
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

السنة   وفصول  واأليام،  الليايل  تقلُّب  يف  الضياءإن  وطلوع   وتناوب  والربودة،  احلرارة  وتبّدل  والظالم، 

و القمرغروهباالشمس  ووالدة  هالالً   ،  ثم  بدرًا  ثم  و  تغري  ،هالالً  وهنار،  ليل  والالفصول،  شتاء، ال صيف 

ْيَل َوالنهَهاَر إِنه يِف َذلَِك }،  ةعربة لنا أي عربفيها  اهر الكونية،  وغريها من املظ   ربيع، الريف واخلو ُيَقلُِّب اهللهُ الله

اأْلَْبَصار  ُْويِل  ألِّ ًة  َخْلِق  }،  [44النور:]  {َلِعرْبَ يِف  ُروَن  َوَيَتَفكه ُجنُوهِبِْم  َوَعََل  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اهللهَ  َيْذُكُروَن  ِذيَن  اله

َمَواِت وَ  نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطِاًل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النهارِ السه                                                            .                                       [191]سورة آل عمران: {األَْرِض َربه

أصحاب القلوب    ُيدركها  بليغًة،  موعظةً يش  ، نعفصل الصيف  شديدة احلر من   أيام    نعيُش هذه األيام معو

 ؟! احلر وشدته  ؟! وهل وعينا درَس ةلموعظل فهل أصغْت قلوُبنا احلية، 

َحرُّ    يؤذِه  مل  الذي  ِمنا  أو   ؟! لفائتةا  الصيف أيام  َمن  املراوح  أمام  وجيلس  ثيابه  من  خيفف  مل  من  منا  ومن 

 لشمس الالهبة إىل الظل... يتطلب ختفيف حرارة الشمس هبروبه من أشعة ا  و، أاملكيفات

؟   احلَرِّ من  تعلمناه   
 
يشء تساءلنا   فأيُّ  هل  اآلخرة،  بحر  احلر  ذكرنا  َقاءَ   لئن  وهل  اتِّ َنْسَتطِيُع  حرِّ   ُكنها 

َلنَا ِمَن اْلوَ  الشمس ْنَيا، بََِم َأَتاَح اهللُ  فهل لنا من ترشيعات هنرب من خالهلا من حر   َسائِِل َواألَْجِهَزِة،يِف الدُّ

ْبِن  َيوْ   علينا  َسَيْأِت   فإنه  االخرة؟؟  املِْْقَداِد  َعِن  جاء  َمْهَرَب،  َوالَ  ِمنُْه  َمَفره  الَ  اْلَكْرِب،  َعظِيُم  احْلَرِّ  َشِديُد  ٌم 

ْمُس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن  صَل اهلل عليه وسلم  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللهِ ريض اهلل عنه األَْسَودِ  َيُقوُل: ))ُتْدَنى الشه

ْم يِف اْلَعَرِق، َفِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إِىَل َكْعَبيْ اخْلَْلِق َحتهى َتُكوَن مِ  ، َفَيُكوُن النهاُس َعََل َقْدِر َأْعََمهِلِ ِه،  نُْهْم َكِمْقَداِر ِميل 

اًما، َقاَل: َوَأَشاَر صَل  ُرْكَبَتْيِه، َوِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إِىَل َحْقَوْيِه، َوِمنُْهْم َمْن ُيْلِجُمُه اْلَعَرُق إِْلَ َوِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إِىَل 

 بَِيِدِه إِىَل فِيِه(( اهلل عليه وسلم 

الدنيوي، أفال نفر من احلر  الشاغل  يستحق أن  فإذا كنا  الفرار من احلر األكرب هو الشغل   لكل ا ولن   يكون 

 عاقل وواعي؟ 

البالد، حني طابت  يف غزوة تبوك ابُتيل الناس باخلروج للجهاد، يف زمن ُعرسة وشدة من احلرِّ وجدب من  

 الثَمر، والناس حيبون املقام يف ثَمرهم وظالهلم، خرج املؤمنون الصادقون، وقعد الذين يف قلوهبم مرض، 



 

 

 

ْم َوَأنُفِسِهْم  َن بَِمْقَعِدِهْم ِخالَفِرَح املَُْخلهُفو}   :الذين قال اهلل فيهم   َوَكِرُهوا َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهِلِ َف َرُسوِل اهللهِ 

َفْلَيْضحَ يِف  َيْفَقُهوَن  َكاُنوا  َلْو  ا  َحرًّ َأَشدُّ  َجَهنهَم  َناُر  ُقْل  احْلَرِّ  يِف  َتنِفُروا  َوَقاُلوا ال  اهللهِ  َسبِيِل  َوْلَيْبُكوا   َقلِياًل  ُكوا 

 .[81]التوبة:{رًيا َجَزاًء بََِم َكاُنوا َيْكِسُبونَ َكثِ 

املريضة القلوب  اهل من    -ومازالوا هيربون -،  هرب أصحاب  اقلقت  التي  نار االخرة  وتناسوا  الدنيا  نار 

 القلوب احلية 

وسلم   هم   فها علية  اهلل  صَل  اهلل  رسول  هلم   صحابة  ومن    والتابعون  تعاىل،  اهلل  طاعة  يف  جيتهدون  كانوا 

 .احلر الشديدة، وهو ما يعرف بـ]ظمأ اهلواجر[ َمل التي كانوا حيرصون عليها، الصوم يف أيام األع

  يف الصيف  ونيصوم   واكان  م ريض اهلل عنهوابنته الصديقة وكذا أبو سعيد اخلدري،    لصديقفهذا أبو بكر ا 

   .احلر الشديدو

َعبْ  اِلْبنِِه  اخْلَطهاِب  ْبِن  ُعَمَر  َوِصيهِة  يِف  َجاَء  اإِليََم وقد  بِِخَصاِل  ))َعَلْيَك  َعنُْهََم:  اهللُ  َريِضَ  اهللِ  يِف ِد  ْوِم  الصه ِن: 

ِب   َوََضْ ْيِف،  اِت((الصه الشه اْلَيْوِم  يِف   
ِ
اْلُوُضوء َوإِْباَلِغ  ْيِف،  بِالسه  

ِ
كان  ،  األَْعَداء عنه  اهلل  الدرداء ريض  وأبو 

 ((. ا ركعتني يف ظلمة الليل لظلمة القبورصوموا يومًا شديدًا حره حلر يوم النشور، وصلو))يقول: 

فَقاَل  َوَتْبكِي؟!  املَْْوِت  ِمَن  َزُع  َأََتْ َلُه:  َفِقيَل  َضاِر، 
ِعنَْد االْحتِ َعنُْه  َريِضَ اهللُ  َجَبل   ْبن  ُمَعاذ  مايِل ال  وقد بكى   :

املَْْوِت،  ِمَن  َجَزًعا  َأْبكِي  َما  ِمنِّي؟ واهللِ  بِذلَك  َأَحقُّ  َوَمْن  َوَلكِ   َأْبكِي،  ُدْنَياُكْم،  َعََل  ِحْرصًا  َعََل  َوال  َأْبكِي  نِّي 

  -أي الصوم يف شدة احلر  - اهلََواِجرِ َظَمإِ 
ِ
َتاء  .َوِقَياِم َلْيِل الشِّ

 اْلِعْجيِلُّ رمحه  
، َوَلذَ  َلْوال  :اهللوقال التابعي الليل َأُبو َزْيد 

ِ
َتاء ِد  َثالٌث: َظَمُأ اهْلََواِجِر، َوُطوُل َلْيِل الشِّ اَذُة التهَهجُّ

أي ما متنيت أن أكون شيئًا ولو يعسوب، واليعسوب: َذَكر َيْعُسوبًا ]زه َوَجله َما َباَلْيُت َأْن َأُكوَن  بِكَِتاِب اهللهِ عَ 

                                                                                                         .النحل[ 

ابن رجب احلنبيل يف كتابه لطاقو املعارف: كانت بعض الصاحلات تتوخى أشّد األيام حّرًا ال احلافظ  ئف 

فتصومه، فيقال هلا يف ذلك، فتقول: إّن السعر إذا رخص اشرتاه كل أحد؛ تشري إىل أهنا ال ُتؤثِر إال العمل  

 .الذي ال يقدر عليه إال قليل من الناس؛ لشدته عليهم، وهذا من علّو اهلمة 

تعا فيها  التي قال  النار  َوِهَي    إَِذا}ىل:  خافوا من  َشِهيًقا  هَلَا  َسِمُعوا  فِيَها  َتَكادُ ُأْلُقوا  ََم   َتُفوُر  ُكله اْلَغْيِظ  ِمَن  مَتَيهُز 

َكان  َبِعيد   }عنها سبحانه:  ، وقال [8-7]امللك: {َنِذيرٌ  يأتكم ُأْلِقَي فِيَها َفْوٌج َسَأهَلُْم َخَزَنُتَها َأمَلْ   إَِذا َرَأْْتُْم ّمن مه



 

 

 

َتَغيُّظًا َوَزفرِياً َسِمُعو هَلَا  تِي ))   :صَل اهلل عليه وسلم  النهبِيُّ خافوا من النار التي وصفها    ،  ][  {ْا  َناُرُكْم َهِذِه اله

َجَهنهمَ  َحرِّ  ِمْن  ُجْزًءا  َسْبِعنَي  ِمْن  ُجْزٌء  آَدَم  اْبُن  َرُسوَل  .ُيوِقُد  َيا  َلَكافَِيًة  َكاَنْت  إِْن  َواهللهِ  َا  :َقاَل !  اهللهِ  َقاُلوا:   َفإِهنه

َها  َوِستِّنَي ُجْزًءا، ُكلَُّها ِمْثُل َحرِّ
َلْت َعَلْيَها بِتِْسَعة   ((.ُفضِّ

ناُر اآلخرة، وذاك حرُّ املوقف، فأين املتقون  َوُقوُدَها  }؟تلكم  َناًرا  َوَأْهلِيُكْم  َأنُفَسُكْم  ُقوا  آَمنُوا  ِذيَن  اله َا  َأهيُّ َيا 

َجا  .[6التحريم:] {َلْيَها َمالئَِكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصوَن اهللهَ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ َرُة عَ النهاُس َواحْلِ

ظله، قال عليه   ظل إال  لنتهِق حر ذلك اليوم وليكن كل واحد منا من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال

 يف ظِلِِّه يوَم ال ظِله إاِل ظِلُُّه: إِماٌم عاِدٌل، وشابٌّ َنَشَأ يف ِعبادة اهلل تعاىل، َسْبَعٌة ُيظِلُُّهُم اهلل))الصالة والسالم:  

َدعَ  ورجٌل  عليه،  َقا  وَتَفره عليه  اْجَتَمَعا  اهلل:  يف  ابها  ََتَ وَرُجالِن  باملساجد،  ُمَعلهٌق  َقْلُبه  ذاُت  وَرُجٌل  ْامرأٌة  ْته 

َأخاف اهلل  إِين  َيِمينُه،  َمنِْصب  وََجَال  فقال:  ُتنِْفُق  ِشََمُله ما  َتْعَلَم  فَأْخَفاَها حتِّى ال   ، بَصَدَقة   ق  ، ورجٌل تصده

 (( ورجٌل ذكر اهلل خاليًا، َفَفاَضْت َعْينَاهُ 

ًا أو ضع عنه، فعن نبينا الكريم صَل اهلل عليه وسلم ا أْو َوَضَع َلُه، أظلههُ قال: ))  َأْنظِْر ُمْعرِسَ   َمْن َأْنَظر ُمْعرِسً

 ((. اهلله َيْوَم الِقياَمِة ََتَْت ظِلِّ َعْرِشِه َيْوَم ال ظِله إاله ظِلُّه

َيْوًما يِف َسبِيِل ومما ُيتقى به َحر ذلك اليوم الصيام، فعن نبينا الكريم صَل اهلل عليه وسلم قال: )) َمْن َصاَم 

َباعَ  النهاِر َسْبِعنَي َخِريًفااهللِ  ِمَن  َكََم وقال: )  ((َدُه اهللهُ  َجَهنهَم  ِمْن  َباَعَدُه اهللهُ  َفْرًضا  َيْوًما  َصاَم يِف َسبِيِل اهللِ  )َمْن 

ًعا َباَعَد اهللهُ َما بَ  ْبِع َوَمْن َصاَم َيْوًما َتَطوُّ ْبِع َوَبنْيَ األََرِضنَي السه ََمَواِت السه ْينَُه َوَبنْيَ َجَهنهَم َمِسرَيَة َما َبنْيَ َبنْيَ السه

ََم   إِىَل األَْرِض((السه
ِ
    .ء

من  الشمس  فيه  تدنو  الذي  العظيم  اليوم  ذلك  يف  ألصحاهبا  الوارف  وظلها  الصدقة،  فضل  ننسى  وال 

اْمِرئ  يِف ظِلِّ َصَدَقتِِه ُكلُّ  )):  اخلالئق، فعن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه أن النبي صَل اهلل عليه وسلم قال

   ((. َبنْيَ النهاسِ  مَ كَ حُيْ  ))َحتهى :قال ، أو َحتهى ُيْفَصَل َبنْيَ النهاِس((

ْوُم   ))َسُأَنبُِّئَك َأّن النهبِيه َصَله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل:   وعن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه،  : الصه بَِأْبَواب  ِمَن اخْلرَْيِ

النه  ٌة، ُجنه املَْاُء  ُيْطِفُئ  َكََم  اخْلَطِيَئَة  ُتْطِفُئ  َدَقُة  فَعنْ َوالصه املاء،  سقي  الصدقات  أفضل  من  وإن  ْبِن   اَر((  َسْعِد 

ُق َعنَْها، َقاَل:   ُعَباَدَة ريض اهلل عنه، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللهِ إِنه  ي َماَتْت َأَفَأَتَصده َدَقِة  ُقْلُت: َفأَ   َنَعْم،ُأمِّ يُّ الصه

 ))
ِ
  َأْفَضُل؟، َقاَل: َسْقُي املَْاء



 

 

  

أ اإلنسان عن  وأعلنت  د تناغمت أجزاء الكون كلها  لقعباد اهلل   الوحدانية ملَِن َخَلَقَها، ُتَسبُِّح رهبا، فلَمذا تلكه

فيعص  الضعيف،  املخلوق  وهو  و  االستجابة؟!  علربه  هذا  يهيتجرأ  يف  صغرية  ذرة  وهو  امللكوت ، 

الب الطائع؟! واألشجار،  النجوم  والسَمء،  األرض  هلل،  كله  الكون  استجاب  الزروع لقد  والبحار،  ال 

هلل مسبًحا  خائًفا،  خاشًعا  مذعنًا،  مطيًعا  لّبى  الكل  َوَمْن  }:  واألهنار،  َواألَْرُض  ْبُع  السه َمَواُت  السه َلُه  ُتَسبُِّح 

 إِاله ُيَس 
 
ء  . [44اإلرساء:] {بُِّح بَِحْمِدِه َوَلكِْن ال َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهمْ فِيِهنه َوإِْن ِمْن يَشْ

 رين: وأختم بأم

ال جيوز سب احلر أو سب الصيف، فاحلر قدر من أقدار اهلل تعاىل، وال جيوز أن نسخط عَل  :  األمر األول 

جيوز سبه فإن سب الصيف  قدر اهلل تعاىل، وكذلك إن الصيف زمان من األزمنة التي خلقها اهلل تعاىل، وال  

: َأِِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللهُ َعنُْه، َقاَل  سب خلالقه، فَعنْ  : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: ))َقاَل اهللهُ َعزه َوَجله

ْهُر بَِيِدي اأْلَْمُر ُأقَ  ْهَر، َوَأَنا الده ْيَل َوالنهَهاَر((. ُيْؤِذينِي اْبُن آَدَم َيُسبُّ الده  لُِّب الله

تى ال يؤذي إخوانه برائحته ويؤذي املالئكة فإن  يسن للمسلم أن يغتسل إن أصابه العرق، ح :  األمر الثاين

الغسل عند تغري   األم: وأستحباملالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل يف كتابه  

 ا للبدن. البدن بالعرق وغريه تنظيفً 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


