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اﻻستعاذة ﻣﻦ النار
منبر الہداة

رﻣضان ٣
اﻻستعاذة ﻣﻦ النار

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

ﺻلﻰ الله علﻰ سيدنا ﻣحمد وعلﻰ آله وﺻحبه آناء الليل والنهار.أﻣا ﺑعد.
أيها الناس ،اتقوا الله واعملوا للمنقلﺐ ،ونافسوا فﻲ طيﺐ المكتسﺐ.
قال تعالﻰ" :يا ايها الذيﻦ آﻣنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة" .
فإنها أي َق َ
وأسهرت لي َل العاﺑديﻦ ،وأ َ ْﺑ َكت عيونَ المتقيﻦ؛ إنها لظﻰ ،ﱠ
ْ
نزاعة للشوى ،فيها ِﻣﻦ أﺻناف العذاب ﻣا ﻻ
ضمير الغافليﻦ،
ظت
َ
وﻣﻦ أنواع الذﱡ ِّل والهوان ﻣا ﻻ يستطيع أحد ٌ أن يتح ﱠملَه.
ﺑشر أن يتخيﱠلهِ ،
يستطيع ٌ
ف َسنَ ٍة َحتﱠﻰ ا ْﺑ َيض ْ
اح َم ﱠر ْ
ف َسنَ ٍة َحتﱠﻰ
ف َسنَ ٍة َحتﱠﻰ ْ
ففﻲ هولها قال عليه السﻼم" :أُو ِقدَ َ
علَﻰ النﱠ ِ
ﱠت ﺛ ُ ﱠم أُوقِدَ َعلَ ْي َها أ َ ْل َ
ت ﺛ ُ ﱠم أُو ِقدَ َعلَ ْي َها أ َ ْل َ
ار أ َ ْل َ
س ْودَا ُء ُﻣ ْ
ا ْس َودﱠ ْ
ظ ِل َمةٌ"
ﻲ َ
ت فَ ِه َ
وفﻲ حرها قال عليه السﻼم :ناركم ﺟزء ﻣﻦ سبعيﻦ ﺟز ًءا ﻣﻦ نار ﺟهنم .وأﻣا فﻲ قعرها فقد روي عنه عليه السﻼم" :هذا َح َجر رﻣﻲ ﺑه فﻲ
النار ﻣنذ سبعيﻦ خريفًا ،فلهو يهوي فﻲ النار اﻵن حيﻦ انتهﻰ إلﻰ قَ ْع ِرها"
رب ﱠ
العزة فيها قد َﻣه ،فينزوي ﺑعضها إلﻰ
واﻣا فﻲ سعتها فقد قال عليه السﻼم ":ﻻ تزال ﺟهنم يُلقَﻰ فيها وتقول :هل ِﻣﻦ ﻣزيد؟ حتﻰ يضع ﱡ
ﺑعﺾ فتقول :قﻂ قﻂ ،ﱠ
ﺑعزتك وكرﻣك"

انها النار ،وقودها الناس والحجارة .طعاﻣها الضريع وشراﺑها الحميم والغساق.ﻣسالكها ضيقة ،وﻣواردها ﻣهلكة ،يوقد فيها السعير ،ويعلو
فيها الشهيق والزفير ،أﺑواﺑها ﻣؤﺻدة ،وعمدها ﻣمددة ،يرﺟع إليها غمها ،ويزداد فيها حرها حتﻰ تكادَ ُ
تميز ﻣﻦ الغيظ.
فالمجير ﻣنها هو الله الغفار ،وطريق الخﻼص ﻣنها هو الندم واﻻستغفار.

أسكننا الله وإياكم فراديس ﺟنانه .وأعاذنا وإياكم ﻣﻦ شر عقاﺑه.
كﻼم رب العالميﻦ:
ور".
" َو ِللﱠذِيﻦَ َكفَ ُروا ﺑِ َر ِﺑّ ِه ْم َعذَ ُ
ﻲ تَفُ ُ
ص ُ
س ْال َم ِ
ير ِ .إذَا أ ُ ْلقُوا فِي َها َ
اب َﺟ َهنﱠ َم ۖ◌ َوﺑِئْ َ
س ِمعُوا لَ َها َش ِهيقًا َو ِه َ
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