بسم هللا الرحمن الرحيم
الوصول إلى المدينة المنورة وبناء مسجد قباء
أيها اإلخوة الكرام ،مع موضوع جديد من موضوعات فقه السيرة النبوية ،وقد سرنا مع رسوو

لو هللا

ع يه وس م في طريق هجرته ،وها نحن نل معه إلهللا قباء.
أيها اإلخوة ،في يوم االثنين الثامن من ربيع األو عام  41من النبوة ،وهوي السونة األولوهللا مون الهجورة ،كوان
نزو رسو

ع يه وس م في قباء ،وقب أن أتابع أقو :

ل هللا

ماذا فعل النبي في مكة؟
إخوتنا الكورام ،يجو أن نع وم ع وم اليقوين أن سويرة النبوي لو هللا

ع يوه وسو م مونهي بكو موا فوي الك موة مون

معنهللا ،ذلك ألنه في مكة المكرمة لـ  41عاما ً قوى النبي الكريم اإليموان فوي ق وو ألوحابه ،فلوار الواحود كالجبو
في اإليمان ،لكنهم ضعفاء ،لكن بعض األلحا كان يعذ أمام النبي ع يه اللالة والسالم ،وال يم وك يويًا ً إال أن
يقو لهم:
صبراً آل يل سر فإن موعدكم الجنة
( السيرة النبوية )

ماذا فع النبي ع يه اللالة والسالم في مكة المكرمة؟ بنهللا اإليموان ،اإليموان أكبور ك موة ،ذلوك أنوك إذا سو لت
ثوان تبيود ماليوين ،حرقوا ً وضواطا ً ،وال
ما هي أقوى قوة في األرض؟ قد يقو أحدهم :القنب ة الذرية أو النووية ،في
ٍ
تبقي وال تذر ،ال من البير ،وال من الحيوان ،وال من النبات ،وال أي كاًن حي ،من هو األقوى منها؟ الذي لنعها
بما آتهللا

اإلنسان من عق  ،استطاع بهذا العق أن يلو إلوهللا الكواكو األخورى ،سوافر إلوهللا القمور ،أرسو مركبوة

إلهللا الميتري ،وبقيت هذه المركبة تسبح في الفضاء سوت سونوات ،إذاً الوذي لونع القنب وة بقدراتوه العق يوة هوو أقووى
منه ،اآلن القووة التوي تحورك هوذا اإلنسوان وتجع وه يضوحي بالاوالي والورخيف والونفي والنفويي ،هوي قووة اإليموان،
اإليمان أقوى قوة فوي األرض ،يعنوي هو هنواك أ نوهللا مون الحيواة؟ هو هنواك أ وهللا ع وهللا اإلنسوان مون حياتوه؟ حيواة
المؤمن يضحهللا بهوا رخيلوة فوي سوبي

 ،معنوهللا ذلوك أقووى قووة فوي األرض قووة اإليموان ،جًنواكم ب نواي يحبوون

الموت كما تحبون الحياة.
ماذا فع النبي ع يه اللالة والسالم في مكة المكرمة؟ بنهللا اإليمان فوي نفووي ألوحابه ،قووى اإليموان ،لوذلك
اإليمان ك مة كبيرة جداً ،فمنهي النبي أن اإليمان قووي وتمكون وتعوزز فوي مكوة المكرموة ،لكونهم ضوعا  ،وقود جواء
توجيه

لهم أال يقات وا:
ص ََل َة َوآَ ُتوا َّ
الز َكا َة ﴾
﴿ أَلَم َت َر إِلَى الَّذِينَ قِيل َ لَ ُهم ُك ُّفوا أَي ِد َي ُكم َوأَقِي ُموا ال َّ
( سورة النساء اآلية.) 77 :

لماذا انتقل النبي إلى المدينة؟
لكن هذا الحق القوي يحتاج إلهللا قوة ،قوة الحق تحتاج إلهللا حق القوة ،لما انتق النبي ل هللا

ع يه وس م إلوهللا

المدينة ،دخ في مرح ة أخرى ،في مرح ة ثانيوة ،دخو فوي مرح وة ت سويي كيوان إسوالمي ،ت سويي دولوة إسوالمية،
وحار قرييا ً حروبا ً ثالثة ،وبعض الازوات إلهللا أن انتزع منهم اعترافا ً بالكيان اإلسالمي في ل ح الحديبيوة ،كنوا
في مرح ة تقوية اإليمان في مكة المكرمة.
﴿ َوال َّ
ض َحاهَا * َوال َق َم ِر إِ َذا َت ََلهَا﴾
س َو ُ
شم ِ
( سورة الشمس ).

﴿ َوال َفج ِر * َولَ َيال َعشر ﴾
( سورة الفجر ).

يم ﴾
﴿ َع َّم َي َت َ
سا َءلُونَ * َع ِن ال َّن َبإِ ال َعظِ ِ
( سورة النبأ ).

أما في المدينة فلار لهم كيان ،وتيريع ،وقوة ،إذاً المس مون اليوم ما لم يؤسسووا إيمانوا ً قويوا ً كموا فعو النبوي
بمكة ،ثم يدعمونه بقوة كما فع النبي الكريم بالمدينة ،ف ن يستطيعوا أن يحققوا رسالتهم.
الجمع بين قوة الحق وحق القوة:
اآلن لماذا قت قابي هابي ؟ قابي معه قوة ،األخ األقوى ،وهابيو معوه الحوق لكنوه األخ األضوع  ،لكنوه قتتو ،
ماذا كان ينقف هابي  ،إضوافة أنوه ع وهللا حوق ،وقودم قربانوا ً وتقب وه

منوه ،وأطواع

وتوزوج أخوت قابيو  ،يونقف

هابي قوة قابي  ،وماذا ينقف قابي ؟ إيمان هابي  ،فقابي م ك حق القوة ،وهابي م ك قوة الحق.
لذلك النبي جمع بين قوة الحق في مكة ،وبين حق القوة في المدينة ،يعني كي

حق القوة؟

الدو العظمهللا اخترعوا حقا لهم ألنهم أقوياء ،اسمه " الفيتو " ،أيّ قرار ال يعجبهم يسوتخدمون الفيتوو في اوهللا،
هذا ما أنز

به من س طان ،هذا من اختراعهم ،هذا من حق القوة ،فالقوي يم ي اليروط ،والضعي

يقب ها.

لذلك النبي ع يه اللالة والسالم ع منا أن قوة الحق ال تكفوي ،كوان فوي مكوة يم وك قووة الحوق ،لكون كوان يورى
ألحابه يتعذبون أمامه ،وال يستطيع أن يفع ييًا ً ،ولما انتق النبي ع يه اللالة والسالم إلهللا المدينة المنوورة أسوي
كيا ًنا ،وامت ك حق القوة ،لوذلك حوار قري ًيوا فوي بودر ،وفوي أحود ،وفوي الخنودق ،وفوي الاوزوات إلوهللا أن انتوزع مون
قريش القبي ة القوية المتاطرسة ،المستكبرة ،الجامحة ،الطا يوة ،المنح وة ،ربوا ع وهللا خمور ،ع وهللا زنوا ،ع وهللا فوضوهللا
جنسية ،هذه الفوضهللا العاتية المتكبرة انتزع منها اعترافا ً بالكيان اإلسالمي.

والعالم اإلسالمي اآلن ما لم يقتد برسو

في انتزاع حق القوة ف ن يستطيع أن يقويم اإلسوالم فوي بوالده ،فوي

األرض هباب ة ،وقباب ة ،هباب ة أمثا هابي  ،وقباب ة أمثا قابي  ،الهباب ة مؤمنون والحمود ه ،إن يواء

ملويرهم

إلهللا الجنة ،لكن مذبوحون ،أما القباب ة فكفار ،وقت ة ،ومجرمون ،لكنهم أقوياء ،ف يت الهباب ة ي خوذون مون خلواًف
القباب ة ،وليت القباب ة ي خذون من خلاًف الهباب ة.
ف ذلك النبي ع يه اللالة والسالم بنهللا اإليمان في مكة ،وبنهللا كيان ،مدني قوي في المدينوة ،فامت وك قووة الحوق
وحق القوة.
خروج المسلمون النتظار النبي على حب وشوق:
قا عروة بن الزبير:
سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة ،فكان أصحاب النبي رضووان هللا
عليهم يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرونه حتى يدركهم حر الظهيرة،
ألن هناك حبا.
إخواننا الكرام ،اإلسالم من دون ح جسد من دون روح ،جثة ،إذا أفر ت اإلسالم من الح  ،من الود ،مون
خفقان الق .
قا

تعالهللا:

﴿إ َّن َما ال ُمؤ ِم ُنونَ الَّذِينَ إِ َذا ُذك َِر َّ
هللا ُ َو ِجلَت قُلُو ُب ُهم َوإِ َذا ُتلِ َيت َعلَي ِهم آَ َيا ُت ُه َزادَت ُهم إِي َمانا ً َو َعلَى َر ِّب ِهم َي َت َو َّكلُونَ ﴾
( سورة األنفال )

قا رسو

ل هللا

ع يه وس م:
أولياء هللا تعالى الذين إذا رؤوا ذكر هللا تعالى
[ أخرجه الحكيم عن ابن عباس ]

التلالهم باه عز وج  ،اإليمان اتلا  ،اإليمان حا  ،اإليمان ح  ،اإليمان تضحية ،اإليمان انضباط.
ف ذلك كان ألحا النبي رضوان
أنت أتح أخاك؟ كان ألحا رسو

ع يهم في أع هللا درجات الح .
يل ون العياء في المسجد النبووي ،فوذذا انط قووا إلوهللا البيوت عوانق

األخ أخاه وودعه ،العياء باليتاء الساعة العايرة ،الفجر الساعة الرابعوة ،أو الثالثوة ،لموا ي تقوي اللوحابي موع أخيوه
الذي ودعه قب خمي ساعات يعانقه ويقو  :وا يوقاه ،ا عنه خمي ساعات ،هناك ح بينهم ،وكوان اللوحابة
الكرام إذا ميهللا األو مع اآلخر ،وافترقا ليجرة بينهما ،فذذا التقيوا بعود اليوجرة يقوو األو ل ثواني :السوالم ع ويكم،
نريد حبا ً كهذا الح  ،نريد أن يكون المؤمنون أخوة.

قال هللا تعالى في الحديث القدسي:
فوي ،علوى
فوي ،والمتحوابون ّ
في ،والمتزاورين ّ
في ،والمتباذلين ّ
في ،والمتجالسين ّ
وجبت محبتي للمتحابين ّ
منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والصديقون والشهداء يوم القيامة
[ أخرجه أحمد في مسنده والطبراني والحاكم ،عن عبادة بن الصامت وعن معاذ ].

بوادر وصول النبي إلى المدينة:
فانق بوا يوما ً بعد ما أطالوا انتظارهم ف ما آووا إلهللا بيوتهم أوفهللا رجو مون يهوود ع وهللا أطوم ،ع وهللا مرتفوع مون
آطووامهم ألموور مووا ،فبلوور برسووو

وألووحابه موون بعيوود ،ف ووم يم ووك اليهووودي إال أن قووا بو ع هللا لوووته :يووا معيوور

العر  ،هذا جدكم الذي تنتظرون ،فسار المس مون إلهللا السالح.
ثوان معدودة ،لووتا ً ،ولوورة،
اآلن هناك فضاًيات ،وأخبار ،واتلاالت ،وك ييء يقع في العالم يتع م في
ٍ
ً
وحركة باأللوان ،أما قديما ً ف م يكن اتلاالت ،الثنتي عيرة لي ة كان ألحا النبي يادون باكراً الستقبا
وميهداً،
النبي ،في النهاية ول النبي ،اآلن ترك

مركبة مون مكوة إلوهللا المدينوة تيوعر بثقو الوقوت ،يوا أخوي سوت سواعات،

ومكيفة ،يا أخي ست ساعات السوفر متعو  ،النبوي ع يوه اللوالة والسوالم ع وهللا ناقوة اثنوي عيور يوموا ً ،موع الخوو ،
والق ق ،دمه مهدور ،مًة ناقة لمن ي تي به حيا ً أو ميتا ً ،هؤالء اللحابة الكورام ،وع وهللا رأسوهم النبوي العودنان قودموا
لنا هذا اإلسالم ،أما نحن فننتفع به ،هم قدموه لنا ،وبذلوا من أج ه الاالي والرخيف ،والنفي والنفيي ،ونحون ننتفوع
به ،هم حم وا هذا الدين ،ونحن ح َم َنا هذا الدين ،فرق كبير جداً ،هم حم وا.
إذا اسووتقام الواحوود موونكم ،وانضووبط ،والووط ح مووع

فهووو معووزز ،مكوورم ،فاإلسووالم حم ووك ،ورفووع ذكوورك،

وأكرمك ،أما اللحابة الكرام فحم وا لنا هذا الدين ،وبذلوا من أج ه الاالي والرخيف ،والنفي والنفيي.
وقا ابن القيم:
ك ّبر المسلمون فرحا ً بقدوم النبي صلى هللا عليه وسلم ،وخرجوا للقائه ،فتلقوه ،وح ّيوه بتحية النبوة،
فأحدقوا به ،مطيفين حوله ،والسكينة تغشاه والوحي نزل عليه:
صالِ ُح ال ُمؤ ِمنِينَ َوال َم ََلئِ َك ُة َبع َد َذلِ َك َظ ِهير ﴾
هللا ه َُو َمو َالهُ َو ِجب ِريل ُ َو َ
﴿ َفإِنَّ َّ َ
( سورة التحريم )

وإذا كان

معك فمن ع يك ،وإذا كان ع يك فمن معك.

وقا عروة بن الزبير:
فتلقوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فعدل بهم ذات اليمين ،حتى نزل بهم في بني عمر بن عوو  ،وذلوك
يوم االثنين من شهر ربيع األول ،فقام أو بكر للناس ،وجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسولم صوامتا ً ،فطفوق مون
ير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتي أبا بكر ظنا ً أنه رسول هللا،
جاء من األنصار ممن لم َ

يستقب الناي ،والنبي جالي ،وهو لامت ،فتوهم األنلار أن النبي هوو أبوو بكور ،اآلن

سيدنا اللديق واق

دققوا في ذكاء وحكمة وأد أبي بكر،
أصابت الشمس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو جالس ،فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه،
ما تك م ،أما حينما ظ ه برداًه يعني أن هذا رسو

.

أحيانا يميي اإلنسان مع يخف ،األو مدير مؤسسة ،مدير مستيفهللا ،مدير جامعة ،مودير داًورة ،وزيور ،إذا
مييت إلهللا جانبه يحتار الناي ،من الوزير؟ تميي وراءه خطوة فت ِهم األمر.
لذلك مرة رًيي فرنسا " ديكو " ميهللا وإلهللا جانبه رًيي تماما ً ،قا له :خطووة ل ووراء ،لويع م النواي أن فوي
فرنسا رًيي جمهورية واح ًدا.
هووذا األد  ،ف مووا ظوون النوواي أن اللووديق هووو رسووو

قووام وظ ووه برداًووه ،مووا تك ووم ،وأنووت إذا كنووت معوواون

مدير ،وخرجتم إلهللا زيارة ميدانية ارجع خطوة ،واضحة ،ال تميوي إلوهللا جانبوه تمامًوا ،وال أماموه أيضوا ً؟ اآلن األد
مع األ أال تسبقه ،ب أن تت خر عنه خطوة ،وأال تج ي قب ه ،أال تميي أمامه وأال تج ي قب ه ،هذا من أد األبناء
مع اآلباء ،الدين ك ه أد .
إخوانا الكرام ،رج في الجاه ية كان من أجم الرجا ع هللا اإلطالق ،اسمه " زيد الخيو " حسو الروايوات
أنه إذا رك فرسه رجاله ت مي األرض إذا رك الفري ،طوي  ،وجهه كالبدر ،فجاء المسجد النبوي ،أثنواء خطبوة
الجمعة ،فالنبي أعج به ،قا  :من الرج ؟ انظر النبي الكريم فيه لباقة.
فالنبي قال :من الرجل؟
قال له :زيد الخيل ،أيهر إنسان قب اإلسالم من حيث الجما  ،والقوة ،والرجولة،
فقال له :بل زيد الخير ،عد له اسمه ،وأخذه إلهللا البيت ،عمر إسالمه ربع ساعة،
أعطاه وسادة ليتكئ ع يها،
فقال زيد الخير :وهللا يا رسول هللا ال أتكئ بحضرتك.
إذا كنووت جال ًسووا أمووام إنسووان عظوويم ه و تفع و هكووذا؟ فيهووا سوووء أد  ،رج و فوووق رج و ؟ فيهووا سوووء أد  ،أو
الرجالن متباعدتان فيها سوء أد .
ما رًي رسو

ل هللا

ع يه وس م ماداً رج يه قط بين ألحابه ،أبداً ،من يودة أدبوه موا رًوي مواداً رج يوه

قط.
ما هذا األد يا رسو

؟ قا :
أدبني ربي فأحسن تأديبي
[ أخرجه ابن السمعاني عن ابن مسعود ]

عكرمة بن أبي جه  ،أبو جه أكفر الكفار ،وأعدا أعداء النبي ،ابنه جاء مس ما ً ،ماذا قا النبي ع يوه اللوالة
والسالم؟:
يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فَل تسبوا أباه ،فإن سب الميت يؤذي الحي وال يبلغ الميت
[ رواه الواقدي وابن سعد وابن عساكر ،عن عبد هللا بن الزبير ]

ما هذا األد ؟ المؤمن ك ه أد  ،ك ه ذوق ،أما الذي يقو لك :ال حياء في الدين ق له :كذبت ،الدين ك ه
حياء.
سيدنا اللديق وضع رداًه فوق رأي النبي ليظ ه من أيعة اليمي ،ما قا  :لسوت أنوا ،يور لبقوة ،لموا ظ وه
تبين أن الرسو هو رسوو

 ،وكانوت المدينوة ك هوا قود زحفوت السوتقبا النبوي لو هللا

ع يوه وسو م ،وكوان يوموا ً

ميهوداً لم تيهد المدينة مث ه في تاريخها.
وقد رأى اليهود لودق بيوارة موا فوي كتوبهم لظهوور النبوي ع يوه اللوالة والسوالم ،ونوز النبوي ع يوه اللوالة
والسالم بقباء عند ك ثوم بن الهدم،
أداء علي بن أبي طالب أمانات المشركين التي كانت عند النبي:
وج ووي ع ووي ابوون أبووي طالو ثالثوا ً حتووهللا أدى عوون رسووو

لو هللا

ع يووه وسو م الوداًووع التووي كانووت عنووده

ل ناي.
اآلن هناك اتجاه تكفيري منحر  ،متيودد ،أن موا الكفوار حوال لنوا ،موثالً :يوذه ألوربوا ،ييوتري بعيورات
ألو

الدوالرات ،ببطاقة اًتمان ،وال يدفع الثمن ويسافر ،يعد نفسه بطال ـ دقق ـ الميركون الوذين يعبودون األلونام

وضعوا عند النبي أمانات لثقتهم ب مانته ل َم لم يعد هذا من حقوه أن ي خوذه ألنهوم كفوار؟ أبقوهللا ابون عموه ع وي ابون أبوي
طال أياما ً ثالثة ليرد الوداًع إلهللا أه ها.
فك إنسان يسافر إلهللا ب د ربي وال يدفع الثمن ،يخال
هؤالء ع هللا زمن النبي لو هللا

مبادئ هذا الدين العظيم،

ع يوه وسو م أليسووا ميوركين؟ ألوم يوؤذوه؟ أليسوواعبدة ألونام؟ أعطووا النبوي

وداًعهم لثقتهم ب مانته ،ف ما هاجر ما قا  :إن هؤالء كفار ،عباد ألنام ،أموالهم حال لنوا ،أخوذها وميوهللا ،ال ،أبقوهللا
ابن عمه أياما ً ثالثة كي يرد األموا إلهللا أه ها.
لذلك أحيانا ً يرتك المس م بحق دينه جريمة ،إذا كان بب د ربي ،ويحتا .
بالمناسبة ،إذا أساء مس م إلهللا إنسان ماذا يقو وهو مس م :فالن أساء إليّ  ،أما إذا كان ير مسو م وأسواء إليوه
مس م يقو  :اإلسالم أساء إليّ  ،لذلك أنت أيها المس م ع هللا ثارة من ثار اإلسالم فال يؤتين من قِب ك.

ومكث ع ي بن أبي طال بمكة ثالثا ً حتهللا أدى عن رسو

ل هللا

ع يه وسو م الوداًوع التوي كانوت عنوده

ل ناي ،ثم هاجر مييا ً ع هللا قدميه  184كم مييا ً ع هللا قدميه هم حم وا اإلسالم لنا ،ونحن اإلسالم حم نوا ،حتوهللا لحوق
بالنبي ل هللا

ع يه وس م بقباء،

دخول النبي المدينة وبناء مسجد قباء:
وأقام النبي ل هللا

ع يه وس م بقباء أربعة أيام :االثنين والثالثاء واألربعواء والخمويي ،وأسوي مسوجد قبواء،

وك إنسان اعتمر وذه لزيارة النبي يعني من السنة أن يل ي بهذا المسوجد ولو هللا فيوه ،وهوو أو مسوجد أسوي
ع هللا التقوى بعد النبوة ،هذا أو مسجد أسي في المدينة بعد الهجرة.
ف مووا كووان اليوووم الخووامي يوووم الجمعووة ركو بو مر

لووه ،وأبووو بكوور ردفووه ،وأرسو إلووهللا بنووي النجووار أخوالووه،

فجاءوا متق دين سيوفهم ،فسار نحو المدينة ،ف دركته الجمعة في بني سالم بن عو  ،فجمع بهم في المسجد الذي في
بطن الوادي ،وكانوا مًة رج  ،وبعد الجمعة دخ النبوي لو هللا
يثر بمدينة رسو

لذلك ورد في بعض اآلثار أن النبي ل هللا

ع يوه وسو م المدينوة ،ومون ذلوك اليووم سومت ب ودة
ع يه وس م حينما هاجر قا :

اللهم ! إنك أخرجتني من أحب البَلد إلي فأسكني أحب البَلد إليك
[ ورد في األثر عن أبي هريرة ]

لذلك يقا إن :المدينة أح البالد إلهللا

 ،ألن فيها حبيبه.
﴿ َال أُقسِ ُم ِب َه َذا ال َبلَ ِد ﴾
( سورة البلد )

لماذا؟
﴿ َوأَن َت حِل ِب َه َذا ال َبلَ ِد ﴾
( سورة البلد )

وما ح الديار يافن ق بي***ولكن ح من سكن الديارا
والذي يعتمر أو يحي يرى أن معاني الجال في مكة المكرمة ،بينما معاني الجما في المدينة المنورة.
كنت مرة في العمرة ف نبًتن زوجتي كانوت فوي محو بيوع أقميوة ،قالوت إحودى النسواء ل بواًع بعود أن قطوع لهوا
قطعة من القماش :من أج رسو

راعني ،قا لها :و

ال آخذ ثمنها ،هوذه هديوة ،ك موة رسوو

كبيورة جوداً،

وتيعر أنت في المدينة روحانية النبي مسيطرة ع هللا أه المدينة.
إذاً يع ّبوور عنهووا اليوووم بالمدينووة اختلوواراً ،هووذه أ العهوود ،هووي فووي األلو مدينووة رسووو
المدينة.

 ،ثووم ألووبح اسوومها

وكان يوما ً تاريخيا ً أ ر ،فقد كانت البيوت والسكك ترتي ب لوات التحميود والتقوديي ،وكانوت بنوات األنلوار
تتانهللا بهذه األبيات فرحا ً وسروراً:
ط ع الـبدر ع ينا***مــن ثنيات الوداع
وج اليكر ع ينا***مـــا دعا ه داع
أيها المبعوث فينا***جًت باألمر المطاع
تنافس األنصار للفوز بشر

استضافة النبي:

واألنلار أيها اإلخوة ،لم يكونووا ألوحا ثوروات طاً وة ،إال أن كو واحود مونهم كوان يتمنوهللا أن ينوز النبوي
عنده في البيت ،انظر إنه تنوافي عجيو  ،كو واحود يعود يورفا ً عظيموا ً أن يسوتقب النبوي ،واآلن النبوي الكوريم اختوار
واحداً من ألحابه ،ونز عنده ك نه قيمه وقيم اآلخرين.
أنت أحيانا ً تقيم حفال ،تدعو زيداً ،وال تدعو عبيوداً ،أنوت قيّموت ،قيّموت زيوداً بقيموة وعبيو ًدا بقيموة ،قيّموت زيوداً
فدعوته ،وقيّمت عبيداً تقيي ًما س بيًا ف م تدعوه.
هناك ميك ة ،ك هم ألحابه ،فكان ال يمر بودار مون دور األنلوار إال أخوذوا خطوام راح توه ،ودعووه أن ينوز
عندهم ،يقولون:
يا رسول هللا ،هلم إلى العدد والعدة ،والسَلم والمنعة ،نحن نحميك ب رواحنا ،وعندنا عدة ،وعدد وسالح،
فكان عليه الصَلة والسَلم يقول :خلوا سبيلها ـ ل ناقة ـ فذنها مأمورة ،لم يعد هنوا عتو أبوداً ،موا قبو دعووة
واحوود ،بو قووا :خ وووا سووبي ها ،فذنهووا مو مورة ،ف ووم تووز سوواًرة بووه حتووهللا ولو ت إلووهللا موضووع المسووجد النبوووي اليوووم،
فبركت ،ولم ينز عنها حتهللا نهضت ،وسارت ق يالً ثم التفتت ورجعت ،وبركت في موضعها األو  ،ل ت كيد.
فبركت ،والنبي بقي ع هللا ظهرها ،ثم وقفت ،ثم سارت ،ثوم رجعوت فبركوت هوذا المكوان الوذي أراده
المسجد النبوي اليري  ،وذلك في بني النجار أخواله ل هللا

ع يه وسو م ،وكوان مون توفيوق

 ،وهوو

لهوا فذنوه أحو أن

ينز ع هللا أخواله ،هو ر بة النبي أن ينوز عنود أخوالوه بنوي النجوار ،لكون ال يوتمكن لوًال يميوز ،قوا  :دعوهوا فذنهوا
م مورة ،و
رسو

عز وج جع هذه الناقة تق
ل هللا

في نبي النجار أخوا النبي ل هللا

ع يه وس م ،فجع الناي يك مون

ع يه وس م في النزو ع يهم.

استضافة أبي أيوب األنصاري للنبي:
بادر أبو أيو األنلاري إلهللا رح ه ،ف دخ ه بيته
فجع النبي ل هللا

ع يه وس م يقول :المرء مع رحله ،يعنوي وقو

بو رض بنوي النجوار أرض أخوالوه أموام

بيت أبي أيو األنلاري ،فلار واضحً ا جداً أن هذا هو المكوان ،فو بو أيوو األنلواري أخوذ رحو رسوو

موا

ع هللا الناقة ،اآلن تدعي إلهللا بيت آخر قال :ال المرء مع رحله ،في بعض الروايوات :المورء حيوث أه وه ،المورء حيوث
رح ه.
وجاء أسعد بن زرارة ،ف خذ بزمام راح ته ،وكانت عنده،
فقال النبي عليه الصَلة والسَلم :أي بيوت أهلنا أقرب؟ يعني أي بيت أقر إلهللا هذا المكان التي بركت فيوه
الناقة؟
فقال أبو أيوب :أنا يا رسول هللا ،هذه داري ،وهذا بابي ،المكان الذي بركت فيه ناقة رسوو

أرض لبنوي

النجار أخوا النبي ،وهذه ر بته،
فقال :فانطلق فهيئ لنا مقويَلً نقيول فيوه نسوتريح فيوه ،فقوا  :قوموا ع وهللا بركوة
سودة وبنتواه فاطموة ،وأم ك ثووم ،وأسوامة بون زيود ،وأم أيمون ،وخورج معهوم عبود

 ،وبعود أيوام ولو ت زوجتوه
بون أبوي بكور بعيوا أبوي بكور،

ومنهم عاًية ،وبقيت زين عند أبي العاف لم يمكنها من الخروج ،حتهللا هاجرت بعد بدر.
قالت عائشة :لما قدم رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم وعوك أبوو بكور وبوَلل ،فودخلت عليهوا فقلوت :يوا أبوي
كي

تجدك؟ ويا بَلل كي

تجدك؟ قالت :فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:
كل امرئ مصبح في أهله***والموت أدنى من شراك نعله

وكان بَلل إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول:
أال ليت شعري أبيتن ليلة***بواد وحـولي إذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة***وهل يبدون لي شامة وطفيل
فقالت عائشة :فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبرته
فقا :
اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد .وصححها .وبارك لنا في صاعها ومدها .وحول حماها إلى
الجحفة
[ رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعبدة عن هشام ،عن أبيه ،عن عائشة ].

وإلهللا هنا ينتهي قسم من حيواة النبوي لو هللا

ع يوه وسو م ،وتبودأ مرح وة أخورى فوي سويرته ،وهوو إقامتوه فوي

المدينة.
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