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 مقدمة البحث:
موضوع و التحقيق هو الفحص العلمي للنصوص، من حيث المصدر، والتاريخ، والصفات، وصحة النص، واإلنشاء، 

العربية القديمة، ويكون هدفه الوصول إلى الكتاب الذي يتم تحقيقه، وهو الذي صح التحقيق يكون المخطوطات 
 عنوانه، واسم مؤلفه، وثبت أن المؤلف هو من كتبه فعليًا.

ويشترط في المحقق أن يكون ملمًا بقواعد اللغة العربية، وبقواعد التحقيق، وبأنواع الخطوط العربية، وأن يكون ذا ثقافة 
لباحث يرى توافر هذه الشروط فيه، فقد رأي تحقيق باب فضائل المدينة من كتاب فتح المبدي عامة، وحيث أن ا

بشرح مختصر الزبيدي، لإلمام عبدهللا الشرقاوي، لعله ُيَوفق في اإلضافة اإليجابية للعلم الشرعي عامة، وعلم تحقيق 
 المخطوطات خاصة.

 :أهمية الدراسة

حقيق هي فالغاية النهائية للتبشكل عام، من فنون الكتابة المخطوطات كفن تتمثل أهمية الدراسة في أهمية تحقيق 
 كل صحيح كما وضعه مؤلفه ابتداًء.تقديم المخطوط بش

 :حدود الدراسة
 الحدود الموضوعية

ر الزبيدي بشرح مختص تنحصر الحدود الموضوعية للدراسة في تحقيق باب فضائل المدينة من كتاب فتح المبدي
 لإلمام عبدهللا الشرقاوي.

 الحدود الزمانية
 ه.1441م/2020تنحصر الحدود الزمانية لهذه الدراسة في الفترة التي أجريت بها، وهي النصف األول من عام 

 
 

ـــــــــــــــــَ الم»َقاَل:  ^َعِن النَِّبيِ   ،َعْن َأَنٍس   -1 َجُرَها، َواَل يُ ِديَنُة َحَرٌم ِمْن َكَذا ِإَلى َكَذا، اَل ـ ُُ ِفيَها ُيْقَطُع شـــَ ْحَد
ِ َوالم َُ َحَدًثا َفَعَلْيِه َلْعَنُة َّللاَّ ، َمْن َأْحَد ٌُ  .(1)«اَلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ َـ َحَد

 

                                                           
ا فيه ^(، هبذا اللفظ. وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النيب 1867( برقم: )3/20أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب حرم املدينة ) (1)

 (.1366( برقم: )2/994ابلربَكة، وبيان حترميها وحترمي َصيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها )
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ِمْن )ها متُ ر هك حُ نتَ تُ  ال مةٌ حرَّ مُ  :أي( المـَِديَنُة َحَرم  قاَل: )ه أنَّ  (^ َعِن النَِّبي ِ  ،) (2)مالك هو ابنُ  (َأَنس  $َعْن )
ما بين َعاِئر  »& :اآلتي  وفي حديث علي ٍ  ،يني مكانَ مَ عن اسْ  كنايةً  ؛عجمةُـ ال المبفتح الكاف والذَّ  ،(َكَذا ِإَلى َكَذا

بن  عبد هللا$وفي حديث  ،(3)ها على إبهام الثانيكل   التي في البخاري ِ  فقت الرواياتُ واتَّ  .بالمدينة وهو جبلٌ  ،«اذَ إلى كَ 
 دٍ حُ ف أُ خلْ  ورٌ دَ مُ  صغيرٌ  وهو جبلٌ  .(6)«ر  وْ إلى ثَ &»وعند مسلم  ،(5)«د  حُ إلى أُ  ر  يْ ما بين عَ &» :عند أحمد (4)مساَل 

 . بمكةإالَّ  رٌ وْ عرف ثَ ذلك وقال ال يُ  ا لمن أنكرَ خالفً  ،مالهعن شَ 

                                                           
املْكِثرين من الرواية عنه، مات  وأحدُ  ،^محزة األنصاريُّ اخلَْزَرجيُّ خادُم رسول اَّللَّ  أََنس بن مالك بن النَّْضر بن َضْمَضم بن زَْيد بن َحرام بن ُجْنُدب بن عامر بن َغْنم بن َعِديِ  ابن النجَّار، أبو (2)

(، والوايف ابلَوفـََيات 1/250(، وَوفـََيات األعيان )3/395(، وسري أعالم النبالء )3/288(، واتريخ اإلسالم )3/4(. انظُر: الثقات، البن ِحبَّان )93(، وقيل )91هـ(، وقيل )90سنة )
 (.1/276(، واإلصابة يف متييز الصحابة )9/411)

 إهبام اسم اجلبل. ( أي3)

ُنقاع، َحليُف الَقوافل، كان امسه احُلصني فسمَّاه النيبُّ موالهم( هو عبد هللا بن َساَلم بن احلارث اخلَْزَرجي 4) ل أن ُيسِلم. أسلم أوََّل ما قِدم النيبُّ عبَد هللا، وُكنيُته أبو يوسف، وكان َحرْبًا قب ^ ، من بين قـَيـْ
: اإلصابة يف متييز انظُرهـ(. 43ُمه إ ى سنة امان. وكان من بين إسرائيل من ولد يوسف بن يققوب بن إسحا  بن إبراهيم خليل الرمحن، عليهم السالم. مات سنة )املدينَة. وقيل: أتخ ر إسال ^

 (.3/228(، والثقات، البن ِحبَّان )3/265(، وُأْسد الغابة )103-4/102الصحابة )

، ما  ^ما بني كذا، وُأُحد حراٌم، حرَّمه رسوُل هللا »( ولفظه: 23780( برقم: )39/197، حديث عبد هللا بن سالم، )^( أخرجه أمحُد يف مسنده، كتاب أحاديث رجال من أصحاب النيب 5)
قطَع به شجرًة وال َأقُتَل به طائًرا بن أيب حيىي األسلمي، وُفضيُل بُن سليمان  ُعبيد هللا بن خنيس الغفاري؛ فقد تفرَّد ابلرواية عنه حممدُ  واحلديُث صحيٌح لغريه، وهذا إسناٌد ضقيف؛ جِلهالة«. كنُت ِلأ

( وقال: رواه 5803( برقم: )3/303(. وأخرجه اهليثميُّ يف جممع الزوائد )408( برقم: )13/170(. وأخرجه الطرباينُّ يف املقجم الكبري، ابب القني )39/197ضقيٌف يُقترَب به. مسند أمحد )
م، وردَّه فقال: "وأمَّا قوُل أيب ا تصحيف، والصواُب:  ُعبيد بن سالم وغريه من األكابر األعالم: إن هذأمحُد والطرباين يف الكبري، ورجاُله ثقات. وقد نقل الفريوزآابدي هذا القوَل عن أيب ُعبيد بن سالَّ

 صغريًا يقال له: ثَور، وَتكرَّر َما أخربين الشجاُع البَـْقليُّ الشيُخ الزاهد، عن احلافظ أيب حممٍد، عبد السالم البصري، أنَّ ِحَذاَء أُُحُد جاحًنا إ ى ورائه جباًل إ ى أحد؛ ألنَّ ثـَْورًا إمنا هو مبكة، فغرُي جيِ د؛ لِ 
 (.360سؤايل عنه طوائَف من القرب القارفني بتلك األرض، فكلٌّ أخربين أن امَسه ثـَْوٌر". القاموس احمليط )

 (.1370( برقم: )2/994فيها ابلربكة، وبيان حترميها وحترمي َصيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها ) ^( أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النيب 6)
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م  رَ حَ  المدينةُ »: &الصحيح ومنه الحديثُ  ،بالمدينة بمكة وجبلٌ  جبلٌ  رٌ وْ ثَ : (7)القاموس قال صاحبُ 
ما بين (8)

 ،(10)«اهَ َل ى خَ لَ ْختَ يُ ال » :وفي روايةٍ  .ا للمفعولوفتح ثالثه مبني   ،لهأو   بضم ِ  (اَل ُيْقَطُع َشَجُرَها)هـ. ا  .(9)«ر  وْ إلى ثَ  ر  يْ عَ 
 بإسنادٍ  ،وفي أبي داود .(13)(، وال ُيَصاُد َصْيُدَها(12)ِعَضاُهَها#ال ُيْقَطُع ) :(11)جابرٍ $عن  ،وفي حديث مسلمٍ 

ُر َصْيُدَهاالال ُيْخَتَلى َخَلَها، و » :صحيحٍ   مِ رَ ها كما في حجرُ المدينة وشَ  صيدُ  مُ ه يحرُ على أنَّ  ففي ذلك دليلٌ  .(14)« ُيَنََّّ
 :احباهوقال أبو حنيفة وص .ةمكَّ  مِ بخالف حرَ  كِ سُ  للن  المدينة ليس محال   مَ حرَ  ألنَّ  ؛في ذلك ال ضمانَ  لكنْ  ،ةَ مكَّ 

 المذكورِ  ابوا عن الحديثِ وأجَ  .جرهاشَ  يدها وقطعِ ذ َص ن أخْ مِ  أحدٌ  منعُ فال يُ  ،(16)(ةكما لمكَّ ) (15)مٌ ليس للمدينة حرَ 
ا للمفعول مبني   (َواَل ُيْحَدُث ِفيَها َحَدث  ) ،(17)وهافُ ألَ وها ويَ يبُ تطِ المدينة ليسْ  زينةِ  بذلك بقاءَ  ما أرادَ إنَّ  ^ه ه بأنَّ ونحوِ 

                                                           
 (.360انظر القاموس احمليط )ص:  (7)

لتْ توثيٌق للجنة  -رمحه هللا  -ويف فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم، مفيت الداير السقودية  هـ، وجاء فيها: وَصَلت اللجنُة إ ى جبل 25/2/1378اتريخ  يفلبيان حدود حرم املدينة، أبمٍر من امللك  ُشكِ 
ْمرة، َخْلَف ه القلماءُ )جبل صغري ابلنسبة إ ى جبل ُأُحد، واجلباُل اليت حوله بتدوير، وليس مبستطيل، لونُه يَقُرب إ ى احلُ "ثـَْور"، ويقع خلف ُأُحٍد من الشَّمال الشرقي، طلقْت فوقه ووجدْته كما وصف

ديد املوضوع لجأجان  لكْت يف أثناء ممشاها مع الطريق اجل ى "ثور"، وسأُُحد من الشَّمال الشرقي( وبينه وبني ُأُحد مقداُر مخسني مرتًا تقريًبا...، وقد مضت اللجنُة من "عري" إ ى "ُأُحد" لَِتِصَل منه إ
َة قْبل أن َيِصَل إ ى ذي احلُ  يف أثنائه ورأت اللجنُة هذا الطريَق  َليفة،  م يتَّجه امااًل اترًكا املدينَة على ميينه،ومن ال يريد دخول املدينة، وُيسمَّى ابلتحويلة. ويبدأ من هناية البـَْيداء آِخر اخلطِ  اآليت من ِجدَّ
فَتدُخل ذا احلُليفة، والققيَق،   الغريب متَّجهًة إ ى الغرب  م إ ى الشمال الغريب،ُمَساِمًتا ِلما بني َعري وَثور من هذه الناحية. إال أنه قد جتاوزها من أوَّله وآِخره. فقرَّرت اللجنُة أن توضع البرت من طرف َعريٍ 

صلت على ما سامتها من فإذا و  ِت اجلامقة اإلسالمية، والقصور امللكية، واجلُُرَف، وبئر ُروَمة وما حوهلا من البساتني إ ى ُأُحد، كلُّ هذه داخلٌة يف حدود احلرم،وسدَّ ُعْرَوة، واجلماوات الثالَث، وبنااي
، فتوضع البرت على جانبها الشرقي، وتستمر البرُت مع هذه التحويلة حىت حتُ  اوى ورسائل مساحة الشيخ اذي ثوَر خْلف ُأُحد من الشَّمال الشرقي. انظر لالستزادة: فتالتحويلة صارت التحويلُة هي احلدَّ

 هـ.17/04/1389ابب صيد احلرم، صدرت يف اتريخ:  1276( فتوى رقم:5/238حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ )
 سقطت من نسخة أُمِ  الُقرى. (8)

فيها  ^(. وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النيب 6755برقم  8/154صحيحه، كتاب الفرائض، ابب إ م َمن تربَّأ من مواليه )( متفق عليه. أخرجه البخاريُّ يف 9)
 (.1370( برقم: )2/994ابلربكة، وبيان حترميها وحترمي صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها )

ٍم 10) ا: أَحرََّم رســــوُل هللا ( أخرج مســــلٌم يف صــــحيحه، عن عاصــــِ  أعمِقنَي(. سِ املِديَنَة؟ قال: )نقم، هي َحرَاٌم؛ ال ُُيْتَـَلى َخاَلَها، فمن فـََقل ذلك فقليه َلْقَنُة هللا واملالئكة والنَّا ^األْحول قال: ســــ لُت أََنســــً

(. وانظر: مســند أمحد، مســند 1366( برقم: )2/994ها وحترمي صــيدها وشــجرها، وبيان حدود حرمها )فيها ابلربكة، وبيان حترمي ^انظُر: صــحيح مســلم، كتاب احلج، ابب فضــل املدينة ودعاء النيب 

 (.13063( برقم: )20/354) املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك 

اري الـَمِديين، شِهد بدرًا مع النيب األنص بن كق  بن َغْنم بن كق  بن َسَلَمة السََّلِميُّ ( هو جابر بن عبد هللا بن َعمرو بن َحَرام بن عمرو بن سواد بن َسَلَمة. ويقال ابن حرَام بن ثقلبة بن حرَام 11)
ن له يوم مات أربٌع ا، وروى عنه عماعٌة من الص حابة، وله وألبيه ُصحبٌة. مات سنة اماٍن أو تسٍع وسبقني بقد أن عمي، وك^، كنيُته أبو عبد هللا، وقيل شِهد الققبة مع أبيه. أحُد املكثرين عن النيب  ^

 (.1/113(، ورجال صحيح مسلم )1/219(، واالستيقاب يف مقرفة األصحاب )1/546وتسقون سنة. انظُر: اإلصابة يف متييز الصحابة )

 (.211(، وخمتار الصِ حاح )13/516ِت شْوٍك. انظُر: لسان القرب )( الِقضاُه من الشَّجِر: كلُّ شجٍر له َشْوٌك، وقيل: الِقضاُه أعظُم الشَّجِر، وقيَل: هي اخَلْمُط، واخلَْمُط كلُّ شجرٍة ذا12)

 (.1362( برقم: )2/992حترميها وحترمي َصيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها ) وبيانفيها ابلربكة،  ^( أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النيب 13)

 (. قال األلباينُّ: إسناُده صحيح على شرط مسلم.2035( برقم: )2/216املناسك، ابب يف حترمي املدينة )( أخرجه أبو داود يف ُسننه، كتاب 14)

 (.2/626(، وحاشية ابن عابدين )3/43( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )15)
ة(. النسخة( يف 16)  األزهرية: )كمكَّ

 (.10/229يح البخاري )(، وعمدة القاري شرح صح4/193، للطحاوي )( انظر: شرح مقاين اآلاثر17)
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َمْن َأْحَدَث ) .المعروفة كوسِ ُـ كالم ؛اظلمً  مالٍ  ذِ وأخْ  ،كقتلٍ  ؛ةنَّ للكتاب والس   مخالفٌ  ل فيها عملٌ عمَ ال يُ  :أي ،كسابقه
َلْعَنُة َّللاَِّ َفَعَلْيِه ) ؛(18)«اثً حدِ أو آوى مُ » زيادةُ  :وفي روايةٍ  ،عليه الصالة والسالم ،ما جاء به الرسولُ ا لِ مخالفً  (َحَدًثا

الكافر  نِ عْ لَ كَ  ال ،هبِ ه على ذنْ الذي يستحق   عن هنا العذابُ باللَّ  المرادَ  لكنَّ  ،شديدٌ  يدٌ عِ وَ  ،َوالمـََلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن(
 .اإلبعاد من رحمة هللا تعالى بعود كلَّ َـ الم

  

                                                           
 التايل. ديثاحلسي يت بقد  حديث علي بن أيب طال   (18)
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اَل:  ^، َأنَّ النَِّبيَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة   -2 َم َما َبْيَن اَلَبَتِي الَمِديَنِة َعَلى ِلَساِني»&قــَ اَل: َوَأَتى النَِّبي  ، قَــ «ُحرِ 
 .(19)«َبْل َأْنُتْم ِفيهِ »َل: ، ُثمَّ الَتَفَت َفَقا«َقْد َخَرْجُتْم ِمَن الَحَرِم -َيا َبِني َحاِرَثَة  -َأَراُكْم »َبِني َحاِرَثَة َفَقاَل:  ^

مَ  :قالَ )ه أنَّ  (^ عن النَِّبي ِ  ، (20)َأِبي ُهَرْيَرةَ $َعْن ) وفي  .م هللاُ حرَّ  :أي ،بضم الحاء وكسر الراء (ُحرِ 
دةب( َمِديَنِة َعَلى ِلَساِنيـَما َبْيَن اَلَبَتِي ال) والمبتدأُ  ،ممقدَّ  خبرٌ  مرفوعٌ  ،بفتحتينَحَرٌم،  :(21)نسخةٍ  تثنية  ،تخفيف الموحَّ

ةرَّ الحَ #وهي  ةٍ البَ 
رى واألخ حداهما شرقيةٌ إ ،تين عظيمتينبين حرَّ  والمدينةُ  ،ودالحجارة الس   ذاتُ  األرُض  :أي ،(22)

  .(23)«يهاتَ م ما بين حرَّ حر ِ وأنا أُ » :ووقع عند أحمد من حديث جابرٍ  .غربيةٌ 

ما بين » :وفي روايةٍ  ،(24) «اهَ يْ ما بين جبلَ » :ه وقع في روايةٍ ألنَّ  الحديث مضطربٌ  ة أنَّ الحنفي   وزعم بعُض 
وال  ،ر الجمع أمكن الترجيحُ ولو تعذَّ  ،األحاديث الصحيحة رد  وبمثل هذا ال تُ  ،الجمع واضحٌ  جيب بأنَّ وأُ  .(25)«اهَ يْ البتَ 

أو  ،بلٌ ج البةٍ  فيكون عند كل ِ  ،نافيهاال تُ  «اهَ يْ جبلَ » وروايةُ  ،عليها (26)د الروايةتوارُ لِ  جحُ رْ أَ  «اهَ يْ البتَ »رواية  أنَّ  ريبَ 

                                                           
ا فيه ^( هبذا اللفظ. وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النيب 1869( برقم: )3/20أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب حرم املدينة ) (19)

 (.1372( برقم: )2/1000حترميها وحترمي صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها ) وبيانابلربكة، 

ْوسي، اليم^ رسول هللا ( أبو ُهريرة الدَّْوسي، عبُد الرمحن بن َصخر، ِمن َدْوِس بن عدانن بن عبد هللا بن زهران، اإلماُم، الفقيه، اجملتهد، احلافظ، صاح ُ 20) اين، اخُتلف يف امسه على ، أبو ُهريرة الدَّ
. دعا له رسوُل ^، وألزِمهم له على ِشَبع بطْنه، وكانت يُده مع يده؛ يدور مقه حيث ما دار، إ ى أن مات رسول هللا ^ بن صخر. كان من أحفظ أصحاب رسول هللا الرمحن أقوال عمَّة، أرجُحها: عبدُ 

هـ(. انظُر: اإلصابة يف متييز 59لصُّفَّة. مات سنة )سَهم له، سكن اخبيرب، فشِهد فتَح خيرب ومل يُ  ^أبن حُيبِ َبه هللاُ إ ى املؤمنني من عباده. كان إسالُمه بني احلُديبية وخيرب، قِدم املدينة مهاجرًا والنيبُّ  ^هللا 

 (.2/578(، وسري أعالم النبالء )4/1886نُقيم ) (، مقرفة الصحابة، أليب2/403) (، ورجال صحيح مسلم4/267الصحابة )

 (.3/21) املطبوعة عن الُيونينية( )َحَرٌم( من رواية أيب ذر اهلروي واملستملي. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية، 21)

َا ُأحرقت ابلنَّار. واجلميع احلَر ات واإلَحرُّون واحلِرَار. أبو عبيد، عن ا22)  (.3/276ذي  اللغة )ألصمقي: احلَر ة: اأَلْرُض اليِت أُلبستها ِحَجارٌَة ُسوٌد. انظُر: هت( احلَر ة: أرٌض َذاُت ِحَجارَة ُسود َنَِرة؛ كَ منَّ

َمَثُل »قال:  ^أنَّ رسول هللا  (. ولفظُه بتمامه: عن جابر بن عبد هللا 15233( برقم: )23/393) ماُم أمحد يف مسنده، مسند املـُكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد هللا ( أخرجه اإل23)
َة، وأان ُأَحر أُم املـَدأيَنَة، وهي   َاَها كلُُّه ال يُقَطُع منها َشَجَرٌة، إالَّ أن يـَْعلأَف َرُجٌل منها، وال يـَْقرَ املـَدأيَنةأ كالكأريأ، وَحرََّم إبَراهأيُم َمكَّ َها، وِحأ َة، َحَراٌم َما بني َحرَّتـَيـْ الطَّاُعوُن، وال  -إأن شاء هللاُ -ا بَُ َكَمكَّ

َا َا، وأبَوابأ ن هَلِيقة، وهو ثقٌة لكنه سناٌد ضقيف من أْجل ابن هَلِيَقة، وقد توبع. وقال األلباينُّ: ورجاُل إسناده ثقاٌت رجاُل مسلم غرَي ابصحيٌح لغريه، وهذا إ«. الدَّجَّاُل، والـَمََلئأَكُة ََيُرُسوََنَا على أنَقابأ

 (.6/1053يحة )(: "رواه أمحُد، وفيه ابُن هَلِيقة، وحديثُه حسٌن، وفيه كالٌم". انظُر: سلسلة األحاديث الصح3/304احلفظ، وقال اهليثمي يف "اجملمع" ) سيِ ئُ 

 بيانو فيها ابلربكة،  ^(، ومسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النيب 6363( برقم: )8/78البخاريُّ يف صحيحه، كتاب الدعوات، ابب التقوُّذ من غلبة الرجال ) أخرجه( 24)

 (.12616( برقم: )20/68) (، وأمحُد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك 1365( برقم: )2/993حترميها وحترمي صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها )

( برقم: 19/491) ك (، وأمحُد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مال4084( برقم: )5/103البخاريُّ يف صحيحه، كتاب املغازي، ابب ُأُحد حُيبُّنا وحُنبُّه ) أخرجه( 25)
(12510.) 
 أُمِ  الُقرى )رواايت(.يف نسخة  (26)
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خرى ال أ ين في روايةٍ الجبلَ  وتسميةُ  ،ا من جهة المشرق والمغربهَ يْ وجبلَ  ،مالالجنوب والشَّ ا من جهة هَ يْ البتَ 
 .(29)«حول المدينة ِحمىً  ـل اثـــَنْي عَشـَر ِميًل َـ عَ وجَ : »(28)رقهفي بعض طُ  وزاد مسلمٌ  .(27)يضر  

 ،(30)ايدً ر بَ ا ريدً من المدينة بَ  ناحيةٍ  من كلَّ  ^هللا  ولُ ى رسُ حمَ  :وعند أبي داود من حديث عدي بن يزيد قال
 ،بالمهملة والمثلَّثة ،(َبِني َحاِرَثةَ  ^النَِّبيُّ (31)َوَأَتى) :هريرة ( أي أبوَقالَ حرم المدينة ) من حد ِ  لَ جمِ ما أُ  وفي هذا بيانُ 

في الجانب  :أي ،ةرَّ في سند الحَ  يوه :(33)اإلسماعيلي  $زاد  ،د حمزةهَ شْ مَ  ذاك غربيَّ  وكانوا إذْ  ،(32)سوْ من األَ  بطنٍ 
ْد َخَرْجُتْم ِمَن َيا َبِني َحاِرَثَة قَ ( بفتح الهمزة )َأَراُكمْ ) وقال :وفي نسخةٍ  ،عليه الصالة والسالم ،(َفَقالَ ) ،(34)المرتفع منها

إلى  فرجع عن الظن ِ  ،(َبْل َأْنُتْم ِفيهِ فقال ) ،ين في الحرملِ فرآهم داخِ  ^( الَتََّتَ  ُثمَّ ) ،هعلى ظن ِ  بَ لَ ( جزم بما غَ الَحَرِم
 .(36)النَّظرَ ح ح ِ َص ر فيُ ثم ينظُ  بة الظن ِ ل على غلَ و ِ عم أن يُ للعالِ  أنَّ  (35)بلَّ هَ ُـ مـال$نبط منه واستَ  ،اليقين

  

                                                           

  (.4/83( انظر: فتح الباري، البن حجر )27)

 (.1372برقم  2/1000فيها ابلربكة، وبيان حترميها وحترمي َصيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها ) ^( أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النيب 28)
 عشر مياًل(. اثينيف نسخة أُمِ  الُقرى: )جقل حول املدينة  (29)

(. قال األلباينُّ: إسناُده ضقيف، مسلسٌل ابجملهولني: عدي بن زيد فنازاًل. انظُر: صحيح أيب داود، 2036( برقم: )2/217( أخرجه أبو داود يف ُسننه، كتاب املناسك، ابب يف حترمي املدينة )30)

 (.1774( برقم: )6/275حتقيق األلباين )
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )ف تى(.31)
 ى خيرب فسكنوها،  م م احلرُب فاهنزمت بنو حارثة إ: حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن َعمرو بن مالك بن األوس، وكان بنو حارثة يف اجلاهلية وبنو عبد األشهل يف دار واحدة،  م وققْت بينههو( 32)

 (.4/85لم ينزلوا يف دار بين عبد األشهل وسكنوا يف دارهم هذه، وهي غريبَّ مشهد محزة . انظُر: فتح الباري، البن حجر )اصطلحوا فرجع بنو حارثة ف

َث خبطِ ه وهو صيبٌّ مميِ ز، قية، كت  احلديالم، وشيخ الشَّاف( هو: أبو بكر، أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن القباس اجلُْرجاين اإلمساعيلي الشافقي، اإلمام، احلافظ، احُلجَّة، الفقيه، شيخ اإلس33)
" يف جملَّدَتني، و"املستخرج على الصحيح" أربع جملَّدات، وغري ذلك، ومقجُمه يف جُميليد يكون عن حنو ثالث مائة شيخ. وصنَّف تصانيَف َتشهد له ابإلمامة يف الفقه واحلديث، عِمل "مسند عمر 

 (.6/213(، والوايف ابلَوفـََيات )16/292(، وسري أعالم النبالء )3/106) هـ(. انظُر: تذكرة احلفاظ371مات سنة )

ح ي(. وقد ذكر املباركفوري يف مقدمة كتابه حتفة اأَلْحَوذي، أنَّ أليب بكر اإلمساعيلي كتااًب هو: صحيح اإلمساعيلي، وهو مستخرج على صح4/85( انظر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )34)

 (.1/330اختصر احلافُظ هذا الكتاَب وخلَّصه ومسَّاه: املنتقى. انظُر: حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي )البخاري، ومنه ُنسخٌة مكتوبة خبطِ  احلافظ ابن حجٍر، حمفوظٌة يف اخلزانة اجلرمنية، وقد 

، الـَمرِييُّ 35) ُمصنِ ُف شرح صحيح البخاري،  -أعمال األندلس نسبة إ ى الـَمرِيَّة، وهي مدينٌة كبرية من ُكورة إلبريَة من-( هو املـَُهلَُّ  بن أمحد بن أيب ُصفرََة، َأِسيُد بن عبد هللا األَسديُّ األندلسيُّ

(، وترتي  17/579هـ(. انظُر: سري أعالم النبالء )435ة )واملختصر النصيح يف هتذي  الكتاب اجلامع الصحيح. وكان أحَد األئمَّة الُفَصحاء، املوصوفني ابلذكاء. ويل قضاَء الـَمرِيَّة. مات سن

(. وكتابه "شرح صحيح البخاري" ال يزال خمطوطًا فيما نقلم، وقد ذكر حمقِ ُق كتاب املسالك يف شرح موطَّ  مالك، البن القريب 2/346يباج املذهَّ  )(، والد8/35املدارك وتقري  املسالك )

 (.6 احلاشية رقم: 1/226املالكي، أن هلذا الشَّرح نسخًة يف اخلِزانة امللكي ة ابلرابط. انظُر: املسالك يف شرح موطَّ  مالك )

 (.3/330إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )( انظر: 36)
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ِحيَفُة َعِن النَِّبيِ   َعْن َعِليٍ    -3 ِ، َوَهِذِه الصَّ ــــــــَ الم»&: ^َقاَل: َما ِعْنَدَنا َشْيٌء ِإالَّ ِكَتاُب َّللاَّ َحَرم ، َما  ِديَنةُ ـ
ِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن، اَل لَ ــــــــــَ َبْيَن َعاِئر  ِإَلى َكَذا، َمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدًثا، َأْو آَوى ُمْحِدًثا، َفَعَلْيِه َلْعَنُة َّللاَِّ َوالم

َلِئَكِة ـَـــ  َلْعَنُة َّللاَِّ َوالمْخَََّر ُمْسِلًما َفَعَلْيهِ ْسِلِميَن َواِحَدة ، َفَمْن أَ ـُـــ ِذمَُّة الم&»، َوَقاَل: «ُيْقَبُل ِمْنُه َصْرف  َواَل َعْدل  
ا ِبَلْيِر ِإْذِن َمَواِليــِه، َفَعَليْــ  ْدل ، َوَمْن َتَولَّى َقْومــً ، َواَل عــَ ْرف  ُه صـــــــــَ ُل ِمنــْ اِس َأْجَمِعيَن، اَل ُيْقبــَ ُة َّللاَِّ َوالنــَّ ِه َلْعنــَ

، َواَل َعْدل  َلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن، اَل يُ َـ َوالم  .(37)«ْقَبُل ِمْنُه َصْرف 
 يءٌ ش أو المنفي   ،ريعةالشَّ  من أحكامِ  مكتوبٌ  :( أيَما ِعْنَدَنا َشْيء   :الَ قَ ه )( أنَّ ( بن أبي طالب )َعْن َعِلي   )

ِحيََّةَ  ِإالَّ ِكَتابَ اس )وا به عن النَّ ص  اختَ   :قال لهفيُ  ،ر باألمرأمُ كان يَ ا علي   السؤال أنَّ  وسببُ  ،(^ َّللاَِّ، َوَهِذِه الصَّ
ا شيئً  إليَّ  دَ ما عهِ  :قال ؟^هللا  ه إليك رسولُ دَ عهِ  هذا الذي تقول شيءٌ  :فقيل له ،هورسولُ  صدق هللاُ  :فيقول ،فعلناه
 :فإذا فيها ،افلم يزالوا به حتى أخرجه ،فييْ راب سَ في قِ  و في صحيفةٍ ه منه فهُ ا سمعتُ إال شيئً  ،اسا دون النَّ خاص  

وفي  ،(َكَذا َلىإِ جبل بالمدينة ) ،ه راءٌ رُ آخِ  ،مهموزٌ  فُ واأللِ  ،مهملةٍ  ( بعينٍ َما َبْيَن َعاِئر  ) مةٌ حرَّ مُ  :( أيَحَرم   المـَِديَنةُ )
  .(38)ام ما فيه قريبً وتقدَّ  ،«روْ إلى ثَ » لمٍ مسْ 

ه وعكسُ  ،يتعد ِ ُـ مـالهمزة على األفصح في ال (39)( بمد ِ آَوى  َأوْ ) ،ةنَّ ا للكتاب والس  ( مخالفً َمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدًثا)
أو  ،منه صَّ تَ قبينه وبين أن يُ  وحالَ  ،مهْص ه من خَ وأجارَ  ،اه ا وآوَ جانيً  رَ نَص  كأنْ  ؛( بكسر الدالُمْحِدًثا) ،في الالزم
 وأقرَّ  ،البدعةب رضيَ  بأنْ  ؛هسُ ع نفْ بتدَ ُـ األمر الم :ومعناه ،الالدَّ  ويجوز فتحُ  .مهْص لًما من خَ ظُ  خذ مالٍ آا أو منع سارقً 

 بضم ِ  (، اَل ُيْقَبُل ِمْنهُ َفَعَلْيِه َلْعَنُة َّللاَِّ َوالمـََلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ ) ،بها َس لبَّ ه آواها وتَ فكأنَّ  ،رها عليهنكِ ها ولم يُ لَ فاعِ 
، َواَل َعْدل  ا للمفعول )مبني   ،أوله وفتح ثالثه  ،ةُ يَ دْ الفِ  :لُ دْ لعَ وا .بةُ وْ التَّ  :في الحديث فُ رْ الصَّ " :قال في القاموس .(َصْرف 

  ٱ :، ومنهيلةُ الحِ  دية أوالفِ  :لُ دْ والعَ  ،ابُ سَ أو هو االكتِ  ،لُ يْ الكَ  :لُ دْ والعَ  ،الفريضة أو هو الوزن  :لُ دْ والعَ  ،لةافِ أو هو النَّ 
 .ـها  .(41)"العذاب أنفسهمفوا عن ما يستطيعون أن يصرِ  :معناه .]١٩الفرقان: [ َّ مججح حج مث (40)هت مت

                                                           
ين، ( 37) (، وأخرجه مسلٌم يف صحيحه،  7300( برقم: )9/97والبدع )أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنَّة، ابب ما ُيكره من التقمُّق، والتنازع يف القْلم، والغلوِ  يف الدِ 

 (.1370( برقم: )2/994فيها ابلربكة، وبيان حترميها وحترمي صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها ) ^ودعاء النيب  كتاب احلج، ابب فضل املدينة

 ( سبق خترجيه.38)

 ( وىف نسخة أُمِ  الُقرى )متد(.39)

 ( يف األصل: )يستطيقون(، وهي قراءة اجلمهور. وقرأها حفٌص فقط )تستطيقون(.40)

 (.827-826)( انظر: القاموس احمليط 41)
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  .(43)"يةدْ الفِ  :لُ دْ والعَ  ،فاعةالشَّ  :رفُ الصَّ " :(42)البيضاوي  $وقال 

د في ال يجِ  :ةيفدْ وقد يكون معنى الِ  جزاء، ولَ بُ منه قَ  لَ بِ وإن قُ  ،ىرًض  ل قبولَ قبَ ال يُ  :معناه" :(44)اٌض يَ عِ $وقال 
 ار بيهودي ٍ ه من النَّ يَ فدِ يَ  ن يشاء منهم بأنْ عمَّ   ل هللاالذين يتفضَّ ذنبين ُـ بخالف غيره من الم ،فتدي بهيَ  داءً القيامة فِ 

 . (46)كما في الصحيح، (45)"أو نصراني ٍ 
فإذا  ،يعٍ ضأو وَ  شريفٍ  ؛أو أكثر من واحدٍ  رَ دَ َص  سواءٌ  ،هم صحيحٌ أمانُ  :( أيَوَقاَل: ِذمَُّة المـُْسِلِميَن َواِحَدة  )

 بهمزةٍ  ـ(ًماَفَمْن َأْخَََّر ُمْسلِ ) ،هنقُض  لم يكن ألحدٍ  -تب الفقه بشروطه المعروفة في كُ  -منهم  واحدٌ  كافرَ ال نَ أمَّ 
 َأْجَمِعيَن، اَل َفَعَلْيِه َلْعَنُة َّللاَِّ َوالمـََلِئَكِة َوالنَّاسِ ) ،هامَ مَ المسلم وذِ  عهدَ  نقَض  :أي ،مفتوحة فمعجمة ساكنة ففاء ثم راء

، َوالَ  كم بعدم لتقييد الحُ  بشرطٍ  ليس ،(ِبَلْيِر ِإْذِن َمَواِليهِ ) ذهم أولياءَ خَ اتَّ  :أي (َوَمْن َتَولَّى َقْوًما .َعْدل   ُيْقَبُل ِمْنُه َصْرف 
ه ال ينتقل عن فإذا أراد االنتقالَ  ،فلْ الحِ  مواالةُ  المرادُ  أو ،الكالم على ما هو الغالب ما إيرادُ وإنَّ  ،ره عليهْص وقَ  اإلذنِ 

نبيه على و للتَّ ما هوإنَّ  ،له ق فال مفهومَ تْ العِ  ريد والءُ وإن أُ  ٌغ،ائسفهو  فِ لْ الحِ  ريد والءُ أُ  وبالجملة فإنْ  ، باإلذنإالَّ 
، َواَل َعدْ ) ،الموالي حق ِ  وهو إبطالُ  ،المانع قال ( ل  َفَعَلْيِه َلْعَنُة َّللاَِّ َوالمـََلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن، اَل ُيْقَبُل ِمْنُه َصْرف 

من  كثيرةٍ  له بأمورٍ  يَ وِص ا أُ علي   نَّ إويفترونه من قولهم  يعةُ الش ِ  هُ مُ زعُ ما تَ  وفي هذا الحديث إبطالُ " :(47)النووي  $
                                                           

مة، عارفًا ابلفقه والتف42) ا صاحلًا متقب ًدا زاهًدا سري واألصَلني والقربية واملنطق، نظ ارً ( هو: عبد هللا بن ُعمر بن حممد بن علي، أبو اخلري، قاضي القضاة، انصُر الدين البيضاوي ، كان إماًما عالَّ
ب "الغاية القصوى يف دارية الفتوى"، و"شرح خمتصر ابن احلاج " يف األصول، وكتاب "املنهاج يف أصول الفقه" وشرحه أيًضا، وكتاب شافقيًّا. وهو صاح  التصانيف البديقة املشهورة، منها: كتا

ًة. مات (، 8/157. انظُر: طبقات الشافقية، للسُّْبكي )هـ(685سنة ) "اإليضاح يف أصول الدين"، وكتاب "أنوار التنزيل وأسرار الت ويل"، ويُقرف بـ"تفسري البيضاوي"، وغريُه. ويل قضاَء شرياز مدَّ

 (.1/248(، وطبقات املفسِ رين، للداودي )17/206والوايف ابلَوفـََيات )

 وقيل: فريضة وال انفلة".أي: شفاعٌة وال فديٌة، وقيل: صرُف مال وال بدل، « ال يُقَبل منه صرٌف وال عدلٌ »(. وعبارته فيه: 2/198( انظر: حتفة األبرار شرح مصابيح السُّنَّة )43)

ْبيت، املالكي. اإلمام، القالمة، احل44) لفضل. اْستبحر من افظ األوحد، شيخ اإلسالم، القاضي، أبو ا( هو: ِعَياض بن موسى بن ِعَياض بن َعمرو بن موسى بن ِعَياض الَيْحُصيبُّ، األندلسي،  م السَّ
فا يف شرف املصطفى"، وكتاب "ترتي  املدارك وتقري  املسالك يف ذْكر فقهاء مذه  مالكالقلوم، وعمع، وألَّف، وسارت بتصانيفه الرُّكباُن، و  ، "اشتهر امُسه يف اآلفا . من تصانيفه: كتاب "الشِ 

 (.3/483(، وَوفـََيات األعيان )20/212هـ(. انظُر: سري أعالم النبالء )544و"اإلكمال يف شرح صحيح مسلم" وغريه. مات سنة )

ه ِمثَقال ذرَّة، وإْن دَ (. وعبارته فيه: "وقيل: يكون أيًضا مقىن: ال تُقبل فريضته وال انفلته قبوَل رضى، وإن قُِبلْت قُبوَل جزاء؛ ألنَّ هللا ال يظلم عبا4/487ل الـمـُْقِلِم بفوائد مْسلم )( انظر: إكما45)
 يَفتدي[. وتكون مقىن الفدية هاهنا: ال جيد يف القيامة ِفًدى ١١٤]هود: َّ هتُّٱ جت حت خت متْن  هبا، وقد قال تقا ى: ئة والذَ تُك حسنًة ُيَضاعْفها. وقيل: قد يكون الَقُبوُل هنا عبارة عن تكفري تلك السي ِ 

 من الكفَّار".به، خبالف غريه من املـُذنبني الذين جاء ِمن تفضُّل هللِا على َمن شاء منهم أن يـُْفِديَه من النَّار ابليهود والنَّصارى، ومن شاء 

انظُر: «. إىل كل مسلٍم يهودًّيا أو نصرانياا، فيقول: هذا فأَكاُكَك مأن النَّار إذا كان يوم القيامة، دفَع هللا : »^قال: قال رسول هللا  ( أخرج مسلٌم يف صحيحه عن أيب موسى األشقري 46)

 (.2767) ( برقم:4/2119صحيح مسلم، كتاب التَّوبة، ابب قـَُبول توبة القاتل وإن كثُر قتُله )

، حيىي بن َشَرف بن مري احلزامي احلوراين النووي الشافقي، اإلمام احلافظ األوحد القدوة، شيخ اإلسالم،47) ا علوًما عَمًَّة، َعَلُم األولياء، كان إماًما ابرًعا حافظًا متقنً  ( هو حميي الدين، أبو زكرايَّ
َة، وكان شديَد الَورع والزُّهد "، ب، ويَل مشيخة دار احلديث إ ى أن مات، من تصانيفه: "شرح صحيح مسلم"، و"رايض الصاحلني"، و"األربقني النووية"، و"اجملموع شرح املهذَّ وصنَّف التصانيَف اجلَمَّ

 (.7/278(، والنجوم الزاهرة )4/174(، وتذكرة احلُفَّاظ )8/395هـ(. انظُر: طبقات الشافقية، للسُّْبكي )676و"روضة الطالبني"، وغريه. مات سنة )
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 واختراعاتٌ  ،عاوى باطلةٌ فهذه دَ  ؛هملع عليه غيرُ بما لم يطَّ  البيتِ  أهلَ  صَّ خَ  ^ هنَّ إو  ،ينِ الد ِ  وقواعدِ  العلمِ  أسرارِ 
 عَ فال مانِ  - ةالحقائق واألسرار اإللهيَّ  كعلومِ  - ا الباطنةُ أمَّ  ،اهرةرع الظَّ سبة ألحكام الشَّ بالن ِ  مٌ لَّ سَ وهذا مُ . ـها .(48)"فاسدةٌ 

 .(49)«هاابُ ب وعلي   ،مالعلْ  أنا مدينةُ &» :الة والسالمعليه الصَّ  ،هق قولُ حتى يتحقَّ  ؛بشيء علي   صَّ خَ يُ  ن أنْ مِ 

ِ  ُهَرْيَرَة  يَأبَ عن   -4 وُل َّللاَّ َوِهَي الَمِديَنُة،  .ْْثِربُ يَ  :ُأِمْرُت ِبَقْرَية  َتْأُكُل الُقَرى، َيُقوُلونَ : »^َيُقوُل: َقاَل َرســُ
 .(50)«َتْنَِّي النَّاَس َكَما َيْنَِّي الِكيُر َخَبَث الَحِديدِ 

َتْأُكُل ) ريةٍ ي بالهجرة إلى قأي أمرني رب ِ  ،الهمزة ( بضم ِ : ُأِمْرُت ِبَقْرَية  ^َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  عن َأَبي ُهَرْيَرَة  .4)
أي  ،نا بني فالنأكلْ  :لقايُ  ،منها حُ تَ فْ فتَ  البالدِ  سائرِ  أهلَ  بُ غلِ ها تَ أهلَ  يعني أنَّ  ،عليها ظهرُ ها وتَ بُ تغلِ  :( أيالُقَرى 

 لُ أكُ ما تَ  :لكئل ماوسُ  ،اهاآلكل إيَّ  ني له إفناءَ فْ ُـ الغالب المستولي على الشيء كالم فإنَّ  ،رنا عليهمهَ غلبناهم وظَ 
َهْيِلي$وعن  ،(51)القرى  حُ فتَ تَ  :قال ؟ى رَ القُ   (53)إني ،يا طابة يا مسكينة :وراة في التَّ  قالَ  - تعالى -هللا  أنَّ " (52)الس 

وقال  .والحجازام غة أهل الشَّ لُ طح بِ وهو السَّ  جارإجمع  :واألجاجير ،(54)"رى القُ  يرِ اجِ على أجَ  كِ يرَ اجِ سأرفع أجَ 
راد ُـ فهو الم ،هاسبة إليالشت بالن ِ ت بفضلها تَ يسَ حتى إذا قِ  ،ها الفضائلَ لُ رى يأكل فضمعنى تأكل القُ  :بعضهم

                                                           

أبموٍر كثريٍة من  ^أوَصى إليه النيبُّ  إببطاِل ما تزُعُمُه الرَّافضُة والشِ يقة وُيرتُِعونه؛ من قوهلم إنَّ عليًّا  (. وعبارته فيه: "هذا تصريٌح من عليٍ  9/143( املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجَّاج )48)
يِن وُكنوِز الشَّريقِة، وأنَّه   هذا"ـ خصَّ أهَل البيِت مبا مل يُْطِلع عليه غريَهم، وهذه َدعاوى ابطلٌة واخرتاعاٌت فاسدٌة ال أصَل هلا، ويكفي يف إبطاهلا قوُل عليٍ   ^أسراِر القلِم وقواعِد الدِ 

(، كالمها عن أيب 4638( برقم: )3/138) (، واحلاكُم يف مستدركه على الصحيحني، كتاب مقرفة الصحابة 11061( برقم: )11/65ني )( أخرجه الطرباينُّ يف املقجم الكبري، كتاب الق49)
أبواب املناق ، ابب  وأخرجه الرتمذيُّ يف ُسننه،ثقٌة م موٌن.  الصَّلت، عبد السالم بن صاحل اهلََروي، عن جماهد، عن ابن عباس. وقال احلاكم: هذا حديٌث صحيح اإلسناد، ومل ُُير ِجاه، وأبو الصَّلت

، ولفظه عنده: 3723( برقم: ) (6/82مناق  علي بن أيب طال    . وقال: هذا حديٌث غريٌ  منكٌر. وروى بقُضهم هذا احلديث عن«أان داُر احلأكَمةأ، وعليٌّ ابُبا»(، عن شريك، عن الصُّناِِبِيِ 

، وال نقرف هذا احلديَث عن أحد من الثقات غري شريك. وقال الدارقطين يف الِقلل )شريك، ومل يذكروا فيه: عن الصُّناِِبِ  (: واحلديُث مضطرٌب غرُي اثبٍت. وقال الذهيبُّ يف 386( برقم: )3/247يِ 
هللا! ال ثقٌة وال م موٌن. وقال ابُن اجلوزي يف املوضوعات (، مقلًقا على تصحيح احلاكم للحديث: بل موضوٌع. وقال عن أيب الصَّلت: ال و552( برقم: )3/1370خمتصر تلخيص الذهيب )

 ال أصَل له.(: وقال حيىي بُن َمقني: هذا احلديُث كذٌب، ليس له أصٌل. وقال ابُن عدي: هذا احلديث موضوع، وقال أبو حامت ابُن ِحبَّان: هذا خرٌب 1/354)
( هبذا اللفظ، وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب املدينة تنفي شرارها 1871( برقم: )3/20أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب فضل املدينة وأهنا تنفي الناس ) (50)

 ( مبثله.1382( برقم: )2/1006)

 (.4/350( انظر: شرح الزرقاين على املوطَّ  )51)

، وله كتاب ^رية رسول هللا كتاب "الرَّوض األُُنف" يف شرح س  منهاصاح  التصانيف املؤنَّقة، ضرير، وهو لرمحن بن عبد هللا بن أمحد اخلثقمي  السهيلي : حافظ، عامل ابللُّغة والسِ ري، ( هو عبد ا52)

(، والـُمغِرب يف ُحَلى الـَمغرب 4/96احلُفَّاظ ) وتذكرة(، 3/143هـ(. انظُر: وفيات األعيان )581سنة )"التقريف واإلعالم فيما أهبم يف القرآن من األمساء األعالم"، وكتاب "نتائج الفكر". مات 

(1/448.) 
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى )إ ى(.53)

ِجرِيك على أَجاِجرِي طابة، اي طيبة، اي مسكينة، ال تقبلي الكنوز، أرفع أَجا(. وعبارته فيه: "ويف اخلرب عن كق  األحبار قال: إانَّ جند يف التَّوراة: يقول هللاُ للمدينة، اي 4/173( الروض األنف )54)
 الُقرى".
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 ة وغيرهات مكَّ خلدْ المدينة هي التي أَ  ألنَّ  :بهلَّ مُـ قال ال ،ةيل المدينة على مكَّ فِض إلى تَ  يلٌ . وهذا فيه مَ ـها  .(55)باألكل
م ُمهعظمُ  ةتحوا مكَّ المدينة الذين فَ  أهلَ  جيب بأنَّ وأُ  ،ائف أهلهاحَ فصار الجميع في َص  ،في اإلسالم (56))من الُقرى(

 ؛مكة تفضيلُ  اجحُ والرَّ "هـ. ا  .(58)ينعتَ قْ البُ  (57)إحدى لزم من ذلك تفضيلُ وال يَ  ،للفريقين ثابتٌ  فالفضلُ  ،ةأهل مكَّ من 
 (59)القديم ولم ي ِ مها بتحريمه األزلحرَّ  -تعالى  -هللا  وبأنَّ  ،الحج ِ  الة وكعبةَ الصَّ  لةَ بْ بها قِ  جعلَ  - تعالى –هللا  ألنَّ 

عوا جمِ ولم يُ  (61)(مهارَ يد حَ َص  في)جوب الجزاء م أجمعوا على وُ أهل العلْ  وبأنَّ  .(60)كما في الحديث ،اُس ها النَّ مْ حر ِ يُ 
م رَ في حَ  بُ نْ وكان الذَّ  (63)(بذلك في المدينة) لْ ولم يقُ  ،ان دخله كان آمنً مَ  وألنَّ  ،(62)م المدينةرَ يد حَ جوبه في َص على وُ 

بالهجرة إلى  رَ مِ أُ  هأنَّ  رَ بخما أَ ه إنَّ ألنَّ  ؛«رى القُ  رت بقرية تأكلُ مِ أُ »في قوله  وال دليلَ  ،م المدينةرَ منه في حَ  ة أغلظَ مكَّ 
 ى من العرشِ حتَّ  ها أفضلُ فإنَّ  ؛ريفده الشَّ ت جسَ التي ضمَّ  قعةِ الف في غير البُ الخِ  ومحل   ،(64)"منها البالد حُ فتَ تُ  قريةٍ 
ماء لسَّ هم من امن األرض وأرواحَ  -الم الة والسَّ عليهم الصَّ  -ع األنبياء مواِض  أنَّ  والحق   :همقال بعُض  .(65)رسي ِ والكُ 

                                                           

ريها، ومقناه أنَّ فضل غ(: "وقال ابُن املنري يف احلاشية: حُيتمل أن يكون املـُراد أبْكِلها الُقرى َغَلَبَة َفضِلها على 4/87( َعزَا ابُن حجر هذا القول البن املنري اجلذامي اجلروي؛ قال يف فتح الباري )55)
 الفضاِئل َتضمِحلُّ يف َجْن  عظيم فضلها، حىت تكاد تكون َعَدًما".

 ( سقطت من نسخة أُمِ  الُقرى.56)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )أحد(.57)

 (.3/331(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )3/331( انظر: فتح الباري، البن حجر )58)

 الُقرى: )وال(.( يف نسخة أُمِ  59)

، كتاب احلج، ابب حترمي مكة وصيدها وأخرجه مسلٌم يف صحيحه(، 1832( برقم: )3/14البخاريُّ يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، ابب ال يُقضد شجر احلرم ) أخرجه( متفق عليه. 60)

 إنَّ مكَّة حرَّمها هللُا، ومل َُير أْمها النَّاُس، فَل َيَألُّ المرأٍئ يؤمن ابهلل واليوم»يوم الغد من فتح مكة قال:  ^(. أنَّ رسول هللا 1354( برقم: )2/987وخالها وشجرها وُلقطتها إال ملـُنشٍد على الدوام )
َد با شجرًة، فإن أَحٌد تَرخََّص بقتال رسول هللا  ر أن َيسفأَك با دًما، وال يَعضأ ا َأذأَن يل فيه فيها، فقولوا له: إنَّ هللا َأذأَن لرسوله، ومل أيذنْ  ^اآلخأ ا ساعًة من َناٍر، وقد عادت ُحرَمُتها لكم، وإَّنَّ

 «.اليوَم كُحرَمتأها ابِلمس، وْليُـبَـل أغأ الشَّاهُد الَغائأبَ 

 ( يف النسخة األزهرية: )يف الصَّيد، أي يف صيد حرمها(.61)

 (.1/296(، واإلقناع يف مسائل اإلعماع )46(. وانظر: مرات  اإلعماع )53)(، واإلعماع 3/401( نقل اإلعماَع ابُن املنذر يف اإلشراف على مذاه  القلماء )62)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى واألزهرية: )بذلك أحد يف املدينة(.63)

 (.480-3/477( ما بني عالميت الَتنصيص هو ما قرَّره ابُن ُرشد اجلدُّ يف كتابه املقدمات املمهدات )64)

ا أفضُل: ُحجَرُة النَّيب (3/1065عقيٍل احلنبلي، ومل يتققَّبه، قال يف بدائع الفوائد ) ( عزا ابن القيم هذا القول البن65) ة أو الكقبة؟ فقلُت: إن أردَت جمرََّد احُلجر  ^: "قال ابُن عقيل: س لين سائل: أميُّ
  األفالُك الدائرة؛ ألنَّ ابحُلْجرة َجَسًدا لو ُوزن ابلَكْوَننِي لَرَجَح".فالكقبُة أفضل، وإن أردَت وهو فيها، فال وهللِا، وال القرُش ومَحََلُتُه، وال َجنَُّة َعْدن، وال

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد التاسع

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

222 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

المنافقين  أي بعُض ( َيُقوُلونَ )أ.ه، (66)الف في غير ذلكالخِ  ومحل   ،ماءاها من األرض والسَّ وَ ما سِ  من كل ِ  فٌ أشرَ 
  بن سام بن نوح (67)قانية من ولد إرم بنُ  يثربُ  :وقيل ،لهامن العمالقة نزَ  واحدٍ  ونها باسمِ ( أي يسم  َيْْثِربُ للمدينة )

رب وهو أو من الثَّ  ،ةموبيخ والماَل ثريب الذي هو التَّ ه من التَّ ألنَّ  ^هه وكرِ  ،ها بهيت كل  م ِ منها سُ  كان لموضعٍ سٌم وهو ا
له بطابة ولذا بدَّ  ،ويكره االسم القبيح سنَ الحَ  االسمَ  يحب   -عليه الصالة والسالم  -وقد كان  ،الهما قبيحٌ وكِ  ،الفساد

ها فهو اسمُ  ،ايَّ رَ جم للث  والنَّ  ،كالبيت للكعبة ،على اإلطالق ( أي الكاملةُ الَمِديَنةُ  َوِهيَ ) ،يقولون ذلك :كما قال ،والمدينة
 اعر:كقول الشَّ  ؛فخيمعلى التَّ  ل  التركيب يدُ  ألنَّ  ؛(68)(لها) ق  حِ الذي يَ 

 (69)يا ُأمَّ خاِلدِ  ،ُهُم الَقْوُم كل  الَقْومِ 

                                                           

 : "وقال شيُخنا احملقِ ق ابن إمام الكاملية يف تفسري(1/32( عزا السمهوديُّ هذا القول البن إمام الكاملية، كمال الدين، حممد بن حممد بن عبد الرمحن. قال يف وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى )66)
ُخ اإلسالم ابُن ما كان يُقر ِره شيُخ اإلسالم البُـْلقيينُّ" اهـ. و قد بنيَّ شيسورة الصف: واحلقُّ أنَّ مواِضَع األنبياء وأرواَحهم أشَرُف من كلِ  ما ِسَواها من األرض والسَّماء، وحملُّ اخِلالف يف غري ذلك، ك

ين، خمُ  -رمحه هللا-تيمية  بة اليت ُدفن فيها النَّيب أنَّه قوٌل ُمبَتدٌع يف الدِ  فال  ^ بة" اليت ُدفن فيها النَّيبُّ هل هي أفضل من املسجد احلرام؟ . ف جاب: "وأمَّا "الرتُّ  /^الٌف ألصول اإلسالم. فقد ُسئل: عن الرتُّ
ا أفضُل من املسجد احلرام أو املسجد النَّبوي أو املسجد األقصى؛ إال ال ل قاضي عياض؛ فذكر ذلك إعماًعا، وهو قوٌل مل يسِبقه إليه أحٌد فيما عِلْمناه. وال ُحجََّة عليه، بأعلم أحًدا من النَّاس قال إهنَّ

أفضُل من أبداِن األنبياء؛ فإنَّ هللا   أبيهيقول إنَّ بدَن عبد هللاأفضُل من املساجد. وأمَّا ما فيه خْلٌق أو ما فيه َدفٌن فال يَلزُم إذا كان هو أفضَل أن يكون ما منه ُخلَق أفضَل؛ فإنَّ أحًدا ال  ^ بََدُن النَّيب
كرمٌي وابُنه املـَُغَرُ  كافٌر، وإبراهيُم خليُل الرَّمحن وأبوُه آَزرُ  . ونوٌح نيب ٌّ الة على تفضيل املساجد ُمطَلَقٌة ملُُيرج احليَّ من امليِ ت وامليِ َت من احليِ  ياء وال قبوُر  ُيسَتثَن منها قبوُر األنب كافٌر. والنُّصوُص الدَّ

نيبٍ  بل وكلِ  صاحٍل أفضَل من املساجد اليت هي بُيوت هللا، فيكون بُيوت املخ  أن تُرفع ويُذكر فيها امسُه، ُلوقني أفضَل من بيوت اخلالق اليت أَِذَن هللاالصَّاحلني. ولو كان ما ذكره حقًّا لكان مدِفُن كل  ِ

ين خُماِلٌف ألصول  (.27/38اإلسالم". جمموع الفتاوى ) وهذا قوٌل ٌمبَتدٌع يف الدِ 

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )إبرم(.67)

 يف نسخة أُمِ  الُقرى: )هبا(. (68)

َلة، كما يف احلماسة البصرية )69) للتخفيف، واألصُل فيه (. والبيُت من أبيات االستشهاد على حذف النون من الذين لضرورة الشِ قر أو 2/349(، ولسان القرب )1/269( هو لجأشه  بن ُرَميـْ
 وإنَّ الذين، ونصُّه:

 ُهُم الَقْوُم كلُّ الَقْوِم، اي أُمَّ خاِلدِ   وإنَّ الَِّذي حاَنْت ِبَفْلٍج ِدماُؤُهمْ              

 (، وروايته: إنَّ اأُل ى.3/280وورد يف البيان والتبيني )
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 :عهفَ رَ  (70)بن عازب وروى أحمد عن البراء .عن المنافقين حكايةٌ  وما هها في القرآن بيثرب فإنَّ ا تسميتُ وأمَّ 
 ^ه أنَّ  (74)وبأبي أي  $عن  ،(73)ةأبي شبَّ  ابنُ $وروى ، (72)«(71)هي طابة ؛هللاَ  رِ لَِّ ستَ يَ ى المدينة يْثرب فلْ ن سمَّ مَ &»
وما في  .(76)عليه خطيئةٌ  تبْت اها بذلك كُ ن سمَّ مَ  :العلماء ذا قال بعُض ولِ  (75)«بُ رِ ثْ قال للمدينة يَ نهى أن يُ &»

ل على ما قبْ  محمولٌ  (79)«َيْْثِربَ  ا إالاهَ رَ ال أُ » :وفي روايةِ ، (78)«بُ رِ ْثْ فإذا هي يَ &» :حديث الهجرة (77)الصحيحين من
( بكسر الِكيرُ  َيْنَِّي َكَما) ،جالأو زمن الدَّ  الرديء منهم في زمنه  ( أي الخبيثَ النَّاَس ) ( أي المدينةُ َتْنَِّي) ،النهي

 َخَبثَ ) (81)"َفُكورٌ  من الطينِ  ا المبني  وأمَّ  ،ادُ خ فيه الحدَّ نفُ ِزق  يَ ": (80)(القاموس)قال في  ،الكاف وسكون التحتية
دة والمثلَّثةالَحِديدِ  ا هأي أنَّ  ،ارُ خرجه النَّ ه الذي تُ خَ أي وسَ  ،على المفعولية منصوبٌ  ،(82)( بفتح الخاء المعجمة والموحَّ

                                                           

هـ(. انظُر: االستيقاب يف مقرفة 72يوم بدر وابَن ُعمر، وشهد ُأحًدا وما بقدها، سكن الكوفة، مات سنة ) ^، اْستصَغره النَّيب ^( هو الرباُء بن عازِب بن احلارِث األنصاري ، من أصحاب النَّيب 70)

 (.1/411(، واإلصابة يف متييز الصحابة )1/362(، وُأْسد الغابة )1/155األصحاب )

 ( مرتني.هي طابة، هي طابة( يف نسخة أُمِ  الُقرى والنسخة االزهرية: )71)

. واحلديُث إسناده ضقيف؛ لضقف يزيد بن أيب زايد، «، هي طابُة هي طابةُ  من مسَّى املدينة يَثرأب، فْلَيسْتغفأر هللا»قال:  ^( أخرجه أمحُد يف مسنده، عن الرباء بن عازب، أنَّ رسول هللا 72)
(، وذكره الققيليُّ يف "الضقفاء" 71)/8فمختَلٌف فيه؛ فقد وثقه أبو حامت وابُن قانع وذكره ابُن حبَّان يف "الثقات"  -وهو املِصِ يصي-والضطرابه فيه، وبقيُة رجاله ثقات، غري إبراهيم بن مهدي 

(. وأخرجه أبو يقلى يف مسنده، مسند الرباء بن عازب 18519( برقم: )30/483، مسند الرباء بن عازب )( ونقل عن ابن َمِقني قوله: جاء مبناكري. انظُر: مسند أمحد، مسند الكوفيني1/68)

 (. وقال حسني سليم أسد: إسنادُه ضقيف.1688( برقم: )3/247)

راويًة  النمريي، احلافظ، احُلجَّة، كان عمر بن شبة بن ُعَبيدة بن زيد بن رائطة( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )وروى عمر بن شيبة(. وهو 73)
لجأخبار، عالـًما ابآلاثر، أديًبا، فقيًها، صدوقًا، وله من التصانيف: "اتريخ املدينة"، و"كتاب الكوفة"، "وكتاب البصرة". مات سنة 

 .(12/369(، وسري أعالم النبالء )22/301(، والوايف ابلوفيات )21/386هـ(. انظُر: هتذي  الكمال )262)

ِدم املدينة مهاجًرا من مكة، وآخى حني ق ^وعليه نزل رسوُل هللا  ( هو خالد بن زيد بن ُكَلي  بن ثـَْقَلبة، أبو أيُّوب األنصاري النجَّاري، شِهَد الققبة وبدًرا وسائر املشاهد، َغلبْت عليه كنيُته،74)

 (.2/199(، واإلصابة يف متييز الصحابة )2/121(، وُأْسد الغابة )2/425تيقاب يف مقرفة األصحاب )هـ(. انظُر: االس52بينه وبني مصق  بن ُعمري. مات سنة ) ^رسوُل هللا 

 (.1/165( أخرجه ابن أيب شبَّة يف اتريخ املدينة )75)

 (.4/87البن حجر القسقالين )(، وفتح الباري، 7/190( عزا أبو الوليد القرطيب الباجي هذا القوَل إ ى عيسى بن دينار. انظُر: املنتقى شرح املوطَّ  )76)
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )يف(.77)

(، 3622( برقم: )4/203(، وكتاب املناق ، ابب عالمات النبوَّة يف اإلسالم )5/56وأصحابه إ ى املدينة ) ^البخاريُّ يف صحيحه، كتاب مناق  األنصار، ابب هجرة النَّيب  أخرجه( 78)

 .«فإذا هي املدينة يـَْثرأبُ »(. ولفظهما: 2272( برقم: )4/1779) ^اي، ابب رؤاي النَّيب وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب الرؤ 

 (.2473( برقم: )4/1919) ، ابب فضائل أيب ذر مسلٌم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة ( أخرجه 79)
 ( سقطت يف نسخة أُمِ  الُقرى. 80)

 (.473( القاموس احمليط )81)
 أُمِ  الُقرى )واملثلَّثة بقد املوحَّدة(. ( يف نسخة82)
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لحديد ا يءَ ردِ  ز الحدادُ ي ِ مَ كما يُ  ،خرجهادقة وتُ وب الصَّ لُ زه عن ذوي القُ مي ِ بل تُ  ،(83)لٌ غَ #دَ ن في قلبه ك فيها مَ ترُ ال تَ 
وقد خرج من  ،بها زُ مييار التي وقع التَّ تعال النَّ في اشْ  األكبرَ  ير لكونه السببَ إلى الكِ  مييزُ التَّ  بَ سِ ونُ  ،دهمن جي ِ 

ن م مِ وهُ  ،رون آخَ و  ارٌ بير وعمَّ والز   وطلحةُ  ثم علي   ،مسعود وطائفة بيدة وابنُ وأبو عُ  بوية معاذٌ المدينة بعد الوفاة النَّ 
 .(84)دون وقتٍ  ووقتٍ  دون ناسٍ  ناسٍ  بالحديث تخصيُص  المرادَ  على أنَّ  فدلَّ  ،قلْ الخَ  أطيبِ 

 .(85)«َطاَبةُ  َهِذهِ »&ِمْن َتُبوَك، َحتَّى َأْشَرْفَنا َعَلى الَمِديَنِة، َفَقاَل:  ^َأْقَبْلَنا َمَع النَِّبيِ   :َعْن َأِبي ُحَمْيٍد   -5
( غزوة ِمنْ  ^َأْقَبْلَنا مع رسول هللا  :قاله )( أنَّ اعدي )الرحمن السَّ  عبدِ  - الحاء بضم ِ  -( َعْن َأِبي ُحَمْيد  )

 :(86)وفي نسخةٍ  ،ةمَ ا( كشَ َطاَبةُ ها )مُ ( اسْ َهِذهِ ) ^( :َمِديَنِة، َفَقالَ ـَحتَّى َأْشَرْفَنا َعَلى المن الهجرة ) ( سنة تسعٍ َتُبوكَ )
 ،لهاا قبْ كها وانفتاح ما لتحر  فً ت الياء ألِ بَ لِ فقُ  ،طابة وهي أصلُ  ،ةبَ يْ كهَ  (88)«ةُ بَ يْ طَ » (87)وفي روايةٍ  ،بالتنوين ،«طابةٌ »

 ،كثيرةٌ  لها أسماءٌ و  ،بب ككاتِ وطائِ  ،بةيْ بة كهَ يْ ها طَ ن أسمائِ فمِ  ،ى بغير ذلكسمَّ ها ال تُ على أنَّ  هذا ما يدل  في وليس 
 ولِ لُ وحُ  ،ركن الش ِ ارتها مولطهَ  ،هال ِ ها كُ رائحتها وأمورِ يب طِ ت بذلك لِ يَ م ِ وسُ  ،ىسمَّ ُـ رف المعلى شَ  ل  تدُ  األسماءِ  وكثرةُ 

من ل اهدٌ شَ كما هو مُ  ،ايب ترابها وهوائهطِ ولِ  ،يبهاطِ  عُ ها وينَص ثَ بَ نفي خَ ولكونها تَ  ،يش بهايب العَ طِ ولِ  ،^ب بها ي ِ الطَّ 
قال هللا  ،سولالرَّ  ومن أسمائها بيتُ  ،بل ال يكاد يجدها في غيرها ،بةً طي ِ  ربتها وحيطانها رائحةً د من تُ أقام بها يجِ 

 ؛مُ حرَ والَ  ،البيت بساكنه الختصاصها به اختصاَص  ؛أي من المدينة ]٥األنفال: [ َّ مك لك اك يق ىق يف ٱ ٱتعالى: 
 :واه الطبراني  ر  وفي حديثٍ  ،مهارَّ ه الذي حَ ألنَّ  ؛سولالرَّ ُم رَ وحَ  ،لها ودعائه به ^ه ب ِ لحُ  بيبةُ والحَ  ،لتحريمها كما مرَّ 

لها في  أنَّ  "أخبار المدينة"بير في وروى الز   .إلى غير ذلك من األسماء ،(89)«وحرمي المدينةُ  ،مكةَ  إبراهيمَ  مُ رَ حَ »
  .اوراة أربعين اسمً التَّ 

                                                           
َغُل الفساُد. انظر: لسان القرب )83)  (.11/244( يف النسخة األزهرية: )زعل(. والدَّ

 (.3/332الساري لشرح صحيح البخاري ) إرشاد( انظر: 84)
/برقم: 7) ^( هبذا اللفظ. وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب الفضائل، ابب يف مقجزات النيب 1872( برقم: )3/21أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب املدينة طابة ) (85)

 )مبثله مطوَّاًل(.( 1392

 (.3/21ملطبوعة عن اليونينية )( من رواية أيب ذر اهلروي. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية، ا86)
 ( يف النسخة األزهرية: )أخرى(.87)

 (.2942( برقم: )4/2261( أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط السَّاعة، ابب قصَّة اجلسَّاسة )88)

أنَّه قال: ما ترَك رسول هللا  (. ونصُّ احلديث بتمامه: عن عليِ  بن أيب طال  6607( برقم: )6/356( ليس عند الطرباين هبذا اللفظ. وقد أخرجه الطرباينُّ يف مقجمه األوسط، ابب امليم )89)
املدينة، فمن أحدَث فيها حدًًث، أو آوى  يلكل أ نبٍ  َحَرٌم، وَحَرمأ ، ^بسم هللا الرمحن الرحيم، حممٌد رسوُل هللا »إال وقد بلَّغُتُه، غرَي هذا، ف قرأُه فإذا فيه:  -غرَي كتاب هللا الذي أُنزَِل  -عندان شيًئا  ^

 «.ُُمدًًث، فَل يَقبُل هللاُ منه صرفًا وال عداًل 
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ِ  ُهَرْيَرَة  عن أبي  -6 وَل َّللاَّ ِمْعُت َرســــُ ـــــــــــَ الم (90)َيْتُرُكونَ »َيُقوُل:  ^َقاَل: ســــَ َكاَنْت، اَل ِديَنَة َعَلى َخْيِر َما ـ
َباِع َوالطَّْيِر  - َيْلَشاَها ِإالَّ الَعَوافِ  ـــــــــَ ِريَداِن المَوآِخُر َمْن ُيْحَشُر َراِعَياِن ِمْن ُمَزْيَنَة يُ  -ُيِريُد َعَواِفَي السِ  ِديَنَة، ـ

 .(91)«ا َعَلى ُوُجوِهِهَماَيْنِعَقاِن ِبَلَنِمِهَما َفَيِجَداِنَها َوْحًشا، َحتَّى ِإَذا َبَلَلا َثِنيََّة الَوَداِع َخرَّ 
 بذلك غيرُ  رادُ والم ،( بتاء الخطابالمـَِديَنةَ  ونَ كُ ترُ تَ  َيُقوُل: ^َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ )قال ه ( أنَّ ريرة عن أبي هُ )
( َكاَنْت َعَلى َخْيِر َما ) (92)يبةوي بياء الغَ ورُ  ،بين أو من نوعهملكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطَ  ،بينالمخاطَ 
أي ال  ،عجمةُـ ( بالغين الماَل َيْلَشاَها) (93)«ما كانْت  رَ مَ على أعْ » :وفي روايةٍ  ،هانِ سْ ارة وكثرة ثمارها وحُ مَ من العِ 

وفي  ،هاقواتَ ب أطلُ التي تَ  :جمع عافية -من غير ياء  ه فاءٌ رُ وآخِ  ،بالعين المهملةبفتح  -( الَعَوافِ  ِإالَّ نها )سكُ يَ 
َباِع َوالطَّْيرِ ) ،اة التحتية بعد الفاءوبالمثنَّ  (ل)ابحذف  (94)«يافِ وَ عَ  إال» :نسخةٍ  صب عوافي على ( بنُيِريُد َعَواِفَي السِ 

انت على أحسن ما ك ركت المدينةُ وقد تُ  ،ل وانقضىهذا جرى في العصر األوَّ " :اٌض يَ قال القاضي عِ  .المفعولية
ساع حال ا وات ِ ارتهعمَ نيا لِ وللد   ،ين لكثرة العلماء بهاللد ِ  ؛ما كانت وذلك خيرُ  ،منها إلى الشام حين انتقلت الخالفةُ 

ثمارها  كثرُ أ يْت قِ وبَ  ،اسالنَّ  ه رحل عنها أكثرُ ن التي جرت بالمدينة أنَّ تَ وذكر اإلخباريون في بعض الفِ  ،أهلها
يام مان عند قالزَّ  رِ يكون في آخِ  ركَ هذا التَّ  مختار أنَّ ُـ ال" :ووي  وقال النَّ  .(95)"إليها اُس راجع النَّ ثم تَ  ةً مدَّ  ْت لَ وخَ  ،للعوافي

                                                           

السلطانية  (، وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة عن3/21( كذا يف اليونينية والسلطانية؛ ابلياء املثناة التحتية. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية املطبوعة عن اليونينية )90)

(. وقال القسطالين: وقد ثبت بتاء اخلطاب. انظُر: إرشاد 4/90القسقالين ) حجر(. قال ابُن حجر القسقالين: قوله: ترتكون املدينة، كذا لجأكثر بتاء اخلطاب. انظُر: فتح الباري، البن 3/60)

(، بلفظ: )َترْتُُكوَن(. وانظر: اجلامع 20851( برقم: )11/403الصنقاينُّ يف مصنَّفه، كتاب اجلامع، ابب قيام الساعة )(. وقد أخرج احلديَث عبُد الرزا  3/343الساري لشرح صحيح البخاري )

َبة احَلْمد )  (.   1/494الصحيح للبخاري من رواية أيب ذرٍ  اهلََروي، بقناية عبد القادر َشيـْ

( هبذا اللفظ. وأخرجه مسلٌم يف 1874( برقم: )3/21رغ  عن املدينة ) ( أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب من91)
 ( )بنحوه(.1389( برقم: )2/1010صحيحه، كتاب احلج، ابب يف املدينة حني يرتكها أهلها )

 (.4/90القسقالين ) حجر( انظر: فتح الباري، البن 92)

 (.596( برقم: )2/98ابُن أيب َشْيبة يف مسنده )(، و 1391( برقم: )2/626( أخرجها أبو داود الطيالسي يف مسنده )93)

 أنَّ رواية أيب ذر: عوايف لى عوايف، والذي يف القسطالين( جاء يف حاشية الطبقة األمريية لصحيح البخاري: َعَوايف، كذا يف فرع اليونينية الذي بيدان، عالمة أيب ذر، والتصحيُح على القواف وع94)

 (.3/334(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )3/21بقة األمريية املطبوعة عن اليونينية )فقط. انظُر:: صحيح البخاري، الط

؛ فقد ُتركت على أحسن ما كانت حني انتقلت اخلالفُة عنها إ ى الشَّام والقرا ، وذلك الوقت أحسن ما  (. وعبارته فيه: "وهذه من عالمات نبوته 4/507( إكمال املْقلم بفوائد مسلم )95)
ين علًما وكمااًل من رجاله، وللدنيا لتمام ِعمارهتا وغرسها واتِ ساع حال أهلها.  م ذكر اإلخباريون يف بقض الِفنت اليت  ل  عنها أكثر النَّاس، وبقيْت حتقاوَرهْتا وَخاف أهُلها على أنفسهم، ر كانت؛ للدِ 

ًة  م تراجع النَّاُس إليها".  اماُرها أو أكثُرها للقوايف، وَخَلت مدَّ
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 :(98)يب ِ أبو عبد هللا األَ $وقال  (97)«حشر راعيانثم يُ &» :فقد وقع عند مسلم ؛(96)"ينيَ اعِ الرَّ  حه قصةُ ويوضِ   ،اعةالسَّ 
إن  ،ستقبلوعه في المبوقُ  عَ طْ وجب القَ المعجزة يُ  ودليلُ  ،بعدُ  ه لم يقعْ أنَّ  اهرُ بل الظَّ  ،(99)رواتَ ولو وقع لتَ  ،وهذا لم يقع"

ين يَ اعِ ه بالرَّ رادُ ومُ . (100)ـها  ".ينيَ اعِ الرَّ  ل عليه موتُ كما يد   عقِ الصَّ  نفخةِ  يْ دَ ه بين يَ اهر أنَّ الظَّ  وإنَّ  ،الحديثُ  صحَّ 
 ،به عليهرت  لتَ  على الموتِ  الحشرَ  فأطلقَ  ،يموت :أي ،أوله وفتح ثالثه ( بضم ِ ُيْحَشرُ  َمنْ  َوآِخرُ ) :المذكوران في قوله

 -( ْن ُمَزْيَنةَ َراِعَياِن مِ ) ،كما في لفظ رواية مسلم ،إليها اقُ سَ أي يُ  ،ر إلى المدينةشَ حْ من يُ  رُ وآخِ  :مرادُـ ال مل أنَّ حتَ ويُ 
وبعدها قاف  ،المهملة العين بكسر -( ُيِريَداِن المـَِديَنَة، َيْنِعَقانِ ) رَ َض من مُ  قبيلةٍ  -اي المعجمة الزَّ  وفتحِ  ،هلِ أوَّ  بضم ِ 

( أي َفَيِجَداِنَها) ،تالمو  قةِ عْ اعة وَص السَّ  بِ رْ وذلك عند قُ  ،اهاوقَ يسُ ( لِ ِبَلَنِمِهَمايحان )ِص أي يَ  ،بفتحها ،قَ عَ ماضي نَ  -
من  ُش حْ والوَ  ،ركِ بمعنى ما ذُ  (101)«ُوُحوًشا» :وفي روايةٍ  ،ليس بها أحدٌ  أي خاليةً  ،( بفتح الواوَوْحًشادان المدينة )جِ يَ 

لك هنا ذ إرادةُ  ح  ويِص  ،بضم الواو وٌش حُ ه وُ وجمعُ  ،من الحيوان َش حَّ وَ تَ  شيءٍ  كل   حشِ الوَ  وأصلُ  ،الءُ األرض الخَ 
 نمُ قلبت الغَ أي ان ،منَ للغَ  حينئذٍ  حتمل أن يكون الضميرُ ويَ  ،كانهاها من سُ و ِ لُ لخُ  ؛وشٍ حُ ا ذات وُ هَ أي فيجدانِ  ،اأيًض 

( التي َة الَوَداعِ َحتَّى ِإَذا َبَلَلا َثِنيَّ ) ،عاةالر   ر من أصواتِ نفِ تَ  شةً توح ِ ها صارت مُ أو أنَّ  ،لذلك صالحةٌ  درةُ والقُ  ،اوشً حُ وُ 
 َعَلىطا )قَ أي سَ  ،تشديد الراءو  ،( بفتح الخاء المعجمةَخرَّاام )وهي من جهة الشَّ  ،ع عندهادَّ وَ ع إليها ويُ يَّ شَ كان يُ 

وأن  ،هه بِ لَ  قَ عل  ال تَ  ،لاألوَّ  غيرَ  رَ ا آخَ حتمل أن يكون حديثً يَ  ،إلخ (َوآِخُر َمْن ُيْحَشرُ )قوله  إنَّ  ثمَّ  ،ينتَ ( مي ِ ُوُجوِهِهَما
 .(102)أعلم وهللاُ  .ووي السابق عن عياض والنَّ  ب االختالفُ ما يترت  وعليهِ  ،هتِ ن بقيَّ يكون مِ 

ْفَياَن ْبِن َأِبي ُزَهْيٍر   -7 ِ  َعْن ســــــــــــــُ وَل َّللاَّ ِمْعُت َرســــــــــــــُ ي َقْوم  الَيَمُن، َفَيْأتِ  ُتََّْتحُ »َيُقوُل:  ^َأنَُّه َقاَل: ســــــــــــــَ

                                                           

 (.9/160( املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )96)

 «.ُج رَاعأَيانأ ُثَّ ََيْرُ »(، ولفظه: 1389( برقم: )2/1010( أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب يف املدينة حني يرتكها أهلها )97)

، عامل ابحلديث، من أهل تونس. وكان عالـِمـًا حمقِ ًقا أخذ عنه عماعٌة، وله شرُح مسلم الذي مسَّ 98) ني املازري اه "إكمال إكمال املْقلم يف شرح مسلم" عمع فيه ب( هو حممد بن ِخْلَفة بن عمر اأَليبِ 

 (.6/115(، واألعالم، للزركلي )2/169هـ(. انظُر: البدر الطالع مبحاسن َمن بَقد القرن السابع )827رفة. مات سنة )وِعياض والقرطيب والنووي، مع زايدات من كالم شيخه ابن ع

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )بتواتر(.99)

 (.475-3/474( إكمال إكمال املقلم يف شرح مسلم، أليب عبد هللا اأَليبِ  )100)

(. 3/61(، وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة عن السلطانية )3/21وابن عساكر وأيب الوقت. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية املطبوعة عن اليونينية ) ( أليب ذر واألصيلي101)

 (.7193( برقم: )12/119وقد أخرجه أمحُد يف مسنده، مسند املـُكثرين من الصحابة، مسند أيب هريرة )

 (.3/334رشاد الساري لشرح صحيح البخاري )( انظر: إ102)
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ونَ  ـــــــَ ، َفَيَتَحمَُّلوَن ِبَأْهِلِهْم َوَمْن َأَطاَعُهْم، َوالم(103)ُيِبسُّ ْأُم، َفَيْأِتي ِديَنُة َخْير  َلُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن، َوُتََّْتحُ ـ  الشَّ
و َراُق، َفَيْأِتي َن، َفَيَتَحمَُّلوَن ِبَأْهِليِهْم َوَمْن َأَطاَعُهْم، َوالَمِديَنُة َخْير  َلُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن، َوُتََّْتُح العِ َقْوم  ُيِبســـــُّ

وَن، َفَيَتَحمَُّلوَن ِبَأْهِليِهْم َوَمْن َأَطاَعُهْم، َوالَمِديَنُة َخْير  َلُهْم َلْو َكاُنوا َيعْ   .(104)«ُمونَ لَ َقْوم  ُيِبسُّ

 ،جمةبفتح المع ،ِد َشُنوَءةَ من أزْ  دي ِ األزْ  ،ارً اي وفتح الهاء مصغ  بضم الزَّ  - (105)(ُسْفَياَن ْبِن َأِبي ُزَهْير  $َعْن )
 بضم ِ  (َيُقوُل: ُتََّْتحُ  ^َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َقاَل: ه )( أنَّ ) في أهل المدينةِ  عد  يُ  صحابي   ،وبعد الواو همزةٌ  ،ون الن   وضم ِ 

ه عن يمين ي بذلك ألنَّ م ِ سُ  ،الفاعل نائبُ  ،فع( بالرَّ الَيَمنُ ه )وقولُ  ،ا للمفعولِ مبني   ،وقيةالفَ  وفتحِ  ،اءكون الفَ وسُ  ،وقيةالفَ 
ها اؤُ خَ ها ورَ سنُ هم حُ وأعجبَ ها روا فتحَ ( من الذين حَض َقْوم   َفَيْأِتي) ،انطَ حْ قَ  بنِ  نَ مَ أو بيَ  ،مسِ أو عن يمين الشَّ  ،ةِ لَ بْ القِ 
دة وكسرِ  ،حتيةناة التَ المثَّ  ( بفتحِ ون َيِبسُّ )  بضم ِ  (106)القاسمابن $وعن  ،ا من باب ضربثالثي   ،د المهملةوتشديِ  ،الموحَّ

دة دة أيًض  وبضم ِ  ،من باب نصر ،(107)الموحَّ هم إلى ون دوابَّ وقُ سُ أي يَ  ،من الثالثي المزيد ،االتحتية مع كسر الموحَّ
( َلُهمْ  َخْير   ِديَنةُ َـ َوالم) ،اس راحلين إلى اليمن( من النَّ َأَطاَعُهمْ  َوَمنْ  ِبَأْهِليِهمْ ( منها )َفَيَتَحمَُّلونَ ) ،(108)انً ا َليِ  قً وْ المدينة سَ 

ائل ن الفَض فيها م( بما َيْعَلُمونَ  َكاُنوا َلوْ ركات )البَ  لُ نزِ حي ومَ الوَ  طُ ومهبِ  ،هوارُ وجِ  ^ سولالرَّ  مُ رَ ها حَ ألنَّ  ؛منها
ستحقر دونها ما خروية التي يُ واألُ  (109)ينيةوغير ذلك من الفوائد الد ِ  ،اإلقامة فيها وثوابِ  ،الة في مسجدهاكالصَّ ؛

من المدينة  ن خرجَ عمَّ  الحديث اإلخبارُ  وظاهرُ  .(110)لة بسبب اإلقامة في غيرهااجِ ية العَ انِ وظ الفَ ظُ يجدونه من الحُ 

                                                           

: هو صوُت الزَّْجِر للسَّْو ، وهو ِمن كالم أهل اليمِن، وفيه ُلغتاِن: َبَسْسُتها وأَْبَسْسُتها ِإذا ُسْقُتها وزَجْرهتُ 103) قال ابن األثري: يُقاُل و ون ويُِبسِ ون. ا وقلُت هلا: ِبْس ِبْس، فيُـَقاُل على هذا: يـَُبسُّ ( الَبسُّ

 (.1/127(، والنهاية يف غري  احلديث واألثر )6/27َسْسُت النَّاَقَة وأَْبَسْستُـَها، إذا ُسْقُتها وزَجْرهُتا وقلُت هلا: ِبْس ِبس، بكْسِر الباِء وفتِحَها. انظُر: لسان القرب )بَ 

( هبذا اللفظ. وأخرجه مسلٌم 1875( برقم: )3/21( أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب من رغ  عن املدينة )104)
 ( مبثله.1388( برقم: )2/1008يف صحيحه، كتاب احلج، ابب الرتغي  يِف املدينة عند فتح اأْلمصار )

 نـَْبِت ْبِن َماِلِك ْبِن يَزِيَد ْبِن َكْهاَلَن ِمْن أَْزِد َشُنوَءَة، َوِقيَل: ُهَو ْبِن َغْوِث ْبنِ  ْبِن َماِلِك ْبِن َنْصِر ْبِن اأْلَْزدِ ُسْفَياُن ْبُن َأيب ُزَهرْيٍ اأْلَْزِديُّ الشََّنِويُّ، وقيل: ُسْفَياُن ْبُن مُنرَْيٍ ِمْن ُمرَاَدَة ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  :( هو105)

 (.3/102(، واإلصابة يف متييز الصحابة )2/495(، وُأْسد الغابة )2/629انظر ترعمته يف: االستيقاب يف مقرفة األصحاب ) النَُّمرْيِيُّ، حدَّث عنه عبُد هللا بن الزُّبري، والسائُ  بن يزيد.

ونُظرائه، وصِح  مالًكا عشرين سنة، وانتفع به أصحاُب مالك  ( هو عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن ُجنادة القتقي ابلوالء، الفقيه املالكي؛ عمع بني الزهد والقلم، وَتفقَّه ابإلمام مالك 106)

 (.1/465(، والديباج املذهَّ  )3/244(، وترتي  املدارك )3/129هـ(. انظُر: وفيات األعيان )191بقد موت مالك، وهو صاحُ  "املدوَّنة" يف مذهبهم. مات سنة )

 (.22/225) ( انظر: التمهيد ملا يف املوطَّ  من املقاين واألسانيد107)

 (.3/335( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )108)

 يف نسخة أُمِ  الُقرى: )الدنيوية(.  (109)

 (.3/335ري )(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخا4/93( انظر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )110)
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 :عند مسلم في حديث أبي هريرة  لكنْ ، (111)حةتَ مفتَ ُـ اء واألمصار الخَ ا إلى الرَّ عً سرِ مُ  ،سيرهما في باس   ، بأهلهاًل م ِ حَ تَ مُ 
كانوا  لهم لو ير  خَ  دينةُ َـ والم ،اءِ خَ إلى الرَّ  مَّ لُ هَ  :هُ يبَ ه وقرِ عم ِ  ابنَ  لُ جُ و الرَّ دعُ يَ  زمان   اسِ يأتي على النَّ »
، اؤهخَ اليمن ورَ  نُ سْ به حُ أعجَ  الَفتحَ  الذي حضرَ  فكأنَّ  ،ون س  بِ الذين يَ  لون غيرُ مَّ حَ تَ الذين يَ  ه أنَّ رُ ، وظاهِ (112)«ونَ مُ علَ يَ 

ن طريق مِ  (114)زيمةابن خُ $ روايةُ  لَ د األو  ويؤيِ  ،(113)بأهله وأتباعه المدعو   لُ مَّ حَ فيتَ  ،ه إلى المجيء إليهفدعا قريبَ 
م لو له خير   والمدينةُ  ،ونَ سُّ بُ إليها يَ  خرج الناُس ام فيَ الشَّ  َّتحتُ » :(116)وةرْ هشام بن عُ $عن  ،(115)أبي معاوية$

 اُس النَّ  ينطلق على أهل المدينة زمان   نَّ يَ أتِ ليَ » :اار مرفوعً عند البزَّ  جابرٍ  ح ذلك حديثُ ويوضِ   (117)«كانوا يعلمون 
لهم لو كانوا  ر  خي والمدينةُ  ،اءخَ إلى الرَّ َتَحمَُّلوَن بأهلهم يَ  مَّ ث ،اءً اء فيجدون رخَ خَ لتمسون الرَّ منها إلى األرياف يَ 

 .(118)«يعلمون 

                                                           

 (.9/159( انظر: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )111)

 مرتني.« َهُلمَّ إىل الرََّخاءأ، َهُلمَّ إىل الرََّخاءأ »(. وفيه: 1381( برقم: )2/1005يف صحيحه، كتاب احلج، ابب املدينة تنفي شرارها ) ( أخرجه مسلمٌ 112)

 (.595-15/594( انظر: أوجز املسالك إ ى موط  مالك، للكاندهلوي )113)

ة الدنيا علًما وفقًها وحفظًا أحَد أئمَّ  -رمحه هللا  -بكر السُّلمي النَّيسابوري، احلافظ الكبري، إمام األئمَّة، شيخ اإلسالم، كان  ( هو أبو بكٍر، حممد بن إسحا  بن ُخزمية بن املغرية بن صاحل بن114)

ين الشديد، له من التصانيف "كتاب التوحيد"، و"صحيح ابن ُخزمية"، وغريه. مات سنة ) احلُفَّاظ  وتذكرة(، 9/156انظُر: الثقات، البن ِحبَّان ) هـ(.311وعمًقا واستنباطًا، مع اإلتقان الوافر والدِ 

 (.3/109(، وطبقات الشافقية الكربى )2/207)

ي  الكمال (، وهتذ7/441لثقات، البن ِحبَّان )( هو حممد بن خازم السقدي التميمي مو ًى هلم من أهل الكوفة، أبو مقاوية الضَّرير، كان حافظًا متقًنا، ولكنه كان ُمرجًئا. انظُر: ا115)

 (.1/215احلُفَّاظ ) وتذكرة(، 25/123)

ِجلَّة التابقني، وهو يف احلديث، املقدودين من أكابر القلماء و ( هو هشام بن ُعروة بن الزُّبري بن القوَّام القرشي األسدي املدين، كنيته أبو املنذر. وكان أحد اتبقي املدينة املشهورين املكثرين 116)

 (.30/232(، وهتذي  الكمال )6/80(، وَوفـََيات األعيان )2/318هـ(. انظُر: رجال صحيح مسلم )147. مات سنة )ة من أهل املدينة الطبقة الرابقمقدوٌد يف

 (.4/93( مل أجد هذه الرواية يف صحيح ابن ُخزمية، وعزاها ابن حجر البن ُخزمية يف الفتح. انظُر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )117)

ا: ( ليست يف 118) هذا احلديث ال نقلمه يروى عن عمر إال قال أبو بكر: و «. سَيخُرُج أهُل املدينة منها ُثَّ ال يـَْعُمُروََنَا إال قليًَل، ُثَّ َيرجوَن منها فَل يـَْعُمُروََنَا أبًدا»مسند البزَّار هبذا اللفظ، إمنَّ

(. 233( برقم: )1/350قة قد احتمل الناُس حديَثه مثل ابن املبارك وابن وه  وغريمها من الثقات. انظُر: مسند البزَّار )من هذا الوجه، وال عن غري عمر هبذا اللفظ من وجه صحيح، وابُن هَلِي

؛ يـَْلَتمأسُ لَيأتأنَيَّ على املَدأيَنةأ َزَماٌن يـَنْ »(. ولفظُه: 14680( برقم: )23/37) وأخرجه أمحُد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد هللا  وَن الرََّخاَء طَلأُق النَّاُس مأنَها إىل اآلفَاقأ
ْم إىل الرََّخاءأ، َواملَدأيَنُة َخرْيٌ هلم لو َكانُوا يـَْعلَ  ْهلأيهأ ُدوَن رََخاًء، ُثَّ أَيُتوَن فـَيَـَتَحمَُّلوَن ِبَأ وقال احلافظ ابن حجر: ويف  ابن هَلِيقة. واحلديُث صحيح لغريه، وهذا إسناٌد ضقيف ِلسوء حفظ«. ُمونَ فـََيجأ
 (.4/93إسناده ابُن هَلِيقة، وال أبَس به يف املتابقات. انظُر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )
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ن مِ  ب المياهَ وهو ما قارَ  ،بكسر الراء، جمع ريف واألريافُ  ،الصحيح ه رجالُ رجالُ " (120()119)ري ذِ نْ مُ ـال$وقال  
ا مبني   ،لهأوَّ  ( بضم ِ وُتََّْتحُ ) ،(121)"ذلك وقيل غيرُ  ،بُ ْص والخِ  التي فيها الزرعُ  هو األرُض  :وقيل ،أرض العرب

ونَ  َقْوم   َفَيْأِتي) ،مال الكعبةه عن شِ ي بذلك ألنَّ م ِ ( سُ مُ االشَّ للمفعول ) دة وضم ِ  ،هله وضم ِ ( بفتح أوَّ ُيِبسُّ ها وكسر الموحَّ
ا مَ لِ  ؛نها( مِ ْير  َلُهمْ خَ ِديَنُة َـ َوالمام )إلى الشَّ  راحلينَ  ،اسن النَّ ( أي مِ َأَطاَعُهمْ  َوَمنْ  ِبَأْهِليِهمْ ن المدينة )( مِ َفَيَتَحمَُّلونَ )
لو كانوا ) :أي ،لهعليه ما قبْ  دلَّ  ،ابق والالحقكما في السَّ  محذوفٌ  والجوابُ  ،لها( أي بفْض َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ كر )ذُ 
 ففيه تجهيلٌ ين يرَ دِ قْ وعلى التَّ  ،اب لهاوَ فال جَ  ،تيْ وإن كانت لو بمعنى لَ ، ا فارقوهامَ َـ فوا ذلك ولعرَ أهل العلم لَ  (122)(نمِ 

وَن، َفَيَتَحمَُّلوَن ِبَأْهِليِهمْ ) (123)ه خيًرا عظيًماسِ تفويته على نفْ لِ  ؛اهَ لمن فارقَ  المدينة  نَ مِ  (َوُتََّْتُح الِعَراُق، َفَيْأِتي َقْوم  ُيِبسُّ
في قوله  والواوُ  ،(َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ ) العراقِ  نَ مِ  (ِديَنُة َخْير  َلُهمْ َـ َوالم) إلى العراقِ  اس راحلينَ ن النَّ مِ  (َوَمْن َأَطاَعُهمْ )
اس النَّ  وأنَّ  ،ألقاليمبفتح هذه ا حيث أخبرَ  ؛المالة والسَّ عليه الصَّ  ،هتِ وَّ بُ أعالم نُ  نْ وهذا مِ  ،الثة للحالفي الثَّ  (والمدينة)
 ،ر في الحديثعلى الترتيب المذكو  - المالة والسَّ عليه الصَّ  -فكان كما قاله  ،المدينة فارقونَ هم ويُ لون بأهاليِ مَّ حَ يتَ 

 اقِ لالتف ؛امالشَّ  ح قبلَ تِ فُ  اليمنَ  اهر أنَّ والظَّ  ،(125)العراق اليمن ثمَّ  ثمَّ  امُ فتح الشَّ تُ  :(124)عند مسلم وغيره في حديثٍ  لكنْ 
فتح  (126)(تيفاءُ اس :معناها) ام على اليمنِ تقديم الشَّ  فتكون روايةُ  ،^ام في حياته الشَّ  نَ مِ  فتح شيءٌ يُ  ه لمْ على أنَّ 

ن ا عتوحات راغبً ق في البالد بعد الفُ فرَّ ن تَ على مَ  محمولٌ (127)من الحديث ستفادُ ُـ الم مُ والذَّ  ،امما كان بعد الشَّ اليمن إنَّ 
 .(129)فليس داخاًل في معنى الحديث - وتجارةٍ  (128)كجهادٍ  - لحاجةٍ  ن خرجَ ا مَ أمَّ  ،اإلقامة في المدينة

                                                           
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )املنذر(.119)

وتفقَّه،  مَّ  اإلسالم، زكيُّ الدين، أبو حممٍد املنذريُّ، الشامي  م املصري، قرأ القرآن وأتدَّب( هو عبد القظيم بن عبد القويِ  بن عبد هللا بن َساَلمة بن سقد، احلافظ الكبري اإلمام الثبت، شيخ 120)

 ابلَوفـََيات (، والوايف4/153هـ(. انظُر: تذكرة احلفَّاظ )656طل  هذا الش ن وبرع فيه، من مصنَّفاته: "الرتغي  والرتهي "، واختصر صحيح مسلم وسنن أيب داود، وصنَّف يف املذه . مات سنة )

 (.8259(، وطبقات الشَّافقية الكربى )19/10)

 (.1854( برقم: )2/144( الرتغي  والرتهي  )121)
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى واألزهرية: )لو كانوا يقلمون من(. 122)

 (.10/239(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )4/93( انظر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )123)
 من النسخة األزهرية. ( سقطت 124)

 (.1388( برقم: )2/1008( أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب الرتغي  يف املدينة عند فتح األمصار )125)
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى واألزهرية: )مقناها أن استيفاء(.126)
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )من األحاديث( 127)
 ( يف النسخة األزهرية: )جلهاد(.128)

 (.336-3/335(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )4/93انظر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )( 129)
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ِ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة   -8 ِإَلى الَمِديَنِة َكَما َتْأِرُز الَحيَُّة ِإَلى  (130)ِإنَّ اإِليَماَن َلَيْأِرزُ »&، َقاَل: ^، َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ
 .(131)«ُجْحِرَها

أهل  نَّ إ :أي ،عُ مِ تَ ويج م  َض نْ يَ لَ  :أي ،م للتوكيد( الالَّ َقاَل: ِإنَّ اإِليَماَن َلَيْأِرزُ  ^َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة )
ها في رِ حْ ن جُ ة تنتشر مِ الحيَّ  كما أنَّ  :أي (ِإَلى الَمِديَنِة َكَما َتْأِرُز الَحيَُّة ِإَلى ُجْحِرَها) (132)عمِ جتَ وتَ  مُ ضَّ نْ تَ اإليمان لَ 

ن له مِ  مؤمنٍ  ل  وكُ  ،المدينة نَ شروا مِ انتَ  اإليمانِ  كذلك أهلُ  ،عت إلى ُجْحِرهاجَ رَ  ها شيءٌ اعَ فإذا رَ  ،به ما تعيُش  طلبِ 
 مِ عل  فللتَ  -م الة والسالَّ عليه الصَّ  -ه ا زمنُ أمَّ  ،منةِ األزْ  لجميعِ  وهذا شاملٌ ، (133)نهااكِ ه في سَ تِ لمحبَّ  ؛إليها ه سائقٌ سِ فْ نَ 

 جدهِ الة في مسْ والصَّ  ،(134)نيفُـ مـعدهم فلزيارة قبره الا بَ وأمَّ  ،داء بهميهم فلالقتِ ابعين وتابعِ حابة والتَّ الصَّ  ا زمنُ وأمَّ  ،منه
 ،مهه وكرَ أخرى بمن ِ  ةً إلى هناك مرَّ  جوعَ الر   - تعالى –رزقنا هللا  ،(135)اهدة آثاره وآثار أصحابهشَ برك بمُ والتَّ  ،ريفالشَّ 

 آمين.

ْعدٍ  عن  -9 ِمْعُت النَِّبيَّ   ســـــــــــَ ، ِإالَّ »َيُقوُل:  ^َقاَل: ســـــــــــَ َكَما َيْنَماُع  (136)اْنَماعَ #اَل َيِكيُد َأْهَل الَمِديَنِة َأَحد 
 .(137)«اءِ َـ الِمْلُح ِفي الم

                                                           

َع وثـََبَت، فهو آرٌِز وأُروٌز، ورُجٌل أُروٌز: اَثِبٌت جُمَتِمٌع. اجلوهريُّ: 130) ن خْبِله، فهو أُروٌز. وُسِئَل حاَجًة فَ َرَز أي تـََقبََّض ِإذا َتضامَّ وتـََقبََّض مِ أَرَز ُفاَلٌن ََيرُِز أْرزًا وأُُروزًا ( أرز: أَرَز ََيرُِز أُُروزًا: تـََقبََّض وجَتَمَّ

 (.1/37(، والنهاية يف غري  احلديث واألثر )5/305واْجَتَمَع. وقال ابن األثر: أي يـَْنَضمُّ إليها وجَيَْتِمُع بَقُضُه إ ى بقٍض فيها. انظُر: لسان القرب )

( هبذا اللفظ، وأخرجه مسلٌم يف 1876( برقم: )3/21صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب اإلميان َيرز إ ى املدينة )أخرجه البخاريُّ يف ( 131)
 ( بلفظه.147( برقم: )1/131صحيحه، كتاب اإلميان، ابب بيان أن اإلسالم بدأ غريًبا وسيقود غريًبا، وأنه َيرز بني املسجدين )

 ( يف النسخة األزهرية: )جتمع(.132)

 يف النسخة األزهرية: )ساكنيها(. (133)

 ( يف النسخة األزهرية: )املنري(.134)

 (.3/336(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )94-4/93( انظر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )135)

ًقا: جرى على وْجِه األرض جْراًي ُمنْـ 136) ن األثري: يف َبِسطًا يف ِهينٍة، وأماَعه ِإماَعًة وِإماًعا، والـَمْيُع: مْصَدُر قولَك ماَع السْمُن مَيِيُع أي ذاَب. قال اب( َمْيَع: ماَع املاُء والدُم والشَّراُب وحنُوُه مَيِيُع َميـْ

(، والنهاية يف غري  احلديث 8/344مَيِيُع، وامْنَاَع، إَذا َذاَب وَساَل. انظُر: لسان القرب )أي: َيُذوب وجَيْرِي. ماَع الشَّيءُ « ال يُرأيُدها أَحٌد بأَكْيٍد إأالَّ اَّْنَاَع َكَما يـَْنَماع املأْلُح ِفأ املـَاء»حِديِث املِدينة: 

 (.4/381واألثر )

( هبذا اللفظ، وأخرجه مسلٌم 1877( برقم: )3/21أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب إ م َمن كاد أهَل املدينة ) (137)
 بنحوه. (1387( برقم )2/1007يف صحيحه، كتاب احلج، ابب من أراد أهل املدينة بسوء أذابه هللا )
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ال يفعل  :( أياَل َيِكيُد َأْهَل الَمِديَنِة َأَحد   َيُقوُل: ^َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ  )  (138)اص( بن أبي وقَّ دِ عِ سَ $ عن)
 ،ِ لالوْص  لفِ ون بعد أون الن  كُ بسُ  (ِإالَّ اْنَماعَ ) بغير حق ِ  - ررِ وه الضَّ وغير ذلك من وجُ  ،وحربٍ  ن مكرٍ مِ  - ابهم كيدً 

 أهلَ  أحدٌ  يدُ ر وال يُ » :في روايةٍ  ( وفي حديث مسلمٍ اءِ َـ ِمْلُح ِفي المـال) يذوبُ  :أي (َكَما َيْنَماعُ ) ابَ ذَ  :أي ،ه مهملةٌ رُ آخِ 
 .(139)«في الماءِ  حِ لْ المِ  بَ وْ أو ذَ  ،اصِ َص الرَّ  بَ وْ ار ذَ النَّ  في ه هللاُ ابَ  أذَ إالَّ  وءٍ بسُ  المدينةِ 

  

                                                           

وُل من أ لُك بن أهي  بن عبد مناف. ُيكىن أاب إسحا ، كان سابَع سبقة يف اإلسالم؛ أسلم بقد ستَّة. شِهَد بدرًا واحلديبية وسائر املشاهد، وهو( هو سقد بن أيب وقَّاص، واسُم أيب وقَّاٍص ما138)
، وهو أحُد الستَّة الذين جقل عمُر فيهم الشورى، وأخرَب أنَّ رسولَ  ، وأوُل من رمى بسهٍم يف سبيل اَّللَّ ود هلم ابجلنَّة، وكان جُماَب تويف وهو عنهم راٍض. وأحُد القشرة املشه ^هللا  أرا  دًما يف سبيل اَّللَّ

 (.3/61(، واإلصابة يف متييز الصحابة )2/452(، وُأْسد الغابة )2/606الدعوة مشهورًا بذلك، خُتاف دعوته وتُرجى، ال ُيشكُّ يف إجابتها عندهم. انظُر: االستيقاب يف مقرفة األصحاب )

 (.1363( برقم: )2/992فيها ابلربكة، وبيان حترميها وحترمي صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها ) ^( أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النيبِ  139)
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اَمَة َعْن   -10 َرَف النَِّبي  ُأســـــــَ  ؟َهْل َتَرْوَن َما َأَرى »ِمْن آَطاِم الَمِديَنِة، َفَقاَل:  (140)ُأُطمٍ #َعَلى  ^، َقاَل: َأشـــــــْ
 .(142)«(141)الَقْطرِ #ِإنِ ي أَلََرى َمَواِقَع الََِّتِن ِخَلَل ُبُيوِتُكْم َكَمَواِقِع 

( 143)زيد ( بنِ ُأَساَمةَ $ َعنْ ) 
 ( َهو النَّ ^ النَِّبيُّ  َأْشَرفَ : َقال ) ُِمنْ  م ،ُأطُ  َعَلى) :ولذا قالَ  ،مرتفعٍ  من مكانٍ  ظر 

( نِ ي أَلََرى َهْل َتَرْوَن َما َأَرى، إِ  َفَقاَل:) ،انيممدوًدا في الثَّ  ،هااء في األول وفتحِ الهمزة والطَّ  ( بضم ِ َمِديَنةِ ـال آَطاِم
 َكَمَواِقعِ له حتى رآها ) ْت لَ ث ِ مُ  نُ تَ الفِ  تكونَ  بأنْ  ،يهاواحِ ( أي نَ ُبُيوِتُكمْ  ِخَللَ  الََِّتنِ ) وطِ قُ سُ  عَ مواِض  :( أيَمَواِقعَ ) رِ بالبَص 
ه وشبَّ  ،منى العلْ بمع أو تكون الرؤيةُ  ،يحتى رآهما وهو يصل ِ  ،ةلَ بْ ار في القِ ة والنَّ وهذا كما ُمثِ َلْت له الجنَّ  ،(الَقْطرِ 

 ،ار  جَ  مَّ وهلُ  ،ل عثمانن قتْ مِ  ^وقد وقع ما أشار إليه  ،رة والعمومفي الكثْ  رِ طْ وط القَ قُ بالمدينة بسُ ها تَ تن وكثرَ الفِ  وطَ قُ سُ 
ةرَّ الحَ  ما يومُ سيَّ  وال

 .(145)ةوهذا من أعالم النبوَّ ، (144)

ـــــــــَ اَل َيْدُخُل الَمِديَنَة ُرْعُب الم»&، َقاَل: ^، َعِن النَِّبيِ  َعْن َأِبي َبْكَرَة   -11 الِ ِسيِح ـ جَّ ْوَمِِذ  َسْبَعُة َلَها يَ  ؛الدَّ
، َعَلى ُكلِ  َباب  َمَلَكانِ   .(146)«َأْبَواب 

                                                           

وٌن ألهل املدينِة والواِحَدُة ِمْثُل اأَلج م، ُُيَفَُّف ويثقَّل، واجلمُع القليُل آطاٌم وآجاٌم والكِثرُي ُأُطوٌم، وهي ُحص ( أُطُم: اأُلطُم: ِحْصٌن مبيِنٌّ ِبَجارٍَة، وِقيَل: هو ُكلُّ بيٍت ُمَربَّع ُمَسطَّح، وقيَل: اأُلْطم140)

 (.1076(، القاموس احمليط )12/19َأَطَمة مثُل َأَكَمة. انظُر: لسان القرب )

 (.773(، والقاموس احمليط )5/105لسان القرب )( الَقْطُر: املـَطَُر. وَمواِقُع الَقْطِر: َمساِقطُه. انظُر: 141)

( هبذا اللفظ، وأخرجه مسلٌم يف 1878( برقم: )3/21( أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب آطام املدينة )142)
 ( مبثله.2885( برقم: )4/2211صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب نزول الفنت كمواقع القطر )

: أبيب حمَُمَّد، وقيل: أَبُو زيد، وقيل: أَبُو خارجة، ( هو أ143) ن أبَويه، وكان يسمَّى: ِح َّ َرُسول اَّللَِّ م ^وهو مو ى رُسول اَّللَِّ سامة بن زيد بن حارثة بن َشَراِحيل بن كق  بن عبد الُقزَّى الكليب، ُيكىنَّ

(، واإلصابة يف متييز الصحابة 1/194(، وُأْسد الغابة )1/75هـ(. انظُر: االستيقاب يف مقرفة األصحاب )59هـ أو 58) هـ(، وقيل54وهو ابن اماين عشرة سنة. مات سنة ) ^، وقد استقمله ^

(1/202.) 

املدينة عامَل يزِيَد بِن ُمقاوية، عثماَن هـ(، وذلك بسب  ما كان من إخراج أهل 63( وققة احلرَّة: كانت بني أهل املدينة من طََرف ويزيَد بن مقاوية واألمويني من طَرف آخر. وقد وققت سنة )144)

 (.5/482(، واتريخ الطربي )236يخ خليفة بن خيَّاط )بَن حممَِّد بن أيب ُسفياَن ِمَن املدينِة، وإظهارهم َخْلَع يَزِيد بن ُمقاوية، وحصارِهم َمن كان هبا من بين أَُميَّة. انظُر: اتر 

 (.3/337(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )4/95)( انظر: فتح الباري، البن حجر القسقالين 145)
( هبذا اللفظ، وأخرجه أمحُد يف مسنده، مسند البصريني، حديث أيب َبْكرَة، نُفيع 1879( برقم: )3/22( أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب ال يدخل الدجَّاُل املدينة )146)

 (، مبثله. 20441( برقم: )34/92بن احلارث بن كلدة )
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اَل َيْدُخُل الَمِديَنَة ُرْعُب »، َقاَل: ^َعِن النَِّبيِ  )،  (147)فيقَ ة الثَّ دَ لَ فيع بن الحاُر بن كَ ( نُ َأِبي َبْكَرةَ $َعْن )
الِ َـ الم جَّ وإذا لم  ،طٌ خالَّ  ابٌ ه كذَّ ألنَّ  ؛طلْ ب والخَ وهو الكذِ  ،لِ جَ الدَّ  ن  مِ  جالُ ه وخوفه، والدَّ رُ عْ أي ذُ  بضمِ  الرَّاء، (ِسيِح الدَّ

 َباب  ) (149)«ل ِ لكُ » :( وفي نسخةٍ َعَلى، َأْبَواب   َسْبَعةُ المدينة ) :( أيَلَهاهو ) لَ دخُ أن ال يَ  (148)لىوْ ه فاألَ بُ عْ ل رُ دخُ يَ 
 .(150)سانها منهحرُ ( يَ َمَلَكانِ 

ِ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة   -12 وُل َّللاَّ ــــــــــــــــــَ الم( 151)َأْنَقاِب #َعَلى »، ^، َقاَل: َقاَل َرســــــــــــــُ اَل َيْدُخُلَها  ،ِديَنِة َمَلِئَكة  ـ
الُ (152)الطَّاُعونُ  جَّ  .(153)«، َواَل الدَّ

 جمعُ  ،افون القَ كون وسُ بفتح الن   ،بٍ قْ نَ  ( جمعُ َعَلى َأْنَقاِب الَمِديَنةِ  :^َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة )
وهي أبوابها  ،(156)المدينة عني مداخلَ يَ  :(155)وهب ابنُ $قال  ،كما سيأتي (154)قابٍ ة على نِ جمع في الكثرَ ويُ  ،ةلَّ قِ 

                                                           

قهم ^ من حصن الطائف، ف سلم يف ِغلمان من غلمان أهل الطائف، ف عت ( هو نُفيع بن احلارث بن َكَلَدة بن عمرو، وقيل امسه: نُفيع بن مسروح. كان قد نزل يوم الطائف إ ى رسول هللا147)
يوم  ل: إن أاب َبْكَرة َتَد ىَّ من حصن الطائف بَبْكرة، ونزل إ ى رسول هللا ^، فكنَّاه رسول هللا ^ أاب َبْكرة. وكان ممَّن اعتزلرسوُل هللا ^، فكان يقول: أان مو ى رسول هللا ^، وقد ُعدَّ يف مواليه. ويقا

 (.6/369متييز الصحابة )(، واإلصابة يف 6/35(، وُأْسد الغابة )4/1531هـ(. انظُر: االستيقاب يف مقرفة األصحاب )51اجلمل، مل يقاتل مع واحد من الفريقني. مات سنة )

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )فباألو ى(.148)

 (.3/63(، وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة عن السُّلطانية )3/22( من رواية الُكْشِميهين. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية املطبوعة عن اليونينية )149)

 (.3/337البخاري )( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح 150)

ُقبه، نـَْقًبا، وشيٌء نَقِ ( النـَّْقُ  والنـُّْقُ : الطريُق، وِقيل: الطريُق الضَّيِ ُق يف اجلَبل، واجلمُع أَْنقاٌب، ونِقاٌب. والنـَّْقُ : الثَـّْقُ ، يف أي  151) يٌ : منقوٌب. والنـَّْقُ : قـَْرَحٌة خَتْرُُج ابجلَْنِ ،  شيٍء كاَن، نـََقَبه، يـَنـْ

َقَبِة. انظُر: لسان القرب )وهو: ال َقِ  واملـَنـْ  (.293-4/292(، واتج القروس )1/767طَّرِيُق الضَّيِ ُق يف اجلََبِل، كاملـَنـْ

تَـْفُسُد به األْمزِجة واألبدان. انظُر: القامُّ والَوابء الذي يـَْفُسد لُه اهلََواُء فَـ ون: املـََرُض ( الطاُعون: داٌء َمْقُروٌف، واجلمُع الطَّواِعنُي. وُطِقَن الرجُل والبِقرُي، فهو َمْطقون وَطِقني: َأصابه الطَّاُعون. والطَّاعُ 152)

 (.3/127(، والنهاية يف غري  احلديث واألثر )13/267لسان القرب )

وأخرجه مسلٌم ( هبذا اللفظ. 1880( برقم: )3/22أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب ال يدخل الدجال املدينة )( 153)
 ( بلفظه.1379( برقم: )2/1005يف صحيحه، كتاب احلج، ابب صيانة املدينة من دخول الطاعون والدجال إليها )

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )أنقاب(.154)

ني: عبُد هللا وقال يف حقِ ه: عبُد هللا بن وه  إماٌم. وقال ابُن َمق -رمحه هللا-( هو عبد هللا بن وه  بن مسلم الِفْهري ابلوالء، املصري، أبو حممد: فقيٌه من األِئمَّة، من أصحاب اإلمام مالٍك 155)
الكبري والصغري يف لدان، و"املوطَّ  له كت ، منها: "اجلامع يف احلديث"، جم بن وه  املصري ثقٌة. عمَع بني الفقه واحلديث والقبادة، وكان حافظًا ثقًة جمتهًدا. ُعرض عليه القضاُء فخبَّ  نْفَسه ولزَِم منزَله.

 (.1/222(، وتذكرة احلُفَّاظ )16/277(، وهتذي  الكمال )3/36احلديث". انظُر: وفيات األعيان )

 (.4/96( انظر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )156)
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 :وقيل ،هخرجُ أعاله أو مَ  - الواو مفتوحةً  وتشديدِ  ،الفاء بضم ِ  - الطريقِ  هةُ وَّ وفُ  ،(157)ها التي يدخل منهارقِ ات طُ هَ وَّ وفُ 
ال يكون  :أي ،ياشِ الفَ  ريعُ الذَّ  ( هو الموتُ ال َيْدُخُلَها الطَّاُعونُ ونها )سُ ( يحرِ َمَلِئَكة  ) (158)هو الطريق في الجبل بُ قْ النَّ 

في اإلسالم في خالفة  وقعَ  ل طاعونٍ وهو أوَّ  ،(159)واسمَ عَ %كالذي وقع في طاعون  ؛ما يكون بغيرها ثلُ بها مِ 
بعده  ووقعَ  ،رى بيت الـَمْقِدسمن قُ  قريةً  (160)(تكون )وقد  -بفتح العين والميم  -واس مَ هوره بعَ ظُ  لُ وكان أوَّ  ،مرعُ 

( َوالَ ) ،اعونُ لها الطَّ خَ ه دَ أنَّ  ط  ل قَ نقَ فلم يُ  ،(164)^رسوله  قَ دْ ِص  (163)(تعالى هللاُ ) وقد أظهرَ  (162)(161)الجارف طاعونُ 
الُ لها )دخُ يَ  جَّ  .له المالئكة التي على األنقابِ  دِ رْ ( لطَ الدَّ

اُل، ِإالَّ َمكََّة، َوالم»َقاَل:  ^، َعِن النَِّبيِ  َعِن َأَنُس ْبُن َماِلٍك   -13 جَّ َيَطُُُه الدَّ ِديَنَة، ــــــــــــَ َلْيَس ِمْن َبَلد  ِإالَّ ســـَ
، ِإالَّ َعَلْيِه الَمَلِئَكُة َصافِ يَن  ، ــــــــــَ َيْحُرُسوَنَها، ُثمَّ َتْرُجُف المَلْيَس َلُه ِمْن ِنَقاِبَها َنْقب  ِديَنُة ِبَأْهِلَها َثَلَث َرَجََّات 

 .(165)«َفُيْخِرُج َّللاَُّ ُكلَّ َكاِفر  َوُمَناِفق  

                                                           

 (.10/243يح البخاري )ح( انظر: عمدة القاري شرح ص157)

 (.3/337صحيح البخاري )(، وإرشاد الساري لشرح 139( انظر: القاموس احمليط )158)

رٌي ال حُيَصى من اب ،  مَّ فَشا يف أرض الشَّام فمات فيه خلٌق كث( َعَمواس وقيل ِعْمواس: قريٌة من ُقرى الشَّام، بني الرَّْمَلة وبيت الـَمْقِدس، ومنها كان ابتداُء الطاعون يف أايم عمر بن اخلطَّ 159)
َسَنة، حَ  ومات فيه من املشهورين أبو ُعبيدة بن اجلر اح، ومقاُذ بن جبل، واحلارُث بن هشام، وُسهيل بن عمرو، والفضل بن القباس، وُشَرْحبيل بن للهجرة، 18الصَّحابة ومن غريهم، وذلك يف سنة 

 (.4/175(، ومقجم البلدان )3/971د واملواضع )ويزيُد بن أيب سفيان، وقيل: مات فيه مخسة وعشرون ألًفا من املسلمني، رمحهم هللا عميًقا. انظُر: مقجم ما استقجم من أمساء البال

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى واألزهرية: )تسكن(.160)

(، وإرشاد 10/190، وهو الصواب. انظُر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )يف األصل: )اجلاروف(، واملثبت من نسخة أُمِ  الُقرى( 161)
 (.3/337الساري لشرح صحيح البخاري )

ألًفا، ويف اليوم الثالث  ليوم الثاين منها إحدى وسبقوناجلارف: كان مقظُم ذلك ابلَبْصرة، وكان ذلك يف ثالثة أايم، فمات يف أوَّل يوم ِمَن الثالثة ِمْن أهل الَبْصرة َسبقون ألًفا، ويف ا( الطاعون 162)
ه(، وقال ابن كثري: 64هـ(، وقال ابن اجلوزي: كان سنة )65النَّاس. قال ابُن جرير الطربي: وقع الطاعون اجلارف سنة )منها ثالثة وسبقون ألًفا، وأصبح الناُس يف اليوم الرابع موتى إال قليل ِمن آَحاد 

ا كان يف سنة )   (.8/262اية والنهاية )(، والبد6/25(، واملنتَظم يف اتريخ امللوك واألمم )5/612ه(، وهذا هو املشهور الذي ذكره الذهيبُّ وغريه. انظُر: اتريخ الطربي )69وقيل إمنَّ

 ( سقط لفظ اجلاللة من النسخة األزهرية.163)

 (.3/337( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )164)
( هبذا اللفظ. وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب قصة 1881( برقم: )3/22أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب ال يدخل الدجَّاُل املدينة ) (165)

 ( مبثله.2943( برقم: )4/2265اجلسَّاسة )
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 ِإالَّ ) أنٌ فيه وله شَ  اُس النَّ  نُ كُ ه يسْ أنَّ  دانِ لْ ن البُ ( مِ َقاَل: َلْيَس ِمْن َبَلد  ه )( أنَّ ^، َعِن النَِّبيِ  َعِن َأَنُس ْبُن َماِلك  )
الُ له )يدخُ ( أي سَ َسَيَطُُهُ  جَّ ثه عْ بَ  دخولُ  رادُ ـالم :فقال (166)همبعُض  ذَّ وشَ  ،هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور .(الدَّ

بعض  أنَّ  (167)لمٍ ا في صحيح مسعمَّ  وغفلَ  ،هتِ دَّ ر مُ َص البالد لقِ  ه جميعَ سِ وله بنفْ خُ بعد إمكان دُ تَ ه اسْ وكأنَّ  ،ودهنُ وجُ 
مته فأطلق عليه ة عظَ دَّ عن شِ  (169)ه كنايةً ذلك على حقيقته وكونُ  حملُ  اهرُ والظَّ  ،(168)ةنَ ر السَّ دْ يكون قَ امه أيَّ 
لَكْعَبَة وبيت ِإالَّ ا» :وفي روايةٍ  ،ستثنى من بلدوهذا مُ  ،ماهُ ؤُ طَ ( ال يَ ِإالَّ َمكََّة، َوالمـَِديَنةَ ) (170)اهرالظَّ  الفُ ة خِ نَ السَّ ر َ دْ قَ 

 رَ غي ،ذهُ إال ويأخُ  ع  فل يبقى له موِض »: &وفي بعض الروايات ،(172)«َوَمْسِجَد الطُّورِ »: همزاد بعُض ( 171)«الـَمْقِدس
( َلْيَس َلُه ِمْن ِنَقاِبَها) (173)«عه عن هذه المواِض دُ طرُ الملئكة تَ  فإنَّ  ؛ورالـَمْقِدس وجبل الطُّ  وبيتِ  والمدينةِ  ةَ مكَّ 

وله وكذا ق ،الٌ حَ  (ِإالَّ َعَلْيِه الَمَلِئَكُة َصافِ ينَ ) (174)«ِمْن ِنَقاِبَها َنْقب  َلُه َلْيَس » :وفي نسخةٍ  ،أي المدينة ،ون بكسر الن  
أن تكون  (175)يحتمل ،(َأْهِلَهابِ ) لُ لزَ زَ ( أي تَ ُثمَّ َتْرُجُف المـَِديَنةُ ) ،ما من األحوال المتداخلةوهُ  ،( منهَيْحُرُسوَنَها)

بمحذوف  قةً تعل ِ بسة مُ الوأن تكون للمُ  ،والمنافقَ  جال الكافرَ إلى الدَّ  َض نفُ تَ لِ  ؛أي تزلزل وتضطرب بسبب أهلها ،للسببية
ُمن  من ل جال في قلِب الدَّ  لَ يْ لقي مَ كهم وتُ حر ِ تُ &" :أي ،وأن تكون زائدة ،بأهلها بسةً لَّ تَ ف مُ ترجُ  :أي ،حال  يس بم

                                                           

كُن يرُي هذاإَّنَّ ( هو ابن حزم كما يف "احمللَّى"، وعبارته فيه: "166) ُُه، ال ُُ  (.5/327". احمللَّى ابآلاثر )ا هو َسَيَطُؤُُ أمُرُُ وبـُُعُو

؟ (، وفيه: 2937( برقم: )4/2250( أخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب ذكر الدجَّال وصفته وما مقه )167) ثُُه ِفأ اِْلَْرضأ َأرْبـَُعوَن »قَاَل: )قـُْلَنا: ًَّي َرُسوَل هللاأ َوَما لَبـْ
مأُكمْ  مأهأ َكَأًّيَّ  «(.يـَْوًما؛ يـَْوٌم َكَسَنٍة، َويـَْوٌم َكَشْهٍر، َويـَْوٌم َكُجُمَعٍة، َوَسائأُر َأًّيَّ

 (.4/96( انظر: فتح الباري، البن حجر الققالين )168)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى واألزهرية: )وكون ذلك كنايًة(.169)

ة الَقِظيَمة اخلَ كنايًة... خالُف الظاهر".( تقدير الكالم: "وكونُه  170) مه ليس على َحِقيقته، بل لكون الشدَّ ارَِجة عن احلَد قال بدر الدين الَقْيين: حيَتمل أن يكون إْطاَل  َقْدر السََّنة على بقض أايَّ

 (.10/244أطلق عليه ك نَّه َقْدر السََّنة. عمدة القاري شرح صحيح البخاري )

(. قال اهليثمي: رواه الطرباين وفيهم من مل أعرِفهم. جممع الزوائد 14292( برقم: )13/440ين يف املقجم الكبري، ابب القني، من امسه عبد هللا، عبد هللا بن عمرو بن القاص )( أخرجها الطربا171)

ل ابُن حجر القسقالين: مسقود بن سليمان، عن حبي  بن أيب اثبت، وعنه فردوس (. قلت: يف سند احلديث مسقوُد بن سليمان. قال فيه أبو حامت الرازي: جمهول، وقا7/350ومنبع الفوائد )

 (.8/45(، ولسان امليزان )8/284األشقري: جمهول. انظُر: اجلرح والتقديل، البن أيب حامت )

 ^، حديث رجل من أصحاب النَّيبِ  ^من أصحاب النَّيبِ   (. وهي عند أمحد يف مسنده، أحاديث رجال5689( برقم: )14/376( أبو جقفر الطحاوي كما يف شرح مشكل اآلاثر )172)
 (.7/343(. إسناده صحيح. قال اهليثمي: رواه أمحُد، ورجالُُه رجال الصحيح. جممع الزوائد ومنبع الفوائد )23685( برقم: )39/89)

 (.3/338(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )10/424( مل أجدها يف شيٍء من كت  الُسنَّة، ولكن انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )173)

(، وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة 3/22عن اليونينية )( عند أيب الوقت: لَْيَس ِمْن نَِقاهِبَا. فـ)َلُه(، َو)نـَْقٌ ( ساقطة من روايته. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية املطبوعة 174)
 (.3/63عن السلطانية )

 (.3/338يف نسخة أُمِ  الُقرى واألزهرية: )الباء حيتمل(. وهي الصواب لتمام املقىن. انظُر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (175)
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 ويبقى بها المؤمنُ  ،(َوُمَناِفق   َكاِفر   ُكلَّ ( في الثالثة منها )(177)إليه جُ رُ خْ فيَ ) بفتحاتِ ( َرَجََّات   َثَلثَ ) (176)"الص  خَ 
ضه عارِ وهذا ال يُ  ،(179)(كافر ومنافق ) ال كلَّ الدجَّ ( 178)إلى ج هللاُ خرِ فيُ  :وفي روايةٍ  ،جالُ ط عليه الدَّ لَّ سَ فال يُ  ،الخالص

 ،رهكْ ع من ذِ زَ ن الفَ م عب ما يحصلُ راد بالر  ُـ الم ألنَّ  ؛جالالدَّ  بُ عْ رُ  المدينةَ  يدخلُ ه ال ابق أنَّ ما في حديث أبي َبْكَرَة السَّ 
 .(180)صٍ لِ خْ ُـ من ليس بم لة إلخراجِ زَ لْ من الزَ  التي تقعُ  جفةُ ال الرَّ  ،هتو ِ من عُ  والخوفِ 

ِ َعِن أبي َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ   -14 َثَنا َرُسوُل َّللاَّ الِ  ^، َقاَل: َحدَّ جَّ َثَنا ِبِه َأْن َفَكاَن فِ  ،َحِديًثا َطِوياًل َعِن الدَّ يَما َحدَّ
الُ »&َقاَل:  جَّ م  َعَلْيِه َأْن َيْدُخَل ِنَقاَب الم - َيْأِتي الدَّ َباِخ الَّتِ  - ِديَنةِ ـــــــَ َوُهَو ُمَحرَّ ي ِباْلَمِديَنِة، َفَيْخُرُج َبْعَض السِ 

ذ  َرُجل  ُهَو َخْيُر النَّاسِ  ْيِه َيْوَمِِ اُل ا :َفَيُقولُ  – ِمْن َخْيِر النَّاسِ  :َأوْ  – ِإَل جَّ َك الدَّ َهُد َأنَّ َثَنا َعْنَك َأشـــــــــْ لَِّذي َحدَّ
وُل َّللاَِّ  اُل: َأَرأَ  ^َرســــُ جَّ وَن ِفي اأَلْمِر؟ َفَيُقوُلوَن: اَل، َهْل َتشــــُ  ،ْيَت ِإْن َقَتْلُت َهَذا ُثمَّ َأْحَيْيُتهُ َحِديَْثُه، َفَيُقوُل الدَّ كُّ

يَرًة ِمنِ ي اليَ  ،َفَيْقُتُلُه ُثمَّ ُيْحِييِه، َفَيُقوُل ِحيَن ُيْحِييِه: َوَّللاَِّ  دَّ َبصــــِ اُل: َأْقُتُلُه َفَل َما ُكْنُت َقطُّ َأشــــَ جَّ ْوَم، َفَيُقوُل الدَّ
 .(181)"َسلَُّط َعَلْيهِ أُ 

َثَنا َرُسوُل َّللاَِّ   (182)أبي َسِعيد  اْلُخْدِريَّ $َعِن )  َعنِ ) (183)(طوياًل ) إسقاطُ  ( وفي نسخةٍ َحِديًْثا َطِويًل  ^َقاَل: َحدَّ
الِ  جَّ َثَنا ِبِه َأْن َقاَل:ه )لِ عْ ه وفِ ن حالِ عَ  :( أيالدَّ جَّ ) :أي قوله ،مصدرية ( أنْ َفَكاَن ِفيَما َحدَّ م  َيْأِتي الدَّ اُل، َوُهَو ُمَحرَّ

ا فكيف ول عليه حرامً خإذا كان الد   : قالَ قائاًل  كأنَّ  فةٌ ستأنَ مُ  ( جملةٌ لُ زِ نْ يَ  .ِنَقاَب الَمِديَنةِ وله )خُ دُ  :( أيَعَلْيِه َأْن َيْدُخلَ 

                                                           

ين إ ى املظهري. انظُر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )176)  (.3/338( عزاه القسطالَّ

(، وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة 3/22وله: )فُيخرُُج هللا(. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية املطبوعة عن اليونينية )( يف رواية احلموي والُكْشِميَهين زايدة )إليه( بقد ق177)
 (.3/63عن السلطانية )

 ( املصدران السَّابقان.178)
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )كل منافق وكافر(.179)

 (.3/338)( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 180)
(. هبذا اللفظ. وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب يف 1882( برقم: )3/22أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب ال يدخل الدجال املدينة ) (181)

 مبثله.(. 2938( برقم: )4/2256صفة الدجَّال، وحترمي املدينة عليه، وقتله املؤمَن وإحيائه )

، ^كثرين من الرواية عنه لماء الفضالء الققالء، املُـ ( هو سقد بن مالك بن شيبان بن ُعَبيد بن ثـَْقَلبة بن األجبر، وهو مشهوٌر بكنيته، من مشهوري الصحابة وفضالئهم، كان من احلفَّاظ الق182)

(، واإلصابة يف متييز الصحابة 2/451(، وُأْسد الغابة )4/1671هـ(. انظُر: االستيقاب يف مقرفة األصحاب )74اثنيت عشرة غزوًة. مات سنة ) ^وأوَُّل مشاهده اخلندُ ، وغزا مع رسول هللا 

(3/65.) 

ل املطبوعة عن (، وصحيح البخاري، طبقة دار الت صي3/22( الصواب: إسقاط )حديثًا(، كما يف نسخة أيب الوقت. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية املطبوعة عن اليونينية )183)
 (.3/64السلطانية )
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َباِخ الَِّتي (185)َبْعَض ) (184)لفينزِ  :وفي نسخةٍ  ،لينزِ  :قال ؟يفعل  ،ةخَ بَ سَ  جمعُ  - ينر الس ِ بكسْ  - (ِباْلَمِديَنةِ (186)السِ 
من  ةٍ سبخَ  ل خارج المدينة على أرضٍ زِ ه ينْ والمعنى أنَّ  ،(188)ات شيئً نبِ تُ  وال تكادُ  ،وحةلُ ُـ الم (187)وهاتعلُ  وهي األرُض 

وذكر  ،من الراوي  ك  ش (ِمْن َخْيِر النَّاسِ  :َيْوَمِِذ  َرُجل  ُهَو َخْيُر النَّاِس، َأوْ ) جالِ إلى الدَّ  :( أيِإَلْيهِ  َفَيْخُرجُ اخها )بَ سِ 
في  (191)رٌ مَ عْ وكذا حكاه مَ  ،(190)رِض الخَ  :ه قالكما في صحيحه أنَّ  اوي عن مسلمٍ الرَّ  (189)بن سفيان إبراهيمُ 
َأْشَهُد َأنََّك ): جلُ ( الرَّ َفَيُقولُ ) ،ر إلى ذلك الوقت كما ال يخفىِض على القول ببقاء الخَ  ما يتم  وهذا إنَّ ، (192)جامعه

َثَنا َعْنَك َرُسوُل َّللاَِّ  اُل الَِّذي َحدَّ جَّ اُل: ^الدَّ جَّ ِإْن ني )رْ بِ أخْ  :( أيَرَأْيتَ أَ ) :أي لمن معه من أوليائه (َحِديَْثُه، َفَيُقوُل الدَّ
وَن ِفي اأَلْمِر؟ َفَيُقوُلوَن: ،َقَتْلُت َهَذا ُثمَّ َأْحَيْيُتهُ  راد ُـ الم أو ،(الَ ) :قاوةلشَّ قه من أهل اومن يصد ِ  اليهودُ  :( أيَهْل َتُشكُّ

 ،الٌ جَّ ه دَ ره وأنَّ فْ في كُ  كِ الشَّ  بذلك عدمَ  (193)ون دُ قِص أو يَ  ،ا لها منه ال تصديقً يقولون ذلك خوفً  :أي ،ما هو أعم  
َظْهُرُه َوَبْطُنُه َضْرًبا، َقاَل: َفَيُقوُل: َأَو  (194)عوسَ يُ فَ &»ه يأمر به أنَّ  :وفي مسلمٍ  ،هتِ يئَ ة هللا ومشِ رَ دْ ( بقُ ُيْحِييهِ  ُثمَّ  َفَيْقُتُلهُ )

ِمُن ِبي ُْ َما ُت
َق بَ  ارِ شَ منْ بالِ  رُ شَ نْ فيُ  :الَ قَ  ،َفَيُقوُل: َأْنَت اْلَمِسيُح اْلَكذَّابُ  (195) ْيَن ِرْجَلْيِه، َقاَل: ُثمَّ ِمْن َمَِّْرِقِه َحتَّى ُيََّرَّ

                                                           

 .السابقني املرجقني( زاد بقضهم: )يـَْنزُِل(، وليس عند الُكْشِميهين، وأيب ذر، وعلى كل منهما صح. انظُر 184)
 ( يف النسخة األزهرية: )ببقض(.185)
 ( يف النسخة األزهرية: )الذي(.186)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )يقلوها(.187)

 (.2/333غري  احلديث واألثر )( انظر: النهاية يف 188)

هـ(.. 308املالزمة ملسلم، وكان جماب الدعوة، مات سنة )( هو أبو إسحا  إبراهيم بن حممد بن سفيان النيسابوري ، اإلمام، القدوة، الفقيه، القالمة، احملدث، الثقة، كان من أئمة احلديث كثري 189)

 (.4/39(، شذرات الذه  )14/311) (، وسري أعالم النبالء6/84انظُر: الوايف ابلوفيات )

 (.2938( برقم: )4/2256( انظر: صحيح مسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب يف صفة الدجال وحترمي املدينة عليه وقتله املؤمن وإحيائه )190)

هـ(. 153وعية القلم، مع الصد ، والتحري، والورع، واجلاللة، وحسن التصنيف. مات سنة )( هو َمْقَمُر بن رَاشٍد أبو عروة األْزديُّ، اإلمام، احلافظ، شيخ اإلسالم، نزيل اليمن. كان من أ191)

 (.7/5(، وسري أعالم النبالء )10/243(، هتذي  التهذي  )8/255انظُر: اجلرح والتقديل )
 (. 20824( برقم: )11/393( انظر: جامع َمْقَمُر بن راشد املطبوع كملحق مبصنف عبد الرزا  )192)

 نسخة أُمِ  الُقرى: )يصدقون(.( يف 193)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )يوجع(.194)

 ( يف النسخة األزهرية: )به(.195)
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اُل َبْيَن اْلِقْطَعَتْيِن، ُثمَّ َيُقوُل َلُه: ُقْم، َفَيْسَتِوي َقاِئًما جَّ ثالُ  :يلوقِ  ،تينمرَّ  (197)(يفعل به ذلك) (196)«َيْمِشي الدَّ
 أخبرَ ) ^ بيَّ النَّ  ألنَّ  ؛(َما ُكْنُت َقطُّ َأَشدَّ َبِصيَرًة ِمنِ ي الَيْومَ  ،َوَّللاَِّ  َفَيُقوُل ِحيَن ُيْحِييِه:) ،ابعةمنع في الرَّ ويُ  ،اتٍ مرَّ 

 ةً ي بصيرَ ن  مِ  دَّ أشَ ) :خسَ وفي بعض الن   ،ته بتلك العالمةِ يرَ ِص بَ  ْت فزادَ  ،المقتولَ  يَ يِ حْ يُ  جال أنْ عالمة الدَّ  (198)(بأنَّ 
اُل: َأْقُتُلهُ ) ،نفسه باعتبارين (200)(على لٌ ضَّ فَ مُ ) مٌ فالمتكل ِ  ،(199)(اليوم جَّ  ؛هِ على قتلِ  :أي (َفَل ُأَسلَُّط َعَلْيهِ  ،َفَيُقوُل الدَّ
 :جليقول أي الرَّ  ثمَّ  :لمٍ ه، وفي مسل أمرُ طُ بْ يَ  ذٍ وحينئِ  ،جل وال غيرهذلك الرَّ  على قتلِ  رُ فال يقدِ  ،ه بعد ذلكزُ عجِ هللا يُ  ألنَّ 
اُل حتى يذْ  ،َيا َأيَُّها النَّاُس &» جَّ َفُيْجَعَل َما َبْيَن َرَقَبِتِه ِإَلى  ،هُ حَ بَ ِإنَُّه اَل َيََّْعُل َبْعِدي ِبَأَحد  ِمَن النَّاِس، َقاَل: َفَيْأُخُذُه الدَّ

ه َقَذَفُه ِإَلى النَّاِر، ْحِسُب النَّاُس أنَّ َفيَ  ،فهذِ َتْرُقَوِتِه ُنَحاًسا، َفَل َيْسَتِطيُع ِإَلْيِه َسِبيًل، َقاَل: َفَيْأُخُذ ِبَيَدْيِه َوِرْجَلْيِه فيقْ 
 .(202()201)«َهَذا َأْعَظُم النَّاِس َشَهاَدًة ِعْنَد َربِ  اْلَعاَلِمينَ  :^هللا  ولُ رسُ  فقالَ  ،َوِإنََّما ُأْلِقَي ِفي اْلَجنَّةِ 

َُ ِمَراٍر، َفَقاَل: َفَجاَء ِمَن الَغِد َمْحُموًما َفَقاَل: َأِقْلِني، فَ ، َفَباَيَعُه َعَلى اإِلْساَلِم، ^َعْن َجاِبٍر ، َجاَء أَْعَراِبي  النَِّبيَّ  َأَبى َثاَل
ُبَها) ،َتْنَِّي َخَبَْثَها ؛ِديَنُة َكالِكيرِ َـ الم»  .(204)«(203)(َوَيْنَصُع َطيِ 

                                                           

ْئَشارأ »( مضى خترجيه، والذي يف مسلٍم قوله: 196) ْلمأ  (.قَاَل فيُـْنَشُر ابلأمْنَشارأ ، بداًل عن )«قَاَل: فـَيُـْؤَمُر بأهأ فـَيُـْؤَشُر ابأ
 يفقل به ذلك(.( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )قيل 197)
 ( يف النسخة األزهرية: )أابن(.198)

ين يف قوله ذلك. انظُر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )199)  (.3/338( مل أجدها يف أيٍ  من النُّسخ املطبوعة، والشَّارُح قد تَِبع القسطالَّ
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )مفصل عن نفسه(.200)

ُُ الدَّجَّاُل لأ ( مضى خترجيه. ونصُّه، كما يف مسلم: 201) َيْأُخُذ ، قَاَل: فـَ َحٍد مأَن النَّاسأ َُُاًسا، َفََل َيْسَتطأيُع َيْذََبَهُ ُثَّ يـَُقوُل: ًَّي أَيُـَّها النَّاُس، إأنَُّه اَل يـَْفَعُل بـَْعدأي ِبَأ ، فـَُيْجَعَل َما َبنْيَ رَقـََبتأهأ إأىَل تـَْرقـَُوتأهأ 
َا َقَذَفُه إأىَل النَّارأ إألَ  ُب النَّاُس َأَّنَّ َيْأُخُذ بأَيَدْيهأ َورأْجَلْيهأ فـَيَـْقذأُف بأهأ، فـََيْحسأ َنَّةأ  ْيهأ َسبأيًَل، قَاَل: فـَ ْْ َا أُْلقأَي ِفأ ا ْنَد َرب أ اْلَعاَلمأنيَ »: ^هللِا  فـََقاَل َرُسولُ ، َوإأَّنَّ  «.َهَذا َأْعَظُم النَّاسأ َشَهاَدًة عأ

 (.339-3/338انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (202)

َها وتـ ْنَصعُ يف نسخة أيب ذر من رواية احلموي واملستملي: )( 203) (. وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة 3/22(. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية، املطبوعة عن اليونينية )طأيبـَ

 (.3/65عن السلطانية )
( هبذا اللفظ. وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب املدينة تنفي شرارها 1883( برقم: )3/22أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب املدينة تنفي اخلبث )( 204)
 ( )بنحوه مطواًل(.1383( برقم: )2/1006)
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 ،^إلى النَِّبيَّ ) (206)ري قَ نْ مِ ـال( 205)مازِ بن حَ  ه قيُس اسمُ  :( قيلَجاَء َأْعَراِبي   :قالَ ه )أنَّ مي لَ ( السَّ َجاِبر   َعنْ )
من  :قيل (208)(ِنيَأِقلْ )# :^ بي ِ ( للنَّ َفَقالَ  َمْحُموًما) هِ كونِ  ( حالَ َفَباَيَعُه َعَلى اإِلْسَلِم، َفَجاَء ِمَن الَلدِ  (207)َفَباَيَعُه 

 دْ رِ لم يُ  هبدليل أنَّ  ؛عن اإلسالم االرتدادَ  دْ رِ ولم يُ  ،معه بالمدينة قامِ ُـ والم من الهجرةِ  :وقيل، (209)على اإلسالم بايعةِ مُـ ال
 هيلَ قِ أن يُ  ^ بي  النَّ  :( أيىبَ أَ فَ ) ،(210)ذاك له إذْ تَ فيها لقَ  ة ووقعَ دَّ اد الر ِ ولو أرَ  ،على ذلك ^ بي ِ ه إال بموافقة النَّ قدَ ما عَ  حلَّ 

َُ  (211)قال ،ىبَ فأَ  :وقوله ،فقال :ما قولهوهُ  ،لهازعه الفعالن قبْ نَ ( تَ ات  رَ مَ  لثَ ثَ ) ن ى مِ أبَ يَ  ^وهو  ،اتٍ مرَّ  ذلك ثال
 إلى الكفر، وإنْ  جوعُ الرُ  لُ ح ِ إذ ال يَ  ؛هلْ قِ فلم يُ  فهي على اإلسالمِ  كانت بعد الفتحِ  ها إنْ ه ألنَّ عتَ يْ ه بَ لْ قِ ما لم يُ وإن   ،هالتِ قَ إِ 

 ةُ ينَ دِ المَ ) :( القَ فَ ) ،(212)هإلى وطنِ  عَ رجِ أن يَ  للمهاجرِ  لُ ح ِ وال يَ  ،قام معه بالمدينةُـ جرة والمله فهي على الهِ بْ كانت قَ 
اني للثَّ  اسمٌ  - الضم ِ ب - ورُ والكُ  ،عليها لُ المشتمِ  وضعُ َـ أو الم ،ارُ به الن   خُ نفَ الذي يُ  خُ فَ نْ ِـ الم -بكسر الكاف  -( يرِ كالكِ 

بفتح  (عُ َص نْ ويَ ) ذرِ والقَ  خِ سَ من الوَ  ارُ النَّ ه زُ رِ بْ ما تُ  -ثة ومثلَّ  ،دة مفتوحتينبمعجمة فموحَّ  -( هاْثَ بَ خَ  يَِّ نْ تَ ) رَّ ا مَ مَ كَ ،فقط 
اد وفتح ،ون وسكون الن   ،التحتية  ُص لُ خْ أي يَ  ،(213)وصلُ وع وهو الخُ ُص الن   نَ مِ  ،مهملة ه عينٌ رُ آخِ  ،المهملة الصَّ

 - هخِ فْ نَ  ةِ دَّ لش ِ  - يرَ الكِ  ألن   ؛نسَ حَ  تشبيهٌ  (214)وهذا ،عَص نْ فاعل يَ  ،فعوبالرَّ  ،حتيةوتشديد التَّ  ،اء( بفتح الطَّ هابُـ ي ِ طَ )
 يدَ رِ أُ  هذا إنْ  ،رمْ الجَ  ُص خالِ  قى إال  بْ حتى ال يَ  ،مادَ والرَ  خانَ والد   ،ردْ القِ  ادَ وَ أي سَ  (216)(215)امَ حَ الس   ارِ الن   في عنِ نْ يَ 

                                                           

( أنَّه قيس بن أيب حازم، وهو ُمشكٌل ألنَّه اتبقيٌّ كبري مشهور، صرَّحوا أبنَّه 5/49إال أنَّ الزخمشري ذكر يف ربيع األبرار ) ( قال احلافظ ابن حجر: "قوله: جاء أعرايب، مل أقف على امسه،205)
َقري، فيحتمل أن يكون هو هذا". فتح الباري، (: يف الصحابة قيس بن أيب ح171قد مات، فإْن كان حمفوظًا فلقلَّه آَخُر وافق امَسه واسَم أبيه، ويف الذيل أليب موسى ) ^هاجر فوجد النَّيبَّ  ازم الـِمنـْ

 (.4/97البن حجر القسقالين )
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )املنغري(.206)
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )فتابقه(.207)

 (.2/770َفاُه منه وحَناه عنه. انظُر: املقجم الوسيط )( أقَاَل البيع أو الَقْهد َفسخه، وأقاَل هللاُ عثرته صفح َعنُه َوجَتاوز، وأقاَل ُفاَلاًن ِمْن عمله أَعْ 208)

 (.9/70(، وانظر: الكواك  الدراري يف شرح صحيح البخاري )4/97( عزاه احلافظ ابن حجر يف الفتح للقاضي عياض. انظُر: فتح الباري، البن حجر القسقالين )209)

 (.4/552( انظر: شرح صحيح البخاري، البن بطَّال )210)
 خة األزهرية: )أي(.يف النس (211)

 (.10/246( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )212)

 (.9/71( انظر: الكواك  الدراري يف شرح صحيح البخاري )213)

 ( يف النسخة األزهرية: )وهو(.214)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )السجام(.215)

ين: السَُّخاُم. وِكالمها صواب. جاء يف املقجم 216) (: السََّحُم 12/281(: )السخام( َسواد الِقْدر والفحم، َويـَُقال: ليل سخام أسود. ويف لسان القرب )1/422الوسيط )( عند القسطالَّ
ْحَمُة: السواد.  والسُّحام والسُّ

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد التاسع

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

240 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ةِ والفض   الحديدِ  ثَ بَ خَ  عُ زِ نْ يَ  -ه حرارتِ  ةِ دَ لش ِ  - لك الموضعُ ذَ  المعنى أنَّ  كونُ فيَ  ه الموضعُ بِ  يدَ رِ أُ  فإنْ  ،خفَ منْ الِ  يرِ بالكِ 
التي  ،الحالِ  يقِ وَض  شِ يالعَ  ةِ دَّ وشِ  ،بِ َص ى والوَ م  بالحُ  اسِ ار النَّ رَ في شِ نْ تَ  كذلكَ  والمدينةُ  ،لكذَ  ةَ الَص ج خُ خرِ ويُ  ،هبِ والذ  

 ا لها في جميعِ عام   وليس هذا الوصفُ  ،يهمكِ زَ ارهم وتُ يَ ر خِ هِ ظْ وتُ  ،هواتال في الشَّ رسَ تِ االسْ النَّْفَس من ص خل ِ تُ 
الة و  عليه ،بزمنه بل خاٌص  ،نةمِ األزْ   ،فيه ال خيرَ  نامة معه إال مَ اإلقَ  في عدمِ  ج عنها رغبةً خرُ ه ال يَ ألنَّ  ؛المالسَّ الصَّ

 .(217)حابة كما مرَّ ار الصَّ يَ خِ  نْ مِ  جماعةٌ  منها بعده  وقد خرجَ 

 .(218)«اْجَعْل ِباْلَمِديَنِة ِضْعََّْي َما َجَعْلَت ِبَمكََّة ِمَن الَبَرَكةِ اللَُّهمَّ »َقاَل:  ^َعْن َأَنٍس ، َعِن النَِّبيِ    -15
في  الشيءِ  عفُ ِض و  ،ف بالكسرعْ تثنية ِض  (اللَُّهمَّ اْجَعْل ِباْلَمِديَنِة ِضْعََّيْ ) :قال ه( أنَّ ^ النَِّبي ِ  َعنِ  ( )َعْن َأَنس  )

 ةَ يه وثالثلَ ثْ ريدون مِ يُ  ؛هفُ عْ ِض  لكَ  :قالفيُ  ،(219)زاديُ  ما :ل أيثْ مِ ـعلى ال فُ عْ طلق الضِ  ويُ  ،الهثْ مِ  اهفَ عْ وِض  ،لهثْ غة مِ الل  
 :اه أيفَ عْ وله ِض  ،هثاْل فالن أي مِ  (221)يبِ نِص  فُ عْ له ِض  :الفقهاء ا قولُ وأمَّ  ،(220) محصورةٍ  غيرُ  ه زيادةٌ ألنَّ  ؛الهأمثَ 

 ،انرهمَ فيلزمه دِ  رهمٍ دِ  فُ عْ ِض  (222)(له عليَّ  :نحو)ارير وكذا في األقَ  ،اياَص ف في الوَ رْ على العُ  ي  فمبن ،أمثاله ثالثةُ 
إذ هو  ؛نيويةالد   (َما َجَعْلَت ِبَمكََّة ِمَن الَبَرَكةِ ) يْ لَ ثْ بالمدينة مِ  علْ اجْ  اللهمَّ  :(224)والمعنى هنا (223)(غةعلى الل  )

                                                           

 (.3/339إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) انظر:( 217)

( هبذا اللفظ، وأخرجه مسلٌم يف 1885( برقم: )3/23( أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب فضائل املدينة، ابب املدينة تنفي اخلبث )218)
 ( مبثله.1369( برقم: )2/994فيها ابلربكة ) ^صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل املدينة ودعاء النَّيبِ  

 (.830-1/829وس احمليط )(، والقام4/1390( انظر: الصِ حاح، للجوهري )219)

 (.1/830( انظر: القاموس احمليط )220)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )لصي (.221)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )خلوله عن(.222)

ين: ال القمل ابللغة. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )223)  (.3/340( عند القسطالَّ

 ( سقطت من النسخة األزهرية. 224)
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َناو اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَنا :»راآلخَ  (226)ره الحديثُ فسَّ  (225)مجملٌ   كةِ الق البرَ تضى إطْ قْ مُ  إنَّ  :قالفال يُ  (227)«ُمدِ 
 ونحوها بدليلٍ  ةُ الت الصَّ صَّ خُ  لكنْ  ،كةرَ البَ  عمومُ  أو المرادُ  ،الة بمكةالصَّ  ثوابِ  يْ فَ عْ الة المدينة ِض َص  يكون ثوابُ  أنْ 

لية َض أفْ  من حصولِ  لكن ال يلزمُ  ،من هذه الجهة وهو ظاهرٌ  ،به على تفضيل المدينة على مكة دل  ستَ فيُ  ،خارجي ٍ 
لمدينة على عاء لاللة في تضعيف الد  دِ  ا الوأيًض  ،لية على اإلطالقَض األفْ  ثبوتُ  ياءِ من األشَ  فضول في شيءٍ َـ الم

 اللُهمَّ :»رلقوله في الحديث اآلخَ  ؛من مكة أفضلَ  واليمنُ  امُ أن يكون الشَّ  إذ لو كان كذلك يلزمُ  ؛فضلها على مكة
ال ق ،أكيد والمعنى واحدٌ للتَّ  كريرُ فالتَّ  ؛كما ال يخفىوهو باطل ٌ  ،(229)اها ثالثً أعادَ  (228)«َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا وَيَمِنَنا

في  فاألظهرُ  ،الين وبالمدينة ثالثً  أشبع بمكة رجُ اًل بغير مكة رجُ  عَ بَ شْ أن المراد ما أَ  (عف ما بمكةِض )ومعنى  :يب ِ األَ 
ال  نْ فيها مَ  د  ُـ ي الميكفِ  بحيثُ  (231)[يللكا]س فْ في نَ  :ووي وقال النَّ . (230)اتيَ تِ ما هي في االقْ كة إنَّ البرَ  الحديث أنَّ 

 .(233)كنهاعند من سَ  محسوٌس  وهذا أمرٌ  (232)يه في غيرهاكفِ يَ 

َة   -16 ِ َعْن َعاِئشــــَ وُل َّللاَّ ِديَنَة، ُوِعَك َأُبو َبْكٍر َوِباَلٌل، َفَكاَن َأُبو َبْكٍر ِإَذا ^، َقاَلْت: َلمَّا َقِدَم َرســــُ ــــــــــــــــــَ َأَخَذْتُه  المـ
 الُحمَّى َيُقوُل:

 َوالَمْوُت َأْدَنى ِمْن ِشَراِك َنْعِلهِ   ُكل  اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح ِفي أَْهِلهِ        

 َيُقوُل: َوَكاَن ِباَلٌل ِإَذا ُأْقِلَع َعْنُه الُحمَّى َيْرَفُع َعِقيَرَتهُ 
                                                           

 الُقرى: )جممول(.( يف نسخة أُمِ  225)

 ( يف النسخة األزهرية: )ابحلديث(.226)

(، وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب الرتغي  يف سكن املدينة والصرب 2889( برقم: )4/35( أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسِ ري، ابب فضل اخلدمة يف الغزو )227)

 (.1374( برقم: )2/1002على ألوائها )

 ن الصحابة، مسند عبد هللا بن عمر(. وأمحُد يف مسنده، مسند املكثرين م7094( برقم: )9/54) الفتنة من قبل املشرق: ^( أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، كتاب الفنت، ابب قول النَّيبِ  228)

 (، واللفُظ له.5641( برقم: )9/458)

 (.4/98( انظر فتح الباري، البن حجر القسقالين )229)

 (.3/463ر: إكمال إكمال املقلم يف شرح صحيح مسلم، لجَأيبِ  )( انظ230)

 ( يف األصل )امليل(والتصحيح من نسخة أُم الُقرى واألزهرية.231)

يه يف غريها. وهللا ِبيث يكفي املـُدُّ فيها ملن ال َيكفِ (. وعبارة النَّووي فيه: "الظَّاهُر من هذا كله أنَّ الربكة يف نْفس املـَِكيِل يف املدينة، 9/142( انظر: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجَّاج )232)
 أعلم".

 (.3/340( انظر: إرشاد الساري يف شرح صحيح البخاري )233)
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 ةً لَ َهْل َأِبيَتنَّ َليْ  !َأاَل َلْيَت ِشْعِري    

 ةٍ ـــــــاَه َمَجنَّ ــا ِميَ ــــْل َأِرَدْن َيْومً ــــَوهَ    

 ؟لُ ـــــــــَوَحْوِلي ِإْذِخٌر َوَجِلي ،َوادٍ ــــــــبِ  

  ؟َوَهْل َيْبُدَوْن ِلي َشاَمٌة َوَطِفيلُ 

ْن َأْرِضَنا ِإَلى َأْرِض الَوَباِء، ُثمَّ َكَما َأْخَرُجوَنا مِ  ؛الَعْن َشْيَبَة ْبَن َرِبيَعَة، َوُعْتَبَة ْبَن َرِبيَعَة، َوُأَميََّة ْبَن َخَلفٍ  ،َقاَل: اللَُّهمَّ 
 ِ ، اللَّهُ : »^َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َنا َمكََّة َأْو َأَشدَّ ْحَها مَّ َباِرْك َلَنا ِفي َص اللَُّهمَّ َحبِ ْب ِإَلْيَنا الَمِديَنَة َكُحبِ  َنا، َوَصحِ  اِعَنا َوِفي ُمدِ 

ِ، َقاَلْت: َفَكاَن ُبْطَحاُن َيْجِري «َلَنا، َواْنُقْل ُحمَّاَها ِإَلى الُجْحََّةِ  َتْعِني  ،َنْجاًل  ، َقاَلْت: َوَقِدْمَنا الَمِديَنَة َوِهَي َأْوَبُأ َأْرِض َّللاَّ
 .(234)"َماًء آِجًنا

كما -ل األوَّ  من ربيعِ  ْت لَ خَ  ليلةٍ  عشرةَ  يْ تَ نَ ( أي يوم االثنين الثْ ِديَنةَ َـ الم ^َقاَلْت: َلمَّا َقِدَم َرُسوُل َّللاَِّ  َعاِئَشةَ َعْن ) 
 مَّ أي حُ  ،وكسر العين المهملة ،الواو بضم ِ  (236)(ُوِعكَ ) -( 235)ةمن الروَض  "يرالس ِ "في كتاب  م به النووي  زَ جَ 
وفتح  ،الميم م ِ بض (ُكلُّ اْمِرئ  ُمَصبَّح   َفَكاَن َأُبو َبْكر  ِإَذا َأَخَذْتُه الُحمَّى َيُقوُل:)  نُ ذ ِ ( المؤَ َوِبَلل  ) ديقُ ( الصِ  َبْكر   َأُبو)

دة المشدَّ  ،اد المهملةالصَّ  *  ِفي َأْهِلهْ ) داةِ الغَ  (237)وحه وهو شرببُ ى َص سقَ يُ  أو ،ام صباحً عِ أنْ  :له قالُ يُ  :أي ،دةوالموحَّ
بكسر الشين  - راكُ والش ِ  ،(238)بكسرها وفي نسخةٍ  ،( بسكون الهاء فيهماِمْن ِشَراِك َنْعِلهْ ) أقربُ  :( أيَمْوُت َأْدَنىـَوال

أو  ،ا للمفعولالهمزة مبني   بضم ِ  (239)(ُأْقِلعَ  ِإَذا) ( َوَكاَن ِبَلل  ) ،ههاعل التي تكون على وجْ النَّ  ورِ يُ سُ  أحدُ  -المعجمة 
فعيلة  - ةِ حتيسكون التَّ و  ،وكسر القافِ  ،العين بفتحِ  -( َعِقيَرَتهُ  َيْرَفعُ  الُحمَّى َعْنهُ ) فَّ كَ :أي ،للفاعل ابفتحها مبني  

( َوَحْوِلي) بفج ٍ  :ويروى  (َهْل َأِبيَتنَّ َلْيَلًة * ِبــــــــَواد   !َأاَل َلْيَت ِشْعِري ) ا حال كونه يقول:ه باكيً صوتَ  :أي ،بمعنى مفعولة
م األولى وكسر الالَّ  ،بفتح الجيم -( َوَجِليـــــــــلُ ) (240)الحشيش المعروف ،( بكسر الهمزة بمعجمتينِإْذِخر  ه )خبرُ  مبتدأٌ 

                                                           
( هبذا اللفظ، وأخرجه مسلٌم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب الرتغي  يف سكىن 1889( برقم: )3/23أن تقرى املدينة ) ^أخرجه البخاريُّ يف صحيحه، فضائل املدينة، ابب كراهية النَّيبِ   (234)

 ( )بنحوه خمتصًرا(.1376( برقم: )2/1003املدينة والصرب على ألوائها )

 (.10/205( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني )235)
 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )وعت(.236)
  النسخة األزهرية: )شراب(.( يف237)

 (.3/67(. وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة عن السلطانية )3/23( انظر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية، املطبوعة عن اليونينية )238)

 (.3/67(. وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة عن السلطانية )3/23( ويف نسخة أيب ذر: )أَقْـَلَع(. انظُر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية، املطبوعة عن اليونينية )239)

 (.1/33( انظر: النهاية يف غري  احلديث واألثر )240)
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 ،بال واو ،(243)ة حوليبمكَّ  :(242)في مادة جلل وأنشده الجوهري   .حاليةٌ  والجملةُ  ،(241)ماموهو الث   ضعيفٌ  نبتٌ  -
ـــــــة   ِمَيــاهَ  َيْوًمــــاون الخفيفة )( بالن  َأِرَدنَ  َوَهــــلْ ) ا حالٌ وهو أيًض  ون فتح الجيم والن  وب ،بفتح الميم وكسرها -( َمَجنَّ

 ،(246)من مكة ريدٍ على بَ  :وقال األزرقي، (245)رانهْ الظَّ  ر ِ بناحية مَ  (244)يسيرة من مكة على أميالٍ  موضعٌ  -دة المشدَّ 
 ،بفتح المهملة -( َوَطَِّيلُ ( بالشين المعجمة )َشاَمة   ِلي) نْ رَ هَ ظْ أي يَ  ،ون الخفيفة( بالنَّ َيْبُدَونَ  َوَهلْ ) ،وق هجروهي سُ 

بل  ،وليس هذان البيتان لبالل :قيل ،(248)نانيْ وقيل عَ  ،(247) من مكةياًل بالن على نحو ثالثين مِ جَ  -وكسر الفاء 
رضي هللا تعالى  -ى أبو بكر عزَّ كيف تَ  لْ وتأمَّ  .(249)من مكة اعةُ زَ هم خُ تْ فَ مي أنشدهما عندما نَ هُ رْ كر بن غالب الجُ لبَ 

ى الرجوع إلى وطنه على عادة تمنَّ  وبالل  ،ل وللغريبيْ هَ امل للُ الموت الشَّ  نَ ل به مِ نزِ ى بما يَ ذ الحمَّ عند أخْ  -عنه 
بواو  ،(250)وقال :وفي نسخةٍ  ،باللٌ  :( أيالَ قَ ) ،حابة بكر على غيره من الصَّ  يظهر لك فضل أبي ،الغرباء
َميََّة اللَُّهمَّ الَعْن َشْيَبَة ْبَن َرِبيَعَة، َوُعْتَبَة ْبَن َرِبيَعَة، َوأُ ) :واالقتصار على قوله (251)ذلك وفي أخرى إسقاطُ  ،العطف

بالهمز  -( الَوَباءِ  َأْرضِ  ِإَلى( مكة )َأْرِضَنا ِمنْ أبعدهم من رحمتك كما أبعدونا ) اللهمَّ  :( أيْبَن َخَلف  َكَما َأْخَرُجوَنا
ُحبِ َنا َمكََّة َأْو اللَُّهمَّ َحبِ ْب ِإَلْيَنا الَمِديَنَة كَ  :^ُثمَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ ) يريد المدينةَ  ،ريعالموت الذَّ  - (252)رَص قْ د وقد يُ َـ والم
َنااللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَنا ا مكة )نَ ب ِ ا من حُ حب   (َأَشدَّ   ،أربعة أمدادٍ  سعُ ي وهو مكيلٌ  ،اع المدينةَص  :( أيَوِفي ُمدِ 
إلى  كةُ رَ ترجع الب حتمل أنْ يُ  :وقيل ،ةالحنفيَّ  وهو مذهبُ  ،ورطالن عند غيرهم ،عند أهل الحجاز ثٌ لُ وثُ  رطلٌ  د  َـ والم

ْحَها) ،مارهاتها وثِ الَّ كال بها من غَ كثرة ما يُ   - (لُجْحََّةِ َواْنُقْل ُحمَّاَها ِإَلى ا) ،اضاألمرَ  نَ ( مِ انَ لَ ) المدينةَ  :( أيَوَصحِ 
                                                           

 (.1/289( انظر: النهاية يف غري  احلديث واألثر )241)

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )جليل(.242)

 (.4/1659( انظر: الصِ حاح، للجوهري )243)

 (.5/2094(، الصِ حاح، للجوهري )2/521غري  احلديث واألثر ) ( انظر: النهاية يف244)

 (.5/58( انظر: مقجم البلدان )245)

 (.1/179( انظر: أخبار مكة، لجأزرقي )246)

 ( املرجع السابق.247)

 (.2/521( انظر: النهاية يف غري  احلديث واألثر )248)

 (.10/250شرح صحيح البخاري ) (، وعمدة القاري3/342( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )249)

 (.3/68(. وصحيح البخاري، طبقة دار الت صيل املطبوعة عن السلطانية )3/23( انظر: صحيح البخاري، الطبقة األمريية، املطبوعة عن اليونينية )250)

 ( )قَاَل(: ساقطة عند أيب ذر، والقابسي، وابن عساكر. انظُر: املرجقان السابقان.251)

 (. 1/79ح، للجوهري )( انظر الصِ حا 252)
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 مَّ ث ،ا بنقلهاعَ فدَ  ركٍ شِ  ها كانت إذ ذاك دارَ ها ألنَّ صَّ وخَ  ،ميقات أهل مصر -كون المهملة وسُ  ،الجيم بضم ِ 
 .مَّ ائها إال حُ مَ  نْ مِ  شرب أحدٌ ال يَ  ؛ىمَّ بالد هللا حُ  أكثرَ  (254)(ذٍ يومئِ ) لْ زَ فلم تَ  ،ونة أهل الكفرعُ بها عن مَ  (253)لينتقلوا

 أكثرُ  :أي ،يلفضعلى وزن أفعل التَّ  مضمومةٍ  ( بهمزةٍ َوَقِدْمَنا الَمِديَنَة َوِهَي َأْوَبُأ َأْرِض َّللاَِّ ) :َعاِئَشَة ( أي ْت الَ قَ )
دة بضم ِ  - (َقاَلْت: َفَكاَن ُبْطَحانُ ) ،غيرها نْ مِ  وأشد   وباءً  وبعد األلف  ،المهملتين اءاء وفتح الحَ كون الطَّ وسُ  ،الموحَّ
 ،ما يجري على وجه األرض -الجيم  (256)كون وسُ  ،ون بفتح الن   -( َنْجًل  َيْجِري )( 255)في صحراء المدينة وادٍ  - نونٌ 

 ة بذلك بيانُ عائش وغرُض  .تغيًرامُ  :أي ،دها نونٌ بعْ  ،وكسر الجيم ،( بفتح الهمزة الممدودةآِجًنا َماءً ( عائشة )َتْعِني)
 .(258)ُ عنه المرُض حدُ ه يَ فتُ ِص  (257)الذي هذا الماءَ  ألنَّ  ؛كثرة الوباء بالمدينةبب في السَّ 
 

 

 

 

 

 

 

 المراجع

 صحيح البخاري  -1

                                                           

ين. انظُر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )253)  (.3/343( يف نسخة أُمِ  الُقرى واألزهرية: )ليشتغلوا(. وكذا عند القسطالَّ

 ( يف نسخة أُمِ  الُقرى: )تزل من يومئذ(.254)

 (.35واملقامل األثرية يف السُّنَّة والسرية ) (،1/446( انظر: مقجم البلدان )255)
 ( يف النسخة األزهرية: )كسر(.256)

 ( يف النسخة االزهرية: )هو(.257)

 (.251-10/250(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )3/343( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )258)
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