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زيارة المريض
ممخص الخطبة

 -1فضؿ رد السالـ -2 .فضؿ الصالة عمى الجنازة واتباعيا -3 .فضؿ عيادة المريض-4 .
بعض اآلداب المشروعة عند زيارة المريض.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :جاء في صحيح البخاري ومسمـ عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ النبي (( :حؽ المسمـ عمى المسمـ
خمس :رد السالـ وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطس)).

عباد اهلل ،إف ىذه الحقوؽ التي فرط فييا المسمموف يترتب عمييا األجر الكبير عند اهلل وحصوؿ النفع
العظيـ بيف العباد ،فإلقاء السالـ ورده سبب لممحبة والمودة الموجبة لدخوؿ الجنة ،كما قاؿ النبي :

((ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى تحابوا ،أفال أدلكـ عمى شيء إذا فعمتموه تحاببتـ؟
أفشوا السالـ بينكـ)).

وال يخفى عمى أحد ما يتبع السالـ مف تحية وبشاشة توجب التآلؼ والرحمة ،وتزيؿ الوحشة والتقاطع،

ولألسؼ فإف مف المسمميف مف أعرض عف تحية اإلسالـ ،فإما أف يحييؾ بتحية ال تمت لإلسالـ

بصمةكقولو :صباح الخير ،واما أف ال يرد عميؾ السالـ إذا ألقيتو عميو ،بؿ يكتفي بقولو :مرحبا أو
نحو ذلؾ ،واما أف ال يسمـ إال عمى مف يعرؼ وىذا فعؿ المتكبريف ،وقد قاؿ عميو الصالة والسالـ

لمف سألو عف أي اإلسالـ خير(( :تطعـ الطعاـ وتق أر السالـ عمى مف عرفت ومف لـ تعرؼ)).
احتسابا وكاف معيا حتى ُيصمِّي عمييا
إيمانا و
وأما اتباع الجنائز فيقوؿ النبي (( :مف تبع َجنازة مسمـ ً
ً

ويفرغ مف دفنيا فإنو يرجع بقيراطيف مف األجر ،كؿ قيراط مثؿ أُحد ،ومف صمى عمييا ثـ رجع قبؿ
ُ
أف تُدفف فإنو يرجع بقيراط مف األجر)) .ومع عظـ ىذا األجر إال أنو قمة مف المسمميف اليوـ مف
يتحرى الذىاب إلى المقابر لزيارتيا واالعتبار بحاؿ أىميا والبحث عف جنازة ليصمي عمييا ويشيد

دفنيا.

وأما إجابة الدعوة فال يخفى عمى أحد ما فييا مف جبر خاطر المسمـ الذي خصؾ بدعوتو وأكرمؾ،

لذلؾ يجب عميؾ إجابة دعوتو إال لعذر ،كوجود منكر أو كوف الدعوة في منتصؼ الميؿ أو بعده.

وأما تشميت العاطس فيو مشروط بقوؿ العاطس :الحمد هلل ،فقد جاء في صحيح البخاري أف النبي

قاؿ(( :إف اهلل يحب العطاس ،فإذا عطس أحدكـ فحمد اهلل كاف حقا عمى كؿ مسمـ سمعو أف يقوؿ

لو :يرحمؾ اهلل)) .ولعؿ سبب حب اهلل تعالى لمعطاس لما فيو مف حمد اهلل ودعاء الرحمة ومف ثـ
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دعاء باليداية وصالح الباؿ.

وأما عيادة المريض فيذه عبادة قد ىجرىا الكثيروف منا وال حوؿ وال قوة إال باهلل ،يقوؿ النبي (( :إف
المسمـ إذا عاد أخاه المسمـ لـ يزؿ في َم ْخ َرَف ِة الجنة حتى يرجع)) ،بمعنى أنو ما يزاؿ يجني مف ثمار
الجنة ونعيميا حتى يعود مف تمؾ الزيارة ،وفي رواية أخرى(( :فإذا جمس غمرتو الرحمة ،فإف كاف
غدوةً صمى عميو سبعوف ألؼ ممؾ حتى يمسي ،واف كاف عشيا صمى عميو سبعوف ألؼ ممؾ حتى
تطييب لقمب المريض وادخا ٌؿ لمسرور
ُيصبح)) .إ ًذا عيادة المريض فييا أجر عظيـ ،وفييا أيضا
ٌ

عميو ،كما أف فييا عظة وعبرة لمزائر.

وينبغي لممسمـ أف يُنفس عف المريض ما ىو فيو ،بتبشيره بالعافية والصحة العاجمة ،وأف اهلل يغفر لو
بمرضو ويطيره مف ذنوبو .ويُسف لممسمـ أف يدعو بدعاء أمر بو النبي بقولو(( :إذا عاد أحدكـ

مريضا فميقؿ :الميـ اشؼ عبدؾ ،ينكأ لؾ عدوا أو يمشي لؾ إلى صالة)) .فالمسمـ يدعو اهلل أف

يشفي مريضو كي يقير ويؤذي أعداء اهلل ،أو ليذىب إلى المسجد ألداء الفروض الخمسة كما أوجبيا

اهلل.

ظا عمى صالتؾ.
معتز بإسالمؾً ،ا
فاحرص ػ يا عبد اهلل ػ أف تكوف متمس ًكا بدينؾ ًا
قاىر ألعدائؾ محاف ً
أقوؿ قولي ىذا وأستغفر اهلل.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :يشرع لمزائر أف يحمد اهلل عمى العافية التي ىو فييا ،قاؿ النبي (( :مف رأى مبتمى فقاؿ:

الحمد هلل الذي عافاني مما ابتالؾ بو وفضمني عمى كثير ممف خمؽ تفضيال لـ يصبو ذلؾ البالء)).
عباد اهلل ،لقد كاف أصحاب النبي يعودونو إذا مرض ،وكاف ىو يعود أصحابو إف مرضوا ،فمقد عاد

سعد بف معاذ عندما أُصيب في غزوة الخندؽ ،وعاد سعد بف أبي وقاص عندما مرض وأوشؾ عمى
اليالؾ في حديث الوصية المعروؼ ،واألحاديث في عيادتو ألصحابو كثيرة.

وينبغي لممسمـ ػ عباد اهلل ػ أف يغتنـ زيارتو لممريض بالدعوة إلى اهلل ،كأف يضع عنده كتيبات

عوضا عف إىدائو باقات الورد إذ تمؾ عادة دخيمة
وأشرطة إسالمية تنفعو وتنفع مف يجمس عنده،
ً
ييوديا فدعاه إلى اإلسالـ فأسمـ ،ولنا في
صبيا
ً
وليست ىي مف عادات المسمميف .ولقد عاد النبي ً

رسوؿ اهلل أسوة حسنة.

وينبغي عمى المسمـ أف يغض بصره إذا دخؿ المستشفيات ،خاصة أف التبرج فييا ىو السمة الغالبة،

وليت األمر اقتصر عمى الكافرات كما كاف مف قبؿ ،لكنو انتشر وعمت بو البموى حتى أصبحنا نرى

المواطنات المسممات ػ الالتي كف يصدرف العفة والحجاب إلى بالد اإلسالـ األخرى ػ سافرات

ومتبرجات ،وما ذلؾ إال بكسب أيدينا ،فإف المنكر إذا رضي بو المسمموف وسكتوا عف إنكاره ولو
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وكبر وانتقؿ إلى منكر أكبر منو ،وىكذا حتى تصبح بالدنا كالبالد التي نحذر دائما
بالمقاطعة عظُـ ُ
مف السفر إلييا ،أما إذا أنكروه في بدايتو وميده زاؿ وانمحى أو عمى األقؿ صغر واضمحؿ.

فاتقوا اهلل ػ عباد اهلل ػ في نسائكـ ،وكونوا رجاال ذوي غيرة ،فإف الذي يرضى بالمنكر في أىمو كما

نرى في الشوارع واألسواؽ والمستشفيات سوؼ يعض أصابع الندـ والحسرة بعد الفضيحة ،وال ينفع

آنذاؾ الندـ.

نفعني اهلل واياكـ بالقرآف العظيـ...

