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  إهـداء
لكل مسلم صادق يريد الوصول إىل طريق احلق وحمبة 

  ..سيد اخللق صلوات رىب وسالمه عليه 

  حقوق الطبع حمفوظة 
  دار اإلمام إبراهيم للنشر والتوزيع
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
التربك بالنىب وأهل بيته واألنبياء والصحابة يتسائل البعض هل 

كتاب اهللا وسنة م ال؟ فإذا نظرنا إىل  جائز شرعا أوالصاحلني 
 ...سنجد فيه بغية الواصلني ملوضوعنا هذا  رسوله 

  وآثاره فى حياتهتبرك بالنبى ال

  :الرمحن بن أىب ليلى عن أبيه قال عن عبد
 رجال صاحلا ضاحكا مليحا، فبينما كان أسيد بن حضري 

 حيدث القوم ويضحكهم فطعنه رسول هو عند رسول اهللا 
 يا: اقتص، قال:  أوجعتىن، قال:  فقال، ىف خاصرته اهللا

فرفع :  قميص، قالرسول اهللا إن عليك قميصا ومل يكن علىَّ 
 فقال ، قميصه، فاحتضنه فجعل يقبل كشحهرسول اهللا 

  .رسول اهللا أردت هذا بأىب أنت وأمى يا
بن اسناد ووافقه الذهىب وأخرجه قال احلاكم حديث صحيح اإل
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  .يث عن أىب داود والطرباىنعساكر واحلد
 ، حيبهزاهر باديتنا وحنن حاضرته وكان :  يقولوكان 

 يوما إىل السوق فوجده قائما فجاء من قبل ظهره فمشى 
: ىل صدره، فأحس زاهر بأنه رسول اهللا، قالإوضمه بيده 

 .فجعلت أمسح ظهرى ىف صدره رجاء بركته

يبصره،  لفه والوىف رواية الرتمذى ىف الشمائل فاحتضنه من خ
 فجعل ال يألو أرسلىن من هذا، فالتفت فعرف النىب : فقال

  حني عرفه فجعل رسول اهللا ما ألصق ظهره بصدر النىب 
 جتدىن  رسول اهللا إذً  يا: من يشرتى العبد؟ فقال زاهر: يقول

وىف رواية للرتمذى . أنت عند اهللا غال:  فقال ،كاسدا
 .أنت عند اهللا غال:  أو قاللكن عند اهللا لست بكاسد: أيضا

  .كذا ىف املواهب اللدنية
بن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه أن اوأخرج 

 عدل صفوف أصحابه يوم بدر وىف يده قدح رسول اهللا 



 

 5

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حليف عدى بن النجار يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية 
استو : وهو مستنصل عن الصف فطعنه ىف بطنه بالقدح وقال

رسول اهللا أوجعتىن وقد بعثك اهللا باحلق  يا: سواد، فقال اي
استقد، : قدىن، فكشف رسول اهللا عن بدنه فقالا ف،والعدل
 محلك على هذا يا ما:  فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: قال

ترى فأردت أن يكون آخر  رسول اهللا حضر ما يا: سواد؟ قال
  فدعا له رسول اهللا ،العهد بك أن ميس جلدى جلدك

  .خبري
 .من البداية والنهاية البن كثري

  التبرك بشعره   ١. ١
أن خالد بن الوليد فقد (اهللا بن احلكم  عن جعفر بن عبد

: اطلبوها، فلم جيدوها، فقال: قلنسوة له يوم الريموك فقال
فقال  - أى قدمية-اطلبوها، فوجدوها فإذا هى قلنسوة خلقة 
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 الناس جوانب  فحلق رأسه فابتدراعتمر رسول اهللا : خالد
ىل ناصيته فجعلتها ىف هذه القلنسوة، فلم إشعره، فسبقتهم 

قال احلافظ اهليثمى ) أشهد قتاال وهى معى إال رزقت النصر
فما وجهت ىف (يعلى وذكره ابن حجر بلفظ  رواه الطرباىن وأبو
 ).جهة إال فتح ىل

 رأسه حلق رسول اهللا  ملا﴿ قال وعن أنس بن مالك 
أنس  يا: سه األمين بيده، فلما فرغ ناولىن فقالمبىن أخذ شق رأ

ذا  خصنا به  فلما رأى الناس ما: ىل أم سليم، قالإانطلق 
 ﴾تنافسوا ىف الشق اآلخر هذا يأخذ شيئا وهذا يأخذ شيئا

  .مام أمحد ىف مسندهإلل

 ه دمالتبرك ب  ٢. ١

ىف سنن سعيد بن منصور من طريق عمرو بن السائب أنه ورد 
 ملا جرح النىب :ن سنان والد أىب سعيد اخلدرىبلغه أن مالك ب
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  ىف وجهه الشريف يوم أحد مص جرحه حىت أنقاه والح
ال أجمه أبدا :  فقال،جمه:  فقال ،حمل اجلرح بعد املص أبيض

من أراد أن ينظر إىل رجل ﴿:  فقال -أى ابتلعه-مث ازدرده 
اىن  ورواه الطرب ﴾ىل هذا، فاستشهد بأحدإمن أهل اجلنة فلينظر 

 .﴾من خالط دمى دمه ال متسه النار﴿: قال : وفيه قال

ىل رجل خالط دمى إمن سره أن ينظر ﴿: وىف رواية أخرى قال
  .﴾ىل مالك بن سنانإدمه فلينظر 

  

   ببصاقهالتبرك   ٣. ١
عن مالك بن محزة بن أىب أسيد الساعدى اخلزرجى عن أبيه 

ضاعة قد وله بئر باملدينة يقال هلا بئر ب: عن جده أىب أسيد
ابصق فيها النىب  ا ويتيمن    .رواه الطرباىن.  فهو يشر

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اهل

 8 

   التبرك بنخامته وماء وضوئه  ٤. ١
 ىف وصف عروة ألصحاب رسول مام البخارى بسندهقال اإل

  :اهللا 
  :قالف بعينه مث إن عروة جعل يرمق أصحاب النىب 

 خنامة إال وقعت ىف كف رجل تنخم رسول اهللا  فو اهللا ما
ا وجهه وجلدهمنهم فد  وإذا ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره،لك 

م   وإذا تكلموا خفضوا،توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه أصوا
ىل أصحابه إ فرجع عروة ،ليه النظر تعظيما لهإحيدون   وما،عنده
 واهللا لقد وفدت على امللوك ووفدت على قيصر ،أى قوم: فقال

 ملكا قط -أيتر  أى ما-وكسرى والنجاشى واهللا إن رأيت 
واهللا إن ،  حممدايعظم أصحاب حممد  يعظمه أصحابه ما

ا وجهه  تنخم خنامة إال وقعت ىف كف رجل منهم فدلك 
 وإذا توضأ كادوا يقتتلون على ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره،وجلده
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م عنده،وضوئه حيدون النظر   وما، وإذا تكلموا خفضوا أصوا
  .ليه تعظيما لهإ

 وىف ،ىف كتاب الشروط باب الشروط ىف اجلهادرواه البخارى 
  .فتح البارى اجلزء اخلامس

 فبايعناه ىل رسول اهللا إوعن طلق بن على قال خرجنا وفدا 
وصلينا معه وأخربناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل 

 فدعا مباء فتوضأ ومتضمض مث صبه لنا ىف إداوة وأمرنا ،طهوره
  :فقال
ا خرجوا فإذا أتأ﴿ يتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكا

إن البلد بعيد واحلر شديد : ذا املاء واختذوها مسجدا، قلنا
 رواه ﴾يزيده إال طيبا مدوه من املاء فإنه ال: واملاء ينشف، فقال

 .النسائى

 عدة بلدان فما السر ىف محل هؤالء القوم ماء وضوئه 
  .ذا تربكا صرحيالينضحوا ماء وضوئه مكان البيعة؟ أليس ه
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   التبرك بموضع المسه  ٥. ١
 دخل على أن النىب : مام أمحد وغريه عن أنس روى اإل

أى من فم -أم سليم وىف البيت قربة معلقة فشرب من فيها 
فقطعت أم سليم فم القربة فهو :  قال أنس، وهو نائم-القربة
  .رواه الطرباىن. عندنا

: بــن حبــان والنــسائىا و مــام أمحــدأخــرج البيهقــى والــدارقطىن واإلو 
 مــسح حمــذورة ال جيــز ناصــيته وال يفرقهــا ألن النــىب أبــو كــان 
  .عليها

  : هذا احلديث..ومن الدالئل القوية للحث على طلب التربك 
  أنــه شــكا إىل النــىب أخــرج البخــارى وغــريه عــن أىب هريــرة 

النــسيان ملــا يــسمعه مــن حديثــه الــشريف وهــو يريــد أن يــزول عنــه 
رســـــول اهللا إىن أمســـــع منـــــك حـــــديثا كثـــــريا  يـــــا:  ذلـــــك، فقـــــال

ابسط رداءك، فبـسطه، ﴿  فقال ،فأنساه فأحب أن ال أنسى
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 ﴾فقــذف بيــده الــشريفة مــن اهلــواء ىف الــرداء مث قــال ضــمه فــضمه
  . فما نسيت شيئا بعد:هريرةأبو قال 

 .رواه البخارى ىف كتاب العلم باب حفظ العلم

 وضع ىف الرداء؟ غري الربكة من فماذا أخذ النىب من اهلواء؟ وماذا
  .يده الشريفة

  
  بعد انتقاله  النبىالتبرك ب

   التبرك بشعره  ٦. ١
ىل أم إرسلىن أهلى أ: اهللا بن موهب قال عن عثمان بن عبد

سلمة بقدح من ماء فجاءت جبلجل من فضة فيه شعر من 
 بعث ئ،ذا أصاب اإلنسان عني أو شإ وكان شعر النىب 

. فاطلعت ىف اجللجل فرأيت شعرات محراء: إليها خمضبة، قال
بن حجر ىف امام احلافظ وقال اإل، البخارى ىف كتاب اللباس
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كان جلجال من فضة : وقد بينه وكيع ىف مصنفه فقال :الفتح
 ، الىت كانت عند أم سلمةصيغ صوانا لشعرات النىب 

واجللجل هو شبه اجلرس يتخذ من الفضة أو الصفر أو 
 نه احلصاة الىت تتحرك فيه فيوضع فيه ماالنحاس، وقد تنزع م

  .كذا ىف فتح البارى اجلزء العاشر. حيتاج إىل صيانته

   وموضع قدمه التبرك بمكان صالته  ٧. ١
جاء ىف احلديث عن أىب جملز أن أبا موسى كان بني مكة 
ا فقرأ  واملدينة فصلى العشاء ركعتني مث قام فصلى ركعة أوتر 

ألوت أن أضع قدمى حيث  مث قال مافيها مبائة آية من النساء 
.  قدميه وأنا أقرأ مبا قرأ به رسول اهللا وضع رسول اهللا 

  .رواه النسائى
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  التبرك بجبته   ٨. ١
ا أخرجت جبة طيالسة كسروانية هلا أ: عن أمساء بنت أىب بكر

هذه جبة : (لبنة ديباج وفرجيها مكفوفني بالديباج، وقالت
 قبضتها، وكان ،فلما قبضت كانت عند عائشة رسول اهللا 

االنىب  مام لإل)  يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفى 
  .مسلم وىف كتاب اللباس والزينة اجلزء الثالث

  ومسجد صلى فيه  هالتبرك بقدح  ٩. ١
اهللا بن سالم فقال  قدمت املدينة فلقيىن عبد: عن أىب بردة قال

 ول اهللا انطلق إىل املنزل فأسقيك ىف قدح شرب فيه رس: ىل
، فانطلقت معه فسقاىن وتصلى ىف مسجد صلى فيه النىب 
البخارى ىف كتاب االعتصام  .وأطعمىن مترا وصليت ىف مسجده

  .بالكتاب والسنة
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   هالتبرك بمنبر   ١٠. ١
بن عمر رضى اهللا عنهما واضعا يده ارؤى : قال القاضى عياض

  . مث وضعها على وجهه  من املنربمقعد النىب  على
 براهيم بن عبدإ كتاب مفاهيم جيب أن تصحح برواية وجاء ىف

 كان أصحاب النىب : وعن أىب قسيط والعتىبئالقار  اهللا بن عبد
 إذا خال املسجد حسوا رمانة املنرب الىت تلقى القرب مبيامينهم 

 .للقاضى عياض) الشفا(من كتاب . مث يستقبلون القبلة يدعون

نه رخص ىف أ أمحد و مامبن تيميه أيضا عن اإلاوقد روى ذلك 
التمسح باملنرب والرمانة وذكر أن ابن عمر وسعيد بن املسيب 

من . وحيىي بن سعيد من فقهاء املدينة كانوا يفعلون ذلك
  .اقتضاء الصراط املستقيم
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  التبرك بقبره الشريف   ١١. ١
أن السيدة فاطمة : للحافظ اجلوزى) الوفاء(ورد ىف كتاب 

من   وأخذت قبضةجاءت قرب النىب  الزهراء رضى اهللا عنها
 :تراب قربه وجعلته على عينيها وبكت وقالت منشدة

 ماذا على من شم تربة أمحد

 أال يشم مدى الزمان غواليا

 اــصبت على مصائب لو أ

  صبت على األيام عدن لياليا
مث قبلت الرتاب ووضعته، فلو أن هذا خطأ ملا فعلته السيدة 

  . عنهاتبارك وتعاىل فاطمة الزهراء رضى اهللا
 قال البنه ملا حضرت الوفاة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب و 

يقرأ : ىل أم املؤمنني عائشة رضى اهللا عنها فقلإانطلق : اهللا عبد
تقل أمري املؤمنني فإىن لست اليوم بأمري   وال،عليك عمر السالم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اهل

 16 

 ،بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه املؤمنني، وقل يستأذن عمر
يقرأ :  فقال، فاستأذن وسلم مث دخل عليها وهى تبكى:قال

:  فقالت،عليك عمر السالم ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه
:  قيل،كنت أريده لنفسى وألوثرنه اليوم على نفسى، فلما أقبل

فقال ارفعوىن فأسنده رجل إليه . اهللا بن عمر قد جاء هذا عبد
. أذنت. الذى حتب يا أمري املؤمنني: ما لديك؟ قال: فقال
احلمد هللا ما كان شئ أهم إىل من ذلك، فإذا أنا قبضت : فقال

يستأذن عمر فإن أذنت ىل فأدخلوىن : فامحلوىن مث سلم وقل
أخرجه البخارى ىف  . ىل مقابر املسلمنيإوإن ردتىن فردوىن 
وكتاب فضائل ) ماجاء ىف قرب النىب (كتاب اجلنائز باب 

 ).قصة البيعة(الصحابة باب 

 أن يدفن ىف سر ىف إصرار سيدنا عمر بن اخلطاب فما ال
  .قربه الشريف سوى التربك به 

 ذا كان التربك واردا أصال ىف كتاب اهللا وىف سنة رسوله إف
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  :لئقاالفلماذا التطاول؟ وهللا در 
  تطاولت األرض على السماء سفاهة

  الكـل للدجى لونك حـوقال اللي
  

  التبرك باألنبياء والصالحين
وقال هلم   فيقول احلق سبحانهالتربك بآثار األنبياءز وعن جوا

بوت فيه سكينة من ربكم انبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الت
وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون حتمله املالئكة إن ىف ذلك 

 ،قال احلافظ بن كثري ىف التاريخ ١آلية لكم إن كنتم مؤمنني
إذا قاتلوا أحدا من وكانوا : بوتابن جرير عن هذا التاقال 

بوت امليثاق الذى كان ىف قبة الزمان، ااألعداء يكون معهم ت
فكانوا ينصرون بربكته ومبا جعل اهللا فيه من السكينة والبقية مما 

 .ترك آل موسى وآل هارون

 عصا وثياب ونعال :هارون هىو والبقية الىت تركها آل موسى 
نصرون على فانظر مبا ي. موسى وهارون ولوحني من التوراة
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 .فافهم. عداءاأل

  :وقال احلافظ بن كثري ىف كتاب البداية والنهاية
كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه وكان فيه طست من ذهب  

 .كان يغسل فيه صدور األنبياء

  :وقال الشيخ القرطىب
بوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله على آدم عليه السالم االت

عقوب عليه السالم فكان ىف بىن فكان عنده إىل أن وصل إىل ي
بوت، اسرائيل يغلبون به من قاتلهم حىت عصوا فغلبوا على التإ

 .بوت منهماغلبهم عليه العمالقة وسلبوا الت

اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وقال تعاىل ىف سورة يوسف 
 .٢وجه أىب يأت بصريا

فما السر الذى كان ىف القميص حىت أن سيدنا يوسف واثق 
 حاشى هللا ..م الثقة من الشفاء، هل كان دواء؟ أم سحرا؟ متا

ا آثار بركة سيدنا يوسف  . ىف قميصه عليه السالمإ
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وقال تعاىل ىف سورة مرمي على لسان سيدنا عيسى عليه السالم 
 وجعلىن مباركا أين ماكنت وأوصاىن بالصالة والزكاة مادمت
ا تكلم عن  فإذا دققنا النظر ىف هذه اآلية جند عندم٣حيا

  .. مبعىن ىف أى مكان حيا أو ميتاكنت أين ماالربكة قال 
 ألن مادمت حياوعندما تكلم عن التكاليف الشرعية قال 

 .التكاليف الشرعية ىف احلياة الدنيا فقط

  :اهللا بن عمر أخربنا وعن نافع أن عبد
 -أرض مثود- على احلجر أن الناس نزلوا مع رسول اهللا 

 بارها وعجنوا به العجني، فأمرهم رسول اهللا فاستقوا من آ
أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا لإلبل العجني وأمرهم أن يستقوا 

 اإلمام مسلم ىف كتاب الزهد .من البئر الىت كانت تردها الناقة
  .وقاله النووى ىف اجلزء الثامن من الشرح

يس فلماذا األمر بالسقاية من البئر الىت كانت تردها الناقة أل
 أن هذا تربكا، ومبن؟ بآثار الناقة، وانظر حينما أمرهم 
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يهريقوا مااستقوا من آبار أرض مثود ويعلفوا لإلبل العجني مث 
 .يستقوا من البئر الىت كانت تردها الناقة

 يعلمنا بأن نتربك حىت باحليوانات الىت تتبع األنبياء أى أنه 
  فافهم. آدمينيممع أوينهانا عن التربك مبن كفر باألنبياء 

اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما ىف حديث  أورد عبدوقد 
أقبل الناس على العباس : ، فقالالعباسسيدنا االستسقاء ب

  .يتمسحون به ويقولون له هنيئا لك ياساقى احلرمني
ال بضعفائكم بدعائهم إوهل تنصرون وترزقون ﴿ قال قد و 

م وإخالصهم  .ترزقون أى بربكة هؤالء تنصرون و ﴾وصال

لوال ما ىف البيوت من النساء والذرارى ألمرت ﴿ وقال 
بالصالة فتقام، مث أنطلق معى رجال معهم حزم من حطب إىل 

م  أى أن ﴾قوم ال يشهدون الصالة معنا فأحرق عليهم بيو
م حىت ىف إقامة  بركة النساء والذرارى حالت دون حرق بيو

  .الفريضة، فانظر إىل مدى أمهية التربك
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  التبرك بالتقبيل والتمسح
الرخصة ىف ( ىف كتاب  فقد جاء التربك بتقبيل اليدوعن جواز
  :ألىب بكر املقرى اآلتى) تقبيل اليد

يدع يد أنس حىت يقبلها ويقول   الكان عمر بن اخلطاب 
  .يد مست يد رسول اهللا 

 ال يدعه حىت عبيدة إذا لقى عمر بن اخلطاب  وكان أبو
 .يقبل يده

هكذا : عباس وقالالاهللا بن  اذ بن جبل يد سيدنا عبدوقبل مع
 .أمرنا رسول اهللا أن نفعل مع أهل بيته

مررنا : الرمحن بن رزين قال وأخرج البخارى ىف األدب عن عبد
، فأتينا فسلمنا ههنا سلمة بن األكوع : بالربذة فقيل لنا

اتني نىب اهللا : عليه فأخرج يديه فقال ، فأخرج له  بايعت 
ا كف بعري، فقمنا إليها فقبلناهاكفا   . ضخمة كأ

 .الرمحن بن زيد العراقى حنوه بن سعد عن عبداوأخرج 
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بن جدعان قال ثابت ألنس اوأخرج البخارى ىف األدب عن 
نعم، :  بيدك ؟ قالأمسست النىب : رضى اهللا عنهما

 .فقبلها

رأيت عليا (وأخرج البخارى ىف األدب أيضا عن صهيب قال 
د العباس  يقبل يورجليه .( 

 لقيت وائلة بن األسقع (وعن حيىي بن احلارث الذمارى قال 
: نعم، قلت: ؟ فقالبايعت بيدك هذه رسول اهللا : فقلت

 .رواه اهليثمى) أعطىن يدك أقبلها، فأعطانيها فقبلتها

  : قالوعن ثابت 
ذا أتيت أنسا خيرب مبكاىن فأدخل عليه وآخذ يديه إكنت 

  :لوأقبلهما وأقو 
 وأقبل عينيه بأىب هاتني اليدين اللتني مستا رسول اهللا 

 ذكره .بأىب هاتني العينني اللتني رأتا رسول اهللا : وأقول
 ة وقاله اهليثمى ورواه أبوـر ىف املطالب العاليـبن حجااحلافظ 
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 .يعلى وكذا ىف جممع الزوائد

واختذوا من مقام بن كثري ىف تفسري قوله تعاىل اأورد وقد 
 كانت آثار قدميه ظاهرة فيه ومل يزل هذا ٤براهيم مصلىإ

  :طالب ىف قصيدته الالمية معروفا تعرفه العرب وهلذا قال أبو
  براهيم ىف الصخر رطبةئ إوموط

  لـري ناعـعلى قدميه حافيا غ
اهللا بن وهب أخربىن يونس بن زيد عن  وأورد حديثا عن عبد

املقام فيه رأيت : بن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال
أصابعه عليه السالم وأمخص قدميه غري أنه أذهبه مسح الناس 

  .بأيديهم
 ﴾مسح احلجر والركن اليماىن حيطان اخلطايا حطا﴿ وقال 

 .أخرجه الديلمى واملناوى ىف كنوز احلقائق

أيوب األنصارى ذهب إىل قرب  وهذا هو الصحاىب اجلليل أبو
نباته فأخذه مروان بن  زائرا فقبل القرب ومسح خديه جبالنىب 
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: أيوب ال أبوـأتدرى ماذا تصنع؟ فق: ه وقال لهـاحلكم من رقبت
 ال حتزنوا :، مث قال ومل آت الطني وال اللنبجئت رسول اهللا 

  .ذا وليه غري أهلهإحزنوا عليه اذا وليه أهله بل إعلى الدين 
 كان يطوف على أن النىب  :وأخرج احلاكم ىف املستدرك

 على احلجر مث يقبل -عصا منحنية الرأس- احملجن راحلة فيضع
 .حياء علوم الدين لإلمام الغزاىلإ من كتاب .طرف احملجن

الغىن املقدسى احلنبلى  وذكر احلافظ بن عساكر واحلافظ عبد
 أتى بالال ىف منامه حينما كان بالشام ىف أن رسول اهللا 

زينا وركب  فانتبه ح ..بالل أوحشتنا يا: ضيافة معاوية وقال له
 فجعل يبكى وميرغ راحلته قاصدا املدينة فأتى قرب النىب 

  .رسول اهللا أوحشتىن يا: وجهه على القرب ويقول
فلماذا ومبن سبق ذكرهم  فإذا ثبت التربك برسول اهللا 

  ..!!املراء
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  5ه التبرك بشعر  1

 ٦   بدمه  التبرك 2

 ٧  ببصاقه التبرك 3

   8  بنخامته وماء وضوءه التبرك 4

   10  بموضع المسهالتبرك 5

 1١ بعد انتقاله تبرك بالنبى ال *

  1١ه التبرك بشعر  6

  1٢كان صالته وموضع قدمه التبرك بم 7

  13التبرك بجبته  8

 1٣   ومسجد صلى فيهالتبرك بقدحه  9

  14التبرك بمنبره  10

  15التبرك بقبره الشريف  11

 17  التبرك باألنبياء والصالحين *

 2١ التبرك بالتقبيل والتمسح *
  


