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آعوذ ابهلل من الش يطان الرجمي

اتل ما آوِح اليك من الكتاب
وآقم الصَلة ان الصَلة تْنى عن الفحشاء والمنكر
وَلكر اَّلل آكب
واَّلل يعَل ما تصنعون
العنكبوت45 :
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إهداء

ملن حنهبم وحيبوننا يف هللا
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الفكرة

مرشوع تدبر  -آية مبائة ركعة
عن آيب ذر ريض هللا عنه قال :قال ل رسول هللا صّل هللا عليه وسَل( :اي آاب ذر! ألن تغد فتعَل آية من كتاب هللا خي ل
من آن تصل مائة ركعة ،وألن تغد فتعَل اباب من العَل ُ-عل به آ ولم يعمل -خي من آن تصل آلف ركعة) - .احملدث:
املنذري املصدر :الرتغيب والرتهيب اجلزء آ والصفحة : 2/304حمك احملدث :اس ناده حسن.
اخويت آخوايت آحبيت يف هللا  ..يف رمضان حنرص عّل قراءة القرآن الكرمي وتتقاطر احلس نات وحنن نتلوا حروفه ولكامته .غي
اننا قد نسزتيد من بركته يف تناول علومه وتدبر نوره والعمل برمحته وهداه.
فكريت هنا آن نتدبر بعضا من علوم القرآن الكرمي  ..وحنن نتلوا يوميا جزءا منه س منر عّل آايت ومعاين قد جنهلها او نسيناها.
فلعلنا خنتار يوميا آية من هذا اجلزء  ..ومن مث نبحث عن تفسيها فنتعلمها ونعرفها حبمكة من هللا وفضل  ..ومن مث نضع األية
وتفسيها يف رساةل قصية  ..ونرسلها ملن حنب  ..فنتشارك املعرفة واألجر ..والبكة وحب هللا ورمحته.
هناك الكثي من املواقع وتطبيقات الهاتف احملمول ستسهل ُعلنا  ..وبأقل هجد  ..اورد مْنا التال:
http://www.quranflash.com/desktop?ar
http://quran.ksu.edu.sa
http://www.holyquran.net
رمبا لن حيتاج املوضوع آكرث من ربع ساعة  ..غي آن مثرهتا عند هللا س نفرح هبا مجيعا ان شاء هللا ،وكام التقينامك يف آايم رمضان
الفائت ،نلتقي جمددا وبتفسي آايت آخرى ،وملن آحب الطَلع عّل مشاريع رمضان الفائتة:
/Ramadan1436/index.htmlآية-مبائة-ركعةhttp://samerlulu.com/
/Ramadan1437/index.htmlآية-مبائة-ركعةhttp://samerlulu.com/
/Ramadan1438/index.htmlآية-مبائة-ركعةhttp://samerlulu.com/
كام يتوفر املرشوع بنسخته احملموةل يف متجر التطبيقات ألهجزة آبل:
/iOSآية-مبائة-ركعةhttp://samerlulu.com/
كام يتوفر املرشوع بنسخته احملموةل يف متجر التطبيقات ألهجزة األندرويد:
/Androidآية-مبائة-ركعةhttp://samerlulu.com/
وهذا العام س نضيف مع التفسي فضائل يف ذكر هللا تعاىل من الكم س يد املرسلني عليه آفضل الصَلة وآمت التسلمي
وللبحث والتحقق من حصة احلديث مت اس تخدام موقع:
http://hdith.com
مفلتقاان ان شاء هللا يوميا مع " ..آية مبائة ركعة" ومع " ..فاذكروين آذكرمك"
آحبمك يف هللا فدممت يف وده وحفظه
م .سامر لولو– s@samerlulu.com
األول من رمضان  1439جهرية
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1
الموضوع

واس تعينوا ابلصب والصَلة
األية  45من سورة البقرة

واس تعينوا ابلصب والصَلة
واْنا لكبية ال عّل الخاشعني
التفسير (البغوي)

{واس تعينوا} عّل ما يس تقبلمك من آنواع البَلء .وقيل :عّل طلب األخرة{ .ابلصب والصَلة} آراد حبس النفس عن املعايص.
وقيل :آراد :الصب عّل آداء الفرائض .وقال جماهد" :الصب الصوم ،ومنه مسي شهر رمضان شهر الصب ،وذل ألن الصوم
يزهده يف ادلنيا ،والصَلة ترغبه يف األخرة ".وقيل :الواو مبعىن عّل ،آي :واس تعينوا ابلصب عّل الصَلة ،كام قال هللا تعاىل:
{وآمر آهكل ابلصَلة واصطب علْيا} [-132طه].
{واْنا} ومل يقل واْنام ردا للكناية اىل َّك واحد مْنام آي وان َّك خصةل مْنا .كام قال{ :لكتا اجلنتني آتت آلكها} [-33الكهف]
آي َّك واحدة مْنام .وقيل :معناه {واس تعينوا ابلصب} وانه لكبي وابلصَلة واْنا لكبية ،حفذف آحدهام اختصارا ،وقال املؤرج:
"رد الكناية اىل الصَلة ألْنا آمع كقوهل تعاىل{ :واَلين يكزنون اَلهب والفضة ول ينفقوْنا} [-34التوبة] رد الكناية اىل الفضة
ألْنا آمع".
وقيل :رد الكناية اىل الصَلة ألن الصب داخل فْيا .كام قال هللا تعاىل{ :وهللا ورسوهل آحق آن يرضوه}[-62التوبة] ومل يقل
يرضوهام ألن رضا الرسول داخل يف رضا هللا تعاىل .وقال احلسني بن الفضل" :رد الكناية اىل الاس تعانة".
{لكبية} آي :لثقيةل{ .ال عّل اخلاشعني} يعين :املؤمنني .وقال احلسن" :اخلائفني ".وقيل :املطيعني .وقال مقاتل بن حيان:
"املتواضعني".
وآصل اخلشوع السكون قال هللا تعاىل{ :وخشعت األصوات للرمحن} [-108طه] فاخلاشع ساكن اىل طاعة هللا تعاىل.
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -آل آنبئمك خبي آعاملمك

آل آنبئمك خبي آعاملمك  ،و آزاكها عند مليكمك  ،و آرفعها يف درجاتمك  ،و خي لمك من انفاق اَلهب و
الورق ،و خي لمك من آن تلقوا عدومك  ،فتُضبوا آعناقهم  ،و يُضبوا آعناقمك ؟ ذكر هللا
الراوي:آبو ادلرداء احملدث:الس يوطي املصدر:اجلامع الصغي اجلزء آو الصفحة 2871:حمك احملدث:حصيح

من فضائل "واس تعينوا ابلصب والصَلة واْنا لكبية ال عّل الخاشعني" :
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2
الموضوع

فاستبقوا الخيات
األية  148من سورة البقرة

ولك وهجة هو مولْيا فاستبقوا الخيات
آين ما تكونوا يأت بمك اَّلل مجيعا ان اَّلل عّل َّك َشء قدير
التفسير (البغوي)

آيَّ :ك آهل دين ومةل ,هل وهجة يتوجه الْيا يف عبادته ،وليس الشأن يف اس تقبال القبةل ,فانه من الرشائع اليت تتغي هبا األزمنة
واألحوال ,ويدخلها النسخ والنقل ,من هجة اىل هجة ،ولكن الشأن َّك الشأن ,يف امتثال طاعة هللا ,والتقرب اليه ,وطلب
الزلف عنده ،فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولية ،وهو اَلي اذا مل تتصف به النفوس ,حصلت لها خسارة ادلنيا واألخرة،
كام آْنا اذا اتصفت به فهىي الراحبة عّل احلقيقة ,وهذا آمر متفق عليه يف مجيع الرشائع ,وهو اَلي خلق هللا هل اخللق ,وآمرُه
به.
واألمر ابلستباق اىل اخليات قدر زائد عّل األمر بفعل اخليات ،فان الاستباق الْيا ,يتضمن فعلها ,وتمكيلها ,وايقاعها عّل
آمكل األحوال ,واملبادرة الْيا ،ومن س بق يف ادلنيا اىل اخليات ,فهو السابق يف األخرةاىل اجلنات ,فالسابقون آعّل اخللق درجة،
واخليات تشمل مجيع الفرائض والنوافل ,من صَلة ,وصيام ,وزكوات وجحُ ,عرة ,وهجاد ,ونفع متعد وقارص.
وملا اكن آقوى ما حيث النفوس عّل املسارعة اىل اخلي ,وينشطها ,ما رتب هللا علْيا من الثواب قال { :آينما تكونوا يأت بمك
اَّلل مجيعا ان اَّلل عّل َّك َشء قدير } فيجمعمك ليوم القيامة بقدرته ,فيجازي َّك عامل بعمل { ليجزي اَلين آساءوا بما ُعلوا
وَيزي اَلين آحس نوا ابلحس ىن } ويس تدل هبذه األية الرشيفة عّل التيان بك فضيةل يتصف هبا العمل ،اكلصَلة يف آول
وقِتا ,واملبادرة اىل ابراء اَلمة ,من الصيام ,واحلج ,والعمرة ,واخراج الزاكة ,والتيان بسنن العبادات وآداهبا ,فلل ما آمجعها وآنفعها
من آية".
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فذل مئة خي ل من اخلادم

آن فاطمة جاءت اىل النب صّل هللا عليه وسَل تش تيك اليه اخلدمة ،فقالت :اي رسول هللا ،لقد مجلت
يداي من الرحا ،آطحن مرة وآجعن مرة ،فقال لها رسول هللا صّل هللا عليه وسَل :ان يرزقك هللا شيئا
يأتك ،وسأدل عّل خي من ذل ،اذا لزمت مضجعك فس بحي هللا ثَلًث وثَلثني ،وكبي ثَلًث وثَلثني،
وامحدي آربعا وثَلثني ،فذل مئة خي ل من اخلادم ،واذا صليت الصبح ،فقول :ل اهل ال هللا وحده
ل رشيك هل ،هل املكل وهل امحلد حييي ومييت بيده اخلي وهو عّل َّك َشء قدير ،عرش مرات بعد صَلة
الصبح ،وعرش مرات بعد صَلة املغرب؛ فان َّك واحدة مْنن تكتب عرش حس نات ،وَتط عرش
سيئات ،وَّك واحدة مْنن كعتق رقبة من ودل اسامعيل ،ول حيل َلنب كتب ذل اليوم آن يدركه ال
آن يكون الرشك ،ل اهل ال هللا وحده ل رشيك هل وهو حرسك ما بني آن تقوليه غدوة اىل آن تقوليه
عش ية ،من َّك ش يطان ومن َّك سوء
الراوي:آم سلمة هند بنت آيب آمية احملدث:الهيمثي املصدر:مجمع الزوائد اجلزء آو الصفحة 111/10:حمك احملدث:اس ناده حسن

ونتعَل من فضائل "فذل مئة خي ل من اخلادم":
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3
الموضوع

اي آُّيا اَلين آمنوا آنفقوا مما رزقنامك
األية  254من سورة البقرة

اي آُّيا اَلين آمنوا آنفقوا مما رزقنامك
من قبل آن يأيت يوم ل بيع فيه ول خةل ول شفاعة والَكفرون ُه الظالمون
التفسير (البغوي)

وهذا من لطف هللا بعباده آن آمرُه بتقدمي َشء مما رزقهم هللا ،من صدقة واجبة ومس تحبة ،ليكون هلم ذخرا وآجرا موفرا
يف يوم حيتاج فيه العاملون اىل مثقال ذرة من اخلي ،فَل بيع فيه ولو افتدى النسان نفسه مبلء األرض ذهبا ليفتدي به من
عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ،ومل ينفعه خليل ول صديق ل بوجاهة ول بشفاعة ،وهو اليوم اَلي فيه َيْس املبطلون وحيصل
اخلزي عّل الظاملني ،وُه اَلين وضعوا اليشء يف غي موضعه ،فرتكوا الواجب من حق هللا وحق عباده وتعدوا احلَلل اىل
احلرام ،وآعظم آنواع الظَل الكفر ابهلل اَلي هو وضع العبادة اليت يتعني آن تكون هلل فيرصفها الَكفر اىل خملوق مثل ،فلهذا
قال تعاىل { :والَكفرون ُه الظاملون } وهذا من ابب احلرص ،آي :اَلين ثبت هلم الظَل التام ،كام قال تعاىل { :ان الرشك لظَل
عظمي }
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -لكامت تدرك هبن من س بقك ول يلحقك من خلفك

قال آبو ذر اي رسول هللا ذهب آهل ادلثور ابألجور يصلون كام نصل ويصومون كام نصوم وهلم فضول
آموال يتصدقون هبا وليس لنا مال نتصدق به فقال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل  :اي آاب ذر آل آعلمك
لكامت تدرك هبن من س بقك ول يلحقك من خلفك ال من آخذ مبثل ُعكل ؟ تكب هللا دبر َّك صَلة
ثَلًث وثَلثني وَتمده ثَلًث وثَلثني وتس بحه ثَلًث وثَلثني وختمتها بَل اهل ال هللا وحده ل رشيك هل هل
املكل وهل امحلد وهو عّل َّك َشء قدير وزاد يف آخره غفرت هل ذنوبه ولو اكنت مثل زبد البحر
الراوي:آبو ذر الغفاري احملدث:األلباين املصدر:السلسةل الصحيحة اجلزء آو الصفحة 209/1:حمك احملدث:اس ناده حصيح

ونتدبر يف معاين "ويف ذل فليتنافس المتنافسون":
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4
الموضوع

آعدت للمتقني
األية  133من سورة آل ُعران

وسارعوا اىل مغفرة من ربمك
وجنة عرضها السماوات واألرض آعدت للمتقني
التفسير (البغوي)

مث ندهبم اىل املبادرة اىل فعل اخليات واملسارعة اىل نيل القرابت فقال تعاىل " وسارعوا اىل مغفرة من ربمك وجنة عرضها
السموات واألرض آعدت للمتقني " آي كام آعدت النار للَكفرين وقد قيل ان معىن قوهل عرضها السموات واألرض تنبْيا عّل
اتساع طولها كام قال يف صفة فرش اجلنة " بطائْنا من اس تبق " آي مفا ظنك ابلظهائر وقيل بل عرضها كطولها ألْنا قبة فيه
َتت العرش واليشء املقبب واملس تدير عرضه كطوهل وقد دل عّل ذل ما ثبت يف الصحيح " اذا سألمت هللا اجلنة فاسألوه
الفردوس فانه آعّل اجلنة وآوسط اجلنة ومنه تفجر آْنار اجلنة وسقفها عرش الرمحن " وهذه األية كقوهل يف سورة احلديد "
سابقوا اىل مغفرة من ربمك وجنة عرضها كعرض السامء واألرض " األية.
عن آيب هريرة قال  :جاء رجل اىل رسول هللا صّل هللا عليه وسَل فقال  :آرآيت قوهل تعاىل " جنة عرضها السموات واألرض
" فأين النار ؟ قال " آرآيت الليل اذا جاء لبس َّك َشء فأين الْنار " ؟ قال  :حيث شاء هللا قال " وكذل النار تكون
حيث شاء هللا عز وجل "  .وهذا حيمتل معنيني " آحدهام " آن يكون املعىن يف ذل آنه ل يلزم من عدم مشاهدتنا الليل اذا
جاء الْنار آن ل يكون يف مَكن وان كنا ل نعلمه  :وكذل النار تكون حيث شاء هللا عز وجل وهذا آظهر كام تقدم آن يكون
املعىن آن الْنار اذا تغىش وجه العامل من هذا اجلانب فان الليل يكون من اجلانب األخر فكذل اجلنة يف آعّل عليني فوق
السموات َتت العرش وعرضها كام قال هللا عز وجل " كعرض السموات واألرض " والنار يف آسفل سافلني فَل تنايف بني
كوْنا كعرض السموات واألرض وبني وجود النار وهللا آعَل.

14

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة

ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -غراس اجلنة

آن النب صّل هللا عليه وسَل مر بأي هريرة وهو يغرس غرسا فقال اي آاب هريرة ما اَلي تغرس قلت
غراسا ل قال آل آدل عّل غراس خي ل من هذا قال بّل اي رسول هللا قال قل س بحان هللا وامحلد
هلل ول اهل ال هللا وهللا آكب يغرس ل بك واحدة جشرة يف اجلنة
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلباين املصدر:حصيح ابن ماجه اجلزء آو الصفحة 3084:حمك احملدث:حصيح

ونتدبر يف معاين "غراس اجلنة":

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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5
الموضوع

واسألوا اَّلل من فضل
األية  32من سورة النساء

ول تتمنوا ما فضل اَّلل به بعضمك عّل بعض للرجال نصيب مما اكتس بوا وللنساء نصيب مما اكتسْب
واسألوا اَّلل من فضل ان اَّلل اكن بك َشء علميا
التفسير (البغوي)

عن جماهد قال قالت آم سلمة اي رسول هللا تغزو الرجال ول نغزو ولنا نصف املياث فأنزل هللا " ول تمتنوا ما فضل هللا به
بعضمك عّل بعض " ورواه الرتمذي
وقال السدي يف األية ان رجال قالوا اان نريد آن يكون لنا من األجر الضعف عّل آجر النساء كام لنا يف السهام سهامن وقالت
النساء اان نريد آن يكون لنا آجر مثل آجر الشهداء فاان ل نس تطيع آن نقاتل ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأىب هللا ذل ولكن
قال هلم سلوين من فضل قال ليس بعرض ادلنيا.
وعن ابن عباس يف األية قال :ول يمتىن الرجل فيقول ليت لو آن ل مال فَلن وآهل فْنى هللا عن ذل ولكن يسأل هللا من
فضل.
وعن ابن عباس قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل " سلوا هللا من فضل فان هللا حيب آن يسأل وان آحب عباد هللا
اىل هللا اَلي حيب الفرج " مث قال " ان هللا اكن بك َشء علامي " آي هو علمي مبن يس تحق ادلنيا فيعطيه مْنا ومبن يس تحق
الفقر فيفقره وعلمي مبن يس تحق األخرة فيقيضه ألعاملها ومبن يس تحق اخلذلن فيخذهل عن تعاطي اخلي وآس بابه ولهذا قال " ان
هللا اكن بك َشء علامي".

16

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة

ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -وآعوذ بك من فتنة املحيا واملامت

آن رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسَل اكن يعلمهم هذا ادلعاء كام يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم اين
آعوذ بك من عذاب هجَّن وآعوذ بك من عذاب القب وآعوذ بك من فتنة املس يح ادلجال وآعوذ بك من
فتنة املحيا واملامت
الراوي:عبدهللا بن عباس احملدث:األلباين املصدر:حصيح آيب داود اجلزء آو الصفحة 1542:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل يف التعوذ ابهلل من جمامع الرش لكه األربعة:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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6
الموضوع

وعّل اَّلل فليتوَّك المؤمنون
األية  11من سورة املائدة

اي آُّيا اَلين آمنوا اذكروا نعمت اَّلل عليمك اذ ُه قوم آن يبسطوا اليمك آيدُّيم
فكف آيدُّيم عنمك واتقوا اَّلل وعّل اَّلل فليتوَّك المؤمنون
التفسير (البغوي)

عن جابر آن النب صّل هللا عليه وسَل نزل مزنل وتفرق الناس يف العضاه يس تظلون َتِتا وعلق النب سَلحه بشجرة جفاء
آعرايب اىل س يف رسول هللا صّل هللا عليه وسَل فأخذه فسل مث آقبل عّل النب صّل هللا عليه وسَل فقال  :من مينعك مين
قال  :هللا عز وجل قال األعرايب مرتني آو ثَلًث من مينعك مين ؟ والنب صّل هللا عليه وسَل يقول  :هللا قال فشام األعرايب
الس يف فدعا النب صّل هللا عليه وسَل آحصابه فأخبُه خب األعرايب وهو جالس اىل جنبه ومل يعاقبه.
عن ابن عباس يف هذه األية " اي آُّيا اَلين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليمك اذ ُه قوم آن يبسطوا اليمك آيدُّيم فكف آيدُّيم عنمك
" وذل آن قوما من الْيود صنعوا لرسول هللا صّل هللا عليه وسَل وألحصابه طعاما ليقتلوُه فأوىح هللا اليه بشأْنم فَل يأت
الطعام وآمر آحصابه فأتوه.
وذكر محمد بن احساق بن يسار وجماهد وعكرمة وغي واحد آْنا نزلت يف شأن بين النضي حني آرادوا آن يلقوا عّل رآس رسول
هللا صّل هللا عليه وسَل الرىح ملا جاءُه يس تعيْنم يف دية العامريني وولكوا ُعرو بن حجش بن كعب بذل وآمروه ان جلس
النب صّل هللا عليه وسَل َتت اجلدار واجمتعوا عنده آن يلقي تكل الرىح من فوقه فأطلع هللا النب صّل هللا عليه وسَل
عّل ما متالئوا عليه فرجع اىل املدينة وتبعه آحصابه فأنزل هللا يف ذل هذه األية قوهل تعاىل " وعّل هللا فليتوَّك املؤمنون "
يعين من توَّك عّل هللا كفاه هللا ما آمهه وحفظه من رش الناس وعصمه مث آمر رسول هللا صّل هللا عليه وسَل آن يغدوا الْيم
حفارصُه حَّت آنزهلم فأجَلُه.
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مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة

ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -بسم هللا اَلي ل يُض مع امسه َشء

ما من عبد يقول يف صباح َّك يوم ومساء َّك ليةل بسم هللا اَلي ل يُض مع امسه َشء يف األرض ول
يف السامء وهو السميع العلمي ثَلث مرات فيُضه َشء
الراوي:عامثن بن عفان احملدث:األلباين املصدر:حصيح ابن ماجه اجلزء آو الصفحة 3134:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل يف معاين التوَّك:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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7
الموضوع

فأعرض عْنم حَّت َيوضوا يف حديث غيه
األية  68من سورة األنعام

واذا رآيت اَلين َيوضون يف آايتنا فأعرض عْنم حَّت َيوضوا يف حديث غيه
واما ينسينك الش يطان فَل تقعد بعد اَلكرى مع القوم الظالمني
التفسير (البغوي)

وقوهل" واذا رآيت اَلين َيوضون يف آايتنا " آي ابلتكذيب والاس ِتزاء " فأعرض عْنم حَّت َيوضوا يف حديث غيه " آي
حَّت يأخذوا يف الكم آخر غي ما اكنوا فيه من التكذيب"
واما ينسينك الش يطان " واملراد بذل َّك فرد من آحاد األمة آن ل َيلس مع املكذبني اَلين حيرفون آايت هللا ويضعوْنا عّل
غي مواضعها فان جلس آحد معهم انس يا " فَل تقعد بعد اَلكرى" بعد التذكر " مع القوم الظاملني " ولهذا ورد يف احلديث "
رفع عن آميت اخلطأ والنس يان وما اس تكرهوا عليه" .
وقال السدي عن آيب مال وسعيد بن جبي يف قوهل " واما ينسينك الش يطان " قال ان نسيت فذكرت " فَل تقعد " معهم
وكذا قال مقاتل بن حيان وهذه األية يه املشار الْيا يف قوهل " وقد نزل عليمك يف الكتاب آن اذا مسعمت آايت هللا يكفر هبا
ويس ِتزآ هبا فَل تقعدوا معهم حَّت َيوضوا يف حديث غيه انمك اذا مثلهم " األية .آي انمك اذا جلس مت معهم وآقررمتوُه عّل ذل
فقد ساويمتوُه فامي ُه فيه.

20

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة

ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -ال غفر هللا هل ما اكن يف جملسه ذل.

من جلس جملسا كرث فيه لغطه ؛ فقال قبل آن يقوم من جملسه ذل  ( :س بحانك اللهم وحبمدك  ،آشهد
آن ل اهل ال آنت  ،آس تغفرك وآتوب اليك ) ؛ ال غفر هللا هل ما اكن يف جملسه ذل.
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتغيب اجلزء آو الصفحة 1516:حمك احملدث:حصيح

ونس تذكر ابذن هللا خامت اخلي:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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8
الموضوع

فمن ثقلت موازينه فأولئك ُه المفلحون
األية  8و  9من سورة األعراف

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك ُه المفلحون
ومن خفت موازينه فأولئك اَلين خْسوا آنفسهم بما اكنوا بأايتنا يظلمون
التفسير (البغوي)

اَلي يوضع يف املزيان يوم القيامة :قيل األعامل وان اكنت آعراضا ال آن هللا تعاىل يقلهبا يوم القيامة آجساما قال البغوي يروى
حنو هذا عن ابن عباس كام جاء يف الصحيح من آن البقرة وآل ُعران يأتيان يوم القيامة َكْنامغاممتان آو غيابتان آو فرقان من
طي صواف.
ومن ذل يف الصحيح قصة القرآن وانه يأيت صاحبه يف صورة شاب شاحب اللون فيقول من آنت فيقول آان القرآن اَلي
آسهرت ليكل وآظمأت ْنارك .ويف حديث الباء يف قصة سؤال القب " فيأيت املؤمن شاب حسن اللون طيب الرحي فيقول
من آنت ؟ فيقول آان ُعكل الصاحل " وذكر عكسه يف شأن الَكفر واملنافق
وقيل يوزن كتاب األعامل كام جاء يف حديث البطاقة يف الرجل اَلي يؤىت به ويوضع هل يف كفة تسعة وتسعون جسَل َّك جسل
مد البرص مث يؤىت بتكل البطاقة فْيا ل اهل ال هللا فيقول اي رب وما هذه البطاقة مع هذه السجَلت ؟ فيقول هللا تعاىل انك
ل تظَل  .فتوضع تكل البطاقة يف كفة املزيان قال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل " فطاشت السجَلت وثقلت البطاقة " رواه
الرتمذي بنحو من هذا وحصحه
وقيل يوزن صاحب العمل كام يف احلديث " يؤىت يوم القيامة ابلرجل السمني فَل يزن عند هللا جناح بعوضة " مث قرآ " فَل
نقمي هلم يوم القيامة وزان" ويف مناقب عبد هللا بن مسعود آن النب صّل هللا عليه وسَل قال " آتعجبون من دقة ساقيه واَلي
نفيس بيده هلام يف املزيان آثقل من آحد"
وقد ميكن امجلع بني هذه األًثر بأن يكون ذل لكه حصيحا فتارة توزن األعامل واترة توزن حمالها واترة يوزن فاعلها وهللا آعَل.
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مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة

ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -حسن اخللق و س بحان اَّلل وحبمده س بحان اَّلل العظمي

ما من َشء يوضع يف املزيان آثقل من حسن اخللق  ،وان صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب
الصوم والصَلة
الراوي:آبو ادلرداء احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتمذي اجلزء آو الصفحة 2003:حمك احملدث:حصيح

وقال صّل هللا عليه وسَل:
لكمتان خفيفتان عّل اللسان  ،ثقيلتان يف املزيان  ،حبيبتان اىل الرمحن  ،س بحان اَّلل وحبمده س بحان
اَّلل العظمي
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتمذي اجلزء آو الصفحة 3467:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل يف معاين املزيان وما يثقل فيه من التوحيد وحسن اخللق:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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9
الموضوع

واَّلل ذو الفضل العظمي
األية  29من سورة األنفال

اي آُّيا اَلين آمنوا ان تتقوا اَّلل َيعل لمك فرقاان
ويكفر عنمك سيئاتمك ويغفر لمك واَّلل ذو الفضل العظمي
التفسير (البغوي)

امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة ،وعَلمة الفَلح ،وقد رتب اَّلل عّل التقوى من خي ادلنيا واألخرة شيئا كثيا،فذكر
هنا آن من اتق اَّلل حصل هل آربعة آش ياءَّ ،ك واحد مْنا خي من ادلنيا وما فْيا:
األول :الفرقان :وهو العَل والهدى اَلي يفرق به صاحبه بني الهدى والضَلل ،واحلق والباطل ،واحلَلل واحلرام ،وآهل
السعادة من آهل الشقاوة.
الثاين والثالث :تكفي السيئات ،ومغفرة اَلنوب ،وَّك واحد مْنام داخل يف األخر عند الطَلق وعند الاجامتع يفْس تكفي
السيئات ابَلنوب الصغائر ،ومغفرة اَلنوب بتكفي الكبائر.
الرابع :األجر العظمي والثواب اجلزيل ملن اتقاه وآثر رضاه عّل هوى نفسه{ .واَّلل ذو الفضل العظمي}
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مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة

ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -س يد الاس تغفار

آل آدل عّل س يد الاس تغفار  :اللهم آنت ريب  ،ل اهل ال آنت  ،خلقتين وآان عبدك  ،وآان عّل عهدك
ووعدك ما اس تطعت  ،آعوذ بك من رش ما صنعت  ،وآبوء ل بنعمتك عل  ،وآعرتف بذنويب  ،فاغفر
ل ذنويب انه ل يغفر اَلنوب ال آنت  ،ل يقولها آحدمك حني يميس فيأيت عليه قدر قبل آن يصبح ال
وجبت هل اجلنة  ،ول يقولها حني يصبح فيأيت عليه قدر قبل آن يميس ال وجبت هل اجلنة .
الراوي:شداد بن آوس احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتمذي اجلزء آو الصفحة 3393:حمك احملدث:حصيح

ونسزتيد من الفضل يف معرفة:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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10
الموضوع

انما يعمر مساجد اَّلل من آمن ابَّلل
األية  18من سورة التوبة

انما يعمر مساجد اَّلل من آمن ابَّلل واليوم األخر وآقام الصَلة وآىت الزاكة
ولم َيش ال اَّلل فعَس آولئك آن يكونوا من المهتدين
التفسير (البغوي)

قال تعاىل  ( :امنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم األخر وآقام الصَلة وآىت الزاكة ومل َيش ال هللا ) ومل َيف يف ادلين
غي هللا  ،ومل يرتك آمر هللا خلش ية غيه  ( ،فعَس آولئك آن يكونوا من املهتدين ) و " عَس " من هللا واجب  ،آي :
فأولئك ُه املهتدون  ،واملهتدون ُه املمتسكون بطاعة هللا عز وجل اليت تؤدي اىل اجلنة.
عن آيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال  :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل  " :اذا رآيمت الرجل يتعاهد املسجد فاشهدوا
هل ابلميان " فان هللا قال  ( :امنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم األخر ).
عن آيب هريرة ريض هللا عنه عن النب صّل هللا عليه وسَل قال  " :من غدا اىل املسجد آو راح آعد هللا هل نزهل من اجلنة
لكام غدا آو راح" .
عن محمود بن لبيد  ،آن عامثن بن عفان ريض هللا عنه آراد بناء املسجد فكره الناس ذل  ،وآحبوا آن يدعه  ،فقال عامثن :
مسعت النب صّل هللا عليه وسَل يقول  " :من بىن هلل مسجدا بىن هللا هل كهيئته يف اجلنة" .
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -و هل آجر من صّل معهُ

ان هللا و مَلئكته يصلون عّل الصف املقدم  ،و املؤذن يغفر هل مدى صوته  ،ويصدقه من مسعه من
رطب و ايبس  ،و هل آجر من صّل معه
الراوي:الباء بن عازب احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتغيب اجلزء آو الصفحة 235:حمك احملدث:حصيح لغيه

آن رجَل قال اي رسول هللا ان املؤذنني يفضلوننا فقال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل قل كام يقولون ،
فاذا انِتيت فسل  ،تعطه
الراوي:عبدهللا بن ُعرو احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتغيب اجلزء آو الصفحة 267:حمك احملدث:حصيح

ونتعرف ان ابلعَل تضاعف الاجور يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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11
الموضوع

فلما كشفنا عنه ُضه مر َكن لم يدعنا اىل ُض مسه
األية  12من سورة يونس

واذا مس النسان الُض دعاان لجنبه آو قاعدا آو قائما فلما كشفنا عنه ُضه
مر َكن لم يدعنا اىل ُض مسه كذل زين للمْسفني ما اكنوا يعملون
التفسير (البغوي)

َيب تعاىل عن النسان وجضره وقلقه اذا مسه الرش " واذا مسه الرش فذو دعاء عريض " آي كثي وهام يف معىن واحد وذل
ألنه اذا آصابته شدة قلق لها وجزع مْنا وآكرث ادلعاء عند ذل فدعا هللا يف كشفها ورفعها عنه يف حال اضطجاعه وقعوده
وقيامه ويف مجيع آحواهل فاذا فرج هللا شدته وكشف كربته آعرض ونأى جبانبه وذهب َكنه ما اكن به من ذل َشء " مر َكن
مل يدعنا اىل ُض مسه " مث ذم تعاىل من هذه صفته وطريقته فقال " كذل زين للمْسفني ما اكنوا يعملون " فأما من رزقه
هللا الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فانه مس تثىن من ذل كقوهل تعاىل " ال اَلين صبوا وُعلوا الصاحلات " وكقول رسول
هللا صّل هللا عليه وسَل " جعبا ألمر املؤمن ل يقيض هللا هل قضاء ال اكن خيا هل  :ان آصابته ُضاء فصب اكن خيا هل وان
آصابته رساء فشكر اكن خيا هل وليس ذل ألحد ال للمؤمن " .
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -ال آذهب هللا مهه و ح نزه  ،و آبدهل مَكنه فرجا

ما آصاب آحدا قط ُه و ل حزن  ،فقال  :اللهم اين عبدك  ،و ابن عبدك  ،و ابن آمتك  ،انصييت بيدك
 ،ماض يف حمكك  ،عدل يف قضاؤك  ،آسأل بك امس هو ل مسيت به نفسك  ،آو علمته آحدا من
خلقك  ،آو آنزلته يف كتابك  ،آو اس تأثرت به يف عَل الغيب عندك  ،آن َتعل القرآن ربيع قلب  ،و نور
صدري  ،و جَلء حزين  ،و ذهاب مهي  ،ال آذهب هللا مهه و ح نزه  ،و آبدهل مَكنه فرجا قال  :فقيل
 :اي رسول هللا آل نتعلمها ؟ فقال بّل  ،ينبغي ملن مسعها آن يتعلمها
الراوي:عبدهللا بن مسعود احملدث:األلباين املصدر:السلسةل الصحيحة اجلزء آو الصفحة 199:حمك احملدث:حصيح

ونتعرف عّل آعظم نعمة يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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12
الموضوع

ان الش يطان لَلنسان عدو مبني
األية  5من سورة يوسف

قال اي بين ل تقصص رؤايك عّل اخوتك
فيكيدوا ل كيدا ان الش يطان لَلنسان عدو مبني
التفسير (البغوي)

( قال اي بين ل تقصص رؤايك عّل اخوتك ) وذل آن رؤاي األنبياء علْيم السَلم وِح فعَل يعقوب آن الخوة اذا مسعوها
حسدوه فأمره ابلكامتن ( فيكيدوا ل كيدا ) فيحتالوا يف اهَلكك ألْنم يعلمون تأويلها فيحسدونك  .والَلم يف قوهل " ل "
صةل  ،كقوهل تعاىل  ( :لرهبم يرهبون ) ( األعراف  . ) 154 -وقيل  :هو مثل قوهلم نصحتك ونصحت ل  ،وشكرتك
وشكرت ل  ( .ان الش يطان لَلنسان عدو مبني ) آي  :يزين هلم الش يطان  ،وحيملهم عّل الكيد  ،لعداوته القدمية.
عن عبد ربه بن سعيد  ،قال  :مسعت آاب سلمة  ،قال  :كنت آرى الرؤاي هتمين حَّت مسعت آاب قتادة يقول  :كنت آرى الرؤاي
فمترضين  ،حَّت مسعت رسول هللا صّل هللا عليه وسَل  ،يقول  " :الرؤاي الصاحلة من هللا تعاىل  [ ،واحلَل من الش يطان ]
 ،فاذا رآى آحدمك ما حيب فَل حيدث به ال من حيب  ،واذا رآى ما يكره فليتعوذ ابهلل من رشها  ،ومن رش الش يطان وليتفل
ثَلًث  ،ول حيدث به آحدا فاْنا لن تُض" .
عن آيب رزين العقيل قال  :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل  " :الرؤاي جزء من آربعني آو س تة وآربعني جزءا من النبوة
 ،وهو عّل رجل طائر  ،فاذا حدث هبا وقعت "  ،وآحس به قال  " :ل َتدث هبا ال حبيبا آو لبيبا" .
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فان قام فتوضأ مث صّل قبلت صَلته

من تعار من الليل  ،فقال حني يستيقظ  :ل اهل ال هللا  ،وحده ل رشيك هل  ،هل املكل  ،وهل امحلد ،
حييي ومييت  ،بيده اخلي  ،وهو عّل َّك َشء قدير ؛ س بحان هللا  ،وامحلد هلل  ،ول اهل ال هللا  ،وهللا
آكب  ،ول حول ول قوة ال ابهلل  ،مث قال  :اللهم اغفر ل  ،آو دعا اس تجيب هل  ،فان قام فتوضأ مث
صّل قبلت صَلته
الراوي:عبادة بن الصامت احملدث:األلباين املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 6156:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل بركة النوم عّل طهارة يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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13
الموضوع

وما الحياة ادلنيا يف األخرة ال متاع
األية  26من سورة الرعد

اَّلل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
وفرحوا ابلحياة ادلنيا وما الحياة ادلنيا يف األخرة ال متاع
التفسير (البغوي)

يذكر تعاىل آنه هو اَلي يوسع الرزق عّل من يشاء ويقرت عّل من يشاء ملا هل يف ذل من احلمكة والعدل وفرح هؤلء الكفار
مبا آوتوا من احلياة ادلنيا اس تدراجا هلم واهمال كام قال " آحيس بون آمنا مندُه به من مال وبنني نسارع هلم يف اخليات بل ل
يشعرون " مث حقر احلياة ادلنيا ابلنس بة اىل ما ادخره تعاىل لعباده املؤمنني يف ادلار األخرة فقال " وما احلياة ادلنيا يف األخرة
ال متاع " كام قال " قل متاع ادلنيا قليل واألخرة خي ملن اتق ول تظلمون فتيَل " وقال " بل تؤثرون احلياة ادلنيا واألخرة
خي وآبق "
وقال المام آمحد  :حدثنا وكيع عن حيىي بن سعيد قال  :حدثنا اسامعيل بن آيب خادل عن قيس عن املس تورد آيخ بين فهرة
قال  :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل" ما ادلنيا يف األخرة ال كام َيعل آحدمك آصبعه هذه يف المي فلينظر مب ترجع " وآشار
ابلس بابة رواه مسَل يف حصيحه
ويف احلديث األخر آن رسول هللا صّل هللا عليه وسَل مر جبدي آسك ميت واألسك الصغي األذنني فقال " وهللا لدلنيا
آهون عّل هللا من هذا عّل آهل حني آلقوه" .
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -الكما اذا قلته آذهب هللا عز وجل مهك وقَض عنك دينك

قل اذا آصبحت واذا آمسيت اللهم اين آعوذ بك من اهلم واحلزن وآعوذ بك من العجز والكسل وآعوذ
بك من البخل واجلْب وآعوذ بك من غلبة ادلين وقهر الرجال
الرواية :دخل رسول هللا صّل هللا عليه وسَل ذات يوم املسجد فاذا هو برجل من األنصار يقال هل آبو
آمامة جالسا فيه فقال اي آاب آمامة ما ل آراك جالسا يف املسجد يف غي وقت الصَلة قال مهوم لزمتين
وديون اي رسول هللا قال آفَل آعلمك الكما اذا قلته آذهب هللا عز وجل مهك وقَض عنك دينك فقال
بّل اي رسول هللا قال قل اذا آصبحت واذا آمسيت اللهم اين آعوذ بك من اهلم واحلزن وآعوذ بك من
العجز والكسل وآعوذ بك من البخل واجلْب وآعوذ بك من غلبة ادلين وقهر الرجال قال فقلت ذل
فأذهب هللا عز وجل مهي وقَض عين ديين
الراوي:آبو سعيد اخلدري احملدث:املنذري املصدر:الرتغيب والرتهيب اجلزء آو الصفحة55/3:
حمك احملدث[:ل يزنل عن درجة احلسن وقد يكون عّل رشط الصحيحني آو آحدهام]

ونتدبر يف مفاتيح الفتاح مع:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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14
الموضوع

ان عبادي ليس ل علْيم سلطان
األية  42من سورة احلجر

ان عبادي ليس ل علْيم سلطان
ال من اتبعك من الغاوين
التفسير (البغوي)

وقوهل " ان عبادي ليس ل علْيم سلطان " آي اَلين قدرت هلم الهداية فَل سبيل ل علْيم ول وصول ل الْيم " ال من
اتبعك من الغاوين " اس تثناء منقطع.
وقد آورد ابن جرير ههنا من حديث عبد هللا بن املبارك عن عبد هللا بن موهب حدثنا يزيد بن قس يط قال  :اكنت األنبياء
يكون هلم مساجد خارجة من قراُه فاذا آراد النب آن يس تنئب ربه عن َشء خرج اىل مسجده فصّل ما كتب هللا مث سأهل ما
بدا هل فبيامن نب يف مسجده اذ جاء عدو هللا  -يعين ابليس  -حَّت جلس بينه وبني القبةل فقال النب آعوذ ابهلل من الش يطان
الرجمي قال فرده ذل ثَلث مرات فقال عدو هللا آخبين بأي َشء تنجو مين فقال النب بل آخبين بأي َشء تغلب ابن آدم
مرتني فأخذ َّك واحد مْنام عّل صاحبه فقال النب ان هللا تعاىل يقول " ان عبادي ليس ل علْيم سلطان ال من اتبعك من
الغاوين " قال عدو هللا قد مسعت هذا قبل آن تودل قال النب ويقول هللا " واما يزنغنك من الش يطان نزغ فاس تعذ ابهلل انه
مسيع علمي " واين وهللا ما آحسست بك قط ال اس تعذت ابهلل منك قال عدو هللا صدقت هبذا تنجو مين فقال النب آخبين
بأي َشء تغلب ابن آدم ؟ قال آخذه عند الغضب والهوى.
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -لكمة لو قالها ذهب عنه ما َيد

اين ألعَل لكمة لو قالها ذهب عنه ما َيد  ،لو قال  :آعوذ ابهلل من الش يطان  ،ذهب عنه ما َيد.
الرواية :كنت جالسا مع النب صّل هللا عليه وسَل ورجَلن يستبان  ،فأحدهام امحر وهجه وانتفخت
آوداجه  ،فقال النب صّل هللا عليه وسَل  :اين ألعَل لكمة لو قالها ذهب عنه ما َيد  ،لو قال  :آعوذ
ابهلل من الش يطان  ،ذهب عنه ما َيد  .فقالوا هل  :ان النب صّل هللا عليه وسَل قال  :تعوذ ابهلل من
الش يطان  .فقال  :وهل يب جنون ؟.
الراوي:سلامين بن رصد احملدث:البخاري املصدر:حصيح البخاري اجلزء آو الصفحة 3282:حمك احملدث[:حصيح]

ونتعَل النجاة من كيد الش يطان عند الغضب والهوى:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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15
الموضوع

ما شاء اَّلل ل قوة ال ابَّلل
األية  39من سورة الكهف

ولول اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اَّلل ل قوة ال ابَّلل
ان ترن آان آقل منك مال وودلا
التفسير (البغوي)

مث قال " ولول اذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ل قوة ال ابهلل ان ترن آان آقل منك مال وودلا " هذا َتضيض وحث عّل
ذل آي هَل اذا آجعبتك حني دخلِتا ونظرت الْيا محدت هللا عّل ما آنعم به عليك وآعطاك من املال آو الودل ما مل يعطه غيك
وقلت ما شاء هللا ل قوة ال ابهلل ولهذا
قال بعض السلف  :من آجعبه َشء من حاهل آو ماهل آو ودله فليقل ما شاء هللا ل قوة ال ابهلل وهذا مأخوذ من هذه األية
الكرمية
ويف الروايةعن آبو موىس األشعري عبدهللا بن قيس:
ملا غزا رسول هللا _صّل هللا عليه وسَل_ خيب  ،آو قال  :ملا توجه رسول هللا _صّل هللا عليه وسَل_  ،آرشف الناس
عّل واد  ،فرفعوا آصواهتم ابلتكبي  :هللا آكب هللا آكب  ،ل اهل ال هللا  ،فقال رسول هللا _صّل هللا عليه وسَل_  :اربعوا
عّل آنفسمك  ،انمك ل تدعون آمصا ول غائبا  ،انمك تدعون مسيعا قريبا  ،وهو معمك  ،وآان خلف دابة رسول هللا _صّل هللا
عليه وسَل_  ،فسمعين وآان آقول  :ل حول ول قوة ال ابهلل  ،فقال ل  :اي عبد هللا بن قيس  .قلت  :لبيك اي رسول هللا .
قال  :آل آدل عّل لكمة من كزن من كنوز اجلنة قلت  :بّل اي رسول هللا  ،فداك آيب وآيم  .قال  :ل حول ول قوة ال ابهلل
احملدث:البخاري املصدر:حصيح البخاري اجلزء آو الصفحة 4205:حمك احملدث[:حصيح].
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -اذا تكف مهك  ،ويغفر ل ذنبك

اي آُّيا الناس ! اذكروا هللا  ،جاءت الراجفة  ،تتبعها الرادفة  ،جاء املوت مبا فيه  ،جاء املوت مبا فيه .
قال آيب بن كعب  :فقلت  :اي رسول هللا ! اين آكرث الصَلة [ عليك ]  ،فمك آجعل ل من صَليت ؟
قال  :ما شئت  .قال  :قلت  :الربع ؟ قال  :ما شئت  ،وان زدت فهو خي ل  .قلت  :النصف ؟ قال
 :ما شئت  ،وان زدت فهو خي ل  .قال  :قلت  :ثلثني ؟ قال  :ما شئت  ،وان زدت فهو خي ل .
قلت  :آجعل ل صَليت لكها  .قال  :اذا تكف مهك  ،ويغفر ل ذنبك.
الراوي:آيب بن كعب احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتغيب اجلزء آو الصفحة 1670:حمك احملدث:حسن حصيح

ويف فضل يوم امجلعة والصَلة عّل الرسول فيه:
من آفضل آايممك يوم امجلعة  ،فيه خلق آدم  ،وفيه قبض  ،وفيه النفخة  ،وفيه الصعقة  ،فأكرثوا عل من
الصَلة فيه ؛ فان صَلتمك معروضة عل  .قالوا  :اي رسول هللا ! وكيف تعرض صَلتنا عليك وقد آرمت
؟ يعين  :بليت فقال  :ان هللا عز وجل حرم عّل األرض آن تأَّك آجساد األنبياء.
الراوي:آوس بن آيب آوس وقيل آوس بن آوس وادل ُعرو احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتغيب اجلزء آو الصفحة 1674:حمك احملدث:حصيح

نتعرف عّل كيفية احلصول عّل " آجر س نة صيامها وقيامها " يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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الموضوع

ويزيد اَّلل اَلين اهتدوا هدى
األية  76من سورة مرمي

ويزيد اَّلل اَلين اهتدوا هدى
والباقيات الصالحات خي عند ربك ثوااب وخي مردا
التفسير (البغوي)

يقول تعاىل ذكره :ويزيد هللا من سكل قصد احملجة ،واهتدى لسبيل الرشد ،فأمن بربه ،وصدق بأايته ،فعمل مبا آمره به ،وانِتى
عام ْناه عنه هدى مبا يتجدد هل من الميان ابلفرائض اليت يفرضها عليه  ،ويقر بلزوم فرضها اايه ،ويعمل هبا ،فذل زايدة من
هللا يف اهتدائه بأايته هدى عّل هداه ،وذل نظي قولهواذا ما آنـزلت سورة فمْنم من يقول آيمك زادته هذه امياان فأما اَلين
آمنوا فزادهتم امياان وُه يس تبرشون.
وقد اكن بعضهم يتأول ذل :ويزيد هللا اَلين اهتدوا هدى بناخس القرآن ومنسوخه ،فيؤمن ابلناخس ،كام آمن من قبل ابملنسوخ،
فذل زايدة هدى من هللا هل عّل هداه من قبل ( والباقيات الصالحات خي عند ربك ثوااب ) يقول تعاىل ذكره :واألعامل اليت
آمر هللا هبا عباده ورضْيا مْنم  ،الباقيات هلم غي الفانيات الصاحلات ،خي عند ربك جزاء ألهلها( وخي مردا ) علْيم من
مقامات هؤلء املرشكني ابهلل ،وآنديِتم اليت يفتخرون هبا عّل آهل الميان يف ادلنيا.
عن آيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ،قال " :جلس النب صّل هللا عليه وسَل ذات يوم ،فأخذ عودا ايبسا ،حفط ورقه مث
قال :ان قول ل اهل ال هللا ،وهللا آكب ،واحلمد هلل وس بحان هللاَ ،تط اخلطاايَ ،مك َتط ورق هذه الشجرة الرحي ،خذهن اي
آاب ادلرداء قبل آن حيال بينك وبيْنن ،هن الباقيات الصالحات ،وهن من كنوز اجلنة" ،قال آبو سلمة :فَكن آبو ادلرداء اذا
ذكر هذا احلديث قال :ألهللن هللا ،وألكبن هللا ،وألس بحن هللا ،حَّت اذا رآين اجلاهل حسب آين جمنون.
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -هل تدري فمي َيتصم املأل األعّل ؟

آاتين الليةل ريب تبارك وتعاىل يف آحسن صورة  ،فقال  :اي محمد هل تدري فمي َيتصم املأل األعّل ؟ قلت
 :ل  ،فوضع يده بني كتفي  ،حَّت وجدت بردها بني ثدَي  ،فعلمت ما يف السموات وما يف األرض ،
فقال  :اي محمد هل تدري فمي َيتصم املأل األعّل ؟ قلت نعم  ،يف الكفارات  ،وادلرجات  .والكفارات
املكث يف املساجد بعد الصلوات  ،وامليش عّل األقدام اىل امجلاعات  ،واس باغ الوضوء يف املَكره  .قال
 :صدقت اي محمد ! ومن فعل ذل عاش خبي  ،ومات خبي  ،واكن من خطيئته كيوم ودلته آمه  .وقال :
اي محمد اذا صليت فقل  :اللهم اين آسأل فعل اخليات  ،وترك املنكرات  ،وحب املساكني  ،وآن تغفر
ل  ،وترمحين  ،وتتوب عل  ،واذا آردت بعبادك فتنة فاقبضين اليك غي مفتون  .وادلرجات  :افشاء
السَلم واطعام الطعام  ،والصَلة ابلليل والناس نيام
الراوي:عبدهللا بن عباس احملدث:األلباين املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 59:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل يف فضائل ادلرجات يف:
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الموضوع

ذل هو الخْسان المبني
األية  11من سورة احلج

ومن الناس من يعبد اَّلل عّل حرف فان آصابه خي اطمأن به وان آصابته فتنة انقلب عّل وهجه
خْس ادلنيا واألخرة ذل هو الخْسان المبني
التفسير (البغوي)

قوهل عز وجل  ( :ومن الناس من يعبد هللا عّل حرف ) األية نزلت يف قوم من األعراب اكنوا يقدمون املدينة هماجرين من
ابديِتم فَكن آحدُه اذا قدم املدينة فصح هبا جسمه ونتجت هبا فرسه همرا حس نا وودلت امرآته غَلما وكرث ماهل قال هذا دين
حسن وقد آصبت فيه خيا واطمأن اليه وان آصابه مرض وودلت امرآته جارية وآهجضت رماكه وقل ماهل  ،قال ما آصبت
منذ دخلت يف هذا ادلين ال رشا فينقلب عن دينه وذل الفتنة فأنزل هللا عز وجل
( ومن الناس من يعبد هللا عّل حرف ) آكرث املفْسين قالوا عّل شك وآصل من حرف اليشء وهو طرفه حنو حرف اجلبل
واحلائط اَلي اكلقامئ عليه غي مس تقر فقيل للشاك يف ادلين انه يعبد هللا عّل حرف ألنه عّل طرف وجانب من ادلين مل
يدخل فيه عّل الثبات والمتكن وآصل اكلقامئ عّل حرف اجلبل مضطرب غي مس تقر يعرض آن يقع يف آحد جانب الطرف
لضعف قيامه ولو عبدوا هللا يف الشكر عّل الْساء والصب عّل الُضاء مل يكونوا عّل حرف قال احلسن  :هو املنافق يعبده
بلسانه دون قلبه ( فان آصابه خي ) حصة يف جسمه وسعة يف معيش ته  ( ،اطمأن به ) آي ريض به وسكن اليه ( وان
آصابته فتنة ) بَلء يف جسده وضيق يف معيش ته  ( ،انقلب عّل وهجه ) ارتد ورجع عّل عقبه اىل الوجه اَلي اكن عليه من
الكفر ( خْس ادلنيا ) يعين هذا الشاك خْس ادلنيا بفوات ما اكن يؤمل  ( ،واألخرة ) بذهاب ادلين واخللود يف النار قرآ
يعقوب " خارس " ابأللف واألخرة جر ( ذل هو اخلْسان املبني ) الظاهر
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -احفظ هللا حيفظك احفظ هللا َتده آمامك

اي غَلم آو اي بين آل آعلمك لكامت ينفعك هللا هبن قلت بّل فقال احفظ هللا حيفظك احفظ هللا َتده
آمامك تعرف اىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة اذا سألت فاسأل هللا واذا اس تعنت فاس تعن ابهلل فقد
جف القَل مبا هو اكئن فلو آن اخللق لكهم مجيعا آرادوا آن ينفعوك بيشء مل يقضه هللا ل مل يقدروا عليه
وان آرادوا آن يُضوك بيشء مل يقضه هللا ل مل يقدروا عليه واُعل هلل ابلشكر واليقني واعَل آن الصب
عّل ما تكره خيا كثيا وآن النرص مع الصب وآن الفرج مع الكرب وآن مع العْس يْسا
الراوي:عبدهللا بن عباس احملدث:عبد احلق الشبيل املصدر:األحَكم الرشعية الكبى اجلزء آو الصفحة 333/3:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل األخذ ابألس باب والتوَّك عّل رب األس باب يف:
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الموضوع

وآعوذ بك رب آن حيُضون
األية  97و  98من سورة املؤمنون

وقل رب آعوذ بك من مهزات الش ياطني
وآعوذ بك رب آن حيُضون
التفسير (البغوي)

وقوهل تعاىل" وقل رب آعوذ بك من مهزات الش ياطني " آمره هللا آن يس تعيذ من الش ياطني ألْنم ل تنفع معهم احليل ول
ينقادون ابملعروف وقد قدمنا عند الاس تعاذة آن رسول هللا صّل هللا عليه وسَل اكن يقول " آعوذ ابهلل السميع العلمي من
الش يطان الرجمي من مهزه ونفخه ونفثه" .
وقوهل تعاىل " وآعوذ بك رب آن حيُضون " آي يف َشء من آمري ولهذا آمر بذكر هللا يف ابتداء األمور وذل لطرد الش يطان
عند األَّك وامجلاع واَلحب وغي ذل من األمور ولهذا روى آبو داود آن رسول هللا صّل هللا عليه وسَل اكن يقول " اللهم اين
آعوذ بك من الهرم وآعوذ بك من الهدم ومن الغرق وآعوذ بك آن يتخبطين الش يطان عند املوت"
وقال المام آمحد حدثنا يزيد آخبان محمد بن احساق عن ُعرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال  :اكن رسول هللا صّل هللا
عليه وسَل يعلمنا لكامت يقولهن عند النوم من الفزع " بسم هللا آعوذ بلكامت هللا التامة من غضبه وعقابه ومن رش عباده ومن
مهزات الش ياطني وآن حيُضون " قال فَكن عبد هللا بن ُعرو يعلمها من بلغ من ودله آن يقولها عند نومه ومن اكن مْنم صغيا
ل يعقل آن حيفظها كتهبا هل فعلقها يف عنقه  .ورواه آبو داود والرتمذي والنسايئ من حديث محمد بن احساق وقال الرتمذي
حسن غريب.
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -واكنت هل حرزا من الش يطان

من قال  :ل اهل ال هللا وحده ل رشيك هل  ،هل املكل وهل امحلد وهو عّل َّك َشء قدير  ،يف يوم  ،مائة
مرة  .اكنت هل عدل عرش رقاب  .وكتبت هل مائة حس نة  .وحميت عنه مائة سيئة  .واكنت هل حرزا من
الش يطان  ،يومه ذل  ،حَّت مييس  .ومل يأت آحد آفضل مما جاء به ال آحد ُعل آكرث من ذل  .ومن
قال  :س بحان هللا وحبمده  ،يف يوم  ،مائة مرة  ،حطت خطاايه  .ولو اكنت مثل زبد البحر
الراوي:آبو هريرة احملدث:مسَل املصدر:حصيح مسَل اجلزء آو الصفحة 2691:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل رشف العبودية هلل وفضلها يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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19
الموضوع

ان معي ريب س ْيدين
األية  61و  62من سورة الشعراء

فلما تراءى الجمعان قال آحصاب موىس اان لمدركون
قال الك ان معي ريب س ْيدين
التفسير (البغوي)

فلام تراءى امجلعانأي رآى َّك من الفريقني صاحبه فعند ذل " قال آحصاب موىس اان ملدركون" وذل آْنم انِتى هبم السي اىل
س يف البحر وهو حبر القلزم فصار آماهمم البحر وقد آدركهم فرعون جبنوده.
لهذا قالوا " اان ملدركون قال الك ان معي ريب س ْيدين " آي ل يصل اليمك َشء مما َتذرون فان هللا س بحانه هو اَلي آمرين
آن آسي ههنا بمك وهو س بحانه وتعاىل ل َيلف امليعاد واكن هارون عليه السَلم يف املقدمة ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل
فرعون وموىس عليه السَلم يف الساقة وقد ذكر غي واحد من املفْسين آْنم وقفوا ل يدرون ما يصنعون وجعل يوشع بن نون
آو مؤمن آل فرعون يقول ملوىس عليه السَلم اي نب هللا ههنا آمرك ربك آن تسي ؟ فيقول نعم فاقرتب فرعون وجنوده ومل
يبق ال القليل فعند ذل آمر هللا نبييه موىس عليه السَلم آن يُضب بعصاه البحر فُضبه وقال انفلق ابذن هللا وروى ابن
آيب حامت حدثنا آبو زرعة حدثنا صفوان بن صاحل حدثنا الوليد حدثنا محمد بن محزة بن يوسف عن عبد هللا بن سَلم آن موىس
عليه السَلم ملا انِتى اىل البحر قال  :اي من اكن قبل َّك َشء واملكون لك َشء والَكئن بعد َّك َشء اجعل لنا خمرجا.
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -مفنك وحدك ل رشيك ل ل امحلد ول الشكر

من قال حني يصبح اللهم ما آصبح يب من نعمة آو بأحد من خلقك مفنك وحدك ل رشيك ل ل امحلد
ول الشكر فقد آدى شكر يومه ومن قال مثل ذل حني مييس فقد آدى شكر ليلته
الراوي -:احملدث:ابن القمي املصدر:زاد املعاد اجلزء آو الصفحة 339/2:حمك احملدث:حسن

ونتعرف عّل اليقني هبداية هللا وقضائه يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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20
الموضوع

وَلكر اَّلل آكب
األية  45من سورة العنكبوت

اتل ما آوِح اليك من الكتاب وآقم الصَلة ان الصَلة تْنى عن الفحشاء والمنكر
وَلكر اَّلل آكب واَّلل يعَل ما تصنعون
التفسير (البغوي)

( اتل ما آوِح اليك من الكتاب ) يعين القرآن ( وآمق الصَلة ان الصَلة تْنى عن الفحشاء واملنكر ) الفحشاء  :ما قبح من
األعامل  ،واملنكر  :ما ل يعرف يف الرشع  .قال ابن مسعود  ،وابن عباس  :يف الصَلة منِتى ومزدجر عن معايص هللا  ،مفن
مل تأمره صَلته ابملعروف  ،ومل تْنه عن املنكر  ،مل يزدد بصَلته من هللا ال بعدا  .وقال احلسن  ،وقتادة  :من مل تْنه صَلته
عن الفحشاء واملنكر فصَلته وابل عليه.
( وَلكر هللا آكب ) آي  :ذكر هللا آفضل الطاعات  .عن آيب ادلرداء ريض هللا عنه  ،قال  :قال رسول هللا  -صّل هللا عليه
وسَل  " : -آل آنبئمك خبي آعاملمك وآزاكها عند مليكمك وآرفعها يف درجاتمك  ،وخي لمك من اعطاء اَلهب والورق  ،وآن تلقوا
عدومك  ،فتُضبوا آعناقهم  ،ويُضبوا آعناقمك " ؟ قالوا  :وما ذاك اي رسول هللا ؟ قال  " :ذكر هللا" .
وعن آيب احساق قال  :مسعت األغر قال  :آشهد عّل آيب هريرة وآيب سعيد آْنام شهدا عّل رسول هللا  -صّل هللا عليه وسَل
  ،قال  " :ل يقعد قوم يذكرون هللا ال حفِتم املَلئكة  ،وغشيِتم الرمحة  ،ونزلت علْيم السكينة  ،وذكرُه هللا فمين عنده".
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -آكرث وآفضل من ذكرك ابلليل والْنار

بأي َشء َترك شفتيك اي آاب آمامة ؟  .فقلت  :آذكر هللا اي رسول هللا ! فقال  :آل آخبك بأكرث وآفضل
من ذكرك ابلليل والْنار ؟  .قلت  :بّل اي رسول هللا ! قال  :تقول  ( :س بحان هللا عدد ما خلق ،
س بحان هللا ملء ما خلق  ،س بحان هللا عدد ما يف األرض [والسامء] س بحان هللا ملء ما يف األرض
والسامء  ،س بحان هللا عدد ما آحىص كتابه  ،س بحان هللا ملء ما آحىص كتابه  ،س بحان هللا عدد َّك
َشء  ،س بحان هللا ملء َّك َشء  ،امحلد هلل عدد ما خلق  ،وامحلد هلل ملء ما خلق  ،وامحلد هلل عدد
ما يف األرض والسامء  ،وامحلد هلل ملء ما يف األرض والسامء  ،وامحلد هلل عدد ما آحىص كتابه  ،وامحلد
هلل ملء ما آحىص كتابه  ،وامحلد هلل عدد َّك َشء  ،وامحلد هلل ملء َّك َشء ) .
الراوي:آبو آمامة الباهل احملدث:األلباين املصدر:حصيح الرتغيب اجلزء آو الصفحة 1575:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل اين وكيف تكون مؤمترات املَلئكة يف:
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الموضوع

آن اَّلل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
األية 36و  37من سورة الروم

واذا آذقنا الناس رمحة فرحوا هبا وان تصهبم سيئة بما قدمت آيدُّيم اذا ُه يقنطون
آولم يروا آن اَّلل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان يف ذل ألايت لقوم يؤمنون
التفسير (البغوي)

قال تعاىل " واذا آذقنا الناس رمحة فرحوا هبا وان تصهبم سيئة مبا قدمت آيدُّيم اذا ُه يقنطون" هذا انَكر عّل النسان من
حيث هو ال من عصمه هللا ووفقه فان النسان اذا آصابته نعمة بطر .وقال " ذهب السيئات عين انه لفرح خفور " آي يفرح
يف نفسه ويفخر عّل غيه واذا آصابه شدة قنط وآيس آن حيصل هل بعد ذل خي ابللكية .قال هللا تعاىل " ال اَلين صبوا
وُعلوا الصاحلات" آي صبوا يف الُضاء وُعلوا الصاحلات يف الرخاء كام ثبت يف الصحيح " جعبا للمؤمن ل يقيض هللا هل قضاء
ال اكن خيا هل ان آصابته رساء شكر فَكن خيا هل وان آصابته ُضاء صب فَكن خيا هل"
قوهل تعاىل " آومل يروا آن هللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر" آي هو املترصف الفاعل َلل حبمكته وعدهل فيوسع عّل قوم
ويضيق عّل آخرين " ان يف ذل ألايت لقوم يؤمنون" .
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -اللهم اين آسأل علما انفعا

اللهم اين آسأل علما انفعا ورزقا طيبا وُعَل متقبَل
اكن يقولها اذا صّل الصبح حني يسَل
الراوي:آم سلمة هند بنت آيب آمية احملدث:األلباين املصدر:حصيح ابن ماجه اجلزء آو الصفحة 762:حمك احملدث:حصيح

اللهم اغفر ل ذنب  ،ووسع ل يف داري  ،وابرك ل يف رزِق  ،فقلت  :اي نب هللا مسعتك تدعو بكذا
وكذا  ،قال  :وهل تركن من َشء ؟
الراوي:آبو موىس األشعري عبدهللا بن قيس احملدث:النووي املصدر:األذاكر اجلزء آو الصفحة 44:حمك احملدث:اس ناده حصيح

ونتعَل مْنج املسَل يف حياته يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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الموضوع

ومن تزَّك فانما يزتَّك لنفسه
األية  18من سورة فاطر

ول تزر وازرة وزر آخرى وان تدع مثقةل اىل محلها ل حيمل منه َشء ولو اكن ذا قرىب
انما تنذر اَلين َيشون رهبم ابلغيب وآقاموا الصَلة ومن تزَّك فانما يزتَّك لنفسه واىل اَّلل المصي
التفسير (البغوي)

وقوهل تعاىل  " :ول تزر وازرة وزر آخرى " آي يوم القيامة " وان تدع مثقةل اىل محلها " آي وان تدع نفس مثقةل بأوزارها
اىل آن تساعد عّل محل ما علْيا من األوزار آو بعضه " ل حيمل منه َشء ولو اكن ذا قرىب " آي وان اكن قريبا الْيا حَّت
ولو اكن آابها آو ابْنا َّك مشغول بنفسه وحاهل
قال عكرمة يف قوهل تعاىل  " :وان تدع مثقةل اىل محلها " األية قال هو اجلار يتعلق جباره يوم القيامة فيقول اي رب سل هذا مل
اكن يغلق اببه دوين وان الَكفر ليتعلق ابملؤمن يوم القيامة فيقول هل اي مؤمن ان ل عندك يدا قد عرفت كيف كنت ل يف
ادلنيا وقد احتجت اليك اليوم فَل يزال املؤمن يشفع هل عند ربه حَّت يرده اىل مزنل دون مزنهل وهو يف النار
وان الوادل ليتعلق بودله يوم القيامة فيقول اي بين آي وادل كنت ل ؟ فيثين خيا فيقول هل اي بين اين قد احتجت اىل مثقال
ذرة من حس ناتك آجنو هبا مما ترى فيقول هل ودله اي آبت ما آيْس ما طلبت ولكين آختوف مثل ما تتخوف فَل آس تطيع آن
آعطيك شيئا
مث يتعلق بزوجته فيقول اي فَلنة آو اي هذه آي زوج كنت ل فتثين خيا فيقول لها اين آطلب اليك حس نة واحدة هتبْيا ل
لعل آجنو هبا مما ترين  .قال فتقول ما آيْس ما طلبت ولكين ل آطيق آن آعطيك شيئا اين آختوف مثل اَلي تتخوف
مث قال تبارك وتعاىل  " :امنا تنذر اَلين َيشون رهبم ابلغيب وآقاموا الصَلة " آي امنا يتعظ مبا جئت به آولو البصائر والْنى
اخلائفون من رهبم الفاعلون ما آمرُه به " ومن تزَّك فامنا يزتَّك لنفسه" آي ومن ُعل صاحلا فامنا يعود نفعه عّل نفسه" واىل
هللا املصي " آي واليه املرجع واملأب وهو رسيع احلساب وس يجزي َّك عامل بعمل ان خيا خفي وان رشا فرش.

50

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة

ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -واعلموا آن آحب العمل اىل اَّلل آدومه وان قل

سددوا وقاربوا وآبرشوا  .فانه لن يدخل اجلنة آحدا ُعل قالوا ول آنت اي رسول اَّلل قال ول آان ال آن
يتغمدين اَّلل منه برمحة واعلموا آن آحب العمل اىل اَّلل آدومه وان قل ويف رواية هبذا الس ناد ومل يذكر
" وآبرشوا" .
الراوي:عائشة آم املؤمنني احملدث:مسَل املصدر:حصيح مسَل اجلزء آو الصفحة 2818:حمك احملدث:حصيح

من صّل عل واحدة  ،صّل هللا عليه عرش صلوات  ،و حط عنه عرش خطيئات  ،و رفع هل عرش
درجات
الراوي:آنس بن مال احملدث:األلباين املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 6359:حمك احملدث:حصيح

نتعرف عّل اَلي ميدحه هللا تعاىل يف السامء يف:
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س تجدين ان شاء اَّلل من الصابرين
األية  102من سورة الصافات

فلما بلغ معه السعي قال اي بين اين آرى يف المنام آين آذحبك فانظر ماذا ترى
قال اي آبت افعل ما تؤمر س تجدين ان شاء اَّلل من الصابرين
التفسير (البغوي)

وقوهل تعاىل " فلام بلغ معه السعي " آي كب وترعرع وصار يذهب مع آبيه ومييش معه وقد اكن ابراهمي عليه الصَلة والسَلم
يذهب يف َّك وقت يتفقد ودله وآم ودله ببَلد فاران وينظر يف آمرهام وقد ذكر آنه اكن يركب عّل الباق رسيعا اىل هناك وهللا
آعَل
وعن ابن عباس ريض هللا عْنام وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبي وعطاء اخلراساين وزيد بن آسَل وغيُه " فلام بلغ معه السعي
" مبعىن شب وارَتل وآطاق ما يفعل آبوه من السعي والعمل
"فلام بلغ معه السعي قال اي بين اين آرى يف املنام آين آذحبك فانظر ماذا ترى " قال عبيد بن ُعي رؤاي األنبياء وِح مث تَل
هذه األية " قال اي بين اين آرى يف املنام آين آذحبك فانظر ماذا ترى"
عن ابن عباس ريض هللا عْنام قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل " رؤاي األنبياء يف املنام وِح " ليس هو يف َشء
من الكتب الس تة من هذا الوجه وامنا آعَل ابنه بذل ليكون آهون عليه وليختب صبه وجدله وعزمه يف صغره عّل طاعة هللا
تعاىل وطاعة آبيه " قال اي آبت افعل ما تؤمر " آي امض ملا آمرك هللا من ذحبي " س تجدين ان شاء هللا من الصابرين " آي
سأصب وآحتسب ذل عند هللا عز وجل وصدق صلوات هللا وسَلمه عليه فامي وعد ولهذا قال هللا تعاىل " واذكر يف الكتاب
اسامعيل انه اكن صادق الوعد واكن رسول نبيا واكن يأمر آهل ابلصَلة والزاكة واكن عند ربه مرضيا" .
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -ل تدعوا عّل آنفسمك

من هذا الَلعن بعيه ؟ " قال  :آان  .اي رسول هللا ! قال " انزل عنه  .فَل تصحبنا مبلعون  .ل تدعوا
عّل آنفسمك  ،ول تدعوا عّل آولدمك  ،ول تدعوا عّل آموالمك  ،ل توافقوا من هللا ساعة يسأل فْيا عطاء
 ،فيس تجيب لمك" .
الرواية :رسان مع رسول هللا صّل هللا عليه وسَل يف غزوة بطن بواط  .وهو يطلب اجملدي بن ُعرو
اجلهين  .واكن الناحض يعقبه منا امخلسة والس تة والس بعة  .فدارت عقبة رجل من األنصار عّل انحض هل .
فأانخه فركبه  .مث بعثه فتدلن عليه بعض التدلن  .فقال هل  :شأ  .لعنك هللا  .فقال رسول هللا صّل هللا
عليه وسَل( :احلديث)
الراوي:جابر بن عبدهللا احملدث:مسَل املصدر:حصيح مسَل اجلزء آو الصفحة 3009:حمك احملدث:حصيح

بني لكمة فْيا رضوان هللا ولكمة فْيا خسط هللا نتعَل يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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الموضوع

ل ظَل اليوم
األية  17من سورة غافر

اليوم َتزى َّك نفس بما كسبت
ل ظَل اليوم ان اَّلل رسيع الحساب
التفسير (البغوي)

َيب تعاىل عن عدهل يف حمكه بني خلقه آنه ل يظَل مثقال ذرة من خي ول من رش بل َيزي ابحلس نة عرش آمثالها وابلسيئة
واحدة ولهذا قال تبارك وتعاىل " ل ظَل اليوم " كام ثبت يف حصيح مسَل عن آيب ذر " ريض هللا عنه عن رسول هللا صّل
هللا عليه وسَل فامي حييك عن ربه عز وجل آنه قال " اي عبادي اين حرمت الظَل عّل نفيس وجعلته بينمك حمرما فَل تظاملوا -
اىل آن قال  -اي عبادي امنا يه آعاملمك آحصْيا عليمك مث آوفيمك اايها مفن وجد خيا فليحمد هللا تبارك وتعاىل ومن وجد غي
ذل فَل يلومن ال نفسه " وقوهل عز وجل " ان هللا رسيع احلساب " آي حياسب اخلَلئق لكهم كام حياسب نفسا واحدة كام
قال جل وعَل " ما خلقمك ول بعثمك ال كنفس واحدة " وقال جل جَلهل " وما آمران ال واحدة لكمح ابلبرص".
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -وكونوا عباد هللا اخواان

ل َتاسدوا  ،ول تناجشوا  ،ول تباغضوا ول تدابروا  ،ول يبع بعضمك عّل بيع بعض  ،وكونوا عباد هللا
اخواان  ،املسَل آخو املسَل  ،ل يظلمه ول َيذهل  ،ول حيقره  ،التقوى ههنا – وآشار اىل صدره –
حبسب امرئ من الرش آن حيقر آخاه املسَل َّ ،ك املسَل عّل املسَل حرام  ،دمه  ،وماهل  ،وعرضه
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلباين املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 7242:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل معاين "وكونوا عباد هللا اخواان" يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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وما لهم بذل من عَل ان ُه ال يظنون
األية  24من سورة اجلاثية

وقالوا ما يه ال حياتنا ادلنيا نموت وحنيا وما ُّيلكنا ال ادلهر
وما لهم بذل من عَل ان ُه ال يظنون
التفسير (البغوي)

( وقالوا ) يعين منكري البعث ( ما يه ال حياتنا ادلنيا ) آي ما احلياة ال حياتنا ادلنيا ( منوت وحنيا ) آي ميوت األابء وحييا
األبناء  ،وقال الزجاج  :يعين منوت وحنيا  ،فالواو لَلجامتع ( وما ُّيلكنا ال ادلهر ) آي وما يفنينا ال مر الزمان وطول العمر
واختَلف الليل والْنار  ( .وما هلم بذل ) اَلي قالوه ( من عَل ) آي مل يقولوه عن عَل [ علموه ] ( ان ُه ال يظنون ).
عن آيب هريرة  -ريض هللا عنه  ، -قال  :قال رسول هللا  -صّل هللا عليه وسَل  " : -قال هللا تعاىل  :ل يقل ابن آدم اي خيبة
ادلهر  ،فاين آان ادلهر  ،آرسل الليل والْنار  ،فاذا شئت قبضِتام" .
وعن آيب هريرة  -ريض هللا عنه  -قال  :قال رسول هللا  -صّل هللا عليه وسَل  " : -ل يسب آحدمك ادلهر [ فان هللا هو
ادلهر ]  ،ول يقولن للعنب الكرم  ،فان الكرم هو الرجل املسَل" .
ومعىن احلديث  :آن العرب اكن من شأْنم ذم ادلهر  ،وس به عند النوازل  ،ألْنم اكنوا ينس بون اليه ما يصيهبم من املصائب
واملَكره  ،فيقولون  :آصابِتم قوارع ادلهر  ،وآابدُه ادلهر  ،كام آخب هللا تعاىل عْنم  " :وما ُّيلكنا ال ادلهر " فاذا آضافوا اىل
ادلهر ما انهلم من الشدائد س بوا فاعلها  ،فَكن مرجع س هبم اىل هللا  -عز وجل  ، -اذ هو الفاعل يف احلقيقة لألمور اليت
يضيفوْنا اىل ادلهر  [ ،فْنوا عن سب ادلهر ].
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -آل آخبك مبَلك ذل لكه ؟

لقد سألت عظميا  ،وانه ليسي عّل من يْسه اَّلل عليه  ،تعبد اَّلل ل ترشك به شيئا  ،وتقمي الصَلة ،
وتؤيت الزاكة  ،وتصوم رمضان  ،وَتج البيت مث قال :آل آدل عّل آبواب اخلي ؟ الصوم جنة  ،والصدقة
تطفئ اخلطيئة كام يطفئ النار املاء  ،وصَلة الرجل من جوف الليل  ،مث قرآ ( تتجاَف جنوهبم عن المضاجع
) حَّت بلغ ( جزاء بما اكنوا يعملون ) مث قال :آل آخبك برآس األمر  ،وُعوده  ،وذروة س نامه ؟ اجلهاد
مث قال :آل آخبك مبَلك ذل لكه ؟ قلت :بّل  ،فأخذ بلسانه  ،فقال :تكف عليك هذا قلت :اي نب اَّلل
واان لمؤاخذون مبا نتلكم به ؟ قال :ثلكتك آمك اي معاذ وهل يكب الناس عّل وجوههم يف النار  ،ال
حصائد آلسنِتم
الرواية :عن معاذ بن جبل قال كنت مع النب -صّل هللا عليه وسَلَ -ف سفر فأصبحت يوما قريبا منه
وحنن نسي فقلت اي رسول اَّلل آخبِن بعمل يدخلىن الجنة ويباعدِن من النار .فقال (احلديث).
الراوي:معاذ بن جبل احملدث:األلباين املصدر:حصيح ابن ماجه اجلزء آو الصفحة 3224:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل قول اخلي يف:
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26
الموضوع

ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه
األية  38من سورة محمد

ها آنمت هؤلء تدعون لتنفقوا يف سبيل اَّلل فمنمك من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه
واَّلل الغين وآنمت الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيمك مث ل يكون
التفسير (البغوي)

ها آنمت هؤلء تدعون لتنفقوا يف سبيل هللا مفنمك من يبخألي ل َييب اىل ذل " ومن يبخل فامنا يبخل عن نفسه " آي امنا
نقص نفسه من األجر وامنا يعود وابل ذل عليه
"وهللا الغين " آي عن َّك ما سواه وَّك َشء فقي اليه دامئا ولهذا قال تعاىل " وآنمت الفقراء " آي ابَلات اليه فوصفه ابلغين
وصف لزم هل ووصف اخللق ابلفقر وصف لزم هلم ل ينفكون عنه.
وقوهل تعاىل " وان تتولوا " آي عن طاعته واتباع رشعه " يستبدل قوما غيمك مث ل يكونوا آمثالمك " آي ولكن يكونون سامعني
مطيعني هل وألوامره.
وعن آيب هريرة ريض هللا عنه قال ان رسول هللا صّل هللا عليه وسَل تَل هذه األية" وان تتولوا يستبدل قوما غيمك مث ل
يكونوا آمثالمك " قالوا اي رسول هللا من هؤلء اَلين ان تولينا استبدل بنا مث ل يكونوا آمثالنا ؟ قال فُضب بيده عّل كتف
سلامن الفاريس ريض هللا عنه مث قال " هذا وقومه ولو اكن ادلين عند الرثاي لتناوهل رجال من الفرس"
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -و من ل يشكر الناس ل يشكر هللا

التحدث بنعمة هللا شكر  ،و تركها كفر  ،و من ل يشكر القليل ل يشكر الكثي  ،و من ل يشكر
الناس ل يشكر هللا  ،و امجلاعة بركة  ،و الفرقة عذاب
الراوي:النعامن بن بشي احملدث:األلباين املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 3014:حمك احملدث:حسن

اذا رآى آحدمك من نفسه آو ماهل آو من آخيه ما يعجبه فليدع هل ابلبكة  ،فان العني حق
الراوي:عامر بن ربيعة احملدث:األلباين املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 556:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل من معاين "اللكمة الطيبة صدقة" يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة

59

27
الموضوع

برشامك اليوم جنات َتري من َتِتا األْنار
األية  12من سورة احلديد

يوم ترى المؤمنني والمؤمنات يسع نورُه بني آيدُّيم وبأيماْنم
برشامك اليوم جنات َتري من َتِتا األْنار خادلين فْيا ذل هو الفوز العظمي
التفسير (البغوي)

قول تعاىل خمبا عن املؤمنني املتصدقني آْنم يوم القيامة يسع نورُه بني آيدُّيم يف عرصات القيامة حبسب آعامهلم كام قال عبد
هللا بن مسعود يف قوهل تعاىل " يسع نورُه بني آيدُّيم " قال عّل قدر آعامهلم ميرون عّل الرصاط مْنم من نوره مثل اجلبل
ومْنم من نوره مثل النخةل ومْنم من نوره مثل الرجل القامئ وآدانُه نورا من نوره يف اهبامه يتقد مرة ويطفأ مرة
وقال قتادة ذكر لنا آن نب هللا صّل هللا عليه وسَل اكن يقول " من املؤمنني من ييضء نوره من املدينة اىل عدن آبني وصنعاء
فدون ذل حَّت ان من املؤمنني من ييضء نوره موضع قدميه" .
وعن جنادة بن آيب آمية قال انمك مكتوبون عند هللا بأسامئمك وس اميمك وحَلمك وجنوامك وجمالسمك فاذا اكن يوم القيامة قيل اي فَلن
هذا نورك اي فَلن ل نور ل وقرآ " يسع نورُه بني آيدُّيم"
وقال الضحاك ليس آحد ال يعط نورا يوم القيامة فاذا انِتوا اىل الرصاط طفئ نور املنافقني فلام رآى ذل املؤمنون آشفقوا آن
يطفأ نورُه كام طفئ نور املنافقني فقالوا " ربنا آمتم لنا نوران " وقال احلسن " يسع نورُه بني آيدُّيم " يعين عّل الرصاط.
وعن آاب ادلرداء وآاب ذر َيبان عن النب صّل هللا عليه وسَل قال" آان آول من يؤذن هل يوم القيامة ابلسجود وآول من يؤذن
هل برفع رآسه فأنظر من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن شامل فأعرف آميت من بني األمم " فقال هل رجل اي نب هللا كيف
تعرف آمتك من بني األمم ما بني نوح اىل آمتك ؟ فقال " آعرفهم حمجلون من آثر الوضوء ول يكون ألحد من األمم غيُه
وآعرفهم يؤتون كتهبمبأمياْنم وآعرفهم بس اميُه يف وجوههم وآعرفهم بنورُه يسع بني آيدُّيم "  .وقوهل " وبأمياْنم " قال الضحاك
 :آي وبأمياْنم كتهبم كام قال " مفن آويت كتابه بميينه" وقوهل " برشامك اليوم جنات َتري من َتِتا األْنار" آي يقال هلم برشامك
اليوم جنات آي لمك البشارة جبنات َتري من َتِتا األْنار " خادلين فْيا " آي ماكثني فْيا آبدا " ذل هو الفوز العظمي".
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -فان هللا ل ميل حَّت متلوا

( خذوا من العمل ما تطيقون فان هللا ل ميل حَّت متلوا ) قالت :واكن آحب األعامل اىل رسول هللا صّل
هللا عليه وسَل ما دام عليه وان قل واكن اذا صّل صَلة دام علْيا قال :يقول آبو سلمة :قال هللا عز
وجل{ :اَلين ُه عّل صَلهتم دائمون} [املعارج]23 :
الراوي:عائشة احملدث:شعيب األرانؤوط املصدر:خترجي حصيح ابن حبان اجلزء آو الصفحة 353:حمك احملدث:اس ناده حصيح عّل رشط البخاري

ونتدبر من معاين "لعلمك تتقون" يف:
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28
الموضوع

ولن يؤخر اَّلل نفسا اذا جاء آجلها
األية  10و  11من سورة املنافقون

وآنفقوا من ما رزقنامك من قبل آن يأيت آحدمك الموت فيقول رب لول آخرتين اىل آجل قريب
فأصدق وآكن من الصالحني * ولن يؤخر اَّلل نفسا اذا جاء آجلها واَّلل خبي بما تعملون
التفسير (البغوي)

{ وآنفقوا من ما رزقنامك } يدخل يف هذا ،النفقات الواجبة ،من الزاكة والكفاراتونفقة الزوجات ،واملامليك ،وحنو ذل ،والنفقات
املس تحبة ،كبذل املال يف مجيع املصاحل ،وقال { :مما رزقنامك } ليدل ذل عّل آنه تعاىل ،مل يلكف العباد من النفقة ،ما يعنِتم
ويشق علْيم ،بل آمرُه ابخراج جزءمما رزقهم هللا اَلي يْسه هلمويْس هلم آس بابه.
فليشكروا اَلي آعطاُه ،مبواساة اخواْنم احملتاجني ،وليبادروا بذل ،املوت اَلي اذا جاء ،مل ميكن العبد آن يأيت مبثقال ذرة
من اخلي ،ولهذا قال { :من قبل آن يأيت آحدمك الموت فيقول } متحْسا عّل ما فرط يف وقت المَكن ،سائَل الرجعة اليت
يه حمال { :رب لول آخرتين اىل آجل قريب } آي :ألتدارك ما فرطت فيه { ،فأصدق } من مال ،ما به آجنو من العذاب،
وآس تحق به جزيل الثواب { ،وآكن من الصالحني } بأداء املأمورات لكها ،واجتناب املْنيات ،ويدخل يف هذا ،احلج وغيه،
وهذا السؤال والمتين ،قد فات وقته ،ول ميكن تداركه.
{ ولن يؤخر اَّلل نفسا اذا جاء آجلها } احملتوم لها { واَّلل خبي بما تعملون } من خي ورش ،فيجازيمك عّل ما علمه منمك ،من
النيات واألعامل.
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -من ذا يس تغفرين فأغفر هل ؟

آشهد عند هللا ل ميوت عبد يشهد آن ل اهل ال هللا وآين رسول هللا صدقا من قلبه  ،مث يسدد ال سكل
يف اجلنة  .قال  :وقد وعدين رىب عز وجل آن يدخل من آميت س بعني آلفا ل حساب علْيم ول عذاب ،
واين ألرجو آن ل يدخلوها حَّت تبوءوا آنمت ومن صلح من آابئمك وآزواجمك وذرايتمك مساكن يف اجلنة .
وقال  :اذا مَض نصف الليل  -آو قال  :ثلثا الليل  -يزنل هللا عز وجل اىل السامء ادلنيا فيقول  :ل آسال
عن عبادي آحدا غيي  ،من ذا يس تغفرين فأغفر هل ؟ من اَلي يدعوين آس تجيب هل ؟ من ذا اَلي
يسألين آعطيه ؟ حَّت ينفجر الصبح .
الراوي:رفاعة بن عرابة اجلهين احملدث:الوادعي املصدر:الشفاعة اجلزء آو الصفحة 132:حمك احملدث:عّل رشط الش يخني

ونتعَل اللقاء مع هللا تعاىل َّك ليةل يف:

مشروع تدبر  -آية بمائة ركعة
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29
الموضوع

فاجتباه ربه فجعل من الصالحني
األية  48اىل  50من سورة القَل

فاصب لحمك ربك ول تكن كصاحب الحوت اذ اندى وهو مكظوم * لول آن تداركه نعمة من ربه
لنبذ ابلعراء وهو مذموم * فاجتباه ربه فجعل من الصالحني
التفسير (البغوي)

يقول تعاىل " فاصب " اي محمد عّل آذى قومك ل وتكذيهبم فان هللا س يحمك ل علْيم وَيعل العاقبة ل وألتباعك يف ادلنيا
واألخرة" ول تكن كصاحب احلوت " يعين ذا النون وهو يونس بن مَّت عليه السَلم حني ذهب مغاضبا عّل قومه فَكن من
آمره ما اكن من ركوبه يف البحر والتقام احلوت هل ورشود احلوت به يف البحار وظلامت مغرات المي وسامعه تسبيح البحر مبا فيه
للعل القدير اَلي ل يرد ما آنفذه من التقدير حفينئذ اندى يف الظلامت " آن ل اهل ال آنت س بحانك اين كنت من الظاملني"
قال هللا تعاىل " فاس تجبنا هل وجنيناه من الغم وكذل ننجي املؤمنني"
وقال تعاىل" فلول آنه اكن من املس بحني للبث يف بطنه اىل يوم يبعثون " وقال ههنا " اذ اندى وهو مكظوم" قال ابن عباس
وجماهد والسدي وهو مغموم وقال عطاء اخلراساين وآبو مال مكروب وقد قدمنا يف احلديث آنه ملا قال " ل اهل ال آنت
س بحانك اين كنت من الظاملني " خرجت اللكمة َتن حول العرش فقالت املَلئكة اي رب هذا صوت ضعيف معروف من
بَلد غريبة فقال هللا تبارك وتعاىل آما تعرفون هذا ؟ قالوا ل  .قال هذا يونس قالوا اي رب عبدك اَلي ل يزال يرفع هل ُعل
صاحل ودعوة جمابة قال نعم قالوا آفَل ترمح ما اكن يعمل يف الرخاء فتنجيه من البَلء  .فأمر هللا احلوت فألقاه ابلعراء.
ولهذا قال تعاىل " فاجتباه ربه جفعل من الصاحلني " وقد قال المام آمحد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن األُعش عن آيب وائل
عن عبد هللا قال  :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسَل " ل ينبغي ألحد آن يقول آان خي من يونس بن مَّت " ورواه البخاري
من حديث سفيان الثوري وهو يف الصحيحني من حديث آيب هريرة.
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -وما يزال عبدي يتقرب ال ابلنوافل حَّت آحبه

ان هللا تعاىل قال  :من عادى ل وليا  ,فقد آذنته ابحلرب  ,وما تقرب ال عبدي بيشء آحب ال مما
افرتضته عليه  ,وما يزال عبدي يتقرب ال ابلنوافل حَّت آحبه  ,فاذا آحببته كنت مسعه اَلي يسمع به ,
وبرصه اَلي يبرص به  ,ويده اليت يبطش هبا ورجل اليت مييش هبا  ,وان سألين ألعطينه  ,وان اس تعاذين
ألعيذنه  ,وما ترددت عن َشء آان فاعل ترددي عن قبض نفس املؤمن  ,يكره املوت وآان آكره مساءته .
الراوي:آبو هريرة احملدث:األلباين املصدر:حصيح اجلامع اجلزء آو الصفحة 1782:حمك احملدث:حصيح

ونتعَل من معاين "من آحب لقاء هللا آحب هللا لقاءه" يف:
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30
الموضوع

وتواصوا ابلحق وتواصوا ابلصب
األية  3من سورة العرص

ال اَلين آمنوا وُعلوا الصالحات
وتواصوا ابلحق وتواصوا ابلصب
التفسير (البغوي)

( ال اَلين آمنوا وُعلوا الصاحلات ) فاْنم ليسوا يف خْس ،
( وتواصوا ) آوىص بعضهم بعضا  ( ،ابحلق ) ابلقرآن  ،قاهل احلسن وقتادة  ،وقال مقاتل  :ابلميان والتوحيد.
( وتواصوا ابلصب ) عّل آداء الفرائض واقامة آمر هللا.
وروى ابن عون عن ابراهمي قال  :آراد آن النسان اذا ُعر يف ادلنيا وهرم  ،لفي نقص وتراجع ال املؤمنني  ،فاْنم يكتب هلم
آجورُه وحماسن آعامهلم اليت اكنوا يعملوْنا يف ش باهبم وحصِتم  ،ويه مثل قوهل  :لقد خلقنا النسان يف آحسن تقومي مث رددانه
آسفل سافلني ال اَلين آمنوا وُعلوا الصاحلات.
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ونقرآ من احلديث الرشيف "بلغوا عين ولو آية"  -وجبت حمبيت للمتحابني يف

قال هللا تعاىل  : -وجبت حمبيت للمتحابني يف ،واملتجالسني يف ،واملزتاورين يف ،واملتباذلني يف  .ويف رواية
قال  :يقول هللا  -تعاىل  : -املتحابون يف جَلل ؛ هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء .
الراوي:معاذ بن جبل احملدث:األلباين املصدر:خترجي مشَكة املصابيح اجلزء آو الصفحة 4939:حمك احملدث:اس ناده حصيح

ونسزتيد من حمبة هللا يف تدبر احملبة فيه وهل:
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دعاء

اعَل! ان العجز معدن النداء،
وان الاحتياج منبع ادلعاء.
فيا ريب واي خالقي واي ماليك!
جحيت عند ندايئ حاجيت.
وعديت عند دعايئ فاقيت
ووس يليت انقطاع حيليت
وكزني جعزي
ورآس مال آمال وآليم
وشفيعي حبيبك ورمحتك
فاعف عين واغفر ل وارمحين
اي هللا ،اي رمحن ،اي رحمي

مت حبمد هللا
وآخر دعواان آن امحلد هلل رب العاملني
وصل اللهم وسَل عّل س يدان محمد
وعّل آهل وحصبه آمجعني

