
 و آثار آن بیمارآداب عیادت 

ای برخوردار است؛ زیرا ساز اسالم، عیادت مریض و دیدار او از اهمیت و ارزش ویژهدر مـکـتب انسان

ایـن رفـتـار نـیـک، مشمول رضـایـت خـداوند است و نقش بسزایی در تحکیم روابط انسانی و صمیمیت          

 کند.و اخوت، ایفا می

ـل، رسـول          ـن دلی ـه هـمـی ـسـیر آیه     علیهاهللصلیخـدا ب ـف ـَشـِرُوا      »وآله در ت ـْت ـَان فَاِذا قُضِیتِ الصَّلوةُ ف

ــِی ارْر  ِ ــریض را در کنار دیار رفتارهای ارزخمند اخالقی، ذکر کرده، می 1؛ )«فـ ــادت مـ ــیـ فرماید: ( عـ

یادت مریض، تشییع مــنــوــور آیه  از کراکنده خدن در زمینل  لب کارهای دنیوی نیست؛ بلکه منوور، ع   »

 (2« )جنازه و دیدار برادر دینی در راه خداست.

 جَلَّ یعَیرُ اللَّهُ عَزَّ وَ»آن بزرگوار با تبیین جـایـاـاه عیادت در کـیـشـاـاه خـداوند متعال فرموده است:          

ضْتُ أَ  سُب حَانَکَ أَنْتَ رَبُّ    عَب داً مِنْ عِبَادِهِ یو مَ الْقِیامَةِ فَیقُولُ عَب دِی مَا مَنَعَکَ إِذَا مَرِ سُب حَانَکَ  نْ تَعُودَنِی فَیقُولُ 

َلا تَم رَُ  فَیقُوُل َمرِ َ أَخُوَک الْمُؤِْمنُ َفلَم  َتعُد هُ َو ِعزَِّتی وَ َجَلاِلی لَو  عُد          َلا تَْألَُم وَ  نْدَهُ ثُ   اْلِعَبادِ  مَّ تَهُ لَوَجَد تَنِی عِ

ضَیتُ  ( خداوند متعال در 3هَا لَکَ وَ ذَلِکَ مِنْ کَرَامَةِ عَب دِی الْمُؤْمِنِ وَ أَنَا الرَّح مَنُ الرَّحِیمُ؛ )لَتَکَفَّلْتُ بِحَوَائِجِکَ فَقَ

ــرزنش و مالمت میروز قیامت بنده ای بنده  فرماید:فرماید. آن گاه  خطاب به اول میاى از بندگان خود را س

ــد هناامی که مریض بودم به عیادت من گوید: منزهی تو و تو کروردگار نیایی؟ او می من! چه چیز مانع خـ

صابت نمی    ستی، ناراحتی به تو ا  فرماید: برادر مؤمن توخوی. خدای عزّوجلّ می کند و مریض نمیبندگان ه

سم! اگر او را عیادت کرده بودی من را در آنجا    بیمار خده بود و تو او را عیادت نکردی. به عزت و جاللم ق

سپس من متک می سته یافتی؛  سبب کرامت خدم و آنها را برایت برآورده می هایت میفل خوا  کردم. و این به 

 «بندة مؤمنم است و من رحمان و بخشایشار هستم.

ـان       ـن ـؤم ـر م ـی ـاـر اعمال نیک یادآور             علیهام ـریـض را در مقایسه با دی ـادت م ـی ـت ع السالم اهـمـی

سَنَاتِ عِ   »فرماید: خده، می  سَنِ الْحَ سنه، عیادت مریض  4یادَةُ الْمَرِیضِ؛ )مِنْ أَح  ( از جمله نیکوترین اعمال ح

 «است.

سول خدا    سیرة ر ضرت، همواره از  وآله میعلیهاهللصلی در  ( و 5کرد )ان عیادت میبیماربینیم که آن ح

ــفارش میمهم ــاد تر آنکه دیاران را نیز به این امر سـ ــالم میعلیهفرمود. امام صـ ــُولَ أَنَّ »فرمود: السـ رَسـ

ضَى؛ )     علیهاهللصلی اللَّهِ سَب عٍ أَمَرَهُم  بِعِیادَةِ الْمَرْ سَب عٍ وَ نَهَاهُم  عَنْ  سول خدا 6وآله أَمَرَهُم  بِ وآله علیهاهللصلی ( ر

مردم را بر انجام هفت چیز دســتور داده و از انجام هفت چیز نهى فرموده اســت:  اویل اینکهل مردم را امر به 



 «ان نمود.بیمارعیادت 

 از این ره خدا را عبادت کند    چو مسلم ز مسلم عیادت کند

 که با مؤمنى یار و دمساز گشت    به جنّت زند گام تا بازگشت

تع بیش بیمار ان، بع عیادت چند   بیمار از میان تمامی دستتروریاا اوایاا دین بع عیادت و دیدار از        

 تأکید شده است:

 اول: عیادت مؤمن

ای برای انسـان مؤمن قائل خـده اسـت. این احترام تا بدانجا اسـت که رسـول      احترام ویژهدین اسـالم،  

(  همه چیز مؤمن  همچونل عر  7الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ کُلُّهُ عِرْضُهُ وَ مَالُهُ وَ دَمُه؛ )»فرماید: وآله میعلیهاهللصلیخدا

 «و مال و خون او محترم است.

اعث فاسق خدن و جنگ کردن با او سبب کفر و غیبت او گناهی بزرگ و از منور دین دخنام به مؤمن، ب

ی، بیمار( در این میان، عیادت او در بســـتر 8حرمت مال او همانند حرمت خون او معرفی خـــده اســـت. )

راوانی مؤمن، تأکید ف بیمارتأکیدی بر تکریم و کاسداخت مقام اوست. به همین علت، اولیای دین، بر عیادت    

سول خدا اند. کرده سان مؤمن بر دیاران می علیهاهللصلی ر ... »فرماید: وآله در بیان یکی از هفت حق واجب ان

 «خد از او عیادت کند. بیمار( هر گاه 9وَ أَنْ یعُودَهُ فِی مَرَضِهِ...؛ )

 دوم: عیادت همسایه

یه است. به  یکی از دستورهای قرآن کریم و همچنین از حقو  واجب هر مسلمان، رعایت حقو  همسا   

تَّى مَا زَالَ  جَب رَئِیلُل یوصِینِی بِالْجَارِ حَ»وآله فرموده است: علیهاهللصلیسبب چنین اهمیتی است که رسول خدا

سَیوَرِّثُه  سفارش می   11؛ )ظَنَنْتُ أَنَّهُ  سایه، آن قدر به من  سایه ارث    ( جبرئیل دربارة هم ختم هم کرد که کندا

ــایه« برد.می ــتور به  در اهمیت همس همین بس که قرآن کریم، این کتاب جاوید و ماندگار الهی در کنار دس

کرستش الهی و احسان به کدر و مادر، بستاان و خویشاوندان، به نیکی در حق همسایاان توصیه کرده است. 

صریح کر     مهم (11) سایاان دور نیز ت سایاان نزدیک، به حق هم ه دتر آنکه در قرآن کریم، عالوه بر ذکر هم

 (12است. )

ست که یکی از آنها عیادت              سیده ا صومان ر سیاری از مع خهای ب سفار سایه،  دربارة حق و حقو  هم

أَ تَد رُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ قَالُوا لَا قَالَ إِنِ »فرمود: وآله میعلیهاهللصـلی اسـت؛ چنان که رسـول خدا   بیمارهمسـایة  

س تَقْرَ    س تَغَاثَکَ أَغَثْتَهُ وَ إِنِ ا َصابَهُ خَیٌر         ا صِیبٌَة َعزَّیتَُه وَ إِْن َأ َصابَتُْه ُم ضْتَهُ َو إِِن افْتََقرَ عُد تَ َعلَیِه وَ إِْن َأ َضکَ َأْقَر



ــت؟ گفتند: ( آیا مى13هَنَّأْتَهُ وَ إِنْ مَرِ َ عُد تَهُ وَ إِنْ مَاتَ تَبِع تَ جَنَازَتَهُ؛ ) ــایه چه اندازه اسـ دانید حق همسـ

اگر از تو کمک خواهد، کمکش کنی و اگر از تو قر  بخواهد، به او قر  دهی و اگر      دانیم. فرمود:نمى

نیازمند خــود، نیازش را بر رک کنی و اگر مصــیبتی به او برســد، تســلیتش گویی و اگر خیری به او رســد، 



 «اش را تشییع کنی.تهنیتش گویی و اگر مریض خد، به عیادش روی، و اگر از دنیا رفت، جنازه

 (14کرد. )ة آن بزرگوار آمده است که ایشان حتی از همسایه یهودی نیز عیادت میدر سیر

 سوم: عیادت سادات

ــی برای بنی       قام خاصـ ما، احترام و م یان  ــوا ــیره کیشـ با تقواى      در سـ ــادات( و فرزندان  ــم )سـ هاخـ

خخص کیامبر     علیهاهللصلی کیامبر ست که این احترام، نوعی تکریم به  خده ا ست.  لیهعاهللصلی وآله ذکر  وآله ا

( 15عِیادَةُ بَنِی هَاخِمٍ فَرِیضَةٌ وَ زِیارَتُهُم  سُنَّةٌ؛ )»فرماید: وآله درباره عیادت از سادات میعلیهاهللصلیرسول خدا

 «هاخم )سادات( واجب و زیارت آنان سنت است.عیادت بنى

 چهارم: عیادت فقیران

شمول عنایت ویژه اسالم خد      سائلی که م سکینان است.       یکی از م ه است، رسیدگی به وضع فقیران و م

خالوده          ست، تا از این راه،  شان فراخوانده ا صاحبت با ای شینى و م سالم عزیز، مردمان را به همن ساسى   ا اى ا

قدامى جدیى براى یارى خانواده         هاى نیازمند کى ریزى    براى برانداختن فقر و زدودن آثار منفى و بد آن، و ا

ینها مســتلزم آگاه خــدن از واقعیت زندگى آنان از نزدیک، و لمس کردن آثار ناکامى،   کرده باخــد. و همه ا 

 «خنیدن کى بود مانند دیدن؟»گرسناى و نیازمندیهاى گوناگون این خانوارها است که به قول معروک 

ی یماربکند، عیادت آنان، هناام از این رهاذر، یکی از مواردی که اسالم بر مصاحبت با فقرا تصریح می

ــمیمی    ــت؛ چرا که عیادت، صـ نه   اسـ تا ــ جاد می     ترین و دوسـ نان ای یان مؤم باط را م ــول   ترین ارت کند. رسـ

سَاکِینَ وَ عُد هُم  إِذَا مَرِضُوا وَ صَلِّ عَلَیهِم  إِذَا    »وآله در سفارش خود به ابوذر فرمود:  علیهاهللصلی خدا جَالِسِ الْمَ

صاً؛  ساکین باش و هرگاه    ( 16) مَاتُوا وَ اج عَلْ ذَلِکَ مَخْلَ شین م شان برو و     بیمارای ابوذر! همن خدند به عیادت

 «که مردند بر آنان نماز بخوان، و همه این کارها را با اخالص انجام بده.هناامی

 آداب عیادت

العاده اسالم به مسئله عیادت، باعث خده است تا دستورها و آدابی را برای این امر      اهمیت و توجه فو 

 خود:کند که به برخی از آنها اخاره می ذکر

 بیمار. پیمودن حداقل دو کیلومتر برای مالقات 1



ان، یماربوآله به ثبت رسیده است، عیادت از برخی   علیهاهللصلی یکی از مواردی که در سیرة رسول خدا  

السالم بر مسافت علیه( این عنایت ویژه، سبب خده است تا معصومان17حتی در دورترین نقطه خهر است. )

 ان تأکید کنند.بیماریک میل )دو کیلومتر( برای دیدار 

رْ یا عَلِی سِرْ سَنَتَینِ بَرَّ وَالِدَیکَ سِ   »السالم فرموده است:   علیهوآله به حضرت علی علیهاهللصلی رسول خدا 

اً بَعَةَ أَم یالٍ زُر  أَخسَنًَة صِْل رَحَِمکَ ِسْر مِیًلا عُد  َمرِیضاً ِسْر مِیلَیِن خَیع  جََنازًَة ِسْر َثَلاثَةَ أَم یاٍل أَِجب  دَع وًَة ِسْر أَر          

( ای على! براى نیکى به والدین دو 18فِی اللَّهِ سِرْ خَم سَةَ أَم یالٍ أَجِبِ الْمَلْهُوکَ سِرْ سِتَّةَ أَم یالٍ انْصُرِ الْمَوْلُوم؛ )

سال راه    سال راه  صله رحم یک  شییع جنازه، دو  بیماربپیما و براى عیادت  بپیما و براى  ، یک میل و براى ت

میل و براى اجابت دعوت مؤمن، ســه میل و براى زیارت برادر مؤمن، چهار میل و براى دســتایرى گرفتار، 

 .«کیمایى کنل راهکنج میل و براى یارى مولوم خش می

سان از کم      ست که ان سافت در زمانی ا سیله حمل و نقل برخوردار بوده  جالب آنکه تعیین این م ترین و

 اند.کردهتر مردم، حتی مسیرهای  ورنی را کیاده  ی میاست و بیش

 . عیادت کامل2

ــول خدا ــلیرس نْ تَمَامِ عِیادَةِ الْمَرِیضِ أَنْ یدَعَ أَنَّ مِ»فرمود: وآله درباره کیفیت عیادت کامل میعلیهاهللص

( عیادت تام و کامل آن 19أَحَدُکُم  یدَهُ عَلَى جَب هَتِهِ أَو  یدِهِ فَیســ أَلَهُ کَی َ هُوَ وَ تَحِیاتُکُم  بَینَکُم  بِالْمُصــَافَحَةِ؛ )  

 ؤال کند، و بهتریناست که دست خود را بر کیشانی یا دست مریض باذارد، و از حال  امروز و دیروزل او س

 تحیت و درود بین خما آن است که دست بدهید.

 بیمار. هدیه دادن به 3

سیاری از مردم، همراه داختن هدیه برای عیادت مریض است. این           سته، میان ب سیار خای یکی از رسوم ب

اعث تقویت بترها خیرینی و یا چیزهایی است که بازی و برای بزرگ، معمور اسباببیمارتحفه برای کودکان 

سمی و یا روحی   ست که بر بردن تحفه        می بیمارنیروی ج سالم ا ستور دین مبین ا خود. این عمل، همان د

 داند.می بیمارکند و آن را باعث آرامش خا ر ، تأکید میبیماربرای 

راه  بین کنند کهگونه نقل میرفتند. آنان ایندر روایت است که چند نفر از خیعیان به عیادت مریضى می   

ــالم برخوردیم. امامعلیهبه امام باقر ــالم فرمود: علیهالس فرمود:  «به عیادت فالن...»گفتیم: « روید؟کجا می»الس

ستید. » ستادیم، فرمود:  « بای خته   »ای سیب یا گالبى یا کمى عطر یا یک قطعه عود و... براى هدیه بردا « اید؟آیا 

مار متوجه نیستید که تحفه، باعث آرامش خا ر و راحت »رمود: ف« ما نیست. نه چیزى از اینها همراه»گفتیم: 



 (21« )روان مریض است.

 بیمار. دعا بر بالین 4

یت       عاف ــالمتی و  عا برای سـ مار د مان می     بی ــل یادت اســــت. سـ که نبى    از دیار آداب ع ید  گو

د ت  در حقم دعا کری بودم. آن حضربیماروآله به عیادت من آمد؛ در حالی که من در بستر علیهاهللصلیاکرم

ــلمان!ل خداوند، رنج تو را بر  رک و اجرت را زیاد کند و بدن و دینت را تا آخر عمر          » ول فرمود:  اى سـ

 (21« )محفوظ ناه دارد.

یمَ رَبَّ أَس أَلُ اللَّهَ الْعَوِ»کرد که بر بالین مریض، هفت مرتبه جمله وآله سفارش میعلیهاهللصلیرسول خدا

 (22را باویید تا در صورت فرا نرسیدن اجلش خفا یابد. )« عَوِیمِ أَنْ یشْفِیکَالْعَرْشِ الْ

 بیمار. امید دادن به 5

ند، کیهای صــعب العالر را  ورنی و معالجه را دخــوارتر میبیماری؛ به ویژه بیماریکی از مســائلی که 

داند تا روح امید را کنندگان میمأیوس خدن از سالمتی و ضعی  خدن روحیه است. اسالم، وظیفه عیادت        

لَى م  عَإِذَا دَخَلْتُ»فرماید: وآله میعلیهاهللصلیزنده کنند و وی را به سالمتی امیدوار سازند. رسول خدا بیماردر 

سُوا لَهُ فِی الْأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یرُدُّ خَیئاً وَ هُوَ یطَیبُ النَّفْسَ؛ )   رفتید، او را  بیمار( هرگاه بر بالین 23الْمَرِیضِ فَنَفِّ

خــود؛ اما ســبب به  زندگى ول تأخیر مرگ امیدوار ســازید که  گرچه این امیدل ســبب برگشــت چیزى نمی

 «خود.می بیماردلخوخى 

و امید بخشــیدن به او، به عنوان یک درمان مطرح خــده  بیمارر این حدیث خــری ، خوخــدل کردن د

حال و اندوهاین است، دچار ضع  روحى است ی که از هجوم درد، افسردهبیماراست. دلیل آن این است: 

ــع  روحى،  ــود  ى او را قوت میبیمارو این ض ــد و اگر روح او تقویت خ راند. ى را از خود میبیماربخش

(24) 

 . فاصله بین ایام عیادت6

دگان کننخود، مالقات مکرر عیادت آزارد و سبب رنجش آنان می ان را بسیار می بیماریکی از مسائلی که  

ا داند؛ امکند و آن را جزیی از حقو  واجب مسلمانان می تأکید فراوان می بیماراست. آری، اسالم بر عیادت   

ــفارش می ـله  کند کبر این مهم نیز س ــت هر روز از آنها عیادت کنید؛ بلکه بین ایام عیادت، فاصـ ه رزم نیس

فرمود: وآله میعلیهاهللصــلیبروید. رســول اکرم بیماربیاندازید و برای مثال، هر چهار روز یک بار به مالقات 



با فاصله و چهار روز در میان انجام دهید؛ مار  ( عیادت را 25أَغِبُّوا فِی الْعِیادَةِ وَ أَر بِعُوا إِلَّا أَنْ یکُونَ مَغْلُوباً؛ )»

ه همچنین در برخی روایات هر س « مأیوس خده باخید(.   بیماری غلبه کیدا کرده باخد )از سالمت   بیماراینکه 



 (26اند. )روز یک بار را برای عیادت مناسب دانسته

 . عیادت کوتاه7

سئله دیاری که   صحبت کر    ان را رنج میبیمارم ستن و  ش ست؛ زیر دن  ورنی مالقاتدهد، ن ا کنندگان ا

ستنهای        بیمارترین چیزی که مهم ش ست و بر هم زدن این آرامش که با ن سکوت ا به آن نیاز دارد، آرامش و 

تر نخواهد بود. به همین علت، خــارع کمتر از تحمل درد و رنج نباخــد،آید اگر ســخت ورنی به وجود می

فرمود: وآله میعلیهاهللصــلیی فرموده اســت؛ چنان که رســول خدامقدس از عیادتهای  ورنی به خــدت نه

( برترین عیادت از نور اجر و کاداش، عیادتی است که 27أفضَلُ العِیادَةِ اَج راً سُرعَةُ القِیامِ مِن عِندِ المَریضِ؛ )»

 «بلند خود. بیمارتر از نزد کنندهل سریع کوتاه باخد و عیادت

 . عیادت پس از سه روز8

ا قبل از ر بیمارفرماید که ان بر این نکته تصــریح میبیماروآله در آداب عیادت علیهاهللصــلیرســول خدا

 (28ی بیش از آن به  ول انجامید به مالقات او بروید. )بیمارسه روز، عیادت نکنید و در صورتی که 

 بیمار. نخوردن چیزی نزد 9

سالمی، هناام دیدار با     ستورهای ا ضرت    بیماراز دیار آداب و د ست. ح ان، نخوردن چیزی، نزد آنان ا

؛ وآله أَنْ یأْکُلَ الْعَائِدُ عِنْدَ الْعَلِیلِ فَیح بِطُ اللَّهُ أَج رَ عِیادَتِهِعلیهاهللصلی نَهَى رَسُولُ اللَّهِ »فرماید: السالم می علیهعلی

سول خدا 29) کند؛ زیرا خداوند کاداش نهی می بیمارکننده نزد وآله از  چیزیل خوردن عیادتعلیهاهللصلی ( ر

 «برد.عیادتش را از بین می

ستور را این    ر به ی که قادبیمارگونه بیان کرد: اول آنکه خوردن چیزی در مقابل خاید بتوان علت این د

دار از خوردن چیزی در مقابل روزهمیخوردن آن چیز نیست، خالک ادب است؛ چنانچه در دستورهای اسال    

ــت. دوم: کذیرایی از عیادت    ــده اسـ به وجود   بیمار کنندگان عالوه بر آنکه زحماتی را برای خانواده      نهی خـ

ــاعفی را بر دوش  آورد، هزینه می ای را درباره خانواده   گذارد. چنین برنامه   و خانواده او می  بیمار های مضـ

صیبت  شاهده می م ستور مى   م. چنانکنیدیده نیز م سالم، د صیبت که دین ا زده دهد تا چند روز براى خانواده م

 غذا آماده و براى آنان فرستاده خود.

به خـهادت رسـید، رسـول     السـالم علیهزمانى که جعفر بن ابی  الب»فرمود: مى السـالم علیهامام صـاد  

سالم فرمود:  وآله به فا مهعلیهاهللصلی خدا س »علیهاال ماء بنت عمیس غذا تهیه کن و تا سه روز با سایر   براى ا



 (31« )از آن زمان کخت غذا براى اهل مصیبت تا سه روز، سنت خد.« بانوان، نزد او بمانید.

 . عیادت از کسی که به عیادت تو نیامده است11

ــالم، ما را به این مهم رهنمون می  ــتورهای اجتماعی اس ــی دس کند که اتحاد و اخوت بین اجتماع بررس

شکیل می          سالم را ت سی در اوامر ا سا صل ا سلمانان ا ستور به عیادت  م و  ماربیان، و دعا بر بالین بیماردهد. د

ستور به عیادت  به سایه و یا فقرا و... برای افزایش کیوند بیمارویژه د ست؛    ان هم سالم ا از  و محبت بین اهل ا

ده کننی عیادتبیمارداند که در زمان انی میبیماراینرو این دین آســمانی، یکی از آداب عیادت را مالقات با  

اند تا ضـــمن جلوگیری از قطع ارتباط، این عیادت، باعث تحکیم کیوندها خـــود. به همین به دیدن او نیامده

سول خدا  ستور می وآلعلیهاهللصلی دلیل ر سی که به عیادت  31عُد  مَنْ لَا یعُودُک؛ )»دهد: ه د ( عیادت کن از ک

 «تو نیامده است.

 شوندانی که عیادت نمیبیمار. 11

 الف. عیادت سه مریض: صاحب دمل، درد چشم و درد دندان.

صَاحِبَ الضِّرْسِ وَصَاحِبُ الدُّمَلِ؛    ثَلَاثَةٌ لَا یعَادُّونَ صَاحِبُ الرَّمَدِ وَ »فرماید: وآله میعلیهاهللصلی رسول خدا 

سه  32) سی که دمل      بیمارخوند؛  عیادت نمی بیمار(  سی که دندان درد دارد و ک شم درد دارد، و ک ی که چ

 «دارد.

 ب. شارب خمر

صاد   سول خدا   علیهامام  سالم از قول ر  وهُ وَخَارِبُ الْخَم رِ إِنْ مَرِ َ فَلَا تَعُودُ »وآله فرمود: علیهاهللصلی ال

ــُرُوه؛ ) ــییع   33إِنْ مَاتَ فَلَا تَح ض ــد به عیادت او نروید و اگر فوت کرد در تش ــارب خمر مریض خ ( اگر خ

 «اش حاضر نشوید.جنازه

 پاداش عیادت

ان، ماربیان، بیانار آن است که مالقات با  بیماربررسی روایات و سخنان بزرگان درباره اهمیت دیدار از   

 صمیمیت و از بین رفتن کدورتها، کاداش اخروی بسیاری نیز به همراه دارد. عالوه بر افزایش دوستی و

 . رحمت الهی1



ــول خدا ــلیرس ــت: علیهاهللص ــُولُ  »وآله فرموده اس ــاً فَإِنَّهُ یخُو ُ فِی الرَّح مَةِ وَ أَو مَأَ رَس مَنْ عَادَ مَرِیض

ى را عیادت کند،  بیمار( هر کس 34نْدَ الْمَرِیضِ غَمَرَتْهُ الرَّح مَةُ؛ )وآله إِلَى حَقْوَیهِ فَإِذَا جَلَسَ عِعلیهاهللصلی اللَّهِ

گونه رود.  در این هناامل حضرت به ا راک خود اخاره فرمودند )کنایه از اینکه هماندر رحمت خدا فرو مى

ــا مرا فرا گرفته، رحمت خداوند او را فرا گیرد(. کس هر گاه عیادت ــ بیمارکننده، نزد که فض مت یند رحبنش

 «گیرد.الهی او را فرا مى

ــخص به کننده همراه میآن بزرگوار، در روایتی دیار این رحمت الهی را همواره با عیادت داند تا آن خ

 (35همان محل باز گردد. )

 . همراهی فرشتگان در قبر2

السالم رَبَّهُ أَنْ قَالَ یا رَبِّ أَع لِم نِی مِمَّا  علیهکَانَ فِیمَا نَاجَى اللَّهُ بِهِ مُوسَى »السالم فرموده است:   علیهامام باقر

ـَ         َقاَل َعزَّ َو جَلَّ ُأَوکُِّل بِِه َمَلکًا یعُودُُه ِفی قَب رِِه ِإَلى مَح شــ لْأَج ِر  ( از جمله  36رِهِ؛ )َبَلغَ ِمْن ِعیادَِة الَْمرِیضِ ِمَن ا

سالم با کروردگار وج علیهفرازهایى که در مناجات حضرت موسى   ود داخت این بود که کروردگارا! آنچه از  ال

او  اى را در قبر بررســد به من تعلیم بفرما! خداى عزّ و جل فرمود: فرخــتهکننده مریض میکاداش به عیادت

 «گمارم که تا روز محشر از او  سرکشی ول عیادت کند.کننده( مى)عیادت

 . طلب آمرزش فرشتگان3

سَّمَاءِ بِاس مِهِ یا فُلَانُ  ِب تَ وَ  َابَ     »ماید: فروآله میعلیهاهللصلی رسول خدا  ضاً نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ ال مَنْ عَادَ مَرِی

ــَاکَ بِثَوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ؛ ) ــم بیمار( هر کس 37لَکَ مَم شـ ــمان او را به اسـ ى را عیادت کند، یک منادی از آسـ

 «هشت گوارایت باد!ای فالنی! خوش باش! و گام برداختنت به کاداش بخواند:می

 . نوعی صدقه4

ست. یکی از آنها عیادت         خده ا صدقه معرفی  سالم، موارد متعددی به عنوان  سول     بیماردر ا ست. ر ا

 «، نوعی صدقه است.بیمار( عیادت 38عِیادَتُکَ الْمَرِیضَ صَدَقَة؛ )»فرمود: وآله میعلیهاهللصلیخدا

 در حق عیادت کننده بیمار. استجابت دعای 5

ــول خدا ــلیرس وَ »ماید: فربخواهید برایتان دعا کند؛ چنان که می بیمارکند که از وآله تأکید میعلیهاهللص

ــ تَجَابَ لَه؛ )   ــَیئاً إِلَّا اس ــ أَلِ الْمَرِیضُ لِلْعَائِدِ خ ــاً فِی اللَّهِ لَم  یس ی را بیمار( هر کس برای خدا 39مَنْ عَادَ مَرِیض



یادت     ند، مریض برای ع یادت ک نده چیزی نمی ع یادت       کن ند در حق او )ع خداو که  هد؛ مار این نده(  خوا کن

ید ان بخواهبیمارالسالم سفارش خده است که از     علیهبه همین علت در سخنان معصومان  « کند.مستجاب می 

 (41تا برایتان دعا کنند. )

 بیمارپرستاری از 

و برآوردن نیاز او از دخوارترین کارها  بیمارکند، کرستاری از که رنج و مشقت را تحمل می بیمارکس از 

را برآورده ســازد( بســیار  بیماراســت. به همین علت در دین ما، از مقام کرســتار )هرکســی که به نوعی نیاز 

 تجلیل خده است.

سالم باز می تاریخ کرستاری در اسالم به زمان حضرت فا مه     گردد. آن حضرت در جنگ احد از  علیهاال

 ی کرد. آن بانوی بزرگوار با چهارده تن از زنان مسلمان از زخمیها کرستاری کردند.کدر بزرگوارش کرستار

لِمَرِیضٍ  مَنْ سَعَى»فرماید: وآله میعلیهاهللصلیاهمیت کرستاری در اسالم تا بدانجا است که کیامبر گرامی

ــِهَا خَرَرَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیو مٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ــَاهَا أَو  لَم  یقْضـ ی بیمار( هر کس برای برآوردن نیاز 41؛ )فِی حَاجَةٍ قَضـ

خد، چه آن را برآورده  سازد، از گناهانش خارر می    بکو خده    سازد و چه ن خود، مانند روزی که از مادر زاده 

 «است.

هُ مَنْ قَامَ عَلَى مَرِیضٍ یو ماً وَ لَیلَةً بَعَثَهُ اللَّ»فرماید: می بیمارآن بزرگوار درباره کرستاری یک خبانه روز از   

( کسی یک خبانه روز از مریضی 42؛ )السالم فَجَازَ عَلَى الصِّرَاطِ کَالْبَرْ ِ الْخَا ِ ِ اللَّامِععلیهمَعَ إِب رَاهِیمَ الْخَلِیلِ

ستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل  سال علیهکر صراط خواهد     میم برال شان از  انایزد و مانند بر  درخ

 «گذخت.

خدند. در این           سپار  سوى مکه ره سک حج، به  ست که دو نفر از راه دور براى انجام منا در حکایت ا

ى بسترى و در منزل بیماروآله به مدینه آمدند، یکى از آنها علیهاهللصلیسفر، وقتی براى زیارت قبر رسول خدا

خیلى مشـتا  زیارت مرقد خـری    »گفت:  بیمارش از او کرسـتارى کرد. روزى همسـفر، به   خـد و همسـفر  

 «وآله هستم. اجازه بده براى زیارت بروم و برگردم.علیهاهللصلیرسول خدا

 «تو یار و مونس من هستى. مرا تنها ماذار. وضع مزاجى من وخیم است. از من جدا نشو.»گفت:  بیمار

سفر گفت:   خما اجازه بدهید، زود می ایم. دلم براى زیارت کر میا از راه دور آمدهبرادر! م»هم روم زند. 

 خواست همسفرش، به زیارت برود.که سخت به کرستار نیاز داخت، نمی بیمار؛ ولى «گردم.و برمی

ــول خدا   ــری  رس ــفر براى زیارت مرقد خ ــلیهمس وآله رفت و کس از زیارت به منزل امام علیهاهللص

صه خود و رفیق راهش را به عر  آن          یهعلصاد   خد، و ق خرفیاب  سالم رفت و به حضور آن حضرت،  ال



صاد      ساند. امام  سالم فرمود:  علیهحضرت ر ستارى       »ال سفرت بمانى و از او کر ستر دوست هم اگر تو کنار ب

وآله لیهعاهللصـلی کنى و مونس او باخـى، در کیشـااه خداى بزرگ، بهتر از زیارت مرقد خـری  رسـول خدا    



 (43« )است.

 رسد:ذکع دو نکره در پایان، مناسب به نظع می

ستاری از    1 ضیلت عیادت و کر ستاری از     بیمار. تمام آنچه درباره اهمیت و ف خد، مخصوص کر ان گفته 

ستاری از کدر و مادر و نیز عیادت از  بیمار خد،  بیماران غیر فامیل بود؛ اما در کر ان فامیل، عالوه بر آنچه ذکر 

انی که سن زیادی از  بیمارخود. همچنین کرستاری از   اب صله ارحام  که امری واجب استل نیز اضافه می   ثو

خده  خت؛ چنان   خداوند گرفته و در  اعت خداوند متعال کیر و فرتوت  ضاع  خواهد دا که اند، ثوابی بس م

سالم    سول گرامى ا ست:  علیهاهللصلی ر س لِمِ؛ )   مِنْ إِج لَالِ اللَّهِ »وآله فرموده ا شَّیبَةِ الْمُ ( یکى از 44إِج لَالُ ذِی ال

 «صُوَر تکریم  و تقدیسل ذات اقدس الهى،  احترام ول تجلیل سالخورده مسلمان است.

( کسـى که کیر مسـلمانى را   45مَنْ وَقَّرَ ذَا خـَیبَةٍ فِی الْإِسـ لَامِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یو مِ الْقِیامَةِ؛ )  »و نیز فرمود:

 «دارد.وقیر  وتجلیلل کند، خداوند او را از ترس روز قیامت ایمن مىت

 ،بیمارخـود  گذارد و باعث میای اسـت که در اعصـاب انسـان تاثیر می   ی و درد و رنج به گونهبیمار. 2

ناخواسته در مقابل سر و صدا و یا خلوغی و بسیاری موارد عکس العمل نشان دهد؛ چنانچه گفته خد، دین         

سالم را  صله بین ایام عیادت     ا ست که عیادت کوتاه و فا شکل ارائه کرده ا هکارهایی برای جلوگیری از این م

اخالقی کند که بدنیزگوخــزد می بیمارکننده و ا رافیان از جمله آنها اســت؛ اما در مقابل به کرســتار و عیادت

ــول خدا بیمار ــلرا نادیده بایرید و آن را امری عادی و  بیعی بدانید. رس ثَلَاثَةٌ لَا »فرماید: وآله میعلیهاهللیص

( ســه نفر را به ســبب بداخالقی 46یلَامُونَ عَنْ ســُوءِ الْخُلْقِ: اَلْمَرِیضُ، وَالصــَّائِمُ حَتَّى یفْطُرَ، وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ؛ )

 «دار تا زمان افطار و امام عادل.، روزهبیمارخوند: مالمت نمی

 

 یا:نوشتتتتتتتتتتتتتتپی

 

 .11جمعه/«: و هناامى که نماز کایان گرفت )خما آزادیدل در زمین کراکنده خوید(. »1)

سیر القرآن 2) سن   (. مجمع البیان فى تف ضل بن ح سرو، تهران      ، ف صر خ سى، نا ، 11ش، ر  1372، بر

 .435ص

 .629 ، ص  1414، خیخ  وسى، دارالثقافة، قم، (. امالی3)

 .77، ص 2السالم، قم، چاپ اول، رعلیهالوسائل، میرزا حسین نورى، مؤسسه آل البیتمستدرک(. 4)

 .15 ، ص 1412(. مکارم ارخال ، حسن بن فضل  برسى، خری  رضى، قم، چاپ چهارم، 5)

 .213،ص 12 ، ر 1419السالم، قم، چاپ اول، علیهالشیعه، حر عاملى، مؤسسه آل البیت(. وسائل6)



 .136،ص 9الوسائل، ر ستدرک(. م7)

 .69، ص 3 ، ر  1413الفقیه، خیخ صدو ، جامعه مدرسین، قم، ریحضره (. من8)

 .398، ص 4(. همان، ر 9)

 .52،ص 1(. همان، ر 11)

 .36(. نساء / 11)

 (. همان.12)

 .114الفؤاد، خهید ثانى، کتابخانه بصیرتى، قم، ص (. مسکن13)

 .77،ص2الوسائل،رمستدرک(. 14)

 .79(. همان،ص 15)

ــه امام مهدى       16) ــلی(. دعوات، قطب الدین راوندى، مدرسـ  ،  1417وآله، قم، چاپ اول،   علیه اهللصـ

 .224ص

حاراألنوار، عالمه    411، ص 2 ، ر1414(. عیون األثر، أبو الفتح، دارالقلم، بیروت، چاپ اول،  17) و ب

 .228، ص 16 ، ر1414مجلسى، مؤسسة الوفاء، بیروت، 

 .361، ص4الفقیه، ر ریحضره(. من18)

 .92، ص 2الوسائل، ر (. مستدرک19)

 .118، ص 3(. الکافی، ر 21)

 .632 ، ص 1414(. امالی، خیخ  وسى، دارالثقافة، قم، 21)

 .223الدعوات، ص«: از خداوند بزرگ، کروردگار عرش عویم، مسئلت دارم که خفایت دهد(. »22)

 .154، ص 2الوسائل، ر مستدرک(. 23)

 .451، ص1، ر، چاپ اولای، چاکخانه فردوسى، تهران(. گنجینه معارک خیعه، محمد باقر کمره24)

 .639 وسی، ص  (. امالی، خیخ25)

 .25187، ش113، ص9 ، ر1415(. کنز العمال، حسام الدین هندی، صفوه السقا، الرساله، بیروت، 26)

 .25153ش ،97، ص9(. همان، ر27)

 .25711، ش 211(. همان، ص 28)

 .218، ص 1 ، ر  1385اإلسالم، تمیمى مغربى، دار المعارک، مصر، چاپ دوم، (. دعائم 29)

 .217، ص 3(. الکافی، ر31)

 .311، ص 3الفقیه، ر ریحضرهو من 25151، ش97، ص 9(. کنز العمال، ر31)



 .25189، ش113، ص9(. همان، ر32)

 .397، ص 6ر (. الکافی، 33)

 .182، خیخ  وسی، ص (. امالی34)

ــ تَنْقَعَ فِیهَا ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِ (. »35) ــاً فَلَا یزَالُ فِی الرَّح مَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ اس  هِ فَلَا یزَالُمَنْ عَادَ مَرِیض

 .94، ص 79بحاراألنوار، ر «: یخُو ُ فِیهَا حَتَّى یرْجِعَ مِنْ حَیثُ خَرَرَ

 .194ش، ص 1364(. ثواب ارعمال، خیخ صدو ، خری  رضى، قم، چاپ دوم، 36)

 .121، ص3(. الکافی، ر 37)

 .242، ص7الوسائل، ر(. مستدرک38)

 .126 ، ص 1417(. عدة الداعی، ابن فهد حلى، دارالکتاب ارسالمى، چاپ اول، 39)

ذَا دَخَلْتَ عَلَی مَرِیضٍ فَمُرْهُ اَنْ ید عُو لَکَ فَاِنَّ دُعَاءَهُ کَدُعَاءِ اِ»فرماید: وآله میعلیهاهللصلی(. رسول خدا41)

ضی وارد می  خوی، از او بخواه تا برایت دعا کند که دعای او همانند دعای مالئکه  الْمَلَائِکَةِ؛ زمانی که بر مری

 .(463، ص1)سنن ابن ماجه، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی، دارالفکر، ر« است.

 .16، ص 4الفقیه، ر ریحضره(. من41)

 .288األعمال، ص (. ثواب42)

 .159، ص2ش، ر1376(. داستان دوستان، محمد محمدی اختهاردی، دفتر تبلیغات، چاپ هفتم،43)

 .165، ص 2(. الکافى، ر 44)

 .99، ص 12(. وسائل الشیعه، ر 45)

 .23637، ش 456، ص 8(. کنزالعمال، ر46)
 

 

 

 

 


