
أما بعد:

فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشكره عز وجل عىل ما وفقني إليه من 
رسول  مدينة  فضائل  يف  الواردة  األحاديث  عىل  املشتمل  املتواضع  البحث  هذا  إمتام 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد اشتمل البحث -بعد املقدمة- عىل متهيد تناولت فيه بعض األمور ذات 
التثبت يف نسبة األحاديث  الصلة القوية بموضوع البحث، حيث أملحت إىل رضورة 
تلك األحاديث يف  التساهل يف ذلك، سواء كانت  والتحذير من  إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

األحكام أم يف الفضائل.

ثم تكلمت - يف التمهيد أيًضا - عن داللة األحاديث الواردة يف فضائل املدينة عىل 
استمرار ما اشتملت عليه من فضل، وذكرت أن تلك األحاديث تنقسم إىل قسمني: قسم 
مل أر خالًفا بني العلامء يف داللته عىل استمرار ما اشتمل عليه من فضل، وقسم آخر اختلف 
العلامء فيه، وقد بينت أن الراجح يف تلك األحاديث القول بعمومها، وأن ما تضمنته من 

فضل ليس خمصوصا بزمن معني.

ثالثة  املطهرة  السنة  يف  أسامئها  من  الثابت  أن  وبينت  املدينة،  تسمية  عن  تكلمت  ثم 
أسامء هي: املدينة، وطابة، وطيبة، أما يثرب فقد كانت تسمى به يف اجلاهلية، وقد كره النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص تسمية املدينة هبذا االسم.

ثم ذكرت حدود املدينة التي بينها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهي: ما بني عري إىل ثور من جهة 
اجلنوب والشامل، واحلرتان الرشقية والغربية وما بينهام من جهة الرشق والغرب، وكذلك 
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وادي العقيق داخل يف حرم املدينة أيًضا، ابتداء من ذي احلليفة إىل منتهاه عند جممع السيول 
لوقوعه بني عري وثور.

أما األبواب الثالثة التي تضمنت األحاديث الواردة يف فضائل املدينة، فقد اشتملت 
عىل مخسة وسبعني وثالثامئة حديث غري املكرر، وبعض األرقام السابقة ذكرت حتتها عدة 
به  خاًصا  رقام  طريق  لكل  جعلت  ولو  احلديث،  راوي  الصحايب  إىل  خمتلفة  بطرق  ألفاظ 

لتضاعف العدد السابق.

ثامنية  حديث،  ومائة  وثالثني  ثالثة  واحلسنة  الصحيحة  األحاديث  عدد  بلغ  وقد 
ثالثة  الضعيفة  األحاديث  عدد  وبلغ  أحدمها،  أو  الصحيحني  يف  منها  حديًثا  ومخسون 
وتسعني ومائة حديث، واحد وسبعون حديًثا منها ضعيف من جهة اإلسناد، ومعانيها ثابتة 

يف الطرق املتقدمة، أما األحاديث املوضوعة فقد بلغ عددها تسعة وأربعني حديًثا.

إليه  التي ذكرهتا - خال ما يف الصحيحني - هي بحسب ما توصلت  وهذه األعداد 
من خالل تتبعي ألقوال النقاد يف احلكم عىل تلك األحاديث، وكذلك من خالل دراستي 
تلك  وبعض  الشأن،  هذا  أئمة  قعدها  التي  القواعد  تقتضيه  بام  عليها  واحلكم  لألسانيد 
األحكام قد ختتلف فيها وجهات النظر بحسب اختالف النقاد يف بعض األمور التي بنيت 

تلك األحكام عليها، كاختالفهم يف بعض الرواة ونحو ذلك.

ومن اجلدير بالذكر أن كثرًيا من األحاديث الثابتة املتقدمة التي تضمنت فضائل للمدينة، 
تضمنت أيًضا فضائل ملكة، وتلك األحاديث تربز مكانة هاتني املدينتني الكريمتني وتبني 
عليهام،  والقادم  فيهام  الساكن  من  معهام  األدب  والتزام  البلدان،  من  غريمها  عىل  فضلهام 

وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

التنبيه عىل عدد من األوهام  وتضمن البحث فوائد يف علم الرجال والعلل وكذلك 
التي وقع فيها بعض من سبقني، وقد حرصت عىل عدم الترسع يف ذكرها إال بعد البحث 
والتنقيب، والتزام األدب يف بياهنا، مع قناعتي التامة بأن بحثي هذا ال خيلو من أوهام حتتاج 

إىل تنبيه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

واحتوى البحث أيًضا التنبيه عىل عدد كبري من التصحيفات الواقعة يف بعض الكتب 
التي استفدت منها، ومل استقص يف ذلك، خوًفا من إثقال احلوايش بتلك التنبيهات.
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ومن أسباب معرفة تلك األوهام والتصحيفات -بعد توفيق اهلل عز وجل - طريقة 
مجع املرويات الواردة يف موضوع واحد واملقارنة بينها، وقد روي عن عيل بن املديني أنه 
قال: »الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه«)1(، لذلك فإين أحث إخواين الباحثني، وأخص 
بالذكر منهم طالب شعبة السنة بالدراسات العليا عىل اختيار مثل هذه املوضوعات التي 

تعتمد عىل االستقراء واملقارنة بني املرويات ملا حتققه من فوائد مجة.

ويف اخلتام

أسأل اهلل عز وجل بأسامئه احلسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا مجيًعا أعاملنا وأن يرزقنا 
حسن اخلامتة يف الدنيا واآلخرة.

والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني..

واحلمد هلل رب العاملني 

انظر: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: )2/ 212(.  )1(
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