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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد:

من هذه األحوال حال املرض ، فقد كان النيب إذا ، و النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم كان يذكر اهلل يف كل أحواله إن ف
 قيةر  ــــال ،هلل أن خيفف عنه ما به أدعية معينة لعل اأو ببشيء من القرآن  قاه  ر  به مرض أو أصحابه رأى أحدا من أهله 

 وهذه طائفة من تلك األدعية:هي مايـ ـرقي به نفسه اإلنسان من كلمات ليزول عنه املرض أو خيف ، 

 عليه من حوله ، يرددها كل حني ، وليس هلا حد معنيى نفسه ، أو يقرؤها قراءة سورة الفاحتة ، يقرؤها املريض عل 
 .يف عددها

  عليه  ث  ـــف  ــــن  ض أحد من أهله كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا مر  عائشة رضي اهلل عنها قالت: عن و
 بالـُمعوِّذات.

وهي  تتضمن االستعاذة باهللي السور اليت ه الـم عوِّذاتو اهلواء شيء من رذاذ الريق ،  عالــنَّــْفــث  هو النفخ ، ويكون م
 .﴾قل أعوذ برب الناس﴿،  ﴾قل أعوذ برب الفلق﴿،  ﴾هو اهلل أحدقل ﴿

 واالستعاذة هي االلتجاء.

  ميسح بيده اليمىن ويقول:، أهله  كان يـ ـع ــوِّد  بعض    صلى اهلل عليه وسلمأن النيب وعن عائشة رضي اهلل عنها 

 شفاء إال شفاؤك ، شفاء ال يغادر س ق ما. اللهم رب الناس ، أذهب البأس ، واشف  أنت الشافي ، ال

 .عاذهتم من املرضيقرأ عليهم ما حيصل به إ( أي أهله يـ ـع ــوِّد  بعض  قوله )

 .املرضاملـعين هبا هنا قوله )أذِهب البأس( أي أذِهب الشدة و 

 قوله )ال يغادر سقما( أي ال يرتك سقما.

  ده يف جسده منذ جِ ـــوجعا ي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموعن عثمان بن أيب العاص رضي اهلل عنه أنه شكا على
 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأسلم ، فقال 

 أعوذ باهلل وقدرته من شر ما) :( ثالثا ، وقل سبع مراتبسم اهلل) :ـم من جسدك ، وقلضع يدك على الذي يألـ  
 .أجد وأحاذر(

 الدعاء الذي يقال عند زيارة المريض

   :إذا عاد املريض جلس عند رأسه مث قال  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه قال
 )سبع مرات(:

 .أسأل اهلل العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يشفيك

 عويف من وجعه. فإن كان يف أجله تأخري

 كان يقول للمريض إذا زاره: صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  وعنه 
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  .بأس ، طهور إن شاء اهلل تعالى ال

  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال: قال عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه و: 

 .اللهم اشف عبدك ، ينكأ لك عدوا ، أو يمشي لك إلى صالةإذا عاد أحدكم مريضا فليقل: 

 لك عدوا( أو جيرح ويقتل. قوله )ينكأ

وال يـ ـكثر الشكوى ، وأن يكون صابرا على املرض أن يستصحب حسن الظن باهلل أن يشفيه ينبغي على املريض و 
سواء كان فقد مال أو حصول مرض  وقد حث اإلسالم على الصرب على البالء ،، ألن املرض ابتالء ، إال إىل اهلل 

ــِبلت عليها هذه احلياة الدنياأو حنو ذلك من األمور اليت هي  وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم ﴿، قال تعاىل  ج 
 .﴾مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون

 وسلَّم تسليما كثريا.، نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه وصلى اهلل على 

 ميالدي 9053،  يناير 5املوافق ،  هجري 5341،  صفر 92وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي يف 


