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فهو   يهده هللا  أعمالنا من  أنفسنا ومن سيئات  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور 

  مرشدا  . املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليا  
 إله إل هللا وحده ل شريك له وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه  ل   وأشهد أن

 . أمجعني
ُوُتنَّ ِإلَّ واأانُتم مُّْسِلُمونا ( .   ) َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوْا ات َُّقوْا اّللها حاقَّ تُ قااتِِه والا َتا

ٍة واخالاقا ِمن ْهاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ُْهماا رِجاال  كاِثريا  واِنسااء مُ ُس ات َُّقوْا رابَّكُ ) َيا أاي ُّهاا النَّا  الَِّذي خالاقاُكم مِهن ن َّْفٍس وااِحدا
 واات َُّقوْا اّللها الَِّذي تاسااءُلونا ِبِه وااألاْرحااما ِإنَّ اّللها كاانا عالاْيُكْم راِقيبا  ( . 

ِبرٌي ِباا ت اْعماُلونا (   واينا آماُنوا ات َّقُ )َيا أاي ُّهاا الَّذِ   اّللَّا واْلتانظُْر ن اْفٌس مَّا قادَّماْت لِغاٍد واات َُّقوا اّللَّا ِإنَّ اّللَّا خا
 أما بعد

 فاتقوا هللا أيها املسلمون . 
 

 واتقوا النار تلك الدار اليت أعدها هللا للكافرين . 
 لقد أمران هللا ابتقاء النار . 

 كااِفرِينا(.ارا الَّيِت أُِعدَّْت لِلْ نَّ واات َُّقوا العاىل )فقال ت
را  واُقوُدهاا النَّاُس وااحلِْجااراُة(.   وقال تعاىل )َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا قُوا أانْ ُفساُكْم واأاْهِليُكْم انا

ْرُتُكْم  را  ت الاظَّى(. وقال تعاىل )فاأاْنذا  انا
ِإذاا )واالصُّْبِح  تعاىل  ِإَّنَّاا   وقال   . البصري لاِ   أاْسفارا احلسن  قال  للبشر(  نذيرا   اْلُكَباِ.  العباد  ْحداى  أُنذر  ما  وهللا   :

 بشيء قط أدهى منها. 
 ) اتقوا النار ( .   وقال النيب 

 ابلستعاذة منها.  وأمر 
 )استعيذوا ابهلل من عذاب جهنم( متفق عليه.  كما قال 

 عليه. فقبك من عذاب جهنم( متيقول يف صالته )اللهم إين أعوذ  وكان 
 .  ومن صفات عباد هللا اخلوف منها

 .  (  ونا راب َّناا اْصِرْف عانَّا عاذاابا جاهانَّما ِإنَّ عاذااَبااا كاانا غارااما  واالَِّذينا ي اُقولُ  كما قال تعاىل )
 واتقاء النار يكون: بفعل أوامر هللا واجتناب نواهيه. 

 ر : ا سببا  للنجاة من النوهناك بعض األعمال اليت تكون 
 اإلميان ابهلل. فمنها :

 عاىل )الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار( قال ت
  . قول ال إله إال هللا إبخالص ويقنيومنها : 
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ُ ،  ٍد ياْشهاُد أاْن لا قاالا ملعاذ رضي هللا عنه : )ماا ِمْن أاحا   عن أاناس ْبن مااِلٍك رضي هللا عنه أانَّ النَّيبَّ    إِلاها ِإلَّ اّللَّ
ا راُسوُل اّللَِّ  ُ عا  واأانَّ حُمامَّد   متفق عليه .لاى النَّاِر( ِصْدق ا ِمْن ق اْلِبِه ِإلَّ حارَّماُه اّللَّ

ْعُت راُسولا اّللَِّ  و  ُ ، واأانَّ  لَّ أاْن لا إِلاها إِ   ي اُقوُل : )ماْن شاِهدا   عاْن ُعبااداةا ْبِن الصَّاِمِت رضي هللا عنه قال : َسِا  اّللَّ
ا راُسوُل ا ( ّللَِّ حُمامَّد  ُ عالاْيِه النَّارا  رواه مسلم .   حارَّما اّللَّ

 إِلاها  )ِإنَّ اّللَّا قاْد حارَّما عالاى النَّاِر ماْن قاالا لا   قاالا  عن ِعت ْباانا ْبن مااِلٍك اأْلاْنصارِيَّ رضي هللا عنه أانَّ راُسولا اّللَِّ و 
( ي اب ْ لَّ اّللَُّ إِ   متفق عليه . تاِغي ِبذاِلكا واْجها اّللَِّ

 ومنها : احملافظة على الصالة . 
،  ) ماْن حاافاظا عالاى الصَّلاوااِت اخلْاْمِس ، عالاى ُوُضوئِهااقاالا   عاْن حاْنظالاةا اأْلُساْيِديِه رضي هللا عنه أانَّ راُسولا اّللَِّ  

 رواه أمحد . قًّا ّلِلَِّ عالاْيِه ُحرهِما عالاى النَّاِر( ُجوِدهاا ، ي ارااهاا حا سُ وارُُكوِعهاا وا  ،  اها واماوااِقيتِ 
 الصدقة . ومنها : 

: قاالا النَّيبُّ     ّتَّ شااحا ثاالاًث  حا أا ا النَّارا ُُثَّ أاْعراضا واأاشااحا ُُثَّ قاالا ات َُّقوا النَّارا ُُثَّ أاْعراضا وا )ات َُّقو  عاِديِه ْبِن حااِتٍِ قاالا
ْراٍة فاماْن لاْ  ْد فاِبكاِلماٍة طايِهباٍة(.ظان انَّا أانَُّه ي اْنظُُر إِلاي ْهاا ُُثَّ قاالا ات َُّقوا النَّارا والاْو ِبِشقِه َتا   َيِا

 )ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق َترة( رواه أمحد.   وقال 
 بني النار حجااب ، ولو بشق َترة(. و ا  )اجعلوا بينكم عو وجاء عند الطَباين من حديث فضالة بن عبيد مرف

ائع مسدها من  وألمحد عن عائشة إبسناد حسن )َي عائشة استرتي من النار، ولو بشق َترة، فإَّنا تسد من اجل
 الشبعان( 

 عليه.  أُرِيُتُكنَّ أاْكث ارا أاْهِل النَّاِر( متفق )َيا ماْعشارا النِهسااِء تاصادَّْقنا، فاِإينهِ   وقال 
 شية من هللا.ء من خ االبك ومنها :

 )ل يلج النار رجل بكى من خشية هللا حّت يعود اللنب يف الضرع( رواه الرتمذي.   قال 
 م . الصيا ومنها :

 . )الصيام ُجنة يستجن به من النار(   قال 
 من النار(.  ويف رواية )وحصن حصني 

 )من صام يوما  يف سبيل هللا ابعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفا ( متفق عليه.   وقال 
 االستجارة ابهلل من النار.  ومنها :

نة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة،  )من سأل هللا اجل عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا 
 من النار( رواه الرتمذي. ومن استجار من النار ثالث مرات قالت النار اللهم أجره 

 احملافظة على صالة الفجر والعصر.  ومنها :
 )لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروَبا( رواه مسلم.   قال 

 جلهاد. ا ومنها :
 )من اغَبت قدماه يف سبيل هللا فهما حرام على النار( رواه الرتمذي.   قال 
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 حسن اخللق.  ومنها :
  هينا  لينا  حرمه هللا على النار( )من كان سهال    قال 

 عتق الرقاب.  ومنها :
 ة كانت فكاكه من النار(. )من أعتق رقبة مؤمن  قال 

 الكلمة الطيبة.  ومنها :
ْد فاِبكاِلماٍة طايِهباة(    قال  ْراٍة، فاماْن لْا َيِا  . )فاات َُّقوا النَّارا والاو ِبِشقِه َتا

 بب للنجاة من النار. قال النووي: فيه أن الكلمة الطيبة س
 : ض البصرومنها : غ

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ثالثة ل ترى  عن َبز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي هللا عنه قال :  
النار : عني حرست يف سبيل هللا ، وعني بكت من خشية هللا ، وعني غضت عن حمارم هللا (   رواه  أعينهم 

 الطَباين .
ر ا واُقوُدهاا النَّاُس وااحلِْ م )  الشيطان الرجي منأعوُذ ابهلل  جااراُة عالاي ْهاا  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ُقوا أانُفساُكْم واأاْهِليُكْم انا

اٌد ل ي اْعُصونا اّللَّا ماا أاماراُهْم واي اْفعاُلونا ماا يُ ْؤماُرونا   ( .  ماالِئكاٌة ِغالٌظ ِشدا
 العظيم، ونفاعاين هللا وإَيكم ِبا فيه من اآلَيِت والذكِر احلكيم، أقوُل قويل هذا، آنِ ابركا هللا يل ولكم يف القر 

سلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنه هو الغفوُر الرحيم
ُ
 .وأستغفُر هللا يل ولكم وجلميِع امل
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 اخلطبة الثانية  
 ني .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .                 ، والصالة والسالم على رسول العاملاحلمد هلل رب العاملني 

 
 أما بعد : 

 أن دخول اجلنة والنجاة من النار مطلب كل مسلم . فاتقوا هللا أيها املسلمون واعلموا 
 فالستعاذة من النار من صفات عباد الرمحن .

 هانَّما ِإنَّ عاذااَبااا كاانا غارااما (. جا  ِرْف عانَّا عاذاابا قال تعاىل )واالَِّذينا ي اُقوُلونا راب َّناا اصْ 
 )اللهم إان نعوذ بك من عذاب جهنم( رواه مسلم.   وقال 
 )من استعاذ ابهلل من النار ثالًث ، قالت النار: اللهم أعذه من النار( رواه الرتمذي.  وقال 

 والستعاذة من جهنم تشمل أمرين: العذاب نفسه، واألسباب املوصلة إليها. 
 :  كثر دعاء النيب  أن وكا

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
 وكان الصحابة يسألون عن ذلك : 

  -أاْو َيا حُمامَُّد    -ُُثَّ قاالا َيا راُسولا اّللَِّ  .....  سافاٍر.  واُهوا يف   أانَّ أاْعراابِيًّا عاراضا لِراُسوِل اّللَِّ  )  أايُّوبا    عن أيب  
 .... ( .   ِمنا النَّارِ  ِمنا اجلْانَِّة واماا يُ بااِعُدين  ِباا يُ قارهُِبيِن  َبْين خْ أا 
  : قلت َي رسول هللا أخَبين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار، قال: لقد سألت عنيف حديث معاذو 

 عظيم.
وأل جدا ،  عظيم  أمر  النار  من  والنجاة  اجلنة  دخول  ألن  وذلك  رجب:  ابن  وأرسل    جلهقال  الكتب  هللا  أنزل 

هللا اجلنة، وأعوذ به من  لرجل: كيف تقول إذا صليت؟ قال: أسأل  -صلى هللا عليه وسلم    -الرسل، وقال النيب  
 حوهلا ندندن.  النار، ول أحسن دندنتك ول دندنة معاذ، فقال النيب 

ِئكاتاُه ُيصالُّونا عالاى النَّيبِه   ل ) إنم التنزي حُمكا ُث اعلاموا أن هللا أمراكم ابلصالِة والسالِم على نبيِهه، فقال يف  اّللَّا واماالا
 ا  ( . َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا صالُّوا عالاْيِه واسالِهُموا تاْسِليم

وا  ٍد، وارضا اللهم عن ُخلفائِه الراِشدين، الذين قضاوا ابحلقِه وبه كانُ للهم صلِه وسلِهم وابرِك على نبيِهنا حمما
، وعن سائِر الصحابِة أمجعني، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك َي أكرم  يعدِ  ، وُعثمان، وعليٍه ُلون: أيب بكٍر، وُعمرا

 .األكرمني
شرِكني، ودمِهر 

ُ
سلمني، وأِذلَّ الشركا وامل

ُ
أعداءا الدين، واجعال اللهم هذا البلدا آمن ا ُمطمئنًّا  اللهم أِعزَّ السالما وامل

سلمني بالدِ  رخاء ، وسائرا 
ُ
 .امل

 .اللهم أصِلح أحوالا املسلمني يف كل مكاٍن، اللهم عجِهل هلم ابلفراِج والنصِر والتمكنِي َي رب العاملني
نْ ياا حاساناة  وايف اآْلِخراِة حاساناة  وا )     ر ( .ِقناا عاذاابا النَّاراب َّناا آتِناا يف الدُّ

 ىن . اللهم إان نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغ
ْ ت اْغِفْر لاناا وات اْرمحاْناا لاناُكونانَّ ِمنا اخلْااِسرين ( .  )  راب َّناا ظالاْمناا أانْ ُفساناا واِإْن لا


