
:المتن
وقول الله ﴿: تعالى

نن ذذني لل نك ا ذئ نلئـ أأو نن أعو دد نني
نلى ذإ نن  أغو نت دب نني نة نل ذسلي نو دل أم ا ذه بب نر
أب نر دق نأ دم  أه يني أ

ن نن أجو در نني نو
ررا أذو دح نم نن  نكا نك  بب نر نب  نذا نع لن  ذإ أه  نب نذا نع نن  أفو نخا نني نو أه  نت نم دح [السراء:﴾  نر
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شرح كتاب التوحليد – الشرنيط الرابع
فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

:الشرح
هذه النية الكرنيمة فليها رد على المشركلين، أصحاب الغلو في

أنيدعون من دون الله، ول نيكون ذلك الصالحلين، والصالحون الذنين 
لما من الحلياء لما من الموتى؛ وإ لل بدون رضا، إ .إ

هؤلء الذنين نيدعونهم؛ أي المشركون، نيدعون الصالحلين في
قضاء حوائجهم وكشف كرباتهم، نيطلبون من الوللياء والصالحلين
لليرفعوا حاجاتهم إلى الله لتقضى، وهذا الشرك الكبر؛ كما قال

ذه﴿: الله عز وجل عنهم لل نلى ال ذإ ننا  أبو بر نق ألي ذل لل  ذإ دم  أه أد أب دع نن نما 
نفى دل ررا مشركلين3 [الزمر:﴾أز لفا ]، فصاروا بذلك ك .

فالقرآن نيرد على المشركلين الذنين نيدعون غلير الله تبارك
بك الكربات، وتحقليق المطالب ودفع وتعالى في قضاء الحاجات وف

.المكاره، كل ذلك من أنواع الشرك الكبر
فالذنين نيدعونهم هم بأنفسهم نيبتغون الوسليلة؛ أي: القربة

أنيدعى الفقلير إلى الله؟! والحاجة من الله تبارك وتعالى، فكليف 
ررا مما ل نيقدر أض رعا أو نيدفع  أنيدعى الفقلير إلى الله لليجلب نف كليف 

لل الله تبارك وتعالى؟! مستحليل، نعم .علليه إ

:المتن
نن﴿: وقوله  أدو أب دع نت لما  بم نراء  نب ذني  لن ذإ ذه  ذم دو نق نو ذه  ذبلي نذل أم  ذهلي نرا دب ذإ نل  نقا دذ  ذإ ( نو

ذن26 ذدني ده نلي نس أه  لن ذإ نف ذني  نر نط نف ذذي  لل لل ا ذإ ]27-26 [الزخرف:﴾ )  .
:الشرح

علليه الصل ة والسل م أبو النبلياء، نعم هذا إبراهليم الخلليل
لطم أصنا م قومه وفي مقدمتهم أبوه، وواجه من المحن ما الذي ح

ذكره الله عز وجل في القرآن الكرنيم؛ حليث تآمر علليه قومه أن
رة ووضعوه في المنجنليق ررا مخليف نيقذفوه في النار؛ فأوقدوا له نا

رما على ردا وسل وقذفوه فليها؛ فأمر الله عز وجل النار أن تكون بر
نن﴿:  إبراهليم؛ كما قال عز وجل ذرني نس دخ ندل أم ا أه ننا دل نع نج نف ردا  دلي نك ذه  ذب أدوا  نرا أ

ن ﴾نو
نلى﴿: ]، وقال سبحانه98[الصافات: نع رما  نل نس نو ردا  در نب ذني  أكو أر  ننا ننيا  ننا  دل أق

نم ذهلي نرا دب ]، فنجاه الله تبارك وتعالى من مكرهم،69 [النبلياء:﴾  ذإ
لصه الله وحاق بهم سوء العذاب؛ فقال إبراهليم علليه السل م ما ق
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فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

ذني﴿: تبارك وتعالى في هذه النية لن ذإ ذه  ذم دو نق نو ذه  ذبلي نذل أم  ذهلي نرا دب ذإ نل  نقا دذ  ذإ نو
نن أدو أب دع نت لما  بم نراء  ذني26( نب نر نط نف ذذي  لل لل ا ذإ ]27-26[الزخرف:﴾  ) 

استثنى، استثنى المعبود بحق، وهو الله الذي فطر الخلليقة، فطر
.السموات والرض

والفطر معناه الخلق على غلير مثال سبق؛ لهذا قال الله
نم﴿تعالى:  لس أر ال ذط ذضٰنفا در ل

ن نو ا ذت   مبدعهما:]؛ أي11[الشورى:﴾ نوا
.وموجدهما على غلير مثال سبق

ذني﴿: فقال الخلليل نر نط نف ذذي  لل لل ا لنه سليعبده لنه هو﴾ذإ  فإ
لرأ منها لما الصنا م التي عبدها قومه فإنه تب ﴿: المستحق للعباد ة، وأ

نن أدو أب دع نت لما  بم نراء  نب ذني  لن  من الصنا م والوثان التي ابتلوا بعبادتها﴾ ذإ
ذني﴿: من دون الله عز وجل، ثم استثنى بقوله نر نط نف ذذي  لل لل ا  وهو﴾ذإ

.الله عز وجل
ذن﴿: وفي موضع آخر ذفلي دش نني نو  أه نف أت  دض ذر نم نذا  ذإ نو ذذي)80 (  لل نوا  
ذن ذليلي دح أني لم  أث ذني  أت ذملي  الله تبارك:؛ أي]81-80 [الشعراء:﴾ )81( أني

لل إذا عبد ردا إ بح وتعالى، ومن هذه النية نيؤخذ أنه ل نيكون العبد مو
لرأ من عباد ة ما سواه، فل نيتم الولء لله إل بالبراء الله وحده وتب

.من عباد ة غليره سبحانه، نعم
:المتن

ذه﴿: وقوله تعالى لل ذن ال أدو بمن  ربا  نبا در أ
ن دم  أه نن نبا ده أر نو دم  أه نر نبا دح نأ دا  أذو نخ لت ا

رها نلئـ ذإ دا  أدو أب دع نلي ذل لل  ذإ دا  أرو ذم أأ نما  نو نم  نني در نم نن  دب نح ا ذسلي نم دل نلئـ نوا ذإ لل  ردا  ذح نوا نوٰ  أه لل  ذإ نه 
نن أكو ذر دش أني لما  نع أه  نن نحا دب ]31 [التوبة:﴾ أس  .

:الشرح
هذه النية الكرنيمة فليها بليان لما كان علليه أهل الكتاب الليهود

دم﴿والنصارى، من عباد ة غلير الله عز وجل،  أه نر نبا دح نأ دا  أذو نخ لت  الحبار﴾ا
را من دون الله؛ أي :العلماء منهم والرهبان العباد؛ أي: أرباب

أطاعوهم في تحرنيم الحلل وتحلليل الحرا م ، ولما تل النبي صلى
لننا ل الله علليه وسلم هذه النية وعنده عدي بن حاتم، قال: إ

أمون بر نونيح ننه،  يلو ذح نفت ن م  نرا أكم الح نل نن  يلو نس نيح نأللي نعبدهم؛ قال: ((
نبادتهم )) ذع نك  نفتل أمونه ))؛ قال: بلى؛ قال: ((  بر أتح نف نل  نحل أكم ال نعللي .
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فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

إذن من أنواع الشرك شرك الطاعة؛ فطاعة العلماء والمراء
والقساوسة والرهبان في معصلية الله هي عباد ة لهم، ولكنها

ركا أصغر، وقد تكون ركا أكبر، وقد تكون شر تتفاوت قد تكون شر
.كبلير ة، بحسب المعصلية التي نيرتكبونها

فذمهم الله عز وجل لنهم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في
تحرنيم الحلل وتحلليل الحرا م، وتلك عبادتهم لغلير الله تبارك

.وتعالى، من دون الله
ردا﴿: قال ذح نوا رها  نلئـ ذإ دا  أدو أب دع نلي ذل لل  ذإ دا  أرو ذم أأ نما  ] وهو الله31[التوبة:﴾نو

تبارك وتعالى، ولم نيأذن الله تبارك وتعالى لهم ل في عباد ة
الصنا م، ول في عباد ة عليسى بن مرنيم، ول أحد من دون الله

تبارك وتعالى؛ لن عقليد ة التوحليد هي عقليد ة واحد ة، من آد م علليه
ةة أو بدنلية، السل م إلى نيو م القليامة؛ إفراد الله بكل عباد ة ماللي

وترك ما نيعبد من دون الله تبارك وتعالى؛ هذا الصل اتفق علليه
جمليع الرسل والنبلياء، وهكذا ورثة الرسل والنبلياء، أقاموه،
أموه، بخلف أهل الشرك، وأهل الجهل لل نع ألوا به و ذم نع أموه،  ذل نع

والضلل؛ فإنهم علقوا قلوبهم بغلير الله تبارك وتعالى؛ فضلوا عن
.سواء السبليل، نعم

:المتن
را﴿: وقوله تعالى نداد نأن ذه  لل ذن ال أدو ذمن  أذ  ذخ لت نني نمن  ذس  لنا نن ال ذم نو

ذه لل بل ربا  أح يد  نش نأ دا  أنو نم نن آ ذذني لل نوا ذه  لل بب ال أح نك دم  أه نن يبو ذح ]165[البقر ة:﴾ أني .
:الشرح

رما، وذلك أنهم رضا بليان عن عقليد ة الكفار عمو وهذه النية أني
نيحبون معبوداتهم كحبهم لله؛ لنهم نيعبدون الله ونيعبدون معه

غليره، نيسوون بلين الخالق والمخلوق في العباد ة، والله سبحانه
وتعالى ل نيرضى أن نيشرك معه أحد في العباد ة، ل ملك مقرب
رما، وهم ول نبي مرسل ول من كان دونهم، فهؤلء ذمهم الله ذ

ردا؛ بعض الناس بل أكثر :أي الناس، من نيتخذ من دون الله أندا
 نيحبون:أشباه ونظراء لله تبارك وتعالى، نيحبونهم كحب الله؛ أي

.معبوداتهم كمحبتهم لله
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ذه﴿: قال لل بل ربا  أح يد  نش نأ دا  أنو نم نن آ ذذني لل لدروه﴾نوا  لنهم عرفوا الله وق
حق قدره، وأحبوه فوق محبة كل محبوب؛ لذا وحدوه وتوجهوا

إلليه في بواطنهم وظواهرهم، بكل عباد ة ماللية أو بدنلية؛ فمحبتهم
لله أشد وأعظم من محبة الكفار لمعبوداتهم مع الله تبارك

.وتعالى
أنيحب فوق إذن فمحبتهم عباد ة، توجهوا بها لمن نيستحق أن 

أليفرد بالعباد ة وحده دون سواه .محبة كل محبوب، ف
رى آخر ذمن﴿: وقليل في معنى النية معن أذ  ذخ لت نني نمن  ذس  لنا نن ال ذم نو

ذه  لل بب ال أح نك دم  أه نن يبو ذح أني ذه  لل ذن ال  نيحبونهم كما نيحب المؤمنون:؛ أي﴾أدو
ربا لله من هؤلء، والمعنى الول أظهر؛ ربهم، والمؤمنون أشد ح

أن الكفار نيحبون معبوداتهم كمحبتهم لله، فسووا بلين الله: أي
تبارك وتعالى الخالق وبلين المخلوقلين، فصاروا بذلك مشركلين

ركا أكبر، نعم .شر

:المتن
وفي الصحليح عن النبي صلى الله علليه وسلم أنه قال:

ذن أدو ذمن  نبد  أنيع نكفر بما  نو لل الله  نله إ نل إ نقال  نمن  نله ((  نما أر م  نح ذه،  الل
لل ))، وشرح هذه الترجمة ما نج نو لز  نع ذه  نلى الل نع أبه  نسا ذح نو ندمه  نو

.بعدها من البواب
:الشرح

الحدنيث متفق مع النيات، ومع الترجمة، أن من قال ل إله إل
رل بمقتضاها، وكفر بما نيعبد من دون الله، رما بمعناها، وعام الله عال
را بمعناها، فل نيكفي، ل نيكفي أن نيكون نيقول أن ل إله إل الله عالم
لل الله سواء رل بمقتضاها، ونيتبرأ مما نينافي ل إله إ حتى نيكون عام

أنيعبد لل الله أو كمالها، فل بد من البراء ة مما  نينافي أصل ل إله إ
.من دون الله تبارك وتعالى

لذا علق عصمة المال والد م على الكفر بما نيعبد من دون
لل الله وكفر بما نيعبد من دون الله تبارك وتعالى، من قال ل إله إ

لل بإحدى ثل ث لل بحقه، حر م دمه فل نيحل إ الله، حر م دمه وماله، إ
نثل ث، ندى  لل بإح ةم إ ذل أمس ذر ئ  أ م ام ند يل  ذح نني نل  التي جاء بها الحدنيث: (( 
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بليب نث ذرق ال نفا ذنه الم ذلدني أك  لتار نوال لنفس،  ذبال لنفس  نوال لزاني،  ال
لل دمه، نعة )) ح نما نج لل د م هؤلء بحق، وكذلك المال معصو م  لل ح

لل ما أوجبه لل بحقه، ل نيخرج منه إ كما عصم الد م، المال معصو م إ
.الله تبارك وتعالى في المال

لل الله تنفعهم في الدنليا وتنفعهم في إذن فأهل ل إله إ
الخر ة، الذنين علموا معناها وعملوا بمقتضاها وتبرؤا مما نيناقضها؛

وهو عباد ة غلير الله تبارك وتعالى، تنفعهم في الدنليا عصمة
لموالهم، ودمائهم وأعراضهم، وفي الخر ة نينالون بها الشفاعة

.من الله تبارك وتعالى وشفاعة الشافعلين
ثم ختم الباب بقوله: وما بعد هذه الترجمة تفسلير لها، بمعنى

لما في التوحليد والمر به، أن ما بعد هذا الباب من البواب، إ
وحمانية جناب التوحليد من الوسائل والذرائع التي تفضي بالناس

إلى الشرك، وكذلك البراء ة من الشرك والمشركلين والبدع
والمبتدعلين إلى نهانية كتاب التوحليد، الذي هو من خلير الكتب،

التي نيجب أن تدرس ونيتدارسها طلب العلم، ونيعلموها غليرهم،
.والله أعلم
:الئسئلة

أحسن الله إلليكم، هذه مجموعة من السئلة، هذا سائل من
فرنسا نيقول: ما الحكم في قول من نيقول: إن الله لليس فوق
را على عرشه، وما نصليحتكم حول هذا السموات، ولليس مستوني

الموضوع الخطلير؟
:الجواب

لليما في تلك البلدان، إذا كان من القائل هذا القول ل س
للين له الحق في هذا الموضوع بأدلة الكتاب والسنة؛ أنيب المسلملين 

فإن رجع عن قوله؛ فذاك رحم نفسه، وإن عاند واستكبر؛ فقد
للين في لذب القرآن كفر؛ لن الله عز وجل ب لذب القرآن ومن ك ك
للين الرسول في السنة أنه هو العلي العلى؛ قال عز القرآن وب

نلى﴿: وجل دع ندل نك ا بب نر نم  دس ذح ا بب أتم﴿: ]، وقال سبحانه1[العلى:﴾  نس ذمن نأ نأ

نض  در ل
ن أم ا أك ذب نف  ذس دخ نني نأن  نماء  لس ذفي ال نو﴿: ]، وقال16[الملك:﴾ لمن  أه نو

أم ذظلي نع دل يي ا ذل نع دل نلى﴿: ]، وقال عز شأنه255[البقر ة:﴾  ا نع أن  نم دح لر ال
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نوى نت دس ذش ا در نع دل ] والعرش سقف مخلوقات الله، سقف5 [طه:﴾ ا
السموات وغليرها، هذه أدلة محكمة من القرآن الكرنيم، تعرض
نن له إن كان من للي نب أت للد أعداء الله، و على الجاهل الذي نيمكن ق

المسلملين؛ فإن اقتنع فقد رحم نفسه ودخل في السل م، وزال
عنه الجهل، وإن أبى أن نيبقى على هذه العقليد ة؛ فهذا كفر؛ لنه

علليه الصل ة والسل م تكذنيب لكتاب الله وسنة رسوله .

رر يسأل ررا عن قول بعض الناس: بالجاملية؛:وآخ  نسمع كثلي
.فهل حدثتمونا عن الشليخ محمد أمان الجامي

:الجواب
رليا لما شخص الشليخ محمد أمان الجامي نيعرفه طلب العلم، إ

لما من مؤلفاته التي انتشرت؛ ومنها  اللهليات، كتاب السماء:وإ
والصفات، وهو رجل من أهل العلم، ومن أهل السنة، ومن أهل
الدعو ة إلى الله عز وجل من نيو م عرفناه إلى أن مات، أنه من

بلين للناس أنيب الدعا ة إلى الله تبارك وتعالى على بصلير ة، وأنه 
ذذرهم من الفرق المبتدعة، من جهملية أنيح العقليد ة الصحليحة، و

أعرف بالتحذنير ومعتزلة وخوارج وصوفلية ومرجئة وغليرها، وأنه 
لليات التي ظهرت في العصر الحدنيث، حزب جماعة من الحزب

وحزب التبلليغ، وحزب الجهاد، وحزب التحرنير، وغليرها الخوان،
وغليرها من الحزاب التي فرقت الناس، وكان الواجب أن نيكون

الناس أمة واحد ة على الكتاب والسنة، ول نيتفرقون؛ لن الله نهى
دا﴿ قال عن التفرق؛ أقو لر نف نت نل  ]، وقال الله عز103 [آل عمران:﴾نو

رما للمشركلين نت﴿: وجل ذا دس لل رعا  نلي ذش دا  أنو نكا نو دم  أه نن ذدني دا  أقو لر نف نن  ذذني لل لن ا ذإ
ةء دي نش ذفي  دم  أه دن ]159 [النعا م:﴾ذم

 أغاظهم بالتحذنير -رحمه الله- فأغاظ أهل البدع محمد أمان 
من أفعالهم وتكتلتهم ومؤلفاتهم وحذر الناس منها؛ فقالوا: لمن

لدق محمد أمان وكان معه في الدرب الصحليح أطلقوا علليه بأنه ص
"جامي" أي تابع لمحمد أمان الجامي، وذلك من باب التنكلير
لطلب العلم مما كان علليه هذا الرجل؛ الذي وفقه الله في

الدعو ة إلى العقليد ة والمنهج الصحليح والمعتقد السلليم حتى مات
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شرح كتاب التوحليد – الشرنيط الرابع
فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

لد على القائللين بهذا القول بعض الخوان من على ذلك، وقد ر
.أهل السنة

رما نيطلقون اللقاب السليئة على ول نيستغرب؛ فأهل البدع دائ
.أهل السنة من قدنيم الزمان، والله أعلم

: ما الراجح في الهوي إلى السجود، تقدنيمئسائل يقول
الليدنين أ م الركبتلين؟

الراجح تقدنيم الركبتلين، نعم الجواب: .

نو﴿:  قال الله تعالىئسؤال أخير: أه نو ٌءء  دي نش ذه  ذل دث ذم نك نس  دلي نل
أر ذصلي نب أع ال ذملي لس روا﴿: ، وقال تعالى]11 [الشورى:﴾ ال أف أك أه  لل أكن  نني دم  نل نو

ٌءد نح هل المعنى واحد؟ ]،4 [الخل:ص:﴾)4( نأ
:الجواب

النية الولى فليها الرد على طائفتلين من طوائف الضلل، على
ٌءء﴿: فقوله المشبهة وعلى المعطلة؛ دي نش ذه  ذل دث ذم نك نس  دلي لد على ﴾نل ر

أر﴿المشبهة الذنين شبهوا الله بخلقه،  ذصلي نب أع ال ذملي لس نو ال أه دد على ﴾ نو ر
.المعطلة الذنين نفوا عن الله أسمائه الحسنى وصفاته العل

ٌءد﴿وآنية الخل:ص:  نح نأ أه  لل نو ال أه دل  ] اشتملت على1[الخل:ص:﴾  أق
أنواع التوحليد الثلثة، توحليد اللوهلية وتوحليد الربوبلية وتوحليد

السماء والصفات، واشتملت على إثبات صفات الكمال لله،
ونفي صفات النقص والعليب عن الله تبارك وتعالى؛ فلليس له كفؤ

مكافئ، ولليس له نظلير ولليس له شبليه؛ بل هو المنفرد بالكمال
رتا، والله أعلم رء وصفا رتا وأسما .ذا
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شرح كتاب التوحليد – الشرنيط الرابع
فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

:المتن
لله، والصل ة والسل م على رسول الله بسم الله، والحمد ، 

رحمه الله تعالى-الوهاب  قال الشليخ الما م محمد بن عبد -:
باب من الشرك لبس الحلقة والخليط ونحوهما لرفع البلء أو

دن﴿: دفعه، وقوله الله تعالى ذإ ذه  لل ذن ال أدو ذمن  نن  أعو دد نت لما  أتم  دني نأ نر نف نأ دل  أق
لن أه دل  نه ةة  نم دح نر ذب ذني  ند نرا أ

ن دو  نأ ذه  بر أض أت  نفا ذش نكا لن  أه دل  نه رر  أض ذب أه  لل ني ال ذن ند نرا أ
ن

نن ألو بك نو نت أم دل أل ا لك نو نت نني ذه  دلي نل نع أه  لل ني ال ذب دس نح دل  أق ذه  ذت نم دح نر أت  نكا ذس دم [الزمر:﴾  أم
38[

صلى الله  أن النبي -رضي الله عنه-عن عمران بن الحصلين 
ةر؛ فقال رل في نيده حلقة من صف  ما: ((علليه وسلم رأى رج

را،: (() قال: من الواهنة، فقال)هذه؟ لل وهن ذإ أدك  نتزني نل  لنها  نفإ ذزعها  إن
را  نبد نأ نت  نلح نما أف نك  نعللي نوهي  لت  ذم نلو  لنك  ةد ل)فإ )، رواه أحمد بسن

.بأس له
لم نأت نفل  رة  نم نتملي للق  نتع نمن  رعا: ((  وله عن عقبة بن عامر مرفو

للق نمن تع ندع الله))، وفي روانية: ((  نو نفل  رة  نع ند نو للق  نتع نمن  نو نله،  الله 
نأشرك)) نمة فقد  .تملي

ولبن أبي حاتم عن حذنيفة، أنه رأى رجل في نيده خليط من
أهم﴿: الحمى، فقطعه وتل قوله نو لل  ذإ ذه  لل ذبال دم  أه أر نث دك نأ أن  ذم دؤ أني نما  نو

نن أكو ذر دش ]106 [نيوسف:﴾  يم

:المتن
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخليط

.ونحوهما لرفع البلء أو دفعه
:الشرح

لله والصل ة والسل م على رسول الله، المناسبة بلين الحمد
هذا الباب وبلين ما مضى من البواب، باب تفسلير التوحليد وشهاد ة

لل الله بأن البواب المتقدمة في بليان التوحليد، بليان أن ل إله إ
حقليقة التوحليد، وفضل التوحليد، وما نيترتب علليه من الثواب، وهذا
الباب في بليان ما نيناقض كمال التوحليد أو أصل التوحليد من أنواع

.الشرك
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شرح كتاب التوحليد – الشرنيط الرابع
فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

فما ذكره في المؤلف الترجم رحمه الله من لبس الحلقة،
والخليط، ونحوها من التمائم، هذه من أنوع الشرك، أصلها من

أنواع الشرك الصغر؛ لن من نيلبس الخليط في نيده، أو حلقة من
صفر من نحاس أو حدنيد أو خرز أو نحوها، مما نيضعه عوا م الناس
لهالهم من أجل رفع البلء أو دفعه، من العلين أو من المرض أو وج

نحو ذلك، قد نيكون هذه الشلياء من نوع الشرك الصغر، وقد
.نيكون من نوع الشرك الكبر بحسب العتقاد

للق هذه الشلياء على نيده أو نيد غليره أو فإن اعتقد من ع
لنها سبب نيدفع البلء فل نينزل أو للقها واعتقد أ رقبته أو دابته، من ع

نيرفعه بعد نزوله؛ فقد وقع في الشرك الصغر، والشرك الصغر
أكبر من الكبائر، نيعني اعتقدها سبب، لكنه سبب غلير مشروع؛
ركا رعا ما صار شر ربا مشرو ركا أصغر، فلو كان سب فصار بذلك شر

رما، لكنه سبب غلير مشروع، ما نيقره الشرع، ول أكبر ول صار محر
تقره التجربة، وإنما هو تلبليس من شلياطلين النس والجن، فليعلقه

رنا منه أنه سبب في رفع البلء أو على نفسه أو ولده أو دابته، ظ
.دفعه، فوقع في الشرك الصغر

فإذا تجاوز المر واعتقد بأنه نيرفع البلء بعد نزوله، ونيدفعه
فل نينزل بذاته، بذات الشيء الذي علقه فقد وقع في الشرك

لل الله تبارك وتعالى، فمن اعتقد بأن لر ل نيرفعه إ الكبر؛ لن الض
هذه الشلياء التمائم ونحوها، بنفسها تدفع البلء وترفعه، فقد وقع

ركا في دفع البلء أو في الشرك الكبر؛ لنه جعل مع الله شرني
رفعه، فهو بحسب العتقاد نيتحول من معنى إلى معنى، لبس
ركا لما أن نيكون شر الخليط والحلقة والتمليمة وأي شيء نيعلقه إ
ركا أكبر، والفارق بلينهما بالعتقاد، إن أصغر وإما أن نيكون شر

اعتقد بأنه سبب نيرفع البلء ونيدفعه فهو شرك أصغر؛ لن هذا
السبب غلير مشروع ول معروف نفعه ل بالشرع ول بالتجربة، وإن

لنه بنفسه نيجلب الخلير ونيدفع الخلير فهو شرك أكبر؛ اعتقد أ
.فالمدار على النلية

دل﴿ والنية الكرنيمة وإن كانت وارد ة في الشرك الكبر: أق
لن أه دل  نه رر  أض ذب أه  لل ني ال ذن ند نرا أ

ن دن  ذإ ذه  لل ذن ال أدو ذمن  نن  أعو دد نت لما  أتم  دني نأ نر نف نأ
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شرح كتاب التوحليد – الشرنيط الرابع
فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

دل أق ذه  ذت نم دح نر أت  نكا ذس دم أم لن  أه دل  نه ةة  نم دح نر ذب ذني  ند نرا أ
ن دو  نأ ذه  بر أض أت  نفا ذش نكا

أه لل ني ال ذب دس ] هذه وارد ة في الشرك الكبر؛ لن معنى38 [الزمر:﴾نح
الدعاء هنا العباد ة، تدعون دعاء عباد ة ودعاء مسألة، والمدعوون

أنواع كثلير ة، من المشركلين من نيدعون الصنا م والوثان من
الشجار والحجار، ومنهم من نيدعون من نيسمونهم بالوللياء

المقبورنين أهل الضرحة، ومنهم من نيتعلق بالكواكب والشمس
والقمر، وهكذا، تلعبت الشلياطلين بعقول بني آد م بسبب جهلهم

بالله تبارك وتعالى، وجهلهم بالمر الذي خلقهم الله عز وجل
ألوا به ونيدعوا الناس إلليه نم ننيع نلموه و نليع .ل

ردا، لرفع البلء ول أنيدعى أب فلليس مع الله شرنيك نيجوز أن 
لل لدفعه، ول لجلب المصلحة ول لدفع المضر ة فليما ل نيقدر علليه إ
الله تبارك وتعالى؛ بل هذه من خصائص الرب تبارك وتعالى ومن

ردا؛ فقد أشرك في الربوبلية واللهلية .فعلها ودعا من دون الله أح
ررا ل نيستطليع أحد أن نيرفعه حتى نيأذن فإذا أراد الله بالعبد ض

ررا ل نيستطليع أحد أن نيدفع عن الخلير الله في ذلك، وإذا أراد به خلي
لدوا ردا، ولو اجتمع من في السموات ومن في الرض على أن نير أب

ررا من رزق، أو علم، أو هدانية، أو ولد، أو غلير ذلك مما عنه خلي
.نيعطي الله تبارك وتعالى من شاء من عباده

أتم ﴿لهذا جاء الستفها م  دني نأ نر نف نأ لن...  أه دل  نه رر  أض ذب أه  لل ني ال ذن ند نرا أ
ن دن  ذإ  

ذه ذت نم دح نر أت  نكا ذس دم أم لن  أه دل  نه ةة  نم دح نر ذب ذني  ند نرا أ
ن دو  نأ ذه  بر أض أت  نفا ذش ﴾نكا

]نيعني المعبودنين من دون الله، ل نيقدرون على39[الزمر:
ةل من الحوال، والتصرف في هذه المور لله التصرف في حا

.وحده دون سواه، نعم
عن عمران بن الحصلين رضي الله عنه أن النبي صلى الله
نما رل في نيده حلقة من صفر؛ فقال: (( علليه وسلم رأى رج

را، نوهن لل  أدك إ نتزني نل  لنها  نفإ نها  ذذه؟))؛ قال: من الواهنة؛ فقال: ((إنزع نه
ةد ل ردا ))، رواه أحمد بسن نأب نت  نلح نما أف نك  نعللي ني  نوه لت  ذم نلو  نك  نفإن

.بأس له
:هذا الحدنيث فليه بليان مسائل
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شرح كتاب التوحليد – الشرنيط الرابع
فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

 وجوب تغليلير المنكر إذا رآه المسلم؛ لنهالمسألة الولى:
فرض، وتغليليره على المراتب الثل ث التي جاء ذكرها في

ذطع نت ننيس نفإن لم  ذده،  ذبلي بليره  نغ نفللي را  أمنكر أكم  ذمن نأى  نر نمن  الحدنيث : (( 
أف النيمان ))، بحسب نع نك أض نوذل ذبه  ذبقل نف ذطع  نت ننيس نم  نفإن ل ذنه،  نسا ذل نفب

.قدر ة النسان في تغليلير المنكر
 السؤال عن الشيء الذي ل نيعرفهوالمسألة الثانية:

صلى النسان؛ حتى نيكون على بصلير ة من عمله أو تركه؛ فالنبي
للقه على الله علليه وسلم نهذه؟))، وهو ما ع نما  سأل الرجل: ((

.نيده
أنيعذر أحد بجهالة الشرك، ل الكبروالمسألة الثالثة:  أنه ل 

ول الصغر؛ لنه لو كان نيعذر بجهله بالشرك بالله تبارك وتعالى،
أدك ما قال له النبي نتزني نل  لنها  نفإ نها  ذزع صلى الله علليه وسلم: (( إن

نلحت نما أف نك  نعللي نوهي  لت  ذم نلو  را )) وفي الروانية الخرى: ((  نوهن لل  ذإ
را )) وهو صحابي نأبد . 
أن الصحابة غلير معصوملين، قد نيقع من: والمسألة الرابعة

بعضهم الخطأ فلينبهون علليه فليتركونه، ومن ترك الخطأ بدل الله
.سليئاته حسنات، وهو قلليل منهم بالنسبة إلى ثوابهم وحسناتهم

 الغلظة على مرتكب المنكر، إذا كان:والمسألة الخامسة
لد ة، ما نينفع الللين، تنفع لل الغلظة علليه والش ل نينفع في المقا م إ
لد ة علليه، وأنت قادر علليها، سواء بالقول أو بالكتابة، أو ما الش

ذلى﴿شاكل ذلك، وهو أمر وارد، والذنين ل نيفهمون معنى  ذإ أع  دد ا
ذة نم دك ذح دل ذبا نك  بب نر ذل  ذبلي لل الللين فقط؛ بل] 125: [النحل﴾نس ل نيعرفون إ

الشد ة في محلها حكمة، والللين في محله حكمة، فقد ل نينفع مع
لل الشد ة، والدلليل على ذلك أكثر من أن نيحصى، بعض الناس إ
أنيقتل، وهو أمر شدنيد، حد الباغي أنظر إلى الحدود، حد القاتل 

أهل البغي، نيقاتلون ونيقتلون، ودماؤهم هدر، هنا ل نينفع الللين تنفع
ررا والرجم إن.الشد ة ذبك لد الزنا، مائة جلد ة إن كان   إقامة الحدود ح

ربا، وهكذا، شرب الخمر وما فليه من الحد، قذف كان ثلي
المحصنات، إلى غلير ذلك من المور التي جاء تغليليرها بالقرآن

لليه علليه الصل ة والسنة بأسلوب الشد ة؛ لذا قال الله عز وجل لنب
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شرح كتاب التوحليد – الشرنيط الرابع
فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

لسل م والمؤمنلين نن﴿: وال بم أكم  نن ألو نني نن  ذذني لل دا ا ألو ذت نقا دا  أنو نم نن آ ذذني لل نها ا يني أ
ن ننيا 

رة نظ دل ذغ دم  أك ذفلي دا  أدو ذج نلي ذل نو ذر  لفا أك دل ]123 [التوبة:﴾ا .
والمقصود أن الحكمة قد تكون في الللين وهو الصل، وقد

.تكون بالشد ة حليث ل نينفع الللين؛ فكل شيء في محله حكمة
صلى الله علليه وسلم قال له: ((إنزعها)) لهذا فإن النبي

رنا))، والوهن مرض لل وه أدك إ نتزني نل  لنها  للق علليه ((إنزعها فإ للمع
لل وضعف، نيعني هذه التي علقتها ترجو منها دفع الضر ل تزنيدك إ

نما لت  نلو م ررا في دنينك ودنلياك؛ ثم في النهانية قال له: ((  ضر
ردا ))، وهو دلليل على خطر الشرك الصغر وأنه أكبر من نت أب نلح أف

الكبائر؛ فإذا اعتقد أن الخليط أو الحلقة أو الخاتم الحدنيد نيدفع
لل بالتوبة، ومن مات الشر بنفسه فهو شرك أكبر، ل نيغفره الله إ

.علليه مات على الكفر الكبر والعلياذ بالله، نعم
:المتن

لم نفل أت نق تمليمة  لل رعا: ((من تع وله عن عقبة بن عامر مرفو
للق ندع الله))، وفي روانية: (( من تع نو نل  نعة ف ند نو للق  نله، ومن تع الله 

نرك)) نأش نقد  رة ف نم .تملي
:الشرح

ومن هذا الباب، حدنيث الودع، وهو خرز، وتعلليق التمليمة،
التي هي من الشعوذ ة، من أجل دفع البلء أو رفعه من الشرك

.الصغر
لما التعلليق إذا كان التعلليق من القرآن أو أحادنيث نبونية من وأ

الذكار، فهنا اختلف علماء السلف، في الجواز وعد م الجواز، ومن
العلماء من نيرى إباحة ذلك إذا كان المعلق من القرآن على

لنه من القرآن ولليس فليه: النسان، كما نيفعله بعض الناس؛ قالوا
شعوذ ة، ل سحر ول طلسم، وبعض العلماء وهم الجمهور منعوا

رعا لوسائله؛ ردا لذرنيعة الشرك، وقط فقالوا: ل نيجوز ذلك، س
التعلليق ل من القرآن ول من الحدنيث ول من غليره، وهذا أولى؛

لنه إذا علق من القرآن ربما نينقله الشليطان من مرحلة إلى
.مرحلة خطلير ة
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رئا، ل من القرآن إذن ةد أن نيعلق شلي فالمعلق كله ل نيجوز لح
ول من الحدنيث، وغليرهما من باب أولى، من الشعوذ ة والتضلليل

الذي نيصدر من سفهاء الناس وفجارهم، من الذنين نيضلون الناس
لليبتزون أموالهم، فهؤلء نيوجدون في أماكن كثلير ة، وفي هذه

أقبض علليه، للما طلع شليطان  للط الله علليهم، ك البلد نحمد الله س
أنينكر علليهم، وهذا هو الغالب، في لما في غلير هذه الماكن فل  وأ
أنينكر على السحر ة ول على المشعوذنين وعلى غلير هذه البلد ل 

أتحارب الشركليات، نيرصدها الدجاللين، وهذه نعمة على هذه البلد 
.من لهم قدر ة على القبض على هؤلء

فدعا النبي صلى الله علليه وسلم على من تعلق ودعة فل
 ل أراحه الله ول أتم له مقصوده، ول من تعلق:نيعني ودع الله له؛

تمليمة فل أتم الله له ما أراد، دعاء علليه، لخطر التعلليق، الذي
تتعلق به القلوب، ومن تعلق تمليمة فقد أشرك بالله، ومن تعلق

ند إلى نل إلليه، وهذا هو الخسران المبلين، إذا وكله الله العب ذك أو رئا  شلي
رنا رنا مبلي .نفسه خسر خسرا

فالمقصود أن النسان ل نيحمي نفسه من الشرك وضروب
لل إذا عرف التوحليد وتمكن من الشرك الكبر والصغر والخفي إ

معرفة حقليقة التوحليد بأنواعه الثلثة، وتمكن من معرفة ما نيبطل
التوحليد ونينافي أصله، وتمكن من معرفة ما نينافي كمال التوحليد
من الشرك الصغر ومن كبائر الذنوب؛ فإنه نيحمي نفسه بفضل

.الله علليه من الشركليات
رطا من ولبن أبي حاتم عن حذنيفة، أنه رأى في نيده خلي

أهم﴿: الحمى، فقطعه وتل قوله نو لل  ذإ ذه  لل ذبال دم  أه أر نث دك نأ أن  ذم دؤ أني نما  نو
نن أكو ذر دش ] وهذا كسابقه، من وجوب تغليلير المنكر106[نيوسف: ﴾يم

لل أن إذا رآه المسلم، وعنده قدر ة على تغليليره بالليد، فل نيجزئه إ
نيغليره بليده، وكان حذنيفة عنده قدر ة على ذلك، بدون أن نيترتب

.علليه منكر أكبر
للق من أي نوع كان، وقد وفي الحدنيث دلليل على أن المع

للق الشخص قلبه به، سواء من الخليوط، أو من السليور، أو من ع
ةع، واستعمله لرفع البلء أو الورق، أو من الحدنيد، أو من أي نو
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فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

دفعه فقد وقع في الشرك، ومن جملة ذلك الخليط الذي نيعلق في
أنيقال فليه ما نيقال في الحلقة والخاتم النيدي أو في الرقبة، 

ندعة والتمليمة، ل فرق بلينه وبلين هذه الشلياء فهو من ضروب والو
لل إذا اعتقد فليه أنه بنفسه نيدفع البلء ونيرفعه الشرك الصغر، إ

فهو من الشرك الكبر، وفي الثر هذا دلليل على أنه نيجوز
الستدلل بالنيات التي ورد في الشرك الكبر على الشرك

.الصغر للحذر منه، والله أعلم
:الئسئلة

ررا، هذا سائل نيقول: كليف أحسن الله إلليكم وجزاكم الله خلي
نرد على من نيفعل الشرك الصغر إذا ذكرت له النيات الوارد ة

.نيقول: هذه في الشرك الكبر
قد نيستدل طالب العلم بالنيات التي وردت في الجواب:

الشرك الكبر على التحذنير من الشرك الصغر، فلعل معترض
بزلون النيات الوارد ة في النهي عن الشرك نيعترض ونيقول: أنتم تن

الكبر على الشرك الصغر، والفرق بلينهما ظاهر، أن الشرك
الكبر أهله مخلدون في النار، والشرك الصغر تحت المشليئة، هذا

.قد نيقوله بعض الناس
لكن نيختلف هذا المر باختلف المواقف والملبسات، فقد

تأتي مسألة نيصح للنسان أن نيستدل بآنيات الشرك الكبر على
، كهذه النصو:ص في هذا ( ..... )تحرنيم الصغر والتحذنير منه

.الباب
لل بالنيات الوارد ة وقد نيأتي ملبسات ل نيصح لحد أن نيستد

في الشرك الكبر على التحذنير من الشرك الصغر، فهو نيختلف
...... ) والله أعلم(باختلف المقا م واختلف  .

الدبلة، نيعتقدون الناس أنها تحبب بلين الزوجلين؟ :السائل
الدبلة؟ تحبب؟ ل ل ما اعتقد، هذه عاد ة بس :الشيخ .

 إذا اعتقد نيا شليخ؟السائل:
هذه عادات إفرنجلية ما أعتقد أنها من باب :الجواب

الشرك، لكنها عاد ة سليئة، هو نيلبس دبلة، والمخطوبة تلبس (  . .
.. . ) هذه عادات سليئة
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فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

:المتن
لله والصل ة والسل م على رسول الله بسم الله والحمد .

الوهاب رحمه الله تعالى: (باب ما قال الشليخ محمد بن عبد
)جاء في الرقى والتمائم .

أنه- في الصحليح عن أبي بشلير النصاري -رضي الله عنه
في بعض أسفاره، صلى الله علليه وسلم كان مع رسول الله

ر ة ر ة من وتر، أو قلد لن في رقبة بعلير قلد ذقلي أنيب رل أن ل  فأرسل رسو
لل قطعت .إ

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
نلة شرك صلى الله علليه وسلم نو بت نيقول: (( إن الرقى والتمائم وال

)، رواه أحمد أبو داود) .
نل وعن عبد ذك أو را  للق شليئ رعا: (( من تع أعكليم مرفو الله بن 

.إلليه ))، رواه أحمد والترمذي
للق على الولد من العلين، لكن إذا كان التمائم شيء نيع

لخص فليه بعض السلف، وبعضهم لم نيرخص للق من القرآن فر المع
رضي الله عنه- فليه، ونيجعله من المنهي عنه، منهم بن مسعود   -.

هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدلليل ما خل: والرقى
لخص فليه رسول الله من صلى الله علليه وسلم من الشرك، فقد ر

نمة أح .العلين وال
نولة: شيء نيصنعونه نيزعمون أنه نيحبب المرأ ة إلى زوجها، بت وال

.والرجل إلى امرأته
وروى أحمد عن رونيفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول

ذبك،-صلى الله علليه وسلم- الله  أطول  نست ن ة  نليا لل الح نلع ذفع،  أروني ننيا   )) 
ذجليع ذبر نجى  نأو استن را  نوتر للد  نتق نأو  نته  نلي نقد لح نع نمن  لن  نأ نس  لنا نفأخبر ال

ذمنه ٌء ئ  نبر را  لمد لن مح نفإ نعظم،  نأو  لبة  . ))دا
 من قطع تمليمة من إنسان كان ((وعن سعليد بن جبلير قال :

أهون((، رواه وكليع، وله عن إبراهليم قال : ))كعدل رقبة ننيكر نكانوا 
ذمن غلير القرآن أقرآن و ذمن ال للها  أك لتمائم  ))ال  .

:القارئ
.قال رحمه الله تعالى: ( باب ما جاء في الرقى والتمائم )
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فضليلة الشليخ: زنيئـئـد المدخئـلي

:الشيخ
المناسبة: بلين هذا الباب وبلين كتاب التوحليد، أن من الرقى

ما هو شرك نينافي كمال التوحليد، وكذلك التمائم، منها ما هو
شرك باتفاق نينافي كمال التوحليد، فلما كان هذه من الضداد

لل الله، تابع لل الله أو أصل ل إله إ والتي تنافي كمال ل إله إ
المؤلف بلين هذه البواب بعد قوله: باب تفسلير التوحليد وشهاد ة

لل الله .أن ل إله إ
لر م يرقى جمع رقلية، وهي نوعان: نوع مشروع، ونوع مح .ال

النوع المشروع: الرقى المشروعة، بشيء من القرآن
الكرنيم بقراء ة شيء على المرنيض أو المصروع ونحوه من القرآن

.الكرنيم مع النفث
وجوازها ومشروعليتها مشروطة بشروط ثلثة، عرفت بالتتبع

،والستقراء
 أن تكون من القرآن أو الحدنيث، كما ثبت:الشرط الول 

أرقي، رقاه جبرنيل عن النبي صلى الله علليه وسلم أنه رقى و
بوذتلين عندما سحره الليهودي، وأمر النبي صلى الله علليه بالمع

وسلم بالرقلية للينفع المسلم أخاه بها، إذن من شروطها أن تكون
للق ول تكتب كتابة أتقرأ مع النفث، ل تع من الكتاب أو من السنة، 

.في ورقة وتمحى فليشربها المرنيض، هذا غلير مأثور وغلير وارد
أنيفهم،والشرط الثاني:  أن تكون باللسان العربي، أو بكل م 

أنيشكل .نيعرف فل 
دل من الراقيوالشرط الثالث:  أن نيعتقد فليها ك

والمسترقي أنها سبب من السباب، كالعلج بالدونية المباحة
أتكملت لك علج إذا اس رجا وهي بدون ش الخرى، فليعتبرها عل

لثلثة . شروطها ال
وما عدا ذلك النوع الثاني من الرقى والعزائم التي فليها

شرك وشعوذ ة وكل م ل معنى له، أو (...) لغلير الله عز وجل، أو
كتابة أسماء الشلياطلين والعفارنيت، هذه من النوع المحر م لنها

.شرك
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لما التمائم فهي التي اعتاد أهل الجاهللية ومن تشبه بهم من وأ
أشلياء نيعلقونها على اختلف أنواعها، أهل السل م أنهم نيعلقونها،

لما كتابة ورق، طلسم تكتب وتوضع في جلد ثم توضع على إ
العضد أو على الرقبة أو على الصدر، تسمى تمليمة؛ فهذه من
أنواع الشرك، كما مضى معنا من أنواع الشرك الصغر؛ فإذا

ررا بذاتها؛ فهو من الشرك الكبر، رعا أو تدفع ض اعتقد بأنها تجلب نف
.وهذه محرمة باتفاق

والذي قليل خلف التمليمة التي تكتب في ورقة أو في جلد
من القرآن الكرنيم، أدلة السلف فليها منهم من أجازها، ومنهم من
رأى أنها ل تجوز، لما نيترتب علليها من الضرار، فالذنين رأوا جواز

أن نيعلق من القرآن على الطفل أو الرجل أو الدابة أو السليار ة أو
الباب؛ قالوا: إننا لم نخرج عن القرآن الكرنيم الذي هو صفة من

.صفات الله
ولقد رأى جمهور العلم أن التعونيذ ة إذا كانت من القرآن

الكرنيم أو من السنة النبونية أنه ل مانع من ذلك، لكن إذا كانت
تعلق على هذه الشلياء، على الطفال أو الرجال أو المركوبات أو

.البليوت ولو كانت من القرآن؛ فإنها ل تجوز
لل لن في وكونها ل تجوز هذا هو القول الراجح، وما ذلك إ

رئا لد لذرائع الشرك، ول نيستطليع أحد أن نيعلق شلي عد م تعلليقها س
رقا لدعي أنه من القرآن؛ فلبد من المنع مطل من غلير القرآن ثم ني

رء كان المعلق من القرآن أو من غلير القرآن .سوا
والذنين رأوا الجواز كما أسلفت أنهم نيقولون: ما تجاوزنا

القرآن الكرنيم؛ بل المعلق هذا من القرآن وهو صفة من صفات
والنتفاع الله التي نيجوز بها الرقلية .

رضا من السباب التي تمنع من تعلليق القرآن، كونه نيكون وأني
فليه امتهان؛ لن المعلق نيدخل به أماكن نجسة، وقد تكون امرأ ة
أنيقدس؛ لذا المنع أولى من الباحة، ومن بذكر  حائض أو نفساء، وال

أباح من علماء السلف فأرى أن معه وجه أنه ل حرج في ذلك؛
.لكن الدلليل نيدل على أن عد م الجواز هو القول الراجح، نعم
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:المتن
 أنه-رضي الله عنه-في الصحليح عن أبي بشلير النصاري 

صلى الله علليه وسلم في بعض أسفاره، كان مع رسول الله
ر ة ر ة من وتر، أو قلد لن في رقبة بعلير قلد نلي ذق أنيب رل أن ل  فأرسل رسو

لل قطعت .إ
:الشرح

للق على الدواب، وكان رضا من أنواع المعلقات التي تع وهذه أني
من عاد ة أهل الجاهللية نيعلقونها على البعر ة، على البعلير، على

الناقة، وعلى الدابة –مركوب -، والمراد من هذه القلد ة هي
القلد ة التي فليها نوع من الشرك، ولليست القلد ة التي تكون

نهدي، وكان النبي صلى الله علليه وسلم علمة على الدابة أنها 
نيأمر بفتل قلئد الغنم نيوضع في عنقها لليعرف أنها هدي إلى مكة،
لدعون أنها أر م، لكن القلئد التي ني وكذلك البل، فهذه القلئد ل تح

للق علليه من الصابات؛ هذه تدفع العلين، وتكون حصن حصلين للمع
لر م التي كان نيفعله أهل الجاهللية، هي الممنوعة، وهو التقلليد المح

صلى الله علليه وسلم وأمر بقطعها من أعناق فنهى النبي
.الدواب، نعم

:المتن
 قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه- وعن ابن مسعود 

نلة شرك نو بت ذئم وال لتما نوال يرقى  لن ال صلى الله علليه وسلم نيقول: (( إ
)، رواه أحمد أبو داود) .

:الشرح
هذه مضى بليانها الرقى والقول فليها، والتفصليل فليها،

للق المشروع والممنوع، والتمائم كذلك جمع تمليمة، وهي ما نيع
على عضد النسان أو رقبته أو صدره أو الدابة أو البليت، أو نحو
ذلك، منهي عن ذلك كله وهو من ضروب الشرك الصغر، وأما

نلة فقد فسرها المؤلف  نو بت . بأنه شيء، أعد -رحمه الله- ال
نلة شرك )) نو بت ذئم وال لتما نوال يرقى  لن ال ،قال نيقول: (( إ
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للق على الولد من العلين، لكن إذا كان التمائم شيء نيع
لخص للق من القرآن فرخص فليه بعض السلف، وبعضهم لم نير المع

رضي الله عنه- فليه، ونيجعله من المنهي عنه، منهم بن مسعود   -.
عرفنا البحث في هذا، وأن الولى والرجح عد م الجواز، لما

نيترتب من تعلليق القرآن على الناس أو الدواب نيترتب علليه من
أنه نيفتح أبواب الشرك، وأن في منعه سد لذرائع الشرك، وأنه
من صليانة القرآن أن ل نيعلق على الرجال ول على النساء ول

.على الولد؛ بل نيبقى في المصاحف لليقرأ ، وفي الصدور، نعم

:المتن
أتسمى بالعزائم، وخص منها الدلليل ما خل يرقى: هي التي  وال

لخص فليه رسول الله صلى الله علليه وسلم من من الشرك؛ فقد ر
نمة أح .العلين وال

:الشرح
نمة أح نيعني من جمليع المراض، من مرض العلين، ومن ال

كالعقارب والحليات ونحوها، والمراد بها لدغة ذوات السمو م؛
أنيرقى منها، ونيقاس علليها جمليع المراض كالصرع والسحر

والمرض الباطني والظاهري؛ فهي من أسباب الشفاء من جمليع
.المراض، ولليست خاصة بمرضلين

:المتن
نلة: شيء نيصنعونه نيزعمون أنه نيحبب المرأ ة إلى زوجها، بتو وال

.والرجل إلى امرأته
:الشرح

وهذا من ضروب الشعوذ ة والسحر، ونيسمى عند الفقهاء من
باب الصرف والعطف، نيسموه من ضروب السحر الصرف

رئا إذا أرادوا أن نيصرفوا المرأ ة عن والعطف، نيعني نيعملون شلي
الرجل عن امرأته، والعكس إذا أرادوا أن نيحببوا الرجل زوجها، أو

إلى زوجته، والزوجة إلى زوجها، فهو من باب الصرف والعطف،
.وهو ل نيجوز لنه من ضروب السحر، والسحر شرك
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:المتن
 قال: قال لي -رضي الله عنه- وروى أحمد عن رونيفع 

ن ة: ((صلى الله علليه وسلم رسول الله نليا لل الح نلع ذفع،  أروني ننيا 
نأو را،  نوتر للد  نتق نأو  نته،  نلي نقد لح نع نمن  لن  نأ نس  لنا نفأخبر ال ذبك،  أطول  نست

ذمنه )) ٌء ئ  نبر را  لمد لن مح نفإ نعظم،  نأو  لبة  ذجليع دا ذبر نجى  .استن
:الشرح

ررا، لنها من الكبائر، من تقلد وت لرمة وأ للها مح هذه الخصال ك
لسليور التي تجمع طرفي القوس، يسليور، ال والوتر المراد به ال

أليور تجمع بلين طرفي القوس، فإذا لس القوس هكذا لليرمى به، ال
ني، وأراد أن نيبدلها بغليرها أخذ الولى وجعلها في رقبة البعلير، أو نبل
جعلها على عضد الصبي أو في رقبته من العلين، نيعني تصرف عنه

.العلين والجان، وهذا من أنواع الشرك
را أدونها كبر لع ومعنى عقد اللحلية، كان نيفعله أهل الجاهللية، نيج

رل ول رعانية لها را، ل تجم .ونيعقدونها تكبر
لهر، ولن الستنجاء لرجليع ل نيجوز؛ لنه ل نيط والستنجاء بال

لرجليع رجليع الدواب والعظا م نهى عنه النبي صلى الله علليه بال
وسلم لما فليه من المصلحة للغلير، في عالم الجن؛ لما أتوا النبي

يل أك صلى الله علليه وسلم نيسألونه الطعا م والعلف؛ قال لهم: ((
نن – نيعني طعا م لهم للجن – نكا نما  نك ننيعود  نعلليه  ذه  أم الل نر اس أذك ةم  نعظ
ننت))، وهذا من علم الغليب الذي ل نكا نما  نك أد  نتعو ةة  نث نرو يل  أك ببكم  أدوا نل نو

علليه الصل ة والسل م ذكره نشاهده ولكن نؤمن به؛ لن النبي .
ةط من رجليع دابة، ةل أو غائ فل نيجوز لحد أن نيستنجي من بو

لما الحملير فروثها نجس؛ كما قال النبي البقر والغنم والبل، وأ
في الروثة: ((إنها رجس ))؛ أي: نجس؛ فل صلى الله علليه وسلم

رضا ل نيستجمر بها .نيستنجى بها أني

:المتن
نن: (وعن سعليد بن جبلير قال نكا ةن  نسا رة من إن نتمليم نطع  نق نمن 

نقبة نر ذل  ، رواه وكليع)نكعد  .
:الشرح
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وهو في بليان فضل المر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن
رئا تغليلير المنكر أجره عظليم؛ فمن رأى على مسلم رأى علليه شلي
ررا أو نيجلب به رقا نيتقي به العلين أو الشلياطلين أو نيدفع به ضر لل أمع
رة، فقطعها من نيده أو من عنقه أو من عضده، عند القدر ة صح

لل على ذلك، فكأنما أعتق رقبة، له أجر من أعتق رقبة، وما ذلك إ
لن الشرك الكبر كما ورد لنه أنقذ هذا المسلم أنقذه من النار؛

في عمومات النصو:ص أن صاحبه إن مات علليه دخل النار، لكن
رل غلير مؤبد، كما في قول ني دخو نلق نمن  علليه الصل ة والسل م: (( 

نخل ند را  نشليئ ذبه  أنيشرك  نل  نلقليه  نمن  نو لنار،  نخل ال ند را  نشليئ أنيشرك به  نه  الل
لنة ))، والنية الكرنيمة :  نج نما﴿ال أر  ذف دغ نني نو ذه  ذب نك  نر دش أني نأن  أر  ذف دغ نني نل  نه  لل لن ال ذإ

نشاء نني نمن  ذل نك  ذل نذ نن  لشرك ]، فعند48 [النساء:﴾ أدو قو م تشمل ال
لشرك الصغر؛ لذا من أنقذ أخاه المسلم من الشرك الكبر وال

الصغر بقطع تمليمة من رقبته أو من نيده كأنما أعتق رقبة
مسلمة، ووجه الشبه بلين الرقبتلين أن هذا أعتق رقبة مسلمة،

لن هذا أعتق رقبة لرقبتلين، أ لشبه بلين ال من النار؛ فجعل ووجه ال
.ثوابه كمن أعتق رقبة في سبليل الله، والله أعلم
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