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  رحيمبسم هللا الرمحن ال

له و صحبه آو على  دنا حمماحلمد هلل رب العاملني و أصلي و أسلم على املبعوث رمحة للعاملني نبي
 أمجعني 

:أما بعد    

رمحه -بن عبد الوهاب  وصلنا يف هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممدفقد 
فعه  دالرفع بالء أو  ابس  احللقة و اخليطة وحنومهل من الشرك :" وهو اببالباب السابع إىل  -هللا 

"  

أن يف دروس مضت توحيد  وكما أسلفت  ي من الشرك األصغر املنايف  لكمال ال؛ أومعىن  هذا  
متشبه  ابإلمام البخاري يف تبويبه  على  -رمحه هللا  -شيخ اإلسالم  حممد بن عبد الوهاب  

البد لطالب ولذلك  ،حيد والعقيدة  يف األبوابالصحيح  ولذلك جتد هنا فقه الشيخ  يف التو 
" من الشرك  لبس احللقة  اببو هو  البابعلى هذا   - رمحه هللا-العلم أن يتنبه هلذا ، واستدل 

 فع البالء أو  دفعه "وحنومها لر و اخليط 
اُت ق ﴿:-تعاىل –قوله ب  ُضر ٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَف رَاَدِنَ اَّللَُّ ِب ْن َأ ْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ ِإ ُتم مَّا َت يْ  َرَأ فَ  ْل َأ

َرمْحَةٍّ َهْل ُهنَّ ُُمِْسَكاُت رَ  رَاَدِن ِب ْو َأ ِه َأ ُلوَن )ُضرِ  وَكِ  تَ  ُم ُل اْل وَكَّ تَ  ِه يَ  ْي َل ْل َحْسِِبَ اَّللَُّ ۖ َع ِه ۚ ُق  (38مْحَِت
﴾ (1) ، 

أبن ينكر على هؤالء  –صلى هللا عليه وسلم  – ا هذه اآلية أيمر نبيه حممد  يف -ز وجل ع -فاهلل 
زل أبحد وال إمساك نعمةٍّ ناملشركني عبادهتم لتلك األصنام العاجزة ؛ اليت ال تستطيع إزالة ضرٍّ 
الضر وكافٍّ كل من ع ودفع نزلت أبحد ، مث أيمره أبن يفوض أمره إىل هللا فهو كافيه يف جلب النف

يف اللجوء  -عز وجل  -فلذلك البد من الصدق مع هللا  ؛  اعتمد عليه وصدق يف االعتماد
وأن يسأله  -عز وجل  - واالعتماد والرجوع إليه حني أن يكون أصابه مكروه ، كأن يرجع إىل هللا

ي جلب له ذلك النفع ذلك إىل هللا أنه هو الذ ةرفع ذلك الضر وإذا أصابته نعمة فلريجع نعم
يكون كذلك .إىل غري ذلك ، فالبد للعبد أن  ،  ورزقه ووفقه  
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  .مزة لالستفهام اإلنكاريأي أخربوِن ، واهل : ﴾ أفرأيتم ﴿  -تعاىل -ومعىن قوله 

 وتسألون . أي تعبدون : ﴾تدعون ﴿

 أي  يضرِن إما مرض أو فقر أو بالء . ، أي :﴾الض ر ﴿ ومعىن 

 أي مزيالت. : ﴾ كاشفات﴿

شيء ب الضر أو جلب النفع ال ينفعونكمء الذين ترجعون إليهم يف كشف هذه املعبودات أو هؤال 
 وإمنا ذلك شرك ، فلذلك أمر ابلبعد عن ذلك .

 .أي نعمته من صحة أو غىن أو غري ذلك  : ﴾ برمحته ﴿

أي مانعات رمحته عين ، فال أحد مينع رمحة هللا وال أحد يرفع ما أراد  : ﴾ ُمسكات ﴿ ومعىن قوله
 . أو نفع  هللا  إلنسان من ضر

 : أي كافيين.﴾ حسِب هللا﴿ و معىن قوله

 . -عز و جل  -ومعىن التوكل  هنا يف هذه اآلية ؛ أي االعتماد على هللا 

 ويف هذه اآلية فوائد منها :

 وجوب إنكار املنكر . -

 بطالن عبادة األصنام . : ومنها -

 . -عز وجل  -أن كشف الضر وجلب النفع من خصائص هللا  : ومنها  -

وجوب التوكل على هللا واالكتفاء به عما سواه ، وهذا ال ينايف عمل األسباب  : ومنها -
 املشروعة.

  -صلى هللا عليه و سلم–َأنَّ النَِِّبَّ )  : –رضي هللا عنهما  –ان بن حصني ويف احلديث عن عمر 
ا اَل : " َم َق ْن ُصْفرٍّ ، فَ  ٌة ِم َق ْل ِه َح ِد اَل : "  رََأى َرُجال  يِف َي َق ِة ، فَ  َن َواِه ْن اْل اَل : ِم َق ِذِه ؟ " ، فَ  َه
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ا " ( د  َب ْحَت َأ َل فْ  ا َأ َك َم ْي َل ْو ُمتَّ َوِهَي َع نََّك َل ِإ ن ا ، َف ِزيُدَك ِإالَّ َوْه َا اَل َت َّنَّ ِإ ا َف َه ِزْع ْن رواه أمحد  ِا
 إبسنادٍّ ال أبس به .

رأى  -صلى هللا عليه و سلم  –أخربه النِب  -رضي هللا عنه  –بن حصني ومعىن ذلك : أن عمران 
ِر فسأله عن هد ْف فه من لبس هذه احللقة ، فأخربه أنه يريد هبا دفع مرض يف يد رجل حلقة من الصُّ

ا ومرض ا ،  -صلى هللا عليه وسلم –، فأمر النِب  (الواهنة  ) خبلعها وأخربه أَّنا ال تزيده إال ضعف 
 مل يفز ومل يظفر ابلسعادة األبدية .؛ وأنه لو مات وهو مصرٌّ عن لبسها واالعتقاد هبا 

اِعد ، وتوضع أحياًن  على  واحللقة : هي ما أحاط ابلشيء ، فتوضع على امِلعَصم أو على السَّ
ا مبا ُيسمى اخللخال على القدمني    .الَعضد ، ومنها ما يوضع شبيه 

ا يف الرجال دون يد ، كلها ، وهو غالب  عرق أيخذ يف املنكب أو يف ال ( الواهنة)  والواهنة ؛، وهنا 
 .رميها بقوةاالنساء ، فأمره أن ينزعها ، ومعىن ينزعها ؛ 

ا  ا ، ومعىن قوله يف احلديثا وقلق  مرض  ا و ا : أي ال تزيدك إال ضعف  وال تزيدك إال وهن    ) َم
ْحَت( َل فْ   أي ما ُفزَت وظفرت ابلسعادة يف اآلخرة . َأ

 ويف احلديث فوائد منها : 

 استفصال املفيت أي أن يسأل :منها استفصال املفيت ؛  -
 ملاذا وضعت هذه ؟ -
أو جتلب نفعا ، فإن ذلك شرك  د فيها أَّنا تدفع ضراعتقمبثل هذه األمور ويفإن رأى أنه وضعها  

 ال بد أن ينزعها .

اعتبار املقاصد ، ولذلك األمور ابملقاصد ، قد ال يقصد فيها شرك ، قد ال يقصد أَّنا  ومنها : -  
 أَّنا شيء وهكذا .متيمة ،قد ال يقصد 

 . أن مراتب اإلنكار تتفاوت ، فإذا نفع الكالم حرم التغليظ فيه هاومن 

 بيان جهل املشركني قبل اإلسالم .  : ومنها  -
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 . -عز وجل  –حترمي التداوي ابحلرام ؛ وهذه التمائم واحللق وغريها ُما حرم هللا  : ومنها -
 أن احلرام ال ينفع يف األصل وإن نفع يف بعض فمضرته أكرب . : ومنها -
يعذر اإلنسان أو الشخص جبهله مع  عذر الشخص جبهله مع إمكان التعليم ، الال يُ  :ومنها  -

 إمكان التعليم .
ا( أن األعمال خبواتيمها ، ولذلك قال :ومنها  ْحَت أبد  ما أفلحت  ،) لو ِمتَّ وهى عليَك ما أفَل

 ا .أبد  
 ا وهنا أمر وهو أن هذا احلديث ال يعارض حديث علي بن احلسني مرفوع  

ألن حديث علي بن احلسني حديث   (2)) احُرثوا فإنَّ احلْرَث مباَرٌك وأكِثروا فيِه مَن اجَلماِجِم (
ود ، وأبو داوود مل يشرتط الصحة يف مراسيله ؛ مث على فرض مرسل وهو من مراسيل أيب داو  قطسا

 عند كثري من العلماء . رذالبِ  صحة احلديث فإن املراد ابجلماجم هو
 على حيتمل أن يراد به االنكار ، وحيتمل أن يكون استفصاال   " ما هذا " واالستفهام يف قوله 

 احلقيقة .
 .ن الشرك األصغروأيضا ذكر بعض العلماء أن لبس احللقة وحنوها لدفع الضرر م

فهم من حديث عمران  لفالح املؤبد ؛ ومُيكن نه ترتَب عليه عدَم األأنه : شرك أكرب ، والذي ُي
ها من دون هللا فهو : شرٌك التفصيل يف ذلك  حبسب النية واالعتقاد ، فإن اعتقَد أَّنا تفعُل بنفس

وأن الفاعل هو هللا فهو : شرٌك أصغر  . سببأكرب ،  وإن اعتقَد أَّنا   

رك األصغر و لكن عند فال بد لنا من هذا التفصيل يف مثل هذه األمور اليت أصلها من الش اإذ
ْد أَّنا : جتلُب نفع ا ، أو تدفُع ضر ا  من ا نتقل من كوَّنَ ين ذلك فإ –عزَّ وجل  –دون هللا  االعتقَا

. –العياُذ ابهلل و  -شرٌك أصغر إىل شرك أكرب   

)من تعلََّق متيمة  فال أمتَّ هللُا له ومن تعلَق ودعة  فال ودَع هللُا له ؛  مرفوع ا  : وله عن عقبة بِن عامرٍّ 
(3)تعلََّق متيمة  فقد أشرك(.ويف روايةٍّ عنه أنه قال: من   
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  متيمة مجعُ  والتمائم :نفسه  أو أحٌد من ولدِه ، أي علقها على  ومعىن تعلَق :

علْق  علقوَّنَا  ، وقد ُت عي ،وهي: خرٌز ُي علقها اإلنسان ، أو قد ُي ا  َت على غريه وقد يعلقها على لقَه
علقها اآلن على سيارة يظنُ أبنائه  أَّنا حتميه من العني ؛ قال :  أو قد يعلقها على الدواْب أو قد ُي

نسأل هللا العافية  –الدعاء عليه  ىنوهذا خرب مبعُه ؛ ال أمت هللا له مجيع أموره أي ل )ال أمَتَ  هللُا (
 . -والسالمة 

شفي من العني ؛ وهذا ا هو شيء يستخرجونه من البحر يشبه الصدف يعتقدون أنه يأيض   ةالودعو  
 األصغر.  –ا أيض   –من أنواع الشرك 

ُه( قال رضي  -ه أي خيربًن عقبة بن عامر؛ ال جعله يف دعة وسكون ؛ وهو دعاء علي )اَل َودََع هللُا َل
كل من علق متيمة أو عا على  د -لى هللا عليه وسلم ص -يث أن رسول هللا يف هذا احلد -هللا عنه 

ن الدعة والسكون وأخرب أن ما فيها النفع دون هللا فإن هللا ال يتم أموره بل وحيرمه ودعة معتقد  
بها اعتقد فيها النفع بل أخربًن يف رواية أخرى أن التميمة شرك ألن صاح ؛ مثل هذا عمل ابطل

 .-تعاىل  –دون هللا 

: ويف احلديث فوائد منها   

نفي النفع املعتقد يف التميمة والودعة .   

جواز الدعاء على العصاة على سبيل العموم.  : ومنها -  

ف مبن بعدهم .أن بعض الصحابة قد جيهلون مثل هذا فكيف مبن بعدهم ، فكيومنها :  -  

مة نوع من الشرك.ومنها أن التمي : ومنها -   

 من احلمى فقطعه  حذيفة أنه رأى رجال يف يده خيط البن أيب حامت عنو 

ُن َأكْ ﴿ تعاىل : قوله وتال ْؤِم ا يُ  للَّ ِه ِإالَّ َوُهم مُّْشرُِكوَن َوَم ُرُهم اِب  ( . 4) ﴾ثَ 
ا فوجد يف يده خيط ا ، فلما سأله عن غرضه من هذا يف هذا احلديث خيربًن حذيفة أنه زار مريض  

ا مستدال     على ذلك بقول هللا تعاىل :اخليط ، فأخربه أنه لدفع احلمى ، فقطعه حذيفة واعتربه شرك 
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للَّ ِه ِإالَّ َوُهم مُّْشرُِكوَن  ﴿ ُرُهم اِب ثَ  ْك ُن َأ ْؤِم ا يُ  ا من الناس ال يكون مؤمنا ابهلل ومعىن اآلية أن كثري   ﴾َوَم
ا من الناس يكون مؤمنا ابهلل ولكن خيلط إميانه بشرك ومنها أن كثري   -ولكن خيلط إميانه ابلشرك ، 

 . والعياذ ابهلل

؛  فتجده من املصلني ومن الذين  ا وهي شركٌ مثل هذه األمور اليت يظن بعض الناس أَّنا ليست شرك  
غري ذلك من أعمال الرب ، ويشهد أن ال إله إال هللا و  زكِ  يا وحيج ويصوم وي قياما وقعوديذكرون هللا

 . ابهلل والعياذ بشرك إميانه خلط فهذا ؛ التخليطات هذه وأن حممدا رسول هللا ، ولكن عنده مثل

 : فوائد احلديث ويف

 . صاحبه أيذن مل ولو ابليد املنكر إزالة - 

   - وجل عز – ابهلل شرك الضرر لدفع وحنوه اخليط اختاذ أن : منها والثاِن -

 . املنكر إنكار مراتب يف جاء ما على املنكر إنكار وجوب : ومنها -

 . علمهم وسعة  – عنهم هللا رضي  – الصحابة فهم عمق : اأيض   ومنها -

 . األمة هذه يف يوجد الشرك أن : ومنها -

    .-والسالمة العافية هللا نسأل - والشرك اناإلمي فيه جيتمع قد الشخص قلب أن: ومنها -
يس لطالب العلم فقط ، بل ا ، لوري للناس مجيع  دراسة جادة أمر ضر  ؛ فلذلك دراسة التوحيد

صرف على غريه من أبواب ا أن يتعلموا التوحيد وأن يصرفوا عليه من األوقات ما ال يُ للناس مجيع  
بىن عليه سائر العبادات ، فإذا قبل توحيدك ألن التوحيد أمٌر ضروري وهو األساس الذي تُ  ؛ العلم

فإذا مل تكن كذلك فالبد لك أن جتعل لنفسك من السؤال ؛ أن يوفقك لذلك  -عزوجل–فنسأل هللا 
 عند العلماء لكي تتعلم حىت تسلم من الشرك صغريه وكبريه  .

 وأكتفي هبذا القدر.

نا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني .وصلى هللا وسلم وابرك على نبي   
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