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Abstract:  

This research is a creed study of the agreed-upon authentic prophetic 

hadith, which was narrated from Abu Hurairah - may Allah be pleased 

with him - that the Prophet - may Allah’s prayers and peace be upon him 

- said: (Faith does return to Madinah as the serpent predicts its burrow), 

and seeks to answer to the following questions: 

What is the definition of faith for the Sunnis and the community?  

What are its pillars? 

Does Madinah have virtues and characteristics other than the return of 

faith? 

As long as faith returns to Madinah, does this have an effect on time? 

What is the impact of the return of faith on Madinah as a place? 

What is the effect the return of faith on people? 

What is the situation in which Madinah will be in the end of time? 

The current research relied on the two approaches: the descriptive 

approach and the inductive approach. The research plan came as follows: 

Research Plan: 

Research Title: (Hadith: “Faith does return to Madinah as the serpent 

predicts its burrow”. A Creed study).  

Preface: This section includes the importance of the topic, the reasons for 

its selection, questions, previous studies, the method of writing in it, and 

the study plan. 

Introduction: Here, we define faith and clarify its pillars, mentioning 

some of Madinah's names, and explaining some of its virtues. This is 

provided in two subsections: 

The first is concerned with faith definition and pillars. The second is 

concerned with Madinah: its names and virtues. It also examines the 

overall meaning of the Hadith, and the effects of faith return on 

Madinah, time and people, and condition of Madinah at the end of time. 

Conclusion: this section summarizes the research findings and 

recommendations. 

Indexes: This includes two indexes: First: the index of references and 

bibliography. Second: the content index. 

Keywords: Faith, Aris, almadina, snake, Its Throats, Study, Decaderism. 
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 المقدمة
الحمددد و لالةددال لالعددار ولددهلل  عددل  او  لولددهلل نلددال لةددح ال لمدد  لا    

 ل عد:
 –فهذا  حث يدل  حل  الحديث الةحيح المتفق وليال؛ م  حديث أ ي ه يد ل  

 قا : –ةلهلل او وليال لعلر  –أ  الن ي  – ضي او ونال 
  لد اعدتال د اعدة 1ا()إ  اإليما  َلَيأِ ز إلهلل المدينة كمدا تدأِ ز الحيدة إلدهلل  ح هد

 وقدية
 ألً : أهمية الملضلع لأع اب اختيا  

ق أت في فضدال  المديندة  التدي ك تدب فيهدا قدديما لحدديجا  فتع  دت مد   .1
كج تهددا  جددر تلقفددت ونددد فضدديلة اأ لز اإليمددا  إلددهلل المدينددةا فل دددتها 
أش ف فضيلة  لأوظمها ولهلل اإلطاق  لقد َش  فت  ها المدينة  لولدت 

لفضلت  ها مد  الددنيا؛ مد  أ د  ذلدد أ دت الكتا دة فدي هدذا مكانتها  
ودا  هدذ  الخةلةدية؛  د اعدة هدذا  الملضلع  إل  از هذ  الفضيلة  لا 

 الحديث د اعة وقدية.
ط حدددت هددددذا العدددلا   لهددددل: لمددداذا تتعلددددق قلدددلب المعددددلمي   .2

  المدينة المنل ل   شك  تكاد ت مع وليال ك  القللب؟
ال  تكل  مد  خدا  إ د از خةلةدية المديندة؛ فدي للع  اإل ا ة ولهلل هذا التع

أ  اإليما  يأ ز إليها؛ ف عد ب ذلدد ن دد قلدلب مايدي  المعدلمي  متعلقدة  هدا  
 لمتشلقة لزيا تها.

أني م  عكا  هذ  المدينة الم ا كدة  لقدد تشد فت  العمد  فدي المعد د  .3
  كاندت  مجا دة دل ل تد ي يدة لللقدلف 1الن لي الشد يف فتد ل مد  الدزم 

                                 
 (.1٤٧( لمعلر في ةحيحال   قر: )٦٧٨ 1أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) 1
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خةلةية المكا  لو اقة المكاندة  فدأ أ أندال مد  لا  دي أ  أ د ز  ولهلل
 عضا م  فضدال  المديندة المندل ل؛ ولدهلل عداكنها أفضد  الةدال لأزكدهلل 

 التعلير.
أ  تكدد ا  فضددال  المدينددة  لالكتا ددة فددي خةددالة طي ددة الطي ددة؛ ممددا  .٤

؛ يقددل    لددت وليددال قلددلب المددلمني  المح ددي  لمهددا    عددل  او 
: )هذا لقد   لت القللب ولهلل الشغف - حمال او  –ي اإلمار العمهلد

 أخ ا  هذا المح  لأحلالال  كما هدل دأب كد  محدب مغد ر لالدال   لو د   
 :2القال 

 ل  تكدت ا  إ   دمددعي 3أْملياني حديث م  عك  الَ ْز    ***  عَ 
 فاتني أ  أ أ الد يدا   طد في    ***  فلعل ي أ أ الديا   عمعي

فادتدال مد  مهم دات الددي   لا   النظد  فيدال  للعم ي إ  ا وتندا   دذاد لضد طال لا 
ممدا يزيدد فدي اإليمددا  لاليقدي ؛ لمدا فيدال مدد  مع فدة معاهدد دا  اإليمدا   لنشدد  

 .٤أوامها الم غمة للشيطا   لتذك  نياتها اللاضحة الت يا (
 جانيًا: تعال ت ال حث

َلَيدأِ ز إلدهلل المديندة كمدا لقد  كزت في ملضلع هذا ال حث: حدديث: اإ  اإليمدا  
 تأِ ز الحية إلهلل  ح هاا د اعة وقدية؛ محال  اإل ا ة و  علا  م كزي  لهل: 

 ما المقةلد  داأ لز اإليما  إلهلل المدينةا ؟
 ليت ع هذا العلا  الم كزي أعللة ف وية؛ منها:

                                                                             
لمدددل جمانيددة أوددلار  م شدددا  لمل هددا للح دداو  لالددزلا   لالمعتمدد ي    دد دا ل هيلددة ا مدد   1

 منك   المع د الن لي الش  يف. المع لف لالنهي و  ال
 .1221هل: محمد    الحعي  العللي الش يف ال ضي. انظ  ديلانال ةد 2
 ملضع  المدينة  لي لأ: )الخيف( لهل الملافق لما في ديلانال.  3
 .1/٦لفا  اللفا   ٤
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 ما تع يف اإليما ؟ لما هي أ كانال؟ -
  ا إليها؟ ه  للمدينة فضال  لخةالة غي  اأ لز اإليما -
مددادار اإليمددا  ايددأ ز إلددهلل المدينددةا فهدد  لهددذا ا  لز أجدد  ولددهلل  -

 الزما ؟
 لما أج  اأ لز اإليما  إلهلل المدينةا ولهلل المكا ؟ -
 لما أج  اأج  أ لز اإليما  إلهلل المدينةا ولهلل اإلنعا ؟ -
 لماهي الحا  التي عتكل  وليها المدينة في نخ  الزما ؟ -

 جالجًا: الد اعات العا قة
ولددهلل د اعدة معددتقلة  للافيددة لهددذا  -خددا   مددع مدادل هددذا ال حددث  -قددف لدر أ

لكنددي لقفددت ولددهلل كجيدد  مدد  الكتددب  –حعددب اطاوددي المحدددلد   -الملضددلع 
لالد اعدددات المتعلقدددة  المديندددة المندددل ل؛ لخةلةدددا مدددا يتعلدددق منهدددا  فضدددال  

 المدينة  لالت غيب في عكناها  لالملت  ها.
  ا عًا: منهج ال حث

هددذا ال حددث المنه ددي : المددنهج اللةددفي  لالمددنهج ا عددتق الي؛  اعددتخدمت فددي
فحاللددت تت ددع  ميددع النةددلة الددلا دل ودد  أهدد  العلددر فددي شدد   هددذا الحددديث 
الةدددحيح  لارجدددا  المت ت دددة ولدددهلل اأ لز اإليمدددا  إلدددهلل المديندددةا ولدددهلل الزمدددا   
لالمكا   لاإلنعا   ملضدحا لةدف حدا  المديندة  لمدا عدتكل  وليدال فدي نخد  

كمددا ل د فددي الحددديث الن ددلي  لأقددلا  العددلف  –إ  شددا  او تعددالهلل  –  الزمددا
 ا عددتقا    كمددا ح ةددت ولددهلل تخدد يج اريددات الق ننيددة  ددذك  اعددر العددل ل ل قددر 
ارية  لتخ يج ا حاديث الن لية م  كتب العنة  ناقًا حكر أه  الشأ  في هدذا 

لة  لار ا  التدي الميدا  وليال  اختةا   كما التزمت في ال حدث تلجيدق النةد
ذا  أعددتعي   هددا فددي ال حددث  مدد  مةدداد ها ا ةدديلة   أمانددة قددد  اعددتطاوتي  لا 
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نقلت  المعنهلل  لتة فت في النة المنقدل  فد ني أشدي  إلدهلل ذلدد فدي الحاشدية 
  قللي: )انظ   تة ف(.

لمدد  المددنهج المت ددع: ت  مددة ا وددار غيدد  المشددهل ي   لالتع يددف  الملاضددع 
مةدطلحات  لشد   الكلمدات الغ ي دة فدي الحاشدية  ل مدزت لال لدا   لتفعدي  ال

  الح ف )ط( في فه س المةاد  لالم ا ع للط عة. 
 خامعًا: هيك  ال حث

ونددلا  ال حددث: )حددديث: اإ  اإليمددا  ليددأِ ز إلددهلل المدينددة كمددا تددأِ ز الحي ددة إلددهلل 
   ح هاا د اعة وقدية(.

لتعددال تال  لمددنهج المقدمددة: لتحتددلي ولددهلل أهميددة الملضددلع لأعدد اب اختيا   
 الكتا ة فيال  لخطتال.

تمهيد: في تع يف اإليما  ل يدا  أ كاندال  لذكد   عدم أعدما  المديندة   ل يدا  
 شي  م  فضاللها

 لفيال مطل ا :
 المطلب ا ل : اإليما   ليشتم  ولهلل ف وي :

 الف ع ا ل : تع يف اإليما 
 الف ع الجاني: أ كا  اإليما 
 شتم  ولهلل ف وي :المطلب الجاني: المدينة  لي

 الف ع ا ل : ذك   عم أعما  المدينة 
 الف ع الجاني:  يا  شي  م  فضال  المدينة 

 الم حث ا ل : معنهلل الحديث إ ما ً 
الم حث الجاني: أج  أ لز اإليما  إلهلل المدينة ولهلل الزما   لالمكا   لاإلنعا   

 لفيال جاجة مطالب:
 لمدينة ولهلل الزما المطلب ا ل : أج  أ لز اإليما  إلهلل ا
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 المطلب الجاني: أج  أ لز اإليما  إلهلل المدينة ولهلل المكا 
 المطلب الجالث: أج  أ لز اإليما  إلهلل المدينة ولهلل اإلنعا 

 الم حث الجالث: حا  المدينة في نخ  الزما 
 الخاتمة: في نتالج ال حث لتلةياتال
 الفها س: لتشتم  ولهلل فه عي :

 ا عألً : فه س المةاد  لالم  
 جانيًا: فه س المحتليات

 لةلهلل او ولهلل ن ينا محمد لولهلل نلال لةح ال أ معي  لعلر تعليمًا كجي ًا    
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 تمهيد
في تع يف اإليما  ل يا  أ كانال  لذك   عم أعما  المدينة  ل يا  شدي  مد  

 فضاللها  لفيال مطل ا :
 المطلب ا ل : اإليما   ليشتم  ولهلل ف وي :

 إليما الف ع ا ل : تع يف ا
 الف ع الجاني: أ كا  اإليما 
 الف ع ا ل : تع يف اإليما 

 اإليما  في اللغة:  - أ
الكار و  اإليما  يتطلب منا تع يفال  ل يا  أ كانال  فاإليما  في اللغة: مشدتق 
مددد  الفعددد  نمددد  يدددلم   لالمةدددد : إيمدددا   لا عدددر: مدددلم ؛ فاإليمدددا  لغدددة: 

ما ذهب إلهلل ذلد  عم أهد  الكدار؛ ؛ للكنال ليس م ادفًا للتةديق  ك1التةديق
لقيدد : الجقددة  لقيددد :  2 دد  التةددديق لزيددادل  مددد  اإلقدد ا  لاإلذوددا  لالتعدددلير

  3الطمأنينة  لقي : اإلق ا   لاختا  ا خيد  شديا اإلعدار ا د  تيميدة  حمدال او

                                 
مختددا  الةددحا   1/22٧1  لالةددحا  لل ددله ي  113/ 11انظدد  تهددذيب اللغددة ل زهدد ي  1

دل)أ ر  ( لقددا  الفيددلمي: معنددهلل ) نمنددت  دداو: أعددلمت لددال( فكأنددال يعدد ف مددا 12للدد ازي ة
مدادل  1/2٤اإليما  في اللغة  ا عتعدار. انظد  المةد ا  المنيد  فدي غ يدب الشد   الك يد  

 مادل: )ا م (. 11٧٨/ 1)أم (   لالقاملس المحيط للفي لز ن ادي 
 1/1٧  انظ  معألة اإليما  د اعة تأةيلية للدكتل  ولي الش  2
  لزيدددادل اإليمدددا  لنقةدددانال ٧/122انظددد  م مدددلع الفتدددالأ لشددديا اإلعدددار ا ددد  تيميدددة  3

 لا عتجنا  فيال لشيخا الدكتل  و د ال زاق ال د  
 .1٧ةد 
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دددْلِم   َلندددا َلَلدددْل ك ن دددا 1لقدددا  ال اغدددب ا ةدددفهاني : )قدددا  تعدددالهلل: ))َلمدددا َأْندددَت ِ م 
قي : معنا :  مةددق لندا  إ  أ   اإليمدا  هدل التةدديق الدذي معدال  2ِقيَ ((ةادِ 

 َأْمٌ  ...لنَمَ : إنما يقا  ولهلل ل هي :
 أحدهما متعديا  نفعال  يقا : نمنتال  أي: -

  علت لال ا م   لمنال قي  و: ملم .
 .3لالجاني: غي  متعد   لمعنا : ةا  ذا أم ( -
 اإليما  في الش ع: -ب

 فهل: قل  لوم : -في معتقد أه  العنة لال ماوة  –يما  ش وا لأما اإل
لومدددٌ   دددال لا   يزيدددد  الطاودددة ليدددنقة  ٤قدددل   اللعدددا  لاوتقددداٌد  الَ ندددا  

لهددل ي ددي  وقيدددل أهدد  العددنة  –  لقددا  شدديا اإلعددار ا دد  تيميددة 1 المعةددية
 :-لال ماوة ل يلضح أةللهر التي اتفقلا وليها

اوة: أ  الدي  لاإليمدا  قدل  لومد ؛ قدل  القلدب )لم  أةل  أه  العنة لال م
  ل  يطِلددق أهدد  العددنة لال ماوددة 1لاللعددا   لومدد  القلددب لاللعددا  لال ددلا  (

                                 
هل: أ دل القاعدر الحعدي   د  محمدد  د  المفضد   ا ةدفهاني )أل ا ةد هاني( المعد لف  1

لاشته   حتهلل كا  يقدا    اإلمدار الغزالدي   ال اغب: أديب  م  الحكما  العلما   عك   غداد 
 .٤/15  لمع ر المللفي  2/211هد. انظ  ا وار 122تلفي عنة 

 (1٧عل ل يلعف )ارية:  2
  لالنهايددة فددي غ يددب الحددديث لا جدد     دد  ا جيدد  51المفدد دات فددي غ يددب القدد ن  ةددد 3
1/٨5. 
 مادل )و    (. 12٦ةالَ نا   فتح ال ير: القلب. انظ  مختا  الةحا  لل ازي  ٤
  1/115انظ  ش   العقيدل الطحالية     أ ي العز الحنفدي تهدذيب الددكتل  خالدد فدلزي  1

 3/111   لم مدددلع الفتدددالأ 3/٤ل شددد   العدددنة لل   هدددا ي تعليدددق الددددكتل  ناةددد  العقددد  
  لزيدادل اإليمدا  1/٦  لمعألة اإليما  د اعة تأةيلية للدكتل  ولي الش   ٧/121 لأيضا 

 .121قةانال لا عتجنا  فيال لشيخا الدكتل  و د ال زاق ال د  ةد لن
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معدددمهلل اإليمدددا  إ  إذا ا تمعدددت خمعدددة أمدددل : قدددل  القلدددب  لوملدددال  لقدددل  
 .2اللعا   لوملال  لوم  ال لا  

 الف ع الجاني: أ كا  اإليما 
ل ماوة فدي أةدل  اإليمدا  ولدهلل التةدديق  مدا  دا  ين ني معتقد أه  العنة لا

فددي القدد ن  لالعددنة مدد  أ كانددال العددتة  الددلا دل فددي الحددديث المشددهل   حددديث 
 -ةدلهلل او وليدال لعدلر  -حينمدا  دا  يعدأ  الن دي  -وليدال العدار  -   ي  

: )أ  -ةدلهلل او وليدال لعدلر -و  اإليما  قالا: أخ  ني و  اإليما ؟  فقدا  
   لمالكتال لكت ال ل علال لاليدلر ارخد    لتدلم   القدد  خيد   لشد  تلم   او 

 .3)قا  : ا ةدقتا 
فاإليما  ين ني ولهلل هذ  ا  كا  العتة؛ ف ذا عدقط منهدا  كد  لدر يكد  اإلنعدا  
ملمنًا أل تة؛  نال فقد  كنًا م  أ كدا  اإليمدا ؛ فاإليمدا   نيدا    يقدلر إ  ولدهلل 

 نيا  إ  ولهلل أ كا  مكتملة.أ كا  تامة  كما   يقلر أي  
فم  ادوهلل اإليمدا   د عم هدذ  ا  كدا   ل حدد منهدا  كندا فلديس  مدلم ؛    
الكفدد   لاحددد منهددا يددنقم اإليمددا   فا ددد مدد  اإليمددا   هددا  ميعددا ولددهلل الل ددال 

 ٤الةحيح الذي د  وليال الكتاب لالعنة

                                                                             
  ش   اله اس. 1٨1العقيدل اللاعطية     تيمية ةد 1
  22انظدد  زيددادل اإليمددا  لنقةددانال لا عددتجنا  فيددال لشدديخا الدددكتل  و ددد الدد زاق ال ددد  ةددد 2

و دد الحميدد ا جد ي لاإليما  حقيقتال  خلا مال  نلاقضال وندد أهد  العدنة لال ماودة  لع دد او 
 .1٧ةد
( لهدذا لفدظ اإلمدار معدلر  انظد  ةدحيح معدلر 5( لمعلر   قر )12أخ  ال ال خا ي   قر ) 3

 .1/11٧ ش   النللي: 
انظ  اإليما  حقيقتال  خلا مال  نلاقضال وند أهد  العدنة لال ماودة  لع دد او و دد الحميدد  ٤

 .113ا ج ي ةد
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 المطلب الجاني: المدينة  ليشتم  ولهلل ف وي :
  عم أعما  المدينة الف ع ا ل : ذك  

 الف ع الجاني:  يا  شي  م  فضال  المدينة
 1الف ع ا ل : ذك   عم أعما  المدينة

                                 
طداقةا  اعمها  الشه ل: االمديندة المندل ل 1 المديندة  لةدف  ولدهلل"  المندل ل "لةدف ا  لا 

ةددحيح  فهددي مدينددة منددل ل فعددا؛  نهددا اعددتنا ت  نددل  الددلحي وندددما فتحددت ذ اويهددا لخيدد  
حي  دخلها يلر اله  ل  فأضا  منها كد  شدي   فأةد حت  –ةلهلل او وليال لعلر  –الخلق 

َيدا َأْهدَ  اْلِكتَداِب َقدْد َ داَ ك ْر  نال نل   كما  قا  تعالهلل: )) –ةلهلل او وليال لعلر  –منل ل  ال 
اِل ن دلٌ  َ ع لل َنا ي َ يِّ   َلك ْر َكِجيً ا ِمم ا ك ْنت ْر ت ْخف لَ  ِمَ  اْلِكَتاِب َلَيْعف ل َوْ  َكِجيد   َقدْد َ داَ ك ْر ِمدَ  الل د

ِ دديٌ  (( عدل ل المالدددل )اريدة:  اِل ِ ِ ْذِندداِل َلِعددَ اً ا (  لقددا  تعددالهلل: ))َلَداِوًيدا ِإَلددهلل الل د11َلِكتَداٌب م 
 زمد  ل  الن دلل زمد  فدي ينقد  ( مدع أ  هدذا اللةدف لدر٤٨م ِنيً ا(( عل ل ا حدزاب: )اريدة: 

لكنددال ل د ودد  العلمددا  الجقددات لةددفها  ددذلد؛ مجدد  شدديا  – ضددي او وددنهر  – الةددحا ة
الع   لالعامدة ا د  القدير فدي  دد212اإلعىار ا د  تيميدة فدي مختةد  الفتدالأ المةد ية ةدد

إ  لدال أةدا: معتشدهدا  قدل    زيد  لقدا  أ ل  ك  العامة اللةف   لأق  هذا٤/15الفلالد 
 :- ضي او ونال  –حعا     جا ت 

  طي ة  عر لل عل  لمعهد  *** مني  لقد تعفل ال علر لتهَمد  
 :   -ةلهلل او وليال لعلر  –في  جا  الن ي  – ضي او ونال  –لاعتشهدت أنا أيضا  قللال 

 ل ًا أضا  ولهلل ال  ية كلها  ***  م  ي هد للنل  الم ا د يهتِدين
   لا  ددزا  5٦  لةددد ٦5انظدد  شدد   ديددلا  حعددا   دد  جا ددت ا نةددا ي  لل  قددلقي ةددد 

  لمختةد  فضدال  المديندة المندل ل 125ةدد أ لزيدد  للق دل ا ل كد  زيدا ل النعدا  "الحديجيدة
ة للمدينددة المنددل ل  لحعدد  عددالر المزينددي   لا حكددار الفقهيدد53للدددكتل  خليدد  مددا خدداط  ةددد

 .3ةد
 :-ولهلل لعا  المدينة المنل ل  –لقا  شاو  المدينة و د المحع     حليت معلر 

 أنا المدينة م  في الكل  ي هلني  ***  لم  ت ا  د أ وني لما شغا ؟
 أندا المدنل ل الدفيحدا  ذا نعد ي   ***  إذا ال دل   أتني أط قت خ ا !

 لانال ةد.انظ  دي
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المدينة هي: عيدل ال لدا   لمأ ز اإليما   لواةمة اإلعار ا للهلل  لمح ل دة 
لمعشلقة المايدي   تعدد مدع مكدة ويندي  فدي  -ةلهلل او وليال لعلر  -الن ي 

مدينددة  لوظمتهددا  لح متهددا  لمكانتهددا فددي قلددلب  أس كدد  معددلر  للمح ددة ال
  )لكج ل ا عما  دلي  ولدهلل شد ف 1المعلمي  كج ت ألةافها  لتعددت أعمالها

 :3كما قي  2المعمهلل  أل كمالال في أم  م  ا مل (
 لاولر  أ   كج ل ا عامي  ***   د لدددٌة أ   المعمددد هلل عامددي

 فم  أعمالها:
  1ق ولددهلل كدد  مدينددة؛ فهددل ولددر ولددهلل المدينددة المنددل ل: لهددل لا   أطلدد٤المدينددة

  فمد  ل لد  فدي 2مذكل  في القد ن  الكد ير لالعدنة الن ل دة  لنقد  ود  التدل ال

                                 
ذك  ا   ح   المكي أ  المتأخ ي  ألةللا أعما ها إلهلل ا لف  قا  الدكتل  و د ال حم   1

ال  :   تل د  لدل في الدنيا  أع ها حلت م  ا عما  مج  ما حلتدال المديندة  أل نةدفال  أل 
  عال؛ فقد ألة  العلما  أعما ها إلدهلل نحدل مد  ملدة اعدر  لذكد  الشديا الددكتل  خليد  مدا 

اعدما. انظد  مختةد  فضدال   111ط  أندال ا تمدع لدال مد  أعدما  المديندة مدا يزيدد ولدهلل خدا
  لالتحفة الزكية فدي فضدال  المديندة الن ليدة للددكتل  ٦3المدينة للدكتل  خلي  ما خاط  ةد

 .11و د ال حم  ال   ةد
 1/٦٦ ةال  ذلي التمييز في لطالف الكتاب العزيز للفي لز ن ادي  2
 .1/٨3لقلير لمكة ل يت او الك ير لمحمد طاه  الك دي انظ  التا يا ا 3
ذ قالددت -ذاكدد ا مقالددة المنددافقي   -لكانددت تعددمهلل ق دد  اله دد ل: ايجدد با قددا  تعددالهلل  ٤ : ))لا 

( قيد : عدميت 13طالفة منهر يدا أهد  يجد ب   م قدار لكدر فدا  علا(( عدل ل ا حدزاب ) اريدة: 
 –العدار  وليدال - ندل   د  عدار إ ر  د  للدد مد  قانيدة  د  يجد ب  اعر أل  م  عكنها لهدل

لقي   اعر ناحية منها تعمهلل ايج با فدي شدمالها الغ  دي ق ي دا مد  ال د ف  قدا  ا د  َز الدة: 
كاندت ايجد با أر قد أ المدينددة  تقدع مدا  ددي  لادي قندال إلدهلل طد ف ال دد ف. قلدت: مد  تعددمية 

ي. انظد  نجدا  المديندة الشي   اعر  ز  منال  ل  ح هذا ال أي ا عتاذ و د القدلس ا نةا  
  لأخ ددا  المدينددة لمحمددد ا دد  َز الددة  مددع لتلجيددق لد اعددة ةددا  و ددد 1٧٧المنددل ل لددال ةددد

وار العا د  أحكار المعدا د  للزكشدي  تحقيدق مةدطفهلل الم اغدي  1٦٤العزيز عامة ةد لا 
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الق ن  الك ير قللال تعالهلل: )) ما كا   ه  المدينة لم  حللهر مد  ا ود اب أ  
 ةددلهلل او -  لقددا  3يتخلفددلا ودد   عددل  او ل  ي غ ددلا  أنفعددهر ودد  نفعددال((

 .٤: )اللهر ا ع   المدينة ضعفي ما  علت  مكة م  ال  كة(-وليال لعلر
 : )إنهدا-ةدلهلل او وليدال لعدلر  -طي ة: م  الطيب  لدلي  هذا ا عدر: قللدال 

نها   لقدل  حعدا   د  1 خ دث الفضدة( الندا  تنفدي كمدا الخ دث تنفدي  طي ة  لا 
 :2 - ضي او ونال  –جا ت 

                                                                             
  لفضدال  المديندة للمفضد  2٨  لالد ل الجميندة فدي أخ دا  المديندة    د  الن دا  ةدد231ةد
 –  لهي م  ا عما  التدي غي هدا الن دي 21ل ندي  تحقيق محمد مطيع الحافظ  لأخ أ ةدا

ةدلهلل او وليدال  – ضي او ونال أ  الن ي  -ففي حديث أ ي ه ي ل  –ةلهلل او وليال لعلر 
قا : )أم ت  ق ية تأك  الق أ؛ يقللدل  يجد ب  لهدي المديندة تنفدي النداس كمدا ينفدي  –لعلر 

(  لمعدلر فدي ةدحيحال  د قر: ٤1٦5أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: )الكي  خ ث الحديد( 
لهدذا ا عدر حدديجا ضدعيفا   –ةلهلل او وليال لعدلر  –(   لي لل  في ك اهية الن ي 13٦٤)

قا  الحافظ ا   ح د : )َلِلَهدَذا َقداَ  ِويَعدهلل ْ د   ِديَندا   ِمدَ  اْلَماِلِكي دِة: َمدْ  َعدم هلل اْلَمِديَندَة َيجْدِ َب 
دا ِمدَ  الت ْجِ يدِب ال دِذي ه دَل الت دْلِ يا  ك ِت َ   ْت َوَلْياِل َخِطيَلدٌة  َقداَ  َلَعدَ ب  َهدِذِ  اْلَكَ اَهدِة: ِ َ   َيجْدِ َب ِإم 

بُّ ِحدَلاْلَمَاَمة   َأْل ِمَ  الج ْ ِب َله دَل اْلَفَعداد   َلِكَاه َمدا م ْعدَتْقَ ٌح  َلَكداَ  َةدل هلل الل دال  َوَلْيداِل َلَعدل َر ي  
 .٤/٦٧اِ ْعَر اْلَحَعَ  َلَيْكَ    اِ ْعَر اْلَقِ يح( فتح ال ا ي 

انظدد  مجيدد  العددزر العدداك  إلددهلل أشدد ف ا مدداك     دد  ال ددلزي  تحقيددق مدد زلق إ دد اهير  1
  ل 21  ل الد ل الجمينة في أخ ا  المديندة    د  الن دا   تحقيدق حعدي  شدك ي ةدد2/23٧

  لتحفدة ال اكدع 232ز كشي  تحقيق مةطفهلل الم اغدي ةددإوار العا د  أحكار المعا د  لل
  للفدا  2٨1لالعا د  أحكار المعا د  لل  اوي الحن لي  تحقيق ةدالح النهدار لنخدِ ي  ةدد

  لأحكار الح مي  المكدي لالمددني فدي الفقدال 1/2٨اللفا   أخ ا  دا  المةطفهلل  للعمهلدي 
 .3٨1اإلعامي ل اعر العام الي ةد

 .1/2٨   أخ ا  دا  المةطفهلل للعمهلدي انظ  لفا  اللفا 2
 (.122عل ل التل ة )ارية:  3
 (.13٨5(  لمعلر في ةحيحال   قر: )1٦٦1أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) ٤



 

 
544 

 لقد تعفل ال علر لتهَمد    طي ة  عر لل عل  لمعهد  *** مني 
 قدا : )أق لندا – ضدي او وندال  –طا ة: ل دت في حديث أ ي حميد العداودي 

 المديندة ولدهلل أشد فنا حتدهلل 3ت دلد مد  -ةدلهلل او وليدال لعدلر  -الن دي  مدع
 .٤فقا : اهذ  طا ةا(
مشددتقا  مدد  طيددب ال الحددة  أل مدد  طيددب  -طي ددة لطا ددة  -لهددذا  ا عددما  

 هدا  قدا  ا د   -ةدلهلل او وليدال لعدلر  -حلدل  الطيِّدب العيش  ها  أل  عد ب 
: طي ة  لطا ة: م  الطيب؛ لذلد  نهدا طهد ت مد  الشد د  لكد  طداه  1فا س

: 1  لقددا  الحددافظ ا دد  ح دد  ٨طيددب؛ مدد  أ دد  ذلددد عددمي ا عددتن ا  اعددتطا ة

                                                                             
 (.13٦٤(  لمعلر في ةحيحال   قر: )٤1٦5أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) 1
 ع ق تلجيقال. انظ  ةد. 2
شما  غ ب المملكة الع  ية الععلدية ولهلل الحدلد مدع مدينة تقع  ي  الح   لالشار  في  3

( كلدر  حةدلت ٧٧٦ا  د   لهي واةمة منطقة ت لد  ت عد ود  المديندة المندل ل حدلالي: )
وندها غزلل ت لد م  غي  قتا  في العنة التاععة م  اله  ل. انظ  مع ر مدا اعدتع ر مد  

  لمع ددر اْلَمَعدداِلِر 2/1٤ال لدددا     لمع ددر1/323أعددما  الدد اد لالملاضددع  لع ددد او ال كدد ي 
ْغَ اِفي ِة ِفي العِّيَ ِل الن َ ِلي ِة  للدكتل  واتق ال ادي ةد  .15اْل  

  3٤٨/ 3( لانظدد  فددتح ال ددا ي   دد  ح دد  1٤٦1أخ  ددال ال خددا ي فددي ةددحيحال  دد قر: ) ٤
 (.1352لمعلر في ةحيحال   قر: )

ندي الد ازي: مد  ألمدة اللغدة لا دب  للدد هل: أ ل الحعي  أحمد    فا س    زك يدا القزلي 1
هددد  قدد أ وليددال  ددديع الزمددا  الهمددذاني لالةدداحب ا دد  و دداد  لغي همددا مدد  أويددا   325عددنة 

 هد.351ال يا . أةلال م  قزلي   لأقار مدل في همذا   جر انتق  إلهلل ال ي  فتلفي  ها عنة 
فددي محاعدد  أهدد     ليتيمددة الددده 1/31انظدد  ت  متددال فددي لفيددات ا ويددا     دد  خلكددا  
 .1/153  لا وار للز كلي 3/٤٨3العة   للجعال ي  تحقيق د. مفيد محمد قمحية 

   3/٤31انظدد  مع ددر مقدداييس اللغددة    دد  فددا س  تحقيددق و ددد العددار محمددد هددا ل   ٨
لأ ددلاب ذكدد  مدينددة ال عددل  ةددلهلل او وليددال لعددلر    دد  ال ددلزي  تحقيددق مدد زلق إ دد اهير   

 .15ةد
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يِِّ ددد  َلِقيددَ  ِلَطَهدداَ ِل )َلالط دداب  َلالطِّيددب  ل َغتَدداِ  ِ َمْعًنددهلل َلاْشددِتَقاق ه َما ِمددَ  الش ددْيِ  الط  
ت ْ َ ِتَهددا  َلِقيددَ  ِلِطيِ َهددا ِلَعدداِكِنَها  َلِقيددَ  ِمددْ  ِطيددِب اْلَعددْيِش ِ َهددا  َلَقدداَ  َ ْعددم  َأْهددِ  
ِة َهدِذِ  الت ْعدِمَيِة؛ ِ َ   َمدْ   اْلِعْلِر: َلِفي ِطيِب ت  َاِ َها َلَهَلاِلَها َدِليٌ  َشاِهٌد َوَلدهلل ِةدح 

 .2َها َيِ د  ِمْ  ت ْ َ ِتَها َلِحيَطاِنَها  َاِلَحًة َطيَِّ ًة َ  َتَكاد  ت لَ د  ِفي َغْي َِها(َأَقاَر  ِ 
يماَ  م  ق لهر يح دل  3اإليما  -الدا   ل ا الد اَ  َلاإلِْ : لقللال تعالهلل: ))َلال ِذيَ  َتَ ل 

مدد  هددا   إلدديهر ل  ي دددل  فددي ةدددل هر حا ددة ممددا ألتددلا ليددلج ل  ولددهلل 
 .٤عهر للل كا   هر خةاةة((أنف

لاعدتد   التنزيد     همدا نطدق فقدد الددا الااإليما ا  ": أمدا1قا  الفيد لز ن دادي
 ٨العا قة  ارية

 هدر الددا  ت دلللا الدذي  أ  خداف   : اريدة هدذ  تفعدي  : في1لقا  الق ط ي
: إليهدا  لالمد اد  ددداالت ل ا المهدا  ي  ق د  المديندة الدذي   اعدتلطنلا ا نةدا 

 .2التمك  لا عتق ا 

                                                                             
لفض  أحمد    ولي    محمد  شهاب الدي  الكناني الععقاني اإلمار الحدافظ  هل: أ ل ا 1

هدد. انظد  الدد   ٦12م  أشه  العلما   للي قضا  مةد   جدر اوتدز   تدلفي  القداه ل عدنة 
 .1/1٧٦  لا وار ٤/٤52الكامنة لال 

 .٤/٦5فتح ال ا ي  ش   ةحيح ال خا ي  2
 .1٦1انظ  تا يا المدينة     ز الة ةد 3
 (.5عل ل الحش  )ارية:  ٤
هل: أ ل طاه  محمد    يعقلب    محمد    إ  اهير    وم  الشدي ازي  قاضدي القضدال   1

هد جر اشتغ   الحديث لاللغة  ل د ز فيهدا  ٧25م د الدي  الفي لز ن ادي  للد  كاز ي  عنة 
  1/٤٧هدد. انظد  ت  متدال فدي مقدمدة القداملس المحديط لدال٦1٧تلفي  ز يد فدي الديم  عدنة 
  لال ددد  الطددالع ٧/12٨  لشددذ ات الددذهب   دد  العمدداد 12/٧5لالضددل  الامددع للعددخالي 

 .2/2٦2للشلكاني 
 .25٨/ 1انظ  المغانر المطا ة في معالر طا ة  ٨
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يمدداَ ا وطددف ولددهلل المهددا  ي   3لقددا  ال يضددالي ل ا الددد اَ  َلاإلِْ : ) اَلال ددِذيَ  َتَ ددل 
لالمددد اد  هدددر: ا نةدددا  الدددذي  ظهددد  ةددددقهر؛ فددد نهر لزمدددلا المديندددة لاإِليمدددا   
لتمكنلا فيهما  لقي  المعنهلل: ت دللا دا  اله د ل لدا  اإِليمدا   فحدذف المضداف 

لالمضددداف إليدددال مددد  ا ل   لودددلم وندددال الدددار  أل ت دددللا الددددا   مددد  الجددداني
 : ٤لأخلةلا اإِليما  كقللال

 *ولفتها ت نا لما   ا دا*
 .1لقي : عمهلل المدينة  اإِليما   نها مظه   لمةي  (

                                                                             
هل: أ ل و د او محمدد  د  أحمدد  د  أ دي  كد   د  فد   ا نةدا ي  الخز  دي  الق ط دي   1

المشدد ق  لاعددتق  فددي مةدد  إلددهلل أ  تددلفي  هددا ا ندلعددي  مدد  ك ددا  المفعدد ي    حدد  إلددهلل 
هد. انظد  ت  متدال فدي الددي او فدي مع فدة أويدا  ولمدا  المدذهب   د  ف حدل  المدالكي ٨٧1

  لنفح الطيب م  غة  ا ندلس 2/32٦تحقيق الدكتل  محمد أ ل النل  مكت ة دا  الت اث 
  لا ودار 2/212ر 15٨٦ال طيب  حمد المق ي تحقيق الدكتل  إحعا  و اس دا  ةداد  

٨/21٧  . 
 .31٦/ 22انظ  ال امع  حكار الق ن  للق ط ي  2
هددل: أ ددل الخيدد  و ددد او  دد  ومدد   دد  محمددد  دد  ولددي الشددي ازي  ليلقددب  ناةدد  الدددي    3

ال ضالي  للد  المدينة ال يضا   فدا س  فنعدب إليهدا  قدام القضدال  الشدافعي  كدا  وا فدا 
هد  لقي  غي  ذلدد. ٨٦1  ية  لالمنطق  تلفي  ت  يز عنة  الفقال  لالتفعي   لا ةلي   لالع

  ل غية اللوال في ط قات اللغليي  لالنحدال 1/51انظ  ت  متال في ط قات الشافعية للع كي 
 .1/352  لشذ ات الذهب 2/12للعيلطي  تحقيق محمد أ ل الفض  إ  اهير 

   معي   لتمامال:هذا ال يت م  الشلاهد التي لر يذك  العلما  نع تها إلهلل قال ٤
 *حتهلل شتت هم الة ويناها*

لالتقددي : ولفتهدا ت ندا  لعدقيتها مدا . انظد  شدد   ا د  وقيد  ولدهلل ألفيدة ا د  مالدد  تحقيددق 
 .2/22٦محمد محيي الدي  و د الحميد 

 . 1/222انظ  تفعي  ال يضالي= أنلا  التنزي  لأع ا  التألي   تحقيق محمد الم وشلي  1
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ده ْر  لاوت م الحافظ ا   ح   ولهلل تعمية المدينة  اإليما ؛ فقا : )اد َوهلل َ ْعض 
مَِّ  َتَ ل   لا َمْعَنهلل َلِزَر  َألَوام  َأن ال  ِمْ  َأْعَماِ  ا ْلَمِديَنِة  َله َل َ ِعيٌد؛ َلال  اِ ح  َأن ال  ض 

يَمدداَ  ِلِشددد ِل ج   لِتداِل ِفددي ق ل ددلِ ِهْر َكَأن ددال   َنةد ال َمْحددذ لف َتْقددِدي  : َلاْوَتَقدد لا  َأْل َأ   اإلِْ
َأْوَلر (َأَحاَط ِ ِهْر  َلَكَأن ه ْر َنَزل ل  . َلالل ال  

1 
ق ي  اله  ل: ))لق   –ةلهلل او وليال لعلر  –مدخ  ةدق: لقللال تعالهلل لن ينا 

 ب أدخلندي مدددخ  ةددق لأخ  نددي مخد و ةدددق لا عد  لددي مد  لدددند عددلطانا 
 .2نةي ا((

ددْدخ  3قددا  اإلمددار ا دد    يدد  الط دد ي دددق: م  ددْدخ  الةِّ : )قددا   عضددهر: َوَنددهلل  م 
يندة  حدي  هدا   إليهدا  لم ْخدَ و الةددق:  عل  او ةدلهلل او وليدال لعدلر المد

م ْخ  ال م  مكة(
٤. 

 -  لعدل رَ  وليال او ةلهلل - او  عل  عمهلل : لقد1نكلة ال لدا  -نكلة الق أ 
نكلدة  : فيهدا -  لعدل ر وليال او ةلهلل  -حلللال الم ا كة  عد الطي ةَ  ال لدل هذ 

 وليدال او ةدلهلل - او  عدل  قا  : قا  ونال او  ضي ه ي ل أ ي الق أ؛ فع 

                                 
 .٧/٨٦انظ  فتح ال ا ي  1
 (.٦2عل ل اإلع ا  ) ارية:  2
هل: أ ل  عف  محمد      ي     يزيد الط  ي اإلمار المفع  المل خ الفقيال الحدافظ  للدد  3

هد. انظ  ت  متال في عي  312هد  لاعتلط   غداد حتهلل تلفي  ها عنة 22٤ ط  عتا  وار 
 .٨/٨5  لا وار ٤/151  للفيات ا ويا  1٤/2٨٧أوار الن ا  

  لانظدد   1٧/133مع ال يددا  فددي تأليدد  القدد ن   للط دد ي  تحقيددق أحمددد محمددد شدداك   ددا ٤
و ا ددال  للز دداو  تحقيددق و ددد ال ليدد  شددل ي    لتفعددي  المددال دي = 3/21٨معدداني القدد ن  لا 

  لمعالر التنزيد  فدي تفعدي  القد ن  3/2٨٨النكت لالعيل   تحقيق العيد ا   و د المقةلد 
  لا حاديدددث الدددلا دل فدددي فضدددال  3/11٧لددد زاق المهددددي = تفعدددي  ال غدددلي  تحقيدددق و دددد ا

 . 312المدينة  معا لد اعة  للدكتل  ةالح ال فاوي ةد
 .٤1انظ  ومدل ا خ ا  في مدينة المختا    حمد و د الحميد الع اعي ةد 1
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تنفدي  . المديندة لهدي   يجد ب : يقللدل    القد أ تأك   ق ية )أ م ت -  : لعل ر
  لالمعنهلل: أ ِمدْ ت  ِ داْلِهْ َ ِل ِإَلدهلل َقْ َيدة  َيْأك د   1الحديد( خ ثَ  الكي    ينفي كما الناس

ا  َلَأْهل َهدا اْلم د َاد لَ  ِ َمدا ذ ِكدَ  َأْهل َها اْلق َ أ  لِذْك   اْلَقْ َيِة ِفي َهدَذا ِكَناَيدًة َودْ  َأْهِلَهد
ِفيَها َ  ِهَي  لمعنهلل اتأك  الق أا: َتْفَتح  اْلق َ أ؛ َأْي: َيْفَتح  َأْهل َها اْلق َ أ  ليغل ل  

 2َوَلْيَها َلَوَلهلل َأْهِلَها.
ْعدَاِر َوَلدهلل َغْي َِهدا ِمدَ  الق د أ   لقي  المعنهلل: )َأْي َيْغِلدب  أهل هدا َله در  اْ َْنَةدا   ِ اإلِْ

 .3لَيْنة   الل ال  ديَنال  ِ َأْهِلَها  ليفتح  الق  أ َوَلْيِهْر لي َغنِّم ه ر إي اها فيأكللنها(
الددد ع الحةددينة: لحددديث : ) أيددت كددأني فددي د ع حةددينة ... فأللددت أ  الددد ع 

 .٤المدينة(
  الملمنددة: إمددا لتةددديقها  دداو حقيقددة كددذلي العقددل   للدديس ولددهلل او   عيددد أ

يخلق قلل في ال ماد قا لة للتةدديق لالتكدذيب  لقدد عدمع تعد يح الحةدهلل فدي 
أل م دددازا  تةددداف أهلهدددا  دددذلد  ل نتشدددا   -ةدددل هلل او وليدددال لعدددل ر  -كفدددال 

اإليما  منها  لاشتمالها ولهلل ألةاف الملم : م  النفع لال  كة لوددر الضد   
مددا إلدخالهددا أهلهددا فددي ا مددا  مدد  ا ودددا    لأمددنهر مدد  الددد ا  لالمعددكنة  لا 

 .1لالطاول   لغي  ذلد م  وامات ا م  لاإليما 
 لهناد أعما  ذك ها  عم أه  العلر؛ مج :  

                                 
 ( .٤٦٦(  لمعلر في ةحيحال   قر: )1٦٧1أخ  ال ال خا ي قي ةحيحال   قر: ) 1
 .1/٦1حالي  تحقيق شعيب ا  نللط انظ  مشك  ارجا  للط 2
 .1/1٦النهاية في غ يب الحديث لا ج       ا جي   3
أخ  ال اإلمار أحمد في المعند  تحقيق شعيب ا  ندللط لنخد ي   إشد اف د و دد او و دد  ٤

( ٧231( لأةدلال فدي ةدحيح ال خدا ي  د قر: )2٤٤1حديث  قر: ) ٤/215المحع  الت كي 
  لشد   الندللي ولدهلل ةدحيح ٤21/ 12(. انظ  فتح ال دا ي  22٧2لةحيح معلر   قر: )

 .11/32معلر 
 .1٦٨  لتا يا المدينة     ز الة ةد1/23انظ  لفا  اللفا  للعمهلدي  1
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ةلهلل او وليال لعلر  قلب اإليما   لالمعلمة   -ق ة اإلعار  ق ية  عل  او 
ةددلهلل او وليددال  –لالم حلمددة  ال ددا ل  لال دد ل  ال حدد ل  لال حيدد ل   يددت ال عددل  

ل ددا  ل  الح ي ددة  حعددنة  الخيد ل  عدديدل ال لدددا   الشددافية  الفاضددحة  ا –لعدلر 
 .1الم ا كة  المح ل ة  الم زلقة  النا ية

 لاو تعالهلل أولر.

                                 
وددار العددا د 2/23٧انظدد  مجيدد  العددزر العدداك  إلددهلل أشدد ف ا مدداك     دد  ال ددلزي  1   لا 

مددع  طددل  الَغي ددة فددي الل هددة   ل مدد   العي ددة  مددا    2/232 أحكددار المعددا د  للز كشددي 
الل يهددة إلددهلل الحدد مي  مكددة لَطي ددة  ا دد   شدديد الفهدد ي العدد تي  تحقيددق محمددد الح يددب ا دد  

  ٤1  لومدددل ا خ ددا  فددي مدينددة المختددا    حمددد و ددد الحميددد الع اعددي ةددد22الخل ددة ةددد
    لا  شداد الدل أ  أعدما  مديندة خيد1/13للفا  اللفا   أخ ا  دا  المةدطفهلل  للعدمهلدأ 

 الل أ لمحمد شمير الميلي ا ي
  لمختة  فضدال  المديندة المندل ل  للددكتل  خليد  مدا خداط  ٤1لفضال  عيدل ال لدا   ةد

  لا حاديدددث الدددلا دل فدددي فضدددال  المديندددة  معدددا لد اعدددة  للددددكتل  ةدددالح ال فددداوي ٦3ةدددد
 .322ةد
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 الف ع الجاني:  يا  شي  م  فضال  المدينة
 –ةدلهلل او وليدال لعدلر  –انعقد اإل ماع ولدهلل تفضدي  مدا ضدر أوضدا  الن دي 

ا  ضي ؛ حتهلل الكع ة المش فة  كما انعقدد  الش يفة م  ا  م ولهلل غي ها م 
اإل مداع أيضدا ولدهلل أ  مكدة  لالمديندة أفضد  لأشد ف  داد او ولدهلل اإلطدداق؛ 
لك  لقع الخاف  ي  أه  العلر في أيتهما أفض  م  ا خ أ: مكدة  أر المديندة 

 ضدي  –؟ فمذهب أمي  المدلمني  ومد   د  الخطداب  لا ندال و دد او  د  ومد  
 لأكجد  المددنيي   ل عدم - حمدال او  –لاإلمدار مالدد  د  أندس  –او ونهمدا 
ال ةد ل: تفضدي    غدداد لأهد  أه  م  لطالفة أحمد و  اإلمار ل لاية الشافعية

 فديهر اإلمدار  مدا الفقهدا ؛ المدينة المنل ل ولهلل مكة المك مة  لمذهب  مهل 
 ال لايتي  لأةح الشافعي    لاإلمار حنيفة أ ل
تفضدي  مكدة المك مدة ولدهلل المديندة المندل ل؛ مدا وددا مدا ضدر أحمد:  اإلمار و 

ْمه دلِ  َأ   َمك دَة 1ا وضا  الش يفة  قدا  اإلمدار ا د  كجيد  : )َلاْلَمْشده ل   َودِ  اْل  
َةدل هلل الل دال  َوَلْيداِل  -َأْفَض   ِمَ  اْلَمِديَنِة؛ ِإ   اْلَمَكداَ  ال دِذي َضدر  َ َعدَد َ ع دلِ  الل داِل 

: )لأحعدد   عضددهر فقددا : محدد  الخدداف فددي غيدد  3  لقددا  العددمهلدي2(َلَعددل ر
الكع دة الشد يفة  فهددي أفضد  مد  المدينددة؛ مدا وددا مددا ضدر ا وضدا  الشدد يفة 

                                 
الفقيدال المفعد    هل: أ ل الفدا  إعماوي     وم     كجي  الق شي ال ة ي جدر الدمشدقي 1

هد  ل ح  في طلب العلر  للال تةانيف كجي ل  تناقلها الناس في حياتال  كاندت ٧21للد عنة 
  لال دايدة لالنهايددة  ٨/231هددد. انظد  شدذ ات الدذهب   دد  العمداد ٧٧٤لفاتدال  دمشدق عدنة 

 .1/322  لا وار للز كلي  ٤٨ 1٤/31للمت  ر لال 
 .٤/12٧و د او    و د المحع  الت كي  ال داية لالنهاية     كجي   تحقيق 2
هل: أ ل الحع  ولي    و د او    أحمد الحعدني الشدافعي   ندل  الددي  مدل خ المديندة  3

هد  لنشأ في القاه ل  جر اعتلط  ٦٤٤المنل ل لمفتيها  للد في اعمهلدا  ةعيد مة  عنة 
  لا ودار 2٤1/ 1مدع هد. انظد  ت  متدال فدي الضدل  الا511المدينة  حتهلل تلفي  ها عنة 

 .٤/32٧للز كلي 
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  لانتقد شيا اإلعار ا   تيمية دولأ اإل ماع  فقا : )َلَأم دا ا التُّْ َ دة  1إ ماوا(
َفدَا َأْوَلدر  َأَحدًدا ِمدْ  الن داِس  -َوَلْيداِل َلَعدل َر  َةدل هلل الل دال   -ا ال ِتي د ِفَ  ِفيَهدا الن ِ ديُّ 

َقاَ  إن َها َأْفَضد   ِمدْ  اْلَمْعدِ ِد اْلَحد َاِر  َأْل اْلَمْعدِ ِد الن َ دِلي   َأْل اْلَمْعدِ ِد اْ َْقَةدهلل؛ 
ْيدداِل َأَحددٌد ِفيَمددا إ   اْلَقاِضددي ِوَيدداٌم  َفددَذَكَ  َذِلددَد إْ َماًوددا  َله ددَل َقددْلٌ  َلددْر َيْعددِ ْقال  إلَ 

ددَة َوَلْيدداِل؛ َ ددْ  َ ددَد   الن ِ دديِّ َةددل هلل الل ددال  َوَلْيدداِل َلَعددل َر َأْفَضدد   ِمددْ   َوِلْمَنددا  ! َلَ  ح   
ددا َمددا ِفيدداِل َخْلددٌق  َأْل َمددا ِفيدداِل َدْفددٌ  َفددَا َيْلددَزر  إَذا َكدداَ  ه ددَل َأْفَضددَ  َأْ   اْلَمَعدداِ ِد  َلَأم 

 .2ِلَق َأْفَضَ (َيك لَ  َما ِمْنال  خ  
لين غددي ماحظددة أ  مدد  ذهددب إلددهلل تفضددي  إحدددأ المدددينتي  الم ددا كتي  ولددهلل 
ا خ أ؛   يلزر مندال التدنقة مد  مكاندة ا خد أ  لهدذا كمعدالة المفاضدلة  دي  

لتفضدي   عدم ا زمندة ولدهلل غي هدا؛ ففيدال  –ولديهر العدار  –ا ن يا  لال ع  
للمفضدل ؛ للهدذا قدا  الحدافظ ا د  إج ات ا فضدلية للفاضد   مدع إج دات الفضد  

ددلِ  ِفددي َشددْي   ِمددَ  اْ َْشددَياِ  ج   ددلت   ددلِ  َأْفَضددِلي ِة اْلَمْفض  ح دد : )َ  َيْلددَزر  ِمددْ  ح ة 
ْطَاِق(  . لالعلر وند او.3اْ َْفَضِلي ِة َلال  َوَلهلل اإلِْ

لنقدد  ودد  اإلمددار مالددد  دد  أنددس أنددال كددا  يقددل  فددي فضدد  المدينددة: )هددي دا  
ةدلهلل او  -ل لالعن ة  لهي محفلفة  الشهدا   لاختا ها او تعدالهلل لن يدال اله   

ف عدد  ق دد    هددا  ل هددا  لضددة مدد   يددام ال ن ددة  لفيهددا من دد   -وليددال لعددلر 
 .٤ةلهلل او وليال لعلر( - عل  او 

                                 
  1/31  للفدا  اللفدا  1/22انظ  التحفة اللطيفة في تا يا المدينة الش يفة  للعخالي  1

  لمختةدد  فضددال  12لالددد  الجمددي  فددي معددالر دا  ال عددل  ا مددي   لغددالي الشددنقيطي ةددد
لمديندة ولددهلل   لالح دة فدي فضدد  عدكنهلل ا12٨المديندة المندل ل للددكتل  خليدد  مدا خداط  ةددد

 .٤عكنهلل مكة  لمحملد    منةل  ةد
 .2٧/3٧م ملع الفتالأ     تيمية  2
 .٤/5٦فتح ال ا ي  3
 .2/2٤٦مجي  العزر العاك  إلهلل أش ف ا ماك       ال لزي  ٤
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 فم  فضال  المدينة المنل ل:
 تح ير الن ي ةلهلل او وليال لعلر للمدينة لتعيي  حدلد ح مها:

قدا :  –ةدلهلل او وليدال لعدلر  –أ  الن دي  – ضي او وندال  –أ ي ه ي ل  فع 
نِّدي أ َحد ِّر  َمدا َ دْيَ  َ َ تَديِ   1)الل ه ر  ِإ   ِإْ  َاِهيَر َوْ دَدَد َلَ ع دلَلَد َحد  َر َمك دَة  الل ه در  َلاِ 

  لفددي هددذا 2ْيدداِل َلَعددل َر َمك ددَة(اْلَمِديَنددِة ِ ِمْجددِ  َمددا َحدد  َر ِ َهددا ِإْ دد َاِهير  َةددل هلل او  َولَ 
حدد ر المدينددة مدد  ناحيتيهددا:  –ةددلهلل او وليددال لعددلر  –الحددديث حدددد الن ددي 

الش قية؛   ة الاقر االح ل الش قية  لالغ  ية؛   ة االدل  لا الحد ل الغ  يدة  لود  
ةدلهلل او وليدال  –قا : قا   عدل  او  – ضي او ونال  –ولي    أ ي طالب 

فمد  أحددث فيهدا حددجا  أل نلأ ٤ِإَلدهلل جَدْل    3ْلَمِديَنة  َحَ ٌر َما َ ْيَ  َوْي   : )ا-لعلر 

                                 
الا تا : مجنهلل ا  ةالهي: الح ل؛ أي أ م ذات ح ا ل علد  لالمدينة لاقعدة  دي    تدي    1

اقرا الح ل الش قية  لح ل االل  لا الح ل الغ  ية. انظ  النهاية في غ يدب لهما الح تا : ح ل ال 
  لمع ر ال لددا   ٤3٧/ 2  لمع ر ما اعتع ر  لل ك ي 2٧٤/ ٤الحديث لا ج       ا جي 

ْغَ اِفي دِة ِفدي العِّديَ ِل الن َ ِلي دِة  للددكتل  وداتق الد ا3/1لياقلت الحملي  دي   لمع در اْلَمَعداِلِر اْل  
1/11٤. 
 (.13٨1(  لمعلر في ةحيحال   قر: ) 2٦53أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: )  2
ليعمهلل اوال ا أيضا:     وظير شاما  يقع فدي ال هدة ال نل يدة مد  المديندة  فدي  هدة  3

الق لة  لتعميتال اوي ا لش هال  ظه  العي ؛  نال يمتدد مد  الشد ق إلدهلل الغد ب  امتدداد يشد ال 
  لنجا  المدينة المنل ل لع د القدلس ا نةا ي 5٦٤/ 3ع ر ما اعتع ر ظه  الحما . انظ م

ْغَ اِفي ِة ِفي العِّيَ ِل الن َ ِلي ِة  للدكتل  واتق ٤/٧3  لمع ر ال لدا  225ةد   لمع ر اْلَمَعاِلِر اْل  
 . 1/213ال ادي 

ع ددر   لم3٤٦/ 1  دد  أحمدد  ةددغي   يقددع شددمالي   دد  أحددد  انظدد  مع ددر مددا اعددتع ر   ٤
  لمع ددر اْلَمَعدداِلِر 225  لنجددا  المدينددة المنددل ل لع ددد القدددلس ا نةددا ي ةددد2/٦٧ال لدددا  

ْغَ اِفي ِة ِفي العِّيَ ِل الن َ ِلي ِة  للدكتل  واتق ال ادي   .1/2٦1اْل  
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؛ فعليددال لعنددة او لالمالكددة لالندداس أ معددي     ي ق دد  منددال يددلر القيامددة 1محدددجا
  لفدي هددذا الحددديث تدر تحديددد حدد ر المديندة مدد  ناحيتيهددا: 3(2ةد ف  ل  وددد 

ال نل يدة مد  المديندة  لالشدمالية؛  ال نل ية؛ وند     وي   اللاقدع فدي ال هدة
 وند     جل   اللاقع في ال هة الشمالية م  المدينة.

 حفظها م  دخل  الد ا  لالطاول :
 أنقا ها ِم  ٤َنقب ك  تعالهلل ولهلل او  ع  لطي ة الطي ة أ  تعالهلل او حفظ ِم 
 ي ةغ حا  في  مالكًة تح عها  ط قها ِم  ط يق أل   ِشعا ها ِم  ِشعب أل  

 مد  دخدل  تمندع كمدا   الدد ا    يددخلها حتدهلل تح عدها لكدذلد   ونهدا أهلها
 وندال او  ضدي ه يد ل أ دي   فعد 1قيدار العداوة إلهلل ذلد ك    إليها الطاول 

 مالكة المدينة أنقاب )ولهلل -: لعل ر وليال او ةلهلل - او  عل  قا   : قا 
 إلدهلل الطداول  دخدل  ع  ليتضدح مد  مند٨الدد ا ( ل  الطداول  يددخلها    

 ةدلهلل - الكد ير المةدطفهلل الظاه ل لن يندا المع زات م  مع زلٌ  أ  ذلد المدينة
 ل  الزمدا  قددير مد  ؛ ال لال لالمل خي  م  أحدٌ  َينق  لر إذ - لعل ر وليال او

                                 
 كع   –الحدث: ا م  الحادث المنك  الذي ليس  معتاد  ل  مع لف في العنة  لالمحِدث  1

ل اني  فيكل  المعنهلل: م  نةد   اِنيدًا َأْل نَلا   لأ داَ   ِمد  َخْةدمال. انظد  النهايدة : ا-الدا  
 .1/311في غ يب الحديث      ا جي  

دْ ف: التل ددة   َلِقيددَ  النافلددة   لالَعددْد : الِفْديددة  َلِقيدَ  الَفِ يضددة. انظدد  النهايددة فددي غ يددب  2 الة 
 .3/2٤الحديث لا ج  

 (.13٧5(  لمعلر في ةحيحال   قر: )1٦٦2يحال   قر: )أخ  ال ال خا ي في ةح 3
النقددب: الط يددق  ددي  الح لددي . لقددا  ا خفددش: أنقدداب المدينددة: ط قهددا لِف ا هددا. انظدد   ٤

  لتحفدددة ال اكدددع لالعدددا د لل  اودددي الحن لدددي 1/122النهايدددة فدددي غ يدددب الحدددديث لا جددد  
 .2٦2ة
 .٧2دانظ  مختة  فضال  المدينة  للدكتل  خلي  ما خاط  ة 1
 (.13٨1(  لمعلر في ةحيحال   قر: ) 2٦53أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: )  ٨
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 أنال مع - فض  او لمنتال  – في المدينة ظه  أل   الطاول  دخ  أ  : ق ي ال
 .1لمكة   ل دل   ين ع في ؛ منها ق ي اً  مت اودل فت ات في ظه 
 ال حفة: منطقة إلهلل منها الشديدل الحم هلل إخ او
لمعدال -  وليدال لعدل ر او ةدلهلل  -او  عدل    إليهدا قددر ونددما المديندة   كاندت

أةديب  لدذا   تعدالهلل او أ م أل دأ ؛ مهدا  ي  -ودنهر او  ضدي  -الةدحا ة
 :2يهذل  ةا لا حتهلل   دملا إليها الحمهلل حي  ق ونهر او  ضي الةحا ة  

لمددا أةددا تال  -مع لهددل ينشددد ع دد – ضددي او ونددال  –فمدد  ذلددد أ  أ ددا  كدد  
 :-الحمهلل

 ك  ام ئ مة  ٌح في  حلال  ***  لالملت أدنهلل م  ش اد نعلال
 ي فع ةلتال ليقل : – ضي او ونال  –كما ع مع  ا  

 3َ لي أ  ليت شع ي ه  أ يت  ليلة  ***  لاد لحللي إْذِخ  ل 
 1***  له  ي د َلْ  لي َشامة لَطِفي ؟  ٤له  أ َدْ  يلما ميا  َمَ ن ة

َقاَلْت: َلَكاَ  َواِم   ْ    ف َهْيَ َل  - ضي او ونها  –ل لأ اإلمار َماِلٌد َأ   َواِلَشَة 
: - ضي او ونال  –  َيق ل  

 1َ اَ  َحْتف ال  ِمْ  َفْلِقالْ َقْد  ََأْيت  اْلَمْلَت َقْ َ  َذْلِقاْل   ***   ِإ   اْل َ 

                                 
 .٧3انظ  مختة  فضال  المدينة  للدكتل  خلي  ما خاط  ةد 1
 .٦52/ 2انظ  ملطأ اإلمار مالد  تةحيح لتخ يج محمد فلاد و د ال اقي   2
اِلَحدِة ت َعدق ف  ِ َهدا اْل  ي دلت   لالَ ِليد : الجُّمدار  لأِحدد  اإِلْذِخ  ِ َكْعِ  اْلَهْمدَزِل: َحِشيَشدٌة َطيَِّ دة  ال    3

 .1/2٦5  1/33َ ِليلة. انظ  النهاية في غ يب الحديث لا ج  
: قيد    د   تهامدة ق يدب مد    د  طفي .لقيد  وندهلل: - فتح المير لتشديد الدا   –َم ن ة  ٤

اظ أعلاقا فدي ال اهليدة  لم ندة اعر علق للع ب  فكا  في ال اهلية ذل الم از لم ن ة لوك
 .1/1٦ م   الظه ا . انظ  مع ر ال لدا  

:   ا  ق ي ا  م   ددل. انظد  مع در ال لددا  - فتح الطا  لكع  الفا   –شامة  لطفي   1
3/311. 
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 ح ِّدب فقدا  : )اللهدر -ةدلهلل او وليدال لعدلر  –فلة  خ  هر إلدهلل  عدل  او 
حها   أشدد أل   مكدة كح ندا المديندةَ  إليندا  ةداوها لندا فدي ل دا د   لندا لةدحِّ
فة فا علها حم اها لانق    لم دِّها  .3(2 ال ح 
 شدتها: ولهلل لالة   المدينة عكنهلل ولهلل الحث
 متعدددل  أعداليب المديندة عدكنهلل ولدهلل -ةدلهلل او وليدال لعدلر  –الن دي  حدث
 منها:
 ولدهلل ةد   لمد  شدفاوتال أل -ةلهلل او وليدال لعدلر  –شهادل الن ي  -4

 لشدتها. المدينة ٤ لا 
 أ د  مد  أل ونهدا  غ ة غي ها إلهلل المدينة م  ينتق  م  ولهلل اإلنكا  -4

 العيش.  غد
 عكناها. في ت غيب ذلد لفي   لمدها المدينة ةاع في  ال  كة الدوا  -4

 لعن ي  أدلة ذلد في ا حاديث التالية:
 الديم  قدا : )تفدتح –ةلهلل او وليدال لعدلر  –ففي الحديث الةحيح أ  الن ي 

 لدل لهدر خيد  لالمديندة   أطداوهر لمد   أهليهر فيتحملل  1ي عل  فيأتي قلر

                                                                             
 .2/٦52انظ  ملطأ اإلمار مالد  1
ت عدد  ال حفة: ملضدع  دي  مكدة لالمديندة  لهدي ميقدات أهد  الشدار  لكدا  اعدمها مهيعدة  2

  لمع در معدالر الح داز للددكتل  وداتق 2/111كلر ود  ق يدة  ا دا. انظد  مع در ال لددا  22
 .2/122ال ادي 

 (.13٧٨( لمعلر في ةحيحال   قر: )1٦٦٦أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) 3
 .٤/221ال لا : الشِّدل َلِضيق الَمِعيشة. انظ  النهاية في غ يب الحديث لا ج   ٤
أل  " ِ دس" مد  :-لتكعد  تضدر ملحددل  ا  ل عدها تحت م  المجنال اليا   فتح  -َيَ عل  1

النللي للكلمدة منعدهلل نخد    اإلمار لذك    لتع ع علقها وند للدلاب ز   كلمة لهي   اَ سا
 مدتحما المديندة مد  خد و ومد  اإلخ دا  معندا  المحققدل  أ  وليدال الدذي )الةدلاب : فقدا 
ةدلهلل او وليدال  –أخ د  الن دي  التدي ا مةدا  فدي ال خدا  إلهلل مع ًوا   عي   في  اًعا  أهلال
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 لمد  ليهر دأه فيتحملدل  ي عدل  قدلر فيدأتي   لتفدتح الشدار   يعلمدل  كدانلا
 ي عل  قلر فيأتي   الع اق لتفتح يعلمل   كانلا لل لهر خي  لالمدينة أطاوهر

  لقدا  1يعلمل ( لل كانلا لهر خي  لالمدينة   أطاوهر لم   أهليهر فيتحملل 
 : )يدأتي- ضدي او وندال  –م  حدديث أ دي ه يد ل  –ةلهلل او وليال لعلر  –

 إلدهلل هلر   ال خا  إلهلل هلر : ي ال  لق   ومال ا   ال    يدول زما  الناس ولهلل
 منهر يخ و    يد    لالذي نفعي يعلمل  كانلا لل لهر خي  لالمدينة   ال خا 
 تخد و المديندة كدالكي  إ  أ    مندال خيد ا فيهدا او أخلدف إ  ونهدا  غ دة أحدد

خ دث  الكيد  ينفدي كمدا شد ا ها المديندة تنفدي حتدهلل العداوة تقدلر     الخ يدث
 .2الحديد(
 ولدهلل -ةدلهلل او وليدال لعدلر  –المةدطفهلل   حدث ا حاديدث هدذ  ح مد ليتض
 فيها أقار لم  ذما كما أنها تضمنت أيضا   لالعيش فيها  المدينة عكنهلل لزلر
 إلدهلل ينتقد  مد  أما ت كها  غ ة ونها  لواش في غي ها م  المد  لال لدا   جر

 فدي  ا طدةلالم   او عد ي  فدي  لال هداد العلدر كنشد  ةدحيحة لمقاةدد غي هدا
 يددخ  فا عكناها المدينة لفض  فض  اوتقاد ولهلل لهل   ذلد لنحل   الجغل 
 مد  لم   عددهر   ونهر او  ضي الةحا ة م   مع خ و فقد   الذر هذا في

ةدحيحة  لغايدات شد يفة  لقلدل هر  لمقاةدد الد اد م  غي ها لعكنلا الفضا 
 معلقة  هذ  ال لدل الطاه ل.

                                                                             
. قلدت: لكدا المعنيدي   دا ت  دال 5/115 فتحها( ش   النللي ولهلل ةدحيح معدلر  –لعلر 

 .1/12٦  ل النهاية في غ يب الحديث لا ج  ٨/2٦لغة الع ب. انظ  لعا  الع ب 
 (.13٦٦ر: )( لمعلر في ةحيحال   ق1٦٧1أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) 1
 (.13٦1أخ  ال معلر في ةحيحال   قر: ) 2
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َمدَ  ْ دَ  َوْ دِد اْلَعِزيدِز ِحديَ  للهذا نق  اإلمار مَ  اِلدٌد َأن دال  َ َلَغدال  َأ   الخليفدة ال اشدد و 
ددْ  َنَفتددال  َخددَ َو ِمددَ  اْلَمِديَنددِة اْلَتَفددَت ِإَلْيَهددا َفَ َكددهلل  ج ددر  َقدداَ : أْخَشددهلل َأْ  أك ددلَ  ِمم 

 1اْلَمِديَنة !
 لع دد  لمدل  أ    لشددتها المديندة  لا  ولدهلل الة   في أحاديث م  ل د لمما
 أ دت إندي : فقالدت   وليدال تعدلر  دا ت  -ونهمدا او  ضدي -ومد    د  او

 اقعددي : او و دد لهدا فقدا  الزمدا   اشدتد وليندا الد حم  و دد أ دا يدا الخد لو
)  يةد   : يقدل  -ةدلهلل او وليدال لعدلر  –او   عدل  عدمعت فد ني 2لكداع
  قدا   )3 القيامدة يدلر شدفيعا أل شدهيدا لدال كندت إ  أحدد لشددتها  لالهدا ولدهلل
 لكلنهدا وليهدا د لدة   وليهدا إنكدا ًا  هدذا ومد  ا د  خاط هدا الندللي: ) اإلمدار

 مد  فيدال لمدا المديندة عدكنهلل ولدهلل لحجهدا    دال ليتعلدق إليدال ممد  ينتمدي
  لنق  العدمهلدي ود  القاضدي ويدام فدي معندهلل األا فدي الحدديث  ٤الفض (

للشدددد مددد  الددد الي  لأ  الظددداه   «أل)»لالمددد اد  الشدددفاوة لالشدددهادل  فقدددا : 
مدددا أ  تكدددل   للتقعدددير  ليكدددل  شدددفيعا للعاةدددي  لشدددهيدا « أل»خافدددال ...لا 

للمطيعي   أل شهيدا لم  مات فدي حياتدال لشدفيعا لمد  مدات  عدد   قدا : لهدذ  
الشددفاوة أل الشددهادل زالدددل ولددهلل الشددفاوة للمددذن ي  أل للعدداملي  فددي القيامددة  

فيكل  لتخةيةدهر  دذلد مزيدة لزيدادل منزلدة لولهلل شهادتال ولهلل  ميع ا مر  
 .1 معنهلل اللال(« أل»لحظلل قا : ليحتم  أ  يكل  

                                 
 .2/٦٦5انظ  ملطأ اإلمار مالد  1
َلَكداع.   لللمد أل ل َكدع : لل  د  يقدا    لالدذر الحمق في اعتعم  جر الع د : الع ب وند اللَُّكع 2

 .٤/2٨٦انظ  النهاية في غ يب الحديث لا ج  
 (.13٧٦أخ  ال معلر في ةحيحال   قر: ) 3
 .5/111لنللي ولهلل ةحيح معلر ش   ا ٤
 1/٤2لفا  اللفا   1
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  المدينة: الملت فض 
تميددزت المدينددة  فضدديلة المددلت  هددا  لهددي فضدديلة لددر يشددا كها فيهددا  لددد مدد  

 –أ  الن ي  – ضي او ونهما  –وم      او و د ال لدا  ولهلل اإلطاق  فع 
فد ني  فليفعد   المديندة يمدلت أ  اعدتطاع قدا : )مد  –لر ةدلهلل او وليدال لعد

  للهدذا كدا  1مدات  هدا( لمد  أشدهد مدات  هدا( لفدي  لايدة: )فد ني لمد  أشدفع
فدي  شدهادل ا زقني كجي ا ما يقل : )اللهر – ضي او ونال  –وم     الخطاب 

 .2ةلهلل او وليال لعلر( – عللد   لد في ملتي لا ع  ع يلد
 لمدها: ةاوها في  ال  كة -و وليال لعلر ةلهلل ا –دوا  الن ي 

أما   كة المدينة  فأم  في غاية الشده ل  لخةلةدا وندد أهلهدا للا ديهدا  قدا  
 :3 ضي او ونال –حعا     جا ت 

 ف  ل كَت يا ق   ال عل  ل  ل كْت  ***   اٌد جلأ فيها ال  شيد المعد د  
لمديندة  ال  كدة  فدي وددل ل –ةلهلل او وليال لعلر  –لذلد  ع ب دوا  الن ي  

 مكة ح ر إ  اهير : )إ -وليال الةال لالعار  –أحاديث ةحيحة  منها قللال 
 مددها فدي لهدا لدودلت     مكدة إ د اهير حد ر كمدا لح  مدت  المديندة لهدا  لدودا

 –  لود  أندس  د  مالدد ٤لمكدة( وليدال العدار إ د اهير دودا مدا مجد  لةداوها 
 ا عد  : )اللهدر-ةلهلل او وليال لعلر  – قا  قا   عل  او – ضي او ونال 

  قدا  الحدافظ ا د  ح د : )َقْلل دال : 1ال  كدة(  مكدة مد   علدت ضدعفي  المديندة
                                 

حدديث  1/٧15( لالت مدذي فدي عدننال 1٤3٧حدديث  قدر: ) 2/٧٤معدند   فدي أحمدد  لا  1
 : ( قدر لزيادتدال حدديث الةدغي  ال دامع ( لةححال الشيا ا ل اني في ةحيح351٧ قر: )
٨211 .) 

 (.13٨2ر: )( لمعلر في ةحيحال   ق2125أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) 2
 .51انظ  ش   ديلا  حعا     جا ت ا نةا ي لل  قلقي ةد 3
 (.13٨2( لمعلر في ةحيحال   قر: )2125أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) ٤
 (.13٨5( لمعلر في ةحيحال   قر: )1٦٦1أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) 1



 

 
544 

ااْ َعْ  ِ اْلَمِديَنِة ِضْعَفْي َما َ َعْلَت ِ َمك َة ِمدَ  اْلَ َ َكدِةا َأْي: ِمدْ  َ َ َكدِة الددُّْنَيا ِ َقِ يَندِة 
االل ه ر  َ اِ ْد َلَنا ِفي َةاِوَنا َلم ددَِّناا َلَيْحَتِمد   َأْ  ي ِ يدَد َمدا َقْلِلاِل ِفي اْلَحِديِث اْرَخ ِ: 

دَاِل ِ َمك دَة  ه َل َأَورُّ ِمْ  َذِلَد؛ َلِكْ  ي ْعَتْجَنهلل ِمْ  َذِلَد َمدا َخدَ َو ِ دَدِلي   َكَتْضدِعيِف الة 
َوَلدهلل َمك دَة َله دَل َظداِهٌ  ِمدْ  َهدِذِ   َوَلهلل اْلَمِديَنِة  َلاْعدت ِد   ِ داِل َودْ  َتْفِضديِ  اْلَمِديَندةِ 

لِ  ِفي َشْي   ِمَ  اْ َْشدَياِ  ج   دلت   لِ  َأْفَضِلي ِة اْلَمْفض  اْلِ َهِة؛ َلِكْ  َ  َيْلَزر  ِمْ  ح ة 
ْطَاِق(  .1اْ َْفَضِلي ِة َلال  َوَلهلل اإلِْ

 .2إلهلل غي  ذلد م  الفضال  لالمناقب  لالخةالة  لالمميزات
 تعالهلل أولر.لاو 

                                 
 .2/٦٦٤  لانظ  ملطأ اإلمار مالد ٤/5٦فتح ال ا ي  1
 ادل م  مع فة فضال  المدينة لخةالةها فليطالع الم ا ع التالية:لاعتز  2

  لمجيد  العدزر 1٦  لفضال  المديندة  للمفضد  ال نددي ةدد153أخ ا  المدينة     ز الة ةد
ةدلهلل او  –  لأ لاب ذكد  مديندة ال عدل  2/2٤2العاك  إلهلل أش ف ا ماك       ال لزي 

وار22    ال لزي ةد –وليال لعلر    لالدد ل 2٤2العا د  أحكار المعا د  للز كشدي    لا 
  لالتحفة اللطيفة في تدا يا المديندة الشد يفة  ٤1الجمينة في أخ ا  المدينة      الن ا  ةد

  لالتع يددف  مددا أنعددت اله دد ل مدد  معددالر دا  اله دد ل  ل مددا  الدددي  المطدد ي 1/1للعددخالي 
   للفدا  اللفدا  2٨2ودي الحن لدي ةدد  لتحفة ال اكع لالعا د  أحكار المعدا د  لل  ا٤3ةد

  1٤  لالددد  الجمددي  فددي معددالر دا  ال عددل  ا مددي   لغددالي الشددنقيطي ةددد1/31للعددمهلدي 
  ل ٤٧لا حاديددث الددلا دل فددي فضددال  المدينددة  معددا لد اعددة  للدددكتل  ةددالح ال فدداوي ةددد

فددي فضددال     لالتحفددة الزكيددة5ا حكددار الفقهيددة للمدينددة المنددل ل  لحعدد  عددالر المزينددي ةددد
  لفضدال  عديدل ال لددا   لع دد الفتدا   د ي 11المدينة الن لية  للدكتل  و د ال حم  ال   ةدد

  لمختةدد  فضددال  12  لفضدد  المدينددة لنداب الزيددا ل  للدددكتل  عددليما  الغةدد  ةددد٤٤ةددد
 لما  عدها.11المدينة المنل ل للدكتل  خلي  إ  اهير خاط  ةد
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 الم حث ا ل : معنهلل الحديث إ ما ً 
ةدلهلل او  - ضدي او وندال فقدا : قدا  الن دي  –مت  الحديث:  لأ أ دل ه يد ل 

 . 1: )إ  اإليما  َلَيأِ ز إلهلل المدينة كما تأِ ز الحية إلهلل   ح ها(-وليال لعلر 
 ألً : معنهلل ايأ زا في اللغة:

  أةدد  لاحددد   ي ْخلددف قياعددال  ت ددة  لهددل : )الهمددزل لالدد ا  لالددزا2قددا  ا دد  فددا س
دده ْر  الت مددع لالتضددار ...َلَيق لل ددلَ : َأَ َز ف ددَاٌ : ِإَذا َتَقدد  َم ِمددْ    ْخِلدداِل. َلَكدداَ  َ ْعض 
لٌز: ِإَذا َلدْر َيْنَ ِعدْط  دٌ  َأ   َذا د ِودَي اْنَتَهدَز ا. َلَ    : ا ِإ   ف َاًنا ِإَذا ع ِلَ  َأَ َز  َلاِ  َيق ل  

لِف. َقاَ  َشاِو ٌ ِلْلمَ   :3ْع  

                                 
(. لود  1٤٧( لمعدلر فدي ةدحيحال  د قر: )٦٧٨ 1) أخ  ال ال خدا ي فدي ةدحيحال  د قر: 1

 : )إ-ةلهلل او وليدال لعدلر  –قا : قا   عل  او  – ضي او ونهما  –و د او    وم  
 إلدهلل الحيدة تدأ ز كمدا المع دي   ي  يأ ز لهل كما  دأ  غ ي ا لعيعلد غ ي ا  دأ اإلعار  

عد دي : المعد د الحد ار  مكدة ( لالمد اد  الم1٤٨ ح ها( أخ  ال معلر فدي ةدحيحال  د قر: )
 المديندة المندل ل  لالمعندهلل: أ  اإلعدار  –ةدلهلل او وليدال لعدلر  –المك مة  لمعد د الن دي 

  2/1٧٧لاإليما  يأ ز  لي تمع  ي  مكة لالمدينة. انظ  شد   الندللي ولدهلل ةدحيح معدلر 
مدا  إلدهلل كما أخ و الت مدذي حدديجا ق يدب المعندهلل مد  هدذا؛ لهدل أ  الددي  يدأ ز فدي نخد  الز 

إ  الددي  يدأ ز إلدهلل الح داز كمدا تدأ ز الحيدة إلدهلل  ح هدا   للديعقل  الددي    الح از  للفظدال: )
م  الح از معق  ا  لية م  ال      إ  الدي   ددأ غ يً دا لعديعلد غ يً دا كمدا  ددأ   فطدل هلل 

 ( قدا  الت مدذي: احدديث    لهر الذي  يةلحل  مدا أفعدد النداس مد   عددي مد  عدنتي   للغ  ا 
حع ا   لمعنا : أ  اإليما  لالدي  في نخ  الزما  ي تمع في الح از   لأنال يعتةر  ال كما 
 -يعتةر الةيد  د أس ال  د    لأ  اإلعدار يعدلد  غ يً دا كمدا  ددأ غ يً دا أل  مدا   عدث الن دي 

لأ  مدد  تمعددد  ددال فد   لددال ال نددة.  ا ددع )الملقددع ال عددمي لمعددالي  -ةدلهلل او وليددال لعددلر 
تل  ةدددددددددددددددالح  ددددددددددددددد  فدددددددددددددددلزا  الفدددددددددددددددلزا  ولدددددددددددددددهلل الددددددددددددددد ا ط الشددددددددددددددديا الددددددددددددددددك

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/8283.) 
 تقدمت ت  متال. انظ  ةد م  هذا ال حث. 2
 .13/1٧2نع ال أ ل منةل  ا زه ي إلهلل  ل ة    الع او. انظ  تهذيب اللغة  ل زه ي  3
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لز  اْ َْ ِز* اٌ  َأ    *َفَذاَد َ خ 
) دال  ِإَلدهلل َ ْعدم    لتقدل  العد ب: َأَ َز فدا  1َيْعِني َأن ال  َ  َيْنَ ِعط  َلِكن دال  َيْنَضدرُّ َ ْعض 

لٌز  لالَحي دة :  ذَ  لزًا: إذا َتَق  َم لَتَ م دَع لَجَ دَت  َفه دَل نِ ٌز لَأ   ْت    ح ِهدا  َيْأِ ز  أ   
لٌز: جَاِ ٌت م ْ َتِمع2َلَ َ َعْت إليال  لَجَ َتْت في َمكاِنها  ٌ  َأ     ليقا :   يدزا  3  َلَ   

  لَقدداَ  َأ  ددل عددعيد: ا ْ ز ٤فددا  يددأ ز إلددهلل لطنددال؛ أي: حيجمددا ذهددب   ددع إليددال
يدْدخ  َأْيضا: َأ  تتدخ  الحية    ح ها ولدهلل َذن هدا؛ فد خ  َمدا يْ قدهلل ِمْنَهدا  َأعدَها فَ 

ْعَار خد و مد  اْلَمِديَندة َفه دَل يدْنكة ِإَلْيَهدا َحت دهلل يكدل  نِخد     عد .َقاَ : َلَكَذِلَد اإلِْ
ددفة  ِإذا َكاَنددت  ن َمددا تددأِ ز اْلَحي ددة ولددهلل َهددِذ  الة  لً ددا. َلاِ  نكلةددًا َكَمددا َكدداَ  َأللددال خ   

ذا َكاَنددت نِمَنددة فت دددأ ِ  َأعددها فتدخلددال  َلَهددَذا ه ددلَ  ا نمحددا   لَقدداَ  اْ دد   خالفددة  َلاِ 
: يلٌر َأِ يٌز: ِإذا اشتد  َ ْ د  .  1ا و ا ي 

ِلدداِل َلع ددك لِ  اْلَهْمددَزِل َلَكْعددِ   ا: ِ َفددْتِح َأل  فيددتلخة مدد  هددذا: أ  ضدد ط الفعدد  اَيددْأِ ز 
ال  اِ  َلَقْد ت َضرُّ  َ ْعَدَها زَاٌي  َلحكهلل  عضهر َفدْتَح الد  ا   لأ  المةدد  مندال؛ يدأتي 

لزا: اف ع ل ا   لَأْ زا: اَفْعًاا   ليفهر م  كار أ دي عدعيد أ  ولهلل لز  ني   هما: ٌأ  
المةددد  اأ زاا خدداة  دددخل  الحيددة إلددهلل  ح هددا؛  ط يددق القهقدد أ  كمددا نقلددال 
لزا فهددل فددي انضددمار الحيددة  لدخددل   ح هددا  ا زهدد ي ونددال  لأمددا المةددد  اأ   

  الط يقة المعتادل.لاو أولر,
 إل مالي للحيث:جانيًا: المعنهلل ا

                                 
 . 1/٧٦انظ  مع ر مقاييس اللغة      فا س  1
 .1/122س المحيط  للفي لز ن ادي انظ  القامل  2
 .1/321انظ  لعا  الع ب       منظل   3
 .1/2٤اانظ  أعاس ال اغة  للزمخش ي  ٤
  2٧  ل مشددا ق ا نددلا   للقاضددي ويددام ةددد1٧1/ 13انظدد  تهددذيب اللغددة   ل زهدد ي  1

 .1/3٧لالنهاية في غ يب الحديث لا ج  
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َةدل هلل الل دال  َوَلْيداِل  -: َلَقْلل ال  1قا  اإلمار النللي في ش   الحديث: )َقاَ  اْلَقاِضي
َفِة؛ ِ َن ال   -َلَعل َر  يَماَ  َأل ً  َلنِخ ًا ِ َهِذِ  الةِّ َله َل َيْأِ ز  ِإَلهلل اْلَمِديَنِة؛ َمْعَنا  : َأ   اإلِْ

ْعددَاِر َكدد ِ  اإلِْ ددا ِفددي َأل  اَ  ك دد ُّ َمددْ  َخَلددَة ِإيَمان ددال   َلَةددح  ِإْعددَام ال  َأتَددهلل اْلَمِديَنددَة؛ ِإم 
ْلَيِة َ ع دلِ  الل داِل  ًقا ِإَلهلل    م ا م َتَشلِّ َةدل هلل الل دال  َوَلْيداِل َلَعدل َر  -م َهاِ  ًا م ْعَتْلِطًنا؛ َلاِ 

ً ددا  ج ددر  َ ْعددَد   َهَكددذَ  - َتَق ِّ َتَعلًِّمددا ِمْنددال  َلم  َلَفدداِ  َكددَذِلَد  َلِ َْخددِذ ِعدديَ ِل َلم  ا ِفددي َزَمددِ  اْلخ 
َحاَ ِة  ْمه لِ  الة  ِفيَها  ج در  َمدْ   –ِ ْضَلا   الل اِل َوَلْيِهْر  -اْلَعْدِ  ِمْنه ْر  َلاِ ْقِتَداِ  ِ   

ْنَتِشَ ِل َ ْعَده ْر ِمَ  اْلع َلَماِ  ال ِذيَ  َكان لا ع   َو اْلَلْقِت  َلَأِلم َة اْله َدأ؛  ِ َْخِذ العَُّنِ  اْلم 
دْدِ  ِ داِل َيْ َحد   ِإَلْيَهدا  ج در  َ ْعدَد َذِلدَد  ْنَشدِ ِ  الة  يَماِ  م  ِ َها َوْنه ْر  َفَكاَ  ك  ُّ جَاِ ِت اإلِْ

 .2ِفي ك  ِّ َلْقت  ِإَلهلل َزَماِنَنا(
 : لع ب أ لز اإليما  إلهلل المدينة فيال احتما   وند أه  العلر

 ليقدلأ   قلتال لتزداد   نشاطال ليعتعيد اإليما  إلهلل المدينة؛   أ لزأ : ا ل 
 . ت ديد إلهلل ليحتاو   ةاح ال قلب في اإليما  يضعف    ؛ ةاح ال
 نحداد فدي  ددأ كمدا اإليمدا  أ  أ لز اإليمدا  إلدهلل المديندة؛  عد ب أ  : الجداني

حددلث الفدت   لاضدط اب  وندد   كدذلد انتشد  جدر مد  النداس لقلدة المدلمني 
كدا  فدي  كمدا إلدهلل المديندة ليعدلد   ا  م عدال  مد  يدنكمش ا حلا   عدلف 

المعندهلل ال لايدات ا خد أ فدي  عدم ا حاديدث  التدي   لهدذا ليشهد   أل  ا م 
 اإلعدار قد أ فيها أ  اإليما   أل اإلعار  دأ  هدا غ ي دا  لكدل  المديندة نخد 

 .3خ اً ا
ي زم  محدد  أر أندال يعدتم  فدي لاختلف ه  أ لز اإليما  إلهلل المدينة يكل  ف

 ك  وة ؟

                                 
  حمال او. –يقةد: القاضي ويام  1
 .2/1٧٧لنللي ولهلل ةحيح معلر ش   ا 2
 .32٤/ 2انظ  فيم القدي  ش   ال امع الةغي   لع د ال للف المنالي  3
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إلدهلل  –لهل  أي اإلمدار الندللي لالحدافظ ا د  ح د  – العلما  م   مهل  فذهب
 اإلعار أل  في  نال زما ؛ ك    يحة  في وار أ  أ لز اإليما  إلهلل المدينة

 معدتلطًنا مهدا  ًا إمدا المديندة أتدهلل   إعدامال لةدح إيماندال م  خلة ك  كا 
مدا  مندال لمتعلًمدا -ةدلهلل او وليدال لعدلر  – عدل  او   ليدة هللإلد متشدلًقا لا 

  ال اشددي  الخلفدا  زمد   عدد زمدا  الن دلل؛ ظهد  أ لز  فدي لمقتدديا  دال  جدر
 ضدي او  –   مهدل  الةدحا ة لا لتعدا  مدنهر العدد  عدي ل المهدديي ؛  خدذ

 الهددأ لألمدة مةدا يح اللقدت  كدانلا الدذي  العلما  م   عدهر م  جر -ونهر 
 منشد   اإليما  جا ت ك  العن  المنتش ل  ها ونهر  لا قتدا   هر  فكا  خذ 

زمدا   فدي كد  ذلدد اعدتم  العمد  ولدهلل جدر   إلدهلل المديندة يهدا    دال الةدد 
 .1لوة 

لقا  الحافظ ا   ح  : )َلك د ُّ م دْلِم   َلدال  ِمدْ  َنْفِعداِل َعداِلٌق ِإَلدهلل اْلَمِديَندِة ِلَمَح  ِتداِل 
َفَيْشَم   َذِلَد َ ِميع اْ َْزِمَنِة؛ ِ َن ال  ِفي َزَمدِ   -َةل هلل الل ال  َوَلْياِل َلَعل َر  -ِفي الن ِ يِّ 
ددَحاَ ِة َلالت دداِ ِعيَ   -َةددل هلل الل ددال  َوَلْيدداِل َلَعددل َر  -الن ِ دديِّ  ِللددت َعلُِّر ِمْنددال  َلِفددي َزَمددِ  الة 

لنق  و   عم العلما  أنال ي أ أ  أ لز اإليما    2َلتَاِ عِيِهْر ِلِاْقِتَداِ  ِ َهْدِيِهْر(
إلهلل المدينة َكاَ  ِفي َحَياِل الن ِ يِّ َةل هلل الل ال  َوَلْياِل َلَعدل َر َلاْلَقدْ ِ  ال دِذي َكداَ  ِمدْنه ْر 

ةً   .3َلال ِذيَ  َيل لَنه ْر َلال ِذيَ  َيل لَنه ْر َخاة 
  ال لدددِل الطدداه ِل أنددال كمددا  عدد  فهددذا الحددديث ي ددي  أ  مدد  إكدد ار او تعددالهلل لهددذ

اإِليماَ  انتش  فيها لمنها إلهلل أقطا  ا  م   ف نال يعدلد إليهدا   لين مدع فيهدا 
  لكلما ضعف في نفلس الخلق واد إليها ليت دد   حتهلل تكل  نخدَ  ق يدة  مد  
قدد أ اإِلعددار خ ا ددًا   شددأنها شددأ  الحيددة إذا  اوهددا شدديٌ    عددت إلددهلل  ح هددا   

                                 
 .2/1٧٧انظ  ش   النللي ولهلل ةحيح معلر  1
 .٤/5٤فتح ال ا ي  2
 .٤/5٤انظ  فتح ال ا ي  3



 

 
444 

  جر تخد و   لقدد ت دد د نشداط ها   لحيليت هدا  لهدذا مشداهد إلدهلل  لتأم  لتطمل 
يلمنا هذا  إضافة إلهلل  ش أ  قا  اإِليما  فيها   نها م ْعَتَق ُّ  لمل ل   لمألا    

ْح   النع ة للحية   تأ ز إليال متهلل شا ت .  كال  
هلل أولدر د: لال مع  ي  ال لايات اللا دل في أ لز اإليما  إلهلل المدينة د لاو تعدال

أ  اإليما  كما  دأ في مكة لالمدينة جر انتش  في الح از ألً    ف ندال فدي نخد  
الزمدددا  عينحةددد  فدددي الح ددداز   ليدددنكمش فيدددال   جدددر ينحةددد   عدددد ذلدددد فدددي 
المدينتي  الم ا كتي    جر  عد خد اب الكع دة د ينحةد  فدي المديندة فقدط    نهدا 

ل اويددا  مدد  مزينددة   لهمددا أل  مدد  نخدد  قدد أ اإِلعددار خ ا ددًا   لفيهددا ي ةددعق ا
حد  اإِليمددا  لم ْعددَتَق ُّ  لمل دل     فكلمددا ضددعف أل تعددب  ي ةدعق  فالمدينددة هددي   
الت أ إليها فيت دد فيها   كما يت دد نشاط الحية إذا الت دأت إلدهلل  ح هدا    عدد 
ليال اإِلشا ل افي   ح هاا جر إ  اإِليما  كما  دأ فدي نحداد  تعب ال حث خا  ال   لا 

لندداس لقلددة  مددنهر جددر انتشدد    كددذلد ونددد حدددلث الفددت  يددنكمش ليددتقلة مدد  ا
عال  ا  م   ليعلد إليها كما كا    لل دلد التغداي  فدي الضدمي  فدي  لايدات 
الحديث: اكما تأ ز الحية في  ح هاا   اكما تأ ز الحيدة إلدهلل  ح هداا يدد  ولدهلل 

مداع    خداف اإلدهللا اختاف المعنهلل؛ لذلد    افيا تد  ولهلل ا عدتق ا  لا ن 
  لقدد وندل  ا د  ح دا   حمدال او تعدالهلل ولدهلل 1ف نها تد  ولهلل العدلد     غيد 

حديث أ ي ه يد ل  ضدي او تعدالهلل وندال د العدا ق د فدي ةدحيحال   فقدا  : ِذْكد   
يَماِ  ِلَمْ  َعَكَ  َمِديَنَتال   َشَهاَدِل اْلم ْةَطَفهلل َةل هلل الل ال  َوَلْياِل َلَعل َر ِ اإلِْ

2. 

                                 
 .1/1٦1انظ  فضال  المدينة المنل ل للدكتل  خلي  إ  اهير ما خاط   1
ي تق يب ةحيح ا   ح ا   لمحمد    ح ا   ت تيب ا د   ل دا  الفا عدي  انظ  اإلحعا  ف 2

 .5/٤٧خ و أحاديجال شعيب ا  نللط 
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مددد   -ةدددلهلل او وليدددال لعدددلر  -لهدددذا الندددلع مددد  ا مجدددا  فدددي حدددديث ن يندددا 
  لفي هدذا التشد يال  مدز إلدهلل أ  المدلمني  ينضدمل  إلدهلل المديندة  دا 1التش يال

 .2ولو؛ كدخل  الحية  ح ها  ف نال يتر  ا ولو
لالع  في تش يال أ لز اإليما  إلهلل المدينة  أ ز الحية إلهلل  ح ها؛ لعلال يتضح 

د  في حدديث أ لز اإليمدا  إلدهلل المديندة المندل ل  ندد د فيدال تشد يهًا حينما نتمع  
إذ شدد  اَل اإليمدا   -ةدلهلل او وليدال لعدلر -و ي ًا قدد اعدتخدمال معلدر ال شد ية 

 الحية  ل َشد  اَل المدينة   ح  الحية. لم  المعلدلر  يددا أندال فدي التشد يال يلدزر 
الم َشددد  ال  ددال. ل قددد يتع ددب فددي ا غلددب أ  تتلافددق ةددفة الم َشد  دددال مددع ةددفة 

ال عم م  تش يال اإليما   الحية     الك  يع ف أ  الحية هي مخللق يخاف 
الناس منال      ع  ال عل  ةلهلل او وليال لعلر هدذا المخلدلق مد  الفلاعدق 
التي ي لز قتلها في الح  ل الح ر  ا م  الذي قد ي فضي إلدهلل التَخيُّدد  خطدًأ أ  

مع ةفة المش ال  ال  ل م  ةل  اإلو از ال ديددل التدي  ةفة المش ال   تتفق
تكشددفت للندداس مدد  تشدد يال ال عددل  ةددلهلل او وليددال لعددلر اإليمددا   الحيددة  ل 
تش يال المدينة   ح  الحية  ظهل  ال اغة الدقيقة في هذا التشد يال فدي ةدل ل 

فمددد   .أخددد أ  ديددددل   ا مددد  الدددذي أظهددد  التلافدددق  دددي  المشددد ال لالمشددد ال  دددال
 يدًا أ  لإليما  تأجي ا وظيما فع دا  ولدهلل حيدال المدلم   لهدذا التدأجي  المع لف 

ي ع  الملم  يتحلهلل  خةا   ل ةفات حميددل كجيد ل. منهدا ولدهلل عد ي  المجدا : 
القددلل لالةدد   لا عددتفادل العظيمددة مدد  معطيددات الحيددال الم احددة لالهدايددة فددي 

علمددا  الددذي  الظلمددات. ل لقددد كشددف ولمددا  الحيددلا   لولددهلل ل ددال الخةددلة ال

                                 
 .12٦انظ  أمجا  الحدديث  لل امه مزي ةدد 1
  لالتش يال فدي ةدحيح معدلر د اعدة تحليليدة   حمدد 2/32٤انظ  فيم القدي   للمنالي  2

 .353ويضة الجقفي ةدد 
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 حجلا لد علا في حيال الحيات  فع فلا ت كيب أ عامها  دقة  لكجي ا  م  ط يعدة 
حياتهددا  لل دددلا أ  او عدد حانال ل تعددالهلل قددد مددد  أ عددامها  أوضددا  ل أ هددزل 
 علتهددا تتميددز  ةددفة القددلل لالةدد    ل علتهددا تعددتفيد مدد  ا شدديا  التددي مدد  

ديددد مدد  التلافددق لالتشددا ال  ددي  حللهددا اعددتفادل وظيمددة  فظهدد   ددذلد ل ددال  
المش ال )اإليما ( ل المش ال  دال )الحيدة(. لنلقدي الضدل  فدي مدا يلدي ولدهلل هدذ  
ا مل   لقد َمد  خالق الكل   لت قد تال الحيات  أ هزل إحعداس قليدة  ت علهدا 
تهتدي إلهلل   ْغيتها في الظار الدامس تتمك  م  ال لية  عهللة  الغة  غر هدذا 

يظهدد  كيددف  عدد  او عدد حانال لتعددالهلل اإليمددا  مةددد ًا ي مدددُّ  لمدد  هنددا .الظددار
المدلم   دأ هزل إحعداس خفيددال تنيد  لدال الطد ق فيهتدددي  هدا فدي الظلمدات إلددهلل 
الطدد ق العددليمة  لتحددل  لددال الظددار نددل ا  فددا يتددل  ل  يضدد   ليكددل  المددلم  
زل  هذ  الخاةية التدي عدخ ها او لدال كمجد  الحيدات التدي عدخ   لهدا تلدد ا  هد

لقدد شد  اَل  .الحعاعة التي تني  لها الظار  دل  ضديا  يشدع ل  ددل  ندل  ي د أ
المديندة   حد  الحيدة. لهدذا التشد يال  -ةدلهلل او وليدال لعدلر  –معلر ال ش ية 

ال ليا يدلنا د لة لاضحة  لية أ  هذ  المدينة هي ملط  اإليما   ل مكاندال ل 
فيهدا إلدهلل أ  يد ث او ا  م  محلال الذي يشع ل يت لهلل فيدال. لعدي قهلل اإليمدا 

لم  وليها  للد  يعدتطيع أحدٌد أ  ي خ  دال منهدا؛ إذ عديتحل  هدذا اإليمدا  إلدهلل 
نا   حا قة  لعر قات  لمهلد لك  م  يحال  أ  يقدر ولهلل هذا ا م   لعيكل  
مةي   الهاد  لي قهلل اإليما  في المدينة  ليكل  مجلال وندلذ كمج  الذي ي يدد 

 ح هددا  فدد ذا مددا أدخدد  يددد  فددي  ددلف ال حدد  كددا  حتفددال  أ  ي خدد و الحيددة مدد 
 .1الملت لالهاد  لت قهلل الحية في  ح ها

                                 
ا  فدددددددددددددددي ملقدددددددددددددددع ازاد ا  د ا ل ا طدددددددددددددددال: مددددددددددددددد  مقدددددددددددددددا  ل عدددددددددددددددار الع يددددددددددددددد 1
(http://www.jordanzad.com/print.php?id=110808 .) 

http://www.jordanzad.com/print.php?id=110808
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لذهددب  عددم العلمددا  إلددهلل أ  معنددهلل ايددأ ز إلددهلل المدينددةا أي: إلددهلل أهلهددا؛ ولددهلل 
حذف المضاف  قا  مةعب الزه ي: إ  الم اد  المدينة أهلها  لهل تن يدال ولدهلل 

  لهدذ   1نخ  زم  الخلفا  ال اشدي تةحيح مذه هر لعامتهر م  ال دع إلهلل 
: )هدذا أحدد   د  يح ندا -فدي الحدديث  –اإلضافة كقللدال ةدلهلل او وليدال لعدلر 

  أي ندددأنس  دددال لت تدددا  نفلعدددنا 3  قيددد : أ اد: أهلدددال  لهدددر ا نةدددا 2لنح دددال(
ل ليتال  لهل عد  يننا ل ي  ما يلذينا فمح ة الحي لل ماد إو ا دال  دال لعدكل  

ل ليتال  لمح ة ال ماد لهل ال  د  هندا للحدي م داز ود   النفس إليال  لا  تيا 
كلنددال نافعددا عددادا  ينددال ل ددي  مددا يلذيددال  أل المدد اد أهلددال الددذي  هددر أهدد  المدينددة 

لا ةدلب أ  المد اد الحقيقدة  ل  تنكد   ٤ولهلل حد قللال تعالهلل: ))لاعأ  الق ية((
ةدلهلل او  –مح ة ال ماد ل ن يا  وليهر الةال لالعدار  كمدا حد  ولدهلل ن يندا 

ال ذع لع ح الحةهلل في يد  لعلر الح   لالش   وليال  لكلمال  -وليال لعلر 
ةدلهلل  -الذ اع لأم نت حلالط ال يت ولدهلل دوالدال  فهدل إشدا ل إلدهلل حدب او إيدا  

حتدهلل أعدك  ح دال فدي ال مداد لغد س مح تدال فدي الح د  مدع  -او وليال لعلر 
الجنددا  ولددهلل ا نةددا  فضدد  ي عددال لفظاظتددال لكمددا  قددلل ةددا تال... لقيدد  أ اد 

 .1الذي  هر عكا  المدينة
  لاو تعالهلل أولر.

                                 
 .2/32٤  لفيم القدي   للمنالي 1/211انظ  إكما  اإلكما  لآل ي  1
 (.1352ع   قر: )(  لمعلر في ةحيح٤٤22أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) 2
 .12انظ  المغانر المطا ة في معالر طا ة  للفي لز ن ادي ةد 3
 (.٦2عل ل يلعف )ارية:  ٤
 -ةدلهلل او وليدال لعدلر  -  لكتاب محمد  عل  او1/1٦٤انظ  فيم القدي   للمنالي  1

 .2/111للةادق و  ل  
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الم حددددث الجدددداني: أجدددد  أ لز اإليمددددا  إلددددهلل المدينددددة ولددددهلل الزمددددا   لالمكددددا    
 لاإلنعا   لفيال جاجة مطالب:

 المطلب ا ل : أج  أ لز اإليما  إلهلل المدينة ولهلل الزما 
 –مدينة  أ  اختا ها مها  ا لن يدال لقد أنعر او تعالهلل ولهلل هذ  ال لدل الطاه ل ال

وليدال الةدال  –فعندما عددت ا  دلاب فدي ل دال دولتدال  -ةلهلل او وليال لعلر
في مكة  لالطدالف  للدر ي دد ولندا مد  ق الد  العد ب؛ إل دا   عدالة  –لالعار 

او  لانطدداق مشددع  الهدايددة الددذي  يددد   فتحددت المدينددة ذ اويهددا لهددذا الن ددي 
ةدلهلل او وليدال  –لأح تال  لتعلقت  ال  ف ادلها ن ي ال حمدة الك ير  فاحتضنتال  

 ح ا  حب  لتقدي ا  تقدي . –لعلر 
إلهلل المدينة  كدا  يدلر دخللدال المديندة  –ةلهلل او وليال لعلر  –لوندما ها   

ةلهلل  –يلما مشهلدا  كا  أععد أيار أه  المدينة؛ حيث كانلا ينتظ ل  قدلمال 
 –ةددلهلل او وليددال لعددلر  -ة يددلر دخللددال فأضددا ت المديندد -او وليددال لعددلر 

)لكا  المعلمل  فدي المديندة قدد عدمعلا  خ ل دال مد  مكدة  فكدانلا يغددل  كد  
غدددال إلددهلل ظدداه  المدينددة ينتظ لنددال  حتددهلل إذا اشددتد الحدد ُّ ولدديهر وددادلا إلددهلل 
 يلتهر  حتهلل إذا كا  اليلر الذي قدر فيال انتظ ل   حتهلل لر ي دق ظد  يعدتظلل  

ل عل  لقد دخللا  يلتهر  ف ة   دال يهدلدي فنداداهر  فخ  دلا  ال فعادلا  لقدر ا
فاعدتق لل   لكاندت فد حتهر  دال غدام ل فقدد حملدلا أعدلحتهر لتقددملا نحدل ظدداه  

 الح ل فاعتق لل .
لقد نز   عدل  او ةدلهلل او وليدال لعدلر فدي ق  دا  فدي  ندي ومد ل  د  ودلف 

ودددد الددذي  أ  ددع وشدد ل ليلددة لأعددس معدد د ق ددا  ... لقددد عدد لت  لايددة أ  
اعددتق لل  خمعددمالة مدد  ا نةددا  فأحدداطلا  ال عددل  ل ددأ ي  كدد  لهمددا  اك ددا   
لمضي الملكب داخ  المدينة  لقي  فدي المديندة:  دا  ن دي او   دا  ن دي او 

ق  -ةددلهلل او وليددال لعددلر  - لقددد ةددعد ال  ددا  لالنعددا  فددلق ال يددلت  لتفدد  
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  يا محمد يا  عل  او! قدا  الغلما  في الط ق ينادل : يا محمد يا  عل  او
لهددل شداهد ويدا : امددا  أيدت أهدد  المديندة ف حددلا  -الةدحا ي ال د ا   دد  ودازب 

 .1 شي  ف حهر   عل  او ةلهلل او وليال لعلر(
ةدلهلل او  –لكا  أه  المدينة يخ  ل  ك  يلر يتشلفل  إلدهلل لقدا   عدل  او 

 ذلدد نظد هر  لفدت ةدلتٌ  عدمعهر وندد دخللدال المديندة  فطد ق –وليدال لعدلر 
 الشُّ  فات  له  ينشد : َةِعْد َ  الخدل  َ   ات م  فتيات ةلت

 طلدع ال ددد  ولينا   ***     مد  جنيدات الددلداع
 ل ب الشك  ولينا  ***     مدددا دودددا للدال داع
 أيهدا الم عددلث فينا  ***     لت  ا م  المطاع

 ا خاذ؟ النشيد هذا له  للح   العذب   القل  هذا له  ةا  ذا َم  ت  أ
ِلع المدينة  شع ا  م  لعلال فًتهلل   مد  ح  ٍّا -ةلهلل او وليال لعلر  –  الن ي أل 

 لهدر حللدال  المناكدب يتددافعل   الفتيدا  الدذي  هدل   أحدد للعلدال يد ا   أ  ق  
 يلع دل  لعدلرا لالح شدة وليدال او و ةدلهلل  عدل  لف ًحاا دا  نشدلل يتندادل 
دا   ندي مد  َ دلا     قدلمدال  لألللدد َفَ ًحا  ِح َا هر ذلد أجنا   يْضدِ    ي ْقدِ ل  الن  

 :لَيق ْل   الدفلف
 نح   لا  م   ني الن ا  ***     يا ح ذا محمد م   ا 

 هدذا فدي المدينة أضا  الع ل  لالنل  م  فيم لأي !الغ طة؟ هذ  غ طة أية
 2التا يا؟ ةحف الخالد في اليلر

 المدينة التدي أضدا  منهدا  عدد قدلمدال ةدلهلل  -ليال لعلر ةلهلل او و –لواش 
او وليال لعلر كد  شدي  لزا  ونهدا الل دا  لنقد  حماهدا إلدهلل ال حفدة لأك مدت 

 .1 منع دخل  الد ا  لالطاول  لها  عد اله  ل وش  عني 

                                 
 .1/21٦العي ل الن لية الةحيحة للدكتل  أك ر ضيا  العم ي  1
 .٤23انظ  في منز  اللحي  لمحمد حعي  هيك  ةد 2
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ليمندال أ  الزمدا  تغيد   عدد قدلمدال إلدهلل  –ةدلهلل او وليدال لعدلر  –فم    كتدال 
اعتنا ت  لأة ح ذلد اليلر و عا  ه  المدينة  لتا يخا المدينة  فاعتضا ت ل 

 ديدددددا  يددددار مق لددددة  عددددتغي  ل ددددال التددددا يا  ف عددددد أ  كانددددت ا يددددار للكفدددد   
لالطلاغيددت  لالخ افددة ال لهددا   تعيددث فعددادا فددي وقددل  ال شدد ية  أشدد ق نددل  
الن لل ع ا ا لها ا  لطلعدت شدمس الحقيقدة  لأزا  ندل  اإلعدار العداطع ظدار 

العهد ال الس  فدي ال اهليدة ا للدهلل  لةددع الملمندل   قدل  الحدق ت دا د ذلد 
 .2لتعالهلل: ))لق   ا  الحق لزهق ال اط  إ  ال اط  كا  زهلقا((
ةدلهلل او وليدال  –لكا  م  أجد  أ لز اإليمدا  إلدهلل المديندة     كدة ه د ل ن يندا 

ينما اختدا  إليها: أ  أة ح تا يا ا مة اإلعامية يل خ  ذلد اليلر؛ ح –لعلر 
أ  يدددل  خ  التدددا يا  – ضدددي او وندددال  –أميددد  المدددلمني  ومددد   ددد  الخطددداب 

 .3اله  ي  لكانلا يل خل  ق   ذلد  اللقالع   يا ولهلل العادل 
 لاو تعالهلل أولر.

                                                                             
 .1/11انظ  التحفة اللطيفة في تا يا المدينة الش يفة  للعخالي  1
 (.٦1عل ل اإلع ا  )ارية:  2
 .112/ 1انظ  ا لال    ي ها  الععك ي  3
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 المطلب الجاني: أج  أ لز اإليما  إلهلل المدينة ولهلل المكا 
تهيلدة  دل إيمدداني ظد  العدا قل  ا للدل  مد  المدلمني  فددي حا دة ماعدة إلدهلل 

يعتطيعل  فيال أ  يلدلا و ادل   هر م  غي  كدد   ل  منغةدات  كمدا يعدانل  
في أ لا  مكة  للهيب  طحالها  لقعلل قللب ةناديد كفا ها  للما ها  لا في 
 ماوات متف قة إلهلل المدينة  ل دلا ال دل اإليمداني الدذي كاندت تتدلق نفلعدهر 

الكفدد   لقعددلل الطلاغيددت  لشددع   إليددال  فهددا هددي المدينددة خاليددة مدد  ةددخب
الملمندددل   ال احدددة النفعدددية  لاعدددتكم  الم تمدددع المعدددلر ال ديدددد فدددي المديندددة 
وناة  القلل  لاعدتعدت المديندة   عدلخ إيمانهدا  للحددل م تمدع اإليمدا  فيهدا 
لقلتال المادية لالمعنلية لتعتق   أخط  لأوظر حدث في حيال ال شد ية   حلدل  

فيهددا  لقيددار دللددة اإلعددار ال ديدددل   – وليددال لعددلر ةددلهلل او –خدداتر الن يددي  
 .1ل زل  شمس  عالتال العالمية

ةلهلل  –فلقد أضا ت المدينة  لور النل  ط قها لف ا ها  يلر مقدر  عل  او 
فدخلها لالف حة لال ه ة يعمدا  أهد  المديندة؛   دا  لنعدا    –او وليال لعلر 

اعدتق ا   –ةلهلل او وليدال لعدلر  – شي ا لش انا  لاعتق لت المدينة  عل  او
ة ت فيال ك  ما تحلي قللب عاكنيها الطاه ل  م  الملمني   م  حب طهل   
لا  ددا  حفددي  لحفددالل  لغددت المدددأ فددي التعظددير  لفخامددة المنظدد   لمظدداه  
ا حتدد ار  ممددا أضددفهلل ولددهلل المدينددة كلهددا نددل ا لهدددأ  لكددا  ال كددب الميمددل  

مدينددة  لكأنمددا تحللددت المدينددة إلددهلل هالددة مدد  يمضددي فددي ط يقددال  ددي  ف دداو ال
 2ميممة حيدث تديمر القةدلا  –ةلهلل او وليال لعلر  –النل   تمشي مع  ك ال 

 .3او وليال لعلر –لالمدينة كلها ف   لع ل   مقدر  عل  او 

                                 
 .٤21/ 2للةادق و  ل   -ةلهلل او وليال لعلر  –محمد  عل  او  1
  وليال لعلر.ةلهلل او –اعر ناقتال  2
 .2/٨21للةادق و  ل   -ةلهلل او وليال لعلر  –انظ  كتاب محمد  عل  او  3
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للقدد اكتعد ت المديندة خةالةدها  لولدت  ت تهدا ولدهلل ال لددا   لفضدلت غي هددا 
مندذ أ  تعطد ت حةد الها  لطا دت ت  تهدا  –كدة عدلأ شدقيقتها م –م  المد  

 فيا لها م  مدينة !)مدينة –ةلهلل او وليال لعلر  – مامعة  عد  الش يف 
   إليها لعل ر وليال لنلال او ةلهلل الك ير المةطفهلل الح يب دخل  يلرَ  أضا ت
     اله دا  ط  داً   لاهتزت تحتدال منا   ها إليال لاشتاقت   حة ال ها  يد  فع ح ت
 العددَ  لأش ع   يديال طعام ها  ي  لتكاج  لنما   مياه ها أةا عال  ي  م  لن عت
 لَحنت     خندقها في فأِعال الةخ ل   ض  ةِ  م  لتفت َتتْ    ل نها م  القلي    الكجي َ 
 يديدال  دي  لعد  ح    ال عدالة ذلا  هدا لدال لشدهدت    ِماله دا يديدال  دي  ل كدت
 الليلدة فدي العةدا تعدالهلل ودنهر او  ضدي  ةدحا ال لأضدا ت .. .  طعام هدا
 .1م يَضها( وليال العار    ي    لواد   ضللها في مشلا حتهلل الظلما 

  ل ي عدتحبُّ 2 لدل محفلفة  الشهدا   كما قدا  اإلمدار مالدد  كحمدزل لقتلدهلل أ حدد
ا نقطاع  ها ليحة  للمنقطع الملت  هدا  كمدا ج دت ود  أميد  المدلمني  ومد  

أنددال كددا  يقددل : )اللهددر ا زقنددي شددهادل فددي  –ونددال   ضددي او - دد  الخطدداب 
  لودد  أر المددلمني  َحْفَةددة  ضددي او 3عدد يلد لا عدد  مددلتي فددي  لددد  عددللد(

يقدل : اللهدر قدتًا فدي عد يلد   - ضدي او وندال  -ونها قالت: )عدمعت ومد  
قالت: فقلت: لأن هلل يكل  هذا؟ قدا :  -ةلهلل او وليال لعلر  -للفاًل   لد ن يد 

 .٤او إذا شا ( يأتي  ال
 

                                 
 .12مختة  فضال  المدينة  للدكتل  خلي  إ  اهير ما خاط  ةد 1
 2٦2تحفة العا د لال اكع ةد 2
 ع ق تخ ي ال. انظ  ةد. 3
 .2/11٦  لانظ  حيال الةحا ة  للكاندهللي 1/31٦فتح ال ا ي ٤
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ةدلهلل او وليدال  -لو  و د او    وم   ضي او ونهما قا : قا   عل  او 
: )مدد  اعددتطاع أ  يمددلت  المدينددة فْلَيفعدد   فدد ني أشددفع ِلَمدد  يمددلت -لعددلر 
  قددا  اإلمددار النددللي: )َقدداَ  اْلع َلَمددا  : َلِفددي َهددِذِ  اْ ََحاِديددِث اْلَمددْذك لَ ِل ِفددي 1 هددا(
دْ ِ   اْلَ ابِ  َمَع َما َعَ َق َلَما َ ْعَدَها َدَ َ ٌت َظداِهَ ٌل َوَلدهلل َفْضدِ  ع دْكَنهلل اْلَمِديَندِة َلالة 

َوَلددهلل َشددَداِلِدَها َلِضدديِق اْلَعددْيِش ِفيَهددا  َلَأ   َهددَذا اْلَفْضددَ  َ دداق  م ْعددَتِم ٍّ ِإَلددهلل َيددْلِر 
 .2اْلِقَياَمِة(

مديندة كاندت أل دأ أ م او  فددوا ال -ةلهلل او وليدال لعدلر  -للما قدر الن ي 
ةلهلل او وليال لعلر  -ف  فع ذلد  دوالال  -ةلهلل او وليال لعلر  -لها الن ي 

فدي الحدديث الةدحيح: )اللهدر انقد  -ةدلهلل او وليدال لعدلر  –كما فدي قللدال  –
ْحفة(  .٤ نها كانت دا  ِشْ د 3حم اها فا علها  ال  

علما  ال  دانيل   لالةدلحا  لا تقيدا   ل ع ب أ لز اإليما  إلهلل المدينة كا  ال
لو دداد او الةددالحل   يفضددلل  المقددار فددي المدينددة  لالعدديش فيهددا  لالمددلت 

فدي ذلدد  لالحدث  –ةدلهلل او وليدال لعدلر  –لالدف  في  قيعها  لت غيدب الن دي 
: المقدار  مكدة أحدب إليدد أر - حمدال او  –وليال؛ للهذا لما عدل  اإلمدار أحمدد 

 .1 :  المدينة لم  قلي وليال؛  نها مهاَ   المعلمي  المدينة  فقا

                                 
(  لا د  ما دة  351٧  لالت مذي في عدننال  د قر: )2/٧٤ال اإلمار أحمد في المعند أخ   1

( لةدددححال الشددديا ا ل ددداني فدددي ةدددحيح ال دددامع الةدددغي   ددد قر: 3112فدددي عدددننال  ددد قر: )
(٨211.) 
 .5/111ش   النللي ولهلل ةحيح معلر  2
 ع ق تخ ي ال. انظ  ةد. 3
 2٦3انظ  تحفة ال اكع لالعا د ةد ٤
  لةد    عضدهر ود  هددذا ا جد  فقدا : )حددجني مدد  2٦2كدع لالعدا د ةدددانظد  تحفدة ال ا 1

عك  المدينة عنلات أندال لدر ي دد الد لالح الك يهدة التدي تل دد ودادل فدي غي هدا  كمدا حددجني 
أيًضا أنال   يل د  ها اإلزواو لالةخب الذي يل د فدي المدد  التدي يكجد   هدا العدكا   لأندال 
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للهددذا  عدد  او تعددالهلل النفددلس ت تددا  فددي  ن ددات المدينددة  ليعددأ  كجيدد  مدد  
الح ددداو  لالدددزلا   لالمعتمددد ي  وددد  عددد ب العدددكينة التدددي ي ددددلنها  لال احدددة 
النفعية التي يحعل   ها؛ لهر في طي ة الطي ة؛ للعد  مد  أعد اب ذلدد: أ لز 

 ةلهلل او وليال لعلر. –إلهلل المدينة  كما أكد ن ينا  اإليما 
 هنيلا لم  حج  يت الهدأ   ***   لحط و  النفس ألزا ها
 1لا   العكدينة  لٌ  لأنس   ***    لمد  ح   طدي ة أل زا ها

لي و  اإلمار مالدد أن دال كدا    ي كدب  المديندة  غلدة  فقيد  لدال فدي ذلدد   كما   
ماشدًيا   -ةدلهلل او وليدال لعدلر  -ا  لطلدال  عدل  او فقا :   أطأ  اكً دا  مكد

  ليقدل : -ةلهلل او وليدال لعدلر  -لكا    ي فع ةلتال في مع د  عل  او 
حًيددا لميتًددا عددلاٌ   لقددد قددا  تعددالهلل:  -ةددلهلل او وليددال لعددلر  -ح مددة ال عددل  

لا َلدال  ِ داْلَقْلِ  ))َياَأيَُّها ال ِذيَ  نَمن لا َ  َتْ َفع لا َأْةَلاَتك ْر َفْلَق َةلْ  ِت الن ِ يِّ َلَ  َتْ َهد  
لَ (( ددا يميددز 3 2َكَ ْهددِ  َ ْعِضددك ْر ِلددَ ْعم  َأْ  َتْحددَ َط َأْوَمددال ك ْر َلَأْنددت ْر َ  َتْشددع      لمم 

المدينة المنل ل أن ال وندما تضديق الد اد لالع داد  د وا  اإليمدا   لا  ادل تط يدق 
ها   إليها  فهي من دع اإليمدا  لملطندال  لمل دل   اإلعار؛ ف ن ال ي ل أ إليها  لي

 .٤لمأ ز   لمظه  ؛ م  وة  الن لل  لعت قهلل كذلد إ  شا  او تعالهلل

                                                                             
ينة  فكدا  ممدا قيد  فدي تعليد  ذلدد ا تهداًدا: إندال   أ  حث هذ  المعألة مع  عم أه  المد

  ما كدا  مد  خةلةديتها لوظدير   كدة أ ضدها امتةداة ا ةدلات المزو دة لديعر العدكل  
لالهدل  لالطمأنينة  لمم ا حدجني أيًضا أ  أ ضها ل  الها ي دل للناظ  إليهدا حعدٌ   ل مداٌ   

؛  عندلا : فضدال  المديندة أمدي   د  و دداو الشدقالي ل هاٌ    ي َ أ في غي ها(  حث للددكتل 
   منشل   ملقع )ا للكة(. لح متها

 .1انظ  إنها عكينة المدينة  للدكتل  محملد الشنقيطي ةد 1
 (. 2عل ل الح  ات )ارية : 2
وار ال2٦1انظ  تحفة ال اكع لالعا د ةد 3  21٦عا د   أحكار المعا د  للز كشي ة  لا 
 .23انظ  التحفة الزكية في فضال  المدينة الن لية  لع د ال حم  ال   ة ٤

https://www.alukah.net/authors/view/home/450/
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 عددد أ  حكددهلل: أ   عددم الندداس حددج  - 1لمددا أحعدد  مددا قالددال ةدداحب الشددفا 
ماشيا فقي  لال في ذلد فقا : )الع د ار ق يأتي إلهلل  يت مل    اك دا؟ لدل قدد ت 

عي ما مشديت ولدهلل قددمي ...ل ددي  لمدلاط  ومد ت  داللحي أ  أمشي ولهلل  أ
لالتنزيدد  لتدد دد  هددا    يدد  لميكاليدد  لو  ددت منهددا المالكددة لالدد ل  لضدد ت 
و ةاتها  التقديس لالتعد يح لاشدتملت ت  تهدا ولدهلل  عدد عديد ال شد  لانتشد  
ونها م  دي  او لعنة  عللال ةلهلل او وليال لعلر مدا انتشد   مددا س نيدات 

ةددللات  لمشدداهد الفضددال  لالخيدد ات  لمعاهددد ال دد اهي  لالمع ددزات  لمعددا د ل 
لمناعدددد الددددي  لمشددداو  المعدددلمي   لملاقدددف عددديد الم عدددلي   لمت دددلأ خددداتر 
الن يي ؛ حيث انف  ت الن لل لأيد  فدام و ا هدا  لمدلاط  مهد ط ال عدالة لأل  
 أ م مس  لد المةطفهلل ت ا ها؛ أ  تعظدر و ةداتها  لتتنعدر نفحاتهدا  لتق د 

: )ي ْفددَتح  اْلددَيَم   َفي ْعِ ددب  - حمددال او  –3  َلَقدداَ  اْلَ ْيَضدداِليُّ 2  لوهددا ل ددد انها(
َقْلًما ِ َاد َها َلَوْيش  َأْهِلَها َفدَيْحِمل ه ْر َذِلدَد َوَلدهلل المهدا  ل ِإَلْيَهدا ِ َأْنفِعدِهر لأهلديهر 

لا ِمَ  اْلَمِديَنِة  َلاْلَحا   َأ   اإْلِ  َقاَمدَة ِفدي اْلَمِديَندِة َخْيدٌ  َله دْر؛ ِ َن َهدا َحدَ ر  َحت هلل َيْخ    
َقاَمدِة  ال  ع لِ  َلِ َلا      َلَمْهِ ط  اْلَلْحِي َلَمْنِز   اْلَ َ َكاِت  َلْل َكان لا َيْعَلم لَ  َما ِفي اإلِْ

َتْحَق   د لَنَهدا َمدا َيِ د لَندال  ِمدَ  ِ َها ِمَ  اْلَفَلاِلدِد الدِّيِني دِة ِ اْلَعَلاِلدِد اْ  ْخَ ِلي دِة ال ِتدي ي ْعد
ظ لِظ اْلَفاِنَيِة اْلَعاِ َلِة(  .٤اْلح 

                                 
  حمال او –هل القاضي ويام  1
 21انظ  التحفة اللطيفة للعخالي:ة 2
 ع قت ت  متال. انظ  ةد. 3
 .٤/53انظ  فتح ال ا ي  ٤
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في  حلتال مد  الهندد إلدهلل المديندة: ) لددل طي دة مللدت  1لقا  ةديق حع  خا 
 أنلاع ال  كات  لنجا  مد  ال حمدة لأندلا  مد  الت ليدات  كيدف لا ندلا  اإللهيدة 

عددكينة لاللقددا  تتنددز  كدد  حددي  ولددهلل لال  كددات الن ليددة تت شددح مدد   ددد انها  لال
 .2 نيانها(

فلدديعلر المقددير  المدينددة وظددر محلهددا  ليعتقددد فيهددا غايددة اإل ددا  لالتعظددير   
ليحذ  م  إحداث حادث  ها للل يعي ًا ؛ كما  لأ أ  و دد الد حم   د  مهددي 
لما قدر المدينة  لدخ  المع د لضع شيًلا كا  وليدال  دي  الةدفلف  فدأم   دال 

ذ  فقي  لال: إنال فا ! فعات ال لقا : أتفع  مجد  هدذا؟ أل مدا ولمدت أ  مالد فأ خ
الن ددي ةددلهلل او وليددال لعددلر قددا : ))مدد  أحدددث فيهددا حدددجًا ألنلأ محدددجًا فعليددال 

فددانظ  كيددف  عد  مالددد  حمددال او هددذا  3لعندة او لالمالكددة لالندداس أ معدي ((
 .٤الفع  اليعي  داخًا في وملر الحديث.

ل    َلِمدد  أجدد  أ لز دد   اإليمددا  إلددهلل المدينددة أنددال َلددْر َيددَزْ  ِمددْ  َشددْأِ  َمددْ  َحددج  اْلم 
َاِل ِفي َمْعدِ ِد َ ع دلِ  الل داِل  َةدل هلل الل دال  َوَلْيداِل َلَعدل َر  -ِ اْلَمِديَنِة  َلاْلَقْةد  إَلهلل الة 

ْلَيِة َ ْلَضِتاِل َلِمْنَ  ِِ  َلَقْ  ِِ  َلَمْ ِلِعاِل َلت- ذك  ملاط  َيَدْيداِل َلَمدَلاِطِ    َلا وت ا  ِ   
َقَدَمْياِل  َلاْلَعم لِد ال ِذي َيْعَتِند  إَلْياِل  َلَيْنِز   ِ ْ ِ ي   ِ اْلَلْحِي ِفياِل َوَلْيداِل  َلِ َمدْ  َوم دَ    

                                 
ولدي ا د  ل ْطدف او الحعديني ال خدا ي  هل:  أ ل الطي ب محمد ةدديق خدا   د  حعد   د  1

القنددل ي  مدد    ددا  النهضددة اإلعددامية الم ددددي  فددي الهنددد  للددد لنشددأ فددي قنددلو ) الهنددد( 
ه  لتعلر في دهلي  لعداف  إلدهلل  هللدا  طل دا للمعيشدة  ففداز  جد لل لافد ل  للدال 12٤٦عنة 

هدد. انظد  132٧تال عنة مةنفات  لغت نيفا لعتي   الع  ية  لالفا عية  لالهندية  كانت لفا
   ٨/1٨٧  لا وار  للز كلي ٧21ت  متال في أ  د العللر  لال ةد

 .1٨٧ حلة الةديق إلهلل ال لد العتيق ة 2
 ع ق تخ ي ال. انظ  ةد. 3
 .1/2٨2  لالمدخ      الحاو 2٧2انظ  إوار العا د  أحكار المعا د  للز كشي ة ٤
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ددَحاَ ِة  ددِة اْلم ْعددِلِميَ   َلاِ ْوِتَ ددا   ِ ددَذِلَد  - ضددي او وددنهر  –َلَقَةددَد   ِمددْ  الة  َلَأِلم 
 .1اِل.ك لِّ 

ل ال ملددة: فالت غيددب فددي المددلت  المدينددة لددر يج ددت مجلددال لغي هددا مدد  ال لدددا   
لاختيددا  عددكناها المعدد لف مدد  حددا  العددلف  ل  شددد أ  اإلقامددة  المدينددة فددي 

أفض  إ ماوًا  فيعتحب ذلد  عد لفاتدال حتدهلل  -ةلهلل او وليال لعلر  -حياتال 
 .2يج ت إ ماٌع مجل ال ي فعال
 لز اإليمددا  إلددهلل المدينددة: أ  أةدد حت مددأ ز اإليمددا   فمدد  ا جدد  الم ددا د   

لمعددتق    لمعددتلدوال  لمظهدد    لكدد  مددلط  فيهددا  لكدد  ناحيددة؛ تددذك   قةددة 
لا حكدار  -ةدلهلل او وليدال لعدلر  –نزل  اللحي  لالندل  الدذي  دا   دال ن يندا 

التشدد يعية التددي تتنددز  ةدد ا  معددا   لكدد  شدد   مدد  أ ضددها يددذك   خطددلات 
 :3 ي   ن اتها  للقد أحع  القال  –او وليال لعلر ةلهلل  –المةطفهلل 

ْ  حيث ما اعطعَت الن  ي م لاِ هًا  ***  فَهلاِط  ال  حمات َجر  ِغزا     ز 
 لَدِع الزِّحددار إذا خددددِشديَت ِإذايددًة  ***   فِ قاع  طي ة كددلُّهددد  َمزا   

ال ندة؛ أ اد أ  يقدف لذلد حينما زا  المع د الن دلي  ل عدد الةدال فدي  لضدة 
 –ةلهلل او وليال لعلر  –في الملا هة الش يفة   دا  العار ولهلل المةطفهلل 

فل دد زحامدا شدديدا مد   – ضدي او ونهمدا  –لولهلل ةاح يال: أ ي  ك  لومد  
الناس  فخشي أ  يدلذي أحددا مد  المعدلمي   ف  دع إلدهلل ال لضدة  لهدل يكد   

 ال يتي  العا قي .

                                 
 .2٨1انظ  المدخ      الحاو ا/ 1
 .11٧ةديق ة حلة ال 2
 .1٧1هل الشيا ما  العيني     العتيق. انظ   حلتال: ال حلة المعينية ةد 3
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أمنيددة غاليددة فددي ويددل  مح يهددا   –إ  شددا  او  –لعدديظ  معدد دها الشدد يف 
لعتظ    اها متعة لناظ يها  لهلا ها العلي  منعشا لقلدلب عداكنيها  مدا  قيدت 

 ويل  لتكتح   مشاهدل أحدها  لوقيقها  لق اها:
 مدت عددت  وديِني إذ  أيت    اهددا   ***   لأطعت   لحي إذ شممت  هلاها 

لأ في خ دددا عدد دددت  تدددذل ًا  ددقد اهددالت م عْت ك ُّ ال ُّ  اط ي  ***   لم 
 هدي المديندة قد م ضت   حدد ِّها   ***   لدلالَي المضمل  محم هلاها!

 لاو أولر.
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 1المطلب الجالث: أج  أ لز اإليما  إلهلل المدينة ولهلل اإلنعا 
ا حعد   تقدر معنا  يا  أج  أ لز اإليما  إلدهلل المديندة ولدهلل الزمدا   تغيد   إلدهلل

ضا تال منذ أ  لطلت أقدار المةطفهلل  جد أ طي دة  –ةدلهلل او وليدال لعدلر  –لا 
الطي ة  كما لضحنا كيف تأج  المكا   لتعط ت  ن ات المدينة  لطا ت  حلدل  

  ها. –ةلهلل او وليال لعلر  –الطيِّب 
ليحعدد   نددا أ  ن ددي  هنددا أجدد  أ لز اإليمددا  إلددهلل المدينددة ولددهلل اإلنعددا  الددذي 

ذا المكددا  الطدداه   فاإلعددار أحدددث تغييدد ًا  ددذ يًا فددي حيددال الفدد د يعدديش فددي هدد
لالم تمع في المدينة المنل ل لما تميز  ال م  ومق لشمل  لقد ل ولهلل التدأجي  
حتددهلل ةدد ا الحيددال  كدد   لان هددا  ةدد غتال ))ِةددْ َغَة الل دداِل َلَمددْ  َأْحَعدد   ِمددَ  الل دداِل 

قلاودد  لشديد  نياندال ولدهلل أعداس   لالم تمع المددني ال ديدد أ عديت 2ِةْ َغًة((
 لا دط العقيدددل التدي اعددتعلت ولدهلل ا ت اطددات الق يلدة لوةدد يتها لعدال  الدد لا ط 
ا خدد أ  ل دد زت فكدد ل ا مددة اللاحدددل  لتقعدديمات العددكا  ةددا  أعاعددها وقددديًا 
  3لةددا لا يقعددمل  إلددهلل جدداث م ملوددات هددي: الملمنددل  لالمنددافقل  لاليهددلد

إلدددهلل المديندددة مشددداك  متنلودددة  اقتةدددادية  لقدددد لا دددال المهدددا  ل  مددد  مكدددة
لا تماوية لةدحية  للقعدت الملاخدال  دي  طد في  همدا المهدا  ل  لا نةدا   

                                 
اعددتد  المالكيددة ولددهلل ح يددة ومدد  أهدد  المدينددة لاوت ددا   مةددد ا مدد  مةدداد  التشدد يع؛  1

 م ملوة مد  ا دلدة منهدا: هدذا الحدديث مددا  ال حدث: )إ  اإليمدا  ليدأ ز إلدهلل المديندة ...( 
 ضي او ودنهر ارتيدي   لغيد  ذلدد. انظد   –جا ت   لو د او    وم  ل ا ج  و  زيد    

  ل ا ددع  حجددا  عنددلا : اومدد  أهدد  المدينددة لح يتددال 1/3٦ت تيددب المدددا د  للقاضددي ويددام 
وندددددددددددددددددددد المالكيدددددددددددددددددددة  للددددددددددددددددددددكتل  وددددددددددددددددددداد  العدددددددددددددددددددلنيا لهدددددددددددددددددددذا  ا دددددددددددددددددددط 

: https://www.alukah.net/sharia/0/113308/#ixzz6C3tZkxNp( الملضلع
) 
 (.13٦عل ل ال ق ل )ارية:  2
 .٤21انظ  مكة لالمدينة في ال اهلية لوة  ال عل   للدكتل  أحمد إ  اهير الش يف ةد 3

https://www.alukah.net/sharia/0/113308/#ixzz6C3tZkxNp
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ف خهلل ال عل  ةلهلل او وليدال لعدلر  دي  مهدا  ي لأنةدا ي اجندي  اجندي   لقدد 
طا ت نفلس ا نةا   ما عي ذللنال إلخلانهر المهدا  ي  مد  ودل    لقدد خلدد 

الكد ير  فقدا  تعدالهلل: ))لالدذي  ت دل ألا الددا  لاإليمدا  مد   او مدحهر في القد ن 
قددد لهر يح دددل  مددد  هدددا   الددديهر ل  ي ددددل  فدددي ةددددل هر حا دددة ممدددا ألتدددلا 
ليلج ل  ولهلل أنفعهر للل كا   هر خةاةة لم  يلَق شح  نفعال فألللدد هدر 

لتةل   عدم ال لايدات ومدق التدزامهر  نظدار الملاخدال لتفدانيهر  1المفلحل ((
يذ   لم  النماذو الف يددل لهدذ  الملاخدال مدا حددث  دي  عدعد  د  ال  يدع في تنف

اا نةا يا لو د ال حم     ولف االمها  ا  حيث قدا  لدال عدعد: إ  لدي مدا  
فهل  يني ل يند شط ا   للي ام أتا  فانظ  أيهمدا أحدب إليدد فأندا أطلقهدا فد ذا 

ولدهلل العدلق. فلدر حلت فتزل هدا. قدا :  دا د او لدد فدي أهلدد لمالدد. دلدلني 
 .3 2ي  ع حتهلل   ع  عم  لأقط

اإلمدار مالدد  -لمما يلضح أج  أ لز اإليما  إلهلل المدينة ولهلل اإلنعا  اوت ا  
أ  وم  أه  المدينة ح ة   ليتضح ذلد م   عالتال التي أ علها  - حمال او 

اولر  حمد او أنال  لغني أند تفتدي النداس (إلهلل لالي مة   لالتي  ا  فيها : 
أشديا  مخالفددة لمددا وليدال  ماوددة الندداس ونددنا ل  لدددنا الددذي نحد  فيددال؛ ف نمددا  

الناس ت ع  ه  المديندة   إليهدا كاندت اله د ل  ل هدا ندز  القد ن  لأحد  الحدا  
لح ر الح ار   إذ  عل  او  دي  أظهد هر  يحضد ل  الدلحي لالتنزيد   ليدأم هر 

                                 
 (.5عل ل الحش  )ارية:  1
: َشْيٌ  ي ت َخذ  ِمَ  الل َ ِ  الَمِخيم ي ْطَ ا  ج ر  ي ْتَ د  اَ ِقط؛ لفيال ودل لغات: اإِلْقط  لاَ ْقط  لا  ْقط   2

دًة. انظد  لعدا   َحت هلل ي ف  لالِقطعة  ِمْنال  َأِقطٌة؛ َقاَ  اْ    اَ و ا دي: ه دَل ِمدْ  َأل دا  اإِل د  َخاة 
 .٧/21٧الع ب 

ها ) تةد ف   لمدا  عدد1/23٤انظ  العي ل الن لية الةحيحة  للدكتل  أك ر ضيا  العم ي  3
 يعي (.
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ختدا  لدال مدا وندد    ةدللات فيطيعلنال ليع  لهر فيت علندال  حتدهلل تلفدا  او  لا
او وليال ل حمتال ل  كاتال   جر قار م   عد  أت ع الناس لال م  أمتال مم  للدي 
ا م  م   عد   فما نز   هر مما ولملا أنفذل    لمدا لدر يكد  ونددهر فيدال ولدر 
عددأللا ونددال   جددر كددا  التددا عل  مدد   عدددهر يعددلكل  تلددد العدد ي  ليت عددل  تلددد 

 المدينة ظاه ًا معملً   ال؛ لر أ   حدد خافدال للدذي فدي  العن    ف ذا كا  ا م 
  لنقددد  1أيددديهر مددد  تلددد الل اجدددة التددي   ي دددلز  حددد انتحالهدددا ل  ادوالهددا(

أندال قدا : )إذا  أيدت أهد   – ضي او وندال  –القاضي ويام و  زيد    جا ت 
 المدينة ولدهلل شدي  فداولر أندال العدنة  قدا  ا د  ومد : لدل أ  النداس إذا لقعدت

 -يعني فعلل   -فتنة  دلا ا م  فيال إلهلل أه  المدينة؛ ف ذا ا تمعلا ولهلل شي  
 .2ةلح ا م   للكنال إذا نعق ناوق ت عال الناس(

فأهدد  اْلَمِدْيَنددِة :َ َله ددْر َشددْأٌ  َوِظددْيٌر ِوْنددَد َأْهددِ  اإِلْعددَار   َفه ددْر َأةددَحاب  َ ع ددلِ  اِو 
ل    َلَ اَهددد لا ةددلهلل او وليددال لعددلر نَمن ددلا ِ دداِل   لَ   -َمَعددال  َلَ ْعددَد    -نَلْل   َلَنَةدد  

َهدداِ ِ ْيَ   ِ ددَأْمَلاِلِهْر َلَأْنف ِعددِهر   َلات َ ع ددل  ؛ َفَ ِضددَي او  َتَعدداَلهلل َوددْنه ر   َلَعددم اه ر  اْلم 
هلل َوَلْيِهر  َلَعداَ  َلاَ ْنَةا   َلَأْخَ َ  َأن ال َعي دِخل ه ر  اْلَ ن ة  ه ْر َلَمْ  َأَح  ه ر   َلَتَ ض  

 . َوَلهلل َنْهِ ِهْر ِإَلهلل َيلِر الدِّي 
لقد أخذ الق ط ي م  حديث: اإ  اإليما  ليأ ز إلهلل المديندةا دلديا ولدهلل مدذهب 
أه  المدينة  لعامتهر م  ال دع  لأ  وملهر ح ة كما هدل  أي اإلمدار مالدد  

ةددلهلل او  ل د وليددال الحددافظ ا دد  ح دد   ددأ  هددذا إ  عددلر اخددتة  عةدد  الن ددي
وليددال لعددلر لالخلفددا  ال اشدددي   لأمددا  عددد ظهددل  الفددت  لانتشددا  الةددحا ة فددي 

                                 
)ومدد  أهدد  لانظدد     لمددا  عدددها ) تةدد ف يعددي (1/٨٤ت تيددب المدددا د  للقاضددي ويددام  1

 ملقدع  المدينة حقيقتال لأج   في اختاف الفقها (  حث ل  ا   نت ةدالح  اعدلدا   منشدل 
 ا للكة.

 .1/3٦تد يب المدا د لتق يب المعالد  2
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الدد اد  ل  عدديما فددي ألاخدد  المالددة الجانيددة لهلددر  دد ا؛ فهددل  المشدداهدل  خدداف 
 .1ذلد
َعداِل ًا َلك  ُّ َمْ  َعدَكَ  اْلَمِدْيَندَة َلَأةدَ َح ِمدْ  َأْهِلَهدا ؛ م َتَمعِّدكًا ِ َشدِ ِع اِو َتَعداَلهلل    

َوَلددهلل َهدددي َ ع ددلِ  اِو ةددلهلل او وليددال لعددلر َفِ ن ددال  َيَنال ددال  ِمددْ  َفْضددِ  ِخَيدداِ  َأْهددِ  
  ليد أ  عدم ال داحجي  أ  مد  أعد اب العدكينة  2اْلَمِدْيَندِة ِ َقددِ  َتَمعُّدِكاِل ِ ِدْيِندال

التي يشع   ها أهد  المديندة مد  المدلظفي   لالت دا   لغيد هر  كمدا يشدع   هدا 
فتحددجهر ولددهلل حعدد  الخلددق  لكددف ا ذأ: كددل  أهدد   ا هددا مدد  غيدد  أهلهددازل 

ل أ  م  يكيد أه  المدينة  –ةلهلل او وليال لعلر  -المدينة لةية  عل  او 
مهدد  عذاب خاة  لهل إذا تال كما يذلب الملح في الما ؛ كمدا د  وليدال قللدال 

 -َيْعِندي اْلَمِديَندَة  -ْلَدِل ِ ع دل   : )َمْ  َأ َاَد َأْهَ  َهِذِ  اْل َ -ةلهلل او وليال لعلر  –
 : 3َأَذاَ ال  الل ال  َكَما َيذ لب  اْلِمْلح  ِفي اْلَماِ (

 ٤أيا عاكني أكناف طي ة كلكر   ***   إلهلل القلب م  أ   الح يب ح يب
لم  الشفاوات الجا تدة التدي أكد ر او  هدا ن يدال ةدلهلل او وليدال لعدلر شدفاوتال 

  لهذ  الشفاوة فيها كذلد إكد ار للمديندة 1ل  لمات  هالم  عك  المدينة المنل  
المنل ل  للم  عكنها ةا  ًا ولدهلل  لالهدا مفضدًا لهدا ولدهلل غي هدا  لقدد شد فها 
او  ميددزات وديدددل؛ منهددا: أ   علهددا مهددا    عددل  او ةددلهلل او وليددال لعددلر 

 ح هدا   لواةمة اإلعار ا للهلل  لأنال يأ ز إليها اإليما  كمدا تدأ ز الحيدة إلدهلل
                                 

  للددددكتل  ملعدددهلل  شدددي  ةدددحيح معدددلرالمدددنعر شددد     لفدددتح ٤/5٤انظددد  فدددتح ال دددا ي  1
1/٤٨٦. 
منشدل  فدي ملقدع  ال عالة ا مينة في فضال  المدينة :  حدث  حمدد و دد العزيدز الحمددا  2

 ( http://www.saaid.net/mohamed/17.htmةيد الفلالد: لهذا  ا طال: )
 (.13٦٧ قر: )أخ  ال معلر في ةحيحال   3
 .٤٧انظ  إنها عكينة المدينة  للدكتل  محملد محمد المختا  الشنقيطي ةد ٤
 .11/٤2٦انظ  فتح ال ا ي  1

http://www.saaid.net/mohamed/17.htm
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جر ميزها او تعالهلل و  عال  ال قاع  ج لت شدفاوة ن يدال ةدلهلل او وليدال لعدلر 
 هلها اوتنا  خاةًا  هر لمزيد تش يف لهدا  لقدد ج تدت شدفاوة ال عدل  ةدلهلل 
او وليال لعدلر  هد  المديندة  لأندال يكدل  شدهيدًا لشدفيعًا لهدر  فيكدل  شدهيدًا 

كدددل  شدددفيعًا للعاةدددي   لشدددهيدًا لددد عم أهددد  المديندددة لشدددفيعًا ل قيدددتهر  أل ي
للمطيعي   أل شهيدًا لم  مات في حياتال  لشدفيعًا لمد  مدات  عدد   لقدد يكدل  
المعنهلل: أنال يكل  شهيدًا لشفيعا لهر  فت تمع لهر الشهادل لالشفاوة معا  أما 
م  عك  المدينة  للر يشك  تلد النعمة؛ فأفعد فيهدا  مدا يتندافهلل مدع ح متهدا؛ 

 دداللع   كمددا فددي قللددال وليددال  -ةددلهلل او وليددال لعددلر  - فقددد تلوددد  ال عددل 
: )المدينة حد ر؛ فمد  - ضي او ونال  –الةال لالعار م  حديث أ ي ه ي ل 

أحدث فيها حدجًا  أل نلأ محددجًا فعليدال لعندة او  لالمالكدة  لالنداس أ معدي ؛ 
 . 2  1  ًيق   منال يلر القيامة ود  ل  ة ف(

اإليما  إلهلل المدينة ولهلل اإلنعدا   احتد ار أهد  المديندة لمما يلضح أج  أ لز  
لممدا يد لأ فدي ذلدد: مدا  د أ  - حمال او  –لحفظ مكانتهر وند اإلمار مالد 
 –ونددد قدلمددال  -فقددد أمدد  اإلمددار مالددد المهدددي 3 ينددال ل ددي  الخليفددة المهدددي 

المدينددة  العدددار ولددهلل أل د المهدددا  ي  لا نةددا  قدددالا لددال: ا مدددا ولددهلل ل دددال 

                                 
 ع ق تخ ي ال. انظ  ةد. 1
  لالملعدلوة العقديددة لم ملودة مدد  ٤2٧/ 1انظد  الحيددال ارخد ل للدددكتل  غالدب وددلا ي  2

   لما  عدها.٤/٤2٨ال احجي    ش اف وللي العقاف 
هل: أ ل و د او محمد    و د او المنةل     محمد    ولي الع اعي  المهدي  الل دال:  3

هددد  للددي 12٧مدد  خلفددا  الدللددة الع اعددية فددي العدد اق  للددد   يددذو )مدد  كددل  ا هددلاز( عددنة 
الخافدة  عدد لفدال أ يددال  لاعدتم ت خافتدال وشدد  عدني  لشده ا  كددا  محمدلد العهدد لالعددي ل  

لمدات فدي اماعد ذا ا ةد يعا ود  دا تدال فدي الةديد  لقيد  معدملما عدنة  مح  ا إلهلل ال وية 
  لا وددار  211/ 2هددد.انظ  ت  متددال فددي فددلات اللفيددات  لةددا  الدددي  ا دد  شدداك  1٨5

 .٨/221للز كلي 
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  م قلر خي  م  أهلها ل  منهاا فعألال المهدي: ما ع ب ذلد؟ فقا : ا نال ا
ةددلهلل او  -  يعدد ف ق دد  ن ددي اليددلر ولددهلل ل ددال ا  م غيدد  ق دد  ن ينددا محمددد 

لمدد  كددا  ق دد   وندددهر فين غددي أ  يعدد ف فضددلهر ولددهلل غيدد هر   -وليددال لعددلر 
 .1فامتج  المهدي أم  

ذلد أهدد  مكددة ين غددي أ  يتددأج لا ليدد أ ةددديق حعدد  خددا  أ  أهدد  المدينددة  لكدد
 المكا  الطاه  في هاتي  ال لدتي  الم ا كتي ؛  نهر قدلل للمعلمي  في أنحدا  
العالر  كمدا أ  مكدة لطي دة قددلل لل لددا  اإلعدامية؛ فقدا : )  عديما أهد  مكدة 
لالمدينة الذي  هر في خي   قاع ا  م  لهر قدلل المعلمي   خةلةًا ا لمدة 

 .2منهر.(
م  فضال  أه  المديندة؛  عد ب أ لز اإليمدا  إليهدا أ  ال  د  الةدالح الدذي ل  

يخدد و إلددهلل الددد ا   لهددل خيدد  الندداس يلملددذ مدد  أهدد  المدينددة  كمددا ل د فددي 
الحديث  لم  خةالة المدينة أنها   تخلدل مد  أهد  الفضد  لالعلدر لالةدا  

مدا  ٤أهلهدا  لقدد  حدظ  عدم الدذي  زا لا المديندة مد  غيد  3ولهلل م  ا زما  
 المديندة الدذي  زا لا تميز  ال م تمع المديندة مد  ةدفات ك يمدة  فقدا : )يدذك 

 الخلدق  لهدذا لِ ق دة الط دع َدَماجَدة مد  وظدير  اندب ولدهلل أنهدر أهلهدا لواشد لا
العدياحة   عد ب كدا  أيٍّا لالعالحي  العياحة ولهلل تعيش التي ال اد في ط يعي
 فدي ي دث مدا لمعد د  ال عدل  ق د  ةالمديند أهد  م دال ل في أ   عضال: ليزيد

                                 
 .1/22التحفة اللطيفة في تا يا المدينة الش يفة للعخالي  1
 .1٨5 حلة الةديق إلهلل ال لد العتيق ةد 2
 .53 51عيدل ال لدا  ةدانظ  فضال   3
 ك ت مع أحد العما  اللافدي  م  خا و المملكة  أجنا  إودادي لهذا ال حث  لأخ  ني  أنال  ٤

واما  فعألتال: ما  أيد في المدينة؛  فكا  يك  : المديندة  22يعيش في المدينة المنل ل منذ 
المدينددة طي ددة   طي ددة  لأهلهددا طي ددل ! فأعددألال ودد  المدينددة؛   ودد  أهلهددا؛ فأعددمعال يقددل :

 لأهلها طي ل !
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 ولدهلل تعدال   المديندة المحيطدة ال قدة ... لالط يعدة لهذ  هذ  الدماجة نفلعهر
 لالحيدال  عدامة  لالخضد ل حللهدا كجيد ل  فال عداتي  الحيدال  مد  اللدل  هدذا

 لتدأج هر الن ليدة  لالح د ل ال عدل   دلا  إلدهلل المديندة أهد  ضدحلد...لمقار
 المطلق التلك  لهذا علاهر  م  أكج  اإلعامي فكي الت في حدث  التطل  الذي

لقهر  أة ح  عم الذي  لكدلا ث  زًودا لأق  لال ضا الة   إلهلل أدنهلل ي علهر خ 
 ل  ملتداهر ولدهلل ينلحدل    أنهدر مد  لاحدد؛ غيد   حظدال ذلدد مدا م  الده  

 لددأ ال دزع فدي المةد يي  إع اف لالة   في الت لُّد ي ْعِ فل  لأنهر ي كلنهر 
 .1حعاً ا( لغد   يحع ل  تلكلهر في لهر لها  لالحز  لفا عةا

لهدل ي دَذكِّ   نعمدة أ لز اإليمدا  إلدهلل  – حمدال او  –2لقا  الشيا ا د  وجيمدي  
: )ف ني أذك كر لنفعي  ما أنعر او  ال  -المدينة لأنال ي ب شك ها  أدا  حقها 

اد التدي كاندت محد  ولهلل هذ  الد اد مد  نعمدة اإلعدار قدديما لحدديجا  هدذ  الد 
ال عالة  عالة محمد َةل هلل الل ال  َوَلْياِل َلَعل َر خاتر الن يي  الذي  عدث إلدهلل النداس 
كافة     إلهلل ال   لاإلنس.هذ  ال اد التدي كمدا  ددأ منهدا اإلعدار ف ليهدا يعدلد 

                                 
 ٤12في منز  اللحي  لمحمد حعي  هيك  ةد. 1
هل العامة الشيا محمد    ةالح    محمد    عليما     و د ال حم  ن  وجيمي  مد   2

ِلدد ودار   المحقِّق  الفقيال المفعِّ   الل ع الزاهدد .الله ة م   ني تمير هدد  فدي ونيدزل 13٤٧ل 
الشيا العامة و د ال حم  الععدي  ل زمال  كما د س ولهلل الشديا  القةير  تتلمذ ولهلل يد 

و ددد الدد زاق وفيفددي  لالعامددة محمددد ا مددي  الشددنقيطي  لالشدديا و ددد الدد حم  اإلف يقددي  
لالعامة و د العزيز     از  تخ  و م  المعهد العلمي في ال يام  لو يِّ  مد ًِّعا في المعهدد 

تدد يس يكليدة الشد يعة لأةدل  الددي   القةدير  لظد   أعدتاًذا العلمي  عنيدزل  جدر انتقد  إلدهلل ال
فيها حتهلل لفاتال  لكا  يد س في المع د الح ار لالمع د الن لي في ملاعر الحدج ل مضدا  

هد.  ا ع الملقدع ال عدمي لفضديلة الشديا محمدد 1٤21لاإل ازات الةيفية  تلفي   دل عنة 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالح العجيمي .لهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذا  ا طددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال: 

 (https://ar.islamway.net/fatawa/source/35/.) 

https://ar.islamway.net/fatawa/source/35/
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مدا  إ  اإلي»كما ج ت  ال الحديث و  الن ي َةل هلل الل ال  َوَلْيداِل َلَعدل َر  حيدث قدا : 
 « .ليأ ز إلهلل المدينة كما تأ ز الحية إلهلل  ح ها

  أولدددر  دددادا  -لاو شددداهد ولدددهلل مدددا فدددي قل دددي  -هدددذ  الددد اد التدددي   أولدددر 
إعددامية فددي وةدد نا أقددلأ منهددا تمعددكا  دددي  او     النعدد ة لشددع ها  للكدد  

ا لددر  النعدد ة لشددع ها لمدد  ل   او أم هددا  لهددذ  النعمددة الك يدد ل أيهددا اإلخددلل إذ
نشددك ها ف نهددا كغي هددا مدد  الددنعر تلشددد أ  تددزل   يلشددد أ  يحدد   ددد  اإليمددا  
الكفدد   ل ددد  اإلعددار ا عددتك ا   إذا لددر نقيددد هددذ  النعمددة  المحافظددة وليهددا 

 لحمايتها لالمدافعة دلنها.
أيهدا اإلخددلل  إ  هددذ  الدد اد  مددا أنعددر او  دال وليهددا مدد  هددذ  النعمددة العظيمددة  

ر أل  لأخي ا؛ كانت م كزا لتل يال الض  ات وليها م  أ   ةد لهي نعمة اإلعا
 .1أهلها و  دينهر  ليس في ا خاق فحعب؛ للك  في ا خاق لالعقالد(

و  دخل  المش كي  إلهلل المدينة؛  نها  -ةلهلل او وليال لعلر  -ليعد نهيال  
 ةا ت مأ ز اإليما  لعتلدوال لمعتف    مل  ا ولهلل كد  مد  عدكنها أ  يكدل 

 .2ولهلل أولهلل ةفات الكما  خلقا لدينا لةاحا لتقلأ
 - حمدددال او  – 3لعدددمعت فدددي د س مددد  د لس الشددديا وطيدددة محمدددد عدددالر

يعنددي  –يقددل : أد كنددا أهدد  هددذ  ال لدددل  -ننددذاد  –المددد س  المعدد د الن ددلي 
                                 

 .1/112م ملع فتالأ ل عال  العجيمي   1
 .1٤1انظ  مختة  فضال  المدينة المنل ل  للدكتل  خلي  إ  اهير ما خاط  ةد 2
الدلاوظ المدد س  المعد د  هل: الشيا وطية محمد عدالر العامدة المفعِّد  المحددث الفقيدال 3

هد  مدي ية الش قية  مة   جر قدر المدينة المنل ل  ل ل دأ 13٤٨الن لي الش يف  للد عنة 
د اعتال في المعد د الن دلي الشد يف ولدهلل وددد مد  ولمدا  المديندة المندل ل  لمدنهر: الشديا 

يقددي  محمددد ا مددي  ال كنددي الشددنقيطي  ل زمددال مازمددة تامددة  لالشدديا و ددد الدد حم  اإلف  
لالشيا محمد الت كي  لالشيا محمد ولي الح كا   لالشيا وما  ال زال ي  تخد و مد  كليدة 
اللغددة الع  يددة لالشدد وية  لوددي  قاضدديا  محكمددة المدينددة  كمددا د س فددي ال امعددة اإلعددامية 
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لالت ددا  فددي العددلق اللاحددد مددنهر إذا  دداع لل ددد مشددت ي   ل ددا    –المدينددة 
ع شيلا للر يز   مشت ل   يقلر  ا   التا   الذي  اع  عم التا   ارخ  لر ي 

 ضاوتال  ليحي  إليال  عم ز نالال م  المشت ي   ف ذا  ا   مشت ي لعأ  و  
ال ضاوة يقل  لال: اذهب إلهلل  ا ي التا  ؛ ف نال لر ي ع شيلا اليدلر  للعد  هدذا 

و  ضددي ا – قيددة مدد  اإليجددا  الددذي تميددز  ددال أهدد  المدينددة مدد  وهددد الةددحا ة 
 .1أج  م  نجا  أ لز اإليما  إلهلل المدينة –م  غي  شد  –لهل  –ونهر 

ليقل  أحد الكتاب م  أه  المدينة: )المدينة المنل ل مديندة   كغي هدا مد   داد 
مهددا  ا   –وليددال الةددال لالعددار  –او  هددي أ م اختا هددا او لن يددال الكدد ير 

طلدق ال عدالة للعدالمي   فكدا  لحيال  لمجلأ  اختا ها لتكل  مه ط الدلحي  لمن
أهلهددا أهددا لتحمدد  ا مانددة  لا  اغهددا للندداس كافددة  لخلفهددر مدد   عدددهر قددلر 
امتز ت نفلعهر  ع ق اإليما   فكانت أخاقهر أنفاعا تتهددو  الحدب لال حمدة  

 دد ذ  او ت  ددة خيدد   خدداق الن ددلل   –كددا  م تمددع المدينددة المنددل ل لعددي قهلل 
ك امدددا لعدددمل اإلعدددار: تلاةددد  وا قدددات  لةدددلة  حدددر  ل حمدددة  الضدددعيف  لا 

 .2للمعكي   إنها أخاق الن لل  تمجلت في أه  المدينة المنل ل(
 لاو تعالهلل أولر.

                                                                             
 المدينة المنل ل  خلف ودل مللفات؛ منها: اتكملة أضلا  ال يا  في إيضدا  القد ن   دالق ن ا 

هدد. انظد  ت  متدال 1٤22العامة محمد ا مي  ال كني الشنقيطي  كاندت لفاتدال عدنة لشيخال 
فددددددددددددددددددي ملقددددددددددددددددددع ) ا طددددددددددددددددددة العلمددددددددددددددددددا  العددددددددددددددددددل يي ( لهددددددددددددددددددذا  ا طددددددددددددددددددال: 

(https://islamsyria.com/site/show_cvs/20 .) 
 ع د الن لي.م  ش يط مع   لد لعال  ةلتيات مكت ة الم 1
مقددا  للكاتددب    يدددل المدينددة عدد او حعددي  فتحددي  عنددلا : اأنددا المدينددة مدد  فددي الكددل   2

 ر  2/1/221٤ي هلنيا ودد ال معة 
 

https://islamsyria.com/site/show_cvs/20
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 الم حث الجالث: حا  المدينة في نخ  الزما 
لتحدد   –لو الحمددد  –هددذ  المدينددة الطي ددة الم ا كددة  المأهللددة  العددكا  اليددلر 

 ل ليتها قللب مايي  
  لمع دها اليدلر يمتلد  ود  نخد   فدي ةدال 1مي  في شتهلل أنحا  العالرالمعل

الف يضددة  ل لضددتها التددي هددي  قعددة مدد   يددام ال نددة    يعددتطيع أحددد أ  
يةلي فيهدا لديا أل نهدا ا إ   شدق ا نفدس  لالمزاحمدة مد  كجد ل المةدلي  مد  

مد   أهلها  لزلا ها م  شدتهلل  قداع الددنيا  عدلف يدأتي وليهدا يدلر لهدي خاليدة
الناس  قد ت كها أهلها ولهلل أحع  ما تكل   فقد ج ت في الحديث الةحيح أ  
أهد  المدينددة عدديت كلنها  لهدي مجمدد ل  لت قددهلل جما هدا لللحددلش لالطيددل ؛ لذلددد 

ةددلهلل او  -قددا : قددا   عددل  او  – ضددي او ونددال  –مدد  حددديث أ ددي ه يدد ل 
  لفدي 3(2ْيِ  َما َكاَنْت  م َذل َلدًة ِلْلَعدَلاِفي: ))َلَيْت  َكن َها َأْهل َها؛ َوَلهلل خَ -وليال لعلر 

 - لايددة أخدد أ: )َيْت  ك ددلَ  اْلَمِديَنددَة َوَلددهلل َخْيددِ  َمددا َكاَنددْت  َ  َيْغَشدداَها ِإ   اْلَعددَلاِفي 
َزْيَنددَة ي يدددا  المدينددة -ي ِ يددد  َوددَلاِفَي العِّددَ اِع َلالط ْيدد ِ    ٤ج ددر  َيْخدد  و   َاِوَيدداِ  ِمددْ  م 

َخدددد  ا َوَلددددهلل  2َحت ددددهلل ِإَذا َ َلَغددددا َجِني ددددَة اْلددددَلَداعِ  1 غنمهددددا َفَيِ ددددَداِنَها َلْحًشددددا 1ا ينعقددد
لِهِهَما(  .3ل   

                                 
 : -م  قةيدتال: أنا المدينة  –قا  الشاو  و د المحع  حليت معلر  1

 *لفي هلاي مايي  تنار ولهلل     ***    ذك ي لتةحل ولهلل طيفي إذا ا تحا*
لعلافي: الدلاب لالطي   لأةلال: م  واَفِت الطي    إذا اْعَتدا ْت ولدهلل الشديِ  أل المداِ  أل ا 2

  لتددداو العددد لس مددد   دددلاه  1/٦٤2الِ َيدددِف. انظددد  القددداملس الحددديط  للفيددد لز ن دددادي 
   35/٧٤القاملس  للز يدي 

 (.13٦5أخ  ال معلر في ةحيحال   قر: ) 3
ماشيتهما لإلقامة  ها مع أهد  اإليمدا  للحمايدة مد  قا  المنالي: ليحتم  أنهما قةداها   ٤

 .1/٤1أه  الطغيا . انظ  فيم القدي   للمنالي 
 .1/1٧2النعق: الةيا   لأةلال: دوا  ال اوي الغنر. انظ  تهذيب اللغة  ل زه ي  1
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إ  أ  العلما  اختلفلا متهلل يكل  ذلد؟ لهد  لقدع فدي الماضدي؟ أر عديكل  فدي 
نخدد  الزمددا ؟ ولددهلل قددللي : القددل  ا ل : فددذهب القاضددي ويددام إلددهلل أ  هددذا 

   لأنال م  المع زات  فقدد ت  كدت المديندة ولدهلل أحعد  مدا   أ في العة  ا ل
كانت؛ حي  انتقلت الخافة منها إلهلل الشار لالع اق  لذلد أحعد  مدا كاندت مد  
حيث الدي  لالدنيا: أما الدي  فلكج ل العلما   هدا  لأمدا الددنيا فلعما تهدا لاتعداع 

لمديندة لخداف التي   ت  ا ٤حا  أهلها  قا : لذك  ا خ ا يل  في  عم الفت 
أهلها أنال  ح  ونها أكج  الناس  ل قيت جما ها للعلافي  لخلت مددل  جدر ت ا دع 

                                                                             
قي  إ  الضمي  والد إلدهلل المديندة  لالمعندهلل: ي ددا  المديندة لحشدا؛ أي: َخداً   َ  َعداِكَ   1
ا  لقي  المعنهلل: ذات لحلش؛ لهل الملافدق ل لايدة ال خدا ي: اي ددانها لحلشداا أي ي ددا   ه

اللحدلش  المديندة  أل أ  أهلهدا ةددا لا لحلشدا  ل  حدال اإلمددار الندللي   لقيد  إ  الضددمي  
د م  ا والد إلهلل الغنر  لالمعنهلل: ي دا  غنمهما ةا ت لحلشا: ِإم ا ِ َأْ  َتْنَقِلدَب َذات َهدا لحلشدا  َلاِ 
َش َلَتْنِفددَ  ِمْنه َمددا  لتقلددب ا حددلا  فددي نخدد  الزمددا   لهددل  أي ا دد  المدد ا ط  لقددلا   َأْ  َتتَددَلح 
الق ط ي لالحافظ ا   ح    لاعت عد  اإلمار النللي. انظ  النهاية في غ يدب الحدديث لا جد  

 .٤/51  لفتح ال ا ي 5/1٨1  لش   النللي ولهلل ةحيح معلر 1/1٨1
ددة  ِمددْ  َأْهددِ  جَِني ددة  اْلددلَ  2 َداِع: فددي المدينددة  تقددع ِمددْ  َعددْلع  َوَلددهلل َمْتِندداِل الش ددْ ِقيِّ  َيْعِ ف َهددا اْلَخاة 

ْمَ اِ  اْلَمِديَنِة  َلِفيَها و  َِّد الط ِ يق  الذ اِهب  إَلهلل اْلع ي لِ  َلالشَُّهَداِ  َلالش اِر  َلِهَي اْلَيْلَر ِفي َقْلِب و  
لمع ددر ٤/13٧3ر مددا اعددتع ر مدد  أعددما  الدد اد لالملاضددع  لل كدد ي اْلَمِديَنددِة. انظدد  مع دد

ْغَ اِفي ِة ِفي العِّيَ ِل الن َ ِلي ِة  للدكتل  واتق غيث ال ادي ةد  .332اْلَمَعاِلِر اْل  
 (1٦٧٤أخ  ال ال خا ي في ةحيحال   قر: ) 3
أ عد  إلدهلل هدد  حيدث ٨3لخةلةا لقعة الح ل  التي كانت في وهد يزيد  د  معاليدة عدنة  ٤

دا َلَ َد اْلَمِديَنددَة  ْقَ ددَة؛ الدذي يعدميال العدلف امعد فاا َفَلم  أهد  المديندة عد ية  قيدادل م ْعدِلر  ْ د   و 
: ق ِتدَ  َيدْلَر اْلَحد  ِل َعدْ ع مِ  َمداِر َماِلدد  د   اْعَتَ اَحَها َجَاَجَة َأي ار   َقاَ  َوْ د  الل اِل ْ    َلْهب  َودِ  اإلِْ اَلِة َ   

 .5/2٤3َمَلِة اْلق ْ ن . انظ  ال داية لالنهاية      كجي  ِمْ  حَ 
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  لنق  الحافظ ا   ح   قل  اْلق ْ ط ِ ي  ت عا للقاضي ويام: )َلقد 1الناس إليها.
ِمَلد ِ دَد َذِلدَد َحْيددث  َةداَ ْت َمْعدِدَ  اْلِخَاَفددِة َلَمْقِةدَد الن داِس َلَمْلَ ددَأه ْر  َلح  ْت ِإَلْيَهددا ل 

َخْي َات  اْ َْ ِم  َلَةاَ ْت ِمْ  َأْوَمِ  اْلِ َاِد  َفَلم ا اْنَتَقَلِت اْلِخَاَفة  َوْنَها ِإَلدهلل الش داِر  
اْلِفددَت   َلَخَلددْت ِمددْ  َأْهِلَهددا   2ج ددر  ِإَلددهلل اْلِعدد َاِق َلَتَغل َ ددْت َوَلْيَهددا اْ َْودد َاب   َتَعاَلَ ْتَهددا

 .3َلاِفي الط ْيِ  َلالعَِّ اِع(َفَقَةَدْتَها وَ 
َةدل هلل الل دال   -َقاَ : )َدَخدَ  َ ع دل   الل داِل  - ضي او ونال  –لَوْ  َوْلِف ْ ِ  َماِلد  

اْلَمْعددِ َد ج ددر  َنَظددَ  ِإَلْيَنددا؛ َفَقدداَ : َأَمددا َلالل دداِل َلَيددَدَون َها َأْهل َهددا م َذل َلددةً  -َوَلْيدداِل َلَعددل َر 
٤ 

لَ  َما اْلَعَلاِفي؟ الط ْي   َلالعَِّ اع ( 1َواًماَأْ َ ِعيَ    .٨ِلْلَعَلاِفي؛ َأَتْد  
لنقد  العدمهلدي ودد  القاضدي ويددام أيضدا أندال قددا : لقدد حكددهلل قدلر كجيدد ل  
أنهر  ألا ما أنذ   ال الن ي ةل هلل او وليال لعل ر م  تغذية الكداب ولدهلل عدلا ي 

 اإلمامدا  ذكد    لقدد٧يندة المد -ةدلهلل او وليدال لعدلر  –معد د  عدل  او 

                                 
  لتحفدة ٤/52  لفتح ال ا ي    د  ح د  1٨2/ 5انظ  ش   النللي ولهلل ةحيح معلر  1

 .2٧2ال اكع لالعا د  أحكار المعا د  لل  اوي الحن لي ةد
 .٤/٨1٦التعال : التنالب ولهلل الشي   لاحدا  عد لاحد. انظ  لعا  الع ب  2
 .232  لانظ  إوار العا د  أحكار المعا د  للز كشي ةد٤/52فتح ال ا ي  3
ل َغْيد   َمْحِمي دة  َلَ  َمْمن لَودة  َوَلدهلل َأحعد  َأحلالهدا   ٤ ِ   م َخدا  َأي:  ِجَما  َها َداِنَيٌة َعدْهَلة  الت َندال 

. انظدد  َلِقيددَ  َأ اد َأ  اْلَمِديَنددَة َتك ددل   مذللددة: َأي َخاِلَيددًة ِمددَ  ال ددلش  ح  عُّددك اِ ؛ َ  َيْغَشدداَها ِإ   اْلل 
 .11/21٦لعا  الع ب 

لولددق الحددافظ ا دد  ح دد  ولددهلل هددذا الخدد لو  قللددال: َلَهددَذا َلددْر َيَقددْع َقْطًعددا. انظدد  فددتح ال ددا ي  1
٤/52. 
. انظ  فتح ال ا ي  ٨  .٤/52قا  الحافظ ا   ح  :  لا  و َم   ْ    َش  َة ِ ِ ْعَناد  َةِحيح 
 .1/122انظ  لفا  اللفا   ٧
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 او  حمال ويام قالال القاضي ما نحلَ  2تعالهلل او  حمهما 1لالز قانيُّ  الق ط يُّ 
 .3تعالهلل

إلدهلل تد  يح  –للافقدال الحدافظ ا د  ح د   –القل  الجاني: لذهب اإلمدار الندللي 
أ  التددد د للمديندددة عددديكل  نخددد  الزمدددا  وندددد قيدددار العددداوة  ليلضدددحال قةدددة 

  ف نهما يخ ا  ولهلل ل لههمدا حدي  تدد كهما العداوة  فهدذا ال اويي  م  مزينة
 .٤هل الظاه  المختا 

ليليددد  « جددر يحشدد   اويددا »للفددظ اإلمددار معددلر لاضددح فددي ذلددد؛ ف نددال قددا :  
لهذا لر يقع اتفاقا  ولهلل أندال ل د « ليدونها مذللة أ  عي  واما للعلافي» لاية: 

مددا ذكدد   القاضددي هددل المدد ل مددا يقتضددي أ  التدد د للمدينددة يكددل  متعددددا  فلعدد  
ا للهلل  ل قدي التد د الدذي يكدل  نخد  الزمدا ... فالظداه  أ  مدا ذكد   القاضدي 

حديث أ ي ه يد ل هل الت د ا ل   لع  ال فيما يظه  لقعة الح ل  لقد تقدر م  
أندال قيد  لدال: مد  يخد  هر منهدا يدا أ دا ه يد ل؟ قدا : أمد ا   - ضي او ونال  –

 ضدي او  –ما  لا  الت مذي مد  حدديث أ دي ه يد ل  -أيضا  –العل   ليليد  
: )نخد  ق يدة مد  قد أ –ةدلهلل او وليدال لعدلر  -قدا : قدا   عدل  او  -ونال 

 .1اإلعار خ اً ا: المدينة(

                                 
هل: أ ل و د او محمد    و د ال اقي    يلعدف  د  أحمدد  د  ولدلا  الز قداني المةد ي  1

هددد  لتددلفي 1211المددالكي  خاتمددة المحدددجي   الددديا  المةدد ية  للددد  ددداز قا ا  مةدد  عددنة 
 .٨/1٦٤هد. انظ  ا وار 1122 القاه ل عنة 

ق   2 لِواِل َنَظٌ ؛ َمَع َنْقِ  ِوَيام  َوْ  َكِجي   َأن ه دْر َ َأْلا َذِلدَد  َلَ  ي ْشدَتَ ط  قا  الز قاني: )َلِفي َنْفِي ل 
 .٤/31٨الت َلات    ِفي ِمْجِ  َهَذا( ش   الز قاني ولهلل ملطأ اإلمار مالد 

 .15٦انظ  مختة  فضال  المدينة المنل ل  للدكتل  خلي  إ  اهير ما خاط  ةد 3
 .٤/52  لفتح ال ا ي      ح   1٨2/ 5ةحيح معلر  انظ  ش   النللي ولهلل ٤
 ( لقا : حديث حع  غ يب.3515عن  الت مذي   قر: ) 1
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ْ  َخَلددْت ِفددي َ ْعددِم لذهددب الدد عم  إلددهلل َأ   اْلَمِديَنددَة ت ْعددَك   ِإَلددهلل َيددْلِر اْلِقَياَمددِة؛ َلاِ 
 .1اْ َْلَقاِت معتد   قةد ال  اِوَيْيِ  ِ َغَنِمِهَما ِإَلهلل اْلَمِديَنةِ 

لع ب خ لو أه  المدينة ونها  لت كهر لها؛ م  ا مل  التي تلقف فيها معاذ 
ةدل هلل او وليدال  -قدا : )أخ  ندي  عدل  او  حيث – ضي او ونال  –       
ما هل كال  إلهلل أ  تقلر القيامة  فما م  شي  إ  قد عألتال ونال  إ   -لعل ر 

 .2أني لر أعألال ما يخ و أه  المدينة م  المدينة !(
 او  د ذ   ودام لً  عدت قهلل المندل ل المديندة لقا  الدكتل  خليد  مدا خداط : )إ 

 قد أ نخد     نهدا   العداوة قيدار إلدهلل فيهدا لوم انهدا الحيدال   حيدث مد   تعدالهلل
 الزما  نخ  في عيت كلنها أهَلها لك    إليال ع قت اإلشا ل   كما   خ ا اً  اإلعار

  -تعدا   او وندد لالعلدر   - لاحددلً  مد لً  يت كلها   لل  حا  أحع  ولهلل لهي  
 للد     ي داً ق إليهدا فعديعلدل  : ا للدهلل المد ل أمدا فدي   مد تي  عديت كلنها  د 

 عدنةً  أ  عدي  التد د مددل   فعدتطل  : الجانيدة في الم ل لأما   غيا هر فت ل   تطل 
  3أولدر( تعدالهلل لاو   العداوة قيدار ق يد  عديكل  ذلدد أ  يظهد  لالدذي  ... 

 القللي  لكا : ( لولق الدكتل  خلي  ما خاط  ولهلل ال أيي  العا قي    قللال 
 فقد ا ل  الخ لو أما   خ ل ا  هناد! نظ  فيال  أولر تعالهلل لاو   أ أ فيما 

 الخ لو لأما   تعالهلل او  حمهر لافقال لم  قا  القاضي كما ليس لك    حة 
 تعدالهلل لأعدألال   تعدالهلل او شدا  إ   ياندال عيأتي   كما  عد يقع لر فهل الجاني
-هدد  133٤ودار ) حةد  فقدد : ا ل  الخد لو   جدر قدا : )أمدا٤ند كدال( أ 

 المديندة فدي مل لدا لكا    الزما  ذلد أد د مم  ودد حدجني هد( فقد133٧

                                 
 .٤/52انظ  فتح ال ا ي  1
 .1/13٧(. انظ  ش   النللي ولهلل ةحيح معلر 2٤أخ  ال معلر في ةحيحال   قر: ) 2
 .151مختة  فضال  المدينة المنل ل ةد 3
 .155ةد مختة  فضال  المدينة المنل ل ٤
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 لكدنهر  لةدغ هر ؛ الخد لو ذلدد يدد كلا لدر ممد  نخد ل  حددجني  كمدا نندذاد
 أنق  للر   ننذاد مل لدي  كانلا الذي    م اش ل أ دادهر ل ن الهر ينقلل  و 

 : كالتالي ا م  لخاةة   عماواً  إ   هنا
 أول  ( جر ر151٧- 151٤ ( ا للهلل العالمية بالح   قامت وندما

 الخافة ولهلل جل َتال المك مة مكة أمي    1ولي    ح عي  الش يف  
  اشداا افخد ي   نندذاد  المندل ل المديندة فدي العجمداني الدلالي أمد  ؛ العجمانيدة

 أهد  ولدهلل أ  هدد( 133٤ (ودار  أيار جاجة للمدل   المدينة في مناديًا ينادي2
 أهد    يقدلأ ل     دلع ليقدع   حد ب عدتقلر  ندال  3 منهدا خ  دلاأ  ي المديندة
 لولدهلل   للقتدا  عدتتف   العدلطات لأ    الظ لف هذ  في ولهلل العيش المدينة
 .. .  أخ أ مناطق أي أل   ت كيا أل   الشار إلهلل أ  يعاف لا ا هالي

   كجي  يةدِّقال لر كما   ذلد  عضهر فةد ق   الندا  الناس عمع لقد
   حملال ما خف  يلتها م  لأخذت   أف ادها ف معت كاملةٌ  أع ٌ  ومدت لقد

 . المدينة  ه   النع ة قلة لكنهر هد(133٤ (نهاية في لعاف لا

                                 
 د  و دد المعدي   د  ودل   شد يف مكدة  قداد  محمدد د   ولديهدل: الشد يف الحعدي   د   1

الملدد ولدي  د  هدد   تنداز  ود  العد ش  ك د  أ نالدال 133٤ار الجل ل الع  ية ضدد ا تد اد ود
 القدس  جر حم  إلهلل   ما ل ش ق ا  د  مدينة َوم ا في  هد 1312  جر تلفي عنة الحعي 

 .21لدف  فيها. انظ  مللد الع ب   مي  ال يحاني ةد
المشددهل  ) فخدد ي  اشددا( ليعدد ف أيًضددا هددل: ومدد  فخدد  الدددي   دد  محمددد ناهددد  دد  ومدد    2

  كدا  نخد  الدل ل 1٦٨5 دانم  الةح ا ا  للد   لعيا أجنا  ت عيتها للدللدة العجمانيدة  عدنة 
لقي  إنال اعتعلر لقلات الش يف   )ر1515-151٨) ما  ي  المدينة المنل لالعجماني  ولهلل 

ر.  ا دع مدذك اتي  لفخد ي  اشدا  منشدل  15٤٦ولي    الحعي   مدات فدي اعدطن ل  عدنة 
 (.https://www.hindawi.org/books/40639090/2 اإلنت ت   لهذا  ا طها: )

و ف إ ا  أه  المدينة ونها  مةطلح: اعف    لدا . انظ  عف    لدد  لمق دل  العلدلي   3
 ر2215دا  العاقي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1350_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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    1ولي الش يف لكا    للمدينة الش يف حةا   دأ هد(1331 (وار لفي
 ال عاتي  هدر إلهلل  " اشا افخ ي اللالي فعمد2 في االف يشا الحعي 

 لنق    للحديد عكة لمد  العن  ية في ؛ القطا  محطة حتهلل   ارالع  اب م 
 العار  اب م  ؛  لغت لالتي   الش يف الن لي الح ر في لتخزينها   الذخال 
 الح ر أ   ح ة   الداخ  م  ال دا  ل ا تفاع   الش يفة الملا هة حتهلل

 ولهلل هال علل    المدينة  عاتي  م  التمل َ   معلا كما   ي قةف ل  الش يف
 لر ا عف لمع   لل يش ملناً  لتكل    ا هالي لمنعلها   قلالب شك 
 ل دلا هد(133٧ ) لأولانال الش يف دخ  وندما  نال   أحدٌ  منها يعتفد
 . للدلاب فألقلها   الدلد وليها لعطا   علعت قد التمل 
 تأم  العلطات ل دأت هد(1331) منذ ا هالي ولهلل يدب ال لع ل دأ

 القطا  لةا     عضها مع تعاف  العالات لك     القلل حي  ال   الناس
 ةا  جر    الناس محم ا ليعلد   لالذخال   المل  محم ا ت كيا م  يأتي

   ال يلت يدخلل  ةا لا      لي حللنهر الناس ولهلل يق ضل  ال نلد
 رالشا  اد إلهلل  هر عاف  امت  ف ذا   القطا  في ال كلب ولهلل الناس لي   ل 

                                 
حعدي   د  ولدي هل: الش يف ولي    الحعي     ولي الهاشمي  ا    ا ك د  للشد يف  1

ر   لنشددأ فددي 1٦٧5  لجدداني لنخدد  ملددلد الح دداز الهاشددميي   للددد  مكددة عددنة الهاشددمي
 دداز  لكدد  الملددد و ددد العزيددز  دد  و ددد إعددطن ل   خلددف أ ددا  الشدد يف حعددي  ولددهلل ملددد الح

حتهلل تلفي  ها   غدادحيث اعتق  في  الع اقجر إلهلل  الهندال حم  ن  ععلد هزمال لغاد  إلهلل 
ر. انظدد  تددا يا أشدد اف الح دداز= خاةددة الكددار فددي  يددا  أمدد ا  ال لددد الحدد ار  1531عددنة 

  حمد زيني دحا   تحقيق الدكتل  محمد أمي  تلفيق.
المديندة تةغي  ف ش: ق ية تا عة للمدينة  لهي في ا ة  لاد م   لافد امل ا تقدع غد ب  2

لددر تق ي دًا ولددهلل ط يددق اله دد ل إلدهلل مكددة المك مددة  عددميت  ددذلد؛ ك ٤٦ولددهلل معددافة  المندل ل
 .1322/ ٧ ن عاط أ ضها. انظ  مع ر معالر الح از  للدكتل  واتق غيث ال ادي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 فدي تد ا  مد  ك  تأخذ العلطات  دأت هد(1331 (وار  نهاية   لفي غي ها أل
 امدت  فد ذا   القطدا  فدي لتلقيدال   ةدغي اً  أل ك ي اً    ام أل أل كا    ا الط يق

 أهد  مد   أحدد يعدتطع   للدر ال  دي  لهدا ينددأ حدلادث لحةدلت   عاف   هدر
 أحددٌ  يعدتطع لدر كمدا    لدب  الخضد لات فدانقطع   المديندة يقددر أ   القد أ
 فماتدت   حدا    لالةديف لالتعدفي  ا خدذ خشدية   ال عداتي  إلدهلل الدذهابَ 

 . العقي لعدر م  الحقل  كجي  ل فت   ا ش ا  م  لكجي    الخض لات
 لاشتد   الضيق لاعتم . القطا ات في لتعفي هر   الناس ولهلل الق م لاعتم 
 مد  الحديدد عدكة ضد ب   الولدهلل إعد او عاود لمما   فيها  قي م  ولهلل ال لع
 .. .ل ...ل .. .  أكلدلا حتدهلل   ولدهلل ال داقي  ال دلع لاشدتد   الش يف  ند قِ  
 لا     ةدد ي فدي لهدي    ددني لهدا لحدلادث يقشدع  قةدة و  حدجلني لقد

 . ذنل َهر للملمني  يغف  أ  تعالهلل او لك  أعأ    ا ة  في  عَضها ذك ت
 أ  وليهر لي ة    الطعارَ  اليا ه و  يمنع اللالي ف   هذا ك  لمع

 أل   أ ْخِ  لا أل   َخ  لا  نهر إما : لذلد أهلها م  المدينة   لخلت. يعاف لا
 لالجعالب لاللحلش الكاب لع حت ...  الناد  إ  فيها ي ق للر ...  ماتلا
 او  عل  أخ   كما  الن لي المع د لدخللا   لالمعا د لال يلت الط قات في

 تعالهلل او إلهلل لالمشتكهلل    ألها م   ذلد لحدجني  لعلر   لنلال ليالو او ةلهلل
   الحةا  لاشتد   التعلير ي فم لاللالي   ال نلد في الم م ل دأ
 لي قا    نف اً  خمعي  م  أق  إ  فيها ي ق للر   أهلها م  المدينة   لخلت

 ...)1٧ ( علأ ي ق لر : نخ  لقا  ) ٤3 )  عضهر:
 هد(13٦٧ (وار ةيف في ؛ المدينة أه  م  ك ي ا شيخا أد كت   لقد : قلت
 ع عة عا ع إنال : -الظه   ةال  عد   الش يفة ال لضة في لنح  -لي فقا 
  اب م  تدخ  الكاب  عينال  أأ لقد   غي نا أحد فيال ليس الح ر هذا في

 . المع د علا ي ولهلل لت ل    العار
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 الةلة لانقطعت   لينتش  دبي لال لع   العجماني ال يش في الملت ل دأ
 .إلا ...  التعلير ي فم لاللالي   القطا  لض ب ؛  ا عتانة

 الض اط ومد : الك  ة لكشف   الغمة  فع ل   وز او أ اد للما
 لكتفل    الش يف الح ر في وليال فق ضلا  اشاا افخ ي  لللالي الم افقل 
 أ يال إلهلل  دل   فنقلال االف يشا  في   الحعي     ولي الش يف إلهلل لنقلل 

 إلهلل نقلتال التي   العفينة في إ  لجاقال يفكلا للر    دل في   حعي  الش يف
 الش يف ل دخل  هد(133٧ (وار المدينة الش يف   فدخ  اعتان ل  
 يعد لر لك    إليها  العلدل المدينة أه     دأ أحدًا  فيها ي د لر حيث  المدينة
 ن ف جمانيدة إلدهلل ن ف عد عة  دي  مدا إ  يعدد لدر إذ   منها خ و م  ك ُّ  إليها
 أهد  مد  كجيد اً  أ  لذلدد   لأنجدهلل لذكد    لةدغي  ك يد   دي  مدا   أهلهدا مد 

   لال لع   ال ل لتغي   إليها ذه لا التي ال اد في أل   فيها ماتلا إما المدينة
 كا  مم  إليها واد م  نخ   أيت لقد. منها يعلدلا فلر اعتلطنلها أل لالم م

 لقدد    قليد   عدي لةلها أل    قلي  ق لي لةلها مم  علا  ؛ منها خ و قد
 في علا  ؛ عل ية في اعتلطنلا مم  كلهر  نهر ؛ طي ة واقات  هر لي كا 
 قيدار ق يد  تعدالهلل او   ذ  فعيكل  : الجاني الخ لو دمشق ... أما أل   حلب

 يعق ال ا ل  الخ لو  أ  ؛ منها: اإلخ ا  متعددل أمل  ذلد ولهلل ليد : العاوة
 .1أ دًا(. يعلدل  إليها فا الجاني أما   أهلها ولدل  

لممددا يحعدد  ذكدد   فددي نهايددة هددذا الم حددث: اإلشددا ل إلددهلل حعدد  حددا  المدينددة  
المنل ل في هذا الزما  في العهد الععلدي الزاه ؛ حيث اهتمت حكلمة المملكة 

مكدة المك مدة لالمديندة المندل ل  الع  ية الععلدية  عمدا ل المددينتي  المقدعدتي :
نيدة فدي  –ةدلهلل او وليدال لعدلر  –حعديا لمعنليدا  لأةد ح معد د  عدل  او 

                                 
 لما  عدها.155مختة  فضال  المدينة المنل ل  للدكتل  خلي  ما خاط  ةد 1
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ال ما  لا تعاع لالنظافة  لتلفي   ميع الخدمات مد  فد ش  لعدقيا  لنظافدة  
 ك  ذلد   ش اف  لتعاهد م   لاعة شلل  المع د الن لي الش يف.

ات  ديدل  نهلل أه  المدينة فيها الفل  كما اتعع وم ا  المدينة  لظه ت مخطط
لالم دداني الشدداهقة ال ميلددة  فددي كدد   هددات المدينددة  شدد قا  لغ  ددا  لشددما   

 ل نل ا.
فنعددأ   او تعددالهلل أ  يحفددظ هددذ  المدينددة الطدداه ل  مددأ ز  اإليمددا   لمعشددلقة 
ال ماهي   لمح ل ة المايي   لمألأ أفلدل الملمني  م  كد  عدل   لأ  ي زقندا 

ق ا ا ل زقا حعنا  لأد ا فدي ال دلا   لأ  ي عد  خاتمتندا حعدنة فدي  قيعهدا  فيها
ةدلهلل  –الغ قد  ل  يح منا م  شهادل شفيعنا  لح ي نا لق ل أويننا ن ي ال حمة 

 لشفاوتال.إنال للي ذلد لالقاد  وليال. –او وليال لعلر 
 لاو تعالهلل أولر.
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 الخاتمة
الةال لالعار ا تمدا  ا كمدا  ولدهلل الحمد و الذي  نعمتال تتر الةالحات  ل 

 خي  خلق او؛ ن ينا محمد  لولهلل نلال لةح ال  ل عد:
فقد وشنا مع هذا الملضلع: حديث: )إ  اإليمدا  َلَيدأِ ز إلدهلل المديندة كمدا تدأِ ز 

 الحية إلهلل  ح ها( د اعة وقدية  م  خا  م احجال  لمطال ال الماضية.
 أهمها: لقد خ و ال حث   ملة م  النتالج  كا 

ِلدداِل َلع ددك لِ  اْلَهْمددَزِل  -4 ا الددلا د فددي الحددديث: ِ َفددْتِح َأل  أ  ضدد ط الفعدد  اَيددْأِ ز 
َلَكْعددِ  الدد  اِ  َلَقددْد ت َضددرُّ  لحكددهلل  عضددهر الفددتح أيضددا جددر زا   لالمةددد  
لز: اف ع ل ا   لَأْ ز: اَفْع ا   ليفهر مد   منال؛ يأتي ولهلل لزني   هما: ٌأ  

المةد  اَأْ زا خاة  دخل  الحية إلهلل  ح ها؛ كار  عم اللغليي  أ  
لزا فهل في انضدمار الحيدة  لدخدل    ط يق القهق أ  لأما المةد  اأ   

  ح ها  الط يقة المعتادل.
أ  المدينددددة المنددددل ل حددددازت مدددد  الفضددددال  لالمناقددددب  لالخةددددالة   -4

لالمميددزات مددا لددر يحددز  غي هددا مدد  المددد  فددي العددالر؛ حتددهلل إ  العلمددا  
ضاللها: كج ل أعمالها  التي لةلت في  عم كتب الفضدال  ودلا م  ف

 إلهلل حد ا لف.
أ  المديندددة المندددل ل؛ لهدددي عددديدل ال لددددا   لمدددأ ز اإليمدددا   لواةدددمة  -4

لمعشدلقة  -ةدلهلل او وليدال لعدلر  -اإلعار ا للهلل  لمح ل دة الن دي 
 المايي   تعد مع مكة المك مة ويني  في  أس ك  معلر.

هلل تفضددي  مكددة المك مددة ولددهلل المدينددة المنددل ل؛ أ   مهددل  العلمددا  ولدد -5
لأما م  ذهب إلهلل تفضي  المدينة ولهلل مكة فقلي   مع ماحظة أ  م  
ذهب إلهلل تفضي  إحدأ المدينتي  الم ا كتي  ولهلل ا خ أ؛   يلزر مندال 
التدددنقة مددد  مكاندددة ا خددد أ  لهدددذا كمعدددالة المفاضدددلة  دددي  ا ن يدددا  
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عدم ا زمندة ولدهلل غي هدا؛ ففيدال لتفضدي    –ولديهر العدار  –لال ع  
 إج ات ا فضلية للفاض   مع إج ات الفض  للمفضل . لاو تعالهلل أولر.

أ  أ لز اإليما  إلهلل المدينة الدلا د فدي الحدديث؛ قيد  إندال خداة  عهدد  -4
لوةد  الن دلل  لالد ا ح أندال ودار فدي  –ةلهلل او وليدال لعدلر  –الن ي 

ا  لز فدددي  -ر ةدددلهلل او وليدددال لعدددل –كددد  وةددد ؛ إلطددداق الن دددي 
 الحديث  لودر تقييد   عة  دل  وة .

ذهب  عم العلما  إلدهلل أ  معندهلل ايدأ ز إلدهلل المديندةا أي: إلدهلل أهلهدا؛  -6
ولددهلل حددذف المضدداف  قددا  مةددعب الزهدد ي: إ  المدد اد  المدينددة أهلهددا  
لهل تن يال ولدهلل تةدحيح مدذه هر لعدامتهر مد  ال ددع إلدهلل نخد  زمد  

فددي  –كقللددال ةددلهلل او وليددال لعددلر  الخلفددا  ال اشدددي   لهددذ  اإلضددافة
: )هدددذا أحدددد   ددد  يح ندددا لنح دددال( قيددد : أ اد: أهلدددال  لهدددر -الحدددديث 
 ا نةا .

نتج و  اأ لز اإليما  إلهلل المدينةا نجا  م ا كة ولهلل الزما ؛ فأضا ت  -4
إليهددا فددي  –ةددلهلل او وليددال لعددلر  –المدينددة كلهددا  يددلر دخددل  الن ددي 

غيد  الدزم  ق لدال  لأةد ح التدأ يا اله  ل  لةا  الزم   عد هدذا اليدلر 
 ددداله  ل  يدددار الحضدددا ل اإلعدددامية التدددي أضدددا  مشدددعلها   لانطلقدددت 

  حافلها م  هذ  المدينة اإليمانية.
م  أج  اأ لز اإليمدا  إلدهلل المديندةا ولدهلل المكدا : أ  اكتعد ت المديندة  -4

 –خةالةددها  لولددت  ت تهددا ولددهلل ال لدددا   لفضددلت غي هددا مدد  المددد  
مندددذ أ  تعطددد ت حةددد الها  لطا دددت ت  تهدددا  –مكدددة عدددلأ شدددقيقتها 

ةلهلل او وليال لعدلر  لأةد حت أةدح  – مامعة  عد ن ينا الش يف 
 دددداد او؛  عددددد أ  كانددددت أل ددددأ أ م او  لةددددا ت مددددأ ز اإليمددددا   
لمعدتق    لمعدتلدوال  لمظهد    لكد  مددلط  فيهدا  لكد  ناحيدة؛ تددذك  
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ةلهلل او وليال لعلر  –  قةة نزل  اللحي  لالنل  الذي  ا   ال ن ينا
لا حكار التش يعية التي تتنز  ة ا  معا   لكد  شد   مد  أ ضدها  -

 ي   ن اتها؛ حتدهلل  –ةلهلل او وليال لعلر  –يذك   خطلات المةطفهلل 
و فددت  العددكينة لال احددة النفعددية التددي يحددس  هددا أهلهددا  لزلا هددا مدد  

 الح او  لالمعتم ي .
ولدهلل اإلنعدا : تميدز أهد  المديندة  م  أج  اأ لز اإليمدا  إلدهلل المديندةا -4

 عدد ب أ لز اإليمددا  إلددهلل  لدددتهر  فضددال   لخةددالة؛ كددا  أظه هددا: 
اإليجا  الذي هل شع ة م  شعب اإليما   لمدحهر او وز ل    ال في 

أ  ومد   -اإلمدار مالدد  حمدال او  -الق ن  الكد ير  لمد  ذلدد اوت دا  
هد  المديندة  ف ليهدا أه  المدينة ح دة فدي التشد يع     النداس ت دع  

كانت اله  ل  ل ها نز  الق ن   لأح  الحدا  لحد ر الحد ار؛ للهدذا كدا  
ك دد ُّ َمددْ  َعددَكَ  اْلَمِدْيَنددَة َلَأةددَ َح ِمددْ  َأْهِلَهددا؛ م َتَمعِّددكًا ِ َشددِ ِع اِو َتَعدداَلهلل  

ِمدْ   َفِ ن دال  َيَنال دال   -ةلهلل او وليدال لعدلر  -َعاِل ًا َوَلهلل َهدي َ ع لِ  اِو 
 هذا ا ج   لم  َفْضِ  ِخَياِ  َأْهِ  اْلَمِدْيَنِة ِ َقدِ  َتَمعُِّكاِل ِ ِدْيِنال.

أ  أه  المدينة علف يت كلنها ولهلل أحع  ما تكل ؛  عقا ها   -44
لجما هدددا  لت قدددهلل جما هدددا لللحدددلش لالطيدددل ؛ كمدددا ج دددت فدددي ا حاديدددث 

كل  في الةحيحة  لاختلف العلما  ه  هذا الت د قد حة ؛ أر أنال عي
نخدد  الزمددا ؟ ولددهلل قددللي   هدد  العلددر؛ لالدد ا ح أنددال لددر يحةدد   عددد  

ل  حددال اإلمددار  –إ  شددا  او تعددالهلل  –لعدديكل  قدد ب قيددار العدداوة 
  حمهما او. –للافقال الحافظ ا   ح    –النللي 

مدددع أ   عدددم العلمدددا  يددد أ أ  تددد د أهددد  المديندددة لهدددا عددديكل  مددد تي : مددد ل 
ا  ل  تطدددل  غي دددتهر ونهدددا  لأمدددا المددد ل الجانيدددة يت كلنهدددا  جدددر يعدددلدل  إليهددد

 فعيت كلنها  لتطل  غي تهر ونها مدل أ  عي  عنة  لاو أولر.
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 التلةيات:
 ألةي ال احجي   ا مل  التالية: 

  مع فضال  المدينة العقدية. .4
ةدلهلل او وليدال لعدلر  –تح ي  معألة امح ة ال مدادات للن دي  .4

 ذ اا.حب     أحد  لحني  ال ذع أنمل  –
 دددددي   –ةدددددلهلل او وليدددددال لعدددددلر  –د اعدددددة املاخدددددال الن دددددي  .4

 .المها  ي  لا نةا ا لأج ها اإليماني ولهلل أه  المدينة
لفي الختار أعأ  او تعالهلل أ  ي ع  ما  ذلتدال مد   هدد فدي كتا دة هدذا ال حدث 
مددد  العلدددر الندددافع لالعمددد  الةدددالح المفيدددد  لأ  ي علدددال متقددد ًا خالةدددا لل هدددال 

طة ل ضا   لأ  تشملنا نجا  اأ لز اإليما  إلهلل المدينةا لأ  ي ع  الك ير  للاع
او لنددا فددي المدينددة قدد ا ا  ل زقددا حعددنا  لأد ددا فددي ال ددلا   لأ  ي عدد  خاتمتنددا 

ةدلهلل  –حعنة في  قيعها الغ قد  ل  يح منا م  شهادل لشفاوة  ن يندا الكد ير 
ي   لةددلهلل او لعددلر لنخدد  دولانددا أ  الحمددد و  ب العددالم –او وليددال لعددلر 

 ولهلل عيدنا لن ينا محمد لولهلل نلال لةح ال أ معي .
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 فه س المةاد  لالم ا ع
 الق ن  الك ير. -أ 
 المةاد  لالم ا ع العامة: -ب

ا وددار  لخيدد  الدددي  الز كلددي  دا  العلددر للمايددي   ط خامعددة وشدد   -4
 ر 2222

 1551   لياقلت الحمدلي  دا  ةداد    يد لت  ط جانيدة مع ر ال لدا  -4
 ر

 ر.15٦٧مللد الع ب   مي  ال يحاني  دا  ال ي    ي لت  ط جامنة  -4
ا حكدددار الفقهيددددة للمدينددددة المنددددل ل  لحعدددد  عددددالر المزينددددي  ال زالدددد   -5

 هد   عالة ما عتي .1٤31
 هدد 1٤2٦ها  الععك ي  دا  ال شدي   طنطدا  ط أللدهلل  ا لال     ي  -4

 هد 1٤22الط عة: ا للهلل  
 عل  ةلهلل او وليال لعلر    د  ال دلزي  تحقيدق أ لاب ذك  مدينة ال -6

 هد.1٤1٤م زلق إ  اهير  المدينة المنل ل 
نجدددا  المدينددددة المندددل ل  لع ددددد القدددددلس ا نةدددا ي  المكت ددددة العددددلفية  -4

 هد.1353 المدينة المنل ل  ط جالجة 
زيدا ل النعدا  للق دل ا ل ك أ لزيدد  دا  العاةدمة للنشد   "ا  زا الحديجية -4

 هد.1٤1٨ل يام  ط أللهلل لالتلزيع  ا
ا حاديددث الددلا دل فددي فضددال  المدينددة  معددا لد اعددة  للدددكتل  ةددالح  -4

 حامد ال فاوي  دا  الخضي ي  عالة دكتل ا .
اإلحعددا  فددي تق يددب ةددحيح ا دد  ح ددا   لمحمددد  دد  ح ددا    -44

ت تيددب ا دد   ل ددا  الفا عددي  خدد و أحاديجددال شددعيب ا  نددللط  ملععددة 
 هد.1٤2٦ال عالة   ي لت  ط أللهلل  
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أحكددار الحدد مي  المكددي لالمدددني فددي الفقددال اإلعددامي  ل اعددر  -44
 هد   عالة ما عتي .1٤21العام الي   غداد 

أخ ددا  المدينددة  لمحمددد  دد  الحعدد  ا دد  َز الددة  مددع لتلجيددق  -44
لد اعددة ةددا  و ددد العزيددز عددامة  م كددز  حددلث لد اعددات المديندددة 

 هد1٤2٤المنل ل   ط أللهلل 
ةدددلهلل او وليدددال  –  الدددل أ إ شددداد الدددل أ  أعدددما  مديندددة خيددد -44

لمحمدددد شدددمير الميلي دددا ي ط عدددة دا  الكتدددب العلم دددة  يددد لت  -لعدددلر 
 ر2212

أعاس ال اغة  للزمخش ي  تحقيق محمد  اع  ويل  العدلد   -45
 هد 1٤15دا  الكتب العلمية   ي لت  ط أللهلل  

إوددار العددا د  أحكددار المعددا د  ل ددد  الدددي  محمددد لز كشددي   -44
الم لدددس ا ولدددهلل للشدددلل  اإلعدددامية  ط تحقيدددق مةدددطفهلل الم اغدددي  

 هد. 1٤1٨ ا عة  
إكما  اإلكما   لآل ي المالكي  مط لع مع ةحيح معلر  لمعال  -46

شدد   اإلكمددا   المعددمهلل مكمدد  إكمددا  اإلكمددا   لمحمددد العنلعددي  دا  
 الكتب العلمية   ي لت. 

أمجدددا  الحدددديث الم ليدددة وددد  الن دددي ةدددلهلل او وليدددال لعدددلر   -44
ال امه مددزي  تحقيدق أحمددد و ددد الفتددا  تمددار    للحعد   دد  و ددد الدد حم 

 هد.1٤25ملععة الكتب الجقافية   ي لت  ط أللهلل 
إنها عكينة المدينة  للكتل  محملد محمد المختدا  الشدنقيطي   -44

 هد.1٤25ملععة مكة المك مة الخي ية  مكتب المدينة اإلقليمي  
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اإليما  حقيقتال  خلا مال  نلاقضدال وندد أهد  العدنة لال ماودة   -44
ع ددد او و ددد الحميددد ا جدد ي  مدددا  الددلط  للنشدد   ال يددام  ط أللددهلل  ل

 هد. 1٤2٤
ال داية لالنهاية      كجي  الدمشقي  تحقيق و د او  د  و دد  -44

 هد.1٤1٦المحع  الت كي  دا  ه   للط اوة لالنش  ط أللهلل  
ال ددد  الطددالع ال ددد  الطددالع  محاعدد  مدد   عددد القدد   العددا ع  -44

  ي لت. -فة للشلكاني  دا  المع  
 ةدددال  ذلي التمييدددز فدددي لطدددالف الكتددداب العزيدددز   للفيددد لز  -44

ن ادي  تحقيق محمد ولي الن ا   الم لس ا ولهلل للشدلل  اإلعدامية 
 ل نة إحيا  الت اث اإلعامي  القاه ل. -
 غيددة اللوددال فددي ط قددات اللغددليي  لالنحددال للعدديلطي  تحقيددق  -44

 ر.15٧5ية محمد أ ل الفض  إ  اهير  دا  الفك   ط جان
تاو الع لس م   لاه  القداملس  لمحم دد  د  محم دد  الملق دب  -45

  م تضهلل  الز  يدي  تحقيق م ملوة م  المحققي   دا  الهداية. 
تددا يا أشدد اف الح دداز= خاةددة الكددار فددي  يددا  أمدد ا  ال لددد  -44

الح ار   حمدد زيندي دحدا   تحقيدق الددكتل  محمدد أمدي  تلفيدق  دا  
 ر.1553لهلل العاقي   ي لت  ط أل 

التددا يا القددلير لمكددة ل يددت او الكدد ير  لمحمددد طدداه  الكدد دي   -46
و د الملد    و د او    دهديش  دا  خضد  للط اودة لالنشد   يد لت 

 هد.1٤22
تحفدددة ال اكدددع لالعدددا د  أحكدددار المعدددا د    دددي  كددد   ددد  زيدددد  -44

ال  اوي الةدالحي الحن لدي  اوتندهلل  دال: ةدالح عدالر النهدار لنخدِ ل   
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لقدددداف الكليتيددددة  إدا ل معددددا د محافظددددة الف لانيددددة  الم اق ددددة لزا ل ا  
 هد 1٤21الجقافية  ط أللهلل  

التحفة الزكية في فضال  المدينة الن لية  للدكتل  و د ال حم   -44
 هد.1٤21ال    دا  اليقي  للنش  لاللزيع  مة   ط أللهلل 

التحفدددة اللطيفدددة فدددي تدددا يا المديندددة الشددد يفة  لشدددمس الددددي   -44
 هد.1٤1٤الكتب العلميال   ي لت  ط اللهلل  العخالي  دا 

ت تيب المدا د لتق يب المعالد   للقاضي ويام  تحقيق ا    -44
المحمديدددة  المغددد ب  ط  -تاليدددت الطن دددي  لنخددد ي   مط عدددة فضدددالة 

 أللهلل.
التشددد يال فدددي ةدددحيح معدددلر د اعدددة تحليليدددة   حمدددد ويضدددة  -44

 هد   عالة ما  عتي .1٤23الجقفي  مكة المك مة 
أنعت اله  ل م  معالر دا  اله  ل  ل مدا  الددي   التع يف  ما -44

المطدد ي  تحقيددق الدددكتل  عددليما  ال حيلددي  دا ل الملددد و ددد العزيددز  
 هد.1٤2٨ال يام 

تفعي  ال يضالي= أنلا  التنزي  لأع ا  التألي   تحقيدق محمدد  -44
 هد.1٤1٦ ي لت  ط أللهلل  –الم وشلي  دا  إحيا  الت اث الع  ي 

نكددت لالعيددل   تحقيددق العدديد ا دد  و ددد تفعددي  المددال دي = ال -45
  ي لت. –المقةلد  دا  الكتب العلمية 

تهددذيب اللغددة  لمحمددد  دد  أحمددد  دد  ا زهدد ي  تحقيددق محمددد  -44
 ر.2221 ي لت ط أللهلل  –ولم م وب  دا  إحيا  الت اث الع  ي 

 دددامع ال يدددا  فدددي تأليددد  القددد ن   لمحمدددد  ددد    يددد  الط ددد ي   -46
 هد.1٤22 عالة ط أللهلل تحقيق أحمد محمد شاك   ملععة ال
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ال ددددامع  حكددددار القدددد ن  = تفعددددي  الق ط ددددي  تحقيددددق أحمددددد  -44
القدداه ل  ط جانيددة  –ال  دلنددي لا  دد اهير أطفدديش  دا  الكتددب المةدد ية 

 ر.15٨٤
الح ة في فض  عكنهلل المدينة ولدهلل عدكنهلل مكدة  لمحمدلد  د   -44

 هد.1٤13منةل   المدينة المنل ل 
ال نة أل النا   للددكتل  الحيال ارخ ل ما  ي  ال عث إلهلل دخل   -44

 غالب ولي ولا ي  المكت ة العة ية الذه ية.
حيددال الةددحا ة  لمحمددد يلعددف الكاندددهللي  تحقيددق الدددكتل   -54

 شدددا  ودددل اد معددد لف  ملععدددة ال عدددالة للط اودددة لالنشددد  لالتلزيدددع  
 هد. 1٤22 ي لت  ط أللهلل  

ةددلهلل او وليددال  –الددد  الجمددي  فددي معددالر دا  ال عددل  ا مددي   -54
  لغدالي الشدنقيطي  دا  الق لدة للجقافدة اإلعدامية   ددل  ط  ا عدة لعلر

 هد.1٤13
الددد ل الجمينددة فددي أخ ددا  المدينددة  لمحمددد محمددلد ا دد  الن ددا    -54

 تحقيق حعي  محمد ولي شك ي  ش كة دا  ا  قر    أ ي ا  قر.
الددددي او فددددي مع فددددة أويددددا  ولمدددا  المددددذهب    دددد  ف حددددل   -54

 د أ ل النل   مكت ة دا  الت اث.المالكي  تحقيق الدكتل  محم
ديددلا  الشدد يف ال ضددي  ضددم  الكتددب الم قمددة نليددا  المكت ددة  -55

 الشاملة. 
 حلة الةديق إلهلل ال لد العتيق  لةدديق حعد  خدا  القندل ي   -54

 هد 1٤2٦لزا ل ا لقاف لالشلل  اإلعامية  قط   ط أللهلل  
ال حلددة المعينيددة  لمددا  العينددي   دد  العتيددق  تحقيددق د محمددد  -56

 ر.222٤ظ يف الملععة الع  ية للد اعات  لالنش   ي لت  ط أللهلل ال
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زيددادل اإليمددا  لنقةددانال لا عددتجنا  فيددال  لشدديخا الدددكتل  و ددد  -54
 هد.1٤1٨ال يام  ط أللهلل -ال زاق ال د   مكت ة دا  القلر لالكتاب

 ر.2215عف    لد  لمق ل  العللي  دا  العاقي  -54
اقي  دا  ال يددا  عددن  ا دد  ما ددة  تحقيددق محمددد فددلاد و ددد ال دد -54

 للت اث.
عددن  الت مددذي  تحقيددق أحمددد محمددد شدداك   مط عددة مةددطفهلل  -44

 هد. 131٨مة  ط أللهلل  –ال ا ي الحل ي 
عددي  أوددار الندد ا   للحددافظ الددذه ي  تحقيددق الدددكتل   شددا   -44

 هد. 1٤1٧ط أللهلل  –ولاد مع لف  ملععة ال عالة 
فدي العي ل الن لية الةحيحة محاللدة لتط يدق قلاودد المحددجي   -44

نقد  لايدات العدي ل الن ليدة للددكتل  أكد ر ضديا  العمد ي  مكت دة العلدلر 
 هد.1٤11المدينة المنل ل ط عادعة  –لالحكر 

شدذ ات الدذهب فدي أخ ددا  مد  ذهدب  لع دد الحددي  د  أحمدد  دد   -44
العمدداد الحن لددي  تحقيددق محمددلد ا  ندداللط  خدد و أحاديجددال و ددد القدداد  

 هد. 1٤2٨لهلل دمشق ط أل  –ا  ناللط  دا  ا   كجي  
شدد   ا دد  وقيدد  ولددهلل ألفيددة ا دد  مالددد  لع ددد او  دد  وقيدد    -45

 -المةددد ي  تحقيدددق محمدددد محيدددي الددددي  و دددد الحميدددد  دا  التددد اث 
القاه ل  دا  مة  للط اوة   ععيد  لدل العحا  لش كا   ط وشد ل  

 هد 1٤22
شددد   الز قددداني ولدددهلل ملطدددأ اإلمدددار مالدددد  تحقيدددق طدددال و دددد  -44

 هد.1٤2٤القاه ل  ط أللهلل   –الدينية  ال للف  مكت ة الجقافة
ش   العنة لل   ها ي  تعليق الدكتل  ناةد  العقد   مد قر نليدا  -46

 ضم  كتب المكت ة الشاملة.
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ش   العقيدل الطحالية     أ ي العدز الحنفدي  تق يدب لت تيدب  -44
 هد.1٤2٨ دل  ط جالجة  –الدكتل  خالد فلزي  مكت ة العلادي 

الطحدددالي  تحقيدددق شدددعيب  شددد   مشدددك  ارجدددا     دددي  عفددد  -44
 هد 1٤11 -ا  نللط  ملععة ال عالة  ط أللهلل 

ش   النللي ولهلل ةحيح معلر )المنهداو شد   ةدحيح معدلر  -44
   الح او( لإلمار يحيهلل  د  شد ف الندللي  دا  إحيدا  التد اث الع  دي 

 هد.1352 ي لت ط جانية  –
ش   ديلا  حعا     جا ت ا نةا ي  لع د ال  قلقي  المكت دة  -64

 هد.13٤٧ ا ية يمة  الت
الةدددحا  تددداو اللغدددة لةدددحا  الع  يدددة  إلعدددماوي   ددد  حمددداد  -64

 –ال دددله ي  تحقيدددق أحمدددد و دددد الغفدددل  وطدددا   دا  العلدددر للمايدددي  
  هد 1٤2٧ ي لت  ط  ا عة 

ةددحيح ال خددا ي  لإلمددار ال خددا ي  ضددم  فددتح ال ددا ي  شدد    -64
 دد ةحيح ال خا ي  للحدافظ ا د  ح د  الععدقاني   قمدال محمدد فدلاد و

 ال اقي  إش اف محب الدي  الخطيب  تعليق العامة ا    از.
ةددحيح ال ددامع الةددغي  لزياداتددال  للشدديا محمددد ناةدد  الدددي   -64

 ا ل اني  ط عة المكتب اإلعامي.
ةدددحيح معدددلر  تحقيدددق محمدددد فدددلاد و دددد ال ددداقي  دا  إحيدددا   -65

 الت اث الع  ي   ي لت. 
العددخالي  الضددل  الامددع  هدد  القدد   التاعددع  لشددمس الدددي   -64

  ي لت. –دا  مكت ة الحيال 
 يددد لت  ط  -ط قدددات الشدددافعية الك ددد أ للعددد كي  دا  المع فدددة -66

 جانية.
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العقيدل اللاعطية  مع ش حها  لمحمد  د  خليد  حعد  هد  اس   -64
ضدد ط نةددال لخدد  و أحاديجددال للضددع الملحددق: ولددلي  دد  و ددد القدداد  

 هد 1٤11الخ    ط جالجة   –العقاف  دا  اله  ل للنش  لالتلزيع 
ومدل ا خ ا  في مدينة المختا    حمد و د الحميد الع اعدي   -64

تةددحيح محمددد الطيددب ا نةددا ي    ضددافات الناشدد  أيعددد ط ا زلنددي  
 مكت ة لمط عة الشيمي  اإلعكند ية.

فددددتح ال ددددا ي  شدددد   ةددددحيح ال خددددا ي  للحددددافظ ا دددد  ح دددد   -64
يدب  الععقاني   قمال محمد فلاد و د ال اقي  إش اف محب الدي  الخط

 تعليق العامة ا    از.
فدددتح المدددنعر شددد   ةدددحيح معدددلر  للددددكتل  ملعدددهلل شددداهي   -44

 هد 1٤23 شي   دا  الش لق  ط أللهلل 
فضال  المدينة المنل ل  للدكتل  خليد  إ د اهير مدا خداط   دا   -44

 هد1٤13 دل ط أللهلل  –الق لة للجقافة اإلعامية 
حدافظ  فضال  المدينة  للمفض  ال ندي تحقيق محمدد مطيدع ال -44

 هد.1٤2٧دمشق  ط أللهلل   –محمد  لغزلل  دي   دا  الفك  
فضال  عيدل ال لدا   لع د الفتا   ميد   د ي  مطدا ع ملععدة  -44

 هد.1٤1٨المدينة للةحافة )دا  العلر(   دل  ط جانية 
فضدد  المدينددة لنداب الزيددا ل  للدددكتل  عددليما  الغةدد   لكالددة  -45

إلعامية لا لقاف لالدولل المط لوات لال حث العلمي  لزا ل الشلل  ا
 هد.1٤33لاإل شاد  الععلدية  ط عا عة 

فدددلات اللفيدددات  لةدددا  الددددي  ا ددد  شددداك   تحقيدددق إحعدددا   -44
 ر.15٧3 ي لت  ط أللهلل  –و اس  دا  ةاد  
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فدديم القدددي  شدد   ال ددامع الةددغي   لع ددد الدد للف المنددالي   -46
 هد.131٨مة   ط أللهلل   –المكت ة الت ا ية الك  أ 

لحي  لمحمدددد حعدددي  هيكددد   ملععدددة هنددددالي فدددي مندددز  الددد -44
 للتعلير لالجقافة  مة .

القدداملس المحددديط  لمحمدددد  دد  يعقدددلب الفي لزن دددادأ  أشددد ف  -44
وليدددال محمدددد نعدددير الع قع لعدددي  ملععدددة ال عدددالة للط اودددة لالنشددد  

 هد. 1٤2٨ ي لت ط جامنة  –لالتلزيع 
 –لعا  الع ب  ل ما  الدي  ا   منظل  اإلف يقدي  دا  ةداد   -44

 هد. 1٤1٤لت ط جالجة  ي  
مجي  العزر العاك  إلهلل أشد ف ا مداك     د  ال دلزي  تحقيدق  -44

مددد زلق إ دددد اهير  مددد زلق ولددددي إ ددد اهير  تقدددددير: حمددداد  دددد  محمددددد 
 هد. 1٤11ا نةا ي  دا  ال اية  ط أللهلل 

م ملع الفتالأ  لشيا اإلعار ا   تيمية  تحقيق و د ال حم   -44
ط اوددة المةددحف الشدد يف   دد  محمددد  دد  قاعددر  م مددع الملددد فهددد ل

 هد.1٤1٨المدينة الن لية 
م ملع فتالأ ل عال  العجيمي       وجيمدي    مدع لت تيدب:  -44

دا  الج يدا  ط أخيد ل  -فهد    ناة     إ  اهير العليما   دا  الدلط  
 هد. 1٤13 -
مددنهج ل عددالة  –ةددلهلل او وليددال لعددلر  –محمددد  عددل  او  -44

لقلدددددر  دمشدددددق  ط جانيدددددة  حدددددث لتحقيدددددق  للةدددددادق و  دددددل   دا  ا
 هد.1٤11

مختا  الةحا  لل ازي  ت تيب محملد خداط   دد   تحقيدق طدال  -45
 و د ال للف ععد  مكت ة زه ا   مة .
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مختةدد  فضددال  المدينددة المنددل ل  للدددكتل  خليدد  إ دد اهير مددا  -44
 هد.1٤32خاط  العزامي  ط جالجة 

المدخ   لمحمد    محمد ا   الحاو  دا  الت اث   ددل  ط عدة  -46
 ل  تا يا.ل د

مددددذك اتي  لفخدددد ي  اشددددا منشددددل   اإلنت نددددت لهددددذا  ا طهددددا:  -44
(https://www.hindawi.org/books/40639090/2.) 
معألة اإليما  د اعة تأةيلية  للدكتل  ولي الش    م قر نليدا  -44

 م  كتب الشاملة.
معند اإلمار أحمد    حن    تحقيق شعيب ا  ندللط لنخد ي    -44

المحع  الت كي  ملععة ال عالة  ط أللدهلل إش اف د. و د او    و د 
 هد.1٤21

مشدددددا ق ا ندددددلا  ولدددددهلل ةدددددحا  ارجدددددا   للقاضدددددي ويدددددام  -44
 اليحة ي  المكت ة العتيقة لدا  الت اث

المةدد ا  المنيدد  فددي غ يددب الشدد   الك يدد  فددي غ يددب الشدد    -44
  ي لت. -الك ي  لل افعي  تأليف أحمد الفيلمي  المكت ة العلمية

  الق ن  = تفعي  ال غدلي  تحقيدق و دد معالر التنزي  في تفعي -44
 يد لت  –ال زاق المهدي و د ال زاق المهدي  دا  إحيا  الت اث الع  ي 

 هد 1٤22ط أللهلل   
و ا دددال    دددي إعدددحاق الز ددداو  تحقيدددق و دددد  -44 معددداني القددد ن  لا 

 هد 1٤2٦ ي لت  ط أللهلل  –ال لي  شل ي  والر الكتب 
ْغ َاِفي دددِة ِفدددي  -45 العِّددديَ ِل الن َ ِلي دددِة  لعددداتق غيدددث مع دددر اْلَمَعددداِلِر اْل  

 ال ادي  دا  مكة للنش  لالتلزيع  مكة المك مة
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مع دددر مدددا اعدددتع ر مددد  أعدددما  الددد اد لالملاضدددع  لع دددد او  -44
 هد 1٤23ال ك ي  والر الكتب   ي لت  ط جالجة  

مع ددر معددالر الح دداز  للدددكتل  ودداتق غيددث الدد ادي  دا  مكددة  -46
 هد.1٤31للنش   ط جانية 

ر مقاييس اللغة   حمد  د  فدا س القزليندي  تحقيدق و دد مع  -44
 هد1355العار محمد ها ل   دا  الفك  

المغانر المطا ة في معالر طا دة  للفيد لز ن دادي  تحقيدق حمدد  -44
 هد.13٦5ال اع   دا  اليمامة لل حث لالت  مة لالنش   ال يام  

المف دات في غ يب الق ن  لل اغدب ا ةدفهاني تحقيدق ةدفلا   -44
 هد.1٤12دمشق  ط أللهلل -دالدي  دا  القلرال
مكددة لالمدينددة فددي ال اهليددة لوةدد  ال عددل   للدددكتل  أحمددد  -444

 ر.15٦1إ  اهير الش يف  دا  الفك  الع  ي 
مددع  طددل  الَغي ددة فددي الل هددة الل يهددة إلددهلل  -444 مد   العي ددة  مددا   

الح مي  مكة لَطي ة       شيد الفه ي الع تي  تحقيق محمد الح يب 
 هد 1٤2٦ة  دا  الغ ب اإلعامي   ي لت  ط أللهلل  ا   الخل 

الملعدددلوة العقديدددة لم ملودددة مددد  ال ددداحجي    شددد اف ولدددلي  -444
 العقاف  ةم  الكتب الم قمة نليا  المكت ة الشاملة.

ملطددأ اإلمددار مالددد  دد  أنددس  ةددححال ل قمددال لخدد و أحاديجددال  -444
  لولق وليال: محمد فلاد و د ال اقي  دا  إحيا  الت اث الع  ي   يد لت

 هد 1٤2٨وار النش : 
نفح الطيب م  غة  ا ندلس ال طيب   حمد المقد ي تحقيدق  -445

 الدكتل  إحعا  و اس دا  ةاد .
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النهاية في غ يدب الحدديث لا جد     د  ا جيد   تحقيدق طداه   -444
 يدد لت   -محمددلد محمددد الطندداحي  المكت ددة العلميددة  -أحمددد الددزالأ 

 هد.1355
لنددل  الدددي  العددمهلدي  لفددا  اللفددا   أخ ددا  دا  المةددطفهلل   -446

 هد.1٤15 – ي لت  ط أللهلل  –دا  الكتب العلمية 
لفيدددات ا ويدددا  لأن دددا  أ ندددا  الزمدددا   حمدددد  ددد  محمدددد ا ددد   -444

  ي لت. –خلكا   تحقيق الدكتل  إحعا  و اس  دا  ةاد  
يتيمددة الددده  فددي محاعدد  أهدد  العةدد   لع ددد الملددد  دد  محمددد  -444

 يد لت   –ا  الكتدب العلميدة الجعال ي  تحقيق د. مفيد محمد قمحيدة  د
 هد.1٤23ط أللهلل  

 المقا ت لالم ا ع اإللكت لنية: -و 
اأنا المدينة م  في الكل  ي هلنيا: مقدا  للكاتدب عد او حعدي  فتحدي  -4

 ر  2/1/221٤   يدل المدينة  ودد ال معة 
تشددد يال اإليمدددا   الحيدددة  مقدددا  ل عدددار الع يدددا  فدددي ملقدددع ازاد ا  د ا  -4

 http://www.jordanzad.com/print.php?id=110808ل ا طال: )
ال عالة ا مينة في فضال  المدينة :  حث  حمدد و دد العزيدز الحمددا   -4

منشددددددددددددل  فددددددددددددي ملقددددددددددددع ةدددددددددددديد الفلالددددددددددددد: لهددددددددددددذا  ا طددددددددددددال: 
(http://www.saaid.net/mohamed/17.htm) 

وم  أه  المدينة حقيقتال لأج   في اخدتاف الفقهدا    حدث ل  دا   ندت  -5
 ملقع ا للكة..ةالح  اعلدا 

وم  أه  المدينة لح يتال وندد المالكيدة   حدث للددكتل  وداد  العدلنيا  -4
لهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذا  ا طدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 

( https://www.alukah.net/sharia/0/113308/#ixzz6C3tZkxNp) 

http://www.jordanzad.com/print.php?id=110808
http://www.saaid.net/mohamed/17.htm
https://www.alukah.net/sharia/0/113308/#ixzz6C3tZkxNp
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منشددل   أميي ب  ييب هللا ييش ا ي  يي     فضددال  المدينددة لح متهددا  حددث للدددكتل  -6
  ملقع )ا للكة(.

ا  ا طهددددددددا: مددددددددذك اتي  لفخدددددددد ي  اشددددددددا منشددددددددل   اإلنت نددددددددت لهددددددددذ -4
(https://www.hindawi.org/books/40639090/2.) 

ملقدددددددددددددع ) ا طدددددددددددددة العلمدددددددددددددا  العدددددددددددددل يي ( لهدددددددددددددذا  ا طدددددددددددددال:  -4
(https://islamsyria.com/site/show_cvs/20.) 

 قع ال عمي لفضيلة الشيا محمد    ةالح العجيمي .لهذا  ا طال:المل  -4
44-   (https://ar.islamway.net/fatawa/source/35/.) 
الملقدددع ال عدددمي لمعدددالي الشددديا الددددكتل  ةدددالح  ددد  فدددلزا   -44

 https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/8283الفدلزا  ولددهلل الدد ا ط 
).) 
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