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 النار من االستعاذة

 منبر الہداة

  ٣ رمضان

 النار من االستعاذة

 

 محمدا سيدنا ان واشهد له شريك ال وحده الله اال اله ال ان وأشهد وأستغفره وأستعينه أحمده الغفار، الغفور النار، من المجير لله، الحمد
 .ورسوله عبده وسلم عليه الله صلى

 

 .بعد أما.والنهار الليل آناء وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله صلى

 .المكتسب طيب في ونافسوا للمنقلب، واعملوا الله اتقوا الناس، أيها

 . "والحجارة الناس وقودها نارا وأهليكم أنفسكم قوا آمنوا الذين ايها يا: "تعالى قال

اعة لظى، إنها المتقين؛ عيونَ  وأَْبَكت العابدين، ليلَ  وأسهرتْ  الغافلين، ضميرَ  أيقََظت فإنها  ال ما العذاب أصناف ِمن فيها للشوى، نزَّ
لَه أن أحدٌ  يستطيع ال ما والهوان الذُّلِّ  أنواع وِمن يتخيَّله، أن بشرٌ  يستطيع  .يتحمَّ

 

تْ  َحتَّى َسنَةٍ  أَْلفَ  النَّارِ  َعلَى أُوقِدَ : "السالم عليه قال هولها ففي  َحتَّى َسنَةٍ  أَْلفَ  َعلَْيَها أُوقِدَ  ثُمَّ  اْبيَضَّتْ  َحتَّى َسنَةٍ  أَْلفَ  َعلَْيَها أُوقِدَ  ثُمَّ  اْحَمرَّ
 "ُمْظِلَمةٌ  َسْودَاءُ  فَِهيَ  اْسَودَّتْ 

 في به رمي َحَجر هذا: "السالم عليه عنه روي فقد قعرها في وأما. جهنم نار من جزًءا سبعين من جزء ناركم: السالم عليه قال حرها وفي
 "قَْعِرها إلى انتهى حين اآلن النار في يهوي فلهو خريفًا، سبعين منذ النار

 

ة ربُّ  يضع حتى مزيد؟ ِمن هل: وتقول فيها يُلقَى جهنم تزال ال:" السالم عليه قال فقد سعتها في واما  إلى بعضها فينزوي قدَمه، فيها العزَّ
تك قط، قط: فتقول بعض  "وكرمك بعزَّ

 

 ويعلو السعير، فيها يوقد مهلكة، ومواردها ضيقة، مسالكها.والغساق الحميم وشرابها الضريع طعامها. والحجارة الناس وقودها النار، انها
 .الغيظ من تميزُ  تكادَ  حتى حرها فيها ويزداد غمها، إليها يرجع ممددة، وعمدها مؤصدة، أبوابها والزفير، الشهيق فيها

 .واالستغفار الندم هو منها الخالص وطريق الغفار، الله هو منها فالمجير

 

 .عقابه شر من وإياكم وأعاذنا. جنانه فراديس وإياكم الله أسكننا

 : العالمين رب كالم

 ."تَفُورُ  َوِهيَ  َشِهيقًا لََها َسِمعُوا فِيَها أُْلقُوا إِذَا.  اْلَمِصيرُ  َوبِئْسَ ۖ◌  َجَهنَّمَ  َعذَابُ  بَِربِِّهمْ  َكفَُروا َوِللَِّذينَ " 
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