ٔ من ٖٔ

عنوان اخلطبة

ال يستوون

عناصر اخلطبة

/1نعيم مقيم أو عذاب أليم /2شتان بُت نعيم اجلنة
وجحيم النار /3من صور نعيم أىل اجلنة /4نداءات
أىل النار واستغاثاهتم /5رسائل للراغبُت يف النجاة من
عذاب النار.
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عدد الصفحات 13
اخلطبة األوىل:
احلمد هلل الذي يعلم السر وأخفى ،خلق فسوى ،وقدر فهدى ،وعلى
عرشو استوى ،وأشهد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو كاشف الضر
حممدا عبده ورسولو أزكى الربية وأكثرىم تقوى صلى
والبلوى ،وأشهد أن ً
تسليما
اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو ومن سار على دربو واىتدى وسلم
ً
كثَتا.
ً

ٕ من ٖٔ

أما بعد :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ،واتقوا يوما ترجعون فيو إىل اهلل.
وينتهي الفصل األول من يوم احلشر مبدتو الطويلة وأحداثو اجلليلة ..بروائعو
وروعاتو ..بأىوالو وزلزالو ،وكرباتو وحسابو ،ومشاىده اليت حتيل الناس
سكارى وما ىم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد.
بعدىا يبدأ الفصل األخَت حيث نعيم مقيم أو عذاب أليم ..يبدأ خبطاب

من الرحيم دلن خاف مقام ربو وهنى النفس عن اذلوى ونصو (ا ْد ُخلُوا
ْجنَّةَ بِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُو َن)[النحل ،]32:وآخر دلن طغى وآثر احلياة الدنيا
ال َ
ِ
ِِ
ِ
س َمثْ َوى
ونصو (ا ْد ُخلُوا أَبْ َو َ
َّم َخالد َ
اب َج َهن َ
ين ف َيها فَب ْئ َ
ين)[الزمر.]72:
ال ُْمتَ َكبّْ ِر َ
بعد يوم من الوقوف الطويل واحلساب ادلهول يتوجو ادلؤمنون إىل جنة
عرضها السموات واألرض ،فيها ما ال عُت رأت ،وال أذن مسعت ،وال
ِ
ْجنَّةَ َع َّرفَ َها
خطر على قلب بشر ،يدخلون قصورىم بال دليل ( َويُ ْدخلُ ُه ُم ال َ
لَ ُه ْم)[حممد.]6:

ٖ من ٖٔ

ويساق الكفرة واجملرمون ومن شاء اهلل من عصاة ادلسلمُت إىل نار وقودىا
الناس واحلجارة بعيد قعرىا شديد حرىا ،ال تبقي وال تذر؛ إذا رأت أىلها
ورفَتا ..وحينئذ حلق يف عامل الفريقُت،
من مكان بعيد مسعوا ذلا تغيظًا ً
وتذكر فرق ما بُت النعيم واجلحيم ،واعمل بعدىا ما شئت إن اهلل مبا
تعملون بصَت.

قوم يف اجلنان ال تعلم نفس ما أخفي ذلم من قرة أعُت ،أدناىم منزلة من
إذا متٌت وانقطعت بو األماين قال اهلل" :ىو لك وعشرة أمثالو" ،فيقول" :ما
أعطى أحد مثل ما أعطيت".
ِِ
ين فِ َيها
إهنا اجلنة جزاء الصابرين ( َو َج َز ُ
اى ْم بِ َما َ
صبَ ُروا َجنَّةً َو َح ِر ًيرا * ُمتَّكئ َ
ِ
ِِ
سا َوََل َزْم َه ِر ًيرا * َو َدانِيَةً َعلَْي ِه ْم ِظ ََللُ َها
َعلَى ْاْل ََرائك ََل يَ َرْو َن ف َيها َش ْم ً
ت قُطُوفُ َها تَ ْذلِ ًيَل)[اإلنسان.]14-12:
َوذُلّْلَ ْ

ٗ من ٖٔ

وآخرون يف نار وصفها ادلصطفى بقولو" :ناركم ىذه التي توقدون جزء
جزءا من نار جهنم" ،وقال يف وصفها" :إن أىون أىل النار
من سبعين ً
عذابًا رجل في أخمص قدميو جمرتان يغلي منهما دماغو ،ما يرى أن
أح ًدا أشد منو عذابًا وإنو ْلىونهم عذابا".

يف اجلنان قوم وجوىهم ناعمة لسعيها راضية ،وجوىهم يبدو فيها النعيم
ويفيض منها الرضا ،وجوه تنعم مبا جتد وحتمد ما عملت فوجدت عقبًا
وخَتا.
ً
إنو النعيم من عطاء اهلل الكرمي ،وىم يف اجلنة أصحاب الدار يطلبون ما
يشاؤون يدعون فيها بكل فاكهة آمنُت ،ال يتوقعون هناية ذلذا النعيم وال
يذوقون فيها ادلوت إال ادلوتة األوىل.
ويف الطرف اآلخر قوم يكابدون عذاب اهلل ..كلما نضجت جلودىم بدلوا
جلودا غَتىا ،السعَت ادلتأجج ،اجللود الناضجة ادلشوية ادلعذبة كلما
ً
نضجت بدلت ليعود االحًتاق من جديد ويعود األمل من جديد ،إنو

٘ من ٖٔ

مشهد مكروب ملهوف ،مشهد أىل النار حُت تكون النار ثياهبم وتسيل
ت لَهم ثِي ِ
َّ ِ
ب ِم ْن
ص ُّ
ين َك َف ُروا قُطّْ َع ْ ُ ْ َ ٌ
اب م ْن نَا ٍر يُ َ
جلودىم وحلومهم (فَالذ َ
وس ِهم الْح ِميم * ي ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ود * َولَ ُه ْم
ْجلُ ُ
ص َه ُر بِو َما في بُطُون ِه ْم َوال ُ
فَ ْوق ُرءُ ُ َ ُ ُ
م َق ِامع ِمن ح ِد ٍ
ادوا أَ ْن يَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها ِم ْن غَ ٍّم أ ُِعي ُدوا فِ َيها
يد * ُكلَّ َما أ ََر ُ
َ ُ ْ َ
ْح ِر ِيق)[احلج.]22-11:
َوذُوقُوا َع َذ َ
اب ال َ
يا عبد اهلل :إذا ذنمت بالشهوات وفكرت بادلعاصي وبدأت اخلطوات؛
فتذكر أي نعيم ستفقده وأي عذاب تتعرض لو ،كيف تفرط يف جنة فيها
أهنار من ماء غَت آسن ،وأهنار من لنب مل يتغَت طعمو ،وأهنار من مخر لذة
للشاربُت ،وأهنار من عسل مصفى ،فيها فاكهة مما يتخَتون ،وحلم طَت مما
يشتهون ،قطوفها دانية ،يطاف عليهم بآنية من فضة ،وأكواب كانت
قواريرا ،عينا فيها تسمى سلسبيال.
وكيف تعرض نفسك لنار شراهبا احلميم والغساق ،وأىلها يسقون من ماء
صديد ،ليس ذلم طعام إال من ضريع ال يسمن وال يغٍت من جوع .إهنا نار
اعةً لِ َّ
لش َوى * تَ ْدعُوا َم ْن أَ ْدبَ َر
اهلل تتلظى ( َك ََّل إِنَّ َها لَظَى * نَ َّز َ

 ٙمن ٖٔ

َوتَ َولَّى)[ادلعارج ،]17-15:طعامهم الزقوم ..ولو أن قطرة من الزقوم

قطرت يف دار الدنيا ألفسدت على أىل األرض معايشهم فكيف مبن
يكون طعامهم؟!
محيما فقطع أمعاءىمَ ( ،وإِ ْن يَ ْستَ ِغيثُوا يُغَاثُوا بِ َم ٍاء
وإذا عطشوا سقوا ماء ً
َكالْم ْه ِل يَ ْش ِوي الْو ُج َ ِ
س َّ
ت ُم ْرتَ َف ًقا)[الكهف.]21:
اء ْ
الش َر ُ
ُ
اب َو َس َ
ُ
وه ب ْئ َ
قوما يف اجلنان يلبسون ثيابًا
إذا لبست ثوبًا فاجعل اآلخرة ذنك ،وتذكر ً
خضرا من سندس وإستربق ،وزنلون فيها من أساور من ذىب ولؤ ًلؤا
ً
ولباسهم فيها حرير ،وآخرين قطعت ذلم ثياب من نار يصهر بو ما يف
بطوهنم واجللود وذلم مقامع من حديد ،سرابيلهم من قطران وتغشى
وجوىهم النار.
يف اجلنة يستمتع ادلؤمنون برؤية رهبم (وجوهٌ ي ومئِ ٍذ نَ ِ
اض َرةٌ * إِلَى َربّْ َها
ُ ُ َْ َ
نَ ِ
اظ َرةٌ)[القيامة ،]23-22:وما ذلا ال تتنظر وىي إىل رهبا تنظر ،إن

 ٚمن ٖٔ

اإلنسان لينظر إىل شيء من صنع اهلل يف األرض فإذا السعادة تفيض من
قلبو على مالحمو ،فكيف هبا حُت تنظر إىل خالق الكون رب العادلُت؟!
ما بال أناس قد حجبت قلوهبم ادلعاصي واآلثام ،حجبتها عن اإلحساس
برهبا يف الدنيا وطمستها حىت أظلمت وعميت يف احلياة ( َك ََّل إِنَّ ُه ْم َع ْن
ٍِ
ْج ِح ِ
يم)[ادلطففُت-15:
َربّْ ِه ْم يَ ْوَمئذ لَ َم ْح ُجوبُو َن * ثُ َّم إِنَّ ُه ْم لَ َ
صالُو ال َ
.]16

ال يرون يف النار إال ما يكدر خاطرىم ،صور وألوان من العذاب  ..ال
يرون إال الوجوه الكاحلة من إبليس وجنوده ،ال يسمعون إال التقريع
والتأنيب ،ال يطرق مسامعهم إال الصياح والنياح ودعوات الثبور،
يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غَت الذي كنا نعمل  ..نداءاهتم:
( َربَّنَا أَ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َها فَِإ ْن عُ ْدنَا فَِإنَّا ظَالِ ُمو َن)[ادلؤمنون ،]107 :واجلواب
(ا ْخسئُوا فِ َيها وََل تُ َكلّْم ِ
ك لِيَ ْق ِ
ض
اد ْوا يَا َمالِ ُ
ون)[ادلؤمنونَ ( .]107 :ونَ َ
ُ
َ
َ
ك) ،واجلواب (إِنَّ ُك ْم َماكِثُو َن)[الزخرف( ،]77:ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم
َعلَْي نَا َربُّ َ
ف َعنَّا يَ ْوًما ِم َن ال َْع َذ ِ
ك تَأْتِي ُك ْم
يُ َخ ّْف ْ
اب)[غافر ،]41:واجلواب( :أ ََولَ ْم تَ ُ
رسلُ ُكم بِالْب يّْ نَ ِ
ات)[غافر.]50:
ُُ ْ َ

 ٛمن ٖٔ

وىا حنن أوالء نسمع صوتًا آتيا من قبل النار ملؤه الرجاء واالستجداء
يضوا َعلَْي نَا ِم َن ال َْم ِاء أ َْو
ْجنَّ ِة أَ ْن أَفِ ُ
( َونَ َ
اب النَّا ِر أ ْ
ادى أ ْ
َص َح َ
َص َح ُ
اب ال َ
ِ
ِ
ين)[األعراف،]50:
م َّما َرَزقَ ُك ُم اللَّوُ قَالُوا إِ َّن اللَّوَ َح َّرَم ُه َما َعلَى الْ َكاف ِر َ

ىكذا رنيب أىل اجلنة جوابًا ملؤه التذكَت األليم ادلرير ،مث إذا صوت البشر
سا ُك ْم َك َما
عامة يتوارى لينطق رب العزة واجلالل وصاحب احلكم (الْيَ ْوَم نَ ْن َ
ِ
ِ
ِ
َّار َوَما لَ ُك ْم ِم ْن
اء يَ ْوم ُك ْم َى َذا َوَمأ َْوا ُك ُم الن ُ
نَسيتُ ْم ل َق َ
ِ
ين)[اجلاثية.]34:
نَاص ِر َ
أقول ىذا القول ،وأستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه.

 ٜمن ٖٔ

اخلطبة الثانية:
أما بعد :يا مسلمون :وأنقلكم مرة أخرى إىل الفريقُت لتصوير حديثهم،
ونقل حوارىم لتدرك الفرق بُت من آمن وكفر ،وبُت من استقام وفجر.
عندما يساق ادلتقون إىل روضات اجلنات تستقبلهم مالئكة الرمحن ( َس ََل ٌم
َعلَي ُكم ِطبتُم فَا ْد ُخلُ َ ِ ِ
ين)[الزمر ،]73:وحينما يستمرون يف اجلنان
ْ ْ ْْ
وىا َخالد َ
حيث الدور والقصور ،وحيث احلور واحلبور ،وبعد عناء معركة الثبات يف
صبَ ْرتُ ْم فَنِ ْع َم عُ ْقبَى
الدنيا سيأيت يوم الًتحيب ادلهيبَ ( :س ََل ٌم َعلَْي ُك ْم بِ َما َ
َّ
الدا ِر)[الرعد.]24:
وتأيت البشارة" :إن لكم أن تنعموا فَل تباسوا أب ًدا ،وإن لكم أن تشبّوا
فَل تهرموا أب ًدا ،وإن لكم أن تصحوا فَل تسقموا أب ًدا ،وإن لكم أن
تحيوا فَل تموتوا أب ًدا".
وىناك يف اجلنة ال فضول يف احلديث وال ضجة وال جدال ،إدنا يسمع فيها
صوت واحد يناسب ىذا اجلو الرضي صوت السالم ( ََل يَ ْس َمعُو َن فِ َيها

ٓٔ من ٖٔ

لَ ْغ ًوا إََِّل َس ََل ًما َولَ ُه ْم ِرْزقُ ُه ْم فِ َيها بُ ْك َرًة َو َع ِشيِّا)[مرمي ،]62:اجلو سكون
وىدوء يغمره السالم واالطمئنان والود والرضى والنجاء والسمر بُت األحباء
بعضا ،ورنتمعون ويتحدثون ،ويذكرون ما كان
واألولياء ،يزور بعضهم ً
ِ
ص ُدوِرِى ْم ِم ْن ِغ ٍّل تَ ْج ِري
منهم يف الدنيا ال غل وال أحقاد ( َونَ َز ْعنَا َما في ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ي
ار َوقَالُوا ال َ
م ْن تَ ْحت ِه ُم ْاْلَنْ َه ُ
ْح ْم ُد للَّو الذي َى َدانَا ل َه َذا َوَما ُكنَّا لنَ ْهتَد َ
لَ ْوََل أَ ْن َى َدانَا اللَّوُ)[األعراف.]43:
حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبو اجلدل فهي حالة من
الرفعة وادلتعة تليق بدار اخللود ( ََل يَ ْس َمعُو َن فِ َيها لَغْ ًوا َوََل
ك اللَّ ُه َّم َوتَ ِحيَّتُ ُه ْم فِ َيها َس ََل ٌم
اى ْم فِ َيها ُس ْب َحانَ َ
كِ َّذابًا)[النبأَ ( ،]35:د ْع َو ُ
ِ
َخر َد ْعو ُ ِ
ِ
ين)[يونس.]10:
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
اى ْم أَن ال َ
ب ال َْعالَم َ
َوآ ُ َ
أذلك خَتٌ نزالً أم دار يتالعن أىلها ،ويتربأ بعضهم من بعض ،ويكفر
اص ُم أَ ْى ِل النَّا ِر)[ص( ،]64:إِ ْذ تَ بَ َّرأَ
بعضهم ببعض( ،إِ َّن ذَلِ َ
ك لَ َح ّّق تَ َخ ُ
الَّ ِذ ِ ِ َّ ِ
اب *
اب َوتَ َقطَّ َع ْ
ت بِ ِه ُم ْاْل ْ
َسبَ ُ
ين اتَّبَ عُوا َوَرأ َُوا ال َْع َذ َ
ين اتُّبعُوا م َن الذ َ
َ
وقَ َ َّ ِ
ين اتَّبَ عُوا لَ ْو أ َّ
ك
َن لَنَا َك َّرةً فَ نَتَبَ َّرأَ ِم ْن ُه ْم َك َما تَبَ َّرءُوا ِمنَّا َك َذلِ َ
ال الذ َ
َ

ٔٔ من ٖٔ

ِ ِ
ي ِري ِهم اللَّوُ أَ ْعمالَ ُهم ح ٍ
ين ِم َن
س َرات َعلَْي ِه ْم َوَما ُى ْم ب َخا ِرج َ
َ ْ ََ
ُ ُ
النَّا ِر)[البقرة.]167-166:
لو يرون إذ تربأ ادلتبوعون من التابعُت ،ورأوا العذاب؛ فتقطعت بينهم
متبوعا،
تابعا كان أم ً
األواصر والعالقات واألسباب ،وانشغل كل بنفسو ً
وسقطت الرياسات والقيادات اليت كان ادلخدوعون يتبعوهنا ،وعجزت عن
وقاية نفسها ،فضالً عن وقاية تابعيها.
إنو مشهد مؤثر ،مشهد التربؤ والتعادي والتخاصم بُت التابعُت وادلتبوعُت،
بُت احملبُت واحملبوبُت ( ْاْل ِ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ض َع ُد ّّو إََِّل
َخ ََّلءُ يَ ْوَمئِ ٍذ بَ ْع ُ
ِ
ين)[الزخرف.]67:
ال ُْمتَّق َ
ْح ّْق َوَو َع ْدتُ ُك ْم
يقف فيهم الشيطان خطيبًا (إِ َّن اللَّوَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ال َ
فَأَ ْخلَ ْفتُ ُكم وما َكا َن لِي َعلَْي ُكم ِمن س ْلطَ ٍ
استَ َج ْبتُ ْم لِي
ان إََِّل أَ ْن َد َع ْوتُ ُك ْم فَ ْ
ْ ْ ُ
ْ ََ
فَ ََل تَ لُومونِي ولُوموا أَنْ ُفس ُكم ما أَنَا بِم ِ
ص ِرِخ َّي إِنّْي
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنْ تُ ْم بِ ُم ْ
ُ ْ
َ ْ َ
ُ َ ُ

ٕٔ من ٖٔ

ِ ِ
ِِ
َك َف ْر ُ ِ
اب
ين لَ ُه ْم َع َذ ٌ
ت ب َما أَ ْش َرْكتُ ُمون م ْن قَ ْب ُل إِ َّن الظَّالم َ
ِ
يم)[إبراىيم]22:؛ فأعظم هبذا العذاب من عذاب!!
أَل ٌ
وبعد ىذا البيان من كتاب ربنا ،ىل آن األوان لنا أن نعد ذلذا ادلوقف
العظيم عدتو ،ونعمل جاىدين على اخلالص من صفات أىل ىذه ادلواقف
ادلخزية ،بأن خنلص عبادتنا هلل وحده ،وجنرد متابعتنا للرسول -صلى اهلل
عليو وسلم ،-وحنذر من كل ناعق ملبس خائن ماكر يف الليل والنهار.
أما آن األوان للمرأة ادلسلمة يف زماننا اليوم أن تنتبو ذلذه ادلواقف فتتربأ يف
دنياىا اليوم من كل ناعق باسم احلرية والتمدن؛ حىت ال حتق عليها احلسرة
غدا عندما يتربأ منها شياطُت اإلنس واجلن.
الكربى ً
أما آن دلن أعطوا قيادىم ألىل الفساد وجلساء السوء أن ينتهوا ما داموا
يف زمن اإلمكان،
لقد تبُت جبالء فرق ما بُت أىل السعادة وأىل الشقاء ،فيا أيها اإلنسان ما
غرك بربك الكرمي؟! حيث أغلقت األبواب ،وأرخيت الستور ،واستًتت عن

ٖٔ من ٖٔ

اخلالئق؛ فقارفت الفجور ،وظننت أن يوم الفصل بعيد .وربك -يا غافل-
ليس بظالم للعبيد.
ورب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك وقد حق لو يف كتاب اهلل أنو
جسدا.
روحا ،ويا ويالً لو ً
وقود النار .فيا ويالً لو ً
اللهم أجرنا من النار ،واجعلنا من أىل اجلنة دار القرار ،ووفقنا لكل عمل
ينجي من عذابك ويدخلنا يف رحابك.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آلو أمجعُت.

