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ه في مشيئت   ت  وجر   ،مقدور   ه كل   درت  ق   لت  شمه  الذي لله  الحمد   ـه.1441 جمادى الأوىل 8
عن  ا جل   إله   ،له ه لا شريك  وحد   إلا الل   ه  ل  إأن لا  وأشهد   ،الأموره  ه بتصاريفه خلقه 

ه أرسل   ،هه ورسول  ا عبد  أن محمد   وأشهد  . والظهيره  وتعالى عن الشريكه  النظيره و المثيله 
 انقلب  و سناء   الدهره  وجه   فأشرق   ،أجمعين   على العباده  وحجة   ،للسالكين   محجة  
 عليهه  سلام  و ،عليه ه المؤمنون  ه وعباد  ه وأنبياؤ  وملائكت   فصلى الل   ،ضياء   الظلام  
ن م   كم؛ فإن   وا في أحواله ، وتفكر  الله  عباد   فاتقوا الل   :، أما بعد  (1)هوبراكت   الله  ورحمة  
إلى  حر   ن  . فمه اكم  وحه  مصالح   الأحواله  به إن في تقل  ، وب را  لخ   الأحواله  تصريفه  وراءه 
ر  
ا لفاتت  كل    ، ولو كان الزمان  إلى شتاء   صيف   ومن   ،ق   الفصوله  مصالح   ه فصلا  واحد 

 فيه. الباقيةه 
بْصارِّ )

َ
وِلِّ الْأ

ُ
ِّأ َِّك لَعِّْبَرةً ل َِّنَ فِّي ذل ُ الَلَْيَل وَالَنَهاَر إ  (ُيَقلَُِّب اّلَلَ

ا يشتهي الإهنسان  في الصيفه الشتت      
 ا
 . .      . 

ه   إذا جتتاء  ف تت        .     الشتتتا أنكتتر 
تت هتتو  ف  ف   اى بحتتال  أبتتد  لتتا ضرض 

 
 (2)ه  تهتتل  الإنستتان  متتا أ فتتر  ق     ق                  

مه مه و  ك   جوف   سخن  ي  ، فالأجوافه إلى  تهرب   البرودة  ): وعجائبهه أن    الشتاءه  ن حه
 .(3)(الظواهره  لسخونةه  الأجواف   برد  ت  ف في الصيفه وأما ، الحيوانه و الأرضه 

ه، فمنها أنه    بأن؛ أ ثر   بطهارتهه  الشتاءه  في ضعتني  أن  للمسلمه  ضنبغي  وأما أحكام 
 ُ  أخبر   وسلم   عليهه  صلى الل   فإن النبي   ؛ ده ر  على الب  أي: . ِهكارهعلى المَ  الوضوءِّ  سبغَ ي

 .تِّ به الدرجا رفعُ ويَ  ،الخطايا بهُ  و اللُ محُ يَ : بأنه
، اللباسه  تراكمه ، مع رفقينه ما المه ، ولا سي   الوضوءه  في إسباغه  من التقصيره  ر  حذ  ن  ول

ره الأ مامه  س  ره ح  س   عنهما. وع 
 فما حكم   .ووسائله التدفئةه  الناره  إضقاد  و التنزهات البرية وبما أنه ض كثر  في البرده 

 ك؟أمام   ك وهي  صلاته 
جمرا   . أما لو كانت  بالمجوسه  لتشبهه لي؛ المصل ه  بلةه في قه  النار   أن تكون   ض كره  )
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 .(1)(الكهربائيةه  الدفاضاته  أمام   الصلاة   كره  لا ت  وإليها.  الصلاة   كره  فلا ت   ب  له   بلا
ى ه وقد ن ه 

ل  ل  ب ي ن  الظ  د  الر ج  ع  ق  ن  ي 
 
م سه  أ  صيب  ض هأن المجربه و .(2)و الش 

  .(3)بالزاكمه 
 للبيئةه وا ظ  حف  كم، واوا لاجتماعاته ط  خطه ف، والسهر   التنزه   ضطيب   الربيعه  ويف إجازةه 

، ولا المغادرةه  بعد   مخلفات  ، ولا للأرطى الرطبه  ها: فلا احتطاب  فوا حد   ها، واعره حق   
 .ره الخطه  للتطعيسه  ض  عر   ت  

وا احفظ  و ،كموقاته أعلى  ظواحافه كم، وكم بإنجازاته جازاته إوا ر  استثمه  :منه وأـهمَُ 
ه كم، وأذ ه صلات  

 .م الآفاته يهه قه وت   يكم  قه ت   أوارد  كم على وا أولاد  ، ورب   وقت   نوا لكل 
 نا بالأمنه علينا في بلاده  الله  وا نعمة  اذكر   القارسه  يف هذا البرده و: ها المؤمنون  أض   

 :ن جيرانهكموربما مه  كمإخوانه  ن  مه  الفقراءه  وا أحوال  تذكر  ، والأرزاقه  وسعةه  والدفءه 
ْنَد  ُدوهُ عِّ ُكْم مِّْن َخْيٍر تَجِّ ْنُفسِّ

َ
ِّأ ُموا ل  الل{.}َوَما ُتَقَدِّ

 .ومخيمات   في ملاجئ   ،الغاشمة   وى الظالمة  م الق  ه  دت  شر    ،وا إخوان ا لكموتذكر  
 ؟!الرسميةه  القنواته  م عبر  موه  ، وادع  والنصره  جه بالفر   لهم الل  وا فادع  

، وعلى البشره  سيده  محمد  على  وسلم   وصلى الل  ، ا كما أمر  ا كثير  حمد   لله  الحمد  
 :أما بعد   .الأثر   هم  عد  ب  اقتفى  نه وعلى م   ،ره ر  الغ   السادةه  وأصحابهه  آلهه 

؛ فقهية   عقدضة   مسألة   ، وهي  وربينه على الج   المسحه  جواز   في الشتاءه  التيسيره  ن  ومه 
  تها.ي   ن ه س   رون  نكه ض   نحرفةه الم   قه ر  الفه  بعض   لأن   

 :على الخفينه  لمسحه ل مهمة   مسائل   ثمان   هذهه و
ه له  أفضل   المسح   .1  .هه ن نزعه مه  الجوربه  سه لاب
ا ، ولو كان الثقب  عليه ضجوز المسح   الذي به ثقوب   ب  جورال .2  .كبير 
 .حتى تنتقض   ه باقية  ، فطهارت  وهو على طهارة   المدة   إذا تمته  .3

 .شهر   ولو بعد   ،التي صلاها الصلاة   عيد  أن ض   فعليهه  المدةه  تمامه  بعد   ومسح   ي  ن نسم   .4

 .باليقينه  الشكه  لقطعه  رجليهه  غسل  أم لا فإنه ض   المسحه  مدة   انتهت   دري هله ن لا ض  م   .5
                                 

 (2/  427لقاءات الباب المفتوح )(4)
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6.  
 
لم ضمسح  و ،الفجره  صلاةه ل وضوئهه  بعد  هما س  به فإن ل   ،مسحة   من أوله  المسحه  مدة   تبدأ
ن  المدةه  فابتداء   ،الظهره  قبل  إلا ما عليهه  ن صلاةه الفجره الظهره  صلاةه مه  .، لا مه

 ولا تنتقض   ما ضؤذضهه  إزالةه أو  ابه ر   الش   ن داخله ه مه رجله  لحكه ه ضد   ل  خه د  أن ض   لا حرج   .7
 .بذلك   طهارت ه

ه  المسح   ضجوز   .8
 غطي الرأس  الذي ض   بعه كالق   على الرأسه  ضع  ه مما و  نزع   ما يشق   على كل 

ب ع  ه، أما فله مسح   ،ومن أمام   من خلف   والرقبة    مسح  ال جوز  فقط فلا ض على الرأسه  الق 
 .عليهه 

 .كا من الدنيا إلى رحمته وخروج   ،كا على بليته وصبر   ،كعافيته  تعجيل   ك  سأل  نامهلل إنا 
ه  فإن تيسير   ؛كل عسيره  في تيسيره  ناب ف  امهلل الط  

 .يسير   عليك   عسير   كل 
ه  وطاعة   ،كطاعت   ناوارزق   ،كلذكره  ناوبه قل مسامع   امهلل افتح    .(1)كبكتابه  وعملا   ،ك  رسول

 .يناضطغه  نى  بك من غه  امهلل إنا نعوذ   .يناضخزه  من عمل   بك   امهلل إنا نعوذ  
 بك   امهلل إنا نعوذ   .لهيناض   من أمل   بك   امهلل إنا نعوذ   .ضناده ر  ض   صاحب   منبك  امهلل إنا نعوذ  

 .(2)نانسي  ض   من فقر  
ه  نا وويل  عهده . امهلل احفامهلل وفق  إمام  ظ  بتوفيقهك، امهلل ارزق هم باطنة  الصلاحه والسداده

.  غائبة  بخير 
م كل   ينا، واخلف  عليهه ضنا ومرابطه  مجاهده

 نا.أجل   نا ما ويله  عمله  امهلل اجعل خير  .بنا ونحن ندعوك  تعذه ، ولانرجوك  بنا ونحن تخي ه امهلل لا
إن  ؛إضمان   وبلاغ   ،إضمان   زق  وارزقنا ره  .ناكره بها في ش   تزيد   ،وادعة   نافعة  ا قي  نا س  امهلل اسقه 

 .امحظور   كن  ك لم ض  عطاء  
 .الراحمين   ك ضا أرحم  رحمت   وانشر   ،كم  بهائه  واحييه  ،كك وبلاد  عباد   سقه اامهلل 

 السمواته  وارزقنا من براكته  ،هاكن  نا س  في أرضه  وأنزل   ،هاربيع  ا في أرضنه  ل  امهلل أنزه 
 .ين  قالراز خير   وأنت   ،والأرضه 

 
 
 ر   وتده  ،نابه أسعار   ص  رخه ت   ،ضار   ا غير  نافع   ،آجل   ا غير  عاجل   ،اطبق  ا غيث  ا م  نا غيث  سقه امهلل أ
 .(3)شاكرين   نا لك  واجعل   ،ناره نا وحض  وه د  به على ب   م  نعه وت   ،نابه أرزاق  
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