
بسم ا الرحمان الرحيم خطبة الجمعة

عتقاء من النار
 المد ل رب العالي، والصلة والسلم على البعوث رحة للعالي نبينا ممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه 

:واست بسنته إل يوم الدين، أم01ا بعد

 كم ل من عتقاء كانوا ف رق الذنوب والسراف فأصبحوا بعد ذل العصية بعز الطاعة من اللوك والش99راف،
   وكم له من عتقاء صاروا من ملوك الخرة بعدما كانوا ف قبضة السعي،

أنت عتيق ال م99ن-: ((رضي ال عنه - لب بكر - صلى ال عليه وسلم - بشراك بأعظم بشارة كما قال النب   
ول ي_لقاها إل ذو حظ عظيم، فعسى أسي الوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، جعلن ال99،99W 3))النار  

.وإياك منهم
على أعمال إذا قمنا با كانت سبباd لعتق رقابنا من الن01ار، وقد جعنا- صلى ال عليه وسلم - وقد دلنا رسول ال   

،dيوميا dتعل منها برناما iضعها نصب عينيك، وحاول أن ،dمنها عشرة أسباب لتعمد إليها، وتاول القيام با جيعا 
"العتق من الن99ار"إن0r أرباحها ل نظي لا، ول مثيل لضخامتها، إن01ه : ومشروعاd إيانياd، حيث دراسة جدواها تقول  

وإليك بعض 4}فrم1ن ز_حvزsح1 ع1نs الن01ارs و1أwدvخyلr الiج1ن01ةr فrقrدv فrاز1 و1ما الiح1ي1اةw الد_0نvي1ا إsل0r م1ت1اع_ الiغ_ر_ورs-: {تعال - قال   
:أسباب العتق، وقد بقي منك العمل، فل تفتر فإن01ها أعظم جائزة، وأفضل غنيمة، ومن هذه السباب

:الخلص- 1

ل إله إل ال يبتغي با وجه ال إل حر01م ال عليه: لن يواف عبد يوم القيامة يقول((-: صلى ال عليه وسلم - قال   
النشاط ف طاعة ال، وأنi يب أن ل يطلع على عمله إل ال: ومن أظهر علماته، 5))النار .

 وأرs ال من نفسك شيئاd يبلغك رضاه، وبقدر ما تتعن تنال ما تتمن، وعلى قدر جد0yك يكون ج99د_0ك، ، وقي99ل
.راحتها أريد: لو أرحت نفسك؟ قال: للربيع بن خثيم

 فج_د بالنفس والنفيس ف سبيل تصيل غايتك، وتقيق بغيتك؛ فالكارم منوطة بالكاره، والص99ال واليات ل
 ت_نال إل بظ من الشقة، ول ي_عب إليها إل على جسر من التعب، فإن كل شيء نفيس يطول طريق99ه، و يك99ثر

 فلله أقوام ما رضوا من الفضائل إل بتحصيل جيعها، فهم يبالغون ف ك99ل"التعب ف تصيله؛ يقول ابن الوزي 
 علم، ويتهدون ف كل عمل، ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة،

 ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد، ومن تفكر فيما ذكرت99ه: "، ويقول"وهم لا سابقون
 مثلd بانت له أمثال، فالوفق من تلمح قصر الوسم العمول فيه، وامتداد زمان الزاء الذي ل آخر له، ف99انتهب

".حت اللحظة، وزاحم كل فضيلة، فإنا إذا فاتت فل وجه لستدراكها

 نعم إذا كنت ملصاd صادقاd فسيكون رد فعلك واضحاd قوياd، فإذا قرأت تلك السباب للعتق م99ن الن�99اdر مثلd؛
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 ش0rرت عن ساعد الد للتيان با جيعاd، وسوف تتأمل عظم النار، وشدة ما فيها من عذاب، وتشفق على نفسك
 أن يكون هذا مصيها، فستسعى إن كنت تريد ال واليوم الخر، وستكد وستجتهد، وتتحمل الشاق من أج99ل

.أن تفوز بذا الفضل الذي ل يضاهى ول ياثل

:إصلح الصلة بإدراك تكبية الحرام- 2

ب99راءة: من صلى ل أربعي يوماd ف جاعة يدرك التكبية الول كتب له براءتان-: ((صلى ال عليه وسلم - قال   
وهذا مشروع إيان ينبغي أن تفرغ له نفسك، إنا مائتا صلة، فاعتبها مائت، 6))من النار، وبراءة من النفاق  

 خطوة إل النة، فهل ل تستحق سلعة ال الغالية أنi تتفرغ لا؟ وطريقك إل ذلك أن تتخفف من أعب99اء ال9دنيا
.طوال هذه الدة، وعليك بالدعاء مع كل صلة أن يرزقك ال الصلة التالية لتدرك تكبية الحرام فيها
 واعلم أن0r إصلح الن01هار سبيل إل إصلح الليل، والعكس صحيح، وهذا يكون باجتناب الذنوب، والرص على
 الطاعات ووظائف الوقت من أذكار ونوها، فقط اجعل المر منك على بال، واجتهد ف تقيقه، واستعن ب99ال
 ول تعجز، فإن تعثرت ف يوم فاستأنف ول تل، فإن01ها النة، إن01ه العتق من النار، والسلمة من ال99درك الس99فل

.فيها

:الافظة على صلت الفجر والعصر- 3

))يعن الفجر والعصر- لن يلج النار أحد صل0rى قبل طلوع الشمس وقبل غروبا -: ((صلى ال عليه وسلم - قال 

ركعت99ا-: ((صلى ال عليه وس99لم -  وهذا بأن تصليهما ف أول الوقت، وتافظ على أداء السنة قبلهما قال ،7  
،9))اdرحم ال امرءاd صل0rى قبل العصر أربعاd-: ((صلى ال عليه وسلم - ، وقال 8))الفجر خي من الدنيا وما فيها  

 وعليك أن تكثر من الدعاء والستغفار بي الذان والقامة لتتهيأ للصلة فترزق فيه99ا الش99وع والض99وع،
 فمداومتك على هذا سبب عظيم لستقامة الال مع ال، فعظ0yم شأن هاتي الصلتي، واستعن على أداء الفج99ر
 بالنوم مبكراd، والنوم على طهارة، والخذ بأذكار قبل النوم، والدعاء بأن يهبك ال هذا الرزق العظيم، واس9تعن
 على أداء العصر بأن ل ترتبط بأعمال ترهقك أو تشغل خاطرك، ولكن حاول دائماd عل9ى ق9در الس9تطاع أن
.تستجم إيانياd ف تلك الساعة من النهار

:الافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعده- 4

،10))من يافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حر01مه ال على النار-: ((صلى ال عليه وسلم - قال   
حر01مه"وهذا الفضل ل يصل إل لن حافظ على هذه الركعات، فإذا وجدت نفسك تستصعب هذا فذكرها ب9  

تعال- ، وأل عليها تعتاده، وإنه ليسي على من وفقه ال "ال على النار  -.
-:تعال - البكاء من خشية ال - 5

ل يلج النار رجل بكى من خشية ال حت يعود اللب ف الضرع، ول يتمع غبار-: ((صلى ال عليه وسلم - قال   
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dلك إذا صحت لك دمعة واحدة من خش99ية ال،11))ف سبيل ال ودخان جهنم ف منخري مسلم أبدا dفهنيئا ،  
إذا أتى الذي ل مرة واح99دة: " قال سفيان الثوري    كثياd فإن0r القلوب تغسل من الذنوب باء العيون، والبكاء  

، ويكفي أن0r من رزق تلك الدمعة قد اختصه ال بفضل ل يبارى فيه فهو ف ظ99ل ع99رش"ف العام فذلك كثي  
ورجل ذكر ال خالي99اd ففاض99ت((الرحن يوم الشر، فإن0r من السبعة الذين يظلهم ال بظله يوم ل ظل0r إل ظله   

12))عيناه "
-، وساعتها ل تسأل عن نعيمه وفضله ق99ال -تعال - وال يب صنيعه هذا، وقد يكون هذا سبباd ف أن يبه ال   

ليس شيء أحب إل ال من قطرتي وأثرين، قطرة من دموع ف خشية ال، وقطرة دم-: ((صلى ال عليه وسلم   
13))تراق ف سبيل ال، وأما الثران فأثر ف سبيل ال، وأثر ف فريضة من فرائض ال .

إن0r الدمعة لتطفئ البحور من النيان، فإنi سالت على خد باكيها ل ير ذلك الوجه الن9901ار،: "قال خالد بن معدان  
 وما بكى عبد من خشية ال إل خشعت لذلك جوارحه، وكان مكتوباd ف الل العلى باسه واسم أبيه، منوراd قلبه

فنعوذ بال من عي ل تدمع من خشيته، ونسأله عيناd بالعبات مدرارة، وقلباd خاشعاd مبتاd 14"بذكر ال .
:مشي الطوات ف سبيل ال- 6

وأن99ا أمش99ي إل- رضي ال عنه - لقن عباية بن رفاعة بن رافع : قال- رضي ال عنه - عن يزيد بن أب مري   
-:صلى ال عليه وسلم - قال رسول ال : أبشر فإن خطاك هذه ف سبيل ال، سعت أبا عبس يقول: المعة فقال  

، فاحتسب كل خطوة تطوها ف سبيل ال، مشاك إل15))من اغبت قدماه ف سبيل ال فهما حرام على النار((  
من غس01ل يوم المعة واغتسل، ث بك990rر وابتك99ر،-: ((صلى ال عليه وسلم - و إل صلة المعة قال  السجد،  

 ومشى ول يركب، ودنا من المام، واستمع وأنصت، ول يلغ؛ كان له بكل خطوة يطوها من بيته إل الس99جد
إن0r هذا أعظم حديث ف فضائل العمال، فهنيئاd ل99ك تل99ك: وقد قيل،99 16))عمل سنة أجر صيامها وقيامها  

 الطوات إن كانت ف سبيل ال، فاحتسب خطاك ف الدعوة إل ال، وإغاثة اللهوف، وقضاء حاج99ة أخي99ك
.السلم، وعيادة الرضى، وشهود النائز، ونوها ما تقتضي منك العرق والهد، فلعلك با ت_عتق من النار

:ارم بسهم ف سبيل ال- 7

))أيا مسلم رمى بسهم ف سبيل ال فبلغ مطئاd أو مصيباd فله من الجر كرقب99ة(( -: صلى ال عليه وسلم - قال 

أي 19}و1ج1اهyدvه_م بsهy جsه91اداd كrبsياd-: {تعال - هذا لن كتب عليهم الهاد،أم01ا إذا ل تكن منهم فقد قال  17  
 بالقرآن، وهذا جهاد العلم والدعوة، فارم بسهمك ف الدعوة إل سبيل ال، فلئن يهدي ال بك رجلd واحداd خي
.لك من كل خيات الدنيا، والدال على الي كفاعله

وارم بسهمك ف الذود عن كتاب ال 
 حت ل يكون لحد· سبيل إل السنة الطهرة  -صلى ال عليه وسلم - وارم بسهمك ف الذب عن سنة رسول ال 
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.وفيك عي تطرف

:ساحة الخلق- 8

ومن ث ك99ان: قال الناوي،99 20))من كان هينا ليناd قريباd حرمه ال على النار-: ((صلى ال عليه وسلم - قال   
ف غاية اللي، فكان إذا ذكر أصحابه الدنيا ذكرها معهم، وإذا ذكروا الخرة- صلى ال عليه وسلم - الصطفى   

،22}بsالiم_ؤvمyنsي1 رؤوف ر01حyي99̧م-: {تعال - ، وكان كما قال ال 21ذكرها معهم، وإذا ذكروا الطعام ذكره معهم  
 فكن سحاd ف سائر معاملتك مع الن01اس، باشاd ف وجوههم، وتبسمك ف وجه أخيك صدقة، حليماd غي غضوب،

إن9901ه"لي الانب، قليل النفور، طيب الكلم، رقيق الفؤاد، فإذا اشتد أخوك فعامله بالرفق ل الشونة، ول تنس1   
."العتق من النار

:إحسان تربية البنات أو الخوات- 9

ليس أحد من أمت يعول ثلث بنات أو ثلث أخوات فيحسن إليهن إل كن01 له-: ((صلى ال عليه وسلم - قال   
من كان له ثلث بنات فصب عليهن، وأطعمهن، وسقاهن،-: ((صلى ال عليه وسلم - وقال ، 23))ستراd من النار  

24))وكساهن من جد�ته؛ كن01 له حجاباd من النار يوم القيامة .
 فاحتسب سعيك ف طلب الرزق لتنفق على أولدك أو أخواتك، واحتسب كل وقت تبذله ف تربيتهم، ولك99ن
 احذر من عدم الخلص؛ فأنت تربيهم ل ليكونوا عباداd ل ل ليكونوا ذخراd لك، أو حت تتباهى بم أمام الن01اس،
 وسيظهر ذلك ف اهتمامك بتعليمهم أمور دينهم، بتحفيظهم القرآن، باهتمامك بجاب الفتي99ات، وتعوي99دهن

.خصال الي والب، ولو أحسنت النية فستوفق إن شاء ال

:ت_عتق.. اعتق - 10

 فقد مضت الكمة اللية والسنة الربانية بأن0r الزاء¼ من جنس الع1مل، فمن أراد أنi ي_عتق غداd من الن9901ار فليق99دم
أيا امرئ مسلم أعتق امرءاd مسلماd فهو فكاكه من-: ((صلى ال عليه وسلم - قرابينه فيسعى ف عتق النفسs قال   

 النار، يزي بكل عظم منه عظماd منه، وأيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكwها من النار، يزي بكل
 عظم منها عظماd منها، وأيا امرئ مسلم أعتق امرأتي مسلمتي فهما فكاكه من النار، يزي بكل عظمي منهم99ا

25))عظماd منه

 وإذا كان هذا متعذراd ف زماننا فإن0r فضل ال ل ينقطع، فثم01 أعمال صالة إذا قام با العبد كانت كعتق الرقاب،
.فهذه قرابينك يا منv تريد عتقاd، عسى أنi تقبل فأبشر حينها بكل خي

 ايهاالخوةويقول النبي صلي ا عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستامن شوال فكانماصام الدهرهذه
فرصة عظيمةمنحناا اياهافلتفتكم ستةايام تحسب بصيام الدهرذالك فضل ا فلتضيعوه

 

.اللهم اجعلنا من عتقائك من النار إنك عزيز غفار، والمد ل رب العالي 
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ف صحيح الامع) 2169(رواه المام أحد وصححه اللبان برقم  1 .

ف صحيح الامع) 2170(رواه المام أحد وحسنه اللبان برقم  2 .

ف صحيح الامع) 1482(رواه الترمذي والاكم وصححه اللبان  3 .

185(آل عمران  4 ).

5943(رواه البخاري برقم  5 ).

ف صحيح الامع) 6365(رواه الترمذي، وحسنه اللبان برقم  6 .

1003(رواه مسلم برقم  7 ).

1913(رواه مسلم برقم  8 ).

) ف صحيح الامع3493رواه أبو داود والترمذي، وحسنه اللبان برقم ( 9 .
) ف صحيح الترغيب584رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه اللبان ( 10 . 
) ف صحيح الامع7778رواه الترمذي والنسائي، وصححه اللبان ( 11 .
1712(رواه مسلم برقم  12 ).

1363أخرجه الترمذي، وصححه اللبان ف صحيح الترمذي ( 13 ).
48(الرقة والبكاء لبن أب الدنيا ص 14 ).

ف صحيح الترغيب) 687(رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه اللبان  15 .

ف صحيح الامع) 6405(أخرجه المام أحد وابن حبان والاكم، وصححه اللبان  16 .

) ف صحيح الامع2739رواه الطبان ف الكبي، وصححه اللبان ( 17 . 
138الفروسية لبن القيم ص 18 . 
52(الفرقان  19 ).

ف صحيح الترغيب) 1745(رواه الاكم، وصححه اللبان  20 .

6/207(فيض القدير  21 ). 

12(التوبة  22 ).

) ف صحيح الامع5372رواه البيهقي، وصححه اللبان ( 23 .
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) ف صحيح الامع6488رواه المام أحد وابن ماجه، وصححه اللبان ( 24 .
2700رواه الطبان وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه اللبان ( 25 ).
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