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 الجنة والنار في الكتاب والسنة

الجنة والنار في خطبة الجمعة بعنوان: " - حفظو اهلل - ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي
ث فيها عنةالكتاب والسن ، صلى اهلل عليو وسلم -ذكر الجنة والنار في كتاب اهلل وسنة رسوِلو  "، والتي تحدَّ

ًرا بهول الصراط وما   .تسبقو من عقبات، كما ذكر الشفاعة الُعظمى يوم القيامةُمذكِّ

 

 الخطبة األولى

 َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  َيْظِلمُ  َل وفِّيهم إياىا وسيُ  ،أحَصى على العباد أعماَلهم، الحليم الشكور، العزيز الغفور الحمد هلل
أحمُد ربي وأشكُره، وأتوُب إليو  ،[24: النساء] َعِظيًما َأْجًرا َلُدْنوُ  ِمنْ  َويُ ْؤتِ  ُيَضاِعْفَها َحَسَنةً  َتكُ  َوِإنْ 

َدنا محمًدا وسيِّ وأشهد أن نبيَّنا ، العليم بذات الصدور ل إلو إل اهلل وحده ل شريك لووأشهد أن  ،وأستغِفُره
 وِ وعلى آل ،ك ورسوِلك محمدٍ اللهم صلِّ وسلِّم وباِرك على عبدِ ، الداعي إلى كل عمٍل مبرور وه ورسولُ عبدُ 

 .صالًة وسالًما ُمضاعفة األجورو وصحبِ 

 :بعد اأم

 .اتوبطلب مرضاتو، وىجر ُمحرَّماتو؛ يكُتب لكم ِرضوانَو وجنَّاتو، وُيِجركم من غضبو وعقوب اهلل فاتقوا

 :أيها المسلمون

ُلها  - سبحانو -، وشدائد وُكُربات، ولكن اهلل إن بينكم وبين الجنة أىواًل ِعظاًما نُها ُيسهِّ على المتقين، ويُهوِّ
 ، وأما النار فُسُبلها الشهوات الُمحرَّمات في ىذه الدنيا واتباع الهوى.على الطائعين
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وُمجاىدة النفوس على الطاعات خيٌر من اتباع ات الُمحرَّمة، والنفوس تقُع في الغواية بالُمغريات والملذَّ 
الشهوات. فالتقوى سعادٌة وخيٌر، وعاقبٌة ُحسنى في الحال والمآل، وِرضواٌن من الرحمن، والِعصياُن شقاٌء وخيبٌة 

ارُ  تِْلكَ في الدنيا واآلخرة، ووباٌل وُخسراٌن، قال اهلل تعالى:  ا يُرِيُدونَ  َل  لَِّذينَ لِ  َنْجَعُلَها اآْلِخَرةُ  الدَّ  ِفي ُعُلوِّ
 النَّارِ  َعَلى َكَفُروا الَِّذينَ  يُ ْعَرضُ  َويَ ْومَ ، وقال تعالى: [61: القصص] ِلْلُمتَِّقينَ  َواْلَعاِقَبةُ  َفَساًدا َوَل  اأْلَْرضِ 
نْ َيا َحَياِتُكمُ  ِفي طَيَِّباِتُكمْ  َأْذَىْبُتمْ   اأْلَْرضِ  ِفي َتْسَتْكِبُرونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما اْلُهونِ  َعَذابَ  ُتْجَزْونَ  يَ ْومَ فَالْ  ِبَها َواْسَتْمتَ ْعُتمْ  الدُّ

 .[04: األحقاف] تَ ْفُسُقونَ  ُكْنُتمْ  َوِبَما اْلَحقِّ  بِغَْيرِ 

 اْلُخْسَرانُ  ُىوَ  َذِلكَ  َأَل  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَأْىِليِهمْ  َأنْ ُفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  اْلَخاِسرِينَ  ِإنَّ  ُقلْ : -سبحانو  -وقال 
فُ  َذِلكَ  ظَُللٌ  َتْحِتِهمْ  َوِمنْ  النَّارِ  ِمنَ  ظَُللٌ  فَ ْوِقِهمْ  ِمنْ  َلُهمْ ( 33) اْلُمِبينُ   فَات َُّقونِ  ِعَبادِ  يَا ِعَباَدهُ  ِبوِ  اللَّوُ  ُيَخوِّ

 .[34 ،33: الزمر]

ُحفَّت الناُر بالشهوات، »أنو قال:  - صلى اهلل عليو وسلم -عن النبي  - رضي اهلل عنو -وعن أبي ىريرة 
ت الجنُة بالمكارِه  ؛ رواه البخاري ومسلم.«وُحفَّ

لما خلق اهلل الجنة قال لجبريل: اذىب »أنو قال:  - صلى اهلل عليو وسلم -وعن أبي ىريرة أيًضا عن النبي 
ها بالمكارِه، فقال: اذىب فنظر إليها، فقال: وعزَّتك ل يسمع بها أحٌد إل دخلها. فحفَّ  فانظر إليها، فذىب

ولما خلق اهلل النار قال لجبريل: فانظر إليها، فذىب فنظر إليها، فقال: وعزَّتك لخشيُت أل يدخَلها أحد، 
ذاىب فانظر إليها، فذىب فنظر إليها، فقال: وعزَّتك ل يسمع بها أحٌد فيدخلها. فحفَّها بالشهوات، فقال: 

 ؛«ها، فلما رجع قال: وعزَّتك لقد خشيُت أل يسلُم منها أحٌد إل دخلهااذىب فانظر إليها، فذىب فنظر إلي
 رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
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ر ذلك دائًما ألصلَح حاَلو، وألحسَن أعماَلو؛ ولو تصوَّر  العبُد آخر ُكربٍة وأعظَم عقبٍة تعتِرُضو دون الجنة، وتذكَّ
 .ومقاِمعها حديد، ويفوَز بجنٍَّة ل يفَنى نعيُمها ول يَبيد لينُجو من ناٍر حرُّىا شديد، وقعُرىا بعيد،

 عباد اهلل:

ىو الصراُط المضروُب على متن جهنَّم، قضى اهلل  العقبَة الَكُؤود، والشدة الُعظمى، والكرَب األكبرأل إن 
ب لُحكموحَكم أل يدخل أحٌد الجنة إل أن يُمرَّ عليو ويجتازَه و وىو سريُع الحساب، ول ، واهلل يحكُم ول ُمعقِّ

يُجوزُه أحٌد إل بأعماٍل صالحٍة رِضَيها اهلل وقِبَلها، ومن حاَلت أعمالُو السيئُة بينو وبين جوازِه سقَط في نار جهنَّم 
 وبئس القرار، ول يظلُم ربُّك أحًدا.

األبصار، ونِسَي كلُّ  إذا ُوضع عليها اشتدَّ الفزع، وطاَرت القلوب، وشخَصتىذا الصراُط جسٌر على جهنَّم، 
رضي اهلل  -ل يذكُرون ذلك الوقت أىِليهم؛ عن عائشة  - الصالة والسالم معليه -أحٍد غيَره، حتى األنبياء 

. قلُت: ذكرُت «ما يُبِكيِك؟»: -صلى اهلل عليو وسلم  -، فقال رسوُل اهلل قالت: ذكرُت الناَر فبكيتُ  - عنها
فال يذكُر أحٌد أحًدا: عند الميزان أما في ثالثة مواِطن »م يوم القيامة؟ قال: النار فبكيُت، فهل تذُكرون أىِليك

حتى يعلَم أيِخفُّ ميزانُو أم يثُقل، وعند تطايُر الصُُّحف حتى يعلَم أين يقع كتابُو في يميِنو أم في ِشماِلو أم من 
 و داود.رواه أب ؛«وراء ظهرِه، وعند الصراط إذا ُوِضع بين ظهَري جهنَّم حتى يجوز

وُيضرب الصراُط بين »: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال: قال رسوُل اهلل  - رضي اهلل عنو -وعن أبي ىريرة 
، وكالُم الرُّسل يومئٍذ: ظهراَني جهنَّم، فأكون أول من يجوُز من الرُُّسل بأمَّتو، ول يتكلَّم يومئٍذ أحٌد إل الرُُّسل

عدان؟ اللهم سلِّم سلِّم، وفي جهنَّم كالليبُ  عدان، ىل رأيُتم شوك السَّ فإنها ». قالوا: نعم، قال: «مثُل شوك السَّ
عدان، غيَر أنو ل يعلُم قدَر ِعَظمها إل اهلل، تخِطُف الناَس بأعمالهم؛ فمنهم من يُوَبق بعملو،  مثُل شوك السَّ

 رواه البخاري ومسلم. ؛«، ثم ينُجوومنهم من ُيخرَدل
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ثم ُيضرُب »: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال: قال رسوُل اهلل  - رضي اهلل عنو -وعن أبي سعيٍد الُخدريِّ 
دحٌض مزِلَّة، فيو خطاطيُف ». قيل: يا رسول اهلل! وما الجسُر؟ قال: «، وتِحلُّ الشفاعةالجسُر على جهنَّم

عدان، فيُمرُّ المؤمنون كطرف ال عين، وكالبرق، والرِّيح، وكالليُب وحَسَكة تكون بنجد، فيها ُشويكٌة يُقال لها السَّ
؛ رواه البخاري «وكالطير، وكأجاويد الخيل، والرِّكاب؛ فناٍج ُمسلَّم، ومخدوٌش ُمرَسل، ومكدوٌس في ناِر جهنَّم

 ومسلم.

 - يجمع اهلل»: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال: قال رسوُل اهلل  - امرضي اهلل عنه -وعن ُحذيفة وأبي ىريرة 
فيقوم المؤمنون حتى تزدِلف لهم الجنة، فيأتون آدم، فيقولون: يا أبانا! استفِتح لنا  الناس، - تبارك وتعالى

، لسُت بصاحب ذلك، اذىُبوا إلى ابِني إبراىيم خليل الجنة، فيقول: وىل أخرجكم من الجنة إل خطيئُة أبِيكم
ِمدوا إلى موسى الذي كلَّمو اهلل. قال: فيقول إبراىيم: لسُت بصاحب ذلك، إنما كنُت خلياًل من وراء وراء، اع

اهلل تكليًما. قال: فيأتون موسى، فيقول: لسُت بصاحب ذلك، اذىبوا إلى عيسى كلمة اهلل وُروِحو، فيقول 
 عيسى: لسُت بصاحب ذلك.

، فُيؤَذن لو، وتُرسُل األمانُة والرَِّحم فتقومان جَنَبتي الصراط يميًنا -صلى اهلل عليو وسلم  -فيأتون محمًدا 
ألم تَروا إلى البرق كيف يُمرُّ ». قال: قلُت: بأبي وأمي! أيُّ شيٍء كالبرق؟ قال: «اًل، فيُمرُّ أوُلكم كالبرقوِشم

ويرِجع في طرفة عين؟ ثم كمرِّ الرِّيح، ثم كمرِّ الطير، وشدِّ الرِّجال، تجري بهم أعماُلهم، ونبيُّكم قائٌم على 
 .«أعماُل العباد، حتى يِجيَء الرَُّجُل فال يستطيع السيَر إل زحًفاالصراط يقول: ربِّ سلِّم سلِّم. حتى تعِجز 

. «وفي حاف ََّتي الصراط كالليُب ُمعلَّقة مأمورة تأخذ من أُِمرت بو؛ فمخدوٌش ناٍج، ومكدوٌس في النار»قال: 
 والذي نفُس أبي ىريرة بيده؛ إن قعَر جهنَّم لسبعين خريًفا؛ رواه مسلم.

 .«وإن أحَدىم لُيسحُب على الصِّراط َسحًبا»حديث: وجاء في بعض ألفاظ ال
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التي تُعرُض لهم كأنها سراٌب يحِطُم بعُضها بعًضا،  وأما من كفر وأوبَقتو أعمالُو السيِّئة فيتساَقطون في جهنَّم
 كأشد ما يكون، كما ثبت في "الصحيحين".  ِعطاًشا ِجياًعا

في الشفاعة الُعظمى لفصل القضاء من ربِّ العباد  - ليو وسلمصلى اهلل ع -ويُؤذُن لسيِّد البشر نبيِّنا محمٍد 
 - الصالة والسالم معليه -بين العباد قبل ذلك، ولو شفاعاٌت أخرى، ويشفُع في الموقف، وبعَده األنبياُء 

 الشفاعة كل من ل ُيشِرك باهلل أحًدا.، وتناُل ، وتشفُع المالئكة، والُمؤمنون-بإذن اهلل تعالى 

َفُعُهمْ  َفَما، قال اهلل تعالى: شرك فال تنفعو الشفاعةوأما المُ  اِفِعينَ  َشَفاَعةُ  تَ ن ْ  .[26: المدثر] الشَّ

يقول  - تبارك وتعالى - ل تُقبل شفاعُتو في أبيو؛ فإن اهلل - عليو الصالة والسالم -حتى إن أبانا إبراىيم 
 اري.. كما في "صحيح البخ«إنِّي حرَّمُت الجنة على الكافرين»لو:

 فيا سعادة، ويا فوز من دخل جنات النعيم! وما أعظم شقاوة من صار مأواه الجحيم.

يُؤَتى بأشدِّ الناس بُؤًسا من أىل »: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال: قال رسوُل اهلل  - رضي اهلل عنو -عن أنس 
؟ ؟ فيقول: ل  الجنة، فُيصَبغ صبغًة في الجنة فيقال لو: يا ابن آدم! ىل رأيَت بُؤًسا قطُّ ة قطُّ ىل مرَّ بك من شدَّ

، ويُؤَتى بأنعم  ًة قطُّ ، ول رأيُت شدَّ ، ما مرَّ بي بُؤٌس قطُّ ، فُيصَبغ صبغًة في أىل الدنيا من أىل النارواهلل يا ربِّ
؟ فيقول: ل واهلل يا ربِّ  ؟ ىل مرَّ بك من نعيٍم قطُّ  رواه مسلم. ؛«النار، ثم يقال: يا ابن آدم! ىل رأيَت خيًرا قطُّ

ات والشهوات ..  يا غافاًل عما أماَمو .. ويا ُمضيِّع أياَمو .. ويا ُمغترِّا بُدنياه .. يا ناسًيا ُأخراه. يا من أَسَرتو الملذَّ
 أما تستفيُق قبل الممات؟! أل تعتبر لمن مَضى من العقوبات؟! أما تتَِّعُظ لما ترى من اآليات؟!

في الدنيا ضماٌن لك على ثُبوت القدم على الصراط في اأُلخرى، المستقيم اعَلم أن الستقامة على الصراط 
 اْلَعَذابُ  يَْأتَِيُكمُ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  رَبُِّكمْ  ِمنْ  ِإلَْيُكمْ  أُْنِزلَ  َما َأْحَسنَ  َواتَِّبُعواوالجزاُء من ِجنس العمل، قال اهلل تعالى: 
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اِخرِينَ  َلِمنَ  ُكْنتُ  َوِإنْ  اللَّوِ  َجْنبِ  ِفي فَ رَّْطتُ  َما َعَلى َحْسَرتَا يَا نَ ْفسٌ  تَ ُقولَ  َأنْ ( 33) َتْشُعُرونَ  َل  َوَأنْ ُتمْ  بَ ْغَتةً   السَّ
( َأْو تَ ُقوَل ِحيَن تَ َرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِلي َكرًَّة فََأُكوَن ِمَن 35َأْو تَ ُقوَل َلْو َأنَّ اللََّو َىَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَن ) (34)

ْبَت ِبَها َواْسَتْكبَ ْرَت وَُكْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن )36اْلُمْحِسِنيَن ) ( َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة تَ َرى 37( بَ َلى َقْد َجاَءْتَك آيَاِتي َفَكذَّ
ي اللَُّو الَِّذيَن ات ََّقْوا ( 44الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّو ُوُجوُىُهْم ُمْسَودٌَّة َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثْ ًوى لِْلُمَتَكبِّرِيَن ) َويُ َنجِّ

وُء َوَل ُىْم َيْحَزنُونَ  ُهُم السُّ  .[43 -33: الزمر] ِبَمَفازَتِِهْم َل َيَمسُّ

 سيد بهدي ونفعنا الحكيم، والذكر اآليات من فيو بما وإياكم ونفعني العظيم، القرآن في ولكم لي اهلل بارك
 ،ذنبٍ  كل من المسلمين ولسائر ولكم لي العظيم اهلل وأستغفر ىذا قولي أقول ،القويم وقولو المرسلين

 .الرحيم الغفور ىو إنو ؛فاستغفروه

 

 الثانية الخطبة

 اهلل إل إلو ل أن وأشهد أحمُد ربي وأشكُره، وأتوُب إليو وأستغِفُره، ،السميع العليم ،العزيز الحكيم هلل الحمد
شرَح اهلل صدرَه، ورفع ِذكَره في  وورسولُ  هعبدُ  محمًدا نادَ وسيِّ  نابيَّ ن أن وأشهد ،العليُّ العظيم لو شريك ل وحده

 ،محمدٍ  كورسولِ  كعبدِ  على كوبارِ  موسلِّ  صلِّ  اللهم ،[2: القلم] َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعَلى َوِإنَّكَ قولو تعالى: 
 .الناِصرين لهذا الدين الَقويم وِ وصحبِ  وِ آلِ  وعلى

 :بعد أما

كوا من اإلسالم بالُعروة الُوثَقىحقَّ ال اهلل فاتقوا  .تقوى، وتمسَّ

 :اهلل عباد
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اذُكروا نَِعم اهلل عليكم، واشُكروه عليها بالُمسارعة إلى الطاعات، وبُغض الُمحرَّمات؛ فما أوسع فضل اهلل علينا 
 وعلى الناس، وما أعظَم رحمتو وكرَمو وُجوَده.

 الصَِّراطَ  اْىِدنَانفَعو، وأوسَعو خيًرا وأجمَعو، وىو قولُو تعالى: وإن من رحمة اهلل بنا: أن علََّمنا أعظم دعاٍء وأ
َنتو  ، وأفضُل دعاٍء للسالمة من الشرِّ ، وفرَضو علينا؛ فهو أجمُع دعاٍء للخير[4: الفاتحة] اْلُمْسَتِقيمَ  تضمَّ

 .الفاتحة

ر الصراط المستقيم بالصراط المضروب على متن جهنَّم. والهدايُة إليو  بالُمرور عليو بسالمٍة وعافيٍة من وُفسِّ
ر بمحمٍد  ر الصراط المستقيم باإلسالم، وُفسِّ  .-صلى اهلل عليو وسلم  -النار، وُفسِّ

ُن اآلخر؛ فال يُهَدى  ويُثبَّت على ِجسر جهنَّم ويتجاوزه ول ُمنافاة بين ىذه التفاسير، فكل واحٍد منها يتضمَّ
فيو من قبَلو باألنبياء وآمن بديِنو الذي اتَّبع  - صلى اهلل عليو وسلم -محمًدا  بعافيٍة وسالمٍة إل من اتَّبع النبيَّ 

 .-الصالة والسالم  معليه -

َنا ثُمَّ قال اهلل تعالى:   .[301: النحل] اْلُمْشرِِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيًفا ِإبْ َراِىيمَ  ِملَّةَ  اتَِّبعْ  َأنِ  ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ

ل، وبيَّن اهلل في ىذا الدين ما أدخَلو  -  عليو وسلمصلى اهلل -والنبيُّ  أرسَلو اهلل بديٍن محفوٍظ ل يُغيَّر ول يُبدَّ
 َىَذا َوَأنَّ من التحريف والتغيير والتبديل، قال اهلل تعالى:  - الصالة والسالم معليه -الناس في دين األنبياء 

ُبلَ  ُعواتَ تَّبِ  َوَل  فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي ُقونَ  َلَعلَُّكمْ  ِبوِ  َوصَّاُكمْ  َذِلُكمْ  َسِبيِلوِ  َعنْ  ِبُكمْ  فَ تَ َفرَّقَ  السُّ : األنعام] تَ ت َّ
331]. 

 عباد اهلل:
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، وقد [34: األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيوِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتوُ  اللَّوَ  ِإنَّ 
 .«من صلَّى عليَّ صالًة واحدًة صلَّى اهلل عليو بها عشًرا»: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال 

كما وعلى آل محمٍد،   ِد األولين واآلخرين وإمام الُمرسلين، اللهم صلِّ على محمدٍ فصلُّوا وسلِّموا على سيِّ 
باِرك على محمٍد وعلى آل محمٍد، كما و ، اللهم دٌ ، إنك حميٌد مجيوعلى آل إبراىيم صلَّيَت على إبراىيم

 .باركَت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم، إنك حميٌد مجيٌد، وسلِّم تسليًما كثيًرا

، وعن مر، وعُ اللهم وارَض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكٍر، وعُ  ثمان، وعليٍّ
ن التابعين ومن تِبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، اللهم وارَض عنَّا معهم عارَض و اللهم  أجمعين، ةصحابالسائر 

 يا أرحم الراحمين.ك ورحمتِ بمنِّك وكرِمك 

، اللهم اجعلنا من أتباعو يا رب -صلى اهلل عليو وسلم  -ثبِّتنا والمسلمين على ُسنَّة نبيِّك محمٍد اللهم 
 الفضل العظيم.ذو العالمين في الدنيا وفي اآلخرة، إنك أنت اهلل 

اللهم أرِنا الحقَّ حقِّا وارزقنا اتباَعو، وأرِنا الباطل باطاًل وارزُقنا اجِتنابَو، ول تجعلو ُملتِبًسا علينا فنِضلَّ يا رب 
 العالمين.

 .اللهم إنا نسأُلك الجنَة وما قرَّب إليها من قوٍل أو عمٍل، ونعوُذ بك من النار وما قرَّب إليها من قوٍل أو عملٍ 

ُم وأنت  رنا، وما أسَررنا وما أعلنَّا، وما أنت أعلُم بو منَّا، أنت الُمقدِّ منا وما أخَّ اللهم إنا نسأُلك أن تغِفر لنا ما قدَّ
ُر، ل إلو إل أنت.  الُمؤخِّ

ر  ر أمر كل مسلٍم ومسلمٍة، ويسِّ  أمر كل مؤمنٍ اللهم اغِفر لموتانا وموَتى الُمسلمين يا رب العالمين، اللهم يسِّ
 .ومؤمنةٍ 
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أن تُؤلِّف بين قلوب المسلمين، اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين على  اللهم إنا نسأُلك يا ذا الجالل واإلكرام
 الحق يا رب العالمين.

هنا والمسلمين في الدين يا رب العالمين.  اللهم فقِّ

 حمين.اللهم إنا نسأُلك يا ذا الجالل واإلكرام، نسأُلك أن تغِفر لنا يا أرحم الرا

 برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأصِلح اللهم ُولة أمورنا، 

، ومن ذرِّيَّتو وشياطينو وجنوده اللهم إنا نسأُلك أن تُعيَذنا، اللهم أِعذنا، اللهم أِعذنا وُذرِّيَّاتنا من الشيطان الرجيم
م ومن ذرِّيَّتو يا رب العالمين، إنك على كل شيء يا رب العالمين، اللهم أِعذ المسلمين من الشيطان الرجي

 قدير.

 اللهم إنك أنت اهلل ل إلو إل أنت، نسأُلك أن ترحمنا، اللهم أنِزل علينا الغيَث ول تجعلنا من القاِنطين.

فتن، اللهم ارَفع عن المسلمين البالء، اللهم ارَفع عن المسلمين البالء، اللهم ارَفع عن المسلمين ُمِضالَّت ال
، اللهم احِقن دماَءىم، اللهم احَفظ اللهم احِقن دماء المسلمين في كل مكاٍن يا رب العالمين وقَعت فيو الفتن

للمسلمين ديَنهم، اللهم احَفظ أمواَلهم، اللهم احَفظ أعراَضهم، اللهم أطِعم جائَِعهم، لهم ديَنهم، اللهم احَفظ 
 يا رب العالمين. اللهم اكُس عارِيَهم، اللهم آِو ُمشرَّدىم

 -اللهم عليك بمن ظلَمهم، وبمن اعتدى عليهم يا رب العالمين، ممن حاربُوا ديَنك وحاربُوا ُسنَّة نبيِّك محمٍد 
 .-صلى اهلل عليو وسلم 
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اللهم أنت اهلل ل إلو إل أنت، أنت على كل شيء قدير، ل تِكلنا ول تِكل المسلمين إلى أنفسنا طرفَة عيٍن، 
 شيء قدير يا رب العالمين. إنك على كل

اللهم أِعذنا من ُمِضالَّت الفتن، اللهم ادفع عنا الغال والوبا والرِّبا والزِّنا والزلزل والِمَحن، وُسوء الفتن ما ظهر 
 منها وما بَطن.

للهم اللهم وفِّق خادَم الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترَضى، اللهم وفِّقو لُهداك، واجَعل عمَلو في ِرضاك، ا
وانُصر بو الديَن يا رب العالمين، وارزُقو الصحة إنك على كل شيء قدير، اللهم وفِّق وليَّ عهده لما تحبُّ 

 وترَضى، ولما فيو الخيُر يا رب العالمين، اللهم وفِّقهما لكل خيٍر، ولما فيو ُنصرُة اإلسالم والُمسلمين.

ومكروه، اللهم احَفظ بالَدنا من الظالمين، اللهم احَفظ  ، اللهم احَفظ بالَدنا من كل شرٍّ اللهم احَفظ بالَدنا
، إنك على كل شيء قدير، اللهم أِعذنا من شرور  بالَدنا يا رب العالمين، اللهم أِعذنا من شرِّ كل ذي شرٍّ

 ومن شرِّ كل ذي شرٍّ يا رب العالمين.أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، 

 عباد اهلل:

 أمرَكم بالدعاء ووعدَكم بالسِتجابة. - تبارك وتعالى - إن اهلل

نْ َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا  .[043: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

 عباد اهلل:
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ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اءِ اْلَفْحشَ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
ُقُضوا َوَل  َعاَىْدتُمْ  ِإَذا اللَّوِ  بَِعْهدِ  َوَأْوُفوا( 74)  يَ ْعَلمُ  اللَّوَ  ِإنَّ  َكِفياًل  َعَلْيُكمْ  اللَّوَ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  تَ وِْكيِدَىا بَ ْعدَ  اأْلَْيَمانَ  تَ ن ْ

 .[73، 74: نحلال] تَ ْفَعُلونَ  َما

 اذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمو يزِدكم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعون.و 

 


