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 الحكم على األحادیث واآلثار
 »الشتاء ر�یع المؤمن«خبر:  درجة

 
و�ذلك أ�ًضا » الشتاء ر�یع المؤمن«ینتشر في الشتاء على ألسنة �ثیر من الناس قولهم:  :السؤال
فهل تصـح  -علیه الصالة والسالم-و�نسبون ذلك للنبي » الصوم في الشتاء غنیمة �اردة«قولهم: 

 تلك النسبة؟

الشتاء ر�یع « :حدیث )سنن البیهقي(وأبي �على و )مسند اإلمام أحمد(جاء في  :الجواب
 �ما زاد البیهقي »قصر نهاره فصام وطال لیله فقام«جاء و  ،]١١٧١٦[مسند أحمد:  »المؤمن

 وفي �لٍّ  ،ودّراج أ�ا السمح ،لكن هذا الخبر معّل �أن في إسناده ابن لهیعة، ]٨٤٥٦[السنن: 
�ما قال اإلمام أحمد  ،السمح عن أبي الهیثم ضعیفة غیر مستقیمة يدراج أب ةروا� ،منهما ضعف

والدارقطني،  ،فه أبو حاتموضعّ  "أحادیثه مناكیر:"وقال اإلمام أحمد أ�ًضا عن دراج ،وأبو داود
ف هذا الحدیث و�ن و�هذا �علم أن الصواب مع من ضعَّ  ،إنه متروك :وقال الدارقطني في موضع

لكن الصحیح أنه  ،)المجمع(والِعجلوني والهیثمي في  )المقاصد(سخاوي في حسنه من حسنه �ال
 .ضعیف

فقد ، ]٧٩٧[الترمذي:  »الغنیمة الباردة الصوم في الشتاء«وأما الحدیث الثاني وهو: 
هذا " :وقال أبو عیسى الترمذي عقبه معال� له ،وابن أبي شیبة )جامعه(أخرجه الترمذي في 

وهو والد إبراهیم بن  ،-صلى هللا علیه وسلم-عامر بن مسعود لم یدرك النبي  ،حدیث مرسل
وابن َعِدي في  )الصغیر(وقد رواه الطبراني في  "،عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري 

وجاء أ�ًضا عند  ،-رضي هللا عنه-وابن عساكر من حدیث أنس  ،ومن طر�قه البیهقي )الكامل(
رضي – من قول أبي هر�رة )السنن الكبرى (والبیهقي في  )الحلیة(وأبي ُنعیم في  )الزهد(أحمد في 
وجاء  �سا�قه، -علیه الصالة والسالم-لكن المرجح أنه ضعیف مرفوًعا إلى النبي  ،-هللا عنه

رضي هللا -قال عمر بن الخطاب  :أ�ًضا عن سلیمان التیمي أنه سمع أ�ا عثمان النهدي قال
ولفظ ابن أبي شیبة (العبد) بدل  ،)]١/٥١[حلیة األولیاء ( "ة العابدینالشتاء غنیم": -عنه

�قول العلماء �ابن رجب في  ،-رضي هللا عنه- وهذا إسناد صحیح إلى عمر ،(العابدین)
البن  )اللطائف(كما في -ومعنى �ونه غنیمة �اردة  ،ن معناه صحیحإ :)لطائف المعارف(

فصاحبها  ،ا تحصل �غیر قتال وال تعب وال مشقةأنها غنیمة حصلت �الغنیمة عندم:"-رجب
وأما قیام لیل الشتاء فلطوله �مكن أن تأخذ النفس  ،�حوز هذه الغنیمة عفًوا صفًوا �غیر �لفة

هي الحاصلة بال تحمل �لفة  )الغنیمة الباردة( :قوله "وقال السندي: حظها من النوم ثم تقوم"،
فیه  ،لبرودتها ؛والعطش ،لقصر األ�ام ؛وصوم الشتاء له أجر بال تحمل مشقة الجوع ،المحار�ة



٢ 
 

الغنیمة  :أي )الصوم في الشتاء الغنیمة الباردة: "(قال المناوي  "،ترغیب للناس في صوم الشتاء
رة؛ ألن والبرد ضد الحرا ،والعرب تستعمل البارد في شيء ذي راحة ،التي تحصل �غیر مشقة

ن َبَرَد لي على مِ  ،الثابتة :الباردة :وقیل ،فإذا وجدوا برًدا عدوه راحة بة في بالدهم،الحرارة غال
عن  عبارةالهواء إذا طاب، واألصل في وقوع البرد  َبَردَ ن طّیبة، مِ أي ثبت، أو ال فالن �ذا

 :یبها ببردهما سیما في بالد تهامة والحجاز قیلوأ�ًضا فإن الهواء والمكان لما �ان طِ  ،الطیب
، ذ�ره عیش �ارد، وغنیمة �اردة :ر حتى قیلثُ ثم �َ  ،على سبیل االستطا�ة ،وماء �ارد ،هواء �ارد
 ."الزمخشري 
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