حر الصيف يذكران النار وعذاهبا
خالد بن ضحوي الظفريي
ِ
ِ
ِِ
ومنن َنيِا ِ
ات أ َْم َمانِنَنا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُوُ ونَ ْستَن ْغف ُرهُ ،وننَعُوذُ ِِبهلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْن ُف ِسنَا ِ ْ َ َّ
ض َّل نَو ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ينه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
ي نَوُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِنَنوَ إََِّّل هللاُ َو ْْ َندهُ ََّل َشن ِري َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َىاد َ
َّ ِ
نَننوُ ،وأَ ْشن َنه ُد أ َّ
اّلِلَ َْن َّنِ اُن ََّللاانِ ِنو َوََّل َانُنواُ َّن إََِّّل
ين َُمنُنوا ااَّن َُّللنوا َّ
َن ََُّ َّمن ًندا َمْبن ُندهُ َوَر َُنونُوَُ  ،ي أَينُّ َهننا انننَ َ
َوأَنْنتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َنُ[ ل ممران.]ٕٔٓ:
أ ََّما بَ ْع ُد:
َّل زانت موامظ هللا نلناس ارتى ،واَكًنه نعباده يتواىل ،يف ُياو انكونية وما نعيشو ونراه،
ومن ذن ما نكابده من احلر وانسموم يف ىَا انصيف انَي ىو مربة ومظة دلن اَكر واتب
ورجع وأانب ،فهو يَكران أبنوا انعَاب وأننا انعَّللاب هأىل اننار من انعصاة وأىل انفساد
اب
اب ِّ
انش َم ِال َما أ ْ
وأنحاب انكفر وانعناد ،أجاران هللا وإيكم من اننًنانَ ( ،وأ ْ
َن َح ُ
َن َح ُ
ِ
*يف ََس ٍوم و َِ
انشم ِال ِ
َحي ٍم * َو ِظ ٍّل ِم ْن ََْي ُم ٍوم *َّل َِب ِرٍد َوَّل َك ِرٍي ) ،ويزيد ذن إذا مرفنا أن شدة
ُ َ
َّ
احلر وانسموم إمنا ىو من نَن َف ِ
س جهنَّم ننتَكرىا فنعمل ملى اذلرب منها ،فَّللد قال ( :إذا
اشتد احلر ،فأبردوا ِبنصَلة ،فإن شدة احلر من فيح جهنم) ،وقال ( :اشتكت اننار إىل رهبا
س يف انصيف ،فشدة
س يف انشتاء ،ونَن َف ٌ
فَّللانت ي رب أكل بعضي بعضا فجعل ذلا نَن َف َسٌن ،نَن َف ٌ
ما جتدون من انربد من َزمهريرىا ،وشدة ما جتدون من احلر من ََسُومها).
مباد هللا:
ِ
ومَاهبا ِ
كم ذَ َّكران َّ
وانومو وأشكانِو ونوِره ،مبا اَنتَن َفطَُّر منو
وَْران هللا اعاىل من اننار
واتفجر منو انَّلللوب ،ننرجع إنيو ونتوب ،ونستغفر هللا ونؤوب ،فوجب ملينا أن نعمل
اهأكباد
ُ
ُ
وَرتا ،فندخل اجلنَّة ونَسلَ َم منها ،فاَسع نوقودىا
بتَّللوى هللا وطامتو ننجعل بيننا وبٌن اننار وقاية ً
احلِجارةُ أ ُِمد ِ ِ
ين) ،وامر قَن ْعَرىا ومُ ْم ََّلل َها انبعيد ،فعن
ْ
َّار انَِِّت َوقُ ُ
َّاس َو ْ َ َ
(فَااَّن َُّللوا انن َ
َّت ن ْل َكاف ِر َ
ود َىا انن ُ
متبة بن غزوان  أنو قال ملى منرب انبصرة من اننيب  قال( :إن انصخرة انعظيمة نتلَّللى من
شفًن جهنم فتهوي فيها َبعٌن وما ا ِ
َّللض إىل قرارىا) .قال :وكان ممر هنع هللا يضر يَّللول( :أكثروا ذكر
اننار ،فإن ْرىا شديد ،وإن قعرىا بعيد ،وإن مَّللامعها من ْديد).
ال اندار انِت انز انلحم واشوي انوجوه وحترق اجللود{ ،كَل إهنا نظى نزامةً نلشوى}
ٔ

طعام ُهم فيها انزقوم {إن شجرة
أي :انز انلحم واجللد من انعظمْ ،ىت َّل ارتك منو شياًاُ ،
انزقوم طعام اهأثيم ،كادلهل يغلي يف انبطون كغلي احلميم خَوه ،فامتلوه إىل َواء اجلحيم ،مث
نبوا فوق رأَو من مَاب احلميم ،ذق إن أنت انعزيز انكري} ،وفاكهتُن ُهم طَْل ِع ىَه
انشي ِ
اط ِ
*مثَّ إِ َّن َذلُْم
َّه ْم ََلكِلُو َن ِمْنن َها فَ َمانِاُو َن ِمْنن َها انْبُطُو َن ُ
ٌن *فَإِنن ُ
وس َّ َ
انشجرة( ،طَْلعُ َها َكأَنَّوُ ُرُؤ ُ
ملَينها نَ َشوِبً ِمن َِ
اجلَ ِحي ِم) جتري فيهم أودية انَّلليح وانصديد واندم،
*مثَّ إِ َّن َم ْرِج َع ُه ْم ََِل َىل ْ
َحي ٍم ُ
َ َْ ْ ْ
منها يشربون فشراهبم احلميم وردغة اخلبال وىي مصارة ونديد أىل اننارِ ( ،م ْن َوَرائِِو َج َهن َُّم
ويس ََّللى ِمن م ٍاء ِ ٍ
يد*ينتَجَّرمو وَّل ي َكاد ي ِسيغُو وَيْاِ ِيو انْمو ِ
ان وما ىو ِمبَيِ ٍ
ٍ
ت
َْ ُ
ت م ْن ُك ِّل َم َك َ َ ُ َ ّ
ْ َ َ
ند َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ
َُ ْ
ِ
ِ ِِ
ظ) ،كلما اَتغاثوا وناْوا يطلبون ادلاء وانشراب زاد مليهم انعَاب،
اب َغلي ٌ
َوم ْن َوَرائو َم ََ ٌ
وه بِ
( َوإِ ْن يَ ْستَغِيثُوا ينُغَاثُوا ِمبَ ٍاء َكانْ ُم ْه ِل يَ ْش ِ
ت ُم ْراَن َفَّللا).
ا
ج
و
ن
ا
ي
و
ْ
ْ
اب َو ََاءَ ْ
َ
س انشََّر ُ
ُ
ُ
َ
مباد هللا:
أىون أىلها مَاِب نرجل اوضع يف أمخص قدميو مجرة يغلي منها دماغو ،فكيف مبن ىو
اد َوِم ْن فَن ْوقِ ِه ْم
أشد منو مَاِب وأمظم مَّللاِب؟! ،فراشهم وحلافهم من اننًنانَ ( ،ذلُْم ِم ْن َج َهن ََّم ِم َه ٌ
َغو ٍ ِ
ِ
ِِ
اننار مليهم اشتعاَّلً ويلتصِ جبلودىم،
اش َوَك ََن َ ََْن ِزي انظَّانم َ
ٌن) ،وثياهبم من قَطَران ،يزيد َ
َ
ِ ِ ٍ
وَيرقهم َْ ْرقًاَ ( ،ى ََ ِان
نبِّا َ
ص ُّ
( َََرابِيلُ ُه ْم م ْن قَطَران َواَن ْغ َشى ُو ُج َ
ب مليهم انعَاب َ
َّار) ،يُ َ
وى ُه ُم انن ُ
ب ِمن فَنو ِق رُؤ ِ
ان اختَصموا ِيف رّهبِِم فَانَّ َِين َك َفروا قُ ِطّعت َذلم ثِي ِ
خ ِ
وَ ِه ُم
َ ْ
َ ُ َ ْ ُْ َ ٌ
اب م ْن َان ٍر يُ َ
َ ْ
ص ُّ ْ ْ ُ
ص َم ْ َ ُ
ِْ
جلودا َغًنىا نيزداد مليهم
ص َه ُر بِِو َما ِيف بُطُوهنِِ ْم َو ْ
ود) ،فيتفحمون مث اُنبَ َّد ُل جلودىم ً
اجلُلُ ُ
احلَم ُيم*يُ ْ
انعَاب ويتجدد مليهم انعَّللاب( ،إِ َّن انَّ َِين َك َفروا ِِبياِنَا َو َ نُصلِي ِهم َانرا ُكلَّما نَ ِ
ت
ض َج ْ
َ ُ َ َْ
ْ ْ ً َ
ِ
ِ
يما) ،انادي اننار ىل من
اب إِ َّن َّ
اى ْم ُجلُ ً
ُجلُ ُ
ود ُى ْم بَ َّدنْنَ ُ
ودا َغْينَرَىا نيَ َُوقُوا انْ َع ََ َ
اّلِلَ َكا َن َم ِز ًيزا َْك ً
مزيد ،ذلا زفًن وشهيِ خيلع قلوب ادلعَبٌن{ ،ونِلَّ َِين َك َفروا بِرّهبِِ
ِ
اب َج َهنَّم َوبِ
ا
َ
م
م
َ
ْ
َ
ُ
ْ
س انْ َمصًنُ
َ َ ُ َ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اد َاَيَّن ُز ِم َن انْغَْيظ} ،وينادي أىلها مانكاً أن مييتهم
ور اَ َك ُ
إذَا أُنْ َُّللوا ف َيها ََسعُوا َذلَا َشهيَّللاً َوى َي اَن ُف ُ
ِ
ٌن ِيف َم ََ ِ
اب
هللا نكي يراتْوا ونكن من جاء ِبنكفر اهأكرب فَل خيرج منها أبدا( ،إِ َّن انْ ُم ْج ِرم َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ٌن *
اى ْم َونَك ْن َكانُوا ُى ُم انظَّانم َ
َج َهن ََّم َخان ُدو َن * ََّل ينُ َفتن َُّر َمْنن ُه ْم َوُى ْم فيو ُمْبل ُسو َن * َوَما ظَلَ ْمنَ ُ
َو َان َد ْوا َي َمانِ ُ نِيَن َّْلل ِ
ض َملَْيننَا َربُّ َ قَ َال إِنَّ ُك ْم َماكِثُو َن * نَََّلل ْد ِجْاننَا ُك ْم ِِب ْحلَِِّ َونَ ِك َّن أَ ْكثَنَرُك ْم نِْل َح ِِّ
َكا ِرىو َن) ،بل ينادون بتخفيف ونو ٍ
يوم و ٍ
اْد منها ،ونكن وقت انتوبة قد ذىب ،وىَا أوان
ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ف َمنَّا ينوما ِمن انْع ََ ِ
اب *
ين ِيف اننَّا ِر خلََزنَِة َج َهن ََّم ْادمُوا َربَّ ُك ْم ُخيَّف ْ
َْ ً َ َ
انعَاب و َ
انعطَبَ ( ،وقَ َال انَ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ض ََل ٍل *
ين إََِّّل ِيف َ
قَانُوا أ ََوََلْ اَ ُ ََتْاي ُك ْم ُر َُلُ ُك ْم ِبنْبَنيّنَات قَانُوا بَنلَى قَانُوا فَ ْادمُوا َوَما ُد َماءُ انْ َكاف ِر َ
ٕ

َّ ِ
ِِ
احلَيَاةِ ُّ
ٌن
ين َُمنُوا ِيف ْ
وم ْاهأَ ْش َه ُ
اد * يَن ْوَم ََّل يَنْنن َف ُع انظَّانم َ
اندنْنيَا َويَن ْوَم يَن َُّلل ُ
إِ َّان نَنَنْن ُ
ص ُر ُر َُلَنَا َوانَ َ
َم ْع َِ َراُن ُه ْم َوَذلُُم انلَّ ْعنَةُ َوَذلُْم َُوءُ اندَّا ِر).
فَل ينفع انعبد يوماَ إَّل مملو وما قدمو ننفسو ،فاندنيا مزرمة اَلخرة ،إن قضيتها يف
طامة هللا نسيت يف اجلنة كل اذلموم وانغموم ،وإن قضيتها يف معصية هللا -ونو كنت من أغىن
وأرفع أىل اندنيا منزنة -فإن انساه بغمسة واْدة يف اننار ،فعن أنس بن مان ٍ َّ 
اننيب
أن َّ
ِ
ُدم ىل
َ 
قال« :يُؤاَى أبنْن َعم أىل اندنيا م ْن أىل اننار فيُ ْ
ابن َ
صبَ ُغ يف اننا ِر َ
نْبنغَةً مث ينُ ََّللال :ي َ
أيت خًناً ُّ
أبش ِّد ِ
انناس بؤَاً يف اندنيا
نعيم قط؟ في ُ
ويؤاَى َ
بْ ،
ر َ
َّللول َّل وهللا ي ر ِّ
قط ىل َمَّر ب َ ٌ
أيت بؤَاً قط؟ ىل َمَّر ب من
ِم ْن أىل اجلنة
ُ
ُدم ىل ر َ
فيصبغ نبغةً يف اجلنة فيَّللال :ي ابن َ
مر ِِب ِم ْن شدةٍ قَ ُّ
ط» فااَّللوا اننار مباد هللا
شدة قط؟ في ُ
رب ما ر ُ
َّللولَّ :ل وهللا ي ِّ
أيت بؤَاً وَّل ّ
ول ما اَسمعو َن ،وأ ِ
ونو بشِ ارة ،انلهم أجران من اننًنان واجعلنا من أىل اجلنان .أَقُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
ََتَن ْغف ُر هللاَ
ب ،فَ ْ ِ ِ
انع ِظيم ِِل ونَ ُك ْم ِم ْن ُك ِل َذنْ ٍ
انرِْ ُيم .
ور َّ
اَتَن ْغف ُروهُ إنَّوُ ُى َو انغَ ُف ُ
َ َ َ
ّ
اخلطبة الثانية
ِ ِ
ِِ
ن ْحبِ ِو َوَم ِن اانَّبَ َع ُى َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد
احلَ ْم ُد َِّّلِلَِ ،و َّ
انص ََلةُ َو َّ
انس ََل ُم َملَى َر َُول هللاَ ،و َملَى ُنو َو َ
اّلِلُ َو ْْ َدهُ ََّل َش ِري َ نَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ََُّ َّم ًدا َمْب ُدهُ َوَر َُونُوُ.
أَن ََّّل إِنَوَ إََِّّل َّ
ِمبَ َاد هللاِ:
اَكروا إن رأيتم انشمس احلارة موقف انناس يوم انَّلليامة نلحساب ْىت اعملوا ذلَا انيوم
فعن ادلَّللداد بن اهأَود  أن اننيب  قال( :ادنوا انشمس يوم انَّلليامة من اخللِ ْىت اكون
منهم كمَّللدار ميل فيكون انناس ملى قدر أمماذلم يف انعرق فمنهم من يكون إىل كعبيو ،ومنهم
من يكون إىل ركبتيو ومنهم من يكون إىل َّْللويو ومنهم من يلجمو انعرق إجلاما) ،كل ذن يف
يوم مَّللداره مخسٌن أنف َنة ،وىم حتت ذليب مشس قريبة من انرؤوس ْىت إهنم من شدة
مرقهم نيغوص انعرق يف اهأرض َبعٌن زراما ،مث يرافع ْىت يصل مند بعض انناس إىل
رؤوَهم ،فماذا أمددان مباد هللا؟ نَن انكرب انشديد من ممل؟ وماذا أمددان نو من
انطامات؟ إن ملى انعبد ادلؤمن أن جيتهد غاية اَّلجتهاد ْىت يَّللي نفسو من ْر ذن انيوم،
ومرق ذن انوقت ،ويكون يف ظل مرش انرَحن ،ويف ظل مملو وندقتو ،فانعمر مزرمت انِت
جتين مثارىا يوم انَّلليامة ،إن خًنا فخًن وإن شرا فَل الومن إَّل نفس .
ٖ

