


  

  ٥  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضـلل  
فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن 

  : وبعد حممداً عبده ورسوله 
وعلَى : ال يتوكل على اهللا كما قال سبحانهفإنه ال إميان ملن 

نِنيمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنوفَت اللَّه ]٢٧: اآلية، سورة املائدة[.  
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكـر اللَّـه   : وقال تبارك وتعاىل

دتهم إِميانا وعلَى ربهِم وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم َآياته زا
  ].٣: اآلية، سورة األنفال[ يتوكَّلُونَ

وحقيقة التوكل علـى اهللا   )١(فالتوكل على اهللا شرط يف اإلميان
أن يعلم العبد أن األمر كله هللا وأن ما شاء اهللا كان وما مل يشـأ مل  

قـوة إال  يكن وأن هو النافع الضار املعطي املانع وأنه ال حول وال 
يـا غـالم إين معلمـك    «البن عباس ، باهللا كما قال الرسول 

وإذا سـألت  ، احفظ اهللا جتده جتاهك، كلمات احفظ اهللا حيفظك
وإذا استعنت فاستعن باهللا واعلـم أن األمـة لـو    ، فلتسأل اهللا

اجتمعوا على أن ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لـك  
                              

  .٢٠٥وحدين قرة عيون امل) ١(
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يضروك إال بشيء قد كتبـه اهللا   ولو اجتمعوا على أن يضروك مل
  . )١(»عليك رفعت األقالم وجفت الصحف

فالتوكل من أعظم األسباب اليت حيصل ا املطلوب ويندفع ا 
املكروه فمن أنكر األسباب مل يستقم منه التوكل ولكن من متـام  

األسباب وقطع عالقة القلب ا فيكـون   إىلالتوكل عدم الركون 
ال ا وحال بدنه قيامه ا فاألسـباب حمـل    حال قلبه قيامه باهللا

حكمة اهللا وأمره ودينه والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره فال 
تقوم عبودية األسباب إال على ساق التوكل وال يقوم ساق التوكل 

ولكن إذا ضعف التوكل اعتمد القلـب  ، )٢(إال على قدم العبودية
الغفلة ويعتمد القلـب  على األسباب وغفل عن املسبب وقد تزداد 

على غري األسباب احلقيقية وإمنا على أسباب موهومة وهذا حـال  
يف كثري مـن   أصحاب التمائم قدمياً وحديثاً ونظراً النتشار التمائم

أصقاع الدنيا بسبب أصحاب السحر واخلرافة والطرق الصـوفية  
والدجالني املمتهنني للطب الشعيب والرقى رأيت أن أسـهم جبهـد   

يف بيان حقيقة التمائم وحكمها يف ميزان االعتقاد الصـحيح   املقل
معتقد أهل السنة واجلماعة وجعلت البحث يف متهيد وأربعة فصول 

  . وخامتة
  . يف تعريف التمائم: فالتمهيد

  . يف األدلة على حترمي التمائم: والفصل األول
                              

  .١/٢٩٣مسند أمحد ) ١(
  .٣٣٨ذيب مدارج السالكني لعبد املنع صاحل العلي العزي ) ٢(
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يف تعليق التمائم هل هو من الشرك األكرب أم : والفصل الثاين
  ؟ غراألص

يف حكم تعليق التمائم من القرآن واألدعيـة  : الفصل الثالث
  . النبوية

  . يف تعليق التمائم بني املاضي واحلاضر: والفصل الرابع
يف نتائج البحث وذيلت البحث بفهرس للموضوعات : اخلامتة

وفهرس للمصادر وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد وعلـى آلـه    
  . حلمد هللا رب العاملنيوصحبه أمجعني وآخر دعوانا أن ا
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  متهيد يف تعريف التميمة

قال يف اللسان والتميم العوذ واحدا متيمة قال أبو منصور أراد 
والتميمة خرزة رقطاء تنظم يف السـري مث  . اخلرز الذي يتخذ عوذا

عن ابن جين وقيل هي قـالدة  . يعقد يف العنق وهي التمائم والتميم
ثعلب متمت املولود علقت عليه وحكي عن . جيعل فيها سيور وعوذ

التمائم والتميمة عوذة تعلق على اإلنسان قال ابن بري ومنه قـول  
  : سلمة بن اخلرشب

  وتعقد يف قالئدها التـيمم     تعوذ بالرقى من غري خبـل 
وقال أبو منصور التمائم واحدا متيمة وهي خـرزات كـان   

ني بـزعمهم  األعراب يعلقوا على أوالدهم ينفون ا النفس والع
  : فأبطله اإلسالم وإياها أراد اهلذيل بقوله

  ألفيت كل متيمة ال تنفـع     وإذا املنية أنشبت أظفارهـا 
  : وقال آخر

  )١(فنوطي عليه يا مزين التمائما    إذا مات مل تفلح مزينة بعـده 
وقال ابن حجر والتمائم مجع متيمة وهي خرز أو قالدة تعلـق  

وقال  )٢(لية يعتقدون أن ذلك يدفع اآلفاتيف الرأس كانوا يف اجلاه
التمائم مجع متيمة وهي خرزات كانت العرب تعلقهـا  : ابن األثري

على أوالدهم يتقون ا العني يف زعمهم فأبطلها اإلسـالم ومنـه   
                              

  .١٢/٧٠اللسان ) ١(
  .١٦٦/١٠الفتح ) ٢(
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وما أبايل ما أتيت إن تعلقت متيمـة واحلـديث   : حديث ابن عمر
يعتقدون أا متـام   األخر من علق متيمة فال أمت اهللا له كأم كانوا

الدواء والشفاء وإمنا جعلها شركاً ألم أرادوا ا دفـع املقـادير   
ومن  )١(املكتوبة عليهم فطلبوا دفع األذى من غري اهللا الذي هو دافعه

  . هذه التعريفات للتمائم يف اللغة يتضح أن التميمة تستعمل لغرضني
ـ  : الغرض األول ل أن دفع الشر املتوقع من مرض أو عـني قب

حيصل وهذا ظاهر فيما يعلق على الصبيان والفرس واملساكن وحنو 
  . ذلك

دفع الشر الذي وقع بالفعل وهذا ظاهر فيمـا  : الغرض الثاين
يتعلقه املرضى بالواهنة واحلمرة واحلمى كما يتضح مما سيأيت بإذن 

  . اهللا تعاىل
وأما ما جاء يف تعريف التميمة بأا خرزة رقطاء فهذا من باب 
التعريف باملثال وليست التميمة مقتصرة على اخلرزة بـل كانـت   

كعب األرنـب  : العرب تستعمل أنواعاً من التمائم غري اخلرز مثل
  . )٢(إنه يدفع العني والسحر: يعلقونه على أنفسهم ويقولون

كانوا يزعمـون أن التقلـد   : ومثل وتر القوس قال ابن األثر
ارة فنهوا عن ذلك ومنه احلديث باألوتار يرد العني ويدفع عنهم املك

أمر أن تقطع األوتار من أعناق اخليل كانوا يقلدوا ـا ألجـل   
                              

  .١/١٩٨النهاية ) ١(
انظر جمموعة من متائم أهل اجلاهلية يف كتاب املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ) ٢(

  .٨١٣إىل  ٧٥٠من ص 
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فعلى هذا كل ما علق ألجل الغرضني السابقني فهو متيمـة   )١(ذلك

سواء كان من اخلرز أو اخلشب أو األعشاب أو األوراق أو املعادن 
ربة مادام أن صاحبه علقه ألجل دفع شر حاصل أو متوقـع فـالع  

باحلقائق ال باألمساء فكما أن كل ما خامر العقل فهو مخـر سـواء   
  . كان من العنب أم مل يكن فكذا شأن التمائم

                              
  .٥/١٤٩النهاية ) ١(
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  :الفصل األول

  األدلة على حترمي التمائم

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر : من الكتاب العزيز قال تعاىل: أوالً
مإِنْ يو وإِلَّا ه لَه فٍء   فَلَا كَاشـيلَى كُـلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسس

يرقَد]وقال سبحانه] ١٧: اآلية، سورة األنعام : كسسمإِنْ يو
  هـلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَلَا كَاش ربِض اللَّه

الْغ وهو هادبع ناُء مشي نم بِه يبصييمحالر فُور]سورة يونس ،
وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا : ويقول سبحانه] ١٠٧: اآلية

ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق * مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ 
  ]. ٥٤، ٥٣: يةاآل، سورة النمل.[منكُم بِربهِم يشرِكُونَ

ففي هذه اآليات الكرميات داللة واضحة على أنه ال يكشـف  
الضر إال اهللا وأنه سبحانه هو الذي يلجأ إليه العباد جللـب اخلـري   
ودفع الشر وهو القادر على ذلك بسبب أو بغري سبب واألسـباب  

تكون طبيعية فالسبب الشرعي ما جعله اهللا  أوإما أن تكون شرعية 
بنص آية أو حديث كمثل الدعاء والرقية الشـرعية   سببا يف الشرع

لدفع الشر عنـه بـإذن اهللا    أوفإا سبب شرعي جللب اخلري للعبد 
اهللا الذي أمر ا وبني أـا   إىلتعاىل فاملباشر هلذه األسباب إمنا جلأ 

أسباب واالعتماد على اهللا ال عليها ألنه هو سبحانه الذي جعلـها  
عطيل تأثريها فيكون االعتماد أوال وأخرياً أسبابا وهو القادر على ت

  . عليه سبحانه
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وأما السبب الطبيعي فهو ما كان بينه وبـني تـأثريه مناسـبة    

املعقول مثل أن شرب  أوواضحة يدركها الناس يف الواقع احملسوس 
املاء سبب إلزالة العطش والتدثر باأللبسة سبب إلزالة الربد ومثـل  

عينة تؤثر على اجلراثيم املسببة للمـرض  األدوية املصنوعة من مواد م
فتقتلها فإن هذا من األسباب الطبيعية ومباشرة األسباب الطبيعية أمر 

اهللا الذي  إىلقد حث عليه الشرع احلنيف وبالتايل فمباشرا جلوء 
جعل يف هذه األسباب خاصية معينة وهو القادر على إزالـة هـذه   

عن النار اليت أججـت   اخلاصة إذا شاء كما أزال خاصة اإلحراق
وأما التمائم فليس بينها وبني تأثريها علـى  ، إلبراهيم عليه السالم

متعاطيها مناسبة ألبتة فما عالقة اخلرزة بدفع الشر أو إزالته وهـي  
مجاد ال تأثري هلا ومل جيعلها اهللا سببا شرعيا لذلك وال يدرك النـاس  

كان االعتمـاد  بأا سبب طبيعي لدفع الشرور واألخطار ومن هنا 
عليها كاعتماد املشركني على أموات واألصنام اليت ال تسـمع وال  
تبصر وال تنفع وال تضر وهم يظنون فيها أا تتوسط هلم عنـد اهللا  

عابـديها   إىلجللب خري ودفع ضر ويظنون أن هلا بركة معينة تنتقل 
 وتؤثر يف أمواهلا وأرزاقهم ومن األدلة على حترمي التمائم قـول اهللا 

، سـورة املائـدة  [ وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِني: تعاىل
  ].٢٣: اآلية

قال .. قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
فدل على انتفاء ، فجعل التوكل على اهللا شرطا يف اإلميان: ابن القيم

يا قَـومِ إِنْ  : موسى ويف اآلية األخرى وقال. اإلميان عند انتفائه
نيملسم متكَّلُوا إِنْ كُنوت هلَيفَع بِاللَّه متنَآم متكُن ]سورة يونس ،
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وعلَى اللَّه : وقال، التوكل اإلسالمفجعل دليل صحة ] ٨٥: اآلية
فـذكر اسـم   ] ١٢: اآلية، سورة إبراهيم[ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

، اهنا دون سائر أمسائهم دليل على استدعاء اإلميان للتوكلاإلميان ه
وكلما قـوي  ، وأن قوة التوكل وضعفه حبسب قوة اإلميان وضعفه

، ضعف التوكـل  اإلميانوإذا ضعف ، إميان العبد كان توكله أقوى
اهللا . فهو دليل على ضعف اإلميان وال بد، وإذا كان التوكل ضعيفًا

، وبني التوكـل واإلميـان  ، ل والعبادةتبارك وتعاىل جيمع بني التوك
وبـني التوكـل   ، واإلسـالم وبني التوكل ، وبني التوكل والتقوى

  . واهلداية
، فظهر أن التوكل أصل جلميع مقامات اإلميـان واإلحسـان  

، وأن منزلته منها كمنزلة اجلسد من الرأس، اإلسالموجلميع أعمال 
ـ  ، فكما ال يقوم الرأس إال على البدن وم اإلميـان  فكـذلك ال يق

  . ومقوماته إال على ساق التوكل
] القائل سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهـاب [: قلت

، وعلى أنه فـرض ، ويف اآلية دليل على أن التوكل على اهللا عبادة
وما جاء : اإلسالمقال شيخ . وإذا كان كذلك فصرفه لغري اهللا شرك

ومـن  فإنه مشرك  ،أحد خملوقاً أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه
  وِي بِـههت أَو رالطَّي طَفُهخاِء فَتمالس نم را خمفَكَأَن بِاللَّه رِكشي

  ]. ٣٢: اآلية، سورة احلج[الريح في مكَان سحيقٍ
لكن التوكل على غري اهللا ] القائل سليمان املذكور أيضا[: قلت

، اليت ال يقـدر عليهـا إال اهللا   أحدمها التوكل يف األمور، قسمان
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كالذين يتوكلون على األموات والطواغيت يف رجاء مطالبهم مـن  

فهذا شرك أكرب فإن هذه األمور ، النصر واحلفظ والرزق والشفاعة
  . وحنوها ال يقدر عليها إال اهللا تبارك وتعاىل

كمن يتوكل على ، التوكل يف األسباب الظاهرة العادية: الثاين
دفع األذى وحنـو   أوفيما جعله اهللا بيده من الرزق ، لطانأمري أو س

والوكالة اجلائزة هي توكل اإلنسـان  ، فهذا نوع شرك خفي. ذلك
بل ، ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله. يف فعل مقدور عليه

يتوكل على اهللا ويعتمد عليه يف تيسري ما وكله فيه كما قرره شيخ 
  . )١(اإلسالم

االعتماد على التمائم اعتمادا كليا يلحـق  وال شك أن : قلت
بالنوع األول وهو االعتماد على األموات وما شاكلهم من الذين ال 
يقدرون على شيء وليسوا من األسباب الظاهرة العادية وسـيأيت  

  . مزيد إيضاح هلذا األمر يف آخر البحث
األدلة من السنة على حترمي التمائم وهي كثرية جـداً  : ثانيا

  : منها
رأى رجالً يف يـده  ، عن عمران بن احلصني أن النيب  -١

قال انزعها فإـا ال  : حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة
  . )٢(.تزيدك إال وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً

                              
  .٤٩٧تيسري العزيز احلميد ص ) ١(
وصححه ووافقه الذهيب وابن  ٤/٢١٦واحلاكم  ٤/٤٥٤املسند ألمحد بن حنبل ) ٢(

  .لتدليس مبارك بن فضالة ٥٥وضعفه الدوسري يف النهج ص  ٣٥٣١ماجه برقم 



  

  ١٥  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

من «: يقول، عن عقبة بن عامر يقول مسعت رسول اهللا -٢
  »)١(.عة فال ودع اهللا لهتعلق متيمة فال أمت اهللا له ومن تعلق ود

أقبل إليه رهط  عن عقبة بن عامر اجلهين أن رسول اهللا -٣
فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسـول بايعـت تسـعة    

إن عليه متيمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال «: وتركت هذا قال
  . )٢(.»من علق متيمة فقد أشرك

ى يف عضده على مريض فرأ -رضي اهللا عنه -دخل حذيفة-٤
وما يؤمن أكثـرهم بـاهللا إال هـم    : سريا فقطعه أو انتزعه مث قال

يرى تعليق -رضي اهللا عنه–وهذا يدل على أن حذيفة  )٣(مشركون
  . -رضي اهللا عنه–التمائم من الشرك وال يقول هذا من عنده 

-رضي اهللا عنـه –عن عباد بن متيم أن أبا بشري األنصاري -٥
 )٤(.يف بعض أسفاره قال عبد اهللا،  أخرب أنه كان مع رسول اهللا

رسـوالً  ، حسبت أنه قال والناس يف مبيتهم فأرسل رسول اهللا 
  . »ال تبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت«

ويف املراد باألوتار ثالثة أقوال ، قال ابن اجلوزي، قال ابن حجر
                              

وصححه ووافقه الذهيب وضعفه الدوسري يف  ٤/٢١٦واحلاكم  ٤/١٥٤املسند ) ١(
  .إسناده جيد ٤/٣٠٦قال املنذري يف الترغيب  ولكن ٥٦النهج ص 

من  ٤٩٢وصححه األلباين رقم  ٤/٢١٩واحلكم  ٤/١٥٦مسند أمحد بن حنبل ) ٢(
وكذلك املنذري يف الترغيب  ٥٧السلسة الصحيحة وحسنه الدوسري يف النهج 

  .واهليثي يف جممع الزوائد قاال رواة أمحد ثقات ٤/٣٠٧
  .٤/٣٤٢تفسري ابن كثري ) ٣(
  .املراد عبد اهللا بن أيب بكر وهو الذي يروي عنه عباد بن متيم ) ٤(



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
١٦  

 
ال تصيبها العـني  إم كانوا يقلدون اإلبل أوتار القسي لئ: أحدها

بزعمهم فأمروا بقطعها إعالما بأن األوتار ال ترد من أمر اهللا شـيئا  
متصـال   )١(وقع ذلـك ) القائل ابن حجر(: وهذا قول مالك قلت

باحلديث من كالمه يف املوطأ وعن مسلم وأيب داود وغريمها قـال  
  . )٢(.مالك أرى أن ذلك من أجل العني

وارتبطوا اخليـل  «،  قال رسول اهللا: عن أيب وهب قال-٦
ــدوها   ــدوها وال تقل ــا وقل ــيها وأكفاهل ــحوا بنواص وامس

  . )٣(»...األوتار
قالت كان عبد ] يعين ابن مسعود[عن زينب امرأة عبد اهللا -٧

الباب تنحنح وبزق كراهيـة أن   إىلاهللا إذا جاء من حاجة فانتهى 
وأنه جاء ذات يـوم فتنحـنح   : يهجم منا على شيء يكرهه قالت

وعندي عجوز ترقيين من احلمرة فأدخلتها حتـت السـرير    :قالت
قلت : جنيب فرأى يف عنقي خيطاً قال ما هذا اخليط قالت إىلفدخل 

خيط أرقي يل فيه قالت فأخذه فقطعه مث قال إن آل عبد اهللا ألغنياء 
إن الرقـى والتمـائم   « :يقول، عن الشرك مسعت رسول اهللا 

   .)٤(»احلديث.. والتولة شرك
                              

  .٦/٩٩صحيح البخاري مع الفتح ) ١(
اإلشارة إىل تعليل األمر بقطع األوتار كما يف املوطأ قال حيىي مسعت مالكاً يقول ) ٢(

  .٦٧٠أرى ذلك من العني انظر املوطأ ص 
الدوسري لعدم مساع عروة بن ورواه ابن أيب حامت وضعفه  ٦/٢١٨سنن النسائي ) ٣(

  .٥٧الزبري من حذيفة انظر النهج ص 
وصححه ووافقه الذهيب واأللباين يف  ٤/٢١٧واحلاكم  ١/٣٨١مسند أمحد ) ٤(

وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه  ٣٥٣٠وابن ماجه برقم  ١/٥٨٤السلسلة 
٢٦٩/٢.  



  

  ١٧  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

دخلنا على عبـد اهللا بـن   : عيسى بن عبد الرمحن قالعن -٨
أتعلق شيئا : عكيم وهو مريض نعوده فقيل له لو تعلقت شيئا فقال

  . )١(»من تعلق شيئا وكل إليه«، وقد قال رسول اهللا 
قال يا رويفع لعـل  ، عن رويفع بن ثابت أن رسول اهللا -٩

تقلـد   أو احلياة ستطول بك بعدي فأخرب الناس أنه من عقد حليته
  . )٢(.عظم فإن حممداً بريء منه أواستنجي برجيع دابة  أووتراً 

وهذه األحاديث جمتمع تدل داللة قاطعة على حتـرمي تعليـق   
وعـن  ، التمائم وأا من الشرك لثبوت ذلك عن رسـول اهللا  

صحابته الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني وهم أعلم اخللق ديـه  
 ،رضي –و ينقصه وأما ما روي عن عائشة ومبا يناقض التوحيد أ

التمائم ما علق قبل نزول البالء وأما ما علـق  : أا قالت -اهللا عنها
  . )٣(بعد نزول البالء فليس بتميمة

فالظاهر أا تقصد بذلك ما علق من القرآن فإن بعض السلف 
جييزون تعليق كالم اهللا كما سيأيت يف موضعه من هذا البحث وأا 

ق القرآن بعد نزول البالء ال قبله وقد رأى مجاعـة مـن   جتيز تعلي
العلماء أن استعمال األدوية من الرقى والكي قبل حصـول الـداء   

عـن  ، ينايف متام التوكل ومحلوا على هذا املعىن قول الرسـول  
                              

يف صحيح  والترمذي وحسنه األلباين ٤/٢١٦واحلاكم  ٤/٢١٠مسند أمحد ) ١(
  .٢/٢٠٨الترمذي 

وصححه األلباين يف صحيح أيب داود  ٨/١٣٥وسنن النسائي  ٤/١٠٨املسند ) ٢(
١/١٠.  

  .٤/٢١٧واملستدرك  ٩/٣٥٠انظر سنن البيهقي ) ٣(



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
١٨  

 
السبعني ألف الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وهم الـذين ال  

يقـول  م يتوكلون يتطريون وال يكتوون وال يسترقون وعلى ر
ابن حجر قال الداودي وطائفة أن املراد باحلديث الذين جيتنبون فعل 
ذلك يف الصحة خشية وقوع الداء وأما من يستعمل الـدواء بعـد   
وقوع الداء به فال وقدمت هذا عن ابن قتيبة وغريه يف بـاب مـن   

  . )١(.أكتوى وهذا اختيار ابن عبد الرب
التمائم بشكل عام فـإن   –ا رضي اهللا عنه–وال تقصد عائشة 

تعليقها قبل البالء وبعده كله من جنس واحد وهو الشرك الذي ال 
  . -رضي اهللا عنها–خيفى على عائشة 

                              
  .١٠/١٧٩فتح الباري ) ١(



  

  ١٩  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

  :الفصل الثاين

  تعليق التمائم هل هو من الشرك األكرب

  أم األصغر؟

قبل أن أبني تعليق التمائم من أي أنواع الشرك حيسـن يب أن  
  : قة الشرك فأقول وباهللا التوفيقأذكر إملامة سريعة حبقي

خيافه  أوالشرك باهللا هو أن يتخذ العبد ندا هللا يدعوه أو يرجوه 
يستعني به فيما  أويستغيث به  أويسأله الشفاعة  أويتوكل عليه  أو

يستمد  أوويطيعه يف معصية اهللا  إليهال يقدر عليه إال اهللا أو يتحاكم 
حيبه كما حيب اهللا فكل قول  أو يذبح له أو ينذر له أومنه التشريع 

استحباب فصرفه لغـري   أوعمل أمر اهللا به أمر إجياب  أواعتقاد  أو
  : اهللا شرك يقول الشيخ ابن القيم ما ملخصه

إن اهللا عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السـموات  *
واألرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له والطاعة كلها 

شرك شركان شرك يتعلق بذات املعبود وأمسائـه  له والدعوة له وال
وصفاته وأفعاله وشرك يف عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقـد  

  . أنه سبحانه ال شريك له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله
نوعان أحدمها شرك التعطيل وهو أقبح أنواع : والشرك األول

صنوع عن صانعه تعطيل امل: الشرك كشرك فرعون وهو ثالثة أقسام



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
٢٠  

 
وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله املقدس بتعطيل أمسائـه  
وصفاته وأفعاله وتعطيل معاملته عما جيب على العبد مـن حقيقـة   

  . التوحيد
شرك من جعل معه إهلًا آخر وحقيقة الشرك هو : والنوع الثاين

 التشبه باخلالق وتشبيه املخلوق به فاملشرك مشبه للمخلوق باخلـالق 
يف خصائص اإلهلية فإن من خصائص االهلية التفرد مبلـك الضـر   
والنفع والعطاء واملنع وذلك يوجب تعليق الدعاء واخلوف والرجاء 
والتوكل عليه وحده فمن علق ذلك مبخلوق فقد شبهه باخلالق فمن 
أقبح التشبيه تشبيه املخلوق العاجز الفقري بالذات بالقـادر الغـين   

 إىلالتشبه به فمن تعاظم وتكرب ودعا الناس بالذات وأما يف جانب 
إطرائه يف املدح والتعظيم واخلضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا 
ورجاء والتجاء واستعانة فقد تشبه باهللا ونازعه يف ربوبيته وإالهيته 
والشرك من إساءة الظن باهللا فإدخال الوسائط بني اهللا وبني خلقـه  

وتوحيده وظن به ظن السوء وهـذا  نقص يف حق ربوبيته وإالهيته 
يستحيل أن يشرعه لعباده وميتنع يف العقول والفطر جوازه وقبحـه  

  . )١(.مستقر يف الفطر السليمة فوق كل قبح
ويقول الشيخ مبارك بن حممد امليلي وأقسـام الشـرك قـد    *

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم مـن دون  : استوفتها آية سبأ قال تعاىل
ه لَا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ وما لَهم اللَّ

ولَا تنفَع الشفَاعةُ عنـده  * فيهِما من شرك وما لَه منهم من ظَهِريٍ 
                              

  .١٢١-١١٣بتصرف من اجلواب الكايف ) ١(



  

  ٢١  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل .  فجعلت اآلية أقسام الشرك أربعة ونفتها كلـها
  . ع لكل قسم امسا ميتاز بهولنض

شرك االحتياز فنفى سبحانه أن يكون غـريه مالكـاً   : األول
 أولشيء يستقل به ولو كان يف احلقارة مثقال ذرة يف العامل العلوي 

  . يف العامل السفلي
شرك الشياع فنفى سبحانه أن يكون لغـريه نصـيب   : الثاين

  . كانةيشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب يف املكان وامل
شرك اإلعانة فنفى جل شأنه أن يكون له ظهري ومعني : الثالث

  . من غري أن ميلك معه كما يعني أحدنا مالك متاع على محله مثالً
شرك الشفاعة فنفى تعاىل أن يوجد من يتقدم بني يديه : الرابع

يدل جباهه ليخلص أحداً بشفاعته فهو تعاىل مل يقبل مـن أقسـام   
أخفاها وهي الشركة باجلـاه يف حتصـيل   الشركة حىت أضعفها و

السالمة والنجاة إال بعد اإلذن للشفيع وتعيني املشفوع له وحينئذ ال 
تكون يف الشفاعة رائحة الشركة بل الشفاعة كغريها من وجـوه  
النفع هي هللا وحده مل خيرج عن اآلية شيء من أقسام الشركة ألن 

ما أن حيتاز قسـطه  الشريك إما يف امللك وإما يف التصرف واألول إ
وإما أن يكون على الشياع والثاين إما أن يعني املالك وإما أن يعني 
أحداً عند املالك فتلك األقسام األربعة مرتبة ترتيبها يف اآلية وتلك 
األقسام على ظهورها من اآلية مل أر مـن أعـرب عنـها هـذا     

 قلت بل قد وضح ذلك احلافظ ابن القيم عليه رمحة اهللا )١(اإلعراب
                              

  . ٦٦الشرك ومظاهره للميلي ) ١(



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
٢٢  

 
وقد قطع اهللا تعاىل كل األسباب اليت تعلق ـا  : بنحو هذا إذ يقول

املشركون مجيعا قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اختذ من دون اهللا 
وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اختذت بيتا وإن أوهن البيـوت  

ن قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم مـن دو : لبيت العنكبوت فقال تعاىل
 ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاومي السف ةثْقَالَ ذَركُونَ ململَا ي اللَّه

ولَا تنفَع الشفَاعةُ عنـده  * فيهِما من شرك وما لَه منهم من ظَهِريٍ 
نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل]٢٣-٢٢: اآلية، سورة سبأ .[  

يتخذ معبوده ملا يعتقد أنه حيصل له به من النفـع  فاملشرك إمنا *
والنفع ال يكون إال ممن فيه خصلة من هذه األربع إما مالـك ملـا   
يريده عابده منه فإن مل يكن مالكاً كان شريكاً للمالك فإن مل يكن 
شريكاً له كان معيناً له وظهريا فإن مل يكن معيناً وال ظهرياً كـان  

املراتب األربع نفيا مترتبا متـنقال مـن   شفيعاً عنده فنفى سبحانه 
ما دونه فنفى امللك والشركة واملظاهرة والشفاعة الـيت   إىلاألعلى 

يظنها املشرك وأثبت شفاعة ال نصيب فيها ملشرك وهي الشـفاعة  
مل يطلع على كـالم ابـن    -رمحه اهللا–ولعل الشيخ امليلي  )١(بإذنه

ن توارد خواطر أهـل  القيم هذا وإمنا جاء بكالم قريب منه وهذا م
الفقه يف دين اهللا وعلى كل فالتقسيم الذي أشار إليه ظاهر من اآلية 

ستة أقسـام   إىلالكرمية وقسم أبو البقاء الكفوي يف كلياته الشرك 
  . فقال والشرك أنواع

، شرك االستقالل وهو إثبات شريكني مستقلني كشرك اوس
                              

  .١/٣٤٣مدارج السالكني ) ١(



  

  ٢٣  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

النصارى وشرك  وشرك التبعيض وهو تركيب اإلله من آهلة كشرك
اهللا زلفى كشرك متقـدمي   إىلالتقريب وهو عبادة غري اهللا ليقرب 

اجلاهلية وشرك التقليد وهو عبادة غري اهللا تبعاً للغري كشرك متأخري 
اجلاهلية وشرك األسباب وهو إسناد التأثري لألسباب العادية كشرك 
الفالسفة والطبائعيني ومن تبعهم على ذلك وشرك األغراض وهـو  

  . )١(لعمل لغري اهللا
قلت وهناك أنواع من الشرك مل يذكرها الكفوي استقالالً وقد 

وكشرك الطاعة واالتباع ، تدخل يف بعض الكليات اليت أشار إليها
مثل شرك اليهود والنصارى الذين يستمدون التحليل والتحرمي من 
الرهبان وكشرك استحالل احملرمات وشرك اإلعراض عن ديـن اهللا  

ستكبار وشرك االستهزاء والتنقص لـدين اهللا وشـرك   وشرك اال
اجلحود وشرك النفاق وشرك احملبة وكل هذه األنواع قد تدخل يف 

أَفَرأَيت : عبادة اهلوى والشهوة والنفس والشيطان كما قال تعاىل
هعملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم  قَلْبِهو

وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً فَمن يهديـه مـن بعـد اللَّـه أَفَلَـا      
أَلَـم أَعهـد   : وقوله تعاىل] ٢٣: اآلية، سورة اجلاثية[تذَكَّرونَ

      وـدع لَكُـم ـهطَانَ إِنـيوا الشـدبعأَنْ لَا ت منِي َآدا بي كُمإِلَي
بِنيم]ولبسطها موضوع آخر فال نطيـل  ] ٦٠: اآلية، ة يسسور

  . بتفصيلها
قسمني أكرب وأصغر وبينهما فرق يف الدنيا  إىلوالشرك ينقسم *

                              
  .٦٦نقال عن الشرك ومظاهره للميلي ) ١(
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واآلخرة فإن مرتكب الشرك األكرب يقام عليه يف الدنيا حد الـردة  
ويترتب عليه أحكام الردة يف العقود والتصرفات كما هو مبسـوط  

: اله الصاحلة كمـا قـال تعـاىل   يف كتب الفقه وتبطل مجيع أعم
 اثُـورناًء مبه اهلْنعلٍ فَجمع نلُوا مما عا إِلَى منمقَدو  وأمـا يف

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ : اآلخرة فإنه خالد خملد يف النار لقول اهللا تعاىل
: اآليـة ، النساءسورة [يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء

وأما الشرك األصغر فإنه خبالف ذلك مع خطورته فقد روي ] ٤٨
عن السلف الصاحل من الصحابة أن الشرك األصـغر أعظـم مـن    
الكبائر وإن مل يبلغ درجة الشرك األكرب كما سيأيت ولكن كيـف  
نفرق بني الشركني حىت نستطيع أن حنكم على تعليق التمائم مـن  

وابط كثرية نستطيع أن نفرق ـا بـني   هناك ض: أي النوعني هو
  : الشرك األكرب واألصغر منها ما يلي

أن يكون الشرك يف األلفاظ إذا مل يقصد القائل صـرف  : أوال
شيء من أنواع العبادة لغري اهللا عز وجل فهذا شرك أصغر فقد قال 

أجعلتين هللا ندا بل «ملن قال له ما شاء اهللا وشئت قال ، الرسول 
ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن « وقال  )١(» وحدهما شاء اهللا

وقد بني الصحابة رضوان  )٢(»ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء فالن
اهللا عليهم بأن شرك األلفاظ هو الشرك اخلفي والشرك اخلفي هـو  

أنه قال يف تفسري قولـه   –رضي اهللا عنه –األصغر فعن ابن عباس 
                              

وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه  ٢١١٧وابن ماجه برقم  ١/٢١٤املسند ) ١(
٣٦٢/١  

  ٥/٣٨٤مسند أمحد ) ٢(
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: اآلية، سورة البقرة[لَّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَفَلَا تجعلُوا ل: تعاىل
األنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ] ٢٣

ظلمة الليل وهو أن تقول واهللا وحياتك يا فالنه وحيايت وتقول لوال 
كلبة هذا ألتانا اللصوص ولوال البط يف الدار أليت اللصوص وقول 

ا شاء اهللا وشئت وقول الرجل لوال اهللا وفـالن ال  الرجل لصاحبه م
ومبثل هذا قال عكرمة يف تفسـري   )١(جتعل فيها فالن هذا كله شرك

من حلف «: ومثل هذا احللف بغري اهللا وقد قال الرسول  )٢(اآلية
وهذا حممول على الشرك األصـغر   )٣(»أشرك أوبغري اهللا فقد كفر 

ري اهللا مثل عبد احلسن وعبـد  كما تقدم عن ابن عباس وكالتعبيد لغ
  . احلسني وحنو ذلك

أن يكون الشرك يف األغراض واملقاصـد إذا مل يكـن   : ثانيا
صاحبه منافقا نفاقاً اعتقادياً وهو الذي يعمل العمل من غري إميان أو 
كان غرضه وهدفه احلياة الدنيا فقط فإن هذا من الشرك األكرب كما 

لْحياةَ الدنيا وزِينتها نـوف إِلَـيهِم   من كَانَ يرِيد ا: قال تعاىل
أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في * أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخسونَ 

 الَْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُـونَ 
ثال الشـرك األصـغر يف األغـراض    وم] ١٦-١٥: سورة هود[

                              
  ١/٥٧تفسري ابن كثري ) ١(
  ١٢٧/١انظر الطربي ) ٢(
 ١٥٩٠وصححه وأقره الذهيب والترمذي برقم  ١/١٨واحلاكم  ٢/٣٤املسند ) ٣(

والصحيحة برقم  ٢٥٦١باين يف صحيح الترمذي واإلرواء برقم وصححه األل
  ٢/٩٩انظر صحيح الترمذي  ٢٠٤٢
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واملقاصد أن يرائي الشخص وحيسن صالته ألجل نظر شخص إليه 

–بأن ذلك شرك أصغر فعن جابر ، وحنو ذلك وقد بني الرسول 
فقال أيها النـاس إيـاكم   «، قال خرج النيب  -رضي اهللا عنه

يقوم «: قالوا يا رسول اهللا ما شرك السرائر قال، »وشرك السرائر
فيصلي فيزين صالته جاهداً ملا يرى من نظر الناس إليـه  الرجل 

  . )١(فذاك شرك السرائر
، وعن شداد بن أوس كنا نعد الرياء على عهد رسـول اهللا  

 إىلوعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خـرج   )٢(الشرك األصغر
يبكـي  ، املسجد يوماً فوجد معاذ بن جبل عند قرب رسول اهللا 

 ذ قال يبكيين حديث مسعته من رسول اهللا فقال ما يبكيك يا معا
اليسري من الرياء شرك ومن عادى أولياء اهللا فقد بـارز اهللا  : يقول

تقياء األخفياء الـذين إذا غـابوا مل   باحملاربة إن اهللا حيب األبرار األ
يفتقدوا وأن حضروا مل يعرفوا قلوم مصابيح اهلدى خيرجون مـن  

  . )٣(كل غرباء مظلمة
مجاع على أن مرتكـب هـذا   و البقاء الكفوي اإلوقد نقل أب

ومنه العمل ألجل  )٤(الشرك ال يكفر الكفر األكرب املخرج من امللة
                              

وقال رواه ابن  ٢١١وصححه الدوسري يف النهج ص  ٢/٢٩١البيهقي يف السنن ) ١(
  .٢/٢٦١وحسنه الذهيب يف املهذب  ٩٣٧خزمية برقم 

 ٢١١ص  وصححه ووافقه الذهيب وحسنه الدوسري يف النهج ٤/٣٢٩احلاكم ) ٢(
  .وذكر من خرجه 

وصححه الدوسري  ٣٩٨٩وصححه ووافقه الذهيب وابن ماجه برقم  ١/٤احلاكم ) ٣(
  .مع ذكر من خرجه ٣٢٩يف النهج ص 

  .٦٦انظر الشرك ومظاهره للميلي ص ) ٤(
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الدنيا إذا مل تكن هي هدفه الوحيد وإمنا أرادها وأراد األجر بعملـه  
 أوفإنه عبادة شركيه كمثل الذي جياهد وهو يريد األجر والـذكر  

  . يريد األجر واملال كما سيأيت
تعس عبد الدينار وتعـس عبـد   «، ما قال رسول اهللا ك

الدرهم وتعس عبد اخلميصة تعس عبد اخلميلة إن أُعطى رضـي  
   .)١(»احلديثوإن مل يعط سخط 

أما إذا كان الشخص ال يريد األجر إطالقاً وإمنا يريد الـدنيا  
فقط فهذا من الشرك األكرب كما تقدم كالذي ال يصلي وال يتلفظ 

  . ألجل املال الشهادتني إال
أن يكون الشرك يف األسباب كالذي يعتمد على سـبب  : ثالثا

وهو يف احلقيقة ليس بسبب ال شرعاً وال قدراً فهذا شرك أصغر إذا 
مل يعتمد عليه اعتماداً كلياً أو يظن أنه يستقل بالتأثري مبفرده من غري 

دة إرادة اهللا عز وجل أو يصرف ملا ظنه سبباً شيئاً من أنواع العبـا 
ويدل على هذا قول ابن مسعود الطرية شرك الطرية شرك وما منـا  

: وحديث عبد اهللا بن عمرو قـال  )٢(إال ولكن اهللا يذهبه بالتوكل
من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك قالوا «: قال رسول اهللا 

اللـهم ال خـري إال   : فما كفارة ذلك يا رسول اهللا قال أن تقول

                              
  ٧٠البخاري كتاب اجلهاد باب ) ١(
 ٣٩١٠وصححه ووافقه الذهيب وأبو داود برقم  ١/١٧واحلاكم  ٣٨٩أمحد ) ٢(

ويف  ٢/٧٤٠وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود  ١٦١٤الترمذي برقم و
  ٤٣٠السلسة الصحيحة برقم 
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يقول الشـيخ عبـد    »)١(ال إله غريكخريك وال طري إال طريك و

وأما الشرك األصغر فهو مجيع األقوال واألفعال : الرمحن بن سعدي
الشرك كالغلو يف املخلوق الذي ال يبلـغ رتبـة    إىلاليت يتوسل ا 

   )٢(.العبادة كاحللف بغري اهللا وكيسري الرياء وحنو ذلك
أصل ومما تقدم يظهر لنا أن الشرك األصغر هو الذي ال ينقض 

درجة العبادة احملضة اليت تصرف لغري اهللا عـز   إىلاإلميان وال يصل 
  : وجل وميكن أن يعرف الشرك األصغر بعدة أدلة منها

على عمل معني بأنه شرك أصغر ، أن ينص رسول اهللا : أوال
إن أخوف ما أخـاف علـيكم الشـرك    «، كقول رسول اهللا 

 :قـال  ؟صـغر يا رسـول اهللا ومـا الشـرك األ    :قالوا »األصغر
  . )٣(.»الرياء«

أن يوصف عمل من األعمال بأنه كفر أو شرك وحيـدد  : ثانيا
الشارع عقوبته بغري حد الردة اليت تدل على الكفر األكرب فهذا يدل 
على أنه شرك أصغر وكفر أصغر مجعاً بني األدلة مثال ذلك قتـال  

بأنه كفر ولكن عقوبة قاتـل املسـلم   ، املسلم وصفه الرسول 
اص ولويل املقتول أن يعفو وأن يأخذ الدية وال جيوز إسـقاط  القص

اإلسالم لو كان القتال كفـراً وقـد    إىلحد الردة عمن مل يرجع 
وصف اهللا املتقاتلني بأم إخوة لنا وال جيو أن يوصف املرتد بأنه أخ 

                              
وفيه  ٥/١٠٥وقال اهليثمي  ١٦٣وصححه الدوسري يف النهج ص  ٢/٢٢٠أمحد ) ١(

  .ابن هليعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات
  .٢٤القول السديد ) ٢(
  .٥/٤٢٨املسند ) ٣(
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إِنما الْمؤمنونَ إِخـوةٌ  : للمسلم األخوة اإلميانية كقول اهللا تعاىل
سـورة  [صلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم ترحمـونَ  فَأَ

  ]. ١٠: اآلية، احلجرات
أن ينص الصحايب على عمل ما بأنه شرك أصغر أو يفهم : ثالثا

من نص من النصوص اليت تصف عمالً ما بأنه من الشرك األصـغر  
ا شافيا وهم قـد  قد بني هلم العقيدة بيان، وذلك ألن رسول اهللا 

عايشوا الشرك األكرب حبيث ال يلتبس عندهم الشرك بغريه وهـذه  
املسائل مل حيفظ بينهم فيها خالف كحال الفـروع الفقهيـة ممـا    

  . يوجب اعتماد قول الصحايب يف هذا الشأن
فإذا كان األمر كذلك فلننظر يف تعليق التمائم هل هـو مـن   

  ؟ الشرك األصغر أم األكرب
تمائم هو من باب شرك األسباب وهذا الشرك قـد  إن تعليق ال

يكون من الشرك األكرب وقد يكون من األصغر حسب حال صاحبه 
فألجل ذلك ال يقال إن تعليق التمائم شرك أكرب وال يقال أصـغر  

  . بإطالق وإمنا ينظر يف حال املتعلق ويف حال املعلق
لـب  فإن علق صنما أو رقية شركية فيها استغاثة بغري اهللا وط

الشفا من غري اهللا أو صليبا فهذا من الشرك األكـرب بـال ريـب    
وكذلك لو اعتمد على ما يعلقه من اخلرز واخليوط اعتمادا كليـا  
وظن أنه هو الدافع للبالء بنفسه فهذا أيضا شرك أكرب وإال فشرك 

  . أصغر وإليك مجلة من أقوال أهل العلم يف تقرير هذه احلقيقة
يف شرحه لبـاب مـن    –بن سعدي  يقول الشيخ عبد الرمحن
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الشرك لبس احللقة واخليط وحنومها لرفع البالء أو دفعه الذي عقده 

  . الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد
وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام األسباب وتفصيل 

  . القول فيها أنه جيب على العبد أن يعرف يف األسباب ثالثة أمور
 أوال جيعل منه سببا إال ما ثبت أنه سبب شـرعاً  أن : أحدها

  . قدراً
أن ال يعتمد العبد عليها بل يعتمـد علـى مسـببها    : ثانيهما

  . ومقدرها مع قيامه باملشروع منها وحرصه على النافع منها
أن يعلم أن األسباب مهما عظمت وقويت فإا مرتبطـة  : ثالثا

عاىل يتصرف فيها كيـف  بقضاء اهللا وقدره ال خروج هلا عنه واهللا ت
يشاء إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم ـا  
العباد ويعرفوا بذلك متام حكمته حيث ربط املسـببات بأسـباا   
واملعلوالت بعللها وإن شاء غريها كيف يشاء لئال يعتمـد عليهـا   
 العباد وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف املطلق واإلرادة املطلقة هللا
وحده فهذا هو الواجب على العبد يف نظره وعمله جبميع األسباب 

حنومها قاصدا بذلك رفع  أواخليط  أوإذا علم ذلك فمن لبس احللقة 
البالء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك ألنه إن اعتقد أا هي 
الدافعة الرافعة فهذا الشرك األكرب وهو شرك يف الربوبيـة حيـث   

مع اهللا يف اخللق والتدبري وشرك يف العبودية حيث تأله  اعتقد شريكا
وإن اعتقد أن اهللا هو الدافع . لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه

الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع به البالء فقد جعـل مـا   
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ليس سببا شرعياً وال قدريا سببا وهذا حمرم وكذب على الشـرع  
ه ينهى عن ذلك أشد النهي وما ى عنه وعلى القدر أما الشرع فإن

فليس من األسباب النافعة وأما القدر فليس هـذا مـن األسـباب    
املعهودة وال غري املعهودة اليت حيصل ا املقصود وال من األدويـة  
املباحة النافعة وكذلك هو من مجلة وسائل الشرك فإنـه البـد أن   

  . يهيتعلق قلب متعلقها ا وذلك نوع شرك ووسيلة إل
أما التمائم فهي تعاليق تتعلق ا قلوب متعلقيها والقول فيهـا  
كالقول يف احللقة واخليط كما تقدم فمنها ما هو شرك أكرب كاليت 
تشتمل على االستغاثة بالشياطني أو غريهم من املخلوقني فاالستغاثة 
بغري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا شرك كما سـيأيت إن شـاء اهللا   

 إىلما هو حمرم كاليت فيها أمساء ال يفهم معناها ألـا جتـر   ومنها 
  . )١(الشرك

ومبثل هذا القول قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا ابـن الشـيخ   
واملقصود هنا حكـم  : إذ يقال –رمحه اهللا –حممد بن عبد الوهاب 

رفعـه   أولبس حلقة الصفر واحلديد وحنومها من التمائم لدفع البالء 
تعطيل املعاملة اليت جتب على العبيد املتعلقة مبعىن  إن ذلك من شرك

ألوهية اخلالق تعاىل وتقدس فإن اإلله معناه كل مـألوه يف القلـب   
برجائه فيما هو خمتص جبالل اهللا وعظمته وااللتجاء إليه تقدم تعريفه 
يف بيان معاملته تعاىل وما هو خمتص بـه مـن سـائر الطاعـات     

اؤه ورجاؤه والتوكل عليه واعتقاد أن والعبادات اليت من أعظمها دع
                              

  .٣٨-٣٤القول السديد ) ١(
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اخلري والشر بيده ال جالب هلما وال دافعهمـا ورافعهمـا إال هـو    

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَـا  : سبحانه وتعاىل قال عز من قائل
هلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه فكَاش .  فإذا اعتقـد

لبالء والشر ودفعهما يف لبس احللقة واخليط وتعليـق العظـم   دفع ا
والتميمة فقد أشرك يف اعتقاده وعطل معاملة اهللا املأمور ا فوضعها 

للرجل احلامل يف  يف غري موضعها جبعلها لغريه ولذلك قال النيب 
انزعها فإا ال تزيـدك إال  «عضده احللقة من الصفر عن الواهنة 

رواه اإلمـام أمحـد   . »ليك ما أفلحت أبداًوهنا ولو مت وهي ع
وغريه من حديث عمران بن احلصني ونفي الفالح يف األبد يقتضي 

  . )١(.الشرك األكرب غري املغفور بل املخلد يف النار لالعتقاد املذكور
وذكر الشيخ يف كتابه تيسري العزيز احلميد يف شـرح كتـاب   

 )٢(من الشرك األصـغر التوحيد بأن لبس احللقة واخليط لدفع البالء 
وال شك أن الشيخ يريد أن من اعتقد فيها جمرد السببية فهذا هـو  
الشرك األصغر أما لو توكل عليها ورجا النفع من قبلها وتأله هلا أو 
كانت التميمة من التمائم الشركية كاالستغاثة باملخلوقني فيمـا ال  

من جمموع يقدر عليه إال اهللا فإن هذا من الشرك األكرب وهو واضح 
كالمه عليه رمحة اهللا يف تيسري العزيز احلميد ويف التوضـيح عـن   
توحيد اخلالق ومبثل هذا قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث 

 أواخلرز  أوالعظام  أوقال عن التمائم إذا كانت من أمساء الشياطني 
الطالسم وهي احلروف املقطعة وأشباه ذلك إـا مـن    أواملسامري 

                              
  ٢٦٨التوضيح عن توحيد اخلالق ) ١(
  .١٦٢-١٥٨-١٥٤انظر تيسري العزيز احلميد ) ٢(
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اعتقد معلق التميمة أـا   إذااألصغر وقد تكون شركاً أكرب  الشرك
تدفع عنـه الضـرر دون إذن اهللا    أوتكشف عنه املرض  أوحتفظه 
  . )١(.ومشيئته

وقال مساحته يف تعليقه على حواشي حامد الفقي علـى فـتح   
والصواب أن تعليق التمائم ليس من االستهزاء بالدين بل من [ايد 

الشرك األصغر ومن التشبه باجلاهلية وقد يكون شركاً أكرب علـى  
حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها وأـا  

ما أشبه هذا االعتقاد أما إذا اعتقـد  تنفع وتضر دون اهللا عز وجل و
اجلن وحنو ذلك فهذا من الشـرك   أوأا سبب للسالمة من العني 

األصغر ألن اهللا سبحانه مل جيعلها سببا بل ى عنها وحذر وبني أا 
وما ذاك إال ملا يقوم بقلب صـاحبها  ، شرك على لسان رسوله 

  . )٢(]من االلتفات إليها والتعلق ا
  : شيخ حافظ حكميويقول ال

ــوحيني  ــوى ال ــا س ــن مم     وإن تك
  فإـــا شـــرك بغـــري مـــني  

ــيمة األزالم  ــا قسـ ــل إـ     بـ
  يف البعد عـن سـيما أوىل اإلسـالم     
بل مـن طالسـم   ) مما سوى الوحيني(أي التمائم ) وإن تكن(

اليهود وعباد اهلياكل والنجوم واملالئكة ومستخدمي اجلن وحنوهم 
                              

  ٢/٣٨٤جمموع فتاوى ابن باز ) ١(
  ٠. ١٣٣فتح يد هامش ) ٢(
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 أي) فإا شرك(أو احللق من احلديد وغريه  أو من اخلرز أو األوتار

إذ ليست هي مـن األسـباب   ، شك أي) بدون مني(تعليق شرك 
بل اعتقدوا فيها اعتقاداً حمضاً أا تـدفع  ، املباحة واألدوية املعروفة

كذا وكذا من اآلالم لذاا خلصوصية زعموا فيها كاعتقـاد أهـل   
اليت كـان  ) األزالم(بيه ش أي) بل إا قسيمه(، األوثان يف أوثام

يستصحبها أهل اجلاهلية يف جاهليتهم ويستقسمون ـا إذا أرادوا  
ال : افعـل والثـاين  : وهي ثالثة أقداح مكتوب على أحدها، أمراً

، غفل فإن خرج يف يده الذي فيه افعل مضى ألمره: والثالث، تفعل
وقـد  . الغفل أعاد استقسـامه  أو، أو الذي فيه ال تفعل ترك ذلك

صـالة االسـتخارة   : خرياً من ذلك -وله احلمد –بدلنا اهللا تعاىل أ
  . ودعاءها

واملقصود أن هذه التمائم اليت من غري القرآن والسنة شـريكة  
يف (لألزالم وشبيهة ا من حيث االعتقاد الفاسد واملخالفة للشرع 

فإن أهـل  ، عن زي أهل اإلسالم أي) البعد عن سيما أوىل اإلسالم
واإلميـان يف  ، الص من أبعد ما يكونون عن هذا وهذاالتوحيد اخل

وهم أجل وأقوى يقينـا  ، قلوم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا
  . )١(من أن يتوكلوا على غري اهللا أو يقوا بغريه

قلت ومما سبق من األدلة ومن كالم أهل العلم يتضح أنـه ال  *
حـال   إىلينبغي أن يطلق على التميمة حكم واحد من غري النظـر  

معلقها وإىل حال التميمة نفسها وما تشتمل عليه مع مالحظـة أن  
                              

  .١/٣٨٤معارج القبول حلكمي ) ١(
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الشرك  إىلالشرك األصغر ليس باألمر اهلني وإمنا مسي أصغر بالنسبة 
األكرب الذي خيلد صاحبه يف نار جهنم وإال فالشرك األصغر أكـرب  

ألن  -رضي اهللا عنـه –من كبائر الذنوب بدليل قول ابن مسعود 
  . )١(. من أن أحلف بغريه صادقاإيلّأحب  أحلف باهللا كاذباً

: يقول الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهـاب 
احللف باهللا كاذباً علـى   -رضي اهللا عنه–وإمنا رجح ابن مسعود (

احللف بغريه صادقاً ألن احللف باهللا توحيد واحللف بغريه شرك وإن 
أعظم من حسـنة   قدر الصدق يف احللف بغري اهللا فحسنة التوحيد

 اإلسالمالصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك ذكره شيخ 
وفيه دليل على أن احللف بغري اهللا صادقاً أعظم من اليمني الغموس 

  . )٢()وفيه دليل على أن الشرك األصغر أكرب من الكبائر
ويذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف مسائله املستنبطة مـن  

لقة واخليط وحنومها لرفع البالء أو دفعـه  باب من الشرك لبس احل
ومما يدل على  )٣(قول الصحابة أن الشرك األصغر أكرب من الكبائر

خطر الشرك األصغر بأن آيات الوعيد وأحاديث الوعيـد املتعلقـة   
بالشرك شاملة للشرك األكرب واألصغر وألجل ذلك يستدل السلف 

ذلك عن ابن عباس الصاحل مبا نزل يف األكرب على األصغر كما ثبت 
ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْتـرى إِثْمـا   : وقال اهللا تعاىل )٤(وحذيفة

                              
وقال رواه الطرباين يف الكبري  ٤/١٧٧وجممع الزوائد  ٨/٤٦٩املصنف لعبد الرزاق ) ١(

  .يحورجاله رجال الصح
  .٥٩٤تيسري العزيز احلميد ) ٢(
  .٣٦القول السديد ) ٣(
  .١٦٢-١٥٤انظر تيسري العزيز ) ٤(
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شامل جلميع أنواع الشرك إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيموقوله عظيما

أن «: عن أي الذنب أعظم قال، األصغر واألكرب وقول الرسول 
ابن عباس األنداد بالشـرك   وقد فسر )١(»جتعل هللا نداً وهو خلقك

األصغر كما تقدم يف هذا البحث عند احلديث عن شرك األلفـاظ  
يرى النصوص اليت يف  -رضي اهللا عنه–مما يدل على أن ابن عباس 

الشرك تشمل الشرك األكرب واألصغر ومما يدل على خطـر هـذا   
الشرك أن أصحابه أول من يقضى عليهم يوم القيامة كما روى أبو 

إن أول «: يقول قال مسعت رسول اهللا  -رضي اهللا عنه–هريرة 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمـه  

، فما عملت فيها قال قاتلت فيك حىت استشهدت: قال، فعرفها
ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل مث أمر به ! كذبت: قال

لم العلم وعلمه ورجل تع، فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار
فما فعلت فيها قال : قال، وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها

كذبت ولكنك : قال، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن
تعلمت العلم ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل 
مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ورجل وسع اهللا 

ه من أصناف املال كله فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال عليه وأعطا
فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيهـا إال  
أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقـد  

  . )٢(»قيل مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار

                              
فال (صحيح البخاري من كتاب التفسري تفسري سورة البقرة عند تفسري قوله تعاىل ) ١(

  . ٦/٢٢) جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون
  .١٣/٥٠صحيح مسلم مع شرح النووي ) ٢(
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ر مـن  وإن العمل املقارن له حابط إذا خالطه الشرك األصـغ 
أنا أغىن الشـركاء  «: قال اهللا تعاىل، أساسه كما قال الرسول 

عن الشرك من عمل عمالً أشرك معـي فيـه غـريي تركتـه     
أن رجال قـال يـا    -رضي اهللا عنه–وعن أيب هريرة  )١(»وشركه

رسول اهللا رجل يريد اجلهاد وهو يبتغي عرضا من أعراض الـدنيا  
: يقول والنيب  ليه ثالثاًال أجر له فأعاد ع«: فقال رسول اهللا 

النيب  إىلويف حديث أيب أمامة الباهلي أن رجال جاء  )٢(.»ال أجر له
 ،  فقال يا رسول اهللا أرأيت رجال غزا يلتمس األجر والذكر مـا
ال شيء له فأعادها عليه ثالث مـرات  «: فقال رسول اهللا ؟ له

بل مـن  إن اهللا ال يق: ال شيء له مث قال: يقول له رسول اهللا 
  . )٣(»العمل إال ما كان له خالصاً وابتعي به وجهه

                              
حه يف كتاب الزهد ، انظر صحيح مسلم مع شرح النووي رواه مسلم يف صحي) ١(

١٨/١١٥.  
 ٩/١٦٩والبيهقي  ٢/٢٩٠وصححه ووافقه الذهيب ومسند أمحد  ٢/٨٥احلاكم ) ٢(

  .٢/٤٧٨وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود  ٢٥١٦وسنن أيب داود برقم 
وذكر من حسنه من ٢٠٨وحسنه الدوسري يف النهج ص  ٦/٢٥سنن النسائي ) ٣(

  .احلديثأهل 
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  الفصل الثالث 

  حكم تعليق التمائم من القرآن

  واألدعية النبوية 

مر معنا حكم تعليق التمائم مستدلني على ذلك بأدلـة مـن   
وأقوال الصحابة رضوان اهللا عليهم ، كتاب اهللا ومن سنة رسوله 

ك األكرب والشرك األصـغر علـى   وأن تعليق التمائم دائر بني الشر
حسب حال املعلق واملتعلق وهذا احلكم ال خالف فيه يعتد بـه إال  
يف تعليق القرآن واألدعية النبوية فقد رأى مجاعة من العلماء بـأن  
تعليق القرآن واألدعية النبوية ليس من التمائم وأنه جيوز ومن هؤالء 

ورواية عن أمحد  سعيد بن املسيب وعطاء وأبو جعفر الباقر ومالك
وهو قول ابن عبد الرب والبيهقي والقرطيب وظاهر قول ابن تيميـة  
وابن القيم وابن حجر ويرى األكثرية من الصحابة فمن بعدهم أنه 
ال جيوز تعليق القرآن واألدعية النبوية ومن هـؤالء عبـد اهللا بـن    
مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وإبـراهيم  

وابن العريب والشيخ عبد الرمحن بن حسن ، ورواية عن أمحد النخعي
آل الشيخ والشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهـاب  
والشيخ عبد الرمحن بن سعدي وحافظ احلكمي وحممد حامد الفقي 
ومن املعاصرين الشيخ األلباين والشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز     
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  . )١(.وغريهم
  : ل ميكن تلخيصها فيما يليوحجة أصحاب القول األو*
  . وننزلُ من الْقُرَآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ: قول اهللا تعاىل-١
  . )٢(.قول عائشة إن التميمة ما علق قبل البالء ال بعده-٢
فعل عبد اهللا بن عمرو حيث روي أنه يعلق علـى أوالده  -٣

بكلمـات اهللا   بسم اهللا أعـوذ : الذين مل يبلغوا دعاء الفزع وهو
التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن 

  . )٣(.حيضرون
وأما أصحاب القول الثاين وهم املانعون لتعليـق القـرآن أو   
الدعوات فال يرون فيما استدل به الفريق األول حجة فاآلية جمملة 

كيفية التداوي بالقرآن وهو بتالوته والعمـل  ، وقد بني الرسول 
به ومل يرد عنه يف التعليق شيء بل مل يرد عن الصحابة يف التعليـق  
شيء فقول عائشة جممل مل تذكر فيه تعليق القرآن وإمنا ذكرت أن 
التميمة ما علق قبل نزول البالء ال بعده وقوهلا حمتمل فـال أرى أن  

                              
مصنف ابن أيب شيبه كتاب : انظر مراجع أقوال العلماء الذين ذكروا فيما يلي ) ١(

ومبا بعدها واملستدرك للحاكم  ٩/٢١٦وما بعدها وسنن البيهقي  ٧/٣٧٤الطب 
وفتح ايد وسلسلة  ١٧٤،  ١٦٨وما بعدها وتيسري العزيز احلميد  ٤/٢١٦

 ١/٣٨٢ومعارج القبول  ٣٨والقول السديد  ١/٥٨٥األحاديث الصحيحة 
  .١/٨٢٠وفتاوى الشيخ ابن باز 

  .٤/٢١٧واملستدرك  ٩/٣٥١البيهقي ) ٢(
وحسنه وأبو  ٣٥٢٨والترمذي برقم  ١/٥٤٨، واملستدرك ٢/١٨١مسند أمحد ) ٣(

  .٣٨٩٣داود برقم 



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
٤٠  

 
ينسب هلا القول جبواز تعليق القرآن رد هذه الرواية وأما ما روي 

هللا بن عمرو فإنه ال يصح لعنعنة حممد بن إسحاق وهـو  عن عبد ا
يف تعليقـه   -رمحه اهللا–يقول الشيخ حممد حامد الفقي  )١(مدلس

الرواية بذلك ضـعيفة وال  (...على ما روي عن عبد اهللا بن عمرو 
تدل على هذا ألن فيها أن ابن عمرو كان حيفظـه أوالده الكبـار   

ر فالظاهر أنه كان يعلقـه يف  ويكتبه يف ألواح ويعلقه يف عنق الصغا
اللوح ليحفظه الصغري ال على أنه متيمة والتميمة تكتب يف ورقة ال 

فإذا كان األمر كذلك بقي قوهلم  )٢(يف لوح وبدليل حتفيظه للكبار
  . بال حجة قوية

  : وأما املانعون فيمكن أن يستحل هلم باألدلة التالية*
بيان أدلـة حتـرمي   عموم النهي الوارد يف التمائم وقد سبق -١

التمائم من هذا البحث وهذا العموم مل يأت ما خيصصه فيبقى على 
  . عمومه
كما بـني  ، لو كان هذا العمل مشروعاً لبينه الرسول -٢

الرقية وأذن فيها ما مل يكن فيها شرك حيث قال أعرضـوا علـي   
ومل يقل هذا القـول   )٣(رقاكم ال بأس بالرقى ما مل يكن فيها شرك

  . علق بالتمائمفيما يت

                              
وصحيح سنن أيب داود  ٦١والنهج السديد ص  ١/٥٨٥انظر السلسلة الصححية ) ١(

٢/٧٣٧.  
  .١٣٢ايد هامش فتح ) ٢(
  .١٤/١٨٧رواه مسلم يف صحيحه انظر صحيح مسلم مع شرح النووي ) ٣(



  

  ٤١  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

أقوال الصحابة اليت مرت يف النهي عن ذلك ومل يصح قول  -٣
من غريهم ، من نسب إليه املخالفة والصحابة أعرف دي النيب 

وكذلك أكثر التابعني السيما وقد قال إبراهيم النخعـي بصـيغة   
 )١(إم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغري القرآن: العموم

مراده بذلك أصحاب عبد اهللا ، خ عبد الرمحن بن حسنيقول الشي
بن مسعود كعلقمة واألسود وأيب وائل واحلارث بن سويد وعبيده 
السلماين ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغريهم وهم 
من سادات التابعني وهذه الصيغة يستعملها إبـراهيم يف حكايـة   

  . )٢(هأقواهلم كما بني ذلك احلافظ العراقي وغري
سد الذرائع واجب شرعاً لئال ختتلط التميمـة الشـركية   -٤

بالتميمة من القرآن فال تنكر التميمة الشركية لالشتباه يقول الشيخ 
  : حافظ حكمي

السيما يف ، وال شك أن منع ذلك أسد لذريعة االعتقاد احملظور
زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعني يف تلك العصـور  

ريفة املقدسة واإلميان يف قلوم أكرب من اجلبال فألن يكـره يف  الش
كيف وهـم قـد   ، وقتنا هذا وقت الفنت واحملن أوىل وأجدر بذلك

حمض احملرمات وجعلوها حيلة ووسـيلة   إىلتوصلوا ذه الرخص 
فمن ذلك أم يكتبون يف التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو ، إليها

من الطالسم الشيطانية ماال يعرفه إال من حنو ذلك مث يضعون حتتها 
                              

  .٧/٣٧٤مصنف ابن أيب شيبة ) ١(
  .١٣٨فتح ايد ) ٢(



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
٤٢  

 
ومنها أم يصرفون قلوب العامة عـن التوكـل   ، اطلع على كتبهم

بـل أكثـرهم   ، أن تتعلق قلوم مبا كتبـوه  إىلعلى اهللا عز وجل 
فيأيت أحدهم إىل مـن أراد  ، يرجفون م ومل يكن قد أصام شيء

إنـه  : يقول لـه ف، أن حيتال عن أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به
سيصيبك يف أهلك أو يف مالك أو يف نفسك كذا وكذا أو يقول له 

ويصف له أشياء ومقـدمات  ، إن معك قريناً من اجلن أو حنو ذلك
شديد الشفقة ، من الوسوسة الشيطانية مومها أنه صادق الفراسة فيه

فإذا امتأل قلب الغيب اجلاهـل  ، حريص على جلب النفع إليه، عليه
صف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال خوفا مما و
فما : والتجأ إليه وعول عليه دون اهللا عز وجل وقال له، بقلبه وقالبه

، كأمنا بيده الضر والنفـع ؟ وما احليلة يف دفعه، املخرج مما وصفت
، ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله لـه ، فعند ذلك يتحقق فيه أمله

وكذا كتبت لك من ذلك حجابـا   فيقول له إنك إن أعطيتين كذا
وهـذا  ، ويصف له ويزخرف له يف القول، طوله كذا وعرضه كذا

مع هـذا   –احلجاب علقه من كذا وكذا من األمراض أترى هذا 
من الشرك األصغر ال بل هو تأله لغري اهللا وتوكل علـى   –االعتقاد 

أفعال املخالفني وسلب هلم من  إىلوركون ، سواه إىلغريه والتجاء 
فهل قدر الشيطان على مثل هذه احليل إال بوساطة أخيه من ، ينهمد

قُلْ من يكْلَؤكُم بِاللَّيلِ والنهارِ من الرحمنِ بلْ . شياطني األنس
ـ   . هم عن ذكْرِ ربهِم معرِضونَ ه مث إنه يكتب فيـه مـع طالمس
ة وحيدث احلـدث  علقه على غري طهارالشيطانية شيئاً من القرآن وي

تاهللا ، األصغر واألكرب وهو معه أبدا ال يقدسه عن شيء من األشياء



  

  ٤٣  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

ما استهان بكتاب اهللا تعاىل أحد من أعدائه استهانة هؤالء الزنادقة 
  . املدعني اإلسالم به

وامتثـال أوامـره   ، والعمل به، واهللا ما نزل القرآن إال لتالوته
واالعتبار ، عند حدوده والوقوف، وتصديق خربه، واجتناب نواهيه

وهؤالء قد ، واالتعاظ بقصصه واإلميان به كل من عند ربنا، بأمثاله
عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ومل حيفظوا إال رمسه كـي  

احلرام  إىليتأكلوا به ويكتسبوا به كسائر األسباب اليت يتوصلون ا 
و حتت واليته من ه إىللو أن ملكاً أو أمرياً كتب كتابا ، ال احلالل

وأمر من يف جهتك بكذا واهم عـن  ، واترك كذا، أن افعل كذا
وحنو ذلك فأخذ ذلك الكتاب ومل يقرأه ومل يتدبر أمره ويه ، كذا

بل أخذه وعلقه يف عنقـه أو  ، غريه ممن أمر بتبليغه إليه إىلومل يبلغه 
لعاقبة امللك على ذلـك  ، شيء مما فيه ألبتة إىلومل يلتفت ، عضده

فكيف بتنزيل جبار السـموات  . شد العقوبة ولسامه سوء العذابأ
وله احلمد يف ، واألرض الذي له املثل األعلى يف السموات واألرض

فاعبده وتوكل عليـه هـو   ، األوىل واآلخرة وإليه يرجع األمر كله
  . )١(.حسيب ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

هانه كدخول اخلالء به وحنـو  امت إىلتعليق القرآن يفضي -٥
  .ذلك

أن محل القرآن من الذين ال يفقهون معنـاه وال يعرفـون   -٦
كمثل احلمار حيمل أسـفاراً  : توقريه قد يدخل يف عموم قوله تعاىل

                              
  .١/٣٨٢معارج القبول ) ١(



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
٤٤  

 
وذلك ألم ال يدرون ما فيه وال يعرفون توقريه وقد يضع بعضهم 

  . ال مييز أوعليه النجاسة خاصة إذا كان جمنوناً 
قول بالتعليق قد يعطل سنة الترقية باملعوذات وغريهـا  إن ال-٧

فإن الذي يعلق املصحف بكامله قد يظن أنه ال حيتـاج أن يتعـوذ   
  . باملعوذات وآية الكرسي وحنو ذلك والقرآن كله معلق عليه

إن القول بتعليق القرآن متردد بني اجلواز والتحرمي وما كان -٨
  . واهللا تعاىل أعلمكذلك فاألوىل اجتنابه درءاً للمفسدة 



  

  ٤٥  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

  الفصل الرابع 

  تعليق التمائم بني املاضي واحلاضر 

إن تعليق التمائم من شعار أصحاب اجلاهلية الذين سيطر عليهم 
وأَنـه  : اجلهل واستعبدم الشياطني وزادم رهقا كما قال تعاىل

. زادوهم رهقًاكَانَ رِجالٌ من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَ
وقد ذكر أن العرب يف اجلاهلية إذا صـاروا يف تيـه مـن األرض    
وتوسطوا بالد احلوش خافوا عبث اجلنـان والسـعايل والغـيالن    

إنا عائذون بسيد هذا الوادي : والشياطني فيقوم أحدهم فريفع صوته
فال يؤذيهم أحد وتصري هلم بذلك خفارة وبناء على هـذا صـار   

اجلن بالذبائح لكيال تؤذيهم فإذا بىن أحدهم  إىلتقربون اجلاهليون ي
فظنوا أن يف بعـض   )١(داراً أو حفر بئراً ذبح ذبيحة لدفع شر اجلن

األحجار واألشجار واحليوانات واملعادن ما يدفع عنهم خطر اجلان 
وعني اإلنسان فتعلقوها متائم وعلقوا ا قلوم وذلك جلهلهم برم 

لهم عليه ولذا كثرت عندهم التمائم بشكل وعدم اعتمادهم وتوك
  : ملحوظ يف تاريخ ومن ذلك ما يلي

النفرة شيء يعلق على الصيب خلوف النظرة ينفر عنه اجلان -١
والناس فال تعلق به أنظارهم وأحياناً يكـون بـالتنجيس كتعليـق    
األقذار من خرق احمليض والعظام وحنو ذلك وأحياناً يكون باألمساء 

                              
  .٧٤٦انظر املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ) ١(



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
٤٦  

 
  . ذالقبيحة كقنف

  . سن الثعلب أو سن اهلرة-٢
  . خرزة تشهدها املرأة على حقويها لئال تلد: العقرة-٣
  . خرزة لرجوع الزوج وكسب عطفه بعد بغضه: الينجلب-٤
والكحلة والكرار واهلمرة ، والدردبيس، والقرزحلة، التولة-٥

كلها خرزات تعلق من أجل احلصول على حب األزواج وزعمـوا  
رقية معينة وهي يا كرار كريه يا مهره أمهريه أن أن للكرار واهلمره 

  . )١(فيه إىلأقبل فسريه وأن أدبر فضريه من فرجه 
وهذه الرقية شرك أكرب يف الربوبية واإلهليـة فأمـا يف   : قلت

الربوبية فاعتقاد الضر والنفع ونسبته إليها حيث جاء فيها أن أقبـل  
هلا بالدعاء واالستغاثة فسريه وأن أدبر فضريه وأما يف اإلهلية فالتوجه 

حيث جاء فيها يا كرار كريه ويا مهره أمهريه نعـوذ بـاهللا مـن    
  . اخلذالن
وهي خرزة للدخول على السلطان واخلصـومة  : اخلصمة-٦

  . يف محائل السيف أوجتعل حتت اخلامت أو يف زر القميص 
  . خرزة جتلب العطف لصاحبها: العطفة-٧
لرمل فتسود فيبحث عنها خرزة شفافة تدفن يف ا: السلوانة-٨

  . فتسليه وهي يف معىن التميمة اإلنسانويسقاها 

                              
  .٧٥١-٧٥٠انظر عن هذه التمائم املصدر السابق ) ١(



  

  ٤٧  التمــائم يف ميزان العقيدة
 

  . وهي خرزة بيضاء جتعل يف عنق الفرس من العني: القبلة-٩
  . وهي حجر مما يقذفه البحر لدفع أذى العني: الودعة-١٠
تعليق حلي الذهب على امللدوغ واعتقادهم أنه يربأ بذلك -١١

  . حلي الرصاص ميوتاعتقادهم أنه لو علق عليه  أو
  . )١(.تعليق كعب األرنب للعني والسحر-١٢
خيط مفتول من لونني أمحر وأسود تشده املرأة : التحويطة-١٣

  . )٢(.على وسطها لدفع العني وفيه خرزات وهالل من فضة
هذه بعض خرافات أهل اجلاهلية واعتقادام يف التمائم والزال 

نـواع املعلقـات فـإن    بعضها يوجد حىت اآلن وإن كان تغريت أ
االعتقاد هو االعتقاد فالذي يعلق وترا يف اجلاهلية على الفرس لكي 
ال تصيبها العني فما الفرق بينه وبني من يعلق حذاء على السـيارة  
لدفع العني الشك أنه ال فرق على االطالق واحلكم واحد يقـول  

فقد الشيخ ناصر الدين األلباين يف تعليقه على حديث من علق متيمة 
أشرك بعد أن صححه وال تزال هذه الضاللة فاشية بـني البـدو   
والفالحني وبعض املدنيني ومثلها اخلرزات الـيت يضـعها بعـض    
السائقني أمامهم يف السيارة يعلقوا على املرآة وبعضهم يعلق نعال 
يف مقدمة السيارة أو يف مؤخرا وغريهم يعلقون نعـل فـرس يف   

لك لدفع العني زعموا وغري ذلك ممـا  واجهة الدار والدكان كل ذ
عم بسبب اجلهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات  وطم

                              
  .٨١٣-٧٥٠ق املصدر الساب) ١(
  .٧/٨٠اللسان ) ٢(



  
التمــائم يف ميزان العقيدة

  
٤٨  

 
اليت ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب إال من أجل إبطاهلا والقضـاء  
عليها فإىل اهللا املشتكى من جهل املسلمني اليوم وبعدهم عن الدين 

اه إىل التقرب ـا إىل  ومل يقف األمر ببعضهم عند املخالفة بل تعد
  . اهللا تعاىل

يف احلزب : يقول) دالئل اخلريات(فهذا الشيخ اجلزويل صاحب 
اللهم صل على حممد «] طبع بوالق ١١١ص[السابع يف يوم األحد 

وعلى آل حممد ما سجعت احلمائم وحت احلوائم وسرحت البهائم 
ومن بعض التمائم الشـركية الـيت الزالـت     )١(»ونفعت التمائم

ستخدم حىت اآلن يف بعض البلدان صناعة طابع وينقش فيه صورة ت
عقرب يف وقت كون القمر يف العقرب يزعمون أن من أمسكه بيده 

  . )٢(.ينفعه من لدغة العقرب
جمموعـة  ) السنن واملبتدعات ( وذكر الشقريي يف كتابه القيم 

كتـاب  : من هذه التمائم الشركية املنتشرة يف عصرنا احلاضر منها
  : تب ملن به الرمد يكتب فيهيك

ــد   ــو اهللا أح ــل ه ــد     ق ــني رمـ   إن يف العـ
ــاض ــرار يف البيـ ــمد    امحـ ــيب اهللا الصـ   حسـ
ــا إهلــي بــاعترايف    ــد    ي ــن ول ــك ع   يف اعتزال
ــد      عــاف عــيين يــا إهلــي ــر الرم ــين ش   اكف
ــريك  ــيس هللا شـ ــد    لـ ــوا أحـ   ال وال كفـ
                              

  .٤٩٢حديث / الد األول من السلسلة الصحيحة ) ١(
  .٥/٤الفصل البن حزم ) ٢(
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  . )١(نهوهذا خلط للشعر بالقرآن ينبغي أن ننزه كتاب اهللا ع
ومن ذلك ما ذكره الشقريي نقال عن كتاب الرمحة يف الطب 
واحلكمة يف عالج العمى حيث جاء فيه عزمت عليك أيتها العـني  
حبق شراهيا براهيا ادنواي أصباؤت آل شداي عزمت عليك أيتـها  

  . )٢(.العني اليت يف فالن حبق شهت ت أشهت
وذكـر  . وأهلـه وهذا إقسام بالشياطني أعاذنا اهللا من الكفر 

أمل جيعل ، أمل تر كيف فعل ربك بالقرينة: حجابا للقرينة يقول فيه
كيد القرينة يف تضليل وأرسل على القرينة طرياً أبابيـل تـرميهم   
حبجارة من سجيل فجعل القرينة كعصف مأكول يا عايف يا شديد 

  . )٣(.ذا الطول
ذا وهذا من التالعب بكتاب اهللا ومن تبديله واالستهزاء به و

يظهر لنا قوة قول من قال بتحرمي التمائم حىت ولو كانت من القرآن 
سداً لباب الشرك الذي مر معنا طرفا منه يقول مساحة الشيخ عبـد  

أما تعليق الرقى على املرضى واألطفال فذلك ال جيوز : العزيز بن باز
وتسمى الرقي املعلقة التمائم وتسمى احلروز واجلوامع والصـواب  

ا حمرمة ومن أنواع الشرك لقول فيها أ ،» من تعلق متيمة فال أمت
مـن  «، ولقول النيب  »ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا له، اهللا له

أن الرقى والتمـائم والتولـة   ، تعلق متيمة فقد أشرك وقوله 
                              

  .٣٢٥السنن واملبتدعات ) ١(
  .٣٢٦املصدر السابق ص ) ٢(
  .٣٣٢السنن واملبتدعات ) ٣(
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  »شرك
واختلف العلماء يف التمائم إذا كانت من القـرآن أو مـن   *

ال والصواب حترميهـا لـوجهني    الدعوات املباحة هل هي حمرمة أم
عموم األحاديث املذكورة فإا تعم التمائم مـن القـرآن   : أحدمها

سد ذريعة الشرك فإـا إذا أبيحـت   : والوجه الثاين. وغري القرآن
ت بالتمائم األخرى واشتبه األمر وانفـتح  لطالتمائم من القرآن اخت

 إىلاملفضية  باب الشرك بتعليق التمائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع
  . )١(.الشرك واملعاصي من أعظم القواعد الشرعية

وقال الشيخ حممد صاحل بن عثيمني يف جواب سـؤال عـن   *
حكم تعليق التمائم واحلجب هذه املسألة أعـين تعليـق احلجـب    

أن يكون املعلق من القـرآن  : أحدمها: قسمني إىلوالتمائم تنقسم 
فأمـا  ، مما ال يعرف معناه أن يكون من غري القرآن الكرمي: والثاين

األول وهو تعليقها من القرآن الكرمي فقد اختلف يف ذلك أهل العلم 
: سلفا وخلفا فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل يف قوله تعـاىل 

نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم َآنالْقُر نلُ مزننو .وقوله تعاىل :
اهلْنزأَن ابتك كاربم كإِلَي .  وأن من بركته أن يعلق ليدفع بـه

، السوء ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها مل يثبت عن النيب 
أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به واألصل يف مثل هـذه  
األشياء التوقيف وهذا القول هو الراجح وأنه ال جيوز تعليق التمائم 

جيوز أيضا أن جتعل حتت وسادة املريض ولو من القرآن الكرمي وال 
                              

  .١/٢٠فتاوى ابن باز ص ) ١(
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أو تعلق يف اجلدار وما أشبه ذلك وإمنا يدعي للمريض ويقرأ عليـه  
  . )١(..يفعل مباشرة كما كان النيب 

                              
  .١/٥٨اموع الثمني ) ١(
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  خامتة

لقد مت هذا البحث املختصر بتوفيق اهللا وميكن تلخيص نتائجـه  
  : فيما يلي
يهـا  إن التمائم كانت معروفة عن أهل اجلاهلية وهلـم ف : أوالً

  . اعتقادات وخرافات وخزعبالت مشهورة
إن تعليق التمائم يدل على خلل يف االعتقاد وضـعف يف  : ثانيا
  . التفكري

أصغر حبسـب   أوإن تعليق التمائم قد يكون شركًا أكرب : ثالثا
  . حال املتعلق وحال املتعلق به

إن الشرك األصغر أكرب من كبائر الذنوب كمـا أفـىت   : رابعاً
  . رسول اهللا بذلك صحابة 

إن تعليق التمائم ال يزال شائعاً بني النـاس ويـروج   : خامساً
  . لذلك السحرة واملشعوذون ومن شاهم

إن تعليق التمائم ليس من األسباب املشروعة وال من : سادساً
  . األسباب االعتيادية جللب خري أو دفع ضر

األحاديـث   أوالقول الراجح هو منع تعليق القـرآن  : سابعا
  . نبويةال
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  فهرس املراجع

  . طبع دار الفكر، الترغيب والترهيب للمحافظ املنذري*
كتاب جامع البيان يف تفسري القـرآن  (تفسري الطربي املسمى *

أليب جعفر حممد بن جرير الطـربي دار الفكـر بـبريوت عـام     
  . هـ١٣٩٨
حممد إبراهيم /تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري حتقيق د*

  . طباعة دار الشعب مبصر، ليهالبنا وزمي
التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل العـراق للشـيخ   *

الناشـر دار  . سليمان بن عبد اهللا ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
هـ ويقال إن هذا الكتاب ١٤٠٤طيبة بالرياض الطبعة ألوىل عام 

موعة من تالميذ الشيخ حممد بن عبد الوهاب كما جـاء يف ص  
كتاب دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  من ٥٩

تأليف عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف نشـر دار طيبـة عـام    
  . هـ١٤٠٩
طبع . عبد املنعم العلي العزي: ذيب مدارج السالكني للشيخ*

  . وزارة العدل بدولة اإلمارات
 تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن*

بـريوت   اإلسالميطبع املكتب . عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
  . الطبعة الرابعة

اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف للعالمة ابن القـيم  *
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مكتبة ومطبعـة  . اجلوزية تصحيح وتعليق حممود عبد الوهاب فائد

  . هـ١٣٨٨حممد علي صبيح وأوالده مبيدان األزهر عام 
الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها    سلسلة األحاديث* 

  . املكتب اإلسالمي بريوت. حملمد ناصر الدين األلباين
السنن واملبتدعات املتعلقة باألذكار والصلوات تأليف حممـد  *

عبد السالم خضر الشقريي توزيع دار الباز للنشر والتوزيع مبكـة  
  . املكرمة
دار . هقيالسنن الكربى للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البي*
  . الفكر
سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشـية  *

  . بريوت. دار إحياء التراث العريب. السندي
سنن ابن ماجه بتحقيق حممد فؤاد عبـد البـاقي دار إحيـاء    *

  . ببريوت. التراث العريب
. سنن أيب داود بتعليق عزت عبيد الدعاس دار احلديث حبمص*

  . هـ١٣٩١ الطبعة األوىل عام
سنن الترمذي بتحقيق أمحد شاكر دار إحياء التراث العـريب  *

  . ببريوت
طبع اجلامعـة  . الشرك ومظاهره تأليف مبارك بن حممد امليلي*

  . هـ١٤٠٨اإلسالمية باملدينة املنورة عام 
طبـع املكتـب   . صحيح ابن خزمية بتحقيق حممد األعظمي*
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  . هـ١٤٠٠اإلسالمي عام 
البخـاري ضـبط    إمساعيلام حممد بن صحيح البخاري لإلم*

الطبعة ، وتعليق حممد مصطفى البغا دار القلم ودار البخاري بدمشق
  . هـ١٣٧٤مصر الطبعة األوىل عام . األوىل
صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه وصحيح أيب داود مجيعها *

طبع املكتب اإلسالمي نشـر مكتـب   ، حملمد ناصر الدين األلباين
  . جالتربية لدول اخللي

حتقيـق  ، لإلمام مسلم ابن احلجاج القشريي: صحيح مسلم*
  . حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية

الناشر مؤسسـة  : الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز*
طبع ضمن سلسلة نصف سنوية الطبعة ، الصحفية اإلسالميةالدعوة 

  . هـ١٤٠٨األوىل عام 
للحافظ شهاب الدين ابن : خاريفتح الباري شرح صحيح الب*

  . بريوت الطبعة الثانية، دار املعرفة للنشر، حجر العسقالين
للشيخ عبد الرمحن بن حسن : فتح ايد شرح كتاب التوحيد*

الناشر املكتبة السلفية باملدينة املنـورة  ، آل الشيخ عبد العزيز بن باز
  . هـ١٣٩٧الطبعة السادسة عام 

واء والنحل البن حممد علي بـن حـزم   الفصل يف امللل واأله*
  . مكتبة املثىن ببغداد. الظاهري

للشيخ : قرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني*
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مكتبـة الريـاض   . الناشر. عبد الرمحن بن حممد بن عبد الوهاب

  . احلديثة
عبد الرمحن بـن ناصـر   : القول السديد يف مقاصد التوحيد*

الطبعة اخلامسة عام .باملدينة املنورة اإلسالمية السعدي طبع اجلامعة
  . هـ٤٠٤
لسان العرب جلمال الدين حممد بن مكرم بـن منظـور دار   *
  . بريوت. صادر
جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أيب بكر اهليثمي *

  . هـ١٤٠٢بريوت الطبعة الثالثة عام . دار الكتاب العريب
يلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني امع الثمني من فتاوى فض*

هـ ١٤١٠مجع وترتيب فهد بن ناصر السليمان الطبعة األوىل عام 
  . دار الوطن للنشر بالرياض

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني للعالمة *
هـ مطبعة ١٣٧٥ابن القيم اجلوزية بتحقيق حممد حامد الفقي عام 

  . السنة احملمدية مبصر
ستدرك على الصحيحني للحـافظ أيب عبـد اهللا احلـاكم    امل*

دار الفكر بريوت عام ، النيسابوري وبذيلة التخليص للحافظ الذهيب
  . هـ١٣٩٨
مسند اإلمام أمحد بن حنبل وامشه منتخب كنز العمـال يف  *

  . سنن األقوال واألفعال الناشر املكتب اإلسالمي ودار صادر بريوت
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بد الرزاق بن مهام الصنعاين الطبعة املصنف للحافظ أيب بكر ع*
ي حتقيق حبيب عبد الـرمحن  اإلسالمهـ املكتب ١٤٠٣الثاين عام 
  .األعظمي

املصنف يف األحاديث للحافظ أيب بكر بن أيب شـيبة الـدار   *
الطبعة األوىل عام . حتقيق خمتار أمحد الندوي. السلفية بومبائي باهلند

  . هـ١٤٠٠
علـم األصـول يف    إىلل معارج القبول بشرح سلم الوصو*

التوحيد تأليف الشيخ حافظ بن أمحد حكمي الناشر مجاعة إحيـاء  
  . التراث
دار العلـم  . جواد علي اإلسالماملفصل يف تاريخ العرب قبل *

  . ١٩٨٠بريوت ومكتبة النهضة ببغداد الطبعة الثالثة عام . للماليني
د راتب موطأ اإلمام مالك رواية حيىي بن حيىي الليثي إعداد أمح*

  . هـ١٣٩٧الطبعة الثانية عام . دار النفائس. عمروش
النهاية يف غريب احلديث واألثر أليب السعادات املبارك ابـن  *

حممد اجلزري بن األثري حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممـود حممـد   
  . املكتبة العلمية بريوت. الطناحي

يـه  النهج السديد يف ختريج أحاديث تيسري العزيز احلميد ويل*
ملحق بتخريج زوائد أحاديث فتح ايد على التيسري تصـنيف أيب  

. دار اخللفاء للكتاب اإلسـالمي . سليمان جاسم الفهيد الدوسري
  . هـ١٤٠٤الطبعة األوىل عام . الكويت
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