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ِر اهلل  -06 ـْ    .تطؿئُن افؼؾوُب أال بِذ

 اخلطبة األوػ 

احلؿُد هللِ افذي زيَّن بذـِره أفسَن افذاـرين وأطفَر من مجقِل أشامِئه وصػاتِه وأؾعافِه 

ُدون ادوحدون من األوفغ واآلخرين،  ما ََسَّ به ؿؾوَب افعارؾغ، ؾلثـى ظؾقه هبا ادػرِّ

ه ال ذيك فه، وأصفد أن حمؿدًا ظبده تعاػ وأصؽُره، وأصفُد أن ال إفه إال اهلل وحدَ أمحُده 

 ورشوفه. 

 أما بعد.  

اـِرين، وهو  ظباَد اهللِ اتؼوا اهللَ وأـثِروا من ذـِره، ؾنن ذـره شبحاكه ؿوُت ؿؾوِب افذَّ

ُُتم افؽزى، وشالُحفم افذي ال َيبذ، وهو دواُء  ُة ظقوِن ادوحدين وهو ُظدَّ ُؿرَّ

 ادؼاتُل، ؾاكَتَؽسوا ظذ أظؼاهِبِم خاَسين.  أشؼاِمفم افذي متى ترـوه ُأصقبت مـفم

كَر أحقاكًا فــتؽُس  إذا مِرْضـا َتَداوْيـا بِذكِرُكمُ   وكسُك الذَّ

ؾبافذـِر يستدؾُع افذاـرون اآلؾاِت ِ ويستؽشػون افؽرباِت وُتون ظؾقفم ادصقباُت، 

افُؽروِب، به ؾنفقه ادؾجل إذا ادهلؿت اخلطوُب، وإفقه ادػزُع ظـد توايل افؽواِرِث و

اُت.   تـؼشُع افظُُّؾامُت واألـداُر وحتلُّ األؾراُح وادرسَّ

رًا  ـْ ُروا اهللَ ِذ ـُ ِذيَن آَمـُوا اْذ َا افَّ وؿد أمَر اهلل تعاػ به ادممـغ، ؾؼال تعاػ: ﴿َيا َأُّيُّ

ثِرًا﴾ ـَ
()

ْم َواْصُؽُروا يِل َوال َتْؽُػرُ ،  ـُ ْر ـُ ُروِِن َأْذ ـُ وِن﴾وؿال تعاػ: ﴿َؾاْذ
()

،  

                                 

 . 14( شورة األحزاب: )
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اـِِرين، ؾؼال تعاػ:يف ـتابِ  شبحاكه وتعاػ  وؿد أثـى اهللُ  ﴿إِنَّ ادُْْسِؾِؿَغ ه ظذ افذَّ

اـَِراِت َأَظدَّ  ثِرًا َوافذَّ ـَ اـِِريَن اهللَ  َوادُْْسؾِاَمِت َوادُْْمِمـَِغ َوادُْْمِمـَاِت﴾ إػ أن ؿال: ﴿َوافذَّ

هَلُْم َمْغِػَرًة َوَأْجرًا َظظِقاًم﴾ اهللُ
()

. 

ُة ظذ أن أؾضَل ما صغَل  صذ اهلل ظؾقه وشؾموأما األخباُر ظن افـبيِّ  ْت األدفَّ ؾؼد دفَّ

ريض  افعبُد به كػَسه يف اجلؿؾِة ذـُر اهللِ تعاػ، ؾؿن ذفك ما رواه أمحد ظن أيب افدرداء

أال أكبُِّئؽم بخِر أعاملِؽم وأزكاها »: صذ اهلل ظؾقه وشؾم اهلل ظـه ؿال: ؿال رشول اهلل

عـد مؾِقؽُِؽم وأرفِعفا يف درجاتِؽم، وخٌر لؽم من إكػاِق الذهِب والَوِرِق، وخٌر لؽم 

كم فترضبوا أعـاَقفم ويرضبوا أعـاَقؽم ذكُر اهللِ »ؿافوا: بذ، ؿال:   «من أن تؾؼوا عدوَّ

 «تعاىل
()

 . 

 ريض اهلل ظـه  ظن أيب هريرة  "صحقِحه"ومن ذفك أيضًا ما رواه اإلمام مسؾم يف 

 :يسُر يف ضريِق مؽَة ؾؿرَّ ظذ َجَبٍل يؼال فه صذ اهلل ظؾقه وشؾمـان رشوُل اهلل  "ؿال:

دون)صذ اهلل ظؾقه وشؾم:مُجدان ؾؼال  دون يا ( ؿافوهذا مجداُن شبَق ادػرِّ ا: وما ادػرِّ

«الذاكرون اهلل كثرًا والذاكرات»رشوَل اهلل؟ ؿال:
()

 . 

                                                                                

 . 451( شورة افبؼرة: )

 . 55( شورة األحزاب: )

( من حديث أيب افدرداء ريض اهلل ظـه، وحسـه اهلقثؿي يف ادجؿع 14115) "مسـد أمحد"( )

(40715.) 

 (. 1070)"صحقح مسؾم "( )
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ـِر وظؾوَ  ريض  مرتبتِه ما أخرجه افسمذي ظن ظبد اهللِ بن برٍس  ومما ُيظِفُر ؾضَل افذِّ

  "أن رجاًل ؿال: اهلل ظـه 
ٍ
يا رشوَل اهللِ إن ذائَع اإلشالِم ؿد ـُثَرت ظعَّ ؾلخْزِن بقء

«ال يزال لساُكك رطبًا من ذكِر اهلل»أتشبَُّث به ؿال: 
()

 . 

ه ؿقامًا وؿعودًا وظذ جـوهِبم، ومما يدل ظذ ذفك أن اهللَ تعاػ أمَر ادممـغ بلن يذـرو

ُروا اهللَ ِؿَقامًا َوُؿُعودًا َوَظَذ ُجـُوبُِؽْم﴾ ـُ الَة َؾاْذ ؾؼال تعاػ: ﴿َؾنَِذا َؿَضْقُتُم افصَّ
()

 . 

كان »ؾعن ظائشَة ريض اهلل ظـفا ؿافت:  صذ اهلل ظؾقه وشؾموهؽذا ـان افـبيُّ 

«كلِّ أحقاكِه يذُكُر اهللَ عذ صذ اهلل عؾقه وشؾمرشوُل اهلل 
()

 . 

 أُّيا ادممـون.

ـِر افذي أمر اهللُ به هو ما تواَضُل ؾقه افؼؾُب وافؾساُن،  اظؾؿوا أن أظذ مراتِب افذِّ

َػِة وافؾساِن  واظؾؿوا أن هذا افػضَل افعظقَم واألجَر افؽثَر فقس معؾَّؼًا ظذ ذـِر افشِّ

يتواضُل ؾقه افؼؾُب وافؾساُن،  رٍ ؾحسب، بل ال يثبت هذا األجُر ادوظوُد إال ظذ ذـ

ع  ؾذـُر اهللِ إن مل خيِػْق به افؼؾُب، وإن مل تُعْش به افـػُس، وإن مل يؽن مصحوبًا بافترضُّ

ِل وادحبَِّة هللِ تعاػ ؾؾن يؽوَن شببًا فتحصقِل هذه ادزايا وافػضائِل.   وافتذفُّ

ـِر ظذ شائِر أكواعِ  وأظامِل افزِّ مع أكه خػقٌف ظذ  وؿد يسلل ادرُء ما َِسُّ تػضقِل افذِّ

 افؾساِن، وال حيصل به تعٌب ظذ األبداِن ؟

                                 

 (. 45051وصححه األفباِن يف اجلامع افصغر )،(5575( أخرجه افسمذي ))

 . 465( شورة افـساء:  )

 (. 575( أخرجه مسؾم ))
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ؾاجلواُب أن َسَّ هذا افتػضقِل هو أن افذـَر يوِرُث يؼظَة افؼؾِب وحقاَته وصالَحه؛ 

ه َمَثُل »: صذ اهلل ظؾقه وشؾموفذفك ؿال افـبيُّ  َمَثُل الذي يذُكُر ربَّه والذي ال يذُكُر ربَّ

«دقِت احليِّ وا
()

 فؾزرِع بل  
ِ
ؾافذـُر حقاُة افؼؾوب وصالُحفا، ؾافذـر فؾؼؾِب ـاداء

 فؾسؿِك، ال حقاة فه إال به، ؾنذا َحَقت افؼؾوُب وَصُؾَحت صؾحت اجلوارُح 
ِ
ـاداء

أال وإن يف اجلسِد مضغًة إذا َصُؾحت »: صذ اهلل ظؾقه وشؾمواشتؼامت، ؿال افـبي 

« ُسد اجلسُد ُكؾُّه، أال وهي الؼؾبصُؾح اجلسُد كؾُّه، وإذا فسدت ف
()

 . 

ؾعؾقؽم ظباَد اهللِ باإلـثاِر من ذـِره شبحاكه وظامرِة األوؿاِت واألزماِن باألذـاِر 

واألوراِد ادطؾؼِة وادؼقدِة، ـؼوِل: ال إفَه إال اهللُ ؾنهنا من خِر األؿواِل وأحبِّفا إػ اهللِ، 

إفه إال اهلل واهللُ أـز، ؾنهنا خٌر مما ضؾعت ظؾقه  أو ؿول: شبحاَن اهللِ واحلؿُد هللِ وال

ى هبا احلسـاُت وترؾُع هبا افدرجاُت  افشؿُس، وؽرِ  ذفك من األؿواِل افتي تـؿَّ

ُتك ظن تؾك ادـازِل افؽباِر، ؾال  ،وتوضُع افسقئاُت، ت ِِهُتك وضعػت ؿوَّ ؾنن ؿُكَ

، ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة رمحه اهلل: أؿلَّ من أن حتاؾَظ ظذ األذـاِر ادمؿتِة وادؼقدةِ 

أن يالزَم افعبُد  -أي: ما يـبغي ظذ افعبِد ادحاؾظُة ظؾقه من األذـارِ ؛–وأؿل ذفك "

ـاألذـاِر ادمؿتِة يف  صذ اهلل ظؾقه وشؾماألذـاَر ادلثورَة ظن معؾِِّم اخلِر وإماِم ادتؼغ 

وأدبار افصؾواِت ،شتقؼاِظ من ادـاِم وظـد اال ،وظـد أخِذ ادضجع،أول افـفار وآخره

واألذـاِر ادؼقدِة، مثل ما يؼاُل ظـد األـِل وافؼِب وافؾباِس واجلامِع ودخوِل ادـزِل ،

                                 

 .ريض اهلل ظـه  ( من حديث أيب موشى األصعري 771( أخرجه مسؾم ))

 ريض اهلل ظـه  افـعامن بن بشر (. من حديث 4511(، ومسؾم )51( أخرجه افبخاري ))
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 واخلروِج من ذفك وظـَد ادطِر وافرظِد وؽِر ذفك
ِ
، وؿد صـػت ()"وادسجِد واخلالء

تـَي واحدًا من تؾك ادصـػاِت يف ذفك بعُض افؽتقِّباِت ؾام ظؾقك أُّيا ادبارك إال أن تؼ

 وتواطُب ظذ ادسابؼِة يف اخلراِت. 

ومما يشحُذ ِهَتك ويؾِفُب محاَشك وجيذُبك إػ ذـِر موالك أن تعؾَم أن فؾذـِر ؾوائَد 

 ـثرًة وظواؿَب محقدًة دن حاؾظ ظؾقه وَأـَثَر مـه، وإفقك بعض هذه افػوائد. 

ؾافذـُر باُب ادحبة  ،بَة اهلل شبحاكه وتعاػؾؿن ؾوائد افذـر افؽبار: أكه يورُث حم

ؾؿن ،وصارظفا األظظُم ورصاُضفا األؿوم، ؾؽؾام ازداد افعبُد هلل ذـرًا ازداد فه حبًا 

 أراَد أن يػوَز ويـال حمبَة اهلل تعاػ ؾؾقؾفْج بذـِره. 

وافغمَّ ومن ؾوائد ذـر اهلل تعاػ: أكه يطرُد افشقطاَن ويؼؿُعه ويؽرُسه، ويزيُل اهلمَّ 

واحلزَن، وجيؾُب فؾؼؾِب افػرَح وافرسوَر وافبسَط، ؾػي افسمذي وأيب داود وافـسائي 

من قال »: صذ اهلل ظؾقه وشؾمؿال: ؿال رشوُل اهلل  ريض اهلل ظـه  ظن أكس بن مافك 

: باشم اهلل توكؾت عذ اهلل ال حول وال قوة إال باهلل، يؼال -إذا خرج من بقته  :يعـي –

ى عـه الشقطان، فقؼول لشقطان آخر: كقف لك له: ُكػق َت وُهديَت وُوققَت، وتـحَّ

«برجٍل قد ُهدي وُكػي وُوقي
()

.   

ريض  وؿد ثبت أن افشقطاَن ُّيرُب من األذاِن، ؾػي افبخاري ومسؾم ظن أيب هريرة 

 إذا كودي لؾصالِة أدبَر الشقطاُن وله»ؿال:  صذ اهلل ظؾقه وشؾمأن رشول اهلل  اهلل ظـه 

                                 

 .46/004( جمؿوع افػتاوى )

 صححه األفباِن.و (،1157وافـسائي يف افؽزى)(،5615(، وأبو داود ) 5110) "شـن افسمذي"()
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رضاط حتى ال يسؿع التلذين فإذا قيض الـداء أقبل حتى إذا ثوب بالصالة أدبر حتى 

إذا قيض التثويُب أقبل حتى خيطَر بني ادرِء وكػِسه يؼول: اذكر كذا اذكر كذا دا مل يؽن 

«يذكُر، حتى يظلَّ الرجُل ال يدري كم صذ
()

. 

ه بافؼوِة يف ؿؾبه وبدكه حتى ومـفا: أكه يؽسو افذاـَر ادفابَة واحلالوَة وافـرضةَ  ، ويُؿدُّ

ابـَته  صذ اهلل ظؾقه وشؾمإكه فقػعل مع افذـِر ما ال يػعؾه بدوكِه؛ وفذفك ظؾَّم افـبيُّ 

ؾاضؿَة وظعَّ بن أيب ضافب ريض اهلل ظـفام أن يسبحا ـلَّ فقؾة إذا أخذا مضاجعفام 

الثغ دا شلفته أن يعطقفا خادمًا ويؽزا أربعًا وث،وحيؿدا ثالثًا وثالثغ ،ثالثًا وثالثغ 

«إكه خر لؽام من خادم»وؿال: 
()

 . 

ْم تعاػ فؾعبِد، ؿال اهلل تعاػ: ومـفا: أن افذـَر يورُث ذـَر اهللِ  ـُ ْر ـُ ُروِِن َأْذ ـُ ﴿َؾاْذ

َواْصُؽُروا يِل َوال َتْؽُػُروِن﴾
()

فإن ذكرين يف كػِسه »حلديث افؼدد ؿال تعاػ:ويف ا،

«، وإن ذكرين يف مٍأ ذكرته يف مٍأ خٍر مـفمذكرُته يف كػيس
()

 . 


 

                                 

 (. 511(، ومسؾم )061( أخرجه افبخاري ))

 (. 1717ومسؾم )،( 5765( أخرجه افبخاري ))

 . 451( شورة افبؼرة: )

 .ريض اهلل ظـه  ( من حديث أيب هريرة 1075( ومسؾم )7165فبخاري )( أخرجه ا)
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 .اخلطبة افثاكقة 

احلؿُد هلل افذي أمَر بِذـِره ورتَّب ظذ ذفك ظظقَم أجِره، وافصالُة وافسالُم ظذ 

 أظظِم افـاِس ذـرًا فربِّه، كبقِّـا حمؿٍد وظذ آفه وصحبه ومن شار ظذ دْربه. 

 أما بعد. 

يباهي بافذاـِرين مالئؽَته، ـام  ممـون أن من ؾوائِد افذـِر أن اهللَ ؾاظؾؿوا أُّيا اد

ؿال جلامظٍة  صذ اهلل ظؾقه وشؾمأن افـبيَّ  ريض اهلل ظـه  يف حديث أيب شعقد اخلدري 

رون اهللَ:  ـُ «أتاين جزيُل فلخزين أن اهللَ يباِهي بؽم مالئؽَته»اجتؿعوا يذ
()

 . 

: صذ اهلل ظؾقه وشؾمزوِل افرمحِة وافسؽقـِة ـام ؿال ومن ؾوائد افذـر: أكه شبٌب فـ

وما اجتؿع قوم يف بقت من بقوِت اهللِ يتؾون كتاَب اهللِ ويتدارشوكه بقـفم إال كزلت »

«عؾقفم السؽقـُة وغشقتفم الرمحُة وحػتفم ادالئؽُة، وذكرهم اهللُ فقؿن عـده
()

 . 

 يف باِب اإلحساِن، ؾقعبد اهللَ ـلكه يراه. دَ ومن ؾوائده: أكه يورُث ادراؿبَة حتى ُيدخل افعب

ومن ؾوائد افذـر: أكه يورث اإلكابَة، وهي افرجوُع إػ اهلل تعاػ، ؾنكه متى َأـَثَر 

افعبُد افرجوَع إػ اهللِ تعاػ بِذـِره أورَثه ذفك رجوَظه إػ اهللِ تعاػ بؼؾبِه يف ـلِّ 

ومالَذه ومعاَذه وؿبؾَة ؿؾبِه ومفرَبه ظـد األحواِل، ؾقصر اهللُ تعاػ مػزَظه ومؾجَله 

 افـوازِل وافباليا. 

ومن ؾوائده: أكه يزيل افوحشَة بغ افعبِد وبغ ربه تبارك وتعاػ، ؾنن افغاؾَل بقـه 

                                 

 (. 1764( أخرجه مسؾم ))

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.1011( أخرجه مسؾم ))
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 وبغ اهللِ حجاٌب ـثقٌف ووحشٌة ال تزوُل إال بافذـِر. 

ذِب وافػحِش ومن ؾوائده: أكه شبُب اصتغاِل افؾساِن ظن افغقبِة وافـؿقؿِة وافؽ

وافباضِل، ؾنن افعبَد ال بد فه من أن يتؽؾَم، ؾنن مل يتؽؾم بذـِر اهلل تعاػ تؽؾَّم هبذه 

ادحرماِت، وال شبقَل إػ افسالمة مـفا أفَبتََّة إال بذـِر اهلل تعاػ، وادشاهدُة وافتجربُة 

د فساَكه ذـَر اهلل صاَن فساَكه ظن افباضِل وافؾ غِو، ومن يبس صاهدان بذفك، ؾؿن ظوَّ

فساُكه ظن ذـِر اهللِ تعاػ ترضَّب بؽلِّ باضٍل وفغٍو وؾحٍش، وال حول وال ؿوة إال باهلل، 

 وكػُسك إن مل تشغْؾفا باحلقِّ صغؾتك بافباضِل والبد. 

ؾنكه حيبُب افطاظَة إػ ،ومن ؾوائد افذـر: أكه من أـِز افعون ظذ ضاظتِه شبحاكه 

 ما جيُده  ويسفؾفا ظؾقه، جيعؾفاافعبِد 
ِ
ؿرَة ظقـه ؾال جيد يف افطاظِة من افؽؾػِة وادشؼة وافعـاء

 افغاؾُل. 

ؾام ذـر اهلل ظذ ،ومن ؾوائده: أكه يسفُل ادصاظَب ويقرس افعسُر وخيػف ادشاق 

وال ظذ صدٍة إال ،وال ظذ صاقٍّ إال خفَّ ،وال ظذ ظسر إال تقرَس  ،صعب إال هان

؛ وذفك ألن افذـَر يذِهُب ظن افؼؾِب ادخاوَف ـؾَّفا وال ـربٍة إال اكػرجت،زافت 

وفه تلثٌر ظجقٌب يف حصوِل األمِن، ؾؾقس فؾخائِف افذي ؿد اصتدَّ خوُؾه أكػُع من ،

﴿َأال ؿال اهلل تعاػ:،ذـِر اهللِ ظزَّ وجلَّ إذ بحسِب ِذـِره جيُد األمَن ويزوُل اخلوُف 

ِر اهللِ ـْ َتْطَؿِئنُّ اْفُؼُؾوُب﴾ بِِذ
()

 . 

ومن أظظم ؾوائد افذـِر: أكه يـبِّه افؼؾَب من كوِمه ويوِؿُظه من ِشـَتِه، وافؼؾُب إذا ـان 

                                 

 . 11( شورة افرظد: )
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كائاًم ؾاتته األرباُح وادتاجُر، وـان افغافُب ظؾقه اخلرساَن، ؾنذا اشتقؼظ وظؾم ما ؾاته يف 

 بذـٍر. كومتِه صدَّ ادئزَر وأحقا بؼقَة ُظُؿِره، واشتدرك ما ؾاته وال حتصل يؼظُته إال 

 أُّيا ادممـون.

ؾفال  ،هذه بعُض ؾوائد افذـِر افذي هو من أشفِل األظامِل وأيرِسها وأؿؾِّفا ـؾػةً 

ركا به األوؿاَت، وصغؾـا به ادشاهَد واخلؾواِت، ظسى أن كدرك بعض هذه ادـاؿِب  ظؿَّ

 افواحُد واخلراِت، ؾنكه واهللِ وباهللِ من أظظِم احلرماِن ومن أصدِّ اخلذالِن أن يؿِضَ 

مـَّا افساظاِت، إما صامتًا شاـتًا أو متؽؾاًم ؾقام ال يعوُد ظؾقه بـػٍع، ال يف افدكقا وال يف 

ك  يوِم ادعاِد، بل إكه ؿد أصبَح من ؽرائِب ادشاهداِت ظـَد أـثِر افـاِس أن يَرْوا من حيرِّ

رَمَؼه افـاُس  صػتْقه بافذـر يف ادجامِع واخلؾواِت، ؾام أن يروا من ذفك صقئًا إال

بلبصاِرهم وتابعوه بلكظاِرهم، وؿد ييسء به بعضفم افظنَّ ؾقـسُبه إػ ؿؾِة افعؼِل أو ؽر 

 ذفك من األمراِض، ؾنكا هلل وإكا إفقه راجعون. 


 

 


