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 ((: إهداء ))                              

 ووالدي )رمحهما هللا(:   أ ــ إهداء إىل روح والديت

 أسأل هللا أن يرضى عنكما، وأن جيمعين بكما يف جنة الفردوس.

، أقول هلم  ا:مجيع    ب ــ إهداء إىل كل مشاخيي الذين هلم الفضل علىَّ

فلكم ِمنٌَّة يف عنقي ال أستطيع الوفاء هبا، أسأل هللا أن   ؛جزاكم هللا عين خري اجلزاء

 .ا، وكفى ابهلل وكيل  جيازيكم هبا عين، وأن يرضى عنكم مجيع  

ج ــ إهداء إىل كل إخواين وأقراين الذين عشت معهم خري األوقات يف طلب  

 العلم: 

 وم ال ظلَّ إال ظله.ظل عرشه يمجعنا هللا هبذه احملبة يف د هللا أين أحبكم يف هللا، ُأشهِ 
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 :(( عفا هللا عنه ))  مقدمة المصنف                     
  افع  افاطر األرض والسماوات، الذي جعل املرض مكفر ا للسيئات، ور  احلمد هلل

  الذي، احلمد هللَماتلـُمَحر لدرجات، ورادع ا للمتجرئني واملتجرائت على املعاصي وال

حثنا على  ما أنزل داء إال وأنزل له دواء، وأمران ابلتحصن من األمراض واألوابء، و 

   .الشفاءعافية و لنتمتع ابل ؛التداوي

ينجيه، ومن اآلالم ف، ومن الُكرابت فيشفيهريض احلمد هلل الذي يسمع أنني امل

 حنمده محد الراغبني املنيبني املنكسرين.      يعافيه، ف

ا عبده ورسوله، النيب   إله إال هللاوأشهد أن ال  وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد 

ألمته،   غ رسالته، واختزل دعوته شفاعة  ى أمانته، وبلَّ أدَّ  الذي، الكرمي، والرسول األمني

ظم األجر مع ِعظم اخلطااي، وأن عِ علمنا أن ساعات املرض يذهنب ساعات الذي 

حىت   ؛فيبتليه ربه ،، ال يدركها بعملهاجلنة أعلهاالبلاي، وأن العبد تكون له منزلة يف 

 :عليه، أما بعد صلوات ريب وسلمه يبلغه إايها،

 :فالبلء سنة كونية ال تتبدل وال تتغري، وقد كتبه هللا على عباده، كما قال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 رسالة إىل كل مريض ) ال حتزن ( 

6 
 

َنة  َونـَبـُْلوُكم   {35} األنبياء:    اِبلشَّرِ  َواخلَْرْيِ ِفتـْ

الراضي بقضاء هللا،   :فمنهم :لناس يف املرض خيتلفونوا، املرض :مجلة البلء ومن

املضجر املتسخط _ والعياذ ابهلل _ فكتبت هذه   :الصابر احملتسب، ومنهم :ومنهم

ريض، وقد قسمتها إىل  لكل م الرسالة املختصرة يف املرض، أسأل هللا أن تكون سلواان  

 فصول على ما يلي: 

 .(( ال حتزن))  :مقدمة

 .(( بشرى لكل مريض ) )ول: الفصل األ

 . وفيه: بشرايت سبع

 ؟ ((لى آالم املرضعكيف الصرب ))  الفصل الثاين: 

 .أشياء تعني على الصرب على آالم املرض ةوفيه: سبع

 .فضائل الصرب وفوائدهوفيه: 

 .(( احلكمة من املرض)) الفصل الثالث: 
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 .تسع حكم لتقدير املرض :وفيه

 ((   ؟كيف يتطهر املريض ويصلي   :رَضىفتاوى تتعلق ابمل)) الفصل الرابع: 

 .تتعلق ابلطهارة والصالة أكثر من ثالثني فتوى :وفيه

 . (( موراحذر هذه األ ،خي املريض أ ))الفصل اخلامس: 

 .حمظور احد عشر أ :وفيه

  .(( ! عليك هبذا الدواء)) الفصل السادس: 

 . شياءأمثانية  :وفيه

 . (( ؟ماذا بعد الشفاء)) الفصل السابع: 

 .أربعة أمور :وفيه

 .((رسالة إىل كل مريض: ال حتزن  )) :هت  يـ  سَّ قد و 

 فمن هللا، وإن َيك ن  خط أ فمين ومن الشيطان، وهللا ورسوله  )) فإن يك  صوااب  
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   )2(( )) الدين النصيحة ( من بصرين بعييب؛ إذ، ورحم هللا )1(( بريئان (

 . )3(( )) واملؤمن مرآة املؤمن (

يوفقين، ويـُْنِعم على للَمرَضى، وأسأله أْن  جيعلها رمحة وسلواان   أْن  وأسأل هللا ا،هذ

لوجهه الكرمي،  رسالة خالصة اله وأن جيعل هذ ،مراده  املسكني ابلوصول إىلعبده 

كرمي، وهو ابإلجابة كفيل، وهو حسبنا ونعم   إنه جواد واملسلمني؛ اهبوأن ينفعين 

 آله وصحبه أمجعني. حممد، وعلى م وابرك علىوصِل اللهم وسلِ   .لوكيلا

 وكتبه : أبو عبد هللا السكندري المصري   

 محمد أنور محمد مرسال        

 2012هـ ،  1433             

 

 
 (، وورد حنوه عن الصديق  2116رواه أ بو داود ) : من الكم ابن مسعود  وهو : حصيح ــ   (1)
 ( وغريهام.  4944( وأ بو داود )  55ــ رواه مسمل )  (2)

 ( .  238ــ حسن: رواه البخاري يف ) ال دب املفرد ( )  (3)
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 (( مقدمة))                                    

   .)1( «  اّللَُّ  َشاءَ  إنْ  َطُهورٌ  ،ََبْسَ  ال  »أخي املريض، 

 .)2( « َيشِفَيكَ  أنْ  ظيمِ الع الَعرشِ  ربَّ  ،العظيمَ  هللاَ  أسَألُ  »

 . )3(«  صلة   إىل لكَ  ميِشي أو ا،عدو   لكَ  ينَكأ عبدكَ  اشفِ  اللهمَّ  »

أخي املريض، شفاك هللا وعافاك، وأبرأك من كل سقم وداواك، وقربك إليه وأدانك، 

 الفردوس مأواك!باك، وجعل جنة وأخرجك من مرضك وال سيئة عليك وحَ 

 آمني...اللهم آمني. ...اللهماللهم آمني

 

 

 
 (. 5662بخاري ) ــ هذا ادلعاء رواه ال  (1)

 ( 10887(، والنسايئ يف الكربى )  2083(، والرتمذي )  3106(، وأ بو داود )  2138ــ هذا ادلعاء رواه أ محد )  (2)

 وس نده حصيح. 

س ناده: حسن.  3107اود ) (، وأ بو د 6600ــ هذا ادلعاء رواه أ محد )  (3)  (، وا 
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 (( ال حتزن))                                    

 أخي املريض، شفاك هللا.

 :هللا ال حتزن؛ فإن البلء سنة كونية كتبها هللا على البشر: قال 

 . {4البلد:} َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن يف َكَبد   

 . )1(ومشقة ومكابدة للشدائد: نصب كبد

 : قال هللا 

َنا تـُْرَجُعونَ ... َنة  َوِإلَيـْ ُلوُكْم اِبلشَّرِ  َواخلَْرْيِ ِفتـْ  . {35األنبياء: }  َونـَبـْ

لك،   ، وهذا اختيار من هللا هللا   أخي املريض، ما أنت فيه من بلء هذا قدرُ 

 فاصرب وال حتزن، وما يدريك؟ 

ئ ا َوُهَو َخرْيٌ َلكُ   ئ ا َوُهَو َشرٌّ لَ َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ  ُكمْ ْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشيـْ

 . {216البقرة:}

 
 . ( القاهرة  حلديثا( طـ ) دار  567ــ  566/   11تفسري الطربي )  ــ (1)
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 : )) الفصل األول ((                                

 (( بشرى لكل مريض مسلم))                           

رك يف الدنيا واآلخرة إذا صربت على بلء املرض واحتسبت سُ أخي املريض، أبشْر مبا يَ 

 ها إليك: ، وهذه بعض البشرايت أزفُّ ند هللا ذلك ع

 ((: األوىل لبشرى)) ا

 أراد بك اخلري:  أخي املريض، إن هللا 

 . )1(((  َمْن يُرِِد هللاُ ِبِه َخرْي ا ُيِصْب ِمْنهُ )) :  قال رسول هللا 

 .)2(((  َة يف الدُّنْياذا أَراَد هللاُ ِبَعْبِدِه اخلَْرْيَ َعجََّل َلُه اْلُعُقوبَ إ)) :  قال رسول هللا 

 ((:  ثانية)) البشرى ال

 للعبد:   أخي املريض، أبشر؛ فالبالء من عالمات حمبة هللا 

 
 ( 5645ــ رواه البخاري )  (1)

 ( 2396(، والرتمذي )  4456رواه أ بو داود )  حصيح: ــ   (2)
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  وَمنْ  إذا َأَحبَّ هللاُ قـَْوم ا ابـَْتلُهْم، َفَمْن َرِضَي فـََلُه الرِ ضا،)) :  قال رسول هللا 

 .)1(ط (( فـََلُه السخ َسِخطَ 

 جزع، ومل يصرب. سخط:

 ((: الثالثة  )) البشرى

الذنوب؛ فاملرض من أسباب تكفري السيئات، ومغفرة أخي املريض، أبشر مبغفرة 

 الذنوب والزالت: 

ما ِمْن َشْيء  ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن يف َجَسِدِه يـُْؤِذيِه إال  َكفََّر هللاُ ِبِه  )) :  قال رسول هللا 

 . )2( (( َعْنُه ِمْن َسيِ ئاتِهِ 

 :قال رسول هللا 

َتِلي َعْبَدُه  هللاَ إنَّ ))      )3(  (( َحىتَّ ُيَكفِ َر َذِلَك َعْنُه ُكلَّ َذْنب   ؛اِبلس قم لَيَـبـْ

 
 (  4031(، وابن ماجه )  2396رواه الرتمذي )  حسن:ــ   (1)

 ( 841( والطرباين )   16899رواه أ محد ) حسن حصيح:  ــ   (2)

 (  1286رواه احلامك )  حصيح: ــ   (3)
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 .)1( املرض السقم:

يعود بعض املرضى، فيبشرهم مبغفرة  أبشر أخي املريض، ها هو رسول هللا  

 الذنوب: 

ُت ُمْنُذ رجل  من األنصار، فقال )املريض(: اي نيبَّ هللِا، ما غمض عاد رسول هللا 

، وال َأَحَد ََيُْضُرين،   : قال رسول هللا فَسْبع 

 . )2(ا (( َأْي أخي، اْصربْ َحىتَّ ََتْرَُج ِمْن ُذنُوِبَك َكما َدَخْلَت ِفيه)) 

 ال أستطيع النوم، وذلك بسبب املرض. ما غمضت:

 ال أحد يعودين ويطمئن علي . حيضرين:ال أحد 

 : هللا   رسولقال فمريض ا،  رسول هللا عاد و 

 . )3(((   أَْبِشْر؛ فإنَّ َمَرَض اْلُمْؤِمِن جَيَْعُلُه هللاُ َلُه َكف ارَة  َوُمْستَـْعتَـب ا)) 

 
 ( طـ ) دار املعرفة ( بريوت ـ لبنان.  280/  2القدير )  ــ فيض (1)

 (   43رواه ابن أ يب ادلنيا يف املرض والكفارات )  حسن:ــ   (2)

 ( 493 رواه البخاري يف ال دب املفرد )  حصيح: ــ   (3)
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تَـع تَـب ا))       )1( فرصة للرجوع عن اإلساءة:يعين((  م س 

 . )2( (( ساعاُت اأْلَْمراِض يُْذِهنْبَ ساعاِت اخلَْطااي)) :  قال رسول هللا 

  :قال رسول هللا و 

 .  )3( (( ال مَيَْرُض ُمْؤِمٌن َوال ُمْؤِمَنٌة َوال ُمْسِلٌم َوال ُمْسِلَمٌة إال  َحطَّ هللاُ ِبِه َخِطيئَـَتهُ )) 

  )4(((  ... هاايَ طَ ه خَ بِ  ب هللاُ هِ ذْ يُ  املسلمِ  مرضَ  إنَّ ....ف )) : قال رسول هللا و 

َومالِِه َحىتَّ  ْلُمْؤِمَنِة يف نـَْفِسِه َوَوَلِدهِ ما يَزاُل اْلَبلُء اِبْلُمْؤِمِن وا)) : قال رسول هللا و 

 .)5(((  يـَْلَقى هللَا َتعاىَل َوما َعَلْيِه َخِطيَئةٌ 

 )) البشرى الرابعة ((:

 أبشر ابألجر العظيم والثواب الكبري:أخي املريض، 

 
 فاكر ادلولية ( ( ابب العني مع التاء، طـ ) بيت ال   575ــ الهناية يف غريب احلديث وال ثر، البن ال ثري ) صــ   (1)

 ( 43رواه ابن أ يب ادلنيا يف املرض والكفارات )  حسن:ــ   (2)

 ( 14725رواه أ محد )  حصيح لغريه: ــ   (3)

س ناده جيد:ــ   (4)  ( 3092رواه أ بو داود )  ا 

 ( 1281(، واحلامك )  2399رواه الرتمذي ) حصيح:  ــ   (5)
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 . )1(. (( إن  ِعَظَم اجْلَزاِء: َمَع ِعَظِم اْلَبلِء..)) :  قال رسول هللا 

ِحنَي يـُْعَطى َأْهُل اْلَبلِء   -يـََودُّ َأْهُل اْلعاِفَيِة يـَْوَم اْلِقياَمِة )) :   سول هللاقال ر 

 . )2(! (( اِبْلَمقارِيضِ ْت ضُجُلوَدُهْم قُر َلْو َأنَّ  -الثَّواَب 

 ُقط عت. ت:ضر ق  

  ؛يف الدنيا  إراب  إراب  فتأمل أخي املريض! يتمىن أهل العافية أْن لو ُقطعت أجسادهم 

 الوا مثل أجر أهل البلء.ينل

 )) البشرى اخلامسة ((:

 قد يكون مرضك علو ا ملنزلتك يف اجلنة. ؛أبشر

، َفما  إنَّ الرَُّجَل لََيُكوُن َلُه ِعْنَد هللِا )) :  قال رسول هللا  ُلُغها ِبَعَمل  اْلَمْنزَِلُة، َفما يـَبـْ

ه َتِليِه مبا َيْكَرُه َحىتَّ يـُبَـلِ َغُه إاي   .)3(ا ((  زاَل يـَبـْ

 
 (  3296رواه الرتمذي )  حسن:ــ   (1)

 (  2402واه الرتمذي ) ر  حسن:ــ   (2)

 ( 6095(، وأ بو يعىل )  2908رواه ابن حبان )  حصيح: ــ   (3)
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ُلْغها ِبَعَمل  )) :  قال رسول هللا  ابـَْتلُه  إنَّ اْلَعْبَد إذا َسبَـَقْت َلُه ِمَن هللِا َمْنزَِلٌة فـََلْم يـَبـْ

مالِِه، أَْو يف َوَلِدِه، ُُثَّ َصرَبَ َعَلى َذِلَك، َحىتَّ يـُبَـلِ َغُه اْلَمْنزَِلَة الَِِّت  هللاُ يف َجَسِدِه، أَْو يف 

 . )1( (( عز وجل ُه ِمَن هللاِ َسبَـَقْت لَ 

  .نةاجليف لك أن جيعل مرضك رفعة  أسأل هللا 

 )) البشرى السادسة ((:

 أخي املريض، أبشر بقرب هللا منك:

: اْبَن آَدَم، َعْبِدي ُفلٌن َمِرَض فـََلْم تـَُعْدُه،  عز وجل يـَُقوُل هللاُ )) :  قال رسول هللا 

 . )2(. (( ِعْنَدُه..أََما َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتيِن  

 )) البشرى السابعة ((:
 سليمأخي املريض، أبشر فإن لك أجر األعمال الصاحلة اليت كنت تعملها وأنت 

 .معاف  

 
 (  390(، وأ بو داود )  22338رواه أ محد )  حصيح لغريه: ــ   (1)

 ( 2569ــ رواه مسمل )  (2)
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 أخي احلبيب، ال حتزن! 

فإن كنت ال تستطيع أن تصلي اجلماعة يف املسجد، فإنه ُيكتب لك أجرها وأنت 

 تصلي على سريرك! 

تب  كْ صحيح، فإنه يُ نوافل الِت كنت تصومها وأنت إن كنت ال تستطيع أن تصوم الو 

، وإن كنت تقوم من الليل ومل تستطع بسبب املرض فإنه ُيْكَتب لك أجر  لك صيامها

وهكذا كل عمل صاحل كنت تعمله وأنت صحيح معاىف عجزت عنه  إخل، ....قيامك

 بسبب املرض، فإن هللا الرحيم يكتب لك ثوابه وأجره وإن مل تفعله.

 :(( ذلك برهان)) 

 :  قال رسول هللا 

 .)1( ا ((َمِرَض اْلَعْبُد أَْو سافـََر، ُكِتَب َلُه ِمْثُل ما كاَن يـَْعَمُل ُمِقيم ا َصِحيح  إذا )) 

 :  قال رسول هللا 

 
 (   3091(، وأ بو داود )  2996ــ رواه البخاري )  (1)
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 لِْلَمِلِك:  اْلَعْبَد اْلُمْسِلَم بَِبلء  يف َجَسِدِه، قاَل هللاُ  إذا ابـْتَـَلى هللاُ )) 

يـَْعَمُل، وإْن َشفاُه َغَسَلُه َوَطهََّرُه، وإْن قـََبَضُه َغَفَر َلُه  ِذي كاَن َح َعَمِلِه الَّ اْكُتْب َلُه َصالِ 

 .)1(((  َوَرمِحَهُ 

 من الذنوب. غسله وطهره:

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 4235 (، وأ بو يعىل )13526رواه أ محد ) حصيح: ــ   (1)
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 لتنال اخلري! أخي املريض، عليك حبمد هللا والصرب؛                 

لتنال اخلري،   ؛ك، فعليك ابلصربأخي احلبيب، مرضك بلء واختبار وامتحان من هللا ل

 ! الراحبني ، فإن فعلت ذلك كنت من الفائزينعلى كل حالوعليك حبمد هللا 

 )) برهان ذلك ((:

إذا َمِرَض اْلَعْبُد بـََعَث هللاُ َمَلَكنْيِ، فقاَل: اْنظُُروا ماذا يـَُقوُل )) :  قال رسول هللا 

َد هللاَ  ، وُهَو َأْعَلُم،  َوأَْثىَن َعَلْيِه، َرَفعا َذِلَك إىَل هللِا  لُِعو اِدِه، فإْن ُهَو إذا جاُءوُه محَِ

ُتُه َأْن أُْدِخَلُه اجلَْ  ُتُه َأْن أبدلُه حلَْم ا َخرْي ا ِمْن فـَيَـُقوُل: لَِعْبِدي َعَليَّ إْن تـََوفّـَيـْ نََّة، وإْن َأان َشَفيـْ

 .)1(((   تِهِ حلَِْمِه، وَدم ا َخرْي ا ِمْن َدِمِه، وَأْن ُأَكفِ َر َسيِ ئا

 إنَّ هللَا يـَُقوُل: :قال رسول هللا و 

ا ِمْن ِعباِدي ُمْؤِمن ا، َفَحِمَدين َعَلى ما ))   ُتُه ِبهِ إين ِ إذا ابـْتَـَلْيُت َعْبد  فَإنَُّه يـَُقوُم   -ابـْتَـَليـْ

 )2((( ِمْن َمْضَجِعِه َكيَـْوم َوَلَدْتُه أُمُُّه ِمَن اخلَْطااَي...

 
 (  13ابن أ يب ادلنيا يف املرض والكفارات ) (، و  1682 ) رواه ماكل حسن لغريه:ــ   (1)

 (   7136(، والطرباين يف الكبري )  17118رواه أ محد )  حسن:ــ   (2)
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 : قال رسول هللا و 

ْؤِمِن، أَلْمرِ  َعَجب ا ))
ُ
إنَّ أْمَرُه ُكلَُّه َخرْيٌ، وليَس ذاَك أَلَحد  إالَّ لِْلُمْؤِمِن، إْن أصابـَْتُه   امل

 )1(((  َشَكَر، َفكاَن َخرْي ا له، وإْن أصابـَْتُه َضرَّاُء، َصرَبَ َفكاَن َخرْي ا له َسرَّاُء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2999ــ رواه مسمل )  (1)
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 : اين (()) الفصل الث                                 

 كيف الصرب على آالم املرض؟                           

شاقًّا، لكن اعلم أن هناك  أخي احلبيب، قد تكون آالم املرض شديدة، والصرب عليها 

 أسبااب  تعني على الصرب على اآلالم، وإليك بعضها:

 :  : (( االستعانة ابهلل)) أوال 

 . إن أعانك هللا  أنك لن تنال الصرب إال -أخي احلبيب -اعلم 

  ،{127النحل:} ...َواْصربْ َوَما َصرْبَُك ِإالَّ اِبّللَِّ :قال هللا 

 ليعينك على الصرب.   ؛فاستعن بربك

 )1(..... ((  تعِجزْ  وال ابهللِ  استعن )): قال رسول هللا و 

 :(( اثني ا: )) الدعاء والتضرع إىل هللا 

 القائل: فهو ؛ووهللا لن يرد  هللا دعوتك لى مرضك،هللا أن يرزقك الرضا والصرب ع ادعُ 

 
 ( 2664ــ رواه مسمل )  (1)
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 {186البقرة:}   َدَعانِ  َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذاَوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  َفِإين ِ  

 ِإَذا ِإنَّ َربَُّكْم تـََباَرَك َوتـََعاىَل َحِييٌّ َكِرمٌي، َيْسَتْحِيي ِمْن َعْبِدهِ  )): قال رسول هللا و  

   )1(((   َرَفَع َيَدْيِه ِإلَْيِه، َأْن يـَُردَُُّهَا ِصْفر ا

ِإنَّ اّللََّ َرِحيٌم َحِييٌّ َكِرمٌي َيْسَتِحي ِمْن َعْبِدِه َأْن يـَْرَفَع ِإلَْيِه  )) : قال رسول هللا و 

 )2(((   ُُثَّ اَل َيَضُع ِفيِهَما َخرْي ا َيَدْيِه،

 (:  كرمي)الاسم هللا ِمن معاين  الكرمي:

 فكيف إذا ُسئل؟! ،)3( الذي يعطي بغري سؤال

 :(( صربِر  نفسك )) اثلث ا: 

 إايه. هللا أخي احلبيب، الزم الصرب أيِتَك إبذن هللا، ويرزقك

هُ  يَتصربَّ  ومن ....))  :قال رسول هللا    )4(..... ((  اّللَُّ  ُيصربِ 

 
 ( 1488رواه أ بو داود )  حصيح: ــ   (1)

 ( 1832رواه احلامك )  : حصيح لغريه ــ   (2)

 ( طـ )مكتبة اال مام اذلهيب( الكويت.  264الهنج ال مسى يف رشح أ سامء هللا احلس ىن، محمد امحلود النجدي، ) صـ ــ  (3)

 ( 2024(، والرتمذي )  1644(، وأ بو داود )  1053(، ومسمل )  1469(، والبخاري )  1812ــ رواه ماكل )  (4)
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 :(( املرض وفوائدهالصرب على أن تعرف فضل )) رابع ا: 

يسهل   ،واالحتساب املرض وفوائدهالصرب على فضل  –أخي احلبيب   –دما تعرف نع

علمة هو أو رفعة للدرجات، و  ،فاملرض كفارة للسيئات؛ الصربُ  –إبذن هللا  –عليك 

"بشرى لكل من علمات إرادة اخلري ابلعبد، وغري ذلك مما ذكرانه حتت عنوان 

 . )1( مريض مسلم"

املرض،  بعَض فوائد )2( "فوائد املرض"حتت عنوان    –إن شاء هللا  –وسوف نذكر 

 واحلكمة منه.

 : (( ف فضل الصربرر ع  أن تَـ )) خامس ا: 

  –أخي  –فضل الصرب، يسهل عليك، وإليك  –أخي احلبيب  –فعندما تعرف 

 بعض فضائل الصرب: 

 
 (  61:  11ــ انظر: ) صـ  (1)

 (  35:  30ــ انظر: ) صـ  (2)
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  الصابر ي عطى أجر ا عظيم ا بغري حساب:أ ــ 

َا يـَُوىفَّ الصَّ ))   :قال هللا   . {10الزمر: }((  ِحَساب  رْيِ اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبغَ ِإَّنَّ

   ما سيناله الصابر من األجر أعظم بكثري من صربه:ب ــ 

 {96}النحل:  َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َأْجَرُهم َبَِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ   :قال هللا 

  هللا حيب الصابرين:ج ــ 

 .   {146آل عمران:}  الصَّاِبرِينَ  َيُِبُّ َواّللَُّ ...:قال هللا 

  قد مجع هللا للصابرين ثالثة أمور مل جيمعها لغريهم:د ــ 

ُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإانَّ ّللَِّ َوِإانَّ ِإلَْيِه  :قال هللا  َوَبشِ ِر الصَّاِبرِيَن الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

 {157ــ155البقرة:} َلَواٌت ِمْن َرهبِ ِْم َوَرمْحٌَة َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ صَ رَاِجُعوَن أُْولَِئَك َعَلْيِهْم 

 فجمع هللا هلم:

 )1(، ويغفر هلم : يذكرهم، ويثين عليهم يف املأل األعلىاهاومعن صالة هللا عليهم،ــ  1

 
 ( طـ ) دار القمل للرتاث( القاهرة 1/244( طـ )املكتبة التوفيقية( القاهرة، تفسري ابن كثري )2/158ــ تفسري القرطيب ) (1)
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 رمحته هلم.ــ  2

 هدايته إايهم. ــ  3

  أن هللا مع الصابرين:ه ــ 

 {153البقرة:}    ِإنَّ اّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ ... :قال هللا 

 .  وهذه معية خاصة من هللا للصابرين

  :وقال َأبو على الِدقَّاق

 )1((( ين؛ أَلهنم انلوا مع هللا معيَّته؛ فِإنَّ هللَا َمَع الص ابرين فاز الص ابرون بعز الد ارَ )) 

 ه:  أحسن الثناء؛ لصرب  على أيوب  هللا ىنثأو ــ 

 . {44ص: }  ِإانَّ َوَجْداَنُه َصاِبر ا نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه أَوَّابٌ ...  :قال هللا 

 الصرب أبركان اإلسالم ومقامات اإلميان: قد قرن هللا 

   {45البقرة:}   ...َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّلةِ  ( فقرنه ابلصالة:1) 

 
 ( طـ ) دار القمل للرتاث ( القاهرة.   65ــ عدة الصابرين وذخرية الصابرين ) صــ  (1)
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 ُه َمْن يـَتَِّق َوَيْصربْ َفِإنَّ اّللََّ ال ُيِضيُع َأْجرَ نَّ ...إِ  ( وجعله قرين التقوى:2)

 { 90يوسف:}   اْلُمْحِسِننيَ 

 : كما يف قوله  قرين الشكر،( وجعله 3)

 { 5إبراهيم:}   ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيت  ِلُكلِ  َصبَّار  َشُكور  

 : كما يف قوله   ( وجعله قرين احلق،4)

   {  3العصر:}   لصَّرْبِ قِ  َوتـََواَصْوا ابِ َوتـََواَصْوا اِبحلَْ 

 : كما يف قوله   ( وجعله قرين اليقني،5)

ُهْم أَِئمَّة  يـَْهُدوَن َِبَْمراَِن َلمَّا َصرَبُوا وََكانُوا ِِباَيتَِنا يُوِقُنونَ   {24السجدة:}   َوَجَعْلَنا ِمنـْ

 :كما يف قوله   ( وجعله قرين الصدق،6)

 {35األحزاب:}   َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت...َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّاِدِقنَي 

 :كما يف قوله   محة،( وجعله قرين الر 7)

 {17البلد:}   ُُثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ َوتـََواَصْوا اِبْلَمْرمَحَةِ 
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   الصرب ضياء: ــ ( 8)

)1(.... ((   ضياءٌ  لصربُ او )) ....   :قال رسول هللا 
 

ا على  مستمر  ا مهتداي  ال يزال صاحبه مستضيئ   ،حممود الصرب واملراد أن الصرب ضياء:

 . )2( الصواب

  الصرب مرن خري الرزق:( ــ 9)

   )3(.. (( .الصَّرْبِ  ِمنَ  وأَْوَسعَ  َخرْي ا َعطَاء   أَحدٌ  أُْعِطيَ  وما )) :  قال رسول هللا 

ا هللاُ  رزق ما )):  قال رسول هللا   )4( (( الصَّربِ  من أوسعَ  وال له خري ا عبد 

 .ظم الصرب وفضله، سهل عليك إبذن هللا عِ  –أخي احلبيب  –فإذا علمت 

 

 
 ( 223ــ رواه مسمل )  (1)

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان. 86/  2)  ــ حصيح مسمل برشح النووي (2)

 ( 2588والنسايئ )  ( 2024(، والرتمذي )   1644(، وأ بو داود )  1053( ومسمل )  1469ــ رواه البخاري )  (3)

 ( 3552رواه احلامك )  حصيح: ــ   (4)
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 :(( النظر إىل َمن هو أشد منك مرض ا وبالء  )) سادس ا: 

 ولذلك  ؛ن هو أشد منك مرض ا وآالم ا وبلء ، يسهل عليك الصربفإذا نظرت إىل مَ 

 :   سول هللاقال ر 

هو فـَْوَقُكْم، َفهو أْجَدُر أْن ال تـَْزَدُروا  َمن إىل تـَْنظُُروا وال ِمنُكْم، أْسَفلَ  َمن إىل اْنظُُروا)) 

. قاَل أبو ُمعاِويََة، عَلْيُكم  .)1(((  نِْعَمَة اّللَِّ

 وإليك هذا النبأ:

 ظل مريض ا مثاين عشرة سنة؟ هل تعلم أن نبيًّا من أنبياء هللا 

 !نيب هللا أيوب ه إن

 :قال رسول هللا 

 )2(((   .... سنة   عشرةَ  مثانَ  بلُؤه به لَبث  وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى أيُّوبَ  هللاِ  نيبَّ  إنَّ  ))

 ؟ ورغم هذا البلء العظيم واملرض الشديد، كيف كان حال أيوب  

 
 ( وغريه 2963ــ رواه مسمل )  (1)

 (   428/  3رواه أ بو نعمي يف احللية )  يح: حص ــ   (2)
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 { 44:ص}    ُه أَوَّابٌ ِإانَّ َوَجْداَنُه َصاِبر ا نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَّ ...:قال هللا 

 ((:  رمحة هللا  –أخي املريض  –تذكر )) سابع ا: 

أرحُم بك من والديك، ومن أبنائك بك، بل    أن هللا  –أخي املريض   –اعلم 

 أرحم بك منك بنفسك!

يب، فلما وجدته احتضنته  وها هي امرأة تبحث عن رضيعها، ظن ته ضاع منها يف السَ 

   (( ؟النَّارِ  يف وَلَدَها طَارَِحة   هِذه أتـَُرْونَ  )): وبكت، فقال رسول هللا 

ُ )) قلنا: ال وهللا، فقال:     )1( ((  بَوَلِدَها هِذه أْرَحُم بِعَباِدِه ِمنّللَّ

 فالرمحن الرحيم إَّنا ابتلك؛ ليجتبيك، ويقربك، ويدنيك، ويطهرك، ويؤويك إبذنه، 

 {  5:عارجامل}     َفاْصربْ َصرْب ا مجَِيل  

 احلبيب، إن ُوجد الصرب ُوجد معه كل خري!ي أخ

                                ِلي صرب!تُ وإذا أذنب استغفر، وإذا ابْـ ر، كَ شَ  ِطيَ عْ اللهم اجعلنا ممن إذا أُ 

 
 (  2754(، ومسمل )  5999ــ رواه البخاري )  (1)
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 الفصل الثالث:                                
 (( احلكمة من املرض))                            

ر علينا املرض؛ لفوائد وحكم عظيمة جليلة، قدَّ   أن هللا  –يب أخي احلب –اعلم 

 وإليك بعضها: 

 :  :(( معرفة نعمة الصحة)) أوال 

فلوال الليُل ما ُعرف النهار، ولوال البلء ما ُعرف الرخاء، ولوال املرُض ما ُعرف قدر  

 الصحة.

 ها!  علي كم كنا غارقنَي يف نعمة الصحة، وال نشعر هبا، وال نشكر هللا  

 إذا مرضنا علمنا قيمة نعمة )الصحة(!و 

 : (( العبد وصربهاختبار إلميان )) ا: ني  اث

 ميتحن إميانك وصربك، فإن ُوجد الصرب ُوجد معه كل خري. فاهلل 

 :(( إظهار املريضر الفقَر والعبودية والتضرع والدعاء هلل  )) اثلث ا: 

 رض؛ ليسمع صوتك هبذا املأصابك  أخي املريض، أمل خيطر على ابلك أن هللا  
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 وأنت تدعوه؟ 

 ويرى فقرك وأنت ترجوه؟

 ؟! َيب سؤالك وتضرعك ودعاءك  هل تعلم أن هللا  

 {43األنعام:}   ...فـََلْوال ِإْذ َجاَءُهْم ََبُْسَنا َتَضرَُّعوا:قال هللا 

 :  قال وهب بن منبِره

 )1(   يـَْنزُِل اْلَبَلُء لَِيْسَتْخرَِج الدَُّعاءَ 

 :(( هتذيب لنفس العبد، وإصالح)) رابع ا: 

كم من بلء كان نعمة على صاحبه! ُرب عبد يكون اخلري له يف املرض والفقر، ولو 

كم من بلي ة كانت سبب ا الستقامة العبد وفراره إىل  و صح بدنه وكثر ماله لطغى وتكرب! 

 بُعده عن الغي! وأ ،هللا

ُ :قال هللا   {27:شورىال}   ...اأَلْرضِ لَبَـَغْوا يف الر ِْزَق لِِعَباِدِه  َوَلْو َبَسَط اّللَّ

 
 (    133ــ كتاب: الشكر، البن ايب ادلنيا، رمق )  (1)
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َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى اإِلْنَساِن أَْعَرَض َوََنى ِِبَانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو  :قال هللا 

 {51:فصلت}    ُدَعاء  َعرِيض  

ا عن هللا  راجَع تقام على أمر مواله، و ، وملا ابتله عاد واسكم من عبد  كان بعيد 

 نفسه، وترك الذنوب، وخالف هواه!

 خامس ا: )) شكر النعمة ((:

وانتقل من ضيق  إذا ابتلى هللا العبد ابملرض َعِلم العبد قْدر الصحة، فإذا عافاه هللا  

ازدادت حمبته خلالقه ومواله الذي شفاه،  ، املرض واآلالم إىل َسعة العافية واألمان

واإلحسان! فسبحاَن مستخرِِج الدعاء ابلبلء،  ه على هذا اإلنعام وازداد شكر 

 ومستخرج الشكر ابلعطاء!

 : (( ختويف العبد لعله يرجع إىل ربه ويتوب)) سادس ا: 

 إال ابلبلء، فيخاف ويرجع إىل ربه حاله إن من العباد َمن ال ينصلح

 {48:زخرفال}   يـَْرِجُعونَ َوَأَخْذاَنُهْم اِبْلَعَذاِب َلَعلَُّهْم ...:قال هللا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 رسالة إىل كل مريض ) ال حتزن ( 

33 
 

َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض :قال هللا 

 {41:رومال}   الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

 : ((  والعجب من قلب العبدرب  ج هللا به الكر رر خي  )) سابع ا: 

 {23:نحلال}   ِإنَُّه ال َيُِبُّ اْلُمْسَتْكربِينَ ...: قال هللا

ِينَ ...:قال هللا   {60:زمرال}   أَلَْيَس يف َجَهنََّم َمثْـو ى لِْلُمَتَكربِ 

 :قال رسول هللا 

 )1(((  ِكرْب   ِمن َخردل   ِمن َحبَّة   ِمثقالُ  قَلِبه يف إنسانٌ  اجلَنَّةَ  يدُخلُ  ال ))

 . رْب ، وزال عنه الكِ ه هلل عبد ظهر فقر فإذا مرض ال

 سبحاَن َمن يبتلي ليجتيب!

:قال هللا 

ُ الر ِْزَق لِِعَباِدِه لَبَـَغْوا يف اأَلْرضِ   {27:شورىال}   ...َوَلْو َبَسَط اّللَّ

 
 ( 6526رواه أ محد )  حصيح لغريه: ــ   (1)
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 : ((  املرض إما تكفري للسيئات، وإما رفعة للدرجات)) اثمن ا: 

 أحاديث يف ذلك وحنن نتكلم عن فضل وهذه ِحكمة عظيمة من املرض، وقد ذكران 

 .)1(  املرضالصرب على 

 لوال مصائُب الدنيا لوردان القيامَة مفاليَس!و 

 : (( تعلق قلب املريض ابهلل )) اتسع ا: 

ال سيما إذا طال املرض وصار الشفاء  و أهل املرض واملصائب قلوهُبم متعلقة برهبم، 

 ر الفرج من خالقه ومواله!صعب ا، فتجد املريض قلُبه معلق ابهلل، ينتظ

 فهذه مجلة من احِلكم من تقدير املرض، وابهلل التوفيق.

 

 

 

 
 (   15:  12ــ انظر: ) صــ  (1)
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                            : )) الفصل الرابع ((                                

 ى (( )) فتاوى تتعلق ابملرضَ                         

 ؟كيف يتطهر املريض ويصلي                           

أنه ال جيوز لك التهاون يف الصلة يف حال مرضك! جيب   –أخي املريض–اعلم 

ذلك فإليك  عليك أن تصلي الصلة يف وقتها إن استطعت ذلك، وإن عجزت عن 

 أهم األسئلة الِت َتص املريض يف الطهارة والصلة:

 : ما الذي جيب على املريض إذا حضرت الصلة؟1س

 . ، وإن كان جنب ا يغتسل ابملاءجـ: جيب عليه أن يتوضأ ابملاء

 : فإن كان املريض ال يستطيع أن يذهب للوضوء؛ لعجزه أو ضعفه؟2س

 جـ: جيعل غريه يوض ئه ابملاء.

 ا يصنع املريض إذا عجز عن استعمال املاء؟: ماذ3س

 لعجزه، أو خوف زايدة املرض، أو خوف ؛جـ: إذا كان ال يستطيع الطهارة ابملاء
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 عليه التيمم. جيب   فإنه  –أتخر الشفاء 

 : كيف يتيمم؟4س

بيديه ضربة واحدة،  )1( –أو احلائط-جـ: صفة التيمم: يضرب األرض الطاهرة 

 ح كفيه إحداُها ابألخرى.فيمسح مجيع وجهه، ُث ميس

 : ماذا يفعل املريض إذا كان ال يستطيع أن يتيمم بنفسه؟5س

 : جيعل غريه يـَُيمِ ُمه. ـج

 
 ميم، ويف املسأ ةل خالف، وهذا ملخصه:ــ هذا بناًء عىل القول بعدم اشرتاط الرتاب الطاهر يف الت  (1)

 أ مجع العلامء عىل جواز التميم ابلرتاب الطاهر، وقد نقل اال جامع: ) ابن املنذر، وابن عبد الرب (  

 ( طـ )دار قتيبة(   159/  3) ( طـ ) مكتبة الصفا ( القاهرة، الاس تذاكر  22انظر:اال جامع البن املنذر) صـ 

 ، والقاهرة. دمشق،وبريوت، )دار الوعي( حلب

 عىل أ قوال: أ و تصاعد عىل وهجها،  واختلفوا يف التميم بغري الرتاب مما هو من جنس ال رض  

 بلك ما اكن من جنس ال رض ومبا تصاعد عىل وجه ال رض ) وهذا مذهب احلنفية واملالكية  جيوز التميم القول ال ول: 

 ورواية عند احلنابةل، واختاره ابن تميية ( 

ال برتاب طاهر هل غبار يعلق ابليد ) وهذا قول بعض احلنفية _ أ بو يوسف _ وبعض املالكية ال  القول الثاين:   جيوز التميم ا 

 الشافعية، واحلنابةل، وهو املعمتد عندهام ( _ ابن شعبان _ وهو قول 

 عي، ورواية جيوز التميم ابلرتاب والرمل دون غريهام ) وهو قول قدمي ل يب يوسف، وهو قول قدمي للشاف القول الثالث: 

 عند احلنابةل (. 
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لكن يف بعض أعضاء  ان يستطيع التوض ؤ ابملاء، : ماذا يفعل املريض إذا ك6س

 ح؟ُجرْ  – كاليد   –الوضوء 

   - كان مما يُغسلإن   - جـ: يتوضأ ابملاء، وعندما أييت على هذا العضو يغسله

يبل  يده ابملاء، ُث  - فإن كان الغسل يضر اجلرح ويَزيد املرض، أو يؤخر شفاء اجلرح

 ميسح هذا اجلرح، 

، ويرتكه، وبعد االنتهاء من الوضوء  ح فل يغسله، وال ميسحهفإن كان املسح يضر اجلر 

 يتيمم عن هذا اجلرح.

 عليهما جبس، ماذا يفعل؟: إذا كان املريض به كسور يف اليد أو الرجل، و 7س

 جـ: يتوضأ ابملاء، وميسح على هذا اجلبس.

 : إذا أجنب املريُض، ماذا يفعل؟8س

ر أو أتخُّ  ،أو خاف زايدة املرض ،اءجـ: يغتسل ابملاء، فإن عجز عن استعمال امل

 يتيمم.-  الشفاء
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 ح، ماذا يفعل؟: إذا قدر املريض على الغسل، لكن به ُجرْ 9س

ذكران أنه يغسل هذا اجلرح، فإن كان غسل اجلرح يضره مسَح عليه، فإن  جـ: سبق أن 

كان املسح يضره غسَل كل بدنه، وترك اجلرح حىت ينتهي من االغتسال، وتيمم عن  

 اجلرح.هذا 

 جبرية؟ ا: ماذا يفعل املريض إذا كان به كسور، وبعض األعضاء عليه10س

 جـ: يغسل بدنه، ُث ميسح على اجلبرية.

كانت اجلروح كثرية، أو اجلبرية يف أماكن كثرية، فل يستطيع االغتسال    : إذا11س

 ابملاء، ماذا يصنع؟

 جـ: يتيمم إن استطاع، فإن عجَز مي مه غريُه.

برابط ضاغط،   – كاليد، والرجل   –ف بعض أعضائه ن املريض يل: إذا كا12س

 كيف يتوضأ أو يغتسل؟
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أعضائه فعَل ذلك، وإن كان هذا يضره أو جـ: إن استطاع حل هذا الرابط وغْسل 

 يَزيد املرض مسَح على الرابط الضاغط على العضو.

 : هل ُيشرتط يف التيمم أن يكون ابلرتاب الطاهر؟13س

ية  عحلنفية وبعض املالكية وهو مذهب الشافا_ بعض  هور الفقهاءجـ: اشرتط ذلك مج

فلو ضرب احلائَط بيده وتيمم أجزأه ، والراجح: أنه ال ُيشرتط ذلك، _ )1( واحلنابلة

 ذلك إن شاء هللا. 

: إن عجز املريض عن الطهارة ابملاء، وعجز عن التيمم، ومل جيد َمن ييمِ مه،  14س

 ماذا يفعل؟

، وصلته صحيحة، وال إعادة عليه.بل وضوء وال تيم  جـ: يصلي على حاله  م 

 : هل جيوز التيمم مرة واحدة جلميع الصلوات؟15س

 

 
 (   36ــ وس بق ذكر خمترص اخلالف يف املسأ ةل، انظر: ) هامش صــ  (1)
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 بشرط أن يبقى على طهارته بعد  )1(هل العلم _ أ_ على الراجح من أقوال م جـ: نع

 تيممه، فإن أحدث وجَب عليه إعادة التيمم.

ه 16س     )2()املكان الذي يصلي عليه(: إذا أصاب جسَد املريض أو ثيابه أو مصل 
 جناسٌة، هل جيوز له أن يصلي؟

ه منه ِ طَ بعد أن يُ جـ: ال جيوز أن يصلي على هذه احلالة، إال    ر بدنه وثيابه ومصل 

 النجاسات، فإن عجز عن ذلك ومل يستطع صلى حسَب حاله، وصلته صحيحة،

 
 ــ وهذا مذهب جامعة من السلف، مهنم: سعيد بن املسيب، واحلسن البرصي، والزهري، والثوري، وهو مذهب  (1)

 .احلنفية، وبعض الشافعية _ املزين _ وهو رواية عند احلنابةل، والظاهرية

 القول املذكور واملسأ ةل فهيا ثالثة أ قوال: 

 فريضة ) وهذا قول املالكية والشافعية واملشهور عند احلنابةل (   ال جيوز أ ن يصىل ابلتميم الواحد أ كرث من القول الثاين: 

 نابةل ( يصىل ابلتميم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما مل خيرج وقت الصالة ) وهذا قول عند احل  القول الثالث: 

 أ ن يصىل ابلتميم الواحد وسبب اخلالف يف هذه املسأ ةل: أ  ــ هل التميم رافع أ و مبيح للصالة؟ مفن رأ ى أ نه رافع أ جاز 

ز ِ َو  ِدث، ومن رأ ى أ نه مبيح مل جيح ْ  ما شاء من الصلوات ما مل ُيح

 ابلتميم الواحد ما شاء من  ب ــ الاختالف يف اشرتاط دخول الوقت لصحة التميم، مَفن مل يشرتطه أ جاز أ ن يصيل  

دث،الصلوات  ْ ز  اشرتطهن ومَ  ما مل ُيح ِ َو   . مل جيح

ىل ماكن جسوده مما يالمس شيئًا  ــ واملقصود هنا (2)  : املاكن اذلي يصيل فيه، ويشغهل يف صالته من مواطئ قدميه ا 

 ، أ و يه يف جانب أ خر جاز.من بدنه أ ثناء الصالة ، فلو اكن يصيل عىل جسادة فهيا بعض النجاسة وهو ال يالمسها 
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 وال إعادة عليه. 

 ((:  البول س  لَ سَ )) 

 روج البول ابستمرار(، كيف يتطهر؟مصااب  بسلس البول )خ: إذا كان املريض 17س

جـ: جيب عليه أن يتوضأ لكل صلة بعد دخول وقتها، فيغسل فرجه، ُث يلف عليه  

، ُث يتوضأ    –كمنديل   –شيئ ا طاهر ا مينع من تلويث بدنه وثيابه ابلنجاسات  مثل 

 عادة عليه. ويصلي، وإذا نزَل منه بول أثناء الصلة فصلته صحيحة، وال إ

عليه إذا أراد الصلة أن يغري ملبسه  وجيب  ويفعل هذا عند كل صلة مفروضة،

وال يتوضأ إال بعد دخول  ،املصابة ابلنجس أو يطهرها إن أمكن ذلك ويغسل احملل

األذان(، وكذلك إذا كان ال يستطيع الوضوء  بدء  وقت الصلة املفروضة )أي: بعد 

 قت.يتيمم لكل صلة بعد دخول الو 

يتوضأ لكل صلة مفروضة، ماذا : إذا كان املريض بسلس البول يشق عليه أن 18س

 يفعل؟
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 _   جـ: جيوز له اجلمع بني صليت الظهر والعصر، وبني صليت املغرب والعشاء أيض ا

 .  )1(  قوال اهل العلم _أعلى الراجح من 

 : وما صورة اجلمع؟19س

فيتوضأ ويصلي الظهر، ُث العصر، ويف جـ: يؤخر صلة الظهر حىت أييت وقت العصر، 

والعشاء: يؤخر صلة املغرب إىل وقت العشاء، فيتوضأ ويصلي املغرب  املغرب

 والعشاء. 

 : هل له أن يقصر الصلة، حبيث يصلي الصلة الرابعية ركعتني؟20س

 ، جـ: ليس له ذلك، إَّنا يصلي الظهر أربع ا، والعصر أربع ا، ويصلي املغرب ثلًث 

اََل خارَج بلده، كمن سافر لبلد  عَ يُـ  لعشاء أربع ا، وإَّنا جيوز له القصر إذا كانويصلي ا

 ._ بضوابط القصر وشروطه _ آخَر للعلج

 
 ومهنم: ــ وجواز امجلع بني الصالتني بعذر املرض مروي عن جامعة من السلف،  (1)

 ، وعطاء وابن سريين، وهبذا قال بعض الشافعية ) القايض حسني، واخلطايب، واملتويل،  ابن عباس  

وايين، وقواه النووي ( وهو مذهب احلنابةل    . واس تحس نه الرُّ
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 ة(؟نَ : ماذا يفعل املريض املصاب ابلسلس البويل يف صلة النوافل )السُّ 21س

فل التابعة  ويصلي الفريضة والنوا ،جـ: يغسل فرجه، ُث يلف عليه شيئ ا طاهر ا، ُث يتوضأ

 ه وضوء واحد لصلة الظهر وسننها، وكذلك ابقي الصلوات.هلا؛ فيكفي

 : وماذا يفعل إذا أراد صلة قيام الليل؟ هل يكفيه وضوء صلة العشاء؟22س

وأتبعه قياَم الليل مباشرة  يكفيه وضوء العشاء إن شاء هللا، وإن   ، جـ: إذا صلى العشاء

 ث. أن يتوضأ إن مل َُيْدِ  ُث أراد الصلة فعليهِ مكَث وقت ا 
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   (( لصالة)) فتاوى تتعلق اب                             

 : هل الصلة واجبة على املريض؟23س

 جـ: نعم، وليس له أن يتهاون يف أمر الصلة؛ فإنه مسئول عن هذه الصلة أمام 

 .هللا 

 .{43:بقرةال}   َوأَِقيُموا الصََّلةَ :قال هللا 

. {103:نساءال}   ِإنَّ الصََّلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتااب  مَّْوُقوت  :هللا ل قا

  ،صلتُه :ِبه العبُد يوَم القيامِة من عمِله اسبُ َيُ  ما أوَّلَ  إنَّ ))   :قال رسول هللا 

 ((   وإن فسدت فقد خاَب وخسرَ  ،فإن صلحت فقد أفلَح وأجنحَ 

اسب به املرء يوم القيامة: الصلة، فإن صلحت صلح سائر َيُ  أول ما)) ويف رواية: 

 )1(ل ((  العمل، وإن فسدت فسد سائر العم

 حىت لو كان يف بدنه أو ثوبه جناسات! وقد ذكران أحكام ذلك يف األسئلة السابقة. 

 
 ( 1859رواه الطرباين )   : حصيح ــ   (1)
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بني أن يصلَي قائم ا أو يصلي  -يف صلة الفرض  -: هل املريض خمري 24س

 جالس ا؟ 

إن استطاع، فإن عجز صلى قائم ا يف صلة الفريضة  ملريض أن يصليجـ: جيب على ا

ا.   قاعد 

 الركوع والسجود أو عن أحدُها، ماذا يفعل؟: فإْن عجَز عن 25س

 جـ: للمريض يف ذلك ثلثة أحوال:

فهذا يومئ برأسه عند الركوع،   :يَعجز عن الركوع، ويستطيع السجود احلالة األوىل:

 . )1( جد اإلنسان الصحيحوعند السجود يسجد كما يس

فهذا يركع كما يركع اإلنسان   :يعجز عن السجود، ويستطيع الركوع احلالة الثانية:

 الصحيح، وعند السجود يومئ برأسه.

 
ن اكنت اندرة جًدا، أ ن يمتكن   (1)  ــ قد ذكران هذه احلال مع عدم وجودها أ و ندرهتا من ابب ذكر لك ال حوال، وا 

 املريض من السجود دون الركوع .
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فهذا يومئ برأسه يف الركوع والسجود،  :يعجز عن الركوع والسجود احلالة الثالثة:

 وجيعل السجود أخفَض من الركوع.

 ، ماذا يفعل؟يستطيع اجللوس للصلة : إن كان املريض ال27س

 فقال:   للمسلم يف صلة الفريضة أحوال ذكرها لنا النيب جـ: 

ا،  تسَتِطع مل فإن قائم ا، صل ِ ))   )1(((  َجنب   فعلى تسَتِطع مل  فإن  فقاعد 

 فيجب على املريض أن يصلي الفريضة قائم ا، فإن عجز صلى جالس ا، فإن عجز

 : صلى على جنبه، وصورة ذلك

 ويكون وجهه متوجه ا إىل القبلة. -واجلانب األمين أفضل  -  أن يصلي على جنبه

 : إن كان يعجز عن استقبال القبلة، ماذا يصنع؟28س

صلى على ، ن يوج هه إىل القبلةجـ: إن كان املريض ال يستطيع احلركة وليس معه مَ 

 حاله، وصلته صحيحة.

 
 ،  ( 1660( والنسايئ )  372( والرتمذي )  952(، وأ بو داود )  378(، البخاري )  19819ــ رواه أ محد )  (1)

 (     1223وابن ماجه ) 
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 ماذا يصنع؟: إن عجز املريض عن الصلة على جنبه، 29س

 يستطع الصلة على جنبه صلى مستلقي ا على ظهره، وصورة ذلك: جـ: إن مل 

 ؛ ليتجه إىل القبلة.)1( أن تكون رجله إىل القبلة، واألفضل: أن يرفع رأسه قليل  

 : إذا كان املريض ال يستطيع اإلمياء برأسه، ماذا يصنع؟30س

وينوي الركوع والسجود يقرأ، كرب، و فإنه ي جـ: إذا مل يستطع املريض اإلمياء برأسه

 والقيام بقلبه.

سؤال: هل له أن يشري بعينيه أو إبصبعه بدال  من الركوع والسجود إذا عجَز عن 

 ؟ برأسه اإلمياء

فل أصل هلا من الكتاب وال السنة وال أقوال أهل العلم   :جـ: أما اإلشارة ابألصابع

ومن العلماء من ، أهل العلممجاعة من ا  فيما نعلُم، وأما اإلشارة ابلعني فقد قال هب

 . َضعَّف هذا القول

 
 ــ وذكل بأ ن تحوضع وسادة حتت رأ سه مثاًل، وحنوها (1)
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  .: أنه ينوي بقلبه الركوع، وينوي بقلبه السجود عند السجود)يف نظري( والراجح

 : هل للمريض إذا شق عليه الصلة أن جيمع بني الصلوات؟31س

 جـ: نعم، إذا شق عليه أمر الصلة فله أن جيمع بني الصلة: بني صليت الظهر

وقد ذكران صورة ذلك يف السؤال التاسع   ،والعصر، وبني صليت املغرب والعشاء

     .)1(عشر

: إذا كان املريض يف غيبوبة يوم ا أو أايم ا، هل يقضي صلة هذه األايم إذا 32س

 أفاق؟

 : أن هذه الصلوات سقطت عنه.)يف نظري( جـ: اختلف العلماء يف ذلك، والراجح

ه بعض الصلوات حىت خرج وقتها، تمليات، وفاتغرفة الع املريض يف: إذا كان 33س

 هل يقضيها؟

 . كما بيناه  (على الراجح)خرَج وقتها سقطت عنه  لوكره:على وفق ما سبق ذِ جـ: 

 
 (  42ــ انظر: ) صـ  (1)
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 : )) الفصل اخلامس ((                             

 ((  أخي املريض، احذر هذه األمور))                      

 على املريض أن َيذر منها ويتجنبها، ومنها: )1( ينبغوي جيب  أمور هناك

 ((:احذر أخي املريض من التسخط واجلزع وعدم الصرب على بالء املرض)) :أوال  

 :قال رسول هللا 

 )2(((  طفَمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخ :إذا أحب هللا قوم ا ابتلهم ))

 فإذا أردت رضا هللا فعليك ابلصرب والرضا. 

 ((: التهاون يف أمر الصالة –أخي املريض  –احذر ))  :اني  اث

أن الصلة أوُل ما ستحاَسب عليه يوم  – شفاك هللا وعافاك   –اعلم أخي املريض 

 القيامة؛ فاحذر التهاون هبا. 

 
 وقد ذكران جيب وينبغي؛ ل ن بعض هذه احملظورات حمرم، وبعضها مكروه.ــ  (1)

 ( 2396رواه الرتمذي )  حسن:ــ   (2)
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  ،صلتُه :بِه العبُد يوَم القيامِة من عمِله َياسبُ  ما أوَّلَ  إنَّ )) :قال رسول هللا 

 )1(((   وإن فسدت فقد خاَب وخسرَ  ، وأجنحَ صلحت فقد أفلحَ  فإن

)) أول ما َياسب به املرء يوم القيامة: الصلة، فإن صلحت صلح سائر ويف رواية: 

 )2(العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل ((  

  اإلسلمِ  يف حظَّ  ال)) : قال عمر 
َ
 )3(((   الصَّلةِ  تركَ  نمل

 . )4( سابقوقد ذُِكر كيف يتطهر املريض ويصلي يف ابب 

 ((:  التداوي بشيء حمرم –أخي املريض  –احذر  )) :اثلث ا

 . )5( أن التداوي بشيء حمرم: حرامٌ  –أخي املريض   –اعلم 

 
 ( 413رواه الرتمذي )  حصيح: ــ   (1)

 ( 1859الطرباين )  رواه  حصيح: ( ــ  2)

 ، ح ( 30361ابن أ يب شيبة ) ( وغريها، و  581ــ  580ــ  579عبد الرزاق يف مواضع )  حصيح: ــ   (3)

 (6499والبهيقي يف السنن الكربى ) 

 (  وما بعدها 35ــ انظر: ) صـ  (4)

ج  (5) ححرم مطلقًا ما مل تكن هناك رضورة، فا ن وح  دت الرضورة ومل يكن هناك  ــ اتفق العلامء عىل حرمة التداوي ابمل

 البديل واملباح، فقد اختحلف العلامء يف حمك التداوي به . 
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 إن هللا أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء ؛ فتداَووا، وال ))   :قال رسول هللا 

 .)1( م ((تداووا مبحر 

رية؛ اخلمر أو البِ رضى بشرب شيء من ومع األسف، بعض األطباء ينصحون بعض امل

  وهذا ال جيوز، وهو حرام بنص كلم النيب  ،ألجل علج بعض أمراض الُكلى

 كما يف احلديث: 

ُ عليه َوَسلََّم َعِن اخَلْمرِ  أنَّ  فـَنَـَهاُه أَْو  ،طَارَِق بَن ُسَوْيد  اجلُْعِفيَّ َسَأَل النيبَّ َصلَّى اّللَّ

ا َأْصنَـُعَها لِلدََّواءِ  :َفقالَ  ،َيْصنَـَعَها َأنْ  َكرِهَ    :َفقالَ ، إَّنَّ

 )2(((    َداءٌ  َوَلِكنَّهُ  ،بَدَواء   ليسَ  إنَّه)) 

 فاخلمر ليست دواء، لكنها داء!

 أنك إن تداويت بشيء حمرم فلن ُتشفى به: –أخي املريض   -واعلم 

 
 ( 3874رواه أ بو داود )  حسن:ــ   (1)

 ( 1984ــ رواه مسمل )  (2)
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 )1(((   ِشفاء   فيه هللاُ  جَيَْعلِ  مل حبرام   َتَداَوى َمن))   :قال رسول هللا 

 ((: سبَّ املرض –أخي املريض  –احذر ))  :رابع ا

 قد هنى عن سب املرض:  أن النيب  –أخي املريض   –اعلم 

َُسيِ ِب َفقاَل:   َدَخَل َرسوَل هللِا 
 ، عَلى أُمِ  السَّاِئِب، أَْو أُمِ  امل

َُسيِ بِ - ؟ما َلِك اي أُمَّ السَّاِئبِ 
   ؟ تـَُزْفزِِفنيَ  -أَْو اي أُمَّ امل

ُ ِفيَها، َفقال ال احلُمَّى، :قاَلتْ   :َ اَبَرَك اّللَّ

َا ؛احلُمَّى َتُسيبِ   ال))   )2(د ((َخطَااَي َبيِن آَدَم كما يُْذِهُب الِكرُي َخَبَث احَلِدي ُتْذِهبُ  فإهنَّ

 . )3( ترتعدين :(( تزفزفني)) 

 مرض، لعن هللا املرضَ  ،ب املرض فيقول: مرٌض لعنيسُ فل ينبغي للمسلم أن يَ 

 ؛ ألن هذا السب سبيل للتسخط على قدر هللا  –ب على سبيل السَّ  –خبيث 

 
 وانظر: ) السلسةل الصحيحة (   (  1658/ 4، وبنحوه أ بو يعىل ) ح (  53 لطب )رواه أ بو نعمي يف ا حسن لغريه:ــ   (1)

 (    1633( )  2881رمق: ) 

 ( 2575رواه مسمل ) ــ  (2)

 ( طـ ) دار أ يب حيان (  375/  8ــ حصيح مسمل برشح النووي )  (3)
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 هو الذي قد ر املرض على العبد. ألن هللا 

   :(( تنبيه)) 

ب؛ حيث إنه مرض سريع  على سبيل اإلخبار ال السَّ "مرض خبيث" لو قال: 

ك إن  يء يف ذلأْن ال شعلماؤان فاألمر أسهل، وقد قال  ،االنتشار مل يُعرف دواؤه بعدُ 

 ابب اإلخبار.كان من 

 ((: من الدعاء على نفسك! –أخي املريض   –احذر  )) :خامس ا

قد تشتد اآلالم على املريض، فيدعو على نفسه ابهللك والعقوبة؛ وهذا ال جيوز، وقد  

 ستجاب دعوته.عنه؛ حىت ال توافق ساعَة إجابة، فتُ  هنى النيب 

  َتْدعوا وال  ،أوالدِكم على َتْدعوا وال ،مأنُفِسك على َتْدعوا ال ))  :قال رسول هللا 

تُواِفقوا من هللِا تبارك وتعاىل ساعَة نَيل  فيها   ال أمواِلكم؛ على َتْدعوا وال ،َخَدِمكم على

 .)1(((  َعطاٌء، فيستجيَب لكم

 
 ( 1532(، وأ بو داود )  3014ــ رواه مسمل )  (1)
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ْسِلِمنَي قْد َخَفَت فَ  أن رسول هللا  عن أنس 
ُ
 َصاَر ِمْثلَ َعاَد َرُجل  ِمَن امل

 :قاَل له َرسوُل هللِا الَفرِْخ، فَ 

هُ  َتْسأَلُهُ  أَوْ  بشيء ، َتْدُعو ُكْنتَ  هلْ ))   ((   ؟ إايَّ

نـَْيا،   ُكْنتَ  أَُقوُل: اللَُّهمَّ ما ُكْنتُ  قاَل: نـََعْم، ْلُه يل يف الدُّ ُمَعاِقيب به يف اآلِخَرِة فـََعجِ 

 : َفقاَل َرسوُل هللِا 

نـَْيا َحَسَنة    - ال َتْسَتِطيُعهُ  :أَوْ - ُقهُ ال ُتِطي   !ُسْبَحاَن هللاِ ))  أَفل قـُْلَت: اللَُّهمَّ آتَِنا يف الدُّ

 .)1(((  قاَل: َفَدَعا اّللََّ له، َفَشَفاهُ   ،ِة َحَسَنة ، َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ويف اآلِخرَ 

.  خفَت:  جعله املرض هزيل 

 سبب املرض.ولد الطري، واملقصود: مثله يف الضعف والنحافة ب الفرخ:

 هللا العفو والعافية. لِ على نفسك، وسَ   أخي املريض! ال تدعُ 

 
 (  3487(، والرتمذي ) 2688ــ رواه مسمل )  (1)
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ما من دعوة يدعو هبا العبد أفضل من: اللهم إين أسألك ))   :قال رسول هللا 

 . )1(((  املعافاة يف الدنيا واآلخرة

 :((  من إساءة الظن ابهلل  –أخي املريض   –احذر ))  :سادس ا

، وَبنه أراد لك اخلري، بربك ضك، أحسن الظن حىت لو طال مر  أخي احلبيب،

 لريمحك! وأنه ابتلك 

   :قال رسول هللا 

  َظنَّ  َخرْي ا فَله، وإنْ  يب َظنَّ  إنْ  :يب عبدي  َظن ِ  عندَ  أان :إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قال ))

 . )2(((  َشرًّا فَله

 : قال النووي 

 .  )3(«ويعفو عنه أن يظن أنه يرمحه، -تعاىل  –معىن حسن الظن ابهلل »

 
 ( 3851رواه ابن ماجه )  ــ حصيح:   (1)

 ( وهذا لفظ أ محد  1005(، والبهيقي يف الشعب )  633(، وابن حبان ) 7690رواه أ محد )  حصيح: ــ   (2)

 ( 2877رمق : )  ــ حصيح مسمل برشح النووي، حتت احلديث  (3)
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 وإليك هذا النبأ:

  «كيف جتُدك ؟ » :فقال ،املوتِ  يف على شاب   وهو رسول هللا دخل 

 وإين أخاف ذنويب.  هللَا، إين أرجو هللِا، قال: وهللِا اي رسولَ 

  أعطاه إال املوطنِ  هذا مثلِ  يف عبد   قلبِ  يف جيتمعان ال ))  : هللا رسولُ  فقال

 . )1( (( خيافُ  مما نهُ مَّ أو  يرجو، ما هللا

 َتْظُنْن ِبَربِ َك َظنَّ ُسوء  ... َفِإنَّ اّللََّ أَْوىَل اِبجلَِْميلِ ال وَ 

 ؟! َوال َتْظُنْن بِنَـْفِسَك َقطُّ َخرْيا  ... وََكْيَف ِبظَاملِ  َجان  َجُهولِ 

 ((:  احذر اليأس من رمحة هللا)) سابع ا 

 { 56}احلجر:  الضَّالُّونَ  َمْن يـَْقَنُط ِمْن َرمْحَِة َربِ ِه ِإالَّ ....و  :قال هللا 

 . )2( ييأس يقنط:

 
 (   4261(، وابن ماجه )  983رواه الرتمذي ) حسن حصيح:  ــ   (1)

 (   28/  10( طـ ) دار احلديث ( القاهرة، تفسري القرطيب )  95/  7تفسري الطربي ) ــ  (2)

 طـ ) املكتبة التوفيقية ( القاهرة . 
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َئُسوا ِمْن َرْوِح اّللَِّ :قال هللا  اَي َبيِنَ اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه َوال تـَيـْ

َئُس ِمْن َرْوِح اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم الَكافِ   { 87}يوسف:  َ ُرونِإنَُّه ال يـَيـْ

 هللا. رمحة  روح هللا:

 ال تيأس، وال حتزن!   ،أخي احلبيب 

 { 6ــــ  5}الشرح:   َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسر ا * ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسر ا

ل شدة املرض –أخي املريض  –احذر  ))  اثمن ا  :(( متين املوت ألج 

 املوت ألجل شدة املرض: هنى عن متين   أخي املريض، اعلم أن النيب

ْوتَ  أَحدُُكمُ  يـََتَمىنَّ  ال)) :قال رسول هللا 
َ
إذا   إنَّه ؛أَيْتَِيهُ  أنْ  قـَْبلِ  ِمن  به َيدْعُ  وال ،امل

ْؤِمَن ُعْمرُُه إالَّ َخرْي ا  ال انـَْقَطَع َعَملُُه، وإنَّه أَحدُُكمُ  ماتَ 
ُ
 )1(((    يَزِيُد امل

املوت  عباس تمىن ف – أي: مريض  -كي على العباس وهو يشت  دخل رسول هللا 

املوت! إن كنت   ، ال تتمنَّ اي عباس، عم رسول هللا ))  :رسول هللا فقال 

 
 (   2682ومسمل )  (، 5673رواه البخاري ) ــ  (1)
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ستعتب من ؤخر تُ حمسن ا تزدد إحساان  إىل إحسانك خري لك، وإن كنت مسيئ ا فإنك تُ 

 . )1(((  املوت! إساءتك خري لك، ال تتمنَّ 

   :قال رسول هللا 

ْوتَ  أَحدُُكمُ  يـََتَمنَّنَيَّ  ال)) 
َ
 .)2(((  ...به نـََزلَ  ِلُضر    امل

َياَن،و   :َقالَ  ُكْنُت َجاِلس ا ِعْنَد اْبِن ُعَمَر، َفَسِمَع َرُجل  يـََتَمىنَّ اْلَمْوَت، :َقالَ  َعْن َأيب ظَبـْ

 :فـََقالَ  فـََرَفَع ِإلَْيِه اْبُن ُعَمَر َبَصَرُه،

 . )3(((  ٌت، َوَلِكْن َسِل اّللََّ اْلَعاِفَيةَ فَِإنََّك َمي ِ  ؛تـََتَمىنَّ اْلَمْوتَ اَل )) 

 :عن قيس بن أيب حازم قال ويف الصحيحني: 

وَقِد اْكتَـَوى َسبـْع ا، قاَل: َلْواَل أنَّ َرسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم هَنَااَن  أَتـَْيُت َخبَّااب  )) 

ْوتِ  َنْدُعوَ  أنْ 
َ
   .)4( (( بهِ  َلَدَعْوتُ  ابمل

 
 (  1254( واحلامك )  26874رواه أ محد )  حصيح: ــ   (1)

 ( وغريه  3108(، وأ بو داود )  2680(، ومسمل )  5671ــ رواه البخاري )  (2)

 ( 29856رواه ابن أ يب شيبة ) ــ  (3)

 (   2681(، ومسمل )  6349اه البخاري ) ــ رو (4)
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أن متين املوت ألجل شدة املرض أو الفقر أو اخلوف أو شدة  –أخي  –واعلم 

 فيه مفاسُد، ومنها: ،ومهلكة

 صيب هبا، وهو مأمور ابلصرب!أنه يؤذن ابلتسخط والتضجر من احلالة الِت أُ أ ــ 

فهو ال يدري ما يكون بعد املوت، فرمبا كان   ؛متين املوت جهٌل ابلعاقبةب ــ 

 فقد يكون املوت أفظع مما هو فيه!  –والعياذ ابهلل  – لنار كاملستجري من الرمضاء اب

قال  املوت يقطع العمل الصاحل عن اإلنسان، واملؤمن كلما زاد عمره كان خري ا له: ج ــ 

 .)1(((  مُلهع وَحُسنَ  ُعمرُه طالَ  َمن خرُي النَّاسِ ))  :رسول هللا 

َراَك ْبَن َخاِلد  َوُهَو َجاِلٌس يف ََمِْلِس اْبِن ُمرََّة يف أَتـَْيُت عِ  :مَُّد ْبُن َكاِمل  اْلَعْبِسيُّ قال حمَُ 

َنِة اْبِن حُمْرِز ،   (( اَي َأاَب الضَّحَّاِك طَاَب اْلَمْوتُ ))   :فـَُقْلُت َلهُ  ِفتـْ

ِت تـَْفَعْل؛ َلَساَعٌة َتِعيُش ِفيَها َتْستَـْغِفُر اّللََّ َخرْيٌ َلَك ِمْن َموْ اَي اْبَن َأِخي اَل : )) َقال

 )2(((  الدَّْهرِ 

 
 ( 2329رواه الرتمذي )  حصيح: ــ   (1)

 ((    27ــ كتاب العمر والشيب، البن أ يب ادلنيا، رمق: ))  (2)
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ا وصعب ا، وال أحتمله، وأرى املوت خري ا يل، فماذا أصنع؟ سؤال:  إذا كان األمر شديد 

، فقل:   –ال بد  –إن كنَت  اجلواب:  فاعل 

 «.  خري ا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خري ا يلاللهم أحيين ما كانت احلياة  »

   :قال رسول هللا 

 :املوَت، فإْن كان ال بدَّ فاِعل  فليَـُقلْ  -أو قال: أَحدُكم-ال يَتمىنَّ املؤمُن )) 

 . )1(((  يل َخري ا الوفاةُ  كانتِ  ما وتـََوفَّين يل، َخري ا احلياةُ  كانتِ  ما أْحِيين اللهمَّ  

   :(( تنبيه))  

على الضر الدنيوي، فإن ُوجد الضرر   حممول عند أهل العلم  النهي عن متين املوت

 مل يدخل يف النهي... –شى فتنة يف دينه كأن خي  –األخروي 

 : (( نزل به  رال يتمن أحدكم املوت لض  ديث )) قال النووي يف شرحه حل

 و، أو حنو ذلكفيه التصريح بكراهة متين املوت لضر نزل به، أو فاقة، أو حمنة من عد

 
 ( وغريه  3108(، وأ بو داود )  2680(، ومسمل )  5671رواه البخاري )  (1)
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 . )1( « فل كراهة فيه، أو فتنة من شأن الدنيا، فأما إذا خاف ضرر ا يف دينه

 .)2(. (( ..مفتون   غريَ  فتوفَّين قوم   يف فتنة   أردتَ  وإذا ...))   :رسول هللا  قال

 ((: إىل خلقه أن تشكو هللا   –أخي املريض  –احذر ))  :اتسع ا

  الرحيم إىل الذي ال يَرحم؟!أخي احلبيب، أتشكو 

؛ أال  تشكو هللا إىل املخلوقني، ولكن اجعل شكواك إىل هللا –أخي املريض  –عليك 

فهو أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أبيك وأمك وأبنائك، وأرحم بك من 

 الناس أمجعني! 

 القادر على رفعه وإزالته!  هو الذي أنزل بك املرض، وهو 

 منهج األنبياء والصاحلني: كوى إىل هللاأن الش –أخي  –واعلم 

َا َأْشُكوا بـَثِ ي َوُحْزين ِإىَل ها هو يعقوب  ..َقاَل ِإَّنَّ  {86يوسف:}  اّللَِّ

 قال هللا عنه:   -عليه السلم  -وها هو أيوب 

 
 ( 2680 )  ، حتت احلديث رمق:حصيح مسمل برشح النوويــ   (1)

 (، واللفظ هل .  3235(، والرتمذي )  22162رواه أ محد )  ــ حصيح:   (2)
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 .{83األنبياء:} الرَّامِحِنيَ َوأَيُّوَب ِإْذ اَنَدى َربَُّه َأين ِ َمسَّيِنَ الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم  

 شكواك هلل، وال تشُك ربك إىل الناس! –أخي املريض  –فاجعل 

 اص ربر  هَلَا ... َصرب َ ال َكررمير فَإرنَّه  برك َأع َلم  َوإرَذا َعَراك بَلريٌَّة فَ 

يَم إىَل الَّذري اَل  َا ... َتش ك و الرَّحر  يـَر َحم  َوإرَذا َشَكو ت إىَل اب نر آَدَم إَّنَّ

 : قال رسول هللا  

ُ تباَرَك وتعاىل))   من هأطلقتُ إذا ابَتليُت عبدي املؤِمَن ومل يشَتِك إىل عوَّاِده  :قاَل اّللَّ

ا  أبدلُته ُثَّ  ، ُأسارِي  .)1(العمَل ((  يستأنفُ  ُثَّ  ،دِمه من خري ا ودم ا حلِمه من خري ا حلم 

  قيده املرضألن املريض أشبه ابألسري الذي  ساري:أ

  :(( سؤال)) 

 ن يسأله عن مرضه؟هل معىن ذلك أال خيرب املريُض مَ 

 ابة  عن السؤال عن حاله، إخبار املريض مبرضه ال على سبيل الشكوى، وإَّنا إج :ج

 
 ( 6786(، والبهيقي )  1290احلامك ) و (،  215ابن أ يب ادلنيا يف ) املرض والكفارات ( ) رواه  حصيح: ــ   (1)
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قد أخرب مبا جيد  جائٌز، وال ينايف الصرب؛ وإال فالنيب  - أو إخبار ا للطبيب مبا جيد

  :قال ابن مسعود  ،احلديث  ورد يفكما   البن مسعود من أمل

ا، َفَمِسْسُتُه بَيِدي يُوَعكُ  وهو َدَخْلُت عَلى َرسوِل اّللَِّ   فـَُقلُت:  ،وْعك ا َشِديد 

ا؟  اي  ، إنََّك لَُتوَعُك وْعك ا َشِديد   َرسوَل اّللَِّ

  (( ِمنُكم َرُجلنِ  يُوَعكُ  كما أُوَعكُ  إين ِ  أَجْل،)) : فقاَل َرسوُل اّللَِّ 

  .(( أَجلْ )) : لَك أْجَرْيِن؟ فقاَل َرسوُل اّللَِّ  أنَّ  فـَُقلُت: ذلكَ 

ُ  -َمَرٌض َفما ِسواهُ -ُبُه أذ ى ما ِمن ُمْسِلم  ُيِصي)) : ُُثَّ قاَل َرسوُل اّللَِّ   إالَّ َحطَّ اّللَّ

 .)1(((  حَتُطُّ الشََّجَرُة وَرَقها كما  له َسيِ ئاتِهِ 

 :قال رسول هللا ويف الصحيح: ملا قالت أمنا عائشة رضي هللا عنها: وا رأساه! 

 )2(((  !رَْأَساهْ  وا أانَ  َبلْ )) 

 
 (  2571، ومسمل ) ( 5667رواه البخاري ) ــ  (1)

 ( 6566رواه البخاري ) ــ  (2)
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فل حرج يف  ،غري سبيل الشكوى فإن أخرب املريض مبا جيد من مرض أو أمل على 

 ذلك.

  :(( أدب مهم)) 

 ُث يبني حاله.  حبمد هللا   –أوال   –ستحب للمريض إذا سئل عن حاله: أن يبدأ يُ 

 قال ابن مفلح

خلرب ابن مسعود  ؛وخيرب مبا جيده بل شكوى، وكان أمحد َيمد أوال  

 . )1(((  إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك  )) 

 :  ن القيمقال اب

 م ا مل يكن شكوى منه، وإن أخرب هبا تربُّ  ،بعلتهإذا محد املريض هللا ُث أخرب )) 

 . )2( (( وتسخط ا كان شكوى منه

 
 ار الكتب العلمية ( بريوت ـ لبنان . ( طـ ) د 391/  2الفروع )  (1)

 ( طـ ) دار القمل للرتاث ( القاهرة .  82ــ عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ) صـ  (2)
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 :(( لعِرافني والسَحرة لرفع البالء واملرضإىل ااحذر الذَّهاب ))  عاشر ا

  ،ملرضلرفع البلء وا ؛قد يطول مرض بعض الناس، فيذهب للعرافني والسحرة والكهنة

 وهذا حرام، وقد يوصل املرء إىل الشرك ابهلل:

 :قال رسول هللا 

َلة   أْربَِعنيَ  َصلةٌ  له تـُْقَبلْ  ملَْ  عن شيء ، َفَسأََلهُ  َعرَّاف ا أَتى َمن))   .)1(((  لَيـْ

 . )2( ((  حممد   على نزلأُ  مبا كفر فقد ،يقولُ  مبا فصدَّقه كاهن ا أتى نمَ  )): وقال

 وحده: (تعاىل)أن النفع والضر بيد هللا  –شفاك هللا   –ض واعلم أخي املري

ُ ِبُضر   َفل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهوَ :قال هللا     ،{17األنعام:} ...َوِإْن مَيَْسْسَك اّللَّ

   ،{80الشعراء:} َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ   :(عليه السلم)وقال اخلليل إبراهيم 

 :يقول رسول هللا كان 

  اشفِ  أنت، إالَّ  شايفَ  ال ،الشَّايف أنت  ؛اشفِ  ،الباسِ  ُمذِهبَ  ،النَّاسِ  ربَّ  اللَّهمَّ  ))

 
 ( 2230ــ رواه مسمل )  (1)

 ( وغريه بغري هذا اللفظ.  355(، والطرباين يف الكبري )  3045رواه الزبار يف كشف ال س تار )  حصيح: ــ   (2)
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 .)1(((  يغادُر َسَقم ا  الء  شفا

َفاُء، اْمَسِح الَباَس َربَّ النَّاِس، بَيِدَك ))  :ويف رواية  . )2(  (( أْنتَ  إالَّ  له َكاِشفَ  ال الشِ 

 أن تذهب إىل األطباء، وأتخذ –هللا   شفاك –فالذي عليك أخي املريض 

 فهو سبيل إىل الشرك ابهلل؛ ولذلك قال  :لعرافني والسحرةإىل اابألسباب، أما الذَّهاب 

 . )3(((  الُكهَّانَ  أَتْتوا ال)) :رسول هللا 

 ((:  إضاعة الوقت  –أخي املريض  –احذر )) احلادي عشر 

 علم أن وقتك هو رأس مالك؛ احذر إضاعة الوقت، وا –شفاك هللا  –أخي املريض 

 ، وأكِثر من ذكر هللا وتلوة القرآن.كفاحرص على ما ينفع

 

 

 
 ( 2191ــ رواه مسمل )  (1)

 ( 5744ــ رواه البخاري )  (2)

 ( 930(، وأ بو داود )  537ــ رواه مسمل )  (3)
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 :)) الفصل السادس ((                              

 ((  عليك هبذا الدواءخي املريض، أ))                      

أن   أمران ابلتداوي، فأوحى لنبيه  أن هللا   –شفاك هللا   –اعلم أخي املريض 

  تداووا وال فتداَووا، ،دواء   داء   لُكل   وجعلَ  والدواَء، الداءَ  أنزلَ  هللاَ  ن)) إيقول: 

 . )1( (( مبحر م  

 بطريقني:والتداوي يكون 

 :  (( الطريق األول)) 

 وهي التداوي ابلطب واألدوية اجملربة. _ املعتربة _ األسباب اجملربة 

 :  (( الطريق الثاين)) 

 ِت عِلمنا ابلقرآن والسنة أهنا دواء.األسباب الشرعية ال

 وكثري من الناس يهتمون ابألسباب اجملربة الطبية، ويغفلون عن األسباب الشرعية، 

 
 (، وحس نه ابن امللقن، وابن مفلح، واحلافظ ابن جحر   3874رواه أ بو داود )  حسن:ــ   (1)
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 أعظُم وأنفُع!وهي 

بعض األدوية الشرعية اليت ثبت ابلقرآن  –شفاك هللا  –وإليك أخي احلبيب  

 لتتداوى هبا:  ؛والسنة أهنا دواء

 :(( التداوي ابلقرآن))  :أوال  

 أن القرآن شفاء:  –شفاك هللا   –اعلم 

  {82اإلسراء:} ...َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننيَ َونـُنَـز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء   :هللا قال 

 فعليك برقية نفسك ابلقرآن، ومن صور ذلك:

 أن تضع يدك على مكان األمل يف بدنك، وتقرأ: سورة الفاحتة، واملعوذتني.

 : (( الرقية مبا ورد يف السنة) )اثني ا 

   ومن صور ذلك:

، ُث تقول:  «بسم هللا»أن تضع يدك على مكان األمل من بدنك، فتقول:  ثلًث 

 .سبع مرات «أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»
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 قال: عن عثمان بن أيب العاص 

  :يل النَّيبُّ  ويب وَجٌع قد كاَد يُبِطُلين، فقالَ  َقِدْمُت على النَّيبِ  

أعوُذ بعزَِّة اّللَِّ وقدرتِِه من شرِ  ما أجُد   ،بسِم اّللَِّ  :اجعل يَدَك الُيمىن عليِه، وُقلْ )) 

 . )1( فقلُت ذِلَك، َفشفايَن اّللَُّ  ((- سبَع مرَّات  -وأحاذُر 

   ومن صور ذلك:

 عائشة ما ذكرته أم املؤمنني 

رِ  كاَن َرسوُل هللِا 
َ
أَْذِهِب الَباَس َربَّ النَّاِس،  ))  يَض َيْدُعو له قاَل: إَذا أََتى امل

 .)2((( يـَُغاِدُر َسَقم ا   ال ِشَفاء   ِشَفاُؤَك، إالَّ  ِشَفاءَ  ال الشَّايف، أَْنتَ  ؛َواْشفِ 

 :(( - حبة الربكة -التداوي ابحلبة السوداء ))  اثلث ا

 .)3(((  إالَّ السَّامَ  داء ، ُكل ِ  ِمن ِشفاء   السَّْوداءِ  احلَبَّةِ  يف  إنَّ )) :قال رسول هللا 

 
 ( وهذا لفظه .  3522(، وابن ماجه )  2202ــ رواه مسمل )  (1)

 ( 1912ــ رواه مسمل )  (2)

 (  2041(، والرتمذي )  2215(، ومسمل )  5687ــ رواه البخاري )  (3)
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 املوت. السام:

 : (( التداوي مباء زمزم))  :رابع ا

 م: عن ماء زمز  قال رسول هللا 

ا مبارَكٌة، و ))   اإهنَّ  .)2(((  ، وِشفاُء ُسقم  )1( طعاُم طُعم    إهنَّ

 .)3(((   له  ُشِربَ  ملا زمزمَ  اءُ )) م  : وقال

 . )4(((   وَيسقيِهم ،املرَضى على يصبُّ ))  :رسول هللا   وقد كان

وَتهلِل، إين أَلعجُب كيف ال يكون ماء زمزم يف الصيدليات كواحد  من أهم أنواع  

  ؟! األدوية
 

 

 

 
 ( 2473ــ هذه رواية مسمل )  (1)

 ــ وهذه الزايدة حصحها جامعة من العلامء، ومهنم:   (2)

 )) عبد احلق ال شبييل، البوصريي، وابن امللقن، وال لباين، وابن ابز (( 

 (    3062(، وابن ماجه )  14849 رواه أ محد ) حسن لغريه:ــ   (3)

 (  883) (، ويف س نده مقال، وحصحه ال لباين يف الصحيحة  189/  3ــ رواه البخاري يف التارخي )  (4)
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 :(( التداوي ابلعسل))  :خامس ا

 ،  {69النحل:} ...ِشَفاٌء لِلنَّاسِ ِفيِه ...:العسل قال فيه هللا  

، أْو   َفِفي َخرْيٌ  أْدِويَِتُكمْ  ِمن يء  ش يف كانَ  إنْ ))   :قال رسول هللا  َشْربَِة َعَسل 

 .)1(  (( ...َشْرَطِة حِمَْجم  

 :(( التداوي ابحلجامة))  :سادس ا

 .)2(((  فاحِلجامةُ  خريٌ  به تداَويْتم ممَّا شيء   يف كان إنْ ))   :قال رسول هللا 

 : (( الدعاء والتضرع إىل هللا))  :سابع ا

َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ   :قال هللا   ؛م أسباب الشفاءمن أعظ –وهللا  –وهذا 

 . {186البقرة:}  ...َفِإين ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ 

 ادُع هللا أن يرزقك الشفاء، وَتهلِل لن يردك خائب ا!  –شفاك هللا  –أخي املريض 

 
 (  2205(، ومسمل )  5702ــ رواه البخاري )  (1)

 (  3476(، وابن حبان )  3857رواه أ بو داود )   حسن حصيح:ــ   (2)
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َباَرَك َوتـََعاىَل َحِييٌّ َكِرمٌي، َيْسَتْحِيي ِمْن َعْبِدِه ِإَذا ِإنَّ َربَُّكْم تَـ )) : قال رسول هللا و 

   .)1(((    َرَفَع َيَدْيِه ِإلَْيِه َأْن يـَُردَُُّهَا ِصْفر ا

ِإنَّ اّللََّ َرِحيٌم َحِييٌّ َكِرمٌي َيْسَتِحي ِمْن َعْبِدِه َأْن يـَْرَفَع ِإلَْيِه  )) : وقال رسول هللا 

 .)2(َضُع ِفيِهَما َخرْي ا ((  َيَدْيِه، ُُثَّ اَل يَ 

 :(( شرىب ))

 أنك فائز يف كل األحوال، حىت لو مل ت ستجب الدعوة!  –أخي املسلم   –اعلم 

إالَّ   رِحم   قطيعةُ  وال إُثٌ  فيها ليسَ  بدعوة   يدعو مسِلم   ِمن ما))   :قال رسول هللا 

ُ هِبا إحدى ثلث     ،اآلخرةِ  يف وإمَّا أن يدَّخَرها لهُ  ،أن يعجََّل لُه دعوتُه إمَّا :أعطاُه اّللَّ

   (( السُّوِء مبثِلها منَ  عنهُ  وإمَّا أن يُكفَّ 

ُ َأكثـَرُ  :قال ،إذ ا ُنكِثُر اي رسوَل اّللَِّ  :قالوا  . )3(  اّللَّ

 
 ( 1488رواه أ بو داود )  حصيح: ( ــ  1)

 ( 1832رواه احلامك )  حصيح لغريه: ( ــ  2)

 (  1816(، واحلامك )  1019(، وأ بو يعىل )  11133رواه أ محد )   حسن حصيح:ــ   (3)
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 : (( التداوي ابلصدقة))  :اثمن ا

 :قال رسول هللا 

 . )1(((  ابلصََّدقةِ  َمْرضاكم داُووا)) 

 هللا:قال ابن القيم رمحه  

 . )2( «فإن للصدقة أتثري ا عجيب ا يف دفع أنواع البلء، ولو كانت من فاجر أو ظامل!» 

 سؤال:

 كيف أتداوى ابلصدقة؟

 اجلواب:

العمل هبذا احلديث، وشفاء مريضك، أو شفاء   :تتصدق من طيب مالك بنية

  –وهللا  –وسرتى  – سبحانه وتعاىل  –، وإخلص له نفسك، مع يقني  يف ربك 

 عجَب!ال

 
 ( 3358يح اجلامع ( رمق ) ــ رواه أ بو الش يخ يف: ) الثواب (، وحس نه ال لباين يف ) حص  (1)

 هرة .  ( طـ ) دار احلديث ( القا 49ــ الوابل الصيب ) صـ  (2)
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 وإليك بعض القصص الواقعية يف ذلك:

 : ((واقعية  قصة)) 

أأيسها األطباء من إمكان احلمل، وأيقنت أْن ال علج هلا،  ليت امرأة ابلعقم، وقد ابتُ 

  ،فوفقها هللا إىل أن تتصدق على امرأة فقرية، وطلبت منها أن تدعو هلا ابلولد الصاحل

 )ولدين( بفضل هللا!  توأم ا وما مضى إال ثلثة أشهر حىت محلت 

ا قصة))   :((  عجيبة جد 

  :حدثين بعض إخواين

ويقول األطباء عن   ،ابنته ابحلمى الشوكية وعمرها أربع سنواتأن رجل  أصيبت )) 

صاب ابحلمى الشوكية: إما أن ميوت، وإما أن يعيش خبلل يف املخ يؤدي إىل الذي يُ 

 . األب مكرواب  حزين ا ايئس ا صيبت ابنته ابلشلل، فأصبح هذاوابلفعل أُ  ،الشلل

 احلديث:  وذات يوم  ذهب ليصلي اجلمعة وكان اخلطيب خيطب عن هذا

 فعزم على أن يطبق احلديث وهو مستيقن أن هللا شاف   « داووا مرضاكم ابلصدقة »
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   .فذحبها بنفسه، ووزعها على الفقراء، وترك لنفسه جزء ا منها ،ابنته، وكان عنده شاة  

د الطعام وما بقي من الشاة ليأكلوه، ه أن تُعِ تجلوع والتعب أمر َزوجُث ملا أحس اب

فأتته امرأة عجوز فقرية تريد من الصدقة، فأعطاها ما بقي منها   ،كفذهبت لتفعل ذل

ه: اصنعي لنا َعَدس ا، فقالت: هل  توقال لزوج –وهو نصيبه الذي كان سيأكله   –

ده املصابة بِ على ابنته فلذة كَ تصدقت ابللحم؟ فقال: نعم، فذهب الرجل ليطمئن 

  !ة العظيمةأوهنا حدثت املفاج ،ابلشلل

نظرت البنت إىل   –وثيابه عليها دم الشاة الِت ذحبها   -الرجل على ابنته ملا أقبل 

وملا رأى   ،وفزعت، ُث قامت على قدميها ،أبيها، فوجدت ملبسه هكذا، فخافت 

ا رآه، فأخرج مفاتيح من جيبه الرجل ذلك تسمرت قدماه على األرض، ومل يصدق م

ستمرت يف املشي حنَوه حىت احتضنها وحر كها؛ لتستمر ابنته يف احلركة حنَوه، وابلفعل ا

 !والدها، وقد شفاها هللا 

 يف هذه القصة الواقعية:   –أخي  –والعجب 
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 أن سبب الشفاء كان الدماء الِت تدفقت من هذه الصدقة، وهلل احلمد واملنة والفضل!

 :أخرى (( صة واقعيةق)) 

جلست مع بعض ويف يوم من األايم ها هي امرأة مريضة احتار األطباء يف مرضها، 

النساء يتحدثن عن فضل الصدقة، فما كان من املرأة املريضة إال أن خلعت عقدها  

وهنا حدثت  ،غايل الثمن، وأعطته إحداهن؛ لتقوم ببيعه وإعطاء مثنه لعائلت فقرية

 !ةأاملفاج

)فصًّا( يف  بت إىل ابئع الذهب ليشرتي منها العقد، وزنه املشرتي، وأخرج منه ملا ذه

وسط العقد، وأذهله ما رأى، وتعجب حني شاهد شيئ ا من عمل السحر داخل 

 )الفص(، فأخرجه، وُعوفيت املرأة مما تعانيه، واحلمد هلل!

 : (( قصة واقعية)) 

، فطاف الدنيا حبث ا عن العلج، صيب ابلسرطانذكر غري واحد من الدعاة أن رجل  أُ 

 .-تعاىل  –على أم أليتام؛ فشفاه هللا  –ذاَت يوم   -فتصدق  ،فلم جيده
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إن القصص يف هذا الباب كثرية، ولوال خشية اإلطالة   -شفاك هللا  -أخي املريض 

 لذكرت لك الكثري. 

 :-شفاك هللا   –تنبه أخي املريض 

، وإايك أن  ىل يقني، وإخلص هلل حتتاج إ –كالرقى    –هذه األدوية الشرعية  

 تفعلها من ابب التجرِبة!
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 : )) الفصل السابع ((                          

 ((  وأخري ا..ماذا بعد الشفاء؟))                        

 هل سألت نفسك هذا السؤال:  -شفاك هللا  –أخي املريض 

 ماذا بعد الشفاء؟

 ر:عليك هبذه األمو  اجلواب:

 :(( كر نعمة العافية، وشكرهاذر ))  :أوال  

أخي، قد ذقَت املرض، وبلءه، وشدته، وعلمت نعمة العافية والصحة الِت مل تكن  

 َت عنها! تشعر هبا؛ فاشكر ربك على هذه النعمة الِت طاملا غفل

 :َأنَّه  قَالَ  ذ كرَر َعن  َحاِتٍر الزَّاهردر 

 اَل يـَْعِرُف َقْدرَُه ِإالَّ الشُُّيوُخ، َواَل   :َقْدُر الشََّبابِ  :ِإالَّ أَْربـََعةٌ  أَْربـََعٌة اَل يـَْعِرُف َقْدَرَها)) 

 اَل َقْدَر احْلََياِة  و يـَْعِرُف َقْدَر اْلَعاِفَيِة ِإالَّ َأْهُل اْلَبَلِء، َواَل َقْدَر الصِ حَِّة ِإالَّ اْلَمْرَضى، 
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   .)1(((   ِإالَّ اْلَمْوَتى

 اروَن عقب مرضه، فقال له:  دخل ابن السماك على ه

 .)2(((  فاشكرهاي أمري املؤمنني، إن هللا ذكرك فاذكره، وأطلقك )) 

 :(( النفس فرصة حملاسبة))  :اثني ا

 .املرض يدعو العقلء إىل حماسبة النفس والتفكري يف الرجوع إىل هللا 

 :َقالَ  اْلَمِليحِ  َأيُب عن 

   :فـََلمَّا َقاَم ِمْن ِعْنِدِه َقالَ  رِيض  يـَُعوُدُه َوَأاَن َمَعُه،َدَخَل َصاِلُح ْبُن ِمْسَمار  َعَلى مَ 

 . )3(((  ِإنَّ َربََّك َقْد َعاتـََبَك َفاْعِتْبهُ  ))

 ، فاعتبه وأصلح اإلساءة ابلتوبة أمهلك وأعطاك فرصة إلصلح اإلساءة :اع ترب ه  فَ 

 : قال هللا  ؛التوبَة التوبَة إىل هللا ،ابلرجوع –أخي  –فعليك 

 
 ( طـ ) دار ال رمق (  1926( رمق )  435ــ تنبيه الغافلني ) صـ  (1)

 (  94ــ ربيع ال برار ونصوص ال خيار، للزخمرشي )  (2)

 (   87ــ املرض والكفارات، البن أ يب ادلنيا )  (3)
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 . {168األعراف:} َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ َوبـََلْواَنُهْم اِبحلََْسَناِت َوالسَّيِ َئاِت  ...

 : (( فرصة للمبادرة إىل الطاعات))  :اثلث ا

عجب ا ممن أطلقه هللا ِمن أسر املرض، ُث ال يدعوه ذلك إىل االزدايد يف الطاعات،  

 ومبادرة العمر!

 ه: عظلرجل وهو ي قال رسول هللا 

  قبل وغناك َسَقِمك، قبل وِصحََّتك َهَرِمك، قبل شباَبك: مخس   قبل مخس ا اغتِنمْ )) 

 .)1(((  موِتك قبل وحياَتك ُشغِلك، قبل وفراَغك فقرِك،

 : (( ال تغِرِنك الدنيا))  :رابع ا

نـَْيا َوال اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اّللَِّ َحقٌّ َفل تـَُغرَّنَُّكُم احلَْ :قال هللا  يـَُغرَّنَُّكْم  َياُة الدُّ

 . {5فاطر:} اِبّللَِّ اْلَغُرورُ 

 
 ( 10248(، والبهيقي يف الشعب )  7846رواه احلامك )  حصيح: ــ   (1)
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نـَْيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِإْن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـَُّقوا يـُْؤِتُكْم ُأُجورَُكمْ :قال هللا  َا احلََياُة الدُّ  ...ِإَّنَّ

   .{36حممد:}

  !أخي احلبيب

  ،الدنيا إذا أقبلت أدبرت

   ،ت سَ كَ ت أْو سَ وإذا كَ 

 ،أْوَحَلت وإذا َحَلت 

 ،كرمت رمت أوإذا 

 ،وإذا أهبجت هجت 

 ،وإذا أوغلت غلت 

 ت!عَ عت نَـ نَ وإذا أيْـ 

 سرعان ما تنقلب حلوهتا إىل مرارة.   ،ارةفالدنيا غرَّ 

 فل تغرنك الدنيا... 
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  )) اخلامتة ((:                                 

صلى  ا عبده ورسوله وأشهد أن حممد  إال هللا، احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله 

 :أما بعد ، هللا عليه وسلم

وأسأل  ،، فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتبابهذا ما تيسر لنا مجعه يف هذا ال

ا لوجهه الكرمي، ويقبله من  ن جيعله خالص  َق ملراده القومي، وأهللا الكرمي أن جيعلين ممن ُوفِ  

 .إنه جواد كرمي ؛وجيعله سلواان  لكل مريض املسلمني؛ه ينفع بعبده املسكني، و 

 ونسأله تعاىل: 

يرفع عن بلدان الغلء والوابء والسوء  وأن ،وسنة نبيه الكرمي ،مُيَسِ كنا حببله املتني أن 

  .وسائر بلد املسلمني

 ونسأله تعاىل: 

 أولئك الذين ؛قبلونوخيلصون فيُ  ،ويعملون فيخلصون ،جيعلنا ممن يقولون فيعملونأن 

   .وأولئك هم أولو األلباب ،هدى هللا
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 ل به ميزاىن يوموأن يُثقِ   ،ا لوجهه الكرميوأسأله تعاىل أن جيعل عملى هذا خالص  

وصِل اللهم وسلم وابرك على حممد  ،واحلمد هلل الذى بنعمته تتم الصاحلات، الدين

 . وعلى آله وصحبه وسلم

 أبو عبد هللا   / )1( وكتبه

 حممد مرسال حممد أنور

 م 2012هـ  ــ  1433

 

 

 

 

 

 

 
 تابة الرساةل ابليوم، ولكن الثابت عندي العام، وذلكل مل أ كتب التارخي ابليوم كام يه عاديت،  ــ مل أ تذكر اترخي ك  (1)

 وابهلل التوفيق.  
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 فهرس املوضوعات                                 
 

 4...................................................................................... صــ  إهداء  

 5................ صــ  مقدمة المصنف...........................................................

 9....................... صـ  مقدمة ............................................................... 

 10.................................................................................... صـ   ال حتزن 

 11......................................صـ بشري لكل مريض مسلم! (.:) الفصل األول

 11................................................................. صـ البشرى األوىل، والثانية 

 12........................................................................... صـ البشرى الثالثة  

 14... صـ .................................................................... ....البشرى الرابعة 

 15........................................................................ صـ البشرى اخلامسة 

 16صـ   ...........................................................البشرى السادسة، والسابعة 

 19.................. صـ  ............... أخي املريض: عليك حبمد هللا والصرب؛ لتنال اخلري
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 21................................صـ  )  كيف الصرب على آالم املرض؟ ( الفصل الثاين:

:  21......... صـ  ......................................................) االستعانة ابهلل (  أوال 

 21.................................... صـ  ..........................) الدعاء والتضرع ( اثني ا:

 22.................................................................. صـ ) َصربِ ْ نفسك(   اثلث ا:

 23............................ صـ  ...) تعرف على فضل الصرب على آالم املرض ( رابع ا:

 23.............................................. صـ ... ) أن تعرف فضل الصرب (  خامس ا:

 28............................ صـ ) النظر إىل َمن هو أشد منك مرض ا وبلء  ( سادس ا:

 30........................... صـ  ................. ) احلكمة من املرض (  الفصل الثالث:

:  30........................................................ صـ  ) معرفة نعمة الصحة (  أوال 

 30................................................صـ  ) اختبار إلميان العبد وصربه (  اثني ا:

 30....... صـ . ......(  ة والتضرع والدعاء هلل ) إظهار املريِض الفقَر والعبودي اثلث ا:

 31.......................................... صـ ) هتذيب لنفس العبد وإصلح هلا(رابع ا: 
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 32.............................................................. صـ ( شكر النعمةخامس ا: ) 

 32...........صـ  . ..................( إىل ربه ويتوب) َتويف العبد؛ لعله يرجع سادس ا: 

 33...........................صـ   ( خُيرِج هللا به الِكرْب والعجب من قلب العبدسابع ا: ) 

 34..................... صـ إما تكفري للسيئات، وإما رفعة للدرجات ( ) املرض اثمن ا:

 34............................................ صـ ( تعلق قلب املريض ابهلل اتسع ا: ) 

 35....................................... صـ  ( فتاوى تتعلق ابملرَضى ) الفصل الرابع:

 49..........................صـ ( أخي املريض، احذر هذه األمور ) الفصل اخلامس:

 (:  49.............صـ  (بلء املرض  احذر من التسخط واجلزع وعدم الصرب علىأوال 

 49....................صـ (  التهاون يف أمر الصلة –أخي املريض  – احذر اثني ا: ) 

 50.........................صـ (  التداوي بشيء حمرم –أخي املريض  – احذر اثلث ا: ) 

 52...........صـ .....................سبَّ املرض (  –أخي املريض  –) احذر  رابع ا:

 53  ..... صـ.............( الدعاء على نفسك! –أخي املريض  –احذر خامس ا: ) 
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 55.....صـ  ...... ........( إساءة الظن ابهلل  –أخي املريض  –) احذر  سادس ا:

 56...صـ  . ..........................................: ) احذر اليأس من رمحة هللا! (سابع ا

 57.... صـ  . .....متين املوت ألْجل شدة املرض! ( –أخي املريض  –) احذر  ا:اثمن  

 61.......صـ  . ....إىل خلقه ( أن تشكو هللا  –أخي املريض  –) احذر  اتسع ا:

 64....... صـ  .................... ................................................. أدب مهم 

 65  صـ.... . .....  ب إىل العر افني والسَحرة لرفع البلء واملرض(احذر الذَّها عاشر ا: )

 66.... صـ  .. ... . ..........إضاعة الوقت ( – أخي املريض  –احلادي عشر ) احذر 

 67......... صـ  . . ............( أخي املريض، عليك هبذا الدواءالفصل السادس: ) 

:  68.........صـ  .... .. ............................................ ) التداوي ابلقرآن ( أوال 

 68....... صــ  ..........................................  ) الرقية مبا ورد يف السنة ( اثني ا:

 68..... صــ . ..... ................................................... كيفية التداوي ابلرقية  

 69... صــ  ..... ............... ..... ( السوداء } حبة الربكة { التداوي ابحلبةاثلث ا: ) 
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 70............................ صــ  ..............................( التداوي مباء زمزمرابع ا: ) 

 71.................... صـ  ....................................( التداوي ابلعسلخامس ا: ) 

 71..................................................... صـ (  التداوي ابحلجامة)  سادس ا:

 71................................................. صـ  ) الدعاء والتضرع إىل هللا ( سابع ا:

 72.....صـ ..............................................................................بشرى  

 73...................................................... صـ  : )) التداوي ابلصدقة ((اثمن ا

 74..................................... صـ قصص واقعية عجيبة يف التداوي ابلصدقات

 78. صـ ................................ (وأخري ا..ماذا بعد الشفاء؟ الفصل السابع: ) 

:  78............................................ صـ ) ِذكر نعمة العافية، وشكرها (   أوال 

 79. صـ  ...................................................(  فرصة حملاسبة النفساثني ا: ) 

 80........... صـ  ................................. ) فرصة للمبادرة إىل الطاعات ( اثلث ا:

 80.......................................................... صـ  ( ال تغر ن ك الدنيارابع ا: ) 
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 82.................................................................................صـ  الخاتمة 

 84............................. صــ فهرس الموضوعات...................................
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