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4†y›θ ãΒ ãΑ# u™ uρ tβρ ã≈ yδ ã& é#ÏϑøtrB èπs3Í≥ ¯≈ n=uΚ ø9$# 4 ¨βÎ) ’Îû š Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝà6©9 βÎ) ΟçFΖ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊄⊆∇∪ ) ٢٤٨البقرة(  
  

   .ادع لي فيهن بالبركة: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم بتمرات فقلت«رضي اهللا عنه عن أبي هريرة 
  

وِركَتبوِل وسالر رٰيا قَب وِركْتِشبِِ     فَبا الرى ِفيهثَو الَدددسالْم يد   
  عِشـيةَ علَّوه الثَّرى الَ يوسـد     لَقَد غَيبوا ِحلْما وِعلْما ورحمةً 
مهِبين ِفيِهم سٍن لَيزوا ِبحٰراحو    دضأَعو ورظُه مهِمن تنهو قَدو  
   ِه جفْن الْمرسالَِت ويحمديبكِّي    فَأَصبح محمودا ِإلَى اِهللا ٰراِجعا 

رالْح ِبالَد تسأَماوها ِبقَاعشحِم و    دهعِي تحالْو ِمـن تا كَانِة مبيِلغ  

  قصيدة الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي اهللا عنه

  .ان بالبركةالدعاء لإلنس: النماء والزيادة، والتبريك: طلب البركة، والبركة هي: التبرك لغة

لَو َأن َأهَل الْقُرى َآمنُوا واتَّقَوا { : البركة ثبوت الخير اإللهي في الشيء، قال تعالى: قال الراغب األصفهاني

، تنبيها على ٥٠-األنبياء}وهذَا ِذكْر مبارك َأنْزلْنَاه { ، ٩٦-األعراف}لَفَتَحنَا علَيِهم بركَاٍت ِمن السماِء والَْأرِض 

  .ما يفيض به من الخيرات اإللهية

  .طلب ثبوت الخير اإللهي في الشيء: لتبرك هولفالمعنى االصطالحي 

Α$ s%uρ óΟßγs9 öΝßγ–Š Î;tΡ ¨βÎ) sπtƒ# u™ ÿ⎯ ÏµÅ6ù=ãΒ βr& ãΝà6u‹ Ï? ù' tƒ ßNθ ç/$ −G9$# Ïµ‹ Ïù ×πuΖŠ Å6y™ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/§‘ ×π̈Š É)t/uρ $ £ϑÏiΒ x8ts? ãΑ# u™ 

4†y›θ ãΒ ãΑ# u™ uρ tβρ ã≈ yδ ã& é#ÏϑøtrB èπs3Í≥ ¯≈ n=uΚ ø9$# 4 ¨βÎ) ’Îû š Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝà6©9 βÎ) ΟçFΖ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊄⊆∇∪ ) ٢٤٨البقرة(  
  

  :دليل من النبي صلى اهللا عليه وسلم للتبرك باألنبياء

ُأِتيتُ ِبدابٍّة فَوقَ الِْحماِر ودون «: عليه وسلّم قَاَل رضي اهللا عنه ، َأنّ رسوَل اللَِّه صلى اهللا َأنَِس بِن ماِلٍكعن 

َأتَدِري : انِْزْل فَصلِّ فَفَعلْتُ فَقَاَل: الْبغِْل خَطْوها ِعنْد منْتَهى طَرِفها فَرِكبتُ ومِعي ِجبِريُل علَيِه السّالَم فَِسرتُ فَقَاَل

َأتَدِري َأين صلَّيتَ؟ صلَّيتَ ِبطُوِر سينَاء : انِْزْل فَصلِّ فَصلَّيتُ فَقَاَل: يبةَ وإلَيها الْمهاجر ثُمّ قَاَلَأين صلَّيتَ؟ صلَّيتُ ِبطَ



٢ 

اَل َأتَدِري َأين صلَّيتَ؟ صلَّيتَ انِْزْل فَصلِّ فَنَزلْتُ فَصلَّيتُ فَقَ: حيثُ كَلَّم اللَّه عزّ وجلَّ موسى علَيِه السّالَم ثُمّ قَاَل

 ،الَمِّه السلَيى عِعيس ِلدثُ ويٍم حِت لَحـي٤٤٨سنن النسائي الصغرى باب فرض الصالة رقم (ِبب(  

  .، "وهذا أصل كبير في تتبع آثار الصالحين والتبرك بها والعبادة فيها: "قال السندي في حاشيته على النسائي

  : هللا عليه وسلم يقر بأخذ التبرك منه صلى اهللا عليه وسلموهو صلى ا

فَجـاء  : قَاَل. كَان النَِّبي يدخُُل بيتَ ُأم سلَيٍم فَينَام علَٰى ِفراِشها ولَيستْ ِفيهِ          :  قَالَ رضي اهللا عنه  عن َأنَِس بِن ماِلٍك     

فَجـاءتْ وقَـد عـِرقَ،      : قَـالَ . ٰهذَا النَِّبي نَام ِفي بيِتِك، علَٰى ِفراِشكِ      :  فَِقيَل لَها  فَُأِتيتْ. ذَاتَ يوٍم فَنَام علَٰى ِفراِشها    

. يِرهـا فَفَتَحتْ عِتيدتَها فَجعلَتْ تُنَشِّفُ ٰذِلك الْعرقَ فَتَعِصره ِفي قَوارِ        . واستَنْقَع عرقُه علَٰى ِقطْعِة َأِديٍم، علَٰى الِْفراشِ      

رواه  (.»َأصـبتِ «: قَاَل. يا رسوَل اللِّه نَرجو بركَتَه ِلِصبياِننَا     : فَقَالَتْ» ما تصنَِعين؟ يا ُأم سلَيمٍ    «: فَفَِزع النَِّبي فَقَالَ  

لفضائل  باب طيب عرق النبي صلى اهللا عليه وسلم والتبرك به كتاب ا            ٦٠٠٩اإلمام مسلم رحمه اهللا رقم الحديث       

  ). ١٥/٧٣صفحة 

حدّثَنَا َأبو  : قَاَل َأبو كُريٍب    . ـ حدثنا سهُل بن عثْمان و َأبو كُريٍب محمّد بن الْعالِء جِميعا عن َأِبي معاِويةَ                ) ١٠٣(

لَمّا كَان غَـزوةُ تَبـوك،      :  سِعيٍد شَكّ اَألعمشُ قَالَ    معاِويةَ عِن اَألعمِش عن َأِبي صاِلٍح عن َأِبي هريرةَ َأو عن َأِبي           

فَقَاَل رسوُل اللِّه صلى اهللا . لَو َأِذنْتَ لَنَا فَنَحرنَا نَواِضحنَا، فََأكَلْنَا وادّهنَّا      ! يا رسوَل اللّهِ  : قَالُوا. َأصاب النَّاس مجاعةٌ  

ثُـمّ  . ولِكِن ادعهم ِبفَضِل َأزواِدِهم   . يا رسوَل اللِّه ِإن فَعلْتَ قَلَّ الظَّهر      : جاء عمر، فَقَالَ  قَاَل فَ » افْعلُوا«: عليه وسلم 

ـ » نَعم«: فَقَاَل رسوُل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم      . لَعلَّ اهللا َأن يجعَل ِفي ذِلك     . ادع اهللا لَهم علَيها ِبالْبركَةِ     اَل فَـدعا   قَ

 طَهسِبِنطٍَع فَب .   اِدِهموِل َأزا ِبفَضعد ّةٍ     . ثُمِبكَفِّ ذُر ِجيءُل يجَّل الرعرٍ    . قَاَل فَجِبكَفِّ تَم اآلخَر ِجيءيقَاَل و .  ِجيءيقَاَل و

خُذُوا ِفي  «: ثُمّ قَالَ . اَل فَدعا رسوُل اللِّه علَيِه ِبالْبركَةِ     قَ. حتَّى اجتَمع علَى النِّطَِع ِمن ذِلك شَيء يِسير       . اآلخَر ِبِكسرةٍ 

ِتكُمِعيقَاَل» َأو :  ِتِهمِعيقَالَ        . فََأخَذُوا ِفي َأو ،ُألوهِإالَّ م اءكَِر ِوعسكوا ِفي الْعا تَرتَّى مفَضلَتْ    : حوا، وتَّى شَِبعفََأكَلُوا ح

َأشْهد َأن الَ ِإله ِإالَّ اهللا، وَأنِّي رسوُل اللِّه، الَ يلْقَى اهللا ِبِهما عبـد،               «: وُل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم     فَقَاَل رس . فَضلَةٌ

  )صحيح مسلم (.»غَير شَاٍك، فَيحجب عِن الْجنَِّة
  

   :تبرك الصحابة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :هللا في أصح كتاب بعد كتاب اهللا بابا عجيبا وهوذكر اإلمام البخاري رحمه ا

 من ذلك هتعمَل الخُلَفاء بعدحِه وخاتمِه وما اسيفِه وقدوس صاهمن ِدرِع النبيِّ صلى اهللا عليه وسلّم وع باب ما ذُِكر

  )صحيح البخاري (مما لم يذكَر قسمته ومن شَعِرِه ونعلِه وآنَيِته مما تَبّرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته

 



٣ 

أخرج إلينا أنس نَعلين جرداويِن لهما ِقباالِن، فحدّثني ثابتٌ البنانيِّ بعد عن «: عيسى بن طهمان قالعن  :منها

  )٣١٧٠رواه البخاري .» أنَّهما نَعال النبيِّ صلى اهللا عليه وسلّم رضي اهللا عنهأنٍس

رجمة تثبيت أنه صلى اهللا عليه وسلّم لم يورث وال بيع الغرض من هذه الت: وقال في الفتح في هذا الباب

مما لم تذكر «موجوده، بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به، ولو كانت ميراثاً لبيعت وقسمت، ولهذا قال بعد ذلك 

  »قسمته

  

 وهو فـي  أتيتُ النبي صلى اهللا عليه وسلم«: قال  رضي اهللا عنهماأبي جحيفةَ عن أبيهعن وفي البخاري أيضا 

                    ضوء فمـن أصـابون الوتَِدربي ضوء النبي صلى اهللا عليه وسلم والناسم، ورأيتُ بالالً أخذَ وقبٍة حمراء من أد

 كتاب  ٥٧٢٥: صحيح البخاري رقم الحديث    (.منه شيئاً تمسح به، ومن لم يصب منه شيئاً أخذَ من بلََل يِد صاحِبه             

  ). اللباس باب القبة الحمراء من أدم

  

 فواِهللا ما تَنَخَّم رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نُخامةً ِإالّ وقعتْ في كفِّ رجٍل منهم                 وفي قصة الحديبية قال عروة    

رواه اإلمام البخـاري     (فدلك بها وجهه وِجلْده، وِإذا أمرهم ابتَدروا أمره، وِإذا تَوضَأ كادوا يقْتَِتلون على وضوِئه،             

 )٥/٦٧٥ باب الشروط في الجهاد كتاب الشروط صفحة ٢٦٧٣م الحديث رق

  

كنتُ عند النبي صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو نـاِزل بالِْجعرانـِة    «: قال  رضي اللّه عنهاألشعري عن أبي موسى 

: ي ما وعدتني؟ فقال لـه أالتُنِجزل: بين مكة والمدينة ـ ومعه ِبالل؛ فأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم أعرابي فقال 

ِمن     : فقال. أبِشر كهيئِة الغضباِن فقال  رضي اهللا عنهما    فأقبل على أبي موسى وبالٍل      . »أبِشر«قد أكثرتَ علي : در

اشـربا منـه،    : ثم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديِه ووجهه فيه، ومج فيه ثم قال            . قِبلْنا: قاال. البشرى؛ فاقبال أنتما  

. فأخَذا القَدح فَفَعال، فنادت أم سلمةَ من وراِء الستر أن أفِضال ألمكمـا            . أفِرغا على وجوِهكما ونحوِركما وأبِشرا    و

  ).٨/٣٦٨ باب غزوة الطائف كتاب المغازي ٤٢٢٥رواه اإلمام البخاري رقم الحديث  ( فأفضال لها منه طائفة
  

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشرب من في قربة معلقـة قائمـا              عن أم ثابت رضي اهللا عنها قالت دخل علي رسو         

 باب فـي الرخـصة كتـاب        ١٨٩٣رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رقم الحديث         (فقمت إلى فيها فقطعته     

  ). ٥/٥٤٥األشربة صفحة 

م قال شارح هذا الحديث في رياض الصالحين وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل                    

  .... وتتبرك به 
  

ادع لي فيهن بالبركة، قـال      : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم بتمرات فقلت        «رضي اهللا عنه    عن أبي هريرة    

 أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ والتنثـر بهـن نثـراً،              في مزود فإذا أردت    فاجعلهنخذهن  : ثم دعا ثم قال   فقبض  

، وكنا نأكل ونطعم، وكان المزود معلقاً بحقوي اليفارقه، فلمـا قتـل             فحملت من ذلك كذا وكذا وسقاً في سبيل اهللا        

  )رواه الترمذي وحسنه البيهقي (»عثمان انقطع



٤ 

ما فَ. كَان رسوُل اللِّه ِإذَا صلَّٰى الْغَداةَ جاء خَدم الْمِدينَِة ِبآِنيِتِهم ِفيها الْماء           :  ، قَالَ   رضي اهللا عنه   عن َأنَِس بِن ماِلكٍ   

رواه اإلمام مسلم رحمه اهللا رقم       (فَربما جاءوه ِفي الْغَداِة الْباِردِة فَيغِْمس يده ِفيها       . يْؤتَٰى ِبِإنَاٍء ِإالَّ غَمس يده ِفيها     

  ).١٥/٦٩كتاب الفضائل صفحة ..  باب قرب النبي عليه السالم من ٥٩٩٥الحديث 

  

َأرسلَني أهلي إلى أم سلمةَ زوج النبي صـلى اهللا عليـه   «: قال رضي اهللا عنه وهبعن عثمان بن عبِد اهللا بن م

وسلم بقَدح من ماء، وقبض ِإسرائيُل ثالثَ َأصابع من قُصٍة فيها شَعر من شعِر النبي صلى اهللا عليه وسلم، وكان                    

رواه اإلمـام    (َأيـتُ شَـعراٍت حمـرا     ِإذا أصاب اِإلنسان عين أو شيء بعثَ إليها مخضبه، فاطلَعتُ في الجلجل فر            

  )١١/٥٤٤ باب ما يذكر في الشيب كتاب اللباس صفحة ٥٧٦١البخاري رحمه اهللا رقم الحديث 

  

والحاصل من معنى هذا الحديث أن أم سلمة رضي اهللا عنها كان            قال اإلمام القسطالني رحمه اهللا شارح البخاري        

م حمر محفوظة للتبرك في شيء مثل الجلجـل وكـان النـاس             عندها شعرات من شعر النبي صلى اهللا عليه وسل        

يستشفون بها من المرض فتارة يجعلونها في قدح من ماء ويشربونه وتارة في إجانة من الماء فيجلـسون فـي               

  .الماء الذي فيه الجلجل الذي فيه تلك الشعرات الشريفة

  

اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعـل فيـه   والمراد أنه كان من يقول ابن حجر العسقالني رحمه اهللا في شرحه   

  تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب اإلناء أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها، 
 

 ناِلٍكعِن مةَ: قَاَل  رضي اهللا عنه،َأنَِس برموُل اللِّه صلى اهللا عليه وسلم الْجسى رما رّلَم .لَقَوحو كَهنُس رنَح .

لَقَهفَح نماَألي اِلقَ ِشقَّهَل الْحنَاو .اهِّإي طَاهفََأع ّاِريةَ اَألنْصا طَلْحا َأبعد ّثُم .رسالشِّقَّ اَألي لَهنَاو ِّلقْ«: فَقَاَل. ثُماح «

لَقَهةَ. فَحا طَلْحَأب طَاهفَقَاَل. فََأع :»هالنَّاِس اقِْسم ني٣١٠٩صحيح مسلم  (.»ب(  
  ) كتاب الحج–تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي  (فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه) فقال اقسمه بين الناس(
  

 والحالق -صلى اهللا عليه وآله وسلم-لقد رأيت رسول اهللا : " قال-رضي اهللا عنه-وفي صحيح مسلم عن أنس 

  ".يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إال في يد رجل

 رأسه بمنى أخذ -صلى اهللا عليه وآله وسلم-لما حلق رسول اهللا : "وعند أحمد في المسند عن أنس أيضاً قال

، فلما رأى الناس ما خصها به )يا أنس انطلق بهذا إلى أم سليم: (ق رأسه األيمن بيده، فلما فرغ ناولني فقالش

  ".من ذلك تنافسوا في الشق اآلخر، هذا يأخذ الشيء، وهذا يأخذ الشيء

 صلى عند ترجمة أبي أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أنه أخذ من لحية رسول اهللا: وجاء في كتاب زاد المسلم 

  . اهللا عليه وسلم شيئا فقال ال يصيبك السوء يا أبا أيوب



٥ 

وفيه أيضا روى ابن السكَن من طريق صفوان بن هبيرة عن أبيه قال قال ثابت البناني رضي اهللا عنه قال لي 

أنس بن مالك رضي اهللا عنه هذه شعرة من شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضعها تحت لساني قال 

  . ا تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانهفوضعته

وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنهما قالت هذه جبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فقال هذه كانت عند عائشة رضي اهللا فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج

وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمريض يستشفى عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها 

  )مسلم (.بها

  

  

  رواه البخاري رحمه اهللا

  

و اغِْسلْنَها ثَالَثَـاً أَ   : دخََل علَينَا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وآِلِه وسلَّم ِحين تُوفِّيتْ ابنَتُه فَقَالَ            «: عن أم عطية قالت   

خَمساً َأو َأكْثَر ِمن ذَِلك ِإن رَأيتُنّ ِبماٍء وِسدٍر، واجعلْن فَي اَألِخيرِة كَافُوراً َأو شَيئاً ِمن كَافُوٍر، فَِإذَا فَرغْتُنّ فَآِذنَِّني،                    

نيل األوطار   (الصالحين بآثار التبرك في أصل وهويعِني ِإزاره   َأشِْعرنَها ِإيّاه   : فَلَمّا فَرغْنَا آذَنَّاه فََأعطَانَا حقْوه فَقَالَ     

  )   كتاب الجنائز–للشوكاني 

عن عاصم األحول رضي اهللا عنه قال رأيت قدح النبي صلى اهللا عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي اهللا عنه ثم                      

وقـال  . ذا القدح أكثر من كذا وكـذا قال قال أنس رضي اهللا عنه لقد سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ه              

اإلمام البخاري رحمه اهللا رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت فيه وكان اشتري من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة                  

  . ألف



٦ 

  

  
  

يا بني إني خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان  : يقول الصحابي الجليل سيدنا معاوية رضي  اهللا عنه        

جته وتوضأ أصب الماء على يديه فنظر إلى قميص لي قد انخرق من عاتقي ، فقال لي يا معاوية أال                    إذا مضى لحا  

أكسوك قميصا؟ قلت بلى فكساني قميصا لم ألبسه إال لبسة واحدة وهو عندي واجتز ذات يـوم فأخـذت جـزازة                     

شعر واألظفار فـي عينـي      شعره وقالمة أظفاره فجعلت ذلك في قارورة فإذا مت يابني فاغسلني ثم اجعل ذلك ال              

ومنخري وفمي ثم اجعل قميص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعارا من تحت كفني إن نفع شيء نفـع هـذا                      

  ). ٤/٢١٢شرح كتاب زاد المسلم (

  

يا ربيع خذ كتابي هذا فامض به : رضي اهللا عنه خرج إلى مصر فقال لي  إن الشافعي: قال الربيع بن سليمان 

حنبل في  فدخلت بغداد ومعي الكتاب فصادفت أحمد بن: فقال الربيع . بد اهللا وائتني بالجواب ع وسلمه إلى أبي

فقال لي . الشافعي من مصر  هذا كتاب أخيك: صالة الصبح فلما انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب وقلت 

فيه أبا عبد اهللا ، فقال يذكر عيناه ، فقلت له إيش  ال ، فكسر الختم وقرأ وتغرغرت: نظرت فيه ؟ فقلت : أحمد 

: اكتب إلى أبي عبد اهللا فاقرأ عليه السالم وقل له : وسلم فــي النوم فقال له  فيه إنه رأى النبي صلى اهللا عليه

: قال الربيع فقلت له  . ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فال تجبهم ، فيرفع اهللا لك علماً إلى يوم القيامة إنك

فأعطانيه ، فأخذت الجواب ، وخرجت إلى مصر  فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده. د اهللا البشارة يا أبا عب

ليس نفجعك به ، ولكن بلّه وارفع : فقال الشافعي . فقلت قميصه  . إيش الذي أعطاك: وسلمت إلى الشافعي فقال 

   ١/٢٠٥طبقات وابن السبكي الكبرى للشافعية  . إلي ألتبرك به
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  ١/١٨٢أخرجه الطبري في تاريخه 
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  رأيت اإلمام أحمد بن حنبل في منامي في رمضان

  
عندنا من شعر النبي صلى اهللا عليـه        : عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة     : وفي سير أعالم النبالء للذهبي رحمه اهللا      

  . لدنيا وما فيهاألن تكون عندي شعرة منه أحب إلى من ا: وسلم أصبناه من قبل أنس فقال

  .ألن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على األرض: وفي رواية في طبقات السعد

هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب ، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس : قلت

خمسين سنة فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا ومثل هذا يقوله هذا اإلمام بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم ب

  ! بعض شعره باسناد ثابت أو شسع نعل كان له أو قالمة ظفر أو شقفة من إناء شرب فيه؟

 فابذل مالك في -كال- تعده مبذرا أو سفيها؟ فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنتَ

ه ، فقد كان بِحده وَأحالسالم عليه عند حجرته في بلده والتلذذ بالنظر إلى ُأزورة مسجده الذي بنى فيه بيده ، و

 بالحلول في روضته ومقعده ، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب يك صلى اهللا عليه وسلم يحبه وتمّلنب

ك الثما مكانا قبله سيد  فمل حجرا مكرما نزل من الجنة وضعإليك من نفسك وولدك وأموالك ، والناس كلهم ، وقبِّ

البشر بيقين ، فهنأك اهللا بما أعطاك فما فوق ذلك مفخر ، ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى اهللا 

 لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل ونحن ندري قٌّجر ، ثم قبل محجنه لححعليه وسلم إلى ال

 من تقبيل محجنه ونعله وقد كان ثابت البناني رحمه اهللا إذا رأى أنس بن بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل

حجر معظم : فنقول نحن إذ فاتنا ذلك. مالك أخذ يده فقبلها ، ويقول يد مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تلقيت الوفد فالتزم  فإذا فاتك الحج و. يمين اهللا في األرض مسته شفتا نبينا صلى اهللا عليه وسلم الثما لهةبمنزل

  ).٤٣-٤/٤٠سير أعالم النبالء . (له خليلي صلى اهللا عليه وسلم مس بالتقبيل حجرا قب فم:ه وقلل فمالحاج وقبِّ

  

أن تلك الشعرة ربما : أيضا) عالم هندي–غالم محمد (وأخبرني : وقال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه اهللا

أنها تطول ويتولد منها شعب غيرها ، كل ه أخبره من عنده بعض الشعرات تتحرك بنفسها ، وأنه رآه ذلك ، وأن

  .ذلك ليس بعجيب فإنه صلى اهللا عليه وسلم له الحياة العظيمة الربانية السارية في جميع أجزائه الشريفة

  ).جواهر البحار في فضائل النبي المختار صلى اهللا عليه وسلم للعالمة يوسف النبهاني( 

  



١٢ 

 

  

  

  

  

  ٢/٣١١ العزم الساكن إلى أشرف األماكن مثير

  

فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمـر بـن                : وفي شرح مسلم للنووي رحمه اهللا     

يعني القدح الذي شرب منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا فيه التبرك بآثـار النبـي                  ) عبد العزيز فوهبه له   

ا مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف                 صلى اهللا عليه وسلم وم    

عليه من التبرك بالصالة في مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الروضة الكريمة، ودخول الغـار الـذي                    

يقسمه بين الناس، دخله صلى اهللا عليه وسلم وغير ذلك، ومن هذا إعطاؤه صلى اهللا عليه وسلم أبا طلحة شعره ل         

وإعطاؤه صلى اهللا عليه وسلم حقوه لتكفن فيه بنته رضي اهللا عنها، وجعله الجريدتين على القبـرين، وجمعـت                   



١٣ 

بنت ملحان عرقه صلى اهللا عليه وسلم، وتمسحوا بوضوئه صلى اهللا عليه وسلم، ودلكوا وجوههم بنخامته صلى                 

شرح مسلم لإلمام النووي    (. حيح وكل ذلك واضح ال شك فيه      اهللا عليه وسلم، وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الص        

  )باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ١٤٥ صفحة ١٣جزء 

أن اإلمام الشافعي كان يتبرك بزيارة قبر اإلمام أبي حنيفة مدة إقامته بالعراق، كما صح ": تاريخ الخطيب"وفي 

مد، فكان يأخذ منها ما يسمح به وجهه وأعضاءه، كما ذكره أصحاب عنه أنه كان يتبرك بغسالة قميص اإلمام أح

  .وغيرهم" الطبقات"

ألن يكون عندي منه شعرة أحب :  فقال-من كبار التابعين-فحدثته عبيدة السليماني  : -ابن سيرين-قال محمد 

  . أصبحت على وجه األرض وفي بطنها-أي الذهب والفضة-إلي من كل صفراء وبيضاء 

 إذا -صلى اهللا عليه وآله وسلم-كان أصحاب رسول اهللا : " ابن سعد، عن يزيد بن عبداهللا بن قسيطوفي طبقات

  ". ثم استقبلوا القبلة يدعون-أي تبركا وتوسالً-خال المسجد جسوا رمانه المنبر التي تلي القبر بميامنهم 

 عنه واضعاً يده عل -ي اهللارض-وروى ابن سعد كذلك عن عبدالرحمن بن عبدالقادر، أنه نظر إلى ابن عمر 

  .-أي تبركا- من المنبر، ثم وضعها على وجهه -صلى اهللا عليه وآله وسلم-مقعد النبي 

 ويمسح بها -صلى اهللا عليه وآله وسلم-كما روى عنه أنه كان يضع يده على رمانة المنبر مكان يد رسول اهللا 

  .وجهه

 يوم عاد -رضي اهللا عنهم-لنبوية باكياً بين يدي الصحابة كذلك ورد أن بالالً مرغ خديه على عتبات الحجرة ا

من الشام إلى المدينة، ثم لم يرد أن أحداً من الصحابة أنكر عليه، وال على فاطمة فيما ورد عنها من التبرك 

  .بتربه القبر الشريف

 سواد رضي اهللا عنه

فينظر النبي (استقيموا ..استوو) : للجيش يوم غزوة أحد قال صلى اهللا عليه وسلم  رضي اهللا عنهسواد بن عزية

نعم يا رسول اهللا ووقف ولكنه : فقال سواد( سواد استو يا):فيرى سوادا لم ينضبط فقال النبي صلى اهللا عليه سلم

أوجعتنـي يـا   : فقال سواد( استو يا سواد: )بسواكه ونغز سوادا في بطنه قال لم فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

هذا ما : يقول.يقبلها  فانكب سواد على بطن النبي(  النبي عن بطنه الشريفة وقال اقتص ياسوادفكشف!اهللا رسول

يكون آخر العهد بك أن يمـس جلـدي جلـدك     يارسول اهللا أظن أن هذا اليوم يوم شهادة فأحببت أن: أردت وقال

 ما رأيك في هذا الحب؟...
 

يعطيكم مع أن هذه السعادات     : لم لم يقل  : السؤال األول : ىيقول اإلمام الرازي رحمه اهللا في تفسيره لسورة الضح        

أني إذا أكرمت أصحابك فـذاك      : أنه المقصود وهم أتباع وثانيها    : أحدها: لوجوه: حصلت للمؤمنين أيضاً؟ الجواب   

ما تفـرح بـإكرام     / في الحقيقة إكرام لك، ألني أعلم أنك بلغت في الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإكرامهم فوق                 

نفسي نفسي، أي أبدأ بجزائي وثوابي قبل أمتي، ألن طـاعتي كانـت قبـل               : ك، ومن ذلك حيث تقول األنبياء     نفس



١٤ 

أنك عـاملتني   : أمتي أمتي، أي أبدأ بهم، فإن سروري أن أراهم فائزين بثوابهم وثالثها           : طاعة أمتي، وأنت تقول   

وحين شغلوك يوم الخندق عن     »  يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم ال    «: معاملة حسنة، فإنهم حين شجوا وجهك، قلت      

فتحملت الشجة الحاصلة في وجه جسدك، وما تحملت الشجة الحاصـلة           » اللهم امأل بطونهم ناراً   «: الصالة، قلت 

فقلت مـن تـرك الـصالة       في وجه دينك، فإن وجه الدين هو الصالة، فرجحت حقي على حقك، ال جرم فضلتك،                

مـن   (. أكفره، ومن آذى شعرة من شعراتك، أو جزء من نعلك أكفره           سنين، أو حبس غيره عن الصالة سنين ال       

 )تفسير الرازي سورة الضحى في تفسير ولسوف يعطيك ربك فترضى
 

وشرب جماعة المـاء    : يقول ابن كثير رحمه اهللا في البداية والنهاية في باب موت ودفن شيخ اإلسالم ابن تيمية               

الذي غسل به ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كـان             الذي فضل من غسله واقتسم جماعة بقية السدر         

في عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهما وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمـسمائة درهمـا                    

وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير وتضرع وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد وتردد الناس إلى قبره                 

  .يرة ليال ونهارا يبيتون عنده ويصبحون ورؤيت له منامات صالحة كثيرة ورثاه جماعة بقصائد جمةأياما كث

  ١٣٥ / ١٤البداية والنهاية 
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