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سلوا القبور عن سكانها واستخبروا اللحود عن قطانها، سلوا القبور عن سكانها واستخبروا اللحود عن قطانها، 
تخبركم بخشونة المضاجع، وُتعلمكم أن الحسرة قد مألت 

سلوا القبور عن سكانها واستخبروا اللحود عن قطانها، 
تخبركم بخشونة المضاجع، وُتعلمكم أن الحسرة قد مألت 

سلوا القبور عن سكانها واستخبروا اللحود عن قطانها، 

المواضع، والمسافر يود لو أنه راجع، فليتعظ الغافل وليراجع.المواضع، والمسافر يود لو أنه راجع، فليتعظ الغافل وليراجع.
‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َمْن َثاَبَر َعَلى ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة ِمَن  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َمْن َثاَبَر َعَلى ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة ِمَن َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب،  ْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد الظُّ نَِّة، ُبِنَي َلُه َبْيٌت ِفي اْلَجنَِّة، َأْرَبٍع َقْبَل الظُّ السُّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َمْن َثاَبَر َعَلى ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة ِمَن  َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب،  ْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد الظُّ نَِّة، ُبِنَي َلُه َبْيٌت ِفي اْلَجنَِّة، َأْرَبٍع َقْبَل الظُّ السُّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َمْن َثاَبَر َعَلى ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة ِمَن  َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلِعَشاِء، َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَفْجِر»َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلِعَشاِء، َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَفْجِر»
ْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب،  ْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد الظُّ نَِّة، ُبِنَي َلُه َبْيٌت ِفي اْلَجنَِّة، َأْرَبٍع َقْبَل الظُّ السُّ

َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلِعَشاِء، َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَفْجِر»
ْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب،  ْهِر، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد الظُّ نَِّة، ُبِنَي َلُه َبْيٌت ِفي اْلَجنَِّة، َأْرَبٍع َقْبَل الظُّ السُّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy


""











َحاِبيُّ الصَّ
األرقم بن
َحاِبيُّ الصَّ

األرقم بن
َحاِبيُّ الصَّ

أبي األرقم
َرِضَي اهللا َعْنُه

أبي األرقم
َرِضَي اهللا َعْنُه

أبي األرقم

األرقم بــن أبي األرقم، واســم أبي األرقم: 
عبــد مناف بن أســد بن عبــد اهللا بن عمر 

القرشي المخزومي، يكنى أبا عبد اهللا.
كان َرِضَي اهللا َعْنُه من الســابقين األولين 

القرشي المخزومي، يكنى أبا عبد اهللا.
كان َرِضَي اهللا َعْنُه من الســابقين األولين 

القرشي المخزومي، يكنى أبا عبد اهللا.

إلى اإلسالم، أســلم قديًما، قيل: كان ثاني 
عشرة. 

وكان من المهاجرين األولين، شــهد بدًرا 
ونفلــه النَّبي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم منها 

سيًفا، ثم شهد أحًدا والمشاهد كلها.
ونفلــه النَّبي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم منها 

سيًفا، ثم شهد أحًدا والمشاهد كلها.
ونفلــه النَّبي َصلَّــى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم منها 

كانــت داره بمكــة علــى الصفــا أول مركز 
دعوي إسالمي، اختارها النَّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
ا  َوَسلََّم ليستخفي فيها والمسلمون معه لمَّ
دعوي إسالمي، اختارها النَّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
ا  َوَسلََّم ليستخفي فيها والمسلمون معه لمَّ
دعوي إسالمي، اختارها النَّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

خافوا المشــركين، فلم يزالوا بها يتعلمون 
أحكام دينهــم ويقيمون عباداتهم، والنبي 
َم يدعو إلى اإلســالم  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
أحكام دينهــم ويقيمون عباداتهم، والنبي 
َم يدعو إلى اإلســالم  َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
أحكام دينهــم ويقيمون عباداتهم، والنبي 

حتى كملوا أربعين رجًال، وأسلم فيها كثير، 
كان آخرهم إســالًما عمر بن الخطاب َرِضَي 

اهللا َعْنُه. 
كان آخرهم إســالًما عمر بن الخطاب َرِضَي 

اهللا َعْنُه. 
كان آخرهم إســالًما عمر بن الخطاب َرِضَي 

َم  وســبب اختيار النَّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
لــدار األرقم َرِضــَي اهللا َعْنُه، أن قريًشــا إذا 
َم  وســبب اختيار النَّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
لــدار األرقم َرِضــَي اهللا َعْنُه، أن قريًشــا إذا 
َم  وســبب اختيار النَّبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

فكرت في البحث عنهم ومالحقتهم، فإنَّها 
لــدار األرقم َرِضــَي اهللا َعْنُه، أن قريًشــا إذا 
فكرت في البحث عنهم ومالحقتهم، فإنَّها 
لــدار األرقم َرِضــَي اهللا َعْنُه، أن قريًشــا إذا 

ستســتبعد هــذا المــكان حيــث إن األرقم 
لــم يكن معروًفا بإســالمه، وهــو من بني 
مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل 
لواء التنافس، وكان فتًى عند إسالمه، فلقد 

كان في حدود السادسة عشرة من عمره.
توفــي األرقــم َرِضــَي اهللا َعْنُه ســنة ثالث 

كان في حدود السادسة عشرة من عمره.
توفــي األرقــم َرِضــَي اهللا َعْنُه ســنة ثالث 

كان في حدود السادسة عشرة من عمره.

وخمســين وهو ابن ثالث وثمانين ســنة، 
وقيل غير ذلــك، وكان قد أوصى أن يصّلي 
عليه ســعد بن أبي وقــاص َرِضَي اهللا َعْنُه، 
وقيل غير ذلــك، وكان قد أوصى أن يصّلي 
عليه ســعد بن أبي وقــاص َرِضَي اهللا َعْنُه، 
وقيل غير ذلــك، وكان قد أوصى أن يصّلي 

فصّلى عليه ودفن بالبقيع.
عليه ســعد بن أبي وقــاص َرِضَي اهللا َعْنُه، 

فصّلى عليه ودفن بالبقيع.
عليه ســعد بن أبي وقــاص َرِضَي اهللا َعْنُه، 

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن األرقــم وعن َصَحاِبة 
النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن األرقــم وعن َصَحاِبة 
النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن األرقــم وعن َصَحاِبة 

 .



   

"العني" مرض يتطلب
الرقية وفق األصول الشرعية

بعضه صحيح
قال خلة: "ما جاء فــي المقدمة منه ما هو صحيح ومنه ما 
هو غير صحيح، فال يوجد حديث صحيح يدل على أن هناك 
شيطاًنا يسمى شيطان العين، وليس صحيًحا أن الشيطان 
يرافــق كل من أصيــب بالعين، وقد روي َعن َأِبــي ُهَرْيَرَة 
شيطاًنا يسمى شيطان العين، وليس صحيًحا أن الشيطان 
يرافــق كل من أصيــب بالعين، وقد روي َعن َأِبــي ُهَرْيَرَة 
شيطاًنا يسمى شيطان العين، وليس صحيًحا أن الشيطان 

ِ (صلى اهللا عليه وســلم): (اْلَعْيُن َحقٌّ  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
يرافــق كل من أصيــب بالعين، وقد روي َعن َأِبــي ُهَرْيَرَة 
ِ (صلى اهللا عليه وســلم): (اْلَعْيُن َحقٌّ  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
يرافــق كل من أصيــب بالعين، وقد روي َعن َأِبــي ُهَرْيَرَة 

ْيَطاُن َوَحَسُد اْبِن آَدَم)". َوَيْحُضُر ِبَها الشَّ
ِ (صلى اهللا عليه وســلم): (اْلَعْيُن َحقٌّ  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ

ْيَطاُن َوَحَسُد اْبِن آَدَم)". َوَيْحُضُر ِبَها الشَّ
ِ (صلى اهللا عليه وســلم): (اْلَعْيُن َحقٌّ  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ

ا   وتابع: "لذا ال نســتطيع أن نقول إن هناك شــيطاًنا خاصًّ
ْيَطاُن َوَحَسُد اْبِن آَدَم)". َوَيْحُضُر ِبَها الشَّ

ا   وتابع: "لذا ال نســتطيع أن نقول إن هناك شــيطاًنا خاصًّ
ْيَطاُن َوَحَسُد اْبِن آَدَم)". َوَيْحُضُر ِبَها الشَّ

بالعيــن، لكــن مرض العين والحســد موجــود؛ فعن َأِبي 
ا   وتابع: "لذا ال نســتطيع أن نقول إن هناك شــيطاًنا خاصًّ
بالعيــن، لكــن مرض العين والحســد موجــود؛ فعن َأِبي 
ا   وتابع: "لذا ال نســتطيع أن نقول إن هناك شــيطاًنا خاصًّ

ُهَرْيَرَة (رضي اهللا عنه) َعِن النَِّبيِّ (صلى اهللا عليه وســلم) 
بالعيــن، لكــن مرض العين والحســد موجــود؛ فعن َأِبي 
ُهَرْيَرَة (رضي اهللا عنه) َعِن النَِّبيِّ (صلى اهللا عليه وســلم) 
بالعيــن، لكــن مرض العين والحســد موجــود؛ فعن َأِبي 

 ."( َقاَل: (اْلَعْيُن َحقٌّ
ُهَرْيَرَة (رضي اهللا عنه) َعِن النَِّبيِّ (صلى اهللا عليه وســلم) 

 ."( َقاَل: (اْلَعْيُن َحقٌّ
ُهَرْيَرَة (رضي اهللا عنه) َعِن النَِّبيِّ (صلى اهللا عليه وســلم) 

واستشــهد بحديث عــن جابر َعْن النَِّبــّي (صلى اهللا عليه 
وســلم) َقاَل: "اْلَعْيُن ُتْدِخــُل الرَُّجَل اْلَقْبــَر َوُتْدِخُل الَجَمَل 
واستشــهد بحديث عــن جابر َعْن النَِّبــّي (صلى اهللا عليه 
وســلم) َقاَل: "اْلَعْيُن ُتْدِخــُل الرَُّجَل اْلَقْبــَر َوُتْدِخُل الَجَمَل 
واستشــهد بحديث عــن جابر َعْن النَِّبــّي (صلى اهللا عليه 

اْلِقــْدَر، مفســًرا الحديث بقولــه: "أي أنهــا تصيب الرجل 
فتقتلــه بإذن اهللا فيدفن في القبــر، وتصيب الجمل بإذن 

اهللا فيشرف على الموت فيذبح ويطبخ في القدر".
ومضى بالقــول: "وعن َجاِبــر َعْن النَِّبــّي (صلى اهللا عليه 

اهللا فيشرف على الموت فيذبح ويطبخ في القدر".
ومضى بالقــول: "وعن َجاِبــر َعْن النَِّبــّي (صلى اهللا عليه 

اهللا فيشرف على الموت فيذبح ويطبخ في القدر".

ِتي َبْعــد َقَضاء اهللاَّ  وســلم) َقــاَل: "َأْكَثر َمْن َيُمــوت ِمْن ُأمَّ
ومضى بالقــول: "وعن َجاِبــر َعْن النَِّبــّي (صلى اهللا عليه 
ِتي َبْعــد َقَضاء اهللاَّ  وســلم) َقــاَل: "َأْكَثر َمْن َيُمــوت ِمْن ُأمَّ
ومضى بالقــول: "وعن َجاِبــر َعْن النَِّبــّي (صلى اهللا عليه 

َوَقــَدره ِباْألَْنُفِس"، َقــاَل الرَّاِوي: "َيْعِنــي ِباْلَعْيِن"، وكذلك 
ِتي َبْعــد َقَضاء اهللاَّ  وســلم) َقــاَل: "َأْكَثر َمْن َيُمــوت ِمْن ُأمَّ
َوَقــَدره ِباْألَْنُفِس"، َقــاَل الرَّاِوي: "َيْعِنــي ِباْلَعْيِن"، وكذلك 
ِتي َبْعــد َقَضاء اهللاَّ  وســلم) َقــاَل: "َأْكَثر َمْن َيُمــوت ِمْن ُأمَّ

يقــول اإلمام أحمــد (رحمه اهللا): "ال يــكاد يخلو بيت من 
َوَقــَدره ِباْألَْنُفِس"، َقــاَل الرَّاِوي: "َيْعِنــي ِباْلَعْيِن"، وكذلك 
يقــول اإلمام أحمــد (رحمه اهللا): "ال يــكاد يخلو بيت من 
َوَقــَدره ِباْألَْنُفِس"، َقــاَل الرَّاِوي: "َيْعِنــي ِباْلَعْيِن"، وكذلك 

عين أو حســد"، ويقول ابــن تيمية (رحمــه اهللا): (ما خال 
جسد من حسد، ولكن المؤمن يخفيه)".

وفند ادعاء دخول الشيطان إلى جسم اإلنسان بقوله: "لقد 
أنكــره كثير من أهــل العلم، إال أنه يدخل فــم المتثائب، 
ِ (صلى اهللا  فعــن َأِبي َســِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
أنكــره كثير من أهــل العلم، إال أنه يدخل فــم المتثائب، 
ِ (صلى اهللا  فعــن َأِبي َســِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
أنكــره كثير من أهــل العلم، إال أنه يدخل فــم المتثائب، 

عليه وســلم): «ِإَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلُيْمِســْك َعَلى ِفيِه َفِإنَّ 
ِ (صلى اهللا  فعــن َأِبي َســِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
عليه وســلم): «ِإَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلُيْمِســْك َعَلى ِفيِه َفِإنَّ 
ِ (صلى اهللا  فعــن َأِبي َســِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ

ْيَطاَن َيْدُخُل»". الشَّ
عليه وســلم): «ِإَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلُيْمِســْك َعَلى ِفيِه َفِإنَّ 

ْيَطاَن َيْدُخُل»". الشَّ
عليه وســلم): «ِإَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلُيْمِســْك َعَلى ِفيِه َفِإنَّ 

وفيمــا يتعلــق بأنه يســبب الخجــل الشــديد والعصبية 
الشديد وضيق النفس أجاب خلة: "قد يكون ذلك"، مردًفا: 
"أما الحديث عن عالجه أنــه يكون بقراءة الرقية وجزءين 
من القرآن يوميًّا فهذا لــم يرد عن النبي (صلى اهللا عليه 
وســلم)، وال يجوز تخصيص آيات وســور معينة، وال يجوز 
تخصيــص جزء أو جزءين لعالج العين، وإنما يكون العالج 

بما ورد عن النبي (صلى اهللا عليه وسلم)".
لرد العين

وأكــد أن أنفع عــالج للعين هو معرفة العائن واالغتســال 
ُ َعَلْيِه  للمعيــون، فَعْن اْبــِن َعبَّاٍس َعــْن النَِّبيِّ (َصلَّــى اهللاَّ
وأكــد أن أنفع عــالج للعين هو معرفة العائن واالغتســال 
ُ َعَلْيِه  للمعيــون، فَعْن اْبــِن َعبَّاٍس َعــْن النَِّبيِّ (َصلَّــى اهللاَّ
وأكــد أن أنفع عــالج للعين هو معرفة العائن واالغتســال 

، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَقَدَر َسَبَقْتُه  َوَسلََّم) َقاَل: "اْلَعْيُن َحقٌّ
ُ َعَلْيِه  للمعيــون، فَعْن اْبــِن َعبَّاٍس َعــْن النَِّبيِّ (َصلَّــى اهللاَّ
، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَقَدَر َسَبَقْتُه  َوَسلََّم) َقاَل: "اْلَعْيُن َحقٌّ
ُ َعَلْيِه  للمعيــون، فَعْن اْبــِن َعبَّاٍس َعــْن النَِّبيِّ (َصلَّــى اهللاَّ

اْلَعْيُن، َوِإَذا اْسُتْغِســْلُتْم َفاْغِسُلوا"، وعْن َعاِئَشَة (َرِضي اَهللاُّ 
، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَقَدَر َسَبَقْتُه  َوَسلََّم) َقاَل: "اْلَعْيُن َحقٌّ
اْلَعْيُن، َوِإَذا اْسُتْغِســْلُتْم َفاْغِسُلوا"، وعْن َعاِئَشَة (َرِضي اَهللاُّ 
، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَقَدَر َسَبَقْتُه  َوَسلََّم) َقاَل: "اْلَعْيُن َحقٌّ

ُأ ُثمَّ َيْغَتِســُل ِمْنُه  َعْنَها) َقاَلــْت: "َكاَن ُيْؤَمُر اْلَعاِئُن َفَيَتَوضَّ
اْلَعْيُن، َوِإَذا اْسُتْغِســْلُتْم َفاْغِسُلوا"، وعْن َعاِئَشَة (َرِضي اَهللاُّ 
ُأ ُثمَّ َيْغَتِســُل ِمْنُه  َعْنَها) َقاَلــْت: "َكاَن ُيْؤَمُر اْلَعاِئُن َفَيَتَوضَّ
اْلَعْيُن، َوِإَذا اْسُتْغِســْلُتْم َفاْغِسُلوا"، وعْن َعاِئَشَة (َرِضي اَهللاُّ 

اْلَمِعيُن".
وروي أن سعد بن أبي وقاص خرج يوًما وهو أمير الكوفة، 
فنظــرت إليــه امــرأة فقالــت: "إن أميركم هــذا ألهضم 
الكشحين"، َأي دقيق الَخْصرين، فعانتـه، فرجع إلى منزله 
فنظــرت إليــه امــرأة فقالــت: "إن أميركم هــذا ألهضم 
الكشحين"، َأي دقيق الَخْصرين، فعانتـه، فرجع إلى منزله 
فنظــرت إليــه امــرأة فقالــت: "إن أميركم هــذا ألهضم 

فوعــك، ثم إنه بلغه ما قالت، فأرســل إليها، فغســلت له 
أطرافها، ثم اغتســل به، فذهب ذلك عنه [التمهيد البن 

عبد البر (239/6)].
وتابــع: "أمــا إن تعذر االغتســال فنقــرأ الرقية الشــرعية 
والتحصينات واألدعية الــواردة عن النبي (صلى اهللا عليه 
وسلم)، مثل قراءة ســورة الفاتحة؛ لقوله (صلى اهللا عليه 
وســلم): "َوَما ُيْدِريَك َأنََّهــا ُرْقَيــٌة"، رواه البخاري، وكذلك 
وسلم)، مثل قراءة ســورة الفاتحة؛ لقوله (صلى اهللا عليه 
وســلم): "َوَما ُيْدِريَك َأنََّهــا ُرْقَيــٌة"، رواه البخاري، وكذلك 
وسلم)، مثل قراءة ســورة الفاتحة؛ لقوله (صلى اهللا عليه 

َص  ِ قــال: "َرخَّ األدعيــة المأثــورة؛ فَعْن َجاِبــر ْبن َعْبِد اهللاَّ
وســلم): "َوَما ُيْدِريَك َأنََّهــا ُرْقَيــٌة"، رواه البخاري، وكذلك 
َص  ِ قــال: "َرخَّ األدعيــة المأثــورة؛ فَعْن َجاِبــر ْبن َعْبِد اهللاَّ
وســلم): "َوَما ُيْدِريَك َأنََّهــا ُرْقَيــٌة"، رواه البخاري، وكذلك 

النَِّبيُّ (صلى اهللا عليه وســلم) ِآلِل َحْزٍم ِفــي ُرْقَيِة اْلَحيَِّة"، 
َص  ِ قــال: "َرخَّ األدعيــة المأثــورة؛ فَعْن َجاِبــر ْبن َعْبِد اهللاَّ
النَِّبيُّ (صلى اهللا عليه وســلم) ِآلِل َحْزٍم ِفــي ُرْقَيِة اْلَحيَِّة"، 
َص  ِ قــال: "َرخَّ األدعيــة المأثــورة؛ فَعْن َجاِبــر ْبن َعْبِد اهللاَّ

َوَقاَل ِألَْســَماَء ِبْنــِت ُعَمْيٍس: "َما ِلي َأَرى َأْجَســاَم َبِني َأِخي 
النَِّبيُّ (صلى اهللا عليه وســلم) ِآلِل َحْزٍم ِفــي ُرْقَيِة اْلَحيَِّة"، 
َوَقاَل ِألَْســَماَء ِبْنــِت ُعَمْيٍس: "َما ِلي َأَرى َأْجَســاَم َبِني َأِخي 
النَِّبيُّ (صلى اهللا عليه وســلم) ِآلِل َحْزٍم ِفــي ُرْقَيِة اْلَحيَِّة"، 

َضاِرَعًة ُتِصيُبُهْم اْلَحاَجُة؟"، َقاَلْت: "َال، َوَلِكْن اْلَعْيُن ُتْســِرُع 
ِإَلْيِهْم"، َقــاَل: "اْرِقيِهْم"، َقاَلــْت: "َفَعَرْضُت َعَلْيــِه"، َفَقاَل: 
َضاِرَعًة ُتِصيُبُهْم اْلَحاَجُة؟"، َقاَلْت: "َال، َوَلِكْن اْلَعْيُن ُتْســِرُع 
ِإَلْيِهْم"، َقــاَل: "اْرِقيِهْم"، َقاَلــْت: "َفَعَرْضُت َعَلْيــِه"، َفَقاَل: 
َضاِرَعًة ُتِصيُبُهْم اْلَحاَجُة؟"، َقاَلْت: "َال، َوَلِكْن اْلَعْيُن ُتْســِرُع 

(اْرِقيِهْم)".
واسترســل بذكر المزيد من الشــواهد قائــًال: "وَعْن َأِبي 

(اْرِقيِهْم)".
واسترســل بذكر المزيد من الشــواهد قائــًال: "وَعْن َأِبي 

(اْرِقيِهْم)".

َنْضَرَة َعْن َأِبي َسِعيٍد َأنَّ ِجْبِريَل َأَتى النَِّبيَّ (صلى اهللا عليه 
واسترســل بذكر المزيد من الشــواهد قائــًال: "وَعْن َأِبي 
َنْضَرَة َعْن َأِبي َسِعيٍد َأنَّ ِجْبِريَل َأَتى النَِّبيَّ (صلى اهللا عليه 
واسترســل بذكر المزيد من الشــواهد قائــًال: "وَعْن َأِبي 

ُد، اْشــَتَكْيَت؟"، َفَقاَل: "َنَعْم"، َقاَل:  وســلم)، َفَقاَل: "َيا ُمَحمَّ
َنْضَرَة َعْن َأِبي َسِعيٍد َأنَّ ِجْبِريَل َأَتى النَِّبيَّ (صلى اهللا عليه 
ُد، اْشــَتَكْيَت؟"، َفَقاَل: "َنَعْم"، َقاَل:  وســلم)، َفَقاَل: "َيا ُمَحمَّ
َنْضَرَة َعْن َأِبي َسِعيٍد َأنَّ ِجْبِريَل َأَتى النَِّبيَّ (صلى اهللا عليه 

(ِبْســِم اَهللاِّ َأْرِقيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس 
ُد، اْشــَتَكْيَت؟"، َفَقاَل: "َنَعْم"، َقاَل:  وســلم)، َفَقاَل: "َيا ُمَحمَّ
(ِبْســِم اَهللاِّ َأْرِقيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس 
ُد، اْشــَتَكْيَت؟"، َفَقاَل: "َنَعْم"، َقاَل:  وســلم)، َفَقاَل: "َيا ُمَحمَّ

َأْو َعْيِن َحاِسٍد اَهللاُّ َيْشِفيَك ِبْسِم اهللاَِّ َأْرِقيَك)". 
(ِبْســِم اَهللاِّ َأْرِقيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس 

َأْو َعْيِن َحاِسٍد اَهللاُّ َيْشِفيَك ِبْسِم اهللاَِّ َأْرِقيَك)". 
(ِبْســِم اَهللاِّ َأْرِقيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس 

وكذلك َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيــٍر َعْن اْبِن َعبَّــاٍس (َرِضَي اَهللاُّ 
َأْو َعْيِن َحاِسٍد اَهللاُّ َيْشِفيَك ِبْسِم اهللاَِّ َأْرِقيَك)". 

وكذلك َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيــٍر َعْن اْبِن َعبَّــاٍس (َرِضَي اَهللاُّ 
َأْو َعْيِن َحاِسٍد اَهللاُّ َيْشِفيَك ِبْسِم اهللاَِّ َأْرِقيَك)". 

ُذ  َعْنُهَمــا) َقاَل: "َكاَن النَِّبــيُّ (صلى اهللا عليه وســلم) ُيَعوِّ
وكذلك َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيــٍر َعْن اْبِن َعبَّــاٍس (َرِضَي اَهللاُّ 
ُذ  َعْنُهَمــا) َقاَل: "َكاَن النَِّبــيُّ (صلى اهللا عليه وســلم) ُيَعوِّ
وكذلك َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيــٍر َعْن اْبِن َعبَّــاٍس (َرِضَي اَهللاُّ 

ُذ ِبَها  اْلَحَســَن َواْلُحَســْيَن، َوَيُقــوُل: "ِإنَّ َأَباُكَما َكاَن ُيَعــوِّ
ُذ  َعْنُهَمــا) َقاَل: "َكاَن النَِّبــيُّ (صلى اهللا عليه وســلم) ُيَعوِّ
ُذ ِبَها  اْلَحَســَن َواْلُحَســْيَن، َوَيُقــوُل: "ِإنَّ َأَباُكَما َكاَن ُيَعــوِّ
ُذ  َعْنُهَمــا) َقاَل: "َكاَن النَِّبــيُّ (صلى اهللا عليه وســلم) ُيَعوِّ

ــِة ِمْن ُكلِّ  ِإْســَماِعيَل َوِإْســَحاَق: َأُعوُذ ِبَكِلَمــاِت اَهللاِّ التَّامَّ
ُذ ِبَها  اْلَحَســَن َواْلُحَســْيَن، َوَيُقــوُل: "ِإنَّ َأَباُكَما َكاَن ُيَعــوِّ
ــِة ِمْن ُكلِّ  ِإْســَماِعيَل َوِإْســَحاَق: َأُعوُذ ِبَكِلَمــاِت اَهللاِّ التَّامَّ
ُذ ِبَها  اْلَحَســَن َواْلُحَســْيَن، َوَيُقــوُل: "ِإنَّ َأَباُكَما َكاَن ُيَعــوِّ

ٍة".  ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن َالمَّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ
ــِة ِمْن ُكلِّ  ِإْســَماِعيَل َوِإْســَحاَق: َأُعوُذ ِبَكِلَمــاِت اَهللاِّ التَّامَّ

ٍة".  ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن َالمَّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ
ــِة ِمْن ُكلِّ  ِإْســَماِعيَل َوِإْســَحاَق: َأُعوُذ ِبَكِلَمــاِت اَهللاِّ التَّامَّ

ِ ْبِن َعاِمِر ْبــِن َرِبيَعَة  وأضاف إلى ما ســبق: "َعْن َعْبــِد اهللاَّ
ٍة".  ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن َالمَّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ

ِ ْبِن َعاِمِر ْبــِن َرِبيَعَة  وأضاف إلى ما ســبق: "َعْن َعْبــِد اهللاَّ
ٍة".  ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن َالمَّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ

َقاَل: "َخَرَج َســْهُل ْبُن ُحَنْيٍف َوَمَعــُه َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة ُيِريَداِن 
ِ ْبِن َعاِمِر ْبــِن َرِبيَعَة  وأضاف إلى ما ســبق: "َعْن َعْبــِد اهللاَّ
َقاَل: "َخَرَج َســْهُل ْبُن ُحَنْيٍف َوَمَعــُه َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة ُيِريَداِن 
ِ ْبِن َعاِمِر ْبــِن َرِبيَعَة  وأضاف إلى ما ســبق: "َعْن َعْبــِد اهللاَّ

اْلُغْســَل َفاْنَتَهَيا ِإَلى َغِديٍر، َفَخَرَج َســْهُل ُيِريــُد اْلَخْمَر (َقاَل 
َقاَل: "َخَرَج َســْهُل ْبُن ُحَنْيٍف َوَمَعــُه َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة ُيِريَداِن 
اْلُغْســَل َفاْنَتَهَيا ِإَلى َغِديٍر، َفَخَرَج َســْهُل ُيِريــُد اْلَخْمَر (َقاَل 
َقاَل: "َخَرَج َســْهُل ْبُن ُحَنْيٍف َوَمَعــُه َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة ُيِريَداِن 

ــْتَر")، َحتَّى ِإَذا َرَأى َأنَُّه َقــْد َنَزَع ُجبًَّة  َوِكيــٌع: "َيْعِني ِبِه السِّ
اْلُغْســَل َفاْنَتَهَيا ِإَلى َغِديٍر، َفَخَرَج َســْهُل ُيِريــُد اْلَخْمَر (َقاَل 
ــْتَر")، َحتَّى ِإَذا َرَأى َأنَُّه َقــْد َنَزَع ُجبًَّة  َوِكيــٌع: "َيْعِني ِبِه السِّ
اْلُغْســَل َفاْنَتَهَيا ِإَلى َغِديٍر، َفَخَرَج َســْهُل ُيِريــُد اْلَخْمَر (َقاَل 

َعَلْيــِه ِمْن ُصوٍف َفَوَضَعَها، ُثمَّ َدَخــَل اْلَماَء"، َقاَل: "َفَنَظْرُت 
ــْتَر")، َحتَّى ِإَذا َرَأى َأنَُّه َقــْد َنَزَع ُجبًَّة  َوِكيــٌع: "َيْعِني ِبِه السِّ
َعَلْيــِه ِمْن ُصوٍف َفَوَضَعَها، ُثمَّ َدَخــَل اْلَماَء"، َقاَل: "َفَنَظْرُت 
ــْتَر")، َحتَّى ِإَذا َرَأى َأنَُّه َقــْد َنَزَع ُجبًَّة  َوِكيــٌع: "َيْعِني ِبِه السِّ

ِإَلْيِه َفَأَصْبُتُه ِبَعْيَني َفَســِمْعُت َلُه َقْرَقَفًة ِفــي اْلَماِء، َفَأَتْيُتُه 
َعَلْيــِه ِمْن ُصوٍف َفَوَضَعَها، ُثمَّ َدَخــَل اْلَماَء"، َقاَل: "َفَنَظْرُت 
ِإَلْيِه َفَأَصْبُتُه ِبَعْيَني َفَســِمْعُت َلُه َقْرَقَفًة ِفــي اْلَماِء، َفَأَتْيُتُه 
َعَلْيــِه ِمْن ُصوٍف َفَوَضَعَها، ُثمَّ َدَخــَل اْلَماَء"، َقاَل: "َفَنَظْرُت 

َفَناَدْيُتــُه َثَالًثا َفَلــْم ُيِجْبِني، َفَأَتْيُت النَِّبــيَّ (َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
ِإَلْيِه َفَأَصْبُتُه ِبَعْيَني َفَســِمْعُت َلُه َقْرَقَفًة ِفــي اْلَماِء، َفَأَتْيُتُه 
َفَناَدْيُتــُه َثَالًثا َفَلــْم ُيِجْبِني، َفَأَتْيُت النَِّبــيَّ (َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
ِإَلْيِه َفَأَصْبُتُه ِبَعْيَني َفَســِمْعُت َلُه َقْرَقَفًة ِفــي اْلَماِء، َفَأَتْيُتُه 

َوَسلََّم) َفَأْخَبْرُتُه، َفَجاَء َيْمِشي َفَخاَض اْلَماَء َحتَّى َكَأنِّي َأْنُظُر 
َفَناَدْيُتــُه َثَالًثا َفَلــْم ُيِجْبِني، َفَأَتْيُت النَِّبــيَّ (َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
َوَسلََّم) َفَأْخَبْرُتُه، َفَجاَء َيْمِشي َفَخاَض اْلَماَء َحتَّى َكَأنِّي َأْنُظُر 
َفَناَدْيُتــُه َثَالًثا َفَلــْم ُيِجْبِني، َفَأَتْيُت النَِّبــيَّ (َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

ِإَلى َبَياِض َســاَقْيِه َفَضَرَب َصْدَرِه ُثمَّ َقــاَل: «اللَُّهمَّ َأْذِهْب 
َوَسلََّم) َفَأْخَبْرُتُه، َفَجاَء َيْمِشي َفَخاَض اْلَماَء َحتَّى َكَأنِّي َأْنُظُر 
ِإَلى َبَياِض َســاَقْيِه َفَضَرَب َصْدَرِه ُثمَّ َقــاَل: «اللَُّهمَّ َأْذِهْب 
َوَسلََّم) َفَأْخَبْرُتُه، َفَجاَء َيْمِشي َفَخاَض اْلَماَء َحتَّى َكَأنِّي َأْنُظُر 

َعْنُه َحرَِّها َوَبْرَدَها َوَوَصَبَها»؛ َفَقاَم"، َفَقاَل النَِّبيُّ (صلى اهللا 
ِإَلى َبَياِض َســاَقْيِه َفَضَرَب َصْدَرِه ُثمَّ َقــاَل: «اللَُّهمَّ َأْذِهْب 
َعْنُه َحرَِّها َوَبْرَدَها َوَوَصَبَها»؛ َفَقاَم"، َفَقاَل النَِّبيُّ (صلى اهللا 
ِإَلى َبَياِض َســاَقْيِه َفَضَرَب َصْدَرِه ُثمَّ َقــاَل: «اللَُّهمَّ َأْذِهْب 

عليه وسلم): «ِإَذا َرَأى َأَحُدُكْم ِمْن َنْفِسِه َأْو َماِلِه َأْو َأِخيِه َما 
َعْنُه َحرَِّها َوَبْرَدَها َوَوَصَبَها»؛ َفَقاَم"، َفَقاَل النَِّبيُّ (صلى اهللا 
عليه وسلم): «ِإَذا َرَأى َأَحُدُكْم ِمْن َنْفِسِه َأْو َماِلِه َأْو َأِخيِه َما 
َعْنُه َحرَِّها َوَبْرَدَها َوَوَصَبَها»؛ َفَقاَم"، َفَقاَل النَِّبيُّ (صلى اهللا 

 ."« ُيِحبُّ فْلُيَبرِّْك َفِإنَّ اْلَعْيَن َحقٌّ
عليه وسلم): «ِإَذا َرَأى َأَحُدُكْم ِمْن َنْفِسِه َأْو َماِلِه َأْو َأِخيِه َما 

 ."« ُيِحبُّ فْلُيَبرِّْك َفِإنَّ اْلَعْيَن َحقٌّ
عليه وسلم): «ِإَذا َرَأى َأَحُدُكْم ِمْن َنْفِسِه َأْو َماِلِه َأْو َأِخيِه َما 

وختــم حديثــه بقوله: "يجــوز رقية المعيون بــأي دعاء ال 
شرك فيه، واهللا أعلى وأعلم".


