دليًل على جواز التبك بقبه
بك الصحابة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف حياته ا
شبهة اعتبار ت ر
يستتل ُُّّاملبل عتتجبُّاتااتُّا لتتيب ُّ ت ُّصت هللاُّعُّع تتلُّ ت ُّبلتتيب ُّا ات بجبُّرضتتهللاُّعُّعت ُّبتتلُّصت هللاُّعُّ
ع لُّ

ُّيفُّح تل( ُّ،)1ق ُّمجعااُّا ااصُّا ا جبُّع هللاُّذ ك ُّ،ههللاُّكثريةُّج ُّا ُّ،ق ُّتق ُّمُّطرفُُّّم .

الرد:
أوًلُّ:إذاُّكت ت عُّاملعل تتيبُّه ت ت ُّمت ت ُّكت ت عُّع تتلُّا ات ت بجبُّرض تتهللاُّعُّع ت ت ُّ،ف مت ت ذاُّ ُّيُّطت تُّردُُّّذ تتكُّيفُّمج ت ت ُّ
ا

ا تتل ُّ،ف ستتل ُّات ُّكت ااُّع تتلُّبعت ُّ ف تتتلُّصت هللاُّعُّع تتلُّ ت ؟!ُّ ظتترُّإذُّذ تتكُّفت ُّرضتتهللاُّعُّ
ع ت ُّملُّيكا تااُّيليبكتتاعُّبقتتيب ُّص ت هللاُّعُّع تتلُّ ت  ُّ،ملُّيكا تااُّيلقا ت عُّا ت ع وُّا ُّا لعب ت ُّب تتهللاوُّم ت ُّ
ا عب داتُّع ُّ،بلُّإعُّاملستلقرُّع ت ه ُّا تهللاُّعت ُّذ تكُّ،كمت ُُّّر يُّعت ُّعمترُّبت ُّابطت ُّرضتهللاُّعُّع تلُّ،
ا لُّراىُّا سُّب ُّم كُّرضهللاُّعُّع لُّيا هللاُّإذُّا قيبُّف ب لُّق ائًل»ُّ:ا قيبُّا قتيبُّ،فتُّلتُّ تُّبتلُّا تسُّرضتهللاُّعُّع تلُّ
جت ُّت «(ُّ .)2
اثنيااُّ:م ُّذ كُّم ُّج وُّع ُّع هللاُّب ُّاحلست ُّرضتهللاُّعُّع تلُّ،ا تلُّراىُّرج اتًلُّءتهللاوُُّّإذُّفتُُّّرجتجبُُّّك ت ُّع ت ُّ
قيبُّا ت ُّصت هللاُّعُّع تلُّ ت ُّف ت للُّف ت ُّف ت عاُّ،فت ع ُّفقت ُّ:ا ُّاحت ُّثُّكُّحبت ي ُُّّمسعلتلُّمت ُّا ُّعت ُّ
ذوراي وص ذلروا
جت يُّعت ُّر تتا ُّعُّصت هللاُّعُّع تتلُّ ت ؛ُّقت ً»ُّ:ل تتخذذاوا ِذ يبد عيذ االاي وًل بيذذوتًام ِبذ ا
حيث ما كنتم«(ُّ .)3
علي فإن صًلتًام تبلغُين ُ
َّ

اثلثااُّ:ا ليب ُّبقتيب ُّصت هللاُّعُّع تلُّ ت ُّ ُّد تجبُُّّع تل ُّ،يبقتهللاُّا تلُّ ت سُّمت ُّامل تر ُّيفُّا ل ُّتيب ُّ،بتلُّهتاُّ

م هللاُُّّع ل.

(ُّ)1مف ه ُّءبُّاعُّتا حُّ ،امل كهللاُّ،ص(ُّ،)131ا ليب ُّ ،ع هللاُّاألمح يُّ،ص( ُّ،)13م ُّبع ه ُّ،ا رد دُّا م جبُّ ،حمم ُّإبراه ُّ ملُّ،
ص(.)19
(ُّ )2ذكر ُّا بخ ريُّيفُّص لُّتع اق ُّيفُّا اًلةُّ ُّ ،هلُّت بشُّقبارُّامل رك ُّ يلخذُّمك ُّمس ج  ُّ،ق ُّاحل فظُّاب ُّحجرُّيفُّفلحُّ
ا ب ريُّ،ص( (ُّ:)526/1األثرُّاملذكارُّع ُّعمرُّر ي ُّماصاا ُّيفُّكل ُّا اًلةُّأل ُّ ع ُّش خُّا بخ ري ُّ،فظل(ُّ:ب م ُّا سُّيا هللاُّإذُّ
قيبُّ،اندا ُّعمرُّ:ا قيبُّا قيبُّ،فظ ُّا لُّيعينُّا قمرُّ،ف م ُّراىُّا لُّيعينُّا قيبُّج تُّا قيبُّ ص هللا) ُّ،لُّطرقُّالرىُّب ل م ُّيفُّتع قُّا لع قُّ،
ُّع ل)ُّ .
م ُّم ُّطريقُّمح ُّع ُّا سُّحنا  ُّ،تادُّف لُّ:فق ُّبعضُّم ُّي ينُّ:إمن ُّيعينُّا قيبُّ،فل
(ُّ)3ر ا ُّاب ُّا ُّش بجبُّيفُّاملا ف ُّ،)161/2(ُّ،م ُّطريقلُّاب ُّا ُّيع هللاُّيفُّمس  ُّ،)351/1(ُّ،ا ق ضهللاُّإمس ع لُّب ُّإ قُّيفُّفضلُّ
ا اًلةُّع هللاُّا ُُّّ،ص( ُّ،)21( ُّ،)33ق ُّاأل ب ينُّيفُّحتق قلُّ كل ُّ:ح ي ُّص حُّبطرقلُّ شااه .

