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F E L E S T E E N

إسالميات
العديم من احتاج إلى لئيم، والفقير من استقل الكثير، 

واألعمى من لم ير عيوبه.
عن جابر بن عبد اهللا قال: قال صلى اهللا عليه وسلم: « ِلُكلِّ َنِبيٍّ َدْعَوٌة َيْدُعو ِبَها، 

ِتي ِفي اْآلِخَرِة». َفُأِريُد َأْن َأْخَتِبَئ َدْعَوِتي، َشَفاَعًة ِألُمَّ
عن جابر بن عبد اهللا قال: قال صلى اهللا عليه وسلم: « ِلُكلِّ َنِبيٍّ َدْعَوٌة َيْدُعو ِبَها، 

ِتي ِفي اْآلِخَرِة». َفُأِريُد َأْن َأْخَتِبَئ َدْعَوِتي، َشَفاَعًة ِألُمَّ
عن جابر بن عبد اهللا قال: قال صلى اهللا عليه وسلم: « ِلُكلِّ َنِبيٍّ َدْعَوٌة َيْدُعو ِبَها، 



—Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

التكافل داخل األسرة
التكافل األســري: مقصوده رعاية اإلنســان ألهله؛ لوالديه، وإخوتــه، وزوجته، وأوالده، 
وقد روى النســائي عن طارق المحاربي قال: " قدمت المدينة فإذا رســوُل اهللا صلى اهللا 
التكافل األســري: مقصوده رعاية اإلنســان ألهله؛ لوالديه، وإخوتــه، وزوجته، وأوالده، 
وقد روى النســائي عن طارق المحاربي قال: " قدمت المدينة فإذا رســوُل اهللا صلى اهللا 
التكافل األســري: مقصوده رعاية اإلنســان ألهله؛ لوالديه، وإخوتــه، وزوجته، وأوالده، 

عليه وســلم قائٌم على المنبر يخطب الناس وهو يقــول: ( يد الُمعطي الُعليا، وابدأ بمن 
تعــول: أمك وأباك، فأختك وأخاك، ثم أدنــاك أدناك )، وِمن ذلك أيضًا قول اهللا تعالى: ﴿ 
عليه وســلم قائٌم على المنبر يخطب الناس وهو يقــول: ( يد الُمعطي الُعليا، وابدأ بمن 
تعــول: أمك وأباك، فأختك وأخاك، ثم أدنــاك أدناك )، وِمن ذلك أيضًا قول اهللا تعالى: ﴿ 
عليه وســلم قائٌم على المنبر يخطب الناس وهو يقــول: ( يد الُمعطي الُعليا، وابدأ بمن 

َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ﴾ [البقرة: 83] ".
وهذا التكافل األســري يمتد ليشــمل كل ذوي األرحام، وقد أعطى اإلســالم ذوي القربى 

َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ﴾ [البقرة: 83] ".
وهذا التكافل األســري يمتد ليشــمل كل ذوي األرحام، وقد أعطى اإلســالم ذوي القربى 

َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ﴾ [البقرة: 83] ".

ُه ﴾ [اإلســراء:  حقوقــًا مــن حقهم أن يطالبوا بها قانونّيًا؛ قال تعالى: ﴿ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ
وهذا التكافل األســري يمتد ليشــمل كل ذوي األرحام، وقد أعطى اإلســالم ذوي القربى 
ُه ﴾ [اإلســراء:  حقوقــًا مــن حقهم أن يطالبوا بها قانونّيًا؛ قال تعالى: ﴿ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ
وهذا التكافل األســري يمتد ليشــمل كل ذوي األرحام، وقد أعطى اإلســالم ذوي القربى 

26]، وقيمــة هذا التكافل في محيط األســرة أنه قوامها الذي ُيمســكها، واألســرة هي 
اللبنــة األولى في بنــاء المجتمع، وهي تقوم على الميول الثابتة في الِفطرة اإلنســانية، 

وعلى عواطف الرحمة والمودة، ومقتضيات الضرورة والمصلحة.
ولقد أكد اإلســالم على التكافل بين أفراد األســرة وجعله الربــاط المحكم الذي يحفظ 
األســرة من التفــكك واالنهيار، ويبدأ التكافل في محيط األســرة مــن الزوجين بتحمل 
المســؤولية المشــتركة في القيــام بواجبات األســرة ومتطلباتها كل بحســب وظيفته 

الفطرية التي فطره اهللا عليها، قال رســول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم الفطرية التي فطره اهللا عليها، قال رســول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم 
مســئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مســئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت 

زوجها ومسئولة عن رعيتها ".
ويأتي تقســيم وتوزيع المســؤوليات داخــل البيت بين الرجل والمــرأة بما يضمن قيام 
األسس المادية والمعنوية التي تقوم عليها األسرة، فاهللا سبحانه وتعالى يخاطب أرباب 
األســر رجاًال ونساًء بقوله: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس 
األسس المادية والمعنوية التي تقوم عليها األسرة، فاهللا سبحانه وتعالى يخاطب أرباب 
األســر رجاًال ونساًء بقوله: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس 
األسس المادية والمعنوية التي تقوم عليها األسرة، فاهللا سبحانه وتعالى يخاطب أرباب 

َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلــوَن َما ُيْؤَمُروَن ﴾  َواْلِحَجــاَرُة َعَلْيَهــا َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشــَداٌد َال َيْعُصوَن اهللاَّ
األســر رجاًال ونساًء بقوله: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس 
َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلــوَن َما ُيْؤَمُروَن ﴾  َواْلِحَجــاَرُة َعَلْيَهــا َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشــَداٌد َال َيْعُصوَن اهللاَّ
األســر رجاًال ونساًء بقوله: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس 

[التحريم: 6].
وال تتم هذه الوقاية إال بالتبصر بالحق، وتعليم العلم النافع، واإلرشــاد إلى أبواب الخير، 
وهذا هو قوام التكافل العلمي والتثقيفي لألسرة، وهو مسؤولية مشتركة بين الزوجين، 
فكلما وجد أحدهما في اآلخر تقاعسًا أو تقصيرًا نبهه وأرشده إلى الصالح واإلصالح، قال 
وهذا هو قوام التكافل العلمي والتثقيفي لألسرة، وهو مسؤولية مشتركة بين الزوجين، 
فكلما وجد أحدهما في اآلخر تقاعسًا أو تقصيرًا نبهه وأرشده إلى الصالح واإلصالح، قال 
وهذا هو قوام التكافل العلمي والتثقيفي لألسرة، وهو مسؤولية مشتركة بين الزوجين، 

اهللا تعالــى: ﴿ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن 
فكلما وجد أحدهما في اآلخر تقاعسًا أو تقصيرًا نبهه وأرشده إلى الصالح واإلصالح، قال 
اهللا تعالــى: ﴿ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن 
فكلما وجد أحدهما في اآلخر تقاعسًا أو تقصيرًا نبهه وأرشده إلى الصالح واإلصالح، قال 

ْرَحُمُهُم  َالَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اهللاَّ َوَرُســوَلُه ُأْوَلـِئَك َســيَ َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
اهللا تعالــى: ﴿ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن 
ْرَحُمُهُم  َالَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اهللاَّ َوَرُســوَلُه ُأْوَلـِئَك َســيَ َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
اهللا تعالــى: ﴿ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن 

اهللاُّ ِإنَّ اهللاَّ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾ [التوبة: 71].
ْرَحُمُهُم  َالَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اهللاَّ َوَرُســوَلُه ُأْوَلـِئَك َســيَ َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

اهللاُّ ِإنَّ اهللاَّ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾ [التوبة: 71].
ْرَحُمُهُم  َالَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اهللاَّ َوَرُســوَلُه ُأْوَلـِئَك َســيَ َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

  .
 




(ويسألونك)  (ويسألونك)  
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قطوف األمل..

يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َوالَِّذيــَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن 
َأْزَواِجَنــا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنــا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما"، وقد جعل 
يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َوالَِّذيــَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن 
َأْزَواِجَنــا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنــا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما"، وقد جعل 
يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َوالَِّذيــَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن 

اهللا تبارك وتعالى المال والبنين زينة الحياة الدنيا؛ حينما قال: 
ْنَيا". "اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

إّننــا نعيــش اليوم في عصــر كُثرت فيــه الفتن، وُســلب من 
ْنَيا". "اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

إّننــا نعيــش اليوم في عصــر كُثرت فيــه الفتن، وُســلب من 
ْنَيا". "اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

المســلمين مجدهــم وعزتهم وُنســبت الحضارة اإلســالمّية 
إّننــا نعيــش اليوم في عصــر كُثرت فيــه الفتن، وُســلب من 
المســلمين مجدهــم وعزتهم وُنســبت الحضارة اإلســالمّية 
إّننــا نعيــش اليوم في عصــر كُثرت فيــه الفتن، وُســلب من 

للغرب، وأصبح المســلمين أنفســهم يتغنــون بعظم حضارة 
الغــرب ونســوا أّن اإلســالم هــو مــن جــاء بهــذه الحضارة 

المشرقة!!!
وفــي ظّل هذا الُســبات الذي نعيش كان ســالحنا هو أبناؤنا؛ 
فاألمل معقود عليهم؛ إّن عنايتنا بهم هو بناٌء لمستقبلنا على 

صعيد الحياة الدنيا، وطريٌق للجنة على الصعيد اآلخر.
رعاية أبنائنا واجٌب شــرعي على األبوين، ومودتهم ومحبتهم 
قربة هللا تبارك وتعالى، مســتقبلنا متوّقف على ُحسن رعايتهم 
رعاية أبنائنا واجٌب شــرعي على األبوين، ومودتهم ومحبتهم 
قربة هللا تبارك وتعالى، مســتقبلنا متوّقف على ُحسن رعايتهم 
رعاية أبنائنا واجٌب شــرعي على األبوين، ومودتهم ومحبتهم 

فهــم األمل المشــرق؛ فمهمــا حّقق اإلنســان مــن إنجازات 
ونجاحــات في حياته فلن يكون ســعيدًا دون صالح من يعول؛ 
فال يمكن أن نجد أبوين ســعداء بضياع أبنائهم وانحرافهم؛ 
بل إّن شــقاء األبناء ينعكس على شــقاء اآلباء؛ لــذا كان لزامًا 
عليكما أيها الوالدان الكريمان أن تخّصوا أبناءكما برعاية كي عليكما أيها الوالدان الكريمان أن تخّصوا أبناءكما برعاية كي 

تحيوا في أسرة إسالمية مترابطة.
إياك والدي الكريم أن تفعل ســلوكًا ســيئًا وتريد نقيضه من 

تحيوا في أسرة إسالمية مترابطة.
إياك والدي الكريم أن تفعل ســلوكًا ســيئًا وتريد نقيضه من 

تحيوا في أسرة إسالمية مترابطة.

ابنــك، ال تتمنى من ابنــك الصالح وأنت لســت كذلك ففاقد 
الشــيء ال يعطيه؛ إّن ابنك يتعلم بالتصــّور لقصور عقله إذ ال 
يمكنه أن يفّرق بين المبدأ والشخص ال يمكن البنك أن يعرف 
أنك أنت المخطئ بل أنت في نظره الصواب أنت اإلسالم أنت 
القــدوة في أقوالك وأفعالك، في حركاتك وســكناتك، في كّل 
أنك أنت المخطئ بل أنت في نظره الصواب أنت اإلسالم أنت 
القــدوة في أقوالك وأفعالك، في حركاتك وســكناتك، في كّل 
أنك أنت المخطئ بل أنت في نظره الصواب أنت اإلسالم أنت 

أمــورك، فحذاِر أن تتجاهل وجــود ابنك وصغره إّنه يقّلدك في 
القــدوة في أقوالك وأفعالك، في حركاتك وســكناتك، في كّل 
أمــورك، فحذاِر أن تتجاهل وجــود ابنك وصغره إّنه يقّلدك في 
القــدوة في أقوالك وأفعالك، في حركاتك وســكناتك، في كّل 

كّل شيء!!.
أمــورك، فحذاِر أن تتجاهل وجــود ابنك وصغره إّنه يقّلدك في 

كّل شيء!!.
أمــورك، فحذاِر أن تتجاهل وجــود ابنك وصغره إّنه يقّلدك في 

كن مسلمًا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى هذه الكلمة، 
كّل شيء!!.

كن مسلمًا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى هذه الكلمة، 
كّل شيء!!.

اجعل القرآن خلقك ال تتجرد عن مبادئ اإلســالم السامية، كن 
صادقًا أمينًا عفيفًا حينها لن تحتاج إلى الّنصح المباشر لولدك؛ 
كيف ال وأنت الســقف له؟، كل ما تفعله هو الصواب في نظره 
فاحــرص كل الحرص أن تتخلق بأخالق إيجابية لتجد الغراس؛ 
أجل ســتترك أثرًا كبيرًا وأنت صامت بمواقفك وأفعالك، فكّلما 

كان السقف عاليا كلما كانت تربيتك عالية.
وعلى صعيد عبادتك اجعل لبيتك نصيبًا من صالتك، ال تجعل 
كّل صالتك في المســجد، صّل الســنن في منزلك حتى يراك 
أبنــاؤك ليقتدوا بك دون نصحهم، أّمــا أن تجعل كّل صالتك 
كّل صالتك في المســجد، صّل الســنن في منزلك حتى يراك 
أبنــاؤك ليقتدوا بك دون نصحهم، أّمــا أن تجعل كّل صالتك 
كّل صالتك في المســجد، صّل الســنن في منزلك حتى يراك 

في المسجد فكيف سيعرفون إتقان صالتك؟!.
وهنــا أذكر كالمًا عظيمًا لعلي رضي اهللا عنه يدلل على أهمية 

في المسجد فكيف سيعرفون إتقان صالتك؟!.
وهنــا أذكر كالمًا عظيمًا لعلي رضي اهللا عنه يدلل على أهمية 

في المسجد فكيف سيعرفون إتقان صالتك؟!.

القدوة مجيبًا به ســيدنا عمر بن الخطاب؛ فقد روي أنه حينما 
وهنــا أذكر كالمًا عظيمًا لعلي رضي اهللا عنه يدلل على أهمية 
القدوة مجيبًا به ســيدنا عمر بن الخطاب؛ فقد روي أنه حينما 
وهنــا أذكر كالمًا عظيمًا لعلي رضي اهللا عنه يدلل على أهمية 

انتصــر المســلمون علــى الفرس وغنــم المســلمون الغنائم 
الكثيــرة مــن ذهب وألمــاس وغيرهما ـ في عهــد عمر رضي 
اهللا عنــه ـ حيث جعل على الغنائم رجلين من المســلمين فلم 
يتعرضا إلى هذه الغنائم؛ فنظر إليهما عمر وقال:" سبحان اهللا 
إنهــم أمناء؛ فــكان رّد علّي رضي اهللا عنه: يــا أمير المؤمنين 

أعجبت من أمانتهم لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا".
فــإذا لم تكن قدوة حســنة ال تطمح الخير مــن أبنائك، افعل 
لتجنــي الثمار.. أبناؤك هم األمل الواعد.. هم أشــبال األمة... 

هــم طالب المعالي... فأفســح المجال لهــم فأنت الموّجه 
والمرشد. 

  

أن  يعــرف  كلنــا 
المريــض  زيــارة 
واجبة على اإلنسان، 
وأن لهــا فضــًال كبيًرا، 
حتى إنهــا تدخل في صلة 
األرحام، لكن الكثير منا يجهل 
أن لزيــارة المريــض آداًبــا يجب 
التحلــي بهــا كي ال نقــع في باب 
القيــل والقال، أو فــي باب الحرج، 
ومــن هــذه اآلداب أال نصطحــب 
األطفال معنــا، وأال نرفع أصواتنا؛ 
كي ال نزعج المريض، وحفظًا لماء 
وجهنــا، ومراعاة لظرف المريض، 
سواء أكان في المستشفى أم في 

المنــزل، آداب زيــارة المريض في اإلســالم يتحدث عنها 
د.مــروان أبــو راس رئيس فــرع االتحاد العالمــي لعلماء 

المسلمين في فلسطين:  
اإلذن مطلوب

ويجيب أبو راس عن ســؤالنا: "كيــف يمكن أال تؤثر زيارة 
المريــض في صحتــه؟" بالقــول: "أوًال اإلجابــة عن هذا 
الســؤال تحددهــا طبيعة مــرض المريــض، والزائرين، 
فهنــاك من المرضى من ال يتحملــون الزيارات، وال يجوز 
ألحد أن يدخــل عليهم دون إذن الطبيــب، وهم الحاالت 

الحرجة وحاالت العناية المركزة". 
ويبيــن أنــه من ناحية طبيــة يمكن أن تؤثــر الزيارة في 
صحــة المريض، كأن تتســبب بتلــوث جرحــه، أو زيادة 
مرضــه، أو تؤدي إلى انتقال العدوى للزائــر، الفتًا إلى أن 
المثال األقرب على ذلــك أن المرضى بجلطات في القلب 

تكــون مدة زيارتهم محددة؛ كي ال يؤدي ذلك إلى إرهاق 
المريض أو انتكاس الحالة المرضية.   

ويضيف أبو راس: "صحيح أن زيارة المريض سنة مؤكدة، 
وحــث عليها النبي (صلى اهللا عليه وســلم)، لكن يجب أن 
تكــون الزيارات لتخفيــف معاناة المريــض ال زيادة هذه 
المعاناة"، مشددًا على ضرورة االلتزام بتعليمات الطبيب، 
وعــدم اصطحــاب األطفــال، وتقنيــن الــكالم علــى قدر 
المســتطاع في حاالت المرض المزمــن ومرضى الحاالت 

الحرجة.
أمور نسبية

ومــن اآلداب التي يجب االلتزام بها _كما يذكر أبو راس_ 
عدم إطالــة الجلوس لدى المريض ورفع الصوت، وتجنب 
دخــول عــدد كبير من النــاس علــى المريــض، والدعاء 
للمريض بالشــفاء، وتجنب الكالم القاسي الذي من شأنه 

حالــة  يزيــد  أن 
المريض سوءًا. 

فرع  رئيــس  وينــوه 
لعلماء  العالمي  االتحاد 

المســلمين إلــى أن آداب 
زيــارة المريــض هــي أمــور 

نســبية تتفاوت مــن مريض إلى نســبية تتفاوت مــن مريض إلى 
آخر، فبعض يحــب التجمع ويحب آخر، فبعض يحــب التجمع ويحب 
كثرة الزيارات، وبعض آخر يرفض كثرة الزيارات، وبعض آخر يرفض 
ذلــك ويفضل الهــدوء على زيادة ذلــك ويفضل الهــدوء على زيادة 

عدد الزيارات. 
بشره بالشفاء

ويبيــن أن رســولنا الكريم (صلى ويبيــن أن رســولنا الكريم (صلى 
اهللا عليه وسلم) كان إذا زار مريًضا اهللا عليه وسلم) كان إذا زار مريًضا 
بشــره بالشفاء بقول: "ال بأس عليك، طهور إن شاء اهللا"، بشــره بالشفاء بقول: "ال بأس عليك، طهور إن شاء اهللا"، 
مؤكــدًا أن الدعم المعنوي للمريض مطلوب بأن نبشــره مؤكــدًا أن الدعم المعنوي للمريض مطلوب بأن نبشــره 
بالشفاء، وأن صحته جيدة، وأنها مجرد أيام وسيعود كما بالشفاء، وأن صحته جيدة، وأنها مجرد أيام وسيعود كما 

كان؛ لنرفع من معنوياته. 
ويلفت االنتباه إلى أن كلمة "طهور" جاءت بمعنى تطهرت ويلفت االنتباه إلى أن كلمة "طهور" جاءت بمعنى تطهرت 
من الذنوب والســيئات بعد هذا المرض، مبينًا أن اآلداب من الذنوب والســيئات بعد هذا المرض، مبينًا أن اآلداب 

األخرى مطلوبة وضرورية حتى تكون فيها فائدة. 
أما عن فضل زيارة المريض فيشير أبو راس إلى أن هناك أما عن فضل زيارة المريض فيشير أبو راس إلى أن هناك 
أحاديــث كثيرة تدل علــى فضل زيارة المريــض، ومنها: أحاديــث كثيرة تدل علــى فضل زيارة المريــض، ومنها: 

"من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع". 
ويزيد: "وعن أبي هريرة (رضي اهللا عنه) قال: قال رســول ويزيد: "وعن أبي هريرة (رضي اهللا عنه) قال: قال رســول 
اهللا (صلى اهللا عليه وسلم): (من عاد مريضًا، أو زار أخًا له اهللا (صلى اهللا عليه وسلم): (من عاد مريضًا، أو زار أخًا له 
ويزيد: "وعن أبي هريرة (رضي اهللا عنه) قال: قال رســول 
اهللا (صلى اهللا عليه وسلم): (من عاد مريضًا، أو زار أخًا له 
ويزيد: "وعن أبي هريرة (رضي اهللا عنه) قال: قال رســول ويزيد: "وعن أبي هريرة (رضي اهللا عنه) قال: قال رســول 
اهللا (صلى اهللا عليه وسلم): (من عاد مريضًا، أو زار أخًا له 
ويزيد: "وعن أبي هريرة (رضي اهللا عنه) قال: قال رســول 

فــي اهللا ناداه مناٍد أن طبت وطاب ممشــاك، وتبوأت من فــي اهللا ناداه مناٍد أن طبت وطاب ممشــاك، وتبوأت من 
الجنة منزًال)". 

فــي اهللا ناداه مناٍد أن طبت وطاب ممشــاك، وتبوأت من 
الجنة منزًال)". 

فــي اهللا ناداه مناٍد أن طبت وطاب ممشــاك، وتبوأت من 

 . .
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