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  ط اطخييااتحيفع الدرجات و ر يتسبيح هللا 
 خالد بن ضحوي الظفريي

، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنوُ  نيَِّااِت أَْمَمانِنَنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ ََ وَنْستَنْغِفرُُه، ونَنُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْنُفِسَنا وِمنْن 
نَدُه ََّل  ْْ  َشنرِيَ  َمْن يَنْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َنُو، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َنُو، وَأْشَهُد َأن َّلَّ إِنَنَو ِإَّلَّ هللاُ َو

نند   ننونُُو، نَننُو، وَأْشننَهُد َأنَّ ََُّمَّ َُ َِّ اُنَّلَلااِننِو َوََّل َاُننوُانَّ ِإَّلَّ  يَ   ا َمْبننُدُه َوَر نن َْ َِيَن َُمنُننوا اانََّّلُلننوا اّلِلََّ  أَينَُّهننا انَّنن
 .[ٕٓٔ]ُل ممران:  َوأَنْنُتْم ُمْسِلُمونَ 
 أَمَّا بَنْعُد:

، نكنن هللا راّنع مليهنا ار نور ةيسن   كلمنات ِبنلسنانو  منّن هللا اعناع ملنل انعبناد ل نواللَّللد ف
، وحتننع منننو ا  نناي وارفعننو مننند هللا در ننات ،انعبنندمينننان ل يف ثَّلُلننتَ  ة، فانكثنن ة واحلسنننات انكبنن

 ملل مباده املؤمنني. وُ تَ ننَّ مِ  فضلو ملينا، وما أ لَّ  أمظمَ  وانسياات، فما
ومنننن الننن  ارممنننال اسنننبيل هللا اعننناع ِبنَّلللنننع وانلسنننان، وانتسنننبيل ىنننو اننينننو هللا اعننناع منننن 

كنل فنفات انكمنال وأ ناال ا نَلل، و ند َنبل هللا إبثبنات  اعناع اننَّللائص وانعيوب، واعظيم هللا 
ننا َيِوننُفونَ اعنناع نفسننو يف كتابننو، فَّللننال:   ننْبَااَن هللِا َممَّ َْمنن(، وأمننر بتسننبياو فَّللننال:  َُ  دِ َفَسننبِّْل َِ
تَنْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَن اَنوَّاِب   َْ َوَمْن  ون وَّل يتعبون من اسبياو، فَّللال: خرب أن مَلئكتو َّل ميلُّ (، وأَربَِّ  َوا

، بننل كننل (ََّل يَنْفتُنننُرونَ ُيَسننبُِّاوَن انلَّْيننَل َوانننََّهنناَر * ِمْنننَدُه ََّل َيْسننَتْكربُوَن َمننْن ِمَباَداِننِو َوََّل َيْسَتْاِسننُروَن 
ْبَاانَُو َواَنَعاَع َممَّا يَنَّلُلوُنوَن ُمُلوِّا َكبِن  ا  هللا اعاع:  دَم ونيسباْىت انسموات واررض شيال  َُ
َْمنننِدِه َوَنِكنننْن  ُاَسنننبِّلُ  * نننْبُر َواْرَْرُض َوَمنننْن فِنننيِهنَّ َوِإْن ِمنننْن َشنننْياْل ِإَّلَّ ُيَسنننبُِّل َِ نننَماَواُت انسَّ ََّل نَنننُو انسَّ

ِليم ا َغُفور ا اَنْفَّلَلُهونَ  َْ ىنو اسنبيل هللا  ننيب ن أ ل مَّللافد بعثة امِ إنَّ (، بل َاْسِبيَاُهْم ِإنَُّو َكاَن 
َِير ا  اعناع انا يتضننمنو منن املعنال، فَّللننال َنباانو:  نر ا َونَن ا َوُمَبرِّ ََ َشنناِىد  نْلَنا ََ  نِتُنْؤِمنُننوا ِِبّلِلَِّ * ِإَّنَّ أَْر

َُونِِو َواُنَعّنُِروُه َواُنَو ُِّروُه َوُاَسبُِّاوُه  َكر خنصَّ  ا، ومل(َوَأِفيَل   ُبْكَرة  َوَر سنبيل انتَّ  أمر هللا اعاع انعباد ِبن
َِيَن َُمنُنننوا اذُْكنننُروا اّلِلََّ ذِْكنننر ا َكثِننن  ا  يَ ه فَّللنننال:   ننندرِ  و لينننلِ  وِ نعظنننيم منننتِننن نننبُِّاوُه  *أَينَُّهنننا انَّننن ََ  ُبْكنننَرة  َو
 (َوَأِفيَل  

 مباد هللا: 
ملا كان اسبيل هللا اعاع واننيهو واعظيمو من أ ل ارممال وأفضنل ار نوال  ناال ارمنر بنو يف 

ووردت يف ويف ارذكنار بعند انفنرائو، ويف أذكنار انونباس واملسناال، ركوع يف انوَلة، انسجود و ان
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نْوُل هللِا  َنالَ  َعنْن َأِي ُىَريْننَرَة فضلو ارْاديث انكثن ة، ف َُ ننَي ُيْونِبُل » : :  َناَل َر ِْ َمنْن  َناَل 
نَي مُيِْسي َْمِدهِ َوِْ ْبَااَن هللِا َوَِ َُ ٌد يَنْوَم اْنَّلِلَياَمِة ، ِلَْفَضنَل ِمَّنا َ نااَل بِنِو ، َإَّلَّ ، ِماَئَة َمرَّةْ :  َْ ، َلَْ ََيِْت َأ

ٌد  َاَل ِمثْنَل َمنا  َناَل َأْو زَاَد َمَلْينوِ  َْ ننْيَ ُيْونِبلُ »]رواه مسنلم[. ويف نفن :  «.َأ ِْ نْبَااَن َمنْن  َناَل  َُ  :
ِِ ِاِثْننِل َمننا وَ  ننٌد ِمننَن ا ََْلَئِنن َْ ِنَ  ، َلَْ يُننواِ  َأ ََ َْمننِدِه ِمائَننَة َمننرَّْه ، َوِإَذا أَْمِسنني َكنن ََ هللِا اْنَعِظننيم َوَِ  «.ا

نتسنبيل منن وانن  ملنل انعبناد ينوم انَّلليامنة،  كر فهنو رفعنةٌ فاناف  ملنل ىنَا اننَِّ  ]رواه أبو داود[،
ْبَاا:» َاَل  : َمِن اننَّيبِّ َمْن َ اِبْر أَباب غرس ا نة،  َُ َْمنِدهِ َن هللِا َمْن  َاَل :  ، اْنَعِظيم َوَِ

ََْلَننٌو يف اْ َنَّننةِ  ننْ  نَننُو  ََ ننْبَااَن هللِا اْنَعِظننيَم ُغننِرَس نَننُو َمننْن  َننالَ  ويف نفنن :  ]رواه انرتمننَي[. «ُغِر َُ  :
 . ]رواه ابن ْبان[.«َشَجَرة يف اْ َنَّةِ 
 مباد هللا:

نْوُل هللِا  َعنْن َأِي َذرّْ ف، ع من أ نل انكنَلم وأْبنو إع هللااسبيل هللا اعا َُ  : َناَل :  َناَل َر
نننعِّ اْنَكنننََلِم ِإَع هللِا َأَّلَ ُأْخنننربُِ » َْ نننعِّ اْنَكنننََلِم ِإَع هللاِ «. ََ لَِ َْ نننْوَل هللِاِب َأْخنننربِْل لََ َُ ،  ُنْلنننُ  : َي َر

َْعَّ اْنَكََلِم ِإَع هللاِ :»فَنَّلَلاَل  َْمِدهِ ِإنَّ َأ ْبَااَن هللِا َوَِ َُ نْوَل هللِا َوَمْننُو  ]رواه مسلم[. «،  َُ : َأنَّ َر
  ِاَل : َأيُّ اْنَكََلِم أَْفَضُل   َاَل َْمِدهِ هللاُ ِنَمَلَِئَكِتِو َأْو نِِعَباِدهِ  َما اْف ََفل:»َُ ْبَااَن هللِا َوَِ َُ  :» 

َعننْن َأِي ف، دائهننامننن أانعبنند مننن ارممننال انننع  نند يعجننن  ادل كثنن   بننل انتسننبيل يعنن ]رواه مسننلم[.
نْوُل هللِا  أَُماَمَة  َُ ، َأْو ، َأْو َبَِنَل ِِبْنَمناِل َأْن يُنِفَّلَلنوُ ُل َأْن ُيَكابِنَدهُ َمنْن َىانَنُو انلَّين» : َاَل :  َاَل َر

َمِدهِ َ ُُبَ َمِن اْنَعِدوِّ َأْن يُنَّلَلااَِلوُ  ْبَااَن هللِا َوَِ َُ َْعُّ ِإَع هللِا ِمْن َ َبِل َذَىنْع ، فَنْلُيْكِثْر ِمْن  ، فَِإننََّها َأ
ِبيِل هللِا َمنَّ َوَ لَّ  ََ  ]رواه ان ربال وفااو ارنبال[. «يُنْنِفَّلُلُو يف 

 مباد هللا:
: َمننِن ِي ُىَريْنننَرَة َعننْن أَ ففعلننيكم ِبنتسننبيل،  ،ربكننم الكم يننوم نَّللننامننوازينُ  لَ َّلُلننثنْ أَّل ارينندون أن انَ 

ِبيبَنتَننناِن ِإَع اننننرَّْ َِن ، :» َننناَل   اننَّننيبِّ  َْ َكِلَمتَننناِن َخِفيَفتَنناِن َملَنننل انلَِّسننناِن ، ثَّلَِليَلتَنناِن يف اْنِميننننَاِن ، 
ننْبَااَن هللِا اْنَعِظننيمِ  َُ َْمننِدِه  ننْبَااَن هللِا َوَِ ]متفننِ مليننو[. ومننر إثَّللانننو نلمننوازين فهننو  ننع ا  نناي  «َُ

ننْوَل هللِا ِي ُىَريْنننَرَة َعْن أَ فا،ْ ِّنن َُ َْمننِدِه يف يَنننْوْم ِمائَننَة :» َنناَل  : َأنَّ َر ننْبَااَن هللِا َوَِ َُ َمننْن  َنناَل : 
ُْ َّْ  َمْنُو َخ َاَيُه َوِإْن َكاَنْ  ِمْثُل َزَبِد اْنَبْارِ َمرَّهْ   ]متفِ مليو[. «، 

تَنْغِفُر هللَا انَعِظي َْ تَنْغِفُروُه ِإنَُّو ُىَو انَغُفوُر أَُ وُل َما َاْسَمُعوَن، َوَأ َْ َم ِل َوَنُكْم ِمْن ُكلِّ َذْنْع، فَا
يمُ  ِْ   .انرَّ
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 اطخيبة الثانية
َُوِل هللِا، َوَمَلل ُنِِو َوَفْاِبِو َوَمِن اانََّبَر ُىَداُه، َوَأْشَهدُ  ، َوانوَََّلُة َوانسَََّلُم َمَلل َر  احلَْمُد ّلِلَِِّ

َُونُُو.َأن َّلَّ إَِنَو ِإَّلَّ اّلِلَُّ  ا َمْبُدُه َوَر َدُه ََّل َشرِيَ  َنُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ََُّمَّد  ْْ   َو
 ِمَباَد هللِا:

 نات،انعبد منازل ملل غ ه يف ا  ارافاعمن أَباب  ذكر هللا مموما وانتسبيل خووفا
َكرة ملن مَ  هُ رُ خووفا من طال ممُ  اف  ملل ذكر ربو، وىَه ا  فليندد من ،مريو ِبنعُ هللا مل نَّ ْو

َْ   بل أن َيايو ار ل فيندمَ  انواحلات ، وُ مملُ  نَ سُ ملل ما فات، وخ  انناس من طال ممره و
رة َثَلَثَة أَاَنْوا انننَّيَبَّ َمْن َمْبِد هللِا ْبِن َشدَّادْ  َْ َلُموا ،  َاَل : فَنَّلَلاَل اننَّيبُّ  : َأنَّ نَنَفرا  ِمْن َبِِن َم َْ َفَأ

«: َْأََّن ،  َاَل : َفَكانُوا ِمْنَد طَْلَاَة فَنبَنَعَث اننَّيبُّ  َاَل طَْلَاةُ ]أي: يضيفهم[ «. َمْن َيْكِفنيهم :
  َُتْرِهد َْ ُدُىم فَا َْ ُتْرِهدَ ،  َالَ بَنْعثا  َفَخرََج ِفيِو َأ َْ : ُُثَّ ،  َالَ : ُُثَّ بَنَعَث بَنْعثا  َفَخرََج ِفيِهْم َُخٌر فَا

َِْين َكانُوا ِمْندِ ،  َاَل طَْلَاةَماَت انثَّاِنُث َمَلل ِفرَاِشوِ  ُ  ، فَنرَأَيْ ي يف اْ َنَّةِ : فَنرَأَْيُ  َىُؤََّلاِل انثََّلَثة انَّ
ُتْرِهَد َأِخ ا  يَِليوِ َماَمُهمْ أاْنَميََّ  َمَلل ِفرَاِشِو  َْ َِي ا ُتْرِهَد َأوَََّلُْم ، َورَأَْيُ  انَّ َْ َِي ا ، َورَأَْيُ  انَّ

َََكْرُت َذِنَ  َنُو  : َفأَاَنْيُ  اننَّيبَّ  َالَ ]يعِن اَتركل  ذن [ ِمْن َذِنَ   : َفَدَخَلِِن ،  َالَ ُِخَرُىمْ  َف
َُْوُل هللِا  َالَ  ٌد أَْفَضُل ِمْنَد هللِا ِمْن ُمْؤِمْن يُنَعمَُّر :» : فَنَّلَلاَل َر َْ َوَما أَْنَكرَت ِمْن َذِنَ   نَْيَس َأ

ََلِم نَِتْسِبيِاِو َوَاْكِب ِِه َواَنْهِليِلوِ  َْ سنو ارن «.يف اإِل فتسبيل هللا وذكره  بال[.]رواه أبو يعلل ْو
بع  ىَه ارمة  َّللرئيُ  ا نان، فهَا إبراىيم ا ليل ندخول و اية نلعبد من انن ان َو

 َاَل :  َاَل  َمِن اْبِن َمْسُعوْد ، واواغنم واا اسلمهب مفعليك ،م هبَه انوفيةويوفيك ،انسَلم
َُْوُل هللِا  رَِي ِي :»َر َْ َلَة ُأ ، َوَأْخربُىْم : َي ََُّمَُّدِب أَْ رِئ أُمََّتَ  ِمِنِّ انسَََّلمَ ، فَنَّلَلالَ َنَّلِلْيُ  ِإبْنرَاِىيَم نَينْ

بَُة اْنَمااِل ،  َْ َعانٌ َأنَّ اْ َنََّة طَيَِّبُة انتنُّْربَِة ، َم َها ،َوأَننََّها ِ ينْ ََ َُْبَااَن هللِا َواحْلَْمُد هلِل َوََّل إِنََو َوَأنَّ ِغرَا  :
 ]رواه انرتمَي[. «ِإَّلَّ هللاُ َوهللاُ اْكبَنرُ 

سنات واحل ،حتوزوا ار ور انكث ة ،فأكثروا مباد هللا من ذكر هللا واسبياو، وحتميده وهتليلو
انكب ة، وَّل افرطوا يف أو ااكم ومّودوا أنسنتكم ملل ذكر ربكم. انلهم ا علنا من انَاكرين وَّل 

 جتعلنا من انغافلني....
 
 


