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 ثَيناسى ناميلكة

 
 .نوَيذى تةراويح و ِروونكردنةوةى ذمارةى رةكعةتةكانى: ناونيشان

 .فيقهيى: بابةت
 .مةال عبدالكرميى مودةِريس.م: نووسينى
 .عةبدوَلاَل عااليى: وةرطَيِرانى

 .موستةفا حةيدةريى: ديزاينى بةرط
 وةرطَيِر :ديزاينى نَيوةِرؤك

  
باَلوكراوةتةوة، هةر   pdfئةليكرتؤنيى  ىشَيوةبة  ئةم كتَيبة، تةنيا

ويستى ضاثيى بكات، دواى ئاطةداركردنةوةمان، مافى لة  كةسَيك
 .ضاثدانى بؤ هةية
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 وةرطَيِر ييثَيشةك  
 

 ميهرةبانناوى خوداى  بة
، هذذذذذذةم كذذذذذذة كؤَلةطذذذذذذةى ثةرستشذذذذذذة  ةسذذذذذذتةييةكان  ،نوَيذذذذذذذ 

باسذذذكردنى ىذذذةمى  : مذذذةوالنا طوتذذذةنيى مريا َيكذذذى ِرةوانييذذذة،  
، دةبَيذذذذم هذذذذةموو تذذذذاكَيكى موسذذذذَل ان،  َلييذذذذةدابذذذذران و دةردةد

ت شذذذَيوةية ئذذذةدامى بذذذدا  تذذذا بذذذةو   وردةكارييذذذةكانى بزانَيذذذم، 
يذذذ  "تذذذةراويح"نوَيذذذذى  .كذذذة شذذذةريعةت بِريذذذارا لةسذذذةر داوة 

يذذذذذذذةكَى لذذذذذذذة سذذذذذذذي ا  وداكذذذذذذذةرةوةكانى مذذذذذذذان ى    كذذذذذذذة بذذذذذذذة
و ئذذذذةوة دةينَيذذذذم، كذذذذة بابذذذذاى  شذذذذايةنة دادةنرَيذذذذم،(ةمذذذذةزانر)

يةكةى لذذذذذذذذة شذذذذذذذذَيوازة دروسذذذذذذذذم و سذذذذذذذذوننةتي   موسذذذذذذذذَل ان، 
لذذذذذذةو سذذذذذذؤن ةيةوةا مامؤسذذذذذذتاى ثايذذذذذذةدار و   .شذذذذذذارةزابَيم

( عبذذذذذذدالكرميى مذذذذذذودةِريس .م)عةلالمذذذذذذةى زةمذذذذذذان  ذذذذذذةنابى  
رةمحذذذذذةتى خذذذذذواى لةسذذذذذةر بذذذذذَى، سذذذذذةبارةت بذذذذذةو نوَيذذذذذذة و      

نوَيذةكذذذذذذذذذة، ئذذذذذذذذذةم   ىيونكردنذذذذذذذذذةوةى ذمذذذذذذذذذارةى تذذذذذذذذذةواو وِر
ذَير ناونيشذذذذذذانى يى لذذذذذذةةبى بذذذذذذة زمذذذذذذانى عذذذذذذارة  ناميلكةيذذذذذذة

 . نووسيوة (رسالة يف بيان صالة الرتاويح وعدد ركعاتها)
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سذذاَل ان، وةهالذذةم بذذة   مذذان ى رةمذذةزانى ئةو  وةك ديذذاريى لذذةبؤ 
. ييمذذة سذذةر زوبذذانى كذذوردئذذةو ناميلكةيذذة وةرطَيِر بذذاا زانيذذى،

 زيذاترى موسذَل انانى كذورد     ىينوِروئةوةشيان لة ثَيناو بةرضذاو 
تايبذةتى   و مذةالكان بذة   يى و قوتابيذانى زانسذتة دينيذى   طشذت  بذة 

ى لةسةر ئةم بابةتة، هذةروةها وةك خزمذةت و زيذاتر ئاشذناكردن    
مال عبدالكرميى .م) ةنابى  بةرهةكانى مامؤستاى مامؤستايان

و ناوةنذذذذدى   ئاسذذذذتى ِرة يذذذذى   لذذذذة  كذذذذة بةداخذذذذةوة  ( مذذذذدر 
ن كانى هذذذذذذذذذذةرَي ى كوردسذذذذذذذذذذتاى و ئيسذذذذذذذذذذالميةيرؤشذذذذذذذذذذنبري

كة شايستةية بذة خذةبات    ،ناطرنفةرامؤشكراوة و ئةو رَيزةى لَي
 !زاتة نازدارة و كؤش  و عيلم و عريفانى ئةم

ينذذةوةدا وةرطَيذذِران و لَيكؤَل كذذارى مذذن لذذةن  :خوَينذذةرى سذذةن   
 :ية لة بريتي

 .ى ئةو ناميلكةيةيناساندن و ثَيناسى بنةرةت _ 0
 .فةرموودةكان كوَلينةوةىتةخرجيكردن و لَي _5
كورتذة ثَينذذا  بذؤ ئذذةو هذاوةَن و زانايانذذةى لذة ناميلكةكذذةدا     _3 

 .ناويان هاتية
شذذاد و  رة رؤحذذى شذذريينى مامؤسذذتاى مذذودةِريس  خذذوداى طذذةو

 لذذذةبذذذة خذذذاترى خذذذاترداران بةاليذذذةوة،  ، و طذذذؤرى نذذذورين بكذذذات 
هيذذذوادارم كذذذةلَينَيك ان لذذذة كتَيب انذذذةى   . ئَي ةشذذذى وةرب رَيذذذم 
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كردبَيتةوة، من ثَيم واية هةر نوسينَيكى مامؤسذتاى  ثِر ىيكورد
سذةن  و شذوَينى تايبذةتى     ،مودةريس ئةطةر دوو ريزي  بَيذم 

 1.دةبَيملة كتَيب انةى كوردييدا،  خؤى
 .بن دايى و خوَيندنةوةى و شاديو لة خؤش هةر بةخيار

 
 عةبدوَلاَل فايةق عااليى 

 0431/ ِرةمةزان/ 0
 هةولَير
  

 
 
 
 
 
 

                                                      
ثرؤفايل و ذيننامةى مامؤستاى مودةِريس، لة زؤربةى ماَلثةرةكان، ساَلى  1

لةدايكبوون و شوَينةكةى، بة هةَلةيى تؤماركراوة، بؤ زَيدةتر شارةزايى و ئاشنايى، 
طةشتَيك بةنَيو ذيان و بةرهةمانى )توَيذينةوةيةكى ئَي ة بة ناونيشانى بِرواننة 

لة (ديدارى ماريفةتيى مودةريس)لة كؤنفراسى 9/1/5104كة لة ( مةالى مودةريس
 .دةربةندخيان ثَيشكةشكرا



 مةال عةبدولكةرميى مودةرِيس.. نويَذى تةرِاويح 
 

--------------------------------------           -------------------------------------- 1 

 
   
 

 ية(رسالة)ناساندنى ئةو ناميلكة 
 

 بذذذةمذذذةال عةبدولكذذذةرميى مذذذودةِريس،  ناميلكةيذذذةكى ضذذذكؤَلةية،
الثذذذذةرةدا بذذذذة ئةنذذذذدازةى ( 03)لذذذذة  .يى داينذذذذاوةرةبزمذذذذانى عذذذذا

ريذذزى بذذة   ( 04)هذذةر الثةرةيةكذذدا   لذذة. سذذانتي ةترة( 02×00)
 .يةكى ِروون و ئاسان نووسيوةرةبيعا

ة بووة لذ يى بريتامؤستا لة نووسينى ئةم ناميلكةية، ئامادى م
ة شذةوانى  نوَيذذى تذةراويح لذ   : دةرخسنت و ضةسذثاندنى ئذةوةى  

سذوننةتَيكة   ،كة .بيسم رةكعةتة(51)مان ى رةمةزانى ثريؤزدا 
يذ  ئذةدام دةدرَيذم،  ذةنابى مامؤسذتا      ( ةماعذةت ) بة كؤمةَن

نووسذيوة،  نذةوةى نة ومَيذووى دةستثَيكردنى ناميلكةكة و لَيبو
سذاَن لذة   (52)يذانى بذةر لذة     0991، كة ساَلى بةالم ئةوة دةزان 

ضذذذذاثكراوة، لذذذذة زمينذذذذى  ( بةىذذذذدا)لذذذذة  (احلوووو ا  )ضذذذذاث انةى 
كذذذة ئذذذةوكات ئذذذةو   ( رابطووولعاماء ووولععاعاماووو ا عع)باَلوكراوةكذذذانى 

سذذذذةرةتا  مامؤسذذذذتا لذذذذة  .ناميلكةيذذذذة بذذذذة خذذذذؤِرايي دابةشذذذذكرا   
ى (اال تهذذاد)و كؤشذذ (االمجذذا )كذذؤرايي لةمذذةِر  ةك يثَيشذذةكي



 مةال عةبدولكةرميى مودةرِيس.. نويَذى تةرِاويح 
 

--------------------------------------           -------------------------------------- 7 

 بذذذة، دةخاتذذذة بذذذةر باسذذذوخوا ،   زانايذذذان و دانهَينذذذان ثَييانذذذدا  
صذلى  )ت و فذةرموودةكانى حذةزرةت  ئاية ثشتبةسنت بة كؤمةَلَى
 ونوثاشذذان سذذوننةتى نوَيذذذى تذذةراويح رِ ( اهلل عليذذة والذذة وسذذلم 

دةكاتذذذذذذةوة و دةيسذذذذذذةمَينَيم كذذذذذذة ذمذذذذذذارةى رةكعةتذذذذذذةكانى     
كذذذذة دةَلذذذذَى  ،يذذذذةا دةكذذذذاتاطتفوطذذذذؤى ئذذذذةو ِر ،بيسذذذذتة و(51)
ئةدامذدانى ئذةم    دَيتذة سذةر باسذى    هةشم رةكعاتذة، ثاشذان  (8)

ِروونذذذذذي دةكاتذذذذذةوة كذذذذذة بذذذذذة كؤمذذذذذةَن   ،بذذذذذة كؤمذذذذذةَن ونوَيذذذذذذة 
و كؤرايي ( ابن عبا )سوننةتة بةثَيى فةرموودةكةى (اجل اعة)

 2(.اهلل عنة رضى)هاوةَلان لةطةَن حةزرةتى عومةر
 
 
 
 

 
 

                                                      
من بؤخؤم، ِرايى  ودام لة ِرايى باو لةسةر نوَيذة سووننةتةكان هةية، نةخا ة  2

ة ئَيستةدا ئةدامدةدرَين، وةلَي لةبؤ نوَيذى تةِراويح، بة ئةوانةى بة كؤمةَن ل
السنة )تَيِرامانى خؤم، وةهالةى بؤ دةضم كة بضَيتة ذَير خانةى متواترى كردارةكيى 

و نةوة دواى نةوة، وةهالةمان ثَي ةيشتووة،  وداواز لة هةندَيك ( امتواترة الع لية
 .مةتةقَيكردنننوَيذى سووننةتى تر، كة مايةيى مشتومِر و دة
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 ناميلكةيةسةرضاوةكانى ئةو 
 

ناميلكةكةيذذذذذذذدا ئامذذذذذذذاذة بذذذذذذذة   يس لذذذذذذذةمامؤسذذذذذذذتاى مذذذذذذذودةِر
كذذذذذذذة  ،ى و فذذذذذذذةرموودةيي دةكذذذذذذذاتيذذذذذذذسةرضذذذذذذذاوةطةلَيكى فقه

ئذذةواني   ى و بةَل ذذةكانى،يبذذؤ زانيذذار  ،ةتى بذذة ذَيذذدةر يذذكردوني
 :بريت  لة

مإلملمعملمكعبنعأنسعأب ععبواا عاصبوب  ععع:م طأعاإلملمعملمك_0
ع.(هو097/ت)
احل ث عااصالر عصبو عبكو ععبواا عبونعععععامكتلبعاملصنفعاعاص_5

ع(.هو532/ت)حم اعبنعأب عشيبلعامك اع
صبو ععبواا عأمحواعبونعاحنبو عععععع:عمسناعاالملمعأمحاعبونعاحنبو عع_3

ع.(هو540/ت)امشيبلن 
صبوو ععبوواا ع(عبوو يخعامب وولر )اجلوولماعامصوو يخعامل تصوو _4

ع.(هو521/ت)حم اعبنعامسلعي عامب لر عاجلاف 
بوووووونعثوثوووووواعأبوووووو ععبوووووواا عععععحم ووووووا:عسووووووننعابوووووونعمل وووووولعع_2

ع.(هو572/ت)امقواثنى
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صبو عبكو عأمحواعبونعاحلسوععبونععءو عععععععع:عسننعامبيهق عامكربى_1
ع.(هو428/ت)بنعم سىعامبيهق ع

فتخعامبلر عبش حعب يخعامب لر عصاحناعبونععءو عبونعاح و ععععع_7
 .(هو825/ت)أب عامفض عاماسقالن عامشلفا ع

مفضوو عموووثنعاموواثنعابوو عاعع:عطوو حعامتي ثووشعاعشوو حعامتق ثووشععع_8
ع.(هو811/ت)عباام احيمعبنعاحلسيينعاما اق ع

صب عامابلسعشوهلبعع:عإرشل عامسلر عمش حعب يخعامب لر _9
 3(.هو933/ت)اماثنعأمحاعبنعحم اعامقسطالن ع

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 هو  عامشويخععبواامك ثمعععع)ع بؤ ناساندنى ئةم ناميلكةية سودم وةرطرتوة لة كتَيبذى  

االسووتلعععبوواا عمووالعسوواياعمووالعاثسووىع  تك  امطباوولعععععع:عتووأميف(عاملووارسعامفقهيوولع
 .م5105أربي ع_االام  مطبالعملر ثن
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 دةقى ناميلكةكة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احل دهلل رب العالي ن والصالة والسالم على سيدنا حم د 

عوث رمحة للعام ، وعلى آلة واصحابة الرسون االم  امب
 :واتباعة بإحسان إىل يوم الدين،وبعد

 
كذذذة نوَيذذذذى   ،نكردنذذذةوةى ئذذذةوةى وبذذذؤ ِرو ،ئذذذةوة ناميلكةيةكذذذة 

ئذةو   .دا، بيسذم رةكعاتذة  تةراويح لة شةوةكانى مذان ى رةمةزانذ  
ئذةدام  (  ةماعذةت )بذة كؤمذةَن    ،ئاينذدا و  ننةتَيكة لةزنوَيذة سو
 .دةدرَيم

فووو لععءووويكمع)دةفذذةرموَيم  ( صذذذلى اهلل عليذذة وسذذذلم )حذذةزرةت  
بوويلمعرمضوولنعاسووننقعمكوومعقيلموو عف وونعبوولم عاقلموو عا لنوولعععععع

ِرؤذا : واتذذة 4.(اااحتسوولبلعجوو  عموونعاموومن بع يوو معاماتوو عاموو عععععع
                                                      

فرض إن اهلل عز وجل  " : عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه مرفوعا 4
صيام رمضان وسننت قيامه ، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم 
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بذذذذذذةرزراطرتنى  منذذذذذذي فذذذذذذةرزكراوة و،  ِرةمذذذذذذةزان لةسذذذذذذةرتان
ة وننةت داناوة، هةركةسَى لوبؤتان بة سشةوةكانيم بة نوَيذ، لة

                                                                                                                

ومن طريقه البيهقي يف  –( 550" )مسنده"أخرجه الطيالسي يف " ولدته أمه
( 571و  5/012" )املصنف"، ابن أبي شيبة يف  – (3343) "شعب االميان"

" نتخبامل"، وعبد بن محيد يف ( 094و  1/191) "مسنده"، وأمحد يف 
" تارخيه"، وابن أبي خيثمة يف  (1328) "السنن"، وابن ماجه يف ( 028)
و ( 09" )مسند عبد الرمحن بن عوف"، وأبو العباس الربتي يف ( 5188)
" مسنده"، والبزار يف  (07" )فضائل رمضان"، وابن أبي الدنيا يف ( 51)
 -503ص " )خمتصر قيام رمضان"، وحممد بن نصر املروزي يف ( البحر-0148)

و  (147)و ( 041)و ( 042)و ( 044" )الصيام"، والفريابي يف ( املقريزي
 (2529) "السنن الكربى"، ويف ( 5501" )اجملتبى"، والنسائي يف ( 048)

( 814)و ( 813" )مسنده"، وأبو يعلى املوصلي يف ( 5230)و ( 5231)و 
، وابن خزمية  –( 32/531" )تارخيه"ومن طريقه ابن عساكر يف  – (865)و 

، وأبو بكر الشافعي ( 540" )مسنده"، والشاشي يف ( 5510" )صحيحه"يف 
( 58" )فضائل رمضان"، وابن شاهني يف ( 090)و ( 091" )الغيالنيات"يف 

" شعب االميان"، والبيهقي يف ( 52" )اجملالس العشرة"، واحلسن اخلالل يف 
" األمالي اخلميسية"يف ، والشجري ( 45" )فضائل األوقات"، ويف ( 3345)
معجم "، وأبو طاهر السلفي يف ( 0280)و  (1364)و ( 0329)و ( 0533)

، ( 7" )فضائل شهر رمضان"، وعبد الغين املقدسي يف ( 800" )السفر
" تهذيب الكمال"، واملزي يف ( 918" )األحاديث املختارة"والضياء املقدسي يف 

(59/381 ( 
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ى بباتذة  يؤذوو بَيم و شةوةكانيشى بة بةندايةترِ رؤذةكانيدا بة
تاوانةكانى  لة وةهالةبريوباوةِر و مت انةى تةواو،  ، لةطةَن سةر
 .وةدونيا تة دةرةوة وةك ئةو رؤذةى هاتووةتةدةضَي

ةك يباسذذذى مةبةسذذذت ان، ثَيشذذذةكي   ذذذا بذذذةر لذذذة دةسذذذتكردن بذذذة 
ئيسذالم لذة    ى دينذى ، كة بنذةما ثَيويسم دةكات، ئةوي  ئةوةية

ى 5(االمجذذذذذا  )ننةتة، لذذذذذةو دوانذذذذذةا كذذذذذؤِرا   وقورئذذذذذان و سذذذذذو 
  ا ثَيشذذذذةوايانى ئذذذذاي6(اال تهذذذذاد)مو تةهيذذذذدين و كؤشذذذذ  

                                                      
5
ووى رِ ، لةيى ئيسالمةيةم سةرضاوةى تةشريعسىَ، ىيى فقه(االمجاع)كؤرِايي  

ةوة وا (مصطءخ)رووى  ى و كؤرِايي ديَت، لةيماناى هاودةنط ى بةيزوبانةوان
اجملتهاثنعمنعاملعحم اعبااعافلتلعاععص ععععاتفل عاماء ل) ثيَناسة كراوة

ةتي ممكؤرِايي زاناياني كؤششكاري ئو (منعاماص رععء عاحكمعش ع 
ثاش وةفاتي لة سةردةميَك لةسةردةمةكان لةسةر  لة( سالمعلية ال)موحةممةد 

هةَلبةتة ئيَمة  .0005انظر كتاب المستصفى للغزالي  .برِياريَكي شةرعي
رِايى تايبةتيى خؤمان هةية، وةليَ شرؤظةكردنى بؤ شويَنيَكى تر ( امجاع)لةسةر 

 .هةَلدةطريني
6
ليَكؤَلينةوةي بابةتيَك كؤشش و رؤضون لة : ةوة واتةييئيجتهاد لة رووي زوبان 
وا ( االصول)ييةوة زاناياني (الحطاص)رووي  لة تةكاني شةريعةتدا،بابة لة

هو عملية اسفراغ الوسع يف درك االحكام الشرعية العقلية )ة وثيَناسيان كردو
يان بة (والنقلية من مصادرها املقررة، كالقران والسنة واالمجاع والقياس

جلهد االستنباط واستخراج االحكام الشرعية الفرعية هو بذل ا) شيَوةيةكي ساناتر
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دةكانى ووةرطذذذرياوة، هةركةسذذذَى بذذذاوةِرى بذذذة قورئذذذان و فذذذةرمو   
ة (وا ذذذ )ثَيويسذذذم  ،هةيذذذة(صذذذلى اهلل عليذذذة وسذذذلم )حذذذةزرةت 
ثَيشذةوايانى  ى (ئيجتهذاد )ان بة كؤِرا و كؤشذ   ددكة  ،لةسةرى
 .ئيسالمدا بنَيمئاينى 

ئذذذةو ئايةتةيذذذة كذذذة  ( االمجذذذا )ي زانايذذذان يبةَل ذذذة لةسذذذةر كذذذؤِرا 
َلهُ اْلهُدَى وَيَتََّبِْع  بَْعدِ مَا تَبَيََّنَمِْن  وَمَْن يُشَاقِقِ الرََّسُولَ) : دةفةرموَيم 

. تَهوَلََّى وَنُْصهلِهِ جَهَهنََّمَ وَسَهاءَْت مَصِه  ا      امَه َغْيرَ سَبِيلِ اْلمُْؤمِنِنيَ نُوَلَِّههِ  
 . 002:النساء]

 انان، ئةو رَي ايةية ِرَي اى موسَل( املؤمنعسبيل )مةبةسم لة 
ن و شذذوَينى زى بذذويلةسذذةر كذذة زانذذا دادثذذةروةرة موسذذَل انةكان  

كذذذذة بذذذذة زانسذذذذم و ئاطذذذذةدارييان   ،ن، ئذذذذةو زانايانذذذذةىوكذذذذةوتو
لذة دةقذةكانى   ( حذوكم )بِريذار   نكة بتوان ،ن بةو ثلةيةىوطةيشتو

ئةوانة ئةطذةر لةسذةر بِريارَيذك لذة      .هةَلَينجن وننةتوقورئان و س
ة لةسذةر موسذَل انان   ثَيويسذت  ،بِريارةكانى شةريعةت كؤِرا بوون

                                                                                                                

تا رؤذي   بةو ثيَيةي ئايين ئيسالم بؤ طشت سةردةم و كاتيَ(.من ادلتها التفصيلية
دوايي طوجناوة ئةوا دةرطاي كؤشش و ئيجتهاد كراوةية بةو مةرجانةي كة زاناياني 

ور وهبه للدكت" أصول الفقه اإلسالمي"كتاب   :انظر  .ئوسولَ دايانناوة

 .الزحيلي
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لةو كؤِراييذة البذدات ئذةوة سذةرةدامى     وةريب رن و، هةركةسَى 
 .سزا و تؤَلةية لةالى ثةروةدطارى  يهانيان

كذذذذذة ( صذذذذذلى اهلل عليذذذذذة وسذذذذذلم)دةى حذذذذذةزرةتولةبذذذذةر فذذذذذةرمو 
ةتى مذن  مذ ئؤ: واتذة 7(.ضوالملعال جتت ع اميت على : )دةفةرموَيم

 .كؤنابنةوة لةسةر طومِرايي
ةى ئيسذذذالم  كذذذة ئومذذذ  ،ودةيذذذةا ئةوةيذذذة وى ئذذذةو فةرميذذذنهَين

 و،( خري امة اخر م للنذا  )خةَلكيداو ةتة لة نَيباشرتينى ئوم
يذذذةتى لذذذة ةبةسذذذم لذذة ثَي ذذذة و طةورةي ةكةى ميمانذذاى باشذذذرتيني 

و  ركردن و خذذذذذةبات و تَيكؤشذذذذذانو كذذذذذا( االعتقذذذذذاد)برِيوبذذذذذاوةر 
 وةنذدييان بذة  ، كذة ثيَ و طشم ئةو كارانةى( االرشاد)رَين ايكردن

 .نةوةينى ئيسالم هةية لة ِرووى ئايوى بويمانةوة و بةردةوام

                                                      
7
راجيايى له سه ر صحه تى ئه م حديثه هه يه ئه مه ش تخريجه كه يه  

أخرج الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن تى، 

على ضاللة -أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :أو قال-ان هللا ال يجمع أمتي)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال

وللحديث 5017رقم الحديث ( ويد هللا مع الجماعة ومن شذ شذ الى النار

اصم في كتابه و عند ابن أبي ع( 001-0/002)شواهد عند الحاكم 

وذكره ابن ماجة في سننه من حديث أنس ( 82,84,83,85,81)السنة

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (3921)رضي هللا عنه 

وللحديث شاهد عند االمام أحمد في المسند  وقال حديث حسن (0808)

وانظر  4/425وعند أبي داود ( 0/59)وفي سنن الدارمي(2/042)

 .باب في االجماع 0/077يثمي كذلك مجمع الزوائد لله
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و ى ياوازكؤمةَلى باوةِرداران رةمحةتذة و  ذود  : وة كة و َي ري ب
َيكذذذى (حكذذذم)كاتَيذذذك لةسذذذةر بِريذذذار ر ثةرتذذذةوازةيي سذذذزاية، هذذذة 

 .ئةوة ِرةمحةت و بةرةكةتة بؤ موسَل انان .كؤِرا بوون ،ىيينيئا
يذ  ئذةو ئايةتةيذة كذة     (اال تهذاد )ةى كؤشذ   سةبارةت بة بةَل ذ 

َطائَِفهة  لِيَتََفقَّهُهوا فِهي     ُكلَِّ فِْرَقهة  مِهْنهُمْ  مِْن  َفَلْوال نََفرَ)): دةفةرموَيم
 (.055التوبة   الدَِّينِ وَلِيُْنذِرُوا َقْومَهُْم إِذَا رَجَعُوا إَِلْيهِْم َلعَلَّهُْم يَْحذَرُونَ 

ن لذة تَي ةيشذنت   وؤضذو ِربريتييذة لذة    :واتاى تةفةقوهذى ئايةتةكة
هذةَلَينجانى ئذةوةى ثَيويسذتة لذة بِريارةكذانى       يدا و،و شةرعزاني

 .ئايندا
 عليذذذذذة وسذذذذذلم كذذذذذة بذذذذةثَيى فذذذذذةرموودةى حذذذذذةزرةت صذذذذلى اهلل  

اعاعاحكومعاحلول معاا تهواعاابولبعفءو عا و انعاانععععععع): دةفةرموَيم
ى يذ كذاتَى دادوةرَى دادوةر : واتة 8(احكمعاا تهاعاأجطأعفء عا  

                                                      
8

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم  - 

 (7325:) رقمب صحيحه البخاريفي  البخاريأخطأ فله أجر أخرجه 

 .عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ  _

عن ابي هريرة ( 099: )برقم العلل الكبيرفي  البخاريأخرجه فله أجر 

ال أعرف أحدا روى هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق ،  : وقال, 

 .وعبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به

وإذا حكم فاجتهد ، . إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ، فله أجران  - 3

عن عمرو (0701:) في صحيحه برقم مسلمأخرجه .ثم أخطأ ، فله أجر 

 .بن العاص

http://www.dorar.net/mhd/256
http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/256
http://www.dorar.net/book/13421&ajax=1
http://www.dorar.net/mhd/261
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، ئذةوة  لذةو كؤششذةا ثَيكذاا    ،ى كذرد (ا تهذاد )كرد و كؤش  
ئةطةر دادوةرى كذرد و كؤششذى كذرد    دوو ثاداشتى بؤ هةية و، 

 .هةيةبؤ يةك ثاداشتى  ، ئةوا تةنَيو هةَلةى كرد
 كذذذذة( صذذذذلى اهلل عليذذذذة وسذذذذلم )بذذذذةو فةرموودةيذذذذةى حذذذذةزرةت  

ملوولعباوو عع): ة يةمذذةنيذذناردي كاتذذةدا كذذة  لذذةو( ماوولع)يذذة ويفةرمو
:عرس لعا عبء عا ععءي عاعسءمعمالععبونع بو عإمو عاموي نعقوللععععع

أقضوو عبكتوولبعا  عقووللعبووء عا ععع:عقوولل((عثوولعماوولععضعتقوو  عع))
لععأمو عموويسعبكتولبعا  عاضعثقوو عفيوو عععفوننع ووع:ع))عءيو عاعسووءمعع

أؤمعاحلو ع هوا  عفقوللعععع:عقوللع((عنيب عاضعثقو عفيو عامصولحل نععع
احل اع عاموم ع او عرسو لعععع:ع))رس لعا عبء عا ععءي عاعسءم

 9.((رس ل عا عثقض عمبلعرض عب عرس لعا 

                                                                                                                

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ  - 4

عن عمرو ( 3274:) برقم سننه أبي داودفي  أبو داودأخرجه .فله أجر 

وقد قال في رسالته ألهل مكة كل ما سكت ]وقد سكت عنه , بن العاص 

  [عنه فهو صالح
9
الحديث باللفظ أعاله رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ،كما روي موقوفا  

على عدد من الصحابة منهم عبد هللا ابن مسعود كما نقله الطبراني في 

 .أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي بلفظ آخر أخرجهو .المعجم الكبير

وقد ضعفه جمع من أهل العلم ، وصححه بعضهم كابن عبد البر وابن 

 . القيم

http://www.dorar.net/mhd/275
http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1
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، ئةطذذة بابذذةتَيك بذذؤ ى دةكذذةيميذذئذذةى مذذةعاز ضذذؤن دادوةر: واتذذة
دادوةرى بة قورئذان  : ؟ مةعاز طوتى  كرديمدادوةريى رووى تَي

ئةطذذةر لذذة  : دةكذذةم، حذذةزرةت صذذلى اهلل عليذذة وسذذلم فذذةرمووى     
ودةى حذةزرةت صذلى   وبذة فذةرم  : ىيقورئاندا نةبوو؟ مةعاز طذوت 

 :ىياهلل عليذذذة وسذذذلم، حذذذةزرةت صذذذلى اهلل عليذذذة وسذذذلم فذذذةرموو
اى خذذؤم بذذة ِر: ودةشذذدا نذذةبوو؟ مذذةعاز طذذوتىوئةطذذةر لذذةناو فةرم

ى ناكذذةم، حذذةزرةت  يدةكذذةم و كةمتةرخذذةم ( ئيجتهذذاد)كؤشذذ  
سوثا  بؤ ئذةو خودايذةى   : ىودةستَيكى لة سينةى داو فةرمو

و سذذذذةرفراز  ووكذذذذة نَيذذذذردراوا نَيذذذذردراوى خذذذذوداى سذذذذةركةوت  
بذذؤ ئذذةو شذذتةى كذذة ثَيلةمبذذةر صذذلى اهلل عليذذة وسذذلم        .كذذردووة

ثَيكذذذذراون و فةرموودةيذذذذة مت انذذذذة ة، طَيرةوةكذذذذانى ئذذذذةو يذذذذرازي
 .كردنيذذذذذذذذان ناكذذذذذذذذات ( تةزكيذذذذذذذذة)ثاَلفتذذذذذذذذة  ثَيويسذذذذذذذذم بذذذذذذذذة 

ى بةَل ذذةكان لةسذذةر بِريذذارى   يوسذذتوبذذةوةى با ذذان لَيكذذرد در  
ى بة ئيج ا  و ئيجتهذاد ضةسذثا، ئةوانذةا دوو بةَل ذةن     يشةرع

 (.اصون الدين) لة بةَل ةكانى بنةماى ئاي
نى ئيسذالم ئذاينَيكى هةميشذةيي و نذةمرة بذؤ      يلةبةر ئذةوةى ئذاي  
خذذؤ ئةطذذةر بةَل ذذةكا ان بذذة ئيج ذذا  و ئيجتهذذاد    طشذذم طذذةالن،  

ةكا ذان ثذةكى دةكذةوَيم    (عيبذادةت )نةبَيم، تةواوى ثةرست  
موسذذذذذَل انان  يي و،ى شذذذذذةرع(حذذذذذوكم)لذذذذذة وةرطرتنذذذذذى بِريذذذذذار 
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ن وى ِرويدةمَينن و ناطةن بة بِريارَيكى شذةريعةت دةستةوسان دا
َيذذى  كذة نو  ،ى، بةدَلنياييذةوة بزانذة  يذ  ا كة ئذةوةت زان . و ِرةوان

لذة هذةموو شذةوَيكدا     ،تةراويح لة شذةوةكانى رةمذةزانى ثذريؤزدا   
ئذذةدام دةدرَيذذم بذذؤ  (  ةماعذذةت)ؤمذذةَن، بذذة كم رةكعاتذذة وبيسذذ

ب اتذذة ئذذةو طةورةييذذةى كذذة  ئةوكةسذذى ئذذارةزووى لذذَي هذذةبَيم و،
َيشذذوى حذذةزرةت صذذلى اهلل عليذذة   وةرطذذرياوة لذذة فةرمودةكذذةى ث  

هذةر كةسذَيك   . انكردسذةرةتاى باسذةكةماندا با ذ    كة لذة وسلم، 
سم رةكعاتة واز لَيبَينَيم و نةيكات، ئةوة بذَي بةشذة لذةو    ئةو بي

يذة  يدةكةدا هاتووة، بةاَلم وا   نوكة لة فةرموهةمو طةورةيية، 
ئذذذةو كةسذذذةى سذذذوننةت ئذذذةدام دةدات  . لةسذذذةر هذذذيَ كةسذذذَيك 

ئذذارةزوى خؤيذذةتى، دةتوانَيذذم بيكذذات و دةشذذتوانَيم وازى لذذَي   
 10.بهَينَيم
كردنى نوَيذى تةراويح بة بيسذم رةكعذات، وةرطذرياوة لذة     يدياري

ي يكذؤِرا و، طوفتار و رةفتارى حةزرةت و صذلى اهلل عليذة وسذلم    
ئةوانةى كة لذة سذةرةتاى خةالفذةتى حذةزرةتى عومذةر       ،هاوةَلان

تذذةواوى  لذذة لذذة بيسذذم كذذة  تَيثذذةرى نذذةدةكرد و،     ذةمارةيذذان
                                                      

10
كة نايةتة  ، و ئيمانى كةسىَ مةدةننيتانة لة ئاي ،بؤية تكاية ئاطةدار بن 

نةكردنى تاوانبار نابيَت و  بة ،نكة سوننةتيَكةوجةماعةتى نويَذى تةراويح، ضو
 .ةيرةكةى ضنط ناكةويَتثاداشت و خ هيض لة ئايينى كةم ناكاتةوة، تةنيَ
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كعاتيذذذذان يدا خذذذذةَلكى بذذذذةردةوام بيسذذذذم رة يوالتذذذذانى ئيسذذذذالم 
َلدا، هةنذذذدَى ى سذذذةريهةيئةدامذذذداوة، تذذذا ئةوكاتذذذةى ئارةزوبذذذاز

اتريذذان لذذة هةشذذم رةكعذذات بذذةوالوة زي   خذذةَلك وازيذذان هَينذذا و،   
حذذةزرةت صذذلى اهلل عليذذة وسذذلم لذذة   نذذةكرد، بذذة بيذذانوى ئذذةوةى  

مزطذذةفم نذذةيكردووة، وا طومذذان دةبذذةن كذذة حذذةزرةت صذذلى اهلل   
ةكعذذاتى كذذردووة و،  مزطةفتذذدا هةشذذم ر  عليذذة وسذذلم تذذةنها لذذة   

ى نذذذذذادةن بذذذذذةو بيسذذذذذتةكةى لذذذذذة ماَلذذذذذةوة كذذذذذردووة و، طرن يذذذذذ 
دةيذذةى كذذة طَيردراوةتذذةوة و  بةَل ةيذذة لةسذذةر ئذذةوةى كذذة وفةرمو

كذار   . ويذةتى ثَيلةمببةر صلى اهلل علية وسلم بةو شَيوةية كردو
ناكات بةوةى حةزرةتى عومةر و ئيج اعى ئةصذحابى لةسذةرة،   

وة،  ذذذذا ةكعذذذذةتيان نذذذذةكردوئةصذذذذحاب بيسذذذذم ر: يذذذذان دةَلَيذذذذم
لةو باسانةى كة لَيذرة   ييمدانةوةى ئةو طومانانة دةبينبةرثةرض

 .طةر ياوةرى خواى لةطةَن بَيم،ئةبة دواوة دَيم
بةَل ة لةسذةر ئذةوةى كذة نوَيذذى     : ئَي ةا ثشم بة خودا دةَلَي 

ننةتى تذذةراويح ضةسذذثاوة بذذةوةى كذذة لذذة موسذذنةدى ئي ذذام وسذذو
دةسذذتةواذةى  .ةوةكانى تذذر هذذاتوو سذذةر ةم موسذذند 11ئةمحذذةد

                                                      
ئةبووعةبدوَلَلا ئةمحةد كورِي حمةمةد كورِي حةنبةل كورِي هيالل كورِي   11

ئةسةد كوري ئيدريس كورِي عةبدوَلَلا كورِي ئةنةس كورِي عةوف، بة نةذاد 
باثريةي لة نةجد لة دوورطةي  .ي ثاشان مروزيينةجديية لة نيمضةدوورطةي عةرةب
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ةوة لذذذذة  12(عبذذذذدالرمحن بذذذذن عذذذذو  )يةكذذذذةم كذذذذة دةقَيكذذذذة لذذذذة   
انعا ععوا و عع: )حةزرةتةوة صذلى اهلل عليذة وسذلم دةفذةرموَيم    

فوو لعبوويلمعرمضوولنعاسووننقعقيلموو عف وونعبوولم عاقلموو عا وولعععععع
خذذودا : واتذذة13( اااحتسوولبلعجوو  عموونعاموومن بع يوو معاماتوو عاموو عععع

منذذذذذذي  ةرز كذذذذذذردووة و، فذذذذذذ ةمذذذذذذةزانى لةسذذذذذذةرتان ى ِروورؤذ
 تذذانبؤسذذوننةت  عيبذذادةت بذذة وكردنذذةوةى شذذةوةكانيم بذذةوزيند

، هذذةر كةسذذَيك لذذةرؤذدا بذذةرؤذوو بَيذذم و لةشذذةوةكانيدا    دانذذاوة 
 بةندايذذذةتى خذذذودا بذذذة برِيوبذذذاوةر و مت انذذذةى تذذذةواو بكذذذات، لذذذة  

                                                                                                                

لة  ز٠٨٧ك بةرامبةر ٤٦١غدا لة ساَلي ئيمام ئةمحةد لة بة و، بيةوة هاتووةةعةر
حيجاز و يةمةن و دميةشقدا، طويَي لة طةورةترين  طةرِاوة لة نيَوان ،و بووة دايك

دواي  بة و، زانست و زانياري بةدةستهيَناوةقسةكةرةكان رِاطرتووة و برِيَكي زؤر 
ام ئةمحةد و زياتر لة ضل موسنةدي ئيم .زانست و كؤكردنةوةي فةرموودةدا طةرِاوة

هةزار فةرموودةي ثيَغةمبةر حمةمةد لة خؤي ئةطريَت، و ضةندين ليَدوان و 
ية شيَخ (الفتح الرباني)رِوونكردنةوة لةسةر ئةو كتيَبة كراوة كة باشرتينيان 

ك ١١٤ي رِةبيعولئةوةلي ٤١ئيمام ئةمحةد لة رِؤذي هةيين  .ئةمحةد بننا دايناوة
 كؤضي دوايي كرد .داساَلي ٠٠لة تةمةني 

12
العشرة ، وأحد القرشي الزهريعبد الرحمن بن عوف  الصحابي 

  م/652هـ - 33م/581ق هـ ) 43المبشرين بالجنة
13
 .لة ثيَشدا تةخرجيمان كردووة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=43_%D9%82_%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=43_%D9%82_%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/581
http://ar.wikipedia.org/wiki/581
http://ar.wikipedia.org/wiki/33%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/33%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/652
http://ar.wikipedia.org/wiki/652
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تاوانذذذةكانى ثذذذاك دةبَيتذذذةوة و دةضذذذَيتةدةرةوة وةك ئذذذةو رؤذةى 
 .هاتؤتة دونياوة

ننةتة بة كؤمذةَن  وبةَل ةا لةسةر ئةوةى كة نوَيذى تةراويح سو
ئذذذةدام بذذدرَيم ئةوةيذذذة كذذذة لذذة موسذذذنةدى ئي ذذذام   (  ةماعذذةت )
دا (الصذذذذحا )و سذذذذةر ةم كتَيبذذذذة راسذذذذتةكانى تذذذذر   (ئةمحذذذذةد)

ة، كةوا حةزرةت صلى اهلل علية وسلم لة شةوى بيسذم و  وهاتو
و اتذذة نَيذذ، هسذذَى و بيسذذم و ثَيذذنس و بيسذذم و حذذةفتى ِرةمذذةزان  

 لذة  كذرد،  بذة كؤمذةنَ   هةشم ِرةكعات نوَيذذى تذةراو ى  هاوةالن، 
ةكذذذةى بةهانذذذةى بذذذؤ   ي، بذذذؤ بةيانيةوةنةهاتذذذ دواا ئذذذةو ِرؤذانذذذة 

ن بذؤوة  زِرو.يانوةى كذة ترسذاوة ببَيتذة فذةرز لةسذةر     هَينانةوة بة
 ، ئذذةوةا ئاشذذكراية و، ةونذذةبو(الذذوتر)كذذة ئذذةو نوَيذذذة، نوَيذذذى   

 نوَيذَيك بذذَىخذذؤ ئةطذذةر شذذةو  .ةونوَيذي  نذذةبووننةتى شذذةوسذذو
تايبةت بة مان ي ِرةمةزانةوة و، حةزرةت صلى اهلل عليذة وسذلم   

كردةوة بة فةرمودةكةى حةزرةت صذلى اهلل عليذة وسذلم      وداى
سذذننم لكذذم قيامذذة بذذةرزراطرتنى شذذةوةكانيم بذذة ثةرسذذت  بذذؤ   :

سذتة لذة   وئَيوة كردؤتة سوننةت، كة بةَل ةى ئاشكراية كةوا درو
كعذذات زؤرتذذر بكذذةيم، وةك ئذذةهلى مةدينذذةى حذذةزرةت بيسذذم ِرة

دو بؤ سى و شةا ِرةكعات بؤ  صلى اهلل علية وسلم زؤِريان كر
، وئةوةى  َي اى ئةو تةوافة ثِر بكةنةوة كة لذة دةسذتيان ضذوبو   
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ضونكة ئةهلى مةككذة لذةثاا هذةمو ضذوار ِرةكعاتَيذك تذةوافَيكى       
 .و خةَلكيدادةورى بةيتيان دةكرد، هةروةك ئةوة باَلوة لة نا

هةشم ِرةكعات زؤرترة و بيسم  بةَل ة و دةليل بؤ ئةوةى كة لة
ئذذيو و )ى لذذة يئذذةو فةرمودةيةيذذة كذذة ئي ذذامى بةيهذذةق   ،ِرةكعاتذذة
 وولنعاموونيبعبووءىع: )كذذة فةرمويذذةتى ،دةي َيرَيتذذةوةةوة (عذذةبا 

ا ععءيلعاسءمعثصوء عاعرمضولنعاع واعةلعولعباشو ثنعر اولععععععع
حذذةزرةت صذذلى اهلل عليذذة وسذذلم لذذة ِرةمةزانذذدا بيسذذم   14(ااموو ت 

دةيذذذذة وئذذذذةم فةرمو. ِرةكعذذذذات نوَيذذذذذى كذذذذردووة لةطذذذذةَن وةتذذذذردا
دةيذذذةى وئةطةرضذذذى بذذذة الوازيشذذذيان دانذذذابَى، بذذذةالم ئذذذةو فةرمو  

ى دةكذات و ثَيذى بذةهَيز    يحةزرةت صلى اهلل علية وسلم ثشت ري

                                                      
14
وعبد بن (  5/  91/  5" ) المصنف " أخرجه ابن أبي شيبة في  

" والطبراني في (  5 - 0/  73" ) من المسند المنتخب " حميد في 

" المنتقي منه " كما في " األوسط " وفي (  5/  048/  3" ) الكبير 

وابن (  0/  019/  0" ) زوائد المعجمين " وفي (  5/  3) للذهبي 

 ( 5/  0" ) الكامل " عدي في 

" وأبو الحسن النعالي في (  519/  0" ) الموضح " والخطيب في 

" المنتخب من الفوائد " وأبو عمرو بن منده في (  0/  057" ) ه حديث

 ( 491/  5" ) السنن الكبري " والبيهقي في (  5/  518) 

كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن 

ال يروي عن ابن عباس إال : " ابن عباس مرفوعا ، وقال الطبراني 

وإسناده "تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف : " هقي وقال البي".بهذا اإلسناد 

 )بذل المجهود)حسن كما في 
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و  ونِوكذذذةوا ر( وسذذذننم لكذذذم قيامذذذة : )دةبَيذذذم كذذذة فةرمويذذذةتى 
وسذتة زؤرتذر لذة بيسذم     وئاشكرا بةَل ةية لةسةر ئةوةى كةوا در

ِرةكعذذات بكرَيذذم بذذة طذذوَيرةى توانذذاى نوَيذذذ خوَينةكذذة، ضذذونكة       
 .يذة كراو نييرة و ديذاري وسذنو ارةى شذةونوَيذ لذة ِرةمةزانذدا بيَ   ذم

حذذذةزرةت صذذذلى اهلل عليذذذة  ننةتةى كذذذةويذذذةوة ئذذذةو سذذذويبةدَلنيا
نيذذذذذذداو، بةكؤمذذذذذذةَن و وسذذذذذذلم ثَيذذذذذذى هةسذذذذذذتاوة لذذذذذذةنَيو هاوةالَ 

لى اهلل علية وسلم ثذؤزا  كردنى هاوةالن بة حةزرةت صثَيرةوي
ترسذذى  هَينانذذةوةى حذذةزرةت صذذلى اهلل عليذذة وسذذلم لذذة  و بةهانة

ى زؤرى حذذةزرةت صذذلى يي و سذذةرقاَليقذذةرةباَللفذذةرزبوونيى و، 
يذذةكَيك لةوانذذة بةَل ةيذذة كذذةوا ثَيلةمبذذةر  وهذذةمو ،اهلل عليذذة وسذذلم

وة بذذذؤ ئذذذةو سذذذوننةتة وبذذذ رؤاثذذذة ، زؤرسذذذلمصذذذلى اهلل عليذذذة و
 .ثريؤزة

ى هذذاوةالن و ئومذذةتى ثَيلةمبذذةر صذذلى اهلل    يهذذةروةوةها كذذؤِرا 
عةبا  دةكات و ودةيةى ئيو ى ئةو فةرمويعلية وسلم ثشت ري

تى حذذةزرةت ةبذذةهَيزى دةكذذات، ضذذونكة ئةطذذةر هذذاوةالن و ئومذذ  
دةيذةك و  ون لةسذةر فةرمو وو هاوِرا بو صلى اهلل علية وسلم تةبا

ئةطةر الوازي  بَيم  ،بة َييان كرد َي ىيبة ئيج ا  و يةكدةن 
ة هذذيَ يذذوسذذم نيوكذذة در ،شذذَيوةيةكى وةهذذا بذذةهَيز دةبَيذذم، بذذة 

نكة وضذذذو .بهَينَيذذذميى بكذذذات يذذذان وازى لَيموسذذذَل انَيك ئينكذذذار
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ي بذَينت دةزانَيذم   يئةطةر كةسَيك ئاطادارى زانستى فةرمودةناس
و هَيز دةبَيذم  بذة  15( امتابع و الشاهد)بة ودةى الواز فةرمو: كة

طودذذذاوة لةطذذذةَن كذذذردارى بذذذاوةِرداران،   ذذذة لةمانذذذةا ئذذذةو       
ريوايةتة بةهَيزة بة سةر ةم ئةو شذتانةى كذةوا دةبنذة هؤكذارى     

 .نى فةرموودةوبةهَيزبو
اهلل  رضوو )ئذذةوةى كذذة لذذة دايكذذى ئي انذذداران حذذةزرةتى عائيشذذة 

حذةزرةت صذلى اهلل عليذذة    :دةطَيردرَيتذةوة كذة فةرمويذةتى   ( عنهذا 
ة لذة ِرةمذةزان و   ووسلم لذة يذازدة رةكعذات زيذاترى نوَيذذ نذةكردو      

                                                      
15
فالمتابع هو أن يتابع أو يروي راو حديثاً يشارك فيه غيره في   

الرواية عن شيخه، فإذا روي عبد هللا بن وهب عن اإلمام مالك، فرواية 

هللا عبد هللا بن وهب تسمي فرداً، لكن إذا وجدنا شخصاً آخر يتابع عبد 

التنيسي تابع ابن : بن وهب، كما لو جاء التنيسي فروي عن مالك نقول

وهب، فشيخهما واحد وحديثهما واحد، فهذا يسمي متابعة تامة، 

 .الشتراكها في شيخ واحد

وأما لو تفرد ابن وهب بحديث عن مالك، ولم نجد أحداً من الرواة يرويه 

رويه عن شيخ مالك كما عن مالك إال ابن وهب، لكن وجدنا راوياً آخر ي

لو كان شيخ مالك الزهري، ووجدنا راوياً آخر كابن عيينة مثالً يرويه 

 .عن الزهري نقول إن هذه متابعة قاصرة لرواية عبد هللا بن وهب

وأما الشاهد فمعناه أن يأتي الحديث بلفظه أو بمعناه من طريق صحابي 

عناه أو بلفظه آخر، فإذا كان عندك حديث ألبي هريرة وجاء حديث بم

من حديث أنس أو من حديث ابن عمر، فهذا يسمي شاهداً، فيشترط في 

الشاهد أن يكون الصحابي مختلفاً ويشترط في المتابع أن يكون 

 .اسالم ويب.الصحابي واحداً 
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ة نذذذةك (الذذذوتر)، مةبةسذذذتى سذذذوننةتى 16  ذذذة لذذذة ِرةمةزانيشذذذدا
 .نوَيذى تةراويح

شذَيوة رةهاييةكذةى،    دةيذة بكذةين بذة   زئةطةر سذةيرى ئذةو فةرمو  
نةكردنذذذذذذة، وةىَل ( نفذذذذذذى)طوفتارةكذذذذذذةى حذذذذذذةزرةتى عائيشذذذذذذة   

كردنذةوة  ( اابولتع)كانى   ة لة حذةزرةتى عائيشذة بذة    طَيرةرةوة
 17(مقذذدم علذذى النذذايف   امليبووق)دةطَيرنذذةوة، رَيسذذاا هةيذذة كذذة    

 .ضةسثاندن و كردن لة ثَيشرتة لة نةهيكردن و نةكردن
ا تذذةني بذذة( اهلل عنهذذا رضووى)دةكذذةى حذذةزرةتى عائيشذذة   وفةرمو

ةزرةت ى و رَيكةوتنى هاوةالنى حذ ينابَيتة بةَل ة، بةالم هاودةن 
صلى اهلل علية وسلم بؤ حةزرةتى عومةر رةزاى خوا لةهةمويان 

بةَل ذذة و دةليلذة بذذؤ كةسذَيك كذذة ويذذدانى هذذةبَيم، ضذذونكة     ،بَيذم 
اهلل عليذذة وسذذلم لذذةو مو تةهيذذدينى ئةصذذحابى حذذةزرةت صذذلى  

ئةوانةشذذذذذذى سذذذذذذةردةمةدا نةدةطةيشذذذذذذتنة بيسذذذذذذم كذذذذذذة  و،   
هذذذاودةن  و  ،نة ثلذذذةى ئيجتيهذذذادون و طةيشذذذتبووبوووئامذذذادةب
 .ن لةطةَن حذةزرةتى عومذةر ِرةزاى خذواى لةسذةر بَيذم     وهاوِرا بو

ى، ين لةسذةر وبةهةرحاَن ئةوةى كة هاوةالن هاودةن  و كؤِرا بو
 .ئةوةيانة كة شوَينكةوتنى وا بة

                                                      
16
 ( . 738) ومسلم (  0919) رواه البخاري  
17

 2/520الحافظ في الفتح  ،4/411الزركشي في البحر   



 مةال عةبدولكةرميى مودةرِيس.. نويَذى تةرِاويح 
 

--------------------------------------           -------------------------------------- 51 

: ةودا بذةم دةقذة هذاتو   (ارشاد السارا شر  صحيح الب ذارا )لة 
قذي يف شذر    ويف سنن البيهقي باسناد صحيح ك ذا قذان ابذن العرا   

التقري  على السائ  بن يزيد قان كانوا يقومون على عهذد ع ذر   
 18(اخلطوولبعرضووىعا ععنوولعاعشووه عرمضوولنعباشوو ثنعر اوولععبذذن 
مان ى رةمةزاندا  تاب لةتسةردةمى عومةرى كورى خة لة: واتة

 .بيسم رةكعاتيان كردوة
( يزيذذذذد بذذذذن رومذذذذان)لذذذذة ( املؤطوووول)لذذذذة كتَيبذذذذى ( مالذذذذك)ئي ذذذذام 

كذان النذا  يقومذون يف زمذن ع ذر      : )كة طوتويةتى، ة دةطَيِرَيتةو
ويف روايذة باحذدى عشذرة، قذم      19(وعشذرين  بويال عاهلل عنة  رضى

وقذذد عذذدوا مذذا وقذذع يف زمذذن ع ذذر    بوويال قذذاموا بعشذذرين واوتذذروا  
 .اهلل عنة كاالمجا  رضى
بيسم و سَى  سةردةمى حةزرةتى عومةردا موسَل انان لة: واتة

َيرانةوةيذذةكى تذذردا يذذازدة رةكعذذات،  لذذة طِرةكعاتيذذان كذذردووة و، 
لذة سذةردةمى حذةزرةتى    : دةيذة وا لَيكدراوةتذةوة كذة   وئةو فةرمو

يانذة بذة بيسذم    وة ثاشان كردووعومةردا يازدة رةكعاتيان كردو
                                                      

18
 بَاُب َصالةِ التََّراِويحِ فِي َشْهِر َرَمَضانَ  _ياألوقات للبيهقفضائل  

 009: رقم الحديث 
19
، وقال النووي في ( 0/002" )الموطأ"رواه عنه مالك في  

 " مرسل ، فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر  " : (4/33) "المجموع"

. 



 مةال عةبدولكةرميى مودةرِيس.. نويَذى تةرِاويح 
 

--------------------------------------           -------------------------------------- 57 

سَى ِرةكعذات وةتريذان بذة دوادا هَينذاوة،  ذا ئذةوةى       ِرةكعات و، 
ة ئيج ذذذا  دانذذذدراوة و دةبذذذَى   سذذذةردةمى عومذذذةر ِرويذذذدا، بذذذ   لذذذة

 .واز لة ثَيضةوانةكةشى بهَيندرَيم شوَينكةوتةى بكرَيم و
ابذن  )دا هذاتوة لذة   (سذنن البيهقذي  )و ( مصنف ابذن ابذي شذيبة   )لة 

ثَيلةمبذذةر صذذلى اهلل عليذذة وسذذلم لذذة      : ةوة دةفذذةرموَيم (عبذذا  
 .بةبَى  ةماعةت  ى ِرةمةزاندا بيسم رةكعاتى كردووةمان

ابذذي )انذذةوةى ى و   ذذة لذذةوي  بذذة طَير  يبذذةالم ئي ذذامى بةيهذذةق  
 .الوازى داناوة بة( شيبة  د ابن ابي شيبة

حذةزرةت  : كة فةرمويةتى ،شةزدةكةى حةزرةتى عايبةالم فةرمو
صلى اهلل علية وسلم لة مذان ى ِرةمةزانذدا و ثاشذى ِرةمذةزاني      

: وة، زانايذذذذان فةرموويانذذذذة ويذذذذازدة ِرةكعذذذذات زؤرتذذذذرى نذذذذةكرد  
ى يذذنهَين: دةفذذةرموَيم( احللي ذذي. )مةبةسذذم ثَيذذى نوَيذذذى وةتذذرة

ئةوةيذة كذة نوَيذذى     لةوةى كذة نوَيذذى تذةراويح بيسذم رةكعاتذة،     
بذذارة كراوةتذذةوة  ولذذة ثذذاا ِرةمذذةزان دة ِرةكعاتذذة، دو  ( الرواتذذ )

لَيذرة كؤتذايي هذات بذة      .ضونكة كاتى تَيكؤشان و خؤ هةَلكردنذة 
 (.سنن البيهقي)و ( مصنف ابن ابي شيبة)قسةى 
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 20وة كذذةوا ئي ذذذامي مالذذذك وهذذذات دا(ارشذذاد السذذذارا )لذذة كتَيبذذذى  
و  سذذى،   ذذة لذذةوةتر ئذذةوةى بذذةالوة ثةسذذةندة كذذة   ( رمحذذة اهلل)

يذةتى ئذةهلي   وفةرموكعات نوَيذذى تذةراويح بكرَيذم و،    شةا ِرة
ةب يى مذذةززانايذذانى مذذاليكويانذذة و، مةدينذذة بذذةو شذذَيوةية كردو

 نوَيذذذى تذذةراويح بيسذذم و سذذَى ِرةكعذذات بذذووة لذذة   : يانذذةوفةرمو
 .تياياندا ،ت و تاكو و سى و نؤ ِرةكعات بة ثاشان كراوة بة

يذذانى )ةَلذذَيم هذذاتوة مذذن د(ارشذذاد السذذارا)لةسذذةر ئذذةوةى كذذة لذذة  
دا (ارشذذذاد السذذذارا )ئذذذةوةى كذذذة لذذذة   : (عبذذذدالكرميى مذذذدر  .م

ئيج اعذذذذة، لةسذذذذةر ِراا ئذذذذةو كةسذذذذانة واى  :وويذذذذةتى وةكفةرم
كذذذذة ئيج ذذذذا  كاتَيذذذذك دا   ،فذذذذةرمووة كذذذذة بذذذذة مذذذذةر يان دانذذذذاوة 

ماوةى مؤَلذةتى ئذةو كةسذانةى كذة مو تةهيذدن تذَى        ،دةمةزرَيم

                                                      
20
دايكي ( ةماليكي كورِي ئةنةسي كورِي ماليكي كورِي ئة بي عامر) ناوي  

ي ( 93)لة ساَلي  ة(ئة لغاليةي كجي شة ريكي كورِي عة بدول رِة محان)ناوي 
رِة )ي طي رِوَزي جواردة ي مانيياندايك بووة لة بةلة( مة دينة)كوَجي لة شاري 

 ,ساَلي دا( 81 _ 82)لة تةمةنيي كوَجي ( 079)لة ساَلي ( ئةوةلبيعول 
لة زمارة ية  ,نيَزراوة دا(بةقيع)وَرِستانيطلة شاري مةدينة لة . ةوفاتي كردوةو

سةر دةسيت بة ي لةيزوَر قوتاب و كرتوةكار زوَر زاناو ئيمام زانسيت وةركي هيَح
بووة، ثيَشةواي ةقوتابي ه( 0411: )دة فة رمويَت روةردة بون ئيمامي زة هة بي

 .ية(مالكي)ةبي مةز



 مةال عةبدولكةرميى مودةرِيس.. نويَذى تةرِاويح 
 

--------------------------------------           -------------------------------------- 59 

سذذةردةمى  ثذذةرَيم لذذةو كذذؤِرةدا، ئذذةطينا ئذذةو كذذردارةى كذذة لذذة       
ضذذونكة . ، خذذؤى بؤخذذؤى ئيج ذذا  بذذوو  حذذةزرةتى عومذذةر ِرويذذدا 
ةت لةسذذذذذةر ئومذذذذذ يى مو تةهيذذذذذدانىئيج ذذذذذا  لذذذذذة يةكذذذذذدةن  

ى ئةو ئةصذحابانةى  يبةِراست ثَيكهاتووة و،  ىينيحوك َيكى ئاي
ن لةسذةر ئذةوةى   ويذةك دةن بذو  ون، سةردةمةدا ئامذادةبو  كة لةو

ة طةورة صحابةى يدةن ييح بيسم رةكعاتة و، ئةو يةككة تةراو
ى و   ذذة لةوانيشذذى يوةك حذةزرةتى عو ذذان و حذذةزرةتى عذةل  
ى يبذذذةَلكو رةزامةنذذذد ،تيذذذادابوو، نذذذةك تذذذةنيا هذذذاوِرابون و تذذذةواو

 ،ان ذذة ذذان بةناوبةودوعاكذذةى حذذةزرةتى . يذذىخؤشذذيان دةِربر
هذيَ   و، 21كة الى وابوو مزطةوت رؤناك بويةوة بذةم كذارة ضذاكة   

نى يى نذذذذذةكرد، مو تةهيذذذذذديى و انكذذذذذاريصذذذذذةحابةيةك نكذذذذذوَل
ئةصحاب لةوكات ذمارةشيان كةمبوو لذة بيسذم كذة  تَيثذةرى     

 .نوى بوينةدةكرد و هةموشيان ِراز
حم ذذد بذذن  )دا (فذذتح البذذارا شذذر  صذذحيح الب ذذارا  )لذذة كتَيبذذى  

: دةفذذذذةرموَيم ،دةي َيرَيتذذذذةوة ةوة(بذذذذن قذذذذيسداود )لذذذذة ( نصذذذذر
أ ر قعامنلسعاعامولر عأبولنععق ولنعاع و عبونععبوااماوثوعثاوينعععععععع)

                                                      
21
ى يئيمامى عةللةدواى طةرانى زؤر بؤ ئةو دوعاية، طةيشتم بةوةى كة  

نور هللا على " دوعاكة بةو شيَوةية! وة نةك حةزرةتى عومسانودوعاكةى فةرم

  ٧٥٤: ص ١ :المغني ج "اعمر قبره كما نور علينا مساجدن
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 :واتذة  22(بلملاثنلعثق م نعبسقعااالاععر اولعاثو ت انعبويال ععع
ان و عومذذةرى ئذذةبان ى كذذورى عو ذذ )لذذة مرينشذذينى  خذذةَلكَيكم

سى و شةا رةكعات  دا، بينيى،لة مةدينة (كورى عةبدولعةزيز
  .تةراو يان دةكرد و سَى رةكعاتي  وةتر

 المذذان دةكرَيذذم و، لذذةَيكذذة ئذذةوة دةم: ئي ذذامى مالذذك دةفذذةرموَيم
يذذذذذةوة دةطَيرَيتذذذذذةوة   23(شذذذذذافعي)لذذذذذة ئي ذذذذذامي    (الزعفرانذذذذذي)

                                                      
22
حدثنا بن مهدي عن داود بن  -( 7189)قال عبد الرزاق في مصنفه  

 قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن

قال ابن ابي شيبة  .عثمان يصلون ستة وثالثين ركعة ويوترون بثالث

حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال ( 5/582)في مصنفه 

 أدركت الناس وهم يصلون ثالثا وعشرين ركعة بالوتر
23
ز لة ٠٦٦/ك٤٥٧ئةبو عةبدوَلَلا حمةمةد كورِي ئيدريس شافعيية، ساَلي  

و،  داننة لة رِيَرِةوي ميَذووورترين ثيَشةواكاني سودايكبووة، يةكيَكة لة ديا
ةبي شافعيية لة زانسيت فيقهي ئيسالميدا، هةروةك بة دامةريَنةري خاوةني مةز

زانسيت ئوسولَ دادةنريَت و يةكةم كةسة لةو بوارةدا كتيَيب نووسيوة و ناويناوة 
روةك ئةمحةد ةي دووةمي كؤضيي و هةت، نويَكةرةوةي ئيسالم بوو لة سة(الرسالة)

انيَكي ثيَغةمبةري ئيسالمدا لة كوري حةنبةل ئاماذةي ثيَكردووة لة مذدةد
واتة؛  العتسب اعق ثشًلعفننععلملهلع ألعاصرلععء ًلتةيةكيدا دةفةرمويَت؛ و

و . قسة بة قورِةيش مةَليَن زانايةكيان تيا هةلدةكةويَت زةوي ثرِدةكات لة زانست
ئةبوونةعيم ئيسفراييين ئةَليَت؛ ئةم فةرموودةية لةسةر هيض كةس نايةتةدي 
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كعذذذات خذذةَلكم ديتذذوة لذذذة مةدينذذةدا سذذى و نذذؤ ِرة     : دةفذذةرموَيم 
م و سذذذَى ا بيسذذذلذذذة مةككذذذةد نوَيذذذذى تذذذةراو يان كذذذردووة و،   

ئةطذةر درَيذذة بذة خوَيندنذةوة     : دةفذةرموَيم  رةكعاتيان دةكرد و،
ئةطذذذذةر  م بكةنذذذذةوة ضذذذذاكة و، كذذذذة( سذذذذجدة)بذذذدةن و كوِرنذذذذوا  

 .كوِرنوا درَيذ بكةنةوة و خوَيندنةوة كةم بكةنةوة ضاكة
ن و ئاشذذذذكراية كذذذذةوا  وئذذذذةوةى كذذذذة لَيذذذذرةدا مةبةسذذذذتة، زؤر ِرو  

ليذذذذة وسذذذذلم بذذذذة  اويح، حذذذذةزرةت صذذذذلى اهلل ع ننةتى تذذذذةِروسذذذذو
 ةماعذذةتى حذذةزرةتى عومذذةر لةطذذةَن  ويذذةتى و،  ةماعذذةت كردو

ة، طةيشذتوةتة  ززانايانى ئةصحابدا كة بيسذم رةكعاتيذان كذردو   
قذةبوَن  ( خذال  )بة هيَ شذَيوةيةك  يذاوازى    24(تةواتور)رادةى 
 .ناكات

كذذة  ،ةوحذذةزرةت صذذلى اهلل عليذذة وسذذلم بيسذذم رةكعذذاتى كذذردو   
ةوة، ئةطةرضذذذذى لذذذذة سذذذذةنةدى ئذذذذيو عذذذذةبا  بؤمذذذذان دةطَيرَيتذذذذ

ى حذذذةزرةتى يي  هذذذةبَى، بذذذةالم يةكذذذدةن يذذذريوايةتةكذذذةدا الواز

                                                                                                                

 .كؤضي دوايي كردووة ز٨١٧/ك١٧١و ئةم زاناية لة ساَلي .تةنها شافعي نةبيَت

 .زهرةدمحم ابو / تأريخ المذاهب: برواننه 
24
الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جماعة يستحيل في العادة أن  

توَيذينةوةك ان  .يتواطؤوا علي الكذب، وأسندوه إلي شيء محسوس
 .لةسةر متواتر نووسيوة، لة داهاتوودا باَلودةكرَيتةوة
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كذذة طشذذتيان   ،ن لذذة ئةصذذحاب وئةوانذذةى لةطةَليذذدا بذذو   و عومذذةر
يذذذة بذذذةهَيز ئذذذةو الوازي ،نومو تةهيذذذدى سذذذةردةمى خؤيذذذان بذذذو 

ى ئةو ينةضةسثاوة كة مو تةهيدينى ئةصحاب نكوَلدةكات و، 
بذذة ثَيضذذةوانةوة ِرةفتاريذذان كردبَيذذم،  كؤمةَلذذةيان كردبَيذذم، يذذان  

 .مذِر ناهَيَلَيتذةوة  بوارى مشذم و ( االمجا )يى ى و كؤِراييةكدةن 
ةوة حذذذذةزرةت صذذذذلى اهلل عليذذذذة وسذذذذلم  يذذذذيوسذذذذةروى هةمو لذذذذة

انذةى دواى خذؤم   وبكذةن بذةو دو  ( اقتوااعع)ِرةوا َيث: زَيمدةفةرمو
 .ن(ئةبوبةكر و عومةر)كة 

 25( الراشهدين  سنة اخللفهاء فعليكم بسنيت و: )وَيمحةزرةت دةفذةرم 
 شذذوَين سذذوننةتى مذذن و سذذوننةتى خولذذةفاى راشذذيدين بكذذةون،  

لذذة  ،بذذؤ خذذاوةن ئذذةو سذذينةيةى ،بةسذذيةتى ،ئذذةوةا كذذة باسذذكرا
اعمووووكعهوووو عامكوووولاعمصوووولاحشعامصووووارع)وةسوةسذذذذة رزطاريذذذذةتى 

ع(.امصلا
ة ودا هذاتو (فتح الرباني شر  مسذند امحذد بذن حنبذل    )لة كتَيبى 

ملعفاءلعع  عرضىعا ععنلعااةاععءيلع: ) كة ئةوة دةقةكةيةتى
ئذذةوةى كذذة حذذةزرةتى  : واتذذة( امصوو لبلعاععصوو  عااالعبلالتبوول ع

                                                      
25

 .وغيرهم 588ر 044ص 0والحاكم في المستدرك جة الترمذى وابن ماجة واحمد واخرج 
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ثَيشرتة بذؤ  ن، لةودةن  بون لةسةرى يةكي و هاوةاَليعومةر كرد
 .كةوتنشوَين

 ذذذان وِرو ئذذذةوة بذذذوو كذذذة بذذذؤ موسذذذَل انانى ذيذذذر و تَي ةيشذذذتوو  
 . بكات لةسةر ئاي وسةركةوتو ئةوان ، خوا ئَي ة وكردةوة 

 
 26وانةبَيذ لة بارةطاى قادرية

 عبدالكريم حم د مودةِريس
 
 
 
 
 

 كؤتايي
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ى كة ئارامطة .ية لة بةغدا(احلض  عامقل رثل)مةبةست لةبارةطاى قادرية 

سوَلتانى ئةوليا حةزرةتى عةبدولقادرى طةيالنى تيَداية و سةرِةراى مةدرةسة و 
شويَنى ناندان و مزطةفت و ذورى تايبةت بؤ ميَوانان و هؤَلى تايبةت بؤ بؤنة 

 ينييطرتين شويَنة ديارةكانى ئايبة يةكىَ لة طرن .ئيسالمى و سؤفيطةرييةكان
دادةنريَت، طؤرى مامؤستاى مودةرِيس هةر لة جيهاندا عيَراق و ئةهلى تصوف 

 .ةولةو شويَنةية و بؤخؤم ضةند جارىَ زيارةمت كردو
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 سودة وةدةسم هاتوةكان

 
بةوة  ى مودةِريس،دواى خوَيندوةى ئةو ناميلكةيةى مامؤستا

 :دةطةين كة 
سذذذذوننةتي   .، سذذذذووننةتةئةدامذذذذدانى نوَيذذذذذى تذذذذةراويح  _0

ئةدامذذذذذدانى ثاداشذذذذذم وةرب ريذذذذذم و بذذذذذة    ة ئةوةيذذذذذة كذذذذذة بذذذذذ  
 .ئةدامنةدانى كة  بة تاوانبار دانةنرَييم

(  ةماعذةت ) سةبارةت بة ئةدامذدانى ئذةم نوَيذذة بذة كؤمذةنَ     _5
اى ، ِرى باسذذكردوة(ةكانيذذحةنبةلي)اى مامؤسذذتاى مذذودةِريس ِر

ثاداشذذذتى زيذذذاترة،   تذذذةنَي كذذذة بذذذة  ،ئةوةيذذذة(ييئي ذذذامى شذذذافع )
بة  ةماعذةت خذةيرى زيذاترة، لذة كتَيبذى       :ةكان دةَلَينيحةنبةلي

وام تذذذذار عنذذذذد ابذذذذي عبذذذذداهلل فعلذذذذها يف  )يذذذذدا دةَلذذذذَى (املذذذذي)
املذذي يف الفقذذة االمذذام امحذذد بذذن حنبذذل الشذذيباني  ...( اجل اعذذة

0/421. 
ااموولع) يذذ  طَيردراوةتذذةوة كذذة فةرمويذذةتى (شذذافعي)لذذة ئي ذذامى 

 عامكوباععاحلولاع(عقيلمعشه عرمضلنعفصال عاملنف  عااحشعاالَّعمنو ع
اعفقووو عمووومهشعاالمووولمعامشووولفا  عء عبووونعحم ووواعبووونعاحلبيوووشععععععع
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-مبنلنع_امللار  عامبص  عامشلفا   ارعامكتشعاماء يل باات
 5/591:مع099_ه0409 امطبالعاالام ع

مامؤسذذتا دةيسذذةمَينَيم كذذة ئذذةو نوَيذذذة بيسذذم رةكعاتذذة بذذة  _3
ونى لةطذذذةَن باسذذذكردنى بذذذو  ( ابذذذن عبذذذا  )ثَيذذذى فةرمودةكذذذةى  

بةالم بة كذردارى حذةزرةتى    ،دةكةداورشتةى فةرمو ى لةيزهَيبَى
 .دةكة بةهَيز دةبَيموعومةر و ئيج اعى هاوةالن فةرمو

ئةمذذة بةرهذذةمَيكى كةلذذةثووريى فيقهيذذى زانايذذةكى طذذةورةى   _4
كوردةواريية، دةقى قورئان و صةحيحى سذووننةت نييذة، بؤيذة    

ؤزانذدن  و ثري( التعصذ  )ئَي ة خذؤ دووردةطذرين لذة دةمذارطرييى     
و، ئذذذذذةم ِرا و فةتوايذذذذذةى مامؤسذذذذذتاا، وةك هذذذذذةر ( التقذذذذديس )

كةلذذةثوورَيكى فيقهيذذى ئَي ذذة، شذذايةن بذذة ِرةخنذذة و دةمةتذذةقَي و  
وةرامذذذذة، وةلذذذذَي ِرَيكوثَيذذذذك لذذذذة بازنذذذذةى زانسذذذذتيى و ئاكذذذذار و     

 .ئاكاربةرزيى، وةك خودى مامؤستاى مودةريس
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 طوتةى كؤتايي لة كؤتاا  طوتة 
ةكةيذذذذذة كذذذذذردارة  (خشذذذذذو )وَيذذذذذذدا ملكةضذذذذذى  بنذذذذذةرةت لذذذذذة ن   

طرن ة بؤ وةِرطرتنى  ييةكانرؤحكارة و، ئادابة ةكان ِروي ةستي
يذذة ئذذةوةى بذذة تذذةنَي ئذذذةدامى     بؤ. لذذةالى خذذوداى ثذذةروةردطار   

هةية بؤ درَيذةثَيدان بذا زيذاتر قورئذان َذوَينى      دةدات و تواناى
ئةسذَل  كؤمذةَن   و كرنوشةكةى زَيدة بكَيشى، ئةما لة نوَيذى بذة 

واية ئي ام نوَيذ كورت و سانا بكات، ضذونكة نذةخؤا هذةم ثذري     
دواوةى نوَيذ دةكةن و دةبَيم  ى تايبةت لةيو خاوةن ثَيداويست

 .موراعاتى ئةوان بكات
بةم شَيوةية لة وةِرطريان و لَيكؤَلينةوةى ئةم ناميلكة 

، بةو هيوايةم، ةوخنجيالنةى مامؤستاى مودةريس بومةو
ةفةى كةلةثوريى فوقةهاى كوردةورايى، ثِر خانةيةكم لة ِر

 .كردبَيتةوة
 

 عبداهلل فائق عبدالرمحن عااليي
 هةولَير 

 5102/ هاوينى
abdullahalayi@gmail.com 

 

mailto:abdullahalayi@gmail.com


 مةال عةبدولكةرميى مودةرِيس.. نويَذى تةرِاويح 
 

--------------------------------------           -------------------------------------- 37 

ع 
 


