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ال  وضدهُ  أن ال هلإ إال اهللُ  اىكاملني، وأشٓدُ  هلل رّب  احلٍدُ  ٌ.0441مجادى األول  3
ََ  دقٔةِ  ، ودليُب املصخغيثنيَ  هل، ٌغيُد  رشيَم  قَ  ابلالءِ  ، وراففُ املغؽري

 ََ أدمكني، ضىل  آدمَ  ولِ  ، شيدُ اهلل ورشٔهُل  حمٍداً قتدُ  ِاأن ُبيّ  . وأشٓدُ املصخغفري
ًْ  ، واتلاةكنيَ املياٌنيِ  ّ اىغرّ  اىؽاْريَ، وضطاةخِ قييّ وىلع آهِل  اهللُ  َ حتكٓ ٌَ  و

 كً واشهروه.فاحلٔا ربّ  /اليَ، وشيًّ تصييٍاً نررياً. أٌا ةكدُ  إىل ئمِ  ةإضصانٍ 
ََ أل رَ صافَ ف ،ِرَض مَ   إىل أضدِ  شاءَ ، ففاءً شِ  دْ ولً َي  ،ؼيتاً ليشفاءِ  نرريةٍ  ٌان

  ٌِّ أنْ  يؽيُب  املٔذٔكني؛ كاةِ الرّ 
َ
ِّ  يلرأ َْ  /املٔفُق  ْذا الراقْ  هلُ  فلاَل ، قيي  َم أركيَ  ى

 َِ ِ  ،َم إىل ةيخِ  اذْْب  اآلن، وىك . ذلَم  ةكدَ  ذً حكاَل  ،ٌخخاحلث أيامٍ  ذالذثَ  ابللرةَ  واكرأ
ِّ  وكد ُشفَ  يراقْ ل املريُظ  ساءَ  أيامٍ  ذالذثِ  وبكدَ  ، ليركيثِ  زْ خَ ولً َي  حٍاٌاً ٌَ مرع

ّٔ ةو  ِّ  إىل راقٍ  َل حت  أذاكرِ  ٌؽٔياِت  عُ وئزّ  ،األذاكرِ  ىلع ْا يافُؾ ةكدَ  وأضتصَ  ،يف ةيخ
 .اجلٓار َفِ ؼرَ 

َْ رُ  ىيصْج ولألةدان،  واعفيثٌ  ،لألرواِح  راضثٌ  ةاىلرآنِ  كيثَ الرّ  إنّ   كُو يكاً يَ قتاً و
 ربَ ٌِا أن يُ  واضدٍ  لّك ىلع  ، ةْو اهللِ  ةكخاِب  يف اىكالِج  أو يرتددُ  يخٓرُب  اإلنصانَ 

ًٍ  ألّي  الركيثِ ّ ىلع ةيخِ  ّ وأَْو ُفصَ    .الركيثَ  اجلٍيفُ  َو ، ضىت يخلتّ أل
ٌَ فيَ  شَ ا 

َ
ِؼّتاُء أ

َ
لِيَلًث، لً يَكرِْف هلا األ ٌُ قَراًعا 

َ
ًَِث َوأ ٌِ مَراًعا ُمز

َ
 تَاةًايَشخَِِك أ
ِؼّتاِء.  مسُ يَُكُٔن ِقالكد ، ولً ِيُدوا هلا ِقالًسا

َ
 ِقَِد الّركَاِة ال ِقَِد األ

ََ ، اهللِ  رِ دَ ةلَ  َر اهللِ دَ كَ  زْ اعىِ و ،ةالشفاءِ  ْق ذِ  ََ  ، والواءُ اهللِ  فالاُء ٌ  / أىيَس اهللِ  ٌ
ىَْزَل اهلُل َداءً /  ارشٔجُل  جلا كد كاَل 

َ
،  َنا أ ًُ ًُ َنْو َعلَِه ىَْزَل ََلُ ِشَفاًء، َعلَِه

َ
إَِّلا قَْد أ

 ًُ لَ ٍِ ًُ َنْو َج لَ ٍِ   .وََج
ًّ  اإلنصانُ  ئٍُت  ْو ًْ  ؟!ٌَ اهل ًْ  ؛ُك ٔذْ يَ  أل ٍَ   ُبّيِا خك  .نزَ والَ  مّ نو ال

امِ  َم أشرياً ملرِع  حكٔنَ  أنْ  اضذرْ ف ًّ يفرتشَ  أنْ  إياكَ  .َم أو أْو  ، فيشيَب م اهل
ًَ ال لَم  ٌَ  ؛ْٔ ٌَ خؽرٌي  دخٌو فإُّ  ٔضيدَ و مإيٍاَُ  َف غكِ حلُ  ،الشيؽانِ  داخِو ٌَ    .كح
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ًُ أضدً  ىٍا رألكّ  هجتدُ ًٓ وبكُغ  ٍَ ا أو يِـرُ  ا يخلك ةاىكني، فٓذا  ّّ ةأُّ يطيتُ حٓ
ًٌ  االحٓامُ   .إذا اكن ٌتنياً ىلع اىـَ ؿي
 ًّ   أنْ  َل ةاىكني/ ةدَ  اطاةً مُ  -ضًلا– نَِج  إنْ  ذ

َ
ُ  ،ةاىـِٔنِ  َم كيتَ  حٍأل  َو شغِ وت

 َ ٌَ  واتلطّصِب  ،م ةالاعءِ ةال  والركيثِ  م ةالاعءِ م ولصاَُ ُفصَ  ْو أشغِ  /مَ أضاةَ ىلع 
 أةٔاةِ  قِ رْ وَؼ  كاةِ ىلع الرّ  دِ ةاىرتدّ  َّ كَ خَ م، وال تَ ُفصِ  ىلع

َ
 لإلنصانِ  َص يَ خْ ًٓ؛ ألُّ ال أ

ِّ  ِّ ٌَ داعئِ    .املكاصْ  ا ةتكِظ واككً  ، ولٔ اكنَ جلفص
  ُف / ال أقرِ كيَج  فإنْ 

َ
ًَ  ! أفيْصَج حتفُؾ ُف كرِ / ةو حَ لاُل ُفيس؛ فيُ  ركْ أ  أقـ

ا ُرْقَيثٌ َونَ  ةٓا/ َق ملَ رَ   اجليبّ  اىيت كاَل  اىفاحتثُ  أال وهَ  ؛شٔرةٍ  ٍَ ّنا
َ
 ؟!ا يُْدرِيَك أ

ٔذحنيِ ا ْصَج حتفُؾ يَ أفَ  ُٓ  اليخنيِ  ملك َاَذ ُنَتعَ /ٍا اجليبّ كال قِ َهاٌَّذ َنا َتَع ٍِ  .ةِِهْثلِ
 َُ ًِ  كال اة ْو اىلي

َ
َُْكَرُه أ

َ
َْ أ ٌَ  ِّ ِؼتّاِء َواَل يَنْخَِفُف ةِ

َ
ا اَل َيَِاهُلُ ِقاَلُج اأْل ٍّ َذا ِم َْ / )َو

) ُّ ّن َذلَِم َيَِْفُك
َ
ُّ دُلَّرًبا اَل َيْكخَِلُد أ ْو َفَكيَ

َ
ِّ أ ْو َشّم ِفي

َ
ُّ أ ِْ ٌِ  . َشِخَر 

 ٍّ َٔ أنّ ؛ ةاتلطذيرِ  سديرٌ  أمرٌ  َج وذ  ةاألقشاِب  نيَ املكاجلِ  ةكَظ  أال ْو
 ئنَ وكد يخطايَ  ،ىلع املريِظ  فيٓا أرضارٌ  ا كد حكٔنُ أقشاةً  يصخخدمٔنَ 

ًٍ  ةغريِ  ْذا حؽتيٌب و .املركتثِ  قشاِب األ اشخخدامِ ة ًُ  َنْو َتَطتاَب َوَّلَ ُيْعلَمُ )و، قي نِْي
ََ َضانِوٌ  ٍُ َُ أي يَ (ِطٌب َف  .أو اىلطاِص  اليثِ  ةدففِ  غٍ

ًّ  اتلٔاضِو  وشائِو  وٌَ مطائِب   ٌلاؼفِ ٌَ  اهلائُو  االسخٍايع ْذا اىك
 َٔ يئثُ  ٓا األؼتاءُ ِفيْ ٌا يَ  اىيت ٌا أكثَ  اىؽتيثِ  ضفاِت ال يا - رْ ، فاضذَ والواءِ  اىغذاءِ  ْو

ٔءَ ْذه الٔضفاِت  ٌرَو  َو رشِ أن حُ  -اهللِ  قتدَ  ٍِ  ؛ فخت   األسر. حريدُ  ٓا ٌَ ضيُد ةإذ
ََ  كاةُ الرّ ف______2______  /صٍانِ كِ ؛ ًْ ىلع املرىض اىلرآنَ  لرؤونَ يَ  اذلي

 ًٌ ًُ  كص ُ ليركيثِ  ةاذلٔنَ  ستصتٔنَ حُم ، األكثونَ  ْ  ملريٍظ  صافرونَ ، ةو كد ي
ًُ  تكرٔنَ ليٍرىض، يَ  وُطيطثً  دقٔةً  كيثِ ىلع الرّ  زيدونَ ويَ اضستصاةًا،  ٔشٓ ، األمَو  يف ُف
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ًُ  ِّفصٔنَ ويُ  ًُ ، األسَو  هل ًْ يف أقٍارِ  خرًيا وباركَ  اهللُ  فشزاْ   ٌَ أٌراهلً.وكّث  ،ًْ وأقٍاهل
ًٌ وكِ  ًُ ال نّث - كييئنَ  كٔنَ شِ سَ  ساْئنَ  ص ً اهلل ْ دْا  /ٌِٓا جتاوزاٍت ٔا تُ ارحكَ -ْو

ِّ  ُّ أضاةَ  أو الصطرَ  اىكنيَ  ةأنّ  ريِظ امل إيٓامُ أواًل/  دخو يَ ف، اخلادٌثِ أو  ٌَ كراةخ
ََ  أكبَ  أرسيثٍ  مشالَك و شهٔكٍ يف  ْذا املريُظ   .املرض ٌ

 ٌف ةكِظ  يخفُق ةو ربٍا  ،ٌَ املرىض املالِ  دمفَ  ُّ ٍّ ْ كُو َي  كاةِ الرُ  ةكُظ ذاُيًا/ 
 
ُ
ِّ حلبيكَ ؛ ىلع نراحني املاء اىكؽاريَ فيلرأ ذ أكٌو ٓا ةاشٍ   .ةابلاؼو ليٍالِ  ، ْو

ٔاشؽ وال حكٔنُ  ،ٌتارشةً  ىلع املريِظ  أن حكٔنَ  ةدّ ال )الركيثُ ذاثلًا/   ثِ ة
 نَ / وكد كال ..اهلاحِف  وال ةٔاشؽثِ  ،الطِٔت  مهبِ 

َ
ىا ٌذا نا رِ يف أمْ  َث دَ خْ و أ

ََ  ليَس   .(1)(ٌخفق قييّ .دٌ رَ  نيً فٍ
 أُّ ، ويزقٍٔنَ اجلارِ ة املريِظ  يكّ  أو ،الهٓربايئ الطكِق  أسٓزةِ  راةًكا/ اشخخدامُ 

!! تلكذيِب  ذا اجليِّّنّ  .(2) ةِاّنلاارِ إَِّلا َرُب اّنلاارِ َّلَ ُيَعّذُب /ىلٔهلِ  رصيثٌ  خماىفثٌ  ْو
. شيتيثٍ  مغاقفاٍت إىل  يؤديْ  ٍاوربّ ، اخلِِق  أشئِب  اشخخدامُ  خامًصا/

 .كػ رصواًع ِق مَ َي  ولً رَق   الرشُٔل و
ذا ضرامٌ  ٓا.وحلّ  ٓا ولٔ حبغٔرِ رأشَ  ّس ٍا مَ ربّ و ،ةاملرأةِ  شادًشا/ اخلئةُ    .ْو

ِْ يُ  كاةِ الرّ  ةكُظ  /شاةًكا ّ ؽيلُ ال يُ  ريٍ نت بشٍك  اىلرآنِ  ةلراءةِ  َظ يملرا ُق ر
  ،املريُظ 

ُ
 مصاقدةً  يخاجُ  ، واملريُظ ئُاِضُو الركيثَ فال  ُف يلِ ، ذً املريُظ  فيتدأ

 .ٍج حدرّ  إىل خاجُ ي رُ األمو، اوتششيكً 
 ،اَواِهِدو ،ىاَوَلا َتِمُكِر َعَلي ىاَواِمُكِر ل ،ىاَوَلا َتِىُصِر َعَلي اَواِوُصِرو ،ىاَوَلا ُتِعِه َعَلي اَأِعّى ىاَرّب

َلَك  ،يهَلَك َذاِكر ،يهَلَك َشاِكر االَلُهَّم اِجَعْلى ،ىاَعَلى َمِه َبَغى َعَلي اَواِوُصِرو ،ىاِإَلي واَوَيِّسِر ُهَدا

 ني.ُمِىيب نيِإَلِيَك ُمِخِبت ،نيَلَك ِمْطَىاع ،نيَراِهب

 ،وخري الثىاب ، العم خريو ،وخري الىجاح ،وخري الدعاء ،ّسألك خري املّسألتو االلهّم إو

 .خري املماثو ،وخري احلياة

حتصه و ،ىبىاتطهر قلو ،واتصلخ أمرو ،واتضع وزرو ،واّسألك أن ترفع ذكرو االلهّم إو

 .ّسألك الدرجاث العلى مه اجلىتوو ،ىابىذو ىاتغفر لو ،ىابىتىىر قلو،ىاجوفر
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