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 السنة النبويةفي  المرض
 ملخص البحث

الحمدددد ب رل العدددالميال واللددد ع والسددد م علدددل سددديدنا محمدددد وعلدددل  لددده 
 ولحبه أجمعيال وبعد:

فقدددد ا دددالم ااسددد م بالالماعدددي اأجالمددداعي بددديال أفدددراد   فحدددث علدددل الالددد اور 
مدال األحاديدث  ءوللة األرحام وعيادع المريض وفدي بحيدي  دوا و دح  مدا جدا

ض ومددا لددول  مددال اليددوال والمامددرع  ومددا جدداء فددي عيددادع المددر  حددوي اللددبر علددل
المددريض و داب ددا وألددول ا وف ددل ا ومددا وعددد اب علي ددا مددال األجددر  وأال عيددادع 

للمشدركيال وأ دي الومدة  وأن دا  المر ل أ الخالص بالمسلميال بي ممكال أال الكوال
ال ممكدددال أال الكدددوال بددديال النسددداء والرجددداي  ال أمنددد  المالندددة  وأال العيدددادع قدددد الكدددو 

لللدداار كمددا للكبددار وللمامددل عليدده وحيددر م  وو ددح  أيددر الدددعاء فددي الشددماء  
 وسيلة للالداوي كالعقاقير وحير ا. هوأن

 
 
 
 
 
 
 



 المقدمة:
الحمدددد ب رل العدددالميال واللددد ع والسددد م علدددل سددديدنا محمدددد وعلدددل  لددده 

 ولحبه أجمعيال وبعد:
قاللددر علددل فقددد اشددالمل  السددنة النبويددة علددل جميددا نددواحي الحيدداع  ولددم ال

العبادا  والمعام    بي في السنة أبوال عال البر و الللة والس م  و وا مدال 
جملدددة عنايدددة ااسددد م بالالماعدددي اأجالمددداعي بددديال أفدددراد    و حدددث علدددل الالددد اور 

لالكالمدددي الالددد خي ولدددلة األرحدددام ووعدددد بددداليوال الج يدددي علدددل عيدددادع المدددريض  و 
خمدد  يريض بحاجددة لمددال يؤنسدده و سددعادع اانسدداال بعشددبات حاجاالدده النمسددية  فددالم

خمل ما في ول  مدال  دخداي يوأ و له  عمال  أمه  ويمسح بيد  علل جب اله ويد
ا ألدوأ  و دابدا   دالالعجيي فدي شدماء   فجداء  األحاديدث لالو السرور علل قلبه  

للمددرض مددال المامددرع واألجددر مددال اب  لعيددادع المددريض  كمددا جدداء  لالو ددح مددا
 العالل.

أحاديدث المدرض والمر دل مدال لدحيح البخداري اسالقرأ  وفي بحيي  وا 
  ال دددا باير دددا مدددال األحاديدددث ورالبال دددا علدددل  دددو  عشدددرحال ا و ومسدددلم فجمعال دددا و 

 :باحثالم
 المرض وف له:-المبحث األوي

 المرض.معنل المطلل األوي: 
 المرض.كمارع المطلل الياني: 

 شدع المرض ال اع  األجر.المطلل اليالث: 



 مريض: ال -المبحث الياني 
 المطلل األوي : اللبر علل المرض.

 ني المريض المو . مالن ي عال الالمطلل الياني: 

 ي مال يلرت مال الريح. فالمطلل اليالث: 

 ف ي مال و ل بلر .المطلل الرابا: 
 المطلل الخامس: الدعاء برفا الوباء.

 عبادع المريض  أحكام ا و داب ا: -المبحث اليالث

 ع المريض.وجول عيادالمطلل األوي: 

 ف ي العيادع.المطلل الياني: 

  دال العيادع.المطلل اليالث: 

 و ا اليد علل المريض.المطلل الرابا: 

 ما يقاي للمريض وما يجيل.المطلل الخامس: 

 عيادع المامل عليه.المطلل السادس: 

 عيادع النساء الرجاي.المطلل السابا: 

 عيادع اللبياال.المطلل اليامال: 

 عيادع األعرال.: المطلل الالاسا

 عيادع المشر .المطلل العاشر: 

 نالائج البحث.



 المرض وفضله: -المبحث األول

 معنى المرض: المطلب األول:
المدرض يقلددد بدده مددرض البدال وقددد يطلددق علددل مددرض القلددل  مددا للشددب ة 

َر م يير ض  كقولدده العددالل   ِِمِ  مددا للشدد  [ 9 :البقددرع] ﴾ ِفييق ُُيلُيي   وع كقولدده العددالل  دوا 
   ووقددا وكددر مددرض[ 13:األحدد ال]              ﴾فيطمييا الييي  فييق ُلبييه مييرض

َر لبددال فددي القدر ال فددي الط دارع  ا ْ  ِميينرُ  يي  ْ  ْ  ٌ يد  َ ييو رج ْ ور   ٍ َ ل ييَى  َر م ررى يَى ْ ور  ِإنر ُكنرييُم و 
ِا ًٌ في مي ي مَُّم ُْوا م د َر ت ِج ٌ  في ل  َُ النِّس د ُم م سر  /.31النساء / ﴾ ِمن  الرغ دِئِط ْ ور َل 

ييو رج ف  وفددي اللددوم    ٍ َ ل ييَى  َر م رًَِضييد ْ ور  ييدن  ِميينرُ  يينر ك  يير  ف م  َّْ   ِميينر ْ َّييدَج ُْ    ﴾ِعيي
 /. 383البقرع /

ٍييِه فوَْييو   يييدَج ْو  َوميين كييدن ميين ج   دي الحدددوفدد ضييدً ْو مييِه ْمًن ميين ْف مَر
 ./391/البقرع ] (1)﴾  ُْوج ْو نسكج 

 كودف  المرض: المطلب الثدنق:  
والمعنددل   (2)يددر  وألددله الالاطيددة و السددالرمكالكمددارع لددياة مبالاددة مددال الال

 . (3)لم المرضأالمؤمال الالاطل بما يقا له مال  نا أال ونول 

 اء  ل دددا  جدددول  يكدددوال و المدددرض كمدددا جدددا  أال يكدددوال مكم,دددرا  للخطايدددا  فكددد
ًٌٍُِ     لقوله العالل ز  ِمهِ  م ن َي عرم لر   /. 311﴾ النساء/  َُجر

                                                 

 .31/313انظر فالح الباري   (1)

 .131/ 3حريل الحديث أبال قاليبة  (2)

 .313/ 31فالح الباري  (3)



فقددددد و ددددل أ ددددي الالمويددددي  لددددل أال معنددددل ا يددددة  أال المسددددلم يجددددا   علددددل 
 ي له في ا فالكوال كمارع ل ا.خطايا  في الدنيا بالملائل الال

عددال عائشددة أال رجدد   الدد   ددو  ))وممددا جدداء فددي معنددل ا يددة مددال أحاديددث  
بكدي مدا   فقاي:  ن,ا لنج  /   311/   النساء ﴾ َمن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبهِ  ا ية  
به في الدنيا مدال ملديبة    فقاي: نعم يج   ؟  لكنا  وا   فبلغ ول  النبي  عملنا

 .(4)((يؤويه  مافي جسد  م

ييييلر  وعددددال أبددددي  ريددددرع  لمددددا ن لدددد    ييييًٌِ  م يييين َي عرم  ييييز  مِييييهِ  ٍُ ﴾ بلادددد  مددددال  َُجر
ددالا بدده  } المسدلميال مبلاددا  شددديدا   فقدداي النبددي  قدداُرباوا وسددد,دوا  فمددي كاددي, مددا يال 

 .(5) {الماْسُلما كمَّارٌع حالَّل النَّكبةا ي ْنك با ا أُو الشَّْوك ُة ياش اكا ا
اب  المددرض: حددديث عائشددة ر ددي عفددي كمددار جدداء  الالددي  ومددال األحاديددث

مدددا مدددال ملددديبة  اللددديلا المسدددلم   أ كم,دددر  ابا ب دددا عندددها حالدددل الشدددوكةا  }عن دددا: 
 .(6){ياشاكا ا

 .(7)و المليبة لاة :  ي الرمية بالس م يم اسالعمل  في كي نا لة

                                                 

  (13331) 1/16أحمد  (4)
 / يجا   المسلم علل سيئااله في الدنيا بالملائل في بدنه.381/  7وابال حباال  

المدؤمال فيمدا يلديبه مدال مدرض أو حد ال أو  مسلم / كالال البر و اللدلة واألدل / يدوال (5)
 .1673نحو  / 

 .6137البخاري   المر ل   ما جاء في كمارع المرض /  (6)
ومسددلم   كالددال البددر و اللددلة / يددوال المددؤمال فيمددا يلدديبه مددال مددرض أو حدد ال أو نحددو  / 

1671. 
 .1/67انظر الن اية  (7)



اال أي يكددوال ولدد  عقوبددة  بسددبل مددا كدد((   أ كم,ددر اب ب ددا عندده)) ومعنددل 
 ويكوال ول  سببا  لمامرع ونبه.  ةعليالممال لدر منه 

ً   أ رفعه اب ب ا درجة   ))ووقا عند مسلم طَّ عنها ب ا خطيئة   .(8)((  وح 
 و وا يقال ي األمريال: حلوي اليوال ورفا العقال.

 أ كالدل  ابا ل ده ب دا حسدنة   أو  حاطَّدْ  عندها ب دا  ))وميله لمسلم عدال عائشدة
طيئةٌ   .(9)((خ 
عندددا   أ كالدددل اب لددده حسدددنة   ال لدددم يكدددال عليددده خطايدددا  أو حدددط عنددده مو 

وعلددل  ددوا فمقال ددا  أال مددال ليسدد  عليدده خطيئددة  (10) خطايددا   ال كدداال لدده خطايددا
 .(11) ي اد في رفا درجاله بقدر ول  و الم ي واسا

وفي  وا الحديث العقدل علدل مدال قداي: أال اليدوال والعقدال  نمدا  دو علدل 
  ا  بي األجر علل اللبر والر ا. منالكسل  و الملائل ليس  

ووجدده الالعقددل أال األحاديددث اللددحيحة لددريحة فددي يبددو  األجددر بمجددرد 
حلددوي الملدديبة  وأمددا اللددبر والر ددا فقدددر  ائددد  يمكددال أال ييددال علي ددا  يددادع 

 علل يوال المليبة.

                                                 

/  37لدديبه مددال مددرض أو حدد ال /مسددلم / كالددال البددر واللددلة  / يددوال المددؤمال  فيمددا ي (8)
1671. 

/  63مسددلم / كالددال البددر واللددلة  / يددوال المددؤمال  فيمددا يلدديبه مددال مددرض أو حدد ال / (9)
1671. 

 .31/316فالح الباري  (10)
 المرجا السابق. (11)



قدداي القرافددي: الملددائل كمددارا  ج مددا  سددواء اقالددرال ب ددا الر ددا أم أ  لكددال 
أ قي.   ال اقالرال ب ا  الر ا عظم الالكمير وا 

والالحقيق أال المليبة كمارع لونل يوا ي ا  وبالر ا يدؤجر علدل ولد   فدعال 
 .(12)لم يكال للملال ونل عو,ض عال ول  مال اليوال بما يوا يه

مدا يلديلا المسدلم  }    هفي كمارع المرض عال أبي  ريرع قولد  ومما ورد
 -حالددل الشددوكة ياشدداكا ا -   وأ حددم  مددال ن لددل  وأ ولددل  وأ  ددم  وأ حدد ال  وأ أو

 .(13){  أ كم,ر اب ب ا مال خطايا 
 (14): الالعددل(النلددل  )ومعنددل 

 )   و(15) ددو المددرض الدد  م (الولددل  )و 
قيددي: الحدد ال علددل مددا فدداال مددال الدددنيا  وال ددم بمددا يددمالي و  ددو الاددم  (ال ددم والحدد ال 

 .(16)للمكرع مما يخافه أو يرجو 
وقيي  و خاص بما يلحدق الشدخص مدال العددي مما القدم   أعم (األو   )و

 حير  عليه.
 .(17) و مال أمراض الباطال أي ا   و و ما ي يق علل القلل (الام  )و

                                                 

 .316/  31فالح الباري  (12)
ومسددلم كالددال البددر واللددلة /  6138البخدداري/ المر ددل / مددا جدداء فددي كمددار المددرض /  (13)
 بلمظ مقارل. 1671/ 61ال المؤمال فيما يليبه مال مرض أو ح ال يو 
 . 311/ 31  شرح مسلم للنووي 768/ 3  لساال العرل 13/ 6الن اية  (14)
 . 311/ 31  شرح مسلم للنووي 797/ 3  لساال العرل 379/ 6الن اية  (15)
 .3/393مشارق األنوار  (16)
 .333/  1  لساال العرل:  311/  1مشارق األنوار:  (17)



عدال  مي في  و  األشياء الي ية و ي ال م والادم والحد ال   أال ال دم ينشديوق
المكددر فيمددا يالوقددا حلددوله ممددا يالددمو  بدده  والاددم كددرل يحدددث للقلددل بسددبل مددا 

دث لمقددد مددا يشددق علددل المددرء فقددد   وقيددي ال ددم والاددم بعنددل حدديحلددي  والحدد ال 
 واحد.

 .(18)((مال يرد اب به خيرا  يُلل  منه  )) وعال أبي  ريرع عال النبي 
 .(19)معنا  يبالليه بالملائل ليييبه علي ا  أو يوجه  ليه الب ء فيليبه 

دخددي علددل أم السددائل  أو أم المسدديل فقدداي:  وعددال جددابر أال رسددوي اب 
) مددا لدد  يددا أم السددائل أو يددا أم المسدديل ال فدد فيال ؟ قالدد : الحمددل أ بددار  اب )

في ا  فقاي: أ السبي الحمل فعن ا الو ل خطايا بني  دم كما يدو ل الكيدر خبدث 
 .(20) الحديد ((

و في  و  األحاديث بشارع عظيمة لكي مؤمال  ألال ا دمي أ ينم  حالبدا  
وأال األمدراض واألوجدات وا أم بدنيدة  مال ألم بسبل مرض أو  م أو نحدو ولد  

 .(21)ا لهالققلبية الكمر ونول مال أو كان  
مجددرد حلددوي المددرض أو حيددر  ممددا  الوقددد اسددالدي ب ددو  األحاديددث علددل أ

م أ  أيددر المددوكور سددواء ان ددم  لددل ولدد  لددبر الملددال كموكدر يالرالددل عليدده الال
قدداي: مددا ولدد  القرطبددي  فقدداي: محددي ولدد   وا لددبر الملددال واحالسددل  و  بددلوأ

                                                 

 .6113البخاري / المر ل / ما جاء في كمارع المرض /  (18)
 .611/ 3  لساال العرل 67/ 1الن اية  (19)
 (. 1676)  – 61مسلم / البر والللة / ف ي عيادع المريض /  (20)
 .318/ 31  انظر شرح مسلم للنووي  318/ 31فالح الباري  (21)



ُ َ مُِّصيب و     :اب به في قوله العالل رأم / فحينئو 366البقرع / ﴾ الَِّيَن  ِإم ا ْ   دمي مير
 .(22)عد اب ورسوله به مال ول و يلي  لل ما 

ه مددال اليددوال  وولدد  دمددا يالرالددل عليدد طدد قا  دوقددد لددح الالقييددد باللددبر مدد
ًُ  الَّ أمدر  ا كالَّدل يل: } في حديث  ه خيدٌر  ولديس  وا  ألحدد  عجبا  ألمُر المدؤماُل
ال ألددداباله  دددراء     أ للمدددؤمالُ  دددكر  فكددداال خيدددرا  لددده  وا  دددراء  ش  لدددبر  ال ألدددا باْلها س,

 .(23){ فكاال  خيرا  لها 
يث أبدي موسدل فدي وقد اسالدي بع  م علل حلوي األجدر بدالمرض بحدد

 وا مدددددرض العبددددددا أو سدددددافر  كاالدددددل  لددددده ميددددديا مدددددا كددددداال  يعمددددديا مقيمدددددا   ))  الج ددددداد
 .(24)((لحيحا  

ير  وال يادع  نمدا  دي باعالبدار نيالده أنده لدو كداال لدحيحا  مكفقد  اد علل الال
ال يكالددل لدده يددوال ملدددام علددل ولدد  العمددي اللددالح فالم ددي اب عليدده ب ددو  النيددة بدد

 .(25)ول  العمي
قداي  دوممال جاء عنه أال المريض يكالل لده األجدر بمر ده أبدو  ريدرع  فقد

الحمددل  ألن ددا الدددخي فددي كددي ع ددو مددا مددال مددرض يلدديبني أحددلَّ  لدديَّ مددال  ))
ال اب يعطي   .(26)((كي ع و قسطه مال األجرمني  وا 

                                                 

 .319/ 31انظر فالح الباري  (22)
 .(1999)– 13الرقائق / المؤمال أمر  كله خير  / مسلم / ال  د و  (23)
 .1813البخاري / الج اد / يكالل للمسافر مييا ما كاال يعمي في ااقامة /  (24)
 .171/  9  انظر شرح البخاري أبال بطاي: 319/ 31فالح الباري  (25)
  31837ملن  ابال أبي شيبة/ الجنائ / ما قالوا في يوال الحمل والمرض/  (26)

 .9919/ 396/ 7ماال شعل ااي



 ْمل اإلثبدت والنوق َلى ْدلين: ىواألول
فمددال كاندد  لدده ونددول مددي   أفدداد المددرض المحيلدد ا  ومددال لددم الكددال لدده ونددول    

 كالل اب له بمقدار ول .
أطلدق أال مال بني  دم  وجدود الخطايدا مدن م  أطلدق مدال  األحللولما كاال 

وعلل ول  الحمي األحاديدث المطلقدة  ومدال أيبد  األجدر بده   المرض كمارع فقط 
ف دددو محمدددوي علدددل الحلددديي يدددوال يعدددادي الخطيئدددة  فدددعوا لدددم الكدددال خطيئدددة الدددوفر 

  .(27)يوالال  للاحل المرض
ال لم يحلدي كموالمليبة  ال قارن ا اللبر حلي الال ير ورفا الدرجا   وا 

واسدا   يم مدال قدوي أو فعدي فالم دوت مدا يدحلي مال الجد  ياللبر  نظر  ال لم 
ال حلدي  فيكدوال ولد  سدببا  لدنقص مولكال ال ن لة منحطة عال من لة اللدابر   وا 

 .(28)يسالوياال  وقد ي يد أحد ما علل ا خرير  فقد كماألجر الموعود به أو الال
 شْ  المرض تضدَف األَر:المطلب الثدلث: 

يدددده بعددددد ولدددد  أال يبدددد  أال المددددرض  وا اشددددالد  دددداع  األجددددر  يددددم  اد عل
 .(29)السيئا  كل االم اعمة النال ي  لل أال الحط 
يوعدد ا و ْعكدددا  فدددي مر ددُه و دددو  أاليددد  النبددي ))عددال عبددد اب بدددال مسددعود 

:  ال وا   بددمال, لدد   أجددريال؟ قدداي:  شددديدا   فقلدد :  )) ندد   لالوعدد ا وعكددا  شددديدا   قلدد ا

                                                 

 331/ 31فالح الباري  (27)
 .111/ 1انظر فيض القدير  

 .331/ 31فالح الباري  (28)
 .331/ 31فالح الباري  (29)



الحدددا ر ورقا  أ حدددا   اب عدددال خطايدددا   كمدددا  أجدددي: مدددا مدددال مسدددلم  يلددديبها أو   
 . (30)((الشجر

: فال  و ي كناية عال  و ال الخطايا  .(31)ومعنل حا َّ

   رعاد ددا الموعددو ي العب ددا  وقيددي يددوالوعدد : الحمددل  وقيددي ألددم الحمددل وق
 .(32)والحريك ا  يا 

وقد جاء في الحديث عال ملعل بال سعد بال أبي وقداص عدال أبيده قداي: 
 األنبيدداءا  يددم األميدديا فاألميدديا اي: رسددوي اب أي الندداس أشدددر بدد ء ؟ قدد يددا  قلدد  ))
سددُل دينددُه  الرجدديا  اللددلبفيا  حالددل يالركددها يمشددي علددل األرُض  ))   وفيدده  ((علددل ح 

 .(33)((وما عليه خطيئةٌ 

                                                 

  مسددلم / البددر واللددلة / يددوال المددؤمال 6116البخدداري / المر ددل / شدددع المددرض /  (30)
 .36-1173فيما  يليبه مال مرض / 

 . 1/11انظر لساال العرل  (31)
 .317/  31  شرح مسلم للنووي 633/  31  لساال العرل 111/  6 الن اية (32)
  وقددداي: حدددديث حسدددال 1198الالرمدددوي / ال  دددد / مدددا جددداء فدددي اللدددبر علدددل الدددب ء/  (33)

 لحيح.
 .7383سنال النسائي الكبر  / الطل / أي الناس أشد ب ء/ 

 .( 1911)ابال حباال / الجنائ  / وكر المسلم كلما يخال دينه كير ب ؤ  
 .333/  31قد الرجم البخاري بج ء مال الحديث في كالال المر ل فالح و و 



والمعنددل أال الددب ء فددي مقابلددة النعمددة  فمددال كاندد  نعمددة اب عليدده أكيددر  
 .(34)كاال ب ؤ  أشد

حمدي  وال دعي  يرفدق وفي الحديث دألة علل أال القدوي يحمدي علدل مدا 
 م مدال ينظدر  لدل مدنه   أ أنه كلما قوي  المعرفة بالمباللل  اال عليده الدب ء  و ب

 .(35)أجر الب ء في وال عليه الب ء

يدي  أن دم مقاي العلماء: والحكمة في كوال األنبياء أشد ب ء يم األميدي فاأل
 مخلولددوال بكمدداي اللددبر ولددحة اأحالسددال  ومعرفددة أال ولدد  نعمددة مددال اب

 .(36)ليالم ل م الخير وي اع  ل م األجر  ويظ ر لبر م ور ا م  العالل

 المبحث الثدنق: المَرض:
 المطلب األول: الصبر َلى المرض:

بعدض اللدحابة و  أحاديث في البخداري دلد  علدل الشدكي النبدي   دور 
 مال المرض.

 } عددال القاسددم بددال محمددد قدداي: قالدد  عائشددة: وارأسددا  فقدداي رسددوي اب 
يكليدا   واُب او فقالد  عائشدة :  { اال و أنا حيٌّ فمسالامر ل  وأدعدو  لد لو كواُ  

                                                 

 .331/ 31فالح الباري  (34)

 .31/331فالح الباري  (35)
 .173/  9  انظر شرح البخاري أبال بطاي: 319/  31شرح مسلم للنووي  (36)



ألظنددد  الحدددلا مدددوالي  ولدددو كددداال ولددد  لظللددد    خدددر يومددد   مع,رسدددا  بدددبعض   ن,دددي
 .{ (37)بي أنا ورأسا  }  أ واج   فقاي النبير  

 ددو المجددا علددل الددرأس لشدددع مددا وقددا بدده  ((وارأسددا  ))ومعنددل قددوي عائشددة: 
 .(38)مال ألم اللدات

  .(39)ألي اليكي فقد الولد ((وايكليا  ))ومعنل قول ا 
ولدديس علددل حقيقالدده  نددا  بددي  ددو كدد م يجددري علددل ألسددنال م عنددد حلددوي 

 .(40) االمليبة أو الوقع 
ال مدديعددودني  جاءنددا رسددوي اب  )): وعددال عددامر بددال سددعد عددال أبيدده قدداي

أندددا وو وجدددا اشدددالدَّ بدددي  مدددال حجدددة الدددودات  فقلددد  بلدددغ بدددي مدددال الوجدددا مدددا الدددر  و 
 .(41)((ماي.........

األلددم أ يقدددر أال اللدد  الندداس فددي  ددوا البددال  والالحقيددق خقدداي القرطبددي: ا
مددا   والنمددوس مجبولددة عددي وجددداال ولدد   فدد  يسددالطات الايير ددا ععددهأحددد علددل رف

نمددا كلدد  العبددد أ مندده فددي حدداي الملدديبة مالدده سددبيي  لددل يقددا  أجبلدد  عليدده  وا 
 ت ال ائددد  ألال مددال فعددي ولدد  خددر  عددال معدداني الركدده  كالمبالاددة فددي الالددمو   والجدد

 الالسخط للمقدور.أ ي اللبر  وأما مجرد الالشكي فليس موموما   حالل يحلي 

                                                 

 .6131البخاري/ المر ل / مارخص للمريض أال يقوي  ني وجا /  (37)
 .316/ 31فالح الباري  (38)
 . 111/  3  الالعاري  89/  33لساال العرل  (39)
 .316/  31فالح الباري  (40)

 .6133البخاري / المر ل / ما رخص  للمريض أال يقوي /  (41)



و  العبد ربه  وشكوا   نما  و وكدر  للنداس علدل كوقد االمقوا علل كرا ة ش
 .(42)سبيي الال جر

 ق المَرض المِت:الن ق َن تمن المطلب الثدنق:

  فدعال ألدابه أحدكم المو  مال  در   يالمنيال أ ))  رو  أنس عال النبي
 وا  وفنيمدددا كانددد  الحيددداع خيدددرا  لدددي  والددد يينددديليقدددي: الل دددم أحف كددداال أبدددد فددداع   

 .(43)((كان  الوفاع خيرا  لي
يقدددوي: ل ددداْل   وعدددال أبدددي  ريدددرع ر دددي اب عنددده قددداي: سدددمع  رسدددوي اب

أ وأ أنددا   أ أال  ))قدداي  رسددوي اب؟ يادددُخي  أحدددا  عملددها الجنددة   قددالوا: وأ أندد   يددا
  فسدددددوا و قددداربوا  وأ يالمن,ددديالَّ أحددددكم المدددو     مدددا يالامددددني اب بم دددي  ورحمدددة  

ما   (44)((اللعسيئا  فلعله أال يسالممحسنا  فلعله أال ي داد خيرا   وا 
لللدددحابة  والمدددراد  دددم ومدددال  ((أ يالمنددديال أحددددكم المدددو  ))والخطدددال فدددي 

مدددال حملدددة جماعدددة  ((ألدددابه  دددر  مدددال  ))لددده بعدددد م مدددال المسدددلميال عمومدددا   وقو 
السل  علل ال ر, الدنيوي  فعال وجدد ال در, األخدروي بدمال خشدي فالندة فدي دينده 

 .(45)لم يدخي في الن ي
 وا كاندد   وفنيي مددا كاندد  الحيدداع خيددرا  لددي  والدديينددأح فليقددي الل ددم ))وقولدده 
م يكدال علدل ني المو  مقيد بمدا  وا لدميدي علل أال الن ي عال ال ((الوفاع خيرا  لي

                                                 

 .183/  9  انظر شرح البخاري أبال بطاي: 313/  31فالح الباري  (42)
  مسدددلم كالدددال الدددوكر و 6137البخددداري / المر دددل / ن دددي المندددي المدددريض لمدددو  /  (43)
 .1181لدعاء والالوبة / كرا ة المني المو  / ا
 .6139البخاري / المر ل / ن ي المني المريض المو  /  (44)
 .311/  31فالح الباري  (45)



 ددو  اللددياة  ألال فددي الالمنددي المطلددق نددوت اعالددراض ومراحمددة للقدددر المحالددوم  
  .(46)وفي  و  اللورع المممور ب ا نوت المويض والسليم للق اء

ما مس ))وقوله:   .((ا  فلعله أال يسالعيليئ ما محسنا  فلعله أال ي داد خيرا  وا 
بده  دو انقطدات  ندي المدو  والددعاءم شارع  لل أال المعنل في الن ي عدال ال

العمددي بددالمو   فددعال الحيدداع يالسددبل من ددا العمددي  والعمددي يحلددي  يددادع اليددوال  
 .(47)الالوحيد ف و أف ي األعمايولو لم يكال  أ اسالمرار 

ل: أال المدددؤمال يدددعمدددر  شدددرا   وأج واسالشدددكي بمنددده قدددد يعمدددي السددديئا  في يدددد
مدا مدال  هأال يعمي ما يكمدر ونوبدبلدد  فعدي حسدنا   مدا مدال اجالندال الكبدائر  وا 

بلددددددد  بددددداق  فالحسدددددنا عيم ا سددددديئااله  ومدددددا دام اايمددددداال بال دددددأخدددددر قدددددد القددددداوم 
 .(48)يركمالال عي  والسيئا  بلدد الال

ح:المطلب الثدلث:   فضل من َصرع من الَر
لددة المنددا األع دداء الرئيسددية عددال انمعال ددا منعددا  حيددر الددام  عاللددرت:  ددو 
يرالمدددا  ليددده مدددال  رديءالنحدددبس فدددي منافدددو الددددما   أو بخدددار  وسدددببه ريدددح حليظدددة

األع ددداء  وقدددد يالبعددده الشدددنج فدددي األع ددداء  فددد  يبقدددل معددده الشدددخص  بعدددض
و دو الدوي ييبالده جميدا األطبداء   مناللبا   بي يسقط ويقو  بال بد لالظ الرطوبدة

 .(49)ويوكروال ع جه
وقددد جدداء فددي ف ددله مددال حددديث عطدداء بددال أبددي ربدداح قدداي:  قدداي لددي ابددال 

لجنددة؟ قلدد : بلددل  قدداي:  ددو  المددر ع السددوداء  عبدداس: أأ أريدد  امددرأع  مددال أ ددي ا

                                                 

 .318/  31فالح الباري  (46)
 .311/  31فالح الباري  (47)
 .313/  31فالح الباري  (48)
 .333/  31  فالح الباري  363/  3الالعاري   (49)



ن,ددي أالكشَّدد ا  فددادتا اب لددي  قدداي:  ال شددئُ   أالدد  النبددي  فقالدد   نددي أاْلددر تا  وا 
ال شددئُ  دعددو ا اب أال يعا ًُ فلددرُ  ولدد  الجنددة   وا    فقالددْ : أْلددبرا  فقالدد : يددُ 

ً, ا  فادتا   .(50)أال أ أالكش,    فدعا ل ااب   ال أالكش,
مددددال يلددددرت  وأال اللددددبر علددددل ب يددددا الدددددنيا يددددورث  وفددددي الحددددديث ف ددددي

 .(51)الجنة
 فضل من مهب مصره:المطلب الراما: 

:  وا ابالليدد ا قدداي ال اب   }يقددوي:   عددال أنددس بددال مالدد   سددمع  النبددي
 .(52){ عْبدي بحبيب اليُه فلبر   عو, الها ُمن ما الجنة  

ليددده  لمدددا المدددراد بدددالحبيباليال: المحبوبالددداال  ألن مدددا أحدددل أع ددداء اانسددداال  
يحلي له بمقدد ما مدال األسد  علدل فدوا  رؤيدة مدا يريدد رؤيالده مدال خيدر فيسدر 

 .(53)جالنبهبه  أو شر  في
 نددا معنا ددا أال يلددبر مسالح ددرا  مددا وعددد اب بدده اللددابر مددال  (فلددبر  )

اليددوال  أ أال يلددبر مجددردا  عددال ولدد   ألال األعمدداي بالنيددا   وابددال ء اب عبددد  
ه  بددي  مددا لدددفا مكددرو  أو لكمددارع ونددول  أو لرفددا فددي الدددنيا لدديس مددال سددخط عليدد

   الم له المراد.االلقل ول  بالر  واعمن لة  ف
بمنددداء  مندددلوالالعددويض بالجندددة  ددو أعظدددم العددوض  ألال األالدددواو باللددبر ي

وا كددداال يدددوال مدددال وقدددا لددده ولددد  الجندددة   الددددنيا  واألالدددواو بالجندددة بددداق  ببقائ دددا  وا 
                                                 

 ةومسدددلم / البدددر واللدددل 6118 دددل / ف دددي مدددال يلدددرتا مدددال الدددريح / البخددداري / المر  (50)
 .(1671) – 63واألدل / يوال المؤمال فيما يليبه مال مرض أو ح ال / 

 .336/ 31فالح الباري  (51)
 . 6119البخاري / المر ل / ف ي مال و ل بلر  /  (52)
 .331/  31فالح الباري  (53)



ومددال اباللددي بددول  مددال  .(54)ي رفددا درجاالددهفالددوي لدده أعمدداي لددالحة أخددر  يدد اد فدد
نمدا  المؤمنيال بو ال بلدر  فدي الددنيا  لدم يمعدي اب بده ولد  لسدخط منده عليده  وا 
أراد العالل ااحساال  ليه   ما بدفا مكرو  عنه يكوال سببه نظر عينيده  أ لدبر 

يكمر ددا عندده  أ بمخددو  أعقابدده فددي ا خددرع  أو ليكمددر عندده ونوبددا  سددلم  علددل لدده 
جوارحدده فددي الدددنيا  ليلقددل ربدده طددا را  مددال ونوبدده  أو ليبلددغ بدده مددال األجددر أعظددم 

 .(55) لل درجة لم يكال يبلا ا بعمله  وكول  جميا أنوات الب ء
ِمدٌ:  المطلب الخدمس: الَْدٌ مرفا ال

 .(56)الوباء كما قاي ابال األيير: ينشم عال فساد جو ر ال واء فالمسد به األم جة واألبداال
 بكدر وبد ي المديندة وعد  أبدو لما قدم رسدوي اب )) سبق حديث عائشة 

الل ددم حبددل  لينددا  ))فمخبرالدده  فقدداي:  قالدد  عائشددة: فجئدد   لددل رسددوي اب  –
المديندددة  كحبندددا مكدددة أو أشدددد,  الل دددم ولدددحح ا  وبدددار  لندددا فدددي مدددد, ا ولددداع ا  

ْحم ةُ  م,ا ا فاْجع ل ا بالجا  .(57)((وانقي حا
اء ألنه يال مال الدعاء برفدا المدو  والمدو  وقد اسالشكي الدعاء برفا الوب

 حالم مق ل  فيكوال ول  عبيا .
  ألنده يكدوال مدال جملدة األسددبال ءوأجيل: بمال ول  أ ينافي الالعبد بالددعا

مدال الجندوال  باأسدالعادعفدي طوي العمر أو رفدا المدرض  وقدد الدواالر  األحاديدث 
                                                 

 .331/  31فالح الباري  (54)
 . 177/  9ال بطاي: شرح البخاري أب (55)
 .317/  1الن اية  (56)
  ومسددلم فددي الحددج / الالرحيددل 6111البخدداري  / المر ددل / عيددادع النسدداء الرجدداي /  (57)

 باخاللار. ( 3171) – 381في سكال  المدينة / 



ه أال ينكددر الالددداوي يء األسددقام  ومددال ينكددر الالددداوي بالدددعاء  يل مددي, والجددوام وسدد
 بالعقاقير ولم يقي بول   أ شووو.

واألحاديددث اللددحيحة الددرد علددي م  وفددي األالجدداء  لددل الدددعاء م يددد فائدددع 
ليسدد  فددي الالددداوي بايددر   لمددا فيدده مددال الخ ددوت والالددولي للددرل سددبحانه  بددي منددا 
الدعاء مال جنس الر  األعماي اللالحة االكاأ  علل ما قدر  فيلد م الدر  العمدي  

رد, الددب ء بالدددعاء كددرد السدد م بددالالرس  ولدديس مددال شددرط اايمدداال بالقدددر أال أ و 
 .(58)يالالرس مال رمي بالس م

 المبحث الثدلث:  َيدد  المَرض، ْْ دم د وآدام د: 
ِب َيدد  المَرض:المطلب األول:   َو

 بعيادع المريض. عدع أحاديث في البخاري أمر في ا النبي   دور 
الجددائا وعددودوا  اأطعمددو  }قدداي:   عددال النبدديفعددال أبددي موسددل األشددعري: 

 .(59){المريض وفكوا العاني 
:  وعددال البددراء بددال عددا ل قدداي: أمرنددا رسددوي اب  بسددبا ون انددا عددال سددبا 

ي  و   والددديبا   وااسددالبرق  وعددال القس,ددم الددو ل  ولددبس الحريددرالن انددا عددال خددا
 .(60)((م  شي الس ميرع  وأمرنا أال نالبا الجنائ    ونعود المريض   ونيالم

                                                 

 .311/  31فالح الباري  (58)

 .6116البخاري / المر ل / وجول عيادع المريض /  (59)
  مسددددلم / اللبدددداس وال ينددددة / 6111ل عيددددادع المددددريض / البخدددداري / المر ددددل / وجددددو  (60)

 باخال   في اللمظ. 1111الحريم اسالعماي  ناء الو ل والم ة عي الرجاي / 



قاي ابال بطاي : يحالمدي أال يكدوال األمدر للوجدول بمعندل الكمايدة  كعطعدام 
 .(61)الجائا  وفُ  األسير  ويحالمي أال يكوال للندل للبحث عال الالوالي واأللمة  

وقدداي الجم ددور:  ددي فددي األلددي ندددل  وقددد اللددي  لددل الوجددول فددي حددق 
والسدددال وعدددال الطبدددري: الالمكدددد فدددي حدددق مدددال الرجدددل بركالددده  .(62)بعدددض دوال بعدددض

 .(63)فيمال يراعل حاله  والباح فيما عدا ول  
 .(64)ونقي النووي ااجمات علل عدم الوجول  يعني علل األعياال

ويلالحق بعيادع المريض  الع د  والمقدد أحوالده والاللطد  بده وربمدا كداال ولد  
 .(65)سببا  لوجود نشاطه وانالعاش قواله

 فضل العيدد :المطلب الثدنق: 
قداي رسدوي  عدال أبدي  ريدرع  :ث كييدرع من داورد في ف ي العيدادع أحاديد

يقدددددوي يدددددوم القيامدددددة: يدددددا ابدددددال  دم مر ددددد  فلدددددم   ال اب  )):          اب 
العدددني. قدداي: يددا رلأ كيدد  أعددود ؟ وأندد  رل العددالميال  قدداي: أمددا علمدد  أال 

   (66) ((عبدددي ف نددا  مددرض فلددم العددد   أمددا علمدد  أندد  لددو عدالدده لوجدددالني عنددد  

                                                 

 .331/  31. فالح الباري: 176/  9شرح البخاري أبال بطاي:   (61)
 .331/  31فالح الباري  (62)
 .331/  31فالح الباري  (63)
 .9/  8  انظر عمدع القاري  331/  31   فالح الباري 13/  33شرح مسلم  (64)
 . 331/  31فالح الباري  (65)
 (. 1619)  – 31مسلم / البر والللة / ف ي عيادع المريض /  (66)



ح فددددة  ال المسددددلم  وا عدددداد أخددددا  المسددددلم لددددم يدددد ي فددددي  ))ال يوبدددداحددددديث ومن ددددا: 
 .(67)((الجنة

 .(68)وح فة الجنة:  ي اليمرع  وا ن ج 
شددبه مددا يحددو   عائددد المددريض مددال اليددوال بمددا يحددو   الددوي يجالنددي اليمددر  

فددي طريددق الؤديدده  لددل  وقيددي المددراد ب ددا  نددا الطريددق  والمعنددل أال العائددد يمشددي
أخرجدده البخدداري فددي األدل الممددرد مددال  ددوا  ل  فقددداألوي أولدد الجنددة  والالمسددير 

 .(69)((فة الجنة؟ قاي: جنا اخر قل  ألبي ق بة: ما  ))الوجه  وفيه: 
قعددد  مددال عدداد مري ددا  خدداض  فددي الرحمددُة حالددل  وا  ))وعددال كعددل بددال مالدد 

 .(70)((اسالقر, ب ا
 آداب العيدد : المطلب الثدلث: 

رسدوي  ر  ُ دلمدا حا  ))اس: ممكال أال الؤخو  دال العيادع مدال حدديث ابدال عبد
:  لددمَّ أكالددل قدداي النبددي  –وفددي البيدد  رجدداي فددي م عمددر بددال الخطددال  اب 

قدددد حلدددل عليددده الوجدددا   فقددداي عمدددر:  ال, النبدددي, لكدددم كالابدددا  أ ال دددل,وا بعدددد   
مدددن م مدددال وعنددددكم القدددر ال  حسدددبنا كالدددال اُب  فددداخالل  أ دددي البيددد  فاخاللدددموا  

: قربوا يكالْل ل مدا قداي  كالابدا  لدال ال دلوا بعدد   ومدن م مدال يقدوي   النبدير  كميقويا
                                                 

 .(1618) – 33مسلم / البر والللة / ف ي عيادع المريض /  (67)
 .16/  9  لساال العرل 13/  1الن اية  (68)
  مسدددلم / البدددر واللدددلة / ف دددي عيدددادع 613األدل الممدددرد / ف دددي عيدددادع المدددريض /  (69)

 .( 1617 )             31المريض / 
 . (36816)/  311/ ص  1مسند أحمد  (70)

 .331/  31  انظر فالح 197/  1مجما ال وائد  –قاي في مجما ال وائد:  سناد  حسال 



 )   قددداي رسدددوي اب النبدددي    اللادددو  و اأخدددال   عندددد واأكيدددر  مددداعمدددر  فل
ويؤخو مال الحديث  أال المريض  وا اشدالد بده المدرض يجدو  أال يدممر .(71) (قوموا

  ويمر دده مددال يخدد  عليدده مباشددراله لدده مددال أ لدده بملطافدده ائريدده بددالخرو  لينمددرد 
وووي رحمدده  وأ يعددد ولدد  جمدداء  علددل ال ائددريال  بددي الجمدداء مددن م طددوي الجلددوس 
عند المريض  وا اشالد مر ه  واللوال ل م الخمي  القعود عندد  والدر   حراجده 

 .(72)وأوا 
ِن هومن  آداب العيدد :  ت 

 أال أ يطيي العائد عند المريض حالل ي جر . -3
 أال أ يالكلم عند  بما ي عجه. -1

 خالص بالعيادع:يعشرع أشياء  من ا ماأ  عوجملة  دال العياد
 أال أ يقابي البال عند اأسالئواال. -3
 أال يدق البال برفق. -1

 .(أنا)أال أيب م نمسه كمال يقوي  -1

أال أ يح ددر بوقدد  يكددوال حيددر أئددق بالعيددادع كوقدد  شددرل المددريض  -3
 الدواء.

 خم  الجلوس.يأال  -6

                                                 

  ومسدددلم / الولدددية/ الدددر   6136البخددداري / المر دددل / قدددوي المدددريض قومدددوا عندددي:  (71)
 (. 3117)  - 11ية لمال  ليس له شيء يولي فيه: الول

 . 181/  9شرح البخاري أبال بطاي:  (72)



 لبلر.أال ياض ا -1

 أال يقلي السؤاي. -7

 أال يظ ر الرقة. -8

 أال يخلص الدعاء. -9

أال يوسددا للمددريض فددي األمددي  ويشددير عليدده باللددبر لمددا فيدده مددال ج يددي  -31
 .(73)حور  مال الج ت لما فيه مال الو رياألجر  و 

 وىا اليْ َلى المَرض:المطلب الراما: 
 دا: حدديث ابدال مسدعود الدوي منورد في و ا اليد علل المريض أحاديدث 

وعكدددددا  شدددددديدا    فمسسددددداله   و دددددو يوعددددد دخلددددد  علدددددل رسدددددوي اب }   :سدددددبق
 .(74){بيدي.................

ومنددده حدددديث عائشدددة بنددد  سدددعد عدددال أبي دددا  قددداي: الشدددكي, ا بمكدددة شدددكو  
يدم و دا يدد ا علدل جب الدي  يدم مسدح  ))يعودني وفيه:  شديدع  فجاءني النبي 

م لدده  جرالدده  فمددا  لدد  يددد  علددل وج ددي وبطنددي  يددم قدداي الل ددم اشددمي سددعدا  وأالمدد
 .(75)(( ا علل كبدي فيما يخاي  ليَّ حالل الساعةبرد  أجد 

                                                 

 . 311/  31فالح الباري  (73)
  مسدددلم / البدددر واللدددلة / 6111البخددداري / المر دددل / و دددا اليدددد علدددل المدددريض /  (74)

 .( 1673) – 36يوال المؤمال فيما يليبه مال مرض/ 
 .6116علل المريض / البخاري / المر ل / و ا اليد  (75)



قاي ابال بطاي: في و ا اليد علل المريض المنيس له والالعر  علل شدع 
قدا  بيدد  ومسدح ر مدا يبددو لده منده  وربمدا  مر ه  ليدعو له بالعافيدة علدل حسدل

 .(76)علل ألمه بما ينالما به العليي  وا كاال العائد لالحا  
بددالع   فيعددر  العلددة  فيلدد    العائددد عارفددا   قدداي ابددال حجددر: وقددد يكددوال 

 .(77)ما يناسبه له 
 مد َقدل المَرض ومد َجيب:المطلب الخدمس: 

كداال  ))دخدي  علدل أعرابدي يعدود ا قداي:    ورد عال ابدال عبداس أال النبدي
اي:  وا دخي علل مريض  يعود ا قاي له: أ بمس ط وٌر  ال شداء اب  قد النبي 

المدور أو اليدور علدل شديب  كبيدر  ال يدر  القبدور  قل : ط وٌر؟ ك   بدي  دي حمدل 
 .(78)((فنعم  وا   )) فقاي النبي 
ض يكمدر الخطايدا  فدعال حلدل  العافيدة فقدد أي أال المر  (أ بمس  )وقوله 

أ حلي ربح الالكمير.  حلل  المائدالاال  وا 
 .(79)دعاء وليس خبر ( ال شاء اب  )وقوله 

فنمسدددوا لددده فدددي  وا دخلدددالم علدددل المدددريض  ))أبدددي سدددعيد رفعدددهوفدددي حدددديث 
 .(80)((األجي فعال ول  أ يرد شيئا  و و يطيل نمس المريض

                                                 

 . 183/  9شرح البخاري أبال بطاي:  (76)
 .311/  31فالح الباري  (77)
 .6111البخاري / المر ل / عيادع األعرل /  (78)
 .339/  31فالح الباري  (79)
 وقاي: حديث حريل. 1187ح  (16)الالرموي / الطل / بال  (80)

 .3318ابال ماجه / الجنائ  / ما جاء في عيادع المريض / 



و  فددي الحيدداع  فمددي ولدد  النمدديس لمددا  ددو فيدده معددأي أط ((نمسددوا  ))ومعنددل 
  .(81)مال الكرل وطممنينة لقلبه

أن  ))عددال عائشددة  ومددال السددنة أال يدددعو للمددريض كمددا ورد عددال النبددي 
كاال  وا أالل مري ا  أو أاالي  به قاي عليه الل ع والسد م: أو دُل  سول اهلل ر 

در البددمس   رلَّ الن,دداُس  اشدد  وأندد   الش,ددافي  أ ُشددماء   أ شددماؤ    شددماء  أ ياددا
 .(82)((سقما  

ض مدددال كمدددارع للمدددريض بالشدددماء مدددا مدددا فدددي المدددر وقدددد اسالشدددكي الددددعاء 
لجدوال أال الددعاء عبدادع  وأ بدول   واالونول واليدوال  كمدا ال دافر  األحاديدث 

ألن مددا يحلدد ال بددموي مددرض وباللددبر عليدده  والددداعي في اليددوال والكمددارع  ينددا
يحلددي لده مقلدودع  أو يعدوض عندده بجلدل نمدا أو دفددا  أال  بديال حسدناليال   مدا

 .(83) ر  وكي مال ف ي اب العالل
ب أنمدا وفي الحديث أي ا  ع   األمراض كل دا بالددعاء  واألالجداء  لدل ا

  وأال الميير ول  وانمعاي البدال عنه أعظم مال الميير األدويدة رمال الع   بالعقاقي
ي  وقدوع قلبده و لكال ينما بشرطيال: لددق قلدد العليدي  وقدوع الوجده المدداالبدنية  

 .(84)بالالقو  والالوكي

                                                 

 .311/  31فالح الباري  (81)
  مسدلم / السد م / اسدالحبال رقيدة 6161البخاري / المر ل / دعاء العائدد للمدريض /  (82)

 .( 1393) – 38المريض / 
 .311/  31فالح الباري  (83)
 .336/  31انظر فالح الباري  (84)



علددل مددريض   فمددر  يدددعو لدد      وا دخلدد ))وورد أي ددا  عددال عمددر رفعدده 
 .(85)((ئكة فعال دعاء  كدعاء الم 

 َيدد  المغمى َليه:السددس: المطلب 

ربمددا يعالقددد أال عيددادع المامددل عليدده سدداقطة المائدددع  لكوندده أ يعلددم بعائددد   
لكال مشروعية العيادع أ الالوقد  علدل علدم المدريض بعائدد   ألال وراء ولد  جبدر 
خاطر أ له  وما يرجل مال بركة دعاء العائد وو ا يد  علل المدريض والمسدح 

 .(86)د  والنمث عليه عند الالعويو  لل حير ول علل جس
يعددودني  مر دد ا مر ددا  شددديدا   فمالدداني النبددي  ))فقددد جدداء عددال جددابر: 

وأبو بكر  و ما ماشدياال  فوجدداني أحمدي  علديَّ  فالو دم النبدير  يدم لدل, و دوء   
فقل : يا رسدوي اُب  كيد  ألدنا فدي مدالي  كيد   .عليَّ  فمفق ا  فعوا النبي 

 .(87)ية الميراث بشيء  حالل ن ل   جيبنيي مالي؟ فلم يأق ي ف
دل:المطلب السدما:   َيدد  النسدٌ الَر

لمددددا قدددددم  رسددددويا اب  ))ورد فددددي عيددددادع النسدددداء للرجدددداي أال عائشددددة قالدددد : 
المدينة  ع   أبو بكر وب ي ر ي اب عن ما  قال : فدخل ا علي ما  فقلد : يدا 

. ويا ب ي كي  الجد  .(88)((   أبُ  كي  الجد  
 .(89)وعاد  أم الدرداء رج   مال أ ي المسجد مال األنلار

                                                 

 . 3333ابال ماجه / الجنائ  / يوال مال عاد مري ا  /  (85)
 .333/  31فالح الباري  (86)
ومسدددلم / المدددرائض /   ميدددراث  6117البخددداري / المر دددل / عيدددادع المامدددل عليددده /  (87)

 .3131 – 6الك لة / 
 .6111البخاري / المر ل / عيادع النساء و الرجاي /  (88)
 .1133/ ص  3أخرجه البخاري معلقا  في المر ل / عيادع النساء والرجاي /    (89)



والجو  عيادع النساء الرجاي بشرط الالسالر  وسواء كداال ولد  قبدي الحجدال 
 .(90)أو بعد  فعنه يجو  بممال المالنة

 َيدد  الصبيدن:المطلب الثدمن: 
 أال ابندة   ))فعال أسامة بال  يدد  عاد ابال ابناله و و يحال ر  ورد أال النبي 

نحسدددل أال ابنالدددي قدددد  –أبددديٌّ و وسدددعٌد  أرسدددل   ليددده و دددو مدددا النبدددي  للنبدددي 
ُ ددر     ال ب مددا أخددو ومددا أعطددل   ))  فمرسددي  لي ددا السدد م ويقددوي : فمشدد دناحا

فمرسدل  القسدم عليده  فقدام النبدي  ((مسدمل  فلالحالسدل ولاللدبرًا  وكير شيء  عند 
  ْجددُر النبددي   فما دد  عينددا النبددي ونمسدده القعقددا وقمنددا  فرفددا اللددبي فددي ح 
:و  رحمٌة و ع ا اب في قلول  ))ما  وا يا رسوي اب؟ قاي:   فقاي له سٌعد 

و ددوا دليددي علددل  .(91)((عبدداد   وأ يددرحم اب مددال عبدداد   أ الررحمدداء مددالمددال شدداء 
  وأال عيادع أ دي الم دي لللدبياال أال ف ي عيادع اللاير كم ي عيادع الكبير

م مدددال ولددد  بركدددة دعدددائ م للمر دددل وموعظدددة ا بددداء  دددي لدددلة  بدددائ م وأ يعدددد
 .(92)بير م واحالساب م لما ين ي ب م مال الملائل عند اب العالللوال

 َيدد  األَراب: المطلب المدٍا:
عدداد  أعرابيددا   أال النبددي  (للمددريض ومددا يددرد المددريض مددا يقدداي )سددبق فددي 

لده: أ بدمس  دخي  علدل أعرابدي يعدود ا قداي أال النبي ))في حديث ابال عباس: 

                                                 

 .338/  31فالح  (90)
  ومسددلم فددي الجنددائ  / البكدداء علددل 6113/ المر ددل / عيددادع اللددبياال / البخدداري  (91 )

 .911المي  / 
 .179/  9شرح البخاري أبال بطاي:  (92 )



ط وٌر  ال شاء اب  قاي: قلد : ط دوٌر؟ كد   بدي  دي حمدل المدور أو اليدور علدل 
 .(93)((فنعم  وا   )) شيب  كبير  ال ير  القبور  فقاي النبي 

وفي الحديث انه أ نقص علل اامدام فدي عيدادع المدريض مدال رعيالده ولدو 
مدده ويدوكر  بمددا ينمعدده عرابيددا جافيدا   وأ علددل العدالُم فددي عيددادع الجا دي  ليعلأكداال 

ممر  باللدبر  لدئ  يالسدخط قددر اب فيسدخط عليده  ويسدليه عدال ألمده  ويابطده يو 
 .(94)بسقمه  لل حير ول  مال جبر خاطر  وخاطر أ له

 :َيدد  المشركالمطلب العدشر:
أال  ))عددددال أنددددس ر ددددي اب عندددده فعدددداد  ح مددددا  لي ددددود     ورد أال النبددددي

يعددود ا  فقدداي: أسددلم      فمددرض  فمالددا  النبددي ح مددا  لي ددود كدداال يخدددما النبددي 
 .(95)((فمسلمْ 

ُ ددر  أبددو طالددل  جدداء  النبددي,   وقدداي سددعيد بددال المسدديل عددال أبيدده: لمددا حا
(96). 

ل ندوت حرمدة القالدرال قاي الماوردي: عيادع الومي جائ ع  والقربدة موقوفدة علد
 .(97)قرابةال جوار  أو مب ا 

                                                 

 .6111البخاري / المر ل / عيادع األعرل /  (93)
 .179/  9  شرح البخاري أبال بطاي:  339/  31فالح الباري  (94)
 .6111البخاري / المر ل / عيادع المشر  /  (95)
 .1131/ ص  3البخاري / المر ل / عيادع المشر  / معلقا  /   (96)
   139/  8  عدددوال المعبدددود 376/  8  انظدددر عمددددع القددداري 339/  31فدددالح البددداري  (97)

 .31/  3مرقاع الممااليح: 



أال يجيددل  لددل الدددخوي فددي رت عيادالدده  وا رجددي شددقدداي ابددال بطدداي:  نمددا ال
 .(98) فيطما في ول  ااس م  أما  وا لم 
ول  يخالل  باخال   المقالد  فقد يقا بعيادالده ملدلحة  أالوالوي يظ ر 

 .(99)أخر 

                                                 

 .339/  31فالح الباري  (98)
 .339/  31فالح الباري  (99)
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بدنيدة كاند  أو قلبيدة الكمدر وندول مدال  وا أم ال األمراض و األوجدات  -3

وندل  عدوض عدال ولد   جر علل ول   فعال لم يكال للملالؤ الما له  وبالر ا ي
 مال اليوال بما يوا يه.

الب ء في مقابلدة النعمدة  فمدال كاند  نعمدة اب عليده أكيدر  كداال بد ؤ   -1
 أشدد.

علدددل اانسددداال أال أ يقدددا فدددي حددداي المدددرض مالددده سدددبيي  لدددل الركددده   -1
كالمبالادددة فدددي الالدددمو  والجددد ت ال ائدددد  أال مدددال فعدددي ولددد  خدددر  عدددال معددداني أ دددي 

 اللبر.

 ر, أال يالمنل المو   بي عليده أال يطلدل  هألابااس م مال  لن    -3
دي  الحياع مال اب  ال كان  له خيرا   ألال في المو  انقطات العمي  والعمدي يحل,

  يادع في اليوال.

وف ي مال و دل بلدر   والالعدويض ف ي مال أليل بمرض اللرت  -6
علل ول  بالجندة  وأال مدال لده أعمداي لدالحة أخدر  ممدال وقدا لده ولد  يد اد فدي 

 اله.رفا درجا

 الجائا وف  األسير. كعطعامة  يعيادع المريض واجبة علل الكما -1

 ورد فددي ف ددي عيددادع المددريض أحاديددث كييددرع  وقددد شددبه رسددوي اب  -7
 و   الوي يجالني اليمر.حما يحو   عائد المريض مال اليوال بما ي



لعيددددادع المددددريض جملددددة مددددال ا دال  من ددددا أال أ يطيددددي العائددددد عنددددد  -8
ال يظ دددر الرقدددة  وأال يوسدددا للمدددريض فدددي األمدددي وأال المدددريض حالدددل ي دددجر   وأ

 ي ا يد  علل المريض المنيسا  له وأال يدعو له بالعافية.

ع   األمراض بالددعاء  وأال الدميير ولد  وانمعداي البددال بده أعظدم مدال  -9
 الميير األدوية البدنية  بشرط لدق القلد وقوع الالوكي.

كيدددوال أ بدددمس بعيدددادع اللددداير والمامدددل عليددده  فدددعال يدددوال ولددد    -31
 عيادع حير ما.

عيددادع الددومي جددائ ع  فقددد القددا بعيادالدده منمعددة  كعسدد مه أو ملددلحة  -33
 أخر .

 أ مانا مال عيادع النساء الرجاي  بشرط الالسالر وأمال المالنة. -31

أ نقص علل اامام في عيادع المدريض مدال رعيالده  وأ علدل العداُلم  -31
 في عيادع الجا ي ليعلمه ويوكر  بما ينمعه ويممر  باللبر.
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