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﷽ 

لَ ا ٍد َوَع ا ُُمَمَّ بليهلَن ني ، َن اَلمل َع ُعوثل َرْْحًَة للْل َسلهلم َعَلى املَبْ  َصلهلي َوُأ اَلملني ، َوُأ ى آللهل حَلْمُد ِّلله َربهل الَع
ْْجَعلني احَ صْ أَ وَ   .بلهل َأ

ْعد :   مَّا بَ   َأ

ُممد  بن  سالموصلنا يف هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد لشيخ اإل، أيها اإلخوة واألبناء      
أي ما  ؛  " ابب ما جاء يف الرقى والتمائم "وهو   الباب الثامن إىل -رْحه هللا  -عبد الوهاب 

 النهي وما ورد عن السلف يف ذلك .من جاء يف الرقى والتمائم 

َصارلي  ري اأَلْن يحل َعْن َأِبل َبشل َع َرُسولل هللال :  يفل الصَّحل نَُّه َكاَن َم ْرَسَل  َأ َأ ارلهل ، َف ْسَف ْعضل َأ يفل بَ 
ٍر  إلالَّ ُقطلَعت . أخرجه البخاري يف اجلهاد : َرُسواًل  ْن َوَت ًة مل علرٍي قلاَلَد ةل َب َب قلنَيَّ يفل َرقَ  ْب ْن اَل يُ   .َأ

 .  هو زيد بن حارثة هو زيد بن حارثة : رسواًل   أو معىن قولهومعىن ذلك رسواًل 

 ر القوس كانت العرب تعلقه تتقي به العني .هو واحد من أوات ومعىن وتر :

 يف بعض أسفاره فأرسل فذلك خيربان يف هذا احلديث أبو بشرٍي األنصاري أنه صحب رسول هللا 
ليأمر بقطع قالئد األواتر  -هو زيد بن حارثة  -هللا رسواًل   -صلى هللا عليه وسلم –رسوال هلل 

علهلُقون ويعتقدون أهنا حت علَّق يف رقاب اإلبل ، وذلك أن أهل اجلاهلية كانوا ُي  فظ من العني .اليت ُت

 ويف هذا احلديث فوائد : 

 وجوب إنكار املنكر .  منها : -

 قبول خرب الواحد .  ومنها : -

 إبطال اعتقاد النفع يف القالئد من أي نوٍع كانت .  أيًضا :ومنها  -

انئب اإلمام يقوم مقامه فيما ُأسنلد إليه ؛ وهذه الفائدة األخرية وهي قوله : " انئب  ومنها : -
صلى هللا عليه وآله  –كان النيب   اإلمام يقوم مقامه فيما ُأسنلَد إليه " دليٌل على أن الصحابة 

ُنيبهم يف بعض األشياء وأيمترون أبمره وال يتقدمون بني يدي –وسلم  لى هللا عليه وآله ص –النيب  ي
 . بفعل أمٍر إاله إذا أمرهم بذلك ولذلك هذا مما أثر عنهم  –وسلم 
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ْسُعوٍد  ْعُت َرُسوَل هللال  ويف احلديث أن َعنل اْبنل َم اَل : َسَل ُقوُل :  َق ائلَم ، َقى ، َوالتَّ ) إلنَّ الر  يَ  َم
ْرٌك  َة شل اُوَد . ( .َوالتهلَوَل و َد ُب ْْحَُد َوَأ  َرَواُه َأ

 هي العزائم ؛ واملشروع منها ما توفرت فيه ثالث شروط : والر قى :

 و االستعاذة به . ية إىل هللا أو األدع ، أن تكون بكالم هللا ، أو أَسائه وصفاته  :أواًل 

أن تكون بلسان عرِب يفهم معناها ؛ وليست ابلتمتمات وشيٍء ال يفهم كما يفعله بعض  الثاين :
 املشعوذين والعرافني .

عتقد أن العزائم تنفع بذاهتا ؛ وإمنا يعتقد النفع حاصاًل لقضاء أن ال يُ  الثالث من تلك الشروط : 
 هذه ثالثة شروط يف الرقى والعزائم املشروعة ، وماعدا ذلك فليس مبشروع . هللا وقدره 

ْجع متيمة ؛ وهي ما يعلقونه من اخلرز وحنوها على الصبيان اتقاء العني ، وكذلك  ومعىن التمائم :
 تعلق أيًضا على البهائم وغريها اتقاء العني . 

شيء يصنعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها والرجل إىل زوجته  ، وهذه مما ابتلي هبا  والتولة :
والتمائم الغري  ، وسبب اندفاع الناس إىل مثل هذه الرقى كثرٌي من الناس إال من رحم هللا 

لتوحيد وعدم دراسته ، و أيًضا جهل الناس مبا يقوم به هؤالء الذين ابمشروعة ؛ جهل الناس 
نسأل هللا العافية  -ينشرون مثل هذه الرقى والتمائم من أجل أن يتكسبوا هبا عيًشا وهذه بلَوى 

  -والسالمة 

علُق  الُرقىأخربان أبن   أن  النيب لذلك خُيرُب ابن مسعود  وهي : العزائُم و التمائُم وهي اليت ُت
هنا شرك لُتحبُب أحد الزوجنيل إىل اآلخر أبعلى األطفال من اخلرز وحنوها ، والتولة وهي اليت ُتصنع 

 فوائد منها : حديث ابن مسعود إال ما قامت عليها الشروط الثالثة ، ولذلك يف هذا احلديث ؛

 حترمي الر قَى وأهنا من الشرك إال ما كان منها مشروًعا . األول : -

 حترمي التمائم وأهنا من الشرك . والثاين : -

حترمي التهلولة وأهنا من الشرك ؛ لذلك البد للعبد أن يبتعد عن مثل هذه األمور اليت  والثالث : -
ا  تقدُح يف توحيدهل ، ويكوُن بذلك يتسبُب لنفسهل يف االحنرافل والزيغ عن ُمرادل هللا  ُه وَم مبا شَرَع

 أمَر بلهل .
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ٍم  ْي َك ْبدل هللَا ْبنل ُع ْرُفوًعا  -َعْن َع ْن ):  -َم هل (تَم ْي َل إلَل ا وُكله ًئ يْ  لََّق َش ْن )رواه أْحد ؛  َع ا عَ تَم ًئ يْ  لََّق َش
هل  ْي َل إلَل  .  (وُكله

علََّق : و معىن  ا : أي علََّق رجائُه وخوفُه به . ومن َت ًئ يْ  َق َش عََّل  من تَ 

هل ( : ْي ر له ْج ) وُكلَل إلَل يع أموره ُترك أمره له ، فمن اعتمد على هللا وأنزل به حوائجه ؛ حفظه ويسه
خبار من " عبدهللا بن ، ولذلك هذا احلديث فيه إ –والعياذ ابهلل  –، ومن اعتمد على غريه ُخذل 

رهلَج  أخربه أنه من اعتمد على شيٍء ترك أمره له ، فمن أنزل حوائجه " أنه النيب  ُعكيم ابهلل فُ 
ر أمره ، ومن اعتمد على غري هللا ُترك أمره له فخذله ، ألنه اخلري كله بيد هللا وال  كربه ، وُيسهل

 يستطيعه أحٌد سواه.

علمنا ما ينفعنا . نسأل هللا   أن يوفقنا ويثبتنا للخري وأن ُي

 فوائد منها : "عبد هللا بن عكيم "   حديث أيًضا ؛ ويف هذ 

ُنايف فعل األسباب املباحة.  -  وجوب التوكل على هللا وهذا ال ي

 ومنها ُخذالن من انصرف عن هللا و طلب النفع من غريه . -

اَل ِلل َرُسوُل هللال َوَرَوى أَ  اَل : َق ٍع َق فل ْن ُرَوْي ُطوُل بلَك  ،:   ْْحَُد َع َت اَة َس َعلَّ احلََي ُع ، َل فل  ) ََي ُرَوْي
ل  ْخربل َأ ُه ، َعَقدَ  َمنْ  َأنَّ  النَّاسَ  َف َت وْ  حللْيَ  لَّدَ  َأ َق ًرا ، تَ  ول  َوتَ  َجى َأ ْن تَ  يعل  اْس ابَّةٍ  بلَرجل ْظٍم ، َد نَّ  أْو َع إل  َف
ا ًد رليءٌ  ُُمَمَّ ُه  َب ْن  رواه أْحد وأبو داوود يف الطهارة وصححه األلباين يف صحيح اجلامع .( مل

ُه ( )َعَقدَ ومعىن قوله :  َت ، وقيل عقدها يف عقدها على وجٍه ُيشعلر ابلتكرب  أو يشعر ابلتأنث :  حللْيَ 
 الصالة .

لَّدَ ومعىن قوله :  َق ًرا ( ) تَ   . قه يف رقبة دابته من أجل العني ؛ والوتر هو واحد أواتر القوس: عل َوتَ 
ْنَجى (ومعىن قوله :  تَ   : أي استجمر . ) اْس

يعل (  ؛ ومعىن الرجيع : هو روث الدواب . ) بلَرجل
ُه ( ) َبرليءٌ ومعىن قوله :   ْن من فعله هذا ، وهذا يدل على حترمي هذه األفعال ، يدل  : بريء مل

 على حترمي هذه األفعال .
ا ،  أخربه فلذلك هذا احلديث فيه أنَّ النيب  أبن احلياة ستطول به ، وأن عليه أن خيرب الناس سلًف

أبن من عقد حليته أو قلد يف رقبته أو رقبة دابته واحًدا من أواتر القوس أو استجمر  عن النيب 
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ال  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -بريء من فعله هذا ، والنيب  بروث دابٍة أو عظم فإن ُممًدا 
ا على الع أمر  بد ، فلذلك دارسة التوحيد ودراسة ما جاء به النيب يتربأ من أمٍر إال إذا كان ُمرًم

على علٍم ، وال يعبده  مطلوٌب للمسلم ، أن يقضي أو ميضي فيه جل أوقاته ليتعلم ويعبد هللا 
 على جهل .

 ويف هذا احلديث فوائد : 

 حيث قال : عمر رويفع كما أخرب . معجزٌة للنيب  أواًل :

 قبول خرب الواحد . ومنها : -

 حترمي عقد اللحية . ومنها أيًضا : -

ر . ومنها : -  حترمي تقليد الَوَت

حترمي االستجمار بروث دابٍة أو عظم ، وإمنا حرم االستجمار هبا ألن العظم طعاٌم  ومنها أيًضا : -
 للجن والروث طعام هبائمهم .

 ذا أيًضا .وفقٌه كثري ملن أراد وه، وهذا احلديث أيًضا فيه خرٌي كثري ملن أراد 

ٍة . ويف احلديث أيًضا  َب َساٍن ؛ َكاَن َكعلْدلل َرقَ  ْن إلْن ًة مل َطَع متَليَم ْن َق اَل : َم رْيٍ َق َعْن َسعليدل ْبنل ُجَب
رْ َرَواُه وَكل  ُق ْرآنل َوَغرْيل اْل ُق َن اْل ا مل ْو ُكلََّه ا َأ ائلَم ُكلهلَه ْكَرُهوَن التََّم وا َي اَل : َكاُن يَم َق َراهل ْن إلبْ  ُه َع آنل يٌع َوَل

. 

أرسل  هو اإلزالة ؛ أن تزيل التميمة من رقبة إنسان أو حيوان تلقاه ، فلذلك النيب  والقطع :
 علي بن أِب طالب وغريه من الصحابة أن ال يبقوا متيمًة وال قالدًة إال قطعوها .

 فضل إنكار املنكر إنكار املنكر . وهذا أيًضا فيه : -

 حترمي التميمة . وهو أيًضا فيه : -

 فضل إعتاق الرقبة . وأيًضا فيه : -
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القرآن أو غريه على خالٍف بني أهل العلم يف حترمي السلف للتمائم سواًء كانت من  وأيًضا : -
القرآن ؛ ولكن الصحيح ما جاء عن السلف أن ذلك كله ُمرٌم وال فائدة فيه ، ألنه يصرف 

 . اإلنسان إىل التعلق بغري هللا 

أن يوفقنا وإَيكم للطاعة وأن يثبتنا وإَيكم على التوحيد وأن  نكتفي هبذا القدر ، ونسأل هللا 
إنه وِل  -صلى هللا عليه وآله وسلم  - اتباع هدي النيب أيخذ بنواصينا ونواصيكم إىل احلق وإىل

 ذلك والقادر عليه .

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعني .

 

 

 

 

 

 


