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 يمبسم هللا الرمحن الرح

 املقدمة:

الذي أحاط خلقه بلطفه، ومشلهم بعنايته، ُد هلِل حلما
يشاء منهم حبكمته ورمحته، ويعايف من يشاء منهم يبتلي من 

 يَك َلهأن ال إله إال هللا َوحَده اَل َشر ُد ، وأشهبفضله ونعمته
 ،هللا وجمتباه برسالته ، وَأْشَهُد أنَّ حممَّداً عبديف أمسائه وألوهيته

 آله وأزواجه وصحابته، أما بعد: وعَلى عليه وسلم ى هللاصل
من أعظم ما منن هللا به علينا بعد اهلداية لإلميان  إنن ف

الصحة يف األبدان، تلك النعمة اليت ال  ؛واألمن يف األوطان
: تباع أبغلى األمثان، وال تستبدل هبا األموال، يقول النيب 

 َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا يف ِسْربِِه، ُمَعافًا يف َجَسِدِه، ِعْنَدُه
نـَْيا حِبََذاِفريِهاقوت يومه، َفَكأَ  َا ِحيَزْت َلُه الد   .(1)َّنَّ

                                                           

، (2346)رواه الرتمذي: و ، (300): البخاري يف األدب املفرد رواه (1)
 (.525/  2) :وابن ماجة
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نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي وقال عليه الصالة والسالم: 
 . (1)لنَّاِس: الصِنحَُّة َوالَفرَاغُ ِمَن ا

فنعمُة صحِة البدِن نعمٌة عظيمة جيب على املسلم أن 
يقوم بشكر هللا عليها بقلبه، ولسانه، وجوارحه قال تعاىل: 

ٱَّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ

 . [7إبراهيم: ] 
 ، وحييا عزيزاً وابلصحة يعيش اإلنسان سعيداً  !كيف ال

، وهبا يسعى لطاعة ربه، وينفع نفسه وأهله، وخيدم محيداً 
 جمتمعه ووطنه.

وهذه الصحة قد يطرأ عليها ما يغري حالوهتا، ويكدر 
صفوها، ويفسد مجاهلا، من األمراض واألسقام اليت جعلها 
هللا تعاىل ابتالء وامتحان لعباده، يقول عز وجل: 

                                                           

 .(6412)رواه البخاري: ( 1)
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 خي حي جي  يه ىه مه جه ينُّ
 .[155البقرة: ] َّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي

 يف كل شيء، فيما يسره وحيبه، وفيما يسوؤه والعبد مبتلىً 
 حم جم ملهل  خل حل جل ُّٱ ويكرهه، قال تعاىل:

، قال ابن [35األنبياء:] َّمن خن حن ممجن خم
ِة َوالرََّخاِء، َوالصِنحَِّة َوالس ْقِم،  :عباس  َتِليُكْم اِبلشِندَّ نـَبـْ

َواْلِغََن َواْلَفْقِر، َواحلَْاَلِل َواحْلَرَاِم، َوالطَّاَعِة َواْلَمْعِصَيِة، َواهْلَُدى 
 . (1 )َوالضَّاَللَةِ 

  فضائل املرض:

قدره هللا تعاىل ويقضيه فيه خري ورمحة ال شك أن كل ما يُ 
للعباد، وفيه احلكمة البالغة اليت تعجز عن إدراكها عقول 

وحكم  ،فضائل كثرية -خاصة-البشر، ولألمراض واألسقام 
                                                           

 .(16/269)تفسري ابن جرير:  (1)



9 

عظيمة تدل على فضل هللا ورمحته الواسعة بعباده، فمن تلك 
 :الفضائل

وكتابة  رفع الدرجاتو  والسيئات،تكفري الذنوب 
  احلسنات:

َما ُيِصيُب اْلُمْسِلَم قال:  عن النيب  فعن أيب هريرة 
ِمْن َنَصٍب، َواَل َوَصٍب، َواَل َهمٍن، َواَل ُحْزٍن، َواَل أًَذى، َوالَ 

ُ هِبَا ِمْن َخطَاََيهُ   .(1)َغمٍن، َحَّتَّ الشَّوَْكِة ُيَشاُكَها، ِإالَّ َكفََّر اَّللَّ
ِفيِه َتْكِفرُي اْلَْطَاََي اِبأْلَْمرَاِض "قال النووي رمحه هللا تعاىل: 

نـَْيا َوُُهُوِمَها وِإْن قـَلَّْت َمَشقَّتُـَها  .(2)"واالسقام ومصايب الد 

                                                           

 .(2573)مسلم: و ، (5641)البخاري: رواه  (1)
 .(16/128)شرح النووي:  (2)
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َما قَال:  قالت: مسَِْعُت َرُسوَل هللِا   عن عائشةو 
ُكِتَبْت َلُه هِبَا َدَرَجٌة، ِمْن ُمْسِلٍم ُيَشاُك َشوَْكًة، َفَما فـَْوقـََها ِإالَّ  

 . (1)َوحمَُِيْت َعْنُه هِبَا َخِطيَئةٌ 
ِإنَّ الرَُّجَل  :قال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة 

ُ لَ  ُلُغَها ِبَعَمٍل، َفاَل يـَزَاُل اَّللَّ َتُكوَن َلُه ِعْنَد اَّللَِّ اْلَمْنزَِلُة، َفَما يـَبـْ
َتِليِه ِبَا َيْكرَُه َحَّتَّ  َهايـَبـْ  .(2)يـُبَـلِنَغُه ِإَيَّ

 :، والنجاة من الناردخول اجلنةب لفوزا

َمْن أَْذَهْبُت : يف احلديث القدسي اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ  قال
 .(3)َلُه ثـََوااًب ُدوَن اجلَنَّةِ  َحِبيبَـتَـْيِه َفَصبَـَر َواْحَتَسَب َلَْ أَْرضَ 

                                                           

 .(2572)رواه مسلم: ( 1)
 .(2908)رواه ابن حبان:  (2)
 .، حبيبتيه: أي عينيه(2401)رواه الرتمذي: ( 3)
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َعثُُه اَّللَُّ َعَلى أَنَُّه َعَذاٌب : َعِن الطَّاُعون وقال النيب  يـَبـْ
َمْن َيَشاُء، َوَأنَّ اَّللََّ َجَعَلُه َرمْحًَة لِْلُمْؤِمِننَي، لَْيَس ِمْن َأَحٍد يـََقُع 
الطَّاُعوُن فـََيْمُكُث يف بـََلِدِه َصاِبرًا حُمَْتِسًبا، يـَْعَلُم أَنَُّه اَل ُيِصيُبُه 

ُ َلُه، ِإالَّ َكاَن لَُه مِ   .(1)ْثُل َأْجِر َشِهيدٍ ِإالَّ َما َكَتَب اَّللَّ
َ يـَُقوُل: : مريضاً، فقال له  وقد عاد النيب أَْبِشْر فَِإنَّ اَّللَّ

نـَْيا لَِتُكوَن َحظَُّه  ِهَي ََنرِي ُأَسلِنطَُها َعَلى َعْبِدي اْلُمْؤِمِن يف الد 
 .(2 )ِمْن النَّاِر يف اآْلِخرَةِ 

 :يقاظه من غفلتهإو  رد العبد إىل ربه

 املرض أنه يكون سببًا يف رد العبد إىل ربه فضائلمن ف
بعد أن كان غافاًل منهمكًا يف املعاصي  يقاظه من غفلتهإو 

ن نومه وعاد إىل والشهوات، فإذا أصابه املرض استيقظ م

                                                           

 .(3474)رواه البخاري:  (1)
 .(3470)، وابن ماجة: (1277)، واحلاكم: (9676)مسند أمحد:  (2)
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 خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ: ربه، قال تعاىل

 .[42]األنعام:  َّ مض  خض حض جض مص
فما أمجل أن يعود العبد إىل ربه، ويتذكر نعمة هللا عليه، 

َمْن يُرِِد  :كما يف حديث أيب هريرة   وهلذا يقول النيب 
رًا ُيِصْب ِمْنهُ  ، قال بعض العلماء: أي يصيبه (1)اَّللَُّ بِِه َخيـْ

 .(2)ابملصائب أبنواعها، حَّت يتذكر فيتوب، ويرجع إىل ربه

 املرضى:تذكري للعبد حبال إخوانه 

ر العبد حبال إخوانه املصابني كن املرض أنه يُذَ  من فضائلو 
ابألمراض، فإنه ملا كان صحيحًا معاىف، متمتعًا بصحته، 

نعيمها وملذاهتا، كان غافالً منغمسًا ب منشغاًل أبمور دنياه،
عن حقوق إخوانه املرضى، وما جيب عليه جتاههم، فلهذا 

                                                           

 .(5645)رواه البخاري:  (1)
 .(1/10)املريض للقحطاين:  ةصالانظر  (2)
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للعبد األمراض واألسقام  اقتضت حكمة هللا البالغة أن يقدِنر
يف بعض األحيان، فيتذكر ِبا أصابه حال إخوانه املرضى 
الذين طاملا أُهل حقوقهم حال صحته وسالمته، فيدعوه 
ذلك إىل القيام حبقوقهم، من تعهدهم ابلزَيرة، وقضاء 
حوائجهم، والتخفيف من مصاهبم، والسعي يف أسباب 

 الشفاء هلم، إىل غري ذلك.
املرض اليت حنتاج مجيعًا إىل أن نكون  ئلفهذه بعض فضا

على علٍم هبا، ألن األمراض واألسقام قدنرها هللا على مجيع 
 بين آدم وال مفر ألحد منها.

 حقوق املرضى:
تربط بينهم،  كثريةً   اً لقد جعل اإلسالم بني املسلمني حقوق

حَّت حيصل بينهم التآلف والتآزر، والرتاحم والتعاطف، 
  َّ جس مخ جخُّ :ح، يقول تعاىلوالتناصوالتعاون 

  .[10احلجرات:]
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َياِن َيُشد  بـَْعُضُه  :ويقول النيب  ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُـنـْ
ُ
امل

َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف ، وقال عليه الصالة والسالم: (1 )بـَْعًضا
ِهْم، َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا  اْشَتَكى ِمْنُه تـََوادِنِهْم، َوتـَرَامحُِ

 .(2 )ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر اجلََْسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى

حق  -اإلسالم عليها حثنااليت -ومن تلك احلقوق 
ى به رسولنا الكرمي، هذا احلق العظيم الذي وصن  املريض،

  .ورتب له األجر العظيم، والثواب اجلزيل

 أموٌر كثريةٌ  ،املرضىاه إخوانه على املسلم جت ومن الواجب
 : هاعظيمة، نذكر مجلة من بٌ اوآد

  

                                                           

 .(2446)رواه البخاري:  (1)
 .(2586)رواه مسلم:  (2)
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 عيادة املرضى، وتفقُد أحواهلم:أوال: 

عيادهتم  من أهم ما يؤدي به املسلم حق إخوانه املرضىف
فبها  -وخصوصًا األقارب واألصحاب- وتفقُد أحواهلم

تقوى الصالت، وهلذا تتتآلف النفوس، وتتقارب القلوب، و 
أن رسول  جاء ديننا حااثًن ومؤكدًا عليها، فعن أيب هريرة 

: ِإَذا َلِقيَتُه قال:  هللا  َحق  اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ
َفَسلِنْم َعَلْيِه، َوِإَذا َدَعاَك فََأِجْبُه، َوِإَذا اْستَـْنَصَحَك فَاْنَصْح َلُه، 

ْتُه، َوِإَذا َمِرَض فـَُعْدُه، َوِإَذا َماَت  َوِإَذا َعَطَس َفَحِمدَ  هللَا َفشمِن
 .(1)فَاتَِّبْعهُ 

وعيادة املريض مستحبة عند مجاهري العلماء، قال النووي 
مْجَاِع، َوَسَواٌء فيه من اَدُة اْلَمرِيِض َفُسنٌَّة اِبإلِ رمحه هللا: أَمَّا ِعيَ 
 .(2)ه، َواْلَقرِيُب َواأْلَْجَنيب يعرفه ومن ال يعرف

                                                           

 .(2162رواه مسلم: ) (1)

 .(14/31)شرح النووي على صحيح مسلم:  (2)
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حقوق  إال أهنا من أعظم ،وإن كانت عيادة املريض سنة
يوم القيامة من يتخلف عن  املريض، وهلذا يعاتب هللا 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل  عيادة إخوانه املرضى، فَعْن َأيب ُهرَيـْرََة 
يـَُقوُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة: ََي اْبَن آَدَم، َمرِْضُت  ِإنَّ هللَا  :هللِا 

: َكْيَف أَُعوُدَك َوأَْنَت َرب  اْلَعاَلِمنَي؟  فـََلْم تـَُعْدين، قَاَل ََي َربِن
قَاَل: أََما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفاَلًَن َمِرَض فـََلْم تـَُعْدُه؟ أََما 

 .(1) ِعْنَدهُ َعِلْمَت أَنََّك َلْو ُعْدتَُه َلَوَجْدَتيِن 
وهذا يدل على عظم شأن عيادة املريض، فمن أراد أن 
يسلم من معاتبة هللا له، فليسارع إىل عيادة إخوانه املرضى، 

 ويؤدي هذا احلق هلم.
  وعيادة املريض هلا فضائل عظيمة، فمن فضائلها:

أهنا سبب لنيل رضى الرمحن، ورمحة الكرمي املنان، فعن 
َمْن َعاَد  :قَال: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ 

                                                           

 .(2569)رواه مسلم:  (1)
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َمرِيًضا َلَْ يـََزْل خَيُوُض يف الرَّمْحَِة َحَّتَّ جَيِْلَس، فَِإَذا َجَلَس 
 .(1)اْغَتَمَس ِفيَها

فعْن  ،املالئكة لهأن العائد حيظى بدعاء ومن فضائلها 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َعِليٍن  ِإَذا َعاَد الرَُّجُل يـَُقوُل:  قَاَل: مسَِ

َأَخاُه اْلُمْسِلَم َمَشى يف َخرَاَفِة اجْلَنَِّة َحَّتَّ جَيِْلَس فَِإَذا َجَلَس 
َلٍك َغَمرَْتُه الرَّمْحَُة، فَِإْن َكاَن ُغْدَوًة َصلَّى َعَلْيِه َسبـُْعوَن أَْلَف مَ 

ُعوَن ألف ملك  ،َحَّتَّ مُيِْسيَ  َوِإْن َكاَن َمَساًء َصلَّى َعَلْيِه َسبـْ
وصالُة املالئكة على املسلم هو الدعاُء له  .(2)َحَّتَّ يصبح

 .(3)ابملغفرة والرمحة 

                                                           

، صحيح الرتغيب والرتهيب: (1295)رواه احلاكم يف املستدرك:  (1)
(3477). 

 .(1442: )وابن ماجة ،(612)رواه أمحد:  (2)

 (.459( ومسلم: )445رواه البخاري: ) (3)
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يقول النيب ومن فضائلها أهنا سبب للفوز بنعيم اجلنان، 
 : ُخْرَفِة اجْلَنَّةِ َمْن َعاَد َمرِيًضا َلَْ يـََزْل يف ِقيَل ََي َرُسوَل ،

 .(1)َجَناَهاهللِا َوَما ُخْرَفُة اجْلَنَِّة؟ قَاَل: 
َما ِمْن َعْبٍد أََتى َأًخا َلُه : وقال عليه الصالة والسالم

يـَُزورُُه يف اَّللَِّ، إالَّ ََنَداُه ُمَناٍد ِمَن السََّماِء: َأْن ِطْبَت، َوطَاَبْت 
َلَك اجْلَنَُّة، َوِإالَّ قَاَل اَّللَُّ يف َمَلُكوِت َعْرِشِه: َعْبِدي زَاَر يفَّ 

 .(2)نَّةِ َوَعَليَّ ِقرَاُه، فـََلْم أرض َلُه ِبِقًرى ُدوَن اجلَْ 
 ولعيادة املريض آداب، جتب مراعاهتا، فمن آداهبا:

هذه العيادة خالصًة لوجه هللا، وأن ينوي  املسلم أن جيعل -
 . النيبهبا امتثال أمر 

 قت املناسب للزَيرة، وال يزورهومنها أن خيتار الزائر الو  -
 أقاربه.و وقت زَيرة أهله  حته، أووقت را

                                                           

، جناها: أي الطريق الذي يكون بني صفني (2568)رواه مسلم:  (1)
 .من النخيل

 .(6466(، والبزار: )4140يعلى: )رواه أبو  (2)
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، وترك املعاصي إىل هللاواإلَنبة لتوبة ابذكره ومنها أن يُ  -
ورد احلقوق  ،العزم على عدم العودة إليهاوالندم عليها، و 

بقلب نقي خال من  حَّت يقبل على هللا هلها،إىل أ
 .واآلاثم الذنوب

يقول عليه الصالة  ،ره ابلوصية وأُهيتهاكن ذَ ومنها أن يُ  -
 ِفيِه، َما َحق  اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، َلُه َشْيٌء يُوِصيوالسالم: 

، قَاَل َعْبُد َوَوِصيـَُّتُه ِعْنَدُه َمْكُتوبَةٌ  يَِبيُت َثاَلَث لََياٍل، ِإالَّ 
ْعُت َرُسوَل  : هللِا ْبُن ُعَمر َلٌة ُمْنُذ مسَِ َما َمرَّْت َعَليَّ لَيـْ

 . (1 )َوِعْنِدي َوِصيَّيِت  قَاَل َذِلَك ِإالَّ  هللِا 
أن ال يطيل املكث عنده، إال إذا رآى املصلحة يف  ومنها -

ذلك أبن ُيصر عليه املريض وََينُس لذلك، قال طاووس 
 .( 2)رمحه هللا: أفضل العيادة أخفها

                                                           

 .(1627)رواه مسلم:  (1)
 .(24/277)التمهيد البن عبد الرب:  (2)
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إدخال الس روِر يقصد اإلحسان إىل أخيه، و نها أن مو  -
عَلى قلِبه، والتَّنفيس لُه يف األجِل، واختيار الكلماِت 

رَضى الذيَن ُأصيُبوا أبشدَّ ِمْن مرِضِه، الطَّيِنبِة وقصِص امل
 وقْد منَّ هللاُ عليِهْم ابلشِنفاِء.

 الدعاء هلم:اثنياً: 

ور اليت يؤدي هبا املسلم حق إخوانه من أعظم األمو 
 إىل الدواء الذي خيفف جحيتا  ، فاملريضمالدعاء هل ؛املرضى

املريض، به ربُء عنه املرض، والدعاء هو أعظُم وأسرُع دواٍء يَ 
هلذا أمر هللا تعاىل ابلدعاء، ووعد ابإلجابة، وتوعد من 

 ين ىن من خن ُّٱ: ختلف عنه، قال تعاىل
  ىي مي خي حي جي يه ىه  جهمه
 .[60غافر: ] َّ ٰذ يي
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َعاُء ِمْن أَنـَْفِع األَ ": رمحه هللا يقول ابن القيم ْدوِيَِة، َوُهَو َوالد 
َومَيَْنُع نـُُزوَلُه، َويـَْرفـَُعُه، أَْو ِء، َيْدافـَُعُه، َويـَُعاجِلُُه، َعُدو  اْلَبال

 .( 1)"ُح اْلُمْؤِمنِ ُفُه ِإَذا نـََزَل، َوُهَو ِسالخُيَفنِ 
الكثري من األدعية اجلامعة النافعة  منا النيب لَّ قد عَ و 

أثناء عيادة املريض، واليت تكون سببا يف شفاء املرضى من 
 عما سواها من األدعية. والكفايةُ  نيةُ األسقام، واليت فيها الغُ 

 :نيوالدعاء للمريض على قسم

 الدعاء له أثناء عيادته: .1
أنه إذا عاد مريضًا مسحه  قد كان من هدي النيب ف

أَْذِهْب اْلَباَس َربَّ النَّاِس، َواْشِف أَْنَت بيمينه ودعا له قائاًل: 
 .(2)َسَقًماالشَّايف، اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء الَ يـَُغاِدُر 

                                                           

 .(1/11)الداء والدواء البن القيم:  (1)
 .(5675)، رواه البخاري: (2191)رواه مسلم:  (2)



22 

َمْن َعاَد َمرِيًضا قَاَل:  َعِن النَّيبِن   وَعن اْبِن َعبَّاسٍ 
َلَْ حَيُْضْر َأَجُلُه، فـََقاَل ِعْنَدُه َسْبَع َمرَّاٍت: َأْسَأُل اَّللََّ اْلَعِظيَم 

َعافَاُه اَّللَُّ ِمْن َذِلَك  ْلَعِظيِم َأْن َيْشِفَيَك ِإالَّ َربَّ اْلَعْرِش ا
  .(1)اْلَمَرضِ 

اللُهمَّ : ملا عاده لسعد بن أيب وقاص  وقال النيب 
 .(2 )َث ِمرَارٍ َثال« ا، اللُهمَّ اْشِف َسْعًدااْشِف َسْعدً 

َدَخَل َعَلى َرُجٍل  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   وَعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
 .(3 )اَل أَبَْس َطُهوٌر ِإْن َشاَء اَّللَُّ يـَُعوُدُه، فـََقاَل: 

أن  وجاء أيضًا من حديث عثمان بن أيب العاص 
ِدَك، َضْع يََدَك َعَلى الَِّذي ََتَلََّ ِمْن َجسَ قال له:  النيب 

                                                           

 .(2083)، والرتمذي: (1268)رواه احلاكم:  (1)
 .(1628)مسلم:  (2)
 .(5662)رواه البخاري:  (3)
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أَُعوُذ اِبهلِل َوُقْدرَتِِه ِمْن "اًث، َوُقْل َسْبَع َمرَّاٍت َوُقْل اِبْسِم هللِا َثال
 .(1 )"َشرِن َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ 

إذا مرض رقاه جربيل عليه السالم فيقول:  وكان النيب 
 اِبْسِم هللِا أَْرِقيَك، ِمْن ُكلِن َشْيٍء يـُْؤِذيَك، ِمْن َشرِن ُكلِن نـَْفٍس

 .(2)أَْو َعنْيِ َحاِسٍد، هللاُ َيْشِفيَك اِبْسِم هللِا أَْرِقيكَ 

  له يف ظهر الغيب: الدعاء .2
ِخيِه ِبَظْهِر اْلُمْسِلِم ألَ َدْعَوُة اْلَمْرِء : فقد قال النيب 

اْلَغْيِب ُمْسَتَجابٌَة، ِعْنَد رَْأِسِه َمَلٌك ُموَكٌَّل ُكلََّما َدَعا أِلَِخيِه 
 .(3)ِِبَرْيٍ، قَاَل اْلَمَلُك اْلُموَكَُّل بِِه: آِمنَي َوَلَك ِبِْثلٍ 

  

                                                           

 .(2080)، والرتمذي: (2202)رواه مسلم:  (1)
 (2186)رواه مسلم:  (2)
 (2733)رواه مسلم:  (3)
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 :ابإلقبال على هللا، والرجوع إليهتوصية املريض اثلثا: 

 اإلقبالُ  تكون سببا يف شفاء املريض اليت مورفمن أهم األ
ه ، هو كاشفُ هُ دَ وجِ ومُ  املرضِ  خالقَ إن ، فيهإل والرجوعُ  هللا،على 

قرب  ؛به رجاءه د ابهلل، وقوي، فكلما زاد إميان العبهُ بُ ذهِ ومُ 
فلهذا ينبغي للمسلم أن  واقرتبت ساعُة كشف الُكرب، ،الفرج

 توصية املريض بذلك.ال ينسى 

 الوصااي اليت ينبغي تذكري املريض هبا:فمن أهم 
زقه هللا حسن ظنه ابهلل رَ ، وأن من أإحسان الظن ابهلل .1

تعاىل هللا هلذا يقول  ،بها الراحة البدنيةقُ عْ وتَـ  ،الراحة النفسية
رًا يف احلديث القدسي:  أَََن ِعْنَد َظنِن َعْبِدي يب، ِإنَّ َظنَّ َخيـْ
ٌر، َوِإنَّ َظنَّ َشرًّا   .(1)َفَشرٌّ َفَخيـْ

                                                           

، وصححه األلباين يف الصحيحة: (401)رواه الطرباين يف األوسط:  (1)
(1663). 
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رُُه َما أُْعِطَي َعْبٌد َوالَِّذي ال: يقول ابن مسعود و   إَِلَه َغيـْ
رًا ًئا َخيـْ َوالَِّذي ال إَِلَه  ،ِمْن ُحْسِن الظَّنِن اِبَّللَِّ  ُمْؤِمٌن َشيـْ

رُُه ال َك أِبَنَّ ظَن ُه َذلِ أَْعطَاُه اَّللَُّ  ظَّنَّ ِإالَّ  حُيِْسُن َعْبٌد اِبَّللَِّ الَغيـْ
َر يف َيِدهِ   .(1)اْْلَيـْ

فإن ذكر هللا وقراءة القرآن، اإلكثار من ذكر هللا،  .2
 هنُّ در، ويطمئن به القلب، قال تعاىل:ينشرح به الص
   َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه

 [. 28]الرعد: 
وأعظم أسباب الشفاء، يقول أعظم الذكر، وكالم هللا 

  َّ هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ: تعاىل

 ىت نت مت زت ُّٱ وقال تعاىل: ،[82اإلسراء: ]
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت
 [57يونس: ]  َّ يق

                                                           

 .(83)حسن الظن البن أيب الدنيا:  (1)
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ال ينسى أبن أن دم اليأس والقنوط من رمحة هللا، و ع .3
  قال تعاىل: ولدها،وأنه أرحم بنا من األم ب رمحة هللا واسعة،

وقال تعاىل:  .[156: األعراف] َّ ميىي خي حي  جيُّ
 خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ
  َّمح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب

 .[53الزمر: ]
َلْو يـَْعَلُم اْلُمْؤِمُن َما ِعْنَد هللِا ِمَن اْلُعُقوبَِة  :يقول النيب و 

َما َطِمَع ِِبَنَِّتِه َأَحٌد، َوَلْو يـَْعَلُم اْلَكاِفُر َما ِعْنَد هللِا ِمَن الرَّمْحَِة 
 .(1)َما قـََنَط ِمْن َجنَِّتِه َأَحدٌ 

 وقدره،يرضى بقضاء هللا يصرب على البالء، و أن  .4
َم اجلَزَاِء ِإنَّ ِعظَ : يقول النيب ، األجر عند هللا وحيتسب

ُهْم، َفَمْن َرِضَي  ِإَذا َأَحبَّ قـَْوًما ابـَْتالِء، َوِإنَّ اَّللََّ َمَع ِعَظِم الَبال
 . (2)فـََلُه الرِنَضا، َوَمْن َسِخَط فـََلُه السََّخطُ 

                                                           

 .(53)رواه مسلم:  (1)
 (2396)رواه الرتمذي:  (2)
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َقَسَم اَّللَُّ َلَك َتُكْن أَْغََن َواْرَض ِبَا : ويقول النيب 
 .(1)النَّاسِ 

َر ُكلَُّه يف الرِنَضا، فَِإِن :  وقال عمر بن اْلطاب اْْلَيـْ
 .(2)فَاْصرب  ْن تـَْرَضى َوِإالَّ اْسَتَطْعَت أَ 

ال يضجر وال يشتكي من مرضه إىل الناس، وال يلجأ أن و 
ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد  :لغري هللا أو يدعو غريه، يقول النيب 

بـََعَث هللُا تـََباَرَك َوتـََعاىَل إِلَْيِه َمَلَكنْيِ، فـََقاَل: اْنظُرَا َماَذا يـَُقوُل 
َد هللَا َوأَثـََْن َعَلْيِه َرفـََعا ذِلَك  -ِإَذا َجاُؤهُ -لُِعوَّاِدِه. فَِإْن ُهَو  محَِ

ُتُه أَْن  فـَيَـُقوُل: لَِعْبِدي َعَليَّ  -َوُهَو أَْعَلمُ -ِإىَل هللِا  ِإْن تـََوفَـّيـْ
ُتُه َأْن أُْبِدَلُه حلَْمًا َخرْيًا ِمْن حلَِْمِه،  أُْدِخَلُه اجْلَنََّة، َوِإْن أَََن َشَفيـْ

 .(3)َوَدماً َخرْياً ِمْن َدِمِه، َوأَْن ُأَكفِنَر َعْنُه َسيِنَئاتِهِ 

                                                           

 .(2305)رواه الرتمذي:  (1)
 .(2/173)مدارج السالكني البن القيم:  (2)
 .(5/1375)رواه مالك يف املوطأ:  (3)
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َطرِيَقٍة َلى ٍء َوُهَو عَ ابـْتَـَلى اَّللَُّ َعْبًدا بَِبال َما :ويقول 
زِْل َء َلُه َكفَّارًَة َوَطُهورًا َما َلَْ يـُنْ َجَعَل اَّللَُّ َذِلَك اْلَبال َيْكَرُهَها ِإالَّ 

َر اَّللَِّ يف َكْشِفهِ َما َأَصابَُه ِمَن اْلَبال  .(1)ِء بَِغرْيِ اَّللَِّ أَْو َيْدُعو َغيـْ

 :أبحكام الطهارة والصالة املريض تذكريُ رابعاً: 

ومما ينبغي على املسلم جتاه أخيه املريض أن يذكره 
حكام الطهارة والصالة، ألهنا من األمور املهمة اليت قد أب
فى على كثري من املرضى، وال خيفى على عاقل ما للصالة خت

حيث أهنا ركن من أركان ، من األُهية العظمى يف ديننا
صلحت وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا  اإلسالم،

 صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل.

                                                           

، وصححه األلباين يف (1/51)املرض والكفارات البن أيب الدنيا:  (1)
 .(2500): الصحيحة
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ومساحتها أهنا سهلت على املرضى شريعة الومن يسر 
وخففت عليهم يف العبادات، وجعلت هلم أحكامًا خاصة 

 مث ُّٱ  تكلِنفهم فوق طاقتهم، قال تعاىل:تناسب حاهلم، وَل 

وقال عليه  ،[286]البقرة:   َّ جخمخ مح جح مج  حج
 .(1)ِإَذا أََمْرُتُكْم أِبَْمٍر فَْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ والسالم:  الصالة

 ر به املريض:ك  ذ  مما جيب أن يُ و 
بدنه من إزالة النجاسات من آاثر البول أو الغائط  أواًل:
له أن يستعني أبحد من ، فذلكفإن عجز عن ، أو ثيابه

ما يقدر على إزالته ويعذر  أزال فإن َل جيد من يعينه ،الناس
 عما عجز عنه.

ألن  ،ابملاء من احلدث األكرب واألصغر ةر اطهال اثنياً:
الطهارة شرط من شروط صحة الصالة، قال عليه الصالة 

                                                           

 .(7288)رواه البخاري:  (1)
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أن ، فإن عجز فله (1) تـُْقَبُل َصاَلٌة بَِغرْيِ طُُهورٍ الوالسالم: 
يتيمم فله أن  ،من يعينهفإن َل جيد ، يستعني أبحد من الناس

 ،أبن يضرب بكفيه ضربة واحدة على صعيد طاهر له غبار
تطع أن يتيمم بنفسه فإن َل يس، هبما وجهه وكفيهميسح و 

جاز له أن يصلي من غري  ، فإن َل جيدميمه شخص آخر
 وضوء وال تيمم.

الصالة ال تسقط عن املريض أبي حال من  اثلثاً:
كما قال   ، فيصلي حبسب قدرته،األحوال ما دام عقله معه

َصلِن قَاِئًما، فَِإْن ََلْ َتْسَتِطْع فـََقاِعًدا، فَِإْن َلَْ َتْسَتِطْع : النيب 
 .(2)فـََعَلى َجْنبٍ 

                                                           

 .(224)رواه مسلم:  (1)
 .(1117رواه البخاري: ) (2)
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 َلَْ  فَِإنْ  َفَجاِلًسا، َيْسَتِطعْ  َلَْ  فَِإنْ   :وقال ابن عمر
 .(1)ِإميَاءً  يُوِمئُ  َفُمضَِّجًعا َيْسَتِطعْ 

 َأنْ  َيْسَتِطيعُ  ال اْلَمرِيضُ  َكانَ  ِإَذا":  وقال قتادة
َلةِ  ُمْستَـْقِبلَ  َجْنِبهِ  َعَلى َوُهوَ  فـَُيَصلِني ُمْضَطِجًعا، ِإالَّ  ُيَصلِنيَ   اْلِقبـْ
 .(2)"ِإميَاءً  يُوِمئُ 

فإن  ،يف صالته سجديكع و ر جيب على املريض أن ي رابعاً:
جود وجيعل السجود برأسه للركوع والسَل يستطع أومأ 

وال يرفع وسادة إىل وجهه أو يسجد ، أخفض من الركوع
 على وسادة.

 َصْفَوانَ  اْبنِ  َعَلى ُعَمرَ  اْبنُ  َدَخلَ  ملا جاء عن عطاء قال:
 أَْوِمئْ : َوقَالَ  فـَنَـَهاهُ  ِوَساَدٍة، َعَلى َيْسُجدُ  فـََوَجَدهُ  الطَّوِيِل،
 .(3)الر ُكوعِ  ِمنَ  َأْخَفضَ  الس ُجودَ  َواْجَعلِ 

                                                           

 .(4139: )رواه عبد الرزاق يف مصنفه (1)
 .(4131: )رواه عبد الرزاق يف مصنفه (2)
 .(4138): واه عبد الرزاق يف مصنفهر  (3)
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 َيْسَتِطيعُ  ال اْلَمرِيضُ  َكانَ  ِإَذا": قَالَ   ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ و 
 َوُهوَ  َوالس ُجودِ  الر ُكوعِ  يف  ِبرَْأِسهِ  أَْوَمأَ  ُسُجوًدا َواَل  رُُكوًعا
 .(1)"ُيَكربِنُ 

وقتها حبسب استطاعته  علىيصلي كل صالة  خامساً:
وال جيوز َتخريها عن وقتها، فإن عجز عن ذلك فله اجلمع 

 بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء.

 :قضاء حوائج املريضخامساً: 

ومما ينبغي على املسلم جتاه أخيه املريض، أن يعينه بقدر 
 جللل، ويوفرمصابه ا يستطيع من املعونة اليت ختفف عن ما
 .باب الراحة والسعادةمجيع أس له

والسيما املرضى –قضاء حوائج الناس ومعونتهم فإن 
فيه أجر عظيم وثواب جزيل، فقد قال عليه  -واملنكوبني

                                                           

 .(4141: )واه عبد الرزاق يف مصنفهر  (1)
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يف  َوَمْن َكاَن يف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اَّللَُّ الصالة والسالم: 
َعْنُه ُكْربًَة ِمْن  َحاَجِتِه، َوَمْن فـَرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة، فـَرََّج اَّللَُّ 

ُكراَُبِت يـَْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستـَرَُه اَّللَُّ يـَْوَم 
 . (1)الِقَياَمةِ 

َوهللُا يف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن وقال عليه الصالة والسالم: 
 .(2)اْلَعْبُد يف َعْوِن َأِخيهِ 

  :ومن أمثلة ما ينبغي أن يعان عليه املريض
يف قيمة العالج، فقد حيتاج املريض إىل اجراء  معاونته -

ة، أو السفر للعالج خارج الدولة، ويعجز عن عملية جراحي
سر سروراً عظيماً حني جيد من يُ تغطية مبلغ العالج كاماًل، فَـ 

 يقف معه من إخوانه املسلمني.

                                                           

 .(2442)رواه البخاري:  (1)
 .(2655)رواه مسلم:  (2)
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على تربية أبناءه وقضاء حوائجهم، كتوصيلهم إىل  عانتهإ -
 غري ذلك. وواالعتناء هبم، صنع الطعام هلم،  أو ،املدرسة

عانته على قضاء أموره اليت ختفف عن مصابه، كتوصيله إ -
  ف معه، أو شراء األدوية له، وغري ذلك.و إىل املستشفى والوق

هذه أهم حقوق املرضى اليت جيب علينا مراعاهتا، 
إليها، وهي سبب واالعتناء هبا، فإن املريض أبمس احلاجة 

عظيم من أسباب حصول األلفة واملودة بني قلوب اجملتمع، 
ونسأله تعاىل أن ، وجل أن يعيننا على أدائهافنسأل هللا عز 

 واحلمد هلل رب العاملني.يشفين مجيع مرضى املسلمني، 
 

* * * 
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