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 .ذكُر اهللِ تعاىل وفضائؾه -58

 اخلطبة األوىل 

َد هللإ ِ َؿح ؾِلح َفاَل َهاِدَي َلُه،  نَّ اْلح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َكحح

يَك َلُه، َوَأنَّ  َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوحح ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُلُه.َوَأصح  ُُمَؿَّ

  أما بعد.

فقا أَيا الذين آمـوا اذكروا اهللَ ذكرًا كثرًا، وشبِّحوه بؽرًة وأصقاًل؛ فنكه شبحاكه 

أطفَر لؽم يف اآلفاِق واألكػِس يف السامواِت واألرِض من العجائِب واآلياِت، ما 

ُركم باهللِ ربِّؽم، ال إله إال هو الرمحُن الرحقمُ  ، أطفَر لؽم شبحاكه قدرَته وبديَع يذكِّ

مصـوظاتِه لتذكروه وتشؽروه، فجعَل لؽم األرَض فراصًا والسامَء بـاًء، وأكزَل من 

 ماًء فلخرَج به من الثؿراِت رزقًا لؽم، ال إله إال هو الرمحُن الرحقُم، خَؾَؼُؽم 
ِ
السامء

خر لؽم الؾقَل والـفاَر أَيا الـاُس من ظدٍم، وأظطاكم العؼوَل واألشامَع واألبصاَر، ش

ر ففدى، وخؾَق فسوى، فال إله إال هو له  والشؿَس والؼؿَر، فالُق اْلِب والـوى، قدَّ

 األشامء اْلسـى فادظوه هبا. 

َر ! أَيا ادممـون روا فقفا فننَّ التػؽُّ اذكروا اهللَ تعاىل، واظتزوا هبذه اآلياِت، تػؽَّ

ُر ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلذِ  َع َوُهَو َصِفقٌد﴾يعؼبِه التذكُّ ؿح َؼى السَّ َنح َكاَن َلُه َقؾحٌب َأوح َألح
َرى دِ  . كح

ِذيَن آَمـُوا َوَتطحَؿِئنُّ ُقُؾوهُبُمح ! ظباد اهلل إن أفضَل أظامِل أهِل اإليامِن ذكُر اهللِ تعاىل:﴿الَّ

                                 

  (.73( شورة ق ))
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ُؼُؾوُب﴾ ِر اهللَِّ َتطحَؿِئنُّ الح ِر اهللَِّ َأال بِِذكح أمحد وغره بسـٍد صحقٍح ظن  روى اإلمام، بِِذكح

: )َأالَ ُأَىبُِّئُكْم بَِخْْيِ وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  أيب الدرداء ريض اهلل ظـه قال: قال رشول اهلل 

َأْعََملُِكْم، َوَأْرَضاَها ِعنَْد َملِوكُِكْم، َوَأْرَفِعَها ِِف َدَرَجاتُِكْم، َوَخْْيٍ لَُكْم ِمْن إِْعطَاِء 

َهِب َواْلَوِرِق  ُبوا َأْعنَاَقُكْم؟ َقاُلوا: الذَّ ُبوا َأْعنَاَقُهْم، َوَيْْضِ ُكْم َفَتْْضِ ، َوِمْن َأْن َتْلَقْوا َعُدوَّ

 . )َوَما َذاَك َيا َرُسوَل اهللِ ؟ َقاَل: ِذْكُر اهللَِّ(

ل بذلك  فنذا َذَكَر العبُد اهللَ تعاىل بؾساٍن خيِػُق معه الؼؾُب ُمبًة وتعظقاًم هللِ تعاىل، حصَّ

جرًا ظظقاًم وشبؼًا بعقدًا، فنن الذكَر الصادَق حيقي الؼؾوَب ويطقُِّبفا ويزكقفا، فػي أ

 من حديِث أيب موشى األصعري ريض اهلل ظـه قال: قال الـبي  "صحقح البخاري"

ه َمَثُل احليِّ وادوِت(: ) وشؾم  اهلل ظؾقهصذ   .َمَثُل الذي يذكر ربَّه والذي ال يذُكر ربَّ

 أَيا ادممـون: شبٌب لذهاِب ادخاوِ  أو تبديِدها، وحصوِل األمِن وذكُر اهللِ 

ِر اهللَِّ َتطحَؿِئنُّ ﴿ واالضؿئـاِن، قال تعاىل: ِر اهللَِّ َأال بِِذكح ِذيَن آَمـُوا َوَتطحَؿِئنُّ ُقُؾوهُبُمح بِِذكح الَّ

ُؼُؾوُب  ه ، فؽؾام ازداد العبد ذكرًا هلل اكرشح صدره واضؿلن فماده، وذ﴾الح هب ظـه مهُّ

ه.   وغؿُّ

إن ذكر اهلل تعاىل بالؾساِن والؼؾِب من أظظِم أشباِب تثبقِت الؼؾوِب ! أَيا ادممـون

                                 

  (.85( شورة الرظد ))

( من حديث أيب الدرداء ريض اهلل 7313(، وابن ماجه )7733(، والسمذي )81118( أخرجه أمحد ))

  (. 14367ظـه، واْلديث حسـه اهلقثؿي يف جمؿع الزوائد )

  (.4633) "صحقح البخاري"( )

  (.85( شورة الرظد ))
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ُكُروا اهللََّ  ُبُتوا َواذح ِذيَن آَمـُوا إَِذا َلِؼقُتمح فَِئًة َفاثح َا الَّ ظذ اْلقِّ واهلدى، قال اهلل تعاىل:﴿َيا َأَيُّ

ؾُِحونَ   . ﴾َكثِرًا َلَعؾَُّؽمح ُتػح

وِذكُر اهلل أَيا ادممـون شبٌب ظظقٌم من أشباِب االكتصاِر ظذ الشقطاِن، وإضعاِ  

، روى يضؿحلُّ كقِده، وإبطاِل مؽِره، فنن الشقطاَن َيَرُب من ذكِر اهللِ وخيـس و

وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  أن الـبي ريض اهلل ظـه  البخاري ومسؾم من حديث أيب هريرة 

وصواهد هذا كثرة يف السـة  ،ىوِدي للصالِة وَّلَّ وله ُُضاط( )إن الشوطاَن إذاقال:

 الـبوية ادطفرة.

أكثروا أَيا ادممـون من ذكِر اهلل تعاىل يف كلِّ حنٍي، شواٌء بؼراءِة الؼرآِن، أو بالتسبقِح 

والتفؾقِل والتحؿقِد والتؽبر واالشتغػار، وشواٌء بتعؾِم العؾِم أو تعؾقِؿه والدظوِة إىل 

 ، فننَّ ذلك كؾَّه من ذكِر اهلل تعاىل. اهلل

تُة، كلذكاِر أدباِر ! ظباد اهلل إن أقلَّ قدٍر يالزُمه العبُد من ذكِر اهلل تعاىل األذكاُر ادمقَّ

الصؾواِت، وأذكاِر الصباِح وادساء، وأذكاِر الـوم واالشتقؼاظ، واألذكاِر ادؼقدِة مثل 

  ما يؼاُل ظـد األكِل والرشِب والؾباسِ 
ِ
واجلامِع، ودخوِل ادـزِل وادسجِد واخلالء

 واخلروِج من ذلك، وظـد ادطِر والرظِد وما أصبه ذلك.

لشقِخ اإلشالم ابن  "الكلِِم الطوب"ومن أفضِل ما مجع يف ذلك من الؽتِب: كتاُب 

 تقؿقة رمحه اهلل.

                                 

  (. 68ة األكػال )( شور)

 ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل ظـه.7858(، ومسؾم )751) "صحقح  البخاري"( )
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 الؾفم َأِظـَّا ظذ ذكِرك وصؽِرك وُحسن ظبادتك.
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 اخلطبة الثاكقة 

 أما بعد.

 .فقا أَيا ادممـون

 كان رشوُل اهلل "حديَث ظائشَة ريض اهلل ظـفا قالت:من  "صحقِحه"روى مسؾٌم يف 

 . "يذُكُر اهللَ تعاىل ظذ كلِّ أحقاكِه وشؾم  اهلل ظؾقهصذ 

َيا : ﴿فاجتفدوا أَيا ادممـون يف ذكِر اهللِ تعاىل كثرًا كثرًا،  واذكروا قول اهلل تعاىل 

 َ َعلح َذلَِك َفُلوَلِئَك َأَيُّ ِر اهللَِّ َوَمنح َيػح الُدُكمح َظنح ِذكح َواُلُؽمح َوال َأوح ِذيَن آَمـُوا ال ُتؾحِفُؽمح َأمح ا الَّ

ونَ  َاِِسُ أكؿَل اخلؾِق ِذكرًا هللِ تعاىل، فؽان ِذكُر  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  فؽان  ﴾ُهُم اخلح

، قائاًم وقاظدًا وظذ جـبِه، يف وشؾم  هلل ظؾقهاصذ  جيِري مع أكػاِشه  الـبيِّ هلل تعاىل

مشِقه وركوبِه ومسِره وكزولِه وشػِره وإقامتِه، فؽان إذا اشتقؼَظ من كوِمه قال: ) 

الػجَر جؾَس يف صذ  ، ثم إذا احلمُد هللِ الذي أحواىا بعَد ما أماَتنا، وإلوه النشوُر(

يذكُر اهللَ  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  وكان ، مصاله يذُكُر اهللَ تعاىل حتى تطؾَع الشؿس

تعاىل ظـد دخول البقِت واخلروِج مـه، ويذكُر اهللَ تعاىل ظذ ضعاِمه وَشابِه ولباِشه 

يذكُر ربَّه ومواله إذا دخَل اخلالَء وإذا  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  ومِجاظه ألهؾِه، وكان 

                                 

 ( .737( أخرجه مسؾم ))

  (.1( شورة ادـافؼون ))

 (.8311( ومسؾم )4718( أخرجه البخاري ))

  ( من حديث جابر بن شؿرة ريض اهلل ظـه. 433( كام يف مسؾم ))
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 ظـد ادصائِب والـوازل، وإذا يػزُع إىل ذكر اهللِ وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  خرَج مـه، وكان 

ه إذا أوى إىل فراِصه، فؽاكت حقاُته  ، وكان يذكر ربَّ غشاه كرٌب أو غمٌّ أو حزٌن أو همٌّ

كؾُّفا ِذكرًا هللِ تعاىل، ويف ادحػوِظ من هدِيه وُشـتِه من األذكاِر والدظواِت ما يشفُد 

كؾِّفا، دقِّفا  وشؾم  اهلل ظؾقهذ ص ظذ أن ذكَر اهللِ تعاىل اشتوظَب صموَن حقاِة الـبيِّ 

 وُجؾِّفا، صغِرها وكبِرها.

 فاتؼوا اهلل ظباد اهلل واذكروا اهلل ذكرًا كثرًا لعؾؽم تػؾحون.


 

 


