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  :تعالى اهللا لرحمة منازل ثالثة اإلنسان حياة في
  .والحاجة الفقر ـ 1
  .والسؤال الدعاء ـ 2
  .والعمل السعي ـ 3
  

  :المنازل لهذه موجز شرح يلي وفيما
  :األول المنزل
  :والحاجة الفقر
 وبين. اهللا إلى فقره الفقر صاحب يعي أن غير من حتى اهللا رحمة يستنزل فالفقر ـ تعالى ـ اهللا رحمة منازل أوال وهما

 تطلب اهللا ورحمة، اهللا رحمة يستنزل اهللا إلى فالفقر، اآلخر يطلب منهما كّل، تكوينية عالقة) اهللا رحمة (و) اهللا إلى الفقر(
والقوة والضعف، والغنى للفقر موضع كّل في، الكون في عامة سنة وهي. والفقر الحاجة مواقع .القوة يطلب الضعف فإن ،
 يطلب والمريض، الجهل يطلب والعلم، العلم يطلب والجهل، الفقر يطلب والغنى، الغنى يطلب والفقر، الضعف تطلب والقوة
  .المرض يطلب الطب أن كما، الطب

  
 من بأقل ليداويه المريض إلى الطبيب حاجة وال، المالع إلى الجاهل حاجة من بأقل ليعلّمه الجاهل إلى العاِلم حاجة وليست
 لتتوالّه اُألم إلى الطفل حاجة من بأقل وعطفها حنانها عليه لتسبغ الطفل إلى األم حاجة وال، الطبيب إلى المريض حاجة

  .وعطفها برعايتها
  

 وعجزهم عباده بفقر عالقته في ـ تعالى ـ اهللا سنة وهي، والقوة والضعف، والغنى للفقر موضع كل في اهللا سنة إنّها
  .وفقرهم لحاجتهم منهم وعي غير ومن، ودعاء وطلب سؤال غير من حتى وحاجتهم وضعفهم

  
 وفي، الكون في القانون هذا اإلنسان يفهم لم وما، وقوانينه الكون هذا أسرار من وهي، الدين هذا أسرار من العالقة هذه إن

  .وأسراره الدين هذا معارف من واسعة طائفة يدرك أن طيعيست ال ـ تعالى ـ باهللا اإلنسان عالقة
  

 تعالى ـ اهللا رزقه جائع فقير من وكم )1(﴿وِإذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ﴾ سؤال غير من اهللا برحمة للشفاء تماثل مريض من وكم
 أو السيوف طائل تحت أو ،االنقاض تحت أو، البحار لجج في مضطر من وكم. دعاء وال سؤال غير من جوع من وأطعمه، ـ
 استنفد مبلغاً الظماء به بلغ ظمآن من وكم. دعاء وال سؤال غير من وانقذته ـ تعالى ـ اهللا رحمة أدركته الحريق وسط في

 قوسين قاب وكان، األخطار واجه إنسان من وكم. طلب وال سؤال غير من وأروته ـ تعالى ـ اهللا رحمة فأدركته، مقاومته
 تعالى ـ اهللا ففتح حياته في مسدود طريق إلى وصل إنسان من وكم. منها فانقذه) اهللا ستر (فجاءه، يعلم والأ يعلم وهو منها
   عليه ـ
  

 فال يعرفه أن من فضال، كثيراً اهللا صاحبه يعرف أن دون بل، دعاء وال طلب وال سؤال غير من ذلك وكل، وطريق طريق ألف
  .تعالى ـ اهللا يسأل أن ودون، اهللا من يطلب أن دون ـ تعالى ـ اهللا رحمة تدركه رضيع من وكم، منه يطلب
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، نشرتها قد ورحمة، أقلتها قد وعثرة، كشفتها قد وهموم، فرجتها قد كربة من إلـهي يا فكم :االفتتاح دعاء في ورد وقد
   .فككتها قد بالء وحلقة

  
   .ورحمة منه تحنّناً يعرفه لم ومن، هيسأل لم من يعطي من يا، سأله من يعطي من يا :رجب أيام دعاء في وورد

  
   .علمنا قبل عفوك ولكن :الرجبية المناجاة وفي

  
  .تعالى رحمته تجد، الحاجة وتكون الفقر يكون وحيث، ـ تعالى ـ اهللا رحمة منازل من والحاجة الفقر إذن
  

 الماء يتفجر حتّى الظماء واطلب الماء تطلب ال :هذه ترجمته أذكر، الباب هذا في الشعر من بيتٌ الشهير الرومي وللعارف
  .وجوانبك أطرافك كّل من
  

 المؤمنين ألمير ومؤثرة بليغة مناجاة في وفقرهم عباده وحاجة ـ تعالى ـ اهللا رحمة بين العالقة هذه إلى اإلشارة وردت وقد
  :منها طرفاً يلي فيما نورد، )السالم عليه (طالب أبي بن علي

  
 يرحم وهل، المملوك وأنا، المالك أنت، موالي يا موالي .المولى إال العبد يرحم وهل، العبد وأنا، لىالمو أنت موالي يا موالي
، الخالق أنت، موالي يا موالي ؟ العزيز إال الذليل يرحم وهل، الذليل وأنا، العزيز أنت، موالي يا موالي ؟ المالك إال المملوك

 ؟ القوي إال الضعيف يرحم وهل، الضعيف وأنا، القوي أنت، موالي يا موالي ؟ الخالق إال المخلوق يرحم وهل، المخلوق وأنا
 وهل، السائل وأنا، المعطي أنت، موالي يا موالي ؟ الغني إال الفقير يرحم وهل، الفقير وأنا، الغني أنت، موالي يا موالي
  ؟ الحي إال ميتال يرحم وهل، الميت وأنا، الحي أنت، موالي يا موالي ؟ المعطي إال السائل يرحم

  
  :المضلّل والفقر الواعي الفقر
 أما. اهللا رحمة عن صاحبه يحجب واآلخر، اهللا رحمة يستنزل أحدهما ; الفقر من نوعين هناك أن: هنا نشير أن علينا ولكن
 مباشرة سباباأل بمسبب ويربطه، تعالى اهللا الى وفقره بحاجته صاحبه يشعر الذي الواعي الفقر فهو اهللا رحمة يستنزل الذي
  .الحساب عن األسباب اسقاط ذلك معنى يكون أن دون، األسباب عبر

  
 مسبب الى وحاجته بفقره اإلحساس عن األسباب وتحجبه، األسباب عند صاحبه يحبس الذي الفقر هو المضلّل والفقر
  .األسباب

  
 وال، يصح ال ما فهذا، عنها النصرافوا واإلعراض، األسباب الغاء ـ تعالى ـ اهللا إلى والفقر الحاجة وعي معنى وليس
  .األسباب من المتطرف المذهب هذا يذهبون ال األشاعرة حتّى، أحد به يقول وال، يجوز

  
 بالفقر اإلحساس ويركّز ويثبت، اهللا إلى بفقره صاحبه يشعر الذي الفقر هو الواعي الفقر إن: نقول الحقيقة هذه تثبيت ومع
  .األسباب مسبب عن األسباب تعيقه وال، نفسه في اهللا إلى
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، تعالى اهللا الى والفقر بالحاجة اإلحساس عن األسباب وتحجبه، األسباب عند صاحبه يحبس الذي الفقر فهو المضلّل الفقر أما
  .األسباب ومسبب، األسباب مبدإ

  
  ).كفراً يكون أن كاد (لذيا هو الثاني والفقر) مخزي الفقر (الشريفة النبوية الرواية من المقصود هو األول والفقر

  
  .اهللا رحمة عن صاحبه يحجب والثاني، اهللا رحمة يستنزل الذي هو األول والفقر

  
 ﴿واتُْل علَيهِم نَبَأ ِإبراهيم: نبأه القرآن علينا يتلو كما، )السالم عليه (إبراهيم األنبياء أبي كلمات في نجده الذي هو الفقر وهذا

والَّذي / والَّذي يميتُني ثُم يحيينِ / وِإذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ / والَّذي هو يطْعمني ويسقينِ / ني فَهو يهدينِ الَّذي خَلَقَ... /
  .)1(َأطْمع َأن يغْفر ِلي خَطيَئتي يوم الدينِ﴾

  
 من والحياة والموت والشفاء والسقي اإلطعام في الطبيعية األسباب يلغي أن الخطاب هذا في) السالم عليه (إبراهيم يريد فال

 ومبدإ األسباب مسبب ـ تعالى ـ اهللا عن تحجبه لن األسباب هذه أن إالّ ذلك كل مع يتعامل) السالم عليه (كان وقد، الحساب
  .بالشرك المشوبة األخرى الرؤية وبين األسباب إلى التوحيدية الرؤية بين الفرق هو وهذا، األسباب

  
  :الثاني المنزل

  :والسؤال الدعاء 
 استنزال في مستقل عامل منهما وكل، وطلب فقر الدعاء أن وذلك الفقر يستنزله ال ما اهللا رحمة من والسؤال الدعاء يستنزل
 ولذلك وطلب فقر: اءوالدع، اهللا رحمة يستنزل الفقر أن كما، اهللا رحمة يستنزل والسؤال الطلب فإن ـ تعالى ـ اهللا رحمة
  .وحده الفقر يستنزله ال ما اهللا رحمة من يستنزل فهو

  
 يعمق والطلب، الطلب يركّز الفقر فإن، االستجابة إلى أقرب دعاؤه يكون وفقراً اضطراراً أكثر الدعاء صاحب يكون وكلما
  .الوعي دائرة إلى ويدخله الفقر حالة

  
  ).اجابة) (دعوة (ولكل

  
  .)2(ِإن الَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سيدخُلُون جهنَّم داخرِين﴾/ ادعوني َأستَجِب لَكُم... ﴿: تعالى يقول

  
  .﴿ادعوني َأستَجِب لَكُم﴾ وضوح بكل الحقيقة هذه يقرر الكريم والقرآن، يتخلف ال عام قانون وهذا

  
 أن يمكن وال، ثالث من وليس، السائل ناحية من أو، المسؤول ناحية من يكون أن إما الدعاء استجابة عن) المانع (وإن
  .ملكه ينفد وال، خزائنه تنقص ال، كريم مقتدر ـ تعالى ـ اهللا فإن المسؤول ناحية من مانع هناك يكون
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﴿...﴾كُونكُن فَي قُوُل لَها يراً فَِإنَّمى َأمِإذَا قَض1(و(.   
﴿...يعمج ضالَْأرو﴾هينماتٌ بِيطْوِياتُ مماوالسو ةاميالْق موي تُهض2(ا قَب(.   

﴾يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه 3(﴿َأن(.   
  .)4(﴾واألرض السموات خزائن وهللا﴿
  
  .وكرمه لجوده حد وال، ساحته في شح وال بخل وال
  

  .)5(...)وعلماً رحمة شيء كّل وسعتَ ربنا(... 
  .)6(...)واسعة رحمة ذو ربكم فقل كذّبوك فإن(

  .)7()محظوراً ربك عطاء كان وما(... 
  .)8(...)بعده من له مرسَل فال يمسك وما، لها ممسك فال رحمة من للناس اُهللا يفتحِ ما(
  
 في فليس .والعطاء دالجو من يمنعه حتى ساحته في شح وال بخل وال، رحمته يعيق حتى وسلطانه ورحمته اهللا لملك نفاد فال

 تعالى قوله معنى وهو، شيئاً منه وطلبوا دعوه كلما عباده لدعاء االستجابة من يمنع ما ـ وتعالى سبحانه ـ المسؤول
  .المسؤول ناحية من هذا، شرط وال قيد دون من) لكم أستجب ادعوني(
  

 ولكن، لدعائه يستجيب فال، يعلم ـ تعالى ـ اهللاو، يعلم ال وهو، السائل بحال االستجابة تضر فقد السائل ناحية من وأما
  .ذنوبه وغفران األخرى حاجاته قضاء من بغيره ذلك عن يعوضه

  
  .لحاله أصلح االستجابة تأجيل أن ـ تعالى ـ اهللا ويعلم، لدعائه واالستجابة حاجته بقضاء التعجيل يضره وقد
  

  :والتأجيل التبديل
  .حاجاته من بغيرها عبده حاجة قضاء ـ تعالى ـ اهللا يبدل األولى الحالة في
  .له الصالح الوقت إلى عبده لدعاء االستجابة ـ تعالى ـ اهللا يؤجل الثانية وفي

  
 عني أبطأ فإن، اليك فيه قصدتُ فيما عليك مدال، وجالً وال خائفاً ال، مستأنساً وأسالك، آمنا أدعوك فصرت :االفتتاح دعاء ففي
   .األمور بعاقبة لعلمك لي خير هو عني أبطأ الذي ولعّل، عليك بجهلي عتبت

  

                                     
 .117: البقرة  -1
 .67: الزمر  -2
 .165: عمران آل  -3
 .7: المنافقون  -4
 .7: غافر  -5
 .147: األنعام  -6
 .20: اإلسراء  -7
 .2: فاطر  -8
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 عبده وقوف يطول أن يحب واهللا ـ تعالى ـ يديه بين وتضرعه قيامه يطول كي، عبده دعاء اجابة ـ تعالى ـ اهللا يؤخر وقد
  :القدسي الحديث ففي، يديه بين وتضرعه

  .)1( )عبادي من عاءالد ضجيج مالئكتي تسمع أن أحب ولكني، خلقي عن بغافل لست إني! موسى يا( 
  

 فإني، بحاجته احبسوه ولكن، له استجبت قد للملكين ـ وجّل عز ـ اهللا فيقول ليدعو العبد إن): السالم عليه (الصادق وعن
لوا ـ وتعالى تبارك ـ اهللا فيقول، ليدعو العبد وإن، صوته أسمع أن ُأحب2( صوته أبغض فإني حاجته له عج(.  

  
 وغفران، لذنوبه كفارة إلى) يبدله (وإنما، مطلق بشكل، اإلجابة يلغي ال ـ تعالى ـ اهللا فإن تضره بةاإلجا كانت لو حتى ولكن
  .الجنة في له رفيعة درجات أو عاجال الدنيا في إياه يرزقه رزق إلى أو، لها
  

  .اإلجابة من البد) التأجيل وحالة التبديل حالة (الحالتين هاتين غير وفي
  

 على قادر والمسؤول، المسؤول إلى ومضطراً وفقيراً محتاجاً السائل كان إذا القطعي الفطرة حكم من نابعة الحتمية وهذه
  .خلقه في شح وال بخل وال، طلبه إجابة

  
  :تعالى يقول )3(الحتمية العالقة هذه يؤكد الكريم والقرآن

  .)4(...)السوء ويكشف دعاه إذا المضطر يجيب أمن (ـ 1
  
، لدعائه استجاب، سبحانه دعاه فإذا، )دعاه إذا (الدعاء إلى إالّ عنه السوء وكشف، الضطراره اإلجابة في المضطر يحتاج فال

  .السوء عنه وكشف
  
  .)5()داخرين جهنم سيدخُلون عبادتي عن يستكبرون الذين إن لكم َأستجب ادعوني ربكم وقال (ـ 2
  

  ).لكم استجب ادعوني (االستجابةو الدعاء بين الربط في وصريحة واضحة الكريمة واآلية
  
  .)6(...)دعانِ إذا الداعِ دعوةَ ُأجيب (... ـ 3
  

                                     
 .الداعي عدة  -1
 .3 ح، 21 باب، الدعاء أبواب، الصالة كتاب، الشيعة وسائل  -2
 ربكم كَتَب عليكم سالم فقل  الرحمة نفسه على كتب قد ـ سبحانه ـ فهو ـ تعالى ـ اهللا على أمر فرض ةالعالق هذه بتحتيم القول معنى ليس  -3

 )54: األنعام... . (الرحمةَ نفسه على
 .62: النمل  -4
 .60: المؤمن  -5
 .186: البقرة  -6
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 من وريب شك كّل تدفع وهي، اهللا كتاب آيات من الطائفة هذه في وصريحة واضحة واإلجابة الدعاء بين القطعية والعالقة
، منه جزءاً الداعي يعتبر الذي العام بالنظام أو اعيبالد مضرة اإلجابة تكن لم ما، دعاء لكل اهللا من اإلجابة قطعية في النفس

  .بشيء معلّقة وال مشروطة غير اآليات هذه في واالستجابة
  

 دونها ومن، نفسه الداعي لمصلحة وتثبيته الدعاء تحقيق الى ترجع الحقيقة ففي ; عنها نتحدث سوف التي الشروط وأما
  .ينتفي أو الدعاء يضعف

  
 أن إالّ، بشرط تتعلق أن يمكن ال مطلقة وعالقة، تتخلف أن يمكن ال حتمية عالقةٌ واالستجابة لدعاءا بين العالقة فإن إذن
  ...).السوء ويكشف دعاه إذا: (... تعالى قوله نحو الدعاء حالة ويثبت يؤكد مما الشرط يكون

  
  .واإلجابة الدعاء بين قةالعال هذه ويعمق يؤكد ما بيته وأهل)وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول أحاديث وفي

  
  .)1( دعوني إذا للداعين أستجيب، السامعين أسمع إني... عيسى يا: القدسي الحديث ففي

  
 الوادي ذلك اهللا مأل إالّ ويدعو اهللا فيذكر، كفّيه فيبسط وادياً يسلك عبد من ما): وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول وعن

  .)2( ليصغر أو الوادي ذلك فليعظم حسنات
  

  .)3( تعط فسل، شيئاً يعط لم يسأل ولم، فاه سد عبداً أن لو: حديث في )السالم عليه (الصادق اهللا عبد أبي وعن
  

 يفتح أن يوشك إلّا يقرع باب من ليس إنّه! ميسر يا): السالم عليه (الصادق اهللا عبد أبي عن العزيز عبد بن ميسر وعن
  .)4( لصاحبه

  
  .)5( لك يفتح الباب قرع تكثر متى): السالم هعلي (المؤمنين أمير وعن
  ):السالم عليه (لعلي)وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول وصايا وفي

  .)6( اإلجابة معه فإن بالدعاء أوصيك!.. علي يا 
  .)7( قصير البالء أن فاعلموا البالء عند الدعاء أحدكم ألهم إذا ):السالم عليه (الصادق وعن
  .)8( له استجاب إال ـ وجّل عز ـ اهللا على عبد يلح ال، واهللا ال ):السالم ليهع (الصادق وعن

  

                                     
 .الكافي أصول  -1
 .137: األعمال ثواب  -2
 .8606 ح، 1084: 4، الشيعة وسائل  -3
 .8611 ح، 1085: 4، الشيعة وسائل  -4
 .8613 ح، 1085: 4، الشيعة وسائل  -5
 .18 ح، 2 باب، الدعاء أبواب، الصالة كتاب، الشيعة وسائل  -6
 .5 ح، بالدعاء اإللحاح باب، الدعاء كتاب، الكافي اصول  -7
 .للديلمي القلوب ارشاد  -8
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ة والنصوصوصريح واضح بشكل وتبين، واإلجابة الدعاء بين العالقة في واإلطالق، الحتمية هذه تؤكد اإلسالمي ،ـ اهللا أن 
  .دعاه إذا عبده دعاء يرد أن يستحيي ـ تعالى

  
  .)1( مني يستحيي وال ويعصيني، أرده أن فاستحيي يدعوني عبدي صفنيان ما :القدسي الحديث ففي

  
  .)2( يردها أن ـ وجّل عز ـ اهللا استحيى إالّ الجبار العزيز اهللا إلى يده عبد أبرز ما  ):السالم عليه (الصادق وعن

  
  .)3( جاف برب ولستُ، جفوته فقد ودنياه دينه أمر عن يسأل فيما أجبه فلم ودعاني وصلّى توضأ من :القدسي الحديث وفي

  
  .)4( اإلجابة باب عليه ويغلق، الدعاء باب ليفتح اهللا كان ما ):السالم عليه (المؤمنين أمير وعن

  
  .)5( اإلجابة يحرم لم الدعاء أعطى من :أيضاً)السالم عليه (المؤمنين أمير وعن

  
 أن يمكن فال، الدعاء باب فتح فإذا، ووفي كريم ـ تعالى ـ اهللا فإن. علوية ونكهة مغزى ذات التفاتة األخيرين النصين وفي
  ..اإلجابة يحرمه أن يمكن فال، الدعاء توفيق العبد رزق وإذا، اإلجابة باب العبد على يغلق

  
 ءدعا باب ألحدكم فتح فإذا، اجابة باب فيه له اهللا فتح إلّا دعاء باب ألحد فتح ما ):وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول عن

  .)6( يمل ال اهللا فإن فليجهد
  

  .وآمنا، وشهدنا، سمعنا اللهم. اهللا رحمة منازل من الثاني المنزل هو وهذا
  
  

  :الثالث المنزل
  :والعمل السعي 
  .واآلخرة للدنيا رحمته منازل من) العمل (و) السعي (ـ تعالى ـ اهللا جعل قد
  

  .)7(...)طيبة حياة فلنُحيينّه نمؤم وهو أنثى أو ذكر من صالحاً عمل من: (تعالى يقول
  .)8()المفلحين من يكون أن فعسى صالحاً وعمل وآمن تاب من فأما: (تعالى ويقول

                                     
 .1 ح، 14 باب، الدعاء بوابأ، الصالة كتاب، الشيعة وسائل، الداعي عدة  -1
 .للديلمي القلوب ارشاد  -2
 .8621 ح، 1086: 4، الشيعة وسائل ـ 12 ح، 2 باب، الدعاء أبواب، الصالة كتاب، الشيعة وسائل  -3
 .8622 ح، 2 باب، الدعاء أبواب، 1086: 4، الشيعة وسائل  -4
 .المصدر نفس  -5
 .1087: 4، الشيعة وسائل  -6
 .97: النحل  -7
 .67: القصص  -8
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  .لها ويعمل اليها يسعى أن فعليه آخرة أو دنيا يبتغي اإلنسان كان فإذا .وأفلحه، طيبةً حياةً اهللا آتاه صالحاً عمل فمن

  
  .)1( العمل بغير اآلخرة يرجو ممن كنت ال: يقول )السالم عليه (علي كان وقد
  
  
 يدخلون فأولئك مؤمن وهو أنثى أو ذكر من الصالحات من يعمل ومن( .بالعمل إلّا الجنة في المؤمنين منازل اإلنسان يبلغ وال

  .)3()يره راًخي ذرة مثقاَل يعمل فمن (عليه ويثيبه يحصيه ـ تعالى ـ اهللا فان قليال العمل كان ومهما .)2(...)الجنّة
  
)يوم لت ما نفس كلُّ تجدن عمالخير من كثيراً اإلنسان ينال وال، الرحمة منازل أعظم أحد، إذن فالعمل .)4(...)محضراً خير م 

  .بالعمل إلّا والرزق والتوفيق والرحمة
  
 أبلغ: يقول كان انّه )لسالما عليه (الصادق اإلمام عن روي وقد. والترجي بالتمني الخير من يطلبه ما اإلنسان يبلغ وال

   .بالعمل إلّا اهللا عند ما ينال ال أنه، شيعتنا
  

  .ـ تعالى ـ اهللا رحمة منازل ثالث وهذه
  

 )السالم عليه (إبراهيم األنبياء أبي قصة وفي ):السالم عليهم (وإسماعيل وهاجر إبراهيم قصة في، للرحمة الثالثة المنازل
 عندما وذلك، واحدة قصة في، واحد موضع في للرحمة الثالثة المنازل اجتماع في، نوعه نم نادراً أو فريداً مشهداً نلتقي
 وهو )السالم عليه (إسماعيل ابنهما معها وترك، زرع ذي غير واد في هاجر زوجتَه )السالم عليه (ابراهيم األنبياء أبو أودع
  .رضيع طفل يومئذ

  
 تهوِي الناس من أفئدةً فاجعل. الصالة ِليقيموا ربنا، الُمحرمِ بيتك عند زرع ذي غير بواد ذُريتي من َأسكنتُ إني ربنا: (وقال
  .)5()يشكرون لعلهم الثمرات من وارزقهم ; إليهم

  
 هذا في لوحدهما الرضيع والطفل المرأة هذه وترك. ـ تعالى ـ اهللا أمره كما شأنه إلى ذلك بعد اهللا خليل إبراهيم وذهب
 عن تبحث المرأة وأخذت الظمأ عليه وغلب الطفل وعطش الماء من لديهما كان ما فنفد ـ تعالى ـ اهللا بأمر القفر الوادي
 تنظر تارةً الصفا على فتصعد وهناك هنا من تهرول واألم، ورجليه بيديه ويضرب يصرخ الطفل وأخذ، أثراً له تجد فلم الماء
 الماء يرزقهما أن تعالى اهللا وتدعو، المروة جبل جانب إلى الماء نع باحثة وتهرول، تهبط ثم الماء عن بحثاً البعيد األفق إلى
  .الحرام البيت عند ورجليه بيديه ويضرب ويبكي يصرخ والطفل، القفر الوادي هذا في
  

                                     
 .15 حكمة: البالغة نهج  -1
 .124: النساء  -2
 .7: الزلزلة  -3
 .30: عمران آل  -4
 .37: ابراهيم  -5



 10

 يذهب لئال الماء ولتلملم، الرضيع طفلها لتروي، الماء إلى األم فأسرعت، الطفل قدمي تحت ماء األرض ـ تعالى ـ اهللا ففجر
  ...زم.. زم يجمعه حوضاً له تصنع وهي للماء فتقول، دراًه
  

  :األول السعي لقصة التاريخية الرواية
 إلى الشام من) إسماعيل أم (هاجر بزوجته يخرج أن إبراهيم وخليله عبده أمر ـ تعالى ـ اهللا إن: التاريخية الرواية تقول

 هاجر فألقت، شجراً فوجد فيها نزل اليوم مكة تقع حيث، الحرم ةمنطق إبراهيم وافى فلما، الحرم يقع حيث، الجزيرة صحراء
حهم فلما تحته تستظل معها كان كساءإبراهيم يا: هاجر له قالت، سارة إلى عنهم االنصراف وأراد، ووضعهم إبراهيم سر ِلم 
 ثم، يكفيكم هو المكان هذا في أضعكم أن أمرني الّذي: إبراهيم فقال ؟ زرع وال ماء وال أنيس فيه ليس موضع في تدعنا

 زرع ذي غيرِ بواد ذريتي من أسكنتُ إنّي ربنا( :فقال إبراهيم إليهم التفت، طوى بذي جبل وهو كدى بلغ فلما، عنهم انصرف
ـّمرات من وارزقهم إليهم تهوِي النّاس من أفئدةً واجعل الصالةَ ِليقيموا ربنا المحرمِ بيتك عند  مضى ثم .)يشكرون لعلّهم الث

 في هل: فنادت المسعى موضع في الوادي في هاجر فقامت، الماء وطلب اسماعيل عطش النهار ارتفع فلما، هاجر وبقيت
 بطن في فنزلت، ماء أنّه وظنّت الوادي في السراب لها ولمع، الصفا على فصعدت عنها إسماعيل فغاب ؟ أنيس من الوادي
، الماء تطلب الوادي إلى فهبطت الصفا ناحية في السراب لها لمع ثم، إسماعيل نهاع غاب المسعى بلغت فلما وسعت الوادي
 على وهي السابع الشوط في كان فلما، مرات سبع ذلك فعلت حتّى فنظرت الصفا بلغت حتّى عادت إسماعيل عنها غاب فلما

 جعلته بما فزمته سائال كان فإنّه رمال حوله جمعت حتّى فعدت، رجليه تحت من الماء ظهر وقد اسماعيل إلى نظرت المروة
   .زمزم سميت فلذلك حوله

  
  :الموقف اسرار

 ومبدًأ مصدراً وجعلها، زرع ذي غير واد في زمزم لهما اهللا ففجر، تعالى اهللا رحمة يومذاك استنزل العجيب المشهد هذا إن
. فرائضه أشرف من واحد في وثبته، الحج أعمال من جزءاً المشهد هذا وجعل، المباركة األرض هذه على البركات من لكثير
 المؤثر السبب هو وما ؟ الحج في وتثبيته، الدين أصل في به االهتمام هذا ولماذا ؟ المشهد هذا في الكامن السر هو فما

  ؟ الموحدين أجيال تاريخ في كثيرة لبركات مبدءاً وجعلها، المشهد هذا في بقوة ـ تعالى ـ اهللا رحمة استنزل الذي والقوي
  

 واستدعى، القفر الوادي ذاك في ـ تعالى ـ رحمته نزول استدعى خاص سر على ينطوي المشهد هذا يكون أن من فالبد
 أجيال حج في تعالى اهللا يثبتها أن واستدعى، البركات من لكثير ومبدًأ مصدراً منها وجعل، وثباتها الرحمة هذه دوام

  .الحرام بيته عند الموحدين
  

 منازل من منازل ثالثة بين يومئذ يجمع كان النادر المشهد هذا أن ـ المشهد هذا بأسرار أعلم ـ تعالى ـ واهللا، اعتقد انني
  .تعالى رحمته يستنزل منها كّل ـ تعالى ـ اهللا رحمة

  
 اهللا رحمة لىإ غيره من أقرب جعله والذي، الرضيع بالطفل أضر الذي الظمأ يمثلها كان التي الحاجة المنازل هذه وأول
  .تعالى

  
 من ـ تعالى ـ اهللا رحمة إلى أقرب كانوا حر أو برد أو ظمأ أو جوع أو ألم بهم أضر إذا الرضع األطفال أن نرى ولذلك
  .الكبار من أكثر بهم تضر الحاجة وألن، كلّه ذلك يطيقون الذين الكبار
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 أعظم اهللا إلى الفقر كان وكلما، ـ تعالى ـ رحمته يستنزل لوحده اهللا إلى والفقر، )لفقري أعطني اللهم (الدعاء في ورد وقد
 يعي اإلنسان كان سواء، منه اإلنسان ويقرب، اهللا رحمة عند اإلنسان يجعل اهللا إلى الفقر فان، اهللا رحمة لنزول أدعى كان
 بشرط ولكن. ـ تعالى ـ رحمته لاستنزا في وقدرته قيمته من يضاعف اهللا إلى الفقر وعي كان وإن، يعي ال أم اهللا إلى فقره
 أن بدل اهللا عباد بعض إلى أو، الدنيا حطام إلى أو المال إلى الفقر من أنّه فيتصوره، موضعه عن الفقر اإلنسان يحرف ألّا

، اهللا ىإل الفقر هو ـ تعالى ـ اهللا رحمة يستنزل والذي. الفقر وذاك الفقر هذا بين وشتّان. اهللا إلى الفقر من واقعه على يعيه
 وأكثر، ـ تعالى ـ رحمته استنزال في قيمتَه الفقر فقد اهللا عباد إلى الفقر إلى اهللا إلى الفقر من الفقر هذا االنسان حرف فإذا
  .النوع هذا من الناس فقر
  

  .عالىت اهللا رحمة استنزال في مؤثراً نافذاً مشهداً العطش شدة من وبكاؤه وضجيجه الطفل صراخ كان المشهد هذا وفي
  
 يتلظى طفل مشهد من أكثر ـ تعالى ـ رحمته يستنزل ورقيق مؤثر مشهد اهللا إلى والفاقة الحاجة مشاهد في ليس أنه كما
  .سبيال الماء إلى ُأمه له تجد وال، العطش من
  

 ـ تعالى ـ اهللا جعل وقد، سعي دون من رزق وال، للرزق شرط وهو) السعي (هو المشهد هذا في اهللا لرحمة الثاني والمنزل
  .للرزق مفتاحاً اإلنسان حياة في والحركة السعي

  
 والقوة العزم اإلنسان يكْسب السعي عامل فإن. والحاجة والفاقة االضطرار حالة اإلنسان يكْسب الفقر عامل كان وإذا

  .رحمته من ـ تعالى ـ اهللا يرزقه وعزمه وسعيه اإلنسان حركة قدر وعلى، والنشاط والحركة، واإلرادة
  

 تصعد، تطلبه وسعت، الماء عن للبحث ـ إسماعيل على الظمأ وغلب، الماء عندهما نفد عندما ـ إسماعيل أم تحركت وقد
 وتنظر عليه لتصعد، ُأخرى تارةً، المروة إلى وتتّجه الصفا من وتنزل، الماء عن باحثةً البعيد األفق في تنظر، مرة الصفا إلى
 لم ماء تجد فلم والمروة الصفا على من األفق كّل الحركة هذه في استعرضت أنها ورغم، الماء عن تبحث البعيد األفق إلى

 األمل هذا ولوال، مرات سبع وبالعكس المروة إلى الصفا من والهرولة، والنزول والصعود، الحركة هذه وكررت، تيأس
 السعي إعادة إلى مرة كّل يدعوانها كانا قلبها يعمران اناك الذين والرجاء األمل ولكن، األول الشوط في سعيها النقطع والرجاء

 أملها كان ولو الماء في وليس اهللا في هنا األمل ولكن، إسماعيل قدمي تحت زمزم وفجر عنهما اهللا فرج حتى، أخرى مرة
  .الثانية أو األولى المرة في أملها النقطع الماء في
  

، عباده يرزق تعالى واهللا، اإلنسان على رحمته ونزول، للرزق شرطاً حركةال وهذه السعي هذا ـ تعالى ـ اهللا جعل وقد
  .ورحمته لرزقه مفتاحاً والحركة السعي يكون أن شاء ـ تعالى ـ ولكنه، رحمته عليهم وينزل

  
 عز ـ إليه واضطرارها اهللا إلى وانقطاعها، اسماعيل أم دعاء هو: المشهد هذا في ـ تعالى ـ اهللا لرحمة الثالث والمنزل
 رحمة إلى أقرب كان أكثر اهللا إلى دعائه في اإلنسان انقطع وكلّما، زرع ذي غير القفر الوادي هذا في الماء طلب في ـ شأنه
  .اهللا
  

، زرع ذي غير الوادي في اللحظات تلك في الصالحة المرأة هذه كانت، اهللا إلى االنقطاع حاالت من حالة أية في أدري ولست
  .أنفاسه آخر يلفظ أن ويكاد، عطشاً يتلظى الرضيع ووحيدها، حولها حيوان أو انسان من وليس
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 الى ودعاءهم، صوتها إلى أصواتهم وضموا، بالدعاء اهللا مالئكةُ له ضجت انقطاعاً اللحظة تلك في اهللا إلى المرأة انقطعت لقد

  .دعائها
  

  .تعالى اهللا رحمة وعمتهم أرجلهم تحت ومن فوقهم من ألكلوا االنقطاع هذا بمثل اهللا إلى انقطعوا كلهم الناس أن ولو
  

ُأمنا يا اهللا سالم عليك بهداهم المهتدين ومن، والنبوة واإليمان والهدى النور اهللا آتاهم الذين أبنائك من! اسماعيل أم 
 إلى تنقطعي لم والمحنة ةالمعانا تلك ولوال، الحجاز هجير في زرع ذي غير القفر الواد ذلك في االنفراد ذلك ولوال... ونورهم

 لم، اهللا إلى االنقطاع ذلك ولوال، والمروة الصفا جبلي على العسير الموقف ذلك في، االنقطاع هذا بمثل ـ وجّل عز ـ اهللا
 في اهللا شعائر من والمروة الصفا بين وسعيك اهللا إلى انقطاعك يكن لم الرحمة تلك ولوال، عليكما تعالى اهللا رحمة تنزل
الحج. )ن اهللا شعائر من والمروةَ الصفا انفم أوِ البيت حج ناح فال اعتمرف أن عليه جن، بهما يطواهللا فإن خيراً تطوع وم 
  .)1()عليم شاكر

  
 ذاكرة في إسماعيل صغيرك وصراخ، الماء إلى وسعيك، الهجير ذلك في إليه انقطاعك ; ُأمنا يا ـ تعالى ـ اهللا ثبت لقد

  .اهللا لرحمة يتعرضون وكيف، اهللا رحمة يستنزلون كيف بعدك من األجيال ليعرف، التاريخ
  
 وال، ومنازلها الرحمة هذه مواضع يعرفون ال الناس ولكن، عجز وال، نقص وال فيها شح ال واسعة ـ تعالى ـ اهللا رحمة إن

  .منها واالستفادة لها التعرض يحسنون
  

  .الرحمة مفاتيح أخذنا أمنا يا ومنك، اهللا لرحمة نتعرض وكيف، اهللا رحمة منازل نطلب كيف! أمنا يا تعلمنا ومنك
  

 إسماعيل أبناء وتوارثها، بعدك من إسماعيل إلى سلّمتيها التي المفاتيح هذه نحفظ لم ـ أبناؤك نحن ـ كنّا إذا! أمنا يا وعذراً
 ضيعنا فيما فضيعناها )وسلم وآله ليهع اهللا صلى (اهللا رسول المصطفى محمد ابنك من ـ نحن ـ وتوارثناها، إسماعيل من
  .ومواريثهم األنبياء تراث من
  
 هذا ضيعنا والطاغوت الهوى متاهات وفي، اهللا نسأل كيف هاجر أمنا من وتعلمنا، اهللا نوحد كيف إبراهيم أبينا من تعلمنا لقد

  .وذاك
  

 تطردنا وال، أسرتهم من واجعلنا) السالم عليهما) (روهاج إبراهيم (وأمنا أبينا تراث من ضيعناه ما تحصيل على! اللهم فأعنّا
  .عمران وآل إبراهيم آل من البيت هذا من! ربنا

  
  .)2()عليم سميع واُهللا بعض من بعضها ذرية * العالمين على عمران وآَل إبراهيم وآَل ونوحاً آدم اصطفى اَهللا إن(
  .)1()الرحيم التواب أنت إنك علينا وتُب مناسكنا أرِناو لك مسلمة ُأمةً ذريتنا ومن لك مسلمين واجعلنا ربنا(

                                     
 .158: البقرة  -1
 .34 - 33: عمران آل  -2
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 وذلك... كلّها الخير بأسباب ـ الوادي ذلك هجيز رمضاء وفي، القفر الوادي ذلك في يومذاك ـ) إسماعيل أم (أمنا أخذت لقد
  .والفقر والدعاء السعي هو
  
 ـ واهللا، الماء عن باحثة المروة على من وُأخرى الصفا على من تارة الوادي على وتشرف، الماء إلى تسعى ُأمنا كانت لقد

، اهللا إلى منقطعة كانت سعيها في ولكنها. الرزق شروط أهم من ذلك وجعل، والعمل والسعي الحركة عباده من يحب ـ تعالى
، يحجبانها كانا، والتحرك السعي فال، اإلنسان تاريخ في نظيرها يقّل، االنقطاع من حالة في وتسأله، ـ تعالى ـ وتدعوه

 امرأة تستطيعه ما بأقصى الماء إلى والسعي، الحركة حالة فيها يعطل كان اهللا إلى االنقطاع وال، ـ تعالى ـ عنه ويقطعانها
  .الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا من سبعة أشواط في... الهجير ذلك وفي، الوادي ذلك في
  

 فنكدح، قلق وال، هم وال عذاب وال، معاناة غير من، الجبلين هذين بين األشواط هذه نسعى، حجنا شعائر في اليوم وإننا
  .السعي هذا ويرهقنا ونتعب

  
 كّل العطش استنفذ قد ظمأى وهي، الهجير ذلك رمضاء وفي، القفر الوادي ذلك في كلّه السعي بهذا هاجر أمنا قامت وقد

 وعزم وهمة بقوة الماء إلى السعي بهذا قامت ذلك مع ولكنها... سهأنفا آخر يلفظ يكاد الصغير ورضيعها، وقوتها حولها
  .وإرادة

  
 في كانت لقد. تعالى عنه واحدة للحظة ولو يحجبها ولم، اهللا إلى االنقطاع عن ـ واحدة للحظة ولو ـ السعي هذا يمنعها ولم
 إلى السعي فقرنت، هذا عن ذاك يحجبها وال كذا عن هذا يشغلها ال إليه وانقطاع، باهللا اتصال على كلّه المرير السعي هذا
  ؟ ذلك على يقدر منّا ومن، الماء إلى بالسعي اهللا إلى االنقطاع وقرنت، اهللا إلى باالنقطاع الماء

  
 إلى تسعى أن تمكنت وكيف ؟ االنقطاع هذا اهللا إلى تنقطع أن استطاعت كيف، منها ويتعجبون، إليها ينظرون يومئذ والمالئكة

  ؟ الجمع هذا بمثل اهللا إلى واالنقطاع السعي بين تجمع أن استطاعت وكيف ؟ السعي هذا والمحن بالمتاعب مثقلة يوه الماء
  

 وتقرب، ـ تعالى ـ اهللا رحمةَ ودعاؤها سعيها يستنزل وأن، وسعيها لدعائها يستجيب أن ـ تعالى ـ اهللا إلى فيضجون
  .األرض على السماء تنطبق أن تكاد حتى اهللا رحمة

  
 األرض إلى السماء من الرحمة من عمود ونزل، السماء إلى األرض من الصالح والعمل، الدعاء من عمود يومئذ صعد لقد

، تعالى اهللا إلى ويضجون، الفريد المشهد هذا يشهدون المالئكة وحشود، باألرض والسماء، بالسماء األرض واتّصلت
  .هنياً شفافاً زالال بارداً ماء الرضيع أقدام تحت األرض وتنفجر، الخيال وال بالبال ليس ما فيحدث، ويتضرعون

  
 يضرب كان الذي، الرضيع أقدام تحت وإنّما، سعت حيث ال ولكن، ودعائها لسعيها اهللا استجاب لقد، هللا والحمد، اهللا وسبحان
، الهجير هذا وفي الرمضاء هذه يف العذب البارد هذا رزقها الذي وحده هو تعالى أنه اهللا ليعلمها، يومذاك ظمًأ ورجليه بيديه

  .زمزم تعالى اهللا ليرزقها وتتحرك تسعى أن من لها البد كان وإن... وحركتها بسعيها ذلك حققت التي هي وليست

                                                                                                                        
 .128: البقرة  -1
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 سقاية منها وجعل، زمزم في وبارك، المحرم بيته الوادي ذلك في ـ تعالى ـ اهللا وأقام، الرضيع أقدام تحت) زمزم (اهللا ففجر
 حشود فيها يحذو، الحج شعائر من شعيرة منه وجعل، التاريخ ذاكرة في والدعاء السعي هذا اهللا وثبت، األجيال مدى الحاج

  .وإسماعيل إبراهيم وأباهم هاجر أمهم بعد من فيها ويحيون، حذوها عام كّل الحجاج
  
  ...والدعاء والسعي الفقر: ىتعال اهللا رحمة نزول أسباب من أسباب ثالثة ـ يومذاك ـ الوادي هذا في اجتمعت لقد
  
  .واضطرار وانقطاع تضرع في ودعاء، وعزم وحزم قوة في وسعي، والفاقة الضعف درجات أقصى في فقر
  

 ـ تعالى ـ اهللا رحمة نطلب كيف)السالم عليها (اسماعيل أم أمنا من لنتعلم ; المشهد هذا عام كّل نحن نحيي الحج وفي
  .لها ونتعرض رحمته من نغرف وكيف، ورحمته فضله نستنزل وكيف
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  طالب أبي شعب حول تحقيق
  عسكر قاضي علي

  
 المعالّة مقبرة بـ اليوم مكة أهل ويسميه دب أبي شعب بـ االسالم وبعد الجاهلية في يسمى شعب الحجون شارع بداية في
 شعب في موتاهم يدفنون االسالم صدر وفي الجاهلية أهل وكان طالب ابي مقبرة بـ االيرانيين بين ومعروف)1(المعالّة جنة أو
 مكة أهل مقبرة هو الذي المدنيين بثنية الالصق الشعب وفي، السباب صفى، الصفى شعب الى الحجون من )2(دب أبي
، مكان وهذا )4(الجاهلي بالحجون يتصل وهو الجن بشعبة اليوم ويعرف العفاريت بـشعب، ايضاً الشعب هذا ويسمى. )3(اليوم
 خويلد بنت خديجة منهم، فيه المدفونين لزيارة الحج أو العمرة اتمام بعد، عام كل في الحرام اهللا بيت حجاج من يرالكث يقصده
  ....و) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول عم طالب وأبو، المؤمنين ام) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول زوجة

  
 وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول فيه حوصر الذي المكان بذلك ويريدون طالب أبي شعب باسم الشعب هذا الناس بعض يسمي
 الوجهة من صحيحة غير تسمية وهي، المشركين قبل من سنوات ثالث لمدة، معهم كان ومن طالب وأبو وخديجة)وسلم

  .الحرام المسجد بقرب آخر مكان طالب أبي شعب ألن، التاريخية
  

  :االدعاء هذا على والقطعية، ضحةالوا األدلّة يلي فيما نورد
  :اللّغة في الشعب
  .)5(الشعاب والجمع الجبل في الطريق، بالكسر الشعب و :الصحاح في) هـ 393م (الجوهري قال
  
  .)6(االرض من بطن في الماء مسيل: والشِّعب. جبلَين بين انْفَرج ما: والشِّعب :العرب لسان في) هـ 711 م (منظور ابن قال
  
 شعاب والجمع، الجبل في الطريق هو، بالكسر الشِّعب...  :البحرين مجمع في) 1085 م (الطريحي الدين فخر قالو

  .)7(ككتاب
  

  :طالب أبي شعب مكان
 الدور تحتضن كأنّها وتبدو، السيول مخاطر من منيع موقع في فهي ولهذا، كثيرة شعاب وبين جبلية ارض في مكة مدينة تقع
  .القبائل مختلف لسكنى موطناً كانت وقد، الطبيعي الحصن يشبه بما، فيها الّتي

  
  :وهي متقاربة شعاب ثالث الحرام المسجد جوار وفي

  

                                     
 .205 ص): الحج (العبادات فقه  -1
 .56 ص: الحجاز معالم معجم ـ 210: 2، لألزرقي مكة خبارا، به فسمى سكنه، عامر بن سواءة بني من رجل كنية دب ابو  -2
 .209: 2، لالزرقي مكة اخبار  -3
 .هامشه في 272: 2، المصدر نفس  -4
 .156: 1، الصحاح  -5
 .126: 7، العرب لسان  -6
 .513: 3، البحرين مجمع  -7
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  .طالب أبي شعب ـ 1
  .هاشم بني شعب ـ 2
  .عامر بني شعب ـ 3
  

  .الثالثة الشعاب هذه في سكنوا وقومه) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي اجداد وكان
  
   ـ الخريطة محّل ـ
  )دقيق بشكل الخارطة في موضح الثالثة الشعاب هذه موضع(
  
 أبي وشعب) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي مولد مكان، بمكة طالب أبي وشعب :الشعب لمعنى تعريفه بعد الطريحي قال
  .)1(منى إلى خارج وأنت بمكة أيضاً دب
  

، )وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول إليه َأوى الذي عبالش وهو :يوسف أبي شعب كلمة ذيل في البلدان معجم في وجاء
 وكان، بصره ضعف حين بنيه بين فقسمه المطلب لعبد وكان، الصحيفة وكتبوا هاشم بني على قريش تحالفت لما هاشم وبنو
  :طالب أبو فقال ومساكنهم هاشم بني منزل كان وهو، َأبيه حظَّ أخذ) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي

  
  ومأثما عقوقاً ومخزوماً وتَيماً *** ونَوفال شمس عبد عنّا اهللا جزى

  
  المحارما ينالوا كيما جماعتنا *** واُلْفَة ود بعد من بتفريقهم

  
  )2(قائماً الشِّعب لدى يوماً تَروا ولَما *** محمداً نبزي اهللا وبيت كذبتم

  
 الموضع وهو بمكّة معروف طالب أبي وشعب، جبلين بين انفرج ما: الكسرب والشعب ):سره قدس (المجلسي العالمة وقال
 وكتب. بينهم من اياهم قريش اخراج عند هاشم بني وساير طالب وأبو) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول فيه كان الذي
  .ومعاندتهم مهاجرتهم في بينهم الكتاب

  
 اهللا صلى (للنّبي كانت الدار هذه ان السير في المشهور : يوسف بن محمد ارد في): اهللا رحمه (الكليني كلمة ذيل في يقول ثم

 الحجاج أخا يوسف بن محمد أبيهم بعد عقيل أوالد باعها ثم، طالب أبي بن عقيل ووهبها، بالميراث)وسلم وآله عليه
 خيزران حجت امية بني دولة انقضاء بعد ثم بالبيضاء يسمونه الذي قصره في محمد فأدخلها يوسف بن محمد بدار فاشتهرت

شيد الهادي اُمـ األبعد أي أقصى مؤنث والقصوى ـ. مسجداً وجعلها القصر عن فأفرزها العباس بني خلفاء من والر 
  .)3(الناس يزوره اآلن موجود الوصف بهذا والمكان

  

                                     
 .513: 2، البحرين مجمع  -1
 .393: 3، البلدان معجم  -2
 .174و 173 صص: 5، العقول مرآة  -3
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) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي يهف ولد الذي الموضع معرفة ):وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي فيها ولد التي الدار
  .طالب أبي شعب نعرف أن على يساعدنا مكة في هاشم بنو يسكنها كان التي والديار

  
 دار في وهو) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي فيه ولد الذي البيت أي) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي مولد :االزرقي قال

 وفيه) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي هاجر حين أخذه طالب أبي بن عقيل كان، يوسف بن الحجاج أخي يوسف بن محمد
 لنا ترك وهل ؟ اهللا رسول يا ننزل أين له قيل حين الوداع حجة عام) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول يقول غيره وفي
 وتعرف البيضاء لها يقال التي داره في لهفأدخ يوسف بن محمد من ولده باعه حتى ولده وبيد بيده يزل فلم ؟ ظل من عقيل
 فيه يصلى مسجداً فجعلته وهارون موسى الخليفتين ام الخيزران حجت حتّى الدار في البيت ذلك يزل فلم، يوسف بابن اليوم

 بشعب اليوم يعرف الشعب وهذا، )1(المولد زقاق: له يقال الدار تلك اصل في الذي الزقاق في وأشرعته الدار من وأخرجته
  .)2(الليل بسوق المسمى بالسوق ويتّصل علي وشعب هاشم بني
  

 النبي مولد من يوسف ابن دارِ بعض يليه الذي والحق، طالب ألبي يوسف ابن ودار ):ق.هـ 279، 272 م (الفاكهي وذكر
 اشار ثم .)3(الشِّعب في معهم اهللا ورسول، هاشم بني قُريشٌ فيه حاصرت الذي الشعب وهو) وسلم وآله عليه اهللا صلى(

  .)4(علي شعب بـ اليوم يعرف الشعب هذا بان هامشه في الكتاب هذا محقق
  
 أخاه الحجاج فأمر، المطلب لعبد كانت يوسفَ ابن دار ان: الناس بعض وقال :يلي ما يوسف أبي دار بشأن الفاكهي قال ثم

: الناس فقال، محمد وكالء فبناها، يبنيها أن محمداً أخاه وأمر، إليه الحجاج فدفعها، درهم بمائة فاشتراها يوسف بن محمد
 فادعى، مكة على يوسف بن محمد بن يوسف بن، خالداً استعمَل )5(الملك عبد بن الوليد ولى فلما، يوسف بن لمحمد الدار
، الحجاج من والثمن النفقةَ دوافوج الدواوين في فنظروا، يوسف بن الحجاج بن الملك عبد بن الحجاج فخاصمه، ألبيه أنها
 على والداخلةَ، يوسف بن محمد ولد على والوسطى، عقيل أبي بن الحكم ولْد على وقفاً الخارجةَ الدار جعل قد الحجاج وكان
لَداج ودينار ألف ثالثين به بناها الذي الماَل رباح أبي بن عطاء أودع كان يوسف بن محمد أن مكة أهل بعض وذكر. الحج ،
 دعي فيمن فكنت: دينار بن عمرو قال: عيينة بن سفيان فقال، منه قبضها على ليشهدوا النّاس دعا، قبضها وكالؤه أراد فلما

 ألبي اليوم صارت ثم. صالح بن الملك عبد لولد ذلك بعد الدار هذه صارت ثم. درهمين من الَى أحب رؤيتُها فكانت، ليشْهد
  .سهل بن أحمد بن دمحم سهل

  
  :هذه يوسف ابن دار يذكر الشاعر

  
  بابها المغَلَّقُ القُصوى الْخَوخَةُ كذا *** غُدوةً يوسفَ ابن دار وموعدها

  

                                     
 .198: 2، لالزرقي مكة اخبار  -1
 .هامشه في المصدر نفس  -2
 .264: 3، للفاكهي مكة اخبار  -3
 .المصدر نفس  -4
، مكة على رجلين حكمه خالل الوليد استعمل وقد 95 سنة توفى والحجاج 96 سنة توفى الملك عبد بن الوليد ألن، غريب وهو األصل في كذا  -5

 .172: 2، الغرام شفاء انظر. سواهما مكة على يستعمل ولم، العزيز عبد بن عمر والثاني، القسرى خالد أولهما
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 صلى (اهللا رسول وكان طالب أبي بن لعقيل والشِّعب، الدار هذه من حقّه وهب) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي ان: ويقال
  .)1(كريماً سمحاً حليماً سخياً) وسلم وآله عليه اهللا
  

 باعها حتى الدار هذه تزل فلم طالب أبي ابن عقيُل حفرها، جاهليةٌ بئر يوسف ابن دار وفي :آخر موضع في الفاكهي وقال
 يصلّى مصلّى اتُّخذَ وقد) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول وِلد الذي البيتُ )2(الدار هذه وفي، يوسف بن محمد من ولده
 عبد بن المقوم حق ثم، الخَيزران موالة خالصة دار حتى) عنه اهللا رضي (المطلب عبد بن العباس حق يليه والذي، فيه

 الفضُل يسكُن كان وفيها اللهبي يزيد أبي دار وهي المطلب عبد بن لهب أبي حق ثم، زبيدة موالة طلوب دار وهي، المطلب
  .)3(العباس بن
  
 عليه اهللا صلى (النبي ولد ):وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي مولد ذكر في) سره قدس) (هـ 329 م (البغدادي الكليني قال
 الفجر طلوع عند ايضاً وروى الزوال مع الجمعة يوم الفيل عام في االول ربيع شهر من مضت ليلة عشرة الثنتي) وسلم وآله
 المطلب عبد بن اهللا عبد منزل في وكانت )4(الوسطى الجمرة عند التشريق ايام في اُمه به وحملت سنة باربعين، يبعث أن قبل

 أخرجت وقد، الدار داخل وأنت يسارك عن القصوى الزاوية في )5(يوسف بن محمد دار في طالب أبي شعب في وولدته
  .)6(فيه الناس يصلّي، مسجداً فصيرته البيت ذلك الخيزران

  
 من) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول خرج حين) السالم عليها (خديجة وماتت: انّه من آخر كانم في أيضاً وذكر
  .الشِّعب

  
 ليلة في طالب أبي شعب في) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا برسول الحمُل وكان :القرى ام باخبار الورى اتحاف في وجاء
  .)7(التشريق ايام في وقيل رجب شهر من الجمعة

  
 في والدته وكانت... االثنين يوم أو الجمعة يوم بمكة) وسلم وآله عليه اهللا صلى (ولد :الشيعة اعيان في األمين السيد وذكر
 أبي بن لعقيل وهبها) وسلم وآله عليه اهللا صلى (وكان الحجاج أخو يوسف بن محمد وهو يوسف ابن بدار المعروفة الدار
 ذلك ادخل يوسف ابن بدار المعروفة داره بنى فلما، الحجاج أخي يوسف بن محمد من هولد باعها عقيل توفى فلما طالب
 فيه ويصلى يزار اآلن الى معروف وهو فيه يصلى مسجداً وجعلته فأخرجته الرشيد ام الخيزران أخذته ثم الدار في البيت

 األنبياء بآثار التبرك من المنع في عادتهم لىع زيارته من ومنعوا هدموه هذا عصرنا في مكة الوهابيون أخذ ولما به ويتبرك
  .)8(للدواب مربطاً وجعلوه والصالحين

                                     
 .266: 3، للفاكهي مكة اخبار  -1
 .واألوقاف الحج لوزارة التابعة المكرمة مكة مكتبة وبها، علي شعب الى الداخل يسار على تقع الدار وكان  -2
 .269 ص: المصدر نفس  -3
 يكون أن ويحتمل الموسم في ينزلونها وبيوت منازل منى في مكة ألهل كانت إذ نزوله موضع أو اهللا لعبد البيت وكان منها قريباً كان بيت في أي  -4

 .173: 5، العقول مرآة ـ هناك له المضروبة الخيمة بالمنزل المراد
 الوافي ـ بقليل قبلها أو للهجرة مائة سنة في اليمن في توفّى) مالسال عليه (علي آلل بعدائه ومعروفاً اليمن على والياً يوسف بن محمد كان  -5

 .242: 5، بالوفيات
 .439: 1، الكافي  -6
 .15: 1، القرى ام باخبار الورى اتحاف  -7
 .219: 1، الشيعة اعيان  -8
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 يوسف بن لمحمد كانت التي الدار في بمكة) وسلم وآله عليه اهللا صلى (ولد ):هـ 832 م (المكي الفاسي الدين تقي وقال
 بالدار: وقيل. بالشعب ولد: السهيلي قال: قلت، بعسفان: ويقال. )1(بالردم ويقال. بالشعب: ويقال. يوسف بن الحجاج أخي
 عند التي والدار. انتهى. حجت حين مسجداً زبيدة بنتها ثم. الحجاج أخي يوسف بن لمحمد: بعد وكانت. الصفا عند التي
 الذي وهذا. والسالم الصلوة عليه بمولده المعروف الموضع وهي، الليل بسوق يوسف ابن ودار، الخيزران دار هي: الصفا
  .)2(انتهى. أعلم واهللا غريب الصفا باب عند التي بالدار والدته في السهيلي قاله

  
 بن لمحمد تدعى صارت التي الدار في بمكة) وسلم وآله عليه اهللا صلى (مولده وكان :يلي ما الحلبية السيرة في وجاء
 يوسف بن لمحمد باعوها أن إلى وفاته عدب أوالده بيد تزل ولم طالب أبي بن لعقيل ذلك قبل وكانت أي الحجاج أخي يوسف
 فكانت به طليت ثم بالجص بنيت ألنها أي البيضاء وسماها داره في فأدخلها أي الفاكهي قاله دينار ألف بمائة الحجاج أخي
 اهللا رسول يا): وسلم وآله عليه اهللا صلى (له قيل أنه مكة فتح في سيأتي لكن يوسف ابن بدار تعرف وصارت بيضاء كلها
 وال بيده يبق فلم الدار تلك باع عقيال أن على يدل السياق هذا فان. دور أو رباع من عقيل لنا ترك هل: قال ؟ الدور في تنزل
 دار باع عقيال وأن)... وسلم وآله عليه اهللا صلى (مولده هي التي الدار هذه عدا ما باع المراد يقال أن الّا بعده أوالده بيد

 بناه فيه يصلى مسجد اآلن وهي فاطمة مولد لها يقال التي أي خديجة دار هي التي) وسلم وآله ليهع اهللا صلى (اهللا رسول
 بقية مولد فهو والّا لشرفها، فاطمة بمولد واشتهر أي الحرام المسجد بعد بمكة موضع أفضل وهو قيل، خالفته أيام معاوية
 اهللا صلى (يتعرض لم بعضهم قول قلناه لما ويدل عقيل من اشتراها ممن الدار تلك اشترى معاوية ولعل خديجة من اخواتها
 عليه اهللا صلى (بها يزل لم فانّه خديجة دار هي التي أي عقيل يد في أبقاها الّتي الدار لتلك مكة فتح عند) وسلم وآله عليه
 مخيمة ضرب مكة) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي فتح لما بعضهم كالم وفي. عقيل فأخذها هاجر حتى) وسلم وآله

 صلى (بها ولد التي الدار تلك أي وهي... منزال عقيل لنا ترك وهل: فقال ؟ الشعب من منزلك  تنزل أال: له فقيل بالحجون
 الخيزران أن دحية ابن كالم وفي. حجت لما مسجداً األمين أم الرشيد زوجة زبيدة بنتها قد الصفا عند) وسلم وآله عليه اهللا
 المسجد ذلك جددت زبية تكون أن ويجوز مسجداً وجعلتها يوسف ابن دار من الدار تلك أخرجت حجت لما الرشيد هارون أم

 على التبس األمر ولعّل ايضاً الصفا عند وهي مسجده األرقم دار بنت الخيزران وأن منهما لكل فنسب الخيزران بنته الذي
  .هاشم بني شعب في)وسلم وآله ليهع اهللا صلى (ولد وقيل الصفا عند منهما كال ألن الرواة بعض

  
 ما ينافيه وال، بذلك التصريح رأيت ثم، هاشم بني شعب من الدار تلك تكون أن يجوز ألنّه مخالفة ال يقال قد: يقول الحلبي ثم

 طالب أبو يكون أن يجوز النه الحجون عند كان هاشم بني جملة من وهو طالب أبي شعب أن من الحمل على الكالم في تقدم
  .انتهى. )3(أعلم واهللا الشعب بذلك عنهم نفردا
  

 جبل جانب وإلى الحرام المسجد قرب بل، الحجون منطقة في يكن لم طالب أبي شعب أن التاريخية الرواية هذه من يتّضح
 منطقة في كان طالب أبي شعب بأن االحتمال هذا يثبت دليل هنالك يوجد وال... يوسف بن محمد دار فيه مكان وفي الصفا

  .نقله ما صحة من متأكداً يكن لم أنه الحلبي أوردها التي أعلم واهللا كلمة من يفهم وربما، الحجون
  

                                     
 ذلك فسمى. القتل أشد جمح بني من اربمح بنو فقتلت، فهر بن محارب بني وبين بينهم حرب فيه كانت، بمكة جمح بني ردم: البكري قال  -1

 .432: 1، الغرام شفاء ـ القتلى من عليه ردم بما الموضع
 .220و 219 صص: 18، الثمين العقد  -2
 .63و 62 صص: 1، الحلبية السيرة  -3
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 دار في، بمكة السنة هذه من األول ربيع من خلون لثمان والسالم الصلوة عليه مولده وكان ):هـ 345 م (المسعودي وذكر
  .)1(مسجداً والرشيد الهادي أم الخيزران بنتها ذلك بعد ثم، يوسف ابن
  

  :آخر موضع في وذكر
  .)2( الشعب في المطلب عبد وبني هاشم وبني) وسلم وآله عليه اهللا صلى (للنبي قريش حصار كان وأربعين ست سنة وفي

  
 ليلة عشرة الثنتي االثنين يوم ولد) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول بأن اسحاق ابن عن) هـ 630 م (األثير ابن ونقل
) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول ان: قيل، يوسف ابن بدار تُعرف التي بالدار مولده وكان، االول ربيع من مضت
 يقال التي داره فبنى، الحجاج أخي يوسف بن محمد من ولده فباعها، توفى حتى يده في تزل فلم، طالب أبي بن عقيل وهبها
  .)3(فيه يصلّى مسجداً فجعلته الخيزران أخرجته حتى الدار في البيت ذلك وأدخل يوسف ابن دار: لها
  

  .)4(نحوه تاريخه في) هـ 310 م (الطبري وذكر
  

 النبي مولد، له يقال الذي المولد فمنها: بالمواليد المعروفة المشرفة بمكة المباركة المواضع ذكر في المكي الفاسي وقال
 أبي بن عقيل أن االزرقي وذكر. مكة اهل عند مشهور وهو، الليل سوق له يقال الذي بالموضع)وسلم وآله عليه اهللا صلى(

 محمد من بعضهم باعه حتى أوالده ويد بيده يزل ولم، المدينة الى)وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي هاجر لما أخذها طالب
 حتى الدار هذه في البيت هذا يزل ولم، البيضاء دار لها يقال التي داره في فأدخله، الثقفي يوسف بن الحجاج أخي يوسف بن

 في الذي الزقاق الى وشرعته الدار من وأخرجته، فيه يصلّى مسجداً فجعلته، وهارون موسى الخليفتين أم الخيزران حجت
  .)5(انتهى، الدار تلك أصل

  
، طالب أبي دار في لمكة) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي والدة كانت :الكريم اهللا وبيت لمكة القويم التاريخ كتاب في وجاء
 عليه اهللا صلى (والدته محل زال وال طالب أبي بن علي أي علي بشعب اآلن ويسمى الحرام المسجد بقرب هاشم بني بشعب
  .)6(اليوم الى معروفاً) وسلم وآله

  
 في أو، الصفا قرب ارد في أو، طالب أبي شعب في كانت) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي والدة ان المؤرخين اكثر ذكر وقد
  .)7(واحد لمكان اسماء ثالثة وهي يوسف ابن بدار المعروفة الدار

  

                                     
 .274: 2، الذهب مروج  -1
 .287 ص: المصدر نفس  -2
 .294: 1، التاريخ في الكامل  -3
 .124: 2، والملوك األمم تاريخ  -4
 .431: 1، الغرام شفاء  -5
 .67: 1، الكريم اهللا وبيت لمكة القويم التاريخ  -6
 .167: 1، النبوية السيرة  -7
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 معروف مكان (هاشم بني شعب وهو بالشِّعب) وسلم وآله عليه اهللا صلى (مولده وكان :الحجاز ساكن سيرة كتاب في وورد
 لمحمد كانت التي الدار في، هذا يومنا إلى لعيدا يوم احتفالهم من أكثر بذلك يحتفلون عام كل في إليه يخرجون مكة أهل عند
  .)1()الحجاج أخي يوسف بن
  

 النبي بيت (عليه استولى قد طالب أبي بن عقيل كان :القرى أم لقاصد القرى كتابه في المكي الطبري الدين محب وذكر
 في فأدخله) الحجاج أخي (يوسف بن لمحمد باعوه حتى ولده ويد بيده يزل فلم، الهجرة زمن)) وسلم وآله عليه اهللا صلى(

 فجعلته) المهدي جارية (الخيزران حجت حتى كذلك، ذلك يزل ولم، يوسف ابن بدار عرفت ثم، البيضاء لها يقال التي داره
  .)2(عامة مكتبة اآلن وهو... المولد زقاق له يقال الذي الزقاق إلى الدار من وأخرجته، فيه يصلّى مسجداً

  
 رسول ان هو األرجح القول): وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي والدة مكان حول موسع بحث بعد الصفَدي الدين صالح وقال
 بن عقيل بيد كان الذي المولد بزقاق المعروف الزقاق في تقع دار في الفيل عام في ولد قد) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا
  .)3(طالب أبي
  

 53 الفيل عام ولد أنه ثابت التاريخية الناحية من) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا سولر مولد :البالدي غيث بن عاتق وذكر
 وولعهم الناس زحام عن له إبعاداً، مكة مكتبة إلى حول وقد علي بشعب اليوم المعروف طالب أبي شعب في، تقريباً هـ.ق

  .)4(به بالتبرك
  

 الذين والمسلمون المؤمنون يزوره موضعاً الشريفين الحرمين لىع الوهابيين تسلط قبل، اهللا رسول والدة موضع كان وقد
  .)5(العالم ارجاء كل من مكة الى يفدون

  
 مكان وهو) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي مولد :الحرام البيت رحاب في باسم كتابه في المالكي علوي بن محمد قال

 هذا على استولى المدينة الى) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول هاجر ولما... الليل سوق في بمكة اآلن الى معروف
 أم الخيزران حجت لما ثم، الثقفي يوسف بن محمد من بعضهم باعه حتى أوالده وبيد بيده يزل ولم طالب أبي بن عقيل البيت

 يتهيأ أن الرسول مولد ةليل في بمكة العادة وجرت: معناه ما ظهيرة ابن قال، فيه يصلّى مسجداً وجعلته أخرجته الخليفتين
: قال... مولده ذكر واحياء لزيارته الرسول مولد بيت الى فيخرجون والشموع بالفوانس البالد وأعيان والعلماء الكبار

 هذا وكون: قال ثم مكة أهل عند فيه اختالف وال الليل بسوق الذي هو والسالم الصلوة عليه مولده في المشهور والمعروف
  .)6(السلف عن الخلف يأثر متوارث مشهور)وسلم وآله عليه اهللا صلى (الرسول مولد

  
 وفيه مربع بيت فإنه، عليها أدركناه التي الصفة أما ):وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي مولد صفة في المكي الفاسي قال

 جانبه في آخر باب وله، جبلال يلي الذي بابه قبالة كبيرة زواية الجنوب يلي مما الغربي ركنه وفي، عقدان عليها اسطوانة

                                     
 .6: 1، الحجاز ساكن سيرة في االيجاز نهاية  -1
 .664 ص: القرى ام لقاصد القرى  -2
 .242: 5، بالوفيات الوافي  -3
 .232 ص: مكة فضائل  -4
 .57: 1، الحلبية يرةالس  -5
 .262 ص: الحرام البيت رحاب في  -6
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 الشمالي حائطه وفي، ذكرهما المتقدم باباه فيه الذي وهو، الشرقي حائطه في أربعة، شبابيك عشرة وفيه، ايضاً الشرقي
 وبقرب، محراب وفيه، اليماني جانبها في وواحد الشمالي جانبها في واحد، اثنان الزاوية وفي، واحد الغربي وفي، ثالثة

 وسط وفي، الحديد بذراع الجميع، وسدس ذراع ناحية كل من الحفْرة تربيع وذرع، خشب من درابزين عليها حفرة المحراب
. )1(شبر ثلثا الفضة مع سعتها ان وذكر، جبير ابن ذكره ما على بالفضة مطوقة الرخامة هذه وكانت، خضراء رخامة الحفرة
 طوال المكان هذا وذرع، )2(المكان هذا من)وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي فيه ولد الذي للموضع عالمة جعل الموضع وهذا
 وذرعه، الجبل يلي الذي الجنوبي وهو، له المقابل الجدار إلى الشمالي الجدار من وذلك. ذراع وربع ذراعاً وعشرون أربعة
 المشار الزاوية وطوال، له المقابل ربيالغ جداره الى بابه فيه الذي الشرقي من وذلك. ذراع وثمن ذراعاً عشر أحد عرضاً
 يذكر ولم بحضوري، ذلك تحزير وكان. الحديد بذراع الجميع، ونصف ثمانية وعرضها ذراع ونصف ذراعاً عشر ثالثة إليها

 عمره العباسي الناصر أن ذلك من علمته والذي. عمارته خبر من كثيراً علينا خفي وقد، ذرعه وال المكان هذا صفة االزرقي
 سنة في المجاهد حفيده ثم، وستمائة وستين ستّ سنة في اليمن صاحب المظفر الملك ثم. وخمسمائة وسبعين ستَّ سنة في

 الملك دولة وفي، )3(بمصر الدولة كبار أحد شيخون األمير قبل من وسبعمائة وخمسين ثمان سنة وفي، وسبعمائة أربعين
 إحدى سنة آخر وفي، وسبعمائة وستين ستّ سنة )4(الخاصكي بغايل دولته مدير بإشارة مصر صاحب شعبان األشرف
. بمكة وغيره الحرام المسجد لعمارة مصر صاحب برقوق الظاهر الملك أنفذه الذي المال من، بعدها التي في أو، وثمانمائة
  .)5(موته بعد المولد هذا عمارة وكانت

  
 وبناء صفة يتغير كان بل واحدة صفة على يدم لم أنه على يدّل مما هذا غير بوصف رحلته في جبير ابن وصفه وقد هذا

  .الزمن بتغير
  

 عظيمة عامة مكتبة فيه ووضعت، العاصمة أمين قطان عباس الشيخ، مهجوراً خرباً وصار تهدم أن بعد البيت هذا بناء وأعاد
  .والمراجعة للمطالعة مفتوحة المكرمة مكة بمكتبة تسمى، فَخمة

  
 في شيدت التي األبنية مالحظته ويمكن، الحرام المسجد أطراف لتوسيع المكتبة حول الّتي البنايات هدم األخيرة األعوام وفي

  .التصاوير خالل من) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي والدة موضع
  

 الفيل عام في لاألو ربيع شهر من مضت ليلة عشرة الثنتي) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي ولد:... األنوار بحار في وجاء
 الجمرة عند التشريق أيام في أمه به وحملت سنة بأربعين يبعث أن قبل الفجر طلوع عند ايضاً وروى الزوال مع الجمعة يوم

 القصوى الزاوية في يوسف بن محمد دار في طالب أبي شعب في وولدته المطلب عبد بن اهللا عبد منزل في وكانت الوسطى
  .)6(فيه الناس يصلّي مسجداً فصيرته البيت ذلك الخيزران خرجتأ وقد داخل وأنت يسارك عن
  

                                     
  .شبراً بها المتصلة الفضة مع سعتها فتكون: ـ 141 ص ـ جبير ابن عند الذي ولكن، األصل في كذا  -1
 .433: 1، الغرام شفاء  -2
 .1950 رقم، 197و 196: 2، الكامنة الدرر. هـ 758 سنة توفي  -3
 العلم طلبة على كثيرة صدقات ليلبغا كانت: حجر ابن قال. هـ 768 سنة قتل. المشهور الكبير األمير الناصري الخاصكي اهللا عبد بن يلبغا هو  -4

 .1218 رقم، 440 - 438: 4، الكامنة الدرر. الحجاز بالد في كثير ومعروف
 .432: 1، الغرام شفاء  -5
 .3 باب 5 رواية، 251: 15، األنوار بحار  -6
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 بن محمد دار في) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول فيه ولد الذي البيت، الطرابلسي اهللا عبد ابي عن الزهرة وروى
  .)1(يوسف

  
  .)2(الدار داخل وأنت ساركي عن القصوى الزاوية في يوسف بن محمد دار في طالب أبي شعب في )ولد( :الكليني وقال

  
 موضع طالب أبي شعب ان: وثانياً. طالب أبي شعب في ولد قد) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي اَن: أوال ذكرناه مما يظهر
  .الشعب هذا باسم بعض يعرفه الذي الحجون في الذي المكان عن وبعيداً، الحرام المسجد قرب، مكة في
  

 اهللا صلى (اهللا رسول اصحاب أن قريشٌ رأت فلما :طالب أبي شعب في وأصحابه) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي مقاطعة
 هو فكان، أسلم قد عمر وأن، منهم إليه لجأ من منع قد النجاشي وأن، وقراراً أمناً به أصابوا بلداً نزلوا قد) وسلم وآله عليه

 كتاباً يكتبوا أن [بينهم]وائتمروا اجتمعوا، القبائل في يفشو اإلسالم وجعل) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول مع وحمزة
، منهم يبتاعوا وال، شيئاً يبيعوهم وال، ينكحوهم وال إليهم ينْكحوا ال أن على، المطّلب وبني، هاشم بني على فيه يتعاقدون

، أنفسهم على توكيداً الكعبة جوف في الصحيفةَ علَّقُوا ثم، ذلك على وتواثقوا تعاهدوا ثم، صحيفة في كتبوه لذلك اجتمعوا فلما
  ....قُصي بن الدار عبد بن مناف عبد بن هاشم بن عامر بن عكرمة بن منصور الصحيفة كاتب وكان

  
، هإلي واجتمعوا شعبه في معه فدخلوا المطلب عبد بن طالب أبي الى المطّلب وبنو هاشم بنو انحازت قريش ذلك فعلت فلما

  .)3(فظاهرهم قريش إلى، المطّلب عبد بن العزى عبد، لَهب أبو هاشم بني من وخرج
  

 هاشم بنو فدخل البعثة من سبعة سنة المحرم أول طالب أبي شعب في وحصروهم:... الشيعة اعيان في األمين السيد وقال
 عليه اهللا صلى (للرسول عداوتهما شدةل المطلب عبد بن الحارث بن سفيان وأبي لهب أبي عدا وكافرهم مسلمهم، الشعب
 ليال يحرسه وكان الشعب طالب أبو وحصن رجال أربعين فكانوا مناف عبد بن المطلب بنو اليهم وانحاز)... وسلم وآله

، بمكة بيته وأهل)وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول لقى ما اشد وذلك الشعب وراء من صبيانهم اصوات وسمع... ونهاراً
 عنه فينزع الشِّعب فم إلى تمراً أو طعاماً أوقره قد البعير بعد بالبعير يأتي لؤي بن عامر بني احد عمرو بن هشام وكان
 في الشعب حصار من هاشم بنو وخرج... سنين ثالث أو سنتين الشعب في فبقوا الشعب فيدخل جنبيه على ويضربه خطامه
  .)4(...ممساكنه الى النبوة من التاسعة أو العاشرة السنة

  
 طالب أبي شعب فدخلوا، اتبعهم ومن أبيه وبني أخيه ابن الشعب فأدخل طالب أبو فعمد:... وغيره المنتقى في الكازروني قال

 ونادى األسواق من المارة عنهم وقطعوا شعبهم في وحصروهم طريق كل في وضربوهم شديداً أذى والمؤمنين النبي وآذوا
 سنين ثالث ذلك على فبقوا، عليه فزيدوا يشتريه طعام عند وجدتموه منهم رجل أيما: قريش في المغيرة بن الوليد منادي
... ـ الشعب وراء من الجوع من يصيحون أي ـ يتضاغون صبيانهم أصوات سمعوا حتّى الشديد الجهد القوم بلغ حتى

  .)5(...الجوع من يتضاغون الليل من هاشم بني صبيان أصوات سمعوا وقد قريش ويصبح

                                     
 .23 رواية 276: 15، راألنوا بحار  -1
 .المصدر نفس  -2
 .375: 1، النبوية السيرة  -3
 .335: 1، الشيعة اعيان  -4
 .19و 18 صص: 19، األنوار بحار  -5
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 ثم، يده فشُلَّت الصحيفة كاتب على) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول دعا :القرى ام باخبار الورى اتحاف في وجاء
 عليه اهللا صلى (اهللا رسول انحاز ذلك قريش فعلت ولما... عليهم البالء واشتد، وآذوهم فأوثقوهم اَسلَم من على قريش غدت
 وولده لهب ابو اللعين وخرج، الشِّعب في وولده المطلب وبنو ـ لهب أبا خال ـ، المطَّلب بنيو هاشم بني وسائر) وسلم وآله
 الموسم من الّا ذلك على يقدرون ال فكانوا، والمادة الميرة عنهم وقطعوا، المطَّلب وبني هاشم بني على فظاهرهم، قريش الى
 يتَضاغَون الشِّعب وراء من صبيانهم أصوات وسمع، الجهد بهم لغب حتى، موسم الى موسم من الّا يخرجون وال الموسم الى
 أدخل عدى بن المطْعم ان حتى، سراً الّا شيء اليهم يصل يكن ولم، ساءه من ومنهم ذلك سره من قريش فمن. الجوع من

 من تأتي العير وكانت، ذلك له يشكُر)موسل وآله عليه اهللا صلى (النبي وكان الطعام من أوقار ثالثة األيام بعض في عليهم
 عليها ما فيأخذون، عليهم فتدخل أدبارها يضرب ثم، الشِّعب نحو فيوجهها خُويلد بن حزام بن حكيم الى الحنْطَة وعليها الشام
 ثالثة ليلة في معليه أدخل، الشِّعب في حصروا حين هاشم لبني قريش أوصَل ربيعة بن عمرو بن هشام وكان، الحنطة من

 واَدخل الثانية عاد ثم. عليه تحالفتم لشيء عائد غير اني: فقال ذلك في فكلَّموه إليه فمشوا، قريش بذلك فعلمت، طعام أحمال
 فعلنا لو باهللا أحلُفُ إني أما، رحمه وصَل رجٌل ; دعوه: حرب بن سفيان ابو فقال، به وهموا قريش فغالظته، حملين أو حمال
  .)1(أجمل كان فعل ما لمث
  

 عليه اهللا صلى (اهللا رسول يدخلوا أن وأمرهم المطلب عبد بني جمع القوم عمَل طالب أبو رأى فلما:... آخر موضع في وقال
  .)2(...وكافرهم مسلمهم ذلك على فاجتمعوا، قتله أراد ممن ويمنعوه، شعبهم) وسلم وآله

  
 وال مكة يقْدم طعاماً يتركوا فال، األسواق عنهم وقطعوا، والجهد البالء عليهم شتدوا، سنين ثالث شعبهم في هاشم بنو فلبث
 أخذ اذا طالب أبو وكان) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول دم سفْك يدرِكُوا أن بذلك يريدون، فاشتروه بادروهم إال بيعاً

به مكراً أراد من ذلك يرى حتى، فراشه على فاضطجع) سلمو وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول أمر مضاجعهم النّاس 
 وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول فراش على فاضطجع عمه بني أو، اخوته أو، بنيه من واحداً أمر الناس نَوم فاذا، واغتياله
  .)3(عليه فينام فرشهم بعض يأتي أن) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول وأمر) وسلم

  
 اهللا رسول يدخلوا أن وأمرهم، المطلب عبد بني جمع القوم عمَل طالب أبو رأى فلما:... النبوية السيرة في كثير ابن وقال

 مدة طالب أبي شعب في إياهم وحصرهم... قتله أرادوا ممن يمنعوه أن وأمرهم شعبهم) وسلم وآله عليه اهللا صلى(
  .)4(طويلة

  
 اليوم المعروف وهو، طالب أبي شعب في ذلك بسبب هاشم بنو فانحاز :الكريم اهللا وبيت لمكة مالقوي التاريخ كتاب في وجاء
 عن انفصلوا فلما، قريش مع كان فانه لهب أبي عدا ما وكافرهم مسلمهم ذلك في سواء المطلب بنو معهم ودخل علي بشعب
 الحصار شددوا قريشاً ألن، األشجار أوراق أكلوا حتى شديداً تعباً وتعبوا عظيماً جهداً، القوم جهد، المذكور بالشعب قريش
  .)5(سنوات ثالث الشديد والتعب الضيق من الحال هذا على ومكثوا، البعثة من السابعة السنة في ذلك وكان، عليهم

                                     
 .283 ص: األول الجزء، القرى ام باخبار الورى اتحاف  -1
 .284 ص: المصدر نفس  -2
 .279 - 278: 1، المواهب شرح ـ 44 - 43: 2 ـ 81: 2، النبوة الئلد ـ 284 ص: األول الجزء، القرى ام باخبار الورى اتحاف  -3
 .43: 2، النبوية السيرة  -4
 .95 - 94 صص: 1، الكريم اهللا وبيت لمكة القويم التاريخ  -5
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 أبي بشع وهو الشِّعب في) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي عم طالب أبو القصيدة هذه قال :آخر موضع في ايضاً وقال
  :الشعب في قاله ما يذكر ثم) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول مع هاشم وبنو المطلب بنو إليه آوى الّذي طالب

  
  لألرامل عصمة اليتامى ثمال *** بوجهه الغمام يستسقى وأبيض

  
  وفواضل رحمة في عنده فهم *** هاشم آل من الهالك به يلوذ

  
  آجل غير عاجال شر عقوبة**  *ونوفال شمس عبد عنّا اهللا جزى

  
  عائل غير نفسه من شاهد له *** شعيرة يخس ال قسط بميزان

  
  )1(األوائل الخطوب في قصي وآل *** هاشم ذؤابة من الصميم ونحن

  
  :األنوار بحار في وجاء
 ثالث فيه ومكثوا لبطا أبي شعب الى هاشم بني واخرجوا اجتمعوا كلهم قريشاً ان) وسلم وآله عليه اهللا صلى (معجزاته من

 الجوع من فلقوا موسم الى موسم من الّا الطعام على يقدرون وال مالهما جميع وخديجة طالب ابو انفق ثم شهراً الّا سنين
  .)2(...به أعلم اهللا ما والعرى

  
 تنبى حين من سبع سنة المحرم هالل ليلة طالب أبي شعب في هاشم بني وحصروا:... الكبرى الطبقات في سعد ابن وقال
  .)3(...هاشم بني مع شعبه في طالب أبي إلى مناف عبد بن المطلب بنو وانحاز) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول

  
 شعبه في معه فدخلوا طالب أبي الى المطّلب وبنو هاشم بنو انحازت ذلك قريش فعلت فلما :اثير البن الكامل في وجاء

 صلى (اهللا رسول عند وهي، خديجة عمته به يريد قمح ومعه خُويلد بن حزام بن حكيماً لقى جهل أبا أن وذكروا... واجتمعوا
 ؟ وله لك ما: فقال هشام بن البختري أبو فجاء، أفضحك حتى تبرح ال واهللا: وقال به متعلّق الشِّعب في) وسلم وآله عليه اهللا

 فشجه جمل بلَحى البختري ابو فضربه. منه فنال جهل، أبو فأبى، سبيله خّل ؟ إليها يحمله أن أفتمنعه لعمته طعام عنده
 هو بهم فيشمت ذلك) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي يبلغ أن يكرهون وهم، اليهم ينظر وحمزة، شديداً وطًأ ووطأه

 ثالث كذلك فبقوا، إليه متتابع والوحي، وجهراً سراً الناس يدعو) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا ورسول. والمسلمون
  .)4(سنين

  

                                     
 .96 ص: المصدر نفس  -1
 .16: 19، االنوار بحار  -2
 .209: 1، سعد ابن طبقات  -3
 من إنسان يموت وال، البحار لجج في يهلكون وال، الحرايق في يحترقون وال، الزالزل في االنقاض تحت يموتون ال الناس أن يعني ال وهذا  -4

 في كارثة وقوع تقتضي اهللا حكمة كانت فاذا، )الحكمة (و) الرحمة (بموجب الكون هذا تعالى اهللا صمم  فقد.رضيع طفل يموت وال واأللم المرض
 .الرحمة وهو، الحسنى وصفاته ـ تعالى ـ اهللا فضل من اآلخر البعد ننفي أن كذل يعني فال، نبات أو حيوان أو إنسان
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 بن أحمد الحسن أبو الحافظ قال: هامشه في محققه وقال... سنين ثالث شعبهم في هاشم بنو فلبثت :للذهبي السيرة وفي
 في حصرنا: قال عباس ابن عن مجاهد عن العالء بن عمرو أبي عن، األنصاري زيد أبي عن، المدائني عن، البالذري يحيى
  .)1( قوم منّا مات حتى شيئاً يبتاع فال بالنفقة ليخرج الرجل إن حتى الميرة عنّا وقطعوا، سنين ثالث الشعب

  
 ـ طالب أبي شعب ـ الشعب هاشم بنو ودخل ):وسلم وآله عليه اهللا صلى (األعظم النبي سيرة من الصحيح في وجاء
 قريش ووضعت ... العاشرة السنة الى فيه واستمروا، وأخزاه اهللا لعنه لهب أبي باستثناء، مناف عبد بن المطلب بنو ومعهم
 أن الى اضطروا لقد حتى، نفدت حتى طالب وأبي خديجة أموال من ينفقون وكانوا. بالطعام أحد يأتيهم ال حتى الرقباء عليهم
... بينهم فيما ذلك ويتذاكرون، الشعب وراء من المشركون ويسمعهم جوعاً يتضاغون صبيتهم وكان. الشجر بورق يقتاتوا
 فكانوا، الحجة ذي في الحج وموسم، رجب في العمرة موسم في إلّا طالب أبي شعب من الخروج على يجسرون يكونوا ولم

 المؤمنين امير علي وكان... ثالثاً أو سنتين المحنة هذه استمرت وقد... جداً صعبة ظروف ضمن ويبعيون حينئذ يشترون
 االسكافي يقول كما عليه يبقوا لم به ظفروا أنهم ولو، يمكن حيث من، مكة من سراً بالطعام يأتيهم اثناءها) السالم عليه(

  .)2(وغيره
  

 طالب أبو لهم فحلف، رجال أربعين وكانوا الشعب ودخل هاشم بني جمع طالب أبا ذلك بلغ فلما...  :الورى أعالم في وجاء
 بالليل يحرسه وكان الشعب وحصن هاشم يبن يا عليكم ألثبن شوكة محمداً شاكت لئن والمقام والركن والحرم بالكعبة
  .)3(الشِّعب في) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول على فانفقته كثير ماٌل لها خديجة وكانت... والنهار

  
 عبد ابن المطلب وبني هاشم بني من بيته وأهل اهللا رسول قريش حصرت ثم :الصدد هذا في) هـ 293 م (اليعقوبي وكتب
 في المطلب وبني هاشم بني جميع ومعه فأقام مبعثه من سنين ستّ بعد هاشم بني شعب له يقال الذي الشعب في مناف
 على جبرئيل نزل ثم، مالها خويلد بنت خديجة وأنفقت ماله طالب أبو وأنفق ماله اهللا رسول أنفق حتى سنين ثالث الشعب
 الّا وظلم قطيعة من فيها ما كل فأكلت قريش صحيفة على ضةاألر بعث اهللا ان: فقال) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول

  .)4(اهللا ذكر فيها التي المواضع
  
 التي الصحيفة لنقض قريش من نفراً حرك، وأصحابه) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي إليه آل الذي المهلك الوضع إن

 بن وزمعة، البختري وابو، عدي بن ومطعم، ةاُمي أبي بن زهير مع عمرو بن هشام فنهض، هاشم بني على قريش كتبتها
 في القيام على وتعاهدوا أمرهم وأجمعوا هنالك فاجتمعوا مكة بأعلى الّتي الحجون خَطم له فاتعدوا، المطلب بن أسود

  .)5(ينقضوها حتى الصحيفة
  

 فلو وبالنتيجة، أيضاً مقبرة االسالم قبل وكان، طالب أبي مقبرة اآلن فيه الذي الموضع نفس في الحجون شعب يقع: أقول
 األشخاص يجعله ألن معنى فال، للمقاطعة وأتباعه )وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي تعرض وفيه، هنا الشعب كان

 المكان هذا من االستفادة إن!! لحظة أية في الدائم للخطر معرض مكان في ليجتمعوا أو الجتماعهم خفياً موضعاً المذكورون

                                     
 .504: 1، التاريخ في الكامل  -1
 .221 ص: للذهبي السيرة  -2
 .256: 13، للمعتزلي النهج شرح ـ 108: 2، األعظم النبي سيرة من الصحيح  -3
 .60و 59 صص: الورى اعالم  -4
 .389: 1، اليعقوبي تاريخ  -5
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 كان الحجون بأن تصرح الروايات بعض إن بل، األقل على جوارها الى أو مكة خارج كان الحجون أن على دلت خفي كموضع
 مكة من كلّهم خرجوا وقومه واتباعه)وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي بأن القول يمكن ال ولهذا، االسالم صدر في مكة خارج
  !!خارجها واقاموا

  
 عليه اهللا صلى (اهللا رسول على جبرئيل نزل طالب أبو توفى لما: قال) السالم عليه (اهللا عبد أبي عن الكافي اصول في وروي
 فخرج) وسلم وآله عليه اهللا صلى (بالنبي قريش وثارت ناصر فيها لك فليس، مكة من أخرج، محمد يا: فقال) وسلم وآله
  .)1(اليه فصار الحجون له يقال بمكّة جبل الى جاء حتى هارباً

  
  :صحيفــةال نقض
 من صحيفتهم في ما كل أكلت قد األرضة بأن طالب أبا عمه) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي أخبر: تقريباً سنين ثالث بعد
: المشركون فقال، قريش إلى هاشم بنو ومعه شعبه من طالب أبو فخرج، هللا اسماً كان ما إال فيها يبق ولم، رحم وقطيعة ظلم

 أن لعله، صحيفتكم لي ابعثوا، بخير جئتكم قد: قال. قومك تصالح أن لك آن قد، طالب أبا يا: له اوقالو... أخرجهم الجوع
 ؟ شيئاً منها تنكرون هل: طالب أبو لهم قال. أختامهم وعليها وضعت فلما، بها فأتوا، فبعثوا. فيها صلح وبينكم بيننا يكون
 وتركت، وإثم قطيعة كل فأكلت، األرضة الصحيفة هذه على بعث قد اهللا أن: قط يكذبني ولم حدثني أخي ابن ان: قال. ال: قالوا
... طالب أبا يا أنصفتنا: الناس فصاح. فقتلتموه اليكم ندفعه كاذباً يكن وإن، ظلمنا عن اقلعتم صادقاً كان فإن، هللا هو اسم كل

 أبو فقال... المشركين وجوه وامتقعت، المسلمون فكبر) وسلم وآله عليه اهللا صلى (قال كما هي فإذا أخرجت ثم، ففتحت
 استمروا بل بذلك يقنعوا لم المشركين ولكن... الناس من عالم يومئذ فأسلم ...؟ والكهانة بالسحر أولى أينا: لكم أتبين :طالب
  .)2(طالب أبي شعب من حينئذ الهاشميون وخرج نقضها، على بالعمل منهم جماعة قام حتى، الصحيفة بمضمون العمل على

  
  .)3(العذب الماء من هاشم بني شعب في الحصار ايام منعوا انهم:... الحديد أبي ابن وقال

  
  :المقاطعة مدة خالل الشعب في) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي مع كانوا الذين هاشم بني بعض أسماء

  .المطلب عبد بن طالب أبو ـ 1
  .طالب أبي بن علي ـ 2
  .المطلب عبد بن حمزة ـ 3
  .مناف عبد بن المطلب بن الحارث بن بيدةع ـ 4
  
، واالسالم الجاهلية في المشتركة ومواقفهما هاشم وبني المطلب بني اتحاد ان الّا، هاشم بني من يكن لم عبيدة ان ورغم(

  ).هاشم بني من اعتباره لنا يتيح
  
  .المطلب عبد بن العباس ـ 5
  .طالب أبي بن عقيل ـ 6

                                     
 .228: 2، والملوك األمم تاريخ  -1
 .449: 1، الكافي اصول  -2
 .121و 120 صص: 2، االعظم النبي سيرة من الصحيح  -3
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  .طالب أبي بن طالب ـ 7
  .المطلب عبد بن الحارث بن نوفل ـ 8
  .المطلب عبد بن الحارث بن سفيان ابو ـ 9

  .المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن الحارث ـ 10
  .)1(بقتله يرضى ال كان انه الّا، باألشعار ويهجوه يبغضه) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول على شديداً وكان
  .)2(خويلد بنت خديجة ـ 11
  
، طالب أبي شعب هو، قريش يد على وأصحابه اهللا رسول فيه حصر الّذي الموضع ان السيرة وكتّاب ؤرخونالم ذكر قد

  :آخر بعض الى ونُشير بعضهم الى أشرنا
 في إليه واجتمعوا شعبه في معه فدخلوا طالب أبي إلى المطلب وبنو هاشم بنو انحازت قريش ذلك فعلت فلما: الطبرسي قال

  .)3(...شعبه
  

، شعبه في معه فدخلوا، طالب أبي الى والمطلبيون، لهب أبي غير الهاشميون فانحاز ):هـ 832 م (المكي الفاسي وقال
  .)4(ثالثاً أو سنتين ذلك على فأقاموا

  
 وآله عليه اهللا صلى (النبي فاصبح، سنين اربع المطلب عبد شعب، الشعب في هاشم بني وحاصروا: االنوار بحار في وجاء
 غير فيها ما كل فلحست دابة عليها اهللا بعث قد قطيعتها في قريش كتبتها التي الصحيفة ان طالب ابي لعمه وقال وماًي) وسلم
  .)5(اهللا اسم

  
 بنو اليهم واجتمع، طالب أبي شعب في للبعثة السابعة السنة من المحرم من االول ليلة في هاشم بنو دخل :الواقدي وروى
  .)6(الشعب ذلك في المطلب

  
 أبي الى مناف عبد بن المطلب وبنو هاشم بنو اجتمع فعلها على قريش عزمت ولما ):اهللا رحمه (آيتي ابراهيم محمد وقال
  .)7(قريشاً ناصر الذي المطلب عبد بن لهب ابي سوى، الشعب الى كلهم وصاروا طالب

  
 أبي الى الهاشميون فانحاز: يقول ثم المقاطعة فيه صارت الذي الموضع هو طالب أبي شعب :الطهطاوي رافع رفاعة وقال
 اهللا صلى (اهللا رسول ومعهم الشعب في هاشم بنو وأقام... لهب أبو هاشم بني من وخرج شعبه في معه فدخلوا... طالب

                                     
 .408 رواية 114: 33، البحار  -1
 .65: 14، الحديد ابي البن البالغة نهج شرح  -2
 .59 ص: المصدر نفس  -3
 .225: 2، والملوك األمم تاريخ  -4
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 واخرجوا... موسم الى موسم من الّا يخرجون ال الشعب في محصورين هاشم بنو وكان، سنين ثالث نحو) وسلم وآله عليه
  .)1(مبعثه من العاشرة السنة في وذلك الشعب من المطلب يوبن هاشم بني
  

 الجهة وفي، قبيس أبي جبل عليها ويطل الحرام المسجد شرق في، القشاشية :الحرمين مرآة في باشا رفعت ابراهيم وكتب
  .)2(هاشم بني شعب أو علي شعب منها الشرقية

  
 لما هاشم وبنو) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول هإلي أوى الذي الشعب هو، يوسف أبي شعب :الحموي ياقوت وقال

 عليه اهللا صلى (النبي وكان، بصره ضعف حين بنيه بين فقسمه المطلب لعبد وكان، ...هاشم بني على قريش عليهم تحالفت
 في موضوعال هذا نقل بعد البالدي غيث بن عاتق قال. )3(ومساكنهم هاشم بني منزل كان وهو أبيه حظّ أخذ) وسلم وآله
  :الحجاز معالم معجم كتابه

  
 يسيل الذي الشعب وهو، علي بشعب اليوم ويعرف هاشم بني شعب ثم، )4(صالب أبي بشعب بعد فيما الشعب هذا عرف ثم

 أي مكة مكتبة اليوم وهو) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول مولد فيه، الخندمة وبين بينه الشمال من قُبيس أبي بطرف
 هـ 1399 سنة فهدمت بذر مصبة عند كانت. متر ثالثمائة بحوالي الحرام المسجد فوق الليل سوق على سيله يصب، ولدالم
  .)5(الغزة شارع توسعة في
  

 فيه استودع وقد خندمة الى ويمتد طالب أبي شعب أو علي شعب يبدأ ومنه، مكة جبال أشهر أحد هو، قبيس أبي وجبل
 عبد وذكر) وسلم وآله عليه اهللا صلى (الرسول فيه ولد الذي المكان أي، علي شعب في وموضعه وفانالط ايام األسود الحجر
 عمه ابنة وبين مضاض بن عمرو بين وشى قد كان، جرهم من رجل وهو، شامخ بن قبيس بأبي سمى أنه هشام بن الملك
، خَبره وانقطع، به المعروف الجبل في منه فهرب، قبيس أبا ألقْتُلن فحلَف بِها الكَلَف شديد وكان، تكلّمه ال أن فنذَرتْ، مية
، السيرة كتاب غير في السيرة صاحب هشام ابن ذكره طويل خبر في، لذلك قبيس أبا الجبل فسمي، منه تردى وإما مات فإما
 بأيدي التي النار هذه منه اقتبس حين بذلك) السالم عليه (آدم كَناه، بمكة الذي الجبل، قبيس أبو: هشام المنذر ابو وقال
 حك إذا المرخُ فلذلك، آدم منها فاقتبس، ناراً فَاَورتا، فاحتَكَّتا قبيس أبي على السماء من نزلَتا مرخَتَين من، اليوم الى الناس
  .)6(النار منه خرجتْ، باآلخر اَحدها

  
  :مكـة شعاب بعض
  :وهي، شعاب ثالث الحرام للمسجد الشرقي الالشّم في يوجد، سابقاً ذكرنا كما
  .أيضاً )7(بالقشاشية اليوم ويسمى طالب أبي شعب أو علي شعب ـ 1
  .بـغزة ايضاً ويسمى هاشم بني شعب ـ 2

                                     
 .154 ص): االسالم نبي حياة تاريخ (اسالم پيامبر تاريخ  -1
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 .180: 1، الحرمين مرآة  -3
 .393: 3، البلدان معجم  -4
 .طالب أبي شعب ادالمر يكون أن ويمكن المتن في كذا  -5
 .56: 5، الحجاز معالم معجم  -6
 .103: 1، البلدان معجم  -7
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  .عامر بني شعب ـ 3
  

 المطلب عبد وابناء) موسل وآله عليه اهللا صلى (النبي اجداد، تاله فما الجاهلي العصر منذ، الثالثة األماكن هذه في يسكن كان
  .)1(هاشم وبني طالب وأبو

  
 اهللا صلى (النبي مولد (يوسف ابن دار وبعض، طالب ألبي كانت يوسف ابن دار وبعض، علي شعب في البيوت بعض وكذلك
 موالة خالصة دار وكذلك، المطلب عبد بن اهللا عبد)وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي ألبي حوله وما)) وسلم وآله عليه

 ان المكيين من واحد غير وذكر. المطلب عبد بن المقوم حقّ، زبيدة موالة الطلوب ودار المطلب عبد بن لعباس، الخيزران
 وكان الناس دون مناف عبد بن لهاشم كان، الليل سوق وبجانبه علي شعب وهو ـ يوسف ابن شعب: له يقال الذي الشعب
 عبداهللا أبيه حق) وسلم وآله عليه اهللا صلى (للنبي صار ثم فمن حياته في ذلك اليهم ودفع ولده بين حقه قسم قد المطلب عبد
 جنب الى التي عيسى بن موسى ولد بيد التي والمروة الصفا بين التي الدار أيضاً المطلب عبد بن وللعباس، المطلب عبد بن

 الى المروة من جاء من منه يسعى الذي لعلما عندها التي المنقوشة الدار هي العباس ودار سليمان بن جعفر بيد التي الدار
 الباب بجانب كان ـ طالب أبي بنت هاني أم دار أيضاً ولهم، مناف عبد بن لهاشم كانت أنها ويزعمون بأصلها الصفا

 سنة اآلخر الهدم في المهدي وسعه حين الحرام المسجد في فدخلت المنارة عند الحناطين عند كانت التي ـ باسمها المعروف
  .)2(ومائة وسبعين عسب
  

 المرضى على فيها ينفقون وكانوا اهللا مال دار يسمونها كانوا التي الدار تصافحنا الليل سوق عند:... السباعي احمد وقال
 ودور هاشم بن المطلب عبد دور وفيه علي شعب نسميه ما وهو يوسف ابن شعب يلتوي الدار من وبالقرب، ويطعمونهم

 فوهة في العاص دار يصافحنا العام شارعنا في استقامتنا الى عدنا وإذا المطلب عبد بن عباسلل وأخرى طالب ألبي أخرى
 عبد بن المطلب عبد لبني وأخرى بكر لبني دور عليها تقوم متعددة دروب في عامر بني شعب يلتوي ثم عامر بني شعب
 شعب حدود بعد وهي المقابر مكان ثم، بد أبي شعب في يميننا عن الجزارين لنجد المعالة الى قليال ونمضي... مناف
  .)3(...عامر

  
  :القول صفوة

 على دقيق بشكل محددة الحرام المسجد قرب، عامر بني وشعب هاشم بني وشعب علي شعب فإن، ذكره مر ما الى باالضافة
 شعب في الواقعة طالب أبي مقبرة على طالب أبي شعب اسم احد يطلق ولم ـ وحديثاً قديماً ـ الحجاز عن الموجودة الخرائط

  :التالية بالنقاط تبريره يمكن، والشواهد األدلّة هذه كل رغم المكان ذلك في الشعب وجود فإن ولهذا، دب أبي
  .العائلة تلك سكن موضع كانت المنطقة إن :اوال

  
 على البقاء يمكن كيف والّا، لدورا في الموجودة األخرى واالشياء الطعام مخزون من واالستفادة، الحياة امكانية توفّر :وثانياً
 الشمس من يظلهم ظل أي من الخالية القاحلة المنطقة تلك في القاسية الظروف ومقاومة سنوات ثالث لمدة الحياة قيد

  !؟ القاتلة الرمضاء لهب يقيـهم أو، المحرقة
                                     

، للسباعي مكة تاريخ كتاب من الثاني الجزء انظر عشر الحادي القرن حوالي مكة يسكن كان وقد القشاشي الشيخ الى منسوبة القشاشية لعل  -1
 .العثمانيين الترك عهد من المطلب عبد بن احمد الشريف حوادث

 .181و 180 صص: 1، الحرمين مرآة  -2
 .233 ص: 2 ج، لالزرقى مكة اخبار  -3
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 اهللا لرسول المعقول من وليس. ايضاً برةمق الجاهلي العصر في كانت، طالب أبي بمقبرة اليوم المسماة المنطقة ان :ثالثاً

 من ومجموعة طالب وأبو هو مقبرة الى ويلتجئ مكة في الموجودة المناطق جميع يترك ان)وسلم وآله عليه اهللا صلى(
  !واألطفال النساء

  
 من يسمع كان االطفال بكاء بأن القائلة والروايات يتّسق ال وهذا، مكّة خارج تقع ـ سابقاً أوضحنا كما ـ الحجون ان :رابعاً

  .الشعب خارج
  

 الى المحاصرون معها اضطر، القساوة من شديدة درجة على كانت االوضاع ان التاريخية النصوص بعض في جاء :خامساً
  .المحاصرون يتناولها حتى آنذاك المقبرة في نباتات أو اشجار أية هناك تكن لم بينما )2()1(والخَبطْ االشجار أوراق أكل
  

 مكة مدينة خارج المنطقة هذه وظلت، للهجرة العاشر العام حتى أحد يسكنها لم الحجون ان االزرقي نقله مما يتضح :اًسادس
  .قرون لعدة

  
 وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول ان حتى، دور أو زرع فيها كان وما، أساساً مسكونة مكة من المنطقة هذه تكن لم :سابعاً
  .أيام لعدة فيها النزول عند الخيام يضرب كان) وسلم

  
 بالبيت طاف اذا وكان، مكة بيوت يدخل ال كان المدينة سكن بعدما) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي ان :الوليد ابو قال

 نزل النفر وليلة التعريف قبل مكة أعلى ونزل، أيضاً ذلك فعل حجته في: عطاء قال، االبنية به فاضطرب مكة أعلى الى انطلق
 وهل: قال ؟ بالشعب منزلك تنزل أال: الفتح يوم) وسلم وآله عليه اهللا صلى (للنبي قيل: االزرقي يضيف ثم، )3(واديال أعلى
 أدخل ال: وقال فأبى، منزلك غير في مكة بيوت بعض في فانزل): وسلم وآله عليه اهللا صلى (له فقيل ؟ منزال عقيل لنا ترك

  .الحجون من المسجد يأتي وكان بيتاً يدخل لم بالحجون مضطرباً يزل فلم، البيوت
  

 مضطرباً) وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول رأيت: قال جده عن أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد بن سعيد ونقل
  .)4(صلوة لكل يأتي الفتح في بالحجون

  
  !!سببه وما الخلط هذا حصل متى يعرف وال طالب أبي مقبرة موضع غير في كان طالب أبي شعب ان سبق مما يتضح

  
 لموضع بيانه بعد قال الذي الحلبي هو الحجون منطقة في طالب ابي شعب موضع يكون أن احتمل الذي الوحيد والمورخ
   ):وسلم وآله عليه اهللا صلى (اهللا رسول والدة
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 في تقدم ما ينافيه وال، بذلك التصريح رأيت ثم، هاشم بني شعب من الدار تلك تكون أن يجوز النه مخالفة ال يقال قد: أقول
 انفرد طالب أبو يكون أن يجوز ألنه الحجون عند كان هاشم بني جملة من وهو طالب أبي شعب أن من الحمل على الكالم
  .)1(أعلم واهللا الشعب بذلك عنهم

  
 من متأكداً يكن لم أنه الحلبي أوردها التي اعلم واهللا كلمة من يفهم وربما. النقل هذا صحة يثبت دليل هنالك يوجد ال ولكن
  .نقله ما صحة

  
 الداهم للخطر المطلب وبنو هاشم وبنو طالب أبو تعرض حينما انه التالي بالشكل لألحداث الطبيعي المسار كان فقد هذا وعلى
 وتولوا طالب أبي بشعب يعرف موضع في واجتمعوا، الجانب ومهاب معروفة شخصية لكونه طالب أبي حول التقوا العدو من

 من المطلب وبنو هاشم بنو خرج، المقاطعة انتهت ولما) وسلم وآله عليه اهللا صلى (النبي وعن أنفسهم عن دفاعاً هحراست
 لم البعض ان إال، المعنى هذا تثبت التاريخية والنصوص، أخرى مرة الشعب الى يرجعوا ولم منازلهم الى وعادوا الشعب
  .إليها يلتفت
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