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تقديم

آله  وعىل  حممد  نبيِّنا  األمني،  اهلادي  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 
ين، أّما بعد:  وصحبه ومن تبع ُهداه إىل يوم الدِّ

فإّن للمدينة املنورة مكانًة عظيمًة وقدًرا رفيًعا، حيث احتضنت دعوة اإلسالم، وآوت 
ة اإلنسانية  الطاهرة أعظم مشهد من مشاهد األخوَّ خاتم املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدت رحاُبا 
الصادقة بني املهاجرين واألنصار، وانطلقت من أحيائها قوافُل دعاة اخلري حاملني رسالة 
ه، وكانوا قناديل أضاءت أنوار العلم واملعرفة، وحجبت  الم واملحبَّة للكون كلِّ اإلسالم والسَّ

ُسحب الظالم واجلهل، وكرست ُقيود العبودية لغري اهلل تعاىل الواحد األحد. 

رة مواضُع رشيفٌة ومعامُل خالدٌة، كاملسجد النبويِّ الرشيف الذي ُيعّد  ويف املدينة املنوَّ
حال إليها، وُتضاعف فيه احلسنات، كام َتُضّم أفياُء هذه املدينة  أحَد املساجد التي ُتشدُّ الرِّ
الطيِّبة جبَل أُحد الذي شهد إحدى غزوات املسلمني التي ُملئت دروًسا وعرًبا، وحوله ُقبور 
الشهداء من الصحابة عليهم رضواُن اهلل تعاىل، وغري ذلك من املواضع الطاهرة واملشاهد 

ين احلنيف.  التارخيية النابضة بروح الفداء والتضحية ألجل نرش هذا الدِّ

كية، فرعوها حقَّ  وقد عرف املسلمون عىل مرِّ العصور املتعاقبة مكانة هذه املدينة الزَّ
والصلوات،  بالطاعات  العامر  مسجدها  زيارة  عىل  وحرصوا  ُحرمتها،  وصانوا  رعايتها، 
اهر، وما  ة الزَّ رين عرص النبوَّ واّطلعوا عىل ما فيها من معامل خالدة وشواهد صادقة، متذكِّ

ين.  اشدين وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدِّ تالُه من ُعصور خلفائه الرَّ

املدينة  بذه  كبرًيا  واهتامًما  فائقًة  عنايًة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  أولت  وقد 
مت مساجدها التارخيية، واعتنت بتخطيطها  سة، فحافظت عىل معاملها الطاهرة، وعظَّ املقدَّ
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وتطويرها لتكون مدينًة عرصيًة تتوافر فيها كلُّ اخلدمات احلديثة، وكان للمسجد النبويِّ 
ة بتوسعته وعامرته وهتيئته للزائرين من كلِّ حدب وصوب.  الرشيف عنايٌة خاصَّ

املتَّصلة  والُبحوث  راسات  الدِّ بدعم  ة  خاصَّ عناية  شيدة  الرَّ احلكومة  هلذه  كان  كام 
النبوية، وذلك من أجل تكوين مكتبة واسعة وقاعدة معلومات شاملة عن  بذه املدينة 
له صلٌة  ما كان  الطيِّبة: مكانتها، وتارخيها، وجغرافيتها، ومعاملها، وُعلامئها، وكلِّ  طيبة 
بشأن من شؤوهنا، وذلك تعظياًم لُقدسيتها، وحفًظا لقدرها، وقياًما باملسؤولية نحو إرثها 

اإليامين العظيم. 

رة، وما  م له األحاديَث الواردة يف فضائل املدينة املنوَّ ويعرض هذا الكتاُب الذي نقدِّ
بالربكة  عاء هلا  هتا، والدُّ ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث يف احلثِّ عىل ُسكناها والصرب عىل شدَّ
يتناول  كام  بأهلها،  وء  السُّ وإرادة  فيها  احلَدث  إحداث  من  والتحذير  ها،  وُمدِّ صاعها  يف 
فيه،  الة  الصَّ وفضل  التقوى  عىل  بتأسيسه  النبويِّ  املسجد  فضل  يف  الواردة  األحاديث 
ومكانة روضته ومنربه وغري ذلك من فضائله، ويتناول أيًضا الكتاُب فضائل مسجد ُقباء، 
ويذكر فضل جبل ُأُحد وأنه من جبال اجلنَّة، ويشري إىل مقابر املدينة مثل مقربة البقيع ومقربة 
بني سلمة وُقبور شهداء أُحد، وينتقل إىل احلديث عن فضل وادي العقيق ووادي بطحان، 

وخيتم بذكر األحاديث الواردة يف فضل ُتربة املدينة وفضل مترها. 

إللقائه  ونرشه  الكتاب  هذا  طباعة  املنورة  املدينة  ودراسات  بحوث  مركز  رأى  وقد 
الضوء عىل مكانة هذه املدينة الطاهرة، وذلك بجمع األحاديث الواردة يف فضلها وتبويبها 

ق اهلُل به النفع والفائدة للجميع.  وخترجيها وبيان الصحيح منها والضعيف، راجني أن حيقِّ

مركز دراسات وبحوث املدينة املنورة



احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل خري 
الربيات، وعىل آله وأصحابه ذوي الصفات الطيبات، أما بعد:

أن  بعد  املدينة«  فضائل  يف  الواردة  »األحاديث  الكتاب  هذا  من  جديدة  طبعة  فهذه 
نفدت الطبعات اخلمس السابقة، وال يزال الطلب عليه مستمًرا وهلل احلمد، وقد أضفت 
يف هذه الطبعة بعض الزيادات يف نصوص األحاديث والتخريج، والكالم عىل األحاديث، 
وتصحيح ما وقفت عليه من األخطاء املطبعية، وبقي عندي الكثري من الزيادات مل يسعف 

الوقت إلحلاقها يف هذه الطبعة.

وقد تصدرت الطبعات السابقة ثالث كلامت: 

األوىل: ملعايل األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي وزير الشؤون اإلسالمية 
 : كتاب  مؤلف  أحسن  »فلقد   : مطلعها  يف  قال  )سابًقا(  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف 
وبذل  شأهنا،  يف  الواردة  األحاديث  مجع  يف  صنًعا  املدينة(  فضائل  يف  الواردة  )األحاديث 
اإلسالمية  للمكتبة  وقدم  صحتها،  درجة  وبيان  وتنسيقها،  تنميقها  يف  عليه  يشكر  جهًدا 

هدية مجيلة تزينها ...«

الثانية: ملعايل الدكتور عبداهلل بن صالح العبيد رئيس اجلامعة اإلسالمية )سابقا( جاء 
فيها:  »... فالكتاب إنجاز علمي يف خدمة السنة النبوية املطهرة، وإسهام حضاري يف خدمة 
مدينة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وبيان دعوي حلدود اجلفاء وأبعاد الغلو، بذل الباحث فيه جهده يف 

استقصاء ما ورد يف كتب السنة حول املدينة وخصائصها...«.

مقدمة الطبعة السادسة
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الثالثة: لفضيلة الدكتور مرزوق بن هياس الزهراين مدير مركز خدمة السنة والسرية 
النبوية )سابًقا( ومما قال فيها : »إن ما قام به مؤلف كتاب »األحاديث الواردة يف فضائل 
املدينة« الدكتور صالح الرفاعي مجع شامل ملادة املوضوع، ودراسة نقدية وتوثيقية واسعة 

.»  يف هذا الباب، نقدمها للعامل اإلسالمي لالستفادة والتطبيق لرشع اهلل

خوف  إال  كاملة  الكلامت  تلك  ذكر  من  يمنعني  ومل  فتشكر،  تذكر  شهادات  وهي 
اإلطالة بتوايل عدة كلامت ومقدمات .

وأقدم شكري للمسؤولني يف األمانة العامة ملناسبة اختيار املدينة املنورة عاصمة للثقافة 
اإلسالمية عىل اختيارهم هذا الكتاب ضمن الكتب املطبوعة بذه املناسبة .

كام أشكر املسؤولني يف دارة امللك عبدالعزيز ومركز بحوث ودراسات املدينة املنورة 
عىل تبنيهم إخراج هذه الطبعة. 

أسأل اهلل  أن جيزي اجلميع خري اجلزاء وأن يوفقنا مجيًعا ملا حيبه ويرضاه. 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

                                                                              املؤلف

                                                                                          د. صالح بن حامد الرفاعي

                                   املدينة النبوية يف 1434/11/8هـ



وسيئات  أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده  هلل  احلمد  إن 
أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أرسله ربه باهلدى ودين احلق ليظهره عىل 

الدين كله ولو كره الكافرون.

  أما بعد: فإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكث يف مكة ثالثة عرش عاًما يدعو إىل توحيد اهلل 
وإفراده بالعبادة، فلم يستجب له من أهلها إال القليل، ومل يكتفوا بذلك، بل وقفوا يف وجهه 
باهلجرة  لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص    اهلل  فأذن  أسلموا معه،  الذين  ملسو هيلع هللا ىلص، وضيقوا عليه وعىل أصحابه 
إىل املدينة، فهاجر إليها بعد انتشار اإلسالم فيها، فمنذ أن وطئت قدماه ملسو هيلع هللا ىلص أرض املدينة، 
تعلقت قلوب املؤمنني با، وتطلعت أبصارهم إليها، وال تزال قلوب املؤمنني معلقة با، 
وستظل كذلك إىل قيام الساعة إن شاء اهلل، وال غرو يف ذلك، فهي مهاجره ملسو هيلع هللا ىلص ومستقره، 

وفيها مسجده، ومنها خرجت جيوش اإلسالم األوىل...

وليس هذا فحسب، بل ازدادت املدينة رشًفا بورود عدد كبري من األحاديث النبوية 
با،  احلدث  إحداث  من  واملحذرة  با،  واملوت  سكناها  يف  واملرغبة  فضلها،  عىل  الدالة 

وإيذاء أهلها.

تلك  من  كتاب -  يكاد خيلو  املدينة، ال  وتواريخ  املطهرة،  السنة  مبثوثة يف كتب  وهي 
الكتب- من أحاديث منها. وليست تلك األحاديث كلها صحيحة، بل فيها الصحيح وغريه.

لذلك فإن احلاجة ماسة جلمع تلك األحاديث، وإفرادها يف مصنف واحد، مع متييز 
صحيحها من سقيمها، لتسهل االستفادة منها.

المقدمة
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بالتصنيف يف  العلامء  أفرده بعض  قد  املدينة  أن موضوع فضائل  بالذكر  اجلدير  ومن 
وقت مبكر، فمن تلك املصنفات:

ل بن حممد اجَلَندي املتوىف سنة 308هـ، وهي رسالة  فضائل املدينة أليب سعيد امُلفضَّ  -1
األحاديث  املؤلف  ساق  باملكرر،  وأثًرا  حديًثا  وسبعني  ثامنية  عىل  اشتملت  صغرية 

بأسانيده إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهي مطبوعة، وقد استفدت منها.

فضائل املدينة أليب حممد القاسم بن عيل بن احلسن بن عساكر)1( املتوىف سنة 600هـ.  -2

الدين  رشيد  القريش  عيل  بن  حييى  احلسني  أليب  املدينة  فضائل  يف  املتينة  الدالئل   -3
العطار)2(، املتوىف سنة 662هـ. 

ومل أقف عىل هذين الكتابني.

سنة  مجعها  الشاذيل  اخلصايص  أمحد  بن  ملحمد  املدينة،  فضائل  يف  حديًثا  أربعون   -4
وال  بتصحيح،  عليها  يتكلم  ومل  خمرجيها،  إىل  األحاديث  يعزو  وهو  1107هـ، 

تضعيف، وقد اطلعت عليه)3(. 

بمصنف  األحاديث  تلك  إلفراد  املاسة  باحلاجة  يفي  ال  الكتب  هذه  من  واملوجود 
مستقل، حيث إنه مل ُيْذكر فيها إال عدد قليل من أحاديث فضائل املدينة، ومع ذلك مل ُيبنيَّ 

فيها الصحيح من غريه.

اقتبس منه محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري في كتاب »القرى لقاصد أم الُقرى« )ص627،   )1(
669(، ومحمد مرتَضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )424/4(، 
وذكره تاج الدين السـبكي في طبقات الشـافعية الكبرى )352/8(. وسـماه السخاوي: »األنباء 

المبينة في فضل المدينة«، اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ: )ص642( .
اقتبس منه تقي الدين السبكي في شفاء السقام: )ص2، 3، 6، 15(.  )2(

اطلعت على نسـختين منه: األولى ضمن كتاب »الترغيب في سـكنى المدينة المنورة إلسماعيل   )3(
النقشبندي حيث أدخل كتاب الخصاصي برمته ضمن كتابه )ق 143/أ وما بعدها( اطلعت على 
نسـخة مصورة منه في إحدى المكتبات الخاصة تاريخ نسخها سنة 1269هـ، والنسخة األخرى 
اطلعت عليها في مكتبة الحرم المكي برقم 820 تاريخ نسـخها سنة 1303هـ. وقد حققه الشيخ 

أحمد باجور رحمه الله ونشرته مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة 1426هـ .
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والشك أن بيان صحة احلديث من ضعفه له أمهية بالغة، لئال ينسب إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما مل 
يقله، وأي جمهود يبذل يف هذا الشأن فهو من الدفاع عن السنة النبوية، والذب عنها.

وقد حثني شيخي الفاضل عبد املحسن بن محد العباد - حفظه اهلل- عىل العمل يف مجع 
تلك األحاديث الواردة يف فضائل املدينة ودراستها، مشرًيا إىل أن طالب اجلامعة اإلسالمية 
هم أوىل الناس بالعمل يف هذا املوضوع، وفاًء لبعض حقوق هذه املدينة الطيبة التي يطلبون 

العلم بني جوانبها.

لذلك كله رغبت يف العمل يف هذا املوضوع، بعنوان »األحاديث الواردة يف فضائل 
املدينة، مجًعا ودراسة« واستخرُت اهلل  يف ذلك، فيرس يل سبحانه وتعاىل العمل فيه، فله 

احلمد واملنة.





وقد جعلت هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب وخامتة.

فذكرت يف املقدمة أمهية املوضوع وسبب اختياره، وبعض الكتب التي صنفت فيه، 
وخطة البحث، واملنهج الذي رست عليه فيه.

ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  إىل  األحاديث  نسبة  يف  التثبت  رضورة  لذكر  التمهيد  يف  وتعرضت 
التساهل يف ذلك، سواء كانت تلك األحاديث يف األحكام أم يف الرتغيب  والتحذير من 

والرتهيب والفضائل.

ثم تكلمت عن داللة األحاديث الواردة يف فضائل املدينة هل هي عامة أو خمصوصة 
بزمن معني؟، وتضمن التمهيد أيًضا الكالم عىل تسمية املدينة وحدودها.

 أما الباب األول: فذكرت فيه األحاديث الواردة يف فضائل املدينة عموًما، وفيه تسعة فصول:

الفصل األول: يف األحاديث الواردة يف حتريمها، واشتمل عىل أربعة مباحث:

1- األحاديث املطلقة يف حتريمها.

2- األحاديث الواردة يف حتريم ما بني البتيها.

3- األحاديث الواردة يف حتريم ما بني جبيل َعرْي وثور.

4- األحاديث الواردة يف زيادة حرم املدينة عىل التحديد املتقدم.

خطة البحث
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ى  الفصل الثاين: يف األحاديث الواردة يف محاية املدينة من الدجال والطاعون وإخراج احُلمَّ
منها، وفيه ثالثة مباحث:

1- محايتها من الدجال.

2- محايتها من الطاعون.

ى منها. 3- إخراج احُلمَّ

الفصل الثالث: يف األحاديث الواردة يف احلث عىل سكناها والصرب عىل شدهتا، وتضمن 
مبحثني:

1- احلث عىل سكناها.

2- الصرب عىل شدهتا.

الفصل الرابع: األحاديث الواردة يف الدعاء للمدينة بالربكة يف صاعها ومدها.

التحذير من إحداث احلدث باملدينة وإرادة السوء  الواردة يف  الفصل اخلامس: األحاديث 
بأهلها.

الفصل السادس: يف األحاديث الواردة يف أن املدينة تنفي َخَبَثها.

الفصل السابع: يف األحاديث الواردة يف فضل املوت هبا.

الفصل الثامن: يف األحاديث الواردة يف ُأروز اإليامن إليها

الفصل التاسع: يف األحاديث الواردة يف فضائل متفرقة للمدينة، وفيه ستة مباحث:

األحاديث الواردة يف أسامء املدينة وصفاهتا التي تدل عىل فضلها.  -1

األحاديث الواردة يف حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمدينة.  -2

األحاديث الواردة يف تضاعف األعامل باملدينة.  -3

األحاديث الواردة يف َخْلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص من تربة املدينة التي ُدِفَن فيها.  -4

األحاديث الواردة يف تربئة املدينة من الرشك وأن الشيطان أيس أن ُيعبد فيها.  -5

6- األحاديث الواردة يف املفاضلة بينها وبني غريها من البلدان.
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الباب الثاين: يف األحاديث الواردة يف فضل املسجد النبوي، وفيه ستة فصول:

الفصل األول: يف تأسيسه عىل التقوى.

الفصل الثاين: يف فضل الصالة فيه.

الفصل الثالث: يف كونه أحد املساجد الثالثة التي ال ُتشد الرحال إال إليها.

الفصل الرابع: األحاديث الواردة يف الروضة.

الفصل اخلامس: يف فضل منربه ملسو هيلع هللا ىلص وإثم من حلف عنده كاذًبا.

الفصل السادس: يف األحاديث الواردة يف فضائل متفرقة للمسجد النبوي، وفيه سبعة 
مباحث:

ما ورد يف كونه أحد املساجد الثالثة التي ال اعتكاف إال فيها.  -1

م والَتْعِليم فيه. ما ورد يف فضل الَتَعلُّ  -2

ما ورد يف منع املرشكني من الدخول فيه.  -3

ما ورد يف كيفية حتديد اجتاه قبلته.  -4

ما ورد يف فضل املؤذنني فيه.  -5

ما ورد يف فضل إنارته وتطييبه.  -6

ما ورد يف توكيل بعض املالئكة به.  -7

الباب الثالث: يف األحاديث الواردة يف فضل أماكن أخرى باملدينة وما ورد يف مترها، 
وفيه ستة فصول:

الفصل األول: يف األحاديث الواردة يف فضل مسجد قباء. وفيه ثالثة مباحث:

يف األحاديث الواردة يف مشاركة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تأسيسه.  -1

يف فضل الصالة فيه.  -2

يف إتيانه ملسو هيلع هللا ىلص إليه كل أسبوع.  -3
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الفصل الثاين: يف األحاديث الواردة يف فضل جبل ُأحد، وفيه مبحثان:

ه(. َنا َوُنِحبُّ 1- يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص فيه: )هذا َجَبُل ُيبُّ

2-يف األحاديث الواردة يف أنه ]جبل من جبال اجلنة[.

الفصل الثالث: يف األحاديث الواردة يف مقابر املدينة، وفيه ثالثة مباحث:

1- يف األحاديث الواردة يف زيارة قربه ملسو هيلع هللا ىلص.

2- يف األحاديث الواردة يف البقيع ومقربة بني َسِلمة.

3- يف األحاديث الواردة يف زيارة قبور شهداء ُأحد.

الفصل الرابع: يف األحاديث الواردة يف فضل وادي العقيق ووادي ُبْطحان، وفيه مبحثان:

1- يف األحاديث الواردة يف فضل وادي العقيق.

2- يف ما ورد يف فضل وادي ُبْطحان.

الفصل اخلامس: يف األحاديث الواردة يف تربة املدينة.

الفصل السادس: يف األحاديث الواردة يف مترها.

اخلامتة. وتتضمن أهم نتائج البحث.

ثم الفهارس.



وقد رست يف هذا البحث عىل املنهج اآليت:

أواًل: مجع األحاديث:

السنة،  بعض كتب  استقراء  البحث من خالل  املتعلقة بذا  األحاديث  بجمع  بدأت 
فقرأت مسند أيب داود سليامن بن داود الطياليس، ومسند أيب بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي، 
ومسند اإلمام أمحد بن حنبل، ومسند أيب يعىل أمحد بن عيل املوصيل، واجلعديات )مسند 
ابن اجلعد( أليب القاسم عبد اهلل بن حممد البغوي، ومعجمي أيب القاسم سليامن بن أمحد 
الطرباين الكبري والصغري باإلضافة إىل عدد من األجزاء احلديثية الصغرية، وبعض الكتب 
رة الثمينة يف أخبار  املؤلفة يف أخبار املدينة، منها: تاريخ املدينة لعمر بن َشبَّة النمريي، والدُّ

املدينة، ملحمد بن حممود بن النجار، ووفاء الوفا أليب احلسن عيل بن عبد اهلل السْمُهودي.

وقد رجعت أيًضا إىل مظان أحاديث فضائل املدينة يف كتب السنة األخرى املرتبة عىل 
األبواب، وكذلك استعنت أيًضا بالكتب املصنفة جلمع األحاديث مثل جامع األصول أليب 
السعادات املبارك بن حممد بن األثري، وجممع الزوائد لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، 
واملطالب العالية لشهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، وكنز العامل لعالء الدين 
عيل املتقي اهلندي، وغريها، حيث استعنت بذه الكتب ملعرفة األحاديث املتعلقة بفضائل 

املدينة، ومعرفة خمرجيها من أصحاب الكتب املسندة.

الفهارس املخصصة ألطراف األحاديث،  كام استعنت - للغرض نفسه - بعدد من 
وبجهود بعض الباحثني املعارصين يف ختريج األحاديث، مثل جهود شيخنا العالمة حممد 

منهج العمل
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نارص الدين األلباين وغريه)1(.

من  مواضعها  يف  األحاديث  من  كبري  عدد  عىل  الوقوف  عىل  كله  ذلك  فساعدين 
الكتب املسندة.

املراجع  من  بنقلها  اكتفيت  إليها  ُعزيْت  التي  األصول  أقف عىل  مل  التي  واألحاديث 
التي ذكرهتا.

ثانًيا: ترتيب النصوص:

ذكرت يف كل فصل ومبحث األحاديث الصحيحة أواًل- مبتدًئا بأحاديث الصحيحني،   -1
ثم ذكرت األحاديث الضعيفة واملوضوعة، فإن كان احلديث الضعيف أو املوضوع له 
تعلق بحديث صحيح فإين أقدمه مع ذلك احلديث الصحيح، ليكون الكالم مرتابًطا.

ذكرت نص احلديث بعد ذكر اسم الصحايب الذي رواه، ثم ذكرت َمْن أخرجه، فإن   -2
كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها عزوته إليهام أواًل، مقدًما البخاري عىل مسلم، 
اللفظ اختالف  ثم أذكر من أخرجه غريمها مرتبني عىل حسب وفياهتم، فإن كان يف 

حيتاج إىل بيان ذكرته بقويل: وعند فالن كذا، أو زاد فالن كذا، ونحو ذلك.

ثم ذكرت كالم العلامء عىل احلديث - إذا كان يف غري الصحيحني - مبيًنا سبب الضعف 
إن كان احلديث ضعيًفا، وختمت الكالم عىل احلديث بخالصة احلكم عليه.

ثالًثا: ذكر النصوص من حيث االختصار والتكرار:

إذا كان احلديث طوياًل يشتمل عىل معلومات ال تعلق هلا بعنوان البحث فإين أقتصـر   -1
منه عىل موضع الشاهد فقط.

في سـنة 1409هـ نشـر د/ عبدالملك بن بكر قاضي موسـوعة الحديث النبوي القسـم الخاص   )1(
بأحاديـث الحرمين واألقصى المبارك، وذكر في مقدمتها المصادر التي اعتمد عليها في تصنيف 
تلـك الموسـوعة فبلغـت ثمانيـة ومائتي مصـدر، وقد اسـتفدت منها فـي معرفة بعـض مواضع 
األحاديـث التـي فاتنـي عزوها إلى مصادرهـا وقد فات الموسـوعة أحاديث لم تذكـر فيها وهي 
موجودة في بعض المصادر التي ذكرت في مقدمتها. وقد استدركت بعضها على هامش نسختي 

من الموسوعة.
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إذا كان احلديث يصلح أن يذكر يف أكثر من فصل، فإين أذكره يف املوضع املناسب له   -2
بتاممه، مع الكالم عليه، وإعطائه رقاًم متسلساًل، وأقترص منه يف املواضع األخرى عىل 

موضع الشاهد منه دون ترقيم، مع اإلشارة إىل موضع ذكره بتاممه.

إذا ورد احلديث عن عدد من الصحابة فإين أذكر حديث كل صحايب عىل حدة، مع   -3
الكالم عليه وأجعل له رقاًم مستقاًل.

إذا  الثقات فال أترجم هلم إال  أما  الرواة عىل الضعفاء منهم،  اقترصت يف تراجم  رابًعا: 
دعت احلاجة إىل ذلك.

عرفت باملواضع غري املشهورة، واعتمدت يف التعريف باملواضع املوجودة باملدينة  خامًسا: 
وما حوهلا عىل الكتب التي ُعنيت بتاريخ املدينة.

عىل  معتمًدا  الغريبة  الكلامت  ورشحت  ضبط،  إىل  حتتاج  التي  الكلامت  ضبطت  سادًسا: 
كتب غريب احلديث ومعاجم اللغة.

عزوت للمصادر التي مل يكتمل طبعها مثل املعجم األوسط للطرباين وهتذيب الكامل  سابًعا: 
للمزي وغريمها إىل املطبوع منها، فإن مل أجد النص يف املطبوع عزوت للمخطوط 

منها مميًزا بينهام بكتابة حرف )ق( قبل أرقام أوراق أو صفحات املخطوط.

أو رضورة  ملناسبة  أخالفه  البحث، وقد  املتقدم هو غالب صنيعي يف هذا  املنهج  ثامًنا: 
تقتيض تلك املخالفة.

ويف ختام هذه املقدمة أمحد اهلل ، وأشكره عىل ما أنعم عيل به ووفقني إليه، وأسأله 
 أن يعينني عىل ذكره وشكره وحسن عبادته.

ثم إنه من االعرتاف باجلميل أرى من الواجب عيل أن أتوجه بالشكر إىل القائمني عىل 
اجلامعة اإلسالمية، عىل ما قدموه يل وألبناء العامل اإلسالمي من عناية ورعاية أعانتنا عىل 
فيه رفعة  ما  إىل  اجلزاء، ووفقهم  اهلل عنا وعن اإلسالم وأهله خري  العلم، فجزاهم  طلب 

اإلسالم وعزة املسلمني.

ثم أتوجه بالشكر إىل شيخي املكرم فضيلة الشيخ عبد املحسن بن محد العباد، الذي 
أرشف عىل هذا البحث وكان له الفضل - بعد اهلل - يف اشتغايل بذا املوضوع، وإخراجه 



األحاديث الواردة في فضائل المدينة20

بذه الصورة، وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمن دلَّ عىل خرٍي فلُه ِمثل َأجِر فاِعله()1(، فأسأل اهلل 
 أن حيقق له ذلك، وأن يبارك له يف عمره وذريته مع حسن العمل، وجيزل له املثوبة يف 

الدنيا واآلخرة.

كام ال يفوتني بذه املناسبة أن أذكر أساتذيت يف اجلامعة اإلسالمية بجميل الثناء وحسن 
العهد بام استفدته - والزلت أستفيده منهم - وأخص بالذكر أصحاب الفضيلة: الدكتور 
ربيع بن هادي املدخيل والدكتور أكرم ضياء العمري والدكتور مرزوق بن هياس الزهراين 
فأبدوا ملحوظات قيمة  البحث  القريويت، حيث قرؤوا هذا  والدكتور عاصم بن عبد اهلل 

انتفعت با يف إخراج هذا الكتاب، فأسأله  أن يبارك يف جهودهم، ويسدد خطاهم.

كام أشكر القائمني عىل إدارة مركز خدمة السنة والسرية النبوية عىل سعيهم يف طبع هذا 
الكتاب ونرشه ضمن منشورات املركز، فجزاهم اهلل خري اجلزاء.

وبعد: فقد بذلت يف هذا البحث قصارى جهدي، وذكرت فيه مبلغ علمي، فإن أصبت 
يف يشء منه فهو من حمض فضل اهلل عيل وإحسانه إيّل، وأما اخلطأ فهو واقع ال حمالة وال 
يستغرب وقوعه من مثيل، فأسأل اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يغفر يل خطيئتي يوم 

الدين، وأن جيعل عميل خالًصا لوجهه الكريم، وأن يوفقني خلدمة كتابه وسنة نبيه.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.

رواه مسلم: )رقم 1893 من حديث أبي مسعود األنصاري(.  )1(


