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:املريضيادةع.1
:  ْيِه وَسلهم َقالَ عن َأبي هريرة رضي َّللاه عنه َأنه رسول الهه َصّلى هللُا َعلَ 

الِم، َوِعيَ : حقُّ اْلُمْسلِم َعَلى اْلُمْسِلِم خمس  " اَدُة اْلمِريَض، واتَِّباُع َردُّ السه
عوِة، وَتشِميت الْعاِطِس  .يهُمتهَفق  عل"اْلجَناِئِز، وِإجابة الده
ِ رضي هللا عنه قَالَ  ه اَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليقَ : َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 

ْرُكْم اْْلِخَرةَ , َواْمُشوا َمَع اْلَجنَائِزِ , ُعوُدوا اْلَمِريَض " : وسلم رواه "تُذَك ِ

.إسناده صحيح: وقال الشيخ شعيب األرناؤوطأحمد 

ْجَماعِ :قال النووي , هُ , َوَسَواٌء فِيِه َمْن يَْعِرفِعيَاَدةُ اْلَمِريِض ُسنَّةٌ بِاْْلِ

رح النووي على مسلم ش. َوَمْن ََل يَْعِرفهُ, َواْلقَِريُب َواأْلَْجنَبِي  
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:املريضيادةفضل ع
مَا»: يَقُولُوَسَلَّمَهِعَلَيْللَّهُاصَلَّىللَّهِارَسُولَسَمِعْتُ: رضي هللا عنه قالعَلِيعن 
عَادَهُوَإِنْ، يُمْسِيَحَتَّىمَلَكٍأَلْفَسَبْعُونَعَلَيْهِصَلَّىإِالَّغُدْوَةًمسلمايعودمُسْلِمٍمِنْ

رواه.لجَنَّةِافِيخَرِيفٌلَهُوَكَانَ، حَيُصْبِحَتَّىمَلَكٍأَلْفَسَبْعُونَعَلَيْهِصَلَّىإِالَّعَشِيَّةً
الترمذي وصححه األلباني

وكان بعض السلف يعود المريَض في أول النهار أو أول المساء حتى تصلي عليه 
بهواألرفقمراعاة حال المريض مع وجوب الحديث هذا المالئكة وقتًا أطول؛ عمالً ب

مَنْ»: -وسلمعليهلهلاصلى-للهِارَسُولُقَالَ: قَالَعَنْهُللهُارَضِيَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ
مِنَوَتَبوَّأْتَمَمْشَاكَابَوَططِبْتَأَنْمُنَادٍهُانَادَ، للهِافِيلَهُأَخاًرَازَأومَرِيْضاًعَادَ
الترمذي وحسنه األلبانيرواه.مَنْزِالًلْجَنَّةِا

َمْن " : لى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل هللاِ ص: َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ رضي هللا عنه قَالَ 
ْحَمِة َحتَّى يَْجلِ ، َعاَد َمِريًضا  رواه " َس، فَِإذَا َجلََس ُغِمَر فِيَها لَْم يََزْل يَُخوُض فِي الرَّ

أحمد وابن حبان وصححه األلباني  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





:للرجلاملرأة عيادة 
باب عيادة النساء للرجال: قال البخاري رحمه هللا 

مِنَ, لمَسْجِدِاأَهْلِمِنْرَجُالً, اءِ لد َرْدَاأُم ُوَعَادَتْ
.ألَنْصَارِا

لفتنةاوأمنبالتسترمشروطوذلك: قال العلماء
مثلمنوردماكليحملذلكوعلىلخلوةاوعدم
اهذ
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:  الكافر لدعوتهيادةع
كان غالٌم يهودي  : قال-رضي هللا عنه -عن أنس 

أتاه فَمِرض، ف-صلى هللا عليه وسلم -يخدم النبي 
رأسه، فقعد عنديعوده، -صلى هللا عليه وسلم -النبي 
:  لهفنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال، ((أسلم: ))فقال له

م، فخرج فأسل-صلى هللا عليه وسلم -أَِطع أبا القاسم 
هلل الحمد)):وهو يقول-صلى هللا عليه وسلم -النبي 

رواه البخاري؛ ((الذي أنقذه من النار
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:العيادة يف األمراض املعديةترك 
للهِارَسُولَْتُسَمِع: قَالَ، هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ
منفر" : ولُيَقُوَسَلَّمَعَلَيْهِللهُاصَلَّى

و رواه أحمد وه"ألْسَدِامِنَركافرلمجذوما
في الصحيح

ِعَلَيْهللهُاصَلَّىُلنَّبِيّاقَالَ: ، ُهُرَيْرَةَعن أبي 
رواه.مُصِحٍّعَلَىمُمْرِضٌيُورِدَنَّال »: وَسَلَّمَ

البخاري
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:جواز تكرار العيادة 
األكحل، أُِصيب سعٌد يوم الخندق في": قالت-رضي هللا عنها -عن عائشة 

قريب خيمة في المسجد، ليعوده من-صلى هللا عليه وسلم -فضرب النبي 
يا : إليهم، فقالوافلم يَُرْعهم، وفي المسجد خيمةٌ من بني ِغفَار، إال الدم يسيل

ا، فمات أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قِبَلكم؟ فإذا سعٌد يغذو جرحه دمً 
البخاريرواه ؛ "فيها

:  عيادة املغمى عليه
ي النبي مرضت مرًضا، فأتان: يقول-رضي هللا عنهما -عن جابر بن عبدهللا 

غمي يعودني، وأبو بكر، وهما ماشيان، فوجداني أ-صلى هللا عليه وسلم -
أ النبي  ، فأفقُت، ثم صب وضوءه عل-صلى هللا عليه وسلم -علي، فتوضَّ يَّ

نع في مالي، يا رسول هللا، كيف أص: فقلت-صلى هللا عليه وسلم -فإذا النبي 
؛ رواه "راثكيف أقضي في مالي؟ فلم يُِجْبني بشيء، حتى نزلت آية المي

البخاري 
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:تصبري املريض.2
ِصيَبةِِٖٓفَٓما ٓٹٱٹٱُّٱ َصاَبِٓمنٓمُّ

َ
ۡرِضٓأ

َ نُفِسُكمٓأِِفٓ َوََلٓٱۡلأ
َ

نٓأ ِ َٰٖبٓم  ِِٓفٓكَِت لِٓإَِلا َقبأ
نٓ

َ
َها  ٓأ

َ
أ َ اۡبأ ٓن َٰلَِكٓلََعَ َٓذ ِٓإِنا رٓٱّللا َل٢٢ٓيَِسي َِكيأ ا ٓل  َسوأ

أ
َٓمآتَأ َٰ رَُحوا َٓوََلٓفَاتَُكمٓألََعَ بَِما َٓتفأ

َُٰكمأ ٓ َُٓءاتَى َٓوٱّللا ُُٓكا َتالََٖٓلُُٓيِبُّ ٍٓ ُُمأ و ُُ الحديد٢٣َّٓفَ

؟ لْجَنَّةِاأَهْلِمِنْمْرَأَةًاَأُرِيكأَالَ: عَبَّاسٍبْنُالِيقَالَ: قَالَ، رَبَاحٍأَبِيبْنءعَطَاعن

يإِنِّ: قَالَتْ، وَسَلَّمَعَلَيْهِللهُاَلَّىصلنَّبِيَّاأَتَتِ، اءُ لسَّوْدَالْمَرْأَةُاهَذِهِ: قَالَ، بَلَى: قُلْتُ

وَإِنْ, لْجَن َةُاوَلَكِصَبَرْتِشِئْتِإِنْ»:قَالَ، لِيللهَافَادْعُ، أَتَكَشَّفُوَإِنِّيأُصْرَعُ

الَ أَنْللهَافَادْعُأَتَكَشَّفُإِنِّيفَ: قَالَتْ، أَصْبِرُ: قَالَتْ« يُعَافِيَكِأَنْللهَادَعَوْتُشِئْتِ
لَهَافَدَعَاأَتَكَشَّفَ
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:التنفيس له يف األجل.3
ىعَلَدَخَلْتُمْاإِذَ»: وَسَلَّمَعَلَيْهُِللَّهاصَلَّىللَّهِارَسُولُقَالَ: قَالَلخُدْرِيِّاسَعِيدٍأَبِيعَنْ

رواه الترمذي .نَفْسَهطَي ِبُوَيُشَيْئًايَرُد َُلَ ذَلِكَفَإِن َأَجَلِهِفِيلَهُافنفسولمَرِيضِا

وحسنه ابن حجر
ْلِْرْشَادُاوَهُوَ, لْعِالَجِاعِاَأَنْوأَشْرَفِمِنْاجِد ًشَرِيفٌنَوْعٌلْحَدِيثِااهَذَفِيوَ :  قال ابن القيم

هِبِوَيَنْبَعِثُ, لْقُو َةُابِهِوَتَنْتَعِشُ, عَةُلط َبِيابِهِتَقْوَىل َذِيالْكَالَمِامِنَلْعَلِيلِانَفْسَيُطَي ِبُمَاإِلَى

وَتَفْرِيحُ.لط َبِيبِاتَأْثِيرِغَايَةُهُوَ َذِيلاتَخْفِيفِهَاأَوْلْعِل َةِادَفْعِعَلَىفَيَتَسَاعَدُ, لْغَرِيزِي ُالْحَار ُا

عِل َتِهِءِ شِفَافِيعَجِيبٌتَأْثِيرٌُلَه, عَلَيْهِيَسُر ُهُمَاوَإِدْخَالُ, قَلْبِهِوَتَطْيِيبُ, لْمَرِيضِانَفْسِ

شَاهَدَوَقَدْ, لْمُؤْذِيادَفْعِعَلَىبِيعَةَلط َافَتُسَاعِدُ, بِذَلِكَتَقْوَىلْقُوَىاوَحَاألَْرْوَافَإِن َ, وَخِف َتِهَا

, لَهُمْوَرُؤْيَتِهِمْ, وَيُعَظ ِمُونَهُ, ُيُحِب ُونَهمَنْبِعِيَادَةِهُاقُوَتَنْتَعِشُلْمَرْضَىامِنَاكَثِيرًلن َاسُا

زاد المعاد. إِي َاهُمْوَمُكَالَمَتِهِمْ, بِهِمْوَلُطْفِهِمْ
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:قصة مرض سعد رضي اهلل عنه
ُ َعْنُه، َقالَ ْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقهاٍص، َعْن َأِبيِه َرِض ع وُل َّللاهِ َكاَن َرسُ : َي َّللاه

ِة الوَ  ِإنِّي َقْد : َداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتده ِبي، َفُقْلتُ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َيُعوُدِني َعاَم َحجه
قُ ْبَنة ، َبَلَغ ِبي ِمَن الَوَجِع َوَأَنا ُذو َماٍل، َواَل َيِرُثِني ِإاله ا : اِلي؟ َقالَ ِبُثُلَثْي مَ َأَفَأَتَصده

ْطِر؟ َفَقالَ : َفُقْلتُ « الَ » ِإنهَك -َأْو َكِثير  -ُث َوالثُُّلُث َكِبير  الثُّلُ »: ُثمه َقالَ « الَ »: ِبالشه
ُفوَن النهاَس، َوِإنهكَ َأْن َتَذَر َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء، َخْير  ِمْن َأْن َتَذَرُهْم عَ   َلْن ُتْنِفَق اَلًة َيَتَكفه

َيا : ُقْلتُ فَ « اْمَرَأِتكَ ِفيَحتهى َما َتْجَعُل ِفي َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَها َوْجَه َّللاهِ ِإاله ُأِجْرَت ِبَها،
ًحا ِإاله ْن ُتَخلهَف َفَتْعَمَل َعَماًل َصالِ ِإنهَك لَ »: َرُسوَل َّللاهِ، ُأَخلهُف َبْعَد َأْصَحاِبي؟ َقالَ 

َضره ِبَك َف َحتهى َيْنَتِفَع ِبَك َأْقَوام ، َويُ اْزَدْدَت ِبِه َدَرَجًة َوِرْفَعًة، ُثمه َلَعلهَك َأْن ُتَخله 
ُهْم َعَلى َأْعَقاِبِهْم، َلِكنِ اللهُهمه َأْمِض ِِلَْصَحاِبي ِهْجَرَتُهْم، َواَل تَ آَخُروَن، الَباِئُس ُرده

رواهةَ  َعَلْيِه َوَسلهَم َأْن َماَت ِبَمكه َيْرِثي َلُه َرُسوُل َّللاهِ َصلهى هللاُ « َسْعُد اْبُن َخْوَلةَ 
ومسلمالبخاري 

هللا يطول عمرك أي لن تموت بمكة وهذا من إخباره بالمغيبات صلى( أن تخلف)
هـ 58: هـ  وقيل55وكان سعد آخر المهاجرين موتا ومات سنة . عليه وسلم

وقبره بالبقيع في المدينة
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:الرفق باملريض.4
باجللوس أو الكالم وحنو ذلكتضجريهوعدم 

ُزْر " : لى هللا عليه وسلمَقاَل َرُسوُل هللِا ص: َعْن َأِبي َذرٍّ رضي هللا عنه َقالَ 
رواه الحاكم وصححه اِللباني" ِغبًّا َتْزَدْد ُحبًّا 

,َفنَقَلُه إىل الزِّيارة , ثم َتُعوَد , وَتَدَعُه يوًما , أْن َتِرَد املاَء َيومًا : الِغبُّ ِمن أْوَراد اإلِبل
إذا جاء زاِئرا بعد أيام, َغبَّ الرُجُل : ُيقال, وإْن جاء بعد أيام 

لى هللا ص-لما قَِدم رسول هللا : "أنها قالت-رضي هللا عنها -عن عائشة 
:  ا، فقلتفدخلت عليهم: المدينة، ُوِعك أبو بكر، وبالل، قالت-عليه وسلم 

البخاري؛ رواه "يا أبِت، كيف تجدك؟ ويا بالل، كيف تجدك؟
وسلمعليهللهاصلى-للهِاُولُرَسقَالَ: قَالَتْعَنْهَاللهُارَضِيَسَلَمَةَأُمِّعَنْ
عَلَىنُونَيُؤَمِّلْمَالَئِكَةَافَإِنَّ، اً رخَيْافَقُولُولْمَيِّتَاأولْمَرِيضَاحَضَرْتُمُاإِذَ»: -
رواه مسلم .تَقُولُونَمَا
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:مداواة املريض.5
َياَهاَوَمنٓأٹٱٹٱُّ حأ

َ
َما ٓأ نا

َ
َيافََكأ حأ

َ
ااَسٓأ المائدةَََّجِيٗعا ٓٱنل

عليهللهاصلى-لل َهِارَسُولُقَالَ: قَالَ-عنهللهارضي-مَالِكٍبْنِأَنَسِعن

وََلَاوُوافَتَدَ, اءَ لد َوَاخَلَقَاءَ لد َاخَلَقَحَيْثُ-وجلعز-لل َهَاإِن َ:)" -وسلم

رواه أبو داود وأحمد وصححه األلباني "مٍابِحَرَاوَوْاتَتَدَ

للهُاصَل َىللهِاسُولُرَقَالَ: قَالَ, للهِاعَبْدِعَنْ, لس ُلَمِي ِالرحمناعَبْدِأَبِيعَنْ

, علمهمَنْعلمه, ءً شِفَالَهُأَنْزَلَ َإَِلاءً دَيُنْزِلْلَمْوَجَل َعَز َللهَاإِن َ" : وَسَل َمَعَلَيْهِ

األرناؤوطرواه أحمد وصححه "جَهِلَهُمَنْوَجَهِلَهُ

:جواز مداواة المرأة للرجل وعكسه عند الضرورة

ذ, قالت ِ بَيع بنت معو  نسقي -صلى هللا عليه وسلم -كنَّا مع النبي )): عن الرُّ

رواه البخاري ؛ ((ونداوي الَجْرحى, ونردُّ القتلى إلى المدينة
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:بغري طبالتطببحكم 
ُرَسُولقَالَ: قَالَ، جَدِّهِعَنْ، أَبِيهِعَنْ، شُعَيْبٍبْنِعَمْرِوعَنْ

َبْلَقطِبٌّمنهيُعْلَمْوَلَمْ،تطببمن»: وَسَلَّمَعَلَيْهِللهُاصَلَّىللَّهِا
(  تطبب)رواه ابن ماجه وحسنه األلباني "ضامنفَهُوَ، ذَلِكَ

(  ضامن. )جيدةمعرفةيعرفهال وهولطباعلمتعاطى
.لملتزماولكفيلالضامنا

إن كان خبيرا بالمهنة وطبق القواعد أما:العلماءقال 
طبيبه الصحيحة في المسألة ولم يخطئ في شيء منها إال أن ت
انظر . نتج عنه إصابة أو تلف، فهذا ليس عليه إثم وال ضمان

زاد المعاد ونحوه
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:الطعام والدواءعدم إكراهه على .6
:لَقَا-عنهللهارضي-لْجُهَنِيِّاعَامِرٍبْنِعُقْبَةَعَنْ

اتُكْرِهُوَلَ :" -وسلمعليهللهاصلى-للَّهِارَسُولُقَالَ

.وَيَسْقِيهِمْمْيُطْعِمُهُلل َهَافَإِن َ, لط َعَامِاعَلَىمَرْضَاكُمْ

الترمذي وصححه األلبانيرواه 

 عليه صلى هللا-لََدْدنا النبيَّ : "قالت-رضي هللا عنها -عن عائشة 

يض كراهية المر: , فقلنا((َل تَلُدُّوني: ))في مرضه, فقال-وسلم 

؛ فإنه لم العباسَل يبقى أحٌد منكم إَل لُدَّ, غير )): للدواء, فلما أفاق قال

رواه البخاري ومسلم. ((يشهدكم

ذي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختباره فهذا هو اللد واَلسم منه اللدود وال( لددناه)

.جعل في الحلق يسمى الوجور والذي يجعل في األنف السعوط
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:الدعاء للمريض.7
80: راء الشعََّوإَِذا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفيِن ٹٱٹٱُّٱ

لل َهُاءَ شَاإِنْطَهُورٌ, بَأْسََلَ ـ 

(سبع مرات)يَشْفِيَكأَنِْلْعَظِيمالْعَرْشِارَب َ, لْعَظِيمَالل َهَاأَسْأَلُـ 

َلَ , لش َافِياأَنْتَشْفِا, لْبَأْسِامُذْهِبَ, لناساربلل َهُم َاـ 

سَقَمًايُغَادِرَُلَ ءً شِفَا, أَنْتَإَِل َشَافِيَ

ا, أو يمشي لك إلى ـ اللهم زةجنااشِف عبدك, يَْنَكأ لك عدوًّ
اللهم اشِف قلبه, واشِف سقمه
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:األدلة
لنَّبِيُّاَانَوَك: قَالَ، يَعُودُهُبِيٍّاأَعْرَعَلَىدَخَلَسَلَّمَوَعَلَيْهِللهُاصَلَّىلنَّبِيَّاأَنَّ: عَنْهُمَاللَّهُارَضِيَعَبَّاسٍبْنِاعَنِ
َهُورٌطبَأْسَ»الَ : لَهُفَقَالَ« للَّهُاءَ شَاإِنْطَهُورٌ، بَأْسَ»الَ : قَالَيَعُودُهُمَرِيضٍعَلَىدَخَلَاإِذَوَسَلَّمَعَلَيْهِللهُاصَلَّى
ُّلنَّبِيافَقَالَ، لقُبُورَاتزيره، كَبِيرٍشَيْخٍعَلَى، تَثُورُأَوْ، تَفُورُحُمَّىهِيَبَلْ، كَالَّ؟ طَهُورٌ: قُلْتُ: قَالَ« للَّهُاءَ شَاإِنْ

رواه البخاري .اإِذًفَنَعَمْ»: وَسَلَّمَعَلَيْهِللهُاصَلَّى
يَعُودُمُسْلِمٍعَبْدٍِنْممَا:)" -وسلمعليهللهاصلى-للَّهِارَسُولُقَالَ: قَالَ-عنهماللهارضي-عَبَّاسٍبْنِاعَنْ

مِنْللَّهُااهُعَافَإِالَّيَشْفِيَكأَنْلْعَظِيمِالْعَرْشِارَبَّ، لْعَظِيمَاللَّهَاأَسْأَلُ: تٍامَرَّسَبْعَفَيَقُولُ، أَجَلُهُيَحْضُرْلَمْمَرِيضًا
رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباني.لْمَرَضِاذَلِكَ

ا، إذا جاء الرجل يعود مريضً : ))-صلى هللا عليه وسلم -قال النبي : قال-رضي هللا عنهما -عن ابن عمرو 
ا، أو يمشي لك إلى جنازةاللهم: فليقل ، وحسنه األلباني (3107)؛ رواه أبو داود ((اشِف عبدك، يَْنَكأ لك عدوًّ

في السلسلة الصحيحة 
اللهم : الذهبُت مع الحسن إلى قتادة نعوُده، فقعد عند رأسه فسأله، ثم دعا له ق: "عن الربيع بن عبدهللا قال
، وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد (537)؛ رواه البخاري في األدب المفرد "اشِف قلبه، واشِف سقمه

حَمْزَةَأَبَايَا: ثَابِتٌفَقَالَ، -عنهللهارضي-ٍمَالِكبْنِأنَسعَلَىوَثَابِتٌأَنَادَخَلْتُ:قَالَصُهَيْبٍبْنِلْعَزِيزِاعَبْدِعن 
ربللَّهُمَّا" : قَالَ، بَلَى: َالَق، ؟ -وسلمعليهللهاصلى-للَّهِارَسُولِبِرُقْيَةِأَرْقِيكَأَالَ: أنَسفَقَالَ، شْتَكَيْتُا
رواه البخاري " سَقَمًايُغَادِرُالَءً شِفَا، أَنْتَإِالَّشَافِيَالَ ، لشَّافِياأَنْتَشْفِا، لْبَأْسِامُذْهِبَ، لناسا
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ومنها: بالرقى الشرعيةةالرقي.8
الفاتحة والكافرون اإلخالص والفلق والناسكالقرآن . 1

ونحو ذلك
اِت من شر ِ . 2 ِ التَّامَّ  ما خلَق أعوذُ بَِكلماِت َّللاَّ
َتِهِوَقُدْربِاللَّهِأَعُوذُ: تٍامَرَّسَبْعَوَقُلْ-ثَالَثًا-للَّهِابِسْمِ. 3
اء ذلك على موضع يضع يده أثن)وَأُحَاذِرُأَجِدُمَاشَرِّمِنْ

(األلم
سِدٍحَاشَرِّوَمِنْ، َشْفِيكَياءٍ دَكُلِّوَمِنْ، يُبْرِيكَللَّهِابِاسْمِ.4
عَيْنٍذِيكُلِّشَرِّوَمِنْ، حَسَدَاإِذَ
، ُنَاسَقِيمبِهِلِيُشْفَى، ضِنَابَعْبِرِيقَةِ، أَرْضِنَاتربة، للَّهِابِسْمِ. 5

(ا في األرضبأن يجعل في سبابته ريقا ويضعه)ربنا بِإِذْنِ
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فائدة 
:سؤال العافية عند رؤية املبتلى

-وسلمعليهللهاصلى-للهِاولُرَسُقَالَ: قَالَعَنْهُللهُارَضِيَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ
، بِهِبْتَالَكَامِمَّاعَافَانِيِيلَّذاللهِلْحَمْدُا: فَقَالَمُبْتَلَىأَحَدُكُمْرَأىاإِذَ»: 

واه ر.«لنِّعْمةِاتلِكَشَكَرَكَانَ، ضِيالًتَفْعِبَادِةِمِنْكَثِيرٍوَعَلَىعَلَيْكَوَفَضَّلَنِي
البيهقي وحسنه األلباني 

مَنْ»: -وسلمعليهللهاصلى-للهِارَسُولُقَالَ: قَالَعَنْهُللهُارَضِيَوَعَنْهُ
كَثِيْرٍعَلَىوَفَضَّلَنِيبِهِبْتَالَكَاامِمَّعَافَانِيلَّذِياللهِلْحَمْدُا: فَقَالَمُبْتَلًىرَأى
واه الترمذي وصححه األلباني ر..ءلْبَالَاذَلِكَيُصِبْهُلَمْ، تَفْضِيالًخَلَقَمِمَّنْ

نفسه إال ينبغي أن يقول هذا سرًّا بحيث يسمع: قال العلماء:قال المناوي
. جًرا له أن يكون االبتالء بمعصية فال بأس بإسماع غيره عساه يكون ز 

التيسير شرح الجامع الصغير
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:من املريضطلب الدعاء .9
صَلَّىلنَّبِيُّالِيقَالَ: قَالَ، لْخَطَّابِابْنِعُمَرَعَنْ

فَمُرْهُ, مَرِيضٍلَىعَدَخَلْتَاإِذَ»: وَسَلَّمَعَلَيْهِللهُا

رواه . لمالئكةاءكدعاهُءَ دُعَافَإِن َ؛ لَكَيَدْعُوَأَنْ

ابن ماجه وصححه النووي في المجموع، 
انقطاعهوالبوصيري مع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





:التصدق عن املريض.10
:قَالَ-عنهللهارضي-لْبَاهِلِيِّاأُمَامَةَأَبِيعَنْ
:-وسلمعليهللهاصلى-للَّهِارَسُولُقَالَ

"بالصدقةمرضاكماوُوادَ" 
البيهقي وصححه األلباني رواه 

جيباًعاً تأثيرللصدقةفإن: قال ابن القيم رحمه هللا في الوابل الصيب
، كافرمنبلظالممنأوفاجرمنكانتولوءلبالاعاأنودفعفي
عندمعلومأمراوهذ، ءلبالامنعاًاأنوعنهبهايدفعتعالىللهافإن
ألنهمبهمقرونكلهمألرضاوأهل، وعامتهمخاصتهملناسا

.  جربوه
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َقُولُيوَجَل َعَز َللهَاإِن َ" : وَسَلَّمَعَلَيْهِللهُاصَلَّىللهِارَسُولُقَالَ: قَالَ، هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

 ُرَبوَأَنْتَ؟ أَعُودُكَكَيْفَرَب َِاي: قَالَ, تَعُدْنِيفَلَمْمَرِضْتُآدَمَبْنَايَا: لْقِيَامَةِايَوْمَ

ُدْتَهُعلَوْأَن َكَعَلِمْتَأَمَا, تَعُدْهَُمْفَلمَرِضَفُالَنًاعَبْدِيأَن َعَلِمْتَأَمَا: قَالَ, لْعَالَمِينَا

رواه مسلم "؟ عِنْدَهُلَوَجَدْتَنِي

ِريفًا ِلْلعَْبِد تَشْ , َواْلُمَراُد اْلعَْبَد , عَالَى إِنََّما أََضاَف اْلَمَرَض إِلَْيِه ُسْبَحانَهُ َوتَ :"قال النووي

هُ تَعَالَى فِي َوَكَراَمتِي, َويَُدلُّ َعلَْيِه قَْولُ َوَجْدَت ثََوابِي: أي؟ عِنْدَهُلَوَجَدْتَنِي. َوتَْقِريبًا لَهُ 

أَْي , " ْنِدي ي, لَْو أَْسقَْيتَهُ لََوَجْدَت َذِلَك عِ لَْو أَْطعَْمتَهُ لََوَجْدَت َذِلَك ِعْندِ : " تََماِم اْلَحِديث
(مسلملشرح النووي ). َوهللا أَْعلَم. ثََوابَهُ 
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َٰنَُّٓ َح ُٓسبأ ِ ب  ٍَ َِكٓ ب  ٍَِٓ ة آٱلأعِزا َعما
أُمرأَسلِي١٨٠َٓيَِصُفونَٓ ٓٱل ٌَٰمٓلََعَ ١٨١وََسَل

دُٓ مأ َ َٰلَِميََٓوٱۡلأ ٓٱلأَع ِ ب  ٍَ ِٓ ١٨٢َّّلِلا
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