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محمد   د. النفوسرِهللاِوحقيقتهِوأثرهِفيِترقيةِكِ ذِ  خطبة الجمعة القادمة بعنوان:
 – هــ 1442 ذي الحجة 13بتاريخ:                                     حرز

 م 2021يو يول 23
الحمدِهللِالذيِخضعِكلِشيءِإلرادتهِ,وذلِكلِشيءِلعزتهِ,وتواضعِكلِشيءِِ 

يَنِآَمنُواِِ  ﴿ القائِل في محكم التنزيلهلل  الحمد  لقدرتهِِِ,لكبريائهِواستسلمِكلِشيءِِ الَّذ 
ِال قُلُوُبِِ َمئ نُّ َِّللاَّ ِتَط  ر  ك  َِّللاَّ ِأَََلِب ذ  ر  ك  ِب ذ  ِقُلُوبُُهم  َمئ نُّ َوأَْشَهُد أَْن ال إِلَهَ ِ،ِِ(28ِِالرعد:(ِ﴾َوتَط 

ُ َوْحَدهُ ال َشِريَك لَه  ِِوترِِاِلِِ،ابتداءِوآخرِبالِانتهاءبال    أول   ،إاِل َّللاه ِيَل د  َمُدِالذيِلَم  الصَّ
ِلَهُُِكفًُواِأََحدٌِِ ِيَُكن  َِولَم  ِيُولَد  ًداَِعب ُدهَُِوَرُسولُهُِشهدِأََِوأ،َولَم  ُِمَحمَّ ِِالقائُلِكماِفيِحديِثِِنَّ

ِِ َِخف يفَتَان  ِقَاَلَِرُسوُلِهللاِصلىِهللاِعليهِوسلم:ِ»َكل َمتَان  ِقَاَل: َيِهللاَُِعن هُ أب يُِهَري َرةََِرض 
ه ،ُِسب َحاَنَِِعلَىِِ د  :ُِسب َحاَنِهللاَِوب َحم  َمن  ح  ِالرَّ ِإ لَى ،َِحب يبَتَان  يَزان  ِالم  ِف ي ِثَق يلَتَان  ، الل  َسان 

» يم  وعلى آله لى النبي  المختار  هم صل وسلم وزد وبارك علال ف ,متفق عليهِِهللاِالعَظ 
ِِِ.إلى يوم الدينا  ا كثير  تسليم    وسلم  األطهار  وصحبه ِِِِِِِِِِِِ أما  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
الغفار  بتقوى    أيها األخيار  ونفسي  مفأوصيك  ..بعد ... آَمنُواِِ}  العزيز  يَنِ الَّذ  أَيَُّهاِ يَاِ

ل ُموَنِ ُِمس  َِوأَن تُم  ِإ َلَّ َِوََلِتَُموتُنَّ ِتُقَات ه  ََِحقَّ  ( 102ل عمران :آ{ )اتَّقُواَِّللاَّ
عنوانِوزارتناِوعنوانِِ(ذكر هللا وحقيقته وأثره في ترقية النفوس   :ِ)ثمِأماِبعدِِ   

 خطبتناِ

ِِِعناصرِاللقاء:
ِِِ.:حقيقةِالذكرِِأوَلًِِ

ِِِوأثرهِفيِترقيةِالنفوسِفضلِالذكرِ:ِاثانيـــًِ
ِِِِِِِِ:ِالكونِكلهِيذكرِهللاِِ.ِِاثالثـــًِ
ِ:ِكلماتِداومِعليهاِلتنالِاألجرِالعظيِمارابعًِ

وخاصة ونحن نعيش    الذكر وفضله  ما أحوجنا إلي أن يكون حديثنا عن  أيها السادة :
بذكر الناس وبالخوض في    وانشغلوا  ا غفل  فيه الكثير من الناس عن ذكر هللا  زمان  

عليكم بذكر هللا؛ فإنهه شفاء، وإيهاكم وذكَر  ,  باهلل    إال أعراض الناس وال حول وال قوة  
 رضي هللا عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب كما قالالناس فإنه داء

ِأوَلًِِِِ:حقيقةِالذكرِ
: السادةِ هِوِِأيهاِ الواحد  ِِالذكرِ وتسبح  وتقدس  فتمجد  والنسيان  الغفلة  التخلص من 

  ، الموقنينوغذاء  ،  قطعين وكنز المتوكلين ن الديان فذكر هللا ترياق المذنبين وأنس الم 
ِ.وشراب المحبين وبساط المقربين ,ومبدأ العارفين   الواصلينوحيلة 

التي منِِوالذكرِكماِقالِابنِالقيمِ: القوم الكبرى  يها يتجرون  ها يتزودون وفمنزلة 
يترددون دائما  فارق,  وإليها  ما  التي  القلوب  قوت  صارت    والذكر  األجساد  الذكر 

من حديث  صحيحين عليه وسلم كما في ال صلى هللا لذا قال المصطفي  .ار  األجساد قبو 
ِِِِ:- رضي هللا عنه    - موسى األشعري    أبي ِالذيِيُذَكُرِهللاُ والبيتِِِِفيه،»َمثَُلِالبَي ت 

والمي  ت«ِِفيه:الذيَِلِيذكُرِهللاِِ  ِ :ِ»َمثلِالذيِِِِمسلم، وعند البخاري  لفظِِ.َمثَُلِالحي 
والميت«ِِ  ِ فياله من تصوير صادق دقيق يذكرِربَّهِ،ِوالذيَِلِيذكرِربه:َِمثُلِالحي 

ِلما يفعله الذكر من قوة وحياة في نفس المؤمن ونور في قلبه يهتدي به . 
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  الناظرين، كما زين بالنور أبصار  ِِبالذكرِأِلسنةِالذاكرينِِوعالِِجلِِبلِلقدِزينِهللا
ف الشالء  واليد  الصماء  العمياء واآلذان  كالعين  الغافل عن ذكر مواله   الذكرفاللسان 

ماِطابتِِوِِ)ِجالءِالقلبِذكرِهللاِ(ِِ عنه  لقول أبي الدرداء رضي هللا   ؛جالء القلب
ِِوبعفوهِوَلِطابتِالجنةِإَلِبرؤيتهِكماِقالِذالدنياِإَلِبذكرهِوَلِطابتِاآلخرةِإَلِِ

رِاَلشتياقِِقذفِهللاِفيِقلبهِنوِِذكرِهللافمنِاستغلِقلبهِولسانهِفيِِِِ,النونِالمصري
قالِربناِِِوالغفلةِعنِذكرِهللاِدمارِفيِالدنياِوهالكِفيِاآلخرةِِإليهِسبحانهِوتعالىِ.

يٌنِ( ِلَهَُِشي َطانًاِفَُهَوِلَهُِقَر  ِنُقَي  ض  َمن  ح  ِالرَّ ر  ك  ِذ  ِيَع ُشَِعن  ]سورةِِالزخرف:ِِِ:)َِوَمن 
الجن على ظلمة اإلنسقيل ِِ[36 نسلط ظلمة  الد  :  نيا فالغفلة عن ذكر هللا دمار في 

ُ  فعن  أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي  رب سلم !!  وهالك في اآلخرة يا ِ َصلهى َّللاه ُ َعْنهُ َعْن النهِبي  َّللاه
ِِِِ":َعلَْيِه َوَسلهَم قَالَ  ِإ َلَّ م  ِيَُصلُّواَِعلَىِنَب ي  ه  َِولَم  َِف يه  ِيَذ ُكُرواَِّللاَّ ل ًساِلَم  ٌمَِمج  َماَِجلََسِقَو 

َِشاَءَِغفََرِلَُهمِ  َِوإ ن  َِشاَءَِعذَّبَُهم  ِت َرةًِفَإ ن  م  ِلترمذي رواه ا "َكاَنَِعلَي ه 
وذاكر هللا في الغافلين    يابس،لذا كان ذاكر هللا في الغافلين كشجرة خضراء وسط شجر  

وهلل    الفارين.ي الغافلين كالمقاتل خلف  وذاكر هللا ف  مظلم،كمصباح مضيء في بيت  
 در القائل

 بذكر هللا ترتاح القلوب  ....... ودنياك بذكراه تطيب 
ِ.ِِوأثرهِفيِترقيةِالنفوسِ:فضلِالذكرِـاثانيـــًِ

علىِذكرِهللاِِناماِفيهِلوجدناهِيحثِنِالمنِالكريمِوتأآلوِنظرناِإلىِِالقرأيهاِالسادةِ:
ِأنِالذكرِلهِأثرِكبيرِفيِترقيةِالنفوسِِِِ،فيِكلِوقتِوحينِِِِتباركِوتعالى وبين 

ِِفيِكلِوقتِوحيِنِِاإليمانِيطلبِمنهمِأنِيذكرهفهذاِنداءِمنِالربِالعلىِإلىِِأهلِِ,
َرةًَِوأَص ِ:قالِتعالي راًَِكث يراًِ*َِوَسب  ُحوهُِبُك  ك  يالًِ{ِ]ِ}ِياأيهاِالذينِآَمنُوا ِاذكرواِهللاِذ 
ِِ:ِ ِِ.42ِِِِ-41ِِاألحزاب علم متى  يذكروني  أأنا    :الجلسائه يوم  ِِوهذا أحد الصالحين قال[

قال أما قرأتم قول هللا    ؟فتعجب الناس فسألوه كيف ذلك أي متى  يذكرك ربك ربي؟  
  , ذكرت موالك ذكرك موالك  فإذا[    152تعالى  } فاذكروني أَْذُكْرُكْم . . . { ] البقرة :  

الذي ال تملك لنفسك حوال     يذكرك موالك أنت العبد الضعيف الذليلومن أنت حتى  
ا إذا ذكرت موالك ذكرك موالك   مأل  بل ذكرك هللا في    ,  وال طوال  وال حياة وال نشور 

: أَنه رسوَل    - رضي هللا عنه    -خير من مألك ففي الحديث القدسي  عن أبي هريرة  
 ِ َِوَجلَِّ  »قال :  -صلى هللا عليه وسلم-  َّللاه َُِعزَّ ىِب ىِِِِ:يَقُوُلَِّللاَّ َِعب د  ن َدَِظن   َوأَنَاِ،أَنَاِع 

ِذََكَرن ىِف ى يَنِيَذ ُكُرن ىِإ ن  ىَِِِِمعَهُِح  تُهُِف ىِنَف س  ِذََكر  ه  تُهُِِ،نَف س  ِذََكَرن ىِف ىَِمإٍلِذََكر  َوإ ن 
ِِ ن ُهم  َِخي ٌرِم  َراًعاِِ،ف ىَِمإٍلُِهم  ِذ  ب ُتِإ لَي ه  ب ًراِتَقَرَّ ن  ىِش  َبِم  ِتَقَرَّ َراًعاِ،َوإ ن  ِذ  َبِإ لَىَّ ِتَقَرَّ َوإ ن 

ن هُِبَاًعاِ ب ُتِم  ِأَتَان ى،تَقَرَّ ىِأَتََِِِوإ ن  ش  َولَةًِيَم  لذا قال سهل بن عبد    متفق عليه.  «ِِِي تُهَُِهر 
عبدي أذكرك وتنساني،    أنصفتني،ما    ينادي: عبديما من يوم إال  والجليل سبحانه    هللا:

الخطايا، يا ْذِهُب عنك الباليا، وأنَت ُمعتكف على  إلى غيري، وأُ   إلى فتذهبوأدعوك  
ِجئتني؟  إذا ما اابن آدم ما تقول غد  

ومنِاتصفِبالفالحِفقدِفازِِِ،واآلخرةبلِذكرِهللاِسبِمنِأسبابِالفالحِفيِالدنياِِ
واآلخرة الدنياِ تَعَالَىِِِِخيرِ ِِِِ}واذكرواقَاَلِ لَّعَلَُّكم  َكث يراًِ )هللاِ  ِ(10  الجمعة:تُف ل ُحوَن{ِ

جعلناِهللاِوإياكمِمنهمِبفضلهِومنهِوجودهِِبلِأهلِالذكرِهمِأهلِالسبقِيومِالقيامة

قَالَِِِ؛وكرمه ُهَري َرةَِ أَب يِ اَلَِِ:لحديثِ
َ
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َ
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َ
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ُ
اِكَرات

َّ
ِثيًرا َوالذ

َ
َ ك  َّللاَّ

َ
اِكُرون

َّ
ذكرِمنِأحبِبلِالِِرواه مسلم» الذ

..ِفعنِمعاذِبنِجبلِقالِسألتِرسولِهللاِصلىِهللاِعليهِِِوعالِاألعمالِإلىِِهللاِجل
إلىِهللاِِِِوسلم أحبِ األعمالِ ِِأيِ ولسانكِِ)أنقال ِِِِتموتِ ذكر رواهِِِهللا(رطبِمنِ

ُ َعْنهُ أَنه َرُجال   وهذاِرجلِكماِفيِِالطبرانيِِ ِ ْبِن بُْسٍر َرِضَي َّللاه  قَاَل: َياحديث َعْبِد َّللاه
ِ   َرُسولَ  ْساَلمِ  َشَراِئعَ  إِنه  َّللاه ِيََزالَُِِلَِِ" قَاَل: ِبهِ   أَتََشبهثُ  ِبَشْيءٍ   فَأَْخِبْرنِي َعلَيه  َكثَُرتْ  قَدْ  اإْلِ
بًاِل َسانُكَِ نِ َِرط  رِ ِم  ك  ِبإسناد حسن   وأحمدالترمذي وابن ماجه  رواه"َِّللاَِِّذ 

يزكيِالنفوسِوخيرِمنِاإلنفاقِالذهبِوالفضةِوالجهادِِوِِبلِذكرِهللاِيرفعِالدرجات
َداءِقَاَلِقَالَِفيِسبيلِهللاِِ ِأَب يِالدَّر  ِِِِفعَن  َِعلَي ه  َِصلَّىَِّللاَّ َِِِِوَسلََّم:النَّب ي  ِب َخي ر  "ِأَََلِأُنَب  ئُكم 

، َمالُكم  ِِِِأَع  ن د ع  َكاَهاِ ف يِِِِملكيكمِ،َوأَز  فَعَهاِ ،َوأَر  الذََّهبَِِِِدَرَجاتُكم  إ ن فَاقِ ِ ن  م  ِ لَُكم  َوَخي رِ
ق، ِفَتََِِِوال َور  ُكم  اَِعُدو  ِتَل قَو  ِأَن  ن  ِم  بُواَِِوَخي رِلَُكم  ر  َِويَض  نَاقهم  بُواِأَع  ر  نَاقُكم ؟ض  قَالُواِِِِأَع 

ِ"ِِبَلَى، ك رَِّللاَّ ِبلالترمذيِوابنِماجهِبإسنادِِرواهِِقَاَلِذ  ِِاألنسانَِِِينجيِِذكُرِهللاِِصحيح
ِِفعنِِِِمنِعذابِهللا َِجبٍَلِأَنَّهُ ِب ن  ِِِِقَاَل:ُمعَاذ  َُِعلَي ه  َماَِِِِوَسلََّم:قَاَلَِرُسوُلِهللا َِصلَّىَِّللاَّ

 ِ َِّللاَّ ر  ك  ِذ  ن  َِعذَاب ِهللا ِم  ن  َِعَمالًِقَطُِّأَن َجىِلَهُِم  يٌّ َلِآَدم  وعنِِِِ.أحمدالترمذيِورواهِِِِ(َعم 
ِقَاَمِفَقَاَلِ:أبيِبنِكعبِقالِِ َِوَسلََّمِإ ذَاِذََهَبِثُلُثَاِاللَّي ل  َُِعلَي ه  َِِكاَنَِرُسوُلَِّللاَّ َِصلَّىَِّللاَّ

َِ،أَيَُّهاِالنَّاُسِاذ ُكُرواِِِِ}يَا َ،اذ ُكُرواَِِِِّللاَّ َِِِِّللاَّ فَةُ،َجاَءت  اج  فَةُِ،تَت بَعَُهاِِِِالرَّ اد  ُتِِِِالرَّ َجاَءِال َمو 
،ب َماِِ ِ{ِِف يه  ُتِب َماِف يه  فذكرِهللاِسببِمنِأسبابِالنجاةِمنِِِِ.الترمذيرواهَِِِِجاَءِال َمو 

ِعذابِهللاِ.ِ.
يَنِ)ِ:ودخولِجنةِالنعيمِقالِربناِِ,ةِالذنوببلِذكرِهللاِسببِمنِأسبابِمغفر ر  َوالذَّاك 

يًما ًراَِعظ  غ ف َرةًَِوأَج  ُِلَُهمِمَّ ِأََعدََِّّللاَّ َرات  ََِكث يًراَِوالذَّاك  ِ( 35:سورة األحزاب)(َِّللاَّ
يَنِآَمنُوا ِِ)ِِ:عزِمنِقالِِقالِِالشاردةبلِذكرِهللاِيطمئنِالقلوبِالحائرةِوالنفوسِِ الَّذ 
ِ َمئ نُّ َِّللاَّ ِتَط  ر  ك  َِّللاَّ ِأََلَِب ذ  ر  ك  ِقُلُوبُُهمِب ذ  َمئ نُّ ِ(28)ِ(ِسورةِالرعدال قُلُوُبِ(َوتَط 

عنِأبيِسعيدِالخدريِقالِرويِمسلمِفيِصحيحهِِِِبلِيباهيِهللاِمالئكتهِبالذاكرين
َ،ِقاَلِِ  : نَاِنَذ ُكُرَِّللاَّ ؟ِقالوا:َِجلَس  لََسُكم  ،ِفَقاَل:ِماِأَج  د  ج  يَةُِعلَىَِحل قٍَةِفيِالَمس  َخَرَجُِمعَاو 

ِِ ل ف ُكم  تَح  ِأَس  ِذَاَك،ِقاَل:ِأَماِإن  يِلَم  لََسنَاِإَلَّ ِذَاَك؟ِقالوا:َِوَّللاَّ ِماِأَج  ِإَلَّ لََسُكم  آَّللَّ ِماِأَج 
،َِوماِ َمةًِلَُكم  يثًاِِتُه  ُِعليهِوسلََّمِأَقَلَِّعن هَِحد  ِهللا َِصلَّىَِّللاَّ نَِرسول  لَتيِم  كاَنِأََحٌدِبَمن ز 

،ِفَقاَل:ِماِِ َحاب ه  نِأَص  ُِعليهِوسلََّمَِخَرَجِعلَىَِحل قٍَةِم  َِرسوَلِهللا َِصلَّىَِّللاَّ ن  ي،ِوإنَّ م 
َمُدهُِ ََِونَح  نَاِنَذ ُكُرَِّللاَّ ؟ِقالوا:َِجلَس  لََسُكم  ِبهَِعلَي نَا،ِقاَل:ِِأَج  ،َِوَمنَّ اَلم  علَىِماَِهَدانَاِل إل س 

ِِ ل ف ُكم  تَح  ِأَس  ِذَاَك،ِقاَل:ِأَماِإن  يِلَم  لََسنَاِإَلَّ ِذَاَك؟ِقالوا:َِوَّللاَّ ِماِأَج  ِإَلَّ لََسُكم  آَّللَّ ِماِأَج 
َِعَِ َِّللاَّ بََرن ي،ِأنَّ يُلِفأخ  ب ر  نَّهُِأَتَان يِج  ،َِولَك  َمةًِلَُكم  َِوَجلَِّيُبَاه يِتُه  فهذهِ.(.بُكُمِالَماَلئ َكةزَّ

ِِميراثِالنبيِِِذكُرِهللِابلِِالربِتعالىِدليلِعلىِشرفِالذكرِ.ِِِِِِِِِِِِِالمباهاةِمنِِ
ِِالناسِقدِانشغلوِاِِالسوقِفرأيإلىِِِهريرةِِِِأبوذهبِِفعندماِِِِِِصلىِهللاِعليهِوسلم

أيهاِالناسِأنتِهناِوميراثِالنبيِِِِ:بالبيعِوالشراءِونسواِذكرِهللاِتعالىِفقالِلهم
يوزعِفيِالمسجدِفانطلقِالناسِإلىِِالمسجدِحتىِِِيأخذواِِِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِ

فذهبواِإلىِِالمسجدِولمِيجدواِشيئاِِِِصلىِهللاِعليهِوسلمِِحقهمِمنِميراثِالنبيِِ
ماذاِِ:ِِوسألوهِعنِذلكِفقالِلهمِأبوِهريرةِرضيِهللاِعنهفرجعواِإلىِِأبيِهريرةِِ
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ِِفقالواِرأيناِجماعةِجالسونِيذكرونِهللاِفقالِأبوِهريرةِهذاِميراثِالنبِي؟رأيتمِِ
ِاِ.اِوَلِدينارًِلمِيورثِدرهمًِِصلىِهللاِعليهِوسلمِنِالنبيِألِِِ؛صلىِهللاِعليهِوسلم

ففيِِِالرقابِِعتقفيِسبيلِهللاِِوِِنفاِقبلِذكرِهللاِيعدلِالجهادِوالحجِوالعمرةِواإل
ِِأبيِِمنِحديثصحيحِالبخاريِ َِّللاَّ  صلىِهللاِِِ-ُهَري َرةَ،ِقَاَل:َِجاَءِال فُقََراُءِإ لَىَِرُسول 

،ِفَقاَل:َِوماِِ،ِفَقَالُوا:ِ:ِِ-عليهِوسلمِِ ِالُمق يم  يم  ِالعُلَى،َِوالنَّع  ِبالدََّرَجات  ُلِالدُّثُور  ذََهَبِأَه 
ِِ نَتََصدَُّق،ِِذَاَك؟ َوََلِ َويَتََصدَّقُوَنِ نَُصوُم،ِ كماِ َويَُصوُموَنِ نَُصل  ي،ِ كماِ يَُصلُّوَنِ قالوا:ِ

ُكوَنِ ر  ِشيئًاِتُد  ُِعليهِوسلََّم:ِأَفالِأَُعل  ُمُكم  َويُع ت قُوَنَِوََلِنُع ت ُق،ِفَقاَلَِرسوَلِهللا َِصلَّىَِّللاَّ
ب قُوَنِبهَِمنِبَع دَِ َِوتَس  ث َلِِبهَِمنَِسبَقَُكم  َِمنَِصنََعِم  نُكمِإَلَّ ؟َِوََلِيَكوُنِأََحٌدِأَف َضَلِم  ُكم 

ِِ ُكل   ُدبَُرِ َمُدوَن،ِ َوتَُكب  ُروَن،َِوتَح  بَلَى،ِياَِرسوُلِهللا ِقاَل:ِتَُسب  ُحوَن،ِ ِقالوا:ِ ماَِصنَع تُم 
ِِ َوثاََلث يَن ثاََلثًاِ ةًَِصاَلٍةِ المُِ .َمرَّ فُقََراُءِ فََرَجَعِ َصال حٍ:ِ أَبُوِ ِهللا ِِقاَلِ َرسول  إلىِ يَنِ ر  َهاج 

ث لَهُ،ِفَقاَلِِ ِبماِفَعَل نَا،ِفَفَعَلُواِم  َوال  ُلِاألم  َوانُنَاِأَه  َعِإخ  ُِعليهِوسلََّم،ِفَقالوا:َِسم  َصلَّىَِّللاَّ
َِمنِيََشاءُِ ت يه  ُلِهللا ِيُؤ  ُِعليهِوسلََّم:ِذلَكِفَض  ِهللا َِصلَّىَِّللاَّ ِِِ(َرسول 

ُِعنهاِِِِعلمِابنتهِفاطمةِِالنبيِِِِكفيِبالذكرِشرفاِوفضالًِِأن عندماِأياهِِرضَيَِّللاَّ
ِِ ِفانطلقَت  ِوسلََّمِسبٌي ُِعليه  ِصلَّىَِّللاَّ ِالنَّبيَّ هاِوأتَى ِيد  ِفي َحى ِالرَّ ِأثر  ن ِم  ِتلقَى ِما اشتََكت 
ِِ ُِعليه  اِجاَءِالنَّبيُِّصلَّىَِّللاَّ ُِعنهاِفأخبَرت هاِ،ِفلمَّ ِعائشةَِرضَيَِّللاَّ هُِ،ِولقيت  د  فلَمِتَج 

ُِ ِفاطمةَِرضَيَِّللاَّ ُِوسلََّمِ،ِأخبَرتهُِعائشةُِبمجيء  ِعنهاِإليهاِ،ِفجاَءِالنَّبيُِّصلَّىَِّللاَّ
ِوسلََّمِ:ِِ ُِعليه  ِوسلََّمِوقدِأخذ ناَِمضاجعَناِفذََهبناِلنقوَمِ،ِفقاَلِالنَّبيُِّصلَّىَِّللاَّ عليه 
ِعلىِصدريِ،ِفقاَلِ:ِأَلِأعل  ُمُكماِِ علىَِمكان ُكماِفقعَدِبَينَناِ،ِحتَّىِوجدُتِبرَدِقدَميه 

اِسألتُما َِأربعًاِوثالثيَنِ،ِوتُسب  حاهُِثالثًاِِِِخيًراِممَّ إذاِأخذتُماِمضاجعَُكماِأنِتَُكب  راَِّللاَّ
نِخادمٍِ فذكرِهللاِرواهِالبخاريِِ(وثالثيَنِ،ِوتحمداهُِثالثًاِوثالثيَنِ،ِفَهَوِخيٌرِلَُكماِم 

ِ.المشقةِوالتعبِوالجهِدِتحمِلِنِاإلنسانِعلىييع
يومَِلِظلِإَلِِِِاإلنسانِفيِظلِعرشِالرحمناِوفضالًِأنهِيجعلِِبلِكفيِبالذكرِشرفًِ

ِِظلهِِ ل  ه  ُِف يِظ  َِّللاَّ لُُّهم  يُظ  َِوَسلََّمِقَاَلَِسب عَةٌِ َُِعلَي ه  َصلَّىَِّللاَّ  ِ ِالنَّب ي  ِأَب يُِهَري َرةََِعن  فعن 
َِعي نَاهُ( ََِخال يًاِفَفَاَضت  لُّهَُِوَرُجٌلِذََكَرَِّللاَّ ِظ  ِإ َلَّ لَّ َمََِلِظ  لِبلِرويِأنِكِِمتفقِعليهِِيَو 
ِِ.تعالىِنفسِتخرجِمنِالدنياِعطشانةِإَلِذاكرِهللاِتباركِو

السكينةِِونزولِِِِبلِذكرِهللاِمنِأسبابِنزولِالرحماتِمنِربِاألرضِوالسماوات
َِوَسلََّمِقَالَِِِفعَنِ  َُِعلَي ه  َصلَّىَِّللاَّ  ِ ِالنَّب ي  َعن  نِ ِِ:)أَب يُِهَري َرةَِ ٌمِف يِبَي ٍتِم  تََمَعِقَو  َِِماِاج 

ينَةَُِوغَِ ِالسَّك  م  َِعلَي ه  ِنََزلَت  ِإ َلَّ تَاَبَِّللاَّ َِويَتََداَرُسونَهُِبَي نَُهم  ِيَت لُوَنِك  ِتَعَالَى َِّللاَّ  ِِبُيُوت  يَت ُهم  ش 
ِ ُِف يَمن  َِّللاَّ ِال َماَلئ َكةَُِوذََكَرُهم  َمةَُِوَحفَّت ُهم  ح  ن َدهُ(الرَّ ِ. رواه مسلمِع 

كماِفيِِلقِالذكرِِيلتمسونِحِ ِِمالئكةِسيارةِيسيرونِفيِالطرقاتِِجلِوعالِِبلِهلل
َِوَسلََّمِقَاَلِِرضىِهللاِعنهِِأَب يُِهَري َرةَِِحديثِِ َُِعلَي ه  َصلَّىَِّللاَّ  ِ َّ ِتَبَاَرَكَِِعنِالنَّب ي  َِّلل  »ِإ نَّ

ٌرِقَعَُدواِ ك  ِذ  ل ًساِف يه  ِفَإ ذَاَِوَجُدواَِمج  ر  ك  الًِيَتَبَّعُوَنَِمَجال َسِالذ   َوتَعَالَىَِمالَئ َكةًَِسيَّاَرةًِفُض 
ِِ َِوبَي َنِالسََّماء  لَئُواَِماِبَي نَُهم  َِحتَّىِيَم  م  ن َحت ه  ِبَع ًضاِب أَج  ِبَع ُضُهم  َِوَحفَّ ن يَاِفَإ ذَاَِمعَُهم  الدُّ

ِِ ُدواِإ لَىِالسََّماء  قُواَِعَرُجواَِوَصع  ِِِِ-ِِِ:قَالَِِِ–تَفَرَّ َِوَجلَّ َُِعزَّ أَلُُهُمَِّللاَّ ِِ،فَيَس  م  لَُمِب ه  َوُهَوِأَع 

ئ تُمِ  ج  أَي َنِ ِ ن  َويَُكب  ُرونََكِِِِ:فَيَقُولُونَِِِ؟م  يَُسب  ُحونََكِ ِ ض  األَر  ف ىِ لََكِ بَاٍدِ ع  ِ ن د  ع  ِ ن  م  ئ نَاِ ج 
أَلُونََك.وَِ َمُدونََكَِويَس  أَلُون ىِِ:قَالَِِِيَُهل  لُونََكَِويَح  أَلُونََكَِجنَّتََك.ِقَالَِِِ:قَالُوِاِِ؟َوَماذَاِيَس  ِِِ:يَس 

اَِجنَّت ى َِرأَو  َِرب  .ِقَالَِِِ:قَالُوِاِِ؟َوَهل  اِِِِ:َلَِأَى  َِرأَو  يُرونََك.ِِِِ:َجنَّت ى،ِقَالُوافََكي َفِلَو  تَج  َويَس 
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ِيَسِ ِِ:قَالَِ مَّ يُرونَن ِىَوم  َكِيَاَِرب  .ِقَالَِِِ:قَالُواِِِ؟تَج  ِنَار  ن  ىِِ:م  اِنَار  َرأَو  ِ َلَ.ِِِ:قَالُواِِِ؟َوَهل 
ىِِ:قَالَِ نَار  اِ َرأَو  ِ لَو  ِِِِ:قَالُواِِ؟فََكي َفِ تَغ ف ُرونََك ِِِِ-َويَس  ِِِِ-قَاَل: ِِ:فَيَقُوُل ُت َغفَر  ِ ِِقَد  لَُهم 

تََجاُرواِِ اِاس  مَّ ِم  تُُهم  َِماَِسأَلُواَِوأََجر  َطي تُُهم  ِفاُلٌَنَِعب ٌدِِِِ-ِِ:قَالَِِِ–فَأَع  م  فَيَقُولُوَنَِرب  ِف يه 

ِفََجلََسَِمعَُهمِ  ِِِِ:فَيَقُولُِِِ:قَالَِِِ،َخطَّاٌءِإ نََّماَِمرَّ َِجل يُسُهم  م  قَىِب ه  ُمَِلَِيَش  ُتُِهُمِال قَو  َولَهَُِغفَر 
ِيِهمتفقِعل«

ُرَدِالشيطان، ويرضي الرحمن، ويُزيَل الهم والغم، َويُدخل على القلب ِِبلِذكُرِهللاِيَط 
والنشاط والقوة  والسرور  َنِِِِ}  ربنا:قال    .الفرَح  م  َطائ ٌفِ ِ َمسَُّهم  إ ذَاِ اتَّقُواِ يَنِ الَّذ  ِ إ نَّ

ُروَنِ{ِ]األعراف:ِ ُِمب ص  ِتَذَكَُّرواِفَإ ذَاُِهم  ِِِ[201الشَّي َطان 
ِوهللاِماِطلعتِشمسِوَلِغربت...........ِإَلِوحبكِمقرونِبأنفاسِي

ِقومِأحدثهمِ...............إَلِوأنتِحديثيِبينِجالسِيإلىِِوَلِجلستِ
ِ:ِالكونِكلهِيذكرِهللاِِ.ِــاثالثــًِ

اِلنعمتهِوعظمتهِ,فالكلِِاِبفضلهِوشكرًِاعترافًِِِوَلهالكونِكلهِيسبحِمِِأيهاِالسادةِ:
اِمنِأنبياءِبنيِإسرائيلِكماِفيِحديثِلذاِعاتبِهللاِنبيًِهللاِجلِوعالِ,يذكرِويسبحِِ

ِِهريرةِعنِرسولِهللاِصلىِهللاِعليهِوِسلمِ:ِِِِأبي ِنبيًّاِمنِاألنبياء  ِنملةًِقرصت  إنَّ
ِقرَصتكِنملةٌِأهلكَتِأمةًِمنِاألممِِ ِ:ِفيِأن  ِفأوحىِهللاُِإليه  ِفأُحرقت  ِالنمل  فأمرِبقرية 

ب ُعِِتَُسب  ُحِلَهُِالسَّماواُتِالسَِّ)ِِ:,فالكون كله يذكر هللا قال عز من قالمتفق عليه  ِ(تُسب  حُِ

ب يَحُهمِ  َِلِتَف قَُهوَنِتَس  ن  ه َِولك  د  يَُسب  ُحِب َحم  ٍءِإ َلَِّ َِشي  ن  ِم  َِوإ ن  نَّ ِف يه  ُضَِوَمن  َر  ِإ نَّهَُِِواأل 
ِِِ(44)((سورةِاإلسراءِِااَِغفُورًِكاَنَِحل يمًِ

ِربه والجمادِيسبحِبحمدِ والشجرِوالدوابِ تفقهونِوَلِِِِفالماءِوالجمادِ ولكنَِلِ
ِأكبرِِ ِتسبيحهمِهللا ِتسبحوتعرفون ِ)ِِالجبال َنِِقالِربنا ِيَُسب  ح  بَاَل ِال ج  نَاَِمَعَِداُووَد ر  َوَسخَّ

ل ينَِ ولكنَِلِتفقهونِِِِربهِِدالطيرِيسبحِبحموِِ(79)سورةِاألنبياءِِِِ((َوالطَّي َرَِوُكنَّاِفَاع 
ِتسبيحهمِهللِا ِتعرفون ِربناِِوَل ِِِ)ِِ:قال ض  َِواألَر  ِالسََّماَوات  ِف ي ِلَهَُِمن ِيَُسب  ُح َ َِّللاَّ ِأَنَّ ِتََر أَلَم 

ِِ يَف عَلُوَن ب َماِ َعل يٌمِ ُِ َوَّللاَّ ب يَحهُِ َوتَس  َصالتَهُِ َعل َمِ ِ قَد  ُكلٌِّ َصافَّاٍتِ سورةَِوالطَّي ُرِ ِ))
ِِ(41)النور بحمدو, يسبحِ ِ)ِِالرعدِ ربناِ قالِ وعالِ جلِ ب حَِربهِ ُدِ ع  الرَّ ه َِويَُسب  ُحِ د  م 

يفَت هِ  ِخ  ن  ِ...(ِسورةِالرعِدَوال َماَلئ َكةُِم 
ِوالشجرَِِِوالجبالَِِِالقمرَِِِوالشمسَِِِلربهاِِجدتستسجدِلربهاِوالنجومَِِِنِاألرضَِإبلِِ

ِلربهِِوالدوابَِ ِأكبرِِاتسجد ِِقالِجلِوعالِ)ِِهللا ِالسََّماَوات  ِلَهَُِمنِف ي ُجُد ِيَس  َ َِّللاَّ ِأَنَّ ِتََر أَلَم 
َنِِ م   َوَكث يٌرِ ِ َوالدََّوابُّ َوالشََّجُرِ بَاُلِ َوال ج  َوالنُُّجوُمِ َوال قََمُرِ ُسِ َوالشَّم  ِ ض  األَر  ف يِ َوَمنِ

ِ داتِلكيِنتمكنِمنِِولكنِأخفيِهللاِعليناِتسبيحِالجماِ(18ِ:)سورةِفاطرِِ..(النَّاس 
 اعِبهاِِ.اَلنتف

فإذا كانت الكائنات تسبح والكل يسبح فكيف بك أيها اإلنسان وأنت غافل عن موالك  
وكرمك   شيءلك كل  ويسترك وتعصاه وخلق الكائنات والجمادات ألجلك وسخر

ِِ:قال ربنا شيءوفضلك على كل  نَاِبَن ىَِءاَدَمَِوَحَمل نَـاُهم  م  َِكرَّ ِِفي}َولَقَد  ر  َِوال بَح  ال بَر  
يالِ َِخلَق نَاِتَف ض  ن  مَّ َِعلَىَِكث يٍرِم   ل نَـاُهم  َِوفَضَّ َنِالطَّي  بَـات  )سورةِِِ(َوَرَزق نَـاُهمِم  

فاذكرهِوسبحهِوقدسهِومجدهِفإذاِذكرتهِذكركِوإنِاستغفرتهِغفرِِ(70ِ:سراءاإل
,وإنِِِشيءتِكلِِد,وإنِتبتِإليهِتابِعليكِوإنِطلبتهِوجدتهِ,وإنِوجدتهِوجلكِ

رةِبعينِاِونظيًِمنِفيضِجودكِتمألِاألرضِرِ ربِِيافقطرةِ,ِشيءكلِِتفقدتهِفقد
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أمالً،ِِِأملتفكمِِمحسوب،وعمركِِِمعدود،هذاِنفسكِِفيارضاكِتجعلِالكافرِولياِ.ِ
وخفِِ,فاحذرِذللِقدمكِوفاتك.ِىلِقِتحتىِِِأراكِتفيقِِوفاتك،ِوَلالزمانِِوانقضي

اِ,فاذكرِربكِتضرعًِفالموتِقادمَِلِمحالةِ.واغتنمِحياتكِقبلِموتكِِ,طولِندمكِ

ِِقالِربناِفيةِكماِوخِ  ل  َنِال قَو  ِم  ر  يفَةًَِوُدوَنِال َجه  ًعاَِوخ  َكِتََضرُّ بََّكِف يِنَف س  }َواذ ُكرِرَّ
َنِ َِوَلِتَُكنِم   َِواَلَصال  305ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاَلعرافِال غَـاف ل يَن{ب ال غُُدو  

ـــَواهُِهللاُِ ي ـُدِس  يََِلِأُر  ِِ***َِِربـ  د  ِف يِالُوُجــو   !!ِهوإَلَِِّخالقَهل 

َرت هِ  ِقُد  ِآيـَات  ن  ُرِم  ُسَِوال بَد  َِعَطايَـاهُِ***الشَّم  ن  ُرِفَي ٌضِم  َِوال بَح   َوال بَرُّ
َدهالطَّي ُرِسَِ ُشَِمجَّ َحهُِ،َِوال َوح  ُجَِكبََّرهُِ،َِوال ُحوُتِنَاَجاهُِ***بَـّ  َوال َمو 

ِقَدََّسهُِ م   ِالصُّ ُخور  َتِالصُّ ُلِتَح  ًداِف يَِخاليَاهُِِ***َوالنَّم  ت ُفَِحم  ُلِيَه   َوالنَّح 
ِ تُُرُهم  ًراِ؛ِفَيَس   َسِيَن َساهَُِوال عَب ُدِيَن َسىَِوَرب  يِلَيِ ***َوالنَّاُسِيَع ُصونَهَُِجه 

 أقول قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم 
َِلِإ لَهَِِِِالخطبةِالثانية َهُدِأَن  الحمدِهللِوَلِحمدِإَلِلهِوبسمِهللاِوَلِيستعانِإَلِبهَِوأَش 

ِ َعب ُدهُِ ًداِ ُمَحمَّ ِ َوأَنَّ لَهِ يَكِ َشر  َلِ َدهُِ َوح  ُِ َّللاَّ َوَرُسولُهُِِإ َلِ
ِوبعِدِ......................................

ِ:ِكلماتِداومِعليهاِلتنالِاألجرِالعظيمِارابعًِ
إلىِِالذكرِيرفعِصاحبهِإلىِِأعلىِعليينِوتركِالذكرِيخفضِِِانظرواِالسادةِِ:أيهاِ

ًراَِكث يًراِِقالِابنِعباسِِِِالسافلينبصاحبهِإلىِِأسفلِِ ك  َِذ  فيِقولهِتعالى:ِ}ِاذ ُكُرواَِّللاَّ
ا،ِثمِعذرِأهلهاِفيِاِمعلومًِفريضةِإَلِجعلِلهاِحدًِِ{ِ:ِإنِهللاِلمِيفرضِعلىِعباده

ر،ِفإنِهللاِلمِيجعلِلهِحدًّاِينتهيِإليه،ِولمِيعذرِأحًداِفيِتركه،ِِحالِعذر،ِغيرِالذك
مغلوبًِ {ِإَلِ ِ ُجنُوب ُكم  َوَعلَىِ َوقُعُوًداِ ق يَاًماِ َِ َّللاَّ فَاذ ُكُرواِ ِ{ فقال:ِ تركه،ِ علىِ اِ
البرِوالبحر103]النساء: بالليلِوالنهار،ِفيِ ،ِوفيِالسفرِوالحضر،ِوالغنىِِِِ[ِ،ِ

َرةًِوالفقر،ِوالصحةِوالسقم،ِوال سرِوالعالنية،ِوعلىِكلِحال،ِوقال:ِ}َِوَسب  ُحوهُِبُك 
ومالئكته. هوِ عليكمِ صلىِ ذلكِ فعلتمِ فإذاِ ِ} يالِ يمتألَِِوأَص  أنِ أرادتِ قلبكِِِِفإذاِ
ِالتهليلِوالتسبيحِوالتحميدِهللِربِِ ِيكفرِِ العالمين،بالحسناتِفأكثرِمن ِأن ِأرادت وإن

ِِِ:سعدِبنِأبيِوقاصِقالنِِعففعليكِبذكرِهللاِِِِعنكِخطاياكِولوِكانتِمثلِزبدِالبحر

ِيَك سِ  ِأَن  ُزِأََحُدُكم  ُِعليهِوسلََّم،ِفَقاَل:ِأَيَع ج  ِهللا َِصلَّىَِّللاَّ ن َدَِرسول  ِيَوٍمِأَل َفُِِكنَّاِع  َب،ُِكلَّ
ئَةَِِ م  يَُسب  ُحِ قاَل:ِ َحَسنٍَة؟ِ أَل َفِ أََحُدنَاِ ُبِ يَك س  كيَفِ ِ: ُجلََسائ ه  نِ م  َسائ ٌلِ فََسأَلَهُِ َحَسنٍَة؟ِ

يئَةٍِ َخط  أَل ُفِ يَُحطُِّعن هِ ِ أَو  َحَسنٍَة،ِ أَل ُفِ تَُبِلهِ فيُك  ب يَحٍة،ِ عنِأبيِِوِِِ.رواهِمسلمِِِ(تَس 
َمنِقاَلِفيِيوٍمِمائةَِِأنِرسولِهللاِصلىِهللاِعليهِوِسلمِِِِرضيِهللاِعنهِِِِهريرة
ةٍِ ِشيٍءِقديٌرِِِِ:مرَّ ُِوحَدهَُِلِشريَكِلَهُِ،ِلَهُِالملُكِولَهُِالحمُدَِوهَوِعلىِكل   َِّللاَّ َلِإلَهَِإَلَّ

ِرقاٍبِ،َِوُكت بَتِلَهُِمائةَُِحسنٍةِ،ِوُمحَيِعنهُِمائةُِسي  ِ ِِ،ِكاَنِلَهُِعدُلِعشر  ئٍةِ،َِوُكنَّ
ِِ اِأتىِب ه  ِأحٌدِبأفَضَلِممَّ ِ،ِولمِيأت  ِإلىِاللَّيل  ه  ِ،ِسائَرِيوم  رًزاِمَنِالشَّيطان  َمنِِلَهُِح 

َِخطاياهُِوإ ٍة؛ُِحطَّت  ائَةََِمرَّ ه ،ِفيِيَوٍمِم  د  رقال:ُِسب حاَنَِّللاَّ ِوب َحم  ِالبَح  ث َلَِزبَد  ِم  ِكانَت  ِِ(ن 
ِِ.متفقِعليه
ِِوسلم:صلىِهللاِعليهِِِِالرسولِالكريمِيوصيِالنساءِبالتسبيحِوالتهليلِفقالوهاِهوِِ
ِِ ب يح ،َعلَي ُكنَّ ،ِِب التَّس  يس  َِِِِوالتَّق د  َن ق د  ِ،َواع  ل  تَن َطقَاتٌِِِب األَنَام  ئُوَلٌتُِمس  َِمس  رواهِ ِ(فَإ نَُّهنَّ
ِِ وَعنِ أحمد ِِِِوالترمذيِ ُموَسى ي  ،أَب يِ عَر  رَِِِقَاَل:ِِاألَش  ِِقَاَلِ َعلَي ه  َصلَّىِهللاُِ هللا ِ ُسوُلِ



7 
 

ُِِِموَسى،يَاِأَبَاَِِوَسلََّم: ُِكنُوز  ن  ؟أََلِأَُدلَُّكَِعلَىَِكن ٍزِم  َلَِوَلَِِِِقَاَل:ِبَلَى،ِقُل ُت:ِال َجنَّة  َلَِحو 

 ِ ب اَّللَّ ةَِإ َلَّ قالِرسولِهللاِصلىِهللاِعليهِِِِقال:ِِِبندُِةِبنِجُِرَِمُِعنِسَِو ِ.رواهِمسلمِِ(قُوَّ
ُِِ)ِِ:وسلم ُ،ِوَّللاَّ َِّللاَّ َّ ،ِوَلِإلَهَِإَلَّ ُدَِّلل  بٌَع:ُِسب حاَنِهللا ،ِوال َحم  ِإلىِهللا ِأر  ِالَكالم  بَرُِأََحبُّ ِِِ(أك 

ِ.رواهِمسلم
 سلِالواحةِالخضراءِوالماءِجارياِ***ِوهذهِالصحاريِوالجبالِالرواسي

 سلِالزهرِوالندىِ***ِسلِالليلِواإلصباحِوالطيرِشاديِاِاسلِالروضِمزدانًِ
 وسلِهذهِاألنسامِواألرضِوالسماِ***ِوسلِكلِشيٍءِتسمعِالحمدِساريا

ِجعِالصبحِثانيِارِ ***ِفمنِغيرِربيِيُِِاهذاِالليلِوامتدِسرمدًِِنفلوِج
ِِِِِكتبهِالعبدِالفقيرِإلىِعفوِربه
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِد/ِمحمدِحرزِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِإمامِبوزارةِاألوقاف


