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 ى ظَ ا لَ هَ نـ  إِ ىـ : 333ٔ/1/3ٔخطبة اجلمعة 

 اءِ نَ الفَ وَ  تِ وْ مَ لْ ابِ  وِ قِ لْ ى خَ لَ عَ  مَ كَ حَ ى , وَ و  سَ فَ  قَ لَ ي خَ ى , الذِ لَ األعْ  ي  لِ عَ الْ  للِ  دُ مْ الَْ 
ََ َل إِ  ثِ عْ بَـ الْ , وَ   دُ عَ سْ تَ  سٌ فْ نَـ ى , فَـ عَ سْ ا تَ بَِ  سٍ فْ نَـ  ل  ى كُ زَ جْ تُ , لِ  اءِ ضَ قَ الْ وَ  لِ صْ فَ الْ  ارِ  

نـَْيا * فَِإن  اجلَِْحيَم ِىَي اْلَمْأَوى *  ) ى قَ شْ تَ  سٌ فْ نَـ وَ  فََأم ا َمْن طََغى * َوآثـََر اْلََياَة الد 
(  َوأَم ا َمْن َخاَف َمَقاَم رَب ِو َونـََهى النـ ْفَس َعِن اْْلََوى * فَِإن  اجْلَن َة ِىَي اْلَمْأَوى

, وأش َهُد أن  ُُمَم داً  َل وْ مَ الْ  ِل  وَ , الْ  وحَدُه اَل شرِيَك لوُ  ن اَل إَلَو إال  اللُ وأش َهُد أَ 
 مُ اىُ دَ َى الل عَليِو َوَعَلى آلِِو وأص حابَِو َوَمْن بُِ , َصل  الن ِقُي األَتْـَقى  ولُوُ ُدُه وَرسُ بْ عَ 
 ى , َوَسل َم َتسِليماً َكِثرياً .دَ تَ اىْ 

ََ بَ عِ  وا اللَ قُ اتـ  فَ  : دُ عْ ا بَـ م  أَ   هِ رِ امِ وَ أَ  لِ عْ فِ بِ  , وِ ابِ قَ عِ  يمَ لِ أَ وَ  وُ بَ ضَ وا غَ رُ ذَ احْ , وَ  اللِ  ا
ى لَ عَ  ََ ر  تََ وَ  اهُ صَ عَ  نْ ا مَ بَِ  بُ اقِ عَ يُـ  اً ارَ ََ  د  عَ أَ  دْ قَ  اللَ  ن  وا أَ مُ لَ اعْ , وَ  يوِ اىِ وَ نَـ  ابِ نَ تِ اجْ وَ 

ََ هَ لَ عَ جَ  , وُ لَ سُ رُ  فَ الَ خَ وَ  وِ عِ رْ شَ   ارُ الن   يَ م ىِ كُ لْ تِ  , , , ارِ ج  فُ لْ ل ىً وَ أْ مَ , وَ  ارِ ف  كُ لْ لِ  اً ارَ ا 
ََ هَ نـ  إِ !!!  ََ  َوالَعارَ  َواخِلْزيِ  اءِ قَ الش   ارُ ََ  , ارِ وَ بَـ الْ و  سِ ؤْ بُـ الْ  ارُ ا   وََ دُ ى الُْ د  عَ تَـ  نْ مَ  ارُ , 

ََ  اتِ مَ ر  حَ مُ الْ  بَ كَ تَ ارْ وَ  ا وْ صَ عَ  ينَ الذِ  , ارُ رَ شْ  األَ ال  إِ  اللِ  قِ لْ خَ  نْ مِ  اهَ نُـ كُ سْ اٌر ال يَ , 
ََ بَ ا عِ يَ  اّن  , إِ  وِ يِ هْ نَـ  وََلْ يـَْنتَـُهوا عن هُ رَ مْ وا أَ لُ ثِ تَ يَْ  لَْ وَ  وُ لَ سُ رُ    ! ارُ الن   اللِ  ا
ا هَ نـ  إِ  يد !دِ الَْ وَ  ةُ ارَ جَ الِْ وَ  اسُ ا الن  ىَ وَُ قُ وَ يد , وَ عِ ا بَ ىَ رُ عْ قَـ يد , وَ دِ ا شَ ىَ ر  حَ  ! ارُ ا الن  ّن  إِ 

َكَّل  إِنـ َها )ر ! قَ ا سَ هَ نـ  ني ! إِ ج  ا سِ هَ نـ  ة ! إِ مَ طَ ا الُْ هَ نـ  يم ! إِ حِ ا اجلَْ هَ نـ  إِ م ! ن  هَ جَ 
بـََر َوتـََول   َْ  ِف  نيٌ ج  سِ  وُ ن  إِ فَ  ارَ الن   انُ كَ ا مَ م  أَ .  . . (َلَظى* نـَز اَعًة لِلش َوى * َتْدُعو َمْن َأ

َْرَاَك َما ِسج نيٌ َب اْلُفج اِر َلِفي ِسج نٍي * َكَّل  ِإن  ِكَتا)ى لَ فْ الس   ضِ رْ األَ   (؟  َوَما َأ
َُ زَ يُـ وَ  رُ ج  سَ تُ  مٍ وْ يَـ  ل  كُ َو  اآلنَ  ةٌ وََ جُ وْ مَ  يَ ىِ وَ    ! سِ مْ الش   الِ وَ زَ  دَ نْ عِ  كَ لِ ذَ وَ ا ىَ ر   حَ ِف  ا
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ُهْم ُجْزٌء  , اهَ ابُـ وَ بْـ ا أَ م  أَ  َعُة أَبـَْواٍب ِلُكل  بَاٍب ِمنـْ  ! َمْقُسومٌ فَلَها َسبـْ

 ى اللُ ل  صَ  اللِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ  الَ قَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ يْـ رَ  ىُ ِب أَ  نْ عَ ا فَـ هَ افُـ صَ وْ أَ ا وَ هَ تُـ ئَ يْ ا ىَ م  أَ وَ 
َناِن تـُْبِصراِن , َوأُُذنَاِن َتْسَمَعاِن , َوِلَساٌن يـَْنِطُق يـَُقولُ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  : إِّن   ) َْلَا َعيـْ

َََعا َمَع الِل إَْلاً آَخَر , وُك ْلُت  بَِثَّلثٍَة : ِبُكل  َجب اٍر َعِنيٍد , َوِبُكل  َمْن 
  اِّن  بَ لْ األَ  وُ حَ ح  صَ وَ  ي  ذِ مِ رْ التـ  وَ  دُ حَْ أَ  وُ جَ رَ خْ أَ َوبِاملَصو رِيَن(

أَيـ َها ال ِذيَن آَمُنوا ُقوا   )يَااَل عَ تَـ  اللُ  الَ , قَ  ارُ جَ حْ األَ وَ  رُ شَ بَ الْ  وُ ن  إِ ا فَ ىَ وَُ قُ ا وَ م  أَ وَ 
ٌَ اَل  َها َمََّلِئَكٌة ِغََّلٌظ ِشَدا أَنـُْفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوََُىا الن اُس َوالَِْجارَُة َعَليـْ

 يـَْعُصوَن الل َو َما أََمَرُىْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن (

!  لَ مَ تَ يُْ  نْ أَ  نْ مِ  د  شَ أَ , وَ  اقَ طَ يُ  نْ أَ  نْ مِ  عُ ظَ فْ ا أَ ىَ رُ ظَ نْ مَ  مَ ن  هَ جَ  ن  إِ  : ون  م  ل  س  م  ا ال  ه  ي   أ  
 اً انَ يَ عَ  اسُ ا الن  اىَ رَ يَـ  َْلَا زَِفرٌي َوَشِهيٌق , ةِ امَ يَ قِ الْ  اتِ صَ رَ  عَ ِف  رُ جَ رْ ا تَُ ى بَِ تَ ؤْ ا يُـ هَ نـ  إِ 
ََكاا * َوَجاَء اَل عَ تَـ  اللُ  الَ , قَ  مْ ىِ ارِ صَ بْ أَ بِ  ََكاا  َُك ِت اأْلَْرُض  رَب َك َواْلَمَلُك  )َكَّل  ِإَذا 

ْنَسانُ  *َصفاا َصفاا   نْ عَ وَ  ( َوَأَّن  َلُو الذ ْكَرى َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِِبََهن َم يـَْوَمِئٍذ يـََتذَك ُر اْْلِ
 مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  اللِ  ولِ سُ رَ  لَ ا: قَ  الَ قَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  وٍَ عُ سْ مَ  نِ بْ  اللِ  دِ بْ عَ 
ُعوَن أَْلَف زَِمامٍ ) ُعوَن أَْلَف َمَلكٍ  يـُْؤَتى ِِبََهن َم يَوَمِئٍذ َْلَا َسبـْ  , َمَع ُكل  زَِماٍم َسبـْ

 !!! كٍ لَ مَ  ونَ يُ لْ مِ  30ٓٓا ىَ ر  َيَُ  مَ ن  هَ جَ  ن  ا أَ ذَ  ىَ َن عْ مَ فَ ,  مٌ لِ سْ مُ  وُ جَ رَ خْ أَ  (ََيُر ونـََها

 نْ عَ فَـ , ا ىَ ر  حَ  نْ مِ  تْ ابَ ذَ ا لَ يَ نْـ الد   الُ بَ ا جِ يهَ فِ  تْ رَ يـ  سُ  وْ لَ  ! وُ نْ ْل عَ َّل َتْسأَ فَ ا ىَ ر  ا حَ م  أَ وَ 
نَارُُكْم َىِذِه ال ِِت يُوِقُد ) الَ قَ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِب  الن   ن  أَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ يْـ رَ  ىُ ِب أَ 

َََم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنيَ اْبُن  ا يَ  ةً يَ افِ كَ لَ  تْ انَ كَ   نْ إِ  اللِ : وَ  واالُ قَ  ( ُجْزءاً ِمْن َحر  َجَهن مَ آ
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َها بِِتْسَعٍة َوِسّتنَي ُجْزءاً ) الَ قَ  ! اللَ  ولَ سُ رَ   (ها ِمْثُل َحر َىاُكل  ,  فَإنـَّها ُفض َلْت َعَليـْ
 وِ يْ لَ عَ  قٌ فَ تـ  مُ 
 اللِ  ولِ سُ رَ  عَ ا مَ ن  : كُ  الَ قَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ يْـ رَ  ىُ ِب أَ  نْ عَ فَـ  , يقٌ حِ سَ  يدٌ عِ بَ ا فَـ ىَ رُ عْ ا قَـ م  أَ وَ 

 ا اللُ نَ لْ : قُـ  الَ قَ  ( ؟ َتْدُروَن َما َىَذاأ) الَ قَ , فَـ  َوْجَبةً  عَ سَِ  ذْ إِ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ 
بِِو ِف الن اِر ُمْنُذ َسْبِعنَي َخرِيفاً فـَُهَو يـَْهِوي ِف َىَذا َحَجٌر ُرِمَي ) الَ قَ  ! ملَ عْ أَ  وُ ولُ سُ رَ وَ 

 م لِ سْ مُ  وُ جَ رَ خْ أَ  (إَل قـَْعرَِىا الن اِر اآلَن َحَّت  انـْتَـَهى

 ةٌ ريَ بِ كَ  اً ق  حَ  ا هَ نـ  ! إِ  ةً نَ سَ  نيَ عِ بْ ا سَ هَ لِ فَ سْ  أَ َل ا إِ ىَ ََّل عْ أَ  نْ ي مِ وِ هْ يَـ  رٌ جَ ! حَ   اللُ ال  إِ  وَ لَ  إِ ََّل فَ 
 ا !هَ نْـ مِ  اللِ بِ  وذُ عُ نَـ  ةٌ يقَ مِ عَ 

 ارُ ف  كُ الْ ا م  أَ , فَ  نيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  اةُ صَ عُ وَ ,  صٌ ل  خُ  ارٌ ف  كُ   : انٌ فَ نْـ صِ  مْ هُ ا فَـ هَ لُ ىْ ا أَ م  أَ وَ 
 ز  عَ  اللُ  الَ قَ ,  اً دَ بَ ا أَ هَ نْـ مِ  ونَ جُ رُ ال يَْ  ارِ  الن  ِف  ونَ دُ ل  مَُ  مْ هُ فَـ  ونَ قُ افِ نَ مُ الْ وَ  ونَ كُ ِر شْ مُ الْ وَ 
َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا اَل َيَُِدوَن َولِياا  *ِإن  الل َو َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوَأَعد  َْلُْم َسِعريًا ) ل  جَ وَ 

يـَْوَم تـَُقل ُب ُوُجوُىُهْم ِف الن اِر يـَُقوُلوَن يَا لَْيتَـَنا َأطَْعَنا الل َو َوَأطَْعَنا  *َواَل َنِصريًا 
 (الر ُسواَل 

 نْ إِ , وَ  مْ ْلَُ  رَ فَ غَ  اءَ شَ  نْ إِ فَ  , ل  جَ وَ  ز  عَ  اللِ  ةِ يئَ شِ مَ  تَ تَْ  مْ هُ فَـ  ينَ دِ ح  وَ مُ الْ  اةُ صَ ا عُ م  أَ وَ 
 اللُ  يَ ضِ رَ  رٍ ابِ جَ  نْ عَ فَـ  ! ِمَن الن ارِ  ةِ اعَ فَ الش  بِ  ونَ جُ رَ يَْ  ُث   مْ وبِ نُ ذُ  رِ دْ قَ بِ  مْ هُ بَـ ذ  عَ  اءَ شَ 
يـَُعذ ُب نَاٌس ِمْن أَْىِل الت وِحيِد ِف ) مَ ل  سَ وَ  وَ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  اللِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ  الَ قَ  وُ نْ عَ 

َرُحوَن َعَلى أَْبواِب , فـَُيْخَرُجوَن َوُيطْ  , ُث  ُتْدرُِكُهُم الر ْحَةُ  الن اِر َحَّّت َيُكونُوا ِفيَها ُحَماً 
َاَء فـَيَـْنُبُتوَن َكَما يـَْنُبُت الغُثَاُء ِف ِحَاَلِة الس يْ فـَيَـُرش  َعَلْيِهْم َأْىُل اجلَن ِة ) قال (اجلَّنةِ 

ِل امل
 اِّن  بَ لْ األَ  وُ حَ ح  صَ وَ  ي  ذِ مِ رْ التـ  وَ  دُ حَْ أَ  وُ جَ رَ خْ أَ  (ُث  َيْدُخُلوَن اجلَن ةَ 
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َها , بَاِسرٌَة  ةٌ الَِ ا كَ هَ نـ  إِ فَ  , ارِ الن   لِ ىْ أَ  وهِ جُ وُ  ةُ فَ صِ  ام  أَ وَ   الَ قَ ,  َغبَـرٌَة , تـَْرَىُقَها قـَتَـرَةٌ َعَليـْ
َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى ال ِذيَن َكَذبُوا َعَلى الل ِو ُوُجوُىُهْم ُمْسَوَ ٌة أَلَْيَس ِف ) اَل عَ تَـ  اللُ 

ِيَن    (َجَهن َم َمثْـًوى لِْلُمَتَكِّب 

اَل ُيْسِمُن َواَل يـُْغِِن  *لَْيَس َْلُْم طََعاٌم ِإال  ِمْن َضرِيٍع  ! ) امُ عَ الط   سَ ئْ بِ فَ  مْ هُ امُ عَ ا طَ م  أَ وَ 
 يبٍ ذِ عْ تَـ  امُ عَ طَ  وُ ن  أِلَ  ! لُ خُ دْ  يَ اَل وَ  جُ رَ َّل يَْ فَ  قِ لْ  الَْ ِف  بُ شَ نْ يَـ  امٌ عَ طَ  وُ نّ إِ !  (ِمْن ُجوع

 اللُ  الَ قَ  !  مَ ن  هَ جَ  رِ عْ قَـ  نْ مِ  جُ رُ تَْ  ةٍ يثَ بِ خَ  ةٍ رِ جَ شَ  نْ مِ  ونَ لُ كُ أْ يَ  مْ هَ نـ  إِ  ! يٍ رِ كْ تَ  امُ عَ ال طَ 
َكَغْلِي   *َكاْلُمْهِل يـَْغِلي ِف اْلُبطُوِن   *طََعاُم اأْلَثِيِم  *ِإن  َشَجَرَت الز ق وِم ) اَل عَ تَـ 

 ( طَْلُعَها َكأَن وُ 43إِنـ َها َشَجرٌَة َتْرُُج ِف َأْصِل اجلَِْحيِم ))َعز  َوَجل   الَ قَ وَ  الَِْميِم (
َها  ُرُءوُس الش َياِطنيِ  َها اْلُبطُوَن * ُث  ِإن  َْلُْم َعَليـْ َها َفَمالُِئوَن ِمنـْ فَِإنـ ُهْم آَلِكُلوَن ِمنـْ

َل اجلَِْحيِم ( يٍم * ُث  ِإن  َمْرِجَعُهْم َْلِ  َلَشْوبًا ِمْن حَِ

 وْ أَ  ؟ ابَ ذَ عَ ا الْ ذَ ىَ  يقُ طِ تُ  لْ هَ , فَـ  ةٍ يَ افِ  عَ ِف  تَ مْ َُ  امَ  كَ سَ فْ نَـ  ذْ قِ نْ أَ  : ن  م  ؤ  م  ا ال  ه  ي   أ  
 ؟ الَ كَ ا الن  ذَ ىَ  لُ مِ تَ تَْ 

 يمُ مِ الَْ  اءُ مَ الْ  وُ ن  ! إِ  وُ عُ ر  جَ تَ يَـ  نْ مَ  يَ زْ ا خِ يَ وَ  وُ قُ و ذُ يَ  نْ مَ  لَ يْ وَ  ايَ فَـ  ارِ الن   لِ ىْ أَ  ابُ رَ شَ  ام  أَ وَ 
يًما فـََقط َع أَْمَعاَءُىْم ) اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ ,  هِ ر  حَ  ةِ د  شِ  نْ ي مِ لِ غْ يَـ  ارَ ي صَ الذِ  َوُسُقوا َماًء حَِ

رَاُب َوَساَءْت َوِإْن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الش  ) الَ قَ وَ  (
  (ُمْرتـََفًقا

 كَ بِ  وذُ عُ ا نَـ نَ إِ  م  هُ , الل   ارِ الن   نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ا نَـ ن  إِ  م  هُ , الل   ارِ الن   نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ا نَـ ن  إِ  م  هُ الل  
 ! مُ لَ عْ  أَ اَل عَ تَـ  اللُ , وَ  ارِ ن الن  مِ 

 ةاخلطبة الثاني
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ْنِب َوقَاِبِل التـ ْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الط ْوِل اَل  ,اْلَعزِيِز اْلَعِليِم   للِ  دُ مْ الَْ  َغاِفِر الذ 
 نْ مَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ آلِ ى لَ عَ وَ  دٍ م  ُمَُ  وَ ولِ سُ رَ وَ  وِ ي  بِ ى نَ لَ عَ  َّلةُ الص  وَ ,  ِإال  ُىَو إِلَْيِو اْلَمِصري إَِلوَ 
ن وا مِ افُ خَ  َّلمِ اْلسْ  لَ ىْ ا أَ يَ فَـ :  د  ع  ا ب   م  أ   رياً ثِ كَ   اً يمَ لِ سْ تَ  مَ ل  سَ وَ  , ريسِ يَ  مْ هِ جِ هْ ى نَـ لَ عَ 
 انَ كَ   دْ قَ , وَ  سِ اْلنْ وَ  ن  ن اجلِْ مِ  نيَ لِ و  ا األَ بَِ  دَ ع  وَ تَـ  دْ قَ  اللَ  ن  إِ ا , فَ وىَ رُ ذَ احْ وَ  ارِ الن  

 ؟ ارِ ن الن  ا مِ نَ فُـ وْ خَ  نَ يْ أَ , فَ  لُ ضَ فْ أَ ا وَ ن  مِ  رٌ يْـ خَ  مْ ىُ وَ  فِ وْ اخلَْ  د  شَ ا أَ هَ نْـ مِ  ونَ افُ يََ  فُ لَ الس  

نَـُهْم َوبـَنْيَ َوِحيَل ) اَل عَ تَـ  اللُ  لَ وْ قَـ  أَ رَ قَـ  وُ ن  أَ , ا مَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ  اءَ جَ  بـَيـْ
 يَ ضِ رَ  ىكَ بَ فَـ  (وا ِف َشكٍّ ُمرِيبٍ َما َيْشتَـُهوَن َكَما فُِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن قـَْبُل إِنـ ُهْم َكانُ 

 وُ ن  أَ  اللُ  وُ ِحَ رَ  بٍ ىْ وَ  نِ ابْ  نْ عَ  ِب  ىَ الذَ  رَ كَ ذَ . وَ  اءِ مَ الْ بِ  ش  رُ وَ  وِ يْ لَ عَ  يَ مِ  أُغْ ََّت حَ  وُ نْ عَ  اللُ 
 افِ تَ كْ ى أَ لَ عَ  لَ  حُِ ََّت حَ  وِ يْ لَ عَ  يَ مِ غْ أُ فَ  (اج وَن ِف الن اِر َوِإْذ يـََتحَ ) أُ رَ قْ يَـ  وُ نَ ابْـ  عَ سَِ 
 .  الجَ الر  
 دُ حَ أَ - اللُ  ماهُ ِحَ رَ  اضٍ يَ عِ  نِ بْ  لِ يْ ضَ فُ الْ  نِ بْ  ي  لِ عَ  نْ عَ  رُ كَ ذْ يَ فَـ  اللُ  وُ ِحَ رَ  ةَ ي  مَ يْ تَـ  نُ ا ابْ م  أَ وَ 

َِ ى  الز   نيَ الِِ الص   ,  اتِ اف  الص   ةَ ورَ سُ  أَ رَ قَ فَـ  مِ رَ  الَْ ِف  مْ ي بِِ ل  صَ يُ  وهُ بُ أَ  امَ قَ  وُ ن  أَ  -ارِ بَ كِ الْ  ا
 لُ يْ ضَ فُ الْ  أَ رَ قَ فَـ  ف   الص  ِف  هُ اءَ رَ وَ  انَ كَ َو  , للِ  اسِ ى الن  شَ خْ أَ  نْ مِ  ي  لِ عَ  وُ نُ ابْـ  انَ كَ َو 
 (َلُكْم ال تـََناَصُروَن * َبْل ُىُم اْليَـْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ َوِقُفوُىْم إِنـ ُهْم َمْسُؤوُلوَن * َما )
 ! اتمَ  دْ قَ  وَ ا ىُ ذَ إِ فَ  وهُ كُ ر  حَ , فَ  تِ يْ بَـ  الْ َل إِ  لَ حُِ وَ  وِ نِ ى ابْ لَ عَ  يَ مِ غْ أُ فَ 

 كِ رْ  الد  ِف  ونَ قُ افِ نَ مُ الْ , وَ  ضٍ عْ بَـ  نْ مِ  لَ فَ سْ ا أَ هَ ضُ عْ بَـ  اتٌ كَ َر ََ  ارَ الن   ن  إِ  : ونَ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ هَ يـ  أَ 
 وُ انَ حَ بْ سُ  الَ ا قَ مَ كَ   نيَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ ذَ أَ  نْ مِ  مْ هِ نِ ك  تََ وَ   ,مْ ىِ رِ فْ كُ   ظِ لَ غِ لِ  , ارِ ن الن  مِ  لِ فَ األسْ 

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن الن اِر َولَ ) فـََلطَاَلَما آَذْوا  (ْن تََِد َْلُْم َنِصريًاِإن  اْلُمَناِفِقنَي ِف الد 
اْلُمْسِلِمنَي بِالَقْوِل َوالِفْعِل , َبَل َقْد َتطَاَوَل َشر  بـَْعِضِهْم ِف َىِذِه اأَلْزَماِن َحَّت  َوَصَل 

 ! مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ ِإَل َمَقاِم اللُ َعز  َوَجل  , وِإَل َرُسولِو 
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ِإَل  َوِسيَق ال ِذيَن َكَفُروا) اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ  دْ قَ فَـ , ا ْلََ  ارِ الن   لِ ىْ أَ  ولِ خُ َُ  ةُ ي  فِ يْ كَ   ام  أَ وَ 
َجَهن َم ُزَمرًا َحَّت  ِإَذا َجاُءوَىا فُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوَقاَل َْلُْم َخزَنـَتـَُها َألَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل 

ُلوَن َعَلْيُكْم آيَاِت رَب ُكْم َويـُْنِذُروَنكُ  ْم لَِقاَء يـَْوِمُكْم َىَذا قَاُلوا بـََلى َوَلِكْن ِمْنُكْم يـَتـْ
ُخُلوا أَبـَْواَب َجَهن َم َخاِلِديَن ِفيَها  *َحق ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِيَن  َْ ِقيَل ا

ِينَ فَِبْئَس َمثْـَوى الْ   (ُمَتَكِّب 

 اللُ  يَ ضِ رَ  ريٍ شِ بَ  نِ بْ  انِ مَ عْ ن النـ  عَ  فـََقْد َرَوى الش ْيَخانِ  , اً ابَ ذَ عَ  ارِ الن   لِ ىْ أَ  نُ وَ ىْ أَ  َوأَم ا
إن  َأْىَوَن َأْىِل الن اِر َعَذاباً ) ولُ قُ يَـ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِب  الن   تُ عْ : سَِ  الَ ا قَ مَ هُ نْـ عَ 

ََِماُغُو َكَما يَـ يَوَم الِقَياَمِة َرُجٌل َعَلى َأْْخَِص َقَدَمْيِو ََجْرَتَاِن  ُهَما  ْغِلي املِْرَجُل يـَْغِلي ِمنـْ
 (ٔ) وِ يْ لَ عَ  قٌ فَ تـ  مُ  (بِالُقْمُقمِ 

إِنـ ُهْم   ,  الِ كَ الن   نَ مِ  راً وَ صُ وَ  ابِ ذَ العَ  نَ مِ  اعاً وَ نْـ أَ  ارِ  الن  ِف  ن  : إِ  ون  م  ل  س  م  ا ال  ه  ي   أ  
ِإِذ اأْلَْغََّلُل ِف َأْعَناِقِهْم َوالس ََّلِسُل ) اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ يـَُقي ُدوَن بِالس ََّلِسِل ِف رِقَاِبِْم 

  (الن اِر ُيْسَجُرونَ ِف الَِْميِم ُث  ِف  *ُيْسَحُبوَن 

ِإن  ) ُسْبَحانَوُ  اللُ  الَ قَ  ِإَىانًَة َوتـَْعِذيباً , إِنـ ُهْم ُيْسَحُبوَن ِف َجَهن َم َعَلى ُوُجوَىَهمْ 
يـَْوَم ُيْسَحُبوَن ِف الن اِر َعَلى ُوُجوِىِهْم ُذوُقوا َمس   *اْلُمْجرِِمنَي ِف َضََّلٍل َوُسُعٍر 

 (َسَقَر 
بُوَن َحََّت بِِثَياِبُِم الِِت َعَلى َأْجَساِمِهمْ  فَال ِذيَن َكَفُروا ) اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ  إِنـ ُهْم يـَُعذ 

ُر  ( ْن نَاٍر ُيَصب  ِمْن فـَْوِق ُرُءوِسِهُم الَِْميُم ُقط َعْت َْلُْم ثَِياٌب مِ  َبْل إِنـ َها تـَتَـَغيـْ
ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا ِبآيَاتَِنا َسْوَف ) اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ أَْبَشاُرُىْم ُكل َما اْنَشَوَت ِمْن َحر  الن اِر 
َرَىا لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإن  الل َو  ُنْصِليِهْم نَارًا ُكل َما َنِضَجْت ُجُلوَُُىْم  ْلَناُىْم ُجُلوًَا َغيـْ َبد 

  ( َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما
فََأم ا ) اَل عَ تَـ إِنـ ُهْم َيِصيُحوَن َويـَْزفـُُروَن , َويـََتَمنـ ْوَن الر ُجوَع َوَلِكْن َىيـَْهاَت , قَاَل اللُ 
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َوُىْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبـ َنا ) الَ قَ وَ  (َها َزِفرٌي َوَشِهيقٌ َْلُْم ِفيال ِذيَن َشُقوا َفِفي الن اِر 
َر ال ِذي ُكن ا نـَْعَمُل أَوَلَْ نـَُعم رُْكْم َما يـََتذَك ُر ِفيِو َمْن َتذَك َر  َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاِلًا َغيـْ

 ( َوَجاءَُكُم الن ِذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظ اِلِمنَي ِمْن َنِصريٍ 

َُ َوَشَقاُؤُىْم يـََتَضاَعف , َفََّل َحْوَل َواَل قـَُوَة ِإال  بِالِل ,   رٍ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ ِإن  ُحْزنـَُهْم يـَْزََا
إَذا َصاَر َأْىُل اجلَن ِة ) مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ول اللِ سُ رَ  الَ : قَ  الَ ا قَ مَ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ 

, ُث   الن اِر إَل الن اِر ِجيَء بِاملوِت َحَّت  َُيَْعَل َبنَي اجلَن ِة َوالن ارِ , َوَأْىُل  إَل اجلَن ةِ 
ٍَ  يُْذَبحُ  َِي ُمَنا َُ  , يَا َأْىَل الن اِر ال َمْوتَ  : يَا َأْىَل اجلَن ِة ال َمْوتَ  , ُث  يـَُنا , فـَيَـْزََا

َُ  إَل فـََرِحِهمْ  َأْىُل اجلَن ِة فـََرحاً     وِ يْ لَ عَ  قٌ فَ تـ  مُ  (ن اِر ُحْزناً إَل ُحْزِّنِمْ َأْىُل ال , َويـَْزََا

, الل ُهم  ال  ارُ ف  ا غَ يَ  يزُ زِ ا عَ يَ  كَ تِ حَْ رَ ا بِ نَ حَْ ارْ فَ  , ارِ الن   نَ مِ  كَ بِ  ريُ جِ تَ سْ ا نَ ن  إِ  الل ُهم  
َنا ِبَا فـََعَل الس َفَهاُء ِمن ا , الل ُهم  إِن ا نـَُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل  تـَُؤاِخْذنَا ِبُذنُوبَِنا َواَل تـَُعاِقبـْ

نِْعَمِتَك , َوَتَو ِل َعاِفَيِتَك , َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك , َوََجيِع َسَخِطَك  ! رَبـ َنا اَل تـَُؤاِخْذنَا 
َنا ِإْصرًا َكَما َحَْلَتُو َعَلى ال ِذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَبـ َنا إْن  َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأنَا َربـ َنا َواَل َتِْمْل َعَليـْ

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِو َواْعُف َعن ا َواْغِفْر لََنا َواْرَحَْنا أَْنَت َمْواَلنَا َفاْنُصْرنَا َعلَ  ى َواَل ُتَم 
ْوِم اْلَكاِفرِيَن ! َوَصل  الل ُهم  َوَسل ْم َعَلى نَِبيـ َنا ُُمَم ٍد َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َأَْجَعنَي اْلقَ 

 َوالَْْمِد لِل َرب  الَعاَلِمنَي. 
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 . ُيَسخ ن فيو املاء من ُُناس وغريه ويكون َضي ق الرأس إناء (ٔ)
 


