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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من
يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له .وأشهد
عبده و رسولُه .
أن دمحماً ُ
وبعد:
فإن من القواعد املقررة يف الشريعة واليت ينبغي للمسلم معرفتها أن أي قربة أو عبادة ال تقبل إال
بشرطني أساسني :أوهلما اإلخالص هلل تعاىل ،والثاين املتابعة للنيب  ،يقول هللا تبارك وتعاىل (ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ
ﰜ ﰝ )[الكهف.]111:
ومثة قاعدة أخرى وهي أن العبادات األصل فيها املنع حىت تثبت مشروعيتها ابلدليل الصحيح،
رد )) رواه البخاري
فعن عائشة قالت :قال رسول هللا (( :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو ٌّ
ومسلم( ،)1ويف رواية ملسلم (( :من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو ردٌّ ))( ).
إذا تقررت هااتن القاعداتن ،فإن الناظر يف أحوال الناس جيد من املسائل اليت أخطأ فيها كثري منهم
مسألةَ التربك ابألشخاص أو اجلمادات أو األمكنة أو األزمنة ،وقد ترتب على ذلك بدع وحمداثت ما
أنزل هللا هبا من سلطان ،بل لقد ترسخت وجتذرت عندهم حىت غدت من الدين الذي يدينون هلل به،
وذلك من تالعب الشيطان هبم وإيقاعه إايهم يف حبائله وشراكه ،يقول تعاىل ( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)

{الكهف.}111 ،111 :

ومن تلك املسائل املهمة مسألة التربك آباثر النيب  وحكمها يف حياته وبعد مماته ،ولعظم هذه
املسألة وحاجة الناس إليها ،وخباصة يف هذا الزمان الذي تقارب الناس فيه ،عرب شبكات التواصل

( )1أخرجه البخاري ،كتاب الصلح ابب :إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ،ح ، 551:ومسلم يف كتاب األقضية،
ابب :نقض األحكام الباطلة ورد حمداثت األمور ،ح ،1111:كلهم من حديث عائشة .
( ) أخرجها مسلم يف كتاب األقضية ،ابب :نقض األحكام الباطلة ورد حمداثت األمور ،ح.1111:
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االجتماعي ،وكثرت فيه الوافدات من غري متحيص وال حتقيق وال بيان ،ولعظم اجلهالة يف هذا األمر،
أحببت أن أكتب يف هذه املسألة ،وأمسيت هذا البحث التربك آباثر النيب  دراسة عقدية.
أولً :أهداف البحث:

 .1مجع املادة العلمية حبكم التربك آباثر النيب  يف حاله حياته وبعد وفاته ودراستها دراسة نقدية.
 .بيان مشروعية التربك آباثر النيب  يف حياته .
 .1حتقيق الكالم يف بقاء آاثر النيب  عرب القرون املتطاولة إىل زماننا هذا.
اثنياً :أسئلة البحث:

 .1ماحكم التربك آباثر النيب  يف حال حياته وبعد مماته؟
 .هل آاثر النيب  ابقية إىل يومنا هذا؟
 .1ما مدى صحة دعاوى بقاء آاثر النيب  إىل هذا الزمان يف عدة متاحف؟
 .1ما املنهج الشرعي جتاه آاثر النيب ؟
اثلثاً :منهجية البحث:

 .1سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي النقدي من مجع املادة العلمية ودراستها
دراسة نقدية.
 .عزوت اآلايت القرآنية الكرمية إىل أرقامها وسورها.
 .1خرجت األحاديث النبوية من كتب السنة املشهورة ،وإذا مل يكن احلديث يف الصحيحني فأنقل
كالم احملدثني يف احلكم عليه.
 .1ترمجت لألعالم غري املشهورين يف البحث ابلرجوع إىل كتب الرتاجم.
رابعاً :الدراسات السابقة:

 .1كتاب التربك أنواعه وأحكامه ،للدكتور انصر بن دمحم اجلديع ،وهو رسالة دكتوراة تقدم هبا لقسم
العقيدة واملذاهب املعاصرة يف جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية.
 .كتاب التربك املشروع واملمنوع للدكتور علي بن انفع العلياين ،وهو كتاب يقع يف قرابة مائة صحيفة.
 .1كتاب التربك املشروع واملمنوع لصفوت نور الدين يقع يف ثالث وثالثني صحيفة.
 .1كتاب اآلاثر النبوية ألمحد تيمور ابشا ويقع يف جملد.
 .5كتاب براءة الصحابة األخيار من التربك ابألماكن واآلاثر للدكتور ربيع املدخلي ويقع يف مائة
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وعشرين صحيفة ،هذه أهم الدراسات اليت حتدثت عن موضوع البحث.
 .6اآلاثر النبوية يف املدينة املنورة وجوب احملافظة عليها وجواز التربك هبا  ،للدكتور عبد العزيز بن
عبد الفتاح القارئ.

وبعد النظر فيها وجدت أهنا أفادت يف كثري من مسائل التربك ولكن مل تدرس موضوع بقاء آاثر

النيب  إىل زماننا هذا ،الذي هو جزء من موضوع حبثي هنا.
خامساً :خطة البحث:

التربك آباثر النيب  دراسة عقدية.
املقدمة :وحتتوي أهداف البحث ،وأسئلة البحث ،واملنهج العلمي املتبع.
الفصل األول :معاين التربك وما تصرف منها.
الفصل الثاين :التربك املشروع ابلنيب .
املبحث األول :التربك آباثره  يف حياته.
املبحث الثاين :التربك آباثره  بعد وفاته.
الفصل الثالث :بقاء آاثر النيب  إىل األزمنة املعاصرة.
وفيه مبحثان:
املبحث األول :تربك الصحابة والتابعني آباثره  بعد وفاته.
املبحث الثاين :بقاء آاثر النيب  بعد وفاته إىل العصور املتأخرة.
الفصل الرابع :املوقف الشرعي من تتبع آاثر النيب .
اخلامتة.
الفهارس.
وأرجوا من التوفيق والسداد ،وأسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه وصلى هللا وسلم
على نبينا دمحم.
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الفصل األول :معاني التربك وما تصرف منها.
أصل الربكة الثبوت واللزوم قال ابن فارس (195ه) ( :برك :الباء والراء والكاف أصل واحد ،وهو
()1
ثبات الشيء ،مث يتفرع فروعا يقارب بعضها بعضا ،يقال برك البعري يربك بروكاً) . .
وقال األصفهاين يف املفردات( 51هـ) ( :برك البعري ألقى ركبه ،واعترب منه معىن امللزوم ،فقيل:
( )
ابرتكوا يف احلرب ،أي ثبتوا وال زموا موضع احلرب)
وتطلق الربكة على النماء والزايدة.
()1
قال ابن دريد ( 56هـ) ( :ال ابرك هللا فيه :أي ال مناه هللا)
()5
قال ابن فارس(195ه) ( :وقال اخلليل( :)1الربكة من الزايدة والنماء)
()6
والتربيك :هو الدعاء ابلربكة ،يقال :بركت عليه تربيكاً أي قلت : :ابرك هللا عليك.
والتربك :هو طلب الربكة ،والتربك ابلشيء أي طلب الربكة بواسطته.
قال الزبيدي ( 119ه ) ( :اليُ ْم ُن ،ابلضَّم :البَـَرَكةُ )؛ وقد تَ َكَّرَر ذ ْك ُره يف احلديث ،وهو ض ُّد الش ُّْؤم؛
وج َع َل وَك ُرَم ) ،ميُْناً ( ،فهو َمْيمو ٌن
( كاملْي َمنَة ومجَْ ُع املْي َمنَة َميَام ُن ،وقد ( َمي َن ) َّ
الر ُج ُلَ ( ،
ِن َ
كعل َم وعُ َ
َ
(َ)1
ميني)
و
ن
وايم
وأَْميَ ُن ٌ ٌ
أما معىن تبارك هللا فقد ورد ذكرها يف مواضع متعددة من كتابه هللا ،وقد اختلف علماء اللغة يف
معناها على عدة أقوال( ،)1وقد قال ابن القيم (151ه) رمحه هللا بعد أن أورد أقوال العلماء من أهل
اللغة والتفسري( :فتباركه سبحانه جيمع هذا كله :دوام وجوده ،وكثرة خريه ،وجمده وعلوه ،وعظمته
وتقدسه ،وجميء اخلريات كلها من عنده وتربيكه على من شاء من خلقه ،وهذا هو املعهود من ألفاظ
( )1مقاييس اللغة 1/1
( ) املفردات يف غريب القرآن()11
( )1مجهرة اللغة 1 5/1
( )1هو اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،عامل من علماء اللغة ،هو من استنبط علم العروض واستخرج مخسة عشر حبراً للشعر ،له كتاب
العني يف اللغة ،تويف سنة 111هـ  .ينظر :سري أعالم النبالء للذهيب ،1 9/1
( )5معجم مقاييس اللغة () 11/1
( )6هتذيب اللغة لألزهري  ،111/11ولسان العرب البن منظور ، 195/11واتج العروس للزبيدي .51/ 1
( )1اتج العروس 11 /16
( )1ينظر :مجهرة اللغة ،1 5/1ولسان العرب  ،196/11واتج العروس.59/ 1
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القرآن كلها إهنا تكون دالة على مجلة معان ،فيعرب هذا عن بعضها وهذا عن بعضها واللفظ جيمع ذلك كله)(.)1
قال ابن دريد ( 1ه) ( :وقد تكلم قوم يف قوهلم :تبارك هللا ففسروه العلو ألن الربكة يف الشيء
النماء بعد النقصان وهذه صفة منفية عن هللا عز وجل( )  ،وقال آخرون :تبارك هللا كأنه تفاعل من
الربكة وليس من النماء وإمنا هو راجع إىل اجلالل والعظمة ،وتبارك ال يوصف به إال هللا تبارك هللا وتعاىل،
()1
وال يقال تبارك فالن يف معىن عظم ،هذه صفة ال تنبغي إال هللا عز وجل )
قال النسفي (111ه) (:ومعىن تبارك هللا تزايد خربه وتكاثر ،أو تزايد عن كل شيء وتعاىل عنه يف
()1
صفاته وأفعاله وهي كلمة تعظيم مل تستعمل إال هلل وحده)
والربكة هي ثبوت اخلري وكثرته ودوامه ،واخلري يف يدي هللا ،فال تطلب الربكه إال منه ،أو ما وضع فيه
الربكة سبحانه ،وقد جعل هللا الربكة يف أمور متعددة منها:
أوالً :ذكر امسه سبحانه:
وقد جاء احلث على ذكر امسه سبحانه يف ابتداء األمور واالنتهاء منه يف الكتاب العزيز كقوله تعاىل:

ﱳ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱬ ﱲ {الرمحن } 11 :ويف السنة املطهرة ،قال ُ (( :ك ُّل َكالٍَم أو أ َْم ٍر ذي ََب ٍل لَ يُ ْفتَ ُح
))()5
بِ ِذ ْك ِر هِ
اَّلل عز وجل فَ ُه َو أَبْ تَ ُر أو قال اقطع
قال ابن كثري رمحه هللا ( :فاملشروع ذكر اسم هللا يف الشروع يف ذلك كله تربكاً وتيمناً ،واستعانة على
()6
االمتام والتقبل)
ثانياً :قراءة القرآن:
فمن بركات قراءة القرآن أن حسناته مضاعفة ،وأن احلرف منه بعشر حسنات ،كما جاء يف حديث
ابن مسعود  قال قال رسول هللا  ( :من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة ،واحلسنة بعشر
()1
أمثاهلا ،ال أقوال أمل حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف)
( )1جالء األفهام .111/1
( ) يعِن رمحه هللا النقصان فهو منزه عنه سبحانه.
( )1مجهرة اللغة .1 5/1
( )1تفسري النسفي.161/1
( )5أخرجه أمحد يف املسند من حديث أيب هريرة  ،ح.169
( )6تقسري ابن كثري .19/1
( )1أخرجه الرتمذي كتاب :فضائل القرآن ،ابب ماجاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من األجر ،وقال حديث حسن صحيح.
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ومن بركات القرآن االستشفاء به كما روي عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر أن انساً من أصحاب النيب
سيد أولئك فقالوا :هل معكم
 أتوا على حي من أحياء العرب ،فلم يـُ ْقروهم فبينما هم كذلك إذ لُدغ ُ
من دواء أو راق ،فقالوا :إنكم مل تُـ ْقروان وال نفعل حىت جتعلوا لنا ُج ْعال ،فجعلوا هلم قطيعاً من الشاء،
فجعل يقرأ أبم القرآن وجيمع بزاقه ويتفل فربأ فأتوا ابلشاء فقالوا :ال أنخذه حىت نسأل النيب  فسألوه
فضحك ،وقال وما أدراك أهنا رقية خذوها واضربوا يل بسهم"(.)1
ثالثاً :جمالس العلم:
ومن أنوع التربك احملمود ،التربك مبجالسة حلقات أهل العلم وطالبه ،فمن بركتهم أن يصيب من
جالسهم من اخلري الذي يعطيهم هللا إايه ،وقد ال يكون أهالً له ،وإمنا كان له ذلك بربكة جمالسهم ،من
ض ًال ،يتبعون
ذلك ما روى أبو هريرة  عن النيب  قال " :قال إ َّن َّّلِل تَـبَ َارَك َوتَـ َع َاىل َم َالئ َكةً َسيَّ َارةً فُ ُ
َجن َحته ْم ،حىت ميلؤا ما
س الذ ْكر ،فإذا َو َج ُدوا َْجمل ًسا فيه ذ ْكٌر قَـ َع ُدوا َم َع ُه ْمَ ،و َح َّ
ض ُه ْم بَـ ْع ً
ف بَـ ْع ُ
ضا أب ْ
َجمَال َ
الس َماء ُّ
الس َماء ،قال :فَـيَ ْسأَ ُهلُْم هللا عز وجل وهو أ َْعلَ ُم
صع ُدوا إىل َّ
ني َّ
بَـْيـنَـ ُه ْم َوبَـ ْ َ
الدنْـيَا ،فإذا تَـ َفَّرقُوا َعَر ُجوا َو َ
ك
ك َويـُ َهللُونَ َ
ك َويُ َكربُونَ َ
هب ْم :من أَيْ َن جْئـتُ ْم؟ فَـيَـ ُقولُو َن :جْئـنَا من عْند عبَاد لك يف األرض ،يُ َسب ُحونَ َ
َي
ك َجنـَّتَ َ
ك ،قالَ :وَما َذا يَ ْسأَلُوين؟ قالوا :يَ ْسأَلُونَ َ
ك َويَ ْسأَلُونَ َ
َوََْي َم ُدونَ َ
ك ،قالَ :وَه ْل َرأ َْوا َجنَّيت؟ قالواَ :ال أ ْ
ك ،قالَ :وم َّم يَ ْستَجريُونَِن؟ قالوا :من َانرَك اي َرب،
ف لو َرأ َْوا َجنَّيت؟ قالواَ :ويَ ْستَجريُونَ َ
َرب ،قال :فَ َكْي َ
ت
ف لو َرأ َْوا َانري؟ قالواَ :ويَ ْستَـ ْغف ُرونَ َ
قالَ :وَه ْل َرأ َْوا َانري؟ قالواَ :ال ،قال :فَ َكْي َ
ك ،قال :فيقول :قد َغ َف ْر ُ
استَ َج ُاروا ،قال :فَـيَـ ُقولُو َنَ :رب فيه ْم فَُال ٌن َعْب ٌد َخطَّاءٌ ،إمنا َمَّر
َج ْرتُـ ُه ْم ممَّا ْ
هلم ،فَأ َْعطَْيـتُـ ُه ْم ما َسأَلُواَ ،وأ َ
( )
يس ُه ْم".
س َم َع ُه ْم ،قال :فيقولَ :ولَهُ َغ َف ْر ُ
تُ ،ه ْم الْ َق ْوُم َال يَ ْش َقى هب ْم َجل ُ
فَ َجلَ َ
قال الشوكاين(1111ه) ( :جعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس منهم ،وإمنا عادت عليه
()1
بركتهم فصار كواحد منهم )
رابعاً :التربك بالنيب :
من بركاته  التربك أبفعاله وذاته احلسية ،فمن بركاته أفعاله أن يبارك كل شيء يضع فيه يده
الشريفة ،وقد جاءت األخبار الصحيحة بذلك يف مواضع متعددة من ذلك ما روى أنس بن مالك 
( )1أخرجه البخاري كتاب :الطب  ،ابب :الرقية بفاحتة الكتاب ،ح .5111
( ) أخرجه مسلم  ،كتاب :الذكر والدعاء  ،ابب :فضل جمالس الذكر ،ح . 619
( )1حتفة الذاكرين .1 /1
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ت َر ُس َ
صلَّى َّ
ول َّ
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َو َحانَ ْ
س الْ َو ُ
ص َالةُ الْ َع ْ
أَنَّهُ قَ َالَ " :رأَيْ ُ
ت َ
اّلِل َ
ضوءُ فَـلَ ْم َجي ُدوهُ فَأَُِ
صر فَالْتُم َ
ك ْاإل َانء فَأ ََمَر
ض َع َر ُس ُ
َر ُس ُ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
ول َّ
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ َدهُ يف َذل َ
ضوء فَـ َو َ
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ب َو ُ
ول ا َّّلِل َ
اّلِل َ
ضئُوا م ْن عْند
َّاس َح َّىت تَـ َو َّ
َصابعه فَـتَـ َو َّ
َّاس أَ ْن يَـتَـ َو َّ
ضئُوا مْنهُ فَـَرأَيْ ُ
ت الْ َماءَ يَـْنـبُ ُع م ْن َْحتت أ َ
ضأَ الن ُ
الن َ
آخره ْم"(.)1
ش ،قَ َال :لَ َّما َكا َن يَـ ْوُم َغ ْزَوة
اّلِلُ تَـ َع َاىل َعْنـ ُه َماَ ،ش َّ
و َع ْن أَيب ُهَريْـَرَة ،أو َع ْن أَيب َسعيدَ ،رض َي َّ
ك األ َْع َم ُ
ت لَنَا فَـنَ َح ْرَان نَـ َواض َحنَا فَأَ َك ْلنَا َو َّاد َهنَّا .فَـ َق َال
اعةٌ ،فَـ َقالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ
تَـبُ َ
َّاس َجمَ َ
اّلِل! لَ ْو أَذنْ َ
وك أ َ
َص َ
اب الن َ
ت قَ َّل الظَّ ْه ُر،
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :افْـ َعلُوا .قَ َال :فَ َجاءَ عُ َم ُر فَـ َق َالَ :اي َر ُس َ
َر ُس ُ
ول َّ
صلَّى َّ
ول َّ
اّلِل! إ ْن فَـ َع ْل َ
اّلِلَ ،
اّلِل،
ك ،فَـ َق َال َر ُسول َّ
اّلِلَ َهلُْم َعلَْيـ َها ابلْبَـَرَكة ،لَ َع َّل َّ
ضل أ َْزَواده ْم ُمثَّ ْادعُ َّ
َولَكن ْادعُ ُه ْم ب َف ْ
اّلِلَ أَ ْن َْجي َع َل يف َذل َ
صلَّى َّ
ضل أ َْزَواده ْم ،قَ َال :فَ َج َع َل َّ
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :نَـ َع ْم .قَ َال :فَ َد َعا بنطْع فَـبَ َسطَهَُ ،د َعا ب َف ْ
َ
الر ُج ُل َجييءُ
اجتَ َم َع َعلَى النطْع م ْن ذَل َ
اآلخ ُر بك ْسَرةَ ،ح َّىت ْ
اآلخ ُر ب َكف متَْرَ ،وَجييءُ َ
ب َكف ذَُرة ،قَ َالَ :وَجييءُ َ
ك َش ْيءٌ
َخ ُذوا يف
يَسريٌ ،قَ َال :فَ َد َعا َر ُس ُ
صلَّى َّ
ول َّ
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ،ابلْبَـَرَكةُ ،مثَّ قَ َالُ :خ ُذوا يف أ َْوعيَت ُك ْم .قَ َال :فَأ َ
اّلِلَ ،
ضلَةٌ( ).
ت فَ ْ
ضلَ ْ
أ َْوعيَته ْم َح َّىت َما تَـَرُكوا يف الْ َع ْس َكر و َعاءً إال َملَئُوهُ .قَ َال :فَأَ َكلُوا َح َّىت َشبعُوا َوفَ َ
ومن بركاته  شفاء املرضى بربكته من ذلك ما روى سهل بن سعد  أنه مسع النيب  يقول يوم خيرب:
ألعطني الراية رجالً يفتح هللا علي يديه ،فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى ،فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى فقال :أين
علي؟ فقيل :يشتكي عينيه ،فأمر فدعي له ،فبصق يف عينيه فربأ مكانه ،حىت كأن مل يكن به وجع )(.)1
ت
ومن بركاته  يف أفعاله إجابة دعاءه ملن دعى له من ذلك ما روى أنس بن مالك  قال َجاءَ ْ
اّلِل هذا
صفه فقالت اي َر ُس َ
ول َّ
يب أُمي أ ُُّم أَنَس إىل رسول َّ
صف مخَارَها َوَرَّدتِْن بن ْ
اّلِل  وقد ازرتِن بن ْ
س فَـ َوا َّّلِل ان َمايل لَ َكثريٌ وان
ك فَ ْادعُ َّ
ك به ََيْ ُد ُم َ
س ابِْن أَتَـْيـتُ َ
اّلِلَ له فقال اللهم أَ ْكث ْر َمالَهُ َوَولَ َدهُ قال أَنَ ٌ
أُنَـْي ٌ
َولَدي َوَولَ َد َولَدي لَيَـتَـ َع ُّادو َن على َْحنو الْمائَة الْيَـ ْوَم(.)1
ومن أنواع التربك املشروع ابلنيب  التربك آباثره احلسية وقد أفردته مببحث مستقل.

( )1أخرجه البخاري كتاب :الوضوء  ،ابب :التماس الوضوء إذا حانت الصالة ح ،161ومسلم يف صحيحه كتاب :الفضائل ،
ابب :معجزات النيب  ح . 19
( ) أخرجه مسلم يف صحيحه  ،كتاب :اإلميان  ،ابب :الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة  ،ح . 1
( )1أخرجه البخاري  ،كتاب :اجلهاد والسري ،ابب :دعاء النيب  إىل اإلسالم  ،ح  ، 111ومسلم يف صحيحه  ،كتاب :فضائل
الصحابة  ،ابب :فضائل علي  ح. 116
( )1أخرجه مسلم هبذا اللفظ  ،كتاب :فضائل الصحابة  ،ابب :فضائل أنس بن مالك  ،ح  ،1 11وأصله يف البخاري ،كتاب:
الدعوات  ،ابب :قوله ( وصل عليهم) ومن خص أخاه ابلدعاء دون نفسه  ،ح .591
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الفصل الثاني :التربك املشروع بالنيب .
وفيه مبحثان:
املبحث األول :التربك بآثاره  يف حياته:
التربك آباثر النيب  اثبت ابألدلة الصحيحة ،وقد فعله أصحابه النيب  ،وأقر  هذا الصنيع
منهم ،األحاديث الواردة يف مشروعية التربك وجواز فعله أكثر من أن حتصى ،ومعظم هذه األحاديث قد
وردت يف الصحيحني؛ فهي متفق عليها ،وال جمال للطعن فيها ،فصحتها اثبتة سنداً ومتناً ،فالنيب 
مبارك يف أفعاله ويف أقواله ويف ذاته الشريفة ،وهذا مما خص به الرسول  عن أمته ،ل َما جعل هللا فيه من
وسْيفه وقَ َدحه
درع النيب َ 
وع َ
الربكة ،وقد عقد البخاري ( 56ه) ابابً فيه " ابب ما ذكَر من ْ
صاهُ َ
شعره ونَـ ْعله وآنيَته مما يتَـبَـَّرُك به
اس ْتع َم َل ْ
َ
وخ َامته وما ْ
اخلُل َفاءُ ْبع َدهُ من ذلك مما مل تذكر ق ْسمتُهُ وم ْن َ
()1
مثل ذلك مع
ْ
أص َحابُهُ و َغْيـ ُرُه ْم ْبع َد وفَاته"  ،وغريُ النيب  ال يُقاس عليه ،وهلذا َمل يفعل الصحابة مهنع هللا يضر َ
خيارهم ،كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي مهنع هللا يضر ،ال يف حياهتم وال بعد وفاهتم ،قال الشيخ عبد
العزيز بن ابز( :والواجب على املسلمني االتباع ،والتقيُّد ابلشرع ،واحلذر من البدع القوليَّة والعمليَّة؛ وهلذا مل

بش َعر عمر أو عثمان أو علي ،أو عرقهم أو
عرقه أو َوضوئه ،وال َ
يَتربك الصحابة  -مهنع هللا يضر  -بشعر الصديق  أو َ
وضوئهم ،وال بعرق غريهم من الصحابة؛ لعلمهم أبن هذا أمر خاص ابلنيب  وال يُقاس عليه غريه يف ذلك.

)( ).

أما تربك الصحابة  آباثره احلسية املنفصلة منه فقد وجد من بعض أصحابه مهنع هللا يضر ،وقد أقرهم النيب
 على ذلك ،كما تربكوا هبا بعد وفاته  ،وميكن تقسيم ذلك إىل أقسام:
أوالً :التربك بأعضائه الشريفة:
وهذا ال يتأتى إال يف حال حياته ،ومن ذلك :تربك الصحابة بيده الشريفة فعن أنس بن مالك
قال :إ َذا َ َّ
س يَ َدهُ فيه ،فَـ ُرَّمبَا
صلى الْغَ َدا َة؛ َجاءَ َخ َد ُم الْ َمدينَة آبنيَته ْم ف َيها الْ َماءُ ،فَ َما يـُ ْؤتَى ِب َانء إال َغ َم َ
س يَ َدهُ ف َيها(.)1
َجاءُوهُ يف الْغَ َداة الْبَارَدة فَـيَـغْم ُ
( )1صحيح البخاري .1111/1
( ) جمموع فتاوى ابن ابز . 1 /9
( )1أخرجه مسلم كتاب :الفضائل ،ابب :قرب النيب  من الناس وتربكهم به  ،ح. 1 1
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ومن ذلك :التربك مبماسة يده الشريفة أو عضو من أعضاءه كما روى جابر بن يزيد بن األسود
السوائيَ ،ع ْن أبيه قَ َال :خرج رسول هللا  ابهلاجرة . . .وفيه وقام الناس فجعلوا أيخذون يديه
فيمسحون يديه فيمسحون هبا وجوههم ،قال :فأخذت بيده فوضعتها عى وجهي ،فَإ َذا هي أَبْـَرُد م َن
()1
ب رَيًا م َن الْم ْسك.
الثَّـ ْلج َوأَطْيَ ُ
ثانياً :التربك مبا انفصل من أعضاءه الشريفة :
كان الصحابة  يتربكون أبمور متعددة مما انفصل من أعضاءه الشريفة ،وقد أقرهم النيب  على
ذلك ،بل إنه يف مواضع متعددة ابشر ذلك بنفسه عليه الصالة والسالم فمن ذلك:
أ -التربك بشعر النيب  املنفصل عنه:

فقد روى أنس بن مالك  أن رسول هللا  أتى مىن فأتى ْ
اها ُمثَّ أَتَى َمْنزلَهُ مب ًىن َوَحنََر ُمثَّ
اجلَ ْمَرَة فَـَرَم َ
َّاس( ).
قَ َال ل ْل َحالَّق « ُخ ْذ »َ .وأ َ
َش َار إ َىل َجانبه األَْميَن ُمثَّ األَيْ َسر ُمثَّ َج َع َل يـُ ْعطيه الن َ
قال النووي(616هـ) " :من فوائد احلديث التربك بشعره  ،وجواز اقتنائه للتربك"(.)1
ب  -التربك بريقه :
مما صحت به اآلاثر حرص الصحابة  على التربك بريقه ،فكانوا َيرصون على أن يدخل ريقه
الزبَـ ْري
ت ب َعْبد َّ
اّلِل بن ُّ
الشريف يف أجواف أوالدهم ،من ذلك ما روت أمساء بنت أيب بكر اهنع هللا يضر أهنا َمحَلَ ْ
()1
اّلِل 
ت به َر ُس َ
ول َّ
ت قُـبَاءً ،فَـ َولَ ْد ُ
ت ب ُقبَاءُ ،مثَّ أَتَـْي ُ
ت الْ َمدينَةَ فَـنَـَزلْ ُ
ت وأان ُمتم  ،فَأَتَـْي ُ
مبَ َّكةَ قالت فَ َخَر ْج ُ
اّلِل
يق رسول َّ
ض ْعتُهُ يف َح ْجرهُ ،مثَّ َد َعا بتَ ْمَرة فَ َم َ
فَـ َو َ
ضغَ َهاُ ،مثَّ تَـ َف َل يف فيه ،فَ َكا َن أ ََّوَل َش ْيء دخل َج ْوفَهُ ر ُ

ُ مثَّ َحنَّ َكهُ ابلت َّْمَرة ُمثَّ َد َعا له وبرك عليه(.)6()5

ت يف َكف َر ُجل
ويف البخاري أن عروة بن مسعود  قال :وما تَـنَ َّخ َم النيب ُُ نَ َامةً إال َوقَـ َع ْ
ك هبا َو ْج َههُ َوج ْل َدهُ(.)1
منهم فَ َدلَ َ

( )1أخرجه البخاري ك  :املناقب  ،ابب :صفة النيب  ، ح .1161
( ) أخرجه مسلم ك :احلج ،ابب :بيان أن السنة يوم النحر ،ح.1115:
( )1شرح النووي على صحيح مسلم .51/9
( )1أي :بلغت متام مدة احلمل.
( )5أي :دعا له ابلربكة.
( )6أخرجه البخاري ك :العقيقة  ،ابب :تسمية املولود ،ح.515 :
( )1أخرجه البخاري ك :اجلهاد  ،ابب :الشروط يف اجلهاد  ،ح. 511
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قال ابن حجر( 15هـ) " :ولعل الصحابة فعلوا ذلك حبضرة عروة ،وابلغوا يف ذلك ،إشارة منهم
إىل الرد على ما خشيه من فرارهم ،وكأهنم قالوا بلسان احلال :من َيب إمامه هذه احملبة ،ويعظمه هذا
()1
التعظيم ،كيف يظن به أن يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ "
ج .التربك بعرقه :

مما نقل عن الصحابة  تربكهم بعرقه املنفصل عن جسده الشريف ،وقد أقرهم  على ذلك،
ت أُم ُسلَْيم( ) فَـيَـنَ ُام على
جاء يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك  قال :قال كان النيب  يَ ْد ُخ ُل بَـْي َ
يل هلا :هذا النيب َ ان َم يف
ات يَـ ْوم فَـنَ َام على فَراش َها ،فَأُتيَ ْ
فَراش َهاَ ،ولَْي َس ْ
ت فيه ،قال :فَ َجاءَ َذ َ
ت فَق َ
ت
بَـْيتك على فَراشك ،قال :فَ َجاءَ ْ
استَـْنـ َق َع َعَرقُهُ على قطْ َعة أَدمي على الْفَراش ،فَـ َفتَ َح ْ
ت وقد َعر َقَ ،و ْ
()1
ني اي أ َُّم
َعت َ
يدتَـ َها  ،فَ َج َعلَ ْ
ت تُـنَش ُ
ف ذلك الْ َعَر َق فَـتَـ ْعص ُرهُ يف قَـ َواريرَها ،فَـ َفز َ
صنَع َ
ع النيب  ،فقال :ما تَ ْ
()5()1
َصْبت.
ُسلَْيم ،فقالت :اي َر ُس َ
ول َّ
اّلِل نَـ ْر ُجو بـََرَكتَهُ لصْبـيَاننَا ،قال :أ َ
د .التربك مبا مسه أو فضل منه :

ت
وقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم يتربكون بثيابه  فقد روى سهل بن سعد  قال :أ ََّن ْامَرأًَة َجاءَ ْ
َّملَةُ ،قال :نعم ،قالت :نَ َس ْجتُـ َها بيَدي
وجة ،فيها َحاشَيـتُـ َها ،أَتَ ْد ُرو َن ما الْبُـْرَدةُ؟ قالوا :الش ْ
النيب  ببُـْرَدة َمْن ُس َ
اجا إلَْيـ َها ،فَ َخَر َج إلَْيـنَا َوإنـ ََّها إَز ُارهُ ،فَ َح َّسَنـ َها فَُال ٌن ،فقال :ا ْك ُسن َيها ما
فَجْئ ُ
ت ألَ ْك ُس َوَك َها ،فَأ َ
َخ َذ َها النيب ُْ حمتَ ً
ت أَنَّهُ َال يَـُرُّد ،قال :إين وهللا ما
اجا إلَْيـ َهاُ ،مثَّ َسأَلْتَهُ َو َعل ْم َ
َح َسْن َ
َح َسَنـ َها ،قال :الْ َق ْوُم ما أ ْ
أْ
ت لَب َس َها النيب ُْ حمتَ ً
ت َك َفنَهُ.)6( .
َسأَلْتُهُ أللبسها ،إمنا َسأَلْتُهُ لتَ ُكو َن َك َفِن ،قالَ :س ْه ٌل فَ َكانَ ْ
( )1فتح الباري.111/5
( ) أم سليم بنت ملحان األنصارية  ،وهي أم أنس بن مالك هنع هللا يضر ،كانت حتت مالك بن النضر فولدت له أنس  ،فلما مات تزوجها
أبوطلحة فولدت له أاب عمري وعبد هللا  ،روت عن النيب  عدة أحاديث ،توفيت سنة 11ه  .ينظر اإلصابة البن حجر
.111/1
( )1العتيدة :اليت يكون فيها الطيب واألدهان .ينظر :العني ، 9/ومقاييس اللغة . 16/1
( )1أخرجه مسلم ك :الفضائل ،ابب :طيب عرق النيب  ح. 111:
( )5وقد تكلم بعض الزاندقة يف دخول النيب  عليه وجوابه وهللا أعلم :ما ذكره ابن عبد الرب ":ال يشك مسلم أن أُم َحَرام كانت من
ت
رسول هللا حملرم ،فلذلك كان منها ما ذكر يف هذا احلَديث" التمهيد ، 6/1وقال النووي" :اتـَّ َف َق الْ ُعلَ َماء َعلَى أَنـ ََّها َكانَ ْ
ت
اعة َ ،وقَ َ
ك فَـ َق َ
ت إ ْح َدى َخ َاالته م ْن َّ
اختَـلَ ُفوا يف َكْيفيَّة ذَل َ
الر َ
آخُرو َن :بَ ْل َكانَ ْ
ال ابْن َعْبد الْبَـر َو َغ ْريهَ :كانَ ْ
َْحمَرًما لَهُ َ ، و ْ
ضَ
ال َ
َخالَة ألَبيه أ َْو جلَده ؛ أل َّ
َّجار"شرح النووي.51/11
ت أُمه م ْن بَِن الن َّ
َن َعْبد الْ ُمطَّلب َكانَ ْ
( )6أخرجه البخاري  ،ك :اجلنائز  ،ابب  :من استعد الكفن يف زمن النيب  فلم ينكر عليه  ،ح.1 11:
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ضأَ،
ضوء فَـتَـ َو َّ
وكذلك كانوا يتربكون بفضل وضوئه  فعن أيب جحيفة  أنه قال اب ْهلَاجَرة ،فَأَُِ ب َو ُ
صَر َرْك َعتَـ ْني
فَ َج َع َل الناس َأيْ ُخ ُذو َن من فَ ْ
ضل َو ُ
صلَّى النيب  الظُّ ْهَر َرْك َعتَـ ْني َوالْ َع ْ
ضوئه فَـيَـتَ َم َّس ُحو َن به ،فَ َ
وسىَ :د َعا النيب  ب َق َدح فيه َماءٌ ،فَـغَ َس َل يَ َديْه َوَو ْج َههُ فيهَ ،وَم َّج فيهُ ،مثَّ
َوبَـ ْ َ
ني يَ َديْه َعنَـَزةٌ ،وقال أبو ُم َ

قالَ :هلَُما ا ْشَرَاب منهَ ،وأَفْر َغا على ُو ُجوه ُك َما َوُحنُورُك َما.

()1

( )1أخرجه البخاري ،ك :الوضوء ،ابب  :استعمال فضل وضوء الناس  ،ح.115:
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املبحث الثاني :التربك بآثار النيب  بعد وفاته.
بعد وفاة النيب  بقيت بعض آاثره احلسية املنفصلة من جسده الشريفة ،أو تلك األشياء اليت
ابشرها النيب  كالثياب ،واآلنية ،والنعل ،والربدة ،واخلامت ،والعصا ،وغريها ،وقد صار الصحابة مهنع هللا يضر إىل
التربك هبا وهذا حمل اتفاق منهم على ذلك ومل يعلم من أحد منهم خالف ذلك ،وقد ترجم البخاري يف
كتابه الصحيح ترمجة هلذا فقال" :ابب ما ذُكَر من درع النيب  وعصاه وسيفه وقدحه وخامته ،وما
استعمل اخللفاء بعده من ذلك مما مل يذكر قسمته ،ومن شعره ونعله وآنيته مما تربك أصحابه وغريهم بعد
وفاته"(.)1
يسى بن طَ ْه َما َن قال:
وقد ثبت أن الصحابة رض هللا عنهم كانوا َيتفظون هبذه األشياء للتربك هبا فعن ع َ
()1
( )
ت الْبُـنَاينُّ بَـ ْع ُد عن أَنَس أَنـ َُّه َما نَـ ْع َال النيب .)1(
س نَـ ْعلَ ْني َجْرَد َاويْن َهلَُما قبَ َاالن فَ َح َّدثَِن َاثب ٌ
أْ
َخَر َج إلَْيـنَا أَنَ ٌ
َمسَاءَ بْنت أيب بَكْر وكان
ومما نقل من التربك آباثره  ما جاء يف صحيح مسلم عن عبد َّ
اّلِل موىل أ ْ
َّك ُحتَرُم أَ ْشيَاءَ ثََالثَةً الْ َعلَ َم يف
َمسَاءُ إىل عبد َّ
َخ َال َولَد َعطَاء ،قال :أ َْر َسلَْتِن أ ْ
اّلِل بن عُ َمَر ،فقالت :بَـلَغَِن أَن َ
()5
ف مبَ ْن
ص ْوَم َر َجب ُكله ،فقال يل عبد َّ
ت من َر َجب فَ َكْي َ
اّلِل :أ ََّما ما ذَ َك ْر َ
الثـ َّْوبَ ،وميثَـَرَة ْاأل ُْر ُج َوان َ ،و َ
ول َّاّلِل 
ت من الْ َعلَم يف الثـ َّْوب ،فَإين مسعت عُ َمَر بن ْ
اخلَطَّاب يقول :مسعت َر ُس َ
وم ْاألَبَ َدَ ،وأ ََّما ما ذََكْر َ
صُ
يَ ُ
س ْ
ت أَ ْن يَ ُكو َن الْ َعلَ ُم منهَ ،وأ ََّما ميثَـَرةُ اْأل ُْر ُج َوان ،فَـ َهذه ميثَـَرةُ
احلَر َير من َال َخ َال َق له فَخ ْف ُ
يقول :إمنا يَـ ْلبَ ُ
ت إيل
َمسَاءَ فَ َخبَّـ ْرتُـ َها ،فقالت :هذه ُجبَّةُ رسول َّ
عبد َّ
ت إىل أ ْ
َخَر َج ْ
اّلِل  فَأ ْ
اّلِل فإذا ه َي أ ُْر ُج َوا ٌن ،فَـَر َج ْع ُ
ُجبَّةَ طَيَال َسة ()6ك ْسَرَوانيَّة( )1هلا لْبـنَةُ ديبَاج(َ )1وفَـ ْر َجْيـ َها َم ْك ُفوفَـ ْني( )9ابلديبَاج( ،)11فقالت :هذه كانت عْن َد
( )1صحيح البخاري .1111/11
( )جرداون أي :ال شعر عليهما .ينظر :جامع األصول .655/11
( )1القبال :زمام النعل  .ينظر :الفائق يف غريب احلديث .151/1
( )1أخرجه البخاري ،ك :أبواب اخلمس ،ابب :ما ذكر من درع النيب .. مما يتربك به أصحابه من بعده وغريهم بعد وفاته ،
ح. 919:
( )5جاء يف النهاية يف غريب احلديث( :)119/5امليثرة ابلكسر مفعلة من الواثرة ،يقال :وثر واثرة فهو وثري أي وطيء لني ،وأصلها
موثرة فقلبت الواو ايء لكسرة امليم ،وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ،واألرجوان صبغ أمحر ويتخذ كالفراش
الصغري وَيشى بقطن أو صوف.
( )6الطيالسية :رداء يوضع على الكتفني والظهر .ينظر :مشارق األنوار.1 1/1
( )1قال النووي يف شرح مسلم  :11/11نسبة إىل كسرى صاحب العراق ملك الفرس.
( )1لبنة ديباج  :بكسر الالم وسكون الباء وهي رقعة يف جيب القميص .الديباج على مسلم .1 5/5
( )9قال النووي يف شرح مسلم : 11/11ومعىن املكفوف أنه جعل هلا كفة بضم الكاف وهو مايكف به جوانبها ويعطف عليها ،
َس َفل َها.
ويكون ذلك ىف الذيل  ،وىف الفرجني وىف الكمني .والفرجان :الْ َف ْر ُج يف الثـ َّْوب الش ُّق الذي يَ ُكو ُن أ ََم َام الثـ َّْوب َو َخ ْل َفهُ يف أ ْ
ينظر :نيل األوطار.19/ :
( )11الديباج  :نوع من أنواع احلرير.ينظر:فتح الباري.516/6
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ضى يُ ْستَ ْش َفى
ت قَـبَ ْ
ضْ
ت فلما قُب َ
ضْ
عْن َد َعائ َشةَ حىت قُب َ
ضتُـ َها ،وكان النيب  يَـْلبَ ُس َها فَـنَ ْح ُن نَـ ْغسلُ َها لْل َمْر َ
هبا(.)1
اّلِل بن َم ْوَهب ،قال :أ َْر َسلَِن أ َْهلي إىل أُم
ومما نقل تربكهم بشعرات النيب  عن عثمان بن عبد َّ
َصاب َع من فضة فيه َش َعٌر من َش َعر النيب  ،) ( وكان إذا
يل ثََال َ
َسلَ َمةَ ب َق َدح من َماء َوقَـبَ َ
ثأَ
ض إ ْسَرائ ُ
()1
ت َش َعَرات محًُْرا.
ت يف ْ
ني أو َش ْيءٌ بَـ َع َ
ث إلَْيـ َها ِمْ َ
اب ْاإلنْ َسا َن َع ٌْ
اجلُْل ُجل فَـَرأَيْ ُ
ضبَهُ فَاطَّلَ ْع ُ
أَ
َص َ
قال ابن حجر( 15هـ) (:واملراد أنه كان من اشتكى أرسل إانء إىل أم سلمة  ، فتجعل فيه تلك
الشعرات وتغسلها فيه  ،وتعيده ،فيشربه صاحب اإلانء ،أو يغتسل به استشفاء هبا فتحصل له
بركتها.)1().
وأخرج البخاري يف صحيحه عن عن َس ْهل بن َس ْعد  وفيه . . .فَأَقْـبَ َل النيب  يَـ ْوَمئذ حىت
َس َقْيـتُـ ُه ْم
اسقنَا اي َس ْه ُل فَ َخَر ْج ُ
س يف َسقي َفة بَِن َساع َد َة هو َوأ ْ
ت هلم هبذا الْ َق َدح فَأ ْ
َص َحابُهُ ُمثَّ قالْ :
َجلَ َ
استَـ ْوَهبَهُ عُ َمُر بن عبد الْ َعزيز بَـ ْع َد ذلك فَـ َوَهبَهُ له(.)5
فيه ،فَأ ْ
َخَر َج لنا َس ْه ٌل ذلك الْ َق َد َح فَ َشربْـنَا منه ،قالُ :مثَّ ْ
وعن أَنَس بن َمالك  أ َّ
َّعب س ْلسلَةً من فضَّة ،قال َعاص ٌم(:)6
َن قَ َد َح النيب  انْ َك َسَر فَ َّاَّتَ َذ َم َكا َن الش ْ
()6
ت فيه.
ب
ر
ش
و
ح
د
ق
ل
ا
أيت
ر
:
َعاص ٌم
ْ
َ
َ
َ
ََ ُْ

( )1أخرجه مسلم ،ك  :اللباس والزينة  ،ابب :حترمي استعمال إانء الذهب والفضة ،ح. 169 :
( ) قال ابن حجر يف الفتح  " :15 /11فيه إشارة إىل صغر القدح" ،وإسرائيل :أحد رجال اإلسناد .ينظر:عمدة القارى

.11/

( )1أخرجه البخاري ،ك :اللباس ،ابب :ما يذكر يف الشيب ،ح.5551:
( )1فتح الباري .151/11
( )5أخرجه البخاري ك :األشربة  ،ابب :الشرب من قدح النيب  وآنيته ،ح.5111:
( )6هو عاصم األحول أحد األئمة احلفاظ  ،تويل القضاء ابملدائن يف عهد أيب جعفر املنصور ،تويف سنة 11ه .ينظر :الطبقات
الكربى  ، 56/1معرف الثقات .1/
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الفصل الثالث :بقاء آثار النيب  إىل األزمنة املعاصرة.
التربك آباثر النيب  عليه وسلم مشروع ،وقد فعله الصحابة  ،والتابعون من بعده ،ولكن بعد
تطاول األزمان على هذه اآلاثر فنيت ومل يبق منها شيء.
ومما يؤكد أن هذه اآلاثر النبوية فنيت ومل يبق منها شيء شواهد كثرية منها:

أولً :قلة ما خلفه رسول هللا  بعد وفاته من اآلاثر.

اّلِل  أَخي
ويشهد هلذا ما رواه اإلمام البخاري من حديث عمرو بن احلارث َ خ ََت رسول َّ
اّلِل  عْن َد َم ْوته د ْرََهًا وال دينَ ًارا ،وال َعْب ًدا وال أ ََمةً ،وال شيئا إال
ُج َويْريَةَ بْنت ْ
احلَارث قال :ما تَـَرَك رسول َّ
()1
ص َدقَةً.
بَـ ْغلَتَهُ الْبَـْي َ
ضاءََ ،وس َال َحهَُ ،وأ َْر ً
ضا َج َعلَ َها َ
ومن هذا األثر يتبني لنا أن ما بقي من اآلاثر قليل جداً مما جعل الصحايب عمرو بن احلارث 
ينفي وجود غري هذه األمور املذكور يف هذا األثر.
اثنياً :ثبوت فقدان بعض هذه اآلاثر.

وقد دلت األدلة الشرعية والتارَيية أن هذه اآلاثر على قلتها كما تقدم قد فقدت أو فنيت من ذلك
ما ثبت من فقدان خامته عليه  الذي توارثه اخللفاء مهنع هللا يضر:
أ .فقدان اخلامت:

اّلِل َ خ َامتًا من َورق فَ َكا َن يف يَدهُ ،مثَّ كان يف يَد أيب
فعن عبد هللا بن عمر  أنه قالَّ :اَّتَ َذ رسول َّ
( )
اّلِل(.)1
بَكْرُ ،مثَّ كان يف يَد عُ َمَرُ ،مثَّ كان يف يَد عُثْ َما َن ،حىت َوقَ َع منه يف بْئر أَريس نَـ ْق ُشهُ ُحمَ َّم ٌد رسول َّ
وقد حاول البعض اإلشارة على بلدية املدنية املنورة ببناء قبة على هذا البئر ،فكتب الشيخ عبد
العزير بن ابز كتاابً ينهاهم عن ذلك ملا فيه من فتح األبواب للتربك املبتدع وفيه :من عبد العزيز بن عبد
هللا بن ابز إىل حضرة مساحة الوالد شيخنا الشيخ دمحم بن إبراهيم آل الشيخ .وفقه هللا ونصر به دينه آمني
سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته :وأما بعد :ففي هذه األايم بلغِن أن هناك حركة يف بلدية املدينة املنورة
إلعادة بناء القبة على بئر اخلامت املعروفة غريب مسجد قباء مث ثبت عندي صحة ذلك من طرق يوثق هبا،
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه  ،كتاب :الوصااي ،ابب :الوصااي  ،ح. 511:
( ) أريس :بفتح اهلمزة وكسر الراء ،بئر يف املدينة عذبة املاء ،نسبة إىل رجل من اليهود يقال له :أريس .ينظر :الوفا أبخبار املصطفى
 ،911/1آاثر املدينة املنور ( ) 11لعبد القدوس األنصاري.
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب  :اللباس والزينة  ،ابب  :لبس النيب  خامتا من ورق  ،ح. 191 :
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فاتصلت بسمو أمري املدينة وأخربته أن هذا ال جيوز ،وأن الواجب بقاؤها على حاهلا أو دفنها ومواساهتا
ابألرض سعة للميدان الذي هي يف وسطه وهو موقف للسيارات التكاسي وغريها .مث اتصلت بفضيلة
الشيخ عبد العزيز بن صاحل وأخربته مبا بلغِن فتكدَّر لذلك ،وكتب لسمو أمري منطقة املدينة يف املوضوع،
وإىل مساحتكم صورة ما كتبه .وإذا رأى مساحتكم االتصال جباللة امللك واملشورة عليه أبن الواجب دفنها
سعة للميدان وحسما ملادة التربك هبا من أهل اجلهل فهو مناسب وفيما يراه مساحتكم إن شاء هللا كفاية.
سدد هللا رأيكم وابرك يف جهودكم ونصر بكم دينه ومحى بكم شريعته .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .وقد
أخذت بلدية املدينة املنورة برأي الشيخ ابن ابز وطمرت البئر يف توسعة مسجد قباء(.)1
ب .فقدان الدرع والربدة والقضيب:

ومما ثبت أنه فقد من آاثره  الدرع والربدة والقضيب( ) ،وكانت اخللفاء يتوارثون الربدة والقضيب
كما نقل ذلك مجع من املؤرخني( ،)1يقول املاوردي (151ه) يف األحكام السلطانية" :وأما رحل رسول هللا 
وآلته فقد روى هشام الكليب( )1عن عوانة بن احلكم( )5أن أاب بكر الصديق هنع هللا يضر دفع إىل علي  آلة رسول
هللا  ورايته وحذاءه ،وقال :ما سوى ذلك صدقة ،وروى األسود عن عائشة اهنع هللا يضر قالت :تويف رسول هللا
 ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاعا من شعري(.)6
فإن كانت درعه املعروفة ابلبرتاء ،فقد ُحكي أهنا كانت عند احلسني بن علي رضوان هللا عليهما يوم
( )1جمموع فتاوى ابن ابز .1 /6
( ) الربدة :هي كساء كانت العرب تتلحف به .ينظر :املستقصى يف أمثال العرب  ،119/1والقضيب عود مقطوع من الشجر.
ينظر :لسان العرب  ، 611/1وصبح األعشى . 91/1
َخلَ ُق من الربدة ،واملراد :بردة رسول هللا 
( )1ينظر :البداية والنهاية  1/6وصبح األعشى  ، 19/قال الزِمشري :تقول العرب :أ ْ
اليت يلبسها اخللفاء ىف األعياد إىل يومنا هذا .ينظر:املستقصى يف أمثال العرب  ،119/1قال ابن كثري :وقد توارث بنو العباس
هذه الربدة خلف عن سلف ،وكان اخلليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ،وأيخذ القضيب املنسوب إليه صلوات وسالمه عليه
يف إحدى يديه .ينظر :البداية والنهاية .1/6
( )1هو هشام بن السائب الكليب قال عنه ابن حجر :هشام بن دمحم بن أبو املنذر األخباري النسابة العالمة ،روى عن أبيه أيب
املفسر ،وعن جمالد ،وحدث عنه مجاعة ،قال أمحد بن حنبل :إمنا كان صاحب مسر ونسب ما ظننت أن أحداً َيدث عنه،
وقال الدارقطِن وغريه :مرتوك ،وقال ابن عساكر :رافضي ليس بثقة .تويف سنة  11ه  .ينظر:لسان امليزان .196/6
( )5هوعوانة بن احلكم ابن عياض بن وزر الكليب ،األخباري ،أبو احلكم الكويف الضرير ،قال الذهيب  :وكان صدوقا يف نقله .تويف
111هـ .ينظر :سري أعالم النبالء. 11/1:
( )6أخرجه هبذا اللفظ ،أمحد يف املسند ،ح ، 1 1:ابن ماجه ح ، 111 :من حديث ابن عباس  ،وأصله يف البخاري،
ك:البيوع ،ابب :شراء النيب  ابلنسيئة،ح ،196 :من حديث عائشة . 
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املختار( )عبيد هللا بن زايد ،صارت الدرع إىل عباد بن احلصني
قُتل ،فأخذها عبيد هللا بن زايد( ،)1فلما قتل
ُ
احلنظلي( ،)1مث إن خالد بن عبد هللا بن خالد بن أسيد( ،)1وكان أمري البصرة سأل عبادا عنها فجحده
إايها ،فضربه مائة سوط ،فكتب له عبد امللك ابن مروان :مثل عباد ال يضرب إمنا كان ينبغي أن يقتل
أو يعفى عنه ،مث ال يعرف للدرع خرب بعد ذلك.
أما الربدة فقد اختلف الناس فيها فحكى أابن بن ثعلب( )5أن رسول هللا  كان وهبها
لكعب بن زهري( ،)6واشرتاها منه معاوية  وهي اليت يلبسها اخللفاء ،وحكى ضمرة بن ربيعة( )1أن هذه
هذه الربدة أعطاها رسول هللا  أهل أيلة( )1أماان هلم( ،)9فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أيب أوىف(،)11
أوىف( ،)11وكان عامال عليهم من قبل مروان بن دمحم ،فبعث هبا إليه وكانت يف خزائنه حىت أخذت بعد
قتله ،وقيل :اشرتاها أبو العباس السفاح بثالمثائة دينار.

( )1عبيد هللا بن زايد بن أبيه ،أمري العراق ،نسب إليه قتل احلسني  ، قتله املختار بن عبيد هللا سنة61ه  .ينظر :سري أعالم
النبالء  ،519/1البداية والنهاية 11/1
( ) هو املختار بن أيب عبيد الثقفي الكذاب  ،قال ابن األثري :قتله مصعب بن الزبري يف اجليش الذي أرسله عبد هللا بن الزبري 
سنة 61هـ  .ينظر :الكامل يف التاريخ  ، 11-11/1سري أعالم النبالء .519/1
( )1هو عباد بن احلصني ويل شرطة البصرة أايم ابن الزبري .وكان مع مصعب بن الزبري أايم قتل املختار بن أيب عبيد  ،تويف سنة 15ه.
ينظر :البداية والنهاية  ، 151/1واملعارف .111/1
( )1هو خالد بن عبد هللا األموي كان والياً على البصرة زمن عبد امللك بن مروان  ،اتريخ خليفة بن خياط . 96/1
( )5هو أابن بن تغلب ( وما وقع هنا يف األحكام السلطانية فهو تصحيف وهللا أعلم )  :كان شيعياً املذهب ،له رواية  ،وثقه اإلمام
أمحد  ،تويف سنة 111ه  .ينظر :سؤاالت أيب داوود  ، 111 /1واجلرح والتعديل  ، 96/والثقات البن حبان ،61/6
وطبقات فحول الشعراء .111/1
املضرب شاعر ِمضرم عاش عصرين ِمتلفني َها عصر اجلاهليه وعصر صدر اإلسالم
( )6هو كعب بن زهري بن أيب سلمى ،املزين ،أبو َّ
 ،كان ممن اشتهر يف اجلاهلية وملا ظهر اإلسالم هجا النيب  ، وأقام يشبب بنساء املسلمني ،فأهدر النيب  دمه ،فجاءه
كعب مستأمناً وقد أسلم وأنشده الميته املشهورة اليت مطلعها :ابنت سعاد فقليب اليوم متبول ،فعفا عنه النيب ،وخلع عليه بردته.
ينظر :مجهرة أشعار العرب  ، 1/1واالستيعاب1115/1
( )1هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيِن الرملي احلملي موىل علي بن أيب محلة  ،قال ابن أيب حامت سألت أيب عن ضمرة بن ربيعة فقال من
الثقات املأمونني رجل صاحل صاحل احلديث مل يكن ابلشام رجل يشبهه .ينظر :األنساب ، 66/هتذيب التهذيب .111/1
( )1أيلة :بلدة قدمية قال عنها احلموي  :أيلة ابلفتح مدينة على ساحل حبر القلزم مما يلي الشام ،وقيل :هي آخر احلجاز وأول الشام،
وموقع اآلن على خليج العقبة بقي منها أطالل قليلة  ،مشال مدينة العقبة األردنية  ،وهي مدينة إيالت على البحر األمحر وقد
ورد ذكرها يف سفر امللوك الثاين إصحاح (، ) - 1/11ينظر:معجم البلدان ، 9 /1ومعجم املعامل التارَيية الواردة يف السرية
النبوية ،15/1دار مكة الطبعة األوىل111 ،ه  ،عاتق البالدي  ،ومعجم بلدان فلسطني حملمد شراب ( )11دار املأمون
للرتاث.
( )9قد ذكر هذا مجع من املؤرخني منهم  :ابن جرير الطربي وساق ذلك بسنده يف هتذيب اآلاثر ، 1/1والسيوطي يف اتريخ
اخللفاء  ،19/1وابن برهان الدين احلليب يف السرية احللبية يف سرية األمني واملأمون . 11/1
( )11مل أقف على ترمجته.
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واخلالصة :أن الربدة إما أن تكون بردة أهل أيلة بقيت عندهم إىل أن اشرتاها أبو العباس السفاح
منهم ،أو أهنا ورثها العباسيون من بِن أمية ،وأكثر املؤرخني على هذا الرأي(.)1
وأما القضيب فهو من تركة رسول هللا  اليت هي صدقة وقد صار مع الربدة من شعار اخلالفة ،أما
اخلامت فلبسه بعد رسول هللا  أبو بكر مث عمر مث عثمان هنع هللا يضر حىت سقط من يده يف بئر فلم جيده فهذا
شرح ما قبض عنه رسول من صدقته وتركته( ).
وقد فقدت الربدة اليت توارثها بنو العباس ملا استوىل التتار على بغداد قال السفاريِن (1111ه)" :
استَـ ْوَىل التـَّتَ ُار َعلَى بَـ ْغ َد َاد َوُم َقد ُم ُه ْم ( ُهوال ُكو( ))1نـَ َه َار األ َْرب َعاء َراب َع َع َشَر
قَ ْد َذ َهبَ ْ
ت الْبُـ ْرَدة الْ َم ْذ ُك َورةُ لَ َّما ْ
يب
ني َوستمائَة فَـ َق ْد َو َ
ص َفر َسنَةَ ت ْسع َومخَْس َ
َع َشَر َ
ض َع ُهوال ُكو الْبُـ ْرَدةَ الْ َم ْذ ُك َورةَ يف طَبَق ُحنَاس َوَك َذا الْ َقض ُ
َحَرقَـ ُه َما َوذَ َّر َرَم َاد َُهَا يف د ْجلَةََ ،وقَـتَ َل ْ
ضالء َخ ْل ٌق َكثريٌَ ،وقُت َل بَقيَّةُ
اخلَلي َفةَ َوَولَ َدهَُ ،وقُت َل م ْن الْعُلَ َماء َوالْ ُف َ
فَأ ْ
ف بكْرَ ،وبَـلَ َغ الْ َقْتـلَى أَ ْكثَـَر
ت بَـنَاتُهُ َوم ْن بَـنَات بَـْيت ْ
أ َْوالد ْ
اخلَلي َفةَ ،وأُسَر ْ
ب أَلْ َ
اخلالفَة َواألَ َكابر َما يـُ َقار ُ
()1
وح يف التـ ََّواريخ ،فَإ َّان َّّلِل َوإ َّان إلَْيه َراجعُو َن" .
م ْن أَلْ َف ْي أَلْف َوثـَلَثمائَة أَلْف نَ َس َمةً َك َما ُه َو َم ْش ُر ٌ
وقال املقريزي (115هـ) وهو َيكي قتل اخلليفة العباسي املقتدر ( :عندما خرج على اجلند وقد
شغبوا وهو متشح ابلربدة النبوية ،فقتل وتلوثت ابلدم)(.)5
قال السيوطي(911ه) عن مصري الربدة ( :وكانت على املقتدر حني قتل وتلوثت ابلدم ،وأظن أهنا
فقدت يف فتنة التتار)(.)6
ج .فقدان نعل النيب .

فقدان نعل النيب  يف فتنة تيمورلنك ،وكانت هذه النعل يتوراثها أهل بيت يقال :هلم ابن أيب
احلديد حىت فقدت يف فتنة تيمورلنك.
قال الذهيب (111ه) :يف نظام الدين أيب العباس أمحد بن أيب احلديد السلمي( ( :)1وكان األشرف
( )1ينظر :اآلاثر النبوية ألمحد تيمور ابشا ص .16
( ) األحكام السلطانية  .191/1وينظر :طبقات فحول الشعراء .111/1
( )1هو أحد ملوك التتار الذين غزو املشرق العريب ،سقطت بغداد يف يده  ،كان سفاك للدماء  ،هلك ابملراغة سنة 661ه .ينظر:
اتريخ اإلسالم  ،111/19هناية األرب . 55/ 1
( )1غذاء األلباب .11 /1
( )5السلوك يف معرفة امللوك  ،1 1/1وينظر :السرية احللبية . 11/1
( )6اتريخ اخللفاء . 1/1
( )1هو أمحد بن أيب احلديد السلمي اخلطيب  ،كانت لديه إحدى نعل النيب  ورثها من آابئه ،وقد أوصى بعد وفاته هبا للملك
األشرف ،تويف سنة 516ه  ،ودفن يف مقابر ابب الصغري  .ينظر :التجبري يف املعجم الكبري للسمعاين  ،واتريخ اإلسالم للذهيب
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األشرف يقربه ألجله ،ويؤثر أن يشرتيه منه ،يقفه يف مكان يزار فيه ،فلم يسمح بذلك ،ولعله مسح أبن
يقطع له منه قطعةً ،ففكر األشرف( )1أن الباب ينفتح يف ذلك فامتنع من ذلك)( ).
وقال النعيمي(911ه) يف ترمجتة نظام الدين بن أيب احلديد ( :وكانت معه فردة نعل النيب  ورثها
من آابئه ،واألمر فيهم معروف . . . .فأقام هناك إىل أن تويف يف شهر ربيع األول ،وأوصى ابلنعل
لألشرف ففرح هبا ،وأقرها بدار احلديث األشرفية( ،)1ومل يزل بدار احلديث إىل الفتنة التمرلنكة ،فأخذه
التمرلنك وأخذ الفردة األخرى من املدرسة الدماغية(.)5())1
رابعاً :احرتاق منرب النيب  والرمانة.

التربك به َّإمنا كان يف منربه الذي كان جيلس عليه ،والرمانة اليت يضع
أما منرب النيب  فما جاء من آاثر يف ُّ
جسده ،وهذا سائغ؛ َّ
يتربكون بشعره وعرقه وِماطه
فإن الصحاب َة مهنع هللا يضر كانوا َّ
يده عليها ،وهو ُّ
تربك مبا الََم َسه ُ
وبصاقه وغري ذلك ممَّا ثبت يف األحاديث الصحيحة ،وهذا من خصائصه ،وعلى ذلك َُيمل ما جاء عن
صح ذلك عنه ،وكذلك ما جاء عن غريه يف منربه،
التربك بشعرة النَّيب وقصعته إن َّ
اإلمام أمحد يف ذلك ،ويف ُّ
مسه رسول هللا  ،فإنه مل يبق شئ مسه النيب  من املنرب،
وقد احرتق املنرب ،فلم يكن هناك جمال ُّ
للتربك بشيء َّ
كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم(.)6
مما تقدم ذكره تبني لنا أن آاثر النيب  احلسية من اخلامت والدرع والقضيب والربدة والنعل واملنرب

 ، 19/15وهناية األرب .111/ 9
( )1امللك األشرف صالح الدين خليل بن امللك املنصور سيف الدين قالوون األلفي الصاحلي النجمي ُولد يف القاهرة يف عام  666هـ،
توىف يف تروجة قرب األسكندرية يف 691هـ هو اثمن سالطني الدولة اململوكية البحرية .ينظر :اتريخ ابن الوردي  ، 1/مورد
اللطافة ابن تغرى بردى .1 /
( ) اتريخ اإلسالم للذهيب . 19/15وينظر يف تفاصيل القصة  :شذرات الذهب البن العماد  ، 116/5والبداية والنهاية البن كثري
 ، 1/6وهناية األرب للنويري  ، 111/ 9والنجوم الزاهرة البن تغرى بردى  ، 11/6ومنادمة األطالل البن بدران . 5/1
( )1كانت دارا لألمري صارم الدين قيماز بن عبد هللا النجمي املتوىف سنة  596هـ .وقد اشرتى امللك األشرف مظفر الدين من
دارا للحديث ،مع سكن للشيخ املدرس هبا ،وافتتحت سنة  611هـ وجعل على
ملوك الدولة األيوبية تلك الدار وبناها ً
مشيختها الشيخ تقي الدين بن الصالح الذي أملى هبا احلديث وألــف مقدمته الشهرية بـ "مقدمة ابن الصالح" فيها.
( )1مدرسة بدمشق منتصفة بني الشافعية واحلنفية ،منشئها زوجة شجاع الدين بن الدماغ العاديل يف سنة 611ه ينظر :الدارس يف
اتريخ املدارس للنعيمي 111/1وصبح األعشى القلقنشدي . 61/1
( )5الدارس يف اتريخ املدارس للنعيمي . 1/
( )6اقتضاء الصراط املستقيم ِمالفة أصحاب اجلحيم .116/1
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وحنوها زالت ومل يعد منها شيء ،ودعاوى بقاء هذه اآلاثر ال تستند إىل دليل ،وأما ما يدعيه البعض من
ملكيته هلذه البقااي فتلك جمرد دعاوى ال إثبات علمي أو اترَيي يدل عليها ،إذ ليس من املعقول بقاء
هذه األشياء وكثرهتا كما يزعم هؤالء ،مث إهنم مل يذكروا إثبااتً علمياً وال اترَييا يدل على صحتها ،يقول
املؤرخ املشهور أمحد تيمور ابشا وهو يتحدث عن اآلاثر النبوية املزعومة يف تركيا( :ال َيفى أن بعض هذه
اآلاثر حمتمل الصحة؛ غري أان مل َنر أحداً من الثقات ذكرها ِبثبات أو نفي ،فاهلل سبحانه أعلم هبا،
وبعضها ال يسعنا أن نكتم ما َيامر النفس فيها من الريب ويتنازعها يف الشكوك.)1() .
ويقول الشيخ األلباين ( :وحنن نعلم أن آاثره ملسو هيلع هللا ىلص من ثياب أو شعر أو فضالت ،قد فقدت ،وليس
ِبمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقني )( ).
وقال الشيخ صاحل الفوزان( :وأما ما انفصل من جسده ملسو هيلع هللا ىلص أو المسه :فهذا يـُتَـبَـَّرك إذا ُوجد وحتقق
يف حال حياته وبعد موته إذا بقي ،لكن األغلب أن ال يبقى بعد موته ،وما يدَّعيه اآلن بعض اخلرافيني
من وجود شيء من شعره أو غري ذلك :فهي دعوى ابطلة ال دليل عليها....
ال وجود هلذه اآلاثر اآلن؛ لتطاول الزمن الذي تبلى معه هذه اآلاثر وتزول؛ ولعدم الدليل على ما يُدَّعى
بقاؤه منها ابلفعل )(.)1
وقال الشيخ عبد احملسن العباد يف سياق كالمه عن التربك آباثر اجلسدية . .( :وقد ظفر بذلك
ومن بعدهم ،وبعد ذلك انقرضت ،وَمل يكن هلا وجود
ومن وصلَه شيءٌ منها من التابعني َ
الصحابة مهنع هللا يضرَ ،
على احلقيقة ،وال جمال للتعلق هبا )(.)1
وإذا كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد ُكذب عليه فيما يتعلق أبقواله وأفعاله املتعل َقة ابلتشريع ،فالكذابون والوضاعون
اجتهدوا يف الكذب على الرسول  وانربى أهل احلديث للرد عليهم وفضح كذهبم وبيان الصحيح من
الضعيف وهلل احلمد ،فكيف آباثره من شعر أو لباس وغري ذلك فالكذب فيها أظهر؟
ويف زمان اخلليفة املهدي جاءه رجل ويف يده نعل ملفوف يف منديل ،فقال :اي أمري املؤمنني ،هذه
نعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد أهديتها لك! فقال :هاهتا.

( )1اآلاثر النبوية .11
( ) التوسل .111
( )1البيان ألخطاء بعض الكتاب ص.151
( )1التحذير من تعظيم اآلاثر غري املشروعة ص.11
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فدفعها الرجل إليه ،فقبـل ابطنها وظاهرها ،ووضعها على عينيه ،و َأمَر للرجل بعشرة آالف درهم،
فلما أخذها وانصرف ،قال املهدي جللسائه :أترون أين مل أعلم أن رسول هللا  مل يَرها فضال علن أن
يكون لبسها؟! ولو كذبناه لقال للناس :أتيت أمري املؤمنني بنعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فردها علي ،وكان َمن
صدقه أكثر ممن يَدفع َخبَـَره ،إذ كان من شأن العامة ميلها إىل أشكاهلا! والنصرة للضعيف على القوي
يُ َ
وإن كان ظاملا! فاشرتينا لسانه وقبلنا هديته وصدقناه! ورأينا الذي فعلناه أجنح وأرجح(.)1
فإذا كان هذا يف زمن ليس ابلبعيد من عصر النبوة ،وهو زمن املهدي رمحه هللا املتوىف سنة 195ه،
فكيف بزماننا هذا؟
إن الباحث احملقق جيزم أبن دعاوى بقاء آاثر النيب  إىل زماننا دعاوى غري صحيحة.

( )1اتريخ بغداد للخطيب .191/5
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الفصل الرابع :املوقف الشرعي من تتبع آثار النيب .
آاثر النيب  تنقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :اآلاثر املروية ،وهي حديثه وسنـَّتُه

 ،فهذه جيب على األمة حفظها ونقلها وإبالغها؛

لقوله تعاىل ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ){احلشر.}6ْ:
ولقوله " :بلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل ول حرج ومن كذب علي متعمداً
فليتبوأ مقعده من النار"(.)1
وقال " :نضر هللا عبدا مسع مقاليت فوعاها مث بلغها عين فرب حامل فقه غري فقيه ورب

حامل فقه إىل من هو أفقه منه"

( )

الثاين :اآلاثر املكانية ،وهذا القسم يؤخذ منه مبا ثبتت به السنَّة ،كالصالة يف مسجده ويف مسجد
قباء؛ لقوله" :ل تُ ُّ
شد الرحال إله إىل ثالثة مساجد :مسجدي هذا ،ومسجد احلرام ،ومسجد
األقصى"( ،)1ولقوله " :الصالة يف مسجد قباء كعمرة "( )1ولقوله  " :من تطهر يف بيته ،مث أتى

مسجد قباء ،فصلى فيه صالةً ،كان له كأجر عمرة "(.)5

التربك هبا سائغ ،وقد سبق الكالم على ذلك.
جسده ،فهذه ُّ
الثالث :اآلاثر اجلسدية ،واملراد هبا ما َّ
مسه ُ
ومل يكن من شأن الصحابة مهنع هللا يضر ،تتبع آاثر النيب  املكانية ،ومن ذلك التربك مبواضع صالته 
وقصد إتياهنا ،أو األماكن اليت نزهلا  أو املواضع اليت ال مسها عليه  ،ومن الشواهد الدالة على
ْ
ذلك أن عمر  لَ َّما بَـلَغه أن الناس أيتون الشجرة اليت بُويع حتتها النيب  بيعة الرضوانَ ،أمـر بقطعها،
وسدًّا للذريعة.
قَ ً
طعا للفتنةَ ،
فقد روى ابن أيب شيبة من طريق انفع قال بلغ عمر بن اخلطاب  أن انسا أيتون الشجرة اليت

( )1أخرجه البخاري ك :األنبياء  ،ابب :نزول عيسى بن مرمي عليهما السالم  ،ح 1 11:من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص .
( ) أخرجه ابن ماجه ح 16 :من حديث أنس بن مالك  ،وهو حديث صحيح متواتر ،ينظر :نظم املتناثر على احلديث املتواتر
للكتاين ( ،) 1ودراسة حديث نضر هللا امرءًا مسع مقاليت رواية ودراية للشيخ عبد احملسن العباد (.) 1
( )1أخرجه البخاري ك :الكسوف ،ابب:فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،ح ،111 :ومسلم ك :احلج ،ابب :ال تشد
الرحال إال إىل ثالثة مساجد ،ح ،1191:كلهم من حديث أيب هريرة .
( )1أخرجه الرتمذي وقال :حسن غريب من حديث أسيد بن ظهري  ح ،1 1:وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ()191/1
( )5أخرجه ابن ماجه ح ،1111:والنمريي يف أخبار املدينة ح ، 1 9:وابن عبد الرب يف التمهيد  65/11كلهم من حديث سهل
ابن حنيف  ،وصححه األلباين كما يف صحيح اجلامع ( .)111
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ت(.)1
بُويع حتتها ،قال :فأمر هبا فَـ ُقط َع ْ
اخلَْري
َّاس هبَا ل َما َجَرى َْحتتَـ َها م َن ْ
قال النووي(616ه)( :قال العلماء سبب خفائها أن ال يـُ ْفتَـ ََ
َت الن ُ
اجلَُّهال إ َّاي َها
يف تَـ ْعظ ُيم ْاأل َْعَراب َو ْ
ض َوان َو َّ
َونـُُزول الر ْ
السكينَة َو َغ ْري َذل َ
ك فَـلَ ْو بَقيَ ْ
ومةً َخل َ
ت ظَاهَرًة َم ْعلُ َ
َوعبَ َادتُـ ُه ْم َهلَا فَ َكا َن َخ َف ُاؤَها َر ْمحَةً م َن هللا تعاىل)( ).
صلَّى
ت َم َع عُ َمَر  بَـ ْ َ
وروى عبد الرزاق يف مصنفه من طريق املعرور بن سويد " ُكْن ُ
ني َم َّكةَ َواملَدينَة فَ َ
َّيب  ،فَـ َق َال:
صلَّى فيه الن ُّ
صلُّو َن يف َم ْسجد فَ َسأ ََل َعْنـ ُه ْم ،فَـ َقالُواَ :م ْسج ٌد َ
بنَا الْ َف ْجَرُ ،مثَّ َرأَى أَْقـ َو َاماً يَـْنزلُو َن فَـيُ َ
ضَرت
ك َم ْن َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم أَنـ
إَّمنَا َهلَ َ
َّه ُم َّاَّتَ ُذوا آ َاث َر أَنْبيَائه ْم ب َيعاًَ ،م ْن َمَّر ب َش ْيء م ْن هذه امل َساجد فَ َح َ
ُ
َ
صل َوإالَّ فَـ ْليَ ْمض"(.)1
َّ
الصالَةُ فَـ ْليُ َ
ومل َيصص الصحابة قبور شهداء بدر وال أحد بشيء دون قبور املسلمني ،وال آاثر وأماكن
الغزوات ،فأعظم نصر كان يف أول اإلسالم هو ما كان يف يوم بدر ،ومع ذلك مل يُعرف عن أحد من
الصحابة تعظيم مكان الغزوة ،وال زايرته أو تعاهده.
وتعظيم آاثر الصاحلني والغلو فيهم ويف آاثرهم هو سبب الشرك يف األرض ،كما جاء عن ابن عباس
وسواع،
رضي هللا عنهما ،ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال عن " ُودُ ،
ني م ْن قَـ ْوم نُوح ،فَـلَ َّما َهلَ ُكوا أ َْو َحى الشَّْيطَا ُن إ َىل قَـ ْومه ْم أَ ْن
ويَغوث ،ويَـعُوق ،ونسر " :أ ْ
صاحل َ
َمسَاءُ ر َجال َ
ك
ك أُولَئ َ
وها أب َْمسَائه ْم ،فَـ َف َعلُوا فَـلَ ْم تُـ ْعبَ ْد َح َّىت إ َذا َهلَ َ
ص ًااب َو َمسُّ َ
انْصبُوا إ َىل َجمَالسه ْم الَّيت َكانُوا َْجيل ُسو َن أَنْ َ
ت(.)1
َوتَـنَ َّس َخ الْع ْل ُم عُب َد ْ
ليتأسوا برؤية تلك الصور،
قال القرطيب املالكي (611هـ)( :قال علماؤان :ففعل ذلك أوائلهم َّ
ضت هلم بذلك
ويتذكروا أحواهلم الصاحلة فيجتهدوا كاجتهادهم ،ويعبدون هللا عز وجل عند قبورهم ،فَ َم َ
أزمان ،مث أهنم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ،ووسوس هلم الشيطان أن آابءكم وأجدادكم
كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها ،فحذر النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن مثل ذلك.)5() .
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم ( ،151 / ، )151وابن سعد يف الطبقات الكربى  ،111/والطحاوي يف مشكل
اآلاثر ( )191/11وصححه هذا األثر ابن حجر يف فتح الباري (.)611/1
( ) شرح صحيح مسلم .5/11
( )1أخرجه عبد الرزاق برقم (، ) 111ج  ، 11/وابن أيب شيبة (ِ )116/ ( ، )111بسناد صحيح.
وق) ح.161:
وث َويـَعُ َ
اعا وال يـَغُ َ
( )1أخرجه البخاري كتاب:التفسري ،ابب( :وال تذرن َوًّدا وال ُسو ً
( )5تفسري القرطيب .51/
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وقال أبو بكر الطرطوشي ( 511هـ) ( :وروى دمحم بن وضاح ( 11ه) أن عمر بن اخلطاب رضى
هللا عنه َأمر ب َقطْع الشجرة اليت بُويع حتتها النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن الناس كانوا يَ ْذ َهبُون إليها ،فَ َخاف عُ َمر هنع هللا يضر
الفتنة عليهم.
قال :وكان مالك وغريه من علماء املدينة يكرهون تلك املساجد وتلك اآلاثر اليت يف املدينة ما عدا
ُح ًدا.
قباء وأ ُ
ودخل سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل ببيت املقدس فصلى فيه ومل يتَّبع تلك اآلاثر والصالة فيها،
وكذلك فعل غريه أيضا ممن يـُ ْقتَدى به )(.)1
قال ابن عبد الرب املالكي ( 161هـ )( :وقد َكره َمالك وغريه من أهل العلم طلب موضع الشجرة اليت
بُويع حتتها بيعة الرضوان ،وذلك  -وهللا أعلم ُِ -مَالََفة ل َما َسلَكه اليهود والنصارى يف مثل ذلك.) () .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية(1 1ه) ( ومن املعلوم أن النيب  كان يصلي يف أسفاره يف مواضع،
وكان املؤمنون يرونه يف املنام يف مواضع ،وما اَّتذ السلف شيئا من ذلك مسجداً وال مزاراً ولو فتح هذا
الباب لصار كثري من داير املسلمني أو أكثرها مساجد ومزارات)(.)1
ومل يكن من شأن الصحابة تعظيم اآلاثر ،ولَ َّما مل يكن لتلك اآلاثر َمْنزلة يف الشريعة مل يتكفل هللا
ت
ت َح ًّ
حبفظها ،فقد روى البخاري يف صحيحه من طريق طَارق بن َعْبد َّ
اجا فَ َمَرْر ُ
الر ْمحَن قَ َال :انْطَلَ ْق ُ
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
ث َابيَ َع َر ُس ُ
صلَّى َّ
ول َّ
َّجَرةُ َحْي ُ
صلُّو َن قُـ ْل ُ
اّلِل َ
ب َق ْوم يُ َ
تَ :ما َه َذا الْ َم ْسج ُد؟ قَالُواَ :هذه الش َ
اّلِل
يم ْن َابيَ َع َر ُس َ
ول َّ
ت َسع َ
بَـْيـ َعةَ الر ْ
يد بن الْ ُم َسيَّب فَأ ْ
ض َوان ،فَأَتَـْي ُ
َخبَـ ْرتُهُ ،فَـ َق َال َسعي ٌدَ :ح َّدثَِن أَيب أَنَّهُ َكا َن ف َ
اها فَـلَ ْم نَـ ْقد ْر َعلَْيـ َها فَـ َق َال
صلَّى َّ
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َْحت َ
َّجَرة .قَ َال :فَـلَ َّما َخَر ْجنَا م ْن الْ َعام الْ ُم ْقبل نَسينَ َ
َ
ت الش َ
()1
وها أَنْـتُ ْم؟ فَأَنْـتُ ْم أ َْعلَ ُم .
صلَّى َّ
َسعي ٌد :إ َّن أ ْ
وها َو َعل ْمتُ ُم َ
اّلِلُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َملْ يَـ ْعلَ ُم َ
اب ُحمَ َّمد َ
َص َح َ
ُّ ()5
َّهكم)
قال ابن حجر( :قال سعي ٌد هذا الكالم ُمْنكرا ،وقوله " :فأنتم أعلم " هو على سبيل الـتـ َ
وهذا مما يدل على أن الصحابة مهنع هللا يضر مل تكن هلم عناية ابآلاثر من األماكن وغريها.

( )1الباعث على إنكار احلوادث.6 /1
( ) االستذكار .161/
( )1جمموع الفتاوى .115/ 1
( )1أخرجه البخاري  ،كتاب  :املغازي  :ابب غزوة احلديبية  ،ح.1911:
( )5فتح الباري .111/1
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َّجَرةَ ُمثَّ أَتَـْيـتُـ َها بَـ ْع ُد فَـلَ ْم أ َْعرْفـ َها(.)1
فقد روى البخاري من طريق َسعيد بن الْ ُم َسيَّب َع ْن أَبيه قَ َال :لََق ْد َرأَيْ ُ
ت الش َ
فإذا كانت تلك اآلاثر قد اندرست منذ زمن الصحابة مهنع هللا يضر فما ابلك هبا بعد ذلك؟
وإذا كان الصحابة مهنع هللا يضر قد حرصوا على إزالة تلك اآلاثر اليت يفتَت هبا بعض الناس ،فهل يظن ظان
بقاء هذه اآلاثر بعد هذه األزمان املتطاولة اليت تكاثر فيها الكذب والكذابون ،ومن يريد االجتار مبثل
هذه اآلاثر؟
وما أحوج هذه األمة إىل االلتزام مبنهج سلف هذه األمة للنجاة من تلك األخطار اليت هتددها يف
دينها ودنياها ،كما قال ابن وضاح (  11ه )( :وكان مالك بن أنس وغريه من علماء املدينة ،يكرهون
إتيان تلك املساجد وتلك اآلاثر للنىب  ما عدا قباء وحده.
وقال :ومسعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت املقدس فصلى فيه ،ومل يتبع تلك اآلاثر وال
الصالة فيها ،وكذلك فعل غريه ،ايضاً ممن يقتدى به ،وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت املقدس فلم يعد فعل
بعض َمن مضى :كم من أمر
سفيان ،قال ابن وضاح :فعليكم ابإلتباع َّ
ألئمة اهلدى املعروفني ،فقد قال ُ
هو اليوم معروف عند كثري من الناس كان منكراً عند من مضى ،ومتحبب إليه مبا يبغضه عليه ،ومتقرب
بعده منه.) () .
إليه مبا يُ ُ
وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان أن زايرة البقاع املزعومة أن فيها آاثر النيب  مما ابتدع يف
دين هللا ،ومل يستحبه أحد من األئمة ( :وأما زايرة املساجد اليت بنيت مبكة غري املسجد احلرام ،كاملسجد
الذي حتت الصفا وما يف سفح أيب قبيس ،وحنو ذلك من املساجد اليت بنيت على آاثر النيب 
وأصحابه ،كمسجد املولد وغريه فليس قصد شيء من ذلك من السنة ،وال استحبه أحد من األئمة،
وإمنا املشروع إتيان املسجد احلرام خاصة واملشاعر :عرفة ومزدلفة والصفا واملروة ،وكذلك قصد اجلبال
والبقاع اليت حول مكة غري املشاعر عرفة ومزدلفة ومىن مثل :جبل حراء واجلبل الذي عند مىن الذي
يقال :إنه كان فيه قبة الفداء وحنو ذلك ،فإنه ليس من سنة رسول هللا  زايرة شيء من ذلك ،بل هو
بدعة ،وكذلك ما يوجد يف الطرقات من املساجد املبنية على اآلاثر والبقاع اليت يقال إهنا من اآلاثر ،مل
يشرع النيب  زايرة شيء من ذلك خبصوصه ،وال زايرة شيء من ذلك )(.)1

( )1أخرجه البخاري ،كتاب اإلمارة ،ابب استحباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان حتت الشجرة  ،ح.1159 :
( ) االعتصام 111/1
( )1جمموع الفتاوى 111/ 6
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وهبذا نعلم أن الصحابة الكرام والتابعني هلم ِبحسان ،مل يكونوا يتتبعون آاثر النيب  املكانية
واملواضع اليت نزل هبا اتفاق إال ما ورد الدليل مبشروعيته  ،ومل يبنوا عليها مسجداً تربكاً آباثره ،ألن هذا
مما جاء النهي عنه منه  ،فما أسعد من سلك طريقهم وأخذ مبنهجهم.
وأما ما نقل عن عبد هللا بن عمر  من تتبع هلذه اآلاثر فهي من اجتهاده  الذي مل يوافقه
عليه أكثر الصحابة  ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  (:كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر
السابقني األولني من املهاجرين واألنصار يذهبون من املدينة إىل مكة حجاجاً وعماراً ومسافرين ومل ينقل
عن أحد منهم أنه حترى الصالة يف مصليات النيب  ، ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا
إليه أسبق ،فإهنم أعلم بسنته وأتبع هلا من غريهم)(.)1
وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز يف تعليقه على فتح الباري  ( :واحلق أن عمر  أراد ابلنهي عن
تتبع آاثر األنبياء  ،سد الذريعة إىل الشرك  ،وهو أعلم هبذا الشأن من ابنه رضي هللا عنهما  ،وقد أخذ
اجلمهور مبا رآه عمر  ، وليس يف قصة عتبان  ما َيالف ذلك ،ألنه يف حديث عتبان  قد
قصد أن يتأسى به  يف ذلك ،خبالف آاثره يف الطرق وحنوها فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غري
مشروع  ،كما دل عليه فعل عمر  ، ورمبا أفضى ذلك مبن فعله إىل الغلو والشرك كما فعل أهل
الكتاب وهللا أعلم )( ).

( )1اقتضاء الصراط املستقيم .156/
( ) هوامش فتح الباري بتعليق الشيخ ابن ابز .569/1
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اخلامتة:
يف ختام هذا البحث ميكن إجياز أهم ما تضمنه من خالل النقاط التالية:
أ .التربك ابلنيب  إمنا يكون ابلتأسي أبقواله وأفعاله وقد جاءت األدلة من كتاب هللا وسنة رسوله 
ابلداللة على ذلك وهو حمل اتفاق بني أهل العلم.
ب .جواز التربك جبسده الشريف  يف حياته وما انفصل عنه من ريقه وعرقه وما يتبع ذلك ،ثبت
من أفعال الصحابة رضوان هللا عليهم ،وقد أقرهم النيب  على ذلك ،وقد جاءت النصوص الصرَية
الصحيحة بذلك ،وهو من دالئل نبوته . 
ج .جواز التربك آباثر النيب  احلسية املنفصلة من جسده الشريفة ،أو تلك األشياء اليت ابشرها النيب 
كالثياب ،واآلنية ،والنعل ،والربدة ،واخلامت ،والعصا ،وغريها ،وقد صار الصحابة مهنع هللا يضر إىل التربك به ،وقد
ثبت أن الصحابة مهنع هللا يضر كانوا َيتفظون هبذه األشياء للتربك هبا بعد وفاته . 
د .التربك آباثر النيب  عليه وسلم مشروع ،وقد فعله الصحابة  ،والتابعون من بعده ،ولكن بعد
تطاول األزمان على هذه اآلاثر  ،ليس مثة بقاء هلا يف زماننا هذا.
ه .مما يؤكد أن هذه اآلاثر النبوية فنيت ومل يبق منها شيء شواهد كثرية منها:
* قلة ما خلفه رسول هللا  بعد وفاته من اآلاثر.
* ثبوت فقدان بعض هذه اآلاثر.
و .مل يكن من شأن الصحابة مهنع هللا يضر ،تتبع آاثر النيب  املكانية إال ما دلت عليه السنة النبوية.
مما يوصي به الباحث ضرورة دراسة ما يزعم بعض الناس من وجود بعض اآلاثر احلسية له  والنظر يف
ذلك ابملعايري العلمية التجريبية  ،ولعل أقسام اآلاثر يف اجلامعات السعودية أن تتبىن مثل هذه الدراسة.
وهللا أعلم وأحكم وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم.
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فهرس املصادر واملراجع:
 آاثر املدينة املنور لعبد القدوس األنصاري ،املكتبة السلفية ط :الثالثة.
 اآلاثر النبوية ألمحد تيمور ابشا ،مطبعة الكتاب العريب ،القاهرة1951 ،م.
 األحكام السلطانية ،للماوردي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1115 ،ه1915 ،م.
 أحكام القرآن حتقيق :دمحم صادق قمحاوي دار إحياء الرتاث العريب بريوت1115 ،هـ.
 االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،أتليف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب
النمري القرطيب ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بريوت  111 -م ،الطبعة :األوىل ،حتقيق:
سامل دمحم عطا-دمحم علي معوض.
 االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب ،حتقيق :علي البجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة
األوىل111 ،ه.
 اقتضاء الصراط املستقيم ِمالفة أصحاب اجلحيم ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين ،حتقيق :دمحم
حامد الفقي ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1169 ،هـ.
 اإلصابة يف متيز الصحابة البن حجر العسقالين ،حتقيق :علي البجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة
األوىل111 ،ه.
 االعتصام ،للشاطيب ،املكتبة التجارية مبصر.
 األنساب ،أليب سعيد السمعاين ،حتقيق :عبد هللا عمر البارودي ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة:
األوىل1991 :م.
 البداية والنهاية ،أتليف :إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء ،دار الراين 1111هـ.
 البيان ألخطاء بعض الكتاب ،للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الدمام11 1 ،ه.
 اتج العروس ،للزبيدي ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية.

 اتريخ ابن الوردي ،دار الكتب العلمية ،لبنان بريوت1111 ،ه ،الطبعة األوىل.
 اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،لشمس الدين دمحم الذهيب ،حتقيق :د .عمر عبد السالم،
دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1111هـ.
 اتريخ اخللفاء للسيوطي ،حتقيق :دمحم حمي الدين عبد احلميد ،مطبعة السعادة مبصر ،الطبعة األوىل
1111ه.
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 اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 اتريخ خليفة بن خياط ،حتقيق :أكرم ضياء العمري ،دار القلم ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية،
1191ه.
 اتريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،أليب القاسم علي بن عساكر
الشافعي ،حتقيق :عمر بن غرامة العمري ،دار الفكر  -بريوت – 1995م.
 حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني ،للشوكاين ،دار القلم ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1911م.
 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،للقاضي عياض ،حتقيق :أمحد بكري حممود ،طبعة :فؤاد بلبان،
لبنان ،مكتبة احلياة -بيـروت 1111هـ.
 تفسري القرآن العظيم ،أتليف :إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ،دار النشر :دار
الفكر  -بريوت – 1111هـ.
 تفسري النسفي ،أتليف :النسفي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 تقسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري ،دار الفكر ،بريوت1111 ،ه.
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أتليف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب
النمري ،دار النشر :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  -املغرب  ،1111 -حتقيق:
مصطفى بن أمحد العلوي ،دمحم عبد الكبري البكري.
 هتذيب اآلاثر البن جرير الطربي ،حتقيق :علي رضا ،دار املأمون للرتاث ،سوراي ،دمشق ،الطبعة
األوىل1116 ،ه.
 هتذيب التهذيب ،أتليف :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار النشر :دار
الفكر  -بريوت  ،1911 - 1111 -الطبعة :األوىل.
 هتذيب اللغة لألزهري ،دار إحياء الرتاث بريوت الطبعة األوىل 111م.

 الثقات أليب حامت دمحم بن حبان البسيت ،حتقيق :السيد شرف الدين أمحد ،دار الفكر ،الطبعة:
األوىل1195هـ.
 جامع األصول يف أحاديث الرسول ،البن األثري ،دار الكتب العلمية.
 اجلامع ألحكام القرآن ،أتليف :أبو عبد هللا دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب ،دار النشر :دار
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الشعب – القاهرة.
 اجلرح والتعديل ،أليب حامت الرازي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 195م.
 جالء األفهام يف فضل الصالة على دمحم خري األانم ،البن القيم اجلوزية ،حتقيق :شعيب األرانؤوطـ
وعبد القادر األرانؤوط ،دار العروبة ،الكويت ،الطبعة الثانية 1111ه.
 مجهرة أشعار العرب ،أليب زيد القرشي ،حتقيق :عمر الدابغ ،دار األرقم ،بريوت.
 مجهرة اللغة البن دريد ،حتقيق :رمزي بعلبك ،دار العلم للماليني بيـروت.
 الدارس يف اتريخ املدارس للنعيمي ،حتقيق :إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1111ه.
 الديباج على صحيح مسلم ،للسيوطي ،حتقيق :أبو إسحاق احلويِن ،دار ابن عفان ،السعودية،
اخلرب1116 ،ه.
 السلوك يف معرفة دول امللوك ،للمقزيزي ،حتقيق :دمحم عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل 1111ه.
 سنن ابن ماجه ،حققه ورقمه :دمحم فؤاد عبد الباقي ،طبعة مصورة ،دار الفكر.
 سنن أيب داود ،حتقيق :دمحم حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية بيـروت.
 سنن البيهقي ،حتقيق :دمحم عبد القادر عطا ،دار الباز ،مكة املكرمة1111 ،هـ.
 سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد شاكر ج ( ،) -1ج ( )1حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،ج()5-1
حتقيق :إبراهيم عطوة عوض.
 سنن الدارقطِن مع التعليق املغِن ،حملمد مشس احلق العظيم آابدي ،صححه :عبد هللا هاشم اليماين،
ط املدينة النبوية 1116هـ .د
 سنن الدارمي ،حتقيق :فؤاد زمريل وخالد السبع ،دار الكتاب العريب بيـروت ،الطبعة األوىل
1111هـ.
 السنن الكربى للبيهقي ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1111 ،هـ
 سنن النسائي ،ترقيم :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية بيـروت الطبعة األوىل.
 سؤاالت أيب داوود لإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :زايد دمحم منصور ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة
املنورة ،الطبعة األوىل1111 ،ه.
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 سري أعالم النبالء ،أتليف :دمحم بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد هللا ،حتقيق :شعيب
األرانؤوط ،دمحم نعيم العرقسوسي ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة :التاسعة1111ه.
 السرية احللبية يف سرية األمني واملأمون ،لعلي بن برهان الدين احلليب ،دار املعرفة ،بريوت،
1111ه.
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد احلنبلي ،دار اآلفاق بيـروت.
 شرح النووي على مسلم دار إحياء الرتاث العريب بريوت الطبعة الثانية 119هـ.
 شعب اإلميان ،أتليف :أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :دمحم السعيد بسيوين زغلول ،دار
النشر :دار الكتب العلمية  -بريوت  ،-الطبعة :األوىل.1111
 صبح األعشىى يف صناعة اإلنشا ،القلقنشدي ،حتقيق :عبد القادر زكار ،وزارة الثقافة السورية،
دمشق1911 ،م.
 صحيح ابن حبان ( اإلحسان برتتيب صحيح بن حبان) ترتيب عالء الدين الفارسي ،حتقيق:
كمال احلوت ،الطبعة األوىل1111 ،هـ.
 صحيح ابن خزمية ،حتقيق :دمحم مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي بيـروت1191 ،هـ.
 صحيح اإلمام البخاري رقمه :دمحم فؤاد عبد الباقي ،طبع مع فتح الباري ،املطبعة السلفية ،القاهرة.
 صحيح بن حبان ( اإلحسان برتتيب صحيح بن حبان) ترتيب عالء الدين الفارسي ،حتقيق:
كمال احلوت ،الطبعة األوىل1111 ،هـ.
 صحيح مسلم ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احلليب ،الطبعة
األوىل1111 ،هـ.
 الطبقات الكربى ،أتليف :دمحم بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهري ،دار النشر :دار صادر
 بريوت .- طبقات فحول الشعراء ،حملمد بن سالم اجلمحي ،حتقيق :حممود شاكر ،دار املدين ،جدة.

 عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيِن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
 غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب ،حتقيق :دمحم عبد العزيز اخلالدي ،دار الكتبة العلمية ،لبنان -
بريوت ،الطبعة الثانية1111 ،ه.
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غريب احلديث ،أتليف :أمحد بن دمحم بن إبراهيم اخلطايب البسيت أبو سليمان ،دار النشر :جامعة أم
القرى  -مكة املكرمة – 111هـ ،حتقيق :عبد الكرمي إبراهيم العزابوي.
غريب احلديث ،أتليف :القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد ،دار النشر :دار الكتاب العريب -
بريوت  ،1196 -الطبعة :األوىل ،حتقيق :د .دمحم عبد املعيد خان.
الفائق يف غريب احلديث ،للزِمشري ،حتقيق :علي البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية.
فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ،حتقيق :الشيخ عبد العزيز بن ابز ،ترقيم

دمحم فؤاد عبد الباقي ،املطبعة السلفية ،القاهرة.
 فتح القدير اجلامع بني فِن الرواية والدراية من علم التفسري ،أتليف :دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين،
دار النشر :دار الفكر – بريوت.
 قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ،البن تيمية ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
1191ه.
 الكامل يف التاريخ ،أليب احلسن الشيباين ،حتقيق عبد هللا القاضي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة الثانية1115 ،ه.
 الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،أليب بكر عبد هللا بن دمحم بن أيب شيبة الكويف ،حتقيق:
كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد  -الرايض  -الطبعة :األوىل1119هـ.
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أتليف :أبو القاسم حممود بن عمر
الزِمشري اخلوارزمي ،دار النشر :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي.
 الكشف والبيان عن تفسري القرآن أليب إسحاق الثعليب النيسابوري ،حتقيق :أيب دمحم بن عاشور،
مراجعة وتدقيق األستاذ نظري الساعدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل 11هـ.
 لسان العرب ،أتليف :دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار النشر :دار صادر  -بريوت،
الطبعة :األوىل.
 لسان امليزان ،أتليف :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار النشر :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات  -بريوت  ،1916 - 1116 -الطبعة :الثالثة ،حتقيق :دائرة املعرف
النظامية  -اهلند .-

التبرك بآثار النبي 

32

 جمموع فتاوى الشيخ ابن ابز ،مجع :دمحم بن سعد الشويعر ،دار أصداء اجملتمع1111 ،ه.
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وابنه دمحم،مركز امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف.
 احملكم البن سيده حتقيق :دمحم علي النجار ،معهد املخطوطات العربية الطبعة الثانية 11 1هـ.
 احملكم واحمليط األعظم ،أتليف :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،دار النشر :دار
الكتب العلمية  -بريوت  111 -م ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي.
 املستدرك على الصحيحني أليب عبد هللا احلاكم النيسابوري ،مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،األوىل 1111هـ.
 املستقصى يف أمثال العرب ،الزِمشري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية1911 ،م.
 مسند أيب داود الطيالسي ،دار املعرفة ،بريوت ،غري مؤرخة.
 مسند أيب يعلى املوصلي ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،الطبعة األوىل.
 مسند إسحاق بن راهويه ،حتقيق :د .عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي ،مكتبة اإلميان ،املدينة
املنورة األوىل111 ،هـ.
 مسند اإلمام أمحد ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،غري مؤرخة.
 مشارق األنوار على صحاح اآلاثر أليب الفضل عياض اليحصيب السبيت املالكي ،املكتبة العتيقة
ودار الرتاث ،غري مؤرخة.
 مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،ألمحد بن أيب بكر الكناين ،حتقيق :دمحم املنتقى الكشناوي،
دار العربية ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1111هـ.
 املعارف ،البن قتيبة الدينوري ،حتقيق :ثروت عكاشة ،دار املعارف ،القاهرة.
 معجم البلدان ،لياقوت احلموي ،دار الفكر ،بريوت.
 املعجم الكبري للطرباين ،مكتبة الزهراء ،املوصل ،الطبعة الثانية1111 ،هـ.
 معجم املعامل التارَيية الواردة يف السرية النبوية ،دار مكة الطبعة األوىل111 ،ه ،عاتق البالدي.
 معجم املؤلفني ،حملمد رضا كحالة ،دار الكتب العلمية بريوت.
 معجم مقاييس اللغة للزِمشري ،اعتىن به الدكتور دمحم عوض مرعب ،و فاطمة دمحم أصالن ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 11هـم 111م.
 املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفهاين.
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منادمة األطالل ومسامرة اخليال ،عبد القادر بدران ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،الطبعة الثانية1915 ،م.
مناهل العرفان يف علوم القرآن ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1116 ،ه.
املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ،أتليف :عبد الرمحن بن علي بن دمحم بن اجلوزي أبو الفرج ،دار
النشر :دار صادر  -بريوت  ،1151 -الطبعة :األوىل.
مورد اللطافة يف من ويل السلطنة واخلالفة ،البن تغردي بردي ،حتقيق :نبيل دمحم عبد العزيز أمحد،
دار الكتب املصرية ،القاهرة1991 ،م.
هناية األرب يف فنون األدب ،النويري ،حتقيق :مفيد قمحية ومجاعة ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل11 1 ،ه.
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اجلزري ،حتقيق :طاهر الزاوي ،حممود الطناحي ،املكتبة العلمية،
بريوت1199 ،ه.
نوادر األصول يف أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أتليف :دمحم بن علي بن احلسن أبو عبد
هللا احلكيم الرتمذي ،دار النشر :دار اجليل  -بريوت 199 -م ،حتقيق :عبد الرمحن عمرية.
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،الشوكاين ،دار اجليل ،بريوت،
1911م.
الوايف ابلوفيات ،أتليف :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،دار النشر :دار إحياء الرتاث -
بريوت 11 1 -هـ 111 -م ،حتقيق :أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى.
والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،البن تغرى بردى ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،مصر.
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أتليف :علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن ،دار النشر :دار القلم ،الدار
الشامية  -دمشق ،بريوت – 1115هـ ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :صفوان عدانن داوودي.
الوفا أبحوال املصطفى ،البن اجلوزي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت ،حتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أتليف :أبو العباس مشس الدين أمحد بن دمحم بن أيب
بكر بن خلكان ،دار النشر :دار الثقافة  -لبنان ،حتقيق :إحسان عباس.

