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 طهور إن شاء اهلل
 ه2/11/1437

 د. ناصر بن محمد األحمد
 : الخطبة األولى
 .. إن احلمد هلل

إنّ البشرَ قاطبةً جممعون إمجاعًا ال خِداج فيه على أنّ  أما بعد: أيها املسلمون:
رضى، وأنّ الصحّة والعافية نعمةٌ ق رؤوس األصحّاء ال يراه إال املالصحّة تاجٌ فو 
 ن النّاس.مغبون فيها كثريٌ م

أدواء منتشرةٌ انتشارَ النّار يف يابِس احلطَب، ال ينفكّ  األمراضُ واألسقامُ عبادَ اهلل
بشرٌ وال يكاد إالّ من رحم  منها عَصر، وال يستقلّ عنها مِصر، وال يسلم منها

صَب إذ كلّها أعراض متوقّعة، وهيهات هيهاتَ أن ختلوَ احلياة منها، وإذا مل يُ  اهلل،
لِها الطامّ ضربَه رشاشها املتناثرُ هنا أو هناك، ومثانيةٌ ال بدّ منها أن مترَّ أحدٌ بسي

 بدّ أن جتريَ عليه هذه الثمانية:على الفىت، وال 
 وعافية قمٌ وعسرٌ مثّ سُ  ويسرٌ    وفرقةٌ  وهمٌّ واجتماعٌ  سرورٌ 

 .؟ملاذا خلق اهلل املرضأيها املسلمون: 
ا ملددق عددو وجددل وعددل هددو الددذ  ملددق الشددر كمددالبددد أن تعلددم أيهددا املسددلم بدد ن اهلل 
 ةوجددددد الصددددحة والعافيددددة. هددددذا هددددو معتقددددد أهددددل السددددنتاخلددددري. ويوجددددد املددددرض كمددددا 

 .أن تؤمن بالقدر خريه وشره :باب القدر واجلماعة يف
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ن فيدده خددري مددن إمددن بعددو اجلواندب فدد وإن كدان شددراً  يصدديب اسنسددان يفداملرض الددذ
وغريهددا  ددا  السدديتات ورفددد الدددرجات جوانددب أخددر  مددن متحددي  الددذنوب وتكفددري

 .نعلمها أو ال نعلمها
 وعل خلق املرض حلكم وأسباب منها:فنقول ب ن اهلل جل 

 :حىت يعرف العبد حقيقة نفسه: أولا 
يسدددري علدددى  ،بعو النددداس يغفدددل عدددن هدددذه احلقيقدددةفددد .وأنددده ضدددعي  سدددريد العطدددب
بدددل ر دددا  ،بددداد اهلليتطددداول علدددى ع ،يتكدددل علدددى النددداس ،هاألرض وكددد ن ال أحدددد غدددريُ 

بدل ر دا تعدد  األمدر إ   ،أحساهبم وأنسداهبم حتقر الناس وانتقصهم ور ا طعن يفا
كل هذا وغريه وهو مل ينتبه لقول اهلل جل   ،ظلمهم وأكل حقوقهم وأمواهلم بالباطل

يددر  العبددد فيهددا  ،متددر عليدده حلغددات غفلددة وجحددود (.وخلددق اسنسددان ضددعيفا)عددل: و 
نده قددد اسدتغى عددن اهلل جدل وعددل أمندده  عددن النداس فدديغن غبداءً  نفسده أنده قددد اسدتغى

 .فكان البد من املرض هلذه النوعية من البشر ،أيضاً 
 :غم نعمة العافيةخلق املرض حىت يعرف العبد عِ : ثانياا 
 .كثري مدن النداس ال يعدرف عغدم نعمدة العافيدة الدذي هدو فيده إال إذا أصديب  درضف

املال فقط فإذا فقد نعمة املال أساء الغن بربه  يف منه أن النعمة البعو يغن جهلً 
كحال ذلك الرجل الذ  جاء يشكو حالده إ  صداحبه   ،وأظهر التسخط والتضجر
حتدب أن يكدون عنددك ماأدة ألد  ديندار أ: فقدال لده صداحبه ، ا ابتله اهلل مدن الفقدر
أ قددال أحتددب أن يكددون عندددك ماأددة ألدد  دينددار وأندد .ال :وأنددأ أعمددى العيندد  قددال
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حتب أن يكون عندك ماأة ألد  ديندار وأندأ مقطدوع أ. قال ال :مقطوع اليدين قال
 .أن تشكو موالك وله عندك كل هذه النعم يقال أما تستح .ال :الرجل  قال

 ،علددى ماأدتدده وعليهددا مددن ألددوان الطعددام والشددراب ستضدداف أعرابيدداً ا واليدداً كددر أن وذُ 
مددري يددا أ :فقددال األعددراي ؟لطعددام يددا أعددراىا مددا تقددول يف :و تندداً  مفتخددراً  الددوايفقددال 

 :وصدق الشاعر .املؤمن  إمنا طيبته العافية
 به املاء الوالال جيد مراً     مريو   مر   ومن يك ذا فم  

 .فمه يف وهذا صحيح فاملريو حىت املاء الوالل جيده مراً 
حداالت العطدف فطلدب  أشدد  اخللفاء عاد مدن رحلدة صديد وكدان يف ويقال ب ن أحد

لدو  ،يدا أمدري املدؤمن  مهدلً  :ء به كان جبدواره أحدد العلمداء فقداليوب ماء فلما جك
فلما  .قال نعم أشرتيه بنص  ملكى ؟فهل تشرتيه بنص  ملكك ،نعأ هذا املاءمُ 

بنصد  ملكدك  ةفهدل تشدرتي خروجده بعافيد ،هند ك اهلل يدا أمدري املدؤمن  :شرب قال
ملددك   يففداتق اهلل :قدال .ملكددينعددم أشدرتيه بنصد   :قدال ؟لدو احتدبس عنددك البدول
 .ال يعدل شربة وال بولة

 :حىت نعرف حقيقة الدنيا وتفاهتها خلق املرض أيضاً : ثالثاا 
دنيا ال  ،دنيا فيها من األسقام واألوجاع واآلالم واملشاكل واملصاأب ما اهلل به عليم

كاندأ لدو   ،ملدا أوجدد وخلدق فيهدا هدذه األشدياء وإالّ  ،تساو  عندد اهلل جنداب بعوضدة
لكدن لتفاهتهدا وحقار دا  ،ةكالدار اآلخدر   رها من هذه األمورلطهّ  تون وتستحق شيتاً 

قتددل أفتسددتحق مثددل هددذه الدددار أن يَ  .جددد فيهددا كددل شددىء ومددن ضددمنها األمددراضوُ 
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أو ختدون أيهدا املسدلم أو تغددر أو تسدرق أو حتتدال أو تكدذب  ،ألجلها بعضنا بعضاً 
ر الليدا  واأليدام مشدغول الفكدر والقلدب بل هل تستحق أن تسه ،ألجل هذه الدنيا
 .ا فيها األمراض واآلالم واملصاأبوالبدن لدني

 هل راب منها بغري القطن والكفن   وانغر ملن ملك الدنيا ب مجعها
 :ويقول آخر
 ورنا خلراب الدهر نبنيهاودُ    املرياث جنمعها  يذو أموالنا ل
 ا ترك ما فيهاأن السلمة فيه  تكل  بالدنيا وقد علمأ لنفس او 

 وال الفرار من األحداث ينجيها  النفس من تل   يفل اسقامة تنج
 أو ميسيها يوماً  ةنيمن امل   فس هلا دور يصبحها وكل ن
 :لسيتات املسلم تكفرياً  خلق املرض: رابعاا 
: "مدددا مِدددن قدددال  :لددده مدددن الدددذنوب ورفعددداً لدرجاتددده عندددد اهلل تبدددارك وتعدددا  وتطهدددرياً 

جرة مسددلم  يصدديبه أذً  مددن مددرض فمددا سددواه إالّ حددطّ اهلل بدده سدديّتاته كمددا حتددطّ الشدد
 ورقَها" رواه البخاري ومسلم.
: أرأيدددأَ هدددذه األمدددراضَ الددد  تصددديبنا، مدددا لندددا هبدددا؟ قدددال: وقدددال رجدددل لرسدددول اهلل 

وإن شدددوكةً فمدددا فوقهدددا". رواه "كفدددارات"، قدددال أي بدددن كعدددب: وإن قلَّدددأ؟  قدددال: "
 أمحد.
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مريضًدددا مدددن وَعدددك  كدددان بددده، فقدددال صدددلوات اهلل وسدددلمه عليددده:  وعدددادَ رسدددول اهلل 
"أبشِددر فددإنّ اهلل عددوّ وجددلّ يقددول: هددي ندداري أسددلّطها علددى عبدددي املددؤمن يف الدددنيا، 

 .ةرواه أمحد وابن ماج .لتكونَ حغَّه من النار يف اآلخرة"
على أمّ الساأب فقال: "ما لك يا أمّ الساأب تدُوَفوف ؟"  ودخل رسولَ اهلل 

ذهِب خطايا بين قالأ: احلمّى ال بارك اهلل فيها، فقال: "ال تسِّبي احلمّى، فإّنّا تُ 
 .رواه مسلم .آدم كما يذهب الكري خبثَ احلديد"

 : دخددل أعددرايى هريددرة رضددى اهلل عندده قددالعددن أ ،رو  اسمددام أمحددد بسددند حسددنو 
 :لى اهلل عليددده وسدددلمقددال لددده رسدددول اهلل صددف لى اهلل عليددده وسدددلمعلددى رسدددول اهلل صدد

مدا  :قدال ،حدر بد  اجللدد واللحدم :قدال ؟ومدا أم ملددم :قدال ؟هل أخذتك أم ملدم"
عددرق  :قددال ؟مددا الصددداع :قددال ؟فهددل أخددذك هددذا الصددداع :قددال ،وجدددت هددذا قددط
مدددن  :فلمدددا و  قدددال .مدددا وجددددت هدددذا قدددط :قدددال ،رأسددده ن يفنسدددايضدددرب علدددى اس

 ."أحب أن ينغر إ  رجل من أهل النار فلينغر إ  هذا
سدعيد  فعدن أي .طلبهدا بعدو الصدحابة ،وملا كانأ األمدراض مكفدرة لسديتات العبدد

احلسددددنات علدددددى  يجتددددر " :قددددال ؟مددددا جددددواء احلمددددى ،يددددا رسددددول اهلل :قددددال أي :قددددال
فلددم قددال:  .سددبيلك خروجدداً يف عددينمحددى ال متن أسددالك اللهددم إي :فقددال ."صدداحبها
 رواه الطلاي يف األوسط. .قط إال وبه محى أي سّ ميَُ 
 

 .. بارك اهلل
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 :الخطبة الثانية
 .. احلمد هلل

 :عليه أشياء ن املريو جيبإأما بعد: أيها املسلمون: 
 :أن يرضى بقضاء اهلل وقدره ويصل على مرضه :أولا 
ولدديس ذلددك  ،خددريلدده ألمددر املددؤمن إن أمددره كلدده  عجبدداً " :ليدده الصددلة السددلمقددال ع

اء صددل وإن أصددابته ضددرّ  ،لدده اء شددكر فكددان خددرياً إن أصددابته سددرّ  ،ألحددد إال للمددؤمن
 رواه مسلم. ".له فكان خرياً 

 :حال مرضهعو وجل أن حيسن الغن بربه  :ثانياا 
 ".هددو حيسددن الغددن بدداهلل تعددا إال و  أحدددكم ال ميددوتنّ " :قددال صددلى اهلل عليدده وسددلم

 .رواه مسلم
 :ينبغى على املريو أن يكون ب  اخلوف والرجاء :ثالثاا 

صدلى اهلل عليده  حلديث أنس أن النِّب ،ماف عقاب اهلل على ذنوبه ويرجو رمحة ربه
واهلل يا رسول اهلل  :قال "؟كي  جتدك" :وسلم دخل على شاب وهو باملوت فقال

ال " :فقدددددال رسدددددول اهلل صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددلم ،ف ذندددددويأخدددددا أرجدددددو اهلل وإي إي
 ."نه  دا مدافمثل هذا املوطن إال أعطاه اهلل ما يرجو وأمّ  قلب عبد يف جيتمعان يف
 رواه الرتمذي.

 :شتد به املرض فل جيوز له أن يتمى املوتاجيب على املريو أنه مهما  :رابعاا 
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هلل عليددده وسدددلم دخدددل علددديهم حلدددديث أم الفضدددل رضدددى اهلل عنهدددا أن رسدددول صدددلى ا
فقدال لده  ،رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم يشدتكي فتمدى عبداس املدوت وعباس عمّ 

فإن  فإنك إن كنأ حمسناً  ،املوت يا عم ال تتمنّ " :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فدإن تدؤخر فتسدتعتب  وإن كندأ مسديتاً  ،إ  إحسانك خدري لدك تؤخر توداد إحساناً 
فدإن كدان "قدال صدلى اهلل عليده وسدلم: و  ."املدوت فدل تدتمنّ  ،كمدن إسداءتك خدري لد

إذا كانددأ الوفدداة  وتددوفين ،مددا كانددأ احليدداة خددري ي لهددم أحيددينفليقددل ال البددد فدداعلً 
 رواه البخاري. ."خرياً ي
 :ستغفار والتشهدجيب على املريو أن يكثر حال مرضه من التوبه واال :خامساا 
هدذه احليداة بسدبب هدذا  وتكون ّنايته يف ،رضه هذار ا ال يقوم من م يألنه ال يدر 

 .املرض الذ  أصابه
 :الشكو  لغري اهلل جل وعل يوإحذر أيها املر  :سادساا 
الشددكو  الددىت  (إ  اهلل وحددوي يإمنددا أشددكو بثدد) :مددا بددك إ  املخلددوق  يال تشددتك

ديدددن   عدددو وجدددل وإظهدددار اجلدددوع ال جيدددوز يففيهدددا السدددخط وعددددم الرضدددا بقضددداء اهلل
صلى  اهلل عنهما أن النِّب يبن عباس رضاصحيحه عن  يف يرو  البخار  ،سسلما

صدلى اهلل عليده وسدلم إذا  وكدان الندِّب :قال ،يعوده عرايأاهلل عليه وسلم دخل على 
  ؟طهدور قلدأَ  :قدال "ال بد س طهدور إن شداء اهلل" :دخل على مدريو يعدوده قالده لده

صددلى اهلل عليدده  فقددال النددِّب .بددورتفددور علددى شدديت كبددري تويددره القمحددى  يكددل بددل هدد
أن  ،مددددن حددددديث شددددرحبيل والددددد عبددددد الددددرمحن وعنددددد الطددددلاي ."فددددنعم إذاً " :وسددددلم
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واضددح فيمددا أظهددره مددن اجلددوع وعدددم  وكددلم األعددراي .املددذكور أصددبح ميتدداً  عددراياأل
 .الرضى والصل بقضاء اهلل عو وجل

 :اسنتحار وز للمريو أن يفكر يفال جي :سابعاا 
له الطبيب أن بده مرضداً خبيثداً فدل يتحمدل األمدر وجيدد أنده ال جنداة لده إال كالذ  م

لددددنيا بفدددوات يف اأمدددا خسدددرانه  ،أن ينتحدددر ويكدددون بدددذلك قدددد خسدددر الددددنيا واآلخدددرة
ينتغددددره يددددوم  يفالعددددذاب الددددذ ،وأمددددا خسددددارة اآلخددددرة ،ثددددواب األجددددر علددددى املصدددداب

 و يدرتد  منده يفن جبدل فهدمدن تدرد  مد" :صلى اهلل عليده وسدلم لقول النِّب ،القيامة
ه بيدددده يتحسددداه يف ندددار ا فسدددمّ ومدددن حتسّدددى  ّددد ،ندددار جهدددنم خالدددداً الدددداً فيهدددا أبددددا
 -يددددة طعدددن نفسددده  د يأ -ومدددن توجددد   ديددددة  ،جهدددنم خالدددداً الدددداً فيهدددا أبددددا
رواه البخدددار   ."ار جهدددنم خالدددداً الدددداً فيهدددا أبددددانددد فحديدتددده بيدددده يتوجددد  فيهدددا يف

 .ومسلم
 :الكهان والسحرة والعراف  ال جيوز للمريو أن ي يت :ثامناا 

في يتهم ملدا جيدد  ،ةاجلومد األس  أن هناك من يعتقد ب ن شفاءه عند هؤالء الدج
ه أن مددن ينصددح فيدد يت ،عددلج املستشدفيات كتددب لده الشددفاء يفآلالم ور ددا مل يُ مدن ا

ذا يعبثددون وفددوق هدد ،بلأدده ومرضدده ويويدددون يف في خددذون أموالدده ،يددذهب إ  هددؤالء
اً أو عرافددداً مدددن أتدددى سددداحراً أو كاهنددد" :يقدددول عليددده الصدددلة والسدددلم ،بدينددده وإميانددده

 ."نول على حممدأفصدقه فقد كفر  ا 
 :اجيب على املريو إذا كان عليه حقوق فليؤدها إ  أصحاهب :تاسعاا 
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مددن كانددأ لدده " :فقددد قددال صددلى اهلل عليدده وسددلم ،اإن تيسددر لدده ذلددك وإال أوصددى هبدد
قبدل فيده ال يُ  ،يدوم القيامدة أو ماله فليؤدها إليه قبل أن ي يتة ألخيه من عرضه مغلم

صداحبه وإن مل يكدن لده  يإن كدان لده عمدل صداذ أخدذ منده وأعطد ،دينار وال درهدم
 . رواه ابن حبان."خذ من سيتات صاحبه فحملأ عليهأُ  ،عمل صاذ

لدس فيندا مدن ال درهدم لده قدالوا املف :أتددرون مدا املفلدس" :وقال صلى اهلل عليه وسلم
 القيامة بصلة وصيام وزكاة وي يت يوم من ي يت إن املفلس من أم  :فقال ،وال متاع

قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسدفك دم هدذا وضدرب هدذا فيعطدى هدذا 
قضدى مدا عليده أخدذ مدن من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيأ حسناته قبل أن يُ 

 .رواه مسلم ."النار رب يفياهم فطرحأ عليه مث طخطا
 :كتابة الوصية  جيب على مريو البدن أن يستعجل يف :عاشراا 

إذا مل يكن قد كتبها خصوصاً إذا كان هلا تعلق  قوق اآلخرين لقوله عليده الصدلة 
إال ووصديته  فيده يم يبيأ ليلت  له شد  يريدد أن يوصدما حق إمرئ مسل" :والسلم
ليلدة مندذ  عدأ رسدول اهلل صدلى  يمدا مدرت علد بدن عمدراقدال  ."عند رأسه ةمكتوب

 .رواه الشيخان ."وصي  يوعنداهلل عليه وسلم قال ذلك إال 
 :واألخذ باألسباب يعلى املريو أن حيرص على التداو  يينبغ :الحادي عشر
إن اهلل أنددول الددداء " :صددلى اهلل عليدده وسددلم قددال سددننه أن النددِّب بددو داود يفأملددا رواه 

 فتداوا عبداد اهلل وال ،داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله والدواء وجعل لكل
وعليدك  ،فاحلذر احلذر أيها املسلم أن تتداو   ا حدرم اهلل جدل وعدل ".تتداوا  رام



10 

 

 
 

وال تغفدل  ،ستشفاء  ا أباب اهلل من العقاقري الطبية  ا يصفه الثقدات مدن األطبداءاال
 .صلى اهلل عليه وسلم عن النِّب ةلثابتات اهلل عو وجل وباألدعية استشفاء بآياال

 :جيب على املريو أن ال يهمل الصلة وال يتساهل بالطهارة :الثاني عشر
صلَّى يف وقتها إن استطاع، فإن مل يستطِد مجد ب  الغهر والعصرِ فيجب أن ي

وب  املغرب والعشاء رخصةً من الشارع احلكيم. كما جيِب عليه أن يتطهّر للصلة 
ه، الشرعي، فإن مل يستطد فإنّه يتيمّم، فإن مل يستطد فإنّه يصلّي على حال التطهّرَ 

يقول: جل وعل اهلل ، و حوالاألب ي حال من  وال يدع الصلة تفوت عن وقتها
الَ تُكَلَّ ُ ندَفْسٌ إالَّ )[، ويقول سبحانه: 16]التغابن: (فَٱتدَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم)

 [.233]البقرة: (وُسْعَهَا
 
 .. اللهم


