
 13 من 1
ُثْحُمالرُ ُٔت ُيُ بُ  

3/2/4444ُْ
ُاخلطتثُاألوىل

 ٌُ  ُاُةعد:أ
َْ أْن ُت اكُ  ، وضظاليُّ َص ْج ٌِاكتُّ أكرَث ٌ

َْ أْن ُتَفدّ    ،إىل اإلشالم الصاةليَ  أخدُ   ، ضٓٔأرىب ٌ
ََ  اىفرشةِ  وأخدُ  ِ   املبرشي ٌَ رُ  ةئِ  صاخُب  ، وثةاجل  ، ثو

ُّ  اللُ  رضَ ّ أُ   ةيدَ  ، ةْسَ اىفُ  جيِض  زُ ٓ  ودُلَ   نّدرَ  ـِ
 ِّ َٔ ْذه املِاكِب غياةُّ ـيي َْ  صف ًِ  خظٔرِ  ـ  أـؾ

ًٍ  ّ حيرتُق كيتُ   ، اكنَ اإلشالمِ  مظاْدِ  ا وأىس ىلع أل
هلً ،  ضغفرَ  ىلع أْو ةدرٍ  اللُ  اغيؿَ  وكدْ  نيَف   ،ّغياةِ 

ٔدُ  نيَف    ،حذنرُ  ٌِلتثً  يف اجلاٍس  صارَ  ةدرٍ  وطٓ
ِ ّ حغي َب ـِٓا وضظييًث تُظهر ، ـؾيً ،  ىفذرٍ  له

ٔ ِّ   اللُ صًل   اللِ  رشٔلِ  ّ ةِِج زوجِ ل ّحٍريُظ  ْو  ـيي
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ٍ   ًْ وشي   ـَ ضي ـييّ   اللُ صًل   اللِ  ٌِّ رشُٔل  ًَ يِ ا 
: ه كالاًل ةدر ، برش   ّ ـَ غزوةِ ختيفِ ىلع  ُخزًَُّ وشي  

ُأجرُمُإنُ ) ٍُ ُرجو ُُلم ُشٓدُمم ٍُمةدرُ َُ ُوسٓ رواه  (ّا
 .ابلخاري  

 مصالةٌ  اجلتٔيثِ  يف ْذه اىبظارةِ  ا اكنَ ٍَ وكَ 
ًٍ  ٓا برشى لك  ـِّ ضإُ   اللُ  رضَ  ىفرٍانَ  ىلع  كال
ًِ  يظاغره حلؾاِت  مريٍض  اِت  ، األل  ويلاشٍّ ْآ
 :املرض

ُُبّئُْ ُُأُّمٌُعخو ُُج  ًُُْفليج  ُُهل
َُُْلم ُُاءُ دُمُاىفُِِسُفُْنُمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُْكلٌُُ  ورُِذُ مم

ُْيمُ ُاُلم ُُأنُ ُُّيبُغيُميّخُمعُُِجم ُُلم
ُُيوُِيُِاىعُمُأجرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ  !رٌُِٔأجُ ُُغيُ وأّنل
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ُ:ُالءغُماىفُ ٓاُأي ُ
ّ إُ   ةْو   ،بضدصْ  ليٍريِض  اةخالءً  املرُض  ىيَس 

ك اذلي  ، ضٔالُ ّذويّ وأْيِ  ىيظٍَو  يٍخدُ  اٌخدانٌ 
ٌ    ،ىلع السير يركدُ  أو  املرض ،يت أطِاْا م اى  أو أ

م اىيت ّ ، أو اةنخُ م ألُاحِ كيتُ  م اذلي حلػؿَ اةُِ 
 أطدْج  م اىيتٓا ، أو زوجخُ م بلاكلِ كيتُ  ًَ حٓظ  

 ، ٓا الصاةرأي   مإليٍاُِ  اخختارٌ  =اىفراش غرحيثَ 
ٓدِ لٔضالِ  واٌخدانٌ  َْ  اكطٌف  ك ، ومصتارٌ م ـو  ـ

يف  احلِب  اداعءَ  والٔضاء ، ضٍا أشَٓو  املدتثِ  صدقِ 
 .الرضاء ٓا يف أيامِ وٌا أصفتَ   ،الرخاء أيامِ 

ِريًٓاُأي ُ ُ!الهم
ةالصدث ،  اةخييَج  ضلدْ  م ةاملرِض يتَ كر اةخٌلَ ىنئ 

 ةاىلٔة: اةخييَج ضلد ةالظفف ، م ختيتَ  اةخًلَ  وىنئ
[ُ ِمث  مْيُِفِْخ ُوماخلْ ل ًُةِالَّش  ك  ْتئ  نم ِماوم ْ إِلم ع ٔنُمُوم  .[ح رْجم
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ُأيخُاملتارك!
 يفين طٓادةُ  م المريِظ  م تللريرِ اشخالمُ 

 ةو ْٔ اةخالءٌ ذلويم ،  احلزنِ  وإـالنُ   ،مبليخِ  الٔضاةِ 
 م يف اٌخدانِ جلجاخِ  مركاةٌ  م ضيّجناخُ و  ،لم
خي ةرُِتت ٌة أشٔ ةَ الزبيِ  يف ـروةَ  ولَم   ،خاءالر

ُ) :لال خاًٌدا طانًرا ، ضرجيُّ وضلَد اةُِّ ُاْبخميمْيجم ِِئِ
ىم

ُ ْيجم ْبلم
م
ْدُأ ُىملم ْذتم خم

م
ُأ ىمِِئْ ،ُوم فمْيجم ْدَُعم  .(ىملم

ٔ نذلم َِ  خليقٌ  اخختارٌ  ْو  ، اىفٓد حلص
َْ  طٔكٌ  واحلياةُ  ٌَ  وورد ، وٌ حّ أزٌان ، شاءَ  رسه زٌ
ََ  احلالِ  ودوامُ  َْ  املدال ، وىيَس  ٌ  الرجالِ  أخالقِ  ٌ

ًَ  الصاحلي أنْ  ومروءةِ  ٓا ّ يف صدخِ ةزوجِ الرجُو  يِف
َْ  ٓا ، وىيَس مرِط  ةٓا ـِدَ  ويتربمَ   خيِق  ٌ

 ابلدنِ  ا صديحَ ٓا طاةً ٌؿ زوجِ  تصفدَ  أنْ  الصاحلاِت 
ٍَ ةّ ذراًع  وحظيَق  َْ  ّ املرض ، وأوجُب  إذا داْ ٌ 
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َِ  صربُ   ،األزواج صربِ    ، وصربِ واليّ ىلع مرِض  االة
ًُ  اىلراةثِ  وحبصِب ًٓ ، أةِالِ  الٔاليَ ىلع مرِض   يفؾ

ًَ ك  و  ،املريض خق     ،ربالص دَ حأك   =احلق   ٍا ـؾ
 .اخلدٌث ِِج وحفي    ،اإلاعُث ٍِج وتخ  

ُ  !ةٍريظُياٌَُُاةخييجم
م ال ٌِّ؛ أو مييّ ضإُ   واتلظجرَ  إياكَ  إياكَ 

 َْ ٍا الل ، ضيرب   رمحثُ  حغظاكَ  األةٔاِب  أي   حدري ٌ
ال حدري ،  وأَُج  لَم  اجلجاةِ  ةاُب  ْٔ ْذا املريُض 

ةُٔ ةَْكر الٔر  
َ
َث أ ُمْجُاق ، كَاَل: َخد  َُُكم تخالة،ٌُُ ُيلُةِج 

مُ ُل نم ُ :كاَل  ، سننيَُّشُِاُحنُٔعُمُٓموَكم ُُوكِج  ٓاُُمٔحمُأحٍّن 
 كال ، فٍاحج

ُ
 كدْ  اىلياٌثَ  وكأن    ،ٓا يِف اجلٔميخُ رِ : ضأ

ًٓ ةأيدي آةالِ  ا يأخذونَ صتياًُ  وكأن    ،كاٌج
ِ  ُٓ يدخئنَ ضَ  ي ي ةيدِ ذِ بلنيت: خُ  : ضليُج كالث ، ً اجل
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ِ   أدخييين ُيل:  ث ، ضلاىْج اجل ُ ..!لم ُُأُجم ُُنِجم ُحخٍّن 
 !مٔيت

ُىلعُاملرىض:ُُٓاُاىلائٍٔنُمأي ُ
ََ  وأطد   ٌ  ًِ ىلع  املٔاـيدِ حخاةِؿ و اجلراخاِت أل

َٔ  املريِض   ، اهيًٓ إي   ، وحٍي  أِْيّ وذويّ طجرُ  ْ
ِ   ُق يصد    ،ّا ىلع أْيِ ـتئً  اّ غدّ ةأُ  وإخصاشُ   ّؽ
ِْ  صفداُت   وضيخاُت   ،ًٓـئُِ  وُؾراُت  ، ًٓوجٔ

 ةالٔاليَ ـِدَ  اللِ  صيثُ و ا ـؾٍْج وهلذَ ًٓ ، ألصنخِ 
ُ]: ٍْانربِ  ا  ٌ ِ ْوُإ

م
ُأ ا ٍم  ْ د  حم

م
ُأ م ُاىِْهَبم كم ُِعِدم  َ ْتي غم يم

ا ٍم  ْ َِ  ٌؾِثُ  ُد خي [لِِكم  اكنَ  وكدْ   ،واملرض الْٔ
كع  ٍؿَ ضٍا شُ   ،مهفٔضثٌ  رمحّ الل اةِثٌ  ةَ زيدٍ  جلاةرَ 
 ضيٓا. حيتصُب   ،ٓا مٔحَ يخٍّن  
ًَ  ىنئْ و   ،ّىلع مرِط  املريِض  صربِ  أجرُ  ـؾ
 ذلم أن   ضظييث! =ّّ وراخخِ كً ىلع خدٌخِ ضألجرُ 
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أكرب كً طػرار ، وصربُ اال صربِ ه أكرُب إىل صرَب 
 .خخياراال صربِ إىل 

ُعتادُم هاذلي يخأوّ  ْذا املريَض إن   َٔ اهللُيا ْ ،  
جاٌفث ،  ّ ـييَم  ، وخياحُ لم اللُ ضخَدٓا  رمحثٍ  ةاُب 

َُ وَ رَ   ،الل ةإذنِ  دلاٌب  ّ ُاضفث ، وداعُؤهوبركخُ   ى اة
ِِ ٌاجّ  ـِّ كال:  اللُ  رضَ  ـٍرَ  خديِد ّ ٌَ يف شن

ِّ   اللُ صًل   اللِ  رشُٔل  كاَل  »وشيً:  ـيي
ُإذُم ُدخيجم ُا

ُ ُمريظ  ُفييدعُ فٍرُُْىلع ُندَعءُِدَعءُمُفإنُ ُلممُُه ُه
ْذا  إشِادَ  اجلٔوي   حَ ا صد  ٍ  ـوى ،«املالئكث
ُ)كال:  احلديِد  ُُيسخحب  َُمُادلَعءُُِطيب   .(املريظٌُ

ا ، مريًظ َم ةيخِ يف يا ٌَ طٍٍَج  ةالرمحثِ ضأبرْش 
َْ  ضالرامحٔنَ  أخيّ  يف ـٔنِ  اكنَ  يرمحًٓ الرمحَ ، وٌ

َْ يف ـُِٔ  اللُ  اكنَ  َْ  ضرجَ  ّ ، وٌ ٍَ  ـ َْ  نربثً  مؤٌ ٌ 
َْ  اللُ  الُيا ضرجَ  نرِب  اىلياٌث ،  ئمِ  نرِب  ـِّ ٌ
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ىكً  يا أْو املرىض خاصيثٌ  ْذه األجٔرِ  وك  
 ا ةٓا.وا ـيًِ ضلر  

ٔذُةاهللٌَُُالشيطانُالرجيً ًُ):ُأع ُ ك  ٔم مْتي  َلم وم
ٔماِلُ ْم

م
ُاأْل َم ٌل ُ نمْلص  ُوم ُوماْلْ ِٔع ِْٔف م ُاخلْ َم ٌل ُ ء  ْ بَِشم

ُ رماِت ٍم ُوماثل  ِس ُف 
م
ُِوماأْل مَّشل ب َُمُوم اةِِري 455ُ)ُالط  َُم( ِي ُاَّل 
ا ًُإِذم  ٓ ْخ ابم ضم

م
ِطيتمثُ ُأ ٔاٌُ  ُُِإُِ اُكمال  إُِ اُلِِل  ُُِّوم ْ ٔنُمُإِلم ُرماِجع 

(456ُ ِممُ(
وَلمئ

 
ًُُْأ ِٓ يمْي ٔمات ُُعم يم ًٌُُْلَُضم ِٓ بل رمْحمثُ ُر  ُوم
ِممُ

وَلمئ
 
ًُ ُومأ ونُمُْ  خمد  ْٓ  ٍ ْ  .(457)ُال
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 اخلطتثُاثلاُيث
اُةعد  ٌ ُأيٓاُاألولاء:ُ،ُأ
 ، ضُخدج ـييكً ٌَ اخليِ  نريةٌ  أةٔاٌب 

ٔـثٌ  وبظالرُ  ا ٔا ُفصً ضػيتُ  ، ةٓا كً اللُ خص   ٌخِ
امرأة  حفاىل ليصاحلثِ  اللُ  خفَؼ  وىلدْ كً ، ةٍريِظ 

ِّ  أئَب  ًَ الصالم إخصاَُ  ـيي ٓا يف لزوجِ  ٓا اىفؾي
ٔ  مرِط  ر ٓا ، وشػ  ٌفروضَ  َؼ فِ  ، وخَ ّه ةٓا يف نخاةِ ّ ، ضِ
 ٓا.كصخَ 

ُاملرىض!ُىلعُشؤونُُِاىلائٍٔنُمٓاُأي ُ
كً وإاعُخِ  ، كًكً واختصاةِ كً ةصربِ إُ  

  ،والٔضاء يف اىربِ  ميدٍثٍ  أروعَ  ذلويكً تصػرونَ 
 وٌخدذرةٌ   ،ةٍِح كً ٌتػِثٌ كً ةٍريِظ حمِخَ  إن  و

ػايا ، ةٓتاٍت  ا َِْ  ـو ٔـث ، وأخاديٌد  ا بظاراٌت ْو  ٌخِ
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 ٌَ ٍْخكً ، وحػيُب  مظٔكث ، تصييكً وحرضؿُ 
ٔشَ  ُكً.ُف

ٌَ كً حٍريَظ  أن   ْذه اىبظالرِ  ضأوُل  كً وكيا
 حيب   واللُ  ال يظيؿ ، إخصانٌ  املريض= حبلٔقِ 

َْ  ، املدصني أجرَ  ال يظيؿُ  واللُ  املدصني  وٌ
 ََ ََ  =ليِاِس  أخص ّ حمتخّ ورزكَ  إحلّ اللُ  أخص
ْحِسننِيُم] :ورمحخّ  ٍ ْ ُال َم ٌل ُ ُِكمِريب  ُالِل  ُرمْحمجم ُ.[إِن 

ألْو  ٌَ اثلٔاِب  اللِ  أن ٌا ـِدَ  وٌَ اىبظالرِ 
 ، ـييّ اىفاضيثِ  ًٓ أُْو ٌا يغتُػ   ،يف اآلخرة ابلالءِ 

َْ يف جاٌفِ  اىرتٌذي   روى اإلٌامُ   غريِق  ّ ٌ
َْ َجاةٍِر ، كَاَل: كَاَل  َبْيِ ، َع ِِب الز 

َ
َْ أ ِض ، َع ٍَ ْع

َ
األ

 ًَ ِّ وََشي  يَيْ ـَ  ُ ِ َصًل  اَّلل  افِيمِثُ): رَُشُٔل اَّلل  ُاىعم و  ْْ م
ُأ ٔمد  يم

ُ ن 
م
ُأ ْٔ م ُل ٔمابم ُاثل  ءِ ُابلمالم و  ْْ م

ُأ ٕ ُي ْعطم ُِحنيم ِث ٌم ُاىِليما ْٔمم يم
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ْنيُم  ُادل  ُِِف ْج ُك رِعم ُمْج َُكم ًْ  ْ ٔدم ي  ارِيِظُج  لم ٍم ُةِال ( ، ا

َ إشِادَ   األبلاين. ه اإلٌامُ وخص 
 ََ  ْؤالء املرىض ةاُب  خدٌثَ  أن   اىبظالرِ  وٌ

ُ) :الصديح ويف احلديد وُصٍ  رزقِ  ونم َِْصم  ُت  ْو ْم

ًُْ ائِك  فم عم ُةِغ  ُإِل  نم كٔ  ح ْرزم ـييِا  ضًٓ ةركثٌ  ، (؟!وم
 ، ةالل ًٓكئبِ  وحفيِق   ،ًٓـتادحِ  وصدقِ   ،ًٓداعلِ ة
ًْ و ُا ، يف دورِ  ةركثٍ   ، ويِاةيؿُ ِايف ةئحِ  رمحثٍ  كِاديُو  ْ

َْ  ٔاوشيُ  ةفد  الارُ  غدِت  ضلدوا نيَف  ـٍ
 ًٓ؟!رخييِ 

َْ ٔشي ا دـٔاٍت  ًْ ـ واليًٓ  ٌَ اضخلدْو
 ًٓ ،مصيحِ ا يف ٓا حٔضيلً ةركخَ   ، جيدونَ ومرطاًْ

 .ًٓيف ـيظِ  وِْاءً   ،ًٓا يف خياحِ وتصديدً 
ُاإلخٔة ُأي ُ ْذه اىبظالرُ إن   ُُٓا ُِف هلا  الةد  اهلل

  ،املريض يف خدٌثِ  ٓا اإلخصانُ وذٍُِ   ،ٌَ ذٍَ
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َْ  ه ، وإن  ةأمرِ  واىليامِ  ٌ  ًِ ّ يف خدٌخِ  اإلخصانِ  أـؾ
ًِ  مٔانتثُ   يف حٍريِض  احلديِد  اتلجريب   اىفي
ٔـثٌ  ِا أمراٌض يف زٌاُِ  وكد اشخجد   ، املريِض   ٌخِ

ََ  حخػيُب  وهَ  وإياكً ٌِٓا ، اعضِا اللُ   األوحلاءِ  ٌ
ََ  ٔا ىلع كدرٍ يكُُٔ  أنْ   ٌؿَ  واتلٔاصوِ  االغالِع  ٌ

 واالشتظارةِ  ليفالج ، املخخصصثِ  املرانزِ 
َِ  والاعء ، واالشخخارةِ   رسِ األ يف أذنِ  ا ٍُُٓس ْو

خِاءِ    ،اٌتهرً  ْذه األمراِض  ةانتظاِف  ةااـل
 أخٔالِ  ًٓ وٌخاةفثِ مصاُدحِ يف  ٔا األجرَ وحيتصتُ 

َُ  ويتىق اتلفاؤُل   ،مرطاًْ َِ  وخص  شيدَ  ةاللِ  اىؾ
َْ  املٔكف ، ًِ  ضٍ ًِ  رخ  وا األمَو األمو ، ضاُرثُ  ئلُ  األل

ـُ   .ٔا األجراملرىض ، واختصتُ  واوبرّشُ   ،ٔا اىفألوازر
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ُإُا ُُنسألمُامهلل ث  ُُِفِضح  اُ ا ٍم إِي ُوم ، ان  ٍم ُِفإِي
ُفمالحُ   ّ ُيمتْتمع  ا ماح  َنم ُوم ، ق 

ي  ُخ  َِ ْس ،ُُ،ح  ِْمم ٌِ ُ رمْحمث  وم
ٔماُ ا رِْع ُوم ِْمم ٌِ ة ُ ْغِفرم ٌم ُوم فِيمث  ُ..ُياُربُاىعاملني.ومَعم

 


