
 ن عندما هاجر النيب صلى هللا عليه وسلَّماالراحلت                                   فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

  هـ١٤٣٧احملرم  ١٧املوافق  ٣٠/١٠/٢٠١٥معة الزقازيق بعد صالة اجل           -  ١ -

  ن عندما هاجر النيب صلى هللا عليه وسلَّم؟اأين كانت الراحلت: سؤالال
 --------------  

خذ اجلملني ط Uالدليل عبد هللا بن ُأريق سيدP أبو بكر اشرتى راحلتني وأخذ يعلفهما، وكانت اخلطة أن
  .على األقدام نيماش و بكر الصديق ذهبا إىل الغاربأ سيدP رسول هللا ومعه سيدP، و ويذهب Zما إىل الغار

واجلبل كانت حجارته مدببة فجرَّحت  -وكان مرفَّهًا  -اجلبل النيب صلى هللا عليه وسلَّم ولذلك عندما صعد 
، فجاءهم عبد هللا بن ُأريقط إىل الغار بعد ثالثة أgم ومعه غارب الإىل e فسيدP أبو بكر محله على أكتافه، قدميه

دفع مثن أس: فقال له سيدP رسول هللاعند سيدP أبو بكر وكان قد دفع مثنهما، ن ن، وكان اجلمالهذين اجلمال
وأصَّر أن ال يركب لن أركب حىت أدفع مثن الواحد، : أP متطوع Zما، قال له: واحٍد منهما، فقال له سيدP أبو بكر

  .كان v حىت ال ُحنرم من األجر  ماع مثن دفه ننtفعلمنا رسول هللا  ،وهذا هو األدب النبوي .حىت يدفع مثن أحدمها
وهذا الكالم  -  امسها القصواء، وقال بعض الصاحلني إىل املدينة وهي Pقة رسول هللا وكان براحلتهوذهب 

ولذلك ولكن على هيئة مجل،  ،وليست من عامل األرضفهي دابٌة ملكوتية  ،إن شأ�ا شأن الرباق: قال -خاصٌّ بنا 
   .وتعرف املكان الذي تنزل فيههذا بيت يهودي وهذا بيت مسلم، ، وتعرف أن فهي تعرف الطريق
فتقف وال تتحرك إذا أراد رسول هللا أن يصلي يف مكان Uمرها أن تقف أمامه كساتٍر أثناء الصالة، بعد ذلك 

فحبست بوهلا  ،وسعى بني الصفا واملروة ،وهو فوقهاوطاف eلكعبة  ،حج عليها بيت هللا احلرام .حىت يصلي
 :يعين –خألت القصواء : وقفت، فقالوا غزوة احلديبية يفو  .وغائطها ومل خترجهما حىت خرجت من املسجد احلرام

الذي أوقفها هنا  :أى – وإمنا أوقفها الذي أوقف الفيل، قهلا هذا خبُلُ وما كان  ،ما خألت: فقال هلم ،عصت األمر
صلى هللا عليه وُروي أيضاً عندما مات الرسول  .اديغري ع ءوهذا شيهو الذي أوقف الفيل ومنعه من دخول مكة 

أ�ا : وهذا ما جعل بعض العارفني يقولون .!!مات؟تعرف أنه كانت هل   -وسلَّم خرجت جتري ومل يعرفوا مكا�ا 
ولكنها كانت بصرية منرية، ومعها أيضاً  ،، وليست بصرية عاديةفهي دابة ولكن معها بصريةدابة ملكوتية كالرباق، 

  .مات إهليةتعلي
  وصلى هللا على سيدP دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
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