
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

تعاىل عىل عبادِه  الدنيا، ومْن منِة اهللِ  تتعاقُب يف هذِه  الدهوُر واألعواُم، والليايل واألياُم سنٌن هللِ  عباد اهلل: 

بنَي   الواحِد.  العاِم  يف  الفصوَل  هلُم  نوَع  أْن  هبْم،  بذلَك ورمحتِه  لتتمَّ  وخريٍف،  وربيٍع   ،
ٍ
وشتاء صيٍف 

، فلعلنا نقُف اليوَم بعَض الوقفاِت حول هذا الفصل: .مصاحلهْم، ويستقيُم معاشهمْ 
ِ
 وألننا يف فصِل الشتاء

 وعودتِه، يعني انقضاُء عاٍم كامٍل بفصولِه املختلفِة، وهذا يشعرنا برضورِة   الوقفُة األوىل:-1
ِ
إنَّ جميَء الشتاء

ْيَل َوالنََّهاَر إِنَّ يِف َذلَِك } :ملصرِي املحتوِم والنهايِة األكيدِة التي تصرُي إليها كلُّ املخلوقاِت تذكِر ا ُيَقلُِّب اهللَُّ اللَّ

ًة أِلُْويِل األَْبَصارِ  ، فيا سعادَة مِن استعدَّ باخلرياِت وقدَم أمامُه األعامَل الصاحلاِت، ويا خسارَة  [44]النور:{َلِعْْبَ

  .َط يف عمرِه وضاعْت عليِه حلظاُت حياتِه وقتَل أوقاتُه فراحْت هباًء منثوًرامْن فر

 وسبِه، فعْن أيب   الوقفة الثانية:-2
ِ
حفظ املسلم لوصية النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم بتجنِب لعِن الشتاء

ْهُر، بَِيِدي  هريرَة عِن النبيِّ صىل اهللُ عليِه وسلَم قاَل: ))َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل: ُيؤْ  ْهَر، َوَأَنا الدَّ ِذينِي اْبُن آَدَم َيُسبُّ الدَّ

أْو   نفسِه  الْبِد سواٌء يف   هذا 
ِ
مْن جراء فربام ترضَر  الدهِر،  مَن  والشتاُء جزٌء  َوالنََّهاَر((،  ْيَل  اللَّ ُأَقلُِّب  األَْمُر، 

  .ولدِه أو يف عمله أو حتى يف سيارته، فيحصَل عندئٍذ الوقوُع يف املحذورِ 

الناِر مَن    الوقفة الثالثة:-3 ا مما يف  أنَّ هذا الْبَد الذي ننزعُج منُه؛ نفٌس مْن أنفاِس َجَهنََّم؛ وجزٌء يسرٌي جدًّ

َبعْ  َأَكَل  َربِّ  َيا  َفَقاَلْت:  َا،  َرهبِّ إِىَل  النَّاُر  ))اْشَتَكِت  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  َقاَل  والنكاِل،  َبْعًضا العذاِب  ،  ِِض 

َوَأَش   ، احْلَرِّ ِمَن  ََتُِدوَن  َما  َأَشدُّ  َفْهَو  ْيِف،  الصَّ يِف  َوَنَفٍس   ،
ِ
َتاء الشِّ يِف  َنَفٍس   ، بِنََفَسنْيِ هَلَا  ِمَن  َفَأِذَن  ََتُِدوَن  َما  دُّ 

ْمَهِريِر((.   الزَّ

ْنَيا بِنَاِر اآلِخَرِة؛ لَِيتَُّقوا َما يُ  اَها، َوَيْأُخُذوا بَِأْسَباِب النََّجاِة ِمنَْهاوما ذاَك إال لَِتْذكرِِي الِعَباِد يِف الدُّ   .وِرُدُهْم إِيَّ

ما حيصُل مَن اجلهِد واملشقِة عنَد حضوِر صالِة اجلامعِة خصوًصا صالُة الفجِر فاملصيل   الوقفة الرابعة:-4

 الفراِش، وقطِع لذِة النوِم واستغراقِه، وهذا مَن ال
ِ
توفيِق واإلكراِم للعبِد، حيتاُج إىل عزيمٍة قويٍة ملفارقِة دفء

اْلوُ  َمَكاِرُه  َعَلْيِه  َهاَنْت  َتَعاىَل  اللَّـِه  ِعنَْد  َلُه  اْلَعظِيَمَة  اْلَكَراَمَة  َهِذِه  املُْؤِمُن  اْسَتْحرَضَ  َوااِلْغتَِساِل  َوإَِذا   
ِ
ُضوء

 وَنْزِع اأْلَْلبَِسِة الثَِّقيَلِة، َوَحْْسِ اأْلَْكاَمِم، َواْس 
ِ
 بِاْلَغْسِل؛ فِفي احلَِديِث: ))َأَتاِِن َريبِّ وُبُروَدِة املَاء

ِ
 تِيَعاِب اأْلَْعَضاء



 

 

ُد، ُقْلُت: َلبَّْيَك َريبِّ َوَسْعَدْيَك، َقاَل: فِيَم ََيَْتِصُم املَََلُ األَْعىَل           ؟ ُقْلُت:  يِف َأْحَسِن ُصوَرٍة، َفَقاَل: َيا ُُمَمَّ

َكتَِفيَّ  َبنْيَ  َيَدُه  َفَوَضَع  َأْدِري،  اَل  َيا َربِّ  َفَقاَل:  َواملَْغِرِب،  ِق  املَْْشِ َبنْيَ  َما  َفَعلِْمُت  َثْدَييَّ  َبنْيَ  َبْرَدَها  َفَوَجْدُت   

ارَ  َوالَكفَّ َرَجاِت  الدَّ يِف  ُقْلُت:  األَْعىَل؟  املَََلُ  َتِصُم  ََيْ فِيَم  َقاَل:  َوَسْعَدْيَك،  َلبَّْيَك  َفُقْلُت:  ُد،  َنْقِل ُُمَمَّ َويِف  اِت، 

َعلَ األَْقَداِم   حُيَافِْظ  َوَمْن  اَلِة،  الصَّ َبْعَد  اَلِة  الصَّ َواْنتَِظاِر  املَْكُروَهاِت،  يِف   
ِ
الُوُضوء َوإِْسَباِغ  اجلاََمَعاِت،  ْيِهنَّ  إِىَل 

ُه((، َفإَِذا اْسَتْحرَضَ املُْؤِمُن َأنَّ  ، َوَكاَن ِمْن ُذُنوبِِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ  َعاَش بَِخرْيٍ َوَماَت بَِخرْيٍ
ِ
اَمء  املَََلَ اأْلَْعىَل يِف السَّ

َتوَ  َلْو  َوَودَّ  ِد،  اْلَْبْ ِة  ِشدَّ يِف  إِْسَباِغِه  ِقيَمَة  َعلَِم  املََكاِرِه  َعىَل  اْلُوُضوَء  إِْسَباِغِه  يِف  َحَدٍث؛  ََيَْتِصُموَن  لُِكلِّ  َأ  ضَّ

 
ِ
َتاء  يِف الشِّ

ِ
ِصياًل لَِفْضِل إِْسَباِغ اْلُوُضوء  .ََتْ

 هذا الْبِد مْن أمراٍض وعلٍل كنزالِت الْبِد والزكاِم ونحوها. َوِهَي    سة: الوقفة اخلام-5
ِ
ما حيصُل مْن جراء

ْط بَِسَببَِها؛ َكاَم يِف َحِديِث َجابِرٍ  اَراٌت لِْلَعْبِد؛ َفاَل َيْضَجْر هِبَا، َواَل َيْشَتِك ِمنَْها، َواَل َيَتَسخَّ  َرِِضَ اهللُ َعنُْه ))َأنَّ  َكفَّ

اهللِ ائِ َرُسوَل  السَّ ُأمَّ  َيا  َلِك  َما  َفَقاَل:  املَُْسيِِّب  ُأمِّ  َأْو  ائِِب  السَّ ُأمِّ  َعىَل  َدَخَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  ُأمَّ   َيا  َأْو  ِب 

 َ َفإِّنَّ ى،  َفَقاَل: اَل َتُسبِّي احْلُمَّ َباَرَك اهللُ فِيَها.  ى اَل  ُتَزْفِزفنَِي؟ َقاَلْت: احْلُمَّ َبنِي آَدَم، َكاَم املَُْسيِِّب  ُتْذِهُب َخَطاَيا  ا 

  .ُيْذِهُب اْلكرُِي َخَبَث احْلَِديِد((

َيايِلَ  اللَّ َوَسِهَر  أِلمَلَِِهْم،   َ َفَتَأَّلَّ َغاَر  الصِّ َأْطَفاَلُه  َأَصاَبْت  َأْو  ِد  اْلَْبْ َأْمَراُض  َأَصاَبْتُه  يِف َوَسَواٌء  َوَتَكلََّف  أِلَْجلِِهْم،   

ٌء ِعنِْعاَلِجِهْم؛ َفهُ  َد اللَّـِه َو َعىَل َأملَِِه َوَسَهِرِه أِلَْجلِِهْم َمْأُجوٌر، َوَما َأْنَفَق يِف ِعاَلِجِهْم ََمُْلوٌف، َفاَل َيِضيُع َلُه ََشْ

َزْع، َوَراِضًيا ََّلْ َيْسَخطْ    .َتَعاىَل َما َداَم َصابًِرا ََّلْ ََيْ

السادسة:-6    الوقفة 
ِ
الفقراء مواساُة  الوقفاِت  فصَل   ومَن  أنَّ  وذلَك  هلْم،  اإلحساِن  وبذُل  واملحتاجنَي، 

، فيعجُز الفقراُء واملساكنُي عْن َتصيِل هذِه املؤونِة، روى ابُن  
ٍ
 حيتاُج إىل مؤونة كثرية مْن طعاٍم وكساء

ِ
الشتاء

َتاءُ  إَِذا َحرَضَ الشِّ َرِعيََّتُه  َيَتَعاَهُد  َكاَن  َعنُْه  ُعَمَر َرِِضَ اهللُ  ، املبارِك أنَّ  َقْد َحرَضَ َتاَء  إِنَّ الشِّ َقائاًِل:  هَلُْم  َوَيْكُتُب   ،

َوِدَثارً  ِشَعاًرا  وَف  الصُّ ُِذوا  َواَّتَّ َواجلََواِرِب،  َواخِلَفاِف  وِف  الصُّ ِمَن  ُأْهَبَتُه  َلُه  ُبوا  َفَتَأهَّ َعُدوٌّ  َد َوُهَو  الَْبْ َفإِنَّ  ا؛ 

يٌع ُدُخوُلُه، َبِعيٌد ُخُروُجهُ   .َعُدوٌّ ََسِ

أهليكْم وأوالدكْم،  فتذ   بنَي  بيوتكْم، مطمئنوَن  الْبِد، تذكروا وأنتْم مطمئنوَن يف  بأذى  كروا وأنتْم َتسوَن 

َدْْتُُم الُقَوى الظَّاملَُِة الَغاِشَمُة. َفُهْم َونَِساُؤُهْم َوَأْطَفاهُلُ   ممن ََشَّ
ِ
ْم يِف تذكروا إخوانكُم املستضعفنَي مَن الفقراء

َوَُمَيَّاَم  إِْخَواُنُكمْ َماَلِجَئ  ُْم  َفإِّنَّ ُكلَُّهْم  ُأوَلئَِك  ُروا  َتَذكَّ ِقيِع،  الصَّ ِمَن  ِميِهْم  ََتْ َواَل   ،
ِ
اهلََواء ِمَن  َتِقيِهْم  اَل  َيا  ٍت.   ،

ْم يِف َهَذا الَْبْ   ِد الَقاِرِس َمَع ُشحِّ  ُتَرى َما ُهَو َحاهُلُْم َوَقْد َضاَقْت َعَلْيِهُم احِليَلُة؟! َوَما ُهَو َحاُل نَِسائِِهْم َوَأْطَفاهِلِ



 

 

و     اخلوُف  ؛  عليهْم  اجتمَع  عظيٌم،  عليهْم  البالَء  إنَّ  التَّْدفَِئِة،  َوَسائِِل  َواْنِعَداِم  اللَِّباِس،  ِة  َوِقلَّ القتُل الطََّعاِم 

اَه إِْخَوانِنا:))املُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُ  ة َعىَل َحَياِة الُقُلوِب َِتَ  نَْياِن، َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا((. واجلوُع، فمواساْتم َدالٌّ

أنَّ الشتاَء أقبَل بْبدِه ومطرِه، وطوِل ليلِه وقرِص ّنارِه، مما َيعُل املرُء يتساءُل كيَف يكوُن  الوقفة السابعة: -7

 ولياليِه يف جني أكِْب قدٍر مَن ا
ِ
 .حلسناِت اجتهادُه يف عبادِة ربِه؟ وكيَف يمكُن للمسلِم أْن يستثمرَّ أياَم الشتاء

 يقرُص النهاُر فيسهُل عندئٍذ الصياُم مْن غرِي مشقٍة تلحقُه، أْو كلفٍة َتصُل لُه مْن جوٍع أْو عطٍش؛  
ِ
ففي الشتاء

وذلَك لقرِص ّنارِه، مَع برودِة اجلوِّ فيِه؛ ومْن ثمَّ فال يشعر الصائُم فيِه بمشقِة الصياِم التي يشعر هبا يف أياِم 

مسعودٍ  ابُن  فهذا  الْبكُة، الصيِف،  فيِه  تنزُل   ،
ِ
بالشتاء ))مرحًبا  الشتاُء:  دخَل  إذا  يقوُل  كاَن  عنُه  اهللُ  رَِض   

 .يطوُل فيِه الليُل للقياِم، ويقرُص فيِه النهاُر للصياِم((

الْ   
ِ
َتاء الشِّ يِف  ْوُم  ))الصَّ وسلَم:  عليِه  اهللُ  صىل  الرسوُل  أنَّ  األلباِنُّ  وحسنُه  والرتمذيِّ  املسنِد  يف  َغنِيَمُة  وجاَء 

 .اْلَباِرَدُة((، ومعناها أّنا غنيمٌة حصلْت بغرِي قتاٍل وال تعٍب وال مشقةٍ 

أْن  للبدِن  يتسنى  حيُث  واالستغفاِر؛   
ِ
والدعاء والتهجِد  للقياِم  ثمينة  فرصة  كاَن  فلطولِه،  ؛ 

ِ
الشتاء ليُل  أما 

 .ي ربُه، ويدعوهُ يأخَذ حظُه الوايف مَن النوِم، ثمَّ يقوُم بعَد ذلَك إىل الصالِة فيناج

ما  لُه:  فقيَل  الوفاُة جعَل يبكي، واشتدَّ بكاؤُه؛  ملا حرضتُه  فإنُه  بْن جبٍل   معاِذ 
ِ
بكاء أحُد أسباِب  ولعلَّ هذا 

 بالركِب عنَد حلِق الذكِر. 
ِ
، ومزامحِة العلامء

ِ
 يبكيَك؟ قاَل: إنام أبكي عىل ظمأ اهلواجِر، وقياِم ليِل الشتاء

هذا املوسَم فرصٌة عظيمٌة لرتسيِخ اإليامِن يف القلوِب؛ فقدرُة اهللِ يف تغيرِي األحواِل أمٌر   أنَّ   الوقفة الثامنة:-8

عجيٌب، حرٌّ شديٌد، ثمَّ برٌد شديٌد، جفاٌف وقحٌط، ثمَّ مطٌر وغيٌث، كلُّ هذا بقدرٍة عجيبٍة وإحكاٍم دقيٍق ال 

وقعَ  مْن  فبقدرِة  بذلَك،  حييطوا  أْن  اجتمعوا  ولو  لبٍْش  يف   يمكُن  َيري  ما  بِه؟  أذَن  الذي  ومَن  األمُر؟  هذا 

اهللِ،   فبإذِن  فصٌل  ويأيت  فصٌل  يذهُب  فحينام  سبحانِه،  بأمرِه  فهَي  وهناَك  هنا  تغرياٍت  مْن  واألرِض   
ِ
السامء

 منهمٍر فبإذِن اهللِ، وحينام مت
ٍ
سُك وحينام ترتوي أرٌض وَتفُّ أرٌض فبأمِر اهللِ، وحينام تفتُح السامُء أبواهبا بامء

 .السامُء ماءها فبإذِن اهللِ، فربنا هَو قيوُم السمواِت واألرِض، وهَو مالُك خزائِن السمواِت واألرضِ 

َبْرًدا َقاَل َقَتاَدُة َرمِحَ  ا َواَل  ُْم اَل ََيُِدوَن فِيَها َحرًّ اهللُ  ُه اهللُ َتَعاىَل: َعلَِم  وأخرًيا : فإنَّ ِمْن َكاَمِل َنِعيِم َأْهِل اجلَنَِّة َأّنَّ

ا ََجِيًعا  َأَذاُُهَ ِد ُتْؤِذي َفَوَقاُهْم  َة الَْبْ َة احلَرِّ ُتْؤِذي َوِشدَّ َيَرْوَن فِيَها } :َتَعاىَل َأنَّ ِشدَّ ُمتَّكِئنَِي فِيَها َعىَل األََرائِِك ال 

 .[13]اإلنسان:{َشْمًسا َوال َزْمَهِريًرا 

 واحلمد هلل رب العاملني 


