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 حقوق الطبع لكل مسلم دون زيادة أو نقصان
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َ
ت
َ
كر و

ُ
 ش

   بتأيلف هذا  َلي اذلي َمّن عَ .. تعاىل أواًل وأخرًيا لله كر الش
َقِّ َوإََِل َطِريٍق ُمْسَتِقيمٍ ﴿الكتاب، فهو اذلي      ﴾َيْهِدي إََِل اْلْ

نه  .. {03األحقاف } نيةٌ  وما ذلَك إال فَضٌل مه  ..َوَكَرم ومه
 (1)(اسالنَّ رُكُشْال يَ نْمَ اهللَ رُكُشْال يَ): ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب  ألمر وطاعة. 

 : فإين أتقدم بالشكر اجلزيل للك من
رئيس قسم القرآن الكريم يف  ،أمحد ذياب عطايا األستاذ

الكتاب فقهيًا  ة، اذلي تََكّرم بمراجعمديرية أوقاف رام الل
رئيس قسم اإلرشاف  ،إمساعيل أبو عادي واألستاذ. وتارخييًا

من  لكتابمراجعة اباذلي تََكّرم  يف مديرية الرتبية واتلعليم
هًدا كبرًيا مسر محادة ةاألستاذاللغوي، و هجانب ، اليت بََذلَت ج 

يف مساعديت، كما أنهم أبدوا يل إرشادات وتوجيهات َقيَّمٍة، َرْغَم 
هاه  زَ جَ فَ . مشاغلهم ووقتهم الضيّق وبارك يف .. م الل اخلري ُك 

به ويرضاهه  قَ في وه وه .. مهه مه لْ عه  حبيبهم  م معه  َشَ حَ وَ .. م إىل ُك  ما ُي 
 ..يف الفردوس األىلعملسو هيلع هللا ىلص 

ر ُك  من ساعدين يف إخراج هذا الكتاب، سواء  كما أين أشك 
واتلدقيق، أو تزويدي باملراجع  حبانلصح أو التشجيع، أو باتلصحي

َدة،  ..فجزاهم الل خرًيا أو بغريها، أو الطباعة املساعه
 
 

 .يف صحيح اجلامع 1117: حديث رقم (1)

 
   



4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء
شفاء .. صاحب تلك اذلكريات.. اهلادي الشفيعإىل 
عليه الصالة .. وخري ودل آدم.. ونور العيون.. القلوب
 ..والسالم

ُك ما يف  -وتبذل-إىل أيم العزيزة اليت بذلت 
 ..وسعها يك تراين أسعد إنسان

ي لم يفرت لسانه عن ادلاعء يل، إىل روح أيب اذل
 ..حىت أتاه ايلقني

ىلع  -ومازالت  –إىل زوجيت الغايلة اليت صربت 
انشغايل عنها بالكتابة وابلحث، واحتََسبَت ذلك عند 

 .بارئها جل جالهل
 ..وإىل ابين عبد الرمحن.. إىل بنيت تبارك

هدي هذه الرسالة
 
 أ

 إبراهيم اغنم
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   تـمـهـيـد    
َ  يا رب   َ لطانك، وَ احلمد كما ينبيغ جلالل وجهك وعظيم س   َك ل احلمد  َك ل

َ ، وَ يَت ضه احلمد إذا رَ  َك لَ حىت ترىض، وَ   ..احلمد بعد الرىض َك ل
سلم ىلع

 
وما نادى للصالة .. ما ناح طري شادٍ .. احلبيب اهلادي وأصل وأ

روته ألن .. ه املدائن والقرىري  َعمي خَ .. فهو نور قليب وضياء فؤادي.. املنادي ع 
دى.. أوثق الع رى  إن هو إال.. ذلي ال ينطق عن اهلوىفهو ا.. وهديه  أحسن اله 

  ..وىحي   حٌ وَ 
َ  ..أما بعد ، نيه مَ رَ احلَ  ةَ مَ َظ أو احلجاج عَ  املعتمرينَ  نَ مه  كثريٌ  عر  شْ تَ سْ ملاذا ال ي

 تَ ، فال يَ أي مسجد ما ي زار  ا كَ مَ ه  نَ وروَي  فَ 
َ
سجد انلبوي أو عند زيارة امل ونَ ر  ثي أ

 ؟؟..الكعبة املشفة
 دي رَتَ يَ  سؤاٌل 

َ
ْ د ىلع أ يب  ةه نَ سه ل اول أن ُن  كثري ممن زاروا ابلالد املباركة، ُن 

 َ بالفكر إىل أىلع  ل  صه ويَ .. اإليمانَ  زيد  دواًء ي َف صه اول أن نَ عليه، كما ُن 
 ..حممٍد األسوة.. القدوة حممدٍ .. العظيم والكمنا عن حممدٍ  كيف ال املراتب،

وادلرجة .. واملقام املحمود.. والسرية اخلادلة.. حممٍد صاحب اخل ل ق العظيم
 ..عةوعن صحابته الكرام اذلين اتبعوه بإحسان وساروا ىلع الشي.. الرفيعة

  نْ مه  ؛ إني  يف احلقيقة
َ
فإن اكنت .. نعم"..  نيّته "إيمان املسلم  زيد  ما يَ  مّ هَ أ

 أو جتارة " َشّمة هوا"من زيارة مكة أو املدينة تروُيية أو  أو احلاج ة املعتمريي نه 
ييٌة ناقصةٌ أو سيا  فَ  حتتاج إىل جتديد، مبتورةٌ  حة أو غريها فيه فهذه نه

َ
  هَل  ّني أ

لّماً ي  وَ  ايل درجات اإليمان؟عَ رتيق به إىل مَ س 
َ
ل ه  إىل أعماق بسفينٍة حتمه   هَل  ّني أ
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ناك  دي الب  نا ه  وَ  ؟(1)الفكر اخلالص السليم الصادق واخلشوع واتلأثر بما يراه ه 
 نلا أن ن َذّكر به 

َ
 :فمنها.. انلوايا اليت جيب أن يصطحبها احلاج أو املعتمر مّ هَ أ

 وا﴿: ذلي أمرنا فقالامتثال أمر الل تعاىل ا تهم 
َ
ْمَرةَ  احْلَجي  َوأ ه  َوالْع   ﴾لله

 .{171ابلقرة }
  ُخذوا ): واالقتداء به، فهو اذلي أمرنا بقوهلملسو هيلع هللا ىلص اتلأيس برسول الل

 .( )(َعّني مناسككم
   الرحال إىل املسجد احلرام واملسجد انلبوي، وليس إىل قرب انليب  َشد

يف ملسو هيلع هللا ىلص إطالقاً، وذلك طاعة للنيب ال جيوز  لقبورحال إىل ا، فإن َشّد  الرملسو هيلع هللا ىلص 
 واملسدد احلرام، سددامل :مساجد ثالثة إىل إال الّرحال ُتَشدُّ ال): قوهل

 .( )(هذا ومسددي األقصى،
 وق بور صحابته الكرام األطهار، ملسو هيلع هللا ىلص رغبة يف زيارة قرب الرسول

ر اآلخرة عًة ألمر ، وذلَك أيضاً امتثااًل وطا لذلكرى والعربة والعظة وتََذك 
 .( )(اآلخرة ُتَذّكُرُكم القبور؛ فإنها زوروا): يف قوهلملسو هيلع هللا ىلص رسونلا وحبيبنا 

 وأي حبيب.. حلبيبرغبة يف زيارة مشاهد وآثار ا .. 
ْ رْي خَ  وَ ه   ََ رسٍل    وشفيع قـوٍم أذنبوا وأسـاءوا*** لوٍق وأكرم م 

                                                

.. األساسية األوىلحنن ال نُنكر ىلع من ذهب للتجارة أو غريها، لكن حنن نتلكم عن انلية اْلقيقية ( 1)
 ..وإنما للك امرئ ما نوى، وهجرته ىلع ما هاجر إيله.. فإنما األعمال بانليات

 .الصغري اجلامع صحيح يف 1882: أخرجه مسلم وغريه، وهو برقم( 2)
 .مرفوعا  ريض اهلل عنهاخلدري  سعيد متفق عليه من حديث أيب( 3)
 .3711: اجلامع برقم صحيح أخرجه ابن ماجة، وهو يف( 4)
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عداء  رَ الوَ بني اخلالئق فَ *** ظىم إذا ما أرشقت أنواره الع    ى س 
وكذلك األجر العظيم .. ( )عبادة ر إىل الكعبةه َظ انلي  هذا باإلضافة إىل أني 

ناك وبمائة ألف ركعة يف .. املنورة فالركعة بألف ركعة يف املدينة.. املضاعف ه 
جور األعمال الصاحلة أيًضا ت ضاعف كما.. املكرمة مكة

 
ا قال ذك األخرى، أ

 .( ) زاد املعادوأيده ابن القيم يف رمحه الل احلسن ابلرصي
َ يّن إه  مي ث     مْ  ل

َ
وال لفقهيات  ..سالة لهََسد أحداث اتلاريخالرّ  ذهه ل هَ عَ جْ أ

كتبت ها عن بعض األماكن  ُكماٌت وإنما يه  املناسك وأعمال العمرة واحلج،
،دَ هه اليت شَ  وتنش علينا .. بارهوما زالت تروي نلا قصصه وأخ ت احلبيب  ورأته 

.. هذه املشاهد واآلثار ..عليه وىلع أصحابه وأهل دارهصىل الل  ..عبري آثاره
 مَ لي سَ  حجرٌ .. سمعه ورآه جبٌل .. وطئتها قدماه أرٌض .. دليها الكثري من األخبار

 ..َعرَبَه  وسهاًل شهَد د اعه وادٍ .. بناه وحجرٌ  عليه
فهناك أماكن ومساجد  كما أين لم أذكر ُك  املعالم واألماكن اتلارخيية،

ت ب اتلاريخ والسريفمن  أخرى، اجع ك  أو .. أراد االسزتادة يف املعلومات فلري 
ا الشيخ أمحد ذياب عطايا، ألستاذن" مرشد السالكني، يف آثار احلرمني "كتاب 

 "تاريخ املدينة املصور"و ملحمد حممود محو،" ة املكرمة تاريخ ومعالممك "و
 .، أو غريها حمد إيلاس عبد الغينمل

 يف  ت  ـارًة، ووضعـرة بل أرشت  إيلها إشوهلقصص املشم أذكر اـكما أين ل
                                                

: ويف اْلديث.  7775 ضعيف اجلامعورد يف ذلك حديث أخرجه أبو الشيخ وغريه، وضعفه العلماء، انظر ( 7)
 .2147السلسلة الصحيحة  (ةالقبل د اجملالس قبالةّيوإن َس ،اإن لكل شيء سيًد)
 .إَل مكة املكرمةبنا القافلة صل انظر تفصيل ذلك عندما ت( 1)
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كثرياً،  رة، وذلك حىت ال تطول اللكماتوهاهلامش َترص للقصص غري املش
تب السرية لالسزتادة  .واألفضل أن ي راجع القارئ الكريم ك 

زاداً لاكتبها يوم يلقاه، وأن جيعلها زاداً  يتأسأل الل العظيم أن جيعل رسال
َ  ،ه  إيمانَ تزيد  .. عتمرللك حاّج وم   صوَت  ع  مَ سْ يَ فَ  ،هه يف وجدانه  ّرك الشوَق وحت 

.. بأمته وأنينه رمحةملسو هيلع هللا ىلص ويسمع بكاء حبيبه .. اجلياد يل  هه َص وَ .. يوفليل الس  َص 
هده وتضحيته، به هل ل ويستشعر ج    .، فزتداد طاعته هلشوقه لرؤيتهو ملسو هيلع هللا ىلصيداد ح 

 :مالحظات مهمة

نة زيارة أما 1 ، دينة املنورة سوى املسجد انلبويكن يف املليس من الس 
حد وق باء وابلقيع

 
والقرب الشيف من باب زيارة القبور ال من باب َشّد  ،وأ

 .الرحال
ح باحلديد أو اتلَ اجلهلة من  بعضمن تقليد ما يفعله  احلذر احلذر    َمس 
، أو ملسو هيلع هللا ىلص أو اتلماس احلاجات من انليب ، أو اتلوّجه أثناء ادلاعء إىل القربالرخام

حد"أخذ تربة من 
 
 .ماكن، أو أخذ طعام احلمام للربكة والشفاء أّي  من أو  "أ

عيناً عَ  َس مه تَ لْ يَ أن  للمسافر ينبيغ   بًا للخري م  ، إن يهه لَ رفيقاً صاحلاً حم 
َ  ، وإن َعَجزَ ه  ، وإن َذَكَر أاعنَ ه  رنيس َذكي   .ه  َقّواه، وإن ضاَق َصدره َصربي

.. أستودع الل دينك وأمانتك وخواتيم عملك.. املسافر الكريم أيخ
َ زودك الل اتلقوى وغفر ذنبك وَ و َ ي  .َت نْ لك اخلري حيثما ك   َسي

                             
َ
 إبراهيم إمساعيل غامن، أبو عبد الرمحنأخوك

  يوم األحد            
ُ
 غ
 
 م1031 / 3/  31املوافق /هـ 3414 بيع األولة رر

Email: ghanim500@gmail.com                                     

mailto:ghanim500@gmail.com
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  تبوك 
احلافلة  ر  م  عندما تَ ف.. بوكما تَ  مما أدراك  وَ .. وكب  تَ  نْ مه .. أدَ بْ نا نَ ه   نْ مه 
ة راحئ تبدأ الرياح حتمل إيلَك  "تبوك ترحب بكم" : عليها َب ته ك   إرشاديةٍ  بلوحةٍ 

وأزىك .. طيب أطيب  .. حتمل العبري املحمدي.. حتمل أنسام اهلداية.. احلبيب
طر عَ  أقدام حبيب  ه  تْ ئَ طه يف اجلزيرة وَ  فهذا أبعد ماكنٍ .. مْ عَ نَ  ..اتلاريخ ه  فَ رَ عه

 ..  ( )ملسو هيلع هللا ىلص قلوبنا حممد 
داكَ  ورَ يا ن    ورسور قليب باذلي ترضاه  *** سعاديت  قليب يف ه 

ه  عل انلعيم ملن ُي  مداً ج   الـذي أثىن عليهه الل   ـوَ ه  فَ *** ب  حم 
تلك .. تبوك.. تلك اللكمة اليت حتمل يف طياتها اذلكريات.. إنها تبوك

تشهد ىلع ز هوق .. املدينة اليت تشهد ذرات ترابها ىلع نرص اإلسالم وعزته
ف وهله 

 
َق   َجاءَ  َوقُْل  ﴿.. وارتفعت رايته احلق رَ هَ َظ إذا ما ابلاطل وأ  َوَزَهَق  اْلْ

  ..{18اإلسراء }﴾َزُهوقاا ََكنَ  ابْلَاِطَل  إِن   ابْلَاِطُل 
أو .. ف ىلع أرضهاقه أو نَ .. بها رّ م  ما عسانا أن نتذكر عندما نَ .. تبوك

.. زّ عه ي   وَ رص  نْ يَ .. هل سنتذكر أن الل تعاىل القدير نشاهد ربوعها اخلرضاء؟؟؟
 بعكس األسباب؟؟ بل و. .ري األسبابه غَ به وَ .. األسبابه به .. قز  رْ يَ وَ 

.. وفقرهم.. جوعهم ،َسة وتضحيات احلبيب وصحابتههل سنتذكر الع  
 واحدة؟؟ كوبةٍ ُك ثمانية عش رجاًل يتعاقبون ىلع رَ قد اكن و

                                                

 .سوى رحلته إَل الشام وهو صغري مع عمه أبو طالب( 1)
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.. وعمر.. أبقيت هلم الل ورسوهل.. أم سنتذكر إنفاق الصحابة؟ أبو بكر
.. وعبد الرمحن.. بهاآالف اخليول بأحالسها وأقتا ..وعثمان.. أبقيت هلم مثله

 ..رجااًل ونساءً .. وغريهم الكثري.. والعباس
َ قراء الّص ر ب كاء ف  كي ذَ تَ نَ سَ  ْل هَ  وا لي وَ تَ ، فَ وا ما ي نفقونَ د  جَيه  مْ حابة ألنهم ل

 وَ 
َ
 مثلهم عندما لم ي وفقنا الل تعاىل كه بْ نَ حزناً؟ فَ  عه مْ ادلي  نَ مه  م تفيض  ه  عين  أ

محاك يا فر  .. فّرطنا بالفرائض حىت.. كثري من الطااعتوقد فَّرطنا يف  ؟( )لطاعة
 .. فما بانلا ُنن يف غفلة؟.. بكوا ألنهم لم جيدوا ما ي نفقون.. ربنا

ومتاعها الرخيص  ..وماهية ز خرفها الزائل.. ر ماهية ادلنياكي ذَ تَ نَ سَ  ْل هه 
   ؟( )مناديل سعد بن معاذ وما ت ساوي عندها نتذكرو ..اذلي ال ي ساوي شيئاً 

َياةِ  َمَتاعُ  َفَما﴿  َ ْنَيا اْلْ  ...{01التوبة }﴾قَلِيل   إاِل   اآلِخَرةِ  يِف  ادل 

                                                

َعَفاءِ ىلَعَ  لَيَْس ﴿ :وردت قصتهم يف قوهل تعاَل( 8) ِينَ  ىلَعَ  َواَل  الَْمْرَض  ىلَعَ  َواَل  الض   ُيْنِفُقونَ  امَ  ََيُِدونَ  اَل  اَّل 
ِينَ  ىلَعَ  َواَل * رَِحيم   َغُفور   وَاهللُ  َسبِيلٍ  ِمنْ  الُْمْحِسنِيَ  ىلَعَ  َما َوَرُسوهِلِ  هلِلِ  نََصُحوا إَِذا َحَرج   تَوْكَ  َما إَِذا اَّل 

َ
 أ

ِجدُ  اَل  قُلَْت  ِِلَْحِملَُهمْ 
َ
ْْحِلُُكمْ  َما أ

َ
ْعُيُنُهمْ  تََول وْا َعلَْيهِ  أ

َ
ْمعِ  ِمنَ  تَِفيُض  وَأ ال   َحَزناا ادل 

َ
 . ﴾ُيْنِفُقونَ  َما ََيُِدوا أ

 .72 – 71اِلوبة 

 كيدر الكندياأل أرس ملكهاإَل دومة اجلندل، و الفرسانرأس رسية من  ىلع بن الويلد  خادل ذهب( 9)
ا فيها َكن أكيدر يلبسه عباءةتعجب املسلمون من  وقد ،اجلزية ىلع فصاْله، ملسو هيلع هللا ىلص وأىت به إَل اْلبيب 

فوالذي نفسي بيده ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة  هذا؟أتعدبون من ): ملسو هيلع هللا ىلصفقال الرسول  هب واْلرير،اَّل

 .112-2انظر السرية انلبوية للصاليب . (خري منها وألني): ويف رواية (أحسن من هذا
ىن ثيابه خري من هذه إشارة إَل عظيم مزنلة سعد يف اجلنة، وأن أد: قال العلماء: " قال انلووي رْحه اهلل      

 رشح" فضل، وفيه إثبات اجلنة لسعدهذا، ألن املناديل أدىن اثلياب، ألنه ُمَعّد للوسخ واالمتهان، فغريه أ
 .34-11 صحيح مسلم
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أم ذو ابلجادين ..( 1)ر أبا خيثمة وعظمتهكي ذَ تَ نَ ر؟ هل سَ كي ذَ تَ نَ ماذا سَ 
معاوية  م؟ أر خادل وقيادتهكي ذَ تَ نَ أم أننا سَ .. ( 1)أم أبا ذر وجماهدته.. (11)وتضحيته
ب اللييث بن معاوية  ؟؟..( 1)املزين وما ُي 
 ذا ـ؟ وهوعواقبهأم نتذكر الكذب وانلفاق .. ؟هر الصدق وثماركي ذَ تَ نَ هل سَ 

                                                

رشت لك  قدإَل تبوك رجع إَل بيته، فوجدهما ملسو هيلع هللا ىلص أبا خيثمة، رجل هل امرأتان، بعد أن خرج الرسول ( 01)
العريش، فنظر إَل  بابفلما دخل قام ىلع  ،ا فيه ماء، وهيتت هل فيه طعاما ت هلدَ ر  واحدة منهما عريشها، وبَ 

 ،هيتواْلر، وأبو خيثمة يف ظل بارد، وطعام مُ  والريح الضحّ  يف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل : امرأتيه، وما صنعتا هل، فقال
 برسولأْلق حىت  منكما ةواهلل ال أدخل عريش واحد: بانلصف، ثم قال هذاما  !؟وامرأة حسناء يف ماهل مقيم

: من بعيد قالملسو هيلع هللا ىلص وعندما رأه الرسول  تبوك،أدركه حي نزل  حىت ملسو هيلع هللا ىلصخرج يف طلب رسول اهلل و، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
  .خبريودع هل  ا،خريا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولفقال هل  أبو خيثمة، -واهلل–هو  ،يا رسول اهلل: فقالوا ،«كن أبا خيثمة»
شعلة من نار يف  فرأيت.. غزوة تبوك يفوحنن  الليل،قمت من جوف : اهلل بن مسعود  عبد قال( 11)

اهلل ذو ابلجادين  عبدبكر وعمر، وإذا  وأبوملسو هيلع هللا ىلص  اهللفاتبعتها، أنظر إيلها، فإذا رسول : ناحية العسكر، قال
فديلاه إيله،  «أخاكما أدنيا إليَّ»: وهو يقول ْلده يفملسو هيلع هللا ىلص املزين قد مات، وإذا هم قد حفروا هل، ورسول اهلل 

قال عبد اهلل بن  :(الراوي عن ابن مسعود) قال (عنه عنه، فارَض ام إني أمسيت راضًيالله): ، قالوضعهفلما 
 .113 -2، للصاليب السرية انلبوية: انظر. يا يلتين كنت صاحب اْلفرة: مسعود

يا : قيلف ، تخرفتمع اْلبيب إَل تبوك، إال أن ْحاره اَّلي حيمل متاعه َكن ضعيفاا،  خرج أبو ذر  (01)
 أبو فصرب ،..(اهلل بكم ُهُقِحْلُيَسَف فيه خرٌي ُكفإن َي ،دعوه): فقال. أبو ذر، وأبطت به بعريه ختلفقد رسول اهلل، 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولثم تبع أثر  وترك ْحاره، ، فلما أبطت عليه، أخذ متاعه فحمله ىلع ظهره،وتمهل ذر ىلع بعريه
 .(ي وحده، وميوت وحده، ويبعث وحدهرحم اهلل أبا ذر، ميش): ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل حىت ْلق به،  ماشياا،

يا حممد، مات معاوية بن : عئداا من تبوك إذ نزل عليه جربيل عليه السالم فقالملسو هيلع هللا ىلص بينما اْلبيب ( 13)
فرضب جبناحه األرض، فلم يبق شجرة وال أكمة إال  (نعم ) : معاوية املزين ، أفتحب أن تصيل عليه؟ قال

، حىت نظر إيله، فصىل عليه وخلفه صفان من املالئكة يف لك (شهُ يعين نع)تضعضعت، وُرفَِع إيله رسيره 
حببه قل هو : قال (يا جربيل، مب نال هذه املنزلة من اهلل؟): جلربيلملسو هيلع هللا ىلص صف سبعون ألف ملك، فقال انليب 

 .2375انظر االستيعاب ترمجة " اهلل أحد، وقراءته إياها جائياا وذاهباا وقائماا وقاعداا وىلع لك حال 
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  ..( 1)نوكعب بن مالك وأصحابه شاهد
يف تثبيط عزيمة .. ر مواقف املنافقني وأعداء احلقكي ذَ تَ نَ نا سَ أم أني 

الغزوة وتشجيع  ف عنواتليَخلّ  باملنفقني، ءاملجاهدين يف سبيل الل باالستهزا
وإشاعة الفوىض بني املسلمني بتهويل املسافة، واحلّر الشديد،  املتخلّفني،

 فهل ن صدق أمثاهلم يوماً ما؟.. وغريها من األعذار الواهية
 فتبوك مروٌج  ؟هل سنتذكر معجزات خري البش وكرامات سيد األنبياء

.. ( 1)ء احلبيببربكة داع بعد أن اكنت جرداء، ،وعينها تتدفقخرضاء يانعة 
 .. ( 1)وخرب ناقته وضياعها.. ( 1)واملاء نزل يف الصيف بداعئه

جيتمعون يف  اناسً  أن هبلغللخائنني، فقد  ملسو هيلع هللا ىلصالل  رسولال ننىس معاقبة و
 أحرقفأرسل إيلهم من  ،اجلهادطون انلاس عن ب  ثَ م ايلهودي ي  يله وَ س   بيت

 .عليهم بيت سويلم

 .يا أرحم الرامحني.. ية أصحابهوال رؤ.. ال حترمنا رؤيته.. يا رب

                                                

، فنجاهم اهلل تعاَل ملسو هيلع هللا ىلص َكن من اثلالثة املتخلفي اَّلين صدقوا رسول اهلل  عب بن مالك ك (01)
 .بصدقهم وتاب عليهم بعد أن هّذب صفاتهم وأخالقهم، وقد ذكر اهلل تعاَل قصتهم يف سورة اِلوبة

بك يوشك يا معاذ إن طالت ): عندما رأى تبوك جرداء قاحلة  بن جبل ملعاذ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال (01)

 .111-2، وقد صارت كذلك وما زالت، انظر السرية للصاليب  (الئ جناًنحياة أن ترى ما هاهنا قد ُم
قلة املاء، فدع اهلل تعاَل فجاءت سحابة فتمطرت يف فصل ملسو هيلع هللا ىلص يف طريق تبوك شاك اجليش للحبيب  (61)

 .هم اهلل معجزات أخرىسحابة مارة، فترا: ، ولكن تعنت املنافقي َكن ظاهراا، حيث قالوا(تموز)الصيف 
، فتخربهم وهو نيب يوىح إيله، ، فتشاعوا  أنه ال يعلم أين ناقتهملسو هيلع هللا ىلصاستغل املنافقون هروب ناقة الرسول  (01)

 .أخربه أنها يف ماكن كذا فجاءوا بها علم إال ما علمه اهلل تعاَل، وأن اهللأنه ال ي
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      تيماء 
.. تيماء.. كم تقريباً جنويب تبوك تبدأ أرض تيماء بالظهور    ىلع ب ْعده 

ّز اإلسالم وعظمته َ وَ .. تلك املدينة اليت تشهد  لهعه ال  أن دين الل اغلٌب  د  هَ شْ ت
صار فهؤالء ايلهود اذلين اكنوا يسكنون فيها، ما أن سمعوا بانت.. حمالة

وهزيمته للتجمعات ايلهودية يف .. وظفره ىلع قريش.. وحتديه للروم.. اإلسالم
وأعطوا اجلزية عن يٍد .. يطلبون الصلحملسو هيلع هللا ىلص حىت أرسلوا إىل احلبيب .. املدينة

 ..وهم صاغرون
َ .. هذه املدينة ونصح .. وأدى األمانة.. بلغ الرسالةملسو هيلع هللا ىلص د أن رسول الل هَ شْ ت

ّ األمة.. األمة فََسلّم .. رسواًل إىل َحرْبه تيماء وقومهملسو هيلع هللا ىلص سل احلبيب فقد أر.. ُك 
وأوصَل إيلهم الرسالة اليت ُكفه الل تعاىل .. وداعهم إىل دين الل احلّق .. عليهم

 .( 1).. بها
اقتداًء -فماذا ستتذكر عندما تصل إىل تيماء؟؟ سنتذكر  أن واجبنا 

بَلّغ دينه  -ملسو هيلع هللا ىلص برسول الل  مهما اكنت األرض  ..إىل ُك العالمالعظيم أن ن 
اكنها.. بعيدة هِ قُْل َهذِ ﴿: ا بأمرهنأوجبه الل علي.. نعم.. فهذا واجبنا.. وأياً اكن س 

ْدُعو إََِل اهللِ 
َ
نَا َوَمنِ  َسبِييِل أ

َ
ه فهاّل .. {831يوسف }﴾ات َبَعيِن  ىلَعَ بَِصرَيٍة أ ِه  دّ  سعينا 

 إىل هذا الواجب؟؟
   

 
                                                

 .121صفحة  "راكئز ادلعوة إَل اهلل تعاَل"( 11)
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      خــيـرب 
 .. كم تقريباً إىل اجلنوب تقع خيرب    ء بنحو يماتَ  دَ عْ بَ 
خرىصول  و  وَ 

 
ي شغل فكَرَك مرًة أ ح ابلاب تَ فْ يَ سَ .. َك إىل خيرب ال شّك أنه سه

.. جلهادهم.. تلضحيتهم.. لسريتهم.. وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص أمام استذاكرك للحبيب 
 أو احلجاج يزنلون يف االسرتاحاتفاملعتمرون .. اته وكراماتهمملعجز.. دلعوتهم
 ..ملسو هيلع هللا ىلصأما أنت ففكر َك مشغول حببيبك .. يأكلون ويشبون.. يشرتون

فَلَْم ت غنه عن .. فاحتاً  ملسو هيلع هللا ىلص جاءها احلبيب.. اسٌم ال خيىف ىلع أحد.. خيرب
صون هم أهلها هم.. ح  ولم ت غنه عنهم استعداداتهم إذا جاء .. ولم ت غنه عنهم قهالع 

َق  َوَزَهَق ابْلَاِطُل ﴿.. فقد قىض الل أن احلق اغلب دائًما.. أمر  الل َوقُْل َجاَء اْلْ
 ..{18اإلسراء }﴾اإِن  ابْلَاِطَل ََكَن َزُهوقا 

تعين أن القالع واحلصون َست ْفتَح عندما يكون جند اإلسالم .. خيرب
بهم الل  ورسوهل   بون الل ورسوهل وُي  ّ  ..ُي   .كما اكن َعله

ألن الل قىض أنه هو .. طتعين أن ُك  املؤامرات ىلع احلق ستسق  .. خيرب
 .. ( 1)ولكن أكرث انلاس ال يعلمون.. الغالب

ة إذا اكنت الرمحة صفة ادلااع.. تعين أن القلوب والعقول َست ْفتَح.. خيرب
 ..منهجهمملسو هيلع هللا ىلص واالقتداء برسول الل .. إىل الل

                                                

خرَج يهود بين انلضري من املدينة، توجهوا إَل خيرببعد أ( 17)
ُ
وأخذوا يرسمون اخلطط لالنتقام من .. ن أ

.. ودعوة بعض القبائل للمساندة مثل غطفان وغريها.. بتحريض العرب الكفار املهزومي.. املسلمي
 .وما بعدها  278 -2لسرية للصاليب ا: انظر. وجتهزوا لغزوة األحزاب
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من أن  َكَل ا خرٌيواحًد رجاًل ألن يهدي اهلل بَك)فيف خيرب نتذكر أنه 

.. (  )(ربتَغَو مُسعت عليه الّشَلمما َط َكَل خرٌي)أو  (عمالّن ُرُمُح َكيكون َل
مغايلق .. فنكون مفاتيح ألبواب اخلري فهل نسىع هلداية انلاس كما سعوا؟

دى.. ألبواب الّش   فيف احلديث احلسن ..نارشين دلين الل.. داعني إىل اله 
هلل خزائن اخلري عند ا) :قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه  "الّسنة"اذلي أخرجه ابن أيب اعصم يف 

ا غالًقِم ا للخرِياهلل مفتاًح ُهَلَعَج ْنَموبى ِلُطَف ،مفاتيحها الرجال ،والشر

يف خيرب نتذكر أنه و . (ا للخريا للشر مغالًقملن جعله اهلل مفتاًح وويٌل ،للشرِّ
َق مع الل كما صدقوا؟؟.. (1 )بالصدق مع الل ينال اإلنسان ما تمىن   فهل نَْصد 

فهو أكرم .. ن ُك َكَرمتذكر أن َكَرم الل تعاىل أعظم من.. يف خيرب
فإذا أقبلنا ىلع .. .فإنه سي كرمه َق دَ َص وَ  ومن أسلم لل جل وعال ..األكرمني

العبد  قصة ذلك، وفإنه سي كرمنا بال شك.. َشّك  َريٍب أو الل بصدٍق وبال
 اير  ـتطويف وقت  ..ي وقت ذ روة القتالـف وأخلص اذلي أسلم احلبيش األسود

                                                

ثم  ،على رسلك حتى تنزل بساحتهم أنفذ): عندما أمره باِلوجه لفتح خيرب لعيّل ملسو هيلع هللا ىلص قال انليب ( 25)

اْلديث متفق  ...(فواهلل ألن يهدي اهلل بك ،وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهلل فيه ،ادعهم إىل اإلسالم
 .(2775السلسلة الضعيفة رقم )عليه، والرواية اثلانية يف سندها مقال 

ا، بعض غنائم خيرب أثناء حصار القالع، وأعطى لّك نصيبه، قََسمَ ملسو هيلع هللا ىلص يب عندما قَّسم انل( 21)  ألعرايّب قسما
ريم أن ىلع اتبعتك ولكن اتبعتك، هذا ىلع ما :قال (لك قسمته) :ملسو هيلع هللا ىلصقال  هذا؟ ما :فقال

ُ
- هاهنا إَل أ

حىت  يالإال قل بلثوا فما( يصدقك اهلل تصدق إن) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  اجلنة، فتدخل فتموت بسهم -حلقه إَل وأشار
يت العدو، قتال بدأ

ُ
 :قال .نعم :قالوا (هو؟ أهو) : ملسو هيلع هللا ىلص انليب فقال أشار، حيث سهم أصابه قد ملسو هيلع هللا ىلص انليب إَل به فت

 خرج عبدك هذا اللهم) :وقال عليه، صىل ثم عليه، اليت جبته يف ملسو هيلع هللا ىلص انليب كفنه ثم ..(فصدقه اهلل صدق)

 .1331والرتهيب  الرتغيب لنسايئ، صحيحا رواه. (ذلك على شهيد أنا شهيدا فقتل سبيلك يف مهاجًرا
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 ...(  )شهد ىلع ذلكت ..اح فوق الرؤوسـالرم
 كي ذَ تَ نَ .. يف خيرب

َ
وال .. وارَب   كما َص ربه ْص نَ فَ .. رب مفتاح اجلنانالصي  ني ر أ

 ..(  )فيف العجلة انلدامة.. نكون كمن َتَعّجل
وما .. نتذكر  أم املؤمنني صفية بنت حيي بن أخطب زعيم يهود.. يف خيرب

إنها صفية .. كريمة عفيفة رشيفة.. ادقة صدوقةص.. أعظمها من امرأة
 .. ذات العني اخلاشعة ابلاكية.. الصافية

.. وتزوجهاملسو هيلع هللا ىلص فقد أعتقها احلبيب .. اكن موعدها مع السعادة يف خيرب
فما تدري .. والله يعجز القلم عن وصف سعادتها.. فأصبحت أماً للمؤمنني

                                                

ماذا : فقالملسو هيلع هللا ىلص أقبل بغنمه إَل رسول اهلل .. َكن يف غنم لسيده.. إنه عبد أسود حبيش من أهل خيرب(  22)
 (أدعو إىل اإلسالم، وأن تشهد أن ال إَلَه إال اهلل وأني رسول اهلل، وأال تعبد إال اهلل): تقول؟ وما تدعو إيله؟ قال

يا : فتسلم ثم قال. (لك اجلنة إن مت على ذلك): يل إن شهدت وآمنت باهلل عز وجل، قال فما: قال العبد
فإن اهلل ( احلصباء)أخرجها من عندك وارمها بـ ): ملسو هيلع هللا ىلصنيب اهلل، إن هذه الغنم عندي أمانة، فقال رسول اهلل 

تَِل فيمن قُتِل العبد ثم اِلىق املسلمون وايلهود، َوقُ . ففعل، فرجعت الغنم إَل سيدها (سيؤدي عنك أمانتك
لقد أكرم اهلل هذا العبد، وساقه إىل ): قالملسو هيلع هللا ىلص األسود واحتمله املسلمون إَل معسكرهم، فلما رآه اْلبيب 

فتي كرم أعظم من الشهادة .. (خيرب، ولقد رأيت عند رأسه اثنتني من احلور العني، ومل يصل هلل سددة قط
 . 442 -2يف سبيل اهلل؟ السرية انلبوية للصاليب 

فقتل منهم .. َكن يف جيش املسلمي بِـخيرب رجالا شديداا ىلع املرشكي، يرضب بسيفه رضب األبطال(  23)
أيّنا من أهل اجلنة إن َكن من أهل انلار؟ : فقالوا. (أما إنه من أهل النار): قالملسو هيلع هللا ىلص لكن رسول اهلل .. ما قتل

ا، فتبعه، فَجُ : فقال رجل ِرَح، واشتدت جراحته واستعجل املوت، فوضع واهلل ال يموت ىلع هذه اْلال أبدا
أشهد أنك : سيفه باألرض وذبابه بي ثدييه، ثم حتامل عليه فقتل نفسه، فجاء رجل إَل رسول اهلل فقال

إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس، ): ملسو هيلع هللا ىلصفتخربه، فقال انليب  «وما ذاك»: رسول اهلل، قال

 .أخرجه ابلخاري( عمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه ملن أهل اجلنةوإنه من أهل النار، وإنه لي
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أم .. ارت من أمهات املؤمننينها صأم أل.. أم بزوجها.. أبعتقها.. سعدبأيها ت
  .؟(  )(حت نيبَتَل وإنِك ،لنيب ِكّموإن َع ،البنة نيب إنِك): هلاملسو هيلع هللا ىلص بقول انليب 
فقد شهد بذلك أصدق اخللق .. نعم.. الصادقة.. أم املؤمنني.. صفية

ملسو هيلع هللا ىلص فعندما َمرهَض احلبيب .. انظروا إىل هذا املوقف الرائع.. ملسو هيلع هللا ىلصوحبيب احلق 
قالت .. واحلىم اليت ال تفارقه.. أمله الشديد مّ َض ويف خه  .. فيهيّف و  مرضه اذلي ت  

َ : صفية  ه، دت  أني اذلي بهَك يب، َفَغَمَز بها أزواج  دَ وَ إين والل يا نيب الل ل
لْنَ «َمْضِمْضَن»: فقالملسو هيلع هللا ىلص فأبرصهن رسول الل  من »: من أي يشء فقال: ، َفق 

 ..يا صادقة..  عنك يا أمناريض الل... (  )«بها، واهلل إنها لصادقة نَُّكِزتغاُم
اليت .. اة املسمومةبالشي ملسو هيلع هللا ىلص نتذكر حماولة اغتيال ايلهود للنيب .. يف خيرب

م، واكنت قد كه شْ م بن م  اّل أعدتها زينب بنت احلارث ايلهودية امرأة سَ 
اذلراع، فأكرثت فيها من السم، : أي عضو من الشاة أحب إيله؟ فقيل: سألت

مضغة، ولم يسغها، وأكل منها معه بش بن الرباء  فلما تناول اذلراع الك منها
 فهل نعترب من هذا؟ هل نتذكر أنهم أعداء لإلسالم... (  )فماتقمة فأساغ ل

 ﴾َولَْن تَْرَض َعْنَك ايْلَُهوُد َواَل انل َصاَرى َحىت  تَت بَِع ِمل َتُهمْ ﴿ه ـوأنّ  منيـواملسل
 .﴾قُْل إِن  ُهَدى اهللِ ُهَو الُْهَدى﴿ :حقيقة ننىس ال ب أنجَي لكن ، {883البقرة }

                                                

ويه  ملسو هيلع هللا ىلصفدخل عليها انليب  ،تكَ بَ فَ  ،بنت يهودي :عنها قالت ريض اهلل عنهماأن حفصة  بلغ صفية( 24)
 ،وإنك لتحت نيب ،وإن عمك لنيب ،إنك البنة نيب) :ملسو هيلع هللا ىلصفقال انليب  ،فتخربته (؟بكيَك ما يُ ) :فقال ،تبيك

 .1183رواه الرتمذي، وصححه األبلاين، انظر املشاكة  .(اهلل يا حفصة اتِق) :ثم قال (؟فيم تفخر عليِكف

 (. 3/328)زاد املعاد : انظر( 27)
 .475 -2السرية انلبوية للصاليب ( 21)
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َ  حَ مَ فقد سَ .. للنساءملسو هيلع هللا ىلص نتذكر احرتام وتقدير الرسول .. يف خيرب  ني ه  ل
وهكذا .. ملسو هيلع هللا ىلصإنه نيب احلق .. إنه نيب العدل.. (  )باملشاركة يف القتال، اكلرجال

تعليًما وتربية لألمة يف الّسلم واحلرب ىلع معاين ملسو هيلع هللا ىلص اكنت حياة الرسول 
 .. قيقة العبادةالعقيدة وح

ٍ  وجزءٌ .. ٍض يْ فَ  نْ مه  ٌض يْ هذا غَ .. أيها الغايل
 ه  ر  كّ ذَ تَ مما ي مكن أن نَ .. من ُك 

.. املسلمنيونرص لإلسالم : تلك اللكمة اليت تعين يف قاموس احلق.. يف خيرب
ْكََثَ ﴿.. وتعين الفشل ادلائم للك حماوالت الش

َ
ِ َولَِكن  أ ْمرِه

َ
وَاهلُل ََغلِب  ىلَعَ أ

 ..﴾انل اِس اَل َيْعلَُمونَ 
 

 
 
 
 

                                                

هذا يا رسول اهلل قد أردنا أن خنرج معك إَل وجهك : َفُقلْنَ ملسو هيلع هللا ىلص جاءت نسوة من بين غفار إَل اْلبيب ( 21)
فخرجنا : ، قالت(على بركة اهلل): ي املسلمي بما استطعنا، فقالعِ نُ ي اجلرىح وَ اوِ دَ نُ فَ  -أي إَل خيرب-

 . اْلديث، وهذه صورة حية أمام لك فتاة مسلمة، حترص ىلع أن تشارك يف أجر اجلهاد مع املسلمي... معه
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  املدينة املنورة 
انظر .. حىت يطري القلب فرًحا.. ما أن تقرتب من حدود املدينة املنورة

ناك.. إنه ي سابق احلافلة.. إيله وما أدراك ما .. بل ي سابق الزمن للوصول إىل ه 
ناك حبيب ـجر المه.. حاضنة اإلسالم.. هناك طيبة الطيبة. ..هناك احلبيب.. ه 

 ..وماؤها صحة.. ها عالجوت ربت.. تمرها شفاء.. وسكنه
ّن رغبة  ..طيبة  ..وانلفوس تنشح بنسيمها العليل ..هاإيلالقلوب حته

 ..نعم تبك فرًحا.. وفَرًحا بمرآها شوقًاتبك العيون و
ين أبكاين***  ـه  ني أَعـَلي حىت  َهَجـَم الَّسور    من فرطه ما قد رَسّ

 تبكني فـي فَـَرٍح ويف أحـزانه *** قد صار ابل اك لك اعدة يا عني  
فانطلقت منها .. أكرث من عش سننيملسو هيلع هللا ىلص اعش فيها .. إنها املدينة املنورة

فانتشت فيها .. وطالئع انلرص.. وطالئع الفتح.. وطالئع اهلدى.. طالئع اخلري
ّها ،ومنها .. ال ِإَلَه إال اهلل)ـ ت أطراف ادلنيا بنَ يي زَ وَ .. َفَعميت بقاع األرض ُك 

 ..(حممد رسول اهلل
أكرموه .. آوى أهل ها احلبيب وآزروه.. طيبة الطيبة املباركة.. املدينة

آية  همبّ ح  واكن .. فنالوا الكرامة والشف والرضوان.. أحبهم وأحبوه.. ونرصوه
ولو ال ).. تمىن أن يكون منهمملسو هيلع هللا ىلص بل إنه .. اقفآية انل هماإليمان وبغض

إال لقي  ؛حتى يلقى اهلل رجٌل همال حيب(.. ) ا من األنصارامرًء نُتاهلدرة لك

(.. إال لقي اهلل وهو يبغضه ؛رجل حتى يلقى اهلل هموال يبغض ،بهِحاهلل وهو ُي

ن ـم(.. )وادي األنصار وشعبهم ا لسلكُتا أو شعًبالناس وادًي َكَللو َس)
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باملدينة شفعت له  ه من ماتـإنـمدينة فليمت فـوت بالــاستطاع منكم أن مي

    ..  (  )(ةيوم القيام

وهاهو جسده الطاهر باٍق فيها .. ود فن فيها.. تويف فيها احلبيب.. املدينة
 .. إىل يوم ي بعثون

 الاشتع إذاجهل انلجم يف الليـل ـأي   *** جهلينـأنا املدينة من يف الكون ي
 نزال ب قدوأرشف اخللق وسط القل *** من يف احلسن يقربين أنا اجلميلة

 الكم ق قـدحـحب انليب اذلي بال *** يـيعصمنـ... ا املنورة األرجاءـأن
 الوص دسدرة العلياء ق ىـإلومن  *** ةمن سار فوق األرض قاطب وخري

.. ماذا ستتذّكر عند و صولك املدينة املنورة؟؟ ال شك أنك ستتذكر الكثري
سنة     1كرث من سريجع بك رشيط اذلكريات إىل تاريخ عمره أ.. الكثري
ثابتاً يف .. خادلا يف فكرهم.. لكنه مازال حمفوًرا يف قلوب املسلمني.. هجرية

 ..عقيدتهم
ويف ُك سهل .. ويف ُك زاويٍة أثر.. يف ُك  شرب منها ذكرى.. املدينة املنورة

 :ومن هذه الشواهد احلية.. وىلع ُك جبل شاهد.. حاكية

جه األرض بعد بيت الل أقدس األماكن ىلع و "املسجد النبوي" 
فََحَفَر معهم يف  ..يف بنائه بنفسهملسو هيلع هللا ىلص املسجد اذلي شارك احلبيب .. احلرام

 .. ته ىلع كتفه الشيفارَ جَ محل بعض حه كما أنه  ..األساسات

                                                

ا، ( 28) الرتغيب رتغيب والرتهيب، كتاب اْلج، باب ال انظراألحاديث انلبوية يف فضائل األنصار كثرية جدا
 .يف سكىن املدينة إَل املمات وما جاء يف فضلها
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لكن انلور .. مرتاً مربًعا(     )اكنت مساحته ابتداًء .. املسجد انلبوي
بل َعّم  مشارقها ومغاربها، َق نَ واع ..المس أطراف ادلنيا ه  نْ مه  جَ رَ اذلي خَ 

 ..الرجال والنساء.. الصغار والكبار.. العرب والعجم.. اإلنَس واجلانّ 
 انلـورمنطلق .. خري والربكةـمصدر ال.. هدايةـعنوان ال.. املسجد انلبوي

ْ  ..االنتصارات والفتوحات ومصدرهاو ل فيه تاريٌخ زَتَ ذلك املاكن اذلي خي 
لٌم لألمة نافعٌ .. اٌق اعلٍ في وَعلٌَم خَ .. عريٌق   ..قامت ودامت وحضارةٌ .. وعه

 :منها.. زالت تشهد فيه شواهد وعالمات ما ..الشيف املبارك هذا املسجدو

  ملسو هيلع هللا ىلص قرب الرسول  
 غَ لَ وال يستطيع أديٌب أو اكتب مهما بَ .. وتتبعرث األحرف.. حتتار اللكمات

ما يزور قرب حبيبه حممد عند ّب حه عور الم  ش   َف صه من الفصاحة وابليان أن يَ 
َجّل القربات املوصلة إىل ذي اجلالل.. وزيارته من أفضل األعمال ..؟ملسو هيلع هللا ىلص

َ
.. وأ

  ..(  )بال نزاع.. وأن مشوعيتها حَمَّل إمجاٍع 
م جيب أن تكون درجة االحرتام واتلقدير واألدب واذلوق واهلدوء كَ 

ل عندك  " باب السالم"خل وأنَت تد  -أيها الغايل-واالتعاظ واتلفّكر واتلأم 

                                                

أفضل من الكعبة  ملسو هيلع هللا ىلصإن تراب قرب الرسول : قال بعض انلاس .2/817أحاكم وخصائص اْلرمي  (27)
خلق اهلل  فما ملسو هيلع هللا ىلصاْلمد هلل ، أما نفس حممد : "فتجابعن ذلَك  شيخ اإلسالم ابن تيمية َل ئِ سُ املعظمة، وقد 

خلقا أكرم عليه منه ، وأما نفس الرتاب فليس هو أفضل من الكعبة ابليت اْلرام ، بل الكعبة أفضل منه ، 
وال يعرف أحد من العلماء فضل تراب القرب ىلع الكعبة إال القايض عياض ، ولم يسبقه أحد إيله ، وال 

 ( .21/38" ) جمموع الفتاوى" .انتىه " وافقه أحد عليه ، واهلل أعلم
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وأرجلك ال .. ال شّك أن قلبك ينبض بقوة.. ملسو هيلع هللا ىلصقاصداً السالم ىلع حبيبك 
اذلي .. كيف ال وأنت ستقف بعد قليٍل أمام حبيبك.. تكاد تستطيع محلك

 ،ه  رَ م تَ ـه  وأنت لبّ حه ـاذلي ت  .. اك شوقاً لرؤيتهـعين ْت فاَض فَ  ه  تَ ْ  ركَ طاملا ذَ 
 وت طيعه 

 .. هوتقتدي به وأنت لم تسمع
ّ القلوبه إىل احلبيب تميل    ي بذلـَك شـاهٌد وديلـل  ـومع*** ُك 

َّمًدا ـأم  صارت دموع العاشقني تسيل  *** ا ادليلل  إذا َذَكرَت حم 
  يئًا ـوبينه تقرص   ش واملسافة بينَك  - ايلـأيها الغ -شعورك  ف  صه ف تَ ـكي

.. وجهه وجهَك ي قابل.. ملسو هيلع هللا ىلصفشيئًا؟؟ كيف بَك وأنت تقف أمام حممٍد 
رَّد عليك .. إذا سلّمت عليه.. ماكن وقوفك يبعد عن قدميه ُنو مخسة أمتار؟؟

ناك مالئكة موّّكة بتبليغه السالم منك أينما كنَت ... (  )السالم  ..بل إن ه 
حتمل من  اذلي؟؟ .ماذا ت ريد  أن تقول هل.. أمامك اآلنملسو هيلع هللا ىلص هذا حبيبك 

رد من د.. سال دمه.. .الشدائد من أجل أمته داسوا ىلع رقبته من .. ارهط 
ّب ور يم باحلجارة من أجلها.. أجلها ماذا (.. أميت أميت: )وهو يقول.. جاع وس 

 ت ريد أن تقول هل؟
يا .. يا حبييب يا رسول الل: ّل إخالصك  به  ستقول هَل   َك أجزم أني  أكاد  

.. لقيامةيل أمام الل يوم ا ع  فَ شْ تَ يا من سَ .. يا أصدق خلق الل.. أرحم خلق الل

                                                

 .1111صحيح الرتغيب  (وحي حتى أرد عليه السالمُر اهلل إلّي دَّإال َر يََّلم َعّلَسُي ما من أحٍد) :ملسو هيلع هللا ىلص قال( 35)
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جدد لك ابليعة
 
خالفك يف.. من اآلن.. سوَف أ

 
.. لن أعصيَك يف يشء.. أمر لن أ

نتك يف ُك أمور حيايت طيعك وأطبق س 
 
.. فطاعتَك طاعة لريب جل وعال.. سأ
َطاَع اهللَ َمْن يُِطِع ﴿

َ
إِْن  قُْل ﴿وبطاعتك َسي حبين الل  {13النساء }﴾الر ُسوَل َفَقْد أ

 َغُفور  ِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم وَاهللُ َويَغْ بُِعويِن حُيْبِْبُكُم اهلُل  فَات  اهللَ  ُكْنُتْم حُتِب ونَ 
رآك وأنت ىلع حالك  ملسو هيلع هللا ىلصلو أن حبيبك .. لكن يا ت رى ..{08آل عمران }﴾رَِحيم  
َك وبيته أَك ورأى أحوالك يف نفسه .. رأى عبادتك.. ايلوم ما تظنه سيقول .. كهله

 ىض عنَك؟؟؟هل سري.. لك؟؟ هل َسي حبّك
رسٍل   وشفيع قـوٍم أذنبوا وأساءوا*** يـا خرَي َلوٍق وأفضَل م 

عداء   يامةه القه  ومَ يَ *** ت ظىم إذا ما أرشقَ الع   كَ أنوار    فالورى س 
، وال ملسو هيلع هللا ىلص  لفإنه ليس من املشوع شّد الرحال إىل قرب الرسو ؛فقط للتذكري

رة الشيفة أو جيوز مطلقاً ما يفعله بعض انلاس من اتلمسح حبديد احلج
 .تقبيله، أو استقبال القرب يف ادلاعء

 
 رضي اهلل عنها بيت حفصة بنت عمر   

.. إىل حتت قدميكملسو هيلع هللا ىلص وأنت تقف قبالة وجه احلبيب  -أيها الغايل-انظر 
الكريمة زوجة الكريم وبنت .. جتد آثاراً ألمك حفصة بنت عمر بن اخلطاب

.. وارثة الصحيفة.. منارة العلم.. قيةاتلقية انل.. الصوامة القوامة.. الكريم
 .. وحارسة القرآن

 ـيوماً، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصها الرسول قَ لي اليت َط .. فصةـح
َ
 ليه ـربيل عـالل تعاىل ج َل زَ ـنْ أ
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ره بإرجاعها فإنها  ؛راجع حفصة :قال لي جربيل): ملسو هيلع هللا ىلصقال .. السالم يأم 

 .. (1 )(وإنها زوجتك يف اجلنة ،صوامة قوامة
نا اكن بيت ها.. تََذّكر أمك حفصة ؟...اً أما يكفيها هذا رشف  ..َفه 

 
  رضي اهلل عنها بيت عائشة بنت الصديق  

ت الصديقة بن.. خلف هذا اجلدار بيت أمك اعئشة.. انظر أمامك اآلن
يف ادلنيا ملسو هيلع هللا ىلص زوجة انليب .. ي تىل إىل يوم ادلين اليت نزل حبقها قرآنٌ .. الصديق
مألت .. وجممع العلماء.. ومنبع الفوائد.. بيتها اكن مهبط الوح.. واآلخرة

وبيتها أعظم  ..ريض الل عنها.. فيه أفقه نساء األمة ىلع اإلطالق.. ادلنيا علماً 
ّهاملسو هيلع هللا ىلص يف هذا ابليت اكن ف.. ابليوت فيه اكن يقوم .. يتفكر هلداية البشية ُك 

اللهم ).. وفيه اكن يلتمس نلا األعذار.. (اللهم أميت أميت): الليل داعياً ألمته

 ..(اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون
 ...عمالقة اإلسالم.. ذلك ابليت اذلي فيه قرب احلبيب وصاحبيه

ـّ األبرار فَ  هه بأصحــابه *** ونشهـد  أن الل َخــّص نبيـه       ــــداضاًل وأي
 فَ    

َ
ـحمٍد ه  ل  َض فْ أ  دىأبو بكٍر الصديق ذو الفضل وانلي *** م بعد الـنيب م 

شيدا*** ه  لَ ْض الفاروق  ال تنَس فه  هه ده عْ بَ  نْ مه وَ      لقد اكن لإلسالم حصناً م 
 

 
                                                

 .2551أبو داود، انظر السلسلة الصحيحة رقم  رواه( 31)
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   رضي اهلل عنهابيت سودة بنت زمعة  

فما أمجل .. وال صاحبيهملسو هيلع هللا ىلص فارقة حبيبك ك ال ت ريد م  يقني أنّ  مَ لْ عه  أعلم  
ناك إخوانًا لك .. ان تكون قريبًا منهم بروحك وجسمك لكن تذّكر أن ه 

 .. ملسو هيلع هللا ىلصريدون أن ي سلّموا ىلع حبيبهم يصطفون ي  
اآلن اخط  خطوات إىل يمينَك جتد مسافة بني َحّد املقصورة الشيفة 

نا توقّف.. وجدار املسجد( اجلدار احلديدي) نا َتَفّكر.. ه  نا ارجع .. ه  ه 
منا .. بذاكرتك سنني طوال

 
نا اكن بيت  أ ّم ".. سودة بنت زمعة "َفه 

 
 املؤمنني،أ

 .. بعد وفاة خدجية ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها رسول الل  وأول امرأةٍ  
عنوان املسارعة إىل رضا الل ورضا رسول .. عنوان اإليثار واملحبة..  َسودة

بيته سعادة ملسو هيلع هللا ىلص حاولت قدر استطاعتها أن تمأل ىلع رسول الل فقد .. ملسو هيلع هللا ىلصالل 
ّد ثغرة ف تحت بوفاة خدجية.. وهناًء وفرًحا وراحة فف عن .. لهتَس  فاكنت ُت 

ا منه ــت يللتهـوَوهب ...ن ق ريشـما اكن يلقاه مملسو هيلع هللا ىلص  - وحبيبنا - حبيبها
 ..ملسو هيلع هللا ىلصإسعاد رسول الل بتبتيغ بذلَك رضوان الل  لعائشة 

إىل احلبشة وإىل .. نيهاجرت اهلجرت.. احلبيبة زوجة احلبيب.. َسودة
 ..حىت فارق ادلنيا إىل الرفيق األىلعملسو هيلع هللا ىلص وبقيت مع رسول الل .. املدينة

.. ر عندما تقف ماكن بيت أمك َسودة؟ ستتذكر اإليثارفماذا ستتذك
  ..اتلضحية واهلجرة يف سبيل دين الل.. املسارعة إىل رضا الل ورسوهل.. احلب

 .. ومجعنا معكه يف مستقر رمحته.. ريض عنكه .. رمحكه الل يا أماه
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    رضي اهلل عنهابيت أم سلمة    

ذ .. قف أمامه.. الشقية من احلرم ةهو باب يف انلاحي".. باب جربيل" خ 
أال جتد .. ادخل ابلاب.. اآلن.. استعد تله عيَد ذكريات املايض.. نفساً عميًقا

موًسا ىلع األرض ت يضء؟ لو أنك َحّدقَت ببصريتك  أنواراً تتألأل؟ أال ترى ش 
م سَ ــوما أدراَك م.. أم سلمة.. فعىل شمالَك اكن بيت أمك.. لرأيتها

 
.. لَمةـا أ

م
 
م َسلَمة.. والنسب العريق.. ايلــذات الشف الع.. يّةـهند بنت أيب أ

 
اكنت .. أ

تعرف ماكمن الرمحة َفت َفّجر السعادة يف ن فوس .. صافية انلفس.. معطاَءة ايلد
 ..(  )انلاس تفجرًيا
كيف ال تكون كذلَك وقد سمعت .. من فقهاء الصحابيات.. أم سلمة

 ه؟ينه عه مَ  نْ مه  ْت لَ هَ نَ وَ .. ه  ت أحاديثَ عَ مه سَ وَ .. ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن من فم رسول الل 
ّم سلمة؟ 

 
 ..اتلضحياتستتذّكر ماذا ستتذّكر عندما تقف أمام بيت أ

رمت من زوجها وابنهاف ..الصرب.. اجلهاد .. سنة اكملة.. هل ستتذّكر َكيَف ح 
 فداًء لدين اهلل؟؟.. ومالي.. وولدي.. نفسي: ؟ أال تقول أنت اآلن(  )وصربت لل

                                                

 .وما بعدها 227نساء أهل ابليت، أْحد خليل مجعة، صفحة (  32)
املدينة جهز بعريه، ثم ْحل زوجته عليه، وْحل معها ابنها سلمة، ثم  اهلجرة إَل ملا عزم أبو سلمة ( 33)

هذه نفسَك غلْبتََنا عليها، أرأيت : قاموا إيله فقالوا -أهلها-خرج يقود بعريه، فلما رأته رجال بين املغرية 
عند وغضب . صاحبتنا هذه عالم نرتكك تسري بها إَل ابلالد؟ فزنعوا خطام ابلعري من يدها وأخذوها منه

فتجاذبوا : قالت. ال، واهلل ال نرتك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا: قالواو -أهله-ذلك بنو عبد األسد 
ابين سلمة بينهم حىت خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد األسد، وحبسين بنو املغرية عندهم، وانطلق زويج أبو 

.. حبيسة سنة َكمل حىت فَّرج اهلل عنها  وبقيت.. .َفُفّرَق بيين وبي زويج، وبي ابين. سلمة إَل املدينة
 .417-1السرية انلبوية للصاليب بترصف . وذهبت إَل زوجها يف املدينة
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أنك ستتذكر خدمتها لزوجها وراعيتها هل؟ فعندما أصيب زوجها أبو  أم
حد اعتنت به ورعته أشد الراعية مدة طويلة حىت برئ 

 
 .. سلمة يف أ
 ، عندما َصرَبَت واحتسبت  ك ستتذكر كيف أبدهلا الل تعاىل خرياً ـأم أن

 ىلع الصرب عند -أيها الغايل-، فتعزم (  )بهملسو هيلع هللا ىلص وقالت ما أمرها الرسول 
 .. لن أقوَل إال ما ي ريض ربنا: وتقول.. املصائب

أم أنك ستتذكر علمها ورجاحة عقلها؟ فيف احلديبية عندما أشارت ىلع 
؟ فأنقذت به الصحابة من الوقوع يف معصية (  )برأيها الصائبملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
ّمنا أم سلمة ريض الل عنها وأرضاها.. .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 
 ..وهنا اكن بيتها.. إنها أ

 
 

                                                

م سلمة عن( 34)
ُ
إنا هلل وإنا  :تصيبه مصيبة فيقول ما من عبٍد) :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  :قالت  أ

ا إال آجره اهلل تعاىل يف مصيبته  وأخلف له ا منهإليه راجعون اللهم آجرني يف مصيبيت واخلف لي خرًي

أول بيت هاجر إَل رسول  ؟من أيب سلمة أي املسلمي خري   :لُت فلما مات أبو سلمة قُ  :قالت ،(ا منهاخرًي
 .رواه مسلم وأبو داود والنسايئ . ملسو هيلع هللا ىلصا منه رسول اهلل ثم إين قلتها فتخلف اهلل يل خريا .. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ِ : ملسو هيلع هللا ىلص، وقالوا لرسول اهلل تضايق الصحابة ومنهم عمر  بعد عقد ُصلح اْلديبية،(  37) نعطي ادلنية يف  مَ ل
أو لست حتدثنا أنا سنتيت ابليت :  عمر  لاق.  (إني رسول اهلل ، ولست أعصيه ، وهو ناصري): ديننا ؟ قال 

: قال . (فإنك آتيه ومطوف به ): ال ، قال: قلت (بلى ، أفأخربتك أنا نأتيه العام ؟): فنطوف به ؟ قال 
، (قوموا فاحنروا ثم احلقوا ): ألصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  الصلح كتابة فلما فرغ من ...فتتيت أبا بكر

ىلع أم سلمة ، فذكر ملسو هيلع هللا ىلص دخل ف ..حدأ قال ذلك ثال  مرات ، فلما لم يقم منهم ىتفواهلل ما قام منهم رجل ح
ا منهم لكمة حىت ؟ أخرج ثم ال تكلم أحدا  يا نيب اهلل أحتب ذلك: هلا ما لىق من انلاس ، قالت أم سلمة 
 .اضا فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم حيلق بع ففعل ذلَك،  تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ،
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    رضي اهلل عنها بيت زينب بنت جحش    

أما إذا .. إىل يسارك  رأيَت بيت أم سلمة" باب جربيل"ا دخلَت من إذ
ّمنا زينب 

 
نظرَت عن يمينك فإنك سرتى انلور اذلي ينبعث من ماكن بيت أ

فسريتها ُكها ضياء ونور وخري .. ال تتسع املجدلات ذلكر مناقبها.. بنت جحش
ل ًقا ووراًع ومعروفًافقد اكنت .. وبركة كيف ال .. من سيدات النساء دينًا وخ 

.. وأخواهلا محزة والعباس.. (  )ملسو هيلع هللا ىلص تكون كذلَك وابن خاهلا رسول الل 
َد يف اإلسالم قه  ..وأخوها عبد الل صاحب أول لواء ع 
فًا أن الل تعاىل زوجها حلبيبه  .. من فوق سبع سماواتملسو هيلع هللا ىلص يكفيها رَشَ

ّجل يف اذلكر .. ان يف سجل األحوال املدنيةفَلَم ي سّجل عقد الَقر إنما س 
تِيِه ابْلَاِطُل ِمْن َبْيِ يََدْيِه َواَل ِمْن َخلِْفِه َتزْنِيل  ِمْن ﴿اذلي .. احلكيم

ْ
اَل يَت

 ..{24فّصلت }﴾دٍ َحِكيٍم َْحِي
أم .. ماذا ستتذكر وأنت تقف عند بيت أمَك زينب؟ أتتذّكر ز هدها

 ؟؟ملسو هيلع هللا ىلص امر رسول الل أم طاعتها ألو.. َكَرمها
.. فقد اكن منبعاً للعلم.. أم أنك ستتذّكر أن هذا ابليت بيت علٍم وَتَعل م؟

ويف هذا ابليت .. ملسو هيلع هللا ىلصفكم حصل فيه من فتاوى وأسئلة أجاب عليها احلبيب 
ه إال َلال ِإ) : يقولفزاًع   ريض الل عنها مرة ىلع زينبملسو هيلع هللا ىلص دخل احلبيب 

اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل  َحِتُف ..بقد اقرت ّرللعرب من َش ويٌل ..اهلل

                                                

مها يه أميمة بنت عبد املطلب َعّمة رسول اهلل ( 63)
ُ
 .ملسو هيلع هللا ىلصأ
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 يا رسول الل أنهلك   :ت  لْ ق  فَ  ..بني أصبعيه اإلبهام واليت تليها َق لي حَ وَ  (هذه
 .رواه ابلخاري ومسلم (اخلبث َرُثنعم إذا َك) :قال ؟وفينا الصاحلون

 .آمني ..ومجعنا وإياكه يف جنته.. وريض عنكه .. رمحكه الل يا أماه
 

 

  رضي اهلل عنها  بيت جويرية بنت احلارث  

وهو ىلع " باب النساء"ادخل اآلن من " باب جربيل"كما دَخلَت من 
ًة ".. باب جربيل"يمني ادلاخل من  ذ َنَفًسا عميًقا َمري ل خ  لكن قبل أن تدخ 

خرى
 
.. بفكرَك يف سنواٍت َخلَت ْف وتَلط  .. واستعد لتستعيد اذلكريات ..أ

ّهإن.. وتاريٍخ مىض .. إنها أيام تعطرت بأنفاس احلبيب.. ها أنصع أيام اتلاريخ ُك 
وبداعئه .. وبني يديه َسبيح احلجر.. انقاد هل الشجر.. وما أدراكم ما احلبيب

لقه .. َعَرقه طيٌب ريقه شفاء.. من بني أصابعه َنبْع  املاء انفجر.. انهمر املطر خ 
 ..القرآن ووجهه ضياء

.. َستَجد  أنواًرا تكاد  ُتطف باألبصار.. طواتَتَقّدم من باب النساء خ  
ر إىل يساركَ  مك جويرية بنت احلارث .. انظ 

 
وهذه .. ستجد  ماكن بيت أ

وامتثااًل ألمر ربه جل .. املصطلق بينملسو هيلع هللا ىلص انليب  حاَصَ فقد  :باختصار قهّصتها
أن يدعوهم إىل دين اإلسالم يلعصموا  عمر بن اخلطاب ملسو هيلع هللا ىلص وعال أمر 

دى.. سهمهم وأنفءدما فأىب القوم وركبهم .. ويسريوا يف ركب اهلداية واله 
وتفّرق .. وانهزم ايلهود.. وانترصوا..فََحَمَل املسلمون عليهم.. شيطان الغرور
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تهَل َمن ق تهل.. عنهم من ساندهم من العرب رسه .. َفق 
 
َ من أ رسه

 
واكن من بني .. وأ

اليت أسلمت فأّدى ".. جويرية بنت احلارث بن أيب رضار"السيب بنت زعيمهم 
.. ىل املراتبـالت أعـفن.. عنها كتابتها وأعتقها وتزوجهاملسو هيلع هللا ىلص رسول الل 

ّم املؤمنني"لقب .. اريخـرفه اتلـوأعظم لقٍب ع.. وأرشف املناصب
 
 يا يلت  "..أ

  !! ..(  )يف هذه اللحظات كم اكنت سعادتها شعري
.. لمنيمنها إىل مسامع جيش املسملسو هيلع هللا ىلص وعندما ترامت أخبار زواجه 

م بت اآليات .. هؤالء اجلنود اذلين َصَقلَت الرتبية املحمدية عقولَه  وَهذي
م فأرسلوا ُك من يف أيديهم من !! ملسو هيلع هللا ىلصأصهار رسول الل : قالوا.. القرآنية نفوَسه 

 .(  )ما أعلم امرأًة أكرم ىلع قومها منها: قالت اعئشة .. قومها
يت ابليف كنفه .. ابل حلظاته.. أيامها وأسعد اعشت أمجل.. جويرية

سافع)ثم قرص زوجها .. بعد أن اكنت يف قرص أبيها املنيف ..املتواضع .. (م 
نا نا.. لكنها ما وجدت الربكة سوى ه  نا بيت.. وما أدراك ما ه   ..انلبوةو انليب ه 

فماذا ستتذّكر عندما تقف يف ماكن بيتها؟؟ هل ستتذّكر عبادتها واجتهادها 

                                                

اْلار  سيد قومه، وقد أصابين  يا رسول اهلل أنا جويرية بنت: فقالت ملسو هيلع هللا ىلصدخلْت جويرية ىلع رسول اهلل ( 61)
من ابلالء ما ال خيىف عليك، فوقعت يف السهم ثلابت بن قيس بن شماس فاكتبته ىلع نفيس فجئتك أستعينك ىلع 

 كتابِك عنِك أقِض): وما هو يا رسول اهلل؟ قال: قالت  .(فهل لك يف خري من ذلك؟): قال. كتابيت

وخرج اخلرب إَل انلاس أن رسول اهلل : قالت عئشة . لتنعم يا رسول اهلل، قد فع: قالت. (وأتزوجِك
فلقد أعتق . فترسلوا ما بتيديهم ملسو هيلع هللا ىلصأصهار رسول اهلل : فقال انلاس. قد تزوج جويرية بنت اْلار  ملسو هيلع هللا ىلص

وجاء أبوها . بزتوَيه إياها مائة أهل بيت من بين املصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة ىلع قومها منها
 .إَل اإلسالم فتسلم ملسو هيلع هللا ىلصعد الوقعة، بفداء ابنته، إَل املدينة، فدعه انليب اْلار  بن أيب رضار ب

 .3731أخرجه أْحد وأبو داود ( 63)
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؟ جهاد املسلمني وتضحيتهم؟ أم (  )جل وعال يف الطااعت وذكرها لربها
ّبهم لرسول الل  وإكرامهم ألهله؟ أم ستتذّكر ملسو هيلع هللا ىلص ستتذّكر رمحة املسلمني وح 

وما  زخارفها، ال شّك أنه َسي فارقها، أو ت فارقه،أن ادلنيا مهما رمت اإلنسان ب
 ..ا وإياها جنة اخلدلوأسكنّ  امهلل ارحم أمنا جويرية ..عند الل خرٌي وأبىق

 
   رضي اهلل عنهابيت أم حبيبة  

شَت حلظاٍت  عرف أنَك عه
َ
مك جويرية رائعةٍ  تعةٍ مم هانئةٍ  أ

 
ومن .. مع أ

انظر    .. لكن للمعالم بقيّة.. ملسو هيلع هللا ىلصب الّصعب فراق ماكن بيت اعش فيه احلبي
مَك  -من فضلَك -

 
م حبيبة"إىل يمينك ست الحظ أنواًرا ماكن بيت أ

 
أتعرف ".. أ

م "من يه 
 
 ؟؟؟"حبيبةأ

نيتها  أسلمت لل .. اسمها رملة بنت أيب سفيان بن حرب".. أم حبيبة"ك 
اوالت أبيها.. تعاىل صادقة َلصة ّ حم  وأهلها لرّدها عن دين الل  (  )وباءت ُك 

وإذا المس اإليمان قلب .. ذلَك ألن اإليمان قد المس شغاف قلبها.. بالفشل
 .. فأصله ثابت وفرعه يف السماء.. العبد َعَجَز الكون  ُكه عن اقتالعه

                                                

من اَّلاكرين اهلل كثرياا واَّلاكرات والقانتات الصابرات فقد خرج انليب  َكنت أم املؤمني جويرية ( 63)
ثم رجع بعد أن ، (تصيل فيه يف بيتهاأي املاكن اَّلي )من عندها إَل صالة الفجر ويه يف مسجدها ملسو هيلع هللا ىلص 

لقد قلت ): ملسو هيلع هللا ىلصنعم، قال انليب : قالت( ما زلت على احلال اليت فارقُتِك عليها؟): أضىح ويه جالسة، فقال

بعدك أربع كلمات، ثالث مرات لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان اهلل وحبمده، عدد خلقه، 

 .أخرجه مسلم( ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته
 .  َكن ذلَك قبل إسالمه( 11)
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ّذبت أم حبيبة  يّق عليها ع  .. كغريها من املسلمني.. وأوذيت وض 
ناك.. وهاجرت إىل احلبشة مع زوجها ضمن وفد املستضعفني ارتَّد زوجها .. وه 

فلم .. لكن اجلذور قوية.. وحاول معها مراًرا يك تَتبعه.. عن اإلسالم وَتنَرّص 
لكن .. فََصرَبَت ىلع دين الل وثبتت عليه.. اعهايستطع األب من قبل انزت

ربتها ال ـأتبىق يف احلبشة غريبة ب.. اـيه ال تعلم إىل أين مصريهـف.. ازدادت غ 
شاكً حىت تلك اللحظة.. أم تعود إىل مكة.. زوج  .. وأبوها اكن م 

َضّم عواصف اتلفكري هذه م حبيبة.. جاَءت البشى.. ويف خه
 
رسول .. يا أ

ب كه ملسو هيلع هللا ىلص الل  َلًّقا عند الرثيا.. اخنلع قلبها من ماكنه.. خيطه ثم اعد .. َوطار حم 
ياها يف تلك اللحظة .. ليشهد امزتاج دموعها مع البسمة اليت ارتسمت ىلع حم 

 ..فََحَمَدت ربها طويالً 
وجه من أم حبيبةملسو هيلع هللا ىلص أرسل انليب  .. إىل انلجايش ملك احلبشة يوّّكه لي 

بعد أن جهزها ِهازها إىل  بن حسنة  وأرسلها انلجايش مع رشحبيل
 .. أعظم زوج عرفه اتلاريخ

؟؟ عندما تقف ماكن بيت أّمك أم حبيبة  -أيها الغايل-ماذا ستتذّكر 
وفراق األهل وابلالد؟  أم صربها ىلع الغربة بعد زوجها؟ أم إيثارها .. أتضحيتها

بها حىت ولو اكن األب والزوج واألهل ي عارضو.. احلق ىلع ابلاطل ن؟ أم ح 
ّ احلدودملسو هيلع هللا ىلص لرسول الل   ؟(1 )اذلي جاوز ُك 

                                                

: فقال دونه فطوته الفراش ىلع َيلس أن وأراد حبيبة، أم ابنته إَل فذهب املدينة، إَل سفيان أبو َوَصَل ( 41)
 مرشك وأنت اهلل رسول فراش هو بل فقالت عين؟ به رغبت أم الفراش هذا عن يب أرغبت أدري ما بنية يا

 (.221صحابيات حول الرسول صفحة ..)رش بعدي صابكأ لقد واهلل فقال .جنس
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ّ احلقوق ادلنيوية حىت تلىق .. أم أنَك ستتَذّكر حرصها ىلع اتلحلل من ُك 
من كانت ألخيه عنده ): ملسو هيلع هللا ىلصتطبيًقا ألمر حبيبها وحبيبنا .. الل بيضاء نقية

 مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم ال دينار وال

وإن مل يكن له عمل  ،منه بقدر مظلمته َذِخفإن كان له عمل صاحل ُأ ،درهم

.. فيف حلظات أم حبيبة األخرية (  )(ت عليهَلِعُدمن سيئات صاحبه َف َذِخُأ
َفَغَفَر .. قد اكن بيننا ما يكون بني الرضائر: وقالت هلا أرَسلَت إىل اعئشة 

ّه : الكريمةفقالت اعئشة .. الل يل ولَكه ما اكن من ذلك َغَفَر الل  لك ذلَك ُك 
ّه.. وجتاوزه م سلمة كذلك.. (  )وَحلّلت كه من ذلَك ُك 

 
 .. وأرسلت إىل أ

 . إنه هو الرب الرحيم.. وأسكننا وإياها يف جنته.. رحم الل أم حبيبة
 

   رضي اهلل عنهابيت ميمونة بنت احلارث  

م حبيبة"وبعد بيت .. ىلع يمينَك أيًضا
 
مك ميمونة بنت " أ

 
هناك بيت أ

ًما للمؤمنني .. تلك ادّلرة املكنونة.. احلارث
 
اليت َدخلت ابليت انلبوي الطاهر أ

مرة القضاء فاكنت آخر لؤلؤة ".. (  )رَسهف"يف ملسو هيلع هللا ىلص وبىن بها احلبيب .. (  )بعَد ع 
قده زوجاتهه  َمت يف عه تمَن بها.. ملسو هيلع هللا ىلصن ظه ذفر  .. فَخ 

َ
 .واكن ختامهّن مسك أ

                                                

 .2317رواه ابلخاري، وهو يف السلسلة الصحيحة رقم ( 42)
 .221صحابيات حول الرسول صفحة ( 43)
ُسميت عمرة القضاء ألنها َكنت قضاءا عن عمرة اْلديبية اليت لم تتم، أو ألنها تمت بناءا ىلع املقاضاة ( 44)

 . اْلديبيةأو املصاْلة اليت َكنت يف
 .أميال، وقد توفيت يف ذلك املوضع وُدفنت فيه، وقربها موجود حىت اآلن 15موضع يبعد عن مكة ( 47)
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رف حب بّه للمعايل وللشف الرفيع.. احلارثميمونة بنت  فما أن .. اسم ع 
مرة القضاء عتمراً ع  َعت أن رسول الل يف مكة يطوف بابليت م  حىت .. َسمه

.. كيف ال وهو أكرم اخللق.. استولت عليها فكرة أن تنال رشف الزواج منه
هذلَك الشف فقد نالت اخلري ومن تنال   وأرشف من َدّب ىلع وجه األرض،  .ُك 

 واطر ألختها املؤمنة الصادقة أم ـن خـَهَمَست ميمونة بما مّر ىلع قلبها م
اذلي بدوره .. فََحّدثت بذلَك زوَجها.. الفضل زوج العباس بن عبد املطلب

منية ميمونةملسو هيلع هللا ىلص أرسل الرسالة إىل احلبيب 
 
ابن ملسو هيلع هللا ىلص فأرسل احلبيب .. وأخربه بأ

ونالت رشف أن .. حتققت أمنيتهالقد .. فطارت فرًحا.. جعفر يلخطبها ه  مي عَ 
بل إن الل تعاىل َخدّل ذلك املوقف الكريم من .. تكون من أمهات املؤمنني
َراَد  ﴿الكريمة يف ق رآنه الكريم، 

َ
ةا ُمْؤِمَنةا إِْن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلن يِبِّ إِْن أ

َ
وَاْمرَأ

ْن يَْستَْنِكَحَها َخالَِصةا لََك ِمْن ُدوِن 
َ
 .(  ){03األحزاب }﴾ الُْمْؤِمنِيَ انل يِب  أ

بها ل كفوقو ماذا ستتذّكر عند  لنيبماكن بيت أمَك ميمونة؟ أتتذكر ح 
 ؟ (  )هلا باإليمان ملسو هيلع هللا ىلص ته؟ أم تتذكر شهاد(  )وحرصها ىلع رضاهملسو هيلع هللا ىلص 

دود الل جل وعال والوقوف يف وج  ه ـأم أنك ستتذّكر حرصها ىلع إقامة ح 

                                                

 .عند ابن كثري أو القرطيب 75راجع تفسري سورة األحزاب ( 41)
.. ولكنه َرِغَب أن يَُمّرض يف بيت عئشة .. يف مرضه اَّلي مات فيه َكن يف بيتها ملسو هيلع هللا ىلصعندما اشتىك ( 41)

فتنال رشف خدمته .. ، رغم أنها َكنت حُتب أن يكون يف بيتها ملسو هيلع هللا ىلصفوافقت ميمونة استجابة لرغبته 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوتمريضه 

 (األخوات األربع؛ ميمونة وأم الفضل وسلمى وأمساء بنت عميس أختهن ألمهن مؤمنات): ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 48)
 .يف صحيح اجلامع 2113: انظر حديث رقم
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اب.. أيًا اكن.. من يتعداها ذلَك ألنها تعلم علم .. (  )اة يف تطبيق رشع اللفال حم 
إال يف رشع الل تعاىل  ايلقني أن احلياة الطاهرة انلقية انلظيفة ال تكون

 .وأحاكمه
 ..آمني يا رب العاملني.. وَحَشنا معها يف جنة اخلدل.. ميمونة أّمنا رحم الل

عظم خصاهلن.. وما أكرمهن.. ما أعظم زوجات احلبيب
َ
ما و.. وما أ

 يف بيت انلبوة، يف جوار الوح، يكيف أنهن تََربينيَ  تهن وأخالقهّن،اأعذب صف
ديبَن بآداب احلبيب

َ
َن ىلع ادلرب القويم.. وَُتَليقَن بأخالقه.. فتأ ن .. َورسه فرصه

مْ .. يف ادلنيا واآلخرة.. من أهل انلعيم املقيم ْدقههه نَي بهصه قه اده َْجزهَي الل  الصي  ..يله
كبيوت امللوك واألكارسة لم تكن بيوتهن من احلجر .. ملسو هيلع هللا ىلص نساء انليب

والقياصة، فأصحابها ترفعوا عن ادلنيا وزخارفها، وابتغوا ادلار اآلخرة، فقد 
اكنت كمسجده مبنية من اللنب والطني وبعض احلجارة، واكنت سقوفها من 
جذوع انلخل واجلريد، واكنت صغرية الفناء قصرية ابلناء يناهلا الغالم 

: -واكن غالما مع أمه خرية موالة أم سلمة -لفارع بيده، قال احلسن ابلرصيا
َجره انليب  قد كنت أنال  » يف ملسو هيلع هللا ىلص اكنت بيوته .. (  )«بيديملسو هيلع هللا ىلص أول سقف يف ح 

بينما اكنت املدينة تشتهر باحلصون العايلة اليت اكن يتخذها .. اغية البساطة
بذلك الشلك  اهابن.. بها يف احلربواتقاًء  مه لْ القوم تباهيًا بها يف الس   ة  يَ لْ عه 

املتواضع، واكن باستطاعته أن يبين نلفسه قصوًرا شاهقة، ولو أنه أشار إىل 
                                                

لئن مل ): فقالت هل  -يعين مخر-ابة هلا، فوجدت منه ريح رشاب قر ملسو هيلع هللا ىلصدخل ىلع ميمونة زوج انليب ( 47)

 .275أخرجه ابن سعد، صحابيات حول الرسول  (خترج إىل املسلمني فيدلدوك ال تدخل عَلّي مرة أخرى
 . 477-1، نقالا عن السرية للصاليب (2/31)السرية انلبوية أليب شهبة، : انظر( 75)
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لسارع األنصار يف بنائها هل، كما اكن بإماكنه أن  -جمرد إشارة -رغبته بذلك
لم يفعل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص يشيدها من أموال ادلولة العامة اكليفء وُنوه، ولكنه 

فيعاً وقدوة اعيلة يف اتلواضع والزهد يف ادلنيا، ومجع يلرضب ألمته مثاًل ر
 . (1 )ا بعد املوتمَ اهلمة والعزيمة للعمل له 

 
    املنرب النبوي الشريف  

َك .. "املنرب انلبوي" ..من أهم معالم املسجد انلبوي إذا رأيته طار فهْكر 
ّط رحاهَل  يف السنوات األوىل من اهلجرة َح  .. ين املسجد انلبويحيث ب  .. بعيًدا يله

 .. انلاسعندما خيطب  ملسو هيلع هللا ىلصجذع  خنٍل يستند إيله احلبيب  هه ته بدايواكن يف 
َ  وبني املحراب ذلَك ألن .. ذلَك اجلذع  وي بايه اجلوزاء خ  مَ شْ واملنرب اكن ي

 ..وجسمه يستند إيله.. ويده تلمسه.. الل تقف ِانبه قه لْ أقدام أرشف خَ 
إىل امرأة  ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب  أرسلمن اهلجرة  -ةأو السابع-ويف السنة اتلاسعة 

انظري غالمك الندار يعمل لي ): من األنصار اكن هلا غالم ُنار يقول هلا

ثم أمر به فوضع  ..درجاٍت  ثالث هلهل منرًبا ؛ فعمل (م الناس عليهاّلَكأعواًدا ُأ
 .. (  )ادلائم.. ه احلايليف ماكن

تذّكر حنني اجلذع فماذا ستتذّكر عند وقوفك أمام منرب حبيبك؟؟ أت
خبطبته عن اجلذع  ملسو هيلع هللا ىلصفلما حتّول انليب ؟  ملسو هيلع هللا ىلصوت قارنه حبنينَك إىل رؤيته .. إيله

                                                

 . نقالا عن املصدر السابق( 4/13)اِلاريخ اإلساليم للحميدي، ( 71)
 .اْلديث أخرجه ابلخاري ومسلم وغريهما بتلفاظ متقاربة( 11)
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مثل حنني انلاقة اليت فقدت ابنها، وارتفع  ملسو هيلع هللا ىلصإىل املنرب حني اجلذع إىل انليب 
ن، كَ سَ يده عليه فَ   (  )، فوضع رسول الل  الصحابة هحىت سمع  ..حنينه

 ..(  )(ه حلّن إىل يوم القيامةتضنأحلو مل ): ملسو هيلع هللا ىلص بيبوقال احل
ّن ألني  وُنن ال نبك ألننا فارقنا .. فارقته ملسو هيلع هللا ىلصد احلبيب يَ  أيبك اجلذع  وَُيه

نته ل قه.. فارقنا هديه.. س  فارقنا آدابه؟؟ والل ُنن .. فارقنا صفاته.. فارقنا خ 
ه قال احلسن ابلرصي رمح.. اجلمادات حتّن شوقًا إيله!!! أحّق بابلاكء من اجلذع

ن  إىل رسول الل .. يا معش املسلمني: "الل فأنتم .. شوقًا إىل لقائه ملسو هيلع هللا ىلصاخلشبة حَته
 .(  )"أحّق أن تشتاقوا إيله

.. حىت للجمادات.. ورمحته ملسو هيلع هللا ىلصهل سنتذكر معاملة الرسول .. عند املنرب
أي رمحة .. فقد َضمي اجلذع إىل صدره وحضنه والزتمه حىت َسَكَن وَسَكت

ْرَسلَْناَك إاِل  رَْْحَةا ﴿وقد َصّدَق الل تعاىل  هذه؟هذه؟ أي َعَظمٍة 
َ
َوَما أ

 .احلجر، والشجر، حىت احليواناتو إنها الرمحة، اليت َعّمت البش، ﴾لِلَْعالَِميَ 
َظم هذه الرمحة .. َفَهل يفهم أصحاب القلوب القاسية من املسلمني عه

َظم هذه الرأفة ظم اخل ل ق واألدب يف اتلعامل.. وعه حىت مع اجلمادات؟ أال .. وعه
  ..(  )(ه اهللُمَحْرال َي الناس من ال َيْرَحم)و ؟فنكون ر محاءنقتدي به 

عَ و.. ذلكر الل تعاىل َخَشعَ ا املنرب اخلشيب أتدري أن هذ  القرآن  عندما َسمه

                                                

 .يف صحيح اجلامع 7355: أخرجه مسلم ، وهو حديث رقم( 73)
 .2/871أحاكم وخصائص اْلرمي ( 74)

 .1313 مشاكة املصابيح، وأصحاب السنن رواه ابلخاري ومسلم( 11)
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ْيَتُه َخا ﴿ ..نعم ..احلبيب مه من فَ 
َ
ْنَزنْلَا َهَذا اْلُقْرآَن ىلَعَ َجَبٍل لَرَأ

َ
عا لَْو أ ا ُمَتَصدِّ ِشعا

ُرونَ  ُبَها لِلن اِس لََعل ُهْم َيَتَفك  ْمَثاُل نرَْضِ
َ
.. {48الحشر }﴾ ِمْن َخْشَيِة اهللِ َوتِْلَك اأْل

ىلع  َف قَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الل   رَ مَ بن ع   عبد الله عن  فقد أخرج ابن ماجة
وقبض بيده فدعل - يأخذ اجلبار مساواته وأرضه بيده): املنرب وقال

... (؟أين املتكربون ؟أين اجلبارون ،أنا اجلبار :ثم يقول -بضها ويبسطهايق
حىت نظرت إىل املنرب يتحرك من أسفل يشء منه حىت إين أقول أساقط هو 

 !!َفَهل خنشع ذلكره كما َخَشَع اجلماد؟ يا يلتنا خنشع. (  ) ملسو هيلع هللا ىلصبرسول الل 
؟؟ وهو يقف أمامك خيطب يف انلاس ملسو هيلع هللا ىلصهل ستتذّكر وتتخيل احلبيب 

 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل): فعىل هذا املنرب خطب انلاس وقال

َ وَ وجوههم  ملسو هيلع هللا ىلصفغطى أصحاب رسول الل  (اولبكيتم كثرًي وىلع .. (  )خنني مْ ه  ل
وال دين ملن ال عهد  ،ال إميان ملن ال أمانة له) :هذا املنرب خطب انلاس وقال

 ..أمر الربا وعظم شأنه فذكر ملسو هيلع هللا ىلصخطب رسول الل وىلع هذا املنرب .. (  )(له
صيبه الرجل من الربا أعظم عند اهلل يف اخلطيئة من إن الدرهم ُي) :وقال

فهل . (  )(وإن أربى الربا عرض الرجل املسلم ،ست وثالثني زنية يزنيها الرجل
 بليك يا رسول الل وسعديك؟؟: نقول

                                                

 (.3171)لسلة الصحيحة أخرجه ابن ماجة، الس( 71)

 .1483متفق حديث، مشاكة املصابيح ( 71)
 .3554صحيح الرتغيب والرتهيب ( 78)
 .1871صحيح الرتغيب والرتهيب ( 77)
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 ىّل َعليَم انلاس الصالة فوق املنرب؟ فقد َص  ملسو هيلع هللا ىلصهل ستتذكر أن احلبيب 
َعلّم انلاس ما َعليمه الل نلا من أحاكم دين الل . .(  )فوق املنرب يل َعلّمهم َفَهل ن 

نية نبيه   ..(1 )(بلغوا عين ولو آية): وهو القائل نلا.. تعاىل وس 
يوم  شاهدة.. تلك اخلشبات.. هل ستتذّكر أن الل سي عيد املنرب األصل

 ..ملسو هيلع هللا ىلصطىف ست نصب عند حوض املص.. نعم.. ؟(  )القيامة
وإنما .. باً عند هذا املنرب ليس كأي حلفذه تتذّكر أن احللف كه هل س
 ؟(  )جزاؤه انلار

هنا .. هنا أعطى انلاس أحاكم ادلين ورشائعه.. هنا وقف احلبيب خيطب
. .ملسو هيلع هللا ىلصإنه حبيبك .. وهنا.. وهنا.. هنا.. أعطى اجليوش تعليمات احلروب

  ..كما أمر الل.. فليكن ق دوتك
 

 
 

                                                

 .اْلديث أخرجه ابلخاري ومسلم وغريهما بتلفاظ متقاربة( 15)
 .178رواه ابلخاري وغريه، مشاكة املصابيح ( 11)
، وهذا يعين أن هذا املنرب 2575السلسلة الصحيحة  (رواتب يف اجلنةقوائم منربي ): ملسو هيلع هللا ىلصقال انليب ( 31)

كما يعيد اهلل تعاَل اخلالئق يوم ابلعث، فيف  ملسو هيلع هللا ىلصبذاته يعيده اهلل يوم القيامة ىلع حاهل فينصبه عند حوضه 
ين، أون المن موقع إسالم " املنرب انلبوي روضة من اجلنة". (ومنربي على حوضي): اْلديث اَّلي أخرجه الشيخان

 .2/871أحاكم وخصائص اْلرمي 
ال حيلف أحد عند منربي هذا على ميني آمثة، ولو على سواك أخضر إال تبوأ ): ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل ( 36)

 .1138: صحيح اجلامع رقم (مقعده من النار، أو وجبت له النار
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  راا النبوي الشريف  احمل  
.. لوجدَت املحراب انلبوي -وأنت تقف أمام املنرب-لو َنَظرَت إىل يسارك 
نا اكن حبيبك .. املحراب انلبوي؟؟ نعم.. (  )أو ماكن املحراب انلبوي ملسو هيلع هللا ىلص فه 

نا.. ي صل بانلاس إماًما تعطرت ذرات .. نزلت دمعاته هنا.. وقفت أقدامه ه 
 َرقّت القلوب  ..ان بطيب َنَفسهـطابت أرجاء املك ..هـوت تالوتـواء بصـهـال

 ..ملسو هيلع هللا ىلص خبشوعه وب كائه
؟ ماذا ملسو هيلع هللا ىلص فماذا عساَك أن تتذّكر عند وقوفَك أمام حمراب رسول الل 

أنت .. يا حبييب يا رسول الل: ستقول هل يف هذه اللحظات؟ هل ستقول هل
نَت وما زلَت .. إمامنا نَت وما زلَت .. أنت ق دوتنا.. ك  أتزحزح قيد ولن .. ك 

نتَك  نملة عن س 
 
 .. وعن هديهَك .. أ

دائًما نداء ربنا جل وعال يل وجلميع  ر  أتذكي .. يا سيدي: هل ستقول هل
ْنُتْم  ﴿: املسلمني

َ
ِطيُعوا اهلَل َوَرُسوهَلُ َواَل تََول ْوا َعْنُه وَأ

َ
ِيَن آَمُنوا أ ي َها اَّل 

َ
يَا أ

عليكم بكتاب ): لمسلمنيولئماً نداءَك يل وأتذّكر دا ..{43األنفال  }﴾ تَْسَمُعونَ 

وما .. سأستمر ىلع طاعتك ما حييتف.. (  )(أحلوا حالله وحرموا حرامه ..اهلل
ستجد الكثري مما .. ماذا تتذكر عند املحراب انلبوي؟ فَّكر بعمق..  استطعت
رهـينبيغ نل نا  ...ه العربـذ منـونأخ ؛ا أن نتذكي  ان ـك -ىل سبيل املثالـع-فه 

                                                

وُصنع املحراب املجوف يف .. وإنما َكن جداراا.. وال اخللفاء حمراباا جُموفاا  ملسو هيلع هللا ىلص هَذلَك أنه لم يكن زمن( 31)
 .م115-151/ ه71-88  عمعمارة الويلد بن عبد امللك ىلع يد عمله ىلع املدينة عمر بن عبد العزيز 

 .42رواه الطرباين يف الكبري ، صحيح الرتغيب والرتهيب ( 17)
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فف الص  أما ينبيغ نلا أن نرحم انلاس؟.. (  )الة ألجل بكاء صيبـخي 
 

    الروضة الشريفة 
إنه ماكن ممي بسجاد لونه .. انظر حتت قدميك.. وأنت تقف أمام املحراب

.. نعم.. إنها من أرض اجلنة.. أتدري ملاذا؟ هذه يه الروضة الشيفة.. أخرض
بني بييت ومنربي روضة من رياض ما ): ملسو هيلع هللا ىلصقال .. روضة من رياض اجلنة

يه  ،والرتعة (منربي على ترعة من ترع اجلنة): ملسو هيلع هللا ىلص قالو. .(  )(اجلنة
  ..ة من اجلنة سواهاعوليس يف األرض ب ق. .(  )الروضة أو ابلاب أو ادلرجة

ربًعا(    )مساحتها .. الروضة ّه باخلري .. (  )مرًتا م  لكنها َعّمت العالم ُك 
كيف ال وانلاس .. واثلواب وادلرجات.. سناتواألجور واحل.. والرباكت

 ..األبيض واألمحر واألسود.. انظر إيلهم.. يزتامحون عليها من شىت بقاع العالم
 الصالة يف املسجد انلبوي ىلعف ..يتسابقون إىل الصالة فيها واالعتاكفُكهم 

 العموم مضاعفة بألف صالة فيما سواه غري أنّها يف الروضة الشيفة هلا معىن
 ..نها قطعة من اجلنةذلَك أل ىلع ذلك، وفضل زائد

 
                                                

 .يف صحيح اجلامع 1871: أخرجه أْحد وغريه، انظر حديث رقم( 11)

 .174ة املصابيح متفق عليه، مشاك( 11)
 احلدر): اجلامع صحيحيف  ملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت عنه  واْلجر األسود من اجلنة .2313السلسلة الصحيحة ( 18)

وأن انليل والفرات  (اجلنة برك من بركة على بطحان) ، وكذلك ثبت فيه أن (اجلنة حدارة من األسود
  .وضة الرشيفةلكن لم يثبت أن قطعة أرض من رياض اجلنة سوى الر  . من أنهار اجلنة

 .38صفحة  ،مدارج السالكي( 17)
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    أساطني الروضة الشريفة 
ت لَ تلك األعمدة اليت مَحَ .. مجع أسطوانة، وتعين األعمدة" أساطني"

دران املسجد انلبوي لكن ألن للحبيب .. اكنت من جذوع انلخل وسقفه ج 
ت ىلع مدى األزمان دّلَ هكذا أراد ..  ملسو هيلع هللا ىلصنا به ر  ك  تل ذَ .. عندها ذكريات فقد خ 

 ..ملسو هيلع هللا ىلص ه  تْ دَ هه ألنها شَ .. أن تبىق شاَة عزيزة يهتم بها اخللفاء واألمراء.. الل
نا اكن حبيبك .. (  )اسطوانة السرير اكن يوضع هل رسير من .. ينام ملسو هيلع هللا ىلصه 

نا اكن يعتكف.. جريد انلخل  .. وه 
نا اكن َعّل و.. (1 )احَلَرس  اسطوانة حلراسة  يقفوا سعد بن أيب وقاص ه 

 {76المائدة }﴾ وَاهلُل َيْعِصُمَك ِمَن انل اِس  ﴿: قوهلتعاىل حىت أنزل الل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب 
   .(  )(يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمين اهلل): قال هلمف

نا اكن حبيبك .. (  )اسطوانة الوفود فود والّزوار ملسو هيلع هللا ىلصه  َفهنا .. يستقبل الو 
يب.. اكن جيلس نا اكن ي سأل وجي  ن.. وه  فود ت سلموه   ..وتشهد باحلّق .. ا اكنت الو 

 ذي ـيف ماكن هذه االسطوانة اكن يشمخ اجلذع  ال.. (  )االسطوانة امُلَخلَّقة

                                                

ا حنو القبلة، ومكتوب عليها ( 15) هذه اسطوانة )أول اسطوانة ىلع يسارك وأنت تقف أمام املحراب متوجها
 (.الرسير

 (.هذه اسطوانة اْلرس)اِلايلة بعد أسطوانة الرسير حنو الشمال، ومكتوب عليها ( 11)
 .2487لسلة الصحيحة رقم أخرجه الرتمذي، ويه يف الس( 12)
 (.هذه اسطوانة الوفود)اِلايلة بعد أسطوانة اْلرس حنو الشمال، ومكتوب عليها ( 13)

 (.هذه االسطوانة املَخلّقة)مالصقة للمحراب انلبوي، ومكتوب عليها ( 14)
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َخلّقة  ..ملسو هيلع هللا ىلصَحّن لرسول الل  ّميت بالم  ألن رسول ( يعين املطيبة أو املعطرة)وَس 
 مي ث   ،(تضايق)ظ يي غَ تَ فَ  ،رأى خنامة يف قبلة املسجدف ،اخيطب يومً  الل اكن

م ُكوجه أحِد َلَبإن اهلل عز وجل ِق) :وقال ،ه بهخَ داع بزعفران فلّط ثم  ،هاكي حَ 

: وقيل.. اعئشة يه اليت َطيّبتها: وقيل.. (  )(فال يبصق بني يديه ،إذا صلى
َصاله:  لـوقي.. اعتكة  ن ـن أول موأ ،ملسو هيلع هللا ىلص إنها اكنت ت طيّب ألنها َعلَم ىلع م 

 .(  )يدَطيّبها اخليران زوجة هارون الرش
ّميت بذلَك ألن أبا (  )وتسىم أيًضا أسطوانة أيب بلابة: أسطوانة التوبة س 

ابة   ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل  إال ينوالل ال ُيلّ ": وقال.. هفا هفوة، وَربط نفسه بها بل 
 .. وبيق ىلع حاهل حىت نزلت توبته من الل تعاىل. ".بيده

رَس انليب و
َ
ايلمامة حني جاء به  د  ي  بن أثال سَ  ةَ امَ مَ فيها ث   ملسو هيلع هللا ىلصيه اليت أ

 ة شياه دّ ، واكن يبعث إيله ُك يوم بلنب عه  ملسو هيلع هللا ىلصأسرًيا؛ فأكرمه انليب   الصحابة
                                                

 .رواه ابلخاري ومسلم وأبو داود بتلفاظ متقاربة( 17)

 .37حة مرشد السالكي صف: انظر لالسزتادة( 11)
عندما حارص ف ،(أيب بلابة وتُعرف باِلوبةهذه اسطوانة )ومكتوب عليها ، ىلع يسار املحراب انلبوي( 11)

ا هلم أن يبعث إيلهم أبا بلابة ملسو هيلع هللا ىلص طلبوا من انليب  ،ايلهود بين قريظة بعد غدرهم بعهده ؛ ألنه َكن حليفا
أنزنل ىلع حكم : ل عطفته فقالوا هلقبل اإلسالم ليك يتفاوض معهم، فلما جاء إيلهم حاولوا استغال

 فقال أبو بلابة. يعين سوف يذحبكم( وأشار بيده إَل حلقه)إن نزِلم ىلع حكم حممد : حممد؟ فقال هلم
" : بل ذهب ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يعد إَل الرسول "أين ُخْنت اهلل ورسوهل فواهلل ما حتركت قدماي حىت علمُت ،

وهو يف بيت أم ملسو هيلع هللا ىلص فتنزل اهلل توبته ىلع انليب  .ه األسطوانةمرسعا إَل املسجد انلبوي وربط نفسه يف هذ
َحر يضحك، فقلت ملسو هيلع هللا ىلصلقد سمعت رسول اهلل : ، قالت أم سلمة(ريض اهلل عنها)سلمة  مم : يف الس 

يا أبا بلابة، : وقالت ت أم سلمةمفقا". تيب ىلع أيب بلابة: "تضحك يا رسول اهلل، أضحك اهلل سنك؟ قال
 ..ة الفجر أطلقه من األرسصالملسو هيلع هللا ىلص فلما مر  عليه الرسول  ،كأبرش فقد تاب اهلل علي
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 .(  )فيشبه ُكه
نا اكن احلبيب يتَحّرى الصالة.. (  )أسطوانة عائشة بل اكن ي صل .. ه 

ثم انتقل إىل ماكن .. بانلاس عندها ملدة ثالثة عش يوًما بعد حتويل القبلة
رعة)وت سىم .. وي قال أنه ي ستجاب عندها ادلاعء.. ايلحمرابه احل  (.. اسطوانة الق 

 
   بكر الصديق وخوخته   يبيت أب  

امشه .. ووجهك إىل داخل املسجد" باب السالم"أمام  -من فضلك-قف 
.. هنا جيب أن تتوقف".. باا الصديق"قلياًل إىل يسارك جتد باباً مكتوٌب عليه 

 .. هنا جيب أن تتذكر.. رهنا جيب أن تتفك
تمّعن يف هذا املستطيل ذو اإلطار ابل يّن املصنوع من أجود .. أدخل قليالً 

.. حبيبك وصاحب حبيبك.. بكر الصديق  إنه بيت أيب.. أنواع الرخام
يف دعوته .. يف تضحيته ومعاناته.. يف صباه وشيخوختهملسو هيلع هللا ىلص رفيق رسول الل 

  ،أبو بكر :حبتهه وُصيف ماِل يََّلاس َعالّن ّنـإن أَم ): ملسو هيلع هللا ىلصقال  هـحىت أن.. وهجرته

                                                

رسه يراقب ترصفات املسلمي وأفعاهلم؛  َكن ثمامة ( 18)
َ
أرسه الصحابة، وربطوه يف السارية، واكن يف أ

فرأى من اِلقوى واملحبة واِلعاطف واِلواضع وكَثة العبادة ما لم يَر يف حياته، فدخل يف قلبه حب 
عج

ُ
ب بتهله وأضمر يف نفسه ادلخول يف اإلسالم، ولكن أنفة الزعمة والعزة جعلته يؤخر اإلسالم، وأ

يا حممد إن تنعم عيل  : يرد عليه بقوهل". أْسلم يا ثمامة: "ملسو هيلع هللا ىلصإسالمه إَل نهاية أرسه، واكن إذا قال الرسول 
: امة من أرسه، وقال هلبإطالق ثمملسو هيلع هللا ىلص ويف ايلوم اثلالث أمر انليب . تنعْم ىلع شاكر، وإن تقتلين تقتل ذا دم

 .فذهب ثمامة واغتسل وفاجت املسلمي بإعالن إسالمه. اذهب حيث شئت

 ..(هذه اسطوانة عئشة)، ومكتوب عليها ىلع يمي االسطوانة املخلّقة( 13)
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 .(  )(خوة اإلسالمولكن ُأ ،أبا بكر خلياًل الختذُت ولو كنت متخذا خلياًل
أحب ..  ملسو هيلع هللا ىلصاألسبق إىل اإليمان بمحمد .. الّصديق األكرب.. أبو بكر

ْيِ إِْذ ُهَما يِف الَْغارِ  ﴿.. ملسو هيلع هللا ىلصانلاس إىل رسول الل 
شيخ .. {23التوبة }﴾ ثَايِنَ اثْنَ

نا.. اكن ينام هنا ..ريهموخ الصحابة يا هل .. فيا هلا من كرامة.. اكن يقوم الليل ه 
 ..أن تقف يف ماكن بيت أيب بكر الصديق .. من رشف عظيم

.. ثم انظر خلفك.. امشه ُنو مرتين.. ادخل من فضلك إىل املسجد.. اآلن
: ث املزخرف الرائعل  عليه خبط اثل   امنقوشً  الرتى حجرً .. ارفع رأسك قليالً 

 تلك انلافذة.. إنها خوخته.. نعم.. (هذه َخوخة سيدنا أبي بكر الصديق )
ّل ىلع مسجد الرسول  الصغرية أن ملسو هيلع هللا ىلص اليت أمر احلبيب .. ملسو هيلع هللا ىلصاليت اكنت ت طه

ّ خوخة سواها  ..هو اذلي أمر بذلكملسو هيلع هللا ىلص ألن انليب .. وستبىق ولن تَسدّ .. ت َسّد ُك 
؟؟  عند خوخة أيب بكر الصديق .. اكهن -أيها الغايل-ماذا ستتذكر 

َطاَع  ﴿ ..هل ستتذكر شعاراً طاملا سارت األمة عليه
َ
َمْن يُِطِع الر ُسوَل َفَقْد أ

 فتتخذه شعاًرا؟؟ {13النساء }﴾ اهللَ 
.. جيب أن ي طاع فال ي عارضملسو هيلع هللا ىلص أم أنك ستتذكر أن أمر رسول الل 

ويكون هديه .. حياتك تلبحث عن أوامره َفت َطبّقها؟؟ تلكون سنته يه ُك  
 سبيلك حىت مماتك؟؟

َ  اكنَ  ستتذكر أن الصّديق  هل     ّها من هذا ابليت؟ فتعرف األمّ  س  وس  ي ة ُك 
 َهلََك وضاع واُنرف؟.. حق املعرفة أن السائس إذا سار يف طريق الرتف

                                                

 .يف صحيح اجلامع 2551: حديث رقم(  85)
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من خيدم دين اإلسالم وي ضيح من أجله تبىق  أم أننا سنتذكر أو نتعلّم أني 
 :وكما قال القائل..لن يمحوها الزمن؟؟.. ةذكراه خادل

مٌر ثاينفاذلّ *** موتَك ذكرها  لارفع نلفسَك قب  كر  لإلنسانه ع 
ال حترمنا .. يا رب.. ريض الل عنك أيها الصّديق.. رحم الل أبا بكر

حبته.. رؤيته عندك يف الفردوس األىلع يا .. وال حترمنا جملسه.. وال حترمنا ص 
 ..أرحم الرامحني

 
 محةباا الّر  

ناك باٌب مكتوب .. انظر جيًدا.. انلبوي قف يف اجلهة الغربية من احلرم ه 
ملاذا .. باب عريق عظيم إنه.. يقع بعد باب الّصديق شماالً  "..باب الرمحة"عليه 
ّّم  دخل  جاء يف صحيح ابلخاري أن رجالً  بهذا االسم؟" باب الرمحة"س 

ادلاعء  خيطب يوم اجلمعة، وَطلََب منه ملسو هيلع هللا ىلص الرسولو ،من هذا ابلاباملسجد 
فأمطرت السماء سبعة  ..فداع الل وهو ىلع املنرب.. املطر لزنول.. واالستسقاء

وهو  ملسو هيلع هللا ىلص فقال.. رفع املطر خشية الغرقية طابلاً أيام ، ثم دخل يف اجلمعة اثلان
نا  وتفرقت فانقشعت السحب  ..(اللهم حوالينا وال علينا): ىلع املنرب ه 

ن واعترب هذا رمحة بالعباد ، فأطلق  حىت ارتوت األرض املحيطة، ،(1 )اكوه 
ّم ،  "باب الرمحة"عليه   .اكن يدخل منه ملسو هيلع هللا ىلص هألن "باب انليب"كما س 

                                                

 .7752اْلديث متفق عليه، انظر مشاكة املصابيح ( 81)
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وأن يكشف ما .. فَهل ستتذّكر أن تدعو الل تعاىل أن يرحم املسلمني
 ..واالقتصادي ..واألخاليق.. واالجتمايع.. ادليين.. بهم من اجلدب والقحط

امهلل رمحتك . .امهلل ارمحنا برمحة من عندك تغنينا بها عن رمحة من سواك
 .إال أنت هَلَ ُكه ال إه  ناشأن اعني وأصلح نل ةَ فَ رْ َط  ناسه ف  نْ أإىل  ارجو فال تكلنن

 
   باا جربيل  

وأطلق . وعرف بباب عثمان لوجوده مقابل بيته ،باب من جهة الشق هو
يف هذا املاكن  عليه السالم ، اتلىق ِربيل ملسو هيلع هللا ىلصلرسول ألن ا "باب جربيل"عليه 

بعد عودة انليب من اخلندق ووضعه السالح أمر الل  يف غزوة بين قريظة،
ما وضعت : "تعاىل نبيه بقتال بين قريظة، فجاء إيله جربيل عليه السالم وقال

ين إن الل يأمرك يا حممد باملسري إىل بين قريظة فإ. . املالئكة السالح بعد 
وقد ، أصحابه باتلوجه إيلهم ملسو هيلع هللا ىلصفأمر احلبيب " إيلهم فمزلزل بهم اعمدٌ 

أعلمهم بأن الل تعاىل قد أرسل جربيل ليلزل حصونهم، ويقذف يف قلوبهم 
 .(  )(ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة): الرعب، وأوصاهم بأن

نّك ستتَذّكر قول الل تعا ظ 
َ
ىل يف ماذا ستتَذّكر عندما تقف أمامه؟ أ

ديس وأن من اعدى .. (  )(من عادى لي ولًيا فقد آذنُتُه باحلرب): احلديث الق 
 .. آجاًل أم اعجاًل؟.. اإلسالم واملسلمني ال ب ّد من تأديبه
                                                

، نقالا عن 47-48عمارة وتوسعة املسجد انلبوي الرشيف عرب اِلاريخ ص. 4117ري رقم أخرجه  ابلخا( 82)
 .موقع األمانة العامة لشؤون املسجد انلبوي

 .2211اْلديث رواه ابلخاري، انظر مشاكة املصابيح ( 83)
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ظ دادً  اامً أم أنَّك ستتَذّكر أن لل تعاىل مالئكة عه من ي ؤّيد  بهم ُك  اشه
م ال يضعون أسلحتهم حىت َيتَ .. نرََصَ دينه ّتم انلرص لإلسالم حَ بل إّنه 

 ..واملسلمني؟
ثمان بن عفان احليي اذلي تستيح منه .. أم أنك ستتَذّكر أن بيت ع 

نا.. املالئكة حليائه ل ق اإلسالم فتتيّقن أني .. اكن قريبًا من ه  وجيب .. احلياء خ 
سلم اتليَخل ق به؟ ثمان.. ىلع ُك  م   ..ريض الل عن ع 

 
    دكة األَغوات   

حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة املشفة بأمر الل تعاىل،  تمّ 
إىل املدينة، وبيق حائط القبلة  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك بعد ستة عش شهراً من هجرته  

 َف قه ل أو س  لّ ظ  به فَ  ملسو هيلع هللا ىلصاألوىل يف مؤخر املسجد انلبوي، فأمر انليب  
 
طلق ، وأ

فة أو الظلة، ولم يكن هل ما يسرت جوانبه  .عليه اسم الص 
الصفة ماكن يف مؤخر املسجد انلبوي مظلل أعد لزنول ": قال ابن حجر 

ة هم فقراء املسلمني من . ا ـه" الغرباء فيه ممن ال مأوى هل وال أهل في وأْهل  الصي
اذلين لم تكن هلم منازل يسكنونها، فاكنوا يأوون إىل  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول الل 

 ..هذا املاكن املظلّل يف املسجد انلبوي
ند الواجهة الشمايلة للمقصورة الشيفة.. اآلن وَعبري .. أنواٌر تتألأل.. وعه

دور نا .. يشح الص  فة -أو قريبًا منه-فه  ماذا ستَتََذّكر ف.. اكن ماكن أهل الص 
؟ هل ستتَذّكر أن دين اإلسالم العظيم قام ىلع أكتاف هعندما تقف أمام
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دمة َفتَعلم علم ايلقني أن الفقر ليس  ..هؤالء الفقراء ذًرا للتََخل ف عن خه ع 
ذيفة بن .. وال عن اجلهاد يف سبيله.. وال عن ادلعوة إيله.. دين الل تعاىل وح 

والفقر  ليس  ..يشهدون؟ عبد الل ذو ابلجادينو ايلمان وزيد بن اخلطاب
ذًرا يف ترك َتَعل م أحاكم ادّلين ريرة .. ع   ..شاهًدا وأبو ه 

بينه وبني حال املسلمني ايلوم، استمع إىل  أم ستتَذّكر أحواهلم، وت قارن
لقد رأيت سبعني من أهل الصفة، ما منهم رجل : )يقول وهو  هريرة أيب 

عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا يف أعناقهم منها ما يبلغ نصف 
. .(  )( الساقني، ومنها ما يبلغ الكعبني فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته 

 ..ا بالليلرهبانً  ..ا بانلهارفرسانً  لكنهم اكنوا
لكنهم نرصوا .. ما اكن هلم مأوى.. لكنهم سادوا األمم.. ما اكن معهم مال

.. وى ما يسرت عوراتهمما اكن هلم ما يلبسون س..  بهماإلسالم وأعزه الل
.. وحفظوا القرآن وأقرأوه غريهم.. تعلموا العلم وعلّموه غريهم لكنهم
فََخدّل الل تعاىل ذكرهم ورفع قَدرهم يف  ؛ يلنرصوا ادلينا يف سبيل اللووجاهد

َ ماكنهم شاًَا عزيًزا.. واآلخرة (  )ادلنيا   ..يل َذّكرنا بهم.. َفبَيقه
ورمحته؟ بتقديمه الفقراء حىت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص أم أنك ستتَذّكر َعظمة الرسول 

ىت بسيب مَ أهل بيته؟ 
 
دماً ، فاكن تسأهل خا االل عنه فأتته فاطمة ريض ،ةري فقد أ

                                                

 .7241أخرجه ابلخاري موقوفاا، مشاكة املصابيح ( 84)
 الصفة ما يزيد ىلع ثالثمائة، ثم رأيت بعد ذلك لك واحد لقد رأيت ميع يف" : يقول أبو هريرة( 87)

ا   .".منهم وايلاا أو أمريا
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واهلل ال أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من اجلوع ال أجد ): جوابه

ما أعظمك يا .. (  )(ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أمثانهم 
 !!!سيدي يا رسول الل

  :مالحظة
َ
 .وات مجع آاغ، ويه ُكمة تركية بمعىن الّسيدغَ األ

 
 

  البقيع    
".. باب ابلقيع"اخرج مبارشة من .. ىلع احلبيب وصاحبيه بعد أن ت َسلّم

جد ـاٍت من األمتار تَ وىلع ب عد بضع َعَش .. لَك تماًماه ابلاب اذلي ي قابـإن
 . (  )أو ما اكن ي عرف ببقيع الغرقد.. ابلقيع

.. وترتعد األطراف.. ندَ ابلَ  زَت  هْ إذا اقرتبت منها يَ .. إنها مقربة أهل املدينة
رّ  ه وصحبه اشوقً .. وتزداد نبضات القلب.. اجللود وتَقَشعه .. إىل احلبيب وآهله

ّل ما نملك! فكم نشتاق إىل رؤيتهم؟ نلكون من  (  )وكم نََوّد لو نراهم بك 
نا سوف تعود بك اذلكريات.. رهمكّ ذَ تَ تَ فهنا سَ .. املؤمنني حًقا إىل احلبيب .. ه 

نا حتلو اذلكريات .. ونأخذ العرب من حياتهم.. فنرتىّض عنهم.. وصحبه .. فه 
نا ت سكب العربات نا نطوف بأرواحنا معهم.. وه  فاألرواح املحبة .. نعم.. وه 

 .. املتآلفة تتعارف
                                                

 .784أخرجه أْحد، انظر الرتغيب والرتهيب ( 81)
 .ُسّميت بذلك ألنها َكنت مليئة بشجر اسمه الغرقد وهو ذو شوك، أما اآلن فلم يعد بها( 31)
 .رواه مسلم (عدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالهإن من أشد أميت لي حبا ناسا يكونون ب): ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 33)
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هنيئًا ملن مات .. وملن مات باملدينة.. يشفع ألهل ابلقيع ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل 
ناك.. بها مثوى خري .. وما أدراكم ما ابلقيع.. يف ابلقيع.. هنيئًا ملن د فهَن ه 

نا.. ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول الل .. نلاسا فهنوا ه  يف .. أكرث من عشة آالف صحايب د 
فًا أنهم جاوروا رسول الل .. ابلقيع وجاوروه بعد .. يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصيكفيهم رَشَ

من استطاع ).. وأكرب جائزة.. وأرشف مزنلة.. نالوا أعظم كرامة.. مماته ومماتهم

ملن مات ( أشفع  :يف رواية و )منكم أن ميوت باملدينة فليفعل فإني أشهد 

تََقبّلة.. (  )(بها يف يوم ال نصري فيه وال .. أنها شهادة صادقة.. إنها َشفاعٌة م 
 ..شفيع
تتَذّكر بناته  ..ملسو هيلع هللا ىلصزوجات الرسول .. تتَذّكر أمهات املؤمنني.. يف ابلقيع 

ثوم َقيّة وزينب وأم ُك  ّكر  ..تتَذّكر فاطمة واحلسن والعباس.. ر  عثمان بن تتذه
ثمان.. فانع ّكر ..وما أدراك ما ع   ..الكثري.. وغريهم الكثري.. عمته صفية تتذه

فَي ستحب .. يلاًل نهاًرا.. اكن يزوره دائًما ملسو هيلع هللا ىلصهل ستتذّكر أن احلبيب 
ّ يوم زوروا القبور ): ، وطاعًة ألمره ملسو هيلع هللا ىلص؟ فزتوره أنت اقتداًء به (  )زيارته ولو ُك 

 .(1 )(فإنها تذكركم اآلخرة
.. اليت لو ُنا منها نلجا سعد بن معاذ.. ة القربهل ستتذّكر ضم 

َ غَ ، تَ هه رْبه يف قَ  ه  عَ َض وَ عندما َدَفَن سعًدا وَ  ملسو هيلع هللا ىلصورسول الل  .. ثالثًا حَ بي سَ وَ .. ه  ه  جْ وَ  ريي

                                                

 .يف صحيح اجلامع 1517: أخرجه أْحد وغريه، انظر حديث رقم (87)
 .2/872املجموع للنووي، نقال عن أحاكم وخصائص اْلرمي ( 75)
 .يف صحيح اجلامع 3711: رواه مسلم وغريه، واللفظ البن ماجه، حديث رقم( 71)
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ئهَل عن  ابلقيع   جي حىت ارتَ  املسلمونَ  حَ بَ سي فَ  ثم كربي ثالثًا، وكربي املسلمون، فَس 
القرب، َوُضمَّ َضمَّة لو جنا منها أحٌد لندا تضايق على صاحبكم ): ذلك فقال

 ..رمحاك يا ربنا.. (  )(هو، ثم َفرََّج اهلل عنه
 

 

 باء
ُ
 مسجد ق

.. وما أدراك ما ق باء.. ىلع ب عد ثالثة أكيال جنوب املدينة يقع مسجد ق باء
سس ىلع اتلقوى من أول يوم.. أول مسجد ب ين يف اإلسالم

 
مر احلبيب .. أ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصأ

َقبلته أعدل قبلة ىلع وجه األرض بعد قبلة املسجد .. وشارك يف بنائه.. بىنأن ي  
 ..القبلة بالضبط ملسو هيلع هللا ىلصألن جربيل عليه السالم أرى احلبيب ..  انلبوي

 ملسو هيلع هللا ىلصماذا ستتذّكر عندما تزور مسجد ق باء؟ هل ستتذّكر تضحية الرسول 
عوبات.. وهجرته وب عده عن أهله وبدله ذلك  ُك  .. وما واجهه من مشقة وص 

ألجل ادلين؟ أال يكون ذلك سببًا ألن تهون عليك ُك  الصعوبات يف سبيل 
 ..ادلعوة إىل الل وخدمة دين الل

فتقول .. يف ق باء حبفاوة وفرح ملسو هيلع هللا ىلصأم أنك ستتذّكر كيف است ْقبهَل الرسول 
نت  : يف نفسَك  ننه  ملسو هيلع هللا ىلصال أستطيع استقبال شخصه  إن ك  فإين سوف أستقبل س 

ّل رضا سوف أستقبل .. وسأستقبل أوامره بهالسمع والطاعة ..وهديه بهك 
 كما استقبله املسلمون يف ق باء ويف املدينة .. .ا للناسـفظها وتبليغهأحاديثه حبه 

                                                

 . ، نقالا عن السرية للصاليب(1/141)مسند اإلمام أْحد ( 72)
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 ..باحلب واحلفاوة واالستبشار واتلصديق
لّو شأنه وقدره؟ فصالة فيه تعدل  أم أنك ستتذّكر قيمة ذلك املسجد وع 

بل إن الصحابة .. ه ُك  سبت ي صّل فيهاكن يتعاهد ملسو هيلع هللا ىلصواحلبيب .. (  )عمرة
 احلمد لل :  حىت قال عمر  ملسو هيلع هللا ىلص -وحبيبنا-اكنوا يتعاهدونه اقتداًء حببيبهم 

 .. (  )اذلي قَّربه إيلنا، ولو اكن مسرية شهر لرضبنا إيله أكباد اإلبل
باء مسجًدا صغرًيا اكن إىل الشق  -أيها الغايل-ستتذّكر  عند زيارتك لق 

مسجد "سماه الل تعاىل يف القرآن العظيم .. د قباءقلياًل من مسج
ضاهاة ملسجد ق باء ويله َفّرقوا انلاس ويرصفوهم عن .. بناه بعض املنافقني م 

لكن الل تعاىل شاء أن .. ملسو هيلع هللا ىلصمسجد ق باء واملدينة املنورة وعن رسول الل 
نّة .. بقاعدٍة إهليةأال ي َذّكرَك هذا .. ي هدم املسجد وي مىح عن وجه األرض س 

ومهما نافق .. مهما اعتدى املعتدون.. إن ابلاطل زاهق ال حمالة: تقول.. ربانية
 ..  املنافقون

 
 

                                                

 .يف صحيح اجلامع 3812: أخرجه أْحد وغريه، انظر حديث رقم( 73)
 .111، وانلبذة اللطيفة 74مرشد السالكي ( 74)
لكن اهلل  ،أن يُصيّل به حىت يُضفوا عليه صبغة رشعية ملسو هيلع هللا ىلصرسول البناه بعض املنفقي وطلبوا من ( 77)

ِ  ﴿: تعاَل أوىح إيله ا لَِمْن َحاَرَب اهلَل وَاَّل  ا َبْيَ الُْمْؤِمنَِي َوإِْرَصادا ا رِضَاراا َوُكْفراا َوَتْفِريقا َُذوا َمْسِجدا يَن اخت 
ُْسىَن وَاهلُل يَْشَهُد إِن ُهْم لَاَكِذبُونَ  َرْدنَا إاِل  اْلْ

َ
.. فَهَدمه وأحرقه.. {151اِلوبة } ﴾َوَرُسوهَلُ ِمْن َقْبُل َويَلَْحلُِفن  إِْن أ

زيلت وصارت ضمن اْلدائق املحيطة باملسجد احديثا نها ثم إ.. وأصبح ماكنه مزبلة
ُ
 .74مرشد السالكي . أ
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 مسجد القبلتني 
لكنه َدَخل اتلاريخ .. مسجد صغري.. (  )إنه مسجد بين حرام بن سلمة

دما نزل أمر فعن.. أتدرون ملاذا؟ بسبب طاعة أمر الل تعاىل.. من أوسع أبوابه
اكنت أول صالة  (  )الل تعاىل بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة

وقد َصىّل معهم رجل، ثم توجه إىل ديار بين .. َصاّلها املسلمون صالة الظهر
أشهد  أين قَد : فصاح فيهم.. حرام فوجدهم ي صلّون العرص إىل بيت املقدس

بارشة إىل الكعبة .. ةإىل الكعبملسو هيلع هللا ىلص َصلّيت  الظهر مع رسول الل  فاستداروا م 
فاكنت الصالة نصفها إىل بيت املقدس ونصفها إىل .. وأكملوا صالتهم

ّّم مسجد .. الكعبة هو اذلي ملسو هيلع هللا ىلص وقال بعضهم أن انليب .. (  )"ذو القبلتني"فَس 
لكن الرواية األوىل .. (  )اكن يؤم انلاس يف هذا املسجد وقَت حتويل القبلة

َدّق وأصح فقد أخرج
َ
 ..(  1)ها الشيخانأ

رَت مسجد القبلتنيـاذا ستتَذّكر إذا مـم.. لكن  وف تتَذّكر أن ـ؟ س؟ا ز 
                                                

 .. يبعد عن املسجد انلبوي حنو أربعة أكيال( 71)

َن َك قِْبلَةا تَْرَضاَها فََولِّ ﴿: يف قوهل تعاَل( 31) َماءِ فَلَُنَويلِّ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد  قَْد نََرى َتَقل َب وَْجِهَك يِف الس 
َرَاِم وََحْيُثَما ُكْنُتْم فََول وا وُُجوَهُكْم َشْطرَهُ   .{822البقرة }﴾اْلْ

يف اْلقيقة أن لُكّ املساجد اليت َكنت يف املدينة ذات قبلتي، بما فيها املسجد انلبوي، لكن اخُتص  ( 78)
 .77لكي مرشد السا. هذا املسجد بهذا االسم بسبب هذه اْلادثة

 .117انلبذة اللطيفة صفحة ( 77)
نِْزَل عليه الليلة قرآن،  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل : بينا انلاس بقباء يف صالة الصبح، إذ جاءهم آٍت؛ فقال( 155)

ُ
قد أ

ِمَر أن يَستقبل الكعبة فاسَتْقبِلُوها، واكنت وُُجوُههم إَل الشام، فاستداروا إَل الكعبة، واستدار إمامهم 
ُ
وقد أ
 ...11انظر صفة صالة انليب لألبلاين رواه ابلخاري ومسلم وغريهم بتلفاظ متقاربة، " ستقبل بهم القبلة حىت ا
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ّ مسلمملسو هيلع هللا ىلص االقتداء برسول الل  بل هو طريقنا إىل رضوان الل .. واجب  ُك 
قُْل إِْن ُكْنُتْم حُتِب وَن اهلَل  ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصقال الل تعاىل لرسوهل .. تعاىل ومغفرته وحمبته

 . {08آل عمران }﴾بِْبُكُم اهلُل َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم وَاهلُل َغُفور  رَِحيم  فَات بُِعويِن حُيْ 
سوف تتذّكر أيًضا أن املسلم جيب أن يكون حريًصا جًدا ىلع إخوانه 

فيجب أن .. وأخالقهم.. وعباداتهم.. حريص ىلع تصحيح عقيدتهم.. املسلمني
ّ ما يعرف؛ ألن  بَلّغهم ُك    ْنِم داٍمِلِب ِةياَمالِق وَمَي اهلُل ُهَمَدـلا َأًمْلِع َمَتَك ْنَم)ي 

 .. (1 1)(ارَن
فإذا سمع من .. كما أنه جيب أن يكون حريًصا ىلع تصحيح عباداته

ولسان .. يأمره بمعروٍف أو ينهاه عن منكٍر  سارع إىل تطبيق أمر الل تعاىل
ْفَرانََك َربينَا َوإه : حاهل يقول َطْعنَا غ 

َ
ْعنَا َوأ ري  َسمه  ..يَلَْك الَْمصه

املسلم ): ملسو هيلع هللا ىلصقال .. سوف تتَذّكر أيًضا أن املسلمنَي ي َصّدق بعضهم بعًضا

 ..(  1)...(وال خيذله ،وال يكذبه ،ال خيونه ،أخو املسلم
يف َصالته ملسو هيلع هللا ىلص حيث تَوَّجَه إيلها احلبيب .. سوف تتذّكر قيمة بيت املقدس

وأي مكرمة .. ظيمفأي رشف ع.. بأمر من الل تعاىل ُنو ستة عش شهًرا
 !!.. جليلة لساكين بيت املقدس

 
 

                                                

 .121حسن صحيح، الرتغيب والرتهيب : رواه ابن حبان واْلاكم، وقال األبلاين( 151)
 .يف صحيح اجلامع 1151: أخرجه الرتمذي، انظر حديث رقم( 152)
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 (301)اإلجابةمسجد  
فت تلك .. إنه مسجد بين معاوية بن مالك من قبيلة األوس   تََشّ

.. وَصىّل يف مسجدها هو ومن صاَحبَه  .. إيلهاملسو هيلع هللا ىلص ادليار بزيارة رسول الل 
ناك فأعطاني  ..اي ثالًثرب سألُت): ثم َخَرَج إيلهم وقال.. داع ربه طويالً .. وه 

  ..ة فأعطانيهاَنميت بالسَُّأ َكِلِهربي أن ال ُي سألُت . ..ومنعين واحدة ،اثنتني

 هم ـه أن ال جيعل بأسـوسألُت ..اـيهـأعطانـأميت بالغرق ف َكِلْهه أن ال ُيـــوسألت

ّّمَ بذلَك .. (  1)(بينهم فمنعنيها  "مسجد اإلجابة"فَس 
رَْت  ّب الرسول فماذا ستَتََذّكر لو ز  نَّك ستتذّكر ح  ملسو هيلع هللا ىلص هذا املاكن؟؟ أظ 

ّ ادلعوات اكنت ألمته؟ .. وحرصه عليها.. ورمحته بها.. ألمته ألم ت الحظ أّن ُك 
ما أعظمك يا سيدي يا .. بل ألمته.. وال لفاطمة.. وال لعائشة.. لم يدع  نلفسه

بّك.. رسول الل بّك.. ن شهد الل أننا ُن  ب من ُي  .. رمنا رؤيتهيا رب ال حت.. وُن 
قتدر حبته يف مقعد صدٍق عند مليك م   ..يا رب ال حترمنا ص 

نَّك ستتذّكر أيًضا أن من يَ  لن .. ع  الل تعاىل بإخالص وبصدقدْ أظ 
يّبه.. ي ضيّعه  ..سيستجيب الل هل ولو بعد حني.. ولن خي 
 

 

                                                

 .ال رشق اْلرم انلبويمرتاا شم 155يبعد حنو ( 153)
 .يف صحيح اجلامع 3773: أخرجه مسلم، انظر حديث رقم( 154)
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ل أ
َ
ب
َ
د ج

ُ
  حـ

ر الغزوات اليت فيه من أشه.. ال ُتىف أحداثها ىلع أحد من املسلمني
حد.. وصحابتهملسو هيلع هللا ىلص خاضها رسول الل 

 
فيها من العرب والعظات ما .. غزوة أ

ر.. فيها فماذا جيب أن نتذّكر .. ومن اذلكريات ما يستديع اتلأّمل واتّلَذك 
حد السامق

 
وكأنها .. اثلابتة.. الراسية.. الشاَة.. ةعندما نشاهد سلسلة جبال أ

بإذن الل  وستقيض.. ما اليت ستسود  العالم يوًما.. (  1)ت شري إىل ديانة اتلوحيد
 ..ىلع الشك وأهله تعاىل

حد
 
ّب رسول الل .. مجادٍ . جبل أ ملسو هيلع هللا ىلص لكن رسول الل .. مجادٍ .. ملسو هيلع هللا ىلصلكنه ُي 

به د للمسلمني أحداثً .. (  1)ُي  .. وتضحيات كبرية.. عظيمةً  امجاد لكنه َشهه
مر ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب  لكنه اهزّت َطَرًبا وفَرًَحا عندما صعد عليه.. مجاد وأبو بكر وع 

 .. (  1)وعثمان
حد وجبل 

 
ماة؟ ستتذّكر " َعينني"ماذا ستتَذّكر وأنت ترى جبل أ جبل الر 

َمْن يُِطِع الر ُسوَل  ﴿: فقد قال الل تعاىل.. أن من أطاع رسول الل فقد أطاع الل
ْرَسلَْناَك َعلَْيِهْم 

َ
َطاَع اهلَل َوَمْن تََوىل  َفَما أ

َ
اَفَقْد أ  ..{13النساء }﴾ َحِفيظا

َوَمْن ﴿ ..والضالل سبيله.. وستتذّكر أن من يعصيهما فاخل ذالن مصريه
جي ملسو هيلع هللا ىلص فهذا الرسول .. {07األحزاب }﴾ َوَرُسوهَلُ َفَقْد َضل  َضاَلالا ُمبِينااَيْعِص اهللَ   ش 

                                                

حد(  "157)
ُ
  .11مرشد السالكي  مشتّق من اِلوحيد، وأُحد ُسّّمَ بذلك ألنه وحيد بعيد عن سلسلة اجلبال،" أ

 .رواه ابلخاري (ُأُحد َجَبٌل ُيِحّبنا َوُنِحّبه):  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل ( 013)
بَُه بِرِْجلِه، فقال ملسو هيلع هللا ىلصَعَد انليب َص ( 011) ا وأبو بكر وعمر وعثمان، فَرََجَف بِِهْم، فَرَضَ ُحدا

ُ
اثبت أحد، فإمنا ): أ

 .رواه ابلخاري (عليك نيّب وصديق وشهيدان
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 روحه مع ُنو سبعني من دَ قَ فَ  ومحزة .. ه  م  دَ  وساَل .. وك َست رباعيته.. ه  رأس  
ّ ذلك بسبب َالفة واحدة ألمر رسول الل.. املسلمني مة فما َظن  .. ملسو هيلع هللا ىلص ُك 

 
ك بأ

نة نبيها  ..وتركت حىت الفرائض اليت فرضها ربها جل وعال؟.. َتنَّكبت س 
ناًسا َشّموا ريح اجلنة

 
َحَدَث .. األرض؟ نعم ىلع وهم.. هل ستتذّكر أن أ

.. ل ألجلهاـَ مه عَ وَ .. اـبههَدَق يف َطلَ ـفقد َص ..  (  1)ذلك مع أنس بن انلرض
 ..بل َشّم رُيها وهو َحّ ىلع األرض ي رزق.. ن أهلهاـان مـفك

وّكّمه ربه .. املالئكة ه  تْ لَ لي هل تتذّكر كرامات الشهداء؟ فمنهم من َظ 
ظةً  عربةً  فاكنَ  ( 11)ومنهم من َغّسلته املالئكة.. (  1)كفاًحا للك من ي قّدم  وعه

ِه َوَنىَه  ﴿: م يقل الل تعاىلأل.. ى نفسهدين الل ىلع هو ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ م 
َ
 وَأ

                                                

 يا سعد إين ألجد ريح اجلنة دون أحد، ثم ألىق بنفسه يف أتون املعركة،: سعد بن معاذ فقال أنُس  ليق( 013)
ِمَن ﴿: نزل قول اهلل تعاَل ويف هذا وأمثاهل. فوُجد فيه بضع وثمانون رضبة ، هدحىت استُش وما زال يقاتل

 . ﴾لُوا َتْبِديالا الُْمْؤِمنَِي رَِجال  َصَدقُوا َما َعَهُدوا اهلَل َعلَْيِه فَِمنُْهم م ن قَََض حَنَْبُه َوِمْنُهم م ن يَنَتِظُر َوَما بَد  
 ملسو هيلع هللا ىلصتل أيب يوم أحد، جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول اهلل ملا قُ : قال جابر  ( 157)

تبكني أو ال تبكني، ما زالت املالئكة تظلله ): ملسو هيلع هللا ىلصينهوين وهو ال ينهاين، وجعلت عميت تبكيه، فقال انليب 

  .(بأجنحتها حتى رفعتموه
استشهد أيب وترك عياالا وديناا،  يا رسول اهلل،: قال( يا جابر ما لي أراك منكسًرا؟): ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل      

ما كلَّم اهلل أحًدا قط إال من ): ملسو هيلع هللا ىلصبىل يا رسول اهلل، قال : قال (مبا لقي اهلل به أباك؟ أفال أبشرَك): ملسو هيلع هللا ىلصقال 

يا عبدي، متنَّ علّي أعطك، : وراء حداب، وكلم أباك كفاًحا، يا جابر أما علمت أن اهلل أحيا أباك فقال

يا : قال، إنه سبق مين أنهم إليها ال يرجعون: فيك ثانية، فقال الرب سبحانه يا رب حتييين فُأقتل: قال

ِهْم ﴿: فتنزل اهلل تعاَل. (فأبلغ من ورائي.. رب ْحَياء  ِعْنَد َربِّ
َ
ْموَاتاا بَْل أ

َ
ِيَن قُتِلُوا يِف َسبِيِل اهللِ أ َواَل حَتَْسََب  اَّل 

 .2/112 ، السرية للصاليب[117: آل عمران]  ﴾يُْرَزقُونَ 

.. ولم يغتسل ..وهو ىلع جنابة هو حنظلة بن أيب عمر، َكن حديث عهد بعرس، وَخَرج إَل اجلهاد( 001)
 .1/001من فضة، انظر السرية للصاليب  صحافَفَغّسلته املالئكة بي السماء واألرض بماء الُمزن، ب



59 
 

َوى*  انل ْفَس َعِن الَْهَوى
ْ
ن َة يِهَ الَْمت َ  ..وغريهم الكثري. ؟{28 -23النازعات }﴾فَإِن  اجلْ

حد؟ هل ستتَذّكر عمروماذا ست
 
ين ألرجو إ "بن اجلموح وقوهل  تذّكر يف أ

 ؟(111)أم ستتذّكر عني قتادة بن انلعمان.. ؟"أن أطأ بعرجيت هذه يف اجلنة
ر كَ  حد أن املنافقني ال يؤتمنون أال ي َذك 

 
ىلع َمّر األزمان؟ فقد .. جبل أ

( رجل    )، وانسحب زعيمهم ابن سلول بهث لث اجليش ملسو هيلع هللا ىلصَخَذلوا احلبيب 
وما اكن انسحابهم .. وعندما حصل اختبار اإليمان الصادق.. عندما َجّد اجلَدّ 

.. ( 11)داث بلبلة واضطراب يف صفوف املسلمني وإضعافًا ملعنوياتهمإال إلح
َما ََكَن اهلُل يِلََذَر ﴿.. لكن هذا حلكمة ربانية بالغة.. فهذا دأبهم دائًما

َبِيَث مَِن الّطيِِّب َوَما ََكَن اهلُل 
ْ
ْنُتْم َعلَْيِه َحىت  يَِمزَي اخل

َ
الُْمْؤمِنَِي ىلَعَ َما أ

 .. {861آل عمران } ﴾... الَْغْيِب يِلُْطلَِعُكْم ىلَعَ 
حد تتذّكر أيًضا ُكمات أيب دجانة 

 
َخَذ سيف رسول الل  يف أ

َ
عندما أ

 ..تلك اللكمات اليت ما ينبيغ ملسلم أن ينساها.. ملسو هيلع هللا ىلص
فحه دلى انلّخيله *** أنــا الـذي عــاَهَدين خليـل   وُنن   بالسي

 يف الل والرسوله أرضب بس***  ( 11)أن ال أقوم ادّلهَر يف الكيوله 
                                                

ده، فاكنت أحسن عينيه بي ملسو هيلع هللا ىلصحىت سقطت ىلع وجنتيه فردها رسول اهلل  أصيبت عي قتادة ( 000)
هما، وأصبحت ال ترمد إذا رمدت األخرى فستهل من  -رْحه اهلل-ر بن عبد العزيز مَ ىلع عُ  هُ دَلُ وقد قدم وَ  ،وأحد 

 :أنت؟ فقال هل مرجتالا 
ِ  ْت دّ رُ فَ *** ه عينُ  أنا ابن اَّلي سالت ىلع اخلدِّ    الردِّ  املصطىف أحسنَ  ّف كَ ب

 دِّ ـسن ما خسنها عيناا ويا حُ فيا حُ ***  اـانت ألول أمرهــما كـادت كـفع

 .123/ 2السرية للصاليب ( 112)

 .2/131مؤّخرة الصفوف، السرية للصاليب : الكيول( 113)
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صابته احلمراء ّر خباطرك قهّصة أبو دجانة وع  ماذا تتذّكر؟؟ .. ( 11)عندما َتم 
سلم ستشهاد أعظم رشف يناهل وأن اال.. تتذّكر أن اجلهاد واجب ىلع ُك  م 

 ..اإلنسان
نته.. أخذَت كتابه -أيها الغايل-وأنت .. أخَذ أبو دجانة سيفه .. أخذَت س 

 فعل بها؟؟ هل ست جاهد لنشها وتبليغها للناس؟؟فماذا ست.. أخذَت هديه
حد

 
ّج رأس احلبيب .. يف أ .. وسال دمه.. وك َست رباعيته وأنفه.. ملسو هيلع هللا ىلصش 

ترسم لفهم معالم حياة الفالح .. لكنه قال ُكمات ت يضء الطريق للمسلمني
: وهو يمسح ادلم عن وجهه الشيف ملسو هيلع هللا ىلصقال .. حياة اخلري والربكة.. والسعادة

 (وم َشّدوا نبّيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إىل اهلل؟كيف ُيفلح ق)
َبُهْم فَإِن ُهْم  ﴿: فأنزل الل تعاىل ْو ُيَعذِّ

َ
ْو َيُتوَب َعلَْيِهْم أ

َ
ء  أ لَيَْس لََك مَِن األْمِر ََشْ

 .( 11)  1: آل عمران﴾َظالُِمونَ 

م؟ ما بال من رهوخلف ظه يرمون هديه.. فما بال أقوام يكَسون الكمه
دى؟ هل سي فلحون؟ أشا ع املعايص وَشّجع عليها؟ ما بال حارب الفضيلة واله 

 هل ينجحون؟

                                                

َع رسول اهلل يشحذ يف همم أصحابه ويرفع( 114) معنوياتهم وأخذ  بعد أن اِلحم اجليشان واشتد القتال، رَشَ
ا، وقال فتحجم : قال( فمن يأخذه حبقه): أنا أنا، قال: هم يقولا أيديهم، لكفبسطو( من يأخذ مين هذا؟): سيفا

: قال( أن تضرب به العدو حتى ينحين): وما حقه يا رسول اهلل؟ قال: القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة
رآه فمتكرب، و يميش مشية  ،، فَلبس عصابته اْلمراء وأخذ خيتالأنا آخذه حبقه، فدفعه إيله واكن شجاعا 

 .(إنها ملشية يبغضها اهلل إال يف مثل هذا املوطن): قالويتبخرت بي الصفي ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 
 .7847رواه مسلم، مشاكة املصابيح ( 117)
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ُ حد
 
فعندما .. جيب أن نتخذها شعاًرا.. نتذّكر ُكمات نبوية عظيمة.. يف أ

م.. نلا الع زى: -ولم يكن قد أسلم بعد  -صاح أبو سفيان  زى لَك  .. وال ع 
اهلل موالنا وال موىل : قولوا): وما نقول؟ قال: قالوا( أال ُتديبوه؟): ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

ّز .. وال ناص سواه.. والل ال موىل للمسلمني سوى الل.. نعم(..  11)(لكم عه وال م 
فهو املتني .. فتمّسك أنت حببل الل.. فإذا َتَمّسك انلاس بالشق والغرب.. إاله

فإن الل هو .. ولو تَشبّث انلاس باملخلوقات.. القوي اذلي ال انفصام هل
 .. وتولك عليه.. فاستعن به..  كموال

 
 

ل سلع
َ
ب
َ
   ج
ثم امشه حىت تصل إىل حدود ساحات .. اخرج من باب الّسالم

تلاريخ اكن هل يف ا ..ترى جباًل شاًَا اعيلًا عظيًما.. ثم انظر أمامك.. احلرم
يف ذلك اجلبل اذلي حىم ظهور املسلمني .. إنه جبل سلع ..اإلساليم دوٌر كبريٌ 

 ..وقَت أن َخَذهَلم ايلهود.. اخلندقغزوة 
ّكره هو ماذا ستتذّكر عندما ترى جبل سلع؟  الشّك أن أول ما ستتذه

ظات وكرامات.. غزوة األحزاب  ..وما فيها من عرب وعه
.. باملسلمني عند هذا اجلبلاستسىق  ملسو هيلع هللا ىلصستتَذّكر أن رسول الل 

ِي ُيزَنِّ ﴿ألنه .. فتتيّقن ىلع ربك َحّق ايلقني  ُل الَْغْيَث ِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َوُهَو اَّل 

                                                

 .2/177، السرية للصاليب 4543أخرجه ابلخاري ( 111)
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َِميدُ  َويَنْرُشُ   ..{41الشورى }﴾رَْْحََتُه َوُهَو الَْوِِل  اْلْ
.. قّصة كعب بن مالك ومن َُتليَف معه عن غزوة تبوك ستتَذّكر أيًضا

 بن كعب يا.. )فمن ىلع هذا اجلبل انطلق صوت البشري إىل كعب ومن معه
كًرا اساجدً  ري خَ فَ  (..أبش مالك  مخسنيبعد  ..جرَ فَ ال جاء قد أن مَ له وعَ  ..لل ش 
ْرُض  َعلَْيِهمُ  َضاَقْت  إَِذا َحىت  ﴿ وجل عز الل ذكر اليت احلالة ىلع وهو ..يللة

َ
 اأْل

ْنُفُسُهمْ  َعلَْيِهمْ  َوَضاَقْت  رَُحَبْت  بَِما
َ
نْ  َوَظن وا أ

َ
  اَل  أ

َ
التوبة }﴾إيَِلْهِ  إاِل   اهللِ  ِمنَ  َملَْجت

 يَا قُْل ﴿ : بقوهل تعاىل بأن الل تواب رحيم؟ أما ي ذّكركَ هذا  أما ي ذّكركَ .. {881
ِينَ  ِعَباِديَ  فُوا اَّل  رْسَ

َ
ْنُفِسِهمْ  ىلَعَ  أ

َ
نُوَب  َيْغِفرُ  اهللَ  إِن   اهللِ  رَْْحَةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا اَل  أ  اَّل 

ا  ..؟{00الُزَمر }﴾الر ِحيمُ  الَْغُفورُ  ُهوَ  إِن هُ  مَجِيعا
امهلل أما آن نلا أن نصدق مع الل حىت ي كرمنا فيغفر نلا ذنوبنا؟؟ 

اغفر نلا وارمحنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا اجلنة وُننا من انلار وأصلح 
 ..يا أرحم الرامحني... نلا شأننا ُكه

 

 وداع املدينة   
.. ها طيّبةأرض.. ألنها طيّبة.. اها طيبةمي سَ .. ملسو هيلع هللا ىلصهذه يه مدينة رسول الل 

ِيَن  ﴿: قال عنهم َرّبهم.. نووأهلها طيّب.. وماؤها طيّب.. وهوائها طيّب َواَّل 
يمَ  اَر وَاإْلِ  ِجُدوَن يِف ـإيَِلِْهْم َواَل يَ  اَجَر ه  نْ ـَ ِحب وَن مـْم يُ ـْن َقْبلِهِ ـاَن مِ ـَتَبو ُءوا ادل 

وتُوا َويُْؤثُِروَن ىلَعَ 
ُ
ا أ ْنُفِسِهْم َولَْو ََكَن بِِهْم َخَصاَصة   ُصُدورِِهْم َحاَجةا ِمم 

َ
 ﴾أ

  {1الحشر }
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ومثوى احلالل  ..وأرض اهلجرة ..قبة اإلسالمو.. يمانيه ادلار واإل
محاها الل .. يأوي إيلها اإليمان ويأرز.. ( 11)ويه ادلرع احلصينة .. ( 11)واحلرام

 .. ( 11)تعاىل باملالئكة من ادلجال ومن الطاعون
ناك َ .. يف طيبة.. ه  .. ر  الشهادةـوت نشَ .. وتتحقق الشفاعة.. ّط اذلنوبحت 
ا أو هيًدله َش نُتُك ،ها وألوائهاِتدَّعلى ِش َرَبَص ْنَم) :يقول ملسو هيلع هللا ىلصفاحلبيب 

اللهم حبب إلينا املدينة ): يدعو ملسو هيلع هللا ىلصبل اكن احلبيب .. (  1)(ا يوم القيامةفيًعَش

 .. (كحبنا مكة أو أشد

هب تركهامن أتاها .. طيبة رغًما-تََركها ومن .. ال ُي  َستَظّل يف  هافإن -م 
 ..ويف منامه يف صحوهه  ..بل سيكون قرينه وجليسه.. وال ي فارقه الّشوق.. عينه

 :ىلع َحّد قول الشاعر.. ألنها املحبة الصادقة
ب ها  رف  عنها حني يرق  شتاقًا*** ال يرجع  الطي رف  م   حىت يعوَد إيلها الطي

 ...فإنها بدل احلبيب ...أن نتذّكر ما فيها ما ينبيغ نلا أن نذهب إيلها دون
 

 
                                                

 .130بذلك، لكنه حديث ضعيف أخرجه الطرباين، السلسلة الضعيفة  ملسو هيلع هللا ىلصوصفها الرسول ( 001)
َل رؤياه بتنها  ملسو هيلع هللا ىلصخرج أْحد وغريه أن رسول اهلل أ( 003) و 

َ
رأى يف نومه أنه أوى إَل درع حصينة، َوأ

 .0011املدينة، السلسلة الصحيحة 
متفق عليه من حديث أيب هريرة  (على أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون وال الدجال): ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 003)
. 
 .الّشدة، خمتار الصحاح مادة ل أ ى: ، األواء1181 ، انظر الرتغيب والرتهيبرواه مسلم( 125)
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  الطريق إىل مكة 
  ذو احلليفة 

ناك تَلبس (.. آبار عل)انطلَقت احلافلة من املدينة إىل ذي احلليفة  وه 
نا.. مالبس اإلحرام وتنوي نية احلج أو العمرة يف هذا املاكن أْحَرَم رسول .. ه 

نا اكن ينطلق إىل.. ملسو هيلع هللا ىلصالل   ..عمرته وحّجته ومن ه 
نا لح احلديبية القاسية الظاملة.. ه  وط ص  فيف أعقاب .. ن ّكست رش 

الصلح استطاع أبو بصري أن يفر بدينه من سجون الشك يف مكة، واتلحق 
، ولكن اتفاقية احلديبية تقيض بهَرّد ُك  مسلم يأيت من مكة ملسو هيلع هللا ىلصبرسول الل 

با بصري، إنا قد أعطينا يا أ): ملسو هيلع هللا ىلصفبعثت قريش يف إثره، فقال .. إىل ق ريش

هؤالء القوم ما قد علمت، وال يصلح لنا يف ديننا الغدر، وإن اهلل جاعل لك 

، فانطلَق معهما، وقد َشقي ذلك  (وملن معك من املستضعفني فرًجا وخمرًجا
ىلع املسلمني وهم ينظرون حبزن إيله يعود إىل سجنه بمكة بعد أن أفلت من 

أصارم سيفك هذا؟ : ليفة، قال ألحد صاحبيهظلم قريش، فلما اكنا بذي احل
ر إيله؟ قال: نعم، قال: فقال ْنظ 

َ
انظر إن شئت، فاستله أبو بصري وقتله به ، : أ

َقتََل صاحبكم صاحيب، فجاء أبو بصري : فقال ملسو هيلع هللا ىلصوفر اآلخر إىل رسول الل 
يا رسول الل َوفَت ذمتك، وأدى الل عنك، أسلمتين : متوشًحا السيف، وقال

ويل أمه ُمَسّعر حرب لو كان له ): ملسو هيلع هللا ىلصلقوم، وقد امتنعت، فقال انليب بيد ا

 .كما أخرج ابلخاري يف صحيحه (أحد
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ثم حلق به أبو جندل وغريه حىت اجتمع عنده عصبة قوية، فاكنوا 
يعرتضوا قوافل قريش ويقتلوا من فيها، ويأخذوا األموال، فأرسل املشكون 

ا أرسل إىل أيب بصري ومن معه، ومن أتاه يناشدونه بالل والرحم مل ملسو هيلع هللا ىلصإىل انليب 
منهم فهو آمن، وُتلوا يف ذلك عن أقىس رشوطهم اليت صبوا فيها كؤوس 

 ..َفتََذّكر ذلك. (1 1)كربيائهم، فذلت قريش من حيث طلبت العز

ّر من ذو احلليفة وادي العقيق :للعلم فقط اذلي وصفه احلبيب .. َيم 
بارك ملسو هيلع هللا ىلص من عند  أتاني الليلة آٍت: )قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه أخرج ابلخاري .. بأنه واٍد م 

 .(عمرة يف حدة :وقل (يعين العقيق)يف هذا الوادي املبارك  لَِّص :فقال ،ربي
 

   التلبية  

بعد نيّة اإلحرام لع مرتك أو َحّجك وجب عليك أن ت َليّب ىلع طول 
لك بليك ال رشيك  ..يك ا مهل بليكبَل ): تقول.. الطريق بني املدينة وَمّكة

 بٍَّلما من ُم): ملسو هيلع هللا ىلصقال .. (ال رشيك لك ..إن اْلمد وانلعمة لك وامللك ..بليك

نقطع حتى َت ،ى ما عن ميينه ومشاله من حدر أو شدر أو مدرّبي إال َلّبَلُي

 ..(  1)(األرض من هاهنا وهاهنا عن ميينه ومشاله
إنها .. يف مغزاها.. يف مبناها.. َتَفّكر يف معناها(.. بَليك)َتَفّكر يف ُكمة 

 .. وتمام االستسالم.. تمام اتلذلل.. تمام اخلضوع.. تمام العبودية
                                                

 . 411-2السرية انلبوية للصاليب ( 121)
 .1134رواه الرتمذي وابن ماجه، صحيح الرتغيب والرتهيب ( 122)
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بّليك .. وتقوهلا من قلبك.. تلك اللكمة اليت جيب أن تتفّكر فيها(.. بّليك)
.. بليك امهلل بليك.. بليك يف مجيع نواهيك.. بليك يف مجيع أوامرك.. يا رب

نابل.. وبليك طول حيايت.. وبليك غًدا.. بليك اآلن وبليَك حني أرجع .. يك ه 
 ..بليك يف نهاري.. بليك يف يلل.. إىل دياري

إن احلمد وانلعمة لك  ..بليك ال رشيك لك بليك ..يك امهلل بليكبَل )
بليك وسعديك واخلري بيديك .. احلق هَلَ بليك إه .. ال رشيك لك ..وامللك

ارفع بها .. (بليك ذا الفواضل ..بليك ذا املعارج.. والعمل والرغباء إيلك
ل به فهكرك.. وافتح بها قلبك.. (  1)صوتك عمه

َ
 .. واشكر بها َرّبك.. وأ

 
 ديدقوادي ال  

مضت ُنو ثالث سااعت، واحلافلة متوجهٌة من املدينة املنورة إىل مكة 
هم ي ليب.. املكرمة ر  الل.. احلجاج أو املعتمرون بعض  وآخرون .. وبعضهم يذك 

 .. اداً الستئناف اتللبيةنائمون يسرتُيون استعد
تب .. زرقاءإذ رأيَت لوحًة إرشادية .. وبينما أنت تنظر إىل يمني الشارع ك 

 (..كم   1مكة .. قديدوادي ال: )عليها
 ا ـا اخلطب؟؟ مـم.. دأ قلبك بمضاعفة انلبضاتـوب.. شَعّر جدلكـا اقـنه

                                                

أتاني جربيل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا ): ملسو هيلع هللا ىلصقال ، 252-4انظر إرواء الغليل ( 123)

رفع ( : العج ) و (1151صحيح اجلامع )( ّجوالثَّ ّجأفضل احلج الَع): ملسو هيلع هللا ىلص  وقال. (12اجلامع صحيح )(أصواتهم بالتلبية
 .سيالن دماء اهلدي واألضايح( : اثلج ) الصوت باِللبية و
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افتح .. ي ذكرىوأ.. من ماكن للحبيب فيه ذكرى ر  م  أنت اآلن تَ  اذلي جيري؟؟
 :لتسمعها تقول.. من فضلك إذاعة قلبك

ايلوم هو ايلوم اثلاين خلروج حبيب القلوب من مكة متجهاً إىل املدينة  
.. أبو بكر الصديق هه به لْ قَ  يب  به حَ وَ  هه به رْ دَ  يق  فه رَ  ه  ق  ي رافه .. منطلقاً من اغر ثور

ربيع األول من السنة اثلاين من .. هو اثلالثاء.. ايلوم.. ومعهما اعمر بن فهرية
وإذا بظل خيمة يلوح يف .. ال ماء معهم وال زاد.. احلر شديد.. اهلجرية األوىل

زاعة.. إنها أم معبد.. وإذا فيها عجوز كبرية.. توجها إيلها.. األفق .. امرأة من خ 
ّدون به جوعهم.. سلما عليها ففون به عطشهم.. سأالها شيئاً يَس  .. أو خي 

 ..وال يوجد يف بييت ما أعطيكم إياه.. الشياه بعيدة املرىع.. اعتذرت أم معبد
ما هذا يا ُأم ): قال.. فإذا بشاة هناك.. نظر عنوان الرمحة إىل جانب اخليمة

 (؟ لنب من بها هل) :قال.  الغنم عن (  1)اجلَهد َخليَفها شاة: قالت (َمعبد؟
 أنت بأيب :تقال (؟ أحلبها أن لي أتأذنني) :قال.  ذلك من أجهد يه :قالت
 .  فاحلبها َحلبًا بها رأيت إن وأيم

 يف هلا وداع تعاىل، الل ىمي سَ وَ  رضَعها، بيده فمسح ،ملسو هيلع هللا ىلص  الل رسول فداع
ت شاتها فسىق .. (  1)فمأل إناًء كبرياً ي شبع الرهط.. وََدرّت هل بلنًا.. عليه فتفاجي

م معبد"
 
.. ما حىت ارتوياريض الل عنه اً ثم سىق أبا بكر واعمر.. حىت ارتوت" أ

 ..ثم رشب عليه السالم آخراً 

                                                

 .يعين اإلعياء واِلعب، فيه هزيلة( 124)

 .ما دون العرشة من الرجال ليس فيهم امرأة، خمتار الصحاح مادة ر  ـه ط: الّرهط( 127)



68 
 

خرى
 
.. ثم تابعوا سريهم إىل طيبة.. وتركه ألم معبد.. ثم مأل اإلناء مرة أ

أّن لك هذا والشاة اعزب؟؟ فأخربته اخلرب .. وتفاجأ باللنب.. جاء زوجهاو
وصفته .. بوصٍف لم يصفه به أحد من قبلملسو هيلع هللا ىلص ووصفت هل حممداً .. العجيب

ل قه.. إىل أمخصه من مفرق رأسه  ..ووصفت الكمه وخ 
مّ  َخيميت َحالي  نيه يقَ فه رَ  ***جزائهه  رْيَ خَ  اسه انلّ  بي رَ  الل   جزى

 
 معبده  أ

  دْ قَ  ***ــا ـتَـَرويح ثـم ـالرَب  به  الزَ نَ  مـاه  
َ
 مده حم   رفيَق  أمىس من حَ لَ فْ أ

 بمرصـده  للمؤمنني ومقعدها ***فَتاتهـهم  َمـقام كعٍب  بـين يلهنه 
قد سالت وأنت ترى تضحيات احلبيب ألجل  -أيها الغايل-أرى دمعتك 

.. والل ُيق لك ذلك.. وأنت ترى رمحته بأصحابه؛ حىت أنه سقاهم قبله.. دينه
 ..يا سيدي.. فهو الرمحة املهداة

مٌّ أو أٌب 
 
 هذان يف ادلنيا هم الرمحاء  *** وإذا رمحَت فأنَت أ

.. فقد اقرتبَت من مكة.. لبيةثم تابع اتل.. امسح دمعتك من فضلك
 ..فال تدعها.. واتللبية واجبة

 . ..(حلمك ودمك.. دينك دينك)  :وصية
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َ
 م
 
 ـة الك

ُ
 م
َ
 ك
 
 مة ر

 ىلع رصيف بينما.. أنت اآلن ما زلَت ت لَيّب بلسانَك وقلبك وعقلك
يَك ب عدَك عن مكة تتسارع إشارات -من جهة ايلمني-الشارع    ؛اتلوجيه لرت 

وخالل (.. كم   مكة (.. )كم   مكة (.. )كم   1مكة (.. )كم    ة مك)
والعقل لم ي َصّدق بعد  .. تتسارع نبضات القلب شيئًا فشيئًا.. هذه اللحظات

ستوياتها.. أنه قريب من ابليت احلرام .. ودرجات الشوق ترتفع إىل أىلع م 
 .. وادلموع نزوهلا وشيك

نا ُنن  أرواًحا* **يا راحلني إىل ابليت العتيق لقد  سوًما ورسه تم ج  َ  رسه
ذٍر وقـد رحلـوا  ـذٍر َكَمْن راحـا*** إنـا أقمنا ىلع ع   ومن أقـام ىلع ع 

ت الروح قبل اجلسد إىل لَ َص قد وَ ها .. َصّدق أيها العقل أو ال ت َصّدق
ناك َحّب أرٍض إىل الل تعاىل.. خري بقعة أرض يف هذه ادلنيا.. إىل َمّكة.. ه 

َ
.. أ

لبّيا.. وأرض األنبياء.. دأ الوح اإلليهمب .. (  1)فما من نيّب إىل وجاءها م 
مراٍت وحجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصوََختَمهم حممد   ..بأربع ع 

                                                

وأتى آدم ): األنبياء حجوا ابليت وطافوا به، فيف ُمَصّنف عبد الرزاق مرفوعا  أنَوَرد يف األحاديث  (013)

فمررنا بواد  ملسو هيلع هللا ىلصرسنا مع رسول اهلل : قال ، وعن ابن عباس ..(على البيت فطاف به، ومن بعُد األنبياء
واضًعا أصبعيه يف أذنيه له جؤار ... موسىكأني أنظر إىل : )قال. قالوا وادي األزرق  (أي واٍد هذا ؟): فقال

. هرىش: قالوا (أي ثنية هذه؟): ملسو هيلع هللا ىلصفقال . ُثّم رسنا حىت أتينا ىلع ثنية: ، قال(ا بهذا الواديإىل اهلل بالتلبية ماًر
 (كأني أنظر إىل يونس على ناقة محراء عليه ُجبة صوف خطام ناقته ُخْلَبٌة ماًرا بهذا الوادي ملبًيا): فقال

 .الليف: رفع الصوت، ُخلبة: جؤار. لمرواه مس
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نّك تتساءل ظ 
َ
قفرة؟ لم يه بيداء قاحلة؟ ال تتَعّجب: أ .. " لم يه صحراء م 

ّه قهَطع  الّري.. فلو شاء الل  بَلَىن بيته ىلع ضفاف نهر فيّاض بني .. اضوواٍد ُك 
ظللة ىب الم لكلة.. اجلداول الم  هّدلة.. والر  لكن لل يف خلقه .. والغ صون الم 

.. فمكة يف مقاييس البش املادية ال مجال وال طبيعة وال أرض خرضاء.. أرسار
عتدل.. وال بساتني.. ال جنات.. وال بدل ذات أنهار وماء إنما .. وال مناخ م 

حار .. جّوها صحراوي.. أرٌض غري ذات زرع ..ووديان وبيداء.. صخور َصّماء
.. درجة مئوية(   )متوسط درجة حرارتها .. وبارد يف الشتاء.. ًفايجًدا ص

ملاذا؟ ألن مقاييس البش ال عالقة هلا حبكمة .. (  1)لكنها أَحّب أرٍض إىل  الل
هلفاً ال يزور ها إال رغبًة و.. فاذلي يزور ها ال يزور ها إال شوقاً إيلها.. اخلالق

باً فيها نا يف أصالب .. وح  بيها فطرٌة فطَر الل  انلاس عليها منذ  ك  فإني ح 
نا تعٌة فطرّيٌة قلبية، أعظم من ُّك زينة (  1)آباءه ل  لزائره مكة م  ، فاملتعة اليت حتص 

َفها ناك ت نىس ..ادلنيا وز خر   ..فادّلنيا وزخرفها ه 
م .. واقتداًء برسول الل.. ال يأتيها زائرها إال طاعة ألمر الل.. مكة

 
فيه أ

رى وحترسها املالئكة من .. إىل مسجدها ت َشّد الرحال.. وقبلة املسلمني.. الق 
لها غري املسلمني.. ادلجال بها إال املتق.. ال يدخ  من دخلها اكن .. نووال ُي 

                                                

 .بترّصف 81مرشد السالكي صفحة ( 121)
وما : فقال.. عندما انتىه إبراهيم عليه السالم من بناء الكعبة، أمره اهلُل أن يُتّذن يف انلاس باْلج( 128)

؟ فقال اهلل ّذن يا إبراهيم وعلينا ابلالغ: يبلُُغ صويت يا ربِّ
َ
السالم إَل جبل أيب فصعد إبراهيم عليه .. أ

فتجابه لُك  من َكن يف أرحام .. فَُحّجوا.. إن َرب ُكم يتُمُرُكم أن حتُجوا هذا ابليت.. أيها انلاس: قُبيس، وصاح
 .32-12انظر تفسري القرطيب .. بليَك ا مهل بليك: ويف أصالب الرجال.. األمهات
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وا ُمظَّال تزال هذه األمة خبري ما َع): ملسو هيلع هللا ىلصووجب عليه تعظيمها، قال .. آمنًا

 .(  1)(فإذا ضيعوا ذلك هلكوا ،تعظيمها قَّرمة َحهذه احُل
وقياًسا عليها ..  ت ضاعف فيها أجور الصلوات إىل مئة ألف صالة.. مكة

وصدقتك فيها .. فصيامك فيها بمائة ألف.. (  1)أنواع احلسنات والطااعت ُكها
 ..وذكرك فيها بمائة ألف.. بمائة ألف
بل منشأ أبويه اذلبيحني كما اكنت من ق.. مودل احلبيب ومنشأه.. مكة

كرًها.. واستقبلته  نبيًا.. َرّبته  صبيًا.. (1 1)األصغر واألكرب .. (  1)َخرج منها م 
شتاقًا  ..واعد إيلها م 

                                                

 .13ديث رقم ، ح11صفحة " األربعون املكية"رواه ابن ماجة، انظر ( 127)
ا ىلع الصالة، فَرَّجح صاحب ( 135) " أحاكم وخصائص اْلرمي"اختلف العلماء يف مضاعفة اْلسنات قياسا
 .ليست يف اثلبوت كتحاديث الصالة اه: مضاعفتها، وَذَكر أدلة ، لكنه قال (2-785)

لزمان الفاضل مثل رمضان األدلة الرشعية ىلع أن اْلسنات تضاعف يف ا: قال العالمة بن باز رْحه اهلل    
.. ..عف يف مكة واملدينة مضاعفة كبريةوعرش ذي اْلجة، واملاكن الفاضل َكْلرمي فإن اْلسنات تضا

 . كما سبق  ...الكن ليس يف انلص فيما نعلم حد حمدود ما عدا الصالة فإن فيها نصا 
جهة العدد ولكن تضاعف من  أما السيئات فاَّلي عليه املحققون من أهل العلم أنها ال تضاعف من     

يَِّئةِ ﴿: جهة الكيفية، أما العدد فال؛ ألن اهلل تعاَل يقول  ْمَثالَِها َوَمْن َجاَء بِالس 
َ
ََسَنِة فَلَُه َعرْشُ أ َمْن َجاَء بِاْلْ

وهذا من فضل ا السيئة بواحدة دائما فغريها،  أواْلرم  أويف رمضان  سواء {115األنعام }﴾فاََل َُيَْزى إاِل  ِمْثلََها
ا من السيئة فيما اهلل  تعاَل وإحسانه، ولكن سيئة اْلرم، وسيئة رمضان، وسيئة عرش ذي اْلجة أعظم إثما

 .من موقع الشيخ ىلع االنرتنت... سوى ذلك
 .ملسو هيلع هللا ىلصاَّلبيح األكرب هو إسماعيل عليه السالم، واألصغر هو عبد اهلل بن عبد املطلب أبو الرسول ( 131)
ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت ): ملكة ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل (132)

 .يف صحيح اجلامع 7731: رقمأخرجه الرتمذي، انظر حديث  (غريك
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ك إبراهيم عليه اماذا ستتذكر عند وقوفك ىلع أبواب مكة؟ ستتذّكر أب
اليت .. والفداء اعئلة الصرب واتلضحيات.. اعئلة العظماء.. السالم واعئلته

نّة نبينا .. طاملا سمعنا عنها يف كتاب ربنا تبارك وتعاىل لكن .. ملسو هيلع هللا ىلصويف س 
عاينة .. وللرؤيا ابلرصية طعم خاّص .. لرؤية اتلطبيق العمل مذاق َتلف وم 

 ..كما يفتح جماري ادلموع.. املاكن يفتح أبواب اذلكريات ىلع مرصاعيها
ليق يف انلار.. يف مكة

 
ا يَا نَ ﴿وتتذّكر .. تتذّكر كيف أ ا َوَساَلما اُر ُكويِن بَْردا

وتستحرض .. فتستحرض عظمة الل تعاىل يف قلبك.. {17األنبياء }﴾ىلَعَ إِبْرَاِهيمَ 
قّوته ورسعته يف االستجابة ملن استجار به، وتَمّسك حببل اتلولك وايلقني اذلي 

 .. فمن يتولك ىلع الل فهو حسبه.. وقال حسيب الل ونعم الوكيل.. ال ينفصم
تتذّكر  كيف تََرَك إبراهيم عليه السالم زوجه ورضيعه بواٍد .. مكةيف 

سوى رّب  .. وال صاحب وال جليس.. حيث ال رفيق وال أنيس.. غري ذي زرع
وال .. فزتداد فيك روح اتلضحية ألجل دين الل جل وعال.. العاملني جل وعال

ع أبيك إبراهيم خاشًعا متذلالً  ْسَكْنُت ِمْن رَ ﴿: َشّك أنك ستتذّكر ترََض 
َ
ب َنا إيِنِّ أ

ْفئَِدةا 
َ
اَلَة فَاْجَعْل أ ي يِت بِوَاٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعْنَد بَيْتَِك الُْمَحر ِم َرب َنا يِلُِقيُموا الص  ُذرِّ

 ..{31إبراهيم }﴾يَْشُكُرونَ  ِمَن اثل َمرَاِت لََعل ُهمْ  ِمَن انل اِس َتْهوِي إيَِلِْهْم وَاْرزُْقُهمْ 
 ..تعلم منه ادلاعء واملناجاةفت

 أين إبراهيم يا: )وتتذّكر قوهلا.. تتذّكر يقني هاجر ىلع الل.. يف مكة
 ذلك وكررت (يشء؟ وال إنس فيه ليس اذلي الوادي بهذا وترتكنا تذهب
.  نعم:  قال (؟ بهذا أمرك آلل):  هل فقالت.  إيلها يلتفت ال وجعل ..مراًرا
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فإن هاهنا بيت اهلل  ؛ال ختافوا الضيعة): فناداها الَملَك   (ي َضيَّعنا ال إذا): قالت
عندها ترفع يديَك إىل . .(  1)(ع أهلهيّ َض فإن اهلل ال يُ  ؛يبين هذا الغالم وأبوه

يا .. ارزقنا يقينًا كيقني هاجر.. يا رب: وتتوجه بوجهك إىل الكعبة وتقول.. الل
 ..الليا .. اذلين ال ت َضيّعهم يا رب اجعلنا من أهلك.. هاته قَ ثه رب ارزقنا ثقًة كَ 

ناك تتذّكر إسماعيل عليه السالم وتضحيته صرب ىلع فراق األب .. ه 
 .. ايلوتواله الل الو فراعه.. احلاين

 
الكعبة املشّرفة   

زادها الل .. الكعبة املعظمة.. أعظم ما تتذّكره يف مكة بيت الل احلرام
َكّعب صغري بهناءٌ  ..الكعبة ..ةا ومهابً ا وتكريمً ا وتعظيمً تشيفً  لكّن .. (  1)م 

ففيها ت غفر .. وانلفوس إيلها تشتاق.. واألفئدة إيلها تهوي.. األرواح إيلها تهفو
فيه أول .. (  1)وفيها ت رفع ادلرجات.. (  1)وفيها ي ستجاب ادلاعء.. (  1)اذلنوب

َل َبْيٍت ُوِضعَ  ﴿بيٍت و ضع لعبادة الل تعاىل يف األرض  و 
َ
َة  إِن  أ ِي بَِبك   لِلن اِس لََّل 

                                                

 .بترّصف 41 - 45صحيح السرية انلبوية لألبلاين صفحة ( 133)
رضها من اْلجر األسود إَل مرتاا، وع 11.88" جهة ابلاب"طوهلا من اْلجر األسود إَل الركن الشايم ( 134)

 .73مرتاا، مرشد السالكي صفحة  7.72الركن ايلماين 
 متفق عليه (من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه): قال رسول اهلل( 137)

 .3113  صحيح اجلامع (داج والعمار وفد اهلل دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهماحُل): ملسو هيلع هللا ىلصل قا (131)
ال يضع ): وقال (فأحصاه كان كعتق رقبة( سبعة أشواط)اف بهذا البيت أسبوًعامن ط): ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 131)

 .1385  صحيح اجلامع (قدما وال يرفع أخرى إال حط اهلل عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة
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ى لِلَْعالَِميَ  ته.. ﴾ُمَباَراكا َوُهدا ّ  .. (  1)ووسطه ومركزه.. بل يه بؤرة العالم ورس 
فة تتذّكر املالئكة العظام اذلين ال يعصون َشّ  عندما ترى الكعبة الم 

وقيل أن آدم هو .. كما يف الروايات.. فهم أول من بىن الكعبة.. ما أمرهم الل
 .. وهذا ي ذّكرَك بأبيك آدم عليه السالم.. (  1)ول من بناهاأ

دلك اآلن رتدو ملسو هيلع هللا ىلصأعتقد أن قصص آدم  تطوف ذاكرتك حيث .. يف خ 
م.. بها

 
وخلق .. وتعليمه األسماء.. منذ أن َخلَقه الل تعاىل من غري أب وال أ

 
 
لعهمّ أ رك ت ذكّ وقصة أبنائه قابيل وهابيل .. وقصته مع إبليس.. نا حواء من ضه

نا ؛نعم.. بعاقبة الظلم نا.. فأبوك آدم اكن ه  نا.. مىش ه  نا اللَ َوَعبََد  ..طاف ه   .ه 
فهما .. ك إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السالماعند الكعبة تتذّكر أب

وهذه آثار أقدامه حمفورة يف حجٍر ما .. الذلان رفعا قواعد ابليت بأمر من الل
ها القرون سنني بقوة وعزيمة اعيلة لم َتْمح  الفقد عربت آالف .. زالت شاهدة

انظر إىل .. نعم.. ألنها ذكرى الرجل العظيم عليه الصالة والسالم.. وال السنون
 :ملسو هيلع هللا ىلص(  1)قول عبد املطلب جد الرسول رَّددوَ .. مقامه

 اعله ـافيًا غري نـىلع قدميْه ح***  إبراهيَم يف الصخره رطبةوموطئ 
                                                

البيت املعمور يف السماء السابعة يدخله كل ): ملسو هيلع هللا ىلصيقول الرسول " ابليت املعمور"يُقابلها يف السماء  (138)

ويف رواية أخرى بزيادة : ، قال األبلاين رْحه اهلل(عون ألف ملك ثم ال يعودون إليه حتى تقوم الساعةيوم سب
اهلل : قالوا (هل تدرون ما البيت املعمور؟): قال ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوعن قتادة قال ذكر نلا أن انليب .  (حبيال الكعبة)

من  ا ـه. وإسناده مرسل صحيح (عليها رََّخَل رَّفإنه مسدد يف السماء حتته الكعبة لو َخ): قال. ورسوهل أعلم
 .سعد املرصيف، ففيه تفصيل علّم رائع. د" الكعبة مركز العالم"وانظر كتاب . 411السلسلة الصحيحة 

 .75انظر انلبذة اللطيفة صفحة ( 137)
 .74خمترص السرية ملحمد بن عبد الوهاب صفحة ( 145)



75 
 

 َرب َنا ﴿.. تهما وترّضعهما عليهما السالمويتبادر إىل ذهنك بال شّك دعوا
نَْت  إِن َك  ِمن ا َتَقب ْل 

َ
ِميعُ  أ ي تَِنا َوِمنْ  لََك  ُمْسلَِمْيِ  وَاْجَعلَْنا َرب َنا* الَْعلِيُم  الس   ُذرِّ

ةا  م 
ُ
رِنَا لََك  ُمْسلَِمةا  أ

َ
نَْت  إِن َك  َعلَْيَنا َوتُْب  َمَناِسَكَنا وَأ

َ
 َرب َنا* يُم الر حِ  اِل و اُب  أ

ِْكَمةَ  الِْكَتاَب  َويَُعلُِّمُهمُ  آيَاتَِك  َعلَْيِهمْ  َيْتلُو ِمْنُهمْ  َرُسوالا  فِيِهمْ  وَاْبَعْث 
ْ
 َواْل

يِهمْ  نَْت  إِن َك  َويَُزكِّ
َ
َِكيمُ  الَْعِزيزُ  أ  ..{127 -121ابلقرة }﴾اْلْ

انا رغم أنه ال ينس.. ال ينسانا ر غم أنه لم يرنا.. إنها دعواته نلا.. يا الل
إنها رمحة إبراهيم اذلي اكن .. إنها عظمة انلبوة.. بعيد منا آالف السنوات

مة)
 
َك نفم.. وىلع ابنك إسماعيل.. صىل الل عليك يا أبانا إبراهيم.. باألمة (أ

 ..فقد اكن دائم ادلاعء ألمتهملسو هيلع هللا ىلص  الل حممد حبيبَتَعلّم .. يا نيب الل
فتتيّقن أن الل اغلٌب .. فيله وجيشهعند الكعبة تتذّكر أبرهة األرشم و

 ..(1 1)ولكن أكرث انلاس ال يعلمون.. ىلع أمره
حد أوالده أتتذّكر عبد املطلب عندما أقسم أن يذبح .. عند الكعبة

تلتيّقن ىلع .. ملسو هيلع هللا ىلصانليب  أيب.. الّسهم عش مرات ىلع عبد الل خرجَ و.. العشة
اْلج }﴾إِن  اهلَل َيْفَعُل َما يُِريدُ  ﴿{1املائدة }﴾إِن  اهلَل حَيُْكُم َما يُِريدُ ﴿: قوهل تعاىل

 ..إنها حكمة الل ابلالغة.. {18اْلج }﴾إِن  اهلَل َيْفَعُل َما يََشاءُ  ﴿ {14
نا تتَذّكر عمه أبو طالب وهو يرىع احلبيب  .. ر غم قلة ذات ايلدملسو هيلع هللا ىلص ه 

لسه ىلع فراشه.. وكرثة العيال سادة بمعه ويف فنائها اكن جي.. فيف ظلها اكن جي 
 ..القوم

                                                

 .بنا القافلة من عند وادي حُمَرّس سنتلكم ببعض اِلفصيل عندما َتُمر ( 141)
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تتذّكر اختالف ق ريش فيمن يضع احلجر األسود ماكنه يوم .. عند الكعبة
ّ قبيلة تريد أن ترفعه إىل موضعه دون األخرى، .. أن بَنو الكعبة فاَكنت ُك 

يا معش قريش، : واكدوا يقتتلون فيما بينهم، لوال أن أبا أمية بن املغرية قال
ه أول من يدخل من باب املسجد، فلما اجعلوا بينكم فيما ُتتلفون في

هذا األمني، قد رضينا، فلما : فلما رأوه قالوا ملسو هيلع هللا ىلصتوافقوا ىلع ذلك، دخل حممد 
: ، فأتوه به فَوََضَع احلجر فيه بيديه ثم قال(هلموا ثوًبا): أخربوه اخلرب قال

فرفعوه، حىت إذا  (لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا مجيًعا)
َ عليهبلغوا مو  : (  1)قال أحدهم... ضعه وََضَعه  بيده ثم ب ينه

َهنّده ـم يبَق يشٌء غري سَ ـول*** ّد َجّده  ـفلما رأينا األمر قد جَ   ل  الم 
 ييجء  من ابلطحاءه من غري موعده *** الٍع ـرضينا وق لنا العدل  أول  ط

لن*** ّمٌد ـَ ني  حم  ـذا األمـا هـففاجأن  ده ـَحمّ ـاحلبيبه م  ـا بـا رضينـفق 
 ده ـي العواقبه وابلَ ـمي وأرىض فـأعَ *** انلاس  مثله   فجاَء بأمٍر لم يَرَ 

ّن راف ـأخذنا بأط  ة ايلده ـا قبضـّصة من رفعهه ح  ـل*** ا ـالّرداء وّك 
ّ رضين هتــم به من رأي هفأعظه *** ه  ـوصنيع  هـا فعلـولك   ده ـاٍد وم 

 ديـان ويغتــها َمّر الزمـيروح لَ *** ا عظيمٌة ـوتلك يٌد منه علين
ناك عند الكعبة تتذّكر بدايات ادلعوة ي َها ﴿و ﴾اْقَرأ﴿تتذّكر .. ه 

َ
يَا أ

ُل  مِّ ثِّرُ ﴿و ﴾الُْمز  ي َها الُْمد 
َ
يف .. يف بيوتهم.. ىلع انلاسملسو هيلع هللا ىلص تتَذّكر طوافه .. ﴾يَا أ

                                                

 .71نساء أهل ابليت صفحة ( 142)
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( ال اهلل ال ِإَلَه إ: ) يا أيها الناس قولوا ): هلم يقول.. يف أسواقهم.. نواديهم

 . ( تفلحوا 
يتبع انلاس ( ذي املجاز ) بـ  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول الل : ربيعة ادليل  قال

يا أيها : وهو يقول ،وجنتاه د  قه ووراءه رجل أحول تَ  ،يف منازهلم يدعوهم إىل الل
هذا : من هذا؟ قيل: قلت  . انلاس ال يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم 

 . (  1)أبو هلب

.. ملسو هيلع هللا ىلصذا دفًعا إىل ادلعوة إىل دين الل تعاىل اقتداًء حببيبك أال يدفعَك ه
ومهما .. ومهما حاول املثبّطون.. مهما تآمر املتآمرون.. وإىل الصرب ىلع مشاقّها

َحق  أن ي تيبع.. اعرض املعارضون
َ
هذا طريق .. فهذا سبيل ربك.. اثبت.. فاحلَق  أ

ْدُعو إََِل اهللِ ىلَعَ قُ ﴿.. هذا الواجب اذلي أمرَك الل به.. حبيبك
َ
ْل َهِذهِ َسبِييِل أ

نَا ِمَن الُْمرْشِكِيَ 
َ
َبَعيِن وَُسْبَحاَن اهللِ َوَما أ نَا َوَمِن ات 

َ
 ..{158  يوسف}﴾بَِصرَيٍة أ
نا هو ومن صحبه وآمن .. عّذبوه وآذوه.. وقف يف وجهه صناديد ق ريش.. ه 

.. ئل من العذاب بشىت أنواعهوال خيىف ىلع أحٍد ما القاه املسلمون األوا.. به
فبالل  ي سحب ىلع الرمال .. اجلسدي وانلفيس واالقتصادي واالجتمايع

واعمر بن فهرية .. وخباب ال ي طفئ نارهم إال وتق ظهره.. احلاّرة يف ابلطحاء
ّذب .. يفقد وعيه َب بكر  وأببل يف هذه الساحات اليت أماَمَك ع  ه ورض 

ل إىل بيته يف الحىت وسال دمه الطاهر بانلعال،  ْعَرف وجهه من أنفه، ومح   ي 
ثمان... ثوبه، وهو ما بني احلياة واملوت وذي ع 

 
مر وأوذي عمار .. وأ وأوذي ع 

                                                

 .143رواه اإلمام أْحد وابليهيق، صحيح السرية انلبوية ( 143)
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ميّه مه س 
 
 .. يف هذه الساحات.. (  1)وغريهم الكثري ريض الل عنهم.. وأبوه وأ

 بقوة.. بماذا ي ذّكرَك هذا؟؟ باثلبات ىلع ادلين والصرب واتلحّمل من أجله
ّ اغلٍ .. ي ذّكرَك بأن دين الل أىلغ.. إيمانهم وشجاعتهم .. ويهون يف سبيله ُك 
 ..حىت املال وانلفس
 ملسو هيلع هللا ىلص أما رسول الل 

 
لْ فقد .. ذي يف الل ولم يؤَذ أحد مثلهواذلي أ  ة  يَ تناوب عه

عيط.. تهامه وإيذائهالقوم ىلع تعذيبه وا احلكم بن أيب .. عقبة بن أيب م 
وأبو .. أبو هلب ه  مّ عَ وَ .. الويلد بن املغرية.. ء اثلقيفعدي بن محرا.. العاص

نا.. جهل .. يف هذه الساحات استهزءوا به وقالوا ساحر أو شاعر أو جمنون.. َفه 
نا بهات يف وجه دعوته، فقالوا.. ه  لَِي اْكَتتََبَها فَيِهَ  ﴿: أثاروا الش  و 

َ
َساِطرُي اأْل

َ
أ

ِصيالا 
َ
ْحاَلٍم بَِل اْفرَتَاهُ بَْل ُهَو  ﴿: وقالوا {7الفرقان }﴾ُتْمىَل َعلَْيِه بُْكَرةا وَأ

َ
ْضَغاُ  أ

َ
أ

لُونَ  و 
َ
ْرِسَل اأْل

ُ
تَِنا بِآيٍَة َكَما أ

ْ
ن ُهْم َيُقولُوَن  ﴿ :وقالوا﴾ َشاِعر  فَْلَيت

َ
َولََقْد َنْعلَُم أ

َعنَُه َعلَْيِه قَْوم  إِْن َهَذا إاِل  إِْفك   ﴿: وقالوا {7األنبياء }﴾ إِن َما ُيَعلُِّمُه برََش  
َ
اْفرَتَاهُ وَأ

ق.. {4الفرقان }﴾آَخُرونَ  ، بة أن َعَمَد إىل فرث جزوٍر ودمه وَسالهبل وََصَل احلَد  بهع 
 ساجًدا، فضحكوا حىت ماَل ملسو هيلع هللا ىلص انليب  َت بَ ثَ وَ .. بني كتفيه ملا َسَجدَ  ه  عَ َض وَ وَ 

ّ هذا.. نعم.. (  1)بعضهم إىل بعض من الضحك نا َحَصَل ُك  لكن الل  ..ه 
 فََسَيْكِفيَكُهُم اهلُل َوُهَو ﴿.. سيكفيه املستهزئني ـهناصه وأني  هـربه أني ـعاىل أخـت

ِميُع الَْعلِيمُ   ..﴾الس 
                                                

 . بعدها وما 271 -1وصحابته من اِلعذيب يف السرية انلبوية للصاليب، ملسو هيلع هللا ىلص انظر ما تعّرض هل اْلبيب ( 144)
ا، روضة األنوار صفحة َكنت قُريش قد عزمت أن ال تُدخل يف( 147) ، 17 نفقة بناء الكعبة مالا حراما

 .وما بعدها 272-1والسرية للصاليب 
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يوم أعز الل .. يوم فتح مكة.. تتذّكر يوم الفتح األعظم.. عند الكعبة
تتذكر يف هذه اللحظات ما جيب أن يكون عليه .. اإلسالم واملسلمني

 ..وي مكن هلم يف األرض.. ن حىت يفتح الل هلموماملسل
ّطمت.. تتذّكر يوم الفتح .. تهافتت األصنام.. يوم تهاوت اآلهلة ابلاطلة وح 

بل.. احلجرية والبشية ّزى.. تهاوى ه  هاوت وت.. وتهاوت َمناة.. وتهاوت الع 
َ ﴿.. للباطل سبيل للنجاة فإذا جاء احلق فليس.. الالت

ْ
قِّ ىلَعَ بَْل َنْقِذُف بِاْل

ا تَِصُفونَ  ْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو زَاِهق  ابْلَاِطِل َفيَ   ..﴾َولَُكُم الَْوْيُل ِمم 
أن .. فه املسلمنَي ايلوم املستهزئنيكْ توّجه إىل ربَك أن يَ .. عند الكعبة

يبعد عنهم  وأن.. وي ثبّتهم أمام الشبهات.. يبعد عنهم الركون إىل الشهوات
دوان املعتدين ويلكن .. وأن ير ّدهم إىل دينهم رًدا مجيالً .. لم الظاملنيوظ  .. ع 

وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص فقدوتنا رسول اهلل .. يهون يف سبيل دين اهلل ُكّل غاٍل: شعارَك دائًما

 ..وما يئسوا.. أوذوا أشّد اإليذاء
 

 األسود احلجر   

فيّض اللون يلمع يف الركن القريب من باب  ،شلٌك بيضاويهناك 
يط.. الكعبة  وجه ىلع َحَجرٍ  أرشف.. باحلََجر األسود إنه اإلطار الفيض اذلي ُي 
عَ  ذلا... احلرام ابليت أجزاء أرشف وهو ، األرض ه  ووضع واستالمه تقبيله رش 

  ..عليه واجلبهة اخلد
 حايلًا وما منه يظهر ، ومااملرت ونصف مرت املطاف أرض منه ارتفاع
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 وأما ، اتلمرة بقدر أكربها احلجم لفةَت صغرية قطع ثماين هو ونقبله نستلمه
 .املشفة الكعبة بناء يف فداخل بقيته

 ..(  1)( اجلنة حدارة من األسود احلدر) :ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال.. احلجر األسود
 نورهما تعاىل اهلل طمس اجلنة ياقوت من ياقوتتان واملقام الركن إن) : وقال

 كنبالر   يعين (  1)( واملغرب املشرق بني ما ألضاءتا نورهما يطمس مل ولو
 ..الركن يف مبين ألنه اكنً ر   وسّم ، األسود احلجر: هنا

 وهو اجلنة من األسود احلدر نزل): ملسو هيلع هللا ىلصهل ستتّذّكر حديث الرسول 

 َحْسَم إنَّ)أم تتذّكر أن  .. (  1)(آدم بين خطايا فسودته اللنب من ابياًض أشد

أم تتذّكر أنه  ؟..(  1)(حًطا اخلطايا حيطان اليماني كنوالرُّ األسود احلدر
 وما شفي إال عاهة ذو مسه ما اجلاهلية أجناس من احلدر مس ما لوال)

 يوم احلدر هذا ليأتني)أم تتذّكر أنه  ؟..(  1)(غريه اجلنة من شيء األرض على

 حبق استلمه من على يشهد به ينطق ولسان بهما يبصر عينان له القيامة

)(1 1).. 
 .طواف ُك يف والركن احلجر استلم يتبابل طاف إذا ملسو هيلع هللا ىلصانليب  اكن :للعلم فقط

                                                

 .اجلامع صحيح يف 3117: رقم حديث( 141)

 .1133: اجلامع صحيح،  والرتمذي أْحد رواه( 141)

 .اجلامع صحيح يف 1171: رقم حديث،  الرتمذي رواه( 148)

 .2174: اجلامع صحيح ،  أْحد رواه( 147)

 .7334: اجلامع صحيح ،  ابليهيق سنن( 175)

 .7341: اجلامع صحيح وهو يف عباس، ابن عن ماجة ابن رواه( 171)
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 طوياًل، يبك عليه شفتيه وضع ثم واستلمه، استقبل احلجر ملسو هيلع هللا ىلص أنه ور وَي  
 هنيئاً  ..(العربات تسكب هنا عمر يا): ملسو هيلع هللا ىلص انليب فقال يبك، عمر فإذا فاتلفت
 ..بش وأىلغ فم أطهر من التب  الق   تلك للحجر

 
  (احلطيم)جر احِل   

.. هو ذلك ابلناء نصف ادلائري اذلي يقع يف اجلهة الشمايلة من الكعبة
ّّم  كوا ألن ق ريًشا َقرّصت بهم انلفقة احلالل أثناء ( احلهْجر)س  بناء الكعبة، َفرَتَ

ّّم .. هو املنع ر  ، واحلَجْ (  1)ما بيق وَحَجروا عليه، أي منعوه ألنه ( احلطيم)َوس 
 لوال أن قومِك): لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص قال .. حمطوم من الكعبة أي مفصول عنها

 ،منه َجِرْخفيه ما ُأ م فأدخلُتِدُهبالبيت َف ألمرُت ؛حديثو عهد جباهلية

فبلغت به أساس  ،اغربًي اوباًب شرقيًا ًاباب ،له بابني وجعلُت ،وألزقته باألرض

ّّم .. (  1)(إبراهيم ملا ر وي أن إسماعيل عليه السالم د فن " حجر إسماعيل"وَس 
 .. (  1)فيه

                                                

 .، وانظر خمتار الصحاح مادة ح ط م78مرشد السالكي صفحة ( 172)
 .يف صحيح اجلامع 1728: أخرجه النسايئ، وأصله عند ابلخاري، انظر حديث رقم( 173)
الكرام  لم يثبت يف حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السالم أو غريه من األنبياء: األبلاين قال العالمة( 174)

ُدفِنوا يف املسجد اْلرام، وَغية ما روي يف ذلك من آثار معضالت بتسانيد واهيات موقوفات أخرجها األزريق 
ا ،فال يلتفت إيلها" أخبار مكة " يف  عن " الكىن " رواية اْلاكم يف من " اجلامع " ما أورد السيويط يف  وايضا

 .، باختصارمن حتذير الساجد ا ـه. (إن قرب إسماعيل يف اْلجر ):  عئشة مرفوع بلفظ 
اْلِجر املوجود اآلن ليس كما يزعم : وقال ، هذه التسمية خطت ليس هلا أصل: " وقال ابن ُعثيمي رْحه اهلل   

 
ُ
فكيف يكون ِحجر إلسماعيل؟  ،أخرياا يف عهد اجلاهلية حد العامة ِحجر إسماعيل فإن هذا اْلِجر إنما أ

 .من موقعه ىلع اإلنرتنت ."لكنه يسىم اْلجر واْلطيم وال يضاف إَل إسماعيل إطالقاا 
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لكن؛ ماذا ستتذّكر عندما ترى .. يعين من الكعبة.. واحلهجر من ابليت
هّم ما ي مكن أن تتذّكره  هو أعظم ر

َ
حلة عرفها احلهجر أو تقف عنده؟ أ

اكن يف احلطيم أو يف احلهجر فأتاه ملسو هيلع هللا ىلص ألنه .. رحلة اإلرساء واملعراج.. اتلاريخ
ثم ركب .. فََشّق صدره وغسله بماء زمزم.. جربيل عليه السالم ومعه الرباق

اق وطار إىل بالدنا ثم َعَرَج إىل .. إىل املسجد األقىص.. إىل بيت املقدس.. الرب 
.. هل تتذّكر ما جرى هل يف رحلة اإلرساء ؟(  1)هل تتذّكر ذلك.. السماء

ناك ق  لك ابل اكء.. نعم.. وابكه كثرًيا.. واملعراج؟ تََذّكر ذلك وانت تقف ه  .. َُيه
شتاق لرؤيته يا .. يا رب ال حترمنا من رؤيته: ادع  ربك وق ل.. فأنت بال َشّك م 

 ..يف مقعد صدق عند مليك مقتدر.. رب احشنا معه
دس للحبيبجر أيًضا ويف احل ملا كذبتين قريش ): ملسو هيلع هللا ىلص، قال جَتَلّت الق 

لي بيت املقدس  ى اهلُلّلَددر َفيف احِل ُتْمُق ،حني أسري بي إىل بيت املقدس

فهل تتجىل نلا عظمة ذلك  ..(  1)(م عن آياته وأنا أنظر إليهُهُرِبْخُأ ُتْقِفَطَف
 ابليت املقدس فنقوم ألجله؟

 
 

                                                

بينما أنا يف احلطيم، ورمبا قال يف احِلدر، مضطدًعا، إذ أتاني آٍت َفَشقَّ ما بني هذه إىل ): ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 177)

ِشْعَرته، فاستخرج َقليب ثم ُأِتيُت ِبُطْسٍت من ذهٍب مملوء إمياًنا، فغسل قليب هذه يعين من ثغرة َنحره إىل 

ثم ُغِسَل الّبطن مباء زمزم ثم َمِلَئ إمياًنا َوِحْكَمة ثم ُأِتيُت بدابٍة دون البغل )ويف رواية ( ثم ُحِشَي ثم ُأِعيَد

ْلُت عليه فانطلق بي جربيل حتى وفوق احلمار، أبيض يقال له الرباق، يضع خطوه عند أقصى طرفه َفُحِم

 . اْلديث طويل متفق عليه ...(أتى السماء الدنيا فاستفتح
 .يف صحيح اجلامع 3172: متفق عليه، واللفظ ألْحد ، انظر حديث رقم( 171)
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 زم ــزم   
ّول اثلم

َ
رات اليت طلبها إبراهيم عليه السالم من ربه تبارك وتعاىل إنها أ

بة الل تعاىل هلاجر وابنها.. {31إبراهيم }﴾وَاْرزُْقُهْم ِمَن اثل َمَراتِ ﴿: بقوهل .. إنها هه
 .. بعد تعبها ونصبها وسعيها بني الصفا واملروة َمّرات ومّرات

فيه  ،ماء زمزم األرض على وجِه ماٍء خرُي): ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب اقال عنه.. زمزم

بارك.. (  1)(طعام الطعم وشفاء السقم نّة الّشب منه.. وهو ماء  م  .. ومن الس 
ا.. بل اتلضل ع يًّ  .. يعين الشعور بامتالء األعضاء ره

؟ أو عندما تشب منها؟ هل ستتذّكر أنك (  1)ماذا ستتذّكر عند برئ زمزم
 ثم.. ابنها إسماعيلو.. وزوجته هاجر.. َك إبراهيموأب تشب من ماء رشب منه

 ، فتحمد الل ىلع هذه انلعمة العظيمة؟ ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب 
 ُهإن شربَت ،ماء زمزم ملا شرب له): يف زمزمملسو هيلع هللا ىلص أم ستتذّكر قول انليب 

وإن شربته لقطع  ،اهلل أشبعَك لشبعَك ُهربَتوإن َش ،تستشفي شفاك اهلل

إمساعيل وهي هزمة جربائيل عليه السالم وسقيا اهلل  ،قطعه اهلل ئَكَمَظ

أو حفظ .. فهل تشبه بنيّة أن ي سّهل الل لك حفظ القرآن.. (  1)(عليه السالم
مورك يف ادلنيا واآلخرة.. ألف حديث

 
أو ت صبح اعملاً أو .. أو أن ييَس لك أ

سلمني صاحلني صادقني؟ كأو أن جيعل الل أوالد.. داعيًة خيدم دين الل  ...م 
                                                

 .يف صحيح اجلامع 3322: رواه الطرباين، وهو برقم( 171)
ن اجلهة املقابلة للباب، واكن انلاس يدخلون إَل ابلرئ مرتاا من الكعبة م 27يقع برئ زمزم ىلع بُعد حنو ( 178)

 .لكنه اآلن ُمغلق أمام الزوار، ويوجد ماكنه ُمصىّل خاص بالنساء
 .1114رواه ادلارقطين واْلاكم، وهو يف صحيح الرتغيب والرتهيب ( 177)
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وال تنسانا من دعوة .. َفَقْد َفَقَد الكثريفمن نسيه .. تََذّكر ذلك وال تنساه
 ..عند زمزم.. صاحلة يف ظهر الغيب

 

 روةـمـا والـفـالص   
 :وذلك لسببني.. إنها من الّصخور العظيمة يف اتلاريخ

َفا وَالَْمْرَوَة  ﴿: ها يف كتابه العظيم، فقالرَ ألن الل العظيم َذكَ  :األول       إِن  الص 
 ِ و َف ِمْن َشَعائ ْن َيط 

َ
وِ اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعلَْيِه أ

َ
ِر اهللِ َفَمْن َحج  ابْلَْيَت أ

  .{178ابلقرة }﴾بِِهَما
وختامهم .. األنبياء مجيعهم.. أما اثلاين فألن أقدام أعظم انلاس وطئتها

واتلابعني ومن .. أقدام الصحابة الربرة.. أقدام هاجر عليها السالم.. ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
ىلع  د  عَ ْص وما زالت أقدام املوحدين تَ .. ريض الل عنهم أمجعني.. احلقتبعهم ب

مهم هذه الصخرات اقتداًء ب
 
 ..وتأسيًا باألنبياء عليهم السالم.. رهاجَ أ

 
  (  1)اـفـالص

   
 لكن ماذا .. ستصَعد عليها يف بداية سعيك حتًما.. أول هاتان الصخرتان

                                                

  حديث جربيل عليهأصلها صخرة  يف جبل أيب قُبيس اَّلي هو أحد األخشبي اَّلين َوَرَد ذكُرهما يف( 115)
يا حممد، إن اهلل : الطائف، فقال هل ملك اجلبال بعد حادثةالسالم عندما نزل ومعه ملك اجلبال إَل اْلبيب 

ْطبِق عليهم 
ُ
قد سمع قَْوَل قَْوِمَك، وأنا َملَُك اجلبال، وقد بعثين ربك إيلك ِلتمرين بتمرك، إن شئت أ

متفق  (من أصالبهم من يعبد اهلل وحده وال يشرك به شيًئابل أرجو أن خيرج اهلل ): ملسو هيلع هللا ىلصاألخشبي، فقال 
 .151عليه، انظر مرشد السالكي 
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: عندما أنزل الل تعاىل عليهملسو هيلع هللا ىلص حبيبك ستتذّكر عندها؟؟ ستتذّكر باتلأكيد 
نِذْر َعِشرَيتََك األْقَربِيَ ﴿

َ
 ﴾وَاْخِفْض َجَناَحَك لَِمِن ات َبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنِيَ *  وَأ

َصَعَد عليها .. نعم.. َصَعَد ىلع هذه الصخرة اليت أمامكقد فَ .. {214الشعراء }
حىت اجتمعوا،  -شبلطون قري- (يا بين عدي.. يا بين فهر): ونادى قومه

فجعل الرجل إذا لم يستطع أن خيرج أرسل رسواًل يلنظر اخلرب، فجاء أبو هلب، 
أرأيتكم لو أخربتكم أن خياًل بالوادي تريد أن تغري عليكم ): وقريش، فقال

فإنين نذير ): نعم، ما جربنا عليك إال صدقًا، قال: قالوا (أكنتم مصدقي؟

تبًّا لك سائر ايلوم أهلذا مجعتنا؟ : هلبفقال أبو  (لكم بني يدي عذاب شديد
يِب لََهٍب َوتَب  ﴿ :سورة املسد تلَ زَنَ فَ 

َ
ْغىَن َعْنُه َماهُلُ َوَما *  َتب ْت يََدا أ

َ
َما أ

أنقذوا أنفسكم ): ناداهم بطنًا بطنًا، ويقول للك بطن -ويف رواية. (1 1)﴾َكَسَب 

فإني ال أملك لكم  يا فاطمة أنقذي نفسك من النار،: )ثم قال ...(من النار

 .(  1) ...(من اهلل شيًئا
ي قرؤهم .. وهو جيلس مع أوائل اذلين َصّدقوهملسو هيلع هللا ىلص ثم إنك ستتَذّكر احلبيب 

اً  ّ ا.. القرآن رسه ًّ َعلّمهم الصالة رسه ا.. ي  ًّ َّدثهم رسه فعىل رأس هذه .. نعم.. ُي 
.. انطلقت منها حيث أنوار اهلداية ..الصخرة اكنت دار األرقم بن أيب األرقم

أمري   اليت أسلم فيها ادلار.. وحيث أوىل ُكمات احلق من احلبيب خرجت
مر بن اخلطاب  املؤمنني الفاروق  .. ع 

 
                                                

 (.4115) رقم، سورة الشعراء -كتاب اِلفسري -ريأخرجه ابلخا( 111)
 (. 254) -348كتاب اإليمان ، أخرجه مسلم( 112)
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 املروة     
نا وطئت قدماه نا أطال .. ماذا ستتَذّكر عندما تصعد ىلع املروة؟ ه  ه 

نا َمّر ساعيًا.. ُنواه  .. هنا َوَقَف داعيًا.. ه 
نا اتلىق عبد الل بن عمر وعبد الل بن عمرو بن العاص  ..ىلع املروة.. ه 

وبيق عبد الل بن عمر  ؛ثم مىض عبد الل بن عمرو ،فتحدثا ،ريض الل عنهم
يعين عبد الل بن -قال هذا  ؟فقال هل رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرمحن ..يبك

من كان يف قلبه مثقال حبة من )يقول  ملسو هيلع هللا ىلصزعم أنه سمع رسول الل  -عمرو

ّدكر؟؟.(  1)(اهلل لوجهه يف النار ُهبََّك ؛خردل من كرب  َفَهل من م 
 

 

  دار الندوة    
ب اجلّد اخلامس .. (  1)إنّها أول دار ب نيت عند الكعبة بناها ق يّص بن الكه

وجعلها جملًسا للشورى، واكنت مساحتها أكرث من دونم، واكنت .. ملسو هيلع هللا ىلصللرسول 
لها إال .. و معاهدة أو غريها إال فيهاق ريش ال تعقد أمر حرٍب أو سلٍم أ وال يدخ 

 ..ز عماء ق ريش

                                                

 .2757رواه أْحد ورواته رواة الصحيح، انظر صحيح الرتغيب ( 113)
ا هل، حىت جاء قيُص بن لِِكب َك( 114) ن العرب يسكنون يف الّشعاب ويرتكون السكىن قُرب ابليت تعظيما

َفَبىن " إن سكنتم حول الكعبة هابتكم العرب وانلاس وال تستحل اهلجوم عليكم: "فَجمع قومه وقال هلم
 .117دار انلدوة، مرشد السالكي 
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اليت من ( صحن الكعبة)هذه ادلار تقع ايلوم عند أىلع درجات املطاف 
جر -اجلهة الشمايلة  لكن لو قَّدر الل لك ووقفت ماكن  -أي املقابلة للحه

تآمرين .. ينوكيد الاكئد.. هذه ادلار، ماذا ستتذّكر ؟؟ ستتذّكر تآمر الم 
رييش وشاركهم .. واقرتاحات إبليس اللعني نا اجتمع ز عماء احللف الق  َفه 

إبليس ىلع هيئة شيخ ُندي يلتّخذوا قراًرا حاسًما للقضاء ىلع اإلسالم 
صفر من    واكن ذلك صباح يوم اخلميس .. وىلع انليب األمني.. واملسلمني

 .. من ابلعثة  1السنة 
شاوراتهم بةوأدىل ُك  .. وبدءوا م  عبته اخلرقاء اخلَلَقة اخلَره ..  منهم بما يف ج 

فاعرتض الشيخ .. أن ي سجن حىت املوت (  1)فاقرتح أبو ابل خرتي بن هشام
رجونه: وقال -إبليس عليه لعائن الل أمجعها-انلجدي  .. سيعلم أصحابه وخي 

فَخّوفهم الشيخ انلجدي من .. ثم اقرتح آخر أن ي طرد أو ي بعد خارج مكة
، فيقتلوه برضبة قبيلة رجالً  ُك نأخذ من: فقال أبو جهل.. يف منفاه ظهروره

.. فيتفّرق دمه يف القبائل وال تدري بنو عبد مناف ماذا تصنع.. رجل واحد
ّ إبليس بهذا الرأي وقال  .. هذا الرأي اذلي ال أرى غريه: فََس 
ُكُر بَِك َوإِْذ َيمْ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصلكن الل تعاىل قال نلبيه .. ثم بدءوا بتنفيذ اخلطة

ْو خُيْرُِجوَك َويَْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهلُل وَاهلُل َخرْيُ 
َ
ْو َيْقُتلُوَك أ

َ
ِيَن َكَفُروا يِلُْثبُِتوَك أ اَّل 

 ..{35األنفال }﴾الَْماكِِرينَ 

                                                

 .فة املقاطعة مع أربعة آخرينَكن من أحكم رجال قُريش، واكن ممن نقض صحي( 117)
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إنها صورة ساخرة، ويه يف الوقت ذاته صورة : "قال سيد قطب يف تفسريه
من تلك القدرة القادرة، قدرة مفزعة، فأين هؤالء البش الضعاف املهازيل 

 .(  1)الل اجلبار، القاهر فوق عباده، الغالب ىلع أمره، وهو بكل يشء حميط
نا انعقد مؤتمر  يف ماكن حتت قدميك هنا ..املؤامرةحصلت هذه .. ه 

مهما .. إذا اكنوا صادقني.. أال ي ذّكرَك هذا بأن الل سينرص دينه وأويلاءه.. الشّ 
 ..اجعلنا من الصادقني يا رب العاملني ًيا؟ امهللاكن كيد األعداء قو

 
  امللتزم    

هو ماكن االلزتام من الكعبة فيما بني احلََجر األسود وباب الكعبة 
وقد وردت .. املشفة ، وسّم بامللزتم ألن انلاس يلزمونه ويدعون الل عنده

 .يف حتديدهاآلثار الصحيحة عن الصحابة ريض الل عنهم 

َ د وَ اخلَ  وضع   نّ سَ ي  وَ  ايلد وإلصاق الوجه والصدر يف هذا املوضع من  ط  سْ ب
-اكن يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بني الركن وابلاب ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ابليت؛ 

قال شيخ اإلسالم ابن .. (  1)واقتدى به الصحابة العظام.. -يعين يف الطواف
حلََجر األسود وابلاب، أن يأيت امللزتم وهو ما بني ا بي وإن أحَ ": رمحه اللتيمية 

عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ، ويدعو ويسأل الل تعاىل حاجته،  ع  َض يَ فَ 
وهل أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع ، فإن هذا االلزتام ال فرق بني أن يكون 

                                                

 (. 3/1751)يف ظالل القرآن : انظر( 111)
 .2138انظر تفصيل األحاديث وخترَيها يف السلسلة الصحيحة لألبلاين رْحه اهلل رقم ( 111)
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 .اه" حال الوداع أو غريه ، والصحابة اكنوا يفعلون ذلك حني يدخلون مكة

 ..صول إيله؟؟ وال تَنَْسنا يا أيخ من د اعئهكفماذا ستدعو إن استطعت الو
 

  بيت الزوجية    
ج من باب امللك عبد العزيز  وتنظر أمامك ( باب رقم واحد)عندما ُتر 

ماكنه اكن بيت خدجية .. مع اُنراف يسري إىل اليسار جتد مستشىف أجياد
ري  يف ورَسى البش  واخلهذا ابليت اذلي َسَطعت أنواره .. بنت خويدل 

 .. إيلهملسو هيلع هللا ىلص منذ أن تََشّف بدخول احلبيب أروقته 
.. الصادقة الصابرة انليقيّة اتليقيّة.. وخري النساء.. إنه بيت أكمل النساء

من منا ال يتذّكر .. ذات الشف واحلسب والنسب والرثوة.. الشيفة العفيفة
ارهم ورؤوس أمواهلم.. خدجية وقد َتَقّدم هلا كبار أرشاف مكة لكنها . .جت 

يلَكت ب اتلاريخ .. الفقري اذلي اكن اعماًل عندهاملسو هيلع هللا ىلص فَّضلت االرتباط بمحمد 
ماذا ف..بهاالت اخلريات والرباكت الربانية هيطُي  و.. (  1)اسمها حبروف انلور

فيه .. ، بيت اعش فيه احلبيباه؟أو تر ستتَذّكر عندما تقف ماكن بيت خدجية
ون قبل فيه اجتمع املسلم.. فيه نزل الوحو.. َزّملته وهَدثّرته بعد حادثة الغار

ّهم إال إبراهيم عليهم  انتقاهلم إىل دار األرقم، َ أبناؤه وبناته ُك  دله  .السالموفيه و 
ويف هذا املزنل أيًضا فارقت خدجية ادلنيا إىل بيت اللؤلؤ، فقد أىت جربيل 

معها إناء يا رسول الل هذه خدجية قد أتت : )عليه السالم إىل احلبيب وقال هل
                                                

 .بترّصف 158مرشد السالكي صفحة ( 118)
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فيه إدام وطعام فإذا أتتك فأقرأ عليها السالم من ربها ومين وبشها ببيت يف 
 ..(  1)(اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب

 ،وإىل أمك خدجية  ملسو هيلع هللا ىلصك اغرورقت شوقًا إىل حبيبك يأعرف أن عين
ّر اآلن خباطرك فََحّق لك .. ابكه .. وجتول يف فكرك.. وأعرف أن ذكرياته معها َتم 

 ؛ابًّميت لي ُحُأ من أشّد إنَّ): ملسو هيلع هللا ىلصلعلك تكون ممن قال فيهم احلبيب .. اكءابل  

 ..(  1)(يود أحدهم لو رآني بأهله وماله ،ا يكونون بعديناًس
بالقرب من دار خدجية ريض الل عنها اكنت دار أبو سفيان  :للعلم فقط

من َدَخل دار أبي ): يف فتح مكة ملسو هيلع هللا ىلص، اذلي قال عنه احلبيب  بن حرب

سلمخكما أ (ان فهو آمنسفي  ..يف صحيحه رج م 
 

  بيت املولد 
وىلع .. سواء خرجنا من باب الصفا  أو من باب املروة، ونظرنا إىل األمام

مرًتا، فإننا سنجد بناًءا أبيض يتألأل كتأللؤ اجلوزاء يف يللة (    )ب عد ُنو 
دل فيه احلبيب .. إنه بيت أيب طالب.. صيفية ففيه رأى .. ملسو هيلع هللا ىلصابليت اذلي و 

ومنه انطلق شعاع انلور .. فيه استنشق احلبيب أول ذرة هواء.. انلور  انلورَ 
ّه.. (1 1)قصور الشام يل يضء  ..بل ي يضء الكون ُك 

                                                

 .1111متفق عليه، انظر مشاكة املصابيح ( 117)
 .1217املصابيح  رواه مسلم، انظر مشاكة( 115)
 .1727م السلسلة الصحيحة رق (رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام): ملسو هيلع هللا ىلصل قا( 111)
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 وتعطـرت بعبريه األكـوان  *** سعدت بمودل أمحد األزمـان  
َ *** عندما  بانلهايةه  رَ ذَ أنْ  والشك   دله  يمان  اإل وأرشَق  البشري   و 

عساَك أن تتذكر عندما ترى هذا ابليت أو تقف أمامه أو  فماذا
ني ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ؟ هل ستتذكر ي تمه (  1)تدخله فرتحم ايلتاىم؟ أم ستتذكر فقره فتحه

الفقراء؟ أم ستتذكر الربكة اليت حلت ىلع مكة ُكها بمودله؟ أم ستتذكر 
ارك العناية والراعية اإلهلية هل؟ أم ستتذكر ذلَك الوجه األنور األزهر املب
 :الشيف اذلي اكنوا يف اجلاهلية يستسقون به الغمام، فقال عمه أبو طالب

 لألرامله  ةٌ مَ ْص مال ايلتاىم عه ثه ***  هه هه جْ وَ ام به مَ وأبيض  ي ستسىق الغَ 
 ..فداَك أيب وأيم ونفيس وأهل يا رسول الل
 

  أبو طالب 
ُ
ب
ْ
 شِع

دل فيه احلبيب .. ذلَك ابليت املنري بداية شعب  -تقريبًا–هو ملسو هيلع هللا ىلص اذلي و 
عب  اذلي دخل اتلاريخ من أوسع أبوابه.. أيب طالب فما من كتاب .. ذلَك الش 

لكن يف فرتٍة اكنت من .. سرية أو كتاب تاريخ إال وي ذكر فيه شعب أيب طالب
عب حوَص َوَمْن .. ملسو هيلع هللا ىلصأحلك الفرتات يف تاريخ دعوة احلبيب  فيف هذا الش 

عوا فقرروا أال يبيعوا .. فقد حتالفت عليهم قريش. .(  1)معه من املؤمنني وقوطه
                                                

 .وهو ايلوم مكتبة عمة( 112)

بيق  فقد وقد احناز إيلهم بنو هاشم وبنو عبد املطلب، مسلمهم واكفرهم، إال أبا هلب لعنه اهلل (113)
ا  .ُمقاِطعا
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السوهم.. وال ي كلموهم.. وال يشرتون منهم.. للمسلمني شيئًا وال .. وال جي 
ذهم بهم رمحة لًحا وال تأخ  لقت .. يقبلون منهم ص  وكتبوا ىلع ذلَك صحيفة ع 

عليه من الل  (  1)واكنت خبط بغيض بـن اعمر بن هاشم.. يف جـوف الكعبة
 .. حقيست

فأكلوا .. أصاب الم حاصين فيها اجلوع والفاقة.. ثالث سنواٍت مستمرةٍ 
معت أصوات األطفال والنساء .. وجلود احليوانات.. أوراق األشجار حىت س 
 .. يتضاغون جواعً 

ر عندما تقف أمام هذا الشعب هل ستتذكر ما جرى .. فماذا َستَتََذكي
 .(؟؟..يهون ألجل دين اهللُكّل شيٍء .. شعاري يف حياتي هو): وتقول

 

  غار حراء 
ناك يف ذلك .. ىلع ب عد أربعة أكيال من مكة تقريبًا اكن املوعد املنتظر.. ه 

ويف ذلك املاكن .. من يلايل رمضان ةويف تلك الليلة املبارك.. ايلوم املشهود
ار اذلي الغ.. يف اغر حراء.. ي شبه القلعة ىلع رأس اجلبل.. اعيل القمة.. املرتفع

 ..حىت اكن املوعد.. يلتفّكر ويتذّكر.. طاملا َذهَب إيله يلتعبّد ويتَحنّث
ناك اكن أول لقاء بني وبني رسول الل إىل انلاس  عليه السالم جربيل   ه 

ناك.. ملسو هيلع هللا ىلص أمجعني نور .. ﴾اُقرَأ﴿نور .. إنه انلور اإلليه.. وأي نور.. ورانل   َل زَ نَ .. ه 

                                                

 .171روضة األنوار  ،فَُشلّت يداهملسو هيلع هللا ىلص دع عليه انليب  ، فهو بغيض  وهو بغيض، وقداسم ىلع ُمسىم( 114)
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إِن ا ﴿.. ويللة القدر.. ويللة اخلري.. يف يللة البهش ملسو هيلع هللا ىلصالوح اذلي نزل ىلع حممد 
ا ُمْنِذرِينَ  نَْزنْلَاُه يِف يَلْلٍَة ُمَباَرَكٍة إِن ا ُكن 

َ
ْمٍر َحِكيمٍ *  أ

َ
 (  1)﴾فِيَها ُيْفَرُق لُك  أ

 ..{4ادلخان }
ناك ّ  تغيري.. انطلقت بدايات اتلغيري.. من ه  العالم من الضاللة إىل  ُك 

دى ومن عبادة املخلوق إىل عبادة اخلالق وحده .. جلور إىل العدلومن ا.. اله 
 ..جل وعال

ناك .. ماذا ستتَذّكر لو وصلَت إىل هناك؟ وليس سهاًل أن تصَل إىل ه 
ناك ُيتاج إىل  .. يف عقبات كئود.. ساعةمن  زَيدأ فالصعود إىل ه 

ناك تََذّكر سل نلا أواًل رمحة ربنا تبارك وتعاىل بنا وكرمه علينا أن أر ه 
دىملسو هيلع هللا ىلص  احممدً  شدنا إىل اله  نّلا ىلع الطريق املوصلة إيله جّل وعال.. لري  .. يل ده
سلًما: وق ل احلمد لل اذلي جعلين من أمة حممد .. احلمد لل اذلي جعلين م 
ْن َهَدانَا الل  : ق ل.. ملسو هيلع هللا ىلص

َ
َي لَْواَل أ َْهتَده نيا نله ي َهَدانَا لهَهَذا َوَما ك  ه

ه اذلي  .. احْلَْمد  لله
متهملسو هيلع هللا ىلص ث م تذّكر حبيبك 

 
اكن ال ينام .. ألجلنا ُنن.. وتضحيته ألجل أ

 .. (ُأميت ُأميت ) : وهو يقول.. الليل
 

 
                                                

ين حىت : قال (ما أنا بقارئ): اقرأ، قال: يف َغر حراء، جاءه الَملَك فقال ملسو هيلع هللا ىلصينما اْلبيب ب( 117) فتخذين َفَغط 
ين اثل (ما أنا بقارئ): اقرأ، فقلت: بلغ مين اجلهد، ثم أرسلين قال انية حىت بلغ مين اجلهد، ثم فتخذين َفَغط 

ين اثلاثلة ثم أرسلين فقال (ما أنا بقارئ): اقرأ فقلت: أرسلين فقال ِي َخلََق ﴿: فتخذين َفَغط   بِاْسِم َربَِّك اَّل 
ْ
 اقَْرأ

 َوَرب َك األْكرَمُ  * َخلََق اإِلنَْساَن مِْن َعلٍَق  *
ْ
ِي َعل َم بِالَْقلَمِ  * اقَْرأ  ...{سورة العلق}﴾اَّل 
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 (اغر اهلجرة؟)ور ـار ثـغ  
آوى احلبيب .. يقع ىلع ب عد ُنو ثمانية أكيال جنوب مكة.. إنه اغر اهلجرة

عند ..  ل ق ريشإىل تلك الصخرات يلحتموا عن أعني  أه وأبو بكر ملسو هيلع هللا ىلص 
 .. ومكثوا ثالث يلالٍ .. اهلجرة

نا جتَلّت أعظم درجات ايلقني بالل  نيفقد روى الشيخان أن ابلاحث.. ه 
فاخنلع قلب أبو بكر ..  ِائزة مقدارها مائة ناقة َوقَفوا ىلع فم الغارنيالطامع
  إىل أقدام املشكني ىلع رؤوسنا نظرت  : فقالملسو هيلع هللا ىلص خوفًا ىلع حبيبه وحبيبنا 

 ..يا رسول الل لو أن أحدهم نظر إىل قدمه أبرصنا :فقلت   ..وُنن يف الغار
يا رب .. إنه ايلقني احلقييق.. (؟يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما) :فقال

 ..يا الل.. ارزقنا حقيقة ايلقني
هد كبري.. يقع الغار يف أىلع جبل شامخ ووقت .. ُيتاج صعوده إىل ج 

ا ستتذّكر لو قَّدر الل لك اذلهاب إيله أو رؤيته؟ ستتذّكر لكن ماذ..  طويل
وستتذّكر أسماء بنت الّصديق ويه .. وصاحبه يف هجرتهمملسو هيلع هللا ىلص تضحية احلبيب 

يلاًل تلأتيهم بالطعام والشاب، وقطعت نطاقها لرتبط به  أكيالٍ تقطع ثمانية 
ّميت ذات انلطاقني تيهم بأخبار ها عبد الرمحن وهو يأاوتتذّكر أخ.. القربة، فس 

 .. القوم
ناك تَرهد  معالم اهلجرة إىل نفسك وإىل فكرك .. فتتذّكر ُك  أحداثها.. ه 

ٌّ الفدايّئ األول.. اإلعداد اجليّد واألخذ باألسباب طلب ق ريش هلم .. َعله
اقة بن مالك.. واجلائزة الكربى  ..وغريها.. وقصة رس 



95 
 

  مسجد اجلِـن 
يف مكة أخذ يبحث عن مالٍذ ملسو هيلع هللا ىلص ل الل بعد أن اشتد أذى املشكني لرسو

ناٍس آخرين يأوونه وُيمونه وينرصونه حىت ي بلغ .. عن ماكن آخر.. آمن
 
عن أ

َجَه ُنو الطائف.. (  1)رسالة ربه مىش ُنو ثمانية وثمانني كياًل عن .. فاتـي
 .. واجه الرفض والرّضب والّشتم.. وهناك واجه ما لم يكن يتوقعه.. مكة

فََخَرَج هائًما ىلع وجهه .. هم وسفهائهم لريمجوه باحلجارةصبيان أغروافقد 
وإذا هو ".. قرن املنازل"أو " قرن اثلعالب"فما أفاق إال وهو يف .. مهموًما مغموًما

دميت قدماه الشيفتان
 
فجلَس وقد أثر يف نفسه ما القاه من أهل .. قد أ

وقلة . .اللهم إني إليَك أشكو ضعف قوتي): فصار يدعو ربه.. الطائف

 .(  1)...(إىل من تكلين.. وهواني على الناس.. حيليت
ول جربيل وَمـلَك اجلبال ز  وقصة ن   اس،دي ت قصة عَ لَ َص وهنـاك حَ 

تههملسو هيلع هللا ىلص عليهما السالم حيث جَتَليت فيها رمحة الرسول  مي
 
مي َتَقّدمَ .. (  1)بهأ  ث 

                                                

 بعاكظ منازهلم يف انلاس يتبع سني، عرش بمكة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مكث" :قال جابر بن عبد اهلل عن (111)
 الرجل إن حىت (اجلنة وله ربي رسالة أبلغ حتى ينصرني من يؤويين من) :يقول بمىن، املواسم ويف وجمنة

 بي ويميش يفتنك، ال قريش غالم احذر :فيقولون قومه فيتتيه -قال كذا- مرض من أو ايلمن من يلخرج
 .13رقم السلسلة الصحيحة .." باألصابع إيله يشريون وهم رجاهلم

 .1182: أخرجه الطرباين من حديث ابن إسحاق، وهو مدلس وقد َعنعن، ضعيف اجلامع رقم( 111)
 ُتفنظر أظلتين، قد بسحابة أنا فإذا رأسي فرفعت.. ): قال:  ملسو هيلع هللا ىلصانليب  أن عئشة ريض اهلل عنها عن (118)

 َمَلَك إليك َبَعَث وقد عليَك، َردُّوا وما قومك قول مسع قد اهلل إن :فقال فناداني جربيل، فيها فإذا

 مسع قد اهلل إن حممد يا :قال ثم َعَليَّ َفَسلََّم اجلبال، َمَلُك فناداني :قال فيهم، شئت مبا لتأُمَرُه اجلبال

 األخشبني، عليهم ُأطبق شئَت إن بأمرك، رنيلتأم إليك ربك بعثين وقد اجلبال ملك وأنا قومك قول

 .عليه متفق.  (شيًئا به يشرك وال وحده اهلل يعبد من أصالبهم من اهلل ُيخرج أن أرجو بل) :فقال
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ناكَ (.. خنلة)إىل ماكن اسمه  َل َص قلياًل ُنو مكة حىت وَ  احلبيب َصََف الل  وه 
وما .. تعاىل إيلهه نفًرا من اجلّن يستمعون قراءته يف صالة الفجر إماماً بأصحابه

مَع وقلوب هم .. أروَع أن ي سمع الكم الل من فم رسول الل فأنَصتوا وألَقوا السي
ويِحَ  قُْل ﴿وآمنوا برسول الل، .. فأسلموا لل.. شاهدٌة حارضةٌ 

ُ
ن هُ  إيَِل   أ

َ
 اْسَتَمعَ  أ

نِّ  ِمنَ  َنَفر   ِ
ْ
ا الر ْشدِ  إََِل  َيْهِدي*َعَجباا قُْرآناا َسِمْعَنا إِن ا َفَقالُوا اجل  َولَنْ  بِهِ  فَآَمن 

َنا نرُْشِكَ  ا بَِربِّ َحدا
َ
 .{1اجِلّن }﴾أ

أسموه  ب ين مسجدٌ .. وىلع ب عد ُنو ميلني رشق الكعبة.. ويف هذا املاكن
عند الوقوف أمام هذا املسجد .. مسجد اجلن ُتليداً لقصة هؤالء انلفر

بًا.. تقشعر األبدان رهبة وعندما ت صل فيه ..  وتبجياًل وتعظيماً .. وشوقاً وح 
تتذكر فيه احلبيب .. سنة(    1)فرضاً أو حتية املسجد تطري بفكرَك إىل ما قبل 

سال دمه الشيف يف هذه .. ر يم باحلجارة.. وما ليق من أجل هذا ادلينملسو هيلع هللا ىلص 
.. الدين): أليست هذه رسالة نلا تقول.. رت دموعه حزنًا ىلع أمتهانهم.. ابلقعة

 .؟...(أغلى ما متلك؛ وتهون يف سبيله الروح والنفس وما دونهما
وهو يدفع عن رسول الل  تطري بفكرَك تلتذكر زيد بن حارثة .. هناك

فداك روح يا رسول : ولسان حاهل يقول.. فيتلىق احلجارة بوجهه وظهره.. ملسو هيلع هللا ىلص
بي عن رسول .. فداك ديم يا رسول الل. .الل نتذكر هذا يلكوَن دافعاً نلا نلذ 
نّة رسول الل.. الل  .. ملسو هيلع هللا ىلصوعن حديث رسول الل .. وعن دين وس 

تطري بفكرك تلتذكر إخوانًا نلا من اجلن اجتمعوا .. يف هذا املسجد.. هناك
قوه .. وسمعوا الكم الل.. ملسو هيلع هللا ىلصبرسول الل  ْفَنا َوإِذْ ﴿فآمنوا به وصدي ا إيَِلَْك  رَصَ  َنَفرا
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ِنِّ  ِمنَ 
ْ
ا اْلُقْرآنَ  يَْسَتِمُعونَ  اجل وهُ  َفلَم  ْنِصُتوا قَالُوا َحرَضُ

َ
ا أ  إََِل  َول ْوا ُقِضَ  َفلَم 

 .{27األحقاف }﴾ُمْنِذرِينَ  قَْوِمِهمْ 
.. يعين أرسعوا إىل قومهم يدعونهم إىل احلّق وإىل الرصاط املستقيم( َولّْوا)

نِْزلَ  كَِتاباا َسِمْعَنا إِن ا قَْوَمَنا يَا قَالُوا﴿: موقالوا هل
ُ
قاا ُموَس  َبْعدِ  ِمنْ  أ  لَِما ُمَصدِّ

َقِّ  إََِل  َيْهِدي يََدْيهِ  َبْيَ  ِجيُبوا َقْوَمَنا يَا* ُمْسَتِقيٍم  َطِريٍق  َوإََِل  اْلْ
َ
 اهللِ  َداِعَ  أ

َُيِ  ُذنُوبُِكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َيْغِفرْ  بِهِ  َوآِمُنوا يِلمٍ  َعَذاٍب  ِمنْ  ْرُكمْ َو
َ
 {31 -35األحقاف }﴾أ

.. وأحبابًا نلا.. وأصحابًا نلا.. ر إخوانًا نلاذه نْ ن  .. أما ينبيغ نلا أن نكون كهؤالء
ِجيُبوا قَْوَمَنا يَا﴿: نقول هلموبعيدين عن احلق .. وزمالء نلا

َ
 .﴾؟اهللِ  َداِعَ  أ

 

 
 

  عالة
ُ
 مقربة الـم

طوات تم .. ، ترى هناَك نوراً يسطع  شيها رشقاً من مسجد اجلنىلع ب عد خ 
 ..وللهدى واخلري والربكة جممع.. يلمع   وضياءً 
َ وَ   الرماله  ات  بي حَ  َك ست جيب   الضياء؟ اما هذا انلور؟ ما هذ: أن تتساءل َك ل

.. اليت رأت اهلواءه  ات  ري ذَ وَ .. القريبة اليت اعَينَت اجلباله  م  مَ قه وَ .. تدَ اليت شاهَ 
عَ  وليس  ..أو قرأ.. من رأى ومن اعَيَن ومن شاهد َكَمْن َسمه
... وهذا قرب خدجية بنت خويدل... هذه مقربة املعالة: ست جيبك  

 .. العظيمة زوجة العظيم.. الغايلة زوجة الغايل.. احلبيبة زوجة احلبيب
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ّم املؤمنني
 
إنها رمز الوفاء والصدق .. ملسو هيلع هللا ىلصأول من آمن باحلبيب .. إنها أ
ها الل .. العقل والصرب واثلبات واتلضحيةواحلكمة و ماذا نقول عنها وقد َخصي

أخربنا أنها ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل بالسالم مع جربيل عليه السالم؟؟ أال يكيف أن احلبيب 
 .؟(  1)ومن سيدات نساء اجلنة (  1)من خري نساء العاملني يف ادلنيا

نا يف املعالة.. إنها خدجية ناك يف اجلنان.. قربها ه  .. من قصب. .وَمزنهلا ه 
ماه.. ال صخب فيه وال نصب

 
رمحك الل يا من آمنته باحلبيب .. رمحكه الل يا أ

وواَسيْتههه بمالكه إذ حرمه .. َصّدقتهيه حني َكّذبه انلاس.. يوم َكَفَر به انلاس
 ..ورزقه الل منكه الودل.. انلاس

بيب ؟ نتذكر أبا طالب َعّم احل"املعالة"ماذا جيب أن نتذكر عندما نزور 
 .. -رغم انه لم ي سلم-اذلي طاملا محاه ودافع عنه وأيده 

ها عبد الرمحن انتذكر أخ.. ونتذكر أسماء بنت الصديق وصربها ونطاقيها
ّهم جريان خلدجية .. نتذكر ابنها عبد الل بن الزبري.. وتضحيته يف اهلجرة فَلك 

 ...ريض الل عنهم أمجعني... يف قربها
 ..يا الل.. يا قادر ..وآهله وأصحابه أمجعنيملسو هيلع هللا ىلص بيب امجعنا مع احل.. يا رب

 

 
                                                

 حممد، بنت وفاطمة خويلد، بنت وخدجية عمران، بنت مريم :أربع العاملني نساء خري): ملسو هيلع هللا ىلصقال  (117)

 .اجلامع الصغري صحيح يف 3328: رقم حديث.   (فرعون امرأة وآسية
 عمران، بنت ومريم حممد، بنت وفاطمة خويلد، بنت خدجية :اجلنة أهل نساء أفضل): ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 185)

 .اجلامع صحيح يف 1137: رقم حديث.   (فرعون امرأة مزاحم بنت وآسية
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  معامل" 
 
 "مناسك احلج

  ( عرفة)عرفات 

وما أدراكم ما .. يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة يتوّجه احلاج إىل عرفات
  1تبع د عن مكة ُنو .. (1 1)أرٌض واسعة منبسطة وميدان فسيح.. عرفات

نت حاجًّ ..  كياًل إىل الشق نت معتمًرا سزتورهاإذا ك  .. ا ستذهب إيلها، وإذا ك 
ناك؟؟  لكن ماذا ستتذّكر ه 

ناك الكثري من اذلكريات ستتذّكر أن يوم اتلاسع من ذي احلجة هو .. ه 
وال ي دانيه يوٌم يف الفضل .. َسيّد األيام وأفضلها ىلع اإلطالق.. يوم عرفة
إن ): ملسو هيلع هللا ىلصقال .. بعباده فيه بل إن الل تعاىل العظيم ي بايه املالئكة.. والكرامة

انظروا إىل عبادي هؤالء  :فيقول هلم ،يباهي بأهل عرفات أهل السماء اهلَل

أكثر من أن يعتق اهلل عز  ما من يوٍم): ملسو هيلع هللا ىلصوقال .. (  1)(اا غرًبجاءوني شعًث

وإنه ليدنو ثم يباهي بهم  ،من النار من يوم عرفة ًةَما أو َأوجل فيه عبًد

 .. (  1)..(املالئكة
ناك يوم احلشستتذكّ  وال .. وال األنساب تنفع.. ساب تنفعحفال أ.. ر ه 

نا العباد.. اجلاه أو السلطان ينفع ّهم.. يستوي ه  احلاكم .. األبيض واألسود.. ُك 
ألحد ىلع غريه إال  َل ْض فال فَ .. اذلكر واألنىث.. الصغري والكبري.. واملحكوم

                                                

 .117طوهلا تقريباا حنو ميلي وعرضها كذلك، مرشد السالكي صفحة ( 181)
 .يف صحيح اجلامع 1811: وغريه، انظر حديث رقم أخرجه أْحد( 182)
 .يف صحيح اجلامع 7171: أخرجه مسلم والنسايئ، انظر حديث رقم( 183)
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ّردة إال مما يسرت العو.. باتلقوى َقّرب .. راتفاألجساد  جم  ّردة إال مما ي  والقلوب جم 
يف أعظم .. األلسن تلهج بادلاعء.. القلوب واجفة.. األبصار خاشعة.. إىل الل

نة  ..يوم يف السي
أن رجاًل من  أخرج الشيخان عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

هود يا أمري املؤمنني آية يف كتابكم تقرؤونها لو علينا معش ايل: ايلهود قال هل
ْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم ﴿نزلت الُتذنا ذلك ايلوم عيدا قال أي آية قال 

َ
ايْلَْوَم أ

ْتَممْ 
َ
 فقال عمر .{3املائدة }﴾َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِْساَلَم ِديناا ُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت وَأ
: ( َنزلت ىلع  ،ت فيهلَ زَ وايلوم اذلي نَ  ،ت فيهلَ زَ إين ألعلم املاكن اذلي ن
.. والعيد هو موسم الفرح والَّسور (..يف عرفات يف يوم مجعة ملسو هيلع هللا ىلصل الل رسو

.. وتتزّنل فيه الرمحات.. ت غفر فيه اذلنوب.. الفرح احلقييق يكون يف هذا ايلوم
ر يف الشيطان وُيقر  ..إنه يوم َعَرفة.. (  1)ويصغ 

وقد َوَقَف عند الصخرات ىلع جبل ملسو هيلع هللا ىلص وتتذّكر يف عرفات احلبيب 
ناك نزلت .. متوجًها إىل القبلة يدعو ربه تعاىل.. ناقته القصواء الرمحة راكبًا وه 

 ..اآليات السابقة
َب خيمته يف ملسو هيلع هللا ىلص ويف عرفات تتذّكر أن رسول الل  َرة"رَضَ ويه يف آخر " نَمه

وهو مسجد ضخم .. عرفات أقرب إىل املزدلفة حيث ب ين ماكنها مسجد نمرة
ناك .. جًدا والعرص مجًعا وقرًصا، ثم َخَطَب بانلاس الظهر ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب  صىلوه 

                                                

ما ُرِئَي الشيطان يوًما هو فيه أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة، وما ): ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 184)

ن الذنوب العظام، إال ما َرِئَي يوم بدر فإنه رأى جربائيل ذاك إال ملا َيَرى فيه من تنزل الرمحة، وجتاوز اهلل ع

 .وضعفه األبلاين رْحه اهلل َوَصّدره بلفظ عن، ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب (عليه السالم يزع املالئكة
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طبة الوداع املشهورة طبة يف تاريخ اإلسالم.. بهم خ  فال تنىس .. أعظم وأبلغ خ 
 .. فيهاملسو هيلع هللا ىلص أوامره 

 
  ( املشعر احلرام)ُمزدلفة 

بعد غ روب شمس يوم عرفة يبدأ انلاس باإلفاضة من عرفات إىل 
زدلفة، قال تعاىل فَْضُتْم ِمْن عَ ﴿: م 

َ
َرفَاٍت فَاْذُكُروا اهلَل ِعْنَد الَْمْشَعِر فَإَِذا أ

ََرامِ  ىن.. .{178ابلقرة }﴾اْلْ وفيها يزنل احلجاج .. ومزدلفة موضع بني عرفات ومه
يلاًل في صلّون املغرب والعشاء مجع تأخري ثم ينامون استعداًدا يلوم حافل 

 .. باألعمال هو يوم انلحر
زدلفة؟ تتذّكر حبيبك  نا.. يف حجة الوداعملسو هيلع هللا ىلص ماذا تتذّكر يف م  .. جاء إىل ه 

نا .. ومنها يلتقط احلاج سبع حصيات لرييم بها اجلمرة الكربى ..وبات ه 
  ..من العرب والعجم.. من البش.. يريم إبليس ومن تبعه.. وبقلبه يريم الّش 

 
  وادي ُمَحّسر 

زدلفة.. هنا ىن وم  دي وا"يقع .. وبالقرب من مسجد املشعر احلرام.. بني مه
ََّس  نا أهلَك .. تتذّكر ق درة الل العظيمة.. تتذّكر فيه عظمة الل تعاىل".. حم   َفه 

فأىب .. فقد قرر أن ي وّجه انلاس إىل غري الكعبة.. وفيله وجيشه أبرهةَ  الل تعاىل
أراَد أن يرَصف ق لوب انلاس إىل بيت .. أن يتوجه انلاس إيلها الل إال
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ألن الل تعاىل هو اذلي أمر بذلك .. ار اخلالقلكّن الفطرة ُتت.. املخلوقني
ِه َسبِيالا ﴿  .. .{71 آل عمران}﴾َوهلِلِ ىلَعَ انل اِس ِحج  ابْلَْيِت َمِن اْسَتَطاَع إيَِلْ

دلك أن الل تعاىل سيحّم بيته يف ُك  وقٍت .. والشّك أنه سيدور يف خ 
لَْم تََر َكْيَف َفَعَل  ﴿.. مهما اعتدى املعتدون.. وحني

َ
ْصَحاِب الِْفيلِ  أ

َ
*  َرب َك بِت

لَْم ََيَْعْل َكْيَدُهْم يِف تَْضلِيلٍ 
َ
بَابِيَل *  أ

َ
ْرَسَل َعلَْيِهْم َطرْياا أ

َ
تَْرِميِهْم حِبَِجاَرٍة ِمْن *  وَأ

يلٍ  ُكولٍ *  ِسجِّ
ْ
 .. .{سورة الفيل}﴾فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف َمت

كم املسلمني ور دّ .. امهلل احم مسجدك األقىص.. امهلل احمه بيتك ه إىل ح 
 ..يا رب العاملني.. الصادقني املخلصني

ّر بماكن نََزل فيه بأس الل ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسول الل  :للعلم فقط ي َسع عندما َيم 
ََّس كما أرسع يف طريق  تعاىل وغضبه، فيف حجته أرسع عندما َمّر بوادي حم 

 ..تبوك عندما َمّر ىلع ديار ثمود
 

  ِمـنـى 

ىن م ََّس وتنتيه باجلمرة الكربىتبدأ مه يزنهلا .. مجرة العقبة.. ن وادي حم 
الصغرى .. فيها ت رىم اجلمرات.. ويمكثون فيها ثالثة أيام أو أربعة.. احلجاج

فاجلمرة الكربى أو .. تلك اجلمرات اليت عندها اذلكريات.. والوسطى والكربى
جلهد مصعب بن بيعة العقبة األوىل اليت اكنت عندها اكنت .. مجرة العقبة

. .يف رشح تعايلم ادلين اجلديد، وتعليم القرآن الكريم وتفسريه عمري 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوفيها بايع اثنا عش رجاًل من األنصار الرسوَل 
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بايعنا رسول : وقد حتدث عبادة بن الصامت اخلزريج عن ابليعة فقال
نأيت  ىلع أال نشك بالل، وال نَسق، وال نزين، وال نقتل أوالدنا، والملسو هيلع هللا ىلص الل 

فإن ): ملسو هيلع هللا ىلصببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف، قال 

َوفَّيُتم َفَلُكم اجَلنة، وإن غشيتم من ذلك شيًئا فأمركم إىل اهلل عز وجل، إن 

 . (  1)(شاء َغَفَر وإن شاء َعذَّب
طاعة للرسول .. فإنها للتطبيق الفوري.. تََذّكر وال تنىس هذه ابلنود دائًما

عندها اكن ابليت اذلي .. اجلمرة الوسطىأما  ..سوًة بصحابته الكراموأملسو هيلع هللا ىلص 
 .. ملسو هيلع هللا ىلصمَحَلَت فيه آمنة بنت وهب بالرسول 

ىن عظمة الل تعاىل وعجائبه يف خلقه فهذا املاكن .. وتتذّكر أيًضا يف مه
ملسو هيلع هللا ىلص اسمعوا إىل حبيبكم .. الضيق يَتّسع يف ُك  اعم إىل أكرث من مليوين حاجّ 

 ..(  1)(فإذا محلت وسعها اهلل ..ى كالرحم يف ضيقهَنمثل ِم): وهو يقول
.. ملسو هيلع هللا ىلصأو َصلّيَت فيه تتذّكر حبيبك  ه  إذا رأيتَ .. وفيها أيًضا مسجد اخليف

بت خيمته يف ماكن هذا املسجد.. فقد نََزَل أثناء حجته يف هذه املنطقة .. رض 
طبة العيد يوم انلحر نا َخَطب بانلاس خ   .. وه 

ىن أيًضا بما فيها من مشاعر فإنها ت ذّكرنا بأبينا إبراهيم وزوجته هاجر  ومه
وقهّصة الفداء بالكبش اليت .. وابنه إسماعيل عليهم أزىك الصالة وأتم التسلم

                                                

 (.1157) -41صحيح مسلم ( 187)
 .7275: ضعيف اجلامع رقم ،عزاه السيويط للطرباين يف األوسط عن أيب ادلرداء( 181)
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علّقة يف جوف .. (  1)قَّصها علينا القرآن الكريم وقد اكنت ق رون الكبش م 
ناك مسجدٌ  ..الكعبة حىت عهد عبد الل بن الزبري  د اسمه مسج وقد ب ين ه 

 ..(  1)ماكن َذبْح الكبش.. يف ماكن الفداء "الكبش"
 

 

 
                                                

ْذحَبَُك فَاْنُظْر َماَذا تََرى قَاَل ﴿:  قوهل تعاَليف( 181)
َ
ينِّ أ

َ
َرى يِف الَْمَناِم أ

َ
يْعَ قَاَل يَا ُبيَن  إيِنِّ أ ا بَلََغ َمَعُه الس  يَا  فَلَم 

ابِِريَن  بَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اهلُل ِمَن الص 
َ
ْسلََما* أ

َ
ا أ ْن يَا إِبْرَاِهيُم * َوتَل ُه لِلَْجبِِي  فَلَم 

َ
* َونَاَدْيَناهُ أ

ْؤيَا إِن ا َكَذلَِك جَنْزِي الُْمْحِسنَِي  قَْت الر  الصافات }﴾وَفََدْيَناهُ بِِذبٍْح َعِظيمٍ * إِن  َهَذا لَُهَو ابْلاََلُء الُْمبُِي * قَْد َصد 

152 - 151}. 

 .121مرشد السالكي صفحة ( 188)

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ة  ـمـاتـخ 
وزخرفتها  .. قبل مداد قلّم.. كتبتها بشوق قليب.. هذه بعض اللكمات

عن احلرمني .. وَبيّنت ما جال يف خاطري من األرسار.. بلهفيت إىل تلك ادليار 
ملسو هيلع هللا ىلص نلبينا حممد .. اتلذاكرحىت ال يفرت عقلنا وال قلبنا عن .. وما فيهما من آثار

ه األطهار َكّرمني األبرار.. وىلع آهله  .. وصحابته الطيبني األخيار.. الم 
.. األنهارحول أن جيمعنا معهم يف اجلنان و.. أسأل الل تعاىل العزيز الغفار

ارِ ﴿: وأن جيعلنا ممن يقول هلم ُتْم َفنِْعَم ُعْقََب ادل   ﴾َساَلم  َعلَْيُكْم بَِما َصرَبْ
 ...{24الرعد }

ّطلع ىلع الَسائر وانلّيات.. اعلم اخلفيات.. و أسأل الل العظيم وال .. الم 
وأن َيتََقبّل منا .. أن ي صلح نياتنا.. خيىف عليه يشٌء يف األرض وال يف السماوات

إنه ويّل ذلك .. وأن ينفع به املسلمني.. وجيعله  نلا ذ خًرا يوم نلقاه.. عملنا هذا
 ..والقادر عليه

 إبراهيم غامن                                                               

 أبو عبد الرمحن                                                              
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 راج املصادر وامل
لقاعدي، مؤسسة علي أحمد ا. أحكام وخصائص الحرمين المكي والمدني، د .1

 .8002الرسالة، بيروت، 

، 1علي الصالبي، دار الفجر، القاهرة، ط. السيرة النبوية دروس وعبر، د .8

8002. 

 .8002، 6 أحمد خليل جمعة، اليمامة للنشر، دمشق، ط. نساء أهل البيت ، د .2

تاريخ عمارة المسجد الحرام، حسين عبد هللا باسالمة، تهامة للنشر، جدة،  .4

 .م 1820-هـ 1400، 2ط

، 8تاريخ الكعبة المشّرفة، حسين عبد هللا باسالمة، تهامة للنشر، جدة، ط .2

 .م 1828-هـ 14080

سعود شريم، دار الوطن للنشر، الرياض، . وبل السحابة على نظم الصبابة، د .6

 .م8002 -هـ  1484، 8ط 

روضة األنوار في سيرة النبي المختار، صفي الرحمن المباركفوري،  .7

 .هـ 1428، 2الشؤون اإلسالمية واألوقاف، السعودية، ط منشورات وزارة

 .م 8004لطائف المعارف، ابن رجب الحنبلي، دار الفجر، القاهرة،  .2

، 1سعد المرصفي، مؤسسة الريان للنشر، بيروت، ط. الكعبة مركز العالم، د .8

 .م 1882هـ  1412

نورة تاريخ ومعالم، مركز بحوث و دراسات المدينة الم.. المدينة المنورة .10

(12 ) ،1486. 

محمد إلياس عبد الغني، مطابع الرشيد، . تاريخ المدينة المنورة المصّور، د .11

 .8002، 1484، 1المدينة، ط

 .8011، 8خارطة الطريق إلى البيت العتيق، أحمد ذياب عطايا، ط .18

 .1888، 1الدليل المختصر للحاج والمعتمر، أحمد ذياب عطايا، ط .12

، 1المنورة والبلد األمين، أحمد ذياب عطايا، طمرشد السالكين سبيل المدينة  .14

8002. 

فضل إلهي، مؤسسة الجريسي للتوزيع، الرياض، . د.ركائز الدعوة إلى هللا، أ .12

 .8004، 1ط

نزهة الناظرين في مسجد أول األولين واآلخرين، السيد جعفر البرزنجي،  .16

 .المكتبة العلمية، بيروت

 هـ1428، 2،حضارة مكة، طمومكة المكرمة تاريخ ومعالم، محمود محمد ح .17

برامج مكتبة ابن تيمية، وابن باز وابن ُعثيمين، واأللباني وغيرها من إنتاج  .12

، وبعض المواقع األخرى؛ كصيد اإلنترنت شبكة موقع روح اإلسالم على

 .الشيخين ابن باز وابن عثيمين وغيرها االفوائد، موقع المناسك، وموقع



111 
 

فهرس
 5                                  تمهيد

 9                                  تبوك

                           61                                تيماء

 61                                 خيبر

 69                     المدينة المنورة

 02       المسجد النبوي الشريف    

 06                        ملسو هيلع هللا ىلصقبر الرسول     

       01بيت حفصة بنت عمر     

                  01بيت عائشة     

       05بيت َسودة بنت زمعة     

                01بيت أم َسلَمة     

         08بيت زينب بنت جحش     

   09بيت جويرية بنت الحارث    

                16بيت أُّم حبيبة     

        11ميمونة بنت الحارث     

 11         المنبر النبوي الشريف    

 12      المحراب النبوي الشريف    

 16               الروضة الشريفة    

 10     أساطين الروضة الشريفة    

        11بيت أبو بكر الصديق     

 11                     باب الرحمة    

 14                      بريلباب ج    

ّفة)َدّكة األغوات       18    (أهل الصُّ

 52              ( بقيع الغرقد )البقيع 

 :مساجد لها مع الحبيب ذكريات

 50                  مسجد قُباء        

 51              مسجد القبلتين        

 51              ابةـمسجد اإلج        

 54                             حدجبل أُ 

 16                            جبل سلع

 10                        وداع المدينة

 :الطريق إلى مكة

 11                  ذو الُحليفة        

 15                        التلبية       

 11                قديدوادي ال        

 19                        ةمكة المكرم

 41                     الكعبة المشرفة

 49              الحجر األسود        

 86            (الحطيم)الِحجر         

 81                        زمزم        

 81             ا والمروةـالصف        

 81                   دار الندوة        

 88                      الملتزم        

 89       (بيت الزوجية)يت خديجة ـب

 92                          بيت المولد

 96                     شعب أبو طالب

 90                           غار حراء

 91                            غار ثور

 95                         مسجد الجن

 94                       مقبرة المعالة

 :معالم مناسك الحج

 99                      عرفات      

 626                    مزدلفة      

 626              وادي محّسر      

 620                        ِمنى      

 625                            الخاتمة
 ةملحقخرائط ورسوم 

 المصادر والمراجع

 


