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 االغتسال لمن أصیب �العین

 
و�نما هم یتسببون ، وأهله ال �عرفون من أصا�ه، لب مني أن أغتسل لمن أصیب �العینطُ  :السؤال

أو أن لـي أن  ،هـل �جـب علـي أن أغتسـل لهـذا المعیـون  -حفظكـم هللا-سـؤالي و  ،لعالجه من ذلـك
 أردهم وال أستجیب لطلبهم؟

رضي هللا – وغیره عن ابن عباس )مسلم(صحیح في الحدیث الصحیح المخرج في  :الجواب
العین حق، ولو �ان شيء سابق القدر « قال: -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -عنهما

وعند أحمد وغیره عن أبي أمامة بن ، ]٢١٨٨مسلم: [ »سبقته العین، و�ذا استغسلتم فاغسلوا
رسول هللا صلى هللا علیه وسلم خرج، وساروا معه نحو مكة، أن  :سهل بن حنیف أن أ�اه حدثه

 أبیض، حسن حتى إذا �انوا �شعب الخزار من الجحفة، اغتسل سهل بن حنیف و�ان رجًال 
رأیت  الجسم، والجلد، فنظر إلیه عامر بن ر�یعة أخو بني عدي بن �عب وهو �غتسل، فقال: ما

، فقیل له: �ا -صلى هللا علیه وسلم-هللا  َفُلِبَط �سهل، َفُأِتَي رسولُ  !كالیوم، وال جلد مخبأة
 »هل تتهمون فیه من أحد؟«رسول هللا، هل لك في سهل؟ �هللا ما یرفع رأسه، وما �فیق، قال: 

ا، َفَتَغیََّظ علیه عامرً  -صلى هللا علیه وسلم-فدعا رسول هللا  ،قالوا: نظر إلیه عامر بن ر�یعة
فغسل  »اغتسل له«ثم قال له:  »م �قتل أحد�م أخاه؟ هال إذا رأیت ما �عجبك بر�ت؟عال«وقال: 

 وجهه، و�د�ه، ومرفقیه، ور�بتیه، وأطراف رجلیه، وداخلة إزاره في قدح، ثم ُصبَّ ذلك الماءُ 
علیه، �صبه رجل على رأسه، وظهره من خلفه، ُ�ْكِفُئ القدح وراءه، ففعل �ه ذلك، فراح سهل 

 .]١٥٩٨٠أحمد: [ .س �ه �أسمع الناس لی
 .واألصل في األمر الوجوب ،یدل على األمر �الغسل »و�ذا استغسلتم فاغسلوا« قوله:

 رف العائن وتحددإذا عُ  فیما هذه -رضي هللا عنهما– َسْهل بن ُحَنْیف مع عامر بن ر�یعة وقصةُ 
االستغسال من أكثر من واحد طلب عرف فإنه �ُ إذا لم �ُ أما طلب من غیره، و طلب منه وال �ُ �ُ  فإنه

ینبغي فإنه لب االستغسال من أكثر من واحد حتى �غلب على الظن أن العائن واحد منهم، و�ذا طُ 
لب منه االستغسال شعر من طَ بل �ُ  ،أن �كون الطالب نبیًها �حیث ال �سلك أسلوً�ا یوغر الصدور

لب منه �كون ممن طُ العائن  علول ،هو یتسبب في شفاء مر�ضه و�نما ،أنه ال یتهم أحًدا �عینه
في  -رضي هللا عنه– �ما حصل لسهل بن حنیف ،فیشفى المر�ض �إذن هللا ،االستغسال

 .-رضي هللا عنه– عامر بن ر�یعةله  -علیه الصالة والسالم-استغسال النبي 
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