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، اً  ستـشعار اونستـشعره   بل وحنسه   ، إن احلديث عن الشتاء يتردد على أمساعنا كثرياً         

ألمهـس يف  )) وجاء الشتاء(( وأنين أصدر هذه الكلمة .. نتظر أيامه فنشتاق إىل لياليه ون  
لبيـب   إن هذا الفصل إن أتى وأقبل فهو يـشري لَ أمهس وأقول، وأقول يف أخرى    ، أذن  

كم من شتاء مر علينـا      .. إيه، إشارة بأن حوالً من الزمن قد طوى بساطه وشد رحاله           
، فأما الذي قد مر علينا فكم من ليالينا قد ذهبت معه            .. سيمر علينا   وكم من شتاء    .. 

، وكم من حلظاتنا ما أصبح نـسج خيـال يف الـذكرى           ، وكم من أيامنا من صاحبته      
  ...وننسى منه ما ننسى، وهاجس نعي منه ما نعي 

 وحاجة ماسة جداً يف أن نقف وقفة نتحادث فيها من عامنـا           ، إننا لفي حاجة    .. نعم  
ونناديه فنرى أهو جييب؟ أهو يعود؟ كال وألف ال؟ بل لو اجتمعت اإلنـس              .. املنصرم  

واجلن واملالئكة وكان بعضهم لبعض ظهرياً ملا استطاعوا أن يردوا عشر معـشار مـن               
  .وحلظات وساعات ، الثانية؟ فما بالك بعام كامل حيوي بني طياته أياماً وليايل 

وكم خلق فيـه    ، فكم مات فيه أناس     ، داث وأحداث   إنه ميلك بني جنباته أح    .. أجل  
  .وشقى فيه غريهم ، وكم سعد فيه قوم ، آخرون 

وتالمس أحاسيسي ألتذكر أصحاباً وأحبابـاً كنـا        .. ال زالت ذاكريت حترك مشاعري      
وصدى أصـوام  ، ال زالت صورهم يف خميليت  ...ونسامرهم  ، ونضاحكهم  ، جنالسهم  

  ...هي الدنيا بأيامها ولياليها يقرع أبواب أذين ولكن 
نعـم   ]..وتلك األيام نداوهلا بني الناس      [: فربنا عز وجل يقول   .. هي الدنيا وكفى    

.. البد أن جنعل من هاجس الذكرى منادياً يذكرين ويذكرنا مجيعاً بسنن اهللا يف الكون               
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يل يقلب اهللا الليل والنـهار إن يف ذلـك لعـربة ألو           [ :يذكرنا بقول ربنا عز وجل    
  .]األبصار

إن .. إنه مـضى    ، كل هذا وال أزال أتساءل عن ذلك احلول الكامل إنه ذهب وانتهى             
.. ، مـاذا خـسرنا     ، ماذا رحبنـا    ، ماذا قدمنا   .. هاجس اخلري حيثنا وهو يستفهم منا       

  )) .علمها عند ريب يف كتاب ال يضلُّ ريب وال ينسى (( واجلواب 
  :مث أصغ إىل قول الشاعر 

   نساق إىل اآلجال والعني تنظر              نا األيـام تترى وإمنا ـ بتــمـر
                وال زائل هذا املشيب املكدر ال عائد ذاك الشباب الذي مضى ـف

، فقد انصرم مع العام أعـوام       . إننا لفي حاجة وحاجة ماسة لنقف ونتفكر فيما انصرم          
 اليت ال مفر منها وال  مهرب من حقيقتها هي           والنتيجة احلتمية . وانطوت مع اليوم أيام     

ومن وجد غري ذلك فال يلـومن       ، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا      .. أننا سنرى كل ذلك     
 قدم عبد   – ويف لفظ    –ال تزول قدما     : (( rيقول النيب   . والعتب عليه   ، إال نفسه   

 ... )) فيما أباله    وعن شبابه ، عن عمره فيما أفناه     ، يوم القيامة حىت يسأل عن أربع       
والبد ، إذن البد من السؤال     .. ومربط الفرس   ، وهو بيت القصيد    ، وهذا هو الشاهد    

، فهل أعددنا للـسؤال جوابـاً       .. المفر من اإلجابة على ذلك      .. من الوقوف لذلك    
  .يا أخا اإلسالم هكذا متر األيام والسنون .. أجل .. وللجواب صواباً 

خلوقات بصورة أدبية مجيلة ترسم للحديث صورة رائعة تتجلى         خياطب بعضهم بعض امل   
 تعلم أن عاماً قد تـصرمت       أمل.. فها هو خياطب اجلبل     .. فيها سنة اهللا يف هذا الكون       

أيها املـسكني قـد   : أيامه ماذا عملت ؟ ما الذي حدث لك ؟ فرد اجلبل بلسان احلال            
 األرض حـىت ال     أثبت.. مر اهللا به    وأنا أؤدي ما أ   . مرت علي آالف السنني واألعوام      

مث خياطب الشمس بلغة أدبية فيقول أيتها الـشمس أمل  ، أما أنت فانتبه لنفسك    .. تزول  
فقالت ، وحلّ علينا عام جديد     . تعلمي ما حصل يف هذا اليوم ؟ لقد ذهب عام كامل            
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ذن اهللا  وأنا أشرق مث إىل الغروب بـإ      .. الشمس مسكني أنت مرت علي آالف األعوام        
وخياطب البحر أيها البحر أمل تعلـم   ، ال أعصي اهللا طرفة عني فانتبه لنفسك        ، عز وجل   

فأنا يف واجب   ، ودع عنك أمري    ، ما الذي حصل فأعرض البحر وقال عليك بنفسك         
  . وإن شاء أبقاين ، أؤديه وإن شاء اهللا أزالين 

  
  
  
    

، جاً ويتلعثم ويتلكأ يف الكـالم       فيجد حر  ، يق بعض الناس عندما يسئل كم عمره      يتضا
ملَ ؟ ألنه يظن أنه إذا أخرب عن سنه احلقيقي          .. ويلِْبس اجلواب ثوباً من التدليس والتلبيس     

ليس من املـروءة أن   : (( ولذا رحم اهللا الشافعي عندما قال     ... نظر إليه الناس بأنه كبري      
قد ولكن اإلجابة عليه     ..ال..  ليس ألنه حرام أو فيه قدح        –)) تسأل الرجل عن عمره   

.. تستدعي املسؤول إىل أن يكذب والعجب أن النصارى حيتفلـون بأعيـاد املـيالد               
،  على أعيادهم    ويظهرون أعمارهم يف الصحف واالت وحنن  إذ نقول ذلك ال نقرهم           

واألمر الـذي   ، لكن بيت القصيد هنا     ، الوقت الذي يرفضها ديننا     بل ال نعترف ا يف      
بهم حرج يف إظهار أعمـارهم      ياهد للمناسبة حيث إم ال يتورعون وال يص       نأخذه كش 

مع أم يكفرون باهللا ورسوله ويف اجلهة األخرى نرى كثرياً مـن املـسلمني              . احلقيقية  
بل إم مل يعلموا أنه كلما طال عمر العبد وحسن عمله فـذلك             ، يتحرجون يف ذلك    

اهللا نـسأل    ف ))ال عمره وحسن عمله    خريكم من ط    : ((rقال  .. فذلك خري .. خري  
  .. هذه وقفة فلنتذكر ما سلف من أعمارنا .. أن جيعلنا ممن طال عمره وحسن عمله
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وينفرون مستعدين  ،  يهرع الناس    دائماً ومع إطاللة الشتاء وفور قدومه وجميء املبشر به        
ن أم البد وأن    فهم يرو .. ستقبال هذا الضيف الذي ال حيل عليهم إال مرة يف عامهم            ال

وإمنا ملا حيمله يف جعبته هلم فهم جيلبـون خبيلـهم           ، وليس هكذا فحسب    ، يستعدوا له   
وال .. ومن لباسه ولوازمه وهذا أمر ال غرابة فيـه          .. ورجلهم من طعام الشتاء وشرابه      

وأمرنا ا يقول   ، يسرها ربنا جل وعال     إن ذلك من حمض فعل األسباب اليت        دهشة بل   
هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقـه             { :عز وجل   

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من        {: ويقول تعاىل    }وإليه النشور   
  .فهكذا يكون احلث على السعي وعلى األخذ باألسباب .. نعم . }فضل اهللا 

  ساقط الرطب إليك اجلذع ي  وهزي               مرمي ـأمل تـــر أن اهللا قال ل
   له سبب شيءكلُته ولكن ــ              جن   زهـولو شاءأن جتنيه من غري ه

  
  
  

   
فيكثر كالم  ، يشتاق السامع خلرب الشتاء ويهتز عوده طرباً عندما يتذكر األمطار والسيل            

ـ    ويتسارعون  ، عون برؤية املطر وآثاره     تويستم، الناس عن ذلك     اطق يف الذهاب إىل من
لتحـسم القـضية    )) لكن(( منهم ال مطعن فيه وال غرابة مث تأيت           ذلك وكل.. ، السيل

حيث أن القليل منهم من يربط هذا التغري الكوين باآلخرة السيما إذا علمت أن ربـط                
تزيد املرء إمياناً وتسليماً باهللا عز وجل فكل صغري وكـبري يف          ، مثل هذه األمور باآلخرة     

فمن هذا املنطلق كان حرياً بنا أن يكون هلـذا          ..  إرادة اهللا وبإذنه   هذا الكون يسري حتت   
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أن نضع يف قرارة أذهاننا أن مـن الفطنـة      ، وكان من األحرى    ، األمر تأثرياً يف نفوسنا     
ربطـه  وي، يف موقف مير عليه إال ويربط ذلك املوقف بطاعة اهللا           ، والنباهة أالّيفَرط املرء    

 سعيه إىل الطاعات أو أن يكون املوقف مما حيجمه ويردعـه            ادفإما أن يزد  ، بسنن  اهللا    
 يف xولقد كان ج الرعيل األول وعلى رأسهم رسـول اهللا        ، عن السيئات واملعاصي    

فيزيدهم ذلك شوقاً إىل اآلخرة      جيعلهم يربطون كل تغير بأمر اآلخرة        أن تربيته ألصحابه 
 ))إذا اشتد احلر فـابردوا بـالظهر  : (( rيقول النيب   ،  وإىل ما أعده اهللا يف اآلخرة      ،

فإن شدة احلـر  : (( فيأتينا اجلوابِلم يندب تأخري الظهر؟ : قف معي قليالً ولنتسـاءل   
  )).من فيح جهنم

يأتيك ليصور لك أن البعد بـني الـشرق          ، rهذا املثال احلي من حديث رسول اهللا        
ألمـر أصـبح   ، ر فيه األقصى والغرب األقصى أقل من حميط رأسك وذهنك الذي تفكّ         

.. بكالم عن الـدنيا     )) احلديث  (( أفتتح  ، إنه ربطٌ بني الدنيا واآلخرة      ، أشد من ذلك    
  .. مث ختم احلديث بكالم عن اآلخرة 

ولتكن أمام صورة حقيقية تعطيك حيـزاً       ، جييء هذا األمر ليجعلك أخي أمام أمر حي         
  .. لتقيان أبداً يف ذهنك بل ويف قلبك كافياً ألن جتمع بني من ال ي

وإذا استطردنا قليالً لنتقلّب بني أحرف احلديث وكلماته وعباراته ومنـر علـى معـاين        
وهلـذا فينبغـي أن     )) إن هذا احلر من فيح جهنم       (( ينتهي احلديث   .. حسان يف ذلك    

وأن املـراد هـو أن يتـذكر        ، تؤخر الصالة شيئاً يسرياً حىت تعلم احلكمة من تأخريها          
وانظر إىل ما أجاب اهللا املنافقني عندما تعلّلوا وتلكؤوا  اخلروج مـع   ، ر النار   املصلون ح 

 فأتاهم اجلواب الصارم    – } وقالوا ال تنفروا يف احلر    { وقال بعضهم لبعض     rالنيب  
وهكذا ،  هكذا تتضح األمور     }قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون          { –املنكي  

  .خرة يف هذا اجلواب الصريح الفصيحتتقلص املسافة بني الدنيا واآل
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إن الـشمس  : ((  وهـو يقـول   rمث انتقل معي إىل خرب آخر وحديث شريف لنبينا  
 ال ينكسفان ملـوت     – ويف لفظ    –والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل ال ينخسفان          

  )).أحد وال حلياته
لـذين  وكأني بك وأنت تسمع هذا احلديث ترتسم يف ذهنك صورة ألولئك النـاس ا             

وهل هـو  ، يخربون خبسوف القمر أو الشمس فإن ذلك يدفعهم إىل أن يروا الكسوف             
ا كسوف كُلّي أو جزئي مث تذهب أوقام حىت يتجلى الكسوف وهم ينظرون إىل هـذ              

ومل تدخل قلوم هيبة من هـذا       ،  يؤثر فيهم ذلك     ومل، القمر أو تلك الشمس بفضول      
  .التغري

ع رأسه إىل الشمس فرآها قد كسفت فرجع مـسرعاً جيـر             إىل سفر فرف   rخرج النيب   
تقول عائشة حىت خفت أن الساعة قد قامت ما الذي حصل؟ ما العلـة؟ ومـا         ، رداءه  

السبب؟ إن السبب هو أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحـد                
ولكن خيوف  (( يف ذلك ؛    لقد أبطل اعتقاد اجلاهليني مث بني احلكمة اإلهلية         ، وال حلياته   

فإذا رأيتم ذلك فـافزعوا وصـلوا       (( إذن ماذا نعمل؟    .. )) اهللا ما من شاء من عباده       
كم ..  اهللا أكرب  ذا الشعور من كثري من املسلمني       أين ه )). وادعوا حىت يكشف ما بكم      

ال نرى إال قلة قليلة تتفاعل      ، وال نرى إال القليل     ، خسف القمر   كم  كسفت الشمس و  
وقـل  . . وفئة معدودة تلك اليت يتغلغل يف خلجاا هذا املشهد، قلوا مع هذا احلدث  ب

 وكلـها ألفـاظ     – ))هل تضارون أو تضامون    : (( rقول النيب   إن شئت أو تذكر     
ال يـا  : قالوا.  يف رؤية القمر مكتمالً يف ليلة البدر ليس دونه سحاب       –صحيحة واردة   

  .رسول اهللا 
وكم استمتعنا برؤية تلك الكوكبة البيـضاء  ، مكتمالً مرات وكرات كم قد رأينا القمر   

فأمـا  ، وتركنا حقيقة األمر    ، فنسينا ماهي   .. اليت تتألأل يف كبد السماء يف ليلة متامها         
، خرج أحد السالطني يف ليلـة مقمـرة       : الشعراء فاملتزلف يتزلف مبدح سلطانه بالقمر     
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 فأراد الشاعر أن يصلح هذا املوقف كما يزعم         ،فتشاءم السلطان   ، فتخلل القمر سحابة    
  :فقال

  ـاف السـحابـيبـدو مث يلتح    ف           لــوح حينـاًـأرى بدر السماء ي
  ا فغـابـاـ             وأبصر وجهك استحي    ـه ال تبـــداــوذلـك أنـ

  .وكذب الشاعر
وتنقـدح  ، ن بعـشيقام    فإم يتغزلـو  ، أما العشاق فإذا رأوا القمر يف هذه الصورة         

  .قرائحهم لوصف عشيقهم وحمبوبام بصورة القمر
 فواصلوا ليلهم بنهارهم يقيمون نظريات علمية جمردة وهذا شـيء مـن             أما أهل الفلك  

 هنا يكفينا جتواالً مع القمر وأحبابه وعـشاقه         إىل! كنهم فقدوا مراد الشيء ولبه    العلم ل 
كيف يـربط احملـسوس بغـري       .. يف يوجه ويريب     ك rلننطلق هنا عند معلم البشرية      

كيـف يربـأ    ، والعلم الـيقني    ، كيف جيعل الذهن متلبساً باحلقيقة احلقة       ، احملسوس  
  .بالنفوس والعقول إىل املعاين السامية 

فأصغ مسعك يـا  ، كيف كان موقفه مع ذلك املشهد الذي يتكرر يف كل منتصف شهر    
هـل  ( وهـل تـضامون     )  يصيبكم ضرر  هل( هل تضارون    : rال  ق، رعاك اهللا   

 ال يا رسـول    : قالوا، ليس دونه سحاب    ، عند رؤية القمر ليلة البدر     . )يصيبكم زحام
ال زال ذلك يصول وجيول     ، كأن لسان حال الصحابة يقول ما الداعي هلذا السؤال          ، اهللا

مة فهكذا  ألم يعلمون أن خلف السؤال حك     .. يف أذهام ال استنكاراً ولكن إستفهاماً       
علقـت  ويزيل الدهشة اليت    ، إلستفهام  ذلك ا  مث جاء اجلواب الذي يكشف       rعودهم  

نعم تنتظر اإلجابة اليت سوف تـنري الطريـق         .. تنتظر اإلجابة   ، باألذهان وهي تتلهف    
أرأيت  .. كذلك ترون ربكم يوم القيامة     : rفجاءت اإلجابة بقوله    .. وتبدد الظالم   
ربط رؤية القمر مبعتقٍد من وفقـه    ، ذا الربط النبوي العظيم     وأبصرت ه ، هذا األسلوب   

  .اهللا وسلكه فاز بالظفر 
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  ..سأل أن يقر أعيننا برؤية وجهه الكرمي من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلّةفاهللا ن
 – يف الـسماء  إذا رأى ناشئاً   ، rكان النيب   ، وامسع إىل قول عائشة رضي اهللا عنها        

وهو رسول اهللا خري مـن      ، وأقبل وأدبر   ، ودخل وخرج   ، د   قام وقع  –أي سحابة   
وطء الثرى وأول من يستفتح باب اجلنة وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما                 

، إنه يرى املـشهد  ، ويقبل ويدبر ، ويدخل وخيرج ،  ومع هذا كله يقوم وقعد ..تأخر  
ح  وتتشابك حىت تـصب ،ا البعض يف ذهنه ولكن يرى من خلفه مشاهد تترابط مع بعضه    

فلما رأوه عارضاً مستقبل    ((  بقوم عاد    - r -لقد ربط هذا املوقف     جزًء ال يتجزأ    
ت هي اليت تـشدهم     ـكان،  ماهلم إال الظواهر     ))قالوا هذا عارض ممطرنا     ، أوديتهم  
تدمر كل شـيء بـأمر ر   ، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم          (( فحسب  

  )).ا
ودخل وخرج وأقبـل    ،  إذا رأى ناشئاً يف السماء قام وقعد         rذي بدء كان    عوداً على   

 خيشى أن يكون ذلك الـذي أقبـل     – أصابه السرور    –فإذا مطرت سري عنه     ، وأدبر  
  ،ليس من الرمحة بل من العذاب 

إذا هبت ريح جيثو على ركبتيه فزعاً مـن الـريح            rومثل هذا ما كان حيصل له        
اللهم اجعلها لقحاً وال جتعلها عقيمـاً       ، ياحاً وال جتعلها رحياً     اللهم اجعلها ر  : ويقول

وأعوذ بك من شر هـذه      ، اللهم إين أسألك من خري هذه الريح وخري ما أرسلت به            
  .الريح وشر ما أرسلت به 

البـد  ، البد وأن تكون قلوبنا معلقة باآلخرة       ، هذه التغريات البد وأن نربطها باآلخرة       
ويربو بنا إىل معـاٍن     ، و اآلخرة   ا مكان شاغر نستخدمه فيشدنا حن     وأن يكون يف أذهانن   

إذن .. إذا علمنـا هـذا   ، وتشد األمساع ، وتلفت األنظار  ، رق القلب    تس الية سامية ع
اشتكت النار إىل را فقالت يـا        : (( rبقول النيب   لنربط هذا الشتاء الذي حنن فيه       

بـنفس  ، فأِذنَ اهللا هلا بنفـسني  ، اللظى و، من شدة اللهب ، رب أكل بعضي بعضاً   
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وما ، فما جتدونه من برد يف هذه األيام فهو من زمهريرها           ونفس يف الشتاء    ، بالصيف  
يا ترى كيف يرى املسلمون هذا املبدأ أو هذا الفصل          .. جتدونه من حر فهو من مسومها       

؟ إن اجلواب هـو     ..لو جعلوا هذا احلديث يف سويداء قلوم قبل أن حيفظوه يف عقوهلم           
ونقلة مباركة إىل التعلق باآلخرة ورغبة ورهبة تدعوان        ،  إجيايب حنو العمل الصاحل      انتقال

  .وترك الشر واالبتعاد عنه ، إىل فعل اخلري واحلث عليه 
وتأسيس قواعد راسية يف قلـوب وعقـول        ، ترسيخ هذا املبدأ     ، rلقد كان ج نبينا     

  .وأذهان أمته 
 يشحذ اهلمم والعزائم لـيحطَّ      rنعم إنه   ، يقرم منها وكأا الساعة     يربطهم باآلخرة   

  .ا يف املراكب العليا 
 rلكن ملا ربطه الـنيب      ، موقف مير كثرياً على الصحابة ولكنهم قد الينتبهون إىل ذلك           

  .وقف من أمور اآلخرة تغريت أحواهلم واستنارت بصائرهممب
 وكان يف األسرى امرأة حتمل بني يديها طفـالً          ، وصحابته بعض األسرى     rأَسر النيب   

أتظنـون  ، أرأيتم هذه املرأة     : rفقال الرسول   ، وتضم الطفل إىل صدرها     ، رضيعاً  
وأجابوا بـالنفي   ، فتعجب الصحابة رضوان اهللا عليهم      ، أا طارحة ولدها يف النار      

  .املطلق 
بل كيف بأمه الـيت     ، يف بأبيه   فك، فكيف بأخيه   ، إن عدو الطفل قد ال يلقيه يف النار         

  .هي أرحم اخللق به 
 اهللا أرحم بعباده مـن هـذه        - وهنا الشاهد    -: معاذ اهللا يا رسول اهللا قال     : قالوا  
   .بولدها

إن  : (( r قـال    } وما ينطق عن اهلوى      { يربط كما رأينا من قبل       rإنه رسول اهللا    
فبهذه الرمحة اليت نزلـت     ، )) وأمسك عنده تسعاً وتسعني   ، هللا مائة رمحة أنزل واحدة      

  .حىت ترفع الفرس حافرها عن صغريها خشية أن تصيبه ، ويترامحون ، يتعاطف اخللق 
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  .مع ربطها باآلخرة ليزيد املرء إمياناً على إميانه ، وهذه املشاهد ، إن هذه الوقفات 
ا رأيت الثلج   وم، واهللا ما مسعت األذان إال تذكرت النفخ يف الصور          : يقول أحد الزهاد    

  .يتساقط إال تذكرت تطاير الصحف يف يوم احلشر والنشر 
، وكانت قلوم معلقة بـرم عـز وجـل          ، لو أن هذه املفاهيم كانت عند املسلمني        
وهي بذلك سوف تنقذهم من شباك الـدنيا        .. لكانت هلم عزة ومكانة ورفعة كيف ال        

  .ياا فاهللا نسأل أن يعز اإلسالم واملسلمنيوافتنت مبغر. اليت لطاملا ذلّت من تعلق قلبه ا 
  
  
  
  
   

وحيجـون  ، ويصلون صالتنا   ،  نعيشه ويعيشه معنا أناس يستقبلون قبلتنا        إن هذا الفصل  
  .فلهم  حق ، حجنا 

البـد أن نستـشعر     ، هنا وهنـا فقط    .. إن هذا الفصل وما مير علينا فيه من الشدائد          
البد أن نتـذكر أولئـك الـذين        .  واملساعدة منا  مجيعاً أن هناك من هو أحوج بالرأفة      

 بـل   –البد وأن ال ننسى أولئك الذين المس        ، ويلتحفون السماء   ، يفترشون األرض   
 أو رىب الـنيب     rربط النيب   ، وعوداً على ما سبق     ..  عظامهم   – برد زمهرير    –اخترق  
r أصحابه على هذا املبدأ .  

إن :  خماطباً إيـاهم  rفقال ، ض أصحابه  يف غزوة من الغزوات ومعه بع  rخرج النيب   
حبسهم وال هبطتم وادياً إال كانوا معكم       ، باملدينة أقواماً ما سرمت مسرياً وال نزلتم مرتالً         

وأن ال  ، أملـاً وأمـالً     ، إذن فينبغي أن يكون املسلم مع أخيه املسلم قلباً وقالباً           . العذر
والذي يشد  ،  بالبنيان املرصوص    r وشعور األخوة الذي صوره   ، يفارقه شعور الترابط    

 



 ١٣

كمثل ، وتعاطفهم  ، مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم       (( rويف قوله   . بعضه بعضاً   
  )).اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

ومل يرونا ولكن قد مجعنا وإياهم احلـق        ، إذن البد وأن نشارك إخواننا الذين مل نرهم         
لكـن إن   .. وأن تعانق أحزام أفئـدتنا      ، البد أن تداخل فرحتهم قلوبنا      .. واإلسالم  

فأصبح النـاس يعلنـون الفـرح       ، قلّبت الطرف وجدت األمر قد انتكس على العقب         
بينما هناك من املـسلمني مـن هتكـت         .. تافه جداً   .. واألفراح مجاعياً على أمر تافه      

، وسامهم العدو سـوء العـذاب       ، ن بالدهم   وغصبت أراضيهم وشردوا م   ، أعراضهم  
 – وقليل مـاهم     –ومع هذا كله ما ترى إال القليل        ، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم     

بل إن البعض من املسلمني ال يكلّف نفـسه         ، ويستقرئ أنباءهم   ، ممن يعرف أخبارهم    
وكـأني  . ع اخلرب أو مس ، أو جملة   ،  يف جريدة    البتة بتتبع أخبارهم إال إذا مر عرضاً عليه       

بك وأنت تسمع أو تقرأ هذه الكلمات ينتابك شعور حيثك حثاً بل ويلزمك إلزاماً بـأن   
  .اجلميع لزاماً عليه وأن خيلع من أمواله ومالبسه صدقة يبتغي ا وجه اهللا 

هناك مسلمون ال حيلم بل ال يتصور أحدهم وإن شئت فقل ال يتوقـع يف احلـسبان أن             
  .د جعلته أنت مما فضل من ثيابك ومالبسكق، يصل إليه ثوب 

، ل أحدنا من ثـوب      وكم يفص ، لك أحدنا من ثوب     قل يل بربك كم مي    ، أخي يف اهللا    
  .خري كثري كثري.. وكم .. وكم .. وكم

إننا أخي املـسلم نـسمع   ... إىل اهللا املشتكى  .. ، ولكن أين العمل    .. وِنعم ال حتصى    
لكـن إذا   ، ثق بصدق نقلة أخبارهم ألكـذم وكـذّم         أخباراً لوال أن الواحد منا ي     

وإال فالكالم يف ظاهره نسج من اخليال وضـرب         . صاحب خربه قَسم مغلَّظ أذعنت له     
  .من األساطري

وضعفت أبدام  ، قد شابت رؤوسهم يف اإلسالم      ، أولئك العراة يف برد الشتاء القارس       
دهم يصيبها من الربد أضعاف أضـعاف       فكيف إذا كانت بال   ، عن حتمل قليل من الربد      
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، إن أمثال هؤالء من الصور املأساوية املبكية البد وأن ال تفارق أعيننا             . ما يصيب بالدنا  
  .وأن التغيب عن أذهاننا مث نواسيهم مبا نستطيع

فـارفع  ، فإن عجزت عن مواسام ومساعدم      .. أمل تعلم أخي أن آخر الدواء الكي        
وأصحب ذلك بدعاء خملص يالمس القلب فهذا أقل        ، و ربك   أكف الضراعة صادقة حن   

  .القليل
ونعم اهللا مسبغة علينـا آنـاء الليـل        ،إننا ال ننكر النعم اليت نراها تترا ففضل اهللا واسع           

فرب صدقة خترج من يد صاحبها أو خترجها ميني صاحبها وال تعلـم             ، وأطراف النهار 
وإن اهللا طيـب ال يقبـل إال     ، عند ربه جل وعال   وتشفع له   ، تكَفِّر عنه خطاياه    ، مشاله  

ا إىل  والصدقات إىل من يستحقوا أو من يوصـلو طيباً فاهللا اهللا يف املبادرة إىل اخلريات      
  .من يستحقوا

إن أحدهم خيرب ويقسم باهللا العظيم أن عنده جدتني ألمه وأبيه تنامان يف حلاف واحـد                
  .من شدة الربد

ال حتقرن صغرية إن اجلبال مـن  !! وما فضل من فراشنا ومالبسنا يتآكل من طول كرته          
  ...احلصى

 فهيا أخي   ))..وال حتقرن من املعروف شيئاً       : (( rقول النيب   وخري من قول الشاعر     
وعند ذلك الفقري احملتـاج     ، امض وتصدق ولو بشيء يسري فرمبا يكون يف نظرك حقري           

  ..كبري وعظيم
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 كما اعتادوا كل عـام فيكـون   – زعموا –جييء الشتاء فريتب كثري من الناس أوقام   
أمل تر أن عدد املصلني يقل يف صالة الفجـر    . الليل جواً للسهر والنهار وقتاً مناسباً للنوم      

  .يف أيام الشتاء
 يف هلو   ألن كثرياً منهم استحلى السهر فطال ليله وتأخر نومه من أجل أنه قطّع الليل إرباً              

  .ولعب وطرب ويف قيل وقال 
 رضـي اهللا    – ملا حضرت معاذاً الوفاة   ، لقد تغريت مفاهيمنا عن مفاهيم السلف       .. نعم
أعلم األمة باحلالل واحلرام الذي     ،  ومن معاذ؟ إنه معاذ بن جبل الصحايب اجلليل          –عنه  

 ))لماء برتوة حجر  إذا كان يوم القيامة يقدم معاذ بن جبل الع         : (( rيقول فيه النيب    
 : rوهو الذي قال فيه الرسول      ، يكون إمام العلماء بقذفة حجر لسعة علمه وإطالعه         

 إنه  – رضي اهللا عنه     –وأكرم ا من وسام نبوي شريف تقلده        )) يا معاذ إين أحبك     (( 
يا صاحب رسول   ، يا أبا عبدالرمحن    ، يا معاذ   : فقال من حوله  ، ملا حضرته الوفاة بكى     

  !أتبكي فرقاً من املوت؟ : rاهللا 
ال واهللا ال أبكي فرقاً من املـوت  : وذكروا شيئاً من فضائله قال    ، وكذاوأنت كذا وكذا    

وصـيام  ، لكن أبكي لفقداين قيام ليايل الـشتاء الطويلـة          ،  ال مرية فيه      حق إن املوت 
  .ومزامحة العلماء بالركب ،اهلواجر 

تفكري إن نظرت إليه من وهلة حـسبت        . ري منا غري آمال كث  .. حقاً إن آماله غري آمالنا      
ويرسم أحالماً وردية كان يريد حتقيقها يف حـني أن الواقـع            ، أنه يسبح يف حبر اخليال      

 بـني  وأن يكون ذلـك ،  جيعل مهّه ذنوبه خالف ذلك الواقع الذي حيتم على العاقل أن     
  .عينيه آناء الليل وأطراف النهار
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جتمع اخللق من النـاس يف      في، ىل معاصي اهللا يف  الشتاء       أمل تر أن الليل وسيلة ومطية إ      
إذا علمنا هـذا    ..! .. مرتل أحدهم وال حيضرون إال متأخرين ألن الليل طويل زعموا           

: كما قسمه شيخ اإلسالم ابن تيمية ر محـه اهللا تعـاىل     أخي فلنعلم أن السهر سهران      
ال سهر إال   :  ويف لفظ  افرال مسر إال ملصل أو مس     ، سهر شرعي يف طاعة اهللا عز وجل        

ومل ، أو إكرام ضيف أو مداعبة زوجة أما ما كان يف غري ذلك           ، طلب علم   : يف ثالث   
ليايل الشتاء وما أدراك ما ليايل      .. فقد يكون حجة على صاحبه    ، يكن له ضرورة شرعية     

ولسان احلال يقول   ، وسوادها احلالك   ، قد أسدلت أستارها بظالمها الدامس      ، الشتاء  
وإن هذه الغنيمة مـن     ، يا من افتقر من قيام الليل فإن هذه الفرصة من أعظم الفرص             : 

  .فاهللا اهللا ال يفوتنك قيام الليل فانه قد أنقرض إال ممن رحم اهللا. أجل الغنائم 
نقل املقريزي يف خمتصر قيام الليل حملمد بن نصر رمحه اهللا أن أهـل الـسرايا إذا أرادوا                  

تكـون  .. قالوا موعدكم وقت قيام القراء يف منتصف الليـل        ، يل  اخلروج للغزو يف الل   
.. فدارت املفاهيم معهـا    ، وهكذا دار الزمن واأليام     ..البيوت كلها تعج بالقرآن الكرمي    

تسمع إال هلو   ر على البيوت يف آخر الليل فال        كيف ال؟ وأنت مت   .. بل وانقلبت املفاهيم    
مـن يـستغفرين   : فيقول.. رب سبحانه وتعاىل    وزمر وطبل وغناء؟ يف وقت يرتل فيه ال       

  .أو كما ورد يف اخلرب  القدسي ، ومن يسألين فأعطيه ، فأغفر له 
فيحببـهم إىل   ، وجيعل أهلها أسياداً حيبهم اهللا      ، ويربيها  ، إن قيام الليل يهذب النفوس      

ـ ، ويوضع هلم القبول يف األرض ، وهكذا ميلكون الناس ، الناس   شتكى ولكن إىل اهللا امل
  . بقيام الليل فكيف خياطبون، لمني فرائض الصالة ِإذْ أضاع كثري من املس

واليت تزيد عن عشر ساعات أو      ، هي تلك الليايل ذات الساعات الطوال       .. ليايل الشتاء 
فهب أنك تنام نصفها لتعطي بدنك الراحة املطلوبة مث قمت بعد ذلك يف صالة              .. أكثر  

مستغالً بذلك بعض الدقائق فلرمبا صـادف ذلـك بابـاً           ركعة أو ركعتني بنية صادقة      
  .مفتوحاً
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دعوة رجل صادق   : كم بيننا وبني عرش الرمحن؟ قال     : سئل اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل       
  .من قلب صادق

ولتكن أنت الرجل الـصادق وعليـك       ، فلتكن هذه الليايل هي الفرصة      .. أرأيت أخي 
  .بإخالص النية هللا عز وجل 

واعلم أن اهللا إذا علم منك صدق النية        .  النفس وإثقال وأثقال الشيطان    ودعك من كسل  
يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى ـــ          : (( والطوية فلن ترى منه إال ما يسر      

 غفـور  واهللا، ويغفـر لكـم   ، مما أخذ منكم إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً   
 وهـم   اولو أمسعهم لتولو  ، لم اهللا فيهم خرياً ألمسعهم      ولو ع (( ولكن يف املقابل    )) رحيم

  )).معرضون
وامسـع  ، وهكذا صدق النية مع اهللا عز وجل      ، إذن هكذا اجلزاء جييء من جنس العمل        

إن .. ظن عبدي يب    حسن  أنا عند   (( اخلرب القدسي الصحيح    إىل ربنا تبارك وتعاىل يف      
  )) .وإن شراً فشر، خرياً فخري 

عليهم دائرة السوء وغـضب اهللا علـيهم   ،  الظانني باهللا ظن السوء { :ويقول عز وجل  
ومن ظن باهللا الظن احلسن فلن يرى ولن         ، }وأعد هلم جهنم وساءت مصرياًً      ، ولعنهم  

جاء الشتاء فلنحيي الليل مبا نستطيع سـئل        ، إذن فعوداً على بدء     .. يلْقَى إال كل خري     
ومـن أول   . فقال الصالة يف جـوف الليـل      ، ة   عن أفضل الصالة بعد املكتوب     rالنيب  

 عندما قدم املدينة مارواه عبداهللا بن سالم رضي اهللا عنـه            rالتوجيهات اليت قاهلا النيب     
، ورأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجـه كـذاب           ،  املدينة   rملا قدم النيب    : قال

ـ ، يا أيها الناس أفـشوا الـسالم        : (( فسمعته يقول ، وجهه صادق شريف     لوا وص
  )).لوا اجلنة بسالموصلوا بالليل والناس نيام تدخ، وأطعموا الطعام ، األرحام 

أرأيت لو أن أحد السالطني أصدر بياناً بأنه من أراد شيئاً من متاع الـدنيا فليـأت يف                  
والكـل سـوف يترقـب      ، ففي هاتيك الساعة لن ينام أحد       ، ساعة متأخرة من الليل     
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يقول جـل   .  تعلم أن النفوس قد جبلت على حب الدنيا          أمل، قدومها إال من رحم اهللا      
 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقنـاطري املقنطـرة مـن              {  :وعال  

ة الدنيا واهللا عنـده  الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احليا  
  .}حسن املآب

ل يرتل يف كل ليلة يبسط يده بالليـل         وعرفنا أيضاً أن رب العزة واجلال     ،  إذا عرفنا هذا    
و يترتل عز وجـل يف      ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل       ، ليتوب مسيء النهار    

  .احلديث .. من يسألين فأعطيه : ثلث الليل األخري مث يقول 
أو عذر فيعض أصـابع     ،  فِلم حيرم اإلنسان نفسه من غنيمة رمبا متر عليه أوقات مرض            

وِلم يتناسى أو ينسى اإلنسان ذلك وهو يعلم يقينـاً أن            .   ة على ذلك ؟   الندم واحلسر 
  .هذه الدار الدنيا مزرعة لآلخرة ؟

    نـدمت على التفريط يف زمن البذر    إذا أنت مل تزرع وأبصرت حاصداً 
مهـسة تناديـك    ، إذن فهذه يا أخي مهسة يف أذنك ونداء لكل نزعات اخلري بداخلك             

أو حمروماً من قيام الليل فهيـا       . ومهسة تقول لك إن كنت فقرياً       ، يل  لتستغل هذه الليا  
 لـن    – فكما سبق    –فإنك واهللا لو صدقت النية مع اهللا        ، واصدق النية   ، عود نفسك   

  .ترى إال توفيقاً من اهللا عز وجل 
 مث مهسة أخرى تذكِّر ذاك الذي يقوم الليل ولو يسرياً يف أن يداوم على ذلك وإن شاء                 

  .إياك والفتور، يزد وإياك فل
ومن ، ومن يتحرى اخلري يعطه     ، وإمنا احللم بالتحلّم    ، إمنا العلم بالتعلّم    : (( rال  ق

   .r أو كما قال رسولنا .. ))يتق الشر يوقه 
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هذه الفرصة  ، وال عطش   ، جاء الشتاء بنهاره القصري البارد فال حيس فيه اإلنسان بتعب           
 )).والغنيمة الباردة الـصوم يف الـشتاء        (( .. ل ويكثر فيها األجر     اليت يقلّ فيها العم   

نعم إا  . حديث حسن حسنه بعضهم وضعفه آخرون وإن ضعف إسناده فمعناه صحيح          
إن هذا الـصيام الـذي      .. أو مشقة   ، عناء أو تعب    غنيمة باردة حيوزها اإلنسان دون      

اعد اهللا بينه وبني النـار  سـبع         من صام يوماً يف سبيل اهللا ب       : (( rيقول عنه النيب    
  )).خنادق ما بني اخلندق واآلخر ما بني السماء واألرض 

  .واملفرطون كثري كثري، والعمل قليلٌ قليل ، أجره عظيم عظيم  .. r أو كما قال 
وعن ،  طعام اإلفطار     تناول نسان عن وكيف ميتنع اإل  ،  الناس عن الصوم     قد يتثاقل بعض  

وكيف ميتنع عن اجللوس معهـم واإلسـتئناس        ، ء واألصحاب   إجابة دعوات األصدقا  
، ب  يناً ما حيصل له من األجر والثوا      ولكن إذا علم يق   ، نعم هذا يعرض    .. باألكل معهم   

 اإلميان  تلك الساعة حيبب اهللا إليه    ، الً  وحبب العبادة إىل نفسه ما استطاع إىل ذلك سبي        
إن مـن أعظـم     : ملعاصي  وا.. والعصيانويكرهه إليه الكفر والفسوق     ، ويزينه يف قلبه    
  .وعن أسباب حمبة العبادة هي املعاصي ،  عن العبادة األسباب بعداً

. ذكر احلافظ ابن حجر يف ذيب التهذيب يف ترمجة وهيب بن الورد أن سائالً سـأله                 
  معصية أو بعد فراغه منها ؟أيفقد العبد لذة الطاعة عند عمله ، ياوهيب : قال

بل يفقد  : فقال رمحه اهللا    ،  فكان اجلواب أدق من السؤال بكثري        –قة السؤال   انظر إىل د  
هكذا كانت اإلجابة الدقيقة    .. نعم  .. العبد لذة الطاعة إذا هم باملعصية قبل أن يعملها          
وامسح أخي الكـرمي أن اسـتطرد       .. واليت مل تكن يف حسبان السائل نفسه وهو يسأل          

  . الم قليالً ألورد شاهداً هلذا الك
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هناك مريض يشتكي من داء عضال فـذهب إىل         : أن سائالً طرح علينا سؤاالً فقال     لو  
وعلم باإلستقراء بل باليقني الذي ال شـك فيـه وال         . ووصف الطبيب الدواء    ، طبيب  

ومع هذا كله   ، ريب أن هذا الدواء هو سبب الشفاء من املرض بعد توفيق اهللا وتقديره              
، ض مريضاً سألنا عن الطبيب فال نقص فيـه         يوال يزال املر  مرت شهور بل مرت أعوام      

، وسألنا عن طبيعة الدواء فكان الدواء سليماً كامالً صاحلاً لإلسـتعمال            ، العلم  له  بل  
  . بل قد تزيد وال تقبل النقصان ، ورأينا املرض ما زالت آثاره ظاهره 

لو طلب من أحـدنا  ، ض باق ولَِكن املر.. والدواء ناجع ، الطبيب حاذق .. أين اخللل  
وهـذا  ، لكان بال تردد هو أن اخللل رمبا يكون يف استعمال املريض للـدواء              ، جواباً  

  . وال مرية فيه ، اجلواب هو الذي ال حميد عنه 
هاهي حال املريض بالذنوب واملعاصي والسيئات هـذه        .. إذن فهذه هي حالة املرضى      

  ..  حال من أشغله الداء عن الدواء هذه، هي حال من أهلته الدنيا والشهوات 
وقـد  ، إنه الصالة فهي الدواء الناجح الناجع       .. وال أخالك اآلن إال أنك تعرف الدواء        

إن ابين هـذا    ، يا رسول اهللا    :  فقال   rورد يف احلديث أن رجالً أتى بابنه إىل النيب          
 ))يس بشاف   إن ابنك راق ول   ، إن الطبيب هو اهللا عز وجل        : (( rفقال  ، طبيب  

وأبني لك  ، وفكر معي برهة ودعين أعرض عليك الفجوة        ، مث بعد هذا قف معي حلظة       
دعين أوضح لك بعد أن علمت أن اهللا عز وجل هو الـذي فـرض               .. الفوهة اخلطرية   

 إن  {:  يف كتابه الكرمي     rأوحى إىل نبيه    وعلمت أنه جل وعال     ، عليك هذه الصالة    
ونطبـق  ، ومع هذا كله نستعمل هذا الـدواء     }..نكر  الصالة تنهى عن الفحشاء وامل    

هذه الوصفة فنصلي مخس صلوات مفروضات خالل النوازل وفضالً عن الرواتب القبلية            
فاملعاصي هي املعاصي وهـي     ، مث تكون النتيجة ليست هي املرجوة       ، والبعدية والنوافل   

    املصلني لرأينا عجبـاً    بل إن أردت وإياك أن خنترق صفوف        .. فلن تنقص   ، إن مل تزد
إنك لزاماً سوف ترى ذاك الـذي       ، وعلى سبيل املثال ال احلصر وال التغليب        .. عجاباً  
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ولذهنـه  ، يف حني أنه أطلق لفـؤاده       ، وطوقه بني سواريه    ، أحضر جسده إىل املسجد     
فـإن  ! وفكره العنان يف أن يتنقلوا حيث شاؤوا حىت إىل أقاصي الدنيا إذا رأوا ذلـك؟              

وأين التطبيق الصحيح لوصـفة     ،  ورأيت ذلك فقل يل بربك أين أثر هذه الصالة           رأيت
؟ إن هذا يا أخي مل يكن إال شاهداً على أن العبد إذا مل خيلص               .. وتعليمات هذا الدواء  

أمل تـسمع   .. ولو تعبد ولوفعل ما فعل      ، ويسأله بصدق فلن يوفق     ، النية هللا عز وجل     
؟ مـا   .. ما عقوبتـها     }..ئذ خاشعة عاملة ناصبة      وجوه يوم  {: قول اهللا عز وجل     

وهكذا كـان   ،  هكذا كانت احلال}.. تصلى نار حامية { ..ما مصريها؟.. جزاؤها ؟ 
، لنعد إىل حمطتنا    .. فهو عبادة اهللا على ضالل      ، ن سألت عن السبب     املصري واملآل أما إ   
حضرها لنـا هـذا الـشتاء    وإىل أن نتذكر مجيعاً هذه الغنيمة اليت أ  .. وإىل حيث وقفنا    

وال  يحرمنّ أحدنا الفرصة اليت جاء الوعد باجلزاء         ، فال حيرمن أحدنا نفسه     ، بفضل اهللا   
  .هلا من رب العاملني 

 ابن آدم لـه إال      كل عمل : ((  عنه يف احلديث القدسي    واهللا عز وجل يقول   كيف ال   
لجنة مثانية أبواب بـاب     إن ل : (( يقول   rوالنيب   .. ))الصوم فإنه يل وأنا أجزي به       

فإذا كان يـوم القيامـة نـودي أيهـا          ، قال له الريان ال يدخل منه إال الصائمون         ي
  .. )) . الصائمون هذا بابكم فادخلوه 

  
  
  

وما يتبع النفس من اجلهد     ، وجاء معه حتمل املكاره     ، جاء الشتاء فجاء معه اإلحتساب      
ختصام املأل األعلى    يف حديث طويل يف ا     r البدين من إسباغ الوضوء يف ليلة باردة قال       

إسباغ الوضـوء علـى     ، أن من األسباب ومما يرفع اهللا به الدرجات ويضع به اخلطايا            
خاصة كما قال ابن القيم  أو غريه إذا احتسب العبد األجر على اهللا عز وجل                ..املكاره  
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 ذلـك يف مكـان      وطعم وراحة ال سيما إذا كان     ، لقد جاء الشتاء فكان للنوم فيه لذة        
قاومـة  وم، وأصبح املرء بذلك حباجة إىل جماهدة نفسه     .. دافء معزول عن برد الشتاء      

فيستيقظ مث يـسبغ    ، ستعانة باهللا عز وجل على ذلك كله        واال، وطرد شيطانه   ، شهوته  
شديد الربد حمتسباً بذلك خطاه إىل اهللا عز        رج بعد ذلك يف هذا الليل البهيم        الوضوء وخي 

بشر املشائني يف الظلم إىل     ((  – وغريه   – ـــ فيما رواه ابن حبان       rل  قا، وجل  
  )). املساجد بالنور التام يوم القيامة 
مث امسع للبشارة اليت تليها ــ من صلى الفجـر يف           ، وأمجل ا من بشارة نبوية زكية       

 بـاهللا  هكذا جتتمع البشائر لك يا من جاهدت نفسك واستعنت، مجاعة فهو يف ذمة اهللا  
وحتملت برد املاء مع أننا وهللا احلمد قد توفرت لنا وسـائل            ، وخرجت يف ليلة باردة     ، 

  .الراحة والرفاهية 
  
  
  

   

قل إن شئت نتخيل ـــ حاهلم حني       أو  ،  إيانا بأن نتذكر أقواماً      جاءنا الشتاء مطالباً  
أمل تـر  ..  ذات اليد   وقلة، أن مرت عليهم هذه األيام وذاقوا فيها األمرين من شدة الربد          

يدخل علينا الشتاء وخيرج وقد استعددنا له قبل دخوله بالطعـام           ، أننا وهللا احلمد واملنة     
ووسائل التدفئة اليت قد تـوفرت بأحـسن األشـكال وخمتلفهـا            ، والشراب واللباس   
، لنقلّب صفحات الزمن قليالً ولكن إىل الـوراء         ... ويف كل مكان  ، وبأرخص األمثان   

ىل حيث كبار السن والذين أجدهم اآلن وقـد عـادوا بـذاكرم إىل تلـك                ولنعد إ 
وال أقول ذلك رمجـاً بالغيـب       ، وقد تراجعوا إىل الوراء عشرات السنني       ، الصفحات

 إن الذاكرة تعود بأحـدهم       نعمة ربه    توقعاً حلال من أراد شكر    .. ولكن توقعاً للحال    
ولو أننـا ال نثـق يف       ، ه األيام   وكيف مرت عليه مثل هذ    ، ويتذكر كيف كان يعيش     
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ال بـل مـن     ، وقلت إن ذلك من نسج اخليال       ، ديانتهم وأخبارهم لكذبنا كثرياً منهم      
وأنصت إليه  ، وإن شئت أخي يف اهللا فاستجوب كبري السن وامسع منه           . أساطري األولني 

 وقت نعيشه ووقت فات مل ندركه ومل نر أهله كيـف كـانوا               بني لتقارن بني وقتني  ، 
  .عيشون ي

ـ   ، حىت يعترب العقالء    ، لقد جاءنا الشتاء    .. يا أخا العقيدة  .. نعم   ة اهللا  ويتـذكروا نعم
 قليالً  جاءنا الشتاء لنقف  ، جاءنا الشتاء لنتذكر نعمة اللباس والطعام والشراب        ، عليهم  
مـن  ، هل حنن أعز عند اهللا ممن سـلف         ، هل حنن أكرم على اهللا ممن مضى        : ونتساءل

جاءنا الشتاء ليذكرنا أن هذه النعم ليست وقفاً لنا وليخربنا أننا لـسنا             .. م  أولئك القو 
 جاء  - واهللا عنده علم ذلك      -، وإننا لسنا أكرم عند اهللا منهم       ، أحق ا ممن كان قبلنا      

فريتدع من توغـل يف الـنعم    ، ستدراجاً لبعضنا   تكون هذه النعمة ا   الشتاء ليحذرنا لئال    
 الشتاء ليقول لنا إن هذه النعمة تسهيالً وتيسرياً لبعضنا لطاعـة            وجاءنا، ونسي حق اهللا    

، ونسأل اهللا أن نكون منهم      . ربه عز وجل فإن تذكر املرء ذلك دعا اهللا أن يكون منهم           
وجاءنا الشتاء حىت نشكر اهللا عز وجل على هذه النعم اليت يتبني قدرها يف هذه األوقات                

  .. .خاصة 
   : rوقال  .. }ولئن كفرمت إن عذايب لشديد، زيدنكم لئن شكرمت أل{ قال عز وجل 

ما أنعم اهللا على عبد نعمة فحمد اهللا عليها إال كان الذي أعطى أفضل من الـذي       (( 
 جـاء   ،))وبكفرها تفـر ، إن النعم بشكرها تستقر : (( قال احلكيموكما  .. )) أخذ

(( نه إذا قال بلسانه     إ ، نشكره ال كما يظن البعض      ، الشتاء حىت نشكر اهللا عز وجل       
إن شكر الـنعم  .. ال ..  أن هذا هو الشكر فحسب))أشكر اهللا(( أو قال   )) احلمد هللا   

  .ويكون باجلوارح ، بالقلب ، ويكون باجلنان ، يكون باللسان 
أن : ويكون الشكر باجلنـان ،لهج ألسنتنا بشكر نعمة اهللا عز وجل تبأن : يكون باللسان 

 شك فيه وال ريب أنه لوال اهللا ملا تيسرت نعمة واحدة من هـذه      عتقاداً جازماً ال  نعتقد ا 
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وأن ، سخر هذه النعم يف طاعة اهللا عز وجل         أن ن : ويكون الشكر باجلوارح  . يعاًالنعم مج 
لقد جاءنا الشتاء لنتعلم بعض ما يهمنا من أمـر  ، نستعني ا على مرضاته وابتغاء جناته   

ويصاحب ذلك أمور تترتـب عليهـا   ،  اتقاء الربد أال ترى أن املرء يلبس اخلفني     ، ديننا  
  .صحة الطهارة والصالة

وأن نتعلّم ما تربأ به الذمـة يف        ، لقد جاءنا الشتاء حىت نستغله بأن نتفقه يف أمور ديننا           
  .صحة العبادة

  :أحاديث الشتاء .. أخرية وقفة
، أحاديث ضعيفة   وأذكر هنا أربعة    .. تتعلق ببعض األحاديث اليت يكثر ذكرها يف الشتاء       

   .rحىت نتحاشى أن نقول عن نبينا مامل يقُلْه هو 
ومما زاد ذلك أن يلبس بعـض       ، عض العامة    يشيع ذكره على لسان ب     حلديث األول أما ا 

اتقـوا  (( ما روي يف احلديث     فيضل ويضل   ، أهل الصحافة ثوب العلم الشرعي فيفيت       
وال نفكر   . باطل سنداً ومعىن ومتناً   هذا احلديث   )) الربد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء     

ِلم؟ ألنه يكفي أن نعرف أن أبا الدرداء رضي اهللا عنه           .. مجيعاً يف أن نبحث عن صحته     
   .rعاش بعد موت النيب 

هـذا لـيس    )) بطيء خروجه ،  سريع دخوله    اتقوا الربد فإنه    (( : أما احلديث الثاين  
أخرج ابن املبارك يف كتـاب      ..  ولكنه من قول عمر رضي اهللا عنه      ، حبديث مرفوع   

كتب الزهد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه                 
اتقوه فإنه سريع   : (( إىل املسلمني بالشام يأمرهم باالستدفاء لقرب دخول الشتاء ويقول        

  )).الدخول بطيء اخلروج 
وإن ، تاءكم أشـده بـرداً      وخري ش ، خري صيفكم أشده حراً     (( : أما احلديث الثالث  

  )).ملا ترتل فيه من الرمحة ، املالئكة لتفرح بذهاب الشتاء أو مبجيء الشتاء 
   إسناده باطل: قال ابن رجب رمحه اهللا تعاىل يف هذا احلديث



 ٢٥

إن املالئكة لتفرح بذهاب الشتاء ملا يكون علـى الفقـراء مـن             ((  :واحلديث الرابع 
 –قال ابن رجب رمحه اهللا تعـاىل        .  اللفظ املكذوب  أو كما ورد يف   )) الشدة والبالء 

  .أيضاً يف هذا احلديث ال يصح إسناده
  . ولكن إسناده ضعيف. معناه صحيح ال شك فيه وال ريب  وهناك حديث خامس

  . أخرجه اإلمام أمحد يف املسند وغريه)).الشتاء ربيع املؤمن(( 
ك الشتاء يكثر األجر ويطول الوقـت       كذل، ففي الربيع يكثر اخلري وينتفع العباد والبالد        

عليكم بالغنيمة الباردة فإا الـصوم يف       (( وأما حديث   . ملن أراد اخلري بقيام أو تضرع     
  . فقد تقدم أن بعضهم حسن إسناده وأن بعضهم ضعف إسناده))الشتاء

  ...وعلى كل حال األربعة األوىل هي اليت جيب أن حنذر منها خاصة 
  
  
  
  

إال أن أسأل اهللا عز وجل أن ينفع من كتب وقـرأ            ، م حديث الشتاء    تتليس يل وأنا أخ   
  . الدرجاتلك يف ميزان احلسنات وأن يضاعف ومسع وأن جيعل كل ذ

لياليه وأيامه زيادة وعوناً على الطاعـات       ، وجل يف أن جيعل هذا الشتاء       كما أسأله عز    
ن جيمعنـا يف الـدنيا      وأن جيعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وأ       ، واحلسنات والقربات   

  ..ل يف مقعد صدق عند مليك مقتدرعلى أحسن حال ويف اآلخرة على أحسن مآ
  هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد

 


