بسم هللا الرحمن الرحيم
آداب عيادة المريض
آداب عيادة المريض :
 1ـ الدعوة للمريض بالشفاء و أمره بالصبر :
يستحبُّ لعائد المريض أن يدعو له بالشفاء
" شفاك هللا وعافاك "
يأمره بالصبر.
وأن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سل َمَّ
َ
َّ
َّ
س ْع ٍد أنَّ أ َباهَا قال َ ا ْ
(( َعنْ َعائِ َ
ش َت َك ْي ُ
شة ِب ْن ِ
صلى اللهم َعل ْي ِه َو َ
ت بِ َم َّكة ف َجا َءنِي ال َّن ِب ُّي َ
ت َ
صدْ ِري َو َب ْطنِي ُث َّم َقال َ اللَّ ُه َّم ا ْ
ش ِ
س ْعدًا َوأَ ْت ِم ْم لَ ُه
ف َ
س َح َ
ض َع َيدَ هُ َعلَى َج ْب َهتِي ُث َّم َم َ
َي ُعو ُدنِي َو َو َ
ه ِْج َر َت ُه ))
[ أبو داود عن عائشة]

يم
هللا ا ْل َعظِ ي َم َر َّ
ض ْر أَ َجلُ ُهَ ،ف َقال َ عِ ْندَ ُه َ
يضا لَ ْم َي ْح ُ
(( َمنْ َعادَ َم ِر ً
ب ا ْل َع ْر ِ
ار  :أَ ْسأَل ُ َّ َ
س ْب َع م َِر ٍ
ش ا ْل َعظِ ِ
شفِ َي َك ،إِال َعا َفا ُه َّ
أَنْ َي ْ
ض))
هللاُ مِنْ َذلِ َك ا ْل َم َر ِ
[ أبو داود عن ابن عباس]

أي إذا كان هناك إيمان ،ون َفس طاهر ،واستقامة ،وحب بين المؤمنين ،و أخ كريم عاد أخاه
المريض ،ودعا له من أعماق قلبه ،أغلب الظن و أرجح الظن أنَّ هللا سبحانه وتعالى يستجيب و
يشفي هذا المريض المؤمن .
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
ْ
(( َعنْ َعائِ َ
س ُح
ض أهْ لِ ِه َي ْم َ
سل َم كانَ ُي َع ِّوذ َب ْع َ
صلى اللهم َعل ْي ِه َو َ
ش َة َرضِ ي اللَّهم َعن َها ،أنَّ النبِ َّي َ
ت ال َّ
اس ،ا ْ
شفِ ِه َوأَ ْن َ
اس أَ ْذ ِه ِ
شافِي ،ال شِ َفا َء إِال شِ َفاؤُ َك،
ب ا ْل َب َ
ِب َي ِد ِه ا ْل ُي ْم َنى َو َيقُول ُ  :اللَّ ُه َّم َر َّ
ب ال َّن ِ
س َق ًما))
اء ال ُي َغا ِد ُر َ
شِ َف ً
[البخاري عن عائشة]

والسقم هو المرض .
َّ
اص الث َقفِيِّ َقا َل َ :قد ُ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َو ِبي َو َجعٌ َق ْد َكا َد
ِمْت َعلَى ال َّن ِبيِّ َ
َعنْ ع ُْث َم َ
ْن أَ ِبي ْال َع ِ
ان ب ِ
ك ْاليُمْ َنى َعلَ ْي ِه َوقُ ْل :
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم  :اجْ َع ْل َيدَ َ
ُيبْطِ لُنِي َف َقا َل ل َِي ال َّن ِبيُّ َ
َّ
َّ
ُ
َ
ت َذلِ َك َف َ
هللا َوقُدْ َرتِ ِه مِنْ َ
تَ ،فقُ ْل ُ
ش َفان َِي هللاُ))
س ْب َع َم َّرا ٍ
هللا ،أَ ُعو ُذ ِبع َِّز ِة ِ
(( ِب ْس ِم َّ ِ
ش ِّر َما أ ِج ُد َوأ َحاذ ُِرَ ،
اص ال َّث َقف ِِّي ]
[ ابن ماجه عن ُع ْثمَانَ ْب ِن أَ ِبي ا ْل َع ِ

سلَّ َم َ
دَخل َ َعلَى أَ ْع َرابِ ٍّي َي ُعو ُدهُ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
اس َرضِ ي اللَّهم َع ْنه َما ،أَنَّ ال َّنبِ َّي َ
(( َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
سلَّ َم ،إِ َذا َ
ور
دَخل َ َعلَى َم ِر ٍ
س َط ُه ٌ
يض َي ُعو ُدهُ َقال َ  :ال َبأْ َ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
َقال َ َ - :و َكانَ ال َّنبِ ُّي َ
اء َّ
اء َّ
ور إِنْ َ
إِنْ َ
هللاَُ .قال َ  :قُ ْل ُ
ور ؟ َكال َبلْ ه َِي ُح َّمى َتفُو ُر
ت َط ُه ٌ
ش َ
س َط ُه ٌ
هللا ُ َ ،-ف َقال َ لَ ُه  :ال َبأْ َ
ش َ
أَ ْو َت ُثو ُر َعلَى َ
سلَّ َم َ :ف َن َع ْم إ ِ ًذا ))
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
ورَ ،ف َقال َ ال َّنبِ ُّي َ
يرهُ ا ْلقُ ُب َ
يرُ ،ت ِز ُ
ش ْي ٍخ َكبِ ٍ
[البخاري عن ابن عباس ]

عز وجل ،يأسه دليل جهله ،وهللا َّ
أي أنَّ اإلنسان ليس له حق أن ييئس ،يأسه دليل جهله باهلل َّ
عز
وجل يقول :
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
(( أنا عِ ن َد ظنِّ َع ْبدِي بِي ،إِنْ ظنَّ بِي خ ْي ًرا فل ُهَ ،وإِنْ ظنَّ شرا فل ُه ))
[ أحمد عن أبي هريرة]

فالمؤمن يظن باهلل خيرا ،هذا المرض للترقية ،هذا المرض للتطهير ،فإذا أراد أن يظن ظ ّنا
سوءا ،فله ذلك :
َ
(( أ َنا عِ ْن َد َظنِّ َع ْبدِي بِي ،إِنْ َظنَّ بِي َخ ْي ًرا َفلَ ُهَ ،وإِنْ َظنَّ َ
ش ًرا َفلَ ُه ))
[ أحمد عن أبي هريرة]

عاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من األنصار ،فأكبَّ عليه يسأله ،قال  :يا رسول هللا
لي عين منذ سبع ليال ،وال أحد يحضُرني ،المريض إذا مرض ،ونسيه إخوانه و
ما غمِضت َ
َّ
أصحابه ،ونسيه أقرباؤه ،وبقي طريح الفراش أياما عديدة ،يتألم أشد األلم ،قال  :يا رسول هللا،
لي عين منذ سبع ليال ،وال أحد يحضرني ،فقال عليه الصالة و السالم :
ما غمضت َ
((أي أخي اصبر ،أي أخي اصبِر ،تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها ))
[ابن أبي الدنيا عن عَنْ بِ ْ
هللا]
ش ِر ْب ِن َع ْب ِد َّ ِ

إذا عندنا َطهور إن شاء هللا :
(( َعنْ َعائِ َ
س ُح
ض أَهْ لِ ِهَ ،ي ْم َ
سلَّ َم َكانَ ُي َع ِّو ُذ َب ْع َ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
ش َة َرضِ ي اللَّهم َع ْن َها ،أَنَّ ال َّنبِ َّي َ
ت ال َّ
اس ،ا ْ
شفِ ِه َوأَ ْن َ
اس أَ ْذ ِه ِ
شافِي ،ال شِ َفا َء إِال شِ َفاؤُ َك،
ب ا ْل َب َ
ِب َي ِد ِه ا ْل ُي ْم َنى َو َيقُول ُ  :اللَّ ُه َّم َر َّ
ب ال َّن ِ
س َق ًما ))
اء ال ُي َغا ِد ُر َ
شِ َف ً
[البخاري عن عائشة]

َطهُورٌ إِنْ َشا َء َّ
هللا :

وب َك َك َما دَ َخ ْل َ
ت فِ ْي َها))
اص ِبرَ ،ت ْخ ُر ُ
واص ِبرْ ،
(( ْ
ج مِنْ ُذ ُن ِ

وكان عليه الصالة و السالم يضع يده الشريفة على مكان األلم ويقول :
بسم هللا
هذه بعض آداب عيادة المريض .
 2ـ على الزائر أن يطيب نفس المريض وأن ينفس له في األجل :
لكن ّ
أدق شيء في العيادة ،اآلن بعد الدعاء واألمر بالصبر واشف ،يا ربَّ الناس ،يا مُذهب
البأس ،اشف شفاء ال يغادر سقما ،و َطهور إن شاء هللا ،بعد ك ِّل هذه األقوال أهم شيء في
العيادة ،قال  :يستحبُّ للزائر أن يطيّب نفس المريض وأن ينفسُّ له في األجل.
ْ
َ
سوا لَ ُه فِي األَ َج ِلَ ،فإِنَّ َذلِ َك ال َي ُر ُّد َ
س
(( إِ َذا دَ َخ ْل ُت ْم َعلَى ا ْل َم ِر ِ
ش ْي ًئاَ ،وه َُو َيطِ ُ
يض َف َن ِّف ُ
يب بِنف ِ
يض ))
ا ْل َم ِر ِ
[ ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري]

هذا يعني أن مهمتك أن تتكلم بكالم طيِّب ،أحيانا يكون المرض خطيرا ،أنت تعرف قصتين،
ثالث ،أربع ،خمس ،عن أشخاص أصابهم مرض عضال ،وشفاهم هللا شفاء تاما هذه القصص
وقعت فعال ،وال بأس من أن تؤ ّكدها له ،هذه
إذا ذكرتها للمريض ،وأنت صادق بها ،وقد َ
القصص تلقي على قلبه الطمأنينة ،وتشرق في نفسه األمل ،اإلنسان عندما يكون معه مرضا
خطيرا ،ويسمع أنَّ هناك أشخاصا كثيرين أصابهم مرض عضال ،وشفاهم هللا شفاء تاما ،لذلك
اإلنسان من حكمته ،ومن اتباعه للسَّنة ،إذا علم عدة قصص ،فيها شفاء من هللا َّ
عز وجل ،فيها

عناية إلهية ،يجب أن يذكر هذه القصص للمريض ،ألنَّ هذه القصص ترفع معنويات المريض،
وال أكتمكم أنَّ في رفع معنويات المريض تعجيال للشفاء ،ألن ارتباط النفس مع الجسد ارتباط
دقيق جدا ،أنا قلت لكم مرة  :حدثني صديق أجرى عملية قلب مفتوح في لندن ،فقال لي قبل
إجراء العملية بيوم أو يومين ،دخلت ممرضة ونسَّقت األزهار في الغرفة ،لم تفعل شيئا ذا بال،
عرضا ،من طبيبك الذي سيجري لك العملية ؟ فقلت لها  :فالن،
لك َّنها نسَّقت األزهار ،وسألته َ
قبل أن يجري لك هذه العملية ؟ قال :
قالت  :له فالن ،بدهشة كبيرة ،قال  :نعم ،قالت له  :كيف ِ
ُّ
اتصلت به من دمشق منذ أشهر ،قالت  :غير معقول !! هذا من ألمع األطباء ،هذا أجرى
أنا
هللا شعرت براحة عجيبة ،بعدما انتهت
عشرة آالف عملية ،لم يخطئ في واحدة ،فقال لي  :و ِ
العملية ،في أثناء دفع الحساب ،هناك ألفا جنيه مقابل رفع معنويات ،هذه الممرضة هذه عالمة
معها اختصاص من علم النفس ،دفعَّت ُه ألفي جنيه ،المؤمن ال يحتاج لتوعية المؤمن لوحده
معنوياته عالية ،ألنَّ له ثقة باهلل كبيرة جدا ،ثقته باهلل هذه تعين العضوية على الشفاء ،طبعا هناك
طبيب ح َّدثني عن اآللية الدقيقة ،كيف أنَّ اإلنسان عندما تكون معنوياته عالية جدا ،هذه
المعنويات العالية تعين العضوية على الشفاء ،هذه اآلليِّة معقدة جدا الرتباط كبير جدا بين الحالة
النفسية وبين الحالة العضوية ،وليس غريبا أنَّ أمراض السكر لها عالقة بالصدمات النفسية،
ضغط الدم له عالقة بالصدمات النفسية ،األمراض العصبية كذلك ،أمراض المعدة وجهاز
الهضم كذلك ،أمراض القلب كذلك ،أكثر األمراض ،تكاد تكون األمراض كلَّها ذات اتصال وثيق
جدا بالحالة النفسِّية ،فلذلك المؤمن له هذه الميزة ،أنَّ معنوياته المرتفعة دائما تعينه على الشفاء
السريع ،فلذلك الطبيب والممرِّ ض والذي يعود المريض من أخطر ما يفعله أ َّنه ُّ
يبث الرعب و
الخوف في المريض ،فمن س َّنة عيَّادة المريض ،أن يطيّب نفس المريض بإقناعه في الحياة،
وقرب الشفاء.
َ
سوا لَ ُه فِي األ َج ِلَ ،فإِنَّ َذلِ َك ال َي ُر ُّد َ
س
(( إِ َذا دَ َخ ْل ُت ْم َعلَى ا ْل َم ِر ِ
ش ْي ًئاَ ،وه َُو َيطِ ُ
يض َف َن ِّف ُ
يب ِب َن ْف ِ
يض ))
ا ْل َم ِر ِ
[ ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري]

َّ
وكم من مريض شفاه هللا َّ
وبث في قلبه الطمأنينة ورفع معنوياته .
عز وجل حينما زاره مؤمن
ُدت مريضا ،اطلب منه الدعاء منه ،ادع لنا ،ألنه قريب من هللا َّ
اآلن إذا ع َ
عز وجل ،وألنه
صافي النفس ،وألنه يقظ الفؤاد ،وحينما تطلب منه الدعاء هذا رفع آخر لمعنوياته.
 3ـ تخفيف العيادة وعدم تكرارها في اليوم الواحد :
يستحبُّ تخفيف العيادة ،وعدم تكرارها في اليوم الواحد ،إالَّ إذا رغب المريض ،إذا رغب في
التكرار ،أو رغب في التطويل ،إال إذا رغب المريض في التكرار و في التطويل وأصَّر على
تطول ،والنبيّ عليه الصالة و
ذلك ،أمَّا إذا ما تكلَّم شيئا فيستحبُّ أالَّ تكرَّ ر في اليوم الواحد ،وأالَّ َّ
السالم جعل العيادة بقدر فواق ناقة .
يستحب لمريد العيادة الوضوء :
4ـ
ُّ
يستحبُّ لمريد العيادة الوضوء ما حكمة ذلك ؟ النبيّ الكريم َسنَّ وضوء الطعام ،وضوء الطعام:
غسل اليدين و الفم قبل الطعام وبعد الطعام ،أيّ من سنة النبيّ عليه الصالة و السالم الوضوء
قبل الطعام والوضوء بعده ،وضوء الطعام :غسل اليدَ ين وغسل الفم ،والحكمة واضحة ،إذا
اإلنسان صافح إنسانا آخر ،أو مسك شيئا ملوَّ ثا مثال ،أمسك حذاءه بيده ،أمسك أداة ملوثة ،فإذا
أراد أن يأكل ولم يغسِّل يديه فقد وقع في مشكلة ،ففمه و يداه تغسَّالن قبل الطعام وتغسَّالن بعد
الطعام ،واسم هذا الوضوء وضوء الطعام.

س ْبعِينَ
ير َة َ
وء َو َعادَ أَ َخاهُ ا ْل ُم ْسلِ َم ُم ْح َتسِ ًباُ ،بوعِ َد مِنْ َج َه َّن َم َمسِ َ
ض َ
سنَ ا ْل ُو ُ
ضأ َ َفأ َ ْح َ
(( َمنْ َت َو َّ
َخ ِري ًفا .قُ ْل ُ
ص ِر ُّيونَ ِم ْن ُه
يف ؟ َقال َ  :ا ْل َعا ُم َقال َ أَبو دَاود َوالَّذِي َت َف َّر َد بِ ِه ا ْل َب ْ
ت َيا أَ َبا َح ْم َز َة َو َما ا ْل َخ ِر ُ
ض ٌئ))
ا ْل ِع َيادَ ةُ َوه َُو ُم َت َو ِّ
[ أبي داودعن أنس ]

أ ّنه قد يكون هذا العائد يحمل مرضا ،قد يكون معه تلوث ،قد يكون بيده جراثيم وهو ال يدري،
عنده مناعة شديدة ،حامل مرضا وليس مريضا ،وهذا ما اكتشفه العلم مؤخرا ،النبيّ عليه
الصالة و السالم ،في حديث يع ٌّد من إعجازه قال :
الر ْج ِز ،ا ْب َتلَى َّ
(( َّ
سم ِْع ُت ْم بِ ِه َفال َتدْ ُخلُوا َعلَ ْي ِه،
اسا مِنْ عِ َبا ِد ِهَ ،فإِ َذا َ
هللاُ َع َّز َو َجل َّ ِب ِه َن ً
الطا ُعونُ آ َي ُة ِّ
ض َوأَ ْن ُت ْم ِب َها َفال َتف ُِّروا ِم ْن ُه ))
َوإِ َذا َو َق َع ِبأ َ ْر ٍ
[ مسلم عن أسامة بن زيد]

معروف السبب ،إذا كنتم فيها ال تخرجوا منها ،عدم الدخول واضح ،هؤالء خطرون جدا ،ألنهم
ينقلون المرض ،من دون أن يأخذ المريض أو الرجل احتياطه منه ،فنحن األكمل كما فعل النبيّ ،
أ َّنك إذا عدت مريضا عليك أن تتوضأ ،من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا،
أكرمه هللا سبحانه و تعالى ،من توضأ ،وأحسن الوضوء ،وعاد أخاه المسلم ،إذا الوضوء أيضا
من السِّنة ،إذا يوجد لدينا ،الوضوء ،والتنفيس في األجل وطلب الدعاء ،وأن تقول  :ال بأس
عليك َطهور إن شاء هللا ،وأن تأمره بالصبر ،وأن تتفقد أحواله ،وأن تتعهد بعضها ،وأن َّ
تتلطف
به ،هذه كلَّها من آداب عيادة المريض .
 5ـ على العائد أال يتناول عند المريض طعاما ً و ال شرابا ً :
ويستحبُّ للعائد أالَّ يتناول عند المريض طعاما ،وال شرابا ،ماذا يحصل ؟ أيّ أهل المريض في
حرجا إذا
شغل عن تقديم الضيافة ،والمريض قد يشتهي هذا الطعام الذي يُق َّدم ،والعائد قد يجد َ
تناول شيئا عند المريض مخافة العدوى ،فالزائر في حرج ،واألهل في حرج ،والمريض في
حرج ،فالسُّنة أال تق َّدم ضيافة أبدا من قبل أهل المريض ،والسُّنة من العائد أال يأكل شيئا ،ألنه
تقع إحراجات كثيرة جدا ،حتى إذا كان جاءنا عائد لمريض ليس من العار أال نقدم له شيئا ،ألنها
هذه سّنة النبيّ  ،هكذا قال عليه الصالة و السالم فيما أخرجه الديلمي :
يضا ً َفال َيأْ ُكل ِع ْندَ هُ َ
ش ِي َئا ًَ ،فإِ َّن ُه َح َّظ ُه مِنْ عِ َيادَ تِه ))
(( َإذا َعادَ أَ َح ُد ُكم َم ِر َ
[ الديلمي عن أبي أمامة ]
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