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جهود الشيخ عبد الكريم املدرس/من خالل كتابه (إرشاد الناسك إىل
املناسك)

جميد سعيد محه صاحل
المقدمة
الحمد هللِ الذي ال بداية لو  ،وال نياية  ،وأشكره  ،وىو الذي أنػار لوػوع ادػاده الاومػا
ُ

بنور المارفة والاوـ  ،ورزليـ الامل دو و الخشية منو  ،سػدحانو وعاػال ، ،اوػ ،أ مػل

وج ػػو  ،فق ػػاؿ  ،عد ػػارؾ وعا ػػال ،ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ [ ف ػػاطر ، ] ٕٛ /
ورف ػػن ش ػػعنيـ دػ ػػالاوـ  ،ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﮊ [ الزمر ُّ ، ] ٜ /
فجدوا واجعيدوا طمااً في المزيد.
والصالة والسالـ اوػ ،أفلػل خوػ  ،،سػددنا وحبدبنػا ولػرة أادننػا ى صػو ، ،اويػو
ومف عدايـ بإحساف إل ،دوـ الددف.
وسوـ ،واو ،آلو و أصحادوَ ،
أما داد
فػػال شػػؾ ا
أف انايػػة اومػػا ا مػػة بعػػعلدا ال عػػع فػػي شػػع ،الاوػػوـ أمػػر بدػػال ا ىميػػة ،
واوػػ ،طػػالع الاوػػـ أف ديعم ػوا بد ارسػػة حيػػاعيـ والولػػوؼ اوػػ ،ععليلػػاعيـ  ،والامػػل اوػػ،
وي َاػ ُّػد مػػف ا مػػور العػػي
عحقيقيػػا عحقيق ػاً ّ
اومي ػاً مسػػؤولية كػ ّػل مػػف كػػاف أى ػالً لػػذلؾ ،بػػل ُ

دندغ ػػي ص ػػرؼ اليم ػػـ إلدي ػػا ،في ػػو عػ ػ ار

ل ػػديـ  ،ب ػػذؿ في ػػو س ػػوا ىػ ػذه ا م ػػة جي ػػدىـ ،

وسيروا ليالي في ععليليا وعصػنيليا ،مػـ ارعحوػوا موقػدف ىػذه ا مانػة فػي أانػاؽ الخوػا،
محس ػػندف الظ ػػف بي ػػـ أني ػػـ ل ػػف ديمووىػ ػػا ،ب ػػل س ػػياعنوف بي ػػا  ،ويس ػػعلددوف مني ػػا  ،مػ ػػـ
دورمونيا  ،مف خوليـ .
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ولـ دعوفر ىذا ال نز ي أمة مػف ا مػـ ،فػامعال الخ ازنػال الاامػة والخاصػة دمالدػدف
ال عع ،فدقل عنعظر أصحاع اليمـ الاالية ،ومف يغار او ،عاريخ وع ار

ىذه ا مة .

وانطاللػاً مػػف ىػػذا المبػػدأ النبدػػل ،واليػػدؼ الميػػـ ا صػػدل كػػاف مػػف الواجػػع اودنػػا عجػػاه
اجيػ ػػا إلػ ػػ ،اػ ػػالـ المطبواػ ػػال ،
ىػ ػػذه المػ ػػروة ال بد ػ ػرة الغنيػ ػػة بنلػ ػػااس المخطوطػ ػػال إخر ُ

وعقديميا إل ،أىل الاوـ  ،داد الدراسة والعحقد  ،وطدايا دحوة جدددة.

فومػػا أدرؾ سػػولنا الصػػالع مػػا لاوػػـ اللقػػو مػػف ىػػذه الللػػل والشػػرؼ  ،أفنػوا أامػػارىـ فػػي
االشعغاؿ دو عاوماً وعاويماً وعصنيلاً.
وكاف مف ىػؤال االاػالـ الاالمػة المحقػ ا سػعاذ المػدل اللالػل المػال ابػد ال ػريـ
المػػدرس رحمػػو  ، ،اّل ػػذي صػػار فقي ػػو الا ػراؽ وكوردس ػػعاف واويػػو م ػػدار اللعػػو  ،ول ػػو
نصدع وافر في خدمة الاووـ الددنية الاقوية والنقوية  ،خاصة اللقو اإلسالمي .
لذا لما ُلِبْو ُل لودراسة في مرحوة الدكعوراه بجاماة الندودف كوية اآلداع  ،وطوع مني

لررل صرؼ اىعمامي وىمعي  ،وجيدي وانادعي إل ،دراسة جيود ىذا
دحماً لونشر،
ُ
الاالـ الجودل ،أاني الشدخ ابد ال ريـ المدرس ،وسمدعو بيذا الانواف

(جيود الشيخ عبد الكريم المدرس من خالل كتابه إرشاد الناسك إلى المناسك)
وذلؾ لاسداع اآلعية
(ٔ) أىميػػة ال عػػاع وصػػوعو المداش ػرة دمولػػوع الحػػع والام ػرة  ،الػػذي ياػػد مػػف أركػػاف
اإلسػػالـ وشػػاااره الميمػػة  ،إلػػافة إلػػ ،اعصػػاؿ ىػػذا المولػػوع دحيػػاة النػػاس اعصػػاالً
فعردل نلايـ وافادعيـ بإظيار ىذا ال عاع الميسػر الميػـ مطبواػاً محققػاً لػياـ
مداش اًر ،
ُ
النلن دو  ،وخدر الناس مف نلن الناس .
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(ٕ) أىمية كعُع الشدخ ابدال ريـ اللقيية وصوعو المداشرة دادادال المسومدف الدومية.
(ٖ) الاناية بع ار

اوما المسومدف اامة ،وع ار

اوما ال رد خاصػة ،والعاريػا دػو ،

ف مف بركة الاوـ أف دنسع ىوو .
منيع الدح
ععدن ىذه الدراسة المنيع الععريخي الذي ديدؼ إل ،جمن الحقاا والبيانال اف الشػدخ
الم ػػدرس رحم ػػو  ،،م ػػن محاول ػػة علس ػػدر ى ػػذه الحق ػػاا علس ػػد اًر كافيػ ػاً  ،داإلل ػػافة إل ػػ،
المنيع العحودوي الوصلي دمناسدة ارلو دراسة عحودوية.
خطة الدح
العلل طبياة الدح

عقسيمو او ،مقدمة ومدحمدف وخاعمة

أما المقدمة وعشعمل او ،أىمية المولوع ومنيع الدح
وأمػػا المدحػ

وأسداع اإلخعيار.

ا وؿ فليػػو السػػدرة الذاعيػػة والاوميػػة لوشػػدخ ابػػد ال ػريـ المػػدرس .وفيػػو

مطوداف
المطوع ا وؿ السدرة الذاعية لوشدخ ابد ال ريـ المدرس رحمو . ،
المطوع الماني السدرة الاومية لوشدخ ابد ال ريـ المدرس رحمو . ،
المدحػ ػ

الم ػػاني د ارس ػػة ف ػػي كع ػػاع ( إرش ػػاد الناس ػػؾ إل ػػ ،المناس ػػؾ ) وفي ػػو مطال ػػع

المطوع ا وؿ اسـ ال عاع وأىمدعو .
المطوع الماني مصادر ال عاع .
المطوع المال

منيع المؤلا فيو .
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المطوع الرادن وصا النسخة الماعمدة .
وخعاماً  ،ىذا جيدي واموي  ،و ،أسعؿ أف دوفقنا لطااعو ورلاه  ،وصػو ، ،اوػ،
نبدنا ى  ،واو ،آلو وصحدو وسوـ .
المدح

ا وؿ

السدرة الذاعية والاومية لوشدخ ابد ال ريـ المدرس
وفيو مطوداف
المطوع ا وؿ السدرة الذاعية .
ونسد ُو
أوالً
اسمو ُ
ُ
ىو الاالامة الشدخ ابد ال ريـ  ،بف ى  ،بف فعاػا  ،بػف سػويماف (ٔ)  ،بػف مصػطل،
 ،بػػف ى (ٕ)  ،المشػػيور ب ػ ػ ( ىي خػػو جػػي

َخجػػي )

(ٖ)

(ٗ)

 ،مػػف اشػػدرة القالػػي

السػا ندف حاليػاً فػي مركػز ناحيػة سػدد صػادؽ (٘)  ،شػيرزور ( ، )ٙفػي للػا حوبجػػة ،
وفي لرية ( ما دندوؿ ) ( ، )ٚولر أخر مجاورة ليا .
ِ
أمو ( خانـ )  ،وىي مف اشدرة ( سػوره جػو
اسـ ّ
و ُ
شانو ده ري
شان َد ِري ) العاداة لناحية سدد صادؽ
َ

ػورجو ) القػاطندف فػي لريػة (
س َ

(. )ٛ

مانياً لقدو
لوشػػدخ ابػػد ال ػريـ المػػدرس  ،رحمػػو  ،عاػػال ، ،ألقػػاع كمد ػرة اشػػعير بيػػا  ،وىػػو أمػػر
مشػيور انػد الاومػا وا ايػاف ا اػالـ  ،ويظيػر أ مػر ألقادػو فػي خػواعيـ مؤللاعػو  ،إالا
ا
الم َػد ِّر ُس )(، )ٜ
الوقع الذي
َ
أف َ
اشعير دو بدف الناس  ،واسعاموو ىػو نلسػو كمدػ اًر لقػع ( ُ
نسد ًة إل ،عدريسو الاوػوـ الشػراية  ،وكػاد ىػذا الوقػع أف يكػوف ىػو الغالػع اوػ ،الشػدخ
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في الاراؽ اام ًة وكوردسعاف خاص ًة  ،وذلؾ لحدو الشددد  ،رحمػو  ،عاػال ، ،لود ارسػة
والعدريس  ،ولد جا ه ىذا الوقع أيلاً مف ممارسػعو العػدريس فػي مدرسػة بيػاره الاوميػة

مػػدة أراا ػاً واش ػريف سػػن ًة (ٓٔ) ِ
ػع بػ ػ ( الشػػدخ ابػػد ال ػريـ بيػػاره ) أيل ػاً نسػػد ًة إلػػ،
 .ولُّقػ َ
مدرسة بياره العي ا
عول ،العدريس فديا أراااً واشػريف سػنة (ٔٔ) وكػاف  ،رحمػو  ،عاػال،
 ،دنسػػع نلسػػو إلػػ ،لومدعػػو ال رديػػة  ،فيقػػوؿ ( ابػػد ال ػريـ بػػف ى بػػف فعػػا ال ػػردي
لمدرس )

(ٕٔ)

.

ورامػػا جمػػن فػػي النسػػدة إلػػ ،لومدعػػو واشػػدرعو  ،كمػػا فػػي لولػػو ( ابػػد ال ػريـ بػػف ى
ال ردي الشيرزوري ) (ٖٔ) .
مالماً والدعو وأسرعو
حصػػل العدػػاس كمدػػر حػػوؿ مكػػاف والدة الشػػدخ ابػػد ال ػريـ المػػدرس  ،والػػذدف عرجمػوا لػػو
د ػػذكروف أن ػػو  ،رحم ػػو  ،عا ػػال ، ،ول ػػد ف ػػي لري ػػة ( ع ي ػػة ) القريد ػػة م ػػف مرك ػػز ناحي ػػة
خورمػػاؿ  ،ويرجػػن سػػبع ىػػذا الػػوىـ ا
أف المػػدرس ذكػػر فػػي عرجمعػػو أنػػو ولػػد فػػي لريػػة (
ع يػػة ) القريدػػة مػػف ناحيػػة خورمػػاؿ

(ٗٔ)

 ،إال أنػػو ىنػػا دػػذكر محػػل والدة والػػده  ،ولػػيس

صر بذلؾ في عرجمة حياعو العي ذكرىا في كعادو المخطوط ( أيػاـ
محل والدعو  ،ولد ا
حياعي ) (٘ٔ)  ،ولـ دذكر الشدخ المدرس مكاف والدعو .
ويؤكػػد الػػدكعور ابػػد الػػدااـ اليػػورامي ا
أف الشػػدخ المػػدرس  ،رحمػػو  ،عاػػال ، ،ولػػد سػػنة
 ٖٔٔٚى ػ ػ ( ، )ٔٙوى ػػو ع ػػاريخ عقريب ػػي اس ػػعنعجو م ػػف مقارن ػػة الماووم ػػال الع ػػي أوردى ػػا
أصحاع العراجـ ممف عرجـ لشدخنا الاالمة المدرس .
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رادااً أسرعو
ػدر الش ػػدخ الاالم ػػة اب ػػد ال ػ ػريـ الم ػػدرس م ػػف أسػ ػرة محافظ ػػة ُ ،ا ِرَف ػ ْػل دالص ػػال
دنح ػ ُ

ؼ اػػف اااوعػػو لودػػل جػػداً  ،وذلػػؾ لقوػػة الم ارجػػن  ،مػػا اػػدا مػػا ذك ػره
والعقػػو  ،ومػػا ُي ْاػ َػر ُ
الشدخ المدرس في عرجمة حياعو .

فوالػده ى المشػيور بػ ػ ( صػوفي ى ) كػاف مػػف القالاػل الػذدف يارفػوف القػ ار ة وال عادػػة
فػ ػػي منطقعػ ػػو  ،وكػ ػػاف مػ ػػف أعدػ ػػاع الشػ ػػدخ اػ ػػال الػ ػػددف النقشػ ػػبندي  ،ومػ ػػف المريػ ػػددف
المخوصدف لػو  ،ودسػبع عاوقػو ال بدػر دالعصػوؼ وحدػو الواسػن لشػدخو ومرشػده أوصػ،
زوجعو وأوالده دادـ ملارلة الشدخ اال الددف النقشبندي (. )ٔٚ
وأ امػػا أمػػو السػػددة ( خػػانـ ) فيػػي  ،كمػػا ذكرنػػا  ،مػػف اشػػدرة ( سػػوره جػػو
القاطندف في لرية ( شانو ده ري

شان َدري ) العاداة لناحية سدد صادؽ .
َ

ػورجو )
سػ َ

مػػـ عػػزوج زوجعػػو المالمػػة آمنػػة بنػػل الشػػدخ ابػػد الػػرحمف الشػػمدراني  ،فػػي شػػير رملػػاف
سنة ٕٖ٘ٔ ىػ  ،ول ادر  ،عاال ،أف يقن اللراؽ بدنيما  ،فطوقيا فػي شػير رايػن المػاني
ػدة  ،ىػـ ى نجدػع ،
مف سنة ٔ ٖٔٙىػ  ،داػد أف أنجػع منيػا مالمػة بنػدف وانعػاً واح ً
وجالؿ  ،وابد القادر  ،وفاطمة  ،ومػف الغريػع ا
أف زوجاعػو الػمال

كانػل أسػماؤىف

ا
كويف آمنة (. )ٔٛ
خامساً نشععو
نشػػع الشػػدخ ابػػد ال ػريـ المػػدرس ،رحمػػو  ،عاػػال ،،فػػي أسػرة معددنػػة معصػػوفة محافظػػة
لػػذا فقػػد أخػػذه والػػده إلػػ ،مدرسػػة القريػػة لػػعاوـ الحػػروؼ ولػ ار ة القػرآف ال ػريـ( ،)ٜٔوكػػاف
الشدخ المدرس في أول ،مراحل عاويمو حدنما أصدع دمصددة وفاة والده  ،لذا فقد دقػي
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ف ػ ػػي كلال ػ ػػة والدع ػ ػػو  ،فس ػ ػػال دمس ػ ػػاادة أامام ػ ػػو وألارا ػ ػػو ف ػ ػػي راادع ػ ػػو واالىعم ػ ػػاـ د ػ ػػو
لالسعمرارفي عحصدوو الاومي

(ٕٓ)

.

فاسعمر الشدخ بدراسعو  ،وعنقػل فػي المػدارس المجػاورة لقريعػو  ،وحظػي براايػة صػدد
والػػده ا سػػعاذ مػػال ابػػد الواحػػد الػػذي ااعنػػ ،دػػو وراػػاه راايػ ًة عراويػػة واوميػػة

(ٕٔ)

 ،فقػ أر

دا ػػض ال ع ػػع الددني ػػة  ،م ػػـ عوفد ػػل والدع ػػو س ػػنة ٖٖٗٔ ى ػ ػ (ٕٕ)  ،فص ػػار الش ػػدخ دع ػػيـ
ا بػػويف  ،ومػػن ذلػػؾ لػػـ دنػ ِ
ػمف اػػف إ مػػاؿ مسػػدرعو الاوميػػة  ،ومعاداػػة د ارسػػعو وعحصػػدل
الاوـ .
ػعقر
فعنقل في المدارس ،ول أر ال عع المنيجية اوػ ،ج ّغػـ يلدػر مػف الاومػا  ،إلػ ،أف اس ا
دو المطاؼ اند الاالمة الشدخ امر الشيدر دابف القردايي رحمو  ،)ٕٖ( ،وذلػؾ فػي
مدرسة خانقاه موالنا خالد النقشبندي في مددنة السػويمانية  ،إذ عػعمر دشخصػدعو كمدػ اًر ،

ا
وعاو َـ منو العحقد والعدلد وكعادة الحواشي والعاويقال  ،وايػذا فعحػل لػو آفػاؽ جددػدة
 ،ودقي مالزماً لو إل ،أف أخذ منو اإلجازة الاومية (ٕٗ) .
وداد أف أخذ اإلجازة الاومية مف شدخو  ،وىي دممادة شيادة اومية أ اديميػة دالعصػدر
لوعدريس والقياـ دالوظااا الددنية في زماننا  ،أر الشدخ المدرس مف اللروري القياـ
بواجع الداوة إل ، ، ،وارشاد الناس وعبويغيـ  ،فرجن مػف السػويمانية برفقػة اػدد مػف
الط ػػالع س ػػنة  ٖٔٗٙى ػ ػ معوجيػ ػاً إل ػػ ،لري ػػة نركس ػػو ج ػػار م ػػف لل ػػا حوبج ػػة (ٕ٘) ،
ليمػػارس اإلمامػػة والخطادػػة والعػػدريس فديػػا  ،ولػػـ يمكػ

فػػي عوػػؾ القريػػة كمدػ اًر  ،فانعقػػل

سػػنة ٖٔٗٚى ػػ ،إلػػ ،ناحيػػة بيػػاره بنػػا ً او ،طوػػع الشػػدخ اال الػػددف النقشػػبندي رحمػػو
 ، )ٕٙ(،إذ ادنو مدرساً فديا  ،ودقي في مدرسة بياره أراااً واشريف سنة .
أفاد فديا الشدخ مف الاوما والمشادخ الذدف كانوا دزورونيا أو دعواجدوف فديا (. )ٕٚ
َ
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وفي سنة ٖٔٔٚىػٜٔ٘ٓ/ـ ،يادر الشػدخ ابػد ال ػريـ المػدرس رحمػو  ،مدرسػة بيػاره
 ،داػػد أف أجػػاز فديػػا خمسػػة وأرااػػدف طالد ػاً ( ، )ٕٛوعو اجػ َػو إلػػ ،مدرسػػة مسػػجد ( حػػاج
حػػاف ) فػػي السػػويمانية لدعػػول ،العػػدريس فديػػا إلػػ ،سػػنة ٖٗٔٚى ػػ ٜٔ٘ٗ/ـ  ،مػػـ عركيػػا

وعوج ػػو إل ػػ ،مددن ػػة كرك ػػوؾ لاص ػػداً الع ي ػػة الطالداني ػػة  ،ودق ػػي مدرسػ ػاً فدي ػػا إل ػػ ،س ػػنة
ٜٓٔٙـ  ،حد ػ

واػ ِّػد َف إمام ػاً فػػي الجػػامن ا حمػػدي دموجػػع
انعقػػل داػػدىا إلػػ ،دغػػداد ُ

()ٕٜ
المرسػ ػػوـ الجميػ ػػوري الصػ ػػادر فػ ػػي ٔٔ ٜٔٙٓ / ٛ /ـ
 ،وداػ ػػد ذلػ ػػؾ لػ ػػدـ طود ػ ػاً

لوعػػدريس فػػي ج ػامن الحل ػرة القادريػػة فعمػػل الموافقػػة اويػػو ليصػػدع مدرس ػاً فػػي مدرسػػة
(ٖٓ)

ااع ة خاعوف فػي جػامن ال يالنػي

 ،ودقدومػو إلػ ،جػامن الحلػرة القادريػة فػعع ،

عاال ،لو آفاؽ جدددة مف الاوـ والمارفة  ،وأصدع محل إ راـ وعقددر اومػا دغػداد فػي
ذلؾ الحدف مف أمماؿ الشػدخ أمجػد الزىػاوي رحمػو  ،)ٖٔ( ،ويدػره  ،وكػاف انعقالػو إلػ،
دغػػداد اناطاف ػ ًة كبد ػرة فػػي حيػػاة الشػػدخ المػػدرس  ،فمػػارس الشػػدخ  ،رحمػػو  ،عاػػال، ،
العدريس والععلدا بجدارة واخالص

(ٕٖ)

 ،اسعمر الشدخ دالعدريس في الحلرة القادريػة

إلػػ ،أف أُحدػػل اوػػ ،العقااػػد سػػنة ٖٜٔٚـ  ،إالا ا
أف السػػادة ال ػراـ مػػف الاااوػػة ال يالنيػػة
ش ػػرفوه بع ود ػػا الدق ػػا ف ػػي الحلػ ػرة القادري ػػة لوع ػػدريس وافع ػػا المس ػػومدف ف ػػي ا حك ػػاـ
الشراية  ،ويصدر اللعاو  ،وذلؾ نو مرجػن فقيػي ماعمػد  ،ومعػولي منصػع اإلفعػا
ورايس رادطة اوما الاراؽ

(ٖٖ)

 ،فقل ،أ مر مف مالمدف سنة مف امره في دغػداد ،

كانػػل مودا ػ ًة دالممػػار الياناػػة مػػف العػػدريس والعػػعلدا  ،إذ كػػاف يقلػػي ماظػػـ ولعػػو إمػػا
دالعػػعلدا أو دالعػػدريس أو داإلجادػػة اوػػ ،ا سػػاوة العػػي عػػرد إليػػو  ،فقػػد كػػاف  ،رحمػػو ،
عا ػػال ، ،االمػ ػاً موس ػػواياً ف ػػي ماظ ػػـ الاو ػػوـ  ،ومحققػ ػاً وم ػػدلقاً ف ػػي او ػػوـ الشػ ػرياة ،
ومصػػوحاً اجعمااي ػاً يصػػوع بػػدف النػػاس  ،واالم ػاً رااني ػاً ازىػػداً كػػل الزىػػد اػػف الػػدنيا ،
ناسػػكاً  ،ورا ػاً ،عقي ػاً  ،معوالػػااً  ،اجعماػػل اويػػو كومػػة اومػػا الا ػراؽ  ،وكانػػل لػػو
االلال اجعمااية واساة  ،ومف مخعوا الطدقال .
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سادساً وفاعو
داػػد أف ألػػاـ الشػػدخ الاالمػػة ابػػد ال ػريـ المػػدرس أ مػػر مػػف امنعػػدف ومالمػػدف سػػنة فػػي
الحلرة القادرية مدرساً وملعياً واماماً  ،عػوفي صػدا دػوـ المالمػا ٕ٘ رجػع ٕٔٗٙى ػ

ود ِف َف دالمقبرة ال يالنية  ،وحلػر م ارسػـ عشػدياو جمػن
المواف  / ٕٜآع ٕٓٓ٘ /ـ ُ ،

يلدػػر مػػف الاومػػا والمسػػؤولدف الاػرالددف  ،وأىػػالي دغػػداد ال ػراـ (ٖٗ)  ،وكػػاف دػػوـ وفاعػػو
دوماً حزيناً او ،الاوـ وأىوو في دقاع ا رض اامة  ،وكوردسعاف خاصة .
المطوع الماني سدرعو الاومية
أوالً شدوخو
الشػػدخ ابػػد ال ػريـ المػػدرس أشػػاري الاقدػػدة  ،شػػافاي المػػذىع  ،وىػػذا ا مػػر ماػػروؼ
انػػو فػػي كعدػػو ومؤللاعػػو وفعػػاواه وسػػدرعو الاوميػػة  ،ولػػد أخػػذ الاوػػـ  ،رحمػػو  ،عاػػال، ،
او ،ادد كبدر مف اوما اصره  ،وععومذ اويو ال مدر مف طودة الاوـ الػذدف أدركػوه ،
وسععناوؿ في ىذا المطوع ذكر شدوخو  ،وعالمدذه  ،او ،النحو اآلعي
شدوخو
(ٔ) المال ابد الواحد بف المال ابد الصمد المشيور داليجدجي (ٖ٘) .
(ٕ) المال أحمد ره ش (. )ٖٙ
(ٖ) المال محمود جوانرويي (. )ٖٚ
(ٗ) المال اارؼ بف المال ابد الصمد اليجدجي (. )ٖٛ
(٘) الاالمة ى سادد الابددي (. )ٖٜ
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( )ٙمال ى أمدف الداليكدري (ٓٗ) .
( )ٚالش ػػدخ ام ػػر الش ػػيدر د ػػابف القرداي ػػي (ٔٗ)  ،ويد ػػر ىػ ػؤال م ػػف المش ػػادخ ال ػ ػراـ ،
والسادة الاوما ا االـ .
مانياً عالمدذه
ا
إف إحصػػا عالمدػػذ الشػػدخ ابػػد ال ػريـ المػػدرس  ،الػػذدف أخػػذوا الاوػػـ انػػو  ،وععومػػذوا
اوي ػػو م ػػف ا م ػػور الص ػػادة  ،دس ػػبع كمػ ػرعيـ  ،وعن ػػوع بو ػػدانيـ ومن ػػاطقيـ  ،إذ ف ػػديـ
الا ارل ػ ػػي  ،واإلد ارن ػ ػػي  ،والعرك ػ ػػي  ،والروس ػ ػػي  ،والس ػ ػػوري  ،والمغرا ػ ػػي  ،والج ازا ػ ػػري ،
والمػػالدزي  ،وا ندنوسػػي  ،والدا سػػعاني  ،وا فغػػاني  ،والينػػدي  ،فيػػـ دعنواػػوف بعنػػوع
طودة الاوـ الذدف كانوا يعموف دغداد ويقصدونيا فػي مػا ملػ ، ،لود ارسػة أو لوسػياحة ،
فيمروف دالشدخ ابد ال ريـ المدرس  ،ويجوسوف إليو وينعلاوف داومو .
ل ننػا سػنذكر دالػاً مػنيـ مػػف دػاع العممدػل  ،ولػػيس مػف دػػاع الحصػر واالسعقصػػا ،
ومػػف أبػػرزىـ مػػال ى ازىػػد بػػف صػػالع الدػػاويي  ،وأسػػد  ،الطاليشػػي  ،وحسػػاـ الػػددف
الموكرياني  ،وايا الػددف محمػود الويسػي  ،ومػال خلػر الاػاالني  ،وأحمػد السردشػعي
 ،وام ػػر الا ػػزي  ،وم ػػال او ػػي الجػ ػوانرويي  ،وم ػػال النركس ػػو ج ػػاري  ،وم ػػال ى أم ػػدف
الموكريػػاني  ،ومػػال محسػػف ا لمػػاني  ،والشػػدخ ى بػػف شػػدخ مػػارؼ أحمػػد ال ػػويري ،
ومال اوي ال ويركي  ،ومال محمػود ال ػاني برددنػي  ،ومػال صػالع صػوفي ابػد القػادر
 ،ومال فعا الشاطري  ،ومال صدد مال رحيـ اليوشياري  ،ومػال سػادد كوػو جػاري ،
ومػ ػػال مجدػ ػػد نجػ ػػد الػ ػػددف الحوعاشػ ػػي  ،ومػ ػػال ى أمػ ػػدف الدػ ػػاندي  ،ومػ ػػال ابػ ػػد القػ ػػادر
الخوشػػناوي  ،والشػػدخ نجػػـ الػػددف الحوعاشػػي  ،ومػػال ى بػػف ادػػاس الدػػاندي  ،ومػػال ى
أمػػدف ال ػػورددي  ،ومػػال رشػػدد بػػف الحػػاج كا ػػو حمػػو لػػولي جػػاف  ،ومػػال امػػر رشػػدد
النودرياوي  ،ومال حسدف ال ويسنجقي  ،والشػدخ ابػد القػادر ادػاس الللػوي  ،والشػدخ
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الػػدكعور جمػػاؿ شػػا ر  ،والشػػدخ الػػدكعور جمػػاؿ ى فقػػي رسػػوؿ دػػاجالف ا سػػعاذ فػػي
جاماػػة كويػػو  ،والشػػدخ الػػدكعور ارفػػن طػػو الرفػػااي  ،ملعػػي الػػديار الاراليػػة الحػػالي ،
والشدخ الدكعور صال الددف السنكاوي  ،والشدخ الدكعور ى اوي القردايي  ،والشدخ
ىش ػػاـ اآللوس ػػي  ،والش ػػدخ ال ػػدكعور ى ال زن ػػي  ،والش ػػدخ ال ػػدكعور امم ػػاف ى يري ػػع
الياشػػمي  ،والشػػدخ مػػاار الرفػػااي  ،والشػػدخ الػػدكعور صػػال ا ػواد جماػػة ال بيسػػي ،
والشدخ أبو دكر الرشددي  ،والشدخ فيلي الليلػي  ،والشػدخ حمػزة اللوػوجي  ،والشػدخ
ابػػد الحكػػيـ ا نػػيس السػػوري  ،والشػػدخ ابػػد القػػادر رسػػوؿ الدحركػػي  ،والشػػدخ ياسػػدف
درويش  ،والشدخ ابد اليادي أحمد فعع  ،ال وردي  ،ويدرىـ كمدر وكمدر (ٕٗ) .
مالمػ ػاً ش ػػيادال اوم ػػا اصػ ػره في ػػو ك ػػاف لوش ػػدخ الم ػػدرس حل ػػور ل ػػوي ود ػػارز ف ػػي
المش ػػيد الاوم ػػي ف ػػي الاػ ػراؽ والبو ػػداف المج ػػاورة  ،وى ػػذا ا م ػػر أد إل ػػ ،عومدػ ػ ص ػػوعو
داومػػا اصػره  ،وليػػـ فػػي ذلػػؾ شػػيادال وألػواؿ دالشػػدخ المػػدرس  ،رحمػػو  ،عاػػال، ،
منيا

(ٖٗ)

(ٔ) لاؿ الشدخ الدكعور مصػطل ،إبػراىيـ الزلمػي – رحمػو  (( ،الاالمػة الشػدخ ابػد
ال ػريـ المػػدرس اػػالـ جودػػل ال ممدػػل لػػو فػػي اص ػره دالنسػػدة لاوػػوـ اآللػػة  ،كػػاف كريم ػاً
وسخياً عجاه مف يارفو ومف ال يارفو  ،وكاف موعزماً داإلسالـ العزاماً اومياً )) .
(ٕ) لػػاؿ الشػػدخ الػػدكعور اوػػي محدػػي الػػددف القردايػػي  ،ا مػػدف الاػػاـ العحػػاد اومػػا
المسػػومدف (( الاالمػػة الشػػدخ المػػدرس كػػاف االم ػاً ازىػػداً معقي ػاً مصػػوحاً بػػدف النػػاس ،
محداً لوجميػن  ،معمكنػاً فػي أيوػع الاوػوـ  ،أيوػع اومػا الاػراؽ ياعبرونػو أسػعاذاً ليػـ ،
عص ػ اد َر اإلفعػػا فػػي الا ػراؽ أ مػػر مػػف مالمػػدف سػػنة  ،صػػرؼ سػػنوال ام ػره فػػي الػػدرس
والعدريس واإلفعا والعحقد  ،ععومذ او ،دده ال مدروف مف أىل الاوـ )) .
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(ٖ) ولػػاؿ الشػػدخ الػػدكعور ابػػد الموػػؾ السػػادي  ،راػػيس المجمػػن اللقيػػي الا ارلػػي فػػي
ا ردف (( كػاف الشػػدخ المػدرس اومػاً مػػف أاػالـ العػػدريس  ،دحػ اًر واسػااً فػػي اللعػػو ،
وعخرج او ،دده ال مدر مف الاوما )) .
فقدياً ممف علعخر ا مة دعممالو  ،ا
(ٗ) ولػػاؿ الشػػدخ الػػدكعور ى رملػػاف ابػػد  ، ،رحمػػو  ،عاػػال (( ،كػػاف الشػػدخ ،
رحم ػػو  ، ،اومػ ػاً د ػػار اًز وملعيػ ػاً ش ػػجاااً  ،ل ػػو موال ػػا جودو ػػة ف ػػي المد ػػال او ػػ ،اللع ػػو
الصػػحيحة  ،ملسػ اًر فقديػاً دكػػل المػػذاىع اللقييػػة ول ػػف كػػاف معمسػػكاً دالمػػذىع الشػػافاي
إل ،حد كبدر  ،لغوياً  ،أددداً  ،مؤرخاً  ،االماً دا نساع وا فخاذ ال وردية )) .
( )ٙولاؿ الشدخ الاالمة المحق ابػد اللعػا أبػو يػدة  ،رحمػو  ،عاػال ، ،فػي الشػدخ
ػل أاوػ ػ ُػـ ا
أف فػ ػػي دغػ ػػداد
المػ ػػدرس انػ ػػدما ازره فػ ػػي إحػ ػػد زيا ارعػ ػػو لدغػ ػػداد (( مػ ػػا كنػ ػ ُ
كالشافاي في زمانو )) .
المدح

الماني دراسة في كعاع ( إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ )

المطوع ا وؿ اسـ ال عاع وأىمدعو
أوالً اسـ ال عاع  ،وعومد نسبعو إل ،المؤلا
اعل الداحموف والدارسػوف اوػ ،ا
أف لوشػدخ المػدرس  ،رحمػو  ،عاػال ، ،كعػاع دانػواف
( إرشػػاد الناسػػؾ إلػػ ،المناسػػؾ )  ،وىػػو الانػواف نلسػػو الػػذي أمبعػو الشػػدخ المؤلػػا اوػػ،
الورلة ا ول ،مف ال عاع .
ويقن ال عاع في ( ٗٔ صػلحة) مػف الحجػـ المعوسػه ،وىػو كعػاع ددحػ

مسػاال الحػع

والامرة ،أللو الشدخ ليكوف دليالً لوحجاج والماعمريف في سلرعيـ إل ،بدل  ،الحراـ.
ولد كعع الشدخ المدرس عاريخ االنعيا مف ععليلو  ،فقاؿ
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ػل مػػف ععليلػػو فػػي دغػػداد لػػحوة دػػوـ ا حػػد المػػاني اشػػر مػػف ذي القاػػدة سػػنة
( فريػ ُ
ٔٓٗٔ مػػف ىجػرة خدػػر ا نػػاـ  ،الموافػ لومالػ

اشػػر مػػف أدوػػوؿ سػػنة ألػػا وعسػػن ماػػة

وواحد ومماندف لوميالد ) (ٗٗ) .
وكاف الغرض مف ععلدا ىذا ال عاع ىػو خدمػة حجػاج بدػل  ،الحػراـ  ،وجاوػو عػذكرة
ليـ دذكرىـ دما يلددىـ  ،وعدصرة دندر بيا درايـ (٘ٗ) .
مانياً أىمية ال عاع
ع مف أىمية كعاع ( إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ ) في ا مور اآلعية
(ٔ) عوليع أحكاـ الحع اوػ ،مػذىع اإلمػاـ الشػافاي ( ل ٕٗٓ ى ػ )  ،وايػاف الػرأي
ا سيل مف الرأي ا شد  ،ليكوف الحاج مخد اًر في أمره  ،فيعخذ دعديما شا .
(ٕ) عولػػيع مػػذىع الشػػافاية ومػػذىع يدػػرىـ فػػي أحكػػاـ الحػػع ليلسػػع المجػػاؿ أمػػاـ
الحاج كي يقود المذىع الذي دراه أسيل لو  ،وينجو مف القو واإلحراج .
(ٖ) دمػ ػػا ا
أف ال عػ ػػاع مػ ػػف مؤللػ ػػال اومػ ػػا الا ػ ػراؽ الشػ ػػافاية المعػ ػػعخريف  ،فيػ ػػو يممػ ػػل
خالصة الماعمد في اللعو اندىـ  ،وىو ما اسعقر امويـ اويو .
(ٗ) دولع ال عاع إسياـ اوما الاراؽ اامة  ،واومػا كوردسػعاف خاصػة فػي الحيػاة
الاومية في الاالـ اإلسالمي .
(٘) يمكػ ػػف ااعمػ ػػاد ال عػ ػػاع دلػ ػػيالً لوحجػ ػػاج فػ ػػي زماننػ ػػا داػ ػػد طدااعػ ػػو واج ػ ػ ار داػ ػػض
العاديالل اويو  ،ليكوف مناسداً لواصر وعطوراعو .
مالماً العقسيـ الااـ لو عاع
دع وف ال عاع مف مالمة اشر فصالً  ،ولد وزاو الشدخ او ،النحو اآلعي
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(ٔ) اللص ػػل ا وؿ جاو ػػو الش ػػدخ خاصػ ػاً دمق ػػدمال ا ػػف الح ػػع وم ػػا دعاوػ ػ د ػػو م ػػف
العريدػػع فيػػو  ،ومشػػروادعو  ،مػػن ذكػػر مقػػدمال السػػلر  ،وايػػاف أحكػػاـ القصػػر والجمػػن
والمسع او ،الخلدف  ،وما يقوـ دو الحاج إذا عوفي أحد مف الحجاج في الطري .
(ٕ) اللصل الماني وذكر فيو الشدخ موجدال الحع وما دعاو دو مف االسعطااة .
(ٖ) اللصل المال

وذكر فيو الشدخ أركاف الحع وواجداعو .

(ٗ) اللصل الرادن خصصو إلحراـ الصبي .
(٘) اللصل الخامس خصصو لدخوؿ مكة وزيارة ا ما ف ا مرية فديا .
( )ٙاللصل السادس كيلية الخروج إل ،ارفة في دوـ ارفة مف واجدال وسنف .
( )ٚاللصػل السػػادن أامػاؿ دػػوـ النحػر مػػف رمػي الجمػرال وطػواؼ اإلفالػػة والسػػاي
والحو والرجوع مف من ،إل ،مكة .
( )ٛاللصل المامف أاماؿ الامرة .
( )ٔٔ( )ٔٓ( )ٜاللصوؿ العاسن والااشر والحادي اشر

نواع اإلحراـ المالمة .

(ٕٔ) اللصل الماني اشر الدما الواجدة في النسؾ .
(ٖٔ) اللصػػل المالػ

اشػػر وا خدػػر زيػػارة مددنػػة رسػػوؿ  ،،و  ،ولػريحو ولػريع

صاحبيو  ،رلي  ،انيما  ،وزيارة ا ما ف المقدسة فديا  ،وما دعاو بيا .
المطوع الماني مصادر ال عاع
ااعمد المؤلا  ،رحمو  ،عاال ، ،ادداً كبد اًر مف المصادر في ععلدا كعادو القيـ ىػذا
 ،وفي مقدمة ىذه المصادر القرآف ال ريـ  ،إذ اسػعدؿ دػو فػي إمدػال كمدػر مػف واجدػال
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الحػػع  ،فقػػد اسػػعدؿ داشػػر آيػػال مػػف الق ػرآف ال ػريـ مػػف سػػور معلرلػػة  ،وفػػي موالػػن
معاػػددة مػػف كعادػػو  ،واسػػعدؿ أيل ػاً دالحػػدد

النبػػوي الش ػريا إلمدػػال مشػػرواية أمػػور

كمد ػرة فػػي الحػػع  ،إذ اسػػعدؿ دعرااػػة اشػػر حػػددماً  ،وسػػعذكر ىنػػا أبػػرز مصػػادر الشػػدخ
العي ااعمدىا في ال عاع
أوالً مصادره في الحدد

النبوي الشريا

(ٔ) مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػل الشػػدداني ( ل ٕٔٗ ى ػ )  ،كمػػا فػػي إرشػػاد الناسػػؾ
ص ٖٔ .
(ٕ) الج ػ ػػامن الص ػ ػػحيع المخعص ػ ػػر ( ص ػ ػػحيع البخ ػ ػػاري )  ،ب ػ ػػي اب ػ ػػد  ،ى ب ػ ػػف
إسماادل البخاري الجالي ( ل  ٕ٘ٙىػ )  ،كما فػي إرشػاد الناسػؾ ص ٔ ، ٚٙ ،
. ٕٔٚ
(ٖ) صحيع مسػوـ  ،بػي الحسػدف مسػوـ بػف الحجػاج القشػدري النيسػابوري ( ل ٕٔٙ
ىػ )  ،كما في إرشاد الناسؾ ص ٔ . ٕٔٚ ،
(ٗ) الدحر الزخار بي دكر أحمد بف امرو بف ابد الخال البػزار ( ل ٕ ٕٜى ػ ) .
كما في إرشاد الناسؾ ص ٕٖ .
(٘) ص ػػحيع اب ػػف حد ػػاف بعرعد ػػع اب ػػف بود ػػاف  ،ل ػػى ب ػػف حد ػػاف ب ػػف أحم ػػد  ،أب ػػو ح ػػاعـ
العميمي الدسعي ( ل ٖٗ٘ ىػ )  .كما في إرشاد الناسؾ ص ٕٖ .
( )ٙسػػنف ال بػػر  ،لامػػاـ البديقػػي  ،أبػػو دكػػر أحمػػد بػػف الحسػػدف بػػف اوػػي بػػف موسػػ،
البديقي ( ل  ٗ٘ٛىػ )  .كما في إرشاد الناسؾ ص . ٖٔٙ
مانياً مصادره في اللقو
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(ٔ) ا ـ  ،لامػػاـ أبػػي ابػػد  ،ى بػػف إدريػػس الشػػافاي ( ل ٕٗٓ ىػ ػ )  .كمػػا فػػي
إرشاد الناسؾ ص ٖٓٔ .
(ٕ) إحيػػا اوػػوـ الػػددف  ،بػػي حامػػد ى بػػف ى الغ ازلػػي ( ل ٘ٓ٘ ىػ ػ )  .كمػػا فػػي
إرشاد الناسؾ ص ٕٓٔ .
(ٖ) المغنػػي فػػي فقػػو اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػل الشػػدداني  ،لامػػاـ ابػػف لدامػػة المقدسػػي
الحنبوي ( ل ٕٓ ٙىػ )  .كما في إرشاد الناسؾ ص . ٖٛ
(ٗ) المجم ػػوع ف ػػي ش ػػر المي ػػذع  ،لام ػػاـ أب ػػي زكري ػػا يحد ػػ ،ب ػػف ش ػػرؼ الن ػػووي ( ل
 ٙٚٙىػ )  .كما في إرشاد الناسؾ ص . ٕٔٛ
(٘) اإليلػػا فػػي مناسػػؾ الحػػع والام ػرة  ،بػػي زكريػػا محدػػي الػػددف يحدػػ ،بػػف شػػرؼ
النووي ( ل  ٙٚٙىػ )  .كما في إرشاد الناسؾ ص ٖٔٔ .
( )ٙمواىػػع الجودػػل لشػػر مخعصػػر خودػػل  ،فػػي فقػػو المال يػػة  ،بػػي ابػػد  ،ى بػػف
ابد الرحمف المغراي ( ل ٗ٘ ٜىػ )  .كما في إرشاد الناسؾ ص ٕٔ .
( )ٚعحلة المحعاج دشر المنياج  ،لشياع الػددف أبػي الادػاس أحمػد بػف ى بػف اوػي
ب ػػف حج ػػر اليدعم ػػي الش ػػافاي ( ل ٗ ٜٚى ػ ػ )  .كم ػػا ف ػػي إرش ػػاد الناس ػػؾ ص ٕ٘ ،
. ٜٔٔ ، ٔٓٛ
( )ٛحاشػػية ابػػف حجػػر او ػػ ،إيلػػا المناسػػؾ لونػػووي  ،لش ػػياع الػػددف أبػػي الاد ػػاس
أحمػػد بػػف ى بػػف اوػػي بػػف حجػػر اليدعمػػي الشػػافاي ( ل ٗ ٜٚى ػ )  .كمػػا فػػي إرشػػاد
الناسؾ ص ٕ٘ . ٜٙ ، ٖٛ ، ٕٜ ،
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( )ٜنيايػػة المحعػػاج إلػػ ،شػػر المنيػػاج  ،لشػػمس الػػددف ى بػػف أبػػي الادػػاس أحمػػد بػػف
حمػزة ابػػف شػػياع الػػددف الرموػػي  ،الشػػيدر دالشػػافاي الصػػغدر ( ل ٗٓٓٔ ى ػ )  .كمػػا
في إرشاد الناسؾ ص . ٜٚ
(ٓٔ) حاشػػية الشػػدخ سػػويماف الجمػػل اوػػ ،شػػر المنيػػاج لزكريػػا ا نصػػاري  ،لوشػػدخ
سويماف الجمل ( ل ٕٗٓٔ ىػ )  .كما في إرشاد الناسؾ ص . ٔٓٙ
(ٔٔ) حاشػ ػػية البجدرمػ ػػي اوػ ػػ ،شػ ػػر مػ ػػنيع الطػ ػػالع  ،لسػ ػػويماف بػ ػػف امػ ػػر بػ ػػف ى
البجدرمي  .كما في إرشاد الناسؾ ص ٕ. ٛ
(ٕٔ) حاشية رد المحعار او ،الدر المخعػار شػر عنػوير ا دصػار فػي فقػو أبػي حنيلػة
البف اابددف الحنلي ( ل ٕٕ٘ٔ ىػ )  .كما في إرشاد الناسؾ ص ٓ. ٚ
(ٖٔ) الشػػر ال بدػػر

بػػي البركػػال سػػددي أحمػػد الػػدرددر المػػال ي  .كمػػا فػػي إرشػػاد

الناسؾ ص . ٔٔٙ
إل ػػافة إلػ ػػ ،ذكػ ػػر آ ار ال مد ػػر مػ ػػف الاومػ ػػا واللقي ػػا مػ ػػنيـ السػ ػػدكي  ،وا ذراػ ػػي ،
والرافاي  ،واماـ الحرمدف  ،وا سنوي  ،ويدرىـ .
المطوع المال

منيع المؤلا فيو

اعدػػن المؤلػػا  ،رحمػػو  ،عاػػال ، ،منيج ػاً دليق ػاً فػػي عصػػندا كعادػػو وععليلػػو  ،ويمكػػف
عوخيص منيجو دالنقاط اآلعية

()ٗٙ

(ٔ) ااعم ػػد المؤل ػػا ف ػػي ع ػػعلدا كعاد ػػو القػ ػرآف ال ػ ػريـ مص ػػد اًر ميمػ ػاً إلمد ػػال ا حك ػػاـ
الشراية  ،فيو  ،رحمو  ،عاال ، ،يسػعدؿ بنصػوص القػرآف ال ػريـ والسػنة النبويػة فػي
عوليع مناسؾ الحع ومشروادعيا  ،ولو في ذلؾ طريقعاف
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ا ول ،إما أف دذكر النص القرآني كامالً  ،وىو ا مر  ،كما فال من لولو عاػال،
( وهلل او ،الناس حع البدل مف اسعطاع إليو سبيال ) (. )ٗٚ
المانيػة أو بنقػل مولػن االسعشػياد مػف اآليػة فقػه  ،كمػا فاػل فػي لولػو عاػال ( ،إذ
ىما في الغار ) ( ، )ٗٛولولو عاال ( ،وال عحوقوا رؤوسكـ ) .
(ٕ) اسػػعدؿ الشػػدخ أيلػاً دالحػػدد
فاػػل مػػن حػػدد

النبػػوي الشػريا  ،ولػػد يشػػر الحػػدد

أحيانػاً  ،كمػػا

( مػػا بػػدف منبػػري وادعػػي رولػػة مػػف ريػػاض الجنػػة  ،ومنبػػري اوػػ،

حولػػي ) ( ، )ٜٗفقػػاؿ ( ومانػػ ،كونػػو مػػف ريػػاض الجنػػة ا
أف الامػػل دوصػػل لػػذلؾ )
(ٓ٘)  .ول ػػد د ػػذكر رواة الح ػػدد

أحيانػ ػاً ويب ػػدف درجع ػػو (ٔ٘)  ،فم ػػمالً يق ػػوؿ ( ا ػػف اب ػػف

اداس  ،رلي  ،انيما  ،لاؿ لاؿ رسػوؿ  ( ،ا
إف امػرة فػي رملػاف عاػدؿ حجػة
) معل اويو ) (ٕ٘)  ،ولد دذكر الحدد

دوف ذكر مف أخرجو مف اومػا الحػدد

 ،ولػػد يكعلػػي أحيانػاً بػػذكر نػػص الحػػدد

دوف أف دػػذكر الػراوي وال بيػػاف درجػػة الحػػدد

(ٗ٘)

(ٖ٘)

.

(ٖ) جاػػل الشػػدخ المػػدرس المػػذىع الشػػافاي أساس ػاً لػػو فػػي عػػعلدا ال عػػاع  ،ل ػػف ىػػذا
ا م ػػر ل ػػـ يمنا ػػو م ػػف بي ػػاف آ ار الم ػػذاىع اللقيي ػػة ا خ ػػر  ،في ػػو د ػػذكر رأي الس ػػادة
الشػ ػػافاية أوالً فػ ػػي المسػ ػػعلة  ،ويردفػ ػػو ب ػ ػرأي اللقيػ ػػا اآلخ ػ ػريف مػ ػػف السػ ػػادة الحنليػ ػػة أو
المال ي ػػة أو الحنابو ػػة إف وج ػػد  ،م ػػف يد ػػر ع ػػرجيع رأي او ػػ ،رأي  ،ولص ػػده م ػػف ذل ػػؾ
اسعاراض آ ار اللقيا حوؿ ا حكاـ المعاوقة دالحع والامرة ليارفيػا المسػوـ ويعخػذ دمػا
دناسدو أو ا سيل لو .
ممػػاؿ ذلػػؾ مػػا ذكػره مػػف وجػػوع الحػػع اوػػ ،المػرأة دشػػرط ا مػػف اوػػ ،نلسػػيا بػػزوج أو
محػػرـ دػػال االػػل  ،أو جمػػن مػػف النسػػوة  ،حد ػ

لػػاؿ ( فػػال دجػػع الحػػع اوػػ ،الم ػرأة

حعػػ ،عػػعمف اوػػ ،نلسػػيا بػػزوج أو محػػرـ دػػال االػػل  ،أو نسػػوة مقػػال مايػػا  ،وىػػذا انػػد
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الشػػافاي ومالػػؾ  ،أمػػا الحنليػػة والحنابوػػة فعمناػػاف مػػف خروجيػػا مايػ اػف  ،ىػػذا كوػػو فػػي
الحع الواجع حجة اإلسالـ أو النذر أو القلا  ،وأما النلل فوػيس ليػا الخػروج مايػف
وا ْف كمرف ) (٘٘) .
وكذلؾ ما ذكره في مسػعلة وجػوع الحػع  ،ىػل ا
أف وجودػو اوػ ،اللػور أو اوػ ،الع ارخػي
ػع  ،وانػد ا امػة
؟ فقاؿ ( واذا عحققػل شػرااه وجودػو فوػو عػعخدره مػا لػـ دخػش ْ
الال َ
المالمة او ،اللور ) (. )٘ٙ

ولاؿ اف الامرة ( وأما الامرة فيي اندنا

()٘ٚ

مف أركاف اإلسالـ كػالحع  ،وال عجػع
()٘ٛ

إال مرة واحدة  ،وكذلؾ اند الحنابوة ،وأما اند الحنلية والموالؾ فيي سنة مؤكدة)

وكػػذلؾ فاػػل فػػي بيػػاف ولػػل ذدػػع اللديػػة  ،إذ لػػارف بػػدف آ ار المػػذاىع مػػف يدػػر عػػرجيع
بدني ػػا  ،فق ػػاؿ ( وأم ػػا ولع ػػو فان ػػد الحنلي ػػة دا ػػد رم ػػي جمػ ػرة الاقد ػػة إل ػػ ،آخ ػػر أي ػػاـ
العشري إذا كانل الذبيحػة فديػة العمعػن أو القػراف  ،أمػا يدرىػا فػال ععقدػد بزمػاف  ،وانػد
المال يػػة مػػف فجػػر دػػوـ الادػػد  ،وينػػدع أف يكػػوف داػػد رمػػي جمػرة الاقدػػة  ،ويسػػعمر إلػػ،
آخر أياـ العشري  ،ولو فاعل ىذه ا ياـ جاز ذدحيا أيلاً دشػرط أف يكػوف فػي الحػرـ
 ،واند الحنابوة ولعو داد اللراغ مف صالة الادد إل ،آخػر الدػوـ المالػ

مػف أيػاـ النحػر

 ،وانػد الشػػافاية ولػل الػػذدع الواجػع دالنػػذر والقػراف وىػػدي العطػوع دملػػي زمػاف يسػػن
لصػػالة الادػػد وخطبعػػدف ماعػػدلعدف داػػد طوػػوع الشػػمس مػػف دومػػو  ،ويمعػػد إلػػ ،آخػػر أيػػاـ
العشري ) (. )ٜ٘
(ٗ) عمددػػز نقولػػو مػػف كعػػع الاومػػا وأل ػواليـ اػػف كالمػػو  ،إذ يقػػوؿ فػػي نيايػػة الػػنص
المنقػػوؿ ( انعيػػ ، ) ،وىػػو أمػػر ااعػػاد اويػػو المؤللػػوف القػػدام ،مػػف السػوا والخوػػا ،
وراما رمزوا لو دالرمز ( أ ىػ )  ،كما ىو ماروؼ وال يحعاج إل ،دلدل .
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(٘) لػػد دنقػػل نصوصػاً مػػف كعػػع الاومػػا وال دػػذكر القااػػل  ،وال ال عػػاع الػػذي نقػػل انػػو
ىػػذا الػػنص  ،وىػػذا لودػػل إذا مػػا لػػيس دغدػره  ،وأحيانػاً دػػذكر المصػػدر الػػذي نقػػل انػػو ،
كمػ ػػا فػ ػػي لولػ ػػو ( فلػ ػػي رد المحعػ ػػار (ٓ ، )ٙأو كمػ ػػا فػ ػػي اإليلػ ػػا (ٔ ، )ٙأو فػ ػػي
حاشية الشدرواني

(ٕ)ٙ

)  ،ويدر ذلؾ .

( )ٚم ػػا فاو ػػو ف ػػي نقو ػػو ا ػػف ال ع ػػع والمص ػػادر فاو ػػو أيلػ ػاً ان ػػدما نق ػػل ك ػػالـ اللقي ػػا
والاوما  ،فيو ِّ
يصرُ كمد اًر دعسما الاوما دوف ذكر أسما كعبيـ .
ممل لولو (لاؿ الزركشي(ٖ ،)ٙأو لاؿ ابػف اابػددف(ٗ ،))ٙوأحيانػاً دػذكر االمنػدف ،فيصػر
داسـ ال عاع واسـ مؤللو ،كما في لولو (لاؿ ابف حجر في حاشية اإليلا )(٘. )ٙ
أما السمال الاامة سوودو في ال عاع  ،فيي
(ٔ) سيولة الادارال وعقريبيا مف ا فياـ لدر المسعطاع .
(ٕ) دلة الماوومال ودادىا اف العشعل والععويل .
(ٖ) ارض ا حكاـ الشراية او ،وف المػذاىع اللقييػة المامػوؿ بيػا انػد أىػل السػنة
والجمااة  ،وادـ حمل المكوا او ،مذىع دادنو .
(ٗ) ذكػػر فوااػػد كمدػرة يحعاجيػػا المسػػافر فػػي سػػلره إلػػ ،الحػػع  ،كػػالعيمـ ولصػػر الصػػالة
وجمايا  ،وعغسدل المدل وع لدنو  ،ويدر ذلؾ .
(٘) بياف اآلمار اإلسالمية فػي مكػة والمددنػة وعشػجين الحػاج أو الماعمػر اوػ ،زيارعيػا
واالطالع اوديا لشحذ اليمة وعقوية الاقددة .
( )ٙبياف مااني ا للاظ الوغوية والع ار دع العي يشار دصاودة فيميا لوقارئ .
ِ
لشد انعداه القارئ إليو .
( )ٚاسعخداـ أسووع الخطاع أحياناً ّ
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المطوع الرادن وصا النسخة الماعمدة
ل عاع( إرشاد الناسؾ إلػ ،المناسػؾ ) نسػخة واحػدة فقػه  ،وال عوجػد لػو نسػخة أخػر ،
بػػل إف النسػػخ الموجػػودة والمعداولػػة كويػػا عصػػوير واسعنسػػا اػػف ىػػذه النسػػخة  ،ومػػا
اللػػروؽ الموجػػودة فػػي حواشػػي داػػض النسػػخ إال عاويقػػال وعولػػيحال لػػداض الاومػػا
والمشادخ أو طودة الاوـ او ،نسخة الشدخ ،كعبوىا أمنػا لػ ار عيـ الرسػالة أو د ارسػعيا .
وىذه النسخة الوحددة كعبيا المؤلا بخه دده  ،وىو خػه نسػخي جمدػل ووالػع جػداً ،
وىػػذه النسػػخة محلوظػػة انػػد ورمػػة المؤلػػا  ،وعوجػػد نسػػخة منيػػا فػػي مكعدػػة الحل ػرة
القادريػػة أيل ػاً  ،وعوجػػد نسػػخة منيػػا كػػذلؾ فػػي القػػرص اإلل عرونػػي الملػػغوط الػػذي
علمف مؤللال الشدخ المخطوطة والمطبواة  ،ولد صورل بخه الشدخ وانعشػرل بػدف
طودػػة الاوػػـ فػػي دغػػداد منػػذ مماندنػػال القػػرف المالػػي  ،واػػدد أوراؽ ىػػذه النسػػخة (
ٖٗٔ ) صػػلحة  ،مػػف الحجػػـ المعوسػػه  ،وليػػاس الصػػلحة ٕ٘  ٔٛ xسػػـ  ،وماػػدؿ
ادد ا سطر في الصلحة الواحدة ٔٔ سط اًر .
أوؿ المخط ػ ػ ػػوط ( الػ ػ ػ ػ

ال  ،الحم ػ ػ ػػد هلل رع الا ػ ػ ػػالمدف  ،والص ػ ػ ػػالة

والسالـ او ،سددنا ى اليادي ا مدف  ،واوػ ،آلػو وصػحدو وأعدااػو بإحسػاف إلػ ،دػوـ
الددف  ،وداد فيذه رسػالة فػي أحكػاـ الحػع والامػرة جاوعيػا عػذكرة لومبعػددف  ،وعدصػرة
لومعدصريف  ،وسمدعو ( إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ ) . ) ....
ونيادعػػو ( ىػػذا مػػا عيسػػر عرليمػػو فػػي ىػػذه الرسػػالة  ،إرشػػاد الناسػػؾ إلػػ ،المناسػػؾ ،
وأسػػعؿ  ،عاػػال ،أف دجاويػػا خاصػػة لوجيػػو ال ػريـ  ،وينلانػػي والمسػػومدف بيػػا دػػوـ ال
دنلػػن مػػاؿ وال بنػػوف إال مػػف أعػػ ، ،دقوػػع سػػويـ  ،عػػـ العبدػػيض ل ػحوة ا حػػد المػػاني
اشػػر مػػف ذي القاػػدة الح ػراـ فػػي يرفػػة عدريسػػي بجػػامن سػػددنا لطػػع ا وليػػا حل ػرة
الشدخ ابد القادر الجيالنػي  ،لػدس  ،عاػال ،سػره  ،وأفػاض اودنػا خدػره وكرامعػو واػره
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 ،وأنػػا الخػػادـ لواوػػـ والػػددف ابػػد ال ػريـ بػػف ى بػػف فعػػا بػػف مصػػطل ،بػػف سػػويماف بػػف
ى ال ردي الشيرزوري مف اشدرة القالػي السػا ندف فػي ناحيػة السػدد صػادؽ  ،يلػر
 ،لو وليـ ولومسومدف  ،آمدف ) .
وفػػرغ مػػف العبدػػيض كمػػا ذكرنػػا لبػػل لودػػل دػػوـ ٕٔ  /ذي القاػػدة ٔٗٓٔ /ىػ ػ المواف ػ
ٖٔ ٜٔٛٔ / ٜ /ـ  ،كما في حاشية الورلة ا خدرة مف المخطوط .
وجاػػل فػػي نيايػػة المخطػػوط فيػػرس المولػػواال العػػي احعواىػػا ال عػػاع دشػػكل معسوسػػل
كما في ال عع المطبواػة  ،ولػد شػغل ىػذا الليػرس صػلحعدف فػي كػل صػلحة امػوددف
علمنا اسـ المولوع  ،ورلـ الصلحة .
وكػػاف الشػػدخ  ،رحمػػو  ،عاػػال ، ،يصػػنن فيػػارس المولػػواال ل عدػػو كويػػا  ،سػوا مػػا
طدن منيا في حياعو  ،أـ العي صورل مخطوطة بخه دده ولـ عطدن إال داد وفاعو .
ػعؿ  ،عاػػال ، ،أف دجاػػل ىػػذا الامػػل خالص ػاً لوجيػػو ال ػريـ  ،وصػػو، ،
أخد ػ اًر  ،أسػ ُ

او ،سددنا ى  ،واو ،آلو وصحدو أجمادف .

الخاتمة
وداطنا ،والصػالة والسػالـ اوػ ،خدػر خوقػو ،وآلػو وصػحدو
وظاىر
ًا
وآخرا،
ً
الحمد هلل أوًال ً

أجمادف.

وداد..فحد

امعف  - ،از وجل -اوي  ،ووفقني -هلالج لج  -إل ،إ ماؿ ىذا الدح

فقػد

انعيدل خاللو إل ،جموة مف النعااع او ،النحو العالي
(ٔ) الولػػوؼ اوػػ ،سػػدرة الاومػػا  ،واالطػػالع اوػػ ،مػػنيجيـ  ،ومارفػػة مؤللػػاعيـ ياطػػي
أمالً لطالع الاوـ ل ي يشدوا الازـ ويسو وا مسوؾ أسالفيـ مف الاوما الراانددف .
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(ٕ) عولػػيع مػػذىع الشػػافاية ومػػذىع يدػػرىـ فػػي أحكػػاـ الحػػع ليلسػػع المجػػاؿ أمػػاـ
الحاج كي يقود المذىع الذي دراه أسيل لو  ،وينجو مف القو واإلحراج .
(ٖ) دولع ال عاع إسياـ اوما الاراؽ اامة  ،واومػا كوردسػعاف خاصػة فػي الحيػاة
الاومية في الاالـ اإلسالمي .
لويػا دارًاػا
فقديا ً
االما ً
لغوياً ،
(ٗ) اعسـ منيع الشدخ ابدال ريـ المدرس دالشموؿ فكاف ً
مسعليلا ف ،اووـ الشرياة.
دارسا اميًقا ،داحمًا
ف ،فعواه ً
ً
أمدنا ف ،حددموً ،
وخعام ػاً فقػػد بػػذلل مػػاف ،وسػػا ،مػػف جيػػد وطالػػة رجػػا أف أصػػل إلػػ ،الص ػواع  ،وال
أدا ػػ ،أف ى ػػذا الام ػػل خ ػػال ،م ػػف الخط ػػع فال م ػػاؿ هلل وح ػػده  ،وش ػػعف ال ػػنلس اإلنس ػػانية
الخطعُ والصواع .وصل الويـ وسوـ ودارؾ او ،سددنا ى وآلو أجمادف
أخدر
والحمد هلل أوًال و ًا
المصادر والمراجن
القرآف ال ريـ
إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٖٗٔ .
حيػػاة ا مجػػاد مػػف الاومػػا ا ػراد  ،لوشػػدخ طػػاىر مػػال ابػػد ،الدحركػػي  ،دار ابػػفحزـ ،بدرول -لبناف.ٕٜٔ/ٕ ،
اوماان ػػا ف ػػي خدم ػػة الاو ػػـ وال ػػددف ،لوش ػػدخ اب ػػدال ريـ ى الم ػػدرس ،مكعد ػػة الوطني ػػة-دغداد -الاراؽ  ،صٖػٗ.
خالصػػة علسػػدر النػػامي ،لوشػػدخ ابػػدال ريـ ى المػػدرس ،مطداػػة المشػػرؽ – دغػػداد-الاراؽ ٖٖٙٓ /
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 نوراإلسالـ ،لوشدخ ابدال ريـ المدرس ،مكعدة الحقيقة -عركيا ص ٖٔٓ . الاالمػػة ابػػدال ريـ المػػدرس ومنيجػػو فػػي علسػػدر الق ػرآف واوومػػو ،لوػػدكعور ابدالػػدااـماروؼ ى اليوراماني ،مكعع العلسدر لونشر  ،أرادل ص . ٖٖ ٕٙ
 جيػػود الشػػدخ ابػػدال ريـ المػػدرس اللقييػػة  ،لوػػدكعور ابػػد ،سػػادد ويسػػي ال رع ػػي،مطداة مارددف-أرادل ص ٖٖ .
 ج ػ ػواىر اللعػ ػػاو خدػ ػػر ال ػ ػزاد فػ ػػي اإلرشػ ػػاد  ،ابػ ػػدال ريـ ى المػ ػػدرس  ،مطداػ ػػة دارالدصري -دغداد ٕ . ٕٚٓ /
 ورسالة إرشاد السالؾ إل ،المناسؾ  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٖٗٔ . وا نوار القدسية في ا حواؿ الشخصية ،ابدال ريـ ى المدرس ،مطداة الجػاح –دغداد -الاراؽ ص . ٖٔٙ
 ورسػ ػػاال الارف ػ ػػاف ف ػ ػػي الص ػ ػػرؼ والنح ػ ػػو والول ػ ػػن والبي ػ ػػاف ،لوش ػ ػػدخ اب ػ ػػدال ريـ ىالمدرس ،الدار الاراية – دغداد -الاراؽ ص ٕٗٔ .
 رساال الرحمة في المنط والحكمة  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المػدرس  ،دار الارايػة-القاىرة -مصر ص ٖ.ٕٛ
 روزكػاري زيػػانـ ( أيػػاـ حيػاعي)  ،لوشػػدخ ابػػدال ريـ ى المػدرس ،مطداػػة كوردسػػعاف،سنو -إدراف ص ٖ.ٜ
 -حياة ا مجاد مف الاوما ا راد – لطاىر الدحركي ،ص.ٔٙٙ
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(ٔ)

وذكر الشدخ ابد ال ريـ المدرس في رسالعو إرشاد الناسؾ إل ،المناسػؾ ( ص ٖٗٔ ) أنػو

(ٕ)

دنظػ ػر خالص ػػة علس ػػدر الن ػػامي ،لوش ػػدخ اب ػػدال ريـ ى الم ػػدرس ،مطدا ػػة المش ػػرؽ – دغ ػػداد-

ابد ال ريـ بف ى بف فعا بف مصطل ،بف سويماف بف ى .

الاراؽ ٖ ،ٖٙٓ /واوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ المدرس ص ٖٖٖ .
(ٖ)دنظر خالصة علسدر نامي  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ٖ . ٖٙٓ /
(ٗ)

اشدرة القالي إحد الاشاار ال ردية الماروفة  ،وعسكف فػي للػا سػدد صػادؽ مػف سػيل

(٘)

وصار سدد صادؽ الدوـ للا في محافظة حوبجة.

شيرزور ،وعقن لمف الحدود اإلدارية لمحافظة حوبجة .
()ٙ
()ٚ

دنظر نوراإلسالـ ،لوشدخ ابدال ريـ المدرس ،مكعدة الحقيقة -عركيا ص ٖٔٓ .

وىي إحد القر الوالاة او ،مقراة مف ادف سراو سػدحاف آيػا  .دنظػر اوماؤنػا فػي خدمػة

الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ المدرس ص ٕٖٖ .
()ٛ

دنظ ػػر الاالم ػػة اب ػػدال ريـ الم ػػدرس ومنيج ػػو ف ػػي علس ػػدر القػ ػرآف واووم ػػو ،لو ػػدكعور ابدال ػػدااـ

ما ػػروؼ ى اليو ارم ػػاني ،مكع ػػع العلس ػػدر لونش ػػر  ،أراد ػػل ص  ، ٕٙو جي ػػود الش ػػدخ اب ػػدال ريـ
المدرس اللقيية  ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ال رع ي ،مطداة مارددف-أرادل ص ٖٖ .

()ٜ

ودو اشعير  ،وكاف دمبعو في اناويف مؤللاعو كويا .

(ٓٔ)

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٖٖٖ .

(ٔٔ)

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٖٖ .

(ٕٔ)

دنظ ػ ػػر جػ ػ ػواىر اللع ػ ػػاو خد ػ ػػر الػ ػ ػزاد ف ػ ػػي اإلرش ػ ػػاد  ،اب ػ ػػدال ريـ ى الم ػ ػػدرس  ،مطدا ػ ػػة دار

(ٖٔ)

دنظػػر اوماؤنػػا فػػي خدمػػة الاوػػـ والػػددف ،لوشػػدخ ابػػدال ريـ ى المػػدرس ص  ، ٖٔٚونػػور

الدصري -دغداد ٕ . ٕٚٓ /

اإلسػػالـ  ،لوشػػدخ ابػػد ال ػريـ ى المػػدرس ص ٖٔٓ  ،ورسػػالة إرشػػاد السػػالؾ إلػػ ،المناسػػؾ ،

لوشػػدخ ابػػدال ريـ ى المػػدرس ص ٖٗٔ  ،وا نػوار القدسػػية فػػي ا حػواؿ الشخصػػية ،ابػػدال ريـ
ى الم ػػدرس ،مطداػ ػػة الجػ ػػاح – دغػػػداد -الا ػ ػراؽ ص  ، ٖٔٙورسػػػاال الارفػػػاف فػ ػػي الصػ ػػرؼ
والنحػػو والولػػن والبيػػاف ،لوش ػػدخ ابػػدال ريـ ى المػػدرس ،ال ػػدار الارايػػة – دغػػداد -الاػػراؽ ص

ٕٗٔ  ،ورس ػػاال الرحم ػػة ف ػػي المنطػ ػ والحكم ػػة  ،لوش ػػدخ اب ػػدال ريـ ى الم ػػدرس  ،دار الاراي ػػة-
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القػػاىرة -مصػػر ص ٖ ، ٕٛوجيػػود الشػػدخ ابػػد ال ػريـ المػػدرس اللقييػػة ،لوػػدكعور ابػػد ،سػػادد
ويسي ص ٖٗ .
(ٗٔ)

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٖ٘ .

(٘ٔ)

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٕٖٗ .

()ٔٙ

دنظػػر الاالمػػة ابػػد ال ػريـ المػػدرس وجيػػوده فػػي العلسػػدر واوػػوـ الق ػرآف ،لوػػدكعور ابدالػػدااـ

()ٔٚ

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية  ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص . ٖٛ

اليوراماني ص . ٕٙ
()ٔٛ

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص . ٖٛ

()ٜٔ

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٕٖ٘ .

(ٕٓ)

دنظػر اوماؤنػا فػػي خدمػة الاوػػـ والػددف ،لوشػدخ ابػػدال ريـ ى المػدرس ص ٕٖ٘  ،وجيػػود

(ٕٔ)

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٔٗ .

الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٔٗ .
(ٕٕ)

دنظػػر روزكػػاري زيػػانـ ( أيػػاـ حيػػاعي)  ،لوشػػدخ ابػػدال ريـ ى المػػدرس ،مطداػػة كوردسػػعاف،

سنو -إدراف ص ٖ.ٜ

(٘) ىو الاالـ الاالمة المللاؿ خاعمة المحققدف واسعاذ ا ساعذة في اووـ الػددف الشػدخ امػر ابػف
الشدخ ى أمدف بف الشػدخ ماػروؼ بػف الشػدخ امػر( ىومػو ر) بػف الشػدخ ابػدالوطدا ال بدػر ابػف

الش ػػدخ ما ػػروؼ الم ػػدفوف ( ده ره لول ػػو) أس ػػلل وادي بي ػػارة ف ػػي أو ارم ػػاف الارالي ػػة  ،ول ػػد س ػػنة أل ػػا
ومالممااػػة ومػػال

ببوػػدة السػػويمانية  ،وعراػػ ،فػػي بدعػػو بدػػل الاوػػـ والللػػل والطااػػة وا دع  ،ولمػػا

عمدز دخل في القرااة وخعـ القراف ال ريـ وال عع الصغار ا دبية  ،مـ اشعغل دالاووـ الاراية فابعدأ

بعص ػريا الزنجػػاني انػػد داػػض الطػػالع المسػػعاددف فػػي مدرسػػعيـ  ،فػػإف والػػده كػػاف مدرسػػا جو ػيال
ملددا ىل الاوـ والددف  ،والحاصل أنو لد درس واجعيد في عحصدل الاووـ انػد الطػالع مػـ انػد

والػػده مػػـ انػػد سػػاار الاومػػا  ،ومػػف ععليلاعػػو حػواش مدونػػة كحاشػػية اوػػ ،عيػػذدع ال ػػالـ  ،وشػػرحو
عقريػػع الم ػراـ  ،وحاشػػية اوػػ ،جمػػن الجوامػػن  ،وحاشػػية اوػػ ،عش ػريع ا فػػالؾ واشػػكاؿ الععسػػيس ،
عوفي في سنة الا ومالممعة وخمس وخمسدف وىو ابف مال

وخمسدف سنة.

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٘ٔٗ .
(ٕٗ)
(ٕ٘)

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص . ٖٕٚ – ٖٕٙ

دنظر روزكاري زيانـ ( أياـ مف حياعي ) ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٖ. ٜ
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( )ٕٙىوالشػػدخ الجودػػل صػػاحع المكػػارـ والبركػػال والخػػدمال الجسػػيمة اال الػػددف بػػف الشػػدخ امػػر
لػػيا الػػددف بػػف الشػػدخ اممػػاف س ػراج الػػددف الطػػويوي  ،ولػػد فػػي لريػػة طويوػػة سػػنة ألػػا ومػػااعدف

ومماندف ىجرية  ،وعرا ،في بدل ال رامة والعقو والطااة  ،فوما عمدز دخل في حجرة ل ار ة القرآف
ال ريـ فخعمو  ،مـ ل أر ما عػداوؿ مػف ال عػع الحكميػة وا دبيػة والددنيػة  ،مػـ دخػل فػي د ارسػة الاوػوـ

الاراية ودرس مدادئ الصرؼ والنحو  ،واو ،اادعيـ المسعمرة المقررة دخل من أخيو الشدخ نجـ

الػػددف فػػي الطريقػػة انػػد اميمػػا حلػرة الشػػدخ ى بيا الػػددف فنػػاؿ كػػل منيمػػا اإلجػػازة فػػي اإلرشػػاد
وخدمة اإلسالـ والمسومدف  ،وان ،خانقاه ومدرسة دورود  ،وكاف لػو دػد واسػاة فػي الجػود والاطػا

والسيما في أياـ القحه الشددد والغال المزيز مف ج ار الحرع الاالمية ا ول ، ،وعػوفي سػنة ألػا

ومالمماا ػػة وس ػػدادف ىجري ػػة رحم ػػو  ،عا ػػال .،دنظ ػػر اوماؤن ػػا ف ػػي خدم ػػة الاو ػػـ وال ػػددف ،لوش ػػدخ
ابدال ريـ ى المدرس ،صٗٓٗ.
()ٕٚ

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٕٗ .

()ٕٛ

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ المدرس ص . ٖٕٛ – ٖٕٚ

()ٕٜ

دنظر المصدر الساب نلسو ص . ٖٕٛ

(ٖٓ) دنظػػر الاالمػػة ابػػد ال ػريـ المػػدرس وجيػػوده فػػي العلسػػدر واوػػوـ الق ػرآف ،لوػػدكعور ابدالػػدااـ
اليوراماني ص ٖ٘  ،وجيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لوػدكعور ابػد ،سػادد ويسػي

ص ٕٗ .

(ٖٔ) ىو أمجد بف ى بف سادد بف ى فيلي الزىػاوي  ،مػف أىػل ( دشػدر) إال أف جػده ألػاـ مػدة
فػػي ( زىػػاو) لود ارسػػة فاشػػعير دالزىػػاوي  ،ولػػد سػػنة ٖٓٓٔى ػ ٕٔٛٛ -ـ فػػي دغػػداد  ،بػػدأ دالد ارسػػة
اند والػده  ،داػدىا داوـ فػي اإلاداديػة المو يػة مػـ مػن خمسػدف طالدػا دامػوا إلػ ،مدرسػة ( النػواع)

فػػي إسػػعنبوؿ  ،عخػػرج دالدرجػػة ا ولػػ ، ،طوػػع منػػو السػػوطاف ابػػد الحمدػػد أف ددقػػ ،ىنػػاؾ ويصػػدع
الػوا لومحكمػة فػػي إسػعنبوؿ ل نػػو شػكره واخعػػار الرجػوع إلػ ،دغػػداد و اػدف الػوا لمحكمػة دغػػداد

سنة ٜٔٔٔـ  ،مـ نقل إل ،الدصرة رايسا لمحكمة البدااية  ،مػـ رجػن إلػ ،دغػداد وأصػدع مسعشػار

الحكاـ لي أولاؼ دغداد سنة ٕٜٓٔـ ،وعوفي دوـ الجماة ٗٔ شاداف سنة ٖٔٛٚى ػ ٜٔٙٚ -ـ
لي دغداد .دنظر حياة ا مجاد مف الاوما ا راد – لطاهر البحركي ،ص.122

(ٕٖ)

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٕٗ .

(ٖٖ)

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٕٗ .

(ٖٗ)

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٗٗ .
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(ٖ٘)

ىػػو المػػال ابػػد الواحػػد ابػػف المػػال ابػػد الصػػمد مػػف موالدػػد ألػػا ومالممااػػة ومػػال

 ،ودرس انػػد

والػػده فػػي لريػػة (دالػػؾ)  ،مػػـ فػػي المػػدارس الموجػػودة فػػي الناحيػػة  ،مػػـ ذىػػع إلػػ ،بيػػارة ودرس انػػد
موالنا ابػدالقادر المػدرس  ،عػوفي سػنة الػا ومالممااػة وامنعػدف وخمسػدف فػي لريػة ( سػاوجي) لػرع

بدنجويف رحمو  ،اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص . ٖٙٛ
()ٖٙ

ىو الاالـ اللالل المشيور دالمال ره ش مف أىالي لريػة( دػاش دػو رد) مػف للػا بدنجػويف ،

ولػػد فػػي حػػدود سػػنة الػػا ومالممااػػة ومػػال

اشػرة ىجريػػة  ،فومػػا عمدػػز دخػػل فػػي المػػدارس وحصػػل

الاووـ في بدنجويف ومريواف وعدرج في الم ارعػع الاوميػة ووصػل إلػ ،مسػعواه الاػالي  ،وداػد عخرجػو
اند موالنا ابد القادر عشوشل أحوالو وذىع إل ،المرحوـ الشدخ اال الددف وأخػذ الطريقػة منػو ،

وعخػػرج انػػو للدػػا مػػف الاومػػا فوافػػاه أجوػػو سػػنة الػػا ومالممااػػة ومػػال

وسػػدادف رحمػػو  ،عاػػال،

وطاع مراه  .دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص . ٛٚ
()ٖٚ

المػػال محمػػود جػوانرويي  ،كػػاف مػػف موالدػػد الػػا ومالممااػػة ىجريػػة  ،درس وسػػا ،واجعيػػد فػػي

كسػػع الاوػػوـ فا عسػػبيا اوػػ ،الاػػادة  ،وكػػاف داإللػػافة إلػػ ،اومػػو خطاطػػا حسػػف الخػػه إلػػ ،حػػد
وصاحع إنشا جدد ،كما كاف لو إلماـ دا دع اللارسي ممل ددواف كويـ ويدره  ،وكاف معخصصػا
فػػي الحكمػػة الريالػػية حسػػابيا وىندسػػعيا وفو ياعيػػا  ،واسػػعقر فػػي لريػػة دالػػؾ فعاػػدف ىنػػاؾ مدرسػػا

واجعمن حولو الطالع  ،مـ انعقل إل ،لرية ده ره علي في ناحية مو ريواف واشػعغل دالعػدريس وافػادة

الطػػالبدف ودق ػي مدرسػػا إلػػ ،أف وافػػاه ا جػػل سػػنة الػػا ومالممااػػة ومػػال

وسػػعدف ىجريػػة رحمػػو ،

عاال ،وطاع مراه.

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٖ. ٘ٙ

()ٖٛ

المال اارؼ ابف المال ابد الصمد  ،ولد في سنة الا ومااعدف وعسادف ىجرية في لرية دالػؾ

 ،وداد العمدز ل أر القرآف ال ريـ اند والػده  ،فابعػدأ دػالاووـ الارايػة واللقػو وداوـ اوديمػا وعجػوؿ فػي

المػػدارس حعػػ ،اسػػعو  ،وكػػاف لػػو صػػول جمدػػل وخػػه جدػػد  ،فاعصػػل دحلػرة الشػػدخ اػػال الػػددف
انػػدما كػػاف سػػا نا فػػي خانقػػاه ( دورود) فػػي أو ارمػػاف فػػعمره الشػػدخ أف دػػدرس وانػػد ابعدااػػو دالػػدرس

ددسمل ويق أر النظـ دصول جيوري ،عوفي سنة الا ومالممااة ومالمدف رحمو .،
دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس . ٕ٘ٛ

()ٖٜ

ىػػو الاػػالـ اللالػػل ال ازىػػد ال امػػل المػػال ى سػػادد ابػػف أحمػػد ابػػف فعػػا مػػف وجيػػا لريػػة أبػػي

ابدػػدة فػػوؽ حوبجػػة  ،ولػػد سػػنة الػػا ومالممااػػة ىجريػػة  ،وداػػد العمدػػز شػػرع فػػي الق اراػػة فخػػعـ القػرآف
ال ريـ وداض كعع أدبية معداولة  ،مـ شرع في عاوـ الاووـ الاراية وعجوؿ فػي المػدارس الموجػودة

في حوبجة وأطرافيا  ،ودخل مدرسة بياره المداركة  ،مـ رجن إل ،لرية أبػي ابدػدة وصػار مدرسػا ،
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وعوفي سنة الا ومالممااة وسل واراادف ىجرية  ،وسمال اف في وفاعو كانل أمارال لاوو مقامو
ومف جموعيا أنو كاف يكرر لولو عاال ،( ،لطدا داداده) نحو مالمة أياـ لبل موعو .

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ٓ٘٘ – ٔ٘٘ .

(ٓٗ)

ىو الاالـ الوارع والصالع الدارع المال ى أمدف مف أىالي لرية داليكدر لرع بدنجػويف  ،دخػل

في الدراسة وعجوؿ فػي المػدارس واسػعقر انػد المرحػوـ الاالمػة المػال ابػد الػرحمف بدنجػويني حعػ،

اسعو وعخرج  ،ولما عخرج عادف في المسجد المشور داسمو في محوة( سرشقاـ) ودرس الطالبدف
وخدـ المسومدف  ،وكاف دعورع اف الشبيال داحعياط كامل  ،وكاف لاناا إل ،درجة دعحدر اإلنساف

مػػف لنااعػػو الواصػػوة إلػػ ،عوػػؾ الدرجػػة  ،وكػػاف خطاطػػا موػػيع الخػػه  ،ولػػد فػػي داليكػػدر سػػنة الػػا
ومااعدف وسدادف  ،وعوفي سنة ألا ومالممااة ومالمدف ىجرية دالسويمانية .

دنظر اوماؤنا في خدمة الاوـ والددف ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس صٗٗ٘.

(ٔٗ) ولد سب عرجمعو في صٖٓ .
(ٕٗ)

دنظػػر الاالمػػة ابػػد ال ػريـ المػػدرس وجيػػوده فػػي العلسػػدر واوػػوـ الق ػرآف ،لوػػدكعور ابدالػػدااـ

اليو ارمػػاني ص ٖ٘ – ٘٘  ،وجيػػود الشػػدخ ابػػد ال ػريـ المػػدرس اللقييػػة ،لوػػدكعور ابػػد ،سػػادد
ويسي ص ٕ٘ – ٖ٘ .

(ٖٗ)
(ٗٗ)
(٘ٗ)
()ٗٙ
()ٗٚ
()ٗٛ

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص ٗ. ٙ

دنظر إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٖٗٔ .
دنظر المرجن الساب

صٔ.

دنظر جيود الشدخ ابد ال ريـ المدرس اللقيية ،لودكعور ابد ،سادد ويسي ص . ٚٛ
دنظر إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٔ .
دنظر المرجن الساب

ص ٖٖ .

رواه البخاري في صحيحو  ،برلـ ( . ) ٜٔٚٛ

()ٜٗ

الحدد

(ٓ٘)

دنظر إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص . ٕٔٛ – ٕٔٚ

(ٔ٘)
(ٕ٘)
(ٖ٘)

دنظر المرجن الساب

ص ٕ . ٕٔٚ ، ٙٔ ،

دنظر إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٕ .
دنظر المرجن الساب

ص ٔ٘ .

(ٗ٘)

دنظر المرجن الساب

(٘٘)

دنظر إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٕٔ .

()٘ٙ

ص . ٖٜٔ

دنظر إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٘ٔ .
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()٘ٚ

ياني السادة الشافاية .

()٘ٛ

دنظر إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص ٘ٔ .

()ٜ٘
(ٓ)ٙ
(ٔ)ٙ

دنظر المرجن الساب

دنظر إرشاد الناسؾ إل ،المناسؾ  ،لوشدخ ابدال ريـ ى المدرس ص . ٔٛ

دنظر المرجن الساب

(ٕ)ٙ

دنظر المرجن الساب

(ٖ)ٙ

دنظر المرجن الساب

(ٗ)ٙ
(٘)ٙ

ص . ٔٔٚ – ٔٔٙ

دنظر المرجن الساب
دنظر المرجن الساب

ص ٖ. ٙ

ص . ٙٛ
. ٕٜ

ص ٓ. ٚ

ص  ، ٖٛو ص . ٜٙ
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