عـرض كتاب
األحاديث الصحيحة في فضائل المدينة
يًدنتٛر صاحل بٔ حاَد ايرفاعٞ

التحرير
ٜكععا ايهتععا(

 )184صععةخَ ١ععٔ ايكلععا اي ععا  ،ٟتعععٌُ َكدَععع١

ٚثالثع ١أبٛا( ٚخامتع.١
املكدَععع ١رنععر اي احععج إٔ ٖدععر ٠ايرشعع  ٍٛإىل املدٜٓعع ١أحععدث
تارخيٗععاٚ ،قععد رأ ٣رشعع ٍٛا

حتعع ٛك نععاَالك



ايرؤٜععا ايدععا ق ١أْعع٘

ٚخع٘ إيٗٝا .)1
ٜك ٍٛاي احجٚ :حبًٛي٘  باملد ١ٜٓحٌ بٗا ارترل ٚايدلنٚ ،١حدٌ شلا
ايعرف األزلٚ ٢اذتظ األٚفٚ ،٢نٌ فض ١ًٝحدعً يًُدٜٓع ١إ عا حدعً
شلا بص ب ٖدرتع٘  إيٗٝعا ،فعاشلدر ٠ع حبعل ع أّ فضعاًٗ٥ا ٚأعًعَ ٢ةاخرٖعا،
 ٖٞٚأٜضاك عععس ٚظععرف ألًٖعٗا َٔ األٚط ٚارتععسرج) .)2

 )1ر ٣ٚاإلَاّ َصعًِ
قد وجهت له رض

قد ١إشالَ٘ قاٍ :أتٝع رشععع ٍٛا

 فكعاٍ( :إنهو

صعخٝخ٘ ،ععٔ أبعَٛ ٞشعع ٢األظعع رٟ

قدع ١إشعالَ٘

صخٝخ٘ ،عٔ أبَٛ ٞشع ٢األظع رٟ
ات ن هل  )1ر ٣ٚاإلَعاّ َصععًِ

قاٍ :أت ٝرشعع ٍٛا
 )2األحا ٜج ايدخٝخ١

 فكاٍ( :إنو قد وجهت ل رض ات  ،ال رضتىا إال يثرب) ،رقعِ اذتعدٜعج .)2473
فضا ٌ٥املد ،١ٜٓصاحل بٔ حاَد ايرفاع ،ٞط ،2006/1427 ،1ص .9
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 ....حكعاك إْععع٘ يعععرف ع عع .....ِٝفكععد بابع ب ٝعع ١برشعع ٍٛا

 حٝعاك

َٝٚت عاكٚ ...،أص ع خ أفضععٌ بكععا األرم ب ععد َهععَٗٓٚ ،١ععا خرخ ع خٝععٛ
اإلشععالّ يةععتق ايكععرْٚ ٣عععر ايععد ٜٔاإلشععالَ ٞفٗٝععا ،فخدععٌ ايةععتقٚ ،خً ع
ايغٓا ِ٥إىل املدٚ ،١ٜٓأص ق غرلٖعا َعٔ ايكعر ٣تاب عاك شلعاٚ ،حتكعل قع ٍٛرشعٍٛ
ا

 حٝج قاٍ( :رمر بقرية تأكل تلقرى ،يقولون يثرب ،وى تلمدينة) .)1
أَا اي ا( األ ٍٚفكد حتعدح فٝع٘ اي احعج ععٔ ايةضعا ٌ٥اي اَع ١يًُدٜٓع١

املٓععٛر ، ٠سلًعع  :األحا ٜععج ايععٛار ٠

أزلععا ٤املدٜٓععٚ ،١ت ععٝح حععدٖ ٚا،

ٚحترميٗاٚ ،محاٜتٗعا َعٔ ايلعاعٚ ٕٛايعدخاٍ ٚإخعراج اذتُعَٗٓ ٢عاٚ ،اذتعج
عًعع ٢شعععهٓاٖاٚ ،ايدععدل عًععع ٢ظععدتٗاٚ ،ايعععدعا ٤يًُدٜٓععٚ ،١ايتخعع ٜر َعععٔ
إحداح اذتدح فٗٝاٚ ،إٔ املد ١ٜٓتٓة ٞخ ثٗاٚ ،فضعٌ املعٛيف

املدٜٓعٚ ،١إٔ

اإلميإ ٜأرز إيٗٝاٚ ،حب ايٓيب  شلا.
ٚرنر إٔ اشِ املدٚ ١ٜٓر

ايكعرنٕ ايهعرِٜ

أرب عَٛ ١اععاَٗٓ ،عا

قٛي٘ ت اىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ ايتٛب )120 :١أَا تصُٝتٗا

ايصعٓ ١امللٗعر ٠فٗعٛ

نثرل خداك ٜد ب حدر األحا ٜج اييت ٚر فٗٝا رنر املد ،١ٜٓحت ٢رنعر
ايصععُٗ ٟ ٛشلععا

ٚفععا ٤ايٛفععا) أرب ععٚ ١تص ع ح ازل عاك َٓٗععا :املدٜٓعع ،١بابععع،١

ب ٝععع ،١ايععدر اذتدٓٝعععَ ،١ععدخٌ صععدم ،ايعععدار ،اإلميعععإ َٚ ،)2ععٔ ٖعع ٙ

 )1املرخا ْةصع٘ ،ص ٚ .)10اذتدٜج
 )2املرخا ْةصع٘ ،ص  14ع .)18

صخٝق اي دار 78 / 4 ٟرقِ ٚ )1871صخٝق َصًِ رقِ .)1382
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األحا ٜج عٔ زٜد بٔ ثاب  ،عٔ ايٓيب  قاٍ( :إنها طيةهة – يعن تلمدينة –
وإنها تنف تل ةث كما تنف تلناض خةث تلفضة) .)1
ثِ رنر األحا ٜج اييت ت عح حعدٖ ٚاَٚ ،عٔ ٖع  ٙاألحا ٜعج( :تلمدينهة
حرم من عير إلى ثهوض)  )2بح حدٖا َٔ خٗيت ادتٓٚ (ٛايعُاٍٚ .ععٔ ايعٓيب 
قاٍ( :تللهم إن رحرم مابين البتيها)  )3بح حدٖا َٔ خٗعيت ايععرم ٚايغعر( .ثعِ
تلرم إىل األحا ٜج ايٛار ٠
ا

حترميٗاَٗٓٚ ،ا ععٔ ع عد ا

بعٔ زٜعد رععٞ

عٓ٘ عٔ ايٓيب  قاٍ( :إن إبرتىيم حهرم مكهة وععها لهها ،وحرمهت تلمدينهة كمها

حههرم إبهرتىيم مكههة ،وععههو لههها صه مدىهها و اعههها ،مثههل مهها ععهها إبهرتىيم لمكههة) .)4
ٚبٓععا ٤عًعع ٢ريععو اععرّ

املدٜٓعع :١قلععا ظععدرٖا ،أ ٚخ لععع٘ باي دععا يٝكععا

ٚرقعععع٘ٚ ،اخعععتال ٤خالٖعععا أ ٟقلعععا ْ اتٗعععا ايربعععب)ٚ ،تٓةٝععععر صعععٝدٖا ،أٚ
اصععلٝا صععٝدٖا ،أ ٚايتكععاط ايًكلععع ١فٗٝععا إ ملٓععععدٚ ،اععرّ إراقعععَ ١ععا٤
املصًُح فٗٝاٚ ،محٌ ايصالح يًكتاٍ فٗٝاٚ ،إحعداح اذتعدح فٗٝعا ،أ ٚإٜععٛا٤
احملدح ادتاْ )ٞفٗٝا .)5
ثِ أٚر األحا ٜج ايعيت تع ح محاٜتٗعا َعٔ ايعدخاٍ ٚايلعاعٚ ٕٛاذتُع٢
َٗٓٚا عٔ أْض بٔ َايو  عٔ ايٓيب  قاٍ( :ليس من بلد إال سيطؤه تلدجال،

 )1صخٝق اي دار 256/8 ٟرقِ .)4589
 )2رٚا ٙاي دار ،41 /12 ٟرقِ َٚ ،)6755صًِ رقِ .)1370
 )3صخٝق اي دار 86/6 ٟرقِ َٚ )2893صًِ رقِ .)1365
 )4صخٝق اي دار ،346/4 ٟرقِ ٚ )2129صخٝق َصًِ رقِ .)1360
 )5األحا ٜج ايدخٝخ١

فضٌ املد ، ١ٜٓص  26ع .)32
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إال مكههة وتلمدينههة ،لهيس لههو مهن نقابههها نقها إال عليههو تلمحركهة ههاصين ي رسهونها ،ثههم
ترجف تلمدينة بأىلها ثحث ضجفا صي رج تهلل كل كاصر ومناصق) .)1
ٚرنر األحا ٜج اييت حتعج عًع ٢شعهٓ ٢املدٜٓعَٗٓٚ ،١عا اذتعدٜج ايع ٟ
أخرخعع٘ ايعععٝدإ ٜرمحُٗععا ا  ،عععٔ شععةٝإ بععٔ أب ع ٞزٖععرل  قععاٍ :زل ع
رش ٍٛا

ٜ ك( :ٍٛتفهت تلهيمن ،صيهأت قهوم يةفهون صيت ملهون بهأىليهم ومهن رطهاعهم،

وتلمدينة خير لهم لو كانوت يعلمون ،وتفت تلشام صيأت قوم يةفون صيت ملون بهأىليهم ومهن
رطههاعهم ،وتلمدينههة خيههر لهههم لوكههانوت يعلمههون ،وتفههت تلع هرتو صيههأت قههوم يةف ههون صيت ملههون
بأىليهم ومن رطاعهم ،وتلمدينة خير لهم لو كانوت يعلمون) .)2
ثععِ شععر األحعععععا ٜج ايدععخٝخ ١ايععيت حتععج عًعع ٢ايدععدل عًعع ٢ظعععدتٗا،
ٚايدعععا ٤يًُععدٜٓعععَٗٓٚ ،١عا (اليصهةر علهى اوترهها وههدتها رحهد إال كنهت لهو هههيدتً
رو هفيعاً يوم تلقيامة) .)3
نُععا شععام األحا ٜععج ايععيت حت ع ر َععٔ إحععداح اذتععدح ٚإرا  ٠ايصععع٤ٛ

بأًٖٗاٚ ،إٔ املد ١ٜٓتٓة ٞخ عثٗا ،ف نر َا رٚا ٙأبٖ ٛرٜر  ٠إٔ رش ٍٛا
 قاٍ( :يأت على تلناس زمان يهدعو تلرجهل تبهن عمهو وقريةهو ىلهم إلهى تلرخها  ،ىلهم
إلى تلرخا  ،وتلمدينة خير لهم لو كانوت يعلمون ،وتلذي نفف بيده الي رج منهم رحد
ضغةهة عنها إال رخلف تهلل صيها خيرتً منو ،رال إن تلمدينة كالكير ت رج تل ةيهث ،التقهوم
تلفاعة حتى تنف تلمدينة هرتضىا كما ينف تلكير خةث تل ديد) .)4

 )1صخٝق اي دار 95/4 ٟرقِ  90/ 13 ٚ )1881رقِ ٚ )7124صخٝق َصًِ رقِ .)2943
 )2صخٝق اي دار 90 /4 ٟرقِ َٚ ،)1875صًِ رقِ  ٖ ٚ .)1388ا اذتعدٜج َ دعسايف ،حٝعج أخعدل ايعٓيب 
بةتق ٖ  ٙاي ًدإ ق ٌ إٔ تةتق.
 )3صخٝق َصًِ ،رقِ .)1377
 )4صخٝق َصًِ رقِ .)1381
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نُا أٚر اي احج األحا ٜج اييت ت ح فضٌ املعٛيف
َارٚا ٙع د ا

بٔ عُر رعع ٞا

املدٜٓعَٗٓٚ ،١عا

عُٓٗعا ععٔ ايعٓيب  قعاٍ( :مهن تسهتطاأ رن

يمو بالمدينة صليفعل؛ صإن رهههفع لمن ما بهها) ٚ )1رنر اذتعدٜج ايع  ٟفٝعع٘
إٔ اإلميععإ ٦ٜععرز إىل املدٜٓعع ١نُععا ت٦ععرز اذتٝعع ١إىل خخرٖععاٚ ،ريععو ب ععد إٔ
اْتعععر ا ميععإ َٓٗععا إىل شععا٥ر بكععا األرم ،ف ععٔ أبععٖ ٞرٜععر  ٠قععاٍ :قععاٍ
رشعع ٍٛا

( إن تإليمان ليأضز إلى تلمدينة كما تأضز تل ية إلى ج رىا) .)2

ٚختِ اي ا( ب نر األحا ٜج ايٛار ٠
عٔ عا٥ع ١رع ٞا

عٓٗا قاي  :قاٍ رشع ٍٛا

ك ةنا مكة رو ره ههد ،تللهم باضك لنا ص

حعب ايعٓيب  يًُدٜٓعَٗٓٚ .١عا
( تللههم حةها إلينها تلمدينهة

اعنها وص مدنها)...

.)3

ٚأَععا اي ععا( ايثععاْ ٞفكععد خدعع٘ يألحا ٜععج ايععٛار ٠
ايٓ ،ٟٛف نر األحا ٜعج ايعٛار ٠

فضععٌ املصععدد

تأشعٝض املصعدد ايٓ ع ٟٛعًع ٢ايتكع،٣ٛ

َٗٓٚا حدٜج أب ٞش ٝد ارتدر  ٟقاٍ :خًع عًع ٢رشع ٍٛا



بٝع

ب ض ْصا ،٘٥فكً ٜ :ارش ٍٛا  ،أ ٟاملصعدد ٜٔأشعض عًع ٢ايتكع ٣ٛل قعاٍ:
فأخ نةاك َٔ حد ا ٤فضر( بع٘ األرم ،ثِ قاٍَ ٖٛ :صددنِ ٖ ا) .)4
نُا أٚر األحا ٜج اييت ت ح فضٌ ايدال٠

املصعدد ايٓ عٚ ،ٟٛأْع٘

أحد املصاخد ايثالث ١اييت تعد إي ٘ٝايرحععاٍ ،ف عٔ أبعٖ ٞرٜعر  ٠قعاٍ :قعاٍ
 )1أمحد

َصٓدٚ .)74/2 ٙايذلَ  719/5 ٟرقِ ٚ )3917قاٍ حدٜج حصٔ صخٝق غرٜب.

 )2أٜٓ ٟضِ إىل املدٜٓعٚ ١تتُعا ب ضع٘ إىل ب عض فٗٝعا ايٓٗاٜع ١بعٔ األثعرل  ،)37/1صعخٝق اي دعار 93/4 ٟرقعِ
ٚ ،)1876صخٝق َصًِ رقِ .)147
 )3صعععععخٝق اي دعععععار )99/ 4 ٟرقعععععِ  262 /7 ٚ .)1888رقعععععِ  132 ،117/1 ٚ )3926رقعععععِ ٚ )5677 ،5654
 179/11رقِ ٚ .)6372صخٝق َصًِ رقِ .)1376
 )4صخٝق َصًِ ،رقِ .)1389
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رش ٍٛا

( ال تشهد تلرحهال إال إلهى ثحثههة مفههاجد تلمفهحد تل هرتم ،ومفهحدي

ىذت ،وتلمفحد تاقصى) ٚٚ .)1قف اي احج أربا ٚقةعايف عٓعد فضعٌ ايدعال٠
املصدد ايٓ :ٖٞٚ ٟٛ
الوقف ةاألاىل:

حععج ايععٓيب  نععٌ َععٔ خععا ٤إىل املدٜٓعع ١إٔ ٜدععًٞ

َصدد ٙرن تح عً ٢األقٌ ق ٌ إٔ خيرج َٓٗا.
الوقفاألالثانيا َضاعة ١أخر ايدال٠
ٚايٓصا،٤ألٕ األحا ٜج ايٛار ٠
ت ع ح إٔ صععال ٠املععرأ٠

ريو عاََٚ ، ١ا ريو فكعد ٚر يف أحا ٜعج

بٝتٗععا أفضععٌ َععٔ صععالتٗا

حععدٜج أّ محٝععد األْدععار ١ٜرععع ٞا
ٜارش ٍٛا

املصدد ايٓ ٜ ٟٛعٌُ ايرخعاٍ
املصععدد ايٓ ععَٗٓٚ ٟٛععا

عٓٗععا أْٗععا خععا٤يف ايععٓيب  فكاي ع :

إْ ٞأحب ايدال َ ٠عو قعاٍ( :قهد علمهت رنهح ت ةهين تلصهح ،معه ،

و حتح ص بيتح خير لح من حتح ص ححرتح ،و حتح ص ححرتح خير مهن
ههحتح ص ه عتضك ،و ههحتح ص ه عتضك خيههر لههح مههن ههحتح ص ه مفههحد قومههح،
و حتح ص مفحد قومح خير لح من حتح ص مفحدي) .2
الوقفاألالثالثةا أل ايةضعٌ ايعٛار
ٚايٓٛافٌ  ،إ إٔ أ ا ٤ايٓٛافٌ

اي ٛٝيف أفضٌ يألحا ٜج ايٛار ٠

الوقف ةاألالباة:ةةا أل فضععٌ ايدععال٠
املصدد اي  ٟنإ

ايدعال٠

املصعدد تععٌُ ايةعرا٥ض
ريو ..

املصععدد ايٓ ععٜ ٟٛعععٌُ ايدععال٠

حٝات٘ ٚ ن يو ايسٜا ايف اييت زٜديف ف ٘ٝب د ريو.

 )1صخٝق اي دار 63 /3 ٟرقِ ٚ ،)1189صخٝق َصًِ رقِ .)1397
َ )2صععٓد أمحععععد ٚ ،)371/6صخٝععععق ابععٔ خععسمي 95 /3 ١رقععِ ٚ )1689اإلحصععإ
 596 /5رقِ  ،)2217نُا رنر ٙابٔ حدر

فتق اي ار..)350/2 ٟ

تكرٜععب صععخٝق ابععٔ ح ععإ
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فضعٌ ايرٚععع ١ايععرٜةٖٚ ،١ع ٞاملهعإ

ايٛاقا بح املٓدل ٚاذتدر ٠ايٓ  ،١ٜٛف ٔ ع د ا
ا

 قاٍ( :ما بين بيت ومنةري ضوضة من ضيا

رٜام ادتٓ١

بٔ زٜد املازْ  ٞإٔ رشعٍٛ
تلحنة) ٓ َٚ )1ا ٙنرٚععَ ١عٔ

ْس ٍٚايرمحٚ ١حد ٍٛايص ا .٠

ثِ شام اي احج األحا ٜج ايٛار ٠

فضٌ َٓدلٚ  ٙإثِ َعٔ حًعف عٓعدٙ

ناربعاكَٗٓٚ ...ععا عععٔ أبععٖ ٞرٜعععر  ٠قععاٍ :قععاٍ رشعععع ٍٛا
ترعة من ترأ تلحنهة) ٚ .)2عٔ خابر بٔ ع د ا

رع ٞا

قاٍ( :من حلف على منهةري آثماً تةور مقعهده من تلنهاض) .)3

( : منةههري ىههذت علههى

عُٓٗعا إٔ رشع ٍٛا

أَا اي ا( ايثايعج ٚاألخعرل فد ًع٘ يألحا ٜعج ايعٛار ٠

أخر٣

املد ١ٜٓاملٓٛرَٚ ،٠اٚر

األحا ٜج ايٛار ٠
ا



فضعٌ أَعانٔ

مترٖاٚ ...سلً شعععت ١فدع :ٍٛأٚر فٗٝعا

فضٌ َصدد ق عاَٗٓٚ ،٤عا ععٔ شععٗ ٌٝبعٔ حٓٝعف رععٞ

عٓعع٘ قععاٍ :قععاٍ رشعع ٍٛا

( مههن خههرج حتههى يههأت ىههذت تلمفههحد – يعن ه

مفحد قةا – صيصل صيو كان كعدل عمر.)4 )،
نُا أٚر األحا ٜج ايٛار ٠

فضٌ خ ٌ أحعدَٗٓٚ ،ا ععٔ أبع ٞمحٝعد

ايصاعد  ٟقاٍ :أق ًٓا َا ايٓيب َ عٔ غعس ٠ٚت عٛى حتع ٢إرا أظعرفٓا عًع٢
املد ١ٜٓقاٍ( :ىذه طابة ،وىذت رحد جةل ي ةنا ون ةهو)  .)5قاٍ ايٓ ٟٚٛرمحع٘ ا :
ايدخٝق إٔ َ ٓا ٙإٔ أحداك ا ٓا حكٝك ،١خ ٌ ا

ف ٘ٝمتٝٝسكا اب ب٘ نُا

 )1صخٝق اي دار 70/3 ٟرقِ ٚ ،)1195صخٝق َصًِ رقِ .)1390
 )2املصعٓد  ٖٛٚ .)450 ،360 / 2حدٜج صخٝق.
 )3املٛبأ  ٖٛٚ ،)727/2حدٜج صخٝق.
 )4املصٓد  ٖٛٚ ،)487 /3حدٜج صخٝق مبدُ ٛبرق٘ ،صخخ٘ أب ٛع دا

اذتانِٚ ،ز ٜٔايد ٜٔاي راق.ٞ

 )5صخٝق اي دار 125/8 ٟرقِ ٚ 4422رٚاَ ٙل ٛك 343 /3 ،رقِ ٚ )1481صخٝق َصًِ رقِ .)1392
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قععاٍ شعععع خاْ٘ ٚت ععاىل ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ اي كععرٚ ،)74 :٠نُععا
حٔ ادتع

ايٝابععضٚ ،نُا ش ق اذتد....٢إخل.

ٚرنراألحا ٜععج ايععٛار ٠

فضععٌ اي كٝععاٚ ،بكٝععا ايغرقععد َكععدل ٠أٖععٌ

املدٜ ،١ٜٓكا جبٛار املصدد ايٓ  َٔ ٟٛايٓاح ١ٝادتٓٛبٝع ١ايععرقَٚ ،١ٝعٔ ٖع ٙ
األحا ٜععج َععارٚاَ ٙصععًِ رمحعع٘ ا
نععإ رشعع ٍٛا

عععٔ عا٥ععع ١رععع ٞا

 نًُععا نععإ يًٝتٗععا َععٔ رشعع ٍٛا

عٓٗععا أْٗععا قايع :
 خيععرج َععٔ نخععر

ايًٝععععٌ إىل اي كٝععععا فٝكعععع :ٍٛايصععععالّ عًععععٝهِ ار قععععَ ّٛعع ع َٓحٚ ،نتععععانِ
بهعِ حكع ،ٕٛايًعِٗ اغةعر ألٖعٌ

َاتٛعد ٕٚغداك َ خًٚ ،ٕٛإْا إٕ ظا ٤ا
بكٝا ايغرقد .)1

نُععا شععام اي احععج األحا ٜععج ايععٛار ٠
رع ٞا

زٜعععار ٠ق عععٛر ظععععٗدا ٤أحعععد

ععِٓٗ َٗٓٚعا ععٔ عك ع ١بعٔ ععاَر  إٔ رشع ٍٛا

 خعرج َٜٛعاك

فدً ٢عً ٢أٖعٌ أحععد صالتعع٘ عً ٢املٝععع ....اذتعدٜج ٚ ،رٚاٜععع ١اي دعار:ٟ
ب د مثإ شٓح .)2
فضٌ ٚا  ٟاي كٝل ٖٛٚ ،أحد أ ١ٜ ٚاملد ١ٜٓاملعٗٛر،٠

ٚرنر َا ٚر

مير بادتٗ ١ايغربَٗٓ ١ٝاٚ ،ب ض٘ اخٌ
ارتلا(  قاٍ :شعععُ
آ ٍ من ضب صقال

رشععع ٍٛا

حرّ املدٜٓعَٗٓٚ ،١عا ععٔ عُعر بعٔ
 بعععٛا  ٟاي كٝعل ٜكع( :ٍٛآتهان تلليلهة

ِّل ص ىذت تلوتعي تلمةاضك ،وقل عمر ،ص ححة) .)3

 )1صخٝق َصععًِ رقِ .)974
 )2صخٝععق اي ععدععار )348 /7 ،)209/3 ٟرقععِ ٚ.)4042 ،1344صخٝعععق َصععععًِ رقِ .)2296
 )3صخٝق اي دار )20/5 ٚ )392 /3 ٟرقِ.2337 ،1534 :

عرض كتاب األحاديث الصحيحة في فضائل المدينة

ثِ ختِ باألحا ٜج ايٛار ٠
ٚقععاص  قععاٍ :قععاٍ رشعع ٍٛا
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فضٌ متعر املدٜٓعَٗٓٚ ١ا عٔ ش د بٔ أبعٞ
( مههن تصههة كههل يههوم بههفةع تمهرت عحهو ،لههم

يضههره ص ه الههح تليههوم سههم وال س ه ر)  ٚ .)1يةععظ ملصععًِ (مههن ركههل سههةع تم هرت
ممابين البتيها حين يصة لهم يضهره سهم حتهى يمفه )ٚ .قعاٍ يع ٞايعد ٜٔايٓع:ٟٚٛ
ٖ  ٙاألحا ٜج فضٌ متعر املدٚ ١ٜٓعدٛتٗاٚ ،فض ١ًٝايتد ق بص ا مترايف
َٓ٘ٚ ،ختدٝص عد ٠ٛاملد ٕٚ ١ٜٓغرلٖا...
ف أصعععععٌ ٖعععع ا ايهتعععععا( رشعععععايْ ١عععععاٍ اي احعععععج بٗعععععا

وبـــعــد

ايدنتٛرا ٠بدرخ ١ايعرف َا ايتٛص ١ٝبايل ا; َٔ ادتاَ عع١
ا شعالَٝعععع ١باملدٜٓععع ١املٓعععٛر ٠ععععاّ ٖ )1413ععععٚ ،نعععإ عٓٛاْٗعععا األحا ٜعععج
ايٛار ٠

فضا ٌ٥املدٜٓع ١ايٓ ٜٛعٚ ،)١قعد اختدعر اي احعج ايرشعايٚ ١اقتدعر

َٓٗععا عًعع ٢األحا ٜععج ايدععخٝخٚ ١اذتعصعععٓ ١ي ع اتٗا أ ٚيغرلٖععاٚ ،أعععاف إىل
األحا ٜج فٛا٥د َٔ نالّ أٌٖ اي ًِ تت ًعل مب عاْ ٞب عض األحا ٜعج ايعٛار ٠
ايهتا(..
ي يو تأت ٞأُٖٝع ٖ ١ا ايهتا( َٔ أَر:ٜٔ
اىل:ل نْٛععع٘ أبرٚحععع ١خاَ ٝعععَٛ ١ثكععععٚ ١يهُعععع ١قعععدَٗا اي احعععج
يًداَ  ١اإلشالَ١ٝ

املد ١ٜٓاملٓٛر.٠

الثةةان اعتُععا  ٙعًعع ٢األحا ٜععج ايدععخٝخ ١ايععيت تعع ح فضععٌ املدٜٓعع١
املٓععٛر ،٠ب ععد إٔ نثععريف األحا ٜععج ايض ع ٝةٚ ١املٛعععٛع١
ٚقععد اقتدععر اي احععج ع نُععا ٜكععٚ ٍٛقععد اقتدععريف

ٖ ع ا املٛععع، ٛ

ٖع ا املدتدععر عًعع٢

 )1صخٝق اي دار ،247 ،238/ 10 ،569/9 ٟرقِ .)5779 ،5769 ،5768 ،5445
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رنعععر األحا ٜعععج ايدعععخٝخٚ ١اذتصعععٓ ١يعع اتٗا أ ٚيغرلٖعععاٚ ،جتٓ ع ع رنعععر
األحا ٜج ايض ٝةٚ ١املٛععٛع ،١ألٕ

األحا ٜعج ايثابتعع ١عٓع٘  غٓٝعع ١ععٔ

غرل ايثابتع )١ع ص  5ع  ٙ ٖٚارتاصع ١جت ٌ يًهتا( َٝس ٠حصععٓ ١حٝج جت عٌ
ايكارئ ٜلُ ٔ٦إىل صخع ١األحا ٜج ايٛار ٠

ٖ ا ايهتا(....

ٚأخععرلاك فايهتععا( قٝعععَِٚ ،ةٝعععد يًكععارئٜ ،لً عع٘ عًععَ ٢هاْعع ١املدٜٓعع١
املٓٛرٚ ٠فضاًٗ٥ا َٔ خالٍ األحا ٜج اييت صخ ععٔ رشع ٍٛا
ظ ٤ٞغرل نتا( ا
ْصأٍ ا

ٚ ،يعٝض

أٚثل َٔ ريو.

إٔ تس ٟنات ع٘ خٝعر ادتعساٚ ،٤إٔ ٜٓة ٘ بع٘ ٜٓ ّٜٛةا َاٍ

 ٚبٓٚ ،ٕٛاذتُد

ر( اي املح..



