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املستخلص
موضوع البحث :األحاديث الواردة يف العناية بالعني ،وفقد البرص:
دراسة حديثية موضوعية
أهداف البحث :إبراز عناية السنة النبوية بالصحة العامة ،والعناية
بالعني عىل وجه اخلصوص وذلك من جانبني؛ اجلانب الوقائي واجلانب
العالجي ،إضافة لذلك هيدف البحث لبيان عناية السنة بكافة أفراد
املجتمع ،وخصوص ًا ذوي االحتياجات اخلاصة ومنهم فاقدو البرص،
واألجر العظيم ملن فقد برصه فصرب واحتسب.
منهج البحث :االستقرائي التحلييل
نتائج البحث :نبني البحث عناية السنة النبوية بالصحة العامة لإلنسان،
وبني اهتامم
وعنايتها بالعني كوهنا من أهم وأغىل أعضاء جسم اإلنسان .ن
السنة باجلانب الوقائي وذلك بكحل العني ،وذكر فوائده الصحية ،وكذلك
اهتامم السنة باجلانب اجلاميل للعني إضافة للجانب الصحي ،والكحل
باإلضافة لكونه جيلو البرص فهو ينبت شعر األهداب مما يزيد العني مجاالً
وصحة ،وأشار البحث كذلك إىل معاجلة العني وعدم إمهاهلا ،وذكر يشء
مما يتعالج به وهو الكمأة ،ويف البحث مواساة السنة ملن فقد برصه ،وذكر
األجر العظيم يف اآلخرة وهو اجلنة ملن صرب واحتسب ،وأخري ًا يف هذا
البحث بيان بعض األحاديث الضعيفة التي يستدل هبا يف أجر من قاد
أعمى ،وذلك لتنقيح السنة مما ال يصح.

1

األحاديث الواردة يف العناية ابلعني ،وفقد البصر" :دراسة حديثية موضوعية"

د .فهد احلمودي

توصيات البحث :أهم توصيات هذا البحث فتح أبواب تتعلق بالصحة
للمهتمني بالسنة ،ومنها العناية باألسنان ،والعناية باملعدة والطعام ،وغري
ذلك .ومن التوصيات فتح املجال لدراسات فقهية متعمقة هلذه األحاديث
تتناول أحكامها وما يرتتب عىل ذلك ،ويويص البحث بأمهية العناية بالعني
وعدم إمهاهلا ،سواء باجلانب الوقائي أو العالجي ،كام يويص البحث
باإلشارة لعظيم أجر من فقد برصه واحتسب ،ويف السنة مواساة ما بعدها
مواساة.
الكلمات الدالة (املفتاحية) :أحاديث – فقد البرص – األعمى –
الكحل  -الكمأة
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 فهد احلمودي.د

" "دراسة حديثية موضوعية: وفقد البصر،األحاديث الواردة يف العناية ابلعني

Abstract
Research Topic:
Eyes Care & Prophetic Tradition on Blindness: A Hadith
Subjective Study
Research Objectives:
To highlight how Prophetic tradition care about public health and
eye cares in particular from tow perspectives; preventive aspect and
this paper explains how Prophetic ،therapeutic aspect. In addition
especially those with ،tradition care about all members of society
and the great reward for those who ،special needs and who were blind
lost his sight and were patient.
Research Methodology:
Inductive analysis.
Outcomes:
The mos important out comes of this paper is to show how
showing ،Prophetic tradition care about public health of man. Second
eye being one of the most important and most precious part of the
and its ، in particular caring about preventive using Kohl،human body
Prophetic tradition care about aesthetic ،health benefits. In addition
and how Kohl increases the ،side of the eye in beside the health aspect
the paper shed light on seeking eyes ،eye beauty and health. Also
treatment by truffles. The hadiths in this paper console those who lost
a ، and mentioning their great reward in the Hereafter،his sight
this paper list some weak ،paradise for those who are patience. Finally
to ،hadiths related to the reward for those who lead blind persons
make sure the weak hadiths are eliminated.
Recommendations:
this paper open the doors for those interested in ،First of all
stomach and ، including dental care،health-related Prophetic tradition
etc. also the study of doctrinal depth of these hadiths dealing ،food
with its provisions and the consequent. The elaborate on the
through preventive and ،importance of eye care and not be neglected
this paper expresses the great reward for ،therapeutic aspects. Finally
and in sunnah consolation for them.،those who lost sight
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Hadith – Eyesight - Blindness – Truffle – Kohl.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،
الذي ما ترك من خري إال ودلنا عليه وما ترك من رش إال وحذرنا منه وأرشد
األمة ملا فيه صالح أمرها ،وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين ،وبعد:
فمن عناية السنة باإلنسان العناية ببدنه وحواسه ،ومن أهم أعضاء
اجلسم العني ،لذا وردت األحاديث النبوية يف العناية بالعني ،وكذلك
اإلشارة لنعمة البرص وعظيم أجر من فقد برصه ،وإضافة للعناية
باألحاديث مجعا ودراسة ،فقد متت العناية بألفاظ األحاديث وأهم
فوائدها ،خاصة فيام يتعلق بأقوال العلامء ورشوحهم حول العناية بالعني
وما يتعلق بذلك من سنن ،ثم أشار البحث لبعض األحاديث التي ال تصح
يف هذا الباب ،وخاصة ما ورد فيمن قاد أعمى.
وهيدف هذا البحث إىل إبراز عناية السنة النبوية بالصحة العامة،
والعناية بالعني عىل وجه اخلصوص وذلك من جانبني؛ اجلانب الوقائي
واجلانب العالجي ،إضافة لذلك هيدف البحث لبيان عناية السنة بكافة
أفراد املجتمع ،وخصوص ًا ذوي االحتياجات اخلاصة ومنهم فاقدو البرص،
واألجر العظيم ملن فقد برصه فصرب واحتسب ،واملنهج البحثي الذي سار
عليه هذا البحث هو املنهج االستقرائي التحلييل ،وذلك باستقراء مظان
األحاديث املتعلقة بالعني ،ثم حتليل ألفاظها واستخراج سننها وأحكامها.
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خطة البحث :وأما خطة البحث ،فبعد هذه املقدمة فقد تكون البحث
من أربعة مباحث عىل النحو التايل:
املبحث األول :العناية بالعني باستخدام الكحل.
املبحث الثاين :عالج العني بالكمأة.
املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف فضل من فقد البرص.
املبحث الرابع :األحاديث الواردة يف أجر من قاد أعمى.
ثم اخلامتة .واملراجع.

الدراسات السابقة:
مل أقف عىل دراسات سابقة متخصصة يف هذا املوضوع ،وإنام بعض
الدراسات العامة حول اإلعجاز العلمي يف السنة ،وهي مقاالت قصرية
وليست بحوث مؤصلة ،ومنها:
 .1مقال بعنوان :اإلعجاز العلمي يف حديث :الكمأة من املن ،وماؤها
شفاء للعني ،لقسطاس إبراهيم النعيمي .صنعاء :مركز البحوث

بجامعة اإلميان.
 .2مقال بعنوان :اإلعجاز العلمي يف حديث :الكمأة من امل َن ،وماؤها

شفاء للعني ،ملحمد نزار الدقر.
وأسأل اهلل  أن جيعل هذا البحث نافع ًا ،مبين ًا جلوانب عظيمة من
سنة املصطفى ﷺ ،وأن يكون فيه سلوة ملن فقد برصه .وآخر دعوانا أن
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احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل املبعوث رمحة للعاملني،
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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املبحث األول :العناية ابلعني ابستددا الكحل.
وردت عدة أحاديث عن النبي ﷺ يف العناية بالعني بالكحل؛ منها ما
جاء عام ًا يف الكحل ،ومنها ما جاء خمصصا بنوع وهو اإلثمد ،ومنها ما جاء
خمصص ًا بعدد مرات االكتحال وهو االكتحال ثالث ًا ،ومنها ما جاء خمصص ًا
بوقت وهو عند النوم أو كام يف بعض الروايات عند الرقاد ،ويف بعض
الروايات نجد اإلشارة الختاذ النبي ﷺ مكحلة.
وهذا املبحث يستعرض هذه الروايات الواردة يف الكحل مع بيان ما
يصح منها وما ال يصح ،وذكر مجلة مما ذكره العلامء يف معانيها وأحكامها.
وأشهر األحاديث الواردة يف التوجيه بكحل العني حديث ابن
عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ" :اكتحلوا ابإلمثد ،جيلو البصر
وينبت الشعر" ويف لفظ آخر" :إن خري أكحالكم اإلمثد ،جيلو البصر وينبت
الشعر"

(.)1

( )1رواه أمحد يف مسنده ()0023( ،)0002( ،)0403( ،)2022( ،)2212( ،)2402؛ وابن أيب شيبة يف
املصنف ()004 /5؛ وعبد الرزاق يف املصنف ()022 /0؛ والنسائي يف سننه ()5110؛ وأبو داود يف سننه
()0431( ،)0323والرتمذي يف الشمائل ()52؛ وابن ماجة يف سننه ()0022؛ وابن حبان يف صحيحه
()5002( ،)3420( ،)3422؛ والضياء يف املختارة ()154 /0؛ والطرباين يف الكبري ()30 /12؛ ويف األوسط
()2 /0؛ ويف الصغري ()203؛ وأبو يعلى يف مسنده ( )044 /0وصححه حمققه حسني سليم؛ والبيهقي يف
السنن الكربى ()205 /0؛ واحلاكم يف املستدرك وصححه ( )245 /0ووافقه الذهيب؛ والبزار يف مسنده البحر
الزخار ( )220 /11وقال :روي من غري وجه ،وهذا اإلسناد من أحسن إسناد يروى يف ذلك؛ وصححه األلباين
يف صحيح اجلامع ()1203؛ قال ابن كثري يف تفسريه ( :)214/2هذا حديث جيد اإلسناد ،رجاله على شرط
مسلم ،وذكر رزين أن ابن عباس قال :وكان رسول هللا ﷺ إذا اكتحل يكتحل يف اليمىن ثالاثً يبتدئ هبا وخيتم هبا،
ويف اليسرى ثنتني ".انظر :جامع األصول ،البن األثري ( .)5303قال ابن حجر :أخرجه الرتمذي وحسنه واللفظ
له؛ وابن ماجه؛ وصححه ابن حبان؛ وأخرجه الرتمذي من وجه آخر عن ابن عباس يف الشمائل= .
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= ويف الباب عن جابر عند الرتمذي يف الشمائل؛ وابن ماجه؛ وابن عدي من ثالث طرق عن ابن املنكدر عنه
بلفظ "عليكم ابإلمثد ،فإنه جيلو البصر وينبت الشعر؛" وعن علي عند ابن أيب عاصم والطرباين ولفظه "عليكم
ابإلمثد فإنه منبتة للشعر ،مذهبة للقذى ،مصفاة للبصر "،وسنده حسن .وعن ابن عمر بنحوه عند الرتمذي يف
الشمائل؛ وعن أنس يف غريب مالك للدارقطين بلفظ "كان أيمران ابإلمثد ".وعن سعيد بن هوذة عند أمحد بلفظ
"اكتحلوا ابإلمثد فإنه ...احلديث" ،وهو عند أيب داود من حديثه بلفظ "إنه أمر ابإلمثد املروح عند النوم".
وعن أيب هريرة بلفظ "خري أكحالكم اإلمثد فإنه ...احلديث "،أخرجه البزار ويف سنده مقال .وعن أيب رافع أن
النيب ﷺ كان يكتحل ابإلمثد أخرجه البيهقي ويف سنده مقال .وعن عائشة اهنع هللا يضر قالت" :كان لرسول هللا ﷺ إمثد
يكتحل به عند منامه يف كل عني ثالاث "،أخرجه أبو الشيخ يف كتاب أخالق النيب ﷺ بسند ضعيف.
وقد أخرجه من طريق سفيان بن سعيد الثوري:
ابن أيب شيبة يف املصنف ( )23105( ،)20252( ،)11203ومن طريقه ابن ماجة يف السنن ( )0022من
طريق حيىي بن آدم ،وأمحد يف املسند ( )201 /1من طريق يعلى بن عبيد ،وأمحد املسند ( )220 /1ومن طريقه
الضياء يف املختارة ( )123 /14وأبو يعلى يف املسند ( )2222ومن طريقه ابن حبان يف الصحيح (،)3422
وابن عدي يف الكامل ( )131 /0من طريق أيب أمحد الزبريي ،وأمحد يف املسند ( )030 /1من طريق عبدالرزاق،
والطربي يف هتذيب اآلاثر ( .)230والطرباين يف املعجم الكبري ( )12032من طريق الضحاك بن خملد .مجيعهم
عن سفيان الثوري.
وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)050 /1و ( ،)135 /0والبيهقي يف السنن الكربى ( )00 /5من طريق حيىي
بن سليم.
وأخرجه عبدالرزاق يف املصنف ( )3244ومن طريقه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)12035والبغوي يف شرح
السنة ( )1022والضياء يف املختارة ( )122 /14من طريق معمر بن راشد.
وأخرجه عبدالرزاق يف املصنف ( )3241ومن طريقه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،،)12033والطربي يف هتذيب
اآلاثر ( ،)230والبيهقي يف السنن الكربى ( )205 /0من طريق ابن جريج.
وأخرجه احلميدي يف املسند ( )504وأبو يعلى يف املسند ( ،)2014ومن طريقه ابن عدي يف الكامل (/0
 ،)131والضياء يف املختارة ( ،)122 /14مجيعهم من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه أمحد يف املسند ( )202 /1من طريق علي بن عاصم.
وأخرجه أمحد يف املسند ( ،)023 /1وابن حبان يف الصحيح من طريق وهيب بن خالد.
وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ( ،)054 /1وأمحد يف املسند ( ،)055 /1والطربي يف هتذيب اآلاثر (،)230
والطرباين يف املعجم الكبري ( ،)12021واحلاكم يف املستدرك ( )050 /1من طريق املسعودي.
وأخرجه أمحد يف املسند ( ،)030 /1وأبو داود يف السنن ( ،)0431 ،0323والطرباين يف املعجم الكبري
( )21032مجيعهم من طريق زهري بن معاوية.
وأخرجه الرتمذي يف اجلامع ( ،)220ويف الشمائل ( ،)32 ،52وابن عدي يف الكامل ( ،)131 /0والبيهقي يف
السنن الكربى ( )00 /5من طريق بشر بن املفضل .وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجة يف السنن ( )1022من طريق عبدهللا بن رجاء املكي=.
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= وأخرجه أبو يعلى يف املسند ( ،)2014ومن طريقه ابن عدي يف الكامل ( ،)131 /0وابن عساكر يف اتريخ
دمشق ( )122 /0من طريق جرير بن عبداحلميد ،وعبدهللا بن إدريس ،وحفص بن غياث ،وحيىي بن سليم،
وإمساعيل بن عياش.
وأخرجه البزار يف املسند ( )5420من طريق أيب عوانة.
وأخرجه النسائي يف السنن الكربى ( ،)2000والطرباين يف املعجم الكبري ( )12022من طريق داود العطار.
وأخرجه الطربي يف هتذيب اآلاثر ( )231من طريق أيب بكر بن عياش ،وحيىي بن سليم.
وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )12020 - 12035من طريق زائدة بن قدامة ،ومحاد بن سلمة ،وأيب
عوانة ،وروح بن القاسم.
وأخرجه الطرباين يف األوسط ( ،)0021ويف املعجم الصغري ( )033من طريق روح بن القاسم.
وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ( )5245من طريق شجاع بن الوليد.
مجيعهم (سفيان بن سعيد الثوري ،وحيىي بن سليم ،ومعمر بن راشد ،وابن جريج ،وسفيان بن عيينة ،وعلي بن
عاصم ،ووهيب بن خالد ،واملسعودي ،وزهري بن معاوية ،وبشر بن املفضل ،وعبدهللا بن رجاء املكي ،وجرير بن
عبداحلميد ،وعبدهللا بن إدريس ،وحفص بن غياث ،وإمساعيل بن عياش ،وأبو عوانة ،وداود العطار ،وزائدة بن
قدامة ،ومحاد بن سلمة ،وروح بن القاسم ،وشجاع بن الوليد) عن عبدهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري
عن عبدهللا بن عباس به.
وخمتصرا ،ومداره على عبدهللا بن عثمان بن خثيم ،وقد قال فيه احلافظ ابن حجر يف
مطوال
وقد روي هذا احلديث ً
ً
هدي الساري :خمتلف فيه ،ويف التقريب قال :صدوق ،وقد ضعفه مجاعة من العلماء ،ووثقه آخرون ،قال الزيلعي
يف نصب الراية ( :)230 /1عبدهللا بن عثمان بن خثيم ،وهو وإن كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه ،أسند
ابن عدي إىل ابن معني أنه قال :أحاديثه غري قوية وقال النسائي :لني احلديث ،ليس ابلقوي فيه ،وقال الدارقطين:
ضعيف لينوه ،وقال ابن املديين :منكر احلديث .وقال ابن عدي يف الكامل ( :)233 /5وأحاديثه أحاديث
حسان مما جيب أن يكتب .وابجلملة فهو خمتلف فيه ،فال يقبل ما تفرد به= .
= ومن العلماء من صحح احلديث:
قال أبو عيسى الرتمذي :حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
وقال البزار :وهذا احلديث قد روي عن النيب ﷺ من غري وجه وهذا اإلسناد من أحسن إسناد يروى يف ذلك عن
النيب ﷺ.
وقال احلاكم :صحيح اإلسناد.
ومن العلماء من أشار إىل تضعيفه:
قال العقيلي :الرواية يف هذا املعىن فيها لني.
وقد أخرج الطيالسي يف املسند ( ،)2340وابن سعد يف الطبقات ( ،)030 /1وابن أيب شيبة يف املصنف
( ،)23154( ،)20253وأمحد يف املسند ( ،)050 /1وعبد بن محيد يف املنتخب ( ،)520وابن ماجه يف
السنن ( ،)0022والرتمذي يف اجلامع ( )2403 ،1252ويف الشمائل ( 03و  )02ويف العلل ()200 /2
والبزار يف مسنده كما يف كشف األستار ( ،)0402وأبو يعلى يف املسند ( )2320والطربي يف هتذيب اآلاثر
(مسند ابن عباس  021 /2و  ،)022والعقيلي يف الضعفاء ( )103 /0وابن حبان يف اجملروحني ()133 /2
واملصنف يف املستدرك ( )043 /0وأبو نعيم يف احللية ( )000 /0والبيهقي يف السنن الكربى (= ،)231 /0
11

األحاديث الواردة يف العناية ابلعني ،وفقد البصر" :دراسة حديثية موضوعية"

د .فهد احلمودي

ويف رواية أخرى عن ابن عباس ريض اهلل عنهام زيادة أنه كان للنبي ﷺ
مكحلة يكتحل هبا ،ولكن هذه الزيادة مل تصح .وقد جاء يف احلديث اآلخر
فوعا بلفظ :اكتحلوا
= ويف الشعب ( ،)3443من طرق عن عباد بن منصور ،عن عكرمة عن ابن عباس مر ً
ابإلمثد فإنّه جيلو البصر ،وينبت الشعر .وزعم أ ّن النيب ﷺ كانت له مكحلة يكتحل هبا كل ليلة ثالثة يف هذه
وثالثة يف هذه.
وقد أعل أكثر العلماء حديث عباد بن منصور:
قال الرتمذي :حديث ابن عباس حديث حسن ،ال نعرفه على هذا اللفظ ،إال من حديث عباد بن منصور ،وقد
روي من غري وجه ،عن النيب  ،أنه قال :عليكم ابإلمثد ،فإنه جيلو البصر ،وينبت الشعر.
وقال أيضا :هذا حديث حسن غريب ،ال نعرفه إال من حديث عباد بن منصور.
قال ابن أيب حامت الرازي :سألت أيب عن حديث؛ رواه عباد بن منصور ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،يف الكحل.
قال أيب :عباد ليس بقوي احلديث ،ويروي عن إبراهيم بن أيب حيىي ،عن داود بن حصني ،عن عكرمة ،فأان أخشى
أن يكون ما مل يسم :إبراهيم ،فإمنا هو عنه مدلساً.
قال البزار كما يف كشف األستار :مل يسمع عباد من عكرمة.
قال العقيلي يف الضعفاء :حدثنا دمحم بن موسى ،قال :حدثنا دمحم بن سليمان ،قال :مسعت أمحد بن داود احلداد،
يقول :مسعت علي بن املديين ،يقول :مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول :قلت لعباد بن منصور الناجي :مسعت:
"ما مررت مبأل من املالئكة "،و"النيب كان يكتحل ثالاث؟" فقال :حدثين ابن أيب حيىي ،عن داود بن حصني،
عن عكرمة ،عن ابن عباس ،وقال ابن حبان يف اجملروحنيُ :ك ّل ما روى عن عكرمة مسعه من إبراهيم بن أيب حيىي
عن داود بن احلصني فدلسها عن عكرمة .وذكر منها هذا احلديث.
وقال أبو نعيم :هذا حديث غريب من حديث عكرمة عن ابن عباس
وقد صححه بعض العلماء:
قال الطربي :هذا خرب عندان صحيح سنده.
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وعباد مل يُتكلم فيه حبجة.
وتعقبه الذهيب فقال :وال هو حجة .وقد ضعفه األكثر وهو يدلس وقد تغري أيضاً .وزاد النقاد تضعيف ما يرويه
عباد عن عكرمة فقد قال ابن حبان يف اجملروحني ( :)133 /2كل ما روى عباد عن عكرمة مسعه من إبراهيم بن
أيب حيىي عن داود بن احلصني عنه فدلسها عن عكرمة .فهو من طريق عباد بن منصور عن عكرمة ،معلول.
وقد أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( )3004حدثنا موسى بن زكراي ،ان النضر بن طاهر ،ان سويد أبو حامت،
عن ليث ،عن جماهد ،عن ابن عباس قال :قال رسول ﷺ« :ائتدموا من هذه الشجرة ،يعين :الزيت ،واكتحلوا

هبذا اإلمثد ،فإنه جمالة للبصر ،ومن عرض عليه طيب فليصب منه»
قال الطرباين :مل يرو هذا احلديث عن ليث ،عن جماهد إال سويد أبو حامت.
وفيه (موسى بن زكراي) مرتوك احلديث ،و (النضر بن طاهر ،وسويد أبو حامت ،وليث بن أيب سليم) ثالثتهم
ضعفاء.
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عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ" :إن خري ما تداويتم
به اللدود والسعوط واحلجامة واملشي ،وخري ما اكتحلتم به اإلمثد فإنه جيلو
البصر وينبت الشعر ،وكان لرسول هللا ﷺ مكحلة يكتحل هبا عند النو ثالاثً يف

كل عني"(.)1

وعن جابر بن عبداهلل هنع هللا يضر قال :قال رسول اهلل ﷺ" :إن خري أكحالكم
اإلمثد ،جيلو البصر وينبت الشعر"(.)2
وعن عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ" :إن خري
أكحالكم اإلمثد ،جيلو البصر وينبت الشعر"(.)0
وعن أيب هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول اهلل ﷺ" :خري أكحالكم اإلمثد
ينبت الشعر وجيلو البصر"(.)0
( )1رواه أمحد يف مسنده ()050 /1؛ والرتمذي يف سننه ( ،)2403وقال :هذا حديث حسن غريب؛ وابن
ماجه يف سننه ()2320؛ والطيالسي يف مسنده ()053 /1؛ ومن طريقه أبو نعيم يف احللية ()000 /0؛
والطرباين يف املعجم الكبري ()025 /11؛ والطربي يف هتذيب اآلاثر وصححه؛ والبغوي يف شرح السنة؛ واحلاكم
يف املستدرك وصححه ()043 /0؛ وحسنه السيوطي يف اجلامع الصغري ( .)3334وقد ضعفه ،واألرانؤوط يف
حتقيقه على املسند ( .)0024وقال األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي :ضعيف إال فقرة االكتحال ابإلمثد
فصحيحه ( .)2403وقال يف ضعيف اجلامع :ضعيف (.)1355
( )2رواه ابن ماجه يف سننه ( ،)2300وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة :يف إسناده إمساعيل بن مسلم املكي
وهو ضعيف لكن مل ينفرد به إمساعيل عن ابن املنكدر ()33 /0؛ ورواه الطرباين يف املعجم األوسط ()151 /3
وقال :ومل يرو هذا احلديث عن هشام إال زايد بن الربيع؛ ويف املعجم األوسط ( )132 /3وقال :مل يرو هذا
احلديث عن سليمان الواسطي إال دمحم بن ماهان؛ ويف املعجم األوسط ( )35 /0وقال :ومل يرو هذا احلديث عن
أيب بكر إال مسلم ،وزاد "عند الرقاد"؛ وصححه األلباين ،كما يف صحيح ابن ماجه ()2300؛ وقال يف سلسلة
األحاديث الصحيحة :إسناده صحيح على شرط البخاري ( )220وفيه زايدة "عند النوم؛" وصححه هبذه الزايدة
يف خمتصر الشمائل (.)00
( )0رواه ابن ماجة يف سننه ()2300؛ والبزار يف مسنده ،وقال :ال نعلم رواه عن سامل عن ابن عمر إال عثمان
بن عبدامللك ()230 /12؛ وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل (.)05
( )0رواه ابن ماجه يف سننه ()2300؛ ورواه البزار يف مسنده ( )222 /15وفيه دمحم بن املنكدر مل يسمع من
أيب هريرة .وذكره ابن عدي يف الكامل ( .)213 /5وقال ابن حجر :فيه مقال .انظر فتح الباري (.)152 /14
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد :رجاله رجال الصحيح (= .)22 /5
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وعن معاذ بن هوذة األنصاري هنع هللا يضر قال :قال رسول اهلل ﷺ" :ال
تكتحل وأنت صائم ،اكتحل ليال ،اإلمثد جيلو البصر ،وينبت الشعر"(.)1
وعن أيب النعامن األنصاري هنع هللا يضر قال :قال رسول اهلل ﷺ" :اكتحلوا
ابإلمثد املروح ،فإنه جيلو البصر ،وينبت الشعر"(.)2
وعن حذيفة بن اليامن هنع هللا يضر قال :قال رسول اهلل ﷺ" :الكحل يف العينني
جيلو البصر"(.)0
وأما فائدة الكحل فقد نص حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام عىل أنه
جيلو البرص وينبت الشعر ،وهكذا وردت تلك الفائدتان يف بقية الروايات
عن الصحابة اآلخرين مهنع هللا يضر أمجعني ،وإن كان يف أسانيد رواياهتم مقال ،لكن
كلها بمعنى حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.
وزاد عيل هنع هللا يضر يف روايته عن النبي ﷺ حلديث الكحل فائدة أخرى،
وهي قوله ﷺ" :عليكم ابإلمثد فإنه منبتة للشعر ،مذهبة للقذى ،مصفاة
للبصر"(.)0
= وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب :صحيح لغريه ( ،)2145قلت :لعله يعين حديث ابن عباس،
وصححه كذلك كما يف صحيح سنن ابن ماجه ( .)2300وذكره ابن القيسراين يف ذخرية احلفاظ ()1222 /0
وفيه زايدة "عند النوم "،وقال :فيه عبدهللا بن احملرر ،مرتوك.
( )1ضعفه األلباين ،حيث ذكره يف سلسلة األحاديث الضعيفة ()0032؛ بينما صححه يف صحيح اجلامع
( .)2231قلت :ولعل تصحيحه له لغريه أي حلديث ابن عباس كما فعل يف احلديث املتقدم أيب هريرة مهنع هللا يضر
أمجعني.
( )2ضعيف اجلامع ،لأللباين (.)1421
( )0رواه الديلمي يف مسند الفردوس ،انظر كنز العمال للمتقي اهلندي (.)12243
( )0أخرجه الطرباين يف الكبري ( ،142 /1برقم  .)130قال املناوي :وإسناده جيد ،انظر :التيسري بشرح اجلامع
الصغري ،للمناوي (= .)222 /2
= وقال املباركفوري :وسنده جيد ،انظر :حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي .)032 /5( ،وحسنه ابن حجر
كما يف فتح الباري ( .)152 /14وقال األلباين يف صحيح اجلامع :صحيح (.)0453
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قال املناوي« :واألمر لإلرشاد أو للندب .والقذى مجع قذاة ،ما يقع يف
العني من نحو تراب أو تبن» (.)1
واإلثمد بكرس اهلمزة ،وهو حجر الكحل وهو أسود إىل محرة ،ومعدنه
بأصبهان وهو أجوده وباملغرب وهو أصلب(.)2
وقال احلافظ ابن حجر« :اإلثمد بكرس اهلمزة وامليم بينهام ثاء مثلثة
ساكنة وحكي فيه ضم اهلمزة :حجر معروف أسود يرضب إىل احلمرة
يكون يف بالد احلجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان ،واختلف هل هو اسم
احلجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل؟»( ).
ِ
التفتيت الذي لفتاته
وقال ابن القيم رمحه اهلل« :وأجوده الرسيع
بصيص ،وداخله أملس ليس فيه يشء من األوساخ «) (.
ٌ
وأما عدد مرات االكتحال فأشار ابن حجر الختالف الروايات يف
ذلك واختالف العلامء يف تفسري معنى الوتر يف االكتحال ،فقال« :يف هذه
األحاديث استحباب االكتحال باإلثمد ووقع األمر باالكتحال وتر ًا من
حديث أيب هريرة يف سنن أيب داود ،ووقع يف بعض األحاديث التي أرشت
إليها كيفية االكتحال ،وحاصله ثالث ًا يف كل عني ،فيكون الوتر يف كل
واحدة عىل حدة ،أو اثنتني يف كل عني وواحدة بينهام ،أو يف اليمني ثالثا ويف

( )1التيسري بشرح اجلامع الصغري ،للمناوي (.)222 /2
( )2اتج العروس ،للزبيدي (.)1212 /2
( )0فتح الباري ،البن حجر (.)5034
( )0زاد املعاد ،البن القيم (.)230 /0
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اليرسى ثنتني فيكون الوتر بالنسبة هلام مجيعا وأرجحها األول واهلل
أعلم»(.)1
نص العلامء عىل استحباب استخدام الكحل ،خاصة اإلثمد منه.
وقد َّ
ٌ
حفظ لصحة
قال ابن القيم رمحه اهلل يف فوائد الكحل بعامة« :ويف الكحل

العني ،وتقوية للنور البارصِ ،
وجالء هلا ،وتلطيف للامدة الرديئة،
واستخراج هلا ،مع الزينة يف بعض أنواعه ،وله عند النوم مزيد فضل؛
الشتام هلا عىل الكحل ،وسكوهنا عقيبه عن احلركة املرضة هبا ،وخدمة
الطبيعة هلا ،ولإلثمد من ذلك خاصية» (.)2
قوهيا ،ويشد
وقال رمحه اهلل يف فوائد اإلثمد خاصة« :ينفع العني وي ِّ
أعصاهبا ،وحيفظ ِصحتها ،ويذهب ال َّلحم الزائد يف القروح ويملها ،وين ِّقي
َ
أوساخها ،وجيلوها ،ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل املائي
الرقيق ،وإذا د َّق وخلِ َط ببعض الشحوم الطرية ،ولطخ عىل حرق النار :مل
تَعرض فيه خ ْشك َِريش ٌة -أي :قرشة ،-ونفع من التن ُّفط احلادث بسببه ،وهو
أجود أكحال العني ،ال ِس َّيام للمشايخ [كبار السن] ،والذين قد ضعفت
أبصارهم ،إذا ج ِع َل معه يش ٌء من املسك»(.)0

( )1فتح الباري ،البن حجر (.)5034
( )2زاد املعاد ،البن القيم (.)252 /0
( )0زاد املعاد ،البن القيم (.)230 /0
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وأما قوله " :ويُنبت الشعر" فاملراد بالشعر هنا :اهلدب ،وهو الذي

ينبت عىل أشفار العني

()1

تبني مما سبق أن الكحل يستخدم لتقوية البرص ،وإضافة لذلك فهو
مجال للعينني وزينة.
واملبحث التايل عن الكمأة وكوهنا شفاء للعني ،فإن كان املبحث األول
عن الكحل من باب الوقاية ،فاملبحث الثاين عن الكمأة وهي من باب
العالج.

( )1عون املعبود ،للعظيم آابدي (.)52 /11
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املبحث الثاين :عالج العني ابلكمأة.
ورد يف عدة أحاديث اإلشارة للكمأة وأن ماءها شفاء للعني ،فعن
سعيد بن زيد هنع هللا يضر قال :سمعت النبي ﷺ يقول" :الكمأة من املن وماؤها
شفاء للعني"(.)1
والكمأة مجع مفردها كمء ،وقيل الكمأة تطلق عىل الواحد وعىل
اجلمع ،كام مجعوها عىل أكمؤ ،وقيل الكمأة هي التي إىل الغربة والسواد،
واجلبأة إىل احلمرة ،والفقعة البيض(.)2
قال ابن حجر« :الكمأة بفتح الكاف وسكون امليم بعدها مهزة
مفتوحة ،قال اخلطايب :ويف العامة من ال هيمزه ،واحدة الكمء بفتح ثم
سكون ثم مهزة مثل مترة ومتر ،وعكس ابن األعرايب فقال :الكمأة اجلمع
والكمء الواحد عىل غري قياس ،قال :ومل يقع يف كالمهم نظري هذا سوى
خبأة وخبء .وقيل :الكمأة قد تطلق عىل الواحدة وعىل اجلمع ،وقد
مجعوها عىل أكمؤ ،قال الشاعر :ولقد جنيتك أكمؤا وعساقال.
والعساقل بمهملتني وقاف والم الرشاب ،وكأنه أشار إىل أن األكمؤ
حمل وجداهنا الفلوات ،والكمأة نبات ال ورق هلا وال ساق ،توجد يف
األرض من غري أن تزرع ،قيل :سميت بذلك الستتارها ،يقال كمأ الشهادة
إذا كتمها ،ومادة الكمأة من جوهر أرض بخارى حيتقن نحو سطح األرض
( )1رواه البخاري يف صحيحه ()5243( ،)0023؛ ومسلم يف صحيحه ()2402؛ وأمحد يف املسند (/0
)111 /0( ،)142؛ والرتمذي يف سننه ()2432؛ والبزار يف مسنده ( )32 /0واإلشبيلي يف األحكام الصغرى
(.)303
( )2لسان العرب ،البن منظور (.)103 /1
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بربد الشتاء ،وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا ،ولذلك كان بعض
العرب يسميها جدري األرض تشبيها هلا باجلدري مادة وصورة؛ ألن مادته
رطوبة دموية تندفع غالب ًا عند الرتعرع ويف ابتداء استيالء احلرارة ونامء
القوة ومشاهبتها له يف الصورة ظاهر ،وأخرج الرتمذي من حديث أيب
هريرة « :أن انسا من أصحاب رسول هللا ﷺ قالوا :الكمأة جدري األرض،
فقال النيب ﷺ الكمأة من املن »...احلديث.
وللطربي من طريق ابن املنكدر عن جابر قال« :كثرت الكمأة على
عهد رسول هللا ﷺ  ،فامتنع قو من أكلها وقالوا :هي جدري األرض ،فبلغه
ذلك فقال :إن الكمأة ليست من جدري األرض ،أال إن الكمأة من املن».

تسمي الكمأة أيض ًا بنات الرعد؛ ألهنا تكثر بكثرته ثم تنفطر
والعرب ن

عنها األرض ،وهي كثرية بأرض العرب ،وتوجد بالشام ومرص ،فأجودها
ما كانت أرضه رملة قليلة املاء ،ومنها صنف قتال يرضب لونه إىل احلمرة،
وهي باردة رطبة يف الثانية رديئة للمعدة بطيئة اهلضم ،وإدمان أكلها يورث
القولنج والسكتة والفالج وعرس البول ،والرطب منها أقل رضر ًا من
اليابس ،وإذا دفنت يف الطني الرطب ثم سلقت باملاء وامللح والسعرت،
وأكلت بالزيت والتوابل احلارة ن
قل رضرها ،ومع ذلك ففيها جوهر مائي
لطيف بدليل خفتها ،فلذلك كان ماؤها شفاء للعني»(.)1

( )1فتح الباري ،البن حجر (.)130/14
18

األحاديث الواردة يف العناية ابلعني ،وفقد البصر" :دراسة حديثية موضوعية"

د .فهد احلمودي

وعن أيب هريرة هنع هللا يضر« :أن انساً من أصحاب النيب ﷺ قالوا :الكمأة
جدري األرض ،فقال النيب ﷺ" :الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني»(.)1
وروي هذا احلديث عن أيب سعيد اخلدري وجابر بن عبداهلل وابن
عباس وعائشة وصهيب بن سنان مهنع هللا يضر أمجعني بألفاظ متقاربة ومن طرق
خمتلفة بعضها ال يصح.
فرس العلامء العالج بالكمأة ،فقال ابن القيم« :ماء الكمأة أصلح
وقد ن
األدوية للعني إذا عجن به اإلثمد واكتحل به ،ويقوي أجفاهنا ويزيد الروح
البارصة قوة وحدة ويدفع عنها نزول النوازل» (.)2
« قال اخلطايب :إنام اختصت الكمأة هبذه الفضيلة ألهنا من احلالل
املحض الذي ليس يف اكتسابه شبهة ،ويستنبط منه أن استعامل احلالل
املحض جيلو البرص ،والعكس بالعكس .وقال ابن اجلوزي :يف املراد بكوهنا
شفاء للعني قوالن:
أحدمها :أنه ماؤها حقيقة ،إال أن أصحاب هذا القول اتفقوا عىل أنه ال
يستعمل رصفا يف العني ،لكن اختلفوا كيف يصنع به عىل رأيني:

( )1رواه أمحد يف مسنده ( )152 /15وقال حمققه أمحد شاكر :إسناده صحيح؛ ورواه ابن راهويه يف مسنده
()542؛ ورواه الرتمذي يف سننه ( )2433وقال حديث حسن غريب ،وبرقم ( )2433وقال حديث حسن؛
وذكره البغوي يف شرح السنة ( )142 /3وقال :حديث حسن؛ وحسنه األلباين كما يف ختريج مشكاة املصابيح
(.)0130
( )2زاد املعاد ،البن القيم (.)023 /0
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أحدمها :أنه خيلط يف األدوية التي يكتحل هبا حكاه أبو عبيد ،قال:
ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض األطباء قالوا :أكل الكمأة جيلو
البرص.
ثانيهام :أن تؤخذ فتشق وتوضع عىل اجلمر حتى يغيل ماؤها ،ثم يؤخذ
امليل فيجعل يف ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بامئها ،ألن النار تلطفه
وتذهب فضالته الرديئة ويبقى النافع منه ،وال جيعل امليل يف مائها وهي
باردة يابسة فال ينجع ،وقد حكى إبراهيم احلريب عن صالح وعبداهلل ابني
أمحد بن حنبل أهنام اشتكت أعينهام فأخذا كمأة وعرصاها واكتحال بامئها
فهاجت أعينهام ورمدا ،قال ابن اجلوزي :وحكى شيخنا أبو بكر بن
عبدالباقي أن بعض الناس عرص ماء كمأة فاكتحل به فذهبت عينه .والقول
الثا ين أن املراد ماؤها الذي تنبت به ،فإنه أول مطر يقع يف األرض فرتبى به
األكحال حكاه ابن اجلوزي عن أيب بكر بن عبدالباقي أيضا ،فتكون
اإلضافة إضافة الكل ال إضافة جزء ،قال ابن القيم :وهذا أضعف الوجوه.
قلت :وفيام ادعاه ابن اجلوزي من االتفاق عىل أهنا ال تستعمل رصفا نظر،
فقد حكى عياض عن بعض أهل الطب يف التداوي بامء الكمأة تفصيال،
وهو إن كان لتربيد ما يكون بالعني من احلرارة فتستعمل مفردة ،وإن كان
لغري ذلك فتستعمل مركبة ،وهبذا جزم ابن العريب فقال :الصحيح أنه ينفع
بصورته يف حال ،وبإضافته يف أخرى ،وقد جرب ذلك فوجد صحيحا.
نعم جزم اخلطايب بام قال ابن اجلوزي فقال :تربى هبا التوتياء وغريها من
األكحال ،قال :وال تستعمل رصفا فإن ذلك يؤذي العني .وقال الغافقي يف

21

األحاديث الواردة يف العناية ابلعني ،وفقد البصر" :دراسة حديثية موضوعية"

د .فهد احلمودي

املفردات :ماء الكمأة أصلح األدوية للعني إذا عجن به اإلثمد واكتحل به،
فإنه يقوي اجلفن ،ويزيد الروح البارص حدة وقوة ،ويدفع عنها النوازل«(.)1
وقال النووي« :الصواب أن ماءها شفاء للعني مطلق ًا فيعرص ماؤها
وجيعل يف العني منه ،وقد رأيت أنا وغريي يف زماننا من كان عمي وذهب
برصه حقيقة فكحل عينه بامء الكمأة جمرد ًا فشفي وعاد إليه برصه» ( ).
ومن الناس من يذهب برصه ،وال تنفع الكمأة وال غريها من
األدوية مما جيعلهم يفقدون البرص ،أو يكونوا ممن فقد البرص منذ الوالدة،
فأخرب النبي ﷺ عن ربه  عظيم أجر من فقد برصه فصرب واحتسب،
واألحاديث الواردة يف ذلك سيتناوهلا املبحث الثالث.

( )1فتح الباري ،البن حجر (.)130/14
( )2شرح صحيح مسلم ،للنووي (.)10 /5
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()1

املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف فضل من فقد البصر

عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :إن اهلل 
قال« :إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب ،عوضته منهما اجلنة -يريد عينيه»(.)2
( )1بوب البخاري هبذا العنوان يف صحيحه ،كتاب املرضى ،فاقتديت به يف عنوان هذا املبحث ،حلسن اختياراته
يف األبواب.
( )2رواه البخاري يف صحيحه ( ،113 /14رقم  )5350من طريق عمر وموىل املطلب ،مث قال البخاري بعده:
اتبعه أشعث بن جابر وأبو ظالل كالمها عن أنس عن النيب ﷺ.
أما حديث أشعث عن أنس هنع هللا يضر ،ولفظه :عن النيب ﷺ قال" :قال ربكم  :من أذهبت كرميتيه فصرب
واحتسب كان ثوابه اجلنة ".فقد أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،2415 /3رقم  )3002من طريق نوح عن
أشعث عن أنس به .وقال :مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال نوح بن قيس؛ ويف املعجم األوسط ( ،10 /0رقم
 )0022من طريق أيب األحوص عن عاصم األحول عن أنس قال :قال رسول هللا ﷺ" :من أذهبت كرميتيه
فصرب واحتسب مل أرض له ثواابً إال اجلنة" ومل يذكر "قال هللا  "أو "يقول هللا ؛" ويف املعجم الصغري (/1
 ،200رقم )023؛ ورواه أمحد يف مسنده ( )235 /2مبثله ،إال أنه قال" :مث صرب واحتسب؛" وأخرجه البيهقي
يف شعب اإلميان ( ،122 /2رقم  )2231بلفظ" :مل أرض له إال اجلنة".
وأما حديث أيب ظالل عن أنس فقد رواه عبد بن محيد يف املنتخب ( ،115 /0رقم  ،)1225وزاد "وأان ابن
ستني "،ولفظه :أن أاب ظالل قال :دخلت على أنس بن مالك هنع هللا يضر فقال يل :ادنه ،مىت ذهب بصرك؟ قلت :وأان
زعيم فيما زعم أهلي ،فقال :أال أبشرك مبا تقر به عينك؟ قلت :بلى ،قال :مر ابن أم مكتوم برسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فقال رسول هللا ﷺ" :إن هللا  يقول :ما ملن أخذت كرميتيه عندي جزاء إال اجلنة ".ورواه البيهقي يف
شعب اإلميان ( ،122 /2رقم  )2234من وجه آخر عن أيب ظالل عن أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" :حدثين جربيل عليه السالم عن رب العاملني أنه قال :ما جزاء من أذهبت كرميتيه -يعين عينيه -إال احللول
يف داري والنظر إىل وجهي ".ورواه الدواليب يف الكىن ( ،12 /2يف ترمجة أيب ظالل) هبذا اللفظ" :ثواب عبدي إذا
أخذت كرميتيه النظر إىل وجهي وحلول داري ".وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،050 /3رقم  )3355من
طريق أسد بن موسى ثنا أشرس بن الربيع ثنا أبو ظالل به ،وقال :مل يرو هذا احلديث عن أشرس إال أسد بن
موسى .وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد برقم ( )1120بلفظ :اي أاب ظالل! مىت أصيب بصرك؟ قلت :ال أعقله،
قال :أال أحدثك حديثاً حدثنا به رسول هللا ﷺ عن جربيل عليه السالم عن ربه تبارك وتعاىل قال" :إن هللا 
قال :اي جربيل! ما ثواب عبدي إذا أخذت كرميتيه إال النظر إىل وجهي واجلوار يف داري "،قال أنس :فلقد رأيت
أصحاب النيب ﷺ يبكون حوله يريدون أن يذهب أبصارهم.
ورواه الرتمذي يف سننه ( ،324 /0رقم  )2044ابختصار ،وقال :حسن غريب من هذا الوجه .ولفظه "إن هللا
تعاىل يقول :إذا أخذت كرمييت عبدي يف الدنيا مل يكن له جزاء عندي إال اجلنة".
ورواه البيهقي يف شعب اإلميان ( ،120/2رقم  )2230من طريق هالل بن سويد؛ ومن طريق النضر بن أنس
( ،120/2رقم  )2230كالمها عن أنس هنع هللا يضر ،لفظ هالل :مر بنا ابن أم مكتوم هنع هللا يضر =
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قوله "حبيبتيه" بالتثنية ،وقد فرسمها آخر احلديث بقوله" :يريد عينيه".
قال احلافظ ابن حجر« :ومل يرصح بالذي فرسمها ،واملراد باحلبيبتني
املحبوبتان؛ ألهنام أحب أعضاء اإلنسان إليه ،ملا حيصل له بفقدمها من
األسف عىل فوات رؤية ما يريد رؤيته من خري فيرس به ،أو رش فيجتنبه»(.)1
وقال املباركفوري يف سبب وصف العينني بالكريمتني« :وإنام سميتا هبا؛
ألنه ال أكرم عند اإلنسان يف حواسه منها» (.)2
قال احلافظ ابن حجر« :وهذا أعظم العوض ،ألن االلتذاذ بالبرص
يفنى بفناء الدنيا وااللتذاذ باجلنة باق ببقائها ،وهو شامل لكل من وقع له
ذلك برشط املذكور .ووقع يف حديث أيب أمامة فيه قيد آخر أخرجه
البخاري يف األدب املفرد بلفظ "إذا أخذت كريمتيك فصربت عند الصدمة
واحتسبت "،فأشار إىل أن الصرب النافع هو ما يكون يف أول وقوع البالء

علي من أخذت
= فسلم فقال النيب ﷺ :أال أحدثكم مبا حدثين جربيل عليه السالم :إن هللا  يقول :حق َّ
كرميتيه أن ليس له جزاء إال اجلنة" ،ولفظ اآلخر قال :قال رسول هللا ﷺ" :قال هللا  :إذا أخذت بصر عبدي
فصرب فعوضه عندي اجلنة".
ورواه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )202-203 /2من طريق أيب غسان دمحم بن مطرف عن زيد بن أسلم قال ال
أعلمه إال عن أنس بن مالك هنع هللا يضر يرفعه إىل النيب ﷺ قال" :يقول هللا  :إذا أذهبت صفييت عبدي فال أرضى
له ثواابً دون اجلنة".
وأليب يعلى يف املسند ( ،200-200 /2رقم  )0202من وجه آخر عن أنس هنع هللا يضر يرفعه" :قال هللا  :إذا
أخذت كرمييت عبدي مل أرض له ثواابَ دون اجلنة "،قال :قلت اي رسول هللا وإن كانت واحدة؟ قال" :وإن كانت
واحدة "،وكذا أخرجه ابن عدي يف الكامل ( ،1203 /0ترمجة سعد بن سليم الضبعي) وهذه الزايدة منكرة،
وراويها عن أنس وهو سعيد بن سليم الضيب وقيل الضبعي ،فيه ضعف .قال الذهيب :وما ذكره أحد يعين نسبة
الضبعي غري ابن عدي .وانظر ترمجته يف الكامل البن عدي ( ،)1203 /0وميزان االعتدال ،للذهيب (،102 /2
الرتمجة  ،)0240ولسان امليزان ،البن حجر ( ،)02 /0وأورد اجلميع هذا احلديث يف ترمجته.
( )1فتح الباري ،البن حجر ( ،113 /14رقم .)5350
( )2حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،للمباركفوري (.)33 /2
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فيفوض ويسلم ،وإال فمتى تضجر وتقلق يف أول وهلة ثم يئس فيصرب ال
يكون حصل املقصود»(.)1
قال املناوي « :وإذا كان ثوابه اجلنة فمن له عمل صالح آخر يزاد يف
الدرجات» (.)2
قال املال عيل القاري« :وقول ابن حجر ولو من عني واحدة فيه نظر
ملخالفته نص احلديث ولعدم الرضورة الكاملة يف فقد إحدامها حلصول
أصل املقصود بواحدة منهام»(.)0
وجاء عن أنس هنع هللا يضر قال :دخلت مع النبي ﷺ نعود زيد بن أرقم هنع هللا يضر
وهو يشتكي عينيه فقال له« :اي زيد لو كان بصرك ملا به وصربت واحتسبت
لتلقني هللا  وليس لك ذنب»(.)0
وجاء يف الباب عن مجاعة من الصحابة رضوان اهلل عليهم ،منهم:
بريدة بن احلصيب ،وجرير بن عبداهلل البجيل ،وزيد بن أرقم ،وعبداهلل بن
عباس ،وعبداهلل بن عمر ،وعبداهلل بن مسعود ،والعرباض بن سارية ،وأبو
أمامة ،وأبو سعيد اخلدري ،وأبو هريرة ،وعائشة ابنة قدامة مهنع هللا يضر أمجعني.

( )1فتح الباري ،البن حجر ( ،113 /14رقم .)5350
( )2التيسري بشرح اجلامع الصغري ،للمناوي (.)033 /2
( )0مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،للقاري (.)012 /3
( )0أخرجه أمحد يف املسند ()153-155 /0؛ وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ( )01 /0وقال :رواه أمحد ،وفيه
اجلعفي وفيه كالم كثري ،وقد وثقه الثوري وشعبة .قال ابن اجلوزي :كذبه أيوب السختياين وزائدة .وقال جرير ال
أستحل أن أروي عنه .وقال أمحد :ال يتكلم يف جابر حلديثه إمنا يتكلم فيه لرأيه .وقال النسائي :مرتوك .انظر
الضعفاء واملرتوكني ،البن اجلوزي (.)130 /1
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فأما حديث بريدة هنع هللا يضر ،فلفظه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :لن يبتلى عبد
بشيء أشد عليه من الشرك ابهلل ولن يبتلى عبد بشيء بعد الشرك ابهلل أشد عليه

من ذهاب بصره ،ولن يبتلى عبد بذهاب بصره فيصرب إال غفر له"(.)1

وأما حديث جرير هنع هللا يضر فلفظه :قال رسول اهلل ﷺ« :قال هللا  ذكره:
من سلبته كرميتيه عوضته عنهما اجلنة»(.)2
وأما حديث زيد هنع هللا يضر ،فهو من حديث خيثمة عنه ولفظه :قال رسول
اهلل ﷺ« :ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه أبشد من بصره ،ومن ابتلي ببصره فصرب
حىت يلقى هللا  ،لقي هللا تبارك وتعاىل وال حساب عليه»(.)0
وأما حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام فبلفظ :قال رسول اهلل :
«يقول هللا  :إذا أخذت كرمييت عبدي فصرب واحتسب مل أرض له ثواابً دون

( )1أورده اهليثمي يف كشف األستار ( ،033-035 /0رقم )232؛ وذكره كذلك يف جممع الزوائد ()043 /2
وقال :رواه البزار وفيه جابر اجلعفي وفيه كالم كثري وقد وثق.
( )2أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،035 /5رقم )5521؛ واملعجم الكبري ( ،002 /2رقم )2230
وليس فيه قوله "قال هللا ؛" وذكره اهليثمي يف اجملمع ( )042 /2وقال :رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه
حصني بن عمر ،ضعفه أمحد وغريه ووثقه العجلي.
( )0أورده اهليثمي يف كشف األستار ( ،033 /1رقم )224؛ وذكره يف جممع الزوائد ( )043 /2وقال :رواه
البزار ،وفيه جابر اجلعفي ،وفيه كالم كثري وقد ُوثّق.
ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،201-204 /5رقم  ،5123ورقم  ،5452ورقم  )5423من طريق أنيسة ابنة
زيد بن أرقم عن أبيها أنه ﷺ دخل عليه يعوده من مرض كان به فقال" :ليس عليك من مرضك هذا من أبس،
ولكن كيف بك إذا عمرت من بعدي فعميت؟" قال :إذاً أصرب وأحتسب ،قال" :إذاً تدخل اجلنة بغري حساب".
قال :فعمي بعدما مات النيب ﷺ ،مث رد هللا  إليه بصره مث مات.
وروي من طريق يونس بن أيب إسحاق عن زيد بن أرقم قال :رمدت فعادين النيب ﷺ ،فلما برأت قال" :اي زيد! لو
أن عينيك كانتا ملا هبما كيف كنت صانعاً؟" قال :كنت أصرب وأحتسب ،قال :إذاً لقيت هللا  وال ذنب لك".
رواه البخاري يف األدب املفرد (ص  ،104رقم )502؛ واإلمام أمحد يف املسند ()025 /0؛ واحلاكم يف املستدرك
( )002 /1وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب .وروى أبو داود بعضه يف السنن ( ،022 /0رقم
.)0142
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اجلنة»(.)1
وأما حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام فهو بلفظ :قال النبي ﷺ« :من
أذهب هللا بصره فصرب واحتسب كان حقاً على هللا واجباً أال ترى عيناه النار»(.)2
وأما حديث ابن مسعود هنع هللا يضر فبلفظ :قال رسول اهلل ﷺ« :من ذهب
بصره يف الدنيا جعل هللا  له نوراً يو القيامة إن كان صاحلاً»(.)0
وأما حديث العرباض بن سارية هنع هللا يضر فروي من وجهني إىل لقامن بن
عامر عن سويد بن جبلة عنه؛ لفظ أحدمها أن النبي ﷺ قال« :إن ربكم 

( )1أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،50 /12رقم )120522؛ واملعجم األوسط ( ،130 /1رقم )530
وقال :مل يرو هذا احلديث عن أيب بشر إال هشيم وال يروى عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد؛ ورواه أبو يعلى يف
املسند ( ،252 /0رقم  )20352؛ ورواه ابن حبان يف صحيحه كما يف اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان،
البن بلبان ( ،120 /2رقم )2204؛ وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ( )043 /2وقال :رواه أبو يعلى والطرباين
يف الكبري واألوسط ،ورجال أيب يعلى ثقات؛ وأورده ابن حجر يف املطالب العالية ( )2023وعزاه أليب يعلى.
( )2أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،051 /2رقم  ،124 /3( ،)2242رقم  )3153وقال :ال يروى هذا
احلديث عن مسعر إال جعفر بن عون ،تفرد به وهب بن حفص؛ والروض الداين إىل املعجم الصغري ( ،20 /1رقم
 )120وقال فيه :مل يروه عن مسعر إال جعفر بن عوان تفرد به وهب بن حفص .وكذا أخرجه ابن اجلوزي يف
املوضوعات ( )240 /0لكون وهب بن حفص يف سنده ،قال أبو عروبة :إنه كذاب يضع ،وقال الدارقطين :كان
يضع احلديث ،انظر ترمجته يف ميزان االعتدال ،للذهيب ( ،051 /0الرتمجة  ،)2025ولسان امليزان ،البن حجر
( ،222 /3الرتمجة .)312
( )0أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،52 /2رقم )1224؛ وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ()014 /2
وقال :رواه الطرباين يف األوسط ،وفيه بشر بن إبراهيم األنصاري وهو ضعيف.
ورواه أبو نعيم يف أخبار أصبهان ()223 /2؛ وابن اجلوزي يف املوضوعات ( )240 /0من طريق زاذان عن ابن
مسعود رضي هللا عنهما عن النيب ﷺ قال" :ذهاب البصر مغفرة للذنوب ،وذهاب السمع مغفرة للذنوب ،وما
نقص من اجلسد فعلى مقدار ذلك؛" والديلمي يف مسند الفردوس ( ،032 /2رقم  )2230ومل يذكر الشطر
األخري وهو قوله "وما نقص من اجلسد فعلى مقدار ذلك".
قال ابن عدي يف الكامل ( )230 /0هذا منكر اإلسناد واملنت وهارون بن عنرتة ال حيتج به ،وداود بن الزبرقان
ليس بشيء .وأورده السيوطي يف الآللئ املصنوعة ( ،)042 /2وانظر سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين
(.)322
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قال" :إذا سلبت من عبد كرميتيه وهو هبما صابر مل أرض له هبما ثواابً دون اجلنة،
إذا محدين عليهما»(.)1

ولفظ اآلخر رفعه" :قال الرب  :إذا قبضت من عبدي كرميتيه وهو
هبما ضنني مل أرض له ثواابً دون اجلنة"(.)2

وأما حديث أيب أمامة هنع هللا يضر فلفظه :قال رسول اهلل ﷺ« :يقول هللا :

اي ابن آد إذا أخذت كرميتيك فصربت واحتسبت عند الصدمة األوىل مل أرض

لك ثواابً دون اجلنة»(.)0

وأما حديث أيب سعيد هنع هللا يضر ،فلفظه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من

أخذت كرميتيه فصرب واحتسب مل أرض له ثواابً دون اجلنة"(.)0
( )1أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،250 /13رقم .)300
( )2أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،250 /13رقم )300؛ وأخرجه الطرباين يف الكبري أيضاً (،252 /13
رقم  )300من طريق حبيب بن عبيد الرحيب عنه قال :قال رسول هللا ﷺ" :يقول هللا جل ذكره :إذا أخذت
كرمييت عبد وهو هبما ضنني ،مل أرض له ثواابً دون اجلنة إذا محدين عليهما ".وفيه أبو بكر بن أيب مرمي وهو
ضعيف.
وكذا أخرجه احلسن بن سفيان ومن طريقه أبو نعيم يف حلية األولياء ( )140 /3من طريق حبيب ولفظه :قال
رسول هللا ﷺ" :قال هللا  :إذا قبضت من عبدي كرميتيه وهو هبما ضنني مل أرض له ثواابً دون اجلنة إذا محدين
عليهما".
ورواه البزار يف مسنده ،وانظر كشف األستار ( ،033 /1رقم  )2022من جهة حبيب أيضا بلفظ :قال رسول
هللا ﷺ فيما يرويه عن ربه" :إذا أخذت من عبدي وذكره كالذي قبله بدون "إذا محدي عليهما" وقال عقبه ال
نعلم عن العرابض أبحسن من هذا اإلسناد.
( )0رواه أمحد يف مسنده ()252-253 /5؛ والطرباين يف املعجم الكبري ( ،223-225 /3رقم )2233؛
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ( )043 /2وقال :وفيه إمساعيل بن عياش وفيه كالم؛ ورواه ابن ماجه يف سننه (/1
 ،542رقم  )1522بدون الكرميتني ،ولفظه :يقول هللا  :ابن آدم إن صربت واحتسبت عند الصدمة األوىل...
احلديث".
وأخرجه الطرباين يف الكبري أيضاً ( ،120 /3رقم  )2540بلفظ :عن النيب ﷺ قال" :قال ربكم  :إذا قبضت
كرمية عبدي وهو هبما ضنني فحمدين على ذلك مل أرض له ثواابً دون اجلنة ".وقال اهليثمي يف اجملمع ()014 /2
وفيه السفر بن نسري ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،وضعفه الدارقطين.
( )0أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،044 /5رقم  )5022وقال مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال
مرزوق أبو بكر ،وال عن مرزوق إال مسلمة ،تفرد به عمر بن شبة .وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (= )042 /2
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وأما حديث أيب هريرة هنع هللا يضر يرفعه إىل النبي ﷺ فلفظه قال« :يقول هللا
 :من أذهبت حبيبتيه فصرب واحتسب مل أرض له ثواابً دون اجلنة» ،وقال
عقبه :حسن صحيح(.)1
وآخرها حديث عائشة ابنة قدامة اهنع هللا يضر ،قالت :قال رسول اهلل :
«عزيز عىل اهلل  أن أيخذ كرمييت مؤمن -يعين عينيه– مث يدخله النار»(.)2
وقد جاء عن املسيب بن رافع فيام رواه مسدد من طريقه أنه قال :كان
يقال :مصاب الرجل ببرصه كمصابه يف نفسه(.)0
والنصوص النبوية وردت يف فضل من فقد برصه ،ولكن هنالك
روايات أخرى يف أجر من قاد األعمى ومن فقد برصه ،ولكنها ال تصح،
وإنام نسوقها يف املبحث التايل لبيان ضعفها الرتباطها بموضوع البحث.

= وفيه مسلمة بن الصلت وهو مرتوك وقد وثقه ابن حبان .وقال أبو حامت مرتوك احلديث .وقال األزدي :ضعيف
احلديث ،ليس حبجة .انظر لسان امليزان البن حجر (.)52 /3
( )1رواه الرتمذي يف سننه ( ،340 /0رقم )2041؛ ورواه البيهقي يف شعب اإلميان ( ،120 /2رقم )2235
من طريق سهيل بن أيب صاحل ولفظه أن النيب ﷺ قال" :ال تذهب حبيبتا عبد فيصرب وحيتسب إال دخل اجلنة".
ورواه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،30 /1رقم  )122من حديث عبيد هللا بن زحر عن األعمش به ولفظه عن
رسول هللا ﷺ قال" :إن هللا  يقول :إذا أذهبت حبيبيت عبدي فصرب واحتسب أثبته هبما اجلنة ".وقال الطرباين:
مل يرو هذا احلديث عن عبيدهللا بن زحر إال حيىي بن أيوب ،تفرد به سعيد بن أيب مرمي.
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ( )014-042 /2وقال :وفيه عبيد هللا بن زحر وهو ضعيف .قال حيىي :حديثه
عندي ضعيف .وقال ابن املديين :منكر احلديث .وقال الدارقطين :ليس ابلقوي .انظر ميزان االعتدال ،للذهيب
(.)3 /0
( )2رواه أمحد يف مسنده ()033-035 /3؛ ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،000 /20رقم )353؛ وذكره
اهليثمي يف جممع الزوائد ( )043 /2وقال :فيه عبدالرمحن بن عثمان احلاطيب ضعفه أبو حامت ،وذكره ابن حبان يف
الثقات.
( )0ذكره ابن حجر يف املطالب العالية ( ،002 /2رقم  )2023وعزاه ملسدد.
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املبحث الرابع :األحاديث الواردة يف أجر من قاد أعمى
ورد فيمن قاد أعمى حديث له طرق ،يف كل منها مقال؛ فروي من
حديث معىل بن مهدي عن سنان أيب البخرتي عن عبداهلل بن أيب محيد عن
نافع عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من قاد أعمى
أربعني خطوة غفر هللا ما تقد من ذنب»(.)1
ويف الباب عن ابن عباس ،وأنس ،وجابر ،وأيب هريرة مهنع هللا يضر أمجعني
وكلها وردت من طرق ال ترتقي لدرجة القبول.
فأما أوهلا فحديث ابن عباس ريض اهلل عنهام مرفوع ًا« :من قاد أعمى
حىت يبلغه مأمنه غفر هللا له أربعني كبرية»(.)2
( )1رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ()210 /2؛ وابن عدي يف الكامل ( )2523 /2من طريق املسيب بن صاحل
عن أيب البخرتي عن دمحم بن أيب محيد عن دمحم بن املنكدر عن جابر ولفظه" :من قاد مكفوفا أربعني خطوة غفر له
ما مضى من ذنوبه ".فمرة جاء عن دمحم بن املنكدر عن جابر ،ومرة عن دمحم بن املنكدر عن ابن عمر ،وكالمها
غري حمفوظ.
وحلديث ابن عمر رضي هللا عنهما طرق منها :ما أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،050 /12رقم )10022؛
وأبو يعلى املوصلي يف مسنده ( ،033/2رقم )5310؛ وأبو نعيم يف حلية األولياء ()153 /0؛ وابن اجلوزي يف
املوضوعات ()120 /2؛ واهليثمي يف جممع الزوائد ( )103 /0وقال :رواه الطرباين يف الكبري وأبو يعلى ،وفيه
علي بن عروة وهو كذاب؛ وأورده ابن حجر يف املطالب العالية ( ،043 /2رقم  )2521وعزاه أليب يعلى .كلهم
من جه ة علي بن عروة عن دمحم بن املنكدر عن ابن عمر رضي هللا عنهما رفعه" :من قاد أعمى أربعني خطوة
وجبت له اجلنة".
وكذا رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد ( )145 /5من جهة علي لكن بلفظ "ذراعا" بدل "خطوة "،وجعل الصحايب
ابن عمرو بزايدة واو.
ورواه ابن عدي يف الكامل ( )501 /2من جهة ثور بن يزيد عن دمحم بن املنكدر مثل األول سنداً ومتناً.
ورواه ابن عدي يف الكامل كذلك ( )2132 /3من طريق دمحم بن عبدامللك األنصاري عن دمحم بن املنكدر أيضا
كذلك لكنه بلفظ" :وجبت له اجلنة ".وهو يف املعجم الكبري للطرباين ( )10022 ،050 /12من حديث سلم
بن سامل عن عروة عن دمحم بن املنكدر عن ابن عمر رضي هللا عنهما رفعه بلفظ الذي قبله.
( )2أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،224 /12رقم )12202؛ وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ()103 /0
وقال :فيه عمر بن حيىي األبلي .وانظر ترمجته يف لسان امليزان ،البن حجر (= )003 /0
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وثانيها حديث أنس ،وهو عن سليامن التيمي عنه مرفوع ًا« :من قاد
مكفوفا أربعني ذراعا كانت له عدل رقبة»(.)1
وثالثها حديث جابر ،وهو عن حممد بن املنكدر عنه مرفوع ًا« :من قاد
أعمى أربعني خطوة وجبت له اجلنة»(.)2

ورابعها حديث أيب هريرة ،وهو عن ابن سريين عنه مرفوع ًا« :اي أاب

هريرة من مشى مع أعمى ميال يرشده كان له بكل ذراع من احلبل عتق رقبة ،اي

أاب هريرة إذا أرشدت أعمى فدذ يده اليسرى بيدك اليمىن فإهنا صدقة»(.)0

وكل هذه األحاديث الواردة فيمن قاد أعمى ضعيفة ،وبعضها أشد
ضعفا من بعض ،واهلل أعلم.

= ولكن عنده األيلي بدل األبلي ،ورواه ابن عدي يف الكامل ( )1500 /0من حديث الثوري عن عمرو بن
دينار عنه مرفوعاً" :من قاد مكفوفا أربعني ذراعا أدخله هللا اجلنة".
( )1أخرجه من طريق عيسى بن علي الوزير ،ابن اجلوزي يف املوضوعات ()125 /2؛ وأخرجه الطرباين يف املعجم
األوسط ( ،55 /0رقم  )0520من طريق يوسف بن عطية التيمي ولفظه" :من قاد أعمى أربعني ذراعا كان له
كعتق رقبة ".وأخرجه اخلطيب من طريق سليمان بن عمرو عن التيمي عن أنس ،ومن طريقه ابن اجلوزي يف
املوضوعات ( .)123 /2قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)103 /0فيه يوسف بن عطية الصفار ،وهو مرتوك.
( )2أورده العقيلي يف الضعفاء الكبري ( )140 /0يف ترمجة دمحم بن عبدامللك األنصاري الضرير.
( )0أورده الديلمي يف مسند الفردوس ( ،054 /5رقم .)3022
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل من بعثه
اهلل هادي ًا ومبرش ًا ونذير ًا ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ،وبعد:
فقد اعتنت السنة النبوية بالصحة العامة لإلنسان ،ومن أهم وأغىل
احلواس التي يتمتع هبا اإلنسان حاسة البرص ،ولذا كان للعناية بالعني ذكر
واهتامم يف السنة .وتناول هذا البحث تلك األحاديث وتوصل لعدة نتائج
من أمهها:
أوالً :عناية السنة النبوية بالصحة العامة لإلنسان.
ثاني ًا عناية السنة النبوية بالعني كوهنا من أهم وأغىل أعضاء جسم
اإلنسان.
ثالث ًا :اهتامم السنة باجلانب الوقائي وذلك بكحل العني ،وذكر فوائد
ذلك الصحية.
رابع ًا :اهتامم السنة باجلانب اجلاميل للعني إضافة للجانب الصحي،
والكحل باإلضافة لكونه جيلو البرص فهو ينبت شعر األهداب مما يزيد
العني مجاالً وصحة.
خامس ًا :االهتامم بمعاجلة العني وعدم إمهاهلا ،وذكر يشء مما يتعالج به
وهو الكمأة.
سادس ًا :مواساة السنة ملن فقد برصه ،وذكر األجر العظيم يف اآلخرة
وهو اجلنة ملن صرب واحتسب.
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سابع ًا :بيان بعض األحاديث الضعيفة التي يستدل هبا يف أجر من قاد
أعمى ،وذلك لتنقيح السنة مما ال يصح.
ونتائج هذا البحث تقودنا لعدة توصيات من أمهها:
أوالً :فتح أبواب تتعلق بالصحة للمهتمني بالسنة ،كالعناية باألسنان،
والعناية باملعدة ،وغري ذلك.
ثاني ًا :فتح املجال لدراسات فقهية متعمقة هلذه األحاديث تتناول
أحكامها وما يرتتب عىل ذلك.
ثالث ًا :أمهية العناية بالعني وعدم إمهاهلا ،سواء باجلانب الوقائي أو
العالجي.
رابع ًا :عظيم أجر من فقد برصه واحتسب ،ويف السنة مواساة ما بعدها
مواساة.
نسأل اهلل العظيم أن يعيننا عىل فهم السنة والعمل بام فيها ،وآخر دعوانا
أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
أمجعني.
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املراجع
 األحاديث املدتارة .الضياء املقديس ،حممد بن عبد الواحد بنأمحد احلنبيل (ت:

 .)3مكة املكرمة :مكتبة النهضة احلديثة.

حتقيق ابن دهيش ،عبدامللك بن عبداهلل .الطبعة األوىل،
4 41هـ.
 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان .ابن بلبان ،عالء الدين أبواحلسن عيل بن بلبان الفاريس (ت .)9 7 :حتقيق األرناؤوط،
شعيب .بريوت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل4711 ،م.
 األحكا الصغرى .اإلشبييل ،عبداحلق بن عبدالرمحن (ت:114ه) .حتقيق اهلليس ،أم حممد بنت أمحد .القاهرة :مكتبة ابن
تيمية ،الطبعة األوىل.4 4 ،
 األدب املفرد .البخاري ،أبو عبداهلل إسامعيل بن إبراهيماجلعفي (ت .) 13:بريوت :دار البشائر اإلسالمية .حتقيق
عبدالباقي ،حممد فؤاد .الطبعة الثالثة4717 ،م.
 اإلصابة يف متييز الصحابة .ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل(ت .)11 :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب .أربعة أجزاء،
الطبعة األوىل1 ،

4هـ.

 اتج العروس من جواهر القاموس .الزبيدي ،حممد بن حممداحلسيني (ت4 11 :ه) .حتقيق مرتىض ،السيد .بريوت :دار
الفكر 1 ،جزء ًا ،الطبعة األوىل4 4 ،ه.
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 اتريخ أصبهان .أبو نعيم ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاقاألصبهاين (ت1:

) .حتقيق :حسن ،سيد كرسوي .بريوت:

دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل4771 ،م.
 اتريخ بغداد .اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل (ت: .) 3بريوت :دار الكتب العلمية .اثنان وعرشون جزء ًا،
دون ذكر رقم الطبعة ،دون ذكر التاريخ.
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي .املباركفوري ،أبو العالحممد بن عبدالرمحن (ت4 1 :ه) .بريوت :دار الكتب
العلمية ،عرشة أجزاء ،د ت ،.د .ط.
 تقريب التهذيب .ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل (ت: .)11حلب :دار الرشيد .حتقيق عوامة ،حممد .الطبعة
الثالثة4 44 ،هـ.
 هتذيب اآلاثر .الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير (ت.) 41 :حتقيق شاكر ،حممود .القاهرة :مطبعة املدين ،جزءان ،د .ط،.
د .ت.
 هتذيب التهذيب .ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل (ت: .)11القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي4 .جزء ًا ،د .ط ،.د.
ت.
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 التيسري بشرح اجلامع الصغري .املناوي ،زين الدين عبد الرؤوف(ت41 4 :ه) .الرياض :مكتبة اإلمام الشافعي ،جزءان،
الطبعة الثالثة4711 ،م.
 الثقات .ابن حبان ،حممد بن حبان التميمي البستي(ت .) 1 :حيدرآباد الدكن :مطبعة جملس دائرة املعارف
العثامنية .حتت مراقبة خان ،حممد عبداملعيد .عرشة أجزاء،
الطبعة األوىل479 ،م.
 جامع األصول يف أحاديث الرسول .ابن األثري ،جمد الدي أيبالسعادات املبارك بن حممد (ت .)313 :حتقيق األرناؤوط،
عبدالقادر .بريوت :مطبعة املالح ،مكتبة دار البيان ،د.ط،.
أحد عرش جزء ًا.479 ،
 اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي .الرتمذي ،أبو عيسى حممدبن عيسى بن سورة (ت .) 79 :بريوت :دار الكتب العاملية.
بتحقيق ورشح شاكر ،أمحد حممد 1 .أجزاء ،الطبعة األوىل،
4719م.
 اجلامع الصحيح وهو صحيح البداري .البخاري ،أبو عبداهللإسامعيل بن إبراهيم اجلعفي (ت .) 13:انظر فتح الباري،
البن حجر.
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 حلية األولياء وطبقات األصفياء .األصفهاين ،أبو نعيم أمحد بنعبداهلل (ت1 :

) .بريوت :دار الكتب العلمية .عرشة

أجزاء ،الطبعة األوىل4 17 ،هـ.
 ذخرية احلفاظ املدرج على احلروف واأللفاظ .القيرساين ،حممد بنطاهر املقديس (ت119 :ه) .حتقيق الفريوائي ،عبدالرمحن بن
عبداجلبار .الرياض :دار السلف ،4 43 :الطبعة األوىل.
 زاد املعاد يف هدي خري العباد .ابن القيم ،حممد بن أيب بكر (ت:914ه) .حتقيق األرناؤوط شعيب ،وعبدالقادر األرناؤوط.
بريوت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة 3 ،أجزاء4771 ،م.
 سلسلة األحاديث الصحيحة .األلباين ،حممد نارص الدين(ت4:

 .)4بريوت :املكتبة اإلسالمية .ستة أجزاء ،الطبعة

الرابعة4711 ،م.
 سلسلة األحاديث الضعيفة .األلباين ،حممد نارص الدين(ت4:

 .)4بريوت :املكتبة اإلسالمية 3 .أجزاء ،الطبعة

األوىل4711 ،م.
 سنن ابن ماجة .ابن ماجة ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني(ت 91 :ه) .بريوت :دار إحياء الكتب العربية ،حتقيق
عبدالباقي ،حممد فؤاد .جزءان ،دون ذكر رقم الطبعة ،دون
ذكر تاريخ الطبع.
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 السنن الصغرى .البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل (ت: .) 11الرياض :مكتبة الرشد .رشح وختريج األعظمي ،حممد
ضياء الرمحن .الطبعة األوىل 114 ،م.
 السنن الكربى .البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل (ت: .) 11بريوت :دار املعرفة .ويف ذيله اجلوهر النقي البن
الرتكامين ،ويليه فهرس األحاديث من إعداد املرعشيل،
يوسف .عرشة أجزاء ،الطبعة األوىل477 ،م.
 السنن الكربى .النسائي ،أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب (ت: .) 1بريوت :دار الكتب العلمية .حتقيق البنداري،
عبدالغفار سليامن ،وسيد كرسوي حسن .ستة أجزاء ،الطبعة
األوىل.4774 ،
 سنن النسائي .النسائي ،أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب (ت: .) 1بريوت :دار البشائر اإلسالمية .اعتنى به ورقمه
وصنع فهارسه أبو غدة ،عبدالفتاح .تسعة أجزاء ،الطبعة
األوىل4711 ،م.
 السنن .السجستاين ،أبو داود سليامن بن األشعث (ت.) 91 :بريوت :دار احلديث للطباعة والنرش والتوزيع .إعداد
الدعاس ،عزت وعادل السيد 1 .أجزاء ،الطبعة األوىل،
4737م.
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 شرح السنة .البغوي ،احلسني بن مسعود (ت143 :ه) .حتقيق:معوض ،عيل حممد وعادل أمحد .بريوت :دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل4 4 ،ه.
 شعب اإلميان .البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل (ت: .) 11الرياض :مكتبة الرشد .حتقيق الندوي ،خمتار .أربعة
عرش جزء ًا ،الطبعة األوىل 11 ،م.
 الشمائل .الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة (ت: .) 79بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية .حتقيق اجلمييل ،سيد.
الطبعة األوىل.4 4 ،
 صحيح الرتغيب والرتهيب .األلباين ،حممد نارص الدين(ت4:

 .)4الرياض :مكتبة املعارف ،الطبعة األوىل،

 111م.
 صحيح اجلامع الصغري وزايدته .األلباين ،حممد نارص الدين(ت4:

 .)4بريوت :املكتب اإلسالمي .أرشف عىل طبعه

الشاويش ،زهري .جزءان ،الطبعة الثالثة4711 ،م.
 صحيح سنن ابن ماجه .األلباين ،حممد نارص الدين(ت4:

 .)4بريوت :املكتب اإلسالمي .أرشف عىل طبعه

الشاويش ،زهري .جزءان ،الطبعة الثالثة4711 ،م.
 صحيح مسلم بشرح النووي .النيسابوري ،مسلم بن احلجاج(ت .) 34 :بريوت :دار اخلري .إعداد جمموعة أساتذة
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خمتصني بإرشاف أبو اخلري ،عيل .ثامنية عرش جزء ًا ،الطبعة
األوىل477 ،م.
 الصحيح .ابن حبان ،حممد بن حبان التميمي البستي(ت .) 1 :بريوت :مؤسسة الرسالة .حتقيق األرناؤوط،
شعيب 41 .جزء ًا ،الطبعة الثانية.477 ،
 الضعفاء الكبري .العقييل ،أبو جعفر حممد بن عمرو (ت:ه) .حتقيق قلعجي ،عبداملعطي أمني .بريوت :دار املكتبة
العلمية ،الطبعة األوىل ،أربعة أجزاء471 ،م.
 الضعفاء واملرتوكني .ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيلبن حممد (ت .)179 :حتقيق القايض ،عبداهلل .بريوت :دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل4 13 ،ه.
 ضعيف اجلامع الصغري وزايدته .األلباين ،حممد نارص الدين(ت4:

 .)4بريوت :املكتب اإلسالمي .أرشف عىل طبعه

الشاويش ،زهري .جزءان ،الطبعة الثالثة4711 ،م.
 -ضعيف سنن الرتمذي .األلباين ،حممد نارص الدين (ت4:

.)4

الرياض :مكتبة املعارف ،الطبعة األوىل4771 ،م.
 عون املعبود شرح سنن أيب داود ومعه حاشية ابن القيم .العظيمآبادي ،حممد أرشف بن أمري بن عيل (ت7 :

4ه) .بريوت:

دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية 4 ،جزء ًا4 41 ،ه.
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 فتح الباري بشرح صحيح البداري .ابن حجر العسقالين ،أمحدبن عيل (ت .)11 :القاهرة :دار الريان للرتاث .رقمه
عبدالباقي ،حممد فؤاد ،وقام بإخراجه حمب الدين اخلطيب.
 4جزء ًا ،الطبعة األوىل4713 ،م.
 الفردوس مبأثور اخلطاب (مسند الفردوس) .الديلمي ،أبو شجاعشريويه بن شهرزاد (ت117 :ه) .حتقيق زغلول ،السعيد
بسيوين .بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل4713 ،م.
 الكامل .ابن عدي ،أبو أمحد عبداهلل بن عدي اجلرجاين (ت: 31ه) .بريوت :دار الفكر .حتقيق غزاوي ،حييى خمتار .سبعة
أجزاء ،الطبعة الثالثة4711 ،م.
 كشف األستار .اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر (ت: .)119بريوت :مؤسسة الرسالة .حتقيق األعظمي ،حبيب
الرمحن .أربعة أجزاء ،د.ت.
 كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال .اهلندي ،عالء الدين عيلاملتقي (ت791 :م) .حتقيق السقا ،صفوت ،وبكري احلياين.
بريوت :مؤسسة الرسالة 41 ،جزء ًا.
 الكىن واألمساء .الدواليب ،أبو برش حممد بن أمحد بن محاداألنصاري (ت .) 41:بريوت :دار ابن حزم .حتقيق
الفاريايب ،أبو قتيبة نظر حممد .ثالثة أجزاء 111 ،م.
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 الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة .السيوطي ،جالل الدينعبدالرمحن بن الكامل (ت .)744 :بريوت :دار املعرفة،
الطبعة الثانية ،جزءان.4791 ،
 لسان امليزان .ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل (ت.)11 :حتقيق أبو غدة ،عبدالفتاح .بريوت :دار البشائر اإلسالمية،
الطبعة األوىل. 11 ،
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد .اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر(ت .)119 :بريوت :مؤسسة املعارف للطباعة والنرش.
بتحرير احلافظني العراقي وابن حجر .عرشة أجزاء ،الطبعة
األوىل4713 ،م.
 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .القاري ،أبو احلسن نورالدين عيل بن سلطان (ت414 :ه) .بريوت :دار الفكر،
الطبعة األوىل. 11 ،
 املستدرك على الصحيحني .احلاكم ،أبو عبداهلل النيسابوري (ت: .) 3بريوت :دار املعرفة .وبذيله التلخيص للذهبي،
بإرشاف املرعشيل ،يوسف .أربعة أجزاء ،د .ط ،.د .ت.
 -مسند (املنتدب) .عبد بن محيد( ،ت7 :

) .القاهرة :مكتبة

السنة .حتقيق السامرائي ،صبحي البدري ،وحممود حممد خليل
الصعيدي .الطبعة األوىل.4711 - 4 11 ،
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 مسند أيب يعلى املوصلي .املوصيل ،أبو يعىل أمحد بن عيل بناملثنى التميمي (ت .) 19 :دمشق :دار الثقافة العربية .حققه
وخرج أحاديثه أسد ،حسني سليم 4 .جزء ًا ،الطبعة األوىل،
477م.
 املسند .ابن حنبل ،أبو عبداهلل أمحد بن حممد الشيباين(ت4:

) .القاهرة :مؤسسة قرطبة 3 .أجزاء.

 املسند .ابن حنبل ،أبو عبداهلل أمحد بن حممد الشيباين(ت4:

) .بريوت :مؤسسة الرسالة .املرشف العام عبداهلل

الرتكي .مخسون جزء ًا ،الطبعة األوىل477 ،م.
 -املسند .ابن راهوية ،إسحاق بن إبراهيم بن خملد (ت1 :

ه).

حتقيق البلويش ،عبدالغفور .املدينة املنورة :مكتبة اإليامن،
الطبعة األوىل ،مخسة أجزاء.4774 ،
 مسند .البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو (ت .) 7 :املدينةاملنورة :مكتبة العلوم واحلكم .حتقيق زين اهلل ،حمفوظ الرمحن
زين اهلل (حقق األجزاء من  4إىل  ،)7وعادل بن سعد (حقق
األجزاء من  41إىل  ،)49وصربي الشافعي (حقق اجلزء
 .)41ثامنية عرش جزء ًا ،الطبعة األوىل ،بدأت 4711م،
وانتهت  117م.
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 مسند .الطياليس ،سليامن بن داود بن اجلارود (ت.) 1 :حتقيق الرتكي ،حممد بن عبداملحسن .القاهرة :دار هجر
للطباعة والنرش .أربعة أجزاء ،الطبعة األوىل 4777 ،م.
 مشكاة املصابيح .التربيزي ،حممد بن عبداهلل اخلطيب (ت: .)9 4ختريج األلباين ،حممد نارص الدين .بريوت :املكتب
اإلسالمي ،الطبعة الثالثة4711 ،م.
 مصباح الزجاجة .البوصريي ،أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل(ت .)1 1:بريوت :الدار العربية .حتقيق الكشناوي ،حممد.
الطبعة الثانية.4 1 ،
 املصنف .ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبداهلل بن حممد العبيس (ت:1

) .بومباي :الدار السلفية .حققه األعظمي ،عامر .مخسة

عرش جزء ًا ،د .ط ،.د .ت.
 املصنف .الصنعاين ،أبو بكر عبدالرزاق بن مهام (ت.) 44 :كراتيش :املجلس العلمي .عني بتحقيق نصوصه وختريج
أحاديثه والتعليق عليه األعظمي ،حبيب الرمحن 44 .جزء ًا،
الطبعة الثانية471 ،م.
 املطالب العالية .ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل (ت: .)11الرياض :دار العاصمة .حتقيق الشثري ،سعد بن
نارص .الطبعة األوىل4 47 ،هـ.
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 املعجم األوسط .الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد (ت: .) 31القاهرة :دار احلرمني .حتقيق حممد ،طارق بن عوض
اهلل ،وعبداملحسن بن إبراهيم احلسيني .عرشة أجزاء.4 41 ،
 املعجم الصغري .الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد (ت: .) 31بريوت :املكتب اإلسالمي .حتقيق أمرير ،حممد شكور
احلاج .جزءان ،الطبعة األوىل4711 ،م.
 املعجم الكبري .الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد (ت: .) 31املوصل :مكتبة العلوم واحلكم .حتقيق السلفي ،محدي
بن عبداملجيد .عرشون جزء ًا ،الطبعة الثانية.471 ،
 املقاصد احلسنة .السخاوي ،شمس الدين حممد بن عبدالرمحنبن حممد (ت .)71 :بريوت :دار الكتاب العريب .حتقيق
اخلشت ،حممد عثامن .الطبعة الثانية.4 4 ،
 املوضوعات .ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بنحممد (ت .)179 :بريوت :دار الكتب العلمية .حتقيق محدان،
توفيق .ثالثة أجزاء ،الطبعة األوىل4771 ،م.
 ميزان االعتدال يف نقد الرجال .الذهبي ،شمس الدين حممد بنأمحد بن عثامن (ت .)9 1 :بريوت :دار املعرفة .حتقيق
البجاوي ،عيل .أربعة أجزاء ،دون رقم الطبعة473 ،م.
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