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 مواعظ وِحمك الصيف 

 املقدمة :   

 بسم هللا وامحلد هلل، أ ما بعد: 

ن تقلُّب الفصول ومهنا فصل الصيف أ ية   فا 

العظة   مهنا  نأ خذ  تعاىل،  هللا  أ ايت  من 

 ﴿ تعاىل:  قال  اللَّْيُل   والعربة؛  أ اَيِتِه  َوِمْن 

َوالَْقَمرُ  ْمُس  َوالشَّ َاُر  ]فصلت:   َوالهنَّ  ﴾

37 .] 

  

لكامت وعظات للمؤمنني واملؤمنات،  وهذه  

 وهللا أ سأ ل أ ن ينفع هبا. 
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 العظة ال وىل: 

وجليةل،   عظمية  نعم  فهيا  الشمس  أ ن  يف 

اليت حيتاهجا   والنور واحلرارة  الضياء  ومهنا 

ال نسان والنبات ومجيع من عىل ال رض؛  

 ﴿ تعاىل:  ْمَس   قال  الشَّ َجَعَل  ي  ِ اَّلَّ ُهَو 

 [. 5﴾ ]يونس:   ِضَياء  

  

ْمَس َوالَْقَمَر ُُكٌّ   وقال تعاىل: ﴿  َوََسََّر الشَّ

ى  رِي ِلََجٍل ُمَسمًّ  [. 2﴾ ]الرعد:   ََيْ
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قال العالمة السعدي يف تفسريه عىل هذه  

ْمَس َوالَْقَمرَ  ال ية: ﴿  ﴾ ملصاحل   َوََسََّر الشَّ

 العباد ومصاحل مواش هيم ومثارمه؛ انهتىى. 

  

 العظة الثانية: 

تذك ِ  وحرارهتا  وانر  الشمس  حبر  العباد  ر 

عىل   يقوى  ل  ال نسان  جسد  فا ن  هجمن، 

حرارة الشمس مفا ابهل حبرارة وانر هجمن،  

وذكل يدعو العبد ا ىل تقوى هللا عز وجل  

 واخلوف منه ومن معصيته. 
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وقد أ خرب النيب صىل هللا عليه وسمل عن  

ففي    ، وهجمنَّ الشمس  حرارة  بني  العالقة 

ُ  احلديث عن َأِِب   ُهَرْيَرَة َعِن النَّيِب ِ َصىلَّ اَّللَّ

َتدَّ الَْحرُّ فَأَْبِرُدوا   َذا اش ْ
ِ
، قَاَل: )ا َ عَلَْيِه َوَسملَّ

  ، َ هَجَمنَّ فَْيِح  ِمْن   ِ الَْحر  َة  ِشدَّ نَّ 
ِ
فَا اَلِة؛  اِبلصَّ

  ، َرب ِ اَي  فََقالَْت:  َا  َرهب ِ ىَل 
ِ
ا النَّاُر  َتَكِت  َواش ْ

ا، فَأَذِ  : نََفٍس  َأَُكَ بَْعِِض بَْعض  َن لَهَا ِبنََفَسنْيِ

ْيِف، فَهَُو َأَشدُّ   َتاِء، َونََفٍس يِف الصَّ يِف الش  ِ

ُدوَن ِمَن   ، َوَأَشدُّ َما ََتِ ِ ُدوَن ِمَن الَْحر  َما ََتِ

ْمهَرِيِر(؛ رواه البخاري ومسمل.   الزَّ
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 العظة الثالثة: 

من   ال نسان  عىل  تكون  اليت  النعم  تذكر 

البارد   هبا  املاء  يس تظل  اليت  والظالل 

واللباس، وغريها من النعم اليت تس توجب  

ُ   شكر هللا عز وجل؛ قال تعاىل: ﴿  َواَّللَّ

ا َخلََق ِظاَلل  َوَجَعَل لمَُكْ ِمَن   َجَعَل لمَُكْ ِممَّ

اِبيَل تَِقيمُكُ الَْحرَّ   الِْجَباِل َأْكنَاان  َوَجَعَل لمَُكْ ََسَ

بَأَْسمُكْ  تَِقيمُكْ  اِبيَل  ِنْعَمَتُه  َوََسَ يُِِتُّ  َكَذكِلَ   

تُْسِلُمونَ  لََعلَّمُكْ  ]النحل:   عَلَْيمُكْ   ﴾81  ،]

 ﴿ تعاىل:  فَِمَن   وقال  ِنْعَمٍة  ِمْن  ِبمُكْ  َوَما 

 ِ  [. 53﴾ ]النحل:   اَّللَّ
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 العظة الرابعة: 

ما يرجوه العبد من ال جر والثواب وتكفري  

السيئات من هللا تعاىل، وذكل مبا يصيبه  

نصب   الشمس  من  حر  بسبب  ومشقة 

َأِِب   والصرب عىل ذكل، ويف احلديث َعْن 

َسِعيٍد الُْخْدِري ِ َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة َعِن النَّيِب ِ  

يُِصيُب   )َما  قَاَل:   َ َوَسملَّ عَلَْيِه   ُ اَّللَّ َصىلَّ 

الُْمْسمِلَ ِمْن نََصٍب َوَل َوَصٍب، َوَل مَه ٍ َوَل  

َغ ٍ  َوَل  ى  َأذ  َوَل  ْوَكِة  ُحْزٍن،  الشَّ َحَّتَّ   ،

ُ هِبَا ِمْن َخَطااَيُه(؛ رواه   لَّ َكفََّر اَّللَّ
ِ
يَُشاُكهَا ا

 البخاري ومسمل. 
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وهذا خيف ِف عىل العبد مشقة احلرارة مبا   •

 يرجوه من هللا تعاىل. 

  

اش تداد   الوارد يف  ادلعاء  مسأ ةل:  ا:  خامس 

 احلر: 

َذا ََكَن يَْوٌم َحار فََقاَل الرُجُل:  
ِ
ل  )ا

ِ
هَلَ ا
ِ
ا َل 

هللُا، َما َأَشدَّ َحرَّ َهَذا الَْيْوِم، اللهُم َأِجْرِِن  

ِلَجهَمَن:   قَاَل هللُا َعز َوَجل   ، َ هَجَمنَّ ِمْن َحر 

ِِك،   َتَجاَر ِِب ِمْن َحر  ا ِمْن ِعَباِدي اس ْ ن َعْبد 
ِ
ا

ل   ادلعاء  وهذا  َأَجْرتُُه...(،  َأِن  فَاْشهَِدي 

وسمل، وقد    يصح عن النيب صىل هللا عليه 
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يف   ال لباِن  العالمة  َضعفه  عىل  نص 

 السلسةل الضعيفة وغريه من علامء احلديث. 

  

عند   النار  من  يس تعيذ ابهلل  أ ن  وللمسمل 

ا بذكل   احلر، بدون أ ن ينسب دعاء خاصًّ

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل.   ا 

  

ا:   سادس 

الصيام   من  العبادات  أ جر  تضاعف 

املسجد وغريها من   ا ىل  ال عامل  واَّلهاب 

الصاحلة، بسبب املشقة احلاصةل غالب ا من  

حرارة الشمس، فقد قال النيب صىل هللا  
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  عليه وسمل لعائشة ريض هللا عهنا: ا ن كل 

رواه   ونفقتك؛  نصبك  قدر  ال جر  من 

 البهيقي، وأ صهل يف حصيح مسمل. 

  

وقال ال مام النووي يف رشح هذا احلديث:  

يف   والفضل  الثواب  أ ن  يف  ظاهر  هذا 

العبادة يكُُث بكُثة النََّصب والنفقة، واملراد  

النَصب اَّلي ل يذمه الرشع وكذا النفقة؛  

 (. ٤/ ٢٩٩رشح مسمل ) 
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والانتفاع   بأ ايتك  الاهتداء  اللهم  نسأ كل 

هبا، وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل  

 وحصبه أ مجعني. 

 

 

❂❂❂ 
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وعات  :   هرسة  الموض 
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