
almosleh.com 

 
1 

تاءُ  -96  .وجاَء الشِّ

 اخلطبة األوىل

َد هلل َؿح ؾِلح َفاَل َهاِدَي َلُه،  إِنَّ اْلح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َكحح

َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل  ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُلُه.َوَأصح يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ  َوحح

 .أما بعد 

فاتؼوا اهللَ أَيا الـاُس، وقوُموا بام فرَض اهللُ ظؾقؽم من اْلُُؼوِق والواِجباِت، واكتُفوا 

، ظامَّ هناُكم ظـه من ادعايص والسقئاِت، فننَّ اهللَ قدح أظدَّ لعباِدِه ادتَّؼني ماا ال ظانيٌ   رأتح

 وال ُأُذٌن شِؿعت، وال َخَطَر ظذ قؾِب برٍش. 

واظؾؿوا أَيا ادممـون، أن ربَّؽم، الذي ال إله إال هاو، وال رََّّ ِشاواه، لاه اْلؽؿاُة 

ِر، ويولُج الـفااَر يف البالِغُة، والؼدرُة الـافذُة، يؼؾُِّب الؾقَل والـفاَر، يولُج الؾقَل يف الـفا

ُصوُه َفَتاََّ َظَؾقحُؽمح ﴾ ُيَؼدِّ الؾقِل: ﴿َواهللُ قحَل َوالـََّفاَر َظؾَِم َأنح َلنح ُُتح  .ُر الؾَّ

َع هلم  فؿن بديِع حؽؿتِه الباهرِة، وظظقِم ِمـَِّة اهللِ تعاىل ظذ ظباِدِه، ورمحتِه هبِم، أن كوَّ

، وباني ربقاٍع وخرياٍ ، لَِتاتِمَّ باذلك 
ٍ
اقحٍ  وصاتاء ََ الػصوَل يف العاِم الواحِد، باني 

 اْلُُفم، ويستِؼقَم معاُصفم، وُيستِوَي أمُرُهم.مص

ه وإِحساكِه، وُلطحِػه ورمحتِِه وحؽؿتِِه وامتـاكِِه.   فاْلؿُد هللِ الذي ال إله إال هو ظذ بِرِّ

                                 

 .02( شورة ادزمل: )
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 ظباد اهلل.

لِاه: ) إنَّ  ٌل كاَن َيؽُتُب فقه ظؿُر ريض اهلل ظـاه لُعامَّ ، وهو َفصح
ِ
ُل الشتاء قد أطؾَُّؽم فصح

تاَء ق ِاُذوا الشِّ اوخِل واخِلػااخِل وابَاواِرَِّ، وا َّ َبَتاه، مان الص  ُبوا لاه ُأهح ، فتالهَّ د حََضَ

 .()الصوخَل ِصعارًا وِدثارًا (

، وََسابقاَل تِؼاقؽم  وإن من ِمـَّة اهللِ تعاىل ظؾقؽم أنح َجَعَل َلُؽم ََسابقَل تِؼاقُؽم اْلَارَّ

َد، فَخَؾَق لؽم من أَواخِل هبقؿِة األكعاِم وأوبارِ  ها وأصعاِرها، ماا فقاه ِدخلٌء َلُؽام الزح

ٌء َوَمـَاافُِع َوِمـحَفاا َتالحُكُؾوَن ﴾ َكحَعاَم َخَؾَؼَفا َلُؽمح فِقَفاا ِدخلح ، وِوقاَيٌة، قال تعاىل: ﴿ َواألح

َن َرب ُؽامح َلاِئنح  َر شبٌب يف ادزيِد، قاال تعااىل: ﴿ َوإِذح َتاَلذَّ ؽح فاصُؽروا اهللَ تعاىل، فنن الش 

ُتمح أَلَ  ُتمح إِنَّ َظَذا ِي َلَشِديٌد ﴾َصَؽرح  . ِزيَدكَُّؽمح َوَلِئنح َكَػرح

 ظباَد اهلل.

َة اْلرِّ  ُر َجفـَم، فنن ِصدَّ إنَّ من كعؿِة اهللِ َظَؾقحؽم بتـويِع الػصوِل أن حيصَل بذلك َتَذك 

فريِر، فػي  مح راِن الـاَس بام يف جفـَم، من اْلرِّ والزَّ َة الزِد ُيذكِّ مان  "صحقحنيال"وِصدَّ

ْ  قاال: )وشؾم  اهلل ظؾقهَذ  حديث أ ي هريرة ريض اهلل ظـه ظن رشوِل اهللِ  اشتكؽ

، كػتسا ش الِتكاِ ،  ِ ن اتا بِـََػَْيت، 
ِِ ا فؼالْ: يا ربه َأَكَل بعيض بعضًا، فتل الـاُر إىل رِّبه

                                 

 (.659لطائ  ادعارخل فقام دواشم العام من الوطائ  )( ذكره ابن رجب يف: )

 . 5( شورة الـحل: )

 . 7( شورة إبراهقم: )
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، وأشدُّ ما جتُدون من ال ق ِػ، فُفَو أشدُّ ما جِتُدون من احلره مفريروكػسا ش الصَّ  .  (زَّ

دًا َوال : ﴿-كعوُذ باهللِ مـفا-ِل جفـَم قال اهللُ تعاىل خمِزًا ظن أه ال َياُذوُقوَن فِقَفاا َبارح

ابًا ) اقًا )( إاِلَّ مَحِقاًم وَ 02ََشَ َُّ أهُؾفاا بااْلرِّ ﴾( َجَزاًء ِوَفاقااً 05َغسَّ ، فجفاـُم يعاذَّ

فِرير.  مح  والزَّ

اُق الزمفريُر البارُد الذي حَيِرُق من برِدهِ ال"قال ابن ظباس ريض اهلل ظـفام:  . () "غسَّ

 . ()"كل  برٍد أهَؾَك صقئًا ففو من َكَػِس جفـمَ "وقال اْلسن رمحه اهلل:

ِق ظاذاََّ جفاـَم، إن ظاذاهَبا  ، اتَّ
ِ
تاء ُد الشِّ َظَجُه َبرح قحِ ، ويا َمن أزح َفَقا َمنح آذاُه َحر  الصَّ

هذه الدكقا من صدِة الزِد، أو صدِة اْلرِّ إكام هاو ءٌء يساٌر كان غرامًا، فنن ما جتُده يف 

 من حرِّ جفـَم وزمفريِرها.

َتى هبا ُتؼادُ  ُكوَِّ وادعايص، يوَم ُيمح بسبعنَي  فؽقَ  بَِك يا من أََسفحَت ظذ كػِسَك بالذ 

وا َشاَواٌء َظَؾاقحؽُ ألَ  زماٍم، ثم يؼال:﴿ ِزُ وا َأوح ال َتصح ِزُ َح َها َفا َؾوح َح َن َماا ا اَزوح مح إِكَّااَم جُتح

َؿُؾوَن ﴾  .  ُكـحُتمح َتعح

 أَيا ادممـون.

ات  َل، وَيعقُش معـا إخواٌن لـا، ُقِدَرتح َظَؾقِفم أرزاُقفام، وَقُرَ ـا كِعقُش هذا الػصح إكَّ

                                 

 (. 917( ومسؾم ) رقم  6092( أخرجه البخاري ) رقم )

  . 09-02( شورة الـبل:)

 .0/669( تػسر ابن رجب )

 (.659( ذكره ابن رجب يف: لطائ  ادعارخل فقام دواشم العام من الوطائ  ))

 . 19( شورة الطور: )
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موا  ، فَؼادِّ
ِ
اتاء ِن وادسااظدِة يف إِقبااِل الشِّ هبم الـََّػؼاُة، وهام بالمسِّ اْلاجاِة إىل العاوح

ُدوا إخواَكؽم ادحتاجني، وابدُؤوا بلقااِربِؽم، وذوي أرحااِمُؽم، ثام ألَكػُ  ِسؽم، َوَتَػؼَّ

ِجراكِؽم، وأهِل بؾِدُكم، ثم األقرَِّ مـُؽم فاألقرَِّ، وال حيِؼَرنح أحُدكم من ادعُروخِل 

ؼه مترة  : ) وشؾم  اهلل ظؾقهَذ  صقئًا، فؼد قال الـبي  
ِِ  . ( اتِؼ الـَّاَر، ولو بِ

 ا ادممـون.أَي

قاال: قاال  ريض اهلل ظـاه  أخرج اإلماُم أمحُد بسـٍد ضعقٍ  من حاديث أ ي شاعقد 

ت اتاُره ، الِكاُ  ربقُع املممنِ »: وشؾم  اهلل ظؾقهَذ  رشول اهلل  طاَل لقُؾه فؼاَمه، وَقُُصَ

 .«فصاَمه

فقاه يف بسااتنِي  إكام كان الشتاُء ربقَع اداممِن  ألكاه َيرَتاعُ "قال ابُن رجب رمحه اهلل: 

ِة فقه ه قؾَبه يف رياِض األظامِل ادقرسَّ  . ()"الطاظاِت، ويرسُح يف مقاديِن العباداِت، وُيـازِّ

ٍة وال ُكؾػاٍة، فانن  قاِم هناِرِه، من غار مشاؼَّ َِ  ظذ 
ِ
تاء ِدُر يف الشِّ فادمِمُن يا ظباَد اهللِ َيؼح

 ِم. هناَره قصٌر بارٌد، فال حُيَس  فقه بؿشؼِة الصقا

كاِ  الغـقؿُة الباردةا  »: وشؾم  اهلل ظؾقهَذ  قال رشول اهلل  ِه قاُم ش ال  . « الصه

                                 

 ( من حديث ظدي بن حاتم ريض اهلل ظـه.  1219( ومسؾم ) رقم  1627( أخرجه البخاري ) رقم )

 .6/052(، واْلديث حسـه اهلقثؿي يف جمؿع الزوائد  11762( ))

 (.659(  لطائ  ادعارخل فقام دواشم العام من الوطائ  ))

( 6/626(، وابن خزيؿة )762(، والسمذي )2/665ـد أمحد )( جاء من حديث ظامر بن مسعود ظ)

وغرهم، وفقه ظؾتان: جفالة كؿر بن ظريب، واإلرشال. وجاء من حديث أكس ظـد الطزاين يف الصغر 

(، وفقه ثالث ظؾل: ضع  شعقد بن 6/1012(، وابن ظدي )0/111ه(، والشجري يف األمايل )719)
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فاغتـؿوا هذه الػرََة يا ظباَد اهلل فننَّ لؾصقاِم فضائَل ظظقؿًة ظديدًة، ولو مل يؽن فِقه 

ِزي به ( قاُم يل وأكا أجح  لؽان كافقا ً.   إال ما قاَله اهللُ تعاىل يف اْلديِث اإلهلي: ) الصِّ

 أَيا ادممـون.

ُن العبُد فقاه مان الِؼقااِم،  إن من أبواَِّ اخلِر يف هذا الػصِل ضوَل الؾقِل، الذي يتؿؽَّ

فؾُِطولِه يؿؽُن أن تلُخَذ الـػَس حظَّفا من الـَّوِم، ثم تؼاوُم بعاد ذلاك إىل الصاالِة، إىل 

قح  ُه َلاقحاًل َضاِوياًل ﴾َالِة الؾقِل، التي قال اهللُ فقفا: ﴿ َوِمَن الؾَّ ُجدح َلُه َوَشابِّحح ، ِل َفاشح

ُجوِد ﴾ َباَر الس  ُه َوَأدح قحِل َفَسبِّحح ، فنن َالَة الؾقِل صعاُر ادتؼني، وقال فقفا: ﴿ َوِمَن الؾَّ

 اهللِ ادػؾحني، قال اهلل تعاىل يف وَِ  ظباِده ادتؼني ﴿ َتَتَجاََف ُجـُوهُبُمح َظِن 
ِ
وِدثاُر أولقاء

ِػاَي  ٌس َماا ُأخح َؾُم َكػح ـَاُهمح ُيـحِػُؼوَن . َفال َتعح فًا َوَضَؿعًا َوِِمَّا َرَزقح ُمح َخوح ُظوَن َرهبَّ ادحََضاِجِع َيدح

َؿُؾوَن ﴾ نُيٍ َجَزاًء باَِم َكاُكوا َيعح ِة َأظح  .هَلُمح ِمنح ُقرَّ

، فال تعؾٌم كػٌس أي  كػٍس، ماا "قال الطزي  يف تػسِر هذه اآليِة: 
ِ
أخػاى اهللُ هلامالء

َ  جلَّ ثـاُؤه َػَتفم يف هاتنِي اآليتنِي، ِما َتَؼار  باه أظُقاـُفم يف جـاتِاِه ياوَم  ََ الذين َو

                                                                                

ؾم، والوق ، وجاء من حديث جابر أيضًا ظـد ابن ظدي بشر األزدي، وظـعـة الولقد بن مس

(، وفقه أربع ظؾل: ظبد الوهاَّ البؾخي، وهو مسوك اْلديث بل كذبه أبو حاتم، وظـعـة 6/1275)

 الولقد بن مسؾم، وضع  زهر بن ُمؿد التؿقؿي يف رواية الشامقني ظـه، وهذا مـفا، وادخالػة يف اإلشـاد.

 ( من حديث أ ي هريرة ريض اهلل ظـه. 1151(، ومسؾم ) 1622( أخرجه البخاري ))

 . 09( شورة اإلكسان: )

 .22( شورة ق: )

  .17-19( شورة السجدة: )
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كقا يعؿؾون  .  ()"الؼقامة، ثوابًا هلُمح ظذ أظامهِلم التي كاكوا يف الد 

اوه بؿـااِمؽم،  ُ  ضوياٌل، فاال تؼرِّ
ِ
وال تضاقُِّعوه فاتؼوا اهللَ ظبااَد اهللِ، فَؾقحاُل الشاتاء

اِت، واجعؾاوا لاقحَؾؽم لقاَل ادتَِّؼاني الاذاكِرين، ال لقاَل  بسفِرُكم ظذ ادعاايص وادؾاذَّ

 الغافِؾني ادستفِسين.

فقا َظَجبًا من شاػقٍه يف َاورِة حؾاقٍم، ومعتاوٍه يف َاورِة "قال ابُن الؼقِم رمحه اهلل: 

ي الـػقِس، باَع َجـَّاًة ظرُضافا األرُض ظاقٍل، آَثَر اْلظَّ الػايَن الرخقَص ظذ اْلظِّ الباق

ٍن َضقٍِّق بنَي أَحاَِّ البؾقِة والشفواِت   . ()"والسامواُت بِسجح

كُب قد شاَر ُمرِسظاً أ  َيا َاِح هذا الرَّ

 ظذ كػِسه فؾقباِك َمانح كااَن باكاااِقاً 
2 

 وكحُن قعوٌد ما الذي أكحاَت َااكِعُ  

ِو ضاائعُ    َأَيذَهُب وقتي وهاو باالؾفح
2 

ِن ظبادتِك. الؾف  م أِظـَّا ظذ ذكِرك وصؽِرك وُحسح



                                 

 .12/919( تػسر الطزي )

 (.2( حادي األرواح إىل بالد األفراح ))
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 اخلطبة الثاكقة

 . ادني، وأحؽِم اْلاكِؿني، و بعداْلؿُد هللِ رَِّّ الع

فاتؼوا اهللَ ظباد اهللِ، وشابؼوا إىل مغػرٍة من ربُِّؽم وجـٍة، ظرُضافا الساامُء واألرُض، 

تح لؾؿتؼني.   ُأظدَّ

 أَيا ادممـون.

 وإمااَمه، فانن ذلاك مان أفضاِل إن من أبواَِّ اخلرِ 
ِ
 إِشباَ  الوضوء

ِ
تاء ِل الشِّ  يف فصح

أال أُدلُّؽت  ىلتم متا  »: وشاؾم  اهلل ظؾقاهَذ  األظامِل، فِػي َحقح مسؾٍم ظن الـبيِّ 

يؿُحو اهللُ به اخلطايا، ويرفُع به الدرجاِت؟ قتالوا: بتم، يتا رَتوَل اهللِ، قتال: إَتباُ  

رُة اخُلطا إىل املْياجِد، واككظاُر الصالِة َبعَد الصتالِة، فتَللُِؽ  الوضوِ  ىلم املؽاِرِه، وكث

باطُ  باُط، فَللُِؽ  الره  .«الره

َره ظـد اهلل ظظقٌم.   فلشبغوا أَيا ادممـون الوضوَء، فننَّ أجح

 الطفارِة، فؼد َأَمَر الـباي  
ِ
 ظذ مجقِع أظضاء

ِ
 يؽوُن بتعؿقِم اداء

ِ
َاذ  وإشباُ  الوضوء

أَبِغ  الوضوَ ، »ث لؼقِط بِن َزَة ريض اهلل ظـه:بذلك، فؼال يف حدي وشؾم  ؾقهاهلل ظ

َ األصابِع، وبالِغ  ش االَكـِاِق ما مل تُؽن صائِمً   . «وخؾهل  َب، 

 أَيا ادممـون..

                                 

 ( من حديث أ ي هريرة ريض اهلل ظـه.  051( أخرجه مسؾم ))

( وقال السمذي: 227( وابن ماجة )27(، والـسائي )120وأبو داود ) (،722( أخرجه السمذي ))

 حديث حسٌن َحقح.
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يِن من َحَرٍج، بل َجَعَؾه َيِسارًا َشافاًل،  إن ربَُّؽم الؽريَم اْلؾقَم مل جيعل ظؾقُؽم يف الدِّ

﴾ َ َ َوال ُيِريُد بُِؽُم الحُعرسح ُقرسح  .قال تعاىل: ﴿ُيِريُد اهللَُّ بُِؽُم الح

َؾني، إذا كاكتاا  جح نِي، بدالً مان غساِل الارِّ فؿن تقِسِره: أن أجاَز َلُؽم ادسَح ظذ اخلُػَّ

َرٍَّ وكحومها.  مستورتني بُخ ٍّ أو َجوح

َص الـبي  وذلك برشِط أن يؽوكا قد ُلبَِسا ظذ ضفارٍة، وقد رَ    وشؾم  اهلل ظؾقهَذ  خَّ

مًا وَلقؾًة، ولؾُؿسافِر ثالثَة أيام بؾقالِقفاا ِل  ()يف ذلك لؾُؿِؼقم يوح ُة مانح أوَّ ، َتبتاِدىُء ادادَّ

مسحٍة بعَد اْلََدِث، فنذا لبس اإلكساُن ابورََّ مثاًل وقَت َالِة الػجاِر، ومل يؿساحح 

َل مرٍة إال لصالِة ابُؿُ  َة مسِحِه من َالِة ابُُؿعِة إىل مثِل ظَؾقحِفام أوَّ عة، فَقُؽوُن ابتَدَأ ُمدَّ

َؾقحِه إذا توضل.  ُل ِرجح  هذا الوقِت من الَغِد، فنذا ماَّتح اددُة وجَب ظؾقه َغسح

 الؾفم إكا كسللك ظؾاًم كافعًا، وظؿاًل َاْلًا، ودظوًة مستجابًة يا رََّّ العادني. 


 

 

                                 

 .125( شورة البؼرة: )

 (.227(، وَححه األلباين يف َحقح شـن ابن ماجه )550(، وابن ماجه )1077( أخرجه أمحد ))


