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 ه   1438رمضان 7 -نَ َوازُِل ُمَعاِصَرٌة ِف الصِ َيامِ 
ُطََبَة الخُ   وَل اْلخ

 ينِ دِ الِ   انِ كَ رخ أَ  دَ حَ أَ  هُ لَ عَ جَ وَ  ،مِ َل سخ الخِ  ةِ م  ى أُ لَ عَ  امَ يَ الصِ   بَ جَ وخ أَ  ،امِ عَ ن خ الخِ وَ  لِ ضخ فَ ي الخ ذِ  ِلِ  دُ مخ الخَ          
 هُ دُ بخ ا عَ د  م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شخ أَ ، وَ  امِ رَ كخ الخِ وَ  لِ َل و الخَ ذُ  ،هُ لَ  يكَ رِ  شَ َل  هُ دَ حخ وَ   للُ ل  ِِ  هَ لَ  ِِ َل  نخ أَ  دُ هَ شخ أَ وَ  ،امِ ظَ العِ 
 هِ بِ احَ صخ أَ وَ  هِ لِ ى آَ لَ عَ وَ  ،هِ يخ لَ عَ  ى للُ ل  صَ  ،امَ قَ ت َ اسخ وَ  هِ ب  رَ  رَ مخ أَ  اعَ طَ أَ  نخ مَ  يخُ خَ وَ  ،امَ صَ ى وَ ل  صَ  نخ مَ  لُ ضَ فخ أَ  هُ ولُ سُ رَ وَ 

حق  الت  قخَوى؛ واعَلُموا أن   -َد للِ ِعَبا -أم ا بَ عخُد ... َفات  ُقوا للَ   يا  .ثِ ما  كَ ليِ سخ تَ  مَ ل  سَ وَ  ،امِ رَ كِ الخ  ةِ رَ البََ 
ُي ُمَم ٍد َصل ى لُل عليِه  يِ  َهدخ َدخ َسادَُكمخ َعَلى الن اِر َل تَ قخَوى. َوِاعخَلُموا ِبَِن  َخيخَ اْلخ َسل َم، َوَأن  َشر  وَ َأجخ

َعٍة َضَلَلٌة، وَُكل  َضَلَلٍة ِف الن ارِ  َعٌة، وَُكل  ِبدخ ُُموِر ُمخَدََثُُتَا ، وَُكل  ُمخَدثٍَة ِبدخ   . الخ

ِر الخَعِظيِم يَ       ث ُ ِعَباَد لِل، َوََنخُن ِف َهَذا الش هخ ِهي ةِ ا ُر الت َساُؤُل َعنخ بَ عخضِ كخ َكاِم الخِفقخ َحخ  عخضِ بِب َ  الخُمتَ َعلِ َقةِ  لخ
َكاِم: َهِذهِ ِمنخ وَ ؛ َرةِ الخُمَعاصِ  ورِ مُ الُ  َحخ  الخ

 : ِ وَ  َراتُ َقطَ َأو ل  َا َغيخ ُر ُمَفطِ َرةٍ  ِف  الَ كَ شخ ؛ َفَل ِِ نِ ذُ الُ الخَعْيخ  . انِ نسَ َها َِِل َجوخِف الِ  ُوُصولِ  مِ ؛ لَِعدَ َأَّن 

دَ  َراتُ طَ الخقَ ََثنِي ا:  َتخخ َا َغيخُ  -َلُم َأعخ  اِل ُ وَ  – ؛ َفالص ِحيحُ فِ نخ َعنخ َطرِيِق الَ  َمةُ الخُمسخ َا لَيخَستخ ةٍ رَ ط ِ فخ مُ  َأَّن   ؛ ِلََّن 
َها َما يَ تَ بَ ق ى  ن  ؛ َوِلَ ، َوَل بِ َمعخَناُهَُاَشَرابٍ بِ ، َوَل ِبطعامٍ   ِِبالٍ  -َل يَ تَ َعد ى  ؛َوَصلخَت ِِلَيهِ ا ذَ ِف الخَفِم ِِ ِمن خ

َمَضِة والِ لخَفِم ؛ ِمنخ ِجر  بِ  يَ تَ بَ َقىَما  -الِ وَ حخ الَ  ِمنَ  داُم َهِذِه . فَ َيجُ اقِ شَ نخ تِ سخ اِء الخَمضخ ِتخخ وُز لِلخَمرِيِض ِاسخ
اجَ طَ الخقَ  ِطُر ِبَسَبِبَها.ِة ِِلَيَها، َوَل ي ُ َراِت حاَلَة الخ  فخ
داُم الخبِ ََثلِث ا:   ِتخخ ِتَياِج ِِلَيهِ  يرِ دِ خخ الت  وَ  نخجِ ِاسخ ، َوِِم ا َعنخ  رِ بَ ِِم ا َعنخ َطرِيِق الِ  َوال ِذي َيُكوُن:، ِعنخَد الخِحخ

ِتنخشاِق الخَغاِز، َل ي ُ  َتاَج الِ انِ سَ نخ َِِل َجوخِف الِ  هِ نُ ُفوذِ  مِ لَِعدَ  ؛ر اط ِ فَ مُ  د  عَ َطرِيِق ِاسخ داِم  انُ سَ نخ ، فَ َلوخ ِاحخ ِتخخ ِلِسخ
ِطُر ِبَسَببِ  ِجَراِحي ةٍ  َعَمِلي ةٍ  اءِ رَ جخ ، َأوخ لِ هِ َنانِ لِِعَلِج َأسخ  يرِ دِ خخ الت   داِمهِ ؛ َفَل يُ فخ ِتخخ ِر .  ِاسخ   لِلخُمَخدِ 
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ُر َوُهَو الِ أَم  َراِبع ا:  َتاَج َِِل الت   انُ سَ نخ ا الخُمَخد  َقَظ ُحورِهِ ا بَ عخَد سُ ي  ل ِ  كُ رَ د ِ ا خُ ذَ َفإِ  :يرِ دِ خخ ال ِذي ِاحخ تَ ي خ ، َوِاسخ
ِء صَ َر قَ بخَل بِ د ِ َوخُ ، امَ يَ ى الص ِ ا نَ وَ ذَ . َوِِ ُه َصِحيحٌ ؛ َفَصوخمُ هِ ارِ طَ فخ قَ بخَل ِِ  ؛ ِلُوُجوِد نِي ِة ُه َصِحيحٌ ؛ َفَصوخمُ ِمهِ وخ دخ
 . اِم ِعنخَدهُ يَ الص ِ 

   تَ يخِقظخ  َولَ  ِمهِ وخ قَ بخَل صَ  هِ رِ  خ ، َأوخ َغيَض ِلَاَدثٍ َكَأنخ تَ َعر  ؛  َعلخِمهِ  رِ  خ َر ِمنخ َغيد ِ ا خُ ذَ ا ِِ َوأَم  ِف ل  ؛ ِِ مخ َيسخ
 وََكاَن َقدخ نَ َوى الصِ َياَم؛ َفَصوخُمُه َصِحيٌح.؛ اِمهِ يَ اِر صِ هَ  َ ن
  َتَ يخِقظخ  ، َولَ لخِمهِ ِبعِ  اِمهِ يَ اِر صِ هَ  َر ِف ند ِ ا خُ ذَ ِِ و  َفَصوخُمُه َصِحيٌح.؛ ارِ طَ فخ  بَ عخَد الِ ل  ِِ  مخ َيسخ
 .َر ُدوَن ِعلخِمِه، َولَ مخ َيُكنخ َقدخ نَ َوى الصِ َياَم؛ َفَصوخُمُه َبِطٌل  َوَِِذا ُخدِ 

دَ َخاِمس ا:  ِتخخ  َوالر بخِو، َويَ تَ َعاَطى َذِلكَ  سِ ف  ن َ يِق الت   ى ضِ ضَ رخ مَ ِعَلِج ؛ لِ نَ  يجِ سُ كخ الُ  خ اَخاِت، َوَغازِ اُم الخبَ ِاسخ
َا َل ت ُ  -َولُل َأعخَلمُ  – ؛ فَالص ِحيحُ فِ نخ َعنخ َطرِيِق الخَفِم ، َأوخ الَ ِِم ا  َهِذِه  ؛ َلَن  اتِ رَ ط ِ فخ مُ  الخ  ِمنَ  د  عَ َأَّن 

 ؛ َفَل ِهيَ الط ِبيِعي   َهَواءَ  نَ ف ُس الخ ِة؛ فَ ُهَو َكَمنخ يَ ت َ ِعدَ ، َل َِِل الخمَ ي ِ سِ ف  ن َ اِز الت   هَ جِ  تَ ت ِجُه َِِل ال الخِعَلَجاتِ 
دَ ر  ِبلخَفِم؛ ِمنخ جَ  ازِ زَ ا، َوَما يَ ب خَقى ِمنخ الر  مَ  ُ اهنَ عخ ب ِمَ ، َوَل َشَرابٍ بِ ، َوَل  امٍ عَ ِبطَ  ِتخخ الخبخ اَخاِت؛ َل  امِ اِء ِاسخ
 د  عَ ؛ َوال ِِت َل ت ُ َناَء الخُوُضوءِ الخَفِم أَث خ ِف  اقِ شَ نخ تِ سخ الِ  الخَمضخَمَضِة، وَ ايَ بَ قَ  -الِ وَ حخ ِمنخ الَ  الٍ حَ  ِ ب –عخِدُل ي َ 
 . ة  رَ ط ِ فَ مُ 

دَ َساِدس ا:  ِتخخ  ِة: ي  بِ َقِن الط ِ   حُ  َسم ى ِبلخ ، َأوخ َما تُ رِ بَ اُم الِ ِاسخ

 َتِوي َعَلى ِعَلَجاٍت؛ َكُمَضاد اتٍ  تَ  رُ ب َ َكاَنتخ َهِذِه اِل   َفِإَذا  ة  رَ ط ِ فَ مُ  د  عَ َفَل ت ُ َها ؛ يخِ َحَيِوي ٍة َأوخ غَ  حخ
ت ُ  َت الخ  ، َأوخ تَ ةِ ي  جِ رَ الش   رِ بَ ، َأوخ الِ ِل، َأوخ الخَورِيدِ َلتخ َعنخ َطرِيِق الخَعضَ عخمِ ؛ َسواَء ِاسخ  رِ بَ إِ ِد ؛ كَ ِجلخ  حخ

َا لَيخَستخ ِبطَ ضَ رخ مَ  ِلِم مَ  اهُ نَ عخ مَ  ، َوَل بِ  َشَرابٍ بِ ، َوَل  امٍ عَ ى الس ك ِر؛ ِلََّن  َمََت  -ا ؛ فَ َيُجوُز لِلخُمسخ
َتاَج ِِلَيَها دَ  -ِاحخ ِتخخ  َها.امُ ِاسخ
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  َا مُ  َيٍت؛ُمَغذ ِ  لُ مِ حخ  تَ  رُ ب َ َكاَنتخ َهِذِه الِ   َوِِنخ َتِوي َعَلى الخَماِء  ي يَ الخُمَغذ ِ  ؛ َلَن  ةٌ رَ ط ِ فَ َفِإَّن  حخ
 ؛ َفِهيَ يَة  َكاَنتخ ُمَغذ ِ   ، َوِِنخ  رُ َفط ِ ؛ َفَل ت ُ  ؛ ِِن  َكاَنتخ ِعَلِجي ة   رَ ب َ الِ  لَصُة َأن  خُ  . َوالخ  وزِ وكُ لُ جُ  الخ وَ 
 .رُ َفط ِ ت ُ 

َي رِ جخ  ؛ فَ َيُجوُز لِلخَمرِيِض َأنخ يُ اتِ رَ ط ِ فَ مُ  الخ  ِمنَ  د  عَ َل ت ُ  :الد مِ  ِمنَ  َناتٍ ي ِ عَ  ذِ خخ ؛ ِبَِ ةُ ي  بِ الط ِ  يلُ الِ حَ الت  َساِبع ا: 
َتاَج َِِل َذِلكَ  - ةَ ي  بِ الط ِ  يلَ الِ حَ الت   َارَِجةُ  -َمََت ِاحخ ي ُة الد ِم اْلخ  .َكِثيَة    َوَلوخ َكاَنتخ َكمِ 
َتاُج  : َحيخُث يَ )الل ُبوس( ةُ ي  بِ الط ِ  يلُ امِ حَ الت  ََثِمن ا:   َها حخ  ، َأوخ ِعَلجِ َحراَرةِ  الخ  ضِ َخفخ  ى لِ ضَ رخ بَ عخُض الخمَ ِِلَي خ

لخِتَهاَبِت َعنخ َطرِيِق ف َ  بَ عخضِ  َا  َجَسِد بِ  تَ َقوِ ي الخ  مِ ؛ لَِعدَ ة  رَ ط ِ فَ مُ  د  عَ ت ُ َل ؛ فَ َهِذِه  جِ رَ َحٍة الش  تخ الخِ َها ؛ َوِلََّن 
 ا.مَ  اهُ نَ عخ مَ  ، َوَل بِ َشَرابٍ بِ ، َوَل امٍ عَ لَيخَستخ ِبطَ 

َها الخَوُصولُ : َوَهِذِه ةُ ي  بِ الخَمَناِظُي الط ِ ََتِسع ا:   َناتٍ ي ِ عَ  ذِ ؛ َلَخخ انِ سَ نخ  َجوخِف اِل َِِل  الخَمَناِظُي الخَمقخُصوُد ِمن خ
ِليلِ  َها؛ َوتَ صِ ؛ لَِفحخ ِمنخهُ  ُمَها:َهاحخ   ، َوُحكخ

  ِِ َُدوَن َأنخ هِ لُُيونَتِ  َعنخ َطرِيِق الخَفِم؛ وَكاَن ُدُخولُُه َعنخ َطرِيقِ  انِ نسَ َِِل َجوخِف الِ  َل الخِمنخظَارُ خِ دخ ا أُ ذ ،
ءٌ  دَ  د  عَ ُه؛ َفَل ي ُ ُدُخولَ  لَ ه ِ ُيسَ لِ  ؛هِ ، َأوخ َغيخِ انٍ ِمنخ ِدهَ  ُيَضاَف ِِلَيه َشيخ ِتخخ  ر ا.ط ِ فَ اُمُه مُ ِاسخ

    َفِإن هُ ؛ هِ ، َأوخ َغيخِ ِبَزيختٍ  هِ الِ خَ دخ َعنخ َطرِيِق ُمَسهِ َلٍت لِ  انِ سَ نخ َِِل َجوخِف الِ  هُ الُ خَ دخ َكاَن ِِ   ا ِِنخ َوأَم 
َلِت ِلُدُخولِهِ ط ِ فَ مُ  د  عَ ي ُ  َتِقر  ِبلخمَ ر ا ِبَسَبِب َهِذِه الخُمَسهِ  َا َتسخ  . ِعَدةِ ، ِلََّن 
  ِِأَوخ َعنخ ي ِ جِ رَ ِمنخظَاِر الش  ِة؛ َكالخ ِعدَ ِمر  ِبلخمَ  َل يُ وَ َطرِيِق الخَفِم؛ الخِمنخظَاِر ِمنخ َغيخِ  الُ خَ دخ ا َكاَن ِِ ذَ َو ،

ِتئخَصاِل الخمَ طخ الخبَ  ذََكِر الر ُجِل  ِلِعَلِج الخَمثَانَِة ، َأوخ ِمنخظَارِ َطرِيِق   داُمُه  ُ د  عَ َراَرِة؛ َفَل ي ُ ِن ِلِسخ ِتخخ  ِاسخ
  .ةِ ِعدَ ر  ِبلخمَ مُ  َل يَ  ؛ ِلَن هُ هِ الِ خَ دخ الن َظِر َعنخ َوِسيَلِة ِِ  ض ِ غَ ر ا، بِ ط ِ فَ مُ 
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 َعاِشر ا: الخَغُسوَلُت:

  َلُ غ َلُة َموخُجوَدة ؛ َفَل َِبخ   فَِإنخ  :نِ ذُ الُ  سخ دَ  ِمنِ  سَ َكاَنتخ الط ب خ ِتخخ ، َأوخ َماءٍ  َغُسوِل؛ َسواَء َكاَن بِ الخ  امِ ِاسخ
 . انِ نسَ الن اِفِذ َِِل َجوخِف اِلخ  ُوُجودِ  مِ ٍة؛ لَِعدَ ي  بِ طِ  َماد ةٍ 

  َلُة الُ   َوِِنخ ُقوَدة ، َأوخ مَ  نِ ذُ َكاَنتخ طَب خ ُل ِبلخَماَكاَن الخغَ   ؛ فَِإنخ ة  وبَ قُ ث خ َمفخ ر ا؛ ط ِ فَ مُ  د  عَ ِء؛ َفِمثخُل َهَذا ي ُ سخ
َوخِف، َوِِنخ  ِتَماِل نُ ُفوِذ الخَماِء َِِل الخ ُل بَكاَن الخغَ   ِلِحخ  .هِ ارِ طَ فخ ِِ  َعَدمُ  حُ جَ رخ الَ ؛ فَ ةٍ   ي     ب ِ   طِ  َمَواد ٍ  ِ سخ

  ُمُ  َأن   حُ جَ رخ : الَ  فِ نخ الَ  َغُسول َمُه ُحكخ َمَضِة وَ  ُحكخ  ر ا. ط ِ فَ مُ  د  عَ ؛ َفَل ي ُ اقِ شَ نخ تِ سخ الِ الخَمضخ
  َلُ غ  د  عَ ؛ َل ي ُ  ةِ ع  شِ الَ  وحِ ضُ ؛ ُتَساِعُد َعَلى وُ انِ سَ نخ الِ  يلِ لِ حخ ِِ  ِمنخ ِخَللِ  َماد ةٍ  الِ خَ دخ الخَمثَانَِة: بِِ  سخ

َ َمَساِلِك الخبَ وخِل َوال ذٍ ُمن َفَ  ُوُجودِ  مِ ر ا؛ لَِعدَ ط ِ فَ مُ    .ِمي ِ ضخ هَ  اِز الخ هَ جَ  َبْيخ
  ُِل َرِحِم الَذِلَك َعنخ غَ  ِمثخلَ  لخ َوق  ر ا. ط ِ فَ مُ  د  عَ ؛ فَ ُهَو َل ي ُ ةِ أَ رخ مَ  سخ
  َلُ غ  بُ َصاحِ ُوُجوِد ُمَغذ َيٍت تُ ؛ لِ رٌ ط ِ فَ مُ  أَن هُ  ؛ َفالص ِحيحُ ةِ زَ هِ جخ َكاَن َعنخ َطرِيِق الَ   ى: ِِنخ الخُكلَ  سخ

لَ الخغَ  ُل ِبلخِغَشاِء البَكاَن الخغَ   ، َوِِنخ هِ رِ  َوَغيخ  وزِ وكُ لُ جُ  ؛ َكُسك ِر الخ سخ َكاَن ُيَصاِحُبُه   ؛ َفِإنخ ي ِ  ِ ينتِ و رُ  سخ
 .رٌ ط ِ فَ فَ ُهَو مُ  -ِفيهِ  َوُهَو الخَغاِلبُ  -ُمَغذ َيتٌ 

  َداُم ِتخخ ِلِم ِاسخ َاِدي َعَشَر: َكَذِلَك يَ ُجوُز لِلخُمسخ َتاُج الخ ُحُبوِب ال تِ ي تُوَضُع تَ الخ َت اللِ َساِن، َويَ حخ  حخ
َتِقُل َعنخ طَ  ََزَماِت الخَقلخِبي ِة َحيخُث َتُذوُب َوتَ ن خ َها بَ عخُض الخ َمرخَضى ِلوَقايَِتِهمخ ِمَن الخ رِيِق الد ِم؛ لِِعَلِج ِِلَي خ

َها، َوَل  َزخَمِة الخَقلخِبي ِة، َأوخ الخوقَايَِة ِمن خ  الخ ُمَفطِ َراِت.  تَ ُم ر  ِبلخ َمِعَدِة؛ فَ َهِذِه َل تُ َعد  ِمنَ الخ
تَ غخِفُروُه؛ ِِن ُه هُ  ِلِم ي َن فَِاسخ ، َولِ َجِميِع الخُمسخ تَ غخِفُر لَل ِل َوَلُكمخ َمُعوَن، َوَأسخ  َو الخَغُفوُر الر ِحيُم.أَُقوُل َما َتسخ
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ُطخَبُة الث انَِيةُ                                             اْلخ
َهُد َأن  َل َِِلَه ِِ        ِتَنانِِه، َوَأشخ ُر َلُه َعَلى ِعَظِم نَِعِمِه َوِامخ َسانِِه، َوالش كخ ُد ِلِ  َعَلى ِِحخ مخ َدُه الَخ ل  للُ، َوحخ

ا ِلَشأخنِِه، َوَأَشَهُد  ى لُل َعَليخِه َوَعَلى آلِِه َأن  ُمَم َدا  َعبخَدُه َوَرُسولُُه، َوَخِليَلُه، َصل  َل شريَك َلُه، تَ عخِظيم 
ِليَما  َكِثيَا  . أم ا بَ عخُد ...... َفاِ  يِن، َوَسل َم َتسخ َساٍن َِِل يَ وخِم الدِ  ِبِه ،َوَمنخ تَِبَعُهمخ بِِحخ ِعَباَد  -ت  ُقوا للَ َوَصحخ

َلِم ِبلخُعرخَوِة الخُوث خَقى،َحق  الت  قخ  -للِ  سخ ِسُكوا ِمَن الخِ َتمخ َسادَُكمخ  َوِاعخَلُموا َوى، َوِاسخ   َعَلى الن اِر َل تَ قخَوى َأن  َأجخ
َهاََنِت َعَلى ِجلخِدِه؛ َسَواٌء َأَكاَنتخ ِبَزيخٍت، َأوخ غَ ِعَباَد لِل،      َداُم الدِ  ِتخخ ِلِم ِاسخ ي خرِِه ِمنخ أَن خَواِع يَ ُجوُز لِلخُمسخ

  .الخِكرِي َماتِ 
  ِِمِه؛ فَ َهِذِه م َرارُُه َعَلى ِجسخ َماُم، َوِِمخ ِتحخ   َبِب َأوخَل َأل  تُ َعد  نخ َفَكَما ي َُجوُز َلُه الت  بَ ر ُد ِبل َماِء، َواِلسخ

 ُمَفطِ َرة .
  َِزاء َداُم الل َصَقاِت الطِ ِبي ِة َعَلى َأجخ ِتخخ ِلِم ِاسخ ُع ُمزِيِل جَ  َكَذِلَك يَ ُجوُز لِلخُمسخ َسِدِه؛ َوُهَو َصائٌِم، َوَوضخ

َناِن ِبلخُفرخَشاِة َوال َمعخُجوِن؛ َفِإن  َها َل تُ َعد  ِمَن الخ ُمفَ ، وَ الخَعَرقِ  رِيُش، اَلسخ َواُك، َوتَ فخ ، طِ َراتِ السِ 
ِتَناُُبَا َفخَضُل ِاجخ  .َوالخ

 ي ِ هِ قخ فِ الخ  عِ مَ جخ مَ  ى الخ دَ لَ  حَ ج  رَ ا ت َ مَ  وَ هُ  -اهَ بِ الِ  غَ ِف  -الخ ُخطخَبةِ ِف َهِذِه  امٍ كَ حخ أَ  نخ مِ  هُ تُ رخ كَ ا ذَ مَ وَ 
، ضِ رخ الخَ  ارِ طَ قخ أَ  ةِ اف  كَ   نخ ، مِ اءَ مَ لَ عُ  نخ مِ  تٍ َل اوَ دَ مُ ، وَ اتٍ شَ اقَ نَ مُ ، وَ وثٍ  حُ ى بُ لَ عَ  دُ مِ تَ عخ ي ي َ ذِ ، ال  ي ِ مِ َل سخ الِ 
 .ةِ كَ اَر بَ مُ  الخ  دِ َل بِ الخ  هِ ذِ هَ  اءُ مَ لَ عُ  مخ هِ سِ أخ ى رَ لَ عَ وَ 
 َوَلِكن  ، هِ دِ لَ  ب َ م ا ِف وخ ي َ  نَ  يثِ َل ثَ  لَ مَ كخ أَ  دخ قَ  مٌ لِ سخ مُ  رُ افِ ا ُيسَ مَ ينَ ا حِ هَ ن خ عَ  الُ ؤَ الس   رُ ث ُ كخ ي يَ  تِ ال   ورِ مُ الُ  نَ مِ وَ 
َها َل يَ َزاُلونَ  دِ لَ ب َ الخ  لَ هخ أَ  ا د  ائِ م ا زَ وخ ي َ  ومُ صُ يَ  لخ هَ ، ف َ مخ هِ يخ لَ عَ  رِ هخ لش  ا ولِ خُ دُ  رِ خ  أَ تَ لِ  ؛امٍ يَ  صِ ِف  ال ِِت َسافَ َر ِِلَي خ
َوِِنخ   .يوم ا نَ  يثِ َل ثَ  َلىعَ  يدَ زِ يَ  نخ أَ  نُ كِ مخ   يُ َل  رَ هخ الش   ن  لَ ا؛ ر  سِ  رُ طِ فخ ي ُ  هُ ن  أَ : ابُ وَ جَ  الخ ر ا؟ وَ سِ  رُ طِ يُ فخ  مخ أَ 

رِيَن يَ وخم ا ِف بَ َلِدِه، َمانَِية   َ ث  م  تَ َكاَن َقدخ أَ  دَ َِِل بَ َلٍد قَ م  َسافَ َر  ثُ  َوِعشخ ِلِه، فَ َوجخ مخ هُ دخ تَ َقد َم الص وخُم ِعنخَد َأهخ
ِطَر َمَعُهمخ ثُ ِعي ِ  يَ   يَ َر ِمنخ بَ َلِدِه بَ عخَدَما ُرؤِ َِِذا َساف َ  أَم ا. ِضيهِ يَ قخ  مٌ م  يَ ب خَقى ِف ِذم ِتِه يَ وخ  ُدوَن؛ فَ َعَليخِه َأنخ يُ فخ
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َبِة َلُه َقدخ تَ ِلَ ؛ ِِلَيخهِ  لَ صَ وَ ُر ِبَغضِ  الن َظِر َعنخ البَ َلِد ال ِذي فخطِ ؛ َفِإن ُه ي ُ اِْلَللُ  َر الش رخِعي  ِبلنِ سخ م ،  ن  الش هخ
ِطُر ِسر ا َِِذا َكانَ َلِكن    .ُمونَ َيُصو  واالُ ا زَ مَ  هِ يخ لَ ِِ  لَ صَ ي وَ ذِ ال   دِ لَ ب َ الخ  لُ هخ أَ  ُه يُ فخ

َساِئِل ال ِِت يَ 
َ
َها ث ُ كخ َكَذِلَك ِمنخ امل َساُك َوِِفخطَارُ ُر الس َؤاُل َعن خ َفالص ِحيُح َأن  َراِكَب ، ط ائَِرةِ ال َراِكبِ  ِِمخ

ِسُك َويَ فخطُُر َحَسَب َما ِف ال الط ائَِرِة يُ  ، َوَل ي َ   جَ  مخ تَ   تَ نخ َِِل َما َعَليخِه مَ  رُ نخظُ وِ  فَ َلوخ ؛ ِف اَلرخضِ  هُ حخ
ِل اَلرخِض ال ِِت َغاَدَرَها،  َغَرَبتِ  ُس َعَلى َأهخ َقى َعَلى رُك ابِ َلَخ تَ غخُربخ َعَلى وَ الش مخ  الط ائَِرِة بَ عخُد؛ فَِإن ُه يَ ب خ
ِف  الش مخسَ  َأىالط ائَِرُة، َورَ  َعتِ ق خلَ طخرِِه أَ ا َِِذا أَفخَطَر َوُهَو َعَلى اَلرخِض، َوبَ عخَد لََظَاٍت ِمنخ فِ م  أَ . ِصَياِمهِ 

َتِمر  َعَلى ِفطخ  ِلِه َوُشرخِبهِ  رِهِ الَوِ  َما َزاَلتخ َبِقَية ؛ َفِإن ُه َيسخ َبِة َلُه  اليَ وخَم الش رخِعي   ِلَن   ؛َوَأكخ ي، هَ ن خت َ اِ ِبلنِ سخ
  .اِدهِ بَ ِر لِل ُسبخَحانَُه َعَلى عِ  َوَهَذا ِمنخ تَ يخِسي

ِم ِبَلَدََن َوَسائَِر ِبَلِد        َها َوَما بَ ال لُهم  ِاحخ ، َواملَِحِن َما َظَهَر ِمن خ َلِم ِمَن الِفََتِ َطن، ال لُهم  َوفِ قخ اِلسخ
ا ِلخوخ  َعلخُه ِسلخم  رََِن، ِلَما ُتُُِب َوتَ رخَضى، َوُخذخ بَِناِصَيِتِه لِلخِبِ  َوالت  قخَوى، ال لُهم  اجخ لَِياِئَك ،َحرخب  َعَلى َوِل  أَمخ

لِ َأعخَداِئَك، ال لهُ  ِقنخ ِدَماَء َأهخ َعِة، ال لُهم  احخ َلِم ِف ُكلِ  َمَكاٍن،ا م ارخَفعخ َرايََة الس ن ِة، َوأَقخَمعخ َرايََة الِبدخ  ِلسخ
ِلحخ لََنا ُدن خَياََن ال ِِت ِفيَها َمَعاُشَنا، َوأَ  رََِن، َوَأصخ َمُة أَمخ ِلحخ لََنا ِدينَ َنا ال ِذي ُهَو ِعصخ حخ لََنا آِخَرتَ َنا لِ صخ اللُهم  َأصخ

َعِل الخَموخَت َراَحة  لََنا ِمنخ  ََياَة زَِيَدة  لََنا ِف ُكلِ  َخيخٍ، َواجخ َعِل الخ الل ُهم  َِِن   ،لِ  َشر ٍ كُ   ال ِِت ِفيَها َمَعاُدََن، َواجخ
َنا ِمنخُه َوَما َلَخ  يخِ ُكلِ ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلمخ أَُلَك ِمَن اْلَخ ، َونَ ُعو َنسخ ُذ ِبَك ِمَن الش رِ  ُكلِ ِه َعاِجِلِه  نَ عخَلمخ

أَُلَك َما َسأََلَك ِمنخُه ِعَباُدَك الص اِلُونَ  ، الل ُهم  َِِن  َنسخ َنا ِمنخُه َوَما َلَخ نَ عخَلمخ َتِعيُذ ِبَك  ،َوآِجِلِه، َما َعِلمخ وَنسخ
تَ َعاَذ ِمنخُه ِعَباُدَك الص اِلُوَن، رَ  ِخَرِة حَ ِم ا اسخ ن خَيا َحَسَنة  َوِف اْلخ َسَنة  َوِقَنا َعَذاَب الن اِر، َرب  َنا ب  َنا آتَِنا ِف الد 

َب خَراِر، َرب  َنا وآتَِنا مَ  تَ َنا َعَلى ُرُسِلَك وَ  اِِن  َنا آَمن ا َفاغخِفرخ لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِ رخ َعن ا َسيِ َئاتَِنا وتَ َوف  َنا َمَع الخ َل َوَعدخ
ُرخَسِلَْي، بخَحاَن َربِ َك َربِ  العز ِة َعم ا يَ سُ   .ن َك َل ُُتخِلُف الخِميَعادَ ُُتخزََِن يَ وخَم الخِقَياَمِة ِِ 

ِصُفوَن، َوَسَلٌم َعَلى امل
ُد هلِل َربِ  الَعاَلِمْيَ   َواَلمخ

 ...َوَصل وا َوَسلِ ُموا َعَلى نَِبيِ ُكمخ 


