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كمــا قال النبي صلى اهلل عليه وســلم: 
َما ِلُكلِّ اْمِرٍئ  اِت، َوِإنَّ يَّ َما اأَلْعَماُل ِبالنِّ »ِإنَّ

َما َنَوى«

والنيــة محلهــا القلــب، فلــو لفظ بلســانه غلًطا 
خالف ما في قلبه فاالعتبار بما ينوي ال بما لفظ.

�ة                      �ي �ن
أمرها عظيم، ا�ل

روح  وهــي 
ــالح  ــا ص ــال، وبه األعم

األعمــال،
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تعالــى: اهلل  رحمــه  النــووي  اإلمــام   قــال 
]]"َأْجَمــَع اْلُمْســِلُموَن َعَلــى ِعَظــِم َمْوِقــِع َهــَذا 
ِتِه..." ثم قال: "َقاَل  اْلَحِديِث، َوَكْثَرِة َفَواِئِدِه َوِصحَّ
ُصوِل  ــِة َواأْلُ َجَماِهيــُر اْلُعَلَمــاِء ِمــْن َأْهِل اْلَعَرِبيَّ
َما( َمْوُضوَعٌة ِلْلَحْصِر، ُتْثِبُت  َوَغْيُرُهــْم: َلْفَظُة )ِإنَّ

اْلَمْذُكوَر، َوَتْنِفي َما ِســَواُه.

اْلَحِديــِث: َهــَذا  َفَتْقِديــُر 
ــٍة، ِبِنيَّ ُتْحَســُب  ْعَمــاَل  اأْْلَ  ِإنَّ 

ٍة َواََل ُتْحَسُب ِإَذا َكاَنْت ِباََل ِنيَّ

َهاَرَة، َوِهــَي اْلُوُضوُء،  َوِفيــِه: َدِليــٌل َعَلــى َأنَّ الطَّ
ــِة، َوَكَذِلــَك  يَّ ــُم اَل َتِصــحُّ ِإالَّ ِبالنِّ َيمُّ َواْلُغْســُل َوالتَّ
ــَكاُف  ــْوُم َواْلَحــجُّ َوااِلْعِت َكاُة َوالصَّ ــاَلُة َوالــزَّ الصَّ

َوَســاِئُر اْلِعَبــاَداِت"[[

تعالــى: اهلل  رحمــه  رجــب  ابــن   وقــال 
َما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى«  "َوَقْوُلــُه َبْعَد َذِلــَك: »َوِإنَّ



ــُه اَل َيْحُصُل َلُه ِمْن َعَمِلِه ِإالَّ َما َنَواُه ِبِه،  ِإْخَبــاٌر َأنَّ
ا  َفــِإْن َنــَوى َخْيًرا َحَصَل َلُه َخْيٌر، َوِإْن َنَوى ِبِه َشــرًّ
، َوَلْيَس َهَذا َتْكِريًرا َمْحًضا ِلْلُجْمَلِة  َحَصَل َلُه َشرٌّ
ــى َأنَّ  ــْت َعَل ــى َدلَّ وَل ــَة اأْلُ ــِإنَّ اْلُجْمَل ــى، َف وَل اأْلُ
ِة اْلُمْقَتِضَيِة  يَّ َصاَلَح اْلَعَمِل َوَفَساَدُه ِبَحَسِب النِّ
ــْت َعَلى َأنَّ َثَواَب  اِنَيُة َدلَّ يَجــاِدِه، َواْلُجْمَلــُة الثَّ إِلِ
اِلَحِة، َوَأنَّ  ِتِه الصَّ اْلَعاِمِل َعَلى َعَمِلِه ِبَحَسِب ِنيَّ
ِتِه اْلَفاِســَدِة، َوَقْد َتُكوُن  ِعَقاَبُه َعَلْيِه ِبَحَســِب ِنيَّ
ُتــُه ُمَباَحــًة، َفَيُكوُن اْلَعَمــُل ُمَباًحا، َفاَل َيْحُصُل  ِنيَّ
َلُه َثَواٌب َواَل ِعَقاٌب، َفاْلَعَمُل ِفي َنْفِســِه َصاَلُحُه 
ِة اْلَحاِمَلِة َعَلْيِه،  يَّ َوَفَســاُدُه َوِإَباَحُتُه ِبَحَسِب النِّ
اْلُمْقَتِضَيــِة ِلُوُجــوِدِه، َوَثــَواُب اْلَعاِمــِل َوِعَقاُبــُه 
ِتي ِبَها َصــاَر اْلَعَمُل  ــِة الَّ يَّ َوَســاَلَمُتُه ِبَحَســِب النِّ

َصاِلًحا، َأْو َفاِســًدا، َأْو ُمَباًحا[[

ومن هذا الحديث الشريف الجامع المانع من 
الممكن أن نســتنبط نقاطا مهمــة لنوايانا في 

حياتنا مناها: - 
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النية ال ُتحّول المعصية لعمل  ١
صالح.

األعمــال ال تصح إال مع وجود  ٢
النية.

النية تؤثر في العمل، فتحّول 
المبــاح إلــى قربــة وطاعــة، ٣

وتحــول الطاعة إلــى معصية، 
كمــن يفعلهــا رياء وســمعة أو ألجل الدنيا، 
لكنها ال تحول المعصية إلى مباح كما يظن 

ذلك بعض الناس. 
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�عمال ول ال�أ �ب روط �عت �ش

عالى: د ا�عله �عت �ع�ن



�ةرط  فــي العبــادات حتــى �لي�ش
تقبل عند اهلل عز وجل 
ويؤجر عليها العبد أن يتوفر فيها 

شرطان:

ول:  رط ال�أ  ا�ع�ش

تعالــى:  قــال  وجــل،  عــز  هلل   اإلخــاص 

 ]البينة:5[
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ومعنى اإلخاص هو: 
أن يكــون مــراد العبــد بجميع أقوالــه وأعماله 

الظاهــرة والباطنــة ابتغاء وجــه اهلل تعالى.

ْعَمٍة ُتْجَزى.  َحٍد ِعنَدُه ِمن نِّ قال تعالى: ﴿َوَما أِلَ

ِه اأَلْعَلى﴾ ]الليل:20-19[. ِإالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َربِّ

ِ ال ُنِريُد  َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهَّللَّ وقال تعالى: ﴿ِإنَّ

ِمنُكْم َجَزاء َوال ُشُكوًرا﴾ ]اإلنسان:9[.

وقال تعالى: ﴿َمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُه 

ْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها  ِفي َحْرِثِه َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّ

ِصيٍب﴾ ]الشورى:20[. َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمن نَّ

ــا  ْنَي ــاَة الدُّ وقــال تعالــى: ﴿َمــْن َكاَن ُيِريــُد اْلَحَي

َوِزيَنَتَهــا ُنــَوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهــْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها 

ِذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي اآلِخَرِة  ال ُيْبَخُسوَن. ُأْوَلِئَك الَّ

ــاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل َما َكاُنوا  ِإال النَّ

َيْعَمُلــوَن﴾ ]هود:16-15[ 
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ــى  ِ َصلَّ وعــن َأِبــي ُهَرْيــَرَة َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَّ
ُ َتَبــاَرَك َوَتَعاَلــى: َم: َقــاَل اهللَّ ُ َعَلْيــِه َوَســلَّ  اهللَّ

ْرِك َمْن َعِمَل َعَماًًل  ــَرَكاِء َعْن الشِّ »َأَنا َأْغَنى الشُّ
َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْيِري َتَرْكُتُه َوِشْرَكُه«

: ىي ا�عن رط ا�ع�ش ا�ع�ش

موافقة العمل للشــرع الذي أمر اهلل تعالى 
أن ال ُيعبــد إال بــه وهو متابعة النبي صلى اهلل 
عليه وسلم فيما جاء به من الشرائع فقد جاء 
 في الحديث عن النبي صلى اهلل عليه وســلم:

»من عمل عماًًل ليس عليه أمرنا فهو رد« 

وأمر النبي صلى اهلل عليه وســلم باتباع سنته 
 وهديــه ولزومهما قال عليه الصالة والســالم:

ــدين  ــاء الراش ــنة الخلف ــنتي وس ــم بس »عليك
المهديــن مــن بعدي عضــوا عليهــا بالنواجذ« 
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ر مــن البــدع فقــال: »وإياكــم ومحدثــات  وحــذَّ
األمــور فــإن كلَّ بدعــة ضاًللــة«

فــكل عمل ال ُيراد به وجه اهلل تعالى، وال يكون 
عليه أمر اهلل ورسوله فهو مردود على عامله، 
فليــس لعامله فيه ثــواب، وكل من أحدث في 
الديــن ما لم يأذن به اهلل ورســوله، فليس من 

الدين في شيء.

قــال ابــن القيــم: فــإن اهلل   
جعل اإلخاَلص والمتابعة ســبًبا 
لقبــول اأْلعمــال فــإذا فقــد لــم 

تقبــل اأْلعمــال
ِذي َخَلَق اْلَمــْوَت َواْلَحَياَة  قــال اهلل تعالــى: ﴿الَّ
ُكــْم َأْحَســُن َعَمــاًًل﴾ ]الملــك:2[ قال  ِلَيْبُلَوُكــْم َأيُّ

الُفَضْيــل: أحســن عماًل، أخلصــه وأصوبه.
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هت �ي هت ا�ع�ن �عم�ي اأ



�ة  �ي ا�ل�ن
ــول المباحــات إلــى  تحِّ

طاعــات وقربات.
فلهــذا ينبغــي العناية واالهتمــام بها، وجعلها 

هلل تعالى، خالصة من شوائب الرياء والسمعة 

وال شــك أن تصحيــح النيــة، واســتحضارها في 

بدايــة العمل، من أعظم ما ينبغي أن يشــتغل 

به العابد، فإن عليها مدار قبول العمل أو رده، 

وعليها مدار صالح القلب أو فساده؛ فإن القلب 

ال يصلح إال بأن يكون عمله وســعيه هلل خالصا 

مما سواه.
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يتعــدد األجر بتعــدد النية في العمــل الواحد، 
فإذا دخل المسلم المسجد متوضًئا، فصلى 
ركعتين ينوي بهما سنة الفجر، وسنة الوضوء، 
وســنة تحيــة المســجد، حصل له أجــر ما نوى، 

واهلل ذو الفضل العظيم.

قــال النــووي رحمــه اهلل تعالى: 
"َلْو َأْحَرَم ِبَصاََلٍة َيْنِوي ِبَها اْلَفْرَض 
ْت َصاََلُتُه  َة اْلَمْســِجِد َصحَّ َوَتِحيَّ
ــُة  ِحيَّ ــْرُض َوالتَّ ــُه اْلَف ــَل َل َوَحَص

َجِميًعا “
اِت ِفي  يَّ اَعاُت.. ُمْرَتِبَطٌة ِبالنِّ وقــال الغزالي "الطَّ
ْصُل  ا اأْلَ ِتَها، َوِفي َتَضاُعِف َفْضِلَها. َأمَّ َأْصِل ِصحَّ
ِ َتَعاَلى اَل َغْيُر، َفِإْن  َفُهــَو َأْن َيْنــِوَي ِبَها ِعَباَدَة اهللَّ
ا َتَضاُعُف اْلَفْضِل  َياَء َصاَرْت َمْعِصَيًة. َوَأمَّ َنَوى الرِّ
اَعَة اْلَواِحَدَة  اِت اْلَحَســَنِة، َفــِإنَّ الطَّ يَّ َفِبَكْثــَرِة النِّ
ُيْمِكُن َأْن َيْنِوَي ِبَها َخْيَراٍت َكِثيَرًة، َفَيُكوُن َلُه ِبُكلِّ 
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ٍة َثَواٌب ِإْذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف  ِنيَّ

كل حسنة عشر أمثالها كما ورد به الخبر. 

ِد:  َمْس�بِ �عْ
ىي ا ُعوُد �نِ �تُ اُلُه: ا�عْ �شَ َو�عِ

ــِوَي  ــُن َأْن َيْن ــٌة َوُيْمِك ــُه َطاَع َفِإنَّ
ى َيِصيَر من  ــاٍت َكِثيَرًة َحتَّ ِفيِه ِنيَّ
فضائل أعمــال المتقين، ويبلغ 

بــه درجــات المقربين.
، َوَأنَّ داخلــه  ِ ــُه َبْيــُت اهللَّ َأْن َيْعَتِقــَد َأنَّ َها:  �لُ ّوَ اأَ
زائر اهلل فيقصد به زيارة مواله رجاء 

 ُ ى اهللَّ ِ َصلَّ لمــا وعــده بــه َرُســوُل اهللَّ

َم َحْيــُث قــال: »مــن قعد  َعَلْيــِه َوَســلَّ

في المسجد فقد زار اهلل تعالى وحق 

علــى المزور أن يكــرم زائره«.
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اَلِة. اَلَة َبْعَد الصَّ َأْن َيْنَتِظَر الصَّ ها:	 �ي ا�لن �لش

َواْلَبَصــِر  ــْمِع  السَّ ِبَكــفِّ  ــُب  َرهُّ التَّ ها:	 ا�ل�ش �لش
ْعَضاِء َعــِن اْلَحَرَكاِت والترددات،  َواأْلَ

فــإن االعتكاف كــف، وهو في معنى 

الصــوم وهــو نــوع ترهــب.

، َوُلــُزوُم  ِ ُعُكــوُف اْلَهــمِّ َعَلــى اهللَّ عها:	 را�لب
ــُع  ــَرِة، َوَدْف ــي اآْلِْخ ــِر ِف ــرِّ ِلْلِفْك السِّ

اِرَفِة َعْنــُه ِبااِلْعِتَزاِل  ــَواِغِل الصَّ الشَّ

ــجد. ــى المس إل

ِ َأْو اِلْســِتَماِع ِذْكِرِه  ُد ِلِذْكــِر اهللَّ َجــرُّ التَّ ا�لسها:	 �لن
ــِر به. َذكُّ َوِللتَّ

َأْن َيْقِصَد ِإَفاَدَة اْلِعْلِم ِبَأْمٍر ِبَمْعُروٍف  �لاد�لها:	
َوَنْهٍي َعْن ُمْنَكٍر، ِإِذ اْلَمْسِجُد اَل َيْخُلو 

ْن يسئ في صالته أو يتعاطى ماال  َعمَّ

َيِحلُّ َلُه.
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. ِ َأْن َيْسَتِفيَد َأًخا ِفي اهللَّ عها:	 �لا�لب

ِ َتَعاَلى،  ُنوَب َحَياًء ِمَن اهللَّ َأْن َيْتُرَك الذُّ ها:	 ا�ل�ن �لش
 ِ َوَحَيــاًء ِمــْن َأْن َيَتَعاَطى ِفي َبْيِت اهللَّ

ما يقتضــي هتك الحرمة.

وبعد................ 

ــاِت، َوِقــْس ِبــِه َســاِئَر  يَّ َفَهــَذا َطِريــُق َتْكِثيــِر النِّ
ــٍة ِإالَّ  ــْن َطاَع ــا ِم ــات، ِإْذ َم ــات والمباح الطاع
َما َتْحُضــُر ِفي َقْلِب  ــاٍت َكِثيــَرًة، َوِإنَّ َوَتْحَتِمــُل ِنيَّ
ِه ِفــي َطَلــِب اْلَخْيِر،  اْلَعْبــِد اْلُمْؤِمــِن ِبَقــْدِر جــدِّ
ْعَماُل  ِرِه َلُه، وتفكره فيه، فبهذا تزكوا اأْلَ َوَتَشمُّ

َوَتَتَضاَعــُف اْلَحَســَناُت".
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هت �ي واع ا�ع�ن �عن اأ



النية نوعان:

 

١

هت هت �ع�نرو�ن �ي �عن

وال تصــح العبــادة إال بهــا، كالنيــة فــي الوضوء 

والصالة والزكاة والصوم والحج، وهذه النية ال 

يكاد يغفل عنها أحد، فإذا توضأ اإلنسان ليصلي 
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أو ليمس المصحف أو ليكون طاهًرا، فقد أتى 

بالنية. فقصد الصالة، أو قصد رفع الحدث، هذا 

هو النية في الوضوء.

وإذا قــام المــرء للصالة، وهو يعلــم أنها صالة 

الظهر مثاًل، فقصَد أن يصليها وأقبل عليها، فقد 

أتــى بالنيــة، وال يجــب -بل وال يشــرع- أن يقول 

بلســانه نويت أن أصلي صــالة الظهر حاضرة... 

إلــخ، كما يفعلــه بعض الناس، فإن هذا لم يرد 

عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، بل النية محلها 

القلب. وهكذا إذا عزم اإلنسان من الليل على 

أنــه ســيصوم غًدا، فقد نوى الصــوم، بل تناوله 

طعام السحور، يدل على قصده الصوم وإرادته 

لــه. فالنيــة بهــذا المعنــى يصعــب أن ينســاها 

اإلنسان.
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٢

هت ح�ب �عس�ت
هت  �ي �عن

لتحصيــل األجــر والثــواب، وهــذه التــي يغفــل 
عنهــا بعــض النــاس، وهي اســتحضار النية في 
المباحــات، لتكــون طاعاٍت وقربــات، كأن يأكل 
ويشــرب وينــام بنية التقوى علــى الطاعة، كما 
َك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة  َم: »ِإنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى اهللَّ قال َصلَّ
ى َما  ِ ِإالَّ ُأِجــْرَت َعَلْيَهــا َحتَّ َتْبَتِغــي ِبَهــا َوْجــَه اهَّللَّ

ــِم اْمَرَأِتَك«. َتْجَعُل ِفي َف

وقال معاذ رضي اهلل عنه: "أما أنا فأنام وأقوم 
فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي".

فــكان رضي اهلل عنه يحتســب األجر في النوم، 
كما يحتســبه فــي قيام الليل، ألنــه أراد بالنوم 

التقّوي علــى العبادة والطاعة.
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فهــو كان  يطلــب الثواب في الراحة كما يطلبه 
في التعب ؛ ألن الراحة إذا قصد بها اإلعانة على 

العبادة حصلت الثواب".

والذي يعين على استحضار هذه النية:

. ن�ي
�ل اأ ا�ل�ة  

د�لبر. ا�ل�ة  

. ل�ة �لدم ا�لع�ب  
فيفكر اإلنسان فيما يأتي ويذر، ويحاسب نفسه 
قبــل العمل، فينظر هل هــو حالل أو حرام، ثم 

ينظر في نيته: ماذا أراد بذلك؟

فكلمــا حاســب نفســه، وعودهــا النظــر قبــل 
العمل، كلما كان ذلك أدعى لتذكره أمر النية، 
حتــى يصير ذلــك ملكًة له، وعادة يعتادها، فال 
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يخرج وال يدخل، وال يأكل وال يشرب، وال يعطي 
وال يمنــع، إال ولــه نيــة فــي ذلك، وبهــذا تتحول 

عامــة أوقاته إلى أوقــات عبادة وقربة.

نســأل اهلل تعالى أن يوفقنا لإلخالص في النية 
ــم  ــى وأعل ــى أعل ــل واهلل تعال ــول والعم والق
والحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم 
على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحســان إلى 

يوم الدين.
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1

ومنها  للخير،  االستهام  في  المسابقة 
األذان")1(: على  "االستهام 

َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة: َأنَّ َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »َلــْو 
ِل، ُثمَّ  فِّ األوَّ ــَداِء والصَّ اُس ما في النِّ َيْعَلــُم النَّ
َلْم َيِجُدوا إالَّ أْن َيْســَتِهُموا عليه اَلْســَتَهُموا..«.

أنصح أن تكون تلك النوايا أمام كل مؤذن، حتى يستحضر النية. 	1



2

نيل ثواب طول العنق، المؤذنون أطول 

أعناقا يوم القيامة:

عن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل 

اِس أْعَناًقا  ُنوَن أْطَوُل النَّ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اْلُمَؤذِّ

َيوَم الِقَياَمةِ« ]مسلم(.

اختلفوا في معناه، فقيل:

ــى رحمــة اهلل  ًفا إل ــر النــاس تشــوُّ أكث 	

ف ُيطيل عنقه إلى  تعالى؛ ألن المتشوِّ

ما يتطلع إليه، فهو يتشــّوف إلى كثرة 

مــا يراه مــن الثواب.
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إذا ألجَم الناَس العرُق يوم القيامة  	
طالــت أعناقهــم؛ لئــال ينالهــم ذلــك 

الكــرب والعــرق.

أنهــم ســادة ورؤســاء، والعــرب تصف  	
الســادة بطــول العنق.

3

يفر من  نيل شرف طرد الشيطان، فهو 
األذان:

 َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة �، َقــاَل: َقــاَل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص:
ــْيَطاُن وله ُضَراٌط،  اًَلِة أْدَبَر الشَّ »ِإَذا ُنوِدَي بالصَّ
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َب بَها أْدَبَر، َفِإَذا ُقِضَي  َفِإَذا ُقِضَي أْقَبَل، َفِإَذا ُثوِّ

ى َيْخِطَر بْيَن اإلْنَســاِن وَقْلِبِه، فَيقوُل:  أْقَبَل، حتَّ

ى أْم  ــى ال َيــْدِرَي أَثاًَلًثــا َصلَّ اْذُكــْر َكــَذا وَكــَذا، حتَّ

ى أْو أْرَبًعا، َســَجَد  أْرَبًعــا، َفــِإَذا َلْم َيــْدِر َثاًَلًثا َصلَّ

ْهو« ]البخاري[. َسْجَدَتِي السَّ

فهو يهرب حتى ال يشهد للمؤذن يوم  	

القيامة.

يهرب نفوًرا عن سماع األذان، ثم يرجع  	

موسوًسا؛ ليفسد على المصلي صالته.

ألن األذان دعاء إلى الصالة المشتملة  	

على السجود الذي أباه، وعصى بسببه.
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4

وتصديقي  لي  واإلنس  الجن  شهادة 
يسمعني: شيء  كل  واستغفار 

ْحَمِن ْبِن َعْبِد اهَّلِل ْبِن َعْبِد الَرْحَمِن  َعــْن َعْبــِد الرَّ
، َعْن  ْبــِن َأِبــي َصْعَصَعــَة اأَلْنَصــاِريِّ ُثمَّ الَماِزِنــيِّ
، َقاَل َلُه:   ُه َأْخَبَرُه َأنَّ َأَبا َســِعيٍد الُخْدِريَّ َأِبيِه، َأنَّ
ــي أراَك ُتِحــبُّ الغنَم والباديَة، فإذا كنَت في  ِإنَّ
اًلِة، َفاْرَفْع َصْوَتَك  ْنَت ِبالصَّ َغَنِمَك أو باديِتَك، فأذَّ
 ، ِن ِجنٌّ ُه ال َيْسَمُع َمَدى َصْوِت المؤذِّ بالنداِء، فِإنَّ
واَل ِإْنٌس، وال َشْيٌء، إالَّ َشِهَد َلُه َيْوَم الِقَياَمِة«، 
َقــاَل َأُبــو َســِعيٍد: َســِمْعُتُه ِمــْن َرُســوِل اهَّلِل ملسو هيلع هللا ىلص 

]البخاري[.
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٥

تدركني دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمؤذنين بالعفو 

والمغفرة:

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة �، َقاَل: َقاَل َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُهمَّ أْرِشِد  ُن ُمْؤَتَمٌن، اللَّ »اإلماُم ضاِمٌن، والُمؤذِّ

نيــَن«. فيغفر اهلل له على  ــَة واْغِفر لِلُمَؤذِّ اأْلِئمَّ

قدر مدى صوته كما في الحديث القادم.
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٦

تحصيل استغفار كل من يسمعني، يغفر 

الله لي على قدر المسافة التي يبلغها 

صوته:

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة �، َقاَل: َقاَل َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ُن ُيغَفُر َلُه َمَدى َصوِته، َوَيْستْغِفُر  َيُقوُل: »الُمَؤذِّ

َلُه ُكلُّ َرْطٍب وياِبٍس، ...«
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7

أمنية أن أظل أؤذن ثنتي عشرة سنة أن 

يكتب الله لي بكل أذان ستين حسنة وبكل 

إقامة ثالثين حسنة.

َن  َعِن اْبِن ُعَمرَ  َأنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َمْن َأذَّ

ِثْنَتْي َعشرَة َسَنًة َوُكِتَب َلُه ِبَتْأِذيِنِه ِفي ُكلِّ َيْوٍم 

وَن َحَسَنًة، َوِلُكلِّ ِإَقاَمٍة َثاًلُثوَن َحَسَنًة«. ِستُّ
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8

نيل أجر كل من صلى معي فهم حضروا 

بسبب أذاني:

ــوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص:  ــاَل َرُس ــاَل: َق ــَة، َق ــي ُأَماَم ــْن َأِب َع

ُن ُيغَفُر لُه َمَدى صوِته، َوَأْجُرُه ِمْثُل َأْجِر  »المؤذِّ

ــى َمَعُه«. َمْن َصلَّ
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9

إعطاء الناس أجر ترديد األذان:

َعــْن َجاِبــِر ْبِن َعْبِد اهلِل: َأنَّ َرُســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن 

ْعَوِة  ُهمَّ َربَّ هِذه الدَّ َداَء: اللَّ قاَل ِحيَن َيْسَمُع النِّ

ًدا الَوِســيَلَة  اًَلِة الَقاِئَمِة آِت ُمَحمَّ ِة، والصَّ امَّ التَّ

والَفِضيَلَة، واْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الذي وَعْدَتُه، 

ْت له َشَفاَعتي َيوَم الِقَياَمِة« ]البخاري[.  َحلَّ
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10

السبب في حصول الناس على أجر ترديد 
األذان والدعاء سبب في مغفرة الذنوب:

ُه  اٍص، عن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّ

َن َأْشــَهُد َأْن  َقاَل: »من َقاَل ِحيَن َيْســَمُع اْلُمَؤذِّ

ًدا  اَل ِإَلــَه إال اهَّلل َوْحــَدُه ال َشــِريَك َلــُه، وأنَّ ُمَحمَّ

ٍد َرسواًل،  ا وِبُمَحمَّ ِ َربًّ َعْبُدُه وَرُسوُلُه، َرِضيُت باهَّللَّ

وباإلْساًَلِم ِديًنا، ُغِفَر له َذْنُبُه«.
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11

أن أكون من أمناء المسلمين
 عــن أبــي هريــرة � قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

اإلمــاُم ضامــٌن والمؤذُن مؤتمٌن اللهم أرشــِد 

األئمــَة واغفْر للمؤذِنين.

12

تصيبني دعوة رسول الله
 عــن أبــي هريــرة � قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

]..... اللهم أرشِد األئمَة واغفْر للمؤذِنين[.
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13

أن أكون من خيار عباد الله.

 عــن أبــي أوفــى �: أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال

]خيار عباد اهَّلل الذين يراعون الشمس والقمر 

والنجوم لذكر اهَّلل[

14

أن يجعله الله سببا لدخولي الجنة

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من أذن ثنتي عشرة سنة، 

وجبت له الجنة.
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و�ي �عن وء اأ �ن ا�عو�عن �ع�ي

1

نيل محبة الله تعالى
قال اهلل سبحانه: ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ۞ 
ــَسَء ِفــي اْلَمِحيِض  ُقــْل ُهــَو َأًذى َفاْعَتِزُلــوا النِّ
ــْرَن  ــٰى َيْطُهْرَن ۞ َفــِإَذا َتَطهَّ ۞ َواَل َتْقَرُبوُهــنَّ َحتَّ
َ ُيِحبُّ   ۞ ِإنَّ اهَّللَّ ُ َفْأُتوُهــنَّ ِمــْن َحْيُث َأَمَرُكــُم اهَّللَّ
ــَن﴾ ]البقــرة:222[ ِري ــبُّ اْلُمَتَطهِّ ــَن َوُيِح اِبي وَّ  التَّ
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وهذا يستدعي مالزمة الوضوء والحرص عليه 

فمــا أعظــم الغاية، وهي نيل حــب اهلل الكريم، 

ومــن نــال محبة اهلل ذي الجــالل واإلكرام فقد 

سعد في الدارين.

2

سبب في دخول الجنة
عــن عقبــة بن عامــر رضي اهلل تعالــى عنه قال: 

حُتها  "كانْت علينا رعايُة اإلبِل، فجاءْت نوبتي، فروَّ

، فأدركــُت رســوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قائًما يحدُث  بعشــيٍّ

النــاَس، فأدرْكــُت مــْن قوِلــِه »مــا مــْن مســلٍم 

يتوضــُأ فيحســُن وضــوَءُه، ثــم يقــوم فيصّلــي 

ركعَتيِن. ُمقبٌل عليهما بقلبِه ووجهِه. إال وجبْت 

لُه الجنُة« قال فقلُت: ما أجود هذِه! فإذا قائٌل 
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بين يديَّ يقول: التي قبَلها أجوُد. فنظرُت فإذا 
عمُر. قال: إني قد رأيُتَك جئَت آنًفا. قال ما منكْم 
مــن أحٍد يتوضأ فيبلُغ )أو فُيســبُغ( الوضوَء ثم 
يقول: أشــهُد أن اّل إلَه إال اهلُل وأنَّ محمًدا عبُد 
اهلِل ورسوُلُه، إال فتحْت له أبواُب الجنِة الثمانيُة، 

يدخُل من أّيها شاَء«

وتوجد زيادة صحيحة وهي: 

قول: »اللهم اجعلني من التوابين،  	
ريــن« فعــن  واجعلنــي مــن المتطهِّ
عمــر بــن الخطاب رضــي اهلل تعالى 
 عنــه قــال: قــال رســوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص
»مــن توضــأ فأحســن الوضــوَء ثــم 
قال: أشــهد أن ال إلهَ  اال اهَّلُل وحده 
ال شــريك لــه، وأشــهد أنَّ محمــًدا 
عبُده ورســوُله. اللهم اجعلني من 
رين،  التوابين، واجعلني من المتطهِّ
ُفتحت له ثمانيُة أبواِب الجنِة، يدخل 

من أّيها شاَء«
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ويستحب صالة ركعتين بعد الوضوء   

فهــي ســبب أيضًا في دخــول الجنة 

إتمامــا لألجــر الــذي بّينــه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

فــي اســتحباب قول

 "أشــهُد أن اَّل إلَه إاَل اهلُل 
وأنَّ محمــًدا عبــُد اهلِل 
ورسوُلُه، اللهم اجعلني 
مــن التوابين، واجعلني 

رين" مــن المتطهِّ
فعــن بريــدة بــن حصيب األســلمي  	

رضــي اهلل تعالى عنه قــال: " أصبَح 

ــاَل:  ــالاًل فق ــا ب ِ ملسو هيلع هللا ىلص فدع ــوُل اهللَّ رس

ــِة؟  يــا بــالُل بــَم ســبقَتني إلــى الجنَّ

ــَة قــطُّ إالَّ َســِمْعُت  مــا دخلــُت الجنَّ

َخشخشَتَك أمامي، دخلُت البارحَة 

َة فَسِمْعُت َخشخشَتَك أمامي،  الجنَّ
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ٍع مشرٍف من  فأتيُت على قصٍر مربَّ

َذَهــٍب، فقلــُت: لمــن هــذا القصــُر؟ 

قالــوا: لرجٍل مَن العــرب، فقلُت: َأنا 

، لمن هذا القصُر؟ قالوا لرجٍل  عربيٌّ

، لمن  من ُقَرْيٍش، فقلُت: َأنا ُقرشــيٌّ

ِة  هــذا القصــُر؟ قالوا: لرجــٍل من أمَّ

ٌد لمن هذا  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص قلُت: َأنا محمَّ محمَّ

اِب.  الَقصــُر؟ قالــوا: لُعمــَر بــِن الخطَّ

نُت  ِ مــا أذَّ فقــاَل بالٌل: يا رســوَل اهللَّ

يُت َرْكعتيِن، وما أصاَبني  قطُّ إالَّ صلَّ

أُت عنَدها ورأيُت  حَدٌث قطُّ إالَّ توضَّ

 ِ ِ عليَّ َرْكعتيِن. فقاَل رسوُل اهللَّ أنَّ هللَّ

ِبِهما«  ملسو هيلع هللا ىلص 
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 3

رفع الدرجات

ــاَل: ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َق ِب ــْن النَّ ــَرَة � َع ــي ُهَرْي ــْن َأِب  َع

»أال أدُلكم على ما يمحو اهَّلُل بِه الخطايا ويرفُع 

بــِه الدرجــاِت؟ قالــوا: بلى يــا رســوَل اهَّلِل! قال: 

إسباُغ الوضوِء على المكارِه. وكثرُة الخطا إلى 

المساِجِد. وانتظاُر الصاًلِة بعَد الصاًلِة. فذلكْم 

الرباُط« 
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4

سبب في الورود على حوض النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ِ ملسو هيلع هللا ىلص خــرَج  َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة � أنَّ رســوَل اهللَّ
ــاًلُم عليُكم داَر قوٍم  إلــى المقَبــرِة، فقاَل: »السَّ
ُ ِبُكم الحقوَن، َوِدْدُت  ا إن شاَء اهَّللَّ ُمؤمنيَن، وإنَّ
، أَلسنا  ِ ي قد َرأيُت إخواَننا. قالوا يا رسوَل اهَّللَّ أنِّ
ذيَن  إخواَنَك؟ قاَل: بل أنُتْم أصحابي، وإخواني الَّ
لــم َيأتوا بعُد وَأنا فَرُطُهم على الَحوض. قالوا: 
، كيَف تعِرُف َمن يأتي بعَدَك ِمن  ِ يا َرســوَل اهَّللَّ
لٌة   ِتَك؟ قاَل: أرَأيَت لو كاَن لرجٍل َخيٌل غرٌّ محجَّ أمَّ
في خيٍل ُبْهٍم ُدْهٍم أال يعرُف خيَلُه؟ قالوا: بَلى. 
ليَن مَن  ا ُمحجَّ هم يأتوَن يوَم القيامِة غرًّ قاَل: فإنَّ

الوضوِء وَأنا َفَرُطُهم على الحوِض« 
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٥

حط الخطايا ورفع الدرجات

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  عــن أبي هريرة � قال: قال رســوَل اهللَّ

»مــن تطهــَر فــي بيِتــه ثم مشــى إلى بيــٍت من 

بيــوِت اهَّلِل، ليقضــي فريضــًة مــن فرائــِض اهَّلِل، 

كانت خطَوتاُه إحداهما تحطُّ خطيئًة، واألخرى 

ترفُع درجًة«
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٦

عليه للحصول  المحافظة  التعّود على 
على عالمة من عالمات المؤمن

عــن عبــد اهلل بن عمرو رضي اهلل تعالى عنهما 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  »اسَتقيموا ولن ُتحصوا  قال: قال رسوَل اهللَّ
ــاًلَة وال  واعَلمــوا أنَّ ِمــن أفضــِل أعماِلُكــُم الصَّ

يحافُظ عَلى الوضوِء إالَّ مؤمٌن« 
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7

تحقيق شطر اإليمان، فيسهل حصولي 
على شطره الثاني، فيكتمل إيماني

َعن أبي مالٍك األشعريِّ � قال: قال رسوُل 
هور َشطُر اإليمان« اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »الطُّ

8

لمغفرة ذنوبي
ه قال- بعد وصفه  ان �: أنَّ عن عثماَن بن عفَّ
ي رأيُت رســوَل اهلل  لُوضــوء النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بفعله إنِّ
أ  َأ ِمثَل ُوضوئي هذا، ثمَّ قال: »َمن توضَّ ملسو هيلع هللا ىلص توضَّ

م ِمن َذنِبه« هكذا ُغِفر له ما تقدَّ
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9

التخلي من كل الذنوب حتى يصير نقيًا
ان � قال: قال رسوُل اهلل  عن عثماَن بن عفَّ
أ فأحَسَن الوضوَء، خرجْت خطاياه  ملسو هيلع هللا ىلص »َمن توضَّ

ى تخُرَج من تحت أظفاِره«. من َجَسِده، حتَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إذا  عن أبي هريرة � أن َرُسول اهللَّ
توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع 
المــاء أو مــع آخر قطر الماء، فإذا غســل يديه 
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه 
خرجــت كل خطيئة مشــتها رجاًله مع الماء أو 
مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب(
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10

عليه للحصول  المحافظة  التعّود على 
على عالمة من عالمات المؤمن

عن ثوباَن � قال: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص»استقيموا 
اًلة،  ولن ُتحُصــوا، واعلموا أنَّ خيَر أعماِلكم الصَّ

وال يحاِفُظ على الوضوِء إالَّ  مؤِمٌن«

11

التميز من بين الناس يوم القيامة
إذ هو من العالمات التي تميز المؤمن يومئذ، 
عــن أبي ُهَريرَة � قال: قال رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
لين  ا محجَّ تــي ُيدَعــون يــوم القيامة ُغــرًّ »إنَّ أمَّ

من آثاِر الُوضوِء«
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12

الحصول على موجب من موجبات الجنة 
والتحلِّي بُحليِّها

عن ُعقبَة بن عامر � قال: كانت علينا ِرعايُة 
، فأدركُت  حُتها بعشيٍّ اإلبل، فجاءْت نوبتي، فروَّ
اَس، فأدركُت ِمن  ث النَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قائًما ُيحدِّ
أ فُيحِسُن وضوؤه،  َقوِله: »ما من مسلٍم يتوضَّ
ي ركعتين، مقبٌل عليهما بَقلِبه  ثم يقوُم فيصلِّ

ة«. ووجِهه، إالَّ وجبْت له الجنَّ

وعــن أبــي ُهَريــرَة � قــال: ســمعُت خليلي 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول »َتبُلغ الِحليُة من المؤِمن حيث يبُلغ 

الوضوُء«
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وء ا�عو�عن
ل �ب �عت

وم ا�ع�ن



1

التعّود على الوضوء قبل النوم إذ هو سبب 

في الموت على الفطرة

 ِ عن البراء بن عازب � قال: قال رسوَل اهللَّ

ــْأ وضــوَءَك  ــَك ، فتوضَّ ملسو هيلع هللا ىلص » إذا أتيــَت مضجَع

َك األيمِن، وُقِل:  اًلِة، ثمَّ اضطِجْع على شــقِّ للصَّ

ضــُت أمري  هــمَّ أســَلمُت وجهــي إليَك، وفوَّ اللَّ

إليــَك، وألجأُت َظْهــري إليَك، َرْهبًة ورغبًة إليك 

، ال َملجَأ وال َمنجى منَك إالَّ إليَك، آمنُت ِبِكتاِبَك 

 ، ذي أرَســلَت، فإن ِمتَّ َك الَّ ــذي أنزلــَت، وبنبيِّ الَّ

ِمتَّ على الفطرِة، فاجَعلهنَّ آخَر ما تقوُل فقلُت 

ذي أرَسلَت . قاَل: ال،  أستذُكُرُهنَّ : وبرسوِلَك الَّ

ذي أرَسلَت«  َك الَّ وبنبيِّ
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2

النوم على وضوء سبب في إجابة الدعاء
 ِ عــن معــاذ بن جبل � قال: قال رســوَل اهللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من مسلٍم َيِبيُت على ِذْكٍر طاهًرا فَيتعارَّ 
من الليِل فيســأُل اهَّلَل خيًرا من الدنيا واآلخرِة 

إال أعطاه إياه« 
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1

صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد 
بـ۲۷ درجة

َقــاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُســوَل  َأنَّ  ُعَمــَر،  اْبــِن   َعــِن 
»َصــاًَلُة الَجَماَعــِة َأْفَضُل ِمن َصاًَلِة الَفذِّ بَســْبٍع 

َوِعْشِريَن َدَرَجةً«



2

من أفضل األعمال
ُسئل رسول اهلل عن أفضل األعمال؟، ماذا َقاَل؟! 
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  عن َعْبِد اهلل بن مسعود، َقاَل: َسَأْلُت النَّ
اًلُة عَلى  ؟ قــاَل: »الصَّ ِ أيُّ الَعَمــِل أَحــبُّ إلى اهللَّ
؟ َقاَل: »ُثمَّ بــرُّ الواِلَدْيِن«،  وْقِتهــا«، قــاَل: ُثمَّ أيٌّ
 ،» ِ ؟ قــاَل: »الِجهــاُد في َســبيِل اهَّللَّ قــاَل: ُثــمَّ َأيٌّ

، وَلِو اْســَتَزْدُتُه َلزاَدِني«. َثِني ِبِهنَّ قاَل: َحدَّ
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3

أن الصالة أفضل األعمال وخير موضوع
عــن َأبي ُأَماَمَة � قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
، َوَمْن  اًَلُة َخْيُر َمْوُضوٍع، َفَمْن َشاَء اْسَتَقلَّ ]الصَّ

َشاَء اْسَتْكَثَر[
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4

ألدخل الجنة من باب الصالة
َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة �، َأنَّ َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
»َمــن أْنَفــَق َزْوَجْيــِن في َســبيِل اهَّلِل ُنــوِدَي في 
ِة: يا َعْبَد اهَّلِل، هذا َخْيٌر، فَمن كاَن ِمن أْهِل  الَجنَّ
ــاًلِة، وَمن كاَن ِمن  ــاًلِة، ُدِعَي ِمــن باِب الصَّ الصَّ
أْهِل الِجهاِد، ُدِعَي ِمن باِب الِجهاِد، وَمن كاَن 
َدَقِة، وَمن  َدَقِة، ُدِعَي ِمن باِب الصَّ ِمن أْهِل الصَّ
ّياِن«.  ياِم، ُدِعَي ِمــن باِب الرَّ كاَن ِمــن أْهِل الصِّ
يُق: يــا َرســوَل اهَّلِل، ما عَلى  دِّ قــاَل أبــو َبْكــٍر الصِّ
أَحــٍد ُيْدَعى ِمن ِتلَك األْبواِب ِمن َضُروَرٍة، َفهْل 
ها؟ قاَل َرســوُل  ُيْدَعى أَحٌد ِمن ِتلَك األْبواِب ُكلِّ
َم: »َنَعــْم، وَأْرُجــو أْن  ُ عليــه وســلَّ ــى اهَّللَّ اهَّلِل َصلَّ

َتُكوَن منهْم«.
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٥

لينير الله بها حياتي وآخرتي فهي لي نوًرا 
لي في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط

ْشــَعِرّي � ِ َقــاَل: َرُســوُل  َعــْن َأِبــي َماِلــٍك اأْلَ

 ِ ُهــوُر َشــْطُر اإليمــاِن، واْلَحْمــُد هَّلِلَّ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الطُّ

ِ َتْمآَلَِن  َتْمأُل الِميزاَن، وُسْبحاَن اهَّلِل واْلَحْمُد هَّلِلَّ

اًلُة  ــَمواِت واألْرِض، والصَّ -َأْو َتْمأُل- ما بْيَن السَّ

ْبــُر ِضياٌء، واْلُقْرآُن  َدَقُة ُبْرهاٌن، والصَّ ُنــوٌر، والصَّ

اِس َيْغُدو َفباِيٌع َنْفَسُه  ٌة َلَك، أْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّ ُحجَّ

َفُمْعِتُقها، أْو ُموِبُقها«.

ه ذَكَر  ِبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ وَعــْن َعْبــِد اهلِل ْبــِن َعْمرو، َعــِن النَّ

ــالَة َيْوًمــا َفَقــاَل: َمــن حاَفــَظ َعَلْيَهــا َكاَنــْت َلــُه  الصَّ
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ُنوًرا وُبْرَهاًنا وَنَجاًة َيْوَم اْلِقَياَمِة، وَمْن َلْم ُيَحاِفْظ 
َعَلْيَهــا َلــْم َيُكــْن َلُه ُنــوٌر وال ُبْرَهاٌن وال َنَجــاٌة، َوَكاَن 
َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َمَع َقــاُروَن وِفرَعــْوَن َوَهاَماَن وُأَبيِّ 

ْبِن َخَلٍف«

هــي نــور بــكل معنــى كلمــة 
النــور، نور تنور وجــه صاحبها 
فــي الدنيــا، وتكســوه جمــااًَل 
وبهــاًء كمــا هو محســوس، وتنيــر قلبه؛ 
أْلنهــا تشــرق فيــه أنــوار المعارف، وتنيــر 
ظلمة قبره، كما أن هذا النور يتألأْل على 
جبيــن المصلــي يــوم القيامة، فهــي نور 
في الدنيا، نور في القلب، ثم يشرق على 
الوجه، ونور في القبر، ونور يوم القيامة، 

ونور في الجنة.
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٦

ألحصل على مفتاح الجنة:
َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل َقاَل: َقاَل َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
اًَلِة اْلُوُضوُء«. اًلُة، َوِمْفَتاُح الصَّ ِة الصَّ »ِمْفَتاُح اْلَجنَّ

7

ليكفر الله ذنوبي طوال اليوم:
َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة �، َأنَّ َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
َلــَواُت الَخْمُس، َواْلُجْمَعــُة إلى الُجْمَعِة،  »الصَّ
َراٌت مــا بْيَنُهنَّ ِإَذا  َوَرَمَضــاُن إلى َرَمَضــاَن، ُمَكفِّ

اْجَتَنَب الَكَباِئَر«.
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ُه َســِمَع َرُســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقُوُل: »َأَرَأْيُتْم  وَعْنه، َأنَّ
َلــْو أنَّ َنْهــًرا بَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِســُل منــه ُكلَّ َيوٍم 
َخْمًسا، َما َتُقوُل: َذِلَك ُيْبِقي ِمْن َدَرِنِه« َقاُلوا: ال 
َلَواِت  ُيْبِقي ِمْن َدَرِنِه َشْيًئا، َقاَل: »َفذلَك َمَثُل الصَّ

ُ ِبِه الَخَطاَيا« الَخْمِس، َيْمُحو اهَّللَّ

8

أللقى الله مسلًما:
َعــْن َعْبــِد اهلِل، َقــاَل: »َعــْن عبــِد اهلِل، قــاَل: َمــن 
َ َغًدا ُمْسِلًما، َفْلُيَحاِفْظ عَلى  ُه َأْن َيْلَقى اهللَّ َســرَّ
 َ ، فــإنَّ اهللَّ َلــَواِت َحْيــُث ُيَنــاَدى بِهــنَّ َهــُؤاَلِء الصَّ
ُهنَّ َمن ُسَنَن  ُكْم ملسو هيلع هللا ىلص ُسَنَن الُهَدى، وإنَّ َشَرَع ِلَنِبيِّ
ي  ْيُتْم في ُبُيوِتُكْم كما ُيَصلِّ ُكْم َصلَّ الُهَدى، ولو أنَّ
ُكْم، ولو  َة َنِبيِّ ُف في َبْيِتِه، َلَتَرْكُتْم ُسنَّ هذا الُمَتَخلِّ
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ُر  ُكْم َلَضَلْلُتْم، َوما ِمن َرُجٍل َيَتَطهَّ َة َنِبيِّ َتَرْكُتْم ُسنَّ
ُهوَر، ُثمَّ َيْعِمُد إلى َمْسِجٍد ِمن هِذه  فُيْحِسُن الطُّ
ُ له بُكلِّ َخْطَوٍة َيْخُطوَها  الَمَساِجِد، إالَّ َكَتَب اهللَّ
َئًة،  َحَسَنًة، َوَيْرَفُعُه بَها َدَرَجًة، َوَيُحطُّ عْنه بَها َسيِّ
ُف َعْنَها إالَّ ُمَناِفٌق َمْعُلوُم  َولَقْد َرَأْيُتَنا َوما َيَتَخلَّ
ُجــُل ُيْؤَتى به ُيَهــاَدى بْيَن  َفــاِق، َولَقــْد كاَن الرَّ النِّ

.» فِّ ى ُيَقاَم في الصَّ ُجَلْيِن حتَّ الرَّ

9

لتصلح أعمالي ساعة الحساب:
َل َمــا ُيَحاَســُب ِبــِه  قــال َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ َأوَّ
اْلَعْبــُد ِبَصاًَلِتِه، فإن َصَلَحــْت فقد َأْفَلَح وَأْنَجَح، 

وإن َفَســَدْت َفَقْد َخاَب وَخِســَر«.
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10

أن ينجيني الله من النار:
، َأنَّ َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل:  َعــْن َحْنَظَلَة اأُلَســْيِديِّ
ــى  ــَواِت اْلَخْمــِس َعَل ل ــى الصَّ ــَظ َعَل ــْن َحاَف »َم
ــا، وُركوِعهــا، َوُســُجوِدَها،  ــا، َوَمواِقِيِتَه ُوُضوِئَه

ارِ«. َم َعَلــى النَّ ِ َعَلْيــِه، ُحــرِّ ــا هَّلِلَّ َيَراَهــا َحقًّ

11

ألنال كتابًا في عليين
َعْن َأِبي ُأَماَمة، َأنَّ َرُســوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َصاًَلٌة 
يَن«. يِّ على ِإَثِر َصاًَلٍة ال َلْغَو َبْيَنُهَما ِكَتاٌب في ِعلِّ
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12

لتتساقط ذنوبي:

ي  قــال َرُســوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اْلَعْبــَد ِإَذا َقاَم ُيَصلِّ

ُأِتــَي ِبُذُنوِبــِه، َفَوَضَعــْت َعَلــى َرْأِســه َأْو َعاِتَقــِه، 

َمــا َرَكــَع َأْو َســَجَد، َتَســاَقطْت َعْنُه« َفُكلَّ

13

أن تكون سبًبا لمغفرة ذنوبي وأن أرجع 

من ذنوبي كيوم ولدتني أمي

عن ابِن مسعوٍد � َأنَّ َرُجاًل َأَصاَب ِمن اْمَرَأٍة 
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ُ َتَعاَلى:  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَأخبره، فَأنزل اهللَّ ُقْبَلًة، َفَأَتى النَّ

ْيِل  َهــاِر َوُزَلًفا ِمــَن اللَّ ــاًَلَة َطَرَفِي النَّ ﴿َوَأِقــِم الصَّ

َئاِت﴾ ]هــود:114[، ــيِّ ــَن السَّ  ِإنَّ اْلَحَســَناِت ُيْذِهْب
؟ َقــاَل:  َفَقــاَل الرجــل: َأِلــي َهــَذا َيــا رســوَل اهللَّ

ِهم[[ تي ُكلِّ لَجميِع ُأمَّ

وعــن َأنٍس َقــاَل: َجاَء َرُجٌل ِإلى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: 

، َوَحَضرِت  ا َفَأِقْمُه َعَليَّ ، َأَصْبُت َحدًّ ِ َيا رسوَل اهللَّ

ا َقَضى  ى َمَع َرُســول اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ الُة، َفَصلَّ الصَّ

ا  ــي َأَصْبــُت َحــدًّ ، ِإنِّ ِ ــالَة َقــاَل: َيــا َرُســول اهللَّ الصَّ

، َقاَل: َهــْل َحَضــْرَت َمَعَنا  ِ فَأِقــْم فــيَّ كَتــاَب اهللَّ

اًَلَة؟ َقــاَل: َنعــم، َقاَل: َقْد ُغِفَر َلَك[[. الصَّ
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14

ألكون من المهتدين:
َما َيْعُمُر َمَســاِجَد اهَّلّلِ َمْن آَمَن  َقاَل تعالى: ﴿ِإنَّ
َكاَة  ــاًَلَة َوآَتى الزَّ ِبــاهَّلّلِ َواْلَيــْوِم اآلِخــِر َوَأَقاَم الصَّ
َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اهَّلّلَ َفَعَسى ُأْوَلـِئَك َأن َيُكوُنوا ِمَن 

اْلُمْهَتِدين﴾) ]التوبة: ۱۸[.
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1٥

ألبلغ درجات الصديقين والشهداء
عن أبي هريرة � كان رجالِن من بني قضاعة 
أسلما مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واسُتشِهد أحُدهما، 
ر اآْلخُر َسنًة، قال طلحة بن عبيد اهلل: فُأريُت  وُأخِّ
ــَر منهما ُأْدِخَل قْبل  ــَة، فرأيُت فيها المؤخَّ الَجنَّ
الشهيد، فعجبُت لذلك، فأصبحُت فَذكرُت ذلك 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو ُذكر ذلك لرســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 
َة  ))أليــس قــد صــام َبعده رمضــان، وصلى ِســتَّ

َنة؟((. آالِف ركعٍة، أو كذا وكذا ركعًة صاًلَة السَّ
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1٦

أن تنهاني عن الفحشاء والمنكر
قال تعالى: ﴿اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم 
اًلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلـُمنَكِر  اًلَة ِإنَّ الصَّ الصَّ
ــوَن﴾  ــا َتْصَنُع ــُم َم ُ َيْعَل ــُر َواهَّللَّ ِ َأْكَب ــُر اهَّللَّ َوَلِذْك

]العنكبوت: 45[
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17

لُمرافقِة النبيِّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم في 
ِة الَجنَّ

 عــن َربيعــَة بــِن َكعــٍب األســلميِّ �، قــال: 
))كنُت َأِبيُت مع رسوِل اهَّلل ملسو هيلع هللا ىلص فأتيُته بَوضوِئه 
وحاجِته، فقال لي: َسْل، فقلُت: أسأُلَك مرافقَتَك 
ــِة، قال: أْو غيَر ذِلــك؟ قلُت: هو ذاك!  فــي الَجنَّ

جودِ((. ي على َنْفِســَك بَكثرِة السُّ قال: فَأعنِّ
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ا وا�عي �عن

لى ا�عصل��ت ا�ع�نرو�ن اإ

د �علمس�ب
�عا�ب وا�عدن



: و�ي �عن ىي اأ �عن اإ لى ا�عصل��ت �عن ر�ن اإ �عن �ن اأ �ع�ي

1

أن يكتب الله لي بكل خطوة عشر حسنات
 عــن عقبــه بــن عامر رضــي اهلل عنــه قــال:
قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إذا تطهــر الرجــل، ثــم 
ُأتــي المســجد يرعي الصاًلة كتــب له كاتباه أو 
كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المســجد عشر 

ــنات.....[[ الحديث حس
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2

يرفعني درجة أو يمحو عني خطيئة

عــن أبي هريرة � قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
»صــاًلُة الرجــِل فــي جماعــٍة َتِزيــُد علــى صاًلتِه 
في ُســوِقِه وَبْيِتِه ِبْضًعا َوِعْشِريَن َدَرَجًة، وذلك 
ــمَّ  أنَّ أحَدُهــم إذا توضــَأ فَأْحَســَن الُوُضــوَء، ُث
أتــى المســجَد ال ُيِريــُد إال الصــاًلَة، ال َيْنَهــُزُه إال 
الصــاًلُة لــم يخــُط خطــوًة إال ُرِفــَع له بهــا درجٌة، 
 وُحطَّ عنه بها خطيئٌة حتى يدخَل المسجَد.......

الحديث[[

76



3

أن يكتب الله لي بكل خطوة صدقة
 عــن أبي هريرة � قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
َصَدَقــٌة،  ــاِس عليــه  النَّ ِمــَن  ُســاًلَمى  ]]ُكلُّ 
ــِدُل  ــاَل: َتْع ــْمُس، ق ــه الشَّ ــُع في ــوٍم َتْطُل ُكلَّ َي
ُخْطــَوٍة  وُكلُّ   ،........ َصَدَقــٌة،  االْثَنْيــِن  بْيــَن 
]]...... َصَدَقــٌة،  ــاًلِة  الصَّ إلــى   َتْمِشــيها 

 الحديث.
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4

أنني في زيارة الكريم سبحانه وهو خير 
من يكرم زائره

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]]من توضأ فأحسَن الوضوَء 
ثم أَتى المسجَد فهو زائُر اهَّلِل، وحقٌّ على المزوِر 

أن يكرَم الزائَر[[

٥

أن يعد الله لي نزال وضيافة في الجنة
 َعــْن أبــي هريرة � عــن الَنِبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل:
ُ َلُه في  ]]مْن غَدا ِإَلى الَمْسِجِد َأْو َراَح، أعدَّ اهَّللَّ

َما َغدا أْو َراَح[[. ِة ُنُزاًل ُكلَّ الجنَّ
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٦

أن يتبشبش الله إلى كما يتبشبش أهل 
الغائب بطلعته

 عــن أبــي هريــرة � قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ــَن رجــٌل مســلٌم المســاِجَد للصــاًلِة  ]]مــا َتَوطَّ
والذْكر، إالَّ َتَبْشَبَش اهَّلُل َلُه مْن حيِن َيْخُرُج ِمْن 
َبْيِتِه، َكَما يَتَبْشــَبُش أهُل الغاِئِب بغاِئِبِهْم، إذا 

قِدَم عَلْيهم[[
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7

أن أحصل على أجر الحاج المحرم
عن أبي أمامة الباهلي � قال، قال رسول 
ًرا إلى صاًلٍة  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]]َمــن خَرَج ِمن بيِته متطهِّ
مكتوبٍة، فأْجُره كأجِر الحاجِّ الُمحِرِم، وَمن خَرَج 
ــاُه، فأْجُره  حــى ال ُينِصُبه إالَّ إيَّ إلــى تســبيِح الضُّ

كأجِر الُمعتِمِر........[[
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8

أن أكون ضامنا على الله
فعن عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنها قالت: 
، ما من مسلٍم  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]]خصاٌل ِستٌّ
؛ إال كانت ضامًنا على  يموت في واحدٍة منهنَّ
ــٌل  ــا: - ..... ))ورج ــَة، ومنه ــه الجنَّ اهَّلل أن ُيدخَل
توضأ فأحسَن الوضوَء، ثم خرج إلى المسجِد 
لصاًلِتــه، فإن مات في وجِهه؛ كان ضامًنا على 

اهَّلل(( ........[[ الحديث.

فمن خرج إلى المسجد فهو 
ضامن على اهلل إن عاش رزق 
وكفي وعاش بخير وإن مات، 
مات بخير وأدخله اهلل الجنة.
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ار ا�عصل��ت  �ظ �ت ا�عن
د  ىي ا�عمسا�عب �عمك�ش �ن

وا

ها و�عمار�عت



ار ا�عصل��ت  �ظ �ت د ل��عن �عمس�ب
ىي ا لس �ن �عب د�عا اأ  �ع�ن

: و�ي �عن ىي اأ �عن اإ �عر �عن و ا�عدن اأ
 

1

أني كالقانت وال أزال في صالة وأكتب من 
المصلين

 عن عقبه بن عامر � قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
]]إذا تطهر الرجل، ثم ُأتي المسجد يرعي الصاًلة 
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كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى 
المسجد عشر حسنات، والقاعد يرعى الصاًلة 
كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج 

من بيته حتى يرجع إليه[[

2

لي  ويرفع  الخطايا  عني  الله  يمحو  أن 
الدرجات

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل:  عــن َأبــي هريــرَة � َأنَّ رســوَل اهللَّ
ــا،  ــِه الَخَطاَي ُ ِب ُكــْم َعلــى َمــا يْمُحــو اهَّللَّ ]]َأال َأُدلُّ
 . ِ َرَجاِت؟ َقاُلوا: َبلى َيا رســوَل اهَّللَّ َوَيْرَفــُع ِبــِه الدَّ
ــَرُة  ــَكاِرِه، َوَكْث ــى الَم ــوِء َعل ــباُغ اْلُوُض َقاَل: ِإْس
ــاًلِة بْعد  الخطــى ِإلــى الَمَســاِجِد، َواْنِتَظــاُر الصَّ

بــاُط[[ بــاُط، َفذلُكــُم الرِّ ــاًلِة، َفذِلُكــُم الرِّ الصَّ
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3

أن أحصل على أجر الرباط في سبيل الله.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل:  عــن َأبــي هريــرَة � َأنَّ رســوَل اهللَّ

ــا،  ــِه الَخَطاَي ُ ِب ُكــْم َعلــى َمــا يْمُحــو اهَّللَّ ]]َأال َأُدلُّ

 . ِ َرَجاِت؟ َقاُلوا: َبلى َيا رســوَل اهَّللَّ َوَيْرَفــُع ِبِه الدَّ

ــَرُة  ــَكاِرِه، َوَكْث ــى الَم ــوِء َعل ــباُغ اْلُوُض َقاَل: ِإْس

ــاًلِة بْعد  الخطــى ِإلــى الَمَســاِجِد، َواْنِتَظــاُر الصَّ

باُط[[  بــاُط، َفذلُكــُم الرِّ ــاًلِة، َفذِلُكــُم الرِّ الصَّ
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4

أن أحصل دعاء المالئكة

 عــن أبــي هريــرة � قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

ــي  ــا دام ف ــم م ــى أحدك ــة تصلي عل ]]إن الماًلئك

مجلسه، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم 

ُيحدث، وأحدكم في صاًلة ما كانت الصاًلة تحبسه[[.

٥

أن أكون من رواد المساجد الذين تتولى 

المالئكة شؤونهم بإذن الله،
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ــال: ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــن النب ــرة � ع ــي هري ــن أب  ع
]]إنَّ للمســاجِد أوتــاًدا، هــم أوتاُدهــا، لهــم 
جلســاُء من الماًلئكِة، فإن غابوا ســألوا عنهم، 
وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجٍة 

أعاُنوهم[[

٦

انتظار رحمة الله التي تتنزل على جليس 
المسجد

 عــن أبــي هريــرة � عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال
]]ما اجَتَمَع َقوٌم في َبيٍت ِمن ُبيوِت اهَّلِل َتعالى، 
َيتُلوَن ِكتاَب اهَّلِل، وَيَتداَرســوَنه َبيَنهم؛ إالَّ َنَزلْت 
ْتهُم  حمُة، وَحفَّ ــكينُة، وَغشَيْتهُم الرَّ عليهُم السَّ

الَماًلِئكُة، وَذَكَرهُم اهَّلُل فيَمن ِعنَده[[.
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7

أن يباهي الله تعالى بي المالئكة
عن َأبي سعيد الُخْدريِّ � َقاَل: َخرج معاِوَية 
� َعْنــُه عَلى َحْلَقٍة في المْســِجِد، َفَقاَل: َما 

ِ َما  . َقاَل: آهللَّ َأْجَلسُكْم؟ قاُلوا: جَلْسَنا َنْذُكُر اهللَّ
َأْجَلسُكم ِإالَّ َذاَك؟ قالوا: َما َأْجَلسَنا ِإالَّ َذاَك، َقاَل: 
ي َلْم َأْسَتْحِلْفُكم ُتْهمًة َلُكم َوَما كاَن َأحٌد  َأما ِإنِّ
ي:  ِ ملسو هيلع هللا ىلص أقلَّ عْنُه َحِديًثا ِمنِّ بمْنِزَلتي ِمْن رُسوِل اهللَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص خَرج عَلى َحْلَقٍة ِمن َأصحاِبه  ِإنَّ رُسول اهللَّ
 ، َفَقاَل: ]]َما َأْجَلســُكْم؟ قالوا: جَلْســَنا َنذُكُر اهَّللَّ
ونْحمُدُه عَلى ماَهَداَنا ِلإِلْساًلِم، ومنَّ ِبِه علْينا. 
ِ َما َأْجَلســُكْم ِإالَّ َذاَك؟ قالوا: واهَّللَّ َما  َقال: آهَّللَّ
ي َلْم َأْســَتْحِلْفُكْم  َأْجَلســنا ِإالَّ َذاَك. قاَل: َأمــا ِإنِّ
ُه َأتاِني جبِريُل َفَأْخبرني َأنَّ اهَّللَّ  ُتهمًة لُكْم، وِلكنَّ

ُيباِهي ِبُكُم الماًلئَكَة[[
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8

أن أكون ضامًنا على الله

عــن أبي أمامــة الباهلي � عن رســول اهلل 

ِ إن  هم ضامــٌن عَلى اهَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: ]]ثاًلثٌة كلُّ

َة،  ُ الجنَّ عــاَش رزَق َوُكفــَي وإن ماَت أدخَلــُه اهَّللَّ

................ وَمن خرَج إلى المسِجِد َفهَو ضامٌن 

..............[[ الحديث ِ عَلى اهَّللَّ

9

أن أكون ممن يظلهم الله تعالى في ظله

 عن أبي هريرة � قاَل: قاَل رُســوُل اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص:
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ال  َيــْوَم  ــِه  ِظلِّ فــي   ُ اهَّللَّ ُهــُم  ُيِظلُّ َســْبَعٌة 

َوَرُجــٌل   ،.................[[ ــُه:  ِظلُّ إالَّ  ِظــلَّ 

]]....... الَمَســاِجِد،  فــي  ــٌق  ُمَعلَّ  َقْلُبــُه 

ومــا تعلق قلبه بالمســجد إال لحبه إياه، وحبه 

المكث فيه، ومن أحب المسجد فقد أحب ما 

يحب اهلل تعالى. 

10

أن أكون من المتقين فإن المسجد بيت 
كل تقي

 عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:

َل اهَّلُل لَمن كان  ، وتكفَّ ]]المسجُد بيُت كلِّ تقيٍّ

حمِة، والَجواِز على  وِح والرَّ المســجُد بيَتُه بالرُّ

ِة[[ راِط إلى ِرضواِن اهَّلِل، إلى الجنَّ الصِّ
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11

أن أكون من جيران الله يوم القيامة وهم 
ُعّمار المساجد

ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ اهللَّ َرُســوُل  َقــاَل  َقــاَل:  َأَنــٍس   َعــْن 
َ َلُيَنــاِدي َيــْوَم اْلِقَياَمِة َأْيــَن ِجيَراِني؟ َأْيَن  إِنَّ اهَّللَّ
َنا َوَمْن َيْنَبِغي  ِجيَراِني؟ َقاَل: َفَتُقوُل اْلَماًَلِئَكُة َربَّ

اُر اْلَمَســاِجِد[[ َأْن ُيَجاِوَرَك َفَيُقوُل َأْيَن ُعمَّ
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ل ا�عصلوا�ت  صن �عن

ماعهت ىي �عب مس �ن �ع�ن
ا



: و�ي �عن ىي اأ �عن اإ مس �عن �ع�ن
د�ي ا�عصلوا�ت ا وأ �ن اأ �ع�ي

1

جميع النيات التي وردت في نوايا الصالة 
مطلًقا.

93



2

أن أحصل على أفضلية خمس وعشرين درجة
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  عــن َأبي هريرة � َقاَل: َقاَل رســوُل اهللَّ
ُف َعلى صاًلِتِه  ُجِل في َجماعٍة ُتَضعَّ ]]َصــاًلُة الرَّ
ِفي َبْيِتِه وفي ُســوِقِه َخْمًسا َوِعْشريَن ِضعًفا[[

3

أن أحصل على أفضلية سبع وعشرين درجة
ــاَل ــوَل اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َق ــر � َأنَّ رس ــِن عَم ــن اب  ع

]]َصــاًلُة الَجَماَعِة َأفَضُل ِمْن َصاًلِة الَفذِّ ِبَســْبٍع 
َوِعْشِريَن دَرَجًة[[
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4

أن ألقى الله غًدا مسلًما بمحافظتي على 

الجماعة

ه أن  عــن ابــن مســعوٍد � قــال: ]]َمــن َســرَّ

َيْلقــى اهَّلل غــًدا ُمســِلًما، فْلُيحافظ على هؤالء 

لــواِت حيــُث ُينــاَدى بهــن؛ فــإنَّ اهَّلل تعالــى  الصَّ

هــن من ُســنن  كــم ســنَن الهــدى، وإنَّ شــرع لنبيِّ

الهــدى....[[ الحديــث
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٥

أداء ما يحبه الله ويعجبه، فإن الله تعالى 

يعجب من الصالة في الجماعة

عــن عبــد اهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا قال: 

سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )إن اهَّلل ليعجب 

من الصاًلة فــي الجميع(.

٦

مغفرة الذنوب لمن صلى مع الجماعة 

إسباغ الوضوء بعد 
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روى اإلمام مســلم عن عثمان بن عفان � 

قال: ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول )من توضأ 

للصاًلة فأســبغ الوضوء ثم مشــى إلى الصاًلة 

المكتوبة فصاًلها مع الناس أو مع الجماعة أو 

في المسجد غفر اهَّلل له ذنوبه( حديث صحيح.

7

أن تكتب لي براءة من النار وبراءة من النفاق 

بمحافظتي على تكبيرة اإلحرام أربعين 

يوًما في جماعة

عن أنس ين مالك � قال: قال: رســول اهلل 

ــى هَّلِل أربعيــَن يوًما فــي جماعٍة،  ملسو هيلع هللا ىلص ]]َمــْن صلَّ

ْكبيَرَة اأُلوَلى، ُكِتَبْت لُه َبَراَءَتاِن: َبَراَءٌة  ُيْدِرُك التَّ

َفاِق[[. ِمــَن الناِر، وَبَراَءٌة ِمَن النِّ
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8

أن تكون سببا أدخل به الجنة
عــن عبــادة بن الصامت، قال: ســمعت رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول ]]َخمُس َصَلواٍت َكَتبهنَّ اهَّلُل على 
ْع منهنَّ َشــيًئا  العبــاِد، فمــن جــاء بهنَّ لــم ُيَضيِّ
، كان لــه عنــد اهَّلل َعهــٌد أن  هــنَّ اســِتخفاًفا بَحقِّ
َة، ومن لم يأِت بهنَّ فليس له عند  ُيدِخَله الجنَّ
َة[[ به، وإن شاء أدَخَله الجنَّ اهَّلِل َعهٌد؛ إن شاء َعذَّ
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و�ن  و�عل ا�عص�ن
و�عد ا�ع�نَُر�ن



ه  �ي هت �عن �عمال �ع�ن و�عد �عنر�ب ىي ل�إ �ع�ش �ن اأ  �ع�ي

: و�ي �عن ىي اأ �عن اإ �عن

1

أنها أحب الخطوات إلى الله وأعظمها أجًرا
ــول اهلل  ــال رس ــال: ق ــر � ق ــن عم ــن اب ع
اًلِة، وما  ملسو هيلع هللا ىلص ]]خياُرُكــم أليُنُكــم َمناكَب فــي الصَّ
ِمن خطوٍة أعَظُم أجًرا ِمن خطوٍة َمشاها َرجٌل 

ها[[ ــفِّ فســدَّ إلــى فرجــٍة في الصَّ
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2

ليصلي علي الله ومالئكته

عــن عائشــة رضــى اهلل عنها قالت: قال رســول 

وَن على  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]]إنَّ اهَّلَل تعالــى وماًلئكَتُه ُيصلُّ

الذيَن َيِصُلوَن الصفــوَف، .................الحديث[[

3

ليرفعني الله بها درجة

عن عائشة رضى اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص ]]...... ومْن سدَّ فرجًة رفعُه اهَّلُل بها درجًة[[
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4

أن يصلني الله ألنني وصلت صًفا
عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص رضي اهلل 
ا  عنهما أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ]]ومن وصل صفًّ

ا قطَعه اهَّلُل[[ وصَلــُه اهَّلُل، ومن قطع صفًّ

٥

أن يبني الله لي بيًتا في الجنة
عن عائشــة رضي اهلل عنها عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
]]مــن ســدَّ ُفرجــة بنــى اهَّلل لــه بيتــًا فــي الجنة، 

ورفعه بهــا درجة[[
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ر �ب �ع�ن
�عل��ت ا



: و�ي �عن ىي اأ �عن اإ ماعهت �عن ىي �عب ر �ن �ب �ع�ن
�علىي ا �ن اأ �ع�ي

1

أن أداءها في وقتها مع الجماعة من صفات 
المؤمنين

 ﴾ ِذيــَن ُهــْم َعَلــٰى َصَلَواِتِهــْم ُيَحاِفُظــونَ ﴿َوالَّ

]المؤمنــون :9[
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2

أن أداءها مع الجماعة مع صالة العشاء 
يعدل قيام الليل كامال

عن عثمان بن عفان � قال سِمْعُت َرسوَل 
ى الِعَشــاَء في َجَماَعٍة  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يقــوُل ]]َمن َصلَّ
ْبَح في  ى الصُّ ْيِل، َوَمن َصلَّ ما َقاَم ِنْصَف اللَّ َفَكأنَّ

ه[[ ْيَل ُكلَّ ى اللَّ ما َصلَّ َجَماَعٍة َفَكأنَّ

3

أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله - أي 
في حفظ الله - طوال يومك
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عــن جنــدب بن عبــدا هلل قــال: قال رســول اهلل 

ــِة اهَّلِل، فاًل  ْبَح َفهو في ِذمَّ ى الصُّ ملسو هيلع هللا ىلص ]]َمــن َصلَّ

ُه  ِتِه بَشيٍء، فُيْدِرَكُه، َفَيُكبَّ ُ ِمن ِذمَّ ُكُم اهَّللَّ َيْطُلَبنَّ

َم[[ في َناِر َجَهنَّ

4

ألتوضأ وأصلي فأكون نشيطًا

عــن أبي هريرة � قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ــْيَطاُن عَلى َقاِفَيــِة َرْأِس أَحِدُكْم إَذا  ]]َيْعِقُد الشَّ

هــو َناَم َثــاًَلَث ُعَقٍد، َيْضــِرُب ُكلَّ ُعْقــَدٍة َمَكاَنَها: 

 َ َعَلْيَك َلْيٌل َطِويٌل َفاْرُقْد، َفِإِن اْسَتْيَقَظ َفَذَكَر اهَّللَّ

ْت ُعْقــَدٌة، فإْن  ــَأ اْنَحلَّ ــْت ُعْقــَدٌة، فــإْن َتَوضَّ اْنَحلَّ

َب  َها، فأْصَبَح َنِشيًطا َطيِّ ْت ُعَقُدُه ُكلُّ ى اْنَحلَّ َصلَّ

ْفِس َكْســاًَلَن[[. ْفِس، وإالَّ أْصَبَح َخِبيَث النَّ النَّ
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٥

أن أداءها في وقتها مع الجماعة من أسباب 
دخول الجنة والنجاة من النار مع أداء 

صالة العصر
عــن أبــي موســى األشــعري � قــال: قــال 
َة[[  ى الَبْرَدْيِن َدَخَل الَجنَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص ]]َمن َصلَّ َرسوَل اهللَّ

والبــردان: الصبح والعصر

٦

الفوز بشهادة المالئكة في صالة الصبح 
وصالة العصر
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ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  عن َأبي ُهريرَة � قاَل: َقاَل رســوُل اهللَّ

َهاِر،  ْيِل، وماًلِئَكٌة ِبالنَّ َيَتَعاَقُبوَن ِفيكم َماًلِئَكٌة ِباللَّ

ْبِح وصاًلِة العْصِر، ُثمَّ  َويْجَتِمُعوَن في َصاًلِة الصُّ

ِذيَن باُتوا ِفيكم، فيْسَأُلُهُم اهَّللَّ وُهو َأْعلُم  يْعُرُج الَّ

بِهــْم: َكيَف َتَركتــْم ِعباِدي؟ َفيُقوُلــوَن: َتركَناُهْم 

ون.[[ وَن، وَأتيناُهْم وُهْم ُيصلُّ وُهْم ُيَصلُّ

7

أن أكون ممن يبشر بالنور التام يوم القيامة
 عن عبد اهلل بن أوس عن بريدة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال]] بشرِّ المشائيَن في الظلِم إلى المساجِد، 

بالنوِر التامِّ يوَم القيامِة[[
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8

أن أبتعد عن صفات المنافقين فإنهم ال 

يشهدون صالة الصبح والعشاء لثقلهما 

عليهم

ِ ملسو هيلع هللا ىلص   عن أبي هريرة � قال: قال َرســوَل اهللَّ

]]أثقــُل الصــاًلِة على المنافقين صاًلُة العشــاِء 

وصــاًلُة الفجِر ولو يعلمــوَن ما فيهما ألتوُهما 

ولو حبًوا[[
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9

أن أحصل على أجر حجة وعمرة تامة تامة 

تامة

ــوع  ــى طل ــا إل ــر اهلل بعده ــد وأذك ــن أقع فحي

الشــمس ثــم أصلــي ركعتيــن انــال هــذا األجر، 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  عــن أنــس بــن مالك قــال: قــال َرســوَل اهللَّ

ــى الصبَح فــي جماعٍة ثم قعــد يذكُر  ]]مــن صلَّ

ى ركعتين كانت  اهَّلَل حتى تطلَع الشمُس ثم صلَّ

ٍة[[ ٍة تامَّ له كأجِر حجٍة وعمرٍة تامَّ
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10

أن أفضل الصلوات عند الله صالة الصبح 
يوم الجمعة في جماعة

صــالة الفجــر جماعــًة يــوم الجمعة خيــر صالة 
يصليهــا المســلم في أســبوعه

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ]]أفضل   عن ابن عمر قال: قال َرسوَل اهللَّ
الصلــوات عند اهَّلل صاًلة الصبــح يوم الجمعة 

في جماعة[[

11

سبٌب في الوقاية من الّنار
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كما ثبت في صحيح اإلمام ُمسلم أّنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ــْمِس،  ى َقْبَل ُطُلوِع الشَّ اَر َأَحٌد َصلَّ ]]َلْن َيِلَج النَّ

َوَقْبَل ُغُروِبَها، َيْعِني الَفْجَر َواْلَعْصَر...[[

12

دعاء المالئكة
َعــْن علــي بــن أبي طالــب � َقــاَل: َســِمْعُت 
ى اْلَفْجَر ُثمَّ َجَلَس  َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: َمْن َصلَّ
ْت َعَلْيِه الَماًَلِئَكُة َوَصاًَلُتُهْم َعَلْيِه:  ه َصلَّ ِفي ُمَصاًلَّ

ُهمَّ اْرَحْمُه[[ ُهمَّ اْغِفْر َلُه، اللَّ اللَّ
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 �عل��ت ا�ععصر



و�ي �عن �علىي ا�ععصر اأ �ن اأ �ع�ي

1

أن أدخل الجنة بصالة البردين
عــن أبــي موســى األشــعري قــال: قــال َرســوَل 
َة[[  ى الَبْرَدْيِن َدَخَل الَجنَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ]]َمن َصلَّ اهللَّ

والبــردان: الصبــح والعصر
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2

أن تشهد لي المالئكة
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  عــن َأبــي ُهريــرَة قــاَل: َقــاَل رســوُل اهللَّ
َهاِر،  ْيِل، وماًلِئَكٌة ِبالنَّ ]]َيَتَعاَقُبوَن ِفيكم َماًلِئَكٌة ِباللَّ
ْبِح وصاًلِة العْصِر، ُثمَّ  َويْجَتِمُعوَن في َصاًلِة الصُّ
ِذيَن باُتوا ِفيكم، فيْسَأُلُهُم اهَّللَّ وُهو َأْعلُم  يْعُرُج الَّ
بِهــْم: َكيَف َتَركتــْم ِعباِدي؟ َفيُقوُلــوَن: َتركَناُهْم 

ون.[[ وَن، وَأتيناُهْم وُهْم ُيصلُّ وُهْم ُيَصلُّ
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3

أنها عرضت على من كان قبلنا فضيعوها 

فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين

عــن أبي بصــرة الغفــاري قال: صلى بنا رســول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص العصــر بالمخمــص، ثم قال: ]]إن هذه 

الصاًلة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها، 

فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، وال صاًلة 

بعدها حتى يطلع الشاهد[[، والشاهد النجم. 

أن أحافظ على الصالة الوسطى.
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4

 الحفاظ على أهلي ومالي وأال أفقدهم
- اللهم عافنا-

ِ ْبــِن ُعَمــَر َأنَّ رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  َعــْن َعْبــِد اهللَّ
َمــا ُوِتــَر َأْهَلــُه  ــِذي َتُفوُتــُه َصــاًَلُة اْلَعْصــِر َكَأنَّ ]]الَّ
ُجَل  ِ َيِتَرُكْم َوَتــْرُت الرَّ َوَماَلــُه[[ َقــاَل َأُبــو َعْبــد اهللَّ

ِإَذا َقَتْلــَت َلــُه َقِتيــاًل َأْو َأَخــْذَت َلُه َمااًل

٥

الحفاظ على عملي من الحبوط
ــا َمَع ُبَرْيَدَة ِفــي َغْزَوٍة  َعــْن َأِبــي اْلَمِليــِح َقاَل ُكنَّ
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ُروا ِبَصاَلِة اْلَعْصِر َفِإنَّ  ِفي َيْوٍم ِذي َغْيٍم َفَقاَل َبكِّ

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ]]َمْن َتَرَك َصاًَلَة اْلَعْصِر َفَقْد َحِبَط  النَّ

َعَمُلُه[[

٦

الفوز برؤية ربي يوم القيامة
ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا ِعْنــَد النَّ ِ َقــاَل ُكنَّ َعــْن َجِريــِر ْبــِن َعْبِد اهللَّ

ُكْم  َفَنَظــَر ِإَلى اْلَقَمِر َلْيَلًة َيْعِني اْلَبْدَر َفَقاَل: ]]ِإنَّ

وَن  ُكْم َكَما َتَرْوَن َهَذا اْلَقَمَر اَل ُتَضامُّ َسَتَرْوَن َربَّ

ِفي ُرْؤَيِتِه َفِإْن اْسَتَطْعُتْم َأْن اَل ُتْغَلُبوا َعَلى َصاًَلٍة 

ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها َفاْفَعُلوا ُثمَّ  َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

ْمِس َوَقْبَل  َك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ ْح ِبَحْمِد َربِّ َقَرَأ َوَسبِّ

ُكْم. اْلُغُروِب[[ َقاَل ِإْسَماِعيُل اْفَعُلوا اَل َتُفوَتنَّ
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7

الحفاظ على الصالة الوسطى

اًَلِة  َلَواِت َوالصَّ قــال تعالى: ﴿َحاِفُظوا َعَلــى الصَّ

ـِه َقاِنِتيَن﴾، ومّما يدلُّ على  اْلُوْسَطٰى َوُقوُموا ِللَّ

أّن الصالة الُوسطى هي صالة الَعْصر؛ عن عليٍّ 

رضَي اهلُل عنه قال قاَتْلنا األحزاَب فشغُلونا عن 

صــالِة العصــِر حتــى قُربــِت الشــمُس أن تغيَب 

فقال رسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ]]اللهم امأْل قلوَب الذين 

شَغلونا عن الصاًلِة الُوسَطى ناًرا وامأْل بيوَتهم 

ناًرا وامأْل قبوَرهم ناًرا[[
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8

سبٌب في الوقاية من الّنار
عــن أبــي زهيــر عمــارة بــن رؤيبــة � قــال: 
اَر  ســمعت رســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: ]]َلــْن َيِلــَج النَّ
ْمِس، َوَقْبَل ُغُروِبَها،  ى َقْبَل ُطُلوِع الشَّ َأَحٌد َصلَّ

َيْعِنــي الَفْجــَر َواْلَعْصَر...[[
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اء �عل��ت ا�ععسش



و�ي �عن اء اأ �على ا�ععسش �ن اأ �ع�ي

1

أن أحصل على أجر قيام نصف ليلة
عن عثمان بن عفان  قال سِمْعُت َرسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص 
ما  ى الِعَشــاَء في َجَماَعٍة َفَكأنَّ يقــوُل ]]َمن َصلَّ
ْبَح في َجَماَعٍة  ى الصُّ ْيِل، َوَمن َصلَّ َقاَم ِنْصَف اللَّ

ه[[ ْيَل ُكلَّ ى اللَّ ما َصلَّ َفَكأنَّ
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2

ال  فإنهم  المنافقين  صفات  عن  أبتعد  أن 

يشهدون صالة الصبح والعشاء لثقلهما عليهم

ِ ملسو هيلع هللا ىلص   عن أبي هريرة � قال: قال َرســوَل اهللَّ

]]أثقــُل الصــاًلِة على المنافقين صاًلُة العشــاِء 

وصــاًلُة الفجِر ولو يعلمــوَن ما فيهما ألتوُهما 

ولو حبًوا[[
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3

أن أحصل على أجر حجة
ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ــن الَنب ــاَل: ع ــَة � َق ــي ُأَماَم ــْن َأِب  َع

]]َمن َمَشــى إلى َصــاًَلٍة َمْكُتوَبٍة، ِفي الَجَماَعِة، 
ٍة....... الحديث[[ َفِهي َكَحجَّ
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عال ا�عصل��ت �عن ا اأ وا�عي �عن



126

ا�: �ت �ن �ع�ت
ال�إِ

الله ويتبادرون  إلى  المالئكة  لترفعها 
يرفعها أيهم 

فَّ  عــن أنــس �: " َأنَّ َرُجــاًل َجــاَء، َفَدَخَل الصَّ
ِ َحْمًدا َكِثيًرا  َفُس، َفَقاَل: اْلَحْمُد هلِلَّ َوَقْد َحَفَزُه النَّ
ــا َقَضــى َرُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  ًبــا ُمَبــاَرًكا ِفيــِه، َفَلمَّ َطيِّ
ُم ِباْلَكِلَماِت؟(، َفَأَرمَّ  ُكُم اْلُمَتَكلِّ َصاَلَتُه، َقاَل :) َأيُّ
ُم  ُكُم اْلُمَتَكلِّ اْلَقْوُم – يعني: سكتوا -، َفَقاَل :) َأيُّ
ُه َلْم َيُقْل َبْأًسا(، َفَقاَل َرُجٌل: ِجْئُت َوَقْد  ِبَها؟ َفِإنَّ
َفُس َفُقْلُتَها، َفَقــاَل: )َلَقْد َرَأْيُت اْثَنْي  َحَفَزِنــي النَّ

ُهْم َيْرَفُعَها( ". َعَشــَر َمَلًكا َيْبَتِدُروَنَها، َأيُّ



ألستفتح أبواب السماء لما أقول
ي  عــن ابــن عمــر � قــال: " َبْيَنَمــا َنْحــُن ُنَصلِّ
َمَع َرُســوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإْذ َقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: اهلُل 
ِ َكِثيًرا، َوُسْبَحاَن اهلِل ُبْكَرًة  َأْكَبُر َكِبيًرا، َواْلَحْمُد هلِلَّ
َوَأِصياًل، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: )َمِن اْلَقاِئُل َكِلَمَة 
َكــَذا َوَكَذا؟( َقــاَل َرُجٌل َمِن اْلَقْوِم: َأَنا، َيا َرُســوَل 
َماِء،  اهلِل، َقاَل: َعِجْبُت َلَها، ُفِتَحْت َلَها َأْبَواُب السَّ
َقاَل اْبُن ُعَمَر: َفَما َتَرْكُتُهنَّ ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل 

اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َذِلَك "

غيظا لليهود
وعن عائشة رضي اهلل عنها، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
))ما حَسَدْتكم اليهوُد على شيء ما حَسَدْتكم 

على الساًلم والتأمين((
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�ن �عــ�ي اآ

: و�ي �عن « اأ �ن �ع�ي ول »اآ �ت �ن اأ �ع�ي

أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي إذا وافق 
تأميني تأمين المالئكة

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل:  َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة � َأنَّ َرُســوَل اهللَّ
ُه َمْن َواَفَق َتْأِميُنُه  ُنوا، فِإنَّ َن اإِلَماُم َفَأمِّ ]]ِإَذا َأمَّ

َم ِمْن َذْنِبِه[[ َتْأِميــَن اْلَماًلِئَكِة، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ



أن يستجيب الله دعائي إذا قلت آمين

وعــن أبــي موســى األشــعري �: أن رســول 

يُتم فَأقيموا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خَطَبنا، فقال: - ملسو هيلع هللا ىلص )إذا صلَّ

روا،  ر فكبِّ كم أحدكم، فإذا كبَّ صفوَفكم، ثم ْلَيُؤمَّ

يَن﴾  الِّ وإذا قال: ﴿َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

فقولوا: آمين، ُيِجْبُكم اهَّلل، ........((
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ا�عر�عوع

: و�ي �عن �ن ا�عر�عوع اأ �ع�ي

أن الركوع ثلث الصالة
كوُع ثلٌث،  هوُر ُثُلٌث، والرُّ الُة ثالثُة أثالٍث: الطَّ الصَّ
ها ُقِبَلت منُه  اهــا بحقِّ ــجوُد ُثلٌث، فمن أدَّ والسُّ
ت عليِه صالُتُه  وُقِبَل منُه ســائُر عمِلِه ومــن ُردَّ

ُردَّ عليه سائُر عمِلِه[[



أن تتساقط ذنوبي كلما ركعت ألنها توضع 
على رأسي وعاتقي في الصالة

عــن عبــد اهلل بن عمر - رضــي اهلل عنهما - رأى 
فتى وهو يصلي قد أطال صالته، وأطنب فيها، 
فقال: من يعرف هذا؟ قال رجل: أنا، فقال عبد 
اهلل بــن عمــر: لــو كنت أعرفــه ألمرتــه أن ُيطيل 
الركــوع والســجود، فإنــي ســمعت النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: إن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه كلها، 
فُوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد 

تساقطت منه"
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132

ا و�ع�ك ا�ع�مد �ن  ر �عب

ــو�ي �عن ع �ع�ن ا�عر�عــوع اأ عد ا�عر�عن  �عب

أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي إذا وافق 

قولي قول المالئكة

عــن أبــي ُهَريرَة رضَي اهلُل عنه، قال: إنَّ رســوَل 

اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ]]إذا قال اإلماُم: ســِمَع اهَّلُل ِلَمن 



ه َمن واَفَق  نا لك الحمُد؛ فإنَّ حِمَده، فقولوا: ربَّ
َم ِمن َذنِبه[[ قوُله قوَل الماًلئكِة، ُغِفَر له ما تقدَّ

ألنال ثواب تبادر المالئكة أيهم يكتبها أوال
ا   عــن ِرفاعــَة بِن رافــٍع رضَي اهلُل عنه، قــال: ]]كنَّ
ا رَفع رأَسه من  ي وراَء النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلمَّ يوًما ُنصلِّ
كعِة، قال: ســِمَع اهلُل ِلَمن حِمَده، قال رجٌل  الرَّ
ًبا مباَرًكا  نا ولك الحمُد حمًدا كثيًرا طيِّ وراَءه: ربَّ
ُم؟ قال: أنا،  ا انصَرف، قال: َمِن المتكلِّ فيه، فلمَّ
هم  قال: رأيُت ِبضَعًة وثاًلثيَن َمَلًكا يبَتِدرونها، أيُّ

يكتُبها أواًل[[
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ا�ت ّ ح�ي ا�ع�تَ

و�ي �عن ا�ت اأ ّ ح�ي �ن ا�ع�تَ �ع�ي

السالم على كل عبد صالح ألنال ثواب 
عليهم السالم 

عــن عبــد اهلل بن مســعود قال: كنا إذا جلْســنا 
الُم على  مع رسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص في الصالِة ُقلنا السَّ
ــالِم على فالٍن وفالٍن فقال  اهلل قبَل عبادِه السَّ



ــاًلُم على اهَّلِل فإّن  رســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ال تقولوا السَّ
اًلُم ولكن إذا جلس أحُدكم فليُقْل  اهَّلَل هو السَّ
اًلُم عليك  يباُت السَّ لواُت والطَّ ات هَّلِل والصَّ حيَّ التَّ
اًلُم علينا وع   أيها النبيُّ ورحمُة اهَّلِل وبركاُته السَّ
الحيَن فإنكــم إذا قلُتم ذلك  لــى عبــاِد اهَّلِل الصَّ
أصــاب كلَّ عبٍد صالٍح في الســماِء واألرِض أو 

بين السماِء واألرِض[[

أن اإلشارة بالسبابة أشد على الشيطان 
من الحديد

 كان عبــد اهلل بــن عمــر إذا جلــس فــي الصــالة 
وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها 
بصــره ثــم قــال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لهي أشــد 

على الشــيطان مــن الحديد يعني الســبابة ".
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ود �عس�ب
ا

و�ي �عن ود اأ �عس�ب
�ن ا �ع�ي

أن السجود ثلث الصالة

عــن أبــي هريــرة � قــال: قــال رســول اهلل 

ُثُلــٌث،  هــوُر  ــاًلُة ثاًلثــُة أثــاًلٍث: الطَّ ملسو هيلع هللا ىلص ]]الصَّ

اهــا  ــجوُد ُثلــٌث، فمــن أدَّ كــوُع ثلــٌث، والسُّ والرُّ

ها ُقِبَلت منُه وُقِبَل منُه سائُر عمِلِه ومن  بحقِّ

ُردَّ عليه ســائُر عمِلِه[[ ت عليِه صاًلُتــُه  ُردَّ



أن يكتب الله لي بكل سجدة حسنة ويمحو 

عني سيئة ويرفعني درجة

عــن ثوبان مولى رســوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قال: َســمعُت 

ــجوِد،  رســوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: ]]عليك بكثرِة السُّ

ــك لن َتْســجَد هَّلِل َســْجدًة إالَّ رفَعــك اهَّلُل بها  فإنَّ

درجــًة، وحطَّ عنــك بها َخِطيئًة[[

أن تتحات عني خطاياي كلها سجدت ألن 

ذنوبي ترفع على رأسي في الصالة

ــوَل  ــِمْعُت َرُس ــاَل: َس ــِن ُعَمَر � َق ــِن اْب َوَع

اًلِة،  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل: ]]ِإنَّ اْلَعْبــَد ِإَذا َقاَم ِإَلى الصَّ

َما  َها، َفُوِضَعْت َعَلى َعاِتَقْيِه، َفُكلَّ ُأِتَي ِبُذُنوِبِه ُكلِّ

َرَكَع َأْو َســَجَد َتَســاَقَطْت َعْنُه[[

أن ألقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأرافقه في الجنة

ْســَلِميِّ � َقاَل: ُكْنُت  َعْن َرِبيَعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَتْيُتُه ِبَوُضوِئِه َوَحاَجِتِه  َأِبيُت َمَع َرُسوِل اهللَّ
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َفَقاَل ِلي: »َســْل« َفُقْلُت: َأْســَأُلَك ُمَراَفَقَتَك ِفي 
ِة، َقاَل: »َأْو َغْيَر َذِلَك؟« ُقْلُت: ُهَو َذاَك، َقاَل:  اْلَجنَّ

ُجود[[ ي َعَلى َنْفِسَك ِبَكْثَرِة السُّ ]]َفَأِعنِّ

أن ال تأكل النار أثر السجود
عــن أبي هريرة � قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
م اهَّلُل  جوِد، حرَّ ]]تأكُل الناُر ابَن آدَم، إال أثَر السُّ

جوِد[[ اِر أْن تأُكَل أثَر السُّ عزَّ وجلَّ على النَّ

أن أكون أقرب ما يكون العبد من ربه
ملسو هيلع هللا ىلص  رُســوَل اهللَّ  أبــي هريــرَة � أنَّ  عــن 
ِه َوَهو ساجٌد،  َقاَل: أقرُب َما َيكوُن العْبُد ِمن ربِّ

عاَء  َفَأكِثــُروا الدُّ
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معهت �عل��ت ا�ع�ب
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: و�ي �عن معهت واأ لى �عل��ت ا�ع�ب �ع�ب اإ دن اأ

استجابًة ألمر الله   
ِذيــَن آَمُنــوا ِإَذا ُنــوِدي  َهــا الَّ قــال تعالــى: ﴿َياَأيُّ

 ِ اًَلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اهَّللَّ ِللصَّ

ُكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمون﴾  َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر لَّ

]الجمعة: 9[.



أن يكفر الله ذنوبي بين الجمعتين    
إذا اجتنبت الكبائر

لواُت  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ]]الصَّ عن َأبي ُهريرة َأنَّ َرُسوِل اهللَّ
ــارٌة ِلَما  الَخْمــُس، والُجُمعــُة ِإلــى الُجُمَعِة، كفَّ

، َما َلْم ُتغش الكَباِئُر[[ َبْينُهنَّ

أن يغفر الله لي عشرة أيام قادمة   
َأ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ]]َمن َتَوضَّ  عن َأبي ُهريرة َأنَّ َرُسوِل اهللَّ
فأْحَســَن الُوُضــوَء، ُثــمَّ أَتى الُجُمَعَة، فاْســَتمع 
وَأْنَصَت، ُغِفَر له ما بْيَنُه وبْيَن الُجُمَعِة، وِزياَدُة 

اٍم، وَمن َمسَّ الَحَصى فَقْد َلغا[[ َثاًلَثِة أيَّ

حتى تكتبني المالئكة في األولين   
ِبــيُّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »إذا  َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة: َقــاَل النَّ
كاَن َيــْوُم الُجُمَعــِة، كاَن عَلــى ُكلِّ باٍب ِمن أْبواِب 
َل، فإذا َجَلَس  َل فاألوَّ الَمْسِجِد َماًلِئَكٌة َيْكُتُبوَن األوَّ
ْكَر«. ُحَف، وجاُؤوا َيْسَتِمُعوَن الذِّ اإلماُم َطَوُوا الصُّ
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أن أحصل على أجر من قرب لله    
قربانا بحسب الساعة التي أذهب فيها
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل ]]َمــِن  عــن َأبــي ُهريــرة َأنَّ َرُســوِل اهللَّ
اْغَتَســَل َيــوَم الُجُمَعــِة ُغْســَل الَجَناَبــِة ُثــمَّ َراَح، 
اِنَيِة،  اَعِة الثَّ َب َبَدَنًة، وَمن َراَح في السَّ ما َقرَّ َفَكأنَّ
اِلَثِة،  اَعِة الثَّ َب َبَقَرًة، وَمن َراَح في السَّ ما َقرَّ َفَكأنَّ
اَعِة  َب َكْبًشا أْقَرَن، وَمن َراَح في السَّ ما َقرَّ َفَكأنَّ
َب َدَجاَجــًة، وَمــن َراَح فــي  مــا َقــرَّ اِبَعــِة، َفَكأنَّ الرَّ
َب َبْيَضًة، َفِإَذا َخَرَج  ما َقرَّ اَعِة الَخاِمَسِة، َفَكأنَّ السَّ

ْكَر[[. اإلَماُم َحَضَرِت الَماًَلِئَكُة َيْســَتِمُعوَن الذِّ

أن يكتب الله تعالى لي بكل خطوة    
إلى الجمعة عمل سنة كاملة أجر صيامها 

وقيامها
ِ ملسو هيلع هللا ىلص  عــن أوس بــن أبــي أوس َأنَّ َرُســوِل اهللَّ
ر  ل يوَم الجُمعِة واغَتَسل، ثم بكَّ َقاَل]]َمْن َغسَّ
وابَتَكــر، وَمشــى ولــم يرَكــْب، ودنا مــن اإلماِم، 
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فاسَتَمع ولم َيلُغ، كان له بكلِّ ُخطَوٍة عمُل سنٍة 
أجُر صياِمهــا وقياِمها[[

حتى ال أتأخر عن الجنة   
َعــن َســُمَرَة ْبــِن ُجْنــُدٍب، أنَّ َنِبــيَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل: 
ُجَل  ْكَر، َواْدُنوا ِمَن اإِلَماِم؛ ِفِإنَّ الرَّ »اْحُضُروا الذِّ
ِة، وِإن َدَخَلَها« َر في اْلَجنَّ ى ُيَؤخَّ ال يَزاُل يَتَباَعُد َحتَّ

المالئكة اسمي في  أن تسجل    
صحفها وذلك بحضوري قبل أن يصعد 

اإلمام
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ]]إذا كان  عــن َأبي ُهريرة َأنَّ َرُســوِل اهللَّ
يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
الماًلئكة يكتبون األول فاألول فإذا جلس اإلمام 

طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر[[.
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ل ا�عصل��ت وا�عن ا �عن وا�عي �عن



145

ل وا�عن ا�ع�ن

: و�ي �عن ل واأ وا�عن �علىي ا�ع�ن اأ

1

أن أجبر الفريضة وأسد النقص والخلل 
فيها



ُل  عْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ]]َأوَّ
َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َصاًَلُتُه، َفِإْن َكاَن َأْكَمَلَها َوِإالَّ 
ٍع، َفِإْن  : اْنُظُروا ِلَعْبِدي ِمْن َتَطوُّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل اهَّللَّ

ٌع. َقاَل: َأْكِمُلوا ِبِه اْلَفِريَضَة[[ ُوِجَد َلُه َتَطوُّ

2

أن أنال محبة الله
عــن أبــي هريــرَة َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: ِإنَّ 
اهللَّ َتَعاَلى َقاَل: ]]مْن عادى لي َوِلّيًا. فقْد آذنتُه 
َب ِإَلَي عْبِدي ِبْشيٍء َأحبَّ ِإَلَي  باْلحْرب. َوَما تقرَّ
ُب ِإلى  ا اْفَتَرْضت علْيِه: َوَما َيزاُل َعْبِدي يتقرَّ ِممَّ
ه، َفِإذا َأحَبْبُته ُكْنُت ســمعُه  ى ُأِحبَّ واِفل َحتَّ بالنَّ
ِذي ُيبِصــُر ِبِه، ويَدُه  ــذي يْســمُع ِبِه، وَبصره الَّ الَّ
ِتي يْمِشــي ِبَها، َوِإْن  تــي َيْبِطش ِبَها، وِرجَلُه الَّ الَّ

نه[[  سَألِني َأْعطْيَته، وَلِئِن اْسَتَعاَذِني أُلِعيذَّ
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3

أن أدخل الجنة من باب الصالة
قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]]َمــن أْنَفــَق َزْوَجْيــِن فــي 
ِة: يا َعْبــَد اهَّلِل، هذا  َســبيِل اهَّلِل ُنــوِدَي فــي الَجنَّ
اًلِة، ُدِعَي ِمن باِب  َخْيٌر، فَمن كاَن ِمن أْهِل الصَّ
ــاًلِة، وَمن كاَن ِمن أْهــِل الِجهاِد، ُدِعَي ِمن  الصَّ
َدَقِة، ُدِعَي  باِب الِجهاِد، وَمن كاَن ِمن أْهِل الصَّ
ياِم،  َدَقِة، وَمن كاَن ِمن أْهِل الصِّ ِمــن بــاِب الصَّ
يُق: يا  دِّ ّياِن. قــاَل أبو َبْكٍر الصِّ ُدِعــَي ِمن باِب الرَّ
َرسوَل اهَّلِل، ما عَلى أَحٍد ُيْدَعى ِمن ِتلَك األْبواِب 
ِمــن َضُروَرٍة، َفهْل ُيْدَعى أَحٌد ِمن ِتلَك األْبواِب 
َم:  ُ عليه وســلَّ ى اهَّللَّ ها؟ قاَل َرســوُل اهَّلِل َصلَّ ُكلِّ

َنَعــْم، وَأْرُجــو أْن َتُكوَن منهْم.[[
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4

أن ال أندم بعد موتي ألن أمنية األموات 
صالة ركعتين نافلة

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َقْبٍر ُدِفَن  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َمرَّ النَّ
ا َتْحِقُروَن  َحِديًثا َفَقــاَل: ]]َرْكَعَتاِن َخِفيَفَتــاِن ِممَّ
َوَتْنِفُلــوَن َيِزيُدُهَمــا َهــَذا ِفــي َعَمِلِه َأَحــبُّ ِإَلْيِه 

ِة ُدْنَياُكم[[ ِمْن َبِقيَّ
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149

ا�عروا�عت�ب

: و�ي �عن �علىي ا�عروا�عت�ب واأ اأ

أن يدخلني الله الجنة ويبني لي بيتا فيها
عْن ُأمِّ المؤِمِنيَن ُأمِّ حِبيَبَة َرْملَة ِبنِت َأبي ُسفياَن 
رضَي اهللَّ َعنهما، َقالْت: َسِمْعُت رسوَل اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ِ َتَعالى ُكلَّ  ي هَّللَّ يقوُل: ]]َما ِمْن عْبٍد ُمْسِلم ُيَصلِّ
َيْوٍم ِثْنَتْي عْشــرَة َرْكَعًة َتطوًعا َغْيَر الفِريَضِة، ِإالَّ 
ــِة، َأْو: ِإالَّ ُبِني َلُه بيٌت  َبَنــى اهَّللَّ لــُه َبْيًتا في الَجنَّ

ِة[[ ِفي الجنَّ



ر �ب �ع�ن
هت ا �ع�نَّ

: و�ي �عن ر واأ �ب �ع�ن
هت ا �علىي �ع�نَّ اأ

أنها خير من الدنيا وما فيها
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال:  عــن عائشــَة رِضَي اهللَّ عْنَهــا، َأنَّ النَّ

نيا وَما ِفيها[[ ]]َرْكعتــا الفْجِر خْيــٌر ِمَن الدُّ
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هر هت ا�ع�ظ �ع�نَّ

و�ي �عن ع ر�ععا�ت واأ ر�عب هر اأ هت ا�ع�ظ �علىي �ع�نَّ اأ

1

أن تفتح لها أبواب السماء
ِ ملسو هيلع هللا ىلص كاَن  ِ بن الســائب َأنَّ رسوَل اهللَّ عْن عبِداهللَّ
ْهِر،  ْمُس َقْبَل الظُّ ي َأْربًعا بْعَد َأن َتزول الشَّ ُيَصلِّ
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ــَماِء،  َها َســاَعٌة ُتْفَتُح ِفيَها َأبواُب السَّ وَقــاَل ]]ِإنَّ
فُأِحــبُّ َأن َيصَعَد ِلي فيَها عَمٌل َصاِلٌح[[

2

َحِر أنها تعدل بصالة السَّ
عــن ذكــوان الســمان أبو صالــح أن َرُســوَل اهلِل 
ْهِر  َواِل َقْبَل الظُّ ملسو هيلع هللا ىلص قــال ]]َأْرَبــُع َرَكَعاٍت َبْعَد الــزَّ

ــَحِر[[ ُيْعَدْلَن ِبَصاًَلِة السَّ
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3

أن يَحّرمني الله على النار إذا صليت قبل 
الظهر أربًعا وبعدها أربًعا

عن ُأمِّ َحِبيَبَة َرِضَي اهللَّ َعنها َقاَلْت: قاَل رسوُل 
ِ ملسو هيلع هللا ىلص : ]]مــْن َحافــَظ َعلــى َأْرَبــِع ركَعــاٍت َقْبــَل  اهللَّ

اَر[[. مــُه اهَّللَّ َعَلى النَّ ْهــِر، َوَأْربــٍع َبْعَدَها، َحرَّ الظُّ
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هت ا�ععصر �ع�نَّ

: و�ي �عن هت ا�ععصر واأ �علىي �ع�نَّ اأ

أن أنال رحمة الله

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ــوُل اهللَّ ــاَل رس ــر ق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب  ع

ى قبل الَعصِر أربًعا[[ ]]رِحم اهَّلُل امرًءا صلَّ
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َحى �ع�نُّ
ىي ا َع�تَ ََر�عْ

: و�ي �عن حى واأ �ع�ن
�علىي ا اأ

1

العمل بوصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص
عن أبي هريرة قال َأْوَصاِني َخِليِلي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
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اٍم ِمن ُكلِّ َشْهٍر، َوَرْكَعَتِي  بَثاَلٍث: ]]بِصَياِم َثاًَلَثِة َأيَّ

َحــى، َوَأْن ُأوِتــَر َقْبــَل َأْن َأْرُقــَد. ]وفي رواية[:  الضُّ

قاَل: َأْوَصاِني َخِليِلي َأُبو الَقاِسِم ملسو هيلع هللا ىلص بَثاَلٍث[[

2

أنها مشهودة محضورة
عن َعمِرو بِن َعبسَة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ]]قِدم 

ــَة،  ــُت المدين ــَة، فقِدْم ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص المدين رس

فدخلُت عليه، فقلُت: أخِبْرني عن الصالِة، فقال: 

اًلِة حين  بــِح، ثم َأقِصْر عــن الصَّ صــلِّ صــاًلَة الصُّ

هــا تطُلع حين  تطُلــُع الشــمُس حتــى ترتفَع؛ فإنَّ

تطُلــع بيــن قرَنــي شــيطاٍن، وحينئٍذ َيســُجد لها 

؛ فإنَّ الصاًلَة مشهودٌة محضورٌة،  اُر، ثم صلِّ الكفَّ

مح[[ حتى يســتقلَّ الظلُّ بالرُّ
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3

أن أكتب عند الله من األوابين
حى  ون من الضُّ ه رأى قوًما ُيصلُّ عن زيِد بِن أرقَم أنَّ
في مسجِد ُقباٍء، فقال: أَما لَقْد عِلموا أنَّ الصالَة 
في غيِر هذه الساعِة أفضُل، قال: ]]خَرَج رسول 
حى،  وَن الضُّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علــى أهــِل ُقباٍء، وهم ُيصلُّ
اِبين إذا َرِمَضــِت الفصاُل من  فقــال: صــاًلُة األوَّ

َحى[[ الضُّ
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4

أن أحصل على غنيمة أكثر من الغزو في 
سبيل الله

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َقاَل: َبَعَث رسول  َعْبِد اهللَّ
ْجَعــَة،  ًة، َفَغِنُمــوا، َوَأْســَرُعوا الرَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َســِريَّ
اُس ِبُقْرِب َمْغَزاُهْم، َوَكْثَرِة َغِنيَمِتِهْم،  َث النَّ َفَتَحدَّ
َوُسْرَعِة َرْجَعِتِهْم، َفَقاَل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال ]]َأاَل 
ُكــْم َعَلــى َأْقَرَب ِمْنــُه َمْغًزى، َوَأْكَثــَر َغِنيَمًة،  َأُدلُّ
َأ، ُثمَّ َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد  َوَأْوَشَك َرْجَعًة؟ َمْن َتَوضَّ
ــُر  َحــى، َفُهــَو َأْقــَرُب َمْغــًزى، َوَأْكَث ِلُســْبَحِة الضُّ

َغِنيَمًة، َوَأْوَشُك َرْجَعًة[[
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٥

360 صدقة وهي ما يحتاجه  أنها تعدل 
اإلنسان يومًيا لشكر نعمة المفاصل في 

جسمه
ه  عن أبي ذرٍّ َرِضَي اهلُل عنه، عِن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ
قال: ]]ُيصِبُح على كلِّ ُساًلَمى من أحِدكم َصدقٌة؛ 
فكلُّ َتحميدٍة صدقٌة، وكلُّ تهليلٍة صدقٌة، وأْمٌر 
بالمعــروِف َصدقٌة، ونهٌي عــن المنَكِر صدقٌة، 
َحى[[ وُيجِزُئ عن ذلك ركعتاِن َيركُعهما من الضُّ
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٦

أن أحصل على أجر المعتمر إذا أديتها في 
مسجد

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال َرســوَل اهللَّ
ى الصبَح في جماعٍة ثم قعد يذكُر اهَّلَل  ]]من صلَّ
ى ركعتين كانت له  حتى تطلَع الشمُس ثم صلَّ

ٍة[[ ٍة تامَّ كأجِر حجٍة وعمرٍة تامَّ
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7

صليت  إذا  النهار  آخر  الله  يكفيني  أن 
ركعات أربع  الضحى 

عــن نعيــم بن همار، قال: ســمعت رســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: ]]يقــول اهَّلل عــز وجل: يــا ابن آدم، ال 
تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك، أكفك 

آخره[[
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�ت �ي ىي ا�ع�ب لهت �ن ا�عن  ا�ع�ن

: و�ي �عن ها واأ �عل�ي اأ

1

أن أفضل الصالة صالة المرء في بيته إال 
المكتوبة
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وا  عــن زيــِد بِن ثابــٍت، قال: رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]]صلُّ

ها الناُس في ُبيوِتكم؛ فإنَّ أفضَل صاًلِة المرِء  أيُّ

في بيِته إالَّ الصاًلَة المكتوبَة[[

2

أن فضلها على التطوع عند الناس كفضل 

صالة الجماعة على المنفرد

 عــن ضمــرة عــن أبيــه أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال:

]]فضل صاًلة الجماعة على صاًلة الرجل وحده 

خمس وعشــرون درجــة، وفضل صاًلة التطوع 

فــي البيــت علــى فعلها فــي المســجد كفضل 

صــاًلة الجماعة على المنفرد[[
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3

أن فضلها على التطوع عند الناس كفضل 

المكتوبة على النافلة

ْعَمــاِن َقاَل: َقاَل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ُصَهْيــِب ْبــِن النُّ

ُجِل ِفي َبْيِتِه َعَلى َصاًَلِتِه َحْيُث  ]] َفْضُل َصاًَلِة الرَّ

اِفَلِة[[ اُس َكَفْضِل اْلَمْكُتوَبِة َعَلى النَّ َيَراُه النَّ
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4

أنني إذا صليت ركعتين عند دخولي للمنزل 
تمنعاني من مدخل السوء

إذا خرجَت مــن منزلَك فصّل ركعتين يمنعانَك 
من مخرِج السوِء، وإذا دخلَت إلى منزلِك فصّل 

ركعتيَن يمنعانَك من مدخِل السوِء
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ل ام ا�عل�ي �ي ا �عت وا�عي �عن

: و�ي �عن ل اأ ا�عل�ي �علىي �عب �ن اأ �ع�ي

	 تحقيق وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص
عن عبد اهلل بن ســالم � أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

]]أيها الناس: أفشوا الساًلم، وأطعموا الطعام، 

وصلــوا بالليــل والنــاس نيــام، تدخلــوا الجنــة 

بساًلم[[.
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	 أنني أصلي أفضل صالة بعد الفريضة
عــن أبــي هريــرة � قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ُم،  قال]] َأفَضُل الصياِم بعَد رمضاَن شهُر اهَّلِل المحرَّ

وأفضُل الصاًلِة بعَد الفريضِة صاًلُة الليِل[[

	 أن أتأسي بالصالحين قبلي
عــن أبــي الــدرداء � قــال: قــال رســول اهلل 
ه دأُب الصالحيَن  ملسو هيلع هللا ىلص ]]عليكــْم بقياِم الليــِل فإنَّ
قبلكْم، وقربٌة إلى اهَّلِل تعالى، ومنهاٌة عِن اإلثِم، 
وتكفيٌر للسيئاِت، ومطردٌة للداِء عِن الجسِد[[

	 قيام الليل من صفات الرجال
ُجُل  قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص لعبد اهلل بن عمر: »ِنْعَم الرَّ
ْيِل« َقاَل ســاِلٌم:  ي ِمَن اللَّ ، َلْو َكاَن ُيَصلِّ ِ َعْبُد اهَّللَّ
ْيِل إالَّ  َفــكاَن َعْبــُد اهلِل، َبْعُد َذِلَك، ال َيَنــاُم ِمَن اللَّ

َقِلياًل.

167



	 من صفات عباد الرحمن
ًدا  ِهــْم ُســجَّ ِذيــَن َيِبيُتــوَن ِلَربِّ قــال تعالــى: ﴿َوالَّ

ــان: 64[. ــا﴾ ]الفرق َوِقَياًم

ووعدهم اهلل في نهاية السورة، بقوله: ﴿ُأْوَلِئَك 

ًة  ــْوَن ِفيَها َتِحيَّ ُيْجــَزْوَن اْلُغْرَفــَة ِبَما َصَبُروا َوُيَلقَّ

ا َوُمَقاًما﴾. َوَساًَلًما، َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتَقرًّ

	 ألكون من المتقين
اٍت َوُعُيون، آِخِذيَن  ِقيَن ِفي َجنَّ قال ربنا: ﴿ِإنَّ اْلُمتَّ

ُهْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمْحِسِنين،  ُهْم ِإنَّ َما آَتاُهْم َربُّ

ْيِل َما َيْهَجُعون، َوِباأَلْســَحاِر  َن اللَّ َكاُنــوا َقِليــاًًل مِّ

ُهْم َيْسَتْغِفُرون﴾ ]الذاريات: 15 – 18[.
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	  أنها شرف للمؤمن
عن سهل بن سعد � أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
]]أتاني جبريل فقال: يا محمد! عش ما شــئت 
فإنــك ميــت وأحبــب من شــئت فإنــك مفارقه 
واعمــل مــا شــئت فإنــك مجــزي بــه واعلم أن 
شــرف المؤمن قيامه بالليل وعزه اســتغناؤه 

عن الناس[[

	 أن أتنافس في خير ما يتنافس فيه
عــن ابــن مســعود � قــال: قال رســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: ]]ال َحَسَد إال في اثنتين: رجل آتاه اهَّلل 
، ورجل آتاه  َطه على َهَلَكِتِه في الَحقِّ ماال، فَسلَّ

َمها«. اهَّلل ِحْكَمــة، فهو يقضي بها وُيَعلِّ

وعــن ابن عمــر -رضــي اهلل عنهما-، عــن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال حسد إال في اثنتين: رجل آتاه اهَّلل 
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القــرآن، فهــو يقوم به آنــاء الليل وآنــاء النهار، 

ورجل آتاه اهَّلل ماال، فهو ينفقه آناء الليل وآناء 

النهار[[

	 أن أصبح غًدا نشيًطا طيب النفس
عــن أبــي هريــرة � أنَّ رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: 

يطان على قافية رأس أحدكم -إذا  ]]َيْعِقد الشَّ

هو نام- ثاًلث عقد، يضرب كلَّ عقدة: عليك ليٌل 

ت  طويــٌل فارقــد، فإن اســتيقظ فذكــر اهَّلل انحلَّ

ــى  ــت عقــدٌة، فــإن صلَّ ــأ انحلَّ عقــدٌة، فــإن توضَّ

فس، وإالَّ  ب النَّ ت عقدٌة، فأصبح نشيًطا طيِّ انحلَّ

فس كســاًلَن[[ أصبح خبيث النَّ

	 أن أنال محبة الله
ِ بِن َعْمرو بِن الَعاِص، َرضَي اهللَّ َعْنُهَما  عبِداهللَّ

 ِ اًلِة ِإَلى اهَّللَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ]]َأَحبُّ الصَّ َأنَّ َرُســوَل اهللَّ
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ِ ِصياُم َداُوَد،  َصاًلُة َداُوَد، َوَأحبُّ الصياِم ِإَلى اهَّللَّ

ْيل َوَيُقوُم ُثُلَثُه وَيَناُم ُسُدَسُه  كاَن َيَناُم ِنْصَف اللَّ

َويصوُم َيوًما َوُيفِطُر َيوًما[[

	 أن أدخل الجنة بسالم وأحصل غرًفا 
خاصة في الجنة

عــن جابــر بن عبد اهلل قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

]]أال ُأحدُثُكــْم ِبُغــَرِف الجنِة؟ قــال: ُقلُت: َبَلى يا 

نا قال: إنَّ في الجنِة  رسوَل اهلِل! ِبأِبينا أنَت وأمِّ

ِه ُيَرى ظاِهُرها من  ُغرًفا من أصناِف الَجْوَهِر ُكلِّ

عيِم  باِطِنهــا وباِطُنها من ظاِهِرهــا فيها من النَّ

َرِف ما ال َعيٌن َرَأْت وال أذٌن َسِمَعْت  اِت والشَّ واللذَّ

قــال: ُقلــُت ِلَمْن هذه الُغَرُف قال ِلَمْن أْفَشــى 

ى  الساًلَم، وأطعَم الطعاَم، وأَداَم الصياَم، وصلَّ

ِبالليِل والناُس ِنياٌم[[
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	 أن أكون أقرب ما أكون من ربي وذلك 
في جوف الليل اآلخر

عــن عمــرو بن عبســة قال، قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
]]أقرُب ما يكوُن الربُّ من العبِد في جوِف الليِل 
اآلخــِر فِإِن اســتطْعَت أن تكوَن ممــن يذكُر اهَّلَل 

في تْلَك الساَعِة فُكْن[[

	 أن يشفع لي القرآن ألني أقرؤه في 
القيام

عــن عبــد اهلل بــن عمــرو قــال: قــال رســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ]]الصيــاُم والقــرآُن َيْشــَفعاِن للعبــِد، يقــوُل 
! إني َمَنْعُتُه الطعاَم والشهواِت  الصياُم: َأْي َربِّ
ْعِني فيه، ويقوُل القــرآُن: َمَنْعُتُه  بالنهاِر، فَشــفِّ

ْعِني فيه؛ فَيْشــَفَعاِن[[ النوَم بالليِل، فَشــفِّ
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	 أن الله يرحم من صلي وأيقظ زوجته 
وكذا من صّلت وأيقظت زوجها

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َعــْن َأبي ُهريرة � َقاَل: قاَل رُســوُل اهللَّ

ْيــِل، فصلىَّ وأْيَقَظ  ]]رِحــَم اهَّللَّ َرُجاًل َقــاَم ِمَن اللَّ

امرَأتــُه، فإْن َأَبْت َنضــَح في وْجِهَها الماَء، َرِحَم 

ــْت، وَأْيَقَظْت  ْيِل َفصلَّ ُ اَمــَرَأًة َقامــت ِمن اللَّ اهَّللَّ

َزْوَجَهــا فِإن َأبي َنَضَحْت ِفــي وْجِهِه الماَء[[

	  أن أكتب من الذاكرين الله كثيًرا
عن أبي ســعيد الخدري � قال: قال رسول 

يِل، وأيقظ امرأَته  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]]من استيقظ من اللَّ

اكرين اهَّلَل  يــا ركعَتْيــن جميًعا ُكِتبا مــن الذَّ فصلَّ

اكراِت[[ كثيًرا والذَّ
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  أن من نوى القيام فنام كتب له ما نوى
عن أبي الدرداء � قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ي مَن  ]]َمن أتى فراَشه َوهَو ينوي أن يقوَم يصلِّ
ى أصبَح ُكِتَب َله ما َنوى  يِل، فغَلبتُه عيناُه حتَّ اللَّ

]] ِه، عزَّ وجلَّ َوكاَن نوُمُه صدقًة عليِه من ربِّ

	 أال أكون من الغافلين، وأكون من 
القانتين أو المقنطرين

عن عبد اهلل بن عمرو، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]]َمْن 
قاَم ِبَعْشــِر آياٍت لْم ُيْكَتــْب ِمَن الَغاِفِليَن، وَمْن 
قاَم ِبِماَئِة آَيٍة ُكِتَب ِمَن الَقاِنِتيَن، وَمْن قاَم ِبَأْلِف 

آَيٍة ُكِتَب ِمَن الُمَقْنِطِريَن[[
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