بسم اهلل الرحمن الرحيم
عنوان 1ويل لمن كاد أىل المدينة
وبخاصة أىل العمم منيم

اعمموا – رحمنا اهلل واياكم  ،ووقانا واياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا – أنو ال يجوز ألحد أن
أحدا بغير وجو حق  ،إذا عمم ذلك فميعمم أنو ال يجوز ٍ
ألحد أن يؤذي مؤم ًنا من باب أولى،
يؤذي ً

قال تعالى:
ِ
احتَ َممُوا ُب ْيتَاناً َوِاثْماً ُّم ِبيناً)) (األحزاب :
ون ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ُي ْؤُذ َ
(( َوالَِّذ َ
س ُبوا فَقَ ِد ْ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِم َنات ِب َغ ْي ِر َما ا ْكتَ َ
)85

اقعا عمى
اقعا عمى أىل المدينة  ،زاد
فإذا كان
الخطب َ ،
ُ
وعظُم الجرم  ،فإذا كان اإليذاء و ً
اإليذاء و ً
ُ
ادت البمي ُة  ،وعظُ ِ
عممائيم  ،ز ِ
الرزي ُة  ،ذلك ألن المرء كمما ازدادات تقواه وازداد عممو عظمت
مت
َّ
َ
حرمتو وعظم إثم منتيك ىذه الحرمة.

(عنوان 1من فضائل المدينة)
قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل تعالى – في صحيحو برقم ( ، )1581في أبواب فضائل المدينة:

اإليمان يأ ِْرُز إلى المدينة]:
باب:
ُ
[ ٌ
حدثنا إبراىيم بن ِ
بن ِع َي ٍ
ِ
الرحمن
اض قال :حدثني عبيد اهلل ،عن ُخ َب ْي ِب بن عبد
أنس ُ
الم ْنذر ،حدثنا ُ
ُ
ُ
ٍ
 ،عن َح ْف ِ
أن رسو َل اهلل – صمى اهلل عميو
ص بن عاصم  ،عن أبي ىريرة – رضي اهلل عنو – َّ
وعمى آلو وسمم – قال:

اإليمان َليأ ِْرُز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرىا )).اىـ
إن
(( َّ
َ
الحديث أخرجو اإلمام مسمم – رحمو اهلل – في صحيحو في "كتاب اإليمان" برقم [)]148(-322
ُ
قال صاحب القاموس – رحمو اهلل-:

ُروزا :انقبض  ،وتَ َج َّم َع  ،وثََب َت  ،فَ ُي َو ِ
الحيةُ:
َروز  ،و َّ ...
آرٌز وأ ٌ
(أ ََرَز َيأ ِْرُز  ،مثمثة الراء ) ،(1أ ً
الذت ِب ُج ْح ِرىا  ،ورجعت إليو  ،وثبتت في مكانيا ).اىـ.
(عنوان 1من كاد أىل المدينة ذاب وانماع)
ِ
(باب
قال اإلمام البخاري – رحمو اهلل تعالى – في صحيحو  ،في (أبواب
فضائل المدينة) ً
أيضا ُ ،
أىل المدينة)  ،رقم الحديث ():1588
إثم من كاد َ

بن ُح َرْيث  ،أخبرنا الفضل  ،عن ُج َع ْي ٍد  ،عن عائشة – ىي :بنت سعد – )(3قالت:
حدثنا حسين ُ
رسول اهلل – صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمم –
سعدا – رضي اهلل عنو – قال :سمعت
َ
سمعت ً
يقول:
أحد إال ا ْنماع كما ي ْنماعُ ِ
ِ
الم ْم ُح في الماء )).اىـ
أىل
كيد َ
المدينة ٌ
((ال َي ُ
َ َ
َ
الحديث رواه اإلمام مسمم – رحمو اهلل تعالى – في صحيحو  ،كما في "كتاب الحج" برقم [-493

( ، ])1251(-492[ ، ])1251عن أبي ىريرة – رضي اهلل عنو – بنحوه  ،ورواه برقم [-494

أيضا  ،ثم رواه برقم-498[ :
( ])1258عن سعد بن أبي وقاص  -رضي اهلل عنو – بنحوه ً
أيضا  ،وىذا لفظ حديث أبي ىريرة –
( ])1258عن أبي ىريرة وسعد – رضي اهلل عنيما – بنحوه ً
رضي اهلل عنو – عند اإلمام مسمم – رحمو اهلل – بالرقم األول وىو ])1251(-493[ :حيث قال

رحمو اهلل:

ٍ
محمد ُ ٍ
ٍ
افع
َّاج بن
بن
حدثني
محمد ح وحدثني محمد بن ر ٍ
ُ
اىيم ُ
دينار قاال :حدثنا َحج ُ
بن حاتم  ،وابر ُ
عبد ِ
الرحمن ِ
ِ
س  ،عن
بن عبد
 ،حدثنا عبد الرزاق  ،كالىما عن ابن ُج َرْي ٍج  ،أخبرني ُ
اهلل ُ
بن ُي َح َّن َ

ش َي ُد عمى أبي ىريرة – رضي اهلل عنو – أنو قال :قال أبو القاسم –
أبي عبد اهلل َّ
القراظ أنو قال :أَ ْ
صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمم-:

(( َم ْن أراد أىل ىذه البمدة بسوء [يعني المدينة] أذابو اهلل كما يذوب الممح في الماء)).
قمت :وأما حديث سعد – رضي اهلل عنو – فقد قال مسمم – رحمو اهلل تعالى -494[ :-
()]1258

اسماعيل)  ،عن عمر ِ ٍ
سعيد  ،حدثنا ِ
ٍ
دينار
ابن
بن
َ
حات ٌم (يعني َ
حدثنا قتيب ُة ُ
بن نُ َب ْيو  ،أخبرني ٌ
ُ ََ
ٍ
وقاص – رضي اهلل عنو – يقول :قال رسول اهلل – صمى اهلل
بن أبي
القَّارظُ  ،قال:
سمعت َ
ُ
سعد َ
عميو وعمى آلو وسمم-:

(( َم ْن أراد أىل المدينة )) ...الحديث بمثل حديث أبي ىريرة – رضي اهلل عنو-.
ِ
نصيب من ىذا الوعيد الذي في
المدينة في األمور الدنيوية ،
قمت :فممظممة الذين يظممون أىل
ُ
ٌ
ىذا الحديث  ،فكيف بمن يظمميم من أجل دينيم ؟! وكيف بالمبتدعة الذين يطعنون في عممائيم

سفِّيوَنيم
ويعيبونيم  ،وينبزونيم بألقاب السوء  ،ويسيئون إلييم  ،ويحتقرونيم ُ ،
 ،ويذمونيم َ ،
وي َ
رون منيم  ،إلى غير تمكم القبائح
وي َح ِّذ َ
وي َنفُِّرون الناس عنيم ُ ،
وي َك ِّذبونيم ُ ،
وي ْكذبون عمييم ُ ،
َ ،
 ،كيف بيؤالء الذين يفعمون ذلك أو بعضو ؟!
افر من الوعيد المذكور في ىذا الحديث  ،بال ٍّ
شك وال ِم ْرَي ٍة  ،أال فميتقوا
ظا و ًا
نصيبا ًا
إن ليم
َّ
كبير وح ً
ً
اهلل  ،وليرحموا أنفسيم  ،وليصطمحوا مع عمماء أىل المدينة من قبل أن يذوبوا – إن لم يكونوا قد
ذابوا-.

لسنة ٍ
ِ
ست وعشرين وأربعمائة وألف من اليجرة النبوية
مادى اآلخرة
األحد الرابع من ُج َ

