بسم هللا الرحمن الرحيم
عيادة المريض وأحكامه
كل ّ إنسان يتأدب داخليا ً أو خارجيا ً :
البد من مق ّدمة قبل الحديث عن عيادة المريض :الحقيقة أنَّ اإلنسان إما أن يتأ ّدب تأديبا ً داخليا ً،
وإمَّا أن يتأ ّدب تأديبا ً خارجيا ً ،أي إمَّا أن يكون هناك تعليمات يطبّقها ،وإمَّا أن تكون عنده
مشاعر وموازين دقيقة يأ َتمِر بها ،فإذا أ ُ ِّدب من الخارج فهذا نوع من األدب ،وإذا أ ِّدب من
وازع ،هناك توجيهات خارجية ،وهناك
الداخل فهذا نوعٌ أرقى ،كما يقال هناك رادع وهناك ِ
دوافع داخلية ،وكيف نج َمع بينهما؟ اإلنسان إذا طبَّق اآلداب التي نصَّ عليها الشارع الحكيم،
عز وجل يُثمر له ً
عز وجل ،وا ّتصاله باهلل َّ
تطبيق هذه اآلداب يعي ُنه على االتصال باهلل َّ
رقة في
ُّ
ترق
المشاعر ،ود ّقة في الموازين ،فأنت إمّا أن تتأدب حين تطبِّق قواعد الشرع ،أو حينما
ور َث ُه َّ
َّللاَ عِ ْل َم َما لَ ْم َيعْ لَم ،تطبّق
المشاعر وت ِّدق الموازين ،نجمع بينهماَ ،منْ َع ِم َل ِب َما َعلِ َم أَ َ
التعليمات ،ت ّتصل بربِّ األرض و السموات ،بعد االتصال تصبح هذه التعليمات جزءاً من
ً
لوازع داخلي ال خوفا ً من
استجابة
كِيانك ،تطبّقها عفواً ال قصداً ،تطبقها سجيّة ال تص ُّنعا ً ،تطبِّقها
ٍ
رادع خارجي ،هذا ما فعله النبي عليه الصالة و السالم ،أو هذا ما قاله النبي عليه الصالة و
السالم حينما سُئل :
((أدَّ بني ربي فأحسن تأديبي ))
[ من الجامع الصغير عن ابن مسعود ]

أحكام عيادة المريض :
قد يسأل سائل ما حجم اآلداب في اإلسالم؟ إ َّنها ربع اإلسالم ،في اإلسالم عقائد ،وفي اإلسالم
عبادات ،وفي اإلسالم معامالت ،وفي اإلسالم آداب ،فعندنا آداب المسافر ،من يلبّي دعوة عند
أخيه ،آداب الزواج ،آداب مجالس العلم......إلخ.
أوالً  :عيادة المريض سُّنة مؤ ّكدة ،واإلمام البخاري يقول :
هي واجبة
ألنَّ النبي عليه الصالة و السالم قال :
س ْف َيانُ َوا ْل َعانِي األَسِ ي ُر ))
يضَ ،وفُ ُّكوا ا ْل َعان َِيَ .قال َ ُ
(( أَ ْط ِع ُموا ا ْل َجائ َِعَ ،و ُعودُوا ا ْل َم ِر َ
[ البخاري عن أبي موسى األشعري]

والحديث الذي تعرفونه جميعا ً ،أنَّ النبي عليه الصالة و السالم يقول :
سَ ،وإِ َجا َب ُة الدَّ ْع َو ِةَ ،وعِ َيادَ ةُ
المَ ،و َت ْ
شم ُ
ب لِ ْل ُم ْسل ِِم َعلَى أَخِي ِه ؛ َر ُّد َّ
ج ُ
(( َخ ْم ٌ
س َت ِ
ِيت ا ْل َعاطِ ِ
الس ِ
اع ا ْل َج َن َ
از ِة ))
ا ْل َم ِر ِ
يضَ ،وات َب ُ
[ أبي داوودعن أبي هريرة]

أي سُّنة مؤ َّكدة ،وعند اإلمام البخاري واجب ،وعند بعض العلماء مندوب ،أي يوجد ندب وسٌّنة
مؤكدة وواجب ،أي في كل األحوال يجب عليك أن تعود المريض ،لكنَّ الشيء الذي يُلفت النظر
زرت المريض وسلّ َ
َ
مت عليه وسأل َته عن صحته،
يلحق بعيادة المريض ،تف ّقد أحواله،
هو أنه مما َ
وخاطرك مع السالمة ..لعلَّه بحاجة إلى شيء ،بحاجة إلى دواء ،إلى طبيب ،إلى حاجات للبيت..
َ
فقال :

ُّ
والتلطف به ،أشياء ثالث ،تف ّقد أحواله ،أن
ُلحق بعيادة المريض ،تف ّقد أحواله ،وتعهّده
مما ي َ
تسأله ،هل أنت بحاجة إلى شيء؟ هل أنت بحاجة إلى أغراض؟ هل أنت بحاجة إلى دواء؟ هل
أنت بحاجة إلى طبيب؟ هل أنت بحاجة إلى ممرّ ض؟ اسأله ،تف ّقد أحواله ،وتعهّد بعضها ،أنا آتيك
بالطبيب ،هناك أخ كريم من إخواننا األطباء كلَّما ذكر في الدرس أخا ً مريضا ً ،يأتيني ويقول :
ُّ
ُّ
ذكرت أخا ً مريضا ً ،جاء إليَّ  ،وقال :
صرت ممنونا ً منه من أعماقي ،كلَّما
أنا سأذهب إليه ،وَّللا
أنا سأذهب إليه ،أيّ صار فيه تعاون ،في اإلسالم هناك شيء أعمق من أن حضرنا مجلس علم،
نحن أسرة ،أسرة واحدة ،كالجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و
الحمَّى ،هكذا المؤمنون ،كالبنيان المرصوص يش ُّد بعضه بعضا ً ،إذاً ٌّ
أدق شيء في العيادة  :ما
ُ
ُلح ُق بعيادة
يلحق في األحوال ،وتفقد بعضها ،والتلَّطف بالمريض ،تف ّقد ،تعهّد ،تلَّطف ،هذا مما ي َ
المريض.
العيادة ال تتقيَّد بوقت ،ال يوجد في السِّنة وقت خاص بها ،بحسب عادات الناس بعد الظهر مثالً،
بعد العشاء ،قبل المغرب ،بحسب عادات المريض ،بحسب فراغه ،بحسب اإلمكانات المتاحة .
الحديث التالي تطييبٌ لقلب المريض و جبرٌ لخاطره :
لكن ُّ
أدق ما في الموضوع هو أن َّللا سبحانه وتعالى حينما قال :
َ
َ
َ
ُ
ض ُ
ف أ ُعو ُد َك
ت فلَ ْم َت ُعدْ نِي ؟ قال َ َ :يا َرب َك ْي َ
هللا َع َّز َو َجل َّ َيقول ُ َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َ :يا ْبنَ آدَ َم َم ِر ْ
(( إِنَّ َّ َ
ض َف َل ْم َت ُعدْ هُ ؟ أَ َما َعل ِْم َ
ب ا ْل َعا َلمِينَ ؟ َقال َ  :أَ َما َعل ِْم َ
َوأَ ْن َ
ت أَ َّن َك َل ْو ُعدْ َت ُه
ت أَنَّ َع ْبدِي فُال ًنا َم ِر َ
ت َر ُّ
لَ َو َجدْ َتنِي عِ ْندَ هُ؟))
[ مسلم عن أبي هريرة]

كيف نسب َّللا المرض إلى ذاته وهو ال يمرض ؟ أيّ كيف أضافه إلى ذاته ؟ قال شرَّ اح
الحديث  :هذا تطييبٌ لقلب المريض ،وهذا جب ٌر لخاطره ،وهذا تكري ٌم له ،وهذا تشريفٌ له ،أي
كما يُقال  :إنَّ االبن إذا تألَّم تألَّمت معه أمه ،هناك مشاركة ،و محبة ،فربُّنا َّ
عز وجل حينما
يقول:
َ
َ
َ
ُ
ضت فلم ت ُعدْ نِي))
(( َم ِر ْ
[مسلم عَنْ أَبِي ه َُر ْي َر َة ]

حينما أضاف المرض إلى ذاته ،قالوا في هذا تشريفٌ  ،وتكري ٌم ،وتطييبٌ لقلب المريض ،وجبر
لخاطره ،وحين قال :
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
العالَمِينَ ؟ قال َ  :أ َما َعل ِْم َ
ف أَ ُعو ُد َك َوأ ْن َ
ض فلَ ْم َت ُعدْ هُ ،أ َما
ت أنَّ َع ْبدِي فال َنا ً َم ِر َ
ب َ
ت َر ُّ
(( َيا َرب َك ْي َ
َعل ِْم َ
ت ،أَ َّن َك َلو ُعدْ َت ُه َل َو َجدْ َتني عِ ْندَ هُ ))
[مسلم عَنْ أَ ِبي ه َُر ْي َر َة ]

والنقطة الثانية :

((أ َّن َك لَو ُعدْ َت ُه لَ َو َجدْ َتني عِ ْن َد ُه))
[مسلم عَنْ أَبِي ه َُر ْي َر َة ]

أيّ  :أنا يا عبدي ،حينما سلَبْت هذا المريض بعض صحته عوّ ضته سكينة في قلبه وعوّ ضته
قربا ً مني ،أيّ  :بٌعد مع الصحة ،قرب مع المرض ،حينما سلبته الصحة عوضّته قربا ً مني،
عوضّته سكينة في قلبه ،لذلك من أدق اآلثار أنَّ النبي عليه الصالة و السالم علَّمنا أ َّنك إذا عدت
مريضا ً قال :
((عودوا المرضى وأمروهم فليدعوا لكم ،فإنَّ دعوة المريض مستجابة ،وذنبه مغفور ))
[الطبراني في األوسط والبيهقي في شعب اإليمان عن أنس]

هذا معناه أنَّ المريض أقرب م ْنك إلى َّللا ،ألنه بهذا المرض سل َبه َّللا الصحة لكن عوضَّه
القرب ،عوضَّه الر ّقة ،عوضَّه التجلي ،قذف في قلبه نوراً ،وليس غريبا ً أن تزور مريضا ً فترى
ً
في وجهه تألُّقا ً ،فترى في نفسه ً
روحانية ،هذا الذي يحصل تماما ً ،إذا سلَب
رقة ،فترى في حديثه
المريض صحته عوضه السكينة والتجليات و القرب واألنوار وما إلى ذلك ..وهذا شيء
َّللا
َ
ً
َّ
مألوف جدا ،تشعر أنه قريب ،تشعر أنه رقيق المشاعر ،تشعر أنه طليق اللسان ،تشعر أنه ازداد
معرفة باهلل عز وجل ،وأجمل كلمة قالها لي مريض عدته في هذا األسبوع ،قال لي  :هذه خلوةٌ
مع َّللا ،هذا المرض خلوة مع َّللا ،ألنَّ اإلنسان أحيانا ً يكون مُثقالً بالمواعيد واللقاءات و األعمال
ُ
أنكرت قلبي فإذا أراد َّللا أن يقربه ،أيّ أن يريحه
و المتاعب ،يقول لك  :نشف قلبي ،جفَّ قلبي،
َّ
في البيت أسبوعا ً ،فإذا بهذا األسبوع خلوةٌ مع َّللا عز وجل
أحاديث تدعونا إلى عيادة المريض :
كما قال الرسول عليه الصالة و السالم :
َ
َ
َ
(( َع ِج ْب ُ
صا َب ْت ُه
ِن ،إِنْ أ َ
ِن ُكلَّ ُه لَ ُه َخ ْي ٌر ،لَ ْي َ
س ذلِ َك أل َح ٍد إِال لِ ْل ُم ْؤم ِ
ِن! إِنَّ أَ ْم َر ا ْل ُم ْؤم ِ
ت ألَ ْم ِر ا ْل ُم ْؤم ِ
س َّرا ُء َ
ص َب َر َو َكانَ َخ ْي ًرا ))
ض َّرا ُء َ
صا َب ْت ُه َ
ش َك َر َو َكانَ َخ ْي ًراَ ،وإِنْ أَ َ
َ
[ أحمد عن صهيب]

النبيُّ عليه الصالة والسالم ،من حديث زيد بن أرقم قال  :عادني الرسول عليه الصالة والسالم
وجع كان بعيني ،إذاً باألقوال :
من
ٍ
(( ْ
ير))
س ْف َيانُ َوا ْل َعانِي ْاألَسِ ُ
يضَ ،وفُ ُّكوا ا ْل َعان َِيَ .قال َ ُ
أط ِع ُموا ا ْل َجائ َِعَ ،و ُعودُوا ا ْل َم ِر َ
[البخاري عن أبي موسى األشعري]

وباألفعال ،عادني رسول َّللا صلى عليه وسلم من وجع كان بعيني ،ويقول عليه الصالة
والسالم :
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
(( إِنَّ ال ُم ْسلِ َم إِذا َعادَ أ َخاهُ ال ُم ْسلِ َم ل ْم َي َزلْ فِي ُخ ْرف ِة ال َج َّن ِة َح َّتى َي ْر ِج َع ))
[مسلم عن ثوبان]

و:
َّ
َّ
سم ِْع ُ
سلَّ َم َيقُول ُ َ :ما مِنْ ُم ْسل ٍِم
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
سول َ هللاِ َ
ت َر ُ
(( َقال َ َعل ٌِّي َك َّر َم هللاُ َوج َه ُه َ :
صلَّى َعلَ ْي ِه
ف َملَكٍ َح َّتى ُي ْمسِ َيَ ،وإِنْ َعادَ هُ َعشِ َّي ًة إِال َ
س ْب ُعونَ أَ ْل َ
صلَّى َعلَ ْي ِه َ
َي ُعو ُد ُم ْسلِ ًما ُغدْ َو ًة إِال َ
يسى ه ََذا َحد ٌ
سنٌ
ِيث َح َ
يف فِي ا ْل َج َّن ِةَ .قال َ أَبو عِ َ
صبِ َحَ ،و َكانَ لَ ُه َخ ِر ٌ
ف َملَكٍ َح َّتى ُي ْ
س ْب ُعونَ أَ ْل َ
َ
ي َعنْ َعل ٍِّي ه ََذا ا ْل َحد ُ
ِيث مِنْ َغ ْي ِر َو ْج ٍه ِم ْن ُه ْم َمنْ َو َق َف ُه َولَ ْم َي ْر َف ْع ُه َوأَ ُبو َفا ِخ َت َة
يب َو َقدْ ُر ِو َ
َغ ِر ٌ
سعِي ُد ْبنُ عِ ال َق َة))
اس ُم ُه َ
ْ
[الترمذي عن علي ]

إذاً كلَّها أحاديث تدعونا إلى عيادة المريض .
إذاً  :سلوك إسالميّ  ،سلوك إيمانيّ  ،سلوك يتميَّز به المسلم ،هو أن تعود أخاك المريض،
باإلضافة إلى العيادة ،أن تتفقد أحواله ،وأن تتعهد بعضها ،وأن َّ
تتلطف به ،هذه أحكام العيادة .
ما يقوله المريض للعائد :
لكن اآلن المريض نفسه ،جاءه العوّ اد ،ماذا يقول؟ قال  :ال بأس على المريض أن يخبر من
ألم ،ال على سبيل الضجر و الصخب بل على سبيل البيان ،مبتدئا ً أن يقول :
يعوده بما يجده من ٍ
الحمد هلل ،أجد كذا وكذا ...أو الحمد هلل بيّ كذا وكذا ،فقد قال ابن مسعود رضي َّللا عنه  " :إذا
كان الشكر قبل الشكوى ،فليست بشكوى " الحمد هللَّ ،للا َّ
عز وجل ابتالني ،أجد ألما ً في صدري،

أجد ألما ً في يدي ،أجد ألما ً في رأسي ،إذا كان هناك شكوى ،وكان هناك َحم ُد قبل الشكوى،
فالحمد قبل الشكوى يبطل الشكوى :
َّ
ْ
َ
َ
سلَّ َم َ :ذاكِ ل ْوَ
َ
َّ
َّ
(( َقالَ ْت َعائِ َ
صلى اللهم َعل ْي ِه َو َ
سول ُ هللاِ َ
سا ْه .فقال َ َر ُ
ارأ َ
ش ُة َرضِ ي اللَّهم َع ْن َها َ :و َ
ش ُة َوا ُث ْكلِ َيا ْهَ ،و َّ
َكانَ َوأَ َنا َح ٌّي َفأ َ ْس َت ْغفِ ُر لَكِ َوأَدْ ُعو لَكِ َ .ف َقالَ ْت َعائِ َ
ِب َم ْوتِي َولَ ْو
هللاِ إِني ألَ ُظ ُّن َك ُتح ُّ
َكانَ َذا َك لَ َظلَ ْل َ
سلَّ َم َ :بلْ أَ َنا
سا ِب َب ْع ِ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
ض أَ ْز َوا ِج َكَ ،ف َقال َ ال َّنبِ ُّي َ
ت آخ َِر َي ْو ِم َك ُم َعر ً
ت أَ ْو أَ َردْ ُ
سا ْه ،لَ َقدْ َه َم ْم ُ
ت أَنْ أ ُ ْرسِ ل َ إِلَى أَبِي َب ْك ٍر َوا ْبنِهَِ ،فأ َ ْع َه َد أَنْ َيقُول َ ا ْل َقائِلُونَ أَ ْو َي َت َم َّنى
ار ْأ َ
َو َ
هللا ُ َو َيدْ َف ُع ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ  ،أَ ْو َيدْ َف ُع َّ
ت َيأْ َبى َّ
ا ْل ُم َت َم ُّنونَ ُ ،ث َّم قُ ْل ُ
هللاُ َو َيأْ َبى ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ))
[البخاري عن يحيى بن سعيد ]

أي ممكن ،إنسان يتألم ،لكن الصياح ،وتمزيق الثياب ،وضرب الوجه ،هذا الذي نهى عنه النبيّ
عليه الصالة و السالم ،طبعا ً إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله ال بأس به إتفاقاً ،ألن
هذا ال يتنافى مع الصبر الجميل ،سي ِّدنا يعقوب ماذا قال ؟
َّ
﴿ َقال َ إِ َّن َما أَ ْ
هللا َما َال َت ْعلَ ُمونَ ﴾
هللا َوأَ ْعلَ ُم مِنَ ِ
ش ُكو َبثي َو ُح ْزنِي إِلَى َّ ِ
[سورة يوسف ]68 :

وسي ِّدنا أيوب قال :

ض ُّر َوأَ ْن َ
الرا ِحمِينَ ﴾
ت أَ ْر َح ُم َّ
سن َِي ال ُّ
وب إِ ْذ َنادَى َر َّب ُه أَني َم َّ
﴿وأَ ُّي َ
َ
[سورة األنبياء ]68 :

وقال بعض الشعراء :
و إذا عــراك بلية فاصبر لها صبر الكريـم فإ َّنه بك أعلـــم
وإذا شكوت إلى ابن آدم إ َّنما تشكو الرحيم إلى الذي ال يرحم
***

األكمل أن تشكو إلى َّللا َّ
عز وجل ،من األدعية الجميلة :
يا ربّ أشكو إليك ما ال يخفى عليك ،وأطلب منك ما ال يعسر عليك ،أشكو إليك ما ال يخفى
عليك ،وأطلب منك ما ال يعسر عليك
أحاديث على العائد أن يذكرها أمام المريض :
مريض أن تذكر له بعض هذه اآلحاديث :
من السّنة أيضا ً إذا كنت في عيادة
ٍ
(( َمنْ ُي ِر ِد َّ
هللا ُ ِب ِه َخ ْي ًرا ُيصِ ْب ِم ْن ُه ))
[البخاري عن أبي هريرة ]

أي يبتليه ،إذا أحبَّ َّللا عبداً ابتاله ،فإن صبر اجتباه ،وإن شكر اقتناه.
وفي حديث آخر :
َّ
الص ْب ُر َو َمنْ َج ِز َع َفلَ ُه ا ْل َج َز ُع ))
ص َب َر َفلَ ُه َّ
ب هللا ُ َق ْو ًما ا ْب َتال ُه ْم َف َمنْ َ
(( إِ َذا أَ َح َّ
[أحمد عن محمود بن لبيد]

الحديث الثالث :
َّ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
يب ال ُم ْسلِ َم إِال كف َر هللاُ بِ َها َعنهَ ،حتى الش ْوك ِة ُيشاك َها))
(( َما مِنْ ُمصِ ي َب ٍة تصِ ُ
[البخاري عن عائشة ]

الحديث الرابع :

ص ٍ
س َق ٍمَ ،وال َح َز ٍنَ ،ح َّتى ا ْل َهم ُي َه ُّم ُه إِال ُكف َر بِ ِه مِنْ
ب َوال َ
صبٍَ ،وال َن َ
يب ا ْل ُم ْؤمِنَ مِنْ َو َ
(( َما ُيصِ ُ
سي َئاتِ ِه))
َ
[ مسلم عن أبي سعيد ]

والحديث المعروف الذي أتلوه عليكم كثيراً ،لمَّا النبيّ الكريم دخل على مريض قال :يا رسول
َّللا ،ادعّ َّللا أن يرحمني ؟ قال :
َ
َ
َ
َ
ف أ ْر َح ُمه ِم َما أ َنا أ ْر َح ُمهَ ،و َّ
(( يا رب ارحمه ،فقال هللا َّ
ض
عِزتِي َو َجاللِي ال أ ْق ُب ُ
عز وجل َ :ك ْي َ
سدِه ،أَو
س َق َما ً في َج َ
س ِي َئ ٍة َكانَ َع ِملَ َها َ
ِي ال ُم ْؤمِنُ َ ،و أَ َنا أُحِب أَنْ أَ ْر َح َم ُه ،إِالَّ ا ْب َتلَ ْي ُت ُه ِب ُكل َ
َع ْبد َ
إِ ْق َتاراً في ِر ْزقِهِ ،أو ُمصِ ي َب ٌة فِي َمالِ ِه أَو َولَ ِدهَِ ،ح َّتى أَ ْبلُ َغ ِم ْن ُه ِم ْثل َ الذرَ ،فإِ َذا َبق َِي َعلَي ِه َ
شي ٌء،
َ
شدَّ دَّ ُ
ت ال َمو ِ
س َك َرا ِ
ت َح َّتى َي ْل َقانِي َك َيو َم َولَدَ ْت ُه أ ُ ُّمه ))
ت َعلَ ِي ِه َ
[ حديث قدسي]

هذا شيء ثابت أي المرض للمؤمن تكفير ،المرض للمؤمن ترقية ،المرض للمؤمن خلوة
إجبارية ،المرض للمؤمن مناسبة ليلتفت إلى َّللا َّ
عز وجل ،اآلية الكريمة :
صا َب ْت ُه ْم ُمصِ ي َب ٌة َقالُوا إِ َّنا ِ َّّلِلِ َوإ ِ َّنا إِلَ ْي ِه َرا ِج ُعونَ *أُولَئِ َك
الصابِ ِرينَ * الَّذِينَ إ ِ َذا أَ َ
﴿ َو َبش ِر َّ
صلَ َو ٌ
ات مِنْ َرب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَئِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْه َتدُونَ ﴾
َعلَ ْي ِه ْم َ
[سورة البقرة ]511-511 :

الصلوات من َّللا َّ
عز وجل بمعنى المغفرة و الثناء ،والرحمة  :العطاء و اإلحسان .وأولئك هم
المهتدون ،هذا هو التاج ،فلذلك المريض ،هذه فلسفة المرض في اإلسالم ،عيادة المريض
واجب ،والمريض يرقى بالمرض .
عيادة إنسان من أهل الكتاب :
يجوز أن تعود ذم َّياً ،يجوز أن تعود إنسانا ً نصرانياً ،إذا كان هناك مصلحة من عيادته ،قد تكون
هناك مصلحة ،قد يكون جاراً ،قد يكون زميالً في العمل ،فمن المصلحة أن تعود الذ ّمي .
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه
ضَ ،فأ َ َتاهُ ال َّن ِب ُّي َ
سلَّ َم َف َم ِر َ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
ِي َي ْخ ُد ُم ال َّن ِب َّي َ
(( َكانَ ُغال ٌم َي ُهود ٌّ
س َّل َم َي ُعو ُدهَُ ،ف َق َع َد عِ ْن َد َر ْأسِ ِه َف َقال َ لَ ُه  :أَ ْسلِ ْم َف َن َظ َر إِ َلى أَ ِبي ِه َوه َُو عِ ْندَ هَُ ،ف َقال َ َل ُه  :أَطِ ْع أَ َبا
َو َ
سلَّ َم َوه َُو َيقُول ُ  :ا ْل َح ْم ُد
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
سلَّ َمَ ،فأ َ ْسلَ َم َف َخ َر َج ال َّنبِ ُّي َ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
ا ْل َقاسِ ِم َ
ار ))
ِ َّ ِ
ّلِل الَّذِي أَ ْن َق َذ ُه مِنَ ال َّن ِ
[البخاري عن أنس ]

يطرب لها ،يفرح بها ،تكلِّمه كلمات دقيقة أنَّ اإلنسان
أحيانا ً تعود إنسانا ً ذم ّياً ،هذه العيادة
َ
المريض يكون قريبا ً من َّللا كثيراً ،تكون مشاعره مرهفة ،يكون فكره يقظاً ،فإذا ع َّدته ،ونطقت
بالحق أمامه ،ولف َّته إلى َّللا َّ
عز وجل ،فهذا عمل طيب ،وقد روي عن أنس أنَّ أبا طالب مرض
فعاده النبيّ صلى َّللا عليه وسلم ،فقال  :يا بن أخي  -أبو طالب يخاطب النبيّ صلى َّللا عليه
وسلم  -قال  :يا بن أخي ادع إلهك الذي تعبده أن يعاف َيني سبحان َّللا ! فقال النبيّ عليه الصالة و
السالم  " :اللَ ُه َّم ا ْشفِ َعمِّي " فقام أبو طالب ،كأ َّنما نشط من عُقال ،شعر بنشاط ،فقال له  :يا بن
أخي إلهك الذي تعبده يطيعك ؟ قال عليه الصالة و السالم  :و أنت يا عمِّي إن أطعت َّللا
يطيعك،إذا أطعته و دعوته يستجيب لك ،هذه في اللغة تسمى مشاكلة ،أي ليس فقط أنا بل أنا و
أنت ،إذا عرفته و أطعته و دعوته يستجيب لك .

المذهب الحنبلي  -الحنابلة معروفون ،يقول الناس  :فالن حنبلي  -ال يجوز أن تعود مبتدعاً،
إنسان جاء بعقيدة فاسدة ،إذا ع َّدته فكأنك أيّدته ،إذا ع َّدته فكأ ّنما أقررته على عقيدته ،ال يجوز أن
تعود مبتدعاً ،وال مجاهراً بمعصيةٍ ،أيّ إذا إنسان فاسق ،فاجر ،عدو لل ّدين ،هذا دعه ،دعك من
عيادته ،هذا عند الحنابلة .
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