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 حكم لبس السوار لعالج الروماتيزم

 ، فقال: اتيزمالروم لعالج السوار لبس حكم عن تعاىل هللا رمحهبن صاحل العثيمني حممد  الشيخ فضيلة سئل

واألسباب اليت جعلها  .اسبب إال ما جعله هللا تعاىل سبب  ب هو هللا تعاىل، فال اعلم أن الدواء سبب للشفاء، واملسب   
 :هللا تعاىل أسبااب  نوعان

وما »رة الفاحتة: يف سو صلى هللا عليه وسلم كما قال النيب   ،والدعاء ،كالقرآن الكرمي  ،أسباب شرعية النوع األول:
بدعائه من أراد شفاءه  فيشفي هللا تعاىل ،يرقي املرضى ابلدعاء هلم صلى هللا عليه وسلم، وكما كان النيب «يدريك أهنا رقية

 .به

ل كثري كالعسل، أو عن طريق التجارب مث،كاألدوية املادية املعلومة عن طريق الشرع   ،أسباب حسية ع الثاين:النو 
ريق مباشر ال عن طريق الوهم واخليال، فإذا ثبت أتثريه بط ،وهذا النوع البد أن يكون أتثريه عن طريق املباشرة. من األدوية

  . تعاىلحيصل به الشفاء إبذن هللا ،تخذ دواءصحَّ أن ي   ،حمسوس

ن ويهو    ،فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم واخليال ،أما إذا كان جمرد أوهام وخياالت يتومهها املريض
ورمبا ينبسط السرور النفسي على املرض فيزول، فهذا ال جيوز االعتماد عليه وال إثبات كونه دواء؛ لئال ينساب  ،عليه املرض

شرعيًّا  اسبب   املرض أو دفعه، ألن ذلك ليسوهلذا ُن ي عن لبس احللقة واخليط وحنومها لرفع  .اإلنسان وراء األوهام واخلياالت
وع من منازعة هللا تعاىل يف ن اه سبب  ؛ ألن جعلاجيعل سبب   م جيز أن  ،شرعيًّا وال حسيًّا ا حسيًّا، وما  م يثبت كونه سبب  وال

رمحه هللا هلذه  وقد ترجم الشيخ حممد بن عبد الوهاب .ملسبباهتا حيث شارك هللا تعاىل يف وضع األسباب ،ملكه وإشراك به
 ".ابب من الشرك لبس احللقة واخليط وحنومها لدفع البالء أو رفعه"املسألة يف كتاب التوحيد بقوله: 

ر يف السؤال إال من هذا النوع، إذ ليس ذلك صيديل لصاحب الروماتيزم الذي ذ كوما أظن السوار الذي أعطاه ال
حىت  ،تعمل ذلك السوارفال ينبغي للمصاب أن يس ،شرعيًّا وال حسيًّا تعلم مباشرته ملرض الروماتيزم حىت يربئه االسوار سبب  

 .ق، وهللا املوف   ايعلم وجه كونه سبب  
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