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  حيمِ الر  حمنِ الر  اهللاِ  بسمِ 
 هُ الل اهدِ  م دْ ني وسد نيتْ ني وثب  

 قُ رُ الط  الش هاوعالجِ  ينِ من العَ  لوقايةِ لِ  ةُ رعي  
ــعلــى إحســانِ  هللاِ  الحمــدُ  وأشــهدُ ه، ه وامتنانِــلــه علــى توفيِقــ كرُ ه، والش  إلــهَ أال   ه، وأشــهدُ لشــانِ  اتعظيًمــ  اهللاُ إال  أن 

  .هه وإخوانِ أنبيائِ  ن بينِ ى مِ صطفَ ه المُ ه ورسولُ ا عبدُ دً حم مُ 
 منها يَ  والوقايةُ  العينِ  الجُ فعِ ؛ ا بعدُ أم في أمرينِ  لُ تمث:  

  .هاحصولِ  قبلَ : لُ األو  األمرُ 
  .هاحصولِ  بعدَ اني: الث  األمرُ 

 ها، وهو ما يُ حصولِ  ا قبلَ أم بما يلي فيكونُ ؛ منها ى بالوقايةِ سم:  
١-  الت باألذكارِ  نُ حص  الش في ذلك الواردةِ  ةِ رعي:  
ولـذلك كـان ، هـامتِ قاوَ ومُ  العـينِ  ا فـي رد ا قوي لهما تأثيرً  فإن  ؛ذتينِ عو ه بالمُ نفسِ  ن تعويذِ مِ  رَ كثِ ن ذلك أن يُ ومِ  -

 الن بي - ى اهللاُ صل  وَعـيِن اِإلنْـسِ  -معليه وسل ُذ ِمـن َعـيِن الجـانذتـاِن َأَخـَذ بهمـا وتَـرَك مـا ، يَتَعـوـا َنزلَـِت الُمعو فَلم
  .])٢٨٣٠( »صحيح ابن ماجه«في  حه األلباني )، وصح ٣٥١١ماجه ( )، وابنُ ٥٤٩٤( سائي أخرجه الن [ِسَوى ذلَك. 

، لواتِ الصـ بعـدَ أذكـاُر مـا ، و واالستيقاظِ  ومِ الن أذكاُر و ، ساءِ والمَ  باحِ الص  أذكارُ  :اأيضً  ةِ رعي الش  ومن األذكارِ  -
) (َأُعـوُذ ِبَكِلمـاِت اِهللا التامـاِت ِمـن َشـر مـا َخلَـقَ  :، وبقـولِ رسـي الكُ  ، وبآيـةِ ذتينِ عو بالمُ  اإلنسانُ  نُ تحص وهكذا، فيَ 

) الـِذي ال َيُضـر مـَع اْسـِمِه َشـْيٌء فـي األرِض وال فـي السـماِء َوُهـَو السـِميُع الَعِلـيمُ :(ِبْسـِم اِهللا وقولِ ، ثالَث مراتٍ 
  .ثالَث مراتٍ 

-  األوالدِ  تعويـذُ : حصـينِ ومن الت  والذ رواألمـوالِ  ةِ يـ  َشـْيطَاٍن (ُأعِ  :كرِ بهـذا الـذ ـِة ِمـْن ُكـلاميـُذَك ِبَكِلَمـاِت اِهللا الت
ــٍة، َوَهام  ــٍة)، فقــد كــان الن َعــْيٍن الم َوِمــْن ُكــل بــي - ى اهللاُ صــل  يُ  -معليــه وســل ويقــولُ  ينَ َســوالحُ  الحســنَ  ذُ عــو: » ِإن

 »ُكـل َعـْيٍن المـةٍ َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللِه التامِة ِمْن ُكل َشـْيطَاٍن َوَهامـٍة، َوِمـْن   ؛أَبَاُكَما َكاَن يـَُعوُذ ِبَها ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاقَ 
] عن ابنِ ٣١٩١( أخرجه البخاري (  عنهما رضي اهللاُ  اسٍ عب[.  

 وحســدِ  نينَ العـائِ  ينِ بَعــ لإلصـابةِ  عاةٌ دْ ذلــك َمـ فـإن ؛ والبيــتِ  ارةِ ي والسـ دِ لَـوالوَ  فسِ فـي الــن  ائــدِ الز  نِ زي التـ تـركُ  -٢
  .الحاسدينَ 

ـُموا نُونـَتَـُه) رََأى َصـِبيا تَْأُخـُذُه اْلَعـْيُن، فَقـاَل: -عنـه رضـي اهللاُ - انَ عفـ بنَ  ثمانَ عُ  ي أن وِ رُ  تـي (َدسْقـرَة الأي النـ ،
  .]١٣/١١٦ »ةن شرح الس «في  رواه البغوي [َأراَد ذلك الَموِضَع ِمن َذقَِنه لِيَـُرد الَعيَن.  ؛في َذقَِنه، والتدسيُم التسويدُ 

  .واإلنسِ  الجن  شياطينَ  يطردُ  اهللاِ  كرَ ذِ  ألن ؛ تعالى اهللاِ  كرِ ن ذِ مِ  اإلكثارُ  -٣
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فإذا  !مكانٍ  ل في كُ  كَ دُ طارِ يُ  َوْسواُس العينِ  حَ صبِ فيُ  بك الخوفُ  سْ تلب وال يَ ، على اهللاِ  لْ وك فتَ ؛ ذلك فإذا فعلتَ 
  .تعالى إن شاء اهللاُ ، ذلك شيءٌ  بعدَ  كَ ر ضُ فال يَ  ةَ رعي الش  األسبابَ  فعلتَ 

ــالعينِ  اسِ مــن النــ كثيــرٌ   سَ وَ ْســفكــم وَ   !!وال مــالٍ ، ، وال ولــدٍ بٍ رَكــٍن، وال مَ ســكَ ، وال مَ بعــيشٍ  ح ال يهنــأُ صــبَ ، فأَ ب
  .هبحانَ سُ  الحافظينَ  ، وخيرُ صيرُ الن  المولى ونعمَ  عمَ ه نِ فإن  على اهللاِ  لْ وك فتَ 

ا أن فإمـ -والعافيـةَ  المةَ السـ اهللاَ  نسـألُ - العـينُ  تِ صلَ فإذا حَ ، العينِ  حصولِ  قبلَ  لِ األو  ألمرِ بالنسبِة إلى اهذا 
  :فَ و ال يُعرَ أ، العائنُ  فَ يُعرَ 

، فقـد ربيعـةَ  بـنِ  عـامرِ  مـعَ  ُحَنيـفٍ  بنِ  سهلِ  ةِ نا في قص معَ  ر ، كما مَ لُ سْ منه الغُ  بُ ه ُيطلَ فإن  ؛ف العائنُ فإن ُعرِ  -
 أمــر الن بــي - ى اهللاُ صــل  ســلِ الغُ  وطريقــةُ . هلٍ َســلِ  ا أن يغتســلَ عــامرً  -معليــه وســل  قــد بي نهــا الن بــي - عليــه  ى اهللاُ صــل

 وِمْرفـََقْيِه، ورُْكبتَـْيهِ ، وَيَدْيهِ  ،َوْجَههُ : غِسلَ غتِسَل له، فيَ (بأن يَ  :-موسل ، وَأْطراَف رِْجَلْيِه، وَداِخلَة ِإزارِِه في قَـَدٍح، ثُـم
  َذِلَك الَماُء َعَلْيِه، َيُصبُه رَُجٌل َعَلى رَْأِسِه َوَظْهرِِه ِمْن َخْلِفِه، ُيْكِفُئ اْلَقَدَح َورَاَءُه). ب صَ يُ 

ه يابِـكثِ ؛  هرِ ثَـا مـن أَ شـيئً  ه يأخـذُ فإنـ=  منـه أو رفـضٍ ، حيـاءٍ لِ  ؛العـائنِ  ن ُغسـلِ ِمـ أن يأخـذَ  ينُ ِعـالمَ  عِ سـتطِ فإذا لم يَ 
ــه، أو لجســدِ  قةِ الِصــالمُ  أن  ســلُ ب منــه الغُ ِلــن طُ علــى َمــ مُ حــرُ ه يَ أنــ مــعَ  .ه أن ينفــعَ علــفلَ ؛ ذلــك ونحــوِ ، هى تمــرِ وَ نـَ

، »ِإَذا اْستـُْغِســْلُتْم فَاْغِســُلوا« قــال: -معليــه وســل  ى اهللاَ صــل - بــي الن  أن » ســلمٍ مُ  صــحيحِ «فقــد جــاء فــي ؛ يــرفضَ 
  .ايقً ا وال ضِ ه حرجً في نفسِ  وال يجدَ  يبَ جِ أن يُ  ب منه الغسلُ طُلِ ن مَ  بأن  -معليه وسل  ى اهللاُ صل -منه  وهذا أمرٌ 

 ق يه كان له َحـؤذِ بما يُ  ينُ عِ المَ  يبَ صِ ، فإذا أُ ينِ عِ عن المَ  اهللاِ  أمامَ  ولٌ ؤ ه مسأن  مْ علَ ، وليَ اهللاَ  قِ ت د ذلك فليَ جَ ن وَ ومَ 
  .القيامةِ  ه به يومَ يطلبُ 

 غْ تمـر ويَ ، -تعـالىو ك تبـارَ - ذلـك إلـى اهللاِ  بعـدَ  ينُ ِعـالمَ  أِ لَجـيَ لف ؛العـائنُ  فِ عـرَ ا إذا لـم يُ ، أم ف العائنُ رِ هذا إذا عُ 
 الكـريمِ  ن القـرآنِ ِمـ ةِ رعي الشـ قيـةِ ذلـك عليـه بالر  بعدَ  م سبحانه، ثُ  بيِده ذلك األمرَ  فإن  ؛فاءَ ه الش ، ويسألْ يديهِ  بينَ 

 والس ةِ ن  الن ةِ بوي  عِ و المشر  عاءِ والد.  
ه قيتِـرُ  مـعَ  ه يكـونُ ألنـ ؛عليهـا كَ بـر ويُ ، هـاذَ عو ه، ويُ نفَسـ يَ رقِ فعليه أن يَ  ه،نفسِ  ما كان من المريضِ  قيةِ الر  وأفضلُ 

ى بـه وَصـمـا أَ  لُ ه يفعـه فإنـا فـي جسـدِ ه إذا وجـد وجًعـن ذلـك أنـتعـالى، وِمـ علـى اهللاِ  واعتمـادٍ  ءٍ و جُ لُ  دقُ ه صِ لنفسِ 
 الن بـي - ى اهللاُ صــل  فقــال لــه  ،ما جــاءه يشـتكي َوَجًعــا َيِجـُدُه فــي َجَسـِدهعنـدَ  أبـي العــاصِ  بــنَ  ثمـانَ عُ  -معليـه وســل
 الن بي - ى اهللاُ صل  ِذي تَـأْ « :-معليه وسـلـهِ "َوقُـْل: ، ِمـْن َجَسـِدكَ  َلمُ َضـْع يَـَدَك َعلَـى الـَوقُـْل َسـْبَع ، َثالثًـا "بِاْسـِم الل

  .])٢٢٠٢( أخرجه مسلمٌ [ »بِاللِه َوُقْدرَتِِه ِمْن َشر َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ َأُعوُذ "َمراٍت: 
  .وال فقهٍ  عليها بال علمٍ  طٍ تسل مُ  ، غيرِ قيةِ بالر  عالمٍ  ه على راقٍ نفسَ  ضُ عرِ ه يَ فإن ؛ ذلك عْ ستطِ فإذا لم يَ 

  :شروطٍ  ثالثةُ  ةِ رعي الش  قيةِ للر  طُ شترَ ويُ 
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  .ةِ رعي الش  ه، وباألدعيةِ ه وصفاتِ وبأسمائِ  ،اهللاِ  بكالمِ  أن تكونَ  -١
 ه مـن عمــلِ لـفهـذا كُ ؛ مـاتتَ مْ ، وال تَ وال خفـاءَ ، فيهـا مَ الِسـ، ال طَ العبـارةِ  واضـحةَ  ،ةِ العربيـ غـةِ بالل  أن تكـونَ  -٢
 وذينَ شعِ والمُ  رةِ حَ الس.  
٣-  رقِ المَ  دَ عتقِ  يَ أال ي  اقيفي الر،  قيةِ وال في الر  ؛ في اهللاِ  ها، بل يعتقدُ بذاتِ  ها تنفعُ بأن فإن افعُ ه الن  والض ار.  

  .الماكرينَ  ، ومكرِ الحاسدينَ  دِ سَ ، وحَ العائنينَ  ينِ ن عَ به مِ  ، ونعوذُ والعافيةَ  المةَ الس  للجميعِ  اهللاَ  أسألُ 
  .اهللاِ  على رسولِ  المُ والس  الةُ والص ، العالمينَ  رب  هللاِ  والحمدُ 

  
  وكتب

  َجْبعانَ  آلُ  حسنٍ  بنُ  ظافرُ د. 
www.aljebaan.com 

 


