بسم الله الرحمن الرحيم

الوقفة السادسة مع أخينا أبي مصعب
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
إن من أعظم النعم على العبد معرفة التوحيد الذي أرس ل ل ل الله به الرس ل ل ل وتعلنمه للناب على بصل ل لليرة
وعلم وخاصل ل ل للة فنمن يتصل ل ل للدر للتدريب وتعلنم الناب فإذا كان المعلم عنده نقص في هذا الباب ألحق
الضل للرر بالمتعلمين ورتما تعلموا العقيدة وفيلا خل في بعم المسل للال التي لم تضل للب فين ل ل المتعلم
على جل ب صول دينه ويترتب على ذلك األمور العظام.
ولنا وقفة مع أخينا أبي مصعب حول مس لتين:
األولى :يقول فيها أن التنجيم وقراءة الفنجان وخط الرمل أنه من وسائل الشرك.
الثانية :أن التمائم والحروز من وسائل الشرك.
لم يوفق فيلما للصواب نستمع للما من هنا.
قال وفقه الله:
الجامعة اإلس ل للالمنة وال ل للير محمود الس ل لليرة عند علماا اإلس ل للالم وعلى علم ارس ل للر إذ يدرك هذا ب ناا
علماا عصل ل ل لره علنه ،كيف نعرف أن هذا عالم وهذا لنب بعالم؟ تنجنم؟ أجيبوا ،نعرف هذا عن طريق
قرااة الفنجان؟ أجيبوا ،خ الرم ؟ أجيبوا.
نعرف هذا عن طريق ناا علماا عصل لره علنه فإذا أ نى علماا عصل لره علنه ،فإذا أ نى علماا عصل لره
علنلله ،كللل الللا اللللق لكر ق للل الللا قراءة الفنجللان وخط الرمللل وغير الللا من التنجيم كللل الللا من
وسائل الشرك ...
http://d.top4top.net/m_82mz061.mp3

قال شيخ اإلسالم ا ن تيمية رحمه الله:
"العراف" قللد قي ل إنلله اس ل ل ل ل ل للم عللام للنللاهن والمنجم والرمللال ونحوهم ممن يتنلم في تقللدم المعرفللة بل لذه
الطرق[ .مجموع الفتاوى جل 53صل]375
وقال الشيخ العالمة صالح الفوزان حفظه الله:
والتنجنم هو االس ل للتدالل باألحوال الفلننة على الحوادث األرض ل للنة وهو من أعمال الجاهلنة وهو ل للرك
أنبر إذا اعتقد أن النجوم تتصرف في النون.
م ل الخ على الرم ل وقرااة الفنجللان أو قرااة النف كمللا نحللدث عن بعم المخرفين اليوم واإل م ال
نقتصر على مرتنب هذه األعمال نفسه ب يلحق حتى من ذهب إليلم أو صدقلم[ .المنتقى من فتاوى
ال ير جل 3صل]321
وسئلت اللجنة الدائمة في الكهانة:
السلللللللؤال :ه نقتدى بالعالم الذي يدعي علم الغيب على سل ل ل ل للبي الخ في الرم ؟ أو ال يجو  ،وه
يجو أنضا أن يؤك ما ذبحه ذلك العالم أو مصافتحه؟
الجواب :من يدعي علم الغيب بالخ في الرم أو فتح النتاب أو النظر في النجوم أو باسل ل للتحضل ل للار

الجن أو نحو ذلك كاهن ،وقد صل للح عن رسل للول الله ص ل للى الله علنه وسل لللم أنه قال« :م ْن أتى كا ِهًنا
ِ
ول فق ْد كفر ِبما أ ُْن ِ ل على ُمح َّم ٍد صَّلى الله علنه وسَّلم».
فصَّدق ُه بما نُق ُ

وعلى ذللك ال يجو األنل من ذبنحتله وال اإلتنان إلنه وال مجالس ل ل ل ل ل للته وال مص ل ل ل ل ل للافحته ،لنن يجب أن
تر للدوه ،وتنص للحوه وتخبروه أن دعوى علم الغيب كفر يخرجه من دين اإلس للالم .عس للى الله أن يتوب
علنه .وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد ,وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدالمة للبحوث العلمنة واإلفتاا [السؤال ال الث من الفتوى رقم]9966
الرلنب نالب رلنب اللجنة عض ل ل للو عض ل ل للوعبد الع ي بن عبد الله بن با عبد الر اق عفنفي عبد الله
بن غدنان عبد الله بن قعود

قال الشيخ العالمة صالح الفوزان حفظه الله.
(إدعاا علم الغيب و قرااة النف والفنجان وغيرهما)
المراد بالغيب:
ما غاب عن الناب من األمور المسللتقبلة والماضللنة وما ال يرونه ،وقد اختص الله تعالى بعلمه ،وقال

ِ
م اْلغيب ِإ َّال َّ
ِ
َّ
الل ُه [النم  ]93 :فال نعلم الغيب إال الله
تعالىُ﴿ :ق ال ن ْعل ُم من في ال َّسل ل لماواا و ْاأل ْر ِ ْ
سلبحانه وحده ،وقد نطلع رسلله على ما لاا من غيبه لحكمة ومصلحة ،قال تعالى﴿ :ع ِال ُم اْلغ ْي ِب فال
ظ ِلر على غيِب ِه أح ًدا * ِإالَّ م ِن ارتضل لى ِمن َّرسل ل ٍ
ول [الجن ]27-29 :أي ال نطلع على لليا من
ْ
ْ
ُن ْ ُ
ُ
الغيب إال من اص للطفاه لرس للالته فنظلره على ما ن للاا من الغيب .ألنه نس للتدل على نبوته بالمعج اا

التي منلا اإلخبار عن الغيب الذي نطلعه الله علنه .وهذا نعم الرسل ل ل ل ل للول الملني والب ل ل ل ل ل للري وال نطلع
غيرهما لدلي الحصر.
فمن ادعى علم الغيب ب ي وسلليلة من الوسللال غير من اسللت ناه الله من رسللله فلو كاذب كافر س لواا
ادعى ذلك بواس ل ل للطة قرااة النف أو الفنجان أو النلانة أو الس ل ل للحر أو التنجنم أو غير ذلك وهذا الذي
نحص من بعم الم عوذين والدجالين من األخبار من مكان األ ناا المفقودة واأل ناا الغالبة.
وعن أسل للباب بعم األمرام ،فنقولون فالن عم لك كذا وكذا فمرضل للا بسل للببه ،إنما هو السل للتخدام
الجن وال للناطين ،ونظلرون للناب أن هذا نحصل ل للم عن طريق عم هذه األ للناا من باب الخداع
والتلبنب[ .كتاب التوحيد صل]13
قال شيخ اإلسالم ا ن تيمية:
والنلان كان نكون ألحدهم القرين من ال ل ل للناطين يخبره بك ير من المغيباا بما نسل ل للترقه من السل ل للمع.
وكانوا يخلطون الص ل ل ل للدق بالنذب ،إلى أن قال :ومن هؤالا من ن تنه ال ل ل ل للنطان ب طعمة فوانه وحلوى
وغير ذللك مملا ال نكون في ذلك الموض ل ل ل ل ل للع ومنلم من نطير به المجني إلى مكة أو بيا المقدب أو
غيره .اهل [مجموعة التوحيد (])9 0 3 ،767

قال الشيخ العالمة ا ن باز رحمه الله:
حكم إتنان النلان ونحوهم وسؤاللم وتصدنقلم.
الحمد لله وحده ،والصل ل للالة والسل ل للالم على أ ل ل للرف األنبناا والمرسل ل لللين نبينا محمد وعلى آله وصل ل للحبه
أجمعين ،أما بعد :فقد ل ل ل ل ل للاع بين ك ير من الناب أن هناك من يتعلق بالنلان والمنجمين والس ل ل ل ل ل للحرة
والعرافين وأ ل ل ل ل ل للباهلم ،لمعرفة المسل ل ل ل ل للتقب والحال وطلب ال وا والنجا في االمتحان ،وغير ذلك من

ظ ِل ُر على غ ْيِب ِه
األمور التي اختص الله س ل ل ل ل ل للبحانه وتعالى بعلملا كما قال تعالى﴿ :ع ِال ُم اْلغ ْي ِب فال ُن ْ
أح ًدا * ِإالَّ م ِن ارتضل ل لى ِمن َّرس ل ل ل ٍ
ك ِمن ب ْي ِن يد ْن ِه و ِم ْن خْل ِف ِه رص ل ل ل ًدا [الجن،]27-29 :
ول فِإَّن ُه ن ْسل ل لُل ُ
ْ
ُ
ِ
َّ
م اْلغيب ِإالَّ َّ
ِ
الل ُه وما ن ْ ل ل ل ل ُع ُرون أَّنان ُي ْبع ُون
وقال س ل ل للبحانهُ﴿ :ق ال ن ْعل ُم من في ال َّسل ل ل لماواا واأل ْر ِ ْ
[النم  ]39 :فالنلان والعرافون والسللحرة وأم اللم قد بين الله سللبحانه وتعالى ورسللوله صلللى الله علنه
وس ل لللم ض ل للالللم وس ل للوا عاقبتلم في انخرة وأنلم ال نعلمون الغيب ،وانما نكذبون على الناب ونقولون

على الله غير الحق وهم نعلمون ،قال تعالى﴿ :وما كفر سللنمان ول ِن َّن ال َّ ن ِ
اطين كف ُروْا ُنعِلمون َّ
الناب
ُ ْ ُ
ْ
ُ
ال ِسل ل ل ل ل ل ل ْحر وما أُن ِ ل على اْلملن ْي ِن ِبباِب ه ُاروا وم ُاروا وما ُنعِلم ِ
ان ِم ْن أح ٍد حتَّى نُقوال ِإَّنما ن ْح ُن ِف ْتنة
فال ت ْنُفر فيتعَّلمون ِم ْنلملا ملا نف ِرُقون ِب ِه بين اْلمرِا و و ِج ِه وما هم ِبضل ل ل ل ل ل ل ِْرين ِب ِه ِمن أح ٍد ِإالَّ ِبِإ ْذ ِن َّ
الل ِه
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ل لرْوْا ِب ِه
ال َّس ل ل ِ
اح ُر

ويتعَّلمون ما نضل ل مرهم وال ينفعلم ولق ْد عِلموْا لم ِن ا ْ ل لتراه ما له ِفي ِ
انخ ِرة ِم ْن خال ٍق ولِب ْلب ما
ُ
ُ
ُُْ
ُ ُْ
ُ
ُ
أ ُنفس ل للم لو ك ُانوْا نعلمون [البقرة ،]302 :وقال سل للبحانهِ﴿ :إَّنما ص ل لنعوا كي ُد س ل ل ِ
اح ٍر وال ُنْفِل ُح
ُ ْ
ُْ ْ
ْ ُ
ِ
ف ما ن ِْف ُكون
ح ْي ُث أتى [طه ،]96 :وقال تعالى﴿ :وأ ْوح ْينا ِإلى ُموس ل لى أ ْن أْل ِق عص ل لاك فِإذا هي تْلق ُ

فوقع اْلح مق وبط ما ك ُانوا ن ْعمُلون [األعراف ]339-337 :فلذه انناا وأم اللا تبين خسارة الساحر
ومْله في الدننا وانخرة ،وأنه ال ن تي بخير وأن ما يتعلمه أو نعلمه غيره نضر صاحبه وال ينفعه ،كما

اجتِنُبوا ال َّسل ل ْبع
نبه س للبحانه أن عمللم باط  ،وص للح عن رس للول الله ص لللى الله علنه وس لللم أنه قالْ « :
النْف ِ َِّ
اْلموِبق ِ
الله ِإالَّ
َّ
الل ِه وما ه َّن؟ قال« :ال ِ ل ل لرك ِب َّ
اا» قاُلوا :نا رس ل ل لول َّ
الل ِه وال ِس ل ل ل ْح ُر وق ْت ُ َّ
ْ ُ
ب التى ح َّرم ُ
ُ
ُ
ُ
ف وق ْذف اْلغ ِافال ِا اْلمؤ ِمن ِ
ال اْليِتن ِم والتَّوِلى يوم ال َّ ح ِ
الرتا وأ ْن م ِ
ِباْلح ِق وأ ْن ُ ِ
اا» .متفق على صحته.
ُْ
ُ
ْ
ُ
ْ

وهذا يدل على عظم جريمة الس ل ل للحر ألن الله قرنه بال ل ل للرك ،وأخبر أنه من الموبقاا وهي المللناا،

والسل ل للحر كفرال ألنه ال يتوص ل ل ل إلنه إال بالنفر ،كما قال تعالى﴿ :وما ُنعِلم ِ
ان ِم ْن أح ٍد حتَّى نُقوال ِإَّنما
ن ْح ُن ِف ْتنة فال ت ْنُف ْر [البقرة.]302 :

اح ِر ض لرتة ِبال َّس لي ِ
وقد روي عن النبي صلللى الله علنه وسلللم أنه قال« :حمد ال َّس ل ِ
ف» ،وصللح عن أمير
ْ
ْ
المؤمنين عمر بن الخطاب رضلي الله عنه أنه أمر بقت السحرة من الرجال والنساا ،وهكذا صح عن
جندب الخير األ دي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله علنه وسلم أنه قت بعم السحرة،
وص ل ل للح عن حفص ل ل للة أم المؤمنين رض ل ل للي الله عنلا أنلا أمرا بقت جارية للا س ل ل للحرتلا فقتلا ،وعن
عال للة رضللي الله عنلا قالا :س ل ل رسللول الله صلللى الله علنه وسلللم ناب عن النلان فقال« :ل ْن ُس لوا

ِب ل ٍ
يا»ال فقالوا :نا رسول الله إنلم نحد ونا أحنانا ب يا فنكون حقا ،فقال :رسول الله صلى الله علنه

وسل ل ل ل ل لللمِ« :تْلك النِلم ُة ِمن الح ِق ي ْخطُفلا ِ
طون معلا ملة ك ْذب ٍة» .رواه
الجِن مي فنُق مرها ِفي أُ ُذ ِن وِل ِن ِه  ،في ْخِل ُ
البخاري

ِ
الن ُجو ِم
وقال صللى الله علنه وسللم فنما رواه عنه ابن عباب رضي الله عنلما« :م ْن ا ْقتبب ُ ْعب ًة من ُ
فق ِد ا ْقتبب ُ عب ًة ِمن ِ
الس ْح ِر اد ما اد» رواه أبو داود واسناده صحنح.
ْ
وللنسللالي عن أبي هريرة رضللي الله عنه عن النبي صلللى الله علنه وسلللم أنه قال« :م ْن عقد ُعْقد ًة ُ َّم
نفث ِفيلا فق ْد سلحر وم ْن سلحر فق ْد أ ْ رك وم ْن تعَّلق ْيًلا ُو ِك ِإل ْن ِه» ،وهذا يدل على أن السحر رك
بالله تعالى كما تقدم ،وذلك ألنه ال يتوصل ل ل ل ل ل ل إلنه إال بعبادة الجن والتقرب إليلم بما نطلبون من ذبح
وغيره من أنواع العبادة ،وعبادتلم رك بالله ع وج .

فللالنللاهن من ي عم أنلله نعلم بعم المغيبللاا ،وأن ر مللا نكون ذلللك ممن ينظرون في النجوم لمعرفللة

الحوادث ،أو نسل للتخدمون من نسل للترقون السل للمع من ل للناطين الجن ،كما ورد بالحديث الذي مر ذكره،
وم ل هؤالا من يخ في الرمل أو ينظر في الفنجللان أو في النف ونحو ذلللك ،وكللذا من نفتح النتللاب

عملا منلم أنلم نعرفون بلذلك علم الغيب وهم كفار بلذا االعتقادال ألنلم بلذا ال عم يدعون م ل ل ل ل ل للاركة
الله في صل ل ل للفة من صل ل ل للفاته الخاص ل ل ل لة وهي علم الغيب ،ولتنذيبلم بقوله تعالىُ﴿ :ق ْ ال ن ْعل ُم م ْن ِفي
ال َّسل ل ل ل ل ل لملاو ِ
اا و ْاأل ْر ِ
م اْلغ ْيلب ِإال الَّلل ُه [النمل  ،]93 :وقولله﴿ :و ِع ْندهُ مف ِات ُح اْلغ ْي ِب ال ن ْعل ُملا ِإال ُهو
ول ل ُن ْم ِع ْن ِدي خ ِال ُن الَّل ِه وال أ ْعل ُم
[االنعام ،]36 :وقوله تعالى لنبنه صل لللى الله علنه وسل لللمُ﴿ :ق ْ ال أُق ُ

ول ل ُن ْم ِإِني ملك ِإ ْن أتَِّب ُع ِإال ما ُيوحى ِإل َّي [األنعام ]30 :اننة ،ومن أتاهم وصدقلم بما
اْلغ ْيب وال أُق ُ
نقولون من علم الغيب فلو كافر ،لما رواه أحمد وأه السللنن من حديث أبي هريرة رضللي الله عنه أن
ِ
ِ
ول فق ْد كفر ِبما أ ُْن ِ ل على
النبي ص ل لللى الله علنه وس ل لللم قال« :م ْن أتى ع َّارًفا أ ْو كاهًنا فصل ل لَّدق ُه بما نُق ُ
مح َّم ٍد صلَّلى َّ
الل ُه عل ْن ِه وسلَّلم» وروى مسلللم في صللحنحه عن بعم أ وا النبي صلللى الله علنه وسلللم
ُ
عن النبي ص لللى الله علنه وس لللم أنه قال« :م ْن أتى ع َّارًفا فسل ل ل ُه ع ْن ل لى ٍا ل ْم تُْقب ْ ل ُه صل لالة أ ْرت ِعين
ْ
لْيل ًة».
وعن عمران بن حص ل للين رض ل للي الله عنه عن النبي ص ل لللى الله علنه وس ل لللم أنه قال« :ل ْنب ِمَّنا م ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ول فق ْد
تطَّير ،أ ْو تُطَّير ل ُه أ ْو تن َّلن ،أ ْو تُنلن ل ُه أ ْو سحر ،أ ْو ُسحر ل ُه ،وم ْن أتى كاهًنا فصَّدق ُه بما نُق ُ
كفر ِبما أ ُْن ِ ل على مح َّم ٍد صل ل لَّلى َّ
الل ُه عل ْن ِه وسل ل لَّلم» رواه الب ار بإس ل للناد جيد ،وبما ذكرنا من األحاديث
ُ
يتبين لطالب الحق أن علم النجوم وما نس ل للمى بالطالع وقرااة النف وقرااة الفنجان ومعرفة الخ  ،وما
أ للبه ذلك مما يدعنه النلنة والعرافون والس للحرة كللا من علوم الجاهلنة التي حرملا الله ورس للوله ومن

أعماللم التي جاا اإلس للالم بإبطاللا والتحذير من فعللا أو إتنان من يتعاطاها وسل لؤاله عن لليا منلا
أو تصدنقه فنما يخبر به من ذلكال ألنه من علم الغيب الذي است ر الله به.

ونصنحتي لن من يتعلق بلذه األمور :أن يتوب إلى الله ونستغفره ،وأن نعتمد على الله وحده ويتوك
علنه في ك األمور مع أخذه باألسل ل ل للباب ال ل ل ل للرعنة والحسل ل ل للنة المباحة ،وأن يدع هذه األمور الجاهلنة
ويبتعد عنلا ونحذر س لؤال أهللا أو تصللدنقلم ،طاعة لله ولرسللوله صلللى الله علنه وسلللم وحفاظا على
دينه وعقيدته ،وحذ اًر من غض ل للب الله علنه ،وابتعاداً عن أس ل للباب ال ل للرك والنفر التي من ماا عليلا

خس للر الدننا وانخرة ،نسل ل ل الله العافنة من ذلك ،ونعوذ به س للبحانه من ك ما يخالف للرعه أو يوقع
في غض ل للبه ،كما نسل ل ل له س ل للبحانه أن يوفقنا وجمنع المس ل لللمين للفقه في دينه وال باا علنه ،وأن نعيذنا
جمنعاً من مضللالا الفتن ومن للرور أنفسللنا وسلليلاا أعمالنا ،إنه ولي ذلك والقادر علنه وصلللى الله

وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه..

http://www.binbaz.org.sa/mat/8173

قال الشيخ العالمة محمد أمان الجامي رحمه الله:
قوله" :ومن ادعى يلاً من علم الغيب"
الشرح  :ومن ادعى يلاً من علم الغيب كالناهن والعراف والساحر والمنجم وصاحب النف وصاحب
الفنجان وص ل ل للاحب الرم والتراب الذين نكتبون ويخططون في الرم والتراب ويخبر الناب علم الغيب

من تلك الخطوط ونق ار في الفنجان ،وأنا ال ترى في الفنجان ل لليلاً وهو ي عم أنه نق أر في هذا الفنجان
الذي ت ل ل ل ل ل للرب به القلوة فيخبر منلا الغيب وينظر في النف فنق أر في النف فيخبر بالغيب ويدعي أنه

نعرف مكان الض للالة ،الناقة التي ض لللا في المكان الفالني والس للنارة التي ُسل لرقا في ال للعب الفالني
في الجراش الفالني ،وهكلذا ،هؤالا كللم كفرة ،ومن الطواغيلا ،ومن رؤس ل ل ل ل ل للاا الطواغيا ،ألنلم كللم

ِ
ِ
ول فق ْد كفر ِبما
عموا أنلم نعلمون الغيلب للذللك قلال النبي« :م ْن أتى كلاهًنا أ ْو ع َّارًفا فصل ل ل ل ل ل لَّدق ُه بما نُق ُ
أ ُْن ِ ل على ُمح َّم ٍد» ،ألن الذي أن ل على محمد علنه الصل للالة والسل للالم هو القرآن ،والقرآن نقولُ ﴿ :ق

ِ
م اْلغيب ِإ َّال َّ
ِ
َّ
الل ُه [النم  ،]93 :ومن ادعى علم الغيب ب ي وس ل لليلة
ال ن ْعل ُم من في ال َّسل ل لماواا و ْاأل ْر ِ ْ
من الوس ل ل ل للال خص ل ل ل للوصل ل ل ل لاً هذه الوس ل ل ل للال الوهمنة التي ال حقنقة للا كافر مرتد ورلنب من رؤس ل ل ل للاا

الطواغيا [ .ر ال ال ة األصول]

قال وفقه الله:
وتعلمهم أيضللا أن التمائم والحروز من وسللائل الشللرك وهكذا أنضللا الطواف بالقبور واالسللتغا ة بغير
الله فنما ال نقدر علنه إال الله وتعلملم العقيدة الصل ل ل ل للحنحة في أبواب العبادة جمنعا وتبتدأ بالمسل ل ل ل للال
الصغار قب كبارها وعلنك أن تترفق ...
http://b.top4top.net/m_8378aj1.mp3

قال أ و السعادات:
التم للالم جمع تمنم للة وهي خر اا ك للان للا العرب تعلقل للا على أوالدهم يتقون بل للا العين في عملم،
ف بطللا اإلسالم.
قوله " :فال أتم الله له " دعاا علنه.
وقال أ و السعادات:
"وفي روانة :من تعلق تمنمة فقد أ ل ل ل ل للرك" قال أبو السل ل ل ل ل للعاداا :إنما جعللا لل ل ل ل للركاال ألنلم أرادوا دفع
المقادير المكتوبة عليلم ،وطلبوا دفع األذى من غير الله الذي هو دافعه[ .فتح المجيد ب ل ل ل ل ل للر كتاب
التوحيد صل]393
وعن ع د الله ن مسعود رضي الله عنه قال:
الرقى والتَّم ِالم و ِ
التولة ِ ْرك».
سمعا رسول الله صلى الله علنه وسلم نقولِ« :إ َّن م
وقال الشيخ العالمة ا ن باز رحمه الله :
وقد تنون للركا أنبر إذا اعتقد معلق التمنمة أنلا تحفظه أو تن للفه عنه المرم أو تدفع عنه ضللرر
دون إذن الله وم يلته[ .الفتاوى جل 2صل]571
ولكر الشيخ ع د الرحمن ن حسن:
السابعة :التصريح ب ن من تعلق تمنمة فقد أ رك.
[كتاب التوحيد]
عن عقبة بن عامر الجلني رضل ل للي الله عنه :أن رسل ل للول الله ص ل لللى الله علنه وسل ل لللم أقب إلنه ره ،
فبانع تس ل ل ل للعة ،وأمس ل ل ل للك عن واحد ،فقالوا :نا رس ل ل ل للول الله بانعا تس ل ل ل للعة وتركا هذا؟ قال« :إن علنه
تمنمة» ،ف دخ يده فقطعلا ،فبانعه وقال« :من علق تمنمة فقد أ للرك».أخرجه أحمد بإس للناد ص للحنح
والحانم وقد صلححه ال ير العالمة األلباني رحمه الله في الصحنحة رقم  162وحسنه يخنا العالمة
مقب رحمه الله في الجامع الصحنح (.)261/9

وقوله« :فقد أ ل ل ل للرك» ،قال الحافال ابن حجر رحمه الله :وانما كان ذلك من ال ل ل ل للرك ألنلم أرادوا دفع
المضار وجلب المنافع من عند غير الله [ ....الفتح جل 30صل.]369
وقال ال للير العالمة ابن با رحمه الله  :وقد تنون للركا أنبر إذا اعتقد معلق التمنمة أنلا تحفظه أو
تن فه عنه المرم أو تدفع عنه ضرر دون إذن الله وم يلته.
[الفتاوى جل 2صل]571
السللللؤال:سل ل للال من العراق نقول :عندنا عندما نمرم ل ل للخص يذهب إلى السل ل للادة ،ونكتبون له أوراقا
نعلقونلللا في راوس ل ل ل ل ل لللم ،فلل يجو هللذا أم ال؟ كللذلللك الحلف :هنللاك من نحلف بغير الللله ،أو نحلف
بلؤالا السادة فما الحكم في ذلك؟.
الجواب :تعليق التمل للالم على األوالدال خوفل للا من العين أو من الجن أو من المرم ،أمر ال يجو ،
كبار ال يجو ال ألن هذا فنه نوع من التعلق على غير
وهكذا تعليق التمالم على المرضل ل ل ل للى ،وان كانوا ا
الله س للبحانه وتعالى ،وهو ال يجو ال مع الس للادة وال مع غيرهم من النابال لما با عن النبي ص لللى

الله علنه وسلم أنه قال « :م ْن تعَّلق ت ِمنم ًة فال أت َّم الله ل ُه  ،وم ْن تعَّلق وْدع ًة فال وَّدع الله ل ُه ».

وفي روانة عنه صل ل لللى الله علنه وسل ل لللم أنه قالِ « :م ْن تعَّلق ت ِمنم ًة فق ْد أ ْ ل ل لرك» والتمنمة هي ما نعلق
على األوالد أو المرض ل ل ل للى أو غيرهم عن العين ،أو عن الجن أو المرم ،من خر أو ودع أو عظام
ذللب أو طالس ل ل ل ل ل للم ،أو غير ذللك ،ويلدخل في ذللك األوراق المكتوب فيللا كتلابلاا حتى ولو كانا من
القرآن على الصحنحال ألن األحاديث عامة لنب فيلا است ناا.
فالرسللول صلللى الله علنه وسلللم عمم وأطلق ،ولم نسلت ن لليلا ،فدل ذلك على أن التمالم كللا ممنوعة،
وألن تعليق مللا نكتللب من القرآن أو الللدعواا الطيبللة وس ل ل ل ل ل لليلللة لتعليق غيرهللا من التمللالم األخرى ،وقللد
جااا ال ريعة الناملة بسد الذرالع المفضنة إلى ال رك أو المعاصي.
والم روع في هذا أن نس ل المسلم رته العافنة ،ويتعاطى األدونة المباحة ،وال ب ب أن يرقى من القرآن
الرقى ما ل ْم ت ُن ْن ِ ل ْرًكا»  ،وألنه
النريم واألدعنة الطيبة ،لقول النبي صلللى الله علنه وسلللم« :ال ب ْب ِب م
صلى الله علنه وسلم :رقى بعم الصحابة ،ورقاه جبرالي علنه السالم.

أما التعليق فال يجو لما تقدم من األحاديث ،وهو من ال ل ل ل للرك األصل ل ل للغر ،وقد نكون ل ل ل للركا أنبر إذا
اعتقلد المعلق أن التملالم تلدفع عنله ،وأنللا تنفنله ال ل ل ل ل ل للرور دون اللله ع وجل  ،أملا إن اعتقلد أنلا من
األسباب ،فلذا من ال رك األصغر.
والواجب قطعلا وا التلا ،وكذلك الحلف بغير الله ال يجو  ،وهو من ال لرك األصغر أنضا ،وقد نكون
من ال ل للرك األنبر إذا اعتقد الحالف بغير الله أن هذا المحلوف به م

الله ،أو نص ل للح أن يدعى من

دون الله ،أو أنه يتصرف في النون من دون الله ،فإنه نكون ركا أنبر ،نعوذ بالله من ذلك.
ِ
ِ
ف
والحاصل ل ل أن الحلف بغير الله ال يجو  ،قال النبي ص ل لللى الله علنه وس ل لللم« :م ْن كان حالًفا فْلن ْحل ْ
ِ َّ ِ ِ
ُمل ِات ُن ْم ,وال ِب ْاأل ْند ِاد».
ص ُم ْا» ،وقال« :ال ت ْحِلُفوا ِبْب ِال ُك ْم ,وال ِب َّ
بالله أ ْو لن ْ

وقال علنه الصللالة والسللالم« :من حلف ِبغي ِر َّ
الل ِه فق ْد كفر أ ْو أ ْ لرك» وفى روانة « :م ْن حلف ِب لي ٍا
ْ
ْ
ْ
دون ِ
الله فق ْد أ ْ ل ل لرك» ،وقال علنه الس ل للالم« :م ْن حلف باألمانة .فلنب ِمنا» ،وكللا أحاديث ص ل للحنحة
ُ
عن رسول الله صلى الله علنه وسلم.

وأدرك رسللول الله صلللى الله علنه وسلللم يوما أصللحابه بالسللفر نحلفون بْباللم ،فقال للم علنه الصللالة

ِ
والسالمِ« :إ َّن َّ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُم ْا».
الله ي ْنل ُ
ان ْم أ ْن ت ْحلُفوا ِبْبال ُك ْم م ْن كان حالًفا ف ْال ن ْحل ْ
ف إال بالله أ ْو لن ْ

وقال اإلمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله المتوفى سلنة 195ه ل ل ل ل ل ل لل :إن العلماا أجمعوا على أنه ال
يجو الحلف بغير الله ،وهذا يدل على أن الحلف باألمانة ،أو بالنبي ص ل ل ل ل ل لللى الله علنه وس ل ل ل ل ل لللم ،أو
بالنعبة أو بحناة فالن ،أو ب ل ل ل ل للرف فالن ،كله ال يجو  ،وانما نكون الحلف بالله وحده .والله الموفق.
[مجموع فتاوى جل 3صل]507
قال الشيخ العالمة الفقي رحمه الله:
كما في قرة العيون :وهذا الحديث فنه التصلريح ب ن تعليق التمالم رك لما نقصده من علقلا لدفع ما
نضل ل ل ل ل ل لره أو جللب ملا ينفعله ،وهذا أنض ل ل ل ل ل للا ينافي كمال اإلخالص الذي هو معنى ال إله إال اللهال ألن

المخلص ال يلتفا قلبه لطلب نفع أو دفع ض للر من س للوى الله كما تقدم في قوله ﴿ :وم ْن أ ْحسل ل ُن ِد ًينا
ِم َّم ْن أ ْسلم و ْجل ُه ِلَّل ِه و ُهو ُم ْح ِسن [النساا[ ]323 :فتح المجيد صل]312

قال الشيخ العالمة سليمان ا ن الشيخ محمد ن ع د الوااب رحمه الله:
قوله (فقطعه) ،فنه إنكار هذا ،وان كان نعتقد أنه سل للبب فإن األسل للباب ال يجو منلا إال ما أباحه الله
ورس للوله ص لللى الله علنه وس لللم مع عدم االعتماد علنه ،فكيف بما هو للرك كالتمالم والخيوط والخر
والطالسم ونحو ذلك مما نعلقه الجلال[ .تنسير الع ي جل 3صل.]592
قال الشيخ العالمة ع د المحسن العباد حفظه الله:
قوللله :وكللان ابن عمرو نعلملللا بننلله ،ومن لم نعق ل فللإنلله نكتبلللا ونعلقلللا علنلله نعني :من ال نعرف أن
يتنلم لصل ل ل ل ل ل لغره نعلقللا علنه ،وهذا الذي جاا عن ابن عمرو مخالف لما جاا في األحاديث عن النبي
صلى الله علنه وسلم من النلي عن تعليق التمالم ،وتنان أنلا من ال رك [ .ر سنن ابي داود].
قال شيخنا العالمة أحمد النجمي رحمه الله تعالى:
وأقول :أوالً وقب ك

يا في هذين المقطعين أو األصلين الذين كتبلما األستاذ البنا خل يدل على

عدم تميي ه بين البدعة وال رك األنبر وال رك األصغر فم اولة النلانة وادعاا معرفة علم الغيب رك
أنبر مخر من الملة ،وكذلك االستعانة بالمقبورين أناً كانوا ونداللم لذلك وطلب قضاا الحاجاا منلم

والنذر للم والتمس للح بقبورهم ك ذلك للرك أنبر مخر من الملة وكذلك تعلق التمالم والودع إن اعتقد
فنه أنه يدفع عنه الجن أو ما أ به ذلك ك هذا من ال رك األنبر[ .المورد العذب ال الل]
قال شيخنا العالمة مق ل الوادعي رحمه الله:
هذه دعوتنا وعقيدتنا
 -3نؤمن بالله ,وب سللماله ,وصللفاته كما وردا في كتاب الله وسللنة رسللول الله صلللى الله علنه وعلى
يف ,وال ت وي ٍ  ,وال تم ي ٍ  ,وال ت ٍ
آله وسلم من غير تحر ٍ
بنه ,وال تعطي ٍ .

 -2نعتقد أن نداا األمواا واالستعانة بلم وكذا األحناا فنما ال نقدر علنه إال الله ِ رك بالله.
وهكللذا العقيللدة في الحرو والع الم أنلللا تنفع مع الللله أو من دون الللله ل ل ل ل ل للرك وحمللللا من غير عقيللدة
خرافة.اهل [رسالة هذه دعوتنا وعقيدتنا صل]9

هذه بعم النقوالا عن ألمة التوحيد في هذه المسل ل ل ل ل لة التي نحفظلا طلبة النتاتيب ونعرفونلا للذا ما
أحببا التطوي فيلا.
وفق الله الجمنع لن خير.

كتبه:
أبو الفض محمد بن عمر الصونعي
يوم السبا  37جماد انخر 3157هل

