
 وقفات مع شدة احلر
 

أعمالنا،  حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باِهللا من شرورِ أنفِسنا وسيئات إن احلمد ِهللا
له، وأشهد يضللْ فال هادي ه اُهللا فال مضلَّ له، ومنيهد ال  من هإال اُهللا وحد أن ال إله

دأن حمم وأشهد ،لَه اشريك هبدع يمتسل لَموس بِهحوص هلَى آلصلى اُهللا عليه وع ،اورسولُه 
رياكَث. 

دعا بأَم: 
واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت ﴿ ،- عباد اِهللا -فَاتقُوا اَهللا 

، وإِنَّ لَكُم فيما ترونَ من اآليات ا﴾ فَإِنَّ لَكُم فيما سلَف من اَألموات لَعبروهم لَا يظْلَمونَ
كَردالَم. 

نيملسالْم راشعم: 
فقأْسِ، يارِي الرنِ، عيمي الْقَدافلٍ حجبِر كُما ظَنم ثْلِ هي مف ةالظَّهِري فصتني مف هذ

،ةارامِ الْحاَألي ،هأْسر قا فَوهامهلُ سسرةُ تبالالَّه سمالشو  يهؤذومِ تمالس اتلَفَحو
 أَهو مسترِيح مطْمئن الْبالِ، أَم هو منشغلٌ بِنفِْسه ؟فَأَي شعورٍ يِحملُه هذَا الرجلُ بِلَذَعاتها،

 ؟منزعج الْحالِ
 :عباد اِهللا

نالَ منا أَنْ ننركَانَ قَد نلَئ ا بِالَدنفَبِالَد ،فْسالن كبِذَل يقضسِ، فَتمالش رح  امأَيةٌ، وارح
والْهواِء الْعليلِ،  الظِّلِّ الظَّليلِ، من الناسِ لطَلَبِ ايدفَع كَثري الصيف فيها أَيام مستعرةٌ، مما

واالعتبارِ، بديع صنعِ  ذَلك الَ يمنع من أَنْ نتأَملَ بِعينِ الْبصرية والْماِء الْبارِد السلْسبِيلِ، فَإِنَّ
قَني أَتارِ، الَّذالقَه داحٍء الْويكُلُّ شٍء، ويقُولُ اُهللا كُلَّ شارٍ؛ يقْدبِم هدنالَى ععي ﴿: تإِنَّ ف

اتاوملْقِ السي خأُولل اتارِ لََآيهالنلِ واللَّي لَافتاخضِ والْأَرابِ  وونَ * الْأَلْبذْكُري ينالَّذ
ربنا ما خلَقْت  لْقِ السماوات والْأَرضِجنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى

اطذَا بالًه ذَابا عنفَق كانحبارِ ساِهللالن اتي آيفَكُّرِ فلتةٌ لوعا دهإِن ،﴾  ،ةريالْكَث ةرصبالْم
 .خمسِ وقَفَات يِسرية فَتعالَوا نلَبي هذه الدعوةَ في



واُهللا سبحانه جعلَ في هذه الدارِ  أَنَّ حر الدنيا الَ بد أَنْ يذَكِّر بِحر اآلخرة،: الْوقْفَةُ اُألولَى
ذَكِّرا يم ةهِبلْتارِ الْمبِالن ذَكِّرا يمو ،ةرضالن انبِالْجِن رأَبِي ه نفَع ،ةرعتسةَالْمررضي اهللا  ي

فَأَبرِدوا بِالصالَة؛ فَإِنَّ شدةَ الْحر  إِذَا اشتد الْحر: ((قَالَ صلى اهللا عليه وسلم النبِي عنِ عنه
ها أَكَلَ بعضي بعضا، فَأَذنَ لَ يا رب: جهنم، واشتكَت النار إِلَى ربها فَقَالَت من فَيحِ
الْحر، وأَشد ما  الشتاِء، ونفَسٍ في الصيف، فَهو أَشد ما تجِدونَ من نفَسٍ في: بِنفَسينِ

 .]شدةُ الْبرد: والزمهرِير[ )).تجِدونَ من الزمهرِيرِ
دبع نب رمأَى عر قَدزِيزِ  واُهللا -الْع همحر - ماقَو نوا مبره قَد ،ةازي جِنسِ إِلَى  فمالش

قَّووتالظِّلِّ، ودشأَنكَى وفَب ،اربا الْغ: 
هتهبج سمالش يبصت نيكَانَ ح نثَا معالشو نيالش افخي اربأَوِ الْغ 

هتاششقَى ببت الظِّلَّ كَي أْلَفيو موي كُنسي فوثَا افَسدماَ جاغر 
ةمظْلاَء مرغَب ةرقْفلِّ مي ظثَا فها اللَّبي غَمى فالثَّر تحيلُ تطي 
بِه نيلُغبازٍ تزِي بِجِههجثَا تبي علَقخت ى لَمدلَ الرقَب فْسا ني 

 وتغلي بِأَهلها الْفُجارِ، حني أَقْدم علَى معصية تذَكَّر الْعاصي لربه تلْك النار، الَّتي توقَّد فَهلْ
وبرزت الْجحيم * سعى  يوم يتذَكَّر الْإِنسانُ ما* جاَءت الطَّامةُ الْكُبرى  فَإِذَا﴿ ؟الْجبارِ

 .﴾فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى* ا وَآثَر الْحياةَ الدني * فَأَما من طَغى* لمن يرى 
انةَ اِإلميوإِخ: 

،ارراَألب لَفُكُمكَانَ س لَقَد ،ارسكناالو فوالْخ مذُهأْخي ،ارونَ النذَكَّري نيح  كذَل مهفَعدفَي
دخلَ  كَانَ إِذَا رضي اهللا عنه ن أَوسٍ اَألنصارِيفَهذَا شداد ب لمزِيد من االدكَارِ واالعتبارِ،
 فَيقُوم يصلِّي حتى)) النار أَذْهبت عني النوم اللَّهم إِنَّ: ((الْفراش الَ يأْتيه النوم، فَيقُولُ

واللَّيلِ إِذَا ﴿: الناسِ ذَات لَيلَةبِ - رحمه اُهللا -يصبِح، وقَرأَ عمر بن عبد الْعزِيزِ 
 .﴾، خنقَته الْعبرةُ، فَلَم يستطع أَنْ يتمها فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى ﴿ :فَلَما بلَغَ ﴾يغشى

أَتاح اُهللا لَنا  في الدنيا، بِما إِنْ كُنا نستطيع اتقَاَء حر الشمسِ: - عباد اهللا -الْوقْفَةُ الثَّانِيةُ 
شديد  السفَر إِلَى بِالَد االصطياف الْمنعشة، فَسيأْتي يوم من الْوسائلِ واَألجهِزة، ويمكننا

،برهالَ مو هنم فَربِ، الَ مالْكَر يمظع رالْح ب ادقْدنِ الْمفَعدوقَالَ رضي اهللا عنه نِ اَألس :
الْقيامة من الْخلْقِ  تدنى الشمس يوم: ((يقُولُ صلى اهللا عليه وسلم اللَّه سمعت رسولَ



من  فَيكُونُ الناس علَى قَدرِ أَعمالهِم في الْعرقِ، فَمنهم حتى تكُونَ منهم كَمقْدارِ ميلٍ،
 ركْبتيه، ومنهم من يكُونُ إِلَى حقْويه، ومنهم من يكُونُ إِلَى كَعبيه، ومنهم من يكُونُ إِلَى

أَخرجه )) [بِيده إِلَى فيه اهللا عليه وسلم صلى وأَشار رسولُ اللَّه: يلْجِمه الْعرق إِلْجاما، قَالَ
ملسم.[ 

الْكَرِمي ملسا الْمهأَي: 
هذبِه رإِذَا كَانَ اَألمو لَك كُنلْيو ،ةالطَّاعى وقْولَى التع اوِمفَد ،ةالفَظَاع  لْكي تف ككَانم
داحو كُنلْتاالظِّالَلِ، و  نابِمحالِ،  أَصماَألع هذه))موي لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعبلَّ  سالَ ظ

لُّهي: إِالَّ ظأَ فشن ابشلُ، وادالْع اماِإلم ،اجِدسي الْمف لَّقعم هلٌ قَلْبجرو ،هبر ةادبع 
عمت؛ اجي اللَّها فابحت الَنجرقَاوفَرتو هلَيبٍ  ا عصنم أَةٌ ذَاترام هتلٌ طَلَبجرو ،هلَيع

حتى الَ تعلَم شمالُه ما تنفق  إِني أَخاف اللَّه، ورجلٌ تصدق بصدقة أَخفَها: فَقَالَ وجمالٍ،
لٌ ذَكَرجرو ،هينمي ع تا فَفَاضيالخ اللَّهاهني.(( 

اإلميان يرونَ في الْحر  هلِ الْحر عائق عن طَاعة اِهللا سبحانه؟ أَم أَنَّ أهل: الْوقْفَةُ الثَّالثَةُ
ناذُ بعذَا مةً؟ فَهانِحةً سلٍ غَنِيمبلَى رضي اهللا عنه جع فأْسي فَاةُ، لَمالْو هترضح نيالٍ  حم

 ومزاحمة الْعلَماِء بِالركَبِ، وعلَى الظَّمأ في الصيامِ والَ ولَد، ولَكنه أَسف علَى قيامِ اللَّيلِ،
 اشديد اصوموا يوم: ((جلُساَءه اموصي رضي اهللا عنه أَيام الْحر الشديد، وقَالَ أَبو الدرداِء

هرمِ حوي رحل ةظُلْملِ لاللَّي ةي ظُلْمنِ فيتكْعلُّوا رصورِ، وشورِ النالْقُب((هنعرضي اهللا  ، و
شديد  في بعضِ أَسفَارِه في يومٍ رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم لَقَد رأَيتنا مع: ((قَالَ عنه

 من شدة الْحر، وما منا أَحد صائم إِالَّ رسولُ لرجلَ لَيضع يده علَى رأْسهالْحر، حتى إِنَّ ا
ةَ صلى اهللا عليه وسلم اللَّهاحور نب اللَّه دبعو.(( 

 :إِخوةَ اِإلسالَمِ
للْجمعِ والْجماعات، وشهود الْجنائزِ  الْمساجِدالْمشي إِلَى : من وسائلِ اتقَاِء حر جهنم إِنَّ

نا موِهحنا وةَ، فَكُلَّمارالْح فيالص اما أَيميالَ س ،اتالطَّاع  رفَاَألج ،راَألج ادز رالْح دتاش
،قَّةشرِ الْملَى قَدع  الَةص نم وعجلَّ الرلَعو،ةالظَّهِري ري حف ةعمالْج  افرصا بِاننذَكِّري

ابِ، فَرِيقسالْح فقوم ناسِ مةَ الناميريِ، فَإِنَّ الْقعإِلَى الس فَرِيقو ةنإِلَى الْج  موي قُومت
 الْجنة في الْجنة وأَهلُ النارِ في النارِ،يقيلَ أَهلُ  الْجمعة، والَ ينتصف ذَلك النهار حتى



هانحبس هلى قَونعذَا مهي﴿: وقم نسأَحا وقَرتسم ريخ ذئموي ةنالْج ابحنِ الًأَصقَالَ عو ،﴾
 .﴾ثُم إِنَّ مرجِعهم لَإِلَى الْجحيمِ﴿: الْفَرِيقِ اآلخرِ

الْكَرِميِ، علَيه أَفْضلُ  الْقُرآن الْعظيمِ، ونفَعنِي وإِياكُم بِسنة الْهادي بارك اُهللا لي ولَكُم في
الْمسلمني  ما تسمعونَ وأَستغفر اَهللا لي ولَكُم ولسائرِ الصالَة وأَزكَى التسليمِ، أَقُولُ

تفَاسيمحالر فُورالْغ وه هإِن وهرفغ. 
 

 اخلطبة الثَّانية
،انرِ اَألكْوبدِهللا م دمإِالَّ الْح أَنْ الَّ إِلَه دهأَشو ،انماَألزورِ وهقَلِّبِ الدمالَ  و هدحاُهللا و

،لْطَانالس ظيِميلُ علالْج لَه رِيكش دمحا منبِيأَنَّ ن دهأَشوثُ اوعبالْم ولُهسرو هدبإِلَى  ع
 .آله وصحبِه ومن تبِعهم بِإِحسان اِإلنسِ والْجانِّ، صلَّى اُهللا وسلَّم علَيه وعلَى

دعا بأَم: 
بالَلِ، والْجو ةزقُوا اَهللا ذَا الْعلَفَاتوا قَبراد فُِسكُموا َألناطْلُبالِ، ومحِ اَألعالالِ بِصاِء اآلجهتان 

* عظيم  أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شيٌء يا﴿ اَألمانَ ليومِ الْفَزعِ واَألهوالِ،
ضرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موايمع ةع اسى النرتا ولَهملٍ حمح كُلُّ ذَات عضتو تعضأَر 

يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس﴾. 
عدم رِضاه : جهلهومن  ابن آدم ملُولٌ، قَد وصفَه ربه بِأنه ظَلُوم جهولٌ، أَنَّ: الْوقْفَةُ الرابِعةُ

 :الْقَائلُ عن حاله، وفي ذَلك يقُولُ
 فَإِذَا جاَء الشتاُء أَنكَره يتمنى الْمرُء في الصيف الشتاْء

داحالٍ وى بِحضرالَ ي وفَه ها أَكْفَرانُ مسلَ اِإلنقُت 
الْبِر، وخصوصا  يكْثر التذمر من حر الصيف، بلْ يبادره بِأَعمالِ لَكن الْمؤمن الْحصيف، الَ

للظل وكذلك السقيا ملن  ما اشتدت هلا احلاجة يف وقت احلر ومن أعظمها وضع آماكن
وقد ، يف كل كبد رطبة صدقة  حيتاجها وان مل يكن فقريا بل حىت الدواب والطيور فان

داشالر يفَةلالْخ ةيصي واَء فاِهللا ج دبع نِهبطَّابِ النِ الْخب رماعمهناُهللا ع يضر " : كلَيع
انالِ اِإلميصبِ: بِخرضو ،فيي الصمِ فومِ الصوي الْيوِء فضالَغِ الْوإِبو ،فياِء بِالسداَألع 

 ".الشاتي



 :عباد اِهللا
ولَهبِها الْمحرِقِ عبرةٌ  الْخلْقِ، في تلْكُم الشمسِ بِضخامتها في :الْخامسةُ والْوقْفَةُ

دجسا ته؛ فَإِنبِرِينتعلْمةٌ، لنذْعةٌ ميعطم يهنِ، ومحشِ الررع تحمٍ توي كُلِّ يف  جرأَخ فَقَد
بِيأَنَّ الن انخيقَالَ صلى اهللا عليه وسلم الش رضي اهللا عنه َألبِي ذَر حسمالش تبغَر ني :

))نرِي أَيد؟ أَتبذْهت ((قَالَ: قُلْت ،لَمأَع ولُهسرو اللَّه)) :اهفَإِن  تحت دجسى تتح بذْهت
فَالَ يؤذَنَ لَها،  لَها، ويوشك أَنْ تسجد فَالَ يقْبلَ منها، وتستأْذنَ الْعرشِ، فَتستأْذنَ فَيؤذَنَ

،ثُ جِئْتيح ني مجِعا ارقَالُ لَهالَى يعت لُهقَو كا، فَذَلرِبِهغم نم طْلُعفَت :﴿ سمالشو
 .]))٣٨ :يس[ ﴾تجرِي لمستقَر لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

منِي آدب ضعب ركَبتي الَمفَع ودجالس نيبو مهنيالَ بحلَ أَنْ يقَب ،هِمبرل ودجنِ الس؟ع! 
خاشعةً  * يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجود فَلَا يستطيعونَ يوم﴿: يقُولُ اُهللا تعالَى

وعدوا يكَان قَدلَّةٌ وذ مقُههرت مهارصونَْ نَأَبمالس مهو ودجالَى ﴾،إِلَى السعقُولُ تيو :
 .﴾وإِذَا قيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَْ﴿

وآخرتنا الَّتي فيها  الَّذي هو عصمةُ أَمرِنا، ودنيانا الَّتي فيها معاشنا، اللَّهم أَصلح لَنا ديننا
ةًماداةَ زِييلِ الْحعاجا، ونادع ،ركُلِّ ش نا مةً لَناحر توالْمرٍ، ويي كُلِّ خا فلَن  راغْف ماللَّه

نِنيمؤالْمو ،اتملسالْمو نيملسلْمفِّقِ لوو ،اتواَألمو مهناِء مياَألح ،اتنمؤالْمو موالة  اللَّه
سخاًء  مطْمئنا اطَاعتك ورِضاك، واجعلْ هذَا الْبلَد آمن مرنا لهداك، واجعلْ أَعمالَهما فيأ

بِالَد رائسو انإِمينٍ وأَم اراًء دخر نيملسالْم. 
وامجع كلمتهم  ،ومف بني قلاللهم ألِّ ،مكان اللهم احقن دماء إخواننا املسلمني يف كل

راد بالدنا اللهم من أ ،بل السالم يا رب العاملنيس همهداو ،ح ذات بينهموأصل ،على احلق
رب  وافضحه يا ،كيده يف حنره دور ،اللهم اشغله يف نفسه هابسوء يف دينها أو أمن

 .العاملني
إِنك  ك الَّتي وسعت كُلَّ شيٍء؛له حق علينا، وارحمنا بِرحمت ومن اللَّهم اغْفر لَنا ولوالدينا

يمحالر فُورالْغ تأَن. 
 .وجوارِحنا خاضعةً لجالَلك مطْمئنةً بِحبك، وأَلِْسنتنا رطْبةً بِذكْرِك، اللَّهم واجعلْ قُلُوبنا



اللَّهم  .اآلخرة ها، وأَجِرنا من خزيِ الدنيا وعذَابِفي اُألمورِ كُلِّ اللَّهم وأَحِسن عاقبتنا
ريخا، وهراخا أَوارِنمأَع ريلْ خعاج لْقَاكن موا ينامأَي ريخا، وهماتوا خنالمأَع. 

 .وقنا عذاب النار ،ويف اآلخرة حسنةً ةً،نا يف الدنيا حسنتآاللهم و
تبِعهم  نبِيك محمد وعلَى آله وصحبِه اَألكْرمني، وعلَى من هم وصلِّ وسلِّم علَىاللَّ

بِهللا ر دمالْحينِ، ومِ الدوإِلَى ي انسبِإِح نيالَمالْع. 
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