
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ..المسلم حق :هريرة أبي وحديث اهلل رسول أمرنا :عازب بن البراء حديث شرح( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

ويأتي  ،والمكث عند قبره بعد دفنو ،دفنووحضور  ،والصالة عميو ،وتشييع الميت ،فيذا كتاب عيادة المريض
في ىذه األبواب التي عقدىا ىذه األحاديث في ثنايا شرح  -تبارك وتعالى-الكالم عمى ىذه المعاني بإذن اهلل 

 .رحمو اهلل-المصنف 
ألن ذلك  ؛عيادة من العود :وقيل ليا ،بمعنى الزيارة :ىيوالعيادة  ،باب عيادة المريض :فأول ىذه األبواب ىو

أنو  :دت  فالًنا معناهع   :فإذا قال ،التعبير عن زيارتو بالعيادةص في عرف االستعمال غالًبا فالمريض خ   ،يتكرر
 .زرتو :يقال ،من غير مرض ،ولكن إذا زاره من غير عمة ،كان عمياًل 
 ،والشعور بالعجز ،ويحصل لو من الضعف ،تالشى كبرياؤهيو  ،تنكسر نفسوواإلنسان  ،منكسر القمبوالمريض 

تبارك -      وفقره إلى ربو  ،وحاجتو ،ومسكنتو ،فعندئذ يعرف ضعفو ،والمسكنة إذا أصابو المرض فأقعده
يذىب ويجيء بقوتو  ،في غفمة في حال عافيتيمو  ،ألن الكثيرين أييا األحبة يعيشون في سكرة ؛-وتعالى
ذا نظر إلى الناس خارج المستشفى من زجاج  ،كان قد غفل عنيا حقيقةً فإذا مرض أبصر  ،ونشاطو وا 

شيًئا  أدرك أنو فقد ،والسيارات وىي تذىب في الطرقات ،وىم يذىبون ويجيئون ،من نافذة المستشفى ،المستشفى
كما  و،حيث أسره المرض فأقعده عن مزاولة مصالح ،وأنو يعيش بشيء من الوحشة والغربة ،في غاية األىمية

وقد  ،مبو ىوعطوا ما س  وأ   ،يممكون ما ال يممك ،باعتبار أنيم شيء آخرفيو ينظر إلييم  ،يزاول الناس أعماليم
  .واإلعراضوما ىو فيو من التفريط  ،عميو -عز وجل-نعمة اهلل  رقد ايعرف بي ،عمى العبديكون ذلك نعمة 

 ،ويشد عزيمتو ،يقويومن كان بحاجة إلى  ،أن المريض لما كان في ىذه الحال من الضعف والكسرة :فالمقصود
وال يخفى أن العمل  ،واأللميتضاعف عميو المرض ألنو لو بقي مع وحشتو وضعفو لربما  ؛العيادة مشروعة تفكان

 بحسب ما يحصل عند المريض من قوة القمبواألمراض التي تصيب اإلنسان أنيا تقوى وتضعف  ،البدنية
فييد  ،يتضاعف عميو المرض ،وينحسر األلم في نفسو ،وانكسار ،فاإلنسان الذي يحصل لو ضعف ،وضعفو
-والشكر هلل  ،والرضا ،والعزيمة ،وعنده من الصبر ،والفأل الحسن ،وآخر يعيش في حال من قوة القمب ،أركانو

يعرفو  ،مشاىدوىذا أمر معروف  ،-تبارك وتعالى-المرض بإذن اهلل مثل ىذا يدفع  ،الشيء الكثير -عز وجل
وليذا يحتاج إلى شيء من  ؛بالحالة النفسية لممريض :يسمونو ىم ،نكرىذا معروف ال ي   ،وغيرىم ،عقالء األطباء
أو  ،مما يتصل بتطويل الزيارة ،إلى معرفة آداب مناسبة الئقة في ىذه ،-العائد لممريض :أعني-معرفة اآلداب 
 ،صمح لو الزيارةوأحياًنا ال ت ،ا يضرهوأحيانً  ،فأحياًنا ينفعو ذلك ،بحسب حال المريض ،أو التوسط ،تقصير الزيارة

 ،ون في حقيموقد يخطئ ،حينما يمرضونذوييم من عيادة الناس والناس أحياًنا قد يمنعون  ،البّد منياوأحياًنا 
وىكذا أيًضا ما يتصل بما يقال  ،لكن لو لم يكن ليم إال الدعاء لكفى ،ولكل حال لبوس ،عذرون في ىذاوأحياًنا ي  



ألن من الناس  ؛وأن يتأدب بو ،أن يعرففإن ىذا أمر مطموب  ،وما يتحدث بو عنو ،دعى لو بووما ي   ،لممريض
 ،وأنيم قد ماتوا ،صيبوا بيذا المرضمن أممن يأتي إلى المريض ويذكر لو جممة من الحاالت التي تشبو حالتو 

 ،والضعف ،اليأسويغمب عميو  ،ويحزن ،فينكسر قمب المريض ،فتكون ىذه العيادة عمى خالف المقصود
واألمور المفرحة التي تقوي  ،فما تذكر لو إال األخبار السارة ،أن الزيارة يفترض أن تكون عكس ىذا :والمقصود

فال  ،-عز وجل-وأن األمور بيد اهلل  ،وأن ىذا شيء يسير ،ويذكر لو أحوال من تعافى من ىذا المرض ،قمبو
  .ويذكر لو أشياء عكس ذلك ،ييأس

بعيادة  -صمى اهلل عميو وسمم-أمرنا رسول اهلل ))قال:  -مارضي اهلل عني-راء بن عازب ذكر حديث الب
برار الم   ،وتشميت العاطس ،نازةواتباع الج   ،المريض جابة الداعي ،ونصر المظموم ،مقس  وا  فشاء السالم ،وا   (1)((وا 

 .متفق عميو
فرض  :فيذه األمور منيا ما ىو ،أن األمر لموجوب :واألصل ،((-صمى اهلل عميو وسمم-أمرنا رسول اهلل ))

 .عمى تفصيل في بعضيا ،فرض كفاية :ومنيا ما ىو ،عين
لكنيا واجبة عمى  ،واجبةأن العيادة  :ظاىره اىذ ،((بعيادة المريض -صمى اهلل عميو وسمم-أمرنا رسول اهلل ))

ال ينقطع من  ،ال ييمل ،تركال ي   ،المسممينيزوره بعض  ،أنو يزار إذا كانت حالو تسمح بذلك :بمعنى ،الكفاية
فال يكتفى بزيارتو  ،دو  من الع   ،عمى التكراروكما سبق أن العيادة تدل  ،وىي عمى األفراد مستحبة ،زيارة الناس
نما كل ما يصدق عميو أنو مرض  ،عد اإلنسان عمى فراشوقوالمرض ىنا ال يختص بالمرض الذي ي   ،مرة واحدة وا 

 -المرضلذي ىو ا-كمما تحقق فيو ىذا الوصف أكثر  :فإذا كان المرض أكثر يعني ،يمكن أن يعاد من أجمو
 .آكد -أعني العيادة-ىذا المطموب كمما كان 

حينما كانوا يخرجون  ،أن يتبع الجنازة من بيت أىميا في األصل ،اتباع الجنازة معروف ،((نازةواتباع الج  )) :قال
حتى  ،ثم يذىب بيا إلى المقبرة ،حتى يصمى عمييا ،حتى تغسل ،كما تدل عميو بعض األحاديث بيتيا، بيا من
الناس مباشرة من المستشفى يذىبون بو إلى مغسمة صار  -كما أشرت في بعض المناسبات-ن لكن اآل ،تدفن

وأن  ،األجرجي أن يحصل لو ر  لى المقبرة إثم تبعو  ،يوعمىناك، وصمى فإذا ذىب اإلنسان  ،الموتى في المسجد
 .األمريكون قد حقق ىذا 

ن  ازة ن  الج   نازة  ،واألسفل لألسفل ،أن األعمى لألعمى :دائًما بيذه الطريقةازة ما الفرق بينيما؟ والج  نازةو ج  الفتح  ،ج 
نازة ،الميت :إذن ىو ،أعمى من ف ،مع أن ىذا ليس محل اتفاق ،واألسفل لألسفل ،األعمى لألعمىف ،النعش :والج 

  .ومنيم من يقول بالعكس ،ىما بمعنى واحد :من يقولأىل العمم 
 .الميت :يعني ،((نازةواتباع الج  )) :يقول
 .كموعرفنا ح  و  ،الدعاء :معنى ىذا ،والفرق بينيما ،والتسميت ،التشميت :معنى ماوعرفنا  ،((وتشميت العاطس))
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برار)) تدخل س كنإواهلل  ،تجمس عنديس كنإواهلل  ،تأكل عنديس كنإواهلل  :قال عميو، حمف :يعني ،((مقس  الم   وا 
 ،حمف عميك بشيء ليس فيو محظورفإذا  ،عدم استجابتكبناء عمى ويحنث  ،فال تضيع ىذا اليمين، عندي

 .رب  في  
ودفع  ،بدفع حقو إليو :نصر المظموم فيوأما ف، (6)((انصر أخاك ظالًما أو مظموًما)) ،((ونصر المظموم)) :قال

 .بكفو عن الظممفوأما نصر الظالم  ،ظالمو عنو
جابة الداعي)) :قال  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،مطموبة :وىي ،إجابة الداعي حق ،وىذه فييا تفصيل ،((وا 

 تعالى      واهلل -لكن األقرب  ،والشروط ،فيما يطمب لذلكو  ،وأىل العمم اختمفوا في إجابة الدعوة ،أمر بيذا
: ن الدعوةاآل :يعني ،عمى تفصيل في ذلك ،ىذا الواجب ،الدعوة إلى وليمة النكاح: أن الذي يجب ىو -أعمم

اتصل  ،بعينو كإذا دعا :أو يقال ؟ىل ىذه يجب اإلجابة فييا ،أو نحو ىذا ،أو رسائل بالجوال ،بطاقات توزع
غير ىذه  ،يذه دعوة خاصةف ،أنا أدعوك لمزواج :وقال ،أو نحو ذلك ،أو جاء إليك ،أنا أدعوك :وقال لك ،عميك

 من األسماء، يستحضر فيو كل من يخطر في البال :يعني ،بعد عصف ذىني ،البطاقات التي تكتب بالمئات
ن لم يقصد حضورىم بالضرورة  .من ىؤالء يقرب من الثمث لن يحضروا امعموم أن عددً  :يعني ،وا 

  .بيذه الطريقة ،ال يجب في مثل ىذا اإلجابة :من أىل العمم من يقول :كل حال فعمى
ذا جاء ي   ،وباجأ فإذا وجو إليو الدعوة ،يحسن بالمسمم أن يقدر أخاه :وعمى كل حال أو  ،عم من الوليمةط  وا 

واألمر المؤكد المطموب  ،من الّسنةلكنو  ،واهلل تعالى أعمم ،عميو تمبيتيا ال يجبفإنو الدعوات أما باقي  ،يعتذر
 .إجابة الداعي :شرًعا
فشاء السالم)) ذاعتو ،نشره :يعني ،متفق عميو ((وا   .وسبق الكالم عمى ىذا المعنى ،وا 

حق المسمم عمى المسمم )) :قال -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  :-رضي اهلل عنو-وذكر حديث أبي ىريرة 
 ،وعيادة المريض ،رد السالم)) :وىو ،وقد سبق الكالم عمى ىذا الحديث في تعظيم حرمات المسممين ،((خمس

جابة الدعوة ،واتباع الجنائز أمرنا رسول )) :وىناك قال ،احق   :فينا سماه ،متفق عميو (3)((وتشميت العاطس ،وا 
 إن إجابة الدعوة مثاًل  :العمم من يقولوليذا من أىل  ؛وكل ىذا يشعر بالوجوب ،((-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

ليمتثل  ؛ولكن اإلنسان يتعمم ،واهلل المستعان ،ونحن نتساىل في ىذا كثيًرا ،والناس يتساىمون ،واجبة مطمًقا
ياكم عمى أنفسنا ،ويعمل ياكم من الشيطان وشركو ،فنسأل اهلل أن يعيننا وا  وصمى اهلل عمى نبينا  ،وأن يعيذنا وا 
 وصحبو. وآلو ،محمد
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