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 ذكر اهلل حقيقته وأثره يف ترقية النفس   خطبة بعنوان: 
 م2021يوليو  23 –هـ 1442 ذو احلجة  13بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 فضل الذكر والحث عليه في القرآن والسنةأوًلا: 

 أقسام ذكر الله وأنواعه ثانًيا:
 في ترقية النفس أثر ذكر اللهثالًثا: 

 المـــوضــــــــــوع
ــو ونتوذــه منيــو وننــوذ بــو كــل  ــ ور  ننســ ا و ــي ا   احلمــهلل حن دمــهلل  ونســتني و ونتــوي  ليــو ونســتمن   ونــوكل ب

 أما بعد: ممال ا؛ ونشههلل  ن ال  لو  ال هللا وحهلل  ال   يك لو و ن حممهلًلا مبهلل  ور ولو؛ صنى هللا منيو و نم.
 فضل الذكر والحث عليه في القرآن والسنةأوًلا: 
ــا   يســ كــل  ّــهر و رلــا النبــا ا  و  ن  ولقــهلل  فــال   ال  ــو  ذذــ  هللا  نــاة؛   ها و زذاهــا م ــهلل هللا  نــاة مب

ثـِـاًا  قال  بوية يف احلث منى ذذ  هللا .الق آنية وال بِرُووُ  ُبرــْ اً  *  ناة: }َيا  ايُـّهاا الَِّذيلا آكاُ وا اذُْذُ وا اَّللَّا ِذْذً ا ذا وا ــا
ونا { ]اعمنــة:همز ّو وقال [.42؛    41وا اِصيًًل { ]األحزاي:  وقــال [.10: } وااذُْذُ وا اَّللَّا ذاِثاًا لانانَُّرْم  ـُْنِنوــُ

ُ مــاُْم كا    ناة: } هللَّ اَّللَّ ثـِـاًا واالــذَّاِذ ااِ   امــا ا واالذَّاِذ ِيلا اَّللَّا ذا ًِيمــً ً ا ما ــْ و كــ اب ذلــذذ  يف  [.35{ ]األحــزاي:ْمنــِ اً  وا ّا
ٍم كاْنهلُلو اا ٍ ُ وا اَّللَّا وااذْذُ هذ  األَيم املنهللو ا  لقال:} (؛ و ك اب ذلذذ  م ــهلل انتهــاا ك ا ــك 203{) البق  :  يف  اَيَّ

ُتْم كا احلج لقال:}   (.200{.)البق  :  ااِ راُرْم لااذُْذُ وا اَّللَّا لاِإذاا قافايـْ
 وك ها :حا يث اليت حتث منى الذذ  ولفنو كل األ يهللهللذلن حننت الس ة ال بوية املطه   ذما
ْل  نَّما قــاالا :مــا ِو و ــا نَّى هللا مانيــْ ِصَّ صــا يِرُرْم أ  " اِب الــهللَّْر ااِا أ  انَّ ال ــَّ هللا كانــِ اهاا ِم ــْ اِلُرْم ر وا اْر ــا اْاِ  اْممــا ُ ُرْم َــِ ــِر  االا  ُنـاب

اِ ُرْم أ واخاْاٍ لاُرْم ِكْل ِ ْمطااِا الذَّهاِب وااْلواِرِق أ واِكْل  اْن  ّا  ـاْنقاْوا ماهلُلوَُّذْم لـاتاْف ِبُوا  اْم ااقـاُهْم أ وايافــْ ِبُوا وا اْرلاِنهاا يف  ارا
 ( .وصووو محهلل  والرتكذي واحلاذم ) ."  اْم ااقاُرْم ؟ قااُلوا : واكاا ذااكا َيا راُ ولا هللِا ؟ قاالا : ِذْذُ  اَّللَِّ 

ا  ي لــا ا صنى هللا منيو و ــنم  ن ذذــ  هللا  وبني ْل  اِب ل .لســي ا ميوــو او لــهللّر نَّى ا ُه ايـــْ ا ا  نــا ولا اَّللَِّ صــا ُ  انَّ را ــُ َّللَّ
ْ ٍا قــاهللِ :" ماناْيِو وا انَّما قاالا  هِر  ــا وا مانــاى ذــُ هلُل واهــُ ُك والــاُو احلْامــْ ُ  الا  ــا ِيكا لــاُو لــاُو اْلُمنــْ هللا ُ واحــْ يٌ  يف كاْل قــاالا الا ِ لــاوا ِ الَّ اَّللَّ
يِر اةٍ  ؛واُذِتباْت لــاُو ِكائــاُة حاســا اةٍ  ؛ ْشِ  رِقاايٍ ذااناْت لاُو ماهلْللا ما ؛  يـاْوٍم ِكائاةا كا ٍَّ    ُو ِكائــاُة  ــا ْل  ؛واحمُِيــاْت ما ــْ ْ زًا كــِ واذاانــاْت لــاُو حــِ

ااا ِبِو ِ الَّ  احا   ؛الشَّْيطااِن يـاْوكاُو ذاِلكا حاَّتَّ مُيِْس ا  ّا ِ   احاهلٌل  اْلفاها ِمَّا  ْبواانا واكالْ ؛ هلٌل ماِمها  اْذثـا ا ِكْل ذاِلكا واَلاْ َيْا  قــاالا  ــُ
ُ  والاْو ذااناْت ِكْثها زاباهلِل اْلباْو ِ   .(" .)كتنق منيو اَّللَِّ واِباْمهلِلِ  يف يـاْوٍم ِكائاةا كا ٍَّ  ُحطَّْت خاطااَيا

اِنأ  اقِ  تــااِن خاِنيناتــااِن مانــاى النِرســا ِنما : قاالا راُ وُل هللا صنى هللا منيــو و ــنم: ِذا يناتــااِن يف امِليــزااِنأ واماْل  ِب ُه ايـْ ا ا قاالا
ًِيِم«.  ِبيبـاتااِن ِ ةا ال َّمْحاِل: ُ ْبواانا هللا واِباْمهلِلِ أ ُ ْبواانا هللا النا   .(كتنق منيو)حا
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ُ ماناْيِو وا انَّما أ قاالا : " ِ ذاا كا ا و  ُ ماْ ُو أ  انر راُ ولا اَّللَِّ صانَّى اَّللَّ ِض اعْا َِّة لااْر ـاُنوا رْ ماْل  اناِس ْبِل كااِلٍك راِ  ا اَّللَّ ُُتْ ِبِ َيا
ُض اعْا َِّة ؟ قاالا : " ِحناُق الذِرْذِ  " .  ) الرتكذي وحس و ( . " أ قااُلوا : واكاا ِرَيا

هلُل َّلِلَِّ أ واالا ِ لــاوا ِ الَّ ماْل  اِب الهللَّْر ااِا ر قاالا : قاالا ِل راُ وُل هللِا صانَّى هللا مانْيِو و انَّما : ماناْيكا ِبُسْبواانا هللِا أ وااحلْا و  مــْ
ُ  اْذَباُ ر لاِإَّنَّاا يـاْنِِن ر َياُْطْطلا اْْلاطااَيا أ ذاماا حتاُطُّ الشَّجا اُ  واراقـاهاا ُ أ وااَّللَّ  . ) كسنم (." اَّللَّ

رُ  قــالولــتننم َي مبــهلل هللا  نــك  ذا ذذــ   هللا ذذــ ك هللا ؛  اذُْذُ وَِ  اذْذــُ ُْذْم واا ــْ ُ وِن ُ وا ِل واالا  ارْ  نــاة: }لــا { نــُ
هأ لنزمــوا ك ــو وقــالوا. ذيــ   ننــم " قال اثبت الب اَ رمحو هللا:   [.152]البق  :  َ  منم كَّت يذذَ  رِب مز ّو

: قاالا ال َِّصُّ صنى )  حياا منوم الهلليل ( .. " ذلك؟ لقال:  ذا ذذ  و ذذَ  هللا  واماْل  ِب ُه ايـْ ا ا راِ  ا هللاُ ما ُو قاالا
ْ  ــُوُ   منيو و نم: ِ ِو ذاذا :  ابا ِمْ هللا ظالِر ماْبهلِلي ِبأ وا ابا كاناُو ِ ذاا ذاذا اَِ لاِإْن ذاذا اَِ يف نـاْنســِ يف نـاْنســِ أ  يـاُقوُل هللاُ  ـانااةا

ِ ْن  ـاقا َّيا ِ ِلاَّ ِبِشَْبٍ  ـا  ُهْمأ وا ْ  ُُو يف كاإل خاْاٍ ِك ـْ ِ ْن  ـاقا َّيا ِ ِلاَّ ِذراامــاً  ـاقا َّبــُْت واِ ْن ذاذا اَِ يف كاإل ذاذا قا َّْبُت ِ لاْيِو ِذرااماًأ وا
 َِ ِ ْن  َتا ماًأ وا ُتُو هاْ والاًة«. ِ لاْيِو ذا  .( كتنق منيو)  مياِْش    ـايـْ

: واماْل  اِب ُه ايـْ ا   ِرُ ونا« قااُلوا: واكاا املُنــا ِرُ ونا َيا  اباقا املُنا  :" ى هللا منيو و نمراُ وُل هللا صن قال ا راِ  ا هللاُ ماْ ُو قاالا
: ِالذَّاِذُ ونا هللاا    .( كسنم) واالذَّاِذ ااُ «.  اذاِثاً راُ ولا هللا! قاالا

: َيا راُ ولا هللا ِ نَّ  ا ااِئاا اإلْ ًلاِم قاهلْل ذاث ا  ًُّلً قاالا ْ ٍا ْ  مانــا واماْل ماْبهلِلهللا ْبِل ُبْسٍ  راِ  ا هللاُ ماْ ُو  انَّ را  َّ لــاخاْخَبَِْ بشــا
ِ :  .( الرتكذي وابل كاّو )«.  ِكْل ِذْذِ  هللا اراْطبً الا يـازااُل ِلسااُنكا   ا اشابَّث بِو. قاالا

 هذ  اآلَي  الر ميا  واألحا يث ال بوية  بني ل ا جبًلا وو وح لفه الذذ  وك زلتو م هلل هللا  ناة .
 وأنواعه : أقسام ذكر الله اثانًي
  ة قسمني : ذذ  كطنق ؛ وذذ  كقيهلل .  هللا  ناة ي قسم ن ذذ  

يف يقًتك ونوكك؛ يف حنك و  حالك؛ يف ح ذا ك  المطلق فهو ذكر الله على كل حال :فأما الذكر 
 ؛ يف صوتك و قمك .... ي يف مجيا  حوالك .و ر ا ك؛ يف ظن ك و قاكتك

ْنِق السَّمااوااِ  وااأْلارْ   }قال  ناة:    ٍ  أِلُوِل اأْلاْلبااِي * الَِّذيلا ياْذُذُ ونا اَّللَّا ِ نَّ يف خا َيا ِف النَّْيِه واال ـَّهااِر آلا ِض وااْخِتًلا
ُ وِِبِْم  ُّ  نر هللا  نــاة :  -ر ــ  هللا م همــا -قال ابل مبــرا .  [191أ 190]آل مم ان:  {ِقيااًكا واقـُُنوً ا واماناى 

ا مثر مــذر  هنهــا يف حــال النــذرأ رــا الــذرذ  لــإنر هللا  نــاة َل ا كننوكًــ َل ين ض منى مبــا   ل يفــة  الر ّنــه مــا حــهلل  
وامانــى  اا واقـُنــُو ً لــااذُْذُ وا اَّللَّا ِقياكًــ }  منــى   ذــو لقــال: ا يف   ذــو  الر كمنــوذً ا ي ته   ليــوأ وَل ينــذر  حــهللً جينه لو حهلل  

ُ وِبُرمْ  ويف السرن  واحلف أ والمىن والنق أ والسرقم وال رورةأ وال رهار يف الَبر والبو أ  ( ذلنريه103 :)ال ساا {  ُّ
 )  نسا ابل ذثا ( . . والسر ر والنًلنيةأ ومنى ذهر حال«

هاا:  قاالاتْ ومذا   .(كسنم " ) ماناى ُذهِر  ْحياانِِو.ذاانا ال َِّصُّ صنى هللا منيو و نم ياْذُذُ  هللاا "  مااِئشاةا راِ  ا هللاُ ما ـْ
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. وكوا منيــو الفــه الــذذ  وك زلتــو حــَّت يــهللو كهــا  املــوك ني صنى هللا منيو و ــنم صــوابتو الرــ ام   م ال صوقهلل منَّ 
ا  انَّ ال ــَِّصَّ صــنى هللا ملـا  هــا ُّواْي ِيــاةا را ــِ ا هللاُ ما ـْ ْل  ْب اأ واهــِ ا يف نــا نَّى ال ــُّ نيا صــا هلِلهاا ُبرــْ اً  حــِ ْل ِم ــْ ْا كــِ نيــو و ــنم خــا ا

هــا  : ِكاا زِْلِت ماناى احلااِل الَــّيِت لااراقْـتـُـِك مانايـْ اِلساٌة لـاقاالا ّا ّااا بـاْنهللا  اْن  اْ واى واِه ا  ْمأ كاْسِجهلِلهااأ مثَّ را ا«؟ قاالــاْت: نـانــا
ْوِم قــاالا ال ــَِّصُّ صــنى هللا منيــو و ــن ــا ُذ اليـ ِت ُك ــْ َا كــا َّاٍ  لــاْو ُوزِنــاْت ُــِاا قـُنــْ اٍ أ  ــاًلا ِنمــا ِك  اْربــااا ذا هللا ُت بـانــْ هلْل قـُنــْ م: ِلاقــا

ِنماا ِوِ  ا ا ذا ْنِقِو واِر اا نـاْنِسِو وازِناةا ماْ ِ ِو واِكهللا ُهلَّأ ُ ْبواانا هللا واِباْمهلِلِ  ماهللا ا خا  .( كسنم) «.  لاوازانـاتـْ
هلُل حن واالا ماْل  اِب ُه ايْـ و  ْبواانا هللا وااحلامــْ :  ــُ : قاالا راُ وُل هللا صنى هللا منيو و ــنم: ِألاْن  اقــُولا  ا ا راِ  ا هللاُ ماْ ُو قاالا

هللاُ  اْذَباُ  احابُّ ِ ِلاَّ ِمَّا طانا  وُ  .( كســنم )ناْت ماناْيِو الشَّْمُس«. ِ لاوا ِ الَّ هللاُ وا ابٍ  را ــِ ا هللاُ ما ــْ ْل ّــا ِل ال ــَّصِر صــنى  وامــا مــا
ِ : ْناٌة يف اعا َّةِ  هللا منيو و نم قاالا ًِيِم واِباْمهلِلِ  ُرِ  اْت لاُو َنا  .( الرتكذي )«. كاْل قاالا ُ ْبواانا هللا النا

 : : ُذ َّا ِمْ هللا راُ وِل هللا صنى هللا منيو و نم لـاقاالا هللُُذْم  اْن  ِواماْل  اْنهلِل بِل  ِب وقااٍ  راِ  ا هللاُ ماْ ُو قاالا  ايـاْنِجُز  احــا
أ ُذهَّ يـاْوٍم  اْل ا حاسا اةٍ  بِرُ  ِكائــاةا   ياْرِسبا : ُِيســا ُّناساائِِو: ذاْي ا ياْرِسُب  احاهلُلابا  اْل ا حاسا اٍة؟ قــاالا «؟ لاساخالاُو  ااِئٌه ِكْل 

ِطي اةٍ   اْسِبيواٍة لـاُيْرتاُب لاُو  اْلُ  حاسا اٍة  اْو َُياطُّ ماْ ُو  اْل ُ   . ( كسنم) «. خا
 هذ  ه  األذذار املطنقة اليت  قال يف ذه وقت وحني ؛ وه   ذذار  هنة وكيس   جيب احملالًة منيها .

 و مبــا    و  خــول  و خــ ْو  و وقــت    و حــال  وهــ  املقيــهلل  بنمــه  : األذكار المقيدةالقسم الثاني: 
وق  و  خــول املســجهلل واْلــ ْو ك ــو  و م ــهلل الثوي  و  خول الس    و لبس  الهللابة  ا وكساًا  و نوم  و رذويصباحً 

  و را ذلك ِما هو كذذور وكذخور يف ذتب األذذار والهللموا  . الر ي  و م هلل رؤية املبتنى
اا ال ــرِصر صــنى هللا  ذذــار  خــول البيــت ؛ لـا   ول خخذ كثاالً منى ذلك؛ ا  انــرُو صــِا ُهمــا اِبِ  بــِْل مابــْهللهللا را ــِ ا هللاُ ما ـْ ْل ّــا نــا

ْيطااُن: الا كاِبيــتا   منيو و نم ِوأ قــاالا الشــر تاُوأ لاذاذا ا هللاا ِمْ هللا ُ ُخوِلِو واِمْ هللا طانااكــِ ُُّه بـايـْ ْم واالا يـاُقوُل: ِِ ذاا  اخاها ال ر لارــُ
أ واِ ذاا َلاْ  ُتُم املاِبيــتا ْيطااُن:  اْ راذــْ : ماشااااأ واِ ذاا  اخاها لـاناْم ياْذُذِ  هللا ِمْ هللا ُ ُخوِلِوأ قاالا الشــر ِوأ قــاالا هللا طانااكــِ  يــاْذُذِ  هللاا ِم ــْ

 .( كسنم )ُم املاِبيتا واالناشاااا«.  اْ راْذتُ 
؛ وذــه ذذــ  كــل هــذ  األذذــار لــو لوائــهلل مجــة يف يف ذتــب األذذــار والــهللموا ورــا ذلــك كــل األذذــار املقيــهلل  ذمــا 

 ا كا نن لو يف م   اب التاِل .وهذ؛ ؛ ولوز يف اآلخ   حنظ ووقاية كل الشيطان يف الهللنياالهللنيا واآلخ   ؛ و 
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 - قــال  بــو برــ هو اْلــا ذنــو ؛  ن ذذ  هللا لو     ذبا يف   قية ال نس و زذيتها ؛ به  ن ذذ  هللا   عباد الله :
 . (  نب اإلميان لنبيهق )  « ذهب الذراذ ون هللا ذْلا ذنرو ِ :- ر   هللا م و

ــة لنــ نس ؛  ذذ  هللالــ  ذِْذِ  اَّللَِّ   نــاة: } قــالطهــار  لنقنــب وطمخني  ــِ ــِذِْذِ  اَّللَِّ  االا ب وُِبُْم ب ِ لُّ قـُنــُ وا وا اْطمــا ــَِّذيلا آكا ــُ ال
 طمــ ل قنــوِبم لهــم  ي  سرل و ستخنس بتوحيــهلل هللا لتطمــ لأ يقول الق طص:"    [.28 اْطماِ لُّ اْلُقُنوُي { ]ال مهلل:
ًلؤها ذذ  هللا واال تمنار . ".س تهممنى الهللوام بذذ  هللا أبل  لالقنوي   هلل  ذما ي هلل  احلهلليهلل ّو



  (4  ) 

هر  -ِلرهر   ا ًّلاأ و نر ًّلا القنوي ذذ  هللا: قال  بو الهللرر اا   .«ِ نب اإلميان .« ( -مزر ّو
 ِ  م و:ر   هللا -قال ذنب بل كالك .  القني ال يذذ ون هللا  ال قنيًًل  كان كل ال ناق؛ ألن امل ن ذذ  هللا   ذما

 « .  نب اإلميان ِ .كل  ذث  ذذ  هللا ب   كل ال رناق« ( 
يطان ّــامث  ِ :-ر ــ  هللا م همــا -قال ابــل مبــرا  ن ذذ  هللا  ناة حنظ وح ز ووقاية كل الشيطان ؛   ذما الشــر

 .« الوابه ال يب ِ .«  منى قنب ابل آ مأ لإذا  ها ورنه و و أ لإذا ذذ  هللا  ناة خ س
: قــاالا ال ــَِّصُّ صــنى هللا منيــو و ــنم: ِ ناة حيا  لألرواح وال نو  ؛ لـا   ذذ  هللال  ناْل  ِب ُكو اى را ــ ا هللاُ ما ــُو قــاالا

 .( البخاري)  . « كاثاُه الَِّذي ياْذُذُ  رابَُّو واالَِّذي ال ياْذُذُ  رابَُّو كاثاُه احلا ِر وااملايِرتِ 
: قــاالا لـا :  بب لهللخوما ة و يف اعذذ  هللا  ناة ر ا   ن    ذما ُوأ قــاالا اةا ما ــْ ُ  ـانــا ُنوٍ  را ــِ ا اَّللَّ ناْل ماْبهلِل اَّللَِّ بــل كاســْ

ُ ماناْيِو وا انَّما: : َيا حُمامَّهلُلأ  اقــْ ِ ْ "  راُ وُل اَّللَِّ صانَّى اَّللَّ ناةا ُ ْ ِ يا ِبأ لـاقاالا ُ ماناْيِو وا انَّما لايـْ  ُكَّتــاكا  را اْيُت ِ بـْ ااِهيما صانَّى اَّللَّ
هاا اٌنأ واِر اا ــُ ْباِةأ ماْذباُة اْلمااِاأ وا اَّنــَّاا ِقينــا أ واال ِ لــاوا ِكِنِر السًَّلماأ وا اْخَِبُْهْم  انَّ اعْا َّةا طايِرباُة الرتُّ هلُل َّلِلَِّ أ وااحلْامــْ ْبواانا اَّللَِّ :  ــُ

ُ  اْذَباُأ واال حاْولا واال قـُوَّ ا ِ ال ذِ  ُأ وااَّللَّ  .طَباَ والرتكذي وحس و () ال ."  َّللَِّ ِ ال اَّللَّ
هو  اإلذثار كل الــذذ  يف لتنــ  األكــاذل ذالبيــت والط يــق واملســجهلل واحلفــ  والســن   ــبب لترثــا الشــ  ن    ذما

 نر اعبه لي ا ي اعبه ذصو َي لًلن هه  ِ -ر   هللا م و  -  قال مبهلل هللا بل كسنو   لننبهلل الذاذ  يوم القياكة.
هر  مزر  -   هللاك ر بك  حهلل ذذ  « .  نب اإلميان ِ .؟ لإذا قال ننم ا تبش «  -ّو

اةا يف ذمــا ّــاا احلــهلليث الشــ ي   ؛ ن الذاذ  حن يف ظه مــ ا الــ محل يــوم القياكــة  ويرن  ُم هللاُ  ـانــا ًِنُّهــُ ناٌة ُي بـْ : ِ ــا
ٌُّه ذاذا ا هللاا .....لٌ ا ِ ِظنِرِو يـاْوما ال ِظهَّ ِ ال ِظنُُّو: ِ كااٌم ما  الِيً أ وارا  .(كتنق منيو)«.  لـاناا اْت مايـْ اا ُ  ا خا

كــا ممــه النبــهلل ممــًل  جنــى لــو  ِ :-ر   هللا م و -قال كناذ بل ّبهذذ  هللا  ناة جنا  كل مذاي اآلخ   ؛  ن  
 . «   نب اإلميان ِ .«  كل مذاي هللاأ كل ذذ  هللا

 اليت ال يتسا املقام لذذ ها .اآلخ   و لهللنيا ايف  ذلك كل النوائهلل والثم ا  اليت  نمه منى   قية ال نس  ورا 
وامنموا  ن  هه اع ة وهم يف اع ة يتوس ون منى ذه حلًة ك   منيهم يف الهللنيا رننوا ليها مل ذذ  هللا  نــاة 

وِ ؛ ل ُ مانايــْ نَّى اَّللَّ وُل اَّللَِّ صــا : قاالا را ــُ ُ  ـانااةا ماْ ُوأ قاالا باٍه راِ  ا اَّللَّ ّا نَّما:" ناْل ُكنااِذ بل  ُه اعْا ــَِّة  وا ــا ُ   اهــْ لــاْيسا يـاتاواســَّ
ْ ياْذُذُ وا اَّللَّا ِليهاا الو  قا  ( . " ِ ال ماناى  ااماٍة كا َّْ  ِِبِْم َلا  ) الطَباَ والبيهق  وقال اميثم  : ّر

هــذا  ينًــو:  ــُ   ووقــ  احلســل الب ــ ي منــى ّ ــاز  لقــال ل ــاحب؛ لقــهلل  يرم بهللوام الــذذ  قبــه لــوا  األوانلنن
ا  ة الهللنيا كاذا ي  ا؟! قال: يرث  كل  و احلسل: قهلل لا تو لًل  نتك  نت!قال ل .ةالطامالذذ  و  امليت لو ّر

 ؛ خاًا رخاًا و ائ  بًل  الناملني ؛ و ن جينه هذا البنهلل  كً ا  كاابً نسخل هللا  ن جينن ا كل الذاذ يل الشاذ يل
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