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

 .فيذا باب استحباب سؤال أىل المريض عن حالو
خرج من عند رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-أن عمي بن أبي طالب  :-مارضي اهلل عني-ابن عباس وذكر حديث 

-    كيف أصبح رسول اهلل  ،يا أبا الحسن :فقال الناس ،في وجعو الذي توفي فيو -صمى اهلل عميو وسمم-
 .رواه البخاري ،(1)أصبح بحمد اهلل بارًئا :قال ،؟-صمى اهلل عميو وسمم

كون حال المريض مثاًل  ،من األمورألمر  ؛وعيادتو ،زيارتو يتأت  وذلك إذا لم  ،سؤال أىل المريض عن حالو
 ،فيسأل أىمو عن حالو ،أو أن أىمو منعوا الزيارة عنو ،أو أن المستشفى منعوا الزيارة عنو ،تستدعي عدم الزيارة

 ،لقمب المريضوفيو أيًضا قوة  ،فيم كالجسد الواحد ،والمحبة ،الترابط بين المؤمنينمن معنى  وذلك فيو ما فيو
 .يدخل السرور في نفسوفإن ذلك  ،وفالن يقرأ عميك السالم ،فإنو إذا أبمغو أىمو أن فالًنا يسأل عنك

-    وعمي   ؟-صمى اهلل عميو وسمم-كيف أصبح رسول اهلل  ،يا أبا الحسن -رضي اهلل تعالى عنو-ا سألوا عمي  
-   زوج فاطمة ىو و  ،فيو ابن عمو ،-والسالم عميو الصالة-من أخص الناس برسول اهلل  -رضي اهلل عنو

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ىارون من )) :-صمى اهلل عميو وسمم-وقال فيو  ،-ارضي اهلل تعالى عني
 .(2)((إال أنو ال نبي بعدي ،موسى

 ،أنو قال ذلك بغمبة ظن :يحتمل أن يكون المراد "بارًئا" ،أصبح بحمد اهلل بارًئا :-رضي اهلل عنو- فقال عمي  
فغمب عمى ظنو أن حالو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيما شاىده من حال رسول اهلل أنو قال ذلك  ،فيما رأى :يعني

وأخذ منو بعض أىل العمم أن اإلنسان  ،ويحتمل أن يكون قال ذلك عمى سبيل التفاؤل ،باتت أو أصبحت جيدة
وما يحصل لبعض  ،بارًئا من الجزع والتسخطويحتمل أن يكون المراد  ،سئل عن المريض أنو يقول مثل ىذا إذا

 .أو الشكر ،فضاًل عن الرضا ،مما يخرجيم عن حد الصبرالبالء أىل 
-ما أرى رسول اهلل  :قال -وىي رواية في الصحيح أيًضا -رضي اهلل تعالى عنو-وجاء في رواية أن العباس 

ني أعرف وجوه بني عبد المطمب عند الموت :قال ،إال سيموت من وجعو ىذا -صمى اهلل عميو وسمم وكان  ،وا 
عز -إما بسبب ما أعطاىم اهلل  ،تقع ليممن فراسة والناس يعرفون أحياًنا  ،-رضي اهلل عنو-كما قال العباس 

فيعرف أن ىذا مرض  ،وتكرر لممشاىدة ،أو بسبب فطنة ونباىة مع ممارسة ،في ىذا البابمن الموىبة  -وجل
يشاىدون ىذا في  ،من حال وأمارات تظير عمييم في مرض الموتأقاربيم والناس قد يعرفون أيًضا  ،الموت
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أىمنا عند نحن نعرف وجوه  ،أعمم ذلك :يقول ،باتوايقول في مريض من قر  ،وقد سمعت ىذا من بعضيم ،باتيماقر 
أو  ،أو المشاىدة المتكررة ،إما بالتجربة ،يعرفيا اإلنسان أن ىناك أشياء :فالشاىد ،ومات الرجل فعاًل  ،الموت

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم، غير ذلك


