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يف تسسيخ املفاىين والسلوك األخالقي ودوزه املقسم  عبد السشاق
(املنقر األكرب أشعت هن سرية السسول للسسول)

  "امنوذجا  ("األعظن)
عن سرية  ودزاست حتليليت تازخييت نقديت للسيد املقسم يف كتاب

  (السسول )
 

   

 

  الممخص 

التعاملللعملللعيال للنروعال كونللةيعكماللردوعوكظللاتروعكثللاتااع تللالعوامللروعالتللرا عال  للاروع

اقافةعمتر خةعفيعخنلالعالمتتمعلا ععأ  ى,عاإللايواال  نازعالتا نريعلم صععاإل المنة

وال للنروعال كونللةععاإل للالمالراعنللةعلاللذاعالاكللر,عفكللانعفكللرعال للندعالمقللرمعوتاللود عفلليعت ونلللع

وال نا لليعوال للرنعال ا للنةععاإلعالمللياقافللةعو للطعتعقنللدا عالت للمنلععإلللىوالاكللرعالعللنعيع

ع.غانةعال ندعالمقرمععاآلخرالوق عكننعالعنعةعوالاكرعالمتقاكمةعوالمتقاطعةعفيع اسع

ع

 

 م. علية عبد احلسني  سعيد نصر اهلل

 البصرة   جامعة/  الرتبية للعلوم اإلنسانيةكلية   
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The Role of The course In Consolidating Concepts And 

The Moral Behavior Of The Prophet (Ay)Model The Great 

Savior Of The Rays From The Biography Of The Prophet 

(Ay)   

  

 

Abstract 

The Research Is  Summed Up By What he wrote its prophetic 

biography and the desire goals behidit the research aim to on his 

biography of the prophet through the writings of mr criped and high 

light the historical dimension of the biography of the prophet in the 

eyes of methodoiogy of the criterion in the book of the greater 

region.                                     
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 أىداف الدراسة

ا تعرضعالمقرمعفيعكتاكهععإذ(عفيع ظرعال ندعالمقرمع,عملسو هيلع هللا ىلصالكعدعالتارنخيعل نروعالر ولع) -

ع(ع.ملسو هيلع هللا ىلصالتوا نعاالتتماعنةعوال نا نةعفيع ناوعلر ولع)عأتم

(عمنعخاللعكتاكا عملسو هيلع هللا ىلصعمىعالتوا نعالم نئةعوالمعرقةعمنع نروعلر ولع)عت منطعال وء -

 ع.ال ندعالمقرمعقدسعاهللع ر 

ععإكراز - عال ناو عفي عالمقرم عال ند عترااهععاإل المنةدور عت عر عالتي عالاادفة عالك و  عكر

ع ععنععوأخالقهومعارفه علمدفاع عوتعتنعاي عكه علالقتداء عكاكا عذلك علنكون عالتمنمة ومواقاه

 العقندوعع.

الك  عع نت منعإذ(عملسو هيلع هللا ىلصمنع نروعالر ولع)عأععةعاألككرالمقرمعفيعكتاكهعالم قذععةم اتن -

 ال قاطعالتيعتمنزعكااعال ندعالمقرمعفيعكتاكهع.عأتم

ع) - عالر ول عل ناو عالمقملسو هيلع هللا ىلصالعالما عالاارقة عال ند ع ظر عمنعوتاة ع( عمل كعضععإعطاءرم

  ولعتذاعالمو وعع.عةال  عأتلكتاكا ععت م تهمماععاألمامة

ع - عمن عأتعظنم عفاو عوطاعته عوم كته عكمودته عاهلل عالكائ ا عأمر ا عفيعظلعوأعظمااكرم ,

 المقرمع)قعس(.عكتاكا عال ند

ع

ع

ع

ع
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 المقدمة 

عا موذتاًع(عملسو هيلع هللا ىلص)عاألعظمالر ولععأععةمنععاألككراختنارعالك  عالم قذععوأتمنةتكمنع كنع
ع عالعدندو ع)ق(عمنعكننعمؤلااته عالمقرم علم ند علم كيع)ع؛لمدرا ة عالعظنمة عقدعملسو هيلع هللا ىلصوذلكعألنعال نرو )

عإذمنع كامعوم د ننعوغنرتم,ععالعدندنديعأعمىععهتعر  علمكانرعمنعالتعلعواالفتراءعوالتعون
ذ عو نرتهع,عوقدع اذ عتع(ملسو هيلع هللا ىلصكا  علدىعتؤالءعخطةعخكناةعت تادفعال نلعمنععخثنةعال كيع)

ر ولعاهللععإلىعت يءالخطةععنعطرنقعدسع ثوصعمختماةعومزناةعفيعكتنعال نروعوالتارنخع
عكاروععنعمخطوطةععكاألثلالذيعتوععاألككركتانعالم قذعكعدعوعع(عوت  نعالنهعماعالعنمنق,ملسو هيلع هللا ىلص)

عمنع منعالمخطوطا عالكالغةعاكارعمنعععرننعمخطوطة.ع

ع علم اوضعكالدفاعععن عتاود  عالمقرم عكرسعال ند عمتخذآلقد ع( عالكن ع)ع عالعممععايل من
عم اوالًع عطرنقا عوالكااح ع عو نمة عوالعمل عأعم اتاي عتكون عالم اظروععأطرو اتهن ععمى عقادرو متمنزو

وماكرنهعنعنعونعفيععاإل المينعالعالمعأعامة,عال نماععواألمةوالخمودعفيعفكرعالعنعيعخاثةع
ع عتتعمام عع نرو, عوعأظروف عدقنقا ععمالي عتتطمن عخطنرو عت دنا  علمواتاةعمام ع عمختماة طرق

عالمدمرو.ععاألفكارالثعوكا عودرءع

ع عالاقافة ععن عمعكرو عالتارنخنة عالمقرم عالرازق ععكد عكا  عكتاكا عال ند عاإل المنةومنعت ا
ع.عاإل المنةالت منمنةعال قدنةعال تقثاءعال قائقعالمعرفنةعلخدمةعالاقافةععنةوعر هعلمقراءوععالم ات

ال نروعالذاتنةعلم ندععكدعع,ع,عع واناألوللعالمك  ع معنتكونعالك  عمنعاال عمكا  ,
ععمومه.ععلذنناعوأ اتذتهعاأل رنةكزععمىع عأتهعوعرعع,عالرزاقعالمقرم

ع عالمك  عالاا ي, عفاما عكع وان عل نروععأتمكان عالمقرم عكتاكا عال ند عفي العالما عالاارقة
ل ناوعالر ولعكماعفنااع(عفيع ظرعالمقرم,ع ن عركزعالمقرمع ولعالتوا نعاالتتماعنةعملسو هيلع هللا ىلصالر ولع)

ع.التوا نعال نا نةعواكدععمىعفكرعاتلعالكن 

ععأماع عكتانعالم قذ عفي عالتارنخنة عالمقرم عم اتنة عكنن لمر ولععاألككرالمك  عالاال عفقد
تا نعقائمةعالاوامشعوالمثادرعوالمراتلعالتيععإلى(,عوا توىعالك  ععمىعخاتمةعملسو هيلع هللا ىلص)عاألعظم

عالدرا ةعوفقعالمو وعا عالموتودوعفيعالمخطوطة.اعتمد عفيعكتاكةعالك  ع,عوقدعتم ع
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 (ـى 2392 – 2326السيرة الذاتية لمسيد عبد الرزاق المقرم )المبحث االول :

 (ألقابو –مؤلفاتو  -تعميمو  –)نشأتو 

لعآتوعال ندععكدعالرزاقعكنعال ندعم مدعكنععكاسعكنع  نعكنعقا معكنع  نعالمو ويع
مو ىعكنعتعارعالكاظمع)ع(عولدعكمدن ةعال تفععاإلمامعإلىال تاي,عنثلع  كهععالمقرمعالدغاري

ع.ع(3)ه3136عامع

عمتدن ة ععممنة عوترعرععفيعكنئة ععوأثولهعهدرسعالاقع(2) عأ عوتم:ععأ اتذوعمىعند الاقااء
عم مدع  ننعالغرويعال ائن يع ععوآنةالمنرزا عالخوئيعكوأاهللعالعنخع  ننعال ميعوال ند ,عالقا م

ع عر ا عم مد ع  ننعآالعنخ عم مد عالعنخ عالعراقي, عالدنن ع ناء عاغا عالعنخ عكاعفعالغطاء, ل
كالذكرعانعالمقرمعلمععمنعالتدنرع.م مدعتوادعالكالغيعال ندعم  نعال كنم,عواخنرايعاالثااا ي,

ع.(1)ندرسععمىعند عولكنعلعدوعمالزمةعتالمذوعالكالغي,ععكدعالر ولعالتواتري,ع  ننعال مي

فيعالتألنفعوالت قنقعفنماعنتعمقعكأتلعالكن )ع(عوا والامعفأنعقدسع ر ,عكانععكذلعتاد 
عاالثولع عكواتنععالعتقادنةانرىعانعالواتنعكعد عقناماي عوا والام عوم اقكام وال ظرعفيعف ائمام

كامعواتكاععاقوالامعمنعتاةعاخرى,عوذكرعذلكعفيعمقدمةععر هعلقثندوععولالقتداء قامعمنعتاةع
عالطننالعنخع  نع كتيع عكالكمم ع(4)الم ماو عنك  عالتوا نعالمامةعفيع ناو ع تد  علذا عاألئمة,

ع عال الم ععوأك اءتمعمنام عال كيعالمثطاىع)عوأتكاعامالكرام عنكتنعفيع ناو عفترا  (عملسو هيلع هللا ىلصالثال نن,
ع عالزتراء عوالمعروفععاالا يعواألئمةوالثدنقة عال  نن عمقتل عكتان عكتألناه عمعاور عوتو ععر,
ع.(5)كع وانعمقتلعالمقرم

عكمعرف عنتمنز عالمقرم عال ند ععمىععتهكان عواالطالع عالقراءو عمن عمك ته عالتي عالاار نة لمغة
ع ععمىععاألخرىال تاتا  عا تو  عمامة عاقافنة عمثادر ععمى عوال ثول عاطالعه عفي عزاد  مما

ترتمعععدندوالكانرعمنعالمعموما عالقنمةع,عالتيع خرتاعفيععممنةعالتألنفعوالكتاكة,عولهعمؤلاا ع
ع عوالاار نةعإلىكع اا عععرننع(6)اال تمنزنة عمن عاكار عكمغ  عالتي عالمخطوطا  ععن عف الي ,

ععمم : عك و ععمخطوطة عالغااريع, عذر ععإ المنةاكو عال  نعكنععمي,عع8فيعالتارنخ, عوال,
عالمعثومنن, عذكر ع)عالخطننعال ائم, عملسو هيلع هللا ىلصركائنعالر ول ع,ع31(, عنا ر عكن ععمار ع,  قدععم رم

ع.(7)عاألاار.عالخ وادرععع,التارنخ
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عمىع كنلعالماالععم ااععممنةعككنروعلقانأك ع ععإذتمنزعالمقرمعكمكا ةععممنةعمرموقة,ع
مكا تهعالدن نة,عوكا  عثمتهععف اليع الم,عالعالمةعالاا ل,عالمؤرخ,العالمةعاالو د,ع تةعاإل

ع.(8)القد نةععاأل وارعأرتوزتهككنرو,ع ن ع ظمععاألثااا يكالعنخعم مدع  ننع

فيععاألمن يكعاادوعالعنخعم مدعتاديععكخثوصعمكا ةعالمقرمعالدن نةع ختمعالقولعخنراًعأوع
وا ماع تد عنخوضععوأثولهعهالفيعالاقعمتدفقاًععكتاكهعالغدنر:عيعلقدعكانعال تةعال ندعالمقرمعك راًع

كعكةعالقاثدعومالذعالم تالعوا لعالاقافةععاإللانةوالام اةعوالدرانةعوال كمةععواألدنفيعال دن ع
عنكايعكأنعنعطنكعفكروعوأعمالهعأقوالهنحعفيعتمنلعوافرعالعممعثرع عمنعكتكه عوا داي عانعكتاكاي ,

ملعتذاعالعممعالغزنرعوالك  ععوا  ةععنعاقافتهعال نةع,عالتيعتتتمىعفنااع ا ا عالعكقرنةعوتو
عالتا نعنمقيععالتمعال عموطأ عدائماي علذلكعك  عتتد  لنكعكماعإنزدتنهعالاخرعوالعنداخمهعالغرور,

المكارننعمنعالتألنفعفيععالم قذننالعثرععأعالمم كعي,عكذلكعقالعع هعيا دععنأخذع د عوكأ هع
عع(9)المذتنععمىعت معهعفيعالعممعوقدمهعفيعالعرف,عوا توائهعلممآارعالتمنمةع....عي

ونومعنكع عع3973/ع1/ع35الموافقعع3193م رمعع37توارعركهعفيععإلىعالمقرمعا تقل
واديعال المععإلىار عفيعم مةعالعماروعامع قلعتاما هعالطاترعودفنعفيعدعمانكاًععنعاًعن ناعوعنلعتع

ع.عععععععععع(31)3973/ع1/ع36 عترندوعالتماورنةعالعراقنةعوفاتهعفيت,عمنعالتدنرعكالذكر,ع عمؤخراًع

 المبحث الثاني

علم ندعالمقرمع((ملسو هيلع هللا ىلص)اععةعمنع نروعالر ولعاالعظمع)عاألككرالعالما عالاارقةعلكتانعالم قذع
ال نروععت م  العالما عالاارقةعمقار ةعملعكتنععأتم,ع(33)(ملسو هيلع هللا ىلص نروعالر ولعم مدع)ك  عكتانع

عاأل عالم قذ عفيعمخطوطته عا تعرضعالمقرم ع,فقد عمو وعا عال كونة عفاطمةععت م  ككر ال ندو
توا نعمنع ناوعال ندوععائعة,ععت من(عكمعملسو هيلع هللا ىلصالزتراءع)ع(عومظمومنتااعوعالقتااعملعالر ولع)

ع(.كال   انعكع وانع)ال   انعاك اءعر ولعاهللعمنعالقران(عملسو هيلع هللا ىلصالر ولع)عةوعالق
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ولىعوالاقلع(عاألملسو هيلع هللا ىلصوتوعوثنةعالر ولع)ع.(32)(ملسو هيلع هللا ىلصكننعفيعكتاكهعتأكندع  نعال   ننعلمر ولع)ع
تلعكنتي,علنعت مواعماعأيعفنكمعالاقمننع:عكتانعاهللعوعترتيعا يعتاركإعيعككر,عالذيعخماهعقائالياأل
ع.(31) تىعنرداععميعال وضيعناترقا اماعلنعأنعتم كتمعكاماعوعإ

ع, ع كق عمما عأنت ح عالمقرم عال ند عأن عال  ن عم ألة ععمى عالرتالععوأتمنتااكد ع عأو في
,عفقدععواألخالقنة مىعفيعالتوا نعالدن نةعواالتتماعنةعتاعاليعفيعمامةعال  اكةعفيعالم لعاأل

ع عالتيعتعود عالمكاركة عالقدا عإلىركزععمىعال  نعالطاترعوتذور  ةعوالعظمة,عوكا  عفيعرمزنة
نعكلعأ,عفقدعو حعاًع اآلعكنتهع,عكماعمرعذكر عآ(عامعملسو هيلع هللا ىلصمقدمةعتأكندعالمقرمععمىع  نعالر ولع)

منعرتسعالتاتمنةعوالعموثومايعكعكادوع,عولكنعتوععكعيءتؤالءعاال تانعغنرعمد سععمنعوا د
ع.(34)وأوثناءعأ كناءعمماءعال قع,علكو امعثدنقننعكننععهالذيعنرت ن

عالر ولع)نعإ عملسو هيلع هللا ىلصالعالما عالاارقةعلكتانعالمقرمععنع نرو عفيعمخطوطته د ع ولعت (
منعخاللعتو نحع ناوعالمكاتمة,عالتيعتمالععإنثالااعأرادمامةع)عالدفاعععنعاتلعالكن ع)ع((ع

ع.(35)(عملسو هيلع هللا ىلصالوتودعالاعميعالواقعيعلمر ولع)

لوق ع ا هع(عنقومعونث حعالخطأعواال  رافعفيعالمتتملع,عوفيعاملسو هيلع هللا ىلصفقدعكانعالر ولع)
نعإكالمع ىعالمتقدمع,عفعاآلخرعإلىلمم تقكلعنعادعمنععانعهعوعاعهعون قمهععنمالعتعرنعايع)قا و اًع
عاألما ةكعدعوفاتهعتوع اظعع(عوماعتالتاملسو هيلع هللا ىلصكرمع)دنن(عتوعالر ولعاألال المع)ال افظةعالواقعنةعلإل

ع.(36)عوأفراد منعقكلعالمتتملععفيع)الدنن(

(عوركزععمنهعفيع دن عالاقمننع,عملسو هيلع هللا ىلصكد عالر ولع)أوقدعركزعالمقرمعفيعذلكعمنعخاللعماع
عالذيعوردعوت اقمتهعث احعالم ممننعكافةعوطوائاامعكثنغعمختماةعومتوافقةعومتاقةععمنه.

ع عأومن ععمى عالتأكند علممقرم, عالعالما عالاارقة ععأتلعأ ادن تم عاالا اعواألئمةالكن ع)ع(
الم ددوعك صعوتوظنفعالاي,عوتذاععاإللانةكطعك ظرنةعتعتقدعكال كومةعتترععاأل ادن ععر,عوتذ ع

ععري,عالذيعن اولعالمزلعكننعال صعواتتاادعالعقلعفيعتأثنلعال صععاالا يالمذتنعاالماميع
عكسعماعكانعم مدعكنعع,(37)(ملسو هيلع هللا ىلصالر ولع)عاألولكعدعالمعثومععاألئمةوتا نراته,عونقطلعكعثمةع

,عأتكاعهعرعنةعنتقندعكااععوأ كامعالاتاوى,عالتيعتؤ سعوتقارنر عطرو اتهعكدعالوتانع ادايعفيع
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امعنزندعفيعا اعالهعالمتثاعدع  وعالتكانرعع(38)ومنعاعتقدعكهعونكالغعفيعاطالقعالعركعوالتكانر
نعتكرنلعغمطعفالعكعفيعأوع كيعوعأنععمنايعاهللعألنقولعيمنع نعالث اكةعواقترنعك كهعدعوىع

ع.(39)كارعمنعتوقفعفيعتكانر يعكارعتذا,عكلعالعكعفي

تمعفيعات عوعمنهتعكلعتماعا عمتطرفةعومتعددوعفيع اسعالوق عععاألقاونل اامعمنعتذ ع
عاأل عزعزعة عقتل عوتتنز عتاة عمن ععاآلخرمن عتامنشععأ زانلنتععنعم اا عت ول عمتطرفة وفرق

ع.اآلخر

التألنانةعالمعتمدوععمىعالك  عالكاملعالدقنقعفيععطرو اتهتق يعرؤنةعال ندعالمقرمعفيع
ع عالوثول عنقال قعإلىتاكن عمااوم عالمتتملعوت ظنمه عفيعتركنة عواعتماد  الك  ععإلىعكاال ت ادة

خرى,عأتاروعوالتاادعوالتثديعلمظالمعتاروععاإل  ا يلم نطروععمىعالمتتملعو لعازماتهعكال موكع
تاذكنةعم ظومةعالك  عوالتألنفعلموثولععإلىعكاال ت ادع ولعال ندعالمقرمعتو  ناا,عوذلكعاموراًع
عالمرتوععإلى عالتركونة عالمقرمعع(21)لألممعوال تائج ع اول عالتي عالاارقة عالعالما  عاتم عتي وتذ 

عتو ن اا.عععععع

,عكلعاآلخرفقدعتثدىعال ندعالمقرمعمنعخاللعكتاكهعلكلعم اوال عالتزننفعوالتتاوزععمىع
عفيعمخط ع نادنة عكا  عكتاكاته عكتانعالم قذ عاألككروطة عفقد عالر ولع)عت من, ع ناو (عملسو هيلع هللا ىلصكدانة

ماعقار هعملعاكنعتنمنة,عالذيعتثدىعلمذتنعالعنعةععفإذا,عكاآلخردونعالم اسعمنع تىعوفاتهع
العقدنة,عالتيعت اثرعوت تادفععقائدتمعكمااعك م ااعالتو ند,عوتذاعلمع تد عفيعكتانعالم قذع

عك ايعوتطمعيعاألككر عا يعملعكارو عنقولعاكنعتنمنةعيواهللعنعمم ال اسععأقوالمعرفةععإلى,عفماالي
نعنقالعأومذاتكامعماععمم عرتاليعلهعفيعاألمةعل انعثدقعنتامعكمذتنعاألمامنةع,عف اليععنع

عالكاطنيأ عفي عنعتقد ع(.23) ه عنقاركام عوالاا قننععإلىام عوالم افقنن عوالمعركنن عوال ثارى الناود
ع.ع(22) واععال كانعوالعتائمعأقعلامعونمث

عنقكمونعاال تعااءعكترانعقكرعإ عفام عالتمننزعندخمامعفيعازدواتنةعككرى, نعالغرورعوعقدو
عا عتران عأي عونرف ون عتنمنة ع)أكن عالر ول عقكر عمن ع تى ععمقة عالم اقنعملسو هيلع هللا ىلصو عمن عون عون )
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عالتيعتكتلعاكنعتنمنةع ع, عالع,(21)والثاا عوالكراما عالكانرو عما عفيععوتذا وعكتاكا ععآراء تد 
ع.عععاآلخرعةعروحعالتارقةعوتكانرعاالمقرمعفيعاع

ع عالعكر عن تخمصعم اا, عكأ اسععوالدروسفكا  عكتاكا عالمقرم عالككنرو علالرتقاءالتركونة
رعادتملمخكرعوالخطاكة,عالتيعوتدعفنااعاأل مونعاألمالعفيعوعظعال اسع كتكثنرتمعفيععؤونععوا 

ع.(24)مععمىعالمعروفعوتت نعالم كردن ام,عوتو نحععقائدتمعو اا

 تدعع اامعمماعتقدم,عانعكتانعالم قذعاالككرعكعكلعخاصعوكتاكا عالمقرمعكعكلععام,عال
ثوروعتو ن نةععإعطاءوعتماعة,عا ماع اولعالمقرمعفيعكتاكهعأوعنخدشعأيعتا نعأفنهعماعنتامع

(,عفكانعاختنارعع اوننعالكتانعذا عطاكلعتارنخي,عتمعوفقعمعنارعانعتكونعملسو هيلع هللا ىلصل نروعالر ولع)
ع عفائدو علمقراءوععإلىذا  عومطموكة عالمختماة, عالعثور عخالل عومامة عم تمرو عالمتعاقكة األتنال

ع عوالعممنة, عاالتتماعنة عالطكقا  عمختمف عع د ععإذاوالت منل عالمو وع عفكرو عتكن ك اهععإعادولم
ع.عععععععععععععععععععوتألناهعفكروعآلنةععاكرو

)اشعة من سيرة الرسول  األكبرمنيجية السيد المقرم في كتابو المنقذ / المبحث الثالث
 ((ملسو هيلع هللا ىلص)

ثا ة,عع611منععأكارنقلعالكتانعالم قذعاالككر,عالذيعتوععكاروععنعمخطوطةعت مع
عع.(25)الترا عالاقافيعوالدن يعالتاكلعلمعتكةعال  ن نةعالمقد ةعإ ناءراتعهعو كطع ثهعععكةع

والك  عواعتماد ععمىعالمراتلعوالمثادرععةفيععممنةعالكتاكعاكادنمناًععاتخذعالمقرمعم اتاًع
ع عال ظر عوعدم عالمختماة عالتارنخنة عمتخذاًععإلىالعممنة عالعقائدنة, عالدقنقةععا تماءاتاا عالمعمومة م اا

ال نا نةعواالتتماعنةعال ائدوعفيعتمكعالاتروعالزم نة,ععواألتواءلتوانقععممنةع قلعال دن عوال نروع
عالدولةع علمرور عوذلك عالن نر, عكاألمر علنس عالدقنقة, عالمعمومة ععمى عال ثول ععممنة وكا  

ععاإل المنة عمعادنة عع اثر عقكل عمن عو كماا عالااد ة ععإلىكالعقكا  عفكر عتلعأخط
ع.ع(26)الكن )ع(
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كانعأمن ايعودقنقايعوخاثةعفنماعنتعمقععفقدعمقرم,ل ندعالاعهوفنماعنتعمقعكاألما ةعودقةعكتاك
وتعاملععآرائه(,ع ن عا تاىعفيععرضعملسو هيلع هللا ىلصكالدقةعوالمو وعنة,عالتيعتخصععخثنةعالر ولع)

ع.(27)معااعككلعمو وعنةعوتدنة

 كاةععأ اىكا  عتلعكتاكةعال ندعالمقرم,عتت معكال سعاألدكيعواأل مونعالععري,عالذيع
ع.(28)خاثةععمىعالموا نل

ععذإ عتعكل عاألدكنة عال تاتا  عفكا   عمامة, عفكرنة ععإ افا عكم عاروو ع(29)معرفنة ذعإ,
اعتمدععمىعالكانرعمنعقثائدعالماكرننعواألدكاءعوالتيع مم عقثائدتمعطرو ا عومعا يعماندوع

لمت منلععالغانةعومنعامعتعمااعمو وعايعإلىل ندعالمقرمعندرتااعفيعكتاكاتهعلموثولعا,عتعم ع
عكقولهع:عمتقدمة.كثوروععممنةع

 .(32)يظن لظن البرد انك صاحبو       ولو ان برد المصطفى اذ لبستو    

 صاء أي حامدـماجل عن اح       دــــــحامــن المــــــو مــــــد لــــمــــمح    
 طاء والندىــبل بمحاسن الع       رداـــــــــتـــر ال بالــــــــل مدثـــــزمـــــم           

 اج ىذه الكرامةــــــــــميو تـــــــع       يامةـــــيع الكل في القـــــــوىو شف    

 عظيم المنزلوــايات فضمو ال       تب المنزلوـــــــــمت في الكـــــــوفص    

 قد جعل الشفاء في شرابيا       ي لعابياـــــــــحل فــــــمتو كالنــــــنح    

 (32)فالـــوثر واالنـــــياه بالكـــح       اللـــتقــــــــممك باالســـــال كـــــــومال    

وطااروع  كهعكقوله:عع(ملسو هيلع هللا ىلص دعكتاكاتهعنوثفعفنهعقد نةعالر ولع)أفقدع قلعال ندعالمقرمعفيع
نعنخمق اعأرادعاهللعأ(عكطااروعاكائهععنعرتسعالتاتمنةعو ااحعالكارعفقالعيولماعملسو هيلع هللا ىلص)عيوثرحعالر ول

وثنةععن ععإلىدمعفكانعذلكعال ورعنممحعفيعتكن ه,عامعا تقلعآثور اععمودع ورعفيعثمنع
ع.(12)المطارا عمنعال  اءيعأر امالعفيعإن لعتذاعال ورععالأكهععأوثا وفنماع
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ع عالمقرم عتعر  علم رنعملسو هيلع هللا ىلصنعروانا عالر ولع)أكننعال ند متموعةعكتاكا ععفات م (,
كطرنقةعالتقثيعواال تقثاء,عفقدعاتكلععالتارنخنةوم اكتااعلم ثوصعععالتارنخنةالمقرمعكاألكعادع

ع.(11)كتم نصعالواائق,عفكانعالطاكلعالعامعفيعالكتاكةعتأرنخيعالتارنخيالم اجعالعمميعوال قدع

عم اتاًع عالكتاكة عفي عالمقرم ععاعتمد عتارنخنًا ععممنة عالتارنخنة,ععإلىعاإل الةفي المثادر
ععم ت داي عوالروانة عالثادق عوال دن  عاأل اس عالدقنق عالمثدر عالعممي,ععاألثمنةعمى والمرتل
نمكنعال نادعع هعتوعالت منلعوالتدقنقعوالتمعنعفيعم ألةعع,عالوا  اًععا ا اًععهيلعممنةعك اعتاعال

ععععععععععع.(14)اعتمادعالمعمومةعم ققايعكذلكعالعروطعالم اجعالعمميع)األكادنمي(

اكاتهعالتارنخنةع مةعالمو وعا عمكتعدايععنعالعكارا عالمزخرفة,عالتيعفيعكتعأ موكهات مع
كتاكاتهعوا  ةعمااومةعع دعاالطالعععمنااعمنعقكلعتمنلععأ موناعتار عفيععثر عمماعتعلع
ع.ع(15)الطكقا عاالتتماعنةعوالاقافنة

ع عالمقرم, عفيعكتاكهعا تعمالنال ظعكتنعال ند ععمىععالمقرم عا اتح عفقد عمت وعة, مثادر
عا ع,فقد عمعاا عال ثوصعوالت اور ع قل عفي عم اا عوا تاادو عوالعامة عالعنعنة عالمثادر تكلعتمنل

عم اتح عافق عوفق عراقنة عوالمراتلع(16)مو وعنة عالمثادر عمن عككنرو عمتموعة ععمى عاعتمد عفقد ,
عالتيعنعودعمؤلاوت عنعنة,عوا تطاععالمؤلفعالغنرععاإل المنةمختمفعالمذاتنععإلىعاالتارنخنة,
عالتيع اولعكعضعالدخنمةعاألفكارالدقنقةعوم اقعةعكعضععالتارنخنةال ثولععمىعالمعموما ع ,

عكتكامالكتا عا انا عفي عد اا عفيعع,(17)نعوالمؤلانن عالمقرم ععمناا عاعتمد عالتي عالمثادر عتمك ومن
مخوارزمي,عوفاءعالم اقنعلعم تدركعال اكم,ععالطرفعطرفه,عالمتم ي,عالثدوق,عأماليع,كتاكه

,ع4,عتاذننعتارنخعاكنعع اكر,عل6لع–ع1وال نا ةعألكنعقتنكة,علعاإلمامةالوفاءعلم ماودي,ع
,عكتانعالخططع4,عخثائصعال نوطي,عل3,علاألانركتانعالق اوعلمك دي,عالمالعال ائرعألكنع

عاأل1لممقرنزيعل عوالمراتل عمنعععرا عالمثادر عوغنر  عالدرتا علمثاار عكثائر عالتيع, خرى,
ع.عععععع(18)عرفعع اا

عتقدم,ع عالر ولععاآلاارنعأ اامعمما عالتيعتخصع نرو عالمقرمعفيعكتاكه, عال ند التيعتركاا
عوالمو وعنة,ملسو هيلع هللا ىلص) عالذاتنة عالعوامل عوذلكعلطكنعة علن  ع امة, عكتاكاتهعععنعف اليع( عتكنن ذلك

ع) عالر ول ععن عالتألنف عفي علمعالتةملسو هيلع هللا ىلصرغكته عاأل دا  عت م ل عفي عالمو وعا  عاتكل عفقد ع(,
ع(.عععععععععععععملسو هيلع هللا ىلصعخثنةعالر ولع)
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 الخاتمة
ع) علمر ولعم مد عالعطرو عتمكعال نرو عالتيعتماماا عالككنرو, عمنعاألتمنة عملسو هيلع هللا ىلصا طالقاي عوأارتا(

عالكا  ععمىعمخطوطةعمنعالمخطوطا ,عقامعمنععاإل  ا يعمىعالواقلع دونعتمنز,عفقدعاعتمد
((عملسو هيلع هللا ىلص)اععةعمنع نروعالر ولع)عاألككرال ندععكدعالرزاقعالمقرمعككتاكتاا,عفكا  عمخطوطةعالم قذع

عاإل  ا ي(عال موذلعملسو هيلع هللا ىلص,عفقدعمالعر ولع)التارنخنةك موذلعلمدرا ةععنعكتاكةعالمقرمعمنعال ا نةع
عوااللانة.عاإل  ا نةالكامل,عالذيعاتتمع عفيععخثنتهعكلعالثاا عوالخثائصعوالقنمع

عالمتعمقعكالر ولع)عإلىنعالتعرفعإ عالمقرم عمنعال ظرملسو هيلع هللا ىلصكتانعال ند المو وعا ععإلىع(
عالتيعا تواتاعالكتان,عن اعد اععمىعالوقوفععمىعالدورعالذيعقامعكهعالمقرمعفيعكنانعالدورعالذي

.عانعدرا ةعكتاكا عال ندعلإل  ا نةور التهعالمكاركةعفيعال قمةعال  ارنةعالككرىعع(ملسو هيلع هللا ىلصال كيع)عادا 
ع:إلىالمقرم,عت امعفيعالتعرفع

(عمنعتاةعملسو هيلع هللا ىلصلعخثنةعالر ولع)عاألولىالعخثنةعمنعخاللعدرا ةعالكدانا عع تذعةقنم -
لىوع منعخاللععاألككرفيعكتانعالم قذععأ اا هقنمةعالكاتنعمنع ن عكتاكتهعفيعكنانععا 

عا تعراضعالمو وعا عوع اون اا.
عالتعرفع - عفي عان ا عععمىن اعد ا عالذي ععادتهالدور عت رنر عفي و قمهععاإل  انالر الة

عماألمععاعإلىك ورتاع عمىعمدىعع هعندل عإفعءعمىععيعنعدل عا عكن هعالمقرم,عوععر ن,عوتذا
 تمعنعوتا صعواقافةعال ندعالمقرمعفيعتذاعالمتال.

المعتمدوععمىعالك  عالكاملعالدقنق,عالذيعكانععةتمكنعال ندعالمقرمعفيعرؤنتهعالتألنان -
ال قنقةعواعتمادتاعفيعتركنةعالمتتملعوت ظنمهعكاال ت ادععإلىنرميعمنعخاللااعالوثولع

 الك  عالعمميعوم اتهعالث نح.عععإلى

ع

 عععع
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 ىوامش البحث
ع.8صع,3979,عكنرو ,اإل المي,عدارعالكتانع5طععكدعالرزاقعالمقرم,عمقتلعال  ننع)ع(,ع(3)
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 قائمة المصادر

 : القران الكريم اوالً 

 : السنة النبوية ثانياً 

 : الكتب والمراجعثالثاً 
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ع.ع2137تامعةعالكوفة,عع,21,عالعددعاإل  ا نةلمعمومع
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