
0 
 

 

www.cheikh-maelainin.com

عينين
اء ال

خ م
لشي

ع ا
موق



1 
 

 

 

 مزاجعُ وتذقًل

  الشزيف الشًذ

  ربه مزبًه الشًخ بو حممذ احلاج بو حشو  الشًخ

 احلشين لكلكمٌا العًهني ماء مصطفِ الشًخ بو

 

 

 تهشًل وإخزاج

 الفكري إىل رمحُ ربه ومىاله وحشو تأيًذه

 الشًذ الشزيف خادم الطزيكُ الكادريُ العلًُ

 احلشًينخملف بو حيًِ العلٌ احلذيفٌ الكادرٍ 

 

 

 الفاحتُ الشزيفُ إىل روح مؤلف الزسالُ

 الشًذ الشزيف العارف باهلل

  الشًخ مصطفِ ماء العًهني  

 احلشين كلكمٌال فاضل بو مامني بو الشًخ حممذ

 ونفعها اهلل بربكته قذس سزه العزيز

 

 ال تهشىنا مو دعىَ صاحلُ
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 بسم اهلل الرمحن االرحقم

 :وبعد  و شؾم احلؿد هلل وصذ اهلل عذ شقدكا حمؿد وآله وصحبه

يـػع دطؾق  فاكك أهيا آبن احلاذق وادريد الصادق ضؾبت مـي صقئا  

  .إرضاس إشـان خصوصا  

 عاهداعؾم أن تدبر إشـان أن ت   :اجلواب واهلل ادوفق لؾصواب

بالسواك عـد آكتباه من الـوم وعـد حضور الصالة وعـد تغر رائحة 

  .فؽل ذلك شـة ،الػم

 ،مرضاة لؾرب ،مطفرة لؾػم :خصال حسـةويف السواك عرش 

ويؼطع  ،ويؼوي ادعدة ،الؾثة ويشد ،ويصػي إشـان ،ويطقب الـؽفة

  .ويـور الوجه ،ويزيد يف الػصاحة ،البؾغم

ولقؽن بعود أراك أو بشام أو  ،وهو من السـة وتػرح به ادالئؽة

  .وٓ خر يف ادجفول الذي ٓ يعرف ،بعود قابض من الطعم

وعـد الػراغ مـه  ،سم اهللبب يبتدئثم  ،رأشه بالامء إن أمؽنولقغسل 

 . وققل يف السواك غر هذا ،خيتم باحلؿد هلل
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  :ومما يـػع جلؿقعفا
 
صؽوت إىل الصادق ريض اهلل  :قال عن عطاء

تؼرأ عؾقفا شبع  :ٓقي من رضد وأشـاين ورضباهنا فؼالعـه ما أ  

 )مرات 
ِ
نْ  بِْسِم اّلَل ، اْشؽ 

ِ
 اَلذي َخَؾَؼَك، َفنَكه  قاِدٌر  َوبِاّلل

ِ
ْدَرِة اهلل بِؼ 

 ، ه  باِل، أثـَْبَتفا َوأثـَْبَتَك، َفَؼرِّ َحّتى َيلِِتَ فقَك أْمر  ؼـَْتِدٌر َعَؾقَْك َوَعَذ اجْلِ م 

ََؿد   َشقِِّدَكا َصَذ اهلل  َعذ وَ   َوَشَؾَم(. َوآلِهِ َوَعذ حم 

جزيل عؾقه السالم احلسني بن لوجع الرضس وإشـان رقى هبا  و

عذ الرضس ويرققه من  حديدة  أو  يضع عودا   :عيل ريض اهلل عـفام

ََؿٌد  ،، بِْسِم اهلل َوبِاّللاّلّلِ الَرمْحِن الَرحقمِ بِْسِم ) :جاكبه شبع مرات حم 

ْن بِاَلذي َشَؽَن َله  ما يف الَؾقِل اهلل َوإْبراهقم  َخؾقل  اهللَرشول   ، اْشؽ 

لِّ ََش  َقديرٌ   (.َوالـَفاِر بِنْذكِِه َوهَو َعذ ك 

قال الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم  :وعن ابن عباس ريض اهلل عـفام قال

اصبعه عؾقه ولقؼرأ عؾقه هبذه أية شبع من اصتؽى رضشه فؾقضع 

ېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    یی  جئ  حئ  ژ مرات 

  .] 32ادؾك:[ ژمئ  ىئ  
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من  :عن أمر ادممـني عيل ريض اهلل عـه قالولوجع الرضس 

اصتؽى رضشه فؾقلخذ من موضع شجوده ثم يؿسح به عذ ادوضع 

  :الذي يشتؽي ويؼول
ِ
 الؽايف اهلل بِْسِم اهلل

ِ
َوَة إِٓ بِاّلَل َوٓ َحْوَل َوٓ ق 

  .اْلَعيِلِّ اْلَعظِقمِ 

عـه دخؾت عذ أيب عبد اهلل ريض اهلل  :ولؾرضس عن بعضفم قال

ويب رضبان الرضس فشؽوت ذلك إلقه فؼال أدن مـي فدكوت مـه 

 خػقػا   فلخذ شبابته ووضعفا عذ الرضس الذي يرضب ثم قرأ صقئا  

أحب  :فؼؾت ،قد شؽن قؾت كعم فتبسم :فؼال يل ،فسؽن عذ ادؽان

  :قال !أن تعؾؿـي هذه الرققة

وجع  إن فاضؿة أتت أباها صذ اهلل عؾقه وشؾم تشؽو ما تؾؼى من

السن فلدخل صذ اهلل عؾقه وشؾم شبابته القؿـى فوضعفا  وأ الرضس

َك بِِعَزتَِك  بِْسِم اهلل َوبِاّلل) :عذ شـفا التي ترضب وقال َأْشَلل 

ْدَرتَِك   َوَجاللَِك   ََشْ  لِّ عذ ك   َوق 
 
ك وَح عقسى ر   غرَ  دْ ؾِ مل تَ  مريمَ  نَ فنِ  ء

فسؽن ، (هِ ؾِّ ك   من الرُضِّ  ةَ يَ دِ بـت َخ  ة  ؿ  اضِ ى فَ ؼَ ؾْ ما تَ  َف ِش ؽْ تَ  أنْ  َك تِ ؿَ ؾِ وكَ 

 بعد هذا  ما هبا كام شؽن ما بك وما زدت عؾقه صقئا  
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  :رققة لؾرضس وققل جلؿقع أٓم
ِ
 َوبِاّلّل

ِ
َوَصَذ اهلل  َعَذ  ،بِْسِم اهلل

ََؿد    إَِكه   َشقِِّدَكا حم 
 
ء َل ََشْ  اَلِذي َأْتَؼَن ك 

ِ
ـَْع اهلل َوَعَذ آلِِه َوَصْحبِِه الَطقَِّبنْيِ ص 

ن  َأهُيَا الَوَجع  أ   ،َخبٌِر باَِم َتْػَعؾ ونَ  يِف الَؾقِْل  بِاَلِذي َله  َما َشَؽنَ  ـْت َك َشؽَ  ْشؽ 

َو الَسِؿقع  الَعؾِقم   َذ  َك َأهُيَا الَوَجع  ْمت  َعَؾقْ َعزَ  ،َوالـََفاِر َوه   اَلِذي اََّتَ
ِ
بِاّلّل

وَشى تَ  إِْبَراِهقمَ  ِس  َق ؾَ َوَخ  ام  قْ ؾِ ؽْ َخؾِقال  َوَكَؾَم م  د  وِح الؼ  ِعقَسى ِمْن ر 

ََؿدَ  بِ  ا  َوَبَعَث حم  َدةَ  (ف الَِن بِْن فالكة)َعْن  َت َلاَم َذَهبْ  ا  ـَقْ بِاحلَقِّ م  َٓ  م  َحَقاتِِه َو

 .إَِلقْهِ  َتَعُودَ 

اهلل أحد ثالث مرات ثم ل هو قالػاحتة ثالث مرات واقرأ  :لؾرضس

ـنِيَ  بِاحْلَارِ ف س  ا رِضْ يَ ) :قل ن   ،نيَ ـِ ؽ  ْس تَ  دِ ارِ بَ الْ بِ  مْ أَ  َتْسؽ  ت َك َشَؽـْ  أ ْشؽ 

، َله   َشَؽنَ  بِاَلِذي قم 
َو الَسِؿقع  اْلَعؾِ َْرِض َوه  ْٕ َما يِف الَساَمَواِت َوَما يِف ا

َو   َوه 
ِققَفا اَلِذي َأكَْشَلَها َأَوَل َمَرة  ْ ْل ُي  ِقي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِمقٌم، ق  ْ َقاَل َمْن ُي 

لِّ َخؾْق  َعؾِقٌم  ْج ِمـَْفا َفِنَكَك َرِجقمٌ  ،بِؽ  مْ  ،اْخر  ْم  َوَلـ ْخِرَجـَف  ِمـَْفا َأِذَلة  َوه 

َقب   ا َيَسَ وَن، َفَخَرَج ِمـَْفا َخاِئػ   .(َصاِغر 

يؽتب عذ اخلبز الرققق وتضع عذ السن الذي  :ولوجع الرضس 

 َفالَ  :فقه الوجع
ِ
وَن، َأَتى َأْمر  اّلَل ْسَتَؼرٌّ َوَشْوَف َتْعَؾؿ   م 

لِّ َكَبن  ، لِؽ 
ِ
بِْسِم اهلل
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وَن،َتْسَتْعِجؾ وه   ك  رْشِ بَْحاَكه  َوَتَعاىَل َعاَم ي  ب وه  بَِبْعِضَفا َكَذلَِك  ش  ؾْـَا ارْضِ َفؼ 

ِقي اْلِعَظاَم  ْ ْم َتْعِؼؾ وَن، َقاَل َمْن ُي  ْم َآَياتِِه َلَعَؾؽ  ِريؽ  ِقي اّلَل  اْدَْوَتى َوي  ْ ُي 

ِققَفا اَلِذي َأكَْشَلَها َأَوَل َمَرة   ْ ْل ُي  لِّ َخؾْق  َعؾِقمٌ  َوِهَي َرِمقٌم، ق  َو بِؽ     .َوه 

ويؼرأ عؾقه ثالث مرات فاحتة الؽتاب  يلخذ مسامرا   :عؼقدة هذهو

ِققَفا اَلِذي ) :وادعوذتني ثم يؼرأ ْ ْل ُي  ِقي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِمقٌم، ق  ْ َقاَل َمْن ُي 

لِّ َخؾْق  َعؾِقمٌ  َو بِؽ   َوه 
س   :ثم يؼول (َأكَْشَلَها َأَوَل َمَرة  فالن بن َيا رِضْ

ـنَِي َأْم بِاْلبَ ف دَ والبارِ  ارَ احلَ  ِت ؾْ كَ فالن أَ  ـنِيَ بِاحْلَاِر َتْسؽ   :ثم يؼرأ اِرِد َتْسؽ 

َو الَسِؿقع  الَعؾِقم   َله  َما َشَؽنَ وَ  َصَدْدت  َداَء َهَذا ، يِف الَؾقِْل َوالـََفاِر َوه 

ِس ِمْن ف الَن   ْ  الَعِظقمِ  كةِ الَبن ف   الرضِّ
ِ
َم ي   بِْسِم اهلل ول  رْضَ ث  ب  يِف َحاِئط  َوَيؼ 

 .اهلل اهلل اهلل

ْم ِمَن الَشَجِر ) :قفاؾأيضا يلخذ بؼؾة ويؽتب ع اَلِذي َجَعَل َلؽ 

وَن( ا َفِنَذا َأكْت ْم ِمـْه  ت وِقد  َْخرَضِ َكار  ْٕ ثم ثم يضعفا عذ رضشه الوجقع  ،ا

  .فنكه يسؽن إن صاء اهلل تعاىليؿم ويرمي بالبؼؾة إىل خؾػه 

لؽل  م  زِّ عَ وهي أكك ت   :ربة صحقحةجموهذه عزيؿة الرضب ادوجوع 

من جاءك يشتؽي من وجع رضشه بعد صالة الصبح وقبل فطوره 
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والعازم وادعزوم له مستؼبالن الؼبؾة ويؼول العازم لؾؿعزوم له ضع 

أصبعك عذ رضشك ادوجوع ثم يؼول العازم بعد أن يضع أصبعه عذ 

 ،شبعا   البسؿؾةثم يؼرأ  ؟اشؿكويسلله ما ، شبع مرات البسؿؾةرضشه 

 ؟اشؿكما  :ثم يؼول له ،شبعا   البسؿؾةثم يؼرأ  ؟اشؿكما  :ثم يؼول له

احبس عـك  :العازم يده عذ رأس ادوجوع وهيزه بقده ويؼولثم يضع 

ثم يؼرأ آخر شورة يس  ،شبعا   البسؿؾةأو مخس بالػرد ثم  الوجع شت

َب َلـَا َمَثال  َوَكِِسَ َخؾَْؼه  ) :من عـد قوله تعاىل قل هو ثم  ،إىل آخره (َورَضَ

َله  َما وَ ) :ثم يؼرأ اهلل أحد وقل أعود برب الػؾق وقل أعوذ برب الـاس

َو الَسِؿقع  الَعؾِقم   َشَؽنَ  َأمَلْ َتَر إىَِل َربَِّك َكقَْف َمَد  ،يِف الَؾقِْل َوالـََفاِر َوه 

َل َوَلْو َصاَء جَلََعَؾه  َشاكِـَا ، يَح  الظِّ ْسِؽِن الرِّ وهيز رأس ادوجوع ، (إِْن َيَشلْ ي 

بنذن اهلل تعاىل وشببه زيادة  يرجع إلقه الرضبان أبدا   بقده ويرفع يده فال

  .برد عارض أو دودة تتحرك داخل الرضس

ووجع  ،(ٓ َهَم إِٓ َهُم الَدْيِن ، َوٓ َوَجَع إِٓ َوَجع  اْلَعنْيِ ) :ويف اخلز

  .لالثـني الرضس يـِس

 

www.cheikh-maelainin.com

عينين
اء ال

خ م
لشي

ع ا
موق



8 
 

 : العالج من إدوية

تسحق الػؾػل والثوم ويعجـان بؾباب مخر احلـطة ويضؿد به 

 َق حوله من مجقع موضع إمل فنكه يسؽن وققل إذا د  الرضس وما 

ورقد طا بعسل ووضع عذ الرضس الوجقع ؾِ الػؾػل واحلؾتقت وخ  

وكان يؿتص ما كزل من الريق فنكه يسؽن الوجع والرضبان وإذا مل 

يسؽن الرضبان هبذا التدبر فنن يف الرضس دودة تتحرك فقحؿى رأس 

وإذا مل يؽن ثؼب  ،فنكه يؼتؾفا إبرة ويوضع عذ رأس الرضشة الوجقعة

  .فنكه يسؽن واهلل أعؾم )يعل فقه ثؼب(فؾقػؾح الرضس من موضعه

   .يسؽن وجع السن ادتآكؾة :والـعـاع البستاين

تلخذ احلـا وتعجـفا بالعسل وتعؿؾفا يف ثؼب  :عالج الرضشة

  .الرضشة تزأ بنذن اهلل تعاىل

إذا قطر يف السن ادوجوع  :قال جالقـوس والرازي :عالج إشـان

يف الزيت الثوم  إذا غيلصػار البقض والزيت ادسخن شؽن وجعفا و

  .ومضؿض به وشؽن يف الػم شاعة فنن الوجع يسؽن
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حؾػت بنله الؼؿر ٓ آكل يف  :يراه ومن قال عـد كظرة اهلالل أول ما

هذا الشفر حلم فرس وٓ )هـوبا( أمن يف ذلك الشفر كؾه من وجع 

  .الرضس

واهلل يعافقـا وإياكم مما تؽرهه الـػوس ومن كل بوس وشؿقت هذه 

  (صػاء إكػاس مما يـػع لألشـان خصوصا إرضاس)الؽؾامت 

 والسالم

 هجري 6235من صوال عام  5يف 

 عبقد ربه ماء العقـني بن صقخه الشقخ حمؿد فاضل بن مامني 

 غػر اهلل هلم ولؾؿسؾؿني آمني

 

 اكتفت هذه الـسخة عذ يد عبقد ربه 

  ماء العقـنياجلقه بن صقخه 

 غػر اهلل هلام ولؾؿسؾؿني يف

 هجري 6232من صعبان ادبارك عام  66 
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 عامة فوائد و جمربات

 ماء العقـني الشقخ بن اجلقه الشقخ بخط

هذه أيات  أنَ  :صقخـا الشقخ ماء العقـني ريض اهلل عـهوعن 

 :ٓ يعد فضؾفا وهي وصباحا   اخلؿس مداومة قراءهتا مساءا  

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ٹ ٹ ژ

   26الـساء:  ژڱ ڱ ڱ ڱ    ں 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ٹ ٹ ژ 

   3٤الـساء:  ژ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ٹ ٹ ژ 

 64 الـساء:ژ  ﮳ ﮴ ﮵    ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

  

ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ٹ ٹ ژ 

 665الـساء: ژ ک

  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ٹ ٹ ژ

 [66٤الـساء: ]  66٤الـساء: ژ  ں ں ڻ ڻ
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 اهلو ،344لطقف  كريم يا حؾقم يا هلل ياا يا: ؿةالعظق آشتغاثة 

 .تـاشب حالـا وحال هذا الزمان عظقؿةٌ  أرسارٌ 

 مرة تؼرأ يف حمل اخلوف يا حػقظ احػظـي فاهلل  34 :دعاء احلػظ

 .حػظا وهو أرحم الرامحنيخر 

 قال شقدي أبو ادواهب الشاذيل ريض اهلل عـه رأيت الـبي  :فائدة

قل عـد الـوم أعوذ باهلل من  :صذ اهلل عؾقه وشؾم يف ادـام فؼال يل

الؾفم  :ثم قل مخسا   ،الشقطان الرجقم بسم اهلل الرمحن الرحقم مخسا  

  ٓ فنذا قؾتفا  ٓ  آوم بحق حمؿد أرين وجه حمؿد صذ اهلل عؾقه وشؾم حا

 .الـوم فنين آتقك وٓ أَّتؾف أصال عـد 

   َمتِي َحَتى اْلَؼَذاة   :ويف احلديث مرفوعا ور  أ  ِرَضْت َعيَلَ أ ج  ع 

ك وب  أ مَ  ِرَضْت َعيَلَ ذ  ل  ِمَن اْدَْسِجِد، َوع  َفا الَرج  ِرج  ْ تِي َفَؾْم َأَر َذكْب ا خي 

قَفا َأْعَظمَ  ل  َفـ سِّ ْرآِن أ وتِقَفا الَرج   ِمَن اْلؼ 
ْرآِن، َأْو آَية  وَرة  ِمَن اْلؼ   .ِمْن ش 

 .رواه أبو داوود

  وعؾقك بؼول هاتني  :آمني عـهومن خط صقخـا ريض اهلل

الؾفم يا من يؽػي من  :إوىل :بنثر كل فريضة الؽؾؿتني ثالث مرات  
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رب حمؿد صذ اهلل عؾقه وشؾم  هلل يا َشء وٓ يؽػي مـه َشء ياكل 

وهلإ يا دائم مل يزل يا إهلي  :الثاكقة .اقض عـي الدين واغــي من الػؼر

 .أعوذ بك من صدائد الدكقا وصدائد أخرة يا حي يا ققوم  آبائي

 ٓ تلخذ ثالثة  :ومن خطه فائدة لام يعرف به ادرء هل به عني أم

تبارك إىل ) :خقط الـرة وتضعه عذ رأس ادصاب وتؼرأ عؾقهأذرع من 

 ثم تذرعه فنن كؼَص  (حسر مخس مرات وشبح اشم ربك إىل آخرها

وكرر العؿل حتى يرجع إىل حاله  ،وإن زاد فؿن الرجال ،فؿن الـساء

واقطع اخلقط كصػني كصف احرقه وكصف عؾؼه حرز  ،ادذكور

 .وعؾؼه به فنكه يزأ بنذن اهلل تعاىل أو اكتب له حرزا   ،لؾؿصاب

 

 تم آكتفاء من تـسقق الرشالة وإخراجفا وتدققؼفا يف:

 لؾفجرة  6328/  6/  37

 لؾؿقالد 3٤66/  6٤/  68

 واحلؿد هلل رب العادني عذ كعؿه وأفضاله
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