
 

 

  

 م بس

 اهلل 

مة دالتابعة خل( وقفات مع تعظيم العشر)سلسلة رسائل هذه مقتطفات من 

 .. على الواتساب  "جوال دار التوحيد"

 ،، سن  ي فعفع  اا و فتقهل ا بقهول حنسأل اهلل

 

 

 جدة -دار التوحيد لتحفيظ القرآي الكرفم 



 

 

  

   ~ (  مع تعظيم العشر وقفات ) ~

(1) 

 ،اهلل مع املعاملة على حرفصاً مُقهالً صادقاً ووجده  العشر على املُقهلِ لقلب اهلل نظرَ إذا

 ...للتعظيم فوفقه ععده القلب هذاَّ  عز

 

(2) 

 . به انتفعَ الفاضل للزماي التعظيم قلهه يف استقرّ من كلُ

 

(3) 

 ...اهلل ذكر من  عظم األفام هذه يف عهادةً جتدَ لن

 !...قلهه اخرتقت اهلل بعظمة فشعر حتى وفكرب وف لل فُلهّي فظل فاملعظم

 

(4) 

 .. سجودك و ركوعك و..  دموعك و  خشوعك وهنارها بليل ا العشر  فام فلتش د، املعظم  ف ا

 .ومسْت وذكرٌ هدْيٌ في ا هلم كاي السلف فإي..  معاجاتك و قراءتك و

 



 
(5) 

 .. العشر هذه يف كثرياً وجوارحك نفسك كفكف

 ...طاعته يف له اهلل  طلق ا احلرام عن جوارحه كفّ من بأي خلقِه يف معروفةٌ اهلل وسعة

 
(6) 

 .."األضحى عشرٍ يف فعمله خريٍ من  جراً  عظم وال اهلل ععد  زكى عمل مامن" : وسلم عليه اهلل صلى قال

 الهشر موازفن يف تؤثر ال الذرة كانت فإي الذرة، مبقدار ولو  االنساي فعمله صاحل عمل  ي فشملُ(..خري) ولفظ

 ... ثر ذاتُ اهلل ععد  هنا إال

  
(7) 

  قلهاً  اا جتربُ ابتسامةٍ  و بكلمةٍ اهلل رضا تشرتي فقد..شيئاً املعروف من الحتقري، املعظم  ف ا

 .... نت إال مفتوحا بابا له فعد مل

 
(8) 

 ،سريمحعا حولعا مبن رمحتعا ر ى و لعا اهلل نظر فإي... بالرمحة العشر هذه يف بيوتعا تفيض  ي مجيلٌ

 ..الرمحن فرمح م الرامحوي

 

 

 

  



  (9) 

 قد اهلل فارسول فقلتُ فوم ذات وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بي مرَّ: قالت عع ا اهلل رضي هانئ  م عن

 . جالسةٌ و نا  عمله بعملٍ فمُرني وضعُفت كَهِرتُ

 .امساعيل ولد من تعتقيع ا رقهة مئة لكِ تعدِلُ فإهنا تسهيحة مئة اهلل سهحي: قال

 .اهلل سهيل يف علي ا حتملني مُلجمةٍ مُسْرجةٍ فرسُ مئة لكِ تعدِلٌ فإهنا حتميدة مئة اهلل وامحدي

 .متقهلة مُقلدة بدنة مئةَ لك تعدل فإهنا تكهرية مئة اهلل وكربي

 إال عملٌ ألحدٍ فومئذٍ فُرفع وال األرض، و السماء مابنيُ  متأل قال  حسهه: خلف ابن قال،  هتليلة مئة اهلل وهللي

  " تيت ما مبثل فإتي  ي

 2/233 الرتغيب صحيح يف االلهاني حسعه

 

 (11) 

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عع ما اهلل عمرو،رضي بن عهداهلل عن

 ولو  خطافاه ععه كُفرت إال.  باهلل إال والقوة والحول  كرب، واهلل اهلل، إال الإله:  فقول  حدٌ األرض على مامن" 

 " الهحر زبد مثل كانت

 2/241 الرتغيب صحيح يف االلهاني حسعه

 

 

  



 (11) 

 ، ت نفق ما  ضعاف لك سيهذل و..  اهلل فضيعك فلن مُعطياً باذالً معُفقاً مادمتَ املعظم  ف ا

 .ربك من  كرم تكوي فلن

 

(12) 

 موصيك إني البعه نوحٌ قال: " قال وسلم عليه اهلل صلى العيب  ي األنصار من رجل عن فسار بن سليماي عن

 تعساها، ال لكي قاصرها و بوصيةٍ

 : اثعتني عن و هناك باثعتني  وصيك

 :اهلل على الولوجَ فُكثراي ومها خلقه، وصاحلُ  اما اهللُ فيستهشرُ  اما  وصيك اللتاي  ما

 .وزنتْ ما كفةٍ يف كانتا لو و قصمتْ ما، حلقةً كانتا لو األرضَ و السموات فإي( االاهلل الاله) ـ ب  وصيك 

 ولكن حبمده فسهح إال شئٍ من إي و" اخللق فُرزق و اما اخللق صالةُ فإهنما( وحبمده اهلل سهحاي)ـ ب و وصيك

 "غفورا حليما كاي إنه تسهيح م تفق وي ال

 "..الكِهْر و الشرك عن  هناكَ: خلقه صاحلُ و مع ما اهلل فيحتجبُ عع ما  هناكَ اللتاي  ما و

 2/229 الرتغيب صحيح

   

  



 (13) 

 ..وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عع ما اهلل رضي عمرو بن عهداهلل عن

 قدفر شئ كل على وهو احلمد وله امللك له له شرفك ال وحده اهلل اال لهإ ال قال من" 

 "عمله من بأفضلَ عمِلَ من إال بعده،  حدٌ فُدركه ومل قهله كاي  حدٌ فسهقه مل فوم، يف مرةٍ مئيت

 2/254 الرتغيب يف االلهاني حسعه

(15) 

  ي  حدُكم  فعجزُ: فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ععد كعا: قال  بي حدثين: قال سعد بن مُصعب عن

 حسعة؟  لف  حدنا فكسبُ كيف:  جلسائه من سائل فسأله حسعة؟  لف فومٍ كُلّ فكسب

 "خطيئةٍ  لف ععهّ  حتط  و حسعةٍ  لف له فتُكتب تسهيحة، مئة فسهح: قال

 2/231 الرتغيب صحيح

(16) 

 خبِلَ  و ، فكابده  ي الليلُ هالهُ من"  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال ععه اهلل رضي  مامة  بي عن

 من فليكثر فقاتله،  ي العدو عن جهُن  و ، فُعفقه  ي باملال

 "عزوجل اهلل سهيل يف فعفقه ذهبٍ جهل من اهلل اىل  حبّ فإهنا(  وحبمده اهلل سهحاي) 

 2/228 الرتغيب صحيح

 

 


