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 هللا  عالى: قال
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 ( ۇ ۇ ۆ

 [185]آل عممان/ 
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 الممه و   ام  -1

 ھو حصول علة في البدن. الممه : 

 :ال اإلن ان.   

 خلق هللا اإلن ان وابت ه بأ .ال مختل  :

من الصحة والمرض، والقوة والضعف، والغنى والفقر، واألمن 

 والخوف، والفرح والحزن، واإليمان والكفر، والحياة والموت وھكذا.

اإلنسان بعد  وجعل سبحانه لكل حالة أحكاماً تخصھا في الدنيا، ثم يستقر

 الموت والبعث حسب عمله في الجنة أو النار.

 .[35]األنبياء:(   جئجئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

 :ما ينب على المميض 

 يجب على المريض حال مرضه ما يلي:

 ن يىهم على  قدا  هللا، و ن يح   ظا  بمب ، وإن جمع بي   -1

 المضا والىهم ف .  فضل 

ْؤِمِن الَعَجباً ألَْمِر ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرس ول  ا َرِضَي هللا  َعْنـه  َھْيٍب َعْن ص   -1 م 

ه  إِنَّ أَْمَره  ك   اء   تْـه  ْؤِمِن إِْن أََصابَ ْلـم  َس ذَاَك ألََحٍد إِالَّ لِ لَـيْ ، وَ ْيـر  خَ  لَـّ َسرَّ

اء  َصبََر،  تْـه  َوإِْن أََصابَ  لَـه  اً ْيـرَشَكَر، فََكاَن خَ  أخرجه  «.لَـه  اً ْيـرفََكاَن خَ َضرَّ

 .(1) مسلم

ِ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِداوَ  -2  ٬قَاَل: َسِمْعت  َرس وَل ا  َرِضَي هللا  َعْنـه   األَْنَصاِري 

                                                 

 (.2999برقم )  خمج  م لم( 1)
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:  تِـهِ ، قَْبَل َموْ ملسو هيلع هللا ىلص حْ وتَنَّ أََحد ك ْم إِالَّ َوھ َو يَـم  الَ »بِثاَلَثَِة أَيَّاٍم يَق ول  ِسن  الظَّنَّ يـ 

 .(1)سلممأخرجه  «.َوَجلَّ  َعزَّ  ٬بِا

 عدم  ماي الم.  م ما اشتد الممه  -2

يَ تَـمَ الَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرس ول  ا َرِضَي هللا  َعْنـه  َعْن أَنٍَس  -1 نَّ أََحد ك م  نَـّ

ً فَ ن ِـيتَـمَ ، فَإِْن َكاَن الَ ب دَّ م  بِـهِ َمْوَت ِلض ر ٍ نََزَل ال َما  ـينِ مَّ أَْحيِ اللھق ِل: ْلـيَ ا

 .(2)متفق عليه «.ِلـياً ْيـرَوفَاة  خَ الإِذَا َكانَِت  نِـي، َوتََوفَّ ِلـياً ْيـرَحيَاة  خَ الَكانَِت 

ىتَـمَ الَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل َرس ول  ا: قالَ  َرِضَي هللا  َعْنـه   ھ َرْيـَرةَ  يأَبَوَعْن  -2  نَـّ

ْ  ِمْن قَْبِل أَنْ  بِـهِ َمْوَت، َوالَ يَْدع  الأََحد ك م   ه  ، إِ تِـيَـه  يَأ إِذَا َماَت أََحد ك م  اْنقََطَع  نَـّ

ه  َعمَ  ه  ، َوإِ لـ  ه  إِالَّ خَ الالَ يَِزيد   نَـّ ْؤِمَن ع ْمر   .(3) سلممأخرجه  «.اً ْيـرم 

 داء الح .ق ال.اجه  علي ، س.اء كان  هلل كالزكاا،  و للخلق  -3

 عا   كالدي.ن والمظالم، فإن لم يتم    وصى بذلك م  يؤدي 

 لَـه  َمْن َكانَْت ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرس ول  ا الَ : قَ الَ ةَ َرضَي هللا  َعنه  قَ ْيـرَ ھ رَ  بِـيَعْن أ -1

يَْوَم، قَْبَل أْن ال يَك وَن ال ْنـه  مِ  ْلـه  لَّ تَـحَ ْلـيَ ة  ألحد ِمْن ِعْرِضِه أْو َشْيٍء فَ لَـمَ َمظْ 

، َوإِْن تِـهِ لَـمَ بِقَدِْر َمظْ  ْنـه  أِخذَ مِ  ِلـح  َعَمل  َصا لَـه  ، إِْن َكاَن َھـم  ِدينَار  َوال ِدرْ 

ـمِ فَ  بِـهِ َحَسنَات  أِخذَ ِمْن َسي ِئَاِت َصاحِ  لَـه  تَك ْن  لَـمْ  أخرجه  «.لَـْيـهِ َل عَ ح 

 .(4)البخاري

وَن َما »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرس وَل ا َرِضَي هللا  َعْنـه   َعْن أَبِـي ھ َرْيـَرةَ وَ  -2 أَتَْدر 

؟ال ْفِلس  ْفِلس  القَال وا:  «م  إِنَّ »َوالَ َمتَاَع، فَقَاَل:  لَـه   َھـمَ نَا َمْن الَ ِدرْ فِـيم 

                                                 

 (.2877برقم )  خمج  م لم( 1)

 .(2680ومسلم برقم )، (6351أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ،( 2)

 (.2682برقم )  خمج  م لم( 3)

 (.2449برقم )  خمج  الهخا ي( 4)
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ْفِلَس ِمْن أ مَّ ال ْ تِـيم  ْ اليَْوَم  تِـي، يَأ قَْد  تِـيِقيَاَمِة بَِصالَةٍ َوِصيَاٍم َوَزَكاةٍ، َويَأ

ذَا، َوَضَرَب َھذَا، َھذَا، َوقَذََف َھذَا، َوأََكَل َماَل َھذَا، َوَسفََك دََم ھَ  تَـمَ شَ 

ه  ْت َحَسنَانِـيَ ، فَإِْن فَ تِـهِ َوَھذَا ِمْن َحَسنَا تِـهِ ْعَطى َھذَا ِمْن َحَسنَافَـي   ، قَْبَل أَْن تـ 

 ِفـي، ث مَّ ط ِرَح لَـْيـهِ فَط ِرَحْت عَ  ھ ـمْ ، أ ِخذَ ِمْن َخَطايَالَـْيـهِ ي ْقَضى َما عَ 

 .(1)سلممأخرجه  «.النَّارِ 

 ي  بما يميده بعد م.   كتاب  ال.ص -4

  .[180]البقرة:  ( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)قال هللا تعالى:  -1

ـَمابْ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -2 َما َحقُّ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرس وَل ا ِن ع َمَر َرضَي هللا  َعنھ 

سْ  ه  إاِل َوَوِصيَّ  نِ تَـيْ لَ لَـيْ ت  بِـيِه، يَ فِـيَشْيء  ي وِصي  لَـه  ، ِلـمٍ اْمِرٍئ م  َمْكت وبَة   تـ 

 .(2)متفق عليه «.ِعْندَه  

ِة  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  نِـي: َعادَ الَ قَ َرِضَي هللا  َعْنـه   َعْن َسْعدٍ وَ  -3 َودَاعِ، ِمْن الَحجَّ

: يَا َرس وَل اال لَـىعَ  ْنـه  ت  مِ فَـيْ َوَجعٍ أشْ  َوَجِع الِمَن  بِـي، بَلََغ ٬َمْوِت، فَق ْلت 

َواِحدَة ، أفَأتََصدَّق  بِث ل ثَْي  ِلـيإاِل اْبنَة   نِـيث  يَـرِ ى، َوأنَا ذ و َماٍل، َوال ـرَ تَ َما 

: أفَأتََصدَّق  بَِشْطِرِه؟ قال: «ال»؟ قال: ِلـيَما : فَالثُّل ِث؟ «ال». ق ْلت  . ق ْلت 

، إِنََّك أْن تَذََر َوَرثَتََك أغْ »قال:  َعالَةً  ھ ـمْ ِمْن أْن تَذَرَ  ر  ْيـاَء خَ نِـيَ َوالثُّل ث  َكثِير 

ىا، حَ بِـھَ إِال أِجْرَت  ٬ا َوْجهَ ابِـھَ يَتََكفَّف وَن النَّاَس، َولَْسَت ت ْنِفق  نَفَقَةً تَْبتَِغي   تَـّ

ھَ عَ تَـجْ اللُّْقَمةَ   .(3)متفق عليه .«اْمَرأتِكَ  فِـي   فِـيا لـ 

 لميراث، أو يحرم اإلضرار في الوصية، كأن يَـْحِرم بعض الورثة من ا

ل بعضھم على بعض، وكل وصية جائرة فھي باطلة.  يفض ِ

                                                 

 (.2581برقم )  خمج  م لم( 1)

 (.1627ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2738أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ،( 2)

 (.1628ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4409أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ،( 3)
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 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

 .[7]النساء:

 فِـيَمْن أْحدََث ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا قالْت: قال َرس ول  اْنـھَ َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللا عَ وَ  -2

 .(1)متفق عليه «.َو َرد  فَـھ  ِه فِـيَس لَـيْ أْمِرنَا َھذَا َما 

 ن ي .ن بي  الخ.ف والمجاء، يخاف ع اب هللا على ذن.ب ، ويمج.  -5

   م   ب  

ٍ َوھ َو  لَـىدََخَل عَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  َرِضَي هللا  َعْنـه  َعْن أَنٍَس  َمْوِت ال فِـيَشاب 

و هللاَ أَ  ن ِـيإ ٬يَا َرس وَل ا ٬َوا :قَالَ  «؟د كَ تَـجِ َكْيَف »فَقَاَل:  أََخاف   ن ِـيَوإِ  ْرج 

ِمثِل َھذا  فِـيقَْلب َعْبٍد  فِـيعَاِن تَـمِ يَـجْ الَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس ول  ا فَقَالَ  .ذن وبي

و َوآمَ يَـرْ َما  َمْوِطِن إِالَّ أَْعَطاه  هللا  ال أخرجه الترمذي وابن  .«اف  يَـخَ ا ِمـمَّ  نَـه  ج 

 .(2) ماجه

 :فضل الممه والمىائب 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )لى: قال هللا تعا -1

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ھ ے 

 -120]التوبة:(   ېڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېڭ ڭ  ے ۓ ۓ

121]. 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللا  َعْنـه   َوَعْن أبِـي ھ َرْيـَرةَ  -2 يب  َما ي ِص »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

سْ ال ْزٍن َوال أذىً  َھـم ٍ ، ِمْن نََصٍب َوال َوَصٍب، َوال ِلـمَ م  ، حَ  َوال ح  ىَوال َغم ٍ  تَـّ

                                                 

 (.1718ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2697بخاري برقم )أخرجه ال مت ق علي ،( 1)

 (.4261برقم )وابن ماجه  ،(983برقم ) الترمذيأخرجه     / (2)
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 .(1)متفق عليه .«ا ِمْن َخَطايَاه  بِـھَ الشَّْوَكِة ي َشاك َھا، إِال َكفََّر هللا  

َمَرِضِه، َوھ َو  يفِـ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ ت  النَّ تَـيْ : أقالَ  َي هللا  َعنه  َرِض اْبِن َمْسع وٍد َعْن وَ  -3

ً ي وَعك  َوْعك : إِنََّك لَت وَعك  َوْعكاً َشِديد ا ً ، َوق ْلت  : إِنَّ ذَاَك بِأنَّ لََك اً َشِديد ا ، ق ْلت 

ه  أذ أَجْل،»أْجَرْيِن؟ قال:  ْسِلـٍم ي ِصيبـ  َخَطايَاه ،  ْنـه  إِال َحاتَّ هللا  عَ  ىً َما ِمْن م 

 .(2)متفق عليه  .«اتُّ َوَرق  الشََّجرِ تَـحَ َكَما 

رِ َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬: قال َرس ول  اقالَ  َرِضَي هللا  َعْنـه  ةَ ْيـرَ ھ رَ  يأبَوَعْن  -4  بِـهِ ِد هللا  يـ 

 .(3)أخرجه البخاري .«ْنـه  ي ِصْب مِ  ْيـراً خَ 

 :فضل الىهم على الممه والمىائب 

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

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

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ)وقال هللا تعالى:  -2

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

:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َسِمْعت  النَّ الَ قَ  َي هللا  َعنه  َرِض َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك وَ  -3 إِنَّ هللاَ »يَق ول 

ضْ  تَـْيـهِ بَ بِـيْبِدي بِحَ ت  عَ لَـيْ قال: إِذَا اْبتَ  ه  فََصبََر، َعوَّ رِ . «َجنَّةَ الا ْنـھ ـمَ مِ  تـ  يد : يـ 

 .(4)أخرجه البخاري .نَـْيـهِ َعيْ 

اْبن  َعبَّاٍس: أال أ ِريَك اْمَرأةً ِمْن  ِلـي الَ : قَ الَ َربَاحٍ قَ  بِـيبن أ َعَطاء َوَعنْ  -4

: بَ الأْھِل  ، أتَِت النَّ ال، قال: َھِذِه لَـىَجنَِّة؟ ق ْلت  فَقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ َمْرأة  السَّْودَاء 

                                                 

 (.2573برقم )واللفظ له، ومسلم  (,5642ي برقم )بخارأخرجه ال مت ق علي ، (1)

 (.2571ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5647أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ،( 2)

 (.5645برقم )خمج  الهخا ي   (3)

 (.5653برقم ) خمج  الهخا ي  (4)
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، فَاْدع  هللاَ  ن ِـيأْصَرع ، َوإِ  ن ِـيإِ  إِْن ِشئِْت َصبَْرِت َولَِك »، قال: ِلـيأتََكشَّف 

 ن ِـي. فَقالت: أْصبِر  فَقالت: إِ «كِ فِـيَ َجنَّة ، َوإِْن ِشئِْت دََعْوت  هللاَ أْن ي عَاال

، فَاْدع  هللاَ   .(1)متفق عليه ا.لَـھَ أْن ال أتََكشََّف، فَدََعا  ِلـي أتََكشَّف 

 : م ش .ى المميض  ال   

المسلم يشكو حاله إلى ربه، ويجوز للمريض والمصاب أن يشكو للقريب 

والصديق والطبيب ما يجده من األلم والمرض، ما لم يكن ذلك على 

داء  سبيل التسخط، وإظھار الجزع، وذلك ال ينافي الصبر؛ ألن لكل

 دواء، وقد أمرنا هللا بالتداوي، وال ي علم ذلك إال بكشف الحال.

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

 .[84، 83]األنبياء:(   ڃ ڃ چ چ چ

 .[86]يوسف:   (جئجئ جئ جئ جئ جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )وقال هللا تعالى:  -2

َوھ َو  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس وِل ا لَـى: دََخْلت  عَ الَ قَ اْبِن َمْسع وٍد َرِضَي هللا  َعْنـه  َعْن وَ   -3

: يَا َرس وَل ا ، فَق ْلت  ً ، إِنََّك لَت وَعك  َوْعك٬ي وَعك   ن ِـيأَجْل، إِ »؟ قال: اً َشِديد ا

الِن ِمْنك مْ  : ذَِلَك أنَّ لََك أْجَرْيِن؟ قال: «أوَعك  َكَما ي وَعك  َرج  َجْل، أ». ق ْلت 

سْ  ه  ي ِصي ِلـمٍ ذَِلَك َكذَِلَك، َما ِمْن م  ا بِـھَ ، َشْوَكة  فََما فَْوقََھا، إِال َكفََّر هللا  أذىً  بـ 

 .(2)متفق عليه .«طُّ الشََّجَرة  َوَرقََھاتَـح  ، َكَما تِـهِ َسي ِئَا

 

 :ال الااس عاد المىائب.   

 اإلن ان إذا  صابت  مىيه  ل    بع    .ال:
                                                 

 (.2576ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5652أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ، (1)

 (.2571ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5648أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ،( 2)
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 وھو محرم. التسخط، -1

 الصبر، وھو واجب. -2

 الرضا، وھو مستحب. -3

 الشكر، وھو أعالھا وأكملھا. -4

 :م التداوي م  الممه   

يسن لإلنسان إذا أصابه المرض أن يتداوى؛ ألن الذي أنزل الداء أنزل 

الدواء، وليزول ما به من علة، فينشط لعبادة ربه، وتعليم شرعه، 

يله، وإصالح أموره، ونفع غيره، فإن والدعوة  إليه، والجھاد في سب

غلب على ظنه الھالك بتركه فھو واجب، وإن تساوى األمران فتركه 

 أولى؛ لئال يلقي اإلنسان بنفسه إلى التھلكة من حيث ال يشعر.

ِ َعِن النَّ  بِـي ھ َرْيـَرةَ َرضَي هللا  عنه  َعْن أَ  -1 َما أَْنَزَل هللا  دَاًء إاِلَّ »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(1) أخرجه البخاري .«ِشفَاءً  لَـه  ْنَزَل أَ 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللا  َعْنـه   َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2 فَاء  »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ثاَلثٍَة:  فِـيالش ِ

َعِن  تِـيى أ مَّ ْنـھَ ، أَْو َشْربَِة َعَسٍل، أَْو َكيٍَّة بِنَاٍر، َوأَنَا أَ َجـمٍ ِمـحْ َشْرَطِة  فِـي

ِ ال  .(2)جه البخاريأخر .«َكي 

:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ النَّ  : َسِمعَت  َرِضَي هللا  َعْنـھا قَالتْ َعائَِشةَ  َوَعنِ  -3 إِنَّ َھِذِه »يَق ول 

: َوَما السَّام ؟ قال: «َحبَّةَ السَّْودَاَء ِشفَاء  ِمْن ك ل ِ دَاٍء، إِالَّ ِمَن السَّامِ ال . ق ْلت 

.ال  .(3)أخرجه البخاري َمْوت 
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ِ َعرِن النَّ  َعْنرـھما ع َمرَر َرضرَي هللا   ْبنِ  ٬َعْبِداَعِن وَ  -4 رـمَّ »: الَ قَر ملسو هيلع هللا ىلص بِرـي  ى ِمرْن الح 

 .(1)متفق عليه .«َماءِ الَجَھنََّم، فَأَْطِفئ وَھا بِ  فَـْيـحِ 

ِلك ل  دَاٍء دََواء ، »أَن ه  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرس وِل هللا  َرِضَي هللا  َعْنـه   َعْن َجابِرٍ وَ  -5

 .(2) سلممأخرجه  «.الد اِء بََرأَ بِإِْذِن هللا َعز  َوَجل   فَإِذَا أ ِصيَب دََواء  

 :فضل عيادا المميض 

إِنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرس ول  ا َرِضَي هللا  َعْنـه   َعْن أَبِـي ھ َرْيـَرةَ  -1

ِ! َكْيَف ، قَ نِـيتَع دْ  لَـمْ ِقيَاَمِة، يَا اْبَن آدََم! َمِرْضت  فَ اليَق ول  يَْوَم  اَل: يَا َرب 

 لَـمْ َت أَنَّ َعْبِدي ف الَناً َمِرَض فَ ِلـمْ يَن، قَاَل: أََما عَ لَـمِ عَاالأَع ود َك؟ َوأَْنَت َربُّ 

 .(3) سلممأخرجه . «ِعْندَه   نِـيلََوَجْدتَ  تَـه  َت أَنََّك لَْو ع دْ ِلـمْ تَع ْده ، أََما عَ 

 لَـمْ َمْن َعادَ َمِريضاً »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرس وِل ا َرِضَي هللا  َعْنـه   َعْن ثَْوبَانَ وَ  -2

ْرفَِة  فِـييََزْل  ْرفَة  ٬قِيَل يَا َرس وَل ا«: َجنَّةِ الخ  َجنَِّة؟ قَاَل: ال! َوَما خ 

 .(4)سلممأخرجه  «.َجنَاَھا»

 : م عيادا المغمى علي   

يسن للمسلم عيادة المريض ولو كان مغمى عليه؛ لما في ذلك من جبر 

ر أھله، وما يرجى من بركة دعاء العائد، والمسح على جسده، خاط

 والنفث عليه.

َوأَنَا ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرس ول  ا نِـي: َعادَ َرِضَي هللا  َعْنـھ ـما قالَ  ٬َجابِر بن َعْبداَعْن 

                                                 

 (.2209ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5723أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ،( 1)
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، َوَمعَه  أَب و بَْكٍر، َماشِ  أَ لَـي  قَْد أ ْغِمَي عَ  نِـيِن، فََوَجدَ يَـيْ َمِريض  ، فَتََوض 

، فَإِذَا َرس ول  اِمْن َوض وئِِه  لَـي  ، ث م  َصب  عَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس ول  ا : ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَأَفَْقت  ، فَق ْلت 

َشْيئاً، َحت ى نََزلَْت آيَة   لَـي  د  عَ يَـر   لَـمْ ؟ فَ ِلـيَما فِـيَكْيَف أَْصنَع   ٬يَا َرس وَل ا

 .(1)متفق عليه ِميَراِث.ال

 : م اله اء على المميض والمي   

 بِـيأَ  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اِلٍك َرِضَي هللا  َعنه  قَاَل: دََخْلنَا َمَع َرس وِل اَعْن أَنَِس ْبِن مَ  -1

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬السَّالَم، فَأََخذَ َرس ول  ا لَـْيـهِ إِلْبَراِھيَم عَ  اً قَْيِن، َوَكاَن ِظئْرالَسْيٍف 

ه ، ث مَّ دََخْلنَا عَ  لَـه  إِْبَراِھيَم فَقَبَّ  ود  بِنَْفِسِه، يَـج  يم  بَْعدَ ذَِلَك، َوإِْبَراھِ  لَـْيـهِ َوَشمَّ

ِن ْبن  َعْوٍف َرِضَي ْحـمَ َعْبد الرَّ  لَـه  تَْذِرفَاِن، فَقَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬فََجعَلَْت َعْينَا َرس وِل ا

ھَ يَا اْبَن َعْوٍف، إِ »؟ فَقَاَل: ٬هللا  َعنه : َوأَْنَت يَا َرس وَل ا ث مَّ «. ة  ْحـمَ ا رَ نَـّ

، وَ ال إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَتْبَعََھا بِأ ْخَرى، فَقَاَل  ، َوالَ نَق ول  إِالَّ يَـحْ قَْلَب العَْيَن تَْدَمع  َزن 

ون ونَ لَـَمـحْ َضى َربُّنَا، َوإِنَّا بِِفَراقَِك يَا إِْبَراِھيم  يَـرْ َما   .(2)متفق عليه «.ز 

ـمَ ْبِن ع َمَر َرِضَي هللا  َعن ٬َعْن َعْبِداوَ  -2  ا قَاَل: اْشتََكى َسْعد  ْبن  ع بَادَةَ َشْكَوىھ 

 بِـيِن ْبِن َعْوٍف، َوَسْعِد ْبِن أَ ْحـمَ يَع ود ه ، َمَع َعْبِدالرَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ، فَأَتَاه  النَّ لَـه  

ا دََخَل َعلَـْيـِه، فََوَجدَه  فِـي  ٬َوَعْبِداَوقَّاٍص،  ـْم، فَلَـمَّ ْبِن َمْسع وٍد َرِضَي هللا  َعنھ 

، ملسو هيلع هللا ىلص، فَبََكى النَّبِـيُّ ٬: الَ يَا َرس وَل اقَال وا«. قَْد قََضى»َغاِشيَِة أَْھِلـِه، فَقَاَل: 

 ِ ا َرأَى القَْوم  ب َكاَء النَّبِـي  أاَلَ تَْسَمع وَن، إِنَّ هللاَ الَ ي عَذ ِب  »بََكْوا، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص فَلَـمَّ

ب  بِـَھذَا  ْزِن القَْلِب، َولَِكْن ي عَذ ِ أَْو  -َوأََشاَر إِلَـى ِلَسانِـهِ -بِدَْمعِ العَْيِن، َوالَ بِح 

                                                 

 .اللفظ له، و(1616(, ومسلم برقم )5664أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ،( 1)

 (.2315ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1303أخرجه البخاري برقم ) مت ق علي ،( 2)
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 .(1)عليه متفق. «يَـْرَحـم  

 :م وصي  المميض   

 ه أن يوصي.اإلنسان ولم يكتب وصيته فيجب علي إذا مرض

 وال.صي  المشموع  ن.عان:

 وصية فرض، ووصية سنة.

فالوصية المفروضة ھي الواجبة عليه إما لحق هللا كالزكاة، والكفارات 

 ع الواجبة عليه للناس.التي لم تؤدى، وإما لحق الناس كالديون، والودائ

 فيجب عليه أن يوصي من يقوم بأداء ذلك عنه.

 و ما ال.صي  الم ا.ن  ف  مان:

في المال، فإن كان في ماله كثرة، وفي الورثة قلة، فالسنة أن :   دهما

 يوصي بالثلث فأقل لغير الورثة كما سبق.

ء من وإن كان في المال قلة، وفي الورثة كثرة، فالسنة أن ال يوصي بشي

 الثلث.

: في التقوى، بأن يوصي أھله ويرغبھم بلزوم الدين، وطاعة هللا يـالثان

 ورسوله، واالستقامة على األعمال الصالحة حتى الموت.

 .[132]البقرة:(   ہ ہ ہ ہ ھ ه ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)قال هللا تعالى: 

 :ما يُ تب للمميض م  العمل 

وَسى يأبَعْن  عَْبد ، الإِذَا َمِرَض ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬: قال َرس ول  اه  قالَ َرِضَي هللا  َعْنـ م 
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ِقيم لَـه  أْو َسافََر، ك تَِب  ً ِمثْل  َما َكاَن يَْعَمل  م  ً َصِحيح ا  .(1)أخرجه البخاري «.ا

                                                 

 (.2996برقم )  خمج  الهخا ي (1)
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