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s]m-Xp-P-\-§Ä th-−-{X {i-²-sIm-Sp-¡m-̄ Xpw F-¶mÂ sIm-Sp-t¡-−-Xpam-b H-cp 
Zn-h-k-am-Wv ssh-Im-sX I-S-¶p-h-cp-¶-Xv; 2018 P-\p-h-cn 15 Xn¦Ä. B-Zy-am-bn F-́ mWv 
Cu Zn-h-k-̄ n-sâ {]m-[m\yw F-¶v t\m-¡mw.  

amdm-tcm-Kw ]n-Sn-s]-«v i-¿m-h-ew-_-cm-bn I-gn-bp¶ tcm-KnI-sf B-iz-kn-̧ n-¡m\pw ip-
{iq-jn-¡m\pw ]n-́ p-W-¡m\pw th-−n B-tKm-fm-Sn-Øm-\-̄ nÂ \n-e-\nÂ-¡p-¶ H-cp 

B-i-b-amWv (concept) Pain and Palliative Care. C-Xn-\v \q-äm-−p-I-fp-sS N-cn-
{Xhpw ]m-c-¼-cy-hp-ap−v. {]-kvXp-X Bi-bw ap-dp-sI-̧ n-Sn-¡p-¶ hnhn-[ cm-Py-¡mcpw 
{]-tZ-i-̄ p-Imcpw kw-L-Sn-¡p-Ibpw A§-s\ In-S-̧ nemb tcm-KnI-sf ip-{iq-jn-¡p-
Ibpw A-h-cp-sS Ip-Spw-_-̄ n-\v ]qÀ-W ]n´p-W \Â-Ip-Ibpw sN-¿p¶p. \-½p-sS \m-
«n-ep-ap-−v C-̄ -c-¡mÀ. tI-c-f-̄ n-se ]m-en-tb-äo-hv {]-hÀ-̄ -IÀ, A-hÀ sN-¿p-¶ [À-
a-̄ n-sâ {]m-[m\yw B-fpI-sf t_m-[y-s -̧Sp-̄ m-³ D-]-tbm-Kn-¡p-¶ Zn-h-k-am-Wv P-\p-
h-cn 15. tcm-Kn-IÄ-¡v e-̀ n-t¡-− ]-cn-K-W-\-bp-sSbpw I-cp-X-en-sâbpw hn-fw-_-c-am-Wv 
tI-c-f-̄ nÂ Hmtcm P-\p-h-cn 15 Dw ap-g-¡n-s¡m-−n-cn-¡p-¶-Xv.  

\-½p-sS a-Xam-b hn-ip-² C-kvv-em-anÂ tcm-Kn-I-fp-sS a-l-Xzhpw Ah-sc ]-cn-N-cn-t¡-−-
Xn-sâ B-h-iy-I-Xbpw hf-sc hy-à-amW.v C-Xv {]-Im-in-̧ n-¡m³ C-bmZ-̄ v F-¶ ]-Z-
am-Wv i-coA-̄ v D-]-tbm-Kn-¡p-¶Xv. tIh-ew kµÀi\w F-¶-Xn-\-̧ p-dw tcm-Kn-IÄ-¡v 
k-aq-l-̄ nÂ \n¶v e-̀ n-t¡-− FÃm A-h-Im-i-§fpw C-bm-Z-̄ n-sâ ]-cn-[n-bnÂ s]-
Sp¶p. {]-hm-N-I³ ]Tn-̧ n-¡p-¶p:     

  : عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال : عن أيب أمامة 
  )شعب االميان(من متام عيادة املريض أن يضع أحدكم يده عليه و يسأله كيف هو و متام حتيتكم املصافحة  

ــــه و ســــلم قــــال : عــــن أيب أمامــــة البــــاهلي  ــــده :  أن رســــول هللا صــــلى هللا علي مــــن متــــام عيــــادة أحــــدكم أخــــاه أن يضــــع ي
  )شعب االميان(عليه فيسأله كيف أصبح كيف أمسى 

 

tcm-K k-µÀ-i-\-̄ n-sâ a-lXzw ]Tn-̧ n-¡p-¶ \n-ch-[n ]p-Wy-h-N-\-§-fp−v. JpÀ-B-
\n-se kq-d-̄ pÂ Pp-ap-A-bnÂ AÃm-lp-hnsâ Hu-Zmcyw tX-Sm-\p-Å H-cp B-Úm-]-\-
ap-−-tÃm (B-b-̄ v 10). C-Xv {]-Y-a-am-bn tcm-K-k-µÀ-i-\-am-sW-¶v C-_v-\p-A-ºm-kv(d) 
]-d-bp¶p (AÂ-_-l-dpÂ a-Zo-Zv). Camw _p-Jm-cn(d)bp-sS kz-lo-ln-se H-cp A-²ym-b-
¯n-sâ ioÀj-Iw _m-_p hp-Pq-_n C-bm-Z-̄ nÂ a-co-fv F-¶m-Wv.    

 َِّBـــــاَل َرُســـــوُل ا ـــــاَل َق ـــــَعِرىِّ َق ـــــى اَألْش ـــــْن َأِىب ُموَس َـــــاِئَع ، وَ «  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َع ـــــوا اْجل ـــــاِىنَ َأْطِعُم ـــــوا اْلَع ـــــرِيَض ، َوُفكُّ ـــــوُدوا اْلَم   »ُع
  )خباري(

ـــن مالـــك فقلـــت: عـــن هـــارون بـــن أيب داود قـــال e أd محـــزة، إّن املكـــان بعيـــد، وحنـــن يعجبنـــا أن نعـــودك، : أتيـــت أنـــس ب
محــــة، أّميــــا رجـــل يعـــود مريضــــا فإّمنـــا خيـــوض يف الرّ «: مسعــــت رســـول اBّ صـــّلى اBّ عليــــه وســـّلم يقـــول: فرفـــع رأســـه فقـــال

ــــه الّرمحــــة ــــد املــــريض غمرت ــــذي يعــــود املــــريض، فــــاملريض : قــــال. »فــــإذا قعــــد عن فقلــــت e رســــول اBّ، هــــذا للّصــــحيح اّل
  )امحد(  حتّط عنه ذنوبه«: ماله؟ قال
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مــــا مــــن مســــلم يعــــود مســــلما «: مسعــــت رســــول اBّ صــــّلى اBّ عليــــه وســــّلم يقــــول  :قــــال -رضــــي اBّ عنــــه -عــــن علــــيّ 
ه ســــبعون ألــــف ملــــك حــــّىت ميســــي، وإن عــــاده عشــــّية إّال صــــّلى عليــــه ســــبعون ألــــف ملــــك حــــّىت غــــدوة  إّال صــــّلى عليــــ
  )ترمذي(  »يف اجلّنة ) اي الثمر املخروق اي اxتين(يصبح، وكان له خريف 

ــــه وســــّلم  :قــــال -رضــــي اBّ عنــــه -عــــن أيب هريــــرة ــــال رســــول اBّ صــــّلى اBّ علي ــــاد مــــن «: ق مــــن عــــاد مريضــــا |دى من
  )ترمذي(  »، وتبّوأت من اجلّنة منزال«بت وطاب ممشاك ط: الّسماء

 

]-cn-N-b-ap-Åh-sc am-{XaÃ, AÃm-̄ -h-scbpw k-µÀ-in-¡Ww. Camw \h-hn(d) ]-d-bp-
¶p:   

ـــرِيض ـــا ِعَيـــاَدة اْلَم ـــَف اْلعُ   َأمَّ َل ـــِيبّ ، َواْختـَ ـــُه ، َواْلَقرِيـــب َواْألَْجَن ـــُه َوَمـــْن َال يـَْعرِف ـــْن يـَْعرِف ـــَواء ِفيـــِه َم ْمجَـــاِع ، َوَس َلَمـــاء َفُســـنَّة dِْإلِ
َها   )مسلمشرح (  ِيف اْألَوَْكد َواْألَْفَضل ِمنـْ

 

AXp-t]m-se sNdnb tcm-K-ap-Å-h-scbpw Im-̂ n-dp-I-sfbpw i-{Xp-¡-sfbpw k-µÀ-in-
¡Ww (\n-lm-b 2:501).     

  )حاكم بيهقي(عاد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زيد بن أرقم من رمد كان به : عن أنس قال 
 َِّBْبَن ُأىبٍَّ ِىف َمَرِضِه الَِّذى َماَت ِفيهِ  - ملسو هيلع هللا ىلص-َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َقاَل َخَرَج َرُسوُل ا َِّBابو داود(  يـَُعوُد َعْبَد ا(  

 

k-µÀ-i-IÀ \n-ch-[n a-cym-Z-IÄ ]m-en-t¡-−-Xm-Ip¶p. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v Camw K-Êm-
en(d) X-§Ä ]-d-bp-¶p:   

أدب العائد خفة اجللسة وقلة السؤال وإظهار الرقة والدعاء dلعافية وغض البصر عن عورات املوضع  وعند االستئذان ال و 
  )احياء(  يقابل الباب ويدق برفق وال يقول أ| إذا قيل له من وال يقول e غالم ولكن حيمد ويسبح

 

H-cp I-hn ]-d-bp-¶p:    

  ساءلة ّن عليال يف مُ رَ ال تضجَ 
  يومني بنيَ  يومٌ  إّن العيادةَ                        

  له  اإللهَ  ه وادعُ حالِ  ه عنْ سلْ  بلْ 
  واجلس بقدر فواق بني حلبني                      

  من زار غّبا أخا دامت موّدته 
  وكان ذاك صالحا للخليلني                     
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th-sd Nn-e ]-Þ-n-X³-amÀ ]-d-bp¶-Xv C-{]-Im-c-am-Wv: (iÀ-hm\n 3:91, PaÂ 2þ134). 

1þ F-t¸m-gpw k-µÀ-in-¡m-sX k-µÀi-\w C-S-hn-« Zn-h-k-̄ n-em-¡p-I. tcm-Kn-¡v {]-bm-
k-anÃm-Xn-cn-¡m³ th-−n-bm-WnXv. C-\n tcm-Kn-¡v hn-tcm-[-an-sÃ-¦nÂ F-t¸m-gpw k-µÀ-
in-¡p-¶-XnÂ Ip-g-̧ -anÃ.    

ـــــالَ  ـــــِد ِهللا، َق ـــــِن َعْب ـــــاِبِر ْب ـــــاَل َرُســـــوُل ِهللا َصـــــلَّى : َعـــــْن َج ـــــِه َوَســـــلَّمَ َق ُ َعَلْي َّBـــــاَدةِ : " ا أي عـــــودوا )  بيهقـــــي(  َأِغبُّـــــوا ِيف اْلِعَي
  .املريض يوما واتركوه يوما فال تالزموه كل يوم

 

2þ tcm-Kn-bp-sS A-Sp-̄ p-Å C-cp-̄ w ZoÀ-Ln-̧ n-¡m-Xn-cn-¡p-I. tcm-Kn-¡v _p-²n-ap-«m-Ip-
¶ k-µÀi-\w I-dm-l-̄ mWv. I-Sp-̄  {]-bm-k-ap-s−-¦nÂ \n-jn-²-hp-amWv (iÀ-hm\n 
3þ91, i-d-lpÂ ap-l-±_v 5þ97).    

dلفـــــتح اي )  بيهقـــــي(العيـــــادة فـــــواق |قـــــة :  قـــــال رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه و ســـــلم : عـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك قـــــال 
  .لضرع من الوقت أل�ا حتلب مث ترتكوالضم ما بني احللبتني يعين قدر مديت ا

خرجــــت إىل البصــــرة أريــــد دمحم بــــن ســــريين، : وقــــال األوزاعــــي  .أفضــــل العيــــادة أخفهــــا: عــــن ابــــن طــــاوس عــــن أبيــــه قــــال
ــــه نعــــوده قيامــــاً  ــــدخل علي ــــا ن ــــبطن، فكن ــــه ال ــــه مريضــــاً ب ــــادة محقــــى القــــرى أشــــد علــــى أهــــل : وقــــال الشــــعيب . فوجدت عي

  .يف غري حني عيادة ويطيلون اجللوساملريض من مرض صاحبهم، جييئون 
مــــن (  اقــــرأ: أن األعمــــش كتــــب مرضــــه يف ورقــــة فكــــان النــــاس كلمــــا ســــأله مــــريض مــــا مرضــــه؟ أخــــرج الورقــــة، وقــــال

  )خطبة عائد القرضي
 

3þ tcm-K-i-a-\-̄ n-\v th-−n {]mÀ-°n-¡p-I. \-ap-¡v t{Zm-lw sN-¿m-̄  Im-̂ n-dp-IÄ-¡v 
th-−n-bpw Zp-B sN-¿mw.    

  عادين: عن سعد بن أيب وقاص ¡ ، قال 
  )مسلم(  "، اللهم اشف سعدا  اللهم اشف سعدا ، اللهم اشف سعدا: " النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال 

ـــال  ـــاص رضـــي هللا عنهمـــا ، ق ـــن الع ـــد هللا بـــن عمـــرو ب ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص : عـــن عب إذا جـــاء الرجـــل يعـــود مريضـــا فليقـــل : " قـــال الن
  )ابو داود(  "اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ، أو ميشي لك إىل صالة : 

ــــك ، : " ملسو هيلع هللا ىلص وأ| مــــريض فقــــال عــــادين رســــول هللا : " عــــن ســــلمان ¡ قــــال  e ســــلمان شــــفى هللا ســــقمك ، وغفــــر ذنب
  )ابن السين(  وعافاك يف دينك وجسمك إىل مدة أجلك

 

tcm-Kn-IÄ-¡v \-S-t¯-− \n-ch-[n {]mÀ-°-\-IÄ A-hn-S-¶v- ]Tn-̧ n-̈ n-«p-−v.  
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ـــن عبـــاس  ـــه و ســـلم قـــال : عـــن اب : مـــن عـــاد مريضـــا مل حيضـــر أجلـــه فقـــال عنـــده ســـبع مـــرات : عـــن النـــيب صـــلى هللا علي
  )حاكم(  ن يشفيك إال عافاه هللا من ذلك املرضأسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أ

ــــاَس َربَّ  ــــْب اْلَب ــــاَل َأْذِه ــــوََّذ َمرِيًضــــا َق ــــِه َوَســــلََّم ِإَذا َع ُ َعَلْي َّBَصــــلَّى ا َِّBــــاَن َرُســــوُل ا ــــاَل َك ــــيٍّ َق ــــْن َعِل ــــَت َع  النَّــــاِس اْشــــِف أَْن
  )حاكم( َقًماالشَّاِيف َال ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال يـُغَاِدُر سَ 

 

4þ tcmKn-tbm-Sv Xu-_ sN-¿m\pw h-kzn¿-̄ v \-S-̄ m\pw B-h-iy-s -̧SpI.  

5þ \-ap-¡v th-−n {]mÀ-°n-¡m³ tcmKn-tbm-Sv B-h-iy-s -̧SpI.  

6þ tcm-Kn-sb B-iz-kn-̧ n-¡p-I.   

  )خباري(  إذا دخل على مريٍض يعوده قال ال »س طهوٌر إن شاء هللا} ملسو هيلع هللا ىلص{وكان النيب 
 َِّBــــُتْم َعَلــــى اْلَمــــرِيِض فَـنَـفُِّســــوا لَــــُه ِىف َأَجِلــــ«  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعــــْن َأِىب َســــِعيٍد اْخلُــــْدِرىِّ قَــــاَل َقــــاَل َرُســــوُل ا ــــَك َال ِإَذا َدَخْل ِه َفــــِإنَّ َذِل

ًئا َويُطَيُِّب نـَْفَسُه   )ترمذي(  قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َغرِيبٌ . »يـَُردُّ َشيـْ

7þ tcm-Kn-sb £-an-¡m³ D-]-tZ-in-¡pI.  

8þ tcmKn-tbm-Sv \Ã \-n-e-bnÂ hÀ-̄ n-¡m³ A-bm-fp-sS Ip-Spw-_-¡m-sc D-]-tZ-in-¡p-I.  

e : عـــن عمـــران بـــن احلصـــني رضـــي هللا عنهمـــا ، أن امـــرأة مـــن جهينـــة أتـــت النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص وهـــي حبلـــى مـــن الـــز| ، فقالـــت 
  فـــــإذا وضـــــعت فـــــاتين ®ـــــا أحســـــن إليهـــــا: " رســـــول هللا أصـــــبت حـــــدا فأقمـــــه علـــــي ، فـــــدعا نـــــيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص وليهـــــا فقـــــال 

 )مسلم(

AXp-sIm−v tcm-Kn-I-tfm-Sv ]-c-amh-[n Im-cp-Wyhpw A-\p-I-¼bpw \mw {]-I-Sn-̧ n-¡p-
I.   

صـــلى  -َوأَبُـــو َبْكـــٍر ِىف بَـــِىن َســـِلَمَة َماِشـــيَـْنيِ فَـَوَجـــَدِىن النَّـــِىبُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَـــاَل َعـــاَدِىن النَّـــِىبُّ  - عنـــه رضـــى هللا -َعـــْن َجـــاِبٍر 
ْقـــُت فَـُقْلـــُت َمـــا َ±ُْمـــرُ  -هللا عليـــه وســـلم  ِىن َأْن َأْصـــَنَع ِىف َمـــاِىل eَ َال َأْعِقـــُل ، فَـــَدَعا ِمبَـــاٍء فـَتَـَوضَّـــَأ ِمْنـــُه ، مثَُّ َرشَّ َعَلـــىَّ ، َفَأفـَ

َزَلْت  ُ ِىف َأْوَالدُِكْم ( َرُسوَل اBَِّ فـَنـَ َّBخباري(  )يُوِصيُكُم ا(  
 

H-cp-]-t£, Cu A-\p-I-¼ am{Xw a-Xn-bmIpw Nn-e-t¸mÄ tcm-K-i-a-\-̄ n\v. Camw im-
^nCu(d) ]-d-bp-¶p: 

  جزعي عليه نْ مِ  تُ فمرضْ       هُ تُ رْ فزُ  احلبيبُ  ضَ مرِ 
  نظري إليه نْ مِ  فشفيتُ        يزورين وأتى احلبيبُ 
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AÒ-Zv I-_oÀ cn-̂ m-Cu X-§-fp-sS H-cp N-cn{Xw \-ap-s¡m-cp ]mT-am-h-s«.    

اهــــِل بلــــده فاخــــذه امحــــد الرفــــاعي و خــــرج بــــه ايل الربيــــة و ضــــرب عليــــه  ان كلبــــا حصــــل لــــه جــــذاٌم فاســــتقذرْته نفــــوسُ 
ــــاء و  ــــه م ــــاه هللا مــــن اجلــــذام بعــــد اربعــــني يومــــا فســــخن ل ــــه حــــيت عاف مظلــــة و صــــار eكــــل هــــو و اeّه و يســــقيه و يدهن

ذا امـــا عنـــدك رمحـــة هلــــ: خفـــت ان يؤاخـــذين هللا يـــوم القيامــــة و يقـــول : غســـله و دخـــل بـــه البلـــد فقيـــل لــــه فيهـــا فقـــال 
  )نور االبصار.  (الكلب اما ختشي ان ابتليك مبا ابتليت به هذا الكلب

 
JpXp_ t\m«vkv 
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