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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وبارك وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 الجنائز   كتاب  

نازة:  ويقال ، بالفتح جنازة جمع:  الجنائز نازة وأما ، الميت عمى الـَجنازة   وتطمق ، بالكسر ، ج   عمى فتطمق ، الج 
 . نعشا يسمى بل ، جنازة يسمى فال ميت النعش عمى يكن لم إذا وأما ، العكس وقيل ، ميت عميو النعش

 يكون والصالة ، عمييا الصالة الجنائز أمور أىم من ألن ؛ الجنائز بكتاب الصالة كتاب ختم اهلل رحمو المؤلف
ال ، الباب ىذا في حكميا  ىذا في ذكروىا إنما لكنيم ، الفرائض في مناسبة وليا ، الوصايا في مناسبة ليا فإن وا 
 : ألمرين ؟ الصالة كتاب آخر في وجعمت أخرت ولماذا ، صالة عمى تشتمل ألنيا ؛ الصالة كتاب في المكان

 .  وأحكاما ، صورة ، عنيا الكالم تقدم التي السابقة الصموات عن تختمف صالة ألنيا -1

 ؛ الصموات آخر في مؤخرة تكون أن فناسب ، معنوي سبب وىذا ، الموت بعد تكون الميت عمى الصالة أن -2
 .  الحياة حال في تفعل صموات فيي المتقدمة الصموات وأما ، الموت بعد فيما تتعمق ألنيا

 ىذا مقدمة في يذكرون ، عامة والعمماء ، المقنع وشراح ، المقنع وصاحب ، الروض كصاحب الشراح يذكر ىنا
 ألنو ؟ التداوي حكم ما ، التداوي كأحكام ، العمم طالب يتعمميا أن ينبغي التي ، الميمة المسائل من جممة الباب
 ستمري ثم ، غالبا موتو قبل يمرض اإلنسان ألن ؛ التداوي عن يتكمم أن المناسب فمن ، الجنائز كتاب عن سيتكمم

 .  سبب ألي مرض غير من مات وربما ، ويموت المرض بو

 :  التداوي حكم

 اهلل صمى النبي عن نصوص ذلك في جاءت وقد ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف بال مشروع التداوي
 :  منيا ، وسمم عميو

 ، والدواء الداء أنزل اهلل إن] الق وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي الدرداء أبي عن :األول الدليل
 وحسنو ، اهلل رحمو داود أبو اإلمام أخرجو الحديث وىذا [بمحرم تداووا وال ، فتداووا ، دواء داء لكل وجعل

 .  كثيرة طرقا لو فإن ، وشواىده طرقو لكثرة األلباني

 بأس ال ، رقاكم عمي اعرضوا] لقا أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ، مالك بن عوف روى ما :الثاني الدليل
 .  مسمم صحيح في الحديث وىذا [شركا تكن لم ما بالرقى

 اختمف ؟ ال أو مستحب أو واجب ىو ىل في اختمفوا لكنيم ، مباح بمباح التداوي أن العمم أىل بين خالف وال
 :  أقوال عمى فيو العمماء

 .  اهلل رحميم مةالحناب إليو ذىب ، أفضل وتركو ، مباح أنو:  األول القول

 .  مباح التداوي أن إلى:  والمالكية الحنفية وذىب
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 :  األدلة

 أن والمَّد) مرضو في سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول لددنا:  قالت عائشة عن: "  قالت عائشة عن : األول الدليل
 يبقى ال قال أفاق فمما دواءلم المريض كراىية فقمنا تمدوني ال أن فأشار(  المريض فم شقي أحد في الدواء يوضع
 عميو اهلل صمى النبي كراىة عمى دليل وىذا:  قالوا،  عميو متفق"  يشيدكم لم فإنو العباس غير لد إال منكم أحد
 ىذا كره ولما ، لفعميم وسمم عميو اهلل صمى النبي غضب لما ، واجبا أو مندوبا الدواء كان ولو ، ىنا لمدواء وسمم
 .  الفعل

 الجنة أىل من امرأة أريك أال عباس ابن لي قال:"  قال رباح أبي بن عطاء ، السوداء األمة حديث :انيالث الدليل
ني أصرع إني فقالت سمم و عميو اهلل صمى النبي أتت السوداء المرأة ىذه قال بمى قمت ؟  لي اهلل فادع أتكشف وا 

ن الجنة ولك صبرت شئت إن) :  قال  فادع أتكشف إني فقالت،  أصبر فقالت،  ( يعافيك أن اهلل دعوت شئت وا 
 كان لو ألنو ؛ سنة وال بواجب وليس مباح التداوي أن عمى دليل فيذا،  عميو متفق "ليا فدعا أتكشف ال أن اهلل

نما ، ليا يدع ولم يرقيا لم لما لكنو ، الدواء أنواع من نوع وىو ، وسمم عميو اهلل صمى ورقاىا ليا لدعا مندوبا  وا 
 .  مباح التداوي أن عمى دليل فيذا:  قالوا ، الجنة ليا ونوتك تركيا

 وال ، يسترقون ال الذين ىم] عذاب وال حساب بغير الجنة يدخمون الذين في المشيور الحديث :الثالث الدليل
 .  التوكل إلى أقرب الدواء وترك:  قالوا [يتوكمون ربيم وعمى ، يتطيرون وال ، يكتوون

 حال كل عمى مباحا فيكون ، مباح بمباح التداوي كان فإذا ، مباح التداوي أن عمى المنعقد اعاإلجم : الرابع الدليل
 . 

 إني فقال رآني قد: فقال الطبيب؟ ندعو أال فقالوا،  بكر أبو مرض "، عنو اهلل رضي بكر أبي أثر :الخامس الدليل
 .  مصنفو في شيبة أبي ابن أخرجو ،" أريد لما فعال

 مباح أنو فيرون والمالكية الحنفية وأما ، أفضل تركو أن عمى والمذىب ، مباح التداوي أن عمى ورالجمي أدلة فيذه
 .  فقط اإلباحة يرون وال ، مطمقا

 . الحنابمة من عقيل وابن ، الحنابمة من يعمى أبو والقاضي ، الشافعية إليو وذىب ، سنة التداوي أن:  الثاني القول

 :  األدلة

 تتداووا وال ، اهلل عباد فتداووا) السابق الدرداء أبي كحديث ، بالتداوي األمر فييا جاء التي دلةاأل :األول الدليل
 ( . بمحرم

 وقال ، يسألونو األعراب عميو كثر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" ، شريك بن أسامة حديث :الثاني الدليل
 ، النسائي إال ، الخمسة أخرجو ["اليرم إال ، شفاء لو وضع إال داء يضع لم اهلل فإن ، اهلل عباديا تداووا]

 .  االستحباب عمى يحمل األمر وىذا ، بالتداوي فأمر ، األلباني وصححو
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 المن من الكمأة] وسمم عميو اهلل صمى النبي كقول ، األدوية بعض فضل في جاءت التي األحاديث :الثالث الدليل
 عميكم] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي حديث لومث ، الصحيح في وىذا [لمعين شفاء وماؤىا ،

 ببعض بالتداوي األمر فييا جاء التي األحاديث من وغيرىا [السام إال سقم كل من شفاء فإنيا ، السوداء بالحبة
 .  األدوية أنواع
 . النافعة األسباب من أنو: الرابع الدليل
 . الصالح العمل من اإلنسان يمنع المرض أن: الخامس الدليل

 . والظاىرية،  الحنابمة وبعض ، الشافعية وبعض ، ةالحنفي بعض إليو ذىب ، واجب التداوي أن:  الثالث القول

 :  األدلة

 . {اىحيينة إىل تؤٌدٌنٌ جيقٌا ًال}:  تعالى اهلل قول:  األول الدليل
 .  الوجوب عمى مليح واألمر:  قالوا ، األمر فييا جاء التي األحاديث:  الثاني الدليل

 :  الراجح

 :  أقسام لو التداوي:  قال ، جدا جميل تفصيل وىو ، اهلل رحمو شيخنا ذكر ما

 أصيب لو مثمما ، واجبا التداوي يكون فينا ، بتركو اليالك احتمال مع ، نفعو الظن عمى غمب ما:  األول القسم
 يخاط أن يمكن أنو يعمم بل الظن عمى يغمب ألنو ؛ يالتداو   عميو يجب فينا ، يثعب دمو ، يرقأ ال بجرح اإلنسان
 .  يتداوى أن عميو يجب ىذا مثل في ، اإلنسان لمات ترك ولو ، ويمتئم الجرح

 .  فعمو فاألفضل ، تركو في لميالك احتمال ىناك وليس ، نفعو الظن عمى غمب أو عمم ما:  الثاني القسم

 .  تركو فضلفاأل ، األمران فيو تساوى ما:  الثالث القسم

 ىذا مثل في تجتمع النصوص أن يجد ، قول كل ساقيا التي األدلة إلى نظر إذا ، النصوص بو تجتمع الذي ىذا
 .  حكمو لو قسم كل ، أقسام الثالثة ىذه إلى ينقسم التداوي وأن ،

 :  والنجس بالمحرم التداوي

 ، واالختيار السعة حال في والمحرم بالنجس اويالتد يجوز ال أنو في ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال
 وقع المسألة ىذه ؟ والمحرم بالنجس يتداوى أن لو يجوز فيل ، مباح دواء وجود لعدم ، اإلنسان اضطر لو لكن
 :  العمم أىل بين خالف فييا

 بعض إليو ذىبو  ، االختيار أو الضرورة حال في والنجس المحرم بالدواء التداوي يجوز ال أنو:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، قول في والشافعية ، المالكية

 :  األدلة
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ُ اىطٍَِّّثَاتِ ىَيٌُُ ًٌَُحِوُّ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل  سياق في جاء وىذا ، محرمة والنجاسة {اىْخَثَآئِثَ عَيٍَْيٌُِ ًٌَُحَسًِّ
 ألن ؛ غيرىا عمييا ويقاس ، بيا التداوي يجز لم محرمة النجاسة انتك فمما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي مدح

 .  خبث ألنيا ، أمتو عمى وسمم عميو اهلل صمى النبي حرم مما النجاسة

 ، الدواء وأنزل الداء أنزل اهلل إن] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، السابق الدرداء أبي حديث :الثاني الدليل
ن  .  األلباني وحسنو ، داود أبو أخرجو[ بمحرم تداووا وال ، فتداووا دواء اءد لكل جعل اهلل وا 

 حرم فيما أمتي شفاء يجعل لم اهلل إن]  قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، سممة أم حديث :الثالث الدليل
 ضعيف الحديث وىذا ، والطبراني حبان ابن أخرجو[ عميكم حرم فيما شفاءكم يجعل لم] األلفاظ بعض وفي [عمييا

ن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت ال  الحديث ىذا لكن ، يعضده أن يمكن قبمو الذي الحديث كان وا 
 .  ضعيف

 .  والشافعية الحنفية إليو وذىب ، والنجس بالمحرم التداوي يجوز أنو:  الثاني القول

 :  األدلة

(   أجوافيم في مرض أصابيم)  المدينة فاجتووا نةعري أو عكل من أناس قدم: "  قال أنس عن :األول الدليل
 النبي أن االستدالل وجو،  عميو متفق" .. وألبانيا أبواليا من يشربوا وأن بمقاح سمم و عميو اهلل صمى النبي فأمرىم
 .  - عندىم - نجسة اإلبل وأبوال ، اإلبل أبوال يشربوا أن القوم ليؤالء أذن ، وسمم عميو اهلل صمى

 منيو المحم مأكول أن ، الطيارة باب في تقدم كما ، نجسة ليست اإلبل أبوال بأن:  بالحديث ستداللاال ونوقش
 كان ما بو يمحق العمم أىل وبعض ، فيو النص جاء ما ؟ شربو يجوز ىل ، بنجس وليس ، طاىر وبولو وروثو
 .  يجوز فإنو ، ودواء نفع فيو

 لإلنسان جاز فإذا ، الضرورة باب من ىنا التداوي وأن ، الضرورة حال في الميتة أكل عمى  القياس :الثاني الدليل
 .  ضرره لدفع والنجس بالمحرم يتداوى أن لو يجوز فكذلك ، الضرورة باب من الميتة لحم يأكل أن

 بنجس يتداوى الذي لكن ، ضرورتو تندفع الميتة من يأكل الذي ألن ؛ الفارق مع قياس بأنو ىذا استدالليم ونوقش
 .  ينفع ال وقد ينفع قد ، حال كل عمى شفاء ليس الدواء ألن ؛ تمليح

 يغسل ثم( الداخمي ال الظاىري االستعمال) المطخ سبيل عمى ، والمحرم بالنجس التداوي يجوز أنو:  الثالث القول
 .  جميعا اهلل رحميم تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، المالكية إليو وذىب ، ذلك بعد

 :  األدلة

 .  الثاني القول أصحاب بيا استدل التي الجواز عمى تدل التي األدلة :األول الدليل

 يجوز ، االستنجاء في نفسو من النجاسة مباشرة لو يجوز الرجل أن ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ وذكر :الثاني الدليل
 يباشر أن لو يجوز ، تجوز محاجةل كانت إذا النجاسة فمباشرة ، بيده النجاسة إزالة ويجوز ، بيده يستنجي أن

 ، نجاسة مباشرة ، المباشرة باب من تكون أن المسألة تعدو ال وىنا ، لمحاجة ، غيره من أو نفسو من النجاسة
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ذا ، غيرىا أو ، الرجل أو القدم أو اليد عمى لطخ  ، النجاسة عميو تكون الذي الموضع يغسل فإنو منيا انتيى وا 
 .  شفاء فييا كان إن ، النجاسة ىذه من استفاد قد ويكون ، الموضع ويطير

 :  الراجح

 التداوي يجوز: فيقال ، جميعا األدلة بين يجمع وألنو ، ووضوحو ، مأخذه لدقة ، أعمم واهلل ، األخير القول ىو
 أو جوفو في أو بطنو في يدخمو ال ، الباطني ال الظاىري االستعمال سبيل عمى كان إذا ، والنجس المحرم بالدواء

نما ، جسده في  .  الظاىر االستخدام سبيل عمى يكون وا 

 :  المسمم غير الطبيب

 :  قولين عمى خالف فييا مسألة ىذه ؟ مسمم غير طبيب عند اإلنسان يتداوى أن يجوز ىل

 الحنفية إليو ذىب ة، كراه بال ، المسمم غير الطبيب عند اإلنسان يتداوى أن يجوز أنو عمى:  العمم أىل جميور
 كان أو ، كافرا طبيبا إال يجد لم إذا شيخنا، واختيار ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، والشافعية والمالكية
 .  المسمم الطبيب من أحذق الكافر الطبيب

 :  األدلة

 صدره عمى يده فوضع ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعاده ، مرض أنو ، عنو اهلل رضي سعد حديث :األول الدليل
 رجل فإنو ، ثقيف أخا كّمدة بن الحارثة إلى فاذىب ، مفؤود رجل إنك] فقال ، فؤاده في يده برد وجد حتى ،

 ولكنو ، وغيره داود أبو أخرجو [بين ليمدك ثم ، بنواىن فميجأىن ، عجوة من تمرات سبع فميأخذ ومره ، يتطبب
 وقاص أبي بن سعد يمق لم ومجاىد ، سعد عن مجاىد رواية من فيو ، منقطع ألنو ؛ يثبت ال ضعيف حديث
 .  عنو اهلل رضي

 ، الديمي أريقط بن اهلل عبد استأجر" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث :الثاني الدليل
 وكان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي يدل الرجل وكان ، وسمم عميو اهلل صمى ىجرتو قصة في" خريتا ىاديا وكان
 نفسو عمى الرجل ىذا استأمن قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان فإذا ، البخاري أخرجو"  الوقت ذلك في كامشر 

 .  الكافر التطبيب عند التداوي  فيجوز ، أمواليم وعمى ، صاحبيو نفس وعمى  ، الشريفة

 .  الحنابمة عند وىذا ، الكافر الطبيب عند التداوي يكره أنو:  الثاني القول

 .  المؤمن عمى غائمتو تؤمن ال فالكافر ، بينيما التي الظاىرة لمعداوة ؛ المؤمن عمى يستأمن ال الكافر نأل -

 :  الراجح

 :  بشرطين الكافر عند التداوي يجوز أنو

 .  أمينا يكون أن -1

 قالت وليذا ؛ ةالكفاي مع اإلمامة العمل في الشرط ألن ؛ يجوز فإنو أمينا كان فإن ، بمينتو عالما يكون أن -2
 ىي واألمانة ، والميارة الحذق تعادل فالقوة {اىْؤٍَنِيُ اىْقٌَِيُّ اسْحَؤْجَسْتَ ٍَِِ خٍَْسَ إَُِّ اسْحَؤْجِسْهُ أَتَثِ ٌَا} المرأة
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 ، واضح ودليمو ، غيره أم طبيبا كان سواء ، استئجاره يجوز فإنو ، صنعتو وفي مينتو في أمينا كان فإذا ، األمانة
 .  عنو اهلل رضي الديمي أريقط بن اهلل عبد صةق وىي

المريضِ  ِعيادةُ  ُتَسن  :  قال ثم  . 

 .  واحدة مرة تكون وأال ، التكرار فييا يشرع ألنو ؛ العود من مأخوذة ، زيارة:  يقل ولم ، عيادة:  قال

 .  المرض ىذا ، الطبيعي تدالاالع حد عن الجسد خروج األصل في المرض:  المريض

 أنواع من نوع بأي ، لمناس الخروج عن اإلنسان يحبس الذي المرض ىو ، فيو المريض عيادة تسن الذي والمرض
 أو ، الرمد في يعود ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان كما ، كالرمد ولو ، خفيفا أم خطيرا كان سواء ، المرض
 .  شديدا أو خطيرا المرض كان أو ، خفيفة حمى وأ ، الخروج من اإلنسان يمنع ضرس

 اهلل رحمة العمم أىل فيو اختمف مما المسألة وىذه ، بواجبة وليست ، سنة العيادة أن ، اهلل رحمو المؤلف وبين
 :  قولين عمى ، عمييم

 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، سنة المريض عيادة أن:  األول القول

 :  األدلة

 يعود رجل من ما] عنو اهلل رضي عمي حديث مثل ، المريض عيادة فضل فييا جاء التي ةاألدل :األول الدليل
 وما ، الجنة خريف في يزال وال ، يصبح حتى لو يستغفرون ممك ألف سبعون معو ويخرج إال ، ممسيا رجال
 خريف في وأمسى ، يمسي حتى لو يستغفرون ، ممك ألف سبعون معو خرج إال مصبحا رجال يعود رجل من

 .  اهلل رحمو األلبانيو  الذىبي ووافقو الحاكم وصححو ، داود أبو أخرجو الحديث وىذا ، [الجنة

 أخا زار أو ، مريضا عاد من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن :الثاني الدليل
 في البخاري أخرجو[ منزال الجنة من وتبوأت ، ممشاك بوطا طبت أن السماء من مناد ناداه ، اهلل في لو

 .  األلباني وصححو ، ماجو ابن ورواه ، المفرد األدب

 وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ،( بكر أبي مشروع بعضيم يسميو)  عنو اهلل رضي بكر أبي حديث :الثالث الدليل
 أنا:  بكر أبو قال ؟ مريضا اليوم منكم عاد من:  قال ، أنا:  بكر أبو قال ؟ صائما اليوم منكم أصبح من] قال
:  بكر أبو:  قال ، صدقة اليوم منكم تصدق من:  قال ، أنا:  بكر أبو قال ؟ جنازة اليوم منكم تبع من:  قال ،
 من المريض عيادة وأن ، المريض عيادة فضيمة عمى تدل فيذه [الجنة دخل إال امرئ في اجتمعت ما:  قال ، أنا

 .  عظيما أجر عمييا اإلنسان يؤجر التي تالمستحبا

:  سبع عن ونيينا بسبع أمرنا" قال أنو ، البراء كحديث ، العيادة حكم بيان فييا جاء التي النصوص :األول الدليل
 وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي وحديث ، عميو متفق الحديث وىذا" الجنائز واتباع المريض وعيادة.. 
 أحاديث فيذه ،( أمرنا( )حق) فكممة..[  الجنائز واتباع ، المريض عيادة:  خمس المسمم عمى لمسمما حق] قال
 .  سنة المريض زيارة أن عمى تدل
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:  قالوا ، واجبا يكون أن الحق في واألصل ، أمرنا:  يقول األول األثر وفي ،( حق) يقول الرسول:  قائل قال فإن
 يكون فال ، المؤمنين بين واأللفة الصمة يورث ومما ، العامة الحقوق ومن ، امةالع األخالق باب من ىذا ألن ، ال

 .  واجبا

 قال حينما ، اهلل رحمو البخاري صنيع وىذا ، الكفاية فرض سبيل عمى ، واجبة المريض عيادة أن:  الثاني القول
 اإلسالم شيخ اختيار وىو ، الحنابمة بعض إليو وذىب ، المالكية بعض إليو وذىب" المريض عيادة وجوب باب"

 . كفاية فرض المريض عيادة أن إلى ذىبوا ، عثيمين ابن شيخنا واختيار ، اهلل رحمو تيمية ابن

 .  العين فرض سبيل عمى واجبة أنيا يرى من:  الحنابمة ومن

 :  األدلة

 " . أمرنا" البراء وحديث ،( ست) بعضيا وفي( خمس المسمم عمى المسمم حق) السابقة األدلة مجموع :األول الدليل

 بعض وفي ، أخيو عمى لممسمم تجب خمس] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي عن :الثاني الدليل
 ، الوجوب بمفظ عبر ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي،  مسمم أخرجو [المسمم عمى لممسمم تجب خمس:  األلفاظ

 لو والصارف ، الباقين عن الحكم سقط البعض بو قام إذا الكفاية فرض سبيل عمى ىنا الوجوب إن:  قالوا لكن
 وألن ، الناس بين واأللفة الصمة يورث ومما ، الفاضمة واألخالق ، العامة اآلداب باب من أنو العيني الوجوب عن
 الوجوب وعدم الذمة براءة واألصل ، التأثيم إلى يؤدي وألنو ، ألنو ؛ الناس عمى عظيمة ومشقة كمفة ذلك في

 .  والتأثيم

 :  الراجح

 عمى وال العين سبيل عمى ال ، الكفاية فرض سبيل عمى واجبة المريض  عيادة أن ، شك وال الثاني القول ىو
 مجموعيا من لك يتبين ، األدلة في نظرت إذا فإنك ، األول القول أصحاب أدلة مع أدلتيم لقوة وذلك ، االستحباب

 سبيل عمى واجبا يكون الحكم أن لك يخرج ، وتأليفيا ، األدلة جمع ألن ، يةالكفا فرض سبيل عمى تجب أنيا
 كان لو مثمما ، خارجية قرائن باحتفاف ، العين فرض سبيل عمى واجبة العيادة تكون قد ولكن ، الكفاية فرض
 ، جرا وىمم ، أختو أو أخاه األخ أو ، ابنو األب يعود أو ، أباه يعود كأن ، وبر رحم صمة فيو كان وما ، لو قريبا
ذا ، القطيعة إلى يؤدي ىنا العيادة عدم ألن ؛ العين فرض عمى واجبة تصبح فينا وبر صمة ىناك كان فإذا  أدى وا 
 .  عين فرَض  فتجب ، محرما  يكون فإنو إلييا

 :  المريض عيادة قدر

نما ، قدرىا في تحديد يأت لم  ، بو ويأنس ، اإلنسان ىذا عودهي أن يحب المريض يكون فقد ، مقام كل إلى ترجع وا 
 مرة شخص عاده لو المريض يكون قد وأحيانا ، لو عيادتك كرر:  يقال فينا ، إليو وبقدومو ، بحضوره ويفرح
 وطمبة العمماء مثل ، كثر عواد ليم يكون الذين كالناس ، عميو ثقيال ممال لكان أخرى مرة جاء ولو ، كفاه واحدة
 .  لو مزعجا ىذا لكان العيادة كرروا لو فإنيم ، كثيرا ادالعو  وكان مرض إذا ، العمم
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 :  العيادة وقت

 عددىا في ال تحديد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن جاء ما:  القيم ابن يقول وليذا ؛ السنة في تحديد لو يأت لم
 .  زمانيا في وال ،

 :  المريض عند البقاء مدة

 ، لو الناس وعيادة ، عنده اإلنسان بوجود المريض يأنس قد نافأحيا ، نفسو المريض ظروف إلى ترجع ىذه
 .  ويتركو ينصرف أن فيحب ، ببقائو منزعجا يكون قد وأحيانا ، كثيرا لو العائد ببقاء ويستأنس

 :  الكافر عيادة

 .  فنعم ، عيادتو من مصمحة ثمة كان إذا إال ، يعاد ال الكافر أن األصل

 :  األدلة

 صمى النبي فأتاه فمرض سمم و عميو اهلل صمى النبي يخدم ييودي غالم كان:  قال عنو اهلل رضي أنس عن - 
 صمى القاسم أبا أطع لو فقال عنده وىو أبيو إلى فنظر( .  أسمم)  لو فقال رأسو عند فقعد يعوده سمم و عميو اهلل
 أخرجو[" النار من أنقذه الذي هلل الحمد] يقول وىو سمم و عميو اهلل صمى النبي فخرج فأسمم سمم و عميو اهلل

 .   وجل عز اهلل إلى الدعوة مصمحة ، عظيمة مصمحة فيو وىذا،  البخاري

 فترة لو كافر ، المستشفيات بعض في اآلن يكون مثمما ، عيادتو فينبغي ، مصمحة فييا الكافر عيادة كانت فإذا
 ىدية ، فيو بالغا تأثيرا مؤثرا سيكون إنوف ، الدعوة أىل وخاصة ، المسممون عاده ولو ، المستشفى في طويمة
 ، اإلسالم رحمة فيعرف ، المسممين عن آخر تصور عنده كان وربما ، أسمم فربما ، اإلسالم عن وكتاب ، ودعوة
 .  إسالمو في سببا كان وربما

 :  المبتدع عيادة

 النبي وعيادة ، األدلة لعموم ؛ فيةكالحن ، عيادتو تجوز:  يقول من منيم ، العمم أىل بين خالف فييا المسألة ىذه
 ، مبتدعا كان ولو حتى ، مسمم وىذا( المسمم عمى المسمم حق) يقول الرسول وألن ، لمكافر وسمم عميو اهلل صمى
 عيد إذا وألنو ، ي يجر ألنو ؛ - بيم الحري وىذا - الحنابمة قول وىذا ، المبتدع عيادة تجوز ال:  يقول من ومنيم
 إلى أدى ، مبتدعا عاد أو ، مبتدعا زار الفالني العالم إن:  قيل فمو ، ببدعتو الناس ينخدع أن إلى أدى المبتدع

 معو تصور ما شيء ىناك كان لو:  يقولون الناس ألن ؛ معو صور أو ، زاره أنو دام ما ، بو الناس يغتر أن
 كل العمم وطالب فالعالم وليذا ؛ عانيالم ىذه يدركون ال والعوام ، شائكة قضية فيي ، إليو ذىب أو ، فالن الشيخ
 ، يتصيدون فالناس ، اإلعالم في يخرج كان إذا خاصة ، يتنبو وأن ، يفطن أن لو ينبغي ، محسوبة حركاتو
 نفسو في الذي وأما ، فورا يستدل ، صدر نظيف وىو ، براءة لديو الذي الطيب ، ويستدلون ، وينظرون ، ويبحثون
 .  مؤلم والواقع ، زالت ويتصيد أخطاء عن يبحث فإنو ، مرض
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 شيخ اختيار وىو ، الشافعية إليو ذىب وىذا ، بأس فال عيادتو في مصمحة ثمة كان إن:  قال من العمم أىل ومن
 .  اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم

ن ، يعاد ال فإنو سينفع ىجره كان فإذا ، الدواء باب من اليجر ألن -  اليجر نفإ ، عيادتو في المصمحة كانت وا 
 . يستعمل ال يضر كان إذا وأما ، ينفع كان إذا يستعمل والدواء ، الدواء باب من ىو إنما

 ، غيو عن لرجع حسنا تعامال معو تعومل ولو ، ومعصيتو وضاللو غيو في لزاد ىجر لو الفساق فبعض وليذا
 ال كان إذا ويترك ، نفع حيث يستعمل وأنو ، دواء وأنو ، اليجر في الراجح وىذا ، اليجر إال معو ينفع ال وبعضيم

 .  ينفع

والوصيةَ  التوبةَ  وَتذكيُره:  قال  . 

 ؛ لخمقو والواجبة ، وجل عز هلل الواجبة الحقوق من تب ، المظالم من تب ، اهلل إلى تب:  التوبة يذكره أن يستحب
 يذكر أن ويسن ، ينبو أن فينبغي ، يموت ربما مريض اآلن وىو ، حال كل وعمى حال كل في واجبة التوبة ألن

 .  توبتو اهلل فيقبل يتوب فعمو ، الموت بو سينزل اإلنسان ألن ؛ بالتوبة

 :  وواجبة مستحبة والوصية ، الوصية تذكيره ويسن

 ، حج  أو ، زكاة أو ، كدين ، لخمقو أو ، هلل كانت سواء ، اإلنسان عمى التي بالحقوق الوصية:  الواجبة الوصية
 .  الوجوب سبيل عمى بيا يوصي أن يمزمو فإنو ، متأخرة نفقات

 أنيا عمى والجميور ، بالربع أو بالخمس أو ، كثير خير عنده كان لمن ، بالثمث الوصية:  المستحبة الوصية
 ًَاألقْسَتنِيَ ىِيٌَْاىِدٌَِِْ اىٌَْصٍَِّةُ خٍَْسًا جَسَكَ إُِ تُاىٌََْْ أَحَدَمٌُُ حَضَسَ إِذَا عَيٍَْنٌُْ مُحِةَ} وتعالى تبارك اهلل لقول ؛ مستحبة

 بآية منسوخة اآلية ىذه لكن ، الوجوب عمى األصل في دليل ىذا:  فقالوا {اىَُْحَّقنِيَ عَيَى حَقًّا تِاىََْعْسًُفِ
 .  العمم أىل جميور قول ىذا ، واجبة وليست مستحبة أنيا ، األصل فيبقى ، المواريث

 اآلية ألن وذلك ، الوارثين غير لألقارب ، واجبة كثير خير عنده كان لمن الوصية أن:  اهلل رحمو شيخنا ختاروا
نما ، عنده الراجح عمى منسوخة ليست السابقة  خص من سوى ما ويبقى ، المواريث بآية مخصوصة عامة ىي وا 
 غير ألقاربو يوصي أن كثير خير هعند كان إذا اإلنسان عمى فيجب ، لو الوصية وجوب وىو ، األصل عمى

 يوصي شيء عنده مسمم امرئ حق ما] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ وصيتو يكتب أنو الميم ، الوارثين
 .  عمر ابن حديث من عميو متفق وىو[ عنده مكتوبة ووصيتو إال ليمتين أو ليمة يبيت بو

 بالتوبة ويأمره ، ال أم مخوفا مرضو كان سواء ، بالوصية هيأمر  أنو:  وغيره شيخنا ذكر كما المؤلف كالم ظاىر
ن ، والوصية بالتوبة أوصاه مخوفا المرض كان إن:  يقول العمم أىل بعض لكن ، ال أم مخوفا كان سواء  كان وا 
 .  الوصية دون بالتوبة يوصيو فإنو مخوف غير

 كان إذا إال ، مخوف غير أم مخوفا مرضال كان سواء ، والوصية بالتوبة مطمقا يوصيو أنو إلى شيخنا وذىب
 ، فالن يا تب:  لو قمت إذا!  اآلن سأموت:  قال ، فالن يا أوص:  لو قمت لو الناس بعض ألن ؛ ويرتاع يفزع
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 إلى اإلنسان ينظر وليذا - والعافية العفو اهلل نسال - جدا يخاف وربما ، ف ي الموت رأى ألنو ىذا إنما:  قال
 ينبغي ولذلك - اهلل شاء إن التمقين في وسيأتينا - تب:  يقول ما ، أخرى بطريقة يأتي أن كنويم ، وحالو المريض
 ، تائبون ودائما ، دائما مكتوبة وصيتو عنده الناس بعض أعرف أنا:  لو يقول فمثال ، لبيبا ذكيا يكون أن لإلنسان
 ، الرسالة لو يوصل ذكي بأسموب ، فيو ىو مما أكثر عمال وجد ما ، غدا ستموت:  لو قيل لو السمف وبعض
 طيب شيء فيذا وصيتك تكتب لو ، حسن واهلل:  لو تقول وأنت ؟ أنا وصيتي أكتب:  سألك وربما ، الرجل فيتوب

 .  الخاتمة يحسن أن اهلل نسأل ، سيموت إنسان كل ، ساعة نصف بعد مات وربما ، فيفرح ، ذمتك تبرأ ألنك ؛

َشراب   أو بماء   َحْمِقو َبل   َتعاُىدُ  ُسن   بو َنَزلَ  إذا:  اهلل رحمو قال  . 

 ، وجل عز هلل وأتقاىم ، بو أىمو أرفق من أحد عنده يكون أن يسن فإنو ، روحو ليقبض الموت ممك بو نزل إذا
 ، لو تحصل التي لموتا شدة عميو ويبرد ، عميو يخفف أن أج من ، نحوه أو شراب أو بماء حمقو بل فيتعاىد
 ، ميت عند الميت حضور يجب أنو:  العمم أىل ذكر وقد ، الشيادتين نطق عميو يسيل أن أجل من شفتاه وتندى

 أعطي لمماء احتياج عنده كان فإذا ، حولو الذين بأىمو يستأنس أن أجل ومن ، التوبة تذكيره أجل من ، باإلجماع
 ، الموت ممك وأعوان الموت ممك بو ينزل الذي أن المعموم ومن ، وتالم كرب وشدة النزع يخفف حتى الماء من
 سورة في وتعالى تبارك اهلل وقال {جُسْجَعٌَُُ زَتِّنٌُْ إِىَى ثٌَُّ تِنٌُْ ًُمِّوَ اىَّرِي اىٌََْْتِ ٍَّيَلُ ٌَحٌََفَّامٌُ قُوْ} تعالى اهلل قال

ٌَفَّى اىيَّوُ} نفسو عن وجل عز اهلل وقال{ ٌُفَسِّطٌَُُ الَ ًَىٌُْ زُسُيُنَا فَّحْوُجٌََ اىٌََْْتُ أَحَدَمٌُُ جَاء إِذَا حَحَّىَ} األنعام  اىْؤَّفُسَ ٌَحَ

 أما ، المالئكة إلى أضافو ومرة ، الموت ممك إلى أضافو ومرة ، نفسو إلى أضافو مرة ، انظر {ٌٍَْجِيَا حنِيَ
 أضافو كونو وأما ، وتعالى تبارك وفعمو بأمره لكونا ىذا في شيء فكل ، وجل عز وفعمو بأمره فيو لنفسو إضافتو

 تأتي العمم أىل بعض يقول كما المالئكة فإن ، الموت ممك ىو حقيقة الروح يقبض الذي فألن الموت ممك إلى
 وممك الرسل إلى فإضافتيا ، بيا ويخرج الروح فيقبض الموت ممك يأتي ثم ، الحمقوم إلى توصميا حتى  بالروح
 محمل عمى تحمل منيما واحدة كل ألن ؛ إضافات الثالث بين معارضة فال ، حقيقية إضافة وجل عز واهلل الموت
 .  صحيح

اهللُ  إال إلوَ  ال"  وَتْمِقيُنو بُقْطَنة   َشفَتْيوِ  وتَُند ى:  اهلل رحمو قال  .  " 

 .  يابستين تكونان شفتيو ألن ، اهلل إال إلو بال النطق عميو يسيل لكي شفتاه تندى

 لقنوا] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، سعيد أبي حديث فيو جاء وىذا ، اهلل إال إلو ال يمقن أن السنن ومن
 آخر كان من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، معاذ حديث من وجاء،  مسمم أخرجو [اهلل إال إلو ال موتاكم
 ؟ اهلل إال إلو ال قل:  لو يقول ىل ، حسن بإسناد داود أبو أخرجو [الجنة دخل ، اهلل إال إلو ال الدنيا من كالمو
 كافرا كان إن وكذا ، اهلل إال إلو ال قل:  يقول فإنو ، قوية عزيمة ذا قويا كان فإن ، المحتضر حال إلى يرجع ىذا
 [اهلل عند بيا لك أحاج كممة ، اهلل إال إلو ال لق]  لعمو قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ، لو يقوليا فإنو ،

 فإنو قاليا فإذا ، مرارا ، اهلل إال إلو ال:  يقول ، عنده يكررىا فإنو ، يتحمل ال فايضع كان إن وأما،  عميو متفق
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 يكررىا وال ، عميو يعيدىا وال ، عنو سكت قاليا فإن ، األربعة المذاىب باتفاق وىذا ، مرة يقوليا ، ويسكت ، يترك
 نسأل ، وعسير صعب مقام المقام ألن ، أقوليا لن:  قال وربما ، ومل ، ضجر ربما ألنو ؛ مرات ثالث من أكثر
 الحرجة تمك في إال اإلنسان يدركو أن يمكن وال ، شيء كل وسعت التي برحمتو يرحمنا وأن ، عمينا يسيل أن اهلل
 قمت إذا:  يمقنو لمذي قال ، اهلل رحمو المبارك بن اهلل عبد إن:  يقال وليذا ، قيوم يا حي يا برحمتك ارحمنا الميم ،

 أعاد تكمم فإن ، تركو قاليا فإن ، اهلل إال إلو ال:  لو فيقول ، عمي تعدىا ال أي ، أتكمم لم ما ذلك عمى فأنا ، مرة
 يتكمموا أال لوحو  الذين ويحاول ، كممة آخر تكون أن ويحرص ، عنو سكت قاليا فإذا ، أخرى مرة برفق عميو

ن ، فميسكتوا بيا نطق فإذا ، ويتركيا معيم يتكمم أال أجل من ، الكالم ويكثروا  آخر يكون حتى ، عميو أعاد تكمم وا 
 .  اهلل إال إلو ال الدنيا من كالمو

َتمقيَنو فُيعيدَ  بعَده َيَتَكم مَ  أن إال ثالث   عمى َيِزدْ  ولم َمر ةً "  اهللُ  إال إلوَ  ال"  وَتْمِقيُنو بُقْطَنة   َشفَتْيوِ  وتَُند ى:   قال 
 .  بِرْفق  

 .  برفق الممقن أعاد المحتضر تكمم إذا

( .  يس)  عنَده وَيقرأُ :  قال ثم 

 طائفة ورأي ، والحنابمة والشافعية لكيةوالما الحنفية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير إليو ذىب
 .  التابعين من كبيرة

 :  األدلة

 عمى يس اقرؤوا] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ، يسار بن معقل عن :األول الدليل
 ، فوالوق باالضطراب القطان ابن أعمو الحديث وىذا ، ماجو وابن داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو [الموتاكم
 .  العمم أىل من وغيره ، حجر ابن والحافظ النووي وضعفو

 ، المسند في أحمد اإلمام أخرجو"  موتاىم عند يس يقرؤون كانوا التابعين من طائفة أن " جاء لكن : الثاني الدليل
 .  حسن بإسناد
 الجنة أىل حال ومن ، المعاد من السورة ىذه في يذكر لما ؛ الروح خروج تسيل قراءتيا أن :الثالث الدليل

 ذكر يسمع فمما { ٍُحَّنِؤًَُُ اىْؤَزَائِلِ عَيَى ظِيَاهٍ فًِ ًَأَشًَْاجُيٌُْ ىٌُْ.  فَامِيٌَُُ شُغُوٍ فًِ اىًٌٍََْْ اىْجَنَّةِ أَصْحَابَ إَُِّ}
 روح  خروج يسيل أنو ذكروا قد ، اهلل رحميم والسمف ، روحو خروج عميو ويسيل ، يشتاق اإلنسان فإن ، الجنة

 عنو ليخفف ح ضر إذا الميت عند يقرأ" يقول اهلل رحمو أحمد اإلمام كان وليذا ؛ السورة ىذه عميو قرئت إذا المؤمن
 أمر عند تقرأ ال أنيا السورة ىذه خصائص من:  العمماء بعض قال ليذا" اهلل رحمو كثير ابن قال وقد ،" بالقرآن
 ، والبركة الرحمة لتنزل المحتضر عند قراءتيا وكأن" قال ، يلدل إلى يحتاج وىذا" تعالى اهلل يسره إال عسير

 .  الجميور قول ىذا" الروح خروج عميو وليسيل
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 دليل إلى نحتاج ، ضعيفة واألحاديث ، قراءتيا ثبوت لعدم ، الميت عمى يس سورة تقرأ ال أنو:  الثاني القول
 كبيرة طائفة ، التابعين عمل لكن ، السنن من أنيا نيرو  ألنيم ، مالك اإلمام عن مروي وىذا،  السنة ىذه إلثبات
 وابن اهلل رحمو أحمد اإلمام وكالم ، الروح خروج تسيل أنيا ويرون ، يقرؤونيا كانوا أنيم ، شيوخيم ومن منيم
 عمى ليس ىذا ولكن ، جائز أمر فيو عنده الرجاء ليزيد المحتضر عمى قرئت لو الباب ىذا من ، وغيرىم كثير
 رحميم السمف بو عمل قد لكن ، ثابت غير الحديث ألن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن والثبوت نيةالس سبيل
 يجعمنا وأن ، خاتمتنا يحسن وأن ، لنا يغفر وأن يعافينا وأن ، يرحمنا وأن بنا يمطف أن وجل عز اهلل نسأل ، اهلل

 .  أعمم واهلل ، عنا راض وىو نمقاه يوم اأيامن وخير ، خواتميا أعمالنا خير يجعل وأن ، ورحمو لو غفر ممن

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


