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حنمده أن هداان إليه، ودلنا عليه، ونشكره احلمد هلل الرحيم التواب، العزيز الوهاب، 
حده ال شريك على نعم أمتها، ونقم دفعها، وعافية أسبغها، وأشهد أن ال إله إال هللا و 

صلى هللا وسلم  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخريته من خلقه؛له؛ 
 وابرك عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين.

  

أما بعد: فاتقوا هللا تعاىل وأطيعوه، وخذوا من حر الدنيا عربة حلر االخرة، ومن عطشها 
تذكرة لعطش يوم القيامة، ومن مشسها عظة لشمس املوقف العظيم، حني تدنو من 

يل، فاعملوا على جناتكم بعبادة ربكم، وقدموا من العمل ما يكون رؤوس اخلالئق قدر م
ذخرا لكم؛ فإن املوعد قريب، وهول املطلع شديد )إهنم يرونه بعيدا * ونراه قريبا * يوم 

 تكون السماء كاملهل * وتكون اجلبال كالعهن * وال يسأل محيم محيما( 

  

 شيء ألذ من املاء احللو البارد على : عندما يشتد احلر تعظم قيمة املاء، والعباد هللا 
الظمأ؛ ولذا كان من أول ماحياسب عليه العبد من النعم املاء البارد جاء عند الرتمذي 

وسلم بسند صحيح عن أيب هريرة ، رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه 
أصح لك جسمك وأروك : " إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة أن يقال له : أمل 

 من املاء البارد " 



 

أمته يف اتباع  -صلى هللا عليه وسلم-ولطيبه وحسن مذاقه وعظيم اللذة به أغرى النيب 
حوضي كما بني عدن "…من حوضه الذي وصفه بقوله:  القيامةسنته ابلشرب يوم 

ثل جنوم وعمان أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب رحيا من املسك أكوابه م
 السماء، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا،(

وقد عذب هللا أهل النار أبن حرم عليهم املاء )واندى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن 
 أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم هللا قالوا إن هللا حرمهما على الكافرين(

  

لولد فقد كان من دعاء األهل واولعظيم املنة ابملاء البارد فقد عدل حبه حب النفس و 
نفسي وأهلي، ومن املاء  اللهم ! اجعل حبك أحب إيل من أنه يقول:داود عليه السالم 

 رواه الرتمذيالبارد .

 

عبدان أيوب  ذكر)واعليه السالم من ضره الذي مسه ملاء البارد شفا هللا عبده أيوب واب
ض برجلك ۖ ٰهذا مغتسل ابرد إذ اندٰى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب # ارك

 (وشراب

 كثري:قال بن   

 



فعند ذلك استجاب له أرحم الرامحني وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض األرض  
 بدنه من برجله ففعل فأنبع هللا تعاىل عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهبت مجيع ما كان يف

 ذى األ

فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده  )....وكان عليه السالم حني البالء خيرج إىل حاجته
حىت يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى هللا تبارك وتعاىل إىل أيوب عليه الصالة 
والسالم " أن اركض برجلك هذا مغتسل ابرد وشراب " فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل 

ت أي ابرك عليها قد أذهب هللا ما به من البالء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قال
هللا فيك هل رأيت نيب هللا هذا املبتلى ؟ فوهللا القدير على ذلك ما رأيت رجال أشبه به 

 منك إذ كان صحيحا قال فإين أان هو ....(

 

) كان  وأوصى عليه الصالة والسالم ابملاء البارد ملن به محى فعن امرأة الزبري بن العوام
 د املاء وحندره عليه (أيمران إذا حم الزبري أن نرب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

إذا حم أحدكم فليسن عليه املاء البارد ثالث ليال  عنه:أنس بن مالك رضي هللا  وعن
 صححه األلباين ، من السحر 

ملاء والثلج من دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم : اللهم ! اغسلين من خطاايي اب وكان
 "والربد

املناوي رمحه هللا )وخصها ألهنا لربدها أسرع إلطفاء حر عذاب النار اليت هي غاية  قال
احلر وجعل اخلطااي مبنزلة جهنم لكوهنا سببها، فعرب عن إطفاء حرها بذلك وابلغ 



ابستعمال املربدات مرتقيا عن املاء إىل أبرد منه وهو الثلج مث إىل أبرد منه وهو الربد 
 (يدا،بدليل مجوده ومصريه جل

 

 هللا يل ولكم ....... ابرك

 

 الثانية: اخلطبة

 

هلل محدا طيبا كثريا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى، وصلى هللا وسلم وابرك عليه  احلمد
 وعلى اله وصحبه ومن تبعه إىل يوم الدين.

 اخلري لعلكم تفلحون( وافعلوا)بعد: فاتقوا هللا تعاىل وأطيعوه  أما

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ساعة ال خيرج فيها ، وال يلقاه فيها  هللا: خرجعباد 
أحد ، فأاته أبو بكر فقال : ما أخرجك اي أاب بكر ؟ فقال : خرجت للقاء رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ، والنظر يف وجهه ، قال : فلم يلبث أن جاء عمر ، فقال : ما 

، قال : وأان قد وجدت بعض الذي جتد ، انطلقوا بنا  جلوعأخرجك اي عمر ؟ قال : ا
فأتوه ، فلم جيدوه ، ووجدوا امرأته إىل أيب اهليثم بن التيهان ، وكان كثري النخل والشاء ،

، فقالوا : أين صاحبك ؟ فقالت : ذهب ليستعذب لنا املاء من قناة بين فالن ، ما 
 لبث أن جاء بقربته  ، فوضعها ،



 

هللا صلى هللا عليه وسلم جعل يلتزمه ويفديه أببيه وأمه ، فانطلق هبم  رسولفلما رأى  
إىل ظل ، وبسط هلم بساطا ، مث انطلق إىل خنلة ، فجاء بقنو فوضعه بني أيديهم ، فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أال تنقيت لنا من رطبه ؟ فقال : أردت أن تتخريوا من 

املاء ، فلما فرغوا ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رطبه ؟ فأكلوا ، مث شربوا من 
هذا والذي نفسي بيده ، من النعيم الذي أنتم عنه مسئولون ، هذا ظل ابرد ، والرطب 

جيتمع له ذلك يف عمره  ال قاهلا صلى هللا عليه وسلم ملن قد البارد ، عليه املاء البارد
 كله إال مرات قليلة فكيف مبن حلظاته كلها يتقلب من نعيم إىل نعيم خري منه 

 

ماء ابردا فبكى   عمر: شربعبد هللا بن ء يف كتاب الزهد لإلمام أمحد أن جا هللا: عباد
اية يف كتاب هللا عز وجل : وحيل ءفقيل له : " ما يبكيك ؟ قال : ذكرت فاشتد بكاؤه 

بينهم وبني ما يشتهون ، قال : فعرفت أن أهل النار ال يشتهون شيئا إال املاء البارد ، 
 أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم هللا ()وجل :  عزوقد قال هللا 

 

ولنحسن تنبه لكثري من النعم العظيمة اليت غفلنا عنها حني تزامحت نولفلنتق هللا  أال
واإلحسان إىل  ها ولنحفظها من الزوال بدوام طاعته وشكرهشكر نعمته علينا فقد أمت

 .....وصلوا وسلموا .عباده 

 


