موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

موعظة عن النار

ممخص الخطبة

 -1فائدة المجالس التي يرىب فييا من اهلل وعذابو -2 .تعيد رسول اهلل أصحابو بالموعظة-3 .
أوصاف النار وأحواليا وعذابيا -4 .أسباب دخول النار.
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

أييا المسممون :فإن اهلل خمق الخمق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه ونصب ليم األدلة الدالة عمى

عظمتو وكبريائو لييابوه ويخافوه خوف اإلجالل ،ووصف ليم شدة عذابو ودار عقابو التي أعدىا لمن
عصاه ليتقوه بصالح األعمال ،وليذا كرر اهلل سبحانو وتعالى في كتابو ذكر النار وما أعده فييا

ألعداء دينو من العذاب والنكال ،وما احتوت عميو من الزقوم والضريع والحميم ،والسالسل واألغالل

إلى غير ذلك مما فييا من العظائم واألىوال.

وليذا سوف تكون خطبتنا ليذه الجمعة عن ذكر النار وما أعده اهلل فييا من العذاب الشديد والنكال

الوجيع لمن عصاه ولم يمتزم شرعو ،ليكون ذلك قامعا لمنفوس عن شيواتيا وفسادىا ،وباعثا ليا عمى

المسارعة إلى فالحيا ورشادىا ،فإن النفوس وال سيما في ىذه األزمان قد غمب عمييا الكسل والتواني،
واسترسمت في شيواتيا وأىوائيا وتمنت عمى اهلل األماني ،والشيوات ال يذىبيا من القموب إال أحد

أمرين إما خوف مزعج محرق أو شوق مبيج مقمق ،وقد قيل لمحسن :يا أبا سعيد :كيف نصنع؟

نجالس أقواما ،يخوفوننا حتى تكاد قموبنا تطير ،فقال :واهلل إنك أن تخالط قوما يخوفونك حتى يدركك

األمن ،خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف.

فأقول وباهلل التوفيق لقد قست القموب فيي بين شواغل الدنيا ومميياتيا ،إذا أفاقت فإذا ىي تفيق إلى
نكبات وىموم وغموم تتجاذبيا ،وأما الحديث عن الرقائق والرغائب فيو غريب عن القموب ،غريب

عمى اآلذان قمما تنصت إليو قمما تسمعو ،كم كان يتعاىد أصحابو بمواعظ تذرف منيا العيون وتوجل
منيا القموب وترتعد منيا الفرائص ،يقف رسول اهلل يخاطب أصحابو بكممات يسيرات فيقول(( :إني

أرى ما ال ترون وأسمع ما ال تسمعون أطت السماء وحق ليا أن تئط ما فييا موضع أربع أصابع إال

وممك واضع جبيتو ساجداً هلل واهلل لو تعممون ما أعمم لضحكتم قميالً ولبكيتم كثي اًر ولما تمذذتم بالنساء

عمى الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اهلل)) ،فما ىو إال أن ينتيي من كالمو عميو

الصالة والسالم حتى يخفض الصحابة رؤوسيم ويكبوا بوجوىيم وليم ضجيج وخنين بالبكاء ،أما إن
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نفوسنا بحاجة إلى أن نوردىا المواعظ والنذر وأن نذكرىا بما خوف اهلل بو عباده وحذرىم منو ،وقد

حذر سبحانو وتعالى عباده أشد التحذير ،وأنذرىم غاية اإلنذار من عذاب النار من دار الخزي

والبوار فقال جل جاللو وتقدست أسماؤه فأنذرتكم نا ار تمظى وقال :إنيا إلحدى الكبر نذي ار لمبشر لمن

شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فواهلل ما أنذر العباد وخوفيم بشيء قط ىو أشد وأدىى من النار وصف

ليم حرىا ولظاىا وصف ليم طعاميا وشرابيا ،وصف أغالليا ونكاليا ،وصف ح اررتيا وغايتيا،

وصف أصفادىا وسرابيميا وصف ذلك كمو حتى إن من يق أر القرآن بقمب حاضر ،ويسمع وصف

جينم كأنما أقيم عمى شفرىا فيو يراىا رأي عين يرى كيف يحطم بعضيا بعضا كأنما يرى أىل النار

يتقمبون في دركاتيا ويجرجرون في أوديتيا كل ذلك من المولى جل وعال إنذا ار وتحذيرا ،وكذا خوف

نبينا عميو الصالة والسالم من النار وأنذر وتوعد وحذر ،وكان شديد اإلنذار شديد التحذير من النار،

وقف مرة عمى منبره فجعل ينادي ويقول(( :أنذرتكم النار ،أنذرتكم النار ،أنذرتكم النار)) وعال صوتو

حتى سمعو أىل السوق جميعا ،وحتى وقعت خميصة كانت عمى كتفيو فوقعت عند رجميو من شدة

تأثرة وانفعالو بما يقول ،وقال عميو الصالة والسالم(( :أنا آخذ بحجزكم عن النار وأقول إياكم وجينم

والحدود)) ،إياكم وجينم والحدود فيو آخذ بحجز أمتو ويقول(( :إياكم عن النار ىمّم عن النار وىم
يعصونو ويتقحمونيا)).

أييا اإلخوة في اهلل :ثم أصبح الحديث عن النار وأىواليا حديثا خافتا ال تكاد تتحرك بو وال تستشعره
القموب ،وال تذرف منو العيون ،حديثا غريبا عمى المسامع بعيدا عن النفوس مع أن ربنا جل جاللو
قد ذكرنا بيا غاية التذكير وحذرنا غاية التحذير ،أال فمنشعر القموب بشيء من أحواليا ولنذكر

النفوس بشيء من أىواليا لعل قسوة من قموبنا تمين وغفمة من نفوسنا تفيق.

فإن سألت عن النار فقد سألت عن دار ميولة وعذاب شديد ،إن سألت عن حرىا وقعرىا ،وحميميا
وزقوميا ،وأصفادىا ،وأغالليا ،وعذابيا وأىواليا ،وحال أىميا ،فما ظنك بنار أوقد عمييا ألف عام

حتى احمرت ثم أوقد عمييا ألف عام حتى أبيضت ثم أوقد عمييا ألف عام حتى اسودت فيي سوداء

مظممة.

ما ظنك بحرىا ،نارنا ىذه جزء واحد من سبعين جزءا من نار جينم.

عد قعرىا فما ظننا بقعر نار يمقى الحجر العظيم من شفرىا فييوي فييا سبعين سنة ال يدرك
أما بُ ْ
قعرىا واهلل لتمألن واهلل لتمألن واهلل لتمألن.

أما طعاميا وشرابيا فاستمع إلى قول خالقيا والمتوعد بعذابيا إن شجرة الزقوم طعام األثيم كالميل

يغمي في البطون كغمي الحميم وقولو :أذلك خير نزال أم شجرة الزقوم إنا جعمناىا فتنة لمظالمين إنيا

شجرة تخرج في أصل الجحيم طمعيا كأنو رؤوس الشياطين فإنيم آلكمون منيا فمالئون منيا البطون
ثم إن ليم عمييا لشوبا من حميم ثم إن مرجعيم إللى الجحيم .
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أما شرابيا فاستمع إلى ما يقول ربنا وخالقنا :وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالميل يشوي الوجوه بئس

الشراب وساءت مرتفقا .

فيذا الطعام ذا غصة وعذاب أليم وىذا الشراب يسقى من ماء صديد يتجرعو وال يكاد يسيغو ويأتيو
الموت من كل مكان وما ىو بميت ومن وراءه عذاب غميظ .

يقول عميو الصالة والسالم في بيان حال طعام أىل النار(( :لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا

ألفسدت عمى أىل الدنيا معايشيم)) ،فكيف بمن تكون طعامو ،يمقى عمى أىل النار الجوع فإذا

استغاثوا ،اغيثوا بشجر الزقوم فإذا أكموه غال في بطونيم كغمي الحميم فيستقون ،فيسقون بماء حميم

إذا أدناه إلى وجيو شوا وجيو فإذا شربو قطّع أمعاءه حتى يخرج من دبره فسقوا ماءا حميما فقطّع

أمعاءىم أما سالسميا وأغالليا فاستمع إلى وصفيا :ثم في سمسمة ذرعيا سبعون ذراعا فاسمكوه فيؤخذ
بالنواصي واألقدام أي أن ناصية رأسو تجمع إلى قدميو من وراء ظيره ،وينشيء اهلل ألىل النار

سحابة سوداء مظممة ،فيقال ليم :يا أىل النار أي شيء تطمبون ،فيقولون الشراب ،فيستقون،

فتمطرىم تمك السحابة السوداء أغالال تزيد في أغالليم وسالسل تزيد في سالسميم ،وجم ار يتميب

عمييم ،أما عذاب أىل النار وكل ما مضى من عذابيا ،فما ظنك بعذاب دار أىون أىميا عذابا من

كان لو نعالن يغمي منيما دماغو ما يرى أحدا أشد منو عذابا وانو ألىونيم ،أما حال أىميا فشر حال

وىوانيم أعظم ىوان ،وعذابيم أشد عذاب وما ظنك بقوم قاموا عمى أقداميم خمسين ألف سنة لم
يأكموا فييا أكمة ولم يشربوا فييا شربة حتى انقطعت أعناقيم عطشا واحترقت أكبادىم جوعا ،ثم

انصرف بيم إلى النار ،فيسقون من عين آنية قد آذى حرىا واشتد نضجيا فمو رأيتيم وقد أسكنوا دار

ضيقة األرجاء مظممة المسالك مبيمة الميالك قد شدت أقداميم إلى النواصي ،واسودت وجوىيم من
ظممة المعاصي يسحبون فييا عمى وجوىيم مغمولين النار من فوقيم ،النار من تحتيم ،النار عن

أيمانيم ،النار عن شمائميم ،ليم من جينم مياد ومن فوقيم غواش وكذلك نجزي الظالمين فغطاؤىم

من نار وطعاميم من نار وشرابيم من نار ولباسيم من نار وميادىم من نار فيم بين مقطعات
النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع ،وجر السالسل يتجمجمون في أوديتيا ،ويتحطمون في

دركاتيا ،ويضطربون بين غواشييا ،تغمي بيم كغمي القدر وىم ييتفون بالويل ويدعون بالثبور ،يصب

من فوق رؤوسيم الحميم يصير بو ما في بطونيم والجمود وليم مقامع من حديد كمما أرادوا أن
يخرجوا منيا أعيدوا فييا وذوقوا عذاب الحريق يتفجر الصديد من أفواىيم وتتقطع من العطش

أكبادىم ،وتسيل عمى الخدود عيونيم وأىدابيم ،كمما نضجت جموده بدلناىم جمودا غيرىا ليذقوا

العذاب أمانييم فييا اليالك وما ليم من أسرىا فكاك ،فما حال دار إذا تمنى أىميا تمنوا أن يموتوا؟
كيف بك لو رأيتيم وقد اسودت وجوىيم؟ فيي أشد سوادا من الحميم ،وعميت أبصارىم وأبكمت

ألسنتيم وقصمت ظيورىم ،ومزقت جمودىم وغمّت أيدييم إلى أعناقيم وجمع بين نواصييم وأقداميم،
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يمشون عمى النار بوجوىيم ويطأون حسك الحديد بأحداقيم ينادون من أكنافيا ويصيحون من

أقطارىا :يا مالك قد أثقمنا الحديد ،يا مالك قد حق عمينا الوعيد ،يا مالك قد نضجت منا الجمود ،يا
العدم خير من ىذا الوجود ،فيجيبيم بعد ألف عام بأشد وأقوى
مالك قد تفتتت منا الكبود ،يا مالك
ُ
خطاب وأغمظ جواب إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم لمحق كارىون فينادون ربيم وقد

اشتد بكاؤىم وعال صياحيم وارتفع صراخيم ربنا غمبت عمينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا

فإن عدنا فإنا ظالمون فال يجيبيم الجبار جل جاللو إال بعد سنين ،فيجيبيم بتوبيخ أشد من العذاب

اخسئوا فييا وال تكممون فعند ذلك أطبقت عمييم وغمقت ،فيئس القوم بعد تمك الكممة أيما إياس ،فتزاد
حسراتيم وتنقطع أصواتيم فال يسمع ليم إال األنين والزفير والشييق والبكاء ،يبكون عمى تضييع

أوقات الشباب ويتأسفون أسف أعظم من المصاب ،ولكن ىييات ىييات ذىب العمل وجاء العقاب.
لقد خاب من ولد آدم من مشى إلى النار مغمول القيادة أزرقا
يساق إلى نار الجحيم مسربال سرابيل قطران لباسا محرما

إذا شربوا منيا الصديد رأيتيم يذوبون من حر الصديد تمزقا

ويزيد عذابيم شدة وحسرتيم حسرة ،تذكرىم ماذا فاتيم بدخول النار ،لقد فاتيم دخول الجنان ورؤية
وجو الرحمن ورضوان رب السماء واألرض جل جاللو ،ويزيد حسرتيم حسرة وألميم ألما أن ىذا

العذاب األليم واليوان المقيم ثمن اشتروه بمذة فانية وشيوة ذاىبة:
مآرب كانت ألىميا في الحياة عذابا

فصارت ليم بعد الممات عذابا

لقد باعوا جنة عرضيا السماوات واألرض بثمن بخس دراىم معدودة بشيوات تمتعوا بيا في الدنيا ثم

ذىبت وذىبوا فكأنيا وكأنيم ما كانت وما كانوا.

ثم لقوا عذابا طويال وىوانا مقيما فعياذا باهلل من نار ىذه حاليا وعياذا باهلل من عمل ىذه عاقبتو

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في األصفاد سرابيميم من قطران وتغشى وجوىيم النار ليجزي اهلل كل
نفس ما كسبت إن اهلل سريع الحساب ىذا بيان لمناس ولينذروا بو وليعمموا أنما ىو إلو واحد وليذكر

أولوا األلباب .

الميم إنو ال طاقة لنا بعقابك وال صبر لنا عمى عذابك الميم فأجرنا وأعتقنا من نارك ربنا اصرف عنا
عذاب جينم إن عذابيا كان غراما إنيا ساءت مستق ار ومقاما .

والذين كفروا ليم نار جينم ال يقضى عمييم فيموتوا وال يخفف عنيم من عذابيا كذلك نجزي كل

كفور وىم يصطرخون فييا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيو

من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما لمظالمين من نصير .
-------------------------
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الخطبة الثانية

أما بعد:

أييا المسممون :وبعد أن سمعنا عن عذاب النار وأىواليا وعن حال أىميا نريد أن نعرف أسباب

دخوليا واألعمال التي تدني اإلنسان منيا فمن أىم األعمال الشرك باهلل والكفر ولو ببعض جزيئات

الدين أو بما ىو معموم من الدين بالضرورة كمن ينكر الصالة أو الزكاة أو غير ذلك قال تعالى

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسمنا بو رسمنا فسوف يعممون إذ األغالل في أعناقيم والسالسل يسحبون

في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل ليم أين ما كنتم تشركون من دون اهلل قالوا ضموا عنا بل لم

نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل اهلل الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في األرض بغير الحق وبما

كنتم تمرحون ادخموا أبواب جينم خالدين فييا فبئس مثوى المتكبرين .

ومن األعمال :النفاق وقد توعد اهلل المنافقين بالنار وىو وعيد قطعو عمى نفسو ال يخمفو وعد اهلل

المنافقين والمنافقات والكفار نار جينم خالدين فييا ىي حسبيم ولعنيم اهلل وليم عذاب مقيم وأخبر

أن المنافقين في الدرك األسفل من النار وىو أشدىا ح ار وأكثرىا إيالما.

ومن األعمال الكبر :وىذه صفة يتصف بيا عامة أىل النار قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

عنيا أولئك أصحاب النار ىم فييا خالدون .

وقال عميو الصالة والسالم(( :أال أخبركم بأىل النار كل عتل جواظ مستكبر)) .ومصداق ىذا قولو
تعالى :أليس في جينم مثوى لممتكبرين وقولو :فاليوم تجزون عذاب اليون بما كنتم تستكبرون في

األرض بغير الحق .

ومن األعمال :عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك االلتزام بالضوابط الشرعية

قال تعالى :ما سمككم سقر قالوا لم نك من المصمين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع

الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ومن األعمال :طاعة رؤساء الضالل وزعماء

الكفر فيما قرروه من مبادئ الضالل وخطوات الكفر التي تصد عن دين اهلل ومتابعة المرسمين قال

تعالى :إن اهلل لعن الكافرين وأعد ليم سعي ار خالدين فييا أبدا ال يجدون وليا وال نصي ار يوم تقمب
وجوىيم في النار يقولون ياليتنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسوال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا

فأضمونا السبيال .

واألعمال كثيرة نذكرىا إجماال فمن ذلك :الحسد والخيانة والظمم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم

والجبن عن الجياد ،والبخل ،واختالف السر والعالنية واليأس من روح اهلل ،واألمن من مكر اهلل،

والجزع عند المصائب ،والبطر عند النعم ،وترك فرائض اهلل ،واإلعتداء عمى حدوده ،وانتياك

حرماتو ،وخوف المخموق دون الخالق ،والعمل رياء وسمعو ومخالفة الكتاب والسنة ،اعتقادا وعمال

وطاعة المخموق في معصية الخالق والتعصب لمباطل واالستيزاء بالدين أو بأىمو الصالحين،

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

واالستمرار عمى ارتكاب المعاصي والمحرمات كمشاىدة أفالم المجون والخالعة وكشرب المسكرات

والزنى والمواط وجميع الفواحش التي حذرنا منيا.

والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق وأكل مال اليتيم والربا والفرار من

الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت ،والتصوير والتبرج والسفور والتيتك وتقميد أعداء الدين

والشرب في آنية الذىب أو الفضة واالفتخار ،وغير ذلك من األعمال التي تدخل صاحبيا في النار

والعياذ باهلل.

أييا اإلخوة :إننا ما نزال في فسحة من العمر وطيب من العيش وصحة وعافية أما آن لنا أن نتوب؟
ألم يأن لمذين آمنوا أن تخشع قموبيم لذكر اهلل وما نزل من الحق  ،حتى متى ونحن نصر عمى

معصية اهلل ومحاربة دينو وأوليائو أحتى يفجأنا الموت ،فنقول :رب ارجعون لعمي أعمل صالحا فيما

تركت .

أم ماذا؟ إننا ما نزال في دار الميمة ووقت العمل فمن عمل الخير واستقام حالو وابتعد عن رفقاء

السوء وجانب الذنوب والعصيان فقد رجحت كفة الخير لديو فميحمد اهلل ومن كان عمى غير طريق

يصر عمى البعد عن دين اهلل فال يمومن إال نفسو وسوف يندم ويعض عمى أصابعو
الحق وال يزال ّ
باكيا ويوم يعض الظالم عمى يديو يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيال يا ويمتى ليتني لم أتخذ
فالنا خميال لقد أضمني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإلنسان خذوال .
فحي عمى جنات عدن فإنيا منازلك األولى و فييا المخيم

وحي عمى يوم المزيد الذي بو زيارة رب العرش فاليوم موسم

وحي عمى واد ىنالك أفيح و تربتو من اذخر المسك أعظم

منابر من نور ىناك وفضة و من خالص العقيان ال تتقصم

فيا بائعا غال ببخس معجل كأنك ال تدري بمى سوف تعمم

فإن كنت ال تدري فتمك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم

