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 مواعظ وحمك الش تاء

 

 

 املقدمة: 

 بسم هللا وامحلد هلل؛ أ ما بعد: 

فا ن تقلُّب الفصول ومهنا فصل الش تاء، أ ية من أ ايت هللا  

نعمة من نعم   العظة والعربة، ويه  نأ خذ مهنا  تعاىل اليت 

الفضل   ذو  وهو  عباده،  عىل  هبا  ل هللا  تفضَّ اليت  هللا 

 العظمي س بحانه وتعاىل. 
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نعمة نزول املاء من السامء يف فصل الش تاء؛ قال   :أ وًل 

ُِل ِمَن   تعاىل: ﴿ َق َخْوفًا َوَطَمًعا َويَُنز َوِمْن أ اَيِتِه يُرِيمُكُ الرَْبْ

نَّ يِف َذِِلَ َْل اَيٍت  
ِ
َماِء َماًء فَُيْحِِي ِبِه اْْلَْرَض بَْعَد َمْوِِتَا ا السَّ

 [.24﴾ ]الروم:  ِلقَْوٍم يَْعِقلُونَ 

  

يف تفسريه عىل    -رمحه هللا تعاىل    -قال العالمة السعدي  

هذه اْل ية: أ ي: ومن أ ايته أ ن ينل عليمك املطر اذلي حتيا 

البالد والعباد، ويُريمك قبل نزوهل مقدماته من الرعد   به 

 والربق اذلي ُُيَاف ويُْطَمع فيه. 

  

نَّ يِف َذِِلَ َْل اَيٍت  ﴿
ِ
ه وَسعة ﴾: ]داةل[ عىل معوم ا حسان ا

كام   املوىت  وأ نه حيِي  وعظمي حمكته  تقانه،  ا  وكامل  علمه 

 أ حيا اْل رض بعد موِتا.
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﴾؛ أ ي: هلم عقول تعقل هبا ما تسمعه،   ِلقَْوٍم يَْعِقلُونَ  ﴿

عليه؛   دلياًل  ما جعل  به عىل  وتس تدل  وحتفظه،  وتراه 

 انهتى . 

  

وابملاء النازل من السامء حتيا ادلواب والنبات؛ قال تعاىل: 

َوِمنُْه   ﴿ اٌب  ِمنُْه ََشَ َماِء َماًء لمَُكْ  َأنَْزَل ِمَن السَّ ي  ِ ُهَو اذلَّ

ميُونَ  تُس ِ ِفيِه  يُْتوَن  * ََشٌَر  َوالزَّ ْرَع  الزَّ ِبِه  لمَُكْ  يُْنِبُت 

َْل يًَة   َذِِلَ  نَّ يِف 
ِ
ا الثََّمَراِت  ُكزِ  َوِمْن  َواْْلَْعنَاَب  َوالنَِّخيَل 

 [.11، 10لنحل: ﴾ ]ا ِلقَْوٍم يَتََفكَُّرونَ 

  

الش تاء َذْكر وفيه اللقاح، والصيف   وعن احلسن أ نه قال:

 (. ٣٦١أ نىث وفيه النتاج؛ لطائف املعارف )ص
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برد   :اثنًيا اجلسم  يقي  اذلي  اللباس  بنعمة  العباد  تذكري 

َواْْلَنَْعاَم َخلَقَهَا  الش تاء وشكرها، ومن ذِل قوهل تعاىل: ﴿

 [. 5﴾ ]النحل:  ِدْفٌء َوَمنَاِفُع َوِمهْنَا تَأُُْكُونَ لمَُكْ ِفهيَا 

  

البغوي   يف تفسريه عىل   -رمحه هللا تعاىل    -قال ال مام 

﴾؛ يعين ال بل   َواْْلَنَْعاَم َخلَقَهَا هذه اْل ية: قوهل تعاىل: ﴿

والغمن، ﴿ ِدْفءٌ  والبقر  ِفهيَا  أ وابرها   لمَُكْ  من  يعين:  ﴾؛ 

 وحلفًا تس تدفؤون هبا؛ انهتى .وأ شعارها وأ صوافها مالبَس  

  

ووسائل    :اثلثًا ادلفء  من  فهيا  وما  البيوت  نعمة  تذكَّر 

ادلفء من اْل غطية واملاء ادلائف واملدائف اليت تكون من  

تعاىل: ﴿ قال  بُُيوِتمُكْ   النار وغريها؛  ِمْن  لمَُكْ  َجَعَل   ُ َواَّللَّ

تَِخفُّوََنَا يَْوَم  َسَكنًا َوَجَعَل لمَُكْ ِمْن ُجلُوِد اْْلَنَْعاِم بُُيوًًت تَس ْ

قَاَمِتمُكْ َوِمْن َأْصَواِفهَا َوَأْواَبرَِها َوَأْشَعارَِها َأاَثاًث َظْعنِ 
ِ
مُكْ َويَْوَم ا

ىَل ِحيٍ 
ِ
 [.80﴾ ]النحل:  َوَمتَاعًا ا
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يف تفسريه عىل    -رمحه هللا تعاىل    -قال العالمة السعدي  

مهنم   ويس تدعي  ِنعَمه،  عباَده  تعاىل  يذكزِر  اْل ية:  هذه 

فقا هبا،  والاعرتاف  ﴿شكرها  ِمْن   ل:  لمَُكْ  َجَعَل  َوهللُا 

َسَكنًا من   بُُيوِتمُكْ  تُكنُّمك  وحنوها،  والقصور  ور  ادلُّ ﴾ يف 

احلر والربد، وتسرتمك أ نمت وأ ولدمك وأ متعتمك، وتتخذون فهيا 

الغرف والبيوت اليت يه ْل نواع منافعمك ومصاحلمك وفهيا  

حفظ ْل موالمك وُحرممك، وغري ذِل من الفوائد املشاهدة،  

ما من اجلدل نفسه،   َوَجَعَل لمَُكْ ِمْن ُجلُوِد اْْلَنَْعامِ  ﴿ ﴾؛ ا 

 أ و مما نبت عليه، من صوف وشعر ووبر.

  

تَِخفُّوََنَا ﴿ ﴾؛ أ ي: خفيفة امحلل تكون لمك يف   بُُيوًًت تَس ْ

السفر واملنازل اليت ل قصد لمك يف استيطاَنا، فتقيمك من  

ر، وجعل لمك  احلر والربد واملطر، وتقي متاعمك من املط

َأْصَواِفهَا ﴿ ﴿ َوِمْن  اْل نعام  أ ي:  َوَأْشَعارَِها  ﴾؛  َوَأْواَبرَِها 

اْل نية  َأاَثاثً  من  مهنا  يتخذ  ما  للك  شامل  وهذا   ،﴾

 واْل وعية والفرش واْل لبسة واْل جةل، وغري ذِل. 
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ىَل ِحيٍ  ﴿
ِ
﴾؛ أ ي: تمتتعون بذِل يف هذه ادلنيا  َوَمتَاعًا ا

فهذا مم هبا،  لصنعته ومعهل؛  وتنتفعون  العباد  ا خسر هللا 

 انهتى . 

  

العبد عذاَب هللا ومنه   :رابًعا يتذكر  الربد  يف حال شدة 

تقوى هللا وخشيته،  وهذا شعور حيمهل عىل  الزهمرير، 

النَِّبزِ   َعْن  عنه  ُهَريَْرَة ريض هللا  َأِِب  َعْن  احلديث  ففي 

َ قَاَل: ) ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ َا فَقَالَْت:  َصىلَّ اَّللَّ ىَل َرهبزِ
ِ
تََكْت النَّاُر ا اش ْ

يِف   نََفٍس   : ِبنََفَسْيِ لَهَا  فَأَِذَن  بَْعًضا،  بَْعِِض  َأَكَ  َربزِ  اَي 

ِمْن  ُدوَن  ََتِ َما  َأَشدُّ  فَهَُو  ْيِف،  الصَّ يِف  َونََفٍس  تَاِء،  الش زِ

ْمهَرِيرِ  الزَّ ِمْن  ُدوَن  ََتِ َما  َوَأَشدُّ   ، ِ البخار الَْحرز رواه  ي  (؛ 

 ومسَّل.

  

قال احلافظ ابن جحر رمحه هللا تعاىل: واملراد ابلزهمرير: 

شدة الربد، واستشلك وجوده يف النار، ول ا شاكل؛ ْل ن  

فتح   انهتى ؛  زهمريرية؛  طبقة  وفهيا  حملها،  ابلنار:  املراد 

 (.  ١٩/  ٢الباري) 
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روى  خامًسا: فقد  الباردة،  والغنمية  املؤمن  ربيع  الش تاء 

ه َعْن عَاِمِر بِْن َمْسُعوٍد َعْن النَِّبزِ َصىلَّ  الرتمذي يف سنن

تَاِء(؛   ْوُم يِف الش زِ َ قَاَل: )الْغَنمِيَُة الَْباِرَدُة الصَّ ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ اَّللَّ

 وحصَّحه اْل لباين رمحه هللا.

  

واكن أ بو هريرة ريض هللا عنه يقول: أ ل أ دلمك عىل الغنمية  

فيقول: ا قالوا: بىل،  الش تاء؛ لطائف  الباردة،  لصيام يف 

 (. ٣٧١املعارف )ص 

  

أ ي السهةل، وْل ن حرارة العطش  ومعىن الغنمية الباردة:

 ل تنال الصامئ فيه.

  

غنمية   الش تاء  قال:  أ نه  عنه  عن معر ريض هللا  وثبت 

العابدين؛ رواه أ بو نعمي، وجاء يف حديث حسن لغريه:  

 وقُُص َناره فصامه. الش تاء ربيع املؤمن: طال ليهل فقامه،  
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منا اكن الش تاء ربيع املؤمن؛ ْل نه   قال ال مام ابن رجب: ا 

يرتع يف بساتي الطاعات، ويرسح يف ميادين العبادات، 

ويُْنزِه قلبه يف رايض اْل عامل امليرسة فيه؛ لطائف املعارف  

 (. ٣٢٦) ص 

  

بقدومه،  ويرحبون  ابلش تاء  يعتنون  السلف  اكن  وقد 

ثون الناس عىل اغتنامه؛ فعن ابن ويفرحون بذِل، وحي 

مسعود ريض هللا عنه أ نه قال: مرحبًا ابلش تاء، تنل فيه 

 الربكة ويطول فيه الليل للقيام، ويقُص فيه الهنار للصيام.

  

وقال احلسن البُصي: نعم زمان املؤمن الش تاء ليهل طويل  

 يقومه، وَناره قصري يصومه. 

  

أ نه اك ذا جاء الش تاء  وعن عبيد بن معري رمحه هللا  ا  ن 

قال: اي أ هل القرأ ن، طال ليلمك لقراءتمك فاقرؤوا، وقُص  

الهنار لصياممك فصوموا، وهذه اْل اثر ذكرها ابن رجب يف  

 (. ٣٦١لطائف املعارف ) ص
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الفقراء   :سادًسا من  ا خوانه  حال  املؤمن  العبد  يتذكَّر 

واملساكي واملرشدين، وحُيس ا حساَسهم ويشعر هبم يف  

تعاىل:  هذا   قال  يس تطيع،  ما  هلم  م  ويقدزِ البارد،  اجلو 

ْخَوةٌ  ﴿
ِ
ََّما الُْمْؤِمنُوَن ا ن

ِ
 [.10﴾ ]احلجرات:  ا

  

: )َمثَُل الُْمْؤِمِنَي  • َ ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ وقَاَل َرُسوُل اَّللَّ

ذَ 
ِ
هِْم َوتََعاُطِفهِْم، َمثَُل الَْجَسِد، ا ِِهْ َوتََرامُحِ تَََك  يِف تََوادزِ ا اش ْ

َوالُْحمَّ (؛   هَِر  اِبلسَّ الَْجَسِد  َسائُِر  هَلُ  تََداَع   ُعْضٌو،  ِمنُْه 

 رواه مسَّل. 

  

يكسو حنو أ لف نفس من الفقراء يف   واكن بعض السلف:

 الش تاء. 

  

بعسل   الهرايس  الش تاء  يف  الناس  يطعم  الليث  واكن 

 (. ٢٥٢/ ٢١النحل ومسن البقر؛ ًترخي دمشق ) ص

  



 """""""""""""""]    ["""""""""""""""""""""" مواعظ وحكم الشتاء                 

■■■■■☆■■■■■☆■■■■■☆■■■■■☆■■■■■☆ ■■■■■☆■■■■■☆■■■■■☆■■■■■☆ ■■■■■ 

12 

وتدئف   • الطاقة،  هذه  تودل  اليت  ابْل غذية  يغذهيم 

اْل جساد، وفهيا هذا النفيس من الطعام، يتصدق عىل  

منا يطعمهم من   الناس ليس ابليشء احلقري، أ و التافه، وا 

 أ ذل اْل ش ياء.

  

بأ داء   :سابًعا احلاصةل  ابملشقة  والثواب  اْل جر  تضاعف 

 بعض العبادات يف الش تاء.

  

س باغ الوضوء   عىل املاكره:ومن ذِل ا 

َأَل َأُدلُّمُكْ عىََل َما ) قال رسول هللا صىل هللا عليه وسَّل:

َرَجاِت؟ قَالُوا بىََل اَي   يَْمُحو هللُا ِبِه الَْخَطااَي، َويَْرفَُع ِبِه ادلَّ

ُة  َوَكْْثَ الَْماَكِرِه،  عىََل  الُْوُضوِء  َباُغ  س ْ
ِ
ا قَاَل:  هللِا  َرُسوَل 

الَْمَساِجدِ  ىَل 
ِ
ا اَلِة، الُْخَط   الصَّ بَْعَد  اَلِة  الصَّ َوانْتَِظاُر   ،

اَبُط  ِ  (؛ رواه مسَّل. فََذِلمُكُ الرز
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س باغ  ١٤٣/٢وجاء يف َشح مسَّل للنووي )   • (، وا 

اجلسم،   وأ مل  الربد  بشدة  تكون  واملاكره  متامه،  ا  الوضوء 

 وحنو ذِل. 

  

ويف فصل الش تاء أ ايت مبُصات للك عبد منيب،   :اثمنًا

عىل   س بحانه  وردٌّ  الباري  قدرة  وبيان  البعث  منكري 

ََّك تََرى اْْلَْرَض   وتعاىل، قال جل وعال: ﴿ َأن أ اَيِتِه  َوِمْن 

ي   ِ اذلَّ نَّ 
ِ
ا َوَربَْت  اْهََتَّْت  الَْماَء  عَلهَْيَا  َأنَْزلْنَا  َذا 

ِ
فَا َخاِشَعًة 

ٍء قَِديرٌ  َُّه عىََل ُكزِ ََشْ ن
ِ
:  ﴾ ]فصلت َأْحيَاَها لَُمْحِي الَْمْوىَت ا

39.] 

  

عىل   تفسريه  يف  تعاىل  رمحه هللا  السعدي  العالمة  قال 

﴿ اْل ية:  أ اَيِتهِ  هذه  قدرته،  َوِمْن  كامل  عىل  ادلاةل   ﴾

ََّك تََرى اْْلَْرَض  وانفراده ابملكل والتدبري والوحدانية }﴿ َأن

َذا َأنَْزلْنَا عَلهَْيَا الَْماءَ  ﴾؛ أ ي: ل نبات فهيا ﴿ َخاِشَعةً 
ِ
﴾؛   فَا

امل ﴿أ ي:  ابلنبات  اْهََتَّْت  طر  حتركت  أ ي:  ﴾؛ 
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﴾، مث: أ نبتت من ك زوج هبيج، فيحِي به  َوَربَْت  ﴿

 العباد والبالد.

  

َأْحيَاَها ﴿ ي  ِ اذلَّ نَّ 
ِ
﴿ ا ومهودها،  موِتا  بعد  لَُمْحِِي   ﴾ 

َُّه عىََل  ﴾ من قبورِه ا ىل يوم بعهثم، ونشورِه ﴿ الَْمْوىَت  ن
ِ
ا

ٍء قَِديرٌ  حياء اْل رض  ﴾،   ُكزِ ََشْ فكام مل تَعِجز قدرتُه عن ا 

حياء املوىت.  بعد موِتا، ل تعجز عن ا 

  

يف  :  ًتسًعا احلاصل  والربق  الرعد  س بحانه  أ ايته  ومن 

َق َخْوفًا َوَطَمًعا  الش تاء؛ قال تعاىل: ﴿ ي يُرِيمُكُ الرَْبْ ِ ُهَو اذلَّ

َحاَب الثزِقَالَ  عُْد ِبَ  * َويُنِْشُئ السَّ ُح الرَّ بزِ ْمِدِه َوالَْماَلئَِكُة َويُس َ

َواِعَق فَُيِصيُب هِبَا َمْن يََشاُء َوُِهْ   ِمْن ِخيَفِتِه َويُْرِسُل الصَّ

الِْمَحالِ  َشِديُد  َوُهَو   ِ اَّللَّ يِف  ]الرعد:   ُُيَاِدلُوَن   ﴾12 ،

13.] 

  

وجاء يف تفسري العالمة السعدي عىل هذه اْل ية: يقول 

﴿ الرَْبْ  تعاىل:  يُرِيمُكُ  ي  ِ اذلَّ َوَطَمًعاُهَو  َخْوفًا  أ ي:   َق  ﴾؛ 
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بعض   الرضر، عىل  وأ نواع  والهدم  الصواعق  منه  ُياف 

َحاَب  الامثر وحنوها، ويطمع يف خريه ونفعه، ﴿ َويُنِْشُئ السَّ

 ﴾ ابملطر الغزير اذلي به نفع العباد والبالد.  الثزِقَالَ 

  

عُْد ِبَْمِدهِ  ﴿ ُح الرَّ بزِ ﴾، وهو الصوت اذلي يسمع من   َويُس َ

للعباد، فهو خاضع لربه مس بح بمده،   السحاب املزجع 

ًعا لرهبم  الَْماَلئَِكُة ِمْن ِخيَفِتهِ  ﴾ تس بح ﴿و﴿ ﴾؛ أ ي: ُخشَّ

َواِعَق  خائفي من سطوته، ﴿ ﴾، ويه هذه   َويُْرِسُل الصَّ

﴿ السحاب،  من  خترج  اليت  َمْن   النار  هِبَا  فَُيِصيُب 

ُهَو َشِديُد  ﴾ من عباده بسب ما شاءه وأ راده، وَ  يََشاءُ 

ل  ا  شيئًا  يريد  فال  والقوة،  احلول  شديد  أ ي:  الِْمَحاِل؛ 

 فعهل، ول يتعاىص عليه َشء ول يفوته هارب.

  

فا ذا اكن هو وحده اذلي يسوق للعباد اْل مطار والسحب 

اليت فهيا مادة أ رزاقهم، وهو اذلي يدبر اْل مور، وختضع  

لعباد وهو هل اخمللوقات العظام اليت ُياف مهنا، وتزجع ا
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فهو اذلي يس تحق أ ن يُعَبَد وحده ل َشيك    -شديد القوة  

 هل.

  

وصية أ مري املؤمني معر بن اخلطاب ريض هللا   :عاًَشا

 عنه الش توية:

فهذه الوصية قد ذكرها ابن رجب احلنبيل رمحه هللا تعاىل  

يف لطائف املعارف، فقال: وروى ابن املبارك عن صفوان 

ر قال: اكن معر بن اخلطاب بن معرو عن سلمي بن عام

هلم   وكتب  تعاَهدِه  الش تاء  ذا حرض  ا  عنه  ريض هللا 

فتأ هبوا هل   وهو عدو،  قد حرض،  الش تاء  ا ن  ابلوصية: 

ُأهبته من الصوف واخلفاف واجلوارب، واختذوا الصوف  

شعاًرا وداثًرا؛ فا ن الربد عدو رسيع دخوهل بعيد خروجه؛ 

 (. ٣٧٦لطائف املعارف )ص 

  

)ويه • )املالبس  شعاًرا  وداثًرا  البدن(،  ييل  ما   

 اخلارجية(.
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 :اخلامتة

ويف اخلتام لامتم الفائدة نذكر بعض اْل دعية النبوية املتعلقة 

 بفصل الش تاء.

  

 دعاء هبوب الرحي: 

اَكَن النَِّبُّ َصىلَّ هللُا فعن عائشة ريض هللا عهنا قالت: )

َعَصَفِت   َذا 
ِ
ا  َ َوَسَّلَّ َأْسأَُِلَ عَلَْيِه  ينزِ 

ِ
ا اللهُمَّ  قَاَل:  حُي،  ِ الرز

َخرْيََها، َوَخرْيَ َما ِفهيَا، َوَخرْيَ َما ُأْرِسلَْت ِبِه، َوَأُعوُذ ِبَك  

ِبهِ  ُأْرِسلَْت  َما   ِ َوََشز ِفهيَا،  َما   ِ َوََشز َِها،  ََشز رواه ِمْن  (؛ 

 مسَّل. 

  

 دعاء نزول املطر: 

ًبا انفًعا)  ري. (؛ رواه البخااللَّهُمَّ َصيزِ

  

املطر: نزول  بعد  تِهِ ) ادلعاء  َوَرمْحَ  ِ اَّللَّ ِبَفْضِل  (؛  ُمِطْراَن 

 البخاري ومسَّل. 
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 دعاء سامع الرعد:

ذا مسع الرعد ترك   اكن عبدهللا بن الزبري ريض هللا عهنام ا 

( وقال:  ِبَْمِدِه،  احلديث،  عُْد  الرَّ ُح  بزِ يُس َ ي  ِ اذلَّ ْبَحاَن  س ُ

َْلْهِل   لََوِعيٌد  َهَذا  نَّ 
ِ
ا يَُقوُل:  مُثَّ  ِخيَفِتِه،  ِمْن  َوالَْماَلئَِكُة 

(؛ رواه البخاري يف اْل دب املفرد، وس نده اَْلْرِض َشِديدٌ 

 حصيح. 

  

قلوبنا  حيِي  أ ن  العظمي  العرش  رب  الكرمي  وأ سأ ل هللا 

به،   وال ميان  واليقي  مبعرفته  نفوس نا  يُغيث  وأ ن  بذكره، 

عىل هللا  وسَّل   وصىل  وحصبه  أ هل  وعىل  محمد  س يدان 

 أ مجعي.

 

 وكتهبا : يزن الغامن ن 


