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\cI-̄ nÂ-\n-¶v \m-Y-t\m-Sv Im-hÂ tX-tS-− C-Xv-Jp an-\-¶m-dn-sâ ]-̄ n-te-¡m-Wv \mw I-S-¡m-\n-cn-¡p-
¶-Xv.  

AÃm-lp ]m-]n-Ifpw _lp-ssZ-h hn-izm-kn-I-fpam-b B-fp-IÄ-¡v H-cp-¡n-sh-̈ n-«p-Å k-t¦-X-am-Wv \-c-
Iw.  

َوَرُسوَلُه فََأن َلُه نَاَر َجَهنَم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظيُم (التوبة) َمْن ُيَحاِدِد اللهَ أََلْم يـَْعَلُموا أَنُه   

C-Xn-s\-¡mfpw `o-I-cam-b a-säm-cp cw-Kw Xm³ I-−n-«n-sÃ-¶v {]-hm-N-I³ ]-d-ªn-«p-−v.  

(بخاري)  َوُأرِيُت الناَر فـََلْم َأَر َمْنَظًرا َكاْليَـْوِم َقط َأْفَظعَ   

Nn-e B-b-̄ p-I-fp-sSbpw \-_n h-N-\-§-fp-sSbpw A-Sn-Øm-\-̄ nÂ A-lvv-ep-Êp-¶ ]-d-bp¶-Xv C-t¸mÄ 
X-s¶ \c-Iw F-hn-sStbm X-¿mÀ sN-¿-s¸-«n-«p-s−-¶-XmWv. Nn-e D-Zm-l-c-W-§Ä t\m-¡p-I.  

ال عمران)( ُأِعدْت ِلْلَكاِفرِينَ َواتـُقوا الناَر الِتي   

َقِليًال َولََبَكْيُتْم َكِثيًرا قَاُلوا َوَما رَأَْيَت يَا َرُسوَل اللِه قَاَل رَأَْيُت اْلَجنَة  َلَضِحْكُتمْ َوالِذي نـَْفُس ُمَحمٍد بَِيِدِه َلْو رَأَيـُْتْم َما رَأَْيُت 
(مسلم)  َوالنارَ   

َها َلِجْئُتُكْم  فـََقاَل َقْد َدَنتْ  ِمْن ِقطَاِفَها َوَدَنْت ِمني الناُر َحتى قـُْلُت َأْي َرب َوأَنَا  بِِقطَافٍ ِمني اْلَجنُة َحتى َلْو اْجتَـَرْأُت َعَليـْ
...(بخاري)َمَعُهْم فَِإَذا اْمَرَأٌة َحِسْبُت أَنُه قَاَل َتْخِدُشَها ِهرةٌ   

`q-an-bn-se A-án-bp-sS 69 Cc-«n Iq-Sp-XÂ Nq-Sp-−m-hp-sa-¶ \-_n h-N-\-̄ nÂ-\n-¶p X-s¶ \c-Iw F-{X 
-̀bm-\-I-am-sW-¶v \-ap-¡v a-\-Ên-em-¡mw. \-c-I-̄ n-se G-ähpw \n-Êm-cam-b in-£ C-§-s\-bm-Wv:  

 لرجل عليهرسول اهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم َصلى اهللا َعَليه وَسلم إن أدنى أهل النار عذابًا  عن عبيد بن عمير قال : قال
نعالن يغلي منهما دماغه كأنه مرجل ، مسامعه جمر ، و أضراسه جمر وأشفاره لهب النار ، وتخرج أحشاء جنبيه من 

 نز العمال)(كقدميه ، وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير فهو يفور.
 

{]-hm-N-I³ F-t¸mgpw A-\p-bm-bnI-sf \-c-I-s¯-¡p-dn-¨v ap-¶-dn-bn-̧ v \Â-Im-dp-−m-bn-cp-¶p.  

  َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب قَاَل َسِمْعُت النـْعَماَن ْبَن َبِشيٍر َيْخُطُب يـَُقولُ 
َأن رَُجًال َكاَن  َحتى َلوْ  أَْنَذْرُتُكْم النارَ  أَْنَذْرُتُكْم النارَ  أَْنَذْرُتُكْم النارَ َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َيْخُطُب يـَُقوُل 

  (احمد)  بِالسوِق َلَسِمَعُه ِمْن َمَقاِمي َهَذا قَاَل َحتى َوقـََعْت َخِميَصٌة َكاَنْت َعَلى َعاتِِقِه ِعْنَد رِْجَلْيهِ 
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قلنا : » ال تنسوا العظيمتين : «  سمعت ابن عمر ، يقول : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخطب وهو يقول...
فذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ذكر ، ثم بكى حتى جرج وائل دموعه » الجنة والنار « العظيمتان ؟ قال : وما 

والذي نفس محمد ، بيده لو تعلمون من علم اآلخرة ما أعلم ، لمشيتم إلى الصعيد  ، « جانبي لحيته ، ثم قال : 
  (ابن ابي الدنيا) »فلحثيتم على رؤوسكم التراب 

 
اطلبوا الجنة جهدكم ، النار ال ينام هاربها ، وإن الجنة ال ينام طالبها .  إن« رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : أن 

 (ابن ابي الدنيا)»واهربوا من النار جهدكم 
 

AXp-sIm-−v \-cI-s¯ ap³-Km-an-IÄ hÃm-sX t]-Sn¨p. H-cn-¡Â A-hn-S-¶v JpÀ-B-\n-se X-lvcow 
Bdmw kq-àw kz-lm-_-̄ n\v Hm-Xn-t¡Ä-̧ n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.  

لى اهللا فخر فتى مغشيا عليه فوضع النبي صلى اهللا عليه و آله و سلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك فقال : رسول اهللا ص
 .عليه و آله وسلم : يا فتى قل : ال إله إال اهللا فقالها فبشره بالجنة

k-am-\am-b \n-ch-[n kw- -̀h-§-fp-−m-bn-«p-−v.  

  سمع عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ رجال يتهجد في الليل و يقرأ سورة الطور فلما بلغ إلى قوله تعالى : 
  { إن عذاب ربك لواقع * ما له من دافع }  
  ى منزله فمرض شهرا يعوده الناس ال يدرون ما مرضهقال عمر : قسم و رب الكعبة حق ثم رجع إل 

 
عن حسين بن محمد عن فضيل عن محمد بن مطرف قال : حدثني الثقة أن شابا من األنصار دخل خوف النار قلبه 

فجلس في البيت فأتاه النبي صلى اهللا عليه و سلم فقام إليه فاعتنقه فشهق شهقة خرجت نفسه فقال النبي صلى اهللا عليه 
و روي من وجه آخر متصال خرجه ابن أبي الدنيا  حدثنا (احمد)     سلم : جهزوا صاحبكم فلذ خوف النار كبدهو 

الحسن بن يحيى حدثنا حازم بن جبل بن أبي نضرة العبدي عن أبي سنان عن الحسن عن حذيفة قال : كان شاب على 
سه ذلك في البيت فذكر ذلك للنبي صلى اهللا عليه و عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبكي عند ذكر النار حتى حب

سلم فأتاه النبي صلى اهللا عليه و سلم فلما نظر إليه الشاب قام إليه و اعتنقه و خر ميتا قال النبي صلى اهللا عليه و سلم 
ه و من خاف : جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده و الذي نفسي بيده لقد أعاذ اهللا منها فمن رجا شيئا طلب

  .شيئا هرب منه
  

اشتكى داود الطائي أياما و كان سبب علته أنه مر بآية فيها ذكر النار فكررها مرارا في ليلته فأصبح مريضا فوجدوه قد 
  (ابو نعيم)   مات و رأسه على لبنة
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عاش أياما ثم مات رحمه قرأ عبد اهللا بن وهب كتاب األهوال فمر في صفة النار فشهق فغشي عليه فحمل إلى منزله و 
أن أبا موسى األشعري خطب الناس بالبصيرة فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر قال : و .    اهللا

قال الحجاج لسعيد بن جبير : بلغني أنك لم تضحك قط قال : كيف أضحك وجهنم   .بكى الناس يومئذ بكاء شديدا
 لزبانية قد أعدت ؟ !قد سعرت و األغالل قد نصبت و ا

 
\c-Iw I-̄ n-¡m³ c-−p h-kv-Xp-¡-fm-Wv D-]-tbm-Kn-¡p-I-sb-¶v JpÀ-B³ ]-d-bp-¶p−v (X-lvcow: 6). H-
¶v ln-Pm-d v̄. CXp-sIm-−v D-t±-in-¡p¶-Xv _nw_-§tfm A-sÃ-¦nÂ a-äp {]-tXy-Iw hÃ IÃp-Itfm B-
Imw. C-_v-\p dP-_v ]-d-bp-¶p:  

يقول ابن رجب : " وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار . ويقال : إن فيها خمسة 
أنواع من العذاب ليس في غيرها : سرعة اإليقاد ، ونتن الرائحة ، وكثرة الدخان ، وشدة االلتصاق باألبدان ، قوة حرها 

 إذا حميت "
 

c-−m-a-t¯-Xv ]m-]n-Ifpw ap-ivcn-¡p-I-fpam-b B-fpIÄ. C-hÀ `o-I-c cq-]n-Ifpw I-−mÂ t]-Sn tXm-¶p-¶-
h-cp-am-bn-cn-¡p-sa-¶v C-kvvemw ]Tn-̧ n-¡p¶p. 

ُهْم ، أَبـَْناُء فـََقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم يـَُقوُل : ُيْحَشُر السْقُط ، ِإَلى الشْيِخ اْلَفاِنَي ، اْلمُ .... ْؤِمُنوَن ِمنـْ
 وَب ، ُجرًدا ُمَكحِليَن ، َأْو ِإَلى َأفَاِني ، فـَُقْلُت َلُه : َفَكْيَف َثَالٍث َوَثالَثِيَن َسَنًة ، ِفي َخْلِق آَدَم ، َوُحْسِن يُوُسَف ، َوقـَْلِب أَي

َيابِِه ِمْثَل ُأُحٍد. ِللنارِ  يـَُعظمُ بِاْلَكاِفِر ؟ قَاَل :  َرَواُه أَبُو يـَْعَلى   َحتى َيِصيَر ِجْلُدُه َأْربَِعيَن بَاًعا ، َوَحتى َيِصيَر نَاٌب ِمْن أَنـْ
.اْلَمْوِصِلي  

 
  (مسلم)  َمْنِكَبْي اْلَكاِفِر ِفي الناِر َمِسيَرُة َثَالثَِة أَياٍم لِلراِكِب اْلُمْسرِعِ  َما بـَْينَ يـَْرفـَُعُه قَاَل    يـَْرةَ َعْن أَِبي ُهرَ 

  
َوَأْربـَُعوَن ِذرَاًعا َوِإن ِضْرَسُه ِمْثُل ُأُحٍد َوِإن اثـَْناِن  ِجْلِد اْلَكاِفرِ َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ِإن ِغَلَظ    َعْن أَِبي ُهَريـَْرةَ 

  (ترمذي)  َمْجِلَسُه ِمْن َجَهنَم َكَما بـَْيَن َمكَة َواْلَمِديَنة
 

عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه و آله وسلم قال : ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد و عرض جلده سبعون ذراعا 
  (حاكم)  ضاء و فخذه مثل ورقان و مقعده من النار مثل ما بيني و بين الربذةو عضده مثل البي

 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اهللا عليه و آله وسلم قال : إن الكافر ليعظم حتى إن ضرسه ألعظم من أحد و 

 (ابن ماجة)   فضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه
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C-hÀ-¡v \Â-I-s¸-Sp-¶ `£-Ww aq-¶p hn-[-amWv. 

1. fcoAv: a-cp`q-an-bnÂ Im-W-s¸-Sp-¶ H-cpX-cw apÄ-s¨-Sn-bm-Wn-Xv.  

 )الغاشية) َال ُيْسِمُن َوَال يـُْغِني ِمْن ُجوٍع (6( ِإال ِمْن َضرِيعٍ  لَْيَس َلُهْم َطَعامٌ 
 

2. k-¡qw: \-c-I-̄ n-sâ A-Sn-̄ -«nÂ h-f-cp-¶ H-cp sN-Sn.  

ٌر نـُُزًال َأْم َشَجَرُة الزقوِم ( َنًة لِلظاِلِميَن (62َأَذِلَك َخيـْ   طَْلُعَها) 64) ِإنـَها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم (63) ِإنا َجَعْلَناَها ِفتـْ
 )صافاتُءوُس الشَياِطيِن (َكأَنُه رُ 

A-hnS-¶v ]-d-ªp:  

نـَْيا َمَعاِيَشُهْم  َلْو َأن َقْطَرةً قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  نـَْيا َألَْفَسَدْت َعَلى َأْهِل الد وِم ُقِطَرْت ِفي َداِر الدقِمْن الز
 (ترمذي)  َفَكْيَف ِبَمْن َيُكوُن َطَعاَمهُ 

3. Kn-kveo³: 

  )الحاقة) َال يَْأُكُلُه ِإال اْلَخاِطُئوَن (36( ِمْن ِغْسِلينٍ ) َوَال طََعاٌم ِإال 35فـََلْيَس َلُه اْليَـْوَم َهاُهَنا َحِميٌم (
 

Ch-¡p ]pd-sa Xobpw C-hÀ-¡v Xn-¶m³ sIm-Sp-¡p-¶-Xm-Wv. _-J-d: 174, \n-km-Av: 10 

\-c-I-¡m-cp-sS ]m-\o-bw A-s©-®-am-Wv:  

1. l-aow: A-Xn-ITn-\am-b Nq-Sp-Å shÅw (d-Òm³: 44). 

2. K-ÊmJv: sImSpw X-Wp-̧ p-Å shÅw (kzm-Zv: 57). 

3. kz-ZoZv: \-c-I-hm-kn-I-fp-sS N-ehpw c-à-hpw (C-_v-dm-low: 16) 

4. ap-lvÂ: XmÀ D-cp-¡n-bXv (I-lv-̂ v: 29). 

5. Xzo-\-̄ pÂ J-_mÂ:  

ِلَمْن َيْشَرُب اْلُمْسِكَر َأْن َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُكل ُمْسِكٍر َحَراٌم ِإن َعَلى اللِه َعز َوَجل َعْهًدا 
 (مسلم)  َأْهِل النارِ  ُعَصارَةُ اْلَخَباِل قَاُلوا يَا َرُسوَل اللِه َوَما ِطيَنُة اْلَخَباِل قَاَل َعَرُق َأْهِل الناِر َأْو 

 
A-h-cp-sS h-kv-{Xhpw hn-cn¸pw ]p-X¸pw FÃmw Aán-sIm-−p-Å-Xm-bn-cn-¡pw (JpÀ-B³, 7: 41, 22: 19). ]p-
d-sa XmÀ sIm-−p-Å-Xpw.  

 )ابراهيمِمْن َقِطَراٍن َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهُم الناُر ( َسَرابِيُلُهمْ ) 49(َوتـََرى اْلُمْجرِِميَن يـَْوَمِئٍذ ُمَقرنِيَن ِفي اْألَْصَفاِد 
 

\-c-I-hm-kn-IÄ A-\p- -̀hn-t¡-−n-h-cp-¶ \n-ch-[n `o-Xn-Xam-b in-£-I-sf-¡p-dn-̈ v JpÀ-B\pw l-Zokpw 
kw-km-cn-¡p-¶p−v. Nne-Xv Im-Wp-I: 



 

 

HADIA CSE Khutba Notes  

(24.06.2016) 

 

 \cI-tam-N-\-¯n-sâ ] v̄: \cIw F-{X -̀bm\Iw! 
 \mw kzÀ-Kw tNm-Zn-¨p-hm§pI 
 

5 

 

\-c-I-̄ n-en-«v sXm-en-IÄ th-hn¡Â (\n-km-Av: 56) 

Xo-bn-en-«v D-cp¡Â (l-Öv: 19) 

ap-Jw I-cn¡Â, I-dp-̧ n¡Â (ap-Av-an-\q³: 104, B-ep-Cw-dm³ 106) 

\-c-I-̄ n-eq-sS h-en-̈ n-g¡Â (J-aÀ 48) 

Ip-SÂ-am-e-IÄ ]p-d-̄ p-Nm-SÂ  

َتِمُع فـََيجْ  ِبَرَحاهُ فـََيُدوُر َكَما يَُدوُر اْلِحَماُر  قَاَل َسِمْعُتُه يـَُقوُل ُيَجاُء بِالرُجِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيُـْلَقى ِفي الناِر فـَتَـْنَدِلُق َأقْـَتابُُه ِفي النارِ 
 ....(بخاري)َأْهُل الناِر َعَلْيِه فـَيَـُقوُلوَن َأْي ُفَالُن َما َشْأُنَك أَلَْيَس ُكْنَت تَْأُمُرنَا بِاْلَمْعُروفِ 

BÀ-̄ -\m-Z-§fpw A-«-lm-k-§-fpw  

 " إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن فى دموعهم جرت وإنهم ليبكون الدم " رواه الحاكم
 

أهل النار أيها الناس ابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا ، فإن : «  هللا عليه وسلمعن أنس بن مالك قال : قال رسول اهللا صلى ا
(ابن  »يبكون حتى يصير في وجوههم كالجداول ، فتنفد الدموع ، فتقرح العيون ، حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت 

 ابي الدنيا)
N-§-e-¡nSÂ (ap-Ê-½nÂ: 12) 

h-\y-ar-K-§-fp-sSbpw tX-fp-I-fp-sSbpw ]m-¼p-I-fp-sSbpw B-{I-a-Ww  

في جهنم  يا حذيفة ، إن« يثا في النار ، فقال : حذيفة بن اليمان ، قال : أسر إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حد
من نار ، وسيوفا من نار ، وإنه يبعث مالئكة يعلقون أهل النار بتلك الكالليب  لسباعا من نار ، وكالبا من نار ، وكالليب 

اد مكانه بأحناكهم ، ويقطعونهم بتلك السيوف عضوا عضوا ، ويلقونهم إلى تلك السباع والكالب ، كلما قطعوا عضوا ع
  (ابن ابي الدنيا)  »غضا جديدا 

 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله وسلم : إن في النار حيات كأعناق البخاتي تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها إلى 

  (احمد)   أربعين خريفا و إن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تسلع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة
 

َعَلى اْلَكاِفِر ِفي قـَْبرِِه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن تِنيًنا تـَْلَدُغُه َحتى تـَُقوَم الساَعُة فـََلْو َأن  ُيَسلطُ قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 
َها نـََفَخ ِفي اْألَْرِض َما أَنـَْبَتْت َخْضَراءَ   (احمد)  تِنيًنا ِمنـْ

 

C-{X ITn-\hpw I-tTm-c-hpam-b \-c-I-in-£-bnÂ-\n-¶p Im-¡-s¸-Sm³ \mw F-́ p sN-¿-Ww?  H¶v, AÃm-
lphn-t\m-Sv Im-hÂ tX-Sp-I.  
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يث أنس عن النبي صلى اهللا عليه و آله وسلم قال : ما من مسلم يسأل اهللا الجنة ثالثا إال قالت الجنة : اللهم أدخله حد
  (ترمذي)  الجنة و من استجار من النار ثالثا قالت النار : اللهم أجره من النار

  
ا استجار عبد من النار سبع مرات إال قالت حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه و آله وسلم قال : م

النار : يا رب إن عبدك فالنا استجار مني فأجره و ال سأل عبد الجنة سبع مرات إال قالت الجنة : يا رب إن عبدك فالنا 
 (بزار)  سألني فأدخله الجنة

a-säm-¶v \-cI-s¯ t]-Sn-̈ v I-®p-\oÀ hmÀ-¡p-I.  

  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة قَالَ 
رَُجٌل َبَكى ِمْن َخْشَيِة اللِه َحتى يـَُعوَد اللَبُن ِفي الضْرِع َوَال َيْجَتِمُع ُغَباٌر  َال يَِلُج النارَ َسلَم قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه وَ 

 (ترمذي)  ِفي َسِبيِل اللِه َوُدَخاُن َجَهنمَ 
AXp-sIm-−v A-hnS-¶v {]mÀ-°n-¡m-dp-−m-bn-cp-¶p:  

بذروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دًما واألضراس جمًرا (ابن  تشفيان القلباللهم ارزقنى عينين هطالتين 
 )عساكر

 

Cu c-−p Im-cy-§Ä-¡p-th-−n-bmh-s« h-cp-¶ ]-̄ v \mw D-]-tbm-Kn-¡p-¶Xv. 
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