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حُم َّمد بن ِ
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ُم َق ِّد َمة
ٍ
حممد وآله وصحبه
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا
احلمدُ هلل ِّ

أمجعني ،وبعدُ ...

فالب َك ُة نِ ٌ
اني ٌةَ ،
يصة إهلية ،جعلها اهلل تعاىل يف ما شا َء من
وخ ِص َ
رَ َ
عمة ر َّب َّ

ُ
القليل و ُيبارك فيه،
تتب َعها عىل الوجه املرشوع؛ ف َي ْك ُثر
خملوقاته،
َّ
وسن لنا ُّ
األمور من حيث ال حَي ِ
ْتسب املَ ْر ُء ،و َي ْق َوى البدن ،وينفع العلم،
و َت ْس ُهل
ُ

خُ ْ
وتبِت ُ
األنفس .وشواهدُ هذا يف نصوص الرشيعة ال حُت ىَص ،وألجل ذا؛
ِ
وصف الرشيعة َّ
شاع ت ُّرب ٌك عىل غ ِ
كثري.
ضل به
ري
أنايس ٌ
ُّ
َّ
وإن تبينيَ حقائق الدِّ يانة وكشف ُّ
الش ُبهات عنها من واجبات العرص،
َّ
نوع َغ َل ٍط مسأل َة الت ُّرب ِك؛ فقد غال فيها أقوام
وإن من املسائل التي وقع فيها ُ
التبك به يف ُر ِ
فجعلوا ما ِ
اتباعا للهوى ،وجفا
تبة املرشوع جهلاً أو ً
اليص ُّح رَ ُّ

غلو أولئك
رأسا،
آخرون فلم يرفعوا هبذا املعنى
ُّ
الرشعي ً
واحلق بني ِّ
ِّ
ِ
صحا
وجفاء هؤالء ،ومن هنا فقد أحببنا تبينيَ ما يف هذا املعنى الرشعي ُن ً

لألمة وتبيينًا للرشيعة.

أهداف امللف:

للتبك ،ووسائل تفعيله يف حياة املسلم.
 -1إبراز املفهوم اإلجيايب رَ ُّ
للتبك.
 -2تبيني املفهوم املنح ِرف رَ ُّ
التبك املمنوع عقلاً ونقلاً .
 -3اجلواب عن مستندات رَ ُّ
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التبك.
 -4االطالع عىل واقع األمة يف مسألة رَ ُّ

ٍ
ٍ
ٍ
للتبك.
رشعية
عاجلات
 -5إجياد ُم
معارصة للمفهوم الصحيح رَ ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
للتبك.
رشعية
عاجلات
 -6إجياد ُم
معارصة للمفهوم املنح ِرف رَ ُّ

موضوعات امللف:

ٌ
التبك ـ د .عبد العزيز آل عبد اللطيف.
-1
كلمة يف رَ ُّ
باركني ـ محُ َّمد بن عبد اهلل املَ ْق ِدي.
 -2كي نكون ُم َ
الب َك ُة يف حياة املسلم ـ د.عطية عدالن.
 -3رَ َ

نموذجا ـ حممد مجعة.
ابن َت ْي ِم َّية
الب َك ُة يف حياة الداعيةُ -
ً
 -4رَ َ

التب ُك املنح ِرف -بواعثه ومظاهره ـ أكرم بن مبارك عصبان.
 -5رَ ُّ

ُ -6مستندات ِ
التبك املمنوع واجلواب عنها عقلاً ونقلاً ـ
الف َر ِق يف رَ ُّ

حممد فريد.

ٌّ
ٌ
صحايف مع علامء الرشيعة.
حتقيق
التب ُك يف ميزان الرشيعة ـ
 -7رَ ُّ
 -8شجرة الغريب ـ قصة عادل مناع.
التبك ـ مصطفى حممود.
 -9أحاديث ضعيفة يف رَ ُّ

محمد بن عبد الله المقدي
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التبك
كلم ٌة يف رَُّ

د .عبد العزيز آل عبد اللطيف

والب َكة هي النامء والزيادة
الب َكة ورجاؤها،
رَ َ
التبك هو طلب رَ َ
رَ ُّ

وكثرة اخلري.

الب َكة ورجاؤها من اهلل تعاىل َو ْحدَ ه
والتبك املرشوع هو
ُ
طلب رَ َ
رَ ُّ

قتض السنة والدليل ،فالبد من استصحاب األصلينْ ِ
َح َسب ُم ىَ
الكبري ْي ِن  :أ لاَّ نعبدَ إال َ
اهلل تعاىل ،واآلخر ألاَّ نعبدَ ه إال بام َ
رشع،
فالب َكة من اهلل تعاىل وحده ،ف ُتطلب منه سبحانه ،فريجو ويعتقد أهنا
رَ َ
من عنده .

ىَ
الب َكة املطلوبة إنام تكون َو ْفقَ
مقتض الرشع ،فربكة املصحف
ثم إن رَ َ

مثلاً ُتنال بتد ُّبره واتباعه ،وليس بتعليقه أو تزويقه وزخرفته ،قال تعاىل:
ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [ص.]٢٩ :

فالتب ُك املرشوع إنام هو بالعلم النافع والعمل الصالح مما
وباجلملة رَ ُّ

ُ
أجره.
ويعم نفعه
يظهر أ َث ُره
َ
ويعظم ُ
ُّ

ومن ذلك ما جاء يف حديث ِ
ابن عمر  -ريض اهلل عنهام -أن النبي 

قال( :إِنَّ ِم َن َّ
ب َك ِة ا ُمل ْس ِل ِم ِ ...ه َي ال َّن ْخ َل ُة)(.)1
الش َج ِر لمَ َا َب َر َك ُت ُه َك رَ َ
( (1رواه البخاري برقم (.)5444
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يع َأ ْجزَ ائِ َها
(و َب َر َك ُة ال َّن ْخ َل ِة َم ْو ُجو َد ٌة فيِ جمَ ِ ِ
قال احلافظ ابن حجرَ :
يع الأْ َ ْح َو ِ
ال
يع َأ ْح َوالهِ َا َ ...و َك َذلِ َك َب َر َك ُة المْ ُ ْس ِل ِم َع َّام ٌة فيِ جمَ ِ ِ
ُم ْست َِم َّر ٌة فيِ جمَ ِ ِ
َو َن ْف ُع ُه ُم ْست َِم ٌّر َل ُه َولِ َغيرْ ِ ِه َح َّتى َب ْعدَ َم ْوتِ ِه) (.)1
وقال ُ
بعضهم يف تفسري قوله تعاىل عن املسيح :ﭽﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﭼ [مريم ،]٣١ :أيِّ :
مذك ًرا باهللِ داع ًيا إىل سبيله(.)2

الب َكة ،وكالم ِّ
كثري
وس َل ُفنا الصالح ُ
ري رَ َ
املتأخرين ٌ
كالمهم قليل ،لكنه كث ُ

لكنه قليل الربكة.

ُ
واحلاصل َّ
التبك املرشوع والقيام به علماً وعملاً يمنع من
أن حتقيق رَ ُّ

التبك املمنوع ،والنفوس ُخلقت لتعمل ال لترتك ،واإلنسان
الوقوع يف رَ ُّ
حا ِر ٌث مَ َّ
والس ْع ِي واحلركة ،فإذا اشتغلت
ه ٌام ال َين َف ُّك عن اإلرادة والنية َّ
التبك املمنوع.
ُ
بالتبك املرشوع عزَ َف ْت عن رَ ُّ
النفوس رَ ُّ

ِّ
واحلث عىل لزومها فهي بمنزلة
السن َِن والرشائع
فعلينا أن ُن ْعنَى بإظهار ُّ

الغذاء النافع ،وفيها من الربكات ما ال يحُىص كام هو ظاهر يف بركات التع ُّلق

باهلل تعاىل واإلنابة إليه ،وبركة االتباع واالعتصام بنصوص الوحيينْ ِ ،
وبركة تد ُّب ِر القرآن والعمل به ،وبركة الدعوة إىل اهلل تعاىل واالحتساب،
وبركة الصدقة واإلحسان إىل َ
اخل ْل ِق ،وبركة َ
الك ْسب احلالل...إلخ.

( (1الفتح (.)146 ،145/1
( (2انظر الدرر السنية (.) 85/11
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التبك املرشوع ِ
التبك املمنوع ،كام أن اإلعراض
ُ
يوقع يف رَ ُّ
والعزوف عن رَ ُّ

الضارة..
عن األغذية النافعة املفيدة يؤ ِّدي إىل األغذية
َّ

(و َه َك َذا َأ ْه ُل ا ْلبِدَ ِع لاَ جَ ِ
تدُ َأ َحدً ا َت َر َك َب ْع َ
الس َّن ِة ا َّلتِي
يقول ُ
ابن تيميةَ :
ض ُّ
تدُ َص ِ
يق بهِ َ ا َوا ْل َع َم ُل إلاَّ َو َق َع فيِ بِدْ َع ٍة َولاَ جَ ِ
يجَ ِ ُب ال َّت ْص ِد ُ
اح َب بِدْ َع ٍة إلاَّ َت َر َك
الس َّن ِة َكماَ َجا َء فيِ الحْ َ ِد ِ
الس َّن ِة
يثَ ( :ما ا ْب َتدَ َع َق ْو ٌم بِدْ َع ًة إلاَّ َت َر ُكوا ِم ْن ُّ
َش ْيئًا ِم ْن ُّ
ور َف َع َل َب ْع َ
ض المْ َ ْح ُظو ِرَ ،و َم ْن َف َع َل
ِم ْث َل َها) (َ ..)1و َك َذلِ َك َم ْن مَ ْل َي ْف َعلِ المْ َ ْأ ُم َ

يع المْ َ ْأ ُمو ِر.)2( )..
ور مَ ْل َي ْف َع ْل جمَ ِ َ
المْ َ ْح ُظ َ

أعرض عن ٍ
السن َِن اإلهلية َّ
يشء ِمن احلق َو َق َع يف
أن كل َمن َ
وهذه من ُّ

أعر َ
ض عنه من احلقِّ (.)3
باطلٍ مقابلٍ ملا َ

إضاف ًة إىل أن أهواء النفوس وحظوظها َتسرت ِو ُح للجديد وا ُمل ْحدَ ِ
ث،
وس َقدْ مَ َت ُّل َو َت ْس َأ ُم
َّ
وتتنصل من تكاليف الرشع كام قال الشاطبيَ ( :فإِ َّن ال ُّن ُف َ
ِم َن الدَّ َوا ِم َعلىَ ا ْل ِع َبا َد ِ
ات المْ ُ َر َّت َب ِةَ ،فإِ َذا ُجدِّ َد لهَ َا َأ ْم ٌر لاَ َت ْع َهدُ ُهَ ،ح َص َل بهِ َ ا
آخ ُر ِ ...
فل ُك ِّل َج ِد ٍ
َن َش ٌ
اط َ
يد َل َّذ ٌة) (.)4

ويبقى لزوم الرشع هو بمنزلة سفينة نوح من ِ
ركبها نجا ،ومن خت َّلف

خري من اجتهاد يف بدعة.
عنها هلك،
ٌ
واقتصاد يف سنة ٌ

وضعفه
( )1رواه أمحد يف املسند ( ،)16970طـ الرسالة ،وقال األرنؤوط :إسناده ضعيف،
َّ
األلباين يف السلسلة الضعيفة (.)6707
( (2جمموع الفتاوى (.)173/7
( (3ينظر :مدارج السالكني ( ،)165/1وتفسري السعدي (.)18/1
( (4االعتصام (.)41/1
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التبك البِدْ ِع ِّي ودفعه إنام هو بإحياء
واملقصود أن أعظم سبيل لرفع رَ ُّ

التبك الرشعي وجماالته ،وإبرازه َو ْفقَ األدلة الرشعية ،وترويض النفس
رَ ُّ
عىل لزوم ا ُهلدَ ى وجمانبة اهلوى وباهلل التوفيق.
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كي نكو َن ُمبا َركني!

بن ِ
عبد اهلل املَ ْق ِدي
حُم َّمدُ ُ

Almagdy3@gmail.com
زرت مدينة طابا التي بناها احلاج أمحدو بمبا يف
يف صيف 2007مُ ،

السنغال ،تلك املدينة الصغرية البعيدة عن ِّ
كل رُّ ٍ
حتض و َمدَ نِ َّي ٍة ،أخربين
بار َكةَ ،ت ِ
شفي املرىض ،و ُتعني عىل نوائب
محُ دِّ ثي أن تربة هذه املدينة تربة ُم َ
الدهر .وعىل ضفاف األطليس جزير ٌة صغرية هبا قرب س ِّيدي عبد الرمحن
الذي بربكته حتمل النساء فرتاهن هنالك ُز َر ٍ
وو ْحدا ًنا .وقرب مشهور
افات ُ

ِ
ذارى ،واملناجي يف اليمن ينجي احلمل
يف باكستان
تتزوج َ
الع َ
بربكة ُتر َبتِه َّ
ورأيت حليقَ اللحية والدِّ ين يف البوسنة واهلرسك
من املوت كام يدَّ عون،
ُ
بح ِّج ِة أن يده
سح عىل أجساد الرجال والنساء !...داخل ثياهبم وثياهبن ُ
َي ْم ُ
اركة بارك ْتها السامء.
ُم َب َ

الوجهاء زار رجلاً ينتسب للصالح ،قال" :أجلسوين بجانب ذاك
أحد ُ

يتنخم ويلقي ُنخا َمتَه قري ًبا من ُ
الرجل ،وبينام هو يتحدَّ ث إذ به َّ
احلضور يف

فيتمسحون هبا" ،
مشهد ُمقزِّ ز ،وإذ بالطلبة يتقافزون عىل تلك ال ُّنخامة
َّ

أج َف ْل ُت من هذا املشهد إذ برجلٍ عن يميني َي ِ
غم ُزين
يقول الوجيه" :وحينام ْ

رسا يف أذين :ال ختف الشيخ سيعطيك واحد ًة خاص ًة" !!
ُم ًّ
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وه َْهامت تعلو ُ
بخور وأدخنة  ،ورقص خمت َلط مَ
وختفت تتبينَّ منها كلمة
ٌ
يتمسحون به ،ويرشبون ما َ
فض َل من
"حي" خيربونك أن هذا الرجل
مبارك َّ

رشابه ،ويأكلون ما ِ
وصم ُته
بقي من طعامه ،يمسحون بريقه
أبشارهمَ ،ك ِل ُمه َ
َ
الناس عىل قصصه وعجائبه،
مبارك ،فإذا مات تتابعت الربكات عىل قربه ،حييا ُ

ُ
صناديق ال ُّن ُذور تنتظرهم مه ِّللة
ُتد َّبج فيه القصائد ،ويف مولده ُتقام املوائد،
فضل من أقواهتمِ ،
الستقبال ما َ
واملطلقات والبائس
العوانس
تقف أمامه
ُ
ُ

الفقري وذو الشيبة املسكني؛ يرجون أن ينالوا برك ًة من بركات الشيخ!
ِ
الضفة األخرى َث َّم َة َمن يغايل يف منع هذه املعاين ويرفضها بحجة
عىل

الدَّ ْر َو َشة.

وثالث منشغل عنها َج ْهلاً هبا وبأمهيتها؛ ف َق َّل ِ
ٌ
ت الربكات يف األموال

واألوالد واألرزاق.

هذه الصورة التي تلتقطها عدستك بحجم ِدقتها وبحجم َس َعة العامل

اإلسالمي ل ُت ْنبِي عن ضالل واسع يف هذا املفهوم العظيم ،وإن املرء ل َي ْبدَ هه
مدى الضالل عىل غزارة النصوص الرشعية الدا َّلة عليه!

الب َكة من اهلل:
رََ

اهلل تعاىل هو مصدر كل خري وبركة ،بيده ملكوت كل يشء وهو عىل

ُ
كثري ،عطاؤه مبارك،
كل يشء قدير ،النفوس إليه تصري،
والقليل عنده ٌ

تغيض بالنفقة بل ِ
ورزقه عميم ،يده ال ِ
تفيض باإلحسان.
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كان  إذا قام إىل صالة الليل ينادي ربه تبارك وتعاىل قائلاً يف دعاء

(ل َّب ْي َك َو َس ْع َد ْي َك َو َ
طويلَ :
ي ُك ُّل ُه يِف َي َد ْي َكَ ،و رَّ ُّ
س إِ َل ْي َكَ ،أ َنا بِ َك
اخل رْ ُ
الش َل ْي َ

وب إِ َل ْي َك)(.)1
ار ْك َت َو َت َع َال ْي َتَ ،أ ْس َتغْ ِف ُر َك َو َأ ُت ُ
َوإِ َل ْي َكَ ،ت َب َ

يقول اهلل تعاىل :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ [األعراف:

 ،]٥٤ويقول :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [املؤمنون.]١٤ :

ويقول:ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ [الفرقان.]٦١ :
فاهلل تعاىل هو مصدر الربكات واخلريات لـ" دوام جوده ،وكثرة خريه،

وجمده وعلوه ،وعظمته وتقدسه ،وجميء اخلريات كلها من تربيكه عىل ما
شاء من خلقه"(.)2

ً
مباركا تنمو فيه احلسنات و َت ِزيدُ يف جنباته و" تضاعف
وجع َل بيته
َ

فالب َكة كثرة اخلري"()3ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
العمل فيه رَ َ

ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [آل عمران.]٩٦ :

ِ
َ
واألرض بربكته :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
الساموات
خلق اهلل

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
( )1رواه مسلم ( ،)771ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي.
( )2جالء األفهام (ص.)180 :
( )3تفسري ُ
القرطبي ( .)139 /4
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﭼ [األعراف،]٥٤ :وجعل ُ
اهلل للمؤمنني يف السامء برك ًة ُتظ ُّلهم
ويف األرض بركة ُتعينُهم إذا ات َُّقوه :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭼ[األعراف( ،]٩٦ :فربكات السامء املطر ،وبركات األرض النبات
والثامر ،ومجيع ما فيها من اخلريات واألنعام واألرزاق ،واألمن والسالمة

من اآلفات ،كل ذلك من فضل اهلل وإحسانه عىل عباده)(.)1

َأ ْه َب َط ُ
نوحا بربكته :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [هود.]٤٨ :
اهلل ً
وأدل( )2عيسى  بأن جعله ُ
َّ
ً
مباركا فقال :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
اهلل

ﮖﭼ [مريم.]٣١ :

قال ابن عيينة :ﭽﮓﭼ"معلماً للخري" (.)3
وقال ال ُّت ْسترَ

َّ
الضال ،وأنصرُ

ﭽﮓﭼ"آمر باملعروف ،وأهنى عن املنكرُ ،
وأرشد
ِ ُّي:
ُ
املظلومُ ،
وأغيث امللهوف" (.)4

ُ
مباركون بمباركة اهلل هلم:ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
وآل إبراهيم َ

ﭪﭼ[هود.]٧٣ :

( )1تفسري اخلازن ( .)266 /2
(َّ )2
أدل ٌ
فالن بكذا :افتَخر وازْ َدهى به.
( )3رشح صحيح البخارى البن بطال (.)133 /1
( )4تفسري ُ
القرطبي (.)103 /11
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الب َك ُة عليهم حينام يلتقون :ﭽﯠ ﯡ
واملؤمنون يسألون اهلل أن ُحت َّل رَ َ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [النور.]٦١ :

ٌ
َو َص َ
مبارك ﭽﭵ ﭶ
املوضع الذي ك َّلم فيه موسى  بأ َّنه
ف
َ

وسمى شجر َة الزيتون مبارك ًة
ﭷ ﭸ ﭹﭼ [القصص،]٣٠ :
َّ
وسمى املطر
ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [النور]٣٥ :؛ لكثرة منافعهاَّ ،

ً
وسمى ليلة
مباركا ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ[ق]٩ :؛ ملا فيه من املنافعَّ ،
القدر مباركة ﭽﭖﭗﭘﭙﭚﭼ [الدخان]٣ :؛ فالقرآن ِذ ْك ٌر
مبار ٍ
مبارك ،أنزله َم َل ٌك مبارك ،يف ٍ
ٍ
ألمة مباركة(.)1
نبي
ليلة َ
مبارك َّ
كة ،عىل ٍّ

القرآن..الكتاب املبارك:

ِ
ُ
اخلريات
ري
القرآن العظيم كالم اهلل تعاىل وصفة من صفاته ،كث ُ
ِ
صل ُم ِ
مبارك َ
حمكمَ ،ف ٌ
هيم ٌن ،أنزله اهلل رمحة
كتاب
ربات،
ٌ
َ
واسع امل ّ
ِ
بالب َكة يف أربعة مواضع ﭽ
وشفا ًء وبيا ًنا ُ
وهدً ىَ ،
وص َفه اهلل تعاىل رَ َ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

[األنعام:

 ، ]٩٢وقال سبحانه :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﭼ [األنعام ،]١٥٥ :وقال سبحا َنه :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﭼ[األنبياء ،]٥٠:وقال سبحانه :ﭽﭲﭳ ﭴ ﭵ

( )1مفاتيح الغيب ،الشافعي (.)265/2
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ

[ص:

 .]٢٩فاهلل تعاىل( :أنزله

ً
مباركا ،فيه اخلري الكثري ،والعلم الغزير ،واألرسار البديعة ،واملطالب
االهتِداء
فس َب ُبها ْ
الرفيعة ،فكل بركة وسعادة ُتنال يف الدنيا واآلخرةَ ،

به واتباعه)(.)1

مأمور بتع ُّلمهاَ ،
قال عليه الصالة
مباركة،
وسور ُة البقرة
سورة َ
َ
َ
ٌ
ور َة ا ْل َب َق َر ِة؛ َفإِ َّن َأ ْخ َذ َها َب َر َك ٌة َو َت ْر َك َها َحسرْ َ ٌةَ ،ولاَ
والسالمَ ( :ت َع َّل ُموا ُس َ
()2
الس َحرة.
َي ْست َِط ُيع َها ا ْل َب َط َل ُة) أيَّ :

و(ا ْل ُق ْر ُ
ب َك ُة َكائِن ٌَة بِ ِه،
ار ٌك لأِ َ َّن ُه َيدُ ُّل َعلىَ الخْ َ يرْ ِ ا ْل َع ِظ ِ
آن ُم َب َ
يمَ ،فا ْل رَ َ
اظ ِهَ ،ولأِ َ َّن اللهَّ َ َت َعالىَ َقدْ َأ ْو َد َع ِف ِ
ب َك َة ُج ِع َل ْت فيِ َأ ْل َف ِ
يه َب َر َك ًة لِ َقا ِرئِ ِه
َف َك َأ َّن ا ْل رَ َ
المْ ُشْ ت َِغلِ بِ ِه َب َر َك ًة فيِ الدُّ ْن َيا َوفيِ الآْ ِخ َر ِةَ ،ولأِ َ َّن ُه ُمشْ ت َِم ٌل َعلىَ َما فيِ ا ْل َع َملِ
ارتهُ َ ا بِالمْ َ َعا ِر ِ
ف ال َّن َظ ِر َّي ِة ُث َّم ا ْل َع َم ِل َّي ِة؛ َف َكا َن ِ
بِ ِه َكماَ ُل ال َّن ْف ِ
ب َك ُة
س َو َط َه َ
ت ا ْل رَ َ
ُملاَ ِز َم ًة لِ ِق َرا َءتِ ِه َو َف ْه ِم ِه)(.)3

باركه اهلل وهو
بار ٌك بكل معاين الربكة ،إنه مبارك يف أصلهَ ،
(إنه ُم َ

ُينزله من عنده ،ومبارك يف حم ِّله الذي ِ
علم اهلل أنه له أهل ،قلب حممد

الطاهر الكريم الكبري ،ومبارك يف حجمه وحمتواه ،فإن هو إال صفحات

قالئل بالنسبة ِ
لضخام الكتب التي يكتبها البرش ،ولكنه حيوي من
( )1تفسري السعدي ( .)29/1
( )2رواه أمحد يف مسنده ( ،)22950وقال األرنؤوط :إسناده حسن ،وهو يف صحيح مسلم
ور َة ا ْل َب َق َر ِةَ ،فإِ َّن َأ ْخ َذ َها َب َر َك ٌةَ ،و َت ْر َك َها َحسرْ َ ٌةَ ،ولاَ َت ْست َِط ُيع َها ا ْل َب َط َل ُة" .
( )804بلفظ" :ا ْق َر ُءوا ُس َ
( )3التحرير والتنوير ( .)217 /6
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املدلوالت واإلحياءات واملؤثرات والتوجيهات يف كل فقرة منه ما ال

ِ
ِ
عرشات من هذه الكتب ِّ
أضعاف َح ِّي ِزه
أضعاف
الضخام ،يف
حتتويه
ٌ
فن القول عند نفسه وعند غريه من بني
وحجمه! وإن الذي مارس َّ
أكثر مما
البرش وعالج قضية التعبري باأللفاظ عن املدلوالت ،ل ُيد ِرك َ

فن القول وال يعاجلون قضايا التعبري ،أن هذا
يدرك الذين ال يزاولون َّ

يعب
ال َّن َسق القرآين مبارك من هذه الناحية .وأن هنالك استحال ًة يف أن رِّ
ِ
أضعاف أضعافه ـ عن كل ما حيمله
ال َبشرَ ُ يف مثل هذا احل ِّيز ـ وال يف
التعبري القرآين من مدلوالت ومفهومات وموحيات ومؤثرات! وأن
وتقرر من احلقائق ما جيعل االستشها َد
اآلية الواحدة تؤدي من املعاين
ِّ

هبا عىل فنون ش َّتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئًا متفر ًدا ال نظري له
يف كالم البرش.

وإنه ملبارك يف أثره ،وهو خياطب الفطرة َ
بجملتها
والك ْينُو َن َة البرشية ُ

ٍ
ً
منفذ وكل
مبارشا عجي ًبا لطيف املدخل ويواجهها من كل
خطا ًبا
ب وكل ركن؛ فيفعل فيها ما ال يفعله ُ
َد ْر ٍ
قول قائلٍ  ،ذلك أن به من اهلل
سلطا ًنا .وليس يف قول القائلني من سلطان! وال نملك أن نميض أكثر
من هذا يف تصوير بركة هذا الكتاب ،وما نحن ببالغني لو مضينا شيئًا

أكثر من شهادة اهلل له بأنه "مبارك" ففيها فصل اخلطاب! ﭽ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ)(.)1

( )1يف ظالل القرآن ( .)1147/2
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النيب املبا َرك:
حُم َّم ٌد ُّ ...

مر ِ
ت اإلنسانية بفرتة طويلة بعد رفع عيسى  إىل السامء ،وانطفأ
َّ

عم الظالم أرجاء الكون ،وبات الناس
نور رسالته شيئًا فشيئًا حتى َّ
ريح الظلم يف ٍ
واد سحيق ،ومل
يتخبطون يف َغ َيابات اجلهل ،هت ِوي هبم ُ
َّ

ٍ
َي ْبقَ يف ساحات العامل وطرقاته إال ُ
وامجة لبقايا أهل كتاب
طيف قناديل
ُهرعوا هبا إىل رؤوس اجلبال .يف ذلك التاريخ املخيف ،وليله الثقيل،
بج ِ
واألرض حتيط ِ
ُ
يدها أيادي املوتَ ،بزَ َغ نور الفجر ،وتراجع الليل

جير أذيال اهلزيمةُ ،
فقطعت أيادي الظلم ،وتساقطت الرشفات الزائفة،
ُّ
وكسرِ إيوان القهرُ ،
وأطفئت نريان العبودية ،لذلك ُعدَّ هذا الزمان ِمن
ُ َ
ِ
وأبركها عىل البرشية.
خري األزمان
النبي  والعامل يف ظالم دامس يكتنفه لجُ َّ ٌة سحيقة من
لقد ُبعث
ُّ
ُ
االعتقاد إال بقايا
وح ِّر َف
الكفر والعصيانَّ ،
ُ
س الدِّ ين ُ ،
اهتزت فيه أ ُس ُ

من أهل الكتاب.

كان املرشكون يعبدون األصنام واألوثان و ِ
الس ْل َوى:
جيدُ ون فيها َّ

ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﭼ[الزمر.]٣ :

ُعبــدت األشجــار واألحـــجــار والشـــمـــس والقــمــر والنجــوم:

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [يونس.]١٨ :

لقد تغيرَّ ت القيم اإلنسانية وأ ْم َس ِ
ت الفضيلة عي ًبا ،مجُ ِّدَ ت الوحشية
وام ُتهنت اإلنسانية وشاع الزِّ نا ومعاقرة اخلمور وانترش ُ
القامر وك ُثر السلب
والنهب ،لقد كان وجه األرض حافلاً با ُملروق.
فتم عقد اهلداية ،وازدمحت
يف هذا اجلو البئيس ُبعث النبي َّ 

ورفعت راية اهلل خ َّفاقةَ ،هدَ ى اهلل به القلوب
الصفوف لإليامن بهُ ،
والعقول ،أخرج ُ
الناس من ظلامت الكفر إىل أنوار اإلسالم،
اهلل به
َ
التفرق إىل االجتامع ،من
ومن حمَ ْ َأ ِة الرذيلة إىل زينة الفضيلة ،ومن
ُّ
ْ
حتول الصعاليك أتباع الكأل رعا ُة
اجلوع
الس َعة والغناءَّ ،
والألواء إىل َّ
الغنم إىل فقهاء علامء ،كانت األمة عربي ًة َم ُقودة فأصبحت مسلمة قائد ًة

ٌ
رجل أعظم برك ًة عىل بني قومه من حممد ؟
تتبعها األمم ،هل َث َّم َة
أخذ اهلل من النبيني امليثاق ليؤمنوا به وينرصوه :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [آل عمران ،]٨١ :وبشرَّ به يف

الكتب السابقة ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ

[األعراف:

وحرست
ُ ،]١٥٧
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السامء من ُمس ِ
رت ِقي السمع إ َّب َ
ان بعثته ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
وو ِقي من أن يصله سوء ﭽﮊ
ﮱ ﯓ ﯔﭼ [اجلنُ ،]٩ - ٨ :
وح ِفظ ُ

ﮋ ﮌ ﮍﭼ [املائدة.]٦٧ :

ُ
وأ ِ
رسي به إىل بيت املقدس ليرَ َ ى آيات اهلل ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

الب َكة
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [اإلرساء ،]١ :ا َّل ِذي َج َع ْلنَا َح ْو َل ُه رَ َ
لِ ُس َّكانِ ِه فيِ َم َعايِ ِش ِه ْم َو َأ ْق َواتهِ ِ ْم َو ُح ُروثِ ِه ْم َو ُغ ُر ِ
وس ِه ْم(.)1
قاتلت املالئكة معه ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﭼ [األنفال.]١٢ :

الكتاب وهو ُأ ِّم ٌّي ال يقرأ وال يكتب ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
وآتاه
َ

ﭸﭼ [األعراف ،]١٥٧ :والقمر ينشق تصدي ًقا له ﭽﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﭼ [القمر.]١ :

ُ
وختمت به النبوات ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﭼ [األحزاب.]٤٠ :

ُبعث رمح ًة للعاملني ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [األنبياء.]١٠٧ :
( )1تفسري الطربي (دار هجر).)448/14( :
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َأ َق َس َم ُ
اهلل بحياته ،وبكتابه ،وببلده الذي ُولد ونشأ فيه ،وبخلقه العظيم،

ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [احلجر ..]٧٢ :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [يس ..]٣ - ١ :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭼ [البلد ..]٢ - ١ :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [القلم.]٤ :

قال ابن حزم رمحه اهلل( :من َأ َرا َد خري الآْ ِخ َرة َو ِح ْك َمة الدُّ ْن َيا َوعدل
رية واالحتواء عىل حم ِ
استِ ْح َقاق ا ْل َف َضائِل
َاسن الأْ َ ْخلاَ ق َ
الس َ
كلها َو ْ
ِّ

ٍ
بمحمد  ،و ْل َيست َْع ِمل أخالقه وسريه ما أمكنه ،أعاننا اهلل
بأرسها ،ف ْل َي ْقت َِد
عىل اال ِّتساء به ..آمني)(.)1

(فهدَ ى
إن
أعظم بركاته عليه الصالة والسالم هي هذا الدِّ ين املباركَ ،
َ
ُ
الناس بربكة نبوة حممد  ،وبام جاء به من البينات وا ُهلدى ،هداي ًة ج َّل ْت
اهلل
َ
عن وصف الواصفني ،وفاقت معرفة العارفني ،حتى حصل ألمته املؤمنني

خصوصا ،من العلم النافع ،والعمل الصالح،
عمو ًما ،وألويل العلم منهم
ً
والسنن املستقيمة ،ما لو جمُ عت حكمة سائر األمم،
واألخالق العظيمةُّ ،
علماً وعملاً  ،اخلالصة من كل َش ْو ٍ
او َتا
ب ،إىل احلكمة التي ُبعث هبا ،ل َت َف َ

تفاو ًتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهام ،فلله احلمدُ كام حيب ربنا ويرىض)(.)2

ص نبينا  بربكات ِح ِّسية يف جسده الرشيف كن َْب ِع املاء من
وقد ُخ َّ

بني أصابعه( ،)3وتكثري الطعام له  ،)4( وإبراؤه املرىض وذوي العاهات
والسيرَ يف ُمداواة النفوس البن حزم (ص.)24 :
( )1األخالق ِّ
( )2اقتضاء الرصاط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)75/1حتقيق العقل.
( )3متفق عليه :رواه البخاري (  )169و ( ،)3576ومسلم ( ،)2279و(.)3013
( )4يف مواقف عديدة؛ منها ما رواه البخاري ( )2709و( ،)4102ومسلم ( )27و(.)2039
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ربئت( ،)1وقصة َع ْب ِد اللهَّ ِ
كام يف قصة عيل بن أيب طالب حني َت َف َل يف عينه ف ِ
ْب ِن َعتِ ٍ
فم َسح عليها فربئت( )2ريض اهلل عنهام.
يك حني ُكرست رجله َ

ُ
ربك َ
وع َرقه ولبسه وثيابه
وبركة
بشعره و ِريقه َ
النبي  ذاتية فيت َّ
ِّ
وبمواضع أصابعه وب َف ْضلِ ْ
رشبه وبامء ُوضوئه ،يف حياته وبعد مماته ،كل
منصوص عىل فعل الصحابة له.
التب ُك به
ذلك
ٌ
ٌ
مرشوع رَ ُّ

يص ُّح أن ِ
الب َكة العظيمة لنبينا املبارك هل ِ
يس عليه ً
شيخا
ومع هذه رَ َ
نق َ

خام ً
ال يف متاهات التاريخ واجلغرافيا بحجة الصالح ف ُيدَّ عى يف ِريقه

فض َل من بدنه ما ُي َ
وع َرقه وما َ
قياس
َ
رش ُع فعله مع النبي  !اللهم ال ،إنه ٌ
مع الفارق!

الب َكة يف الشريعة:
معنى رََ

الب َكة يف ال�شريعة لها معنيان:
�إن رَ َ

 -1ثبوت اخلري ودوامه قال تعاىل :ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭼ

[األعراف:

 .]٩٦وقال تعاىل :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

[األعراف:

 ،]١٣٧قال ابن جرير" :أي :التي جعلها فيها اخلري ثاب ًتا دائماً ألهلها (.)3

( )1يف مواقف عديدة؛ منها ما رواه البخاري ( )2942و( )3009و( ،)3702ومسلم ()1807
و(.)2404
( )2رواه البخاري ( ،)4039يف قصة قتل َأبيِ َر ِاف ٍع ال َي ُه ِ
ود ِّي ،ويف آخرها قال َع ْبدَ اللهَّ ِ ْب َن َعتِ ٍ
يك:
َفا ْنت ََه ْي ُت إِلىَ ال َّنبِ ِّي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َحدَّ ْثت ُُهَ ،ف َق َ
ال" :ا ْب ُس ْط ِر ْج َل َك" َف َب َس ْط ُت ِر ْجليِ َف َم َس َح َها،
َف َك َأنهَّ َا مَ ْل َأ ْشت َِك َها َق ُّط".
( )3تفسري الطربي (.)43/9
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-2كثرة اخلري وزيادته ،ومنه قوله تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

لتضاع ِ
ً
ف
مباركا
ﮛ ﮜ ﮝﭼ [آل عمران ]٩٦ :قال القرطبي( :جعله
ُ

فالب َكة كثر ُة اخلري)( ،)1وقال تعاىل:ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ
العمل فيه رَ َ
[األنبياء ،]٥٠ :قال الشنقيطي( :أي :كثري الربكات واخلريات؛ َّ
ري
ألن فيه خ َ
الدنيا واآلخرة)(.)2

قال الراغب األصفهاين( :والربكة :ثبوت اخلري اإلهلي يف اليشء ،قال

وس ِّمي
تعاىل :ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [األعرافُ ،]٩٦ :
ارك :ما فيه ذلك اخلري،
بذلك لثبوت اخلري فيه
َ
الب َكة ،وا ُمل َب َ
ثبوت املاء يف رِ ْ

عىل ذلك:ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ

[األنبياء]50 :

تنبيها
ً

عىل ما يفيض عليه من اخلريات اإلهلية ،وقال :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

[األنعام ،]155 :وقوله تعاىل :ﭽﮒ ﮓﭼ [مريم ،]31 :أي :موضع
اخلريات اإلهلية)(.)3

الب َكة وتنوعها وشموهلا ملناحي ِعدَّ ة
إن كثرة النصوص يف موضوع رَ َ

ل َتشيِ بأمهية هذا املعنى الرشعي ورسوخه ،ورضورة االحتفاء به ،ولكن
الناظر إىل الواقع يشعر بضدِّ ذلك؛ ِ
رشعي ،وضعف
لق َّل ِة تداوله كمفهو ٍم
ٍّ

ممارسته كسلوك إيامين؛ وألجل ذا َق َّل ِ
ت الربكات يف العلم والعمل.
( )1تفسري القرطبي (.)139/4
( )2أضواء البيان (.)587/4
( )3مفردات القرآن للراغب األصفهاين (.)119/1
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نص ْت
س الربكات سائغٌ يف الرشيعة،
ٌ
مرشوع إتيانه يف كل ما َّ
إن ُّ
تلم َ
التبك به واملتتبع يلمس انجفالاً عن هذا املعنى مع أمهيته
عىل صحة رَ ُّ

وتواتر النصوص عليه ،ولعل هذا اإلغفال له ُ
ثالث ِع َللٍ :

ِ
وتبليغه ،وهذه علة عامة تع َت ِو ُر
أوالها :ضعف تل ِّقي العلم الرشعي
جمُ ل ًة من األحكام الرشعية.
ثانيها :أن هذا املعنى املبارك تدَ َاو َله ٌ
فئة ممِ َّن ز َّين هلم الشيطان سوء

تبك ممنوع ،عقيد ًة وممارس ًة،
أعامهلم؛ فأحالوا املرشوع من طلب رَ َ
الب َكة إىل رَ ُّ
فأحالوا الرغبة يف املرشوع إىل رهبة من الوقوع يف املمنوع ،واجتالوا هذا

ٍ
التبك َع َلماً عىل غري املرشوع
املعنى الرشعي إىل
معان باطلة؛ بل صار لفظ رَ ُّ
ِ
واستحالت السنة املباركة بدع ًة ضالة ،وأذكر يف هذا أن
ـ عند اجلاهل ـ
(التبك بدعة) هكذا يف مجلة واحدة!
ً
حوارا يف الشبكة ُعنون له بأن :رَ ُّ

الركون إىل احلياة املادية املدنية واالنغامس يف طلب املَدَ ِد
وثالثهاُّ :

الب َكة
من األرض والغفلة عن َمدَ ِد السامء ،حتى صار احلديث عن رَ َ
دروش ًة ممجوجة.
ره َقة ،وثورة اجلسد ،وسباق انقضاء األوقات واألموال
إن
املدني َة ا ُمل َ
َّ

الروح ،وتتابع التشكيك يف املعاين الرشعية؛ ُي ِ
وج ُب
واألوالدُ ،
وهزال ُّ
ِ
َ
اجتالت الشياطني
سيام وقد
إبراز املعاين الرشعية وجتسريها
َ
ورفع منارهتاَّ ،

ريا منها ،وأحالتها من معناها الرشعي املبارك إىل ُفهوم ض ِّيقة جمتزئة.
كث ً
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حروب أهلكت احلرث والنسل ونالت من
لقد تتابع عىل بني اإلنسان
ٌ

الع َبث وال َّته ِويم عند
دينه ويقينه ،وأمسى احلديث عن الغيوب ً
نوعا من َ

إيناس امل َّت ِقني ،وتثبيت املرت ِّددين ،وإقامة احلجة
املتخرصني؛ ولذا وجب
ُ
ِّ

عىل املنكرين بترَ ْ َد ِاد معاين الرشيعة.

َّ
حب الزيادة والكثرة وال َّنامء يف األبدان واألموال
إن من طبيعة البرش َّ

ُّ
والذ ِّر َّية ،وهي طبيعة برشية ال ُت َذ ُّم من حيث هي؛ فقد ﭽﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ

[آل عمران]14 :

شهوات ونساء

وبنني وقناطري الذهب والفضة وخيول و َن َعم وحرث ،كلها جاءت عىل
جهة اجلمع ،والبرش جمبولون عىل حبها واالستكثار منهاَ ،ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة
َع ِن ال َّنبِ ِّي َ ق َ
وب َيغْ ت َِس ُل ُع ْر َيا ًنا َف َخ َّر َع َل ْي ِه َج َر ٌاد ِم ْن َذهَ ٍ
ب
الَ ( :ب ْينَا َأ ُّي ُ
ُك َع اَّم َت َرى َق َ
وب َأ مَ ْل َأ ُك ْن َأ ْغن َْيت َ
ال
وب حَ ْيتَثِي يِف َث ْوبِ ِه َفنَا َدا ُه َر ُّب ُه َيا َأ ُّي ُ
َف َج َع َل َأ ُّي ُ
َب ىَل َو ِع َّزتِ َك َو َل ِك ْن َال ِغنَى يِب َع ْن َب َر َكتِ َك)(.)1
ُ
ِ
(اللهم أكثر ماله وولده
ألنس بن مالك  فقال:
رسول اهلل 
ودعا
ّ

وبارك له فيام أعطيته)( ،)2وحب املال فطرة إنسانية قال تعاىل:ﭽ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [الفجر ،]20:والتكاثر املذموم هو ا ُملل ِهي ا ُمل ِ
طغي قال اهلل

تعاىل:ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ [التكاثر.]1 :

( )1صحيح البخاري ( )279و( )3391و(.)7493
( )2متفق عليه :أخرجه البخاري ( ) 6378و(  ، )6379ومسلم ( )2480و(.)2481
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(مط َل ُق التكا ُث ِر فليس بمذموم ،بل التكاثر يف العلم والطاعة
أما ُ

واألخالق احلميدة هو املحمود ،وهو أصل اخلريات)(.)1

فالتكاثر املذموم يف القرآن هو املنسوب للبرش الذين يغلب عليهم

والق ُتورُ ،
الظلم ،واجلهلُ ،
والكنُود ،قال اهلل تعاىل :ﭽﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﭼ

[البقرة:

 .]100ﭽﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭼ [آل عمران.]110 :ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ
[املائدة.]103 :

العلوية ذات اهلِ َم ِم العالية إنام ُتكاثر بام يدوم
(فالنفوس الرشيفة ُ

وتكمل به وتزكو وتصري ُمفلحة ،فال حتب أن يكثرها غريها
عليها نفعه
ُ
يف ذلك وينافسها يف هذه املكاثرة ويسابقها إليها ،فهذا هو التكاثر الذى

هو غاية سعادة العبد ،وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم ،فهذا

تكاثر ُم ْل ٍه عن اهلل والدار اآلخرة ،هو صائر إىل غاية القلة ،فعاقبة هذا
ٌ

التكاثر َق ٌّل وفقر وحرمان)(.)2

ٌ
جمبول عليه اإلنسان مع َس َعته ،فإذا
فحب الزيادة والنامء يف اخلري

ادهلم ْت عليه اخلطوب كان أحوج ما يكون إليه ،ولذا شاع طلب اخلري
َّ
والنامء بطرق َخ ِف َّية ليس عىل قانون األسباب املعتاد ،فاملؤمن يطلبها من
الطرائق الرشعية ومن كان دون ذلك يطلبها بطرق غري مرشوعة ،ولذا

( )1مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (.)270/ 32
(ُ )2عدَّ ُة الصابرين وذخرية الشاكرين البن القيم (ص.)162:
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َس َّم ِ
ُ
وتبكا ،فت َْم ُر
ت
الرشيعة طلب النامء من غري قانوهنا املعتاد برك ًة رَ ُّ
املس والسحر عىل جهة الظاهر ،وماء
العجوة ليس بذي تأثري مبارش يف ِّ

زمزم يروي الظمأ وال ُيشبع اجلائع ،واألصابع الرشيفة للنبي الكريم ال

ُتنبع ما ًء ،والطعام القليل ال يكفي الكثرة الكاثرة ،وال ُبكور ليس بذي َم ِز َّي ٍة

بالنص النبوي
ريه
ِّ
عن الغروب ولكنه مبارك ،ووسط الطعام مبارك كثري خ ُ
ِّ
حواف َص ْح َف ِة الطعام ،واالستغفار
ال بالنظر الظاهر ،فام َث َّم َة َم ِز َّي ٌة عىل

ٌ
الب َكة يف كل ما
جيلب الرزق بنص القرآن ،وما َث َّم َة
ارتباط ظاهر ،ولكنها رَ َ

أحا َل ْته عن صفته املعتادة.
تقدم َ

التبك عن القانون املعتاد وجب َقصرْ ُ ه عىل ما نصت
ونظرا خلروج رَ ُّ
ً
فالب َكة فرع عن اإليامن بالغيب ،وقد امتدح ُ
اهلل تعاىل
الرشيعة عليه ،رَ َ
املؤمنني بالغيب فقال :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭼ.ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [امللك.]12 :

ً
وها هنا �أذكر
التبك به:
ي�ص ُّح رَ ُّ
جملة �صاحلة مما ِ

الب َكة ﭽﭑﭒﭓﭔ
 -1مالزمة اإليامن والتقوى ٌ
سبب لتحصيل رَ َ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [األعراف.]96 :

نص ِ
ت الرشيعة عىل بركتها،
التبك باألماكن واألزمان التي َّ
 -2رَ ُّ

ومنها:
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مما يصلح التربك به
أماكن
املسجد احلرام
املسجد النبوي
املسجد األقصى
املساجد املباركة
املدينة النبوية
بالد الشام
اليمن

أزمنة التربك باملطعونات
واملشروبات واملركوبات
وهيئات الطعام

أخرى

فمن أ  /األماكن:

 -1املسجد احلرام :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﭼ [آل عمران.]96 :

الَ :ق َ
وع ْن َجابِ ٍرَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
(ص َ
ال ٌة يِف َم ْس ِج ِدي هَ َذا َأ ْف َض ُل ِم ْن
َ
ول اهللِ َ :
ال ٍة ِف اَيم ِس َوا ُه ،إِ َّال المْ َ ْس ِج َد الحْ َ َرا َمَ ،و َص َ
ف َص َ
َأ ْل ِ
ال ٌة يِف المْ َ ْس ِج ِد الحْ َ َرا ِم َأ ْف َض ُل
ف َص َ
ِم ْن ِمئ َِة َأ ْل ِ
ال ٍة)(.)1
(ص َ
ال ٌة
 -2املسجد النبوي :عن أيب هريرة  أن النبي  قالَ :
ف َص َ
يِف َم ْس ِج ِدي هَ َذا َأ ْف َض ُل ِم ْن َأ ْل ِ
ال ٍة ِف اَيم ِس َوا ُه ،إِ َّال المْ َ ْس ِج َد الحْ َ َرا َم،
َو َص َ
ف َص َ
ال ٌة يِف المْ َ ْس ِج ِد الحْ َ َرا ِم َأ ْف َض ُل ِم ْن ِمئ َِة َأ ْل ِ
ال ٍة)(.)2

( )1مسند أمحد.343 /3 :
( )2متفق عليه :رواه البخاري ( ،)1190ومسلم (.)1394
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والب َكة واخلري حا َّل ٌة فيهَ :ع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب ِن َز ْي ٍد املَا ِزنيِ ِّ  أن رسول اهلل 
رَ َ

قال(:ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة)(.)1

-3املسجد األقىص :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭼ [اإلرساء.]1 :

باركة :عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ( :ما
-4املساجد ُم َ

اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم ،إال

نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل

فيمن عنده)(.)2

خري وبركة :عن ٍ
أنس  ،عن النبي 
 -5املدينة النبوية ففي ُسكناها ٌ

قال( :اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما جعلت بمكة من الربكة)(.)3

والب َكة يف ُمدِّ ها وصاعها ِ
وم ْكياهلا :عن أيب هريرة أنه قال(:كان الناس
رَ َ

إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إىل النبي  ،فإذا أخذه رسول اهلل  قال:
اللهم بارك لنا يف ثمرنا ،وبارك لنا يف مدينتنا ،وبارك لنا يف صاعنا ،وبارك

لنا يف مدنا)(.)4

 -6بالد الشام ُسكناها جَيلب الربكة :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [األعراف:
( )1متفق عليه :رواه البخاري ( ، )1195ومسلم (.)1390
( )2صحيح مسلم (.)2699
( )3متفق عليه :رواه البخاري ( ،)1885ومسلم ( .)1369
( )4صحيح مسلم (.)1373
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.]137ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ[األنبياء:

.]71ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﭼ [األنبياء.]81 :

(وبركتها دينية ودنيوية ،فهي مقر األنبياء و َمهبِط املالئكة ،وبركتها
الدنيوية بكثرة الثامر واألقوات َ
واخل ْصب والرزق)(.)1
بالب َكة فقال :عن ابن عمر قال(:اللهم بارك لنا
ودعا النبي  للشام رَ َ

يف شامنا ويف يمننا .قال :قالوا :ويف نجدنا؟ قال :قال :اللهم بارك لنا يف

شامنا ويف يمننا .قال :قالوا :ويف نجدنا؟ قال :قال :هناك الزالزل والفتن

وهبا يطلع قرن الشيطان)(.)2

بالب َكة كام تقدم.
 -7اليمن وقد دعا هلا النبي  رَ َ

مما يصلح التربك به

أزمنة التربك باملطعونات
أماكن
رمضان وعشره األخري
واملشروبات واملركوبات
وهيئات الطعام
العشر من ذي احلجة خاصة عرفة
يوم عاشوراء
يوم اجلمعة
يوم األثنني واخلميس
الثلث األخري من الليل
أكلة السحور
( )1انظر :تفسري الطربي ( ،)17/15وتفسري البغوي (.)62/3
( )2صحيح البخاري ( )1037و(.)7094

أخرى
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وعمران األوقات فيها.
درك برك ُتها بمواالت اخلريات ُ
ب /األزمان ف ُت َ
 -1ومن أعظم األزمان املباركة رمضان وعرشه األخرية ،وليلة القدر،

(من صام رمضان إيام ًنا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه)( ..من قام
رمضان إيام ًنا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه)( ..من قام ليلة القدر إيام ًنا
واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه)(.)1

 -2والعرش من ذي احلجة وخريها يوم عرفة :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭼ [الفجر.]2-1 :

اس َع ْن ال َّنبِ ِّي َ أ َّن ُه َق َ
َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
الَ ( :ما ا ْل َع َم ُل يِف َأ َّيا ٍم َأ ْف َض َل ِم ْن َها يِف

هَ ِذ ِهَ .قا ُلواَ :ولاَ الجْ ِ َه ُاد؟ َق َ
الَ :ولاَ الجْ ِ َه ُاد إِلاَّ َر ُج ٌل َخ َر َج خُ َي ِ
اط ُر بِ َن ْف ِس ِه َو َمالِ ِه
َف َل ْم َي ْر ِج ْع بِ يَ ْ
ش ٍء)(.)2
عن أيب قتادة األنصاري  :أن رسول اهلل  سئل عن صوم يوم عرفة

فقال( :يكفر السنة املاضية والباقية)(.)3

 -3ويوم عاشوراء :عن أيب قتادة األنصاري :أن رسول اهلل 

سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال( :يكفر السنة املاضية)(.)4
( )1صحيح البخاري ( )37و( )38و( ،)1901ومسلم ( )759و(.)760
( )2صحيح البخاري (.)969
( )3صحيح مسلم (.)1162
( )4صحيح مسلم (.)1162
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 -4ويوم ُ
اجل ُمعة :أبو هريرة  يقول :قال رسول اهلل َ :
ي َي ْو ٍم
(خ رْ ُ
س َي ْو ُم ُ
يه ُأ ْد ِخ َل الجْ َ َّن َةَ ،و ِف ِ
يه ُخ ِل َق آ َد ُمَ ،و ِف ِ
اجل ُم َع ِةِ ،ف ِ
َط َل َع ْت َع َل ْي ِه َّ
يه
الش ْم ُ
ُأ ْخ ِر َج ِم ْن َها)(.)1

(ف ِ
أيضا :أن رسول اهلل  ذكر يوم اجلمعة فقالِ :
وعن أيب هريرة ً 
يه
اع ٌة ،لاَ ُي َو ِاف ُق َها َع ْبدٌ ُم ْس ِل ٌمَ ،و ُه َو ُي َص يِّلَ ،ي ْس َأ ُل َ
اهلل َش ْيئًا ،إِلاَّ َأ ْع َطا ُه إِ َّيا ُه)،
َس َ
ار بِ َي ِد ِه ُي َق ِّل ُل َها (.)2
َو َأ َش َ

 -5ويوما االثنني واخلميس :عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال:
اب الجْ َ َّن ِة َي ْو َم الاْ ْثنَينْ ِ َ ،و َي ْو َم الخْ َ ِم ِ
يسَ ،ف ُيغْ َف ُر لِ ُك ِّل َع ْب ٍد لاَ ُي رْ ِ
ش ُك
( ُت ْفت َُح َأ ْب َو ُ

بِاهللِ َش ْيئًا ،إِلاَّ َر ُجلاً َكا َن ْت َب ْي َن ُه َو َبينْ َ َأ ِخ ِ
َاءَ ،ف ُي َق ُ
الَ :أن ِْظ ُروا هَ َذ ْي ِن َح َّتى
يه َش ْحن ُ
َي ْص َط ِل َحاَ ،أن ِْظ ُروا هَ َذ ْي ِن َح َّتى َي ْص َط ِل َحاَ ،أن ِْظ ُروا هَ َذ ْي ِن َح َّتى َي ْص َط ِل َحا)(.)3

 -6وقت النزول اإلهلي يف كل ليلة يف ثلث الليل اآلخر :عن أيب هريرة
الس اَم ِء الدُّ ْن َيا
 أن رسول اهلل  قالَ ( :ي ْن ِز ُل َر ُّبنَا َت َب َ
ار َك َو َت َع ىَال ُك َّل َل ْي َل ٍة إِ ىَل َّ
ني َي ْب َقى ُث ُل ُث ال َّل ْيلِ ِ
اآلخ ُر َي ُق ُ
ِح َ
يب َل ُه؟ َم ْن َي ْس َأ ُلنِي
ولَ :م ْن َيدْ ُع يِ
ونَ ،ف َأ ْست َِج َ
َف ُأ ْع ِط َي ُه؟ َم ْن َي ْس َتغْ ِف ُر يِن َف َأ ْغ ِف َر َل ُه؟)(.)4
السحور :عن أنس بن مالك  قال :قال النبي َ ( :ت َس َّح ُروا؛
 -7أكلة ُّ
الس ُحو ِر َب َر َك ًة)(.)5
َفإِنَّ يِف َّ

( )1صحيح مسلم (.)854
( )2متفق عليه :رواه البخاري ( ،)935ومسلم (.)852
( )3صحيح مسلم (.)2565
( )4متفق عليه :أخرجه البخاري ( ،)1145ومسلم (.)758
( )5متفق عليه :أخرجه البخاري ( ،)1923ومسلم (.)1095
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مما يصلح التربك به
أماكن

أزمنة التربك باملطعونات
واملشروبات واملركوبات
وهيئات الطعام

أخرى

متر العجوة
ماء زمزم

زيت الزيتون
اللنب
التمر
النخل
الغنم
االجتماع على الطعم والتسمية
األكل من جوانب اإلناء

التبك باملطعومات واملرشوبات واملركوبات وهيئات الطعام:
 -3رَ ُّ

ام ُر ْب ُن َس ْع ٍد َع ْن َأبِ ِ
الع ْجوةَ :ع ِ
الَ :ق َ
يه َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهلل :
( )1متر َ
( َم ْن َت َص َّب َح ُك َّل َي ْو ٍم َس ْب َع مَ َت َر ٍ
ض ُه فيِ َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم ُس ٌّم َولاَ
ات َع ْج َو ًة مَ ْل َي رُ َّ

ِس ْح ٌر ) (.)1

ار َك ٌة ،إِ هَّنَا َط َع ُام
النبي  قال( :إِ هَّنَا ُم َب َ
( )2ماء زمزم :قال أبو َذ ٍّر :إن َّ

ُط ْع ٍم)(.)2

( )1أخرجه البخاري ( ،)5445ومسلم (.)2047
( )2صحيح مسلم (.)2473
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( )3زيت الزيتون :عن أيب َأ ِسيد قال :قال النبي ُ :
الز ْي َت
(ك ُلوا َّ

ار َك ٍة)(.)1
َوا َّد ِهنُوا بِ ِه َفإِ َّن ُه ِم ْن َش َج َر ٍة ُم َب َ

( )4النخل :عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قالَ :ب ْينَا َن ْح ُن ِع ْندَ
ت بِ ُجماَّ ِر َن ْخ َل ٍةَ ،ف َق َ
ال ال َّنبِ ُّي ( :إِنَّ ِم َن َّ
الش َج ِر لمَ َا
وس إِ َذا ُأ يِ َ
ال َّنبِ ِّي ُ ج ُل ٌ
ب َك ِة ا ُمل ْس ِل ِم)َ .ف َظ َن ْن ُت َأ َّن ُه َي ْعنِي ال َّن ْخ َل َةَ ،ف َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ُق َ
ولِ :ه َي
َب َر َك ُت ُه َك رَ َ
ال َّن ْخ َل ُة َيا َر ُس َ
ول اللهَّ ُِ ،ث َّم ال َت َف ُّت َفإِ َذا َأ َنا َعاشرِ ُ َعشرَ َ ٍة َأ َنا َأ ْحدَ ُث ُه ْم َف َس َك ُّت،
ال ال َّنبِ ُّي ِ :
َف َق َ
(ه َي ال َّن ْخ َل ُة)(.)2
(الب َكة يف
( )5اخليل :عن أنس بن مالك  قال :قال رسول اهلل  :رَ َ

نوايص اخليل)(.)3

ال لهَ َا :خَّ ِ
( )6الغنمَ :ع ْن ُأ ِّم َهانِ ٍئَ ،أ َّن ال َّنبِ َّي َ ق َ
(ات ِذي َغن اًَم َفإِنَّ ِف َيها

َب َر َك ًة)(.)4

( )7االجتامع عىل الطعام والتسميةَ :حدَّ َثنِي َو ْحشيِ ُّ ْب ُن َح ْر ٍ
بَ ،ع ْن
َأبِ ِ
اب ال َّنبِ ِّي َ قا ُلواَ ( :يا َر ُس َ
ول اهللِ إِ َّنا َن ْأ ُك ُل
يهَ ،ع ْن َجدِّ ِهَ ،أ َّن َأ ْص َح َ

َو َ
ون؟ َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،ق َ
ال َنشْ َب ُعَ ،ق َ
اجت َِم ُعوا َعلىَ
الَ :ف َل َع َّل ُك ْم َتفْترَ ِ ُق َ
الَ :ف ْ
ار ْك َل ُك ْم ِف ِ
َط َع ِ
يه)(.)5
اس َم اهللِ َع َل ْي ِه ُي َب َ
ام ُك ْمَ ،وا ْذ ُك ُروا ْ

( )1سنن الرتمذي ( ،)1852وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)379
( )2صحيح البخاري (.)5444
( )3صحيح البخاري ( ، )2851وأخرجه مسلم (.)1874
( )4سنن ابن ماجه (  – 773 /2رقم  ،)2304وهو صحيح؛ انظر :السلسلة الصحيحة رقم
(.)773
( )5سنن أيب داود ( ،)3764وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ( .)2128
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( )10األكل من جوانب اإلناء :عن ِ
عب ٍ
اس :أن النبي  قال:
ابن َّ

(الب َك ُة َت ْن ِز ُل َو َس َط َّ
الط َعا ِمَ ،ف ُك ُلوا ِم ْن َحا َفت َْي ِهَ ،ولاَ َت ْأ ُك ُلوا ِم ْن َو َس ِط ِه)(.)1
رَ َ

(َ )11ل ْع ُق األصابع بعد األكل ولعق إناء الطعام وأكل ال ُّل ْق َم ِة الساقطة:

ان إِ َذا َأ َك َل َط َعا ًما َل ِعقَ َأ َصابِ َع ُه ال َّثلاَ َثَ ،ق َ
أنس :أن رسول اهلل َ ك َ
عن ٍ
ال:
َو َق َ
ال :إِ َذا َس َق َط ْت ُل ْق َم ُة َأ َح ِد ُك ْم َف ْل ُي ِم ْط َع ْن َها الأْ َ َذى َو ْل َي ْأ ُك ْل َهاَ ،ولاَ َيدَ ْع َها
لش ْي َط ِ
لِ َّ
ان)َ ،و َأ َم َر َنا َأ ْن َن ْس ُل َت ا ْل َق ْص َع َة ،قالَ ( :فإِ َّن ُك ْم لاَ َتدْ ُرونَ يِف َأ ِّي
َط َع ِ
ب َك ُة)(.)2
ام ُك ُم ا ْل رَ َ

مما يصلح التربك به

أماكن

التربك باملطعونات
أزمنة
واملشروبات واملركوبات وهيئات الطعام

الصدق يف التعامل

البكور يف طلب الرزق
صلة الرحم
التوكل على اهلل
العيدين
الدعاء بعد الطعام
الدعاء للزوجني
السالم على األهل
احلجامة
( )1سنن الرتمذي ( ،)1805وقال الشيخ األلباين :صحيح.
( )2صحيح مسلم (.)2034

أخرى

34

ƲǀƧŹŚŞƯƱƺƨƳƾƧ

 -4ال َّت رَ ُّبك بأمور متعدِّ دة يف حياة اإلنسان ومعاشه ،منها:
الصدق يف التعامل :عن حكيم بن حزام  قال :قال رسول
(ِّ )1

اخل َيا ِر َما مَ ْل َي َت َف َّر َقاَ - ،أ ْو َق َ
ان بِ ِ
اهلل ( :ال َب ِّي َع ِ
الَ :ح َّتى َي َت َف َّر َقا َ -فإِنْ َص َد َقا
َو َب َّينَا ُبو ِر َك لهَ ُ اَم يِف َب ْي ِع ِه اَمَ ،وإِنْ َكت اََم َو َك َذ َبا حُ ِ
م َق ْت َب َر َك ُة َب ْي ِع ِه اَم)(.)1

(َ )2س َخاء ال َّن ْف ِ
س يف طلب املال :عن َح ِكيم ْب ِن ِحزَ ا ٍم  قال:
َ
(سألت
رسول اهلل َ ف َأ ْع َطانيِ ُ ،ث َّم َس َأ ْل ُت ُهَ ،ف َأ ْع َطانيِ ُ ،ث َّم َس َأ ْل ُت ُهَ ،ف َأ ْع َطانيِ
ُ
يم ،إِ َّن َه َذا املَ َ
ُث َّم َق َ
ال َخ رِ َ
او ِة َن ْف ٍ
س
ض ٌة ُح ْل َو ٌةَ ،ف َم ْن َأ َخ َذ ُه بِ َس َخ َ
الَ :يا َح ِك ُ
ار ْك َل ُه ِف ِ
ُبو ِر َك َل ُه ِف ِ
يهَ ،و َم ْن َأ َخ َذ ُه بِإِشرْ َ ِ
اف َن ْف ٍ
يهَ ،كا َّل ِذي َي ْأ ُك ُل
س مَ ْل ُي َب َ
َو َ
الس ْفلىَ .
ال َيشْ َب ُع ،ال َيدُ ُ
الع ْل َيا َخيرْ ٌ ِم َن ال َي ِد ُّ

ول اللهَّ َِ ،وا َّل ِذي َب َع َث َك بِ َ
احلقِّ َ
يمَ :ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َق َ
ال َأ ْر َز ُأ
ال َح ِك ٌ
ان َأ ُبو َب ْك ٍر َ يدْ ُعو َح ِكيماً
َأ َحدً ا َب ْعدَ َك َش ْيئًا َح َّتى ُأ َفا ِر َق الدُّ ْن َياَ ،ف َك َ
الع َط ِ
اءَ ،ف َي ْأ َبى َأ ْن َي ْق َب َل ُه ِم ْن ُهُ ،ث َّم إِ َّن ُع َم َر َ د َعا ُه لِ ُي ْع ِط َي ُه َف َأ َبى َأ ْن
إِلىَ َ

َي ْق َب َل ِم ْن ُه َش ْيئًاَ ،ف َق َ
يم،
ال ُع َم ُر :إِنيِّ ُأ ْش ِهدُ ُك ْم َيا َم ْعشرَ َ ا ُمل ْس ِل ِمنيَ َعلىَ َح ِك ٍ
َأنيِّ َأ ْع ِر ُ
يم
ض َع َل ْي ِه َح َّق ُه ِم ْن َه َذا ال َف ْي ِء َف َي ْأ َبى َأ ْن َي ْأ ُخ َذ ُهَ ،ف َل ْم َي ْر َز ْأ َح ِك ٌ
ول اللهَّ ِ َصلىَّ ُ
اس َب ْعدَ َر ُس ِ
َأ َحدً ا ِم َن ال َّن ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َح َّتى ُت ُوفيِّ َ )(.)2
( )1متفق عليه :رواه البخاري ( ،)2079ومسلم (.)1532
( )2متفق عليه :رواه البخاري ( ،)1472ومسلم (.)1035
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( )3ال ُبكور يف طلب الرزق :عن صخر الغامدي قال :قال رسول اهلل :

(اللهم بارك ألمتي يف ُبكورها)(.)1
َّ

الب واإلنفاق؛ صدق ًة وزكا ًة ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ
( )4رِ ُّ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [الروم ،]39 :وقال:
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [البقرة ،]276 :وقال:ﭽ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [سـبأ ،]39 :وقد ثبت
يف احلديث القديس عند
ابن آدم أن ِْفقْ ُ ،أن ِْفقْ
مسلم قول اهلل تعاىل( :يا َ
ٍ

ِ
الشيخان عىل حديث أيب هريرة أن رسول اهلل 
عليك)( ،)2واتفق
الع َب ُاد ِف ِ
قالَ ( :ما ِم ْن َي ْو ٍم ُي ْصبِ ُح ِ
ان َي ْن ِز َال ِنَ ،ف َي ُق ُ
يه ،إِلاَّ َم َل َك ِ
ول َأ َحدُ مُ َ
ها:

ال َّل ُه َّم َأ ْع ِط ُم ْن ِف ًقا َخ َل ًفاَ ،و َي ُق ُ
ول َ
اآلخ ُر :ال َّل ُه َّم َأ ْع ِط مُم ِْس ًكا َت َل ًفا)(.)3

الر ِحم ،التي قطعها كثري من الناس ألجل الدنيا وكسبها،
(ِ )5ص َل ُة َّ

فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك أن رسول اهلل  قال:
( َم ْن َأ َح َّب َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه فيِ ِرزْ ِق ِهَ ،و ُي ْن َس َأ َل ُه فيِ َأ َث ِر ِهَ ،ف ْل َي ِص ْل َرحمِ َ ُه)( )4وبسط

الب َكة فيه.
الرزق :توسيعه وتكثريه أو رَ َ

ُّ
فاملر ُء يبذل
()6
التوكل عىل اهلل ،وهذا من متام التع ُّلق به وتوحيدهْ ،
أسباب الرزق ،ثم ال يتعلق هبا أو بمن جعله اهلل سب ًبا هلا ،بل ُبم ِ
سدي

( )1سنن الرتمذي ( ،)1212وقال الشيخ األلباين :صحيح.
( )2صحيح مسلم (.)993
( )3أخرجه البخاري ( ،)1442ومسلم (.)1010
( )4رواه البخاري ( ،)2067ومسلم (.)2557
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وصححه حديث الفاروق عمر
النعمة ،وقد روى اإلمام أمحد والرتمذي
َّ
بن اخلطاب قال :قال رسول اهلل َ :
(ل ْو َأ َّن ُك ْم َتت ََو َّك ُلونَ َع ىَل اهللِ َحقَّ َت َو ُّك ِل ِه،
ي ،تَغْ دُ و مِ َ
َل َر َز َق ُك ْم َك اَم َي ْر ُز ُق َّ
وح بِ َطا ًنا)(.)1
خ ً
اصا َو َت ُر ُ
الط رْ َ
( )7العيدان :ويبدأ الناس بصالة العيد يشكرون اهلل فيها عىل ما
نميها هلم،
أعطاهم من نِ َع ِمه الكثرية؛ ف ُيبا ِرك هلم يف هذه النعم و َي ِزيدها و ُي ِّ
الع ِ
(ك َّنا ُن ْؤ َم ُر َأ ْن َن ْخ ُر َج َي ْو َم ِ
ولذلك تقول ُّأم عطية ريض اهلل عنهاُ :
يد َح َّتى
ُن ْخ ِر َج البِ ْك َر ِم ْن ِخدْ ِر َهاَ ،ح َّتى ُن ْخ ِر َج ُ
ضَ ،ف َي ُك َّن َخ ْل َ
احل َّي َ
ف ال َّن ِ
ب َن
اسَ ،ف ُي َك رِّ ْ
ون بِدُ َعائِ ِه ْم َي ْر ُج َ
ري ِه ْمَ ،و َيدْ ُع َ
بِت َْكبِ ِ
ون َب َر َك َة َذلِ َك ال َي ْو ِم َو ُط ْه َر َت ُه)(.)2

ُ
النبي  كان إذا َر َف َع
( )8الدُّ عاء بعد الطعام :عن أيب أمام َة  ،أن َّ
ار ًكا ِف ِ
مائدته قالَ :
ال ُم َو َّد ٍع َو َ
يهَ ،غيرْ َ َم ْك ِف ٍّي َو َ
ال
ريا َط ِّي ًبا ُم َب َ
(احل ْمدُ للِهَّ ِ َكثِ ً
ُم ْس َتغْ نًى َع ْن ُهَ ،ر َّبنَا)(.)3

وخالِدُ ْب ُن ا ْل َولِ ِ
اس ريض اهلل عنهام َق َ
عب ٍ
الَ :د َخ ْل ُت َأ َنا َ
يد َم َع
وعن ابن َّ
ت الحْ َ ا ِر ِ
ول اهللِ َ علىَ َم ْي ُمو َن َة بِ ْن ِ
َر ُس ِ
ثَ ،ف َقا َل ْتَ :أال ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِم ْن َه ِد َّي ٍة
َأ ْهدَ تهْ َ ا َلنَا ُأ ُّم ُع َف ْي ٍق( )4؟ َق َ
الَ :ف ِجي َء بِ َض َّبينْ ِ َمشْ ِو َّيينْ ِ َ ،ف َت َب َّز َق َر ُس ُ
ول اهللِ ،

وصححه األرنؤوط
( )1أخرجه أمحد ( ، )205وابن ماجه ( ،)4164والرتمذي (،)2344
َّ
واأللباين (الصحيحة.)310 :
( )2صحيح البخاري رقم (.)971
( )3صحيح البخاري (.)5458
ابن حجر فيام نقله ابن َعالن عنه يف "الفتوحات الربانية" (" :)238/5ووقع يف
( )4قال احلافظ ُ
صغرا ،وأصل احلديث
رواية ابن عيينة يف هذه الطريق (أم ُعفيق) بالعني املهملة والفاء ثم القاف ُم ً
أخت ميمونة
يف الصحيح بلفظ (أم حفيد) أوله حاء مهملة وآخره دال وهو املشهور  ...وهي ُ
وأخت ُلبابة الكربى ّأم ابن عباس" .
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ال َل ُه َخالِدٌ َ :ك َأ َّن َك َت ْق َذ ُر ُه؟ َق َ
َف َق َ
الَ " :أ َج ْل "َ ،قا َل ْتَ :أال ُأ ْس ِق ُ
يك ْم ِم ْن َل َب ٍن
الَ :ف ِجي َء بِإِ َن ٍ
الَ :بلىَ َ ،ق َ
َأ ْهدَ ت ُْه َلنَا؟ َف َق َ
اء ِم ْن َل َب ٍن َفشرَ ِ َب َر ُس ُ
ول اهللِ َ و َأ َنا
َع ْن َي ِمينِ ِهَ ،و َخالِدٌ َع ْن ِشماَ لِ ِهَ ،ف َق َ
ال ليِ " :الشرَّ ْ َب ُة َل َك َوإِ ْن ِش ْئ َت آ َث ْر َت بهِ َ ا
الَ :م ْن َأ ْط َع َم ُه ُ
َخالِدً ا" َف ُق ْل ُتَ :ما ُك ْن ُت لأِ ُ وثِ َر بِ ُس ْؤ ِر َك َعليَ َّ َأ َحدً اَ ،ف َق َ
اهلل
يهَ ،و َأ ْط ِع ْمنَا َخيرْ ً ا ِم ْن ُهَ ،و َم ْن َس َقا ُه ُ
الله َّم َبا ِر ْك َلنَا ِف ِ
اهلل َل َبنًا
َط َعا ًما َف ْل َي ُق ْلُ :
الله َّم َبا ِر ْك َلنَا ِف ِ
ان َّ
س شيَ ْ ٌء يجُ ْ ِز ُئ َم َك َ
الط َعا ِم
َف ْل َي ُق ْلُ :
يه َو ِز ْد َنا ِم ْن ُهَ ،فإِ َّن ُه َل ْي َ

َوالشرَّ َ ِ
اب َغيرْ َ ال َّل َب ِن)(.)1

ول اهللِ َعلىَ َأبيِ َق َ
َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ُبسرْ ٍ َق َ
الَ :نزَ َل َر ُس ُ
الَ :ف َق َّر ْبنَا إِ َل ْي ِه َط َعا ًما
ت بِت َْم ٍر َف َك َ
ان َي ْأ ُك ُل ُه َو ُي ْل ِقي ال َّن َوى َبينْ َ إِ ْص َب َع ْي ِه،
َو َو ْط َب ًةَ ،ف َأ َك َل ِم ْن َهاُ ،ث َّم ُأ يِ َ

يه ،إِ ْن َشا َء ُ
ال ُش ْع َب ُةُ :ه َو َظنِّيَ ،و ُه َو ِف ِ
الس َّبا َب َة َوا ْل ُو ْس َطى َق َ
اهلل،
َويجَ َْم ُع َّ
إِ ْل َق ُاء ال َّن َوى َبينْ َ ا ِ
ت بِشرَ َ ٍ
او َل ُه ا َّل ِذي َع ْن
إل ْص َب َعينْ ِ ُ ،ث َّم ُأ يِ َ
اب َفشرَ ِ َب ُهُ ،ث َّم َن َ

ال َأبيِ َ ،و َأ َخ َذ بِ ِل َجا ِم َدا َّبتِ ِه :ا ْد ُع َ
اهلل َلنَاَ ،ف َق َ
ال َف َق َ
َي ِمينِ ِهَ ،ق َ
(الله َّم
ال:
ُ
َبا ِر ْك لهَ ُ ْم يِف َما َر َز ْقت َُه ْمَ ،و ْ
اغ ِف ْر لهَ ُ ْم َو ْارحمَ ْ ُه ْم)(.)2
( )9الدعاء للزوجينْ :

َع ْن َع ِقيلِ ْب ِن َأبيِ َطالِ ٍ
ب َ ،أ َّن ُه َتزَ َّو َج ا ْم َر َأ ًة ِم ْن َبنِي ُج َش ٍمَ ،ف َقا ُلوا:
هك َذاَ ،و ِ
الر َف ِ
ال َت ُقو ُلوا َ
الَ :
لك ْن ُقو ُلوا َكماَ َق َ
اء َوا ْل َبنِنيَ َ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ :
بِ ِّ
(الله َّم َبا ِر ْك لهَ ُ ْمَ ،و َبا ِر ْك َع َل ْي ِه ْم)(.)3
ُ

( )1أخرجه أمحد ( )1978والرتمذي ( )3455وقال :حديث حسن ،وكذا حسنه األلباين
واألرنؤوط.
( )2أخرجه مسلم (.)2042
وصححه األلباين.
( )3أخرجه ابن ماجه ()1906
َّ
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َ
ان إ َذا َتزَ َّو َج َ
كان إِ َذا َر َّف َأ اإلن َْس َ
النبي َ 
قال:
ْ
وعن أبيِ ُه َر ْي َر َة  ،أ َّن َّ

ار َك َع َل ْي َكَ ،و مَج ََع َب ْين َُك اَم يف الخْ َ رْيِ)(.)1
ار َك اهلل لك ،و َب َ
( َب َ
الم عىل األهل:
الس ُ
(َّ )10

عن ِ
أنس بن مالك  ،أن رسول اهلل  قالَ ( :يا ُبن ََّي إِ َذا َد َخ ْل َت

َع ىَل َأ ْه ِل َك َف َس ِّل ْم َي ُكونُ َب َر َك ًة َع َل ْي َك َو َع ىَل َأ ْهلِ َب ْيتِ َك)(.)2
( )11احلجامة:

أخرج البيهقي وابن السني عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال

يق َأ ْم َث ُلَ ،و ِف ِ
الر ِ
يه ِش َف ٌاء َو َب َر َك ٌةَ ،و َت ِزيدُ
رسول اهلل ( :الحْ ِ َجا َم ُة َعلىَ ِّ

احت َِج ُموا َعلىَ َب َر َك ِة اللهَّ ِ َي ْو َم الخْ َ ِم ِ
اجتَنِ ُبوا
يسَ ،و ْ
فيِ ا ْل َعقْلِ َوفيِ الحْ ِ ْف ِظَ ،ف ْ
الحْ ِ َجا َم َة َي ْو َم الأْ َ ْربِ َع ِ
الس ْب ِ
احت َِج ُموا
ت َو َي ْو َم الأْ َ َح ِد حَ َت ِّر ًياَ ،و ْ
اء َوالجْ ُ ُم َع ِة َو َّ
اءَ ،فإِ َّن ُه ا ْل َي ْو ُم ا َّل ِذي َع ىَاف اللهَّ ُ ِف ِ
َي ْو َم الاِ ْثنَينْ ِ َوال ُّثلاَ َث ِ
وب ِم َن ا ْل َبلاَ ِء،
يه َأ ُّي َ
َوضرَ َ َب ُه بِا ْل َبلاَ ِء َي ْو َم الأْ َ ْربِ َع ِ
ص إِلاَّ َي ْو َم
اءَ ،فإِ َّن ُه لاَ َي ْبدُ و ُج َذ ٌام َولاَ َب َر ٌ
اء َأ ْو َل ْي َل َة الأْ َ ْربِ َع ِ
الأْ َ ْربِ َع ِ
اء)(.)3

( )1أخرجه أمحد ( ،)8957و أبو داود ( ، )2130والرتمذي ( )1091وقالَ :ح ِد ُ
حسن
يث
ٌ
صحيح.
ٌ
( )2رواه الرتمذي ( ،)2698وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ( :)1608حسن
لغريه.
وحسنه األلباين بمجموع رواياته كام يف السلسلة الصحيحة
( )3أخرجه ابن ماجه (،)3487
َّ
(.)766

املسجد احلرام

املسجد النبوي

املسجد األقصى

املساجد املباركة

املدينة النبوية

بالد الشام

اليمن

أماكن

رمضان وعشره األخري

أزمنة

العشر من ذي احلجة خاصة عرفة

مما يصلح التربك به
التربك باملطعونات
واملشروبات واملركوبات
وهيئات الطعام

يوم عاشوراء
متر العجوة
يوم اجلمعة
ماء زمزم
يوم األثنني واخلميس
زيت الزيتون
الثلث األخري من الليل
اللنب
أكلة السحور
التمر
النخل
الغنم
االجتماع على الطعم والتسمية
األكل من جوانب اإلناء

الصدق يف التعامل
البكور يف طلب الرزق
صلة الرحم
التوكل على اهلل
العيدين
الدعاء بعد الطعام
الدعاء للزوجني
السالم على األهل
احلجامة

أخرى
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الب َك ُة يف حياة املُسلم
رََ

د .عطية عدالن

إهنا -بحقٍّ  -ظواهر تستلفت النظر ،وتستثري التأمل والتفكري ،تلك

التي ال ُّ
تقل يف إهبارها وإعجازها وأخذها بمجامع القلوب عن كث ٍ
ري من
اآليات الكونية الرائعة ،وكث ٍ
ري من الرباهني الرشعية الساطعة!

كيف وقعت ُ
مثل هذه األمور عىل هذا النحو من اإلهبار واإلعجاز؟!
ٍ
ثالث وعرشين سنة فقط ،ووسط ذلك
كيف استطاع رسول اهلل  يف

يبني أم ًة ِ
أرحام
عقمت
ُ
املحيط الضخم من اجلاهليات العاتية العادية  -أن َ

القرون والدهور أن تلدَ مثلها ،وأن يشيد حضارة مل ولن تسعدَ البرشية

بمثلها منذ مولدها إىل أن ُتطوى صفحة هذه احلياة الدنيا؟!

األمة األ ِّمية ،التي خرجت من قاع الصحراء
وكيف استطاعت هذه َّ

وعدة ،أن ُتسقط اإلمرباطوريات العتيقة،
بأقل جيوش أمم األرض عد ًدا ُ

وأن َتبسط سلطاهنا يف أقل من ربع قرن من الزمان عىل املعمورة ،من
حدود الصني إىل شواطئ األطليس؟!

علامء هذه األمة أن يصنعوا مثل هذه املعجزات الباهرة،
وكيف استطاع ُ

إىل حد أن الواحد منهم -يف عمر قصري -يكتب من املؤ َّلفات ما حيتاج م َّنا

إىل أعامر مديدة لقراءهتا وتع ُّلم ما فيها ؟!
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هذه الظواهر -وأمثاهلا كثري -ليس هلا إال تفسري واحد؛ إهنا الربكة.
أجل إهنا الربكة..
األوقات ،وتضاعفت
الب َكة التي إن ُوجدت وح َّلت ،اتسعت
ُ
رَ َ

الطاقات ،وحتققت اإلنجازات ،ووقعت املعجزات ،وإن ُفقدت أو
ُ
اإلنسان من هذه احلياة -مهام طال عمره ،وك ُثر
رحلت ،فربام خرج

سع ُيه -بال زاد قدَّ مه ،وال أثر خ َّلفه.

تكاثر اخلري ونامئه واستقراره واستمراره( ،)1ومصدرها
والب َكة تعنى
رَ َ
َ

ارك)
الذى ُتلتمس منه واحد ،إنه اهلل تبارك وتعاىل ،فهو وحده الذى ( َت َب َ

أي :ك ُثرت بركا ُته وتزايد خريه( )2قال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﭼ [الفرقان ،]١ :وقال:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [امللك ،]١ :وقال:

ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ

ﯙ ﯚﭼ [املؤمنون.]١٤ :

[غافر:

 ،]٦٤وقال:ﭽﯗ ﯘ

الب َك َة من اهلل وأن نسأله إياها،
لذلك ع َّلمنا رسول اهلل  أن نلتمس رَ َ

فها هو  -عىل سبيل املثال – كان إذا رأى باكورة الثمر دعا اهلل تعاىل وسأله
الربكة؛ فعن أيب هريرة  قال :كان رسول اهلل  إذا أتى الثمر ُأيت به
( )1انظر خمتار الصحاح (ص ،)49 :واملعجم الوسيط (ص ،)52 :واملفرادات يف غريب القرآن
(ص ،)24 :ومعجم مقاييس اللغة (ص.)230 :
( )2انظر املحرر الوجيز ( ،)416/6إعراب القرآن الكريم وبيانه (.)325/5
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(الله َّم َبا ِر ْك َلنَا يِف َم ِدينَتِنَاَ ،و يِف ثِ اَم ِر َناَ ،و يِف ُم ِّد َناَ ،و يِف َص ِ
اعنَا َب َر َك ًة َم َع
فيقولُ :
َب َر َك ٍة) ُث َّم ُي ْع ِط ِ
ْض ُه ِم َن ا ْل ِو ْلدَ ِ
يه َأ ْص َغ َر َم ْن حَي رُ ُ
ان (.)1
الب َكة الربانية ح َّلت عىل هذه األرض قبل أن يستخلف ُ
اهلل اإلنسان
هذه رَ َ

فيها بماليني السنني ،قال تعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [فصلت،]١٠ – ٩ :

وبارك فيها أى :جعلها مبارك ًة قابلة للخري والبذر ِ
والغراس(.)2

وع َم ُروها
لكن َينت َِف ُع بربكات اهلل يف هذه األرض الذين ات َّقوا ربهَّ م َ
ْ

بمنهج اهلل  ،قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
[األعراف ،]٩٦ :وعىل العكس من هذا فإن التغيري والتبديل واإلعراض

قص اهلل
الب َكة وذهاب اخلري؛ وقد َّ
عن منهج اهلل تعاىل سبب لزوال رَ َ
تعاىل علينا نبأ (سبأ) الذين ُأبدلوا من بعد الربكات والنامء حم ًقا؛ قال

تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
( (1رواه مسلم (.)1373
( (2تفسري ابن كثري (.)90/4
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ﭸﭼ [سبأ ،]١٦ - ١٥ :وبينَّ احلق تبارك وتعاىل أن هذه األرض التي

بارك فيها قد ُملئت فسا ًدا بسبب ما اكتسبت أيدى العباد ،فقال سبحانه:
ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌﭼ [الروم.]٤١ :
وإذا كانت الربكات الربانية قد سبقت بني اإلنسان إىل هذه األرض؛

إنعا ًما من املوىل عىل عباده ،فإهنا كذلك قد تبِ َع ْتهم وتداركتهم يف كتبه
ُ
النعمة باهلداية والرشاد ،قال تعاىل
لتتم عليهم
املنزلة ورشائعه املحكمة؛ َّ
عن القرآن الكريم :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭼ

ﮊﭼ

[ص]٢٩ :

[األنعام:

وقال :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

 ،]٩٢وقال :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﭼ [األنعام ،]١٥٥ :ومعنى مبارك أي :كثري املنافع والفوائد

()1

بالب َكة ألنه يبارك من اتبعه ِ
وعمل به(.)2
وقد وصفه اهلل رَ َ

فالذين ي َّتبعون كتاب اهلل ،ويعملون به ،ويتلونه آناء الليل وأطراف

بارك هلم يف قلوهبم وإيامهنم وأعامهلم ،قال تعاىل :ﭽﮂ
النهار ُيبارك هلم؛ ُي َ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﭼ
[يونس ،]٥٨ – ٥٧ :ويبارك هلم يف أرزاقهم ومعايشهم ،قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ

( (1تفسري النسفي (.)23/2
( (2تفسري ابن كثري (.)185/2
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ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭼ [املائدة ،]٦٦ :واملقصود بام أنزل إليهم من رهبم :القرآن(.)1
ٍ
الب َك ُة من
ولقد أشارت نصوص القرآن والسنة إىل
س هبا رَ َ
أسباب ُتلت ََم ُ

اهلل  ،وفيام ييل بيان لبعض هذه األسباب:

ُّ
والتوكل عليه :يقول اهلل  :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
 -1ت ْق َوى اهلل 

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

يت لإلنسان رز ُقه من
[الطالق ،]٣ - ٢ :فليس هناك
أعظم بركة من أن يأ َ
ُ
حيث ال حيتسب وال يتو َّقع ،وأن يكون اهلل  هو َح ْس َبه وكاف َيه يف حتقيق

فرجا ،ومن كل
هم ً
ما يؤ ِّمل ود ْف ِع ما حياذر ،وأن جيعل اهلل تعاىل له من كل ٍّ
خمرجا ،إهنا أسباب الربكة الواسعة ،والعافية السابغة ،واخلري الكثري
ضيق ً

املتنوع املتعدد ،جتتمع وتتكاثر حول من ي َّتقي َ
َّ
ويتوكل عليه ،ويمتلئ
اهلل
قل ُبه بخشيته وتفويض األمر إليه.

ذنوب اإلنسان ومعاص َيه
 -2االستغفار مع ترك اإلرصار :إن
َ

ِ
الربكات التي أودعها اهلل  يف هذه األرض ،والتي
َحجب عنه
لت ُ
َ
املحكمة؛ فإذا به يسعى وال بركة يف
بثَّها يف وحيه املعصوم ،ورشيعتِه
سعيه ،وجيمع وال بقاء وال قرار لمِ ا جيمعه ،فإذا ما ثاب إىل رشده،
احلار يمزِّ ق
االستغفار
وآب إىل ر ِّبه ،وهلج لسا ُنه باالستغفار؛ فإن هذا
َ
َ
َّ

( (1تفسري ابن كثري(.)73/2
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احل ُج َب ،وحيرق األستار ،التي كانت حَتول بني العبد وما ساق ُ
ُ
اهلل

له من الربكات ،فإذا باخلري يتد َّفق من كل جانب ،وينحدر من كل
صوره القرآن ،قال تعاىل:ﭽ ﯼ
َص ْوب ،عىل هذا النحو الذي َّ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [نوح ،]١٢ - ١٠ :وقال َّ
جل
شأنه :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [هود.]٣ :

َّ
أقرب األسباب لنيل
 -3الدُّ عاء بالربكة :فمام
الشك فيه أن الدعاء هو ُ

بالب َكة فاستجاب اهلل دعاءه؛
ما عند املوىل  من اخلري ،فمن دعا اهلل تعاىل رَ َ

أخصرَ ِ طرقها؛ لذلك كان رسول اهلل ُ يعطيها من
الب َك َة من ْ
فإنه ِّ
حيص ُل رَ َ
ات ا ْب ٌن لأِ َ بيِ َط ْل َح َةِ ،م ْن ُأ ِّم ُس َل ْي ٍمَ ،ف َقا َل ْت لأِ َ ْه ِل َها:
حيب ،فعن أنس قالَ ( :م َ
ون َأ َنا ُأ َحدِّ ُث ُه َق َ
لاَ حُ َتدِّ ُثوا َأ َبا َط ْل َح َة بِا ْبنِ ِه َح َّتى َأ ُك َ
الَ :ف َجا َء َف َق َّر َب ْت إِ َل ْي ِه
َع َشا ًءَ ،ف َأ َك َل َوشرَ ِ َبَ ،ف َق َ
الُ :ث َّم َت َص َّن َع ْت َل ُه َأ ْح َس َن َما َكا َن ْت َت َص َّن ُع َق ْب َل
َذلِ َكَ ،ف َو َق َع بهِ َ ا.

اب ِم ْن َهاَ ،قا َل ْتَ :يا َأ َبا َط ْل َح َة َأ َر َأ ْي َت َل ْو َأ َّن
َف َلماَّ َر َأ ْت َأ َّن ُه َقدْ َشبِ َع َو َأ َص َ
َق ْو ًما َأ َع ُاروا َعا ِر َيت َُه ْم َأ ْه َل َب ْي ٍ
وه ْم؟ َق َ
ال:
تَ ،ف َط َل ُبوا َعا ِر َيت َُه ْمَ ،ألهَ ُ ْم َأ ْن َي ْمن َُع ُ
ب بام كان ا ْبن َ
احت َِس ِ
َك.
لاَ َ ،قا َل ْتَ :ف ْ
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َ
ِ
رسول اهلل  فأخربه ،فقال
فغضب أبو طلحة وانطلق حتى أتى

ار َك ُ
فح َم َل ْت وأنجبت
اهلل َل ُك اَم يِف َغابِ ِر َل ْي َلتِ ُك اَم) قالَ :
رسول اهلل َ ( :ب َ

ٍ
أوالد كلهم يقرؤون القرآن(.)1
بعد ذلك عرش َة

وي يف الكسب واالسرتباح وطلب الرزق احلالل
الس ِّ
 -4سلوك السبيل َّ

ُّ
الش ُبهات :فإذا كان املسلم ُ
والتعفف عن احلرام وعن ُّ
الب َك َة يف رزقه
ينشد رَ َ
بتحري احلالل يف التكسب ،وبالرتفع عن كل
ويف صحته ويف ولده؛ فعليه ِّ

حي ُّل له من املال واملتاع ،وعليه بالصدق واألمانة ِ
ما ال ِ
والع َّفة والصيانة،

الغش أو ما شابه ذلك من املحرمات التي فيها ٌ
الربا أو ِّ
أكل
وأال ينغمس يف ِّ

الب َكة ِ
ستح ُّل يف
ألموال الناس بالباطل ،فإنه إن سار عىل منهج اهلل فإن رَ َ

كسبه ورزقه وحياته كلها.

تقرر وتؤكد هذه احلقيقة:
وهذه ُ
نامذج متفرقة من النصوص النبوية ِّ
ان بِ ِ
بن ِحزا ٍم  أن رسول اهلل  قال( :ال َب ِّي َع ِ
كيم ِ
اخل َيا ِر َما مَ ْل
عن َح ِ
َي َت َف َّر َقاَ - ،أ ْو َق َ
الَ :ح َّتى َي َت َف َّر َقا َ -فإِ ْن َصدَ َقا َو َب َّينَا ُبو ِر َك لهَ ُماَ فيِ َب ْي ِع ِهماَ َ ،وإِ ْن
َك َتماَ َو َك َذ َبا محُ ِ َق ْت َب َر َك ُة َب ْي ِع ِهماَ ) (.)2
و عن ثوبان قال( :جاء َح ِكيم بن ِحزام فسأل النبي  فأعطاه ،ثم

يم ،إِ َّن َه َذا املَ َ
ال َخ رِ َ
ض ٌة
سأله فأعطاه ،ثم سأله فأعطاه ،فقالَ ( :يا َح ِك ُ
( (1صحيح مسلم (.)2144
( (2متفق عليه :رواه البخاري ( ،)2079ومسلم (.)1532
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س ُبو ِر َك َل ُه ِف ِ
يهَ ،و َم ْن َأ َخ َذ ُه بِإِشرْ َ ِ
اف َن ْف ٍ
او ِة َن ْف ٍ
س مَ ْل
ُح ْل َو ٌةَ ،ف َم ْن َأ َخ َذ ُه بِ َس َخ َ
ار ْك َل ُه ِف ِ
يهَ ،كا َّل ِذي َي ْأ ُك ُل َو َ
الس ْفلىَ ).
ال َيشْ َب ُع ،ال َيدُ ُ
ُي َب َ
الع ْل َيا َخيرْ ٌ ِم َن ال َي ِد ُّ

ول اللهَّ َِ ،وا َّل ِذي َب َع َث َك بِ َ
احلقِّ َ
يمَ :ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َق َ
ال َأ ْر َز ُأ َأ َحدً ا
ال َح ِك ٌ
الع َط ِ
َب ْعدَ َك َش ْيئًا َح َّتى ُأ َفا ِر َق الدُّ ْن َياَ ،ف َك َ
اء،
ان َأ ُبو َب ْك ٍر َ يدْ ُعو َح ِكيماً إِلىَ َ
َف َي ْأ َبى َأ ْن َي ْق َب َل ُه ِم ْن ُهُ ،ث َّم إِ َّن ُع َم َر َ د َعا ُه لِ ُي ْع ِط َي ُه َف َأ َبى َأ ْن َي ْق َب َل ِم ْن ُه َش ْيئًا،

َف َق َ
يمَ ،أنيِّ َأ ْع ِر ُ
ض َع َل ْي ِه
ال ُع َم ُر :إِنيِّ ُأ ْش ِهدُ ُك ْم َيا َم ْعشرَ َ ا ُمل ْس ِل ِمنيَ َعلىَ َح ِك ٍ
يم َأ َحدً ا ِم َن ال َّن ِ
اس َب ْعدَ
َح َّق ُه ِم ْن َه َذا ال َف ْي ِء َف َي ْأ َبى َأ ْن َي ْأ ُخ َذ ُهَ ،ف َل ْم َي ْر َز ْأ َح ِك ٌ
ول اللهَّ ِ َصلىَّ ُ
َر ُس ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َح َّتى ُت ُوفيِّ َ ) (.)1
وقال اهلل تبارك وتعاىل عن الربا ومحَ ِْقه للربكة :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ [البقرة.]٢٧٦ :

وحسن املعاملة مع َ
اخللق:
 -5الرب والصلة ُ

عن ٍ
أنس  أن رسول اهلل  قالَ ( :م ْن َأ َح َّب َأنْ ُي ْب َس َط َل ُه يِف ِرزْ ِق ِه،
َو ُي ْن َس َأ َل ُه يِف َأ َث ِر ِهَ ،ف ْل َي ِص ْل َرحمِ َ ُه)( ،)2واملقصود بقوله ُينسأ له يف أ َث ِره :أن

الب َك ُة يف ُعمره ،وأن يو َّفق للطاعاتِ ،
ولعامرة أوقاته بام ينفعه
ُ
حتص َل له رَ َ
يف اآلخرة(.)3

( (1متفق عليه ،رواه البخاري ( ،)1396ومسلم (.)2434
( (2متفق عليه :رواه البخاري ( ،)2067ومسلم (.)2557
( (3انظر :فتح الباري (.)429/10

48

ƲǀƧŹŚŞƯƱƺƨƳƾƧ

وعن عائشة ريض اهلل عنها َقا َل ْتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ ِ :
الر ِح ِم
(ص َل ُة َّ
َو ُح ْس ُن ُ
يد ِ
اخل ُل ِق َو ُح ْس ُن الجْ ِ َوا ِرَ ،ي ْع ُم َر ِ
ارَ ،و َي ِز َ
ان ِّ
ان يِف الأْ َ ْع اَم ِر) (.)1
الد َي َ
فالوقت هو رأس مال
ُ -6ح ْسن تنظيم الوقت واملبادرة إىل اغتنامه:
ُ

املسلم ،ومسؤوليا ُته يف هذه احلياة تضيق هبا األوقات ،وتفنى فيها األعامر؛

وحسن تنظيمه واج ًبا من الواجبات
لذلك كانت املبادر ُة إىل اغتنام الوقت ُ
ِ
الواجب إال به فهو
تتم إال هبذا ،وما ال يتم
الكبار؛ ألن
ُ
واجبات املسلم ال ُّ
بالب َكة يف بكورها ؛ ألن البكور مبادر ٌة إىل
ٌ
واجب ،وقد دعا النبي  ألمته رَ َ
وتبكري إىل حسن استغالله وتنظيمه؛ فعن َص ْخر بن َو َد َاعة
اغتنام الوقت،
ٌ
ِ
النبي  قال( :ال َّل ُه َّم َبا ِر ْك لأِ ُ َّمتِي يِف ُب ُكو ِرهَ ا)َ ،و َك َ
ان إِ َذا
الغام ِد ِّي  أن َّ
ان َص ْخ ٌر َر ُجلاً َت ِ
اج ًراَ ،و َك َ
َب َع َث سرَ ِ َّي ًة َأ ْو َج ْي ًشا َب َع َث ُه ْم ِم ْن َأ َّو ِل ال َّن َها ِرَ ،و َك َ
ان
ار َت ُه ِم ْن َأ َّو ِل ال َّن َها ِر َف َأ ْث َرى َو َك ُث َر َما ُل ُه (.)2
َي ْب َع ُث جِ َت َ
 -7اجلود والكرم والتكافل :يقول اهلل تعاىل:ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [سبأ:

 ،]٣٩ويقول :ﭽﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [البقرة ،]٢٦١ :وعن عمر بن

اخلطاب  قال :قال رسول اهلل ُ :
(ك ُلوا مَ ِ
ج ًيعا َولاَ َت َف َّر ُقوا؛ َفإِنَّ َط َعا َم

وصححه األلباين يف صحيح اجلامع
( (1رواه أمحد ( )25259وقال األرنؤوط :إسناده صحيح،
َّ
(.)3767
( (2أخرجه أبو داود ( ، )2606والرتمذي ( )1212وقال :حديث حسن ،وابن ماجه (،)2236
وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ( :)1693صحيح لغريه.
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ا ْل َو ِ
اح ِد َي ْك ِفي الاِ ْثنَينْ ِ َ ،و َط َعا َم الاِ ْثنَينْ ِ َي ْك ِفي الثالثة والأْ َ ْر َب َع َةُ ،ك ُلوا مَ ِ
ج ًيعا
اج َت ِم ُعوا َع ىَل َط َع ِ
ام ُك ْم،
َولاَ َت َف َّر ُقوا ؛ فإن رَ َ
الب َكة يف اجلامعة)( ،)1وقال َ ( :ف ْ
ار ْك َل ُك ْم ِف ِ
يه)(.)2
اس َم اللهَّ ِ َع َل ْي ِهُ ،ي َب َ
َوا ْذ ُك ُروا ْ

 -8اجلهاد يف سبيل اهلل :يقول النبي َ :
ود يِف َن َو ِ
اص َيها
(اخل ْي ُل َم ْع ُق ٌ
َ
خري وبركة عىل هذه
اخل رْ ُ
ي إِ ىَل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة :الأْ َ ْج ُر َواملَغْ ن َُم)( ،)3فاجلهاد ٌ

الرزق
َّ
األمة إىل يوم القيامة ،فيه األجر الكبري والثواب اجلزيل ،وفيه ِّ
ِ
ُ
أرشف
أرشف األرزاق ،والذي هو رزق
الواسع الرشيف الذي هو

(و ُج ِع َل ِرزْ ِقي حَ ْت َت ِظ ِّل ُر حْ ِ
مي)( ،)4وفيه -إىل جانب
حممد َ 
اخللق َّ
ُ
الدار ْين.
وحتقيق مصالح العباد يف
قيام الدين،
ذلكُ -
َ

الب َك َة ٌ
نعمة من نِ َعم الوهاب ،و َن ْف َح ٌة من الواسع العليم ،والك ِّيس
إن رَ َ

ِ
الفط ُن هو الذي يلتمسها من املوىل الكريم ،ويدخل با ْلتامسه عىل ربه من
األبواب التي ِ
رضيها َ
ٍ
كأسباب لتحصيل
ذكرنا بعضها
ورشعها ،والتي ْ
الربكة ،وإن املسلم -وبخاصة يف هذه األزمان -لفي مسيس احلاجة

َ
ريي الدنيا واآلخرة من أقرص
إىل نيل الربكات؛
ليصل إىل ما يريد من خ َ
ُّ
ِ
وأخرصها.
الطرق

وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( ،)2691وصحيح اجلامع
( (1رواه ابن ماجه (َّ ،)3287
(.)4501
( (2أخرجه أمحد ( ،)16078وأبو داود ( ، )3764وابن ماجه ( ،)3286وقال األرنؤوط:
حسن بشواهده.
( (3متفق عليه :رواه البخاري ( ،)2852ومسلم (.)1873
( (4أخرجه أمحد ( ،)5114وأورده البخاري تعلي ًقا يف باب اجلهاد من صحيحه (،)40/4
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ( )2831واإلرواء (.)1269
َّ
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الب َكة يف حيا ِة ابن تيمية
رََ

حُم َّمد مُجعة

كل ٍ
الب َكة هي زيادة اخلري والنامء إذا أنزهلا اهلل ُ تع ُّم َّ
يشء :يف املال،
رَ َ

والولد والوقت والعمل ،واإلنتاج والزوجة ،والعلم والدعوة ،والدابة
والدار والعقل واجلوارح ،والصديق واجلار..

ظهر ْت آثارها يف حياة كوكبة من علامء األمة؛ إذ قدَّ موا يف سنوات
وقد َ

الب َكة التي ح َّلت
ُع ُمرهم القليلة ما عجز عنه ٌ
مجع غفري من الناس ،بفضل رَ َ

يف أوقاهتم وأعامهلم.

أمنوذجا :-
ِية
رََ
ً
الب َكة يف حياة علماء السلف  -ابن َت ْيم َّ

ب من حال السلف ِ
العج ِ
وع َظ ِم ما أنجزوه
َعج ُب أشدَّ
َ
وإنك َلت َ

رسا يف حياهتم وهو ُّ
متكنُهم من حصول
وص َّنفوه؛ إال أنك جتد أن هناك ًّ

الب َكة يف حياهتم أهنم مجعوا من
الب َكة يف مجيع شئوهنم؛ فكان أثر رَ َ
رَ َ
العلم اليش َء الكثري حتى قيل :إن اإلنسان لو أفنى ُع ُم َره يف قراءهتا
وسجلوه؟!
درسوا هذا العلم
فلن
ينتهي منها ،فكيف َ
َّ
َ

ُ
تلميذه
ومن ذلك حال شيخ اإلسالم ابن َت ْي ِم َّية إذ يقول عنه
ابن الق ِّيم( :وقد شاهدت من قوة شيخ اإلسالم ابن َت ْي ِم َّية يف سننه
ُ
أمر ا عجي ًبا؛ فكان يكتب يف اليوم من التصانيف ما
وكالمه وكتابه ً
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ٍ
ُ
مجعة وأكثر ،وقد شاهد العسكر من قوته يف احلرب
الناسخ يف
يكتبه
أمر ا عظيماً )(.)1
ً

وقال الذهبي( :مجعت مصنفات شيخ اإلسالم تقي الدِّ ين ابن َت ْي ِم َّية
ٍ
فوجدت ألف ُمص َّن ٍ
ف ،ثم رأيت له ً
مصنفات ُأ َخر) (.)2
أيضا
َّ
(الشك أن الشيخ اإلمام العامل تقي الدِّ ين أبا العباس
ابن َح َجر:
قال ُ

احلراين احلنبيل كان
أمحد بن عبد احلليم ابن عبد السالم املشهور بابن َت ْي ِم َّية َّ

والسيام
من العلم والدين والورع عىل جانب عظيم ،وكان ذا فنون كثرية
َّ
علم احلديث والتفسري والفقه وغري ذلك ،وله تصانيف شتى ،وكان سي ًفا

ري الذكر والصوم
صار ًما عىل املبتدعني ،وكانت له مواعيدُ حسنة ،وكان كث َ
ارا باملعروف َّهنا ًء عن املنكر ،و ُن ِك َب يف آخر
والصالة والعبادة وكان َّأم ً

ٍ
َ
مسائل تك َّلم هبا)(.)3
وجرت عليه أمور يف
نكبات،
عمره
ْ

ُ
صاحب
العمل هو الوحيدَ عند شيخ اإلسالم ،وإنام كان
مل يكن هذا
َ

وسجن يف آخر عمره ،وخ َّلف
عبادة وتعليم وإنكار للمنكرات وجهادُ ،
مرشوعا عظيماً ال يزال العلامء وطلبة العلم ِع َيا ً
الرس
بعد وفاته
ً
ال عليه؛ فام ُّ
الب َكة يف الوقت والعمل.
يف ذلك؟! الشك أنه من رَ َ
( )1الوابل الصيب البن القيم (ص.)106 :
( )2الشهادة الزكية ملرعي الكرمي (ص.)43 :
(" )3تقريظ البن َح َجر عىل الرد الوافر" لصفي الدِّ ين البخاري (ص.)17 :
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قال �شم�س الدِّ ين َّ
الذهَ ِب ُّي:

وصار من كبار
ودرس وله نحو عرشين سنة ،وص َّنف التصانيف
َ
(أفتى َّ

الركبان،
العلامء يف حياة شيوخه ،وله من املصنفات الكبار التي سارت هبا ُّ

ولعل تصانيفه يف هذا الوقت تكون أربع َة آالف ُك َّر ٍ
اس وأكثر)(.)1

فانظر كيف يستقيم له ُّ
كل هذا العمل؟! والشك أن هذا من

فن من فنون العلم ،بل يف
بركات اهلل عىل هذا العامل
املتبحر يف كل ٍّ
ِّ

كل وجه من وجوه اخلري.

العقود الدُّ ِّرية:
يقول
ُ
�صاحب ُ

(أما َم ْبدَ ُأ أمره ونشأته فقد نشأ من حني نشأ يف ُحجور العلامء ،راش ًفا

راتعا يف رياض ال َّت ُّ
فن
فقه ودوحات الكتب اجلامعة لكل ٍّ
ُكئُوس الفهمً ،
من الفنون ،ال َي ْل ِوي إىل غري املطالعة واالشتغال واألخذ بمعايل األمور،

علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمها ،ومل يزَ ل عىل
ً
خصوصا َ
ً
تقيا ًّبرا بأمه و ِر ًعا عفي ًفا
صاحلا
ذلك خل ًفا
سلفيا متأ ًهلا عن الدنيا ،ص ِّينًا ًّ
ًّ

ً
ذاكرا هلل تعاىل ،يف كل أمر وعىل كل حال،
عابدً ا
صوا ًما َّ
ناسكا َّ
قوا ًما ً
اعا إىل اهلل تعاىل يف سائر األحوال والقضايا ،و َّقا ًفا عند حدود اهلل
رج ً
َّ
آمرا باملعروف ،ناه ًيا عن املنكر باملعروف ،ال
تعاىل وأوامره ونواهيهً ،
تكاد نفسه تشبع من العلم فال تروى من املطالعة وال َمت ُّل من االشتغال

وال َ
تك ُّل من البحثَّ ،
وقل أن َيدْ ُخ َل يف علم من العلوم ،من باب من
( )1الشهادة الزكية ملرعي الكرمي (ص.)40 :
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ٍ
مستدركات يف
أبواب ،و َيستد ِرك
أبوابه إال و ُيفتح له من ذلك الباب
ٌ

ذلك العلم عىل ُح َّذ ِ
مقصوده الكتاب والسنة.
اق أهله،
ُ

ولقد سمعته يف مبادئ أمره يقول :إِ َّنه ليقف خاطري فيِ المْ ْس َأ َلة َوالشيَّ ْ ء
َأو الحْ َ الة ا َّلتِي تُشْ ِك ُل ع َّ
مرة أوأكثر َأو أقل َح َّتى
يل فأستغفر اهلل َت َعالىَ ألف َّ
السوق َأو
ينرشح َّ
الصدْ ر وينحل إِ ْش َكال َما أشكل ،قال :وأكون اذ َذاك فيِ ُّ
درسة لاَ َي ْمنعنِي َذلِك من ِّ
االستِغْ َفار إِلىَ
المْ َ ْس ِجد َأو الدَّ ْرب َأو المْ َ
الذكر َو ْ
َأن أنال مطلويب) (.)1
عهاَ ،وإِ ْصلاَ ح
(و َل َقد َر َأ ْيت من َخ ْر ِق ا ْل َعادة فيِ حفظ كتبه َوجمَ َ
ويقولَ :
ان عجبا يعلم بِ ِه ُّ
ور ِّد َما ذهب ِم ْن َهاَ ،ما َلو ذكرته َل َك َ
كل
َما فسد ِم ْن َهاَ ،
َ
حتريف الغالِني
منصف َأن هلل عناي ًة بِ ِه وبكالمه؛ لأِ َ َّن ُه ُيذ ُّب َعن سنة نبيه 
وانتحال ا ُملبطلني وتأويل اجلاهلني)(.)2

وقد مدَّ ه ُ
اهلل بكثرة الكتب ،ورسعة احلفظ ،وقوة اإلدراك والفهم

والتعمق والتأمل ،والصدق واإلخالص ،وبطء النسيان ،حتى قال غري
واحد من الناس :إنه مل يكن حيفظ شيئًا فينساه.

ُعرف بالصرب وقوة االحتامل يف سبيل اهلل ،وكان ذا ِف ٍ
راسة وكان

سخيا ،و ِر ًعا زاهدً ا
كرامات مشهودة ،كان :كريماً ،
مستجاب الدعوة ،وله
ٌ
ًّ

فصيحا وكثري العبادة ،و ُي ْؤثِ ُر
صابرا ،خلو ًقا فاضلاً جماهدً ا،
متواضعا،
ً
ً
ً

( )1العقود الدرية البن عبد اهلادي (ص.)21 :
( )2املصدر السابق (ص.)82 :
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َّ
وحض عىل
الفقراء واملساكني واملحتاجني عىل نفسه يف الطعام واللباس،
وحرض األمراء عىل قتاهلم ،وكان له دور بارز يف انتصار
جهاد املغول
َّ
املسلمني يف معركة َش ْق َح ٍ
ب التي وقعة سنة 702هـ وانترص فيها املسلمون

ابن َت ْي ِم َّية يقول لألمراء والناس آنذاك :إنكم يف هذه
انتصارا عظيماً  ،وكان ُ
ً

املرة منصورون.

فيقول له األمراءْ :
قل :إن شاء اهلل.
فيقول :إن شاء اهلل حتقي ًقا ال تعلي ًقا(.)1
ووحد صفوف
فجمع اجلموع ملالقاهتمَّ ،
جرد سيفه لقتال التتار؛ َ
لقد َّ
ونرصه ُ
اهلل عليهم.
املسلمني حلرهبم ،وخاض املعارك
َ
ْتاج إليه العامل واملتع ِّلم
إن دراسة رَ َ
الب َكة يف حياة العلامء الر َّبانيني مما حَي ُ

ُ
ريهم
وا ُملربيِّ ،
والداعية إىل اهلل ،وأصحاب األعامل ،وأصحاب األموال وغ ُ
من األمة اإلسالمية ،حيتاجون إليه وخاص ًة الدعاة والعلامء وطلبة العلم،
وحتى يتمثلوا بقول اهلل تعاىل :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [مريم ،]٣١ :يف أي مكان وزمان؛
فالب َكة جعلها اهلل يف تعليم اخلري والدعوة إليه ،والنهي عن الرش ،والدعوة
رَ َ
وسعد
إىل اهلل يف أقواله وأفعاله؛ فكل َمن جالسه أو اجتمع به نال ْته برك ُتهَ ،

به مصاح ُبه.

( )1مدارج السالكني البن القيم (.)489/2
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الب َكة قد ق َّلت أو تالشت
وإن الناظر يف أيامنا هذه َل َي ْل َحظ أن تلك رَ َ

من حياة الناس ،فقد روى الرتمذي يف سننه عن أنس بن مالك قال :قال

الس َن ُة َك َّ
الش ْه ِر،
الس َ
ار َب َّ
رسول اهلل ( :لاَ َت ُق ُ
اع ُة َح َّتى َي َت َق َ
الز َمانُ َ ،فت َُكونُ َّ
وم َّ

َو َّ
اع ِةَ ،و َت ُكونُ
الس َ
الش ْه ُر َكالجْ ُ ُم َع ِةَ ،و َت ُكونُ الجْ ُ ُم َع ُة َكا ْل َي ْو ِمَ ،و َي ُكونُ ا ْل َي ْو ُم َك َّ
اع ُة َك رَّ َ
الض َم ِة بِال َّنا ِر)(.)1
الس َ
َّ

وقال يف حتفة األحوذي(َ ( :)2ق َ
ال

ال ُّتو ِربِشْ تِ ُّي َرحمِ َ ُه
ُك ِّل َم َك ٍ
ان َأ ْو َعلىَ

اهلل :حُي َْم ُل َذلِ َك
اس لِ َكث َْر ِة
َأ َّن ال َّن َ

الز َم ِ
ان َو َذ َه ِ
اب َفائِدَ تِ ِه فيِ
َعلىَ ِق َّل ِة َب َر َك ِة َّ
الشدَ ائِ ِد َو ُشغْ لِ َق ْلبِ ِه ْم بِا ْل ِفت َِن ا ْل ِع َظا ِم لاَ
ْاهتِماَ ِم ِه ْم بِماَ َد مَ َ
ه ُه ْم ِم َن ال َّن َوا ِز ِل َو َّ
ون َك ْي َ
َيدْ ُر َ
ف َت ْن َقضيِ َأ َّي ُام ُه ْم َو َل َيالِي ِه ْم).

َ
ٌ
ومع هذاَّ ،
زمان من األزمنة
واسع ،وال خيلو
فضل اهلل تعاىل
فإن
ٌ

الس َل ِ
ف الصاحلني،
من طائفة تسري عىل َّ
جاد ِة السابقني ،وحتمل لواء َّ
ٍ
بركات من
حيب ويرىض وأن يفتح علينا
ونسأل اهلل تعاىل أن يو ِّف َقنا ملا ُّ

السامء واألرض.



( )1رواه الرتمذي ،كتاب الزهد ،باب تقارب الزمان وقرص األمل ،)2332( ،وصححه األلباين
يف صحيح سنن الرتمذي.)2332( ،
( ،)514 /6( )2طـ دار الكتب العلمية  -بريوت.
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التبك املُنح ِرف ( َبوا ِعثه ومظاهره)
رَُّ

أكرم مبارك عصبان

ِ
َّ
يعود إىل وجود ال َّل ْب ِ
س
أهم
بواعث االنحراف يف كثري من املفاهيم ُ
إن ِمن ِّ

يف املعنى ،فريكب املبطلون َ
وتلبيسا
إمجال اللفظ ابتغا َء متري ِر معناه املنحرف،
ً
َ
كتامن احلق ،وقد
اللبس
عىل األمة التي تقبله بمعناه الصحيح ،و ُيثمر هذا
ُ
حذر القرآن من هذا املسلك؛ قال تعاىل :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ [البقرة ،]٤٢ :وقال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ

[آل عمران:

.]٧١

والتبك وزيارة القبور والزهد مثلاً يستغلها أهل الباطل
فالتوس ُل
ُّ
رَ ُّ

وآخر
رشعي
ويلبسون رشكهم يف مضامينها ،وقد احتوت عىل معنى
َ
ٍّ
ٍ
كي ،فيطلقوهنا ويقصدون هبا املعنى املنحرف ،ويلبسون
بِدْ ِع ٍّي
وثالث شرِ ْ ٍّ
عليه ثوب األدلة للمعنى الصحيح ،فيقع الناس يف أمر َم ِريج ،وهكذا

دخل أهل الباطل عىل العامة ،وساغت مفاهيمهم؛ إذ لو أظهروا قصدهم
ِ
الوقوع يف الرشك أحدٌ إال أن يشاء اهلل؛
لنك َرهم الناس؛ فإنه ال يرىض
َ
فيعمدون إىل هذا املكر.

التبك الذي نريد أن ُن َ
زيل
ومن اخللط البينِّ ِ هنا ما يقع يف مفهوم رَ ُّ

ونسدُّ الذرائع ا ُمل ِ
فضية إىل
اإلشكال عىل االنحراف الذي دخل عليهُ ،
املسمى ،وهو بريء من َل ْوثته.
الرشك باهلل  حتت هذا َّ
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وقبل أن نفيض يف احلديث عن املعنى املنحرف جيدُ ر بنا أن نوضح

نضاهي سبيل
معناه وقسمه الصحيح الذي تؤازره النصوص ،حتى ال
َ

ردوه ك َّله ،فتصيبهم َم َع َّر ٌة
الغالطني الذين إن رأوا الوجه القبيح من اليشء ُّ
بغري علم ،ويطيب ألهل الباطل يف نقدهم إذ إهنم حني ردوه برمته ردوا

املعنى الصحيح الذي حيتويه ،وهذا سبيل من ُي ِ
بادر يف اإلنكار ،ويفارق
اإلنصاف ،كام هو احلال يف األلفاظ املجملة.

أمر ْين:
فالتبك هو ُ
طلب الربكة ،وطلب رَ َ
رَ ُّ
الب َكة ال خيلو من َ
التبك بأمر رشعي معلوم د َّل ْت عليه النصوص ،مثل:
َّإما أن يكون رَ ُّ

وص َو ُر
القرآن ،قال اهلل تعاىل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [األنعامُ ،]٩٢ :
كالتبك باألشجار
التبك بأمر غري مرشوع،
رَ ُّ
بركته كثرية ،وإما أن يكون رَ ُّ

واألحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك ،مما نبني حقيقته ،من

خالل هذه املحاور ،ولكن نذكر أولاً
التبك
أهم البواعث للوقوع يف رَ ُّ
َّ
املنحرف وهي:

ُ
املتعمد بينه وبني املرشوع كام سبق.
اخللط
ـ
َّ
ـ تبنِّي أهل الغلبة لرتوجيه ،الذين ال ي ُلوون عىل النصوص ،وإنام يفعلون

ما ُأ ِ
رش َب ْته قلوبهُ م من كل ُشبهة.

ضاه ِ
اة املرشكني.
بأسا من ُم َ
ـ اجلهل بدين اهلل ،فال يرى َ
اجلهلة ً
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للمتبك به ،فريتكس َمن ال َّ
صالح أو خ ٍ
حظ
ري
ـ الفتنة بام حيصل من
ٍ
رَ ُّ

التبك.
له من احلق يف عبادة غري اهلل باسم رَ ُّ

الش ْهوة اخلفية من ِ
ـ َّ
يتحصل به بعض من حيافظ عىل
اجلاه واملال الذي
َّ

التبك املنحرف.
هذا رَ ُّ

وبعد ذكر هذه الدواعي ،نأيت إىل وجودها يف املظاهر عرب املعامل

التالية:

أو ًال :القرآن يسد الذرائع:

التبك املمنوع ما رآه الغالبون عىل األمر يف شأن أصحاب الكهف،
من رَ ُّ

حيث بن َْوا عليهم مسجدً ا ،قال تعاىل :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭼ [الكهف ،]٢١ :وهذا فيه داللة إىل اخلطوات

التبك املمنوع ،وهو كون أصحاب
التي تقود إىل مثل هذا اللون من رَ ُّ
الكهف صاحلني قد ظهرت هلم كرامة وآية ظاهرة َج َعلت فئ ًة من الناس
تبتدع هذه البدعة.

ويف تفسري ِ
ابن كثري عند قوله تعاىل :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

(ح َكى ا ْب ُن َج ِري ٍر فيِ ا ْل َقائِ ِلنيَ َذلِ َك َق ْو َلينْ ِ :
ﭱﭲﭳﭼ قالَ :
ها :إِنهَّ ُ ُم المْ ُ ْس ِل ُم َ
َأ َحدُ مُ َ
ون ِم ْن ُه ْمَ .وال َّثانيِ َ :أ ْه ُل الشرِّ ْ ِك ِم ْن ُه ْمَ ،فاللهَّ ُ َأ ْع َل ُم.

الظ ِ
اب ا ْل َك ِل َم ِة َوال ُّن ُف ِ
َو َّ
وذَ .و َل ِك ْن َه ْل ُه ْم
اه ُر َأ َّن ا َّل ِذ َ
ين َقا ُلوا َذلِ َك ُه ْم َأ ْص َح ُ
ون َأ ْم لاَ ؟ ِف ِ
يه َن َظ ٌر؛ لأِ َ َّن ال َّنبِ َّي  قالَ :
ود َ
ارى،
محَ ُْم ُ
(ل َع َن اللهَّ ُ ا ْل َي ُهو َد َوال َّن َص َ
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خَّ َ
ور َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َو َصالحِ ِي ِه ْم َم َس ِ
اج َد)( )1حُ َي ِّذ ُر َما َف َع ُلواَ .و َقدْ ُر ِّوينَا َع ْن
ات ُذوا ُق ُب َ
ب َدا ْن َي َ
ال فيِ َز َمانِ ِه بِا ْل ِع َر ِ
ري المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ ُع َم َر ْب ِن الخْ َ َّط ِ
َأ ِم ِ
اق،
اب َ ،أ َّن ُه لمَ َّا َو َجدَ َق رْ َ
َأ َمر َأ ْن يخُ ْ َفى َع ِن ال َّن ِ َ
وها ِع ْندَ ُهِ ،ف َيها
الر ْق َع ُة ا َّلتِي َو َجدُ َ
َ
اسَ ،وأ ْن ُتدْ َف َن تِ ْل َك ُّ

شيَ ْ ٌء ِم َن المْ َلاَ ِح ِم َو َغيرْ ِ َها)(.)2

ابن رجب يف فتح الباري يف رشح البخاري عند حديث:
وقال احلافظ ُ
ارى ،خَّ َ
اجدَ )( :وقد َّ
ور َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َم َس ِ
دل
ات ُذوا ُق ُب َ
( َل َع َن اللهَّ ُ ا ْل َي ُهو َد َوال َّن َص َ
القرآن عىل مثل ما َّ
دل عليه هذا احلديث ،وهو قول اهلل  يف قصة أصحاب

الكهف:ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ فجعل
الغ َلبة عىل األمور ،وذلك ُي ِ
اختاذ القبور عىل املساجد من فعل أهل َ
شع ُر

بأن مستنده القهر والغلبة واتباع اهلوى ،وأنه ليس من فعل أهل العلم
والفضل املنتصرِ ملا أنزل اهلل عىل رسله من ا ُهلدى) ( )3اهـ.

قيام أهل الغلبة وا ُمللك عىل
التبك املنحرف ُ
فمن البواعث عىل َرواج رَ ُّ

العناية به ،وهكذا ترى أن الذي يتوىل هذه املخالفات هم ممن ال َّ
حظ له
من العلم واهلدى ،وإنام هو اتباع اهلوى ،ألن هذا البناء ُيفيض إىل تعظيم
املقبورين ،واالفتتان هبم ،وصرَ ْ ِ
التبك
ف العبادة إليهم ،كل ذلك باسم رَ ُّ

هبم ،وقد قال النووي يف رشح مسلمَ ( :ق َ
ال ا ْل ُعلَماَ ُء :إِ َّنماَ نهَ َ ى ال َّنبِ ُّي َ ع ِن

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب ما يكره من اختاذ املساجد عىل القبور (،)1330
ومسلم ،كتاب املساجد ،باب النهي عن بناء املسجد عىل القبور واختاذ الصور فيها.)529( ،
( )2تفسري ابن كثري (.)147/5
( )3فتح الباري البن رجب (.)280/6
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خِّ َ
ات ِ
ب َغيرْ ِ ِه َم ْس ِجدً ا َخ ْو ًفا ِم َن ا ُمل َبا َل َغ ِة فيِ َت ْع ِظ ِ
يم ِه َوالاِ ْفتِت ِ
َان بِ ِه َف ُر َّبماَ
ب ِه َو َق رْ ِ
اذ َق رْ ِ
َأ َّدى َذلِ َك إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر َكماَ َج َرى لِ َكثِ ٍ
ري ِم َن الأْ ُ َم ِم الخْ َ الِ َي ِة)(.)1

وصيان ًة َ
ابن كثري
جلناب التوحيد تأيت َت ْع ِم َي ُة قرب دانيال التي أشار إليها ُ

التبك بقربه ،وقد وجدوه مي ًتا كام قال أبو
آن ًفا؛ لئال َيفتَتِن به
ُ
الناس بحجة رَ ُّ

ربا متفرقة ،فلام كان بالليل دفناه وسوينا
العالية :حفرنا بالنهار ثالثة عرش ق ً

لنعم َيه عىل الناس؛ ال ينبشونه(.)2
القبور كلها ِّ

أمرا قد بدا للغالبني يف إضالل العامة ،فيحجبون
ُّ
واحلق أبلج ،ولكن ً

أتباعهم يف املهاوي؛ فال يسمعون لوعظ النصوص كام
نور احلق ،و ُي ْر ُدون َ
قال األول:

أعرضت
كأن ُأنادي صخر ًة حني
يّ
ْ

العصم ز َّل ِ
ت
الص ِّم لو متيش هبا
من ُّ
ُ

التبك الشركي:
ثان ًيا :السنة والنكري على رَُّ

يتبكون هبا ،ويع ِّلقون أسلحتهم عليها
لقد كان للمرشكني ِسدْ ر ٌة رَ ُّ
رجا َء النرص عىل أعدائهم ،فعن َأبيِ َو ِاق ٍد ال َّل ْيثِ ِّي قال :خرجنا مع رسول
اهلل  قبل ُحن ٍ
ني ،ونحن حديثو َع ْه ٍد بكفر ،وللمرشكني ِسدْ ر ٌة يعكفون

ذات أنواط ،فمررنا بسدرة فقلنا:
حوهلا ،و َينُوطون هبا أسلحتهم يقال هلاُ :
ات َأن َْو ٍ
ات َأن َْو ٍ
َيا َر ُس َ
اط ،فقال النبي صىل اهلل
اج َع ْل َلنَا َذ َ
اط َكماَ لهَ ُ ْم َذ ُ
ول اهللِ ْ
( )1رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)13/5
ابن كثري يف البداية والنهاية ،)40/2( ،وقال :إسناده صحيح إىل أيب
( )2وقد ذكر هذه القص َة ُ
العالية ،وذكر هلا ً
أيضا طر ًقا أخرى تؤكد أن القصة واقعة وصحيحة.
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سائِ َ
يل :ﭽﭟ ﭠ
تعاىل عليه وآله وسلم( :اهلل أكرب ،هذا َك اَم َق َال ْت َبنُو إِ رْ َ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [األعرافَ ،]١٣٨ :لترَ ْ َك ُب َّن َسن ََن
َم ْن َكانَ َق ْب َل ُك ْم)(.)1
فهؤالء بعض ُم ِ
سل َم ِة الفتح ممن مل َي ْف َق ْه يف اإلسالم أراد أن َين َ
ُوط السالح

ٍ
فتعجب -عليه الصالة والسالم -من
تبكا كام للمرشكني نظريها َّ
بسدرة رَ ُّ

التبك املنحرف ،وأنه مضاهاة للمرشكني.
هذا اجلهل باإلسالم يف مفهوم رَ ُّ

التبك بالقبور أو
والعلة دائر ٌة مع معلوهلا فحيثام ُو ِجدَ هذا النوع من رَ ُّ
ري
األشجار أو األحجار أو العيون التي ينوطون هبا حاجاتهِ م ُو ِجدَ النك ُ

اجلاد ِة َ
مشى كوكبة من األعالم يف االستدالل
عىل أصحابه ،وعىل هذه
َّ

هبذا النص نذكر أقواهلم عىل النحو التايل:

ـ قال اإلمام أبو بكر ُّ
الط ْر ُطوشيِ ُّ  :انظروا ـ رمحكم اهلل ـ أينام وجدتم
ِّ
الب َء والشفاء من
سدرة أو شجرة يقصدها الناس،
ويعظموهنا ،ويرجون رُ ْ
ٍ
أنواط فاقطعوها(.)2
ذات
ِق َب ِلها ،ويرضبون هبا املسامري واخلرق فهي ُ

ـ وقال احلافظ أبو شامة :ومن هذا القسم ً
أيضا ما قد َع َّم به االبتالء من

تزيني الشيطان للعامة ختليقَ احليطان والعمد ،ورسج مواضع خمصوصة
من كل بلد حَي ِكي هلم ٍ
حاك أنه رأى يف منامه هبا أحدً ا ممن ُش ِه َر بالصالح

وصححه األلباين
( )1رواه الرتمذي ،كتاب الفتن ،باب لرتكبن سنن من كان قبلكم،)2180( ،
َّ
يف صحيح سنن الرتمذي.)2180( ،
( )2إغاثة اللهفان البن القيم (.)211 / 1
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َ
فرائض اهلل
والوالية ،فيفعلون ذلك ،وحيافظون عليه مع تضييعهم

متقربون بذلك ،ثم يتجاوزون هذا إىل أن يعظم وقع
وسننَه ،ويظنون أهنم ِّ

تلك األماكن يف قلوهبمِّ ،
فيعظموهنا ويرجون الشفاء ملرضاهم وقضاء

حوائجهم بال َّن ْذر هلا ،وهي من بني عيون وشجر وحائط وحجر(.)1

ابن القيم :فإذا كان ُ
اختاذ هذه الشجرة لتعليق األسلحة
ـ وقال العالمة ُ

والعكوف حوهلا اختا َذ ٍ
إله مع اهلل تعاىل مع أهنم ال يعبدوهنا ،وال يسألوهنا
ُ

فأي ٍ
نسبة
الظن بالعكوف حول القرب والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ ُّ
فام ُّ

للفتنة بشجرة إىل الفتنة بالقرب لو كان أهل الرشك والبدعة يعلمون! ...

و َمن له خرب ٌة بام َبع َث اهلل تعاىل به رسو َله وبام عليه أهل الرشك والبدع

اليوم يف هذا الباب وغريه ِ
الس َلف وبني هؤالء اخللوف من
عل َم أن بني َّ
ِ
والس َل َ
يشء
ف عىل
ال ُبعد أبعدَ مما بني املرشق واملغرب ،وأهنم عىل يشء َّ

كام قيل:

		
مغر ًبا
سار ْت مرشِّ َق ًة
ُ
َ
ورست ِّ

ني ُم رَِّ
شتانَ ب َ
ومغر ِ
ب
ش ٍق
ِّ

()2

وهكذا نجد َّ
تأمل سرية السلف التي تعكس الرتبية الصحيحة
أن َمن َّ

بم َو ِ
رأى ال َب ْون الشاسع بينهم وبني من مل ُي ِ
غرورا بنفسه؛
الريبة
ً
بال َ
اط ِن ِّ
بعض أهل العلم ببالد إفريقية هبدم ع ٍ
( )1احلوادث والبدع ،ثم ذكر ما صنعه ُ
الس َحر
ني وقت َّ
َّ
َّ
ـ تسمى عني العافية ـ ُفتن هبا العوام؛ فمن تعذر عليه نكاح أو ولد مىض إليها ،وهدمها وأذن
رأسا" .
للصبح عليها ثم قال" :اللهم إين هدمتها لك فال ترفع هلا ً
( )2إغاثة اللهفان البن القيم (.)205 / 1
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ِ
والقباب والتوابيت والزيارات ،وأدام العكوف عند
فأقام املشاهد

ساكنيها ،وال حول وال قوة إال باهلل.

التبك بشجرة ا ُ
حل َد ْي ِب َي ِة:
ثال ًثا :موقف الصحابة من رَُّ

لقد شهدت شجر ٌة ُ
باحلدَ ْيبِ َية بيعة الرضوان ،ذكرها القرآن قال تعاىل:

ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [الفتح،]١٨ :

يمرون هبا يف طريقهم للحج ،وقد ُخ ِفيت
وكان الصحابة يع ِرفوهنا حني ُّ
هذه الشجرة بعد ذلك ،ووصف ابن عمر ريض اهلل عنهام حادثة خفاءها

ابن حجر( :وبيان احلكمة فيِ
بقوله( :كانت رمح ًة من اهلل) ،قال احلافظ ُ
َذلِك وهو َأن ال حيصل بهِ َ ا افتِتان لمِ ا َوقع حتتها ِمن اخلريَ ،فلو َب ِقيت لمَ ا ُأ ِم َن
ِ
نفع َأو
تعظيم بعض اجلهال لهَ ا حتى ربام َأفىض بهِ ِم إىل اعتِ َقاد َأن لهَ ا قو َة ٍ
اهدً ا ِفيماَ هو دوهنا) (.)1
ضرُ ٍّ كام نراه اآلن ُم َش َ

وقد روى البخاري يف صحيحه عن ا ْب ِن ُع َم َر َرضيِ اهلل عنهام قال:
اجت ََم َع ِم َّنا ا ْثن ِ
َان َعلىَ َّ
الش َج َر ِة ا َّلتِي َبا َي ْعنَا حَ ْتت ََها،
(ر َج ْعنَا ِم َن َ
َ
العا ِم ا ُمل ْقبِلِ َفماَ ْ

َكا َن ْت َرحمْ َ ًة ِم َن اللهَّ ِ)(.)2

وروى البخاري ً
اجا،
أيضا عن َطا ِر ِق بن عبد الرمحن قال( :ان َْط َل ْق ُت َح ًّ

َف َم َر ْر ُت بِ َق ْو ٍم ُي َص ُّل َ
ونُ ،ق ْل ُتَ :ما َه َذا املَ ْس ِجدُ ؟ َقا ُلواَ :ه ِذ ِه َّ
الش َج َر ُةَ ،ح ْي ُث
َبا َي َع َر ُس ُ
الر ْض َو ِ
انَ ،ف َأ َت ْي ُت َس ِعيدَ ْب َن ا ُمل َس ِّي ِ
ب ،فضحك فقال:
ول اللهَّ ِ َ ب ْي َع َة ِّ
( )1فتح الباري البن حجر (.)136 / 9
اب ال َب ْي َع ِة فيِ َ
ب َأ ْن َ
احل ْر ِ
ال َي ِف ُّروا.)2958( ،
( )2رواه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب َب ُ
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الش َج َر ِةَ ،ق َ
يم ْن َبا َي َع َر ُس َ
َحدَّ َثنِي َأبيِ َأ َّن ُه َك َ
ول اللهَّ ِ  حَ ْت َت َّ
الَ :ف َلماَّ َخ َر ْجنَا
ان ِف َ
َاهاَ ،ف َل ْم َن ْق ِد ْر َع َل ْي َها ،ويف رواية :فعميت علينا.
العا ِم ا ُمل ْقبِلِ َن ِسين َ
ِم َن َ

َف َق َ
وها َأ ْن ُت ْم؟!
وها َو َع ِل ْم ُت ُم َ
اب محُ ََّم ٍد  مَ ْل َي ْع َل ُم َ
ال َس ِعيدٌ ( :إِ َّن َأ ْص َح َ
َف َأ ْن ُت ْم َأ ْع َل ُم!) (.)1
َق ْط ُعها:

وقد وردت بعض الروايات التي تفيد أن عمر  أمر بقطعها؛ منها
اب ْب ُن َع َط ٍ
ب َنا َع ْبدُ ا ْل َو َّه ِ
اء،
ما رواه ُ
ابن سعد يف الطبقات الكربى قالَ :أ ْخ رَ َ
ب َنا َع ْبدُ اللهَّ ِ ْب ُن َع ْو ٍن َع ْن َن ِاف ٍع َق َ
الش َج َر َة ا َّلتِي ُي َق ُ
اس َي ْأ ُت َ
الَ :ك َ
ون َّ
ال
َأ ْخ رَ َ
ان ال َّن ُ
ون ِع ْندَ َهاَ .ق َ
الر ْض َو ِ
ان َف ُي َص ُّل َ
الَ :ف َب َلغَ َذلِ َك ُع َم َر ْب َن الخْ َ َّط ِ
اب
لهَ َا َش َج َر ُة ِّ
َف َأ ْو َعدَ ُه ْم ِف َيها َو َأ َم َر بهِ َ ا َف ُق ِط َع ْت.
قال احلافظ يف فتح الباري" :إِ ْسنَاده َص ِحيح" ا.هـ(.)2
ابن أيب شيبة يف املص َّنف :قال حدثنا معاذ بن معاذ قال :ثنا ابن
ورواه ُ

ناسا يأتون الشجرة التي ُبويع
عمر بن اخلطاب أن ً
عون عن نافع قال :بلغ َ

حتتها .قال :فأمر هبا ُ
فقطعت ،ورجاله رجال الصحيح(.)3

( )1رواه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة ُ
احلدَ ْيبِ َية.)4163( ،
( )2انظر الطبقات الكربى ( ،)100/ 2فتح الباري (.)490/11
(ُ )3مصنف ابن أيب شيبة ( .)375/2وهبذا يتبني ما يف الرواية املعضلة عند الفاكهي يف أخبار
مكة ( )434/ 7قال :حدثنا حسني بن حسن املروزي قال :ثنا إسامعيل بن إبراهيم قال :ثنا ابن
عون قال" :بلغ عمر  أن الشجرة التي بويع عندها تؤتى ،فأوعد يف ذلك وأمر هبا ُ
فقطعت" .
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َّ
فلعل الواسطة بينهام عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام،
قال األلباين:

ولكنه أشار إىل َض ْع ِ
ف الرواية هلذا االنقطاع(.)1

قلت :ويف الطبقات الكربى البن ٍ
سعد ما يشري إىل اجلمع بني روايت َْي
ُ
خرج قوم من أصحاب رسول
قطع الشجرة وخفائها ،فعن نافع قالَ :
عر َف أحدٌ منهم الشجرة ،واختلفوا فيها؛
اهلل  بعد ذلك بأعوام ،فام َ

قال ابن عمر :كانت رمحة من اهلل(.)2

يبعد أن القطع كان
فالتعبري باألعوام هنا جيمع بني الروايتني ،حيث ال ُ

أولاً فخفيت ،واهلل أعلم.

ُ
ومن َع َج ٍ
استغالل بعض الشيعة هذا اخلرب للنيل من
ب يف هذا املقام

والغ ْم ِز يف ِّ
عمر بن اخلطاب َ ،
احلط من فضله؛ ألن هذا اخلرب يتناىف مع

والتبك برتاهبا ،وظ ُّنوا أن ذاك
دعوهتم لتعظيم املشاهد والصالة عندها ،رَ ُّ
ٍ
بزيادة زعموا أن عمر  قال( :أراكم أهيا
وتفردوا
قدح ،وإنام هو مدحَّ ،
ٍ
بأحد عاد ملثلها إال قتل ُته
الع َّزى ،أال ال أوتى منذ اليوم
الناس َ
رجعتم إىل ُ

بالسيف كام ُيقتل املرتدُّ  ،ثم أمر هبا ُ
فقطعت)(.)3

وتلك َش َكا ٌة ِ
عارها ،وصدَ ق َمن قال:
ظاه ٌر عن أمري املؤمنني عمر ُ 
بالش ْي ِ
عيتْني َّ
		
ب وهو وقار
رَّ

عي ْت بام هو َع ُار
ليتها رَّ َ

( )1حتذير الساجد لأللباين (ص.)112 :
( )2الطبقات الكربى (.)205/2
( )3انظر هذا يف رشح هنج البالغة ( ،)60 ،59/1ورشحه البن أيب احلديد (.)122/ 3
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التبك املنحرف،
وهبذا يتبينَّ ُ لنا َح ْس ُم مادة الرش الداخلة من بوابة رَ ُّ

ونصه :فإذا كان هذا َ
فعل
وما أمجل ما قاله ُ
ابن الق ِّيم يف كالمه الق ِّيم ُّ

ُ
الصحابة
عمر  بالشجرة التي ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن ،وبايع حتتها
َ
رسول اهلل ؛ فامذا حكمه فيام عداها من هذه األنصاب واألوثان التي
قد عظمت الفتنة هبا واشتدت البلية هبا؟!.

وأبلغ من ذلكَّ :
أن رسول اهلل  هدَ م مسجد رِّ
الضار؛ ففي هذا دليل

عىل هدم ما هو أعظم فسا ًدا منه كاملساجد املبنية عىل القبور ،فإن حكم

سوى باألرض وهي أوىل باهلدم من
اإلسالم فيها :أن تهُ دَ َم ك ُّلها حتى ُت َّ
مسجد الرضار ،وكذلك القباب التي عىل القبور حيب هدمها كلها؛ ألهنا
ُأ ِّسست عىل معصية الرسول؛ ألنه قد نهَ َ ى عن البناء عىل القبور كام تقدم،

بناء غري حمرم ،وهو أوىل باهلدم من بناء
فبناء ُأ ِّسس عىل معصيته وخمافته ٌ
ٌ

ِ
قطعا(.)1
الغاصب ً

التبك:
راب ًعا :تصدِّي الفقهاء للغالطني يف رَُّ

التبك املنحرف ْ
قط ٌع للرشك ومادته ،وقد صاغ
إن حتذير األمة من رَ ُّ

فقهاء اإلسالم هذه التعاليم يف متون األحكام ،ورشوحها ،وزادوا
َ
احلوايش عليها ،والفروع والفتاوى مما ُتغنِي شهر ُته عن التفصيل فيه،
ِّ
ونعطر املقام بشواهد ُيستدَ ُّل هبا عىل غريها.

( )1إغاثة اللهفان البن القيم (.)210/2
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س شيَ ْ ٌء ِم َن ا ْل َب ْي ِ
فالشافعي رمحه اهلل جييب َع ْن َق ْو ِل َم ْن َق َ
ت
ال َل ْي َ
ُّ
َم ْه ُج ً َ
استِلاَ َم ُهماَ َه ْج ًرا للبيتَ ،و َك ْي َ
ف يهَ ْ ُج ُر ُه َو ُه َو َي ُط ُ
وف بِ ِه
ورا! بِأ َّنا مَ ْل َندَّ ِع ْ
ان َت ْر ُك استالمهام هجرا لهَ ام َل َك َ
الس َّن َة ِف ْعلاً َأ ْو َت ْر ًكا َو َل ْو َك َ
ان َت ْر ُك
َو َل ِك َّنا َن َّتبِ ُع ُّ
استِلاَ ِم َما َبينْ َ الأْ َ ْر َك ِ
ان َه ْج ًرا لهَ َا َولاَ َقائِ َل بِ ِه (.)1
ْ

وما َ
(و َل ِك َّنا
أمجل عبار َة
الشافعي َ
ِّ
(ولاَ
أصحابه
ُ
الفقيه أبو موسى القائلَ :
ارى).
َعا َد ُة ال َّن َص َ

الس َّن َة ِف ْعلاً
َن َّتبِ ُع ُّ
ب َولاَ
َي ْم َس ُح ا ْل َق رْ َ

َأ ْو َت ْر ًكا) ،ومن
َي َم ُّس ُه؛ َفإِ َّن َذلِ َك

يم ا ْل ُق ُبو ِر
يح؛ لأِ َ َّن ُه َقدْ َص َّح ال َّن ْه ُي َع ْن َت ْع ِظ ِ
قال النوويَ :
(و َما َذ َك َر ُه َص ِح ٌ
َ
الش ِ
ام َّيينْ ِ ِم ْن َأ ْر َك ِ
الر ْكنَينْ ِ َّ
ان ا ْل َك ْع َب ِة لِ َك ْونِ ِه مَ ْل
َولأِ َّن ُه إ َذا مَ ْل ُي ْست ََح َّب ْ
استِلاَ ُم ُّ
استِ ْح َب ِ
الر ْكنَينْ ِ الآْ َخ َر ْي ِن َفلأَ َ ْن لاَ ُي ْست ََح َّب َم ُّس ا ْل ُق ُبو ِر
اب ْ
ُي َس َّن َم َع ْ
استِلاَ ِم ُّ

أويل ،واهلل أعلم)(.)2

الشافعي ً
أيضا َّ
الش ْي ُخ َأ ُبو محُ ََّم ٍد الجْ ُ َو ْينِ ُّي القائل بتحريم
ومن أصحاب
ِّ

الرحال
الرحال إىل غري املساجد الثالثة عملاً بظاهر حديث( :ال ُت َشدُّ ِّ
شدِّ ِّ
إال إىل ثالثة مساجد  )3()...فيحرم شد الرحال لزيارة القبور ،وإىل املواضع
التبك هبا والصالة فيها.
الفاضلة لقصد رَ ُّ

( )1انظر :فتح الباري البن حجر ( .)474 / 3وذكر احلافظ رواية ابن عباس أنه طاف مع
ول اللهَّ ِ
س شيَ ْ ٌء ِم َن ا ْل َب ْي ِ
ورا َ ،ف َق َ
معاوية َف َق َ
ان َل ُك ْم فيِ َر ُس ِ
اسَ :ل َقدْ َك َ
ال َل ُه ابن َع َّب ٍ
ت َم ْه ُج ً
ال ُم َعا ِو َي ُة َل ْي َ
ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَةَ ،ف َق َ
حجر ال
احلجر األسود" :إنك َ
ال ُم َعا ِو َي ُةَ :صدَ ْق َت .وهلل در عمر يف قوله وهو ُيق ِّبل َ
َت رُ ُّ
ض وال تنفع ،ولوال أين رأيت رسول اهلل  قبلك ما قبلتك" .
( )2رشح املهذب للنووي (.)311 / 5
( )3متفق عليه :رواه البخاري ( ،)1189ومسلم (.)1397
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ُ
(و َيدُ ُّل َع َل ْي ِه
اختِ َيا ِر ِه  ،قال
ار ا ْل َقاضيِ ُح َسينْ ٌ إِلىَ ْ
احلافظ ُ
ابن حجرَ :
َو َأ َش َ
وج ُه إِلىَ
َما َر َوا ُه َأ ْص َح ُ
السن َِن ِم ْن إِن َْكا ِر بَصرْ َ َة ا ْل ِغ َفا ِر ِّي َعلىَ َأبيِ ُه َر ْي َر َة ُخ ُر َ
اب ُّ

اس َتدَ َّل بهِ َ َذا الحْ َ ِد ِ
الطو ِر َو َق َ
ُّ
يث
ال َل ُه َل ْو َأ ْد َر ْك ُت َك َق ْب َل َأ ْن خَ ْت ُر َج َما َخ َر ْج ُت َو ْ
يث َعلىَ ُع ُم ِ
َفدَ َّل َعلىَ َأ َّن ُه َي َرى حمَ ْ َل الحْ َ ِد ِ
وم ِه َو َوا َف َق ُه َأ ُبو ُه َر ْي َر َة)(.)1
ُ
والتبك
التبك املرشوع
وباجلملة فيتضح مما سبق
رَ ُّ
أمهية الفرقان بني رَ ُّ

سوى بينهام فقد نادى عىل نفسه
املنحرف الذي ُيفيض إىل اإلرشاك ،ومن َّ
ورعى حول حمِ َ ى الشرِّ ك فيوشك أن يقع فيه.
باجلهالةَ ،
فالقرآن َّ
حذر من اقتفاء سبيل أهل َ
اجلهلة برشع اهلل يف
الغ َلبة من َ

ُ
السنة خطورة اختاذ القبور
تعظيم قبور أصحاب الكهف ،وأوضحت
إيضاح.
أتم
ٍ
مساجدَ َّ

ٍ
السنة خطأ َّ
بسدرة،
ربكون
أن أهل اجلاهلية كانوا يت َّ
كام أوضحت ُّ
والتبك ،وهبذه األمور
والعكوف
وضلوا يف ثالثة أمور هي :التعظيم ُ
رَ ُّ

الثالثة ُيعبد أصحاب القبور ،و ُت َّ
عظم األشجار واألحجار واآلبار ،فمن
كمثَلِ بني إرسائيل حني طلبوا من موسى أن جيعل هلم
طلب رَ َ
فم َث ُله َ
الب َكة َ
ِ
ِ
ٍ
بسواء.
كمقالة أولئك سوا ًء
هؤالء
إ ًهلا ،فأقسم  أن مقال َة
فالقبور واألشجار واألحجار والعيون ونحوها مما َي ُ
العام ُة ،و
نذر هلا َّ
تبكا،ويرجونقضاءحوائجهموشفا َء
يع ِّلقونهبا ِخ َر ًقا،ويأخذونمنهاشيئا رَ ُّ

ويتمسحونهبا،هومنعملأهلاجلاهليةومنأسبابالرشكباهلل.
مرضاهم،
َّ

( )1فتح الباري البن حجر (.)65 / 3
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التبك:
خامسا :دمع ٌة على رَُّ
ً

و َمن َن َظر إىل ما أصاب املسلمني يف ٍ
التبك
بالد ش َّتى من رواج هذا رَ ُّ

املنحرف ال يستطيع أن ُيغالِ َب األسى ،ويدفع البكاء من جراء املهالك
أرس َعهم إىل اإلتيان إليها سع ًيا حثي ًثا ،ثم ُيفيضون
التي يتعاطاها َ
اجله َل ُة ،فام َ

منها ،بعدما ع َّلقوا عليها احلاجات ،وع َقدوا عليها اآلمال.

ُ
بالد
ومما هالني
الوقوف عليه مما نحن بصدده ما اخ ُت َّص ْت به ُ
ض َم ْو َت مثلاً مما ط َف َح ِ
َح رْ َ
ت الكتب بذكرهِ ،من تعظيم املَشاهد والزيارات
واألودية التي شهدت خلوات أقطاب الطريقة ،وتراب القبور ،والعيون،

التبك.
وآثار املوتى وغري ذلك مما يعلقونه عىل رَ ُّ

ٌ
فصول من هذه الكتب يف ذكر شعاب تريم ،وأوديتها ،وترهبا،
و ُت ْف َر ُد

بالب َكة كام يزعمون ،ويقول القائل:
ومساجدها ،ومقابرها املشهورة رَ َ
تريم هبا منهم ٌ
ألوف عـديـد ٌة

بساحة بشـار شموس ا ُهلدى قل

ـح أهنــــا
زيارة كــل منهم َص َّ

نفع وجلـب حمصـل
ملا َ
شئت ِمن ٍ

وإن قيل ترياق ببغـداد ُجربـا

ففي ربع بشـار ِشفا ِّ
كل معضــل

و ُيف ِردون فصلاً فيام يتعلق بفضل وبركة اجلموعات العامة عند قبور

األولياء املشهورين ،وقراء املولد عند رضائحهم ،وما احلديث عن زيارة
بح رْ َ
ض َم ْو َت باحلديث ا ُمل َر َّج ِم ،وإنام أرشنا إىل
قرب النبي هود  املزعوم َ
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هذا حتى ال تصري املعامل ُم َّ
عطل ًة من ذكر الشواهد ،ويكون املقام ِخ ْل ًوا من

الفوائد ،وليس مقصودنا االسرتسال(.)1

التب ُك املنحرف عىل التوحيد،
جره رَ ُّ
فيا ليت هؤالء القوم يعلمون بام َّ

و َي ِفيئون إىل احلقَّ ،
نورا ُيعرف به ،وعسى القيود التي وضعها
فإن للحقِّ ً

وهنت ،فيسهل ح ُّلها ،وينطلقون بعدها إىل
الغالبون يف أعناق األتباع قد َ
رحاب السنة كام قال كثيرِّ :

فليت قلويص َ
دت
َ
عز َة ق ِّي ْ
عند َّ

ٍ
غر منها فندَّ ِ
بحبلٍ
ت
ضعيف َّ

التبك حتى َتستبنيَ لكل أحد،
والبد إذن من بيان سبيل املنحرفني يف رَ ُّ

كام شدَّ رسول اهلل يف النكري عىل بعض مسلمة الفتح مع أهنم كانوا معه قبل

وغض َّ
ُّ
الط ْرف
حنني ،إذ إن توحيد الكلمة إنام يكون عىل كلمة التوحيد،
عن االنحراف جيعله يتسلل لِ َوا ًذا إىل أفراد املجتمع.

َ
ُ
الباطل باطلاً
َ
نسأل أن ُير َينا احلقَّ ح ًّقا ويرزقنا اتباعه ،وير َينا
واهلل
وآخر دعوانا ِ
رب العاملني.
ويرزقنا اجتنابه،
أن احلمدُ هلل ِّ
ُ


( )1تُطلب هذه الفصول من :املرشع الروي والنور السافر والفوائد السنية وغريها من تراث
التصوف بحرضموت.
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التبك املمنوع واجلواب عنها
أهم
ِ
مستندات الفرق يف رَُّ
ُّ
اً
عقل ونقل

حُم َّمد فريد

ما ِ
نبينا  بالرفيق األعىل حتى َتركنا عىل البيضاء ال َي ِزيغُ عنها
حلقَ ُّ

ٌ
هالك.
إال

والسنة الصحيحة.
ومل تكن تلك
ُ
البيضاء سوى القرآن الكريمُّ ،

قوم اتباع األمم السابقة يف املغاالة املَ ِقيتة التي خيرجون هبا عن
فآثر ٌ

َو َسطية العقيدة اإلسالمية.

غرسا؛ ِم ْن ُك ِّل
َّ
س يف هذا الدِّ ين ً
ولكن اهلل ،بعظيم رمحته ،ال يزال َيغْ ِر ُ

َخ ْل ٍ
والذب
ف ُعدُ و َل ُه؛ يستخدمهم يف طاعته ،ويستعملهم يف الدعوة لدينه،
ِّ
يل الجْ َ ِ
يف ا ْل َغالِنيَ َ ،وانْتِ َح َ
ال ا ُمل ْب ِط ِلنيَ َ ،و َت ْأ ِو َ
ون َع ْن ُه حَ ْت ِر َ
عن رشعه؛ َي ْن ُف َ
اه ِلنيَ .
نسأله تعاىل بأسامئه ُ
العال أن جيعلنا برمحته من هذا
احلسنى ،وصفاته ُ

الغرس الطيب املبارك ِ
خمل ِصني له الدِّ ين .آمني يا أرحم الرامحني.

ريا من
"التبك" كغريها من القضايا التي ابتدع املغالون فيها كث ً
وقضية رَ ُّ

الصور غري املرشوعة.

"التبك غري املرشوع" فمع كثرهتا مل خترج عن
وأما مستنداهتم يف هذا رَ ُّ

ستة أنواع؛ نستعني باهلل عىل اختصارها ،واجلواب عليها.
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أو ًال ـ نصوص بال أسانيد:

وهذا نوع ال ُيل َت َفت إليه أصلاً ِ ،
ولَ " :ل ْولاَ
ار ِك؛ إذ َي ُق ُ
ورحم اهلل ا ْب َن ا ُمل َب َ
َاد َل َق َ
ال ُك ُّل َم ْن َشا َء ُك َّل َما َشا َء" (.)1
الإْ ِ ْسن ُ

لكل ٍ
فلو ِ
سمعنا ِّ
أحد ينقل عن الرسول ؛ إذن لصدَّ ْقنا َّ
كل مبتدع فيام

خيتلقه من نصوص تأييدً ا لبدعته.

نصوص موضوعة:
ثان ًيا ـ
ٌ

التبك بآثار الصاحلني باحلديث
ومثال ذلك:
ُ
استنادهم عىل جواز رَ ُّ
الُ ( :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
روى َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر؛ َق َ
وء ِم ْن َج ٍّر
الذي ُي َ
ول اهللِ! ا ْل ُو ُض ُ

يد مخُ َ َّم ٍر َأ َح ُّب إِ َل ْي َك َأ ْم ِم َن المْ َ َط ِ
َج ِد ٍ
اه ِر؟

ين اهللِ الحْ َ نِ ِ
ال :لاَ َ ،ب ْل ِم َن المْ َ َط ِ
َف َق َ
الس ْم َح ُة.
اه ِر ،إِ َّن ِد َ
يف َّي ُة َّ

اه ِرَ ،ف ُي ْؤ َتى بِالمْ َ ِ
ول اهللِ َ ي ْب َع ُث إىل المْ َ َط ِ
َق َ
ان َر ُس ُ
الَ :و َك َ
اءَ ،ف َيشرْ َ ُب ُهَ ،ي ْر ُجو
َب َر َك َة َأ ْي ِدي المْ ُ ْس ِل ِمنيَ )(.)2
ُ
[موضوع] أنكره أبو َع ُروبة
احلديث
وهذا
ٌ

()3

وابن
وابن عدي(ُ ،)4
ُ

حبان( ،)5والعراقي( ،)6والشوكاين( ،)7واملعلمي اليامين( )8وغريهم.
َّ
( )1املحدث الفاصل بني الراوي والواعي (.)209/1
( )2رواه الطرباين يف األوسط ( ،)794وغريه.
( )3الكامل يف ضعفاء الرجال (.)257/3
( )4الكامل يف ضعفاء الرجال (.)261/3
( )5ميزان االعتدال (.)628/2
( )6ختريج أحاديث اإلحياء (.)690/1
( )7الفوائد املجموعة (.)12/1
( )8الفوائد املجموعة (.)12/1
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ُ
ٌ
كلمة أهل احلديث سل ًفا وخل ًفا عىل نكارته،
اتفقت
حديث
وهو
ْ

وسقوط االحتجاج به.

ثال ًثا ـ استدال ٌل باط ٌل بأدل ٍة صحيحة:

وذلك بأن هيجموا عىل احلديث الصحيح ،فينتزعوا منه تأويلاً
متعس ًفا
ّ

ال يؤيده نص ،وال تقبله لغة ،وال يرضاه منطق ،وال َتست َِسيغه فطرة.

ُ
التبك بآثار الصاحلني ،وثياهبم ،وفضالهتم،
فمن ذلك
موقفهم من رَ ُّ

ُ
الصحابة  مع النبي .
استنا ًدا ملا فعله

ِ
أما ُ
الصحابة  مع النبي  فلن نذكر منه شيئًا؛ إذ هو موضع
فعل

اتفاق ،ال خالف عليه بني األمة سل ًفا وخل ًفا؛ إذ أمجعوا عىل مرشوعية
حيا ومي ًتا ،وقد وردت يف ذلك النصوص
رَ ُّ
التبك بمتعلقات النبي ًّ 

الصحيحة.

تبك الصحابة به ،
التبك بآثار الصاحلني عىل رَ ُّ
أما اإلنكار فعىل قياس رَ ُّ

الصالحِ ِنيَ "(.)1
فمن ذلك :قول النووي" :فيه ال َّت رَ ُّبك بِآ َثا ِر َّ

"ف ِ
أيضاِ :
وقال النووي ً
استِ ْعماَ ِل َف ْضلِ
يه ال َّت رَ ُّب ُك بِآ َثا ِر َّ
الصالحِ ِنيَ َو ْ
ام ِه ْم َوشرَ َ ابهِ ِ ْم َولِ َب ِ
َط ُهو ِر ِه ْم َو َط َع ِ
اس ِه ْم" (.)2
التبك بآثار غ ِ
النبي  مبالغ ًة َف َّج ًة.
إال أن القوم قد بالغوا يف رَ ُّ
ري ِّ
( )1رشح النووي عىل مسلم (.)244/1
( )2رشح النووي عىل مسلم (.)219/4
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يخ
"و َل َقدْ َح َكى ا ْل َف ْر َغانيِ ُّ ُم َذ ِّي ُل" َتا ِر ِ
فمن ذلك ما حكاه الشاطبيَ :
َّ
الط رَ ِ
"ع ِن الحْ َ لاَّ ِجَ :أ َّن َأ ْص َحا َب ُه َبا َل ُغوا فيِ ال َّت رَ ُّب ِك بِ ِهَ ،ح َّتى َكا ُنوا
ب ِّي َ

يه الإْ ِلهَ ِ َّي َةَ ،ت َعالىَ ُ
ون بِ َع ْذ َرتِ ِه!َ .ح َّتى َّاد َع ْوا ِف ِ
ون بِ َب ْولِ ِهَ ،و َي َت َب َّخ ُر َ
َيت ََم َّس ُح َ
اهلل
َعماَّ َي ُقو ُل َ
ريا"(.)1
ون ُع ُل ًّوا َكبِ ً
وهذا استدالل ٌ
رشعا وعقلاً .
باطل ً

السنة ما يبيح ذلك .كام مل يفعله
َّأما ً
رشعا؛ فألنه مل َي ِرد يف الكتاب وال ُّ
الصحابة مع ٍ
ُ
ين باجلنة ،وعىل رأسهم
أحد بعده ؛ مع وجود املبشرَّ ِ َ

ِ
ريا.
ريهم كث ً
الشيخان ،وسيدا شباب أهل اجلنة ،وغ ُ

وقال الشاطبي مب ِّينًا خطأ القوم :مَ ْ
"ل َيترْ ُ ِك ال َّنبِ ُّي َ ب ْعدَ ُه فيِ الأْ ُ َّم ِة َأ ْف َض َل
يقَ ،ولاَ ُع َم َر َرضيِ َ ُ
الصدِّ ِ
اهلل َع ْن ُهامَ ،ف ُهام َكا َنا َخ ِلي َفتينْ َ ،و مَ ْل ُي ْف َع ْل
ِم ْن َأبيِ َب ْك ٍر ِّ

بهِ ِام ،وال بغريمها شيَ ْ ٌء ِم ْن َذلِ َكَ .بلِ ا ْق َتصرَ ُ وا ِفي ِه ْم َعلىَ الاِ ْقتِدَ ِاء بِالأْ َ ْف َع ِ
ال،
َوالأْ َ ْق َو ِ
اع ِم ْن ُه ْم َعلىَ َت ْر ِك
السيرَ ِ ا َّلتِي ا َّت َب ُعوا ِف َيها ال َّنبِ َّي َ ف ُه َو إِ ًذا إِجمْ َ ٌ
الَ ،و ِّ
تِ ْل َك الأْ َ ْش َي ِ
اء ُك ِّل َها"(.)2
وأما َر ُّد ذلك عقلاً ؛ فألمور منطقية:

أمهها أنه ال َيعلم ما س ُيختَم به للعبد إال اهلل  .فقد يكون العبدُ
حس ٍ
ٍ
نة من العبادة ،ثم ال يلبث أن ين َق ِل َب عىل عق َب ْيه قبل موته
عىل
طريقة َ

عيا ًذا باهلل.

( )1االعتصام للشاطبي (.)484/1
( )2االعتصام ،للشاطبي ( )482/1بترصف.
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الصالح ،بينام هو يعمل طل ًبا للدنيا؛ من املال،
أو :أن يكون يف ظاهره
ُ

والس ْمعة عيا ًذا باهلل ،وال َيعلم حقيق َة نية العبد إال هو َو ْحدَ ه ال
ِّ
والرياءُّ ،

رشيك له.

فقد ُيعجب الناس برجل ،ويظنون أنه يف أعىل ِع ِّليني ،بينام هو يف أسفل

سافلني عيا ًذا باهلل.

وقد حدث هذا مع الصحابة  ،كام يف احلديث َع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة ؛
بَ ،و مَ ْل َنغْ ن َْم َذ َه ًبا َو َ
َق َ
ال ِف َّض ًة ،إِ َّنماَ َغنِ ْمنَا ال َب َق َرَ ،وا ِ
إلبِ َل،
ال( :ا ْف َتت َْحنَا َخ ْي رَ َ

َاعَ ،و َ
احل َوائِ َطُ ،ث َّم ا ْنصرَ َ ْفنَا َم َع َر ُس ِ
ول اهللِ  إىل َو ِادي ُ
الق َرىَ ،و َم َع ُه
َواملَت َ
َع ْبدٌ َل ُه ُي َق ُ
الض َب ِ
ال َل ُه ِمدْ َع ٌمَ ،أ ْهدَ ا ُه َل ُه َأ َحدُ َبنِي ِّ
ابَ ،ف َب ْي َنماَ ُه َو حَ ُي ُّط َر ْح َل
َر ُس ِ
الع ْبدَ .
ول اهللِ  إِ ْذ َجا َء ُه َس ْه ٌم َعائِ ٌر(َ ،)1ح َّتى َأ َص َ
اب َذلِ َك َ
َف َق َ
اسَ :هنِيئًا َل ُه َّ
الش َها َد ُة!.
ال ال َّن ُ

َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ َ :ب ْل؛ َوا َّل ِذي َن ْفسيِ بِ َي ِد ِه ،إِ َّن َّ
الش ْم َل َة ا َّلتِي َأ َصابهَ َ ا َي ْو َم
ب ِم َن املَ َغانِ ِم ،مَ ْل ُت ِص ْب َها املَ َق ِ
ارا.
َخ ْي رَ َ
اس ُمَ ،ل َتشْ ت َِع ُل َع َل ْي ِه َن ً

َف َجا َء َر ُج ٌل ِحنيَ َس ِم َع َذلِ َك ِم َن ال َّنبِ ِّي  بِشرِ َ ٍ
اك َأ ْو بِشرِ َ َاكينْ ِ َ ،ف َق َ
ال:
َه َذا شيَ ْ ٌء ُك ْن ُت َأ َص ْب ُت ُه.
ول اهللِ  :شرِ َ ٌ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
اك َ -أ ْو شرِ َ َاك ِ
ان ِ -م ْن َنا ٍر)(.)2

( )1عائر :ال ُيعلم َمن رماه.
( )2متفق عليه :رواه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة خيرب ،)4234( ،ومسلم ،كتاب
يم ا ْل ُغ ُل ِ
ول.)115( ،
اب ِغ َل ِظ حَ ْت ِر ِ
اإليامن ،باب َب ُ
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فهذا رجل نا َل شرف عدة أمور:
 /1رشف اإلسالم.

الص ْحبة للنبي .
 /2رشف ُّ
 /3رشف خدمة النبي .
 /4رشف اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
 /5رشف الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل.
يشء من ذلك يف معافاته من العذاب؛ بسبب
ومع كل هذا مل يشفع له ٌ

خيانته ،ورسقته للعباءة من الغنائم قبل أن توزع.

فقارن بني حكم الصحابة  عىل الرجل؛ إذ قالوا بام علموا" :هنيئًا له

اجلنة!" .

وإعالن النبي  حلكم اهلل عليه إذ ُأوحى إليه" :أنه يف النار"  .عيا ًذا باهلل!.
وليعلمنا ر ُّبنا بذلك عدة أمور:

منها  :أننا ال جيوز أن نحكم عىل أحد حكماً جاز ًما؛ ألن مِ َ
العال بعباده

عىل احلقيقة هو خالقهم وحده ال رشيك له!

فإذا كان ذلك كذلك :فال جيوز لنا أن نتربك بأحد عىل نحو ما فعل

التبك بمتعلقاته .
الصحابة  برسول اهلل  من رَ ُّ
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أولاً  /لعدم ورود الدليل عىل ذلك ،ولعدم فعل الصحابة هذا بأحد

من املشهود هلم باجلنة.

التبك
ثان ًيا  /لعدم معرفة حقيقة العباد عند اهللً ،
طبعا هذا خالف رَ ُّ

اجلائز بالصاحلني من خالل جمالستهم ،واألخذ من علمهم ،وصحبتهم،
التبك املرشوع الوارد يف الكتاب،
واالقتداء هبم ،إىل غري ذلك من أنواع رَ ُّ

والسنة.

راب ًعا ـ استدالل باملُد َر ِج املوضوع على الدليل الصحيح:

أثرا عن أيب أيوب ،ثم
ومثال ذلك ما فعله اخلازن إذ أورد يف تفسريه ً

ع َّقب قائلاً " :رواه الرتمذي ،وقال :حديث غريب صحيح ،مات أبو
ودفن يف أصل سورها فهم
أيوب يف آخر غزوة غزاها بأرض قسطنطينيةُ ،
يتربكون بقربه ،ويستسقون به" (.)1

فانظر ِف ْع َل اخلازن حيث أضاف من عنده ً
در ًجا ال سند له ألبتة،
لفظا ُم َ

ربكون بقربه ،ويستسقون به" .
وهو قوله" :فهم يت َّ

خامسا ـ االستدالل بأقوال وأفعال من ال ُح َّجة يف قوهلم وفعلهم:
ً

ربك به(.)2
ومن ذلك ادعاؤهم أن
غس َل قميص أمحد ،وت َّ
الشافعي َ
َّ
وهذا ٌ
باطل من وجوه ،منها:

( )1تفسري لباب التأويل.)123/1( ،
( )2منازل األئمة األربعة ( ،)254/1تاريخ دمشق ( ،)311/5طبقات الشافعية الكربى
( ،)36 :35/2مرآة اجلنان (.)100/2
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بح َّج ٍة ،ولو فعل ذلك ملا كان
أولاً  /فعل الشافعي -رمحه اهلل -ليس ُ

دليلاً عىل مرشوعية الفعل ،ولكان خمطئًا فيه.

بريء من هذا األثر براء َة الذئب من دم ِ
ابن
ثان ًيا /الشافعي -رمحه اهلل-
ٌ

يعقوب؛ إذ َّ
األثر ُ
والذهبي(.)2
ابن تيمية(،)1
شيخ اإلسالم ُ
كذ َب هذا َ
ُّ

سادسا ـ االستدالل بالكالم املُ ْر َسل:
ً
وذلك بإطالق أحكا ٍم بال دليل.

"وأما َت ْقبِيل الأْ َ َم ِ
اكن الشرَّ ِ ي َفة عىل
فمن ذلك :ما قاله احلافظ العراقيَ :
الصالحِ ني وأرجلهم َف ُه َو حسن محَ ُْمود
قصد ال َّت رَ ُّبكَ ،و َك َذلِ َك َت ْقبِيل َأيدي َّ
اعتِ َبار ا ْل َق ْصد َوالن َِّّية" (.)3
بِ ْ

وليس يف الكالم مستند ُنجيب عليه؛ إذ ال حجة يف قول أحد

بعده  ،وصدَ َق اهلل إذ يقول :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﭼ [احلرش.]7 :

ومع ذلك فهو مناقض ملا جاءت به األدلة الصحيحة.
الرحمْ َ ِن؛ َق َ
اجاَ ،ف َم َر ْر ُت بِ َق ْو ٍم
ال :ان َْط َل ْق ُت َح ًّ
كام جاء َع ْن َطا ِر ِق ْب ِن َع ْب ِد َّ
ُي َص ُّل َ
ون!
( )1املستدرك عىل جمموع الفتاوى (.)24/1
(ِ )2سيرَ أعالم النبالء (.)587/12
()3عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني احلنفي (.)241/9
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ُق ْل ُتَ :ما َه َذا املَ ْس ِجدُ ؟

الش َج َر ُةَ ،ح ْي ُث َبا َي َع َر ُس ُ
الر ْض َو ِ
َقا ُلواَ :ه ِذ ِه َّ
ان.
ول اهللِ َ ب ْي َع َة ِّ
َف َأ َتي ُت َس ِعيدَ ْب َن ا ُملسي ِ َ
ب ُت ُه.
ب َفأ ْخ رَ ْ
َ ِّ
ْ

ال َس ِعيدٌ َ :حدَّ َثنِي َأبيِ َ :
يم ْن َبا َي َع َر ُس َ
َف َق َ
"أ َّن ُه َك َ
ول اهللِ  حَ ْت َت
ان ِف َ
الش َج َر ِةَ ،ق َ
َّ
َاهاَ ،ف َل ْم َن ْق ِد ْر َع َل ْي َها.
العا ِم ا ُمل ْقبِلِ َن ِسين َ
الَ :ف َلماَّ َخ َر ْجنَا ِم َن َ

َف َق َ
وها َأ ْن ُت ْم؟!
وهاَ ،و َع ِل ْم ُت ُم َ
اب محُ ََّم ٍد  مَ ْل َي ْع َل ُم َ
ال َس ِعيدٌ  :إِ َّن َأ ْص َح َ
َف َأ ْن ُت ْم َأ ْع َل ُم!)(.)1

ابن َح َجرَ " :ق َ
ال َس ِعيدٌ َه َذا ا ْل َكلاَ َم ُم ْن ِك ًراَ .و َق ْو ُل ُهَ " :ف َأ ْن ُت ْم َأ ْع َل ُم" ُه َو
قال ُ
يع" :إِ َّن َأ َقا ِو َ
يل ال َّن ِ
َعلىَ َسبِيلِ ال َّت َه ُّك ِمَ .وفيِ ِر َوا َي ِة َق ْي ِ
رية" (.)2
الربِ ِ
اس َكثِ َ
س ْب ِن َّ
بمعنى :أن شجرة ُ
احلدَ ْيبِ َية مل يعظمها الصحابة الذين يعرفون قدرها،

نسوها متا ًما.
وبايعوا حتتها ،وقد ُ

اسا َي ْأ ُت َ
وأما قول نافعَ " :ب َلغَ ُع َم َر ْب َن الخْ َ َّط ِ
ون َّ
الش َج َر َة ا َّلتِي ُبويِ َع
اب َأ َّن َن ً
حَ ْتت ََهاَ ،ق َ
الَ :ف َأ َم َر بهِ َ ا َف ُق ِط َع ْت)(.)3
نسوا الشجرة كام قال سعيد بن املسيب  يف األثر
فالصحابة  قد ُ

أو َه َم قو ًما بشجرة أهنا شجرة البيعة ،ولكن
الصحيح ،ولكن الشيطان ْ

( )1رواه البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة ُ
احلدَ ْيبِ َية.)4163( ،
( )2فتح الباري البن حجر (.)447/7
([ )3صحيح] رواه ابن أيب شيبة ( ،)7545وابن سعد (.)100/2
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ً
التبك
عمر  قد قطعها
حفاظا عىل جناب التوحيد بمنع الناس من رَ ُّ

بالصالة حتتها.

ساب ًعا ـ االستدالل مبستندات َج َد ِل َّي ٍة ال فقه فيها وال عقل:

ومن ذلك قوهلمِ :
عدم وجود دليلٍ
مانع من
ٍ
التبك ُ
"من أدلة جواز رَ ُّ

التبك ُمند ِر ًجا حتت اسم العبادة .)1( "...
ذلك ،وعدم اعتبار رَ ُّ

نقول بحمد اهلل :أما قوله" :عدم وجود دليل مانع من ذلك" !
الناس بعبادة هو
فاألصل يف العبادة التو ُّقف .بمعنى أن الذي يأمر
َ

ا ُملطا َلب بالدليل الصحيح عىل ثبوت هذه العبادة ،وليس النايف هلا هو

املطا َلب بدليل نفي جواز التعبد بذلك.

مندرجا حتت اسم العبادة"  ،فهذا جهل
التبك
ً
أما قوله" :عدم اعتبار رَ ُّ

التبك :يشتمل طلب املنفعة ،ودفع املرضة ،وطلب النفع،
تام ،وذلك أن رَ ُّ
ودفع رُّ ِّ
الض صلب العبادة ،فمن ادعامها لغري اهلل فقد عبده من دون اهلل

عيا ًذا باهلل.

احلق  عن ذلك بمواضع كثرية من القرآن ،منها قوله
وقد أخرب ُّ

تعاىل :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

( )1راجع 52( :سؤال وجواب يف املسائل التي تنرشها الوهابية) .من موقع د .حممود صبيح.
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ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﭼ [الزمر.]38 :

ٌ
تبكهم غري
وبعدُ  ...فهذه
إطاللة رسيعة عىل جممل مستندات القوم يف رَ ُّ

رشعا وعقلاً .
املرشوع ،مع االستعانة باهلل عىل اجلواب عليها ً

َ
ُ
ردا مجيلاً ،
واهلل
يردنا للحق ًّ
العال أن َّ
نسأل بأسامئه احلسنى ،وصفاته ُ

فهو و ُّيل ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا ِ
رب العاملني ،سبحانك اللهم وبحمدك،
أن احلمدُ هلل ِّ

نشهد أال إله إال أنت ،نستغفرك ونتوب إليك.
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التب ُك يف ميزان الشريعة
رَُّ
"البكة يف الشريعة" شا َر َك فيها ٌّ
كل من:
ندوة عن رََ
الدكتور عمر بن عبد العزيز

(رئيس قسم مقارنة األديان بكلية الدعوة اإلسالمية جامعة األزهر)
الدكتور عامر البا�سل

(أستاذ األديان واملذاهب بكلية الدعوة اإلسالمية ،جامعة األزهر)
الدكتور حممد �إمام

(رئيس جملس أمناء السلفية ،وأستاذ السياسة الرشعية بجامعة

األزهر)

الدكتور حممد عبد املنعم الربي

(أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية بجامعة األزهر)
�أدار الندوة :عبدالرحمن �أبوعوف

ُيعدُّ تبينيُ حقائق الديانة وكشف الشبهات عنها من واجبات العرص
وفروض العني عىل علامء األمة ،وذلك لتجلية غموض ٍ
عدد من القضايا

اإلسالمية التي شابهَ ا نوع من الغموض وال َّل َغط ،ومن املسائل التي عانت
"التبك"  ،فقد غاىل فيها أقوام فجعلوا
من االرتباك وخلط األوراق مسألة رَ ُّ

التبك به يف رتبة املرشوع جهلاً
واتباعا للهوى ،وجفا آخرون
ً
ما ال يصح رَ ُّ
ِ
وجفاء هؤالء.
لو أولئك
فلم يعرتفوا هبذا املعنى وضاع احلق بني ُغ ِّ
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ٍ
ٍ
سواء يف املسألة سعينا
كلمة
ولتجلية هذا الغموض والوصول إىل

الستطالع رأي كوكبة من علامء اإلسالم يف ندوة ُعقدت حول املفهوم
للتبك ووسائل تفعيله يف حياة املسلم ،والعروج إىل املفهوم
اإلجيايب رَ ُّ
التبك،
املنحرف هلذه املسألة ،وإلقاء الضوء عىل واقع األمة يف مسألة رَ ُّ

للتبك ،وكذلك
وحماولة إجياد معاجلات رشعية معارصة للمفهوم الصحيح رَ ُّ

للتبك ،وهو ما سنعرضه بالتفصيل يف السطور اآلتية.
املفهوم املنحرف رَ ُّ
َ
تأصيل األمر من الزاوية
يف البداية حياول الدكتور عمر بن عبد العزيز

التبك يف مواضع عديدة،
الرشعية عرب التأكيد أن القرآن الكريم َذ َك َر كلمة رَ ُّ

بالب َكة بقوله:ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
حني وصف املسجد احلرام رَ َ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﭼ [آل عمران ،]٩٨ - ٩٦ :وهو ما تكرر فيام يتعلق باملسجد األقىص

بالب َكة هو ومن حوله ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
رَ َ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

الب َكة وفاضت.
ﭦﭼ [اإلرساء ،]١ :وال يبارك حوله إال ما حفته رَ َ

ِ
ريا من األنبياء ومنهم املسيح ابن مريم
وطالت رَ َ
نفرا كب ً
الب َك ُة كذلك ً

حني كان َ
أول من نطق يف املهد ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
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ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

[مريم.]٣١ - ٣٠ :

وقد وصف اهلل  كتابه الكريم بالربكة ،فقال تعاىل :ﭽﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [األنعامُ ،]٩٢ :
الب َكة
وذكرت رَ َ

يف ماء السامء ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﭼ

الب َكة مثل ما قاله اهلل يف
[ق ،]٩ :وكذلك حازت بقاع جغرافية بعينها عىل رَ َ

سورة األنبياء :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ
[األنبياء ،]٧١ :وهنا املقصود بالد الشام وما حوهلا.

تبك مشروع:
رَُّ

يصعب علينا
ويف هذا املقام ـ والكالم مازال لرئيس قسم األديان ـ ُ

ُ
إغالق هذا
الب َكة موجود ٌة يف كل زمان ومكان ،ومن َث َّم فال جيب
إنكار أن رَ َ
ُ
الباب بشكل ُك ٍّ
يل بحجة أن هناك َمن أساء إليه أو استعمله يف غري املنظور
الرشعي املحدَّ د خلطاه ،بل علينا معرفة املرشوع منه واملمنوع والصحيح

الر َح ُ
ال إِلاَّ إِلىَ ثَلاَ َث ِة َم َس ِ
اجدَ
واخلطأ ،فمثلاً حديث رسولنا الكريم( :لاَ ُت َشدُّ ِّ
المْ َ ْس ِج ِد الحْ َ َرا ِم َو َم ْس ِج ِدي َه َذا َوالمْ َ ْس ِج ِد الأْ َ ْق ىَص)(ُ )1تثبت هذا املنهج.
وعمر ًة واعتكا ًفا
ونحن نتربك من املسجد بزيارة املسجد احلرام َح ًّجا ُ
( )1متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب أبواب التطوع فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة،
( ،)1132ومسلم ،كتاب احلج ،باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد.)3450( ،
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وصال ًة وطوا ًفا وتقبيلاً للحجر األسود ،والرشب من ماء زمزم ،وكل هذا

التبك املرشوع الذي دلت عليه اآليات الكريمة واألحاديث
نوع من أنواع رَ ُّ
الصحيحة ،فمثلاً الصالة يف املسجد احلرام بأكثر من مائة ألف صالة فيام

عداه( ،)1وكذلك بركة تتكرر يف املسجد النبوي بألف صالة فيام عداه(،)2
حيث نصيل ونتعبد ونزور قرب النبي  ،ونس ِّلم عليه وعىل صاحبيه أيب

بكر وعمر ريض اهلل عنهم أمجعني.

تدفعنا إىل الوقوع يف خمالفات واخلروج
الب َكة ال جيب أن َ
غري أن هذه رَ َ

الرحال إىل املسجد األقىص ،ولكننا
عىل إمجاع األمة ،حيث ُي ُ
رشع أن ُتشدَّ ِّ
ال نزوره وهو حتت االحتالل ووطأة الصهاينة املعتدين عليه ،إنام علينا أن
نتبارك به بتطهريه من دنسهم ،ونحن نتبارك باملساجد األخرى بعامرهتا
والصالة واالعتكاف :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﭼ [التوبة.]١٨ :

والتبك كذلك ،كام يؤكد د.عبد العزيز ،باألنبياء وذلك باالقتداء
رَ ُّ

والتأسيِّ

هبم كام يف قوله تعاىل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲﭼ [األنعام ،]٩٠ :ونتربك به  :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [األحزاب ،]٢١ :وهذا

( )1مسند أمحد برقم ( ،)15271طـ الرسالة ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح عىل رشط
البخاري.
( )2السابق نفسه.
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التبك يكون باتباع تعاليمه واالقتداء بسنته مصدا ًقا لقوله تعاىل :ﭽﭮ
رَ ُّ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ [آل عمران.]٣١ :

بالصاحلني:
ُّ
الترب ُك َّ

التبك باألولياء ـ ورغم كل ما ُيثار حوله ـ يمكن أن يسري يف
بل إن رَ ُّ

إطار كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  ،حيث يمكن بأن نتربك باألولياء

وتأس ًيا ،فهم من خري خلق اهلل بعد األنبياء ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
تشب ًها ِّ
ُّ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [يونس ،]٦٤ - ٦٢ :وال نقصد هنا إمكانية
الوصول هبم ملرحلة ِ
الع ْصمة فهم ليسوا معصومني؛ فمنهم ظامل لنفسه،
ٌ
سابق باخلريات بإذن اهلل ،بل إن التأسيِّ هبم يأيت
ومنهم مقتصد ،ومنهم
من باب

َفت ََش َّبهوا إِن مَل َت ُكونوا ِم َثل ُهم

فالح
إنَّ
بالرجــال ُ
التشبــه ِّ
ُّ

التبك
ومع هذا ـ وحسب تأكيدات د.عبد العزيز ـ فإن هذا رَ ُّ

متس ًحا باألبواب ،وال سجو ًدا عىل األعتاب ،وال
باألولياء ال يكون ُّ
متسحا بالتوابيت ،وال طوا ًفا باألرضحة ،وال
تبكا باألخشاب ،وال
ً
رَ ُّ
ْ
العام ُة والدَّ مهاء والبسطاء ،فيام ال
نذ ًرا بالصناديق ،عىل نحو ما يفعله
َّ

إمجاع ٍ
كتاب أو ٍ
ٍ
أئمة وال اجتهاد علامء ،فهذا
سنة أو
جتد عليه دليلاً من
ِ
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التبك الصحيح
تعسف يف التأويل وخطأ يف التدليل ،وليس من جنس رَ ُّ
ُّ

يف يشء.

فالتبك بالعلامء مثلاً بطلب الدعاء منهم ،وتل ِّقي العلم بني يدهيم،
رَ ُّ

وبحضور جمالسهم التي تعد روضة من رياض اجلنة ،والتزاحم عند
مناكبهم ،واالقتداء بسلوكياهتم الطيبة ،أو حتى بزياراهتم لالستزادة من

علمهم ،طب ًقا لتعاليم اهلل وسنة رسول اهلل  وعمل السلف الصالح

باجتهاد العلامء.

وأطلق رئيس قسم األديان يف هناية إجيازه طلق َة حتذي ٍر باإلشارة إىل أن

مفتوحا عىل مرصاعيه ،ولكنه حمصور يف أوجه معينة،
التبك ليس
ً
باب رَ ُّ

السيام أن التوسع يف هذا األمر دون ضوابط قد يوصل اإلنسان إىل الرشك
َّ
التبك،
والعياذ باهلل؛ فيعبد غ َ
التبك وكم ُعبِدَ أولياء باسم رَ ُّ
ري اهلل باسم رَ ُّ
فالركوع عبادة ،والسجود عبادة ،والطواف عبادة ،والدعاء عبادة ،هذه

توج ُه هبا إىل غريه باسم
توج ُه هبا إىل اهلل ،وال ُي َّ
أمثلة من العبادات التي ُي َّ
ُّ
التبك املحمود.
التبك
والتشفع أو بالدعاء وهذا هو رَ ُّ
التوسل أو رَ ُّ

باب ٍّ
التبك املذموم فنحن أمام ِ
رش ُفتح عىل األمة حتى وقع
أما باب رَ ُّ

مقيدُ ون بالدليل من
الناس يف الرشك؛ صغريه وكبريه ،ونحن يف هذا الدين َّ
تبك
غري تعسف وال وضع للكالم يف غري موضعه ،وما نتحدث عنه هو رَ ُّ

مذموم ،ونحن يف هذا املقام مرتبطون بالدليل :ﭽﯵ ﯶ ﯷ
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ﯸ ﯹ ﯺﭼ [البقرة.]١١١ :

أصل شرعي:

التبك كمفهوم،
إذا كان الدكتور عمر بن عبد العزيز قد حاول تأصيل رَ ُّ

التبك املذموم ،واعتربه با ًبا للرش ُفتح عىل
وتطرق إىل خطورة سيطرة رَ ُّ
َّ
األمة؛ فإن الدكتور عامر الباسل -أستاذ األديان واملذاهب بجامعة

ٍ
َ
وأحداث يف
بأحاديث
األزهر -قد سار عىل نفس الدرب ،وإن استشهد
التبك
العرص النبوي وعصور التابعني وتابعي التابعني ،بإشارته إىل أن رَ ُّ

ٌ
أصل من األصول املنصوص عليه يف ديننا احلنيف ،والتي ُفهمت خطأ
بعيدً ا عن كليات هذا الدين.

فذكر أن القرآن الكريم كتاب مبارك ،وذكر عن بقا ٍع من األرض أهنا

أودية مباركةُ ،
كثري من هذا اللون عىل لسان نبينا حممد  يوم مروره
وذكر ٌ
ُ
جربيل وقال له( :انزل
بعد عودته من العمرة عىل بئر حذيفة حني خاطبه

خري
هنا من عىل راحلتك وصل ركعتني فهذا واد مبارك)( ،)1رَ َ
والب َكة هنا ٌ
وضعه اهلل وال يعلمه إال هو ،وال يستطيع أي برش كائنًا من كان أن يوضح

الب َكة يف هذا املكان.
أرسار رَ َ

(الع ِق ُ
ار ٌك)،)1534( ،
( )1أصل احلديث رواه البخاري ،كتاب احلج ،باب قول النبي َ :
يق َو ٍاد ُم َب َ
ونصهَ :
آت ِم ْن َر يِّبَ ،ف َق َ
ان ال َّل ْي َل َة ٍ
ار ِكَ ،و ُق ْلُ :ع ْم َر ًة يِف َح َّج ٍة).
(أ َت يِ
الو ِادي ا ُمل َب َ
الَ :ص ِّل يِف هَ َذا َ

ƲǀƧŹŚŞƯƱƺƨƳƾƧ

89

مندوب وليس ً
فرضا:

أمر
وتابع الدكتور الباسل :البد يف هذا املقام من أن نؤكد أن رَ ُّ
التبك ٌ
الب َكة يف أي
مندوب وليس شيئًا واج ًبا يأثم صاحبه،
السيام أن موطن رَ َ
َّ

لو اهلمة وهتذيب العزيمة،
زمان أو مكان حُي ِد ُث ً
نوعا من راحة النفس ُ
وع ِّ
وهو أمر يصعب تفسريه أو الوقوف عىل ُكنهه والوصول ألسبابه املستنبطة،
ً
مباركا،
فلسنا ندرك األسباب التي أدت هبذا الوادي مثل بئر حذيفة ليكون

ولسنا َن ْف َق ُه الدافع لرسول اهلل  حني أمر أصحابه عند املرور ببئر ثمود
ريا مثل مصري
باملرور
ً
رسيعا باعتباره واد ًيا ملعو ًنا ،وهو ال يريد هلم مص ً

ثمود ،وهو ما ينطبق عىل زمزم.

ومن هنا فاملساجد أ ْب َر ُك أرض اهلل ،مثل :املسجد احلرام واملسجد
األقىص الذي باركنا حوله ،واألسواق ُّ
يتأت هبا من املعايص
رشها ملا يَّ
واأليامن الفاسدة؛ لذا فمندوب لنا أن نتربك هبذه األبواب وذلك لدوا ٍع

نفسية ،والتي أمرنا اهلل أن نتربك هبا ،فمثلاً عندما يدنو املسلم من بيت اهلل

احلرام فينتابه اإلحساس أنه يف ٍ
واد مبارك ،ويشعر براحة النفس الرتياده
هذا املكان ،وحالة املسلم يف املسجد ختتلف عن خارجه.

ُ
التبك بالتشديد عىل رضورة أن
وطرح
الباسل معاجل ًة رشعية هلذا رَ ُّ
َ

وح ْسن تدبر معانيه
ندرك أن كتاب اهلل كتاب مبارك ،وبركته تتم بتالوته ُ

الب َكة يف النفوس والصدور،
وتوريثه ألجيالنا من بعدنا حتى تبقى رَ َ
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فالبيت الذي ُيقرأ فيه القرآن خيتلف عن البيت الذي ال يستمع فيه،
الب َكة وأن الكتاب مبارك أن
والتبك هنا له ُب ْعدٌ نفيس ،فليس معنى رَ َ
رَ ُّ
أضعه يف ديباجة قيمة ،أو االحتفاء بوضعه يف السيارة أو العمل أو

نوعا من االحرتام والتوقري ـ بل
املنزل بشكل مميز ،رغم أن هذا يعد ً

بتدبر معانيه والعمل هبا وإحسان تالوته.

الب َكة الكاملة من القرآن حتى
بل إنه طالب
املسلم بالسعي لتحصيل رَ َ
َ

كنت أقرأ القرآن وال أحسن تالوته
إن مل يكن جييد تالوته ،فقال" :إذا ُ
فال مانع من العودة إىل إذاعة القرآن الكريم أو الفضائيات اإلسالمية
حتى نحسن تالوته ،ونشنِّف أذاننا بحسن االستامع إليه ،باعتبارها

نوعا من الرتبية وتوثيق االرتباط بني األجيال القادمة بكتاب اهلل ً
حفظا
ً
وتبكا به ،وأن نحسن سلوكياتنا ونريب أوالدنا وأزواجنا وبناتنا عىل
رَ ُّ

تلك املعاين".

تبك َع َملي:
رَُّ

عمليا باإلشارة إىل
طابعا
التبك املرشوع
ً
وحاول د.الباسل إعطا َء رَ ُّ
ًّ

التبك فيام يتعلق باألماكن املقدسة ،فال مانع أن
رضورة تنوع أسباب رَ ُّ

تكون لنا سياح ًة إليها؛ فهذه السياحة وهذه األلوان من التجوال هلذه
األماكن املباركة تعلو بالنفس ،فاإلنسان عندما تكون له سياحة لتلك
األماكن فإنه يربط نفسه وأهله وأوالده هبذه األماكن ،بشكل حيدث لو ًنا

من كنايات الفضل ومعامل ا ُهلدى عرب الوقوف عىل آثار السابقني ومعرفة
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جهدهم ،مما تعلو معه النفس وتستقيم قناته وتستقيم أموره؛ مما جيعله

يتفضل عىل غريه هبذه األلوان من السياحة ،تأس ًيا بالرسول  الذي
كان يداوم عىل زيارة مسجد "ذو القبلتني" لمِ َا كان يشعر داخله بالراحة
النفسية والطمأنينة.

التبكية:
السياحة رَُّ

التبك
بل إن الدكتور الباسل يذهب بعيدً ا حني يضيف هلذا النوع من رَ ُّ

ُبعدً ا تربو ًّيا ،السيام فيام خيص زيارة األماكن التي هلا ُق ِ
دس َّي ٌة معينة وطبيعة

خاصة ،وهلا ُبعدٌ خاص يف الرتبية بالقول :أال ترى أن الناس والعوامل
واحلضارات تشجع السياحة الداخلية يف تلك املناطق ل ُتعيل شأهنا بني

األمم ،فنجد مثلاً ميادين السياحة يف العامل إنام توقف السائح عىل هذه

األماكن كي يتعرف عىل معاملها وآثارها حتى تتعلق هبا األذهان ،ولعل

التبك اإلجيايب نحو األماكن املقدسة التي أمرنا اهلل
هذا ٌ
نوع من أنواع رَ ُّ

والتبك اإلجيايب.
ربك هبا كنوع من العبادة
أن نت َّ
رَ ُّ

التبك ال يمكن أن يسري بنا إال املخالفات الرشعية،
ولكن هذا رَ ُّ

التبك ال يمكن أن يكون لدفع رُّ ِّ
الض أو جلب املنفعة ،وهذا ما ال
فهذا رَ ُّ

رشعا ،بل إن مقتيض األمر الذي جيب أن نفهمه ونعقله مفاده أنه
جيوز ً
نفعا وال ًّ
رضا وال ُيستغاث وال ُيستعاذ ،وال ُيستغاث
"ال أحد يملك ً
إال اهلل تعاىل" .
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دالالت تربوية:

التبك
ويعدِّ د الباسل الدالالت الرتبوية والرشعية هلذا النوع من رَ ُّ

املرشوع الذي جيب أن نلتصق به وأن نقف عىل أثاره ،ﭽﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ [الروم،]٥٠ :
للتبك؛ لذا فالعامل اإلسالمي
فهذا هو املراد ،وهذا هو املعنى اإلجيايب رَ ُّ

التبكية التي تستقيم وتنطلق
يي هذا
َ
النوع من السياحة رَ ُّ
ُمطا َل ٌب أن حُي َ
من مفهوم التوحيد ،فذهابنا إىل هذه األماكن نوع من الرتبية والتصفية

والوقوف عىل آثار السابقني وعلو اهلمم ،ال أننا ندفع هبا ًّ
رضا وال أن تأيت

إليها من ال حتمل كي حتمل ،أو من وقع يف مصيبة كي ترفع عنه.

التبكية أن اإلنسان جيب
بل إن التداعيات اإلجيابية لتلك السياحة رَ ُّ

عليه أن يصيل فيها ويقوم الليل ويكثر من الطاعات ،وال مانع من ذكر اهلل

بالدعاء واالستعاذة به ،ويرتبط فيها بأنواع من الطاعات ويتعبد كام هو

حجا وعمرة ،وزيارة مسجد النبي 
حالنا يف سفراتنا نحو املسجد احلرام ًّ
والسؤال له الوسيلة والفضيلة وأشياء أخرى مما ندَ َبنا إليه ُ
اهلل ورسو ُله .
الب َكة باإلشارة إىل الزمان املبارك الذي ينبغي أن نلتصق به،
ويعدِّ د معامل رَ َ

فالتبك فيها
فهناك أزمنة معينة ندبنا القرآن أن نكون فيها عىل وفق الطاعة ،رَ ُّ
نوع من الرتبية والتصفية ،فهذا شهر رمضان شهر مبارك ،وأشهر اهلل ُ
احل ُرم

أشهر مباركة ،نجتمع فيها بنفوسنا وأفئدتنا وقلوبنا ،ونقرتب من اهلل ونبتعد
ٌ
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عن معصيته ،ونستثمر يف هذه األوقات التي تكثر فيها الرمحات واخلري

بس ُط اهلل فيها يديه للمسيئني ،وعلينا أن نستثمر هذه األوقات
واملغفرة ،و َي ُ

إنتاجا وأكثر عط ًفا وصلة للرحم ،فهذه مقومات من
املباركة لنكون أكثر ً

التبك ،وعىل االجتامع عىل
مقومات تعديل السلوك؛ لكي نظل عىل معنى رَ ُّ
وحب اهلل ورسوله وكتابه ،وحب
أسمى األخالق والعقائد والترشيعات،
ّ

األئمة وحب األوطان ،وعىل إقامة احلق والعدل.

حتسن نسيب:
ُّ

التبك يف أغلب بلدان العامل اإلسالمي فريى الدكتور
أما عن واقع رَ ُّ

الباسل أنه وبفضل اهلل ومع بداية الصحوة التي نشأت فيها األجيال
التبكية بدأت يف التحسن واالقرتاب
احلالية ـ نجد أن بعض السلوكيات رَ ُّ

من املنظور الرشعي.

ُ
أصل التوحيد:

ويف هذا السياق جيدر أن ندرك أنه ال جيوز لإلنسان أن يذهب إىل

حج ٍر وال شجر ليسأله النفع أو جلب اخلري أو دفع الرض؛ فهذه
و ٍّيل وال َ
التبك لننرصف به عن
ليست من مقتضيات اإليامن باهلل ،ومل يندب لنا رَ ُّ

التوحيد ،أو لننرصف عن اهلل النافع الضار وحده ،وهو َمن يملك أن

ينفع ومن يملك أن يرض ،وأنه األول واآلخر بيديه كل يشء ،أال له
ُ
اخللق وله األمر.
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التبك يف ضوء مضامني هذه ُ
الك َّليات الكربى فاهلل هو
وحني نفهم رَ ُّ

اإلله ،وهو املعبود ،وهو الذي ُيسأل و ُيستغاث به و ُيستعان به ،وغري ذلك
من الكليات املعروفة ،وما ينبغي أن تنضبط معه معاين التوحيد ،وهذه

ربكني
املعاين ال يمكن أن ختلط ببعضها ،فإذا انحرفت سلوكيات بعض املت ِّ

تبك ال يريده اهلل وال
بشكلٍ هيدم إحدى هذه الكليات؛ فالشك أن هذا رَ ُّ

رسوله وال كان عليه اإلسالم الصحيح.

السلَف ُعمدة:
َّ

ينجر إىل ذلك
وطالب الباسل َمن يريد أن َّ
يتوسع يف مسألة الت ُّربك بأال َّ

ٌ
إال إذا كان معه مستندٌ
ودليل رشعي ،مشد ًدا عىل رضورة أن يكون سلفنا
الصالح ُعمد ًة يف هذا السلوك ،فال يمكن لشخص أن ُي َق ِّبل شجرة أو ُي َق ِّبل
حجرا أو يطوف بضاحية فهل له إىل ذلك من سبيل؟ وهل له يف ذلك
ً

قدوة؟ ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ [األحزاب.]٢١ :

نقتدي هبم ،فخري القرون من ر َّباهم رسول اهلل ، 
فالبد ِمن أن
َ

وفهموا معنى الدين ،فام كان يف زمنهم ِدينًا فهو يف زماننا دين ،وما مل يكن

يف زمنهم دينًا فال يكون يف زمننا دينًا ،وما ِ
يس ْعهم ال
يسعنا وما مل َ
وسعهم َ

أمورا مل يفعلوها؛
يسعنا ،فال جيوز التوسع يف أمور مل يفعلوها وال أن نفعل ً
َ
فإن النجاة من وراء ذلك؛ ألن ما فعلوه البد أن يستند إىل تعاليم من اهلل

ورسوله ،فقد كانوا بحقٍّ واقفني عىل مراد الدِّ ين وأوامره ونواهيه.
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طريق للشرك:
أما الدكتور حممد إمام -رئيس جملس أمناء السلفية وأستاذ السياسة

التبك،
الرشعية بجامعة األزهر -فقد َت َب َّنى موق ًفا جديدً ا من قضية رَ ُّ
التبك بآثار
الذي شاع يف هذه اآلونة ويف أفعال العامة وكالمهم ،ومنها رَ ُّ

الصاحلني أو زيارة قبورهم أو التمسح بأرضحتهم وما شابه ذلك ،وهذا

رشعا ،ولعظم اخلطر الذي يشكله هذا
التبك مذموم منهي عنه ً
النوع من رَ ُّ
التبك عىل عقيدة املسلم آ َث ْرنا أن نتحدث عنه يف البداية ،السيام
النوع من رَ ُّ

التبك قد ُي ِ
وص ُل أصحابه إىل الرشك ،خاص ًة إذا اعتقدوا
أن هذا النوع من رَ ُّ
أن أحدً ا غري اهلل ينفع أو رُ ُّ
يض باعتبار أن هذا نوع من التوسل املذموم.

التبك
التبك املرشوع ويف مقدمة هذا النوع رَ ُّ
ويف املقابل ،هناك نوع من رَ ُّ

بالقرآن الكريم والسنة النبوية عرب قراءة القرآن والعمل بسنة النبي  ،فهذه
عبودية هلل تعاىل ذات نفع عظيم ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

التبك
التبك بآثار النبي  فقد ثبت هذا رَ ُّ
ﮫﭼ[اإلرساء ،]٨٢ :وكذلك رَ ُّ
عن الصحابة يف سنته الرشيفة بإسناد صحيح ،فذكر أن الصحابة رضوان اهلل
عليهم كانوا يأخذون من َع َر ِقه  فسيتعملونه ِم ً
سكا يف قواريرهم( ،)1وكانوا

كَ :
س ْب ِن َمالِ ٍ
( )1أخرجه البخاري ( ،)6281ومسلم ( )2331و( ،)2332كالمها َع ْن َأ َن ِ
"أ َّن
ُأ َّم ُس َل ْي ٍم َكا َن ْت َت ْب ُس ُط لِل َّنبِ ِّي َصلىَّ ُ
يل ِع ْندَ َها َعلىَ َذلِ َك الن َِّط ِع" َق َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم نِ َط ًعاَ ،ف َي ِق ُ
الَ " :فإِ َذا
َن َام ال َّنبِي َصلىَّ ُ
ور ٍةُ ،ث َّم جمَ ََع ْت ُه فيِ ُس ٍّك" ،
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َخ َذ ْت ِم ْن َع َر ِق ِه َو َش َع ِر ِهَ ،ف َج َم َع ْت ُه فيِ َق ُار َ
ُّ
الَ " :ما َت ْصن َِعنيَ ؟ َيا أ َّمُ
وهذا لفظ البخاري ،ويف رواية مسلمَ :ف َف ِزعَ ال َّنبِي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َ
ُّ
الَ :
"أ َص ْب ِ
ول اهللِ َن ْر ُجو َب َر َكت َُه لِ ِص ْب َيانِنَاَ ،ق َ
ُس َل ْي ٍم" َف َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ت" .
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يأخذون ماء ُوضوئه فيدلكون به أجسادهم( ،)1بل ثبت أن أم املؤمنني عائشة

تبكا به(.)2
ريض اهلل عنها أخذت من ِريقه  رَ ُّ

التبك بسواك النبي  ،وآخرون تعلقوا
وأقدَ َم ٌ
عدد من الصحابة عىل رَ ُّ

ُ
تبك مرشوع بآثار النبي  إذا
بخصلة من شعره عىل نفس النحو ،وهذا رَ ُّ
آثاره عرب إسناد متصل وسليم ،أما إذا كان األمر قائماً عىل
ثبت يقينًا أهنا ُ

ِّ
الشك والتخمني فاألوىل تركه.

التبك بالكتاب والسنة ،
ومع هذا يرى رئيس جملس أمناء السنة أن رَ ُّ

والسيرْ ِ عىل سنة رسول اهلل  ،فمثلاً رأينا َمن
يأيت باتباع تعاليم القرآن َّ

يقوم بتحنيك املولود عرب وضع التمرة يف فمه ،وحتنيك جسده ،فهذا ليس

تبكا بسنة النبي  ،واتباع َهدْ يه يف هذا الفعل الذي
تبكا باملحنِّك إنام رَ ُّ
رَ ُّ

ثبت عنه(.)3

الَ :
( )1يف صحيح البخاري (َ )5859ع ْن َع ْو ِن ْب ِن َأبيِ ُج َح ْي َف َةَ ،ع ْن َأبِ ِ
يهَ ،ق َ
"أ َت ْي ُت ال َّنبِ َّي َصلىَّ
ُ
ُ
ِ
َ
َّ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َو ُه َو فيِ ُق َّب ٍة حمَ ْ َرا َء ِم ْن َأ َد ٍمَ ،و َر َأ ْي ُت بِالَلاً َأ َخ َذ َو ُضو َء ال َّنبِ ِّي َصلىَّ اهلل َعل ْيه َو َسل َم ،
َ
َ
َّاس َي ْبت َِد ُر َ
اب ِم ْن ُه َش ْيئًا مَ َت َّس َح بِ ِهَ ،و َم ْن مَ ْل ُي ِص ْب ِم ْن ُه َش ْيئًا ،أ َخ َذ ِم ْن َب َللِ
الو ُضو َءَ ،ف َم ْن أ َص َ
َوالن ُ
ون َ
َي ِد َص ِ
احبِ ِه" .
ان َر ُس ُ
( )2أخرج البخاري ( ،)5016و مسلم ( )2192عن َعائِ َشة َرضيِ َ اللهَّ ُ َع ْن َها ،قالتَ :
"ك َ
ول
اهللِ َصلىَّ ُ
ِ
ض َأ َحدٌ ِم ْن َأ ْه ِل ِه َن َف َث َع َل ْي ِه بِالمْ ُ َع ِّو َذ ِ
اتَ ،ف َلماَّ َم ِر َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم إِ َذا َم ِر َ
ض َم َر َض ُه ا َّلذي
َ
َ
َ
َ
ات ِف ِ
يهَ ،ج َع ْل ُت أن ُْف ُث َع َل ْي ِه َوأ ْم َس ُح ُه بِ َي ِد َن ْف ِس ِه ،لأِ نهَّ َا َكا َن ْت أ ْع َظ َم َب َر َك ًة ِم ْن َي ِدي" َوفيِ ِر َوا َي ٍة:
َم َ
ٍ
َ
بِ ُم َع ِّوذات .وهذا لفظ مسلم.
َ
َ
ُ
للهَّ
( )3أخرج البخاري ( )3909و ( ، )5469ومسلم (َ )2146ع ْن أ ْسماَ َء َرضيِ َ ا َع ْن َها :أنهَّ َا
اء َف َو َلدْ ت ُُه بِ ُق َب ٍ
الز َبيرْ َِ ،قا َل ْتَ :ف َخ َر ْج ُت َو َأ َنا ُمتِ ٌّم َف َأ َت ْي ُت املَ ِدي َن َة َفنَزَ ْل ُت بِ ُق َب ٍ
اءُ ،ث َّم
حمَ َ َل ْت بِ َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب ِن ُّ
َأ َت ْي ُت بِ ِه ال َّنبِ َّي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َو َض ْعت ُُه فيِ َح ْج ِر ِهُ ،ث َّم " َد َعا بِت َْم َر ٍة َف َم َض َغ َهاُ ،ث َّم َت َف َل فيِ ِفيهِ،
ول اللهَّ ِ َصلىَّ ُ
يق َر ُس ِ
َف َك َ
ان َأ َّو َل شيَ ْ ٍء َد َخ َل َج ْو َف ُه ِر ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمُ ،ث َّم َحن ََّك ُه بِت َْم َر ٍة ُث َّم َد َعا َل ُهَ ،و َب َّر َك
َ
ان أ َّو َل َم ْو ُل ٍ
إل ْس َ
َع َل ْي ِه َو َك َ
ود ُولِدَ فيِ ا ِ
ال ِم" .
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وما نتحدث عنه هنا ـ والكالم مازال لرئيس جملس أمناء السلفية ـ يعد

التبك املرشوع الذي ندعو الناس للسري عىل هنجه والعمل به،
ً
نوعا من رَ ُّ
التبك املحرم؛ فهو من البدع املستحدثة واملنكرات الفظيعة التي
وجتنب رَ ُّ

التبك املذموم ما ُعرف عن التمسح
شاعت بني العوام ،فمثلاً من أنواع رَ ُّ

بالقرآن الكريم أو بصحيح البخاري أو بوضع املصحف يف السيارة وكتب
العلم يف املنزل والسيارة والعمل والنظر إىل ذلك باعتباره من أفضل طرق
تبك مذموم ومنهي عنه.
حتصيل الربكة؛ فهذا رَ ُّ

التبك املرشوع يأيت باالستجابة ألوامره والبعد عن ما هنى عنه،
ولكن رَ ُّ

يتبك املسلم بكتاب اهلل وقراءة القرآن باعتباره من
ومن العظيم جدًّ ا أن رَ َّ

أفضل وسائل حتصيل الربكة.

مالحقة الدروايش:

َ
وشاط َره القول الدكتور حممد عبد املنعم الربي -أستاذ الدعوة والثقافة

اإلسالمية بجامعة األزهر -والذي اعترب أن من عالمات االنحدار

واالنزالق إىل املها ِوي ما يشيع بني العامة من مالحقة الدراويش وأدعياء
الوالية والوصال ،وهي أمور رشكية أو مدخل كبري نحو الرشك ،فال يليق

بمؤمن أن ِ
هيد َم أعظم ِع ٍ
امد من أعمدة التوحيد ،فالنافع والضار وا ُمل ِعز
وا ُمل ِذل هو ُ
اهلل الواحد ال رشيك له ،ومن َث َّم فال يصح للمسلم احلصيف

صايف اإليامن الصادق الثقة أن تنزلق قدمه إىل مثل هذه السلوكيات ،وأن
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نافعا غري اهلل أو ملجأ أو مال ًذا غري اهلل ،أو ينزلق بفكره أو أمله أو
يرى ً
رجائه إال هلل ،وهذه أمور ينبغي العدول عنها.

َج َه ٌ
االت وكوارث:

ٍ
ٍ
كي ٌة ،تنقطع متا ًما
بشجرة أو
تب ٍك
بمسجد وبو ٍّيل ٌ
إن ما نراه من رَ ُّ
أمور شرِ َّ
التبك املرشوع الذي وضع الرشع ُأ ُس َسه ،فالنافع الضار هو اهلل ،واهلل
عن رَ ُّ
وحده هو املعز املذل ال رشيك له ،ومن يتوهم غري ذلك فهو عىل حافة

ينج َينا من هذه املزالق السيئة ،والكوارث
الرشك واهلاوية ،ونسأل اهلل أن ِّ

التي أنتجتها اجلهاالت والبعد عن جوهر الدين و ُل ِّب اإلسالم ،والتي ال

واملشوهون للعقيدة الصافية التي
جيني منها إال ما جيني منها املرشكون
ِّ
يعد التوحيد أهبى صورها ،مصدا ًقا لقوله تعاىل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ
[األنعام ،]١٦٣ - ١٦٢ :وهذه هي القاعدة الرشعية التي ال ينبغي لقدم مسلم

أن تنزلق إليها مهام كان الواقع الذي يعيشه والضغوط التي يتعرض هلا.

أدوار يف املعاجلة:

ونبه إىل وجود دور كبري للعلامء يف وضع قواعد املعاجلة الرشعية
َّ

هلذه السلوكيات الرشكية عرب تفعيل دور الدعاة عرب ما أسامه "املدارسة
وإبالغ كلمة احلق والتوحيد وتنقية العقيدة من الشوائب والشبهات
وحماربة البدعة بكل الوسائل ،فليس من اإلسالم أن يطلب املسلم املَدَ َد

من شجرة أو من حيوان أو غري ذلك ،وهذه سلوكيات تدل عىل قصور
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الدعاة وعدم اهتاممهم بأمور العقيدة ،وتأكيد عىل انحراف الفضائيات
ووسائل اإلعالم عن الطريقة الصحيحة بشكل أنتج الكوارث الرشكية
والبدعية التي حتارصنا" .

دور كبري يف هذا الصدد ،عرب احلرص عىل
وكذلك عىل وسائل اإلعالم ٌ

استضافة العلامء أهل الفهم والوعي ،عىل أن يضعوا يف االعتبار رضورة

توعية املسلمني بالفكر اإلسالمي الصحيح؛ لذا فمن املهم املراهنة عىل
بعض الفضائيات اإلسالمية اجلادة لتعديل هذه املعوجات التي أصابت
الكثريين بخلل يف عقيدهتم ،ومن سيطرة مفاهيم خاطئة عىل العامة بعيدة

عن جوهر اإلسالم.

ُ
العمل عىل إصالح مناهج
ومن املهم كذلك -بحسب الدكتور الربي-

التعليم ،وإزالة ما هبا من كوارث رشعية وسلوكيات بدعية ،والرتكيز عىل

ْحم ِو هذه البدعيات من سنوات الدراسة األوىل حتى ال نرى مناهج تعليمية
للتبك بأصحاب القبور وتطرب ألصحاب األرضحة.
هت ِّل ُل رَ ُّ

ونبه إىل أنه ال يصح أن تسيطر هذه السلوكيات عىل حياتنا مع التفوق
َّ

التكنولوجي العاملي واالرتقاء األديب ،يف ظل ما نمتلكه من تراث خالد

يتمسحون بقرب
ومواريث راقية ،فنبينا  وسلفنا الصالح مل يكونوا
َّ
وال يطوفون بشجرة باعتبار أهنا مدخل إىل الرشكيات ،بل إن هناك من
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فالتبك ال يكون إال باهلل،
يرفضون َّ
تبك بأعامل الصاحلني واألولياء ،رَ ُّ
أي رَ ُّ

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [األنعام.]٧٩ :

ولفت الربي إىل رضورة الرتكيز كذلك عىل األمهية القصوى للرتكيز

عىل دور قوافل العلامء للمناطق النائية يف استئصال شأفة هذا املرض

َ
قوافل من العلامء ذهبت
العضال من جسد املسلمني ،وأتذكر هنا أن
ُ
إىل مناطق نائية ونجحت يف َو ْأ ِد ِمثْلِ هذه الفتن ،والعودة بعدد كبري
اجلاد ِة ،وتنقية عقيدهتم من الشوائب ،وهو ما نرجو أن
من املسلمني إىل
َّ
يداوم عليه العلامء واملؤسسات الدينية حتى نستطيع التصدي هلذه العقائد

الرشكية والبدع املستنكرة.
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عادل م َّناع

اهلروب:

القاهرة ـ  1مارس 1811م ـ منزل أحد أعيان املامليك.
وقف ذلك األمري اململوكي يف توتر وقلق ،جيوب أرجاء املنزل ذها ًبا

وإيا ًبا ،يستمع يف انزعاج وخوف إىل رصاخ تلك املرأة يف حجرة جماورة،
ومل َينتش ْله من حالته تلك سوى خروج امرأة َبدَ ْت عليها أمارات البِشرْ ِ

وهي تقول :أمحد بك ،مبارك ،لقد رزقك اهلل بغالم كالقمر.

شكرا عىل غالم طال انتظاره ،وأتى بعد عرش
هنا سجد أمحد بك هلل
ً

رسعا إىل حيث زوجته وابنة عمه يف نفس
سنوات من احلرمان ،فدخل ُم ً
الع َر َق عن جبينها ،وهو يقول:
الوقت ،فأمسك بيدها يقبلها ويمسح َ

محدً ا هلل عىل سالمتك يا قرة عيني ،ثم قفزت عيناه إىل ذلك الصبي الذي
بدا كالقمر كام وصفته اجلارية.

وما كاد ينعم ُّ
بتنقل برصه بني فلذة كبده وزوجته احلبيبة حتى

تناهى إىل سمعهام صوت طرقات عنيفة عىل الباب ،ففتحت اجلارية

رسعا هيتف بصاحب
مستقبِل ًة أحد أصدقاء سيدها ،والذي دخل ُم ً
البيت :أمحد بك.
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استقبله أمحد وهم بسؤاله عن رس فزعه ،إال أن الرجل قد عاجله بقوله:

اصطحب زوجتك وما َّ
رسيعا من هذا املكان.
خف من أموالك واهرب
ً
أمحد :ما الذي حدث؟ تكلم يا رجل.

فأجاب برسعة وفزع :الباشا حممد عيل ،اغتال َمن حرض حفل تنصيب

ولده طوسون عىل اجليش املسافر إىل اجلزيرة ،اغتال كل املامليك الذين
هيا.
حرضوهَّ ،

أمحد وقد اتسعت حدقتاه :يا إهلي ،كنت سأكون منهم لو مل حيدث

ظرف الوالدة الطارئ ،ولكن ...

قاطعه الرجل قائلاً  :هيا ليس هناك وقت فاجلنود جيوبون األحياء

ينه ُبون البيوت ويقتلون من جيدونه ،هيا.

مرسعا إىل حجرة زوجته بعد أن أمر بتجهيز راحلة هلام ،فنظر
دخل أمحد
ً

إىل زوجته يف حنان وهو يقول :حبيبتي ،أعلم أنك متعبة وأن والدتك كان

متع ِّثرة ،ولكن البد وأن هنرب من هنا برسعة ،حتاميل عىل نفسك واتكئي
عيل ،فقامت يف وهن بعد أن أخربها بموجز هلذا احلدث املفزع.

انطلق أمحد بك وخلفه عىل فرسه زوج ُته املتعبة ومعها وليدها ،واجتها

عرا ُ
ينشدان النجاة.
قبالة الصعيد ،وسلكا طري ًقا صحراو ًّيا َو ً
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ساعات قد مضت يف طريقهام للهروب ،والزوجة ترت َّنح خلف زوجها
ٌ

من اإلعياء ،فشعر بذلك الضعف الشديد الذي اعرتاها ،فأوقف فرسه
وأنزل زوجته ،والتي بدت وكأن املوت قد شق طريقه إليها.

الصبي عىل الرمال وأسند زوجته إىل ساعده ،وهو يسقيها جرعة
وضع
َّ

ماء ،وقد الح من بعيد كوكبة من الفرسان وكأهنم حرشات زاحفة من بعد
املسافة ،فحاول من جديد محلها وهو يرصخ :هيا ،هيا يا حبيبتي سوف

يدركوننا.

الزوجة :ال فائدة ،إنني أموت يا أمحد ،اهرب بوليدنا ،اهرب.
يس ُّل سيفه من غمده :ال ،لن أدعك ،سوف نعيش
أمحد يف غضب وهو ُ

سو ًّيا أو نموت سو ًّيا.

الزوجة :ال فائدة يا أمحد ،إنني أموت ،اهرب بولدنا ،أستحلفك باهلل

لو قبضوا عليك سيقتلونك ويقتلون الرضيع ،اهرب.

أمحد وهو يربط الوليد يف قطعة قامش ويضعه خلف ظهره ويربط

طرفاها عىل صدره :هيا سوف أمحلك عىل احلصان ،لن ...

قطع كلامته مشهد زوجته وقد مالت يداها وشخص برصها ،فرصخ:

جولنار ،جولنار.

انكب عليها باك ًيا وقد أظلمت الدنيا يف عينيه.
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جولنااااااااار ،قومي معي يا حبيبتي ،قومي يا جولنااااااااااار ،قاهلا

وهو يرصخ وينتحب ،ومل ينتشله من حالته تلك سوى رصاخ ولده ،فقام

والغالم عىل ظهره بعد أن نزع قالدة جولنا ،والتي نقش عليها اسم أمحد
وجولنار ،يريد أن يأخذ التذكار األخري منها .اقرتب منه فريق املطاردة،

فانطلق يسابق الريح بعد أن ألقى نظرة الوداع عىل جثامن جولنار وهو ال
يدري ما مصري ذلك اجلسد الطاهر ،أيكون طعمة للوحوش يف الربية أم
يكرمها صاحب قلب رحيم ويواري جسدها الرتاب.

شجرة األحزان:

ٍ
بمأمن من مالحقة اجلنود،
أيقن أمحد بعد ساعات من الركض أنه صار

فانتهى به سع ُيه إىل أطراف إحدى القرى يف قنا جنوب مرص ،ونزل من

عىل جواده حيمل الصبي واعتىل تلاً من الرمال حيتضن شجرية ،بدت
حلظات الغروب وكأهنا مثل الرجل متا ًما يف غربته ووحدته.

يضم الصبي إىل صدره
أسند الرجل ظهره للشجرة الصغرية وهو
ُّ
ُ
ويسكب عليه دموعه وقد عال نحي ُبه هلذا البؤس والشقاء الذي َّ
حل به،
وارتشف جرعة ماء وهو ال يدري ماذا يعطي ولده ليظل عىل قيد احلياة،

فبلل أصبعه باملاء ووضعه يف فم الرضيع ،والذي رشع يمص أصبع والده

بنهم ،فأسند الرجل رأسه إىل الشجرة يف إعياء شديد.

مر عليه من وقت قبل أن ُيفيق من سباته وقد اكتنف الدنيا
مل يد ِر كم َّ

الظالم ،فجعل يكلم الصبي وهو َّ
يتفطر من احلزن والبكاءٍ :آه يا ولدي،
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ُترى كيف أمك احلنون؟ أين صار جسدها الطاهر؟ ٍآه يا جولنار ،إذا ما
بم أجيبه؟ قاهلا وازداد نحيبه وبكاؤه.
سألني ولدك عنكَ ،

انتباهه أن الصبي مل تصدر منه رصخة أو أ َّن ٌة ،ساوره الشك،
أثار
ُ

فقر َب أذنه من وجه الطفل ع َّله يسمع صوت أنفاسه ،ال يشء ،ال حراك،
َّ
ال نبضات ،ظل هيز الطفل يف عنف متدرج ،ورصخات مكتومة ونحيب

متقطع ،ال يشء ،قد فارق احلياة.

الصبي إىل صدره يف بكاء هستريي ،وما هي إال ساعة متواصلة
ضم
َّ
َّ

من النحيب حتى رشع يف تغسيل الصبي بام تبقى من ماء يف سقايته ،وك َّفنه
يف عباءته ،وحفر له يف أصل الشجرة ،لقد دفن حياته يف ذلك املكان ،دفن
ولده الذي مل يهَ ْ نَأ به يو ًما كاملاً بعد انتظار عرش سنوات ،ودفن قالدة

زوجته ،وكأنه قد أقرب جولنار ذاهتا.

ثم صىل عىل الرضيع صالة اجلنازة ،وخارت قواه فتمدَّ د عىل األرض

بجوار القرب الذي أسكنه سعادته وفرحته املوءودة التي مل تكتمل.

وضع خده عىل القرب الصغري يف أصل الشجرة ،والتي سالت حتتها

دموعه وكأنه يروهيا بتلك األحزان املتدفقة.

َّ
الت ْيه:

ِ
الناس من
الرمال ،وأفاق
أرشقت
ُ
ُ
الشمس ناشرِ ًة أشعتها الذهبية عىل ِّ

نومهم عىل مرأى ذلك الغريب الذي قد التصق بجذع الشجرة ،وهو
ينتحب ويرصخ ،ومل جي ِ
رتئ أحد منهم عىل الدُّ ِّنو منه ،ولكنهم كانوا
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ريا اللتصاقه دائماً بأصل
يراقبونه من عىل بعد أمتار ،وهم ال جيدون تفس ً
الشجرة ومتريغ خدَّ ْيه يف تربتها.

ِ
رجالن
املتكرر عىل مدى أيام حتى اقرتب
واعتاد الناس هذا املشهد
ِّ

منهم من الغريب ،وقد وجداه شار َد الذهن وكأنه ال يشعر هبام برغم
وقوفهام أمامه ،فسأالهَ :من أنت؟

ٍ
وبطء وهو شارد الذهن :مل أعد أعرف َمن أنا.
أجاب أمحد بوهن
قال أحدمهاِ :من أي البالد أنت ،ثيابك ثياب أمراء.
أجاب يف هتا ُل ٍ
ك :بالدي ُّ
وكل حيايت هنا ،يف أصل هذه الشجرة ،أودعت

ً
ضاحكا والدموع تنهمر من عينيه يف نفس الوقت،
فيها أرساري ،ثم انفجر
هامسا وقد اتسعت حدقتاه فيام يشبه أحوال املجانني:
فاستطرد
ً

أرسارا عظيمة ،الويل ملن يقرتب من تربتها ،ثم عاود
إن هلذه الشجرة
ً

االنفجار يف الضحك بشكل جعل الرجل ِ
يتمرغ
ني يفران منه ،تاركينْ إياه َّ
يف أصل الشجرة وهو يرصخ.

تناقل الناس أخبار الرجل ،وذاع بينهم أنه و ٌّيل من أولياء اهلل يعرف

أرسارا وبركات ،حتى دأبوا عىل تقديم الطعام والرشاب
للشجرة
ً
اقتناعا
رشوده وذهوله إال
والكساء للرجل الشارد ،والذي مل يزدهم
ُ
ً
واقتناعا كذلك بربكة تلك الشجرة.
بواليته وصالحه،
ً
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وبعد مرور مخسة أعوام ،ويف ذات ليلة ُخيل ألمحد بأن امرأ ًة تصحب

ريا يقفان أمامه ويبتسامن ،وقد نرشا ذراعيهام له ،ويناديانه أن
طفلاً صغ ً
يلحق هبام ،ابتسم وهو يتبعهام إىل حيث يسريان أمامه ،بل ظل يركض

ويركض خلفهام ،حتى غابت عنه معامل القرية ،ومل ُي َر له أدنى أث ٍر بعدها،

الناس عنه شيئًا بعدها.
يعلم
ومل ِ
ُ

وأما أهل القرية فقد أصاهبم الذهول والدهشة عندما فقدوا آثار

الرجل ،لكنهم قد عادوا إىل حيث كان يقطن ،إىل هذه الشجرة التي قد

كستها ٌ
هالة من املهابة قد نسجتها أوهام الناس يف القرية.

للمحتاج وامللهوف،
لقد أصبحت الشجرة بعد رحيل الغريب مأوى ُ

الب َكة يف تربتها ،ويستشفي
اجلميع يهُ َرع إليها
ويتمس ُح هبا ،ويلتمس رَ َ
َّ

بأوراقها.

املرياث املشؤوم:
نف�س القرية عام :2007

يف أحد ُبيوت القرية كان "رجب" ذلك الشاب الذي مىض عىل زواجه

عام جيلس شار ًدا مهمو ًما حيث إن زوجته رغم مرور سنة كاملة مل حتمل بعد.
يطرق باب البيت ،فتفتح زوجته فرتحب بالزائر والذي مل
ٌ
شخص ما ُ

حلظات
يكن سوى أمها التي دخلت وسلمت عىل زوج ابنتها ،فام هي إال
ٌ

قدَّ م فيها الرتحاب حتى استأذن وخرج.
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تبِع ْته ُّأم زوجته ببرصها حتى جاوز باب الدار ،فالتفتت إىل ابنتها قائلة:

ما بال زوجك يا حنان؟

حنان :ال يشء يا أمي ،تعرفني أنه قلق بشأن مرور عام عىل زواجنا ومل

أمحل بعد.

أرسارا وبركات ،اذهبي
األم :مل ال تذهبني إىل شجرة الغريب؟ إن هلا
ً
ُّ

فقط وع ِّلقي ثيابك عليها ،وامحيل معك شيئًا من تربتها وضعيه عىل ماء

واغتسيل به.

حنان :وهل سيجدي هذا يا أمي؟ أنا أشك يف ذلك ،ورجب هو اآلخر

يقول بأهنا خرافات.

جمربة ،لطاملا ف ِزع إليها آباؤنا وأجدادنا،
األمُّ :
ُّ
أي خرافات يا بنيتي ،إهنا َّ

الب َكة
وما زال الناس يذهبون إليها لقضاء حاجاهتم ،يلتمسون منها رَ َ
والشفاء واإلنجاب.

هزت حنان رأسها وهي تقول :حسنًا يا أمي ،سأجرب.
لقد مرت عرشات السنني و ِرث خالهلا ُ
أهل القرية نفس االعتقاد يف

تلك الشجرة التي رضبت جذورها يف األرض وعظمت وتشعبت متا ًما

كام رضب اعتقادهم فيها جذوره يف قلوهبم وتشعب يف أوصال كياهنم.

ذات الشجرة تراها قد ُع ِّلقت عليها الثياب ،هذه تلتمس
فها هي ُ
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يتمرغون يف أصلها ،وحيملون معهم
اإلنجاب ،وهذا يلتمس الشفاءَّ ،
شيئًا من أوراقها ،بل حتى يف معارك الثأر بني العائالت كانوا يذهبون

الب َكة والنرص.
إليها قبلها يلتمسون رَ َ
�شبكة الدمار:

مجع من الرجال عىل اختالف أعامرهم جيتمعون يف
ويف القاهرة كان ٌ

جل ْل َس َة ٌ
طابق إلحدى األبنية السكنية ،يتوسط ا ِ
رجل يرتدي عاممة سوداء

يقول ملن حوله:

مل ُيعدْ لنا حل لبث أفكارنا إال اخرتاق الصوفية ،والعمل عىل نرش

مذهبنا من خالل بث أفكارهم وعقائدهم ،وهذا يستلزم  ....قاطعه
أحدهم :وملاذا ال نقوم بنرش مذهبنا مبارشة دون اللجوء هلذا؟

صاحب ِ
العاممة السوداء :أولاً هذه أوامر أصحاب الرأي
أجاب
ُ

هناك ،ثان ًيا لقد أثبت التاريخ أن مذهبنا ال يصلح لالنتشار يف مرص بصورة

مبارشة ،وخري مثال عىل ذلك إخواننا الفاطميون ،حكموا مرص يف ِح ْق َبة

من ِ
احل َقب ،ومل يستطيعوا فرض مذهبهم يف ربوعها وبقيت عىل مذهب

النواصب كام هي.

آخرَ :
ومل الفكر الصويف بالذات يا سيدي؟
سأل ُ
أجاب :ألننا وهم نشرتك يف أمور منها حمبة آل البيت وتعظيمهم،

فيسهل خلط أفكارنا بأفكارهم ،وهذا يستلزم نرش أفكارهم وعقائدهم،
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وباملناسبة ،سوف يتم تأجيل االجتامع الشهري ملدة شهرين حتس ًبا ألي مراقبة

أمنية ،وأبرشكم بأن شبكتنا الرسية امتدت لتشمل مجيع حمافظات مرص.
انفض االجتامع وخرج املجتمعون واحدً ا تلو اآلخر عىل فرتات،

وجلس رجل ُيدعى موسى يقطن تلك القرية السالفة الذكر ،فسأل

صاحب العاممة السوداء:

سيدي ،وماذا بشأن تلك الشجرة التي أخربتك عنها يف قريتي؟
أجاب :حاول نسج القصص الومهية بشأهنا ،وقم أنت ورفاقك

ببثها يف اآلفاق حتى يتع َّلقَ الناس هبا أكثر فأكثر ،حتى تزرعوا ُّ
الط ُر َق
الصوفية وتدعموها ،ومن خالل نرش أفكار املتصوفة سوف تنرشون
املذهب شيئًا فشيئًا.

استطرد :أعلم أنه طريق طويل ،ولكنه األوحد.
ابتسم موسى وقد التمعت عيناه وعزم عىل تطبيق ذلك الكالم

بحذافريه ،حتى يتس َّنى هلم نرش أفكارهم يف القرية.
�صوت خمتلف:

أسبوعيا عىل مسامع
درسا
يف مسجد القرية الكبري كان اإلمام ُيلقي ً
ًّ

الناس ،ويف هناية اللقاء وردت بعض األسئلة للشيخ ،كان منها ما ألقاه

"صالح" ذلك الشاب اجلامعي الذي تربق عيناه باحلامس:
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ٍ
شجرة ال متلك لنفسها شيئًا؟
النفع يف
يا شيخ ،كيف يعتقد اإلنسان َ
وس ْخ ٍط،
ْ
تنم عن اعرتاض ُ
علت مَه َْهامت متواصلة من ُر َّواد املسجد ُّ

فأسكتهم صوت اإلمام وهو جييب الشاب :يا ولدي لو اعتقد اإلنسان

يف حج ٍر لنفعه!

تعالت صيحات التكبري دالل ًة عىل اإلعجاب بكالم الشيخ ،ولكن مل

ذات الوقع يف نفس الشاب والذي عارض بحامسة شجاعة:
يكن لكالمه َ

يا شيخ ،كيف ُي ِ
س
غر َ
ودع اهلل رَ َ
الب َك َة يف شجرة واإلنسان هو الذي َ
الب َكة يف يشء قام عليه ورعاه؟!
ِغراسها وباملاء رواها ،أيلتمس رَ َ
عادت اهلمهامت مر ًة أخرى ونطق هذه املرة أحد الشيوخ املسنِّني:

تصحح املعلومة للشيخ؟ لقد وجدنا اآلباء واألجداد عىل
و َمن أنت حتى ِّ

ْ
ما يقوله لك ،ملاذا ُ
خالف
ترشد برأيك عنا؟ أم تريد أن تكون كام يقال:

ُت ْ
عرف؟

قام الشاب وهو يقول بعصبية :ألن اهلل خلق يل عقلاً  ،وفائدة العقل أن

أفكر به ،ال أن أسلمه لكل من يقول كلمة بدون سند ،ثم أشاح بوجهه

عنهم وتركهم وانرصف.

الشيخ مبتسماً  :رف ًقا بالشاب يا رجال ،أنتم تعلمون محاسة الشباب ،ال

ريب أنه سوف يعود إىل صوابه ،فرتفقوا به.
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الوافد اجلديد:

ذراع ْيه عىل ُسورها شار َد
جلس "صالح" يف شرُ فة منزله ُمسنِدً ا
َ
الذهن ،ومل ينتزعه من رشوده سوى تلك اليد احلانية التي شعر بربدها

عىل ذراعه.

جم أمام والده الذي أطلت من وجهه
اعتدل "صالح" يف أدب ٍّ

ابتسامة عذبة وهو يقول :فيم تفكر يا طبيب املستقبل؟

ابتسم "صالح" بدوره وهو يقول :ما زلت يف بداية العام الدرايس

األخري يا والدي وأنت ترص منذ التحاقي بكلية الطب عىل منادايت بالطبيب.
متميزا ،فأنت
ضحك الوالد قائلاً  :إن شاء اهلل يا ولدي ،ستصري طبي ًبا
ً

بفضل اهلل تعاىل جتمع بني الذكاء والفطنة والشفقة والرمحة والشعور
باملسئولية ،وهذه أهم صفات الطبيب الناجح ،ثم استطرد الوالد :مل جتبني

ريا يف هذه األيام؟
عىل سؤايل ،مايل أراك شارد الذهن كث ً

ز َفر "صالح" هبدوء وهو يقول :ال يش َء يا أيب سوى تلك اخلرافات

لست أدري كيف قادهتم عقوهلم إىل
التي امتألت هبا عقول الناس يف قريتناُ ،

قر ذلك وال العقل واملنطق.
االعتقاد يف شجرة ال تنفع وال ترض ،فال الرشع ُي ُّ
الوالد :اجلهل يا ولدي ،اجلهل قد استحكم فيهم ،أومأ "صالح" برأسه

قائلاً  :الشك يا والدي ،والذي يزيد األمور سو ًءا أن يقر هبذه اجلهاالت

َمن يتصدى لتوجيه الناس وتعليمهم.
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الوالد :لعلك تقصد الشيخ سعيد ،أجاب صالح :نعم يا والدي

ؤس ُف له
أقصده ،تابع الوالد حديثه :لديك حق فيام تقول يا صالح ،فمام ُي َ

أنفسهم متأ ِّث ِرين هبذه ُ
اخلرافات.
ح ًّقا أن يكون أهل العلم ُ

صالح :أمحد اهلل يا أيب عىل َس َع ِة علمك ،وأختيل لو مل حتصل عىل

ليسانس الرشيعة والقانون من القاهرة واحتكاكك بأهل العلم ماذا

سيكون حالنا اليوم؟ ربام كنا نعلق الثياب عىل شجرة الغريب.

ِ
االثنان بعد عبارة صالح ،والذي انتبهت حواسه فجأة وكأنه
ضحك

قد تذكر شيئًا ،وبالفعل قال :باملناسبة يا أيب سمعت أن هناك إما ًما جديدً ا
للمسجد الكبري.

الوالد :سمعت هبذا ً
أيضا ،وأمتنى أن تعني وزارة األوقاف هذه املرة

إما ًما ينتشل الناس مما هم فيه.

شاب يف
فرع وزارة األوقاف بمحافظة قنا
ويف الوقت ذاته دخل َ
ٌّ

تكليفيا بالعمل
الثالثني من ُع ُمره ،يظهر عىل محُ َّياه الوقار ،ليتسلم خطا ًبا
ًّ
كإمام وخطيب للمسجد الكبري يف القرية السالفة الذكر.

وكان الشيخ قد تناهى إىل علمه ُ
شأن تلك القرية وأحوال أهلها وما

هم عليه من جهل ووقوع يف اخلرافات ،وعىل الفور سارع بتقديم طلب
لنقله ملسجد تلك القرية الكبري ،وكان لسمعته الطيبة يف الوزارة أثر بالغ
صاحب
يف قبول طلبه ،فلم يكن الرجل يسعى ملجرد التكسب ،وإنام كان
َ
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رسالة يريد أن ينرش نور العلم يف اآلفاق ويزيل به آثار اجلهل التي رانت
عىل حياة الناس.

�شياطني الظالم:

جلس املدعو "موسى" ورفاقه يف مقهى القرية ،فامل عىل أذن أحدهم

هامسا :هل فرغ جابر من إعداد اجلهاز للعمل؟ أجاب رفيقه :نعم ،وبقيت
ً
عرش دقائق بالتامم ويتم البدء ،فسأله موسى :املهم أن يقوم بإطفاء اجلهاز
رسيعا بمجرد إصدار اإلشارة.
وإخفاؤه
ً

أجاب رفيقه وهو يتلفت حوله :ال تقلق ،كل يشء سوف يسري َو ْفق

اخلطة املوضوعة.

مضت عرش دقائق جاء بعدها أحدهم يلهث يف فزع ودهشة ،وهو

يقول بأعىل صوته عىل مسامع رواد املقهى :لقد رأيته ،رأيت الغريب عىل
الشجرة ،رأيته.

اجتمع الناس حوله تكتنفهم الدهشة وهم يستوثقون من حديثه،

فتدخل موسى متصن ًِّعا الدهشة :لقد صدقت روايات وحكايات

األجداد إذن.

سأله أحد الشباب :أي حكايات يا أستاذ موسى؟ أجابه قائلاً  :تناقل

اآلباء حكايات عن ظهور الغريب يف الشجرة ،وظهر لبعض الناس أثناء

سريهم ليلاً  ،وها هو سعيد قد رآه اآلن.
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واصل سعيد إبداء دهشته وهو يقول :تعا َل ْوا معي لكي َتر ْوا بأنفسكم

صدق كالمي ،فانطلق اجلميع ُم ِ
رسعني إىل أطراف القرية حيث تقبع
شجرة الغريب ،وبالفعل الحت صورة من بعيد متثلت يف الشجرة ،كانت
صورة رجل يرتدي مالبس غريبة ،وظلوا ينظرون بحسب ما تسمح به
الرؤية من املسافة البعيدة.

قرروا االقرتاب من الشجرة يف حذر ،وما كادوا ُ
خيطون خطواهتم

األوىل حتى أطلق موسى إشارة من خالل هاتفه اجلوال ،وعىل الفور

اختفت الصورة فوقف اجلميعٌّ ،
كل يف مكانه ،يكتنفهم الظالم والذهول.
ويف الصباح كانت القرية بأرسها قد سمعت بام حدث يف تلك الليلة،

للتبك
ولقد كان هلذه الواقعة أثر عظيم يف توافد الناس عىل شجرة الغريب رَ ُّ

هبا ،وازداد يقينهم هبا،متا ًما كام د َّبر شياطني الظالم.
منرب احلق:

يف املسجد الكبري بالقرية كان الناس ينتظرون ذلك اإلمام اجلديد،

ومرت دقائق أعقبها ظهور ذلك الشيخ الشاب "بدر"  ،فارتقى املنرب،
وما هي إال كلامت األذان قد انطلقت حتى فوجئ املصلون بكلامت

نورانية خترج بأسلوب شيق سلس مل َيدَ ع جمالاً ألحد منهم ألن تأخذه

ِسن ٌَة أو غفلة.
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طرق الشيخ اجلديد عىل قضية االتباع ،اتباع كتاب اهلل وسنة نبيه 

حيوم حول حديث النبي ( :تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها:
كتاب اهلل و ُسنتي)(.)1

ومل يتطرق إىل احلديث عن اخلرافات واألباطيل املنترشة يف القرية،

ولكنه كان يضع حجر األساس الذي سيبني عليه َّ
كل جهوده الدعوية،

كام أوضح أن معنى اإلسالم هو االستسالم هلل تبارك وتعاىل ،وأنه ال قول

بعد قول اهلل ورسوله ،ينطلق من قوله تعاىل :ﭽﭑﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [األحزاب ،]٣٦ :وساق

يف هذا املقام نامذج عظيمة من سري أنبياء اهلل تعاىل وصحابة النبي 

والتابعني هلم بإحسان ،وصاحلي هذه األمة.

يرحبون بالشيخ بحرارة ومودة،
وبعد االنتهاء من الصالة أقبل املصلون ِّ

وهينئونه عىل ذلك املستوى غري املعهود يف خطبة اجلمعة هلذا املسجد ،كام
دعا له الشيوخ الكبار أن يبارك اهلل يف لسانه الفصيح الناطق باحلق.

وعرفه بنفسه ودعاه إىل
وأما صالح فقد هت َّلل ُ
وجهه ً
فرحا ،وهنأ الشيخ َّ

منزله إال أن الشيخ قد اعتذر بلطف عىل أن يلبي الدعوة يف وقت الحق،
جيري ُ
ري عىل يد
فرحا حيدوه األمل يف أن
َ
فانطلق صالح إىل منزله ً
اهلل اخل َ
هذا اإلمام اجلديد.

( )1أخرجه مالك مرس ً
ال واحلاكم مسندا وصححه ،وانظر :السلسلة الصحيحة (،)1761
وصحيح اجلامع (.)2937
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الربهان الأعمى:

عىل رسيره كان األستاذ عبد الرمحن املوظف بالشهر العقاري بقنا يئِ ُّن
من أمل ُ
الكىل ،والذي أصابه من عدة سنوات ،وما إن خ َّف ْت وطأة األمل

قليلاً حتى أتاه زائر ،لقد كان ابن عمه وصديقه "شوقي" أتى لكي يطمئن

عليه يف نوبة مرضه هذه.

جلس بجانبه وجتاذ َبا أطراف احلديث حول املرض والعالج واألطباء،

فإذا باألستاذ عبد الرمحن يسمع من ابن عمه ما ثارت به ثائرته :ملاذا ال

جترب شجرة الغريب يا عبد الرمحن؟
ِّ

وهب كأنه ِ
نش َط من
نزلت الكلمة كالصاعقة عىل رأس عبد الرمحن،
َّ

ال وتناسى مرضه ،وقال يف انزعاج :ماذا؟ تريدين أن أق ِّلدَ هؤالء َ
ِع َق ٍ
اجل َه َل َة،

مجيعا؟ أرمي بالتعليم والثقافة
ماذا سيقول عني أبنائي وجرياين والناس ً

عرض احلائط وأستجيب هلذه الرتهات؟ هل فقدت عقلك يا شوقي؟
بتحس ِن من
شوقي :هدِّ ْئ من َر ْو ِعك يا صديقي ،لقد سمعت فقط
ُّ

جربوا تربتها وأغصاهنا ،أحببت أن جترب مثلهم ،لكن ال عليك كأنك
مل تسمعها.

وما إن خرج شوقي من منزل األستاذ عبد الرمحن حتى دخلت عليه

زوجته والتي التقطت طر ًفا من حديثهام فهتفت :وماذا يف األمر يا عبد

جرب؛ لن خترس شيئًا؟
الرمحن؟ ِّ
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ِ
جننت أنت ً
أيضا يا رضوى؟ تريدين من عبد الرمحن
عبد الرمحن :هل

مديرا للشهر العقاري أن يقوم هبذه
خميون والذي عىل وشك أن يكون
ً
ِ
جننت؟!
التفاهات؟! ماذا أ َّمل بك؟ هل

يا عبد الرمحن كفى عنا ًدا ،أنسيت أهنا كانت سب ًبا يف إنجاب زوجة

ٌ
برهان عىل
رجب بعد سنة من الذهاب واإلياب إىل األطباء؟ أليس يف هذا

صحة ما أقول بشأن شجرة الغريب؟

قاطعها عبد الرمحن :كفى ال أريد أن أسمع هذا الكالم يف بيتي مرة أخرى،

خرجت الزوجة وهي تتمتم بكلامت خافتة وتركت عبد الرمحن يف ثورته.
مجيعا بعد أن
تغمرهم ً
يف الوقت ذاته كان رجب وأهل بيته يف سعادة ُ

ودع ْوا إليه
ريا من أجل ذلك َ
صبيا مجيلاً  ،فأقاموا احتفالاً كب ً
ولدت زوجته ًّ

األهل واألقارب ،ويف مكان اجتامع الرجال لالحتفال كان اجلميع هينئ

رجب بمولوده األول.

والب َك ُة يف شجرة الغريب.
رجب :احلمد هلل عىل هذه النعمة ،رَ َ
أحد احلارضين :بالتأكيد يا رجب مل يقصدها أحد إال وقد قضيت حاجته.
آخر :لقد كانت جتاريت كاسدة ،ودلني أحد األفاضل عىل شجرة

الغريب ،فام هو إال أربعة أشهر حتى فتحت ع َّ
يل األرزاق من حيث ال

أدري واحلمد هلل.
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رجب :وبعد كل هذه األدلة يأيت من هم أمثال الفتى صالح واألستاذ

عبد الرمحن ،ويقولون إهنا خرافاتِ ،
ضحك اجلميع بصوت مرتفع ،فقد
كان كل منهم يف قراره نفسه يريد برها ًنا من غريه وقد كان.
اجلرمية:

شخص ما يتسلل يف الظالم الدامس إىل أطراف القرية ،يتلفت يمينًا
ٌ

ٍ
بعباءة سوداء جتعل من يراه
ينس أن يتلفع
وشاملاً خشية أن يراه أحد ،ومل َ
من بعيد ال يعرف ُهو َّيته.

اقرتب من شجرة الغريب يبغي تعليق ٍ
وهم بأخذ
يشء من ثيابه عليهاَّ ،

ِح ْفن ٍَة من تربتها ،إال أنه قد استوقفه صوت تناهى إىل سمعه من مكان
ميز
منحدر خلف التبة التي تشخص فيها الشجرةَّ ،
فتسمر يف مكانه عندما َّ
أصحاب األصوات:

موسى :افهموين ،لقد آثرت أن نجتمع يف هذا املكان يف ُجنح الليل؛

ألنه من املستحيل أن يرد عىل هذا املكان أحدٌ يف هذا الوقت ،فام نتحدث
تنظيمنا الرسي.
فيه اليوم ينبغي االحتياط له حتى ال ينكشف
ُ

أثارت الكلامت فضول الرجل املنصت وهلفته للتعرف عىل بقية احلوار،

فأصغى سمعه:

سعيد :يا أستاذ موسى ،أرى أنك تبالغ يف الرسية واالحتياطات،

نحن ننفذ اخلطط بدقة متناهية يستحيل معها انكشاف أمرنا ،هل نسيت
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أمر الصورة التي رآها الناس ومل يدركوا أهنا صورة ومهية صنعناها نحن

زودهنا هبا الزعيم؟
بفضل التقنية العالية التي َّ

َّسعت حدقتا الرجل وهو يواصل اإلصغاء يف انتباه:
ات ْ
موسى :نعم يا سعيد ،نحن ننفذ بدقة ورسية ولكن لن يرضَّ نا مزيدٌ من

احلرص والرسية ،أنتم تعرفون خطورة انكشاف شبكتنا ،ولذلك يؤكد
القادة عىل ِّ
توخي احلرص واحلذر يف كل صغرية وكبرية.

وتابع موسى :هناك بعض التعليامت بخصوص إقامة الطرق الصوفية

يف القرية وتشجيعها ،ومن ثم ا خرتاقها ونرش أفكارنا من خالهلا.

ستارا؟ ملاذا
تدخل أحد أعضاء الفرقة اجلدد :و َمل نتخذ الفكر الصويف ً

ال ندعو مبارشة ألفكارنا؟

ضغط موسى عىل أسنانه وهو يقول :حسنًا ،بام أنك قد التحقت جمد ًدا

بالفرقة فسأعيد ذكر ما يعرفه زمالؤك :طبيعة املجتمع املرصي ال تقبل
النرش املبارش ألفكارنا ،وهذا ثابت بالتاريخ ،وأقرب الرشائح لدينا يف

مرص هم الصوفية ،والدليل عىل ذلك أن أقطاب التصوف وأعالم الصوفية
خصيصا لنرش أفكارنا؟
كالبدوي والدسوقي وغريمها قد جاءوا مرص
ً

كان احلديث تتصاعد أمهيته بالنسبة للرجل الذي يتنصت عىل موسى

ف ملعرفة املزيد من هذه املعلومات ِ
ورفاقه ،وكان يف َش َغ ٍ
اخلطرة ،ولكن يف هذه
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اللحظة التي وصلت إليها عبارة موسى األخرية حدث ما مل يكن ُ
باحلسبان.
َّ
دق جرس اهلاتف اجلوال للرجل والذي جعلت الفريق بأكمله ينتفض

من مكانه إىل مصدر الصوتُّ ،
والتفوا حول صاحبه ،وكانت املفاجأة
موسى :األستاذ عبد الرمحن؟ ما الذي أتى بك إىل هنا.

عبد الرمحن :ساقتني األقدار إىل هنا حتى أكشف أالعيبكم القذرة

للناس ،إىل أي جهة تنتمون؟ أخربوين.

ٍ
ٍ
نظر اجلميع ُ
وخوف ش َّقه صوت سعيد :ما
صمت
بعضهم إىل بعض يف

الذي سمعته يا أستاذ عبد الرمحن؟

عبد الرمحنِ :
سمعت َّ
كل يشء أهيا اخلونة ،إىل حساب من تعملون؟

سوف أفضحكم عىل رؤوس األشهاد ،ومل يكد يكمل عباراته حتى هجم

فم الرجل بمنديل
وكمم الثالث َ
عليه اثنان من اخللف يكبالن حركتهَّ ،
حتى ال يرصخ ،وقد اتسعت عيناه إىل آخرمها وهو يرى شيئًا يلتمع يف

الظالم عىل نور القمر ،وما هي إال ثوان معدودة حتى غرس موسى خنجر

الغدر يف قلب الرجل الربيء.

وقف اجلميع ُب ْره ًة ال يتكلمون ،فشق موسى صمتهم بقوله :هيا،
وعمقوها قدر استطاعتكم ،فسارع الفريق الستكامل
احفروا له حفرة َّ

جريمتهم وطمس معاملها يف تربة الشجرة ،شجرة الغريب.
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�إ�شارة يفهمها اللبيب:

حب الصحابة لرسول اهلل  شيئًا تعجز الكلامت عن التعبري
(لقد كان ُّ

عنه ،فإذا توضأ تسابقوا إىل ما يتساقط منه من ماء الوضوء ،وإذا تنخم

مل تقع نخامته عىل األرض بل يف ِّ
الب َكة يف آثار
كف أحدهم ،يلتمسون رَ َ
الرسول الكريمُ ،
وأيت النبي  بقدح فرشب منه وعن يمينه غالم أصغر
القوم واألشياخ عن يساره فقال( :يا غالم أتأذن أن أعطيه األشياخ)؟
فقال :ما كنت ألوثر بفضلٍ منك أحدً ا يا رسول اهلل فأعطاه إياه (.)1

حتى الغالم الصغري حيرص عىل آثار النبي  من فرط حبه له ،يلتمس

الب َكة فيها؛ ألهنا آثار َمن؟ آثار خري َمن وطأت قدماه الثرى ،آثار َمن
رَ َ

وضع اهلل تعاىل فيه الربكة).

كان هذا مقطع من خطبة رائعة عن حمبة الرسول  ألقاها الشيخ

وذرف بعضهم الدموع ،وتفاعلوا مع اخلطبة
"بدر" ،وقد تأثر هبا اجلميعَ ،

أ َّيام تفاعل ،وبعد الصالة استوقف الشيخ املصلني قبل أن يغادروا املسجد

للتعقيب عىل موضوع اخلطبة:

التبك بآثار النبي  جائزٌ  ،فقد أقرهم النبي  عىل
(فل َي ْعلم اجلميع أن رَ ُّ

التبك بآثار الصاحلني غريه).
ذلك ،ولكن ذلك خاص به  ،فال جيوز رَ ُّ

( )1رواه البخاري ،كتاب املساقاة – الرشب ،باب يف الرشب ومن رأى صدقة املاء وهبته ووصيته
جائزة مقسوما.)2224( ،
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َّ
التبك بآثار الصاحلني
تدخل أحدُ هم :وملاذا يا شيخنا ،ما الذي يمنع رَ ُّ

غريه؟

أجاب الشيخَّ :
ألن اهلل تعاىل اختص بذلك نبيه وجعل يف ذاته الربكة،

حيا ِ
وأذن هلم بذلك
وأقر النبي  أصحابه عىل رَ ُّ
التبك به وبآثاره يوم كان ًّ
التبك هبم ،لذلك مل يتربك الصحابة
اإلقرار ،أما غريه  فمن يقرنا عىل رَ ُّ

وال التابعون مثلاً بآثار أيب بكر أو عمر أو عثامن أو عيل وغريهم من صحابة
أحرص الناس عىل اخلري ،بل إن عمر الفاروق  يف
النبي  ،مع أهنم
ُ
ربك الناس به.
عمى قرب النبي "دانيال" حتى ال يت َّ
بعض الفتوحات َّ

والصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم مل يتربكوا باملواضع التي كان النبي 

جيلس فيها ،فلم نسمع أن الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم كانوا يتربكون

مثلاً بغار حراء الذي كان النبي  يتح َّنث فيه قبل نزول الوحي.

والتمسح بقربه ...
التبك
وأما بعد وفاته  وانعدام آثاره فال جيوز رَ ُّ
ُّ

نظر الناس بعضهم إىل بعض يف استنكار ،فتدخل أحدهم قائلاً  :كيف يا

شيخ؟ أليس قرب النبي  بقعة مباركة ،ويف حدود علمي أن عمر طلب أن
يدفن مع صاحبيه النبي  وأيب بكر.

فتبس َم الشيخ "بدر" وقال يف هدوء:
َ
أعجب التعليق مجوع املصلني َّ

أحسنت يف عرضك للكالم ،ولكني أجيبك بأن عمر فعل ذلك طل ًبا يف
الصحبة وليس طل ًبا للربكة ،ودلييل ما سقته أنت :أن يدفن مع صاحبيه،
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التامسا للربكة فكيف
أي كانت الصحبة هي املطلوب ،وإذا كان فعله
ً

تؤثره عائشة عىل نفسها وهي التي كانت ترجو أن تدفن مع زوجها وأبيها،

بالب َكة والطاعة عىل نفسها؟ مل يكن هذا من َهدْ ي الصحابة
هل تؤثره رَ َ
سباقني مسارعني يف
أن يؤثروا أحدً ا عىل أنفسهم يف طاعة اهلل ،فقد كانوا َّ
اخلريات متنافسني فيها.

هز الناس رؤوسهم يف إعجاب من ذلك الر ِّد الذي تقبله العقول،
َّ

أحرص عىل اخلري والطاعة
أي الناس
فتابع الشيخ :وأسألكم سؤالاً ُّ :
ُ

والب َكة صحابة النبي  أم سائر الناس يف شتى العصور؟ أجاب اجلميع
رَ َ

يف صوت واحد :الصحابة بالطبع.

الشيخ بدر :أحسنتم ،فأسألكم سؤالاً آخر :هل سمعتم بأن صحابة

أي إنسان
الب َكة فيه؟ أحتدَّ ى َّ
النبي  كانوا يتمسحون بقربه ويلتمسون رَ َ

التبك بالنبي  يف
أن يأ َ
يت بام يدل عىل ذلك من اآلثار الصحيحة ،فلذلك رَ ُّ
حياته بدعائه بوضوئه ،بشعره ،... ،أما بعد وفاته وزوال آثاره فال ،وأما

التبك بمجالستهم ودعائهم ووعظهم.
الصاحلون غريه فيجوز رَ ُّ

خرج الناس بعد اللقاء وهم يتناولون موضوع اخلطبة والتعليق عليها،

ما بني مؤ ِّي ٍد ومقتنع ـ وهم ُكثر ـ وبني رافض ِّ
متهكم وكان موسى ورفاقه

من أبرز املعارضني.
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ولكن إثارة هذا املوضوع كانت جمرد إشارة من الشيخ "بدر" ليشء
َّ

آخر يرمي إليه ،كانت إشارة يفهمها اللبيب.
امل�ؤامرة:

ُ
حديث القرية يف هذه اآلونة عن األستاذ عبد الرمحن الذي اختفى
كان

فجأة ،ومل يدَ ع أهله بالتعاون مع سكان القرية مكا ًنا إال وبحثوا فيه ،بل
امتد البحث ليشمل مستشفيات وأقسام الرشطة التابعة ملحافظة قنا بكل

ُمدهنا وقراها ،ولكنهم مل يتوصلوا إىل مكانه ،وأشارت أصابع االهتام إىل
بعض أقاربه لنزاع حدث بينهم عىل مرياث ،إال أن أحدً ا منهم مل يمتلك

دليلاً عىل ذلك.

أسه َمه لدى سكان
وقاد الشيخ "بدر" محلة البحث بنفسه ،فرفعت ُ

القرية رغم أهنم مل يعثروا عىل الرجل ،ومع مرور األيام ازدادت حمبة

الناس له ،فصار يتصدَّ ر املجالس حلل مشكالت الناس ،واإلصالح

ود ِع َي إليها
بينهم ،ومل ُيعدْ هناك من ُع ْرس أو وليمة أو مناسبة سارة إال ُ
الشيخ "بدر".

وس َع ِة صدره،
وصارت القلوب هتفو إليه بحسن ُخ ُلقه وصربه وحلمه َ

يتوسمه فيه ُّ
كل من سمعه.
وذلك اإلخالص يف الكلمة الذي َّ

ومل ُيف ِ
َ
الشيخ بدر بطبيعة احلال أن يتفقد أهل املفقود ،بل كان يمر
ت

عىل أعيان البلدة جلمع املال ،وقام بافتتاح حمل لتجارة املواد الغذائية ،وعينَّ
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فيه شا ًّبا براتب شهري ،وكان يف هناية كل أسبوع يقوم بمراجعة احلسابات
بنفسه ،ويرسل األرباح إىل أرسة األستاذ عبد الرمحن.

كان أهل القرية سعداء بذلك الشخص امل ِ ْع ِ
طاء إال ثلة من األرشار مل

ُير ْق هلم األمر ،كانوا يشعرون بأن هذا الشيخ يف طريقه إىل تنوير الناس
وهو بذلك يقف يف طريق نرش مذهبهم ،فلئن كان حيارب اخلرافات فكيف

سيفعل مع نرش مذهب كمذهبهم له أبعاده السياسية.

موسى :لقد بدأ القلق ينتابني فعلاً من ذلك الرجل.
أحد أعوانه :والعجيب أن الناس صاروا ُي ِ
ود ُعونه الثقة املتناهية ،لست

أدري ماذا فعل هبم؟!

آخر :ولكن أمل تالحظوا أنه مل يتحدث مطل ًقا عن شجرة الغريب؟

برأيكم ملاذا؟

يمهد لذلك
موسى :إما أنه يتجنب الصدام مع أهل القرية ،أو أنه ِّ

بأحاديثه عن األولياء واألرضحة.

سكت موسى برهة ثم التمعت عيناه ُ
بخبث وهو يستطرد :ولكننا

لن نمهله.

أحد أتباعه :ماذا سنفعل؟
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سنفجر موضوع شجرة الغريب يف املسجد
أجاب موسى يف جزل:
ِّ

يف درسه الذي يعقده مساء اجلمعة ،وأنتم تعلمون جيدً ا ما الذي تعنيه
ً
ضاحكا وقد شعر
شجرة الغريب لدى سكان القرية ،قاهلا ثم انطلق
بأهنم ظفروا بالشيخ.

ابن القرية:

اجتمع الشيخ بدر عىل مائدة الغداء يف دار والد الدكتور صالح ،حيث

إن العالقة بينهم قد توطدت إىل حدٍّ بعيد ،فلم يكن صالح ووالده أمام
رجل علم ودعوة يف املساجد وحسب ،ولكنهم وجدوا فيه شا ًّبا مثق ًفا

ً
متحرضا ،ال يشعر أحد من الناس من كافة
واع ًيا معتدلاً واسع األفق
الرشائح بأية فجوة أو حاجز بينه وبني بدر.

والد صالح :معنى كالمك يا ولدي أنك تقيم وحدك بعد وفاة

والدتك ،وليس لك أحد من العائلة إطال ًقا؟

بدر :نعم يا عم؛ ألننا يف األصل لسنا من سكان قنا ،لقد كان َجدِّ ي

وتزوج منها ومل ُي ِ
نج ْب
مسيحيا من القاهرة ،ونزح إىل قنا بعد إسالمه
َّ
ًّ
سوى أيب ،والذي تزوج من فتاة وحيدة ،كانت هي أمي ،ثم ُتوفيِّ وأنا يف
الثامنة من ُع ُمري ،وأما والديت فقد ُتو ِّف َيت منذ عا َمينْ .

صالح :ما أروع قص َة كفاحك يا بدر ،إنني أشعر أن اهلل تعاىل قد بعث

يل ً
أخا أكرب مل أكن أحلم بمثله يف يوم من األيام.
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بدر :شعور متبادل يا صالحِ ،
وأود لو كنت
وعل َم اهلل أنني أحببتكم ُّ

من أبناء هذه القرية.

الوالد :تود؟ أنت بالفعل منها يا بني ،لقد دخلت قلوبنا منذ رأيناك،

اعتربنا عائلتك وأهلك.

بدر :حديثك يا عم قد شجعني عىل أن أطلب منكم طل ًبا أعرف أنه قد

ريا ع َّ
يل.
يكون كث ً

صالح :بالطبع يا بدر ،أليس كذلك يا أيب؟
الوالد :بكل تأكيد يا ولدي ،اطلب ما بدا لك.
خيم الصمت عىل صالح
بدر :إنني أطلب منكم يد كريمتكم عفافَّ ،

ووالده وكأهنام مل يتوقعا ذلك املطلب ،إال أنه شقَّ صمتهام بقوله :ال أريد

ردا اآلن يا عمي ،أعرف أنني غريب عنكم ،ولست من عائلة مرموقة
ًّ

تليق بمصاهرتكم ،غري أنني لن أجد فتاة أفضل من زهرة نشأت يف هذا
البستان الطاهر ،وإذا مل يقدر اهلل تعاىل االرتباط بكم ،فأرجو أال يؤثر ذلك

عىل عالقتي بكم ،فأنتم بالفعل أهيل.

ابتسم والد صالح قائلاً  :بالفعل يا ولدي ،ولكن امنحنا فرصة للتفكري.
انرصف بعدها الشيخ بدر ،وترك الوالد وولده يتشاوران يف طلب بدر.
الوالد :ما رأيك؟
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صالح وهو يغمز بعينه :توكل عىل اهلل.
الوالد :هذا ً
أيضا رأيي ،لكن يبقى رأي عفاف ،ويبقى كذلك أن تذهب

إىل قنا وتسأل عنه جيدً ا ،يف األوقاف ،ويف مكانه الذي كان يسكن فيه.
صالح :حسنًا يا أيب سأفعل إن شاء اهلل.
عبق املا�ضي:

حدَّ َق ُ
زائرا غري ًبا ،قد
أهل القرية يف تلك السيارة الفاخرة التي تقل ً

الوجهاء.
ارتدى نظارة شمسية تعكس مع مالحمه الشقراء صورة رجل من ُ
َّ
فاستقل أحدهم معه
سأل ذلك الزائر الغريب عن بيت ُع ْمدة القرية،

دقيقتان حتى كان الغريب ِ
ِ
يقف أمام
السيارة يقوده إىل حيث يريد ،وما هي إال
بيت عمدة القرية ،والذي استقبله بحفاوة وكرم معهودين من أهل الصعيد،

عرفه الزائر بنفسه :دكتور أمحد منصور ،باحث يف التاريخ.
وما لبِث أن َّ
العمدة :أهلاً بك ومرح ًبا ،حللت أهلاً ونزلت سهلاً  ،البلدة بلدتك

والدار دارك ،ولكن هل من خدمة أستطيع تأديتها لك يا دكتور؟

دكتور أمحد :األمر يتعلق بموضوع تارخيي بالغ األمهية ،ليس يل

وحدي ،ولكن ألهل القرية ً
أيضا.
العمدة :أي موضوع؟
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الدكتور أمحد :دعني أحكي لك من البداية ،منذ ...
قاطعه العمدة قائلاً  :معذرة ،قبل أن تبدأ يف حديثك هل يمكنني دعوة

ِ
يسمعان معي ما تقول؟ هم من خرية الشباب املثقف الواعي،
شخصني

وأحب يف مسألة كهذه أن يكونا معنا.

َّ
لدي مطل ًقا ،وما هي إال
مط الدكتور شفتيه قائلاً  :بكل رسور ،ال مانع َّ

نصف الساعة حتى كان بني أيدهيام الشيخ "بدر" ،والدكتور صالح الذي
حصل حدي ًثا عىل بكالوريوس الطب ،وعمل يف مستشفى بقنا ،وكانت

الساعة قد جتاوزت الثامنة ليلاً .

استأنف الدكتور حديثه مع اجلميع :يف عهد حممد عيل باشا ،وحتديدً ا

هز الشابان
عام 1811م ،حدثت مذبحة عظيمة تسمى مذبحة القلعةَّ ،
رأسهام داللة عىل معرفتهام هبذه األحداث التارخيية جيدً ا ،فتابع الدكتور:

دبرها حممد عيل خلصومه من املامليك لكي يتخلص منهم قبل سفر والده
إىل اجلزيرة للقضاء عىل دعوة حممد بن عبد الوهاب.

هذه املذبحة نجا منها البعض ،كان من بينهم أمحد بك اخلازندار ،هنا

عفوا يا دكتور ،معلومايت أن الذي نجا منها مراد بك
قاطعه الشيخ "بدر"ً ،
وفر إىل الشام ،و..

قاطعه الدكتور بدوره :أحسنت ،لكن هناك روايات تارخيية أخرى

ريا مملوك ًيا يدعى أمحد اخلازندار مل حيرض
غري مشهورة ،تفيد بأن هناك أم ً
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فر إىل الصعيد
املذبحة حيث كانت زوجته تضع محلها ،وملا علم هبا َّ
وحتديدً ا إىل قنا.
اتسعت عيون اجلميع إزاء هذه املعلومة اجلديدة ،فاستطرد الدكتور

أمحد :وتابعته فرقة من جنود حممد عيل باشا تريد القضاء عليه ،بعدما فر مع

زوجته ووليده يف نفس يوم الوالدة عىل حصان واحد ،وماتت زوجته يف
الطريق وعثرت قافلة جتارية عىل جثتها بعدما تركها اجلنود للحاق باألمري

اململوكي ،وقام رجال القافلة بدفنها كام أشارت الروايات التارخيية.
سأله العمدة :وماذا كان مصري أمحد بك هذا؟

الدكتور أمحد :بعد البحث والتدقيق ،توصل الباحثون إىل أن أمحد بك

قد وصل إىل قرية من ثالث ،القرية التي تقع َق ْب َلكم ،واألخرى التي تقع
َب ْعدَ كم ،ثم صمت برهة ،ونظر يف عيون احلارضين قائلاً  :وقريتكم هذه.
الدكتور صالح :وهل توصلت إىل حتديد مكان نزوله؟
أمرا بالغ الصعوبة؛ ألن الناس يف
الدكتور أمحد :ال ُأخفي ًّ
رسا ،قد كان ً

هذه القرى لو كانوا يعرفون شيئًا عنه ُ
حللت القضية ،ولكن ...

قطع حديثه صوت أحد اخلفراء وهو ينادي عمدة القرية اله ًثا:

حريق ضخم يا سيدي العمدة ،حريق يف خمزن الغالل نشب يف

البيوت املجاورة.
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عذاب ال�ضمري:

دخل ذلك الرجل املق َّنع بعباءة سوداء عىل مصطفى ،أحد أتباع
موسى ،والذي كان ُيغ ُّط يف نومه ،فربت عىل يده يف عنف ،فقام من نومه

فزعا يقول :من أنت؟ وماذا تريد مني؟
ً

ضحك الرجل املقنع وهو يقول :أال تعرفني يا مصطفى ،ثم كشف عن

وجهه ،فرتاجع مصطفى يف ُذعر وهو يقول :أنت؟ غري معقول ،أنت ...
أجابه املق َّنع :أنا ميت أليس هذا ما تريد قوله؟
مصطفى :أنا مل أقتلك ،موسى هو الذي فعل ،وإبراهيم وعرفان مها

َمن قيدك ،قاطعه األستاذ عبد الرمحن :وأنت تسترَّ ت عىل اجلريمة ،ثم
اقرتب ِمن مصطفى ووضع يده عىل رقبته وضغط بكل قوته ،و ...
أفاق مصطفى ف ِز ًعا من نومه وهو يمسك برقبته ،وظل يلهث ويتنفس

بصعوبة ،وزوجته هتدِّ ئ من َر ْوعه ،وهي تقول :الكابوس مرة أخرى يا

مصطفى؟ أخربتك أال تكثر من الطعام قبل النوم.

سكتت برهة ثم تابعت يف حذر :ولكنك تقول أثناء نومك يف كل مرة
ْ

لست أنا من قتلك ،ماذا ترى يا مصطفى؟

صفعها مصطفى عىل وجهها وهو يقول :إ َّي ِ
اك أن تتحدثي هبذا األمر،

إنه جمرد كابوس ،ارتاعت املرأة وهي متسك بخدها قائلة :حسنًا ،حسنًا

لن أخرب أحدً ا.
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قام مصطفى من فراشه ووقف يف رشفة منزله وهو حيدِّ ث نفسه:

متى سينتهي هذا العذاب؟ أحالم تالحقني ولكنها تكاد تقتلني ،مل

أعد أحتمل ،ملاذا يأتيني أنا بالذات ،مع أنني مل متتدَّ يداي إليه.

ثم َّ
عض عىل أنامله فاستطرد :أيعقل هذا؟ القتلة ينامون ملء

وحمرم عيل أن أهنأ بنومي؟ ليتني مل
جفوهنم ،وأنا مل متتد يداي إليه
َّ
أكن معهم ،ليتني ما انضممت إىل هذه املجموعة املشبوهة ،اللعنة عىل

نجني مما أنا فيه ،هل أعرتف عىل نفيس
إغراءاهتم ووعودهم،
ِّ
يارب ِّ
وعليهم وألقى مصريي وجزائي؟ ال ال ،مستقبيل ومستقبل أرسيت

سيدمر ،إذن ،ماذا أفعل ،ماذا أفعل؟

َ
النار التي تصاعدت من ناحية
قط َعه من االستغراق يف التفكري تلك ُ

خمزن الغالل ،وتناهى إىل سمعه صوت الناس يرصخون ُمعلنني وقوع

رسعا إىل حيث يذهب الناس.
احلريق ،فنزل ُم ً

وأمام خمزن الغالل والبيوت املجاورة التي نشب فيها احلريق،

والتالحم والتعاون ،سطرها أهل
كانت ملحمة عظيمة من التكاتف
ُ
القرية يف إنقاذ ساكني البيوت وإطفاء احلريق ،ولقد أبىل الشيخ بدر

والدكتور صالح بال ًء حسنًا يف ُجرأة حُيسدان عليها ،واشرتك معهم
ٍ
يشء من خطاياه
مصطفى والذي تفانى يف بذل جهده ،وكأنه يك ِّفر عن
بحق هذه القرية.
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ووجه
ومتت السيطرة عىل املوقف متا ًما ومل تقع خسائر يف األرواحَّ ،

الشيخ بدر الشكر إىل مصطفى عىل ُجرأته وبذله قائلاً ِ :من ُح ْس ِن ِّ
حظ هذه
يعرضون أنفسهم للخطر من أجل
القرية أن هبا شبا ًبا مثلك يا مصطفىِّ ،
اآلخرين ،وحيافظون عىل أرواح الناس.

وقعت الكلامت عىل قلب مصطفى وكأهنا تقر ٌيع وسباب ال مدح

وو َّد لو رصخ أمام الناس بأنه جمرم ،لكنه اكتفى بالصمت دون أن
وثناءَ ،
يع ِّلق بكلمة ،واستدار قافلاً إىل بيته.

قالدة الأمرية:

ويف الليلة التالية اجتمع يف منزل العمدة ٌّ
كل من الدكتور أمحد الباحث

التارخيي ،والدكتور صالح ومعهم الشيخ بدر ،لكي يكملوا ما بدأه
الدكتور من احلديث عن األمري امللوكي اهلارب.

الدكتور أمحد :لقد نزلت القريتينْ ِ لعيل أتعرف عىل بعض املشاهد

األثرية ،أو األماكن التي تتعلق هبا أحداث تارخيية ،لكنني مل أجد يف

إحدامها سوى رض ًحيا لرجل مات يف منتصف القرن التاسع عرش،
ووجدت يف القرية األخرى روايات متناثرة عن منزل لكاتب يف ديوان

فر إىل هذا املكان بعد وفاة مهام ،وقيل
ملك الصعيد مهام بن يوسف قد َّ

إنه عاش يف ذلك البيت سنتني ثم مات.
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الشيخ بدر :إذن ،مل يبق سوى هذه القرية ،أليس كذلك؟
ابتسم الدكتور أمحد وهو يقول :نعم ،ولقد مجعت معلومات عن

تذكارا للاميض سوى تلك الشجرة
قريتكم هذه يف تلك اجلوانب ،ومل أجد
ً

التي ُتطلقون عليها شجرة الغريب.

اتسعت عيون اجلميع يف دهشة ،فتدخل العمدة قائلاً  :وما للشجرة
ْ

بموضوع األمري؟! إهنا شجرة مباركة ،هلا منزلة كبرية لدينا ،وهلا أرسار

يف أصلها.

سأله الدكتور أمحد :أي أرسار؟!.
العمدة :سمعنا من اآلباء واألجداد بأن رجلاً غري ًبا قد نزل قريتنا عند

تلك الشجرة والتي سميت باسمه ،ويقال أنه كان من أولياء اهلل الصاحلني

ُ
اللعنة َّ
كل
أرسارا سوف تصيب
أصحاب األرسار ،وأنه قد دفن يف أصلها
ً
جرهبا الناس يف
من حياول التعرف عليها ،فصارت هذه الشجرة مبارك ًةَّ ،
االستشفاء والتداوي واإلنجاب والزواج ويف أمور كثرية.

اتسعت عينا الدكتور أمحد وهو يفكر بعمق ،أما الدكتور صالح
فقال :يا سيدي كيف تصدِّ ق هذا ا ُهلراء؟ لعله دجال أو رجل ليس يف

كامل قواه العقلية.

َّ
هتك َم العمدة عىل حديث صالح وأردف :دجال؟ الذي ال تعرفه يا

صالح يا ولدي أن ذلك الغريب يظهر من فرتة ألخرى عند تلك الشجرة
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وكأنه ِّ
حيذر جمد ًدا من االقرتاب من أرسارها ،ولعلك سمعت بام حدث
مع سعيد منذ فرتة قليلة ،لقد رأى ومعه عدد ليس بالقليل من أهل القرية

ذلك الغريب يظهر عىل الشجرة ،ثم تقول بأن هذا دجل؟!

كان الشيخ بدر يستمع هبدوء إىل احلديث ،ووجد أنه قد حان الوقت
لكي يبدأ مع الناس يف َو ْأ ِد هذه االعتقادات املتعلقة بشجرة الغريب،
التبك
فلقد سا َءه تع ُّل ُق الناس هبا ،ورأى أنه َّ
مهد هلم بام يكفي يف جانب رَ ُّ

والتبك باألحجار ونحوه ،وآن األوان لكي يطرق هذه
بآثار الصاحلني
رَ ُّ

املوضوع الشائك لدى أهل القرية.

كلامت الدكتور أمحد وهو يقول :لو
انتزعه من االستغراق يف تفكريه
ُ

صح ظنِّي قد يكون هذا الغريب هو أمحد بك اخلازندار نفسه.
َّ

الدكتور صالح :أمل تقل بأن األمري اململوكي قد خرج هار ًبا بصحبة

زوجته وولده؟ فأين ذهب الرضيع؟

الدكتور أمحد :مل يعرف أحدٌ عنه شيئًا ،ليس هو فحسبً ،
وأيضا قالدة

األمرية جولنار.

انتبهت حواس اجلميع فتدخل العمدة :أي قالدة؟
الدكتور أمحد :قالدة زوجة األمري اململوكي أمحد اخلازندار ،قالدة

معا ،وبحسب ما تناقله
كبرية من الذهب اخلالص منقوش عليها اسميهام ً

ƲǀƧŹŚŞƯƱƺƨƳƾƧ

137

الناس عن وصيفتها ،أهنا سمعت أمحد بك اخلازندار قبل اهلروب حيدث

زوجته بإخفاء خريطة صغرية احلجم يف القالدة.
اتسعت عينا العمدة وهو يقول :أي خريطة؟
ْ

خبأها قبل
الدكتور أمحد :خريطة لكنوز وأموال أمحد بك التي كان قد َّ

املذبحة ،حيث كان يستشعر اخلطر من جانب حممد عيل باشا.

كالم الدكتور أمحد :فلو كان الغريب هو
صمت اجلميع فشقَّ صمتَهم ُ

ري ،فإنه يكون قد خبأ القالدة يف مكان الشجرة ،وساعتها سيكون
األم َ

هاما أن نعرف مصري ذلك األمري جمهول املصري.
كش ًفا
تارخييا ًّ
ًّ

ثم أردف يف محاس :سعاد َة العمدة إنني أعرض عليك ثالثة أرباع ذلك

الكنز إن وجدناه ،والشك أن ذلك قد حُيدث نقلة بعيدة يف أحوال قريتك.
تدخل العمدة يف هلفة :وكيف سنعرف أنه هو األمري أم ال؟
الدكتور أمحد :نحفر يف أصل الشجرة.
وهب واق ًفا :ماذا تقول؟ إ َّياك أن تكرر هذا
هنا انتفض العمدة كامللدوغ َّ

الكالم ،سأعترب أنني مل أسمع شيئًا ،لك من الضيافة ثالثة أيام ،وبعدها
ال يشء لك عندي ،قاهلا العمدة ً
تاركا املَ ْض َيفة التي أعدها للدكتور أمحد
للمبِيت فيها ،بينام غرق الثالثة يف الصمت والتفكري.
َ

138

ƲǀƧŹŚŞƯƱƺƨƳƾƧ

استأذن بدر وصالح من الدكتور أمحد لالنرصاف ،ويف الطريق:
بدر :صالح ،مل تقل يل ما رأي العروس ،أرجو أن يكون القبول قد

ُوجد لدهيا كام حدث معي ،رغم أنني قد جلست معها لدقائق معدودة

يف زيارة اخلطبة.

دخلت قلوب اجلميع ،لقد كنت أنوي أن
صالح :نعم يا بدر أبرش ،لقد
َ

أخربك بأن أيب يدعوك بعد غد للكالم يف تفاصيل الزواج.
بدر :عىل بركة اهلل.
الزوبعة:

يف درس مساء اجلمعة ،أمسك الشيخ بدر بعصا صغرية ،وهو يقول

للحارضين :هذه عصا مباركة ،من يشرتهيا بعرشة آالف جنيه؟

ضحك اجلميع يف وقت واحد ،وهم يسمعون هذه الدُّ عابة من

تبسم أعاد عليهم الكالم ،وقال ملاذا ال تصدقوين
الشيخ ،إال أنه بعدما َّ

إهنا مباركة؟

تدخل أحد احلضور :وما يدريك يا فضيلة الشيخ أهنا مباركة ،هنا

هت َّلل وجه الشيخ وهو يصيح :أحسنت ،سؤال رائع ،لديك حق ،ما الذي

يدريني أهنا مباركة.
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يفجروا موضوع
كان موسى ورفاقه قد أتوا إىل اللقاء
ً
خصيصا لكي ِّ

شجرة الغريب إلثارة الناس وتأليبهم عىل الشيخ بدر ،إال أهنم إزاء
هذه املقدمة التي ابتكرها الشيخ ،ظلوا صامتني يفكرون يف هذا الكالم

العجيب ،وما املراد منه ،إال أن الشيخ مل يمهلهم فاستطرد :هل توافقون
عىل سؤال أخيكم هذا؟ أجاب اجلميع بصوت واحد :نعم ،ما الذي
يدريك أهنا مباركة؟

الب َك ُة يشء يضعها اهلل حيث يشاء أليس كذلك؟ أجابوا:
أجاب الشيخ :رَ َ

الب َكة يكون بالوحي من
نعم ،فأردف الشيخ :والوسيلة ملعرفة موضع رَ َ
عند اهلل ،أليس كذلك؟ أجابوا بصوت خافت وكأهنم يرتقبون بوجل ما

بعد هذه الكلامت :بىل.

نفسا عمي ًقا وقال هبدوء :إذن ،يا أهل القرية األحباب :ما
هنا أخذ الشيخ ً

الذي يدرينا بأن شجرة الغريب شجرة مباركة نلتمس فيها الربكة ،ونستشفي

برتبتها ،ونعلق عليها ثيابنا ابتغاء الرزق أو الشفاء أو الولد أو الزواج؟
صمت اجلميع ونظر بعضهم إىل بعض ،ال يدرون ماذا يقولون ،إال أن

رجلاً منهم قال :هكذا أخربنا اآلباء واألجداد.

قال اجلميع :نعم نعم ،فأجاهبم الشيخ :إذن؛ فلتعبدوا األوثان ،تعالت

اهلمهامت باستنكار ،قال أحدهم :ماذا تقول يا شيخ؟
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الشيخ :لقد كان أجدادكم الفراعنة يف هذه املناطق يعبدون األصنام،

ويرون أن بيدها كل اخلري والرش ،فلامذا ال تعبدوها كام عبدها أجدادكم.

يف ذلك الوقت كان موسى هيمس يف أذن رفيقه سعيد :يا له من خبيث،

لقد استطاع أن يمتص ثورة الناس هبذا الكالم املثري.

أحد احلضور :ألن ديننا هنانا عن ذلك ،وديننا هو دين التوحيد ،اهلل أحد

اهلل الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له ُك ُف ًوا أحد ،نحن أهل ال إله إال اهلل يا شيخ.
الشيخ :أحسنت ،ال نعبدها كام عبدها أجدادنا؛ ألننا نحتكم إىل الدين،

هو احلاكم عىل تقاليد األجداد واآلباء وليس العكس.

جرهبا ،وأنا منهم،
رجب :ولكن يا شيخ التجربة أثبتت ذلك ،كثري منا َّ

جربنا الشجرة
لقد مكثت زوجتي عا ًما كاملاً ومل حتمل بجنني ،وبعدما َّ
محلت بعدها بثالثة أشهر.

الشيخ :وملاذا مل حتمل بعدها مبارشة؟
رجب :كل يشء بقدر اهلل.
الشيخ :أحسنت ،كل يشء بقدر اهلل ،وهذا كان ميعاد محل زوجتك فلامذا

ربطت بني قدر اهلل وبني الشجرة كسبب؟ هل كنت تذهب هبا للطبيب؟
رجب :نعم.
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الشيخ :وما أدراك أنه ليس بسبب العالج والطب؟ وعىل كل حال،

تعالوا بنا نذهب إىل من يفصل بيني وبينكم يف هذا االختالف.
قالوا :نعم ،من ترتيض حكماً ؟
الشيخ :رسول اهلل .

صمت اجلميع وبدا املشهد وكأهنا صورة فوتوغرافية قد التطقت هلم،

واكتنفتهم هالة من اخلشوع والسكينة بعد هذه الكلمة ،فقالوا. :

مر يو ًما مع أصحابه وكان فيهم من هو
الشيخ :إن حبيبكم  قد َّ

حديث عهد باإلسالم ،فمروا عىل شجرة يقال هلا :ذات أنواط ،كان

ربكون هبا ،ويع ِّلقون أسلحتهم عليها.
املرشكون يت َّ

ٍ
ذات
ذات
أنواط كام أن هلم َ
فقال حديثو العهد باإلسالم :اجعل لنا َ

بم أجاهبم رسول اهلل ؟ قال( :اهلل أكرب ،قلتم والذي
أنواط ،أتدرون َ
نفيس بيده كام قالت بنو إرسائيل ملوسى :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭼ [األعرافَ ،]١٣٨ :لترَ ْ َك ُب َّن َسن ََن َم ْن َكانَ َق ْب َل ُك ْم)(.)1

يم ُّس َش َغ َ
اف القلب باحلجة
خيم الصمت عىل اجلميع ،فالكالم َ
َّ
والدليل ،ولكنه يشء و ِرثوه ومعتقد تر َّبوا عليه ،رصاع يدُ ُّب يف كيان

كل منهم.

( )1رواه الرتمذي ،كتاب الفتن ،باب لرتكبن سنن من كان قبلكم ،)2180( ،وصححه األلباين
يف صحيح سنن الرتمذي.)2180( ،
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قطع موسى صمتهم بعصبية :وماذا تقول يف صورة الغريب التي

ظهرت عىل الشجرة ،أهذه ً
أيضا خرافات؟

فجرت تلك الكلامت نربة االعرتاض لدى الناس من جديد ،ولكن
َّ

الشيخ قد باغتهم باإلجابة :ملاذا ال يكون شيطا ًنا قد متثل يف تلك الصورة

وهم الناس ويؤكد لدهيم هذا االعتقاد؟
حتى ُي َ

تباعا من
الرد مرض ًيا هلم بام يكفي ،فبدأوا خيرجون ً
مل يكن ذلك ُّ
املسجد وقد نشب يف نفوسهم الرصاع بني كلامت الشيخ وبني موروث

اآلباء واألجداد ،وأما موسى ورفاقه فقد التمعت عيوهنم ،وابتسموا يف
جزل ،إال واحدً ا منهم كان مطرق الرأس ،إنه مصطفى.

وبقييفاملسجدالشيخبدروالدكتورصالحوالذيقال:وماالعمليابدر؟
ٌ
يرسا.
أجابه الشيخ وهو
مستغرق يف التفكري :ال تيأس ،سيجعل اهلل بعد عرس ً
الر�أي:

"دعني ،ملاذا أنا بالذات؟ خذ ثأرك منهم" ..
مصطفى ،مصطفى ،كانت زوجة مصطفى توقظه من ذلك الكابوس

فزعا ،وهو يبكي وينتحب.
الذي يعرتيه ،فقام منه ً

رس يف حياتك
الزوجة :مصطفى أنا زوج ُتك ،أخربين لو كان هناك ٌّ

َت عىل صدره فهدأ
ختفيه ،أنا ُّأم أوالدك ،ولن أرىض لك الرض ،ثم ر َبت ْ

قص عليها احلكاية منذ البداية.
نحيبه ،ثم َّ
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ويف داره الفسيحة ،كان جيلس العمدة مع الدكتور أمحد وأعيان القرية،

عدد كبري من الناس قد اجتمعوا يف ذلك املكان ،ليستمعوا إىل الباحث
التارخيي وهو يرسد عىل أسامعهم ما ألقاه عىل مسمع العمدة والشيخ بدر

والدكتور صالح.

العمدة :وكام قلت لكم ،القرار لكم ،ولو صحت توقعات الدكتور

أمحد ،فسيصيبنا من هذا األمر خري كثري.

تدخل أحدُ هم :وماذا لو مل تصدق توقعاته؟
ُ
اللعنة التي أخرب هبا الغريب كام ذكر اآلباء.
قال آخر :ستصيبنا
العمدة :أو تصيب الذي حيفر فقط.
سأل أحدهم :سيدي العمدة ماذا تعني؟
بخ ْب ٍ
العمدة ُ
املتطوعون ،أليس هناك من يقول
ث :لن يقوم باحلفر سوى
ِّ

بأن هذه جمرد خرافات؟ إذن ،فهذه فرصة ليثبتوا لنا صحة كالمهم ،فإن
ري عىل اجلميع ،وإن أصاهبم أذى
وعم اخل ُ
فعلوا كنا معهم يف اخلري سواءَّ ،

كنا بمعزل عنه.

سأل آخرَ :من تقصد بقولك يا سيدي العمدة؟.
العمدة :الشيخ بدر ،والدكتور صالح ،ولعل معهم كذلك الدكتور

أمحد ،قاهلا ثم انفجر مع اآلخرين يف الضحك.
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الدكتور أمحد وقد التمعت عيناه من الفرح :هذا هو الرأي.
اجلميع :نعم هذا هو الرأي.
مائدة ال�شيطان:

وخيم الظالم عىل القرية والتي أخلد سكاهنا إىل
أرخى الليل ُسدُ و َلهَّ ،

النوم ،إال أن قلو ًبا مظلمة هي أشدُّ من ظلمة الليل كان أصحابهُ ا جيتمعون
عىل مائدة الشيطان.

موسى :هذا املدعو بدر كان دخوله شؤ ًما علينا ،أفسد لنا كل يشء،

وأعتقد أنه لن يستسلم.

سعيد يف غضب :لو أردتم رأيي ،البد وأن نقتله.
مصطفى برصخة مكتومة :ال ،ماذا تقول أهيا األبله؟ هل أدمنتم القتل،

أمل ْ
يك ِف ُكم ما فعلتموه باألستاذ عبد الرمحن.

مجيعا يا
موسى وهو يمسك بتالبيب مصطفى :تقصد ما فعلناه ً

مصطفى.

أطرق مصطفى برأسه ثم رفعها قائلاً  :ولكن يا موسى فكرة القتل هذه

ليست صائبة.

موسى :بل أراها عنيَ العقل يا مصطفى ،هذا الرجل لن يسمح ألي

أفكار دخيلة باالنتشار ،إذا حارب اخلرافات وتصدى الفتتان الناس

ƲǀƧŹŚŞƯƱƺƨƳƾƧ

145

والتبك ،فامذا سيفعل عندما نقيم ُ
احلسينيات و ُنظ ِه ُر
باألرضحة والقبور رَ ُّ
قيد القضية ضد
شعائر مذهبنا وندعو الناس إليه بصفة مبارشة؟ وحتماً س ُت َّ

جمهول؛ ألنه ليس له أعداء يف القرية.
سعيد :وما هي خطتك؟

موسى :طعنة يف الظالم من الظهر وهو متوجه إىل مسكنه غدً ا اخلميس

بعد صالة العشاء.

مصطفى :حذا ِر أن تفعلوا ،صفعه موسى عىل خده ،وهو يقول:

مجيعا يف مركب واحد ،إما أن تسري بنا ونصل،
اسمعني أهيا األمحق ،نحن ً

مجيعا ،هل فهمت؟
وإما أن نغرق ً

أطرق مصطفى برأسه ،ثم أشاح بوجهه عنهم وهم يرسمون تفاصيل

خطتهم القذرة.
ليلة الدم:

توجه بدر بصحبة صالح إىل بيت األخري بعد صالة العشاء ،وهنالك

جلس مع صالح وأبيه وقد شعر بدفء اجلو األرسي ،وازداد تعلقه بتلك

األرسة الطيبة.

بدر :عمي ،لقد بعت سكني هناك يف قنا ،وأعتزم رشاء سكن هنا يف

القرية.
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الوالد :وملاذا تشرتي سكنًا يا بني ،لدينا شقة فارغة غري شقة صالح

التي سوف يتزوج هبا يف املستقبل ،وقد كان يل ولد ثم صار يل اثنان.
عفوا يا عمي ،أستأذنك يف أن أقيم بسكن من ُح ِّر مايل.
بدرً :

مازحا :هكذا فلتظهر عىل حقيقتك ،تقول :أهيل أهيل ،وعندما
صالح ً

جاء أول اختبار رسبت فيه يا فضيلة الشيخ.

الوالد :ملاذا يا ولدي؟ أنت ابني بالفعل ،ملاذا ال تريد أن تقيم بالقرب

مني ،وعىل كل حال طاملا كانت هذه رغبتك فال مانع لدي.

قام بدر ليستأذن يف الذهاب ،واصطحبه والد صالح إىل الباب،

فنظر بدر إىل الوالد احلنون حلظات ،ثم قال له :عمي ،أريدك أن تأخذين

بحضنك الدافئ ،وعىل الفور عانقه الوالد بشدة ،وقد دمعت عيناه لذلك
الذي يتدفق من قلبه جتاه الشاب ،حتى إن املشهد قد أبكى عفاف وأمها

ومها ينظران إليهام من خلف الباب.

انتشلهام صالح من ذلك العناق الطويل وهو خيفي تأثره بذلك املوقف

بمزاحه ،ثم قال :هيا يا فضيلة العالمة ،سوف أصطحبك إىل منزلك.

نزل الشابان ومها يتحدثان بشأن القرية وأحواهلا ،وما إن انتصف

الطريق حتى ألح بدر عىل صالح بأن يرجع ،فودعه واستكمل سريه

إىل سكنه.
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متقنعا ،ثم
ويف الظالم كان أحد أتباع موسى يتسلل خلف بدر ببطء
ً

أخرج سكينه هبدوء وطوح به يف اهلواء باجتاه بدر ،و ...

خذ حذرك يا شيخ ،قاهلا مصطفى وهو يندفع جتاه بدر وقد تلقى بدلاً

منه طعنة غادرة ،وما إن سمع بدر الصوت حتى استدار فوجد مصطفى

قد ُغ ِر َز السكني يف صدره ،وأما القاتل فقد وىل هار ًبا.

أسنده بدر عىل ذراعه وهو يرصخ :أهيا الناس ،النجدة ،نزل الناس إثر

رصاخه ،وجتمعوا حول مصطفى الذي يلفظ أنفاسه األخرية ،ورأسه عىل

ذراع بدر.

مجيعا.
مصطفى وهو يلهث يف أمل :ساحموين ،ساحموين ً
بدر :ال تتكلم يا مصطفى ،ال جتهد نفسك سنقلك إىل املستشفى ،أريد

سيارة برسعة.

مصطفى :ال وقت لدي يا شيخ بدر ،فقط اسمعوين ،ما أقوله أهم من

حيايت بالنسبة إليكم.

احفظوا عني هذه األسامء ،أنا وموسى عبد اجلليل ،وسعيد خمتار،

و .....ظل مصطفى يعدد أسامء ثم استطرد :كلنا أعضاء يف تنظيم
مشبوه ،يريد نرش أفكاره عن طريق اخرتاق الصوفية بعد تأصيل
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اخلرافات ،وأعرف أن معظمكم ال يفهم كالمي ،لكنك بالتأكيد يا

شيخ تدرك ما أعنيه ،فأومأ بدر برأسه يف أسى.

مصطفى :نحن الذين قتلنا األستاذ عبد الرمحن عندما اكتشف رسنا،

وأعترب نفيس منهم ألنني كنت معهم وإن مل أشرتك بقتله.

رصخ مصطفى من األمل ثم استطرد وقد جتمع معظم أهل القرية :ونحن

الذين أومهنا الناس بصورة الغريب عىل الشجرة عن طريق جها ٍز ما.
اتسعت عيون اجلميع مع تلك املفاجآت املتالحقة ،فأردف مصطفى:

نؤص َل هذا االعتقاد لدى أهل القرية ،وملا عزَ موا عىل
فعلنا ذلك حتى ِّ
التخ ُّلص من الشيخ بدر خو ًفا عىل مرشوعهم عارضتهم دون جدوى،

ولكنني قد أقسمت بيني وبني نفيس أال تراق دماء أخرى.

بدأ لسان مصطفى يثقل وآالمه تزداد وهو يقول يف هتا ُل ٍ
ك :لقد كنت

أموت يف كل يوم يأتيني فيه القتيل دون رفقائي ليأخذ بثأره مني ،احلمد
هلل لعل اهلل يساحمني.

بدر وهو يبكي :لعل اهلل قد اطلع إىل ما يف قلبك من خري وضمري حي،

وأراد أن يطهرك يا مصطفى.

ِ
أعظم معروف
أسديت يل
نظر مصطفى إىل زوجته الباكية أمامه ثم قال:
َ

مجيعا ،ا ْد ُع اهلل أن يرمحني يا شيخ بدر،
بنصيحتك يل ،ساحميني ،ساحموين ً
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إنني أرى األستاذ عبد الرمحن يبتسم يل ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن
حممدً ا رسول اهلل.

َ
وشخص برصه ،ونظرات من اجلميع تنطلق
قاهلا وارختت يداه جان ًبا

جتمع بني الدهشة واحلزن قد مزجتهام الدموع يف ليلة الدم.
نهاية الأ�سرار:

وبعد القبض عىل جمموعة موسى ورفاقه وتقديمهم للعدالة ،وقف أهل

مجيعا حول املنطقة الرملية املرتفعة والتي توجد فيها شجرة الغريب،
القرية ً

وقد تقدم ناحيتها ٌّ
كل من الدكتور أمحد والشيخ بدر والدكتور صالح.
الدكتور أمحد :إهنا فرصتكام لدحض هذه اخلرافات ،وفرصتي لتحقيق

ريا من اجلهد.
كشف تارخيي ،لقد
ُ
أحرضت معدات للحفر لن نبذل معها كث ً
الدكتور صالح :وماذا لو مل تكن هناك قالدة بالفعل؟
َّ
مط الدكتور أمحد شفت َْيه وهو يقول :لن خترسا ،فعدم وجود أرسار

دفينة كام يقولون ،وعدم إصابتكام باألذى واللعنة كام يرددون ،هذا يف حد
ذاته انتصار لكام ،وإثبات ملا تقوالنه بشأن هذه اخلرافات.
بدر :وماذا عنك؟
الدكتور أمحد :ألقى جزائي من أهل القرية ،لكن األمر جدير باملخاطرة

واملغامرة ،وعىل كل حال جهاز الكشف عن املعادن ينبئ عن وجود يشء

معدين بالفعل يف عمق أربعة أمتار.
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مر ْت ساعات من
بدأ احلفر بعد أن ذكروا اهلل ودعوه بأال خيذهلمَّ ،

رصخ الدكتور صالح وهو يمسك يده
احلفر والتنقيب ،وقبيل الغروبَ ،

يف َه َل ٍع.

بعض احلضور :أرأيتم ،لقد ح َّلت به اللعنة ،قلت لكم بأال تطاوعوهم،

قلت لك يا س ِّيدي العمدة.

هم الناس بالفرار إال أن صوت ضحكات صالح املتعالية قد أوقفتهم،
َّ

واستمر احلفر.
فإذا به حيرك يده ،فضحك اجلميع
َّ

وما هي إال دقائق معدودة قبل أن ترحتل الشمس ،حتى ِ
الناس
سم َع
ُ

صوت تكبري الشيخ بدر وتبعه تكبري صالح ،وهو يمسك بالقالدة التي
َ
تكاد تكون مطمورة املعامل ،فأخذها الدكتور أمحد وقام بمعاجلتها ببعض
املواد التي تصقلها وتعيد هلا رونقها وبريقها ،فإذا هي بنفس الصفات التي

يعرفها عن القالدة ،وقد ُنقش عليها اسم أمحد وجولنار.

العمدة وهو يلهث من الفرح :هيا انتزع اخلريطة ،خريطة الكنز.
ارتبك الدكتور أمحد وقال بكلامت متقطعة واخلوف يتملكه :اخلريطة،

نعم ،اخلريطة.

خمبأة يف القالدة؟
العمدة :هيا يا رجل ،أرنا اخلريطة ،أمل تقل إهنا َّ
الدكتور أمحد :يف احلقيقة يا سيدي العمدة ،أنا ...
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جم ،ثم أردف :احلقيقة أنك خدعتنا
كاذب ،قاهلا العمدة يف غضب ٍّ

أليس كذلك؟

الدكتور أمحد يف رعب :س ِّيدي العمدة نحن أمام كشف تارخيي ،ستنال

قريتكم عىل إثره شهرة واسعة ،و..

قاطعه بعض احلارضين يف عصبية :وماذا سنفعل بالشهرة ،نحن نريد

الكنز ،أنت تستحق القتل.

كفى ،دعوه ،قاهلا الشيخ بدر فإذا باجلميع يلتفت إليه ،فاستطرد :لقد

ريا.
أسدى لكم الرجل خدمة عظيمة ومعرو ًفا كب ً

العمدة :أي معروف يا شيخ بدر ،لقد خدعنا.
بدر :ال يا سيادة العمدة ،لقد أثبت لكم أن الغريب ما هو إال أمري

هارب قتله احلزن عىل زوجته وطفله ،أي أنه ليس هناك و ٌّيل ،ليس هناك
احلق الذي
أرسار مدفونة ،وبالتايل ليست هناك شجرة مباركة ،لقد ظهر ُّ

ُطمر عىل مدى مائتي عام ،ورثتم اخلرافات عن اآلباء واألجداد ،وأغلقتم

عقولكم ،ووليتم األدبار ملنهج نبيكم .

ثم قال بنربة هادئة :األوىل أن تشكروه ،لقد قدَّ م لكم ما هو أثمن من

ُ
وو ِّد ُعوا عرص اجلهل واخلرافات.
الكنز ،أفيقوا أهيا
األحبة من ُسباتكمَ ،

الدكتور صالح :الذي يستحق الشكر ح ًّقا يا بدر هو أنت ،أنت الذي
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ناضلت من أجل احلق وظهوره.
عفوا يا دكتور ،ويا أهل القرية،
عانقه بدر ،ثم قال الدكتور صالحً :

هذه القالدة ملك للدولة ،جيب أن تسلم إىل اجلهات املعنية باعتبارها

تارخييا.
أثرا
ً
ًّ

فخرا ذلك
ابتسم الدكتور أمحد قائلاً  :بالطبع يا دكتور صالح ،يكفيني ً

النجاح ،وال أعبأ بقيمتها املادية عىل اإلطالق.

احتمل أهل القرية الشيخ بدر وهتفوا له ،فاستوقفهم قائلاً بأعىل صوته:

مجيعا.
حفل زفايف يوم اخلميس املقبل إن شاء اهلل تعاىل ،وأنتم مدعوون ً
اجلميع :مبارك يا شيخ بدر ،مبارك ،فتابع الشيخ بدر :ولكن أين هدية

زفايف؟

ضحك اجلميع وقالوا :ما تأمر به ٌ
نافذ يا شيخ ،قال :ح ًّقا؟ قالوا :نعم.
تن َّفس بعمق ثم تابع :أريد رماد شجرة الغريب.
كب اجلميع ،وسارعوا إىل تقطيع الشجرة وإحراقها ،وقاموا عىل حرقها
رَّ

يومني كاملني ،حتى حت َّقق احللم ،وانتهت األرسار.
الزفاف:

العمدة ،كان بدر يتجهز لزفافه بنا ًء عىل طلب العمدة وإحلاحه،
ويف بيت ُ

والذي علق الزينة يف مجيع أنحاء القرية ،ولبس بدر حلة الزفاف ،فكان
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كأهبى ما يكون الشباب ،وخرج بوجهه املستنري ،وسار بجانب أهله ،أهل

القرية التي عاشت يف قلبه وعاش يف قلوب أهلها.

كان يف طريقه يتذكر أيام طفولته ،وحياته التي قضاها بني احللو واملر

مع أمه بعد وفاة أبيه ،يتذكر عمله وأصدقاءه ،رشيط من الذكريات َم َّر
أمام عينيه ،وما إن وصل إىل بيت العروس ،حتى استقبله والده احلنون

وأخوه العطوف ،استقباله بالعناق الطويل.

بدر :أيب ،لقد منحتني ثقتك ،وأدعو اهلل أن أكون أهلاً هلا.
والد صالح :أنت بالفعل أهل ألكثر من ذلك يا ولدي.
صالح :بدر ،صديقي ،أخي ،أشهد اهلل عىل أنني مل أر إنسا ًنا مثلك،

ٌ
صهرا لنا.
ورشف لنا أن تكون
ً

وتبسم ،وأدار عينيه يف مجوع الناس
عانقه بدر ،ثم نظر إىل رشفة عروسه َّ

مبتسماً يف هدوء ،وبرك بركبتيه عىل األرض وهو يتكئ عىل صالح ووالده،
مجيعا يف ذعر وذهول.
فنزال بدورمها معه عىل األرض ومها والناس ً

مجيعا ،قولوا
تبسم بدر ووجهه مستنري كالبدر ،وهو يقول :أحبكم ً
لعل َ
اهلل قد كتب ِ
للعروسَّ :
لك السعادة مع خري مني.
كنت غري ًبا يف قريتكم لكنني عىل ثقة من
شجرة الغريب ُقطعت ،ولئن ُ

أن سرييت لن تنقطع من بينكم أليس كذلك؟
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هز صالح رأسه والدموع تتساقط من عينيه ،وأما الوالد فقد أخذ بدر
َّ

بني أحضانه باك ًيا منتح ًبا وهو يقول :ومن ينساك يا بدر يا ولدي؟

هتللت أسارير الشاب وهو يقول :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن

حممدً ا رسول اهلل.

بدر ،بدر ،بدر قاهلا صالح ببكاء هستريي ،وأكمل :قم يا صديقي ،قم

ضمه إىل صدره وهو ينتحب.
يا أخي ،قم للزفاااااااااااااااف ،ثم َّ

وأما الوالد فقد هطلت عيناه بالدموع وهو يسرتجع ،ويربت عىل

مجيعا يف حالة مل يعهدوها من قبل من البكاء
كتف صالح ،وأهل القرية ً

واحلزن.

جهزوا الشاب وساروا به إىل القبور يف مشهد مهيب ،حتماً ستظل

القرية تتذكره أبدً ا ،أسكنوه قربه ،وأودعوا معه قلوهبم ،وأهالوا عليه
الرتاب ،ومكثوا عند قربه ساعة ال يريدون أن يفارقوا مرقده ،وتوالت

تعب عن عظيم األسى يف القلوب.
العبارات والكلامت التي رِّ

فقال أحد املحزونني :البد وأن نقيم هلذا الرجل الصالح رض ًحيا يليق به.
صالح وهو يرصخ :الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.
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ُ
التبك
أحاديث ضعيف ٌة يف رَُّ

حممود
ُمصط َفى ُ

جيدُ ر التنبيه يف هناية هذا البحث إىل بعض األحاديث الضعيفة التي

وردت يف بركة بعض األمور ،والتي أخذ هبا ُ
الب َكة
بعض العامة فالتمسوا رَ َ

يف أمور ُبنِ َيت عىل أحاديث ضعيفة ال تثبت .من هذه األحاديث(:)1

ٌ
ُ
مبارك).
-1حديث( :خت َّتموا بالعقيق؛ فإنه
أخرجه العقييل يف الضعفاء

()2

من حديث عائشة ريض اهلل عنها،

وقال :وال يثبت يف هذا عن النبي  يشء .وذكره ابن اجلوزي يف

املوضوعات( .)3وذكره ابن عدي يف الكامل( )4من حديث عائشة ،وذكره

ابن طاهر املقديس يف التذكرة( )5وقال :فيه يعقوب بن الوليد املديني كان
يضع احلديث .وذكره ابن حبان يف املجروحني( )6عن عائشة ريض اهلل

( )1القسم األول من هذا املبحث وإىل هناية احلديث الرابع عرش مستفاد ِمن كتاب" :األمور
املباركة يف السنة النبوية :دراسة حديثية حتليلية"  ،للدكتورة لطيفة القريش.
( )2الضعفاء الكبري ،حممد بن عمرو العقييل ( ،)449/4حتقيق :د .عبد املعطي أمني قلعجي ط2
(بريوت :دار الكتب العلمية).
( )3املوضوعات ،أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي ( )58-57/3ط ،1حتقيق :عبد
الرمحن حممد عثامن ،وانظر املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة ،حممد
بن عبد الرمحن السخاوي ( ،)251/1دار الكتاب العريب ،وقال :له طرق كلها واهية.
( )4الكامل يف الضعفاء الرجال ،عبد اهلل بن عدي اجلرجاين ( )146/7ط ،3حتقيق :د .سهيل
زكار( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع).
( )5معرفة التذكرة ،ابن طاهر املقديس ( ،)31/1مؤسسة الكتب الثقافية.
( )6كتاب املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني ،حممد بن حبان التميمي (،)138/3
حتقيق :حممود إبراهيم زايد.
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عنها ،وابن عساكر( ،)1والديلمي( )2عن عائشة ريض اهلل عنها ،وضعفه
السيوطي( ،)3وقال األلباين :موضوع(.)4

ت الجْ َ ا ِر َي ُة َب َع َث ُ
-2حديث( :إِ َذا ُولِ َد ِ
الب َكة َز ًّفا،
اهلل  إِ َل ْي َها َم َل ًكا َيزُ ُّف رَ َ

َي ُق ُ
ولَ :ض ِعي َف ٌة َخ َر َج ْت ِم ْن َض ِعي َف ٍة ،ا ْل َق ِّي ُم َع َل ْي َها ُم َعانٌ إِ ىَل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِةَ .وإِ َذا ُولِ َد
الُ :
ا ْل ُغلاَ ُم َب َع َث ُ
الس اَم ِء َف َق َّب َل َبينْ َ َع ْين َْي ِه َو َق َ
السلاَ َم).
اهلل ُي ْق ِر ُئ َك َّ
اهلل إِ َل ْي ِه َم َل ًكا ِم َن َّ
أخرجه الطرباين( )5عن أنس وقال" :مل يروه عن شعبة إال عبد الرمحن

تفرد به عبد اهلل" .

وقال اهليثمي( :)6رواه الطرباين يف األوسط عن شيخه ،لكن مل ينسبه

عن عبد اهلل بن سليامن املرصي ،ومل أعرفهام ،وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه ً
أيضا الديلمي(.)7

( )1تاريخ مدينة دمشق البن عساكر (.)318/13
( )2الفردوس بمأثور اخلطاب ،أبو شجاع شريويه بن شهردار الديلمي ( ،)57/2ط( 1بريوت:
دار الكتب العلمية).
( )3اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير ،جالل الدين السيوطي ( ،)291/1الدرر املنتثرة
للسيوطي ( ،)8/1الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ،جالل الدين السيوطي (،)230/2
دار الكتب العلمية.
( )4إرواء الغليل ( ،)310-309/3صحيح وضعيف اجلامع الصغري :نارص الدين األلباين
( )31/14برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ،السلسلة الضعيفة ( ،)396/1وانظر الفوائد
املجموعة يف األحاديث املوضوعة ،حممد بن عيل الشوكاين ( ،)194/1حتقيق :عبد الرمحن
املعلمي ،ط( 3بريوت :املكتب اإلسالمي) ،الآللئ املصنوعة ( ،)230/2كشف اخلفاء للعجلوين
( ،)300/1تنزيه الرشيعة املرفوعة من األحاديث الشنيعة املوضوعة ،أبو احلسن عيل بن حممد
الكناين ( ،)337/2حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،عبد اهلل الغامري ،دار الكتب العلمية.
( )5املعجم األوسط للطرباين (.)265/3
( )6جممع الزوائد (.)285/8
(.)1320 ،334/1( )7
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(الب َكة يف البنات).
-3حديث :رَ َ

روى عن إبراهيم بن حكيم املدين املتهم
يف سنده متهم بالوضع( ،)1و ُي َ

بالوضع عن شعبة عن احلكم عن عكرمة عن ابن عباس :أن رج ً
ال دعا
الب َكة يف البنات) .وهو
عىل بناته باملوت ،فقال له النبي ( :ال ُ
تدع؛ فإن رَ َ
عندي أيب موسى املديني عن ابن عباس :أن أوس بن ساعدة األنصاري

دخل عىل النبي  فقال :يا رسول اهلل ،إن يل بنات ،وأنا أدعو عليهن

الب َكة يف البنات ،هن
تدع
باملوت ،فقال( :يا ابن ساعدة ،ال ُ
َّ
عليهن؛ فإن رَ َ
املحمالت عند النعمة واملعينات عند املصيبة واملمرضات عند الشدة،

ثقلهن عىل األرض ورزقهن عىل اهلل تعاىل)(.)2

ُ
(أربعة يف الدا ِر فيهن الربك ُة :الشا ُة يف الدا ِر ٌ
ٌ
والديك يف
بركة،
-4حديث:
بركة ،ورحى ِ
بركة ،والقداح ُة( )3يف الدا ِر ٌ
اليد يف الدا ِر ٌ
الدا ِر ٌ
بركة ،وكيلوا

ْ
يبارك لكم فيه).
طعا َمكم

أخرجه اخلطيب يف املتفق واملفرتق( )4عن أنس ،وفيه عابسة أبو سليامن

الكويف مرتوك .وأخرجه اخلطيب يف التاريخ( )5بلفظ( :الشاة بركة ،والبئر
( )1انظر كشف اخلفاء ( ،)284/1اللؤلؤ املرصوع فيام ال أصل له أو بأصله موضوع ،أبو
املحاسن حممد بن خليل القاوقجي ( ،)62/1حتقيق فواز أمحد زمريل ،وانظر لسان امليزان ،أمحد
بن عيل بن حجر العسقالين ( )51/1ط( 3اهلند :دائرة املعارف النظامية).
( )2املقاصد احلسنة للسخاوي (.)678/1
اح ُةَ :ح ِديدَ ة الزند ا َّلتِي يقْدَ ح َهبا لتخرج النَّار َوحجر الزند ا َّل ِذي يقْدَ ح بِ ِه (املعجم
( )3ا ْل َقدَّ َ
الوسيط .)717/2
( )4املتفق واملفرتق ،أبو بكر بن عيل اخلطيب البغدادي (.)106/2
( )5تاريخ بغداد ،أمحد بن عيل أبو بكر اخلطيب البغدادي (( ،)495/8بريوت :دار الكتب
العلمية).
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بركة ،وال َّت ُّنور بركة ،والقداحة بركة) ،وفيه :أمحد بن نرص بن عبد اهلل
الذارع ،قال عنه اخلطيب :والذارع ليس بحجة.

وأخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية( ،)1وقال" :هذا حديث ال يصح

عن رسول اهلل  ،قد اجتمع فيه صغدي ،قال حييى :ليس بيشء ،وداود
بن حمرب ،قال أمحد والبخاري :هو شبه ال يشء ،وزفر بن وهب هو جمهول،
وضعفه السيوطي يف اجلامع(،)2
والذارع قال الدارقطني :كذاب دجال".
َّ

وقال األلباين" :موضوع" (.)3

ال ُث ش َياه َث َ
َان َوال َّث َ
(الشا ُة يِف ا ْل َب ْي ِ
ان َب َر َكت ِ
الشا َت ِ
ت َب َر َك ٌة َو َّ
-5حديثَّ :
ال ٌث
َب َر َك ٍ
ات).

مرفوعا ،وأخرجه العقييل(،)5
أخرجه البخاري يف األدب( )4عن عيل
ً

وفيه إسامعيل بن سلامن وهو إسامعيل األزرق ،قال حييى بن معني:
ليس بيشء.

( )1العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي ( )663/2حتقيق:
خليل امليس ،ط( 1بريوت :دار الكتب العلمية) ،وانظر :لسان امليزان البن حجر (،)191/3
ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،حممد بن أمحد الذهبي ( )316/2حتقيق :عيل حممد البجاوي
(بريوت :دار املعرفة للطباعة والنرش).
( )2اجلامع الصغري (.)19/2
( )3السلسلة الضعيفة ( ،)253/8وانظر ضعيف اجلامع (.)388/15
( )4يف األدب املفرد ( ،)201/1وقال األلباين" :ضعيف جدًّ ا"  ،انظر ضعيف األدب املفرد
لإلمام البخاري ،حممد نارص الدين األلباين ( )78/1ط( 1دار الصديق).
( )5الضعفاء الكبري للعقييل ( ،)240/1وانظر تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة
املوضوع ،أبو احلسن الكناين (.)323/2
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ص َ
اء(ِ )1
الر َش ِ
ص َو ُط ِ
(الب َكة يِف ِص َغ ِر ُ
الق ْر ِ
وق رَ ِ
اجلدْ َو ِل(.))2
-6حديث :رَ َ
ول ِّ
حديث موضوع .ذكره ابن اجلوزي( ،)3وقالَ " :ق َ َ
الرحمْ َ ن
ال أ ُبو عبد َّ
ال َّن َسائِ ّيَ :ه َذا َ
احل ِديث كذب"  .قال السخاوي :باطل( .)4وقال األلباين:

موضوع(.)5

ار ْك َل ُك ْم ِف ِ
يه).
-7حديثَ :
(ص ِّغ ُروا الخْ ُ ْبزَ َو َأ ْكثِ ُروا َع َد َد ُهُ ،ي َب َ

وع َعلىَ
"ه َذا َح ِد ٌ
يث َم ْو ُض ٌ
ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات( ،)6وقالَ :
ال َأ ُبو ا ْل َف ْت ِح َ
ول اهللِ َ ،والمْ ُ َّت َه ُم بِ ِه َجابر ا ْبن سليمَ ،ق َ
َر ُس ِ
األزْ ِد ُّيُ :ه َو ُمنكر
شك ِف ِ
َ
يكتب َح ِديثه" .وقال الفتنيَ " :ق َ
احل ِديث لاَ ْ
ال ا ْبن َأحمْ د ُمنكر لاَ ّ
يه"(.)7
و ُنقل عن احلافظ ابن حجر أنه قال :تتبعت هل كان خبز املصطفى 

ريا فلم َأر فيه شيئًا( .)8وقال األلباين :موضوع(.)9
ريا أو كب ً
صغ ً

( )1الرشاء :احلبل الذي جيلب به املاء .انظر :لسان العرب (.)322/14
( )2اجلدول :النهر الصغري .انظر :خمتار الصحاح (.)19/1
( )3انظر :املوضوعات البن اجلوزي ( ،)292/2وانظر :الآللئ املصنوعة ،جالل الدين
السيوطي ( ،)184-183/2تنزيه الرشيعة ،أبو احلسن الكناين ( ،)296/2تذكرة املوضوعات،
حممد طاهر الفتني ( ،)143/1كشف اخلفاء للعجلوين (.)281/1
( )4املقاصد احلسنة (.)422/1
( )5صحيح وضعيف اجلامع ( ،)494/13السلسلة الضعيفة (.)378/7
( )6املوضوعات ( ،)292/2وانظر :لسان امليزان (.)86/2
( )7تذكرة املوضوعات ( ،)143/1وانظر :املصنوع يف معرفة احلديث املرفوع ،عيل بن سلطان
القاري اهلروي ( )118/1حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة (حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية)،
املقاصد احلسنة ( ،)422/1الآللئ املصنوعة ( ،)183/2كشف اخلفاء ( ،)25/2تنزيه الرشيعة
املرفوعة (.)301/2
( )8انظر :كشف اخلفاء (.)25/2
( )9صحيح وضعيف اجلامع ( ،)61/17السلسلة الضعيفة (.)273/8
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ار َض ُة(َ ،)1وإِ ْخ ُ
-8حديثَ ( :ث ٌ
الط
الث ِفي ِه َّن ا ْل رَ َ
ب َك ُة :ا ْل َب ْي ُع إِ ىَل َأ َجلٍ َ ،والمْ ُ َق َ
ت لاَ لِ ْل َب ْي ِع) ،ويف ٍ
لفظ( :لِ ْل َب ْي ِ
ري لِ ْل َب ْي ِ
لس ِ
ب بِ َّ
الش ِع ِ
وق).
ا ْل رُِّ
ت لاَ لِ ُّ
أخرجه ابن ماجه( .)2ويف الزوائد :يف إسناده صالح بن صهيب جمهول،

وعبد الرحيم بن داود ،قال العقييل :حديثه غري حمفوظ .قال السندي

ونرص بن قاسم :قال البخاري :حديثه جمهول.

وأخرجه ابن عساكر( )3والعقييل( )4عن صالح بن صهيب عن أبيه.
قال الفتني" :موضوع يف إسناده جمهوالن وحديثهام غري حمفوظ" (.)5
وع ْبد
وقال ابن اجلوزي" :هذا حديث موضوع عىل رسول اهلل َ ،
الرحمْ َ ن ْبن َد ُاود َوعمر ْبن َ
بسطام مجَ ُْهولاَ ِن وحديثهام غري محَ ُْفوظ"( .)6وقال
َّ
األلباين :ضعيف جدًّ ا( ،)7وقال مرة :منكر(.)8

ريهَ ا بِ ُ
-9حديثِ :
األ ْن َثىَ ،أ مَ ْل َت ْس َم ِع قوله تعاىل :ﭽﯡ
(م ْن َب َر َك ِة المْ َ ْر َأ ِة َت ْب ِك ُ
إل َن ِ
ﯢ ﯣ ﯤﭼ [الشورىَ ،]٤٩ :ف َب َد َأ بِا ِ
اث) عن واثلة بن األسقع.

( )1املقارضة :املضاربة.
( )2السنن ( )768/2رقم (.)2289
( )3تاريخ دمشق (.)263/21
( )4الضعفاء الكبري للعقييل (.)80/3( ،)279/5( ،)461/5
( )5تذكرة املوضوعات ( ،)136/1وانظر :الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة
( ،)148-147/1الآللئ املصنوعة ( ،)129/2تنزيه الرشيعة املرفوعة (.)236/2
( )6املوضوعات البن اجلوزي ( ،)249-248/2وانظر :تلخيص كتاب املوضوعات للذهبي
( ،)128/1لسان امليزان ( ،)286/4ميزان االعتدال ( ،)605/2ضعفاء العقييل (،)151/3
هتذيب التهذيب ،أمحد بن عيل بن حجر ( ،)273/6ط( 1بريوت :دار الفكر).
( )7صحيح وضعيف اجلامع الصغري لأللباين ( ،)248/3صحيح وضعيف سنن ابن ماجه
لأللباين (.)289/5
( )8السلسلة الضعيفة (.)118/5
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أخرجه ابن عساكر( ،)1وفيه العالء بن كثري منكر احلديث .وذكره

وع َعلىَ
"ه َذا َح ِد ٌ
يث َم ْو ُض ٌ
ابن اجلوزي يف املوضوعات( ،)2وقالَ :
ول اهللِ َ .وقد اتّفق ِف ِ
اعة كذابون :أما سلم َف َق َ
َر ُس ِ
ال حَ ْي َيىُ :ه َو
يه َ
مج َ
َك َّذابَ .وأما َح ِكيم َف َق َ َ
الرا ِز ّيَ :مترْ ُ وك َ
احل ِديثَ .وأما
ال أ ُبو َحاتِم َّ
ا ْل َعالء ْبن َكثِري َف َق َ َ
س بيشءَ ،و َق َ
ال ا ْب ُن ِح َّب َ
انَ :ي ْر ِوي
ال أحمْ َ د َو حَ ْي َيىَ :ل ْي َ

وع ِ
ات َعن األثبات" .وأخرجه اخلطيب( ،)3وضعفه السيوطي يف
المْ َ ْو ُض َ
اجلامع( ،)4وقال األلباين :موضوع(.)5

رواه الديلمي( ،)6ورواه ً
مرفوعا بلفظ( :من بركة املرأة
أيضا عن عائشة
ً

عىل زوجها تيسري مهرها ،وأن تبكر باإلناث) ،ومها ضعيفان(.)7

-10حديث( :إِ َذا َأ َك ْلت ُُم ا ْل ِق َّث َاء َف ُك ُلو ُه ِم ْن َأ ْس َف ِل ِه َوال َت ْأ ُك ُلو ُه ِم ْن َر ْأ ِس ِه؛ َفإِنَّ
الب َكة َت ْأ يِت ِم ْن َر ْأ ِس ِه).
رَ َ
أخرجه الديلمي( )8من حديث وابصة بن معبد.

وفيه عبد امللك بن حصني ،قال أبو زرعة :ال ُيكتب حدي ُثه(.)9
( )1تاريخ دمشق (.)225/47
( )2املوضوعات (.)276/2
( )3تاريخ بغداد (.)417/14
( )4اجلامع الصغري (.)299/2
( )5صحيح وضعيف اجلامع ( ،)71/25السلسلة الضعيفة (.)20/10
( )6مسند الفردوس (.)214/1
( )7املقاصد احلسنة للسخاوي ( ،)678/1وانظر :كشف اخلفاء ( ،)287-286/2الآللئ
املصنوعة ( ،)149/2الفوائد املجموعة ( ،)133/1تنزيه الرشيعة املرفوعة (.)244/2
( )8مسند الفردوس (.)274/1
( )9انظر :تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األحاديث املوضوعة (.)320/2
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-11حديث( :إذا ىَّ
الب َكة يف البيت
صل أحدُ كم ف ْل َيترْ ُ ْك لبيته نصي ًبا؛ فإنَّ رَ َ
الذي فيه الصالة).

أخرجه الدارقطني

()1

عن ابن عمر .وقال الدارقطني" :ال يثبت،

وإبراهيم بن أمحد جمهول ،وحييى بن السكن ضعيف" .

بار ٌك).
-12حديثَ ( :ت ِّر ُبوا(ُ )2ص ُح َف ُك ْم؛ فإنه أن َْج ُح لهَ ا ،إِنَّ الترُّ َ
اب ُم َ
أخرجه ابن ماجه

()3

عن جابر ،ويف إسناده أبو أمحد الدمشقي

()6
وضعفه السيوطي(،)7
جمهول( ،)4وأخرجه ابن عساكر( )5وابن عدي
َّ

وقال املناوي :فيه جمهول واملتن منكر( .)8وقال األلباين :ضعيف( ،)9وقال

مر ًة :منكر(.)10

كنت يف جملس بعض
وروى
اخلطيب عن عبد الوهاب احلجبي قالُ :
ُ

املحدثني وحييى بن معني إىل جنبي فكتبت كتا ًبا فذهبت ألتربه فقال يل:

( )1موسوعة أقوال الدارقطني ( ،)34/36مجع وترتيب :السيد أبو املعاطي النوري ،وانظر:
لسان امليزان (.)28/1
( )2أي فل َي َذ ْر عليه ترا ًبا ،يقال :أت َْر ْب َت اليش َء؛ إذا جعلت عليه الرتاب .انظر :النهاية
(.)485/1
( )3السنن :كتاب األدب ،باب ترتيب الكتاب (.)1240/2
( )4انظر :حتفة األحوذي (.)411/7
( )5تاريخ دمشق (.)5/66( ،)343/10
( )6الكامل (.)73/2( ،)298/1
( )7اجلامع الصغري (.)293/1
( )8التيسري برشح اجلامع الصغري ،زين الدين عبد الرؤوف املناوي ( )906/1ط( 3الرياض:
مكتبة اإلمام الشافعي).
( )9صحيح وضعيف ابن ماجه ( ،)274/8صحيح وضعيف اجلامع الصغري (،)42/14
ضعيف سنن الرتمذي (.)324/1
( )10السلسلة الضعيفة (.)224/4
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األر َضة ُترسع إليه .قال :فقلت له احلديث عن النبي :
ال تفعل؛ فإن َ

(تربوا الكتاب ،فإن الرتاب مبارك وهو أنجح للحاجة) ،قال :ذاك إسناده
َب َأ َحدُ ُك ْم ِكتَا ًبا
فلسا"( .)1وأخرجه الرتمذي( )2بلفظ( :إِ َذا َكت َ
ال يساوي ً
الز َبيرْ َِ ،ع ْن َجابِ ٍر،
اج ِة) من حديث حمَ ْ زَ َةَ ،ع ْن َأبيِ ُّ
َف ْل ُيترَ ِّ ْب ُه؛ َفإِ َّن ُه َأن َْج ُح لِ ْل َح َ

"ه َذا َح ِد ٌ
الو ْج ِه .قال:
وقالَ :
يث ُم ْن َك ٌر لاَ َن ْع ِر ُف ُه َع ْن َأبيِ ُّ
الز َبيرْ ِ إِلاَّ ِم ْن َه َذا َ
يف فيِ َ
احل ِد ِ
َوحمَ ْ زَ ُة ُه َو ِع ْن ِدي :ا ْب ُن َع ْم ٍرو ال َّن ِصيبِ ُّي َو ُه َو َض ِع ٌ
يث"  .وقال

األلباين :ضعيف(.)3

وقال السيوطي يف الدرر عقب خترجيه" :قال أمحد :منكر" ( ،)4وذكر

أن له طر ًقا عديدة عند الديلمي وابن عدي وابن عساكر بألفاظ متقاربة،

قال" :وأسانيدها ضعيفة" ( ،)5وقال الفتني :موضوع(.)6

-13حديثَ ( :ب َر َك ُة َّ
وء َب ْع َد ُه).
والو ُض ُ
الو ُض ُ
وء َق ْب َل ُه ُ
الطعا ِم ُ

أخرجه أبو داود( )7من طريق سلامن قال :قرأت يف التوراة أن بركة

الطعام الوضوء بعده ،فذكرت ذلك للنبي  ،فقالَ ( :ب َر َك ُة َّ
الطعا ِم

( )1كشف اخلفاء ( ،)95/1وانظر :العلل املتناهية (.)93/1
( )2السنن :كتاب االستئذان ،باب ترتيب الكتاب (.)66/5
( )3ضعيف سنن الرتمذي ( ،)324/1السلسلة الضعيفة (.)223/4
( )4الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة ( ،)2/1وانظر :موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح
والتعديل ( ،)405/9الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة ،حممد بن عبد اهلل الزركيش
( )95/1حتقيق :حممد لطفي الصباغ (دار الكتب العلمية) ،الفوائد املوضوعة يف األحاديث
املوضوعة ،مرعي يوسف الكرمي املقديس ( )92/1حتقيق :حممد بن لطفي الصباغ ،العلل
املتناهية (.)91/1
( )5الدرر املنتثرة (.)2/1
( )6تذكرة املوضوعات (.)163/1
( )7السنن :كتاب األطعمة ،باب يف غسل اليد قبل الطعام (.)405/3
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وء َب ْع َد ُه) .وقال أبو داود :وكان سفيان يكره
وء َق ْب َل ُه
والو ُض ُ
الو ُض ُ
ُ
ُ
الوضوء قبل الطعام ،وقال عن احلديث :وهو ضعيف.

وأخرجه الرتمذي( )1وقال" :لاَ َن ْع ِر ُف َه َذا َ
يث إِلاَّ ِم ْن َح ِد ِ
احل ِد َ
يث

يع ُي َض َّع ُف فيِ َ
احل ِد ِ
َق ْي ِ
يث"  .وقال :قال
الربِ ِ
الربِ ِ
يعَ ،و َق ْي ُ
س ْب ُن َّ
س ْب ِن َّ
عيل بن املديني :قال حييى بن سعيد :كان سفيان الثوري يكره غسل
اليد قبل الطعام.

وأخرجه أمحد(" ،)2وقال مه َّنا :سألت أمحد عن حديث قيس بن

الربيع عن أيب هشام عن زاذان عن سلامن عن النبي َ ( :ب َر َك ُة َّ
الطعا ِم

وء َب ْعدَ ُه) ،فقال يل أبو عبد اهلل :منكر(. ")3
والو ُض ُ
الو ُض ُ
وء َق ْب َل ُه ُ
ُ

"وقال مه َّنا :سألت أمحد؛ قلت :بلغني َع ْن حَ ْي َيى ْب ِن َس ِع ٍ
يد َأ َّن ُه قال:

كان سفيان يكره غسل اليد عند َّ
الطعام؛ قلت :مل كر َه سفيان ذلك؟
وضعف أمحدُ حديث قيس بن الربيع" (.)4
زي العجم،
قال :ألنه من ِّ
َّ
وقال شعيب األرنؤوط :إسناده ضعيف من أجل قيس بن الربيع.

( )1سنن الرتمذي :كتاب األطعمة ،باب الوضوء قبل الطعام وبعده (.)281/4
( )2املسند (.)441/5
( )3هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته ،ابن قيم اجلوزية ( ،)231/1وانظر :العلل املتناهية
( ،)652/2الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة (.)155/1
( )4هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته ،ابن قيم اجلوزية (.)231/2
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وأخرجه البيهقي( )1وقال :قيس بن الربيع غري قوي ،ومل يثبت يف

ٌ
حديث .وقال يف معرفة السنن واآلثار(" :)2قيس ال
غسل اليد قبل الطعام
تج به"  .وقال األلباين :ضعيف(.)3
حُي ُّ

 -14حديث( :ال َّن ْخ ُل َو َّ
الش َج ُر َب َر َك ٌة َع ىَل َأ ْه ِل ِه َو َعىل َع ِقبِ ِه ْم َب ْع َد ُه ْم إِ َذا
كا ُنوا هلل َش ِ
ين).
اك ِر َ

"و ِف ِ
يه محُ ََّمدُ ْب ُن
أخرجه الطرباين( )4عن احلسن بن عيل .وقال اهليثميَ :
َج ِ
ام ٍع ا ْل َع َّط ُارَ ،و ُه َو َض ِع ٌ
وضعفه السيوطي(.)6
يف" (،)5
َّ
وقال األلباين :ضعيف جدًّ ا( .)7وأخرجه الديلمي(.)8

ور َب َر َك ٌة ،والطعام
الس ُح ُ
-15حديث( :الجْ َ اَم َع ُة َب َر َك ٌةَ ،وال َّثرِيدُ َب َر َك ٌةَ ،و َّ
املكيل ٌ
السنةَ ،ت َس َّح ُروا َو َل ْو
بركةَّ ،
تسحروا تزدادوا قو ًةَ ،ت َس َّح ُروا تصيبوا ُّ
بِ ُج ْر َع ٍة من ٍ
ين).
ماءَ ،ص َل َو ُ
ات اهللِ َع ىَل المْ ُت ََس ِّح ِر َ

( )1السنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي (( )276-275/7دار الفكر).
( )2معرفة السنن واآلثار (.)99-98/12
( )3انظر :إرواء الغليل ( ،)24/7ضعيف سنن الرتمذي ( ،)209/1ضعيف الرتغيب والرتهيب
( ،)32/2ضعيف أيب داود ( ،)370/1السلسلة الضعيفة ( ،)309/1وجتدر اإلشارة إىل أن
ضعف احلديث بالوضوء قبل األكل ال يمنع غسل اليدين قبله؛ فهو عمل حسن تقتضيه الفطرة
ولوثته
وتدعو له حكمة اإلسالم؛ وألن اليدين تتعرض لألوساخ واألتربة ،وربام أفسدت الطعام َّ
فيضة اآلكل.
( )4املعجم الكبري ( ،)84/3رقم ()2735
( )5جممع الزوائد (.)119/4
( )6اجلامع الصغري (.)365/2
( )7ضعيف اجلامع ( ،)324/25السلسلة الضعيفة (.)202/10
( )8مسند الفردوس (.)6905 ،308/4
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رواه أمحد بن املهندس( )1عن عمرو بن بزيع األزدي عن احلارث عن

مرفوعا.
عيل
ً

وقال األلباين :ضعيف(.)2
س َ ق َ
الَ :كانَ َر ُس ُ
ول اهلل َ ي ْك َر ُه ا ْل َك َّي َو َّ
-16حديث َأ َن ٍ
الط َعا َم الحْ َ َّار،
َو َي ُق ُ
(ع َل ْي ُك ْم بِا ْل َبا ِر ِدَ ،فإِ َّن ُه ُذو َب َر َك ٍة َأال َوإِنَّ الحْ َ َّار ال َب َر َك َة َل ُهَ ،و َكا َن ْت َل ُه
ولَ :

ُم ْك ُح َل ٌة َي ْكت َِح ُل ِم ْن َها ِع ْن َد ال َّن ْو ِم َثال ًثا َثال ًثا).

وس ُف
أخرجه أبو نعيم يف احللية( )3من طريق َع ْبد اهللِ ْبن ُخ َب ْي ٍق :حدثنا ُي ُ
ْب ُن َأ ْس َب ٍ
س ْب ِن َمالِ ٍ
اطَ ،ع ِن ا ْل َع ْر َز ِم َّيَ ،ع ْن َص ْف َو َ
ان ْب ِن ُس َل ْي ٍمَ ،ع ْن َأ َن ِ
ك،
يب ِم ْن َح ِد ِ
مرفوعا .وقالَ :
يث َص ْف َو َ
ان مَ ْل َن ْك ُت ْب ُه إِلاَّ ِم ْن
قال :فذكره
ً
"غ ِر ٌ
َح ِد ِ
وس َ
ف" .قال األلباين" :وهو ضعيف لسوء حفظه ،لكن شيخه
يث ُي ُ

العرزمي أشدُّ ضع ًفا منه ،واسمه حممد بن عبيد اهلل العرزمي ،قال احلافظ:
مرتوك"(.)4

وقال األلباين :ضعيف جدًّ ا(.)5
الرزْ ِق َ
-17حديثَ ( :ب ِ
اح).
واحل َو َ
ائجَ ،فإِنَّ ا ْل ُغدُ َّو َب َر َك ٌة َو َن َج ٌ
اك ُروا َط َل َب ِّ
( )1يف "حديث عافية وغريه" (.)132/2
( )2السلسلة الضعيفة ( ،)2673وضعيف اجلامع الصغري ( .)2654لكن معنى احلديث – دون
الطعام املكيل  -ثابت من طرق أخرى كام حققه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( )1045بلفظ:
(الب َكة يف ثالث :اجلامعات والثريد والسحور).
رَ َ
( )3حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)252 /8
( )4سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة (.)103 /4
( )5السلسلة الضعيفة ( ،)1598وضعيف اجلامع (.)4606
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"ف ِ
أخرجه الطرباين يف األوسط( ،)1وقال اهليثمي(ِ :)2
يه إِ ْسماَ ِع ُ
يل ْب ُن

س ْب ِن َس ْع ِد ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن َثابِ ٍ
تَ ،و ُه َو َض ِع ٌ
َق ْي ِ
يف" .وابن عدي( )3وقال" :ال
يرويه عن هشام غري إسامعيل بن قيس وعامة ما يرويه منكر" .وأخرجه

ً
أيضا :الديلمي( ،.)4وأورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية(.)5
وقال األلباين :ضعيف(.)6

ب ِ
وروي احلديث بلفظْ :
الع ْل ِم فإِ َّن ُ
(اغدُ وا فيِ َط َل ِ
الغدُ َّو َب َر َك ٌة
ُ

جاح).
و َن ٌ

أخرجه اخلطيب يف التاريخ( ،)7وقال فيه األلباين :موضوع(.)8
-18حديث( :إن من ِ
بركة الطعا ِم أن يكونَ عليه ٌ
نبي).
رجل ُ
اسمه ُ
اسم ٍّ

يث َب ِ
إل ْسن ِ
اطل بهِ َ َذا ا ِ
"ه َذا َح ِد ٌ
َاد"( .)9وأورده
أخرجه ابن عدي ،وقالَ :

ابن اجلوزي يف املوضوعات( ،)10والسيوطي يف الآللئ املصنوعة ،وقال
( )1املعجم األوسط ( ،193/7رقم .)7250
( )2جممع الزوائد ومنبع الفوائد (.)61 /4
( )3الكامل يف الضعفاء (.)490/1
( )4مسند الفردوس ( ،9/2رقم .)2080
( )5العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ( ،321/1رقم .)527
( )6ضعيف اجلامع (  ،)2318وضعيف الرتغيب والرتهيب ( ،)1045والسلسلة الضعيفة
(.)1668
( )7تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (.)270/13
( )8السلسلة الضعيفة ( ،)2837وضعيف اجلامع (.)982
( )9الكامل يف الضعفاء (.)499/1
(.)92/3( )10
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عن سنده" :إِ ْسماَ ِعيل حُيدث باألباطيلَ ،
وز َك ِريا َهالكَ ،ومحُ ََّمد ْبن حَ ْي َيى ْبن
يص َد َّج ٌ
ال يضع"(.)1
رزين ِّ
املص يِ

وقال الذهبي" :فيه إسامعيل بن حييى – متهم – وعنه حممد بن حييى

بن رزينَّ :
وضاع"(.)2

-19حديثَ ( :ما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم َد َنا ِم ْن َز ْو َجتِ ِه َو ُه َو َي ْن ِوي إِن محلت ِم ْن ُه ُي َس ِّم َي ُه
ت إِال َج َع َل ُ
حُ َم َّمدً ا إِال َر َز َق ُه ُ
اس ُم حُ َم َّم ٍد يِف َب ْي ٍ
اهلل يِف َذلِ َك
اهلل َذ َك ًرا َو َما َكانَ ْ
ا ْل َب ْي ِ
ت َب َر َك ًة).

أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات( )3وقال" :ال َي ِص ُّح" ،وكذا قال

السيوطي(.)4

"ه َذا َم ْو ُضوعَ ،و َسنَده مظلم"(.)5
وقال الذهبيَ :
وقال ابن القيم :موضوع( ،)6وكذا قال القاوقجي(.)7
(ر ِف َع ْت يِل َ
األ ْر ُ
ضَ ،ف َر َأ ْي ُت َم ِدي َن ًة َأ ْع َج َب ْتنِيَ .ف ُق ْل ُتَ :يا
 -20حديثُ :
ِيلَ ،أ ُّي َم ِدين ٍَة هَ ِذ ِه؟ َق َ
ِج رْب ُ
ال :هَ ِذ ِه َن ِصيبِ َ
الله َّم َع ِّج ْل َف ْت َح َها،
نيَ ،ف ُق ْل ُتُ :
اج َع ْل ِف َيها لِ ْل ُم ْس ِل ِم َ
ني َب َر َك ًة).
َو ْ

( )1الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة (.)92 /1
( )2تلخيص كتاب املوضوعات ( ،239/1رقم ( ،)615مكتبة الرشد – الرياض).
( )3املوضوعات البن اجلوزي (.)158/1
( )4الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة (.)98 /1
( )5تلخيص كتاب املوضوعات (ص.)35 :
( )6املنار املنيف يف الصحيح والضعيف (ص.)52 :
( )7اللؤلؤ املرصوع (ص.)164 :
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أخرجه ابن عدي ،وقال :منكر( .)1وهبذا قال ابن القيرساين(ً )2
أيضا.

وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات( ،)3وقالَ " :ق َ َ
الرا ِز ّي:
ال أ ُبو َحاتِم َّ
"و ِفيه عبد
الليث َو َغريه األباطيل َوا ْل َبلاَ ء ِم ْن ُه" َ .
محُ ََّمد ْبن َكثِري يروي َع ِن ْ

السلاَ م بن محُ ََّمد الحْ َ رْ َ
ض ِم ّي لاَ يعرف" ( .)4وبمثل هذا قال الذهبي( )5وابن
َّ
حجر العسقالين(.)6
َ
س ُه َمؤُ و َن ًة).
-21حديث( :إِنَّ َأ ْع َظ َم الن َِّك ِ
اح َب َر َك ًة أ ْي رَ ُ
لفظَ :
(أ ْع َظ ُم الن َِّس ِ
ويف ٍ
أيرسهن مؤو َنة).
اء َب َر َك ًة ُ

أخرجه اخلطيب يف "املوضح" ( ،)7وأخرجه الطياليس( ،)8وأمحد يف

املسند( ،)9وأبو نعيم يف "احللية" ( )10وقال" :من مفاريد وغرائب القاسم

بن حممد" .

وقال اهليثمي" :فيه ابن سخربة يقال اسمه عيسى بن ميمون وهو

مرتوك" ( .)11وقال الشوكاين :يف إسناده ضعف(.)12

( )1الكامل يف الضعفاء (.)501/7
( )2ذخرية احلفاظ (.)1406/3
( )3املوضوعات (.)56/2
( )4تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة (.)46 /2
( )5انظر :تلخيص كتاب املوضوعات ( ،163/1رقم  ،)360وميزان االعتدال (.)20/4
( )6انظر :لسان امليزان (.)460/7
( )7موضح أوهام اجلمع والتفريق (.)297 ،296 /1
( )8مسند أيب داود الطياليس (.)1427
( )9مسند اإلمام األمحد ( ،)24529ط مؤسسة الرسالة.
( )10حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)256/6
( )11جممع الزوائد (.)258/4
( )12الدراري املضية (.)215
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وقال األلباين :إسناده ضعيف( .)1وبمثله قال شعيب األرنؤوط(.)2
والوعاظ َب ْل َه عوام الناس،
وهذا احلديث مشتهر عىل ألسن الدعاة
َّ

ٌ
ُ
حديث عائشة ريض اهلل عنها:
ضعيف كام ترى ،ويغني عنه يف بابه
وإسناده
ري َرحمِ ِ َها)(.)3
ري َصدَ ِاق َهاَ ،و َت ْي ِس َ
ري ِخ ْط َبتِ َهاَ ،و َت ْي ِس َ
(إِ َّن ِم ْن ُي ْم ِن المْ َ ْر َأ ِة َت ْي ِس َ

-22حديثَ ( :م ْن َأ ْد َخ َل يِف َب ْيتِ ِه َح َب ِش ًّيا َأ ْو َح َب ِش َّي ًة َأ ْد َخ َل اهلل َب ْي َت ُه بركة).
مرفوعا به .وقال ابن حجر العسقالين:
رواه الديلمي( )4عن ابن عمر
ً

موضوع(.)5

وعزاه السخاوي إىل ابن اجلوزي يف "تنوير الغبش يف فضل السودان

واحلبش"  ،وقال" :ال يصح" ( .)6وكذا قال العجلوين(.)7

يديه يدعو فإنَّ َ
اهلل ِ
رفع أحدُ كم ِ
ورمح ًة
-23حديث( :إذا َ
جاع ٌل فيهام َبرك ًة َ
فإذا َ
وجهه).
فرغ من دعائِه
فليمسح بهِام َ
َ

( )1ختريج مشكاة املصابيح (.)3033
( )2مسند أمحد ،ط الرسالة ( ،75 /41هامش ".) "3
( )3أخرجه أمحد يف املسند ( ،)24478وقال األرنؤوط :إسناده حسن .وأخرجه ً
أيضا البزار
(( )1417زوائد) ،والطرباين يف "األوسط" ( ،)3637ويف "الصغري" ( ،)469وأبو نعيم يف
"حلية األولياء" ( )163 / 3و( ،)180 / 8والبيهقي يف "السنن" (.)235 / 7
( )4الفردوس بمأثور اخلطاب ( ،572/3رقم .)5795
( )5لسان امليزان (.)346/3
( )6املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة (.)463
( )7كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس (.)293/2
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ين يف " الدُّ ِ
مسلم َ
عاء "(َ ،)1ق َ
َأ ْخ َر َج ُه َّ
الكشيِّ ُّ ،
ال :حدَّ ثنا أبو
الطربا ُّ
ٍ
إبراهيم ِ
بن يزيدَ َ ،ع ِن
ونسَ ،ع ْن
يسى ُ
َ
بن ُي َ
نبي ،حدَّ ثنا ِع َ
حدَّ ثنا ال َق ْع ُّ
َ
بن ِ
ِ
بي َق َ
الوليد ِ
ال :فذكره.
عبد اهللِ ؛ أ َّن ال َّن َّ
ِ
ابن َح َج ٍر يف " َأ َمالِ ِ
احل ِ
ال َ
َق َ
طبقة من َس ِم َع
يه "( " :)2الوليـدُ يف
اف ُظ ُ
الص ِ
يبَ ،ف َي ُك ُ
اإلسناد
ون َه َذا
ُ
حابة ْ ،
من َّ
لكن مَ ْل َأ َر َل ُه ِر َوا َي ًة َع ْن صحا ٍّ

ُم ْع َض ً
ال ".

وقال السخاوي :معضل(.)3
(كانَ َر ُس ُ
-24حديثَ :
ول اهللِ  إِ َذا ُأ يِت ٍ
بلبن قال :بركة أو بركتان).

أخرجه أمحد( ،)4وابن ماجه( ،)5وقال شعيب األرنؤوط :إسناده

ضعيف.

وقال األلباين :ضعيف(.)6
ور َة يس َع َد َل ْت َل ُه ِع رْ ِ
َارا يِف َسبِيلِ اهللِ،
ش َ
-25حديثَ ( :م ْن َس ِم َع ُس َ
ين ِدين ً
ين َح َّج ًةَ ،و َم ْن َك َت َب َها َو رَ ِ
َو َم ْن َق َر َأهَ ا َع َد َل ْت َل ُه ِع رْ ِ
شبهَ َ ا َأ ْد َخ َل ْت َج ْو َف ُه
ش َ
( )1الدعاء للطرباين رقم ( ،)214دار الكتب العلمية – بريوت.
ِ
( )2انظرَ " :ف ِّ
يوطي ص( ،)94مكتبة املنار -
للس
ض
الوعاء فيِ أحاديث ِ
رفع اليد ْين بالدعاء" ُّ
ِّ
األردن.
( )3األجوبة املرضية فيام سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية (.)279/1
( )4املسند ( )25124ط الرسالة.
( )5السنن (.)3321
( )6السلسلة الضعيفة ( ،)4164وضعيف اجلامع (.)4325
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َأ ْل َف َي ِق ٍ
ني َو َأ ْل َف نور ،وألف بركةَ ،و َأ ْل َف َرحمْ ٍَةَ ،و َأ ْل َف ِرزْ ٍقَ ،و َنزَ َع ْت ِم ْن ُه
ُك َّل ِغل).
أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وقال" :باطل ال أصل له"(.)1

مرفوعا ،وهو موضوع(.)2
وقال الشوكاين :رواه اخلطيب َع ْن َعليِ ٍّ 
ً
وقال األلباين :موضوع( ،)3وقال ً
أيضا" :وهذا متن باطل ظاهر البطالن

والوضع"(.)4

(س ِّيدُ ال َّن ِ
اس آ َد ُمَ ،و َس ِّيدُ ا ْل َع َر ِ
الرو ِم ُص َه ْي ٌب،
-26حديثَ :
ب حُ َم َّمدٌ َ ،و َس ِّيدُ ُّ
س َس ْل اَمنُ َ ،و َس ِّيدُ َ
احل َب َش ِة بِ َ
ال ٌلَ ،و َس ِّيدُ الجْ ِ َب ِ
َو َس ِّيدُ ا ْل ُف ْر ِ
َاءَ ،و َس ِّيدُ
ور َس ْين َ
ال ُط ُ
األ ْش ُه ِر ا ُمل َحر ُمَ ،و َسيدُ َ
الش َج ِر السدْ ُرَ ،و َسيدُ َ
اجل ُم َع ُةَ ،و َس ِّيدُ َ
األ َّيا ِم ُ
الك َ
َّ
ال ِم
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
رآن ا ْل َب َقر ُةَ ،و َس ِّيدُ ا ْل َب َق َر ِة آ َي ُة ُ
الك ْر يِس ،أ َما إنَّ ِف َيها مَ ْ
ا ْل ُقرآنُ َ ،و َس ِّيدُ ا ْل ُق ِ
س
خ َ
َك ِل اَم ٍ
ت يِف ُك ِّل َك ِل َم ٍة مَ ْ
خ ُسونَ َب َر َكة).

()6
خمترصا
أخرجه الديلمى( )5عن عيل بن أيب طالب .وابن عساكر
ً

بلفظ" :وقال عيل بن أيب طالب :فأين أنتم عن فضيلة آية الكريس أما إهنا

مخسون كلمة يف كل كلمة سبعون بركة".
( )1املوضوعات (.)400/1
( )2الفوائد املجموعة (ص.)300 :
( )3السلسلة الضعيفة (.)3293
( )4السابق نفسه.
( )5الفردوس ( ،324/2رقم .)3471
( )6تاريخ دمشق (.)393/46
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وقال األلباين :موضوع( ،)1وساق إسناده ثم قال" :وهذا إسناد ضعيف

مظلم ،ولوائح الوضع عليه ظاهرة"(.)2

-27حديثَ :
(أ ْك ِر ُموا الخْ ُ ْبزَ َفإِنَّ َ
اهلل َأ ْنزَ َل َل ُه َب َر َك ٍ
الس اَم ِء َو َأ ْخ َر َج له
ات ِم َن َّ
ٍ
بركات من األرض).

فإن َ
ِ
ِ
و ُيروى بلفظ( :أك ِرموا اخلبزَ َّ ،
اهلل َّ 
الساموات
بركات
سخ َر له

ِ
واألرض واحلديدَ
آدم).
والبقر َ
وابن َ
َ

أخرجه الطرباين يف "مسند الشاميني"( .)3وابن حبان يف "املجروحني"

()4

وقال[" :فيه] أبو العباس املعلم يرسق احلديث ويقلب األسانيد ال حيل

ذكر حديثه إال عند أهل الصناعة فكيف االحتجاج به" .وابن عساكر

()5

وقال :غريب.

"ه َذا َح ِديث ال َيصح".
وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات( ،)6وقالَ :
وقال األلباين :ضعيف( .)7وقال مر ًة :موضوع(.)8
( )1السلسلة الضعيفة ( ،)3728وضعيف اجلامع (.)3326
( )2سلسلة األحاديث الضعيفة (.)207 /8
( ،32/1( )3رقم .)15
(.)116/2( )4
( )5تاريخ دمشق (.)304/63
()290/2( )6
( )7السلسلة الضعيفة ( ،)2885وضعيف اجلامع (.)1127 ،1126
( )8ضعيف اجلامع (.)1125
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أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"( ،)2وأبو داود يف "مراسيله"( )3عن

حممد بن سعد بن أيب وقاص.

ٌ
ضعيف جدًّ ا(.)4
وقال األلباين:

بركة الجْ َ ِ
من ِ
ُ
ِ
ُ
الفرات َّ
نة).
كل يو ٍم
(ينزل يف
 -29حديث:
مثاقيل ْ
أخرجه اخلطيب يف "تاريخ بغداد"( )5عن عبد اهلل بن مسعود.
وقال السيوطي( :)6ضعيف .وكذا قال األلباين(.)7

يسخط َما خلق
 -30حديثَ ( :ما من رجل من أمتِي ولدت َل ُه َجا ِر َية؛ َفلم ْ
الس اَمء َح َّتى َي ْن َت ِه َي إِ َل ْي َها بِا ْل َ
ربك ِة).
اهلل إِلاَّ هَ َبط ملك من َّ
"ه َذا َح ِديث َم ْو ُضوع".
أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات( )8وقالَ :
وأخرجه ابن عدي وقال :منكر(.)9

وأخرجه الشوكاين يف "الفوائد املجموعة" وأشار إىل وضعه(.)10

(" )1املامسحة"  :أي املصافحة يف البيع كذا ذكروه وال مانع من إعامله بإطالقه ويكون املراد
املصافحة حتى عند مالقاة اإلخوان ونحو ذلك( .انظر :فيض القدير .)220 /3
(( )2رقم .)22660
( )3املراسيل مع األسانيد أليب داود (.)168
( )4السلسلة الضعيفة ( ،)7153وضعيف اجلامع (.)2371
( )5تاريخ بغداد (.)359/1
( )6اجلامع الصغري (.)10024
( )7ضعيف اجلامع (.)6446
(.)275/2( )8
( )9الكامل يف الضعفاء (.)90/9
( )10الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة (ص.)133 :
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َاء َ ،ق َ
الشت ِ
 -31حديثَ :كانَ َر ُس ُ
الَ ( :م ْر َح ًبا بِ ِّ
ول اهللِ  إِ َذا َج َاء ِّ
َاء ،
الشت ُ
ِف ِ
ب َك ُةَ ،أ َما َل ْي ُل ُه َف َط ِو ٌ
لص َيا ِم).
َار ُه َف َق ِص ٌري لِ ِّ
يه َت ْن ِز ُل ا ْل رَ َ
يل لِ ْل ِق َيا ِمَ ،و َأ َّما هَن َ
أورده ابن عدي يف "الكامل"( )1وقال :منكر .والديلمي( )2عن ابن

مسعود.

وقال املزي يف "هتذيب الكامل"([" :)3فيه] الرسي بن إسامعيل ،قال

حييى بن معني :ليس بيشء .وقال أبو داود :ضعيف مرتوك احلديث .وقال
النسائي :مرتوك احلديث".

وقال الذهبي يف "ميزان االعتدال"( :)4منكر.
ِ
الع ِج َ
الربكة).
أعظم
ني ،فإنه
 -32حديث( :أ ْم ِل ُكوا(َ )5
ُ

رواه ابن عدي يف "الكامل"( )6وقال :منكر جدًّ ا .وابن القيرساين وقال:

منكر(.)7

وقال األلباين :منكر جدًّ ا( .)8وقال مرة :ضعيف(.)9
( )1الكامل يف الضعفاء ( )538/4و(.)250/8
( )2مسند الفردوس ( ،164/4رقم .)6513
(.)65/7( )3
(.)270/4( )4
( " )5أملكوا " :أي أنعموا عجنه وأجيدوه.
( )6الكامل يف الضعفاء (.)330 ،329/4
( )7ذخرية احلفاظ (.)491/1
( )8السلسلة الضعيفة (.)1825
( )9ضعيف اجلامع (.)1273
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إخوا َن ُه فإنَّ اهلل ِ
 -33حديث( :إِذا َأرا َد أحدُ ُك ْم َس َف ًرا َف ْل ُي َو ِّد ْع ْ
جاع ٌل َل ُه يِف
الب َك َة).
ُدعائِ ِهم رَ َ
رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق( )1والديلمي( ،)2وابن عساكر يف

"تارخيه"( ،)3مجيعهم عن زيد بن أرقم.
وقال العراقي :سنده ضعيف(.)4
وقال األلباين :موضوع(.)5

ريَ ،فإِنْ مَ ْل جَ ِ
ري ُه
 -34حديث( :ال َي ْف َع َل َّن َأ َحدُ ُك ْم َأ ْم ًرا َح َّتى َي ْست َِش َ
يدْ َم ْن َي ْست َِش ُ
َش ا ْم َر َأ ًة ُث َّم لِ ُي َخالِ ْف َها َفإِنَّ يِف ِخ ِ
َف ْل َي ْست رِ ِ
ب َك َة).
الف َها ا ْل رَ َ
يسى [ا ْبن
ذكره السخاوي يف "املقاصد احلسنة" ،وقال[" :فيه] ِع َ
اهيم الهْ َ ِ
إِ ْب َر ِ
اش ِمي] ضعيف جدًّ ا مع انقطاع فيه"(.)6
()7
يسى
وذكره الفتني يف "تذكرة املوضوعات"  ،وقال" :فيِ َسنَده ِع َ
َض ِعيف جدًّ ا َم َع َأنه ُم ْن َقطع".

اع"(.)8
وقال املال عيل القاري" :فيِ َسن َِد ِه َض ْع ٌف َوان ِْق َط ٌ

(( )1رقم .)805
( )2الفردوس ( ،299 / 1رقم .)1181
(.)372/57( )3
( )4املغني عن محل األسفار يف األسفار ،يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار ( ،)722/1مطبوع
هبامش "اإلحياء" .
( )5السلسلة الضعيفة ( ،)1623وضعيف اجلامع (.)470
( )6املقاصد احلسنة فيام اشتهر عىل األلسنة (ص.)400 :
( )7تذكرة املوضوعات (ص.)128 :
( )8األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة (ص.)222 :
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ني؛ َفإِنَّ َ
ريوا الحْ َ َ
اك َة(َ )1وال المْ ُ َع ِّل ِم َ
اهلل َس َل َب ُه ْم ُع ُقولهَ ُ ْم،
-35حديث( :ال َت ْست َِش ُ

الب َكة ِمن ْ
أك َسابهِ م).
َو َنزَ عَ رَ َ

"ه َذا َح ِد ٌ
يث
ذكره اجلورقاين يف "األباطيل واملناكري"( ،)2وقالَ :

َب ِ
اط ٌل".

"ه َذا َح ِديث َم ْو ُضوع
وأورده ابن اجلوزي يف "املوضوعات"( ،)3وقالَ :

َعلىَ َر ُس ِ
ول اهلل ."

وقال الذهبي يف "ميزان االعتدال"( :)4موضوع.
وقال الشوكاين :موضوع(.)5
يه ِ
ت إِذا كانَ ِف ِ
الب َكة ِم َن ال َب ْي ِ
ناس ُة).
-36حديثُ ( :ت ْر َف ُع رَ َ
الك َ
مرفوعا.
رواه الديلمي( )6عن أنس
ً

وقال األلباين :ضعيف(.)7
-37حديث( :إِ َذا َأ ْف َط َر َأ َحدُ ُك ْم َف ْل ُي ْف ِط ْر َع ىَل تمَ ْ ٍر؛ َفإِ َّن ُه َب َر َك ٌةَ ،فإِنْ مَ ْل جَ ِ
يدْ تمَ ْ ًرا
ور).
َفاملَ ُاء؛ َفإِ َّن ُه َط ُه ٌ

ال الجْ َ ْو َه ِر ُّيَ :ح َ
(َ )1
(حائِ ٍ
ك)َ ،ق َ
ُوك ُه َح ْو ًكا َو ِح َي َ
احل َ
اك الث َّْو َب حَي ُ
اك ًة َن َس َج ُهَ ،ف ُه َو َحائِ ٌك،
اكة :جمَ ْ ُع َ
َو َق ْو ٌم َح َ
اك ٌة َو َح َو َك ٌة ً
أيضا.
( )2األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري (.)385 /2
( )3املوضوعات البن اجلوزي (.)224 /1
( )4ميزان االعتدال (.)164/1
( )5الفوائد املجموعة (ص.)276 :
( )6الفردوس بمأثور اخلطاب (.)73 /2
( )7السلسلة الضعيفة ( ،)3411وضعيف اجلامع (.)2423
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أخرجه أمحد( ،)1وأبو داود( ،)2وابن ماجه( ،)3والرتمذي( ،)4والنسائي(،)5

وابن خزيمة(.)6

وقال النسائيَ :ه َذا الحْ َ ْر ُفَ ( :فإِ َّن ُه َب َر َك ٌة) لاَ َن ْع َل ُم َأ ْن َأ َحدً ا َذ َك َر ُه َغيرْ ُ ا ْب ِن
ُع َي ْي َن َة َولاَ َأ ْح ِس ُب ُه بِ َم ْح ُف ٍ
وظ.
إسناده ضعيف  ...وقد اختلف يف وقفه
قال شعيب األرنؤوط:
ُ

ورفعه(.)7

صح من فعله
وقال األلباين :ضعيف( .)8لكنه َّنوه إىل أن احلديث قد َّ
ول اهللِ
َصلىَّ اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم من حديث أنس َرضيِ َ اهلل َع ْن ُهَ ،ق َ
ان َر ُس ُ
الَ :
(ك َ
َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُي ْف ِط ُر َعلىَ ُر َط َب ٍ
ات،
ات َق ْب َل َأ ْن ُي َصليِّ َ َ ،فإِ ْن مَ ْل َي ُك ْن ُر َط َب ٌ
ات ِم ْن َم ٍ
ات َح َسا َح َس َو ٍ
اء)(.)9
اتَ ،فإِ ْن مَ ْل َي ُك ْن مَ َت َر ٌ
َفت ََم َر ٌ


( )1املسند (. )16225
( )2السنن (.)2355
( )3السنن (.)1699
( )4السنن (.)694
( )5السنن الكربى (.)3306
( )6صحيح ابن خزيمة (.)2066
( )7حتقيق مسند أمحد ،ط الرسالة ( -163 /26هامش ".) "2
( )8السلسلة الضعيفة ( ،)6383وضعيف اجلامع (.)389
( )9أخرجه أمحد ( )12676وصححه األرنؤوط واأللباين.
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