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 الدرة الثمينت يف فضل املدينت

 «دراسة حديثية موضوعية » 
لإلماـ محمد بن أبي محمد بن عبد الرحمن البكري 

 الصديقي الشافعي
 ىػ( ٕٜ٘)المتوفى 

 تحقيق و دراسة
 عصام أبو اليزيد حممد عبد اهلل

 مدرس الحديث وعلومو بكلية أصوؿ الدين والدعوة
 فرع المنوفية  -زىراإلسالمية  بجامعة األ
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 سم اهلل الرحمن الرحيمب
 مقدمة المحقق

إف الحمد هلل، نحمده ونستعينو ونستغفره ونستهديو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
 سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو.

 وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو .
حمدًا عبده ورسولو، وصفيو من خلقو وحبيبو، صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأف م

 وأصحابو ومن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين .
 أما بعد

ومدخرىا المعبر عما كانت  ،وذخيرتها الثابتة ،فإف تراث كل أمة ىو رصيدىا الباقي
 عليو من تقدـ في كل مجاالت الحضارة والثقافة .

بين أمة لها موروث وأمة ال موروث  وفرؽٌ  ،ل أف تكوف بحاضرىاواألمم بماضيها قب
تراثها إال لكي تعيش حاضرًا موصوالً  ىاألمة العربية واإلسالمية عل وما حرصُ  ،لها

 . ىذا الماضي العتيد حاضرىا الوطيد ىولكي تبني عل ،بماضٍ 
والبناء  ،السمو الروحي ىأنو ىو طريقنا إلػ الشك ػ والتراث اإلسالمي والعربي 

 ىراثنا اإلسالمي والعربي ىو أساس في الحفاظ علتبل إف  ،والتقدـ العلمي  ،الحضاري
 وجودنا وىويتنا .

صار قراءة صحيحة وفهمو فهمًا قويمًا لذلك فإف تحقيق النص التراثي وقراءتو 
 ،حتى يكوف ذلك مبعث نهضتنا ؛وغاية نأمل في تحقيقها ،مهمة البد من إنجازىا

وصناعة واصطالح وممارسة  ،وىذا في حد ذاتو علم من جهة ،الم ىويتناومعلم من مع
 ،وىذا يتطلب منا أف نغوص في أعماؽ تراثنا اإلسالمي والعربي ى،من جهة أخر 

 . فنستخرج نفائسو وجواىره
الدرة »وىو  ،ومن تلك النفائس والجواىر التراثية مخطوط نفيس ينشر ألوؿ مرة

إلماـ محمد بن أبي محمد بن عبد الرحمن البكري ل ،« الثمينة في فضل المدينة
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وقد وفقني ربي وموالي بالوقوؼ عليو وتحقيقو  ،ىػ( ٕٜ٘)الصديقي الشافعي المتوفى 
 . علمياً  تحقيقاً 

وىذا المخطوط يعد دراسة حديثية موضوعية حيث عمد مؤلفو إلى جمع أربعين 
عليها وعلى ساكنها أفضل  «فضل المدينة المنورة  »تتعلق بموضوع واحد وىو  حديثًا 

وقد علق المؤلف على بعض ألفاظ األحاديث وشرح بعضها  ،وأتم التسليمالصالة 
شرحًا مختصراً، وقد استعاف في تأليفو لهذا األثر الطيب بمصادر معتمدة في بابها،  

 كالصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات وغيرىا .
خطوط المنهج العلمي الذي قعده أئمة المحققين وقد انتهجت في تحقيق ىذا الم

 وجهابذتو .

 وقسمت ىذا البحث إلى مقدمة، وفصلين، وخاتمة وفهارس علمية .
 .أما المقدمة : فقد تناولت فيها خطة البحث ومنهجو 

 ففيو التعريف بالمؤلِّف ودراسة المخطوط  .وأما الفصل األوؿ : 
 ويشتمل على مبحثين :

 بالمؤلِّف، ويشتمل على عشرة مطالب :فيو التعريف المبحث األوؿ : و 

 . : اسمو ونسبو ولقبو وكنيتو وؿالمطلب األ
 .مولده  : المطلب الثاني 

 . : نشأتو العلميةالمطلب الثالث 
 المطلب الرابع : أخالقة وصفاتو .

 . مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو :المطلب الخامس 
 . بو الفقهيعقيدتو ومذى :المطلب السادس 

 .  : شيوخوالمطلب السابع 
 . : تالميذهالمطلب الثامن 
 . : مؤلفاتوالمطلب التاسع 
 . : وفاتوالمطلب العاشر 
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 وفيو دراسة المخطوط، ويشتمل على خمسة مطالب : : المبحث الثاني 
 تحقيق اسم المخطوط، وتوثيق نسبتو إلى مؤلفو .:  وؿالمطلب األ

 ليفو، وقيمتو العلمية .سبب تأ : المطلب الثاني 
 موارد ومصادر المخطوط .: المطلب الثالث 

 المطلب الرابع : موضوع المخطوط .
 وصف النسخ الخطية للمخطوط، وذكر نماذج منها .: المطلب الخامس 

 .وأما الفصل الثاني : فيشتمل على النص المحقق 

 ومنهجي في التحقيق كما يأتي :
 ق قواعد اإلمالء المعروفة .نسخُت النسخة الخطية األصل وف -ٔ

 الحاشية . يقارنت بين النسخ الخطية وأثبت الفروؽ بينها ف -ٕ

  حققت النص وضبطت ما يحتاج إلى ضبط، ووضعت عالمات الترقيم، -ٖ
كالفاصلة، وعالمات التعجب واالستفهاـ ونحوىما، وحددت بداية األسطر 

 ونهايتها، وبداية ونهاية الجمل .

في بعض األلفاظ في المخطوط فإني أثبت  إذا وقع تصحيف أو تحريف -ٗ
بين معكوفتين، وأضع اللفظ المصحف  المخطوطاللفظ الصواب في صلب 

أو المحرؼ في الحاشية، مع ذكر ما استندت إليو في التصويب من المصادر 
 والمراجع إذا احتاج األمر إلى ذلك .

 عزوت النصوص المذكورة في صلب المخطوط إلى مصادرىا األصلية . -٘

 ، فما كافودرسُت أسانيدىا جت األحاديث النبوية من مصادرىا األصلية،خر   -ٙ
، وما كاف في غيرىما حكمُت عليو بالصحةفي الصحيحين أو أحدىما  منها

 بينت درجتو والحكم عليو .

 ترجمت لألعالـ الوارد ذكرىا في المخطوط . -ٚ

 شرحت األلفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بياف وتوضيح . -ٛ
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ى األحاديث ببياف المراد منها مع اإلشارة إلى ما تحويو تلك علقت عل  -ٜ
 .  ةاألحاديث من فوائد فقهية ونكات حديثي

 ،وفيها أىم النتائج والتوصيات التي يرـو البحث تحقيقها ،ثم يلي ذلك الخاتمة
 طيبة وطابة . وىى بياف فضل المدينة المنورة التي سماىا النبي 

وتيسر للباحثين وطلبة  ،العلمية التي تذلل الصعاب وبعد الخاتمة تكوف الفهارس
 . العلم الوصوؿ إلى المقصود وتحقيق الهدؼ المنشود

 . وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين
 عصاـ أبو اليزيد محمد عبد اهلل 

 مدرس الحديث وعلومو بكلية أصوؿ الدين والدعوة 
 اإلسالمية  بجامعة األزىر فرع المنوفية
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 الفصل األول 
 التعريف بالمؤلِّف، ودراسة المخطوط

 : ويشتمل على مبحثين
 بالمؤلِّف، ويشتمل على عشرة مطالب .المبحث األوؿ : وفيو التعريف 

 وفيو دراسة المخطوط، ويشتمل على خمسة مطالب .: المبحث الثاني 
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 املبحث األول

فالتعريف 
ِّ
 باملؤل

ن عبد الرحمن البكري الصديقي الشافعي وىو اإلماـ محمد بن أبي محمد ب
 المصري

 ويشتمل على عشرة مطالب :

 . : اسمو ونسبو ولقبو وكنيتو وؿالمطلب األ
 .مولده  : المطلب الثاني 

 . : نشأتو العلميةالمطلب الثالث 
 المطلب الرابع : أخالقة وصفاتو .

 . مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو :المطلب الخامس 
 . عقيدتو ومذىبو الفقهي :السادس المطلب 

 .  : شيوخوالمطلب السابع 
 . : تالميذهالمطلب الثامن 
 . : مؤلفاتوالمطلب التاسع 
 . : وفاتوالمطلب العاشر 
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  وؿالمطلب األ
 اسمو ونسبو ولقبو وكنيتو

ىو اإلماـ العالمة القدوة شيخ اإلسالـ وعلم األعالـ محمد بن أبي محمد ابن عبد 
، أبو (ٗ)، المصري (ٖ)، الشافعي (ٕ)، الصديقي (ٔ)أحمد بن محمد، البكري  الرحمن بن
 . (٘)الحسن . 

                                 
خليفػة رسػوؿ حدة وسكوف الكػاؼ وفػي آخرىػا الػراء، ىػذه النسػبة إلػى طة بوانقو ري : بفتح الباء المكْ البَ  (ٔ)

، واللبػػاب فػػي تهػػذيب األنسػػاب ٕٚٚ-ٕ٘ٚ/ٕ: األنسػػاب للسػػمعاني  نظػػري . تالصػػديق بكػػر أبػػي  هاهلل 
 .ٓٚٔ/ٔالبن األثير 

هػا وفػي كسػر الصػاد وكسػر الػداؿ المشػددة المهملتػين بعػدىما يػاء منقوطػة بػاثنتين مػن تحتي : بصديقال (ٕ)
  . تالصديق بكر أبي  هخليفة رسوؿ اهلل ىذه النسبة إلى  آخرىا القاؼ،

 . ٖٕٚ/ٕ، واللباب في تهذيب األنساب البن األثير ٛٗ/ٛ: األنساب للسمعاني  نظري
اإلمػاـ مػذىب الشافعي : بفتح الشين المعجمة المشددة وكسر الفػاء والعػين المهملػة، ىػذه النسػبة إلػى  (ٖ)

-٘ٚٔ/ٕواللبػػاب فػػي تهػػذيب األنسػػاب البػػن األثيػػر ، ٕٔ٘/ٚاألنسػػاب للسػػمعاني نظػػر : ي.  تالشػػافعي 
ٔٚٙ . 

ينظػر : المصري : بكسر الميم وسكوف الصاد وكسر الػراء المهملتػين، ىػذه النسػبة إلػى مصػر وديارىػا .  (ٗ)
 .ٜٕٔ/ٖالبن األثير ، واللباب في تهذيب األنساب ٖٓٗ/ٔٔاألنساب للسمعاني 

، وشػػػذرات ٖٜٔ/ٕلػػػنجم الػػػدين الغػػػزي ئػػػة العاشػػػرة االكواكػػػب السػػػائرة بأعيػػػاف المو فػػػي : تنظػػر ترجمتػػػ (٘)
، ٚ٘/ٚ، واألعػػالـ للزركلػػي ٖٗٚ، والسػػناء البػػاىر للسػػيد محمػػد الشػػلي ص ٕٜٕ/ٛالػػذىب البػػن العمػػاد 

 . ٘ٛٔ/ٜومعجم المؤلفين لعمر كحالة 
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 المطلب الثاني 
 مولده

ولد اإلماـ العالمة محمد بن أبي محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد، 
البكري، الصديقي، الشافعي، المصري في مصر المحروسة سنة تسع وتسعين 

 (ٔ)وثمانمائة . 
 لب الثالث المط

 نشأتو العلمية
لقد نشأ اإلماـ العالمة محمد بن أبي محمد البكري، الصديقي، في ساحات مصر 
، وحفظ عدة متوف، وتفنن  المأنوسة، ثم اشتغل بتحصيل العلـو وأخذىا عن أعياف القـو
، وتبحر في العلـو الشرعية، وعلـو السادة الصوفية، والفنوف العقلية،  في سائر العلـو

ربية، واألدبية، وجلس للتدريس في الجامع األزىر، فقصده طلبة العلم ألخذ العلم والع
 (ٕ)عنو في شتى العلـو والفنوف . 

 المطلب الرابع 
 أخالقة وصفاتو

لقد كاف اإلماـ العالمة محمد بن أبي محمد البكري، الصديقي، إمامًا فاضالً 
لبر والتقوى، وكاف صاحب الكرامات متصوفًا زاىدًا عابدًا، موصوفًا بالكـر والسخاء، وا

الخارقة، والمكاشفات الصادقة، وكاف شديد الذكاء، قوي الحافظة واالستحضار، 
 (ٖ)جامعاً لكثير من العلـو والمعارؼ على اختالؼ أنواعها، وتباين أقسامها . 

 المطلب الخامس 
 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو

أبي محمد البكري، الصديقي، مكانة علمية لقد كاف لإلماـ العالمة محمد بن 
مرموقة، ومنزلة عظيمة بين علماء عصره ومصره، وقد أثنى عليو العلماء ثناء ينبئ عن 
عظيم قدره وجاللة مكانتو، ومن ىؤالء العلماء الذين أثنوا عليو اإلماـ السيد محمد 

                                 
 . ٚ٘/ٚلزركلي ، واألعالـ لٖ٘ٚينظر : السناء الباىر للسيد محمد الشلي ص  (ٔ)
 . ٚ٘/ٚ، واألعالـ للزركلي ٖ٘ٚينظر : السناء الباىر للسيد محمد الشلي ص  (ٕ)
 . ٚ٘/ٚ، واألعالـ للزركلي ٖٙٚينظر : السناء الباىر للسيد محمد الشلي ص  (ٖ)
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وأنو بلغ  كاف شديد الذكاء، قوي الحافظة واالستحضار ...» الشلي، حيث قاؿ : 
رتبة االجتهاد المطلق ...، وكاف صاحب الكرامات الخارقة، والمكاشفات الصادقة، 
... وشهد غير واحد من ذوي العرفاف بأنو قطب الزماف، وكاف كريماً سخياً، برًا تقياً ... 

  . »(ٔ) 
 (ٕ)« . مفسر، متصوؼ، مصري، من علماء الشافعية » وقاؿ الزركلي : 

 المطلب السادس 
 يدتو ومذىبو الفقهيعق

لقد كاف اإلماـ العالمة محمد بن أبي محمد البكري، الصديقي، أشعري العقيدة 
 (ٗ)« . ، شافعي المذىب، بل كاف من علماء الشافعية (ٖ)

 المطلب السابع 
  شيوخو

لقد أخذ اإلماـ العالمة محمد بن أبي محمد البكري، الصديقي، علـو الشرع 
ي والبياف عن جماعة من أكابر علماء عصره، منهم : إبراىيم والتصوؼ والعربية والمعان

بن أبي شريف الشهير بالبرىاف، والشيخ زكريا الشهير بشيخ اإلسالـ، والشيخ رضي 
 (٘)الدين الغزي أحد األعالـ، وغيرىم من مشايخ عصره وعلماء دىره . 

 
 المطلب الثامن 

 تالميذه
أبي محمد البكري، الصديقي، جمع  لقد أخذ العلم عن اإلماـ العالمة محمد بن

غفير من طالب العلم، وقد أصبحوا منارات للعلم بعده، منهم ولده الشيخ محمد تاج 

                                 
 . ٖٙٚالسناء الباىر للسيد محمد الشلي ص  (ٔ)
 . ٚ٘/ٚاألعالـ للزركلي  (ٕ)
 . ٖٚٔ/ٓٔعمر كحالة ينظر : معجم المؤلفين ل (ٖ)
، ومعجػم المػؤلفين لعمػر ٚ٘/ٚ، واألعالـ للزركلػي ٖٗٚينظر : السناء الباىر للسيد محمد الشلي ص  (ٗ)

 . ٖٚٔ/ٓٔكحالة 
 . ٖ٘ٚينظر : السناء الباىر للسيد محمد الشلي ص  (٘)
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العارفين، والشيخ أحمد بن حجر المكي، والشيخ محمد الرملي، والخطيب الشربيني، 
والعالمة أحمد بن قاسم، واإلماـ عبد الرؤوؼ المناوي، والعارؼ باهلل عبد الوىاب 
الشعراني، والشيخ عبد العزيز بن علي الزمزمي، والحافظ نجم الدين الغيطي، والشيخ 
عبد الرؤوؼ المكي ... وغير ىؤالء من سائر أقطار األرض، وعم بهم النفع في الطوؿ 

 (ٔ)والعرض ... 

                                 
 . ٖٙٚينظر : السابق ص  (ٔ)
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 المطلب التاسع 
 مؤلفاتو

فات، لقد ألف اإلماـ العالمة محمد بن أبي محمد البكري، الصديقي، عدة مؤل
 أثرى بها المكتبة اإلسالمية، منها :

. ومنو نسخة خطية بالمكتبة  (ٔ) األحاديث المحذرات من شرب المسكرات -ٔ
 . (ٖٕٓٚالمركزية بالرياض برقم )

نسخة خطية بمكتبة برنستوف ،  وومن . (ٕ) إرشاد الزائرين لحبيب رب العالمين -ٕ
 .ٔٚٓٔبرقم

 .   (ٖ) بشرى اْلعباد ِبفضل الرِّبَاط َواْلجَهاد -ٖ

ومنو نسخة خطية بالمكتبة المحمودية  .بشرى العابد بفضل المساجد  -ٗ
 (.ٕٕٙ٘/ٚبرقم)

ومنو نسخة خطية بالمكتبة المحمودية برقم  .بشرى المستاؾ بفضيلو السواؾ  -٘
(ٗ/ٕٕٙ٘.) 

 .   (ٗ) [ٕٚ]األحزاب:( إنا عرضنا األمانة)تأدية األمانة ِفي قَػْولو تَػَعاَلى :  -ٙ

ومنو نسخة خطية ضمن المجموع الذي  . (٘) فضائل النَِّكاحَتْجِديد األفراح ب -ٚ
 . فيو كتابنا

نْػَيا الدائرة -ٛ ومنو نسخة خطية بالمكتبة  .  (ٙ) تحذير أىل اْْلِخَرة من َدار الدُّ
 (.ٖٕٓٚالمركزية بالرياض برقم )

. ومنو نسخة خطية بخزانة بن يوسف   (ٔ) تحفة السالك ألشرؼ المسالك -ٜ
 . ٖ/ٗٛ٘بالمغرب تحت رقم 

                                 
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٔ)
 .ٚ٘/ٚاألعالـ (ٕ)
 . ٜٖٕ/ٕارفينىدية الع (ٖ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٗ)
 .٘ٛٔ/ٜ، ومعجم المؤلفينٕٕٙ/ٖإيضاح المكنوف (٘)
 .ٜٖٕ/ٕ، والهدية ٖٕٓ/ٖإيضاح المكنوف (ٙ)
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. ومنو نسخة خطية   (ٕ) تحفة واىب المواىب في بياف المقامات والمراتب -ٓٔ
 (.ٕٜٜٗبالمكتبة الظاىرية برقم )

 ةمكتبفي . ومنو نسخة خطية   (ٖ) تحفة العجالف ِفي َفَضاِئل ُعْثَماف بن َعف اف -ٔٔ
 (.ٗٔ/ٕٔٔالملك عبد العزيز ، برقم )

 .  (ٗ) تَػْرتِيب السُّور وتركيب الصُّور -ٕٔ

 يل السبيل في فهم معاني التنزيل، مطبوع.تسه -ٖٔ

ػ تفسير البكري، طبع بتحقيق/أحمد فريد المزيدي في دار الكتب العلمية  -ٗٔ
 ـ.ٕٓٔٓبيروت 

 .  (٘) اْلَجْوَىر الثمين من َكاَلـ سيد الُمْرسلين -٘ٔ

 .  (ٙ) حزب األنوار -ٙٔ

ية . ومنو نسخة خطية بالمكتبة المركز   (ٚ) صابة ِفي فضل الص َحابَةحسن اإل -ٚٔ
 (.ٚٔ٘ٔبالرياض ، برقم )

 .  (ٛ) حقائق فضل المألوؼ اْلَوارَِدة على تَػْرتِيب اْلُحُروؼ -ٛٔ

 .  (ٜ) حقائق الكماالت -ٜٔ

 .  (ٓٔ) الدرة المكللة ِفي فتح َمك ة المشرفة المبجلة -ٕٓ

                                                                             
 .ٜٖٕ/ٕ، والهدية ٖٕٓ/ٖإيضاح المكنوف (ٔ)
 .ٚ٘/ٚاألعالـ (ٕ)
 .ٜٖٕ/ٕ، والهدية ٕٗ٘/ٖإيضاح المكنوف (ٖ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٗ)
 .ٜٖٕ/ٕ، والهدية ٕٖٛ/ٖنوفإيضاح المك (٘)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٙ)
 .ٜٖٕ/ٕ، والهديةٖٓٗ/ٖإيضاح المكنوف (ٚ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٛ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٜ)
 .ٚ٘/ٚ، واألعالـٓٙٗ/ٖإيضاح المكنوف (ٓٔ)
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ومنو نسخة خطية ضمن المجموع الذي  .الدرة الثمينة في فضل المدينة  -ٕٔ
 فيو كتابنا.

ومنو نسخة خطية ضمن المجموع  .زرع والغراس لباس في فضل الإلرفع ا -ٕٕ
 . الذي فيو كتابنا

. وطبع بتحقيق د/نافذ حسين   (ٔ) ديقالر ْوض األنيق ِفي فضل أبي بكر الصِّ  -ٖٕ
 . ـٕٙٓٓ، ٕ، عٗٔـػ حسين حماد ضمن مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة 

 .  (ٕ) شرح العباب -ٕٗ

فقو  ٗٙبرقم ) . ومنو نسخة  بالمكتبة الظاىرة  (ٖ) شرح منهاج النووي -ٕ٘
 شافعي(.

ومنو نسخة خطية بالمكتبة المركزية  . (ٗ) شرؼ اْلُفَقَراء َوبَػَياف أنهم االمراء -ٕٙ
 (.ٖٕٚٓبالرياض ، برقم )

َلة اْلِمْعَراج -ٕٚ  .   (٘) طلب اْلَفِقير الُمْحَتاج ِفيَما يتَػَوج و ِبِو لَيػْ

بة المركزية ومنو نسخة خطية بالمكت . (ٙ) لب ِفي فضل اْلَعَربَغايَة الط   -ٕٛ
 (.ٖٕٚٓبالرياض ، برقم )

ومنو نسخة خطية بالمكتبة المركزية بالرياض ، برقم  . الغرر في فضائل عمر  -ٜٕ
(ٕٖٓٚ) . 

. ومنو نسخة خطية ضمن   (ٚ) اْلَفْتح اْلَقرِيب ِبفضل اْلكبر والمشيب -ٖٓ
 المجموع الذي فيو كتابنا.

                                 
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٔ)
 .ٖٙٚالسناء الباىر ص (ٕ)
 .ٚ٘/ٚاألعالـ نظر :ي. و ٖٙٚالسناء الباىر ص (ٖ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٗ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (٘)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٙ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٚ)
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ة المركزية بالرياض ومنو نسخة خطية بالمكتب . القوؿ الجلي في فضائل علي   -ٖٔ
 (.ٖٕٚٓ، برقم )

. ومنو نسخة خطية ضمن المجموع  (ٔ) مَحاِسن اإلفادة ِفي أحاديث الِعياَدة -ٕٖ
 . الذي فيو كتابنا

 .  (ٕ) محو األوزار ِبفضل االْسِتْغَفار -ٖٖ

َلة اْلقدر ياْلَمْقصد السام -ٖٗ  .  (ٖ) اْلقدر ِفيَما يَْدُعو ِبِو الد اِعي لَيػْ

ومنو نسخة خطية بالمكتبة  . (ٗ)ْند حوادث الز َمافمالذ أىل االيقاف عِ  -ٖ٘
 (.ٖٕٚٓالمركزية بالرياض ، برقم )

 .  (٘) اْلمنح الُمبين القوى لمولد النبوي -ٖٙ

 .   (ٙ) نةنة ِفي ُدَعاء آخر الس  موقظ اْلَوْسَناف من الس   -ٖٚ

ومنو نسخة خطية بالمكتبة المركزية  . (ٚ) نزىة األبصار بفضائل األنصار -ٖٛ
 ( ، وغيرىا.ٖٕٚٓ، برقم )بالرياض 

ومنو نسخة خطية بالمكتبة الظاىرية برقم  .السعدية  ةللطائف ةالنصرة اإللهي -ٜٖ
(ٖٗٗٓ.) 

ومنو نسخة خطية بالمكتبة المركزية  .ظر الثاقب ِفيَما لقريش من المناقب الن   -ٓٗ
 (.ٖٕٚٓبالرياض ، برقم )

 .   (ٛ) النفحات لألموات  -ٔٗ

 .   (ٔ) ورَة اْلَفاِتَحةفَاِتَحة ِفي التوسل للوىاب ِبسُ  -ٕٗ

                                 
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٔ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٕ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٖ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٗ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (٘)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٙ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٚ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٛ)
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 .   (ٕ) نوافح اْلملك الختاـ بالتوسل بأشهر اْلَعاـ -ٖٗ

ومنو نسخة خطية بالمكتبة المركزية  . (ٖ) نَِهايَة األفضاؿ ِفي تشريف اْْلؿ -ٗٗ
 (.ٖٕٚٓبالرياض ، برقم )

ومنو نسخة خطية ضمن المجموع الذي  . االمتناف في نفع اإلخواف ةنهاي -٘ٗ
 فيو كتابنا.

 .  (ٗ) اْلَوِجيز ِفي تَػْفِسير اْلُقْرآف اْلَعزِيزاْلَواِضح  -ٙٗ

 .   (٘) اْلوْرد المورود لمشرع الّسنة ِفي ُدَعاء أوؿ الّسنة -ٚٗ

 ....وغير ذلك الكثير.  (ٙ) ىطاؿ وابل التعرؼ واالمتناف من شهر شْعَباف  -ٛٗ
 المطلب العاشر

 وفاتو
مة نجم الدين قرأت بخط الشيخ المحدث العال» قاؿ العالمة نجم الدين الغزي : 

الغيطي المصري، وأخبرنا عنو شيخنا العالمة نور الدين محمود البيلوني الحلبي إجازة 
اثنتين وخمسين وتسعمائة، وكانت جنازتو  أف الشيخ أبا الحسن البكري، توفي في سنة

 (ٚ) .«  ودفن بجوار اإلماـ الشافعي ،مشهورة

                                                                             
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٔ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٕ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٖ)
 . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٗ)
  . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (٘)
  . ٜٖٕ/ٕىدية العارفين (ٙ)
 . ٜٙٔ-ٜ٘ٔ/ٕد بن محمد الغزي لمحمئة العاشرة االكواكب السائرة بأعياف الم (ٚ)
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 املبحث الثاني 
 دراسة المخطوط 

 « الثمينة في فضل المدينة الدرة » وىو 
 لإلماـ محمد بن أبي محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي الشافعي

 ىػ( ٕٜ٘)المتوفى 
 ويشتمل على خمسة مطالب : 

 تحقيق اسم المخطوط، وتوثيق نسبتو إلى مؤلفو .:  وؿالمطلب األ
 سبب تأليفو، وقيمتو العلمية . : المطلب الثاني 

 ومصادر المخطوط .موارد : المطلب الثالث 
 المطلب الرابع : موضوع المخطوط .

 وصف النسخ الخطية للمخطوط، وذكر نماذج منها .: المطلب الخامس 
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  وؿالمطلب األ
 تحقيق اسم المخطوط، وتوثيق نسبتو إلى مؤلفو

 . «الدرة الثمينة في فضل المدينة » أواًل : اسم المخطوط : 
 ثانياً : نسبتو إلى مؤلفو : 

لإلماـ محمد « الدرة الثمينة في فضل المدينة » تاب أحد في نسبة مخطوط ال ير 
 بن أبي محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي الشافعي، ويؤكد ذلك ما يلي :

ما ورد في أوؿ المجموع من نسبتو بكل ما فيو من رسائل إلى اإلماـ محمد بن  -ٔ
 أبي محمد البكري الصديقي، أبو الحسن .

وقعت ضمن مجموع « الدرة الثمينة في فضل المدينة » ة وىي أف ىذه الرسال -ٕ
من رسائل اإلماـ محمد بن أبي محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي، أبو 
الحسن، وقد نصت كتب التراجم على نسبة بعضها إليو، وسكتت عن البعض 

 اْلخر، وىذه الرسائل كلها صحيحة النسبة إليو .

بن عبد الرحمن البكري الصديقي، أبو الحسن، أف اإلماـ محمد بن أبي محمد  -ٖ
قد نص في أكثر من موضع من مجموعو، وفي أكثر من رسالة ضمن مجموعو، 
على أف ما كتبو وسطره من تأليفو، فثبت بذلك أف ىذا المجموع الذي احتوى  
كل تلك الرسائل من تأليف اإلماـ محمد بن أبي محمد بن عبد الرحمن 

 حسن .البكري الصديقي، أبو ال

« الدرة الثمينة في فضل المدينة » أف منهج المؤلف في تلك الرسالة وىي  -ٗ
يتناسب مع منهجو في الرسائل المنسوبة إليو في المجموع، كبلوغ اْلماؿ بذكر 
أفضل األعماؿ، والفتح القريب في فضل الكبر والمشيب، وغيرىا وفق ما 

رسائل المجموع على ذكرتو من مؤلفاتو من قبل، حيث ينص في كل رسالة من 
أنو يورد فيها أربعين حديثًا يعالج فيها موضوعًا معينًا معلقًا أحيانًا وشارحًا أحياناً 

 أخرى .
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 المطلب الثاني 
 سبب تأليفو، وقيمتو العلمية

 : أواًل : سبب تأليفو
إف سبب تأليف ىذا المخطوط أف اإلماـ محمد بن أبي محمد بن عبد الرحمن 

أبو الحسن، أراد أف يجمع أربعين حديثًا في موضوعات مختلفة، البكري الصديقي، 
بحيث إف كل أربعين حديثًا يعالج فيها موضوعًا معيناً، وقد يعلق أحيانًا على بعض 

 األحاديث، ويشرح بعضها أحياناً أخرى .
 ثانياً : القيمة العلمية للمخطوط :

عدة أحاديث نبوية تعالج تبرز القيمة العلمية لهذا المخطوط في كونو اشتمل على 
موضوعًا من الموضوعات الهامة، وىو بياف المكانة العظيمة والفضل الكبير للمدينة 

، ومنبع النور ومصدر رضي اهلل عنهم وصحابتو األطهار  المنورة، مسكن رسوؿ اهلل 
األحكاـ، ورمز الرحمة والتسامح، وعنواف العزة والقوة والكرامة، وفي ذلك إشارة إلى 

األماكن تتفاضل فيما بينها كما تتفاضل األزماف واألوقات، وقد أثبت ىذا  أف
المخطوط ػ بما ال يدع مجااًل للشك ػ أف األماكن تتفاضل، فيفضل بعضها بعضاً، وقد 

بفضل من عنده في أرضها، وتربتها، وىواءىا،  مدينة رسوؿ اهلل  خص اهلل 
، وصحابتو األخيار األطهار النبي وأقواتها، وأرزاقها، فاستحقت أف تكوف مسكن 

 . رضي اهلل عنهم.
 المطلب الثالث 

 موارد ومصادر المخطوط
إف ىذا المخطوط من عنوانو يكاد يفصح عن مضمونو وموارده ومصادره، فقد جمع 
فيو مؤلفو أربعين حديثًا في فضل المدينة المنورة، شارحًا ومعلقًا على بعض ألفاظها 

المؤلف في أغلب كتبو الصغيرة، حيث نهج في معظمها ىذا وأحاديثها، وىذا ديدف 
النهج، والواقف على تراثو يدرؾ ذلك جيداً، وقد استعاف المؤلف في تأليفو لهذا 
المخطوط بمصادر معتمدة في بابها، وفي ذلك داللة على سعة اطالعو، وتلك 

رجات، المصادر المعتمدة ىي كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستخ
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وغيرىا من المصادر الحديثية المعتمدة مثل كتب غريب الحديث، وكتب الشروح التي 
 و بياف المراد من الحديث .استعاف بها المؤلف في بياف معنى لفظ غريب، أ

 المطلب الرابع 
 موضوع المخطوط

إف موضوع ىذا المخطوط ىو قضية من القضايا الهامة التي تتعلق ببياف فضل 
منورة، حيث جمع المؤلف أربعين حديثًا حوؿ فضل المدينة المنورة، المدينة ال

 . «فضل المدينة الدرة الثمينة في » وتمخض من ذلك المخطوط وىو 
 المطلب الخامس 

 وصف النسخ الخطية للمخطوط، وذكر نماذج منها
 اعتمدُت في تحقيق ىذه الرسالة الماتعة على نسختين خطيتين :

تلك النسخة الخطية التي جعلتها األصل، ورمزت لها النسخة األولى : وىي   (ٔ)
بالرمز )أ(، وىي النسخة المودعة في المكتبة األزىرية، في مجموع تحت رقم 

( أدعية، وتستقل ىذه النسخة في ٖٖٜٙٙ( ورقم عاـ )ٖٕٛٔخاص )
 . ٚٛ-٘ٛالمجموع من 

وىي  النسخة الثانية : وىي تلك النسخة الخطية التي رمزت لها بالرمز )ب(،  (ٕ)
النسخة المودعة في مكتبة جامعة الملك سعود، في مجموع تحت رقم 

(، وىي مكتوبة بخط نسخي جميل، وىي نسخة مقابلة، والتـز ٕٙٛٔ)
 الناسخ فيها نظاـ التعقيبة .
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 صور املخطوطاث
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 )أ(من النسخة «  فضل المدينةالدرة الثمينة في » اللوحة األولى من مخطوط 
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 )أ(من النسخة «  فضل المدينةالدرة الثمينة في » يرة من مخطوط اللوحة األخ
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 )ب(من النسخة «  فضل المدينةالدرة الثمينة في » اللوحة األولى من مخطوط 
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 )ب(من النسخة «  فضل المدينةالدرة الثمينة في » اللوحة األخيرة من مخطوط 
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 الفصل الثاني
 النص المحقق

 يمبسم اهلل الرحمن الرح
 الحمد هلل الذي جعل المدينة قبة اإلسالـ، ودار العلم بالحالؿ والحراـ . 

 أحمده وأشكره على جزيل اإلنعاـ .
 وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، الملك العالـ .
 وأشهد أف سيدنا محمدًا عبده ورسولو، شارع دين اإلسالـ .

 وأتم سالـ .صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو أشرؼ صالة، 
 أما بعد

، أوردت فيو أربعين حديثاً يورد «الدرة الثمينة في فضل المدينة » فهذا كتاب لقبتو 
 مثلها في الفضائل، تقبلو اهلُل بفضلو ذو الفضل الكامل، أمين .
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 الحديث األوؿ :
،  (ٕ)قُػب ُة  الَمِديَنةُ : »قَاَؿ   اهللِ  َرُسوؿَ  َأف   (ٔ) رضي اهلل عنوَعْن أَِبي ُىَريْػَرَة  ْساَلـِ اإْلِ

يَماِف، َوَأْرُض اْلِهْجَرِة، َوُمبَػو ُأ  ـِ  (ٖ)َوَداُر اإْلِ  . (ٗ) « الَحاَلِؿ َوالَحَرا
 (٘)أخرجو الطبراني في األوسط . 

                                 
اسػػم أبػػي  ي، وقػػد اختلفػػوا فػػيدوسػػالىػػو عميػػر بػػن عػػامر بػػن عبػػد ذي الشػػرى بػػن طريػػف  : تأبػػو ىريػػرة  (ٔ)

كمو، وقػد أسػلم أبػو ىريػرة   يبأبي ىريرة ألنو رآه يحمل ىرة ف هىريرة واسم أبيو اختالفاً كثيرًا، وقد كناه النبي 
العلم، وكاف من أحفظ أصحاب رسوؿ اهلل  يم لزمو وواظب عليو رغبة ف، ثهعاـ خيبر وشهدىا مع رسوؿ اهلل 

ىػػػ(، وقيػػل : ثمػػاف ٚ٘سػػنة سػػبع وخمسػػين ) تروايػػة الحػػديث، وتػػوفي أبػػو ىريػػرة  ي، وكػػاف مػػن المكثػػرين فػػه
 ٛٙٚٔ/ٗبن عبد البػر الاالستيعاب تنظر ترجمتو في :  ىػ( .ٜ٘ىػ(، وقيل : تسع وخمسين )ٛ٘وخمسين )

 -ٖٛٗ/ٚبػػن حجػػر ال، واإلصػػابة ٕٖٙٙرقػػم  ٖٖٔ/ٙبػػن األثيػػر ال، وُأسػػد الغابػػة ٕٖٛٓرقػػم  ٕٚٚٔ -
 . ٓٛٙٓٔرقم  ٕٖٙ

قُػب ة : من قَػَبَب، والُقب ة من الخياـ بيػت صػغير مسػتدير، وىػو مػن بيػوت العػرب، وجمعهػا ِقبػاب، والمػراد  (ٕ)
 أف المدينة المنورة بيت اإلسالـ ومنبعو ومستقره .

 . ٜ٘ٙ/ٔ، ولساف العرب البن منظور ٖ/ٗاألثير ينظر : النهاية البن  
، وأرض مبػػاءة أي منزولػػة مألوفػػة، والمػػراد أف المدينػػة المنػػورة األرض  (ٖ) ُمبَػػػو أ : المبػػوأ ىػػو المنػػزؿ الملػػزـو

، والعػين للخليػل بػن ٕٛٔ/ٔالمألوفة، والمنزؿ المعروؼ لمعرفة الحالؿ والحراـ  . ينظر : الغريبين للهػروي 
 . ٔٔٗ/ٛأحمد 

أي أف المدينػػة المنػػورة بيػػت اإلسػػالـ، ومنبعػػو، ومسػػتقره؛ ألف ظهػػور اإلسػػالـ واإليمػػاف كػػاف منهػػا، وىػػو  (ٗ)
، وخرجػت منهػا األحكػاـ، هالظهور الحقيقي الذي كاف بعده الجهاد، وفيها أمػن اإلسػالـ، فإليهػا ىػاجر النبػي 

ينظػر : التنػوير شػرح الجػامع الصػغير .  المألوفػة، والمنػزؿ المعػروؼ لمعرفػة الحػالؿ والحػراـوصػارت األرض 
 . ٜٚٙٔرقم  ٔٚٗ-ٓٚٗ/ٓٔلصنعاني ل
، وسنده ضػعيف، ت، من حديث أبي ىريرة ٛٔٙ٘رقم  ٖٓٛ/٘ المعجم األوسط أخرجو الطبراني في  (٘)

ضػػعيف، فيػػو أبػػو المثنػػى القارئسػػليماف بػػن يزيػػد الخزاعػػي، قػػاؿ فيػػو أبػػو حػػاتم : منكػػر الحػػديث، لػػيس بقػػوي، 
لثقػػات، وذكػػره مػػرة أخػػرى فػي الضػػعفاء، وقػػاؿ : شػػيخ يخػػالف الثقػػات فػػي الروايػػات ال وذكػره ابػػن حبػػاف فػػي ا

يجوز االحتجػاج بػو وال الروايػة عنػو إال لالعتبػار، وقػاؿ الػدارقطني : ضػعيف، وقػاؿ الػذىبي : وثػق، وقػاؿ ابػن 
 حجر : ضعيف .

حبػاف األئمػة المعتمػدين فػي  قلت : أبو المثنى القارئ ضعيف، وال يُعتد بتوثيق ابن حباف لو، فقػد خػالف ابػن
معرفة أحواؿ الرواة والرجاؿ، كػأبي حػاتم الػرازي والػدارقطني، كمػا أف ابػن حبػاف قػد نػاقض نفسػو، فمػرة ذكػره 
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 الحديث الثاني :
َحَرـٌ  الَمِديَنةُ » : قاؿ  َأف  َرُسوَؿ اهلِل  (ٔ)رضي اهلل عنو َعْن َسْهِل ْبِن ُحنَػْيٍف 

 (ٕ).«(ٔ)ِمنٌ آ

                                                                             
في الثقات ومرة أخرى ذكره في الضعفاء، وقاؿ : ... يخالف الثقات في الروايات ال يجوز االحتجػاج بػو وال 

 ي وافق ابن حباف في التوثيق .الرواية عنو إال لالعتبار، ولعل الذىب
، ٜٖ٘/ٙ، والثقػػات البػػن حبػػاف ٘ٗٙرقػػم  ٜٗٔ/ٗتنظػػر ترجمتػػو فػػي : الجػػرح والتعػػديل البػػن أبػػي حػػاتم 

، ٕٓٙٚرقػػػػػم  ٕٗ٘-ٕٕ٘/ٖٗ، وتهػػػػػذيب الكمػػػػػاؿ للمػػػػػزي ٖٕٖٛرقػػػػػم  ٔ٘/٘ٔوالعلػػػػػل للػػػػػدارقطني 
يػب التهػذيب ص ، وتقر ٖٔٓٔرقم  ٕٕٔ/ٕٔ، وتهذيب التهذيب ٕٔٛٙرقم  ٙ٘ٗ/ٕوالكاشف للذىبي 

 ، وكالىما البن حجر .ٖٓٗٛرقم  ٓٚٙ
: أمػا فػي  ٕٔٙٙرقػم  ٕٖٚ/ٖ، قػاؿ فيػو الػذىبي فػي ميػزاف االعتػداؿ عيسى بػن مينػا قػالوفوكذا في السند 

القػػراءة فثبػػت، وأمػػا فػػي الحػػديث فيكتػػب حديثػػو فػػي الجملػػة، وسػػئل أحمػػد بػػن صػػالح المصػػري عػػن حديثػػو، 
 فضحك، وقاؿ : تكتبوف عن كل أحد .

 « .: قالوف  إال بهذا اإلسناد، تفر د بو هال يُػْرَوى ىذا الحديث عن النبي  »وقاؿ الطبراني : 
 قلت : قالوف ال يحتمل تفرده، فهو ثبت في القراءة، ولكن في الحديث فيكتب حديثو في الجملة .

عيسػى بػن مينػا وفيػو  ،رواه الطبرانػي فػي األوسػط» :  ٚٚٚ٘رقػم  ٜٕٛ/ٖمجمع الزوائػد وقاؿ الهيثمي في 
 « . وبقية رجالو ثقات ،وحديثو حسن ،قالوف

 بإسػناد ال بػأس بػو الطبرانػي فػي األوسػط رواه: » ٙٚٛٔرقم  ٜٗٔ/ٕوقاؿ المنذري في الترغيب والترىيب 
. » 

 قلت : وما قالو الهيثمي والمنذري فيو نظر ألمرين :
 األوؿ : أف في السند أبا المثنى القارئ، وىو ضعيف .

 ثبت في القراءة، وأما في الحديث فيكتب حديثو في الجملة. عيسى بن مينا قالوف الثاني :
قاؿ : إف قالوف ىو  ٖٔٔ/ٔويؤكد ذلك أف ابن حجر في موافقة الُخْبر الَخَبر في تخريج أحاديث المختصر 

يػػد القػارئ المشػهور صػاحب نػافع، وىػػو صػدوؽ، وكػذا شػيخو مػػع لػين فيػو، وأبػو المثنػػى اسػمو سػليماف بػن يز 
 الخزاعي، مدني ضعيف، والحديث غريب جداً سنداً ومتناً . واهلل أعلم .

 ،وأبػو عبػد اهلل ،وكنيتو أبو سعد ي،األوس ،ىو سهل بن حنيف بن واىب األنصاري: ت سهل بن حنيف  (ٔ)
وكػاف يػنفح عػن رسػوؿ اهلل  ،وثبت يـو أحد حػين انكشػف النػاس وبػايع يومئػٍذ علػى المػوت ،وىو من أىل بدر

تنظػر  .ىػػ(ٖٛ) سػنة ثمػاٍف وثالثػينت ومػات سػهل بػن حنيػف  ،وشهد أيضاً غزوة الخندؽ والمشػاىد كلهػا، ه
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  (ٖ).  عوانة وأبأخرجو 
 الحديث الثالث :

ٌر ِمْن  : » ؿَ اقَ  َرُسوَؿ اهلِل َأف   (ٗ) رضي اهلل عنو  َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديجٍ  الَمِديَنُة َخيػْ
 . «َمك ةَ 

                                                                             
 ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٖ ، واإلصابة البن حجرٗٛٓٔرقم  ٖٙٙ-ٕٙٙ/ٕترجمتو في : االستيعاب البن عبد البر 

 .ٖٓٗ٘رقم
 »يدىا، وفػػي روايػػة : بالمػػد : أي مػػن العػػدو أف يغػػزوه، أو آمػػن مػػن الػػدجاؿ والطػػاعوف، أو آمػػن صػػ آِمػػنٌ  (ٔ)

 ، أي ذات أمن، كما يُقاؿ : رجل عدؿ بوصفو بالمصدر .«نَأمْ َحَرـٌ 
 . ٖٜٕ/ٔينظر : مطالع األنوار البن قرقوؿ  

أي أف المدينة المنورة حـر آمن من العدو والدجاؿ والطاعوف، بل ىي ذات أمن بأمر ربها، يأمن ما فيها  (ٕ)
ض لو، وفي الحديث داللة لمذىب جمهور العلماء على تحريم صػيدىا من الصيد واألشجار والخأل من التعر 

وشػػػجرىا،  بػػػل فيػػػو إشػػػارة إلػػػى أف مػػػن عػػػاش بهػػػا كػػػاف آمنػػػاً علػػػى نفسػػػو، بػػػل مػػػن مػػػات بهػػػا حصػػػل لػػػو األمػػػن 
، وُحفػػت هوالشػػفاعة؛ وذلػػك ألف المدينػػة المنػػورة لمػػا اشػػتملت علػػى أفضػػل البقػػاع، وُدفػػن بهػػا أفضػػل الخلػػق 

األمن واألماف . ينظػر :  ، فاستحقت من اهلل هبالقرآف، ونصر أىلها الرسوؿ األعظم  بالشهداء، وافتتحت
 ٖٗٔ-ٖٖٔ/٘ٔ، والكوكػػب الوىػػاج لمحمػػد األمػػين الهػػروي ٜٗٛٔرقػػم  ٕٗٙ/ٙفػػيض القػػدير للمنػػاوي 

 . ٕٕٕٖرقم 
رقػم  ٕٓٗ/ٕو كتاب الحج باب ذكر الخبر المبين أف المدينة حػراـ آمػن مستخرجفي عوانة  وأبأخرجو  (ٖ)

 . ت، من حديث سهل بن حنيف ٜٜٖ٘، ٜٖٛ٘، ٜٖٚ٘
فيهػػا بالبركػػة، وبيػػاف تحريمهػػا،  هبػػاب فضػػل المدينػػة، ودعػػاء النبػػي فػػي صػػحيحو كتػػاب الحػػج مسػػلم وأخرجػػو 

، وأخرجػػو الطحػاوي فػػي شػرح معػػاني ٖ٘ٚٔرقػم  ٖٓٓٔ/ٕ وتحػريم صػػيدىا وشػجرىا، وبيػػاف حػدود حرمهػػا
، وأخرجػػو الطبرانػػي فػػي ٖٖٓٙرقػػم  ٕٜٔ/ٗحي بػػاب صػػيد المدينػػة اْلثػػار كتػػاب الصػػيد والػػذبائح واألضػػا

، وأخرجو أبو نعيم في مستخرجو كتاب حـر مكة والمدينة باب في حرمػة ٕٔٙ٘رقم  ٕٜ/ٙالمعجم الكبير 
، وأخرجو البيهقػي فػي السػنن الكبػرى كتػاب جػزاء الصػيد بػاب مػا جػاء فػي ٖ٘ٛٔرقم  ٗٗ/ٗمكة والمدينة 
 . ٜٜٙٙ، ٜٜ٘ٙقم ر  ٕٖ٘-ٕٖٗ/٘حـر المدينة 

 .صحيح رجالو رجاؿ ال صحيحوالحديث 
أو أبػػو  ،أبػػو عبػػد اهلل ،األوسػػي ،ىػػو رافػػع بػػن خػػديج بػػن عػػدي بػػن يزيػػد األنصػػاري: ت رافػػع بػػن خػػديج  (ٗ)

ومػات رافػع بػن  ،وشهد ما بعػدىا ،وأجازه يـو أحد فخرج بها ،يـو بدر فاستصغرهه النبي  ىرض علعُ  ،خديج
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 (ٔ) ، والدارقطني في األفراد .الكبير فيلطبراني أخرجو ا

لى تفضيل المدينة على مكة، على أنو سنده، فال يحتج بو ع ( ٕ) لكنو لم ]يثبت[
وأصحابو  إف صح فالمراد بو أنها خير من جهة السالمة من األذى الكائن للنبي 

 ( ٖ)بمكة .

                                                                             
تنظػر ترجمتػػو فػي : االسػػتيعاب  .ىػػػ( ٗٚ)سػنة أربػػع وسػبعين : وقيػػل  ىػػ(،ٖٚ) سػػنة ثػالث وسػػبعينت خػديج 

 . ٕٖٕ٘رقم  ٖٗٙ-ٕٖٙ/ٕ، واإلصابة البن حجر ٕٚٚرقم  ٓٛٗ-ٜٚٗ/ٕالبن عبد البر 
، وسػػػنده ت، مػػن حػػديث رافػػع بػػن خػػديج ٓ٘ٗٗرقػػم  ٕٛٛ/ٗالمعجػػم الكبيػػر فػػي لطبرانػػي أخرجػػو ا (ٔ)

العػامري، قػاؿ محمد بن عبد الرحمن بن رداد وىو مجهوؿ الحاؿ، و  علي بن المبارؾ الصنعاني،فيو ضعيف، 
فيو أبو حاتم الرازي : ليس بالقوي ذاىب الحديث،  وقاؿ أبو زرعة الرازي : لين، وقاؿ ابن عدي : مػا يرويػو 

 غير محفوظ .
 العامري ضعيف، وعامة ما يرويو غير محفوظ .محمد بن عبد الرحمن بن رداد قلت : 

-ٕٓٗ/ٚ، والكامػل البػن عػدي ٘ٓٚٔرقػم  ٖ٘ٔ/ٚالجػرح والتعػديل البػن أبػي حػاتم فػي : تنظر ترجمتو 
 . ٛٗٛٚرقم  ٖٕٙ/ٖ، وميزاف االعتداؿ للذىبي ٙٙٙٔرقم  ٖٓٗ

رواه الطبرانػػي وفيػػو محمػػد بػػن عبػػد الػػرحمن بػػن : »  ٛٚٚ٘رقػػم  ٜٜٕ/ٖمجمػػع الزوائػػد وقػػاؿ الهيثمػػي فػػي 
 « . رداد وىو مجمع على ضعفو

َخػػِديٍج، َكػاَف َجاِلًسػا ِعْنػػَد ِمْنبَػِر َمػػْرَواَف بْػِن اْلَحَكػػِم  بْػنَ  اً رَاِفعػػ انػػي قصػة لهػػذا الحػديث وىػي : ًأف  وقػد ذكػر الطبر 
َة َوَفْضَلَها، َوَلْم َيْذُكِر الَمِديَنَة، فَػَوَجَد رَافِ  َة، َوَمْرَواُف َيْخُطُب الن اَس، َفذََكَر َمْرَواُف َمك  َذلِػَك،  ٌع ِفػي نَػْفِسػِو ِمػنْ ِبَمك 

ـَ ِإلَْيِو فَػَقاؿَ  َهػا َفْضػاًل، َوَمػا َسػَكت   وََكاَف َقْد َأَسن ، فَػَقا ػَة، َوذََكػْرَت ِمنػْ : َأيػَُّها َذا الُمَتَكلُِّم َأرَاَؾ َقْد َأْطَنْبػَت ِفػي َمك 
ٌر ِمْن َمك ةَ  »يَػُقوُؿ:  هوَؿ اهلِل َعْنُو ِمْن َفْضِلَها َأْكبَػُر َوَلْم َتْذُكِر الَمِديَنَة َوِإنِّي َأْشَهُد َلَسِمْعُت َرسُ   . « الَمِديَنُة َخيػْ

، وقػاؿ الػدارقطني : غريػب مػن حػديث سػعيد عػن رافػع ٕ٘ٚٓرقػم  ٖٖٛ/ٔوأخرجو الدارقطني فػي األفػراد 
، ٙٙٙٔترجمػة رقػم  ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٚابن عدي في الكامل  تفرد بو محرز بن عبد الهادي الهديري، وأخرجو

وقاؿ : ىذا عن يحيى بن سعيد بهذا اإلسناد لم يروه غير ابن الرداد، والبػن الػرداد غيػر مػا ذكػرت، وعامػة مػا 
، وقاؿ الذىبي في ٖٓرقم  ٜٙ-ٜ٘أبو القاسم الجوىري في مسند الموطأ ص وأخرجو يرويو غير محفوظ، 

 : ىذا الحديث ليس بصحيح، وقد صح في مكة خالفو . ٛٗٛٚم رق ٖٕٙ/ٖميزاف االعتداؿ 
 ما بين المعكوفتين ساقط من األصل، وأثبتو من ب . (ٕ)
وأمػا خبػر » للعلماء األفذاذ األجواد تعليقات ماتعة على ىذا الحديث، منها ما ذكره المال علي القاري:  (ٖ)

و كمػػا قػػاؿ الػػذىبي، وعلػػى تقػػدير صػػحتو يكػػوف وأنػػ ،بػػل منكػػر ،فضػػعيف  (المدينػػة خيػػر مػػن مكػػة):  الطبرانػػي
 هألف شػرؼ المدينػة لػيس بذاتػو، بػل بوجػوده  ؛على زمانو لكثرة الفوائد فػي حضػرتو، ومالزمػة خدمتػو محموالً 
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 الحديث الرابع :
الل ُهم  ِإف  ِإبْػَراِىيَم  : » قَاؿَ   اهللِ  َرُسوؿَ َأف   (ٔ)كـر اهلل وجهو   َعْن َعِليِّ ْبِن أَِبي طَاِلبٍ 

َعْبُدَؾ َوَرُسوُلَك َأْدُعوَؾ ُمَحم ٌد ، َوأَنَا (ٖ) أِلَْىِل َمك َة بِالبَػرََكةِ  (ٕ) ؾَؾ َوَخِليَلَك َدَعاَكاَف َعْبدَ 

                                                                             
فيو، ونزولو مع بركاتو، وناىيك في الفرؽ بين البقعتين أف السفر إلى مكة واجب باإلجماع، وإلى المدينة سنة 

، بػػل المضػػاعفة فػػي ، إذ ال تضػػاعف فيػػو أصػػالً المدينػػة لػػيس أفضػػل مػػن مكػػة اتفاقػػاً  نفػػس بػػال نػػزاع، وأيضػػاً 
ػٌر ِمػْن  يَمْسػِجدِ  يَصػاَلٌة ِفػ» قَػاَؿ  ه ي  َأف  الن بِػ تُىَريْػػَرَة  يَعْن َأبِ  المسجدين، ففي الحديث الصحيح  َىػَذا َخيػْ

ـَ  ، ومسػلم فػي ٜٓٔٔرقػم  ٓٙ/ٕفي صحيحو البخاري جو ]أخر « َأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإال  الَمْسِجَد الَحَرا
َصػاَلٌة ِفػي َمْسػِجِدي َأْفَضػُل : » قَاؿَ  ه ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ ت َعْن َجاِبرٍ [، وصح ٜٖٗٔرقم  ٕٔٓٔ/ٕصحيحو  

ـَ  ُل ِمػْن ِمائَػِة َألْػِف َصػاَلٍة ِفيَمػا َوَصػاَلٌة ِفػي الَمْسػِجِد الَحػَراـِ َأْفَضػ ،ِمْن َأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإال  الَمْسِجَد الَحػَرا
 [ .ٜٗٙٗٔرقم  ٙٗ/ٖٕ، وأحمد في مسنده ٙٓٗٔرقم  ٔ٘ٗ/ٔفي سننو ابن ماجو ]أخرجو  «ِسَواهُ 

وبهػػا عػػزت كلمػػة  ،ومنػػزؿ البركػػات ،ومهػبط الػػوحي ،هبالمدينػػة حػػـر الرسػػوؿ إف »وقػاؿ المنػػاوي حيػػث قػػاؿ : 
وبػو تمسػك مػن فضػلها علػى مكػة ، الفػرائض فيهػا نزلػتوغالب  ،وتقررت الشرائع وأحكمت ،اإلسالـ وعلت

والخبػر مػؤوؿ بأنهػا خيػر منهػا مػن  ،وأكثر المػدنيين والجمهػور علػى أف مكػة أفضػل ،وىو مذىب عمر ومالك
والخػالؼ فيمػا  ،أو من حيث كثرة الثمػار والػزرع ،وصحبو بمكة هجهة السالمة من األذى الكائن للمصطفى 

فهػي أفضػل حتػى مػن ، هخػال البقعػة التػي ضػمت أعضػاء الرسػوؿ  دينػة اتفاقػاً فهي أفضل مػن الم ،عدا الكعبة
 « . الكعبة كما حكى عياض اإلجماع عليو

 . ٜٙٛٔرقم  ٕٗٙ/ٙللمناوي فيض القدير ، و ٛٙٛٔ/٘للمال علي القاري مرقاة المفاتيح ينظر : 
حسػن، ولػد قبػل البعثػة أبػو ال ،طالػب بػن ىاشػم بػن عبػد منػاؼ يبن أبػ يىو عل: ت طالب  يبن أب يعل (ٔ)

، وقػػد اشػػتهر لابنتػػو فاطمػػة الزىػػراء  ه، وزوجػػو النبػػي هبعشػػر سػػنين علػػى الصػػحيح، فربػػي فػػي حجػػر النبػػي 
في ليلة السابع عشر من شهر رمضاف سنة ت طالب  يبن أب يِّ تل سيدنا علبالفروسية والشجاعة واإلقداـ، وقُ 

، ٘٘ٛٔرقػم  ٖٖٔٔ-ٜٛٓٔ/ٖ عاب البن عبد البر. تنظر ترجمتو في : االستيىػ( ٓٗ)أربعين من الهجرة 
 . ٗٓٚ٘رقم  ٛٙٗ-ٗٙٗ/ٗ، واإلصابة البن حجر ٜٖٛٚرقم  ٚٔٔ-ٚٛ/ُٗأسد الغابة البن األثير و 
-ٔٙ/ٜ، وصػحيح ابػن حبػاف ٜٕٓرقػم  ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔفػي صػحيح ابػن خزيمػة « َدَعاَؾ » ورد لفظ  (ٕ)

فػػي سػػنن الترمػػذي « َدَعػػا» وورد لفػػظ ، ٛٔٛٙرقػػم  ٓ٘/ٚ، والمعجػػم األوسػػط للطبرانػػي ٖٙٗٚرقػػم  ٕٙ
، ٕٙ٘ٗرقػم  ٕ٘٘/ٗ، والسنن الكبرى للنسػائي ٖٜٙرقم  ٕٔ٘/ٕ، ومسند أحمد ٜٖٗٔرقم  ٕٔٓ/ٙ

 وكالىما صواب، ومعناىما الدعوة ألىل مكة بالبركة .
:  من الثمػرات الػذي حكػاه اهلل تعػالى فػي قولػو ألىل مكة بأف يرزقهم اهلل  ×أي دعاء سيدنا إبراىيم  (ٖ)

، وقد [ٖٚ:  ]إبراىيم( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )
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ِىْم َوَصاِعِهْم ػأِلَْىِل الَمِديَنِة َأْف تُػَباِرَؾ لَ  َمَع وَ ِمثْػَلْي َما بَارَْكَت أِلَْىِل َمك َة  (ٕ()ٔ)ُهْم ِفي ُمدِّ
 .  (ٔ) «(ٖ) نِ البَػرََكِة بَػرََكتَػيْ 

                                                                             
ينظػر : التنػوير شػرح الجػامع الصػغير  تضمن ذلك الدعاء بالبركػة فػي الػرزؽ، إذ رزؽ ال بركػة فيػو ال خيػر فيػو.

 . ٛٛٗٔرقم  ٖٔٔ/ٖللصنعاني 
دة، والمد َرطل وثلث الُمد في األصل : ربع الصاع، وإنما قدره بو ألنو أقل ما كانوا يتصدقوف بو في العا (ٔ)

بالعراقي عند الشافعي وأىل الحجاز، وِرطالف عند أبي حنيفة وأىل العراؽ، والصاع مكياؿ يسع أربعة أمداد، 
فيكػػوف الصػػاع خمسػػة أرطػػاؿ وثلثػػاً، أو ثمانيػػة أرطػػاؿ . ينظػػر: النهايػػة فػػي غريػػب الحػػديث واألثػػر البػػن األثيػػر 

 . ٓٛٔص  ،ٕٜٕ، ومختار الصحاح للرازي ص ٖٛٓ/ٗ، ٓٙ/ٖ
فحػذؼ  ،فيمػا يكػاؿ فػي صػاعهممػدىم، و فيمػا يكػاؿ فػي أف تبػارؾ لهػم » في الكالـ حذؼ، وتقػديره :  (ٕ)

ىػذا مػن فصػيح كالمػػو : وىػو مػن بػاب ذكػر المحػل وإرادة الحػػاؿ، قػاؿ ابػن عبػد البػر  ،المقػدر لفهػم السػامع
ال فػي الظػروؼ، وقػد  ،ل بالصػاع والمػدألف الدعاء إنما ىو للبركة في الطعػاـ المكيػ ؛وفيو استعارة، هوبالغتو 

 .«  يحتمل على ظاىر العمـو أف تكوف فيهما
 . ٖٖٗ/ٗشرح الزرقاني على الموطأ ينظر : 

قاؿ الصنعاني : أي تضاعف ألىػل المدينػة مػع بركػة أىػل مكػة بػركتين، فيكػوف ألىػل المدينػة ِمثْػلَػي أىػل  (ٖ)
فيكػػوف ألىػػل المدينػػة ثػػالث بركػػات : بركػػة أىػػل مكػػة  ،×مكػػة مػػع بركػػة أىػػل مكػػة التػػي سػػألها سػػيدنا إبػػراىيم 

َمػػَع البَػرََكػػِة  »، فزيػػادة قولػػو : «بَػػػرََكتَػْينِ »، ومثليهػػا المشػػار إليهػػا  بقولػػو : «َمػػَع البَػرََكػػةِ »المشػػار إليهػػا  بقولػػو : 
ن قولػو : أفادت أف المطلوب ليس مثلي بركة مكة على األصل المبارؾ فيو فقط كمػا ىػو المشػار مػ«  بَػرََكتَػْينِ 

، بل المطلوب مثليها على المبارؾ  مع بركة مكة، فيكوف مػد أىػل مكػة بمػدين مػن غيرىػا، «ِمثْػَلْي َما بَارَْكتَ »
 ومد المدينة بأربعة . 

:  اؿ القاضػي عيػاضد تبارى العلماء األفاضل في بياف معنى البركة، والمراد منها في الحديث الشريف، فقوق
،  ،دةالبركة بمعنى النمو والزيا وىي ما  ،يحتمل أف تكوف ىذه البركة دينية: قيل فوتكوف بمعنى الثبات واللزـو

ثبػات والبقػاء بهػا بمعنػى الىنػا فيكػوف  ، فػي الزكػاة والكفػارات -تعالى  -يتعلق بهذه المقادير من حقوؽ اهلل 
ويكفي منو  جزئحتى ي اؿذه األكيببقاء الشريعة وثباتها، وتكوف دنيوية من تكثير الماؿ والقدر به للحكم بها

من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرؼ بهػا فػي التجػارة وأرباحهػا، أو إلػى كثػرة مػا  جزئما ال ي
مػا فػتح اهلل وكثرتػو بعػد ضػيقو لالتسػاع عيشػهم يكوف للزيادة فيما يكػاؿ بهػا يكاؿ بها من غالتها وثمارىا، أو 

الخصب والريف بالشاـ والعراؽ ومصر وغيرىا حتى كثر الحمل إلى  بالدمن  كهمملو عليهم ووسع من فضلو 
 حتى صارت ىذه البركة في الكيل نفسػو ، وانتقلوا عن ذلك إلى حاؿ آخر ورغد سائغالمدينة واتسع عيشهم

الهاشػمي، فػزادوا  فػي مػدىم  مػدإلػى ال همػد النبػي غير ذلك، وانتقلوا عن مقاديرىم في عيشػهم المعلػـو مػن 
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لهػم وقبولػػو،  هأو ثلثػػو أو مثلػو علػػى الخػالؼ فػػي مقػداره، وفػػي ىػذا كلػػو ظهػور إجابػػة دعػوة النبػػي مثػل نصػفو 

 قالوا : وفيو الندب إلى استعماؿ الكيل فيما يكاؿ .
 وقيل : يحتمل أف ىذا خاص بزمنو وزمن من تاله من أئمة الحق بعده . 

كيػل فػي المدينػة بحيػث يكفػي المػد فيهػا مال: والظاىر مػن ىػذا كلػو أف المػراد البركػة فػي نفػس  قاؿ النوويو 
 واهلل أعلم . . لمن ال يكفيو في غيرىا

وكثر ما يكتاؿ بهػذا المكيػاؿ حتػى يكفػي منػو مػا ال يكفػي  ،قد استجاب اهلل دعاء رسولووقاؿ القسطالني : و 
، هعلػػم مػػن أعػػالـ نبوتػػو  ، وذلػػكمػػن غيػػره فػػي غيػػر المدينػػة، ولقػػد شػػاىدت مػػن ذلػػك مػػا يعجػػز عنػػو الوصػػف

)يعنػػي أىػػل  هواالسػػتناف بأىػػل البلػػد الػػذين دعػػا لهػػم  ،هفينبغػػي أف يتخػػذ ذلػػك المكيػػاؿ رجػػاء بركػػة دعوتػػو 
 . المدينة(

وىػػو  ،وىػػل يخػػتص بالمػػد المخصػػوص أو يعػػم كػػل مػػد تعارفػػو أىػػل المدينػػة فػػي سػػائر األعصػػار زاد أو نقػػص
على عمػـو ذلك إلى نفسو الزكية، فدؿ  ه ولم يضفو ،أضافو إلى المدينة تارة وإلى أىلها أخرى هالظاىر ألنو 

بالمػد الػذي كػاف حينئػذ حتػى ال تخػتص ىػذه الػدعوة ، وجنح مالػك إلػى أف هبمده  االدعوة ال على خصوصه
ىػػو و  ،تعػػم كػػل مكيػػاؿ ألىػػل المدينػػة إلػػى األبػػدإلػػى أف الػػدعوة بػػن المنيػػر ، ومػػاؿ ايػػدخل المػػد الحػػادث بعػػده

 . الظاىر
أىػػل ألىػػل المدينػػة بالبركػػة فػػي مػػدىم وصػػاعهم، فقػػاؿ: لمػػا كػػاف  هب فػػي دعػػاء النبػػي وبػػي ن التُّورِِبْشػػتي السػػب

قبػل علػيهم المدينة ما زالوا في شدة من العيش، وعوز من الزاد ال تقـو أقواتهم لحاجتهم، فلما دعا اهلل بػأف يُ 
دينة ليتسع على القاطن بالبركة في طعاـ أىل الم بقلوب أىل اليمن إلى دار الهجرة وىو الجم الغفير دعا اهللَ 

؛ ولػػذلك دعػػا بهػػا والقػػادـ عليهػػا، فػػال يسػػأـ المقػػيم مػػن القػػادـ عليػػو، وال تشػػق اإلقامػػة علػػى المهػػاجرين إليهػػا
 . بالبركة ألىل المدينة في أقواتهم وأرزاقو  هرسوؿ اهلل 

، فينعموا بالرغد قلت : الظاىر أف ىذه البركة تكوف في أقوات وأرزاؽ أىل المدينة، بحيث تسع لهم ولغيرىم
 في عيشهم، والبركة في أرزاقهم .

، وإرشػػػاد السػػػاري ٕٗٔ/ٜ، وشػػػرح النػػػووي علػػػى مسػػػلم ٛٛٗ/ٗينظػػػر : إكمػػػاؿ المعلػػػم للقاضػػػي عيػػػاض 
، ٖٖٗ/ٗشػرح الزرقػاني علػى الموطػأ ، و ٜٖٓٗ/ٜللمػال علػي القػاري رقاة المفػاتيح ، وم٘٘/ٗللقسطالني 

 . ٘ٓٔ/٘ٔوالكوكب الوىاج لمحمد األمين 
 يستفاد من ىذا الحديث الشريف : (ٔ)

 بأمتو، وعلى رأسهم أىل المدينة المنورة . هشفقة النبي  -ٔ
؛ ألف اهلل اسػػػتجاب دعػػػاء نبيػػػو، وبػػػارؾ ألىػػػل المدينػػػة هأف ىػػػذا الحػػػديث مػػػن دالئػػػل نبوتػػػو  -ٕ

 المنورة في مدىم وصاعهم .
 في أرزاقها وأقواتها .الترغيب في اإلقامة بالمدينة المنورة؛ ألنو اهلل تعالى بارؾ  -ٖ
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 (ٔ)أخرجو الترمذي . 
 الحديث الخامس :

ـَ  » : قَاؿَ   اهللِ  َرُسوؿَ َأف   (ٕ) رضي اهلل عنو َعْن أَِبي َسِعيٍد  اللُهم  ِإف  ِإبْػَراِىيَم َحر 
َها (ٖ)َمك َة َفَجَعَلَها َحَرًما، َوِإنِّي َحر ْمُت الَمِديَنَة َحَراًما  ، َأْف اَل يُػْهَراَؽ ِفيَها (ٗ) َما بَػْيَن َمْأزَِميػْ

                                                                             
 هأف المدينػة المنػورة تسػع أىلهػا وغيػرىم؛ ألف الخيػر اإللهػي قػد حػل بهػا ببركػة دعػاء النبػي  -ٗ

 ألىلها .
، مػػن  ٜٖٗٔرقػػم  ٕٔٓ/ٙ بػػاب مػػا جػػاء فػػي فضػػل المدينػػةكتػػاب المناقػػب  نوسػػنفػػي الترمػػذي أخرجػػو  (ٔ)

 « . َذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح ىَ » ، وسنده صحيح، وقاؿ الترمذي : تحديث علي بن أبي طالب 
، وقاؿ شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح، وقػاؿ الصػنعاني فػي ٖٜٙرقم  ٕٔ٘/ٕوأخرجو أحمد في مسنده 

: وأخرجو أحمد، ورجالو رجاؿ الصحيح، وأخرجو  ٛٛٗٔرقم  ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٖالتنوير شرح الجامع الصغير 
، وأخرجػػو ابػػن ٕٙ٘ٗرقػػم  ٕ٘٘/ٗل المدينػػة النسػػائي فػػي السػػنن الكبػػرى كتػػاب المناسػػك بػػاب مكيػػاؿ أىػػ

خزيمة في صحيحو كتاب الوضوء باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة اهلل ليكوف المرء طػاىراً عنػد الػدعاء 
، وقػػاؿ األعظمػػي : إسػػناده صػػحيح، وأخرجػػو ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحو  ٜٕٓرقػػم  ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔوالمسػػألة 

وقػاؿ شػعيب األرنػؤوط: إسػناده صػحيح ورجالػو  ،ٖٙٗٚرقػم  ٕٙ-ٔٙ/ٜكتاب الحػج بػاب فضػل المدينػة 
، وقػػاؿ المنػػذري فػػي الترغيػػب والترىيػػب ٛٔٛٙرقػػم  ٓ٘/ٚثقػػات، وأخرجػػو الطبرانػػي فػػي المعجػػم األوسػػط 

: رواه الطبرانػػػي فػػػي األوسػػػط بإسػػػناد جيػػػد قػػػوي، وقػػػاؿ الهيثمػػػي فػػػي مجمػػػع الزوائػػػد  ٔٚٛٔرقػػػم  ٛٗٔ/ٕ
 رجالو رجاؿ الصحيح .: رواه الطبراني في األوسط، و  ٘ٔٛ٘رقم  ٖ٘ٓ/ٖ
وأمو أنيسة بنت أبي حارثة مػن  الخدري، ،ىو سعد بن مالك بن سناف األنصاري:  تالخدري  سعيد وأب (ٕ)

ومػػات أبػػو سػػعيد الخػػدري سػػنة أربػػع وسػػبعين ، وكػػاف أبػػو سػػعيد مػػن الحفػػاظ المكثػػرين، بنػػي عػػدي بػػن النجػػار
 البػن واإلصػابة ،ٜٜٕٚ رقػم ٕٚٙٔ – ٔٚٙٔ/ٗتنظر ترجمتو فػي : االسػتيعاب البػن عبػد البػر  .ىػ( ٗٚ)

 . ٕٖٗٓ رقم ٚٙ – ٘ٙ/ٖ حجر
وال يصػاد  ،وال يظلػم فيهػا أحػد ،فػال يسػفك فيهػا دـ إنسػاف ،حرمتها بأمر اهلل÷ سيدنا إبراىيم أي أظهر  (ٖ)

ه أنػػو ت ومقػػدار حػػـر المدينػػة مػػا قالػػو أبػػو ىريػػرة المدينػػة،  ها، وكػػذلك حػػـر النبػػي وال يختلػػى خالىػػ ا،صػػيدى

  . حوؿ المدينة اثني عشر ميالً  ولجع
لمحمػد األمػين الهػروي الكوكػب الوىػاج ، و ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔ يالتيسػير بشػرح الجػامع الصػغير للمنػاو ينظر : 

ٔ٘/ٔٓ٘ . 
( والمػيم  ،المضػيق فػي الجبػاؿبهمزة بعد الميم وبكسر الزاي، وىو الجبػل، وقيػل : ـ : زِ المأْ  (ٗ) فػي )المػأـز

، والصواب أنو الجبل، كمػا قػاؿ النػووي حيػث إف كػل طريػق بػين جبلػين، قوة والشدةـ : الزَ زائدة وكأنو من األَ 
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ـٌ  ، اللُهم  بَاِرْؾ (ٖ)ِإال  ِلَعْلفٍ  (ٕ)، َواَل ُيْحَمَل ِفيَها ِساَلٌح لِِقَتاٍؿ، َواَل ُتْخَبَط ِفيَها َشَجَرٌة (ٔ) َد
نَا(ٗ) لََنا ِفي َمِديَنِتَنا، اللُهم  بَاِرْؾ لََنا ِفي َصاِعَنا اللُهم  اْجَعْل  ،(٘) ، اللُهم  بَاِرْؾ لََنا ِفي ُمدِّ

َعَلْيِو وَ ، َوال ِذي نَػْفِسي بَِيِدِه، َما ِمَن الَمِديَنِة ِشْعٌب، َواَل نَػْقٌب ِإال  (ٙ) َمَع اْلبَػرََكِة بَػرََكتَػْينِ 
َها  . «(ٚ) َمَلَكاِف َيْحُرَسانَِها َحت ى تَػْقَدُموا ِإلَيػْ

                                                                             
، ومنػػو سػػمي الموضػػع الػػذي بػػين المشػػعر الحػػراـ وبػػين عرفػػة مػػأزمين . ينظػػر :   ،ٕٛٛ/ ٗالنهايػػة فهػػو مػػأـز

، ومرقػاة المفػاتيح لمػال ٚٗٔ/ٜ، وكالىمػا البػن األثيػر، وشػرح النػووي علػى مسػلم ٖٖٔ/ٜوجامع األصوؿ 
 . ٘ٚٛٔ/٘القاري  علي

: سػفك الػدـ الحػراـ محػـر فػي جميػػع  : ال يحػارب فيهػا، فػإف قيػل يعنػي ،: ال يسػفُك فيهػا دـ حػراـ أي (ٔ)
: سفك الدـ الحراـ والمحاربػة محػـر فػي جميػع المواضػع،  ؟ قلنا المواضع، فأي فائدة في تخصيص المدينة

، والطاعػة فيػو أكثػر ًفا يكػوف الػذنب فيػو أكثػر إثمػاً وفي سك ة المدينة أشد تحريًمػا؛ ألف الموضػع إذا كػاف شػري
  . ثواباً 

 . ٖٔٚ/ٖلمظهر الدين الزيداني المفاتيح في شرح المصابيح ينظر : 
ط بإسػػكاف البػػاء مصػػدر خبطػػت، وخػػبط الشػػجر أف تضػػربو بعصػػا لَيَتَحػػات  َورَقُػػو، واسػػم بْ الَخػػُتخػػبط مػػن  (ٕ)

بَكسر الميم،  اً َعلف اإِلبل، والذي يضرب بو الش جر يسمى ِمْخَبطَ وىو من  ،الورؽ المخبوِط َخَبٌط بفتح الباء
  ويقاؿ: خبط واختبط بمعنى واحد.

 . ٜٔٔ/ٕللمازري المعلم بفوائد مسلم ينظر : 
: بسكوف الالـ مصدر : علف علفاً، وبالفتح : اسػم للحشػيش والتػبن والشػعير ونحوىػا، وفيػو  ِإال  ِلَعْلفٍ  (ٖ)

، وشػػػرح ٚٗٔ/ٜينظػػػر : شػػػرح النػػػووي علػػػى مسػػػلم جر للعلػػػف، وىػػػو المػػػراد ىنػػػا . جػػػواز أخػػػذ أوراؽ الشػػػ
 . ٖٚٙ/ٖالمصابيح البن الملك 

 يراجع الحديث الرابع   (ٗ)
 يراجع الحديث الرابع  (٘)
 يراجع الحديث الرابع  (ٙ)
بن السكيت اؿ وقا ،عب بكسر الشين ىو الفرجة النافذة بين الجبلينالشِّ : قاؿ أىل اللغة قاؿ النووي :  (ٚ)

وىػػو مثػػل  ،ضػػمها أيضػػاً عيػػاض وحكػػى القاضػػي  ،والنقػػب بفػػتح النػػوف علػػى المشػػهور ،ىػػو الطريػػق فػػي الجبػػل
، وفػي الحػديث طرقهػا وفجاجهػاأي أنقػاب المدينػة : قػاؿ األخفػش و  ،ىو الطريق في الجبل: وقيل  ،الشعب

.  هشعاب زيادة في الكرامة لرسػوؿ اهلل وكثرة الحراس واستيعابهم اله بياف فضيلة المدينة وحراستها في زمنو 
 . ٛٗٔ/ٜشرح النووي على مسلم ، ٜٗٗ/ ٗللقاضي عياض إكماؿ المعلم ينظر : 
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 (ٔ)أخرجو مسلم . 
ضيق بين الجبلين، والعلف ػ بسكوف الالـ ػ المأزماف ػ بالهمزة والزاي ػ الطريق ال

 المصدر، وبفتحها : المأكوؿ .
 الحديث السادس :

 (ٖ)الل ُهم  اْجَعْل بِالَمِديَنِة ِضْعَفْي : » قَاؿَ   اهللِ  َرُسوؿَ َأف   (ٕ) رصي اهلل عنوَعْن أََنٍس 

  . (ٗ)« َما َجَعْلَت ِبَمك َة ِمَن البَػرََكةِ  (ٖ)

                                 
 ٔٓٓٔ/ٕوالصػػبر علػػى ألوائهػػا المدينػػةالترغيػػب فػػي سػػكن بػػاب كتػػاب الحػػج  وصػػحيحفػػي مسػػلم أخرجػػو  (ٔ)

رى كتػاب المناسػك بػاب منػع ، وأخرجو النسػائي فػي السػنن الكبػت، من حديث أبي سعيد الخدري ٖٗٚٔرقم 
، وأخرجو أبو عوانة في مستخرجو كتاب الحج بػاب بيػاف حظػر إىػراؽ ٕٕٙٗرقم  ٕٚ٘/ٗالدجاؿ من المدينة 

، ٖٖٚٚرقػم  ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٕالدـ بالمدينة وحمل السػالح فيهػا للقتػاؿ وقطػع أشػجارىا وإباحػة قطعهػا للعلػف 
 . ٕٜٜٛرقم  ٜٕٖ/٘جواز الرعي في الحـر وأخرجو البيهقي في السنن الكبرى كتاب جزاء الصيد باب 

، األنصػػاري حمػزة أبػو، حػػراـ بػن زيػد بػن ضمضػػم بػن النضػر بػػن مالػك بػن أنػس : ىػػوت أنػس بػن مالػك  (ٕ)
 وىػػو، ه النبػي عػن الروايػة مػن المكثػرين أحػد وىػػو، سػنين عشػر ه النبػي خػدـ، ه اهلل رسػوؿ خػادـ، الخزرجػي

، ىػ(ٜٔوتسعين ) إحدى سنة:  وقيل، ىػ(ٜٓ) تسعين سنة توفى:  فقيل، الصحابة من بالبصرة توفي من آخر
البن  الغابة أسد:  في ترجمتو تنظر .ىػ( ٖٜ) وتسعين ثالث سنة:  وقيل، ىػ(ٕٜ) وتسعين اثنتين سنة:  وقيل

 .  ٕٚٚ رقم ٕٛٚ -ٕ٘ٚ/ٔالبن حجر  واإلصابة،  ٕٛ٘ رقم ٜٕٗ/ٔاألثير 
ثلُػو وِضػْعفاه ِمػثاله، وأضػعافو : أمثالػو، وقػاؿ الفقهػاء : ضػعفو : قػاؿ الجػوىري : ِضػعف الشػيء مِضْعَفْي  (ٖ)

وىػو ال ينػافي كػوف مكػة أفضػل  ،أي مثليػو فػي األقػواتمثاله وضعفاه ثالثة أمثالو، وقاؿ المػال علػي القػاري : 
والثػػاني أخػػروي  ، وىػػو مػػا يتعلػػق بالمدينػػة،فػػإف األوؿ ارتفػػاؽ حسػػي دنيػػوي ،منهػػا باعتبػػار مضػػاعفة الحسػػنات

 ،ٔٚ/ٜ، والكواكػب الػدراري للكرمػاني ٜٖٓٔ/ٗينظر : الصحاح للجػوىري ، وىو ما يتعلق بمكة . يمعنو 
 . ٘ٛٛٔ/٘للمال علي القاري مرقاة المفاتيح و 
علق العلماء على ىذا الحديث تعليقات ماتعة، بينوا فيها مػراد الحػديث ومقصػوده، فقػاؿ األُبػي: ومعنػى  (ٗ)

غير مكة رجالً أشبع بمكة رجلين وبالمدينة ثالثػة، فػاألظهر فػي الحػديث ضعف بما بمكة أف المراد ما أشبع ب
 أف البركة إنما في االقتيات .

، فعػرؼ منػو «اللهم بارؾ لنا في صاعنا ومدنا»:  : كثرة الخير، وىذا مجمل فسره البركة أيوقاؿ البرماوي : 
وف ثػػواب صػػالة المدينػػة ضػػعفي ثػػواب : إف مقتضػػى إطػػالؽ البركػػة أف يكػػ أنهػػا البركػػة الدنيويػػة، حتػػى ال يقػػاؿ

 . الصالة بمكة، أو المراد عمـو البركة، لكن خصت الصالة ونحوىا بدليل خارجي
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 (ٕ()ٔ).  أخرجو أحمد والشيخاف

                                                                             
علػى  واجمعػأالصػحابة وقاؿ المال علي القاري : إف ىذا الحػديث يػدؿ علػى الفضػيلة ال علػى األفضػلية؛ ألف 

ض وغيػره اإلجمػاع علػى تفضػيل مػا ضػم ، ونقػل القاضػي عيػاعلى ذلػك هالنبي أفضل البالد، وأقرىم  مكة أف
ينظػػر : الالمػػػع الصػػبيح للبرمػػػاوي  . األعضػػاء الشػػريفة حتػػػى علػػى الكعبػػة المنيفػػػة، وأف الخػػالؼ فيمػػػا عػػداه

 . ٛٛ٘/ٕ، ومرقاة المفاتيح لمال علي القاري ٖٓٗ/ٖ، وإرشاد الساري للقسطالني ٖٓٗ/ٙ

، مػن ٘ٛٛٔرقػم  ٖٕ/ٖتنفي الخبػث  دينةالمباب  فضائل المدينةكتاب  وصحيحفي البخاري أخرجو  (ٔ)
فيها بالبركة، وبياف  هباب فضل المدينة، ودعاء النبي الحج  كتابمسلم  ، وأخرجو  تحديث أنس بن مالك 

فػػي مسػػنده أحمػػد ، وأخرجػػو ٜٖٙٔ رقػػم ٜٜٗ/ٕ تحريمهػػا، وتحػػريم صػػيدىا وشػػجرىا، وبيػػاف حػػدود حرمهػػا
، وأخرجو أبػو عوانػة ٖٛٚ٘رقم  ٖٕٚ/ٙمسنده  ، وأخرجو أبو يعلى الموصلي فيٕٕ٘ٗٔرقم  ٖٚٗ/ٜٔ

، ٜٖٗ٘رقػػم  ٔٓٗ/ٕللمدينػػة وأىلهػػا وصػػاعها ومػػدىا  هفػػي مسػػتخرجو كتػػاب الحػػج بػػاب ذكػػر دعػػاء النبػػي 
، وأخرجو أبو نعيم فػي ٓٗٓٛرقم  ٘ٛ-ٗٛ/ٛ، ٚٓٚ٘رقم  ٕٖ/ٙوأخرجو الطبراني في المعجم األوسط 

 . ٕٖٚٔرقم  ٓٗ/ٗوالمدينة  مستخرجو كتاب حـر مكة والمدينة باب في حرمة مكة
 يستفاد من ىذا الحديث الشريف : (ٕ)

 للمدينة وأىلها .ه حب النبي  -ٔ
 الترغيب في الدعاء برفع االبتالءات ونزوؿ الخيرات والبركات . -ٕ
 حب األوطاف دليل اإليماف . -ٖ
 فػػػػي أف يحفػػػػظ أوطاننػػػػا ويػػػػنعم عليهػػػػا بػػػػالخير والػػػػيمن الترغيػػػػب فػػػػي الطلػػػػب مػػػػن اهلل  -ٗ

 والبركات .
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 الحديث السابع :
ِإف  اهلَل تَػَعاَلى َسم ى : » قَاؿَ   اهللِ  َرُسوؿَ َأف  ، (ٔ)رضي اهلل عنو َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرةَ 

 . « (ٕ) الَمِديَنَة طَابَةَ 
 (ٖ)والنسائي . مسلم أخرجو اإلماـ أحمد و 

                                 
ىػو الصػحابي الجليػل جػابر بػن سػمرة بػن جنػادة بػن جنػدب العػامري، ثػم السػوائي، : ت جابر بن سمرة  (ٔ)

وقيل : جابر بن سػمرة بػن عمػرو بػن جنػدب، وقػد اختلػف فػي كنيتػو فقيػل : أبػو خالػد، وقيػل : أبػو عبػد اهلل، 
وقػد سػكن الكوفػة ، نػت أبػى وقػاصوىو حليف بني زىرة، وىو ابن أخت سػعد بػن أبػي وقػاص، وأمػو خالػدة ب

، ٜٜٔرقػم  ٕٕٗ/ٔاالستيعاب البن عبػد البػر ترجمتو في :  تنظروتوفي سنة ست وستين . ، وابتنى بها داراً 
 . ٖٛٙرقم  ٛٛٗ/ٔالبن األثير أسد الغابة و 
مػن  افتقمشػ طيبػةقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهػا، وطابػة و  طيبة،: تأنيث طاب، وأصلها  طابة  (ٕ)

وأصػحابو والتػابعين، وتطهيػرىم  هوىو الرائحة الحسػنة، وسػميت المدينػة طابػة لطيبهػا بحضػور النبػي الطيب، 
إياىا عن خبث الكفار والمنافقين، وتطهيرىا من الطاعوف والدجاؿ وغير ذلك من الفتن، وكذلك لطيب مائها 

يجد من تربتهػا وحيطانهػا المدينة أقاـ بمن  وىوائها ومساكنها، وطيب العيش بها؛ ولذلك قاؿ بعض العلماء :
 ال تكاد توجد في غيرىا .ة برائحة طي

أف يسػػميها طابػػة رداً علػػى  هوالمعنػػى المػػراد : أف اهلل تعػػالى سػػمى المدينػػة فػػي اللػػوح المحفػػوظ أو أمػػر نبيػػو 
ها يثػرب؛ ألنهػا مػن تسػميت هالمنافقين في تسميتها يثرب إيمػاء إلػى تثػريبهم فػي الرجػوع إليهػا، وقػد كػره النبػي 
طابة في ذاتها، يستوي في  هالتثريب بمعنى التوبيخ والمالمة، أو من الثرب بمعنى الفساد، فمدينة رسوؿ اهلل 

 الطيبة دخولها وخروجها، ال يختلف باختالؼ أحوالها الحادثة عليها .
د، وطائػب بػوزف كاتػب، ودار طيبػة بػالتخفيف، وطيبػة بالتشػديفهػي طابػة، و لها أسػماء كثيػرة، المدينة المنورة و 

والمحبػػػػة، األخبػػػػار، ودار اإلمػػػػداد، ودار اإليمػػػػاف، ودار السػػػػنة، ودار السػػػػالمة، ودار الفػػػػتح، ودار الهجػػػػرة، 
مطػالع األنػوار  ينظر : وكثرة األسماء تدؿ على شرؼ المسمى .والمحبوبة، والجابرة، والمجبورة، والقاصمة، 

لمظهػػر الػػدين المفػػاتيح فػػي شػػرح المصػػابيح ، و ٙ٘ٔ/ٜلم ، وشػػرح النػػووي علػػى مسػػٜٕٛ/ٖالبػػن قرقػػوؿ 
، ٓٛٛٔ/٘، ومرقػاة المفػاتيح لمػال علػي القػاري ٖٙٔ/ٗلزكريا األنصػاري منحة الباري ، و ٖٗٚ/ٖالزيداني 

 . ٖٓٚ/ٔوالسراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزي 
، مػن حػديث ٖ٘ٛٔم رقػ ٚٓٓٔ/ٕ باب المدينة تنفػي شػرارىاالحج  كتاب وصحيحفي مسلم أخرجو  (ٖ)

رقػػػػػػػم  ٗٚٗ-ٖٚٗ، ٕٚٛٛٓ، رقػػػػػػػم ٖ٘ٗ/ٖٗ همسػػػػػػػندفػػػػػػػي أحمػػػػػػػد ، وأخرجػػػػػػػو تجػػػػػػػابر بػػػػػػػن سػػػػػػػمرة  
، ٜٕٗٓٔ، ورقػػػػم ٕٙٗٓٔرقػػػػم  ٜٕ٘ -ٕٚ٘، ٕٕٕٓٔرقػػػػم  ٛٔ٘، ٜٜٕٙٓرقػػػػم  ٜٔٗ،ٖٜٕٔٓ

كتػاب المناسػك بػاب السنن الكبػرى  في لنسائي ، وأخرجو إٔٗٗرقم  ٜٙٔ/ٓٔوأخرجو البزار في مسنده 
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 الحديث الثامن :
ِإف  اإِليَماَف لَيَْأرُِز ِإَلى » : قَاَؿ   َرُسوَؿ اهللِ  َأف   (ٔ)رضي اهلل عنو ُىَريْػَرَة  يَعْن أَبِ 

  (ٕ)الَمِديَنةِ 

 « .  (ٖ)َكَما تَْأرُِز الَحي ُة ِإَلى ُجْحرَِىا 
 (ٗ) أخرجو اإلماـ أحمد والشيخاف وابن ماجو .

                                                                             
، ٗٗٗٚرقػػػم  ٔٗٗ/ٖٔ،  وأخرجػػػو أبػػػو يعلػػػى الموصػػػلي فػػػي مسػػػنده ٕٙٗٗرقػػػم  ٕٔ٘/ٗفضػػػل المدينػػػة 

 هذكػر أسػامي المدينػة وأنهػا تنفػي شػرار أىلهػا، وأف النبػي  بػابالحػج  وأخرجو أبو عوانة في مستخرجو كتػاب
فضػػل المدينػػة بػػاب الحػػج  ، وأخرجػػو ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحو كتػػابٖٛٗٚرقػػم  ٜٖٗ/ٕأمػػر بػػالهجرة إليهػػا 

، ٜٓٚٔرقػػػم  ٖٖٕ، ٕٜٛٔرقػػػم  ٕٚٔ/ٕ، وأخرجػػػو الطبرانػػػي فػػػي المعجػػػم الكبيػػػر ٕٖٙٚرقػػػم  ٗٗ/ٜ
، وأخرجو أبو نعيم في مسػتخرجو كتػاب حػـر مكػة والمدينػة بػاب فػي حرمػة مكػة والمدينػة ٜٚٛٔرقم  ٖٕٙ

 . ٕٖٓٓرقم  ٜٗ/ٗ
 تقدمت ترجمتو في الحديث األوؿ . (ٔ)
، ٖٚ/ٔالبػن األثيػر النهايػة يجتمع بعضو إلػى بعػض فيهػا . ينظػر : : أي ينضم إليها، و  لََيْأرُِز ِإَلى الَمِديَنةِ  (ٕ)

 . ٚٔومختار الصحاح للرازي ص 
أوؿ اإلسالـ كاف كل مػن خلػص  ي: أف اإليماف أو الً وآخراً بهذه الصفة؛ ألنو في عياض معناه قاؿ القاض (ٖ)

 هي اً ومتقربػاً إلػى اهلل تعػالى لرؤيػة النبػقو إيمانو وصح إسالمو أتى المدينة، إم ا مهاجراً ُمْسػتوطناً لهػا، وإمػا متشػ
خػػذ سػػيرة العػػدؿ مػػنهم واالقتػػداء ألو الخلفػػاء كػػذلك زمػػاف  يومتعلمػػاً منػػو، ومتبركػػاً بلقيػػاه، ثػػم بعػػده ىكػػذا فػػ

خػذ السػنن ألفيها، ثم من بعدىم من علمائهػا الػذين كػانوا ُسػرج الوقػت، وأئمػة الهػدى،  يبجمهور الصحابة 
كػل وقػت إلػى   يفػذلػك عػد بف كػل ثابػت اإليمػاف منشػرح الصػدر بػو يرحػل إليهػا، ثػم فكا ،شرة بها عنهمتالمن

 . الكراـ، فال يأتيها إال مؤمن أصحابو والتبرؾ بمشاِىِده، وآثار هنبي زماننا ىذا لزيارة قبر ال
رجعػػت إلػػى  يءطلػػب مػػا تعػػيش بػػو، فػػإذا راعهػػا شػػ يمػػن جحرىػػا فػػلمػػا تنتشػػر الحي ػػة وأشػػار السػػيوطي إلػػى أف 

.  هي النبػ يكل مؤمن لو من نفسو سػائق إلػى المدينػة لمحبتػو فػفالمدينة،  يىا، كذلك اإليماف، انتشر فجحر 
، والتوشيح شرح ٚٚٔ-ٙٚٔ/ٕ، وشرح النووي على مسلم ٚ٘ٗ/ٔينظر : إكماؿ المعلم للقاضي عياض 

 . ٗٓٗٔ/ٗالجامع الصحيح للسيوطي 
، ٙٚٛٔرقػم  ٕٔ/ٖب اإليماف يػأرز إلػى المدينػة باكتاب فضائل المدينة  وصحيحفي البخاري أخرجو  (ٗ)

وسػيعود  باب بياف أف اإلسػالـ بػدأ غريبػاً كتاب اإليماف  وصحيحفي مسلم ، وأخرجو تمن حديث أبي ىريرة 
كتاب المناسك باب فضػل  وسننفي ابن ماجو ، وأخرجو ٚٗٔرقم  ٖٔٔ/ٔ ، وأنو يأرز بين المسجدينغريباً 

، ٙٗٛٚرقػػػػػػم  ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٖٔخرجػػػػػػو أحمػػػػػػد فػػػػػػي مسػػػػػػنده ، وأٖٔٔٔرقػػػػػػم  ٕٜٕ-ٜٕٔ/ٗالمدينػػػػػػة 
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يأرز ػ بفتح الياء آخر الحروؼ وإسكاف الهمزة وكسر الراء المهملة والزاي ػ معناه 
 ضم . يأوي وين

 الحديث التاسع :
ـَ : » قَاؿَ   اهللِ  َرُسوؿَ َأف  ، (ٔ)رضي اهلل عنو َعْن َجاِبرٍ  بَػْيَت اهلِل ِإف  ِإبْػَراِىيَم َحر 

َهاَوَأْمُنوُ  ُع ِعَضاُىَها، َواَل ُيَصاُد لَ ، اَل يُػقْ (ٕ) ، َوِإنِّي َحر ْمُت الَمِديَنَة َما بَػْيَن اَلبَػتَػيػْ
 .(ٖ)«َصْيُدَىا

 (ٗ) سلم .أخرجو م

                                                                             
، وأخرجػػو ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحو كتػػاب الحػػج ٓٗٗٓٔرقػػم  ٖٕٚ-ٕٕٚ/ٙٔ، ٜٔٚٗرقػػم  ٖٕٛ/٘ٔ

، وأخرجو البغوي في شرح السنة كتاب اإليماف ٜٕٖٚرقم  ٚٗ/ٜ، ٕٖٛٚرقم  ٙٗ/ٜباب فضل المدينة 
، وقػاؿ البغػوي : ىػذا حػديث متفػق ٘ٙقػم ر  ٕٓٔ-ٜٔٔ/ٔكمػا بػدأ   وسػيعود غريبػاً  غريبػاً باب اإلسالـ بػدأ 

 على صحتو .
ىػو  جػابر بػن عبػد اهلل بػن عمػرو بػػن حػراـ بػن كعػب بػن غػنم بػن كعػب بػن سػػلمة : ب جػابر بػن عبػد اهلل  (ٔ)

مػن الغػزوات تسػع عشػرة غػزوة، ولػم  هأبا عبد اهلل، شهد بيعة العقبة، وشهد مع رسوؿ اهلل  ىوُيكن، األنصاري
 ، وقيػل : سػنة أربػع وسػبعينىػ(ٖٚ) سنة ثالث وسبعينب ، ومات جابر بن عبد اهلل يشهد غزوة بدر وال أحد

-ٜٕٔ/ٔ تنظػػر ترجمتػػو فػػي : االسػػتيعاب البػػن عبػػد البػػر .ىػػػ(  ٛٚ)، وقيػػل : سػػنة ثمػػاف وسػػبعين ىػػػ( ٗٚ)
 . ٕٛٓٔرقم  ٚٗ٘-ٙٗ٘/ٔ ، واإلصابة البن حجرٕٙٛ رقم ٕٕٓ

ة ىي األرض ذات الحجارة السػود التػي قػد ألبسػتها لكثرتهػا، ر  والحَ  ة،ر  الحَ  ، وىيالالبةتيها : مفردىا الب (ٕ)
، إحػداىما شػرقية ما بػين حػرتين عظيمتػينالمنورة : البات، فإذا كثرت فهي الالب واللوب، والمدينة  وجمعها

 . ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٔ، والصحاح للجوىري ٕٗٚ/ٗالبن األثير النهاية واألخرى غربية . ينظر : 
اه َضػوالعِ  ،صريح في الداللة لمذىب الجمهور في تحريم صيد المدينة وشػجرىاالحديث :  النووي قاؿ  (ٖ)

، وتحػريم يهةة وعِضػضػاىَ واحػدتها عِ  ،كل شجر فيو شوؾ  ، وىوبالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة
بػالنظر قتل الصيد وقطع الشػجر والنبػات فػي مكػة والمدينػة ليكػوف لسػاكنيها بهػا ألفػة وأنػس، وتفػرح أعيػنهم 

المفػػػاتيح فػػػي شػػػرح ، و ٖٙٔ/ ٜشػػػرح النػػػووي علػػػى مسػػػلم إلػػى تلػػػك األشػػػجار والنبػػػات والحيػػػواف . ينظػػػر: 
 . ٜٖٙ/ٖلمظهر الدين الزيداني المصابيح 

فيها بالبركة، وبيػاف تحريمهػا،  هباب فضل المدينة، ودعاء النبي كتاب الحج  وصحيحفي مسلم أخرجو  (ٗ)
، ت، مػػػن حػػػديث جػػػابر بػػػن عبػػػد اهلل ٕٖٙٔرقػػم  ٕٜٜ/ٕ حرمهػػػا وتحػػريم صػػػيدىا وشػػػجرىا، وبيػػػاف حػػػدود

، وأخرجو البيهقي في السنن الكبرى كتػاب جػزاء ٖٖٕ٘ٔرقم   ٜٖٗ-ٖٜٖ/ٖٕمسند في أحمد وأخرجو 
 . ٜٜٚٙرقم  ٕٖ٘/٘الصيد باب ما جاء في حـر المدينة 
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 الحديث العاشر :
، تَػْنِفي (ٕ)ِإن َما الَمِديَنُة َكاْلِكيرِ : » قَاؿَ   اهللِ  َرُسوؿَ َأف  ، (ٔ)رضي اهلل عنو  وَعنْ و 

 . « طَيِّبُػَها (ٗ)، َويَػْنَصُع (ٖ)َخَبثَػَها
 (٘)أخرجو اإلماـ أحمد والشيخاف والترمذي والنسائي . 

كاف النوف وفتح الصاد المهملة في آخره عين تنصع ػ بفتح التاء المثناة فوؽ، وإس
 مهملة ػ معناه تخلص .

                                 
 ، وقد تقدمت ترجمتو في الحديث التاسع .تجابر بن عبد اهلل ىو سيدنا  (ٔ)
الكيػػر : بكسػػر الكػػاؼ، أي كيػػر الحػػداد، وىػػو المبنػػي مػػن الطػػين، وقيػػل : الػػزِّؽ الػػذي يػػنفخ بػػو النػػار،  (ٕ)

 . ٛٛٔ/ٓٔ، وتهذيب اللغة لألزىري ٕٚٔ/ٗالنهاية واألثر البن األثير والمبنى الكور . ينظر : 
 ذيػػب فػػي النػػار .خبػػث : الوسػػخ والشػػوائب، والمػػراد مػػا تلقيػػو النػػار مػػن وسػػخ الحػػديث وشػػوائبو إذا أُ ال (ٖ)

 . ٚٛ، ومختار الصحاح للرازي ص ٘/ٕالنهاية البن األثير ينظر : 
ومنػػػو ، والناصػػػع الصػػػافي الخػػػالص ،أي يصػػػفو ويخلػػػص ويتميػػػز ،بفػػػتح اليػػػاء والصػػػاد المهملػػػة: ع َصػػػنْ يػَ  (ٗ)

بقػى يمانػو ويإومعنى الحديث أنو يخرج مػن المدينػة مػن لػم يخلػص  و،وخالص وناصع اللوف أي صافي: قولهم 
 . ٙ٘ٔ/ٜشرح النووي على مسلم . ينظر :  يمانوإفيها من خلص 

، مػن ٖٛٛٔرقػم  ٕٕ/ٖ الخبػث يباب المدينة تنفكتاب فضائل المدينة  وصحيحفي البخاري أخرجو  (٘)
 ،ٕٕٖٚرقػػػػم  ٖٓٔ،  ٕٙٔٚرقػػػم  ٓٛ،  ٕٔٔٚ،  ٜٕٓٚرقػػػم  ٜٚ/ٜ، تحػػػديث جػػػابر بػػػن عبػػػد اهلل 

الترمذي ، وأخرجو ٖٖٛٔرقم  ٙٓٓٔ/ٕ ب المدينة تنفي شرارىاباو كتاب الحج صحيحفي مسلم وأخرجو 
، وقاؿ الترمػذي : ىػذا حػديث  ٕٜٖٓرقم  ٖٕٓ/ٙ باب ما جاء في فضل المدينةفي سننو كتاب المناقب 
، وأخرجو أبو ٘ٛٔٗرقم  ٔ٘ٔ/ٚ استقالة البيعةفي سننو كتاب البيعة باب النسائي حسن صحيح، وأخرجو 

، وأخرجػو الجنػدي فػي فضػائل المدينػة بػاب مػا جػاء فػي اسػم ٖٕٕٓرقػم  ٕٓ/ٗيعلى الموصلي في مسنده 
، وأخرجػو ابػن حبػاف فػي صػحيحو كتػاب ٖٕرقػم  ٕٚ-ٕٙالمدينة ومن سماىا يثرب وأنهػا تنفػي خبيثهػا ص 

 . ٖٖ٘ٚرقم  ٕ٘، ٕٖٖٚرقم  ٓ٘/ٜالحج باب فضل المدينة 
، فََأَصػػػاَب اأْلَْعَرابِػػػي  َوْعػػػٌك هَأْعَرابِيًّػػػا بَػػػاَيَع َرُسػػػوَؿ اهلِل  ، َأف  ب َعػػػْن َجػػػاِبِر بْػػػِن َعْبػػػِد اهللِ وللحػػػديث قصػػػة وىػػػي : 

َعتِػي، فَػأََبى َرُسػوُؿ اهلِل  ، فَػَقاؿَ هبِالَمِديَنِة، فَأََتى الن ِبي   َعتِػي،  ، ثُػم  َجػاَءُه، فَػَقػاؿَ ه: يَا ُمَحم ُد، َأِقْلنِػي بَػيػْ : َأِقْلنِػي بَػيػْ
، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل  اؿَ فَأََبى، ثُم  َجاَءُه، فَػقَ  َعِتي فَأََبى، َفَخَرَج اأْلَْعَراِبيُّ ِإن َمػا الَمِدينَػُة َكػاْلِكيِر، تَػْنِفػي : »ه: َأِقْلِني بَػيػْ

 . «َخَبثَػَها، َويَػْنَصُع طَيِّبُػَها
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 الحديث الحادي عشر :
أَنَا َأو ُؿ َمْن تَػْنَشقُّ : » قَاؿَ   اهللِ  َرُسوؿَ َأف  ، (ٕ)رضي اهلل عنهما  ُعَمرَ  (ٔ) [اْبنِ ]َعْن 

الَبِقيِع فَػُيْحَشُروَف َمِعي، ثُم  أَنْػَتِظُر َأْىَل ثُم  ُعَمُر، ثُم  آِتي َأْىَل  ،ثُم  أَبُو َبْكرٍ  ،َعْنُو اأَلْرضُ 
 .« َمك َة 

 (ٖ) أخرجو الترمذي والحاكم .

                                 
 . ، وىو تصحيف«أبي » ، وفي األصل «ب»ما بين المعكوفتين أثبتو من النسخة  (ٔ)
عبػد اهلل بػػن عمػر بػن الخطػػاب بػن نفيػػل القرشػي، أبػو عبػػد الػرحمن، وأمػػو زينػب بنػػت  ىػػو:  ب ابػن عمػر (ٕ)

من أىل الورع والعلم، وكاف كثير االتباع ْلثػار ت وكاف .مظعوف الجمحية، ولد سنة ثالث من المبعث النبوي 
ومػات سػنة .  هلل قظ مػن الليػل صػلى ي، وكاف كلما استه، وكاف يحفظ ما سمعو من رسوؿ اهلل هرسوؿ اهلل 

البػػن االسػػتيعاب تنظػر ترجمتػػو فػػي:  بمكػػة، ودفػػن بهػػا .ىػػ( ٗٚ، ٖٚ، ٕٚ)اثنتػين أو ثػػالث أو أربػػع وسػػبعين 
 . ٕ٘ٛٗرقم  ٔٙٔ-٘٘ٔ/ٗالبن حجر اإلصابة و ، ٕٔٙٔرقم  ٖٜ٘ - ٜٓ٘/ٖعبد البر 

 رقػم ٖٙ/ٙ تكتاب المناقب بػاب فػي مناقػب أبػي حفػص عمػر بػن الخطػاب  وسننفي الترمذي أخرجو  (ٖ)
، وىػو ضػعيف، تنظػر عاصػم بػن عمػر اْلُعَمػِريُّ ، وسنده ضعيف، فيو ب، من حديث عبد اهلل بن عمر  ٕٜٖٙ

-ٖٙٗ/ٙ، والجػرح والتعػديل البػن أبػي حػػاتم ٖٚ٘ٔرقػم  ٕٖ٘/ٖترجمتػو فػي : الضػعفاء الكبيػر للعقيلػي 
رقػػم  ٕٓ٘/ٔ، والكاشػػف للػػذىبي ٕٖٛٔرقػػم  ٕٓٗ-ٖٜٖ/ٙ، والكامػػل البػػن عػػدي ٜ٘ٔٔرقػػم  ٖٚٗ

 . ٖٛٙٓرقم  ٕٙٛ، وتقريب التهذيب البن حجر ص ٜٕٓ٘
 ه، وأخرجو ابن حباف في صحيحو كتاب إخباره ٖٗٔٙرقم  ٖٖٓ/ٕٔوأخرجو البزار في مسنده  

، وأخرجػػو الطبرانػػي فػػي المعجػػم ٜٜٛٙرقػػم  ٕٖٗ/٘ٔي، بػػاب مناقػػب الصػػحابة يعػػن مناقػػب الصػػحابة 
، ٕٖٖٚرقػم  ٘ٓ٘/ٕرؾ علػى الصػحيحين المسػتد، وأخرجػو الحػاكم فػي ٜٖٓٔٔرقػم  ٖ٘ٓ/ٕٔالكبير 
 . عبد اهلل بن نافع ضعيففقاؿ :  الذىبي، وتعقبو « ىذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه» وقاؿ : 
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 الحديث الثاني عشر :
َأو ُؿ َمْن َأْشَفُع لَُو  : » قَاؿَ   اهللِ  َرُسوؿَ ، َأف  (ٔ) رضي اهلل عنوْبِن َجْعَفٍر اهلِل َعْن َعْبِد 

 . « َأْىُل الط اِئفِ وَ َأْىُل َمك َة، وَ ، َلُو ِمْن ُأم ِتي َأْىُل الَمِديَنةِ 
 (ٖ).  (ٕ)أخرجو الطبراني في معجمو الكبير 

 الحديث الثالث عشر:
أَنَا َأو ُؿ َمْن تَػْنَشقُّ  »:  قَاؿَ  اهلِل  َرُسوؿَ َأف   ،(ٗ)رضي اهلل عنهما  ْبِن ُعَمرَ عن ا

ُعَمَر، ثُم  تَػْنَشقُّ َعِن الَحَرَمْيِن َمك َة وَ  ،ِبي َبْكرٍ اأْلَْرُض َعْنُو َواَل َفْخَر، ثُم  تَػْنَشقُّ َعْن أَ 
نَػُهَما   « .َوالَمِديَنِة، ثُم  أُبْػَعُث بَػيػْ

 (٘) أخرجو الحاكم .

                                 
طالػب، كػػاف أوؿ مولػود ُولِػَد بػأرض الحبشػة لمػػا  يىػو عبػد اهلل بػػن جعفػر بػن أبػ: ب  عبػد اهلل بػن جعفػر  (ٔ)

ميس الخثعمية، وىو أخو محمػد بػن أبػي بكػر ويحيػى بػن علػي بػن ىاجر المسلموف إليها، وأمو أسماُء بنت ع
أبي طالب ألمهما، وكاف جواداً ممدحاً شريفاً خيرًا، توفي بالمدينة سنة ثمانين، وقيل: بعدىا بسنوات، ولو من 

، واإلصػػابة البػػن حجػػر ٕٛٛ-ٓٛٛ/ٖترجمتػػو فػػي : االسػػتيعاب البػػن عبػػد البػػر  نظػػرت . العمػػر تسػػعوف سػػنة
 . ٜٓٙٗ رقم ٜٖ-ٖ٘/ٗ
 .  المعجم الكبيروليس في المعجم األوسط في  (ٕ)
عبػد الملػك بػن َعب ػاِد ، مػن حػديث ٕٚٛٔرقػم  ٖٕٓ -ٜٕٕ/ٕالمعجػم األوسػط أخرجو الطبراني في  (ٖ)

، وسنده ضعيف، فيو القاسػم بػن حبيػب، وىػو مجهػوؿ الحػاؿ،  وأخرجػو الطبرانػي أيضػاً فػي األوائػل بن جعفر
، وأخرجػػو الضػػياء المقدسػػي فػػي المختػػارة ٙٚرقػػم  ٘ٓٔمػػن أمتػػو ص  هاهلل  بػػاب أوؿ مػػن يشػػفع لػػو رسػػوؿ

، وقاؿ الهيثمي ٖٓٚٗرقم  ٕٚٔ/ٗ، وأخرجو البزار في كشف األستار عن زوائد البزار ٜ٘ٔرقم  ٚٛٔ/ٜ
رواه البػػزار والطبرانػػػي فػػي الكبيػػر واألوسػػػط وفيػػو مػػن لػػػم : »  ٜٖ٘ٛٔرقػػم  ٖٔٛ/ٓٔفػػي مجمػػع الزوائػػػد 

 « . أعرفهم 
 تقدمت ترجمتو في الحديث الحادي عشر . (ٗ)
عبػد ، مػن حػديث ٕٖٖٚرقػم  ٘ٓ٘/ٕأخرجو الحاكم في المسػتدرؾ علػى الصػحيحين كتػاب التفسػير  (٘)

، وىو ضعيف . تنظر ترجمتو في : تهذيب الكماؿ للمػزي عاصم بن عمروسنده ضعيف فيو  ،ب اهلل بن عمر
رقػم  ٕٙٛ، وتقريب التهذيب ص ٕٛم رق ٕ٘-ٔ٘/٘، وتهذيب التهذيب ٖٚٔٓرقم  ٜٔ٘-ٚٔ٘/ٖٔ

 ، وكالىما البن حجر .ٖٛٙٓ
 يف .ضعبن نافع : عبد اهلل  الذىبي فقاؿ خالفوو اإلسناد ولم يخرجاه، صحيح ىذا حديث :  قاؿ الحاكمو 
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 الحديث الرابع عشر :
ـَ َما بَػْيَن الَبَػَتِي : » قَاؿَ  اهلِل  َرُسوؿَ َأف  ، (ٔ)رضي اهلل عنو َعْن أَِبي ُىَريْػَرةَ   (ٕ)ُحرِّ

 . (ٖ)«  ِديَنِة َعَلى ِلَساِنيالمَ 
 (ٗ)أخرجو البخاري . 

 الحديث الخامس عشر :
َوالُمْلُك  ،اْلِخاَلَفُة بِالَمِديَنةِ : » قَاؿَ  اهلِل  َرُسوؿَ َأف  ، (٘)رضي اهلل عنوَعْن أَِبي ُىَريْػَرَة 

ـِ   .«  (ٙ) بِالش ا
 (ٚ)أخرجو البخاري في تاريخو والحاكم . 

                                                                             
، وسػنده ٜٕٗٗرقػم  ٕٚ/ٖوكذا أخرجو الحػاكم فػي المسػتدرؾ علػى الصػحيحين كتػاب معرفػة الصػحابة ي 

 د الدقيقي، وىو مجهوؿ الحاؿ، وعاصم بن عمر، وىو ضعيف .ضعيف، فيو عبداف بن يزي
عاصػػم بػن عمػػر ىػػو أخػػو :  الػػذىبي فقػػاؿ خالفػوو اإلسػػناد ولػػم يخرجػػاه، صػحيح ىػػذا حػػديث :  قػاؿ الحػػاكمو 

 فوه . ضع ،عبد اهلل

  تقدمت ترجمتو في الحديث األوؿ . (ٔ)
 تقدـ التعريف بها في الحديث التاسع . (ٕ)
تحريمهػػا علػػى لسػػانو، فػػال يجػػوز قطػػع شػػجرىا  هلػػم تكػػن محرمػػة فأحػػدث النبػػي منػػورة أي أف المدينػػة ال (ٖ)

، وشػػرح ٖٔٓٚرقػػم  ٖٓٛ/ٖالػػذي ال يسػػتنبتو اْلدمػػي وال يصػػطاد صػػيدىا . ينظػػر : فػػيض القػػدير للمنػػاوي 
 . ٜٖ٘/ٗالزرقاني على الموطأ 

، مػن حػديث ٜٙٛٔم رقػ ٕٓ/ٖبػاب حػـر المدينػة كتاب فضائل المدينة  وصحيحفي البخاري أخرجو  (ٗ)
فيهػا بالبركػة وبيػاف  ه، وأخرجو مسلم في صحيحو كتاب الحػج بػاب فضػل المدينػة ودعػاء النبػي تأبي ىريرة 

، وأخرجػػو البػػزار فػػي مسػػػنده ٕٖٚٔرقػػم  ٓٓٔ/ٕتحريمهػػا وتحػػريم صػػيدىا وشػػجرىا وبيػػاف حػػدود حرمهػػا 
، وأخرجػػو ٔٔ٘رقػػم  ٖ٘ٔ، وأخرجػػو ابػػن الجػػارود فػػي المنتقػػى بػػاب المناسػػك ص ٕ٘ٗٛرقػػم  ٖٛٔ/٘ٔ

 . ٖٙٚٔرقم  ٕٗٓ/ٕالطبراني في المعجم األوسط 
 تقدمت ترجمتو في الحديث األوؿ . (٘)
أما الحسن السبط فهو وإف بويع في العراؽ فػإف األربعة، و خالفة النبوة تكوف لمن بويع في المدينة كالخلفاء أف أي  (ٙ)

التنػوير شػرح الجػامع ينظػر :  . وبنػي أميػة وبنػي العبػاس تكمعاويػة   من بويع بولالملك بالشـا ، ويكوف إمامتو ثابتة بالنص
 . ٖٓٔٗرقم  ٛ٘-ٚ٘/ٙللصنعاني الصغير 

، وسػنده تمػن حػديث أبػي ىريػرة  ،ٚٓٛٔترجمػة رقػم  ٙٔ-٘ٔ/ٗالتاريخ الكبير أخرجو البخاري في  (ٚ)
اريخػو ػ روايػة الػدوري ضعيف، فيو سليماف بن أبػي سػليماف وأبػوه، وىمػا مجهػوالف، قػاؿ يحيػى بػن معػين فػي ت
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الشاىدة بفضل المدينة، إذ آخر الخالفة تم بالحسن   وىذا من دالئل نبوتو
 بالشاـ . (ٕ) رضي اهلل عنوبالمدينة، وأوؿ الملك كاف لمعاوية  (ٔ) رضي اهلل عنو

                                                                             
: ال أعػػرؼ سػػليماف ىػػذا، وقػػاؿ أحمػػد بػػن حنبػػل فػػي المنتخػػب مػػن علػػل الخػػالؿ ص  ٜٖٔٙرقػػم  ٖٕٓ/ٗ

المعروفػوف لػيس ىػذا عنػدىم، أي سػليماف بػن أبػي سػليماف، وقػاؿ  ت: أصحاب أبي ىريرة  ٖٚٔرقم  ٕٕٛ
عواـ بن حوشب وحده، وقػاؿ : ال يكاد يعرؼ، روى عنو ال ٖٙٚٗرقم  ٕٔٔ/ٕالذىبي في ميزاف االعتداؿ 
 : مجهوؿ . ٕ٘ٔالخزرجي في الخالصة ص 

، وقػػػاؿ ٓٗٗٗرقػػػم  ٘ٚ/ٖ يكتػػػاب معرفػػػة الصػػػحابة المسػػػتدرؾ علػػػى الصػػػحيحين  وأخرجػػػو الحػػػاكم فػػػي 
، وأخرجػو البيهقػي « سليماف بن أبي سليماف وأبوه مجهوالف» فقاؿ :  الذىبي، وتعقبو «َصِحيٌح » الحاكم : 

، وأورده ابػن ٖٕٖٓرقػم  ٕٚٓ/ٕ، وأورده الديلمي في الفردوس بمػأثور الخطػاب ٚٗٗ/ٙفي دالئل النبوة 
، وقػاؿ : ىػذا ال يصػح، وأخرجػو نعػيم بػن حمػاد فػي الفػتن ٕٚٚٔرقػم  ٕٓٛ/ٕالجوزي في العلل المتناىية 

 ، وفي سنده رجل مبهم .تموقوفاً على أبي ىريرة  ٕٛٗرقم  ٗٓٔ/ٔ
الهاشػمي، حفيػد القرشػي  بي طالب بن عبد المطلب بػن ىاشػم،: ىو : الحسن بن علي بن أ تالحسن  (ٔ)

، ويكنى أبا محمد، وقد ولدتو أمو فاطمة تعلي بن أبي طالب وابن ابن عمو ل ابن ابنتو فاطمة  هرسوؿ اهلل 
ىػػػ(، ٜٗوأربعػػين )فػػي النصػػف مػػن شػػهر رمضػػاف سػػنة ثػػالث مػػن الهجػػرة، وتػػوفي سػػنة تسػػع ه بنػػت رسػػوؿ اهلل 

 . ىػ(ٔ٘(، وقيل : سنة إحدى وخمسين )ىػٓ٘وقيل : خمسين )
، ٘ٙٔٔرقػػم  ٖٔ/ٕ، وُأسػػد الغابػػة البػػن األثيػػر ٘٘٘رقػػم  ٕٜٖ-ٖٖٛ/ٔتنظػػر ترجمتػػو فػػي : االسػػتيعاب 

 .ٕٗٚٔرقم  ٙٙ-ٓٙ/ٕواإلصابة البن حجر 
، وأمػو ىنػد بػن عتبػة، ىو معاوية بن أبي سفياف ، واسم أبػي سػفياف صػخر بػن حػرب بػن أميػة :ت معاوية  (ٕ)

يعو أىل الشاـ بالخالفة سنة ثماف أو تسع وثالثين، واجتمع الناس عليو حػين بػايع لػو الحسػن بػن علػي وقد با
وجماعة ممن معو سنة إحدى وأربعين، وقيل : سنة أربعين، واألوؿ أصح، وُسمي ىذا العاـ عاـ الجماعػة، ت 

رقػػػم  ٕٕٗٔ-ٙٔٗٔ/ٖالبػػػن عبػػػد البػػػر ترجمتػػػو فػػػي : االسػػػتيعاب تنظػػػر . تسػػػع وخمسػػػين معاويػػػة  تػػػوفيو 
 .  ٚٛٓٛرقم  ٕٕٔ-ٕٓٔ/ٙ، واإلصابة البن حجر ٖٕ٘ٗ
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 الحديث السادس عشر :
رََمَضاُف : » قَاؿَ  اهلِل  َرُسوؿَ َأف  ، (ٔ)رضي اهلل عنوالُمَزني  َعْن ِباَلِؿ ْبِن اْلَحاِرثِ 

ٌر ِمْن أَْلِف  بِالَمِديَنةِ  ٌر ِمْن أَْلِف رََمَضاَف ِفيَما ِسَواَىا ِمَن اْلبُػْلَداِف، َوُجُمَعٌة بِالَمِديَنِة َخيػْ َخيػْ
 . (ٕ) « ُجُمَعٍة ِفيَما ِسَواَىا ِمَن اْلبُػْلَدافِ 

 (ٖ)أخرجو الطبراني في معجمو الكبير . 
 الحديث السابع عشر :

 (٘)[َىَذا]َصالٌَة ِفي َمْسِجِدي  » قَاَؿ: اهلِل  َرُسوؿَ َأف  ، (ٗ)رضي اهلل عنوَعْن أَِبي ُىَريْػَرَة 
ـَ َأْفَضُل   . (ٙ)« ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن الَمَساِجِد، ِإال  الَمْسِجَد الَحَرا

                                 
:  ىو بالؿ بن الحارث بن عصم بن سعيد المزني، ويكنى أبا عبد الرحمن، ت بالؿ بن الحارث المزني  (ٔ)

فػي وفػد مزينػة سػنة خمػس مػن الهجػرة، وسػكن موضػعاً يُعػرؼ باألشػعر وراء المدينػة، وكػػاف ه وفػد علػى النبػي 
، وىػو ابػن ثمػانين سػنة . تل ألويػة مزينػة يػـو الفػتح، وتػوفي سػنة سػتين فػي أخػر خالفػة معاويػة أحد مػن يحمػ

رقػم  ٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٔ، واإلصابة البن حجر ٕ٘ٔرقم  ٖٛٔ/ٔالبن عبد البر ترجمتو في : االستيعاب تنظر 
ٖٚٗ . 

عػدا مكػة، وصػالة  أي صـو رمضاف بالمدينة خير من ألف رمضاف فيما سواىا من البلداف واألماكن فيمػا (ٕ)
 ٜٖ/ٗالجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة سواىا من البلداف فيما عدا مكة . ينظر : فيض القدير للمنػاوي 

  . ٗٙٗٗرقم  ٖٕٚ-ٕٕٚ/ٙللصنعاني التنوير شرح الجامع الصغير و  ،ٓٛٗٗرقم 
وسػػنده  ،ت، مػػن حػػديث بػػالؿ بػػن الحػػارث ٗٗٔٔرقػػم  ٕٖٚ/ٔالمعجػػم الكبيػػر فػػي لطبرانػػي أخرجػػو ا (ٖ)

، قػػاؿ يحيػػى بػػن معػػين فػػي المجػػروحين البػػن حبػػاف وىػػو ضػػعيفبػػن جعفػػر، عبػػد اهلل بػػن كثيػػر  ضػػعيف، فيػػو
: صاحب معميات، ليس بشيء، وقاؿ ابن حباف : قليل الحديث كثير التخليط فيما يػروي، ال يحػتج  ٓٔ/ٕ

 يػدرى مػن ذا، وقػاؿ : : ال ٕٓ٘ٗرقػم  ٖٚٗ/ٕبو إال فيما وافق الثقات، وقاؿ الذىبي في ميػزاف االعتػداؿ 
بػن جعفػر عبػُد اهلل بػن أيػوب المخزومػي، عبػد اهلل بػن كثيػر ىذا الحديث باطػل، واإلسػناد مظلػم، تفػرد بػو عػن 

 ،وفيػو عبػد اهلل بػن كثيػر ،رواه الطبراني في الكبير: »  ٓٓٛٗرقم  ٘ٗٔ/ٖ مجمع الزوائدوقاؿ الهيثمي في 
، وأورده الػػديلمي ٖٙ٘ٔترجمػػة رقػم  ٖٛ-ٖٚ/ٕٚ، وأخرجػػو ابػن عسػػاكر فػي تػػاريخ دمشػق « وىػو ضػعيف

 . ٕٖٛٚرقم  ٕ٘ٚ/ٕفي الفردوس بمأثور الخطاب 
 تقدمة ترجمتو في الحديث األوؿ . (ٗ)
 ساقطة من ب . (٘)
االسػتثناء يحتمػل : ل يػق، و هأفضل من ألف صػالة فػي مسػجد النبػي  المسجد الحراـفي صالة أي أف ال (ٙ)

ضل الصالة في المسجد الحراـ بألف بل بدونها، ويحتمل أف الصالة في ال تف هالنبي  أف الصالة في مسجد
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 (ٔ)أخرجو الشيخاف وغيرىما . 
 الحديث الثامن عشر :

 َأْفَضلُ َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َىَذا : » قَاؿَ  اهلِل  َرُسوؿَ ، َأف  (ٕ)رضي اهلل عنو  وَعنْ و 
ـَ  فَِإنِّي آِخُر اأْلَْنِبَياِء، َوِإف  ، ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن الَمَساِجِد، ِإال  الَمْسِجَد الَحَرا

 . (ٖ) « َمْسِجِدي آِخُر الَمَساِجدِ 

                                                                             
مرقػاة المفػاتيح ، و ٔٛ-ٜٚ/٘ينظر : الالمع الصػبيح للبرمػاوي  . ساواةمالمسجد الحراـ أفضل، ويحتمل ال

 . ٘ٛ٘/ٕلمال علي القاري 
 ية فػػمسػػجد مكػػة والمدينػػة بػػاب فضػػل الصػػال يفػػفػػي صػػحيحو كتػػاب فضػػل الصػػالة البخػػاري أخرجػػو  (ٔ)

كتػػاب  صػػحيحو مسػػلم فػػي، وأخرجػػو ت، مػػن حػػديث أبػػي ىريػػرة ٜٓٔٔرقػػم  ٓٙ/ٕمسػػجد مكػػة والمدينػػة 
، وأخرجػػو الترمػػذي فػػي ٜٖٗٔرقػػم ٖٔٓٔ-ٕٔٓٔ/ٕالحػػج بػػاب فضػػل الصػػالة بمسػػجدي مكػػة والمدينػػة 

، وأخرجػػو النسػػائي فػػي سػػننو  ٕٖ٘رقػػم  ٜٕٗ/ٔسػػننو كتػػاب الصػػالة بػػاب مػػا جػػاء فػػي أي المسػػاجد أفضػػل 
، وأخرجػو ابػن ماجػو فػي سػننو  ٜٜٕٛرقػم  ٕٗٔ/٘ناسػك الحػج بػاب الصػالة فػي المسػجد الحػراـ كتاب م

 هكتػػاب إقامػػة الصػػلوات والسػػنة فيهػػا بػػاب مػػا جػػاء فػػي فضػػل الصػػالة فػػي المسػػجد الحػػراـ ومسػػجد النبػػي 
، ٘ٔٗٚرقػػػم  ٖٛٚ-ٖٚٚ، ٖٕ٘ٚرقػػػم  ٜ٘ٔ/ٕٔ، وأخرجػػػو أحمػػػد فػػػي مسػػػنده ٗٓٗٔرقػػػم  ٔٔٗ/ٕ

، ٕ٘ٙٔرقػػم  ٘ٓ٘/ٗو ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحو كتػػاب الصػػالة بػػاب المسػػاجد ، وأخرجػػٔٛٗٚرقػػم  ٕ٘ٗ
وأخرجػػو البغػػوي فػػي شػػرح السػػنة كتػػاب الصػػالة بػػاب فضػػل الصػػالة فػػي المسػػجد الحػػراـ ومسػػجد المدينػػة 

 . ٜٗٗرقم  ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٕواألقصى 
 ، وقد تقدمت ترجمتو في الحديث األوؿ .ت َأِبي ُىَريْػَرَة ىو  (ٕ)
ظػػاىر جلػػي فػػي  « فَػػِإنِّي آِخػػُر اأْلَنِْبيَػػاِء، َوِإف  َمْسػػِجِدي آِخػػُر الَمَسػػاِجدِ : » إف قولػػو قػػاؿ القاضػػي عيػػاض  (ٖ)

 تفضيل مسجده لهذه العلة .
فػػربط الكػػالـ بفػػاء التعليػػل مشػػعر بػػأف مسػػجده إنمػػا فضػػل علػػى المسػػاجد كلهػػا؛ ألنػػو متػػأخر وقػػاؿ القرطبػػي : 

 . في الزماف . فتدبرهعنها ، ومنسوب إلى نبي متأخر عن األنبياء كلهم 
وعبػر باسػم اإلشػارة  ،ألنػو أوؿ بيػت وضػع للنػاس ؛علػى غيػرهالمسػجد الحػراـ لكن قامت األدلة علػى فضػل و 

فإنػو المسػجد الحػراـ، خاص بمسجده إال بمػا زيػد فيػو بخػالؼ والزيادة إشارة إلى أف التضعيف في الحديث 
ومرادىم أفضل المساجد بعػد  ،أفضل البالد وبلده ،أف مسجده أفضل المساجد هعدوا من خصائصو و  ،يعم

  . مسجد مكة
، والتوضػػػيح لشػػػرح ٙٓ٘-ٗٓ٘/ٖللقرطبػػػي المفهػػػم ، و ٕٔ٘/ٗإكمػػػاؿ المعلػػػم للقاضػػػي عيػػػاض ينظػػػر : 

 . ٗٓٔ٘رقم  ٕٕٚ/ٗلمناوي لر يفيض القد، و ٜٕٕ/ٜالجامع الصحيح البن الملقن 



 

 
83 

 (ٔ)أخرجو مسلم والنسائي . 
 ء .والمعنى : آخر مساجد األنبيا

 الحديث التاسع عشر :
َىَذا َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي  : » قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٕ)رضي اهلل عنو َعْن َجاِبرٍ 

ـَ  َوَصاَلٌة ِفي الَمْسِجِد الَحَراـِ  ،َأْفَضُل ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإال  الَمْسِجَد الَحَرا
 « ٍة ِفيَما ِسَواهُ َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة أَْلِف َصاَل 

 (ٖ)أخرجو اإلماـ أحمد وابن ماجو، وىو صحيح . 
 الحديث  العشروف :

َصاَلٌة ِفي » :  قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (٘)رضي اهلل عنهما  الزُّبَػْيرِ  (ٗ)]اْبِن[ َعْن 
ـَ، َمْسِجِدي َىَذا َأْفَضُل ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِمَن الَمَساِجِد، ِإال    الَمْسِجَد الَحَرا

 « .ِماَئِة أَْلِف َصاَلٍة بِ ِفي َمْسِجِدي َىَذا  َوَصاَلٌة ِفي الَمْسِجِد الَحَراـِ َأْفَضُل ِمْن َصاَلةِ 

                                 
رقػػم  ٕٔٓٔ/ٕمكػػة والمدينػػة  الحػػج بػػاب فضػػل الصػػالة بمسػػجديصػػحيحو كتػػاب مسػػلم فػػي أخرجػػو  (ٔ)

 هفضػل مسػػجد النبػػي كتػاب المسػػاجد بػػاب  وسػػننفػػي النسػائي ، وأخرجػػو ت، مػن حػػديث أبػي ىريػػرة ٜٖٗٔ
-ٓٓ٘/ٗ، وأخرجػػو ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحو كتػػاب الصػػالة بػػاب المسػػاجد ٜٗٙرقػػم  ٖ٘/ٕ والصػػالة فيػػو

فػػي فضػػل الصػػالة فػػي  ، وأخرجػػو أبػػو نعػػيم فػػي مسػػتخرجو كتػػاب حػػـر مكػػة والمدينػػة بػػابٕٔٙٔرقػػم  ٕٓ٘
 . ٕٖٛٔرقم  ٙ٘-٘٘/ٗمسجد المدينة 

 تقدمت ترجمتو في الحديث التاسع . (ٕ)
كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها باب ما جػاء فػي فضػل الصػالة فػي المسػجد   وسننفي ابن ماجو أخرجو  (ٖ)

قػػم ر  ٙٗ/ٖٕ همسػػندفػػي أحمػػد ، وسػػنده صػػحيح، وأخرجػػو ٙٓٗٔرقػػم  ٕٔٗ/ٕ هالحػػراـ ومسػػجد النبػػي 
:  ٜٕٛٔرقػػػم  ٜٖٔ/ٕ، وقػػػاؿ المنػػػذري فػػػي الترغيػػػب والترىيػػػب ٕٔٚ٘ٔرقػػػم  ٘ٔٗ-ٗٔٗ، ٜٗٙٗٔ

 . ٓٔ٘ٔرقم  ٘ٗٚ/ٕرواه أحمد وابن ماجو بإسنادين صحيحين، وأخرجو ابن األعرابي في معجمو 
 « .ب»ما بين المعكوفتين ساقط من األصل، وأثبتو من النسخة  (ٗ)
ي، األسػد، الزبيػر بػن العػواـ بػن خويلػد بػن أسػد بػن عبػد العػزى القرشػي ىو عبػد اهلل بػن: ب  بن الزبير ا (٘)

وىػػو صػػغير، وىػػو أحػػد ه ، وقػػد ولػػد عػػاـ الهجػػرة، وحفػػظ عػػن النبػػي بوأمػػو أسػػماء بنػػت أبػػي بكػػر الصػػديق 
تنظر ترجمتو  .ىػ( ٖٚ)سنة ثالث وسبعين  ب العبادلة، وأحد الشجعاف من الصحابة، وقُتل عبد اهلل بن الزبير

رقػػػػم  ٕٛ-ٛٚ/ٗ، واإلصػػػػابة البػػػػن حجػػػػر ٖ٘٘ٔرقػػػػم  ٜٓٔ-ٜ٘ٓ/ٖسػػػػتيعاب البػػػػن عبػػػػد البػػػػر فػػػػي: اال
ٗٚٓٓ . 
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 (ٔ)أخرجو اإلماـ أحمد وابن حباف في صحيحو . 
 الحديث الحادي والعشروف :

َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي » :  قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٕ) رضي اهلل عنهما  ْبِن ُعَمرَ اَعْن 
ـُ رََمَضاَف بِالَمِديَنِة َكِصَياـِ أَْلِف  ـَ، َوِصَيا َىَذا َكأَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإال  الَمْسِجَد الَحَرا

 . «  اِفيَما ِسَواىَ  ، َوَصاَلُة الُجُمَعِة بِالَمِديَنِة َكأَْلٍف ُجُمَعةٍ اَشْهٍر ِفيَما ِسَواىَ 
 (ٖ)جو البيهقي في الشعب . أخر 

                                 
، وسػػنده ب عبػػد اهلل بػػن الزبيػػر مػػن حػػديث  ،ٚٔٔٙٔرقػػم  ٕٗ-ٔٗ/ٕٙ همسػػندفػػي أحمػػد أخرجػػو  (ٔ)

، وأخرجػػو الطحػػاوي فػػي شػػرح مشػػكل ٖٛٔٔرقػػم  ٜٓ-ٜٛ/ٕصػػحيح، وأخرجػػو الفػػاكهي فػػي أخبػػار مكػػة 
رقػم  ٜٜٗ/ٗ، وأخرجػو ابػن حبػاف فػي صػحيحو كتػاب الصػالة بػاب المسػاجد ٜٚ٘ رقم ٕٙ-ٔٙ/ٕاْلثار 

  .ٜٕٚرقم  ٖٖٔ/ٜ، وأخرجو الضياء المقدسي في األحاديث المختارة ٕٓٙٔ
 تقدمت ترجمتو في الحديث الحادي عشر . (ٕ)
، وسػنده شػديد ب، مػن حػديث عبػد اهلل بػن عمػر ٕٖ٘ٛرقم  ٗٗ/ٙشعب اإليماف أخرجو البيهقي في  (ٖ)

الضعف، فيو القاسم بن عبد اهلل بن عمر، وىو متػروؾ الحػديث، تنظػر ترجمتػو فػي : التػاريخ الكبيػر للبخػاري 
الجػػرح والتعػػديل البػػن أبػػي ، و ٜٕ٘ٔرقػػم  ٖٚٗ-ٕٚٗ/ٖ، والضػػعفاء الكبيػػر للعقيلػػي ٖٓٚرقػػم  ٗٙٔ/ٚ

جػر وتقريػب التهػذيب البػن ح، ٘ٔ٘ٗرقػم  ٕٛٔ/ٕ، والكاشػف للػذىبي ٖٗٙرقػم  ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٚحاتم 
 . ٛٙٗ٘رقم  ٓ٘ٗص 

وفيو عمر بن أبي بكػر، قػاؿ فيػو أبػو حػاتم : ذاىػب الحػديث، متػروؾ الحػديث، وضػعفو أبػو زرعػة، وقػاؿ ابػن 
تػاريخ و  ،ٕٗ٘رقػم  ٓٓٔ/ٙالجػرح والتعػديل البػن أبػي حػاتم طػاىر : آفػة مػن اْلفػات . تنظػر ترجمتػو فػي : 

 . « َىَذا ِإْسَناٌد َضِعيٌف ِبَمر ةٍ  »قي : ، وقاؿ البيهٕٛٔ٘ترجمة رقم  ٔ٘٘-ٚٗ٘/ٖٗدمشق البن عساكر 
 . ٕٛٔ٘ترجمة رقم  ٛٗ٘/ٖٗتاريخ دمشق في ابن عساكر وأخرجو 
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 الحديث الثاني والعشروف :
َصاَلٌة ِفي الَمْسِجِد الَحَراـِ » :  قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٔ)رضي اهلل عنو  َعْن َجاِبرٍ 

َصاَلٍة، َوِفي بَػْيِت الَمْقِدِس َخْمُسِمائَِة  أَْلفِ بِ أَْلِف َصاَلٍة، َوَصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي  اَئةُ مَ بِ 
 «.اَلةٍ صَ 

 (ٕ)أخرجو البيهقي في الشعب أيضاً . 

وقد تكلمنا على ىذا التعارض في كتابنا في فضل الصلوات، وحررنا فيو ىذا 
 (ٖ)المحل بما ال يوجد في غيره، فليطلب منو . 

 الحديث الثالث والعشروف :
اْلُقَرى بِالس ْيِف،  افْػُتِتَحتِ » :  قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٗ) رضي اهلل عنها َعْن َعاِئَشةَ 

 . «َوافْػُتِتَحِت الَمِديَنُة بِاْلُقْرآِف 

                                 
 تقدمت ترجمتو في الحديث التاسع . (ٔ)
، وسػػنده شػػديد ب، مػػن حػػديث جػػابر بػػن عبػػد اهلل  ٖٛٗٛرقػػم  ٕٗ-ٔٗ/ٙشػػعب اإليمػػاف أخرجػػو البيهقػػي فػػي  (ٕ)

 ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٔى، وىو متػروؾ الحػديث، تنظػر ترجمتػو فػي : التػاريخ الكبيػر للبخػاري الضعف، فيو إبراىيم بن أبي يحي
رقػػم  ٕٚٔ-ٕ٘ٔ/ٕالجػػرح والتعػػديل البػن أبػػي حػػاتم ، و ٘رقػػم  ٔٔ، والضػػعفاء والمتػػروكين للنسػائي ص ٖٔٓٔرقػم 

 .ٕٔٗرقم ٖٜوتقريب التهذيب البن حجر ص، ٖٕٙرقم  ٜٔٔ-ٗٛٔ/ٕ، وتهذيب الكماؿ للمزي ٜٖٓ
، كما في : جامع التحصيل للعالئي ص بىد بن جبر لم يسمع من جابر بن عبد اهلل كما أف مجا 

 . ٖٙٚرقم  ٕٗٚ
، وأخرجػو أبػو نعػيم فػي أخبػار ٜٕٚرقم  ٕٖ٘-ٖٓ٘وأخرجو أبو محمد الفاكهي في فوائده ص  

 . ٔٛ/ٕأصبهاف 
اـ أبػو الحسػن ، وقػد اسػتفاض اإلمػٛٙ، لوحػة رقػم «أفضل الوصالت بأنواع الصلوات»ينظر : مخطوط  (ٖ)

البكػػري الصػػديقي فػػي ىػػذا المخطػػوط فػػي دفػػع التعػػارض، والجمػػع بػػين األحاديػػث النبويػػة التػػي حفلػػت بػػذكر 
 . الصالة في المسجد الحراـ والمسجد النبوي وبيت المقدس، على اختالؼ رواياتها وألفاظها

ْيِمػػي ،القرِشػػي ،السػػيدة عائشػػة أـ المػػؤمنين، بنػػت أبػػي بكػػر الصػػديق ىػػي: ل عائشػػة  (ٗ) ، هزوج النبػػي  ،التػ 
قبػل  هوقد تزوجها رسوؿ اهلل  ،وأمها أـ روماف ابنة عامر بن عويمر بن عبد شمس من بني كنانة ،وأشهر نسائو

سػػبع  : ليػػوق ،عقػػد عليهػػا سػػت سػػنين : وكػػاف عمرىػػا لمػػا تزوجهػػا أي ،بػػثالث سػػنين : وقيػػل ،الهجػػرة بسػػنتين
 ،وراويػػة للحػػديث ،عائشػػة فقيهػػة ةوكانػػت السػػيد ،المنػػورة بهػػا وىػػي بنػػت تسػػع سػػنين بالمدينػػة ىوبنػػ ،سػػنين

ترجمتهػا فػي:  نظػرت  ، ودفنػت بػالبقيع.ىػػ(ٛ٘) ، وقيػل : ثمػاف وخمسػينىػػ(ٚ٘) وتوفيت سنة سبع وخمسين
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 (ٔ)أخرجو البيهقي في الشعب . 

 الحديث الرابع والعشروف :
 الَمِديَنِة  (ٖ)َعَلى أَنْػَقاِب » :  قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٕ)رضي اهلل عنوَعْن أَِبي ُىَريْػَرَة 

 . «  (ٔ) ، َواَل الد ج اؿُ (ٗ) اُعوفُ َمالَِئَكٌة اَل َيْدُخُلَها الط  

                                                                             
، وأسػػد الغابػػة فػػي معرفػػة ٜٕٓٗرقػػم  ٘ٛٛٔ-ٔٛٛٔ/ٗاالسػػتيعاب فػػي معرفػػة األصػػحاب البػػن عبػػد البػػر 

رقػم  ٖٕ٘-ٖٕٔ/ٛالبػن حجػر اإلصػابة فػي تمييػز الصػحابة ، و ٖٜٓٚرقػم  ٙٛٔ/ٚالبػن األثيػر الصػحابة 
ٔٔٗٙٔ .  

، وسػػنده فيػػو ل، مػػن حػػديث عائشػػة ٕٖٗٔرقػػم  ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٕشػػعب اإليمػػاف أخرجػػو البيهقػػي فػػي  (ٔ)
، وقػاؿ فػي ٘ٔٛ٘رقػم  ٗٚٗمحمد بن الحسن بن زبالػة، وقػد كػذبوه، كمػا قػاؿ ابػن حجػر فػي التقريػب ص 

: تفرد بو محمد بن الحسن، وكاف ضعيفاً جدًا، وإنما ىو قوؿ مالك،  ٖٙٔٔرقم  ٗٗٔ/ٚالمطالب العالية 
: ىػػذا  ٖٗٛٓرقػػم  ٖٓٗ/ٖفجعلػػو محمػػد بػػن الحسػػن مرفوعػػاً وأبػػرز لػػو إسػػنادًا، وقػػاؿ فػػي لسػػاف الميػػزاف 

الحػػديث معػػروؼ بمحمػػد بػػن الحسػػن بػػن زبالػػة عػػن مالػػك، وىػػو متػػروؾ مػػتهم، وكػػأف ذؤيبػػاً إنمػػا سػػمعو منػػو، 
 . فدلسو عن مالك

-ٖٓٚ/ٚ، وأخرجػػو ابػػن عػػدي فػػي الكامػػل ٖٚٔرقػػم  ٚ٘ٔوأخرجػػو أبػػو يعلػػى فػػي معجمػػو ص  
، وقػػاؿ : ابػػن زبالػػة وىػػو محمػػد بػػن الحسػػن، لػػو غيػػر مػػا ذكػػرت، وأنكػػر مػػا روى ٘٘ٙٔترجمػػة رقػػم  ٖٔٚ

ػػػْيفِ » حػػػديث ىشػػػاـ بػػػن عػػػروة  ، ٜٕرقػػػم  ٜ٘، وأخرجػػػو أبػػػو القاسػػػم الجػػػوىري ص « افْػُتِتَحػػػِت اْلُقػػػَرى بِالس 
، وقػػاؿ ابػػن الجػػوزي : قػػاؿ أحمػػد بػػن حنبػػل : ىػػذا ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٕأخرجػػو ابػػن الجػػوزي فػػي الموضػػوعات و 

منكر لم يسمع من حديث مالك وال ىشاـ، إنما ىو قػوؿ مالػك لػم يػروه عنػد أحػد، وقػد رأيػت ىػذا الشػيخ ػ 
، وقػاؿ : ٕٓٓٚترجمػة رقػم  ٖٖ/ٕيعني محمد بن الحسن ػ كاف كذاباً، وذكػره الػذىبي فػي ميػزاف االعتػداؿ 

 ىذا حديث منكر مما تفرد بو ذؤيب .
، وذكػره ابػن عػراؽ فػي ٚٓٔ/ٕوذكره السػيوطي فػي الئلػئ المصػنوعة فػي األحاديػث الموضػوعة  

 . ٕٚٔ/ٕتنزيو الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة 
 تقدمت ترجمتو في الحديث األوؿ . (ٕ)
لػػين، والمػراد مػػداخل المدينػػة، وىػػي أبوابهػػا وفوىػػات طرقهػػا أنقػاب : جمػػع نقػػب، وىػػو الطريػػق بػػين الجب (ٖ)

، ولسػاف ٕٓٔ/٘، والنهاية البػن األثيػر ٖٕ/ٕالتي يدخل إليها منها . ينظر : مشارؽ األنوار للقاضي عياض 
 . ٚٙٚ/ٔالعرب البن منظور 

، والجمػػػع الطػػػاعوف : ىػػػو المػػػرض العػػػاـ والوبػػػاء الػػػذي يفسػػػد لػػػو الهػػػواء فتفسػػػد بػػػو األمزجػػػة واألبػػػداف (ٗ)
 .ٖٖٚ/ٕ، والمصباح المنير للفيومي ٕٚٔ/ٖالطواعين . ينظر : النهاية البن األثير 
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 (ٖ) (ٕ)أخرجو مالك وأحمد والشيخاف . 
 الحديث الخامس والعشروف :

ِفي َشْأِف َىَذا : َأم ا بَػْعُد » :  قَاؿَ   َأف  َرُسوَؿ اهللِ ، (ٗ)رضي اهلل عنوَعْن أَِبي َبْكَرَة 
َلَمَة ػ  الر ُجِل  ِإن ُو َكذ اٌب َمْن َثاَلثِيَن َكذ ابًا َيْخُرُجوَف فَ ، وِ ْم ِفي َشْأنِ فَػَقْد َأْكثَػْرتُ ػ يَػْعِني ُمَسيػْ

قَػْبَل الد ج اِؿ، َوِإن ُو لَْيَس بَػَلٌد ِإال  َيْدُخُلُو رُْعُب الَمِسيِح ِإال  الَمِديَنَة، َعَلى ُكلِّ نَػْقٍب ِمْن 
َها رُْعَب الَمِسيحِ   .«  أَنْػَقاِبَها َمَلَكاِف َيُذب اِف َعنػْ

                                                                             
سػمي بػذلك : وقيػل من الػدجل بمعنػى الكػذب،  و، فهالكذاب المموه بباطلو وسحره الملبس بو: قيل معناه : الدجاؿ  ٔ()

ىػو مػن التغطيػة ألنػو : وقيػل  ،قيػل إذا فعػل ذلػكدجػل الرجػل ودجػل بػالتخفيف والتث ، يُقاؿ :لضربو نواحي األرض وقطعو لها
، والدجاؿ المراد بو ومنو سميت دجلة النتشارىا على األرض وتغطية ما فاضت عليو ،والدجل التغطية ،يغطي األرض بجموعو

لقاضي لمشارؽ األنوار المسيح الدجاؿ الذي سيظهر في آخر الزماف ويدعي األلوىية، ويظهر منو الكذب والتدليس . ينظر : 
 . ٕٓٔ/ٕ، والنهاية البن األثير ٕٗ٘/ٔعياض 

، ٓٛٛٔرقم  ٕٕ/ٕ باب ال يدخل الدجاؿ المدينةكتاب فضائل المدينة  وصحيحفي البخاري أخرجو  (ٕ)
مسػلم ، وأخرجػو ت، مػن حػديث أبػي ىريػرة ٖٖٔٚرقػم  ٔٙ/ٜباب ال يدخل الػدجاؿ المدينػة وكتاب الفتن 

 ،ٜٖٚٔرقػػم  ٘ٓٓٔ/ٕنػة مػػن دخػػوؿ الطػػاعوف والػػدجاؿ إليهػػا الحػػج بػػاب صػػيانة المديصػػحيحو كتػػاب فػي 
فػي أحمػد وأخرجػو  ،ٙٔرقػم  ٕٜٛ/ٕ باب ما جاء فػي وبػاء المدينػةكتاب الجامع موطأ  في المالك وأخرجو 

رقػػػػم  ٔٓٗ/ٗٔ، وأخرجػػػػو البػػػػزار فػػػػي مسػػػػنده ٙٚٛٛرقػػػػم  ٕٙٗ/ٗٔ، ٖٕٗٚرقػػػػم  ٗٚٔ/ٕٔ همسػػػػند
أبػػو القاسػػم الجػػوىري فػػي ، وأخرجػػو ٙٔ، ٘ٔرقػػم  ٕٗ، وأخرجػػو الجنػػدي فػػي فضػػائل المدينػػة ص ٕ٘ٔٛ

، وأخرجو أبو نعيم في مستخرجو كتاب حـر مكة والمدينة بػاب فػي حرمػة ٖٖٚرقم  ٗ٘٘مسند الموطأ ص 
، وأخرجػػو البغػػوي فػػي شػػرح السػػنة كتػػاب الحػػج بػػاب المدينػػة ال يػػدخلها ٖٜٖٔرقػػم  ٚٗ/ٗمكػػة والمدينػػة 

 ذا حديث متفق على صحتو .، وقاؿ : ىٕٕٕٓرقم  ٕٕ٘/ٚالطاعوف والدجاؿ 
قػػػاؿ النػػػووي : فػػػي ىػػػذا الحػػػديث الشػػػريف فضػػػيلة المدينػػػة وفضػػػيلة سػػػكناىا وحمايتهػػػا مػػػن الطػػػاعوف  (ٖ)

 . ٖ٘ٔ/ٜوالدجاؿ . ينظر : شرح النووي على مسلم 
وىػو ممػن غلبػت عليػو   ،الثقفػي ،نفيع بػن الحػارث بػن كلػدة : ويقاؿ ،ىو نفيع بن مسروح: ت أبو بكرة  (ٗ)

وكػاف ممػن اعتػزؿ يػـو  ،ولهػم وجاىػة وسػؤدد بالبصػرة ،ولػو عقػب كثيػر ،البصرةت قد سكن أبو بكرة و  ،كنيتو
ومػات بالبصػرة سػنة إحػدى وخمسػين  ،وكاف أحد فضػالء الصػحابة ،ولم يقاتل مع واحد من الفريقين ،الجمل

ابػة البػن ، وأسػد الغٕٓٙٙرقػم  ٖٔ٘ٔ-ٖٓ٘ٔ/ٗتنظر ترجمتو في : االستيعاب البن عبد البػر  .ىػ( ٔ٘)
 . ٜٕٛ٘رقم  ٖٖٗ/٘األثير 
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 (ٔ) أخرجو أحمد والطبراني في الكبير والحاكم .
النقب : الجهة التي يتوصل منها إليها كالباب، والطريق، وسمي الدجاؿ مسيحًا ػ 
بالحاء المهملة في آخره ػ ألنو يمسح األرض، ىذا أحد أقواؿ بلغت نحوًا من ثالثين 

 فإنو أعور . قواًل، وسمي مسيخاً ػ بالخاء المعجمة ػ ألنو ممسوخ العين،
 الحديث السادس والعشروف :

أُِمْرُت بَِقْريٍَة تَْأُكُل الُقَرى، » :  قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٕ)رضي اهلل عنوُىَريْػَرَة  يَعْن أَبِ 
 .(٘)«(ٗ)َخَبَث الَحِديدِ  (ٖ)يَػُقوُلوَف يَػْثِرُب، َوِىَي الَمِديَنُة، تَػْنِفي الن اَس َكَما يَػْنِفي الِكيُر 

 (ٔ)أخرجو الشيخاف وغيرىما . 

                                 
سػنده ضػعيف، رجالػو ثقػات رجػاؿ الصػحيح، ، و ٕٕٛٗٓرقػم  ٖٚ-ٕٚ/ٖٗ همسػندفػي أحمد أخرجو  (ٔ)

، وروي عنو بزيادة عياض بن مسػافع بػين طلحػة في تلك الروايةلكن اختلف فيو على الزىري، فروي عنو كما 
، وىػػو الصػػواب كمػػا قػػاؿ الػػدارقطني ٕ٘ٙٗٓ، ٕٗٙٗٓرقػػم  ٘ٔٔ-ٗٔٔص  تبػػن عبػػد اهلل وأبػػي بكػػرة 

 مجهوؿ . عياض بن مسافع،  و ٜٕٚٔرقم  ٘ٙٔ/ٚفي العلل 
عمػػػا يكػػػوف فػػػي أمتػػػو مػػػن الفػػػتن ه وأخرجػػػو ابػػػن حبػػػاف فػػػي صػػػحيحو كتػػػاب التػػػاريخ بػػػاب إخبػػػاره  
، ٕٖٙٔرقػػػم  ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٗ، وأخرجػػػو الطبرانػػػي فػػػي مسػػػند الشػػػاميين ٕ٘ٙٙرقػػػم  ٜٕ/٘ٔوالحػػػوادث 

 ،ٕٗٙٛرقػػػم ٗٛ٘ - ٖٛ٘/ٗكتػػػاب الفػػػتن والمالحػػػم مسػػػتدرؾ علػػػى الصػػػحيحين  الوأخرجػػػو الحػػػاكم فػػػي 
 « . ت لم يسمعو طلحة من أبي بكرة» :  الذىبي، وقاؿ ٕٙٙٛ، ٕ٘ٙٛ

 تقدمت ترجمتو في الحديث األوؿ . (ٕ)
 تقدـ التعريف بو في الحديث العاشر . (ٖ)
 تقدـ التعريف بو في الحديث العاشر . (ٗ)
، أي تأكػل القػرىتلػك القريػة و  ، وىي المدينة المنػورة،يها وُسكناىاى قرية والنزوؿ فإلبالهجرة  مرتُ أُ  يأ (٘)

يغلػػب أىلهػػا سػػائر الػػبالد، وتكػػوف مركػػز جيػػوش اإلسػػالـ تنطلػػق منهػػا كتائػػب الفتػػوح، وتجلػػب إليهػػا الغنػػائم 
 هاىا النبي فسميثرب  ىسمتلك القرية كانت تو ، هواألرزاؽ، وقد حدث ذلك بالفعل، وذلك من دالئل نبوتو 

، ومعنػاه الفسػاد؛ ولػذلك  الثػربمعناه التوبيخ والمالمة، أو من ب، و يثر تمن الطابة وطيبة والمدينة؛ ألف يثرب 
تسميتها يثرب، وتلك المدينة المنورة تخرج األشرار من بينها كما ينفخ الحداد في النار فيخػرج  هكره النبي 

للقاضػػي إكمػػاؿ المعلػػم ار، ويبقػػى فيهػػا األخيػػار . ينظػػر : مػػن الحديػػد خبثػػو وشػػوائبو، فهػػي تنفػػي عنهػػا األشػػر 
-ٚٛ/ٗ، وفػػػتح البػػاري البػػن حجػػػر ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٜ، وشػػرح النػػػووي علػػى مسػػلم ٕٓ٘-ٓٓ٘/ٗعيػػاض 

ٛٛ . 
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 الحديث السابع والعشروف :
ُغَباُر » :  قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٕ)رضي اهلل عنو اسٍ م  شَ  نِ بْ  سِ يْ قػَ  نِ بْ  تٍ ابِ َعن ثَ 

ـِ   .«  الَمِديَنِة ِشَفاٌء ِمَن الُجَذا
 (ٖ)أخرجو أبو نعيم في الطب . 

                                                                             
 ٕٔ-ٕٓ/ٖ النػاس يبػاب فضػل المدينػة، وأنهػا تنفػكتاب فضائل المدينة  وصحيحفي البخاري أخرجو  (ٔ)

الحػج بػاب المدينػة تنفػي شػرارىا كتػاب  وصػحيحفػي مسػلم  ، وأخرجوتمن حديث أبي ىريرة  ،ٔٚٛٔرقم 
وأخرجو مالك فػي الموطػأ كتػاب الجػامع بػاب مػا جػاء فػي سػكنى المدينػة والخػروج  ،ٕٖٛٔرقم  ٙٓٓٔ/ٕ

، ٖٓٚٚرقػػػم  ٕٖٛ، ٕٖٕٚرقػػػم  ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٕٔوأخرجػػػو أحمػػػد فػػػي مسػػػنده  ،٘رقػػػم  ٚٛٛ/ٕمنهػػػا 
وأخرجػػػو النسػػػائي فػػػي  ،ٕٛٔٛرقػػػم  ٕٛ/٘ٔوأخرجػػػو البػػػزار فػػػي مسػػػنده  ،ٜٗٛٛرقػػػم  ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٗٔ

، وكتػاب التفسػير بػاب قولػو تعػالى : ٕٚٗٗرقم  ٕٔ٘/ٗالسنن الكبرى كتاب المناسك باب فضل المدينة 
 ٕٔٙ/ٔٔوأخرجػػو أبػػو يعلػػى الموصػػلي فػػي مسػػنده  ،ٖٖ٘ٔٔرقػػم  ٕٚٔ/ٓٔ [ٖٔ]األحػػزاب:( ۓ)

الطحػػاوي فػػي شػػرح مشػػكل وأخرجػػو  ،ٜٔرقػػم  ٕ٘وأخرجػػو الجنػػدي فػػي فضػػائل المدينػػة ص  ،ٖٗٚٙرقػػم 
رقػػم  ٜٖ/ٜوأخرجػػو ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحو كتػػاب الحػػج بػػاب فضػػل المدينػػة  ،ٕ٘ٛٔرقػػم  ٔٛ/٘اْلثػػار 

ٖٕٖٚ . 
 ،خطيػػب األنصػػار، ىػػو ثابػػت بػػن قػػيس بػػن شػػماس بػػن زىيػػر األنصػػاري: ت ثابػػت بػػن قػػيس بػػن شػػماس  (ٕ)

 ،أصػػحاب المغػػازي فػػي البػػدريينولػػم يػػذكره  ،أبػػا عبػػد الػػرحمن: وقيػػل  ،أبػػا محمػػد ىويكنػػ ،هوخطيػػب النبػػي 
فػػي موقعػػة ت واستشػػهد ثابػػت بػػن قػػيس  ،بالجنػػةه وبشػػره النبػي  ،وشػػهد مػػا بعػػدىا ،وقػالوا أوؿ مشػػاىده أحػػد

، ٖٕٓ-ٕٓٓ/ٔتنظػػر ترجمتػػو فػػي : االسػػتيعاب البػػن عبػػد البػػر  .ت اليمامػػة فػػي خالفػػة أبػػي بكػػر الصػػديق 
 . ٜٙٓرقم  ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٔبن حجر ، واإلصابة الٜٙ٘رقم  ٔ٘ٗ/ٔأسد الغابة البن األثير و 
رقػػم  ٖٚ٘/ٔبػػاب أي البلػػداف أصػػح وأبػػرأ مػػن الجػػذاـ الطػػب النبػػوي فػػي نعػػيم األصػػفهاني  وأبػػأخرجػػو  (ٖ)

، وسػنده شػػديد الضػعف، فيػو عبػد العزيػػز بػن عمػراف، وىػػو ت، مػن حػديث محمػد بػػن ثابػت األنصػاري ٜٕٗ
: حديثو غير محفوظ وال يعرؼ إال بػو، وقػاؿ  متروؾ الحديث، وأحاديثو غير محفوظة، قاؿ أبو جعفر العقيلي

ابػػن عػػدي : منكػػر، ولػػو عػػن الجماعػػة مػػن الثقػػات أحاديػػث غيػػر محفوظػػة، وقػػاؿ الػػذىبي : تركػػوه، وقػػاؿ ابػػن 
حجػػر : متػػروؾ، احترقػػت كتبػػو فحػػدث مػػن حفظػػو فاشػػتد غلطػػو، وكػػاف عارفػػاً باألنسػػاب، تنظػػر ترجمتػػو فػػي : 

، والكاشػػف للػػذىبي ٖٕٗٔرقػػم  ٓٓ٘/ٙوالكامػػل البػػن عػػدي ،ٜٜٙرقػػم  ٖٔ/ٖالضػػعفاء الكبيػػر للعقيلػػي 
 .ٗٔٔٗرقم ٖٛ٘، وتقريب التهذيب البن حجر ص ٖ٘ٓٗرقم  ٚ٘ٙ/ٔ

وفيو محمد بػن موسػى، وىػو ضػعيف الحػديث وعنػده منػاكير . تنظػر ترجمتػو فػي : التػاريخ الكبيػر  
مجروحين البػن حبػاف ، والٖٚٗرقم  ٖٛ/ٛ، والجرح والتعديل البن أبي حاتم ٖ٘ٚرقم  ٖٕٛ/ٔللبخاري 
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 الحديث الثامن والعشروف :
ُغَباُر الَمِديَنِة » :  قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٕ) سالم، عن (ٔ)ن محمدَعن أَِبي بكر ب

ـَ  ئُ رِ بْ يػُ    .«  الُجَذا
 (ٖ)أخرجو ابن السني، وأبو نعيم في الطب معاً ىكذا . 

قاؿ :  وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن إبراىيم بالغاً، أف رسوؿ اهلل 
ـَ ُئ يُْطفِ ُغَباُر الَمِديَنِة »   (ٗ)« .  الُجَذا

 الحديث التاسع والعشروف :
ِلُكلِّ نَِبي  َحَرـٌ، َوَحَرِمي  »: قَاؿَ   َأف  َرُسوَؿ اهللِ ، (ٔ)رضي اهلل عنهما َعب اسٍ  اْبنِ َعْن 
 « .  الَمِديَنةُ 

                                                                             
رقػػم  ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٚ، ولسػػاف الميػػزاف البػػن حجػػر ٕٕٕٛرقػػم  ٜٗ/ٗ، وميػػزاف االعتػػداؿ للػػذىبي ٜٕٛ/ٕ

ٕٚٗٙ . 
، وأخرجػػو محمػػد بػػن أحمػػد الفاسػػي فػػي ٜٖٙ/ٖوأخرجػػو الرافعػػي فػػي التػػدوين فػػي أخبػػار قػػزوين  

 . ٜٖ٘-ٜٖٗ/ٕشفاء الغراـ بأخبار البلد الحراـ 
اً، سػالم، سػمع تزيػد بػن عبػد اهلل بػن عمػر بػن الخطػاب ن ببكر بن محمد  بو: ىو أبكر بن محمد  أبو (ٔ)

تنظػر ترجمتػو فػي : الجػرح والتعػديل البػن أبػي حػػاتم ونافعػاً، وروى عنػو شػعبة وعطػاء، وىػو ثقػة مػن الثقػات . 
، والكاشػف للػذىبي ٖٕ٘ٚرقػم  ٖٚٔ-ٖ٘ٔ/ٖٖ، وتهذيب الكماؿ للمزي ٖٜٗٔرقم  ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٜ
 . ٜٚٛٚرقم  ٕٗٙقريب التهذيب البن حجر ص ، وتٖٙ٘ٙرقم  ٕٔٗ/ٕ
تنظػر بن عبػد اهلل بػن عمػر بػن الخطػاب القرشػي العػدوي، وىػو ثقػة فقيػو مػن التػابعين .  سالمسالم : ىو  (ٕ)

رقػػػم  ٕٕٗ/ٔ، والكاشػػػف للػػػذىبي ٜٕٗٔرقػػػم  ٗ٘ٔ-٘ٗٔ/ٓٔترجمتػػػو فػػػي : تهػػػذيب الكمػػػاؿ للمػػػزي 
 . ٕٙٚٔرقم  ٕٕٙ، وتقريب التهذيب البن حجر ص ٖٚٚٔ

رقػػم  ٖٛ٘/ٔبػػاب أي البلػػداف أصػػح وأبػػرأ مػػن الجػػذاـ الطػػب النبػػوي فػػي نعػػيم األصػػفهاني  وأبػػأخرجػػو  (ٖ)
، وسػػنده شػػديد الضػػعف، فيػػو القاسػػم بػػن عبػػد اهلل العمػػري، وىػػو ب، عػػن سػػالم بػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر ٜٕ٘

 متروؾ الحديث، وقد تقدمت ترجمتو في الحديث الحادي والعشرين . 
الزبيػػر بػػن بكػػار فػػي أخبػػار المدينػػة : ، وقػػاؿ ٘٘ٚ٘رقػػم  ٖ٘٘ص الجػػامع الصػػغير فػػي  أورده السػيوطي (ٗ)

 عن إبراىيم بالغاً، وحكم عليو بالضعف .
أنػػو ُروي عػػن أبػػي سػػلمة قػػاؿ :  ٓٙ/ٔوذكػػر السػػمهودي فػػي وفػػاء الوفػػاء بأخبػػار دار المصػػطفى  

ـَ الُجذَ يُْطِفُئ ُغَباُر الَمِديَنِة » قاؿ :  هبلغني أف رسوؿ اهلل   « . ا
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 (ٕ)أخرجو اإلماـ أحمد . 
 الحديث الثالثوف : 

َما بَػْيَن  : » قَاؿَ   َأف  َرُسوَؿ اهللِ  ،(ٖ)ي اهلل عنورضْبِن زَْيٍد الَمازِِنيِّ  َعْن َعْبِد اهللِ 
 . (ٗ) « بَػْيِتي َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض الَجن ةِ 

                                                                             
ابػن ، الهاشػمي، ىو عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن ىاشم بن عبػد منػاؼ القرشػي:  بابن عباس  (ٔ)

فحنكػو بريقػو،  هوأىػل بيتػو بالشػعب مػن مكػة، فػأتي بػو النبػي  ه، وقػد ولػد ابػن عبػاس والنبػي هعم رسوؿ اهلل 
 هيسمى حبر األمة، فقد دعػا لػو النبػي وذلك قبل الهجرة بثالث سنين، وكاف يسمى البحر؛ لسعة علمو، كما 

بالطائف، وقيل : سػنة سػبعين ىػ( ٛٙ)سنة ثماف وستين ب ، وتوفي ابن عباس «ةَ مَ كْ الحِ  وُ مْ لِّ عَ  م  هُ الل  : »فقاؿ 
، وأسػػد الغابػػة البػػن ٛٛ٘ٔرقػػم  ٜٖٜ-ٖٖٜ/ٖتنظػػر ترجمتػػو فػػي : االسػػتيعاب البػػن عبػػد البػػر  .ىػػػ( ٓٚ)

 . ٖٖٚٓرقم  ٜٕ٘-ٜٕٔ/ٖاألثير 
حسػن، فيػو شػهر بػن ، وسػنده: ب، مػن حػديث ابػن عبػاس ٕٜٕٓرقم  ٜٓ/٘ همسندفي أحمد أخرجو  (ٕ)

، ٛٙٙٔرقػم  ٖٖٛ-ٕٖٛ/ٗصدوؽ . تنظر ترجمتو في : الجػرح والتعػديل البػن أبػي حػاتم حوشب ، وىو 
رقػػم  ٕ٘ٛ-ٖٕٛ/ٕ، وميػػزاف االعتػػداؿ للػػذىبي ٕٔٛٚرقػػم  ٜٛ٘-ٛٚ٘/ٕٔوتهػػذيب الكمػػاؿ للمػػزي 

 . ٖٕٓٛرقم  ٜٕٙب التهذيب البن حجر ص ، وتقريٖٙ٘ٚ
 : رواه أحمد، وإسناده حسن . ٕٜٚ٘رقم  ٖٔٓ/ٖوقاؿ الهيثمي في مجمع الزوائد  
، وأخرجػو أبػو نعػيم فػي ٜٔرقػم  ٖٓ-ٜٕ/ٔٔوأخرجو الضياء المقدسي في األحاديث المختارة  

 . ٖٖٗ/ٔأخبار أصبهاف 
 ،مػن بنػي الحػارث بػن الخػزرج ،الخزرجػي ،علبػة األنصػاريىو عبد اهلل بػن زيػد بػن ث: ت عبد اهلل بن زيد  (ٖ)

وىػو الػذي ، هوقد شهد عبد اهلل بن زيد العقبة وشػهد بػدراً وسػائر المشػاىد مػع رسػوؿ اهلل  ،وكنيتو أبو محمد
وتػػوفي سػػنة اثنتػػين  ،مػػا رآه عبػػد اهلل بػػن زيػػد ىػػذا ىعلػػت بػػالالً ه فػػأمر بػػو رسػػوؿ اهلل  ،األذاف فػػي النػػـو يُأرِ 

، واإلصػابة البػن ٜٖ٘ٔرقػم  ٖٜٔ-ٕٜٔ/ٖتنظر ترجمتو في: االستيعاب البن عبد البر ىػ( . ٕٖ)وثالثين 
 .ٗٓٚٗرقم  ٘ٛ-ٗٛ/ٗحجر 

والثػػاني أف  ،أحػػدىما أف ذلػػك الموضػػع بعينػػو ينقػػل إلػػى الجنػػة: ذكػػروا فػػي معنػػاه قػػولين قػػاؿ النػػووي :  (ٗ)
سػلم كمػا أأحدىما القبر قالو زيػد بػن : ىنا قوالف في المراد ببيتي : قاؿ الطبري  ،العبادة فيو تؤدى إلى الجنة

قػاؿ  ي،مػا بػين حجرتػي ومنبػر  ي :ورو  ه،والثاني المراد بيت سكناه علػى ظػاىر  ،بين قبري ومنبري روي مفسراً 
 ؛ ألف قبره في حجرتو وىي بيتو .والقوالف متفقاف:  يالطبر 

: المكػاف  لهػا، والروضػة فػي كػالـ العػربقػاـ اإلجمػاع علػى أف قبػره أفضػل بقػاع األرض كوقاؿ ابػن الملقػن : 
: ينقػل ذلػك  وحمػل كثيػر مػن العلمػاء الحػديث علػى ظػاىره فقػالوا ،فيو النبت والعشب ،المطمئن من األرض
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 (ٕ()ٔ)أخرجو اإلماـ أحمد والشيخاف والنسائي . 

                                                                             
حيػػث [ ٗٚ]الزمػػر:( ېئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ):  الموِضػػع بعينػػو إلػػى الجنػػة، قػػاؿ تعػػالى

ف العمػل الصػالح فػي ذلػك الموضػع يػؤدي دلت أف الجنة تكوف في األرض يـو القيامة، ويحتمل أف يريد بػو أ
شػػرح والعبػػادة فػػي ذلػػك الموضػػع تػػؤدي إلػػى الجنػػة . ينظػػر : يعنػػي: حلػػق الػػذكر والعلػػم ، بصػػاحبو إلػػى الجنػػة
 . ٕٓ٘-ٕٛٗ/ ٜالبن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح ، و ٕٙٔ-ٔٙٔ/ ٜالنووي على مسلم 

، ٜ٘ٔٔرقػم  ٔٙ/ٕل ما بػين القبػر والمنبػر باب فضكتاب فضل الصالة  وصحيحفي البخاري أخرجو  (ٔ)
الحػج بػاب مػا بػين القبػر والمنبػر  فػي صػحيحو كتػابمسػلم ، وأخرجػو تمن حديث عبد اهلل بػن زيػد المػازني 

فضػػل كتػػاب المسػػاجد بػػاب  وسػػننفػػي النسػػائي ، وأخرجػػو ٜٖٓٔرقػػم  ٓٔٓٔ/ٕروضػػة مػػن ريػػاض الجنػػة 
الػػك فػػي الموطػػأ كتػػاب القبلػػة بػػاب مػػا جػػاء فػػي ، وأخرجػػو مٜ٘ٙرقػػم  ٖ٘/ٕوالصػػالة فيػػو  همسػػجد النبػػي 

رقػػػػم  ٜٖٚ، ٖٖٗٙٔرقػػػػم  ٖ٘ٙ/ٕٙ، وأخرجػػػػو أحمػػػػد فػػػػي مسػػػػنده ٔٔرقػػػػم  ٜٚٔص  همسػػػػجد النبػػػػي 
، وأخرجػو ٖٚٗ/ٙ، وأخرجو أبو نعػيم األصػفهاني فػي حليػة األوليػاء ٔٙٗٙٔرقم  ٖٙٛ-ٖ٘ٛ، ٖ٘ٗٙٔ

حػػراـ ومسػػجد المدينػػة واألقصػػى البغػػوي فػػي شػػرح السػػنة كتػػاب الصػػالة بػػاب فضػػل الصػػالة فػػي المسػػجد ال
 ، وقاؿ : ىذا حديث متفق على صحتو .ٖ٘ٗرقم  ٜٖٖ-ٖٖٛ/ٕ
يستفاد من ىذا الحديث الشريف تفضيل المدينة المنورة وخصوصاً البقعة التي ىػي بػين بيػت رسػوؿ اهلل  (ٕ)
 ومنبره، فهي روضة من رياض الجنة . ه
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 الحديث الحادي والثالثوف :
َلَة َمْسِجِدي ىَ َما َوَضْعُت قِ  : » قَاؿَ   َأف  َرُسوَؿ اهللِ  ،(ٔ) َعن اْبن شَهاب َذا َحت ى بػْ

 « .(ٕ) ُفِرَج ِلي َما بَػْيِني َوبَػْيَن اْلَكْعَبةِ 
 (ٗ).  (ٖ)أخرجو الزبير بن بكار في أخبار المدينة مرساًل ىكذا 

                                 
الفقيو الحافظ متفق علػى ، عبد اهلل بن شهاب الزُّْىِريُّ  محمد بن ُمسلم بن ُعبيد اهلل بنابن شهاب : ىو  (ٔ)

ىػػػ(، ٕٗٔىػػػ(، وقيػػل : سػػنة أربػػع وعشػػرين ومائػػة )ٖٕٔجاللتػػو وإتقانػػو، ومػػات سػػنة ثػػالث وعشػػرين ومائػػة )
 - ٜٔٗ/ٕٙتنظػػر ترجمتػػو فػػي : تهػػذيب الكمػػاؿ للمػػزي  ىػػػ( .ٕ٘ٔوقيػػل : سػػنة خمػػس وعشػػرين ومائػػة )

رقػػػػم  ٙٓ٘، وتقريػػػػب التهػػػػذيب ص ٖٗٚرقػػػػم  ٔ٘ٗ- ٘ٗٗ/ٜ ، وتهػػػػذيب التهػػػػذيبٙٓٙ٘رقػػػػم  ٖٗٗ
 ، وكالىما البن حجر .ٜٕٙٙ

أي ما وضعُت قبلة مسجد المدينة حتػى ظهػر لػي مػا بينػي وبػين الكعبػة، فوضػع القبلػة فػي موضػعها وىػو  (ٕ)
:  ، وقد قيل : إف كل محل صلى فيو فإنػو كػذلك . ينظػرهمشاِىد للكعبة؛ فلذلك امتنع االجتهاد في محرابو 

 . ٙٔ٘/ٜ والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ،ٗٓ٘/٘فيض القدير للمناوي 
 « .ىكذا مرسالً » في ب  (ٖ)
، وقػاؿ : أخػػرج الزبيػر بػن بكػار فػػي أخبػار المدينػة عػػن ٕٖٔ/ٔذكػره السػيوطي فػي الخصػػائص الكبػرى  (ٗ)

َلَة َمْسِجِدي  »:  هابن شهاب قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  ، « َذا َحت ى ُفِرَج ِلي َمػا بَػْينِػي َوبَػػْيَن اْلَكْعبَػةِ ىَ َما َوَضْعُت ِقبػْ
، وقاؿ : الزبير بن بكػار فػي أخبػار المدينػة عػن ابػن شػهاب ٕٔٔٛرقم  ٜٙٗص الجامع الصغير وذكره في 

 مرساًل، وحكم عليو بالضعف .
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 الحديث الثاني والثالثوف :
آَذى َأْىَل َمْن  : » قَاؿَ   َأف  َرُسوَؿ اهللِ  ،(ٔ)رضي اهلل عنهماُرو َعْبِد اهلِل ْبِن ُعمْ  نْ عَ 

الَمِديَنِة آَذاُه اهللُ، وَعَلْيِو َلْعَنُة اهلِل والَمالَِئَكِة والن اِس َأْجَمِعيَن، اَل يُػْقَبُل ِمْنُو َصْرٌؼ والَ 
 . (ٕ) «َعْدؿٌ 

 (ٖ)أخرجو الطبراني في الكبير . 
 الحديث الثالث والثالثوف :

َمْن َأَخاَؼ َأْىَل الَمِديَنِة َأَخاَفُو  : » قَاؿَ   َأف  َرُسوَؿ اهللِ  ،(ٗ)رضي اهلل عنو  َعْن َجاِبرٍ 
  . (ٔ)« اهللُ 

                                 
وقيػل :  ،بػو محمػدوكنيتػو أ، السػهمي ،القرشػي ،ىو عبد اهلل بن عمرو بػن العػاص:  بعبد اهلل بن عمرو  (ٔ)

 ىػػ(،ٛٙ) سنة ثماٍف وستين: وقيل  ىػ(،٘ٙ) سنة خمس وستين بومات عبد اهلل بن عمرو ، أبو عبد الرحمن
 رقػػػم ٜٜ٘ –ٜٙ٘/ٖتنظػػػر ترجمتػػػو فػػػي : االسػػػتيعاب البػػػن عبػػػد البػػػر .ىػػػػ( ٜٙ)سػػػنة تسػػػع وسػػػتين : وقيػػػل 

 .٘ٙٛٗرقمٚٙٔ –٘ٙٔ/ٗحجر البن واإلصابة ،ٛٔٙٔ
، والصػػػحاح ٜٕٗ/ٕوبػػة وال فديػػػة . ينظػػر : الفػػػائق فػػي غريػػػب الحػػديث للزمخشػػػري أي ال يقبػػل منػػػو ت (ٕ)

 . ٔٙٚٔ/٘للجوىري 
، وسػند ب، من حديث عبد اهلل بػن عمػرو ٕٛ٘ٗٔرقم  ٘٘ٙ/ٖٔالمعجم الكبير في لطبراني أخرجو ا (ٖ)

رقػم  ٘/ٚضعيف، فيو العباس بن الفضل األنصاري، وىو متػروؾ الحػديث، قػاؿ البخػاري فػي التػاريخ الكبيػر 
:  ٙٙٔٔرقػم  ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٙ: منكر الحديث، وقػاؿ أبػو حػاتم فػي الجػرح والتعػديل البػن أبػي حػاتم  ٕٔ

:  ٜٛٔ/ٕمنكر الحديث ضعيف الحديث، وقاؿ أبو زرعة : كاف ال يصدؽ، وقاؿ ابن حباف في المجروحين 
بػاره، وقػاؿ الػذىبي فػي وقع المناكير في حديثو من سوء حفظو، فلما كثر ذلك فػي روايتػو بطػل االحتجػاج بأخ

 : متروؾ . ٖٖٛٔرقم  ٖٜٕ: واه، وقاؿ ابن حجر في التقريب ص  ٕٛٓٙرقم  ٖٙ٘/ٔالكاشف 
 قلت : العباس بن الفضل األنصاري متروؾ الحديث .

رواه الطبراني في الكبيػر، وفيػو العبػاس بػن الفضػل : » ٕٙٛ٘رقم  ٖٚٓ/ٖالهيثمي في مجمع الزوائد  وقاؿ
 . « وىو ضعيف ،األنصاري

، قػػاؿ فيػػو البخػػاري : منكػػر الحػػديث، وقػػاؿ أبػػو العبػػاس بػػن الفضػػل األنصػػاريقلػػت : وفػػي ذلػػك نظػػر؛ ألف 
حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث، واتهمو أبو زرعة، وقاؿ الذىبي: واه، وقاؿ ابن حجر : متروؾ؛ لذلك 

 فهو متروؾ الحديث، وحديثو شديد الضعف .
 سع .تقدمت ترجمتو في الحديث التا (ٗ)
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 (ٕ)أخرجو ابن حباف في صحيحو . 

                                                                             
فلهػم أعظػم ، هالنبػي  جيػرافل المدينػة ىػأ ألف وعليو لعنػة اهلل؛  أخافو اهلل من أخاؼ أىل المدينةأي  (ٔ)

يتعػين محبػة أىػل المدينػة وسػكانها وقطانهػا وجيرانهػا وتعظػيمهم سػيما : حرمة عن العباد، قاؿ المجد البغوي 
 . بت لهم حق الجوار فال يسلب عنهمفإنهم قد ث ،العلماء والشرفاء وخدمة الحجرة النبوية وغيرىم

رقم  ٓٗ/ٙوفي الحديث تحذير من إيذاء أىل المدينة أو بغضهم . ينظر : فيض القدير للمناوي  
 . ٙ٘-٘٘/ٓٔللصنعاني التنوير شرح الجامع الصغير ، و ٖٚٗٛ

، مػن حػديث جػابر  ٖٖٛٚرقػم  ٘٘/ٜو  كتاب الحج باب فضػل المدينػة صحيحفي ابن حباف أخرجو  (ٕ)
، وىو صدوؽ، قاؿ ابن حجر فػي التقريػب ص محمد بن جابر بن عبد اهللفيو سنده حسن، ، و بن عبد اهلل ب

 .: صدوؽ  ٛٚٚ٘رقم  ٔٚٗ



 

 
16 

 الحديث الرابع والثالثوف :
َمْن َأَخاَؼ َأْىَل الَمِديَنِة، َأَخاَؼ َما  : » قَاؿَ   َأف  َرُسوَؿ اهللِ  ،(ٔ)رضي اهلل عنو  وُ َعنْ و 

 .  (ٕ)« بَػْيَن َجْنَبي  
 (ٖ)جو اإلماـ أحمد . أخر 

                                 
 تقدمت ترجمتو في الحديث التاسع .، وقد تىو سيدنا جابر  (ٔ)
، ههلل ألنػو أخػاؼ مػا بػين جنبػي رسػوؿ ا ؛هرسػوؿ اهلل  أخػاؼبأي مخافة فقػد  من أخاؼ أىل المدينةأي  (ٕ)

التنوير شرح ، و ٖٛٗٛرقم  ٓٗ/ٙوىو قلبو، حيث إف القلب محل المخافة . ينظر : فيض القدير للمناوي 
 . ٙ٘/ٓٔللصنعاني الجامع الصغير 

، من حديث جابر بن عبد اهلل ٕٕ٘٘ٔرقم  ٜٖٓ، ٛٔٛٗٔرقم  ٕٔٔ/ٖٕ دهمسنفي أحمد أخرجو  (ٖ)
، قػاؿ العالئػي بأسلم لم يسمع من جابر بػن عبػد اهلل ضعيف؛ ألف فيو انقطاع، حيث إف زيد بن  سنده، و ب

 مرسل . ت: زيد بن أسلم عن جابر  ٕٔٔرقم  ٛٚٔفي جامع التحصيل ص 
ـَ الَمِدينَػَة، وََكػاَف قَػب َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َجاِبِر بْػِن َعْبػِد اهللِ ولو قصة : ...  نَػِة قَػِد ْد ، َأف  َأِميػًرا ِمػْن ُأَمػَراِء اْلِفتػْ

ْيػَت َعْنػُو، َفَخػَرَج َيْمِشػي بَػػْيَن ابْػنَػْيػِو فَػُنكِّػَب، فَػَقػاؿَ  َذَىَب َبَصُر َجاِبٍر، َفِقيَل ِلَجػاِبرٍ  : َتِعػَس َمػْن َأَخػاَؼ  : لَػْو تَػَنح 
: َسػػِمْعُت  اَت، قَػػاؿَ ، َوقَػػْد َمػػه: يَػػا َأبَػػِت، وََكْيػػَف َأَخػػاَؼ َرُسػػوَؿ اهلِل -َأْو َأَحػػُدُىَما  -، فَػَقػػاَؿ ابْػنَػػاُه هَرُسػػوَؿ اهلِل 
 « .َمْن َأَخاَؼ َأْىَل الَمِديَنِة، فَػَقْد َأَخاَؼ َما بَػْيَن َجْنَبي  » :  يَػُقوؿُ  هَرُسوَؿ اهلِل 

َمػْن َأَخػاَؼ » قػاؿ :  ه، أف رسػوؿ اهلل بوللحديث لفظ آخر، فقد ُروي من طريق آخر عن جابر بػن عبػد اهلل 
، وىػػذا الحػػديث أخرجػػو ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحو كتػػاب الحػػج بػػاب فضػػل المدينػػة «اهللُ  وُ َأْىػػَل الَمِدينَػػِة َأَخافَػػ

 ، وىو صدوؽ .ب، وسنده حسن، فيو محمد بن جابر بن عبد اهلل ٖٖٛٚرقم  ٘٘/ٜ
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 الحديث الخامس والثالثوف :
َمْن َأرَاَد َأْىَل الَمِديَنَة  : » قَاؿَ   َأف  َرُسوَؿ اهللِ  ،(ٔ)رضي اهلل عنو َعْن أَِبي ُىَريْػَرَة 

 . (ٕ) « ِبُسوٍء َأَذابَُو اهلُل َكَما َيُذوُب اْلِمْلُح ِفي الَماءِ 
 (ٖ)أخرجو اإلماـ أحمد ومسلم وابن ماجو . 

 الحديث السادس والثالثوف :
َمْن اْسَتطَاَع َأْف يَُموَت  : » قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٗ)رضي اهلل عنهما َعْن اْبِن ُعَمرَ 

 . (٘) « بِالَمِديَنِة فَػْلَيُمْت ِبَها، فَِإنِّي َأْشَفُع ِلَمْن يَُموُت ِبَها

                                 
 تقدمت ترجمتو في الحديث األوؿ . (ٔ)
الكليػػة ب أىلكػػو اهلل ه أو بعػػده وىػػو علػػى سػػنتو ه المنػػورة فػػي زمػػن النبػػي  مػػن أراد أىػػل المدينػػةأي  (ٕ)

إىالكاً مستأصاًل، بحيث لم يبق من حقيقتو شيء ال دفعة بل بالتدريج لكونو أشد إيالماً وأقوى تعذيباً وأقطػع 
 عقوبة، وقد شبو أىل المدينة بالماء إشارة إلى أنهم كالماء في الصفاء .

يكوف ذلك وقيل :  ،«أذابو اهلل في النار: »قاؿ القاضي عياض : وىذا حكمو في اْلخرة بدليل رواية مسلم و 
، وقػػد بػل يذىبػو عػػن قػرب ،وال يمكػن لػو سػػلطاناً فػي الػػدنيا،  فػي الػدنيا لمػػن أرادىػم بسػوء فػػال يمهلػو اهلل 

ثػم ىلػك  ،فإنو ىلػك فػي منصػرفو عنهػا ،أياـ بني أمية كعقبة بن مسلمأىل المدينة  من حارب حدث ذلك مع
رقػم  ٓ٘/ٙفػيض القػدير المنػاوي . ينظػر :  ن مسػلمعقبػة بػ؛ ألنو ىو من أرسل يزيد بن معاوية على أثر ذلك

 . ٙٚ/ٓٔللصنعاني التنوير شرح الجامع الصغير ، و ٜٖٛٛ
رقػػػم  ٚٓٓٔ/ٕ بػػاب مػػن أراد أىػػػل المدينػػة بسػػوء أذابػػو اهللكتػػػاب الحػػج  وصػػحيحفػػي مسػػلم أخرجػػو  (ٖ)

 ٖٜٕ/ٗ نػةبػاب فضػل المديكتاب المناسك  وسننفي ابن ماجو ، وأخرجو ت، من حديث أبي ىريرة ٖٙٛٔ
 ٖٙٔ/ٗٔ، ٜٛٓٛرقػػم  ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ، ٘٘ٚٚرقػم  ٚٚٔ/ٖٔفػي مسػنده أحمػد ، وأخرجػو  ٖٗٔٔرقػم 
، وأخرجو النسائي في السنن الكبرى كتاب المناسك باب من أخاؼ أىل المدينة وأرادىم بسػوء ٚٛٙٛرقم 

، وأخرجػػو ٜٜٔ٘رقػػم  ٜٖٔ/ٓٔ، وأخرجػػو أبػػو يعلػى الموصػػلي فػػي مسػنده ٕ٘٘ٗ، ٕٗ٘ٗرقػم  ٕٗ٘/ٗ
، وأخرجو ابن حباف في صحيحو ٖٓ، ٜٕرقم  ٖٓ-ٜٕ، ص ٕ٘رقم  ٕٚندي في فضائل المدينة ص الج

، وأخرجػػػو أبػػػو نعػػػيم األصػػػفهاني فػػػي حليػػػة األوليػػػاء ٖٖٚٚرقػػػم  ٗ٘/ٜكتػػػاب الحػػػج بػػػاب فضػػػل المدينػػػة 
ٜ/ٕٗ . 
 تقدمت ترجمتو في الحديث الحادي عشر . (ٗ)
حتى يموت، ففي ذلك حث على اإلقامة  مقفلي كو الموتحتى يدر المنورة  بالمدينةأي من قدر أف يقيم  (٘)

، وىي غير الشفاعة هالمنورة ودفن بها خص بشفاعة النبي  بالمدينةبها ليتأتى لو أف يموت بها، فإف من مات 
ندب اإلقامة بها مع  /في الفضل والكرامة، وأخذ من الحديث حجة اإلسالـ الغزالي زيادة العامة، وفي ذلك 
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 (ٔ). أخرجو أحمد والترمذي وابن ماجو وابن حباف في صحيحو 
 الحديث السابع والثالثوف :

َمْن زَارَِني بِالَمِديَنِة ُمْحَتِسًبا   : » قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٕ)رضي اهلل عنو َعْن أََنسٍ 
 « .ُكْنُت َلُو َشِهيًدا َوَشِفيًعا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة 

 (ٖ)أخرجو البيهقي في الشعب . 

يرفعو لو  رضي اهلل عنهماير عن ابن عمر وأخرج أيضًا في السنن والطبراني في الكب
  « : َمْن َحج  فَػَزاَر قَػْبِري بَػْعَد َمْوِتي َكاَف َكَمْن زَارَِني ِفي َحَياِتي. » (ٗ) 

                                                                             
فيو بشرى للساكنين بها بالموت على اإِلسػالـ الختصػاص و :  يقاؿ السمهودو  وحرمة ساكنيها، رعاية حرمتها

ويظهر أف من مػات بغيرىػا ثػم نقػل  ،فكل من مات بها فهو مبشر بذلك، وكفى بها مزية ،الشفاعة بالمسلمين
التنػوير شػرح ، و ٖ٘/ٙ. ينظر : فيض القػدير للمنػاوي  ودفن بها يكوف لو حظ من ىذه الشفاعة ولم أره نصاً 

 . ٖٛ/ ٓٔللصنعاني الجامع الصغير 
، وسػنده  ٜٖٚٔرقػم  ٕٕٓ/ٙ باب ما جاء في فضل المدينةكتاب المناقب  وسننفي الترمذي أخرجو  (ٔ)

:  ٘ٔٙٛرقم  ٖٖٔ/ٗحسن، فيو معاذ بن ىشاـ الدستوائي، وىو صدوؽ، قاؿ الذىبي في ميزاف االعتداؿ 
: صػػدوؽ .  ٕٗٚٙرقػػم  ٖٙ٘حجػػر فػػي تقريػػب التهػػذيب ص  صػػدوؽ صػػاحب حػػديث ومعرفػػة، وقػػاؿ ابػػن

 . « َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب ِمْن َحِديِث َأيُّوَب الس ْخِتَياِنيِّ » وقاؿ الترمذي : 
فػػي ابػػن حبػػاف وأخرجػػو  ،ٛٔٛ٘رقػػم  ٓٛ/ٓٔ، ٖٚٗ٘، رقػػم ٕٖٓ- ٜٖٔ/ٜفػػي مسػػنده أحمػػد  وأخرجػػو
، وأخرجو البغوي في شرح السنة كتػاب الحػج  ٖٔٗٚرقم  ٚ٘/ٜكتاب الحج باب فضل المدينة  وصحيح

 .، وقاؿ : ىذا حديث حسن ٕٕٔٓرقم  ٕٖٗ/ٚإياىا ودعائو لها  هباب فضل المدينة وحب النبي 
 تقدمت ترجمتو في الحديث السادس . (ٕ)
، وسػنده ضػعيف، ت، مػن حػديث أنػس بػن مالػك ٖٓٙٛرقم  ٓ٘/ٙشعب اإليماف أخرجو البيهقي في  (ٖ)

سعيد بن عثماف الجرجاني، وىو مجهوؿ الحاؿ، وأبو المثنى سليماف بن يزيد الكعبي، قاؿ فيو أبػو حػاتم  فيو
 ٔ٘/٘ٔ: منكر الحديث، ليس بقوي، وقاؿ الػدارقطني فػي العلػل  ٘ٗٙرقم  ٜٖٔ/ٗفي الجرح والتعديل 

 : ضعيف . ٖٓٗٛرقم  ٓٚٙ: ضعيف، وقاؿ ابن حجر في تقريب التهذيب ص  ٖٕٖٛرقم 
 : أبو المثنى سليماف بن يزيد بن يزيد الكعبي ضعيف .قلت 

، ٕٗٚٓٔرقػػػم  ٗ-ٖ/٘ هكتػػػاب الهػػػدي بػػػاب زيػػػارة قبػػػر النبػػػي السػػػنن الكبػػػرى  أخرجػػػو البيهقػػػي فػػػي  (ٗ)
، وسنده ضعيف، فيو حفص بن سليماف أبو عمر، وىو متروؾ الحديث مع إمامتو في القػراءة، قػاؿ ٕ٘ٚٓٔ

متػروؾ الحػػديث، وقػاؿ أبػػو زرعػة : ضػػعيف الحػديث، وقػػاؿ ابػن عػػدي : البخػاري : تركػوه، وقػػاؿ أبػو حػػاتم : 
عامة حديثو عمن روى عنهم غير محفوظ، وقاؿ الذىبي : كاف ثبتػاً فػي القػراءة واىيػاً فػي الحػديث؛ ألنػو كػاف 
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َمْن زَاَر قَػْبِري : »  وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب عنو يبلغ بو النبي 
 (ٔ). « َوَجَبْت َلُو َشَفاَعِتي 

                                                                             
ال يتقن الحػديث ويػتقن القػرآف ويجػوده، وإال فهػو فػي نفسػو صػادؽ، وقػاؿ ابػن حجػر : متػروؾ الحػديث مػع 

الجرح والتعديل البن ، و ٕٚٙٚرقم  ٖٖٙ/ٕلقراءة . تنظر ترجمتو في : التاريخ الكبير للبخاري إمامتو في ا
، وتهػذيب الكمػػاؿ ٘ٓ٘رقػم  ٕ٘ٚ-ٕٛٙ/ٖ، والكامػل البػن عػدي ٗٗٚرقػم  ٗٚٔ-ٖٚٔ/ٖأبػي حػاتم 

وتقريب التهذيب ، ٕٕٔٔرقم  ٜ٘٘-ٛ٘٘/ٔ، وميزاف االعتداؿ للذىبي ٜٖٓٔرقم  ٙٔ-ٓٔ/ٚللمزي 
 .٘ٓٗٔرقم  ٕٚٔ البن حجر ص

 «. تَػَفر َد ِبِو َحْفٌص َوُىَو َضِعيفٌ » وقاؿ البيهقي :  
، ٖٖٙٚرقػػم  ٖٔ٘/ٖالمعجػػم األوسػػط ، و ٜٖٚٗٔرقػػم  ٙٓٗ/ٕٔالمعجػػم الكبيػػر فػػي لطبرانػػي وأخرجػػو ا

 .ٖٜٕٙرقم ٖٖٖ/ٖوأخرجو الدارقطني في سننو كتاب الحج باب المواقيت 
، وسػػنده ب، مػػن حػػديث عبػػد اهلل بػػن عمػػر ٖٗٛٔرقػػم  ترجمػػة ٜٙ/ٛالكامػػل أخرجػػو ابػػن عػػدي فػػي  (ٔ)

، «أرجػو أنػو ال بػأس بػو»ضعيف، فيو موسى بن ىالؿ، وىو مجهوؿ حديثو ضعيف، وأما قوؿ ابن عػدي فيػو: 
فقػػد رد عليػػو أبػػو الحسػػن بػػن القطػػاف الفاسػػي بػػأف ابػػن عػػدي قػػاؿ ذلػػك لتصػػفحو روايػػات ىػػذا الرجػػل ال عػػن 

رقػػػم  ٓٚٔ/ٗعدالتػػػو . تنظػػر ترجمتػػػو فػػي : الضػػػعفاء الكبيػػر للعقيلػػػي مباشػػرة أحوالػػػو، فػػالحق أنػػػو لػػم تثبػػػت 
، ٖٗٛٔرقػم  ٜٙ/ٛوالكامػل البػن عػدي ، ٖٗٚرقػم  ٙٙٔ/ٛالجرح والتعديل البػن أبػي حػاتم ، و ٗٗٚٔ

، وينظر : بياف الوىم واإليهاـ في كتاب األحكاـ البن ٖٜٚٛرقم  ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٗوميزاف االعتداؿ للذىبي 
 . ٕٖ٘-ٖٕٖ/ٗالقطاف الفاسي 

شػعب ، وأخرجػو البيهقػي فػي ٜٕ٘ٙرقػم  ٖٖٗ/ٖوأخرجو الدارقطني في سننو كتػاب الحػج بػاب المواقيػت 
: وفػػػػي البػػػػاب  ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٔٔ، وقػػػػاؿ الػػػػذىبي فػػػػي تػػػػاريخ اإلسػػػػالـ  ٕٖٙٛرقػػػػم  ٕ٘-ٔ٘/ٙاإليمػػػػاف 

مػا صػح عػن األخبار اللينة مما يقوي بعضو بعضػاً؛ ألنػو لػيس فػي رواتهػا مػتهم بالكػذب، ومػن أجودىػا إسػناداً 
وكيع عن ابن عوف وغيره عن الشعبي وأسود بن ميموف عن ىاروف عن أبي وزعة عن حاطب قاؿ : قاؿ رسوؿ 

رقػػم  ٓٗٔ/ٙ، وذكػػر المنػػاوي فػػي فػػيض القػػدير «زَارَنِػػي ِفػػي َحيَػػاِتي َمػػا ن  أَ كَ فبَػْعػػَد َمػػْوِتي  نِػػيَمػػْن زَارَ » :  هاهلل 
بػن خزيمػة فػي صػحيحو، وقػاؿ فػي القلػب فػي سػنده أف ابن حجر قػاؿ : ىػذا حػديث غريػب خرجػو ا ٘ٔٚٛ

شيء، وأنا أبرأ إلى اهلل من عهدتو، قاؿ ػ أعني ابػن حجػر : وغفػل مػن زعػم أف ابػن خزيمػة صػححو، وبالجملػة 
 فقوؿ ابن تيمية موضوع غير صواب .
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 الثوف :الحديث الثامن والث
َمْن َسم ى الَمِديَنَة يَػْثِرَب،  : » قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٔ)رضي اهلل عنو َعِن اْلبَػَراءِ 

 .  (ٖ) « (ٕ) [ِىَي طَابَةُ ]فَػْلَيْستَػْغِفِر اهلَل، ِىَي طَابَُة ِىَي طَابَُة 
 (ٗ)أخرجو اإلماـ أحمد . 

؛ ألنو محكي عن الغير، [ٖٔاألحزاب:]( يَػْثِربَ  َأْىلَ  يَا)وال يعترض بقولو تعالى : 
 أو من باب مخاطبة الناس بما يعرفوف .

 الحديث التاسع والثالثوف :

                                 
يػل : أبػا ىو البراء بن عازب بن الحارث األنصاري، األوسي، يكنػى أبػا عمػرو ، وق : ت البراء بن عازب  (ٔ)

عن بدر ألنػو استصػغره، وكانػت أوؿ مشػاىده أحػد، وقيػل : الخنػدؽ، وغػزا مػع ه عمارة ، وقد رده رسوؿ اهلل 
ترجمتػػو  تنظػػرأربػػع عشػػرة غػػزوة، وقػػد نػػزؿ الكوفػػة وابتنػػى بهػػا دارًا، ومػػات سػػنة اثنتػػين وسػػبعين . ه رسػػوؿ اهلل 

 .ٛٔٙرقم  ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٔالبن حجر ة ، واإلصاب ٜٖٛرقم  ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٔالبن األثير في : أسد الغابة 
 « .ب»ما بين المعكوفتين ساقط من األصل، وأثبتو من النسخة  (ٕ)
ألف  ؛ ألنػو ارتكػب إثمػاً؛فليسػتغفر اهللة هجػر الىو اسمها قبل  الذي يثرب هالنبي من سمى مدينة أي أف  (ٖ)

وكػػل ذلػػك ال يليػػق  ،واللػػـو التػػوبيخ والمؤاخػػذة بالػػذنبوىػػو التثريػػب ، أو مػػن يثػػرب مػػن الثػػرب وىػػو الفسػػاد
واألمػػر باالسػػتغفار يػػدؿ  ،تأكيػػدمػػرتين مػػن بػػاب ال هالنبػػي  ىػػاكرر ، و طابػػة، بػػل يطلػػق عليهػػا همدينػػة رسػػوؿ اهلل ب

وأمػػا  ،علػػى الكراىػػة ال التحػػريمالعلمػاء أكثػػر ، ولكػػن معصػػيةيثػػرب علػػى المدينػػة المنػورة يعػػد علػى أف إطػػالؽ 
، أو مػػن لمػػا قالػػو المنػػافقوف ةهػػذا حكايػػف، [ٖٔألحػػزاب:]ا( ے ۓ)قولػو تعػػاؿ فػػي سػػورة األحػػزاب : 

التنػوير شػرح الجػامع ، و ٓٙٚٛرقم  ٙ٘ٔ/ٙباب مخاطبة الناس بما يعرفوف . ينظر : فيض القدير للمناوي 
 . ٔٗٚٛرقم  ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٓٔللصنعاني الصغير 

يف، ، وسػنده ضػعت البػراء بػن عػازب ، مػن حػديث ٜٔ٘ٛٔرقػم  ٖٛٗ/ٖٓه مسػندفي أحمد أخرجو  (ٗ)
، ٔ٘ٙرقػم  ٔٔٔوىو ضعيف . تنظػر ترجمتػو فػي : الضػعفاء والمتػروكين للنسػائي ص يزيد بن أبي زياد، فيو 

رقػػم  ٓٗٔ-ٖ٘ٔ/ٕٖ، وتهػػذيب الكمػػاؿ للمػػزي ٗٔٔٔرقػػم  ٕ٘ٙ/ٜالجػػرح والتعػػديل البػػن أبػػي حػػاتم و 
 ٔٓٙوتقريػػب التهػػذيب البػػن حجػػر ص ، ٜٜ٘ٙرقػػم  ٕ٘ٗ-ٖٕٗ/ٗ، وميػػزاف االعتػػداؿ للػػذىبي ٜٜٔٙ

 . ٚٔٚٚرقم 
، وأخرجػػػو الرويػػػاني فػػػي مسػػػنده ٛٛٙٔرقػػػم  ٕٚٗ/ٖالموصػػػلي فػػػي مسػػػنده  يعلػػػىوأخرجػػػو أبػػػو  

، وأورده الػديلمي فػي الفػػردوس ٕٓرقػم  ٕٙ، وأخرجػو الجنػدي فػي فضػائل المدينػة ص ٖٙٗرقػم  ٕٓٗ/ٔ
 . ٖ٘ٚ٘رقم  ٗ٘٘/ٖبمأثور الخطاب 
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اَل ُتَشدُّ الرَِّحاُؿ ِإال  ِإَلى  : » قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٔ)رضي اهلل عنوَعْن أَِبي ُىَريْػَرَة 
، َوَمْسِجدِ   (ٕ) « .َمْسِجِد اأَلْقَصى ال، وَ َىَذا يَثالَثَِة َمَساِجَد: الَمْسِجِد الَحَراـِ

                                 
 تقدمت ترجمتو في الحديث األوؿ . (ٔ)
ألف معنػاه عنػد  ؛ليهػاإىذا الحديث فضيلة ىػذه المسػاجد الثالثػة وفضػيلة شػد الرحػاؿ  فيقاؿ النووي :  (ٕ)

: وقاؿ الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا  ،ال فضيلة في شد الرحاؿ إلى مسجد غيرىا: جمهور العلماء 
حػػـر وال والصػػحيح عنػػد أصػػحابنا أنػػو ال ي ،وأشػػار القاضػػي عيػػاض إلػػى اختيػػاره ،يحػػـر شػػد الرحػػاؿ إلػػى غيرىػػا

شػد الرحػل ويجػوز  ،نما ىي فػي شػد الرحػاؿ إلػى ىػذه الثالثػة خاصػةإة بتاثوالمراد أف الفضيلة ال: قالوا  ،يكره
وإلى المواضع الفاضلة؛ ألف حديث شد الرحاؿ إلػى الثالثػة مسػاجد كالذىاب إلى قبور الصالحين   ذه،ى غيرل

 القصر فيو إضافي باعتبار المساجد ال حقيقي، 
بػذلك، فمبػاح لػو قصػدىا  مسػاجد الصػالحين والتبػرؾ بهػا متطوعػاً  ي: وأمػا مػن أراد الصػالة فػ اؿوقاؿ ابن بط
 . ىذا الحديث يوغيره، وال يتوجو إليو النهى ف يبإعماؿ المط

 ؛لزمػو ذلػك هعلػى أنػو لػو نػذر إتيػاف مسػجد المدينػة لزيػارة قبػر النبػي  ذا الحػديثاستدؿ بهػوقاؿ العراقي : و 
وقػد صػرح بػذلك القاضػي ابػن كػج مػن  ،بػل ىػو أعظمهػا ،صد التي يؤتى لها ذلك المحلألنو من جملة المقا

 ،ولو نذر أف يزور قبر غيره فوجهاف ،واحداً  لزمو الوفاء وجهاً  هعندي إذا نذر زيارة قبر النبي : أصحابنا فقاؿ 
يس مػن القػرب بػل وأنػو لػ ،بن تيمية ىنا كالـ بشع عجيب يتضمن منع شػد الرحػل للزيػارةاوللشيخ تقي الدين 

لمػا  ه، ثػم إف النبػي ورد عليو الشيخ تقي الدين السبكي في شفاء السقاـ فشفى صدور المؤمنين ،بضد ذلك
 أمر بزيارة القبور فلم يستثن قبور األنبياء .

ف الفضػيلة التامػة إنمػا ىػي فػي شػد شػد الرحػاؿ لقبػور الصػالحين، ثػم إ ال يحػـرأنو الصحيح وقاؿ البرماوي : 
 . خاصةمساجد إلى الثالثة الرحاؿ 

وقاؿ القسطالني : والصحيح عند إماـ الحرمين أبي محمد الجويني وغيره من الشافعية جواز زيارة الصالحين 
نػػذر أحيػػاًء وأمواتػػاً، وكػػذلك المواضػػع الفاضػػلة للصػػالة فيهػػا والتبػػرؾ بهػػا، وخصػػوا النهػػي فػػي الحػػديث بمػػن 

ير ذلك كالزيارة فػال يػدخل فػي النهػي، وخػص بعضػهم النهػي فيمػا ، وأما قصد غيرىا لغالصالة في غير الثالثة
 حكاه الخطابي باالعتكاؼ في غير الثالثة، لكن قاؿ ابن حجر : لم أر عليو دليالً .

 ،وشػػد الرحػػاؿ كنايػػة عػػن السػػفر ،أو نهػػي ،نفػػي بمعنػػى النهػػي قولػػو ) ال تشػػد الرحػػاؿ إلػػخ ( وقػػاؿ السػػندي :
وأمػػا السػػفر للعلػػم وزيػػارة  ،ي السػػفر بػػين المسػػاجد إال إلػػى ثالثػػة مسػػاجدال ينبغػػي شػػد الرحػػاؿ فػػ: والمعنػػى 

وكػذا زيػػارة المسػاجد األخػػرى بػال سػػفر   ،العلمػاء والصػػلحاء وللتجػارة ونحػػو ذلػك فغيػػر داخػل فػػي حيػز المنػػع
ينظػػر  : معػػالم السػػنن للخطػػابي  كزيػػارة مسػػجد قبػػاء ألىػػل المدينػػة غيػػر داخػػل فػػي حيػػز النهػػي واهلل أعلػػم .

، ٜٗٗ-ٛٗٗ/ٗ، وإكمػاؿ المعلػم للقاضػي عيػاض ٛٚٔ/ٖالبخػاري البػن بطػاؿ صػحيح شػرح ، و ٕٕٕ/ٕ
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 (ٔ)أخرجو الشيخاف وأحمد وأبو داود وغيرىم . 
 الحديث األربعوف :

الن اُس تَػَبٌع َلُكْم يَا َأْىَل  : » قَاؿَ   ، َأف  َرُسوَؿ اهللِ (ٕ)رضي اهلل عنو َسِعيٍد  يَعِن أَبِ 
 (ٖ) .«  الَمِديَنِة ِفي اْلِعْلمِ 

 (ٗ)أخرجو ابن عساكر . 

                                                                             
للبرماوي الالمع الصبيح ، و ٗٗ-ٖٗ/ٙللعراقي طرح التثريب ، و ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٜشرح النووي على مسلم و 

حاشػية السػندي علػى ، و ٖٛٗ/ٕوإرشػاد السػاري للقسػطالني  ٙٙ-٘ٙ/ٖ، وفتح الباري البن حجر ٜٚ/٘
 . ٖٓٗ/ٔابن ماجو 

 ٓٙ/ٕ مسػجد مكػة والمدينػة يباب فضل الصػالة فػ كتاب فضل الصالة  وصحيحفي البخاري أخرجو  (ٔ)
 ٗٔٓٔ/ٕتشػػد الرحػػاؿ إال لثالثػػة مسػػاجد  الحػػج بػػاب الكتػػاب  وصػػحيحفػػي مسػػلم وأخرجػػو  ،ٜٛٔٔرقػػم 
 ،ٖٖٕٓرقػػم  ٖٛٚ/ٕفػػي سػػننو كتػػاب المناسػػك بػػاب فػػي إتيػػاف المدينػػة داود  وأبػػ، وأخرجػػو ٜٖٚٔرقػػم 

، وقػػاؿ ٕٖٙرقػػم  ٖٓٗ/ٔ بػػاب مػػا جػػاء فػػي أي المسػػاجد أفضػػلفػػي سػػننو كتػػاب الصػػالة الترمػػذي وأخرجػػو 
مػا تشػد الرحػاؿ إليػو فػي سػننو كتػاب المسػاجد بػاب  النسائي الترمذي : ىذا حديث حسن صحيح، وأخرجو 

اب مػا جػاء بػ كتػاب إقامػة الصػالة، والسػنة فيهػافي سػننو  ابن ماجو وأخرجو  ،ٓٓٚرقم  ٖٚ/ٕمن المساجد 
رقػػم  ٙٔٔ/ٕٔفػػي مسػػنده أحمػػد ، وأخرجػػو ٓٔٗٔرقػػم  ٘ٔٗ/ٕ فػػي الصػػالة فػػي مسػػجد بيػػت المقػػدس

رقػػػم  ٛ٘ٔ/ٗٔ، وأخرجػػػو البػػػزار فػػػي مسػػػنده ٚٓ٘ٓٔرقػػػم  ٕٖٓ/ٙٔ، ٖٙٚٚرقػػػم  ٘ٙٔ/ٖٔ، ٜٔٔٚ
رقػػم  ٜٛٗ/ٗ، وأخرجػػو ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحو كتػػاب الصػػالة بػػاب المسػػاجد ٖٜٙٚرقػػم  ٖٚٔ، ٕٜٙٚ
ٜٔٙٔ . 

 ت ترجمتو في الحديث الخامس .تقدم (ٕ)
فاغترفػػو سػػكاف المدينػػة، فكػػل مػػتعلم أخػػذ علمػػو عػػنهم،  هقػػاؿ الصػػنعاني : ألنػػو أوؿ مػػا فػػاض مػػن بحػػره  (ٖ)

 فإنهم أوؿ من تبؤوا الدار واإليماف .
، وكفػى بمالػك فخػرًا، بػل هوقاؿ العزيزي : ىذا إخبار بفضلهم وشرفهم واعتنائهم بأخذ العلم عنو  

رقػػم  ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٓٔء السػػبعة المشػػهوروف . ينظػػر : التنػػوير شػػرح الجػػامع الصػػغير للصػػنعاني مػػنهم الفقهػػا
 . ٖٛ٘/ٗ، والسراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزي ٕٜٛٛ

، ت، من حديث أبي سعيد الخػدري ٕٚ٘ٗترجمة رقم  ٗٓٔ/ٖٚتاريخ دمشق في ابن عساكر أخرجو  (ٗ)
بػن جػوين العبػدي، وىػو متػروؾ الحػديث . تنظػر ترجمتػو فػي : ، فيػو أبػو ىػاروف عمػارة ضعيفوسنده شديد ال

رقػػم  ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٙالجػػرح والتعػػديل البػػن أبػػي حػػاتم ، و ٙٚٗرقػػم  ٗٛالضػػعفاء والمتػػروكين للنسػػائي ص 
، والضػػعفاء ٕٙ٘ٔرقػم  ٜٗٔ-ٚٗٔ/ٙوالكامػػل البػن عػػدي ، ٚٚٔ/ٕ، والمجػروحين البػػن حبػاف ٕ٘ٓٓ
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 خاتمة :
اختلف الناس ىل مكة أفضل أـ المدينة، فذىب كل إلى قوؿ، وذىبت طائفة إلى 
الوقف، والجمهور على أف مكة أفضل، والكل متفقوف على أف المحل الذي ضم 

 (ٔ)أعضاءه الشريفة أفضل من كل مكاف الكعبة وغيرىا، ولهم أدلة يطوؿ ذكرىا . 
،  (ٕ)«ي َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض الَجن ةِ رِ قَػبْ  َما بَػْينَ  »واختلفوا في معنى قولو : 

، الحديث الذي أخرجو أحمد عن أبي (ٖ)« ِمْنَبِري َعَلى تُػْرَعٍة ِمْن تُػَرِع الَجن ِة » وقولو : 
، فطائفة على أف المنبر بعينو يُعاد في القيامة كما تُعاد الخالئق، رضي اهلل عنو ىريرة 

لمسجد النبوي بناحية من الجنة عند آخر الحوض، وطائفة ويكوف على محلو من ا
 على أنو منبر آخر يخلقو اهلل تعالى، واألوؿ أصح .

وأما ما جاء في الروضة فالراجح فيو أف ىذا المحل ينقل للجنة، وليس كسائر 
األرض يذىب ويفنى، وقيل : المعنى أف مالزمتو تؤدي إلى دخولو الجنة، وقيل : ىو 

مات كالجنة، ويحتمل أف تلك البقعة نفسها من الجنة، كما أف الحجر في تنزؿ الرح
األسود من الجنة، وتعود روضة فيها، وىو األقرب لمعنى لفظ النبوة، فليحمل الحديث 
عليو؛ وليكوف بينو وبين األبوة اإلبراىيمية في ىذا شبو، فالخليل ُخص بالحجر في 

 الجنة، والحبيب ُخص بالروضة منها .

                                                                             
، ٕٕٚٗرقػػػم  ٖٕٓ/ٕضػػػعفاء والمتػػػروكين البػػػن الجػػػوزي ، والٖٛٚرقػػػم  ٗٙٔ/ٕوالمتػػػروكين للػػػدارقطني 

، وتقريػػب ٖٓٓٗرقػػم  ٖ٘/ٕوالكاشػػف للػذىبي ، ٛٚٔٗرقػػم  ٖٕٙ-ٕٖٕ/ٕٔوتهػذيب الكمػػاؿ للمػزي 
 . ٓٗٛٗرقم  ٛٓٗالتهذيب البن حجر ص 

 . ٚٗٔرقم  ٜٙ/ٔوأخرجو تماـ بن محمد في الفوائد 
وإكمػػػػاؿ المعلػػػػم للقاضػػػػي عيػػػػاض ، ٖٗ٘/ٗ، ٔٛٔ/ٖالبخػػػػاري البػػػػن بطػػػػاؿ صػػػػحيح شػػػػرح ينظػػػػر  :  (ٔ)

، ٗٔ/ٚ، والكواكػػػػػب الػػػػدراري للكرمػػػػػاني ٘ٙٔ-ٖٙٔ/ٜشػػػػرح النػػػػووي علػػػػػى مسػػػػلم ، و ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٗ
، ونيل ٓ٘-ٜٗ/ٙللعراقي طرح التثريب ، و ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٜالبن الملقن شرح الجامع الصحيح والتوضيح ل

 . ٖٚ-ٖ٘/٘األوطار للشوكاني 
 . تقدـ تخريجو في الحديث الثالثين  (ٕ)
 .صحيح، وسنده ٕٔٚٛرقم  ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٗٔ همسندفي أحمد أخرجو  (ٖ)
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ما أردناه، وتماـ ما قصدناه، والحمد هلل أواًل وآخرًا، باطنًا وظاىرًا، وصلى  ىذا آخر
اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وأزواجو وذريتو وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبداً 

 إلى يـو الدين، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل .
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 الخاتمة 

ف ىدانا اهلل والصالة والسالـ علي الحمد هلل الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أ
وخاتم األنبياء والمرسلين وعلى آلو وأصحابو  ،سيد األولين واْلخرين، سيدنا محمد 

 . الطيبين الطاىرين ومن واالىم بإحساف إلى يـو الدين 
 وبعد 

وفقني ربي وموالي لتحقيقو  ،ة القيمةيفهذا مخطوط نفيس من المخطوطات الحديث
فيسهم ذلك  ،النور ىيخرج إل ىحت ،وبياف مقصود أحاديثو ،رح غريبووتدقيقو وضبطو وش

ويسارعوف إلى  و،فينهل طالب العلم من معين ،في إثراء المكتبة اإلسالمية بمولود جديد
، وإني وقد فعلت ذلك فقد أدركت مدى الجهد الذي بذلو علماؤنا وفهمو واستيعاب

حيث بذؿ ىؤالء العلماء الغالي  ،اصةاألولوف لخدمة اإلسالـ عامة والسنة النبوية خ
وتأليف  ،وبياف صحيحها من سقيمها ،والنفيس من أجل الدفاع عن حياض السنة النبوية

ة المتنوعة حتى تظل السنة محفورة ومحفوظة في الصدور يالمصنفات والمؤلفات الحديث
 .والثواب  وأجزؿ لهم العطاء ،فجزى اهلل ىؤالء العلماء األتقياء خير الجزاء ،والسطور

 النتائج والتوصيات :

لقد تكشف لي من خالؿ تحقيق ىذا المخطوط ودراستو بعض النتائج والتوصيات 
 التي يمكن إجمالها فيما يأتي :

ألنو يعالج موضوعًا من  ؛أف ىذا المخطوط النفيس مخطوط لو قيمتو العلمية - ٔ
 مكانتها وعظمتها .وإبراز  ،وىو بياف فضل المدينة المنورة ،الموضوعات الهامة

أف ىذا المخطوط النفيس يؤسس لقضية من القضايا التي ينبغي أف نكوف  - ٕ
  ،فهناؾ مكاف يفضل مكانًا آخر ،وىي أف األماكن تتفاضل فيما بينها ،على دراية بها

 وكذلك األزماف واألوقات تتفاضل فيما بينها . ،كما أف البشر يتفاضلوف فيما بينهم

حيث إف الدراسة  ،اسات والبحوث الموضوعية في السنة النبويةالعناية بالدر  - ٖ
 ،الموضوعية في رحاب السنة النبوية تلقي بظاللها لعالج قضية من القضايا المختلفة

أو اإلشارة إلى موضوع من الموضوعات التي قد نكوف في أمس الحاجة إلى فهمها 
 واستيعابها .
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العربي يؤدي بنا للوقوؼ على النفائس أف الغوص في أعماؽ تراثنا اإلسالمي و  - ٗ
فيسهم ذلك في البناء المعرفي  اً،والجواىر التراثية التي تعالج قضايا وتشرح لنا أمور 

 لجامعاتنا ومجمعاتنا .

اسة األحاديث النبوية من حيث الحكم عليها وبياف درجتها ومرتبتها ر أف د - ٘
 ،وغثها من ثمينها ،من سقيمها يسهم إسهامًا كبيرًا في تمييز صحيح السنة النبوية

 ،فيظهر لنا ما ىو صحيح وثمين فيكوف حجتنا ومحض استداللنا في أمور حياتنا
وبذلك ندحض ما ىو مختلق ؛ ر األناـ يوعلى سنة خ ،فنستقيم على منهج اهلل تعالى

 . وموضوع في سنة النبي 
وما توفيقي  ،هذافالحمد هلل الذي وفقني ل ،ىذا ما وقفت عليو من نتائج وتوصيات

 إال باهلل عليو توكلت وإليو المرجع والمصير .

فإف كاف كذلك فللو الحمد  ،وإني ألرجو أف يكوف التوفيق قد حالف قولي وعملي
 .وإال فالكماؿ هلل وحده  ،والمنة

وال يسعني في ىذا المقاـ إال أف أناجي ربي وموالي وأدعوه بخير كالـ وأصدؽ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ەئ ې ې ې ى ى ائ ائ )حديث 

حئ مئ ىئ يئ جب  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 . [ٕٙٛ]البقرة: (خب مب ىب يب جت حت خت مت حب
 .وصل اللهم وسلم وبارؾ على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثيرًا 
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 فهرس المصادر والمراجع
 * القرآف الكريم .

لواحػد المقدسػي ػ األحاديث المختارة ػ ضياء الدين أبو عبػد اهلل محمػد بػن عبػد ا (ٔ)
عبد الملك بن عبػد اهلل بػن دىػيش ػ الطبعػة الثالثػة ػ دار خضػر ػ بيػروت د/تحقيق 
 ـ .ٕٓٓٓىػ/ ٕٓٗٔ

 أبػو نعػيم أحمػد بػن عبػد اهلل بػن أحمػد بػن إسػحاؽ األصػبهاني ػأخبػار أصػبهاف ػ  (ٕ)
ـ ٜٜٓٔىػػ/ ٓٔٗٔتحقيق أ/سيد كسروي حسػن ػ دار الكتػب العلميػة ػ بيػروت 

. 

 ػ تحقيػق الفػاكهي المكػي العبػاس بػن إسػحاؽ عبػد اهلل محمػد بػن  ػ أبوأخبار مكة  (ٖ)
دار األنػػدلس ػ بيػػروت الطبعػػة الثانيػػة ػ عبػػد الملػػك بػػن عبػػد اهلل بػػن دىػػيش ػ د/

 ىػ .  ٗٔٗٔ

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ػ شهاب الدين أحمػد بػن محمػد الخطيػب  (ٗ)
 ىػ .ٖٕٖٔػ مصر القسطالني ػ الطبعة السابعة ػ المطبعة الكبرى األميرية 

االستيعاب في معرفة األصحاب ػ أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمػد بػن عبػد  (٘)
علػػي محمػػد البجػػاوي ػ دار الجيػػل ػ بيػػروت أ/البػػر النمػػري القرطبػػي ػ تحقيػػق 

 ـ .ٕٜٜٔىػ/ ٕٔٗٔ

ُأسػػد الغابػػة ػ أبػػو الحسػػن علػػي بػػن أبػػي الكػػـر محمػػد بػػن محمػػد بػػن عبػػد الكػػريم  (ٙ)
علػػي محمػػد معػػوض وعػػادؿ أ/ عػػز الػػدين ابػػن األثيػػر ػ تحقيػػق  الَجػػَزِريُّ الشػػيباني 

 ـ .ٜٜٗٔ ىػ/٘ٔٗٔأحمد عبد الموجود ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت 

اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ػ أبػػو الفضػػل أحمػػد بػػن علػػي بػػن محمػػد بػػن حجػػر  (ٚ)
عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود وعلػػي محمػػد معػػوض ػ دار أ/ العسػػقالني ػ تحقيػػق 

 ىػ .٘ٔٗٔبيروت الكتب العلمية ػ 

األعػالـ ػ خيػر الػدين بػن محمػود بػن محمػد بػن علػي فػارس الزركلػي الدمشػقي ػ  (ٛ)
 ـ .ٕٕٓٓالطبعة الخامسة عشر ػ دار العلم للماليين ػ بيروت 
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األفػػراد للػػدارقطني ػ أبػػو الفضػػل محمػػد بػػن طػػاىر بػػن علػػي المقدسػػي الشػػيباني  (ٜ)
السػػريع ػ دار التدمريػػة المعػػروؼ بػػابن القيسػػراني ػ تحقيػػق أ/ جػػابر بػػن عبػػد اهلل 

 ـ .ٕٚٓٓ

إكماؿ المعلم ػ عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل المعروؼ بالقاضي عيػاض  (ٓٔ)
 ـ .ٜٜٛٔىػ / ٜٔٗٔػ تحقيق د/ يحيى إسماعيل ػ دار الوفاء ػ مصر 

األنساب ػ عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي أبو سعد  (ٔٔ)
المعلمػػي اليمػػاني ػ مجلػػس دائػػرة المعػػارؼ  عبػػد الػػرحمن بػػن يحيػػىد/ػػػ تحقيػػق 

 ـ .ٕٜٙٔىػ /ٕٖٛٔالعثمانية ػ حيدرآباد 

بياف الوىم واإليهاـ في كتاب األحكػاـ ػ علػي بػن محمػد بػن عبػد الملػك الفاسػي  (ٕٔ)
أبػو الحسػن ابػن القطػاف ػ تحقيػق د/ الحسػين آيػت سػعيد ػ دار طيبػة ػ الريػػاض 

 ـ .ٜٜٚٔىػ /  ٛٔٗٔ
دوري ػ أبػو زكريػا يحيػى بػن معػين بػن عػوف بػن زيػاد بػن تػاريخ ابػن معػين ػ روايػة الػ (ٖٔ)

د / أحمػد محمػد نػور سػيف ػ  قيػقبسػطاـ بػن عبػد الػرحمن المػري البغػدادي ػ تح
 ـ . ٜٜٚٔ /ىػ ٜٜٖٔمركز البحث العلمي ػ مكة المكرمة 

تاريخ اإلسالـ ػ شمس الدين أبػو عبػد اهلل محمػد بػن أحمػد بػن عثمػاف بػن قايمػاز  (ٗٔ)
بػد السػالـ التػدمري ػ الطبعػة الثانيػة ػ دار الكتػاب العربػي ػ الذىبي ػ تحقيق عمر ع

 ـ.ٖٜٜٔ ىػ /ٖٔٗٔبيروت 

التاريخ الكبير ػ محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخػاري أبػو عبػد اهلل ػ  (٘ٔ)
 .ػ الهند محمد عبد المعيد الخاف ػ دائرة المعارؼ العثمانية ػ حيدرآباد د/تحقيق 

م علػي بػن الحسػن بػن ىبػة اهلل المعػروؼ بػابن عسػاكر ػ تػاريخ دمشػق ػ أبػو القاسػ (ٙٔ)
 ـ .ٜٜ٘ٔىػ /٘ٔٗٔػ بيروت عمرو بن غرامة العمري ػ دار الفكر د/تحقيق 

التػػدوين فػػي أخبػػار قػػزوين ػ عبػػد الكػػريم بػػن محمػػد بػػن عبػػد الكػػريم أبػػو القاسػػم  (ٚٔ)
الرافعػػي القزوينػػي ػ تحقيػػق أ/ عزيػػز اهلل العطػػاري ػ دار الكتػػب العلميػػة ػ بيػػروت 

 ـ .ٜٚٛٔىػ/ٛٓٗٔ
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الترغيب والترىيب ػ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل أبو محمد زكي الػدين  (ٛٔ)
 ٚٔٗٔالمنذري  ػ تحقيق أ/ إبراىيم شمس الدين ػ دار الكتػب العلميػة ػ بيػروت 

 ىػ . 

تقريػػب التهػػذيب ػ أبػػو الفضػػل أحمػػد بػػن علػػي بػػن محمػػد بػػن أحمػػد بػػن حجػػر  (ٜٔ)
 ىػػػ/ٙٓٗٔعوامػػة ػ دار الرشػػيد ػ سػػوريا محمػػد الشػػيخ العسػػقالني ػ تحقيػػق 

 ـ .ٜٙٛٔ

الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة ػ نور الدين علي بن محمد  تنزيو (ٕٓ)
بن علي بن عراؽ الكناني ػ تحقيق أ/ عبد الوىاب عبد اللطيف، وعبد اهلل محمد 

 ىػ.ٜٜٖٔالصديق الغماري ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت 

امع الصغير ػ محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الصػنعاني التنوير شرح الج (ٕٔ)
 ٕٖٗٔػ تحقيق د/ محمػد إسػحاؽ محمػد إبػراىيم ػ مكتبػة دار السػالـ ػ الريػاض 

 ـ .ٕٔٔٓىػ / 

تهػػذيب التهػػذيب ػ أبػػو الفضػػل أحمػػد بػػن علػػي بػػن محمػػد بػػن أحمػػد بػػن حجػػر  (ٕٕ)
 ىػ .ٕٖٙٔالعسقالني ػ مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ػ الهند 

ذيب الكماؿ ػ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جماؿ الػدين بػن ته (ٖٕ)
بشػػار عػػواد معػػروؼ ػ مؤسسػػة د/ الزكػػي أبػػي محمػػد القضػػاعي المػػزي ػ تحقيػػق 

 ـ .ٜٓٛٔ/ ىػٓٓٗٔالرسالة ػ بيروت 

محمػد د/تهذيب اللغة ػ محمد بن أحمد بن األزىري الهروي أبو منصور ػ تحقيق  (ٕٗ)
 ـ . ٕٔٓٓاث العربي ػ بيروت عوض مرعب ػ دار إحياء التر 

ػ عبد الرحمن بن أبي بكر جالؿ الدين السيوطي التوشيح شرح الجامع الصحيح  (ٕ٘)
 .ـ ٜٜٛٔىػ / ٜٔٗٔمكتبة الرشد ػ الرياض ػ رضواف جامع رضواف  أ/ ػ تحقيق

التوضػػيح لشػػرح الجػػامع الصػػحيح ػ سػػراج الػػدين أبػػو حفػػص عمػػر بػػن علػػي ابػػن  (ٕٙ)
ار الفػالح للبحػث العلمػي وتحقيػق التػراث ػ أحمػد الشػافعي المصػري ػ تحقيػق د

 ـ .ٕٛٓٓىػ /  ٜٕٗٔدار النوادر 
التيسير بشرح الجامع الصػغير ػ زيػن الػدين محمػد عبػد الػرؤوؼ بػن تػاج العػارفين  (ٕٚ)

 .ـٜٛٛٔىػ /  ٛٓٗٔالرياض ػ اإلماـ الشافعي المناوي القاىري ػ مكتبة 
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مػي أبػو حػاتم البسػتي ػ الثقات ػ محمد بن حباف بن أحمد بن حباف بن معاذ التمي (ٕٛ)
ػ الهنػد تحقيػق د/محمػد عبػد المعيػد خػاف ػ دائػرة المعػارؼ العثمانيػة ػ حيػدرآباد 

 ـ .ٖٜٚٔ/  ىػٖٜٖٔ

جامع األصوؿ ػ مجد الدين أبو السعادات المبارؾ بن محمػد بػن محمػد بػن عبػد  (ٜٕ)
كتبػة عبد القادر األرنػاؤوط ػ مالشيخ ابن األثير ػ تحقيق  الَجَزِريُّ الكريم الشيباني 

 ـ .ٜٜٙٔ ىػ/ٜٖٛٔػ دمشق الحلواني، والمالح ودار البياف 

جامع التحصيل في أحكاـ المراسيل ػ صالح الدين أبو سعيد خليل بػن كيكلػدي  (ٖٓ)
حمدي عبد المجيد السػلفي ػ الطبعػة الثانيػة ػ الشيخ بن عبد اهلل العالئي ػ تحقيق 

 ـ .ٜٙٛٔىػ/ٚٓٗٔعالم الكتب ػ بيروت

ػ عبد الرحمن بن أبي بكر جالؿ الدين البشير النذير   من حديثالجامع الصغير  (ٖٔ)
 ـ .ٕٗٓٓىػ /  ٕ٘ٗٔالطبعة الثانية ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت السيوطي ػ 

الجػػرح والتعػػديل ػ أبػػو محمػػد عبػػد الػػرحمن بػػن محمػػد بػػن إدريػػس بػػن المنػػذر  (ٕٖ)
 ىػػػٕٔٚٔالتميمػػي الػػرازي ابػػن أبػػي حػػاتم ػ دار إحيػػاء التػػراث العربػػي ػ بيػػروت 

 ـ .ٕٜ٘ٔ/

حاشػية السػػندي علػى سػػنن ابػن ماجػػو ػ محمػد بػػن عبػد الهػػادي أبػو الحسػػن نػػور  (ٖٖ)
 الدين السندي ػ دار الجيل ػ بيروت .

حلية األولياء ػ أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بػن أحمػد بػن إسػحاؽ األصػبهاني ػ دار  (ٖٗ)
 ـ .ٜٗٚٔىػ/ٜٖٗٔالقاىرة السعادة ػ 

الطبعػة الؿ الػدين السػيوطي ػ ػ عبػد الػرحمن بػن أبػي بكػر جػالخصػائص الكبػرى  (ٖ٘)
 الثانية ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت .

دار الكتب ػ البيهقي بكر  وأبأحمد بن الحسين بن علي بن موسى ػ دالئل النبوة  (ٖٙ)
 ىػ . ٘ٓٗٔالعلمية ػ بيروت 

السراج المنير شرح الجامع الصغير ػ الشيخ علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور  (ٖٚ)
 خ إبراىيم الشهير بالعزيزي ػ بدوف طبعة .الدين بن محمد بن الشي
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السناء الباىر بتكميل النور السافر في أخبار القرف العاشر ػ السيد محمػد الشػلي  (ٖٛ)
ىػػ ٕ٘ٗٔإبراىيم بن أحمد المقحفي ػ مكتبة اإلرشاد ػ صنعاء د/ اليمني ػ تحقيق 

 ـ .ٕٗٓٓ/ 

بػابن ماجػو وماجػو سنن ابن ماجو ػ أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزوينػي المعػروؼ  (ٜٖ)
ػ القاىرة الرسالة العالمية ػ دار أ/ شعيب األرناؤوط وآخرين بيو يزيد ػ تحقيق أاسم 

 .ـ ٜٕٓٓىػ /  ٖٓٗٔ

سػنن أبػي داود ػ أبػو داود  سػليماف بػن األشػعث بػن إسػحاؽ بػن بشػير بػن شػداد  (ٓٗ)
الرسػػالة ػ دار أ/ شػعيب األرنػػاؤوط، ومحمػد كامػػل األزدي السجسػتاني ػ تحقيػػق 

 .ـ ٜٕٓٓىػ /  ٖٓٗٔػ القاىرة ية العالم

سػنن الترمػذي ػ محمػد بػن عيسػى بػن سػورة بػن موسػى بػن الضػحاؾ الترمػذي أبػو  (ٔٗ)
 .ـ ٜٜٛٔبيروت ػ دار الغرب اإلسالمي ػ د/بشار عواد معروؼ عيسى ػ تحقيق 

سػػنن الػػدارقطني ػ أبػػو الحسػػن علػػي بػػن عمػػر بػػن أحمػػد بػػن مهػػدي بػػن مسػػعود  (ٕٗ)
حسن عبد المػنعم الشيخ شعيب األرناؤوط و يخ الشالبغدادي الدارقطني ػ تحقيق 

أحمػػد برىػػـو ػ مؤسسػػة الرسػػالة ػ الشػػيخ عبػػد اللطيػػف حػػرز اهلل و الشػػيخ شػػلبي و 
 ـ .ٕٗٓٓ ىػ/ٕٗٗٔبيروت 

السنن الكبرى ػ أبو عبد الرحمن أحمػد بػن شػعيب بػن علػي الخراسػاني النسػائي ػ  (ٖٗ)
 ىػػػ/ٕٔٗٔحسػػن عبػػد المػنعم شػػلبي ػ مؤسسػػة الرسػالة ػ بيػػروت الشػػيخ تحقيػق 
 ـ .ٕٔٓٓ

السنن الكبرى ػ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرساني أبو بكػر البيهقػي  (ٗٗ)
محمػد عبػد القػادر عطػا ػ الطبعػة الثالثػة ػ دار الكتػب العلميػة ػ الشػيخ ػػ تحقيػق 

 ـ .ٖٕٓٓ / ىػٕٗٗٔبيروت 

سنن النسػائي ػ أبػو عبػد الػرحمن أحمػد بػن شػعيب بػن علػي الخراسػاني النسػائي ػ  (٘ٗ)
عبد الفتاح أبي غدة ػ الطبعة الثانية ػ مكتب المطبوعات اإلسػالمية الشيخ  تحقيق

 ـ .ٜٙٛٔىػ /  ٙٓٗٔػ حلب 
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سػػير أعػػالـ النػػبالء ػ شػػمس الػػدين أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػن أحمػػد بػػن عثمػػاف بػػن  (ٙٗ)
قايماز الذىبي ػ تحقيق مجموعة من المحققين بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤوط ػ 

 ـ .ٜ٘ٛٔ ىػ/٘ٓٗٔالرسالة ػ بيروت الطبعة الثالثة ػ مؤسسة 

شػذرات الػذىب ػ عبػد الحػي بػن أحمػد بػن العمػاد الحنبلػي أبػو الفػالح ػ تحقيػق  (ٚٗ)
 ـ .ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔمحمود األرناؤوط ػ دار ابن كثير ػ دمشق الشيخ 

شػرح الزرقػاني علػػى موطػأ اإلمػػاـ مالػك ػ محمػد بػػن عبػد البػػاقي يوسػف الزرقػػاني  (ٛٗ)
طػو عبػد الػرؤوؼ سػعد ػ مكتبػة الثقافػة الدينيػة ػ  المصري األزىري ػ تحقيق الشيخ

 ـ .ٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔالقاىرة 

شػرح السػنة ػ محيػي السػنة أبػو محمػد الحسػين بػن مسػعود بػن محمػد بػن الفػراء  (ٜٗ)
محمػػد زىيػػر الشػػاويش ػ أ/شػػعيب األرنػػاؤوط و الشػػيخ البغػػوي الشػػافعي ػ تحقيػػق 

 . ـٖٜٛٔ ىػ/ٖٓٗٔالطبعة الثانية ػ المكتب اإلسالمي ػ دمشق 

شػػرح المصػػابيح ػ محمػػد بػػن عػػز الػػدين عبػػد اللطيػػف بػػن عبػػد العزيػػز الرومػػي  (ٓ٘)
الكرماني المشهور بابن الملػك ػ تحقيػق لجنػة مختصػة مػن المحققػين بإشػراؼ أ/ 

 ـ .ٕٕٔٓىػ / ٖٖٗٔنور الدين طالب ػ إدارة الثقافة اإلسالمية 

ػ الطبعػة شرح النووي على مسلم ػ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شػرؼ النػووي  (ٔ٘)
 ىػ .ٕٜٖٔالثانية ػ دار إحياء التراث العربي ػ بيروت 

شرح صحيح البخاري ػ أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروؼ بابن  (ٕ٘)
أبي تميم ياسر بن إبراىيم ػ الطبعة الثانية ػ مكتبة الرشد ػ الرياض أ/ بطاؿ ػ تحقيق 

 ـ .ٖٕٓٓىػ /ٖٕٗٔ

بػػن محمػػد بػػن سػػالمة بػػن عبػػد الملػػك بػػن شػػرح معػػاني اْلثػػار ػ أبػػو جعفػػر أحمػػد  (ٖ٘)
محمػػد زىػػري النجػػار ػ عػػالم  قيػػق د/سػػلمة المصػػري المعػػروؼ بالطحػػاوي ػ تح

 ـ . ٜٜٗٔ /ىػ  ٗٔٗٔبيروت الكتب ػ 
شعب اإليماف ػ أحمد بػن الحسػين بػن علػي بػن موسػى أبػو بكػر البيهقػي ػ تحقيػق  (ٗ٘)

 ـ .ٖٕٓٓ / ىػٖٕٗٔد/عبد العلي عبد الحميد حامد ػ مكتبة الرشد ػ الرياض 

محمد بن أحمد بن علي الفاسي ػ دار الكتب  -شفاء الغراـ بأخبار البلد الحراـ  (٘٘)
 ـ .ٕٓٓٓىػ / ٕٔٗٔالعلمية ػ بيروت 
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أحمػد عبػد د/الصحاح ػ أبو نصر إسماعيل بػن حمػاد الجػوىري الفػارابي ػ تحقيػق  (ٙ٘)
 . ـٜٚٛٔ/ ىػٚٓٗٔالغفور عطار ػ الطبعة الرابعة ػ دار العلم للماليين ػ بيروت 

صحيح ابن حباف ػ محمد بن حباف بن أحمد بن حباف بن معاذ بن معبد التميمػي  (ٚ٘)
شػعيب األرنػاؤوط ػ مؤسسػة الرسػالة ػ بيػروت الشػيخ أبػو حػاتم البسػتي ػ تحقيػق 

 ـ .ٜٛٛٔ/  ىػٛٓٗٔ

صحيح ابن خزيمة ػ أبو بكر محمد بن إسحاؽ بن خزيمة النيسابوري ػ تحقيق د/  (ٛ٘)
 اإلسالمي ػ بيروت .محمد مصطفى األعظمي ػ المكتب 

صػحيح البخػػاري ػ محمػػد بػػن إسػػماعيل أبػو عبػػد اهلل البخػػاري الجعفػي ػ تحقيػػق  (ٜ٘)
 ىػ .ٕٕٗٔػ بيروت محمد زىير بن ناصر الناصر ػ دار طوؽ النجاة د/

صػحيح مسػػلم ػ مسػػلم بػػن الحجػػاج أبػو الحسػػن القشػػيري النيسػابوري ػ تحقيػػق  (ٓٙ)
 ربي ػ بيروت .محمد فؤاد عبد الباقي ػ دار إحياء التراث العأ/

الضعفاء الكبيرػ أبو جعفر محمد بن عمرو بػن موسػى بػن حمػاد العقيلػي المكػي ػ  (ٔٙ)
عبػػػػد المعطػػػػػي أمػػػػين قلعجػػػػػي ػ دار الكتػػػػب العلميػػػػػة ػ بيػػػػػروت د/تحقيػػػػق 
 ـ .ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ

الضعفاء والمتروكوف ػ جماؿ الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بػن محمػد بػن  (ٕٙ)
 . ىػ ٙٓٗٔلقاضي ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت عبد اهلل اأ/  قيقالجوزي ػ تح

الضعفاء والمتروكين ػ أبو الحسػن علػي بػن عمػر بػن أحمػد بػن مهػدي بػن مسػعود  (ٖٙ)
البغػػدادي الػػدارقطني ػ تحقيػػق د/عبػػد الػػرحيم محمػػد القشػػقري ػ مجلػػة الجامعػػة 

 ىػ .ٖٓٗٔاإلسالمية بالمدينة المنورة 

بػػن شػػعيب بػػن علػػي الخراسػػاني الضػػعفاء والمتػػروكين ػ أبػػو عبػػد الػػرحمن أحمػػد  (ٗٙ)
 ىػ . ٜٖٙٔمحمود إبراىيم زايد ػ دار الوعي ػ حلب أ/ النسائي ػ تحقيق 

ػ تحقيػػق األصػػفهاني أحمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن أحمػػد نعػػيم  وأبػػ -الطػػب النبػػوي  (٘ٙ)
 ـ .ٕٙٓٓأ/مصطفى  خضر التركي ػ دار ابن حـز ػ بيروت 

ري ػالهاشمي بػالوالء البصػ الطبقات الكبرى ػ أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع (ٙٙ)
محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا ػ دار الشػػيخ البغػػدادي المعػػروؼ بػػابن سػػعد ػ تحقيػػق 

 ـ .ٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔالكتب العلمية ػ بيروت 
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طرح التثريب في شرح التقريب ػ أبو الفضل زين الػدين عبػد الػرحيم بػن الحسػين  (ٚٙ)
 . ػ بيروتابن عبد الرحمن العراقي ػ دار إحياء التراث العربي 

العلل المتناىية فػي األحاديػث الواىيػة ػ جمػاؿ الػدين أبػو الفػرج عبػد الػرحمن بػن  (ٛٙ)
علػي بػن محمػد الجػوزي ػ تحقيػق أ/ إرشػاد الحػق األثػري ػ الطبعػة الثانيػة ػ إدارة 

 ـ .ٜٔٛٔىػ / ٔٓٗٔالعلـو األثرية ػ باكستاف 

 العلػػل الػػواردة فػػي األحاديػػث النبويػػة ػ أبػػو الحسػػن علػػي بػػن عمػػر بػػن أحمػػد بػػن (ٜٙ)
 ـ . ٜ٘ٛٔ /ىػ ٘ٓٗٔمهدي بن مسعود الدارقطني ػ دار طيبة ػ الرياض 

العين ػ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيػدي البصػري ػ  (ٓٚ)
 تحقيق د/ مهدي المخزومي، د/ إبراىيم السامرائي ػ دار الهالؿ .

ريد المزيدي ػ أحمد فالشيخ الغريبين ػ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي ػ تحقيق  (ٔٚ)
 ـ .ٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔمكتبة نزار مصطفى الباز ػ مكة المكرمة 

الفائق فػي غريػب الحػديث ػ أبػو القاسػم محمػود بػن عمػرو بػن أحمػد الزمخشػري  (ٕٚ)
محمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم ػ الطبعػػة أ/علػػي محمػػد البجػػاوي و أ/جػػاراهلل ػ تحقيػػق 

 الثانية ػ دار المعرفة ػ لبناف.

ػ أحمػػد بػػػن علػػػي بػػػن حجػػػر أبػػػو الفضػػػل  بخػػػاريبشػػػرح صػػػحيح ال فػػتح البػػػاري (ٖٚ)
 ىػ .ٜٖٚٔالعسقالني الشافعي ػ دار المعرفة ػ بيروت 

الفػػتح الكبيػػر فػػي ضػػم الزيػػادة إلػػى الجػػامع الصػػغير ػ عبػػد الػػرحمن بػػن أبػػي بكػػر  (ٗٚ)
 ـ .ٖٕٓٓىػ / ٖٕٗٔدار الفكر ػ بيروت جالؿ الدين السيوطي ػ 

لمػروزي ػ تحقيػق أ/ سػمير أمػػين الفػتن ػ أبػو عبػػد اهلل نعػيم بػن حمػاد بػن معاويػة ا (٘ٚ)
 ىػ . ٕٔٗٔالزىيري ػ مكتبة التوحيد ػ القاىرة 

الفػردوس بمػأثور الخطػاب ػ شػيرويو بػن شػهردار أبػو شػجاع الػديلمي ػ تحقيػق أ/  (ٙٚ)
 ـ .ٜٙٛٔىػ /  ٙٓٗٔالسعيد بن بسيوني زغلوؿ ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت 

اىيم بػن مفضػل الجنػدي ػ فضػائل المدينػة ػ أبػو سػعيد المفضػل بػن محمػد بػن إبػر  (ٚٚ)
 ىػ .  ٚٓٗٔتحقيق أ/ محمد مطيع حافظ ػ دار الفكر ػ دمشق 
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الفوائد ػ أبو القاسم تماـ بن محمد بن عبد اهلل بػن جعفػر بػن عبػد اهلل بػن الجنيػد  (ٛٚ)
 ٕٔٗٔحمػدي السػلفي ػ مكتبػة الرشػد ػ الريػاض الشػيخ  قيػقالبجلي الػرازي ػ تح

 ىػ .
 بػن محمػد بػن العبػاس الفػاكهي أبػو محمػد ػ فوائػد أبػي محمػد الفػاكهي ػ عبػد اهلل (ٜٚ)

ىػػػ / ٜٔٗٔتحقيػػق أ/ محمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن عػػايض ػ مكتبػػة الرشػػد ػ الريػػاض 
 ـ .ٜٜٛٔ

فػػيض القػػدير شػػرح الجػػامع الصػػغير ػ زيػػن الػػدين محمػػد عبػػد الػػرؤوؼ بػػن تػػاج  (ٓٛ)
بن علي بن زيػن العابػدين المنػاوي القػاىري ػ المكتبػة التجاريػة الكبػرى ػ االعارفين 

 ىػ.ٖٙ٘ٔ رصم

الكاشػػف ػ شػػمس الػػدين أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػن أحمػػد بػػن عثمػػاف بػػن قايمػػاز  (ٔٛ)
أحمػد محمػد الخطيػب ػ دار القبلػة الشيخ محمد عوامة و الشيخ الذىبي ػ تحقيق 

 ـ .ٕٜٜٔىػ /ٖٔٗٔللثقافة اإلسالمية ػ جدة 

عػادؿ أحمػد أ/الكامل في ضعفاء الرجاؿ ػ أبو أحمد بن عدي الجرجاني ػ تحقيق  (ٕٛ)
علػػػػي محمػػػػد معػػػػوض ػ دار الكتػػػػب العلميػػػػة ػ بيػػػػروت أ/د الموجػػػػود و عبػػػػ

 ـ . ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ

 بػػن بكػػر أبػػي بػػن علػػي الػػدين نػػور الحسػػن أبػػوكشػػف األسػػتار عػػن زوائػػد البػػزار ػ  (ٖٛ)
/حبيػػب الػػرحمن األعظمػػي ػ مؤسسػػة د قيػػحقػػػ ت الهيثمػػي بكػػر أبػػي بػػن سػػليماف

 ـ .ٜٜٚٔىػ / ٜٖٖٔالرسالة ػ بيروت 
رح صػػحيح البخػػاري ػ محمػػد بػػن يوسػػف بػػن علػػي بػػن الكواكػػب الػػدراري فػػي شػػ (ٗٛ)

 سعيد شمس الدين الكرماني ػ دار إحياء التراث العربي ػ بيروت .

الكواكػب السػائرة بأعيػاف المائػة العاشػرة ػ نجػم الػدين محمػد بػن محمػد الغػزي ػ  (٘ٛ)
 ـ .ٜٜٚٔ/  ىػٛٔٗٔخليل المنصور ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت أ/ تحقيق 

صػحيح مسػلم ػ محمػد األمػين عبػد اهلل الشػافعي الهػروي ػ  الكوكب الوىاج شرح (ٙٛ)
 ـ .ٜٕٓٓىػ /  ٖٓٗٔدار المنهاج ػ جدة 

ػ عبػػد الػػرحمن بػػن أبػػي بكػػر جػػالؿ الئلػػئ المصػػنوعة فػػي األحاديػػث الموضػػوعة  (ٚٛ)
 ـ .ٜٜٙٔىػ /  ٚٔٗٔػ دار الكتب العلمية ػ بيروت الدين السيوطي 
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ن البرمػػاوي أبػػو عبػػد اهلل الالمػػع الصػػبيح بشػػرح الجػػامع الصػػحيح ػ شػػمس الػػدي (ٛٛ)
ري الشافعي ػ تحقيق لجنة مختصة من ػمحمد بن موسى النعيمي العسقالني المص

ـ ٕٕٔٓىػػ/ٖٖٗٔ دمشػقنور الدين طالب ػ دار النػوادر ػ د/المحققين بإشراؼ 
. 

لسػػاف العػػرب ػ محمػػد بػػن مكػػـر بػػن علػػي أبػػو الفضػػل جمػػاؿ الػػدين بػػن منظػػور  (ٜٛ)
 ىػ . ٗٔٗٔطبعة الثالثة ػ دار صادر ػ بيروت األنصاري الرويفعي اإلفريقي ػ ال

لسػػػاف الميػػػزاف ػ أبػػػو الفضػػػل أحمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن محمػػػد بػػػن أحمػػػد بػػػن حجػػػر  (ٜٓ)
ػ بيػػروت دار البشػػائر اإلسػػالمية ػ أ/ عبػػد الفتػػاح أبػػو غػػدة العسػػقالني ػ تحقيػػق 

 ـ . ٕٕٓٓ

المجروحين ػ محمد بن حباف بن أحمػد بػن حبػاف بػن معػاذ بػن معبػد التميمػي أبػو  (ٜٔ)
 ىػ . ٜٖٙٔمحمود إبراىيم زايد ػ دار الوعي ػ حلب د/ البستي ػ تحقيق  حاتم

 بكػر أبػي بػن سػليماف بػن بكػر أبػي بن علي الدين نور الحسن أبو ػمجمع الزوائد  (ٕٜ)
ىػػ / ٗٔٗٔحساـ الدين القدسي ػ مكتبة القدسػي ػ القػاىرة   /د قيحقػ ت الهيثمي
 ـ .ٜٜٗٔ

حمػػد بػػن أبػػي بكػػر بػػن عبػػد القػػادر مختػػار الصػػحاح ػ زيػػن الػػدين أبػػو عبػػد اهلل م (ٖٜ)
يوسػػف الشػػيخ محمػػد ػ الطبعػػة الخامسػػة ػ المكتبػػة أ/الحنفػػي الػػرازي ػ تحقيػػق 

 ـ . ٜٜٜٔىػ/  ٕٓٗٔبيروت  ػرية ػالعص

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  المصابيح ػ علي بن سلطاف محمد أبو الحسػن نػور  (ٜٗ)
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔالدين المال الهروي القاري ػ دار الفكر ػ بيروت 

 النيسػػػابوري إبػػراىيم بػػػن إسػػحاؽ بػػن يعقػػػوب عوانػػة أبػػوػ  عوانػػػة أبػػي مسػػتخرج (ٜ٘)
 بيػػػروتػػػػ  المعرفػػػة دارػ  الدمشػػػقي عػػػارؼ بػػػن أيمػػػنأ/  تحقيػػػقػػػػ  اإلسػػػفراييني

 . ـٜٜٛٔ/ ىػٜٔٗٔ

المستدرؾ على الصػحيحين ػ أبػو عبػد اهلل الحػاكم محمػد بػن عبػد اهلل بػن محمػد  (ٜٙ)
نيسػابوري المعػروؼ بػابن البيػع ػ تحقيػق بن حمدويو بن نعيم بػن الحكػم الضػبي ال

 ـ .ٜٜٓٔىػ / ٔٔٗٔمصطفى عبد القادر عطا ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت أ/
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مسػػند أبػػي يعلػػى الموصػػلي ػ أبػػو يعلػػى أحمػػد بػػن علػػي بػػن المثنػػى بػػن يحيػػى بػػن  (ٜٚ)
حسػػين سػػليم أسػػد ػ دار الشػػيخ عيسػػى بػػن ىػػالؿ التميمػػي الموصػػلي ػ تحقيػػق 

 ـ .ٜٗٛٔىػ / ٗٓٗٔالمأموف للتراث ػ دمشق 

مسػػند أحمػػد ػ أبػػو عبػػد اهلل أحمػػد بػػن محمػػد بػػن حنبػػل بػػن ىػػالؿ بػػن أسػػد  (ٜٛ)
عػػادؿ مرشػػد ػ مؤسسػػة الشػػيخ شػػعيب األرنػػاؤوط و الشػػيخ الشػػيباني ػ تحقيػػق 

 ـ .ٕٔٓٓىػ / ٕٔٗٔالرسالة ػ بيروت 

مسػػند البػػزار ػ أبػػو بكػػر أحمػػد بػػن عمػػرو بػػن عبػػد الخػػالق بػػن خػػالد بػػن عبيػػد اهلل  (ٜٜ)
عػػػادؿ سػػػعد د/محفػػػوظ الػػػرحمن زيػػػن اهلل و د/ؼ بػػػالبزار ػ تحقيػػػق العتكػػػي المعػػػرو 

 ـ .ٜٛٛٔصبري عبد الخالق ػ مكتبة العلـو والحكم ػ المدينة المنورة د/و 

مسند الروياني ػ أبػو بكػر محمػد بػن ىػاروف الرويػاني ػ تحقيػق أ/ أيمػن علػي أبػو  (ٓٓٔ)
 ىػ .  ٙٔٗٔيماني ػ مؤسسة قرطبة ػ القاىرة 

بػن أحمػػد بػن أيػوب بػن مطيػر اللخمػي الشػامي أبػػو مسػند الشػاميين ػ سػليماف  (ٔٓٔ)
حمدي عبد المجيد السلفي ػ مؤسسة الرسػالة الشيخ القاسم الطبراني ػ تحقيق 

 ـ .ٜٗٛٔىػ / ٘ٓٗٔػ بيروت 

المسند المستخرج على صحيح مسلم ػ أبو نعيم أحمد بن عبػد اهلل بػن أحمػد  (ٕٓٔ)
 محمػػػد حسػػػن محمػػػد حسػػػنأ/بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن موسػػػى األصػػػبهاني ػ تحقيػػػق 

 ـ .ٜٜٙٔىػ /  ٚٔٗٔالشافعي ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت 

أبػػو القاسػػم عبػػد الػػرحمن بػػن عبػػد اهلل بػػن محمػػد الجػػوىري ػ  -مسػند الموطػػأ  (ٖٓٔ)
تحقيػق أ/ لطفػي بػن محمػد الصػغير، وأ/طػو بػن علػي ػ دار الغػرب اإلسػالمي ػ 

 ـ .ٜٜٚٔبيروت 

عمػػروف  مشػارؽ األنػػوار علػػى صػػحاح اْلثػػار ػ عيػػاض بػػن موسػػى بػػن عيػػاض بػػن (ٗٓٔ)
ػ القػاىرة ودار التػراث  ػ تػونس، اليحصػبي السػبتي أبػو الفضػل ػ المكتبػة العتيقػة

 .ـٜٛٚٔ

المصػػباح المنيػػر ػ أحمػػد بػػن محمػػد بػػن علػػي الفيػػومي الحمػػوي أبػػو العبػػاس ػ  (٘ٓٔ)
 المكتبة العلمية ػ بيروت .
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مطالع األنوار علػى صػحاح اْلثػار ػ أبػو إسػحاؽ إبػراىيم بػن يوسػف بػن إبػراىيم  (ٙٓٔ)
وىراني ابن قرقوؿ ػ تحقيق دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التػراث الحمزي ال

 ـ .ٕٕٔٓىػ / ٖٖٗٔػ وزارة األوقاؼ القطرية 

معػالم السػػنن ػ أبػػو سػليماف حمػػد بػن محمػػد بػن إبػػراىيم بػن الخطػػاب البسػػتي  (ٚٓٔ)
 ـ .ٕٖٜٔىػ /  ٖٔ٘ٔالمعروؼ بالخطابي ػ المطبعة العلمية ػ حلب 

ر بػن درىػم ػي أحمػد بػن محمػد بػن زيػاد بػن بشػالمعجم ػ أبػو سػعيد بػن األعرابػ (ٛٓٔ)
عبػػد المحسػػن بػػن إبػػراىيم الحسػػيني ػ دار ابػػن الجػػوزي ػ د/ ري ػ تحقيػػق ػالبصػػ

 ـ .ٜٜٚٔىػ / ٛٔٗٔالمملكة العربية السعودية 

 ىػػالؿ بػن عيسػى بػن يحيػى بػػن المثُنػى بػن علػي بػن أحمػد يعلػػى أبػوػ  المعجػم (ٜٓٔ)
 فيصػلػػ  األثريػة العلػـو إدارةػ  ثػرياأل الحق إرشاد يق د/حقت ػ الموصلي التميمي،

 ىػ . ٚٓٗٔػ باكستاف  آباد

المعجم األوسػط ػ سػليماف بػن أحمػد بػن أيػوب بػن مطيػر اللخمػي الشػامي أبػو  (ٓٔٔ)
عبد المحسن الحسػيني أ/طارؽ عوض اهلل بن محمد و أ/القاسم الطبراني ػ تحقيق 
 ػ دار الحرمين ػ القاىرة .

وب بػػن مطيػػر اللخمػػي الشػػامي أبػػو المعجػػم الكبيػػر ػ سػػليماف بػػن أحمػػد بػػن أيػػ (ٔٔٔ)
حمػدي عبػد المجيػد السػلفي ػ الطبعػة الثانيػة ػ الشػيخ القاسػم الطبرانػي ػ تحقيػق 
 مكتبة ابن تيمية ػ القاىرة .

ػ مكتبػة َكح الػة معجم المؤلفين ػ عمر بن رضا بػن محمػد راغػب بػن عبػد الغنػي   (ٕٔٔ)
 المثنى ػ بيروت .

ضعفاء وذكر مػذاىبهم وأخبػارىم معرفة الثقات من أىل العلم والحديث ومن ال (ٖٔٔ)
عبد العلػيم  قيق د/ػ أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي الكوفي ػ تح

 ـ . ٜ٘ٛٔ/ىػ ٘ٓٗٔعبد العظيم البستوي ػ مكتبة الدار ػ المدينة المنورة 
ػ أبػو عبػد اهلل محمػد بػن علػي بػن عمػر المػازري ػ تحقيػق المعلػم بفوائػد مسػلم  (ٗٔٔ)

النيفر ػ الطبعة الثانية ػ الػدار التونسػية، والمؤسسػة الوطنيػة  الشيخ محمد الشاذلي
 ـ .ٜٛٛٔللكتاب ػ الجزائر 
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ػ الحسػين بػن محمػود بػن الحسػن مظهػر الػدين المفػاتيح فػي شػرح المصػابيح  (٘ٔٔ)
نػور د/تحقيق لجنة مختصة من المحققين بإشػراؼ الزيداني المشهور بالمظهري ػ 

 ـ .ٕٕٔٓ/ىػٖٖٗٔ دمشقالدين طالب ػ دار النوادر ػ 

ػ أبػو العبػاس أحمػد بػن عمػر بػن المفهػم لمػا أشػكل مػن تلخػيص كتػاب مسػلم  (ٙٔٔ)
إبراىيم القرطبي ػ تحقيق أ/ محيي الديب الديب، ويوسف علي بػديوي وآخػروف ػ 

 ـ .ٜٜٙٔىػ /ٚٔٗٔدار ابن كثير ػ دمشق 
ػ زكريػػا بػػن محمػػد بػػن أحمػػد بػػن زكريػػا منحػػة البػػاري بشػػرح صػػحيح البخػػاري  (ٚٔٔ)

أ/ سػػليماف بػػن دريػػع العػػازمي ػ مكتبػػة الرشػػد ػ الريػػاض  األنصػػاري ػ تحقػػق
 ـ .ٕ٘ٓٓىػ / ٕٙٗٔ

الموضوعات ػ جماؿ الدين عبػد الػرحمن بػن علػي بػن محمػد الجػوزي ػ تحقيػق  (ٛٔٔ)
ىػػػػ /  ٖٙٛٔعبػػػد الػػػرحمن عثمػػػاف ػ المكتبػػػة السػػػلفية ػ المدينػػػة المنػػػورة أ/

 ـ .ٜٙٙٔ

ػػػ  المػػدني حياألصػػب عػػامر بػػن مالػػك بػػن أنػػس بػػن مالػػكػ  مالػػك اإلمػػاـ موطػػأ (ٜٔٔ)
 دارػ  البػػاقي عبػػد فػػؤاد محمػػد أ/ عليػػو وعلػػق أحاديثػػو وخػػرج ورقمػػو صػػححو

 .  ـٜ٘ٛٔ/  ىػٙٓٗٔ بيروت ػ العربي التراث إحياء

ميػػزاف االعتػػداؿ ػ شػػمس الػػدين أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػن أحمػػد بػػن عثمػػاف بػػن  (ٕٓٔ)
 ٕٖٛٔعلػي محمػد البجػاوي ػ دار المعرفػة ػ بيػروت أ/قايماز الذىبي ػ تحقيػق 

 ـ .ٖٜٙٔػ / ى

النهايػػة فػػي غريػػب الحػػديث واألثػػر ػ مجػػد الػػدين أبػػو السػػعادات المبػػارؾ بػػن  (ٕٔٔ)
طػاىر د/ابن األثير ػ تحقيق  الَجَزِريُّ بن محمد بن عبد الكريم الشيباني امحمد 

ىػػ ٜٜٖٔمحمود محمد الطناحي ػ المكتبػة العلميػة ػ بيػروت ود/أحمد الزاوي 
 ـ .ٜٜٚٔ/ 

بن محمػد بػن عبػد اهلل الشػوكاني اليمنػي ػ تحقيػق نيل األوطار ػ محمد بن علي  (ٕٕٔ)
 ـ .ٖٜٜٔىػ / ٖٔٗٔ القاىرةعصاـ الدين الصبابطي ػ دار الحديث ػ أ/

وفػػػاء الوفػػػاء بأخبػػػار دار المصػػػطفى ػ علػػػي بػػػن عبػػػد اهلل بػػػن أحمػػػد الشػػػافعي   (ٖٕٔ)
 ىػ .  ٜٔٗٔالسمهودي ػ دار الكتب العلمية ػ بيروت 
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