقال

 .(1)[  أعلم واهلل تلك صالته عنه جتزي ال أن فواجٌ  ، به ُأِمر ما وخالف بصالته

 وبذلك ، العقوبات أشد وهو باملسخ عليه توعد لكونه اإلمام قبل الرفع رحريم يقتضي احلديث وظاهر :]الشوكاني قال

: عمر ابن صالته،وعن وجتزئه يأثم فاعله أن على فاجلمهور بالتحريم القول ومع ، املهذب شرح يف النووي جزم

 .(1)[  معناه يف باملسخ والوعيد الفساد يقتضي النهي أن على بناء الظاهر وأهل رواية، يف أمحد قال وبه تبيطل،

 تبيطل فإنه االمام يسبق أن مبجرد مبجرده، للسبق تبيطل الصالة أن والصحيح]:العالمة حممد العثيمني قال الشيخو

 "للعبادة مبيطاًل يكون بالعبادة اخلاص ماحملر الفعل أن "املعروفة  ،والقاعدة بالصالة خاٌص حمرٌم فعٌل وذلك صالته؛

 .( 0)[ بالصالة مقيدًا ليس عاٌم الغيبة رحريم ،ألن ال تبيطله والغيبة لصومه، مبيطاًل فيكون ، للصائم كاألكل

 قبل رفع فإذا واحد، فاحلكم إمامه قبل الركوع من أو السجود من رفع ومن]:العالمة حممد العثيمني أيضًا قال الشيخو

 أما الصحيح، القول على باطلة فصالته كذلك السجود من رفع وإذا باطلة، فصالته عمدًا عاملًا الركوع من إمامه رفع

 .اإلمام بعد بذلك ليأتي يرجع أن عليه جي  لكن الصالة، تبيطل ال فإنها املؤلف كالم على

 .تبيطل صالته فإن اإلمام حلقه ىحت يرجع ومل اإلمام، قبل عمدًا سجد أو ركع لو:أي «بيطلت عمدًا يفعل مل فإن»: قوله

                                                 
  .3/301 االستذكار( 2)
 .4/320 اإلنصاف ،2/140 اإلرادات منتهى شرح ،201-3/202 القناع كشاف وانظر.204-203 ص املربع الروض(1)
 .1/310 باآلثار احمللى (3)
 .2/214 اجملتهد بداية( 4)
 .2/391 القرطيب تفسري(1)

 .3/200 األوطار نيل(1)

 . الثاني الوجه 4:الشريط رقم الصالة كتاب شرح مسلم حيحصصوتي ل شرح(0)



 ولكن تبيطل، ال املؤلف كالم وعلى متعمدًا، عاملًا كان إذا صالته بيطلت - الراجح القول على - الركن إىل سبق إذا فصار

 .صالته بيطلت متعمدًا يفعل مل فإن إمامه، بعد به ليأتي يرجع

 جي  أنه يعرف وال حرام، هذا أن يعرف ال وهو اإلمام قبل ركع: أي صحيحة فصالته جهاًل أو سهوًا يفعل مل وإن

 . ( 2) [ .صحيحة فصالته اإلمام حلقه حتى الرجوع عليه

 :الرفُع قبل اإلمام من كبائر الذنوب : املطلب الرابع

الوعيد فيمن رفع رأسه قبل اإلمام على أن ذلك من كبائر الذنوب، ألن ضابط الكبرية منيطبٌق عليه، فقد  تدل أحاديُث

 . عليه باملسخ توعد

 :حمل خالف بني أهل العلم الكبرية وضابط

      .(1)"  عذاٍب أو لعنٍة أو زضٍ  أو بناٍر اهلل ختمه ذن  كل الكبرية: " عنهما اهلل رضي عباس ابن قال 

 .احلدَّ أوجبت معصيٍة كل هي الكبرية أن يرى من العلماء ومن

 وجوهًا أو وجهني جيمع وجٍه على فعل فإن نفسه، يف ملعنًى عنه ٌيمنه لعينه حمرٍم كل هي الكبرية أن يرى من ومنهم

  .فاحشٌة جاره بزوجة الرجل يزني وأن ، كبرية فالزنا فاحشًة، كان التحريم من

 واستباحوها، الصغائر الناس القتحم وإال ، به العباُد يعرفها حدٌّ هلا ليس الكبرية أن الصحيح: " الواحدي املفسر وقال

 إخفاُء ونظائره ، الكبائر ُتجتن  أن رجاًء عنه املنهي اجتناب يف ليجتهدوا العباد عن ذلك أخفى وجل عز اهلل ولكن

 .(3)"  ذلك وحنو اإلجابة وساعة القدر وليلة الوسيطى الصالة

 على العلماء من ألحٍد أقف مل:السالم عبد بن قاله العز حجر،ما ابن احلافظ بيطت به الكبرية كما قالومن أجود ما ُض 

 املنصوص الكبائر دون إشعارًا بدينه مرتكبها بتهاون ُيشعر مبا ضبيطها واألوىل ، االعرتاض من يسلم ال للكبرية ضابٍط

   .(4)عليها

 عليه للتوعيد ؛ كبريٌة أنه فُعلم :]...وقد اعترب املصنف البديري أن رفع املأموم رأسه قبل اإلمام من كبائر الذنوب فقال

 .(1)[ املسخ وهو أبشعها،و العقوبات بأشنع

                                                 
 .4/230الشرح املمتع  (2)
 . 1/219 القرطيب تفسري(1)

 . 21 - 2/24 الكبائر اقرتاف عن الزواجر(3)
 .34/210 الكويتية الفقهية املوسوعة انظر، و 422-20/420 الباري فتح(4)

  انظر ص (1)



 عليه اهلل صلى أنه األربعة السنن وأصحاب الشيخان أخرج " اإلمام مسابقة:]"وقال الشيخ ابن حجر املكي اهليتمي

 َيْجَعَل َأْو ِحَماٍر َرْأَس ُهَرْأَس اللَُّه َيْجَعَل َأْن اْلِإَماِم َقْبَل ُسُجوٍد َأْو ُرُكوٍع ِمْن َرْأَسُه َرَفَع إَذا َأَحُدُكْم َيْخَشى َأَما ):قال وسلم

  .(ِحَماٍر ُصوَرَة ُصوَرَتُه اللَُّه

 . ( َكْلٍ  َرْأَس َرْأَسُه اللَُّه ُيَحوَِّل َأْن اْلِإَماِم َقْبَل َرْأَسُه َرَفَع إَذا َأَحُدُكْم َيْأَمُن َما ): بلفظ جيٍد بإسناٍد اليطرباني ورواه

 صحيحه يف حبان ابن ورواه ، مرفوٌع فهو الرأي قبل من يقال ال مثلهو مسعود، ابن على أخرى طريق من وقفه وصح

 . ( َكْلٍ  َرْأَس َرْأَسُه اللَُّه ُيَحوَِّل َأْن اْلِإَماِم َقْبَل َرْأَسُه َيْرَفُع الَِّذي َيْخَشى َأَما ):  بلفظ

 . ( الشَّْييَطاِن ِبَيِد َناِصَيُتُه اإنََّم اْلِإَماِم َقْبَل َوَيْرَفُع َيْخِفُض الَِّذي ):  حسن سندها رواية ويف

 ِبَناًء َيتَِّضُح َوِإنََّما ، اْلُمَتَأخِِّريَن َبْعُض َجَزَم َوِبِه الصَِّحيَحِة اْلَأَحاِديِث َهِذِه ِفي َما َصِريُح ُهَو اْلَكَباِئِر ِمْن َهَذا َعدُّ:  َتْنِبيٌه

 . ( َلُه َصَلاَة َلا َذِلَك َعَلَف َمْن َأنَّ ): ُعَمَر اْبِن َعْن ُرِوَي َما َعَلى

 إَلى َيُعوَد َأْن َيْأُمُروَنُه َأْكَثَرُهْم َأنَّ َزْيَر ، ُمْجِزَئٌة َوَصَلاُتُه ، َأَساَء َقْد َقاُلوا َفِإنَُّهْم اْلِعْلِم َأْهِل َعامَُّة َوَأمَّا:  اْلَخيطَّاِبيُّ َقاَل

 . اْنَتَهى .َتَرَك َكاَن َما ِبَقْدِر َرْأَسُه اْلِإَماُم َيْرَفَع َأْن َبْعَد ُسُجوِدِه ِفي َوَيْمُكَث السُُّجوِد

 إْن اْلِإَماِم إَلى اْلَعْوُد َلُه ُيَسنَّ َوَأْن ، َتْنِزيٍه َكَراَهَة َمْكُروٌه َقْبَلُه اْلُهِويِّ َأْو اْلِقَياِم َأْو اْلِإَماِم َقْبَل الرَّْأِس َرْفِع ُمَجرََّد َأنَّ َوَمْذَهُبَنا

 ُيْحَمَل َأْن َيْبُعُد َوَلا ، َعَلْيِه َحُرَم - َيْرَكْع َلْم َقاِئٌم َواْلِإَماُم - َواْعَتَدَل َرَكَع َكَأْن ِبُرْكٍن َسَبَقُه َفِإْن ، الرُّْكِن َذِلَك ِفي َباِقًيا َكاَن

 َوَكاَن ، َيْرَكْع َواْلِإَماُم َلْم ، السُُّجوِد إَلى َهَوى َكَأْن ِبُرْكَنْيِن َأْو ، َكِبرَيًة اْلَمْعِصَيُة َهِذِه َوَتُكوَن اْلَحاَلِة َهِذِه َعَلى اْلَحِديُث

 ُتُهَتْسِمَي َذِلَك ِفْعُلُه َوَيُكوُن َصَلاُتُه َبيَطَلْت ِللسُُّجوِد اْلَمْأُموُم َهَوى اِلاْعِتَداَل اْلِإَماُم َأَراَد َفَلمَّا ، َيْرَكْع َلْم َواْلِإَماُم َواْعَتَدَل َرَكَع

 .(2)[ َظاِهَرٌة َكِبرَيًة

، ألن الوعيد الذي َتْنِزيٍه َكَراَهَة َمْكُروٌه َقْبَلُه اْلُهِويِّ َأْو اْلِقَياِم َأْو اْلِإَماِم َقْبَل الرَّْأِس َرْفِع وال يسلم قول الشافعية بأن ُمَجرََّد

  .ورد فيه ينايف قوهلم

: والسالم الصالة عليه قوله األمر هذا ِعَظِم على تدل ال ي األدلة ومن:] الشنقييطي املختار حممد بن الشيخ حممد وقال

 بعقوبة الوعيد ورد إذا أنه األصول يف والقاعدة( محار رأس رأسه اهلل حيول أن اإلمام قبل رأسه يرفع الذي خيشى أما)

  التحريم، على تدل وأنها املنهيات دالئل من وهذا ذْنبًا، الفعل ويكون باإلثم مشعٌر هذا فإن أخروية أو دنيوية أو دينية

 .اإلمام سبق من على الوعيد لورود الكبائر؛ من كبريًة باألركان األئمة سبق عليهم اهلل رمحة العلماء ويعترب

 كالسجود، ليس فالركوع مشقة، فيه يكون ما زالبًا الركوع يف االحنناء ألن به؛ البلوى لكثرة الركوع من الرفع واختص

 ركن بني فرق ال: يقولون فلذلك بهذا، الركوع فخصَّ عليهم، وخلفته االعتدال، من لقربهم مثله يف لناسا يعجل ولذلك

 على يدلنا الفعل هذا على الوعيد هذا يورد وكونه بإمامه، املأموم يرتبط أن قصد فالشرع األركان، سائر من وزريه الركوع
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 وهذا الذنوب، كبائر من أنه -الزواجر صاح  منهم- والعلماء األئمة من مجٌع عدَُّه ولذلك الذنوب، كبائر من كبريٌة أنه

 .(2)[ فيه الكبرية ضابط ثبوت على بناًء

 هل حتويُل الرأِس إىل رأِس محاٍر حقيقٌة أم جماٌز؟:  املطلب اخلامس

 ؟ أم على اجملاز حمموٌل على احلقيقة ، احلديث بتحويل رأس من يرفع قبل إمامه يف هل التهديد
 يف حقيقتها على األحاديث هذه مجاعٌة محل وقد :]املسألة قوالن ألهل العلم ذكرهما املصنف البديري بقوله يف

 بها املوصوف البالدة عن اجملاز على فيها املسِخ محُل ذلك من واملانُع األمة، هذه يف املسخ وقوع جواز على املسخ،بناًء

 من به يستحق أنه أو املتبوع، على التابُع يتقدم وال املتابعة، اإلئتمام أنَّ يعلم مل حيث للجاهل؛ ذلك فاستعري احلمار،

  .الوقوع مبكروٍه الوعيد من يلزم وال هذا،. الدنيا يف العقوبة

 بل يكون، وال قط، يكن مل الشكل حيث من املقتدي رأس رحويل بأنَّ عداه؛ ما وردَّ الغزالي الثاني، اإلمام واختار

 ؛ كبريٌة أنه فُعلم والتقدم، االقتداء بني اجلمُع احلمق زاية إذ البالدة؛ معنى يف كاحلمار مصريه وهو ،معنويٌّ َقْلٌ  املراد

 .( 1)[املسخ وهو وأبشعها، العقوبات بأشنع عليه للتوعيد

  :وتفصيل املسألة كما يلي

 اجلوزي واملباركفوري ابن احلقيقي، وبه قال املسخ على اإلمام قبل رأسه يرفع من رأس رحوَّيل محُل: القول األول

 ، معنوي أمٍر إىل ذلك َيْرِجع أن حيَتمل:  فقيل ؛ املذكور الوعيد معنى يف واختلف :] حجر ابن احلافظ ،قالوزريهما

 وُيَرجِّح ، اإلمام ومتابعة الصالة فرض من عليه جي  مبا للجاهل املعنى هذا فاستعري ، بالبالدة موصوٌف احلمار فإن

 وإمنا ُبدَّ، وال يقع ذلك أن على يدل ما احلديث يف ليس لكن ، الفاعلني كثرة مع يقع مل التحويل أن اجملازي هذا

 وقوع للشيء التعرض من يلزم وال ، الوعيد ذلك عنه يقع ألن ممكنًا فعله وكون ، لذلك متعرضًا فاعله كون على يدل

 قال من تأويل متنع اللفظة هذه:بالصورة فيها عرب ال ي الرواية يف اجلوزي ابن وقال . العيد دقيق ابن قاله الشيء، ذلك

    . (3)[اهـ.  املنع وجه ُيَبيِّن ومل.البالدة يف محار رأس املراد

 بالبالدة، موصوف احلمار فإن معنوي، أمٍر إىل يرجع أن حيتمل فقيل الوعيد؛ هذا معنى يف اختلف :]وقال املباركفوري

 مع يقع مل التحويل أن اجملاز هذا ويرجح اإلمام، ومتابعة الصالة فرض من عليه جي  مبا للجاهل املعنى هذا فاستعري

 ممكنًا، فعله وكون لذلك متعرضًا فاعله كون على يدل وإمنا بد، وال يقع ذلك أن احلديث يف ليس لكن الفاعلني، كثرة

 حيتمل بزيزة ابن وقال العيد، يقدق ابن قاله الشيء ذلك وقوع للشيء التعرض من يلزم وال الوعيد، ذلك عنه يقع ألن

 .معًا هما أو املعنوية أو احلسية اهليئة رحويل أو املسخ بالتحويل يراد أن

                                                 
 .19/1 املستقنع زاد شرح (2)
  انظر ص (1)
 .214-1/213 الباري فتح(3)



 مالك أبي حديث األمة هذه يف املسخ وقوع جواز على يدل بل ذلك، وقوع من مانع ال إذ ظاهره على آخرون ومحله

 يف أن ظاهره على محله ويقوي القيامة، يوم إىل ازيروخن قردة آخرين ميسخ آخره ويف اخلسف ذكر فيه فإن األشعري

 املناسبة النتفاء اجملاز ُيبعد فهذا "كل  رأس رأسه اهلل حيول أن" زياد بن حممد عن آخر وجٍه من حبان ابن رواية

 احلاصلة، يئةاهل تغيري على الدال وباللفظ املستقبل باألمر الوعيد إيراد أيضًا يبعده ومما احلمار، بالدة من ذكروها ال ي

 البالدة وهي املذكورة الصفة ألن ذلك قلت وإمنا محار، رأس فرأسه مثاًل لقال البالدة ألجل باحلمار تشبيهه أريد ولو

 املذكور فعله أن مع بليدًا تصري أن ذلك فعلت إذا خيشى له يقال أن حيسن فال املذكور، فعله عند ذلك فاعل يف حاصلة

  .الباري فتح يف كذا. البالدة من نشأ إمنا
   . (2)[احلافظ ذكره مما فيه ما مع التأويل إىل حاجة وال الظاهر، على محله هو الراجح الظاهر القول: قلت

املعنوي، وبه قال أبو حامد الغزالي وابن رج   الوعيد على اإلمام قبل رأسه يرفع من رأس رحوَّيل محُل :القول الثاني

  .وزريهم و بكر بن العربياحلنبلي وابن بزيزة والكرماني وأب

 رأس رأسه حيول أن اْلِإَماِم َقْبَل َرْأَسُه َيْرَفُع الَِّذي َيْخَشى َأَما" وسلم عليه اهلل صلى قوله وكذلك:]قال أبو حامد الغزالي

 يكن مل احلمار رأُس إذ كائٌن، هو املعنى حيث من ولكن يكون، وال قط، يكن مل الصورة حيث من وذلك "محار

 يف محاٍر رأس رأسُه صار فقد اإلمام قبل رأسه رفع ومن واحُلْمق، البالدُة وهي خباصيته بل وشكله، لكونه هحبقيقت

   . (1)[املعنى قال  هو الذي الشكل دون املقصود وهو واحُلْمق، البالدة معنى

 ِبِه اهلل لمثَّ وهلذا ؛ هلاجل ِفي املثل يضرب وبه ، وأجهلها احليوانات أبلد من احلمار ألن :]رج  احلنبلي ابن وقال

 َيْحِمُل اْلِحَماِر َكَمَثِل َيْحِمُلوَها َلْم ُثمَّ التَّْوَراَة ُحمُِّلوا الَِّذيَن َمَثُل }:قوله ِفي ِبِه ينتفُع وال العلَم حيمل الذي وءالسُّ َمعاِل

 يرفع من فشبه معنى، لغري وخيفضه ويرفعه رأسه حيرك احلمار فإن ، احلمار يشبه باجلهل املتعبد فكذلك { َأْسَفارًا

 ، الذكر بسماع ينتفع َلْم أسفارًا؛ألنه حيمل باحلمار خييط  وإمامه يتكلم من شبه وكذلك باحلمار، إمامه َقْبَل رأسه

   .(3)[أعلم واهلل. املعنى ِفي كاحلمار فصار
 أو املعنوية أو ، احلسية اهليئة رحويل وأ ، املسخ بالتحويل ُيراد أن َيحَتَمل: بزيزة ابن وقال:]وقال احلافظ ابن حجر

 حبان ابن رواية يف أن ظاهره على محله وُيَقوِّي...ذلك وقوع جواز من مانع ال إذ ظاهره على آخرون ومحله ، معا هما

 نم ذكروها ال ي املناسبة النتفاء اجملاز يبعد فهذا"  كل  رأس رأسه اهلل ُيَحوِّل أن:"  زياد بن حممد عن آخر وجه من

 أريد ولو ، احلاصلة اهليئة تغيري على الدال وباللفظ املستقبل، باألمر الوعيد إيراد أيضًا ُيبعده ومما احلمار، َبالَدة

 . محار رأس فرأسه: مثاًل لقال البالدة أَلْجِل باحلمار تشبيهه
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 ُيْخَشى:  له يقال أن َيْحُسن فال املذكور فعله عند ذلك فاعل يف حاصلة البالدة وهي املذكورة الصفة ألن ذلك قلت وإمنا

   . (2)[البالدة عن نشأ إمنا املذكور فعله أن مع ، بليدًا تصري أن ذلك فعلت إذا

 قيل: الكرماني قال( محار؟ صورة صورته أو محار رأس رأسه جيعل أن: )معنى يف تكلموا العلماء ثم: ] وقال العيين

 . األمة هذه يف جيوز ال املسخ ألن البالدة، عن جماز هذا

 فيها املسخ فإن مبوجوٍد، األمة هذه يف( محار راس رأسه اهلل حيول أن: )قوله ليس: العربي بن بكر أبو القاضي وقال

 -قفز –طفر  حبس وإذا حزن ُقيد إذا شأنه من فإن العناد، وكثرة البصرية قلة من احلمار معنى به املراد وإمنا مأموٌن،

  . ( 1)[سًاحاب يعني وال قائدًا ييطيع ال

 خيفاك وال :]أمحد الزهراني . قال داملعنوي هو الذي يرتجح لدي،  الوعيد محل التهديد يف األحاديث على :الرتجيح

 القوَل ُيقوَّي واحدًة مرًَّة حقيقًة حيدث ال سنٍة مئة وأربع ألٌف عليه ميضي وعيدًا وأنَّ بتلك، ليست حبَّان ابن رواية أنَّ

 ببيطالن لقوله أمحد اإلمام وتعليل ، املسابقة رحريم على دالٌّ ظاهره فإنَّ االحتمالني كال وعلى ، أقرب اجملاز إىل بأنَّه

  .( 3)[ املسخ وهي العظيمة العقوبة هذه عليه خيف ملا صالٌة له كان لو إذ:  واضح الصَّالة
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 "  الصَّالِة يف إمامِه بلق رأَسُه رفَع ملْن الوعيِد رسالٌة يف أحاديِث " بالرسالة التعريف:  الثالث املبحث

 :مطالب ثالثة وفيه

 : الرسالة عنوان:  األول املطلب

رسالة فيمن رفع :"كما يلي( مكتبة الشيخ حممد بن حبيش)فهرس خميطوطات املكتبة البديرية ورد عنوان الرسالة يف 

 . (2)"رأسه قبل اإلمام

 قبل رأَسُه رفَع رسالٌة ملْن" :القدس جاء عنوانها ويف فهارس خميطوطات مؤسسة إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية يف

  . (1)" الصَّالِة يف إمامِه

  :ومل يرد عنواٌن للرسالة يف أٍي من نسخ املخيطوط الثالث،كما أن املصنف البديري مل يذكر عنوانًا لرسالته وإمنا قال
بني  ال ي هي الوصلُة ،الةيف الصَّ قبل إمامِه ُهرأَس رفَع ، ملْنالوعيِد من أحاديِث جامعاٌت ملا صحَّ ،اٌتتامَّ فهذه كلماٌت] 

 .( 3)[اهلل والعبيد

 .فهو معرٌب عن مضمونها "رسالٌة يف أحاديِث الوعيِد ملْن رفَع رأَسُه قبل إمامِه يف الصَّالِة " وقد رأيت أن أجعل عنوانها 

  :مؤلفها إىل الرسالة نسبة: الثاني املطلب

على "ب"، فقد ورد يف خامتة النسخةب + لفها الشيخ البديري يف خامتة النسختني أ وردت نسبة هذه الرسالة ملؤ

  (4)[الشيخ حممد أفندي البديري...قال ذلك شيخنا :]تلميذ املصنف البديري حيث قالحسن كمال حنكره لسان الناسخ 

 :التحقيق ومنهُج النسِخ وصُف:  الثالث املطلب

 :مسألتان وفيه

 :النسخ صفو: األوىل املسألة

 :اعتمدت يف رحقيقي هلذه الرسالة على ثالث مصوراٍت لنسٍخ خميطوطة كما يلي

حديث /11وهي نسخٌة مصورٌة عن األصل احملفوظ لدى املكتبة البديرية رقم " أ"ورمزت هلا باحلرف :النسخة األوىل

 .ب /21-أ/1وعدد أوراقها مخس ورقات وتقع ضمن جمموع من ق . ب/30/200

                . سم( 21×  12) قياس الورقة

 .سيطرًا( 11) األسيطر عدد
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 .2/11فهرس خميطوطات مكتبة دار إسعاف النشاشييب (2)
 



 

 صور من نسخ املخطوط

 "أ"الورقة األوىل من النسخةصورة 

  



 "أ"صورة الورقة األخرية من النسخة

  



 "ب"الورقة األوىل من النسخةصورة 

 

  



 "ب"صورة الورقة األخرية من النسخة

  



 "ج"الورقة األوىل من النسخةصورة 

 
 

  



 "ج"صورة الورقة األخرية من النسخة

 

  



 :التحقيق منهج: الثانية املسألة

 ".، ج  ب " تنيعليها النسخ ثم قابلُت" أ"باحلرف  رمزُت هلاالنسخة ال ي نسخُت املخيطوطَ من  .2

على طريقة النص  رسالة، رأيت أن أحقق ال األخرىمتتاز بها إحدى النسخ على  خاصًة ومبا أني مل أجد ميزًة

لتكون هي األصل ، وبعد  ، فلم أخرت نسخًةواألرجح فيما ظهر لي  األصح اختالف النسخ عند راعي، وأاملختار 

 .وأشرت للفروق يف اهلامش رسالة، ال منتي أنه الصواب يف ما زل  على ظنِّ ثبتُّاملقابلة ُأ

من احملقق  ادٌة، لإلشارة أنها زيزليٍظ  أسوٍد أضفت عناوين للمسائل، وجعلتها بني قوسني معكوفني وخبطٍّ .1

 . رسالةوليست من ال

 .وأشرت إىل ذلك يف اهلامش  ،الكلمات والعبارات الساقيطة من إحدى النسخ بني قوسني معكوفني وضعُت .3

 .على الرسم واإلمالء املتعارف عليه اآلن  رسالةال نسخُت .4

 .ةنسخ املخيطوطالمن أوراق  كل ورقٍةوجه يف اهلامش إىل نهاية  أشرُت .1

هذه األحاديث يف اهلامش ،  جُت، ثم خرَّ) ( ث الواردة يف النص بني قوسني هالليني هكذا األحادي وضعُت .1

 :اليطريقة التالية يف التخريج  واتبعُت

 .إن كان احلديث يف الصحيحني ، أو يف أحدهما ، اكتفيت بذلك  -

ة ، نَّالسُّ جته من السنن األربعة وزريها من كت عن الصحيحني ، أو أحدهما ، خرَّ اوإن كان خارًج -

 .وأذكر احلكم على احلديث من أقوال احملدثني 

 .زالبًاأذكر اجلزء والصفحة من الكتاب الذي ورد فيه احلديث  -

 .ترمجة موجزة ، مع ذكر مصادر الرتمجة وذلك يف اهلامش الذين ورد ذكرهم يف الرسالة  لألعالم ترمجُت .0

 .الغامضة  الكلماِت شرحُت .1

 .املخيطوطةة من النسخ ألوراق خمتار ًاصور وضعُت .9

 :وهي  رسالةفهارس لل وضعُت .20

 . الكرمية فهرس اآليات -  

 .النبوية فهرس األحاديث  -  

 .فهرس األعالم  -  

 .فهرس املصادر  -  

 .فهرس املوضوعات  -  

  



 

 

 

 : الثاني القسم

 حمققًة الرسالُة

 رأَسُه رفَع ملْن الوعيِد رسالٌة يف أحاديِث "

 " الِةالصَّ يف إمامِه قبل

  



 
 

 

  



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 [املصنف مقدمة]

 على موافقته حبكِم ُه، وحضَّموِموالُع صوِصباتباعه يف اخُل مرُهللمأموم، وَأ دوًةُق اإلماَم هلل الذي جعَل احلمُد  

إذا أساء  من بأٍس على إمامِه، وما حسَنفيه إذا َأ ما تبَع بوِليف َق( 2)، إذ هو الواسطُة (1)له يف املنطوق واملفهوم التبعيِة

 ك به جنا من مجيع اآلثاِمحببل اهلل الذي من متسَّ ،داٍع لالعتصام ، وأكرِمإماٍم الم على خرِيالة والّسوافتنت، والّص

 .إىل يوم الدين بإحساٍن وأتباعهم، ( 3)نييواآلالم، وعلى آله وصحبه اهلداة املهد

  …وبعد 

 اليت هي الوصلُة ،الةيف الصَّ قبل إمامِه ُهرأَس رفَع ، ملْنالوعيِد من أحاديِث ملا صحَّ جامعاٌت ،اٌتتامَّ فهذه كلماٌت   

خام، حاوي الفضائل والفواضل، العلماء الِف ( 4) السادات املوالي العظام، وساللُة جبمعها عنُي بني اهلل والعبيد، أمَر

من  ميٍت كلُّ فطنتِه ، وحييا بذكاِءاجلهِل لمَةُظ نورُه زيُلُي ِهفضل الكماالت اجلالئل، ال زال مشُس ِتأشتا جامِع

 والربكِة اخلرِي عاِم يف  ( 6) املقدِس بيِت( 5) المن دقائق الفهوم، موالنا ُم مطويٍّ من طالئع فوائده كلَّ العلوم، وينشُر

  .وي املظاملذبه  ، وخذَلمسلٍم به كلَّ ، ونفَعدائٍم حفٍظ تعاىل بأعظِم ، حفظه اهلُل( 7)

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .121إرشاد الفحول ص  انظر.ال يف حمل النيطقهو ما دل عليه اللفظ : املفهومو ،املنيطوق هو ما دل عليه اللفظ يف حمل النيطق(2)
( 
 .الواسييطة وهو خيطأ" أ"يف   ( 

 .املهدين "أ"يف ( )

 .السَّاداة" ج"، " ب"،"أ"يف ( )
( 

طلق أوقد  -موىل  -حمرفًا عن العربية ورمبا جاء  -سيد  -منذ العصر العثماني مبعنى  متداوٌل لفٌظ املال أو املنال هو.منال" ب"يف   ( 

 www.odabasham.net .تشريف على قضاة العسكرمن ألقاب التفخيم وال كلقٍ 
 .مل أقف على ترمجته (1)
 .أنها سنة تأليف الرسالة وأظن( 2121"  )ج"، "ب"، "أ"ورد يف هامش  (0)



 [الوعيد ملن رفع رأسه قبل اإلمام حلديث البخاريصحيح رواية ]

امة الشيخ حممد ، عن شيخه العلَّ( 1)دمنهوريبال ، الشهرُيين أمحُداحملققني شهاب الدِّ ثنا خامتُةحدَّ: فأقول

، عن احلافظ حممد (4)ورينه، عن أبي النجا سامل السَّ(3)اظ مشس الّدين حممد البابليفَّاحُل ، عن خامتِة( 2)الغمري

، عن (7)، عن احلافظ شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالني(6)عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري(5)بن أمحد الغيطي

                                                 
 علوم الدين ىيف اليط  عالوة عل كان عاملًا ،هـ2290 -هـ 2211)شيخ األزهر يف الفرتة بني الدمنهوري،أمحد عبد املنعم بن صيام (2)

القول املفيد يف درة التوحيد وكالهما له، ايضاح املشكالت من منت االستعارات، ارشاد املاهر اىل كنز اجلواهر يف : لفاته الكثريةمن مؤ

 .بي حنيفة،وخالصة الكالم على وقف محزة وهشامأاالمامة واالقتداء على مذه   بأحكام، طريق االهتداء واألمساءعلم احلروف 

 .1/10وله ترمجة وافية يف اجلربتي عجائ  اآلثار .2/214 األعالم ،2/303ترمجته يف معجم املؤلفني انظر . هـ2291تويف سنة 
القواعد احلسابية يف رحويالت  :من آثاره هـ2214 كان حيًا .فلكي، حاس ، نباتي، حنوي،الشافعي حممد الغمري احلسين(1)

يف معاني الباء، مقالة يف علم النبات  ءلبارحيانة األويالت املقادير االربعة القواعد املقنعة يف رح.كياس املصريةكياس الرومية إىل األاأل

 ، معجم املؤلفني2/103املكنون  يضاحإ ،1/322هدية العارفني  انظر ترمجته يف وخواصه، واملقتيطفات الفكرية على الدائرة التارخيية،

22/223 . 
هـ،انظر ترمجته 2000 تويف سنةقيه شافعي،حمدث،من كتبه اجلهاد وفضائله،ف ،قرية مبصر   بابلحممد بن عالء الدين البابلي، و( )

 .4/39األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ، خالصة 2/120 ،فهرس الفهارس1/100يف األعالم 
 حاشية على خمتصر الشيخ خليل مساهافقيه، كان مف ي املالكية، له مد بن عز الدين السنهوري املصري،حمدث،سامل بن حم( )

هـ، انظر 2021تويف سنة .شرح رسالة الوضع،وفضل ليله النصف من شعبان وله،"تيسري امللك اجلليل جلمع الشروح وحواشي خليل"

  .4/104 ، معجم املؤلفني3/01،األعالم  1/104خالصة األثر يف ترمجته 

قصة املعراج املسند، شيخ اإلسالم، له  حممد بن أمحد بن علي الغييطي الشافعي، أبو املواه ، اإلمام، العّلامة، احملدث (  )

هـ، انظر ترمجته يف شذرات الذه  912تويف سنة  .والقول القويم يف إقيطاع متيم واألجوبة املفيدة على األسئلة العديدة،الصغرى،

 .1/1 ، األعالم1/111، فهرس الفهارس 3/41الكواك  السائرة  ،20/191

قال  من كبار فقهاء الشافعية، ،حمدث شيخ اإلسالم، قاض مفسر ري الشافعي،ن أمحد األنصاري املصزكريا بن حممد ب (6)

، ورحفة الباري على لباقي بشرح ألفية العراقيفتح ا :الكثرية مؤلفاتهمن و، "من الفنون له شرح وخمتصرات يف كل فٍن":الشوكاني

انظر ترمجته يف   هـ911سنة تويف و  هـ111 ولد سنة،شرح املقدمة اجلزرية ،َنهج اليطالب يف منهاج اليطالبني للنوويصحيح البخاري، 

 .3/41 ، األعالم134/ 3الضوء الالمع  ،20/211 شذرات الذه 

فتح الباري شرح صحيح : مؤلفاته الكثريةالعسقالني ، اإلمام احلافظ املؤرخ الكبري، من  ، ابن حجربن حممد أمحد بن علي (7)

هـ، انظر 111تويف سنة و هـ 033مولده سنة تهذي  التهذي ،إلصابة يف متييز الصحابة،السان امليزان،  البخاري، تغليق التعليق،

 .2/201 ، األعالم1/31الضوء الالمع  ،2/211الدرر للسخاوياجلواهر و ،2/04ترمجته يف شذرات الذه  



اس أمحد بن أبي طالب ، عن أبي العبَّ(1)زين احلموياب بن َرحيم بن عبد الوهَّعن األستاذ أبي حممد عبد الرَّ

ل بن عيسى بن شعيب ، عن أبي الوقت عبد األوَّ(3)ني بن أبي بكر املبارك الزَّبيدي، عن أبي عبد اهلل احلس(2)اراحلجَّ

، عن أبي حممد عبد اهلل بن أمحد بن َحمَُّوْيِه (5)اودير الدَّفَّ، عن أبي احلسن عبد الرمحن بن املَظ(4)السِّْجِزي اْلَهَرِوي

شيخ احملّدثني أبي عبد اهلل حممد بن  ( 8) ، عن(7)، عن أبي عبد اهلل حممد بن يوسف الَفَرْبري(6)َحمَُّوْيِه السََّرْخِسي

                                                 
من ست الوزراء وابن الشحنة ومن ومسع  000جنم الدين أبو حممد بن رزين ولد سنة  ،عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن عبد الكريم (1)

كما قال  .092سنة  ويفتو هـ 011أي  11أبي حامد بن ظهرية يف سنة  ر مسعت عليه بقراءة حمدث مكةيونس الدبوسي وحدث وعمَّ

 .1/222 التقييد يف رواة السنن واألسانيدذيل  ،وانظر2/301 الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنةاحلافظ ابن حجر يف ترمجته يف 

، مسند الدنيا يف  الشِّْحَنِة، الشهري بابن املعروف باحلجارأمحد بن أبي طال  بن أبي النعم نعمة بن حسن الصاحلي الدمشقي،  ( 2)

 فهرس الفهارس 2/211 الكامنة يف أعيان املئة الثامنة هـ، انظر ترمجته يف الدرر 030تويف سنة و هـ114ولد سنة وقته ورحلتها، 

 .2/221الشيوخ الكبري معجم ،2/340

له .نًا، خريًا، متواضعًا، صادقًاهـ كان إماما دي 141ولد سنة . الزبيدياحلسني بن أبي بكر املبارك، الشيخ اإلمام الفقيه الكبري،   ( 3)

 األعالم، 11/310 نظر ترمجته يف سري أعالم النبالءهـ، ا132منظومات يف اللغة والقراءات، ومن مؤلفاته البلغة يف الفقه، تويف سنة 

1/113. 

وهو عبد األول بن عيس بن شعي  السَّجزي اهلروي، أبو الوقت، الشيخ اإلمام الزاهد اخليَّر الصويف، شيخ اإلسالم، مسند اآلفاق،  ( 4)

ابن : من أشهر تالميذه. وكان صبورًا على القراءة حمبا للرواية. شيخ صاحل، حسن السمت واألخالق، متودد، متواضع، سليم اجلان 

، سري أعالم 1/101هـ، انظر ترمجته يف شذرات الذه  113تويف سنة .الفرج ابن اجلوزي ومجاعة كثرية عساكر وابن السمعاني وأبو

 .21/0 الوايف بالوفيات ، 10/320 النبالء

تويف سنة ،زاهدًا ورعًا َشاِعًرا أديبًا  َكاَن َفِقيها ِإَماًما َصاحلًاعبد الرمحن بن حممد بن املظفر الداودي، أبو احلسن، فقيه، حمدث،  ( 5)

 .1/291 ، معجم املؤلفني1/110،شذرات الذه  1/191، فوات الوفيات 1/210 طبقات الشافعية الكربى ترمجته يفهـ، انظر  410

يح البخاري، الثقة، روى عن الفربري صح ، اإلمام احملدث الصدوق املسندعبد اهلل بن أمحد بن مّحويه، أبو حممد السرخسي،  ( 6)

 ،هـ193ولد سنة  ،وما يف كل باب من األحاديث  البخاريفيه أبواب صحيح  ، عدَّ مفرٌد له جزٌءوعن السمرقندي كتاب الدارمي، 

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر  التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد، ،21/393سري أعالم النبالء : هـ، انظر ترمجته يف312تويف سنة و

 .4/410، شذرات الذه ، 4/212رة، والقاه

هـ، انظر 310تويف سنة ق من روى صحيح البخاري عن مصنفه،احملدث الثقة، العامل، أوثحممد بن يوسف بن ميطر الفربري، ( 7)

   .0/241 عالماأل.2/210 رفة رواة السنن واملسانيدالتقييد ملع، 21/20 سري أعالم النبالء 4/190ترمجته يف وفيات األعيان، 
 ".أ"ب من /1 نهاية ق(1)



: ، قال(4)بن زياد ، عن حممٍد(3) ثنا شعبُةحدَّ: ، قال(2)اُج ْبُن ِمْنَهاٍلثنا َحجَّحدَّ: ، قال( 1)إمساعيل البخاري

 ُهرأَس إذا رفَع مُكال خيشى أحُدأو َأ، ا َمَأ»:اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ( 6) رضي (5)مسعت أبا هريرة

 .(7)«محاٍر ه صورَةصورَت اهلُل ، أو جيعَلمحاٍر رأَس ُهرأَس اهلُل أن جيعَل قبل اإلماِم

 

 [الوعيد ملن رفع رأسه قبل اإلمام حلديث مسلم صحيحروايات ]

بي النجا منهوري، عن شيخه الغمري، عن شيخه البابلي، عن أين الدَّالدِّ ا شهاُبُنحّدثنا شيُخ: ثم أقول أيضًا   

، (8)عيم رضوان بن حممداحلافظ أبي النَّعن سامل السنهوري، عن النجم الغيطي، عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، 

عبد الرمحن بن حممد بن عبد  عنبن عبد اللطيف بن أمحد القاهري ] حممد بن حممد  (1)، عن أبي الطاهر (8)حممد

                                                 
املعروف بصحيح "الصحيح اجلامع"اإلمام املشهور صاح  .ن إبراهيم بن املغرية بن بردزبهحممد بن إمساعيل ب (2)

انظر  .هـ111تويف سنة ،وهـ294سنة ولد  ".األدب املفرد"و"خلق أفعال العباد"رجال احلديث،و يف"ضعفاءال"،و"التاريخ"لهوالبخاري،

 .1/34 األعالم،21/392 أعالم النبالءري س ترمجته يف

كان صاح  سنة رجل صاحل  حجاج بن منهال،أبو حممد البصري األمناطي،احلافظ،اإلمام،القدوة، العابد،احلجة، الثقة، ( 2)

 .20/311 سري أعالم النبالء، 2/191هـ، انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ 121تويف سنة  ،يظهرها

كان من أوعية العلم، ال أئمة رجال احلديث، حفظًا ودراية، مناحلافظ، د األزدي العتكي،اإلمام،احلجاج بن الور شعبة بن ( 3)

 اليطبقات الكربىنظر ترمجته يف هـ، ا210كان عاملًا باألدب والشعر، له كتاب الغرائ ، تويف سنة .يث يف زمانهيف احلد يتقدمه أحٌد

 .3/214 ، األعالم0/101سري أعالم النبالء ،0/100

ل، ثقة، له حنو من حممد بن زياد القرشي اجلمحي البصري، أبو احلارث، موىل عثمان بن مظعون رضي اهلل عنه، مديين األص ( 4)

، يونس ْبن عبيد،ومعمر،وشعبة: حدث عنه .عائشة، وأبي هريرة، وعبد اهلل بن عمر، وابن الزبري: حدث عنمخسني حديثًا،

تويف سنة نيف وعشرين ومئة، انظر ترمجته يف  .وثقه َأْحَمد وزريه.، وآخرون، ومحاد ْبن زيد الربيع ْبن مسلموإبراهيم ْبن طهمان ، و

 .9/200تهذي  التهذي ،1/111،سري أعالم النبالء، 0/110اجلرح والتعديل، 

وسلم،  عبد الرمحن بن صخر، صاح  رسول اهلل صلى اهلل عليه: أبو هريرة الدوسي، اختلف يف امسه على أقوال، أرجحها ( 5)

 ه يف االستيعاب يف معرفة األصحابهـ، انظر ترمجت10عنه، تويف سنة  اإلمام الفقيه، اجملتهد احلافظ، من أكثر الصحابة روايًة

 .0/310اإلصابة يف متييز الصحابة  1/101 سري أعالم النبالء ،4/2011

 ".ب"أ من /32 نهاية ق( )

  .2/240، 192ع رأسه قبل اإلمام، حديث رقم إثم من رف البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب رواه  ( 7)

، "طبقات احلفاظ الشافعيني"من كتبه بن يوسف العقيب الشافعي املصري،أبو النعيم، من حفاظ احلديث،مقرئ، رضوان بن حممد( 8)

 ، معجم املؤلفني3/10ألعالم ،ا3/111وء الالمع الض انظر ترمجته يفهـ،111،وتويف سنة هـ019ولد سنة ،ءواملنتقى من طبقات الفقها

4/211.  



، عن حممد بن (6)العباس أمحد بن عبد الدائم النابلسي  (5)، عن أبي(4)احلنبلي  (3) بن عبد اهلادي  (2)[عبد احلميد

 (9)ّيوِدُل، عن أبي أمحد حممد بن عيسى اجُل(8)، عن أبي احلسني عبد الغافر الفارسي(7)الفضيل بن أمحد

حّدثنا : ، قال ( 2) ، عن إمام الّسنة مسلم بن احلجاج القشريّي النيسابوري(1)، عن إبراهيم بن حممد(11)النيسابوري

                                                                                                                                                                                     
 ".ج"أ من /11نهاية ق  (2)

ما بني املعكوفني تعديل من احملقق حيث تبني لي بعد البحث والتقصي أنه قد وقع سقط من املؤلف عند نقل إسناده إىل اإلمام  (1)

دمج بني امسي راويني للسند هما أبو اليطاهر  مسلم صاح  الصحيح حيث إنه وبعد الرجوع إىل سلسلة السند املذكور تبني أن املؤلف قد

بن عبد اهلادي عبد الرمحن بن حممد بن عبد احلميد وبني أبي الفرج  حممد بن حممد بن عبد الليطيف بن أمحد القاهري

 حلجاجقرة عني احملتاج يف شرح صحيح االمام مسلم بن ا، 4/331انظر الضوء الالمع .احلنبلي،فقد روى أبو اليطاهر عن أبي الفرج

كذا من مسموعاته على  :"من أهل احلديث، قال السخاوي حممد بن حممد بن عبد الليطيف بن أمحد القاهريوأبو اليطاهر هو . 1/219

انظر ترمجته يف الضوء الالمع .هـ 112هـ وتويف سنة 030ولد سنة  " أبي الفرج بن عبد اهلادي وأبي احلرم القالنسي صحيح مسلم 

4/331 . 

 .كما أثبته" عبد اهلادي"والصواب " عبد اهلل"النسخ ورد يف مجيع  (3)

عبد الرمحن بن حممد بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي الصاحلي زين   ( 4)

عمر بن حممد الكرماني ومن  ومسع من .والرتزي  والرتهي " صحيح مسلم"مسع على أمحد بن عبد الدائم .الدين أبو الفرج احلنبلي

 049 هـ وتويف سنة110وآخرين ولد سنة والده حممد بن عبد احلميد وعبد الوهاب بن الناصح وحييى بن عبد الرمحن بن احلنبلي 

 .  3/233لكامنة يف أعيان املائة الثامنة الدرر ا،1/90لتقييد يف رواة السنن واألسانيد ذيل اته يف انظر ترمج .هـ

 ".ب"يف  ليست  ( 5)

أمحد بن عبد الدائم بن نعمة، أبو العباس املقدسي النابلسي، من شيوخ احلنابلة، نسَّاخ، عامل باحلديث، له كتاب مشيخة،  ( 6)

 .2/241 ، األعالم1/914 بغية اليطل  يف تاريخ حل ، 23/110ته يف البداية والنهاية هـ، انظر ترمج111وكتاب تاريخ، تويف سنة 

مسع ، مفٍت إماٌم ضل بن أمحد بن حممد، الصاعدي، الفراوي، النيسابوري، الفقيه احملدث، مسند خراسان،حممد بن الف ( 7)

ولد ار، صحيح مسلم من عبد الغافر الفارسي، روى عن البيهقي، وأبي يعلى الصابوني، وروى عنه يوسف بن آدم وأبو العالء العيط

 .1/330 ، األعالم24/420 سري أعالم النبالء ،4/190 ات األعيانوفي:يفترمجته  انظر.  هـ 130وتويف سنة  ،هـ442سنة 
عبد الغافر هو بن حممد بن عبد الغافر الفارسي، أبو احلسني، الشيخ، اإلمام، الثقة، املعمَّر، الصاحل، تويف و.أمحد" ج"ورد يف   ( 1)

ييد ملعرفة رواة السنن التق ،29/24الوفيات ايف ب، الو21/29 ، سري أعالم النبالء1/101هـ، انظر ترمجته يف شذرات الذه  441سنة 

 .2/341 واملسانيد

 .اجلالودي وهو خيطأ" أ"يف   ( 9)

كان ينتحل مذه  سفيان الثوري، وكان  ،راوي صحيح مسلم ،اإلمام، الزاهد، القدوة، الصادقأبو أمحد النيسابوري اجللودي،  ( 11)

 ، األعالم21/301نظر ترمجته يف سري أعالم النبالء هـ، ا311ويف سنة تو  هـ111ولد سنة  .ينسخ الكت  ويأكل من كس  يده

1/311. 



، عن حممد بن (7)هم عن محاد بن زيد، كلُّ(6)، وقتيبة بن سعيد(5)الزهراني (4)، وأبو الربيع(3)خلف بن هشامحّدثنا 

 ُهرأَس ا خيشى الذي يرفُعَمَأ»: صلى اهلل عليه وسلم قال حممٌد: أبو هريرة رضي اهلل عنه قال( 8)ثناحدَّ: بن زياد، قال

 . (9)« ٍرمحا رأَس ُهرأَس اهلُل َلوَِّحأن ُي قبل اإلماِم

 

، عن حممد بن (2)، عن يونس(1)بن إبراهيم ثنا إمساعيُلحدَّ: االق (11)، وزهري بن حرب(11)دثنا عمرو الناقحدَّ

                                                                                                                                                                                     
إبراهيم بن حممد بن سفيان النيسابوري، أبو إسحاق، اإلمام، القدوة، الفقيه، العّلامة، احملدث، الثقة، الزاهد، من أئمة  ( 1)

 .1/14، الوايف بالوفيات، 24/322يف سري أعالم النبالء، هـ، انظر ترمجته 301احلديث، كثري املالزمة ملسلم بن احلجاج، تويف سنة 
صحيح أشهر كتبه . هـ104ولد سنة . صحيحالصاح  اإلمام املشهور أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، (1)

د أهل السنة، يف ليهما عنمسلم مجع فيه اثين عشر ألف حديث، كتبها يف مخسة عشر سنة، وهو أحد الصحيحني املعول ع

 .0/112م األعال ،21/110سري أعالم النبالء انظر ترمجته يف . هـ112تويف سنة . وله مصنفات أخرى.احلديث،وقد شرحه كثريون

خلف بن هشام بن ثعل  البغدادي، أبو حممد البزار، أحد القراء العشرة، اإلمام، احلافظ، احلجة، شيخ اإلسالم، كان عاملًا،  ( 3)

  .1/322 ،األعالم1/199تهذي  الكمال ، 20/101 ءهـ، انظر ترمجته يف سري أعالم النبال119قة، تويف سنة عابدًا، ث

 .الربيعي وهو خيطأ" أ"يف   ( 4) 

سليمان بن داود، أبو الربيع الزهراني العتكي، اإلمام، احملدث الكبري، احلافظ، املقرئ، أحد الثقات، له كتاب جامع يف  ( 5)

 األعالم 4/290 تهذي  التهذي  ،20/101 الءسري أعالم النب،4/223، انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل هـ134 سنة القراءات، تويف

3/211. 

يف، من أكابر رجال احلديث، شيخ اإلسالم، اإلمام، الثقة، اجلوَّال، راوية و رجاء البغالني البلخي، موىل ثققتيبة بن سعيد، أب ( 6)

، سري أعالم النبالء 0/240، انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل هـ140تويف سنة ،وهـ249ولد سنة . ومسلمروى عنه البخاري اإلسالم،

 .1/219 ، األعالم22/23

، انظر هـ209تويف سنة و هـ91ولد سنة  ،من حفاظ احلديث، ثقة، ثبت، حجة،األزدي اجلهضمي محاد بن زيد بن درهم  ( 7)

 .2/320 األعالم ،0/411سري أعالم النبالء  .3/230رح والتعديل، اجل،0/120ترمجته يف اليطبقات الكربى 

 ".ب" ليست يف ( 8)

 .2/310، 410ع أو سجود وحنوهما، حديث رقم مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب النهي عن سبق اإلمام بركو رواه  ( 9)

انظر .هـ131:تويف سنة.كان من أوعية العلم ،ثقةحلجة،المان، اإلمام، احلافظ، اأبو عث.قدالنا عمرو بن حممد بن ُبكري البغدادي ( 11)

 .1/11تذكرة احلفاظ ،24/224 تاريخ بغداد،22/240سري أعالم النبالء ترمجته يف 

: له كتاب.كان ثقة، ثبتًا،متقنًاأحد أعالم احلديث، ادي احلافظ الكبري،أبو خيثمة،زهري بن حرب بن شداد النسائي البغد ( 11)

 .3/12 األعالم ،22/419، سري أعالم النبالء 1/29انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ  هـ134تويف سنة و ،هـ210ولد سنة  "العلم"



 يف صالتِه ُهرأَس الذي يرفُع ما يأمُن»: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: زياد، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال

  .(3)«محاٍر صورَة ُهصورَت ل اهلُلوَِّحأن ُي اإلماِم قبَل

   ( 6)[ عن الربيع بن مسلم مجيعًا] ( 5) بيع بن مسلٍمالرمحن بن الرَّ ، وعبُد(4)اجُلَمِحي محن بن سالٍمالرَّ ثنا عبُدحدَّ

(  1) ثنا أبو بكر بن أبي شيبةح وحدَّ ثنا شعبُةحدَّ: ، قال(11)ثنا أبيحدَّ: ، قال(9)اهلل بن معاذ ثنا عبيُدوحدَّ ( 8) ح( 7)

                                                                                                                                                                                     
له مصنفات يف .كان فقيهًا،إمامًا،مفتيًا، تقيًا،ورعًا من أئمة احلديثاعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي،املعروف بابن ُعليَّة،إمس ( 1)

   .2/31 ، األعالم9/200سري أعالم النبالء 0/311 اليطبقات الكربىنظر ترمجته يف ، ا هـ293تويف سنة منها الرد على مالك، الفقه،
 حافظًا ثقة كانيونس بن عبيد بن دينار البصري،من حفاظ احلديث الثقات،اإلمام،القدوة، احلجة،من صغار التابعني،وفضالئهم، ( 2)

الوايف ، 1/111نظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ا هـ240سنة تويف .البصري احلسن أصحاب والعمل،وكان من العلم يف رأسًا ورعًا ثبتًا

 .1/111 ،األعالم19/211 بالوفيات

 .2/312، 410ق اإلمام بركوع أو سجود وحنوه، حديث رقم مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب النهي عن سب رواه  ( 3)

هـ، انظر ترمجته 132ب، اإلمام، الثقة، موىل قدامة بن مظعون، تويف سنة عبد الرمحن بن سالم بن عبيد اهلل اجلمحي، أبو حر ( 4)

 .1/291، تهذي  التهذي ، 9/11الء، يف سري أعالم النب
عبد الرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم القرشي اجلمحي، روى عن أبيه وجده، وروى عنه مسلم وأبو  هو عبد الرمحن بن الربيع(1)

عبد الرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم اجلمحي البصري صدوق من العاشرة مات  :ل احلافظ ابن حجرقاهـ، 130زرعة، تويف سنة 

، 2/340  تقري  التهذي  "عبد الرمحن بن الربيع هو بن بكر بن الربيع تقدم:"ثم قال احلافظ 330/  تقري  التهذي " سنة ثالثني م

وثقه أبو حامت الرازي،وما لينه .م عبد الرمحن بن بكر بن الربيع خ مسلوحفيده شي:"وقال الذهيب يف ترمجة جده الربيع بن مسلم

 . 21/112 تهذي  الكمال ،2/401رجال صحيح مسلم :أيضًا نظروا .0/190 سري أعالم النبالء  ."أحد،واحتج به مسلم 
 

بكر البصري، اإلمام الثقة، تويف سنة  الربيع بن مسلم اجلمحي، أبوو .وهي يف سند اإلمام مسلم" ب"،"أ"مابني املعكوفني ليس يف  (1)

 .0/190، سري أعالم النبالء، 3/112هـ، انظر ترمجته يف تهذي  التهذي ، 210
 ".أ"أ من /9نهاية ق (0)

(1)
قال اإلمام .ويستعملها اإلمام مسلم كثريًا.ادين يلتقيان يف أحد الرواةأي أن اإلمام مسع احلديث بإسن،رحويل السندتعين :ح 

واملختار أنها مأخوذة ،حاء مهملة مفردة يوه،(ح) سنادإسناد إىل إو أكثر كتبوا عند االنتقال من سنادان أإواذا كان للحديث  :"النووي

قليلة فى صحيح  ،وهى كثرية فى صحيح مسلم ثم هذه احلاء توجد فى كت  املتأخرين كثريًا...سنادإإىل  سناٍدإمن التحول لتحوله من 

 .2/31 ى صحيح مسلمشرح النووي عل "البخارى

 آالف عشرة من حنوًا كان فصيحًا حيفظعبيد اهلل بن معاذ بن معاذ بن نصر، أبو عمرو العنربي البصري، احلافظ األوحد الثقة، ( 9)

 .0/41تهذي  التهذي ،، 22/314 ، سري أعالم النبالء1/11احلفاظ هـ، انظر ترمجته يف تذكرة 130تويف سنة . حديث

سري أعالم  انظر ترمجته يف. هـ291هـ وتويف سنة 229 ولد سنة.كان إمامًا حافظًا ثقةبن نصر بن حسان العنربي، بن معاذ معاذ ( 11)

 .0/111 ، األعالم2/130تذكرة احلفاظ  ،0/193 اليطبقات الكربى ،9/14 النبالء



هم عن حممد بن زياد، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى ، كلُّ(3)ن محاد بن سلمةع (2)ثنا وكيعحدَّ: قال

 . (4)«محاٍر وجَه ُهوجَه اهلُل أن جيعَل»: اهلل عليه وسلم بهذا، غري أّن يف حديث الربيع بن مسلم

 [الوعيد ملن رفع رأسه قبل اإلمام حلديث أبي داودسنن رواية ]

، (7)يوسف بن زكريا( 6)، عن اجلمال(5)إىل احلافظ البابلي، عن سليمان بن عبد الدائم البابلي املارِّ وبالسنِد: ثم أقوُل 

، عن أبي (1)، عن الفخر علي بن أمحد(9)،عن أبي العباس أمحد بن حممد(8)عن والده، عن عبد الّرحيم بن الفرات

                                                                                                                                                                                     

من حبور العلم، وبه يضرب املثل يف قوة كان حبرًا . هـ219ولد سنة . عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواس ي العبسي(2)

املصنف " و"املسند " :من كتبه. السن واملولد واحلفظأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن املديين يف: وهو من أقران. احلفظ

 .4/220 األعالم ،22/211 سري أعالم النبالء انظر ترمجته يف .هـ131: تويف سنة". الزكاة " وكتاب "اإلميان " و"يف األحاديث واآلثار

. وأئمة احلفظراق يف عصره وكان من حبور العلم،حمدث العأحد األعالم، اجلراح بن مليح الرؤاسي الكويف،اإلمام،احلافظ، وكيع بن ( 2)

سري أعالم  يفانظر ترمجته . هـ290: تويف سنةو. هـ219: ولد سنة". املعرفة والتاريخ" و " السنن " و " تفسري القرآن " له كت  منها 

  .1/220األعالم  ،9/240 النبالء

محاد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم، النحوي، مف ي البصرة، احلافظ، الثقة، املأمون،  ( 3)

 .1/101، األعالم، 0/444هـ، انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء، 210موىل آل ربيعة بن مالك، تويف سنة 

 .2/312، 410ق اإلمام بركوع أو سجود وحنوه، حديث رقم مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب النهي عن سب رواه  ( 4)

البابلي املصري الفقيه الشافعي املشهور بكثرة اإلحاطة والتضلع من الفقه وكان كبري الشأن عالي القدر كامل بن عبد الدائم  سليمان  ( 5)

تفقه بالشيخ عبد الرمحن بن اخليطي  الشربيين والشيخ سامل الشبشريي املقدم ذكره وأخذ عن النور الزيادي  األدوات مقبول اخلصال

تويف سنة  ،يف الفتيا بعد وفاة شيخه الزيادي فكان معول الناس عليه وانتفع به مجاعة منهم ابن أخته الشمس حممد البابلي ًارأسكان و

 .2/412 خالصة األثرانظر ترمجته يف  ،هـ 2011

 .ياجلمال" أ، ج"يف   ( 6)

اإلمام الفاضل ،الشيخ العالمة الصاحل،شيخ اإلسالم َزَكِريَّا بن ُمَحمَّد بن َأْحمد األنصاري الشافعي السنيكي يوسف بنمجال الدَّين  ( 7)

هلية، وحاشية على شرح العامل العامل، كان أحد عباد اهلل الصاحلني واألجالء، من مؤلفاته املنح الربانية شرح الفتوحات اإل

 .1/299خالصة األثر،  ،3/290هـ، انظر ترمجته يف الكواك  السائرة 910اجلزرية، تويف سنة 

، احلنفي، فاضل مصري، من كتبه تذكرة األنام يف النهي اْلُفَرات اْلمْصِريَّ القاهري عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم، ابن  ( 8)

، األعالم، 4/211هـ، انظر ترمجته يف الضوء الالمع، 112تويف سنة و هـ019: ولد سنة ل قيد الشرائد،عن القيام، وعقد القالئد يف ح

3/341. 

أمحد بن حممد بن حممد بن يوسف الشهاب أبو العباس اجلوخي الدمشقي املقرئ الشافعي كان بصريًا بالقراءات دينًا خريًا زاية  ( 9)

خل اليمن فأقام به عدة سنني وعاد إىل دمشق فأقرأ بها وبالقدس واخلليل وزريها، ولد سنة يف الزهد يف الدنيا جاور مبكة مدة ثم د

 .2/393الضوء الالمع انظر ترمجته يف  .هـ وقد ذكره ابن اجلزري يف طبقات القراء 111هـ وتويف سنة 041



،وأبي الفتح مفلح بن (4)الكرخي ( 3) إبراهيم بن حممد بن منصور، عن الشيخني(2)حفص عمر بن حممد البغدادي

القاسم بن جعفر بن  ، عن أبي عمر(6)، كالهما عن أبي بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي(5)وميّدال أمحد

، (9)ستاني، عن أبي داود سليمان بن األشعث السج(8)، عن أبي علي حممد بن أمحد اللؤلؤي(7)عبد الواحد اهلامشي

                                                                                                                                                                                     
 ، عاملاحلسن، املعروف بابن البخاريعلي بن أمحد بن عبد الواحد السعدي املقدسي الصاحلي احلنبلي، فخر الدين، أبو  ( 1)

ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري ببيين : قال ابن تيمية.أجاز له ابن اجلوزي وكثريون.نعته الذهيب مبسند الدنياباحلديث، 

توفى سنة من ختريج احلافظ ابن الظاهري امل" مشيخة " له  من ستني سنة، وحدث حنوًا. وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث

 .4/110 ، األعالم0/013رمجته يف شذرات الذه  هـ، انظر ت190تويف سنة  هـ191

عمر بن حممد بن معمر البغدادي، الدارقزي، ابن طربزد، كان شيخ احلديث يف عصره، مؤدب، مجع له احلافظ أبو عبد اهلل  ( 2)

هـ، انظر 100تويف سنة و هـ121 ولد سنة من روايته، حممد بن سعيد مشيخة يف جزأين، وصنف مسند اإلمام عمر بن عبد العزيز

 .1/12 ، يف األعالم0/49يف شذرات الذه   ترمجته

 ".ب"ب من /32نهاية ق ( )

هـ، انظر 139تويف سنة و ،هـ410ولد سنة إبراهيم بن حممد بن منصور الكرخي، أبو البدر، الشيخ، الفقيه، العامل، املسلم،  ( 4)

  .10/09 ، سري أعالم النبالء1/299ترمجته يف شذرات الذه  

هـ، انظر ترمجته يف 130تويف سنة و هـ410 ولد سنةمفلح بن أمحد بن حممد الدومي البغدادي، أبو الفتح، الشيخ اجلليل،  ( 5)

 .1/121 إكمال اإلكمال ،10/211، سري أعالم النبالء 1/290شذرات الذه  

تاريخ "حد احلفاظ املؤرخني املقدمني، العّلامة، املف ي، اإلمام األوحد، من كتبه أ، اخليطي  البغدادي،أمحد بن علي بن ثابت ( 6)

، تويف وزريها" اقتضاء العلم والعمل"و" آداب السامعألخالق الراويَّ و اجلامع"يف مصيطلح احلديث، و" لم الرواية الكفاية يف ع"و" بغداد

 .2/201 عالم، األ21/100نظر ترمجته يف سري أعالم النبالء هـ، ا413سنة 

كان اإلمام، الفقيه، املعمَّر، مسند العراق، القاضي، ،وهو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد البصري.وهو خيطأ" اهلامشمي" ب"يف   ( 7)

، 1/01، شذرات الذه  24/411 تاريخ بغدادته يف انظر ترمج، هـ424 سنةتويف ،وهـ311ولد سنة ثقة أمينا، ولي القضاء بالبصرة 

 .20/111 م النبالءسري أعال

على أبي داود عشرين سنة، ( السنن)كان قد قرأ كتاب  حممد بن أمحد بن عمرو اللؤلؤي، أبو علي، اإلمام، احملدث، الصدوق، ( 8)

 التقييد ملعرفة رواة السننهـ، انظر ترمجته يف 333تويف سنة . القارئ للناس: والوراق يف لغة أهل البصرة. وكان يدعى وراق أبي داود

 .21/300، سري أعالم النبالء، 4/213شذرات الذه ، ،2/49واملسانيد،

أصله من . إمام أهل احلديث يف زمانه. هـ101: ولد سنة. أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاني ( 9)

: ، وهو أحد الكت  الستة، وله"السنن: "صنفاتهمن م. وهو أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وحفظًا، ونسكًا وورعًا وإتقانًا. سجستان

 .3/211، األعالم، 23/103انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء،  هـ101: تويف بالبصرة سنة. يف احلديث، وزريها" املراسيل"



قال : حّدثنا شعبة، عن حممد بن زياد، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال ،(1)حّدثنا حفص بن عمر: قال

 رأَس ُهرأَس اهلُل َلوَِّحأن ُي ساجٌد واإلماُم ُهرأَس م إذا رفَعُكال خيشى أحُدأو َأ،ا َمَأ»: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . (2)«محاٍر صورَة ُهأو صورَت، محاٍر

 [الوعيد ملن رفع رأسه قبل اإلمام حلديث الرتمذي سننرواية ]

الشهاب أمحد بن حممد  ، عن(3)وبالّسند املاّر إىل احلافظ البابلي، عن النور علي بن حييى الَزيَّادي: ثم أقول  

عمر بن  ، عني، عن الفخر بن البخار(5)، عن الزين زكريا، عن أبي حفص عمر بن حسن املراغي(4)الرملي 

، عن القاضي أبي عامر ( 7)[ بفتح الكاف وضم الراء]  (6)وخيُرالبغدادي، عن أبي الفتح عبد امللك بن إمساعيل الَك

، عن (2)عبد اجلبار بن حممد بن عبد اهلل بن اجلراح اجلراحي ( 1) ، عن أبي حممد(8)حممود بن القاسم األزدي

                                                 
. أعرابي، فصيح متقن، صدوق،: قال أبو حامت حفص بن عمر بن احلارث احَلوضي النمري، أبو عمر، اإلمام، اجملوَّد، احلافظ، ( 1)

، سري أعالم النبالء، 2/191انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ، ، هـ111 تويف سنة. داود، والنسائي وزريهمالبخاري، وأبو : حدث عنه

 .2/211 رشاد يف معرفة أهل الثقة والسداداهلداية واإل، 20/314

زري أنه  2/219، 113بل اإلمام أو يضع قبله، حديث رقم يرفع ق أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب التشديد فيمن رواه  ( 2)

 .3/213 األلباني، انظر صحيح أبي داود وصححه العالمة" أما خيشى أو أال خيشى  : "قال

 اسة الشافعية مبصر،فقيه،انتهت إليه رئعلي بن حييى الزيادي املصري، نور الدين، الشافعي، اإلمام، احلجة، العلي الشأن،  ( 3)

هـ، 2014تويف سنة  وكالهما يف فروع الفقه الشافعي" شرح احملرر للرافعي"، "حاشية على شرح املنهج لزكريا األنصاري " :من كتبه

 .1/31األعالم، ، 0/110معجم املؤلفني،، 3/291انظر ترمجته يف خالصة األثر، 
( 

من رملة املنوفية مبصر . اب الدين الرملي األنصاريأمحد بن أمحد بن محزة، الشيخ اإلمام العامل العالمة شيخ اإلسالم الشيخ شه( 

النكاح  من مؤلفاته شرح الزبد البن أرسالن، وشرح منظومة البيضاوي يف أخذ الفقه عنه وعن طبقته،.تلميذ القاضي زكريا.فقيه شافعي

، 1/229الكواك  السائرة ه يف انظر ترمجت.هـجريةتويف يف بضع وسبعني وتسعمائة ،ورسالة يف شروط اإلمامة،وشرح يف شروط الوضوء

 . 2/210، األعالم 3/12معجم املؤلفني 
هـ، من كتبه مشيخة أبي حفص املرازي، 001عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة املرازي املزي، أبو حفص، مسند الشام، تويف سنة  ( 1)

شذرات الذه ،  ،4/211أعيان املائة الثامنة،الدرر الكامنة يف  ،1/130انظر ترمجته يف ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد، 

1/444. 
هـ، انظر 141تويف سنة هـ و 411بهراة سنة  ولد وخي اهلروي، أبو الفتح، الشيخ، اإلمام، الثقة،ُرعبد امللك بن أبي القاسم الَك ( 1)

 .10/103، سري أعالم النبالء، 1/144ترمجته يف شذرات الذه ، 
 ".أ،ب"  املعكوفني ليس يفنيب ما (0)

، 1/301هـ، انظر ترمجته يف شذرات الذه ، 410حممود بن القاسم بن القاضي األزدي، أبو عامر، الفقيه، الشافعي، تويف سنة  ( 8)

 .1/310طبقات الشافعية الكربى، ،29/31سري أعالم النبالء، 



، عن احلافظ احلجة أبي عيسى حممد بن عيسى (5)حملبوبي املروزيحممد بن أمحد بن حمبوب ا (4)العباس (3)[أبي]

، عن أبي هريرة رضي (7) بن زياٍد ، عن حممٍدبن زيٍد اُدحّدثنا محَّ: حّدثنا قتيبة، قال: ، قال( 6) عيسى الرتمذي

 رأَس ( 8) ُهرأَس اهلُل َلوَِّحأن ُي اإلماِم قبَل ُهرأَس ا خيشى الذي يرفُعَمَأ»: قال حممد صلى اهلل عليه وسلم: اهلل عنه قال

. صحيٌح هذا حسٌن: قال أبو عيسى« ا خيشىَمَأ»: إمنا قال: قال حممد بن زياد: قال مّحاٌد: قال قتيبُة (9)«محاٍر

 . (11)ى أبا احلارثوحممد بن زياد هو بصرّي ثقة، وُيَكنَّ

 .(1)« كلٍب َسأر ُهرأَس اهلُل َلوَِّحأن ُي»: ( 11) انبَّويف رواية ابن ِح

                                                                                                                                                                                     

 ".أ"ب من /9/نهاية ق(1)

هـ، انظر ترمجته يف شذرات 421الشيخ، الصاحل، الثقة، تويف سنة  عبد اجلبار بن حممد بن عبد اهلل اجلراحي، أبو حممد، ( 2)

: تويف سنة. شيخ من بيت احلديث وأهله، وكان ثقة صاحلًا صدوقًا. هـ332:ولد سنة .20/110، سري أعالم النبالء، 1/11الذه ، 

 . هـ421

 .كما ذكر يف مصادر ترمجتهليست يف النسخ الثالث والصواب إثباتها   ( 3)

 .العباسي وهو خيطأ" ،جأ"يف   ( 4)

وحمدث أهلها يف عصره كان مزكي مرو ومعدهلا بي، أبو العباس، اإلمام، احملدث،حممد بن أمحد بن حمبوب املروزي احملبو(  5)

هـ، انظر ترمجته يف شذرات الذه ، 341تويف سنة . ومقدم أصحاب احلديث يف الثروة والرئاسة وكانت الرحلة إليه يف احلديث

 .21/130سري أعالم النبالء،  ،4/141
من أئمة علماء احلديث وحفاظه، من أهل ترمذ، وكان يضرب .ْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذيأبو عيسى حممد بن عيسى بن َس(1)

و "ةالشمائل النبويَّ"يف احلديث، و أو سنن الرتمذي صحيح الرتمذي:واملشهور بـ" كبرياجلامع ال: "من تصانيفه. به املثل يف احلفظ

، 23/100،سري أعالم النبالءانظر ترمجته يف  .هـ109: تويف سنةو. هـ120 ولد سنة .يف احلديث" العلل"و " التاريخ"

 .1/311األعالم،

 [وهو أبو احلارث البصري ثقة]:ورد يف سنن الرتمذي(0)

 ".ج"من  ب/12 نهاية ق( )

( 
 .1/401، 111اإلمام،حديث رقم سه قبل التشديد يف الذي يرفع رأ ا جاء يفرواه الرتمذي يف سننه، كتاب أبواب السفر، باب م ( 

 .املصدر نفسه  ( 11)

اإلمام، العالمة، احلافظ، اجملود، شيخ خراسان، احملدَّث، املؤرخ، صاح   .حممد بن حبان بن أمحد التميمي الدارمي الُبْس ي (22)

كان  .عبداهلل احلاكم، وطائفة ابن َمْنده، وأبو: لي، وحدَّث عنهمسع النسائي، واحلسن بن سفيان، وأبا يعلى املوص.الكت  املشهورة

املسند : "من كتبه. من فقهاء الدين، وحفاظ اآلثار، ومن أوعية العلم يف الفقه، واللغة، واحلديث، والوعظ، ومن عقالء الرجال

، انظر ترمجته هـ 314تويف سنة .ريهاوز؛ أسامي من ُيعرف بالكنى؛ املعجم؛ كتاب اجملروحني " الثقات"يف احلديث، و " الصحيح

 .1/01، األعالم،21/91سري أعالم النبالء،  يف



 لَمفهذه أسانيد هذا احلديث، اقتصرنا فيها على رواية الشيخني، وأبي داود، والرتمذي؛ طلبًا لالختصار، وقد ُع  

، فلعّل االختالف وقع من ( 2)ها ألبي هريرة رضي اهلل عنهيف الروايات، وتنتهي كلُّ من هذه األسانيد اختالفاٌت

 . وهو التحذير من مسابقة اإلمام  واحٍد اجلميع إىل شيٍء مرجُعالّرواة عنه، أو هو تعددت روايته حبسب األداء، و

 [يشمُل الركوَع والسجوِد  قبل اإلمام ُهرأَس ملن رفَع الوعيُد ]

 .( 4) املطلقة أواًل ( 3) بيان الرفع من السجود واإلمام ساجد، فتقيد بها الروايات األخرى :ويف رواية أبي داود

قبل اإلمام كذلك ال جيوز، وإمنا خّص السجود يف رواية أبي داود بالذكر؛ لكونه فيه الرفع من الركوع  وقد علم أّن

 .   (5) كما ورد، كوع؛ ألنه حمّل قرب العبد من ربهة على الّرزيادة مزّي

 [ اإلمام متابعِة وجوُب ]

 .إلماممبجموعها ومجيعها على النهي عن عدم متابعة ا الِةهذه األحاديث الدَّ فقِه وَبِقَي بياُن

 ؤمتَّلُي اإلماُم عَلما ُجإنَّ»: صلى اهلل عليه وسلم اإلمام؛ كقوله متابعِة على وجوِب حيحُةالّص األحاديُث  توقد نصَّ

 .(6)«به

، وهلذا فاعل ذلك آثٌم ، فأفاد أّن(8)"إثم من رفع رأسه قبل اإلمام" :ملخالفة اإلمام بباب ( 7) وترجم البخاري وغريه 

                                                                                                                                                                                     
ه اليطربانى فى وارو. 1/10، 1113ما يكره للمصلي  وما ال يكره، حديث رقم  ابن حبان يف صحيحه، كتاب الصالة، باب رواه (2)

بن ميسرة إال أبو إمساعيل املؤدب تفرد به الربيع بن مل يرو هذا احلديث عن حممد  :اليطرباني قالو. (4139،رقم 4/193)األوسط 

: قال شعي  األرنؤوط و.1/09جممع الزوائد  "ِفي اْلَكِبرِي ِبَأَساِنيَد ِمْنَها ِإْسَناٌد ِرَجاُلُه ِثَقاٌته اليطربانى وار"  :اهليثمى وقال.ثعل 

 .22/12 األحاديث الضعيفةانظر سلسلة . فظضعيف شاذ بهذا الل: األلبانيالعالمة قال و.إسناده صحيح
 انظر قسم الدراسة ص(1)

 ".ب"أ من /31/نهاية ق(3)

املسند املستخرج على صحيح يف  أبو نعيم األصبهاني ،ورواها 9111يف املسند حديث رقم  أمحدرواها أيضًا ( واإلمام ساجد)اية رو(4)

 وانظر قسم الدراسة ص.1/93السنن الكربى  ه، ورواها البيهقي يفمسنديف إسحاق بن راهويه ورواها  ،مسلم ألبي نعيم

 .رواه مسلم" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء : " قال صلى اهلل عليه وسلم (1)

( 
ورواه مسلم . 2/239، 111باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، حديث رقم رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، كتاب الصالة،  ( 

 .2/301، 422، باب ائتمام املأموم باإلمام، حديث رقم يف صحيحه
باب التغليظ يف مبادرة املأموم "صحيح ابن خزميةويف .1/404"باب ما جاء يف التشديد يف الذي يرفع رأسه قبل اإلمام"سنن الرتمذي (0)

 .1/93(مام اب إثم من رفع رأسه قبل اإلب)سنن البيهقي الكربىويف . 3/40"اإلمام برفع الرأس من السجود
 .2/240البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب إثم من رفع رأسه قبل اإلمام،   ( 1)



دوة مع الُق على صحِة األئمِة ، ومجهوُر(2)من الظاهرية ، ومجاعٌة(1)بن حنبل املسابقة اإلماُم أمحُدب الَةالّص أبطَل

 .(3)الصالة واإلثم صحِة

 [قبل اإلمام على املسخ احلقيقي من يرفع رأسه ل رأسيّومحُل حت]

وقوع املسخ يف هذه األمة، واملانع ؛ بناًء على جواز (6)على حقيقتها يف املسخ(  5) هذه األحاديث ( 4) وقد محل مجاعٌة

املوصوف بها احلمار، فاستعري ذلك للجاهل؛ حيث مل  (7)فيها على اجملاز عن البالدة املسِخ ذلك محُل منواملانع 

هذا، وال يلزم من  .على املتبوع، أو أنه يستحق به من العقوبة يف الدنيا تمام املتابعة، وال يتقدم التابُعئاإل يعلم أّن

 .الوقوع الوعيد مبكروٍه

  

                                                 
من أشهر ما .عالم وإليه ينس  املذه  احلنبليأحد األئمة األإما أهل السنة،و.أمحد بن حممد بن حنبل الشيباني أبو عبد اهلل ( 2)

 أعالم النبالء، سري انظر ترمجته يف .هـ142: تويف سنةو. هـ214: داد سنةولد ببغ. حيتوي على ثالثني ألف حديث" املسند:" صنَّف

 .2/191الكايف يف فقه اإلمام أمحد انظر و. 2/103 ، األعالم22/200
 .1/310 احمللى باآلثارانظر   ( 1)
( 
 الدراسة ص انظر قسم .2/400حاشية ابن عابدين  ،2/101 ج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاجانظر مغين احملتا  ( 
 انظر قسم الدراسة ص (4)

 ".أ"أ من /20ق نهاية (1)

 .مسخلسان العرب مادة  انظر. رحويل صورة إىل صورة أقبح منها: املسخ  ( )

 .لسان العرب مادة بلد.وضعف الذَّكاءثقل الفهم،وركود الذِّهن،:َبالَدة العقلو، الالم ضمالبالدة من َبُلد ب  (  )



 [ قبل اإلمام على الوعيد املعنوي من يرفع رأسه ل رأسيّومحُل حت ]

ما عداه؛ بأّن حتويل رأس املقتدي من حيث الشكل مل يكن قط، وال يكون،  ، وردَّ(2)الثاني (1)واختار اإلمام الغزالي 

لم ، فُع(3)بني االقتداء والتقدم مق اجلمُع، وهو مصريه كاحلمار يف معنى البالدة؛ إذ غاية احلمعنويٌّ ٌبْلبل املراد َق

 . ؛ للتوعيد عليه بأشنع العقوبات وأبشعها، وهو املسخ (4) أنه كبريٌة

 حيمُل احلماِر إىل ما ذكره اهلل تعاىل يف أهل التوراة؛ حيث محلوها، ومل يعملوا مبا فيها، فصاروا كمثِل وفيه إشارٌة

، فإن حاله يقتضي باملسابقة ُهعمَل اإلمام، صار يناقض حالُه ( 6) كذا من سابق، و (5) لم هلم مبا فيها، وال ِعأسفارًا

ألهل التوراة غري  قويٌة يقتضي بقاء القدوة، فكان للمسابق لإلمام مشابهٌة - وهو نية االقتداء -عدم القدوة، وعمله 

محلوا التوراة ( 9)  كما يزيد الذين،لى احلمارع ( 8) قبحًا املسابُق (7)العاملني بها يف املخالفة ملقتضى ما التزمه، ويزيد

، مكلٍف ؛ للمخالفة، واحلمار غرُي ( 11) [بونمعذَّ فونمكلَّ]، بأنه وأنهم -على احلمار –التوراة ثم مل حيملوها قبحًا 

 ؟  منهم على هذا التشبيه هلم باحلمار، وهو أرقى درجًة ( 11)ُسُن حكيف َي: ، فال يقالٍبمعذَّ وغرُي

العمل بها،  (12)فار اليت حيملها، كجهل من محل التوراة برتكسباأل للحمار من حيث جهلِه شابهُةامل: ا نقولألّن 

                                                 
ف، متصوف، له حنو مئ ي الفقيه الشافعي، حجة اإلسالم، فيلسواألصولي ن حممد الغزالي اليطوسي، أبو حامد حممد ب  ( 1)

انظر  هـ،101االقتصاد يف االعتقاد، املنقذ من الضالل، تويف سنة  املستصفى يف أصول الفقه،إحياء علوم الدين، مصنف، من أشهرها

 .0/11 ، األعالم2/122ترمجته يف الوايف بالوفيات 

 .2/201 إحياء علوم الدينانظر   ( 2)

 .املصدر نفسه  ( 3)

َعدُّ َهَذا ِمْن اْلَكَباِئِر ُهَو َصِريُح َما ِفي َهِذِه اْلَأَحاِديِث :َتْنِبيٌه:]ثم قال [ُمَساَبَقُة اْلِإَماِم :ُنوَناثَمالتَّاِسَعُة َوال اْلَكِبرَيُة ]:قال ابن حجر املكي (4)

 .2/209ائر الزواجر عن اقرتاف الكب[ َبْعُض اْلُمَتَأخِِّريَنالصَِّحيَحِة َوِبِه َجَزَم 
ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِت اللَِّه َواللَُّه َلا  اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفاًرا َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل }:قال تعاىل(1)

 .1سورة اجلمعة اآلية {ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي َيْه

 سابقا، وهو خيطأ "أ"يف  (6)

 .ويزد وهو خيطأ" أ"يف   ( 7)

 .[عليه أي] "ج"ورد يف  (1)

 ."ب"ب من /31/نهاية ق( )

 "مع ذبون مكل فون" "أ"يف  ما بني املعكوفني كتبت ( 1)
 .حيصل" أ"يف  (22)

 .وفيها بالعمل "ب"ليست يف   ( 12)



 لحقًا يف الصورِةباملسابقة ُم ؛ يصرُيمبا فيها، وكذا املسابُق والعمِل العلِم(  2) يف عدم احلماَر ( 1) فرتك العمل مساٍو

يف  املسابقُة ( 3) احلواس، وألنه تظهر به ، وفيه معظُماجلماِل ؛ ألنه حملُّكِربالْذ ُهرأُس صَّمار، وُخاحل بصورِة

 .والسجوِد الركوِع

 رة عيوِنعلت فيها ُق، وُج (5) الدين عماُد الَةوهو أن الّص ؛لفاعلها حقق الوعيَدُت بديعٌة نكتٌة املسابقِة ( 4)ويف  

بالثناء على من أقامه فيها،  ( 7)باملشافهة، وإقرارًا خطابًا ِهربِّ (6)َةَرْضَح فيها داخٌل أّن الداخَل املوحدين، ومعلوٌم

: ، ويدعوه يف قولهُهأحدًا غرَي وال يستعنُي شرك به شيئًا، ويستعينُه، وال ُيوعال، وإقرارًا بأنه يعبدُه ه جلَّوهو ربُّ

 .6اآلية  ،لفاحتةسورة ا { اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم }

من الصالة؛ ملا هو فيه من  ُهخروَج حَبال ُين أ ،املصلي إذا اقتدى املؤمِن تعاىل، فحُق يفعل ذلك إال اهلُل وليس أحٌد 

إال  من ركوعِه ُهرأَس ، وال يرفَعِهركوع إماِم ( 9) يركع إال بعد حتقق( 8) الن ؛ بأُهإماَم تابُعوعال، فُي جلَّ احلقِّ خطاِب

 .األفعال بقيُة، وجوُد، وكذا السُُّهرأَس اإلماِم رفِع إال بعد حتقِق

فإذا كّبر فكّبروا، وإذا ركع » :وهذا ما يستفاد من األحاديث الواردة يف ذلك؛ كقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 . والفاء تفيد الرتتيب واالتصال، واملسابقة تنايف ذلك ،(11)«فاركعوا

  

                                                 
 مساوي "أ"يف (2)

 ".أ"ب من /20نهاية ق( )

 .به تظهر فيه" ج"يف  (3)
 ". ج"أ من /11نهاية ق  (4)

كما قال العالمة األلباني يف  ضعيف والديلمي وهو حديث اإلميان شع البيهقي يف رواه ( الصَّالُة ِعماُد الدِّيِن ) روي يف احلديث( )

رواه ( الصالة ، وذروة سنامه اجلهادوعموده  ،رأس األمر اإلسالم)عنه حديث ، ويغين 3101رقم  حديث  1/101الضعيفة السلسلة 

 .1/231إرواء الغليل وصححه العالمة األلباني يف .حسن صحيح:قالوالرتمذي 

ص  معجم مصيطلحات الصوفيةانظر .وهي أنواع مام ربهأنه أشعور االنسان  واحلضرة مصيطلح صويف يعين.حصرة وهو خيطأ" ب"يف  ( 6)

01. 
.وإقرار وهو خيطأ" ب"يف  (0)

 

 .بأال" أ"يف  (1)

 "ج"ليست يف  (9)

 .12وقد سبق خترجيه، ص" إمنا جعل اإلمام ليؤمت به"تتمة احلديث   (11)



 [ تشيبه من يرفع رأسه قبل اإلمام بالكلب ]

 د ابن حّبان، فإن رافع رأسه قبل رفع اإلمام، يستحق أن يشبه بأخسِّكما هي عن« رأس كلب»: وأما رواية   

 عليه يلهث أو ترتكُه إن حتمْل إىل الدنيا، بالكلِب منها مبيلِه لَخَسفاْن آياتِه آتاُه ْنمبتعاىل  اهلُل َلاحليوانات، كما مثَّ

 ، فله مشابهٌة- بالقدوة ( 3)[ أي –بها ]     (2) [طُهاليت رب]املتابعة   ِةهدمن ُع لَع؛ اخَنلإلماِم ، فكذا املسابُق( 1)يلهث

 . إىل الدنيا امليِل حبقها الذي هو عدُم بعدم قيامِه اهلِل من آياِت انسلَخ مبْن مشابهٌة

 [قبل اإلمام  من يرفع رأسه رأستفسرٌي صويٌف لتعليل حتويل  ]

قبل  ُهفيمن رفع رأَس فصٌل" : بركاته تعمَّ(5)قال شيخ العارفني باهلل، الشيخ حمي الدين ابن عربي: ( 4) فائدة

  .تبطل: ، ومن قائٍلُهوصحت صالُت ، ويرجُعنه أساَءإ: فمن قائٍل، اإلمام

تبطل،  ُهصالَت ، وأنَّقبل إمامِه(  7) ُهرأَس ، فال جيوز للمأموم أن يرفَعُهصفُت ، والقيوميُةاحلقُّ اإلماُم :( 6) العتبارا

قام فيه ما ُي ، إذ كلُّتُهقيوميَّ تسبُق ( 8) ة احلقِّ، فإن قيوميَّلحقِّل، وال ون مأمومًا ملثلِهفيها أن يك ال يصُح فإنه يف حاٍل

، وإمنا ورد هذا يف الرفع؛ ألن بال شٍك تبٌع د، والظلُّبها هو الذي يظهر يف العإمنا هو عن صفٍة إهلّيٍة ظلُّ فيه العبُد

                                                 
َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنََُّه َأْخَلَد * اِويَن َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الََِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشََّْييَطاُن َفَكاَن ِمْن اْلَغ}:قال تعاىل (1)

َصَص َقَك َمَثُل اْلَقْوِم الََِّذيَن َكذََُّبوا ِبآَياِتَنا َفاْقُصْص اْلِإَلى اأَلْرِض َواتَََّبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِ  ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهْث َذِل

 .201-201اآليتان األعرافسورة  {َلَعلََُّهْم َيَتَفكََُّروَن

 .(الذي ربيطه" )ج"ويف ( الذي يربيطه" )ب"يف  ( 2)

 ".ج"مابني املعكوفني ليس يف  (3)

 ."ب"أ من /33/نهاية ق( )

أبو بكر امللق  يطائي األندلسي، وابن عربي، هو حميي الدين، حممد بن علي بن حممد احلامتي ال. ابن العربي، وهو خيطأ" أ"يف   ( 5)

وخلف كثريًا من املؤلفات أوصلها الزركلي ،  من زالة الصوفية بل هوملتكلمني،بالشيخ األكرب عند الصوفية، فيلسوف، صويف من أئمة ا

 مجته يفهـ انظر تر 131وتويف سنة  هـ 110ولد سنة  .فصوص احلكمالة، أشهرها الفتوحات املكية وإىل حنو أربعمائة كتاب ورس

 .22/40، معجم املؤلفني، 0/331، شذرات الذه ، 13/41سري أعالم النبالء ، 3/110ميزان االعتدال 
 .21معجم مصيطلحات الصوفية ص .االعتبار مصيطلح صويف يعين أن يرى الدنيا للفناء،والعاملني فيها للموت،وعمرانها للخراب (1)

 ".أ"أ من /22نهاية ق(0)

 :اسم من أمساء اهلل احُلْسنى،ومعناه وهوالقيُّوم من قيوميَّة وال."ج"وكذا هي يف ( به يف رفعه من الركوع:)كيةامل ورد يف الفتوحات(8)

القيوم القائم على خلقه بآجاهلم : قال قتادة":يف لسان العربو.واملتكّفل بتدبري خلقه فال قواَم بغريهالقائم على كلَّ شيٍء مبا جي  له،

 .مادة قوم.روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهماائم الذي ال يزول أي ال يتغـيَّر،القيوم الد: بعض العلماء وقال".وَأعماهلم وَأرزاقهم



؛ فأما ورفٍع خفٍض يف كلِّ باإلماِم االقتداُء( 1)ينبغي للمأمومالذي له سبحانه بطريق االستحقاق، وإمنا  وِّطلب العل

 املأموُم بالنزول، فيسبُق ُهنفَس وصَف احلقَّ أنَّ من اجلاهِل الذي يطرُأ، الفاسِد ِلخيُّفيه للتَّ فُسالنَّ فرمبا تقُف اخلفُض

 جيُد ، فإنه إن مل يكن العبُدإمامُه حتى يسبقُه جوِدإىل السُّ ، فال ينحطُّإىل سجودِه إليه قبل نزوله وهويهِِ احلقِّ زوَلُن

من  بالنزوِل ُهنفَس وصَف( 2) الذي هو إال لإللِه فال ينحطُّ ؟ذلك بفعلِه وينحطُّ بُدعهذا ال ينزُل يف سجوده، فلمْن احلقَّ

 رفعتين عن مقاِم عوىبها، وإمنا ضرورة الدَّ أحقُّ( 3) ، هذه صفيت وأنايا ربُّ: العبُد ، فيقوُللوه إىل عبدِهُع

اليت خصصتين  هذه الدرجِة نزَل ْن، فشمخْت نفسي على َمأنك خلقتين على الصورِة أخربَت ؛ لكونَكاالحنطاِط

. (4)"واألحكاِم يف مجيع األحواِل ، اقتدى باإلماِم، ومشربُهشهدُهكان هذا َم ، فمْنإليَّ بأن نزلَت عليَّ ننَتبها، ثم َم

 .انتهى 

 [على كالم ابن عربي الصويف املعروف ثناُء املصنِف  ]

يف  من املأموِم ( 7) املطلوبِة اإلماِم متابعِة حقيقَة ،هاكلِّ ما ميليه يف كتبِه ( 6) ِهعن ربِّ ، املخرُب( 5) وقد حقق هذا القطُب

 .( 8) حاٍل من أحوالِه ، ويف أيِّيف الصالِة اقتدائِه يف حاِل

                                                 
.لإلموم وهو خيطأ "ب"يف  (1)

 

 ".ج"ليست يف  (1)

 .فأنا" أ"يف  (3)

 .أساس له يف الشرع الوباطل ال الصوفية كالممن ابن عربي  ما قالهو.بالكالم تصرَّف البديريقد ، و2/411الفتوحات املكية،  ( 4)

باعتبار التجاء امللهوف إليه، وهو  وقد يسمى زوثًا:قال اجلرجاني يف تعريفاته يف تعريف القيط القيط  من مصيطلحات الصوفية،  (1)

هرة عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر اهلل يف كل زمان، أعيطاه اليطلسم األعظم من لدنه، وهو يسري يف الكون وأعيانه الباطنة والظا

سريان الروح يف اجلسد، بيده قسيطاس الفيض األعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم احلق، وعلم احلق يتبع املاهيات الغري 

اجملعولة، فهو يفيض روح احلياة على الكون األعلى واألسفل، وهو على قل  إسرافيل من حيث حصته امللكية احلاملة مادة احلياة 

انيته، وحكم جربائيل فيه كحكم النفس الناطقة يف النشأة اإلنسانية، وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة واإلحساس، ال من حيث إنس

 .وهذا الكالم من أبيطل الباطل. 94التعريفات ص  [اجلاذبة فيها، وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها
 .الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو املخرب عن ربه فقط (1)

 .امليطلوب به"  ب" يف (7)

كالم ابن عربي ليس إخبارًا عن الرب كما زعم املصنف،بل هو من ترهات الصوفية وخرافاتهم،واملتابعة احلقيقية لإلمام هي ال ي  (1)

اإِلَماُم ِلُيْؤَتمَّ ِبِه  إنََّما ُجِعَل):ِبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َقاَلْن النَّهلل عنه عَأِبي ُهَرْيَرَة رضي ابينها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث 

َوِإَذا َربََّنا َوَلَك اْلَحْمُد،َوِإَذا َسَجَد َفاْسُجُدوا،:َفُقوُلوا،ِلَمْن َحِمَدُه َسِمَع اللَُّه:َوِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا،َوِإَذا َقاَل،،َفِإَذا َكبََّر َفَكبُِّرواَفال َتْخَتِلُفوا َعَلْيِه

 .رواه البخاري(وسًا َأْجَمُعوَنَفَصلُّوا ُجُل َصلَّى َجاِلسًا



له رأسًا دون  ال يرفُع،البصريِة به ، فإذا كان من أهِل(2)مبقتدى مقتديًا  ن كونِهال خيلو يف مجيع شؤونه ع ( 1) واملرُء 

 ، وملا كانت الصالُة( 4)االستقالِل ال بطريِق بطريق التبعيِة ُهرأَس املأموُم( 3) ، رفَعُهرأَس ُهإماُم ، فإذا رفَعدون إمامِه

بذلك  ( 5) ؛ ليدلَّلإلماِم املخالفِة بِح صلى اهلل عليه وسلم إىل ُقاهلل فيها رسوُل ، أشاَرالذي هو اإلسالُم يِنأعماِل الدِّ عمدَة

إال  ، وما ذاَك ( 8) يف هذه الدنيا واآلخرِة تقليده فيما فيه النجاُة جيُب ( 7) واإلماُم ،له (6) املوافقِة ِنْسبذلك على ُح

ما  ُحمَِّل، وإىل هذا ُيبآدابِه ، والتحقَققِهبأخال ، والتخلَقتِهبه صلى اهلل عليه وسلم فيما بلغنا عنه من سنَّ َيالتأسَّ

عن زيد بن  (11) يف صحيحِه ، ورواه مسلٌم(11)يف مسنده أمحُد إليه ما رواه اإلماُم ، ويرشُد يف االعتباِر (9) ذكره الشيُخ

: م ثقلنيفيك وأنا تارٌك ،ربي فأجيُب رسوُل أن يأتَي يوشُك أما بعد، أال أيها الناس،فإمنا أنا بشٌر»: (12) أرقم

 اهلِل ذوا بكتاِب، فُخضلَّ أخطأُه دى، ومْن، كان على اهُلبه وأخَذ ور، من استمسَك، فيه اهلدى والنُّاهلِل هما كتاُبُلأوَّ

 . اهـ« بييت بييت، أذكَِّرُكُم اهلل يف أهِل يف أهِل أذكَِّرُكُم اهلَل ،بييت كوا به، وأهُلومتسَّ

 : ثم قال« فيه َباهلل ورغَّ على كتاِب فحثَّ»:( 13) «كوا بهومتسَّ»:هلل عليه وسلميف روايته بعد قوله صلى ا زاد مسلٌم

، وحتت (2)ثالثًا ( 1)[ُأَذكُِّرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل َبْيِتي]َوَأْهُل َبْيِتي ُأَذكُِّرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل َبْيِتي، ُأَذكُِّرُكُم اهلَل ِفي َأْهِل َبْيِتي، 

                                                 
 .واملرا "أ"يف (1)

 ."أ "ليست يف  (1) 

 ".ب"ب من /33نهاية ق ( )

 ".ج"ب من /11نهاية ق ( )

 ".أ"ب من /22نهاية ق ( )

 .املواقت وهو خيطأ" أ"يف  ( 6)

 .خيل باملعنى وزيادتها خيطٌأ" ما" "أ،ب"ورد يف (0)

 .ويف اآلخرة" ج"يف  (1)

 أي ابن عربي (9)

 .31/20، 29111رواه أمحد يف مسنده، حديث رقم  ( 11)

علي بن أبي طال  رضي اهلل عنه، رواه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل  ( 11)

 .4/2103، 1401حديث رقم 

. ززوة مؤتة، وزريها:شهدحديثًا،  00 زيد بن أرقم بن زيد األنصاري اخلزرجي، الصحابي، أبو عمرو، له يف كت  احلديث ( 12)

 ، تهذي  األمساء واللغات1/214،أسد الغابة 1/131 االستيعاب يف معرفة األصحاب انظر ترمجته يف .هـ11: تويف بالكوفة سنة

2/299. 
 .واستمسكوا" ج"يف  (23)



 . يف املخالفة ه جمموٌعكلُّ ، والشرُّجمموعًة ها يف االقتداِء، وكلُّالشريعِة وُعمهذا احلديث جم جمِلُم

 [قبل اإلمام شعرًا نظُم النهي عن رفع الرأس]

ت عليه املعنى الذي دلَّ ظمُتاملعنى، وقد َن من حيُث لإلماِم املتابعِة عن ترِك الناهيِة من األحاديِث َمِلهذا وقد ُع

 : ، فقلُتقبل اإلماِم الرأِس رفِععن  هِيالنَّ أحاديُث

 البشِر عن صورِة ُهَلحوُّختشى َت        ا َمَأ اإلماِم قبَل ُهرأَس رافعًا يا

 ِرَقحَتُم ِرْدالَق خسيِس كلٍب كرأِس      أو  يف البالدِة محاٍر رأَس يصرُي

 ـَذِرويٌل         للمصلني مل ُتــْبــِق ومل َتـــ آيِة بَقبهذا ِط احلديُث صحَّ

 [ قبل اإلمام رفع الرأس علىحديث الوعيد أللفاظ  اللغوية ةداللال ]

 راَدأن ُي النافية ، ويف ذلك يصحُّ" ال"و" ما"و االستفهاِم همزُة ؛هما كلمتانأصُل" أال"و "امََّأ"؛ فـ  اللفِظ ا من حيُثوأمَّ 

 .(3)إجيابًا الكالُم على النفي فينفيه، ويصرُي ، فينصبُّاإلنكاُر باالستفهاِم

ذا هلرت ما بعده، و، قرَّا نفت النفَيباعتبار أنها ملَّ ؛( 4)تقريٍر أو حرُف ،إنكاٍر حرُف :حينئٍذ يف اهلمزِة ويقاُل

  .إنكاٍر حرُف:املفسرين فيها يقول بعُض

 ، فمْنا بعدُهم ُرفيقرِّ ،النفي إثباٌت ؛ فإن إنكاَر، وليس بني العبارتني يف املعنى اختالٌفتقريٍر حرُف: وبعضهم

  .إنكاٍر حرُف: قال راعى معناها أواًل

 .بعد تركيبها تنبيٍه استفتاح، أو أداُة فيها أداُة: قالُي ( 5) ، وتقريٍر حرُف: ها، قالإليه أمُر راعى ما يؤوُل ومْن

الذي  منه، فإنَّ َفليس هو املخوَّ احلماِر لرأِس منه، والتحويُل ِفاملخوَّ مع إجالِل هي اخلوُف ":اخلشيُة"وأما  

 صفٍة تبديُل: هنا ، والتحويُلهو التحويُل ( 6)به  ُفتعاىل، واملخوَّ لذلك، وهو اهلُل خاف منه هو الفاعُلخشى وُيُي

 ا حذَف، وملَّمن تقدير مثِل بدَّ ، فالمحاٍر ال يصلح أن يكون رأَس :، والثانيُهرأَس :األوُل: مفعولني بأخرى، ويطلُب

                                                                                                                                                                                     
 .وهو يف رواية مسلم كذلك" ج"وهو يف " أ،ب"بني املعكوفني ليس يف  ما(2)

علي بن أبي كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل واحلديث رواه مسلم يف صحيحه،".أ"ليست يف ثالثا  ( 2) 

 .4/2103، 1401طال  رضي اهلل عنه، حديث رقم 
هو ههنا وكلمة أما بتخفيف امليم حرف استفتاح مثل أال وأصلها ما النافية دخلت عليها همزة االستفهام و:]قال اإلمام العيين (3)

 .1/310عمدة القاري [  استفهام توبيخ وإنكار

 ".ب"أ من /34نهاية ق ( )

 ".أ"أ من /21نهاية ق ( )

 ."ب"، "أ"ليست يف  (1)



 بناًء على نصِب (1)«ِهأمِّ ذكاَة اجلننِي كاُةَذ»: إليه، فهو كقوله صلى اهلل عليه وسلم املضاُف نتصَب، ااملضاَف املثَل

 .، واملعنى على تقدير مثلِهلِّحِل ُهى أمُّكََّذكما ُت ،اجلننِي من ذكاِة بدَّ ملن يرى أنه ال ، وهو املوافُق"ِهأمِّ ذكاَة"

 ، وهو مذهُبِهأمِّ لو مات بسبب ذكاِة ِهيف حلِّ فال حيتاج إىل تذكيٍة ،ذكاته عنُي "ِهأمِّ فذكاُة: "الرفِع وعلى روايِة

 .رضي اهلل عنه، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم (2)الشافعي

 .يف الصالِة ِبَداأَل سِنعلى ُح الِةالدَّ الصحيحِة هذه األحاديِث من حتريِر املراِد من متاِم ويكفي هذا القدُر

 املرسِل ،، وصلى اهلل على سيدنا حممٍدملعاداتِه املوجِب ذالِنمن اخُل ( 3) به ، ونعوُذملرضاتِه لتوفيَقتعاىل ا اهلَل ونسأُل

 .(5( )4)[آمني آمني آمني] .يِنإىل يوم الدِّ بإحساٍن وأتباعِه للعاملني، وعلى آله وأصحابِه رمحًة

 (6)[  البديري يف الثناء على شيخه حسن كمال حنكرهكالم تلميذ املصنف  ]

امع، اخلتم األعظم لدائرة الوالية يف اطع الّلوالنور األمحدي الّس ،قال ذلك شيخنا الوارث احملمدي اجلامع

التعينات الذاتية، واملهدي امللهم بأسرار الرسالة يف التجليات الصفاتية، واخلليفة املكرم بوالية الرعاية يف 

ة، القدسّي رسرااالعتناء من آية الكرسي، مهبط األ ، وحمّلعرش االستواء للتجلي النفسي،مسائية التنوعات األ

جامع  ،( 8) دق األسرار (7)ة، قطب األزمان، وغوث األعيان، وسر برق األنوار، ومفيدنسّيومطلع األنوار األ

سيدي  موضح جادة الطريقة احملمدية، العارف الرباني، الولّيوة اإلبراهيمية، د املّلاألحاديث النبوية، وجمّد

                                                 
أبو داود يف سننه،  رواهو.4/01، 2401ة، باب ما جاء يف ذكاة اجلنني، حديث رقم الرتمذي يف سننه، كتاب أبواب األطعم رواه ( 1)

باب  الدارمي يف سننه، كتاب من كتاب األضاحي، رواهو.3/203، 1111ما جاء يف ذكاة اجلنني،حديث رقم ا، باب كتاب الضحاي

،واحلديث صححه 22343،20/441رواه أمحد يف مسنده،حديث رقم و،1011،1/2110يف ذكاة اجلنني ذكاة أمه،حديث رقم 

 .1/201العالمة األلباني يف إرواء الغليل 

هو والشافعي،.1/211مغين احملتاج  ،ولقول الشافعي انظر4/323،الفقه اإلسالمي وأدلته 1/211ية الكويتية املوسوعة الفقه انظر ( 2)

ألئمة األربعة، األصولي، الفقيه،اللغوي احملدث،ناصر احلديث،صاح  كتاب ثالث ادريس بن العباس، اإلمام الشافعي،حممد بن إ

 . ،طبقات الشافعية يف املقدمة20/1ته يف سري أعالم النبالء، هـ، انظر ترمج104وله كتاب الرسالة يف أصول الفقه، تويف سنه األم،
 ".ج"ليست يف  (3)

 (.2111متت حبمد اهلل سنة " :)ج"، وورد يف " أ،ب"ما بني املعكوفني ليس يف  (4)

 ".ج"أ من /13نهاية ق ( )

 ".ج"التالي زري وارد يف  كالم تلميذ املصنف(1)

 .ومفيض" ب"يف   ( 7)

 ".ب"من  ب/31نهاية ق ( )



، ال زالت أيدي رحاب األماكن مملوءة مبنائحه،  ( 1)بديريالوأستاذي، وعمدتي ومالذي، الشيخ حممد أفندي 

واحلقائق والعوارف،   ( 2) ة ة مبدائحه، راقيًا يف معارج املعارف، رافاًل يف رياض املعرففلسنة األزمان مشفوأو

حبرمة ] ( 3).[آمني آمني]، ومن يلوذ به من مجيع األنامام، هو وجناله السعيدان، حمفوفًا بعني عناية امللك العّل

 ( 5). (4)[متَّ والّسالم، انتهى . نبيه اخلتام

   

 ( 9) .(8)[في عنهُع (7)هُرْكنِِحسن كمال ُح: ( 6) ره خادم نعليهّرح]

  

                                                 
 .بديري" أ"يف  (2)
 .املعارف" ب"يف  (1)
 ".أ"بني املعكوفني ليس يف  ما (3)

 ".ب"ما بني القوسني ليس يف   ( 4)

 ".أ"من  ب/21نهاية ق ( )

 .ال يليق شرعًا وصف يستخدمه الصوفية وهو وصٌف "خادم نعليه"(1)

سوى أنه على ترمجة  مل أقف لهو .111اريخ املكتبات العربية يف بيت املقدس ص هكذا ضبيطها األستاذ بشري بركات يف كتابه ت  ( 7)

 . 123أحد النساخ يف القرن الثالث عشر اهلجري يف بيت املقدس كما يف املصدر السابق ص 

 ".أ"ني ليس يف ما بني املعكوف  ( 8)

 ".ب"أ من /34نهاية ق ( )



 قيد القراءة والسماع

 يف املسجد احلرام مبكة املكرمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ى والصالة والسالم على عباده الذين اصطفى، ال سيما سيدنا املصطفى ، وآله وصحبه أهل احلمد هلل وكف

 :اإلنصاف والوفا، وبعد 

هـ بقراءة الشيخ الدكتور عبد اهلل التوم حفظه اهلل  8341رمضان  81عصرية يوم اخلميس  بلغ يف جملسٍ واحدٍ

مع التصحيح والضبط ، فصح واحلمد هلل ، من مصورة املخطوط ومتابعيت يف النسخة املصفوفة باحلاسوب 

وصلَّى اهلل على سيِّدنا . وحضر اجمللس بتمامه الشيخ الدكتور حسن إبراهيم الكيين ، فصح واحلمد هلل

 .وسلَّم حممِّد وعلى آله وصحبه

 كتبه خادم العلم بالبحرين

 نظام يعقوبي العباسي

 (الرواق)بصحن املسجد احلرام 
  



 الفهارس

 . الكرمية فهرس اآليات

 الصفحة السورة رقمها اآلية

    اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .النبوية فهرس األحاديث 

 الصفحة احلديث

 اهلُل أن جيعَل قبل اإلماِم ُهرأَس م إذا رفَعُكال خيشى أحُدأو َأ، ا َمَأ

 محاٍر رأَس ُهرأَس

 

 رأَس ُهرأَس اهلُل َلوَِّحأن ُي قبل اإلماِم ُهأَسر ا خيشى الذي يرفُعَمَأ

 محاٍر

 

 ُهصورَت ل اهلُلوَِّحأن ُي اإلماِم قبَل يف صالتِه ُهرأَس الذي يرفُع ما يأمُن

 محاٍر صورَة

 

  محاٍر وجَه ُهوجَه اهلُل أن جيعَل

 اهلُل َلوَِّحأن ُي ساجٌد واإلماُم ُهرأَس م إذا رفَعُكال خيشى أحُدأو َأ،ا َمَأ

 محاٍر صورَة ُهأو صورَت، محاٍر رأَس ُهرأَس

 

  كلٍب َسأر ُهرأَس اهلُل َلوَِّحأن ُي

  به ؤمتَّلُي اإلماُم عَلما ُجإنَّ

  فإذا كّبر فكّبروا، وإذا ركع فاركعوا

ربي  رسوُل أن يأتَي يوشُك أما بعد، أال أيها الناس،فإمنا أنا بشٌر

 فأجيُب

 

  ِهأمِّ ذكاَة اجلننِي كاُةَذ

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس األعالم 

 الصفحة العلم

  إبراهيم بن حممد

  إبراهيم بن حممد بن منصور الكرخي

  ارأمحد بن أبي طالب احلجَّ

  بن حنبل أمحُد

  أمحد بن عبد الدائم النابلسي

  أمحد بن علي بن ثابت 

  أمحد بن حممد

  أمحد بن حممد الرملي

  بن إبراهيم إمساعيُل

  بكر بن أبي شيبةأبو 

  يوسف بن زكريا اجلمال

  انبَِّحابن 

  اُج ْبُن ِمْنَهاٍلَحجَّ

  ابن حجر العسقالني

  احلسني بن أبي بكر املبارك الزَّبيدي

  حفص بن عمر

  محاد بن زيد

  محاد بن سلمة

  خلف بن هشام

  أمحد عبد املنعم ،دمنهوريال

  الربيع الزهراني أبو 

  ن مسلمالربيع ب

  رضوان بن حممد



  زكريا األنصاري

  زهري بن حرب

  زهري بن حرب

  زيد بن أرقم

  نهوريسامل السَّ

  سليمان بن األشعث السجستاني

  سليمان بن عبد الدائم البابلي

  شعبُة

  ل بن عيسى اْلَهَرِويعبد األوَّ

  عبد اجلبار بن حممد اجلراحي

  بن مسلٍمبيع الرمحن بن الرَّ عبُد

  اودير الدَّفَّعبد الرمحن بن املَظ

  اجُلَمِحي محن بن سالٍمالرَّ عبُد

  احلنبليعبد الرمحن بن حممد 

  عبد الّرحيم بن الفرات

  اب احلمويحيم بن عبد الوهَّعبد الرَّ

  عبد الغافر الفارسي

  عبد اهلل بن أمحد بن َحمَُّوْيِه السََّرْخِسي

  وخيُراعيل الَكعبد امللك بن إمس

  اهلل بن معاذ عبيُد

  عربيابن 

  القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي عمر

  عمر بن حسن املراغي

  عمر بن حممد البغدادي



  دعمرو الناق

  الغزالي

  الفخر علي بن أمحد

  قتيبة بن سعيد

  حممد البابلي

  الغمريحممد 

  حممد بن أمحد الغيطي

  أمحد اللؤلؤيحممد بن 

  حممد بن أمحد احملبوبي املروزي

  حممد بن إمساعيل البخاري

  حممد بن الفضيل بن أمحد

  حممد بن زياد

  حممد بن عيسى الرتمذي

  النيسابوري ّيوِدُلحممد بن عيسى اجُل

  بن عبد اللطيف القاهري حممد بن حممد

  حممد بن يوسف الَفَرْبري

  زديحممود بن القاسم األ

  مسلم بن احلجاج

  وميّدال مفلح بن أمحد

  النور علي بن حييى الَزيَّادي

  أبو هريرة

  وكيع

   يونس

 

 



 فهرس املصادر

 الرسول، رحقيق أحاديث يف األصول اجلزري، جامع حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد ،ابن األثري  .2

 مكتبة:  م، الناشر 2902 ، هـ 2390 األوىل:  عيون، اليطبعة بشري رحقيق التتمة - األرنؤوط القادر عبد: 

 .البيان دار مكتبة - املالح ميطبعة - احللواني

 - األرنؤوط شعي : حنبل ؛ احملقق بن أمحد اإلمام ، مسند حنبل الشيباني بن حممد بن أمحد: اإلمام أمحد .1

م  1002 / هـ 2412 األوىل،: الرتكي ، اليطبعة احملسن عبد بن اهلل عبد د: وآخرون ، إشراف مرشد، عادل

 .الرسالة مؤسسة: ، الناشر

، نسخة الزهراني أمحد. بتحقيق د،رسالة الصالة ،  حنبل الشيباني بن حممد بن أمحد: اإلمام أمحد .3

 .ألكرتونية 

 املعارف ، ردا األمة ، يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة/  الدين ناصر حممد: األلباني  .4

 .م 2991 / هـ 2421 ، (2ط)الرياض، -اململكة العربية السعودية 

الشاويش ،  زهري: السبيل ، إشراف منار أحاديث ختريج يف الغليل حممد ناصر الدين ، إرواء: األلباني  .1

 .بريوت – اإلسالمي املكت : م ، الناشر2911 / هـ 2401 الثانية،: اليطبعة

 ملكتبة) األوىل، وفوائدها ، اليطبعة فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث دين ، سلسلةحممد ناصر ال: األلباني  .1

 .م 2991 / هـ 2421: ، عام النشر (املعارف

 – املعارف مكتبة: اخلامسة، الناشر: اليطبعة ،والرتهي  الرتزي  صحيحالدين، ناصر حممد ،األلباني .0

 .الرياض

 .الرياض – املعارف مكتبة: الناشر ،لرتهي وا الرتزي  ضعيفالدين، ناصر حممد ،األلباني .1

 على وطبعه بتصحيحه الظنون، عين كشف على الذيل يف املكنون أمني ، إيضاح حممد بن إمساعيل: الباباني  .9

 إحياء دار: الكليسى ، الناشر بيلكه رفعت واملعلم الدين، أمور رئيس بالتقايا الدين شرف حممد: املؤلف نسخة

 .لبنان – بريوت العربي، الرتاث

 طبع: املصنفني ، الناشر وآثار املؤلفني أمساء العارفني أمني ، هدية حممد بن إمساعيل: الباباني  .20

 إحياء دار: باألوفست طبعه م ، أعادت2912 استانبول البهية ميطبعتها يف اجلليلة املعارف وكالة بعناية

 .لبنان – بريوت العربي الرتاث



 ناصر بن زهري حممد: اجلعفي ، صحيح البخاري؛ رحقيق عبداهلل أبو إمساعيل بن حممد: البخاري  .22

 .هـ2411 ، (2ط) النجاة ، طوق الناصر ،دار

املقدس ،منشورات مركز امللك فيصل  بيت يف العربية املكتبات بشري عبد الغين، تاريخ: بركات .21

 .م1021سنة   ،(2ط)للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

العثماني، اليطبعة األوىل، الناشر مكتبة دار الفكر ،  العهد يف لشريفا القدسبشري عبد الغين،: بركات .23

 .أبوديس ، القدس

 القدوس عبد: أحاديثه خرج ،املستقنع زاد شرح املربع صالح، الروض بن يونس بن منصور ، البهوتي .24

 .الرسالة مؤسسة - املؤيد دار: نذير، الناشر حممد

 الكت  دار: الناشر ،اإلقناع منت عن القناع افالدين، كش صالح بن يونس بن منصور ،البهوتي .21

 .العلمية

م، 2993 - هـ2424 األوىل،: اإلرادات، اليطبعة منتهى صالح، شرح بن يونس بن منصور ،البهوتي .21

 .الكت  عامل: الناشر

 دار: احملقق ،العشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية ارحافبكر، أبي بن أمحد الدين شهاب ،البوصريي .20

: النشر م، دار 2999 - هـ 2410 األوىل،: إبراهيم، اليطبعة بن ياسر متيم أبو بإشراف العلمي للبحث ةاملشكا

 .الرياض للنشر، الوطن دار

 الثالثة،: عيطا ، اليطبعة القادر عبد حممد: الكربى ؛ احملقق السنن،  احلسني بن أمحد: البيهقي  .21

 .لبنات – وتبري العلمية، الكت  دار: م ، الناشر 1003 - هـ 2414

: م، الناشر 2901 - هـ 2391 الثانية،: الرتمذي، اليطبعة سنن َسْورة، بن عيسى بن حممد الرتمذي، .29

 .مصر – احلليب البابي مصيطفى وميطبعة مكتبة شركة

: الناشر النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة،اهلل، عبد بن بردي تغري بن يوسف ،بردي  ابن تغري .10

 .مصر الكت ، دار القومي، شادواإلر الثقافة وزارة

اجلزار ،  وعامر الباز أنور :الفتاوى ؛ احملقق احلليم ، جمموع عبد بن أمحد الدين تقي: ابن تيِميَّة  .12

 .م 1001/  هـ 2411 ، (3ط)

 صلى اهلل رسول عن املسندة السنن من املنتقى ،النيسابوري علي بن اهلل عبد حممد أبو ،اجلارود بنا .11

 2431 األوىل سنة اليطبعة،القاهرة – التأصيل دار: الناشر،التأصيل بدار البحوث مركز: احملقق،وسلم عليه اهلل

 .م 1024 - هـ



 .بريوت اجليل دار: واألخبار، الناشر الرتاجم يف اآلثار عجائ  حسن، بن الرمحن عبد ،اجلربتي .13

 ألول بنشره عين: يطبعةالقراء، ال طبقات يف النهاية يوسف، زاية بن حممد بن حممد ،ابن اجَلَزِري  .14

 .تيمية ابن مكتبة: برجسرتاسر، الناشر. ج هـ2312 عام مرة

: عليه وعلق أحاديثه وخرج حبان، حققه ابن حبان، صحيح بن أمحد بن حبان بن حممد ،ِحبَّان  ابن .11

 .بريوت الرسالة، مؤسسة: م، الناشر 2911 - هـ 2401 األوىل،: األرنؤوط، اليطبعة شعي 

هـ 2311 األوىل، اليطبعة: التهذي  ، اليطبعة حممد ، تهذي  بن علي بن أمحد: ْسقالني الَع ابن َحَجر .11

 .اهلند النظامية، املعارف دائرة ميطبعة: ، الناشر

 وأبوابه كتبه البخاري، رقَّم صحيح شرح الباري حممد ، فتح بن علي بن أمحد: الَعْسقالني  ابن َحَجر .10

 اخليطي  ، عليه الدين حم : طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي ، قام عبد فؤاد حممد: وأحاديثه

 .هـ2309 بريوت، - املعرفة دار: باز ، الناشر بن اهلل عبد بن العزيز عبد: العالمة تعليقات

 أمحد عادل: الصحابة ؛رحقيق متييز يف حممد ، اإلصابة بن علي بن أمحد: ابن َحَجر العسقالني  .11

 .بريوت – العلمية الكت  دار: هـ ، الناشر 2421 - األوىل: اليطبعةمعوض ،  حممد وعلى املوجود عبد

/  مراقبة: احملقق ،الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنةحممد، بن علي بن أمحد ،الَعْسقالني ابن َحَجر .19

 صيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس: م، الناشر2901/ هـ2391 الثانية،: ضان، اليطبعة املعيد عبد حممد

 .اهلند/ اباد

 دار: تاريخ، الناشر وبدون طبعة بدون: اليطبعة باآلثار، احمللىسعيد، بن أمحد بن علي ،ابن حزم .30

 .بريوت – الفكر

حسن بن عبد الليطيف، تراجم أهل القدس يف القرن الثاني عشر اهلجري؛رحقيق سالمة : احلسيين .32

 .م2911النعيمات، نشر اجلامعة األردنية ، عمان ، سنة 

 سليم حسن: أحاديثه وخرج نصوصه حقق ،احلميدي مسند، عيسى بن الزبري بن اهلل عبد ،ْيدياحُلَم .31

 .سوريا – دمشق السقا، دار: م، الناشر 2991 األوىل،: الدَّاَرانيَّ، اليطبعة أسد

الستة، رسالة دكتوراة مقدمة  الكت  على الرزاق عبد مصنف زوائد أمحد، اخلريصي، عبد الرمحن .33

 .هـ2421ى مبكة املكرمة، سنة جلامعة أم القر

م ، ميطابع دار األيتام 2910/ هـ2400إبراهيم سالمة ، فهرس خميطوطات املكتبة البديرية ، : خضر  .34

 اإلسالمية ، القدس



 عواد بشار الدكتور: احملقق ،تاريخ بغدادأمحد، بن ثابت بن علي بن أمحد ،البغدادي اخليطي  .31

 .بريوت – اإلسالمي الغرب دار: ، الناشرم 1001 - هـ2411 األوىل،: معروف، اليطبعة

 صادق حممد الدكتور: ورحقيق واملفرتق، دراسة ثابت، املتفق بن علي بن أمحد ،البغدادي اخليطي  .31

 .دمشق والتوزيع، والنشر لليطباعة القادري دار: م، الناشر 2990 - هـ 2420 األوىل،: احلامدي، اليطبعة آيدن

: الزمان، احملقق أبناء وأنباء األعيان إبراهيم، وفيات بن مدحم بن أمحد الدين مشس ،خلكان  ابن .30

 .بريوت – صادر دار: عباس، الناشر إحسان

الداراني،  أسد سليم حسني: الدارمي، رحقيق الفضل، سنن بن الرمحن عبد بن اهلل عبد ،الدَّارميَّ .31

 .السعودية العربية ملكةامل والتوزيع، للنشر املغين دار: م، الناشر 1000 - هـ 2421 األوىل،: اليطبعة

سنن أبي  السجستاني ، األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان: أبو داود .39

 .ت.ط، د.بريوت ، د -صيدا –العصرية  احلميد ، املكتبة عبد الدين حميي حممد: داود ؛ رحقيق

 . يعوالتوز للنشر الشفق دار ، فلسيطني ، بالدنا مراد مصيطفى: الدباغ  .40

: الناشر األحكام، عمدة شرح األحكام إحكامميطيع، بن وه  بن علي بن حممد ،العيد  دقيق ابن .42

 .تاريخ وبدون طبعة بدون: احملمدية، اليطبعة السنة ميطبعة

: َقاْيماز ، سري أعالم النبالء ؛ رحقيق بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس: الذهيب  .41

 .م 2911 ، هـ 2401 ، (1ط)الرسالة،  ن ، مؤسسةشعي  األرنؤوط وآخرو

 الكت  دار: الناشر ، م2991 /هـ2429 األوىل،: اليطبعة تذكرة احلفاظ ، ، أمحد بن حممد :الذهيب  .43

 .لبنان-بريوت العلمية

اهليلة،  احلبي  حممد الدكتور: احملقق ،الكبري الشيوخ عثمان، معجم بن أمحد بن حممد ، الذهيب .44

 .السعودية العربية اململكة - اليطائف الصديق، مكتبة: م، الناشر 2911 - هـ 2401 ،األوىل: اليطبعة

البجاوي،  حممد علي: الرجال، رحقيق نقد يف ميزان االعتدال، عثمان بن أمحد بن حممد ،الذهيب .41

 .لبنان – بريوت والنشر، لليطباعة املعرفة دار: م، الناشر 2913 - هـ 2311 األوىل،: اليطبعة

م،  2911 هـ 2102 األوىل،: اليطبعة اجلرح والتعديل،إدريس، بن حممد بن الرمحن عبد ،الرازي .41

 – العربي الرتاث إحياء اهلند،دار – الدكن آباد حبيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس طبعة: الناشر

 .بريوت

 عبد بن فورالغ عبد. د: احملقق ،إسحاق بن راهويهمسند خملد، بن إبراهيم بن إسحاق ،راهويه  ابن .40

 .املنورة املدينة - اإلميان مكتبة: ، الناشر2992 – 2421 األوىل،: البلوشي، اليطبعة احلق



: البخاري، اليطبعة صحيح شرح الباري رج  احلنبلي، فتح بن أمحد بن الرمحن عبد ،رج   ابن .41

 .النبوية املدينة - األثرية الغرباء مكتبة: م، الناشر 2991 - هـ 2420 األوىل،

 احلديث دار: املقتصد، الناشر ونهاية اجملتهد القرطيب ، بداية حممد بن أمحد بن حممد: رشدابن  .49

 .م 1004 / هـ2411: النشر القاهرة ، تاريخ –

م  1001 مايو/  أيار - عشر اخلامسة: حممد ، األعالم ، اليطبعة بن حممود بن الدين خري:  الزركلي .10

 .للماليني العلم دار: ، الناشر

 حممود. د: الكربى ؛ احملقق الشافعية الدين ، طبقات تقي بن الوهاب عبد الدين تاج: السبكي  .12

 والنشر لليطباعة هجر: هـ ، الناشر2423 الثانية،: اليطبعة/ احللو  حممد الفتاح عبد. ، د اليطناحي حممد

 .والتوزيع

 دار منشورات: شرالتاسع، النا القرن ألهل الالمع حممد ،الضوء بن الرمحن عبد بن حممد:  السخاوي .11

 .بريوت – احلياة مكتبة

اجمليد ،  عبد باجس إبراهيم رحقيق ، حجر ابن اإلسالم شيخ ترمجة يفاجلواهر والدرر  ،لسخاويا .13

 .2999 – 2429 دار ابن حزم ،سنة

اخلشت،  عثمان حممد: احملقق احلسنة، املقاصدحممد، بن الرمحن عبد بن حممد ، السخاوي .14

 .بريوت – العربي الكتاب دار: م، الناشر2911 - ـه 2401 األوىل،: اليطبعة

: عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه السراج، مسند، مهران بن إبراهيم بن إسحاق بن حممد ، السراج .11

 – آباد فيصل األثرية، العلوم إدارة: م، الناشر 1001 - هـ 2413: األثري، اليطبعة احلق إرشاد األستاذ

 .باكستان

: عيطا ، اليطبعة القادر عبد حممد: الكربى ؛ رحقيق منيع ،اليطبقات بن سعد بن حممد: سعد ابن .11

 .بريوت – العلمية الكت  دار: م ،الناشر 2990 / هـ 2420 األوىل،

 شرح يف األخيار عيون وقرة األبرار قلوب بهجةناصر، بن اهلل عبد بن ناصر بن الرمحن عبد ،السَّْعدي .10

: النشر م، دار1001 - هـ2411 األوىل: الدريين، اليطبعة ال مسير بن الكريم عبد: احملقق األخبار، جوامع

 .والتوزيع للنشر الرشد مكتبة

 األوىل،: اليطبعة مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج،اخليطي ، أمحد بن حممد ،الشربيين .11

 .العلمية الكت  دار: م، الناشر2994 - هـ2421



 نعيم: وراجعه به اعتنى ،اإليضاح نور منت شرح الفالح يعلي، مراق بن عمار بن حسن ، الشرنباللي .19

 ط.العصرية املكتبة: م، الناشر 1001 - هـ 2411 األوىل،: زرزور، اليطبعة

 .املستقنع، موقع املكتبة الشاملة زاد املختار ، شرح حممد بن الشنقييطي، حممد .10

: األصول؛ احملقق علم من احلق رحقيق إىل الفحول حممد ، إرشاد بن علي بن حممد: الشوكاني  .12

/ فرفور  صاحل الدين ولي والدكتور امليس خليل الشيخ: له بيطنا ، قدم كفر - دمشق عناية، عزو أمحد الشيخ

 .العربي الكتاب دار: م ، الناشر2999 / هـ2429 األوىل اليطبعة: اليطبعة

: ، اليطبعةالصبابيطي  الدين عصام: األوطار؛ رحقيق حممد ، نيل بن علي بن حممد: الشوكاني  .11

 .مصر احلديث، دار: م ، الناشر2993 / هـ2423 األوىل،

 كمال: واآلثار ؛ احملقق األحاديث يف املصنف إبراهيم ، الكتاب بن حممد بن اهلل عبد: ابن أبي شيبة .13

 .الرياض – الرشد مكتبة: هـ ، الناشر2409 األوىل،: احلوت ، اليطبعة يوسف

 مصيطفى، عام وتركي األرناؤوط أمحد: احملقق ،ايف بالوفياتالوأيبك، بن خليل الدين صالح ،الصفدي .14

 .بريوت – الرتاث إحياء دار: م، الناشر1000 -هـ2410:النشر

األعظمي،  الرمحن حبي : احلمريي، املصنف، احملقق نافع بن همام بن الرزاق عبد ،الصنعاني .11

 .اهلند -العلمي اجمللس: ، الناشر2403 الثانية،: اليطبعة

 املقدس، بيت يف املخيطوط العربي خالد،الرتاث اليطباع،إياد .11

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=520 

 حممد بن اهلل عوض بن طارق: احملقق املعجم األوسط، اللخمي أيوب بن أمحد بن سليمان ،اليطرباني .10

 .القاهرة – احلرمني دار: احلسيين، الناشر إبراهيم بن احملسن عبد، 

 الثانية،: املختار ، اليطبعة الدر على احملتار رد،  العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد: دينابن عاب .11

 .بريوت -الفكر دار: م ، الناشر2991 - هـ2421

 .م 2991،( 3ط )القدس ، ميطبعة املعارف القدس ،  تاريخ يف عارف ، املفصل: العارف  .19

  https: /drabbass.wordpress.com املقدس، بيت ،عائالت خضر. عباس، د .00

 االستيعاب يف معرفة األصحاب،القرطيب، حممد النمري بن اهلل عبد بن يوسف ، الرب ابن عبد .02

 .بريوت اجليل، دار: م، الناشر 2991 - هـ 2421 األوىل،: البجاوي، اليطبعة حممد علي: احملقق

 علي حممد ،عيطا حممد سامل: حممد ، االستذكار ؛ رحقيق بن اهلل عبد بن يوسف: الرب ابن عبد .01

 .م1000 / 2412 األوىل،: معوض، اليطبعة

 .م2912األقصى، مكتبة: األردن  –عمَّان  املقدس ، بيت يف املدارس املهدي، عبد اجلليل عبد .03



هـ،  2411 - 2411 األوىل،: املستقنع، اليطبعة زاد على املمتع الشرح صاحل، بن حممد ابن عثيمني ، .04

 .اجلوزي ابن دار: النشر دار

: احملقق ،بغية اليطل  يف تاريخ حل العقيلي، جرادة أبي بن اهلل هبة بن أمحد بن عمر ، يمابن العد .01

 .الفكر دار: زكار، الناشر سهيل. د

مجعية عمال امليطابع : عمان : ، الناشر  ثرى بيت املقدسيفأجدادنا كامل مجيل ، . د: العسلي  .01

 .م 2912،التعاونية 

األردن  -يف بيت املقدس ، مجعية عمال امليطابع التعاونية،عمانكامل مجيل ،معاهد العلم . د: العسلي  .00

 .م2912، 

 .املقدس بيت ، م1002 سنة ،( 2ط)ابتداع، ال اتباع ، حممد بن موسى بن الدين حسام: عفانة .01

 مدير  الصفدي ، فهرس خميطوطات فلسيطني املصورة ، حممد بن حممد موسى بن حسام الدين: عفانة  .09

 والبحوث الرتاث إحياء اإلسالمية ، حممد جفال مؤسسة والبحوث الرتاث إحياء سةالعثمانية مؤس الوثائق

 الدينية والشؤون األوقاف لوزارة التابعة اإلسالمية والبحوث الرتاث إحياء اإلسالمية ، منشورات مؤسسة

 .الفلسيطينية

 عبد يونس عدنان: قواخلليل ؛ احملق القدس بتاريخ اجلليل حممد ، األنس بن الرمحن عبد: الُعَلْيمي  .10

 .عمان – دنديس مكتبة: الناشر/ نباتة  اجمليد

شذرات الذه  يف أخبار من ذه  ؛  احلنبلي ، الَعكري حممد بن أمحد بن احلي عبد: ابن العماد .12

 .م 2911/ هـ 2401 ، (2ط)بريوت ، ، دمشق -كثري ابن األرناؤوط ، دار حممود: رحقيق

 الرتاث إحياء دار: البخاري ، الناشر صحيح شرح القاري عمدةموسى ،  بن أمحد بن حممود: العيين  .11

 .بريوت – العربي

 .بريوت – املعرفة دار: الناشر الدين، علوم إحياءحممد، بن حممد ،الغزالي .13

 يوسف كمال: احملقق ،ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيدعلي، بن أمحد بن حممد ،الفاسي .14

 .لبنان بريوت، العلمية، الكت  دار: م، الناشر2990/هـ2420 األوىل،: احلوت، اليطبعة

 - هـ2411 األوىل،: املصابيح، اليطبعة مشكاة شرح املفاتيح مرقاة ،حممد بن سليطان علي ،القاري .11

 .لبنان – بريوت الفكر، دار: م، الناشر1001



 هـ2311: النشر طبعة ، تاريخ بدون: أمحد ،املغين ، اليطبعة بن اهلل عبد الدين موفق: ابن قدامة .11

 .القاهرة مكتبة: م ، الناشر2911/

 - هـ 2424 األوىل،: اليطبعة الكايف يف فقه اإلمام أمحد،أمحد، بن اهلل عبد الدين موفق ، ابن قدامة .10

 .العلمية الكت  دار: م، الناشر 2994

 أمحد:  رحقيق ،(تفسري القرطيب)القرآن ألحكام اجلامع ، بكر أبي بن أمحد بن حممد ،القرطيب .11

 .القاهرة – املصرية الكت  دار:  م، الناشر 2914 - هـ2314 ، الثانية:  أطفيش، اليطبعة وإبراهيم دونيالرب

واملسلسالت  واملشيخات املعاجم ومعجم واألثبات الفهارس الكبري ، فهرس عبد بن احلي عبد:الكتاني  .19

 .بريوت – اإلسالمي الغرب دار:  الناشر ،2911 ،1 :اليطبعةعباس ، إحسان:  ؛ احملقق

شريي ،  علي: والنهاية ؛ احملقق ، البداية القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو :كثريابن  .90

 .العربي الرتاث إحياء دار: م ، الناشر 2911 / هـ2401 األوىل،: اليطبعة

 الرتاث إحياء دار بريوت، - املثنى مكتبة: الناشر،  املؤلفني معجم،  حممد بن رضا بن عمر:  كحالة .92

 .بريوت -العربي

 عبد: احملقق ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداداحلسني، بن حممد بن أمحد ، الكالباذي .91

 .بريوت – املعرفة دار: ، الناشر2400 األوىل،: الليثي، اليطبعة اهلل

 لباقي ،ا عبد فؤاد حممد: القزويين ، سنن ابن ماجة ؛ رحقيق يزيد بن حممد اهلل عبد أبو: ابن ماجة .93

 .ت.ط، د.، د العربية الكت  إحياء دار

األعظمي،  مصيطفى حممد: احملقق ،األصبحي، املوطأ عامر بن مالك بن أنس بن مالك ، اإلمام مالك .94

 واإلنسانية اخلريية لألعمال نهيان آل سليطان بن زايد مؤسسة: م، الناشر 1004 - هـ 2411 األوىل،: اليطبعة

 .اإلمارات – ظيب أبو -

 دار: الناشر الرتمذي، سنن شرح األحوذي رحفةالرحيم، عبد بن الرمحن عبد حممد ،ركفورياملبا .91

 .بريوت – العلمية الكت 

 الرمحاني الدين حسام بن اهلل أمان بن حممد خان بن السالم عبد حممد بن اهلل عبيد ،املباركفوري .91

 - السلفية اجلامعة - واإلفتاء والدعوة علميةال البحوث إدارة املصابيح، املفاتيح شرح مشكاة املباركفوري ،مرعاة

 م 2914 هـ، 2404 - الثالثة: اليطبعة اهلند بنارس



: عشر ، الناشر احلادي القرن أعيان يف األثر اهلل الدمشقي ، خالصة فضل بن أمني حممد:  احملبِّي .90

  .بريوت - صادر دار

رسالة " نية اليطالبيف شرح ز بغية األلباب"علم أصول الفقه من خميطوط ،حممد حسين علي ،حممد .91

 .م2991هـ وفق 2421ماجستري قدمت لكلية الشريعة جبامعة النجاح الوطنية يف نابلس سنة 

 الثالثة،: عشر، اليطبعة الثاني القرن أعيان يف الدرر ، سلك حممد بن علي بن خليل حممد ، املرادي .99

 .زمح ابن دار اإلسالمية، البشائر دار: م، الناشر 2911 - هـ 2401

تاريخ  بدون - الثانية: اخلالف ، اليطبعة من الراجح معرفة يف سليمان ، اإلنصاف بن علي:  املرداوي .200

 .العربي الرتاث إحياء دار: ، الناشر

: الباري،الناشر كالم جتويد إىل القاري هداية العسس، السيد بن عجمي السيد بن الفتاح عبد املرصفي، .202

 .املنورة املدينة طيبة، مكتبة

 عواد بشار. د: احملقق ،الرجال أمساء يف الكمال يوسف، تهذي  بن الرمحن عبد بن يوسف ،زيامل .201

 .بريوت – الرسالة مؤسسة: ، الناشر2910 – 2400 األوىل،: اليطبعة ،معروف

 عبد فؤاد حممد: النيسابوري، صحيح مسلم ، رحقيق القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم: مسلم  .203

 .بريوت - العربي اثالرت إحياء الباقي ،دار

، 2311 األوىل،: اليطبعة ،الصغري اجلامع شرح القدير العارفني، فيض تاج بن الرؤوف عبد ،املناوي .204

 .مصر – الكربى التجارية املكتبة: الناشر

الليثي،  اهلل عبد: احملقق ،رجال صحيح مسلمإبراهيم، بن حممد بن علي بن أمحد ،ابن َمْنُجوَيه  .201

 .بريوت – املعرفة دار: ، الناشر2400 األوىل،: اليطبعة

 /هـ2404الثانية  اليطبعة،  الكويت – اإلسالمية والشؤون األوقاف الكويتية ، وزارة الفقهية املوسوعة .201

 .الكويت – دارالسالسل هـ، 2410

 خليل: احملقق/ العاشرة  املئة بأعيان السائرة الكواك / الغزي  حممد بن حممد: الغزي  الدين جنم .200

 .لبنان – بريوت العلمية، الكت  دار: الناشر/ م  2990 / هـ 2421 األوىل،: اليطبعة /املنصور 

 الدولي للمؤمتر مقدم امليالدي،حبث عشر الثامن القرن يف القدس يف العلمية احلياة سالمــة، النعيمات، .201

 .األردنيــة الثقافة م، منشورات وزارة1/20/1009-4 بني ما الفرتة يف للقدس



 ،مسلم اإلمام صحيح على املستخرج أمحد، املسند بن اهلل عبد بن أمحد ، صبهانياأل أبو نعيم .209

 دار: م، الناشر2991 - هـ2420 األوىل،: الشافعي، اليطبعة إمساعيل حسن حممد حسن حممد: احملقق

 .لبنان – بريوت - العلمية الكت 

 عبد القيوم عبد. د: حملققا ،إكمال اإلكمالشجاع، بن بكر أبي بن الغين عبد بن حممد ،ابن نقيطة  .220

 .املكرمة مكة - القرى أم جامعة: ، الناشر2420 األوىل،: النيب، اليطبعة ري 
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