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 املقّدمة 
 وصحبه أمجعني . احلمد هلل رب العاملني , والصالة والسالم على النيب األمني , وعلى آله  

كانت وستظل مهوى أفئدة الدارسني؛ ملا حتفل به من فضائل ومزااي   (1) فإن املدينة املنورة    أما بعد :
 وخصائص تفّردت هبا عن غريها من البلدان, مبا يف ذلك مكة املكرمة, وبيت املقدس . 

 

 مما اختلف فيه العلماء والباحثون.    )املدينة املنورة( تسمية املدينة هبذا االسم    ( 1) 
وقد احتّج من منعه أبنه مل يُذكر يف أمساء املدينة عند َمن كتب عن أمسائها. كما أنه مل يرد يف املصادر املتقدمة,  

 . تسمية متأخرة من وضع األتراك العثمانيني وإمنا هي  
  و   ، "  املنوورة   املدينة "   و   ، "  املكرمة   مكة : "   قوهلم   املتأخرة   العصور   يف   شاع رمحه هللا : "    زيد بكر أبو  قال العالمة  

  -  وهوو   ،   وغوريهم   املؤرخني   من   املتقدمني   عند   ذلك   يعرف   ال   لكن   ،   مناسبان   وصفان   -املنورة   و   ،   املكرمة :    أي -  مها 
ك  األعاجم   ُُمَداثت   من   -يظهر   ما  على    "   قبلُ   من   كتبُته   ما   بعض  يف   ذلك   بيوَّْنتُ  قد . و احلرمني   على   نفوِذهم   إابن   ؛   الُّتر
 ( . 39/ ص )   العرب   جزيرة   خصائص .  

( عن  82رمحه هللا يف مقدمته لتحقيق كتاب "املرور بني العلمني" للزرندي )ص/   حممد العيد اخلطراوي وقال د/  
كلمة املنورة : " وهي صفة للمدينة مل نعثر عليهوا فيموا حتوت يود  مون مراجوع تعرضوت هلوا, أو ترمجوت لوبعض رجاهلوا,  

 حىت آخر القرن العاشر " . 
  -كما قال الشوي  بكور أبوو زيود فيموا سوبق    -  عندي جوازه وثبوتُه؛ أما جوازه؛ فألنه وصٌف مناسبٌ   والراجح 
 وال ُمذور فيه.  

كما أنه ليس هناك ما مينع من إطالقوه وصوفاع علوى املدينوة؛ فاألوصواف ليسوت توقيفيوة كموا هوو معلووم. بول إنوه  
  طابوة   و   ،   طيبوة :    الشوريفة   النبويوة   الودار موجوٌد يف شعر حسان بن اثبت رضي هللا عنه, قال الشي  بكور أبوو زيود : "  

 :   عنه   هللا   رضي   اثبت   بن   حسان   ل قا   كما   ؛   املنورة   النبوية   املدينة   ،   اهلجرة   دار   ،   الطيبة 
 وهتمدُ   الرسومُ   تعفو  وقد , منريٌ            ومعهدٌ   للرسول رسمٌ   بطيبةَ 

 (. 49/ ص )   العرب   جزيرة   خصائص 
 وأما ثبوتُه؛ فلوجوده يف املصادر املتقدمة, ويف استعماالت العلماء. 

(  299/  4هوووو( )   150)ت    مقاتييين بيييا  يييليما  ال ل ييي    تفسييي ر وأقووودم مصووودُر وجووودُت فيوووه هوووذا الوصوووَف :  
نصّواع يوُروى  فقود أورد فيوه  ه (  1423بريوت , الطبعة: األوىل    –)حتقيق: عبد هللا ُممود شحاته , دار إحياء الُّتاث  

حدثنا عبود هللا, قوال: حودث   " ورة. قال مقاتل :  عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما, وفيه تسميته هلا ابملدينة املن 
أيب, قال: حدثنا اهلذيل, عن املسيب، عن الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال: أقبلت سارة موالة أيب عمرو  

يتجهوز لفوت     -صولى هللا عليوه وسولم   -، ورسوول هللا املدينية املنيورة بن صيفي بن هاشوم بون عبود منواف مون مكوة إىل  
 احلديث.   " مكة .... 

/ب( وإمنووا فيهوا املدينووة  356/ 2لكون ال يوجود هووذا الوصوف يف  طوطوة الكتوواب اتفو وة مبكتبووة أمحود الثالوث ) 
 أم أن اتقق قد استفاد ذلك من نسُ  أخرى؟   ب! فال أدري أهذا من تصرف الناشر؟ فحس 
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مود بون عمور الواقودي  ( ت 61/  1)   فتوح الشيا  مة أيضاع, فقد ورد يف  يف مصادر متقدّ   وصف ورد هذا ال   كما   -
 ه( .  1417ه( , )الناشر : دار الكتب العلمية , الطبعة: األوىل    207)ت  

حتقيق: د. حيىي اخلشواب ,  ) هو(    481( لناصر خسرو احلكيم املروزي )ت  112)ص/     فر انمه ويف كتاب    -
 .   ( م 1983بريوت , الطبعة: الثالثة،    –دار الكتاب اجلديد  

هوووو( , )حتقيوووق: يوسوووف    485( للحسووون بووون علوووي بووون إسوووحا  الطوسوووي )ت  256)ص/     ييي  املليييو  ويف    -
 ه( . 1407قطر , الطبعة: الثانية،    –حسني بكار, دار الثقافة  

هو( , )حتقيوق:    542( البن عطية األندلسي )ت  3/  2)   احملرر الوجيز يف تفس  الكتاب العزيز ويف تفسري    -
, وال يوجد هذا الوصف  ه( 1422  –بريوت , الطبعة: األوىل   –  عبد السالم عبد الشايف ُممد , دار الكتب العلمية 

 يف بعض نسخه اخلطية. 
( جلمووال الوودين أيب الفوورا عبوود الوورمحن بوون علووي بوون  86)ص/    مثيي  الاييرا  السيياكا إ  أميير  ا ميياكا ويف    -

وىل،  هووووو( , )حتقيووووق: د/ مصووووطفى ُمموووود حسووووني الووووذهيب , دار احلووووديث، القوووواهرة , الطبعووووة: األ   597اجلوووووزي )ت  
 (. 118/ 1لكن ال يوجد هذا الوصف يف نسخته األخرى املطبوعة بتحقيق : مرزو  علي إبراهيم ) هو( . 1415
)حتقيوق: عبودهللا بون    –ه(    262: أتليوف عمور بون شوبه النموريي ) ت    ( اتريخ املدينة املنورة ) وهناك كتاب    -

 ُممد احلبشي(.  
 حقيق الشي  الدويش بعنوان )أخبار املدينة(. طبع الكتاب بت   يظهر أنه من تصرف الناشر؛ فقد   لكن   
ه : " طبووع لووه كتوواب )أخبووار املدينووة(  بكوور أبووو زيوود  قولووُ   شووي  ( لل 65جوواء يف كتوواب طبقووات النسووابني )ص/  و   
 , وهذه التسمية من تصرف الناشرين, وقد أبنت عنها يف بعض التعاليق " . ( اتري  املدينة املنورة ) ابسم:  

 وهذه املؤلفات كلها يف املائة السادسة فما قبل .  
 طائفٌة ما العلماء الفحول وجرت به أقالمهم, منهم : وصف   هذا ال   كما ا تعمن    -
هو( يف نشوة الطرب يف اتري  جاهلية العرب )ص/   685)ت  عل  با مو ى الشه  اببا  عيد ا ندلس    -
 األردن( .   –ن , مكتبة األقصى، عمان  (, )حتقيق : الدكتور نصرت عبد الرمح 188و    147

(,  144/  1هوو( يف تفسوري التسوهيل لعلووم التنزيول )   741)ت  حممد بيا أديد بيا جيزي الكلير الارانطي   و   -
 هو( . 1416  -بريوت , الطبعة: األوىل    –)حتقيق :الدكتور عبد هللا اخلالدي , شركة دار األرقم بن أيب األرقم  

هوو( يف اتريو  اإلسوالم ووفيوات املشواهري    748)ت    أديد بيا عثميا  اليذهر مشس اليديا حمميد بيا  واإلمام    -
(, )حتقيق : عمر عبد السالم التدمري , دار الكتاب العريب، بريوت , الطبعة:  269/  49( و ) 252/  41واألعالم ) 
( و  824/ 12لكوون ال يوجووود ذلووك يف الطبعوووة الووش حققهوووا د/ بشووار عوووواد معووروف للكتووواب )   هوووو( .   1413الثانيووة،  

 ( , وإمنا فيها : )املدينة النبوية(. 160/ 15) 
(,  65/  22هوووو( يف الووووايف ابلوفيوووات )   764)ت  صيييالح اليييديا نليييين بيييا أي يييد بيييا ع يييد   ال يييفدي  و   -

ه( . غري أنه مساها : املدينة املنوورة  1420بريوت ,    –)حتقيق : أمحد األر ؤوط وتركي مصطفى , دار إحياء الُّتاث  
 قة, ولعله أول من مساها بذلك . ة بديعة موفّ النبوية, وهي تسمي 
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هوو( يف رحلتوه املسوماة " اتا    767)ت بعود  نالد با عيسيى بيا أديد بيا إبيراهيم بيا أ  ناليد ال ليوي  و   -
( ) حتقيق : احلسن الساي  , طبع صندو  إحياء الُّتاث اإلسالمي( ومساها :  12/ 2املفر  يف حتلية علماء املشر  " ) 

 لشريفة.  املدينة املنورة ا 
هووووو( يف البدايووووة والنهايووووة     774)ت    إمساعييييين بيييا عمييير بييييا كثييي  القرمييي  ال  يييري   الدمشييييق  واإلموووام    -

وال يوجوود ذلووك  هووو( .  1405( )حتقيووق :  أمحوود أبووو ملحووم وآخوورين , دار الكتووب العلميووة , الطبعووة: األوىل  148/ 2) 
 : )املدينة النبوية(. فيها    وإمنا الوصف يف الطبعة الش حققها د/ عبد هللا الُّتكي,  

( )حتقيووق : د أمحوود عموور هاشووم، د ُمموود زيوونهم ُمموود عووزب , نشوور مكتبووة  923ويف طبقووات الشووافعيني )ص/  
 هو( . ومساها : املدينة املنورة النبوية.   1413الثقافة الدينية  

(  16  / هو( يف هناية األرب يف معرفة أنساب العرب )ص   821)ت    أبو الع اس أدد با عل  القلقشندي و  -
ه( ومساهووا كووذلك : املدينووة    1400, )حتقيووق :  إبووراهيم اإلبيوواري , دار الكتوواب اللبنووانيني، بووريوت , الطبعووة: الثانيووة  

 املنورة النبوية. 
هو( يف شفاء الغرام أبخبوار البلود احلورام يف    832)ت  حممد با أدد با عل ، تق  الديا، املك  الفا    و   -
 ه( . 1421(, )طبع دار الكتب العلمية , الطبعة: األوىل  373و    305/  2منها : )   , مواضع 
( )طبوع دار احلوديث، القواهرة ,  210هوو( يف رسوائله )ص/    845)ت  أدد با عل  تق  اليديا املقرييزي  و   -

 هو( .   1419الطبعة: األوىل،  
نهل الصايف واملستوىف بعد الووايف  هو( يف امل   874)ت  يو ف با تاري بردي با ع د   الظاهري احلنف   و   -

 ( , )حتقيق : د. ُممد ُممد أمني , اهليئة املصرية العامة للكتاب( . 355و    341/ 3) 
( )حتقيق :  372/  2هو( يف الدارس يف اتري  املدارس )  927)ت  ع د القادر با حممد النعيم  الدمشق   و  -

 م( . 1988جعفر احلس  , مكتبة الثقافة الدينية,  
هو( يف معاهد التنصيص على شواهد التلخيص    963)ت  الرحيم با ع د الردا أبو الفتح الع ا    ع د  و  -

 بريوت( .   –( , )حتقيق : ُممد ُميي الدين عبد احلميد , عامل الكتب  46/  1) 
 :  فكثٌ  جدًا, منهم  مساها بذلد ما العلماء املتأنريا  أما ما    -
. كتووب ذلووك علووى نسووخته  ه( 1322)ت    التالميييد الزكييزي الشيينقيط  حممييد حممييود بييا  :    اللغوووي   العالموة   -

 ( من املطبوع . 466اخلطية من كتاب " املوش  يف مآخذ العلماء على الشعراء ", ينظر )ص/  
ه( يف تفسووووريه : تيسووووري الكوووور  الوووورمحن  1376)ت    : ع ييييد الييييردا بييييا انصيييير السييييعدي الشووووي  العالمووووة    -
   (. 396)ص/ 

ه( حيث مسى كتابوه : " الُّتاتيوب اإلداريوة,    1382)ت    احل  با ع د الك   الكتان ع د  اتقق :  العالمة    -
مية, يف املدينووة املنووورة  والعموواالت والصووناعات واملتوواجر واحلالووة العلميووة الووش كانووت علووى عهوود أتسوويس املدنيووة اإلسووال 

 " . العلية 
/  19)   والتنووووير   التحريووور ريه :  يف تفسووو(  هوووو 1393ت )   التونسييي    عاميييور   بيييا   الطييياهر   حمميييد العالموووة املفسووور :    -
282 ) . 

 وهللا أعلم .  ه(. كما تقدم,  1429)ت  : بكر با ع د   أبو زيد  الشي  العالمة    -
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جوانب مهمة مل يوهلا املؤلفون وقد  هر يل من خالل قراءايت الكثرية عن املدينة النبوية, أن هنالك  
 .  (2)   والباحثون العناية الكافية من الدرس والبحث والتمحيص, ومنها اخلصائص 

والنظر   والتتبع  فاهتديُت ابلبحث  توفيق هللا وفضله    -وقد مّن هللا علّي  إىل أكثر من مئة   -بعد 
 .   غريها من األمصارَخِصيَصة ختتّص هبا املدينة النبوية وحدها, ال يشاركها فيها  

البحث   هذا  رأيت كتابة  من  يف  لذا  طائفُة  املنورة  خصائصأهم  ذكر  النبوية  يف   املدينة  ورد  مما 
؛ عشرة خصيصة األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم, مقتصراع هنا على ذكر مخس 

ألن ذكرها كلها يف هذا البحث من الصعوبة مبكان, حيث يُطلب يف مثل هذه األحباث اتّكمة اإلجياز, 
 إن شاء هللا تعاىل .   وسوف أرجئ بقّيتها إىل أحباُث أخرى الحقةُ 

وذلك ,    "" الرايض املعطَّرة بذكر بعض ن ائص املدينة املنّورة  :    البحثَ هذا  ُت  مسيّ هذا وقد  
 :   اخلطة التالية وفق  

هبا املدينُة املنورُة عن غريها من   ذكرت مخس عشرة خصيصة انفردتْ جعلُت البحَث يف مقدمة, مث  
 ملوضوعات، وإليك بيان ذلك: فهرس اخبامتة تضّمنت أهم نتائج البحث, مث  , مث ذيلته  األمصار

 وتتضمن ما يلي :  املقدمة :أوالً :  
 , ويتلخص يف اآليت : منهجي يف إعداد البحث   -1

 .   الشريف  املصحف   من أماكنها إىل  اآلايت   عزوت   -

 

 كتبه "اخلصائص".    ج  أحدَ   صائص : مجع خصيصة، وقد وردت يف كالم اجلاحظ والز شري، ومسى ابنُ اخل   )2(
ة( مبعىن الصفة الوش متيوز الشويء  صَ يْ صِ اللغة املصري اعتبار )خصائص( مجععا لو )خَ   جممعُ   ويف العصر احلديث أقرّ 

(, للودكتور أمحود  توار عمور مبسواعدة  351/  1وحتدده، وأدخلها يف معجمه الوسيط. ينظر معجم الصواب اللغووي ) 
(  652/  1العربية املعاصورة ) هو( , ومعجم اللغة  1429فريق عمل , )الناشر: عامل الكتب، القاهرة , الطبعة: األوىل،  

/  1هووو( , واملعجووم الوسوويط ) 1429د أمحوود  تووار عموور مبسوواعدة فريووق عموول )الناشوور: عووامل الكتووب , الطبعووة: األوىل،  
 هو( . 1426( ) إصدار جممع اللغة العربية, مكتبة الشرو  الدولية, الطبعة الرابعة  238

  صووحي     تصوور   شوور    القوواري   منووار ؤلفني, كمووا يف  وقووع خلووٌط بووني الفضووائل واخلصووائص لوودى بعووض املوو  تن يييه : 
 . ( 186/  3)   البخاري 

 والصحي  أن الفضائل أعم من اخلصائص, فكل خصيصة فضيلة, وليس كل فضيلة خصيصة, فلُيتنّبه لذلك. 
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 الصحيحني   يف  كانت   فإن   ،  فيه   تذكر  موضع   أول   عند  البحث   يف   الواردة  األحاديث   خّرجت مجيع -
 أو   فيهما  تكن مل وإن   لنكتة,  الستة  الكتب   بقية  إليهما   أضيف   وقد  ،   به   واكتفيت  ذلك   ذكرت   أحدمها   أو
 ( . 3) أخرجها من بقية املصادر   فإن   أحدمها  يف

 ذلك   يف   عليه, مستعيناع   احلكم  يف  أجتهد   فإن    يف أحدمها،   أو  الصحيحني  يف  احلديث  يكن  مل   إذا  -
 .   العلم  أهل  من  اتققني   بكالم

 .   الكتب الستة على غريها من كتب السنة حسب ترتيبها املعروف مت  قدّ   -

إثقال   - أبعد عن  احلديثية إىل رقم احلديث ؛ ألنه أضبط , وألنه  املصادر  العزو إىل  أحلت عند 
 .  احلواشي

احل  - البحث, واترةع يف  أجعلها يف صلب  فتارةع  الغريبة,  الكلمات  ما اشية  شرحت معان  حسب 
 احلال .   يقتضيه

 مما   بغريه   يلتبس  أو   ،   غريبا  املصدر  كان   إذا  مؤلفه, إال   اسم  دون  املصدر   ابسم  التوثيق  اكتفيت يف   -
 .   مؤلفه  اسم  أذكر   فإن    ؛   االسم  يف  يوافقه

 ذكرت أقوال العلماء وكالمهم على شر  األحاديث النبوية الشريفة .   -

اشية عند أول ذكُر له؛ وذلك حىت ال يطول معه يف احل  ذكرت مجيع املعلومات املتعلقة ابملصدر  -
 البحث بذكر فهرُس مستقُل للمصادر واملراجع, وهو أحد مناهج التوثيق يف البحث العلمي . 

…  وردت  حيثما  ابملصطلحات والتعريف ،  منها الغريبة وشر   ، املشكلة الكلمات  قمت بضبط  -
 .   نوع  كل  مصادر من كله  ذلك  موثقا 

 

قال ابن محزة احلسي  : الواجب يف الصناعة احلديثية أنه إذا كان احلديث يف أحد الصحيحني ال يُعزى لغريه    (3)
( للحسي  ,  1/35ة إال إذا اقتضى احلال، ولكل مقام مقال . البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف )البت 

 بريوت( .  –)حتقيق : سيف الدين الكاتب , نشر دار الكتاب العريب  
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 القدمية   البلدان   كتب   وفق  ،  البحث   يف  الواردة  -   املشهورة  غري  -  واألمصار   ابألماكن عّرفت    -
 .   املعاصرة   اجلغرافيا  وكتب

 ترمجت لبعض األعالم غري املشهورين عند أهل االختصاص .   -

 اثنياً : اخل ائص, وه  كالتايل : 

 .   على سكناها والبقاء هبا إىل حلول األجل  أهنا املدينة الوحيدة الش حثَّ النيبر  - 1

 شفاعته   أو   النيب   بشهادة   وشّدهتا   ألوائها على   صب   إذا  املسلم   ُيكافأ  الش   الوحيدة   املدينة   أهنا   - 2
 .   القيامة   يوم

 .   القرى  أتكل   أهنا  - 3

 . بركة مكة    عفيْ إن بركتها ضِ   بل   ,أهنا أعظم البالد بركةع  - 4

 .   اإلطال   على   البالد  أص ر   أهنا  - 5

 الطاعون .   يدخلها   ال - 6

 . أهنا تنفي خبثها وشرارها وخترجهم منها  - 7

 .   الدجَّال  املسي   ُرْعبُ   يدخلها   ال - 8

 .   املدينة  أهل  من  رجلٌ   الدَّجالَ   املسي َ   يفض    الذي  أن - 9

 أمجعني.  والناس  واملالئكة،  هللا،   بلعنة  ُُمِْداثع   آوى   أو َحَداثَع   فيها   أْحَدثَ  ملن الوعيدُ   -  10

 .   قباء  ومسجد   النبوي  املسجد   مها ,  معّظمان   فاضالن  مسجدان  فيها  الش   الوحيدة   املدينة  أهنا  -  11

 .   منه  خريٌ  هو  مبن   عنها  رغبةع   املدينة  من خرا   من   يبدل   هللا   أن   -  12

 .  منها  والكفار   املنافقون  هبا   ُُيرا  الش   الثالث  الرجفات   حصول   -  13

  . النار   يف الرصاص  أو, املاء  يف   املل    يذوب   كما  هللا  يذيبه  أبن  أهلها  آذى   ملن الوعيد   -  14
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 .   بعيد   من معاملها  رؤية   عند  املدينة  دخول   إىل   وسلم  عليه هللا  صلى   النيبّ   إسراع   -  15

 ال حث . اثلثاً : اخلامتة وفيها أهم نتائج  

 رابعاً : فهرس املوضوعات . 

************ 

 اثنياً : اخل ائص : 

 على  كناها وال قاء هبا إ  حلول ا جن :  أهنا املدينة الوحيدة اليت حثَّ النرُّ    -  1

 وقد جاء يف احلث على ذلك عدة أحاديث وآاثر : 

قال: " ََيْيت َعَلى النَّاِس   أن رسول هللا    من حديث َأيب هريرة    (4) منها ما أخرجه مسلم    -
ِه َوَقرِيَبُه: َهُلمَّ ِإىَل الرََّخاِء، َهُلمَّ ِإىَل الرََّخاِء، َواْلَمِديَنُة َخرْيٌ   هَلُْم َلْو َكانُوا يَوْعَلُموَن، َزَماٌن َيْدُعو الرَُّجُل اْبَن َعمِّ

َها ِإالَّ َأْخَلَف هللاُ ِفيَها َخرْيعا ِمْنُه، َأاَل ِإنَّ اْلَمِديَنَة َكاْلِكريِ َوالَِّذي نَوْفِسي بَِيِدِه، اَل  ُهْم َأَحٌد َرْغَبةع َعنوْ ،  َُيْرُُا ِمنوْ
  " .   خُتْرُِا اخْلَِبيَث، اَل تَوُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ تَوْنِفَي اْلَمِديَنُة ِشرَاَرَها، َكَما يَوْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احلَِْديدِ 

: " تُوْفَتُ  الشَّاُم، فَوَيْخرُُا ِمَن اْلَمِديَنِة قَوْوٌم   قال: قال رسول هللا    وعن سفيان بن أيب زهري    -
الْ  ِمَن  فَوَيْخرُُا  اْلَيَمُن  تُوْفَتُ   مُثَّ  يَوْعَلُموَن،  َلْو َكانُوا  هَلُْم  َخرْيٌ  َواْلَمِديَنُة  يَوُبسروَن،  أِبَهْ أِبَْهِليِهْم  قَوْوٌم  ِليِهْم َمِديَنِة 
ْوٌم أِبَْهِليِهْم يَوُبسروَن، يَوُبسروَن، َواْلَمِديَنُة َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يَوْعَلُموَن، مُثَّ تُوْفَتُ  اْلِعرَاُ ، فَوَيْخرُُا ِمَن اْلَمِديَنِة قوَ 

 .(5) َواْلَمِديَنُة َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يَوْعَلُموَن"

 

 بريوت( .   –( )حتقيق: ُممد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الُّتاث العريب  160(  1381يف صحيحه رقم )   ( 4) 
 (. 1388صحي  مسلم رقم ) (5) 
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ِديَنِة فَوْلَيُمْت هِبَا، فَِإّنِ     قال: قال رسول هللا  وعن ابن عمر    -
َ
: " َمْن اْسَتطَاَع َأْن مَيُوَت اِبمل

 .  (6) َأْشَفُع ِلَمْن مَيُوُت هِبَا " 

 

( )حتقيق: مكتب التحقيق مبؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل,  5437احلديث أخرجه أمحد يف املسند رقم )  (6) 
( ، )حتقيق: أمحد ُممد شاكر وآخرين , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  3917هو( . والُّتمذي يف السنن رقم )1421

احلليب   الثانية،    –البايب  الطبعة   , ) 1395مصر  رقم  السنن  ماجه يف  وابن   . عبد  3112هو(  فؤاد  )حتقيق: ُممد   ،  )
اتسن احلسي  ,    ( , )حتقيق وختريج: عبد2305الباقي, املكتبة اإلسالمية, استانبول( . وابن األعرايب يف معجمه رقم ) 

( كما يف  3741ه( . وابن حبان يف الصحي  رقم )1418دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية , الطبعة: األوىل،  
ؤوط ,  اإلحسان يف تقريب صحي  ابن حبان )ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي . حتقيق: شعيب األر 

( )حتقيق:  4186( و ) 4185هو( . والبيهقي يف شعب اإلميان رقم  )1408األوىل،    مؤسسة الرسالة، بريوت, الطبعة
عبد العلي عبد احلميد حامد , مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند , الطبعة  

ُممد زهري الشاويش    -ؤوط  ألر ( , )حتقيق: شعيب ا295(  2020هو( . والبغوي يف شر  السنة رقم )1423األوىل،  
هو( . من طر  عن أيوب السختيان , عن  فع , عن ابن  1403دمشق، بريوت . الطبعة: الثانية،  -املكتب اإلسالمي 

 عمر به. 

/    6قال األلبان : سنده صحي  على شرط الشيخني، وقد صححه الُّتمذي وابن حبان. سلسلة األحاديث الصحيحة  
  –( )مكتبة املعارف 26/  2ه(و . وقال عنه يف صحي  الُّتغيب والُّتهيب ) 1415ف, الرايض,  ( )مكتبة املعار 1034

 الرايض , الطبعة اخلامسة( : صحي .

الكبري   املعجم  يف  الطبان  عند  األسلمية  سبيعة  عن   : شواهد  )24وللحديث  اجمليد  747/  عبد  : محدي  )حتقيق   )
 ية( . السلفي , مكتبة العلوم واحلكم , الطبعة الثان

قال البوصريي : " رجاله ُمتج هبم يف الصحي  إال عبد هللا بن عكرمة روى عنه مجاعة، ومل أر من تكلم فيه ". إحتاف  
( . )حتقيق : دار املشكاة للبحث العلمي إبشراف أبو متيم ايسر بن إبراهيم , دار الوطن للنشر،  253/   3اخلرية املهرة )

 . هو( 1420الرايض , الطبعة األوىل، 

( ، )حتقيق: مكتب حتقيق الُّتاث يف مؤسسة الرسالة, بريوت,  4285عند النسائي يف السنن الكبى رقم )  وعن الصميتة 
 ( . 824/ ) 24( ، والطبان يف املعجم الكبري 3742هو ( .  وابن حبان يف الصحي  رقم ) 1421الطبعة: األوىل  
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 .    " (7)قال : " اللَُّهمَّ اْرزُْقِ  َشَهاَدةع يف َسِبيِلَك، َواْجَعْل َمْويت يف بَوَلِد َرُسوِلَك    وعن عمر   -

 فهذه األحاديث واآلاثر تدّل على تفضيل سكىن املدينة على غريها من البقاع, وفضل املوت هبا. 

 ا حىت يدركه املوت ََثَّة ) : ) من استطاع ( أي قدر ) أن ميوت ابملدينة ( أي أن يقيم هب  فقوله  
فليمت هبا ( أي فليقم هبا حىت ميوت هبا. فهو حتريض على لزوم اإلقامة هبا ليتأّتى له أن ميوت فيها؛ 

 إطالقاع للمسبَّب على سببه.

  " الطييب :   هللا   إىل   هو  بل  استطاعته  من  ذلك  وليس  هبا،  ابملوت  له   أمرٌ (  هبا  فليمت: )قولهقال 
 املسبب  فأطلق  فيها، ميوت  ألن  سببعا ذلك  فيكون   يفارقها، ال   حبيث  هبا  واإلقامة بلزومها مرأُ  لكنه ، تعاىل

 .   (8)   [ 97  اآلية :  عمران   آل   سورة{] مسلمون   وأنتم  إال  متوتن  فال: }تعايل  كقوله   السبب،  وأراد

"  و   : السخاوي   , مثله  بغريها  املوت  يف  يثبت  مل  ما  هبا  واملوت  سكناها  يف  الُّتغيب  يف  وردقال 

 .   (9)  "    هللا شاء   إن له  وصلة  هبا  والسكىن

املباركفوري : " احلديث قد اسُتدّل به على أن السكىن ابملدينة واجملاورة هبا أفضل أبو احلسن  وقال  
منها مبكة؛ ألن الُّتغيب يف املوت يف املدينة مل يثبت مثله لغريها, والسكىن هبا وصلة إليه فيكون ترغيباع 

  .وتفضيالع هلا على غريها  ,هايف سكنا

 

, لكْن يف سنده  (4180شعب اإلميان رقم )  ( ، والبيهقي يف 6104وعن سلمان عند الطبان يف املعجم الكبري رقم )
:  حبان   ابن   وقال   . شيء ب  حديثه   ليس:  معني   بن  حيىي  قال,    ضعيٌف جداع   األنصاري  سعيد  بن   الغفور   عبد   الصبا   أبو
 . ( 641/ 2) االعتدال  ميزان  .احلديث  منكر ضعيف  :ي عد ابن وقال  . تركوه:  البخاري وقال   .احلديث  يضع ممن  كان

(. )شر  وتعليق د. مصطفى ديب البغا. الناشر: دار طو  النجاة . الطبعة: األوىل،  1890صحي  البخاري رقم )  (7) 
 هو( . 1422

  مكوة )   البواز   مصوطفى   نزار   مكتبة ,    هنداوي   احلميد   عبد .  د )حتقيق :  (  2063/  6)   السنن   حقائق   عن   الكاشف   ( 8) 
)إدارة البحووث العلميوة والودعوة    ( 549/    9) مرعاة املفواتي   (. وانظر    هو   1417  األوىل، :  الطبعة   ( الرايض   -  املكرمة 
 هو( .   1404  -بنارس اهلند , الطبعة: الثالثة    -اجلامعة السلفية    -واإلفتاء  

 (. 47/  1التحفة اللطيفة يف اتري  املدينة الشريفة )   ( 9) 
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وألنه صّ  : " ال يصب على ألوائها وشدهتا أحٌد إال كنت له شفيعاع أو شهيداع يوم القيامة ", ومل يرد 
وألن اإلقامة ابملدينة يف   . ذلك ومل يكن ُيتار إال األفضل  وألنه اختار    . يف سكىن مدينُة حنو ذلك

 .   (10) فُيستصحب ذلك بعد وفاته حىت يثبت إمجاٌع مثله يرفعه "    , أفضل إمجاعاع   حياته  

فيه      " على غريها  هلا  وتفضيالع   "  : قوله  أّن  إال  ترى,  متنٌي كما  فليس يف   خالف وهذا كالٌم   ,
 على املدينة. وهللا أعلم. احلديث ما يدل عليه, مع  الفته لرأي أكثر العلماء يف تفضيل مكة

لكّن سكىن املدينة مشروٌط حبسن األدب فيها , ومراعاة حرمة احلرم , وجاللة املكان, وصونه عن 
اإلحداث فيه, أو تدنيسه ابملناكر.  ولذا قال املناوي : " وأخَذ من احلديث حجُة اإلسالم ندَب اإلقامة 

 .   (11) هبا مع رعاية حرمتها وحرمة ساكنيها "  

  نه  على  يغلب   أن  إال   ,مستحبةٌ   مجيعاع ) أي ابحلرمني (    هبما   اجملاورة   أن  املختار "  ال النووي :  وق
 ممن   وخلفها  األمة   سلف   من   صون حيُ   ال  خالئقُ   ماجاورهتْ   وقد  . وغريها  املذكورة  اتذورات  يف  الوقوع

 .(12) "    وأسباهبا  اتذورات  من االحُّتاز  للمجاور   وينبغي  . به  يقتدى

قاري   علي  املال  املدينة    -وقال  يف  األدب  حسن  مراعاة  وجوب  عن  يتحدث  إن   -وهو   "  :
تضاعف السيئات وتعا مها وإن فقد فيها، فمخالفة السالمة وقلة األدب إىل اإلخالل بواجب التوقري 

أيضا مانع إال لألفراد ذوي امللكات، فإن مقامهم وموهتم فيها   عادة السفيه  واإلجالل قائم أيضا، وهو 
الكاملة. يف صحي  مسلم: " ال يصب على ألواء املدينة وشدهتا أحد من أمش ; إال كنت له شفيعا يوم 

: " من استطاع -عليه الصالة والسالم  -القيامة، أو شهيدا ". وأخرا الُّتمذي وغريه عن ابن عمر عنه 
 أن ميوت ابملدينة فليمت فإن أشفع ملن ميوت هبا ". 

حلكموا حبرمة اجملاورة يف  -كما عليه أهل زماننا الغافلون    -ما انتهى إليه اآلخرون    ولو أدرك األولون 
احلرمني الشريفني من شيوع الظلم، وكثرة اجلهل، وقلة العلم، و هور املنكرات، وفشّو البدع والسيئات،  

م  هبا  صاروا  فاسدة  مقاصد  هلم  بل  مبجاورين،  ليسوا  احلقيقة  ويف  والشبهات.  احلرام  غري وأكل  قيمني 
 

 .   ( 550-549/    9) املصدر نفسه    ( 10) 
 )طبع دار الفكر, بريوت, بدون اتري ( .   ( 53/    6) فيض القدير    ( 11) 
 .   ( 550/    9) مرعاة املفاتي   , وانظر  (  152/  9املنهاا شر  صحي  مسلم بن احلجاا )   ( 12) 
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أو صرّة أو شهرة، غالبهم َيكلوهنا، من غري   (13) مسافرين، من جتارة أو منصب أو جراية أو جامكية  
بو ائف خدمتهم، ومن غري رعاية لشروط األوقاف يف مداخالهتم،  قيام  استحقا  حلالتهم, ومن غري 

الزّهاد   على  طابت حىت  البالد,  البالد, وطمت يف  عمت  البلية حيث  هذه  تعاىل: لكن  قال  والعّباد. 

 .  (15) , ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ".    (14) } هر الفساد يف الب والبحر{  

أو   أهنا املدينة الوحيدة اليت يركافأ املسلم إذا صرب على  وائها ومّدهتا بشهادة النر    -  2
 مفاعته يو  القيامة : 

 وقد جاء يف ذلك عدة أحاديث, منها : 

أنه كان جالساع عند عبد هللا بن عمر يف   (17) عن حينس موىل الزبري    (16) خرجه مسلم  ما أ   -
الفتنة، فأتته موالة له تسّلم عليه، فقالت: إن أردت اخلروا اي أاب عبد الرمحن، اشتّد علينا الزمان، فقال 

هِتَا َأَحٌد، ِإالَّ   هلا عبد هللا: اقعدي َلَكاع! فإن مسعت رسول هللا    يقول: " اَل َيْصِبُ َعَلى أَلَْوائَِها َوِشدَّ
ا أَْو َشِفيععا يَوْوَم اْلِقَياَمِة " .   ُكْنُت لَُه َشِهيدع

 

َدم الدولووة موون العسوواكر و املووو فني. مجعهووا : جوامووك. معجووم األلفووا  التارُييووة يف  (  13)  اجلامكيووة : هووي مرتووَُّب خووَ
. )دار الفكووور املعاصوور و بوووريوت و لبنوووان . دار الفكوور و دمشوووق و سووووراي ,    65العصوور اململووووكي تمووود أمحوود دمهوووان ص  

)وزارة الثقافوة واإلعوالم،    127/  2هوو (. وانظور تكملوة املعواجم العربيوة لرينهوارت بيوُّت آن ُدوِزي    1410الطبعة األوىل  
 م( .   2000  -  1979اجلمهورية العراقية, الطبعة: األوىل، من  

 . 41الروم:    ( 14) 
 هو(. 1422لبنان , الطبعة: األوىل،    –. )علي القاري . نشر دار الفكر، بريوت    1869/    5ة املفاتي   مرقا   ( 15) 

 .    1884/    5وانظر املصدر نفسه  
 ( . 1377يف صحيحه برقم )   ( 16) 
قال النووي : هو بضم املثناة حتوت وفوت  احلواء املهملوة وكسور النوون وفتحهوا وجهوان مشوهوران والسوني مهملوة,    ( 17) 

رواية األخرى : " حينس موىل مصعب بن الزبري " هو ألحدمها حقيقة ولآلخر جمازا. املنهاا شر  صحي  مسلم  ويف ال 
 هو( . 1421, دار املعرفة, بريوت,  7. )ُمي الدين النووي, حتقيق: خليل مأمون شيحا, ط   151/    9بن احلجاا  
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هِتَا َأَحٌد ِمْن   قال: " اَل َيْصِبُ َعَلى أَلَْواءِ   : أن النيب  رضي هللا عنه    وعن أيب هريرة   - اْلَمِديَنِة َوِشدَّ

ا "  .   (18)  أخرجه مسلم أُمَِّش، ِإالَّ ُكْنُت لَُه َشِفيععا يَوْوَم اْلِقَياَمِة أَْو َشِهيدع

 َخرْيٌ   اْلَمِديَنةُ "  : َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   وعن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه  -
َها   َرْغَبةع   َأَحدٌ   َيَدُعَها  اَل   يَوْعَلُموَن،  َكانُوا  وْ لَ   هَلُمْ   َعَلى   َأَحدٌ   يَوثْوُبتُ   َواَل   ِمْنُه،  َخرْيٌ   ُهوَ   َمنْ   ِفيَها  هللاُ   أَْبَدلَ   ِإالَّ   َعنوْ

ا  أَوْ   َشِفيععا،   لَهُ  ُكْنتُ   ِإالَّ   َوَجْهِدَها   أَلَْوائَِها  .   (19)  " أخرجه مسلم  اْلِقَياَمةِ   يَوْومَ   َشِهيدع

 من  اجلالء  يف   فاستشاره  احلرة،  ليايل  اخلدري  سعيد   أاب  جاء  أنه  املهري،  موىل   سعيد   أيب   عن و   -
 َوحْيَكَ   : له فقال  وألوائها، املدينة  جهد على   له   صب   ال  أن وأخبه   عياله،   وكثرة   أسعارها  إليه   وشكا  املدينة،

 فَوَيُموَت،  أَلَْوائَِها، َعَلى  َأَحدٌ  َيْصِبُ  اَل " : يَوُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ   مسَِْعتُ   ِإّنِ   ِبَذِلَك، آُمُركَ  اَل 

ا  أَوْ   -  َشِفيععا   لَهُ  ُكْنتُ   ِإالَّ   .   (20)   " أخرجه مسلم  ُمْسِلمعا   َكانَ   ِإَذا  اْلِقَياَمةِ   يَوْومَ   -  َشِهيدع

 عند   قاعدان  ومها   أيوب   وأيب   اثبت،   بن  بزيد   مرّ   أنه  األنصاري،  أيوب  أيب   موىل   أفل ،   عن و   -
ثَوَناهُ   ،اع َحِديثَ   َتْذُكرُ   :لصاحبه  أحدمها   فقال  اجلنائز،  مسجد  َهَذا   يف   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   َحدَّ

ْعُتهُ   ,اْلَمِديَنةِ   َعنِ   نَوَعْم،:  قَالَ   ِفيِه؟  حَنْنُ   الَِّذي  اْلَمْجِلسِ   ِفيهِ   يُوْفَت ُ   َزَمانٌ   النَّاسِ   َعَلى  َسَيْأيت   أَنَّهُ   يَوْزُعمُ   َوُهوَ   مسَِ
َها   فَوَيْخرُاُ   اأْلَْرِض،   فَوَتَحاتُ   أَوْ   ُحجَّاجعا   هَلُمْ   ِإْخَوانُ   َعَلى   فَوَيُمررونَ   َوطََعامعا  وَعْيشعا  َرَخاءع   ُيِصيُبونَ   رَِجالٌ   إِلَيوْ
ةِ   اْلَعْيشِ   أَلَْواءِ   يف   يُِقيُمُكمْ   َما:  فَويَوُقوُلونَ   ُعمَّارعا " :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   قَالَ   اجْلُوِع؟،  َوِشدَّ

هِتَا،   َوائَِهاأَلْ   َعَلى   فَوَيْصِبُ   َأَحدٌ   هِبَا  يُوثْوُبتُ   اَل   ,هَلُمْ   َخرْيٌ   َواْلَمِديَنةُ   -  ِمرَارعا  قَاهَلَا  َحىتَّ   -  َوقَاِعدٌ   َفَذاِهبٌ   َوِشدَّ

ا   اْلِقَياَمةِ   يَوْومَ   لَهُ   ُكْنتُ   ِإالَّ  مَيُوتَ   َحىتَّ   .  (21) " أخرجه الطبان    َشِفيععا   أَوْ   َشِهيدع

 

 (. 1378رقم )ه بصحيحيف  (18) 

 . ( 1363)   ه برقم صحيح ( يف  19) 
 . ( 1374) ( يف صحيحه برقم  20) 
   (.3985رقم )   4/183 يف املعجم الكبري  (21) 

بريوت, الطبعة:    –)حتقيق : إبراهيم مشس الدين , دار الكتب العلمية    ( 245/ص )الُّتغيب والُّتهيب    وذكره املنذري يف
 ه( وقال : رواه الطبان يف الكبري إبسناد جيد ورواته ثقات.    1417األوىل ، 



 
14 

 مَحْزَةَ  َقْبِ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  هللاِ  َرُسولِ  َمعَ   أَ َ   قال: رضي هللا عنه  وعن أيب أسيد الساعدي   -
 فَويَوْنَكِشفُ   َقَدَمْيهِ   َعَلى   َوجَيُرروهَنَا   َقَدَماهُ   فَوتَوْنَكشَّفَ   َوْجِههِ   َعَلى   النَِّمرَةَ   جَيُررونَ   َفَجَعُلوا  اْلُمطَِّلِب،   َعْبدِ   ْبنِ 

 َهَذا   ِمنَ   َقَدَمْيهِ   َعَلى   َواْجَعُلوا  َوْجِهِه،   َعَلى  اْجَعُلوَها "  :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   هللاِ   َرُسولُ   فَوَقالَ   َوْجُهُه، 
 َصلَّى   هللاِ   َرُسولُ   فَوَقالَ   يَوْبُكوَن،   َأْصَحابُهُ   فَِإَذا  رَْأَسُه،   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   فَوَرَفعَ :  قَالَ   ،"  الشََّجرِ 

 أَوْ   - َوَمرَْكبعا  َوَمْلَبسعا َمْطَعمعا هِبَا   فَوُيِصيُبونَ   اأْلَْراَيفِ   ِإىَل   َُيُْرُجونَ   َزَمانٌ  النَّاسِ   َعَلى   ََيْيت   ِإنَّهُ "  :  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   هللاُ 

َنا َهُلمَّ : أَْهِليِهمْ  ِإىَل   فَوَيْكتُوُبونَ  -  َمرَاِكبَ  قَالَ   هَلُمْ  َخرْيٌ   َواْلَمِديَنةُ  ،(23)  َجُدوبَةُ  (22)  جَمَازُ   أِبَْرضُ  فَِإنَُّكمْ  إِلَيوْ

هِتَا   أَلَْوائَِها  َعَلى  َيْصِبُ   َواَل  يَوْعَلُموَن،   َكانُوا  َلوْ  ا َشِفيععا  لَهُ   ُكْنتُ   ِإالَّ   َأَحدٌ   َوِشدَّ  .(24) "اْلِقَياَمةِ   يَوْومَ   َوَشِهيدع

 

 هو(. 1412 -( )دار الفكر، بريوت 5787رقم )  300/    3: رجاله ثقات . جممع الزوائد ومنبع الفوائد   وقال اهليثمي 

 (. 25/   2)وقال األلبان : حسن صحي  . صحي  الُّتغيب والُّتهيب   

األشجعي, لكنه  ( وأعّله بعاصم بن عبد العزيز 199وضّعفه الرفاعي يف كتابه : األحاديث الواردة يف فضائل املدينة )ص/ 
 حّسنه بشواهده. 

رقوووم    ( 398/  3)   وكوووذلك هوووي يف مسوووند الشاشوووي   كوووذا يف املصووودر! والوووذي يظهووور مووون السووويا  أهنوووا : حجووواز,   ( 22) 
 ( إال أهنا أبل التعريف.  1520) 
  , ز املراد ابحلجاز هنا : احِلرار, وهي الش تشتهر هبا املدينة. قال األصمعي: إذا عرضْت لك احلرار بنجد فذلك احلجا و 

وحنن أ س ال  ) أراد ابحلجاز : احلرار. ويقال للجبال أيضا : حجاز، ومنه قوله:     ( وا ابحلجاز ليعجزون وفرّ ) وأنشد:   
 ... حجاز أبرضنا. 

بريوت .الطبعة:    –( , لألزهري )حتقيق : ُممد عوض مرعب . دار إحياء الُّتاث العريب  76/   4ينظر هتذيب اللغة ) 
( للقاضي عياض )املكتبة العتيقوة , توونس , دار الوُّتاث , القواهرة( ,  221/    1نوار ) م( , مشار  األ 2001األوىل،  

/    15هوو( , اتا العوروس )   1414  -بريوت , الطبعة: الثالثة    –( البن منظور )دار صادر  331/    5لسان العرب ) 
 ( للزَّبيدي )حتقيق: جمموعة من اتققني , الناشر: دار اهلداية( . 95
هي األرض القاحلة الش ال تنبت شيئاع . يقال : جدب البلود جيودب جدوبوة وجوداب وأجودب: إذا مل  دوبة :  اجلَ   ( 23) 

. وهي بنفس  َجَرِديَّةُ :   ( صادر  دار   بعة ط ) (  15/  3) البن سعد   الكبى   الطبقات وجاءت هذه الكلمة يف  ينبت شيئا . 
بوريوت ,    –, دار إحياء الُّتاث العريب  ( البن سيده )حتقيق : خليل إبراهم جفال  342/    4ينظر املخصص ) املعىن.  

( للز شري )حتقيق: ُممد ابسل عيون السود , دار الكتوب  124/    1هو ( , أساس البالغة ) 1417الطبعة: األوىل،  
(  66( , القواموس اتويط )ص:  256/    1هوو ( , لسوان العورب )   1419لبنوان , الطبعوة: األوىل،    –العلمية، بوريوت  

مكتب حتقيق الُّتاث يف مؤسسة الرسالة , إبشراف: ُممد نعيم العرقُسوسي ,: مؤسسة الرسالة    للفريوز آابدي )حتقيق:
( لنشووووان  1021/    2هوووو ( , مشوووس العلووووم )   1426لبنوووان , الطبعوووة: الثامنوووة،    –للطباعوووة والنشووور والتوزيوووع، بوووريوت  
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فهذه األحاديث فيها حثٌّ على الصب على أْلواء املدينة وشدهتا, واحتساب األجر من هللا تعاىل يف 

 .   (25) ذلك  

يف  إقامته  على  شاكراع  بل  صابراع،  يكون  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه  تنبيه  فيه   "  : قاري  علي  املال  قال 
األخروية  احلقيقية  ابلنعم  العبة  ; ألن  الصرورية  النعم  من  ما يف عدامها  إىل  ينظر  الشريفني، وال  احلرمني 

لى َحّر مكة ساعةع تباعد . وحلديث: " من صب ع  (26) حلديث : " اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة "  

 ولقد أحسن من قال :   (27) من  ر جهنم مائش سنة "  

 

  -لبنوان(، دار الفكور )دمشوق    -وت  احلمريى )حتقيق: د حسني بن عبد هللا العمري وزمياله, دار الفكر املعاصر )بري 
 هو ( .   1420سورية(, الطبعة: األوىل،  

 (. 2940رقم )   (144/ 3)(. ويف  587رقم ) ( 265/ 19)  الكبري املعجمأخرجه هبذا اللفظ الطبان يف  (24) 

يف املسند    لشاشي, وا   ( 335/  8)  الكبري   التاري  ( , والبخاري يف  3/15وأخرجه أيضاع ابن سعد يف الطبقات الكبى )
 (. 1520رقم ) (398/ 3)

 . (10105رقم ) 119/  6قال اهليثمي : رواه الطبان، ورجاله ثقات. جممع الزوائد ومنبع الفوائد  

دن جمهول احلال, فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف, لكن يشهد له ما قبله,  وليس كما قال؛ فإن يف سنده يزيد بن زيد امل
 فريتقي ملرتبة احلسن لغريه, وهللا أعلم.

 . 151/    9ينظر املنهاا شر  صحي  مسلم بن احلجاا    ( 25) 
( كالمهوا عون سوهل بون سوعد  1804( , ومسلم يف الصوحي  بورقم ) 2961أخرجه البخاري يف الصحي  برقم )   ( 26) 

 رضي هللا عنه . 
( ) حتقيق : د. عبد امللك عبد هللا دهيش , دار  283/  2هذا حديث ابطٌل؛ أخرجه الفاكهي يف أخبار مكة )   ( 27) 

د هللا بن منصور، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن  ه( قال : حدثنا عب 1414بريوت , الطبعة : الثانية ،  –خضر  
ّر    أبيه، عن سعيد بن املسيب قوال: مسعوت أاب هريورة رضوي هللا عنوه يقوول: مسعوت النويب   يقوول: " مون صوب علوى حوَ

 مكة ساعةع من هناُر تباعدت عنه النار ".  
زيود العموي، عون أبيوه، عون النويب صولى هللا  وحدثنا أمحد بن صاحل قال: ثنا أمحود بون اجلورا  قوال: ثنوا عبود الورحيم بون    

 عليه وسلم بنحوه، إال أنه قال: " تباعدت منه جهنم مائة عام، وتقربت منه اجلنة مسرية مائة عام " . 
( البون  354يف سنده عبد الرحيم بن زيد العموي, قوال ابون حجور : موُّتوك كذبوه ابون معوني . تقريوب التهوذيب )ص:  

 لبنان( .   –عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية بريوت    حجر العسقالن, )حتقيق مصطفى 
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 إذا مل تطب يف طيبة عند طّيب     تطيب به الدنيا فأين تطيب ؟! 

[, 67وقد قال عز وعال: }أََوملَْ يَوَرْوا َأ َّ َجَعْلَنا َحَرمعا آِمنعا َويُوَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهِلِْم{ ]العنكبوت:  
-3الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوُع َوآَمنَوُهْم ِمْن َخْوُف{ ]قريش:  * قال عز وجل: }فَوْليَوْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَوْيِت و 

 .   (28) [ , وأصل احلياة الطيبة يف وصول الرز  وحصول األمن الذي به كمال الرفق  4

وأنه مستمر إىل يوم   النيب    وهذه األحاديث تقتضي أن فضل استيطان املدينة والبقاء هبا اب  بعد

 .  (29) القيامة, كما أن فيه إشارة إىل البشارة حبسن اخلامتة 

 بل استدّل هبا بعض العلماء على تفضيل السكىن ابملدينة على السكىن مبكة. 

قال: " ال يصب   ملا ثبت من حديث ابن عمر أن النيب    ؛ قال السندي : السكىن ابملدينة أفضل
يرد على ألوائها وشدهت  ومل   ,  " القيامة  يوم  أو شهيدا  القيامة،  يوم  وشهيدا  له شفيعا  إال كنت  أحد  ا 

 

مصوور , الطبعووة الثانيووة،    –( )حتقيووق : د. مووازن السرسوواوي, دار ابوون عبوواس  226/  1وأخرجووه العقيلووي يف الضووعفاء ) 
م ( بلفظ : " من صب يف حر مكة ساعة ابعد هللا جهنم منه سبعني خريفا " . وقال : هذا حديث ابطل ال    2008
 .   أصل له 

( )حتقيووق: عبوود هللا بوون عبوود الوورمحن السووعد , دار ابوون  201/  1وقووال الزيلعووي : غريووٌب . ختووريج أحاديووث الكشوواف ) 
 هو( . 1414الرايض . الطبعة: األوىل،    –خزمية  

وقووال السووخاوي : ذكووره أبووو الوليوود األزرقووي يف اتريوو  مكووة بغووري إسووناد، مث الز شووري يف آل عمووران موون تفسووريه، وقوود  
عقيلي يف ترمجة احلسن بن رشيد من الضوعفاء، مون طريوق احلسون املوذكور عون ابون جوريج عون عطواء عون ابون  أخرجه ال 

( )حتقيوق :  652عباس رفعه .... وقال: هذا ابطل، ال أصل له، وابن رشيد حيدث ابملنواكري. املقاصود احلسونة )ص:  
(  305/  2هوو( . وانظور كشوف اخلفواء ) 3991عبدهللا ُممد الصوديق , دار الكتوب العلميوة , بوريوت , الطبعوة األوىل  

( للقوواوقجي )حتقيووق : فووواز  184ه( , واللؤلووؤ املرصوووع )ص:  1351للعجلووون, )نشوور مكتبووة القدسووي ، القوواهرة ,  
 هو( .   1415بريوت , الطبعة: األوىل،    –أمحد زمريل , دار البشائر اإلسالمية  

 (. 1873/    5مرقاة املفاتي  )   ( 28) 
هو( ,    1332( للباجي , )نشر مطبعة السعادة , مصر , الطبعة: األوىل،  189/   7املوطأ ) ينظر املنتقى شر    ( 29) 

 (. 1873/    5مرقاة املفاتي  ) 
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قال  : "من استطاع أن ميوت   بسكىن مكة شيء من ذلك، بل كرهها مجاعة من العلماء وثبت أنه  

 .   (30) ابملدينة فليمت هبا فإن أشفع ملن ميوت هبا "  

 وقد اختلف العلماء يف املراد ابلشدة والألواء الواردة يف هذا احلديث : 

دينار   بن  عيسى  هبا   (31) فقال  يريد  أن  حُيتمل  والشدة  التكّسب.  وتعّذر  اجلوع  هو  الألواء   :

 .   (32) الألواء، وحُيتمل أن يريد هبا كلَّ ما يشتّد به سكناها، وتعظم مضّرته  

 

 بريوت( .   –( , )نشر : دار اجليل  266/  2كفاية احلاجة يف شر  سنن ابن ماجه )  (30) 

أخرجون من أحب البالد إيل فأسك  يف أحب  قال الدمريي: أما ما روي من حديث: " اللهم إنك تعلم أهنم    تن يه :
  ابلة البالد إليك ". فقال ابن عبد الب: ال ُيتلف أهل العلم يف نكارته ووضعه ونسبوا وضعه إىل ُممد بن احلسن بن ز 

وتركوه ألجله، وقال ابن دحية يف " تنويره " : إنه حديث ابطل إبمجاع أهل العلم. وقال ابن مهدي : سألت عنه مالكا  
الباطل إىل رسول هللا  ف البزار يف " علله " واحلافظ وغريمها. ينظر    قال : ال حيل أن تنسب  أبو بكر  وقد بني علته 

وكالم ابن عبد الب يف االستذكار    (491/    9( , مرعاة املفاتي  )266/    2كفاية احلاجة يف شر  سنن ابن ماجه )
(8 /222) . 

 ه من طليطلة وسكن قرطبة, يكىن أاب عبد هللا. عيسى بن دينار بن واقد الغافقي, أصل   ( 31) 
رحل فسمع من ابن القاسم وصحبه وعّول عليه, وانصرف إىل األندلس فكانت الفتيا تدور عليوه ال يتقدموه يف وقتوه    

 أحد.  
  قال حيىي بن مالك بن عائذ : مسعت ُممد بن عبد امللك بن أمين يقول : كان عيسوى بون دينوار عاملوا متفننوا مفتِّقوا,   

 وهو الذي علم املسائل أهل مصر  وفتقها, وكان أفقه من حيىي بن حيىي على جاللة قدر حيىي بن حيىي وعظمه .  
وكان ُممد بن عمر بن لبابة يقول : فقيه األندلس عيسى بن دينار , وعاملها عبد امللك بن حبيب, وعاقلها حيىي بن   

 حيىي . 
وأّمنه احلكم بن هشام فرجع . وكوان عيسوى عابوداع فاضوالع ورعواع كوانوا  اهتم عيسى هذا يوم )اهليج( فهرب فاستخفى,    

 يرون أنه جماب الدعوة . 
( البون  373/  1تويف عيسى بن دينار سنة اثنش عشرة ومائتني بطليطلة وقبه هنالك . ينظور اتريو  علمواء األنودلس ) 

هو( , واملقتبس من  1410,    2قاهرة وبريوت, ط الفرضي, )حتقيق:  إبراهيم األبياري, دار الكتاب املصري واللبنان, ال 
( البووون حيوووان القووورطيب, )حتقيوووق : الووودكتور ُمموووود علوووي مكوووي , اجمللوووس األعلوووى للشوووؤون  219أنبووواء األنووودلس )ص:  

( للضيب, )حتقيق: إبراهيم األبياري, دار الكتاب املصري  402هو( , وبغية امللتمس )ص:  1390القاهرة   –اإلسالمية  
 هو( . 1410)   1هرة وبريوت,  ط واللبنان, القا 
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 .   (33) اجلوع. والألواء : تعّذر املكسب وسوء احلال "    وقال ابن عبد الب : " الشدة : 

 .(34)وقيل : هو ما جيد فيها من شدة احلّر وكربة الغربة وأذيّة من فيها من أهل البدعة ألهل السنة

 .  (35) وضمري شّدهتا حيتمل أن يعود على الألواء، وحيتمل أن يعود على املدينة 

األُ   تن يه :  لزم سكناها ومل  احلديث خرا  ر "  :  يّب قال  لحقه ألواء يا احلث على سكناها. فمن 
داخل يف ذلك؛ ألن التعليل ابلغالب واملظنة ال يضر فيه التخلف يف بعض الصور, كتعليل القصر مبشقة 

 .   (36) " تلحقه مشقة لوجود السفرلو مل السفر، فإن امللك يقصر و 

: " إال كنت له شهيداع أو شفيعاع يوم القيامة " هل هي للشك أو   كما اختلفوا يف )أو( يف قوله  
 غريه ؟ 

املدينة هبذا   ساكنَ   -عليه السالم    -قال القاضي عياض : سئلنا قدمياع عن معىن هذا ومل َخّصص  
 أو لغريه ؟ من شفاعته ، ومع ما يثبت من ادخاره إايها جلميع أمته ، وهل )أو( هنا للشك 

 اع عمَ ولنا على هذا جواب شاف مقنع يف أورا  اعُّتف بصوابه كل من وقف عليه ، نذكر منه هنا لُ 
تليق ابملوضع : واأل هر أن )أو( هنا ليست للشك ، خالف من ذهب من شيوخنا إىل ذلك ؛ إذ قد 

قاص ، وأمساء بنت روى هذا احلديث جابر ، وأبو هريرة ، وابن عمرو ، وأبو سعيد ، وسعد بن أىب و 
 

( )حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد , مكتبة  347/   4( , شر  الزرقان على املوطأ )189/    7املنتقى شر  املوطأ )  (32) 
 هو ( . 1424القاهرة , الطبعة: األوىل،  –الثقافة الدينية  

( البن عبد الب, )حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , ُممد عبد الكبري البكري , نشر: وزارة 23/    21التمهيد )  (33) 
 هو( .  1387املغرب ,  –عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  

   . ( 514/   9( , مرعاة املفاتي  )1873/  5ينظر مرقاة املفاتي  ) (34) 

 . (347/    4شر  الزرقان على املوطأ ) (35) 

 (. 3/459)  املعلم إكمال   إكمال (36) 
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هبذا اللفظ ، وبعيٌد اتفاُ  مجيعهم أو رواهتم على الشك,   عميس ، وصفية بنت أىب عبيد ، عن النيب  
 -عليه السالم    -ووقوعه من مجيعهم وتطابقهم فيه على صيغة واحدة ، بل األ هر أنه كذا قاله النيب  

تكون )أو( للتقسيم ، ويكون أهل املدينة   هبذه اجلملة هكذا, أو  -عليه السالم    -فإما أن يكون أعلم  
إما شفيعاع للعاصني وشهيداع للمطيعني ، أو شهيداع ملن  صنفني ؛ شهيداع لبعضهم ، وشفيعاع آلخرين ، 
مات يف حياته وشفيعاع ملن مات بعده ، أو غري ذلك مما هللا أعلم به ، وهذه خاصية زائدة على الشفاعة 

يف شهداء   -عليه السالم  -ة ، وعلى شهادته على مجيع األمة، وقد قال  للمذنبني أو للعاصني يف القيام 

 فيكون لتخصيصهم هبذا كله زايدة منزلة وغبطة وحظوة .   (37)   أُحد : " أ  شهيد على هؤالء "

وقد تكون )أو( هنا هي الش مبعىن الواو ، فيكون ألهل املدينة شهيداع وشفيعاع، وقد روي : " إال  
فإن كانت اللفظة   -كما ذهب إليه املشاي     -و له شفيعاع " ، وإذا جعلناها للشك  كنت له شهيداع أ

اجملردة لغريهم ، وإن كانت  املدخرة  الشفاعة  إذ هي زائدة على  اندفع االعُّتاض ؛  الشهادة  الصحيحة 
، اللفظة الصحيحة الشفاعة فاختصاص أهل املدينة هبذا ، مع ما جاء من عمومها وادخارها جلميع أمته 

منها بشفاعته يف  بعضهم  ومعافاة  النار ،  أمته من  الش هي إلخراا  العامة  أن هذه شفاعة أخرى غري 
القيامة ، وتكون هذه الشفاعة ألهل املدينة بزايدة الدرجات ، أو ختفيف احلساب ، أو ما شاء هللا من 

يف  ل عرش الرمحن ، أو كوهنم يف ذلك ، أو إبكرامهم يوم القيامة أبنواع من الكرامة واملبّة ؛ من إيوائهم 
ع هبم إىل اجلنة ، أو غري ذلك من خصوص املبّات الواردة لبعض دون بعض را رو  وعلى منابر ، أو اإلس

 .   (38) وهللا أعلم    -يف اآلخرة  

 أهنا أتكن القرى :   -  3

 

 (. 1282أخرجه البخاري يف صحيحه رقم )   ( 37) 
( للقاضي عياض )حتقيق: د. حيي إمساعيل, دار الوفاء , املنصورة,  483/  4إكمال املعلم شر  صحي  مسلم )   ( 38) 

 هو( . 1419الطبعة األوىل,  
( ,  1873/    5( , مرقوواة املفوواتي  ) 347/    4املوطووأ ) ( , شوور  الزرقووان علووى  189/    7وانظوور املنتقووى شوور  املوطووأ ) 

 ( . 514/    9مرعاة املفاتي  ) 
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: مسعت أاب هريرة رضي هللا عنه، قالسعيد بن يسار،  عن    (40)ومسلم    (39) فقد أخرا البخاري  
ِديَنُة،  َوِهيَ   يَوْثِرُب،  :يَوُقوُلونَ   الُقَرى،  أَتُْكلُ   بَِقْريَةُ   أُِمْرتُ "  :    يقول: قال رسول هللا  

َ
 َكَما   النَّاسَ   تَوْنِفي  امل

 " .   احَلِديدِ   َخَبثَ   الِكريُ   يَوْنِفي

 .   (41)   فيها وسكناهاأمرت ابهلجرة إليها والنزول  أي  (  )أمرت بقريةُ فقوله :  

 : ذلك للعلماء أربعة أقوال  معىن  يف ورد  )أتكل القرى(  وقوله :  

 أمواهلم،   َيكلونو  من املشركني والكافرين,  سائر البالد  ها أهلَ أهلُ   غلبُ يَ أهنا تَفت  املدن, ف  :ا ول  
 من   وهذا,  املْأُكول  على   َغالبٌ   اآْلِكل   أَلن  ؛ اْلَغَلَبة  َعن   كناية وهذا    .مقاتلتهم  ويقتلون  ذراريهم،  ويسبون
من و   ,وغلبوهم  أهله   على    هروا  إذا :  كذا   بلد   نا وأكلْ   فالن،   ب    ناأكلْ :  تقول  العرب   كالم   فصي  هو 

  .القرية  أهلَ   أي [  82:  يوسف( ]اْلَقْريَةَ   َواْسَألِ : )تعاىل  كقولهيف الكالم,    واالختصار   االتساع

 .   هاأكلتْ   فكأهنا   إليها،   اهلجرة   بوجوبتَفرُُغ    القرى   أنّ   :  الثان

 .   أن أكلها ومريهتا تكون من القرى املفتتحة وإليها تسا  غنائمها   الثالث :

:  غريها؛   فضل  على  فضلها  غلبةُ   القرى  أبكلها   املراد  يكون   أن   حيتمل:  املنذر  ابن  هقالما    الرابع 
 مكة   تسمية  من  أبلغ   وهذا  ،عدماع   تكون  تكاد  حىت   فضلها  عظيم  جنب  يف  تضمحل   الفضائل  أن  فمعناه

 .انتهى  األمومة،   حق   هلا   يكون  لكن  ،أمٌّ   له   هي   ما   معها  تنمحي  ال األمومة   ألن ؛"   القرى  أم "  

 فضلها   رجوع  إال "  القرى  أتكل : "لقوله  معىن   ال :    قال , و االحتمال  هبذا  الوهاب   عبد  القاضي   وجزم 

 . (42)   غريها  على  وزايدهتا  عليها

 

 ( . 1871يف صحيحه برقم )   ( 39) 
 ( . 1382يف صحيحه برقم )   ( 40) 
  -( , )حتقيق: ايسر بون إبوراهيم ,دار النشور: مكتبوة الرشود  542/  4ينظر شر  صحي  البخاري البن بطال )   ( 41) 

 هو( .  1423نية،  السعودية، الرايض , الطبعة: الثا 
( البن عبد الب )حتقيق: سامل ُممد عطا، ُممد علي معوض , دار  226/  8انظر هذه األقوال يف االستذكار )   ( 42) 

( , كشووف  543/  4ه( , شوور  صووحي  البخوواري البوون بطووال )   1421بووريوت , الطبعووة: األوىل،    –الكتووب العلميووة  
  –قيووق : علووي حسووني البووواب , الناشوور: دار الوووطن  ( البوون اجلوووزي )حت 404/  3املشووكل موون حووديث الصووحيحني ) 
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  املعان كلها صحيحة ومتقاربة, وهللا أعلم. وهذه  

 بركة مكة :   عف   إ  بركتها ض    بن  , أهنا أعظم ال الد بركةً   -  4

 جاء ذلك يف أحاديث عّدة, منها :

 َما   ِضْعَفيْ   اِبْلَمِديَنةِ   اْجَعلْ   اللَُّهمَّ "  :  قال  وسلم،   عليه  هللا   صلى   النيب   عن  عنه،   هللا   رضي  أنسحديث  

 .   (44)   ومسلم  (43) ". أخرجه البخاري    الَبََكةِ   ِمنَ   مبَكَّةَ   َجَعْلتَ 

 َحرَّمَ   ِإبْورَاِهيمَ   ِإنَّ "  :    عبد هللا بن زيد بن عاصم، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوحديث    -
 مبِثْوَليْ   َوُمدَِّها   َصاِعَها   يف   َدَعْوتُ   َوِإّنِ   َمكََّة،   ِإبْورَاِهيمُ   َحرَّمَ   َكَما  اْلَمِديَنةَ   َحرَّْمتُ   َوِإّنِ   أِلَْهِلَها،   َوَدَعا   َمكَّةَ 

 .(46)"َمكَّةَ  أِلَْهلِ   ِإبْورَاِهيمُ   بِهِ   َدَعا   َما  (45)

عنهاوحديث    - قال    عائشة رضي هللا  َنا  َحبِّبْ   اللَُّهمَّ "  :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىالطويل  ِديَنةَ   إِلَيوْ
َ
 امل

ْحَها  ,َأَشدَّ   أَوْ   َمكََّة،   َكُحبَِّنا ْحَفةِ   فَاْجَعْلَها   مُحَّاَها   َوانْوُقلْ   َوُمدَِّها،   َصاِعَها  يف   لََنا   َواَبرِكْ   ,َوَصحِّ   (47) "    اِبجلُْ
 . وسيأيت بطوله . 

 هللا   صلى  هللا   رسول   قال :  يقوالن   هريرة  وأاب  مالك،  بن  سعد  مسع   أنه  القرا ،  هللا  عبد  أيبوعن    -
 اللُهمَّ   ُمدِِّهْم،   يف   هَلُمْ   َواَبرِكْ   َصاِعِهْم،  يف   هَلُمْ   َواَبرِكْ   َمِديَنِتِهْم،  يف   اْلَمِديَنةِ   أِلَْهلِ   اَبرِكْ   اللُهمَّ : "  وسلم  عليه

 

( البوون حجوور )دار الفكوور, بووريوت( ,  80/  1( , هوودي السوواري ) 154/  9الوورايض( , املنهوواا شوور  صووحي  مسوولم ) 
( للبقاعي ,  632(  391/  1نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ) ,    ( 517/  12)   الصحي    اجلامع   لشر    التوضي  

بوريوت( , وفواء    –( للعيو  )دار إحيواء الوُّتاث العوريب  234/  10قاهرة( , عمودة القواري ) )دار الكتاب اإلسالمي، ال 
   ه(. 1419  –بريوت الطبعة: األوىل    –( )دار الكتب العلمية  38/  1الوفاء أبخبار دار املصطفى ) 

 (. 1885)   يف صحيحه برقم   ( 43) 
 . ( 1369) يف صحيحه برقم    ( 44) 
احلوديُث األوُل  ني وغريمها : )مثل( بدل )مثلي( لكن يشهد للثانيوة  ( جاء يف بعض رواايت احلديث يف الصحيح 45) 

  َكَما   اْلَمِديَنةِ   أِلَْهلِ   َأْسَأُلكَ   َوِإّنِ اآليت : "    هريرة   وأيب   مالك،  بن   سعد  ما جاء يف حديث حديُث أنس, كما يشهد هلا 
-47" وهو حديث صحي . وانظر األحاديوث الوواردة يف فضوائل املدينوة )ص/   َمَعهُ   َوِمثْوَلهُ   َمكَّةَ   أِلَْهلِ   َسَأَلَك ِإبْوَراِهيمُ 

48 .) 
 ( . 1360أخرجه مسلم يف الصحي  برقم )   ( 46) 
 ( . 3926) برقم  ( أخرجه البخاري يف الصحي   47) 
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 أِلَْهلِ   َأْسأَُلكَ   َوِإّنِ   كََّة، مَ   أِلَْهلِ   َسأََلكَ   ِإبْورَاِهيمَ   َوِإنَّ   َوَرُسوُلَك،   َعْبُدكَ   َوِإّنِ   َوَخِليُلَك،  َعْبُدكَ   ِإبْورَاِهيمَ   ِإنَّ 
َها   نَوْقبُ   ُكلِّ   َعَلى  اِبْلَمالِئَكِة،  ُمَشبََّكةٌ   اْلَمِديَنةَ   ِإنَّ   َمَعُه،  َوِمثْوَلهُ   َمكَّةَ   أِلَْهلِ   ِإبْورَاِهيمُ   َسأََلكَ   َكَما  اْلَمِديَنةِ   ِمنوْ
 "اْلَماءِ  يف   اْلِمْل ُ  َيُذوبُ  َكَما   هللاُ  أََذابَهُ  ِبُسوءُ  أَرَاَدَها َمنْ   الدَّجَّاُل، َوال  الطَّاُعونُ  َيْدُخُلَها  اَل   حَيُْرَساهِنَا، َمَلَكانِ 

(48)   . 

الفقيه : "   ابن  قاله  بركتها ما   يف   يكتفي  وال  ،نيرص بقُ   األكولُ   الرجلُ   ابملدينة  يكتفيومن مظاهر 
" خمالتُ   يف   لظهر  كذلك   كان   ولو  نه، حْ وطَ   ّبه حَ   يف   فسادُ   أو  فيه  لغلظُ   ذلك  وليس  ، أرغفةُ   خبمسةِ   غريها 

(49)   . 

أكثر من ربع قرُن   –وهلل احلمد واملنة    –قلُت : ما قاله صحيٌ , وهو جمّرب؛ فإن  قد أمضيُت فيها  
من الزمان, وملسُت هذه البكة يف كل شيُء, حىت يف الوقت والقراءة والتأليف, بل وسألت بعض أهل 

 العلم الوافدين إليها عن ذلك فكان شعوره كشعوري, وزاد فقال: املدينُة َجّنٌة ! 

 : على اإلطالق ال الد   أهنا أصحُّ   -  5

املدينَة وهي أوأب أرض هللا, فجاءه جبيل عليه السالم حينذاك وخرّيه   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّىَقِدَم النيبر  
 هللاُ   َصلَّى  فاختار النيبر   والطاعون،  احلمى  ومها  ؛ العظيمالثوابُ   منهماواحٌد    هأصاب  ملن  حيصل   أمرين  بني
 .   -اآليت   َعِسيبُ كما يف حديث أيب    -احلّمى وأبقاها يف املدينة, وأرسل الطاعون إىل الشام   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ 

 من   درجةع  أعلى   هو   الذي   هللا  سبيل  يف   ابلقتل   الشهادةُ   له   ت حصل   ،حد أصحابهأ موتَ   هللاُ   شاء  فإذا
 يكّفر  منها  يومُ   وكلر  , النار من  املؤمن  حظّ  هي الش  ى ابحلمّ  مات   منهم، ذلك فاته  ومن لطاعون، اب املوت
   .سنةع 

 لسرعة؛  الطاعون  أمر  من  أخفّ   أمرها  أن  ابملدينة،  ىاحلمّ   والسبب يف إمساكه صلى هللا عليه وسلم
 . غالباع   به  املوت

 

 ( إبسناد صحي  . 1593( رقم ) 151/  3أخرجه أمحد يف املسند )   ( 48) 
 . ( 81/ ص )   الفقيه   البن   البلدان (  49) 
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وسلم ل  ذنأُ   فلما عليه  هللا  صلى  تُ   ى احلمّ   استمرار  قضية  كانت  القتال،  يف   لنيب  املدينة   ضعف يف 
وقد    اجلهاد،  يف  القوة   إىل  حتتاا  الش  جسادَ األ  أصحابه   من  قلةُ   يف  صلى هللا عليه وسلم  كان ال سيما 
 -اآليت    عائشة رضي هللا عنهاكما يف حديث    -  اجلحفة   إىل   ىاحلمّ   بنقل  ذُ نئحي  فدعا  ,داع دَ ومَ   داع دَ عَ 

  .  (50)   تعاىل   هللا  بالد  أص َّ   املدينةُ   وصارت  ,دعاؤه  جيبفأُ 

شرُك, وقيل :    دار   ذاك  إذ   كانت   ألهنا  ؛ اجلحفة  إىل   اها محّ   نقل تُ   أنصلى هللا عليه وسلم    دعا   وإمنا 
, فخشي النيب صلى هللا عليه وسلم أن يعينوا أعداءه عليه؛ فلذا دعا بنقل احلّمى اليهودكان يسكنها  

 .   (51) إليهم  

 الطري   مرّ   لو  بل ,  ُحمّ   مائها  من   شرب  َمن  إن  حىت   , إليها  انتقلت احلمى ف  دعاءه،  هللا   استجاب   وقد 

 .   (52)   ُحمّ   هوائها  يف

بسنده   (53) فقد أخرجه أمحد    –  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولِ   َمْوىَل   -  َعِسيبُ أما حديث أيب  
قال "  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   قَالَ :  عنه   احْلُمَّى   فَأَْمَسْكتُ   َوالطَّاُعوِن،   اِبحْلُمَّى،   ِجْبِيلُ   أاََتِن : 
    " .   اْلَكاِفرِ   َعَلى   َورِْجسٌ  َوَرمْحٌَة،  أِلُمَِّش،  َشَهاَدةٌ   فَالطَّاُعونُ   الشَّاِم،  ِإىَل   الطَّاُعونَ   َوأَْرَسْلتُ   اِبْلَمِديَنِة،

 َرُسولُ   َقِدمَ   َلمَّا  :   بسنده عنها قالت  (54) فقد أخرجه البخاري    عائشة رضي هللا عنهاوأما حديث  

ِديَنَة،  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ 
َ
 أََبتِ   ايَ :  فَوُقْلتُ   َعَلْيِهَما،  َفَدَخْلتُ :  قَاَلتْ   َوِباَلٌل،  َبْكُر،  أَبُو  (55)   ُوِعكَ   امل

 : يَوُقولُ   احلُمَّى  َأَخَذْتهُ   ِإَذا  َبْكرُ   أَبُو َفَكانَ :  قَاَلتْ   جتَُِدَك؟  َكْيفَ   ِباَللُ   َوايَ   جتَُِدَك؟  َكْيفَ 

 

,    3( البن حجر, )حتقيق: ُمب الدين اخلطيب, املكتبة السلفية, ط 191/  10م يف فت  الباري ) ينظر ما تقد   ( 50) 
( البن حجر, )حتقيق : أمحد عصام الكاتب, دار العاصومة  207بذل املاعون يف فضل الطاعون )ص: و هو( ,  1407

/  9املفاتي  شور  مشوكاة املصوابي  )   مرعاة , و (  260/  21عمدة القاري ) و ه( ,  1411, الرايض , النشرة األوىل ,  
538 .) 

 ( . 343/  3( , إرشاد الساري ) 347/  4ينظر كشف املشكل من حديث الصحيحني )   ( 51) 
( للقسوطالن , ) نشور  343/  3( , إرشواد السواري ) 347/  4ينظر كشف املشوكل مون حوديث الصوحيحني )   ( 52) 

 ( . 1878/  5ي  شر  مشكاة املصابي  ) ه( , مرقاة املفات 1410دار الفكر , بريوت , الطبعة األوىل ,  
 ( إبسناد صحي  . 20767( رقم ) 366/  34يف املسند )   ( 53) 
 ( . 3926) برقم  الصحي   يف    ( 54) 
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 نَوْعِلهِ   ِشرَاكِ   ِمنْ   أَْدنَ   َواملْوتُ    أَْهِلهِ   يف   ُمَصبَّ ٌ   اْمرِئُ   ُكلر 

 : َويَوُقولُ   (57)   َعِقريَتَهُ   يَوْرَفعُ   (56)   احلُمَّى   َعْنهُ   أَقْوَلعَ   ِإَذا ِباَللٌ   وََكانَ 

َلةع   أَبِيَتَّ   َهلْ   ِشْعرِي   لَْيتَ   َأالَ     (58)َوَجِليلُ   ِإْذِخرٌ   َوَحْويل   ِبَوادُ    لَيوْ

 (59) َوطَِفيلُ   َشاَمةٌ   يل   يَوْبُدَونْ   َوَهلْ    جَمَنَّةُ   ِمَياهَ   يَوْومعا  أَرَِدنْ   َوَهلْ 

 

الَوْعُك: َمْغُث املرض. وقد وعكته احلمى فهو موعوك, كأهنا تعرك اجلسم عركا . وأوعكت الكالب الصيد، إذا    ( 55) 
لفراهيودي )حتقيوق : د مهودي املخزوموي، د إبوراهيم السوامرائي , الناشور:  ( ل 180/  2مّرغته يف الوُّتاب . ينظور العوني ) 
( للجوهري )حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار , الناشر: دار العلم للماليني  1615/  4دار ومكتبة اهلالل( , الصحا  ) 

ن سوولطان ,  ( البوون فووارس )حتقيووق: زهووري عبوود اتسوو930( جمموول اللغووة )ص:  هووو 1407بووريوت , الطبعووة: الرابعووة    –
( البووووون فوووووارس, )حتقيوووووق:  123/  6ه( , مقووووواييس اللغوووووة )   1406  -بوووووريوت , الطبعوووووة الثانيوووووة    –مؤسسوووووة الرسوووووالة  

 هو( . 1390عبدالسالم هارون, مطبعة مصطفى البايب احلليب, مصر, الطبعة الثانية  
 ( . 346/  4َأي رُفعْت عنه احلمى . كشف املشكل من حديث الصحيحني )   ( 56) 
ه. قال ابن قتيبة : يقول الناس ملن رفع صوته: قد رفع عقريتوه. وأصول هوذا َأن رجوال ُقطعوت ِإحوْدى  يرفع عقريت   ( 57) 

رجَلْيه، فَوَرفع املعقورة ووضعها على اأْلُْخَرى وصرخ أِبَْعَلى َصوته يبكي عليها، َفقيل لكل َرافع َصوته: قد رفع عقريته .  
بغداد , الطبعة األوىل ،    –. عبد هللا اجلبوري , مطبعة العان  ( )حتقيق : د 374/  2ينظر غريب احلديث البن قتيبة ) 

بووريوت ,    –( البوون دريوود , )حتقيووق : رمووزي منووري بعلبكووي , دار العلووم للماليووني  768/  2ه( . مجهوورة اللغووة ) 1397
من ,  ( لألنبواري , )حتقيوق: د. حواا صواحل الضوا 53/  2م( , الزاهر يف معان كلمات الناس ) 1987الطبعة: األوىل،  
 هو( .   1412بريوت , الطبعة: األوىل،    –مؤسسة الرسالة  

اإلذخر واجلليل : نبتتان . ويُوَقال إن اجلليل : هو الثمام. َوُهَو نبت ضَوِعيف حيشوى بِوِه خصواص اْلبَويْوت. ينظور    ( 58) 
 ( . 250/  10, عمدة القاري )   99/ 1هدي الساري  

 جرون فيها.  جَمّنة: سو  كانت ِبقرب مّكة يتّ   ( 59) 
امة وطفيل: قيل : مها جبالن . وقيل : بل مهوا عينوان، وليسوا نيبلوني . قوال اخلطوايب: كنوت أحسوب أهنموا جوبالن  وش 

 حىت أُنبئت أهنما عينان .  
  -يلملم   أسفل -  السعدية   وادي   بني   الساحل   على   مشرفة   مكة   غريب   جنوب   بتهامة  حرة   إنه : وقال البالدي عن طفيل  

:  اجلحادلوة   وأهلهوا   مواء،   هبوا   ليس   إذ   ؛ َعَثرية   زراعتها   وكل ,    اخلبت   يف   مفيضهما   عند   -البيضاء   أسفل   -  األبيار   ووادي 
 .    كنانة   من   شعبة   ب    من   فرع 

  وكان .  اليوم   اجلديدة   الطريق   قرب   قليالع،   أكثر   أو   كيالع،   َثانني   قرابة   على   مكة   غريب   جنوب   جبل إنه  :    شامة وقال عن 
  إىل   عنووه   بعيوودة   طفيوول   وكانووت (  السووعدية )   يلملووم   ُموورم   مث   إدام   مث   البيضوواء،   مث   ملكووان   علووى   مكووة   موون   ُيوورا   الوويمن   درب 

  املتيامن   ميني   جيعلها   طفيل   من   ابلقرب  فمرّ   , هناك  األرض   لسهولة   الساحل  قرب   على  أخذ   تعبيده   عند   أنه  غري   الغرب، 
 . الطريق   من   مرأى   على 
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َنا   َحبِّبْ   اللَُّهمَّ "  :  فَوَقالَ   فََأْخَبْتُهُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   اّللَِّ   َرُسولَ   َفِجْئتُ :  َعاِئَشةُ   قَاَلتْ  ِديَنةَ   إِلَيوْ
َ
 َكُحبَِّنا   امل

ْحَها ,َأَشدَّ   أَوْ  َمكََّة، ْحَفةِ   فَاْجَعْلَها   مُحَّاَها  َوانْوُقلْ   َوُمدَِّها،   َصاِعَها   يف   لََنا   َواَبرِكْ   , َوَصحِّ  " .   (60)  اِبجلُْ

َبةَ   الَعنْ   اللَُّهمَّ :  بالل    قَالَ ويف روايُة   َبةَ   َربِيَعَة،  ْبنَ   َشيوْ  ِمنْ   َأْخَرُجو َ   َكَما  َخَلفُ   ْبنَ   َوأَُميَّةَ   َربِيَعَة،  ْبنَ   َوُعتوْ
َنا  َحبِّبْ   اللَُّهمَّ "  :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   اّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ   مُثَّ   الَواَبِء،   أَْرضِ   ِإىَل   أَْرِضَنا ِديَنةَ   ِإلَيوْ

َ
 أَوْ   َمكَّةَ   َكُحبَِّنا  امل

ْحَها  ُمدَِّ ،  َويف   َصاِعَنا  يف   لََنا  اَبرِكْ   اللَُّهمَّ   َأَشدَّ،  َوَقِدْمَنا :  قَاَلتْ   ،"    اجُلْحَفةِ   ِإىَل   مُحَّاَها   َوانْوُقلْ   لََنا،  َوَصحِّ

ِديَنةَ 
َ
 .   (62)   آِجنعا  َماءع   تَوْعِ    ََنْالع  جَيْرِي بُْطَحانُ   َفَكانَ :  قَاَلتْ  ،(61)   اّللَِّ   أَْرضِ   أَْوأبَُ  َوِهيَ   امل

 يف   معروفاع   وابؤها  وكان :    هشام   قال  وزاد  ,حنوه  عروة  بن  هشام   عن  إسحا   بن  ُممد   روايةِ   ويف
 !   احلمار  ينهق  كما  فينهق  .  اهنق  :له  قيل  وابئها  من  مَ لَ سْ يَ   أن  وأراد  دخلها  إذا  اإلنسان   وكان   ,اجلاهلية

  :  الشاعر   يقول   ذلك   ويف

 (63)  "  عُ ملروَّ     إن       محارُ     هنيقَ          دىالرَّ   خيفة   من  يتُ غنّ   لئن   لعمري

 

تعوواىل عنووه، ليسووا لووه، بوول مهووا لبكوور بوون غالووب بوون عووامر بوون  وقيوول: إن هووذين البيتووني اللووذين أنشوودمها بووالل، رضووي هللا  
احلارث بن مضاض اجلرمهي، أنشدمها عندما نفتهم خزاعة من مكة، شرفها هللا، وقيل لغريه . ينظر معجم ما استعجم  

ان  هو( , معجم البلد   1403( للبكري , )عامل الكتب، بريوت , الطبعة: الثالثة،  892/  3من أمساء البالد واملواضع ) 
م( , كشوووووف املشوووووكل مووووون حوووووديث  1995( ليووووواقوت احلمووووووي , )دار صوووووادر، بوووووريوت , الطبعوووووة: الثانيوووووة،  37/  4) 

  واألثريووة   التأرُييووة   مكووة   معووامل ,    ( 229/  6( , إرشوواد السوواري ) 250/  10( , عموودة القوواري ) 346/  4الصووحيحني ) 
   .   ( 167  / ص ) ( و  47)ص/ 

( كويالع، مسّيوت اجلحفوة ألن السويول اجتحفتهوا.  26مبسوافة )   اجلحفة : قرية صوغرية تقوع شور  رابوغ إىل اجلنووب   ( 60) 
وهي ميقات من جاء عن طريق البحر من مصر والشام، وقد انودثرت اجُلْحفوة قبول موا يقورب مون سوبعة قورون . ينظور  

( , معوامل مكوة التأرُييوة واألثريوة  111/  2( , معجوم البلودان ) 368/  2معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضوع ) 
هوو( , معجوم املعوامل اجلغرافيوة    1400( لعاتق البالدي , )طبع دار مكة للنشور والتوزيوع , الطبعوة: األوىل،  161)ص:  

 هو(.   1402( له أيضاع , ) طبع دار مكة للنشر والتوزيع، مكة املكرمة , الطبعة: األوىل،  79يف السرية النبوية )ص:  
ّد ويُقصور. قوال أهول اللغوة : هوو املورض العوام,  قال ابن حجر : قوهلا : "أوأب" أفعل تفضيل    ( 61)  من الووابء, وهوو ميوُ

يُقال : أوأبت األرض فهي وبيئة, ووبئت فهي وبيئة, وُوبئت فهي موبووءة. وأرادت عائشوة رضوي هللا عنهوا يف وصوف  
 ( . 103املدينة ابلوابء كثرة ما كان هبا من احلمى . بذل املاعون )ص: 

 ( . 181/  10وانظر فت  الباري البن حجر )   ( . 1889صحي  البخاري رقم )   ( 62) 
 ( . 262/  7فت  الباري )   ( 63) 
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  : (64) الطاعو     يدنلها  ال   –  6

"    وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  قال:  قال  عنه،   هللا  رضي  هريرة  أيب   عنف ِديَنةِ   أَنْوَقابِ   َعَلى: 
َ
 امل

 .   (66) ومسلم    (65)" أخرجه البخاري   الدَّجَّالُ   َوالَ   الطَّاُعوُن،   َيْدُخُلَها   الَ   َمالَِئَكةٌ 

ِديَنةُ "  :  قال  وسلم،   عليه   هللا   صلى   النيب   عن   عنه،   هللا   رضي مالك    بن  أنس   عن و 
َ
 الدَّجَّاُل،   ََيْتِيَها   امل

 .  (67) "اّللَُّ   َشاءَ   ِإنْ  الطَّاُعونُ   َوالَ " :    قَالَ   "   الدَّجَّالُ   يَوْقَرهُبَا  َفالَ   حَيُْرُسوهَنَا،   املالَِئَكةَ   فَوَيِجدُ 

 وهذا من خصائص املدينة الش مل يشاركها فيها غريُها من البلدان . 

 

: مووورض بكتوووريي معووودي حووواّد، وهوووو مووون األموووراض املشوووُّتكة بوووني اإلنسوووان واحليووووان ويصووونَّف كأحووود  الطييياعو   (  64) 
 األمراض اتجرية اخلطرية الش تسبب أوبئة يف حالة عدم السيطرة عليها. 

 ختتلف طر  انتقاهلا وانتشارها من نوع إىل آخر وهي: ومرض الطاعون على ثالثة أنواع  
 الطاعون الدملي :   -  1
وهووو أكثوور األنووواع حوودواث، يسووري املوورض بووني القوووارض كووالفئران واجلوورذان الووش تعتووب املسووتودع الطبيعووي هلووذا املوورض،    

قل هذه الباغيث من أجسام  حيث ينتقل فيما بينها بواسطة الباغيث الش تسبب هلا الوفاة، وعند حدوث األوبئة تنت 
 القوارض امليتة وهتاجم جسم اإلنسان لتتغّذى على دمه، وتصب  معدية لعدة أشهر الحقة. 

 الطاعون الرئوي :   -  2
أكثر أنواع الطاعون خطورة؛ لسهولة انتقاله وانتشاره بني املخالطني للمريض, خاصة يف الظوروف املناخيوة والبيئوة غوري  

 فضالت الشخص املريض إىل الشخص السليم. الصحية، ينتقل عن طريق  
األعراض األولية هي الصداع، الضعف، السعال مع الدم, أو تقّيؤ الدم. وال ميكن متييز هذه العوارض من عدة أمراض  
أخووورى يف اجلهووواز التنّفسوووي. دون التشوووخيص والعوووالا ميكووون أن تكوووون العووودوى قاتلوووة يف غضوووون يووووم إىل سوووتة أايم.  

 . % 100ت الش ال تعاجل هي تقريباع  والوفيات يف احلاال 
 الطاعون التسّممي :   -  3  

يشوبه هوذا النووع الطوواعون الودملي يف طور  انتقالوه، حيووث ينتقول املورض بواسوطة الباغيووث مون القووارض إىل اإلنسووان.  
التوزيوع ,  ( : جلماعة مون البواحثني , )مؤسسوة أعموال املوسووعة للنشور و 483/ 15املصدر : املوسوعة العربية العاملية ) 

( جلماعة من البواحثني )تصووير دار إحيواء  1146/ 2ه( , املوسوعة العربية امليسرة ) 1419الرايض , الطبعة الثانية ,  
 الُّتاث العريب( , ويكيبيداي )املوسوعة احلرة( مادة )طاعون( . 

 ( . 1880(  رقم ) 22/  3يف صحيحه )   ( 65) 
 ( . 1379( رقم ) 1005/  2يف صحيحه )   ( 66) 
 ( . 7134( برقم ) 61/  9يف صحيحه )   ( 67) 
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 عن  أبيه،  عن  الثقفي،  العالء  بن  عمر  عن  فلي ،  حدثنا:  قال  سريج،عن    (68) أما ما أخرجه أمحد  
 ُكلِّ   َعَلى  اِبْلَماَلِئَكِة،  َُمُْفوفَوَتانِ   َوَمكَّةُ   اْلَمِديَنةُ : "  وسلم  عليه   هللا   صلى  هللا  رسول   قال:  قال  هريرة،   أيب 

َها   نَوْقبُ   الثقفي   العالء  بن   عمر  جلهالة  ؛ ضعيففإسناده    "   الطَّاُعونُ   َواَل   الدَّجَّاُل،  َيْدُخُلَها   اَل   َمَلكٌ   ِمنوْ

 .  (70) عند األكثر    -راويه عن عمر بن العالء   سليمان  ابن  وهو  - فلي وضعف   ،  (69)  وأبيه

 هللا  عبد  أيبو  ، املوُْجمر هللا عبد بن نعيم طريق  من  ُمفوُ , فقد ُروي احلديثُ مث إن ذكَر مكَة فيه غرُي 
 .  مكةَ   فيه  منهم  أحدٌ   يذكر   ومل أبسانيد صحيحة,    هريرة  أيب   عن  ثالثتهم  صاحل،   أيب و   القرا ،

 غريبٌ   هذا:    -  الثقفي   العالء  بن  عمر  عن  فلي ،بعد أن سا  احلديث من طريق    -  كثري  ابن  قال
  ابن  كان  إن   هذا  الثقفي   والعالء   ,أعلم  وهللا  الطاعون،   ذكر   أو  مبحفو ،  ليس  هذا  يف  مكة  ركْ وذِ   ،جداع 

 . (  71)   كذاب  فهو  زيدل،

, كما ذكر ذلك  وبعد   مائة،   وسبع  وأربعني  تسع   سنةومما يؤيد ذلَك الواقُع, فقد دخل الطاعوُن مكَة  

 .   (72) ذلك العلماء  
 

 ( . 10265( رقم ) 184/  16يف املسند )   ( 68) 
/  6( للبخووواري ) تصووووير دار الكتوووب العلميوووة , بوووريوت( , واجلووور  والتعوووديل ) 180/  6ينظووور التووواري  الكبوووري )   ( 69) 

( البوون حجوور العسووقالن ,  47/  2( , وتعجيوول املنفعووة ) ( البوون أيب حوواا الوورازي , )تصوووير دار الفكوور , بووريوت 125
 هو( .   1416)حتقيق : د. إكرام هللا إمداد احلق , دار البشائر اإلسالمية , بريوت , الطبعة األوىل  

( للمزي, )حتقيق: د. بشار عواد معروف, الطبعة: الثانية, مؤسسة الرسالة,  317/  23ينظر هتذيب الكمال )   ( 70) 
( البون حجور العسوقالن, )حتقيوق: إبوراهيم الزيبوق, وعوادل مرشود,  303/  8وهتذيب التهوذيب )   هو( , 1403بريوت,  

 هو( . 1416الطبعة: األوىل, مؤسسة الرسالة, بريوت,  
 ( البن كثري, )حتقيق:  أمحد ملحم وآخرين, دار الكتب العلمية, بريوت( . 189/  19البداية والنهاية )   ( 71) 

  ابن زيدل, وإمنا هو ابن جارية كما ذكر ذلك احلافظ ابن حجر يف تعجيل املنفعة  قلُت : الصواب أن العالء ليس هو 
  بون   فلوي    وعنوه   هريورة   أيب   عون   أبيوه   عون   الثقفوي   جاريوة   بون   العوالء   بون   عمور يف ترمجة ابنه عمور, فقود قوال : "    ( 47/  2) 

  قووال   الثقفووي   العوالء   بوون   عموور   : فقوال   البخوواري   ذكووره   "   الودجال   وال   الطوواعون   واملدينووة   مكوة   يوودخل   ال "    حبووديث   سوليمان 
  : قلووت   ؟ أدري   فووال   العووالء   بوون   األسووود   أخووا   يكوون   مل   ن إ   املوودنيني   يف   حديثووه   : وقووال   , فووذكره   فلووي    عوون   منصووور   بوون   سووعيد 

  ؟ العالء   بن   األسود   أخو   أهو   : أليب   قلت   : حاا   أيب   بن ا   وقال   ".التهذيب"  يف   مذكور   جارية  بن   العالء   بن ا  هو   واألسود 
 ".   األسود   أخو   أنه   يف   الشك   إال   , ذكر   ما   حباصل   " الثقات "   يف   حبان   بن ا   وذكره   . مدي    شي    هو   , أدري   ال   : فقال 

( البون حجور العسوقالن ,  309/  7( , ولسوان امليوزان ) 182/  8وانظر ترمجة العالء بون زيودل يف هتوذيب التهوذيب ) 
 هو(. 1390, الطبعة: الثانية،  لبنان    –اهلند , مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت    –)حتقيق : دائرة املعرف النظامية  
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النيب   حياة  أبداع ال يف  الطاعون  يدخلها  فلم  املدينة  وفاته,وسلم  عليه   هللا   صلىأما  بعد  وال  بل   , 
 عليه  هللا  صلى  دعائه   إلجابة   حتقيقاع و   ؛البالد  من   غريها   عن   هلا   متييزاع يصة حىت اليوم؛  ت هذه اخلصاستمر 

 .   (73)   املتطاولة املدة  هذه   خبه  بتصديق  العظيمة  املعجزة   ذه هل   اع ر ا هإ و ,  وسلم

 ثقةع   ابلشام؛   الوابء   وقع  حني   املدينة  إىل   رضي هللا عنهم والصحابة   عمر ولعل هذا أحد أسباب رجوع 
املدينَة, وهللا أعلم   هم بلدَ   الطاعون  دخول  من  نهمأمّ   الذى   وسلم  عليه   هللا  صلى   هللا   رسول  بقول   منهم

(74)   . 

 أهنا تنف  ن ثها ومرارها وخترجهم منها :   -  7

أن رسول   من حديث أيب هريرة    (75) وقد ورد ذلك يف عدة أحاديث, منها ما أخرجه مسلم  
ال  هللا   ِإىَل  َهُلمَّ  الرََّخاِء،  ِإىَل  َهُلمَّ  َوَقرِيَبُه:  ِه  َعمِّ اْبَن  الرَُّجُل  َيْدُعو  َزَماٌن  النَّاِس  َعَلى  ََيْيت   " رََّخاِء، قال: 

 

 ( . 208ينظر بذل املاعون )ص/   ( 72) 
 ( . 191/  10( , فت  الباري البن حجر ) 207ينظر بذل املاعون )ص/   ( 73) 

قال ابن حجر : " قرأت يف كتاب الشي  شهاب الدين أمحد بن حيىي بن أيب حجلة, يف وصف الطاعون الكبري: عّم  
البالد, وأابد العباد. وقطع كل درب, وساوى بني أهل الشر  والغرب. فكثرت به األوجاع, وانتقل مبصر من اإلصبع  

 بني قائم وحصيد. واتفقت فيه عجائب وغرائب :  إىل الذراع . مث تيمم هبا الصعيد, وترك الناس كالزرع ما  
منهوا: أن الطوواعون الووذي وقوع يف سوونة تسووع وأربعووني وأربوع مائووة عووّم األرض, فسوواواه هوذا يف ذلووك, ومل يتفووق ذلووك يف  

 غريمها.  
ومنهوا: أن مكوة مل يودخلها الطواعون قوط, إال هوذه املورة, فمووات هبوا خلوق كثوري مون أهلهوا واجملواورين ابلطواعون, وتووواتر  

 النقل بذلك . 
والوحووش والكووالب والغووزالن والكوالب والِقطوواط, ابخلورّاا حتووت اإلبووط, وبغوري ذلووك موون  ومنهوا: أنووه موات فيووه الطيووور  

 ومل يسلم منه يف هذا العا  ما مد  ا رض كلها, غ ر مدينة النر صلى   عليه و لم. أنواع الطاعون.  قال:  
بلغ املوت ابلقاهرة يف كل يوم  نصف املوجودين من العامل احليوان. و   -على سبيل التقريب   -ومنها: أن من مات فيه  

 عشرين ألفاع, وقيل: مخسة وعشرين ألفاع, وقيل: سبعة وعشرين ألفاع !! 
قلووت : ذكوور ابوون كثووري يف )اترُيووه( أن موون النوواس يف أموور القوواهرة املقلوّول واملكثوور؛ فاملقلوّول واملكثوور؛ فاملقلوّول يقووول: أحوود  

 ( . 379ذل املاعون )ص/ عشر ألفاع, واملكثر يقول: ثالثون ألفاع, انتهى " . ب 
( البون  558/  12( بتصرف, والتوضي  لشر  اجلامع الصوحي  ) 550/  4شر  صحي  البخاري البن بطال )   ( 74) 

سوووووراي , الطبعووووة: األوىل،    –امللقوووون , )حتقيووووق :دار الفووووال  للبحووووث العلمووووي وحتقيووووق الووووُّتاث , دار النوووووادر، دمشووووق  
 هو( . 1429
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َلْو كَ  هَلُْم  َأْخَلَف هللاُ َواْلَمِديَنُة َخرْيٌ  َها ِإالَّ  ُهْم َأَحٌد َرْغَبةع َعنوْ بَِيِدِه، اَل َُيْرُُا ِمنوْ نَوْفِسي  يَوْعَلُموَن، َوالَِّذي  انُوا 

رَاَرَها، ، خُتْرُِا اخْلَِبيَث، اَل تَوُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ تَوْنِفَي اْلَمِديَنُة شِ   (76) ِفيَها َخرْيعا ِمْنُه، َأاَل ِإنَّ اْلَمِديَنَة َكاْلِكرِي  

 " .   (77) َكَما يَوْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احلَِْديِد  

 .    : " تَوْنِفي النَّاَس َكَما يَوْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احلَِْديِد "  (78) ويف لفُظ عنده  

َبُة    وعن زيد بن اثبت، عن النيب   َا طَيوْ َا تَوْنِفي اخْلََبَث    -يَوْعِ  اْلَمِديَنَة    -قال: " ِإهنَّ ،   (79)َوِإهنَّ

 .  , واللفظ له(81) ومسلم    (80) َكَما تَوْنِفي النَّاُر َخَبَث اْلِفضَِّة " أخرجه البخاري  

بن عبد هللا   َويَوْنَصُع    ويف حديث جابر  َخبَوثَوَها،  تَوْنِفي  اْلَمِديَنُة َكاْلِكرِي،  َا  ِإمنَّ  "  :  ( 82) مرفوعاع 

 .   , واللفظ له(85) ومسلم    (84)" . أخرجه البخاري   (83) طَيِّبُوَها  

 

 (. 1381يف الصحي  برقم )   ( 75) 
, هتوذيب  404/ 5ري : هو منفواخ احلوّداد الوذي يونف  بوه النوار . وقيول : هوو املبوّ  مون الطوني . ينظور العوني  الك   ( 76) 

( للز شري , )حتقيق : علي ُممد البجواوي وُممود أبوو الفضول  290/ 3, الفائق يف غريب احلديث ) 188/ 10اللغة  
( البوون األثووري. )حتقيووق:  217/ 4يووب احلووديث واألثوور ) لبنووان , الطبعووة الثانيووة( , النهايووة يف غر   –إبووراهيم , دار املعرفووة  
 هو( . 1399بريوت،    -ُممود ُممد الطناحي. الناشر: املكتبة العلمية    -طاهر أمحد الزاوي  

 . 258/ 1خبث احلديد : هو ما نفاه الكري . مجهرة اللغة    ( 77) 
 (. 1382صحي  مسلم رقم ) (78) 

 ب " . ( : " تنفي الذنو 4050ويف لفُظ للبخاري برقم )   ( 79) 
 ( . 4589يف صحيحه برقم )   ( 80) 
 ( . 1384يف صحيحه برقم )   ( 81) 
 ينصع : ُْيُلص, وقيل: يبقى ويظهر .   ( 82) 

 وزعم الز شري أن الرواية : " وتُوْبِضع طيَبها " وأنه ِمن أبضعُته بضاعَته إذا دفعَتها إليه . 
واملشووهور ابلنووون والصوواد املهملووة. وقوود روي ابلضوواد واخلوواء  قووال ابووُن األثووري : يعوو  أن املدينووة تعطووي طيَبهووا سوواكنها.  

, مشووار   290/ 3املعجمتووني، وابحلوواء املهملووة موون النضوو  والنضوو ، وهووو رّش املوواء. ينظوور الفووائق يف غريووب احلووديث  
 ( . 65/    5( و ) 134/    1, النهاية يف غريب احلديث واألثر ) 324/ 1األنوار  

 . 324/ 1بفت  الطاء وكسر الياء املشددة . انظر مشار  األنوار  تُروى بكسر الطاء وسكون الياء, و   ( 83) 
 ومن هنا جاءت تسميتها بطيبة وطابة من الِطّيب, وهللا أعلم . 
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ِديَنُة أِبَْهِلَها َثاَلَث   قال    –يف ذكر الدجال    –  ويف حديث أنس بن مالك  
َ
: " مُثَّ تَوْرُجُف امل

ُ ُكلَّ َكاِفُر َوُمَناِفُق " متفق عليه    (86)   َرَجَفاتُ   .   (87) ، فَوُيْخرُِا اّللَّ

: " مُثَّ تَوْرُجُف اْلَمِديَنُة َثاَلَث َرَجَفاُت، َفاَل يَوبوَْقى ُمَناِفٌق، َواَل ُمَناِفَقٌة،   (88) ويف حديث يوم اخلالص  

 .  (89)  فَاِسٌق، َواَل فَاِسَقٌة، ِإالَّ َخرََا ِإلَْيِه، َفَذِلَك يَوْوُم اخلَْاَلِص " أخرجه أمحد  َواَل 

َواَل ُمْشرَِكٌة، َواَل   من حديث جابر    (90) وعند الطبان   يَوبوَْقى اِبْلَمِديَنِة ُمْشرٌِك  َفاَل  مرفوعاع : " 
َناِفَقٌة، َواَل فَاِسٌق َواَل فَاِسَقٌة، ِإالَّ َخرََا إِلَْيِه، َوَُيُْلُص اْلُمْؤِمُنوَن، َفَذِلَك يَوْوُم َكاِفٌر َواَل َكاِفرٌَة، َواَل ُمَناِفٌق َواَل مُ 

 اخلَْاَلِص ". 

 ومن جمموع هذه األحاديث نستنبط ما يلي : 

 : أن اخلروا من املدينة ينقسم إىل قسمني :   أوالً 

 غريها ابلكلية. خروٌا دائٌم : حبيث ينتقل منها إىل   –أ  

 

 (. 1883يف صحيحه برقم )   ( 84) 
 (. 1383يف صحيحه برقم )   ( 85) 
انوه, ويبقوى هبوا  قال ابن حجر : أي حيصل هلا زلزلة بعد أخرى مث اثلثة. حىت ُيرا منهوا مون لويس  لصواع يف إمي   ( 86) 

 ( . 96/  4املؤمن اخلالص, فال يسلط عليه الدجال . فت  الباري ) 
 (. 2943( , ومسلم يف صحيحه برقم ) 1881أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )   ( 87) 
يوووم اخلووالص : هووو اليوووم الووذي تووتخّلص فيووه املدينووة موون الكفووار واملشووركني واملنووافقني والفسووا  الووذين يقطنوهنووا    ( 88) 

 ( . 94/    13منها ملالقاة الدجال عند نزوله ابلقرب منها يف آخر الزمان. وانظر فت  الباري البن حجر ) خبروجهم  
, ورجاله ثقات , إال أن يف سنده انقطاعاع , لكن    ( من حديث ُمجن بن األدرع  18975يف املسند برقم )   ( 89) 

عنوود أيب داود يف سووننه بوورقم    اهلي  اآليت بعووده , كمووا يشووهد لووه حووديث أيب أمامووة البوو  يشووهد لووه حووديث جووابر  
هووو( , وابوون  1393( )حتقيوق: عووزت عبيود الوودعاس, وعووادل السويد, الطبعووة : األوىل , دار احلووديث, بوريوت,  4322) 

 (.  4077ماجه يف سننه برقم ) 
( )حتقيق: د. ُممود الطحان, مكتبة املعارف, الورايض,  3515( وحنوه برقم ) 2165يف املعجم األوسط برقم )   ( 90) 

هووو( . ويف سوونده علووي بوون عاصووم الواسووطي وهووو ضووعيف , وقوود أشووار الطووبان إىل تفوورده بووه.  1407الطبعووة األوىل ,  
 (. 9/ 22وانظر بقية خترجيه يف مسند أمحد ) 
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خروجه   خروٌا مؤّقٌت : كخروجه ألداء عبادُة : كاحلج والعمرة واجلهاد والتعلم والتعليم , أو   –ب  
 لغرُض مباُ  : كالتجارة والسياحة وحنو ذلك. 

 واملذموم هنا هو اخلروا الدائم الذي ال يصحبه نيُة َعْودُة إليها. 

بةع عنها وزهداع فيها, من أجل نيل حُظ من حظو  مهُم أال وهو خروجه منها رغ  لكن مع قيُد آخرَ 
فيها جيده  ال  لعالُا  مباُ , كخروجه  لسبُب  منها  لالنتقال  اضطر  لو  أما  مهمُّ   ,الدنيا؛  ألمُر  فيه   أو 

 مصلحة لإلسالم واملسلمني, أو لتكليفه بعمُل ال مناص له منه, فال يشمله هذا احلديث . 

ِه الس  وذلك ملا جاء يف حديث أيب هريرة   اْبَن َعمِّ َيْدُعو الرَُّجُل  النَّاِس َزَماٌن  َعَلى  ابق : " ََيْيت 
ِذي نَوْفِسي بَِيِدِه، اَل َُيْرُُا َوَقرِيَبُه: َهُلمَّ ِإىَل الرََّخاِء، َهُلمَّ ِإىَل الرََّخاِء، َواْلَمِديَنُة َخرْيٌ هَلُْم َلْو َكانُوا يَوْعَلُموَن، َوالَّ 

ُهْم َأَحٌد َرْغَبةع  َها ِإالَّ َأْخَلَف هللاُ ِفيَها َخرْيعا ِمْنُه ... " احلديث .  ِمنوْ  َعنوْ

: " املراد ابحلديث: اخلارجون عن املدينة رغبةع عنها كارهني هلا،   -رمحه هللا تعاىل    -قال ابن بطال  
خبثها( تنفي  )أهنا  احلديث  فيهم  جاء  الذين  وهم  هلم،  املدينة خري  املدينة   ,فهؤالء  من  خرا  من  وأما 

 .(91) حلاجُة, أو طلب معيشُة, أو ضرورُة, ونيته الرجوع إليها فليس بداخُل يف معىن احلديث وهللا أعلم  

ن ون أن معناه اإلخبار عمّ : " الصواب الذي عليه اتققّ   -رمحه هللا تعاىل    -وقال اإلمام النووي  

 ء يف األمصار الش أخب النيب  يف سريه, مسرعاع إىل الرخا  (92) خرا من املدينة متحّمالع أبهله ابّساع  

  .  (93)  بفتحها "

 دينية  ملصلحة  خرا  إمنا(,  عنها  رغبةع   أي)   لذلك  يكن  مل  الصحابة   من  خرا   َمن  خروا: "  اأُليّب   وقال

 .  (94) "    جهاد أو تعليم  من

 

 (. 93/  4( . وانظر فت  الباري البن حجر ) 547/    4شر  صحي  البخاري )   ( 91) 
الَبّس : هو السري, وزجر اإلبل واستحثاثها يف املسري, يقال هلوا عنود سووقها : بَوْس بَوْس . وهوي مون كوالم أهول    ( 92) 

,  405/ 1, وتفسري غريب ما يف الصحيحني  221/ 12اليمن, وفيها لغتان : بسست, وأبسست. ينظر هتذيب اللغة  
ه( , والفائق يف  1415القاهرة , الطبعة: األوىل،   -للحميدي )حتقيق : زبيدة ُممد سعيد عبد العزيز , مكتبة السنة  

 ( .  100/ 1( , ومشار  األنوار ) 107/ 1غريب احلديث ) 
 (. 159/    9املنهاا شر  صحي  مسلم بن احلجاا )   ( 93) 
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 اختلف العلماء يف نفي املدينة َخبَوَثها مىت يكون ؟اثنياً :  

 , وإليه مال ابُن عبد الب وطائفٌة من العلماء .  بزمن النيب    فقيل : إنه خاصٌّ   -

 إمنا كان يف حياة رسول هللا    -وهللا أعلم    -قال ابن عبد الب رمحه هللا تعاىل : " هذا عندي  
فحينئذ مل يكن ُيرا من املدينة رغبة عن جواره فيها إال من ال خري فيه , وأما بعد وفاته فقد خرا منها 

 .  (95) لفضالء األبرار "  اخليار ا

وقيل : إن ذلك يكون يف آخر الزمان بعد خروا الدجال, وذلك عندما ينزل قرب املدينة وحياول  -
املدينة حينئُذ أبهلها ثالث رجفاُت , فيخرا منها كل كافُر ومشرُك ومنافُق وفاسُق  دخوهلا , فُّتجف 

 ويلحق به كما مّر يف األحاديث السابقة. 

يف معرض كالمه عن احلديث السابق : " إمنا املدينة    –ليه ابن حزُم حيث قال  وهو الذي جن  إ
: " هذا اخلب إمنا هو يف وقُت دون وقُت، ويف قوُم دون قوُم، ويف خاُص ال يف  -كالكري ... " احلديث  

 .   (96) عاُم "  

 

/    5مرقووووواة املفووووواتي  ) , و (  352/  4شووووور  الزرقوووووان علوووووى املوطوووووأ ) (. وانظووووور  473/ 3إكموووووال إكموووووال املعلوووووم )   ( 94) 
1873 ) . 

 ( . 171/  23التمهيد )   ( 95) 
( : " وأما قوله : )تنفي الناس( فكالٌم عموٌم معناه اخلصوص ؛ ألهنا مل تنف من الناس  226/  8وقال يف االستذكار ) 
ونصورته    ويف حياته إال من ال إميان له وال خري فيه, ممن رغب بنفسه عن نفس رسول هللا    على عهد رسول هللا  

 وصحبته . 
كالٌم خرا على صحبته واملقام معه يف حياته خروُا اجلّلة من الصحابة عن املدينة بعد موته إىل    والدليل على أن ذلك 

العورا  والشووام وسوائر بلوودان اإلسوالم , يعّلمووون النواس الوودين والقورآن , فكووم مونهم سووكن محوص ودمشووق وسووائر داير  
راءهوا , ومل ُيوتّط مون اخوتّط الكوفوة والبصورة  الشام , وكم منهم سكن الكوفة والبصرة وغريها وسائر داير العرا  وما و 
 وغريها منهم إال إبذن عمر بن اخلطاب وسائر الصحابة رضي هللا عنهم ". 

( للسويوطي )املكتبوة التجاريوة  202/ 2( , وتنووير احلوالوك ) 235/ 10( , وعمودة القواري ) 88/ 4وانظور فوت  البواري ) 
 هو( . 1389الكبى , مصر ,  

 ( البن حزم , )حتقيق : أمحد شاكر , دار الُّتاث , القاهرة( . 263/  5اتلى ابآلاثر )   ( 96) 
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ضوان هللا عليهم  هبا , وخبروا الصحابة ر   واحتّج على دعواه بوجود املنافقني على عهد رسول هللا  
منها , وحبال سكان املدينة يف عصره حيث قال : " وسكان املدينة اليوم أخبث اخلبث ! وإ  هلل وإ  

 .  (97) إليه راجعون على مصيبتنا يف ذلك "  

 يف أنه أو  , الدجال بزمن  تصٌّ , أو أنه  خاصٌّ بزمن النيب  أنه  تمل حيُ ومنهم من َتردَّد فقال :  -

 .  (98)   متفرقةُ   أزمانُ 

 وذلك ألموُر منها :   ؛, وهذا هو الصواب   (99)  وقيل : إن ذلك عامٌّ يف كل وقتُ  -

 عموم النصوص الواردة يف ذلك وعدم املخصِّص هلا.  –  1

قال القاضي عياض : " قوله : " ال ُيرا أحٌد رغبةع عنها إال أبدل هللا فيها من هو خري منه " ذهب 
. وقال آخرون : هو عموٌم أبداع، وهذا أ هر؛   -عليه السالم    -بعضهم أن هذا خصوص مدة حياته  

ريبه : هلّم إىل لقوله يف احلديث اآلخر أول الكالم : " َييت على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وق
الرخاء، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده، ال ُيرا أحد منها رغبة عنها إال أخلف 

ممن ُيرا عنها ممن كان مستوطناع هبا   -عليه السالم    -هللا فيها من هو خري منه " احلديث ، وأن كالمه  
(100)   . 

أفضل   قامة ابملدينة : " اإلقامة ابملدينة يف حياته  وقال املباركفوري يف معِرض كالمه عن فضل اإل

 .   (101) إمجاعاع, فُيستصحب ذلك بعد وفاته حىت يثبت إمجاٌع مثله يرفعه "  

 

 (. 327/  5املصدر نفسه )   ( 97) 
( للطيويب , )حتقيوق: د.  2060/  6( , الكاشف عن حقوائق السونن ) 154/  9ينظر شر  النووي على مسلم )   ( 98) 

 هو( .   1417عبد احلميد هنداوي , مكتبة نزار مصطفى الباز, الطبعة: األوىل،  
( للرفواعي )طبوع جمموع امللوك فهود  30( , واألحاديث الوواردة يف فضوائل املدينوة )ص/ 96/ 4ر فت  الباري ) ينظ   ( 99) 

 ه ( . 1415لطباعة املصحف الشريف الطبعة : الثانية  
 ( . 250/  4إكمال املعلم شر  صحي  مسلم )   ( 100) 
 (. 550-549/    9مرعاة املفاتي  )   ( 101) 
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جابر    –  2 حديث  ورود  سبب  يف  جاء  اّللَِّ    ما  َرُسوَل  اَبَيَع  أَْعرَابِيًّا  َأنَّ   : َعَلى   السابق 
، أَِقْلِ    ٌك اِبْلَمِديَنِة، فَأََتى اأَلْعرَايبر ِإىَل َرُسوِل اّللَِّ  اإِلْسالَِم، فََأَصاَب اأَلْعرَايبَّ َوعْ  فَوَقاَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ

َا مُثَّ َجاَءُه فَوَقاَل: أَِقْلِ  بَويوَْعِش، فََأىَب، مُثَّ َجاَءُه فَوَقاَل: أَِقْلِ  بَويوَْعِش، فََأىَب، َفَخرَ   بَويوَْعِش، فََأىَب َرُسوُل اّللَِّ  

ِديَنُة َكالِكرِي، تَوْنِفي َخبَوثَوَها، َويَوْنَصُع ِطيبُوَها "    اأَلْعرَايبر، فَوَقاَل َرُسوُل اّللَِّ  
َ
َا امل  .   (102) : " ِإمنَّ

 .   -رمحه هللا تعاىل    -, ففيه ردٌّ على ابن حزم    فهذا النفي وقع يف زمن النيب 

ملا استشريوا يف أمر اخلروا من املدينة, أشاروا بعدم   - بعد زمن النيب  –أن بعض الصحابة  - 3
 اخلروا منها, مستدّلني هبذه األحاديث. 

تسّلم عليه فقالت: ِإّنِ أََرْدُت اخْلُُروَا،  (103) أتته موالٌة له يف الفتنة   فمن ذلك أن ابن عمر -

َنا الزََّماُن، فَوَقاَل هَلَا َعْبُد هللِا: اقْوُعِدي َلَكاِع  اَي أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن،   ْعُت َرُسوَل هللِا (104) اْشَتدَّ َعَليوْ ، فَِإّنِ مسَِ

  ا أَْو َشِفيععا يَوْوَم اْلِقَياَمِة "   يَوُقوُل: " اَل َيْصِبُ َعَلى أَلَْوائَِها هِتَا َأَحٌد، ِإالَّ ُكْنُت لَُه َشِهيدع  .   (105)َوِشدَّ

قال ابن عبد الب : "  را حديث ابن عمر هذا يعّم األوقاَت كلَّها. وقد قيل : إن ذلك إمنا ورد 
هللا   رسول  مع  الوقت  ذلك  وشّدهتا  ألوائها  على  الصحابة  فيمن صب  خروا  "    بدليل  بعده  عنها 

(106)   . 

 

 (. 7211صحي  البخاري رقم )   ( 102) 
 أن املراد ابلفتنة هنا هي وقعة احلرة الش وقعت زمن يزيد بن معاوية, وسيأيت بياهنا . الظاهر    ( 103) 
َلَكاِع : بفت  الالم , وأما العني فمبنية على الكسر, قال أهل اللغة : يقوال: امورأة لكواع , ورجول ُلكوَع بضوم    ( 104) 

يهتدي لكالم غريه وعلى الصغري, ومنه    الالم وفت  الكاف. ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغيب الذي ال 
 يطلب احلسن : " أمَثَّ لكع " .   قوله  

ويقال للمرأة: لكاع على وزن فعوال، واجلميوع مون اللكوع وهوو اللوؤم، وقيول: مون املالكيوع وهوو موا ُيورا مون السوال مون  
 البطن. 

 وخاطبها ابن عمر هبذا إنكارا عليها إلدالله عليها؛ لكوهنا ممن ينتمي إليه ويتعلق به .  
 ( . 346/    4( , شر  الزرقان على املوطأ ) 151/    9انظر املنهاا شر  صحي  مسلم بن احلجاا ) 

 (.  1377صحي  مسلم رقم ) (105) 

 (. 24/    21التمهيد )   ( 106) 
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،  (107) ليايل احلرة    وكذا ما جاء عن أيب سعيد موىل املهري، أنه جاء أاب سعيد اخلدري    -
فاستشاره يف اجلالء من املدينة، وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبه أن ال صب له على جهد املدينة 

يقول: " اَل َيْصِبُ َأَحٌد َعَلى أَلَْوائَِها،     وألوائها، فقال له: وحيك ال آمرك بذلك، إن مسعت رسول هللا

ا   -فَوَيُموَت، ِإالَّ ُكْنُت لَُه َشِفيععا    .   (108) يَوْوَم اْلِقَياَمِة ِإَذا َكاَن ُمْسِلمعا "    -أَْو َشِهيدع

 بزمُن طويُل؛ فقد كانت وقعة احلرة سنة ثالُث وستني للهجرة .   وهذا كله كان بعد وفاة النيب 

أن عمر بن عبد العزيز حني خرا من املدينة   -بالغاع    -ما ذكره اإلمام مالك يف "موطئه"    –  4

 .  (109) التفت إليها فبكى، مث قال: " اي مزاحم ، أختشى أن نكون ممن نفت املدينة ؟ "  

األحا عقب  مالك  اإلمام  ذكره  ومنها وقد  ذلك  يف  وترغب  املدينة  سكىن  على  حتث  الش  ديث 
حديث أيب هريرة وحديث جابر املتقدمني. وهذا يدّل على أن عمر بن عبد العزيز ومالكاع رمحهما هللا 

 تعاىل كا  يراين عموم تلك األحاديث يف كل زمان. 

فهذا اخلروا مل يكن رغبةع   أما ما احتّج به ابُن عبد الب من خروا الصحابة منها بعد وفاة النيب  
عنها , وال زهداع فيها , وال كان من أجل نيل حُظ من حظو  الدنيا ؛ وإمنا كان ملصلحُة دينيُة عظيمُة؛ 

 أال وهي اجلهاد يف سبيل هللا وفت  البالد, ونشر السنة, وتعليم الناس العلم, وهللا أعلم. 

 ال : املسيح الدجَّ   بر ع  ال يدنلها رر   -  8
 

ملدينة سنة ثالُث وستني بني أهل املدينة وبني القائد مسلم بن عقبة املّري,  ليايل احلرة : هي معركٌة وقعت يف ا   ( 107) 
حيث أرسله يزيد بن معاوية على رأس جيُش؛ لتأديب أهل املدينة بعد أن خلعوه, وطردوا واليه منها, وقود اهنوزم أهول  

(, )حتقيووق : د. أكوورم  236املدينوة يف هووذه املعركوة ووقعووت فوويهم مقتلوٌة عظيمووٌة . ينظوور اتريو  خليفووة بوون خيواط )ص/  
ه( , واملعرفوووة والتووواري   1397دمشوووق , بوووريوت , الطبعوووة: الثانيوووة،    -ضوووياء العموووري , دار القلوووم , مؤسسوووة الرسوووالة  

هوووو( ,    1401( للفسووووي , )حتقيوووق : أكووورم ضوووياء العموووري , مؤسسوووة الرسوووالة، بوووريوت , الطبعوووة: الثانيوووة،  325/ 3) 
حتقيووق: عبوود املوونعم عووامر , مراجعووة: الوودكتور مجووال الوودين الشوويال , دار  ( للوودينوري , ) 264واألخبووار الطوووال )ص/ 

( للطووبي , ) طبووع دار  482/ 5م( , واتريوو  الرسوول وامللوووك ) 1960إحيوواء الكتووب العووريب القوواهرة , الطبعووة: األوىل، 
تبوة الثقافوة  ( للمقدسوي , ) طبوع مك 14/ 6ه( , والبودء والتواري  ) 1407الكتب العلمية , بوريوت , الطبعوة: األوىل،  

 مصر ( .   –الدينية، ببور سعيد  
 (. 1374صحي  مسلم رقم )   ( 108) 
 هو( . 1406( )حتقيق: ُممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الُّتاث العريب, بريوت,  889/ 2املوطأ )   ( 109) 
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وهو   -ّصت به املدينُة النبويُة على سائر البلدان أنه ال يدخلها املسيُ  الدّجال, وال ُرعُبه,  مما اختُ 
فقد شاركْتها يف عدم دخول   –  فتنته  بسبب  اآلفا    يف  ينتشر  الذي   عر والذّ   اخلوف املشرفة؛  إال مكة 

 املسي  الدّجال إليها, لكّن املدينة َفَضلْتها بعدم دخوِل ُرعبه أيضاع. 

 والدليل على ذلك ما يلي : 

ِديَنةَ   َيْدُخلُ   الَ "    :قال  وسلم،  عليه  هللا   صلى  النيب  عن  عنه،  هللا  رضي  بكرة   أيبعن  
َ
ِسي ِ   ُرْعبُ   امل

َ
 امل

 .   (110) " أخرجه البخاري     َمَلَكانِ   اَببُ   ُكلِّ   َعَلى  أَبْوَواُب،  َسبوَْعةُ   يَوْوَمِئذُ   ا هلََ   الدَّجَّاِل، 

 قال   ألمه،  زايد  أخي   بكرة،  أيب   عن  أخبه  مسافع،  بن  عياض   أن   عوف،  بن  هللا  عبد  بن  طلحة   عنو 
 ، شيئاع   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  فيه  يقول  أن   قبل  الكذاب  مسيلمة  شأن  يف   الناس   أكثر:  بكرة  أبو
 َشْأنِ  يف  بَوْعُد،  أَمَّا "  : قال مث  أهله، هو  مبا  هللا  على  فأثىن  الناس،  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قام  مث

 بَوَلدٌ   لَْيسَ   َوِإنَّهُ   الدَّجَّاِل،   قَوْبلَ   َُيُْرُجونَ   َكذَّاابع   َثاَلِثنيَ   ِمنْ   َكذَّابٌ   فَِإنَّهُ   َشْأنِِه،  يف   َأْكثَوْراُْ   َقدْ   الَِّذي   الرَُّجلِ   َهَذا
نِ   َمَلَكانِ   يَوْوَمِئذُ   نَِقاهِبَا  ِمنْ   نَوْقبُ   ُكلِّ  َعَلى  اْلَمِديَنَة،  ِإالَّ   اْلَمِسيِ ،   ُرْعبُ   َيْدُخُلهُ   ِإالَّ  َها   َيُذابَّ  ُرْعبَ   َعنوْ

 .   (111) أخرجه أمحد   "  اْلَمِسي ِ 

وسائر  املكرمة  مكة  على  وتفّوقها  اخلاصّية,  هبذه  املدينة  اختصاص  على  يداّلن  احلديثان  فهذان 
األمصار يف ذلك, وعلى أن الدّجال شيٌء, وُرعُبه شيٌء آخر, بدليل أن مكة قد ثبت أنه ال يدخلها 

 لَْيسَ "   :قال ، وسلم عليه  هللا صلى  النيب عن  عنه،  هللا رضي  مالك بن أنسالدجاُل أيضاع كما يف حديث  

 

 ( . 1879( رقم ) 22/  3يف صحيحه )   ( 110) 
 ( وغريه . 20464( رقم ) 114/  34أخرجه أمحد يف املسند )   ( 111) 

احلووديث يف إسووناده ضووعف، ألن عيوواض بوون مسووافع مل يوورو عنووه غوورُي طلحووة بوون عبوود هللا بوون عوووف، ومل يوثقووه غوورُي ابوون  
( )حتقيووق: د  329حبووان، وقووال احلسووي  يف اإلكمووال يف ذكوور موون لووه روايووة يف مسووند اإلمووام أمحوود موون الرجووال )ص/  

ابكسوتان( : ال يعورف . فهوو يف عوداد    –راتشي  عبداملعطي أمني قلعجي , منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية، ك 
 اجملهولني، وابقي رجال اإلسناد ثقات . 

يِ  ِإالَّ اْلَمِدينوَوَة .... "  ُلغوُوُه ُرعوْوُب اْلَمسووِ ْن بَولوَوُد ِإالَّ يَوبوْ يشووهد لووه    لكووّن موضووع الشوواهد منووه وهووو قولووه : " َوِإنووَُّه لوَوْيَس مووِ
 ( .  29/  15شعيب األر ؤوط يف حتقيقه لصحي  ابن حبان ) احلديث السابق فيتقّوى به . وبذا قّواه الشي   

وقوال: رواه أمحود والطوبان، وأحود أسوانيد أمحود والطوبان رجالوه رجوال    332/ 7وقد أورده اهليثمي يف "جمموع الزوائود"  
 الصحي . 
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ِديَنَة،  َمكََّة،   ِإالَّ   الدَّجَّاُل،   َسَيَطُؤهُ   ِإالَّ   بَوَلدُ   ِمنْ 
َ
الَِئَكةُ   َعَلْيهِ   ِإالَّ   نَوْقٌب،   نَِقاهِبَا   ِمنْ   لَهُ   لَْيسَ   َوامل

َ
 َصافِّنيَ   امل

ِديَنةُ  تَوْرُجفُ  مُثَّ   حَيُْرُسوهَنَا،
َ
  (112) أخرجه البخاري "  َوُمَناِفقُ   َكاِفرُ   ُكلَّ   اّللَُّ  فَوُيْخرِاُ  َرَجَفاُت،  َثاَلثَ  أِبَْهِلَها امل

. 

ِديَنةَ   َيْدُخلُ   الَ "  :  السالمو   الصالة  عليه  قوله  إن :  ال قائٌل  ق  فإن 
َ
ِسي ِ   ُرْعبُ   امل

َ
 يعارضه   "   الدَّجَّالِ   امل

ِديَنُة أِبَْهِلَها َثاَلَث َرَجَفاتُ   مُثَّ  السابق : "  أنس   حديث   يف   قوله
َ
   ! عبٌ رُ   فوالرجْ   "   تَوْرُجُف امل

أنه    : م  ليسفاجلواب   وإمنا   خوفه،  من  وال  الدجال  رعب  من  ليستْ   املدينة  رجفات ف  ة؛عارضفيه 
 خرجهمفيُ   ,الدجال  إىل   ونفيتشوّ   الذين  ,والكافرين  املنافقني   من   هبا   من  على املدينة   أهل  من   الرجفة   تكون
 عليهم   هتمقوّ   ومن   املدينة   أهل   من   فرارعا  الدجال   إىل والكفار    املنافقون  فيخرا   , إايهم  إبخافتهم  املدينة   أهلُ 
.  

 الذى   وهو  ينا ره  رجلٌ   منهم  إليه  ُيرا  أنه  الدجال؛  من  يرعبون   ال  فيها  املؤمنني  أن   على  والدليل
 حيييه،  مث  فيقتله  , ال:  فيقولون   األمر؟   يف   ونأتشكّ   هأحييتُ   مث   هذا  قتلتُ   إن   أرأيت "  :  الدجال  له   يقول
 ".   عليه  طيسلّ   فال   يقتله   أن  الدجال   فرييد  اليوم،   م    بصريةع   أشدر   قطّ   كنت   ما  وهللا :  الرجل  ذلك   فيقول
 قدرة  من   يراه  ما   هقلبَ   يوهن   وال  الدجال،   أبنه  له   وجيهر   ويقارعه   ينا ره   وأحدهم  املدينةَ   ه رعبُ   يدخل   فهل
 وال   ددُ بعَ   منه   ميتنع  ال   وحده   وهو   ,مهجته  على  ُيافه  وال   , حيييه  مث  رجالع   يقتل  أن  على   أقدره   الذى   هللا

 .  (113)   مجاعةُ   وال  ةُ عدّ 

 حيصل   ال  حىت   ؛والفزع  اخلوف   هو   املنفي  الرعب  أن  اجلمع   به   وقع   ما  حاصل قال ابن حجر : "  و 

 .  (114)   عليها   غلبته  وهو  غايته  عن   عبارةٌ   هو أو  .   منه  شيءٌ  قرهبا  نزوله   بسبب   فيها  ألحدُ 

 ما أهن املدينة :  رجنٌ   جال  الدَّ   املسيح    أ  الذي يفضح  -  9

 

 ( . 1881( رقم ) 22/  3يف صحيحه )   ( 112) 
( , والتوضوووي  لشووور  اجلوووامع الصوووحي   64/  10( و ) 551/  4ينظووور شووور  صوووحي  البخووواري البووون بطوووال )   ( 113) 
 (. 408/  32( و ) 598/  19) 
 ( . 94/  13فت  الباري البن حجر )   ( 114) 
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 هو خريُ ,  املدينة  أهل  من   رجلٌ ويكشف َعواره للناس,    , الدجالَ   يفض    ثبت يف الصحي  أن الذي
 .   ر الناساالناس، أو من خي

 طويالع  حديثاع  يوماع  وسلم  عليه هللا صلى هللا  رسول  حدثنا: قالسعيد اخلدري رضي هللا عنه،  فعن أيب 
ِديَنةِ   نَِقابَ   َيْدُخلَ   َأنْ   َعَلْيهِ   ُُمَرَّمٌ   َوُهوَ   الدَّجَّاُل،  ََيْيت : "    قال  أنه  به  حيدثنا  فيما  فكان   الدجال،  عن

َ
 امل

َباخِ   بَوْعضَ   فَويَوْنزِلُ   ،(115) ِديَنَة،  تَِلي  الَِّش   السِّ
َ
 ِخَيارِ   ِمنْ   أَوْ   -  النَّاسِ   َخرْيُ   َوُهوَ   َرُجٌل،  يَوْوَمِئذُ   ِإلَْيهِ   فَوَيْخرُاُ   امل

ثَوَنا  الَِّذي  الدَّجَّالُ   أَنَّكَ   َأْشَهدُ   فَويَوُقولُ   -  النَّاسِ   فَويَوُقولُ   َحِديثَُه،  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولُ   َحدَّ
ُتُه،  مُثَّ   َهَذا،  قَوتَوْلتُ   ِإنْ   أََرأَيْوُتمْ :  الدَّجَّالُ  : فَويَوُقولُ   حُيِْييِه،  مُثَّ   فَويَوْقتُوُلهُ   الَ،:  فَويَوُقوُلونَ   األَْمِر؟  يف   َتُشكرونَ   َهلْ   َأْحيَويوْ

 البخاري  أخرجه "    َعَلْيهِ   ُيَسلَّطُ   َفالَ   يَوْقتُوَلهُ   َأنْ   الدَّجَّالُ   َفرُيِيدُ   اليَوْوَم،  ِم ِّ   َبِصريَةع   َأَشدَّ   ِفيكَ   ُكْنتُ   َما  َواّللَِّ 
(116)   . 

: "   قولهألفا  احلديث وساقها سياقاع حسناع فقال : "   -كعادته   –وقد استقصى احلافُظ ابُن حجر  
:   مسلم   عند  شهاب  بنا  عن  صاحل  رواية  يف   "   الناس   خيار   من   أو   الناس   خري  هو  رجل   يومئذ  إليه   فيخرا

 املؤمنني   من  رجلٌ   هلَ بوَ قِ   فيتوجه"    :  مسلم  عند   سعيد   أيب  عن  الوداك  أيب  رواية  ويف   ",  الناس   خري  من  أو"  
 بعد  الدجال إىل  به فينطلقون  ,خفاء نابربّ  ما  : فيقول ؟ بربنا تؤمن ما أو :  فيقولون الدجال مساحل  فيلقاه
 ",   وسلم   عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  ذكره   الذي  الدجال  هذا  الناس  أيها   اي  :   قال  رآه   فإذا  ,قتله  يريدوا  أن
 , األرض  يف   قونمتفرّ   واملؤمنون  , عليه  متا حرّ   واملدينة  مكة   غري   كلها   القرى   فيدخل "    :  عطية  رواية  ويف

 عليه  هللا  صلى  هللا  رسولُ    ه رَ أنذَ   الذي  هذا  فألنظرنّ   ألنطلقنّ   وهللا  :  منهم  رجل   فيقول  ,هللا  فيجمعهم
 فسألوه   أخذوه  مساحله   من   مسلحةُ   أدن  أتى  إذا  حىت   فيأيت  ,به  يفتت  أن   خشية   أصحابه  فيمنعه  ,وسلم

  ".   عرفه  رآه  فلما  ,إيلّ   به  أرسلوا:    فيقول  ,بذلك  إليه   فيكتبون  ,الكذاب  الدجال  أريد :  فيقول   ؟  شأنه   ما

 

[  36قال األخفش: أنقاب املدينة: طرقها، الواحد: نقب، وهو من قول هللا تعواىل: )فَونَوقَّبُووا يِف الْوِباَلِد( ] :    ( 115) 
 جعلوا فيها طرقعا ومسالك.  أي:  

 وقال ابن وهب: يع  مداخلها. وقال غريه: هي أبواهبا وفّوهات طرقها الش يدخل منها إليها. 
( البن سيده , )حتقيق :  277/  1( , اتكم ) 880/  4وقال اخلطايب: هي الطريق يف رأس اجلبل . ينظر جممل اللغة ) 

هووو( , شوور  صووحي  البخوواري البوون    1421ريوت , الطبعووة: األوىل،  بوو  –عبوود احلميوود هنووداوي , دار الكتووب العلميووة  
 ( . 557/  12( , التوضي  لشر  اجلامع الصحي  ) 195/  7( , املنتقى شر  املوطأ ) 550/  4بطال ) 

 ( .   7132( برقم ) 60/  9يف صحيحه )   ( 116) 
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 يف   ",  حديثه  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  حدثنا  الذي  الدجال   أنك   أشهد   :  فيقول"    :  قوله
 له  فيقول : "   وزاد",   وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول ه َ رَ أنذَ   الذي الكذاب الدجال  أنت : "   عطية رواية

 " .   الكذاب  املسي    هذا الناس  أيها   اي :    فينادي  ,تنيشقّ   ك ألشقنّ  أو  ,به  آمرك  فيما  لتطيعّ  :   الدجال 

 يف",   ال  :  فيقولون ؟  األمر  يف   ون تشكّ   هل  هأحييتُ  مث  هذا قتلتُ  إن  أرأيتم :  الدجال  فيقول : "  قوله
 قال  من   قولَ   ويردّ   ,أتباعه  بذلك  جييبه  الذي  أن  يوض    وهذا  ",   ألوليائه  الدجال  يقول  مث: "    عطية  رواية

  .قولك  وبطالن   كفرك  يف أي  نشكّ   ال مرادهم  أو   ,تقيةع   ذلك  له   يقولون  املؤمنني  إن   :

 وبطنه    هره  شبع فيُ   ,شب فيُ   الدجال  به  فيأمر: "    الوداك  أيب  رواية  يف "    حيييه  مث   فيقتله: "    قوله

 من   (117)     ابمليشار  فيوشر  به  فيؤمر   ,الكذاب  املسي   أنت :    فيقول؟    يب   تؤمن  أما :    فيقول   ,ضرابع 
 حديث   ويف  ", قائماع  فيستوي قم:  يقول مث   , القطعتني بني  الدجال ميشي مث  ,رجليه بني يفر   حىت مفرقه
 يدعوه   مث   ,جزلتني  فيقطعه  ابلسيف  فيضربه  شباابع   ممتلئاع   رجالع   فيدعو: "    مسلم  عند  مسعان  بن  النواس
 على   فتوضع  حبديدة  َيمر   مث  , برجليه  فيمدّ   به  فيأمر : "    عطية   رواية  ويف   ",  يضحك   وجهه   لويتهلّ   فيقبل

 أن   تعلمون  ألستم  هذا  لكم   أحييت   إن  أرأيتم:    ألوليائه  الدجال   قال   مث   , شقتني  يشقه   مث  ,ذنبه  ب جْ عَ 
 قوه صدّ   أولياؤه  ذلك  رأى  فلما  ,قائماع   فاستوى  شقيه  أحد   فضرب  عصاع   فيأخذ   ,نعم:    فيقولون  ؟  ربكم

 .   (118) "    ضعيف   وعطية   ",  رهبم   أنه بذلك  وأيقنوا  وهوأحبّ 

د ث     -  10 ً  فيها  الوعيدر ملا أح   :   أمجعني  والناس  واملالئكة،   ، لعنة ب  اثً د  حمر  آوى  أو  ح د اث 

الدين أو آوى املوُْحِدثني, لكن يزداد األمُر ِشّدةع, والذَّنُب ِغْلظةع ال ُيفى ِعَظُم ُجْرم من أحدث يف  
لعنة ب  م, فإن فاعل ذلك متّوّعدٌ وسل  عليه   هللا  صلى   إذا وقع هذا يف مدينة التوحيد والسنة؛ مدينة النيب 

 .  أمجعني  والناس  واملالئكة،  هللا،

 

ْمُز. يُوَقاُل: َأَشْرُت اخَلَشبة َأْشراع، وَوَشْرهُتَا َوْشراع ِإذا َشَقْقَتها  املِْئشاُر، اِبهْلَْمِز: ُهَو املِْنشاُر، اِبلنروِن، َوَقْد ُيُّْتَُك اهلَْ   ( 117) 
 ِمُثُل َنَشْرهُتا َنْشرعا، َوجُيَْمُع َعَلى مآشرَي ومَواشري . 

(  281/  11قال ابن الّسكِّيت: يُوَقال للمنشار الَِّذي يُقطع ِبِه اخْلشب: ميشار َومجعه مواشري . ينظر هتذيب اللغة )  
 ( . 55/  10( , اتا العروس ) 21/  4ان العرب ) , لس 

 ( . 102/  13فت  الباري )   ( 118) 
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،  ِكَتابُ   ِإالَّ   َشْيءٌ   ِعْنَد َ   َما  عن علي رضي هللا عنه، قال:ف  هللاُ   َصلَّى   النَّيبِّ   َعنِ   الصَِّحيَفةُ   َوَهِذهِ   اّللَِّ

ِديَنةُ : "  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ 
َ
،  ِفيَها  َأْحَدثَ   َمنْ   َكَذا،  ِإىَل   َعائِرُ   َبنْيَ   َما  َحَرٌم،  امل  فَوَعَلْيهِ   ،(119)   ُُمِْداثع     آَوى  أَوْ   َحَداثع

الَِئَكةِ   اّللَِّ   لَْعَنةُ 
َ
 .  (120) ... " أخرجه البخاري    َعْدلٌ   َوالَ  َصْرفٌ   ِمْنهُ   يُوْقَبلُ   الَ   َأمْجَِعنَي، َوالنَّاسِ   َوامل

: فَوَقالَ  طَاِلُب، َأيب   ْبنُ  َعِلير  َخطَبَوَنا:  قال أبيه، عن التيمي، إبراهيم عنوقد رواه اإلمام مسلم بسنده  
ئعا   ِعْنَد َ   َأنَّ   َزَعمَ   َمنْ   -  َسْيِفهِ   ِقرَابِ   يف   ُمَعلََّقةٌ   َوَصِحيَفةٌ :  قَالَ   -  الصَِّحيَفةَ   َوَهِذهِ   هللاِ   ِكَتابَ   ِإالَّ   نَوْقَرُؤهُ   َشيوْ
ِبِل،  َأْسَنانُ   ِفيَها  َكَذَب،   فَوَقدْ  " :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   تَوَعاىَل   هللاُ   َصلَّى  النَّيبر   قَالَ   َوِفيَها  اجْلِرَاَحاِت،  ِمنَ   َوَأْشَياءُ   اإْلِ

،  ِفيَها  َأْحَدثَ   َفَمنْ   ثَوْوُر،  ِإىَل   َعرْيُ   َبنْيَ   َما   َحَرمٌ   اْلَمِديَنةُ  ،   آَوى   أَوْ   َحَداثع  َواْلَماَلِئَكةِ   هللاِ   لَْعَنةُ   فَوَعَلْيهِ   ُُمِْداثع

 .   (121) . "  .. َعْدالع  َواَل   َصْرفعا،   اْلِقَياَمةِ   يَوْومَ   ِمْنهُ  هللاُ   يَوْقَبلُ   اَل  َأمْجَِعنَي،  َوالنَّاسِ 

  ِبَشْيءُ   َُيُصرُكمْ   َكانَ   َرُسوَلُكمْ   ِإنَّ   : لعلي  قيل:  قال   سويد،   بن   احلارثبسنده عن    (122) وعند أمحد  
 يف   ِبَشْيءُ   ِإال  النَّاَس،  بِهِ   َُيُصَّ   ملَْ   ِبَشْيءُ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   َخصََّنا  َما :  قَالَ   َعامَّةع،   النَّاسِ   ُدونَ 
ِبِل،  َأْسَنانِ   ِمنْ   َشْيءٌ   ِفيَها  َصِحيَفةع   فََأْخرَاَ   َهَذا،  َسْيِفي  ِقرَابِ   ِإىَل   ثَوْورُ   َبنْيِ   ممَّا  َحَرمٌ   اْلَمِديَنةَ   ِإنَّ : "  َوِفيَها  اإْلِ
 ... " احلديث .   ِفيَها  َأْحَدثَ   َمنْ   َعائُِر،

 ِفيَها   َأْحَدثَ   َمنْ   اْلَمِديَنةُ "    :وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  قال:  قال  رضي هللا عنه  هريرة  أيب  عنو 
، ،   آَوى  أَوْ   َحَداثع  ِمْنهُ   هللاُ   يَوْقَبلُ   اَل   َأمْجَِعنَي،   َوالنَّاسِ   َواْلَماَلِئَكِة،  ,هللاِ   لَْعَنةُ   فَوَعَلْيهِ   َمْوالِيِه،  َغرْيَ   تَوَوىلَّ   أَوْ   ُُمِْداثع

 .   (123) . أخرجه أمحد  "  َعْدالع   َواَل   َصْرفعا،

 ؟   اْلَمِديَنةَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   هللاِ   َرُسولُ   َأَحرَّمَ :  مالك  بن  ألنس  قلتُ :  قال  ،األحول  عاصموعن  
 َمنْ "    –  َشِديَدةٌ   َهِذهِ :  يل   قَالَ   مُثَّ :  قَالَ   -  َحَداثع   ِفيَها   َأْحَدثَ   َفَمنْ   َكَذا،  ِإىَل   َكَذا  َبنْيَ   َما ,  نَوَعمْ :  قَالَ 

 

قال القاضي عياض: أي أتى إَثاع، أو آوى مون أاته ومحواه وضومه إليوه، وهوو حنوو قولوه تعواىل يف مكوة: }َومَون    ( 119) 
الالزم واملتعّدي، والقصر يف الالزم أشهر، واملّد يف    يُرِْد ِفيِه إبِِحْلَاُد ِبظُْلُم نُِذْقُه ِمْن َعَذاُب أَلِيُم{ ويقال: آَوى َوأَوى، يف 

 (. 195/  1( . وانظر كشف املشكل من حديث الصحيحني ) 486/  4املتعّدي أكثر . إكمال املعلم بفوائد مسلم ) 
 (. 1870( رقم ) 20/    3يف صحيحه )   ( 120) 
 ( . 1370( رقم ) 994/  2صحي  مسلم )   ( 121) 
 (. 1298( رقم ) 428/  2املسند ) ( يف  122) 
 ( وإسناده حسن . 9808( رقم ) 501/  15مسنده ) يف    ( 123) 
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 َعْدالع   َواَل   َصْرفعا،  اْلِقَياَمةِ   يَوْومَ   ِمْنهُ   هللاُ   يَوْقَبلُ   اَل   َأمْجَِعنَي،   َوالنَّاسِ   َواْلَماَلِئَكةِ   هللاِ   لَْعَنةُ   فَوَعَلْيهِ   َحَداثع   ِفيَها   َأْحَدثَ 

 .  (125) ". أخرجه مسلم    ُُمِْداثع   آَوى   أَوْ " :  (124)   أََنسُ  اْبنُ   فَوَقالَ :  قَالَ   ،"

 األحاديث وما يف معناها يستفاد منها ما يلي : فهذه  

 أو   حداثع   فيها  أحدث  ملن  أمجعني  والناس  واملالئكة  هللا  بلعنة  الوعيد   تغليظأوالع : اختصاص املدينة ب
 . داثع ُمُ   آوى

مع أن اإلحداث يف الدين, أو إيواء املوُْحِدثني, ُمّرٌم يف كل مكان   -هنا    كرابلذِّ   املدينة  ت صّ خُ   وإمنا
 عليه  هللا  صلى  النيب   رحذّ   ما   النتهاكه   آكد؛   له  والوعيد  ,أشدّ   حداثع   فيها  أحدث   من   على   اللعنة  ألن  -

 الش   املدينة  شأن   تعظيم  من  يلزمه  كان   فيما  وسلم   عليه  هللا  صلى  رسولال   الفة  على   وإقدامه  ،منه  وسلم
 , األرض  أقطار  يف   الدين  انتشر  ومنها   وسلم،  عليه  هللا  صلى   نبيه  وموطن  ,وحيه  منزل   أبهنا   هللا  فهاشرّ 

 .   (126)   البالد  سائر  على  مزيّة   فضلُ   بذلك  هلا   فكان 

 , وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب  موطن   ذاك  إذ  كانت  أهنا  ابلذكر  املدينة  ختصيص  يف   السرّ "    : غريه  وقال

 .  (127) "    الراشدين  اخللفاء   موضع  صارت  مث 

 

وقد سوئل عون هوذا احلوديث    –جاء يف بعض الرواايت أن امسه: موسى, والصواب: النضر . قال الدار قط     ( 124) 
: " هو حديث صحي  عنه، رواه عبد الواحد بن زايد، فقال يف آخره: قال موسى بن أنس : " أو آوى ُمداثع ...   -

َوِل، عوَوِن  "، ووهووم يف قولووه  ُم اأْلَحووْ : عوون موسووى بوون أنووس. والصووحي  مووا رواه شووريك، وعموورو بوْوِن َأيب قووَوْيُس، عوَوْن َعاصووِ
(  108/  12أنوس، ويف آخووره: فقوال النضوور بون أنووس : " أو آوى ُموداثع ... " . العلوول الوواردة يف األحاديووث النبويووة ) 

الورايض. الطبعووة    - بون ُممود الدابسووي . دار طيبوة  )حتقيوق وختوريج: ُمفوو  الوورمحن زيون هللا السولفي. وُممود بوون صواحل 
 هو( .   1427الدمام , الطبعة: األوىل،    –هو , والتكملة : طبع دار ابن اجلوزي  1405األوىل  

( رقووووووم  100/  9( . وهووووووو بنحوووووووه يف صووووووحي  البخوووووواري ) 1366)   -  463( رقووووووم  994/  2يف صووووووحيحه )   ( 125) 
 (7306 . ) 
( بتصرف يسري. وانظور عمودة القواري شور  صوحي  البخواري  503/  10شر  صحي  البخاري البن بطال )   ( 126) 
 (. 64/  33( , التوضي  لشر  اجلامع الصحي  ) 320/  10( , إرشاد الساري لشر  صحي  البخاري ) 233/  10) 
 (. 509/  9(. وانظر مرعاة املفاتي  شر  مشكاة املصابي  ) 282/  13فت  الباري البن حجر )   ( 127) 
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 عليه   هللا  صلى   هللا  رسول  على  يعتدي  إنه  حيث  من  ؛ابملدينة  ثاتدِ   إمث  ظلُ غَ   إمنا وقال ابن هبرية: "  
 أهون  عينهب  الدنيا  ملوك   من  كاع ملِ   يعصي  من  فإن  سة؛ املقدّ   حبضرته  شريعته  يف  وحيدث  منه،  مبرأى   وسلم

 .   (128) "    حبضرته  أو  جملسه  يف   همعصيتَ  ضرحيُ   أن  من

 .  (129) النبوية    املدينة  يف املنكر  من   ءُ يش  فعلمن    تحذيرال  يف نصٌّ   حاديث األاثنياع :  

 وقد.  فيها  أحدث   أو  حرمتها،   استحلّ   ممن   ذلك،  فعل  ملن   شديدٌ   وعيدٌ : فيه  عياضالقاضي    قال

 .(130) الكبائر  من   أنه   اللعنة   به  جاءت  ملا  استدلوا

ملا تقّرر يف مث،  اإل   يف  شريك  أنه  والبدع  ي املعاص  أهل   آوى   من   أن   علىاثلثاع : يف األحاديث دليٌل  

 .(131)   منهم أنه  هم وعملَ  قومُ   فعلَ   يرض منالشرع من أن 

 أي   ,فاعل  اسم  الدال   بكسر: "    ( ُمداثع   آوى   أو)   :وسلم  عليه  هللا  صلى  قال مال علي قاري يف قوله 
  .منه قتصّ يُ   أن  وبني  بينه  وحال  , خصمه  على   ونصره أجاره أبن   ؛جانياع  إليها  أو إليه  ضم

 ببدعة  رضي  فمن  ,وإفشاؤه  عليه  والصب  به  الرضى  :يواؤهإو   ,املبتدع  األمر  نفس  فيكون  ,بفتحها  أو

 .   (132) "    اها وقوّ   آواها  فقد   إنكارها   على   القدرة   مع   ينكرها   ومل   ثها دِ ُمُ  عليها  وأقر

  يستوجبه  ي الذ   العذاب  به   يراد  أن  حيتمل:  هنا  هللا   لعنة   معىن :  قيلقال القاضي عياض: "    رابعاع : 
 . منها  هللا ُيرجه  حىت   النار  ودخول  أوالع،   اجلنان  عن   والطرد  ذنبه،  على

 

 هو ( . 1417( ) حتقيق : فؤاد عبد املنعم أمحد , دار الوطن ,  66/  8اإلفصا  عن معان الصحا  )   ( 128) 
 ( . 350/  10ينظر شر  صحي  البخاري البن بطال )   ( 129) 
 (. 84/  4(. وانظر فت  الباري البن حجر ) 864/  4إكمال املعلم بفوائد مسلم )   ( 130) 

هووو(  1407( ) طبووع دار الفكوور , الطبعووة: األوىل،  342/  1ولووذا عووّد اهليتمووي يف كتابووه الزواجوور عوون اقووُّتاف الكبووائر ) 
 اإلحداث يف املدينة وإيواء اتدث فيها من مجلة الكبائر . 

( , عمودة القواري  84/  4ي البون حجور ) ( , فوت  البوار 350/  10ينظر شر  صحي  البخاري البون بطوال )   ( 131) 
 (10  /230 .) 
بووريوت , الطبعووة: األوىل،    –( بتصوورف . )نشوور دار الكتووب العلميووة  100/  2شوور  الشووفا ملووال علووي قوواري )   ( 132) 

 هو( . 1421
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 . رأساع  هللا  رمحة   عن  بعدونيُ   الذين  الكفار   كلعنة   هذا  يكون  وال  اإلبعاد، :  معناها  واللعنة

 هلم   الدعاء   ترك  هنا   املالئكة   لعنة  يكون  وقد .  هذا  مبثل   عليهم  الدعاء :  هنا  والناس   املالئكة  ولعنة 
 عنهم  تعاىل   هللا  حكى  كما  هلم،  يستغفرون  الذين  املؤمنني  مجلة  من   وإخراجهم  عنه،  وإبعادهم  واالستغفار 

  " (133)  . 

 فقيل:  (134)  وقد اختلف العلماء يف املراد ابحلدث هنا على أقوالُ 

 .  فيهااحلدّ   يوجب  ما فعلُ   :احلدثُ   –  1

 وهذا   ,عليه  يقام  أن   صاحبه  على  جيب  تعاىل  هلل   حدُّ   كل   احلدثالقاسم بن سالم: "    عبيد   أبو  قال
 عليه  يقام  ال:  قال   أنه  احلرم  إىل  يلجأ  مث   تعاىل  هللا  حدود  من  اع حدّ   َييت  الرجل  يف  عباس  ابن  حبديث  شبيه
 فجعل   احلد،  عليه  أقيم  منه  خرا   فإذا  منه،  ُيرا  حىت  ميكلّ   وال  ع ييبا  وال   جيالس  ال  ولكنه  احلرم،   يف  احلد 
 ُيرا   حىت   أحد   يؤويه  ال   أن  احلدّ   صاحب   يف   املأمث  يف   مكة   كحرمة   املدينة  حرمة   -  السالم   عليه   -  النيب
 أصاهبا   ملن  إال  مبكة   قامت  ال   احلدود   ألن   ؛سواء  الدنيا  يف  احلدود  يف  حكمهما  وليس   عليه،   فيقام   منها

 .  (135) "     سواء  املأمث  يف   ولكنها   ,مبكة

   .  (136)   ةالسنّ   يف معروفُ  وال  مبعتادُ   ليس الذي  املنكر  احلادث  األمر   هووقيل: احلدث:   –  2

 

( , عمووودة القووواري شووور   84/  4(. وانظووور فوووت  البووواري البووون حجووور ) 487/  4إكموووال املعلوووم بفوائووود مسووولم )   ( 133) 
( للسووويوطي , حتقيووووق : أيب  409/  3( , الوووديباا علووووى صوووحي  مسوووولم بووون احلجوووواا ) 229/  10صوووحي  البخوووواري ) 

هووو( ,    1416الطبعووة األوىل    اخلووب .   –اململكووة العربيووة السووعودية    -إسووحا  احلوووي . )دار ابوون عفووان للنشوور والتوزيووع  
 (. 511/  12( , التوضي  لشر  اجلامع الصحي  ) 238/  5إرشاد الساري لشر  صحي  البخاري ) 

( , كشوووووف املشوووووكل مووووون حوووووديث  541/  4تنظووووور هوووووذه األقووووووال يف شووووور  صوووووحي  البخووووواري البووووون بطوووووال )   ( 134) 
 ( . 228/  10  البخاري ) ( , عمدة القاري شر  صحي 84/  4( , فت  الباري البن حجر ) 195/  1الصحيحني ) 

( )حتقيووق: د. ُمموود عبوود املعيوود خووان . الناشوور: مطبعووة دائوورة املعووارف العثمانيووة،  168/  3غريووب احلووديث )   ( 135) 
( للكمووال ابون اهلمووام  134/  7م( . وانظور فووت  القودير )   1964  -هووو  1384الوودكن . الطبعوة: األوىل،    -حيودر آابد 

 )طبع دار الفكر , بدون اتري ( . 
التتمة حتقيق بشري عيون . الناشر :  -ؤوط  ( البن األثري )حتقيق : عبد القادر األر  305/  9األصول )   جامع   ( 136) 

مكتبووة دار البيووان الطبعووة : األوىل( . وانظوور عموودة القوواري شوور  صووحي  البخوواري    -مطبعووة املووال     -مكتبووة احللوووان  
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 .   (137) "   رعوشُ  نّ سُ   قد  ما  ختالف   بدعة   فيها  أحدث   من  مقصودهقال ابن تيمية : "  

 .   (138)   بدعة  هبا  ابتدع  كمن  ,السنة  خبالف  عمل وقال الشوكان يف اتِدث : هو من 

 وقيل: املراد به الظلم.  –  3

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه   رضي هللا عنه,  عن عبادة بن الصامتوقد ورد فيه حديٌث  
 يُوْقَبلُ   اَل   َأمْجَِعنَي،   َوالنَّاسِ   َواْلَماَلِئَكةِ   اّللَِّ   َلْعَنةُ   َوَعَلْيهِ   َأِخْفُه، فَ   َوَأَخافَوُهمْ   اْلَمِديَنةِ   أَْهلَ    ََلمَ   َمنْ   اللَُّهمَّ "    قال:

 .   (139) " أخرجه الطبان    َعْدلٌ   َواَل   َصْرفٌ   ِمْنهُ 

  .  (140)    املاع  أعان  أو   ,فيها   لم   من  يع :    التيمي  قال

 ( 141)  ذلك   من  أعم  هو  ما  أو  ,قيل  ما   على  والظامل  الظلم  ثدِ واتْ   ث ابحلدَ   املرادوقال ابن حجر:  
. 

 

( للعي  , )حتقيق : ايسر بن  74/  13ن اآلاثر ) ( , وخنب األفكار يف تنقي  مبان األخبار يف شر  معا 228/  10) 
 هو( .   1429قطر , الطبعة: األوىل،    –إبراهيم , وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  

( البوووون تيميووووة, )مجووووع عبوووودالرمحن بوووون قاسووووم, جممووووع امللووووك فهوووود لطباعووووة  476(  329/  6جمموووووع الفتوووواوى )   ( 137) 
 (. 100/  2 علي قاري ) هو(. وانظر شر  الشفا ملال 1415املصحف الشريف ,  

( بتصرف للشوكان, )حتقيوق: عصوام الودين الصوبابطي, الناشور: دار احلوديث، مصور ,  40/  5نيل األوطار )   ( 138) 
( للعبواد , )طبوع دار  39هو(. وانظر فوت  القووي املتوني يف شور  األربعوني وتتموة اخلمسوني )ص/  1413الطبعة األوىل،  

 هو( . 4241ابن القيم، الدمام , الطبعة: األوىل،  
 (. 3589( برقم ) 53/  4املعجم األوسط ) ( يف  139) 

(. ومل  306/  3قال اهليثمي: رواه الطبان يف األوسط والكبري، ورجالوه رجوال الصوحي . جمموع الزوائود ومنبوع الفوائود ) 
 أره يف املعجم الكبري, فلعله يف اجلزء الذي ُفقد منه. 

الشوويخني غووري رو  بوون الفوورا وهووو ثقووة كمووا يف " التقريووب " .  وقووال األلبووان: هووذا إسووناد صووحي  رجالووه ثقووات رجووال  
 (. 351( رقم ) 686/  1سلسلة األحاديث الصحيحة ) 

(  62/  9( , الكواكب الدراري يف شر  صحي  البخاري ) 233/  10عمدة القاري شر  صحي  البخاري )   ( 140) 
 هو( . 3561لبنان , الطبعة: أوىل    -للكرمان , )نشر دار إحياء الُّتاث العريب، بريوت 

 ( . 84/  4فت  الباري )   ( 141) 
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 وبني   بينه  وحال   , خصمه  من  وأجاره   ,وآواه  جانيعا   نصر  نْ مَ   -بكسر الدال    –وقيل: اتِدث    –  4
 عليه   ينكرها  ومل   فاعلها  وأقرّ   ابلبدعة   رضي  وإذا  , نفسه  عاملبتدَ   األمر  معناه   الدال  فت بو   .منه  يقتصّ   أن

 .  (142)   آواه   فقد 

هنا    –  5 املراد ابحلدث  عنه  عمر  قال  كما   الفجوروقيل:  : ابملدينة   الزلزلة   كانت  حني  رضي هللا 

 .   (143)   "أ هركم بني  من   ألخرجن   عادت  لئن  وهللا  ؟!   ثتمدَ أحْ "

  ئان: شي  به  يراد  هنا  احلدثقال ابن عثيمني : "  و  –  6

 كل ):  وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب   لقول  ؛فيها  أحدث   فقد  بدعة   فيها  ابتدع  فمن   ,البدعة:  األول
 يف   ,هللا  يشرعه  مل  ما  هللا   دين  يف   ابتدع  أي  ( حداثع   فيها  أحدث   فمن   ,ضاللة  بدعة   وكل   , بدعة  ُمدثة 
 املدينة  ألن  ؛ابهلل   والعياذ  العن   كل   يلعنه  أن  استحق   يع   ( أمجعني  والناس  واملالئكة   هللا  ة لعن  فعليه)  املدينة
  ؟  وسلم عليه  هللا   صلى  الرسول  لسنة  مضادٌّ   حدثٌ   فيها  ث دَ حيُ  فكيف  ,النبوة  مدينة ,السنة  مدينة

 أو  الدماء  إراقة  إىل  ت أدّ   سواء  ,املسلمني  بني   فتنة  فيها  ثد حيُ   أن   ,الفتنة  :احلدث  من  الثان  والنوع
 واملالئكة  هللا   لعنة   فعليه  احلدث   هذا  أحدث   من   فإن  ؛ توالتشتّ   والبغضاء  العداوة   من   ذلك   دون  ما  إىل 

  .أمجعني   والناس

 إن  :يقال  بل  ,الوعيد   هذا  عليه  ينطبق  ال  فإنه  املدينة  يف  فيها  هللا  عصى   معصية  أحدث  من  أما 
 هو  اللعن  يستحق  الذي   , اللعن  يستحق  ال   صاحبها   ولكنّ   , دوهنا  فيما  السيئة  من   أعظم   املدينة  يف  السيئة
 والناس   واملالئكة  هللا   لعنة  عليه   هذا   ,فتنة  وإما   , بدعة  إما   : أمرين  من  واحداع   فيها   أحدث   الذي 

 .   (144) "أمجعني

 

 ( بتصرف يسري . 330/  3إرشاد الساري لشر  صحي  البخاري )   ( 142) 
 هو( .   1412( للسهيلي , )دار إحياء الُّتاث العريب، بريوت , الطبعة: األوىل،  219/  1الروض األنف )   ( 143) 
 هو(. 1426( للعثيمني , )طبع دار الوطن للنشر، الرايض , الطبعة: األوىل  213/  6شر  رايض الصاحلني )   ( 144) 

 . ممن أحدث يف املدينة املنورة : يزيد بن معاوية بن أيب سفيان    تن يه : 
قال ابن تيمية : " يزيد بن معاوية قد أتى أمووراع منكورة, منهوا: وقعوة احلورة، وقود جواء يف الصوحي  عون علوي رضوي هللا  
عنه عن النيب صلى هللا عليه وسولم قوال: " املدينوة حورم موا بوني عوائر إىل كوذا, مون أحودث فيهوا حوداثع، أو آوى ُموداثع  
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 :   ما يلي يشملوهذه املعان كلها متقاربة, وخالصتها أن اإلحداث يف املدينة  

 , هو األمر اتدث والعمل املبتدع الذي مل جتر به سنةٌ , و من ابتدع فيها بدعة ليست من الدين  -1

 .   (145)   م به عملٌ ومل يتقدّ 

 

 يقبل هللا منه صرفاع وال عدالع " . وقال: " من أراد أهل املدينة بسوء أماعه  فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني، ال 
هللا كما ينماع املل  يف املاء " . وهلذا قيل لإلمام أمحد: أتكتب احلديث عن يزيد ؟ فقال: ال، وال كرامة! أو ليس هو  

فقال: وهل حيب يزيَد أحٌد يؤمن ابهلل واليوم  الذي فعل أبهل احلرة ما فعل ؟ وقيل له: إن قوماع يقولون: إ  حنّب يزيد,  
( البوون تيميووة  27اآلخوور ؟! فقيوول: فلموواذا ال تلعنووه ؟ فقووال: ومووىت رأيووت أابك يلعوون أحووداع ؟ " . رأس احلسووني )ص/  

 (.  478/  27ه( , وجمموع الفتاوى ) 1368احلران , ) حتقيق : ُممد حامد الفقي , مطبعة السنة اتمدية ,  
زيد : " احلق فيه أنه كان ملكا من ملوك املسلمني له حسونات ولوه سويئات , والقوول فيوه كوالقول يف  وقال أيضاع عن ي 

أمثاله من امللوك ال حنبه وال نسبه , وهو أول من غزا قسطنطينية وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " أول جيش  
هللا صلى هللا عليه وسلم من قتل فيها قتيالع ولعنه "    يغزوها يغفر هلم " , وفعل من أهل املدينة ما فعل وقد توعد رسول 

يوة  ُممد حامد الفقي , مطبعة السونة اتمد   -( للبعلّي, )حتقيق: عبد اجمليد سليم  210 تصر الفتاوى املصرية )ص/  
 تصوير دار الكتب العلمية( .   -
 هو( .   1351لطبعة األوىل  حلب , ا   –( للخطايب , )الناشر: املطبعة العلمية  223/    2معامل السنن )   ( 145) 

  أنوس   بون   مالوك   البودع   مون   التحوذير   يف   النواس   أشود : "    -رمحوه هللا تعواىل    –قال الشي  عطيوة بون ُممود سوامل    فائدة : 
  املسوجد   يف   وصولى   جواء   -  املشوهورين   العلمواء   مون   وهوو   -  مهودي   ابون   أن   ترمجتوه   ففي   تعاىل،   هللا   رمحه   اهلجرة   دار   إمام 

  مالوك   إىل   وينظورون   الورداء   إىل   ينظورون   الناس   أخذ   الصالة،   أهنوا   فلما   يديه،   بني   رداءه   وألقى   األول،   الصف   يف   النبوي 
  احلراس   جاءه :  أخرى   رواية   ويف   احلبس،   إىل   به   فذهبا   احلبس،   إىل  خذاه :  فقال   اثنان،   فجاء   احلراس؟   ن مِ   هنا   ن مَ :  فقال 
  فووذهب   هللا،   عبوود   أيب   إىل   يب   اذهبوووا :  قووال   هللا،   عبوود   أيب   أبموور :  قووالوا !  ملوواذا؟ :  قووال   احلووبس،   إىل :  قووالوا !  أيوون؟   إىل :  فقووال 
  أاب   اي :  قوال !  قبلوك؟   أحوداع   حيدثوه   مل   موا   هللا   رسوول   مسوجد   يف   حتودث :  فقوال   أنس،   بن   مالك   هللا   عبد   أيب   إىل   به   احلراس 
:  قووال   قبلووك؟   موون    الفووة   أردت   مووا   آهلل :  قووال   يوودي،   بووني   فطرحتووه   ردائووي   علوويّ   وثقوول   توورى،   كمووا   حووارٌّ   اجلوووّ   إن !  هللا   عبوود 
  طور    مالوك   يعتوب   هكوذا !  فيوه   لويس   موا   مسوجد    يف   دثن حتوُ   وال   لوذلك،   د تعوُ   ال :  قوال !  قبلوي   مون    الفوة   أردت   موا !  وهللا 
 !  احلبس   إىل   بفاعله   وَيمر   حداثع،   يصلي   وهو   يديه   بني   الرداء 
  فمون :  نظوروا   الصوالة   أقيموت   فوإذا   النبووي،   املسوجد   يف   خودام   هنواك   كوان   اهلجوري   السوابع   القورن   يف :  ون رح س   ابن   ويقول 
  يف   أحدث   ألنه   احلبس؛   إىل   به   فيأخذون   يسلم،  حىت   انتظروا   األوىل   الصفوف   إىل   ينضم  ومل   الصف،  خلف  وحده   صف 

   األوىل؟   الصفوف   مع   يقف   ال   وملاذا   منه،   ليس   ما   هللا   رسول   مسجد 
  موا   املسوجد   يف   حيجوز   ملواذا   املسولمني،   موال   بيوت   إىل   َيخوذوهنا   يوذهب،   مث   األول   الصف   يف   السجاجيد   يطر    من   وكان 
   فيه؟   حق   له   ليس 
  رسوول   أحورم   حيوث   مون   م رِ حوْ أَ   تفعول،   ال :  قال   النبوي،   املسجد   من   أحرم   أن   أريد :  وقال   هللا   رمحه   مالك   إىل   رجل   وجاء 
:  قوال !  الشوريف؟   القوب   عنود   مون   هللا   رسوول   مسوجد   مون   أحورم   أن   مينعو    الذي   وما !  مالك   اي :  قال   احلليفة،   ذي   من   هللا 
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 .بظلُم هلم, أو تعدُّ عليهم  أو يف حق أهلها   ,سواء يف حق نفسه , عظيماع ذنباع  من أتى فيها    -2

وأجرم أحدث  من  يشمل  تسُّّت   ,وهذا  أو  محاية  أو  مبساعدة  وأجرم  أحدث  ملن  فإَثهما واملؤوي   ,
   سواء.

 من   ذلك  دون   ما  إىل   أو   ,الدماء  إراقة  إىل  ت أدّ   سواء  ,املسلمني  بني  فتنةع   فيها  من أحدث   –  3
 لُفرقة. وا  والبغضاء  العداوة

 اْلِقَياَمةِ   يَوْومَ   ِمْنهُ   هللاُ   يَوْقَبلُ   اَل : "  وسلم    عليه  هللا   صلى كما اختلفوا يف املراد ابلصرف والعدل يف قوله  

   أقتصر هنا على ذكر بعضها :  (146) أقواُل    عشرة   من  أكثر" على    َعْدالع   َواَل   َصْرفعا،

-   : حجر  ابن    إبسناد  خزمية  بنا  ورواه  ,النافلة  :والعدل   ,الفريضة  :الصرف  اجلمهور  عند قال 

 .   (147)   الثوري  عن   صحي 
 وبه  وسلم،   عليه  هللا  صلى  النيب  عن  األنباري  ابن  ذكره  الفدية،:  والعدل   التوبة،:  الصرف  وقيل: -
 . عبيد  وأبو  واألصمعي   مكحول   قال

 يُوْؤَخذْ   الَّ   َعْدلُ   ُكلَّ   تَوْعِدلْ   َوِإن : )تعاىل  قوله   ,التفسري  هذا   يصدّ   ما  القرآن   ويف "  :  عبيد   أبو  قال
َها َها  يُوْقَبلُ  َواَل : }وقوله  . [70: األنعام( ]ِمنوْ َفُعَها َواَل   َعْدلٌ  ِمنوْ  قول  من  فهذا [ 123: البقرة{ ] َشَفاَعةٌ  تَونوْ
{ َنْصرعا  َواَل   َصْرفعا  َتْسَتِطيُعونَ   َفَما : }قوله  فال أدري  الصرف  وأما   .عدل  منه  يقبل  ال :  السالم  عليه  النيب

 

  أنك   بنفسك   تظن   أن   عليك،   أخافها   الش   الفتنة  هي  هذه :  قال   أزيدها؟   أميال  يف   فتنة   وأي :  قال   الفتنة،  عليك  أخشى 
  أميواالع   زدت   إحراموك   يف   أنوك   نفسوك   يف   تظن :  يع    وسلم،   عليه   هللا   صلى   هللا   رسول   إليه   يسبقك   مل   عمل   إىل   سبقتَ 
  أهنوا   وزعوم   سونة   سون   مون : ) التشوديد   هوذا   منوه   صودر   وهلوذا !  الدقة   هذه   إىل   انظروا   وسلم،   عليه   هللا   صلى   هللا   رسول   على 

 )دروس صوتية مسجلة(.   النووية   األربعني   شر    . "  (  الرسالة   خان   ُممداع   أن   زعم   فقد   حسنة، 
(  118/  2( , املعلوووم بفوائووود مسووولم ) 541/  4تنظووور هوووذه األقووووال يف شووور  صوووحي  البخووواري البووون بطوووال )   ( 146) 

, )حتقيق: ُممد الشاذيل النيفر , الناشر: الدار التونسية للنشر , املؤّسسة الوطنية للكتاب ابجلزائر , املؤّسسة  للمازري  
/  4م( , إكمووال املعلووم بفوائوود مسوولم )   1988الوطنيووة للُّتمجووة والتحقيووق والّدراسووات بيووت احلكمووة , الطبعووة: الثانيووة،  

( , عموودة القوواري  86/  4فووت  البوواري البوون حجوور )   ( , 195/  1( ,كشووف املشووكل موون حووديث الصووحيحني ) 487
( , إرشواد السواري لشور   409/  3( , الوديباا علوى صوحي  مسولم بون احلجواا ) 233/  10شر  صحي  البخواري ) 

 ( . 513/  12( , التوضي  لشر  اجلامع الصحي  ) 331/  3صحي  البخاري ) 
 ( . 86/  4فت  الباري البن حجر )   ( 147) 
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 والعدل  النافلة  الصرف   إن:  ويقال  هذا  على  حيمله   الناس   وبعض ؟    ال   أو   هذا   من   [ 19:  الفرقان ]

 .  (148) "    ابملعىن  أشبه األول  والتفسري .  الفريضة

  , وهو عكس القول األول.احلسن  قاله .  الفريضة:  والعدل   النافلة،:  الصرف  وقيل: -

 اإلسالم   يف   وهو   الدية،   على   زايدة   والصرف  الدية، :  اجلاهلية  يف   العرب   عند  العدل :  عبيدة  أبو   قال

 .   (149)   والتطوع  الفريضة

 . يونس  قاله.  الفدية:  والعدل.  االكتساب:  الصرف  وقيل: -

 .  (150)  البيضاوي  جزم  وهبذا  .الدية  تعادل  ألهنا  ؛ الفدية  :والعدل  ,الشفاعة   : الصرف  :وقيل -

 األقرب هو القول األول والثان, وهللا أعلم. ولعل  

وهذا الوعيد ليس على إطالقه حبيث ال يقبل منه عمٌل أبداع, كحال الكافر, وإمنا هو من نصوص 
 وقتُ   يف  يكون   أن  ميكن  هذاإن    الوعيد الش ال تع  خروَا مرتكبها من املّلة ابلكّلّية, ولذا قال العلماء:

ا؛  هللا  عند   حالهُ   هِذه  ليس  الوعيد،  عليه  هللا  أنفذ   إن   وقتُ   دون   إمنا   ,الدين  من  را ختُ   ال  الذنوب  ألن   أبدع

 .   (151)   الكفرُ   منه  را ُيُ 

 عباده   يظلم  ال   هللا  ألن  جزاء؛  قبول   بلتقُ   وإن   ، رضىع   قبول    فلته  وال  فريضته  قبلتُ   ال   معناه:  وقيل
 . يضاعفها  حسنة   تك  وإن  ذرة  مثقال 

 

 ( . 167/  3غريب احلديث )   ( 148) 
: الصرف مصدر من قولك: صرفت نفسى عن الشيء أصرفها صرفعا. وإمنوا عوىن    -موّجهاع هذا القول    -قال الطبي  

به يف هذا املوضع صرف راكب الذنب وهو اتدث يف احلرم حوداثع مون سوفك دم أو اسوتحالل ُمورم فوال تقبول توبتوه،  
وكل ما عادل الشيء من غري جنسوه وكوان لوه موِثالع مون وجوه اجلوزاء ال مون وجوه    والعدل: ما يعدله من الفدية والبدل، 

ا( ]األنعوام:  هوَ ْذ ِمنوْ   املشاهبة يف الصورة واخللقة، فهوو لوه عَودل، بفوت  العوني، ومنوه قولوه: )َوِإن تَوعْوِدْل كُولَّ عَوْدُل الَّ يُوْؤخوَ
( التوضووي  لشوور  اجلووامع  542/  4بطووال )   [ مبعووىن وإن تَوفووْد منهووا كوول فديووة. ينظوور شوور  صووحي  البخوواري البوون 70

 (. 514/  12الصحي  ) 
 ( . 195/  1كشف املشكل من حديث الصحيحني )   ( 149) 
 ( . 86/  4فت  الباري البن حجر )   ( 150) 
 ( , 512/  12ينظر التوضي  لشر  اجلامع الصحي  )   ( 151) 
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}تعاىل  قال  وقد   هبا،  والذنب  السيئة  تلك  تكفري  عن  عبارة  هنا   القبول   يكون   قد :  وقيل  ِإنَّ : 
 ييفتد  ِفدىع   القيامة   يف   جيد  ال :  هاهنا  الفدية  معىن   وتكون[  114:  هود]   {السَّيَِّئاتِ   يُْذِهْبَ   احلََْسَناتِ 

 ابليهود   النار  من  يفديه  أن   منهم  شاء   من  على   هللا  لتفضر   من   جاء  الذين  املذنبني  من  غريه  خبالف   به،

 وهللا أعلم.   .  (152)   الكفار  من   شاء   ومن  والنصارى،

املسجد الن وي معّظما  يف الشرع, مها   فيها مسجدا  فاضال  ا املدينة الوحيدة اليت  أهن  -  11
 ومسجد ق اء : 

مما اخُتّصت به املدينة على غريها من األمصار, أهنا اشتملت على مسجدين فاضلني معّظمني يف 
ى التقوى من أول يوُم, مها املسجد النبوي الشريف, ومسجد قباء, بينما ال يوجد يف الشرع, أُّسسا عل

 مكة إال مسجٌد واحٌد هو املسجد احلرام, وال يف بيت املقدس إال املسجد األقصى. 

فإن   (153) فإن الصالة فيه خرٌي من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام  أما املسجد النبوي  

 أن :  عنه هللا  رضي  هريرة أيب  عن  (155) ومسلم  (154)  البخاري الصالة فيه مبائة ألف صالة, ملا أخرا 
ْسِجدَ   ِإالَّ   ِسَواُه،  ِفيَما  َصالَةُ   أَْلفِ   ِمنْ   َخرْيٌ   َهَذا  َمْسِجِدي  يف   َصالَةٌ "    :قال   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب

َ
 امل

 " .   احلَرَامَ 

  هري  بن   أسيدوغريه عن    (156)   الُّتمذي   الصالة فيه كعمرة؛ ملا ثبت عند وأما مسجد قباء فإن  
 " .   َكُعْمرَةُ   قُوَباء  َمْسِجدِ   يف   الصَّاَلةُ "    : قال  وسلم  عليه   هللا  صلى   النيب  عن   رضي هللا عنه األنصاري

 

 (. 63/  9(. وانظر الكواكب الدراري يف شر  صحي  البخاري ) 487/  4إكمال املعلم بفوائد مسلم )   ( 152) 
( عون أيب هريورة، أو عون عائشوة، أهنوا قالوت: قوال رسوول هللا  7739( رقوم ) 166/  13جاء يف مسند أمحود )   ( 153) 

ِجَد اأْلَْقصَوى "  صلى هللا عليه وسلم: " َصاَلٌة يِف َمْسِجِدي َخرْيٌ ِمْن أَلْوِف صَواَلُة ِفيموَ  َن اْلَمسوَاِجِد، ِإالَّ اْلَمسوْ َواُه موِ ا سوِ
لكن إسناده ضعيف؛ ألنه من رواية ابن جريج عون عطواء بون السوائب وعطواء  وتلط, وابون جوريج ممون روى عنوه بعود  

 االختالط. واللفظ الصحي  الثابت عن أيب هريرة هو "إال املسجد احلرام" . 
 ( . 9011( رقم ) 60/  2يف صحيحه )   ( 154) 
 (. 1394)   -  506( رقم ) 1012/  2يف صحيحه )   ( 155) 
( وقال : " حديث أسيد حديث حسن صحي ، وال نعرف ألسيد بن  هري  324( رقم ) 145/  2يف سننه )   ( 156) 

 شيئا يص  غري هذا احلديث ". 
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هللا تعاىل : }َوالَِّذيَن   مسجد قباء نزل فيه قولُ وكال املسجدين قد أُّسس على التقوى من أول يوُم, ف
ا ِضرَارعا وَُكْفرعا َوتَوْفرِيقعا َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَصادعا ِلَمْن َحاَرَب اّللََّ َوَرُسولَُه مِ  ْن قَوْبُل َولََيْحِلُفنَّ ِإْن اختََُّذوا َمْسِجدع

ُْم َلَكاِذبُوَن )  ُ َيْشَهُد ِإهنَّ ْسىَن َواّللَّ َس َعَلى التوَّْقَوى ِمْن أَوَِّل 107أََرْدَ  ِإالَّ احلُْ ا َلَمْسِجٌد أُسِّ ( اَل تَوُقْم ِفيِه أََبدع
رِيَن ) ُ حيُِبر اْلُمطَّهِّ َيانَُه َعَلى 108يَوْوُم َأَحقر َأْن تَوُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِبروَن َأْن يَوَتَطهَُّروا َواّللَّ ( أََفَمْن َأسََّس بُونوْ

َورِ  اّللَِّ  ِمَن  اَل تَوْقَوى   ُ َواّللَّ َجَهنََّم  َ ِر  بِِه يف  فَاهْنَاَر  َهاُر  ُجُرُف  َشَفا  َعَلى  َيانَُه  بُونوْ َأسََّس  َمْن  أَْم  َخرْيٌ  ْضَواُن 
 . [ 109 - 107({ ]التوبة: 109يَوْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ) 

النبوي أُّسس على التقوى من أول يوُم, بل هو أوىل هبذا الوصف, ففي  صحي    وكذلك املسجد 

 أيب  بن  الرمحن   عبد   يب   مرّ :  قال  الرمحن،  عبد  بن  سلمة   أاب  مسعت:  قال  اخلراط،  محيد   عن  (157)   مسلم
 قال :  قال  التقوى؟  على  سسّ أُ   الذي   املسجد   يف   يذكر   أابك  مسعتَ   كيف:  له   قلت:  قال  اخلدري،   سعيد 
 َأير   هللِا،  َرُسولَ   ايَ :  فَوُقْلتُ   ِنَسائِِه،  بَوْعضِ   بَوْيتِ   يف   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولِ   َعَلى  َدَخْلتُ   :أيب

سَ   الَِّذي  اْلَمْسِجَدْينِ  : قَالَ  مُثَّ   ،(158)  اأْلَْرضَ  بِهِ  َفَضَربَ  َحْصَباَء،  ِمنْ   َكفًّا   فََأَخذَ : قَالَ  التوَّْقَوى؟ َعَلى أُسِّ
 .يذكره   هكذا  أابك   مسعت   أن  أشهد :  فقلت:  قال  ،   اْلَمِديَنةِ   ِلَمْسِجدِ "    َهَذا  َمْسِجدُُكمْ  ُهوَ "  

 عوف   بن  عمرو  ب   من  رجالع   أن   اخلدري،   سعيد   أيب  عن  (160) والُّتمذي    (159) وأخرا أمحد  
 وقال   ,قباء  مسجد   هو:  العويف  فقال  التقوى،  على   أسس  الذي  املسجد  يف   امُّتاي   خدرة  ب    من  ورجالع 
 عن   فسأاله   وسلم  عليه   هللا  صلى   هللا   رسول   فأتيا  وسلم،   عليه   هللا   صلى  هللا  رسول  مسجد  هو :  اخلدري
 .   هذا حديث حسن صحي  قال الُّتمذي :    ."   َكِثريٌ   َخرْيٌ   َذِلكَ   َويف   ,َهَذا َمْسِجِدي ُهوَ : "  فقال  ذلك،

تيمية: ابن  من "    قال  التقوى  أعظم يف أتسيسه على  التقوى، ومسجده  قباء أسس على  مسجد 
فقال:   التقوى  على  أسس  الذي  املسجد  عن  سئل  أنه  عنه:  الصحي   يف  ثبت  قباء، كما  " مسجد 

 

 (. 1398)   -  514( رقم ) 1015/  2)   ( 157) 
يف األرض فاملراد به املبالغة يف اإليضا ؛ لبيان    قال النووي : " أما أخذه صلى هللا عليه وسلم احلصباء وضربه   ( 158) 

 ( 169/  9احلصى الصغار " . املنهاا يف شر  صحي  مسلم )   -ابملد    –أنه مسجد املدينة. واحلصباء  
 (. 11864( رقم ) 370/  18يف مسنده )   ( 159) 
 ( وإسناده صحي . 323( رقم ) 144/  2يف سننه )   ( 160) 
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هذا اختُ   ",   مسجدي  ولكن  التقوى،  على  أسس  املسجدين  هذا   صّ فكال  يف  أكمل  أبنه  مسجده 

 . (161) "    م اجلمعة، وَييت مسجد قباء  يوم السبتالوصف من غريه، فكان يقوم يف مسجده يو 

  " أيضاع:  الضراروقال  قوله عن مسجد  القرآن يف  َعَلى   :سيا   َس  ُأسِّ َلَمْسِجٌد  أََبداع  ِفيِه  تَوُقْم  }ال 
َواّللَُّ  يَوَتَطهَُّروا  َأْن  حيُِبروَن  رَِجاٌل  ِفيِه  ِفيِه  تَوُقوَم  َأْن  َأَحقر  يَوْوُم  أَوَِّل  ِمْن  ]التوبة: التوَّْقَوى   } رِيَن  اْلُمطَّهِّ حيُِبر   

ما هذا الطهور الذي أثىن هللا عليكم  يقتضي أنه مسجد قُباء، فإنه قد َتواَتر أنه قال ألهل قباء: "  [ 108
به؟ "، فقالوا: ألننا َنستنجْي ابملاء. لكن مسجده أحقر أبن يكون مؤسَّسعا على التقوى من مسجد قُباء، 

 صلى وإن كان كلٌّ منهما مؤّسسعا على التقوى، وهو أحقر أن يقوم فيه من مسجد الضرار، فقد ثبَت عنه  
قُ   وسلم  عليه  هللا َييت  يوَم أنه كان  اجلامَع  القياَم  مسجده  يقوم يف  فكان  وماشيعا.  راكبعا  َسْبُت  باَء كلَّ 

 .  (162) "    اجلمعة، مثَّ يقوُم بُقباَء يوم السبت، ويف كلُّ منهما قد قاَم يف املسجد املؤسَِّس على التقوى 

 أ    ي دل ما نرج ما املدينة رغ ًة عنها مبا هو نٌ  منه :   -  12

قال: " ََيْيت َعَلى   أن رسول هللا    من حديث َأيب هريرة    (163)جه مسلم  أخر ما  ثبت ذلك في
َواْلَمِدينَ  ِإىَل الرََّخاِء،  َهُلمَّ  ِإىَل الرََّخاِء،  َوَقرِيَبُه: َهُلمَّ  ِه  اْبَن َعمِّ َيْدُعو الرَُّجُل  َلْو َكانُوا النَّاِس َزَماٌن  هَلُْم  ُة َخرْيٌ 

ُهْم َأَحٌد رَ   (164)   يَوْعَلُمونَ  َها ِإالَّ َأْخَلَف هللاُ ِفيَها َخرْيعا ِمْنُه، َأاَل ، َوالَِّذي نَوْفِسي بَِيِدِه، اَل َُيْرُُا ِمنوْ ْغَبةع َعنوْ

 

بووون تيميووة, )حتقيوووق:  صوور عبووود الكوور  العقووول , دار عووامل الكتوووب،  ( ال 341/    2اقتضوواء الصوووراط املسووتقيم )   ( 161) 
 هو( . 1419بريوت، لبنان , الطبعة: السابعة،  

(, )حتقيق : ُممد عزير مشس , دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع , الطبعة  75/    3جامع املسائل البن تيمية )   ( 162) 
 هو( .   1422: األوىل ،  

 (. 1381يف صحيحه برقم )   ( 163) 
قال احلافظ ابن حجر : قوله: )لو كانوا يعلمون( أي بفضلها من الصالة يف املسجد النبوي, وثواب اإلقاموة    ( 164) 

فيها, وغري ذلك. وحيتمل أن يكون )لو( مبعىن ليت فال حيتاا إىل تقدير. وعلى الوجهني ففيه جتهيل ملن فارقهوا وآثور  
زل موا ال يعلموون منزلوة الوالزم لتنتفوي عونهم املعرفوة ابلكليوة ولوو  غريها .... قال الطييب: الذي يقتضيه هذا املقام أن ين 

ذهب مع ذلك إىل التم  لكوان أبلوغ؛ ألن التمو  طلوب موا ال ميكون حصووله, أي ليوتهم كوانوا مون أهول العلوم تغليظوا  
 وتشديدا.  

على املهاجرة إليها أبنفسهم  وقال البيضاوي: املعىن أنه يُفت  اليمُن فُيعجب قوماع بالُدها وعيُش أهلها فيحملهم ذلك  
واهليهم حىت ُيرجوا من املدينة, واحلال أن اإلقامة يف املدينة خري هلم؛ ألهنا حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي ومنزل  
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يَونْ  اْلَمِديَنُة ِشرَاَرَها، َكَما  تَوْنِفَي  السَّاَعُة َحىتَّ  تَوُقوُم  اَل  اخْلَِبيَث،  خُتْرُِا  اْلَمِديَنَة َكاْلِكرِي،  اْلِكرُي َخَبَث ِإنَّ  ِفي 
 احلَِْديِد " . 

ه، وذهب إىل ه، بل ينفعها فقدُ عدمُ   املدينةَ   منه( املعىن أنه ال يضرّ   اع خري   فيها   هللاُ   خلف )إال أ   فقوله :
شرر  ونظريُ غريها  قولُ ه،  تعاىل:ه  {   أَْمثَاَلُكمْ   َيُكونُوا  اَل   مُثَّ   َغرْيَُكمْ   قَوْومعا   َيْستَوْبِدلْ   تَوتَوَولَّْوا  َوِإنْ }  ه 

  .(165) [38:ُممد ]

 وقد اختُلف يف هذا اإلخالف واإلبدال مىت يكون ؟ 

 .   زمنه  ب  إنه خاصٌّ قيل:  ف

 الذي   األعرايب  مثل   يف  وهذا,     هتايح  يف  -  أعلم   وهللا  -  عندي   هذا  معىنقال ابن عبد الب : "  
 فقد    وفاته  بعد  وأما   ,منه  خرياع   هللا   أبدله     النيب   جوار   عن   رغب   من   ومعلومٌ   ",   بيعش   أقل  "    :قال

  .  (166) "    منهم خبريُ  املدينة  ض تعوَّ   ومل   ,أصحابه من مجاعةٌ   منها خرا

  "  : الزرقان   وعمار   والزبري  وطلحة  وعلي  عبيدة   وأيب  ومعاذ  مسعود  وابن  موسى  كأيب  يع قال 
 ومل   , عنها  خارجاع   وماتوا  غريها  وقطنوا  وغريهم،  ذر   وأيب  الدرداء  وأيب  وبالل  الصامت  بن  وعبادة   وحذيفة

 .     "   (167)  بزمنه  التخصيص   على   ذلك  فدلّ   منهم، خريُ   عن   فضالع   مثلهم  املدينةُ   ض تعوَّ 

 .   جلميع األحوال واألايم  وشاملٌ   مطلقٌ وقيل : بل هو  

 

البكووات لووو كووانوا يعلمووون مووا يف اإلقامووة هبووا موون الفوائوود الدينيووة والعوائوود األخرويووة الووش ُيسووتحقر دوهنووا مووا جيدونووه موون  
 الفانية العاجلة بسبب اإلقامة يف غريها.  احلظو   

وقوّواه الطيوويب لتنكوري قوووم ووصوفهم بكوووهنم يبسووون مث توكيوده بقولووه: )لوو كووانوا يعلمووون( ألنوه يشووعر أبهنوم مموون ركوون إىل  
احلظو  البهيمية واحلطام الفان وأعرضوا عن اإلقامة يف جوار الرسول؛ ولذلك كرر قوماع, ووصفه يف كل قرينوة بقولوه:  

 (. 93/  4)يبسون( استحضاراع لتلك اهليئة القبيحة وهللا أعلم. فت  الباري ) 
 (. 1873/    5ينظر مرقاة املفاتي  شر  مشكاة املصابي  )   ( 165) 
 ( . 280/  22التمهيد )   ( 166) 
 ( . 352/  4شر  الزرقان على املوطأ )   ( 167) 
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 رغبةع   ُيرا   مل   الصحابة  من   خرا  ومن  النبوي،  ابلزمن  خاصاع   ليس  ذلك  أن   األ هر "  :  يّب األُ   قال

 .  (168) "    ذلك  غري   أو جهاد أو  تعليم  من  دينية  ملصلحة  خرا إمنا  بل  ,عنها

 خبريُ   تعويضها  يف   هو  إمنا   ,كرذُ   ملا  خروجهم  أن   يف  النزاع  ليسلكن تعّقبه الزرقان بقوله: " ال يقال:  
 اخلارا   أن   ديرِ   فال  ,عنها  رغبةع   ابخلروا  مقيد   اإلبدال:  نقول  أل   ؛التخصيص  فاأل هر  ,يقع   مل  وهذا  منهم

 .  (169) "   مثلهم ضتعوَّ   مل   دينية  ملصلحة

رج هبا املنافقو  والكفار منها :   -  13  ح ول الرجفات الثالث اليت ُير

اخُتّصت املدينة املنّورة حبدوث ثالث رجفاُت فيها, يطّهر هللا هبا املدينة من كل منافق وكافر, كما 
 ِإالَّ   بَوَلدُ   ِمنْ   لَْيسَ "    :قال  وسلم،  عليه  هللا  صلى   النيب  عن   عنه،  هللا  رضي  مالك  بن  أنسيف حديث  

ِديَنَة،  َمكََّة،  ِإالَّ   الدَّجَّاُل،   َسَيَطُؤهُ 
َ
الَِئَكةُ   َعَلْيهِ   ِإالَّ   نَوْقٌب،  نَِقاهِبَا   ِمنْ   لَهُ   لَْيسَ   َوامل

َ
 مُثَّ   حَيُْرُسوهَنَا،  َصافِّنيَ   امل

ِديَنةُ   تَوْرُجفُ 
َ
  .  (170) أخرجه البخاري   "  َوُمَناِفقُ   َكاِفرُ   ُكلَّ   اّللَُّ   فَوُيْخرِاُ   َرَجَفاُت،  َثاَلثَ   أِبَْهِلَها  امل

ابُن هبرية : "    عليها   طسلّ يُ   أن  من  البلدين  محى  تعاىل  هللا  أن   على  يدل  ما  احلديث  هذا  يف قال 
 قلب  معىن  يف  ألهنما   وذلك  ؛ومنافق  كافر  كل  منها  فيخرا  أبهلها   ترجف  خاصةع   املدينة  وأن  الدجال، 
 اإلسالم   وقلب  .  ابملدينة  مفصحاع   نطق   إمنا  الشرع  لسان  ألن  ؛املدينة  من  اللسان   فإن  ولساهنا،   األرض 
 إال  ت يب  األرض   يف   ليس   ذلك ك ف  واحد،   قلب   إال   لإلنسان  ليس  أنه  فكما  , هللا  بيت   هبا  ألن  ؛مبكة

 ما  حنو   على   فيكون  ا، ولساهنُ   ها قلبُ   منها  ستثىنويُ   كلها  األرض  جثث   على  الدجال   يسلط   فكأنه  الكعبة،

 .  (171) "    هولسانُ   هقلبُ   منه ث واستُ   أيوب  على  إبليسُ   طلّ سُ 

 وقد اختلف العلماء يف معىن الرجفة الواردة يف حديث أنس بن مالك السابق : 
 

 ( هبذا اللفظ. 473/ 3ومل أجده يف إكمال إكمال املعلم )   املصدر نفسه .   ( 168) 
قال أبو احلسن املباركفوري: هذا هو الظاهر بل الصحي ؛ فإن التعويض واإلبدال ملا كوان مقيّوداع بوُّتك املدينوة واخلوروا  

/    5( . وانظووور مرقووواة املفووواتي  ) 514/    9رغبوووةع عنهوووا فوووال موووانع مووون محلوووه علوووى اإلطوووال  والعمووووم . مرعووواة املفووواتي  ) 
1873 .) 

 املصدر نفسه .   ( 169) 
 ( . 1881( رقم ) 22/  3يف صحيحه )   ( 170) 
 ( . 103/  5اإلفصا  عن معان الصحا  )   ( 171) 
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 , وتغّلُبهم عليهم . والكافرين  املنافقني   من   هبا   نمَ   فقيل : معناها ختويُف أهل املدينة

 من   فيخرجوهنم  ,والكافرين  املنافقني   من  هبا   من   على   املدينة  أهل  من  تكون   الرجفة "  :  املهلب  قال
 املدينة   أهل   من  فرارعا  الدجال   إىل   املنافقون   فيخرا   الدجال،   وعلى   عليهم  غليظاع ت  ,إايهم  إبخافتهم  املدينة

 .  (172) "    أعلم  وهللا  عليهم،  هتم قوّ   ومن

 وُيوض   الدجال   بقدوم   واملنافقني   الكفار   من   فيها  من   كيتحرّ   وقيل : املراد ابلرجفة : احلركة, أي أنه 
 غريهم   كون حيّر   كأهنم   الفتنة  يف   خاضوا:  القوم  وأرجف   ك، حترّ   إذا:  ءيالش  رجف:  يقال.  بعض  يف   بعضهم

 .  (173)   هلا

 إليه  حينئذ   فيسارع  ,به  ألحدُ   طاقة  ال  وأنه  جميئه  إشاعة   وهو  ,(174) جاف  ر اإلا :  هب  املرادوقيل :  

  .  (175) ا  خبثه  تنفي  أهنا  متام   حينئذ   فيظهر  ,الفسق  أو   ابلنفا    يتصف  كان  من

واالضطراب.   الزلزلة   : هبا  املراد   :  كل   انهم  يرعب  ؛اثلثة  مث   أخرى   بعد   زلزلة   هلا  حيصل  أيوقيل 
  واملنافق  الكافر  ضُ نفُ تَ   فكأهنا  ,إميانه  يف   لصاع   ليس  منحينذاك    منها  يخراف.  املؤمنني  هللا  ويثبت  منافق،

 .(176)   الدجال  عليه طسلَّ يُ   فال  اخلالص   املؤمن  هبا   ويبقى, أقطارها  من

اللفظ لظاهر  ملوافقته  للصواب؛  األقرب  هو  القول  رواه  . وهذا   عن  (177)   راشد   بن   معمر  وملا 
 أصحاب  بعض  عن  األنصار،  من  رجل  أخبه  أنه  الثقفي،  سفيان   أيب  بن  عمرو  أخبن:  قال  الزهري،

 

( , والتوضي  لشر  اجلامع  216/  24( . وانظر عمدة القاري ) 551/  4شر  صحي  البخاري البن بطال )   ( 172) 
 ( . 558/  12الصحي  ) 

وزارة    ( )حتقيووووق : دار الفووووال , 122/  3( , مطووووالع األنوووووار ) 503/  8ينظوووور إكمووووال املعلووووم بفوائوووود مسوووولم )   ( 173) 
( , عمووودة  186/  24ه( , الكواكوووب الووودراري يف شووور  صوووحي  البخووواري ) 1433األوقووواف بقطووور, الطبعوووة األوىل,  

 ( . 216/  24القاري ) 
 يف املطبوع : االرفا , ولعلها تصحيٌف؛ فليس هلا معىن يف السيا  .   ( 174) 
 ( . 94/  13فت  الباري البن حجر )   ( 175) 
( للبيضوواوي , )حتقيووق : جلنووة  تصووة إبشووراف نووور الوودين  204/  2ينظوور حتفووة األبوورار شوور  مصووابي  السوونة )   ( 176) 

( ,  96/  4هووو( , وفووت  البوواري البوون حجوور ) 1433طالووب , الناشوور: وزارة األوقوواف والشووؤون اإلسووالمية ابلكويووت ,  
 ( . 559/  12والتوضي  لشر  اجلامع الصحي  ) 



 
55 

 ِسَباخَ   ََيْيت "    : فقال  الدجال   وسلم   عليه   هللا  صلى   هللا  رسول   ذكر :  قال  وسلم،   عليه   هللا   صلى   ُممد 
 الزَّْلزَلَُة،   َوِهيَ   نَوْفَضَتنْيِ،   أَوْ   نَوْفَضةع   أِبَْهِلَها  اْلَمِديَنةُ   فَوتَونوَْتِفضُ   نَِقاهَبَا،   َيْدُخلَ   َأنْ   َعَلْيهِ   ُُمَرَّمٌ   َوُهوَ   اْلَمِديَنِة،
َها  ِإلَْيهِ   فَوَيْخرُاُ   ... " احلديث. ويف سنده هذا األنصاري املبهم.  َوُمَناِفَقةُ  ُمَناِفقُ  ُكلر   ِمنوْ

 :   النار  يف   الرصاص   أو,  املاء  يف   امللح   يذوب   كما     يذي هأب    الوعيد ملا آذى أهلها  -  14

اختّص هللا عّز وجّل املدينة وأهلها خبصيصة عظيمة ليست لغريهم, فيها الوعيد الشديد ملن آذاهم 
 , أو الرصاص يف النار. كما يذوب املل  يف املاء  يذيبه  هللا   كادهم, أال وهي أن أو  

البخاري   أخرا   عنه،  هللا  رضي   سعداع   مسعت:  قالت  سعد،   بنت  عائشة   عن   بسنده  (178) فقد 

ِديَنةِ   أَْهلَ   (179)   َيِكيدُ   الَ "    :يقول  وسلم،  عليه  هللا  صلى   النيب   مسعت :  قال
َ
 ( 180)  امْنَاعَ   ِإالَّ   َأَحٌد،   امل

 " .   املاءِ   يف  املِْل ُ   يَوْنَماعُ   َكَما 

 َأَحدٌ   يُرِيدُ   َواَل بلفظ : "    أبيه  عن  وقاص،   أيب   بن   سعد   بن  عامرمن طريق    (181) وأخرجه مسلم  

 " .   اْلَماءِ   يف  اْلِمْل ِ   َذْوبَ   َأوْ   الرََّصاِص،   َذْوبَ   النَّارِ   يف   هللاُ   أََذابَهُ   ِإالَّ   (182)   ِبُسوءُ   اْلَمِديَنةِ   أَْهلَ 

عن أيب عبد هللا القرا ، أنه قال: أشهد على أيب هريرة أنه قال: قال أبو القاسم صلى هللا عليه و 

 اْلِمْل ُ  َيُذوبُ  َكَما   (184)  هللاُ  أََذابَهُ   -  اْلَمِديَنةَ  يَوْعِ   - ِبُسوءُ  اْلبَوْلَدةِ  َهِذهِ  َأْهلَ  (183)  أَرَادَ  َمنْ "   وسلم:

 .   (185)  أخرجه مسلم"    اْلَماءِ   يف 

 

 (. 20834رقم )   ( 397/  11)   -املطبوع مع مصنف عبد الرزا     -يف اجلامع    ( 177) 
 (. 1877( رقم ) 21/  3يف صحيحه )   ( 178) 
ا موون مكوور وحوورب وغووري ذلووك موون    ( 179)  الكيوود : املكوور واحليلووة يف املسوواءة. قووال القسووطالن: أي ال يفعوول هبووم كيوودع

 (. 415/  9وجوه الضرر بغري حق . مرعاة املفاتي  شر  مشكاة املصابي  ) 
قووال ابوون األثووري: أي يوَوُذوب وجيووَِْري. موواَع الشووَّيُء ميَِيووُع،  بسووكون النووون بعوود مهووزة الوصوول آخووره مهملووة،  ( امنوواع:  180) 

/  1. وانظر مشار  األنوار على صوحا  اآلاثر ) ( 381/  4وامْنَاَع، إَذا َذاَب وَساَل. النهاية يف غريب احلديث واألثر ) 
 (. 541/  9املصابي  ) ( , مرعاة املفاتي  شر  مشكاة  392

 (. 1363)   -  460( رقم ) 992/  2يف صحيحه )   ( 181) 
قال النووي: قيل: حيتمل أن املراد من أرادها غازايع مغورياع عليهوا, وحيتمول غوري ذلوك. املنهواا يف شور  صوحي     ( 182) 

 ( . 157/  9مسلم ) 
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 .(186) أخرجه أمحد   "  اْلَماءِ   يف   اْلِمْل ُ   َيُذوبُ   َكَما  هللاُ   أََذابَهُ   ِبُسوُء،   أَرَاَدَها  َمنْ ويف لفُظ : "  

 وقد اختُلف يف زمن هذا الوعيد مىت هو ؟ 

 يف  هللاُ  أََذابَهُ  ِإالَّ  ِبُسوءُ  اْلَمِديَنةِ  أَْهلَ  َأَحدٌ   يُرِيدُ  َواَل فقيل : يكون يف اآلخرة؛ لقوله يف اللفظ السابق: "  
 ".   اْلَماءِ   يف   اْلِمْل ِ   َذْوبَ   أَوْ   الرََّصاِص،   َذْوبَ   النَّارِ 

 هذا  وأن   فيها،  تذكر  مل  الش  األحاديث  إشكال  ترفع   (النار  يف)  الزايدة  هذهقال القاضي عياض: "  

 .   (187) "    اآلخرة  يف حكمه

 الدنيا. وقيل: بل يكون يف  

 الدنيا،   يفصلى هللا عليه وسلم    النيب   حياة  يف   أرادها  من   به  املراد  يكون  قدقال القاضي عياض: " و 
 يف   قال   كما   اللفظ،  يف   مقدماع (  النار)يف    ويكون  الرصاص،   يضمحلّ   كما   ه كيدُ   ويضمحلّ   ه، أمرُ   كفىفيُ 

  (.املاء  يف املل   يذوب  كما) :  اآلخر  احلديث

 انقضى   كما  قرب،  عن   ويذهبه  سلطانه،  ن مُيكّ   وال   هللا،  ميهله   فال  الدنيا  يف   أرادها  ملن   ذلك   يكون   أو
 معاوية   بن  يزيد   هالك  مث   عنها،   همنصرفَ   وهالكه  عقبة،  بن  مسلم  مثل  ,أمية   ب    أايم  حارهبا  من   شأن 

 .   (189)   "  صنيعهم  مثل   صنع  ممن  وغريهم  (188)   ذلك،  إثر  على   هلِ رسِ مُ 

 

 (. 50/  6فيض القدير ) قال ابن الكمال: مريداع أي عامداع عاملاع  تاراع, ال ساهياع وال جمبوراع.    ( 183) 
قووال املنوواوي: )أذابووه هللا( أي أهلكووه ابلكليووة إهالكوواع مستأصووالع حبيووث مل يبووق موون حقيقتووه شوويء, ال دفعووة بوول    ( 184) 

ابلتودريج؛ لكونووه أشوود إيالمواع وأقوووى تعووذيباع وأقطوَع عقوبووةع, فهووو اسوتعارة متثيليووة يف ضوومن التشوبيه التمثيلووي, وال ُيفووى  
(. وانظوور التيسووري بشوور  اجلووامع  50/  6غرابووة موضووعه عوون أرابب البيووان. فوويض القوودير ) لطووف موقعووه يف األذهووان, و 

 هو(. 1408الرايض , الطبعة: الثالثة،    –( للمناوي , )الناشر : مكتبة اإلمام الشافعي  394/  2الصغري ) 
 (. 1386)   -  492( رقم ) 1007/    2يف صحيحه )   ( 185) 
 ( بسند حسن. 8373( رقم ) 107/  14يف مسنده )   ( 186) 
 (. 50/  6( , فيض القدير ) 94/  4(. وانظر فت  الباري البن حجر ) 484/  4إكمال املعلم بفوائد مسلم )   ( 187) 
قال اإلمام الذهيب يف حوادث سنة أربع وستني : " يف أوهلا هلك مسلم بن عقبة الذي استبا  املدينة وعمل    ( 188) 

 ّفة. نسأل هللا العفو. القبائ  وما أمهله هللا. وامللي  أنه شهد الوقعة وهو مريض يف ُم 
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 ما  له  يتم ال  أنه يقتضي  ما   احلديث يف  وليس  األرج ، هو  األخري االحتمال هذا "  : السمهودي قال
 طائفة  تظاهرت  اوّومل  ؛هذا  زماننا  يف  حىت  هذا  على   املدينة  شأن   يزل  ومل  إبهالكه،  الوعد  بل  منهم،  أراد

 م تاهتَ عُ   تعاىل  هللا  أهلك   حىت   ,منها  خروجهم  اقتضى  ألمرُ   ؛الشريفة  ابملدينة  السوء  إبرادة  (190)   اساالعي
 . يسرية  مدة   يف   -  كثرهتم  مع  -

 خرى، األ  يف  النار  يف  إذابته  وبني  الدنيا  يف   ابإلهالك  إذابته  بني  اجلمع   األحاديث   من  املراد:  يقال  وقد 
: حديث مجلة  من  الصحي   برجال ألمحد  روايةُ  ففي  األول؛ غريه ويف الثان، هو احلديث  هذا  يف  واملذكور 

 ويف  ،أيضاع   مسلم  يف  وكذا  "   املاء  يف  املل   يذوب  كما  هللا  أذابه"    -  املدينة  يع    -  "  بسوء  أرادها  من"  
 يف   املل    يذوب   كما  تعاىل  هللا  أذابه  بسوء  املدينة  أراد  جّبار  أميا : "    حديث   , للجندي  " املدينة  فضائل"

 املل    يذوب   كما  تعاىل   هللا   أذابه  -املدينة  يع    -  بسوء   البلدة   هذه  أهل   أراد  من "   ملسلم   روايةُ   ويف   ",   املاء
 حسن  إبسناد  البزار  وروى   ،   "  بسوء  أو  بدهم  البلدة   هذه  أهل   أراد  من : "    أيضا  له   روايةُ   يفو   ",  املاء   يف

 كما   هللا  أذابه  إال   بسوء  أحد  يريدها  وال  -  املدينة  أهل  يع   -  ببأس  دمههم  من   اكفهم  اللهم"  :  حديث

  .  (191)   "   املاء  يف املل   يذوب

 

وكذلك مل ميهل يزيد بن معاوية ومات بعد بضع وسبعني يوماع من احلرة. وذلك يف نصف ربيع األول وله َثان وثالثون  
 بريوت( .   –( )حتقيق : ُممد السعيد بن بسيون زغلول , دار الكتب العلمية  51/  1سنة " . العب يف خب من غب ) 

( , التيسووري بشوور  اجلووامع  50/  6( , فوويض القوودير ) 94/  4املصوودر نفسووه. وانظوور فووت  البوواري البوون حجوور )   ( 189) 
 (. 394/  2الصغري ) 

( : " يشووري املؤلووف رمحووه هللا هنووا إىل فرقووة موون األشووراف اإلماميووة  168/ 1يف احلاشووية )   وفوواء الوفووا قووال ُمقووق    ( 190) 
  بن   م غي ض وانظر ترمجة    أتيت اإلشارة إىل بعض أفعاهلم القبيحة ".   الذين كانت هلم سطوة يف املدينة لعدة قرون, وسوف 

للسووخاوي ) حتقيووق : عووارف    الشووريفة   املدينووة   اتريوو    يف   اللطيفووة   التحفووة ( يف  1839رقووم )   ( 464/  1) احلسووي     خشورم 
   ه(. 1431عبد الغ , وخالد السويدي, طبعة دار كنان, دمشق, الطبعة األوىل,  

حتقيووق : ُمموود نظووام الوودين الفتووّي , مكتبووة دار  ( للسوومهودي , ) 168/  1املصووطفى )   وفوواء الوفووا أبخبووار دار   ( 191) 
 (. 542/  9ه( . وانظر مرعاة املفاتي  شر  مشكاة املصابي  ) 9214الطبعة: األوىل ,  الزمان,  
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رضي هللا   حنيف   بن   سهلقلُت: ويؤيده أن املدينة حرٌم آمٌن لساكنها, كما ثبت ذلك يف حديث  
َا "  :فقال  املدينة،  إىل  بيده  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول   أهوى عنه قال :   " أخرجه مسلم   آِمنٌ   َحَرمٌ   ِإهنَّ

 , وكذلك ينبغي أن تكون.   (192)

 يف   كبريتني  يكو   أن   ينبغي   بل   ,هلم  والظلم  إليذاءاب   خصوصية   ال :  قلتَ   فإنقال اهليتمي :    تن يه : 
 .   أيضاع   غريهم   حق

 غريهم،   خبالف  ,كبريةٌ   نوعُ   أبي  هموإخافتَ   سوءُ   أبيّ   مإرادهتَ   أنّ   على  اخلصوصية  محلُ   يتعني:  قلتُ 

 .   (193)     العادة   يف وابلٌ  وقعٌ  له مما  يكون  أن   كبريةٌ   كرذُ   مما  كلُّ   كونِ   شرطَ   فإنّ 

 إ راع النّر صلى   عليه و لم إ  دنول املدينة عند رؤية معاملها ما بعيد :   -  15

إذا قدم من سفُر ود  من املدينة وشاهد مبانيها وأشجارها, حيّث   وسلم  عليه  هللا  صلىكان النيب  
خر دخله مع أّي بلُد آ   وسلم عليه هللا صلىالسري, ويسرع حىت يدخلها؛ لشّدة حّبه هلا. وهو ما مل يفعْله 

 سواها.  

البخارير بسنده عن    عنه،  هللا  رضي   أنساع   مسع   أنه  محيد،  أخبن:  قال  جعفر،   بن   ُممدفقد روى 

ِديَنِة،  (194)     َدَرَجاتِ   فَأَْبَصرَ   َسَفُر،  ِمنْ   َقِدمَ   ِإَذا  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   اّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ "  :يقول
َ
 أَْوَضعَ   امل

 

 (. 1375)   -  479( رقم ) 1003/  2يف صحيحه )   ( 192) 
 ( بتصرف . 42/  2( الزواجر عن اقُّتاف الكبائر ) 193) 
الوورواايت يف ضووبط هووذه الكلمووة, قووال ابوون حجوور : " قولووه: "فأبصوور درجووات" بفووت  املهملووة والووراء  ( اختلفووت  194) 

 بعدها جيم مجع درجة, كذا لألكثر, واملراد طرقها املرتفعة.  
 وللمستملي : "دوحات" بفت  املهملة وسكون الواو بعدها مهملة, مجع دوحة, وهي الشجرة العظيمة.  

 عن محيد : "ُجُدرات" بضم اجليم والدال, وهو مجع ُجُدر بضمتني, مجع جدار.  ويف رواية إمساعيل بن جعفر  
 وقد رواه اإلمساعيلي من هذا الوجه بلفظ : "ُجْدران" بسكون الدال وآخره نون, مجع جدار.  

وله من رواية أيب ضمرة عون محيود بلفوظ : "جودر" قوال صواحب املطوالع: جُوُدرات أرجو  مون دوحوات ومون درجوات.  
( بتصوورف يسووري. وانظوور  620/  3هووي روايووة الُّتمووذي موون طريووق إمساعيوول بوون جعفوور أيضوواع " . فووت  البوواري ) قلووت : و 

 (. 135/  10( , عمدة القاري ) 101/ 2مطالع األنوار ) 
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 من  كهاحّر " :  محيد   عن عمري،  بن   احلارث  زاد:  البخاري    قال " .    َحرََّكَها  َدابَّةع   َكاَنتْ   َوِإنْ   ،   (195)     َ قَوَتهُ 

 احلارث  اتبعه   ، "  اترَ دُ جُ "  :  قال  أنس،  عن  محيد،  عن  إمساعيل،  حدثنا  قتيبة،  حدثنا.    (196)   "    هاحبّ 

 . (197)    عمري   بن

 .املدينة  بلغ   إذا   قته  أسرع   من   بقوله: ابب وقد بّوب عليه اإلمام البخاري  

 َرُسولُ   َدَفعَ   اْلَمِديَنِة،  ِمنَ   َدنَوْوا  فَوَلمَّاأيضاع يف قصة فت  خيب قال : "    عنه  هللا  رضي  ويف حديث أنس

 . (198) ... " احلديث أخرجه مسلم    اْلَعْضَباءُ   النَّاَقةُ   فَوَعثَوَرتِ :  قَالَ   َوَدفَوْعَنا،  َوَسلََّم،   َعَلْيهِ  هللاُ   َصلَّى  هللاِ 

َها،   َهِشْشَنا  اْلَمِديَنةِ   ُجُدرَ   رَأَيْوَنا   ِإَذا  َحىتَّ   فَاْنطََلْقَنا،   ويف لفُظ له : "   هللاِ   َرُسولُ   َوَرَفعَ   َمِطيوََّنا،   فَوَرفَوْعَنا   ِإلَيوْ

 .(199)   ... " احلديث   َمِطيوََّتهُ  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى

,  سفر  من   راجعاع   املدينة   على   أشرف  إذا   يقول   ما :  اببحتت    (200)   اتاملي يف "الدعاء"  وأخرا  
 إذا  كان  أنه   وسلم  عليه   هللا   صلى   هللا   رسول   عن   عنه،   هللا   رضي   مالك،   بن  أنس   عن   محيد،   عن بسنده  

 َورِْزقعا   قَورَارعا،  هِبَا  لََنا  اْجَعلْ   اللَُّهمَّ "  :ويقول  السري،  يسرع  املدينة،  على  فأشرف  أسفاره،  من  سفر  من   قدم
 ".   َحَسنعا

 

( ,  776/  11( أوضع  قته: إذا حثَّها على السري، واإليضاع: ضرب من السري السريع. ينظر جامع األصول ) 195) 
( , التوضووي  لشوور  اجلووامع  221/ 6( , مطووالع األنوووار ) 63حني البخوواري ومسوولم )ص/  تفسووري غريووب مووا يف الصووحي 

 (. 135/  10( , عمدة القاري ) 264/  12الصحي  ) 
 (. 620/  3( قال ابن حجر : أي حرك دابته بسبب حبه املدينة . فت  الباري البن حجر ) 196) 
 (. 1802( رقم ) 7/  3( ينظر صحي  البخاري ) 197) 
 (. 1365)   -  87( رقم ) 1045/  2( يف صحيحه ) 198) 
 (. 1047/  2( املصدر نفسه ) 199) 
مصور، مكتبوة    -( . ) حتقيق : عمورو عبود املونعم , مكتبوة ابون تيميوة، القواهرة  88( رقم ) 122( الدعاء )ص/  200) 

هو( , ومن طريقه عبد الغ  املقدسي يف الُّتغيب يف الودعاء واحلوث عليوه )ص/  1414العلم، جدة, الطبعة : األوىل،  
 وت(.  بري   –( )حتقيق : فواز أمحد زمريل, دار ابن حزم  129( رقم ) 249

قووال احلووافظ : "غريووب, ويف سوونده ضووعف" . لكوون يشووهد لووه حووديث أيب هريوورة اآليت فيتقووّوى بووه, ولووذا حسوّونه الشوويُ   
( ) نشر دار ابن خزمية, الرايض,  421املتقن الثبت: عامر بن علي ايسني, وفقه هللا. يف حتقيقه لكتاب األذكار )ص/ 

 ه(. 1422الطبعة: األوىل,  
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 بن   سهل  بن   أمامة  من طريق أيب   (202)   والطبان يف "الدعاء"   (201)   وأخرا البزار يف "املسند"  
 إذا  كانوا  حني القومُ  ُياف  كان  ما  هللا،  رسول اي  قلنا: قال عنه  هللا رضي  هريرة، أاب  مسعت :  قال  حنيف،
 َوُقُحوطَ   ,اْلواَلةِ   َجْورَ   يَوَتَخوَُّفونَ   َكانُوا"  :  قال  ،وقراراع   رزقاع   فيها  لنا  اجعل  اللهم:  قالوا  املدينة  على  أشرفوا
 ".   اْلَمَطرِ 

 .   هريرة   أيب   عن   الطريق  هذا   من  إال  طريقاع   له   نعلم  وال  هريرة،   أبو   إال  رواه  نعلم  ال :  البزار  قال

 ,للمدينة  وسلم   عليه  هللا  صلى  هحبّ   ةشدّ   على  احلديث  هذا  دلّ قال الشي  محزة ُممد قاسم : "  
 عليه هللا صلى  حركاته من حركة  أو أقواله، من  قول أو  أعماله،  من  عمل كل  يف يتجلى  الذي احلب ذلك

 إنه  حىت  إليها،  شوقاع   ؛منها  واقُّتابه  طيبة،  إىل  قدومه  عند   بدابته  يسرع  وسلم  عليه  هللا  صلى  فهو  وسلم،

 يف  جاء   كما   ،(203)   "    طيبة  أروا   هذه "  :  وقال  رداءه،   طر    أسفاره   بعض   يف   وسلم   عليه   هللا   صلى
 السري،   أاَّ   يسري  املدينة  قدم  إذا  كان   وسلم  عليه   هللا   صلى  أنه   بعضها   ويف  الصحيحة،   الرواايت  بعض

 منااي    جتعل  ال   اللهم "  :  قال  مكة   دخل  وإذا   .   ( 204)   "    حسناع   ورزقاع   قراراع   هبا   لنا   اجعل   اللهم : "  ويقول

 املوت  حيب   كان  وسلم  عليه   هللا   صلى  ألنه   إالّ   ذلك   وما   ،   (205)     "   مسنده "    يف   أمحد   أخرجه"    مبكة

 

 (. 35/  4ئد البزار ) ( كشف األستار عن زوا 201) 
 (. 837( رقم ) 264( الدعاء )ص/  202) 
صو  عنوه  وعوزاه البون زابلوة فقوال : "    ( 189/  1( مل أقف عليه مسنداع, لكن ذكوره السومهودي يف وفواء الوفوا ) 203) 

كوان رسوول  "  صّلى هللا عليه وسّلم يف ُمبة املدينة ما مل يرد مثله ملكة؛ ففي صحي  البخاري وجوامع الُّتموذي حوديث  
  "  صّلى هللا عليه وسّلم إذا قدم من سفر فنظر إىل جدران املدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها هللا 

كان إذا أقبل من مكوة فكوان ابألاثيوة طور  رداءه عون منكبيوه  "  ، ويف رواية له    "   ابملدينة   تباشراع "  ويف رواية البن زابلة  
 " .   وقال: هذه أروا  طيبة 

 جيه قريباع. ( تقدم ختر 204) 
( بسوونده عوون ابوون عموور, ولفظووه: قووال ابوون  6076( بوورقم ) 252/  10( و ) 4778( بوورقم ) 396/  8( املسووند ) 205) 

َها "    . عمر: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل مكة قال:" اللُهمَّ اَل جَتَْعْل َمَنااَيَ  هِبَا َحىتَّ خُتْرَِجَنا ِمنوْ
اله ثقات رجال الشيخني, وإسناده صحي  إن ثبت مساع سعيد بن أيب هند من ابن  قال الشي  شعيب األر ؤوط: رج 

عمر؛ فلم َنود يف كتوب الرجوال مساعوه منوه, وهوو قود أدرك عبود هللا بون عبواس ومسوع منوه, فهوو معاصور البون عمور, ومل  
 (. 46/  1يوصف ابلتدليس. وانظر وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى ) 
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 بسيارته،  يسرع وأن  والبهجة الفرحة  مشاعر  املدينة من اقُّتابه عند املسلم يستشعر أن  السنة فمن  ابملدينة،
 : طيبة  إىل  احلنني  يف   يقول   إذ الشاعر  هللا  ورحم  املؤمنني،   قلوب  إليها   حتن  الش  املدينة  فإهنا

  (206)    ذِْكرَاَها  إىَل   َطربُ   ِمنْ   َوحتَِنر             هَتْواَها  أن  أحقر   احلَِبْيبِ   َدارُ 

************ 

 اخلامتة وأهم نتائج ال حث

, فإن  أشكر هللا تعاىل على ما يّسر وأعان, ووفق اممع هذا املوضوع اهل  وبعد هذا التطواف املاتع,
 أنّبه هنا إىل بعض النتائج املهمة الش توصلُت إليها خالل هذا البحث, فمن تلك النتائج: وسّدد, مث إن  

عظمة املدينة املنورة, واصطفاء هللا هلا, من خالل متييزها هبذه املزااي واخلصائص الش مل جيعلها  (1
 لغريها . 
 فتحت منها أهنا البلد الذي احتضن الرسول صلى هللا عليه وسلم و صره و صر دعوته, حىت  (2

 مكة, ومعظم األمصار . 
والثواب   (3 العظيم  األجر  لنيل  وألوائها؛  شدهتا  على  والصب  هبا,  واملوت  سكناها,  على  احلث 

 اجلزيل املرّتب على ذلك . 
مجعها جلميع أنواع األمن : األمن البدن , واألمن النفسي , واألمن الصحي , واألمن الفكري  (4

 والعقدي , واألمن الغذائي .
 ا طّيبة ال تقبل إال طّيباع, ومن طيبها أهنا تنفي خبثها وشرارها, وخترجهم منها . أهن (5
كالمها قد أُسس على التقوى من أول يوم ,   ,احتضاهنا ملسجدين فاضلني عظيمني يف اإلسالم (6

 مها املسجد النبوي, ومسجد قباء.

وسلّ  , وصلى هللا  أعلم  , وهللا  إيراده  وتسىّن   , إعداده  تيّسر  ما  آله هذا  وعلى  نبينا ُممد  على  م 
 وصحبه أمجعني . 

 

 (. 163/  3ر صحي  البخاري ) ( منار القاري شر   تص 206) 
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