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ف اعُمْرؾَمؾ  قمغم ٟميٞمّ قمغم ُمستٗمٞمض آٓئف وشمقاشمر ٟمٕمامئف وأصكّم محد هلل أ

ِه إّول واًمرؾمقل اخل٤مشمؿ أيب اًم٘م٤مؾمؿ حمّٛمد وآًمف إئّٛم٦م اًمٓم٤مهريـ  ُُمْْمَٛمِر ِِسِّ

 ،رُء ُمـ يمّؾ وًمٞمج٦ٍم دوهنؿوأسم ،أشَمَقمّمٰ آظمرهؿ سمام شمقًّمٞم٧م سمف أّوهلؿو ،اعمٕمّمقُملم

 سم٤مًمؼماءة ُِمـ أقمدائٝمؿ واًمٚمٕمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ.يت ذم أّي٤مم طمٞم٤م وأشم٘مّرب إمم اهلل

ٓسمّد أن أسمح٨م طمقًمف وطمقل ، أصؾ اًمؼماءةذم هذا يمت٤مب ضمّد ضمّدي 

 ُم١مًمِّٗمف:

 أُّم٤م اعم١مًمِّػ

 اؾمٛمف وٟمسيف وأُّمف ووٓدشمف

ومٝمق آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك احل٤مج اًمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 

 .جمداًميٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآنص٤مطم٥م ( 6611-6031)

( 6036-6601اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اًمٜمجٗمل ) احل٤مج  اًمٕمٔمٛمكاسمـ آي٦ماهلل

 ـ . ـ طمّجّٞم٦م اًمٔمـ ذح هداي٦م اعمسؽمؿمديـص٤مطم٥م 
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اسمـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 

هداي٦م اعمسؽمؿمديـ ذم ذح أصقل ُمٕم٤ممل ( ص٤مطم٥م 6621-6611)ح

 .رؾم٤مًمٔف صالشمٞمفو  شميٍمة اًمٗم٘مٝم٤مءو  اًمديـ

زُمزم سمٞمگؿ قمري٘م٦ٍم سم٤مًمنّمف واعمجِد واًمّسٞم٤مدة وهل اًمَٕمَٚمقي٦م  وًمد ُمـ ُأم  

-6610) سمٜم٧ُم آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمسّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٕم٤مُمكم اًمٙميػم

ٝم٤م  .(6661-6666اسمـ اًمسّٞمد ص٤مًمح ) (6612 سمٜم٧م  ظم٤مشمقن ضم٤مننضم٤موُأُمُّ

-6611) اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مءُمرضمع اًمٓم٤مئٗم٦م آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك 

6661.) 

ذم ُمديٜم٦م  6611م احلرام ؾمٜم٦م قم إطمد، اًمث٤مين ُمـ حمرّ وًمد ذم ي

 إصٗمٝم٤من.

 دراؾمتف وهجرشمف إمم اًمٜمجػ إذف وأؾم٤مشمٞمده

ـ  سمتدأ سم٤مًمٕمٚمقم ذم ُمس٘مط رأؾمف ا  ،ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من قمٜمد أؾم٤مشمذة يمّؾ وم

ُم٤مت ىميؾ وومرغ ُمـ اًمٍمف واًمٜمحق واعمٕم٤مين واًميٞم٤من واعمٜمٓمؼ وؾم٤مئر اعم٘مدّ 

ّٚمٕم٥م، وُمٜمتٝمك مّهف اًمّدرس وٓ يِمتٖمؾ سم٤مًمٚمٝمق واًم يمّٞم٤ًم،ذسمٚمقهمف، ّٕٟمف يم٤من ومٓمٜم٤ًم 

 واًميح٨م.

 :ًمدٰى واؿمتٖمؾ قمٜمد سمٚمقهمف سم٤مًمٗم٘مف وإصقل 

ويم٤من ُمـ ؿمّدة ذيم٤مئف وومٓمٜمتف »، اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر واًمده اًمٕماّلُم٦م ـ6

وضمقدة ومٝمٛمف وضمرسمزشمف ضمدًمّٞم٤ًم قمٞمقن اًمٓمٚمي٦م ووضمقه اعمِمتٖمٚملم هي٤مسمقن ُمي٤مطمثتف 

ٚملم يٕمؽمومقن سمسٛمّق ىمدره وضمالًم٦م حّّم ف، وأقمٞم٤من اًمٕمٚمامء واعمُمع صٖمر ؾمٜمّ 



 0  ......................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 .6شُمٜمزًمتف

 طمّدصمٜمل وىمد» حيّدصمٜم٤م ٟمجٚمف أسمقاعمجد قمـ طمْمقره ذم درس واًمده:

 اًمٕماّلُم٦م واًمده درس اًمٗمراء ٓسمس وهق اًمِمت٤مء أّي٤مم سمٕمض طمرض أّٟمف مج٤مقم٦م

 اًمٕماّلُم٦م واًمده ذع اّم ـوًم اعمجٚمس زاوي٦م ذم وضمٚمس احلٚمؿ ييٚمغ مل همالم وهق

 ومٜمٔمروا ،احل٤مضون سمف هب٧م سمام قمٚمٞمف يرادواإل ُمٕمف ٜم٤مزقم٦ماعم ذم أظمذ اًمدرس ذم

 فمروم٤مء سمٕمض إًمٞمف اًمٜمٔمر أطمدّ  أن إمم ًمّمٖمره يروه ومٚمؿ ،اعمجٚمس اـمراف إمم

 إنّ  :ُمٕمٜم٤مه ُم٤م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م اعمزاح ؾميٞمؾ قمغم ٤مً يُمتٕمجّ  ًمٚمِمٞمخ وم٘م٤مل ،احل٤مضيـ

 اًميح٨م وم٘مٓمع ،اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م أّٟمف اًمِمٞمخ ومٕمرف ،كشمٜم٤مفمر تلاًمّ  هل اًمٗمروة

 .6شاًمٓماّلب أقملم ُمـ قمٚمٞمف ظمقوم٤م احلْمقر قمـ ؽذًم سمٕمد ٕمفوُمٜم

ؾمتٛمرار دراؾمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم اًمٜمجػ إذف ُمع اصمّؿ ذه٥م ٕضمؾ 

أظمقيف إيمؼم ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 

ـ وإصٖمر ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم اًمٜمجٗمل (6616-6006)

آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمسّٞمد حمّٛمديم٤مفمؿ ـ و(6061-6616)اإلصٗمٝم٤مين 

 سمٜمٗم٘م٦م واًمدهؿ. اًمٕمروة اًمقصم٘مكٰ ص٤مطم٥م ( 6001)ماًمٓمي٤مـمي٤مئل اًمٞمزدي 

 واعم١مًّمػ طمرض ذم احلقزة اًمٜمجٗمٞم٦م قمغٰم إقمالم اًمت٤مًمٞم٦م:

                                                             

جمداًميٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع: . 6

 .، ـميٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م سمٓمٝمران66، صشمٗمسػم اًم٘مرآن

 اًمٕماّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤مضؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ ُمـاًمز طمكم .6

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء؛ يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ
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سمدائع اهلل اًمرؿمتل ص٤مطم٥م ـ آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ اعمػمزا طميٞم٥م6

 ، طمرض قمٚمٞمف ذم أصقل اًمٗم٘مف.إومٙم٤مر

 .سم٠مّٟمف أؾمت٤مد واًمده اًميدائعص٤مطم٥م  6جدوىمد وصػ ٟمجٚمف أسمقاعم

]اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٤مضؾ اًمٙم٤مُمؾ  صمٜملوطمدّ »وحيّدصمٜم٤م قمـ هذا اًمدرس: 

 اّم ـًم اجلٞمالين اهللطميٞم٥م اعمػمزا اًمٕماّلُم٦م أنّ  ٤مً أيْم اًمِمٞمخ طمسـ اًمتقيرسيم٤مين[

ـّ  ًم٦م٠مُمس سم٤مطم٨م  إيمؼم اجلدّ  اًمٕماّلُم٦م قمغم أورد ،وسم٤مًمقاىمع سم٤مًمٓمريؼ اًمٔم

ّٓ  ٤مً مجٞمٕم احل٤مضون ؿمٙم٤مٓشمفإل وأذقمـ اعمِمٝمقر خمت٤مره قمغم ؿمٙم٤مٓتإ  إ

 قمغم اّس أواهلل اخلراؾم٤مين[ ]اعمػمزا طميٞم٥م اعمت٘مّدم واًمسّٞمد اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م

 اًمٕماّلُم٦م سملم ىم٤مئؿ واًمٜمزاع أّي٤مم واٟم٘مْم٧م ،إيمؼم اًمِمٞمخ يمالم شمّمحٞمح

 اًمٗمْمالء ُمـ يمثػم مجع هتامسم٘مقّ  يّمدق يقم يمّؾ  وذم وسمٞمٜمٝمام اعمذيمقر

 أن اًمّمالح أنّ  :احل٤مضيـ أطمد ًمف وم٘م٤مل ٤مً يقُم اعمٜمؼم صٕمد أن إمم ،احل٤مضيـ

 ًم٦م٠مُمس ذم وذع سم٘مقًمف ومٕمٛمؾ ،ومٞمٝم٤م ُمقاومؼ ؽًم ييؼ مل فٟمّ ٢موم ،ًم٦م٠ماعمس هذه كشمؽم

 .6شأظمرى

 شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف. ،آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ رايض اًمٜمجٗملـ 0

 ـ ؾمّٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م وُمرضمٕمٝم٤م آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمسّٞمد حمّٛمدطمسـ احلسٞمٜمل2

                                                             

 .633ص :وىم٤مي٦م إذه٤منراضمع يمت٤مسمف  .6

 اًمٕماّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤مضؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .6

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن سمفيمت٤م ذم اًمٖمٓم٤مء؛ يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ



 1  ......................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 طمرض قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمٛملم. ،اًمِمػمازي اًمٙميػم

 وذم احلٙمٛم٦م طمرض قمغم:

 .(6611)م 6ـ اًمِمٞمخ اعمػمزا سم٤مىمر اًمِمّٙمل1

 وىمرأ إؾمٗم٤مر إرسمٕم٦م قمغم:

 .ـ اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم اًمؽمك1

 صمٜملطمدّ  .هن٤مراً  وٓ ًمٞمالً  اًمتحّمٞمؾ قمـ يٗمؽم ٓ ويم٤من»وىم٤مل ٟمجٚمف: 

 إمم أشمٞم٧م عم٤ّم: ىم٤مل يناًمتقيرسيم٤م طمسـ اًمِمٞمخ اًمٙم٤مُمؾ اًمٗم٤مضؾ اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ

 ،واعمِمتٖمٚملم ٚملماعمحّّم  أومْمؾ قمـ ؾم٠مًم٧م اًمتحّمٞمؾ ٕضمؾ اًمٜمجػ

 ،اخلراؾم٤مين اهللطميٞم٥م اعمػمزا اًمٕم٤ممل اًمسّٞمد وإمم اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م إمم وم٠مرؿمدوين

 آؿمتٖم٤مل ذم جمدّ  همػم فًمٙمٜمّ  ،وصػ ُم٤م قمغم يم٤من وإن اعمذيمقر اًمسّٞمد ومرأي٧م

 جيتٛمع ُمدرؾم٦م يم٠مهّن٤م وداره اعمقافمي٦م أؿمد   قمٚمٞمف ٤مً ُمقافمي اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م ورأي٧م

 ،اعمذايمرة ُمـ ٤مً هم٤مًمي ختٚمق وٓ ُمٙم٤منٍ  يمؾِّ  ُمـ واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أرسم٤مب ومٞمٝم٤م

 .قمٚمٞمف ووافمي٧ُم  اًمس٤مُمل اعمجٚمس ؽذًم ومٚمزُم٧ُم 

 اً جمدّ  اًمٕمٚمقم حتّمٞمؾ قمغم ٤مً ُمقافمي يمثػمة ةُمدّ  اًمٕمراق ذم سم٘مل ،وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ضمٜم٤مب اًمٕماّلُم٦م ًمدهوا شمالُمذة أومْمؾ اًمدار ذم وُمٕمف ٦مؾم٤مقم قمٜمف يٗمؽم مل ومٞمف

                                                             

 /1ج :ُمٙم٤مرم أصم٤مر؛ و661ص /6ج :ُمٕم٤مرف اًمرضم٤ملراضمع شمرمجتف ذم يمت٤مب  .6

 .0663ص
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 اًمؼموضمردي أسمقاًم٘م٤مؾمؿ 6أُمرزا اًمٗم٤مضؾ واًمٕم٤ممل اًمٞمزدي حمّٛمديم٤مفمؿ اًمسّٞمد

 .6شواًمده شمالُمذة ُمـ ٤مً أيْم ويم٤من شمٕم٤ممم اهلل ٦مرمح

 ٤منشمّمحٞمح

ِمٞمخ حمّٛمدطمسلم اًمٓمرحيل ُمـ أطمٗم٤مد اًمأّن  0ؿ سمٕمضىمد شمقهّ  إول:

سٚمقك اًماعمؽمضمؿ ًمف وؿمٞمخف ذم اًمٓمري٘م٦م و ذؾمت٤مأُ يم٤من  جمٛمع اًميحريـص٤مطم٥م 

 ُمع أّٟمف مل يثي٧م ىمٓمٕم٤ًم.

قمغم ومرض  2اعمؽمضمؿ ًمف إًمٞمف يمام ورد ذم يمالم سمٕمض آظمر فوأُّم٤م شمقضّم 

 قمغم أّٟمف أؾمت٤مذه أو ؿمٞمخف أو ٟمحق ذًمؽ. صميقشمف مل يدّل 

اعمؽمضمؿ ًمف مل حيرض قمغم اعمػمزا قميداًمرطمٞمؿ اًمٗم٘م٤مهتل اعم٤مه٤مين  اًمث٤مين:

هـ 6611 ؾمٜم٦مذف هـ واًمقارد ذم اًمٜمجػ ا6611ٕاعمقًمقد ؾمٜم٦م  1اًمزٟمج٤مين

ذم اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ قمٛمره واعمتقرّمٰ ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م 

                                                             

 ش.اعمػمزا»يمذا ذم اعمّمدر وًمٕمؾ صحٞمح  .6

 اًمٕماّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤مضؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .6

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء؛ يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ

 :صٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمشإطمقال و آصم٤مر ؿمٞمخ حمّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك أراضمع يمت٤مب:  .0

 .، شم٠مًمٞمػ اعم١مرخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل211ص

 .، خمٓمقطٟمس٥م ٟم٤مُمف اًمٗم٧موهق اًمسٞمّد أسمقاحلسـ اًمٙمت٤ميب ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب  .2

ظمٓم٠م وٟمّيف  اًم٘مْم٤مء ًمقاًمدهيمام ادقم٤مه وًمده يمامل اًمديـ اًمٗم٘م٤مهتل ذم ُم٘مدُمتف قمغم يمت٤مب  .1

طمقال و آصم٤مر ؿمٞمخ حمّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك أٞمف اعم١مرخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل ذم يمت٤مسمف: قمٚم

 .210ص :صٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمشإ



 1  ....................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

هـ. ّٕن اعمؽمضمؿ ًمف ورد ذم اًمٜمجػ إذف وهذا قمغم صمدي أُّمف 6011

 يرشمْمع!

 رضمققمف إمم إصٗمٝم٤من

ّـ  سمٕمد ُمّض  :وسم٤مجلٛمٚم٦م  أيمثر ُمـ مخس٦م قمنم ؾمٜم٦م ىمْم٤مه٤م قمٜمد أؾم٤مشمٞمد اًمٗم

ٛمّٞم٦م اًمٜمجٗمّٞم٦م سمجقار أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ وضمٝم٤مسمذة اًمٕمٚمؿ ذم احلقزة اًمٕمٚم

رضمع إمم ُمس٘مط رأؾمف ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من سم٠مُمر ُمقًمقي صدر ُمـ  ـم٤مًم٥مأيب

 .ق6611ذم طمدود ؾمٜم٦م  واًمده اعمٕمٔمؿ

وىمد  واؿمتٖمؾ ذم إصٗمٝم٤من سمتدريس اًمٙمالم وأصقل اًمٗم٘مف واًمٗم٘مف

اؾمتٗم٤مد ُمـ جمٚمس درؾمف اًمنميػ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اعمؼمزيـ ويمت٥م ُم٤م 

 ومقائد يمٚمامشمف وشم٘مريرات سمحقصمف ذم جمّٚمدات قمديدة. ًمت٘مٓمقا ُمـا

 اٟم٘مٓمٕم٧ُم  وىمد»آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم اًمٜم٤مئٞمٜمل ىم٤مل:  :ُمٜمٝمؿ

 وإصقًمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م أسمح٤مصمف مجٞمع أطمرض ويمٜم٧ُم  قمٚمٞمف واقمتٙمٗم٧ُم  سمف

 سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م هل٤م ٤مً ُمؽممج اًمرسقم٦م سمٙمامل اًميح٨م جمٚمس ذم يمتيٝم٤مأو واًمٙمالُمٞم٦م،

ـْ  ومجٞمع هق ويتٕمّج٥ُم  يمراريز قمٚمٞمف وأقمرض  ءر ومقت قمدم قمـ حيرضه َُم

 اًمي٤مرع اًمٗم٘مٞمف أظمقه لُمٜمّ  ـمٚميٝم٤م وىمد احل٤مضون، ويستٜمسخٝم٤م يٗمٞمده يم٤من ٤ممّ 

 يرض ومل ًمٞمٓميٕمٝم٤م  ٟمجٗمل سمآىم٤م اعمٕمروف لحمّٛمدشم٘م اًمِمٞمخ طمرضة يملاًمزّ 

 .6شًمٞمفإ دومٕمٝم٤م قمـ وُمٜمٕمٜمل ؽسمذًم رُمسف ـم٤مب هق

                                                             

شمرمج٦م اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخّٓمف اًمنميػ ُمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر  .6
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وم٤مدة وآؾمتٗم٤مدة سم٤مإلواؿمتٖمؾ »وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف قمـ دروؾمف ذم إصٗمٝم٤من: 

، وأطم٤مـمقا ُمٙم٤منٍ  ضم٤مدة، أىميؾ قمٚمٞمف ـمٚمي٦م اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾِّ واشّمٙم٠م قمغم وؾم٤مدة اإل

قمٛمٞمؼ ُمرظمك اًمٕمٜم٤من، ومتّمدر ُمـ همػم ٟمٙمػم  وم٩م   قمٚمٞمف ًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمقم ُمـ يمؾِّ 

ـ   ٗم٤مق ذم يمؾِّ شمّ ذم جمٚمس اًمتدريس، ووم٤مق قمٚمامء قمٍمه سم٤مٓ ، وأذقمـ ٟمٗمٞمسٍ  وم

ـ   ؽمف يمؾِّ يمؾِّ ذي ومْمؾ سمٗمْمٚمف اجلزيؾ، واقم ـ   سمٛمٝم٤مرشمف ذم يمؾِّ  ذي وم  وم

سمٚمٓمػ اًمت٘مرير وطمسـ  ، وشمّمّدى ًمٚمققمظ وإرؿم٤مد اخلٚمؼ إمم احلؼِّ ضمٚمٞمؾٍ 

 .6شٗم٤مق سمالٟمٔمػمشمّ اًمتٗمسػم، ومّم٤مر ذم ذًمؽ واطمد قمٍمه سم٤مإل

 طمْمقره قمغم واًمده

 ،سمٕمد رضمققمف ُمـ اًمٜمجػ إذف واؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمتدريس واًمقفم٤مئػ

ًمقٓ »هذه اعم٘م٤مًم٦م:   ؿم٠من درس واًمدهٟم٘مؾ قمٜمف ذم وىمد ،طمرض قمغم واًمده أيْم٤مً 

ُم٤م ذم درؾمف ُمـ قمدم اًمؽمشمٞم٥م اًمٜم٤مؿمئ ُمـ يمثرة أؿمٖم٤مًمف ًمٙم٤من أٟمٗمع درس قمغم 

 .6شوضمف إرض

 ٟم٘مالسمف اًمروطملا

٦م صمّؿ سمٕمد اؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمدرس واًميح٨م واًمققمظ وطمّمقل ري٤مؾم٦م وُمرضمٕمٞمّ 

                                                                                                       
. صمّؿ ـُميٕم٧م 231-231ص/ 1ج :أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦موىمد ـميٕمتٝم٤م ذم يمت٤ميب  .اًمٜم٤مئٞمٜمل

 .662و 660ص :، اًمٕمدد اًمث٤مينيمت٤مب ؿمٞمٕمفن ُمٜمّل وٓ ُمـ طمٗمٞمده ذم ُمـ دون آؾمتٞمذا

جمداًميٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .6

 .، ـميٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م سمٓمٝمران66ص :شمٗمسػم اًم٘مرآن

 .، خمٓمقطٌ احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م .6
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حيّدصمٜم٤م قمٜمف ؿم٘مٞم٘مف إصٖمر اًمِمٞمخ  ديٜمّٞم٦م، شمريمٝم٤م وطمّمؾ ًمف اٟم٘مالٌب روطمٌل 

ر ذم  ،إيّن يمٚم ام أردُت أن ُأىمٞمَؿ اًمّّمالة ؾم٤مقم٦ًم أو ؾم٤مقمتلم»ّٛمدقمكم سم٘مقًمف: حم ُأومٙمِّ

! ًمتحّمٞمؾ اخلٚمقص اًّمذي هق أصؾ شمي٤مرك وشمٕم٤مممأُمر ٟمٞم تٝم٤م، ٕضمَٕمَٚمف ظم٤مًمّم٤ًم هلل 

يمؾِّ قمي٤مدٍة. وأصم ر هذا اًمٗمٙمر ذم ٟمٗمز شم٠مصمػمًا قمٔمٞماًم، طمّتك ُمٜمَٕمٜمل ُمـ 

 .6شإقمامل

ًمـاّم يمٜم٧ُم ذم إصٗمٝم٤من »ٟم٘مالب: ذا اإلوهذا شم٘مرير آظمر ُمـ ؾمي٥م ه

ذي هق ُمـ ظمٓمر ذم ىمٚميل سمٕمض اًمقؾمقاس اًمّ  ،ُم٤مُم٦م اجلامقم٦م٢مُمِمتٖماًل سم

ىميؾ اخلروج إمم  يقمٍ  يمؾ   ذي يقؾمقس ذم صدور اًمٜم٤مس، ومٙمٜم٧ُم ٤مس اًمّ اخلٜمّ 

ذي هق اًمّمالة أؿمتٖمؾ سم٤مًمٗمٙمر ؾم٤مقم٦م أو ؾم٤مقمتلم ًمتحّمٞمؾ اخلٚمقص اًمّ 

ومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م وهمروره٤م، وقمدم  ر ذمًمٚمّمالة قملم اًمٗمرض وومرض اًمٕملم، أومٙمّ 

سم٘م٤مء ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وِسوره٤م، وُم٤م جيري ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٙم٤مره قمغم أهٚمٝم٤م، واٟم٘مْم٤مء 

صٕميٝم٤م وؾمٝمٚمٝم٤م، وذم أظمرة وسم٘م٤مئٝم٤م وُمٜمجٞم٤مهت٤م وُمٝمٚمٙم٤مهت٤م دومٕم٤ًم ًمٚمٛمراء، 

ر ذم ىمٚميل أصمرًا اٟم٘مٓمٕم٧م سم٤معمّرة قماّم ؾمقى اهلل، وشمقضّمٝم٧م وطمذرًا ُمـ اًمري٤مء، وم٠مصمّ 

ومحّمؾ زم ُم٤م طمّمؾ سمؼميم٦م اًمتٗمّٙمر ذم شمٚمؽ اًمس٤مقم٤مت، وضمٝمل إمم اهلل،  سمٙمؾِّ 

، وأّٟمف أصؾ شؾمٜم٦م قمي٤مدةِ  ـْ ُمِ  ظمػمٌ  ؾم٤مقم٦مٍ  رُ شمٗمٙمّ : »وفمٝمر زم طم٘مٞم٘م٦م ىمقًمف

                                                             

حلٗمٞمده اًمٕماّلُم٦م  اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين رؾم٤مًم٦ٌم ذم شمرمج٦م اًمٕماّلُم٦م اًمِّمٞمخ حمّٛمدطمسلم .6

ُمػماث طمقزه ، اعمٓميققم٦م ذم اًمٗم٘مٞمد آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمّديـ اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين

 .سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ جمٞمد ه٤مدي زاده 131ص/ 1ج :اصٗمٝم٤من
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 .6شاًمٕمي٤مدات، ورأس جلٛمٞمع اًمسٕم٤مدات ًمٙمؾِّ 

ذم ذًمؽ احل٤مل وسمدا صمّؿ ؾمٜمح ًمف »وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف أظمر احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل: 

اًمٖمرور، واإلٟم٤مسم٦م إمم دار اًمي٘م٤مء ًمف ذم ظمالل شمٚمؽ إطمقال اًمتج٤مذم قمـ دار 

٤ًم ُمـ اًمققمظ واًمتدريس، وهجر مجٞمع ُم٤م واًمرسور، ومؽمك مجٞمع ُم٤م يم٤من ُمتّمديّ 

ٟمس سم٤مهلل وهق ٟمٕمؿ إٟمٞمس، وم٠مذق ًمف ُمـ صيح اًمّسٕم٤مدة يم٤من حيجيف قمـ إُ 

ت سمف همٞم٤مه٥م اًمدضمك، وفمٝمر ًمف ُمـ ٟمقر احل٘مٞم٘م٦م ضٞم٤مء شم٘مِّمٕم٧م قمٜمف ءٟمقر أض٤م

ر واًمذيمر واًمتالوة، وسف ًمٞمٚمف وهن٤مره ذم ؾمح٤مئ٥م اًمٕمٛمك، واؿمتٖمؾ سم٤مًمٗمٙم

ّٓ اهلل»اًمزه٤مدة واًمٕمي٤مدة، وٓ يٗمؽم قمـ ذيمر  ًمٞماًل وهن٤مرًا، وييٙمل سمٙم٤مء ش ٓ إًمف إ

اًمثٙمغم قمغم ٟمٗمسف ِّسًا وضمٝم٤مرًا سمحٞم٨م شم٠مّذى ُمـ ؿمّدة سمٙم٤مئف اإلظمقان، وومزع 

 ٤م سم٤مًمّٚمٞمؾَل قمـ ضمٜم٤مسمف شمرك اًميٙم٤مء إُمّ ٠مُمـ قمقيٚمف اًمٜمس٤مء واًمّميٞم٤من، سمحٞم٨م ؾَم 

وإُّم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر سمٕمُض اجلػمان، وذيمروا أّن ؿمّدة سمٙم٤مئف يٛمٜمٕمٝمؿ قمـ اًمٜمقم ذم شمٚمؽ 

 .6شإطمٞم٤من

 ىمي٤مهل٤مإ ُمع ةسم٤معمرّ  اًمدٟمٞم٤م قمـ قمراضفإ ؾمي٥م قمـ صمٜملطمدّ »وىم٤مل ٟمجٚمف: 

 زم يٙمـ مل اًمٕمراق سمالد ُمـ رضمٕم٧ُم  اّم ـًم: وم٘م٤مل ٕىمراٟمف ٗمؼيتّ  مل ٤ممّ  سم٤مٔظمرة قمٚمٞمف

ّٓ  هؿ    ُم٘م٤مُمل ًمٕمٚمقّ  سمالدي إمم وصقزم أّول ّمقهل٤مطم قمت٘مدأ ويمٜم٧م اًمري٤مؾم٦م إ

                                                             

جمداًميٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .6

 .، ـميٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م سمٓمٝمران62ص :نشمٗمسػم اًم٘مرآ

 .60اعمّمدر، ص .6
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 واضمتامع اًمري٤مؾم٦م حتّمٞمؾ وـمرق اًمسٞم٤مؾم٦م ٦مسمٙمٞمٗمٞمّ  وُمٕمرومتل اًمٕمٚمقم ذم

 وهمػم وإىم٤مرب فواًمنّم  واًمٜمس٥م احلس٥م ُمـ ؽًمذًم اعمقضمي٦م إؾمي٤مب

 كطمتّ  واًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ ؽذًم قمـ أومؽم ٓ واًم٘مٗم٤مر اًمٗمٞم٤مذم أـمقي أزل ومٚمؿ ،ؽذًم

 سمؾ ،سمتٖملأ يمٜم٧ُم  يمام قمكم   إُمقر شُمْ٘ميِؾ ومل ُمّدة قمكم   وُمْم٧م صٗمٝم٤منإ سمٚمٖم٧م

 ُمـ وإظمذ اًمٕمراق إمم ٗمراًمس   ىميؾ ُمرشميتل قمـ ٟمحٓم٤مطآ آصم٤مر أرى يمٜم٧م

 طم٥ّم  يٙمـ مل سمؾ ،ضمتٝم٤مدوآ اًمٗمْمؾ ذم ُمرشميتل سمٕمّٚمق وشمّمدي٘مٝمؿ قمٚمامئٝم٤م

 .ؽذًم ىميؾ يم٤من ُم٤م ُمثؾ قمكم   ىمي٤مًمفإو زم واًمدي

 حتّمٞمؾ ذم اجلٝمد ازددُت  امويمٚمّ  اًمزُم٤من ُمـ ةُمدّ  ؽذًم قمغم ومي٘مٞم٧م :ىم٤مل

 :ٟمٗمز ذم وىمٚم٧ُم  ٤مً يقُم رُت شمٗمٙمّ  أن إمم دسم٤مراً إ لقمٜمّ  إُمر زدادأ ،ؽذًم ؾمي٤مبأ

 اضمتٛمع ىمد وم٢مّٟمف ،شمريدين ٓ اًمدٟمٞم٤م أنّ  ةاعمدّ  هذه ذم اًمتج٤مرب ُمـ زم فمٝمر ىمد أّٟمف

 راه٤مأ فيمٚمّ  ؽذًم وُمع وأظمداين أىمراين ُمـ ٕطمد جيتٛمع مل ُم٤م ي٤مهب٤مؾمأ ُمـ زم

 ـُمَ  ٟمس٤مناإل يريد ٓ أن واًمٕم٘مؾ احلزم وُمـ ؾمقاي قمغم ٦موُم٘ميٚم لقمٜمّ  ُمٕمرض٦م

 قمـ اإلقمراض قمغم اًمس٤مقم٦م ؽشمٚم ومٕمزُم٧ُم  ،شم٤مريمف هق ـُمَ  كويؽم يريده ٓ

 ومٚمؿ ،ؽذًم قمغم ٤مً قم٤مزُم جمٚمس ُمـ وىمٛم٧ُم  أظمرة قمغم ىمي٤ملواإل سم٤معمّرة اًمدٟمٞم٤م

ـّ  سمؾ ـ أّي٤مم صمالصم٦م متض  اًمٕماّلُم٦م واًمدي أشم٤مين ـاًمٚمٞمٚم٦م ؽشمٚم :ىم٤مل  أّٟمف اًمٔم

 ،اًمدٟمٞم٤م إُمقر ُمـ زم ُم٤م مجٞمع ؽقمٚمٞم ضأومقّ  أن قمغم قمزُم٧ُم  ىمد إيّن  :ىم٤ملو

 اًمدرس ؽًم كوأشمر اًمثالصم٦م وىم٤متإ ذم اجل٤مُمع اعمسجد ذم لقمٜمّ  ٤مً قمقض ومتّمكم

 سمٜمٗم٘م٦م وشم٘مقم أُمقازم مجٞمع ؽًم وأه٥م ،ؽقمٚمٞم سم٤محلْمقر ٤مً مجٞمٕم اًمٓمٚمي٦م وآُمر

 صالحإو ٗمزسمٜم وأظمٚمق كأوٓد يم٠مهّنؿ وحتتسيٝمؿ هب٤م أىمقم يمٜم٧ُم  يمام ،أوٓدي
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 .آظمريت أُمقر

 هذا ىميؾ ؽذًم سمٕمض يم٤من هاّل  :وىمٚم٧ُم  ٤مً قمجي ومْمحٙم٧ُم  :واًمدي ىم٤مل

 ،قمٚمٞمف قمزُم٧ُم  قماّم  سمراضمع ومٚمس٧ُم  أن وأُّم٤م ،ُمٕمدودة سمس٤مقم٤مت اًمقىم٧م

 صمؿّ  ،اإلٟمٙم٤مر ذم ومي٤مًمٖم٧ُم  ،يمالُمف قمغم ُمٍم   وهق ؽذًم ُمـ إًمٞمف وم٤مقمتذرُت 

 ،ُمٜمٝم٤م أظمرج وٓ دأطم قمكم   يدظمؾ ٓ وم٤مرهم٦م دار ذم وؾمٙمٜم٧ُم  اًمٕمزًم٦م اظمؽمُت 

 يمثػمة ٤مً ؾمي٤مسمأ ؽًمذًم واظمؽمقمقا أُمري ذم واوحتػّم  ؽسمذًم اًمٜم٤مس حتّدث أن إمم

 أن قمغم اًمنميػ سم٤مًم٘مرآن لومتٗم٠مّ  ،ؽذًم واًمدي وسمٚمغ اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ يمثر كطمتّ 

 سمٍمه وىمع آي٦م أّول ومٙم٤مٟم٧م ،ؽذًم ىميؾ سمف ٗمٜمليمٚمّ  سمام وي٠مُمرين ؽذًم ُمـ يٛمٜمٕمٜمل

: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٚمٞمٝم٤م              6 اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ وم٠مشم٤مين 

 كشمر سملم كأظمػّم  وًمٙمـ ومٞمف أٟم٧م قماّم  كأهن٤م ٓ :زم وم٘م٤مل ،اًمٜمقم قمغم قم٤مزم وأٟم٤م

 ،اًمٕمراق إمم ورضمٕم٧ُم  اًمث٤مين وم٤مظمؽمُت  ،اًمٕمراق إمم اخلروج وسملم إُمقر هذه

 .6شيمالُمف طم٤مصؾ ٟمتٝمكإ

 داً دّ جمإمم إصٗمٝم٤من رضمققمف صمّؿ صم٤مٟمٞم٦م إمم اًمٕمراق هجرشمف 

 واعمج٤مهدات واًمٕمي٤مدة اًمٕمزًم٦م ذم اضمتٝمد اًمٕمراق إمم رضمققمف وسمٕمد»

 وم٤مشمح ٦مواعمٕمٜمقيّ  اًمٔم٤مهرّي٦م اًمٕمٚمقم أسمقاب ُمـ قمٚمٞمف اهلل ومتح كطمتّ  اًمنمقمّٞم٦م

                                                             

 .1ؾمقرة اًمٕمٜمٙميقت، أي٦م  .6

 اًمٕماّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤مضؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .6

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء؛ يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ
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 اًمٕماّلُم٦م واًمده أُمر صدر ،ٟمٕمؿ ُم٤مٟمح، واًمٙمامٓت اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ وُمٜمحف

 ،ُم٦مت٘مدّ اعم إُمقر ذم اًمدظمقل ُمـ ُمٜمف يريده يم٤من عم٤م صٗمٝم٤منإ إمم سم٤مًمرضمقع

 ُمٜمف يريده يم٤من ٤ممّ  ءر ذم يدظمؾ مل وًمٙمـ صٗمٝم٤منإ إمم ورضمع أُمره ُم٤م وم٤مُمتثؾ

 ّٓ  اًمٙمالم ذم أطمدمه٤م ،درؾم٤من ًمف ويم٤من اخلقاّص  ُمـ جلامقم٦م اًمتدريس إ

 ُمـ مج٤مقم٦م اًمنميػ جمٚمسف ُمـ اؾمتٗم٤مد وىمد اًمٗم٘مف ذم وصم٤مٟمٞمٝمام ،اًمٗم٘مف أصقلو

 ة.قمديد داتجمٚمّ  ذم شمفيمٚمام ومقايد ُمـ اًمت٘مٓمقا ُم٤م ويمتيقا زيـاعمؼمّ  اًمٕمٚمامء

 قمغم أٟمٗمسٝمؿ وشمالوم٧م اجلامقم٦م ىم٤مُم٦م٢مسم ًمزاُمفإ قمغم اًميٚمدة أهؾ اضمتٛمع صمؿّ 

 كطمتّ  ؽذًم ممإ جييٝمؿ ومٚمؿ ،طمٞمٚم٦مٍ  سمٙمؾِّ  ؽذًم إمم ٚمقاوشمقص   ظمٚمٗمف ةاًمّمال

 وهق سمف وُمْمقا ٦مداسمّ  وأريميقه ُمٜمٝم٤م وأظمرضمقه ٤مً يقُم داره سم٤مب قمغم اضمتٛمٕمقا

 ُمـ رضمع كطمتّ  ويٛمتٜمع إًمٞمٝمؿ تذريٕم يزل مل ؽذًم وُمع رداء وٓ قمامُم٦م سمال

 ؿهل ومقرمٰ  ،اعمققمٔم٦م جمٚمس إىم٤مُم٦م ُمـ وقمدهؿ سمام وأرض٤مهؿ اًمٓمريؼ تّمػٜمُم

 مجٞمع ُمـ اعمسجد ذم ٕمقنٛمجيت اًمٜم٤مس ويم٤من ،رُمْم٤من ؿمٝمر ذم ؽسمذًم

 قمجقسم٦مأ ويم٤من ،اؾمتٕمداده سمٛم٘مدار يمؾ   اخلٚمؼ ـمي٘م٤مت ُمٜمف واٟمتٗمع صٜم٤مفإ

 سمٕمي٤مرات ٤مُمْم٦مٖماًم اعمٓم٤مًم٥م وسمٞم٤من اًمتٕميػم ورؿم٤مىم٦م اًميٞم٤من الوةطم ذم اًمٕمٍم

 ،٦ماًمٜمٞمّ  ظمٚمقص ذم ٟمٗمسف ُمـ يثؼ ٓ سم٠مّٟمف اً ُمٕمتذر ٤مً أيْم اًمققمظ كشمر صمؿّ  ٦م،ؾمٝمٚم

 .اخلقاّص  سميٕمض ُمٜمف ٟمتٗم٤معآ واٟمحٍم

]ُمسٕمقد ُمػمزا اسمـ ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه  اًمسٚمٓم٤من فمّؾ  اًمِم٤مهزاده إنّ  صمؿ

 ـُم ًمف وسمذل رادةواإل واإلظمالص ٦ماعمحيّ  ًمف أفمٝمر ،صٗمٝم٤منإ وازماًم٘م٤مضم٤مري[ 

 صٗمٝم٤منإ ىمرى أؿمٝمر ُمـ اعمٜم٤مومع قمٔمٞمٛم٦م ىمري٦م ُمٜمٝم٤م لتاًمّ  إُمقال سئٟمٗم٤م
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 ُمـ ـيتٛمٙمّ  مل سمؾ ،ؽذًم ُمـ ٤مً ؿمٞمئ ي٘ميؾ ومٚمؿ ،يمثػمة طئوؾم٤م ؽذًم ذم طووؾّم 

ّٓ  ُمالىم٤مشمف  ومل روطمف ىمدس ًمٚمِمٞمخ زي٤مراشمف سمٕمض ذم واًمده ُمـ سم٠مُمر اتُمرّ  ةقمدّ  إ

 ُمِمٖمقًٓ  اراًمدّ  سمٞمقت ُمـ صٖمػم سمٞم٧م ذم ٤مً خمتٗمٞم صٗمٝم٤منإ ذم ىم٤مُمتفإ ةُمدّ  يزل

ّٓ  أطمد إًمٞمف يّمؾ ٓ ،واًمٓم٤مقم٤مت سم٤مًمٕمي٤مدات  .ظمقاٟمفإ إ

 وص٤مطم٥م اًمٚمٞمؾ ُمـًا ؿمٓمر كويي٘م اًمٚمٞم٤مزمأيمثر  يزوره اًمٕماّلُم٦م وواًمده

 اًمٜمّم٤ميح ذم يمٚمامشمف سميٕمض وي٘مرٟمف اًميالهم٦م هن٩م ُمـ وم٘مرات ًمف ي٘مرأ اًمؽممج٦م

 ذم ٛمقاٙمٚمّ ي امورسمّ  يفظمدّ  قمغم شمت٘م٤مـمر دُمققمف روطمف اهلل ىمدس واًمِمٞمخ واعمٕم٤مرف

 اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م ويِمتٖمؾ داره ممإ اًمِمٞمخ يٛمض صمؿّ  اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اعمي٤مطم٨م

 .ـم٤مقم٤مشمف ػسمٛمقفمّ 

 أُمر ويم٤من أصالً  اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ ءر ذم فيتٍّم  ٓ ةاعمدّ  ؽشمٚم ذم ويم٤من

ّٓ  ديٜم٤مراً  وٓ ٤مً درمه يٛمّس  ٓ ،اًمدار أهؾ إمم ُمقيمقًٓ  ُمٕم٤مؿمف  ي٠مظمذه يم٤من ُم٤م إ

 .6شسمٞمده ًمٚمٗم٘مراء ويٕمٓمٞمف اًمدار أهؾ ُمـ

 شمالُمٞمذه

اد احل٘مٞم٘م٦م ُمـ روّ  ٗمػمٌ همطمرض قمٚمٞمف ذم رضمققمف إّول إمم إصٗمٝم٤من ضمٌؿ 

 ف.وُأصقًمذم قمٚمقم اًمٙمالم و اًمٗم٘مف 

ّٓ جلامقم٦م  وسمٕمد رضمققمف اًمث٤مين إمم إصٗمٝم٤من ٓ يرىض ًمٚمحْمقر قمٚمٞمف إ

 ويمذًمؽ قمٜمد هجرشمف اًمث٤مًمث٦م إمم اًمٕمراق. ُمـ اخلقاّص 

                                                             

 .اعمّمدر .6
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ّٓ قمددًا ىمٚمٞماًل   ـ طمرض قمٚمٞمف وُمٜمٝمؿ:مّ ومل يْميط أرسم٤مب اًمؽماضمؿ إ

 ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗملـ 6

ذم اًمٜمجػ إذف أوان اسمتداء  رمحف اهلل شمٕم٤مممقمٜمده  تٚمٛمذُت شمىمد »ىم٤مل: 

ًمٕمّٛمل اًمٕماّلُم٦م ذم  اًمٗمّمقلذم هٜم٤مك ًمٚمتحّمٞمؾ سمٛم٘مدار ُمـ يمت٤مب شمنّم 

 .6شإصقل، وىمٚمٞمؾ ُمـ قمٚمؿ اهلٞمئ٦م، وٟميذة ُمـ قمٚمؿ اعمٕم٘مقل

 ٦م.دطمسلم اًمٜم٤مئٞمٜمل ص٤مطم٥م اعمدرؾم٦م إصقًمٞمّ اعمحّ٘مؼ اعمػمزا حمٛمّ ـ 6

: وواًمده اًمٕماّلُم٦م يمت٥م اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم شمرمجتف سمخّٓمف ذم ؿم٠من هذا إؾمت٤مذ

 واًميحر اًمٗمريد اعمحّ٘مؼ احلؼم ُمـ يم٤من واؾمتٗم٤مديت تٚمٛمذيشم ُمٕمٔمؿ وًمٙمـ»

ـْ  اًمقطمٞمد، اًمزاظمر  ،سمٕمديٚمف قمٞمٜمف شمرى أو ،سمٛمثٞمٚمف اًمزُم٤من يسٛمح نأ ىمّؾ  َُم

 اًمتٕمٚمٞم٘م٦م ص٤مطم٥م اًمت٘مل اعمحّ٘مؼ ؾميط ،ّٛمدطمسلمحم اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م ؿمٞمخل

 وقمٛمٚمف قمٚمٛمف ذم اً طم٤مئز ورأيتف دريمتفأ ُمـ ذم ويم٤من،  اعمٕم٤ممل قمغم اًمٙمؼمى

 وىمد ،اًمٕم٘مقل ييٝمر ُم٤م ٦مواًمٜم٘مٚمٞمّ  ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  اًمٕمٚمقم ذم سم٤مقمف وـمقل وورقمف وزهده

 اًمٗمٜمقن ذوي ُمـ يم٤من فٟمّ أ وُمع قمٛمره ُمـ إرسمٕملم ييٚمغ ومل ؽذًم مجٞمع أيمٛمؾ

 قمذرشمف أسم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م واطمدٍ  يمؾِّ  ومٗمل ،سم٠مُمث٤مهلؿ اًمدهر يٕمٝمد نأ ّؾ ىم ذيـاًمّ 

 رُمقز ْمحيتّ  سمف اعمسٚمٙملم سملم ؽُمسٚم اهلٞمئ٦م قمٚمؿ ذم ًمف ويم٤من ومٞمف، واًمقطمٞمد

ّٓ  هب٤م أظمؼمين لتاًمّ  شمّم٤مٟمٞمٗمف ُمـ يؼمز ومل ،ُمِمٙمالهت٤م ويٜمحّؾ  إظمي٤مر  اًمٞمسػم إ

                                                             

جمداًميٞم٤من ذم ىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع: شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آ .6

 .، ـميٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م سمٓمٝمران61، صشمٗمسػم اًم٘مرآن
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 رهشميحّ  يمامل قمـ يٜميئ ُم٤م ومٞمف أودع وىمد ،ُمثٚمف يٕمٛمؾ مل يذاًمّ  شمٗمسػمه ُمـ

ـْ  ُمّم٤مديؼ أفمٝمر ُمـ  ويم٤من سم٤مقمف، وـمقل  وآًمف قمٚمٞمف أُمػماعم١مُمٜملم وصٗمف َُم

 ذم ظمرىوإُ ، 6اًمٙم٤مذم ذم طمدمه٤مأ اعمروّي  ٤مممهّ  ظمٓميتل ذم واًمسالم ةاًمّمال أومْمؾ

 ُمقاقمٔمف أصمرْت  وىمد ؛0شسمروّيتف إًمٞمف ويدقمق سمرؤيتف شمٕم٤ممم اهلل يذيّمر: »6اًمٜمٝم٩م

 ُم٤م واًمٕمقام اخلقاص ٟمٗمقس ذم اًمت٘مقى ُمـ صيٝم٤من٢مسم إىم٤مُمتف ؾمٜمل ذم اًمِم٤مومٞم٦م

 يرهميٜمل ُم٤م اً ويمثػم ًمقًمده اًمقاًمد ُمـ يب ؿمٗمؼأ ضحيف ٟمقر ويم٤من ...يقصػ ٓ

 ووضمٝمٝم٤م اًمٕمّم٤مسم٦م طمّج٦م اًمٕماّلُم٦م اًمٗم٘مٞمف واًمده سمح٨م ُمٕمف احلْمقر إمم وحيّثٜمل

 قمـ أرهم٥م يمٜم٧م لوًمٙمٜمّ ، اًمزيملىمّدس ِّسه  حمّٛمدسم٤مىمر اًمِمٞمخ أىم٤م طمرضة اًمزاهر

 اًمٕمٔمٞمؿ اعمجٚمس ؽذًم ذم احلْمقر زم ٚمٞمؼي ٤مً ُميٚمٖم اًمٕمٛمر ُمـ سمٚمقهمل ًمٕمدم ؽذًم

 أو قمنم شمسٕم٦م اسمـ أٟم٤م ويمٜم٧م ،اًمي٤مرزيـ اًمٕمٚمامء قم٤مفمؿأ حيرضه يم٤من ذياًمّ 

 ؽذًم وأطمرضين ُمٕمف سمحثف قمـ ومراق سمٕمد يقم ذات ظمذينأ أن إمم اًمٕمنميـ

 وأذه٥م روقمتل ؾمٙمـأ ُم٤م اًمّمٜمع مجٞمؾ ُمـ وأفمٝمر سمجٜميف وأضمٚمسٜمل اعمحرض

 سمح٨م ٤مً مجٞمٕم ٟمحرض اًمٗمراغ وسمٕمد سمحثف ؽذًم سمٕمد أطمرض ومٙمٜم٧ُم  ،ظمجٚمتل

                                                             

، 661ص/ 6ج. )وصٗم٤مشمف وقمالُم٤مشمف اعم١مُمـ سم٤مب ،6ح ،110ص/ 0ج :اًمٙم٤مذم. 6

 (.ـميٕم٦م قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري

 .610 ٦مظمٓمي ،اًميالهم٦م هن٩م. 6

 سم٤مب ،0ح ،11ص/ 6ج :ٙم٤مذماًم ًمٞمس٧م هذه اجلٛمٚم٦م ذم ظمٓمي٦م مه٤مم وًمٙمـ ورد ذم. 0

ريمؿ َُمـ»: هٙمذا( 01ص/ 6ج) اًمٕمٚمامء جم٤مًمس٦م  َُمٜمْٓمُِ٘مفُ  قِمْٚمِٛمُٙمؿْ  ذم دُ يزيَ و ُرْؤَيُتفُ  اهلُل شُمَذيمِّ

يُُٙمؿْ يُ و  .شقَمَٛمُٚمفُ  أظمرةِ  ذم َرهمِّ
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 يمت٤مب طمٞمٜمئذٍ  سمحثف قمٜمقان ويم٤من قمقامأ مخس٦م ُمـ ٤مً ىمريي ؽذًم واؾمتٛمرّ  واًمده

 ُمـ وؿم٤مهدت ،اخلٞم٤مرات إمم اعمٕم٤مـم٤مة ُميح٨م ُمـ سمحثف أدريم٧ُم  وىمد اًميٞمع

 قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمروع وشمٗمريع اعمٕم٤مُمالت ىمقاقمد شمٜم٘مٞمح ذم سم٤مقمف وـمقل ووم٘م٤مهتف رهشميحّ 

 يٙم٤مد ٓ ُم٤م وهن٤م١مسمِم وىم٤مشمفأ واؾمتٖمراق اًمٕمٔمٛمك اًمري٤مؾم٦م ؽسمتٚم اسمتالئف ُمع

 ويمثرة سم٤مٕؾمح٤مر وُمٜم٤مضم٤مشمف دههتجّ  ويم٤من ،رهشمذيمّ أ ُمٝمام قمٜمف قمجيل يٜم٘مض

 .6شاًمرواد اجلي٤مل ويزيؾ اًم٘مقاد اًم٘مٚمقب ي٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م سمٙم٤مئف

صمّؿ »ىم٤مل ذم شمرمج٦م طمٞم٤مشمف:  ـ ٟمجٚمف أسمقاعمجد اًمِمٞمخ حمّٛمدرض٤م اًمٜمجٗمل0

ذيٕم٧م يمت٤مب  ىًمد واًمِمٞمخ ومتح اهلل اعمٕمروف سمآىم٤مقمغم ؾمّٞمدي اًمقا طمرضُت 

 .6شاًمِمٞمخ اعمرشم٣م... وشمٗمسػم اًم٘مرآن قمغم ؾمّٞمدي اًمقاًمد رؾم٤مئؾو اًمٗمّمقل

ٟمجؾ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ  (6001-6616) اًمّديــ اسمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ ضمالل2

 اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مينحمّٛمدشم٘مل آىم٤م

ف اسمـ اًمسّٞمد حمّٛمدقمكم اعمٕمرو 0ـ أظمق زوضمتف اًمسّٞمد حمّٛمدضمقاد1

                                                             

شمرمج٦م اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخّٓمف اًمنميػ اعمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر  .6

. صمّؿ ـميٕم٧م 231-231ص/ 1ج :اء اًمٗم٘مٝمٞم٦مأروىمد ـميٕمتٝم٤م ذم يمت٤ميب  .اًمٜم٤مئٞمٜمل

و  660ص :، اًمٕمدد اًمث٤مينيمت٤مب ؿمٞمٕمفُمـ دون آؾمتٞمذان ُمٜمل وٓ ُمـ طمٗمٞمده ذم 

662. 

 .612و  610ص :ـمريؼ اًمقصقل إمم أظمي٤مر آل اًمرؾمقل .6

شم٤مريخ ، ـميٕم٦م اعمرقمٌم؛ و661ص :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾراضمع شمرمجتف ذم يمت٤مب  .0

ًمألؾمت٤مذ ضمالل اًمّديـ  662ص :شمٙم٤مي٤م و ُم٘م٤مسمر ، جمّٚمد اسمٜمٞمف وقمامرات، ومّمؾصٗمٝم٤منإ
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 اًمّمدر اًمٕم٤مُمكمش آىم٤مجمتٝمد»سمـ

 ـ اًمِمٞمخ طمسـ اًمتقيرسيم٤مين1

ومٚمزُم٧م ذًمؽ اعمجٚمس اًمس٤مُمل »ُم٦م: وىمد ُمّر يمالُمف ذم أّول هذه اعم٘مدّ 

 .6شووافمي٧م قمٚمٞمف

 ـ اعماّل زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمٜمخٕمل اًمگقگدي اًمگٚمپ٤ميگ٤مين1

وُمٜمٝمؿ: ؿمٞمخل إجمد وؿم٘مٞم٘مل : »ُمّمي٤مح اًمٓم٤مًميلمىم٤مل ذم رؾم٤مًمتف 

ًم٘مقيؿ، واًمذهـ اعمست٘مٞمؿ، واًمتح٘مٞمؼ اًمرؿمٞمؼ، واًمتدىمٞمؼ اًمٗمٝمؿ ا اعمٛمّجد، ذو

٤مٟمٞم٦م، سم٤مًمسٕم٤مدات اخل٤مّص٦م اًمرسمّ  ز٦م، واًمٗم٤مئ٤مٟمٞمّ اًمٕمٛمٞمؼ، اًمٕم٤مرف سم٤معمٕم٤مرف احل٘مّ 

اًمٕم٤ممل اًمّرسم٤مين واًمٗم٤مضؾ اًمّمٛمداين، اخل٤مزم قمـ اًمٖمّش واعملم، اًمِمٞمخ 

حمّٛمدطمسلم...، وم٢ميّن ىمد طمرضُت جمٚمس اعمذايمرة ُمٕمف ذم اًمٙمالم واًمتٗمسػم 

قمٚماًم  عمٕم٘مقل. ويمٜم٧ُم ُأص٤مطميف هم٤مًمي٤ًم ذم ظمٚمقاشمف وُمٜمٗمرداشمف. أٟمتٗمع ُمٜمفوا

 .6شوقمٛماًل يمثػماً 

 ـ اًمِمٞمخ قمكم حمّٛمد اًمٜمجػ آسم٤مدي1

ُمـ شمالُمٞمذ أظمقٟمد اعماّل طمسٞمٜم٘مكم اهلٛمداين واًمقاىمػ ًميٕمض يمت٥م 

يمام  اعم١مًّمػ يٜم٘مؾ اًمرواي٦م قمـو ٜمجػ إذفاًم٦م ذم ٦م اًمتسؽميّ ٦م ًمٚمحسٞمٜمٞمّ اخلٓمٞمّ 

                                                                                                       
 .اهلاميل

 .1راضمع صٗمح٦م  .6

 .612ص/ 0ج :داٟمِمٛمٜمدان گٚمپ٤ميگ٤من .6
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 .6سيٞمؾ اجلددورد ذم اًم

 6اًمسّٞمد حمّٛمد اعمقؾمقي اهلرؾمت٤مين اإلصٗمٝم٤مينـ 1

 شمّمحٞمح

ذم شمرمج٦م اعمػمزا  0ذيمر اًمِمٞمخ اعمػمزا حمّٛمدقمكم اعمٕمّٚمؿ احليٞم٥م آسم٤مدي

اسمـ  ،ُملم اًمدوًم٦مأاسمـ قميداهلل ظم٤من  ،حمّٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م اإلصٗمٝم٤مينقمكم

اعمؽمضمؿ  ّٛمدطمسلم ظم٤من صدرإقمٔمؿ اإلصٗمٝم٤مين، أّٟمف شمتٚمٛمذ قمغماحل٤مضمل حم

ًمف ذم اًمٜمجػ إذف ويمت٥م شم٘مرير دروؾمف وىمد ـميع وًمده اًمِمٞمخ هب٤مءاًمديـ 

 صدر اًمنميٕم٦م ُمي٤مطم٨م ـمٝم٤مرة هذا اًمت٘مرير ُمع شم٘مريرات ٟمٗمسف.

إمم رمح٦م اهلل ذم يقم اخلٛمٞمس  شمقذّم  ُمع أّن قمكم حمّٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م

ًمف  ُمع أّن ضمّدي اعمؽمضمؿ،  هـ6611اًمث٤مُمـ ُمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م احلرام ؾمٜم٦م 

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يستٗمٞمد ، هـ 6613ورد ذم اًمٜمجػ إذف طمدود ؾمٜم٦م 

 سم٠مرسمع ؾمٜملم ىميؾ ورود ضمّدي سم٤مًمٜمجػ إذف ُمـ ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م اعمتقرّم 

 دروؾمف ويمت٥م شم٘مريرات سمحقصمف؟!

يٛمٙمـ أن يستٗمٞمد وًمده اًمِمٞمخ هب٤مءاًمديـ صدراًمنميٕم٦م ُمـ  ،ٟمٕمؿ

                                                             

 :، اًمٕمدد اًمث٤مينقمٚمقم احلدي٨ماًمسيٞمؾ اجلدد ًمٚمِمٞمخ حمّٛمدقمكم إردوسم٤مدي، جمٚم٦م  .6

 .631ص

 .ًمٚمِمٞمخ رطمٞمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل 011ص :ذح جمٛمققمف گؾ .6

 .6062ش/ 6666ص/ 1ج :ُمٙم٤مرم أصم٤مر .0
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 اهلل اًمٕم٤ممل.ٓ واًمده قمكم حمّٛمد ظم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م، و ،اعمؽمضمؿ ًمف

 شم٠مًمٞمٗم٤مشمف

 جمداًميٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآنـ 6

اًمٔم٤مهر أّٟمف يمتيف ذم أّي٤مم قمي٤مدشمف ذم اًمٜمجػ إذف ويِمتٛمؾ قمغم 

٦م ومخسلم صٗمح٦م ٤مئاًل ذم ُمؾمقرة احلٛمد ُمٗمّّم قمنم، وشمٗمسػم  لُم٤مت اإلصمٜماعم٘مدّ 

صمٜمل وقمنميـ آي٦م ُمٜمٝم٤م وم٘مط ذم جمٚمٍد يميػٍم وذم أيمثر اؾمقرة اًمي٘مرة ذم وشمٗمسػم 

 ٦م ومخسلم صٗمح٦م.ئُمـ ؾمّتام

صٗمح٦م  060سمٓمٝمران ذم  6060ـميع ّٕول ُمّرة قمغم احلجر ؾمٜم٦م وىمد 

اًمسّٞمد حمّٛمدشم٘مل  ػوحتريره قمـ ظمط اعم١مًمِّ  ُمع أظمٓم٤مء يمثػمة. ىم٤مم سمٓميٕمف

 اعمقؾمقي اخلقاٟمس٤مري.

ػ سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل احل٤مج ُمع شمرمج٦م اعم١مًمّ  6061وـميع صم٤مٟمٞم٤ًم ذم ؾمٜم٦م 

 .آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين

٦ماإلؾمالم واعمسٚمٛملم اًمِمٞمخ حمّٛمد پ٤ميمتچل ُمـ وـميع صم٤مًمث٤ًم سمتح٘مٞمؼ طمجّ 

 ذم ـمٝمران. 6231ىمسؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م ؾمٜم٦م 

ُم١مؾمس٦م ؿمٛمس اًمْمحك اًمث٘م٤مومٞم٦م ؾمٜم٦م وـميع راسمٕم٤ًم سمٜمٗمس اًمتح٘مٞمؼ ُمـ 

 سمٓمٝمران. 6202

ًمسّٞمد وـميٕم٧م شمرمجتف إمم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م سم٘مٚمؿ اًمٕماّلُم٦م اعمحّ٘مؼ إؾمت٤مذ ا

ىمؿ  ،ُمٜمِمقرات داراًمتٗمسػم شمقؾمط 6200ؾمٜم٦م  ُمٝمدي احل٤مئري اًم٘مزويٜمل

 اعم٘مدؾم٦م.
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ىمد يمت٥م ذم اًمتٗمسػم ُم٤م ًمق  ىمّدس اهلل ِّسهويم٤من »ىم٤مل اًمسّٞمد طمسـ اًمّمدر: 

ّٓ جمّٚمد ذم ُم٘مّدُم٤مت  شمّؿ ًمٙم٤من اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن، ًمٙمٜمّف مل خيرج ُمٜمف إ

 .6شاًمي٘مرة 6اًمتٗمسػم، وشمٗمسػم اًمٗم٤محت٦م وأيمثر

 و احلٛمد ؾمقرة ومرّس  قمزًمتف أّي٤مم وذم»ل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: وىم٤م

 اًمٕمٚمقم سملم ٤مً ضم٤مُمٕم اً شمٗمسػم ،اعمجٞمد اًم٘مرآن ُمـ اًمي٘مرة ؾمقرة ُمـ آي٦م 66

 ٟم٤مومع شمٗمسػم ٤مس،اًمٜمّ  سملم ُمتداول يرانإ ذم ـميع ىمد ،واًمٕمروم٤مٟمّٞم٦م اًمٔم٤مهرّي٦م

 .0شطمسٜم٦م دئومقا قمغم حمتقي

از ُمّمٜمّٗم٤مت اوؾم٧م »رؾمٞم٦م: ُم٤م ٟمّّم٦م سم٤مًمٗم٤م ٤مس اًم٘مٛمّل وىم٤مل اًمِمٞمخ قميّ 

گِم٧م ضم٤مُمع سمسٞم٤مرى از قمٚمقم ىمرآن يک جمّٚمد در شمٗمسػم يمف اگر مت٤مم ُمك

 .2شگِم٧مُمك

وىمد وصػ طمٗمٞمده آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمديـ اًمٜمجٗمل هذا اًمتٗمسػم سم٠مّٟمف 

إيّن ؾمٛمٕم٧ُم سمٕمض إقمالم ي٘مقل:  كطمتّ »ومريد ذم سم٤مسمف ووم٤مئؼ قمغم أشمراسمف وىم٤مل: 

لم اًمٜمّجٗمّل اإلصٗمٝم٤ميّن، ٓ ٟمحت٤مج إمم شمٗمسػٍم ًمق شمّؿ شمٗمسػم اًمِّمٞمخ حمّٛمدطمس»

 .1شوىمد صدق ذم ُم٘م٤مًمف هذا...ش آظمر

                                                             

 .آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمي٘مرة وم٘مط 66ىمد ُمّر أّٟمف ومرّس  .6

 .016ص/ 1ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .6

 .خمٓمقط ،احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م .0

 .161ص/ 6ج :ومقائد اًمرضقي٦م .2

 .130ص/ 1ج :صٗمٝم٤منإُمػماث طمقزه  .1
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ك هب٤م واؾمتِمٗمل هب٤م ٟمسخ٦م ظمّط اعم١مًّمػ ُمقضمقدة قمٜمدي أشمؼمّ  أىمقل:

وشم٘مّرسمف إمم اهلل  ٦م أهؾ اًميٞم٧مٗمف قمٜمد أئٛمّ عمرض٤مٟم٤م إقمت٘م٤مدًا سمٕمٚمّق رشمي٦م ُم١مًمِّ 

 شمٕم٤ممم.

ػ وقمٚمٞمٝم٤م متٚمؽ ًمِّ ؾمتٜمسخ٧م ُمـ ظمّط اعم١ماوهٙمذا شمقضمد ٟمسخ٦م أظمرى 

 6ٟمجٚمف أيب اعمجد.

ؾمتٜمسخٝم٤م اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل سمخّٓمف اًمنميػ وهل اوشمقضمد ٟمسخ٦م صم٤مًمث٦م 

وأرؾمؾ  ُمقضمقدة قمٜمد طمٗمٞمده اًمٕماّلُم٦م احلّج٦م اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٜم٤مئٞمٜمل

 صقرة ُمٜمٝم٤م إزم  ُمِمٙمقرًا.

 وهق يمت٤مسمٜم٤م هذا، أصؾ اًمؼماءةـ 6

 أصؾ ورأي٧م ًمف سمخّٓمف يمراريس ذم»ىم٤مل اًمسّٞمد طمسـ اًمّمدر: 

 .6شاًمؼماءة

ة ًمٚمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم ءأص٤مًم٦م اًمؼما»اًمٓمٝمراين:  كوىم٤مل اًمِمٞمخ آىم٤مسمزر

اإلصٗمٝم٤مين  طم٤مؿمٞم٦م اعمٕم٤مملاسمـ اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اسمـ اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل ص٤مطم٥م 

، واًمٜمسخ٦م ٟم٤مىمّم٦م شمقضمد قمٜمد وًمده أيب اعمجد 6031اًمٜمجٗمل اعمتقرم هب٤م ؾمٜم٦م 

                                                             

ه٤مى ظمٓمك يمت٤مسمخ٤مٟمف ه٤مدى ٟمجٗمك )اصٗمٝم٤من(، اعمٓميققم٦م ذم راضمع ومٝمرؾم٧م ٟمسخف .6

 .ٚمؿ اًمٕماّلُم٦م اًمسّٞمد أمحد احلسٞمٜمل اإلؿمٙمقريسم٘م 000ص/ 6ج :اوراق قمتٞمؼ

 .016ص/ 1ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .6



 60  ....................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 .6شاًمِمٞمخ آىم٤م رض٤م اإلصٗمٝم٤مين

ّمؾ إًمٞمٜم٤م وًمٙمـ اًمٜمسخ٦م اًمٜم٤مىمّم٦م شمػ مل ١مًمِّ ٟمسخ٦م ظمّط اعم أىمقل:

سمؾ  ،ًمٙمـ ٓ سمقاؾمٓمتف ،اعمقضمقدة قمٜمد ٟمجٚمف اًمِمٞمخ أيب اعمجد وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م

 سم٤مًمقؾم٤مئط إظُمرى.

 رؾم٤مًم٦م ذم وضمقه إقمج٤مز اًم٘مرآن ـ0

ًم١مًم١مة ذيمره٤م ٟمجٚمف أسمقاعمجد ًمٚمسّٞمد قميداهلل صم٘م٦ماإلؾمالم ذم يمت٤مسمف 

 .6اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ

 .0شم٤مريخ اصٗمٝم٤منذم يمت٤مسمف  ويمام ذيمره٤م إٟمّم٤مري

 ذح ذايع إطمٙم٤ممـ 2

ًم١مًم١مة اًمّمدف ذيمره ٟمجٚمف أسمقاعمجد ًمٚمسّٞمد قميداهلل صم٘م٦ماإلؾمالم ذم يمت٤مسمف 

 .2ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ

 .1شم٤مريخ اصٗمٝم٤منويمام ذيمره إٟمّم٤مري ذم 

                                                             

 .212رىمؿ سم٤مًم/ 662ص/ 6ج :اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م .6

 ُمـ اًمٜمسخ٦م اعمخٓمقـم٦م سمخّط أيب اعمجد 636ص :ًم١مًم١مة اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػ .6

 .ُمـ اعمٓميققم٦م 661وص

 .11ص/ 0ج :شم٤مريخ اصٗمٝم٤من .0

 اًمٜمسخ٦م اعمخٓمقـم٦م سمخّط أيب اعمجد ُمـ 636ص :شم٤مريخ اًمٜمجػًم١مًم١مة اًمّمدف ذم  .2

 .ُمـ اعمٓميققم٦م 661وص

 .631ص/ 6ج :شم٤مريخ اصٗمٝم٤من .1
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 رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئدـ 1

وًمف ُم٤م أُماله قمغم سمٕمض أوم٤مضؾ شمالُمذشمف ذم »ىم٤مل اًمسّٞمد اًمّمدر: 

 .6شوأصقل اًمٕم٘م٤مئداعمٕم٤مرف 

سمٞم٤من ؾميؾ اهلداي٦م ذم ذيمر أقم٘م٤مب وذيمره٤م اًمسّٞمد اعمٝمدوي ذم يمت٤مب 

 .6ص٤مطم٥م اهلداي٦م ي٤م شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن اظمػم

 رؾم٤مئؾ ذم اًمٗم٘مف وإصقلـ 1

وًمف يمت٤مسم٤مت ذم اًمٗم٘مف وإصقل مل »ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: 

 .0شةدشمٔمٝمر ُمـ اعمسقّ 

 .2ٟم٘مي٤مء اًمينمين ذم وذيمره٤م اًمٓمٝمرا

 شمّمحٞمح

 ة اًمٜمجٗمٞم٦مذح اًمدرّ ـ 

ديف اًمٓمٝم٤مرة ذم جمٚمّ ف ٞمًمإهذا اًمٙمت٤مب  1ٟمتس٥م ذم سمٕمض اًمٗمٝم٤مرساىمد 

                                                             

 .016ص/ 1ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .6

سمٞم٤من ؾميؾ اهلداي٦م ذم ذيمر أقم٘م٤مب ص٤مطم٥م اهلداي٦م ي٤م شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك  .6

 .11ص/ 0ج :در دو ىمرن اظمػم

 .، خمٓمقطاحلّمقن اعمٜمٞمٕم٦م .0

 .101ص/ 6ج :ٟم٘مي٤مء اًمينم .2

ٟمسخف ظمّٓمك يمت٤مسمخ٤مٟمف آي٦ماهلل ؾمٞمّد ُمّمٓمٗمك صٗم٤مئك ظمقاٟمس٤مرى اهدائك  6133ومٝمرؾم٧م  .1

 .شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ رض٤م إؾمت٤مدي 6661، جمٛمققمف ؿمامره 026ص :سمف آؾمت٤من ىمدس رضقى
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ـّ اًمّمحٞمح أهّنام شم٠مًمٞمػ حمّٛمدطمسلم سمـ حمّٛمدسم٤مىمر أراين  واًمّمالة، وًمٙم

إصداف احل٘مٗمٞم٦م ذم واؾمؿ اًمٙمت٤مب ، هـ 6623اًمٙم٤مؿم٤مين اعمقًمقد طمدود 

.سم٤مجلٛمٚم٦م هذا آ، وذح اًمدّرة اًمٜمجٗمٞم٦ّم  6ٟمتس٤مب همػم شم٤مم 

 ىم٤مًمقا ومٞمف:

ـ ىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف إيمؼم آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين 6

 أنّ  : وُمٜمٝم٤م»( سم٤مًمٜمسي٦م إمم سمٕمض طم٤مٓت أظمٞمف اعمؽمضمؿ ًمف: 6616-6006)

 يم٤من أّٟمف ـ مج٤مقم٦م قمٜمدٟم٤م و ـ أظمؼمين صمراه ـم٤مب حمّٛمدطمسلم اًمِّمٞمخ اعمرطمقم، أظمل

 اً ٟمقر سمٍمه قمٜمد وجيٚمق أُمػماعم١مُمٜملم ًمزي٤مرة اً ؾم٤مئر اًمّسحر وىم٧م ذم

 سم٘مراءة اؿمتٖم٤مًمف طم٤مل اًمّري٤مض٦م ُمّدة ذم ًمف ؽذًم يم٤من و اًمْمقء، قمـ سمف يستٖمٜمل

 6.اًمٜمّقر آي٦م

 حمّٛمدطمسلم اًمِّمٞمخ ؿملم، يمّؾ  ُمـ اعمٜمّزه اعمرطمقم أظملُمع  يمٜم٧ُم  :وُمٜمٝم٤م

 اًمّزُم٤من ص٤مطم٥م يسمٛمقٓ ٤مً ُمستٖمٞمث اًمسٝمٚم٦م ُمسجد ذم يقم ذات صمراه اهلل ـم٤مب

 ٟم٤مداين اإذ اعمسجد، وؾمط ذم هق ويم٤من ٤ماًمّزاوي ذم ويمٜم٧ُم  اًمٗمداه ًمف روطمل

 واهلل، ٓ: ىمٚم٧ُم  اًمّرضمؾ؟ هذا رأي٧َم  ُم٤م: زم ىم٤مل إًمٞمف ىمرسم٧ُم  ومٚماّم  واؾمتٕمجؾ،

 أن اًمٗم٘مٞمف اًمتسؽمّي  قمغم ؾمّٞمد احل٤مج إضمّؾ، اًمٕم٤ممل ؾمّٞمدي أنّ  أظمؼمين: ىم٤مل

                                                             

، ًمٚمٛمحّ٘مؼ اًمِمٞمخ ُمٝمدي ششمّمحٞمح اٟمتس٤مب يک يمت٤مب»ذم هذا اعمج٤مل راضمع ُم٘م٤مًم٦م:  .6

 .اًمي٤مىمري اًمسٞم٤مين

 .001: صايامٟمٞمف اؿم٤مرات. 6
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 6.أظمؼم يمام إُمر يم٤من اًمٜمّجػ ممإ ورضمٕمٜم٤م أصيحٜم٤م ومٚماّم  سم٤مًمٜمّجػ، شمقذّم 

 ُمسجد ذم اًمٜمّقر طمٚمؾ ُمـ اهلل ًميسفأ اعمؼمور اعمرطمقم ُمع يمٜم٧م أيّن  :وُمٜمٝم٤م

 ٤مً ؾم٤ميمٜم ٤مً ص٤محل اً قم٤مسمد رضمالً  ُمٕمٜم٤م ويم٤من اًمنمقمّٞم٦م، سم٤مًمّري٤مض٤مت ُمِمٖمقٓ اًمسٝمٚم٦م

 ؽذًم ـمٚمع اإذ اًمسحر وىم٧م إرسمٕم٤مء ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا احلجرات، سمٕمض ذم

 سمرضمٚمف يريمض ويم٤من أدريمٜمل اًمّزُم٤من ص٤مطم٥م ي٤م: وي٘مقل احلجرة ُمـ اًمّرضمؾ

ّٓ  ،ؽذًم سمٕمد رأيتف وُم٤م اعمسجد ُمـ ظمرج طمّتك ٤مً ُمستٖمٞمث ٤مً طم٤مومٞم ٤مً ِسيٕم ويٛمٌم  إ

 سمحرم ٤مً ُمستٖمٞمث إذف اًمٜمّجػ ذم يقم ذات هآر أّٟمف أظمؼمين اعمرطمقم أظمل أنّ 

ـّ  قمٜمف، هم٤مب صمؿّ ، قمٚمٞمف ؾمالُمف و اهلل صٚمقات أُمػماعم١مُمٜملم  ٤ملسمرضم أحلؼ ىمد أّٟمف وفم

 6.اًمٖمٞم٥م

 سم٤م 6610 ؾمٜمف در: گقيد ]صٗمٝم٤مينإلا لٜمجٗماًم آىم٤م[ وم٘مػم ُم١مًّمػ وُمٜمٝم٤م:

 ُمنّمف ؾم٤مُمره زي٤مرت سمف ؛حمّٛمدطمسلم ؿمٞمخ طم٤مج آىم٤مى ُمرطمقم سمرادرم

 اؾمتٗم٤مضف ُم٘مّدؾمف ٟم٤مطمٞمف از يمف ًمدٟمّٞمف قمّٚمّٞمف ومٞمقض٤مت ايمتس٤مب از سمٕمد ،ؿمدم

 چقن ،ٟمٛمقديؿ طمريم٧م ؾم٤مُمره از اذف ٟمجػ سمف ُمراضمٕم٧م ىمّمد سمف ،ؿمد

 ٟمج٤مت از و يمرديؿ گؿ را راه ،ؿمديؿ دور ؾم٤مُمره از ومرؾمخ يؽ ي٥مىمر

ـّ  سمف ؿمخَم اصمٜم٤م ايـ در ؿمديؿ، ُم٠ميقس  قمرسمك ُم٤مدي٤من ؾمقار ؾم٤مًمف چٝمؾ ؾم

 از اىؿمّٛمف راه اصمٜم٤مى در و ٟمٛمقدٟمد، اطمْم٤مر و ٟمدا اؾمؿ سمف را داقمٞم٤من سمقدٟمد،

                                                             

 .001: صايامٟمٞمف اؿم٤مرات. 6

 .001ص :اعمّمدر. 6
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 ؾمقار آن ٟم٤مگٝم٤من ومرُمقد،ُمك سمٞم٤من اخلٓم٤مب ومّمؾ و ُمٜم٤مي٤م قمٚمؿ از و ُمٙمٜمقٟم٤مت

 چقن و اًمّدضمٞمؾ، هذا: ومرُمقدٟمد و ٟمٛمقدٟمد اؿم٤مره و رومتٜمد سم٤مٓ ظم٤ميمك فشمپّ  سمر

 ُمٜمزل سمف رومتٞمؿ راه ىمدم چٜمد چقن ؿمدٟمد؛ هم٤مي٥م ٟمٔمر از ؿمدٟمد ِسازير شمؾ از

 6.آورديؿ ضم٤م سمف ؿمٙمر ؾمجده رؾمٞمديؿ، دضمٞمؾ

 اًمِّمٞمخ ،ؿملمٍ  يمؾِّ  قمـ اعمٜمّزه اعمرطمقم وأظمل يمٜم٧ُم  وىمد وُمٜمٝم٤م:

 ُمِمٖمقًٓ  إذف اًمٜمّجػ ذم إّي٤مم قاسمؼؾم ذم صمراه اهلل ـم٤مب حمّٛمدطمسلم

 ذم ومتنّمومٜم٤م رأى، ُمـ ِّس  إمم اًمتنّمف إمم ٟمٔمرٟم٤م ومس٤مٟمح اًمنّمقمّٞم٦م، سم٤مًمّري٤مض٦م

 ذم أظمل ُمع ومتنّموم٧م اًم٘مٚمقب، اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م ُمع اًمنميػ اعمٙم٤من ؽذًم

 اًمّزُم٤منو اًمٕمٍم ص٤مطم٥م سمٛمقٟٓم٤م ٤مً ُمستٖمٞمث اعمٓمّٝمرة اًمرّسداب ذم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م

ّٓ  إًمف ٓ» سمٙمٚمٛم٦م اًمرّساج ذيمر و اجلامدات شمسيٞمح ومسٛمٕمٜم٤م، قمٚمٞمف اهلل صٚمقات ش اهلل إ

 رزىمتؿ: »ـ  اًمّٔم٤مهرة سم٤مًمٕملم أره وملـ  ي٘مقل ٤مً ؿمخّم ومسٛمٕم٧ُم  اًمّسٜم٦م، وم٠مظمذين

 ُمـ وٟميذة اعمٖمّٞمي٤مت سميٕمض أظمؼمٟم٤م صمؿّ  ،سم٤مًمٕمٞم٤من ٟمِم٤مهد صمؿّ  ،شاًمٕمروم٤من ذوق

 هذه إمم سم٤مًمّرضمقع ُمقر٠مُم أيّن  قمروم٧ُم  صمؿّ  ،اخلٓم٤مب وومّمؾ واًميالي٤م اعمٜم٤مي٤م قمٚمقم

 أظمل وص٤مر اًمٜميقّي٦م إطمٙم٤مم وسمٞم٤من اًمنمقمّٞم٦م اخلدُم٤مت ًميٕمض اًميالد

 .6شاًمٕم٤مًمٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت ًمتٙمٛمٞمؾ اعمنّموم٦م اعمِم٤مهد ؽشمٚم ذم سم٤مًمي٘م٤مء اً ُم٠مُمقر

ـ وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف إصٖمر وشمٚمٛمٞمذه إيمؼم احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل ذم 6

                                                             

 .001ص :اعمّمدر. 6

 .021: صايامٟمٞمف اؿم٤مرات. 6
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اعمحٞمط، واحلؼم اًمقىمٞمط،  هق اًمِمٞمخ اًمي٤مرع، وإّيد اجل٤مُمع، واًميحر»ؿم٠مٟمف: 

واًمٕم٘مؾ اًميسٞمط، واًمٕمدل اًمقؾمٞمط، ؾمٚمٞمؾ إجم٤مد، اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤ممل اًمٕمامد، اًمٗم٘مٞمف 

اًمٜميٞمف، اًمس٤مُمل اًمقضمٞمف، اًمزاهد اًمٕمٗمٞمػ، واًمٕمٚمؿ اًمٖمٓمريػ، واًمٕمٞمٚمؿ 

اًمٕمريػ، واًمٕمٜمٍم اًمّٚمٓمٞمػ، ظم٤مشمؿ اعمجتٝمديـ، وأقمٚمؿ اعمت٘مّدُملم واعمت٠مظّمريـ، 

 دٟمسٍ  ٤مًمٙملم، اعمٝمّذب ُمـ يمؾِّ ٝمػ اًمٕمروم٤مء اًمّس ورئٞمس احلٙمامء اعمت٠مهللم، ويم

ٞم٘مل واسمـ أُّمل اًمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم اإلصٗمٝم٤مين ُمقًمدًا، ٘م، أظمل وؿموؿملمٍ 

... . ذم طمٔم٤مئر اًم٘مدس ُم٘م٤مُمف، وطمنمه ُمع ُمقاًمٞمف ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مأقمغم اهلل واًمٖمروّي ُمدومٜم٤ًم 

رًا طمٙمٞماًم ُمتيحّ  صم٤ًم، أصقًمّٞم٤مً قم٤معم٤ًم يم٤مُماًل، وم٘مٞمٝم٤ًم حمدّ  رمحف اهلل شمٕم٤ممميم٤من  :وسم٤مجلٛمٚم٦م

قمديؿ اًمٜمٔمػم ذم زُم٤مٟمف ذم اًمٗم٘مف وإصقل واحلدي٨م  ،زاهدًا، ضم٤مُمٕم٤ًم ُم٤مهراً 

واعمٕم٤مين، ووم٘مٞمد اًمٕمديؾ ذم أواٟمف ذم احلٙمٛم٦م واًمٙمالم واًمتٗمسػم واًمٕمروم٤من 

، مل ييٍم سمٛمثٚمف قملم اًمزُم٤من ذم مجٞمع ُم٤م يٓمٚميف إٟمس٤من اًمٕملم ُمـ قملم واًمري٤ميّض 

قل واعمنموع، وأزيمٞم٤مء ٟميالء إصقل ُمـ أضماّلء قمٚمامء اعمٕم٘م ،اإلٟمس٤من

 طمؼمٍ  ٤مد قمغم يمؾِّ ٤مد، وومٝمٛمف اعمتقىّمد اًمٜم٘مّ واًمٗمروع، ُمت٘مّدُم٤ًم سمِمٕمٚم٦م ذهٜمف اًمقىمّ 

ؾمت٤مد، وُمتٗمٜمّـ ُمرشم٤مد؛ قمٔمٞمؿ اهلٞمي٦م، ومخٞمؿ اهلٞمئ٦م، رومٞمع اهلّٛم٦م، ِسيع أ ُمتيّحرٍ 

٦م، ٞمّ احلّٛم٦م، ضمٚمٞمؾ اعمٜمزًم٦م واعم٘مدار، ضمزيؾ اعمقهي٦م واإليث٤مر، ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٚمٕمٚمقم اًمديٜم

٦م، واىمٗم٤ًم قمغم ِسائر يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ إِسار اًمٕمروم٤مٟمٞمّ  ،٦مقم٤مروم٤ًم سم٤معمٕم٤مرف اًمٞم٘مٞمٜمٞمّ 

اًم ذم ومٜمقن اًمٗم٘مف ومٜم٤مٟمٞم٦م، ُمٕمّٚماًم ذم ُمْم٤مُمػم اًمٖمرائ٥م ُمـ اًمٕمٚمقم، ُمسٚمّ إ

ؾمقم، قم٤مدم اًمٕمديؾ ذم إرؿم٤مد اخلالئؼ سمحسـ وإصقل واًمتٗمسػم واًمرّ 

احل٘م٤مئؼ سمٚمٓمػ اًمت٘مرير. و اًمتٗمسػم، ووم٤مىمد اًميديؾ ذم هداي٦م اخلٚمؼ إمم احلّؼ 
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صمف همػم اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م ُم٤م أراد، وضمٕمٚمف طمّج٦م قمغم ىم٤مـمي٦م ذي ورّ ومسيح٤من اًمّ 

 .6شإجم٤مداًمٕمٚمامء  قمٍٍم  اًمينم ذم يقم اعمٞمٕم٤مد، وٟمّميف قمٚماًم ي٠مشمّؿ سمف ذم يمؾِّ 

 اًمٕم٘مد هذا واؾمٓم٦م: »ـ وىم٤مل ٟمجٚمف أسمقاعمجد اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرض٤م0

 اًمس٤مـمع واًميدر اًمٕم٤مـمرة اخلٛمٞمٚم٦م هذه ٟمقر ،داعمرٟم   اًميحر هذه وضمقهرة اعمٜمّْمد

 ومْمٞمٚم٦مٍ  سمٙمؾِّ  وأوٓهؿ وُمرشمي٦م ٤مً طمسي أقمالهؿ ،اًمزاهرة إٟمجؿ هذه سملم ٟمقره

 سمٞم٧م اًمقٓدة ذم صم٤مٟمٞمٝمؿ يم٤من وإن واًمٕمي٤مدة واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ ذم أّوهلؿ ،وُمٜم٘مي٦مٍ 

 ظم٤مشمؿ وومّص  ُمٗم٤مظمرهؿ شم٤مج دّرة اعمِمٞمد، اًمٍمح ؽذًم ودقم٤مم اًم٘مّمٞمد ؽذًم

 اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ٤مدةاًمقىمّ  اًمٙمقايم٥م هذه وؿمٛمس اًم٘مالدة هذه ٦ميتٞمٛم ُمآصمرهؿ

 اعمتٙمّٚمؿ اجل٤مُمع اعمحّ٘مؼ اعمدىّمؼ اًمذيمل اًمقرع اًمٕم٤مسمد اًمزاهد اًمت٘مل احلؼم اًمٕماّلُم٦م

 واًمٙمراُم٤مت اًمزاهرة اعمٜم٤مىم٥م ص٤مطم٥م اًمٕم٤مرف اعمحّدث إصقزمّ  اًمٗم٘مٞمف

 :ًمف ؿمٕمر احلسلم، حمّٛمد أسمقاًمرض٤م اًمي٤مهرة

 ٧مشمٕمّٚم٘م ُم٤م اًمذي كذا دوهنؿ أيب

 

 ٤مشميٕم٤مهُت  وٓ اًمدٟمٞم٤م سم٠مصمقاسمف 

 ُمست٘مٞمٛم٦م ٓ هقضم٤مء دمٜمّيٝم٤م 

 

 ٤مقمثراهُت  ُم٠مُمقٟم٦م وٓ ظُمٓم٤مه٤م 

 ىمٜم٤مقم٦مً  ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمزر ٤مً راضٞم همدا 

 

 ٤مطمٗمٜم٤مهُت  ًمف يم٤مٟم٧م ىمد ؿم٤مء وًمق 

 ٝم٤مـمٕمٛمَ  ذاق ُم٤م سمٕمد ُمـ ٝم٤مومٔمشمال 

 

 ٤مـمٞمي٤مهُت  قمٜمده ٤مً قم٤مومزُ  ومٙم٤مٟم٧م 

 ذيمر دون رهوُمآصم أطمقاًمف سمٕمض ٟم٘مؾ قمغم اًمؽممج٦م هذه ذم أىمتٍم أن أرى 

                                                             

جمداًميٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .6

 .، ـميٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م سمٓمٝمران63ص :شمٗمسػم اًم٘مرآن
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 وُمـ واعمٕمٜمقّي٦م واًمٔم٤مهرّي٦م واًمنمقمّٞم٦م اًمٕم٘مّٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ اهلل رزىمف وُم٤م ٚمفئومْم٤م

 ُمـ أزيد يٜم٤مؾم٥م ٓ وم٢مّٟمف ،اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ سمٚمٖمف وُم٤م وصٗم٤مت إظمالق حم٤مؾمـ

 إومْمؾ أظمقه ويمامٓشمف ومْم٤مئٚمف ُمـ اً وؿمٓمر طم٤مٓشمف شمٗمّمٞمؾ ذيمر وىمد ،ؽذًم

 خلّمقص ٗمٝم٤مصٜمّ  ًمف رؾم٤مًم٦م ذم ـ شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذيمره أيت ـ ٟمقراهلل اًمِمٞمخ

 .6شاًمرؾم٤مًم٦م ؽشمٚم ومٚمٞمٓمٚم٥م ؽذًم ؿم٤مء ومٛمـ ،ُمِمٝمقرة وهل ،ؽذًم

 ُم٘م٤مًم٦م شمٚمٛمٞمذه اعمحّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ذم ؿم٠مٟمف. 6ـ ىمد ُمّرت2

 اًمِمٞمخ»: احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦مـ وىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ذم يمت٤مسمف 1

 اسمـ رطمٞمؿقميداًم اسمـ حمّٛمدشم٘مل اًمِمٞمخ اسمـ حمّٛمدسم٤مىمر اًمِمٞمخ اسمـ حمّٛمدطمسلم

 اعمسٙمـ اًمٜمجٗمل ٠مواعمٜمِم اعمقًمد إصٗمٝم٤مين إصؾ اًمرازي ُمٝمدي اعمرزا

 ٤مً وم٘مٞمٝم ٤مً ٟم٘مٞمّ  ٤مً شم٘مٞمّ  ٤مً ورقم اً قم٤مسمد اً زاهد يم٤مُمالً  وم٤مضالً  قم٤مُمالً  ٤مً قم٤معم يم٤من واعمدومـ،

... ٦مواًمي٤مـمٜمٞمّ  ٦ماًمٔم٤مهريّ  ًمٚمٕمٚمقم ٤مً ضم٤مُمٕم ٤مً ُمرشم٤مض ٤مً ري٤مضٞمّ  اً ُمٗمرّس  ٤مً حمّدصم امً ُمتٙمٚمّ 

 اًمدرس ذم ٤مً ذيٙم ويم٤من واعمّقدة اعمحّي٦م يمامل ذم ُمٕمل اًم٘مراسم٦م قمغم زي٤مدة يم٤من

 واًمقرع اًم٘مدس ُمـ هم٤مي٦م ذم ويم٤من ،اًمٕماّلُم٦م واًمده قمغم طمْمقري قمٜمد ُمٕمل

 ُمـ اًمٖم٤مي٦م وذم اًمٗمٙمر يمثػم ،اًمذيمر ُمالزم ،اًمّمٛم٧م ؿئدا ،اًمٜم٤مس قمـ واًمٕمزًم٦م

 ذيمر ُمـ ًمس٤مٟمف يٗمؽم ٓ يم٤من ،واًمت٘مقى اًمزهد ُمراشم٥م هن٤مي٦م وذم ،واًمٗمٝمؿ اًمذيم٤مء

                                                             

 اًمٕماّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤مضؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .6

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء؛ يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ

 .61ص/ ذم قمٜمقان شمالُمٞمذه .6
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 ،وأورقمٝمؿ زهدهؿأو شم٘م٤مهؿأو ظمقشمفإ أومْمؾ ويم٤من ،اهلل ذات ذم ٤مً ٜمظمِم ،اهلل

 إًمٞمف ويرضمع اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م ذم قمٚمٞمف ليٕمقّ  ويم٤من ُمٜمٝمؿ أزيد حيّيف أسمقه ويم٤من

 احلٛمد ؾمقرة ومرّس  قمزًمتف أّي٤مم وذم اًمٕمٚمؿ ومٜمقن ٦ميم٤مومّ  ذم اًمسٚمٞم٘م٦م طمسـ ومٞمٝم٤م

 اًمٕمٚمقم سملم ٤مً ضم٤مُمٕم اً شمٗمسػم اعمجٞمد اًم٘مرآن ُمـ اًمي٘مرة ؾمقرة ُمـ آي٦م 66و

 ٟم٤مومع شمٗمسػم ٤مس،اًمٜمّ  سملم ُمتداول يرانإ ذم ـميع ىمد ،واًمٕمروم٤مٟمّٞم٦م اًمٔم٤مهرّي٦م

 ُمـ شمٔمٝمر مل وإصقل اًمٗم٘مف ذم يمت٤مسم٤مت وًمف طمسٜم٦م، دئومقا قمغم حمتقي

 ،سمٜم٤مت 6وصمالث اعمؽمضِمؿ اًمٗم٤مضؾ وًمده اًمذيمقر إوٓد ُمـ وظمّٚمػ ،دةاعمسق  

 .6شؾمٕمٞمداً  وُم٤مت اً محٞمد قم٤مش ىمد وًمٕمٛمري

وًمٕمٛمري مل يٙمـ »ًمِمٞمخ حمّٛمد احلسلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: وىم٤مل ٟمجٚمف اـ 1

قمغم احل٘مٞم٘م٦م أطمد  0ذم قمٍم هذا اًمِمٞمخ اهلامم وُم٤م ىم٤مرسمف ُمّمداق هلذه إسمٞم٤مت

ذم  وم٘مد أقمرض ،٘ملم ذم ٟمسٙمف وشم٘مقاهؾمقاه، وٓ يٙمقن أن ييٚمٖمف أشم٘مك اعمتّ 

اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م  أأن ىمرسمٕمد  أواظمر قمٛمره قمـ اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞمئ٦م سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م، وًمٙمٜمّف

هؿ ؤُم٧م أؾمامذيـ شم٘مدّ صمؿ  قمغم ُمِم٤مهػم قمٚمامء اًمٕمراق ذم قمٍمه اًمّ  ،قمغم واًمده

 ،٦م٦م، واًمري٤مضٞمّ صمّؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞمّ  ،ىمريي٤ًم اضمتٝمد ذم أوائؾ ؿمي٤مسمف

                                                             

 .إّول زوضمٝم٤م ووم٤مة سمٕمد أظمرى ُمّرة شمزوضم٧م إطمدامه٤م وًمٙمـ اصمٜمت٤من :اًمّمحٞمح سمؾ. 6

. ١مًّمػاعم سمخط ٦مخمٓمقـم ٦مٟمسخ ،600-601ص اًمراسمع، اعمجٚمد ،اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن. 6

 سلماحل حمّٛمد ُم٤مماعمٙمتي٦م اًمٕم٤مُّم٦م ًمإل ُمدير اًمٖمٓم٤مء يم٤مؿمػ اُمػموأؿمٙمر إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ 

 .ذفٕا ٜمجػاًم ذم اًمٖمٓم٤مء يم٤مؿمػآل

 . إسمٞم٤مت اعم٤مضٞم٦م ُمـ ٟمجٚمف أيب اعمجد آٟمٗم٤ًم.0
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طمّتك أشم٘مٜمٝمام وسمرع ومٞمٝمام وذم ٟمٔم٤مئرمه٤م  ،يم٤مٕؾمٗم٤مر واعمجسٓمل وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام

ـّ  إًمٞمف،  ت٦م أُمقره٤م اٟم٘م٤مدأزُمّ  أنّ  ُمـ اًمٕمٚمقم، صمّؿ ُم٣م إمم أصٗمٝم٤من وهق ئم

وقمٜم٤من ري٤مؾمتٝم٤م يٙمقن ـمقع يديف، ًمِمٝم٤مدة قمٚمامء اًمٕمراق وهمػمهؿ سمٗمراهمف ُمـ 

قمغم ُم٤م طمدث  ـ اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل، واؾمتٖمٜم٤مئف قمـ إؾم٤مـملم اًمٗمحقل ىم٤مل

واًمدي ُمع إىمي٤مًٓ قمكم  طمّتك ُمـ  مل أضمد  دظمٚمُتٝم٤مومٚماّم  ـ : ؾمٚمٛمف اهللسمف ظمٚمٗمف اًمرض٤م 

ظمٚمقُت يقُم٤ًم سمٜمٗمز  صمؿّ  ،إزّم ومي٘مل ُمّدة قمغم ذًمؽ ُم٤م أقمٝمده ُمـ ؿمّدة ُمٞمٚمف

ٟمس٤من اًمدٟمٞم٤م قمغم ُم٤م أرى ىمد أقمرض٧م قمٜمّل وُمـ احلزم أن يؽمك اإل أنّ  :وم٘مٚم٧ُم 

ُمـ هق شم٤مريمف، ويٕمرض قمّٛمـ أقمرض قمٜمف ومٕم٤مهدت ٟمٗمز قمغم شمريمٝم٤م وًمق 

واًمدي وىم٤مل:   يم٤من اًمٚمٞمؾ دظمؾ قمكم  ومٚماّم  ؛ـمٚميتٜمل، وقمغم رّده٤م وًمق ظمٓميتٜمل

اًمسٗمر إمم اًمٕمراق وُاريد أن شم٘مقم ُم٘م٤مُمل شمّمكم ذم اعمسجد إيّن قمزُم٧م قمغم 

 ذم إوىم٤مت اًمثالصم٦م، وأريد أن أرضمع إًمٞمؽ اًمٜم٤مس وأؿمػم إمم إقمٔمؿ ذم حمكّم 

ومْمٞمٚمتؽ وُم٤م أٟم٧م ومٞمف ُمـ اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م واؾمٚمِّٛمؽ مجٞمع أُمقازم وُم٤م قمكم  وُم٤م 

ن اهلل زم، وشمٙمقن سمٛمٜمزًمتل قمغم إظمقشمؽ وؾم٤مئر أهكم وقمٞم٤مزم وم٘مٚم٧م: ي٤م ؾميح٤م

وًمٙمـ أن ٓ ؾميٞمؾ إمم رء ُمـ ذًمؽ،  ًمق يم٤من هذا ىميؾ اًمٞمقم ًمٙم٤من ُم٤م حت٥ّم 

ؽ ٤مم يراضمٕمٜمل اًم٘مقل ذم ذًمصمالصم٦م أيّ  لسم٘م ٦موأٟم٤م راضمع ُمٕمؽ إمم اًمٕمراق وٓ حم٤مًم

ي وقمرف طم٘مٞم٘م٦م أُمري وم٘م٤مل: أٟم٧م وؿم٠مٟمؽ، صمؿ  ؾم٤مر ٚمع قمغم ِّس إمم أن أـمّ 

أظمٞمف اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم أيت أسمقه سمٕم٨م سمٕمٞم٤مًمف ُمع   شمقذّم اّم ـوًمسمخدُم٦م واًمده، 

 :ذيمره، صمّؿ اؿمتٖمؾ ذم اًمسػم واًمسٚمقك، وذاق ُمـ ًمذيذ اعمٕم٤مرف ُم٤م ىم٤مل ومٞمف

٤مٟمٞم٦م، وضمذسمتف أيـ اعمٚمقك وأسمٜم٤مء اعمٚمقك، طمّتٰك قمٙمٗم٧م قمٚمٞمف إًمٓم٤مف اًمرسمّ 
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ؾ رائده، ومس٤مر ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مزل، واًمت٘مقى ىم٤مئده، واًمتقيمّ  ،٦ماجلقاذب اًمروطم٤مٟمٞمّ 

ف ُمـ أيـ وإمم أيـ، صؾ هم٤مي٦م ُمراُمف، وقمرف أٟمّ واًمق ،واخلػم ضم٤مذب زُم٤مُمف

زم  إزم  ي٤م طمسلم، طمّتك وصؾ إمم أىمَم شمٚمؽ اًمدي٤مر إوٟم٤مدشمف أًمٓم٤مف احليٞم٥م 

وأًم٘مك ومٞمٝم٤م قمّم٤م اًمتٞمس٤مر، وم٘مرت قمٞمٜمف سمذًمؽ اًمقـمـ، وىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي 

 ص٤مذم اعمٜم٤مهؾ، واٟمِمد ىمقل اًم٘م٤مئؾ:ورد  ،٤م احلزناذه٥م قمٜمّ 

 ٕمزلِ ٞمغٰم سمٛمٕمدٰى وًمَ ى ؾُم قَ هَ  شمريم٧ُم 

 

 لِ ٜمزِ ُمَ  أّولِ  إمم ُمّمحقِب  دُت وقمُ  

ومل يزل قمغم ُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمري٤مض٤مت واعمج٤مهدات، واًمٕمزًم٦م  

تف إمم تف وارشم٤مطم٧م ضمسامٟمٞمّ ٦م اًمي٘م٤مء سمجسامٟمٞمّ واخلٚمقات طمّتك قمرضم٧م روطم٤مٟمٞمّ 

قمٜمد رضمققمف ُمـ زي٤مرة  رمح٦م اهلل اعمأل إقمغم ُمـ روطم٤مٟمٞمتف، وم٤مٟمت٘مؾ إمم

ض طمجرات اًمّمحـ اًمنميػ هـ ودومـ ذم سمٕم6031ؾمٜم٦م  ٦مقم٤مؿمقراء أو قمروم

٤م شمٗمّمٞمؾ ُم٤م وىمع ًمف وأُمّ ، هذا جمٛمؾ طم٤مًمف؛ إمم ضمٜم٥م ضمّده اًمسّٞمد اًمّمدر

صٗمٝم٤من ُمـ ؿمّدة ُمٞمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمف وإرادهتؿ ًمف وإسارهؿ قمغم إسمٕمد ذًمؽ ذم 

ظمروضمف ًمّمالة اجلامقم٦م، واعمققمٔم٦م، واًمتدريس، واُمتٜم٤مقمف قمـ مجٞمع ذًمؽ ُم٤م 

ٚمقص اًم٘مّمد وُم٤م أؿميف ذًمؽ ُمـ اقمتذاره قمـ ذًمؽ سمٕمدم اًمقصم٤مىم٦م ُمـ ٟمٗمسف سمخ

ًمٚمسػم واًمسٚمقك اًمٕم٤مئ٘م٦م قمـ اًمقصقل إمم اًمٗمقز سم٘مرب  ٦ماًمٕمقارض اعمٜم٤مومٞم

ك م٤ّم سمذًمف اعمريدون ًمف، واعمٕمجيقن سمف ُمـ ُمٚمؽ اعمٚمقك وقمدم ىميقًمف ًمِمتّ 

قمٛمره ُمـ أطمد  ةإقمٞم٤من واخلقاٟملم وأوٓد اعمٚمقك واًمسالـملم ومل ي٘ميض ُمدّ 

، ُم٘متٍمًا ُمـ مجٞمع ُم٤مل اً ُمٚمؽ ضٞمٕم٦م وٓ قم٘م٤مردرمه٤ًم وٓ ديٜم٤مرًا، ومل ي٘ميؾ ُمـ 

اًمدٟمٞم٤م عمّم٤مرومف قمؾ ُم٤م يم٤من يّمٚمف ُمـ واًمده ذم طمٞم٤مشمف، وُم٤م قم٤مد إًمٞمف ُمـ اإلرث 
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ه ػم٤ًم، ويمذا شمٗمّمٞمؾ ؾمُمٜمف سمٕمد ووم٤مشمف إمم أن ُم٣م ـم٤مهرًا ٟم٘مٞم٤ًم راضٞم٤ًم ُمرضٞمّ 

راد أن أوُمـ  ،ذي ٓ يسٕمف اعم٘م٤مم حيت٤مج إمم اًميسط اًمّ وؾمٚمقيمف ذم اًمٜمجػ ومٛماّم 

ٚمع قمغم ُمٕم٤مرومف وـمقل سم٤مقمف ذم احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م، ُمراشميف اًمٕم٤مًمٞم٦م ويٓمّ يٕمرف 

تف ًمٜمٗم٤مئس اًمٕمٚمقم اًمٖمريي٦م واعمتٕم٤مروم٦م وُم٤م ومتح اهلل قمٚمٞمف ُمـ أسمقاب وضم٤مُمٕمٞمّ 

ذي اعمٙم٤مؿمٗمف ومٚمٞمٜمٔمر إمم ُم٤م يمتيف ذم شمٗمسػم ؾمقرة احلٛمد وآي٤مت ُمـ اًمي٘مرة اًمّ 

ًمؽ ومٜمقر اًمِمٛمس ٓ ًا، وُمع ذـميع ذم هذه إّي٤مم، وإن يم٤من ـميع ُمٖمٚمقـم٤ًم ضمدّ 

وذم  ،خيٗمٰك وإن ؾمؽمه٤م اًمٖمامم، وضقء اًميدر ٓ يٓمٗمك وإن اؿمتد  اًمٔمالم

ذي حيّمؾ ُمٜمف يمٗم٤ميف ذم اًمتٜميٞمف قمغم سمٚمقهمف اًمٖم٤مي٦م عمـ يم٤من ُمـ أهٚمف اعم٘مدار اًمّ 

 .6شضمٕمٚمٜم٤م اهلل ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمّف وومْمٚمف

 وطمٞمد ووم٤مضؾ صٛمداين، رسّم٤مين قم٤ممل»اًمّمدر: وىم٤مل اًمسّٞمد طمسـ ـ 1

 واًمٕمٛمؾ، اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜمٗمس ًمٙمامٓت ضم٤مُمع يمّٚمٝم٤م، اًمٕمٚمقم ذم يّحرُمت صم٤مٍن، سمال

 احل٘م٤مئؼ، حت٘مٞمؼ ذم ُمت٘مّدم اًمٕمٚمٛملم، سملم ضم٤مُمع اهلل، سم٠مطمٙم٤مم وقم٤ممل سم٤مهلل، قم٤ممل

 ظميػم، حمّدث واًمري٤مضّٞم٦م، اإلهلّٞم٦م احلٙمٛم٦م ذم واطمد اعم٘م٤مٓت، قمٚمؿ ذم ُمتيّحر

 ؿمٞمخ اعمٕم٤مرف، ذم سمحر يم٤مُمؾ، ُمٗمرّس  سم٤مهر، ُمتٙمّٚمؿ ُم٤مهر، أصقزم سمّمػم، وم٘مٞمف

                                                             

، خمٓمقط؛ وٟم٘مٚم٧م قمٜمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م ُم٘م٤مًم٦م اًمٕمي٘م٤مت اًمٕمٜمؼمي٦م ذم اًمٓمي٘م٤مت اجلٕمٗمري٦م .6

سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمٙمرسم٤مد، ش اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل شمراضمؿ أقمالم سمٞم٧م»

جمٛمققمف ُم٘م٤مٓت مه٤ميش ُمغم وم٘مٞمف حمّ٘مؼ و اصقمم ُمدىّمؼ قماّلُمف آي٦ماهلل اعمٓميققم٦م ذم 

 .620-621ص :اًمٕمٔمٛمك حمّٛمدشم٘مك ايقان يمك رازى ٟمجٗمك اصٗمٝم٤مٟمك
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 مل اعمٙم٤مؿمٗملم، وواطمد اًمزاهديـ، وأيمٛمؾ اًمس٤مًمٙملم، وأومْمؾ اعمج٤مهديـ،

 .ُمٜمف وأيمٛمؾ أمجع زُم٤مٟمٜم٤م ذم يٙمـ

 طمٞمٜمام اًمرئ٤مؾم٦م كوشمر قمٚمٞمف، سمٙمّٚمٝم٤م أىميٚم٧م طمٞمٜمام اًمدٟمٞم٤م ذم زهد رأيتف

 ومل ٚمف،ثعم اجلٝم٤مت يمّؾ  ُمـ إُمقر شمستقؾمؼ مل قمٚمٞمف، سمٚمده ذم اًمٙمٚمٛم٦م ٗم٘م٧ماشمّ 

  حيٗمؾ ومل ومؽميمٝم٤م ًمف، مُجٕم٧م ُم٤م ُمثؾ ٕطمد إؾمي٤مب دمتٛمع
ٍ
 كوشمر ُمٜمٝم٤م، سمٌمء

 يمّؾ  قمـ واٟم٘مٓمع ٟمٗمسف، سمتٙمٛمٞمؾ واؿمتٖمؾ قمٜمٝمؿ، آٟمزواء ذم وأظمذ اًمٜم٤مس

ّٓ  ي٠مٟمس ٓ وص٤مر ووًمده، أهٚمف طمّتك أطمد  واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ذم ُمِمٖمقًٓ  سمرسّمف، إ

 اًم٘مدد، ٤مملاًمٕم إمم ٞمتٝم٤مسمٙمٚمّ  مّهتف ووضّمف اعمٕمروم٦م، وشمٙمٛمٞمؾ واعمراىمي٦م اعمج٤مهدة ذم

 سم٤مب ىمٚميف قمغم , اهلل ومتح طمّتك ،وإٟمس اًمروح حمّؾ  ٟمٞمؾ قمغم أُمٜمٞمتف وىمٍم

 وأصم٤مر اعمٚمٙمقشمّٞم٦م، إِسار ًمٞمِم٤مهد اهلداي٦م سمٜمقر وٟمّقره رمحتف، ظمزائـ

 ُم٘م٤مم وهذا اًمٗمٞمْمّٞم٦م، واًمدىم٤مئؼ اًمٖمٞميّٞم٦م، احل٘م٤مئؼ سم٤مـمٜمف ذم ويٙمِمػ اجلؼموشمّٞم٦م،

ّٓ  سمف ي٘مقم ٓ ّٓ  ٜم٤مًمفي وٓ اًمٗمحؾ، اًمرضمؾ إ  .قمٔمٞمؿ طمظّ  ذو إ

ّٓ  ٟم٤مًمف ُمـ قمٍمي ذم أر ومل  .ِّسهؿ اهلل ىمّدس اصمٜملم، أو وآظمر اًمِمٞمخ هذا إ

 قمٚمٞمف وم٠ميم٥ّم  أصٗمٝم٤من، إمم رضمع ويمٛمؾ، ؽذًم يمؾِّ  ُمـ ومرغ ُم٤م وسمٕمد ...

 ىمقّي  اًمٙمالم، ؾمٚمس ٤مً سمّح٤مصم ويم٤من. واًميح٨م اًمتدريس ذم وأظمذ اًمٕمٚمؿ، أهؾ

 .جُي٤مرى ٓ فمرةاعمٜم٤م ذم ٤مً ضمدًمٞمّ  اًمت٘مرير، طمسـ اجلٜم٤من،

 واحلٙمؿ واجلامقم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم اعمرضمع ومّم٤مر سمٙمّٚمٝم٤م، اًمرئ٤مؾم٦م قمٚمٞمف وأىميٚم٧م

 .إيران قمٚمامء ُمـ رئٞمس يمّؾ  قم٤مدة هل يمام اعمٜمؼم، قمغم واًمققمظ واًم٘مْم٤مء

 وقمٚمؿ إظمالق، قمٚمؿ ذم وظمْم٧ُم  اًمقاقمظ، ذم أظمذُت  ومٚماّم : ىم٤مل
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 ًمتٙمٛمٞمؾ ىيتّمدّ  أن ًمٚمٜم٤مىمص يٜميٖمل ومال ٟم٤مىمص، أيّن  رأي٧ُم  اًمٜمٗمس، شمٙمٛمٞمؾ

 شمٙمٛمٞمؾ ـمٚم٥م ذم أصٗمٝم٤من ُمـ وظمرضم٧م يدي، ذم ُم٤م ومؽميم٧م اًمٜم٤مىمص،

 .6شٟمٗمز

 اًمِمٞمخ هذا يم٤من»قميداحلسلم ذف اًمديـ اًمٕم٤مُمكم: اًمسّٞمد ـ وىم٤مل 1

 قمـ ومتّٞمز يمٗم٤مء،إ قمغم أرسمك ىمد وطمده، وىمريع وطمده، ٟمسٞم٩م ُم٘م٤مُمف اهلل أقمغم

 أومٕم٤مًمف ذم هلل إظمالصف وذم وهتذييٝم٤م، ٟمٗمسف يمامل ذم اًمٜمٔمػم ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمراء،

 اًمدٟمٞم٤م، ذم اً زاهد دىم٦م، سمٙمّؾ  وحم٤مؾميتٝم٤م ٟمٗمسف، ُمراىمي٦م ذم ًمف ٟمٔمػم ٓ ،وأىمقاًمف

 ٦م،اإلهلٞمّ  اعمٕم٤مرف وأِسار ٦م،اًمالهقشمٞمّ  اًمٕمٚمقم همقاُمض ذم اً زُمؼم   قمٜمٝم٤م، ٤مً ُمتج٤مومٞم

صم ٤مً أصقًمٞم ٤مً وم٘مٞمٝم  اصٓمٗم٤مه وىمد... اعمٕمغّم  ىمدطمف اًمتٗمسػم ذم وًمف ،ُمتٙمّٚمامً  ٤مً حمدِّ

 .6شوإًمػ ُمئ٦م اًمثالث سمٕمد اًمث٤مُمٜم٦م اًمسٜم٦م أّول اهلل

 ويم٤من... اًمٕم٤مرف اًمزاهد اإلُم٤مم»اًمٕم٤مُمكم:  إُملمىم٤مل اًمسّٞمد حمسـ ـ 1

 إمم واٟم٘مٓمع اًمٕمزًم٦م إمم ُم٤مل فًمٙمٜمّ  ،أصٗمٝم٤من إمم قم٤مد صمؿّ  ،ؿم٠مٟمف ذم اً جمتٝمد اً جمدّ 

 اًمٕمراق إمم أسمقه ظمرج اّم ـوًم... اًمري٤مؾم٦م قمـ وأقمرض همػمه٤م ُمـ أيمثر اًمٕمي٤مدة

 اًمتل اًمري٤مؾم٦م ؽشمٚم ٤مً شم٤مريم ووم٤مشمف سمٕمد اًمٜمجػ ذم وضم٤مور ُمٕمف ظمرج 6036 ؾمٜم٦م

 اإلُمالء قمغم اًمٜمجػ ذم ُم٘ميالً  أىم٤مٟمجٗمل أظمٞمف إمم سم٠مصٗمٝم٤من ًمف ٠متهتٞمّ 

 همػم ءر يمّؾ  واقمتزل اًمدرس قمـ طمّتك أُمره آظمر ذم أقمرض صمؿّ  ،واًمتدريس

                                                             

 .6063رىمؿ ٤مًمسم/ 011ص/ 1ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .6

 .611ص/ 6ج :اًمّديـ ذف آل ؾمٚمسٚم٦م ذم اًمراهميلم سمٖمٞم٦م .6



 01  ....................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 ُمـ فوًمٙمٜمّ  اًمّمٛم٧م قمٚمٞمف يٖمٚم٥م ،٤مساًمٜمّ  قمـ ٤مً ُمٜم٘مٓمٕم ،اًمٗمٙمر يمثػم يم٤من. اًمٕمي٤مدة

 إظمقشمف أومْمؾ وهق. اًمٗم١ماد وطمّدة اًمٗمٝمؿ ضمقدة ذماًمذيـ  رادإوم

 .6ش...وأشم٘م٤مهؿ

ُم٤م ٟمّّمف  (6012-6036ـ ىم٤مل اسمـ أظمٞمف إؾمت٤مذ حمّٛمدسم٤مىمر أًمٗم٧م )63

 حمّٛمدسم٤مىمر ؿمٞمخ طم٤مج دوم پرس حمّٛمدطمسلم ؿمٞمخ طم٤مضمك: »سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

 ىمدرش ضمالل سمف ُم٤م ه٤مىظم٤مٟمقاده چٜمديـ اومراد مجٞمع يمف ُمرديس٧ميگ٤مٟمف

 ذهٜمك داراى ٟمخس٧م از. ٟماميٞمؿُمك اومتخ٤مر وى وضمقد سمف و ؽمافاقم و اومتخ٤مر

 اقمغم سمف ّم٤مفاشمّ  و قمٚمؿ ومراگرومتـ سمراى اؾمتٕمداد اًمٕم٤مدهومقق .سمقد ٤مدوىمّ 

 ـماّلب ...قمٛمرش از ؾم٤مًمگك ؾمك ؾمـ در ،داؿمتف شم٘مقا و ـمٝم٤مرت ُمراشم٥م

 اشم٘مك و اقمٚمؿ ٟمٞمز قم٤مًمٞم٘مدرش پدر از سمٚمٙمف سمرادران از را او قمٚمقم

 شمـ ُمٜمؼم و حمراب اؿمٖم٤مل و ري٤مؾم٧م ُم٘م٤مم اطمراز سمف ظمقد اگر و اٟمدؿمٛمردهُمك

 ُمٞمؾ ًمٞمٙمـ اؾم٧م، آوردهُمك سمدؾم٧م سمٞمِمؽم و ؿمدهُمك سمرشمر مهگك از دادُمك در

 سمف اسار قمي٤مدات، سمف اؿمتٖم٤مل و آظمرت حتّمٞمؾ سمف اىمي٤مل شم٘مِمػ و زهد سمف

 ضم٤مه سمر يٙمي٤مره داؿمتف همٚميف ـميٕمش سمر دٟمٞم٤م زظم٤مرف مجٞمع از اقمراض و قمزًم٧م

 قم٘مٞمدت و قمقام ارادت سمف شمقضمٝمك شمريمؿ زده، پ٤مپِم٧م ٟمٞم٤مد ُمت٤مع و ُم٤مل و

 .اؾم٧م ٟمٜمٛمقده ظمقاص

 قمٚمؿ حتّمٞمؾ سمف ٟمجػ در( ٟمگ٤مرٟمده پدر) سمزرگش سمرادر اشمٗم٤مق سمف

                                                             

 .1261 رىمؿسم٤مًم/ 1ص/ 62ج :اًمِمٞمٕم٦م أقمٞم٤من .6
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 اداء از پس و اٟمدرومتف طمج٤مز ؾمٗمر سمف مهديگر سم٤م ق6611 ؾم٤مل سمف و پرداظمتف

 و سمرده ِس سمف قمزًم٧م يمٜم٩م در ُم٤مهك چٜمد اصٗمٝم٤من سمف رضمقع و طم٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 از پس سم٤مزگِمتف، ٟمجػ سمف سم٤مز پدرش اشمٗم٤مق سمف ق6033 ؾم٤مل راواظم در

 ُم٘مّدس ُمِمٝمد آن جم٤مورت( را ظمقد قمٛمر سم٘مٞمف) ؾم٤مل هِم٧م ُمدت وى ووم٤مت

 سمقده ُمِمٖمقل دؿمقار و ؾمخ٧م ه٤مىقمي٤مدت و ري٤مض٧م سمف ُمدام يمرده، اظمتٞم٤مر

ـّ  سمف رومتف دؾم٧م از ُمزاضمش اقمتدال آن در اومراط اصمر سمر شم٤م  دو و چٝمؾ ؾم

 پٝمٚمقى در واىمع طمجره در ،ي٤مومتف ووم٤مت ق6031 ؾم٤مل اوايؾ در ؾم٤مًمگك

 .گرديده ُمدومقن ذيػ صحـ از ؾمٚمٓم٤مٟمك درب

 ُمرد ايـ يمف راهك سم٤مجلٛمٚمف ،سمقد ق6611 ؾمٜمف محمرّ  مدوّ  در شمقًّمدش

 مهقار ظمقد سمر يمف ري٤مضتك و زهد در ُمي٤مًمٖمف گرومتف پٞمش ظمقد زٟمدگ٤مٟمك سمف

 سمف يمف مت٤مُمك و شم٤مم اىمي٤مل ٟمٛمقده، دٟمٞم٤م و ضم٤مه و ُم٤مل از يمف ٟمٔمرى سف يمرده،

 ُمراطمؾ ـمك از پس سم٤مٓظمره و داؿمتف روطم٤مٟمك ىمدس ُم٘م٤مُم٤مت سمر قمروج

 ... .شمدريس و اوم٤مده يمرؾمك قم٤ممم اؿمٖم٤مل و قمٚمٛمك

 قم٤ممل ُمردى را او زُم٤مٟمش ه٤مىظمقاٟمده درس يمف اؾم٧م ُمٕمٚمقم ىمدر ايـ

 در يمت٤مسمك وم٘مط او قمٚمٛمك آصم٤مر از. اٟمدؿمٜم٤مظمتفُمك زُم٤من جمتٝمد اصٓمالح سمف و

 .اؾم٧م ظمقسمك يمت٤مب طم٤مل هر سمف... رؾمٞمده ـميع سمف جمٞمد ىمرآن شمٗمسػم

 طمٙمٞمؿ ٟمف اؾم٧م قم٤مرف ٟمف ،سمقد ٘مكُمتّ  زاهد ٟمٗمر يؽ ُمٕمٜم٤م مت٤مم سمف ُمرد ايـ

 .ٟمٞمس٧م اـمالعسمك هؿ اُمقر ايـ از يمف هرچٜمد ،فُمتّمقّ  ٟمف و

 يمف دهٜمدُمك ٟمسي٧م او سمف را ُمٙم٤مؿمٗم٤مشمك و يمراُم٤مت ُمٕمت٘مداٟمش مهچٜملم



 01  ....................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 .اؾم٧م لُمٜم٘مق ظمقدش ىمقل از صحٞمح رواي٧م سمف آهن٤م از سمٕم٣م

 دؾمتقر ـميؼ سمر ؾمٚمقيمش و ؾمػم امي٤مومتف العاـمّ  ٟمگ٤مرٟمده يمف آٟمج٤م شم٤م اُم٤م

 دم٤موز ذع فمقاهر سمف ُمٕمروم٧م طمدود از ،ٟميقده اؾمت٤مدى هٞمچ هداي٧م و

 .6...شاؾم٧م ٟمٜمٛمقده

 پدر از سمٕمد: »ُمـ ظم٤مٟمدان أظمروىم٤مل ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ُمـ يمت٤مسمف 

 از اُّم٤م سمقد، شمرسمزرگ سمرادران ؾم٤مير از حمّٛمدطمسلم ؿمٞمخ او اسمقيٜمك سمرادر ُمـ،

 ُمردم ٟمٞم٤مُمده، ٟمٔمػمش ظم٤مٟمقاده ايـ در يمف گٗم٧م شمقانُمك قمٛمؾ و قمٚمؿ طمٞم٨م

 ايـ ًمٙمـ گرديد، ظمقاهد ظمقد پدران ضم٤مٟمِملم يگ٤مٟمف او يمف يمردٟمدُمك ظمٞم٤مل

 از پس ُمرد ايـ يمف چقن ٟمرؾمٞمد، حتّ٘مؼ سمف يمف سمقده شمقمهك حمض، ظمٞم٤مل

 ري٤مؾم٧م ُمسٜمد يمف ّدىطم سمف و اضمتٝم٤مد درضمف سمف رؾمٞمدن و ذقمّٞمف قمٚمقم شمٙمٛمٞمؾ

 شمٖمٞمػم طم٤مًمش همػمقم٤مدى ُمقضم٥م يؽ طمس٥م سمر ٟم٤مگٝم٤من يمٜمد، اؿمٖم٤مل را ُمٝمّٛمك

 ىمّقت دُم٤مهمش در چٜم٤من ظمدا قمي٤مدت سمف رهمي٧م و دٟمٞم٤م شمرك سمر قمزيٛم٧م ،يمرده

 ضمز و ظمزيد قمزًم٧م يمٜم٩م در ؾم٤مل چٜمد ُمّدت ،ُم٤مٟمده سم٤مز يم٤مر مهف از يمف گروم٧م

 .ٟمپرداظم٧م ري٤مض٧م و قمي٤مدت سمف

 گٜمج٤ميش از او اقمامل قمج٤مي٥م و طمقالا همراي٥م ذح ُمّدت ايـ در

 آؿمٜم٤م اروپ٤ميك ُمٕمٚمقُم٤مت سم٤م يمف يمسك سمراى وم٘مط اؾم٧م، سمػمون ُم٘م٤مًمف ايـ

 مه٤من ٟمٔمػم ؿمٞمٕمف ُمّٚم٧م در ُمرد ايـ طم٤مل يمف گٗم٧م طم٘مٞم٘م٧م سمف شمقاٟمؿُمك سم٤مؿمد،

                                                             

 .خمٓمقط ،ٟم٤مُمفٟمس٥م .6
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 جمتٝمد ايـ ،آُمده پٞمش يم٤مشمقًمٞمؽ قم٤مملَ  درش پ٤مؾمٙم٤مل» سمراى از يمف اؾم٧م اطمقامم

 آن مهچٜم٤من شمقانُمك ظمقد طم٤مل سمف ٟمسي٧م ؾمٚمقيمش و ؾمػم در را ايراٟمك

 .سمِمامريؿ ومراٟمسقى ومٞمٚمسقف

 قمزم سمف ،يمرده قمالىمف ىمٓمع اصٗمٝم٤من از يٙمي٤مره 6033 ؾم٤مل در ظمالصف

 هِم٧م پدر، از سمٕمد. گرديد رهسپ٤مر قمتي٤مت ضم٤مٟم٥م سمف ظمقد پدر سم٤م جم٤مورت

 اـمقار ُمّدت ايـ مت٤مم در يمِمٞمده، ـمقل ٟمجػ در او جم٤مورت ُمّدت ؾم٤مل

 اقمال سمف او مّه٧م و قمي٤مدت سف ٤مً مجٕم اوىم٤مشمش ٟمف،زاهدا يم٤مُمال اشزٟمدگ٤مٟمك

 ري٤مض٧م، و زهد ومرـمف از سم٤مٓظمره،. سمقد پرهٞمزيم٤مرى ُمٍموف درضمف

ـّ  سمف رومتف دؾم٧م از يمغّم  سمف ُمزاضمش  از 6031 ؾم٤مل در ؾم٤مًمگك دو و چٝمؾ ؾم

 آصم٤مر از. يمِمٞمد گقر ِساىظمٚمقت سمف ظمالص رظم٧م ٦ماًمّٓم٤مىم ومقق زمح٧م ايـ

 يمت٤مب ايـ. ُم٤مٟمده ي٤مدگ٤مر سمف ىمرآن اوايؾ سػمشمٗم جمّٚمد يؽ ُمّدت، ايـ در او ىمٚمؿ

 درضمف سمف گٗم٧م شمقانُمك يمف را او پرهٞمزيم٤مرى ُمراشم٥م ايمٛمؾ و ومْمٞمٚم٧م يمامل

 .داردُمك ُمدًّمؾ اؾم٧م، رؾمٞمده وؾمقاس

 و يمِمػ سمف و دهٜمدُمك امهّٞم٧م را قمروم٤مٟمك اومٙم٤مر ؼيدىم٤م يمف يمس٤مٟمك

 ُم٤م دزاه ايـ ٟم٤مم يمف اؾم٧م ؾمزاوار دارٟمد، شمقضّمف قم٤مدات ظمقارق سمف ي٤م يمراُم٤مت

 سمر قم٤ممم ىمٞمٛم٧م و ىمدر يؽ ٟمقؿمتف قمٛمؾ و قمٚمؿ ص٤مطمي٤من از اّول صػ در را

 از سم٤ميد شم٤مريخ اهؾ اصٓمالح سمف را ُمرد ايـ ظمالصف... سمگذارٟمد وضمقدش



 26  ....................... طمٗمٞمد اعم١مًّمػ  متٝمٞمد سم٘مٚمؿ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 .6شسمِمامريؿ ظمقد ظم٤مٟمقاده اومتخ٤مر سمٚمٙمف ،اشم٘مٞم٤م زُمره در و صٚمح٤م مجٚمف

ىم٤مل اعمػمزا طمسـ ظم٤من اجل٤مسمري إٟمّم٤مري ُم٤مٟمّّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: وـ 66

ىمران و سمف وم٘م٤مه٧م و قمٚمقم ذقمٞمف از اَ  ،ذرهد و قمي٤مدت ؾمٚمامن و اسمكدر ز»

ظمقيش سمرشمر، ضمذسم٤مت اهلٞمف آن طمرضت را از دٟمٞم٤م و ُم٤مومٞمٝم٤م ُمٜمٍمف 

 .6شداؿم٧م...

آىم٤م »ىم٤مل حمّٛمدطمسـ ظم٤من إقمتامد اًمسٚمٓمٜم٦م ُم٤مٟمّّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: وـ 66

ؿمٞمخ حمّٛمدطمسلم جمتٝمد ظمٚمػ اًمّمدق طم٤مج ؿمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اصٗمٝم٤مٟمك 

 .0شآيدؿمامر ُمكتش ُمسّٚمؿ اؾم٧م و در ٟمجػ از قمٚمامء سمزرگ سمفوم٘م٤مه جمتٝمد

قم٤ممل رسم٤مٟمك و »ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ قمي٤مس اًم٘مٛمل ُم٤مٟمّّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 60

 ،ضم٤مُمع يمامٓت ٟمٗمس٤مٟمٞمف در قمٚمؿ و قمٛمؾ ،وم٤مضؾ صٛمداٟمك وطمٞمد سمالصم٤مٟمك

زهد ورزيد در دٟمٞم٤م هٜمگ٤مُمك يمف دٟمٞم٤م اىمي٤مل  ،ؿمٞمخ جم٤مهديـ و اومْمؾ ؾم٤مًمٙملم

ُمٜمزوى  ،ٗم٤مق يمٚمٛمف ؿمد سمر اوري٤مؾم٧م را در وىمتك يمف اشمّ  و شمرک يمرد ،يمرد سمقى

ف يمرد سمف قم٤ممل ؿمد از ُمردم و ُمِمٖمقل گِم٧م سمتٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ظمقيش و شمقضّم 

                                                             

 آصم٤مر ٦مجمٛمققم) ظم٤ميمدان ايـ در سمقد زرى گٜم٩ميمت٤مب  ضٛمـ ذم ُمٓميقع ،ُمـ ظم٤مٟمدان .6

 .16 و 16ص :(اًمٗم٧م

 .631ص/ 6ج :شم٤مريخ اصٗمٝم٤من .6

آصمر ، )قمٚمامى قمٝمد ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه ىم٤مضم٤مر سم٤مب دهؿ اعم616ص :اعمآصمر وأصم٤مر .0

، حت٘مٞمؼ: ٟم٤مساًمديـ اٟمّم٤مرى ىمٛمك، ُم١مؾمسف 611رىمؿسم٤مًم/ 631ص :وأصم٤مر

 .، ىمؿ(6011يمت٤مسمِمٜم٤مؾمك ؿمٞمٕمف، 
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... و آن ضمٜم٤مب شمٕم٤ممم سمر او ظمزائـ رمح٧م ظمقد را پس گِمقد طمّؼ  ،ىمدس

اًميح٨م، ىمقى اجلٜم٤من، ؾمٚمٞمس اًمٙمالم سمقده ٟم٘مؾ اؾم٧م يمف چقن سمف  ؿمديد

ى و در اُم٤مُم٧م و مج٤مقم٧م و ُمتّمدّ  ٧م پٞمدا يمرداصٗمٝم٤من روم٧م و ُمرضمٕمٞمّ 

ومرُمقد، ومرُمقده وىمتك طمٙمقُم٧م ذقمٞمف گِم٧م و ُمردم را در ُمٜمؼم ُمققمٔمف ُمك

ذوع يمردم در قمٚمؿ اظمالق و شمٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ديدم ُمـ ظمقدم ٟم٤مىمّمؿ و 

ؿم٤ميستف ٟمٞمس٧م يمف ٟم٤مىمص شمٙمٛمٞمؾ ٟم٤مىمص ديگر يمٜمد )ظمٗمتف را ظمٗمتف يمك يمٜمد 

و از اصٗمٝم٤من  پس دؾم٧م از مجٞمع ري٤مؾم٧م و ُمٜم٤مص٥م ظمقد سمرداؿمتؿ، سمٞمدار(

سمػمون ؿمدم سمراى شمٙمٛمٞمؾ ٟمٗمس ظمقيش، و سم٤مجلٛمٚمف ايـ سمزرگقار ضمالًمتش 

 .6شزي٤مده از آن اؾم٧م يمف ذيمر ؿمقد

 .6شيم٤من قم٤معم٤ًم حمّ٘م٘م٤ًم ُمت٘مٜم٤مً »ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ حمّٛمد طمرزاًمديـ اًمٜمجٗمل: 62

ء قمٚمامء قمٍمه... ُمِمتٖماًل ُمـ أضماّل »ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمٝمراين: 61

ف طمّتك وصؾ إمم قم٤ممل ٓ ي٠مٟمس سمٖمػم رسمّ  ،أطمدٍ  ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمـ يمؾِّ  ،سمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمٗمس

 .0شاًم٘مدس وؿم٤مهد أِسار اعمٚمٙمقت...

ـ وىم٤مل اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم اعمٕمّٚمؿ احليٞم٥م آسم٤مدي ُم٤مٟمّّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 61

و اصقًمٞملم قمٍم ظمقد سمقده و در  ءف قمٚمامء حمّ٘م٘ملم و اوم٤مضؾ وم٘مٝم٤ماز اضمٚمّ  ىو»

                                                             

 .161ص/ 6ج :ومقائد اًمرضقيف .6

 .612ص/ 6ج :ُمٕم٤مرف اًمرضم٤مل .6

 .101ص/ 6ج :ٟم٘مي٤مء اًمينم .0
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ف ىمّمقى ٟم٤مئؾ، طمٙمٛم٧م و يمالم و هٞمئ٧م و ٟمجقم و ؾم٤مير ري٤مضٞم٤مت سمف درضم

و در زهد و شم٘مقى و ُمراشم٥م ؾمػم و ؾمٚمقک و هتذي٥م اظمالق و شمّمٗمٞمف ٟمٗمس 

 .6شاُمتٞم٤مزى سملّم داؿمتف

وسم٤مجلٛمٚم٦م: »ـ وىم٤مل طمٗمٞمده اًمِمٞمخ جمداًمديـ )جمداًمٕمٚمامء( اًمٜمجٗمل: 61

يم٤من اعمّمٜمِّػ قم٤معم٤ًم قم٤مُماًل وم٘مٞمٝم٤ًم ُمتٙمٚمِّاًم أصقًمّٞم٤ًم ُمتيّحرًا زاهدًا ضم٤مُمٕم٤ًم وُم٤مهرًا 

امء اًمٕم٤مُِمٚملم، قمديؿ اًمٜم ٔمػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمّراؿمديـ واحلٙمامء ُمـ أضمٚم ٦م اًمٕمٚم

ي٤مضٞمِّلم ـٍ وـمٕم٤مٍم واعمتٙمٚمِّٛملم واًمٕمٚمامء اًمرِّ ... ويم٤من يٕمٞمش ومٞمٝم٤م سمٚمي٤مٍس ظمِم

ؿ همذاءه وـمٕم٤مُمف قمغم اًمٗم٘مراء واعمس٤ميملم وإيت٤مم.  ضمِم٥ٍم، ويم٤من ي٘مسِّ

هر وسمالي٤مه، يم٤من ص٤مسمرًا وؿم٤ميمرًا وىمقرًا، ذا قمٔمٛم٦مٍ   وذم طمقادث اًمد 

وىم٤مُم٦ٍم ُمٕمتدًم٦ٍم، وسمدٟمف ٟمحٞمٌػ، ويم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤مه هم٤مئرشملم؛ ويم٤من ذم أواظمر قمٛمره 

: ٕمر اًمٗم٤مردِّ  يؽمٟم ؿ هبذا اًمِمِّ

 يمردآٟمٙمف دائؿ هقس ؾمقظمتـ ُم٤م ُمك

 

 

 6شيمردآُمد و از دور مت٤مؿم٤م ُمكيم٤مش ُمك 

 و ؾمػم ُمقرد در اًميتف»سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم ؿم٠مٟمف ُم٤مٟمّّمف  ـ ىمٚم٧ُم 61 

 : يمرد شمقضمف ُمٝمؿ ٟمٙمتف دو سمف سم٤ميد ُمرطمقم آن ؾمٚمقك

                                                             

 .6131ص/ 1ج :ُمٙم٤مرم أصم٤مر .6

حلٗمٞمده اًمٕماّلُم٦م  ٤مينرؾم٤مًم٦ٌم ذم شمرمج٦م اًمٕماّلُم٦م اًمِّمٞمخ حمّٛمدطمسلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم .6

/ 1ج :ُمػماث طمقزه اصٗمٝم٤من، اًمٗم٘مٞمد آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمّديـ اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين

 .131و  132ص
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 قمٜمقان سمف را يمسك راه ايـ در و ٟمداد ُمرادى سمف ُمريدى دؾم٧م ايِم٤من: ًٓ وّ أ

 .اؾم٧م ٟمٛمقده ظمرض مهرهكسمك ُمرطمٚمف ايـ ىمٓمع و ٟمٙمرد، اظمتٞم٤مر پػم و ُمرؿمد

 و روزه و ٟمامز يمف ذيٕم٧م فمقاهر طمدود از ذيمر و قمي٤مدت در: ٤مً صم٤مٟمٞم

 .ٟمروم٧م ونسمػم سم٤مؿمد آن ُم٤مٟمٜمد و ىمرآن ىمرائ٧م و ظمدا ذيمر

 وادى ايـ در پ٤مى يمف يمس٤مٟمك ٤مً هم٤مًمي چقن اؾم٧م ُمٝمؿ ٟمٙمتف دو ايـ و

 .يمٜمٜمدُمك ومراُمقش را دو هر ي٤م يٙمك گذارٟمدُمك

 سمدان و ٟميقده هم٤مومؾ ٟمٞمز اُمر ؾمف از سمقده چٜملم او طم٤مل يمف ُمدت ايـ در

 : اؾم٧م ورزيدهُمك اؿمتٖم٤مل

 يمف اىگقٟمفسمف اؾم٧م سمقده ُمِمٖمقل سمدان و ٟمٙمرده ره٤م را شم٠مًمٞمػ ـ6

 .اؾم٧م ٟمقؿمتف قمٛمرش از ُمرطمٚمف مهلم در گراٟم٘مدرش سػمشمٗم

 و اشسمرادرزاده و سمرادر و ومرزٟمد سمراى و ٟمؼمده ي٤مد از ٟمٞمز را شمدريس ـ6

 .اؾم٧م يمردهُمك شمدريس ظمّمقص ـمقرسمف ٟمٞمز ديگر اىقمّده ؿم٤ميد

 ؾمٗمره٤مى وى ، هدى ائٛمف زي٤مرت و قم٤مًمٞم٤مت قمتي٤مت سمف ؾمٗمر ـ0

 ق6611 ؾم٤مل در مهچٜملم و ،اؾم٧م رومتف زي٤مرت ضمٝم٧م سمف قمراق سمف ُمتٕمددى

 حمّٛمدشم٘مك ؿمٞمخ طم٤مج آىم٤مى آي٦ماهلل ُمرطمقم ُمٝمؽمش سمرادر مهراه سمف ٟمٞمز

 زي٤مرت و ُمفُمٙمرّ  فُمٙمّ  سمف طم٩ّم  ومريْمف اٟمج٤مم ضمٝم٧م آىم٤مٟمجٗمك

 ىمؼمؾمت٤من در ُمدومقن ائٛمف و قمٚمٞمٝم٤م اهلل ؾمالم زهرا وم٤مـمٛمف و اهللرؾمقل
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 .6شاؾم٧م ؿمده فُمنّم  سم٘مٞمع

 زوضمتف وأوٓده

ٚمقّي٦م رسم٤مب سمٞمگؿ سمٜم٧م اًمسّٞمد حمّٛمدقمكم اًمِمٝمػم شمزّوج سمٜم٧م ظم٤مًمف اًمٕم

 سمآىم٤مجمتٝمد اسمـ اًمسّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٙميػم ورزق ُمٜمٝم٤م:

-6611ـ وًمده أسمقاعمجد اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرض٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين )6

ذم  ذظم٤مئر اعمجتٝمديـو  وىم٤مي٦م إذه٤منو  ٟم٘مد ومٚمسٗم٦م دارون( ص٤مطم٥م 6016

 ٤م.ذم وم٘مف آل ي٤مؾملم وهمػمه ُمٕم٤ممل اًمديـذح 

اًمسّٞمد ٟمقراًمديـ  أسمٞمٝم٤م ـ واسمـ قمّؿ ُأُّمٝم٤م ـ ضم٧م سم٤مسمـ ظم٤ملـ سمٜم٧م شمزوّ 6

 .اسمـ اًمسّٞمد صدراًمديـ اًمٙميػم اسمـ اًمسّٞمد أسمقضمٕمٗمر ظم٤مدم اًمنميٕم٦م

ذم اًمٜمجػ  6061اًمزوج )اًمسّٞمد ٟمقراًمديـ( ؿم٤مسم٤ًم ذم ؾمٜم٦م  شمقذّم 

 ٧6066م اًمزوضم٦م ؿم٤مسم٦م ذم ؾمٜم٦م ٞمإذف ودومـ ذم وادي اًمسالم وشمقومّ 

ذم وادي اًمسالم. ُمـ زوضمٝم٤م  رسمجقاػ إذف ودومٜم٧م يمذًمؽ ذم اًمٜمج

 دون أن يرزىمٝمام اهلل وًمدًا.

اًمسّٞمد  أسمٞمٝم٤م ـ واسمـ قمّؿ ُأُّمٝم٤م ـ ضم٧م سم٤مسمـ ظم٤ملـ آهم٤م يب يب شمزوّ 0

 وشمقذّم  6زىم٧م سمٜمت٤مً ورُ  اعمذيمقر صدراًمديـ اسمـ اًمسّٞمد أسمقضمٕمٗمر ظم٤مدم اًمنميٕم٦م

                                                             

 .11ص :ديـ قم٤معم٤من ىميٞمٚمف. 6

شمزّوضم٧م سم٤مًمسّٞمد ٟمقراًمديـ اعم٘مّدس اًميٞمدآسم٤مدي اعمتقرم ذم ًمٞمٚم٦م احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ  .6

سٞمّد اًمؼموضمردي ُمـ ُم٘م٤مسمر ودومـ ذم ُم٘مؼمة اًم 6233ؿمٝمر رُمْم٤من اعمي٤مرك ؾمٜم٦م 
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  اًمقادي.ذم اًمٜمجػ إذف ودومـ ذم 6066زوضمٝم٤م ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م 

صمّؿ شمزّوضم٧م صم٤مٟمٞم٦م سم٤مسمـ ظم٤مًمف اًمسّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٕم٤مُمكم اسمـ 

اًمسّٞمد حمّٛمدضمقاد اسمـ اًمسّٞمد حمّٛمدقمكم اًمِمٝمػم سمآىم٤مجمتٝمد ورزىم٧م ُمٜمف أوٓدًا 

سم٢مصٗمٝم٤من  6011سم٢مصٗمٝم٤من واًمزوضم٦م ذم ؾمٜم٦م  6013اًمزوج ذم طمدود  وشمقذّم 

اًمٜمجٗمل  ُم٘مؼمة ضمّده اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل اًمرازيصحـ ودومٜم٧م ذم أيْم٤ًم 

 اإلصٗمٝم٤مين )شمٙمٞمف ُم٤مدر ؿم٤مهزاده(.

 هجرشمف اًمث٤مًمث٦م إمم اًمٜمجػ إذف ُمع واًمده

ىمد ُمّر أّٟمف ه٤مضمر ٕضمؾ اًمتحّمٞمؾ إمم اًمٜمجػ إذف ذم طمدود ؾمٜم٦م 

 .6611صمّؿ رضمع إمم إصٗمٝم٤من ذم طمدود ؾمٜم٦م ، 6613

ٟم٘مالسمف اة اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمٜمجػ إذف سمٕمد طمّمقل صمّؿ ه٤مضمر ًمٚمٛمرّ 

 دًا سم٠مُمر واًمده أيْم٤ًم.ورضمع سمٕمد ُمّدة إمم إصٗمٝم٤من جمدّ  اًمروطمل سم٠مُمر واًمده

 .6033ورضمع إمم إصٗمٝم٤من ذم ؾمٜم٦م  6611صمّؿ طم٩ّم إمم اًميٞم٧م احلرام ذم ؾمٜم٦م 

٦م احلرام ؾمٜم٦م صمّؿ ه٤مضمر ُمـ إصٗمٝم٤من ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ ؿمٝمر ذي احلجّ 

جػ إذف ًمٚمٛمّرة اًمث٤مًمث٦م ُمع واًمده اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر ووصال إمم اًمٜمّ  6033

ؾم٦م وأىم٤مُم٤م ومٞمٝم٤م صمالصم٦م إي٤مم وذم اًمٞمقم إمم يمرسمال اعم٘مدّ  6036قرا ؾمٜم٦م ًمٞمٚم٦م قم٤مؿم

 يمام زارا اًمٙم٤مفمٛملم ًمٞمٚم٦م واطمدة وم٘مط. ،جػ إذفاًمراسمع ظمرج إمم اًمٜمّ 

ودومـ  6036واًمده ذم هذه اًمسٗمرة ذم ًمٞمٚم٦م اًمث٤مُمـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر  شمقذّم 

                                                                                                       
 .سم٢مصٗمٝم٤من ومقٓد خت٧م
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 قمٜمد رضمؾ ضمّده اًمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء.

 جػ إذف إمم آظمر طمٞم٤مشمف.ف ذم اًمٜمّ وسم٘مل اعمؽمضمؿ ًم

 اعمج٤مورة واظمت٤مر»جم٤مورشمف اًمٜمجػ إذف: حيّدصمٜم٤م وًمده أسمقاعمجد قمـ 

 ُمـ سمف ؼيتٕمٚمّ  ُم٤م ضوومقّ  ٦ماًمت٤مُمّ  اًمٕمزًم٦م ُمـ يروُمف يم٤من ُم٤م ًمف وشمؿّ  اًمٜمجػ ذم

 يتٛمٜم٤ّمه يم٤من ُم٤م قمغم وسم٘مل]اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم[  ذيمره اعمت٘مّدم أظمٞمف إمم اًمدٟمٞم٤م ُمقرأ

 اًمدٟمٞم٤م أُمقر قمـ قمراضواإل واًمٓم٤مقم٤مت ٚمٕمي٤مداتًم ًمت٤ممّ ا آؿمتٖم٤مل ُمـ

ّٓ  وصٗمٜم٤مه ُم٤م قمغم ُمقافمي٤مً  ورضمع اًمسٜملم سمٕمض ذم وطم٩م   ،سم٤مًمٙمٚمّٞم٦م  أُمر إ

ّٓ  قمٚمٞمف ي٘مدم يم٤من ُم٤م  أٟمف ومٞمف واًمرّس  ؛قمٚمٞمف اعمقافمي٦م قمدم ُمع اًمتدريس  ُمع إ

 قمغم اًمٓمٚمي٦م زدطم٤مما يمثر رسمام وهلذا ،واًمٜمٞم٦م اًم٘مّمد ظمٚمقصو ـمٛمٞمٜم٤مناإل

 .إصح٤مب سمٕمض دار ذم وجيٕمٚمف اًمدرس ُمٙم٤من يٖمػّم  ومٙم٤من ،ُمٜمف ٤مدةآؾمتٗم

وَم٦مٌ  واًمدٟمٞم٤م ؽيمذًم يزل ومل ٦مسم٤مًمٙمٚمٞمّ  رساًمدّ  كومؽم ،ؽذًم ُيِٗمدْ  مل امورسمّ   ُُمنَم 

 .6شإٟمذاره أوان ذم وقمٛمره أصم٤مره َووَم٧ْم  أن كطمتّ  سم٠مٟمقاره

 يمراُم٤مشمف

ٜم٘مؾ قمٜمف يمراُم٤مت قمديدة وىمْم٤مي٤م خمتٚمٗم٦م ٓ يٜم٤مؾم٥م أن أذيمره٤م سمقاؾمٓم٦م يُ 

وًمٙمـ  ،وًمذا أهمٛمْم٧م قمٜمٝم٤م روُم٤ًم ًمالظمتّم٤مر ،سيل إًمٞمف وأّٟمف ضمّد ضمّديٟم

 ومٕمٚمٞمف سم٤مًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م: ،أٟم٘مؾ ُمّم٤مدره٤م عمـ أراد أن يراضمٕمٝم٤م

                                                             

 اًمٕماّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد خمٓمقط ،إوم٤مضؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم اًمٕم٤مـمؾ اًمزُمـ طمكم .6

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء؛ يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ



 اًمؼماءة أصؾ  ................................................................... 21

 ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل.

 ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف أيب اعمجد.

 سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف، اًمٓميٕم٦م اًمراسمٕم٦م. 16، صرؾم٤مًمف اجمديفـ 

، سم٘مٚمؿ اسمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ ُمٝمدي اسمـ 23يمراُم٧م / 62ص :إهن٤مرـ 

 اًمِمٞمخ حمّٛمدقمكم صم٘م٦ماإلؾمالم.

 ، سم٘مٚمؿ اسمـ أظمٞمف اعمذيمقر.61يمراُم٧م / 61ص :أهن٤مرـ 

 .6063رىمؿ سم٤مًم/ 011ص/ 1ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾـ 

 :شم٤مريخ ٟمجران ي٤م آومت٤مب درظمِم٤من در ُمي٤مهٚمف ٟمّم٤مرى ٟمجرانـ 

 ، ًمٚمِمٞمخ حمّٛمد ـميٞم٥م زاده إمحدآسم٤مدي اإلصٗمٝم٤مين.633-630ص

، 663ص/ 6ج :شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن اظمػمـ 

 ًمٚمسّٞمد ُمّمٚمح اًمديـ اعمٝمدوي.

 ، هلذا اًمٕميد اًمٗم٘مػم.11-16ص :ىميٞمٚمف قم٤معم٤من ديــ 

و  113و  111ص / 6و ج 013-011ص/ 6ج :ؿمقق وص٤ملـ 

 ٦م ًمٚمِمٞمخ طمسـ اًمّم٤مذم اإلصٗمٝم٤مين.ظمالىمٞمّ أ، دروس 111و  166

، و ؾم٤مير 611و  601و  661ص/ 6ج :در حمرض آي٦ماهلل هبج٧مـ 

 جمٚمداشمف، ًمٚمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم ُرظمِم٤مد.

، ًمٚمسّٞمد ُمقؾمك اًمِميػمي 131ص/ 6ج :اى از دري٤مضمرقمفـ 

 اًمزٟمج٤مين.

، ًمٚمسّٞمد 013و  011و  611و  661ص :ه٤ميك از قم٤ممَل همٞم٥مروزٟمفـ 
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 ازي اًمٓمٝمراين.حمسـ اخلرّ 

 ووم٤مشمف وُمدومٜمف

رضمع ُمـ و 6031ذم يقم قمروم٦م ؾمٜم٦م  قميداهلل احلسلم وزار أسم٤م

ف ذي اٟمت٘مؾ ومٞمف ضمقار رسمّ يمرسمالء اعم٘مدؾم٦م ُمريْم٤ًم ويم٤من ذًمؽ ُمرضف اًمّ 

ٗمؼ ذم أّي٤مم ُمرضف واشمّ ، 6031أّول يقم ُمـ ؿمٝمر حمّرم احلرام ؾمٜم٦م  وشمقذّم 

 وُمٓمرت اًمسامء ويم٤من ذم اًمّمٞمػ. ٦مقومخم٧م ري٤مح يّ هأن 

، وووم٤مشمف 6611م احلرام ُمـ ؾمٜم٦م ويم٤من وٓدشمف ذم صم٤مين يقم ُمـ حمرّ »

ذم أوائؾ اًمٔمٝمر، ومٙم٤من ُمدى  6031ذم أّول يقم ُمـ حمّرم ؾمٜم٦م  فىمدس اهلل روطم

 .6شقمٛمره اًمنميػ اصمٜملم وأرسمٕملم ؾمٜم٦م همػم يقم واطمد

ودومـ ذم طمجرة ضمّده اًمسّٞمد صدراًمديـ اًمّمدر اًمٙميػم وهل أّول 

 ج )اًمسٚمٓم٤مين(رَ ّمحـ اًمنميػ ُمـ سم٤مب اًمٗمَ اًمطمجرة قمـ يٛملم اًمداظمؾ ذم 

 6ٗم٤ميتعمدومقٟملم ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض ُم١مًم  ا طم٤مًمٞم٤ًم. وىمد ذيمرُت  (0)طمجرة رىمؿ 

 ومراضمٕمٝم٤م.

 رؤي٤م

وطمّدصمٜمل ُمـ أصمؼ سم٘مقًمف وضمالًمتف، قمـ سمٕمض إضماّلء »ؿم٘مٞم٘مف: ىم٤مل 

                                                             

جمداًميٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .6

 .، ـميٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م سمٓمٝمران61ص :ًم٘مرآنشمٗمسػم ا

 .661و 661ص :ـمقر ؾمٞمٜم٤مؾمف ؾمٗمرٟم٤مُمف ـ  .6
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ذم ُم٤م يرى اًمٜم٤مئؿ وأٟم٤م ذم ؾم٤مُمّراء يم٠ميّن ىمد  ٘م٤مت اًمٕمٔم٤مم ىم٤مل: رأي٧ُم اًمٙمرام واًمثّ 

سمٕمد ـ  ًمف وم٘مٚم٧ُم ، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمفإمم ظمدُم٦م ؾمّٞمد إٟميٞم٤مء  وصٚم٧ُم 

 ؾمّٞمدي، اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري ٟم٤مج؟: ي٤م ـ  يمٚمامت

 : ٟمٕمؿ، هق ٟم٤مج سمِمٗم٤مقمتٜم٤م.وم٘م٤مل

وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م ؾمّٞمدي، اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اإلصٗمٝم٤مين ـ يٕمٜمل: واًمدي 

 اًمٕماّلُم٦م ـ ٟم٤مج؟

 : ٟمٕمؿ، ٟم٤مج سمٛمحّيتٜم٤م.وم٘م٤مل

 وم٘مٚم٧م ًمف: اًمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم اإلصٗمٝم٤مين ٟم٤مج؟

 ك.ٟمتٝمإ .وم٠مقمٓم٤مه يمّؾ ُم٤م أراد ،: إّٟمف ىمد ورد قمغم اهللوم٘م٤مل

 .6شواهلل اًمٕم٤ممل سم٤معميدء واعمٕم٤مد

 وُم٤مّدة شم٤مريخ ووم٤مشمف ُمراصمٞمف

 :ورصم٤مه اًمٕمٚمامء واًمِمٕمراء سم٘مّم٤مئد سمديٕم٦م

 6ذم ُمرصمٞمتف: 6أطمسٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف إدي٥م اًمسّٞمد ضمٕمٗمر احلكّم  ٕمّؾ ًم ـ6

                                                             

جمداًميٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .6

 .، ـميٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م سمٓمٝمران61ص :شمٗمسػم اًم٘مرآن

د ـ سمٗمتح اعمٞمؿ َوشَمْٗمِخْٞمِٛمٝم٤م قمغٰم هق اًمسّٞمد يمامل اًمديـ أسمقحيٞمك ضمٕمٗمر اسمـ أيب احلسلم مَحَ  .6

ـِ احِلكّم ) ْي هـ( 6061-6611هلج٦ِم أهؾ احِلّٚم٦م ـ اسمـ حمّٛمدطمسلم احلَُسْٞمٜمل آل يمامِل اًمدِّ

ُمـ ىمرى احلّٚم٦م، وٟمِم٠م ذم فمّؾ واًمده، اٟمت٘مؾ ذم ؿمي٤مسمف إمم اًمٜمجػ ش اًمس٤مدة»وًمد ذم ىمري٦م 

ًمِمٞمخ حمّٛمد ـمف ٟمجػ إذف، ومٔمٝمر فمٝمقرًا قم٤مًمٞم٤ًم ًمٕمي٘مرّيتف وٟميقهمف، طمرض قمغم ا
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 ٞمٜم٤مجِ ِْم شمُ  مٍ ر  حُمَ  الَل ي٤م هِ  ؿْ يمَ 

 

 ٤6مٜمَ ٞمْ ُمِ رْ يَ  فُ ٚمُ يْ ٟمَ  َؽ قؾُم ىمَ  ٤مزاَل ُمَ  

ّٓ ظِم  ٧َم ٟمْ ُم٤م أَ    ٰى دَ اًمر   دِ ٞمَ سمِ  رٌ جَ ٜمْ إ

 

 ٤مٟمَ قْ ٜمُ ْس اعمَ  كَ دّ طَم  ُؾ همِ قْ ٤مًمديـ يُ سمِ  

 ةً ر  ُمَ  َؽ ٕمِ ٜمْ ُص  امرَ صمِ  ٧ُم ٞمْ ٜمَ وًم٘مد ضَم  

 

 ٤مٟمَ قْ ضُم رْ اًمٕمُ  فُ يِ ِْم شمُ  َؽ رأيتُ  عمَ ٤م 

 ىم٤مرَ وْ زَ  َؽ ٘مِ ومْ أُ  ٩مِّ ٚمُ سمِ  ـ  يَ رِ جْ ٚمتُ ومَ  

 

 ٤مٟمَ قْ حُ ِْم ال ُمَ اًميَ  ـَ ُمِ  اكَ ًمٙمـ أرَ  

 ٦مٌ ُمثٜمٞمّ  رٍ ئضم٤م ٕمدةُ َص  ٧َم ٟمْ أَ  ْؾ سمَ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٕمُ ٓمْ ٝم٤م اعمَ ٚمِ ّْم ٜمَ سمِ  ّؾ ِِم م٤ّم شمُ  

 ٤مً يَ ٚمَ خِمْ  رِ ٗمَ ٜمْ َْم اًمٖمَ  ػِّ ذم يمَ  ٧َم ٜمْ ًمق يمُ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٓمِ سمَ  اِت رَ اًمٓم٤مئِ  ؿِ حْ ٚمَ ا سمِ دَ ٖمَ ًمَ  

ـْ  طِّ اخلَ  نَ قْ ٟمُ  ٧َم ٝمْ يَ ؿْم أَ    ٤مً َْم ٞمَ أسمْ  ًمٙم

 

ْ  ْل يمَ    ٤مٟمَ قْ ٞمُ قمُ  دِ اقاًمَس  ـَ ُمِ  ن  قَ حُ مَت

 ـٚمْ ومَ  ؟نَ قْ ٤مزم اجلُ ٞمَ اًمٚم   قدمٚمُ  ْل يمَ  ٧َم ٕمْ ـمٚمَ  أَ  

 

 ٤مٟمَ قْ  اجلُ ٤مزِم ٞمَ اًمٚم   ٰك هْبَ أ اَم ومَ  رْب ٖمْ تُ ـ 

 ٤مٝمَ ٕمُ ٞمْ مَجِ  نُ قْ ٞمُ اًمٕمُ  َؽ تِ يَ ؤْ رُ سمِ  ٧ْم حَ ٚمَ يمَ  

 

ْ ػْم ـمَ  ٧َم ٜمْ ًمق يمُ    ٤مٟمَ قْ ٛمُ ٞمْ ُمَ  ـْ شمٙمُ  ًا مَل

 

                                                                                                       
واعمػمزا طمسلم اسمـ اعمػمزا ظمٚمٞمؾ اًمٓمٝمراين. شمقذّم ذم اًمٜمجػ ودومـ ذم وادي اًمسالم، 

/ 6ج :ومٝمرس اًمؽماث؛ 11ص/ 2ج :أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦مورصمتف اًمِمٕمراء وإدسم٤مء. )

 .(1-61ص :ُم٘مّدُم٦م ديقاٟمف؛ 666ص

د ضمٕمٗمر ذم ه٤مُمش ديقان اًمسٞمّ  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمّٛمد احلسلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء .6

 : آي٦ًم ذم اعمٕم٤مرف واًمتج٤مذم قمـ اًمدٟمٞم٤م واًمزهد ومٞمٝم٤م،  يم٤مَن اًمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم»احلكّمّ

واًمقىمقف قمغٰم همقاُمض اًمٕمٚمقم اًمالهقشمّٞم٦م، وأِسار اعمٕم٤مرف، وًمف ىمٓمٕم٦م شمٗمسػم عم٘مداٍر ُمـ 

شمدّل قمغٰم قمٔمٞمؿ طمّٔمف ُمـ مجٞمع اًمٕمٚمقم، وىمد شم٘مّدم شم٤مريخ ووم٤مشمف، ومل يٕم٘م٥م  اًم٘مرآن اعمجٞمد

 إٟمتٝمٰك.ش أدام اهلل سم٘م٤مهًمِمٞمخ آهم٤م رض٤م ؾمقٰى ا

ُمٓمٚمع هذه اًم٘مّمٞمدة وإسمٞم٤مت اًمثامٟمٞم٦م إظمػمة ُمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مّم٤مئد احلسٞمٜمّٞم٦م اعمِمٝمقرة،  .6

 ومل يزل اخلٓمي٤مء ي٘مرؤوهن٤م قمغٰم اعمٜم٤مسمر، ظم٤مّص٦م ذم أّي٤مم اعمحّرم احلرام.
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 ًٓ ٤مزِ ٜمَ ُمَ  فِ ًمٰ اإل دُ يَ  َؽ شمْ رَ د  ىمد ىمَ 

 

ْ  َؽ ضَم رْ سمُ  ٧َم ٞمْ ٤م ًمَ يَ    ٤مٟمَ قْ ٙمُ ْس ُمَ  ـْ ٙمُ يَ  مَل

 ٦مٍ يَ ٞمْ ِّم ُمُ  رِ ٙمْ سمِ  ؾُّ يمُ  كَ رِ ٝمْ َِم  سمِ يِت ٠مْ شمَ  

 

 ٤مٟمَ قْ قمُ  اهُ قَ ذم ؾِم  ٥َم ٤مئِ َّم اعمَ  عُ دَ شمَ  

 ي٤مً ٞمَ ؿْم أ كَ دُّ ٕمُ ٤مزم ٟمَ اًمٕمَ  َؽ ٙمِ ٚمْ ٗمُ يِ ومَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٜمِ ضَم  قدِ ًمُ اًمقُ  ِب رْ ذم ىمُ  دُّ ٕمَ شمُ وَ  

 ىرَ اًمقَ  ـِ قمَ  ٤منُ ُمَ ٤م زَ يَ  َؽ ٤مُمَ ٝمَ ؾِم  ْػ ٗمُ يمْ أُ  

 

 ٤مٜمَ يْ اًمدِّ  ٧َم ٞمْ ٝمَ تَ  اؿْم اَم يمَ  ٧َم قمْ َسَ  دْ ٘مَ ٚمَ ومَ  

 ٤مَض ٤م اًمرِّ سمَ أَ  ٤ممَ ُمَ ٤م اإْل ٜمَ ًمَ  ـ  يمَ ؽْمُ شمَ  قْ ًمَ  

 

ْ ًمِ  ٧َم يمْ ؽَمَ ًمَ   ِ  عِ ٚمنم   ٤مٜمَ ٞمْ ُمِ أَ  ِػ يْ اًمنم 

 ِم٤مطْم أَ ذم  ضُّ ُمَ أَ وَ  
ِ
 هِ دِ ٘مْ ومَ  ـْ ٟم٤م ُمِ ء

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٘مِ سمَ  َؾ ٞمْ طمِ اًمرَ  مَ زَ قمَ  دْ ىمَ وَ  ٤مً ٟمَ آ 

 فِ ئارَ ـمْ إ ـْ ُمِ  المُ ىمْ إَ  ٧ِم ٗم  ٤م ضَم ُمَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ سمِ ٠مْ اًمتَ  فِ شمِ قْ عمَِ  ـَ ٓمْ ٓمَ ظَم  ٰك ت  طَم  

 رٍ ٗمَ ٕمْ ٦م ضَم ٚمّ ُمِ  طم٤مطَ  6رَ ٗمَ ٕمْ جِلَ  طٌ يْ ؾِم  

 

 ٤مٟمَ قْ ٝم٤م اهلُ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٰك سمأَ ٤م وَ هَ ز  قمَ أَ وَ  

 فُ اسمٜمُ  قَ هُ وَ  ٗمرٍ ٕمْ ضَم  ـْ ُمِ  ٦مٌ ٕمَ ْْم سمَ  قَ هُ  

 

 ٤6م(ٟمَ قْ ٜمُ )سمَ  :ُل قْ ٘مُ يَ  ـْ ُمَ  ْل ٓمّ خَ ٟمُ  فِ سمِ وَ  

 ـْ ٙمُ يَ  نْ إوَ  ٤0مءُ ٓمَ اًمٖمِ  َػ ِِم يمُ  هِ جلدّ وَ  

 

 ٓمَ اًمٖمِ  ِػ ِْم ذم يمَ  ادَ زَ  ٤مُمَ  
ِ
 ٤مٜمَ ٞمْ ٘مِ يَ  ٤2مء

 هُ دَ ٕمْ سمَ وَ  اِب اًمؽمُّ  ذِمْ  ٞمٜم٤مً ومِ دَ  ٰك حَ ْض أَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ومِ دَ  ٤مَي َِم ذم طَم  اءً دَ  ُت دْ ٤مسمَ يمَ  

 

                                                             

 .ضمّده ُمـ أُّمِف اًمِمٞمُخ إيمؼُم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمُػ اًمِٖمٓم٤مء .6

إؿم٤مرة إمم ختٓمئ٦م ىمقل ش سمٜمقٟم٤م»، وىمقًمف: شئُٟمَخٓمِّ » ذمشمرضمع اهلٛمزة إمم أصٚمٝم٤م  ٟمخٓمل: .6

 اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم:

 سَمُٜمْقَٟم٤م سَمُٜمق أسْمٜم٤َمئٜم٤َم َوسَمٜم٤َمشُمٜم٤َم

 

ضَم٤مِل إسَم٤مقِمدِ   ـ  أسْمٜم٤َمء اًمرِّ  سَمُٜمْقُه

 
 

 ًمق يمِمػ زم اًمٖمٓم٤مء ُم٤م ازددُت ي٘مٞمٜم٤ًم.: »أؿم٤مرة إمم ىمقل أُمػماعم١مُمٜملم .0

امت اًمنميٕم٦م اًمٖمّراء، ًمٚمِمٞمخ إيمؼم اًمِمٞمخ اعم٘مّمقد يمت٤مب يمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ ُميٝم .2

 .ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء
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 ٤مً ـَٞمٜمِّ ٛمَ تَ ُمُ  هِ دِ ـ٘مْ ٗمَ ًمِ  لَم  ـٙمِ سمْ أَلَ ـومَ 

 

 ٤مٟمَ قْ ٗمُ ضُم  نَ قْ ٙمُ شمَ  نْ أَ  ِح قارِ اجلَ  ؾ  يمُ  

َ وَ    ْل ٕمِ اُمِ دَ ٛمَ سمِ  ٰى رَ ٤م اًمث  َِم طَم  ـ  يَ وِ رْ َٕ

 

 ٤6مٟمَ قْ ٞمُ قمُ  قنِ ٞمُ اًمٕمُ  ـَ ُمِ  ن  إ :٘م٤مَل ٞمُ ًمِ  

 فِ ْم٤مًمِ ومْ أ ـْ ُمِ  قنَ اعم٤مقمُ  عُ ٜمَ ٛمْ يَ  ٓ 

 

 ٤مٟمَ قْ اعم٤مقمُ  عُ ٜمَ ٛمْ يَ  ـْ ف ُمَ داٟمُ ٘مْ ومُ  

 فِ شمِ اَل َص  رِ يمْ ذِ ٤م سمِ ٞمَ ٟمْ اًمدُّ  ـِ ق قمَ ٝمُ ْس يَ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٤مهُ ؾَم  ؿْ اهِتِ قٰ ٚمَ َص  ـْ قمَ  ٤مُس اًمٜم  وَ  

 ُم٤مُم٦مٍ إ رَ قْ ٟمُ  راِب حْ اعمِ  غَمٰ قمَ  ْل ٘مِ ٚمْ يُ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ يِ ضَم  فُ ٜمْ ُمِ  راَب حْ اعمِ  َؾ ىم٤مسمَ  نْ إ 

 دٍ ٛم  حُمَ  ـِ يْ دِ قا سمِ ُْم هَنَ  نَمٌ ٕمْ ُمَ  ؿْ هُ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٤مٟمُ ٘مَ قا اًمْ ٗمُ ٚمَ شمْ أَ و ٤منَ ٝمَ يَ ْص  إِ ذِم  

 فِ ٤مُمِ ٙمَ طْم أَ  ذِمْ  قنَ ٤مٟمُ ل اًم٘مَ ٗمِ تَ ٘مْ ـاعمُ وَ  

 

ْ  نْ إِ  فِ  سمِ مَم وْ أَ    ٤مٟمَ قْ تُ خَمْ  ـْ ٙمُ يَ  مَل

 قاىمُ دَ ٟمْ زَ شمَ  ـَ يْ ذِ اًم   مِ قْ اًم٘مَ  مَ وا دَ رُ دَ هَ  

 

ْ  ِق ٤مدِ ٟمَ اًمز   مُ دَ وَ    ٤مٟمَ قْ ٘مُ حَمْ  ـْ ٙمُ يَ  مَل

ٝمَ  6سَم٤مسمِٞم ٤مً  ن  ًَمْق أَ    ٤0مشَمَٕمٚم َؼ سم٤مًمسُّ

 

ـْ َُم٠ْمُُمقَٟم٤م  ْ َيُٙم  ُِمٜمُْٝمْؿ مَل
ـِ  ًمأِْلَُْم

 رٍ حُ سمْ أ ٦مٍ ٕمَ يْ ؾَم  ِػ ٚمْ ظَم  ـْ ُمِ  2فُ ٟم  أق ًمَ وَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٗمِ ؾَم  فِ ًمَ اإل ٍْمَ ٟمَ  ا ًمفُ قْ يميُ رَ  

 فِ ٚمِ ٕمْ ٗمِ ًمِ  ُم٤منِ اًمزَ  ـَ ُمِ  ـ  ٓمَ خَ ؾْم أ َٓ  

 

 ٤6مٜمَ ٞمْ ٛمِ أسمٞمف ىمَ  غَمٰ ٕمُ سمِ  1(ض٤ماًمرِ )ى رَ أو 

 
                                                             

 .يٕمٜمل: ُمـ اًمٕمٞمقن اًمي٤ميمٞم٦م قمٞمقن ضم٤مري٦م .6

 .اًمي٤مسمّٞم٦م: ُمـ اًمٗمرق اعمٜمحروم٦م اًمْم٤مًّم٦م .6

ٝمك: ٟمجؿ ذم اًمسامء ٓ ُيرى، وُمـ أُمث٤مل اًمٕمرب: أِرْيِف اًمُسٝمك .0 وُيريٜمل  (اًمُسٝم٤م) اًمسُّ

 .اًمثرّي٤م

ووصؾ إًمػ ُمـ )أّٟمف( ومال شمقضمد  زة ُمـ )أّٟمف(سمٗمتح اًمقاو ُمـ )ًمق(، وختٗمٞمػ اهلٛم .2

 .ًمف وُم٘مٓمققم٦ممهزة خمٗمٗم٦م وإّٟمام ُمقصق

اعم٘مّمقد ُمـ )اًمرض٤م( هق اًمٕماّلُم٦م إيمؼم آي٦ماهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرض٤م  .1

 .أسمقاعمجد اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين ٟمجؾ اعمرصمّل 
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 ٤مإلـسم ٧ِم ٞمْ اًميَ  ؾِ هْ أَ  ؿَ ٚمْ قمِ  َؾ ٛم  حَتَ  ممً قْ ُمَ 

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٘مِ ٚمْ ي٤ًم وٓ شمَ ْس ٓ يمَ  ٤ممِ هلْ  

 6ـٍ ُمِ ١مْ ُمُ  ٦مِ اؾَم رَ ذم ومِ  ٥َم ٞم  ٖمَ ق اعمُ ٟمُ رْ يَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٘مِ يَ  قنَ ٜمُ اًمٔمُّ  دمدُ  فِ ؾِم دْ حَ يِ ومَ  

 ٦مٌ ٤م ديٛمَ هْتَ أَ رَ  قْ ٚمَ ومَ  لْمِ ٛمِ اًمٞمَ  طُ يْ ؾِم  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٛمِ يَ  ٧ُم ٚمْ َص ٤م وَ ُمَ  :٤مًم٧ْم ىمَ وَ  ٧ْم ٗمَ ٚمَ طَم  

َ وَ    :ٰى قَ ٝم٤م اهلَ ىمُ زّ ٛمَ يُ  ٤م إذْ هْتَ دَ َِم ٟمْ َٕ

 

 ٤0م(ٜمَ ٞمْ ٘مِ وًمَ  قٰى اهلَ  ـَ ٧م ُمِ ٞمْ ٘مِ ٤مذا ًمَ )ُمَ  

 هِ ٤مرِ ىمَ وَ وَ  فِ ٜمِ ْس حلُِ  َت رْ ٔمَ ا ٟمَ ذَ إِ وَ  

 

 ٤2مٟمَ قْ ـاهُ واًمرَ  رَ دْ ـاًميَ  ٧َم يْ أَ رَ  دْ ـ٘مَ ٚمَ ومَ  

 فُ ٝمَ ضْم اًل وَ ٞمْ ًمَ  1سم٤مءُ رْ احلِ  رُ ٔمُ ٜمْ ًمق شمَ  

 

 ٤مـٜمَ يْ قِ ٚمْ شمَ  فِ ـطم٤ًم سمرَ ـومَ  ٧ْم ٟمَ ق  ٚمَ تَ ًمَ  

 ٦مً ىم  رِ  رُ ٓمُ ٘مْ شمَ  َل ٝمْ ومَ  َؽ ٕمِ يْ ٓمَ ه٤م يمَ ذْ ظُم  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٕمِ ُمَ  َؽ يْ دَ يَ  دٰى ٟمَ  َؾ ثْ ُمِ  ُؾ ٞمْ ِس شمَ وَ  

 ٕمَ ذم اًمُِم  يم٤منَ  قْ ًمَ  
ِ
 ٤مسمٌؼ ؾَم  كمثْ ُمِ  راء

 

 ٤مٟمَ وْ رُ طَم  ٤مرِ ثَ اًمٕمِ  ي٤مدِ سمَ  فُ تُ يمْ ؽَمَ ًمَ  

 لتِ اًمّ  ٰى قَ ؾِم  قنُ هَتُ  دْ ىمَ  ٥ِم ٤مئِ َّم اعمَ  ؾُّ يمُ  

 

 ٤مٟمَ وْ زُ ـحَمْ  دٍ ـٛمّ حم ١مادَ ـومُ  ٧ْم يمَ رَ ـشمَ  

 ٦مٍ ٞمّ ُمَ أُ  ٖم٤مةُ ـمُ  ٧ْم ٗمَ ًمَ دَ زْ ٱ فِ سمِ  مٌ قْ يَ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٖمُ ُض  لْمِ َس احلُ  ـَ ُمِ  لَم  ٗمِ ِْم شمَ  يمْل  

 
                                                                                                       

 .اجلدير :اًم٘مٛملم .6

 .شاشّم٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـ وم٢مّٟمف يٜمٔمر سمٜمقر اهلل»إؿم٤مرة إمٰم احلدي٨م اعم٠مصمقر:  .6

 إؿم٤مرة إمٰم ىمقل ضَمرير: .0

ـَ ُمِ  ـَ زم:هَمٞم ْْم ، َوىُمْٚم ـ  اهِتِ  ـْ قَمؼَمَ

 

ـَ اهلََقٰى َوًَمِ٘مْٞمٜم٤َم   َُم٤مَذا ًَمِ٘مٞم٧َْم ُِم
 

 .اًمراهقُن: ضميٌؾ  .2

وضمٝمف سم٤مدم٤مه يمام يدير واحِلْرسم٤مء: طمٞمقان ذو ىمقائؿ أرسمع، يدير قمٞمٜمف إمٰم يمّؾ ضمٝم٦م،  .1

يّمٗم٤مد اًمزسم٤من، ًمف اًم٘مدرة قمغٰم شمٖمٞمػم ًمقٟمف إمٰم ًمقن آظمر، ىمّقشمف اًمٕمْمٚمٞم٦م ذم اًمِمٛمس دائاًم. 

ًمس٤من  يٜمٔمر: .شپرؾم٧مآومت٤مب»، ي٘م٤مل ًمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: ًمس٤مٟمف خيرضمف ويدظمٚمف ِسقم٦م وم٤مئ٘م٦م

 031ص/ 6اًمٕمرب: ج
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 دْ جَيِ  ؿْ ٚمَ ومَ  لْمٍ ٕمِ ُمـ ُمُ  ْؾ ٓ هَ أَ  :ٰى ٤مدَ ٟمَ 

 

ّٓ اعمُ    ٤مٜمَ ٞمْ ٕمِ ىم٤مق ُمُ اًمرِ  ةَ دَ د  حَ إ

 داً رّ جُمَ  دِ ٞمْ ٕمِ اًمَّم  فِ ضْم وَ  غَمٰ قمَ  ل٘ميَ ومَ  

 

 ٤مٜمَ ٞمْ ٗمِ ٙمْ ـ شمَ َٓ وَ  الً ٞمْ ِس ٖمْ شمَ  ٟم٤مَل  ٤مُمَ  

 وْ َِسَ وَ  
 ٤مٓمَ اعمَ  ِػ جْ  قمُ غَم قمَ  فِ شمِ قَ ْس ٜمِ ا سمِ

 

 ٤مٟمَ وْ زُ طُم ال وَ ٤مًمٗمَ سمِ  قًٓ ٝمُ ؾُم  ْي قِ ٓمْ شمَ  

 دٍ ٛم  حُمَ  ٧ُم ٜمْ سمِ  هَل وَ  ٥َم ٜمَ يْ زَ  ُؾ ثْ ُمِ وَ  أَ  

 

 ٤مٟمَ قْ ٕمُ ٚمْ ُمَ  ت٤مً ؿم٤مُمِ  ٥ُم ٤مـمِ خُت  ْت زَ رَ سمَ  

 اَمً َس يْ ُمُ  ٥ُم ٚمِّ ٘مَ ٤م يُ ٝمَ تُ ٤مًمَ يَ ا ىمُ دَ همَ وَ  

 

 ٤مٟمَ قْ تُ ٗمْ ُمَ  فِ ٗمِ ؿْم رَ سمِ  لُّ يِ اًمٜم   ٤منَ يمَ  

 ادَ  همَ ام  ـ٤م ًمَ ٝمَ قمِ قْ ُمُ دُ  َؼ ٞمْ ٘مِ قمَ  ْت رَ ثَ ٟمَ  

 

 ٤6مٟمَ قْ ٜمُ ٙمْ ُمَ  اً ١مْ ًمُ ١مْ ًمُ  ٧ُم ٙمُ ٜمْ يَ  ٤مهُ َّم ٕمَ سمِ  

٧م ري٤مح خمقوم٦م وُمٓمرت اًمسامء يّ هٗمؼ ذم أّي٤مم ُمرضف أن ـ ىمد ُمّر أّٟمف اشمّ 6 

 ويم٤من ذم اًمّمٞمػ وم٘م٤مل اًمسّٞمد ضمٕمٗمر احلكّم:

 ٟم٤مدْ ٘مَ ومَ  دْ ىمَ  قمٚمؿٍ  رُ حْ سمَ 

 

 فْ ٛمَ ـٚمْ قمِ  رَ زَ ـهمْ أَ  ومام هُ  

 ٗم٤مً ٞمْ َص  ٥ُم حُ اًمُس  فُ تْ ٙمَ سمَ  دْ ىمَ  

 

ُ  ٰك ستَ ايمْ وَ    ٦مْ ٛمَ ٚمْ فمُ  اًمٕم٤ممَل

ْ ـشمُ  ذْ ـُمُ    قهُ ـظُم أرّ  ُقذمِّ

 

 6ش٦مْ ٛمَ ٚمْ صمَ  المُ اإلؾْم  ؿَ ٚمُ صمَ » 

 هـ(6031)   
 ـ وىم٤مل ؿم٘مٞم٘مف اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل ذم ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م ُمٓمٚمٕمٝم٤م:0

                                                             

-216، )6006، ـميٕم٦م صٞمدا، 261-261ص :ؾمحر سم٤مسمؾ وؾمجع اًميالسمؾ .6

اعمخت٤مر ُمـ (؛ وٟم٘مؾ سمٕمض هذه إسمٞم٤مت آي٦ماهلل اًمِمٞمخ جمداًمديـ اًمٜمّجٗمل ذم يمت٤مسمف 213

، حت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ حمّٛمدطمسلم اًمقاقمظ 11رىمؿسم٤مًم/ 661ص :اًم٘مّم٤مئد وإؿمٕم٤مر

 اًمٜمجٗمل.

 اًمٕماّلُم٦م قمٜمف ٟم٘مؾ. ُمٗم٘مقد وهق ،إوم٤مضؾ ُمـ فُ دريمتُ أ ُمـ ذم ٕم٤مـمؾاًم اًمزُمـ طمكم .6

 .اعمٜمٞمٕم٦م احلّمقن يمت٤مسمف ذم اًمٖمٓم٤مء؛ يم٤مؿمػ قمكم اًمِمٞمخ
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 اارَ واًمدِ َ فِ يْ قِ هَتْ  ـْ ُمَ  ـَ س٤ميمِ ُمَ  رْ واذيمُ   اارَ رَ دْ ُمِ  عِ ُمْ د  اًم رِ ٛمْ حُ قدي سمِ ضُم  ي٤م قملمُ 

 ٧ْم ٚمَ ظَم ٤م وَ ٝمَ ٚمِ هْ أَ  ـْ ُمِ  ٧ْم ٚمَ ٓمِّ قمُ  ٌل ٜم٤مزِ ُمَ  

 

 ا٤مرَ ٤م ضَم قا هلَ ٤مٟمُ ٤م يمَ ُمَ  دَ ٕمْ سمَ  ٧ْم َِم قطمتَ اؾْم وَ  

 اقْ ٚمُ حَتَ ارْ  ؾِ ل هَ ٤ميمِ اًميَ  عَ ُمَ دْ ُمَ  ْؾ ٤مهلل ؾَم سمِ  

 

 ؟ا٤مرَ ع آصمَ سمْ ذم اًمرَ  ؿُ ٝمُ ٜمْ قمَ  ْل ٘مِ سمَ  ْؾ هَ  أمْ  

 وُمٜمٝم٤م: 

 ْ  رٌ ٙمِ ـتَ ٕمْ ُمُ  اًمّٚمٞمُؾ  وَ يِن ارَ زَ  ذْ إِ  َس ٟمْ أَ  مَل

 

 اارَ زَ  ٰك ضَم اًمدُّ  َح ٜمْ ضُم  رٍ زائِ  ـْ ُمِ  فِ يْ دِ أومْ  

 عٍ زَ ضَم  ـْ ُمِ  لْمِ اًمٕمَ  قعَ ُمُ ّؾ دُ ٝمَ تَ ّؿ اؾْم صمُ  

 

 اارٰ رٰ دْ ُمِ  ـِ يْ دّ ٕم٤ًم قمغم اخلَ ُمْ ّؾ دَ وفمَ  

 فِ سمِ  رامِ اًمٖمَ  انُ ػْمَ ٟمِ  ضّم٩ُم ٠مَ شمَ  ْت يم٤مدَ  

 

 ِمطْم ذم إَ  مَ رَض  را شمَ ٠مْ صمَ  
ِ
 إّم٤مرَ ؾَم  ٤مء

 ًك ؾَم أَ  ودِ دُ اخلُ  دِ رْ ذم وَ  رُ ثُ ٜمْ يَ  ؾ  فمَ وَ  

 

 اث٤مرَ ٙمْ ًٓ وُمِ اَل ٘مْ ُمِ  عِ ُمْ اًمد   َئ ًمِ َٔ  

 قاٜمُ ٕمَ فمَ  دْ ىمَ  مَ قْ ّن اًم٘مَ ٢موم ،اً ؼْم َص  :٤مَح َص وَ  

 

 اٗم٤مرٰ ؾْم وا وأَ ٤مرُ ًٓ ؾَم زِ ٜمْ ه٤م ُمَ دَ ٕمْ ٤م سمُ يَ  

 وُمٜمٝم٤م ذم اًمرصم٤مء: 

 ؿْ هِبِ  ُم٤منُ اًمزَ  ٤مرَ ضَم  ةٍ ػْمَ  ضمِ غَم ل قمَ ٗمِ هَلْ 

 

 ا٤مرٰ ٟمَ  ؿْ هِ رِ جْ هَ  ـْ ٤م ُمِ َِم قا ذم احلَ ُمُ ْضَ وأَ  

 ْي رِ ٔمَ قمـ ٟمَ  هم٤مَب  دْ ىمَ  رٍ ٛمَ  ىمَ غَم ل قمَ ٗمِ هَلْ  

 

 اامرٰ ْْم ُمِ  ْؾ ْص ٚمقَ ًمِ  ْؾ ٛمِ تَ ٙمْ شمَ  أنْ  ؾِ يْ ىمَ  ـْ ُمِ  

 ًك ٘مَ وشمُ  قًى قا مجٞمٕم٤ًم ذم هَ ٤م ويم٤مٟمُ ٜمّ يمُ  

 

 اارٰ دٰ ادًا وإْص رٰ يْ إ رِ هْ ٟم٤ًم قمغم اًمدَ قْ قمَ  

 ؾٍ جَ ُمـ قمَ  رِ هْ اًمدَ  وُف ٜم٤م ُسُ تْ ُمَ ّتك رَ طَم  

 

 ا٤مرٰ ٓمَ ؿْم أَ  ضِ إرْ  ِح وْ دَ ٤م سمِ ٜمَ تْ ىمَ ر  وومَ  

 ـكمْ ُمَ أَ ٤م يَ  ُس ٗمْ اًمٜمَ  َؽ شمْ دَ ومَ ـق ضُم رْ أَ  ٧ُم ٜمْ يمُ  دْ ىمَ  

 

 ا٤مرٰ َّم قمْ ٜم٤م إّي٤مم أَ ًمَ  يستدان نْ أَ  

 َْم ٤مي٤م ىمَ َْم ىمَ  ـْ ٙمِ ًمَ  
ِ
 ٦مٌ يَ ٤مًمِ اهلل همَ  ٤مء

 

 َْم ىمَ  دَ ٕمْ سمَ  َس ٞمْ ًمَ وَ  
ِ
 ا٤مرٰ ٙمَ اهلل إٟمْ  ٤مء

 وُمٜمٝم٤م: 

 ٤مهَ رَ هَ زْ ٞم٤مء أَ ٚمْ اًمٕمَ  ٦مِ طَم وْ ـ دَ ُم ٤مزَ طَم  دْ ىمَ 

 

 اارٰ دَ ٘مْ ٟم٤ًم وُمِ ٠مْ ٤م ؿَم ٝمَ ٕمَ ومَ رْ ٤ًم وأَ َض وْ رَ  

ـْ دْ سمَ  ٤منَ ٤م يمَ ُمَ    فِ سمِ  ٤مءُ َْم تَ ْس يُ  رًا وًمٙم

 

ـْ حْ سمَ  ُم٤م يم٤منَ    اظّم٤مرٰ زَ  يم٤منَ  رًا وًمٙم
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 ٤مٟمَ ؼَم أْص اًم وَ ٚمْ ٜم٤م طمِ ٕمَ ؾَم وْ أَ  ويم٤منَ 

 

 ا٤مرٰ َس ٤مرًا وإقمْ َس يْ إ ِث قادِ احلَ  غَمٰ قمَ  

 ـٍ َس طَم  ٥ٍم َِم ٕمْ ُمَ  ـْ ام ُمِ ٟمَ  ٧ٍم يْ ٟمَ  ؾُّ يمُ وَ  

 

 ارٰ اَم ِم٤ًم وأقمْ ٞمْ ٤م قمَ هَ ٍَمَ ىمْ أَ  نُ قْ ٙمُ يَ  

 *** 

 صمي٧َم أ أنْ  ف أيْم٤ًم سم٘مّمٞمدة ـمقيٚم٦م أظمرى أردُت رصمٞمتُ : ]ؿم٘مٞم٘مف[ ىم٤ملوـ 2

 ٝم٤م ذم ذًمؽ وإن يمٜم٧م همػم ؾم٤مًمؽ ذم شمٚمؽ اعمس٤مًمؽ. ُمٓمٚمٕمٝم٤م:سمٕمَْم 

 ادٰ قْ ضُم ٠مَ ومَ  قٰى ٤مهلَ سمِ  ٥م  َص  ٤مدَ ضَم  ْؾ هَ 

 

 ادٰ وْ ذُ ٠مَ ى ومَ دَ قم اًمٕمِ ًمَ  ـْ قمَ  ادَ ذَ  أمْ  

 ٌؼ قم٤مؿِم  ٦مِ ٤مسمَ يَ ُمـ اًمّم   وم٤مَق أَ  ْؾ هَ  أمْ  

 

 ادٰ قْ حُ ضُم  ٤6معَ ٓمَ تَ ؾْم أ ْؾ هَ  مْ أَ  ٞمُؼ ٠مومِ ومَ  

 ٰى قَ اهلَ  اَق ذَ  ٍؼ ٤مؿِم ٕمَ سمِ  ٧َم ٕمْ ٛمِ ؾَم  ْؾ هَ  أمْ  

 

 ادٰ قْ ٝمُ قمُ  ٤منَ ظَم وَ  فُ ًمَ ٤مذِ قمَ  ٤معَ ـمَ ٠مَ ومَ  

 ٰى دَ اًمرَ  ّٞماًم ظم٤مَف تَ ُمُ  رأي٧َم  ْؾ هَ  أمْ  

 

 ادٰ وْ دُ ُص ام ومرٰ  قٰى هَيْ  ـْ ُمَ  ؾِ ْص ذم وَ  

  رَ د  َّم شمَ  ـْ ُمَ  َل أوّ  ٧ُم ٜمْ ٤م يمُ ُمَ  
 ٰى قَ ٝمَ ٚمْ ًمِ

 

 ادٰ ٞمْ ٝمِ ؿَم  ٤مَت ُمَ رًا وَ هْ دَ  قٰى اًمٜمَ  اَق ذَ  

 ٟم٘مٞمّم٦مٌ  قرِ إُمُ  ؾِّ  يمُ غَم و قمَ دُ يْ شمُ  

 

 6ادٰ وْ زُ يَ  مٍ قْ يَ  ُم٤ًم سمٕمدَ قْ يَ  ٥مُّ احلُ وَ  

 مْ ٤مهلل أَ سمِ  تٰك اًمٗمَ  ٥َم ٞمْ ٤م قمَ يَ اًمّمِّ  رٰى شمَ أَ  

 

 ادٰ قْ ٛمُ حَمْ  ٰى رَ ي٤مسم٦م ذم اًمقَ اًمَّم  ذم   

ُ َس اًمتَ  َػ ٞمْ يمَ    قٰى  اهلَ غَم قمَ  ٤مةُ ؿَم واًمقُ  ؽمُّ

 

 0ادٰ قْ ٝمُ ؿُم  ٤ممُ ٘مَ واًمّس  ْي يمدِّ وَ  ْي دِ ضْم وَ  

 ٤مٝمَ ٘مُ يْ رِ هُيَ  ٰى قَ ذم اهلَ  عٍ ُمْ دَ  رُ يْ زِ وهمَ  

 

 2اقدٰ ٝمُ  وؾُم غَم ذم اًمٙمِ  ٩َم شم٠مضم   ٤مرٌ ٟمَ  

 
                                                             

 .مهزة اًمقصؾ ًمٚمقزن اًمِمٕمريسم٘مٓمع  .6

 .ومٝمذا ُمـ اإلىمقاءش يزودُ »ُمْم٤مرع ومٕمؾ هق  .6

ّٓ ٦م ٟم٤مئي طم٤مل .0  .شؿمٝمقدُ »ُمرومقع  ظمؼمقمـ اخلؼم وإ

 .(ُمٕمٓمقوم٦م قمغم )ٟم٤مرٌ ُمرومققم٦م  .2
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 وُمٜمٝم٤م ذم احلامؾم٦م:

 زِمْ  يم٤منَ  ٤م إذْ يَ اًمّمِّ  هلل أّي٤ممُ 

 

 اقدٰ ٕمُ ْس ُمَ  هم٤مً سم٤مزِ  ةِ رَس  اعمَ  ؿُ جْ ٟمَ  

 ٠مّٟمٜمْل يمَ  ي٤مِب اًمِم   رُ ٙمْ  ؾُم يِن زُّ هَيُ وَ  

 

 6إمٞمدٰ ي٤م ويُ اًمَّم  سمفِ  ُؾ ٞمْ ٛمِ يَ  ـٌ ّْم همُ  

 فُ تَ يْ قم٤مدَ  ـْ وم٢مّن ُمَ  ػ  يمُ  ي٤م دهرُ  

 

 ادٰ ٞمْ ٜمِ قمَ  ٤مُف ٓ خَيَ  داوةِ اًمٕمَ  َس ٛمْ ؿَم  

 داهمَ  ـْ ُمَ  َؾ ًمِّ ذَ شمُ  ـْ ًمَ  َل ح٤موُ اًمتَ  عِ دَ وَ  

 

 6ادٰ يْ زِ ّزًا ُم٤م قمٚمٞمف ُمَ قمِ  ٟم٤مَل  دْ ىمَ  

 اًمٕمَ  غُ ٚمِ يْ ُمـ ُمُ  
ِ
 ٜملٟم  أ ٜمَّل قمَ  ٚمٞم٤مء

 

 إمقدٰ اًم وىمُ ٤م ىم٤مئِ ٤مهٰ مِح  لمْحِ أَ  

 ٝم٤مٞمٗمُ ٚمِ ٤م وطَم ي٤مهِن ًمُ  عُ ٞمْ ِض ٟم٤م رَ وأَ  

 

 ادٰ وْ رُ رًا ووُ دَ ّْم ُمَ  زِ زاهِ اهلَ  قمٜمدَ  

 راي٦مٌ  دٍ جْ عمَِ  ٧ْم ٕمَ ومِ ٤م رُ ُمَ  دُ جْ واعمَ  

 

 اقدٰ ٘مُ ٕمْ ٝم٤م اعمَ ٤مُمَ ُمَ زِ  ُت ذْ ظَم ّٓ أَ إِ  

 فِ ٞم٤مئِ ٚمْ إمم قمَ  ٦مٌ َّم ؿم٤مظِم  لْمُ اًمٕمَ وَ  

 

 ادٰ قْ ىمُ رُ  فُ ٜمْ قمَ  ٤م اًمٜم٤ّمُس ا ُمَ ًا إذَ رَ زَ ؿَم  

 ٤مٝمَ ٜم٤مقمَ ىمِ  ٧ُم ٕمْ ومَ رَ  اهٞم٦مٍ دَ  ب  رُ ٚمَ ومَ  

 

 ادٰ قْ ٘مُ قمُ ٤م وَ ٝمَ تُ ٗمْ ِم  يمَ  ؾٍ ٤مِض ٕمَ ُمَ وَ  

 فُ سمَ وْ رُ يمُ  يمِمٗم٧ُم  ٰك صمَ رْ همَ  ٍق ٤مرِ ـمَ  ؿْ يمَ  

 

 ادٰ ٞمْ ٚمِ ٤ًم وشمَ ومـم٤مر ومٞمفِ  ٧ُم ًمْ ذَ وسمَ  

 فُ شمُ رْ ضَم أَ  اًمزُم٤منِ  َف َسْ  ٍف وخمقّ  

 

 ادٰ ٞمْ مَحِ  س٤منِ اًمٚمِّ  ٥َم ـمْ رَ  فُ تُ ومْ وَسَ  

 ىم٤مً رِ قْ ٜمّل ُمُ ُمِ  دِ اعمجْ  قنُ ُّم ا همُ دٰ سمَ وَ  

 

َ  دٍ ٞمَ سمِ    0ادٰ يْ دِ ُمَ  ٤مرِ خَ إمم اًمٗمَ  دُّ مُت

َ  دَ ٚمَ ظْم ًمق أَ    زِم  ٧َم يْ أَ رَ ًمَ  ٰك تَ اًمٗمَ  ُف اًمنم 

 

 ادٰ قْ ٚمُ ظُم  ءُ اَم اًمس   امَ ٤مدٰ ُمَ  رِ هْ ذم اًمد   

 فِ ومِ وَسْ  اًمّزُم٤منِ  ػَمِ همِ  ـْ ُمِ  ـ  ٙمِ ًمَ  

 

  ْ  ادٰ قْ ٛمُ  حَمْ َٓ ٤ًم وَ ُمَ قْ ُمُ ذْ ُمَ  ٩ُم ٜمْ يَ  مَل

                                                              

 .ٕمٞمدُ ويُ  .6

 .دُ يْ زِ ُمَ  .6

 .ي٘م٤مل: ُمديدًا وإّٟمام ي٘م٤مل: ُمّداً ٓ  .0
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 حل٤مدٍث  قرِ ٝمُ واًمُِم  ِث قادِ احلَ  رُّ يمَ 

 

 ادٰ قْ ًمُ قْ  ُمَ َٓ وَ  ل٘مِ يْ يُ  اً دَ اًمِ ٓ وَ  

 كتَ اًمٗمَ  رَ صمْ إ ٜمٰك اعمُ ٤م وَ ٜم٤ميَ اعمَ  ٰى رَ أَ وَ  

 

 ادٰ وْ ُمدُ  ـ  وُم٤م هَلُ  ٘م٤منِ س٤مسمِ تَ يَ  

 وُمٜمٝم٤م ذم اًمرصم٤مء: 

 كمْ ىم٤مشمِ  رَ ٝم٤مضُم رى اًمتَ أَ  ل  يَ ي٤م ص٤مطمِ 

 

 ادٰ قْ قمُ  ٦مِ ي  طمِ إَ  دِّ  وُ غَم قمَ  داقْ قمُ  

 قىاهلَ  يم٤مرِ ذْ شمَ  زم سمٕمدَ  رايمُ ذْ ا داقْ قمُ  

 

 ادٰ قْ ٝمُ ِْم اعمَ  فُ ٚمَ ْْم وومَ  ٥ِم ٞمْ يِ احلَ  دَ ٝمْ قمَ  

 قىاهلَ  ػْمِ ْم٤مُمِ ٞمٕم٤ًم ذم ُمَ ٜم٤ّم مَج يمُ  

 

 اودٰ دُ َمْ  الاًمٕمُ  ٦مِ َّم ّؾ ؿم٤مظِم ذم فمِ  

 فُ ومُ وَسْ  اًمّزُم٤منِ  ٥ُم يْ شم٠مرِ  ٠مسم٤مدَ ومَ  

 

 ادٰ ٞمْ يِ شمَ  اًمّزُم٤منِ  ٦مَ ٚمَ ٙمَ ٚمْ يمَ  ي٤م ًمٞم٧َم  

 فُ ومُ وَسْ  اًمّزُم٤منِ  ي٤مِت يْ وَ اًل رُ ٝمْ ُمَ  

 

 ادٰ يْ وَ رُ  ـ  ٚمِ ٝمَ دًا واُمْ يْ وَ رُ  ْؾ ٝمِ ُمْ أَ  

 داً ٤مضمِ اًم ُمَ يْ رِ ًا يمَ ر  ظم٤ًم سمَ أَ  يِبْ ٠مَ سمِ  

 

 ادٰ ٞمْ ٕمِ ؾَم  ٤مَت ُمَ قدًا وَ ٛمُ حَمْ  قم٤مَش  دْ ىمَ  

 ٰك ٝمَ واًمٜمُ  ؾِ ْم٤مئِ ٚمٗمَ رًا ًمِ حْ سمَ  ىمد يم٤منَ  

 

 ادٰ قْ ٓم٤م واجلُ اًمٕمَ  رِ حْ ًمٚميَ  يم٤منَ  إنْ  

 اظْمـ ً  وٓاّل ـمَ  ٌؾ واسمِ  كَ دَ ٕمْ سمَ  ُم٤م ضم٤مدَ  

 

 ادٰ قْ قمُ  ةِ ؤك ًمٚمٛمرُ دَ ٕمْ سمَ  رَض  ـ 

 فِ ٚمِ هْ وأَ  قمغم اًمّزُم٤منِ  زُّ ٕمُ يَ  دْ ٘مَ وًمَ  

 

 ادٰ ٞمْ ٘مِ خ٤مر ومَ واًمٗمَ  َؽ ٟمَ وْ رَ ُم٤م يَ  إذْ  

  ْ َ ٗمِ هَل ِٕ  ٧ْم َْم وىمد ُمَ  ص٤ملِ اًمقِ  ّي٤ممِ ل 

 

 6ادٰ قْ ٕمُ شمَ  ص٤ملِ اًمقِ  أّي٤ممَ  ٧َم ٞمْ ي٤م ًمَ  

 فِ ٚمِ ثِ ٛمْ سمِ  اًمّزُم٤منُ  دَ ٚمِ يَ  نْ ٤مت أَ ٝمَ ٞمْ هَ  

 

 اقدٰ ٝمُ جْ اعمَ  َل ذَ سمْ وأَ  ٙم٤منَ ـتَ اؾْم  نِ وإِ  

  كم  قمَ  زْ ٕمزُ يَ  
 ٰى رَ اًمقَ  َث قْ همَ  رٰى أَ  نْ ٠مَ سمِ

 

 اقدٰ حُ ٚمْ ُمَ  ٰى رَ اًمثَ  ي٤مِق ـمْ أَ  لْمَ ُم٤م سمَ  

 ٰك ٘مَ واًمتُ  ٰك واًمٞمت٤مُمَ  ؾِ ألراُمِ ًمِ  ـْ ُمَ  

 

 6ادٰ وْ رُ وُ  نَ دَ رَ إذا وَ  ي٤مِت واًمٜم٤مئِ  

                                                              

 .شَمُٕمْقدُ  .6

جمداًميٞم٤من ذم شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف آي٦ماهلل اًمِمٝمٞمد احل٤مج آىم٤م ٟمقراهلل اًمٜمجٗمل. راضمع:  .6
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*** 

اًمِمٕمراء ووم٤مشمف  سمٕمُض  َخ قمنم اًمٕم٤مؿمقر أرّ  ذم ووم٤مشمف ٧مـ وًمـاّم يم٤مٟم1

 هبذا اعمٍمع:

 شسم٤م طمسلم ؿمٝمٞمد ؿمد حمِمقر»

 هـ(6031)

*** 

 ىم٤مل إؾمت٤مذ اعمحّ٘مؼ احلّج٦م اًمسّٞمد قميداًمّست٤مر احلسٜمل:ـ 1

 واعمجتٝمديـ ذم قمٍمِه آي٦ماهلل اًمُٕمْٔمٛمٰك »
ِ
شم٤مريُخ َووم٤مِة ؿَمْٞمِخ اًمُٗم٘مٝم٤مء

قرٰم ذم ؾمٜم٦م تَ اعمُ  ؿمٞم٦ماحل٤ماًمِمٞمخ حمّٛمد احلسلم اًمٜمجٗمل ُمـ آِل ص٤مطم٥م 

 .هـ 6031

ـْ سم٤ِمًمتُّ٘مٰك  ُد احْلَُسلْمُ َُم  حُمَٛم 

 

 َوقِمْٚمِٛمِف ىَمْد وم٤مَز سم٤ِمحْلُْسٜمََٞملْمْ  

ْٟمٞم٤م َوُم٤مزاُدهُ    ىَمْد هم٤مَدَر اًمدُّ

 

ـْ سَمْٕمَد    اعُمْرشَم٣ٰم هَمػْمُ َذْي
ِ
 َوٓء

َْهِؾ اًمٜمُّٝمٰك   ِٕ  أْٟمِٕمْؿ سمِِف زادًا 

 

ـْ َأوْمَٚمَح ذم ا   ًمٜم ِْم٠َمشَملْمْ َوُذظْمَر َُم

ـْ قُمْٛمِرهِ   ْ َيْيُٚمِغ اخْلَْٛمِسلْمَ ُِم  مَل

 

ـْ ًمٙمِ    ـْ سمَِٕمْٚمٞم٤مُه ؿَم٠مٰى اًْمَٗمْرىَمَدْي

ـَ اًْمُٕمُٚمْقِم ىم٤مُُمْقؾُمٝم٤م   اًْمـ 6وَمُٝمَق ُِم

 

ـْ هَمػْمِ َُملْمْ   ْٝميُِذ ُِم ْٞمُط، َواجْلِ
 حُمِ

 

                                                                                                       
 .، ـميٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًميٕمث٦م سمٓمٝمران61-63، صشمٗمسػم اًم٘مرآن

 .اًم٘م٤مُمقس: اًمَيْحر .6
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ه٤م 6ْرَوةَ إْذ سَمٚمَغ اًمذُّ ِ  ذم ؾَمؼْمِ

 

ـْ   ْ َيُٙم  سَملْمَ سَملْمْ  ُُمْسَتٜمْيِٓم٤ًم، َومَل

مُمٰ اًمٕمُ َوأَي٦ُم   ْٕ  ٔمٛمٰك سمِِٗمْ٘مِف ا

 

شَملْمْ   ػْمَ
ـْ ظَمَٚمِػ اخْلِ ُروا ُِم  ىَمْد ـُمٝمِّ

 ـمٰف اًمُٓمْٝمِر ظَمػْمِ اًْمَقرٰى  ةِ قِمؽْمِ  

 

٦ِم اعُمّْمَٓمَٗملْمْ شمِ ُهدا  َِئٛم  ْٕ  ٜم٤م ا

ـْ قَمَٚمٍؿ ؿم٤مُِمٍخ   ْؿ سمِِف ُِم
 أقْمٔمِ

 

ْت سمَِتْحِ٘مْٞم٘م٤مشمِِف    ؾُّ قَملْمْ يمُ ىَمر 

يَْمٜم٤مِف سَمّر َوذِمْ ُمُ   ْٕ ٠مِ ا  َقـم 

 

ِة ؾَمْٛمُح اًمْ ىمُ شَمٗم٤م  ـْ ٞمَ ِؿ اًْمُٕمرْسَ  َدْي

 إذا ضَمرٰى ذم طَمْٚمَي٦ِم اًْمِٗمْ٘مِف َواًْمـ 

 

ْيِؼ ذم اعمَْٓمَٚمَيلْمْ    ُأُصْقِل طم٤مَز اًمس 

ـْ ضم٤مراُه   ٦مٍ ذُ َوإِْن َيُٙم  ْومِه 

 

 طُمٜملَْمْ  لقم٤مَد جُم٤مِرْيِف سمُخٗم   

 ُْم٧َم َأنْ رُ ًمس٤مَن اعمَْجِد إْن  وَمٞم٤م 

 

ـْ  ْل يمَ شَمٜمْٕم٤مُه    شُمْقذِمَ َرّدًا ًمَِدْي

َُْمرِ   ْٕ  قاظُم َوىُمْؾ َأرِّ  6قُمد  ُأزِمْ ا

 

 ) ـُ أسْمٙم٤مُه همٞم٤مُب احْلَُسلْمْ ْي  )اًمدِّ

            (66)  (11( )61( )6360( )611) 

 هـ(6031)ؾمٜم٦م 

 إىمؾ قميداًمّست٤مر قمٗم٤م قمٜمف اعمٚمٞمؽ اًمٖمّٗم٤مر

  شهـ اًمٜمجػ إذف6201ُمـ ؾمٜم٦م   ؾمّٞمداًمِمٝمداء احلسلمىمٚمتٝم٤م اردم٤مًٓ يقم أرسمٕملم

                                                             

ْوَن ـ ذم اًمٖم٤مًم٥ِم ـ قمغٰم  .6 ْقَن َيْ٘مَتٍِمُ ه٤م، واًمَٕمٍْميُّ اًمذُّ ِْرَوُة، سمَِْمؿِّ اًمّذاِل اعُمْٕمَجٛم٦ِم َويَمرْسِ

 اًمٙمرس.

صْمٜم٤مقَمنَمَ اعمٕمّمقُُمْقنَ  .6 ِٓ ٦ُم ا ٛم 
َُْمِر: إَئِ ْٕ ؾْمِؿ  اعم٘مّمقُد سم٠ُمزم ا وهل شَمْٙمُت٥ُم ذم اًمر 

، َرؾَمْٛمُتٝم٤م  ـْ
 .سمَِحْذِف اًْمقاِو ًمِئاّل خُيْٓمَِئ اًمنُماُة سمِِ٘مراَءهِت٤ماعُمتٕم٤مرِف قمٚمٞمف: ُأْوزم، ًمٙمِ
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 أُّم٤م اعم١مًم ػ

 أصؾ اًمؼماءة

ٟمسخ٦م  6ٰى اًمسّٞمد اًمّمدرأوم٘مد ُمّر ذيمره ذم ُم١مًم ٗم٤مت اعمؽمضمؿ ًمف وىمد ر

 ظمّط اعم١مًمِّػ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.

ٟمسخ٦م ٟم٤مىمّم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب قمٜمد ٟمجؾ اعم١مًمِّػ  6وقمّرف اًمِمٞمخ اًمٓمٝمراين

 اًمِمٞمخ أيب اعمجد.

ذه اًمٜمسخ٦م اًمٜم٤مىمّم٦م إًمٞمٜم٤م وهل سمٛمٗمرده٤م ُمدار قمٛمٚمٜم٤م ذم وىمد وصٚم٧م ه

 شمّمحٞمح هذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ.

٤مت هذا اًمٙمت٤مب ٟم٘مؾ آراء اعمحّ٘مؼ اعمػمزا طميٞم٥م اهلل وُمـ خمتّّم 

 ّٕن اعم١مًمِّػ يم٤من ُمـ شمالُمٞمذه. ،ُمـ جمٚمس درؾمف اًمرؿمتل

وقمّٛمف  هداي٦م اعمسؽمؿمديـقمـ ضمّده ص٤مطم٥م دوم٤مع اعم١مًمِّػ  وُمٜمٝم٤م:

وهمػمه ىمي٤مل اقمؽماض٤مت اًمِمٞمخ إقمٔمؿ إٟمّم٤مري  ذم اًمٗمّمقلص٤مطم٥م 

 .قمٚمٞمٝمام

اؾمتٞمٗم٤مء اًميح٨م طمقل ضمري٤من أصؾ اًمؼماءة ذم اًمِميٝم٤مت  وُمٜمٝم٤م:

ّٓ اعمحّدث  ،لملم وإظمي٤مريّ ووم٤مق سملم إصقًمٞمّ  اًمقضمقسمّٞم٦م اًمتل هل حمّؾ  إ

ذه٥م إمم وضمقب  إذ، اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦ّمحمّٛمدأُملم إؾمؽمآسم٤مدي ص٤مطم٥م يمت٤مب 

                                                             

 .016ص/ 1ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ .6

 .212رىمؿ سم٤مًم/ 662ص/ 6ج :اًمذريٕم٦م .6
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 ًمِميٝم٤مت اًمقضمقسمّٞم٦م.طمتٞم٤مط ذم اآ

وهل  ،أو ٟمسختٜم٤م هذهاعمٓمٚم٥م إّول ُمـ اًمٙمت٤مب ؾم٘م٤مط إ وُمٜمٝم٤م:

 تل هل حمّؾ اًمّ  ؾ اًمؼماءة ذم اًمِميٝم٤مت اًمتحريٛمّٞم٦ماًميح٨م طمقل ضمري٤من أص

 لم.ظمي٤مريّ لم واإلظمالف سملم إصقًمٞمّ 

قمتامدًا قمغم اأو شمريمٝم٤م  ،وٓ أدري هؾ اعم١مًمِّػ يمت٥م هذا اًميح٨م

 شم٠مًمٞمٗم٤مت أظمريـ.

يمذًمؽ يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمّم٦م  ،خ٦م اًمٙمت٤مب يمام يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمّم٦م إّولٟمس وُمٜمٝم٤م:

 سمحقث مل يتٕمّرض اعم١مًمِّػ طمقهل٤م. ٧مأظمر. وسم٘مٞم

ذم قمٚمؿ وُمع ذًمؽ يمّٚمف اًمٙمت٤مب يدّل قمغم ـمقل سم٤مع ُم١مًمِّٗمف  وُمٜمٝم٤م:

ـّ ّٕٟمف شمتٚمٛمذ قمغم أؾم٤مـملم  ؛وٓ ضػم ،ره ومٞمفأصقل اًمٗم٘مف وشميحّ  ىمريي٤ًم  هذا اًمٗم

 طمٞم٤مشمف.ُمـ ُمـ قم٘مديـ 

وًمذا وردت  ؛٤م هذه يمتي٧م قمغم يد ٟم٤مؾمخ همػم قمريبأّن ٟمسختٜم وُمٜمٝم٤م:

 حٜم٤مه٤م سم٘مدر ـم٤مىمتٜم٤م ووؾمٕمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل.ومٞمٝم٤م قمّدة أظمٓم٤مء صحّ 

 ؾمٜم٦م ُمْم٧م قمغم ووم٤مة اعم١مًمِّػ. ةقمنم اًمٜمسخ٦م يمتي٧م سمٕمد أرسمع وُمٜمٝم٤م:

 ٦م.ؾ واًمدىمّ أُمقر شمٔمٝمر ًمٚم٘م٤مرئ اًمٗمٓمـ طملم ىمراءة اًمٙمت٤مب سم٤مًمت٠مُمّ  وُمٜمٝم٤م:

 ؿمٙمر وشم٘مدير

ؾم٤مهؿ ذم إٟمج٤مز هذا اًمٙمت٤مب  ـْ يمّؾ ُمَ وذم ظمت٤مم هذا اًمتٛمٝمٞمد أؿمٙمر 

 هبذه احلّٚم٦م اًم٘مِمٞمي٦م:

، ش(6011-6611آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل )اسمـ قمّٛمٜم٤م اعمرطمقم ـ 6

اًمِمٞمخ اسمـ آي٦ماهلل  ،هـ(6021-6066اسمـ آي٦ماهلل اعمػمزا قميداحلسلم )ح
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اسمـ آي٦ماهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل آىم٤م اًمٜمجٗمل  ،(6001-6616اًمديـ ) ضمالل

 ،إزم   ؾ قمكم  سم٢مرؾم٤مل اًمٜمسخ٦م اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٙمت٤مبّْم طمٞم٨م شمٗم ،اإلصٗمٝم٤مين

 تل هل ُمدار هذا اًمٙمت٤مب.ومتٛمٙمٜم٧م ُمـ أظمذ صقرة ُمـ اًمٜمسخ٦م اًمقطمٞمدة اًمّ 

 اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمقد اًمٜمٕمٛمتلاحل٤مج اعمحّ٘مؼ طمج٦ماإلؾمالم ـ 6

وسمذل  صّحح اًمٙمت٤مب وطمّ٘م٘مف وىم٤مسمٚمف قمّدة ُمّرات ُمع ٟمسختٜم٤م اعمخٓمقـم٦م طمٞم٨م

 .وأظمرج اًمٙمت٤مب هبذا اًمِمٙمؾ اًمرائع فذم هذا اًمسيٞمؾ يمّؾ وؾمٕم

 إذ ـ اًمٕماّلُم٦م اعمحّ٘مؼ احلّج٦م إؾمت٤مذ اًمسّٞمد قميداًمّست٤مراحلسٜمل0

 .٤مً قمٚمٛمٞمّ اًمٙمت٤مب  راضمعو صّحح اًمٙمت٤مب ُمـ أّوًمف إمم آظمره

ًمتخرجيف  طمّج٦ماإلؾمالم اًمسّٞمد حمّٛمدرض٤م اًمِمٗمتلاعمدىّمؼ ـ اعمحّ٘مؼ 2

 .وُمراضمٕم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٕمض ُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب

ًمتّمٗمٞمػ طمروف اًمٙمت٤مب هبذا اًمسّٞمدة هتٛمٞمٜمف ٟمٍمآزاداين اعمٜمْمدة ـ 1

 اًمِمٙمؾ اجلٛمٞمؾ.

إمم هٜم٤م مت٧ّم هذه اعم٘مدُم٦م قمغم يد اًمٕميد اًمٗم٤مين ه٤مدي اسمـ اًمِمٞمخ ُمٝمدي 

اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمرض٤م اسمـ أيب اعمجد همٞم٤مث اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ جمداًمديـ اسمـ 

 يقم اخلٛمٞمس اًمِمٞمخ حمّٛمدطمسلم اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين ُم١مًمِّػ اًمٙمت٤مب، ذم

ذم ُمديٜم٦م إصٗمٝم٤من ص٤مهن٤م  6201اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر اخلػم ؾمٜم٦م 

 ـ احلدصم٤من.قماهلل شمٕم٤ممم 

واحلٛمد هلل أّوًٓ وآظمرًا وفم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم وصغّم اهلل قمغم ؾمّٞمدٟم٤م حمّٛمد وآًمف 

  يلم اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم.اًمٓمٞمّ 
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 ٦م اعم١مًّمػسمٕمض ُمّم٤مدر شمرمج

 اًمزُمـ طمكمد ذم ـ شمرمجتف سم٘مٚمؿ ٟمجٚمف أيب اعمج

 اًمٕم٤مـمؾ

 .وىم٤مي٦م إذه٤منـ 

 شمرمجتف سم٘مٚمؿ ؿم٘مٞم٘مف احل٤مج آىم٤م ٟمقراهللـ 

رؾم٤مًم٦ٌم ذم شمرمج٦م اًمٕماّلُم٦م اًمِّمٞمخ حمّٛمدطمسلم ـ 

اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين حلٗمٞمده اًمِمٞمخ جمداًمديـ 

 اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين

 .10-12ص  :ىميٞمٚمف قم٤معم٤من ديــ 

 .جمداًميٞم٤من در شمٗمسػم ىمرآنـ ُم٘مدُمف 

ٞمخ حمّٛمدشم٘مك رازى ٟمجٗمك اطمقال و آصم٤مر ؿمـ 

 .211-136ص  :اصٗمٝم٤مٟمك و ظم٤مٟمداٟمش

، اًمٓميٕم٦م 661ص :گٚمِمـ اهؾ ؾمٚمقکـ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م.

 .101ص/ 6ج :ٟم٘مي٤مء اًمينمـ 

 .616ص /2و ج 662ص /6ج :اًمذريٕم٦مـ 

 .16ص :هدي٦ّم اًمرازي إمم اعمجدد اًمِمػمازيـ 

رىمؿ سم٤مًم /1ص /62ج :أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦مـ 

1261. 

، 6، ضم٤مسمرى اٟمّم٤مرى، جشم٤مريخ اصٗمٝم٤منـ 

شمّمحٞمح  001)ص 11، ص0و ج 631ص

 .مجِمٞمد ُمٔم٤مهرى(

)قمٚمامى قمٝمد  616ص :اعمآصمر وأصم٤مرـ 

 /631ص :ىم٤مضم٤مر ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه

 .(611رىمؿسم٤مًم

 .161ص /6ج :ومقائد اًمرضقي٦مـ 

 .611ص /6ج :ُمٜمتٝمك أُم٤ملـ 

 ، ٟمسخف ظمّٓمك.ٟمسيٜم٤مُمف اًمٗم٧مـ 

 .66ص :أقمالط در اٟمس٤مبـ 

 .612ص /6ج :ُمٕم٤مرف اًمرضم٤ملـ 

 .611ص /6ج :لمسمٖمٞم٦م اًمراهميـ 

رىمؿ سم٤مًم، 130ص :ـمي٘م٤مت ُمٗمرسان ؿمٞمٕم٦مـ 

111. 

 .6131ص /1ج :ُمٙم٤مرم أصم٤مرـ 

شم٤مريخ قمٚمٛمك و اضمتامقمك اصٗمٝم٤من در دو ىمرن ـ 

 .11ص /0و ج 611ص /ج :اظمػم

 /011ص /1ج :شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾـ 

 .6063رىمؿسم٤مًم

 ، خمٓمقط.2ج :احلّمقن اعمٜمٞمٕم٦مـ 

 /6ج :داٟمِمٛمٜمدان و سمزرگ٤من اصٗمٝم٤منـ 

 .160ص

 /6ج :ديمؽم يمت٤مسمك ،اصٗمٝم٤منرضم٤مل ـ 

 .626ص

شم٠مًمٞمػ  ،پژوهكداٟمِمٜم٤مُمف ىمرآن و ىمرآنـ 

 .121ص /6ج :هب٤مءاًمديـ ظمرُمِم٤مهك

ه٤مى شمِمٞمع و طمقزه قمٚمٛمٞمف ه٤م و ضمٚمقهريِمفـ 

 .131ص /6ج :اصٗمٝم٤من در ـمقل شم٤مريخ

، ضمالل اًمديـ مه٤مئك، جمٚمد شم٤مريخ اصٗمٝم٤منـ 

 :اسمٜمٞمف و قمامرات، ومّمؾ شمٙم٤مي٤م و ُم٘م٤مسمر

 .630و  636ص

 :، ضمزء دومققم٦م ـمي٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مءُمقؾمـ 

 .111ص /62ج

، شم٠مًمٞمػ: ًم١مًم١مة اًمّمدف ذم شم٤مريخ اًمٜمجػـ 

 .661ص :سّٞمد قميداهلل صم٘م٦ماإلؾمالماًم

، ـميع آؾمت٤من 611ص :ٟمجػ يم٤مٟمقن شمِمٞمعـ 

ـميع  001ش )ص6010ىمدس رضقى، 

 ش(.6011ؾم٤مل 

رىمؿ سم٤مًم /161ص /6ج :ُمرآة اًمنمقـ 

611. 

 /6ج :ومرهٜمگ اقمالم شم٤مريخ اؾمالمـ 

 .136ص

هػم اعمدومقٟملم ذم اًمّمحـ اًمٕمٚمقي ُمِم٤مـ 

، شم٠مًمٞمػ: 016رىمؿ سم٤مًم /611ص :اًمنميػ

 يم٤مفمؿ قميقد اًمٗمتالوي.

 ، ًمٚمسّٞمد أسمقاحلسـ اعمٝمدوي.وارؾمتف پٞمقؾمتفـ 
 


