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 مؤسسة وقف الش

 

 1 إعداد: اللجنة العلميّة

 

 
 حكم الّتربّك ببعض اآلاثر

 
 ما حكم الّتربّك ببعض اآلاثر املنسوبة للّنيّب صّلى هللا عليه وسّلم، كالّشعر والّسيف وغريها؟  -

 :ما سأل عنه الّسائل حيتاج إىل تفصيل، فنقول :اإلجابة
أغلب ما يُذكر وحُيفظ يف بعض املتاحف وغريه ممّا يُنسب إىل رسوِل هللِا ِمن سيٍف أو عصا أو غري  :أولا 

ذلك: فكالُم كثرٍي ِمن احملققني واملؤّرخني وغريهم أنّه ل أصل له، وليس عليه أّي دليل، وِمن مثّ فينبغي لإلنسان 
 .ا مع عدم ثبوهتاأن حيذَر ِمن تصديق مثل هذه األشياء فضالا َعن الّتربّك هب

صّلى هللا -قد ترَك بعض اآلاثر اليت كان يُتربَّك هبا؛ ألنّه كاّن  -صّلى هللا عليه وسّلم-ثبَت أّن الّنيّب  :اثنياا 
يف زمنه مباركاا يف جسمِه، فكانوا يتربّكون جبسمه وبثوبه وبشعره وأبظفاره، وهذا خاصٌّ به عليه  -عليه وسّلم

عدى إىل غريه، لكن بعض هذه األشياء اليت بقيت منه ِمن ثوٍب أو شعٍر رّّبا بقيت الّصالة والّسالم، ل يت
 .بعد عهده زماانا، لكن الثابت أو املشهور أّّنا اندثرت ومل يبَق منها شيء

وليس  -صّلى هللا عليه وسّلم-إذا ُزعم يف مكان ما أّن هذه الّشعرة أو حنو ذلك ِمن شعرات الّرسول  :اثلثاا 
 -صّلى هللا عليه وعلى آله وسّلم-يٌل صحيح على أّّنا ابقية منه لدينا دل

وعلى العموم فيجب على املسلم أن يكون حذراا يف مثل هذه األشياء املدَّعاة، مثل أن يقال: هذا قرب الّنيب 
إّل قرَب الّنيب صّلى  فالن، وهذا قرب الّنيب فالن، فِمن املعلوم أنّه ليس هناك مكاٌن يُعلم أنّه قرب أحٍد ِمن األنبياء،

هللا عليه وسّلم ابملدينة النّبويّة، وما عداه مشكوٌك فيه، حىت ما يذكر ِمن قرب إبراهيم اخلليل يف فلسطني، يعين 
-كّلها ليست معروفة، إّل قرب الّنيب حمّمد   -عليهم الّسالم-يُقال، لكن هللا أعلم حبقيقة ذلك، فقبور األنبياء 

ومع ذلك فال جيوز التعلق ابلقبور، ول بتلك اآلاثر، ول الّتمّسح هبا؛ وإّّنا ذلك خاصٌّ  -معليه الّصالة والّسال
يف حياته، وما انفصَل منُه ِمن ثوٍب وشعٍر يف حياته وبعد مماته فقط، وإذا كان  -صّلى هللا عليه وسّلم-به 

 .كذلك: فنقتصر على ما ورَد به الّنص
فليَس هناك دليٌل صحيٌح متواتٌر يدلُّ على  -صّلى هللا عليه وسّلم-هد الّرسول أما كون هذه اآلاثر ابقية ِمن ع

 .ذلك، وهللا أعلم
 
 :أماله
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