
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        -زیــارة إلـــــى الضــــریح:
 

أنت و  ســوف تكون رحلتك إلى ھــذا الصحابي الجلیل بوسیلـــة منعشة جدا وھــــى السفینة فــإنك بمجـــرد ركــوبك فـي السفینة و إبحــارھا
 ســوف تشعــر داخلیا بــأن الفرح قـــد غمرك من نسمـــات الھواء البحـــریة التــي تنــدمج مــع رائحـــة البحـــر .

 و سوف نــوضح الحقا طریقة الذھاب والعــودة إلى ھــذا الصــحابي الجلیل .
ـك فــي فسـمــا أن تحط قدماك في  تلك المنطقة (منطقة أبو أیــوب األنصـــاري ) كمــا أطلق علیھا سكانھا تباركا بھذا الصحابي ، فـــإنك ترى ن

ٍ عكس مـــا تراه فـي شــوارع تقسیـــم ومیـــدان السلطان أحمـــد .  عــالم آخر منفصـــل عــن كل شـــيء عـــالم
لــم تعتریھا ب وتـــرى الجمیـــع ھنــا ملتزم ویشعـــرك ھذا الشـيء بأنك اآلن وضعت قــدمیك فــي إسطنبول الحقیقیة ، التـــي لــم تتأثر بــالغــر

 ھـــذه النسمات .
  

ثیـر مـن لك أبو أیوب األنصـــاري الصحابي الجلیل مــن صحابة رسول هللا ، فقـــد أعــزه هللا بھــذه المكانة الجلیلــة لیكـــون قبــره مـزارا
 الناس ویقصــده النــاس مـن جمیع منـاطق تركیا و مــن خارج تركیا .

ــلوا تحمعــند الدخــول إلى المسجد فــإنك تكـــون بیــن الحلم والحقیقــة ویعتــریك الشك متداخــال بـالیقین ، وجــوه متعــددة و أنــاس 
 المشقات مــن أجــل الوصــول و التماس الحــاجة .

 
 

الثة تقصــد و ثھـــذه المشــاھد تعبــر أمامك بكــل صـدق و فــي منتھــى الدقــة ، أنـــاس تتــوضـــأ تقصـــد الصالة و آخـــرى تقصـــد الضریح 
ناھي لھــذا لمتشجـــرة موجـــودة بالقـــرب مــن الضـــریح و داخــــل ھـــذا المزار كـــــل ھـــذه الوجـــوه لھا نھـــایة واحــدة ھــي حبھا ا

 الصحابي الجلیل .
ك عــند دخــولك الضریح والدعاء ولقراءة الفاتحة لھــذا الصحابي الجلیل ،سوف ترى  الضریح مــرتفعاً وال یمكنك لمسھ وھـذا أفضل وكـذل

ــة الدخـول إلى الضریح یوجـد ازدحام غیر طبیعي وعلیكم  بخلع نعلیكم  فـــال تلبســوا أحذیة تــدفعون حیات مــن كم فـي ھــذه النقطـة ، نقط
 أجلھا .

 
 

وذلــك تبــاركا یح ھــذا المكـان لیس فقــط للنـذر و الدعاء والزیارة و لكــن الكثیـر مـن العـائالت التركیة تجلب أبناءھا فبــل الختــان إلى الضــر
معھـم  ورةبھ وطمعـــا فـیھ ، ســوف ترى عجبا مــن أمـــر ھــؤالء الفتیة  فـإنھم مالئكة قــد جاءوا لـزیارة األرض (أطھار ) ویمكنـك أخـذ صـ

 فإنھم یرحبـون كــل التــرحیب بــذلك خــاصة أبناءھم وأمھــاتھم ، نتمنـــى لك صــورة مالئكیة معھـــم .
 

 أبو أیوب األنصاري

كثیر من الشعب التركي یقوم بالنذر 
عند ھذه الشــــــــجرة الموجودة 

 عنـــــد ضریح أبو أیوب األنصاري
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 ویمكنــك تصــویر الضریح ولكن یتــوجب علیك رفــع الكامیرا إلى أعلـــى . 
 
 

 -أبـــو أیـــوب األنصـــاري من ھـــو كشخصیة إســالمیة :
فـــي الدور زل لقـــد سكــن فــي دار أبو أیــوب المھاجر العظیم و الرسـول الكــریم محمــد صلى هللا علیھ  وسلم ، ولقــد آثــر الرســول أن ینــ

ا أو نــائما ائماألول ولكــن مــا كــاد (أبو أیوب ) یصعـــد إلى غــرفتھ فــي الدور العلــوي حتـى أخذتھ الـرجفة و لـم یستطع أن یتصـور نفسھ قــ
 فــي مكــان أعلـــــى مــن المكــان الــذي یقــوم فیھ رســول هللا وینام !!!

 
 

 مــن أبــو أیــوب األنصــاري تــاریخیا ؟؟؟؟
فــي القسطنطینیــة والتــي ھــي الیـوم إسطنبــول توارى 

جثمــان رجــل عظیــم وصــاحبى جلیل وحــتى قبــل أن یغمـــر 
اإلسالم تلك البقـــاع كــان أھـــل القسطنطینیة مــن الروم 

 ینظــرون إلى أبو أیوب فـــــي قبــره نظـــرتھم إلى القــدیس .
وإنك لتعجب إذ تــرى جمیــع المؤرخین الــذین یسجلون تلــك 

 الوقــائع یقــولون 
(كــان الروم یتعاھدون قبره ویزورونھ و یستسقــون بھ إذا 

 قحطــوا  ).
 
 

 قضـى أبو أیوب حیاتھ فـــي أشواق عــابد وعــزوف مـــودع .
ھــذا اختصار شـــدید لشخصیة الصحابي الجلیل أبو أیوب 

 األنصاري  مــن صحابة الرســول صلى هللا علیھ وسلم
بــالقرب مــن المسجد یــوجد ســوق صغیر یباع فیھ الحجابــات 

التركیة والحلویات وسجاجید الصالة والسبحات وغــیر ذلك مــن مالبس األطفال والمالبس التقلیدیة وكــذلك العصریة وبعض التحف 
 واإلكسسوارات بأسعار حقیقیة دون استغالل .

و  عــند العــودة مــن الضریح تحس بــأنك تــركت روحا طــاھرة ربمــا أسعفــك القــدر والزمــان ورجعــت وربمـــا ھذه زیارتك األولى
 األخیرة .

 -أشیاء لطیفة :
ھنـاك عنـد مغادرتك من المسجد وعلى امتداد الشارع وعنـــدما تقطع 

أول شارع سوف ترى تجمع من الناس ویوجد ساحـة أو قـاعة صغیرة 
بدیكورات تـركیة ھــذا المكـان ھــو عبـارة عـن مصــور مفتــوح 

یقــوم بتصــویر مـن یرید بالزى التركي ویلتقط للشخـص أكثر مــن 
ٍ یمكن للشخص اختیار صورة واحــدة لھ وسعــر  صــورة و بعــد ثوان

 لیرات تركیة تقریبا6الصورة الــواحـــدة 
كــذلك مــن األشیاء الظریفة واللطیفة التصــویر مع األطفال الذین 

 .جاءوا في مراسم الختان فإنھا حتما صور فائقة الجمال 
 

بقي أن نوضح لكم كیفیــة الذھاب والرجــوع من منطقھ أبو أیوب 
 األنصاري 

یمكنــك عن طــریق محطــة امینونو فـي ھذا المكــان و عبر النفق 
الذي یقـــع خلف برج غالطــة ، وعنــد خروجــك من النفق سوف 
تشاھد سفـــن لطھي السمك  وبعــد ھذا االمتداد لھذه السفن سوف 
تشـــاھد المینـــاء األول اتركة فال حــاجة لك فیـــھ بعـــده ســوف 

تـــري موقف الباصات  بالقـــرب من الموقف ســوف تري المیناء 
 الذي سوف ینقلك إلي أبو أیوب األنصاري و

 ) Eminonu  Halic   Iskelesiھــو میناء (
  

 -عنـــد الوصـــول :
) بعــد خروجك من السفینة ســوف تشاھــد جسرا أصعـده وبعـد نھایة  Sutluceبعـــد أن تتوقف السفینـــة فـــي آخر مینــاء وھــو، میناء (

 الجســر انعطف یمینا وامش وسوف تشاھد أكثر القادمین على متن السفینة یقصدونھ وإذا لزم األمر أسأل فسوف یدلونك علیھ سریعـــا   .
 -العــــودة إلى تقسیــم :

ن و ألعند العودة تذكر بأن مواعید السفینة كل ساعة فانتبھ لھذا الشيء،وھناك شيء آخـر نوصیك باالنتباه إلـیھ وھـو النزول في میناء امینون
 السفینة بعـد ذلك تواصـل المسیر إلى القسـم األسیوي .

 نرجـــو لك مـــع ھــذه الرحلة أوقاتاً مثمرة

 Istanbulاسطنبـــول                                                                           


