
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

  قال   تعاىل،  آيات اهلل    ف   منه الناس ، واملؤمن دائم التفكر واالعتبار،تضجر  ي  ا  شديد  ا  حر  عيش هذه األيام ن 

َخْلِق  }سبحانه:   ِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجنُوِِبِْم  َوَعََل  ا  َوُقُعود  ا  ِقَيام  اهللََّ  َيْذُكُروَن  ِذيَن  َما الَّ نَا  َربَّ َواألَْرِض  َمَواِت  السَّ

وإن شد حر الصيف يذكرنا بموقفني عظيمني  ، [191آل عمران: ]{َخَلْقَت َهَذا َباطاِل  ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّارِ 

 :ومها

ذلك اليوم الذي مقداره مخسني ألف سنة، يوم تدنو الشمس ،  يذكرنا بَِحرِّ موقف يوم القيامة   املوقف األول 

اخلالئق،   رؤوس  َوَسلََّم،  قال  من  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصَلَّ  اهللَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  عنه:  اهلل  ريض  اأْلَْسَود  ْبُن  املِْْقَداُد 

ْمُس   ُتْدَنى َيُقوُل:  َعاِمر  ِميل    َكِمْقَدارِ   ُهمْ ِمنْ   َتُكونَ   َحتَّى  اخْلَْلِق   ِمنَ   اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   الشَّ ْبُن  ُسَلْيُم  َقاَل  ي وار   – ، 

ُتْكتَ  الَِّذي  املِْيَل  َأْم  اأْلَْرِض  َأَمَساَفَة  بِاملِْيِل  َيْعنِي  َما  َأْدِري  َما  َفَواهللَِّ  األسود:  بن  املقداد  عن  بِِه  احلديث  َحُل 

َقْدِر   َعََل  النَّاُس  َفَيُكوُن  َقاَل:   ، إِىَل اْلَعنْيُ َيُكوُن  َمْن  َوِمنُْهْم  َكْعَبْيِه،  إِىَل  َيُكوُن  َمْن  َفِمنُْهْم  اْلَعَرِق،  ِف  ْم  َأْعََمِِلِ

َحْقَوْيهِ  إِىَل  َيُكوُن  َمْن  َوِمنُْهْم  َوَأَشاَر َصَلَّ  -أي خارصتيه- ُرْكَبَتْيِه،  َقاَل:  ا،  إِْْلَام  اْلَعَرُق  ُيْلِجُمُه  َمْن  َوِمنُْهْم   ،

 ((.  ِه َوَسلََّم بَِيِدِه إِىَل فِيهِ اهللَُّ َعَليْ 

الحرتق كل ما عَل    قليالكم[، ولو أن الشمس اقرتبت  150.000000الشمس تبعد عنا ما يقرب من ]

ال    لكن  ويوم القيامة تقرتب من رؤوس اخلالئق  األرض، ولو ارتفعت قليال  لتجمد كل ما عَل األرض،

 نهم عَل قدر أعَمِلم  يموتون بأمر اهلل تعاىل، وإنَم يكون العرق م 

َسْبَعٌة ))َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:    قال يكون أناس ف ظل عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظله،    نفس الوقت   وف

َورَ  ِه،  َربِّ ِعَباَدِة  ِف  َنَشأ  َوَشابٌّ  اْلَعاِدُل،  اإِلَماُم  ظِلُُّه:  إِال  ظِلَّ  ال  َيْوَم  ِه  ظِلِّ ِف  اهللَُّ  ِف ُيظِلُُّهْم  ُمَعلٌَّق  َقْلُبُه  ُجٌل 

َقا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت  ا ِف اهللَِّ اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ ابَّ  َمنِْصب  َوََجَال  َفَقاَل: إِِّنِّ املََْساِجِد، َوَرُجاَلِن ََتَ

َق بَِصَدَقة  َفَأْخَفاَها َحتَّ  ى ال َتْعَلَم ِشََمُلُه َما ُتنِْفُق َيِمينُُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهللََّ َخالِي ا َفَفاَضْت َأَخاُف اهللََّ، َوَرُجٌل َتَصدَّ

                                                             .((َعْينَاهُ 

 



 

 

 

سداد أو أسقط ومن الذين يظلهم اهلل ف ظله يوم ال ظل إال ظله، من َأْنَظَر مدينه املعرس الذي ال يستطيع ال

ا َأْو َوَضَع َعنُْه َأَظلَُّه اهللَُّ ِف ظِلِّهِ ))َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:    قال الدين من ذمته،   َيْوَم اَل ظِلَّ إِالَّ    َمْن َأْنَظَر ُمْعرِس 

 ظِلُُّه((. 

الثاِّن  حر:  املوقف  بشدة  يذكرنا  الصيف  جهنمف،  جهنم  حر  َنَفس  من  الصيف  َعَلْيِه   ،  حر  اهللَُّ  َصَلَّ  َقاَل 

 )) َوَسلََّم:  
ِ
َتاء ا، َفَأِذَن َِلَا بِنََفَسنْيِ َنَفس  ِف الشِّ َا، َفَقاَلْت: َربِّ َأَكَل َبْعِِض َبْعض  َوَنَفس  ِف   اْشَتَكِت النَّاُر إِىَل َرِبِّ

، َوَأَشدُّ َما ََتُِدوَن   ُدوَن ِمَن احْلَرِّ
ْيِف، َفَأَشدُّ َما ََتِ ْمَهِريرِ الصَّ كيف يكون ِليبها، وكيف حال من و  ، ((ِمَن الزَّ

  ؟كانت النار مقامه ومستقره 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ا : ))نار الدنيا جزء من سبعني جزءا  من نار اآلخرة، َقاَل َصَلَّ اهللَُّ  ِمْن َسْبِعنَي ُجْزء  َناُرُكْم ُجْزٌء 

َلْت َعَلْيِهنَّ بِتِْسَعة  َوِستِّنَي    ِمْن َناِر َجَهنََّم، ِقيَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ ، َقاَل: ُفضِّ صَل اهلل علية وسلم، إِْن َكاَنْت َلَكافَِية 

َها ا، ُكلُُّهنَّ ِمْثُل َحرِّ   ((. ُجْزء 

البارد وظل نستظل فيه من حرارة الشمس،   البارد واملاء  وظل أهل ونحن ف شدة احلر نبحث عن اِلواء 

ََملِ }: تعاىل  بينه  ؤهموما  ؤهم هواالنار و ََمِل َما َأْصَحاُب الشِّ ن ََيُْموم     َوَأْصَحاُب الشِّ لٍّ مِّ
ِف َسُموم  َومَحِيم  َوظِ

َكِريم   َواَل  َباِرد   واحلميم: ماء ،  رق الوجوه ويشوي األجسامَيوالسموم هواء ساخن    ،[44  –  41الواقعة:]{الَّ 

تعاىل قال  األمعاء،  يقطع  الغليان  وا} :شديد  ق  م    وس 
ّعاّءه  ّأم  ّفّقطَّّع  مّحٌيَْم  الدخان   م:واليحمو،[15حممد:  ]{ّماْء 

 .األسود احلار الالفح اخلانق

 :ف شدة احلر أذكر نفيس وأذكركم بأعَمل وطاعات تنفعنا عند اهلل تعاىل

النار،    صَل اهلل عليه وسلم يكثر االستعاذة من  ، فقد كان: اإلكثار من االستعاذة باهلل من عذاب النارأوال  

َقاَل:   عنُْه  اهللَّ  مالك َريض  بن  َأَنس   ْنَيا )) فَعْن  الدُّ آتِنَا ف  اللَُّهمَّ  وَسلَّم:  َعَلْيِه  اهللُ  َصَّل  النبيِّ   
ِ
ُدَعاء َأْكَثُر  كاَن 

النَّار َوِقنَا َعذاَب   ، ، وف اآلِخرِة َحسنَة  التي    و((،  َحَسنَة  التشهد ف الصالة وقبل تهو من األدعية   سن بعد 

َعَلْيِه وَسلَّم:    قال  التسليم  ، َيُقوُل:َصَّل اهللُ  َأْرَبع  ِمْن  َد َأَحُدُكْم، َفْلَيْسَتِعْذ بِاهللَِّ  اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك  ))إَِذا َتَشهَّ

، َوِمْن فِْتنَِة املَْْحَيا َواملَََْمِت، َوِمْن  اِل((.ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْْبِ جَّ     ََشِّ فِْتنَِة املَِْسيِح الدَّ

 

 



 

 

 

ومن صفات عباد الرمحن الذين مأواهم اْلنان، أهنم يدعون اهلل تعاىل أن يرصف عنهم عذاب جهنم، قال 

َساَءْت }:  تعاىل َا  إِهنَّ َغَراما ،  َكاَن  َعَذاَِبَا  إِنَّ  َجَهنََّم  َعَذاَب  َعنَّا  ْف  ارْصِ نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  ا َوالَّ َوُمَقام  ا  ُمْسَتَقرًّ  }[ 

 [. 66 – 65الفرقان:

من العبادات العظيمة ف األيام شديدة احلرارة الصيام، ، فالصيام ف أيام احلر الشديدة ]ظمأ اِلواجر[   ثانيا :

تعاىل   واحدا  هلل  يوما   يوما  شديدا  حره، ومن صام  ملن صام  كبرية  تكون  واملشقة  املشقة،  قدر  فاألجر عَل 

 اخلُْدِريِّ ريض اهلل عنه، َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ صَل اهلل باعده ا
هلل عن النار مسرية سبعني سنة، فَعْن َأِِب َسِعيد 

ا)) علية وسلم َيُقوُل: َد اهللَُّ َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعنَي َخِريف  ا ِف َسبِيِل اهللَِّ، َبعَّ صَل    تهوإن صحاب((.َمْن َصاَم َيْوم 

هذا عمر بن اخلطاب عند موته يويص ابنه  فالصوم ف أيام احلر الشديدة،  عَل  كانوا َيرصون    اهلل علية وسلم

 .الصيام ف شدة احلر ف الصيف عبداهلل، فيقول له: عليك بخصال اإليَمن، وذكر أوِلا:

َلُه:   َفِقيَل  ِعنَْد االْحتَِضاِر،  ْبن َجَبل   ُمَعاذ  َأَحقُّ وبكى  َوَمْن  َأْبكِي،  فَقاَل: ماِِل ال  َوَتْبكِي؟!  املَْْوِت  ِمَن  َزُع  َأََتْ

اِلَ  نِّي َأْبكِي َعََل َظَمإِ 
ُدْنَياُكْم، َوَلكِ ِمَن املَْْوِت، َوال ِحْرصا  َعََل  ا  ِمنِّي؟ واهللِ َما َأْبكِي َجَزع  أي   -َواِجرِ بِذلَك 

 َوِقَياِم َلْيِل الشِّ  -الصوم ف شدة احلر
ِ
  .َتاء

َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ريض اهلل عنه،   ومن أفضل الصدقات سقي املاء، فَعنْ :ثالثا : الصدقة وأفضلها ]سقي املاء[ 

إِنَّ  ُق   َماَتْت   ُأمِّي َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ  َدَقِة َأْفَضُل؟   ؟ نَْهاعَ   َأَفَأَتَصدَّ َسْقُي  َقاَل:    َقاَل: َنَعْم، ُقْلُت: َفَأيُّ الصَّ

 
ِ
املاء،  ((،  املَْاء بسقي  فعليه  ذنوبه  كثرت  من  التابعني:  بعض  الكلب،  فقال  سقى  الذي  ذنوب  اهلل  غفر  قد 

 .  فكيف بمن سقى رجال  مؤمنا  موحدا  

 :وأختم بأمرين هامني 

ال جيوز سب احلر أو سب الصيف، فاحلر قدر من أقدار اهلل تعاىل، وكذلك إن الصيف زمان  :  األمر األول 

َعَلْيِه َوَسلََّم:  من األزمنة التي خلقها اهلل تعاىل، وال جيوز سبه فإن سب الصيف سب خلالقه، َقاَل َصَلَّ اهللَُّ 

: ُيْؤِذينِي اْبُن آَدَم َيُسبُّ ال )) ْيَل َوالنََّهاَر َقاَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ ْهُر بَِيِدي اأْلَْمُر ُأَقلُِّب اللَّ ْهَر، َوَأَنا الدَّ  ((. دَّ

يسن للمسلم أن يغتسل إن أصابه العرق، حتى ال يؤذي إخوانه برائحته ويؤذي املالئكة فإن   :األمر الثاِّن

   .املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

 واحلمد هلل رب العاملني 


