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األحاديث الواردة يف العني
(حقيقتها ،والوقاية ،والعالج)
مجع ًا ودراسةً

The Hadiths Reported on the Evil Eye
)(Its Reality ،Prevention and Treatment
Collection and Study
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األحاديث الواردة يف العني (حقيقتها ،والوقاية ،والعالج) ،مجعاً ودراسةً ،د .حسني بن غازي التوجيري

املستخلص
يهدف هذا البحث إىل معاجلة موضوع يف غاية األمهية؛ حيث إن اإلنسان يف هذه
معرض لكثري من اآلفات والشرور ،والعني مما يكثر وقوعه ،بل هي سبب بعد قضاء
احلياة َّ
هللا وقدره يف موت كثري من أمة النيب صلى هللا عليه وسلم .وألمهية هذا األمر من حيث
وجوده :هل يقع هذا؟ أم ال؟ وهل تؤثر العني حبيث يظهر أثر ذلك على جسد املعيون؟ وإن
كان كذلك فأصيب ابلعني هل ابإلمكان التداوي منه؟ وحصول الشفاء إبذن هللا؟ وهل
ميكن للمسلم أن يتقيه؟ ومن أجل اإلجابة على هذه التساؤالت ،جاءت فكرة البحث؛
حيث مجع الباحث فيه األحاديث الواردة يف هذا الباب ،وقام بتخرجيها ،وشرحها ،وذكر
كالم أهل العلم فيها .واختتم الباحث خبامتة ذكر فيها أهم النتائج اليت توصل إليها من
خالل هذا البحث ،ومنها :أن العني حق مؤثرة يف املعيون ،وأن العني أكثر ما تكون بسبب
احلسد ،وقد تكون بسبب اإلعجاب ،وأن اإلنسان قد يعني نفسه ،وماله ،وولده ،وأن من
أسباب السالمة من العني احملافظة على األذكار واألوراد الشرعية ،وأن أفضل ما يتعوذ به
سورات املعوذتني.
الكلمات املفتاحية :العني ،االستعاذة ،األذكار ،الرقية ،العالج.
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Abstract
The purpose of this research is to address a very important topic, since
man in this life is exposed to many calamities and evils, and the incident of
evil eye is very rampant. In fact, it is cause of the death of a vast majority
among the nation of the Prophet -peace be upon him- after the
predestination of Allaah. Due to the significance of this topic regarding its
reality: Does it really happen or not? Does the evil eye inflict so that its
impact is seen on the body of the victim? If this is the case, can the victim
be treated from the affliction of the evil eye and get healed - Allaah willing? Is it possible for a Muslim to protect himself from it? The idea of the
foregoing research was conceived in order to find answer to these questions.
In this paper, the researcher gathered hadiths that were reported in relation
to the topic, and investigated them, and explained them ،and he mentioned
the sayings of scholars regarding them. The researcher concluded with a
conclusion where he mentioned the most important findings reached
through this research, Including: that the evil eye truly influences its victim,
and that the evil eye happens majorly due to envy, and may also happen due
to admiration, and that a person may inflict evil eye on himself, his money,
and his child, and that one of the ways of safeguarding oneself against the
evil eye is to observe the permissible adhkaars and supplications regularly,
and that the best supplication against evil eye is the two Chapters of
protection (Al-Falaq and An-Naas).
Keywords:
Evil eye, seeking divine protection, adhkaar, ruqyah, treatment.
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املقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،من يهد هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا،
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ).(1

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ). (2

ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ).(3
أما بعد:
اإلنسان يف هذه احلياة معرض لكثري من اآلفات والشرور ،ومما يكثر وقوعه ،بل هو
سبب بعد قضاء هللا وقدره يف موت كثري من أمة النيب صلى هللا عليه وسلم العني) ،(4وألمهية
هذا األمر من حيث وجوده :هل يقع هذا؟ أم ال؟ وهل تؤثر العني حبيث يظهر أثر ذلك
على جسد املعيون؟ وإن كان كذلك فأصيب ابلعني هل ابإلمكان التداوي منه؟ وحصول
الشفاء إبذن هللا؟ وهل ميكن للمسلم أن يتقيه؟
ومن أجل اإلجابة على هذه التساؤالت ،جاءت فكرة البحث ،ومجعت األحاديث
الواردة يف هذا الباب ،وقمت بتخرجيها ،وشرحها ،وذكر كالم أهل العلم فيها ،وقد مسيت
البحث:
(األحاديث الواردة يف العني :حقيقتها ،والوقاية ،والعالج) مجعاً ودراس ًة

( )1سورة آل عمران (.)102
( )2سورة النساء (.)1
( )3سورة األحزاب (.)71-70
( )4سيأيت خترجيه حتت حديث رقم (.)5
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الدراسات سابقة
وقفت على بعض الدراسات واملؤلفات يف هذا الباب ،ويغلب عليها عدم التخصص
ابجلانب احلديثي ،واالقتصار على عزو األحاديث ،ومن ذلك:
 -1فتح احلق املبني يف عالج الصرع والسحر والعني للدكتور عبد هللا بن حممد
الطيار ،وتوسع وفقه هللا يف قضية عالج هذه األمراض ومن ضمنها العني ،ورمبا ذكر
بعض األحاديث معزوة فقط.
 -2اإلصابة ابلعني حقيقتها ،أسباهبا ،مظاهرها ،الوقاية والعالج خلالد بن عبد الرمحن
الشايع ،وهو حبث خمتصر ال يتجاوز الثمانية عشر صفحة ،ولذلك مل يتجاوز وفقه
هللا عزو األحاديث القليلة اليت ذكرها مع ذكر بعض أحكام أهل العلم.
 -3املنهل املعني يف إثبات حقيقة السحر والعني ألسامة بن ايسني املعاين ،وانصب
عمل الباحث وفقه هللا على إثبات حقيقة احلسد وكذا العني ،ومل يتوسع يف ذكر
األحاديث ،وإذا ذكر شيئاً ذكره على سبيل العزو فقط.
 -4العني احلاسدة دراسة شرعية للدكتور محدان بن حممد احلمدان ،وهي ليست دراسة
حديثية حبتة ،وإمنا ذكر مؤلفها وفقه هللا مجلة من األحاديث معزوة ملن أخرجها
جل الكتاب على ذكر أقسام
وذكر حكم من أحكام األئمة عليها فقط ،مث انصب ُّ
العني ،والعائن ،والعني عند الشعوب األخرى ،وعالقة العني ابلسحر ،وعلم النفس،
مث توسع بذكر الرقية وشروطها ،وصفتها.
 -5العني حق حملمد بن عبد املعطي سنجاب ،وهذه الرسالة من أحسن ما ألف يف هذا
الباب ،وإن مل يكن قصد مؤلفها وفقه هللا التوسع بذكر األحاديث يف هذا الباب ،بل كان
مهه ذكر كالم أهل العلم قدمياً وحديثاً يف املسائل الفقهية املتعلقة ابلعني ،واحلسد والغبطة
عرج على
والفرق بينها ،وعالمات احلسد ،وكيف يقع احلسد ،وحكم من قتل بعينه ،مث ّ
الرقية وتعريفها ومشروعيتها ،وشيئا من عالج املعيون ،وبدع الرقاة ،ورقية احليوان وغريها،
ومما مييزه عن غريه عنايته بتخريج األحاديث إذا عرض هلا من غري قصد اإلحصاء،
وألمهية هذا الكتاب وكونه ألصق املؤلفات ببحثي ،عملت مقارنة بني البحثني ،ووجدت
- 413 -

األحاديث الواردة يف العني (حقيقتها ،والوقاية ،والعالج) ،مجعاً ودراسةً ،د .حسني بن غازي التوجيري

أين زدت عليه مثانية أحاديث مل خيرجها ،ومل يتعرض هلا ،وهللا تعاىل أعلم.
خطة البحث
قسمت البحث إىل مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة:
فاملقدمة ذكرت فيها أمهية هذا البحث ،وخطة البحث ،واملنهج الذي سرت عليه يف
مجع أحاديث املوضوع ،وطريقة ختريج األحاديث.
فاملبحث األول :وحيتوي على مطالب ثالثة:
املطلب األول :تعريف العني لغةً ،واصطالحاً.
املطلب الثاين :الفرق بني احلاسد والعائن.
املطلب الثالث :ذكر العني يف القرآن.
واملبحث الثاين :وحيتوي على ثالثة مطالب:
املطلب األول :األحاديث الواردة يف إثبات اإلصابة ابلعني.
املطلب الثاين :األحاديث الواردة يف االحرتاز من العني.
.
املطلب الثالث :األحاديث الواردة يف االستشفاء من العني
واخلامتة :ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث ،مث
وضعت فهرساً للمصادر واملراجع ،وآخر للموضوعات.
منهج البحث
أولً :مجعت األحاديث من مصادر السنة املسندة ،على الطريقة التالية:
أ -فإن كان احلديث يف الصحيحني ،أو أحدمها ،اكتفيت ابلعزو هلما ،ورمبا عزوت
إىل السنن األربعة أو لغريها من أجل فائدة إسنادية أو متنية.
ب -فإن مل يكن احلديث يف الصحيحني أو أحدمها ،عزوته ألصحاب السنن األربعة،
مع احلكم عليه ،ورمبا عزوته لغري السنن من أجل فائدة يف اإلسناد ،أو يف املنت.
ج -فإن مل يكن يف السنن األربعة أو يف أحدها خرجته من بقية الكتب مرتباً يف
العزو على سنة الوفاة ،مع احلكم عليه ،بعد ذكر املتابعات والشواهد إن احتاج
األمر إىل ذلك ،وال أستوعب مجيع من أخرج احلديث ،طلباً لالختصار.
د -أذكر ما وقفت عليه من أحكام أهل العلم على احلديث من غري قصد
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االستيعاب.
اثنياً :الرتمجة لرجال اإلسناد ممن يقتضي املقام الرتمجة هلم ،على النحو التايل:
أ -إذا كان الراوي من رجال الكتب الستة ،فأكتفي بكالم احلافظ ابن حجر يف
التقريب ،ما مل يظهر يل خالفه ،فحينئذ أذكر بعضاً من كالم أئمة اجلرح والتعديل
يف أتييد ما ظهر يل من حال هذا الراوي.
ب -إذا مل يكن الراوي من رجال التقريب ،فإين ِّّ
أعرف به من مظا ِّّن ترمجته إبجياز ،مث
أذكر خالصة احلكم عليه.
اثلثاً :بيان معاين الكلمات الغريبة.
رابعاً :أذكر كالم شراح احلديث يف بيان معىن احلديث ،وتوجيههم له ،ورمبا ذكرت
بعض الفوائد املتعلقة املستنبطة من احلديث.
خامساً :ضبط الكلمات واألمساء املشكلة.
سادساً :االلتزام بعالمات الرتقيم.
وأسأل هللا التوفيق والسداد ،وأن جيعل أعمالنا صاحلة ،ولوجهه خالصة ،وهذا وقت
البدء ابملقصود ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.

- 415 -

األحاديث الواردة يف العني (حقيقتها ،والوقاية ،والعالج) ،مجعاً ودراسةً ،د .حسني بن غازي التوجيري

املبحث األول :وحيتوي على مطالب ثالثة:
املطلب األول :تعريف العني
يف اللغة:
العني :حاسة البصر والرؤية ،تكون لإلنسان وغريه من احليوان ،واجلمع أعني وعيون
وأعيان ،وتصغريها عيينة ،وتطلق على معان كثرية ،منها :الباصرة ،وعني الشمس ،وعني
املاء ،واجلاسوس . .ورجل معيان وعيون :شديد اإلصابة ابلعني . .يقال :أصابت فالان عني
إذا نظر إليه عدو ،أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها).(1
ويف الصطالح:
قال أبو عبد هللا بن أيب نصر احلميدي" :نظر ابستحسان َما يُؤثر ِّيف املنظور إِّلَْي ِّه،
وي َقال عنت الرجل إِّذا أصبته بِّعينِّك فَهو معِّني ومعيون والْ َف ِّ
اعل عائن").(2
َْ
َُ
َ
َُ
وقال ابن القيم" :وهي سهام خترج من نفس احلاسد والعائن حنو احملسود واملعني تصيبه
اترة ،وختطئه اترة.(3)" . .
وقال ابن حجر" :والعني نظر ابستحسان مشوب حبسد من خبيث الطبع حيصل
للمنظور منه ضرر").(4
( )1انظر :اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد" ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" ،حتقيق :أمحد عبد
الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني 1407 ،ه )2170 :6 ،؛ و ابن منظور ،حممد بن
مكرم اإلفريقي" ،لسان العرب"( ،ط ،1بريوت :دار صادر1997 ،م).301 :13 ،
( )2احلميدي ،حممد بن فتوح أبو عبد هللا بن أيب نصر" ،تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري
ومسلم" ،حتقيق :د .زبيدة حممد سعيد( ،ط ،1القاهرة :مكتبة السنة1415 ،ه) .171 ،
( )3ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" ،زاد املعاد يف هدي خري العباد"( ،ط ،27بريوت :مؤسسة
الرسالة1415 ،ه) .154 :4 ،
( ) 4ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري" ،ترقيم :حممد
فؤاد عبد الباقي ،تصحيح :حمب الدين اخلطيب ،تعليق العالمة :عبد العزيز بن ابز( ،بريوت :دار
املعرفة1379 ،ه ).200 :10 ،
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املطلب الثاني :الفرق بني احلاسد والعائن
قال ابن القيم " :والعاين واحلاسد يشرتكان يف شيء ويفرتقان يف شيء فيشرتكان يف
أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه حنو من يريد أذاه فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة
املعني ومعاينته واحلاسد حيصل له ذلك عند غيب احملسود وحضوره أيضاً ويفرتقان يف أن
العائن قد يصيب من ال حيسده من مجاد أو حيوان أو زرع أو مال وإن كان ال يكاد ينفك
من حسد صاحبه ورمبا أصابت عينه نفسه فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب وحتديق مع تكيف
نفسه بتلك الكيفية تؤثر يف املعني. (1)" . .
وقال أيضاً " :ونفس العائن ال يتوقف أتثريها على الرؤية ،بل قد يكون أعمى،
فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه ،وإن مل يره ،وكثري من العائنني يؤثر يف املعني ابلوصف من
غري رؤية . . .فكل عائن حاسد ،وليس كل حاسد عائناً). (3)" . . (2
املطلب الثالث :ذكر العني يف القرآن

أولً :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ).(4
خيرب هللا تعاىل عن يعقوب ،عليه السالم :أنه أمر بنيه ملا جهزهم مع أخيهم بنيامني إىل
مصر ،أال يدخلوا كلهم من ابب واحد ،وليدخلوا من أبواب متفرقة ،فإنه كما جاء عن ابن
عباس ،وحممد بن كعب ،وجماهد ،والضحاك ،وقتادة ،والسدي :أنه خشي عليهم العني،
( )1ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" ،بدائع الفوائد"( ،بريوت – لبنان :دار الكتاب العريب).231 :2 ،
( )2ال يلزم ذلك ،فقد يعني الرجل نفسه وماله وولده وال يتصور احلسد هنا ،وقد ذكر هو رمحه هللا يف
بدائع الفوائد ( )753/2ما يؤيد ذلك ويزيل ما قد يشكل من هذا النص ،فقال" :النظر الذي يؤثر
يف املنظور قد يكون بسببه شده العداوة واحلسد فيؤثر نظره يف كما تؤثر نفسه ابحلسد ويقوى أتثري
النفس عند املقابلة . . .وقد يكون سببه اإلعجاب وهو الذي يسمونه إبصابة العني وهو أن الناظر
يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر يف املعني وهذا هو الذي
يعرفه الناس من رؤية املعني فإهنم يستحسنون الشيء ويعجبون منه فيصاب بذلك".
( )3ابن القيّم" ،زاد املعاد".154 :4 ،
( )4سورة يوسف (.)67
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وذلك أهنم كانوا ذوي مجال وهيئة حسنة ،ومنظر وهباء ،فخشي عليهم أن يصيبهم الناس
بعيوهنم؛ فإن العني حق ،تستنزل الفارس عن فرسه).(1

اثنياً :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ).(2
(ليزلقونك) أي ينفذونك أببصارهم كما جاء عن ابن عباس وجماهد ،ومعناه أي
يعينوك أببصارهم ،ويف هذه اآلية دليل على أن العني إصابتها وأتثريها حق ،أبمر هللا ،عز
وجل.(3)" . .

( )1انظر  :ابن كثري ،إمساعيل بن عمر الدمشقي" ،تفسري القرآن العظيم" ،حتقيق :سامي بن حممد
سالمة( ،ط ،2الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ه) .400 :4 ،
( )2سورة القلم (.)51
( )3انظر :السعدي ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا" ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان"،
حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه ).201 :8 ،
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املبحث الثاني :وحيتوي على ثالثة مطالب:
املطلب األول :األحاديث الواردة يف إثبات اإلصابة بالعني:
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني َحقَ .ونَ َهى
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم قَ َ
ال" :ال َْع ْ ُ
َّيب َ
َ -1ع ْن أَيب ُهَريْ َرةَ َرض َي هللاُ َعْنهَُ ،عن الن ِّّ
َع ِن ال َْو ْش ِم".

)(3
)(2
)(1
ض ُر ِّهبَا الشَّْيطَا ُن َو َح َس ُد
التخريج :أخرجه البخاري  ،ومسلم  ،وأمحد وزادَ " :وَْحي ُ
آد َم" ،وزايدة أمحد ضعيفة ،فمكحول مل يسمع من أيب هريرة).(4
ابْ ِّن َ

شرح ألفاظ احلديث:
ني َحق) :أي اإلصابة ابلعني شيء اثبت موجود ،أو هو من مجلة ما حتقق
قوله( :ال َْع ْ ُ
كونه ) .(5قال املازري :أخذ اجلمهور بظاهر احلديث ،وأنكره طوائف املبتدعة لغري معىن؛
ألن كل شيء ليس حماالً يف نفسه وال يؤدي إىل قلب حقيقة وال إفساد دليل ،فهو من
متجاوزات العقول ،فإذا أخرب الشرع بوقوعه مل يكن إلنكاره معىن ،وهل من فرق بني إنكارهم
هذا وإنكارهم ما خيرب به من أموراآلخرة).(6
(ونَ َهى َع ِن ال َْو ْش ِم) :الوشم أن يغرز اجللد إببرة ،مث حيشى بكحل أو نيل،
قولهَ :
( )1البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي" ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه" ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر( ،ط ،1دار طوق النجاة،
1422ه).5740 ،132 :7 ،
( )2النيسابوري ،اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي" ،الصحيح" ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب).2187 ،1719 :4 ،
( ) 3الشيباين ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل" ،املسند" ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،
وآخرون( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه) .9668 ،417 :15 ،
( )4العالئي ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي" ،جامع التحصيل يف أحكام
املراسيل" ،حتقيق :محدي عبد اجمليد السلفي( ،ط ،2بريوت :عامل الكتب1407 ،ه).285 ،
( )5ابن حجر" ،فتح الباري".203 :10 ،
( ) 6املازري ،أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر" ،املعلم بفوائد مسلم" ،حتقيق :فضيلة الشيخ حممد
الشاذيل النيفر( ،ط ،2الدار التونسية للنشر1988 ،م).155 :3 ،
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ضُّر). (1
فيَ َزر ّق أثَ ُره أ َْو َخيْ َ
ض ُر ِهبَا َّ
آد َم") :فإن الشيطان حيضرها ابإلعجاب
قولهَ "( :وَْحي ُ
س ُد ابْ ِن َ
الش ْيطَا ُن َو َح َ
ابلشيء ،وحسد ابن آدم بغفلته عن هللا).(2
قال ابن القيم " :والشيطان يقارن الساحر واحلاسد وحيادثهما ويصاحبهما ولكن
احلاسد تعينه الشياطني بال استدعاء منه للشيطان ألن احلاسد شبيه إببليس وهو يف احلقيقة
من أتباعه ألنه يطلب ما حيبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم هللا عنهم. (3)" . .
ِّ ٍ ِّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم قَ َ
ال" :ال َْع ْ ُ
ني َحقَ ،ولَ ْو َكا َن َش ْيءٌ
َّيب َ
َ -2ع ْن ابْن َعبَّاس َعن الن ِّّ
استُ غْ ِسلْتُ ْم فَا ْغ ِسلُوا".
نيَ ،وإِذَا ْ
َسابِ َق الْ َق َد ِر َسبَ َق ْتهُ ال َْع ْ ُ
)(4
احلَالِّ َق" أخرجها أمحد) (5من
التخريج :أخرجه مسلم  ،وجاءت زايدة فيه بلفظ" :يَ ْسَت ْن ِّزُل ْ
طريق عبد هللا بن الوليد ،والبزار) (6من طريق احلسني بن حفص ،والطرباين) (7من طريق أيب
حذيفة موسى بن مسعود ،واحلاكم) (8من طريق عبدالرمحن بن مهدي كلهم عن سفيان الثوري،
عن دويد ،عن إمساعيل بن ثوابن ،عن جابر بن زيد ،عن ابن عباس به ،ويف إسناد دويد البصري
( )1ابن األثري ،جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر"،
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،ه ).189 /5 ،
( )2املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف" ،التيسري بشرح اجلامع الصغري"( ،ط ،3الرايض:
مكتبة اإلمام الشافعي1408 ،ه ).159 :2 ،
( )3بدائع الفوائد ( .)758/2وحيسن مراجعته فقد أطال حول هذا األمر فأجاد وأفاد كما هي عادته رمحه هللا.
( )4النيسابوري" ،الصحيح".2188 ،1719 :4 ،
( )5الشيباين" ،املسند".2680 ،418 :4 ،
( )6البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو" ،مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار" ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا
وآخرون( ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم1988 ،م – 2009م).5271 ،418 :11 ،
( )7الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب" ،املعجم الكبري" ،حتقيق :محدي عبداجمليد السلفي( ،بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب1422 ،ه ).12833 ،184 :12 ،
( ) 8احلاكم النيسابوري ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا" ،املستدرك على الصحيحني" ،إشراف :د .يوسف
املرعشلي( ،بريوت :دار املعرفة).7498 ،215 :4 ،
- 420 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

قال فيه أبو حامت" :شيخ لني") ،(1وذكره األزدي يف الضعفاء وقال اليصح حديثه وساق له هذا
)(2
حممد بن عبد هللا بن الزبري فقال عن الثوري ،عن رجل،
احلديث  ،وخالف اجلماعةَ عن الثوري ُ
عن جابر بن زيد به ،أخرجه أمحد) ،(3ولكن قال فيه ابن حجر " :ثقة ثبت إال أنه قد خيطئ يف
حديث الثوري") ، (4وهذا منه ،وقد خالف اجلماعة عنه ،فالقول قوهلم ،وهللا أعلم.
شرح ألفاظ احلديث:
ني") :كاملؤكد لقوله (العني
ني َحقَ ،ولَ ْو َكا َن َش ْيءٌ َسابِ َق الْ َق َد ِر َسبَ َق ْتهُ ال َْع ْ ُ
قوله( :ال َْع ْ ُ
)(5
حق) ،وفيه تنبيه على سرعة نفوذها وأتثريها يف الذوات .
واملعىن :لو أمكن أن يسبق القدر شيء ،فيؤثر يف إفناء شيء وزواله قبل أوانه املقدر
العني القدرلكنها ال تسبق القدر فإنه تعاىل قدر املقادير قبل اخللق). (6
له سبقت ُ
قال النووي " :ومعناه أن األشياء كلها بقدر هللا تعاىل وال تقع إال على حسب ما
قدرها هللا تعاىل وسبق هبا علمه فاليقع ضرر العني والغريه من اخلري والشر إالبقدر هللا تعاىل
وفيه صحة أمر العني وأهنا قوية الضرر وهللا أعلم").(7
( )1ابن أيب حامت الرازي ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد" ،اجلرح والتعديل"( ،ط- ،1حيدر آابد الدكن -
اهلند :طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1271 ،ه).438 :3 ،
( )2ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" ،لسان امليزان" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،ط ،1دار
البشائر2002 ،م).433 :2 ،
( )3الشيباين" ،املسند".2477 ،281 :4 ،
( ) 4ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي" ،تقريب التهذيب" ،حتقيق :حممد عوامة( ،ط،1
سوراي :دار الرشيد1406 ،ه) .)6017( ،
( )5الطييب ،شرف الدين احلسني بن عبد هللا" ،شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى ب (الكاشف
املكرمة :مكتبة نزار مصطفى
عن حقائق السنن)" ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي( ،ط ،1مكة ّ
الباز1417 ،ه ).2961 :9 ،
( )6املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع الصغري".159 :2 ،
( )7ال نووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"( ،ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ه ).174 :14 ،
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استُ غْ ِسلْتُ ْم فَا ْغ ِسلُوا) :)(1أي إذا أمر العاين مبا اعتيد عندهم من غسل
قولهَ ( :وإِذَا ْ
أطرافه وما حتت إزاره وتصب غسالته على املعيون ،فليفعل ندابً ،وقيل وجوابً).(2
ال :ح َّدثَِِّن أَِّيب أَنَّه َِّمسع رس َ ِّ
 -3عن حيَّ َة بن حابِّ ٍ ِّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه
ول هللا َ
س التَّميم ُّي ،قَ َ َ
َْ َ ُْ َ
ُ َ َُ
ني َحق".
َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ولَ :
"ل َش ْي َء ِيف ا ْْلَ ِامَ ،وال َْع ْ ُ
)(5
)(4
)(3
َص َد ُق الطَّ ََِي الْ َفأ ُْل".
التخريج :أخرجه الرتمذي  ،وأمحد  ،والبخاري وزاداَ " :وأ ْ
وقال الرتمذي" :وحديث حية بن حابس حديث غريب ،وروى شيبان ،عن حيىي بن أيب
كثري ،عن حية بن حابس ،عن أبيه ،عن أيب هريرة ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم .وعلي
بن املبارك وحرب بن شداد ال يذكران فيه :عن أيب هريرة ،" .قلت :صحح ابن حجر رواية
علي بن املبارك ،وحرب بن شداد) ،(6ومع هذا كله ففي إسناده حية بن حابس مقبول) (7ومل
يتابع ،ووجه الشاهد منه ،يشهد له ما سبق من األحاديث ،وهللا أعلم ،وقال اهليثمي " :وفيه
حية بن حابس ،مل يرو عنه غري حيىي ،وبقية رجاله ثقات") ،(8وصححه لغريه األلباين).(9
( )1سيأيت ذكر صفة الغسل عند حديث (.)22
( )2املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع الصغري.159 :2 ،
( )3الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة" ،اجلامع" ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون،
(ط ،2مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب1395 ،ه).2061 ،397 :4 ،
( )4الشيباين" ،املسند" .16627 ،181 :27
( )5البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية" ،األدب املفرد" ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
(ط ،3بريوت :دار البشائر اإلسالمية1409 ،ه) .914 ،
( )6ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" ،اإلصابة يف متييز الصحابة" ،حتقيق :عادل أمحد وآخرون،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه).285 :1 ،
( )7ابن حجر" ،التقريب".)1602( ،
( )8اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر" ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد" ،حتقيق :حسام الدين
القدسي( ،القاهرة :مكتبة القدسي1414 ،ه) .8416 ،181 :5 ،
( )9األلباين ،حممد انصر الدين" ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"( ،الرايض:
مكتبة املعارف1415 ،ه ).)2949( ،
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شرح ألفاظ احلديث:
ني َحق) :اهلامة هي بتخفيف امليم على املشهور وقيل
قولهَ ( :ل َش ْي َء ِيف ا ْْلَ ِامَ ،وال َْع ْ ُ
بتشديدها ،وفيها أتويالن أحدمها أن العرب كانت تتشاءم هبا وهي الطائر املعروف من طري
الليل ،وقيل :هي البومة قالوا كانت إذا سقطت على دار أحدهم فرآها انعية له نفسه أو
بعض أهله وهذا تفسري مالك بن أنس.
والثاين أن العرب كانت تعتقد أن عظام امليت وقيل روحه ينقلب هامة تطري وهذا
تفسري أكثر العلماء وهو املشهور ،وجيوز أن يكون املراد النوعني فإهنما مجيعا ابطالن فبني
النيب صلى هللا عليه وسلم إبطال ذلك وضاللة اجلاهلية فيما يعتقده من ذلك).(1
َص َد ُق الطَََِّي الْ َفأ ُْل) :مدح الفأل دون الطرية ،ألن التشاؤم سوء ظن ابهلل بغري
قولهَ ( :وأ ْ
)(2
سبب حمقق ،والتفاؤل حسن ظن به ،واملؤمن مأمور حبسن الظن ابهلل على كل حال" .
ال رس ُ ِّ
ِّ
الر ُج َل ِبِِ ْذ ِن
َ -4ع ْن أَِّيب َذ ٍّر قَ َ
ني لَتُولَ ُع َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :إِ َّن ال َْع ْ َ
ول هللا َ
ال :قَ َ َ ُ
ص َع َد َحالًِقاُُ ،ثَّ يَتَ َردَّى ِم ْنهُ.
هللاَ ،ح ََّّت يَ ْ
التخريج :أخرجه أمحد) ،(3والبزار) ،(4والطرباين) ،(5وقال العراقي) ،(6واهليثمي):(7
"رجال إسناده ثقات" ،قلت :وهو كذلك غري حمجن الراوي عن أيب ذر ومل يرو عنه سوى
( )1انظر  :املباركفوري ،أبو العال حممد عبد الرمحن" ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي"( ،ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1421 ،ه ).186 /6 ،
( )2انظر  :السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر" ،التوشيح شرح اجلامع الصحيح" ،حتقيق:
رضوان جامع رضوان( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1419 ،ه).3541 :8 ،
( )3الشيباين" ،املسند".21302 ،228 :35 ،
( )4البزار" ،مسند الربزار =البحر الزخار".3972 ،386 :9 ،
( )5الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب" ،املعجم األوسط" ،حتقيق :طارق بن عوض هللا بن حممد ،عبد
احملسن بن إبراهيم احلسيِن( ،القاهرة :دار احلرمني).5977 ،119 :6 ،
( ) 6العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني" ،طرح التثريب يف شرح التقريب"( ،دار الفكر
العريب).198 :8 ،
( )7اهليثمي" ،جممع الزوائد".8421 ،183 :5 ،
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أيب حرب بن أيب األسود ومل يوثقه أحد ،وذكره ابن حبان يف الثقات) ،(1وقال" :شيخ" ،وله
شاهدان يتقوى هبما ،األول من حديث ابن عباس ،ويف إسناده دويد البصري وهو ضعيف
)(2
الر ُج َل الْ َق ْب َر"،
ني لَتُ ْد ِخ ُل َّ
كما تقدم بيانه  ،واآلخر من حديث جابر بلفظ" :إِ َّن ال َْع ْ َ
وسيأيت بعد ذلك) ،(3واحلديث ّقواه األلباين بشواهده).(4

شرح ألفاظ احلديث:
ص َع َد َحالًِقاُُ ،ثَّ يَتَ َردَّى ِم ْنهُ) :أي إن
ني لَتُولَ ُع َّ
الر ُج َل ِبِِ ْذ ِن هللاَ ،ح ََّّت يَ ْ
قوله( :إِ َّن ال َْع ْ َ
عني العائن من إنس أو جن (لتولع) أي تعلق ،وتولع :بضم املثناة الفوقية من أولع به أغرى
به ،وحيتمل أنه من ولع كوجل أي استخف أي محله على اخلفة واجلهل وأزاله عما كان عليه
من الصواب أي أن العني ستخف الرجل فتخرجه عن الصواب( .ابلرجل) أي الكامل
الرجولية فاملرأة ومن سن الطفولية أوىل( .إبذن هللا تعاىل) أي بتمكينه وأقداره( .حىت يصعد
حالقاً) أي جبالً عالياً( .مث يرتدى) أي يسقط منه).(5
الر ْمح ِّن بن جابٍِّر ،عن أَبِّ ِّيه ر ِّضي هللا عْنه قَ َال :إِّ َّن رس َ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم قَ َال:
َ -5عْب ُد َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ
ول هللا َ
َُ
ض ِاء ِ
س» يَ ْعِِّنِّ :ابلْ َع ْ ِّ
هللا َوكِتَابِِه َوقَ َد ِرهِِ ،ابْألَنْ ُف ِ
ني.
وت ِم ْن أ َُّمِت ،بَ ْع َد قَ َ
« ُج ُّل َم ْن َيَُ ُ
التخريج :أخرجه أبو داود الطيالسي) (6عن طالب بن حبيب ،عن عبد الرمحن بن جابر

( )1التميمي ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان" ،الثقات"( ،ط ،1اهلند :دائرة املعارف العثمانية حبيدر
آابد الدكن1393 ،ه ).448 :5 ،
( )2حديث رقم (.)2
( )3حديث رقم (.)5
( )4األلباين" ،الصحيحة".889 ،
( )5انظر :السعدي" ،التيسري" ،)297/1( ،و الصنعاين ،حممد بن إمساعيل" ،التنوير شرح اجلامع الصغري"،
حممد إبراهيم( ،ط ،1الرايض :مكتبة دار السالم1432 ،ه).516 :3 ،
حممد إسحاق َّ
حتقيق :دَّ .
( )6الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود" ،مسند أيب داود الطيالسي" ،حتقيق :حممد عبد احملسن
(ط ،1دار هجر :مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية1419 ،ه) .1868 ،317 :3 ،
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به ،ومن طريق الطيالسي أخرجه ابن أيب عاصم) ،(1والبزار) ،(2والطحاوي) ،(3وإسناده حسن
فيه طالب بن حبيب األنصاري املشهور اببن الضجيع صدوق يهم) ،(4واحلديث قال عنه
)(6
)(5
وحسن إسناده ابن حجر) ،(7والشوكاين)،(8
اهليثمي  ،والسخاوي  " :رجاله ثقات"َّ ،
واأللباين) (9قلت :نعم رجاله ثقات سوى طالب بن حبيب فهو صدوق كما تقدم.
س ،قَالَتَِّ :مسعت رس َ ِّ
َمساء بِّْن ِّ
ت عُ َمْي ٍ
ف
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ص ُ
ول :نِ ْ
ول هللا َ
ْ ْ ُ َُ
َ -6ع ْن أ َْ َ
َما ُْحي َفر ِأل َُّم ِت ِم َن الْ ُقبُوِر ِم َن ال َْع ْ ِ
ني".
ُ
التخريج :أخرجه الطرباين) ،(10ويف إسناده علي بن عروة القرشي الدمشقي مرتوك)،(11
وضعف إسناده جداً العراقي) ،(12وحكم عليه ابلوضع األلباين).(13

( )1ابن أيب عاصم ،أبو بكر أمحد بن عمرو" ،السنة" ،حتقيق :ابسم بن فيصل اجلوابرة( ،ط ،1الرايض:
دار الصميعي1419 ،ه).311 ،136 :1 ،
( )2اهليثمي ،أبو بكر" ،كشف األستار على زوائد البزار على الكتب الستة" ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1399 ،ه)3052 ،403 :3 ،؛ البوصريي ،شهاب الدين أمحد بن أيب بكر،
"إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة"( ،ط ،1الرايض :دار الوطن1420 ،ه).3928 ،455 :4 ،
( )3شرح مشكل اآلاثر (.)2900 ،338/7
( )4ابن حجر" ،التقريب".)3007( ،
( )5جممع الزوائد (.)8423 ،183/5
( )6السخاوي ،مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد" ،املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث
املشتهرة على األلسنة" ،حتقيق :حممد عثمان اخلشت( ،ط ،1بريوت :دار الكتاب العريب1405 ،ه).145 ،
( )7ابن حجر" ،فتح الباري".204 /10 ،
( )8الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا" ،نيل األوطار" ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي،
(ط ،1مصر :دار احلديث1413 ،ه ).248 :8 ،
( )9األلباين" ،الصحيحة".747 ،
( )10الطرباين" ،املعجم الكبري".399 ،155 :24 ،
( )11ابن حجر" ،التقريب".)4771( ،
( )12العراقي" ،طرح التثريب".198 :8 ،
( )13األلباين ،حممد انصر الدين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيء يف األمة"( ،ط ،2الرايض:
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قال ابن القيم" :فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العني ،وقالوا:
إمنا ذلك أوهام ال حقيقة له ،وهؤالء من أجهل الناس ابلسمع والعقل ،ومن أغلظهم حجاابً،
وأكثفهم طباعاً ،وأبعدهم معرفة عن األرواح والنفوس .وصفاهتا وأفعاهلا وأتثرياهتا ،وعقالء
األمم على اختالف مللهم وحنلهم ال تدفع أمر العني ،وال تنكره ،وإن اختلفوا يف سبب
وجهة أتثري العني. (1)" . . .
املطلب الثاني :األحاديث الواردة يف االحرتاز من العني
الستعاذة ابهلل من العني:
ول هللاِّ صلَّى هللا علَي ِّه وآلِِّّه وسلَّم " :است ِعي ُذوا ِاب ِ
ِّ
هلل ِم َن
ال َر ُس ُ
ت :قَ َ
َْ
َ -7ع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
َ
ُ َْ َ ََ َ
ال َْع ْ ِ
ني َحق".
ني؛ فَِإ َّن ال َْع ْ َ

التخريج :أخرجه ابن ماجه) ،(2والطرباين) ،(3واحلاكم) (4ويف إسناده أبو واقد الليثي
)(5
استَ ِعي ُذوا
ضعيف  ،واجلملة الثانية اثبتة كما مر معنا يف أول البحث ،وبقي اجلملة األوىل( ْ
)(6
ِاب ِ
هلل ِم َن ال َْع ْ ِ
ني) فلها شاهد من حديث كعب بن مالك ابللفظ نفسه ،أخرجه اخلرائطي
ويف إسناده ابن كعب مبهماً ،وأبو معشر جنيح بن عبد الرمحن ضعيف) (7وأسن واختلط،
ات ِ
ويشهد هلا أيضاً تعويذ النيب  للحسن واحلسني بقوله " :أ ُِعي ُذ ُكما بِ َكلِم ِ
َّام ِة ِم ْن
هللا الت َّ
َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة املعارف1408 ،ه) .1648 ،
( )1ابن القيم" ،زاد املعاد" ،154-152 :4 ،وقد توسع رمحه هللا يف هذا املبحث ولوال خشية اإلطالة
لنقلته كامالً ،فلرياجع فإنه مهم جداً.
( ) 2القزويِن ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد" ،السنن" ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،دار إحياء الكتب
العربية).3508 ،1159 :2 ،
( )3الطرباين" ،املعجم األوسط".5945 ،107 :6 ،
( )4احلاكم النيسابوري" ،املستدرك".7497 ،215 :4 ،
( )5ابن حجر" ،التقريب".)2885( ،
( )6اخلرائطي ،أبو بكر حممد بن جعفر" ،مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها" ،حتقيق :أمين عبد
اجلابر البحريي( ،ط ،1القاهرة :دار اآلفاق العربية1419 ،ه) .1053 ،
( )7ابن حجر" ،التقريب".)7100( ،
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ُك ِل َش ْيطَ ٍ
ان َو َه َّام ٍةَ ،وِم ْن ُك ِل َع ْ ٍ
ني َل َّم ٍة" أخرجه البخاري كما سيأيت بعد ذلك ،واحلديث
ّ
ّ
)(2
)(1
صححه احلاكم ،ووافقه الذهيب  ،واأللباين .
شرح ألفاظ احلديث:
أرشد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل دفع شر العني ابالستعاذة وعلمهم كيفية
االستعاذة وألفاظها كثرية قد اشتملت عليها كتب السنة وظاهر احلديث أنه يكفيه أن يقول
أعوذ ابهلل من العني.
واعلم أن االستعاذة مبنزلة الدرع على املعني فإن سهام العائن مبثابة السهام احلقيقية
فإن وجد البدن خالياً والرجل غري مستعيذ يقذفه سهم نفسه اخلبيثة وإن وجده خالف ذلك
مل يؤثر فيه).(3
تعويذ األولد ابهلل من العني:
َ -8ع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يُ َع ِّوذُ ا ْحلَ َس َن
اس َر ِّض َي هللاُ َعْن ُه َما قَ َ
الَ :كا َن النِ ُّ
َِّب َ
ِ
ات ِ
اعيل وإِسحا َق أَعُوذُ بِ َك ِلم ِ
ِ
هللا
ني َويَ ُق ُ
سَْ
ول إِ َّن أ ََاب ُك َما َكا َن يُ َع ِّوذُ هبَا إِ ْْسَ َ َ ْ َ
َ
َوا ْحلُ َ
َّام ِة ِمن ُك ِل َش ْيطَ ٍ
ان َو َه َّام ٍة َوِم ْن ُك ِل َع ْ ٍ
ني َل َّم ٍة".
ّ
الت َّ ْ ّ
التخريج :أخرجه البخاري).(4

شرح ألفاظ احلديث:
ِ َّ
ني) :يُ َع ِّّوذُ بضم الياء
قولهَ ( :كا َن النِ ُّ
سَْ
َِّب َ
س َن َوا ْحلُ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم يُ َع ِّوذُ ا ْحلَ َ
وكسر الواو الثقيلة وذال معجمة أي يطلب من هللا عصمة).(5

( )1تلخيصه على املستدرك.
( )2األلباين" ،الصحيحة".737 ،
( )3الصنعاين" ،التنوير".326 :2 ،
( )4البخاري" ،الصحيح".3371 ،147 :4 ،
( )5مشس احلق العظيم آابدي ،أبو الطيب حممد" ،عون املعبود شرح سنن أيب داود" ،حتقيق :عبد الرمحن
حممد عثمان( ،ط ،2املدينة املنورة :املكتبة السلفية1388 ،ه) .2009 :9 ،
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ول إِ َّن أ ََاب ُك َما) :يريد إبراهيم عليه السالم ومساه أابً لكونه َجدًّا َع َال).(1
قولهَ ( :ويَ ُق ُ
ات ِ
قوله( :أَعُوذُ بِ َك ِلم ِ
َّام ِة) :كلمات هللا :قيل :هي القرآن ،وقيل :أمساؤه
هللا الت َّ
َ
)(2
وصفاته ،وقيل املراد هبا كالمه على اإلطالق  .والتامة :املراد ابلتامة :الكاملة ،وقيل
النافعة ،وقيل الشافية ،وقيل املباركة ،وقيل القاضية اليت متضي وتستمر وال يردها شيء وال
يدخلها نقص وال عيب).(3
قولهِ ( :من ُك ِل َش ْيطَ ٍ
ان َو َه َّام ٍة)( :من كل شيطان) يدخل حتته شياطني اإلنس واجلن،
ْ ّ
(وهامة) ابلتشديد واحدة اهلوام ذوات السموم ،وقيل كل ما له سم يقتل فأما ما ال يقتل مسه
فيقال له السوام ،وقيل املراد كل نسمة هتم بسوء).(4
(وِم ْن ُك ِل َع ْ ٍ
ني َل َّم ٍة) :أي :من عني تصيب بسوء ،واللمم :طرف من اجلنون
قولهَ :
ّ
)(5
يلم ابإلنسان ،أي :يقرب منه ويعرتيه .
الدعاء ابلربكة عند اإلعجاب بشيء:
ٍ )(6
ال :م َّر َع ِامر بْن ربِ َيعةَ بِس ْه ِل بْ ِن حنَ ْي ٍ
ف
َ -9ع ْن أَِّيب أ َُم َام َة بْ ِّن َس ْه ِّل بْ ِّن ُحنَ ْي
ُ
ف قَ َ َ
ُ ُ َ
َ
ِ
ط بِ ِه ،فَأُِِتَ بِ ِه
َو ُه َو يَ ْغتَ ِس ُل ،فَ َق َ
ث أَ ْن لُبِ َ
الََ :لْ أ ََر َكالْيَ ْومَ ،وَل ِج ْل َد ُُمَبَّأَةٍ ،فَ َما لَبِ َ
ِ َّ ِ
َِّب َ َّ
الَ :م ْن تَتَّ ِه ُمو َن بِ ِه؟
ص ِر ًيعا ،قَ َ
النِ َّ
يل لَهُ :أَ ْد ِر ْك َس ْه ًال َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم ،فَق َ
َخاه؟ إِ َذا رأَى أَح ُد ُكم ِمن أ ِ
َخ ِيه َما
قَالُواَ :ع ِام ُر بْ ُن َربِ َيعةَ ،قَ َ
َح ُد ُك ْم أ َ ُ
َ َ ْ ْ
الَ :ع َال َم يَ ْقتُ ُل أ َ
ع لَهُ ِابلْبَ َرَك ِة! ُُثَّ َد َعا ِِبَ ٍاء ،فَأ ََم َر َع ِام ًرا أَ ْن يَتَ َو َّ
ضأَ ،فَ يَ غْ ِس َل َو ْج َههُ،
يُ ْع ِجبُهُ فَ لْيَ ْد ُ
( )1ابن حجر" ،الفتح".410 :6 ،
( )2انظر :ابن حجر" ،الفتح"410 :6 ،؛ واملباركفوري" ،حتفة األحوذي".184 :6 ،
( )3ابن حجر" ،الفتح".410 :6 ،
( )4املصدر السابق.
( )5املباركفوري" ،حتفة األحوذي".184 :6 ،
( )6ظاهره اإلرسال لكنه مسعه من أبيه كما جاء يف رواية ابن أيب شيبة ،وانظر :الزرقاين ،حممد بن عبد
الباقي بن يوسف" ،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك" ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد( ،ط،1
القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1424 ،ه) .507 :4 ،
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ِ
ِ
ِ
َويَ َديْ ِه إِ ََل ال ِْم ْرفَ َق ْ ِ
ب َعلَْي ِه.
ص َّ
نيَ ،وُرْكبَ تَ ْيهَ ،و َداخلَةَ إِ َزا ِرهَ ،وأ ََم َرهُ أَ ْن يَ ُ

التخريج :أخرجه ابن ماجه) ،(1ومالك) ،(2وابن أيب شيبة) ،(3وابن حبان) ،(4واحلاكم)،(5
وإسناده صحيح ،واحلديث صححه احلاكم ،واهليثمي) ،(6واأللباين).(7
 -10عن عب ِّد ِّ
ت أ َََن وس ْهل بْن حنَ ْي ٍ
ف
هللا بْ ِّن َع ِّام ِّر بْ ِّن َربِّ َيعةََ ،ع ْن أَبِّ ِّيه قَ َ
ال :انْطَلَ ْق ُ َ َ ُ ُ ُ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ْ
َح ٌد
اخلَ َم َر ،فَ َو َج ْد ََن ََخًَرا َوغَد ًيرا ،قَ َ
َح ُد ََن يَ ْستَحي أَ ْن يَغْتَس َل َوأ َ
الَ :وَكا َن أ َ
نَلْتَم ُ
ِ
ِِ ِ
س ٍاءُُ ،ثَّ َد َخ َل
استَ تَ َر م ِّّن َح ََّّت إِذَا َرأَى أَ ْن قَ ْد فَ َع َل نَ َز َ
يَ َراهُ ،فَ ْ
ع ُجبَّةً َعلَْيه م ْن ك َ
الْماء ،فَنَظَر ُ ِ
َخ َذتْهُ قَ ْع َق َعةٌ َو ُه َو ِيف
َص ْب تُهُ بِ َع ْي ِّن ،فَأ َ
ت إِلَْيه نَظ َْرًة فَأَ ْع َجبَ ِّن َخ ْل ُقهُ ،فَأ َ
ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ال َْماء ،فَ َد َع ْوتُهُ فَ لَ ْم ُجي ْب ِّن ،فَانْطَلَ ْق ُ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم  -فَأَ ْخبَ ْرتُهُ
َِّب َ -
ت إ ََل النِ ِّ
ال رس ُ ِ
ِ
ْ
وموا بِنَا فَأ َََتهُ فَ َرفَ َع َع ْن َساقِ ِه
ول هللا َ -
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  :-قُ ُ
اخلَبَ َر ،فَ َق َ َ ُ
ِ
صبَ َها
ص ْد َرهُ َوقَ َ
اء ،فَ لَ َّما أ َََتهُ َ
ب َح َّرَها َوبَ ْر َد َها َوَو َ
ب َ
ض َر َ
ال :اللَّ ُه َّم أَ ْذه ْ
فَ َد َخ َل ال َْم َ
ال رس ُ ِ
ِ
َح ُد ُك ْم
ُُثَّ قَ َ
ول هللا َ -
ال :قُ ْم فَ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  :-إِذَا َرأَى أ َ
ام ،فَ َق َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ني َحق.
م ْن نَ ْف ِس ِه أ َْو َمالِ ِه أ َْو أَخ ِيه َما يُ ْع ِجبُهُ فَ لْيَ ْد ُ
ع لَهُ ِابلْبَ َرَكة فَِإ َّن ال َْع ْ َ
التخريج :أخرجه ابن ماجه خمتصراً) ،(8وابن أيب شيبة) ،(9وأمحد)،(1
( )1القزويِن" ،السنن".3509 ،1160 :2 ،
( ) 2األصبحي ،مالك بن أنس" ،املوطأ لإلمام مالك" ،تعليق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار
الكتب العلمية).1678 ،938 :2 ،
( )3ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد العبسي" ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر" ،حتقيق:
كمال يوسف احلوت( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1409 ،ه) .23595 ،50 :5 ،
( ) 4ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي" ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان"،
حتقيق :شعيب األرنؤوط( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه) .6105 ،469 :13 ،
( )5احلاكم النيسابوري" ،املستدرك".5741 ،410 :3 ،
( )6اهليثمي" ،جممع الزوائد".8427 ،185 :5 ،
( )7األلباين ،الصحيحة.2572 ،
( )8القزويِن" ،السنن" ،3506 ،1159 :2 ،مقتصراً على قوله( :العني حق).
( )9ابن أيب شيبة" ،املصنف".24060 ،415 /7 ،
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وأبو يعلى) ،(2والنسائي) ،(3واحلاكم) (4كلهم من طريق أمية بن هند ،عن عبد هللا بن عامر
به ،وإسناده ضعيف ،فيه أمية بن هند بن سعد بن سهل بن حنيف املزين مقبول) ،(5وقد
اتبعه داود بن احلصني عن عبد هللا بن عامر به بلفظ " :أَنَّهُ َعا َن س ْهل بْن حنَ ْي ٍ
ف ،فَأ ََم َرهُ
َ َ َ ُ
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أَ ْن يَغْتَ ِس َل لَهُ ،أخرجه أبو نعيم ) (6ويف إسناده عبد هللا بن
َر ُس ُ
اَّلل َ
هليعة ضعيف) ،(7ويشهد له احلديث الذي قبله.
شرح ألفاظ احلديثني:
ِ
س ْ
اخلَ َم َر) :اخلمر ابلتحريك :كل ما سرتك من شجر أو بناء أو غريه .
قوله( :نَلْتَم ُ
ِِ ِ
اجلُبَّة ثوب سابغ َواسع الكمني مشقوق الْ ُمقدم
س ٍاء)ْ :
قوله( :نَ َز َ
ع ُجبَّةً َعلَْيه م ْن ك َ
)(9
يلبس فَوق الثِّّيَاب والدرع .
قوله( :فَنَظَر ُ ِ
َص ْب تُهُ بِ َع ْي ِّن) :أن العني تكون مع
ت إِلَْيه نَظ َْرةً فَأَ ْع َجبَ ِّن َخ ْل ُقهُ ،فَأ َ
ْ
)(10
اإلعجاب ،ولو بغري حسد ،ولو من الرجل احملب ،ومن الرجل الصاحل .
ِ
َخ َذتْهُ قَف َق َفةٌ َو ُه َو ِيف
َخ َذتْهُ قَ ْع َق َعةٌ َو ُه َو ِيف ال َْماء) :يف رواية ابن أيب شيبة (فَأ َ
قوله( :فَأ َ
)(8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الشيباين" ،املسند" ،15700 ،465 :24 ،وينتبه إىل أنه جاء فيه :أن العائن هو سهل بن حنيف،
والصواب أنه عامر بن ربيعة كما جاء يف مجيع من روى هذا احلديث ،وقد نبه عليه حمققوا املسند
جزاهم هللا خرياً.
( )2أبو يعلى املوصلي ،أمحد بن علي بن املثىن" ،املسند" حتقيق :حسني سليم أسد( ،ط ،2جدة :دار
املأمون للرتاث 1410 ،ه ).7195 ،152 /13 ،
( )3الطرباين " ،السنن الكربى" (.)7469 ،60/7
( )4احلاكم النيسابوري" ،املستدرك".)7500 ،215/4 ،
( )5ابن حجر" ،التقريب".)560( ،
( ) 6األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا" ،معرفة الصحابة" ،حتقيق :عادل بن يوسف العزازي( ،ط،1
الرايض :دار الوطن للنشر1419 ،ه).5150 ،2051 :4 ،
( )7ابن حجر" ،التقريب" ،التقريب (.)3563
( )8ابن األثري" ،النهاية".)77/2( ،
( )9إبراهيم مصطفى وآخرون" ،املعجم الوسيط".104 :1 ،
( )10ابن حجر" ،فتح الباري"205 /10 ،
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ال َْم ِاء) القعقعة :حكاية حركة الشيء يسمع له صوت ،والقفقفة أي رعدة .يقال :تقفقف
من الربد إذا انضم وارتعد) (1ومها مبعىن واحد.
ِ
ب :دوام الوجع ولزومه).(2
ب َح َّرَها َوبَ ْر َد َها َوَو َ
قوله( :اللَّ ُه َّم أَ ْذه ْ
صبَ َها) :الْ َو َ
صُ
ِ
ِ
ع لَهُ ِابلْبَ َرَك ِة):
َح ُد ُك ْم م ْن نَ ْف ِس ِه أ َْو َمالِ ِه أ َْو أَخ ِيه َما يُ ْع ِجبُهُ فَ لْيَ ْد ُ
قوله :( :إِذَا َرأَى أ َ
(ما يعجبه) أي ما يستحسنه ويرضاه (فليدع له ابلربكة) نداب أبن يقول اللهم ابرك فيه)،(3
قال السخاوي" :وهذا مما جرب ملنع اإلصابة ابلعني").(4
فائدة :أن العائن إذا َّبرك وهو أن يقول :ابرك هللا فيه بطل املعىن الذي خياف من
ِّ
يربك وقع ما أجرى هللا تعاىل به العادة عند ذلك). (5
العني ومل يكن له أتثري فإن مل ّ
فائدة أخرى :أن اإلنسان قد يعني نفسه أو أهله أو ماله وأن الدعاء ابلربكة يدفع
ضررها).(6
قولهَ ( :وَل ِج ْل َد ُُمَبَّأَةٍ) :خمبأة بضم امليم ،وخاء معجمة ،وموحدة ،واهلمز َوِّهي الفتاة
املغيبة املكنونة يف خدرها والَِّّيت َال تظهر َوَال تربز للشمس فتغريها).(7
ط بِ ِه) :أي صرع املعيون ،وأسقط من قيام).(8
ث أَ ْن لُبِ َ
قوله( :فَ َما لَبِ َ
قولهَ ( :م ْن تَتَّ ِه ُمو َن بِ ِه) :أي تظنون أن أحداً أصابه بعينه).(9
( )1ابن األثري" ،النهاية".92 ،88 /4 ،
( )2ابن األثري" ،النهاية".)190/5( ،
( )3السعدي" ،التيسري" .97/1
( )4املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني" ،فيض القدير"( ،ط ،1بريوت –
لبنان :دار الكتب العلمية 1415 ،ه) .130 :6 ،
( )5املنتقى شرح املوطإ ،أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي( ،ط ،1مصر :مطبعة السعادة
 جبوار حمافظة مصر1332 ،ه) .256 :7 ،( )6الصنعاين" ،التنوير شرح اجلامع الصغري".56 :2 ،
( )7انظر :السيوطي" ،تنوير احلوالك"228 :2 ،؛ والزرقاين" ،شرح الزرقاين".507 :4 ،
( ) 8البيضاوي ،انصر الدين عبد هللا بن عمر" ،حتفة األبرار شرح مصابيح السنة للبغوي"( ،الكويت:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1423ه ).180 :3 ،
( )9انظر  :اهلروي القاري ،علي بن حممد ،أبو احلسن نور الدين املال" ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة
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ال :إِّ َّن رس َ ِّ
َ -11ع ْن أَنَ ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه
س َر ِّض َي هللاُ َعْنهُ قَ َ
ول هللا َ
َُ
ال :ما َشاء هللا َل قُ َّو َة إَِّل ِاب ِ
ض َّرهُ.
هللََ ،لْ يَ ُ
َش ْي ئًا فَأَ ْع َجبَهُ ،فَ َق َ َ َ ُ
التخريج :أخرجه البزار) ،(1وابن السِن) (2وإسناده ضعيف جداً ،فيه أبو بكر اهلذيل
مرتوك) ،(3والراوي عنه :حجاج بن نصري البصري ضعيف) ،(4واحلديث ضعفه جداً ابن
طاهر القيسراين) ،(5واهليثمي) ،(6واأللباين).(7
الَ :م ْن َرأَى
َو َسلَّ َم قَ َ

احملافظة على أذكار الصباح واملساء يف أدابر الصلوات املفروضة ،والنوم وحنوها:
ومن ذلك:
ول ِ
هللا
َصابَنَا طَش َوظُل َْمةٌ ،فَانْتَظَ ْرََن َر ُس َ
َ -12ع ْن ُم َع ِّاذ بْ ِّن َعْب ِّد هللاَِّ ،ع ْن أَبِّ ِّيه قَ َ
ال :أ َ
صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم لِيصلِّي بِناُُ ،ثَّ ذَ َكر َك َالما معناه ،فَ َخرج رس ُ ِ
ُ َْ ََ َ ُ َ َ َ
ول هللا َ
َ
صلَّى هللاُ
َ ً َ َْ ُ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ
ول؟ قَ َ
ْتَ :ما أَقُ ُ
صلّ َي بنَا ،فَ َق َ
ال :قُ ْل ،فَ ُقل ُ
َعلَْيه َو َسل َم ليُ َ
ِ
ني ِح ِ
يك ُك َّل َش ْي ٍء.
صبِ ُح ثََال ًاث يَ ْك ِف َ
ني تُ ْ
ني متُْسيَ ،وح َ
َوال ُْم َع ِّوذَتَ ْ ِ َ
التخريج :أخرجه أبو داود) ،(8والنسائي) ،(9والرتمذي) (1من طريق أسيد بن أيب أسيد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصابيح"( ،ط ،1بريوت :دار الفكر1422 ،ه ).2885 :7 ،
( )1البزار" ،مسند البزار = البحر الزخار"7339 ،506 :13 ،
( )2النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب" ،عمل اليوم والليلة" ،حتقيق :د .فاروق محادة( ،ط،2
بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،ه) .207 ،
( )3ابن حجر" ،التقريب".)8002( ،
( )4ابن حجر" ،التقريب".)1139( ،
( )5القيسراين ،أبو الفضل حممد بن طاهر" ،ذخرية احلفاظ" ،حتقيق د .عبد الرمحن الفريوائي( ،ط،1
الرايض :دار السلف1416 ،ه) .2282 :4 ،
( )6اهليثمي" ،جممع الزوائد".187 :5 ،
( )7خترجيه للكلم الطيب (.)245
( )8السجستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث" ،السنن" ،حتقيق :حممد حمي الدين( ،صيدا – بريوت:
املكتبة العصرية).5082 ،321 :4 ،
( )9النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب" ،السنن"( ،ط ،5بريوت :دار املعرفة1420 ،ه ):8 ،
.5333 ،642
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والنسائي) ،(2والطرباين) (3من طريق زيد بن أسلم كالمها عن معاذ به ،وإسناده صحيح ،وقد
اختُلِّف على معاذ به ،قال املزي) " :(4اختلف فيه على معاذ بن عبد هللا بن خبيب فقيل
عنه هكذا ،وقيل عنه عن عقبة بن عامر) ،(5وقيل عنه عن أبيه عن عقبة بن عامر)،"(6
قلت :مدار الروايتني على عبد هللا بن سليمان األسلمي وهو صدوق خيطئ) ،(7وقد خالف
من هو أوثق منه ،وهو زيد بن أسلم) ،(8وأسيد بن أيب أسيد) ،(9فالقول قوهلما ،واحلديث
قال فيه الرتمذي :حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" ،واختلف قول ابن حجر
فيه :فحسنه مرة) ،(10وتوقف مرة عن تصحيحه) ،(11وصحح الوجهني مرة اثلثة)،"(12
وحسنه األلباين) ،(13ولكن بقي أمر آخر وهو االختالف يف لفظه ،فخالف زيد بن أسلم
ت مع رس ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِيف طَ ِر ِيق َم َّكةَ،
ول هللا َ
أسيد بن أيب أسيد عن معاذ بهُ " :ك ْن ُ َ َ َ ُ
ت َخلْو ًة ِمن رس ِ ِ
ْتَ :ما
ت ِم ْنهُ ،فَ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َدنَ ْو ُ
ال :قُ ْل ،فَ ُقل ُ
ول هللا َ
فَأ َ
َص ْب ُ َ ْ َ ُ
ال:
ال :ﱣﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱢ َح ََّّت َختَ َم َهاُُ ،ثَّ قَ َ
ول؟ قَ َ
ْتَ :ما أَقُ ُ
ول؟ قَ َ
أَقُ ُ
ال :قُ ْل ،قُل ُ
ض َل ِم ْن ُه َما" ،فلم
ﱣﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱢ َح ََّّت َختَ َم َهاُُ ،ثَّ قَ َ
َّاس ِِبَفْ َ
الَ :ما تَ َع َّو َذ الن ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الرتمذي" ،اجلامع".3575 ،567 :5 ،
( )2النسائي" ،السنن الكربى".7809 ،201 :7 ،
( )3الطرباين" ،املعجم األوسط".2796 ،160 :3 ،
( )4املزي" ،هتذيب الكمال".452 :14 ،
( )5النسائي" ،السنن الكربى".7803 ،200 :7 ،
( )6املصدر السابق)7797( ،؛ والطرباين" ،املعجم الكبري".952 ،346 :17 ،
( )7ابن حجر" ،التقريب".)3371( ،
( )8زيد ابن أسلم العدوي موىل عمر ثقة عامل وكان يرسل .ابن حجر" ،التقريب".)2117( ،
( )9أسيد ابن أيب أسيد الرباد أبو سعيد املديِن صدوق .ابن حجر" ،التقريب".)510( ،
( ) 10ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي" ،نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار" ،حتقيق :محدي
عبد اجمليد السلفي( ،ط ،2دار ابن كثري1429 ،ه) .345 :2 ،
( )11ابن حجر" ،نتائج األفكار".347 :2 ،
( )12ابن حجر" ،اإلصابة".124 :6 ،
( )13ختريج الكلم الطيب (.)19
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يذكر الصباح واملساء ،وال تكرارها ثالث مرات ،والسورة اإلخالص ،وهو ثقة ،خبالف أسيد
فهو صدوق كما تقدم يف ترمجتهما ،وهللا أعلم.
شرح ألفاظ احلديث:
َول املطر
َصابَنَا طَش َوظُل َْمةٌ) :الطش :هو الضعيف القليل من املطر ،وقيل أ ُ
قوله( :أ َ
)(1
ش .
َّ
ش مث الطَّ ّ
الر ّ
)(2
ٍ
يك ُك َّل َش ْيء) :أي تدفع عنك كل سوء ،ومن ذلك اإلصابة ابلعني .
قوله( :يَ ْك ِف َ
ول ِّ
الَِّ :مسعت عثْما َن ر ِّضي هللا عْنه ،ي ُق ُ ِّ
هللا
ت َر ُس َ
ولَ :مس ْع ُ
َ -13ع ْن أ ََاب َن بْ ِّن عُثْ َما َن ،قَ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ
ٍ
س ِاء ُك ِّل
ولَ " :ما ِم ْن َع ْب ٍد يَ ُق ُ
صبَ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ول ِيف َ
َ
اح ُك ِّل يَ ْوم أ َْو َم َ
ِ ِ
ٍ
ض ُّر مع ِْ
اْس ِه َش ْيءٌ ِيف ْاأل َْر ِ
الس َم ِاء َو ُه َو
ض َوَل ِيف َّ
لَْي لَةِ :اب ْس ِم هللا الَّذي َل يَ ُ َ َ
ِ
َّ ِ
ض َّرهُ َش ْيءٌ ".
يم إَِّل ََلْ يَ ُ
السم ُ
يع ال َْعل ُ

التخريج :أخرجه أبو داود) ،(3والرتمذي) ،(4وابن ماجه) ،(5وإسناده صحيح ،وصححه
الرتمذي ،وابن حجر) ،(6واأللباين).(7
َن رس َ ِّ
ِّ
الَ :ل
الَ :م ْن قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم قَ َ
ول هللا َ
َ -14ع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة َرض َي هللاُ َعْنهُ أ َّ َ ُ
ْك َولَهُ ا ْحلَ ْم ُدَ ،و ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير،
يك لَهُ ،لَهُ ال ُْمل ُ
إِلَهَ إَِّل هللاُ َو ْح َدهُ َل َش ِر َ
ٍ
ِ
ت لَهُ َع ْد َل َع ْش ِر ِرقَ ٍ ِ
سنَ ٍةَ ،و ُُِميَ ْ
ِيف يَ ْوم ِمائَةَ َم َّرٍةَ ،كانَ ْ
ت َع ْنهُ
ابَ ،وُكت َ
ب لَهُ مائَةُ َح َ
( )1ابن األثري" ،النهاية"124 :2 ،؛ وابن منظور" ،لسان العرب".2672 :4 ،
( )2املباركفوري ،أبو احلسن عبيد هللا بن حممد عبد السالم" ،مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"( ،ط،3
انرس اهلند :إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية1404 ،ه).239 :7 ،
( )3السجستاين" ،السنن".5089 ،323 :4 ،
( )4الرتمذي" ،اجلامع".3388 ،465 :5 ،
( )5القزويِن" ،السنن".3869 ،1273 :2 ،
( )6ابن حجر" ،نتائج األفكار".367 :2 ،
( )7األلباين ،حممد انصر الدين" ،صحيح األدب املفرد لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري"( ،ط ،4دار
الصديق للنشر والتوزيع1418 ،ه) .246 ،
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ِ
ِ
الش ْيطَ ِ
ت لَهُ ِح ْرًزا ِم َن َّ
َح ٌد
ِمائَةُ َسيِّئَ ٍةَ ،وَكانَ ْ
ان يَ ْوَمهُ ذَلِ َ
ك َح ََّّت َيُْس َيَ ،وََلْ ََيْت أ َ
ِِبَفْ َ ِ
اء إَِّل َر ُج ٌل َع ِم َل أَ ْكثَ َر ِم ْنهُ.
ض َل ِمَّا َج َ

التخريج :أخرجه البخاري) ،(1ومسلم).(2

شرح ألفاظ احلديث:
ت لَهُ َع ْد َل َع ْش ِر ِرقَ ٍ
اب)( :عدل) والعدل بكسر العني وفتحها ،ومها
قولهَ ( :كانَ ْ
مبعىن املِّثْل ،وقيل :هو ابلفتح ما عادله من جنسه ،وابلكسر ما ليس من جنسه .وقيل
ابلعكس).(3
الش ْيطَ ِ
قولهِ ( :ح ْرًزا ِم َن َّ
ك َح ََّّت َيُْ ِس َي) :حرزاً بكسر احلاء وسكون الراء
ان يَ ْوَمهُ ذَلِ َ
وابلزاي ،حصناً).(4
قال النووي" :وظاهر إطالق احلديث أنه حيصل هذا األجر املذكور يف هذا احلديث
من قال هذا التهليل مائة مرة يف يومه ،سواء قاله متوالية أو متفرقة يف جمالس ،أو بعضها أول
النهار وبعضها آخره ،لكن األفضل أن أييت هبا متوالية يف أول النهار ،ليكون حرزا له يف
مجيع هناره ").(5
قال القرطيب" :وهذه األجور العظيمة ،والعوائد اجلمة إمنا حتصل كاملة ملن قام حبق
هذه الكلمات ،فأحضر معانيها بقلبه ،وأتملها بفهمه ،واتضحت له معانيها ،وخاض يف
حبار معرفتها ،ورتع يف رايض زهرهتا. (6)" . .
( )1البخاري" ،الصحيح".3293 ،126 :4 ،
( )2النيسابوري" ،الصحيح".2691 ،2071 :4 ،
( )3ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث".191 :3 ،
( )4الزرقاين" ،شرح الزرقاين".31 :2 ،
( )5النووي" ،املنهاج".17 :17 ،
( )6القرطيب ،أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم " ،املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم" ،حتقيق:
حمي الدين ديب مستو  -أمحد حممد السيد  -يوسف علي بديوي  -حممود إبراهيم بزال( ،ط،1
دمشق :دار ابن كثري ،ودار الكلم الطيب1417 ،ه).20 :7 ،
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ال :وَّكلَ ِّن رس ُ ِ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِِِب ْف ِظ
ول هللا َ
َُ
َ -15ع ْن أَِّيب ُهَريْ َرَة َرض َي هللاُ َعْنهُ قَ َ َ
ضا َن فَأ َََتِين ٍ
َّك إِ ََل
ْتَ :أل َْرفَ َعن َ
َزَكاةِ َرَم َ
َخ ْذتُهُ فَ ُقل ُ
آت فَ َج َع َل َْحيثُو ِم َن الطَّ َع ِام فَأ َ
رس ِ ِ
ت إِ ََل فِر ِ
ك فَاق َْرأْ
يث فَ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َذ َك َر ا ْحلَ ِد َ
اش َ
ال :إِذَا أ ََويْ َ
ول هللا َ
َُ
َ
ال ِمن ِ
ِ
َِّب
هللا َحافِ ٌ
صبِ َح فَ َق َ
ظ َوَل يَ ْق َربُ َ
ال النِ ُّ
ك َش ْيطَا ٌن َح ََّّت تُ ْ
آيَةَ الْ ُك ْرس ِّي لَ ْن يَ َز َ َ
ِ
اك َش ْيطَا ٌن.
وب ذَ َ
ص َدقَ َ
ك َو ُه َو َك ُذ ٌ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
َ
)(1
التخريج :أخرجه البخاري .
 -16عن أَِّيب مسع ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َمَ " :م ْن قَ َرأَ
ال :قَ َ
ود َر ِّض َي هللاُ َعْنهُ قَ َ
ال النِّ ُّ
َّيب َ
َ ُْ
َْ
ِاب ْْلي ت ِ ِ ِ
ورةِ الْبَ َق َرِة ِيف لَْي لَ ٍة َك َفتَاهُ".
ََ ْ
ني م ْن آخ ِر ُس َ
التخريج :أخرجه البخاري) ،(2ومسلم).(3
شرح ألفاظ احلديث:
ال ِمن ِ
ظ) :أي حافظ من مجيع الشرور واآلفات).(4
هللا َحافِ ٌ
قوله( :لَ ْن يَ َز َ َ
قولهِ( :يف لَْي لَ ٍة َك َفتَاهُ) :قيل :معناه كفتاه من قيام الليل وقيل :من الشيطان ،وقيل:
من اآلفات ،وحيتمل اجلميع).(5
قال ابن بطال" :إذا كان من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة كفتاه ،ومن قرأ آية
الكرسي كان عليه من هللا حافظ وال يقربه شيطان حىت يصبح ،فما ظنك مبن قرأها كلها من
كفاية هللا له وحرزه ومحايته من الشيطان وغريه ،وعظيم ما يدخر له من ثواهبا").(6
( )1البخاري" ،الصحيح".3275 ،123 :4 ،
( )2البخاري" ،الصحيح".5008 ،188 :6 ،
( )3النيسابوري" ،الصحيح".807 ،554 :1 ،
( )4انظر" :املفاتيح شرح املصابيح"176 :3 ،
( )5النووي" ،املنهاج".91 :6 ،
( )6ابن بطال ،علي بن خلف" ،شرح صحيح البخاري" ،حتقيق :ايسر إبراهيم( ،ط ،2الرايض :مكتبة
الرشد1423 ،ه ).247 /10 ،
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 -17عن جب ِّري ب ِّن أَِّيب سلَيما َن ب ِّن جب ِّري ب ِّن مطْعِّ ٍم قَ َ ِّ
ولََ " :لْ يَ ُك ْن
ت ابْ َن عُ َمَر يَ ُق ُ
الَ :مس ْع ُ
َ ْ َُ ْ ْ
ُ ْ َ ْ َُ ْ ْ ُ
ِ
اتِ ،ح ِ ِ
رس ُ ِ
الد َعو ِ
صبِ ُح:
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ َد ُ
ني يُ ْ
ني َيُْسي َوح َ
َ
ول هللا َ
َُ
ع َه ُؤَلء َّ َ
ِ ِ
ك ال َْعافِيَةَ ِيف ُّ
ك ال َْع ْف َو َوال َْعافِيَةَ ِيف ِد ِيّن
َسأَلُ َ
َسأَلُ َ
الدنْيَا َو ْاْلخ َرة ،اللَّ ُه َّم أ ْ
اللَّ ُه َّم إِِّين أ ْ
ِ
ِ
اح َفظ ِّْن ِم ْن بَ ْ ِ
ي
ني يَ َد َّ
استُ ْر َع ْوَر ِاِت َوآم ْن َرْو َع ِاِتَ ،و ْ
اي َوأ َْهلي َوَم ِال ،اللَّ ُه َّم ْ
َو ُدنْيَ َ
ِ
ال ِم ْن ََتْ ِت".
ك أَ ْن أُ ْغتَ َ
َوِم ْن َخل ِْفيَ ،و َع ْن ََيِ ِيّن َو َع ْن ِشَ ِالَ ،وِم ْن فَ ْوقِيَ ،وأَعُوذُ بِ َ
التخريج :أخرجه أبو داود) ،(1والنسائي) ،(2وابن ماجه) ،(3وإسناده صحيح ،واحلديث
صححه احلاكم) ،(4وابن حجر) ،(5واأللباين).(6
شرح ألفاظ احلديث:
ك ال َْع ِافيَ َة ِيف ُّ
الدنْيَا َو ْاْل ِخ َرِة) :العافية يف الدين السالمة من املعاصي
َسأَلُ َ
قوله( :اللَّ ُه َّم إِِّين أ ْ
واالبتداع وترك ما جيب والتساهل يف الطاعات ،ويف الدنيا السالمة من شرورها ومصائبها).(7
ِ
ِ
اي َوأ َْهلِي َوَم ِال ) :العفو هو
َسأَلُ َ
قوله( :اللَّ ُه َّم أ ْ
ك ال َْع ْف َو َوال َْعافيَةَ ِيف د ِيّن َو ُدنْيَ َ
التجاوز عن الذنب وحموه ،والعافية هي دفاع هللا عن العبد األسقام والبالاي) ،(8قال
الصنعاين " :والعافية يف األهل السالمة من سوء العشرة واألمراض واألسقام وشغلهم بطلب
التوسع يف احلطام ويف املال السالمة من اآلفات اليت حتدث فيه").(9
قوله( :اللَّه َّم است ر عور ِاِت و ِ
آم ْن َرْو َع ِاِت ) :عورايت أي عيويب وهي بسكون الواو
ُ ُْ ْ َْ َ َ
( )1السجستاين" ،السنن".5074 ،318 :4 ،
( )2النسائي" ،السنن".5544 ،677 :8 ،
( )3القزويِن" ،السنن".3871 ،1273 :2 ،
( )4احلاكم النسيابوري" ،املستدرك".1902 ،698 :1 ،
( )5ابن حجر" ،نتائج األفكار".378 :2 ،
( )6خترجيه على الكلم الطيب.73 :1 ،
( )7الصنعاين ،حممد بن إمساعيل" ،سبل السالم" ،حتقيق :عصام السيد( ،دار احلديث).711 :2 ،
( )8الطييب" ،شرح املشكاة".1881 :6 ،
( )9الصنعاين" ،سبل السالم".711 :2 ،
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ومجع عورة وهي سوءة اإلنسان وكل ما يُستحى منه إذا ظهر ويسوء صاحبه أن يرى ذلك
منه) ،(1وروعايت :مجع روعة ،وهي الفزعة واخلوف واملعىن :ادفع عِن خوفا يقلقِن ويزعجِن
وكان التقدير وآمِن من روعايت).(2
اح َفظ ِّْن ِم ْن بَ ْ ِ
ي َوِم ْن َخل ِْفيَ ،و َع ْن ََيِ ِيّن َو َع ْن ِِشَ ِالَ ،وِم ْن فَ ْوقِي،
ني يَ َد َّ
قولهَ ( :و ْ
ال ِم ْن ََتْ ِت) :أي ادفع عِن البالء من اجلهات الست .ألن كل بلية تصل
ك أَ ْن أُ ْغتَ َ
َوأَعُوذُ بِ َ
اإلنسان إمنا تصله من إحداهن ،وابلغ يف جهة السفل لرداءة اآلفة منها) ،(3قال الصنعاين:
"وسأل هللا احلفظ له من مجيع اجلهات؛ ألن العبد بني أعدائه من شياطني اإلنس واجلن
كالشاة بني الذائب إذا مل يكن له حافظ من هللا فما له من قوة .وخص االستعاذة ابلعظمة
عن االغتيال من حتته؛ ألن االغتيال أخذ الشيء خفية وهو أن خيسف به األرض كما صنع
هللا تعاىل بقارون أو ابلغرق كما صنع بفرعون فالكل اغتيال من التحت").(4
املطلب الثالث :األحاديث الواردة يف االستشفاء من العني:
َن رس َ ِّ
ِّ
صلَّى هللا َعلَْي ِّه و َسلَّم َكا َن ََي ُْمرَها أَ ْن تَ ْستَ ْرقِي ِم َن ال َْع ْ ِ
ني.
َ -18ع ْن َعائ َش َة أ َّ َ ُ
ُ
ول هللا َ ُ
َ َ
َ
التخريج :أخرجه البخاري) ،(5ومسلم).(6

شرح ألفاظ احلديث:
قولهَ ( :كا َن ََي ُْمرَها أَ ْن تَ ْستَ ْرِقي ِم َن ال َْع ْ ِ
ني) :أي تطلب الرقية ممن يعرف الرقى بسبب
ُ
َ
العني).(7
( )1الطييب" ،شرح املشكاة".1881 :6 ،
( ) 2السندي ،حممد بن عبد اهلادي" ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه ( كفاية احلاجة يف شرح سنن
ابن ماجه)"( ،بريوت :دار اجليل).441 :2 ،
( )3املصدران السابقان.
( )4الصنعاين" ،سبل السالم".711 :2 ،
( )5البخاري" ،الصحيح".5738 ،132 :7 ،
( )6النيسابوري" ،الصحيح".2195 ،1725 :4 ،
( )7ابن حجر" ،فتح الباري".201 :10 ،
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ِّ
الَ " :ل ُرقْيَةَ إَِّل ِم ْن َع ْ ٍ
صْ ٍ
ني أ َْو ُُحَ ٍة".
ني َر ِّض َي هللاُ َعْن ُه َما قَ َ
َ -19ع ْن ع ْمَرا َن بْ ِّن ُح َ
التخريج :أخرجه البخاري).(1

شرح ألفاظ احلديث:
(ل ُرقْيَةَ إَِّل ِم ْن َع ْ ٍ
ني أ َْو ُُحَ ٍة) :قال اخلطايب" :احلمة سم ذوات السموم. .
قولهَ :
وليس يف هذا نفي جواز الرقية يف غريمها من األمراض واألوجاع ألنه قد ثبت عن النيب صلى
هللا عليه وسلم أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به . . .وإمنا معناه أنه ال رقية أوىل وأنفع
من رقية العني والسم وهذا كما قيل ال فىت إالّ علي وال سيف إالّ ذو الفقار).(2
ِّ
ول ِ
ت عُ َمْي ٍ
الزَرقِّ ِّي أ َّ
هللا إِ َّن َولَ َد
تََ :ي َر ُس َ
س قَالَ ْ
َ -20ع ْن عُبَ ْيد بْ ِّن ِّرفَ َ
َن أ َْمسَاءَ بِّْن َ
اعةَ ُّ ّ
ال :نَ َع ْم ،فَِإنَّهُ لَ ْو َكا َن َش ْيءٌ َسابِ َق
َستَ ْرقِي َْلُ ْم؟ فَ َق َ
َج ْع َف ٍر تُ ْسر ُ
ني أَفَأ ْ
ِع إِلَْي ِه ُم ال َْع ْ ُ
ني.
سبَ َق ْتهُ ال َْع ْ ُ
الْ َق َد ِر لَ َ

التخريج :أخرجه الرتمذي) ،(3وابن ماجه) ،(4وإسناد صحيح ،واحلديث صححه
الرتمذي ،واأللباين).(5
 -21عن أَِّيب سعِّ ٍ
يد أ َّ ِ
الََ :ي ُُمَ َّم ُد،
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َق َ
يل أَتَى النِ َّ
َِّب َ
َْ
َ
َن ج ِْرب َ
الِ " :ابس ِم ِ
يكِ ،م ْن َش ِّر ُك ِّل
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
ت؟ فَ َق َ
يكِ ،م ْن ُك ِّل َش ْي ٍء يُ ْؤ ِذ َ
هللا أ َْرِق َ
ا ْشتَ َك ْي َ
ْ
يك" .ويف لفظ " ِابس ِم ِ
يكِ ،ابس ِم ِ
ِ
س أَو َع ْ ِ ِ ٍ
يك،
هللا يُ ِْرب َ
هللا أ َْرقِ َ
ْ
ني َحاسد هللاُ يَ ْشف َ ْ
نَ ْف ٍ ْ
ِ
يك ،وِمن َش ِر ح ِ
ٍ ِ
اس ٍد إِذَا َحس َد َو َش ِّر ُك ِل ِذي َع ْ ٍ
ني".
َوم ْن ُك ِّل َداء يَ ْشف َ َ ْ ّ َ
َ
ّ
( )1البخاري" ،الصحيح".5705 ،126 :7 ،
( )2اخلطايب ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت" ،معامل السنن وهو شرح سنن أيب
داود"( ،ط ،1حلب :املطبعة العلمية 1351 ،ه ).226 :4 ،
( )3الرتمذي" ،اجلامع".2059 ،395 :4 ،
( )4القزويِن" ،السنن".3510 ،1160 :2 ،
( )5األلباين" ،الصحيحة".)1252( ،
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التخريج :أخرجه مسلم).(1

شرح ألفاظ احلديث:
قوله( :أ َّ ِ
ت)( :إن
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َق َ
الََ :ي ُُمَ َّم ُد ،ا ْشتَ َك ْي َ
يل أَتَى النِ َّ
َِّب َ
َن ج ِْرب َ
جربيل) بكسر اجليم وفتحها (أتى النيب صلى هللا عليه وسلم) أي :للزايرة أو العيادة
(أشتكيت؟) بفتح اهلمزة لالستفهام وحذف مهزة الوصل ،وقيل :ابملد على إثبات مهزة
الوصل وإبداهلا ألفاً ،وقيل :حبذف االستفهام).(2
يكِ ،من ُك ِل َشي ٍء ي ْؤِذ َ ِ
س أَو َع ْ ِ ِ ٍ
ِ ِ
ني َحاسد هللاُ
يك ،م ْن َش ِّر ُك ِّل نَ ْف ٍ ْ
قولهِ ( :اب ْس ِم هللا أ َْرق َ ْ ّ ْ ُ
يكِ ،ابس ِم ِ
ِ
يك") :هذا تصريح ابلرقى أبمساء هللا تعاىل ،وفيه توكيد الرقية ،والدعاء،
هللا أ َْرقِ َ
يَ ْشف َ ْ
وتكريره .وقوله( :من شر كل نفس) قيل :حيتمل أن املراد ابلنفس نفس اآلدمي ،وقيل :حيتمل
أن املراد هبا العني ،فإن النفس تطلق على العني ،ويقال :رجل نفوس إذا كان يصيب الناس
بعينه .كما قال يف الرواية األخرى( :من شر كل ذي عني) ويكون قوله( :أو عني حاسد) من
ابب التوكيد بلفظ خمتلف ،أو شكاً من الراوي يف لفظه .وهللا أعلم ).(3
َن رس َ ِّ
ِّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم َكا َن إِذَا أَتَى
ول هللا َ
َ -22ع ْن َعائ َشةَ َرض َي هللاُ َعْن َها :أ َّ َ ُ
ِ
َّاس ،ا ْش ِ
ال" :أَ ْذ ِه ِ
ب الن ِ
ت َّ
اء
ضا أ َْو أُِِتَ بِ ِه قَ َ
اس َر َّ
َم ِري ً
ف َوأَنْ َ
الش ِايفَ ،ل ش َف َ
ب الْبَ َ
إَِّل ِش َفا ُؤ َكِ ،ش َفاء َل ي غَ ِ
اد ُر َس َق ًما ويف رواية "أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم َكا َن
َن النِّ َّ
ً ُ
َّيب َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّاس ،أَ ْذه ِ
ب الن ِ
اس،
س ُح بِيَده الْيُ ْم ََن َويَ ُق ُ
ول :اللَّ ُه َّم َر َّ
يُ َع ِّوذُ بَ ْع َ
ب الْبَ َ
ض أ َْهله َيَْ َ
الش ِايفَ ،ل ِش َفاء إَِّل ِش َفا ُؤ َكِ ،ش َفاء َل ي غَ ِ
ت َّ
اد ُر َس َق ًما"
ا ْش ِف ِه َوأَنْ َ
ً ُ
َ
)(6
)(5
)(4
ِّ
ت أ َْرقِي
تُ :ك ْن ُ
التخريج :أخرجه البخاري  ،مسلم  ،وأمحد وزادَ :ع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ

( )1النيسابوري" ،الصحيح".2186 ،1718 :4 ،
( )2املباركفوري" ،حتفة األحوذي".40 :4 ،
( )3النووي" ،املنهاج".170 :14 ،
( )4البخاري" ،الصحيح".5675 ،121 :7 ،
( )5النيسابوري" ،الصحيح".2191 ،1721 :4 ،
( )6الشيباين" ،املسند" ،24995 ،459 :41 ،وإسناده صحيح.
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رس َ ِ
ني ،فَأ َ ِ
صلَّى هللا َعلَْي ِه َو َسلَّم ِم َن ال َْع ْ ِ
اس
ص ْد ِرِه َوأَقُ ُ
َض ُع يَدي َعلَى َ
ول هللا َ
َُ
ولْ :ام َس ِح الْبَ َ
َ
ُ
ش َفاءَ ،ل َك ِ
ب الن ِ ِ ِ ِ
ت.
َر َّ
اش َ
ف لَهُ إَِّل أَنْ َ
َّاس ،بيَد َك ال ّ ُ
شرح ألفاظ احلديث:
قوله( :أَ ْذ ِه ِ
ب الن ِ
َّاس) ،البأس :الضرر .وفيه دليل على جواز السجع يف
اس َر َّ
ب الْبَ َ
الدعاء والرقى إذا مل يكن مقصوداً وال متكلفاً).(1
قوله( :ا ْش ِ
ت َّ
الش ِايف) :الشايف اسم من أمساء هللا عزو وجل ومعناه الذي يشفي
ف َوأَنْ َ
ويربئ من األمراض والعلل والشكوك ،يشفي من األمراض احلسية واملعنوية مبعىن يشفي من
أمراض القلوب وأمراض األبدان).(2
قولهِ ( :ش َفاء َل ي غَ ِ
اد ُر َس َق ًما) :ابلغني املعجمة ،أي :ال يرتك ،وفائدة التقييد بذلك
ً ُ
أنه قد حيصل الشفاء من ذلك املرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه ،فكان يدعو له ابلشفاء
املطلق ال مبطلق الشفاء).(3
والسقم :بضم السني وإسكان القاف ،وبفتحهما ،لغتان ،وهو املرض).(4
ومن ِحكم هذا الرقية :إظهار عجز الراقي عن الشفاء ،وصحة تفويضه ذلك إىل هللا
تعاىل ،ولذلك قال عند ذلك" :ال شفاء إال شفاؤك").(5
فائدة :قال ابن حجر" :وقد استشكل الدعاء للمريض ابلشفاء مع ما يف املرض من
كفارة الذنوب والثواب كما تضافرت األحاديث بذلك ،واجلواب أن الدعاء عبادة ،وال ينايف
( )1القرطيب" ،املفهم".577 :5 ،
( )2انظر :العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد" ،القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن"( ،ط،3
السقَّاف" ،صفات هللا عز وجل الواردة
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1421 ،ه )16 ،؛ و علوي َّ
يف الكتاب والسنة"( ،ط ،3الدرر السنية – دار اهلجرة1426 ،ه )209 ،؛ و القحطاين ،سعيد بن
السنَّة"( ،الرايض :مطبعة سفري ،توزيع:
علي بن وهف" ،شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب و ُّ
مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن).227 ،
( )3ابن حجر" ،فتح الباري".131 :10 ،
( )4النووي" ،املنهاج".181 :14 ،
( )5القرطيب" ،املفهم".578 :5 ،
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الثواب والكفارة؛ ألهنما حيصالن أبول مرض وابلصرب عليه ،والداعي بني حسنتني :إما أن
حيصل له مقصوده ،أو يعوض عنه جبلب نفع أو دفع ضر ،وكل من فضل هللا تعاىل").(1
ِِ
س ُح بِيَ ِد ِه الْيُ ْم ََن) :أي على الوجع) ،(2قال الطربي:
قولهَ ( :كا َن يُ َع ِّوذُ بَ ْع َ
ض أ َْهله َيَْ َ
ومعىن مسحه الوجع بيده ىف الرقية وهللا أعلم تفاؤالً لذهاب الوجع ملسحه ابلرقى").(3
ال :م َّر َع ِامر بْن ربِ َيعةَ بِس ْه ِل بْ ِن حنَ ْي ٍ
َ -23عن أَِّيب أُمام َة بْ ِّن س ْه ِّل بْ ِّن حنَ ْي ٍ
ف َو ُه َو
ُ
ف قَ َ َ
ُ َُ
ُ
ََ
ْ
َ
َ
ِ
َِّب
يَغْتَ ِس ُل ،فَ َق َ
ث أَ ْن لُبِ َ
الََ :لْ أ ََر َكالْيَ ْومَ ،وَل ِج ْل َد ُُمَبَّأَةٍ ،فَ َما لَبِ َ
ط بِ ِه ،فَأُِِتَ بِ ِه النِ َّ
ِ َّ ِ
َ َّ
الَ :م ْن تَتَّ ِه ُمو َن بِ ِه؟ قَالُوا:
ص ِر ًيعا ،قَ َ
يل لَهُ :أَ ْد ِر ْك َس ْه ًال َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم ،فَق َ
َخاه؟ إِ َذا رأَى أَح ُد ُكم ِمن أ ِ
َخ ِيه َما
َع ِام ُر بْ ُن َربِ َيع َة ،قَ َ
َح ُد ُك ْم أ َ ُ
َ َ ْ ْ
الَ :ع َال َم يَ ْقتُ ُل أ َ
يُ ْع ِجبُهُ فَ لْيَ ْدعُ لَهُ ِابلْبَ َرَك ِة! ُُثَّ َد َعا ِِبَ ٍاء ،فَأ ََم َر َع ِام ًرا أَ ْن يَتَ َو َّ
ضأَ ،فَ يَ غْ ِس َل َو ْج َههُ،
ِ
ِ
ِ
َويَ َديْ ِه إِ ََل ال ِْم ْرفَ َق ْ ِ
ب َعلَْي ِه.
ص َّ
نيَ ،وُرْكبَ تَ ْيهَ ،و َداخلَةَ إِ َزا ِرهَ ،وأ ََم َرهُ أَ ْن يَ ُ

)(6
)(5
)(4
ال ُحمَ َّم ُد بْ ُن
التخريج :سبق خترجيه  ،وقد جاء عند ابن حبان  ،واحلاكم  ،عقبه :قَ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ُم ْسلِّ ٍم ُّ
يَ :والْغُ ْس ُل :أَ ْن يُ ْؤتَى ِّابلْ َق َد ِّح ،فَيُ ْدخ ُل الْغَاس ُل َكفَّْيه َمج ًيعا فيهُ ،مثَّ يَ ْغس ُل َو ْج َههُ
الزْه ِّر ِّّ
ِّ
ِّ
ص ْد َرهُ ِّيف الْ َق َد ِّحُ ،مثَّ يُ ْد ِّخ ُل يَ َدهُ ،فَيَ ْغ ِّس ُل ظَ ْهَرهُُ ،مثَّ
ِّيف الْ َق َد ِّحُ ،مثَّ يُ ْدخ َل يَ َدهُ الْيُ ْم َىن ،فَيَ ْغس ُل َ
ِّ
ِّ ِّ
َصابِّعِّ ِّه ِّم ْن ظَ ْه ِّر الْ َق َدِّم،
كُ ،مثَّ يَ ْغ ِّس ُل ُرْكبَ تَ ْي ِّهَ ،وأَطَْر َ
َأيْ ُخ ُذ بِّيَده الْيُ ْسَرى يَ ْف َع ُل ِّمثْ َل َذل َ
اف أ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ِّْ
ض َعهُ ِّابْأل َْر ِّ
ك ِّاب ِّّلر ْج ِّل الْيُ ْسَرىُ ،مثَّ يُ ْع ِّطي َذل َ
َويَ ْف َع ُل َذل َ
اإل َانءَ -قَ ْب َل أَ ْن يَ َ
َصابَهُ
ض  -الَّذي أ َ
ب علَى رأْ ِّس ِّه ،ويك ِّ
ِّ
ِّ
ْف ُئ الْ َق َد َح ِّم ْن
نيُ ،مثَّ َميُ ُّج ف ِّيهَ ،ويَتَ َم ْ
الْ َع ْ ُ
ض َويُ َه ِّر ُ
ض َم ُ
يق َعلَى َو ْج ِّههَ ،ويَ ُ
َُ
ص ُّ َ َ
َوَر ِّاء ظَ ْه ِّرهِّ.
َن رس َ ِّ
ِّ
ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم َ -كا َن إِذَا
ول هللا َ -
َ -24ع ْن َعائ َشةَ َرض َي هللاُ َعْن َها أ َّ َ ُ

( )1ابن حجر" ،فتح الباري".132 :10 ،
( )2املصدر السابق
( )3ابن بطال" ،شرح ابن بطال على البخاري".433 :9 ،
( )4حديث رقم (.)9
( )5ابن حبان" ،الصحيح".6105 ،469 :13 ،
( )6احلاكم النيسابوري" ،املستدرك".5741 ،410 :3 ،
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ث َعلَى نَ ْف ِس ِه ِابلْمع ِو َذ ِ
اتَ ،وَم َس َح َع ْنهُ بِيَ ِدهِ ،فَ لَ َّما ا ْشتَ َكى َو َج َعهُ الَّ ِذي
ا ْشتَ َكى نَ َف َ
ُ َّ
ث َعلَى نَ ْف ِس ِه ِابلْمع ِوذَ ِ
س ُح بِيَ ِد
ات الَِّت َكا َن يَ ْن ُف ُ
ت أَنْ ُف ُ
يف فِ ِيه ،طَِف ْق ُ
ُ َّ
ثَ ،وأ َْم َ
تُ ُوَِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َ -ع ْنهُ.
النِ ِ
َِّب َ -
ّ
التخريج :أخرجه البخاري) ،(1ومسلم).(2
شرح ألفاظ احلديث:
ث َعلَى نَ ْف ِس ِه ِابلْمع ِو َذ ِ
ات) :النفث هو نفخ لطيف بال
قولهَ ( :كا َن إِ َذا ا ْشتَ َكى نَ َف َ
ُ َّ
ريق ،وفيه استحباب النفث يف الرقية ،وقد أمجعوا على جوازه ،واستحبه اجلمهور من
الصحابة والتابعني ومن بعدهم).(3
واملعوذات :بكسر الواو املشددة ،قال ابن حجر " :أي اإلخالص والفلق والناس ،وقد
كنت جوزت يف " ابب الوفاة النبوية " من كتاب املغازي) (4أن اجلمع فيه بناء على أن أقل
اجلمع اثنان ،مث ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر ،وأن املراد أبنه كان يقرأ ابملعوذات
أي السور الثالث ،وذكر سورة اإلخالص معهما تغليباً ملا اشتملت عليه من صفة الرب وإن مل
يصرح فيها بلفظ التعويذ ،وقد أخرج أصحاب السنن الثالثة) ،(5وأمحد) ،(6وابن خزمية) ،(7وابن
)(8
حبان من حديث عقبة بن عامر قال :قال يل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :-ﱣﭐﱁﱂ
( )1البخاري" ،الصحيح".4439 ،11 :6 ،
( )2النيسابوري" ،الصحيح".2192 ،1723 :4 ،
( )3العراقي" ،طرح التثريب".194 :8 ،
( )4ابن حجر" ،فتح الباري".131 :8 ،
( )5أبو داود السجستاين" ،السنن"1523 ،86 :2 ،؛ والنسائي" ،السنن"1335 ،77 :3 ،؛
والرتمذي" ،اجلامع"2903 ،171 :5 ،؛ واحلديث صححه ابن حجر يف "نتائج األفكار":2 ،
290؛ واأللباين يف "صحيح أيب داود".1363 ،254 :5 ،
( )6الشيباين" ،املسند".17417 ،634 :28 ،
( )7ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق" ،صحيح ابن خزمية" ،حتقيق :الدكتور حممد مصطفى
األعظمي( ،ط ،3املكتب اإلسالمي1424 ،ه) .755 ،393 :1 ،
( )8ابن حبان" ،الصحيح".2004 ،344 :5 ،
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ﱃﱄﱢ ،وﭐﱣﭐﱔﱕﱖﱗﱢ ،وﭐﱣﭐﱰﱱ ﱲﱳﱢ تعوذ هبن ،فإنه َل
يتعوذ ِبثلهن ،اقرأ املعوذات دبر كل صالة " فذكرهن" ).(1
ول لِل َْم ِر ِ
َ -25ع ْن َعائِّ َشةَ َر ِّضي هللاُ َعْن َها :أ َّ
يض:
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم َكا َن يَ ُق ُ
َن النِّ َّ
َّيب َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يمنَاِ ،ب ْذن َربّنَا.
ِاب ْس ِم هللا تُ ْربَةُ أ َْرضنَا ،ب ِري َقة بَ ْعضنَا ،يُ ْش َفى َسق ُ
)(3
)(2
ِّ
ِّ
َّيءَ
التخريج :أخرجه البخاري  ،ومسلم  ،ولفظهَ " :كا َن إذَا ا ْشتَ َكى ْاإلنْ َسا ُن الش ْ
ِ
ِّ
ض َع
ت بِِّّه قَ ْر َحةٌ أ َْو ُج ْر ٌح قَ َ
صبَ ِع ِه َه َك َذا َ -وَو َ
ال النِ ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ِبِِ ْ
مْنهُ أ َْو َكانَ ْ
َِّب َ
)(4
ض ُُثَّ رفَ عهاِ :ابس ِم ِ
ضنَا ،بِ ِري َق ِة ب ْع ِ
هللا ،تُربةُ أَر ِ
ضنَا ،لِيُ ْش َفى بِ ِه
ْ
ُس ْفيَا ُن َسبَّابَتَهُ ِاب ْأل َْر ِ َ َ َ
َْ ْ
َ
ِ
يمنَا ِبِِ ْذ ِن َربِّنَا".
َسق ُ
شرح ألفاظ احلديث:
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يمنَاِ ،بِِ ْذ ِن َربِّنَا) :قال النووي:
قولهِ ( :اب ْس ِم هللا تُ ْربَةُ أ َْرضنَا ،ب ِري َقة بَ ْعضنَا ،يُ ْش َفى َسق ُ
)(5
" قال مجهور العلماء املراد أبرضنا هنا مجلة األرض ،وقيل أرض املدينة خاصة لربكتها
والريقة أقل من الريق ومعىن احلديث أنه أيخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة مث يضعها
على الرتاب فيعلق هبا منه شيء فيمسح به على املوضع اجلريح أو العليل ويقول هذا الكالم
يف حال املسح ،وهللا أعلم").(6
قال القرطيب " :وقوله كان إذا اشتكى اإلنسان ِّمنَّا أو كانت به قرحة أو جرح يدل
معموال به
أمرا فاشيًا بينهم ً
على جواز ُّ
الرقي من كل األمراض واجلراح والقروح ،وأن ذلك كان ً
)(7
عندهم".

( )1ابن حجر" ،فتح الباري".62 :9 ،
( )2البخاري" ،الصحيح".5745 ،133 :7 ،
( )3النيسابوري" ،الصحيح".2194 ،1724 :4 ،
( )4هو ابن عيينة.
( )5الظاهر العموم وال دليل على اخلصوصية.
( )6النووي" ،املنهاج".180 /14 ،
( )7القرطيب" ،املفهم".579 :5 ،
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قال ابن القيم" :ومعىن احلديث :أنه أيخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ،مث
يضعها على الرتاب ،فيعلق هبا منه شيء ،فيمسح به على اجلرح ،ويقول هذا الكالم ملا فيه
من بركة ذكر اسم هللا ،وتفويض األمر إليه ،والتوكل عليه ،فينضم أحد العالجني إىل اآلخر،
فيقوى التأثري").(1
قال الشيخ ابن عثيمني" :ووجه ذلك أن الرتاب طهور كما قال النيب صلى هللا عليه
وراً") (2وريق املؤمن طاهر أيضاً فيجتمع الطهوران مع قوة
وسلمَ " :و ُج ِعلَ ْ
ت تُ ْربَتُ َها لَنَا طَ ُه ً
التوكل على هللا عز وجل والثقة به فيشفى هبا املريض ولكن البد من أمرين:
 -1قوة اليقني يف هذا الداعي أبن هللا سبحانه وتعاىل سوف يشفي هذا املريض
هبذه الرقية.
 -2قبول املريض ْلذا وإَيانه أبنه سينفع أما إذا كانت املسألة على وجه التجربة فإن
ذلك ال ينفعه ألنه البد من اليقني أن ما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم حق والبد أن يكون
احملل قابالً وهو املريض البد أن يكون مؤمنا بفائدة ذلك وإال فال فائدة ألن الذين يف قلوهبم
مرض ال تزيدهم اآلايت إال رجساً إىل رجسهم والعياذ ابهلل").(3
اص الثَّ َق ِّف ِّي أَنَّه َش َكا إِ ََل رس ِ ِ
َ -26ع ْن عُثْ َما َن بْ ِّن أَِّيب الْ َع ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ّ ُ
ول هللا َ
َُ
ال لَه رس ُ ِ
وجعا َِجي ُدهُ ِيف ج ِ ِ
ض ْع
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ :
سده ُم ْن ُذ أ ْ
ول هللا َ
َ ًَ
َسلَ َم ،فَ َق َ ُ َ ُ
ََ
ي َد َك علَى الَّ ِذي ََت َََّل ِمن جس ِد َك وقُلِ :ابس ِم ِ
هللا  -ثََال ًاث ،وقُل س ْبع م َّر ٍ
ات :أَعُوذُ
َ َ
َ ْ ََ َ ْ ْ
َ ْ َ ََ
ِِ ِ
ِ
َج ُد وأُح ِ
ِ
اذ ُر.
ِابهلل َوقُ ْد َرته م ْن َش ِّر َما أ َ َ
التخريج :أخرجه مسلم) ،(4وأبو داود) ،(5والرتمذي

)(1

ك َس ْب َع
س ْح بِيَ ِمينِ َ
بلفظْ " :ام َ

( )1ابن القيم" ،زاد املعاد".171 :4 ،
( )2النيسابوري" ،الصحيح".522 ،371 :1 ،
( )3العثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد" ،شرح رايض الصاحلني"( ،الرايض :دار الوطن للنشر،
1426ه ).478 :4 ،
( )4النيسابوري" ،الصحيح".2202 ،1728 :4 ،
( )5السجستاين" ،السنن".3891 ،11 :4 ،
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ِِ ِ
ٍ
هللا وقُ ْدرتِِه ِمن َش ِر ما أ ِ
ب هللاُ َما َكا َن
َج ُد .قَ َ
ال :فَ َف َعل ُ
َم َّراتَ ،وقُ ْل :أَعُوذُ بِع َّزة َ َ ْ ّ َ
ْت ،فَأَ ْذ َه َ
آم ُر بِ ِه أ َْه ِلي َوغَْي َرُه ْم ".
ِيب ،فَلَ ْم أ ََز ْل ُ

شرح ألفاظ احلديث:
َّ ِ َّ ِ
س ِد َك) :هذا األمر على جهة التعليم واإلرشاد
قولهَ ( :
ض ْع يَ َد َك َعلَى الذي ََتََلَ م ْن َج َ
الراقي على املريض ومسحه به ،وأن ذلك مل يكن خمصوصاً ابلنيب
إىل ما ينفع من وضع يد َّ
صلى هللا عليه وسلم ،بل ينبغي أن يفعل ذلك كل ر ٍاق ،وقد أتكد أمر ذلك بفعل النيب
للراقي
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم ذلك أبنفسهم وبغريهم . . .فال ينبغي َّ
أن يعدل عنه للمسح حبديد وال بغريهَّ ،
فإن ذلك مل يفعله أح ٌد ممن سبق ذكره ،ففعلُه متويهٌ ال
أصل له).(2
قوله( :أَعوذُ بِ ِع َّزةِ ِ
هللا َوقُ ْد َرتِِه) :قال ابن عبد الرب" :يف هذا احلديث دليل واضح على
ُ
الرقْ َي يدفع البالء،
أن صفات هللا غري خملوقة؛ ألن االستعاذة ال تكون مبخلوق ،وفيه أن َّ
ويكشفه هللا به ،وهو من أقوى معاجلة األوجاع ملن صحبه اليقني الصحيح ،والتوفيق
الصريح ،وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت ،وهو رب العرش العظيم ").(3
ِ
َج ُد وأُح ِ
ِ
اذ ُر) :تعوذ من وجع ومكروه هو فيه ،ومما يتوقع حصوله
قوله( :م ْن َش ِّر َما أ َ َ
يف املستقبل من احلزن واخلوف؛ فإن احلذر هو االحرتاز عن خموف).(4
آم ُر بِ ِه أ َْهلِي َوغَْي َرُه ْم) :ألنه من األدوية اإلهلية ،والطب النبوي ملا
قوله( :فَلَ ْم أ ََز ْل ُ
فيه من ذكر هللا ،والتفويض إليه ،واالستعاذة بعزته وقدرته ،وتكراره يكون أجنع وأبلغ كتكرار
الدواء الطبيعي الستقصاء إخراج املادة ،ويف السبع خاصية ال توجد يف غريها ).(5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الرتمذي" ،اجلامع".2080 ،408 :4 ،
( )2القرطيب" ،املفهم".590 :5 ،
( ) 3ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا" ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" ،حتقيق:
مصطفى العلوي ،وحممد البكري( ،املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية1387 ،ه) ،
.39 :23
( )4الطييب" ،شرح املشكاة".1337 :4 ،
( )5الزرقاين" ،شرح الزرقاين".516 :4 ،
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 -27عن أَِّيب سعِّ ٍ
َن ََن ًسا ِم ْن أ ْ ِ
ي َر ِّضي هللاُ َعْنهُ :أ َّ
يد ْ ِّ ِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
َِّب َ
َْ
َ
َص َحاب النِ ِّ
اخلُ ْدر ّ َ
ِ
َحيَ ِاء ال َْعر ِ
غ َسيِّ ُد
ك إِ ْذ لُ ِد َ
وه ْم ،فََب ْي نَ َما ُه ْم َك َذلِ َ
ب ،فَلَ ْم يَ ْق ُر ُ
َو َسلَّ َم أَتَ ْوا َعلَى َح ٍّي م ْن أ ْ
َ
ك ،فَ َقالُواَ :هل مع ُكم ِمن َدو ٍاء أَو ر ٍ
وَنَ ،وَل نَ ْف َع ُل َح ََّّت
أُولَئِ َ
اق ،فَ َقالُوا :إِنَّ ُك ْم ََلْ تَ ْق ُر َ
ْ ََ ْ ْ َ ْ َ
الش ِاء ،فَجعل ي ْقرأُ ِِبُِم الْ ُقر ِ
ََتْ َعلُوا لَنَا ُج ْع ًال ،فَ َج َعلُوا َْلُْم قَ ِط ًيعا ِم َن َّ
آن َوَْجي َم ُع بُ َزاقَهُ
ََ َ َ َ ّ ْ
وي ْت ُفل ،فَب رأَ ،فَأَتَوا ِاب َّ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم،
لشاء ،فَ َقالُواَ :ل ََن ُ
ْخ ُذهُ َح ََّّت نَ ْسأ ََل النِ َّ
َِّب َ
ََ ُ َ َ ْ
ِ
س ْه ٍم.
ك َوقَ َ
الَ :وَما أَ ْد َر َ
وها َوا ْ
ض ِح َ
سأَلُوهُ فَ َ
اك أَنَّ َها ُرقْ يَةٌ؟ ُخ ُذ َ
ض ِربُوا ِل ب َ
فَ َ
التخريج :أخرجه البخاري) ،(1مسلم).(2

شرح ألفاظ احلديث:
ِ
ِ
َن ََن ًسا ِم ْن أ ْ ِ
قوله( :أ َّ
َحيَ ِاء
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أَتَ ْوا َعلَى َح ٍّي م ْن أ ْ
َِّب َ
َص َحاب النِ ِّ
ال َْعر ِ
وه ْم) :قال ابن حجر " :مل أقف على اسم أحد منهم سوى أيب سعيد كما
ب ،فَ لَ ْم يَ ْق ُر ُ
َ
)(3
جاء يف رواية الدارقطِن فيه " :بعث سرية عليها أبو سعيد " ،ومل أقف على تعيني هذه
السرية يف شيء من كتب املغازي . .ومل أقف على تعيني احلي الذين نزلوا هبم من أي:
)(4
ول َِّ
اَّلل  -صلَّى َّ ِ
ني
القبائل هم . . .وجاء يف رواية  " " :بَ َعثَنَا َر ُس ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  -ثََالثِ َ
َ
ِ ٍ
اه ُم ال ِْق َرى" ،فأفادت عدد السرية ووقت النزول . .والقرى
سأَلْنَ ُ
َر ُج ًال ،فَ نَ َزلْنَا ب َق ْوم لَْي ًال فَ َ
بكسر القاف مقصور :الضيافة").(5
ك)( :فلدغ) بضم الالم على البناء
ك إِ ْذ لُ ِد َ
غ َسيِّ ُد أُولَئِ َ
قوله( :فَبَ ْي نَ َما ُه ْم َك َذلِ َ
( )1البخاري" ،الصحيح".5749 ،133 :7 ،
( )2النيسابوري" ،الصحيح".2201 ،1727 :4 ،
( )3الدارقطِن ،علي بن عمر أبو احلسن" ،سنن الدارقطِن" ،حتقيق :السيد عبد هللا هاشم( ،بريوت :دار
املعرفة1386 ،ه ).246 ،64 :3 ،
( ) 4الكسي ،أبو حممد عبد احلميد بن محيد" ،املنتخب من مسند عبد بن محيد" ،حتقيق :مصطفى
العدوي( ،ط ،2دار بلنسية للنشر والتوزيع1423 ،ه ).)866( ،
( )5انظر :ابن حجر" ،فتح الباري".455 :4 ،
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للمجهول ،واللدغ ابلدال املهملة والغني املعجمة وهو اللسع وزانً ومعىن).(1
قولهَ ( :وَل نَ ْف َع ُل َح ََّّت ََتْ َعلُوا لَنَا ُج ْع ًال ،فَ َج َعلُوا َْلُ ْم قَ ِط ًيعا ِم َن َّ
الش ِاء) :اجلعل بضم
اجليم وسكون املهملة ما يعطى على عمل ،والقطيع :هو الطائفة من الغنم ،وقد جاء يف
)(2
ِ
ني َشا ًة فَ َقبِلْنَا").(3
رواية بيان عددها :فَِإ ََّن نُ ْعطي ُك ْم ثََالثِ َ
قوله( :فَجعل ي ْقرأُ ِِبُِم الْ ُقر ِ
آن) :القارئ هو أبو سعيد اخلدري نفسه راوي احلديث
ََ َ َ َ ّ ْ
)(6
)(5
ِ
ِ
ِ
ِ
كما جاء عند أمحد) ،(4والدارقطِن والبيهقي  ،وجاء عند أمحد" :فَ رقَ ْي تُهُ ب َفاَتَة الْكتَ ِ
اب
َ
ِِ
ِ
ت َعلَْيه :ا ْحلَ ْم ُد
ويف" ،وجاء عند الدارقطِن بيان عدد التكرار "فَ َق َرأْ ُ
فَ َر َّد ْدتُ َها َعلَْيه م َر ًارا فَعُ ِ َ
ِِ
ب الْعالَ ِمني ،س ْبع م َّر ٍ
ات ،فَ بَ َرأَ".
َّلل َر ِّ َ َ َ َ َ
(وَْجي َم ُع بُ َزاقَهُ َويَ ْت ُف ُل) :البزاق والبصاق واحد وهو ماء الفم إذا خرج منه ،وما
قولهَ :
)(8
)(7
دام فيه :فريق  ،والتفل :نفخ معه أدىن بزاق ،وهو أكثر من النفث  ،قال ابن أيب محزة:
حمل التفل يف الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة يف اجلوارح اليت مير عليها الريق
فتحصل الربكة يف الريق الذي يتفله).(9
اك أَنَّ َها ُرقْيَةٌ؟) :هي كلمة تقال عند التعجب من الشيء وتستعمل يف
قولهَ ( :وَما أَ ْد َر َ
تعظيم الشيء أيضاً ،وفيه التصريح أبهنا رقية ،فيستحب أن يقرأ هبا على اللديغ واملريض
( )1املصدر السابق.
( )2الرتمذي" ،اجلامع".2063 ،398 :4 ،
( )3انظر :ابن حجر" ،فتح الباري".455 :4 ،
( )4الشيباين" ،املسند".11472 ،50 :18 ،
( )5الدارقطِن" ،السنن".246 ،64 :3 ،
( )6النسائي" ،السنن الكربى".12012 ،124 :6 ،
( ) 7اليحصيب ،القاضي عياض بن موسى" ،مشارق األنوار على صحاح اآلاثر"( ،املكتبة العتيقة ودار
الرتاث)20 :2 ،؛ و الفريوزآابدى ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب" ،القاموس احمليط" ،حتقيق:
العرقسوسي( ،ط ،8بريوت :مؤسسة
مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراف :حممد نعيم
ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع1426 ،ه) .868 ،
( )8ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث".192 :1 ،
( )9ابن حجر" ،فتح الباري".455 :4 ،
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وسائر أصحاب األسقام والعاهات).(1
ِ
س ْه ٍم) :أي :اجعلوا يل منه نصيباً ،وإمنا قاله تطييباً
وها َوا ْ
قولهُ ( :خ ُذ َ
ض ِربُوا ِل ب َ
)(2
لقلوهبم ،ومبالغة يف تعريفهم أنه حالل ال شبهة فيه .
إشكال وجوابه :قد يستشكل البعض أبن هذه الرقى مل ترد يف عالج العني ،واجلواب
عن ذلك من وجوه:
أولً :ما الذي خيرج العني عن بقية األمراض.
اثنياً :جاء يف بعض ألفاظها" :إذا اشتكى")" ،(3إذا جاءه مريض")" ،(4من شر ما
أجد") ،(5ومل حيدد نوع الشكوى ،فتدخل إصابة العني فيها.
اثلثاً :جاء يف احلديث " ال رقية إال من عني (6)" . .وفيه مشروعية رقية العني مبا
جاء من أنواع الرقى الشرعية.
رابعاً :قال هللا تعاىل :ﱣﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﲟﲠﱢ) ،(7وقوله تعاىل :ﱣﭐﲰﲱﲲﲳﲴﲵﱢ) ،(8فأثبت هللا عز
وجل أبن كالمه شفاء ومل حيدد نوعاً معيناً من األمراض ،فيشمل األمراض احلسية ،واملعنوية،
ومرض العني من ذلك ،ومن أخرجه من ذلك فعليه الدليل).(9

( )1النووي" ،املنهاج"188 :14 ،؛ وابن حجر" ،فتح الباري".455 :4 ،
( )2املصدران السابقان.
( )3ح.24
( )4ح25
( )5ح26
( )6ح.19
( )7سورة األسراء ،آية (.)82
( )8سورة فصلت ،آية (.)44
( )9انظر القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد " ،اجلامع ألحكام القرآن" ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش( ،ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،ه)316 /10 ،؛ ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب
بكر " ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني" ،حتقيق :حممد املعتصم ابهلل البغدادي،
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قال ابن القيم " :فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية ،وأدواء
الدنيا واآلخرة ،وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء به ،وإذا أحسن العليل التداوي به،
ووضعه على دائه بصدق وإميان ،وقبول اتم ،واعتقاد جازم ،واستيفاء شروطه ،مل يقاومه الداء
أبداً ،وكيف تقاوم كالم رب األرض والسماء ،الذي لو نزل على اجلبال ،لصدعها ،أو على
األرض ،لقطعها. (1)" . .
قال الشيخ السعدي" :يهديهم لطريق الرشد والصراط املستقيم ،ويعلمهم من العلوم
النافعة ،ما به حتصل اهلداية التامة وشفاء هلم من األسقام البدنية ،واألسقام القلبية").(2
تنبيه مهم:
يبالغ بعض الناس يف أمر العني ،حىت ينسب كل ما حيصل له إليها ،ورمبا زاد األمر به
فيتحاشى اجللوس مع األقارب ،واألصدقاء ،والذي يرتتب عليه قطيعة األرحام ،والعيش
خبوف وقلق دائمني ،وال شك أن هذا من تلبيس إبليس أعاذان هللا من شره وكيده ،فالعني
حق كما أخربان نبينا صلى هللا عليه وسلم ،ولكن مع ذلك هي سبب من األسباب ،ال تؤثر
إال إبذن هللا تعاىل ،والواجب على املسلم أن يتحصن ابألذكار الشرعية ،ويتوكل على هللا عزو
وجل ،ومن نظر يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم تبني له األمر جلياً فقد أثبت أهنا حق،
ودل من أصيب هبا كيف
وتغيض على من أصاب بعينه اآلخرين ،وأرشد لالحرتاز منهاّ ،
يتعاجل منها ،وهللا تعاىل أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب.76 :1 ،)1416 ،
( )1ابن القيم" ،زاد املعاد".322 :4 ،
( )2السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن".751 ،
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اخلامتة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد يف
خامتة هذا البحث نلخص أهم النتائج منه يف النقاط التالية:
 أن العني حق مؤثرة يف املعيون.
 سرعة نفوذ العني حىت لو كان شيء سابق القدر لسبقته العني.
 شدة أتثري العني حىت رمبا جعلت املصاب هبا يقتل نفسه ،كأن يصعد عالياً
ويسقط منه.
 أكثر موت أمة النيب صلى هللا عليه وسلم بسبب العني.
 مشروعية االستعاذة من العني ،وتعويذ األوالد منها.
 أن العني قد تصدر من اإلنس واجلن.
 العني أكثر ما تكون بسبب احلسد ،وقد تكون بسبب اإلعجاب.
 وقوع العني من الصاحلني واألخيار كما تقع من غريهم ،وهل هناك أصلح من
الصحابة األخيار.
 قد يعني اإلنسان نفسه ،وماله ،وولده.
 مشروعية الدعاء ابلربكة عند اإلعجاب ابلشيء فال تضر عينه إبذن هللا.
 من أسباب السالمة من العني احملافظة على األذكار واألوراد الشرعية.
 أفضل ما يتعوذ به سورة املعوذتني.
 من قال :بسم هللا الذي مل يضره شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم
مساءً وصباحاً ثالث مرات مل يضره شيء.
 من قال :ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء
قدير مائة مرة كانت له حرزاً من الشيطان حىت ميسي.
 من قرأ آية الكرسي عند نومه حفظه هللا ومل يقربه شيطان.
 من قرأ اآليتني األخريتني من سورة البقرة يف ليلة كفتاه من كل شيء.
 مشروعية االسرتقاء من العني.
 إذا عرف العائن طلب منه االغتسال وطريقته :أن يغسل وجهه ،ويديه إىل
املرفقني ،وركبتيه ،وداخلة إزاره ،ويصب على املعيون.
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 مشروعية االغتسال إذا طلب منه ،وعدم االمتناع.
 مشروعية الرقية ابملعوذات ،والنفث مع القراءة ،ومسح مكان األمل ابليد.
 مشروعية الرقية مبا صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومن ذلك:
ِّ ِّ ٍ
ِّ ِّ
ٍ ِّ
يكِّ ،م ْن َشِّّر ُك ِّّل نَ ْف ٍ
يكِّ ،م ْن ُك ِّّل َش ْيء يُ ْؤذ َ
ِّاب ْس ِّم هللا أ َْرق َ
س أ َْو َع ْني َحاسد هللاُ
ِّ ِّ
ِّ
يك.
يكِّ ،اب ْس ِّم هللا أ َْرق َ
يَ ْشف َ
َّاس ،ا ْش ِّ
ِّ ِّ
ت الش ِّ
ب الن ِّ
َّايفَ ،ال ِّش َفاءَ إَِّّال ِّش َف ُاؤ َكِّ ،ش َفاءً َال
اس َر َّ
ف َوأَنْ َ
"أَ ْذهب الْبَ َ
يُغَ ِّاد ُر َس َق ًما.
 مشروعية الرقية بفاحتة الكتاب وأهنا انفعة إبذن هللا تعاىل.
وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ،انفعاً لكاتبه وقارئه يف الدنيا
واآلخرة ،وأن حيفظنا وذرايتنا واملسلمني من كل شر ،وصلى هللا وسلم وابرك وأنعم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
إبراهيم مصطفى وآخرون" ،املعجم الوسيط" ،جملمع اللغة العربية ابلقاهرة( ،دار الدعوة).
اب ن أيب ح امت ال رازي ،أب و حمم د عب د ال رمحن ب ن حمم د" ،اجل رح والتع ديل"( ،ط ،1حي در آابد
ال دكن  -اهلن د :طبع ة جمل س دائ رة املع ارف العثماني ة ،ب ريوت :دار إحي اء ال رتاث الع ريب،
 1271ه ).
ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا ب ن حمم د العبس ي" ،الكت اب املص نف يف األحادي ث واآلاثر"،
 ،حتقيق :كمال يوسف احلوت( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1409 ،ه) .
اب ن أيب عاص م ،أب و بك ر أمح د ب ن عم رو" ،الس نة" ،حتقي ق :ابس م ب ن فيص ل اجل وابرة( ،ط،1
الرايض :دار الصميعي1419 ،ه) .
اب ن األث ري ،جم د ال دين أيب الس عادات املب ارك ب ن حمم د اجل زري" ،النهاي ة يف غري ب احل ديث
واألث ر" ،حتقي ق :ط اهر أمح د ال زاوى  -حمم ود حمم د الطن احي( ،ب ريوت :املكتب ة العلمي ة،
1399ه ).
ابن بطال ،علي بن خل ف" ،ش رح ص حيح البخ اري" ،حتقي ق :ايس ر إب راهيم( ،ط ،2ال رايض:
مكتبة الرشد1423 ،ه ).
اب ن تيمي ة ،تق ي ال دين أيب العب اس" ،الكل م الطي ب" ،حتقي ق :حمم د انص ر ال دين األلب اين،
(ط ،3بريوت :املكتب اإلسالمي1977 ،م).
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد التميمي" ،صحيح ابن حبان برتتي ب اب ن بلب ان" ،حتقي ق:
شعيب األرنؤوط( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه) .
اب ن حج ر العس قالين ،أب و الفض ل أمح د ب ن عل ي" ،تقري ب الته ذيب" ،حتقي ق :حمم د عوام ة،
(ط ،1سوراي :دار الرشيد1406 ،ه) .
ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري" ،ت رقيم:
حمم د ف ؤاد عب د الب اقي ،تص حيح :حم ب ال دين اخلطي ب ،تعلي ق العالم ة :عب د العزي ز ب ن
ابز( ،بريوت :دار املعرفة1379 ،ه ).
اب ن حج ر العس قالين ،أمح د ب ن عل ي" ،اإلص ابة يف متيي ز الص حابة" ،حتقي ق :ع ادل أمح د
وآخرون( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه) .
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اب ن حج ر العس قالين ،أمح د ب ن عل ي" ،لس ان املي زان" ،حتقي ق :عب د الفت اح أب و غ دة( ،ط،1
دار البشائر2002 ،م).
اب ن حج ر العس قالين ،أمح د ب ن عل ي" ،نت ائج األفك ار يف خت ريج أحادي ث األذك ار" ،حتقي ق:
محدي عبد اجمليد السلفي( ،ط ،2دار ابن كثري1429 ،ه) .
ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق" ،ص حيح اب ن خزمي ة" ،حتقي ق :ال دكتور حمم د مص طفى
األعظمي( ،ط ،3املكتب اإلسالمي1424 ،ه) .
اب ن عب د ال رب ،أب و عم ر يوس ف ب ن عب د هللا" ،التمهي د مل ا يف املوط أ م ن املع اين واألس انيد"،
حتقي ق :مص طفى العل وي ،وحمم د البك ري( ،املغ رب :وزارة عم وم األوق اف والش ؤون
اإلسالمية1387 ،ه) .
اب ن ع دي ،أب و أمح د عب د هللا اجلزج اين" ،الكام ل يف ض عفاء الرج ال" ،حتقي ق :ع ادل عب د
املوجود وعلي حممد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).
اب ن ق يم اجلوزي ة ،حمم د ب ن أيب بك ر" ،زاد املع اد يف ه دي خ ري العب اد"( ،ط ،27ب ريوت:
مؤسسة الرسالة1415 ،ه) .
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر " ،م دارج الس الكني ب ني من ازل إايك نعب د وإايك نس تعني"،
حتقيق :حممد املعتصم ابهلل البغدادي( ،ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب.)1416 ،
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" ،بدائع الفوائد"( ،بريوت – لبنان :دار الكتاب العريب).
اب ن كث ري ،إمساعي ل ب ن عم ر الدمش قي" ،تفس ري الق رآن العظ يم" ،حتقي ق :س امي ب ن حمم د
سالمة( ،ط ،2الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع1420 ،ه) .
اب ن منظ ور ،حمم د ب ن مك رم اإلفريق ي" ،لس ان الع رب"( ،ط ،1ب ريوت :دار ص ادر،
1997م).
أب و يعل ى املوص لي ،أمح د ب ن عل ي ب ن املث ىن" ،املس ند" ،حتقي ق :حس ني س ليم أس د( ،ط،2
جدة :دار املأمون للرتاث 1410 ،ه ).
األص بحي ،مال ك ب ن أن س" ،املوط أ لإلم ام مال ك" ،تعلي ق :حمم د ف ؤاد عب د الب اقي( ،ب ريوت:
دار الكتب العلمية).
األصبهاين ،أبو نعيم أمحد ب ن عب د هللا" ،حلي ة األولي اء وطبق ات األص فياء"( ،مص ر :الس عادة
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 جبوار حمافظة مصر1394 ،ه) .األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا" ،معرفة الص حابة" ،حتقي ق :ع ادل ب ن يوس ف الع زازي،
(ط ،1الرايض :دار الوطن للنشر1419 ،ه).
األلب اين ،حمم د انص ر ال دين" ،سلس لة األحادي ث الص حيحة وش يء م ن فقهه ا وفوائ دها"،
(الرايض :مكتبة املعارف1415 ،ه ).
األلب اين ،حمم د انص ر ال دين" ،سلس لة األحادي ث الض عيفة وأثره ا الس يء يف األم ة"( ،ط،2
الرايض :مكتبة املعارف1408 ،ه) .
األلب اين ،حمم د انص ر ال دين" ،ص حيح أيب داود – األم"( ،ط ،1الكوي ت :مؤسس ة غ راس
للنشر والتوزيع1423 ،ه) .
األلب اين ،حمم د انص ر ال دين" ،ص حيح األدب املف رد لإلم ام حمم د ب ن إمساعي ل البخ اري"،
(ط ،4دار الصديق للنشر والتوزيع1418 ،ه)
األلب اين ،حمم د انص ر ال دين" ،ض عيف اجل امع الص غري وزايدت ه" ،أش رف عل ى طبع ه :زه ري
الشاويش( ،املكتب اإلسالمي).
الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف األندلسي" ،املنتقى ش رح املوط إ"( ،ط ،1مص ر :مطبع ة
السعادة  -جبوار حمافظة1332 ،ه ).
البخاري ،حمم د ب ن إمساعي ل أب و عب دهللا اجلعف ي" ،اجل امع املس ند الص حيح املختص ر م ن أم ور
رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم وس ننه وأايم ه" ،حتقي ق :حمم د زه ري ب ن انص ر الناص ر،
(ط ،1دار طوق النجاة1422 ،ه).
البخ اري ،حمم د ب ن إمساعي ل ب ن إب راهيم ب ن املغ رية" ،األدب املف رد" ،حتقي ق :حمم د ف ؤاد عب د
الباقي( ،ط ،3بريوت :دار البشائر اإلسالمية1409 ،ه) .
الب زار ،أب و بك ر أمح د ب ن عم رو" ،مس ند الب زار املنش ور ابس م البح ر الزخ ار" ،حتقي ق :حمف وظ
ال رمحن زي ن هللا وآخ رون( ،ط ،1املدين ة املن ورة :مكتب ة العل وم واحلك م1988 ،م –
2009م)
البوص ريي ،ش هاب ال دين أمح د ب ن أيب بك ر" ،إحت اف اخل رية امله رة بزوائ د املس انيد العش رة"،
(ط ،1الرايض :دار الوطن1420 ،ه) .
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البيض اوي ،انص ر ال دين عب د هللا ب ن عم ر" ،حتف ة األب رار ش رح مص ابيح الس نة للبغ وي"،
(الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1423 ،ه ).
البيهقي ،أب و بك ر أمح د ب ن حس ني" ،الس نن الك ربى" ،حتقي ق :حمم د عب دالقادر عط ا( ،ط،3
بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه ).
الرتمذي ،أبو عيسى حمم د ب ن عيس ى ب ن َس ْورة" ،اجل امع" ،حتقي ق وتعلي ق :أمح د حمم د ش اكر
وآخرون( ،ط ،2مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب1395 ،ه) .
التميمي ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان" ،الثقات"( ،ط ،1اهلند :دائ رة املع ارف العثماني ة
حبيدر آابد الدكن1393 ،ه ).
اجل وهري ،أب و نص ر إمساعي ل ب ن مح اد" ،الص حاح اتج اللغ ة وص حاح العربي ة" ،حتقي ق :أمح د
عبد الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني 1407 ،ه ).
احل اكم النيس ابوري ،أب و عب د هللا حمم د ب ن عب د هللا" ،املس تدرك عل ى الص حيحني" ،إش راف:
د .يوسف املرعشلي( ،بريوت :دار املعرفة).
احلك يم الرتم ذي ،حمم د ب ن عل ي أب و عب د هللا" ،ن وادر األص ول يف أحادي ث الرس ول ص لى هللا
عليه وسلم" ،حتقيق :عبد الرمحن عمرية( ،بريوت :دار اجليل).
احلمي دي ،حمم د ب ن فت وح أب و عب د هللا ب ن أيب نص ر" ،تفس ري غري ب م ا يف الص حيحني
البخ اري ومس لم" ،حتقي ق :د .زبي دة حمم د س عيد( ،ط ،1الق اهرة :مكتب ة الس نة،
1415ه) .
اخلرائط ي ،أب و بك ر حمم د ب ن جعف ر" ،مك ارم األخ الق ومعاليه ا وحمم ود طرائقه ا" ،حتقي ق:
أمين عبد اجلابر البحريي( ،ط ،1القاهرة :دار اآلفاق العربية1419 ،ه) .
اخلطايب ،أبو سليمان مح د ب ن حمم د ب ن إب راهيم ب ن اخلط اب البس يت" ،مع امل الس نن وه و ش رح
سنن أيب داود"( ،ط ،1حلب :املطبعة العلمية 1351 ،ه ).
اخلطي ب البغ دادي ،أب و بك ر أمح د ب ن عل ي" ،اتري خ بغ داد" ،حتقي ق :ال دكتور بش ار ع واد
معروف( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1422 ،ه).
ال دارقطِن ،عل ي ب ن عم ر أب و احلس ن" ،س نن ال دارقطِن" ،حتقي ق :الس يد عب د هللا هاش م،
(بريوت :دار املعرفة1386 ،ه ).
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ال ذهيب ،مش س ال دين حمم د ب ن أمح د" ،اتري خ اإلس الم ووفي ات املش اهري واألع الم" ،حتقي ق:
بشار عواد( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي2003 ،م).
الزرق اين ،حمم د ب ن عب د الب اقي ب ن يوس ف" ،ش رح الزرق اين عل ى موط أ اإلم ام مال ك" ،حتقي ق:
طه عبد الرؤوف سعد( ،ط ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1424 ،ه) .
السجس تاين ،أب و داود س ليمان ب ن األش عث" ،الس نن" ،حتقي ق :حمم د حم ي ال دين( ،ص يدا –
بريوت :املكتبة العصرية).
الس خاوي ،مش س ال دين أب و اخل ري حمم د ب ن عب د ال رمحن ب ن حمم د" ،املقاص د احلس نة يف بي ان
كث ري م ن األحادي ث املش تهرة عل ى األلس نة" ،حتقي ق :حمم د عثم ان اخلش ت( ،ط،1
بريوت :دار الكتاب العريب1405 ،ه) .
الس عدي ،عب د ال رمحن ب ن انص ر ب ن عب د هللا" ،تيس ري الك رمي ال رمحن يف تفس ري ك الم املن ان"،
حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه ).
الس ندي ،حمم د ب ن عب د اهل ادي" ،حاش ية الس ندي عل ى س نن اب ن ماج ه ( كفاي ة احلاج ة يف
شرح سنن ابن ماجه)"( ،بريوت :دار اجليل).
الس يوطي ،ج الل ال دين عب د ال رمحن ب ن أيب بك ر" ،التوش يح ش رح اجل امع الص حيح" ،حتقي ق:
رضوان جامع رضوان( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1419 ،ه) .
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر" ،تنوير احلوال ك ش رح موط أ مال ك"( ،مص ر:
املكتبة التجارية الكربى1389 ،ه ).
مشس احلق العظيم آابدي ،أبو الطيب حممد" ،عون املعبود شرح س نن أيب داود" ،حتقي ق :عب د
الرمحن حممد عثمان( ،ط ،2املدينة املنورة :املكتبة السلفية1388 ،ه) .
الش وكاين ،حمم د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن عب د هللا" ،ني ل األوط ار" ،حتقي ق :عص ام ال دين
الصبابطي( ،ط ،1مصر :دار احلديث1413 ،ه ).
الشيباين ،أبو عبد هللا أمحد بن حمم د ب ن حنب ل" ،املس ند" ،حتقي ق :ش عيب األرن ؤوط  -ع ادل
مرشد ،وآخرون( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه) .
حمم د
حمم د إس حاق َّ
الصنعاين ،حممد ب ن إمساعي ل" ،التن وير ش رح اجل امع الص غري" ،حتقي ق :دَّ .
إبراهيم( ،ط ،1الرايض :مكتبة دار السالم1432 ،ه ).
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الصنعاين ،حممد بن إمساعيل" ،سبل السالم" ،حتقيق :عصام السيد( ،دار احلديث).
الط رباين ،س ليمان ب ن أمح د ب ن أي وب" ،املعج م األوس ط" ،حتقي ق :ط ارق ب ن ع وض هللا ب ن
حممد ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيِن( ،القاهرة :دار احلرمني).
الط رباين ،س ليمان ب ن أمح د ب ن أي وب" ،املعج م الكب ري" ،حتقي ق :مح دي عبداجملي د الس لفي،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،ه ).
الطح اوي ،أب و جعف ر أمح د ب ن حمم د ب ن س المة" ،ش رح مش كل اآلاثر" ،حتقي ق :ش عيب
األرنؤوط( ،بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،ه ).
الطيالس ي ،أب و داود س ليمان ب ن داود" ،مس ند أيب داود الطيالس ي" ،حتقي ق :حمم د عب د
احملس ن الرتك ي( ،ط ،1دار هج ر :مرك ز البح وث والدراس ات العربي ة واإلس المية،
1419ه) .
الطي يب ،ش رف ال دين احلس ني ب ن عب د هللا" ،ش رح الطي يب عل ى مش كاة املص ابيح املس مى ب
املكرم ة:
(الكاشف عن حق ائق الس نن)" ،حتقي ق :د .عب د احلمي د هن داوي( ،ط ،1مك ة ّ
مكتبة نزار مصطفى الباز1417 ،ه ).
العثيم ني ،حمم د ب ن ص احل ب ن حمم د" ،القواع د املثل ى يف ص فات هللا وأمسائ ه احلس ىن"( ،ط،3
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية1421 ،ه ).
العثيم ني ،حمم د ب ن ص احل ب ن حمم د" ،ش رح رايض الص احلني"( ،ال رايض :دار ال وطن للنش ر،
1426ه ).
العراق ي ،أب و الفض ل زي ن ال دين عب د ال رحيم ب ن احلس ني" ،ط رح التثري ب يف ش رح التقري ب"،
(دار الفكر العريب).
العالئ ي ،ص الح ال دين أب و س عيد خلي ل ب ن كيكل دي ب ن عب د هللا الدمش قي" ،ج امع
التحص يل يف أحك ام املراس يل" ،حتقي ق :مح دي عب د اجملي د الس لفي( ،ط ،2ب ريوت :ع امل
الكتب1407 ،ه ).
السقَّاف" ،صفات هللا عز وجل الواردة يف الكت اب والس نة"( ،ط ،3دار اهلج رة :ال درر
علوي َّ
السنية1426 ،ه ).
الس نَّة"،
القحط اين ،س عيد ب ن عل ي ب ن وه ف" ،ش رح أمس اء هللا احلس ىن يف ض وء الكت اب و ُّ
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(الرايض :مطبعة سفري ،توزيع :مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن).
القرطيب ،أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم " ،املفهم ملا أشكل من كتاب تلخ يص مس لم"،
حتقي ق :حم ي ال دين دي ب مس تو  -أمح د حمم د الس يد  -يوس ف عل ي ب ديوي  -حمم ود
إبراهيم بزال( ،ط ،1دمشق :دار ابن كثري ،ودار الكلم الطيب1417 ،ه).
الق رطيب ،أب و عب د هللا حمم د ب ن أمح د " ،اجل امع ألحك ام الق رآن" ،حتقي ق :أمح د ال ربدوين
وإبراهيم أطفيش( ،ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،ه).
الق زويِن ،أب و عب د هللا حمم د ب ن يزي د" ،الس نن" ،حتقي ق :حمم د ف ؤاد عب د الب اقي( ،دار إحي اء
الكتب العربية).
القض اعي ،أب و عب د هللا حمم د ب ن س المة" ،مس ند الش هاب" ،حتقي ق :مح دي ب ن عب د اجملي د
السلفي( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1407 ،ه ).
القيس راين ،أب و الفض ل حمم د ب ن ط اهر" ،ذخ رية احلف اظ" ،حتقي ق د .عب د ال رمحن الفري وائي،
(ط ،1الرايض :دار السلف1416 ،ه) .
الكس ي ،أب و حمم د عب د احلمي د ب ن محي د" ،املنتخ ب م ن مس ند عب د ب ن محي د" ،حتقي ق:
مصطفى العدوي( ،ط ،2دار بلنسية للنشر والتوزيع1423 ،ه ).
امل ازري ،أب و عب د هللا حمم د ب ن عل ي ب ن عم ر" ،املعل م بفوائ د مس لم" ،حتقي ق :فض يلة الش يخ
حممد الشاذيل النيفر( ،ط ،2الدار التونسية للنشر1988 ،م).
املب اركفوري ،أب و احلس ن عبي د هللا ب ن حمم د عب د الس الم" ،مرع اة املف اتيح ش رح مش كاة
املص ابيح"( ،ط ،3انرس اهلن د :إدارة البح وث العلمي ة وال دعوة واإلفت اء  -اجلامع ة
السلفية1404 ،ه ).
املب اركفوري ،أب و الع ال حمم د عب د ال رمحن" ،حتف ة األح وذي بش رح ج امع الرتم ذي"( ،ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1421 ،ه ).
امل زي ،يوس ف ب ن عب د ال رمحن" ،هت ذيب الكم ال يف أمس اء الرج ال" ،حتقي ق :بش ار ع واد،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،ه ).
املن اوي ،زي ن ال دين حمم د امل دعو بعب د ال رؤوف ب ن اتج الع ارفني" ،ف يض الق دير"( ،ط،1
بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية 1415 ،ه) .
- 459 -

األحاديث الواردة يف العني (حقيقتها ،والوقاية ،والعالج) ،مجعاً ودراسةً ،د .حسني بن غازي التوجيري

املن اوي ،زي ن ال دين حمم د امل دعو بعب د ال رؤوف" ،التيس ري بش رح اجل امع الص غري"( ،ط،3
الرايض :مكتبة اإلمام الشافعي1408 ،ه ).
النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب" ،السنن الكربى" ،حتقيق :حسن عبد امل نعم ش ليب،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه ).
النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب" ،السنن"( ،ط ،5بريوت :دار املعرفة1420 ،ه ).
النس ائي ،أب و عب د ال رمحن أمح د ب ن ش عيب" ،عم ل الي وم والليل ة" ،حتقي ق :د .ف اروق مح ادة،
(ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،ه) .
الن ووي ،أب و زك راي حمي ي ال دين حي ىي ب ن ش رف" ،املنه اج ش رح ص حيح مس لم ب ن احلج اج"،
(ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ه ).
النيسابوري ،اإلمام مس لم ب ن احلج اج القش ريي" ،الص حيح" ،حتقي ق :حمم د ف ؤاد عب د الب اقي،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
اهل روي الق اري ،عل ي ب ن حمم د ،أب و احلس ن ن ور ال دين امل ال" ،مرق اة املف اتيح ش رح مش كاة
املصابيح"( ،ط ،1بريوت :دار الفكر1422 ،ه ).
اهليثم ي ،أب و احلس ن ن ور ال دين عل ي ب ن أيب بك ر" ،جمم ع الزوائ د ومنب ع الفوائ د" ،حتقي ق:
حسام الدين القدسي( ،القاهرة :مكتبة القدسي1414 ،ه) .
اهليثم ي ،أب و بك ر" ،كش ف األس تار عل ى زوائ د الب زار عل ى الكت ب الس تة" ،حتقي ق :حبي ب
الرمحن األعظمي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1399 ،ه ).
اليحصيب ،القاضي عياض ب ن موس ى" ،مش ارق األن وار عل ى ص حاح اآلاثر"( ،املكتب ة العتيق ة
ودار الرتاث).
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