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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمة: 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما بعد؛؛

الطبيععة م ععه فععان الحااععة تترايععد لمعرفععة الك يععر مععن  فمععت تقععدم العلععوم   سععيما
المسائل الشرعية المتعلقة بالطب، فه اك اإلعاار العلمع  فع  القعران الكعريم والسع ة 

ومسائل فقهية تتعلق بالطب واألطباء والمرضى  الاراحةبشقه الطب ، وه اك أحكام 
ك يعر معن وقد كتب والتاميل،  ورراعة األعضاء  سيما المستادة م ها كا ست ساخ 

بعض المسائل العقدية المتعلقة بعن هذه المسائل، وبح  ا هذا يتعلق  العلماء والباح ين
 بالطب كالقضاء والقدر، والدعاء والصبر والتوكل والعدوى وغيرها. 

المتعلقعة بالطعب قليلعة اعدا،  المسعائل العقديعة الدراسعات فع الدراسات السعابقة: 
ك المسعائل العقديعة أو كتابعات متةرقعة فع  بطعون كتعب والمواود مباحث عامة ف  تل

 العقيدة وشروح الحديث والتةسير مما يتعب طالب تلك المسائل. 
ومععا وادتععه مععن كتععب تت ععاول المسععائل العقديععة الطبيععة كتععاب توعيععة المرضععى 
بأمور التداوي والرقى للدكتور محمد بن عبدهللا الصغير )طبيب  ةس ( امعت بععض 

عها مسائل أخرى، وركر على ا ضطرابات ال ةسية الشائعة وت اول المسائل وامت م
العععالب بععالرقى كمععا تعععرض لمسععائل العععين والمععج والسععحر ولععم أاععد الكتععاب و  مععا 

 وادت ملخص له ف  موقت الدكتور اإللكترو   )أرائك السالم(. 
ام والمسائل الشرعية الماموعة غالبها يت اول األحكام الةقهية وم ها كتعاب أحكع

التداوي والحا ت الميئوج م ها للدكتور محمد عل  البعار )دار البعار لل شعر، اعدة(، 
) شر مكتبة الصعحابة، اعدة(  وأحكام الاراحة الطبية للدكتور محمد محمد الش قيط 

رسععالة دكتععوراه، والةتععاوى الشععرعية فعع  المسععائل الطبيععة للشععي  عبععدهللا بععن  وأصععله
المسععلم، الريععاض( واألحكععام الطبيععة المتعلقعععة  ابععرين امععت  بععراهيم الشعع ري )دار

بال سععاء للععدكتور محمععد م صععور )دار ال ةععائج، األردن( وبحععوث فعع  الةقععه الطبعع  
والصععحة ال ةسععية مععن م الععور  سععالم  للععدكتور عبدالسععتار أبععو غععدة )دار األقصععى( 
، والطبيب أدبه وفقهه للدكتور رهير السباع  والعدكتور محمعد علع  البعار )دار القلعم

م، 1987مععبتمر الكويععت م هععا  ،دمشععق( كمععا عقععدت مععبتمرات طبيععة متةرقععة ك يععر
م  ععدوة الربيععة 1987برعايععة الم المععة اإلسععالمية للعلععوم الطبيععة، كمععا فعع  الكويععت 

 اإلسالمية لبعض الممارسات الطبية. 
 ضافة  لى قرارات المبتمرات والهيئات والماالج العلمية والةتاوى الم شورة 

 . الةقهية هذه المسائلللعلماء ف  
العقديعة المتعلقعة بالطعب، وقعد سعلكت  فع  المسعائلفيأت  هذا البحث ليسعد  غعرة 

وقعدمت بمع عى الم هج ا ستقرائ  لما ف  الكتاب والس ة موصو ً بالم هج التحليلع ، 
ردة فعع  الحععث عليععه،  ععم مسععألة االتععداوي والشععةاء ومةهومععه اللغععوي وال صععوص الععو

والحكم العديدة من واود األمراض، التداوي،  م القضاء والقدر، التوكل وهل ت اف  
 يعردوأهميتعه، وهعل ي عاف  الصعبر أو   عم العدعاءالقدر و مراتعه، على الصبر أهمية و
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العععدوى بععين الطععب والشععرت إلرالععة تععوهم ،  ععم مبحععث وعالقتععه بالمرضععىالقععدر، 
 المعارضة بين الشرت والطب ف  هذه المسألة. 
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 من الرحيمبسم هللا الرح
 الشةاء والتداوي :أو ً 

 مفهوم الشفاء والدواء: -1
شععةيه يعالاععه ويبععرأه، يالشععةاء فعع  اللغععة يطلععق علععى كععل مععا يبععر  مععن السععقم و

 ويطلب له الشةا،ويطلق أيضاً على الدواء. 
الشين والةاء والحرف المعتل يدل على اإلشراف على الش ء ”قال ابن فارج: 

 “. عليه، وسم  الشةاء شةاًء لغلبته للمرض و شةائه عليه يقال: أشةى على  ذا أشرف
الامت: أشةية، أو أشاف امت الامعت، والةععل شعةاه هللا معن مرضعه، واستشعةى 

 . (1)طلب الشةاء، وأشةيت  ذا وهبت له دواء
 .(2)والمداواة هو العالب، وداواه أي عالاه

 مشروعيته: -2
  ▪➔اج كما قال تعالى: ااء ف  كتاب هللا تعالى أن العسل شةاء لل 

   ⧫☺ 
➔⬧  ◼◆ ➔  

⚫⬧  ❑ ◆ 
⧫ ◆❑  
     

⬧ ⧫ ❑⬧ ⧫⧫⧫ 

 (3) . 
 . (4)أ رل له شةاء(  رل هللا داء   وف  صحيح البخاري )ما أ

 . (5)ف  صحيح مسلم )لكل داء دواء، فاذا أصيب دواء الداء برأ باذن هللا(
وااء ف  الس ة )تداووا عباد هللا فان هللا لم يضت داء    وضت له دواء    داء 

 .(7). وف  رواية )علمه من علمه واهله من اهله( (6)واحد الهرم(
يحين من حديث اابر قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه كما ااء ف  الصح

 ن كان ف  ش ء من أدويتكم أو يكون ف  ش ء من أدويتكم خير فة  وسلم يقول: 
 . (8)(شرطة محام أو شربة عسل أو لذعة ب ار توافق الداء وما أحب أن اكتوي

 وف  صحيح مسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث  لى أب  بن كعب
 .(9)طبيباً فقطت م ه عرقاً  م كواه عليه

                              
 لسان العرب، والقاموج المحيط، وال هاية ف  غريب الحديث واأل ر، مادة شةى.معام مقاييج اللغة، ا الر:  (1)
 ا الر: لسان العرب، والقاموج المحيط، مادة دوا. (2)
 .69سورة ال حل، اية:  (3)

 .( 5354، رقم )   أ رل له شةاءالبخاري، كتاب الطب باب ما أ رل هللا داء  (4)

 (.2204صحيح مسلم، كتاب السالم، باب استحباب التداوي رقم ) (5)

 ( وقال على شرط الشيخين.4/220( والحاكم )2/1137) ه.( وابن ماا5/462( وابن حبان )5/350أحمد ) (6)

( ووافقه الذهب ، وصححه شعيب 197-4/196( وصححه الحاكم )3438برقم ) ه( وابن ماا4/278أحمد ) (7)
 (.4/13ف  راد المعاد )األر ابوط  

، كتاب السالم، بعاب لكعل داء دواء ( ومسلم5359رقم )، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، بالبخاريأخراه  (8)
 (.2205قم )واستحباب التداوي بر

 .2207مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء، برقم  (9)
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هريقوا عل  من بل  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف  مرض موته قال: )
 . (1)(لعل  أعهد  لى ال اجسبت قرب لم تحلل أوكيتهن 

 
 

                              
 (.4178رقم )وسلم، ب ، كتاب المغاري، باب مرض ال ب  صلى هللا عليهالبخاري (1)
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 التوكل وعالقته بالتداوي ا ياً: 
 

 أوالً مفهوم التوكل: 
ا ي ةت العبد ف  دي ه ود ياه، التوكل هو: اعتماد القلب على هللا ف  حصول م
ن مباشرة األسباب و   كان ودفت ما يضره ف  دي ه ود ياه و بد مت هذا ا عتماد م

 . (1)فال ياعل العبد عاره توكالً و  توكله عاراً  ت،للحكمة والشر معطل
حقيقععة التوكععل هععو صععد  اعتمععاد القلععب علععى هللا عععر واععل فعع  اسععتاالب و

  أمععور الععد يا وا خععرة كلهععا، وكلععة األمععور كلهععا  ليععه، المصععالح ودفععت المضععار فعع
 . (2)وتحقيق اإليمان بأ ه   يعط  و  يم ت و  يضر و  ي ةت سواه

ويتضععح بععذلك أن التوكععل عمععل قلبعع  وقععد قععال اإلمععام أحمععد رحمععه هللا: التوكععل 
 . (3)عمل القلب

أن هللا هعو  وقال الحسن البصري رحمه هللا:  ن توكل العبعد علعى ربعه أن يعلعم
 . وأقوال السلف فيه متقاربة. (4) قته

 ثانياً: أهمية التوكل: 
التوكل عبادة عاليمة بل عقيدة راسخة لدى المبمن، قال سعيد بن ابير رحمه 

. وذلك لما فيه من ا عتماد على هللا وال قة به فهو ي بت (5)هللا: التوكل امات اإليمان
به ف  القران الكريم ف  ايات عديدة م ها: من عقيدة راسخة لذا ااء تكرر األمر 

  ◆❑⧫⬧ ◼⧫ قول المولى سبحا ه وتعالى ل بيه: 
  ◼⧫ ⬧ ✓☺ 

 (6) :وقوله تعالى . ◆⬧❑◆ ⧫◼ 

   ⧫☺❑ (7)  ويقول
  ▪ ☺سبحا ه: 

◆  ⧫⬧  ◆❑➔ 

⬧◼ ◆  (8) :ويقول سبحا ه . 
➔◆    ⬧⬧ 

⧫ ⬧⧫❑◆ ⧫◼  (9). 
  ➔ وااء التوكل مت القدر ف  قوله تعالى: 

◆◆  ⧫ ⧫  ◆⬧ 
◆❑➔ ◆⬧❑⧫  ◼⧫◆  

⬧◆⧫❑◆ ☺⬧❑  (10) 

                              
 (.4/15راد المعاد، ابن القيم، ) (1)
 . 530، ص: 49هذا أامت تعريف للتوكل ، ذكره ابن راب ف  اامت العلوم والحكم حديث رقم  (2)
 (.2/96مدارب السالكين، ابن القيم ) (3)

 .531اامت العلوم والحكم، ص:  (4)

 .532اامت العلوم والحكم، ص:  (5)

 .79، اية: سورة ال مل (6)

 .58، اية: سورة الةرقان (7)

 .9، اية: سورة المرمل (8)

 .159، اية: سورة ال عمران (9)

 .51سورة التوبة، اية:  (10)
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ً بالصبر ف  قوله سبحا ه ف  صةات المبم ين:    ⧫ومقتر ا
 ◼⧫◆ ◼◆ 

⧫⧫❑◆➔❑⧫  (1). 
 ن، كما قال سبحا ه وتعالى:  يبل هو من أخص صةات المبم

☺ ❑⬧☺ ⧫ 
⬧ ⧫➔  ◼◆ 

❑➔➔ ⬧◆ ◆➔ 
◼⧫ ⧫◆  
☺ ◼⧫◆ ◼◆   

⧫⧫❑◆➔❑⧫  (2)  :ويقول سبحا ه ◆⧫ 
   ⬧◆ 

⧫ ❑⧫◆ ◼⧫◆ 

◆ ⧫⧫❑◆➔❑⧫ (3) . 
ث السبعين ألف الذين يدخلون الا ة بعال حسعاب و  ععذاب قعال عليعه وف  حدي

 .(4)الصالة والسالم ع هم: )وعلى ربهم يتوكلون(
 ذكره المولى سبحا ه:  تحقيق مرادات التوكل كماتوكل ممن  مار ال أنكما 
⧫◆ ◆❑⧫⧫ ◼⧫  ◆❑⬧ 

    →⧫ 

◼ (5) . :لو أ كم )وصح عن ال ب  صلى هللا عليه وسلم
 ً وتروح  تتوكلون على هللا حق توكله لررقكم كما يرر  الطير تغدو خماصا

. وصح عن ال ب  صلى هللا عليه وسلم أ ه قال: )من قال ع د خرواه من (6)(بطا ا
ةيت الم رل: بسم هللا توكلت على هللا و  حول و  قوة    باهلل، قال ملك: هديت وك

 .(7)يت(قوو
متععوكالً علععى هللا سععبحا ه فعع  كافععة أحوالععه، وكععان ال بعع  صععلى هللا عليععه وسععلم 

فكان ع د دخول الم رل يقول: )وعلعى وكان يلهج بذلك لسا ه عليه الصالة والسالم، 
 . (8)هللا رب ا توكل ا(

أدعيتععه عامععة وفعع   .(9)(فعع  دعععاء ا سععتةتاح: )وعليععك توكلععت كمععا كععان يقععول
وفع  المسعاء  (1) عليه وسلم حيث كان يقول ف  الصباح )اللهم بك أصعبح ا(صلى هللا

 .(3)وع د ال وم )اللهم     أسلمت  ةس   ليك( (2))اللهم بك أمسي ا(

                              
 .42سورة ال حل، اية:  (1)

 .2سورة األ ةال، اية:  (2)

 .36سورة الشورى، اية:  (3)

تعاب اإليمعان، بعاب العدليل علعى دخعول (. ومسعلم ك5378البخاري كتب الطب، باب الحلعق معن األذى، رقعم ) (4)
 (.218طوائف من المسلمين الا ة بغير حساب و  عذاب، رقم )

 .3سورة الطال ، اية:  (5)

وصععححه األلبععا   فعع  صععحيح (. 2344بععاب فعع  التوكععل علععى هللا، رقععم )كتععاب الرهععد، أخراععه الترمععذي،  (6)
 .(5254الاامت، برقم )

 (.3/151(. وصححه األلبا   ف  صحيح الترمذي )5/490رمذي )(. والت4/325أخراه أبو داود ) (7)

 .21، ا الر حصن المسلم ص: 28(. حسن  س اده ابن بار ف  تحةة األخيار ص: 4/325أخراه أبو داود ) (8)

أخراععه  البخععاري، كتععاب التهاععد، بععاب التهاععد بالليععل وقولععه عععر واععل: ومععن الليععل فتهاععد بععه  افلععة بععرقم  (9)
 .(769كتاب صالة المسافرين، باب الدعاء ف  صالة الليل وقيامه، برقم ) (. ومسلم،1069)
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 والمريض ياب أن يعلم أن األمور كلها بيده سبحا ه، وم ه الشةاء: 
⬧◆ →⧫ ◆❑⬧ ✓  


  ◆⬧❑◆ ⧫◼ وحده ، ويتعلق به سبحا ه (4)

 ◆⬧  ◆  (5). 
 ثالثاً: التوكل ال ينافي التداوي والعمل باألسباب: 

التوكل هو اعتماد القلب على المولى سبحا ه وهو   ي اف  األخذ باألسباب 
م أن المأمور بها شرعاً، أو المأذون بها كالتداوي، قال ابن راب رحمه هللا: واعل

تحقيق التوكل   ي اف  السع  ف  األسباب الت  قدر هللا سبحا ه وتعالى المقدورات 
بها، وارت س ته ف  الخلق بذلك، فان هللا تعالى أمر بتعاط  األسباب، مت أمره 
بالتوكل فالسع  ف  األسباب بالاوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه  يمان به، كما 

  ⧫ ⧫قال هللا تعالى: 
❑⧫◆ ➔ →◆ 

⬧ ⧫➔  

 ☺➔  (6)  :وقال تعالى 
◆ ⬧  ➔⬧⧫ 

 ▪❑➔ ◆ ⧫ 

 (7)  :وقال تعالى ⬧⬧ 
◆➔ ❑◼ 

⧫⬧   
❑⧫◆  ⬧  

◆   (8()9). 
وفعع   ،يتععدرت بالععدروت فعع  القتععال وكعان سععيد المتععوكلين عليععه الصععالة والسعالم

كمعا وبالةرار من الماذوم  ،كما أمر بالتداوي ،واختةى ف  الغارهاار سراً، الهارة 
الحديث السابق )لو أ كم تعوكلتم علعى هللا حعق  وف  (10)عقلها وتوكل(وقال: ) سيأت  

أ بععت لهععا الغععدو والععرواح ولععم تالععج فعع   (11)توكلععه لععررقكم كمععا يععرر  الطيععر(
 .أعشاشها

                                                                                    
(. وال سعائ ، بعاب  عواب معن قعال حعين يصعبح وحعين يمسع  5086أبو داود، باب ما يقعول  ذا أصعبح بعرقم ) (1)

 (.9836برقم )

أصعبح و ذا أمسعى  (. والترمذي، باب ما ااء فع  العدعاء  ذا10399ال سائ ، باب ما يقول  ذا أمسى، برقم ) (2)
 (.3391برقم )

 (.5954البخاري، باب ما يقول  ذا  ام برقم ) (3)

 .80سورة الشعراء، اية:  (4)

 .81سورة ال ساء، اية:  (5)

 .71سورة ال ساء، اية:  (6)

 .60سورة األ ةال، اية:  (7)

 .10سورة الامعة، اية:  (8)

 .531اامت العلوم والحكم، ص:  (9)
 (.2549باب اعقلها وتوكل حديث رقم ) رواه الترمذي، (10)

(. 4164)وابعن مااععة، بععاب التوكعل واليقععين، بععرقم  (. 2344بععاب التوكعل علععى هللا، بععرقم )رواه الترمعذي  (11)
 (.5254وصححه األلبا   ف  صحيح الاامت الصغير برقم )
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ال عاً  األسعباب تركعوا عمعلوهو يشير  لى قوم من الصعوفية  التستريقال سهل 
معن طععن فع  السعع  والكسعب فقعد طععن فع  السع ة، ومعن ”: م هم بأ ه ي اف  التوكعل

طعععن فعع  التوكععل فعع  طعععن فعع  اإليمععان، فالتوكععل حععال ال بعع  صععلى هللا عليععه وسععلم 
 . (1)“والسع  س ته

وعلم أ ه هو  ،وعلى ذلك فاألخذ باألدوية   ت اف  التوكل لمن اعتمد على هللا
  ⬧◆ →⧫كما قال سبحا ه وتعالى:  ،الشاف 

⬧❑◆ ✓  (2) ة والسالم: وكما قال عليه الصال
فمت واود هذه العقيدة الراسخة ف  ا عتماد على هللا  (3))اللهم اشف أ ت الشاف (

ومعرفة أن األمور كلها بيده وأن ما يعمل من تداوي   ما هو أسباب بيده سبحا ه، 
فان العمل بها مت تلك العقيدة الراسخة   ت اف  التوكل، وقد قال ال ب  صلى هللا عليه 

 .(4)حيح )لكل داء دواء(وسلم ف  الص
 ا ذ ة أو ا مرة بالتداوي.  (5)األحاديث السابقة توقد سبق

لو كان  مة معارضة لما ااء األمر به واإلذن به ف  األحاديث السابقة  عم 
  ⬧◆ →⧫الشاف  هو هللا كما قال سبحا ه: 

⬧❑◆ ✓  (6)  والتداوي سبب كما أن الررا .
    ◆❑➔ ▪ ➔هللا  هو

→❑▪ ☺✓ (7)  وطلب الرر .
  →☺➔◆ مشـــروت وهللا هــو المعلم 


  ⧫ ◆وطلب العلــم مشـــروت. والهـادي هـو هللا  (8)

 ◆❑⬧ ⧫☺  ⧫◆ 
 ◼⬧  ⬧ ◆ 

 (9)  واألخذ بأسباب الهداية أمر مشروت بل مطلوب. وهكذا
 .. 

وفيهعا   بعات األسعباب وأن ذلعك   ”فع  شعرح أحاديعث التعداوي:  ابن حارقال 
ي اف  التوكل على هللا لمن اعتقد أ ها باذن هللا وتقديره، وأ ها   ت اح بذواتها بل بمعا 

 . (10)“قدره هللا تعالى فيها
وهو من أئمعة الح ابلعة كتعاب الحعث ن محمد الخالل و بكر أحمد بوقد ص ف أب

علععى التاععارة والصعع اعة والعمععل واإل كععار علععى مععن يععدع  التوكععل فعع  تععرك العمععل 

                              
 .531اامت العلوم والحكم، ص:  (1)

 .80سورة الشعراء، اية:  (2)

 (.5410، باب رقية ال ب  صلى هللا عليه وسلم، رقم )رواه البخاري (3)

 (.2204رواه مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التدواي، رقم ) (4)

 .من هذا البحث 5-4ا الر ص:  (5)

 .80سورة الشعراء، اية:  (6)

 .58سورة الذاريات، اية:  (7)

 .282سورة البقرة، اية:  (8)

 .17 سورة الكهف، اية: (9)

 (.10/135فتح الباري، ) (10)
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قول اإلمعام أحمعد ي صعح راعالً من مسائل اإلمام أحمد، وبدأ ب والحاة عليهم ف  ذلك
 .(1)“الرم السو  تصل به الرحم”بقوله: 

غعالة الصعوفية لمعن رعمعوا أن حقيقعة التوكعل   تعتم     وف  هذا كله رد علعى
بترك األسباب وقد ع ون أبعو حامعد الغرالع  رحمعه هللا فع  كتابعه  حيعاء علعوم العدين 

، وذكعر أ عه أشعبه “بيان الرد على من قال أن ترك التدواي أفضل بكل حال” :بع وان
 .(2)بارالة العطش بالماء والاوت بالخبر

العلم: هل األولى ترك العدواء معت الصعبرم أم التعداويم  وه اك خالف بين أهل
قععال بعععض أهععل العلععم األولععى التععدواي كمععا كععان عليععه الصععالة والسععالم يةعععل، وقععال 

كال الحالين فان التداوي  معا مسعتحب واخرون  ذا كان قادراً على الصبر فهو أولى، 
 أو مباح وأ ه   ي اف  التوكل. 

أو استرقى فهو من اكتوى ذلك م ل حديث: ) وأما ما ورد من أحاديث توهم
 . (3)(بريء من التوكل

وحديث السبعين ألف الذين يدخلون الا ة بال حساب و  عذاب فقال عليه 
هم الذين   يسترقون و  يكتوون و  يتطيرون وعلى الصالة والسالم ف  حقهم: )

 . (4)(ربهم يتوكلون
 

 . (5)وف  حديث )وأ ه  أمت  عن الك (
اواب: أن هذه األحاديث أو ً ليست ف  التداوي و  ما مخصوصة بالرقى فال
 والك . 

 ا ياً: أ ها معارضة باألحاديث الواردة ف  اإلذن ف  الك  السابقة، والامت أن 
 هى ع ه لما فيه من  حرا  بال ار ويبذن فيه للضرورة أو شدة الحااة، ومن الك  ي  

 العلماء من امت بالكراهة.
إلذن بالرقية من حديث أ ج حيث قال: )رخص ل ا رسول هللا صلى كما ااء ا

 . (6)هللا عليه وسلم ف  الرقية من العين والحمة(
وقد ااء ف  صحيح مسلم باب استحباب الرقية من العين وأورد ف  ما  بت ف  
صحيحه: لما سئل ال ب  صلى هللا عليه وسلم عن الرقى وقالوا له:   ك  هيت ع ها، 

 . (7)أرى بأساً من استطات م كم أن ي ةت أخاه فلي ةعه( فقال: )ما
 . (8)وقوله صلى هللا عليه وسلم: )  بأج بالرقى ما لم يكن شركاً(

                              
يعدع  أبو بكر أحمعد بعن محمعد الخعالل الح بلع ، الحعث علعى التاعارة والصع اعة والعمعل واإل كعار علعى معن  (1)

 .25التوكل ف  ترك العمل، ص: 

 (.4/90 حياء علوم الدين، أبو حامد الغرال ، ) (2)

( 2131كتعاب الطعب، بعاب الكع ، )وابن مااه ( 3489باب ما ااء ف  كراهية الرقية، برقم )رواه الترمذي  (3)
 .6081ف  صحيح الاامت برقم  وصححه األلبا  

، ومسعلم، كتعاب اإليمعان(. 5378بعاب معن اكتعوى أو كعوى غيعره بعرقم )متةق عليه: البخاري، كتاب الطب،  (4)
 .(218باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الا ة بغير حساب و  عذاب برقم )

 .5356البخاري، كتاب الطب، باب الشةاء ف   الث، برقم  (5)

 .2193البخاري، كتاب الطب، باب رقية العين والحية، برقم  (6)

 .2199مسلم، كتاب السالم، باب استحباب الرقية من العين والحمة، برقم  (7)

 .2200مسلم، كتاب السالم، باب   بأج بالرقى ما لم يكن شرك، رقم  (8)
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 لى الرقى الشركية أو حال السابقة ال اهية عن الرقى فتصرف األحاديث 
 المتعلق بها دون هللا سبحا ه وكذلك المتعلق بالك . 

ف  حديث عائشة رض  هللا ع ها )أمر   رسول هللا بل ااء األمر بالرقية كما 
 .(1)صلى هللا عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين(

ومن العلماء من امت ف  أحاديث الرقية بأن الم ه  ع ه هو طلب الرقية من 
 الغير، والاائر هو رقية اإل سان  ةسه أو أن يرقيه غيره من غير طلب.

تعليقاً على حديث   يسترقون أي   يطلبون من  –رحمه هللا  –قال ابن تيمية 
أحد أن يرقيهم، والرقية من ا ج الدعاء، فال يطلبون من أحد ذلك  م قال: وكان 

 . (2)صلى هللا عليه وسلم يرق   ةسه وغيره ولم يسترق 
أما التداوي فمشروعيته واضحة وهو يختلف عن الك  أو ا سترقاء وأك ر 

ن أياب على المريض أن يعلم أن الدواء سبب  افت والعلماء على مشروعيته. و
ً كامالً بالدواء فا ه  الشاف  هو هللا وأن الدواء   يشة  استقال ً، ومن تعلق تعلقا

 يدخل ف  المحذور. 
احتج بعضهم على أن التداوي مكروه، ومعالم  –رحمه هللا  –وقال المارري 

دة ف  م افت األدوية وبأ ه تداوى، العلماء على خالف ذلك، واحتاوا باألحاديث الوار
 . (3)وبأخبار عائشة من ك ر تداويه

بعد أن سا  أحاديث التداوي واألحاديث ف  هذا  –رحمه هللا  –وقال القرطب  
 . (4)اءة التداوي وا سترقاء امهور العلمالباب أك ر من أن تحصى وعلى  باح

ء الت  كا ت تصرت وف  حديث المرأة السودا –رحمه هللا  –وذكر ابن حار 
كما ف  صحيح البخاري، وقد سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدت هللا لها، 
فقال عليه الصالة والسالم: ) ن شئت صبرت ولك الا ة، و ن شئت دعوت هللا أن 

 . (5) يعافيك، فقالت: أصبر(
 وفيه أن عالب األمراض. قال ابن حار: وفيه دليل على اوار ترك التداوي

 كلها بالدعاء وا لتااء  لى هللا أ ات وأ ةت من العالب بالعقاقير. 
وف  البخاري أن ال ب  صلى هللا عليه وسلم لما ارح يوم أحد أخذ حصير 
فأحرقه فحسى به ارحه. قال العي   ف  عمدة القار  ف  شرح الحديث: وفيه  باحة 

 . (6)التداوي ألن ال ب  صلى هللا عليه وسلم داوى ارحه
:  ذا  بعت أن التعداوي مبعاح باإلامعات، أبو الةرب ابعن الاعوري رحمعه هللا وقال

م دوب  ليعه ع عد بععض العلمعاء فعال يلتةعت  لعى قعوم قعد رأوا أن التعداوي خعارب معن 
التوكل، ألن اإلامات على أ ه  ن يخرب من التوكل، وقد صح ععن ال بع  صعلى هللا 

                              
، بعاب اسعتحباب الرقيعة معن مسعلم، كتعاب السعالم(. و5406، كتاب الطعب، بعاب رقيعة الععين، بعرقم )البخاري (1)

 .(2195العين وال ملة والحمة وال الرة، برقم )

 .(1/176ماموت الةتاوى، ) (2)

 .(3/90شرح ال ووي عل  صحيح مسلم، ) (3)

 (.10/134) 69تةسير سورة ال مل، اية:  (4)

 (.11/253فتح الباري، ) (5)

 (.3/181عمدة القار ، ) (6)
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رب بعذلك معن التوكعل، و  أخعرب معن عليه وسلم أ عه تعداوى وأمعر بالتعداوي ولعم يخع
 .(1)أمره أن يتداوى بالتوكل

قال ال ووي ف  شرح الحديث ف  صحيح مسلم ف  قوله عليه الصالة والسالم: 
وف  هذا الحديث  شارة  لى ، ()لكل داء دواء، فاذا أصيب دواء الداء بر  باذن هللا

خلف. قال القاض : استحباب الدواء، وهو مذهب أصحاب ا وامهور السلف وعامة ال
ف  هذه األحاديث امل من علوم الدين والد يا، وصحة علم الطب، واوار التطبب 
ف  الاملة، واستحبابه باألمور المذكورة ف  هذه األحاديث الت  ذكرها مسلم وفيها 
رد على من أ كر التداوي من غالة الصوفية وقال كل ش ء بقضاء وقدر فال حااة 

لماء هذه األحاديث ويعتقدون أن هللا هو الةاعل، وأن التداوي  لى التداوي، وحاة الع
هو أيضاً من قدر هللا، وهذا كاألمر بالدعاء، وكاألمر بقتال الكةار، وبالتحصن 
وماا بة اإللقاء باليد  لى التهلكة مت أن األال   يتغير والمقادير   تتأخر و  تتقدم 

 .(2)أعلم عن أوقاتها، و بد من وقوت المقدرات وهللا
( ف  ما أ رل هللا من داء    أ رل له شةاءوقال ابن عبدالبر ف  شرح حديث )

هذا الحديث  باحة التعالج وفيه بيان أن هللا عر وال هو الممرض والشاف  وأ ه   
 . (3)يكون ف  ملكه    ما شاء وأ ه أ رل الداء وأ رل الدواء وقدره وقضى به

ة األمر بالتداوي وأ ه   ي اف  التوكل كما    م قال: وف  األحاديث الصحيح
ي افيه دافت داء الاوت والعطش والحر والبرد بأضدادها. بل   تتم حقيقة التوحيد    
ً وأن تعطيلها  بمباشرة األسباب الت   صبها هللا مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعا

 يقدح  ف   ةج التوكل، كما يقدح ف  األمر والحكمة.
 بين أن التداوي   ي اف  التوكل مطلقاً.وبهذا يت

 ؟مع الصبر والتوكلهل األفضل لمن أصابه المرض التداوي أو تركه 
اختلف العلماء ف  ذلك، فامهور أهل العلم على  باحة التداوي واوار تركه 

 مت الصبر والتوكل، والحديث ه ا عن األفضل. 
كالم أحمد أن التوكل قال ابن راب رحمه هللا: فيه قو ن مشهوران والاهر 

 لمن قوي عليه أفضل لحديث السبعين. 
األسباب المريلة للمرض  :الغرال  ف   حياء علوم الدين ف  كتاب التوكلقال 

  لى  ال ة أقسام: 
 مقطوت به كالماء المريل لضرر العطش، الخبر المريل لضرر الاوت. -
 أبواب الطب.  و لى مال ون كالةصد والحاامة وشرب الدواء المسهل وسائر-
 و لى موهوم كالك  والرقية. -

 قال أما المقطوت به ليج من التوكل تركه، بل تركه حرام ع د خوف الموت. 
وأما الموهوم فشرط التوكل تركه  ذ به وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 المتوكلين، وأقواها الك  ويليه الرقية. 

                              
 .288-287تلبيج  بليج، ص:  (1)

 .(442-14/441مسلم )صحيح ال ووي على شرح  (2)

 (.5/264التمهيد، ابن عبدالبر، ) (3)
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واة باألسباب الالاهرة ع د األطباء أما الدراة المتوسطة وه  المال و ة كالمد
ً للتوكل، بخالف الموهوم، وتركه ليج محالوراً بخالف  فةعله ليج م اقضا
المقطوت، بل قد يكون أفضل من فعله ف  بعض األحوال وف  بعض األشخاص، 

 . (1)فه  على دراة بين الدراتين
عليه  ومن راح التداوي قال   ه حال ال ب  صلى هللا عليه وسلم كان يداوم

 . (2)وهو   يةعل    األفضل وحمل على الرقى المكروهة
قال ابن األ ير ف  ال هاية باب الرقية: فأما العوام فرخص لهم ف  التداوي 

ومن صبر على البالء وا تالر الةرب من هللا بالدعاء كان من املة  ،والمعالاات
 . (3)الدواءومن لم يصبر رخص له ف  الرقية والعالب و ،الخواص واألولياء

و  شك أن س ة ال ب  صلى هللا عليه وسلم ه  األفضل   سيما مت شكر  عمة 
هو   شك الشةاء وا ستعا ة على ذلك بطاعة هللا سبحا ه، ولكن ليج بوااب، و

واحتسب األار   سيما ف  بعض األمراض الت   رفضيلة لمن قوي على الصب
صدات، فا ه يأخذ فضيلة الصبر كما أ ه ليست مخوفة كأمراض البرد واإل ةلو را وال

يكتب له ما كان يعمل صحيحاً كما صح عن ال ب  صلى هللا عليه وسلم أ ه قال: ) ذا 
ً مقيماً( . والةر بةضيلة (4)مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا

 الصبر، واألمر واست بةضل هللا تعالى.
 
 

                              
 .(4/383ا الر:  حياء علوم الدين، ) (1)

 (.49ا الر: اامت العلوم والحكم شرح الحديث رقم ) (2)

 (.2/255واأل ر، ابن األ ير )ا الر: ال هاية ف  غريب الحديث  (3)

 .(2834صحيح البخاري، كتاب الاهاد والسير، باب يكتب للمسافر م ل ما كان يةعل ف  اإلقامة، رقم ) (4)
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  ال اً: اإليمان بالقدر

هو أحد أركان اإليمان الستة كما ااء ف  الحديث: )اإليمان أن  اإليمان بالقدر
. ويقول (1)تبمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم ا خر والقدر خيره وشره(

     ◼سبحا ه: 

⬧  (2). 
ا ذكره والقدر كما هو مقرر ف  كتاب هللا وس ة رسوله صلى هللا عليه وسلم وم

 عامة أهل الس ة يتضمن أربت مراتب: 
 األولى: علم هللا سبحا ه بكل ش ء أر ً املة وتةصيالً. 

وقد امت هللا  ،ال ا ية: كتابته سبحا ه ف  اللوح المحةوال مقادير كل ش ء
  ⬧سبحا ه هاتين المرتبتين ف  قوله سبحا ه وتعالى: 

◼➔⬧   ◼➔⧫ ⧫  
☺ ◆   

⬧  ⧫   ⬧ 

⧫◼    (3). 
 السماوات يخلق أن قبل الخالئق مقادير هللا كتبويقول عليه الصالة والسالم: )

 .(4)(س ة ألف بخمسين واألرض
ما لم يرد لم يكن، فما أراده هللا كان و ،ال ال ة: مشيئة و رادة هللا سبحا ه ال افذة

وما  راه ف  الكون من أحداث ومصائب   ما هو بمراد هللا سبحا ه وتعالى وله 
  ➔⬧ ☺حكمته ف  ذلك، يقول سبحا ه وتعالى: 

  (5)  :ويقول ☺ 
◼ ⬧ ◆  

 ⧫→❑⧫ ⬧  ⬧◆❑  (6). 
ابعة: الخلق وهو أن هللا خالق كل ش ء، فهو علمه سبحا ه وكتبه وأراده الر

   وأواده وحده   شريك له، يقول سبحا ه: 

→  (7)  :ويقول   
 ⬧ ⬧⧫ ⧫◼ 

⧫   (8)  :ويقول سبحا ه وتعالى 

     (9)  ويقول

                              
رواه البخععاري، كتععاب اإليمععان، بععاب سععبال ابريععل عليععه السععالم ال بعع  صععلى هللا عليععه وسععلم عععن اإلسععالم  (1)

(. مسلم، كتاب اإليمان، بعاب بيعان اإلسعالم واإليمعان واإلحسعان 50واإليمان واإلحسان وعلم الساعة، برقم )
 .(1وواوب اإليمان با بات قدر هللا سبحا ه وتعالى، حديث رقم )

 .49سورة القمر، اية:  (2)
 .70سورة الحج، اية:  (3)
 .(2653رواه مسلم، كتاب القدر، باب حااب ادم وموسى عليهما السالم، برقم ) (4)
 .16، اية: سورة البروب (5)
 .82سورة يج، اية:  (6)
 .62سورة الرمر، اية:  (7)
 .11سورة لقمان، اية:  (8)
 .3سورة فاطر، اية:  (9)
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    سبحا ه وتعالى: 

◼ ⬧ (1). 
فاذا امن العبد بالقدر اطمئن لما يصيبه من مصائب وم ها األمراض وذلك من 

 عدة اوا ب: 
أن ما أصابه هو مقدور ومكتوب   مةر م ه، فال يتحسر و  ي دم، كما قال -1

  ⧫   ⧫ سبحا ه: 
 ◆  →   

⧫  ⬧  ◆  
 ⬧ ◼⧫    

⬧ ❑⬧ ◼⧫ ⧫ ⬧⬧ 
◆ ❑⧫⬧ ☺ →⬧◆  

◆  ⧫  ⧫➔ ❑⬧ 

 (2)  :صلى  قال رسول هللاوعن أب  هريرة رض  هللا ع ه قال:  قال
 ،خير المبمن القوي خير وأحب  ل  هللا من المبمن الضعيف وف  كل   هللا عليه وسلم

و ن أصابك ش ء فال تقل لو أ    ،احرص على ما ي ةعك واستعن باهلل و  تعار
 .(3)(و تةتح عمل الشيطانفان ل ،قدر هللا وما شاء فعلولكن قل  ،فعلت كان كذا وكذا

أن يعلم أن الذي أصابه هو محبوبه سبحا ه، وأ ه اختار له ذلك لحكم -2
 ، فيصبر ويرضى بما قدره هللا عليه سبحا ه. (4)عديدة

أن يعلم فضل الصبر والرضا على المصائب وأ ه من اإليمان بالقدر -3
  ☺ ◆❑وعاليم األار 

⧫ ➔⧫ ⧫ 

 (5)  :وأ ه يالب مرضاته سبحا ه كما قال عليه الصالة والسالم
 . (6)) ذا أحب هللا قوماً ابتالهم فمن رض  فله الرضا ومن سخط فله السخط(

 
 هل التداوي يرد القدر؟

فالاواب أن المرض هو من قدر هللا والشةاء كذلك، ومن أسباب الشةاء 
ً من قدر هللا ، وأن هللا عر وال قدر األمور بأسبابها، وكما أن التداوي وهو أيضا

وكذلك الدعاء لحصول المرادات  ،مقدر وكذلك العمل له سبب مقدر ،دخول الا ة
 وهو مقدر. 

  ةج من م كم مافة  صحيح مسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )
 قال  تكلم أفال عملمال مةيف! هللا ولـرس يا: قالوا. وال ار الا ة من م رلها علم وقد   
  ⬧ ⧫ قرأ  م. له خلق لما ميسر فكل. اعملوا.  

⬧ ⬧◆  ⬧◆ 

                              
 .49سورة القمر، اية:  (1)
 .23-22سورة الحديد، اية:  (2)
 .(2664رواه مسلم كتاب القدر، باب ف  األمر بالقوة وترك العار وا ستعا ة باهلل، حديث ) (3)
 .29: من حكم المرض وفوائده، ص: ا الر (4)
 .10سورة الرمر، اية:  (5)
(. وابن مااعه، بعاب الصعبر 2396( حديث رقم )4/601رواه الترمذي، باب ما ااء ف  الصبر على البالء ) (6)

 .(285(، وصححه األلبا   ف  صحيح الاامت برقم )4031( حديث رقم )2/1338على البالء )
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⧫  ◼◆⬧ 
◆  ◆ ⧫  

⧫◆  ◆ 
⧫  ◼◆⬧ 

➔◆  (1))(2) . 
وهو سبحا ه علم أر ً بما يعمل العباد من أسباب  ،وهللا سبحا ه قدر األمور وأسبابها

وأعمال، وقدر األمور وأسبابها، فال يقل أحد أ   سأرر  أو د دون رواب، أو أحج 
دون سةر، أو أشبت دون أكل، فة  هذا تعطيل لألسباب الت  س ها سبحا ه، وكل ذلك 

 در ومكتوب. فيشرت ل ا األخذ باألسباب واإليمان بالقدر والتعلق به سبحا ه. مق

                              
 .10-5سورة الليل، اية:  (1)
 .(2647رواه مسلم، كتاب القدر، باب كيةية خلق ا دم  ف  بطن أمه، حديث رقم ) (2)
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 والمرض لصبرارابعاً: 
 الصبر: 

الصبر المشروت هو حمل ال ةج على طاعة هللا أو عن معصية، أو حبسها عن 
طعم الخعدود، أو شعق الايعوب الارت واللسان عن الشكوى والاوارح عن التسخط بل

 و حوها ع د المصائب.
 حكم الصبر: 

الصبر على الواابات وععن المعاصع  وعلعى األقعدار وااعب ب صعوص ك يعرة 
فععع  القعععران تعععأمر بعععه كمعععا سعععيأت ، والصعععبر مسعععتحب علعععى المسعععتحبات وتعععرك 

 المكروهات. 
والرضعععا بمعععا قعععدره هللا سعععبحا ه معععن المصعععائب م رلعععة مسعععتحبة فعععو  م رلعععة 

 . (1)الصبر
 أهمية الصبر: 
ذكععر هللا سععبحا ه الصععبر فعع  القععران فعع  تسعععين ”: رحمععه هللا قععال اإلمععام أحمععد

 ً و حعن  عذكر األ ععوات التع  سععيق فيهعا الصععبر  ، قعال ابععن القعيم رحمععه هللا:(2)“موضععا
 وه  عدة أ وات: 

  ◆ ⧫◆األمر به كقوله:  أحدها:

   (3)  :وقوله تعالى 

◆  ◆◼ (4). 
  ◆ ➔⧫◼ال ه  عما يضاده كقوله:  لثاني:ا

⚫ (5)  :وقوله تعالى ◆ ⬧❑ ◆ 

⧫⧫❑ (6) وتعالى وقوله سبحا ه : ⬧ 
⧫ ◼◆ ◆ ⬧ 

  ⧫❑ (7)  وبالاملة فكل ما  هى ع ه
 .فا ه يضاد الصبر المأمور به

  ⧫تعليق الةالح به كقوله:  الث:الث
 ❑⧫◆  

◆ ❑◆◆ 
❑→◆  ➔⬧ 

➔⬧❑  (8) فعلق الةالح بماموت هذه األمور. 
  اإلخبار عن مضاعةة أار الصابرين على غيره كقوله: الرابع:

⬧ ⧫❑⬧⬧ ➔⧫ 

                              
 .31-20ا الر عدة الصابرين، ابن القيم، ص:  (1)
 .73عدة الصابرين، ص:  (2)
 .127سورة ال حل، اية:  (3)
 .48سورة الطور، اية:  (4)
 .35سورة األحقاف، اية:  (5)
 .139سورة ال عمران، اية:  (6)
 .48سورة القلم، اية:  (7)
 .200سورة ال عمران، اية:  (8)
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▪⬧✓ ☺  (1)  :وقوله تعالى 
☺ ◆❑ ⧫ 

⧫➔ ⧫  (2)  قال سليمان بن
  ☺القاسم: كل عمل يعرف  وابه    الصبر، قال هللا تعالى: 

◆❑ ⧫ ➔⧫ 

⧫  (3) .قال كالماء الم همر 
 تعليق اإلمامة ف  الدين به وباليقين قال هللا تعالى:  الخامس:

➔◆  ☺ 
◆ ⧫ ☺⬧ 
  ❑◆ 

⧫⧫◆ ❑❑⧫  (4)  فبالصبر
 واليقين ت ال اإلمامة ف  الدين.

  عيــة هللا سبحـــا ه لهم، قـــال تعالى: الةـرهم بم السـادس:

 ⧫  (5)  : قال أبو يعلى الدقا
 فار الصابرون بعر الدارين أل هم  الوا من هللا معيته.

وه  الصالة م ه  ،أ ه امت للصابرين  ال ة أمور لم يامعها لغيرهم السابع:
  ◆الى: عليهم ورحمته لهم وهدايته  ياهم، قال تع

  ⧫ 
⬧ ◆ ⧫ 

❑⬧   ◆ ⬧ 
⧫❑➔◆  ⬧ 
◼⧫ ◆❑◼  ◼▪ 
☺◆◆  ⬧◆ ➔ 

☺⧫⧫  (6) قد وقال بعض السلف و
عرى على مصيبة  الته فقال: ما ل    أصبر وقد وعد   هللا على الصبر  الث 

 خصال كل خصلة م ها خير من الد يا وما عليها. 
أ ه سبحــا ه اعــــل الصبــر عو اً وعـدة وأمر با ستعا ة به، فقال  الثامن:

  ❑➔⧫◆تعالى: 

 ◆◼❑  
فمن    (7)

 صبر له   عون له.
 أ ه سبحا ه علق ال صر بالصبر والتقوى، فقال تعالى:  التاسع:

◼⧫   ⬧ ❑→⬧◆ 
❑➔⧫◆  ❑⬧  
☺ ◆ ☺⬧ 

⬧◆  ⬧◼☺ 

                              
 .54سورة القصص، اية:  (1)
 .10سورة الرمر، اية:  (2)
 .10سورة الرمر، اية:  (3)
 .24سورة السادة، اية:  (4)
 .46، واأل ةال، اية: 153سورة البقرة، اية:  (5)
 .157-155سورة البقرة، اية:  (6)
 .45سورة البقرة، اية:  (7)
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❑✓⧫ (1)  عليه وسلم: )واعلم أن لهذا قال ال ب  صلى هللا
 .(2)ال صر مت الصبر(

أ ه سبحا ه اعل الصبر والتقوى ا َّة عاليمة من كيد العدو ومكره،  العاشر:
  ◆فما استان العبد من ذلك ا ة أعالم م ها، قال تعالى: 

⬧ ❑→⬧◆  →➢⧫ 

➔  (3). 
ر أن مالئكته تسلم عليهم ف  الا ة بصبرهم، أ ه سبحا ه أخب الحادي عشر:

  ➔⬧◼☺◆كما قال سبحا ه: 
⧫❑➔⧫ ◼⧫   

⧫  ◼ ◼⧫ ☺ 
◼  ➔⬧ ⧫  


(4). 

قسم قسماً أ ه سبحا ه أباح لهم أن يعاقبوا على ما عوقبوا به،  م أ الثاني عشر:
  ◆مبكداً غاية التأكيد أن صبرهم خير لهم، فقال: 

⬧⧫ ❑➔⬧ ☺ ⧫ 
❑   ⬧◆ ◼ 

◆❑⬧    


 فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو  م بالالم بعده  م بالالم الت  ف  (5)

 الاواب.
أ ه سبحا ه رتب المغةرة واألار الكبير على الصبر والعمل  الثالث عشر:

   ⧫ الصالح فقال تعالى: 
❑➔☺⧫◆ ⬧ 
⬧ ⬧ ⧫ 

◆  (6) هللا من  وت اإل سان  (7)وهب ء   ية
والكةر ع د المصيبة، والةرح والةخر ع د ال عمة، و   المذموم الموصوف باليأج

خالص من هذا الذم    بالصبر والعمل الصالح، كما   ت ال المغةرة واألار الكبيرة 
    بهما.

أ ه سبحا ه اعل الصبر على المصائب من عرم األمور، أي مما  الرابع عشر:
 قال تعالى: يعرم من األمور الت    ما يعرم على أالها وأشرفها، ف

☺⬧◆ ◆ ⧫◆  ⬧ 

⬧☺ ⧫ ❑  (8)  وقال لقمان
  ◆ ➔☺ ب ه: 

                              
 .125سورة ال عمران، اية:  (1)
( وصعححه األلبعا  ، ا العر صعحيح 542-3/541(. والحعاكم فع  المسعتدرك )1/307رواه أحمد ف  المسع د ) (2)

 .(6806الاامت برقم )
 .120سورة ال عمران، اية:  (3)
 .24-23سورة الرعد، اية:  (4)
 .126سورة ال حل، أية:  (5)
 .11سورة هود، اية:  (6)
 .ين است  اهم هللا عر والأي الذ (7)
 .43سورة الشورى، اية:  (8)
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⧫◆ ⧫ ⬧☺ 
◆ ◼⧫ ⧫ ⧫  

 ⬧  ⧫ ❑ 

 (1). 
 ه وعد المبم ين بال صر والالةر، وه  كلمته الت  أ ه سبحا الخامس عشر:

سبقت لهم، وه  الكلمة الحس ى، وأخبـــر أ ه   ما أ الهم ذلك بالصبر، فقال تعالى: 
 ☺⬧◆ →☺ ◼◆ 

⬧ ◼⧫ ⧫ 

◆ ☺  (2). 
ر واعلها ألهله، فقال ـصبه بالــا ه علق محبتــه سبحــأ  السادس عشر:

  ◆   ⧫⬧سبحا ه: 
➔⧫ ⧫❑◼  ☺⬧ 

❑◆ ☺ ◆  
  ⧫◆ ❑→➔ ⧫◆ 

❑⬧⧫  ◆ ⧫ 

⧫  (3). 
صال الخير أ ه   يلقاها   الصابرون، أ ه سبحا ه أخبر عن خ السابع عشر:

ف  موضعين من كتابه، ف  سورة القصص ف  قصة قارون، وأن الذين أوتوا العلم 
  →◼◆ ◆❑قالوا للذين تم وا م ل ما أوت  

  ☺ ⧫◆ ☺⧫◆ 
⬧ ◆ ◼  

  (4) رة حم السادة، حيث وف  سو
أمر العبد أن يدفت بالت  ه  أحسن، فاذا فعل ذلك صار الذي بي ه وبي ه عداوة كأ ه 

  ⧫◆ ◼ حبيب قريب،  م قال: 
⧫  ⧫◆ 

◼  ➔  →⧫ 

 (5). 
ياته ويتعال بها الصبار الشكور، أ ه سبحا ه أخبر أ ه   ما ي تةت بآ الثامن عشر:

  ⬧⬧◆ ◆ ❑فقال تعالى: 
⧫⧫  ⚫ 

⧫❑⬧  ☺➔→ ◼ 
❑ ➔⬧◆  

    ⬧ ⧫ 

  ❑  (6)  وقال تعالى
  ⬧ ⧫⬧  →ف  لقمان: 

  ⬧⧫ ☺➔ 

                              
 .17سورة لقمان، اية:  (1)
 .137سورة األعراف، اية:  (2)
 .146سورة ال عمران، اية:  (3)
 .80سورة القصص، اية:  (4)
 .35سورة فصلت، اية:  (5)
 .5سورة  براهيم، اية:  (6)
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 ⧫  ⧫◆ 
   ⬧ ⧫  

 ❑  (1)  :وقال ف  سورة سبأ 
➔⬧ ⧫◼ 
⧫◆  ☺   

 ⬧ ⧫   

❑  (2)  :وقال تعالى ◆ 
⧫◆ ◆❑  
⬧⧫ ◼   

⧫   ◼→◆⬧ 
◆◆ ◼⧫ ◼⬧    

⬧ ⧫   

❑  (3) ذه أربعة مواضت ف  القران الكريم تدل على أن فه
 ايات الرب   ما ي تةت بها أهل الصبر والشكر.

 أ ه أ  ى على عبده أيوب بأحسن ال  اء على صبره فقال:  التاسع عشر:
 ⧫◆   

➔ ➔   

  (4) اده صابراً، وهذا فأطلق عليه  عم العبد بكو ه و
 .يدل على أن من لم يصبر  ذا ابتل  فا ه بئج العبد

ً عاماً على كل من لم يبمن ولم  العشرون: أ ه سبحا ه حكــم بالخسـران حكما
 يكــن مـن أهـل الحــق والصبــر، وهذا يدل على أ ه   رابح سواهم، فقال تعالى: 

➔◆    
⬧    ⧫ 

❑⧫◆ ❑➔☺⧫◆ 
⬧ ❑◆❑⬧◆ 
⬧ ❑◆❑⬧◆ 

  (5)  ولهذا قال الشافع : لو فكر ال اج
قوة العلم وقوة  :كلهم ف  هذه ا ية لوسعتهم، وذلك أن العبد كماله ف  تكميل قوتيه

الصالح، وكما هو محتاب  لى تكميل  ةسه فهو محتاب  العمل، وهما اإليمان والعمل
 لى تكميل غيره، وهو التواص  بالحق والتواص  بالصبر، واخية ذلك وقاعدته 

 وساقه الذي يقوم عليه   ما هو الصبر.
أ ه سبحا ه خص أهل الميم ة بأ هم أهل الصبر  الحادي والعشرون:

 بهما غيرهم فقال تعالى:  والمرحمة، الذي قامت بهم هاتان الخصلتان،ووصوا
➔ ⧫  ⧫ ❑⧫◆ 

❑◆❑⬧◆  
❑◆❑⬧◆ ◆❑◆ 

 ⬧ ⧫ 

                              
 .31سورة لقمان، اية:  (1)
 .19سورة سبأ، اية:  (2)
 .33-32سورة الشورى، اية:  (3)
 .44سورة ص، اية:  (4)
 3-1سورة العصر، اية: . (5)
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☺◆  (1)  وهذا حصر ألصحاب الميم ة
هب ء خير األقسام، فيمن قام به هذان الوصةان وال اج بال سبة  ليهما أربعة أقسام 

وشرهم من   صبر له، و  رحمة فيه، ويليه من له صبر و  رحمه ع ده، ويليه 
 القسم الرابت وهو من له رحمة ورقة، ولكن   صبر له.

أ ه سبحا ه قرن الصبر بأركان اإلسالم، ومقامات اإليمان  الثاني والعشرون:
  ❑➔⧫◆كلها فقر ه بالصالة كقوله تعالى: 

 ◆◼❑ (2)  وقر ه
ً كقوله تعالى:     ⧫باألعمال الصالحة عموما

 ❑➔☺⧫◆ 

⬧ (3)  :واعله قرين التقوى كقوله تعالى 

 ⧫ ⧫ ◆⧫ (4)  واعله قـرين
    ⬧ ⧫الشكــر كقــوله تعالى: 

  ❑  (5)  واعله
  ❑◆❑⬧◆قرين الحق كقوله: 

⬧ ❑◆❑⬧◆ 

  (6)  :واعله قرين الرحمة كقوله 
❑◆❑⬧◆  
❑◆❑⬧◆ ◆❑◆ 

 (7)  :واعله قرين اليقين كقوله 
⧫✓◆ ⬧◆ 

◆⧫ ◆◆ (8) 

واعله سبب محبته ومعيته و صره وعو ه وحسن ارائه، ويكة  بعض ذلك شرفاً 
 .(9)وفضالً وهللا أعلم

 مما يعين على الصبر: 
 .(10)معرفة حكم المرض وفوائده-1
 وتعالى:  معرفة المريض أن هللا مت الصابرين، كما قال سبحا ه-2

  ⧫ ⧫  


وأ ه خير عطية يم حها هللا العبد،  ،. ويتضمن ذلك عون هللا سبحا ه للصابر(11)

                              
 .18-17سورة البلد، اية:  (1)
 .45سورة البقرة، اية:  (2)
 .11سورة هود، اية:  (3)
 .90سورة يوسف، اية:  (4)
 .31سورة لقمان، اية:  (5)
 .3سورة العصر، اية:  (6)
 .17سورة البلد، اية:  (7)
 .35ورة األحراب، اية: س (8)
 .77-73عدة الصابرين، ص:  (9)
 .29ا الر ص:  (10)
 .153سورة البقرة، اية:  (11)
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ومن  ،ومن يستغن يغ ه هللا ،هللايستعةف يعةه ومن وكما قال صلى هللا عليه وسلم: )
 .(1)(وما أعط  أحد عطاء خيرا وأوست من الصبر ،يتصبر يصبره هللا

 معرفة أ ه مقدر، وأن هللا اختاره وأراده وكتبه وخلقه وارتضاه، -3
⧫   ⧫  

 ◆  →   
⧫  ⬧  ◆  
 ⬧ ◼⧫    


 حكمة.والمولى سبحا ه له الم تهى ف  العلم وال (2)

م بك من المرض من رحمة هللا وأن هللا أرحاليقين برحمة هللا سبحا ه وأن -4
امرأة من السب  تبتغى  ذا وادت  ةسك، وقد قال عليه الصالة والسالم لما  رأى 

صلى هللا عليه فقال ل ا رسول هللا  ،وأرضعتهفألصقته ببط ها صبيا ف  السب  أخذته 
قل ا   وهللا وهى تقدر على أن    (ولدها ف  ال ارأترون هذه المرأة طارحة ) وسلم:
 .(3)(هلل أرحم بعباده من هذه بولدها) :صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا ،تطرحه

 والمرض مت الصبر وا حتساب له شأن اخر حيث يقول المولى سبحا ه: 
⬧ ◼⧫ ◆❑◼  

◼▪ ☺◆◆  ⬧◆ 

➔ ☺⧫⧫  (4). 
التسل  عمن هو أعالم م ك بالًء ومرضاً، وقد قال عليه الصالة والسالم: -5

فهو أادر أن   تردروا من هو فوقكم و  ت الروا  لى  ،ا الروا  لى من أسةل م كم)
 .(5)عليكم(  عمة هللا
ة باألكدار والهموم، وأ ها   وأ ها مليئ ،ال الر  لى روال الد يا وقرب  هايتها-6

الت  ت س  كل ما ف  الد يا وال الر  لى  ،يسلم م ها أحد، وأن العبرة با خرة الباقية
الا ة وما فيها من  عيم مقيم، وقد صح عن ال ب  صلى هللا عليه وسلم أ ه قال: 

ال يا  م يق ،من أهل ال ار يوم القيامة فيصبغ ف  ال ار صبغةأ عم أهل الد يا يبتى ب)
فيقول   وهللا يا رب ويبتى بأشد  ،هل مر بك  عيم قط ،بن ادم هل رأيت خيرا قط

ال اج ببسا ف  الد يا من أهل الا ة فيصبغ صبغة ف  الا ة فيقال له يا بن ادم هل 
 ً و   ،فيقول   وهللا يا رب ما مر ب  ببج قط ،هل مر بك شدة قط ،قط رأيت ببسا

 .(6)(رأيت شدة قط
  سيما مت البالء وقد سبقت  .(7)همية الصبر وفوائده و مراتهمعرفة أ-7

 ا يات القرا ية وكذلك األحاديث الصحيحة ف  ذلك م ها: 

                              
( ومسعلم كتعاب الركعاة، بعاب فضعل التعةعف 1400البخاري، باب قعول هللا تععالى وفع  الرقعاب، حعديث رقعم ) (1)

 .(1053والصبر، حديث رقم )
 .22سورة الحديد، اية:  (2)
( ومسعلم كتعاب التوبعة، بعاب فع  سععة 5653اب رحمة الولد وتقبيلعه ومعا قتعه، حعديث رقعم )رواه البخاري ب (3)

 .(2754رحمة هللا تعالى، حديث رقم )
 .157سورة البقرة، اية:  (4)
 .(2963رواه مسلم، كتاب الرهد والرقائق، حديث رقم ) (5)
 يا فع  ال عار وصعبغ أشعدهم ببسعاً فع  رواه مسلم كتاب صةات الم افقين وأحكعامهم، بعاب صعبغ أ ععم أهعل العد (6)

 .(2807الا ة، حديث رقم )
 . 19ص:  سقت اإلشارة  ليه (7)
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ف  الصحيحين من حديث أ ج بن مالك رض  هللا ع ه أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أتى على امرأة تبك  على صب  لها، فقال لها: اتق  هللا واصبري، فقالت: 

ما تبال  بمصيبت ، فلما ذهب قيل لها:   ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخذها و
م ل الموت فأتت بابه فلم تاد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول هللا لم أعرفك، فقال 

وف  رواية )ع د الصدمة  (1)صلى هللا عليه وسلم: )  ما الصبر ع د أول صدمة(
مة األولى م ل قوله: )ليج الشديد بالصرعة،   ما األولى( وقوله الصبر ع د الصد

بغتة لها روعة  ذا أتت فان المصيبة  (2)الشديد الذي يملك  ةسه وقت الغضب(
ترعرت القلب وترعاه بصدمها، فان صبر للصدمة األولى وا كسر حدها وضعةت 
ً فان المصيبة ترد على القلب وهو غير  قوتها فهان عليه استدامة الصبر، وأيضا

وطن لها فترعاه وه  الصدمة األولى، وأما  ذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها م
وعلم أ ه   بد لها م ها فيصبح صبره شبيه ا ضطرار، وهذه المرأة لما علمت أن 
ارعها   يادي عليها شيئاً ااءت تعتذر  لى ال ب  صلى هللا عليه وسلم كأ ها تقول: 

 ع د الصدمة األولى. قد صبرت، فأخبرها أن الصبر   ما هو 
وف  صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يقول: )ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا:   ه هلل و  ا  ليه رااعون، هللا 

قالت: . (3)أار   ف  مصيبت  وأخلف ل  خيراً م ها،    أخلف هللا له خيراً م ها(
لمة قلت: أي المسلمين خير من أب  سلمة، أول بيت هاار  لى فلما مات أبو س

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  م     قلتها فأخلف هللا ل  رسوله، أرسل  ل َّ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاطب بن أب  بلتعة يخطب   له، فقلت:  ن ل  ب تاً 

ها، وأدعو هللا أن يذهب بالغيرة، وأ ا غيور، فقال: أما ب تها فأدعو هللا أن يغ يها ع 
 فتروات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

وف  صحيح البخاري من حديث أ ج أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
يريد عي يه. وع د  (4)) ذا ابتليت عبدي بحبيبتيه  م صبر عوضته م هما الا ة(

يا لم يكن له اراء ع دي    الترمذي ف  الحديث: ) ذا أخذت كريمت  عبدي ف  الد 
 .(5)الا ة(

وف  صحيح البخاري عن عطاء بن أب  رباح  قال: قال ل  ابن عباج: أ  
أريك امرأة من أهل الا ةم قلت: بلى قال: هذه المرأة السوداء أتت ال ب  صلى هللا 
عليه وسلم فقالت: )يا رسول هللا     أصرت و    أتكشف، فادت هللا ل ، قال:  ن 

                              
( وفع  الا عائر، بعاب الصعبر 13/142رواه البخاري، كتاب األحكام، باب ما ذكر أن ال ب  لم يكن له بواب ) (1)

بعاب فع  الصعبر علعى  ( ومسعلم كتعاب الا عائر،3/177( وبعاب ريعارة القبعور )3/205ع د الصدمة األولعى )
 .( 15، 14المصيبة ع د الصدمة األولى رقم )

( ومسعلم فع  البعر والصعلة، بعاب فضعل 10/535رواه البخاري، ف  األدب المةرد، باب الحذر من الغضعب ) (2)
 .(108، 107من يملك  ةسه ع د الغضب رقم )

 .(5، 4، 3رواه مسلم، كتاب الا ائر، باب ما يقال ع د المصيبة، رقم ) (3)
 .(10/120رواه البخاري كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره ) (4)
( ععن 3/283( وأحمعد فع  المسع د )2400رواه الترمذي، كتاب الرهد، باب ما ااء ف  ذهعاب البصعر رقعم ) (5)

( وصععححه األلبععا   ا الععر صععحيح 1/78أبعع  أمامععة، والسععيوط  فعع  الاععامت الصععغير ورمععر لععه بالحسععن )
 .(1904الاامت رقم )
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صبرت ولك الا ة، و ن شئت دعوت هللا تعالى أن يعافيك، فقالت: أصبر،  شئت
 .(1)فقالت:     أتكشف فادت هللا أن   أتكشف فدعا لها(

وف  الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
: فان هو ) ذا مرض العبد بعث هللا  ليه ملكين: فقال: ا الرا عبدي ماذا يقول لعواده

 ذ اابوه حمد هللا وأ  ى عليه رفعا ذلك  لى هللا وهو أعلم، فيقول:  ن لعبدي عل   ن 
توفيته أن أدخله الا ة، و ن أ ا شةيته أن أبدله لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من 

 .(2)دمه، وأن أكةر ع ه سيئاته(
 ها وف  الصحيحين من حديث الرهري بن عروة عن عائشة رض  هللا ع

قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ما من مصيبة تصيب المسلم    كةر هللا 
 .(3)بها ع ه حتى الشوكة يشاكها(

وفيهما أيضاً من حديث أب  سعيد وأب  هريرة عن ال ب  صلى هللا عليه وسلم 
قال: )ما يصيب المسلم من  صب و  وصب و  هم و  حرن و  أذى و  غم حتى 

 .(4)كة يشاكها    كةر هللا بها خطاياه(الشو
وف  المس د من حديث أب  هريرة رض  هللا ع ه عن ال ب  صلى هللا عليه 
وسلم قال: )  يرال البالء بالمبمن أو المبم ة ف  اسده وف  ماله وف  ولده حتى 

 .(5)يلقى هللا وما عليه خطيئة(
ال: دخلت على ال ب  وف  الصحيحين عن عبدهللا بن مسعود رض  هللا ع ه ق

صلى هللا عليه وسلم وهو يوعك وعكاً شديداً، قال: فقلت: )يا رسول هللا   ك لتوعك 
وعكاً شديداً قال:  عم، والذي  ةس  بيده ما عل  األرض مسلم يصيبه أذى من 

 .(6)مرض فما سواه    حط هللا ع ه به خطاياه كما تحط الشارة ورقها(
ال ب  صلى هللا عليه وسلم أ ه قال: )ما أعطى أب  سعيد رض  هللا عن  عنو

 .(7)أحد عطاًء خيراً وأوست من الصبر(
وع د البخاري من حديث أب  هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 .(8))من يرد هللا به خيراً يصب م ه(
وف  حديث سعد بن أب  وقاص رض  هللا ع ه قال: قلت يا رسول هللا أي 

الًءم قال: )األ بياء  م الصالحون،  م األم ل فاألم ل من ال اج، يبتلى ال اج أشد ب
الرال على حسب دي ه، فان كان ف  دي ه صالبة ريد ف  بالئه، و ن كان ف  دي ه 

                              
 .(10/119رواه البخاري ف  كتاب المرضى، باب فضل من يصرت من الريح ) (1)
 .(5مالك ف  الموطأ ف  العين، باب ما ااء ف  أار المريض، ) (2)
( ومسلم كتاب البعر والصعلة، بعاب 10/107رواه البخاري كتاب المرضى، باب ما ااء ف  كةارة المريض ) (3)

 .(49 واب المبمن، رقم )
( ومسلم كتاب البر والصلة، بعاب 10/107ه البخاري، كتاب المرضى، باب ما ااء ف  كةارة المريض )روا (4)

 .(52 واب المبمن رقم )
( وأحمعد 2399الترمذي كتاب الرهد، باب ما ااء ف  الصبر على العبالء، وقعال حعديث حسعن صعحيح رقعم ) (5)

الحعاكم فع  المسعتدرك وصعححه ووافقعه ( و2913( وابن حبان ف  صحيحه رقم )450، 2/287ف  المس د )
 .(1/346الذهب  )

( ومسعلم كتعاب البعر والصعلة، بعاب 10/116رواه البخاري كتعاب المرضعى، بعاب أشعد ال عاج بعالًء األ بيعاء ) (6)
 .(45 واب المبمن فيما يصيبه رقم )

  ف  صعحيح الاعامت ( وصححه األلبا 1644رواه أبو داود، كتاب الركاة، باب ف  ا ستعةاف، حديث رقم ) (7)
 .(5812( برقم )2/1012الصغير وريادته )

 .(5321رواه البخاري، كتاب المرضى، باب ماااء ف  كةارة المرض برقم ) (8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 26 - 

رقة خةف ع ه، وما يرال البالء بالعبد حتى يمش  على األرض وليج عليه 
 .(1)خطيئة(

 من حكم المرض وفوائده:
ولما يتضم ه من تعب  ،من ال اج أل ه اختالل الصحةالمرض مكروه لك ير 

وألم  وعار، ولكن هللا قدره لحكم عاليمة، بل وفوائد اليلة يعود ف  ك ير م ها  لى 
  ➔⬧ المريض  ةسه وكما قال هللا تعالى: 

❑➔⧫⬧  ➔⬧◆  

   (2)  :م ها 
ر للذ وب، ومحو السيئات كما قال عليه الصالة والسالم: )ما ن فيه تكةيأ-1

يصيب المسلم من  صب و  وصب و  هم و  حرن و  أذى و  غم حتى الشوكة 
، بل حتى أهل المريض يشاركون ف  األار لما (3)يشاكها    كةر هللا بها خطاياه(

)  يرال البالء يقتضيه ذلك م هم من ا م  ةسية، يقول عليه الصالة والسالم: 
بالمبمن أو المبم ة ف  اسده وف  ماله وف  ولده حتى يلقى هللا وما عليه 

 .(5)) ن عالم الاراء مت عالم البالء(. وقال عليه الصالة والسالم: (4)خطيئة(
 أن رسول هللا رض  هللا ع ه  اابر بن عبد هللاوف  صحيح البخاري عن 

دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال مالك يا أم السائب أو ) صلى هللا عليه وسلم:
فيها فقال   تسبى الحمى فا ها تذهب الحمى   بارك هللا يا أم المسيب ترفرفين قالت 

 .(6)(خطايا ب   ادم كما يذهب الكير خبث الحديد
الخير لصاحبه )من يرد  يالبومن فوائد المرض للصابرين المبم ين أ ه -2
ً ابتالهم (7)خيراً يصب م ه(هللا به  . وقال عليه الصالة والسالم: ) ذا أحب هللا قوما

فالمرض يستخرب به شكر هللا  (8)فمن رض  فله الرضا ومن سخط فله السخط(
 على  عمة العافية والصبر. 

ومن فوائد المرض رفعة ف  دراات المبم ين، فان كان للعبد م رلة ف  -3
 ن تاله هللا ف  اسده، كما قال صلى هللا عليه وسلم: )الا ة لم يدركها بعملها، اب

تليه بما يكره حتى هللا الم رلة فما يبلغها بعمل فال يرال هللا يب ع دالرال لتكون له 
 .(9)يبلغه  ياها(

ومن فوائد المرض معرفة  عمة الصحة فاألمور تعرف بأضدادها، فمن   -4
على  عمة الصحة، فيستكمل  رف المرض لم يقدر الصحة، ومن  م شكر هللاعي

                              
 .(1418( برقم )1/172رواه اإلمام أحمد ف  مس ده، ) (1)
 .19سورة ال ساء، اية:  (2)
( ومسلم كتاب البر والصلة، بعاب 10/107يض )رواه البخاري، كتاب المرضى، باب ما ااء ف  كةارة المر (3)

 .(52 واب المبمن رقم )
( وأحمعد 2399الترمذي كتاب الرهد، باب ما ااء ف  الصبر على العبالء، وقعال حعديث حسعن صعحيح رقعم ) (4)

( والحعاكم فع  المسعتدرك وصعححه ووافقعه 2913( وابن حبان ف  صحيحه رقم )450، 2/287ف  المس د )
 .(1/346الذهب  )

 .(2396رواه الترمذي، باب ماااء ف  الصبر على البالء، حديث رقم ) (5)
 .(2575رواه مسلم، كتاب البر والصلة وا داب، باب  واب المبمن فيما يصيبه من مرض وحرن رقم ) (6)
 .(5321رواه البخاري، كتاب المرضى، باب ماااء ف  كةارة المرض برقم ) (7)
(. وابن مااعه، بعاب الصعبر 2396( حديث رقم )4/601ف  الصبر على البالء )رواه الترمذي، باب ما ااء  (8)

 .(4031( حديث رقم )2/1338على البالء )
 .(6095( حديث رقم )10/482(. وابن أب  يعلى ف  مس ده )2908( حديث رقم )7/169رواه ابن حبان ) (9)
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 ن أمره كله عابا ألمر المبمن الخيرية الت  أخبر ع ها ال ب  صلى هللا عليه وسلم: )
خير وليج ذاك ألحد    للمبمن  ن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و ن أصابته 

 .(1)(ضراء صبر فكان خيرا له
ه بالعودة  لى هللا ومن فوائد المرض أ ه يسبب  يقاال العبد من غةلته وتذكر-5

عر وال واإل ابة  ليه والتعلق به، وك ير من ال اج   يعود  لى هللا    مت الشدائد، 
  ⬧◆ ◆☺➔ يقول المولى سبحا ه وتعالى:

◼⧫  ◆⧫ ⧫⧫◆ 
 ⬧◆ ⧫  

⬧ ⧫ ⧫  (2) ول سبحا ه: ويق 
⧫⬧◆ ➔ 

⬧➔ ⧫➔❑⧫  (3) اً: ـول أيضــــويق
 ⬧⬧◆  ➔ 

 ⧫ ➔ 
 ➔⬧ ❑➔⧫ 

 (4). 
اإل سان،  ومن فوائد المرض ذهاب الةخر والعاب والكبر والبطر عن-6

 ومعرفة قدره، والهور ضعةه حااته وذلته.
والهور أ وات من التعبد لم  الضراءومن فوائد المرض استخراب عبودية -7

 تكن لو  المرض من الخشية والصبر والدعاء.
عن أب  هريرة قال عاد رض أن وسيلة لل ااة من ال ار، ومن فوائد الم-8

 وعك كان به ومعه أبو هريرة فقال ال ب مريضا من  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا
على عبدي المبمن ف   اري أسلطها أبشر فان هللا يقول ه  ) صلى هللا عليه وسلم:

 .(5)(الد يا لتكون حاله من ال ار ف  ا خرة
 
 
 
 

                              
 .(2999رقم )رواه مسلم، كتاب الرهد والرقائق، باب المبمن أمره كله خير ب (1)
 .51سورة فصلت، اية:  (2)
 .48سورة الرخرف، اية:  (3)
 .21سورة السادة، اية:  (4)
( حعديث رقعم 2/1149(. وابن مااعة بعاب الحمعى )2088( حديث رقم )4/412( )35رواه الترمذي،  باب ) (5)

 (.1277( حديث رقم )1/496والحاكم ف  المستدرك ) .(3470)
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 المرض والدعاءخامساً: 

بأسمائه يشتمل على تمايد المولى سبحا ه دعاء هللا سبحا ه بمع اه الواست 
  ◆ حمده وتسبيحه وصةاته و

⧫ ⬧❑◼  (1)  وهذا
أعالم ما ف  الدعاء لذا قال عليه الصالة والسالم: )خير الدعاء دعاء يوم عرفة 
وخير ما قلت أ ا وال بيون من قبل     له    هللا وحده   شريك له، له الملك وله 

ويشتمل على فقر السائل وحااته، كما يشتمل  .(2)الحمد وهو على كل ش ء قدير(
 السبال المباشر وهو الطلب بقضاء الحااات. 

أدعية ال ب  صلى هللا عليه وسلم هذه األ وات ال ال ة كما ف  سيد  تولذا تضم 
وأ ا على عهدك خلقت   وأ ا عبدك اللهم أ ت رب     له    أ ت ا ستغةار: )

ما ص عت أبوء لك ب عمتك عل  وأبوء لك  ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر
. والدعاء من أعالم العبادات، وهو (3)(بذ ب  فاغةر ل  فا ه   يغةر الذ وب    أ ت

وا مت ات عن دعاء هللا  والذلمتضمن لتمايد هللا سبحا ه كما هو متضمن للخضوت 
  ⧫⬧◆سبحا ه مواب لسخطه وعقابه كما قال سبحا ه وتعالى: 

→◆ ❑ ⧫ 
⬧    

⧫⧫ ⧫ ⧫ 
⧫❑➔◆ ⧫➔  

 (4) من أهم الدعاء  لكون ،فبدأ ف  األول بالدعاء وف  األخير بالعبادة
  ◆ ☺سبحا ه: ال ــق، لذا العبادات
 ⬧ ❑⬧ ⧫  ⧫◼ 

 (5) والدعاء من أعالم األسباب ف  الب مرادات الد يا وا خرة، وقد .
  ⧫⬧◆ →◆قال المولى سبحا ه وتعالى: 

❑ ⧫ ⬧   
 ⧫⧫ ⧫ 
⧫ ⧫❑➔◆ ⧫➔ 

  (6) له سبحا ه وتعالى: وقو 
⬧◆ ⬧ ⧫ ⧫ 
⬧ ⬧   ◼◆❑ 

 ⬧ ⧫  
❑⧫◆⬧  

❑⬧◆  ➔⬧ 

                              
 .180سورة األعراف، اية:  (1)
وصعححه األلبعا   فع  صعحيح  (3655بعاب فع  دععاء يعوم عرفعة، رقعم )كتعاب العدعوات، أخراه الترمعذي،  (2)

 .(3274الاامت، برقم )
 (.5947ي، باب أفضل ا ستغةار، رقم )رواه البخار (3)

 .60سورة غافر، اية:  (4)

 .18سورة الان، اية:  (5)

 .60سورة غافر، اية:  (6)
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⧫  (1) . وقال عليه الصالة والسالم: ) ن هللا
 . (2) ليه يديه أن يردهما صةرا خائبتين(حي  كريم يستح   ذا رفت الرال 

كما أن الدعاء له من الم افت الروحية على األ ةعج معن الطمأ ي عة علعى القلعوب 
مععا   يقععدره    مععن عرفععه ممععا لععه أبلععغ األ ععر فعع  سعععادة ال ةععوج وتحملهععا لعع  م 

ة دراسعذلك  تكما أ بتت الدراسات المادية دور الدعاء ف  الشةا، كما أكد ،والمرض
( 1000ف  مستشةى سا ت لوك ف  مدي ة كا ساج األمريكية، وقد شعملت الدراسعة )

معععريض حعععدي   اإلصعععابة بعععأمراض القلعععب فععع  المستشعععةى، وخراعععت الدراسعععة أن 
  معن غيعرهم، وأن العدعاء مسعاعد فعععالالمتاهعين  لعى هللا بالعدعاء كعا وا أفضعل حعا ً 

م، 25/10/1999لمستشعةى للعالب الطب ، وقد  شرت الدراسة ف  أرشعيف أبحعاث ا
 . (3)وعملت بشكل حيادي وبدقة كبيرة

فها هو أبو ا ادم عليه  ،ودعاء هللا سبحا ه هو هدي أ بياء هللا ورسله وأوليائه
  ◆◆ ⬧⬧السالم يقول: 
◆→ ◆  ⬧ ◆⬧ 

☺⬧◆ ⬧❑◆⬧  

 (4)ا  وح عليه السالم يقول: . وهذ 
⧫⬧ ◆  ❑➔⧫ 

⬧⧫  (5) :وها هو  براهيم عليه السالم يقول ، 
❑◆ ◼◆ ⧫  

⧫❑ ⧫ ◼◆  

 (6) :ويدعو عليه السالم . ◆ 
➔  ❑◼ 

◆ ➔  ◆ ⬧⬧◆ 

⧫  (7) :وها هو سليمان عليه السالم ، 
⧫⬧◆ ◆   

⧫ ⧫☺➔  
☺➔ ◼⧫ ◼⧫◆ ⧫◆ 

◆ ◆ ⬧ ⬧ 
◆ ❑⧫  

⧫ ⬧✓  (8) وها هو ،
  ⧫⬧ ◆ ◆موسى عليه السالم يدعو هللا: 

   ◆  
  ➔◆  

   ❑⬧⧫ 

                              
 .186: سورة البقرة، اية (1)

، وصححه األلبا   فع  صعحيح الاعامت، بعرقم ( 3627الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول هللا، رقم ) رواه (2)
(1757). 

 .،  قالً عن موقت مايكروسوفتهـ5/6/1421موقت  سالم أون  ين، ف  صةحة أهم األخبار  (3)

 .23سورة األعراف، اية:  (4)
 .10سورة القمر، اية:  (5)

 .48يم، اية: سورة مر (6)

 .40سورة  براهيم، اية:  (7)

 .19سورة ال مل، اية:  (8)
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⬧❑  (1) . :وها هو  ب  هللا أيوب عليه السالم 
❑◆  ⧫ ◆ 

 ⧫ ➢ ◆ 

 ▪❑✓  (2)  :وقال تعالى 
◆ ⧫⧫ ❑  

⧫ ◆  ⧫ 
⬧  ⧫◆ 

 (3)  :وها هو ركريا عليه السالم يدعو هللا ➔◆ 
⧫  ◆  ⧫⬧ ◆ 
   → ➔ 

⧫⬧    

⧫  (4) بل الرب سبحا ه يأمر  بيه صلى ،
  ➔◆ ▪ هللا عليه وسلم بالدعاء: 

☺  (5)  :وقوله ◆➔ ▪ 
➔❑   ⧫☺ 

✓◆  ➔❑◆  

◆  ⬧⧫➢  (6)سبحا ه . وقوله : 
➔◆ ▪  ◆ 

◆  ⧫✓❑▪  


(7) . 

 ذ هو س ة ال ب  صلى هللا عليه وسلم وسبال المولى سبحا ه والدعاء للمرضى 
دعائه عليه الصالة والسالم ع د عيادة المرضى هو الشاف  سبحا ه، حيث كان من 

)اللهم رب ال اج أذهب البأج اللهم أ ت الشاف    شةاء    شةابك شةاًء   يغادر 
وهذا حري بكل من رار مريضاً وكذلك األطباء يدعون لمرضاهم بالشةاء  (8)سقماً(

لغيب ماابة كما ودعوة المبمن ألخيه بالهر افا ه   يقل أ راً عن األدوية المادية، 
والمريض حري به أن يدرك ويوقن أن األمور صح عن ال ب  صلى هللا عليه وسلم، 

 بيده سبحا ه وأ ه هو الشاف  وقد قال الخليل عليه الصالة والسالم: 
⬧◆ →⧫ ◆❑⬧ ✓  


برب     أسباب والواهر والوااب التعلقوما األدوية واألدعية واألغذية  (9)

 األسباب ودعائه سبحا ه. 

                              
 .28-25سورة طه، اية:  (1)

 .83سورة األ بياء، اية:  (2)

 .41سورة ص، اية:  (3)

 .38سورة ال عمران، اية:  (4)

 .114سورة طه، اية:  (5)

 .98-97سورة المبم ون، اية:  (6)
 .118سورة المبم ون، اية:  (7)

بعاب اسعتحباب كتعاب السعالم، (. ومسلم 5351باب دعاء العائد للمريض، رقم )كتاب الطب، البخاري، اه رو (8)
 (.2191رقية المريض، رقم )

 .80سورة الشعراء، اية:  (9)
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وكععان ممععا شععرعه عليععه الصععالة والسععالم ألمتععه فعع  كععل صععالة أن يععدعو بععين 
وكعان . (1)السادتين: )اللهم اغةر ل  وارحم   وعاف   واهد   واررق   واابر ع (

صلى هللا عليه وسلم يدعو: )اللهم     أعوذ بك من البرص والا عون والاعرام ومعن 
 .(2)س ء األسقام(

ال أ ج رض  هللا ع ه لمن يشتك  مرضاً أ  أوصيك برقية رسول هللا صلى ق
هللا عليه وسلم )اللهم رب ال اج مذهب البأج اشة  أ ت الشاف    شةاف     أ ت 

 .(3)شةاًء   يغادر سقماً(
وعن عائشة رض  هللا ع ها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعوذ 

ى ويقول: )اللهم رب ال اج أذهب البأج اشف اشةه أ ت بعض أهله يمسح بيده اليم 
ً (4)الشاف    شةاء    شةابك شةاًء   يغادر سقماً( : أي   يترك .   يغادر سقما

 ً  . مرضا
قال ف  مرقاة المةاتيح ف  تعليقه   شةاء    شةابك فيه  شارة    أن كل ما 

 . يقت من داء والتداوي   ي اح  ن لم يصادف تقدير هللا
وقال الطيب    شةاء خرب مخرب الحصر تأكيداً لقوله أ ت الشاف  أل ه تدبير 

 الطبيب ودفت الدواء   ي اح ف  المريض  ذا لم يقدر هللا الشةاء. 
عن عائشة رض  هللا ع ها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  ذا اشتكى 

ه وأمسح ياعه ك ت أ ا أقرأ عليقرأ على  ةسه بالمعوذات وي ةث، قالت: فلما اشتد و
 . (5)عليه بيمي ه رااء بركتها

وقععد استشععكل علععى الععبعض الععدعاء للمععريض بالشععةاء مععت مععا فعع  المععرض مععن 
كةارة الذ وب وال واب كما تضعافرت األحاديعث والاعواب أن العدعاء عبعادة   ي عاف  

 . (6)ال واب والكةارة أل هما يحصالن بأول مرض وبالصبر عليه
 ذ أن سعع ة ال بعع   ،ةععت  لععى قععول بعععض الصععوفية بعععدم الععدعاء للمععريضو  يلت

: لعل قال ابن حار ف  تعليقه على البخاري ،صلى هللا عليه وسلم ه  أكمل األحوال
البخاري أشعار  لعى أن مطلعق الشعكوى   يم عت رداً علعى معن رععم معن الصعوفية أن 

 .(7)كشف البالء يقدح ف  الرضا والتسليمبالدعاء 
ء من أعالم األسباب ف  تحصيل مرادات العد يا وا خعرة، وم هعا الشعةاء فالدعا

من المرض وهو   ي اف  التوكل بل هو من لورامه، كما   ي اف  التداوي و  غيره 
 من األسباب األخرى ما دام القلب متعلقاً به سبحا ه كما كان عليه الصالة والسالم. 

                              
، بعاب معا يقعول بعين السعادتين، رقعم ه(. وابعن مااع284رواه الترمعذي، بعاب معا يقعول بعين السعادتين، رقعم ) (1)

 .(1281   ف  الاامت الصحيح برقم )وصححه األلبا (298)

وصععححه األلبععا   فعع  صععحيح الاععامت  (،1553كتععاب الصععالة، بععاب فعع  ا سععتعاذة، بععرقم  رواه أبععو داود (2)
 (.1281الصغير وريادته رقم )

بعاب اسعتحباب كتعاب السعالم، (. ومسلم 5351باب دعاء العائد للمريض، رقم )كتاب الطب، البخاري، رواه  (3)
 .(2191يض، رقم )رقية المر

 .(2191رواه مسلم،كتاب السالم، باب استحباب رقية المريض، برقم ) (4)

 .(2192كتاب السالم، باب رقية المريض بالمعوذات وال ةج برقم )مسلم رواه  (5)

 (.10/8تحةة األحوذي شرح الترمذي ) (6)

 (.10/124فتح الباري، ) (7)
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أ ه أقل مرتبة من الدعاء    اائراً وهو و ن كان من ا خرين الدعاء  طلبأما 
سبال المخلوقين، وف  حديث المرأة السوداء التع  كا عت تصعرت من مباشرة لما فيه 

سألت ال ب  صلى هللا عليه وسلم أن يعدعو هللا لهعا، فقعال عليعه الصعالة والسعالم: ) ن 
ن قعال ابع (1)شئت صبرت ولك الا ة، و ن شئت دعوة هللا أن يعافيعك، فقالعت أصعبر(

وف  ذلك اعوار المعالاعة والتعداوي وأن ععالب األرواح بالعدعوات ” :القيم رحمه هللا
وفيه دليعل علعى ” :وقال ابن حار (2)“والتواه  لى هللا يةعل ما   ي اله عالب األطباء

اوار ترك التداوي وفيعه أن ععالب األمعراض كلهعا بالعدعاء وا لتاعاء  لعى هللا أ اعت 
 .(3)“روأ ةت من العالب بالعقاقي

وقد يستشكل البعض عدم  اابة العدعاء لعدى بععض ال عاج، فعالاواب أن  اابعة 
معن دععا بعدعوة لعيج ) :الدعاء تأخذ  ال ة أشكال كما قال ال ب  صلى هللا عليعه وسعلم

يعاعل فيها قطيعة رحم و  مأ م هلل أعطاه هللا  حدى  الث  ما أن يغةر له بها ذ بعا أو 
 .(4)(له ف  ا خرةو ما أن يدخر له ف  الد يا 

كما أن ه اك موا ت لإلاابة كالغةلة، وأكل الحرام كما قال رسول هللا صعلى هللا 
 (5)عليه وسلم لسععد بعن أبع  وقعاص )يعا سععد أطعب مطعمعك تكعن مسعتااب العدعوة(

لقولعه عليعه الصعالة والسعالم ع عد فشعو  وترك األمر بالمعروف وال هع  ععن الم كعر.
 .(6)تدعون فال يستااب لكم( الم كر مت عدم اإل كار ) م

: ولكن ها ه ا أمر ي بغ  العتةطن لعه، وهعو أن األذكعار وا يعات (7)قال ابن القيم
أو األدعية الت  يستشةى بها ويرقى بها هع  فع   ةسعها  افععة شعافية، ولكعن تسعتدع  
قبععول المحععل، وقععوة همععة الةاعععل وتععأ يره، فمتععى تخلععف الشععةاء كععان لضعععف تععأ ير 

عدم قبول الم ةعل، أو لما ت قوي فيه يم ه أن ي ات فيه الدواء، كما يكون الةاعل، أو ل
ذلك ف  األدوية واألدواء الحسية، فان عدم تأ يرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لعذلك 
الدواء، وقد يكون لما ت قوي يم ت من اقتضائه أ عره، فعان الطبيععة  ذا أخعذت العدواء 

حسععب ذلععك القبععول، فكععذلك القلععب  ذا أخععذ الرقععى بقبععول تععام كععان ا تةععات البععدن بععه ب
 والتعاويذ بقبول تام، وكان للراق   ةج فعالة وهمة مب رة أ ر ف   رالة الداء. 

 الدعاء يدفع المكروه: 
وكذلك الدعاء فا عه معن أقعوى األسعباب فع  دفعت المكعروه وحصعول المطلعوب، 

  يحبعه هللا، لمعا فيعه  ولكن قد يتخلف ع ه أ ره  ما لضعف ف   ةسه بأن يكعون دععاء
من العدوان، و ما لضعف القلب وععدم  قبالعه علعى هللا وامعيتعه عليعه وقعت العدعاء، 
فيكععون بم رلععة القععوج الرخععو اععداً، فععان السععهم يخععرب م ععه خرواععاً ضعععيةاً، و مععا 

                              
( ومسلم، بعاب  عواب المعبمن فيمعا يصعيبه معن 5823ريح، رقم )رواه البخاري، باب فضل من يصرت من ال (1)

 (.2576مرض أو حرن، رقم )

 (.4/55، )راد المعاد (2)

 (.11/253فتح الباري، ) (3)

 .(2710( برقم )4/53مس د اإلمام أحمد، مس د الشاميين، ) (4)

 .6495( برقم 6/311المعام األوسط ) (5)

( والترمعذي، كتعاب الةعتن، بعاب معا 4004وف وال هع  ععن الم كعر بعرقم )رواه ابن مااه، باب األمر بعالمعر (6)
( وحس ه األلبا   ف  صعحيح الاعامت بعرقم 2169ااء ف  األمر بالمعروف وال ه  عن الم كر، حديث رقم )

(7070). 
 .25-21ابن قيم الاورية، الداء والدواء )الاواب الكاف  لمن سأل عن الدواء الشاف ( ص:  (7)
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لحصول المعا ت معن اإلاابعة معن أكعل الحعرام، والالعل، وريعن العذ وب علعى القلعوب، 
 سهو وهللا وغلبتهما عليها. واستيالء الغةلة وال

حديث أب  هريرة رض  هللا ع ه عن ال بع  صعلى هللا عليعه وسعلم  ااء ف كما 
قال: )ادعوا هللا وأ تم موق ون باإلاابة واعلمعوا أن هللا   يقبعل دععاء معن قلعب غافعل 

 .(1) ه(
فهذا دواء  افت مريل للداء ولكن غةلعة القلعب ععن هللا تبطعل قوتعه، وكعذلك أكعل 

 حرام يبطل قوته ويضعةها. ال
كما ف  صحيح مسلم من حديث أب  هريرة رض  هللا ع ه قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: )أيها ال اج:  ن هللا طيب   يقبل    طيباً، و ن هللا أمر 

  ⧫المبم ين بما أمر به المرسلين فقال: 
 ❑➔  

⧫ ❑➔◆◆ 
⬧   ☺ ⧫❑➔☺➔⬧ 

⧫  (2)  :وقال ⧫ 
 ❑⧫◆ ❑➔→  

⬧⧫ ⧫ ◆ (3)  م ذكر الرال 
يطير السةر أشعث أغبر، يمد يديه  لى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه 

 ..(4)ذي بالحرام فأ ى يستااب له(حرام ملبسه حرام وغ
مد ف  كتاب الرهد ألبيه: أصاب ب    سعرائيل بعالء، وذكر عبدهللا بن اإلمام أح

فخراععوا مخراععاً، فععأوحى هللا عععر واععل  لععى  بععيهم أن أخبععرهم أ كععم تخراععون  لععى 
الصعيد بأبدان  اسة، وترفعون  ل َّ أكةاً قد سةكتم بها الدماء، ومألتم بها بيعوتكم معن 

 لحرام، ا ن حين اشتد غضب  عليكمم ولن تردادوا م      بعداً. ا
 .(5)وقال أبو ذر: يكة  من الدعاء مت البر، ما يكة  الطعام من الملح

 الدعاء من أنفع األدوية: 
والعدعاء مععن أ ةعت األدويععة، وهعو عععدو العبالء، يدافعععه ويعالاعه، ويم ععت  رولععه، 

المعبمن كمعا روى الحعاكم فع  صعحيحه معن ويرفعه، أو يخةةه  ذا  رل، وهعو سعالح 
حديث عل  بن أب  طالب رض  هللا ع ه قال: قال رسول هللا صعلى هللا عليعه وسعلم: 

 .(6))الدعاء سالم المبمن، وعماد الدين، و ور السموات واألرض(
 للدعاء مع البالء مقامات: 
 وله مت البالء  الث مقامات: 

 . أحدها: أن يكون أقوى من البالء فيدفعه

                              
وحسعع ه ( 1/493رواه الحكععم فعع  المسععتدرك )( 3479( بععرقم )66لترمععذي، كتععاب الععدعوات، بععاب )رواه ا (1)

 .(245األلبا   ف  صحيح الاامت، برقم )
 .51سورة المبم ون، اية:  (2)
 .172سورة البقرة، اية:  (3)
رمعذي كتعاب ( والت1015رواه مسلم، كتعاب الركعاة، بعاب قبعول الصعدقة معن الكسعب الطيعب وتربيتهعا بعرقم ) (4)

 .(2/328( وأحمد ف  المس د )2989التةسير، باب ومن سورة البقرة برقم )
 .(1/593صةة الصةوة ) (5)
 .الذهب  ووافقه( وقال صحيح، 1/492رواه الحاكم ف  المستدرك ) (6)
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ال ا  : أن يكون أضعف من البالء فيقوى عليه البالء، فيصاب به العبد، ولكعن 
 قد يخةةه و ن كان ضعيةاً. 

 ال الث: أن يتقاوما ويم ت كل واحد م هما صاحبه. 
وقد روى الحاكم ف  صعحيحه معن حعديث عائشعة رضع  هللا ع هعا، قالعت: قعال 

قدر، والدعاء ي ةت مما  رل ومما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )  يغ   حذر من 
 . (1)لم ي رل، و ن البالء لي رل فيلقاه الدعاء فيعتلاان  لى يوم القيامة(

وفيععه أيضععاً مععن حععديث ابععن عمععر رضعع  هللا ع همععا عععن ال بعع  صععلى هللا عليععه 
 . (2)وسلم قال: )الدعاء ي ةت مما  رل ومما لم ي رل، فعليكم عباد هللا بالدعاء(

حديث  وبان رض  هللا ع ه عن ال ب  صلى هللا عليه وسلم: )   وفيه أيضاً من
يرد القدر    الدعاء، و  يريد ف  العمر    البر، و ن الرال ليحرم العرر  بالعذ ب 

 .(3)يصيبه(
 من آفات الدعاء: 

ومن ا فات التع  تم عت ترتعب أ عر العدعاء عليعه: أن يسعتعال العبعد، ويسعتبط  
لدعاء، وهو بم رلة من بذر بعذراً أو غعرج غرسعاً، فاععل اإلاابة، فيستحسر ويدت ا

 يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله و دراكه تركه وأهمله. 
وفعع  صععحيح البخععاري مععن حععديث أبعع  هريععرة رضعع  هللا ع ععه أن رسععول هللا 

 . (4)صلى هللا قال: )يستااب ألحدكم ما لم يعال، يقول: دعوت فلم يستاب ل (
  يععرال يسععتااب للعبععد، مععا لععم يععدت بععا م أو قطيعععة )وفعع  صععحيح مسععلم ع ععه: 

رحم، ما لم يستعال، قيل يعا رسعول هللا معا ا سعتعاالم قعال: يقعول: قعد دععوت وقعد 
 .(5)دعوت، فلم أر يستااب ل ، فيستحسر ع د ذلك ويدت الدعاء(

وف  مس د أحمد من حديث أ ج قال: قال رسول هللا صلى هللا عليعه وسعلم: )  
بخيععر مععا يسعتعال( قععالوا: يععا رسععول هللا كيعف يسععتعالم قععال: يقععول: قععد  يعرال العبععد

 .(6)دعوت رب  فلم يستاب ل (
 الدعاء والقدر: 

المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مارداً عن سببه، ولكن قعدر 
بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقت المقعدور، ومتعى لعم يعأت بالسعبب ا تةعى المقعدور، 

ذا كمعا قععدر الشعبت والععري باألكعل والشعرب، وقععدر الولعد بععالوطء، وقعدر حصععول وهع

                              
( وقععال: صععحيح اإلسعع اد، وتعقبععه الععذهب  بقولععه: ركريععا مامععت علععى 1/492رواه الحععاكم فعع  المسععتدرك ) (1)

( وقععال: رواه الطبرا عع  فعع  األوسععط والبععرار ب حععوه، وفيععه 10/146ةه، وذكععر الهي معع  فعع  المامععت )ضععع
ركريا بن م الور و قه أحمد بن صالح المصري، وضعةه الامهور، وبقيعة راالعه  قعات، كمعا ذكعر الهي مع  

 .هذا الحديث عن أب  هريرة وقال: رواه البرار وفيه  براهيم بن خي م بن عراك وهو متروك
( عن طريق عبعدالرحمن بعن أبع  بكعر المليكع ، وقعال: عبعدالرحمن واه، 1/493رواه الحاكم ف  المستدرك ) (2)

(: 1/146( وقعال الهي مع  فع  المامعت )20/102( والطبرا ع  فع  الكبيعر )5/234ورواه أحمد فع  المسع د )
 .يةةوشهر بن حوشب لم يسمت من معاذ، ورواية  سماعيل بن عياش عن أهل الحاار ضع

 .( وقال: صحيح ووافقه الذهب 1/493رواه الحاكم ف  المستدرك ) (3)
( ومسععلم كتععاب الععذكر 5981رواه البخععاري كتععاب الععدعوات، بععاب يسععتااب ألحععدكم مععا لععم يعاععل، بععرقم ) (4)

 .(2735والدعاء، باب بيان أ ه يستااب للداع  ما لم يعال برقم )
 .(2735ة، باب أ ه يستااب للداع  ما لم يعال رقم )رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوب (5)
( وقعال: رواه أحمعد وأبعو يعلعى 10/147( وذكره الهي م  فع  المامعت )210-3/193رواه أحمد ف  المس د ) (6)

ب حوه والبرار والطبرا ع  فع  األوسعط، وفيعه أبعو هعالل الراسع  وهعو  قعة وفيعه خعالف، وبقيعة راعال أحمعد 
 .وأب  يعلى راال الصحيح
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ة باألعمعال الررت بالبذر، وقدر خروب  ةج الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الا ع
ودخول ال ار باألعمال، وكذلك قدر المولى سبحا ه وتعالى للسعائلين دععائهم وكشعف 

  الضر ع هم. 
أن  حا قععدر وقععوت المععدعو بععه بالععدعاء لععم يصععفالعدعاء مععن أقععوى األسععباب، فععاذ

يقال:   فائدة ف  الدعاء، كما   يقال:   فائدة ف  األكل والشعرب واميعت الحركعات 
 واألعمال، وليج ش ء من األسباب أ ةت من الدعاء، و  أبلغ ف  حصول المطلوب.
 وف  صحيح مسلم ف  قصة األخدود أن الغالم قاله له اليج الملك: تدع  أ عك
تشة ، قال أ ا   أشة  احد،   ما يشة  هللا، فعان أ عت ام عت بعاهلل دععوت هللا فشعةاك، 

 .(1)فآمن باهلل فشةاه هللا
 

                              
صحيح مسلم، كتاب الرهد والرقائق، باب قصعة أصعحاب األخعدود والسعاحر والراهعب والغعالم، حعديث رقعم  (1)

(3005). 
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 العدوى بين الةقه والطبسادساً: 

 
عداء، وه  ما يعدي من ارب وغيره، وهو مااورته من اسم من اإل :العدوى

 . (1)صاحبه  لى غيره
ألمراض وما  بت ف  الطب يقي اً فال يتصور والعدوى  ابتة بالطب لاملة من ا

أن يواد ف  الشرت ما يعارضه، كمعا أن معا اعاء بعه الشعرت معن األمعور القطعيعة   
 يتصور أن يواد ما يكذبها ف  أي علم من العلوم. 

ومععا ورد فعع  ال صععوص الشععرعية مععن أكععل ال بعع  صععلى هللا عليععه وسععلم مععت 
. فا ما ياب أن (2)الة والسالم: )  عدوى(الماذوم، أو  ة  العدوى كقوله عليه الص

تةسر بال صوص األخرى، وقد أ كر البعض أصل العدوى وهو   كار لما هعو واقعت، 
بي ما  اد امهور العلماء يامعون بي ها ويةسرون ال صوص بعضعها بعبعض ، ف اعد 

الصععحيح وهعو قععول ال بعع  فعع   ةعج الحععديث أن هعذا الحععديث: )  عععدوى( لعه تكملععة 
 .(3) عليه وسلم: )فر من الماذوم فرارك من األسد(صلى هللا

بل  ن األحاديث المحكمة ت بت العدوى، كحديث الطاعون الذي يقول فيه عليعه 
الصالة والسالم: ) ذا سمعتم بالوباء ف  أرض فال تقدموا عليه، و ذا وقعت فع  أرض 

. (5)المصح( . وحديث: )  يورد الممرض على(4)وأ تم فيها فال تخراوا فراراً م ه(
وف  صحيح مسلم تحت باب اات اب الماذوم: أ ه كان فع  وفعد  قيعف راعل ماعذوم 

 .(6)فأرسل  ليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أ ا قد بايع اك فارات(
قال البيهق : وأما ما  بت عن ال ب  صلى هللا عليه وسعلم أ عه قعال: )  ععدوى( 

 . (7)لية من  ضافة الةعل  لى غير هللا تعالىفهو على الواه الذي يعتقدو ه ف  الااه
الحديث األول العدوى بطبعها ولم ي ف حصول الضرر   ف ىوقال ال ووي: ف ة

 لعى ا حتعرار ممععا يحصعل ع ععده   ال ععا   ك بقععدر هللا تععالى وفعلعه وأرشععد فعع عد ذلع
ذكر ععاه مععن تصععحيح الحععدي ين والامععت  يرادتععه وقععدره فهععذا الععذ بةعععل هللا والضععرر 

 .(8)عليه امهور العلماء يالذ ي هما هو الصوابب
وقال ابن القيم عن الحديث: يتضمن   بات األسباب والحكم و ة  ما كا وا عليه 

 .(9)من الشرك واعتقاد الباطل
وقععد ذكععر ابععن حاععر أحععد مسععالك الامععت بععين هععذه األحاديععث: أن المععراد ب ةعع  

ااهليعة تعتقعده أن األمعراض تععدي العدوى أن شيئاً   يععدي بطبععه  ةيعاً لمعا كا عت ال

                              
 .(عدو)ولسان العرب، مادة  ال هاية ف  غريب الحديث واأل ر، ومختار الصحاح، (1)
 عةعاف فع  فليطلبعه حقعا طلعب ومعن والبيعت، الشعراء ف  والسماحة السهولةالبخاري، كتاب البيوت، باب رواه (2)

 و  غعول، و   عوء و  صةر، و  هامة و  طيرة و  عدوى  ( ومسلم، كتاب السالم، باب 1993برقم )
 (.2220برقم ) مصح على ممرض يورد

 (.5707البخاري، كتاب الطب، باب الاذام برقم )رواه  (3)
 (.3286برقم ) رقيموال الكهف أصحاب أن حسبت أمكتاب األ بياء، باب رواه البخاري،  (4)
 (.1443الس ن الكبرى، البيهق  ) (5)
 (.2231مسلم، كتاب السالم، باب اات اب الماذوم، )رواه  (6)
 (.6/203الس ن الكبرى، البيهق  ) (7)
 (.14/214شرح ال ووي على صحيح مسلم، ) (8)
 (.2/269راد المعاد، ابن القيم ) (9)
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بطبعها من غير  ضافة  لى هللا فأبطل ال ب  صلى هللا عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل 
مت الماذوم ليبين لهم أن هللا هو الذي يمرض ويشعة ، و هعاهم ععن العد و م عه ليبعين 

صلى لهم أن هذا من األسباب الت  أارى العادة بأ ها تةض   لى مسبباتها، فة   هيه 
هللا عليه وسلم   بات األسباب وف  فعله  شارة  لى أ ها   تستقل بل هللا هعو العذي أن 

 . (1)شاء سلبها قواها فال تب ر

                              
 (.10/160فتح الباري، ابن حار ) (1)
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 ال تائج
 

 وهذه أهم ال تائج الت  توصلت  ليها: 

 مشروعية التداوي واألخذ بأسباب الشةاء وأن ذلك   ي اف  التوكل.  -1

 لمصائب ومن املتها األمراض. أهمية القضاء بالقدر والصبر على ا -2

للمرض حكم عاليمة، وفوائعد كبيعرة، تاععل المعريض يعدرك حكمعة هللا  -3
 سبحا ه ف  هذه األمراض. 

أهميعة العدعاء فعع  تحصعيل م ععافت العد يا وا خععرة ومعن ذلععك الشعةاء مععن  -4
 األمراض. 

الشرت يأمر باألخعذ باألسعباب فع  اات عاب األمعراض، ومعن املعة ذلعك  -5
 عدوى، ولكن يأت  ذلك باعتبارها سبباً من األسباب.ا هتمام بأمر ال
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 المراات
 

 .دار المعرفة، بيروتحياء علوم الدين، أبو حامد الغرال ،   -1

، دار الحععرمين، الطبرا عع أبععو القاسعم سععليمان بععن أحمعد ألوسععط، االمعاعم  -2
 .هـ1415القاهرة، 

دار  حيعععاء التعععراث ترمعععذي، محمعععد بعععن عيسعععى أبعععو عيسعععى الترمعععذي، ال -3
 .رب ، بيروت، )د. طت(الع

 شر ورارة األوقاف والشئون اإلسالمية، المغعرب، لتمهيد، ابن عبدالبر، ا -4
 .هـ1387

 لاامت الصغير، السيوط ، ا -5

لحث على التاارة والص اعة و العمعل واإل كعار علعى معن يعدع  التوكعل ا -6
ف  ترك العمل، أبو بكر أحمد بعن محمعد الخعالل الح بلع ، دار العاصعمة، 

 هـ.1407الرياض 

لععداء والععدواء )الاععواب الكععاف  لمععن سععأل عععن الععدواء الشععاف (، ابععن قععيم ا -7
 .، دار الكتب العلمية، بيروتالاورية

 -هعععـ 1414لسعع ن الكبعععرى، البيهقعع ، مكتبعععة دار البععار، مكعععة المكرمععة، ا -8
 .م1994

، مبسسععة الرسععالة، لقععاموج المحععيط، محمععد بععن يعقععوب الةيععرور ابععاديا -9
 بيروت، )د. طت(

 هـ.1407دار الكتاب العرب ، بيروت،  ، الهي م ،روائدال مامت -10

المسعععتدرك علعععى الصعععحيحين، محمعععد بعععن عبعععدهللا أبعععو عبعععدهللا الحعععاكم  -11
  م.1990 -هـ 1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طال يسابوري

 لمعام األوسط، .ا -12

  ، دار  حياء التراث العرب ، مصر، )د. طت(لموطأ، اإلمام مالكا -13

، أبععو السعععادات المبععارك بععن محمععد ريععب الحععديث واأل ععرل هايععة فعع  غا -14
 .م1979 -هـ 1399الارري، المكتبة العلمية، بيروت، 

، محمد بعن عبعدالرحمن المبعاركةوري، دار حةة األحوذي شرح الترمذيت -15
 .الكتب العلمية، بيروت، )د. طت(

هعـ 1405، 1ابن الاوري، دار الكتاب العرب ، بيعروت، طلبيج  بليج، ت -16
 .م1985 -

امت العلوم والحكم، ابن راب الح بل ، دار ابن حعرم، بيعروت، الطبععة ا -17
 م.2002 -هـ 1423ال ا ية 

 صن المسلم.ح -18

تحقيعععق شععععيب األر عععابوط، مبسسعععة ، الاوريعععة اد المععععاد، ابعععن القعععيمر -19
 .م1986 -هـ 1407الرسالة، بيروت، 

روت، دار الةكعر، بيع ن ابن مااة، محمد بن يريد أبو عبدهللا القروي ع ، س -20
 )د. طت(
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دار الةكعر، بيعروت، )د.  أبو داود، سليمان بن األشععث الساسعتا  ،س ن  -21
  طت(

، دار الكتعععب ال سعععائ ، أحمعععد بععن شععععيب أبعععو عبععدالرحمن ال سعععائ سعع ن  -22
 .م1991 -هـ 1411، 1العلمية، بيروت، ط

دار ، رح ال ووي على صحيح مسلم، أبو ركريا يحيى بن شرف ال وويش -23
 .هـ1392، 3، بيروت، ط حياء التراث العرب 

مبسسعة الرسععالة، حيح ابعن حبعان، محمعد بعن حبععان أبعو حعاتم البسعت ، صع -24
 م.1998 -هـ 1414، 2بيروت، ط

، دار ابعن ك يعر، بيعروت، حيح البخاري، محمعد بعن  سعماعيل البخعاريص -25
 . م1987 -هـ 1407، 3ط

، المكتععب األلبععا  محمععد  اصععر الععدين حيح الاععامت الصععغير وريادتععه، صعع -26
 .م1996 -هـ 1416، 2م ، بيروت، طاإلسال

دار  حيعاء التعراث العربع ، حيح مسلم، مسلم بن الحااب ال يسعابوري، ص -27
 بيروت، )د. طت(

 .، ابن الاوري، دار الكتب العلمية، بيروتةة الصةوةص -28

تحقيق ركريعا علعى يوسعف، ، ابن القيم، وذخيرة الشاكرين دة الصابرينع -29
 .دار الكتب العلمية، بيروت

، دار  حيععاء التععراث العربعع ، العي عع بععدر الععدين محمععود ار ، مععدة القععع -30
 . بيروت

تح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علع  بعن حاعر أبعو الةضعل ف -31
  دار المعرفة، بيروت، )د. طت(العسقال  ، 

دار صعادر بيعروت، لسان العرب، محمد بن مكرم بن م الور المصعري،  -32
 ، )د. ت(1بيروت، ط

امت عبدالرحمن بن قاسم،  شر  دارة اإلفتاء تيمية، اموت الةتاوى، ابن م -33
 .بالسعودية

، مكتبعة لب عان، ختار الصحاح، محمد بن أب  بكر بعن عبعدالقادر العراريم -34
 .م1995 -هـ 1415بيروت، 

 -هـ 1393، 2دار الكتاب العرب ، بيروت، طدارب السالكين، ابن القيم، م -35
 .م1973

، تحقيعق:  رشعاد   عى أبعو يعلعىس د ابن أب  يعلى، أحمد بعن علع  بعن المم -36
 .هـ1407، 1الحق األ ري،  دارة العلوم األ رية، فيصل اباء، ط

أحمد بن ح بعل أبعو عبعدهللا الشعيبا  ، مبسسعة قرطبعة، س د اإلمام أحمد، م -37
 . مصر، )د. طت(

 هـ.5/6/1421وقت  سالم أون  ين، ف  صةحة أهم األخبار م -38
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