
عياادة آاداب                                                                                        اداب    كتاب اآل

 المريض
193 

 

 عيادة المريض آداب -19

  :فضل عيادة المريض 

 فِـيَمِريِض الَعائِدُ : »ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَعْن ثَْوبَاَن  -1

ىَجنَِّة حَ الْخَرفَِة ـمَ   .(1) أخرجه مسلم «.ِجعَ يَـرْ  تَـّ

إِنَّ هللاَ َعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬وُل اقَاَل: قَاَل َرسُ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2

ِ! نِـيتَعُدْ  لَـمْ ِقيَاَمِة، يَا اْبَن آادََم! َمِرْضُت فَ الَوَجلَّ يَقُوُل، يَْوَم  ، قَاَل: يَا َرب 

َت أَنَّ َعْبِدي فاُلَناً ِلـمْ يَن، قَاَل: أََما عَ لَـمِ عَاالَكْيَف أَُعوادَُك؟ َوأَْنَت َربُّ 

. أخرجه «ِعْندَهُ؟ نِـيلََوَجْدتَ  تَـهُ َت أَنََّك لَْو ُعدْ ِلـمْ عَ تَعُدْهُ، أََما  لَـمْ َمِرَض فَ 

 .(2)مسلم

 :حكم عيادة المريض 

انَا نَـهَ بَِسْبعٍ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَاَل: أََمَرنَا النَّ  ْنـهُ بََراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي هللاُ عَ الَعِن  -1

َمِريِض، َوإَِجابَِة الدَّاِعي، َونَْصِر ال َجنَائِِز، َوِعيَاادَةِ الَعْن َسْبعٍ: أََمَرنَا بِات ِبَاعِ 

ِة نِـيَ انَا َعْن آنَـهَ عَاِطِس. وَ القََسِم، َوَراد ِ السَّالَِم، َوتَْشِميِت الَمْظلُوِم، َوإِْبَراِر ال

ِة، َوَخاال يبَاجِ، وَ الالذََّهِب، وَ  تَـمِ ِفضَّ ِ، َواإِلْستَْبَرِق.الَحِريِر، َوالد ِ ي  متفق   قَس ِ

 .(3)عليه

 ٬وُل اــــــَرسُ  الَ : قَ الَ ــــــقَ  هُ ــــــْنـَي هللاُ عَ ـــى َرِض ـــُموسَ  يـــبِـَعْن أوَ  -2

َجائَِع، َوُعوادُوا الَوأْطِعُموا  -: األِسيرَ نِـييَعْ - يَ ـــنِـعَاالفُكُّوا ملسو هيلع هللا ىلص: »

                                                 

 (.2568برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.2569برقم ) أخرجه مسلم( 2)

 (.2066ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1239لبخاري برقم )أخرجه ا ،متفق عليه( 3)
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 .(1)أخرجه البخاري  .«َمِريضَ ال

 

 :أين يقعد العائد 

فََمِرَض، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ دُُم النَّ يَـخْ واِديٌّ يَـهُ قَاَل: َكاَن ُغالٌَم  ـهُ نْ َعْن أَنٍَس َرِضَي هللاُ عَ  -1

 لَـىفَنََظَر إِ «. ِلـمْ أَسْ : »لَـهُ يَعُوادُهُ، فَقَعَدَ ِعْندَ َرأِْسِه، فَقَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ فَأَتَاهُ النَّ 

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ فََخَرَج النَّ ، لَـمَ ، فَأَسْ ملسو هيلع هللا ىلصقَاِسِم ال: أَِطْع أَبَا لَـهُ ِه َوُهَو ِعْندَهُ، فَقَاَل بِـيأَ 

 .(2)أخرجه البخاري  «.الَِّذي أَْنقَذَهُ ِمَن النَّارِ  ٬دُ الَحـمْ »َوُهَو يَقُوُل: 

 الَمِريضَ  َعاادَ  إِذَاملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  َكانَ : قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنوَ  -2

 .(3) «اداألادب المفر»أخرجه البخاري في  .َرأِْسهِ  ِعْندَ  َجلَسَ 

 :ما يقوله إذا رأى صاحب بالء 

 َرأَى َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 

هِ لِ  دُ َحـمْ ال: فَقَالَ  ُمْبتَلًى، لَ  ،بِـهِ  اْبتاَلكَ  اِمـمَّ  نِـيَعافَا الَِّذي لَـّ  لَـىعَ  نِـيَوفَضَّ

أخرجه الطبراني في  .«باَلءُ ال ذَِلكَ  ْبـهُ يُِص  لَـمْ  ،تَْفِضيالً  َخلَقَ  نْ ِمـمَّ  َكثِيرٍ 

 .(4)«األوسط»

 :تذكير المريض بفضل الصبر على البالء 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) قال هللا تعالى: -1

 .[157-155]البقرة:(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃڃ

                                                 

 (.3046برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.1356برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.546برقم ) «األادب المفراد»في أخرجه البخاري  صحيح/( 3)

 (.5320برقم ) «األوسط»راني في بطأخرجه ال صحيح/( 4)
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 حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ)  وقال هللا تعالى: -2

َمر:(   حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ  .[10]الزُّ

ِ َسِعيٍد  بِـيَعْن أوَ  -3 ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َوأبِـي ُهَرْيـَرةَ  الُخْدِري   ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

َوال ُحْزٍن َوال  َهـم ٍ ، ِمْن نََصٍب َوال َوَصٍب، َوال ِلـمَ ُمسْ الَما يُِصيُب »: الَ قَ 

، حَ  أذىً  متفق  .«ا ِمْن َخَطايَاهُ بِـهَ الشَّْوَكِة يَُشاُكَها، إِال َكفََّر هللاُ  ـىتَّ َوال َغم ٍ

 .(1)عليه

َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىقَاَل: ادََخْلُت عَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما  ابِن َمْسعُوادٍ َعْن وَ  -4

ً َشِديداً، ! إِنََّك لَتُوَعُك وَ ٬ِدي، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل ابِـيَ  تُـهُ يُوَعُك، فََمِسسْ  ْعكا

قَاَل «. أُوَعُك َكَما يُوَعُك َرُجالَِن ِمْنُكمْ  ن ِـيأََجْل، إِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬فَقَاَل َرُسوُل ا

 ٬ثُمَّ قَاَل َرُسوُل ا«. أََجلْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬فَقُْلُت: ذَِلَك، أَنَّ لََك أَْجَرْيِن، فَقَاَل َرُسوُل ا

 بِـهِ ا ِسَواهُ، إِالَّ َحطَّ هللاُ ِمْن َمَرٍض فَمَ  أَذىً  بُـهُ يُِصي ِلـمٍ َما ِمْن ُمسْ ملسو هيلع هللا ىلص: »

 .(2)متفق عليه .«طُّ الشََّجَرةُ َوَرقََهاتَـحُ ، َكَما تِـهِ َسي ِئَا

 :عيادة النساء للرجال عند أمن الفتنة 

َمِدينَةَ، ُوِعَك ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قَِدَم َرُسوُل الَـمَّ : التْ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَهاَعْن َعائَِشةَ 

ا، قُْلُت: يَا أبَِت لَـْيـِهـمَ ما، قالت: فَدََخْلُت عَ ْنـهضَي هللاُ عَ أبُو بَْكٍر َوبِالٌل رَ 

 تْـهُ دَُك، قالت: َوَكاَن أبُو بَْكٍر إِذَا أَخذَ تَـجِ دَُك، َويَا بِالُل َكْيَف تَـجِ َكْيَف 

 ى يَقُوُل:الُحـمَّ 

 ِلـهِ نَعْ  ِمْن ِشَراكِ  نَـىَمْوُت أادْ الوَ       ِلـهِ أهْ  فِـيُكلُّ اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح 

 يَقُوُل: ْنـهُ َوَكاَن باِلٌل إِذَا أْقلَعَْت عَ 

                                                 

 (.2573ومسلم برقم )واللفظ له، , (5641أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 2571(, ومسلم برقم )5648أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 لُ ِلـيإِْذِخٌر َوجَ  ِلـيبَِوااٍد َوَحوْ       لَةً لَـيْ تَنَّ بِـيَت ِشْعِري َهْل ألَـيْ أال 

 ــلُ ِفـيَشاَمةٌ َوطَ  ِلـيَوَهْل تَْبدَُوْن      ةٍ ـــــَجنَّ ــْل أِرادَْن يَْومـاً ِميَـاهَ مِ ـــــَوهَ 

همَّ »، فَقَاَل: تُـهُ فَأْخبَرْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـىفَِجئُْت إِ  :َعائَِشةُ  تقال نَا لَـيْ َحب ِْب إِ  اللَـّ

همَّ َمِدينَةَ َكُحب ِنَا َمكَّةَ أْو أَشدَّ، ال ْحَها، َوبَاِرْك لَنَا  اللَـّ َها  فِـيَوَصح ِ ُمد ِ

 .(1)متفق عليه  .«ُجْحفَةِ الا بِ ْلـهَ اَها فَاْجعَ ُحـمَّ َوَصاِعَها، َواْنقُْل 

 :عيادة المغمى عليه 

ً : َمِرْضُت َمَرضقالَ  َعْنـهُ  َرضَي هللاُ  َجابِرٍ َعْن   ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  نِـي، فَأتَاا

أ النَّ لَـيَّ أْغِمَي عَ  نِـيا َماِشيَاِن، فََوَجدَاُهـمَ ، َوأبُو بَْكٍر، وَ نِـييَعُوادُ   بِـيُّ ، فَتََوضَّ

، ٬، فَقُْلُت: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ فَأفَْقُت، فَإِذَا النَّ ، لَـيَّ ثُمَّ َصبَّ َوُضوَءهُ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص

بَِشْيٍء،  نِـيبْ يُـجِ  لَـمْ ؟ فَ ِلـيَما فِـي، َكْيَف أْقِضي ِلـيَما فِـيَكْيَف أْصنَُع 

ىحَ   .(2)متفق عليه .ِميَراثِ النََزلَْت آيَةُ  تَـّ

 :عيادة المشرك لدعوته 

فََمِرَض، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ دُُم النَّ يَـخْ واِديٌّ يَـهُ اَن ُغالٌَم َعْن أَنٍَس َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: كَ 

 لَـىفَنََظَر إِ «. ِلـمْ أَسْ : »لَـهُ يَعُوادُهُ، فَقَعَدَ ِعْندَ َرأِْسِه، فَقَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ فَأَتَاهُ النَّ 

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ، فََخَرَج النَّ لَـمَ ، فَأَسْ ملسو هيلع هللا ىلصقَاِسِم ال: أَِطْع أَبَا لَـهُ ِه َوُهَو ِعْندَهُ، فَقَاَل بِـيأَ 

 .(3)أخرجه البخاري  .«الَِّذي أَْنقَذَهُ ِمَن النَّارِ  ٬دُ الَحـمْ »َوُهَو يَقُوُل: 

 :عيادة األطفال 

ِ قَاَل: ُكنَّا ِعْندَ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَساَمةَ ْبِن َزْيدٍ   لَـْيـهِ فَأْرَسلَْت إِ ملسو هيلع هللا ىلص.  بِـي 

                                                 

 (.1376ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5654أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1616ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5651أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1356برقم )ه البخاري أخرج( 3)
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ً ا، أِو اْبنلَـهَ اً بِـي  هُ أنَّ صَ بِرُ تُـخْ تَدُْعوهُ. وَ  تِـهِ إِْحدَى بَنَا َمْوِت. فَقَاَل ال فِـيا، لَـهَ  ا

ُسوِل:  َما أْعَطى. َوُكلُّ  لَـهُ َما أَخذَ وَ  ٬ا. فَأْخبِْرَها: أنَّ لَـْيـهَ اْرِجْع إِ »ِللرَّ

ًى. فَُمْرَها فَْلتَْصبِْر َولْ  ُسوُل فَ « تَِسبْ تَـحْ َشْيٍء ِعْندَهُ بِأَجٍل ُمَسم  قَاَل: فَعَاادَ الرَّ

هَ إِ  ْ نَـّ هَ تِـيَ ا قَْد أْقَسَمْت لَتَأ ، َوقَاَم َمعَهُ َسْعدُ ْبُن ُعبَاادَةَ َوُمعَاذُ بِـيُّ ا. قَاَل: فَقَاَم النَّ نَـّ

هَ َونَْفُسهُ تَقَْعقَُع َكأ بِـيُّ الصَّ  لَـْيـهِ . فَُرفَِع إِ ُهـمْ ْبُن َجبٍَل. َواْنَطلَْقُت َمعَ   فِـيا نَـّ

َهِذِه »! قَاَل: ٬َسْعدٌ: َما َهذَا؟ يَا َرُسوَل ا لَـهُ ْينَاهُ، فَقَاَل َشنٍَّة، فَفَاَضْت عَ 

هللاُ ِمْن ِعبَااِدِه  َحـمُ يَـرْ قُلُوِب ِعبَااِدِه، َوإِنََّما  فِـيا هللاُ لَـهَ ةٌ َجعَ ْحـمَ رَ 

 .(1)متفق عليه .«اءَ َحـمَ الرُّ 

 :إرشاد المريض إلى ما ينفعه 

َرُسوِل هللا  لَـىَ أَن هُ َشَكا إِ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِفـي  عَاِص الث قَ لا بِـيَعْن ُعثَْماَن ْبِن أَ  -1

َضْع يَدََك ملسو هيلع هللا ىلص: »َرُسوُل هللا  لَـهُ ، فَقَاَل لَـمَ َجَسِدِه ُمْنذُ أَسْ  فِـيدُهُ يَـجِ َوَجعاً، ملسو هيلع هللا ىلص 

اٍت: أَُعوذُ ال ِذي تَأَل َم ِمْن َجَسِدَك، َوقُْل: بِاْسِم هللا، ثاَلَثاً، َوقُْل، َسْبَع  لَـىَ عَ  َمر 

 .(2)أخرجه مسلم «.ِمْن َشر  َما أَِجدُ َوأَُحاِذرُ  تِـهِ بِاهلل َوقُْدرَ 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2 فَاُء »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ثاَلثٍَة:  فِـيالش ِ

َعِن  تِـيى أُمَّ ْنـهَ اٍر، َوأَنَا أَ ، أَْو َشْربَِة َعَسٍل، أَْو َكيٍَّة بِنَ َجـمٍ حْ ـَشْرَطِة مِ  فِـي

ِ ال  .(3)متفق عليه .«َكي 

 فِـيإِن  »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن هُ َسِمَع َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  أَبِـيَوَعْن  -3

 .(4). متفق عليه«َحب ِة الس ْوادَاِء ِشفَاًء ِمْن ُكل  ادَاٍء، إِال  الس امَ ال

                                                 

 .واللفظ له(, 923ومسلم برقم ) (,1284أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2202قم )برأخرجه مسلم ( 2)

 (.2205ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5681أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 .اللفظ لهو(, 2215ومسلم برقم ) (,5688أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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ُ َرُسوِل اَرِضَي هللاُ َعْنـَها  َرافِعٍ  م ِ أُ  َوَعنْ  -4 َكاَن الَ يُِصيُب  :قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمْوالَة

أخرجه الترمذي وابن  .ِحنَّاءَ ال لَـْيـهِ قَْرَحةٌ َوالَ َشْوَكةٌ إِالَّ َوَضَع عَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيَّ 

 .(1)ماجه

 :سؤال المريض عن حاله 

َمِدينَةَ، ُوِعَك أبُو ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬َم َرُسوُل اا قَدِ لَـمَّ : التْ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَهاَعْن َعائَِشةَ  -1

ا، قُْلُت: يَا أبَِت َكْيَف لَـْيـِهـمَ ما، قالت: فَدََخْلُت عَ ْنـهبَْكٍر َوبِالٌل َرضَي هللاُ عَ 

 .(2).  متفق عليه؟دُكَ تَـجِ َويَا بِالُل َكْيَف  ؟دُكَ تَـجِ 

ِ النَّ  لَـى: ادََخْلُت عَ الَ قَ  َرضَي هللاُ َعنهُ َعِن اْبِن َمْسعُواٍد وَ  -2 َوُهَو يُوَعُك،  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ً ِدي فَقُْلُت: إِنََّك لَتُوَعُك َوْعكبِـيَ  تُـهُ فََمِسسْ  أَجْل، َكَما يُوَعُك »: الَ ، قَ اً َشِديد ا

، أذىً  بُـهُ يُِصي ِلـمٍ نَعَْم، َما ِمْن ُمسْ »: لََك أْجَراِن؟ قال: الَ . قَ «َرُجالِن ِمْنُكمْ 

متفق  .«طُّ الشََّجَرةُ َوَرقََهاتَـحُ ، َكَما تِـهِ هللاُ َسي ِئَا َمَرٌض فََما ِسَواهُ، إِال َحطَّ 

 .(3)عليه

 :ما يقوله المريض عند اشتداد الوجع 

 .[83]األنبياء:(   ڤٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) قال هللا تعالى: -1

ذَاِك لَْو »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َوا َرأَْساْه، فَقَاَل َرُسوُل اقالْت:  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعائَِشةَ َوَعْن  -2

 ن ِـيإِ  ٬اْه، َواِلـيَ . فَقالت َعائَِشةُ: َوا ثُكْ «َكاَن َوأنَا َحيٌّ فَأْستَْغِفَر لَِك َوأاْدُعَو لَكِ 

ستِـيِحبُّ َموْ ـألُظنَُّك تُ  ً ، َولَْو َكاَن ذَاَك، لََظِلْلَت آِخَر يَْوِمَك ُمعَر ِ بِبَْعِض  ا

                                                 

 .وهذا لفظه(, 3502برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 2054ي برقم )ترمذأخرجه ال حسن/( 1)

 (.1376ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5654أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2571ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5667أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)أخرجه البخاري. «َوا َرأَْساهْ  بَْل أنَا»: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ أْزَواِجَك، فَقَاَل النَّ 

 :جواز مداواة المرأة للرجل وعكسه عند الضرورة 

ٍذ بَـي ِ َعِن الرُّ  ِ ِ قالْت: ُكنَّا َمَع النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها عِ بِْنِت ُمعَو  نَْسِقي ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 .(2)أخرجه البخاري .لَـىقَتْ الَجْرَحى، َونَُرادُّ الَونُدَاِوي 

 

 ى:التوقي من العدو 

الط اُعوُن ملسو هيلع هللا ىلص: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما أَُساَمةَ ْبَن َزْيدٍ َعْن  -1

َمْن َكاَن قَْبلَُكْم، فَإِذَا  لَـىَ إِْسَرائِيَل، أَْو عَ  نِـيبَ  لَـىَ ِرْجٌز أَْو َعذَاٌب أُْرِسَل عَ 

ا، فاَلَ بِـهَ  تُـمْ ، َوإِذَا َوقََع بِأَْرٍض َوأَنْ لَـْيـهِ بِأَْرٍض، فاَلَ تَْقدَُموا عَ  بِـهِ  تُـمْ َسِمعْ 

 .(3)متفق عليه «.ْنـهُ ُرُجوا فَِراراً مِ تَـخْ 

َوْفِد ثَِقيٍف َرُجٌل  فِـيقَاَل: َكاَن َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْمِرو ْبِن الش ِريِد   َِوَعنْ  -2

أخرجه   «.ايَْعنَاَك فَاْرِجعْ إِن ا قَْد بَ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرُسوُل هللا  لَـْيـهِ ذُوٌم، فَأَْرَسَل إِ َمـجْ 

 .(4)مسلم

ْمِرٌض ـال يُوِرادَنَّ مُ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  الَ : قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قالَ  َعْن أَبِـي َسلَـَمةَ وَ  -3

ٍ  لَـىعَ   .(5)متفق عليه .«ُمِصح 

َوى َوال ال َعدْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ : قَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  أَبِـيَوَعْن  -4

متفق  .«ذُوِم َكَما تَِفرُّ ِمَن األَسدِ الَمـجْ ةَ، َوال َهاَمةَ َوال َصفََر، َوفِرَّ ِمَن يَـرَ طِ 

                                                 

 (.5666برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.2882برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 .واللفظ له(, 2218(, ومسلم برقم )3473أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.2231برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.2221ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5771أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)
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 .(1)عليه

 :عدم إعطاء المريض ما يكرهه إال بإذنه 

َمَرِضِه، فَأََشاَر  فِـيملسو هيلع هللا ىلص قَالَْت: لَداَدْنَا َرُسوَل هللا َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ 

الَ يَْبقََى »ا أَفَاَق قَاَل: لَـم  َمِريِض ِللد َواِء، فَ ال، فَقُْلنَا: َكَراِهيَةُ نِـيتَلُد و أَْن الَ 

 .(2)متفق عليه .«ُكمْ َهـدْ يَشْ  لَـمْ عَب اِس، فَإِن هُ ال ْيـرُ أََحدٌ ِمْنُكْم إِال  لُد ، غَ 

 :ما يدعو به للمريض عند عيادته 

ِمن ا إِْنَساٌن  إِذَا اْشتََكى ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَْت: َكاَن َرُسوُل ا اَرِضَي هللاُ َعْنـهَ  َعْن َعائَِشةَ  -1

، فِـيبَاَس، َرب  الن اِس، َواْشِف أَْنَت الش االأَذِْهِب »، ثُم  قَاَل: نِـهِ يبِـيَـمِ َمَسَحهُ 

 ً  .(3)متفق عليه «.الَ ِشفَاَء إِال  ِشفَاُؤَك، ِشفَاًء الَ يُغَااِدُر َسقَما

ٍ أْعَرا لَـىادََخَل عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ ِض رَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2  بِـي 

ال بَأَْس، : »الَ َمِريٍض يَعُوادُهُ قَ  لَـىإِذَا ادََخَل عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َوَكاَن النَّ الَ يَعُوادُهُ، قَ 

ْلُت: : قُ الَ قَ «. ال بَأَْس َطُهوٌر إِْن َشاَء هللاُ : »لَـهُ فَقال «. َطُهوٌر إِْن َشاَء هللاُ 

ٍر، تُِزيُرهُ بِـيكَ  ْيـخٍ شَ  لَـىى تَفُوُر، أْو تَثُوُر، عَ ُحـمَّ َطُهوٌر؟ َكال، بَْل ِهَي 

 .(4) أخرجه البخاري «.اً فَنَعَْم إِذملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ قُبُوَر، فَقال النَّ ال

، فَبََكى، يَعُوادُهُ بَِمك ةَ  ـهِ ادََخَل َعلَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص الن بِـي   أَن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َسْعدٍ َعْن وَ  -3

َهاَجْرُت  تِـيفَقَاَل: قَْد َخِشيُت أَْن أَُموَت بِاألَْرِض ال  « َما يُْبِكيَك؟»قَاَل: 

همَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  ا، َكَما َماَت َسْعدُ ْبُن َخْولَةَ، فَقَاَل الن  ْنـهَ مِ  همَّ اْشِف َسْعداً،  اللَـّ  اللَـّ

                                                 

 (.2220ومسلم برقم )له،  واللفظ(, 5707أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 2213ومسلم برقم )، (5712أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 2191ومسلم برقم ) (,5675أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.3616برقم )أخرجه البخاري ( 4)
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 .(1)متفق عليه. ثاَلََث ِمَرارٍ « اْشِف َسْعداً 

ِ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ِن اْبِن َعبَّاٍس عَ وَ  -4 َمْن َعاادَ َمِريضاً » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي 

عَْرِش العَِظيَم َربَّ ال أَْسأَُل هللاَ  :فَقَاَل ِعْندَهُ َسْبَع ِمَرارٍ  لُـهُ ُضْر أَجَ يَـحْ  لَـمْ 

 أخرجه أبو اداواد والترمذي .«َمَرِض الِمْن ذِلَك  َك إِالَّ َعافَاهُ هللاُ ِفـيَ عَِظيِم أَْن يَشْ ال

(2). 

 :النفث على المريض 

 فِـينَْفِسِه  لَـىَكاَن يَْنفُُث عَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أَنَّ النَّ  َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ 

ذَاِت، فَ الِه بِ فِـيَمَرِض الَِّذي َماَت ال ِ ، بِـهِ  لَـْيـهِ ا ثَقَُل ُكْنُت أَْنِفُث عَ لَـمَّ ُمعَو  نَّ

 .(3)متفق عليه .اتِـهَ ِد نَْفِسِه ِلبََركَ ـيَ بِ َوأَْمَسُح 

 :صفة رقية المريض 

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اَحاِب َرُسوِل أَن  نَاساً ِمْن أَصْ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُخْدِري  الَسِعيٍد  بِـيَعْن أَ  -1

ٍ َكا وا بَِحي   لَـمْ فَ  ُهـمْ عََرِب، فَاْستََضافُوالِمْن أَْحيَاِء  نُوا فِـي َسفٍَر، فََمر 

َحي  لَِديٌغ أَْو ُمَصاٌب، الُكْم َراٍق؟ فَإِن  َسي دَ فِـي: َهْل لَـُهـمْ ، فَقَالُوا ُهـمْ يُِضيفُو

ُجُل، فَأُْعِطَي الِة تِـحَ : نَعَْم، فَأَتَاهُ فََرقَاهُ بِفَاْنـُهـمْ فَقَاَل َرُجٌل مِ  ِكتَاِب، فَبََرأَ الر 

 َ َ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َل: َحت َى أَْذُكَر ذَِلَك ِللن  ا، َوقَالَـهَ أَْن يَْقبَ  بَـىَ قَِطيعاً ِمْن َغنٍَم، فَأ  تَـى، فَأ

ِة تِـحَ َما َرقَْيُت إِال  بِفَا ٬اوَ  ٬، فَقَاَل: يَا َرُسوَل الَـهُ فَذََكَر ذَِلَك ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن  

 ْنـُهـمْ ُخذُوا مِ »ثُم  قَاَل: « َوَما أاَْدَراَك أَن َها ُرْقيَةٌ؟»ِكتَاِب، فَتَبَس َم َوقَاَل: ال

                                                 

 .واللفظ له(, 1628(, ومسلم برقم )5659أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2083برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 3106برقم ) أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 2)

 (.2192ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5735أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)متفق عليه «.َمعَُكمْ  ْهـمٍ بِسَ  ِلـيَواْضِربُوا 

ذُ بَْعَض أَهْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أَنَّ النَّ  َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللاوَ  -2 ِ َسُح يَـمْ ، ِلـهِ َكاَن يُعَو 

همَّ »َويَقُوُل:  نَـىاليُـمْ ِدِه بِـيَ  َوأَْنَت  ِفـهِ بَاَس، اشْ الَربَّ النَّاِس أَْذِهِب  اللَـّ

ً فَاَء إِالَّ ِشفَاُؤَك، ِشفَاًء ال يُغَااِدُر َسقَم، ال شِ فِـيالشَّا  .(2)متفق عليه .«ا

ْقيَِة:  فِـييَقُوُل  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ قَالَْت: َكاَن النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3 بِاْسِم »الرُّ

 .(3)متفق عليه .«نَاَسِقيُمنَا، بِإِذِْن َرب ِ  فَـىبَةُ أَْرِضنَا، َوِريقَةُ بَْعِضنَا، يُشْ تُـرْ  ٬ا

دُ َحـم  ـفَقَاَل: يَا مُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن   تَـىأَن  ِجْبِريَل أَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َسِعيٍد  بِـيَعْن أَ وَ  -4

أَْرقِيَك، ِمْن ُكل  َشْيٍء يُْؤِذيَك، ِمْن َشر   ٬قَاَل: بِاْسِم ا« نَعَمْ »َل: اْشتََكْيَت؟ فَقَا

 .(4) أخرجه مسلم .أَْرقِيكَ  ٬يَْشِفـيَك، بِاْسِم ا هللاُ ، ُكل  نَْفٍس أَْو َعْيِن َحاِسد

 :إذا عاد المريض وحضرت الصالة صلى معه 

 فِـي نَـهُ نَاٌس يَعُوادُو لَـْيـهِ ادََخَل عَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ 

ىَمَرِضِه، فَصَ  ً َجاِلس بِـِهـمْ  لَـّ ً م، فََجعَلُوا يَُصلُّوَن قِيَاا : لَـْيـِهـمُ ، فَأَشاَر إِ ا

، فَإِذَا َرَكَع فَاْرَكعُوا، بِـهِ  تَـمُّ ؤْ لَـيُ إِنَّ اإِلَماَم »ا فََرَغ قال: لَـمَّ . فَ «اْجِلُسوا»

ىَوإِذَا َرفََع فَاْرفَعُوا، َوإِْن صَ  ً َجاِلس لَـّ ً فََصلُّوا ُجلُوس ا  .(5)متفق عليه .«ا

 :تكرار عيادة المريض 

األْكَحِل،  فِـيَخْندَِق القَالَْت: أِصيَب َسْعدٌ يَْوَم َي هللاُ َعْنـَها َرِض َعْن َعائَِشةَ 

                                                 

 .واللفظ له(, 2201ومسلم برقم ) (,2276أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2191ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5743ه البخاري برقم )أخرج ،متفق عليه( 2)

 (.2194ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5746أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.2186برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.412ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5658أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



عياادة آاداب                                                                                        اداب    كتاب اآل

 المريض
203 

 .(1)متفق عليه .عُوادَهُ ِمْن قَِريبٍ ِلـيَ َمْسِجِد، ال فِـيةً ْيـمَ خَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ فََضَرَب النَّ 

 :الذهاب بالمريض ليدعى له 

ِ النَّ  لَـىإ تِـيَخالَ  بِـي: ذََهبَْت َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قالَ السَّائَِب ْبَن يَِزيدَ َعِن   بِـي 

 ِلـيَوِجٌع، فََمَسَح َرأِْسي َوادََعا  تِـي، إنَّ اْبَن أخْ ٬فَقَالَْت: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص 

أ، فََشِرْبُت ِمْن َوُضوئِِه، ثُمَّ قُْمُت َخْلَف َظْهِرِه، فَنََظْرُت البِ  بََرَكِة، ثُمَّ تََوضَّ

ةِ  تَـمِ َخا لَـىإ  .(2)متفق عليه .َحَجلَةِ ال، ِمثَْل ِزر ِ فَـْيـهِ َن َكتِ بَـيْ النُّبُوَّ

 :عدم تمني المريض الموت 

يَ تَـمَ ال يَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  الَ قَ  َرضَي هللاُ َعنهُ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك  -1 نَّ أَحدُُكُم نَـّ

همَّ قُِل: ْلـيَ ، فَإِْن َكاَن ال بُدَّ فَاِعالً، فَ بَـهُ َمْوَت ِمْن ُضر ٍ أَصاال َما  نِـيأْحيِ  اللَـّ

 .(3)متفق عليه .«ِلـي ْيـراً َوفَاةُ خَ الإِذَا َكانَِت  نِـي، َوتََوفَّ ِلـي ْيـراً َحيَاةُ خَ الَكانَِت 

لَْن »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َسِمْعُت َرُسوَل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَوَعْن  -2

ال، َوال أنَا، »؟ قال: ٬َوال أْنَت يَا َرُسوَل ا. قَالُوا: «َجنَّةَ ال لُـهُ َعمَ  اً يُْدِخَل أَحد

دَ  ادُوا َوقَاِربُوا، َوال يَ ْحـمَ هللاُ بِفَْضٍل َورَ  نِـيإِال أْن يَتَغَمَّ يَ تَـمَ ٍة، فََسد ِ نَّ أَحدُُكُم نَـّ

ا ال ً ِسنُمـحْ َمْوَت: إِمَّ هُ فَلَعَ  ا ا ُمِسيئْيـراً أْن يَْزادَاادَ خَ  لَـّ ً ، َوإِمَّ هُ فَلَعَ  ا  أنْ  لَـّ

 .(4)متفق عليه .«يَْستَْعتِبَ 

 :ما يقال عند المريض والميت 

 تُـمُ إِذَا َحَضرْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَْت: قَاَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن أم ِ َسلَـَمةَ  -1

                                                 

 (.1769ومسلم برقم )واللفظ له، (, 463م )أخرجه البخاري برق ،متفق عليه( 1)

 (.2345ومسلم برقم )واللفظ له، (, 190أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .(2680ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5671أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.2816ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5673أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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نُوَن عَ الفَإِنَّ  ْيـراً َمي َِت، فَقُولُوا خَ الَمِريَض، أِو ال َما  لَـىَمالئَِكةَ يَُؤم ِ

! ٬فَقُْلُت: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ُت النَّ تَـيْ ةَ ألَـمَ ا َماَت أبُو سَ لَـمَّ لَْت: فَ قَا« تَقُولُونَ 

همَّ : ِلـيقُو»ةَ قَْد َماَت. قَاَل لَـمَ إِنَّ أبَا سَ   ْنـهُ مِ  نِـي. َوأْعِقبْ لَـهُ وَ  ِلـياْغِفْر  اللَـّ

 اً دَحـمَّ ـ. مُ ْنـهُ مِ  ِلـي ْيـرٌ خَ  هللاُ َمْن ُهوَ  نِـيقَالَْت فَقُْلُت: فَأْعقَبَ «. َحَسنَةً  بَـىُعقْ 

 .(1)أخرجه مسلم ملسو هيلع هللا ىلص.

ةَ لَـمَ سَ  بِـيأ لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: ادََخَل َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن أم ِ َسلَـَمةَ وَ  -2

وَح إِذَا قُبَِض تَبِعَهُ »َوقَْد َشقَّ بََصُرهُ، فَأْغَمَضهُ، ثُمَّ قَاَل:  «. بََصرُ الإِنَّ الرُّ

. فَإِنَّ ْيـرٍ أْنفُِسُكْم إِال بِخَ  لَـىال تَدُْعوا عَ »، فَقَاَل: ِلـهِ نَاٌس ِمْن أهْ  فََضجَّ 

نُوَن عَ ال همَّ »ثُمَّ قَاَل: «. َما تَقُولُونَ  لَـىَمالئَِكةَ يَُؤم ِ ةَ لَـمَ سَ  بِـي! اْغِفْر ألاللَـّ

غَابِِريَن. َواْغِفْر لَنَا ال فِـي بِـهِ َعقِ  فِـي ْفـهُ َن َواْخلُ ي ِـيْهـدِ مَ ال فِـي تَـهُ َواْرفَْع ادََرجَ 

ْر  فِـي لَـهُ يَن. َواْفَسْح لَـمِ عَااليَا َربَّ  لَـهُ وَ  ِ  .(2)أخرجه مسلم .«هِ فِـي لَـهُ قَْبِرِه. َونَو 

 

 :تلقين المحتضر الشهادة 

ا لَق ِنُوملسو هيلع هللا ىلص: » ٬: قَاَل َرُسوُل الَ قا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُخْدِريَّ الَسِعيٍد  أبِـيَعْن 

 .(3) أخرجه مسلم .«إِال هللاُ  لَـهَ َمْوتَاُكْم ال إِ 

 :جواز البكاء على المريض والميت 

، لَـهُ قَاَل: اْشتََكى َسْعدُ ْبُن ُعبَاادَةَ َشْكَوى  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن ُعَمرَ اَعْن  -1

 بِـيْعِد ْبِن أَوسَ  ،ِن ْبِن َعْوفٍ ْحـمَ يَعُوادُهُ َمَع َعْبِدالرَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا تَـىفَأ

                                                 

 (.919برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.920برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.916برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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َغِشيٍَّة، فَقَاَل:  فِـيَوَجدَهُ  لَـْيـهِ ا ادََخَل عَ لَـمَّ ْبِن َمْسعُواٍد، فَ  ٬َوَعْبِدا ،َوقَّاٍص 

قَْوُم الا َرأى لَـمَّ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص. ٬! فَبََكى َرُسوُل ا٬قَالُوا: ال يَا َرُسوَل ا« أقَْد قََضى؟»

ُب بِدَْمعِ أال تَْسَمعُونَ »بََكْوا. فَقَاَل:  ٬بَُكاَء َرُسوِل ا ِ
عَْيِن، ال؟ إِنَّ هللاَ ال يُعَذ 

ُب الَوال بُِحْزِن   «.َحـمُ يَـرْ ( أْو نِـهِ ِلَسا لَـىذَا )َوأَشاَر إِ بِـهَ قَْلِب، َولَِكْن يُعَذ ِ

 .(1)متفق عليه

ِ قَاَل: ُكنَّا ِعْندَ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعْن أَساَمةَ ْبِن َزْيدٍ وَ  -2 َسلَْت فَأرْ ملسو هيلع هللا ىلص.  بِـي 

ً بِـي  بُِرهُ أنَّ صَ تُـخْ تَدُْعوهُ. وَ  تِـهِ إِْحدَى بَنَا لَـْيـهِ إِ  ً ا، أِو اْبنلَـهَ ا  فِـيا، لَـهَ  ا

ُسوِل: ال َما  لَـهُ َما أَخذَ وَ  ٬ا. فَأْخبِْرَها: أنَّ لَـْيـهَ اْرِجْع إِ »َمْوِت. فَقَاَل ِللرَّ

ًى. فَ  فَعَاادَ « تَِسبْ تَـحْ ُمْرَها فَْلتَْصبِْر َولْ أْعَطى. َوُكلُّ َشْيٍء ِعْندَهُ بِأَجٍل ُمَسم 

ُسوُل فَقَاَل: إِ  هَ الرَّ ْ نَـّ هَ تِـيَ ا قَْد أْقَسَمْت لَتَأ ، َوقَاَم َمعَهُ َسْعدُ بِـيُّ ا. قَاَل: فَقَاَم النَّ نَـّ

َونَْفُسهُ  بِـيُّ الصَّ  لَـْيـهِ . فَُرفَِع إِ ُهـمْ ْبُن ُعبَاادَةَ َوُمعَاذُ ْبُن َجبٍَل. َواْنَطلَْقُت َمعَ 

هَ تَقَْعقَُع َكأ  ،٬َسْعدٌ: َما َهذَا يَا َرُسوَل ا لَـهُ َشنٍَّة، فَفَاَضْت َعْينَاهُ، فَقَاَل  فِـيا نَـّ

هللاُ ِمْن  َحـمُ يَـرْ قُلُوِب ِعبَااِدِه، َوإِنََّما  فِـيا هللاُ لَـهَ ةٌ، َجعَ ْحـمَ َهِذِه رَ »قَاَل: 

 .(2)متفق عليه .«اءَ َحـمَ ِعبَااِدِه الرُّ 

 :كشف وجه الميت وتقبيله 

قَبََّل  ْنـهُ أَنَّ أَبَا بَْكٍر َرِضَي هللاُ عَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَعائَِشةَ  -1

 .(3) أخرجه البخاري  َوُهَو َمي ٌِت. ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ النَّ 

َ ا َكاَن يَْوُم أُُحٍد، لَـمَّ : َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَالَ  َجابِرٍ  َوَعنْ  -2 ى،  بِـيِجيَء بِأ ُمَسجًّ

                                                 

 .واللفظ له(, 924(, ومسلم برقم )1304أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 923(, ومسلم برقم )1284أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.5709برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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قَْوِمي، ثُمَّ أََراْدُت أَْن  نِـيانَـهَ ، قَاَل: فَأََراْدُت أَْن أَْرفََع الثَّْوَب، فَ بِـهِ َل َوقَْد ُمث ِ 

فَُرفَِع فََسِمَع  بِـهِ ، أَْو أََمَر ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَْوِمي، فََرفَعَهُ َرُسوُل ا نِـيانَـهَ أَْرفََع الثَّْوَب، فَ 

فَقَالُوا: بِْنُت َعْمٍرو، أَْو أُْخُت «. َمْن َهِذِه؟»َصائَِحٍة، فَقَاَل:  َصْوَت بَاِكيٍَة أَوْ 

هُ َمالَئَِكةُ تُظِ التَْبِكي فََما َزالَِت  ِلـمَ وَ »َعْمٍرو، فَقَاَل:  ىا حَ تِـهَ بِأَْجنِحَ  لُـّ  تَـّ

 .(1) متفق عليه .«ُرفِعَ 

 :إغماض عين الميت والدعاء له 

ةَ لَـمَ سَ  بِـيأ لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: ادََخَل َرُسوُل ا  َعْنـَهاَرِضَي هللاُ  َعْن أم ِ َسلَـَمةَ 

وَح إِذَا قُبَِض تَبِعَهُ »َوقَْد َشقَّ بََصُرهُ، فَأْغَمَضهُ، ثُمَّ قَاَل:   .«بََصرُ الإِنَّ الرُّ

 .(2)أخرجه مسلم

                                                 

 .واللفظ له(, 2471مسلم برقم )و (,1244أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.920برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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