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بسم هللا الرمحن الرحيم

إنََّّاحلمدَّهللَّحنمدهَّونستعينهَّونستغفرهََّّ،ونعوذَّابهللَّمنَّشررو َّننفسرن َّ
ومررنَّئرريأ مَّننم ،نر ََّّ،مررنَّال رردهَّلَّ رروَّم ررلَّ،ررهََّّ،ومررنَّال ر لَّ رروَّ
هر لَّ،ررهََّّ،ونشر دَّننَّإَّإ،ررهَّإإَّلَّويرردهَّإَّشررال َّ،ررهََّّ،ونشر دَّننََّّ
حممررداعَّنهرردهَّو ئرو،هَّع ر َّلَّن يررهَّون ر َّآ،ررهَّوعرروههَّوئر مًَّس ر يم عََّّ
كثرياعَّ .

أما بعد :

ر هَّ ئر ،صَّةتترررتًَّتهعررعَّ ي ر َّلعرروَّا،ف ر الَّا،روا تَّنررنَّا،نر ََّّ
يفَّاحملر عَّن ر َّا،ته ررريَّن ر َّعرروتَّاةم نررصََّّ،مررنَّيررعَّاإئررتعدا َّ
وا،ت يؤَّ ،تَّوتَّاب،طَّ تََّّ،مثَّاملشيَّإ،ي َّيىتَّ راغ مَّوندهتمَّمن َّ .
هَّا،رئر ،صَّنذكررَّبر َّنفسرريَّنوإعََّّ،مثَّإنروايَّ َّ،ير ا َّبر َّمررنَّوَّقررهَّ
وهر َّ
لًَّع ىلَّإىلَّا،ته ريَّإىلَّا،تر وامَّبهر عَّومداومرصَّن ر َّا،طَّ نرصََّّ،والتنهرهَّ
املف رَّررطََّّ،والفي ررملَّامل رريَّعَّن ر َّم ر َّ ً ررهَّم ررنًَّ ر َّار ررو َّوا،ف ر الَّ َّ
توتَّمنَّنولَّوقت ََّّ .
َّ
لسهبَّأتنَّرهَّننَّإ لصَّا،نداءَّ،
وقدَّلولعَّن َّاملرايلَّوارنم لَّا،يتَّالقومَّبر َّاحملر ونَّن ر َّا،تَّه رريَّ
َّ
 ،ترروتَّولرواوََّّ،وذكرررمَّ ررعَّهر هَّارنمر لَّلعرروَّا،ف ر الَّامل ًهررصَّ
ن َّ ن ََّّ،وم َّ ُولَّ ي َّمنَّار و ََّّ،ومسيت َّ«َّ:إحتاف املصلني

بتتبع الفضائل واألجور من حني االستعداد للصالة إىل حني الفراغ

منها»
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ونئألَّلَّا،قهولَّوا،تَّو يرملََّّ،ولَّاار لَّإىلَّئرواءَّا،سرهيلََّّ،وهروَّمرنَّ
و اءَّا،قتدََّّ،وإَّيولَّوإَّقوتَّإإََّّابهللََّّ .
وع َّلَّن َّحممدَّوآ،هَّوعوههَّنمجععَّ .
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكتبه َّ
نلوَّنهدَّلَّن لَّلنَّنهدَّلَّآلَّمحدان َّ
ص.وَّ دتَّ(َّ)50172ا،رم َّ(َّ )21533
ا،ربالدَّاإل ،ويَّadelalhmdan@gmail.comَّ:
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الباب األول:

االستعداد للصالة قبل دخول وقتها والتبكري إىل املسجد قبل
األذان
فضل التهجري للصالة:

َّننَّنيبَّهرالرتََّّق لَّ:ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:لو يعلم الناا ماا
النداء والصف األول ،مث مل جيدوا إال أن يستهموا علياه الساتهموا،
ول ااو يعلم ااون م ااا

التهج ااريس الس ااتبيوا إلي ااه ،ول ااو يعلم ااون م ااا

العتمة والصبحس ألتومها ولو ح ًبوا»(َّ َّ.)1

نرردوَّا،ن ر َّ ،َّتَّه ررريَّإىلَّا،ترروتَّقهررلَّارذانَّ ر نَّا،س ر َّا،ت ر َّ
اله ونَّإىلَّذَّ، ،ومنَّذَّ َّ: ،
َّقر لَّئررفي نَّلررنَّنيينررصَّ محررهَّلَّ:إًَّ ررنَّمثررلَّن رريَّا،سروء َّإَّأييتَّي ر ررىتََّّالُر ر ردن َّ.الش ر ررريَّننر ر رهَّالس ر ررتوبَّإًير ر ر نَّاملسر ر ر دَّقه ر ررلَّننََّّالُنر ر ر لَّ
املؤذن(َّ َّ.)2
َّق لَّئعيدَّلنَّاملسيَّبَّ محهَّلَّ:م َّنذَّنَّاملرؤذَّنَّمنر َّبوبرعَّئرن َّصعَّإإَّونانَّيفَّاملس د(َّ َّ.)3

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)615ومس مَّ(َّ.)437والعتمة :هيَّا،عش ءَّ َّ.
( «َّ )2تحَّا،ه ل»َّإلنَّ بَّ(َّ َّ.)352/5
(َّ )3النَّنيبَّشيهصَّ(َّ َّ.)351/1
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َّوقر لَّنال ع ر َّ محررهَّلَّ:مر َّ نررلَّن رريََّّوقررعَّعرروتََّّإإََّّوقررعَّننر مَّنههت (َّ َّ.)1
َّ َّوق لَّ ليعصَّلنَّال الدَّ محهَّلَّ:م َّنذَّنَّاملؤذنَّمن َّن لععَّئنصَّإإَّونانَّيفَّاملس د َّإإَّننَّنكونَّمرال ع َّنوَّمس عرا(َّ َّ.)2
روقريرَّ
َّوق لَّئفي نَّا،ثرو لَّ محرهَّلَّ:ئيأر َّإىلَّا،تروتَّقهرلَّاإلق مرصًَّ َّ ،توت(َّ َّ.)3
َّوق لَّوكيعَّلنَّاةراحَّ محهَّلَّ:منَّملَّأين َّنههرصَّا،تروتَّقهرلَّوقت ر َّملَّال نَّوقَّره (َّ .)4
قلا  :وااالا العماال ماان السانن املهجااورة ،وكااان األناال أن يكااون
ترتيب املراحال الاي يعملهاا املصالت ابتاداء مان التبكاري قبال الناداء
فمااا بعاادس ولكاان ملااا كااان اللالااب عل ا الن اا االسااتعداد للصااالة
واخلااروإ إليهااا بعااد ذااا األذان ،كااان ترتيااب الكتاااب عل ا ااالا،
وهللا املستعان.
*َّ*َّ* َّ

(«َّ )1احل يص»َّ(َّ َّ.)163/2
( «َّ )2الخَّنيبَّز نص»َّ(َّ َّ.)689
( «َّ )3تحَّا،ه ل»َّإلنَّ بَّ(َّ َّ.)353/5
(«َّ )4احل يص»َّ(َّ َّ.)370/8
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الباب الثاين:
ذا النداء وجماوبته

()1

َّنررنَّنيبَّئررعيدَّا ررد لََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:إذا ذعااتم
النداء ،فيولوا مثل ما ييول املؤذن»(َّ .)2

بعَّننَّنانئ ر َّك ر نواَّ يم ر َّم ر ََّّ
َّنررنَّالررنَّ ررالهللاَّ محررهَّلَّق ر لَّ:يرردَّ
ع

ك ر نواَّالنتررتونَّ ،ت رأذالنَّكإنت ر هتمَّ ،قرررآن َّ،رروَّالقررولَّاملررؤذَّنَّشرريأع َّإإَّ
ق ،واَّمث هَّ...اربر(َّ .)3
 -1دعاء من قاله حني يسمع النداء :غفر له ذنبه

َّنررنَّئررعدَّلررنَّنيبَّوق ر صََّّ،نررنَّ ئررولَّلََّّننررهَّق ر ل«َّ:ماان
قااال حااني يساامع املااؤذن[ :وأان] أشااهد أن ال إلااه إال هللا وحااد ال
راب ،ومبحم ااد
ش ااريه ل ااه ،وأن حمما ا ًدا عب ااد ورس ااوله ،ر ااي ابهلل ً
رسوال ،وابإلسالم دينًاس غُفر له ذنبه»(َّ .)4
ً

(َّ )1نندَّمس عَّارذانَّمخسَّئننَّ،وهيَّك ،ت يلَّ َّ:
َّ-1ننَّالقولَّمثلَّم َّالقولَّاملؤذنَّ َّ.
َّ-2ننَّالقولَّنندَّمس عَّاملؤذن«َّ:أشهد أن ال إله إال هللاَّ»...احلدالثَّ،وئيأيتَّ َّ.
َّ-3ننَّالت يَّن َّا،ن ََّّلعدَّارذانَّ َّ.
َّ-4ننَّالسألَّ ،ن ََّّا،وئي صَّوا،ف ي صَّ َّ.
َّ-5ننَّالدنوَّلعدَّارذانَّ إنهَّوقعَّإ لصَّ َّ.
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ،)611ومس مَّ(َّ َّ.)777
( َّ )3واهَّنهدَّا،رزاقَّ(َّ َّ.)1849
( َّ )4واهَّمس مَّ(َّ َّ.)780

بتتبع الفضائل واألجور

8

ويفَّ واالصَّنندَّالنَّن ميرصَّ(َّ:)422مرنَّمسرعَّاملرؤذنَّالتشر دَّ ،تفرعَّيفَّ

و ه َّ،ق ل«َّ:أشهد أن ال إله إال هللا ...احلدالث»َّ َّ.

 -2من قال مثل ما ييول املؤذن نادقًا من قلبه :دخل اجلنة

َّن ررنَّنم رررَّل ررنَّا طر ر وََّّقر ر لَّ:قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:إذا ق ااال
املااؤذن :هللا أكاارب هللا أكاارب ،فيااال أحاادكم :هللا أكاارب هللا أكاارب .مث
ق ااال :أش ااهد أن ال إل ااه إال هللا ،ق ااال :أش ااهد أن ال إل ااه إال هللا .مث
قال :أشهد أن حمم ًدا رسول هللا ،قال :أشهد أن حمم ًدا رساول هللا.

مث قال :حت عل الصالة ،قال :ال حول وال قوة إال ابهلل .مث قال:
ح اات علا ا الف ااال ،:ق ااال :ال ح ااول وال ق ااوة إال ابهلل .مث ق ااال :هللا
أكاارب هللا أكاارب ،ق ااال :هللا أكاارب هللا أكاارب .مث قااال :ال إلااه إال هللا،

قال :ال إله إال هللا .من قلبه ،دخل اجلنة»(َّ .)1
لعََّّه اَّاحلدالثَّننَّمنَّمسعَّاملؤذنَّالن لَّ ،تروتَّ إ ر َّالقرولَّمثرلَّمر َّ
القولَّنوَّقو،هَّ:ييَّن َّا،توتَّ،ييَّن َّا،فروح َّ،إنرهَّالقرولَّ:إذاَّ
مسع َّ:إَّيولَّوإَّقوتَّإإَّابهللَّ .
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)779
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الباب الثالث:
اللكر بعد ذا األذان

عشرا
 -1من نل عل النيب  بعد األذان نل هللا عليه ً
َّنررنَّنهرردَّلَّلررنَّنمررروَّلررنَّا،ع ر صَّ -ضرريَّلَّنن م ر َّ،-ننررهَّمسررعَّ
ئررولَّلََّّالقررول«َّ:إذا ذعااتم املااؤذنس فيولااوا مثاال مااا ييااول ،مث
عشراَّ....
نلوا علتس فإنه من نل علت نالةً نل هللا عليه هبا ً
احلدالث»(َّ .)1
َّقر لَّالرنَّا،قرريمَّ محرهَّل(«َّ:)2ونكمرلَّمر َّالترَّ َّن يرهَّلررهَّوالترلَّإ،يررهَّ
هرريَّا،ترروتَّاإللراهيميررصَّ،كم ر َّنَّمررهَّنمتررهَّننَّالت ر واَّن يرره َّ،رروَّعرروتَّ
ن يهَّنكملَّمن َّوإنَّ ،ملَّاملتو ،قون»َّ.ن.هرَّ َّ.
 -2سؤال الوسيلة للنيب  بعد األذان سبب

حصول شفاعته

يوم الييامة

َّنررنَّنهرردَّلَّلررنَّنمررروَّلررنَّا،ع ر صَّ -ضرريَّلَّنن م ر َّ،-نن رهَّمسررعَّ
ئررولَّلََّّالقررول«َّ:إذا ذعااتم املااؤذن فيولااوا مثاال مااا ييااول ،مث

نلوا علت فإنه من نل علات ناالة نال هللا علياه هباا عشاراً ،مث
ساالوا هللا ل الوساايلة ،فإ اا منللااة

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)778
(«َّ )2زا َّاملع »َّ(َّ َّ.)392/2

اجلنااة ال تنبلاات إال لعبااد ماان
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عباد هللا ،وأرجو أن أكون أان او ،فمان سا ل ل الوسايلة حلا لاه
الشفاعة»(َّ .)1
َّنررنَّ ر لرَّلررنَّنهرردَّلََّّننَّ ئررولَّلََّّقر ل«َّ:ماان قااال حااني
يساامع الن اداء :اللهاام رب ااال الاادعوة التامااة ،والص االة اليائمااة،
اودا الاال وعدتااه.
ميامااا حمما ً
آت حمما ًدا الوساايلة والفضاايلة ،وابعثااه ً
حل له شفاعي يوم الييامة»(َّ .)2
 -3إذا دعا بني األذان واإلقامة مل يرد دعاؤ

َّننَّننسَّلرنَّم ،ر ََّّقر لَّ:قر لَّ ئرولَّلَّ«َّ:ال يارد الادعاء
بني األذان واإلقامةس [فادعوا]»(َّ .)3

َّنررنَّنهرردَّلَّلررنَّنمررروَّ َّ-ضرريَّلَّنن م ر ََّّ،َّ-ننَّ ر عروَّق ر لَّ َّ:
ئر ررولَّلَّإنَّاملر ررؤذَّنعَّالف ُ ر ر ونن  َّ.ق ر ر لَّ ئر ررولَّلَّ« :قا اال كما ااا

ييولون ،فإذا انتهي فسل تُعطه»(َّ .)4
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)778
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ((َّ)614ابوَّا،دن ءَّنندَّا،نداء)َّ،ومس مَّ(َّ َّ.)384
( َّ )3واهَّنل ر ر رروَّ او َّ(َّ،)521وا ،مر ر ر ر لَّ(َّ،)212وقر ر ر ر لَّ:يسر ر ررنَّعر ر ررويحَّ.و واهَّنمحر ر رردَّ(َّ155/3
وَّ،)255وا ،تَّ،هَّ .
(َّ َّ )4واهَّنمحدَّ(َّ،)172/2ونلوَّ او َّ(َّ،)524وإئن هَّيسنَّ َّ.
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الباب الرابع:

دخول اخلالء ليضاء احلاجة واالستنجاء بعد
 -1االحنراف عن استيبال اليبلة واستدابراا مما تكتب به
احلسنات
َّوا،سنصَّننَّالقولَّنندَّ نو،هَّ ،خروء«َّ:اللهم أعوذ به من اخلبث
واخلبائث»(َّ.)1وإذاَّنرجَّق ل«َّ:غفرانه»(َّ .)2

َّننَّنيبَّهرالرتََّّق لَّ:ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:من مل يساتيبل اليبلاة
ومل يستدبراا

وحمت عنه سيئة»(َّ .)3
اللائط ،كتب له حسنةُ ،

اوَّاثلت ر َّصرَّن ررنَّا،ن ر ََّّالنهغ رريَّملتَّه ررعَّ
رننَّوآ رَّ
ق ررعَّ:و ،رردنولَّا رروءَّئر رَّ
ا،سنصَّننَّالتعَّم َّ،والعملَّب َّاًه عن َّ،سنصَّا،ن ََّّواقتداءعَّلهَّ َّ.
وان ررمَّنن رهَّ،رريسَّمررنَّشرررطَّا،وضرروءَّ،وإَّمررنَّئررننهَّ نررولَّا رروءَّإذاَّملَّ
ال نَّ،هَّ يهَّي صَّ } {َّ.

 -2حمبة هللا للمتطهرين ابملاء بعد قضاء حاجتهم

َّنررنَّحممرردَّلررنَّنهرردَّلَّلررنَّئررومََّّق ر لَّ:مل ر َّقرردمَّ ئررولَّلََّّ
ن ين َّ–َّالعينَّ:قه ءَّ–َّق ل«َّ:إن هللا  قد أثا علايكم

الطهاور

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)142ومس مَّ(َّ)375منَّيدالثَّن اشصَّ ضيَّلَّنن َّ َّ.
( َّ )2واهَّنلوَّ او َّ(َّ)30منَّيدالثَّن اشصَّ ضيَّلَّنن َّ َّ.
( َّ )3واهَّا،طرربايَّيفَّ«املع ررمَّاروئ ر »َّ(َّ.)1321قر لَّاملن ر لَّيفَّ«ا ،غيرربَّوا ،هيررب»َّ(َّ:)250
واًهَّ واهَّا،تويحَّ.وزا َّيفَّ«ئمعَّا ،وااد»َّ(َّ:)206/1غريَّشيخهَّوشيخَّشيخهَّ،ومه َّبقت نَّ َّ.
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اريا ،أف ااال ااربوين »َّ.ق ر لَّ:العررينَّقو،رره {َّ:في ااه رج ااال ُنب ااون أن
خا ً

ياتطها ُاروا واّللُ ُنااب ال ُْمطهاارين}َّ[ا،تولررصَّ.]108َّ:ق ر ل َّ:ق ر ،واَّ َّ:
توابَّن ين َّيفَّا،تو اتَّاإئتن ءَّابمل ء(َّ َّ.)1
ئولَّلَّ،إانَّجندهَّم ع
ويفَّي ردالثَّنيبَّ او َّ(َّ،)44وا ،م ر لَّ(َّ)3100نررنَّنيبَّهرالرررتََّّ

قر لَّ:قر لَّا،نر َّ«َّ:نللا ااال ايفيااة

أااال قُباااء{َّ:فيااه رجااال

ُنبااون أن ياتطها ُاروا واّللُ ُنااب ال ُْمطهاارين}َّ[ا،تولررصَّ.]108َّ:قااال:
كانوا يستنجون ابملاء فنلل فيهم ال ايفية»(.)2
 -3التنل من البول سبب

النجاة من علاب اليرب

َّننَّنيبَّهرالرتََّّ،ننَّا،ن ََّّق ل«َّ:إن أكثر عالاب اليارب مان
البول»(َّ .)3

ويفَّ واالص«َّ:استنلاوا من البولس فإن عامة علاب اليرب منه»(َّ َّ.)4
***

( َّ )1واهَّنمحدَّ(َّ َّ.)6/6
(َّ )2واحلر ردالثَّع ررويحَّلشر رواهدَّومت لع ً ررهَّ.ع ررووهَّال ررنَّن مي ررصَّيفَّ«ع ررويوه»َّ(َّ،)83وا ،رري ءَّيفَّ
«املخت ت»َّ(َّ .)2231
( َّ )3واهَّنمحدَّ(َّ،)389/2والنَّم صَّ(َّ)348وهوَّيدالثَّعويحَّ َّ.
( َّ )4واهَّا،دا قطينَّيفَّ«ا،سنن»َّ(َّ.)464
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الباب اخلامس:
الو وء للصالة

 -1من تو حنو و وء النيب  غُفر له ما تيدم من ذنبه

َّنررنَّنثم ر نَّلررنَّنف ر نََّّ،ق ر ل َّ:نالررعَّ ئررولَّلًََّّوضررأَّمثررلَّ
وضوايَّه اَّ،مثَّق ل«َّ:من تو ا اكالا غُفار لاه ماا تيادم مان ذنباه،

وكان نالته ومشيه إىل املسجد انفلةً»(َّ .)1

َّنررنَّمح ررانَّق ر ل َّ:ن ر َّنثم ر نَّلوضرروءَّوهرروَّالرالرردَّا ررروجَّإىلَّا،ترروتَّ
يفَّ،ي ررصَّاب ت َّ،أت ررهَّسر ر ءَّ غس ررلَّو ررهَّوالدال رره َّ.قت ررلَّ:يس رره َّق رردَّ
نئ ررهغعَّا،وض رروءَّوا ،ي ررصَّشر ردالدتَّا ،رررب  َّ.قر ر لَّ:مسع ررعَّ ئ ررولَّلََّّ
القرول«َّ:ال يسبغ عباد الو اوء( )2إال غفار هللا لاه ماا تيادم مان ذنباه
وما أتخر»(َّ .)3
َّ
َّ
َّ
َّ

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)464
(َّ )2إئه غَّا،وضوءَّ،هوَّإمت مهَّوإلوغهَّمواضعهَّا،شرنيصَّ َّ.
( َّ )3واهَّا،ه ر ا َّيفَّ«مسررنده»َّ(َّ.)422ويسررنهَّاملن ر لَّيفَّ«ا ،غيرربَّوا ،هيررب»َّ(َّ،)295واايثمرريَّ
يفَّ«ئمعَّا ،وااد»َّ(َّ َّ.)237/1
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 -2خروإ اخلطااي مع املاء ،حّت رإ من حت أففار
َّنررنَّنثم ر نَّلررنَّنف ر نََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ماان تو اا
ف حسن الو وء ،خرج خطااي من جسد  ،حّت ارإ مان حتا
أففار »(َّ .)1
َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:إذا تو ا ا العبا ااد
املسالم – أو املااؤمن – فلساال وجهااه ،خاارإ ماان وجهااه كاال خطيئااة
نظر إليها بعينياه ماع املااء أو ماع آخار قطار املااء ،فاإذا غسال يدياه

خرإ من يدياه كال خطيئاة كاان بطشاتها يادا ماع املااء أو ماع آخار
قطر املاء ،فإذا غسل رجليه خرج كال خطيئاة مشاتها رجاال ماع
املاء أو مع آخر قطر املاء ،حّت خيرإ نييًا من اللنوب»(َّ .)2

َّن ررنَّنيبَّنم م ررصََّّقر ر لَّ:ق ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:إذا تو ا ا الرج اال
املسلم خرج ذنوبه من ذعاه ،وبصار  ،ويدياه ،ورجلياه ،فاإن قعاد
ملفورا له»(َّ .)3
قعد
ً

 -3تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الو وء

َّننَّنيبَّهرالرتََّّق لَّ:مسععَّن ي يََّّالقول«َّ:تبلاغ احللياة مان
املؤمن حيث يبلغ الو وء»(َّ .)1
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)499
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)498
( َّ )3واهَّنمحر رردَّ(َّ،)256/5وا،طر رربايَّيفَّ«ا ،هر ررري»َّ(َّ،)7560وق ر ر لَّاايثمر رريَّيفَّ«ئمر ررعَّا ،واار ررد»َّ
(َّ:)223/1إئن هَّيسنَّ َّ.
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 -4الو وء

املكار مما ميحو هللا به اخلطااي ،ويرفع به الدرجات

َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّننَّ ئ ررولَّلََّّقر ر ل«َّ:أال أدلك اام علا ا م ااا
ميحو هللا به اخلطااي ،ويرفع به الادرجات »َّقر ،واَّ:ل ر َّ َّ ئرولَّلَّ.
ق ر ل«َّ:إس ااباغ الو ااوء علا ا املك ااار  ،وكث اارة اخلط ااا إىل املس اااجد،
وانتظار الصالة بعد الصالة ،فللكم الرابط ،فللكم الرابط»(َّ .)2
 -5الو وء سبب

معرفة النيب  ألمته يوم الييامة

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّقر لَّ:مسعررعَّا،نر ََّّالقررول«َّ:إن أماي ياادعون
يوم الييامة غرا حمجلني( )3من آاثر الو وء ،فمن استطا منكم أن
يطيل غرته فليفعل»(َّ .)4
َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّ،ننَّ ئررولَّلََّّقر ل«َّ:إن حو اات أبعااد ماان
أيلااة ماان عاادن ،ااو أشااد بيا ً ااا ماان الااثلم ،وأحل ا ماان العساال

ألناد الناا عناه كماا
ابللنب ،ويفنيته أكثار مان عادد النجاوم ،وإين ُ

يص اد الرجاال إباال الن اا عاان حو ااه»َّ.ق ر ،وا َّ َّ:ئررولَّلَّ،نًعر ن ر َّ
ُ
الومأ ؟َّق ل«َّ:نعم ،لكم سيما ليس ألحد من األمم ،تردون علات

غرا حمجلني من أثر الو وء»(َّ .)5
ً
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ.)507احل يصَّ:م َّحي َّلهَّنهلَّاةنصَّمنَّارئ و َّوحنوه َّ َّ.
( َّ )2واهَّمس ر مَّ(َّ،)508وقو،رره«َّ:ف االلكم ال اارابط»َّ:الرالرردَّننَّاملرالط ررصَّن ر َّا،ترروتَّك ة ر َّالق ر لَّ:
الطعَّإذاَّإزمعَّا،ثغرَّوا،عدوً«َّ.فسريَّغرالبَّم َّيفَّا،تويوع»َّ،ص(َّ َّ.)176
(«َّ )3غُ ًرا»َّ:لي ضَّيفَّا،و ه«َّ.حمجلني»َّ:لي ضَّيفَّنطرافَّا،يدالنَّوا،ر عَّ .
( َّ )4واهَّا،هخ لَّ(َّ،)136ومس مَّ(َّ َّ.)246
( َّ )5واهَّمس مَّ(َّ َّ.)502
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 -6إثبات اإلميان ملن حافظ عل الو وء
َّنررنَّنيبَّم  ،ر َّارشررعرلََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:الطه ااور
شطر اإلميانَّ...احلدالث»(َّ .)1
َّن ر ررنَّب ر رروابنََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئ ر ررولَّلَّ«َّ:س ا ااددوا ،وق ا اااربوا،
واعلمااوا أن خااري أعمااالكم الصااالة ،وال نااافظ عل ا الو ااوء إال
مؤمن»(َّ .)2

 -7السواك مع كل و وء مر اة للرب

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:لااوال أن أش ا عل ا
أمي ألمرهتم ابلسواك مع كل و وء»(َّ .)3

َّن ررنَّنمَّاملر ررؤمنعَّن اشر ررصَّ ضر رريَّلَّنن ر ر َّ،ننَّ ئر ررولَّلََّّق ر ر لَّ:
«السواك مطهرة للفم ،مر اة للرب»(َّ .)4
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)454
( َّ )2واهَّنمح ر رردَّ(َّ،)282/5والر ر ررنَّم ر ر ررهَّ(َّ،)277واحل ر ر ر كمَّ(َّ،)130/1وال ر ررنَّيهر ر ر نَّ(َّ،)1037
وعوو هَّ َّ.
( َّ )3واهَّم َّ ،يفَّ«املوطأ»َّ(َّ،)66/1وا،هخ لَّمع عق َّ،والنَّن ميصَّيفَّ«عويوه»َّ(َّ َّ.)140
وم َّلهَّ(َّ،)158/4والنَّن ميصَّ(َّ،)135وعووهَّ َّ.
( َّ )4واهَّنمحدَّ(َّ،)47/6وا،هخ لَّمع عق َّئ ع
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الباب الساد :

اللكر املشرو بعد الو وء
 -1كلمات ات مفاتيح أبواب اجلنة الثمانية
َّننَّنمرَّلنَّا ط وََّّق لَّ:ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:ماا مانكم مان
أحااد يتو ا فيبلااغ – أو فيساابغ – الو ااوء مث ييااول :أشااهد أن ال
إلااه إال هللا [وحااد ال شااريه لااه] ،و[أشااهد] أن حمماا ًدا عبااد هللا

ورس ااولهس إال فُتحا ا ل ااه أب ااواب اجلنا اة الثماني ااة  ،ي اادخل م اان أيه ااا

شاء»(َّ .)1

رق مث جيعل

 -2ذكر يُيال بعد الو وءس يُكتب
يكسر إىل يوم الييامة

طابع فال

َّنررنَّنيبَّئررعيدَّا ررد لََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ماان تو ا
في ا ااال :س ا اابحانه الله ا اام وحبم ا اادك ،أش ا ااهد أن ال إل ا ااه إال أنا ا ا ،
أستلفرك وأتوب إليهُ ،كتب

يوم الييامة»(َّ .)2

رق ،مث طُبع بطابع فلام يُكسار إىل

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ)474و(َّ َّ.)475
( َّ )2واهَّا،نس ايَّيفَّ«ا ،ربى»َّ(َّ،)9909وا،طرربايَّيفَّ«اروئر »َّ(َّ،)1455واحلر كمَّ(َّ)564/1
ونر ر َّ،وموقوعر ر َّ،وع رروحَّا،نسر ر ايَّوا ،رردا قطينَّوقف رره ً«َّ.خ رريحلَّاحله ررري»َّ
وع ررووهَّ،وق رردَّ ُولَّمر ع
(َّ،)102/1ومث هَّإَّالُق لَّاب،رنلَّ هَّي مَّا،ر عَّ َّ.
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قل َّ:ه هَّلعوَّا،ف الَّوار و َّاملونرو َّبر َّملرنَّنًر َّاب،وضروءَّكمر َّ
نُم رررَّ،ونً ر َّاب ،رَّكرَّاملش ر َّرروعَّلع رردهَّ،وه رريَّإًَّن ر لَّإإَّابًه ر عَّا،س رنصَّيفَّ
ا،وضوءَّمنَّغريًَّفرال ََّّوإًَّعدََّّ يهَّ َّ.
وقدَّالتوضَّأَّاإلنس نَّ َّيُخلََّّيفَّغسلَّلعوَّارن ءَّ ي ونَّذ،ر َّئرههع َّ
يفَّوني رردهَّاب،ن ر َّ،كم ر َّق ر لَّا،ن ر ََّّمل ر َّ نىَّ ر عروَّملَّالغس ررلَّنقهي ررهَّ:

«ويل لألعياب من النار»(َّ .)1

وقدَّالتعدَّىَّا،سَّنصَّيفَّوضوءهَّ ي الدَّن َّا،سرنصَّ ي رونَّلر َّ ،كمر َّقر لَّ

ا،ن ََّّمل َّئألَّنرنَّا،وضروءَّ توضرأَّبرو عاثَّبرو عاثَّوقر ل« :مان ااد فياد
أساء وفلم ،أو اعتدى وفلم»(َّ .)2

*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)165ومس مَّ(َّ َّ.)494
( َّ )2واهَّنلوَّ او َّ(َّ،)135والنَّن ميصَّ(َّ،)174وعووهَّ َّ.
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الباب السابع:
الصالة بعد الو وء
 -1الصالة بعد الو وء سبب

رجوعه من ذنوبه كيوم ولدته

أمه

َّنررنَّنيبَّنم مررصََّّقر لَّ:قر لَّنمررروَّلررنَّنهسررصَّا،سر ميََّّ:كنررعَّ
ونانَّيفَّاة ه يرصَّننررنََّّننَّا،نر سَّن ر َّضرو،صََّّ،وننرمَّ،يسرواَّن ر َّشرريءََّّ،
وهمَّالعهدونَّارواثن َّ،سرمععَّلر رلَّس رصَّأرربَّننهر عا َّ،قعردمَّن ر َّ
اي يت َّ،قدمعَّن يه َّ،إذاَّ ئولَّلََّّمستخفيع َّ ََُّّرءاءَّن يهَّقومهَّ،
ت طَّفررعَّيررىتَّ ن ررعَّن يرهَّس ررصَّ...احلردالثَّ.و يررهَّ:قر ل َّ:ق ررعَّ َّ:

ن َّل، َّ،وضروءَّيردَّبينَّننرهَّ.قر ل«َّ:ماا مانكم رجال ييارب و اوء

فيتمض ا اامت ويستنشا ا ا فينتث ا اار إال خ ا اارت خط ا ااااي وجه ا ااه وفي ا ااه
وخياشيمه ،مث إذا غسل وجهه كما أمر هللا إال خرت خطااي وجهاه
ماان أط اراف حليتااه مااع املاااء ،مث يلساال يديااه إىل املاارفيني إال خاارت
خطااااي يديااه ماان أانملااه مااع املاااء ،مث ميسااح رأسااه إال خاارت خطااااي
رأسااه ماان أطاراف شااعر مااع املاااء ،مث يلساال قدميااه إىل الكعبااني إال
خرت خطااي رجليه من أانمله ماع املااء فاإن ااو قاام فصال فحماد
هللا وأث عليه وجمد ابلل او له أال ،وفرغ قلباه هلل إال انصارف
من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه»َّ َّ.
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ورردَّثَّنمررروَّلررنَّنهسررصَّب ر اَّاحل ردالثَّنابَّنم مررصَّع ر يبَّ ئررولَّلَّ
 َّ،قر لَّ،ررهَّنلرروَّنم مررصَّ َّ:نمررروَّلررنَّنهسررصَّ،ان رررَّمر ًَّقررولَّيفَّمق ر مََّّ
اَّا،ر ل؟َّ ق لَّنمروَّ َّ:نابَّنم مرص،َّ،قردَّكرربمَّئرينََّّ،
وايدَََّّّ،الُعط َّه َّ
و قََّّن مرريَّ،واق ر وَّن رريَّ،وم ر َّيبَّي ر َّصرَّننَّنك ر وَّن ر َّلَّ،وإَّ
ن ر َّ ئررولَّل،َّ،رروَّملَّنمسعررهَّمررنَّ ئررولَّلََّّإإَّمرَّررعَّتَّ،نوَّمرَّررًعَّ،نوَّ
بعَّلهَّنلداَّ،و ،ينََّّمسعتهَّنكثررَّ
بو عاثَّ–َّيىتَّندَّئهعَّمرامَّ–َّم َّيدَّ
ع
منَّذَّ .)1( ،
 -2توجب له دخول اجلنة

َّنررنَّنقهررصَّلررنَّنر مرَََّّّقر لَّ:قر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:مااا ماان مساالم
يتو ا فيحساان و ااوء  ،مث ييااوم فيصاالت ركعتااني ،ميباال عليهمااا
بيلبه ووجهه ،إال وجب له اجلنة»(َّ .)2
َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّننَّا،ن ر ََّّق ر لَّ،ررهولََّّننرردَّعرروتَّا،ف ررر«َّ:اي
بااالل ،حاادثين أبرج ا عماال عملتااه

اإلسااالم ،فااإين ذع ا دف

اجلناة»َّ.قر لَّ:مر َّنم رعَّنم عروَّن ر َّننردلَّنيَّ
نعليه بني ياد
ملَّنًط ررَّط رروعاَّيفَّئ ر نصَّ،يررلََّّنوَّن ر ََّّإإَّع ر يعَّل ر َّ ،ا،طَّ ررو َّم ر ََّّ
كتبَّيلَّننَّنعَّي(َّ .)3

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1882
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)474
فَّنع ي »َّالعين َّ:رال َّ َّ.
( َّ )3واهَّا،هخ لَّ(َّ،)1149ومس مَّ(َّ.)6406ق لَّا،هخ لَّ «َّ:

إحتاف املصلني

21

ويفَّ،ف ر ر ََّّننر رردَّنمحر رردَّ(َّ،)354/5وا ،م ر ر لَّ(َّ:)3689ق ر ر لَّلر ررولَّ
َّ:م ر َّنيرردبعَّإإًََّّوض رأمَّوع ر يعَّكعتررع َّ.ق ر لَّ ئررولَّلََّّ:
«هبلا»َّ َّ.

 -3سبب

ملفرة ما تيدم من اللنوب

َّنررنَّمحرَّررانَّمرروىلَّنثم ر نَّلررنَّنف ر نَّنن رهَّ نىَّنثم ر نَّ َّن ر َّءانءََّّ،
ر ررأ رغَّن ر ر َّكفَّير ررهَّبر رروثَّم ر ررا  َّ،غس ر ر م َّ،مثَّن نر ررلَّميينر ررهَّيفَّاإلانءَّ
م ررموَّوائررتنثرَّ،مثَّغسررلَّو ررهَّبرروثَّمرَّررامََّّ،والدالررهَّإىلَّاملررر قعَّ
برروثَّمرَّررامََّّ،مثَّمسررحَّلرنئررهَّ،مثَّغسررلَّ يررهَّبرروثَّمررامَّ،مثَّقر لَّ:
ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:مان تو ا حناو و اوئت االا ،مث نال ركعتاني،
ال ندث فيهما نفسهس غفر له ما تيدم من ذنبه»(َّ .)1

َّويفَّ واالصَّنندَّا،هخ لَّ(«َّ:)6433من تو مثل الا الو اوء،
مث أت املسجد فركع ركعتني ،مث جلس غفر له ما تيدم من ذنوبه»َّ.
وق لَّ«َّ:ال تلتوا»َّ .

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)159ومس مَّ(َّ َّ.)459
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 -4من استلفر بعد نالة ركعتني غفر له
َّننَّنيبَّا،ردَّ اءََّّقر لَّ:مسعرعَّ ئرولَّلََّّالقرول«َّ:مان تو ا
ف حساان الو ااوء ،مث قااام فصاال ركعتااني – أو أر ًبعااا ،شااه سااهل

[أحد الرواة] – نسن فيهما اللكر واخلشو  ،مث اساتلفر هللا ،
غفر له»(.)1

َّننَّن يََّّق لَّ:كنعَّ عوَّإذاَّمسعرعَّمرنَّ ئرولَّلََّّيردالثع َّ
نفع ررينَّلَّمن ررهَّس ر ر َّش ر ر ءَّننَّالنفع ررينَّ،وإذاَّي رردبينَّني رردَّم ررنَّنع ررو لهَّ
ائرتو فته َّ،ررإذاَّي ر َّيلَّعردقتهَّ،قر لَّ:ويرردبينَّنلروَّل رررَّ–َّوعرردقَّ
نلرروَّل رررََّّ-َّننررهَّق ر لَّمسعررعَّ ئررولَّلََّّالقررول«َّ:مااا ماان عبااد

يلنب ذنبًا فيحسن الطهور ،مث ييوم فيصلت ركعتني مث يستلفر هللا،

إال غفر هللا له»َّ.مثَّقررنَّهر هَّاةالرص{َّ:والالين إذا فاعلُاوا فاحشاةً أ ْو
اس اتالْف ُروا ل ا ُلنُوهب ْم وماان يالْفا ُار الاالنُوب
فل ُمااوا أنْا ُفسا ُاه ْم ذكا ُاروا اّلل ف ْ

إال اّللُ وملْ يُصاااروا عل ا ا م ااا فاعلُا ااوا و ُاا ا ْام يا ْعل ُماااون}َّ[آلَّنمر ررانَّ:
َّ .)2(]135

*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّنمحرردَّ(َّ.)450/6ويس رنهَّاملن ر لَّيفَّ«ا ،غيرربَّوا ،هيررب»َّ(َّ،)558واايثمرريَّيفَّ«ئمررعَّ
ا ،وااد»َّ(َّ .)279/2
( َّ )2واهَّنمحر ر رردَّ(َّ،)154َّ،153/1نلر ر رروَّ او َّ(َّ،)1521وا ،مر ر ر لَّ(َّ406وَّ،)3006وا،نسر ر ر ايَّ
(َّ،)98واحل ر ردالثَّيس ر رنهَّ:ا ،م ر ر ر لَّ،والر ر ررنَّن ر رردلَّيفَّ«ا ،م ر ررل»َّ(َّ،)430/1وال ر ررنَّكث ر ررريَّيفَّ
«ًفسريه»َّ(َّ َّ.)124/2
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الباب الثامن:
نالة السنن الرواتب

َّننًَُّت رَّ َّيفَّا،هيررعَّم ر َّنم نررهَّذ ،ر َّ
قهررلَّولعرردَّا،فرال ررصَّ،وا،س رنصَّ ي ر َّ
ونًَّ ييعَّ ،تَّه ريَّقهلًَّ هريتَّاإليرامَّ،مل َّأييتَّ َّ:
َّن ررنَّال ررنَّنم رررَّ َّ-ض رريَّلَّنن مر ر ََّّ،َّ-ن ررنَّ ئ ررولَّلََّّقر ر لَّ:
«نلوا

قبورا»(َّ .)1
بيوتكم ،وال تتخلواا ً

الصالة

مسجد فليجعل لبيته نصيبًا من نالتهس فإن هللا جاعل

َّننَّ لرَّلنَّنهدَّلََّّق لَّ:قر لَّا،نر َّ«َّ:إذا قضا أحادكم
خريا»(َّ .)2
بيته من نالته ً

َّنررنَّنيبَّموئر ََّّقر لَّ:قر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:مثاال البيا الاال
يُا االكر هللا في ا ااه ،والبيا ا ا ال ا اال ال يُا االكر هللا في ا ااه ،مث ا اال احل ا اات

واملي »(َّ .)3

َّن ررنَّزال رردَّل ررنَّاثل ررعََّّق ر ر لَّ:قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ ..«َّ:فعلا اايكم
ابلصا االة

بي ااوتكمس ف ااإن خ ااري ن ااالة امل اارء

بيتاااه إال الصا االة

املكتوبة»(َّ .)4

)َّ،ومس مَّ(َّ َّ.)1771
( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ 432
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1772
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ،)1773وهوَّنندَّا،هخ لَّ(َّ)6407و،ف ه«َّ:مثلَّا ،لَّال كرَّ لهَّ .»...
( َّ )4واهَّا،هخ لَّ(َّ،)731ومس مَّ(َّ َّ.)1775

24

بتتبع الفضائل واألجور

 -1من نل ثني عشرة ركعةً اليوم والليلة :ب هللا له بيتًا
اجلنة

َّننَّنمَّاملرؤمنعَّنمَّيهيهرصَّ ضريَّلَّنن ر َّ،ننر َّق ،رعَّ:مسعرعَّ ئرولَّ
لََّّالقررول«َّ:مااا ماان عبااد مساالم يصاالت هلل كاال يااوم ثنااي عشاارة
ركعةً تطو ًعا غري فريضةس إال ب هللا له بيتًا
اجلنة َّ .)1(»-
بي

اجلنة – أو إال بُين له

َّوزا َّال ر ررنَّن مي ر ررصَّ(َّ)1188يفَّع ر ررويوهَّءئ ر ررن َّيس ر ررن«َّ:أرب ا ااع
ركعااات قباال الظهاار ،وركعتااني بعااد الظهاار ،وركعتااني قباال العصاار،
وركعتني بعد امللرب ،وركعتني قبل الصبح»َّ َّ.
َّونرنَّنمَّاملرؤمنعَّن اشرصَّ ضرريَّلَّنن ر َّحنروهَّ،و يرره«َّ:أرباع ركعااات
قباال الظهاار ،وركعتااني بعااداا ،وركعتااني بعااد امللاارب ،وركعتااني بعااد
العشاء ،وركعتني قبل الفجر»(َّ .)2
 -2ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها
َّنررنَّنمََّّاملررؤمنعَّن اشررصَّ ضرريَّلَّنن ر َّ،نررنَّا،نر ََّّقر ل«َّ:ركعتااا
الفجر خري من الدنيا وما فيها»(َّ .)3
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1643
( َّ )2واهَّا ،م لَّ(َّ،)414وق لَّ:ويفَّا،ه وَّننَّنمَّيهيهرصَّ،ونيبَّهرالررتَّ،ونيبَّموئر َّ،والرنَّنمررَّ.قر لَّ
نلوَّنيس َّ:يدالثَّن اشصَّيدالثَّغرالبَّمنَّه اَّا،و هَّ،ومغريتَّلنَّز َّقدًَّ مَّ يهَّلعوَّنهلَّ
ا،ع مَّمنَّقهلَّيف هَّ َّ.
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ،)1635ويفَّإئن هَّضع َّ َّ.
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َّنررنَّنمََّّاملررؤمنعَّن اشررصَّ ضرريَّلَّنن ر َّ،نررنَّا،ن ر ََّّنن رهَّق ر لَّيفَّ
شر ررأنَّا،ر رَّرركعتعَّننر رردَّط ر رروعَّا،ف ر ررر «َّ:م ا ااا أح ا ااب إل م ا اان ال ا اادنيا
مجيعا»(َّ .)1
ً

َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّقر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:ال تا اادعوا ركعا ااي
الفجر وإن طردتكم اخليل»(َّ .)2
 -3أربع قبل الظهر ،وأربع بعداا ُحترم ناحبها عل النار

َّنررنَّنمََّّاملررؤمنعَّنمََّّيهيهررصَّ ضرريَّلَّنن ر َّ،نررنَّا،نر ََّّقر ل«َّ:ماان
حافظ علا أرباع ركعاات قبال الظهار ،وأرباع بعاداا حرماه هللا علا
النار»(َّ .)3
 -4أربع قبل العصر سبب للرمحة
َّننَّالنَّنمرَّ -ضريَّلَّنن مر َّ-قر لَّ:قر لَّ ئرولَّلَّ«َّ:رحام
أربعا»(َّ .)4
امرءا نل قبل العصر ً
هللا ً
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1636
( َّ )2واهَّنمحدَّ(َّ،)405/2ونلوَّ او َّ(َّ َّ.)1258
)َّ،وق ر لَّ:ه ر اَّي ردالثَّيسررنَّعررويحَّغرالرربَّ،والررنَّ
( َّ )3واهَّنلرروَّ او َّ(َّ،)1269وا ،م ر لَّ(َّ 428
م هَّ(َّ،)1160وعووهَّالنَّن ميصَّيفَّعويوهَّ(َّ َّ.)1190
( َّ )4واهَّنلرروَّ او َّ(َّ،)1271وا ،مر لَّ(َّ،)430وقر لَّ:هر اَّيردالثَّيسررنَّغرالرربَّ.وعررووهَّ:الررنَّ
ن ميصَّ(َّ،)1193والنَّيه نَّ(َّ َّ.)2453
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الباب التاسع:
نالة ركعتني عند اخلروإ من البي
تيت اإلنسان خمرإ السوء
َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّنرنَّا،نر ََّّقر ل«َّ:إذا دخلا منللااه فصاال
ركعت ااني انعان ااه م اادخل السا اوء ،وإذا خرجا ا م اان منلل ااه فص اال
ركعتني انعانه خمرإ السوء»(َّ .)1
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّا،ه ر ا َّ(َّ،)8567ونلرروَّا،شرريخَّيفَّ«ا ،غيرربَّوا ،هيررب»َّ(َّ.)1984ق ر لَّاايثمرريَّيفَّ«ئمررعَّ
ا ،وااد»َّ(، َّ:)284/2هَّموبوقونَّ.ن.هرَّ.وهوَّيردالثَّيسرنَّ،كمر َّيفَّ«شررحَّاةر معَّا،ترغري»َّ
(َّ َّ.)334/1
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الباب العاشر:
اللكر عند اخلروإ من البي

َّننَّنمََّّئر مصَّ ضريَّلَّنن ر َّق ،رعَّ:مر َّنررجَّا،نر ََّّمرنَّليريتَّإإَّ
ررعَّطر ررهَّإىلَّا،س ررم ء َّ،ق ر ل«َّ:الله اام إين أع ااوذ ب ااه أن أ اال أو

أُ ا اال ،أو أال أو أُال ،أو أفل ا اام أو أُفل ا اام ،أو أجه ا اال أو ُجيه ا اال

علت»(َّ .)1

اداية قائله ،وكفايته ،ووقايته

دعاء يكون سببًا
َّن ررنَّنن ررسَّل ررنَّم  ،ر ر ََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:إذا خا اارإ
الرجل من بيته فيال :بسم هللا ،توكلا علا هللا ،ال حاول وال قاوة
ووقيا  .فتتنحا لاه
إال ابهلل ،قال :ييال حينئال :اادي  ،وُكفيا ُ ،
الش اياطني ،فييااول لااه شاايطان آخاار :كيااف لااه برجاال قااد ُاااد ،
ووقت»(َّ .)2
وُكفتُ ،
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّنلوَّ او َّ(َّ،)5094وا ،م لَّ(َّ،)3427وق لَّ:يدالثَّيسنَّعويحَّ َّ.
( َّ )2واهَّنلوَّ او َّ(َّ،)5095وا،نس ايَّيفَّ«نملَّا،يرومَّوا ،ي رص»َّ(َّ،)89وا ،مر لَّ(َّ،)3426وقر لَّ:
يدالثَّيسنَّعويحَّغرالبَّ.وان ر«َّ:نت اهللاَّار »َّ(َّ َّ.)165-163/1
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الباب احلاد عشر:
فصل نالة اجلماعة
قر ر لَّلًَّعر ر ىل {َّ:بُايُاااوت أذن اّللُ أن تُا ْرفاااع ويُا الْكر فيهاااا ْ
اذُا ااهُ
يُسااب ُح لااهُ فيهااا ابلْلُا ُدو و ْايفنااال * رجااال ال تُالْهاايه ْم رااارة وال با ْيااع
اب فيااه
عاان ذ ْكاار اّلل وإقااام الصااالة وإيتاااء اللكاااة خيااافُون يا ْوًمااا تاتايلا ُ

اار * لي ْج اليا ُه ُم اّللُ أ ْحساان مااا عملُااوا ويليااد ُام ماان
الْ ُيلُا ُ
اوب و ْاألبْصا ُ
ضله واّللُ يا ْرُا ُق من يشاءُ بل ْري حساب}َّ[ا،نو َّ َّ.]38-36َّ:
ف ْ
 -1نالة اجلماعة تليد عن نالة الفل بسبع وعشرين درجة

َّنررنَّالررنَّنمرررََّّننَّا،نر ََّّقر ل«َّ:نااالة اجلماعااة أفضاال ماان
نالة الفل بسبع وعشرين درجةً»(َّ .)1

َّننَّالنَّمسعو ََّّقر لَّ:قر لَّا،نر َّ«َّ:فضال ناالة الرجال
اجلماعة عل نالته وحد بضع وعشرون درجةً»َّ َّ.
ويفَّ واالص«َّ:كلها مثل نالته»(َّ .)2

يعَّمخسر َّ
َّق لَّغ ،بَّا،قط ن َّ:ر ًتينَّعروتَّا،عشر ءَّيفَّمج نرص َّ،تر
ع
ونش ررالنَّمرَّررتَّنلتغرريَّلررهَّا،ف ررلَّ،مثَّ ررعَّ رنالررعَّيفَّمن ر ميَّكررأيَّن ر َّ

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)645ومس مَّ(َّ َّ.)1421
( َّ )2واهَّنمح رردَّ(َّ،)376/1وا،ه ر ر ا َّ(َّ458-455ا ،واا ررد)َّ.ق ر ر لَّاملنر ر لَّيفَّ«ا ،غي ررب»َّ(َّ:)576
إئن هَّيسنَّ َّ.
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رسَّ وا َّنكروَّ،وهرؤإءَّيفَّاحمل مرلَّإَّنحلق رم َّ،قيرلَّ:إنرمَّعر واَّيفَّ
مج نصَّ،وع يعَّويدك(َّ .)1
 -2من خرإ إىل اجلماعة فوجدام قد نلواا كتب له مثل
أجورام
َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ماان تو ا ف حساان
و ااوء  ،مث را :فوجااد الن اا قااد ناالوا ،أعطااا هللا مثاال أجاار ماان
نالاا وحضراا ال ينيص ذله من أجرام شيئًا»(َّ .)2

 -3من حافظ عل اجلماعة فهو من املهتدين املؤمنني

َّن ررنَّال ررنَّمس ررعو ََّّقر ر ل«َّ:م ررنَّئ رَّررهَّننَّال قر ر َّلَّغ ر عرداَّمسر ر عم َّ
يو َّن َّهؤإءَّا،ت وامَّييثَّالن ىَّبن َّ،إنَّلَّشرعَّ،نهي مَّ
َّئننَّااردىَّ،وإنرنَّمرنَّئرننَّااردىَّ،و،روَّنن رمَّعر يتمَّيفَّليروً َّمَّ
كمر َّالُترَّيَّهر اَّاملتخ ر َّيفَّليتررهَّ ،كررتمَّئررنصَّنهرري مَّ،و،رروًَّررركتمَّئررنصَّ
نهر رري مَّ ،ر ر تمَّ...و،قر رردَّ نالتن ر ر َّوم ر ر َّالتخ ر ر َّنن ر ر َّإإََّّمن ر ر ملَّمع ر ررومَّ
ا،نف ر ر ر قَّ،و،ق ر رردَّك ر ر ر نَّا،ر ر ررلَّال ر ررؤً َّل ر ررهَّل ر ررعَّ ر ررعَّي ر ررىتَّالق ر ر ر مَّيفَّ
ا،ت »(َّ .)3
***

(«َّ )1احل يص»َّ(َّ َّ.)185/6
( َّ )2واهَّنمح ر ر ر ر رردَّ(َّ،)380/2ونل ر ر ر ر رروَّ او َّ(َّ،)564واحل ر ر ر ر ر ر كمَّيفَّ«املس ر ر ر ررتد ك»َّ(َّ)209-208/1
وعووهَّن َّشرطَّمس مَّ،ووا قهَّا ،ه َّ َّ.
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ َّ.)654
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الباب الثاين عشر:
اخلروإ إىل املسجد عل طهارة
 -1أجر احلاإ احملرم
َّنررنَّنيبَّنم مررصََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ماان خاارإ ماان بيتااه
متطهرا إىل نالة مكتوبة ف جر ك جر احلاإ احملرم ...احلديث»(َّ .)1
ً
 -2مان هللا تعاىل له ابلراق واجلنة

َّنررنَّنيبَّنم مررصََّّقر لَّ:قر لَّا،نر َّ«َّ:ثالثااة كلهاام ااامن علا
هللا ،إن عاش ُراق وُكفت ،وإن مات أدخله هللا اجلنة ،من دخل بيته

فساالم فهااو ااامن عل ا هللا ،وماان خاارإ إىل املسااجد فهااو ااامن
عل هللا ،ومن خرإ

سبيل هللا فهو امن عل هللا»(َّ .)2

 -3فر :الرب تبارك وتعاىل به
َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:ال يتو ا ا أح اادكم
فيحسن و اوء ويسابله ،مث ا املساجد ال يرياد إال الصاالة فياهس
إال تبشب

هللا إليه كما يتبشب

 -4يعد

أال اللائب بطلعته»(َّ .)3

اجلنة نُلل لكل من غدا إىل املسجد أو را:

( َّ )1واهَّنمحدَّ(َّ،)268/5ونلوَّ او َّ(َّ،)558وهوَّعويحَّ َّ.
( َّ )2واهَّا،هخر ر ر ر لَّيفَّ«ار وَّاملف ر ر ررر »َّ(َّ،)1094ونل ر ر رروَّ او َّ(َّ،)2494وع ر ررووهَّ:ال ر ررنَّيهر ر ر نَّ
(َّ)499واحل كمَّ(َّ َّ.)73/2
( َّ )3واهَّنمح ر ررد(َّ،)307/2وال ر ررنَّم ر ررصَّ(َّ.)800وع ر ررووهَّ:الر ررنَّن مير ررصَّ(َّ،)1491والر ررنَّيه ر ر نَّ
(َّ،)2278واحل كمَّ(َّ َّ.)213/1
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َّننَّنيبَّهرالرتََّّق لَّ:ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:من غادا إىل املساجد
أو را:س أعد هللا له

نلال كلما غدا أو راَّ .)1(»:
اجلنة ً

 -5الشهادة ابإلميان لعُمار املساجد

َّنررنَّنيبَّئررعيدَّا ررد لََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:إذا رأي ااتم
الرجل يعتااد املسااجد فاشاهدوا لاه ابإلمياان ،قاال هللا{َّ:إَّناا يا ْع ُم ُار

مساجد اّلل م ْن آمن ابّلل والْيا ْوم ايفخر}َّ[ا،تولصَّ .)2(»]18َّ:
 -6اليادم إىل املسجد اائر هللا تعاىل

َّننَّئر م نَّا،ف ئريََّّقر لَّ:قر لَّ ئرولَّلَّ«َّ:مان تو ا
بيتااه ف حساان الو ااوء ،مث أت ا املسااجد فهااو اائاار هللا ،وح ا عل ا
امللور أن يكرم اللائر»
َّ

(َّ 3

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)662ومس مَّ(َّ َّ.)1469
( َّ )2واهَّا ،م ر ر ر لَّ(َّ)3093(َّ)2617ويس ر ررنهَّ،وعر ر ررووهَّ:ال ر ررنَّن مي ر ررصَّ(َّ،)1502وال ر ررنَّيه ر ر نَّ
(َّ،)1721واحل كمَّ(َّ َّ.)332/2
( َّ )3واهَّا،طربايَّيفَّ«املع مَّا ،هرري»َّ(َّ،)6139(َّ)253/6و واهَّنهردَّا،ررزاقَّنرنَّنمرروَّلرنَّميمرونَّ
ارو لَّ(َّ،)20584والر ر ررنَّنيبَّشر ر رريهصَّ(َّ)16463نر ر ررنَّنم ر رررََّّموقوعر ر ر َّ.وقر ر ر لَّاملنر ر ر لَّيفَّ
«ا ،غي ر رربَّوا ،هي ر ررب»َّ(ص َّ:)69واهَّا،ط ر رربايَّيفَّ«ا ،هر ررري»َّءئر ررن النَّنير رردمه َّ ير رردَّ،و وىَّ
ا،هي قيَّحنوهَّموقوع َّن َّنعو وَّ ئولَّلََّّءئن َّعويحَّ َّ.
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الباب الثالث عشر:
املشت إىل املسجد
وحتط عنه خطيئة
 -1ترفع له بكل خطوة درجةُ ،

َّننَّنيبَّهرالرتََّّقر لَّ:قر لَّا،نر َّ«َّ:ناالة الرجال
تض ااعف علا ا ن ااالته

اجلماعاة

ضس ااا وعش اارين ااع ًفا،
بيت ااه و س ااوقه ً

وذلااه أن اه إذا تو ا ف حساان الو ااوء مث خاارإ إىل املسااجد – ال
وحاط
خيرجااه إال الصااالة – مل خيااط خطااوةً إال رفعا لااه هبااا درجااةُ ،

عنه هبا خطيئة ....احلديث»(َّ .)1

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّ،ننَّ ئررولَّلََّّق ر ل«َّ:أال أدلكاام علا ا مااا
ميحو هللا به اخلطااي ،ويرفع به الدرجات »َّ.ق ،واَّ:ل َّ َّ ئولَّلَّ.
ق ر ل«َّ:إس ااباغ الو ااوء علا ا املك ااار  ،وكث اارة اخلط ااا إىل املس اااجد،
وانتظار الصالة بعد الصالة ،فللكم الرابط»(َّ .)2
 -2تُكتب له بكل خطوة إىل املسجد عشر حسنات

َّنررنَّنقهررصَّلررنَّن ر مرََّّ،نررنَّ ئررولَّلََّّننررهَّق ر ل«َّ:إذا تطه ار
الرجاال مث أتا املسااجد يرعا الصااالة ،كتااب لااه كاتبااا بكاال خطااوة
خيطواا إىل املسجد :عشر حسنات»(َّ .)3
( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)647ومس مَّ(َّ َّ.)649
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)508
( َّ )3واهَّنمحدَّ(َّ157/4وَّ،)159والنَّن ميصَّ(َّ،)1492والنَّيه نَّ(َّ )2045وعوو هَّ َّ.
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 -3تُكتب له بكل خطوة ندقة

َّننَّنيبَّهرالررتََّّ،نرنَّا،نر ََّّقر لُ «َّ:كال ُساالم علياه نادقة
ُكل يوم :يُعني الرجل دابته ُنامله عليها ،أو يرفع متاعه ندقة،
والكلم ااة الطيب ااة ،وُكا ال خط ااوة ميش اايها إىل الص ااالة ن اادقة ،ودل

الطري ندقة»(َّ .)1

 -4يُرج له امللفرة
َّنررنَّنثم ر نَّلررنَّنف ر نََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئر َّرولَّلَّ«َّ:ماان تو اا
للصالة ف سبغ الو اوء ،مث مشا إىل الصاالة املكتوباة فصاالاا ماع
النا  ،أو مع اجلماعة ،أو

املسجد غفر هللا له ذنوبه»(َّ .)2

ُ -5كل خطوة طواا إىل الصالة نالة

َّن ررنَّال ررنَّنه ر ر سََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:عل ا ا ُك ا ال ما اان

اإلنسااان نااالة كاال يااوم» َّ.ق ر لَّ ر رَّرلَّمررنَّا،قررومَّ:ه ر اَّمررنَّنشرردََّّم ر َّ
نًيتن َّلهَّ.قر ل«َّ:أمارك ابملعاروف و ياه عان املنكار ناالة ،ومحلاه

علاا الضااعيف نااالة ،وإحناااؤك الياالر عاان الطري ا نااالة ،وُكاال
خطوة طواا إىل الصالة نالة»(َّ .)3

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ َّ.)2891
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)469
( َّ )3واهَّالنَّن ميصَّ(َّ،)1497وعووهَّ َّ.
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َّوك نَّزالدَّلنَّاثلعََّّالق وَّلعَّا ط َّإىلَّاملس دَّوالقول«َّ:إ ر َّ
ع تهَّ،ت ثريَّنط لَّإىلَّاملس د»(َّ .)1
 -6بُشرى للمشائني إىل املساجد

الظلم ابلنور التام يوم الييامة

َّننَّلرالدتََّّقر لَّ:قر لَّ ئرولَّلَّ«َّ:بشار املشاائني

الظلام

إىل املساجد ابلنور التام يوم الييامة»(َّ .)2
َّن ر ررنَّنيبَّهرال ر رررتََّّقر ر ر لَّ:قر ر ر لَّ ئ ر ررولَّلَّ«َّ:إن هللا ليض ا ااتء
لللين يتخللون إىل املساجد

الظلم بنور ساطع يوم الييامة»(َّ .)3

 -7يُكتب لإلنسان آاثر مشيه إىل املساجد

َّننَّ لرَّلنَّنهدَّلَّ– ضيَّلَّنن م َّ-ق لَّ:ن عَّا،هقر عَّيرولَّ
املس ر د َّ،ررأ ا َّلن رروَّئر ر مصَّننَّالنتق ر رواَّإىلَّق ررروَّاملسر ر د َّ،ه ر ر َّذ،ر ر َّ
ئولَّلَّ َّ،ق لَّام«َّ:إناه بللاين أنكام تريادون أن تنتيلاوا قُارب

املسااجد »َّ.قر ،واَّ:نعررمَّ َّ ئررولَّلَّ،قرردَّن انَّذ،ر  َّ.قر ل«َّ:اي بااين
سلمة ،دايركم ،تُكتب آاثركم ،دايركم ،تُكتب آاثركم»(َّ .)4
 -8يعي

خبري ،وميوت خبري ،ويرجع من ذنوبه كيوم ولد أمه

(«َّ )1ن لَّاحلدالث»َّإلنَّنيبَّي متَّ(َّ َّ.)548
( َّ )2واهَّنل ر ر رروَّ او َّ(َّ،)561وا ،م ر ر ر ر لَّ(َّ،)223وال ر ر ررنَّم ر ر ررهَّ(َّ.)781وعر ر ررووهَّ:الر ر ررنَّن مير ر ررصَّ
(َّ،)1498والنَّيه نَّ(َّ،)2046واحل كمَّ(َّ َّ.)212/1
( َّ )3واهَّا،طربايَّيفَّ«املع مَّاروئ »َّ(َّ.)843ويسرنهَّاملنر لَّيفَّ«ا ،غيربَّوا ،هيرب»َّ(َّ،)473
واايثميَّ«ئمعَّا ،وااد»َّ(َّ َّ.)30/2
( َّ )4واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1464
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َّن ررنَّال ررنَّنهر ر سَّ َّ-ض رريَّلَّنن م ر ََّّ-قر ر لَّ:ق ر لَّ ئ ررولَّلََّّ:
«أاتين الليلة ريب تبارك وتعاىل

أحسن نورة - ،قال :أحسابه

املنام – فيال :اي حممد ،ال تدر فيم خيتصم املاأل األعلا

قاال:

قل  :ال .قال :فو ع يد بني كتفت حّت وجدت برداا باني ثاديت
– أو قااال:

حناار  ،-فعلما مااا

السااموات ومااا

قااال :اي حممااد ،ااال تاادر فاايم خيتصاام املااأل األعل ا

قااال:

الكفااراتس والكفاارات :املكااث

األر،،

قل ا  :نعاام.

املسااجد بعااد الصااالة،

واملشاات عل ا األقاادام إىل اجلماعااات ،وإسااباغ الو ااوء

املكااار ،

وماان فعاال ذلااه عاااش خبااري ،ومااات خبااري ،وكااان ماان خطيئتااه كيااوم
ولدته أمه ...احلديث»(َّ .)1
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّنمحررد(َّ،)368/1وا ،م ر لَّ(َّ)3233و(َّ)3235مررنَّي ردالثَّمع ر ذَّلررنَّ هررلََّّ،وق ر لَّ
يرهَّ:يردالثَّيسرنَّعرويحَّ،وئرأ،عَّحممردَّلرنَّإمس نيرلَّا،هخر لَّنرنَّهر اَّاحلردالث َّ،قر لَّ:هر اَّ
يدالثَّيسنَّعويحَّ َّ.
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الباب الرابع عشر:
اللكر عند دخول املسجد
السنة إذا دخل املسجد

َّق ر لَّنن ررسَّ«َّ:م ررنَّا،س ررنصَّإذاَّ ن ررعَّاملس ر دَّننًَّه رردنَّلر ر َّ
ا،يمىنَّ،وإذاَّنر عَّننًَّهدنَّلر َّا،يسرى»(َّ .)1
َّنررنَّنيبَّمحي رردَّنوَّنيبَّنئرريدََّّننَّ ئ ررولَّلََّّق ر ل :إذا دخ اال
أح اادكم املس ااجد فليي اال« :الله اام اف ااتح ل أب ااواب رمحت ااه» ،وإذا
خرإ فلييل« :اللهم إين أس له من فضله»(َّ .)2
كلمات نفظ هبا من الشيطان سائر اليوم

َّننَّنهدَّلَّلنَّنمروَّلنَّا،ع صَّ -ضيَّلَّنن مر َّ-نرنَّا،نر ََّّ
ننَّهَّك نَّإذاَّ نلَّاملس دَّقر ل«َّ:أعوذ ابهلل العظيم ،وبوجهه الكرمي،
وس الطانه الياادمي ،ماان الش ايطان الاارجيم ،قااال :أقااط ،قل ا  :نعاام.
ُ
قال :فإذا قال ذله ،قال الشيطانُ :حفظ مين سائر اليوم»(َّ .)3
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّاحل كمَّ(َّ)218/1وعووهَّ َّ.
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)713
( َّ )3واهَّنلوَّ او َّ(َّ،)466ق لَّيفَّ«نت اهللاَّار »َّ(َّ:)281/1ه اَّيدالثَّيسنَّغرالبَّ،و ،رهَّ
موبقونَّ،وهمَّمنَّ لَّا،تويحَّإإَّإمس نيلَّونقهصَّ َّ.
ومعررىنَّقو،رره«َّ:نق ر »َّ:نم ر َّل غ ر َّإإَّه ر اَّن ع رص؟َّواام ر تَّ،وئررتف مَّ،واملش ر و َّيفَّط ر ءَّ(ق ر )َّ
ا،تخفي َّ،ولَّنن مَّ.ا.هرَّ َّ.
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الباب اخلامس عشر:

دخول املسجد والصالة فيه
نالة ركعتني

املسجد قبل اجللو مما يرج هبا ملفرة اللنوب

َّننَّنثم نَّلنَّنف نََّّننرهًَّوضرأَّ أيسرنَّا،وض َّروءَّمثَّقر ل َّ:نالرعَّ
ا،نر ََّّالتوضرأَّوهروَّيفَّهر اَّاس ررس َّ،أيسرنَّا،وضروءَّ،مثَّقر ل« :ماان
تو ا مثاال ااالا الو ااوء ،مث أتا املسااجد فركااع ركعتااني ،مث جلااسس

غُفر له ما تيدم من ذنبه»َّ.ق لَّ:وق لَّا،ن َّ«َّ:ال تلتوا»(َّ .)1

ق ررعَّ:وقرردَّنمرررَّا،نر ََّّمررنَّ نررلَّاملسر دَّننَّإَّ ررسَّيررىتََّّالتر يَّ
كعتعَّ َّ.

َّننَّنيبَّقت تََّّق لَّ:ق لَّا،ن َّ«َّ:إذا دخل أحدكم املساجد
فال جيلس حّت يصلت ركعتني»(َّ .)2
َّن ررنَّ ر ر لرََّّق ر ر لَّا،ن ر ر َّ«َّ:إذا جا اااء أحا اادكم يا ااوم اجلمعا ااة
واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوا فيهما»(َّ .)3
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ َّ.)6433
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ َّ.)1163
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ َّ.)875
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الباب الساد عشر:
انتظار الصالة
 -1او

املسجد
الصالة

َّنرنَّنيبَّهرالررتََّّقر لَّ:قر لَّ ئرولَّلَّ ...«َّ:ال يالال أحاادكم
نااالة مااا داما الصاالة حتبسااه ال مينعااه أن ينيلااب إىل أالااه إال
الصالة»(َّ .)1

 -2املالئكة تُصلت عليه

َّننَّنيبَّهرالرتََّّق لَّ:ق لَّ ئرولَّلَّ«َّ:املالئكة تُصالت علا
أحاادكم م ااا دام

ُمص ااال  ،م ااا مل ُناادث :الله اام اغف اار ل ااه ،الله اام

ارمحه ...احلديث»(َّ .)2

 -3يُكتب عند هللا تعاىل كاليان

َّنررنَّنقهررصَّلررنَّن ر مرََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:الياعااد عل ا
الصاالة كاليانا ( ،)3ويُكتااب ماان املصاالني ماان حااني خياارإ ماان بيتااه

حّت يرجع إىل بيته»(َّ .)4

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)659ومس مَّ(َّ َّ.)1455
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ،)659ومس مَّ(َّ َّ.)649
امر ر َّم ر َّ امَّق ن ر عرداَّالنت رررَّا،ت رروت َّرنَّامل ررا َّاب،قن ررومَّهنر ر َّا،قير ر مَّيفَّ
(َّ )3نلَّن رررهَّك ررأ رَّاملتر ر يَّق ع
ا،توت«َّ.ا ،غيبَّوا ،هيب»َّ(َّ َّ.)287/1
( َّ )4واهَّنمحر رردَّ(َّ،)159/4ونلر رروَّالع ر ر َّ(َّ.)1747وعر ررووهَّ:ال ررنَّن مير ررصَّ(َّ،)1492والر ررنَّيهر ر نَّ
(َّ،)2038واحل كمَّ(َّ َّ.)211/1
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 -4آيتان ييرؤمها

املسجد خري له من أن ا بناقتني

َّنرنَّنقهرصَّلررنَّنر مرََّّقر لَّ:نررجَّ ئررولَّلََّّوحنرنَّيفَّا،ترفَّصَّ،
قر ل«َّ:أيكاام نااب أن يلاادو كاال يااوم إىل بطحااان ،أو إىل العيي ا ،
فيا ا منااه بناااقتني كوماااوين

غااري إمث وال قطااع رحاام »َّ ق نر َّ َّ:

()1

ئولَّلَّحنبََّّذَّ. ،ق ل«َّ:أفال يلدو أحادكم إىل املساجد فايعلم،
أو ييارأ آيتااني ماان كتاااب هللا عاال وجاال خااري لااه ماان انقتااني ،وثااالث

خااري لااه ماان ثااالث ،وأربااع خااري لااه ماان أربااع ،وماان أعاادادان ماان
اإلبل»(َّ .)2
 -5إذا أت املسجد ونوى أن يتعلم أو يُعلم فله أجر حاإ اتم
احلجة

َّننَّنيبَّنم مصََّّق لَّ:ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:من غدا إىل املساجد
اريا ،أو يُعلم ااهس ك ااان ل ااه أج اار معتم اار اتم
ال يري ااد إال أن ي ااتعلم خ ا ً

اريا أو يعلمااهس
العماارة ،فماان را :إىل املسااجد ال يريااد إال ليااتعلم خا ً

فله أجر حاإ اتم احلجة»(َّ .)3

*َّ*َّ* َّ

(َّ )1ا ،وم ءَّمنَّاإلللَّا،ع يمصَّا،سمينصَّ َّ.
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1824
( َّ )3واهَّا،ط ر ر رربايَّيفَّ«املع ر ر ررمَّا ،ه ر ر ررري»َّ(َّ،)7473(َّ)94/8واحلر ر ر كمَّيفَّ«املسر ر ررتد ك»َّ(َّ)91/1
وعووهَّ،وق لَّاايثميَّيفَّ«ئمعَّا ،وااد»َّ( َّ:)123/1لَّموبقونَّ َّ.
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الباب السابع عشر:
الييام للصالة وتسوية الصفوف والصالة

الصف األول

 -1السواك عند كل نالة ،مر اة للرب
َّنررنَّزالرردَّلررنَّن ،رردَّاة ررينََّّقر لَّ:قر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:لااوال أن
أشا علا أماي ألمارهتم ابلساواك عناد كال ناالة ،وألخارت ناالة
العشاء إىل ثلث الليل»َّ َّ.
قر ل َّ:ر نَّزالرردَّلررنَّن ،رردَّالشر دَّا،تر وامَّيفَّاملسر دَّوئرواكهَّن ر َّ
نذنررهَّموضررعَّا،ق ررمَّمررنَّنذنَّاً ،رربَّ،إَّالقررومَّإىلَّا،ترروتَّإإَّائ ر ََّّمثَّ
َّهَّإىلَّموضعه(َّ .)1
َّن ر ررنَّنمَّامل ر ررؤمنعَّن اش ر ررصَّ ض ر رريَّلَّنن ر ر َّننَّ ئ ر ررولَّلََّّق ر ر لَّ:
«السواك مطهرة للفم ،مر اة للرب»(َّ .)2
 -2فضل إدراك تكبرية اإلحرام
َّنررنَّننررسَّلررنَّم ،ر ََّّقر لَّ:قر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ماان ناال هلل
يوما
أربعني ً

مجاعة يُدرك التكبرية األوىل كتبا لاه باراءاتن :باراءة

من النار ،وبراءة من النفاق»(َّ .)3

( َّ )1واهَّا ،م لَّ(َّ)23وقر لَّ:هر اَّيردالثَّيسرنَّعرويحَّ.و واهَّا،هخر لَّ(َّ)887مرنَّيردالثَّنيبَّ
هرالرتََّّ َّ.
(ًَّ )2قدمَّختر هَّ،صَّ(َّ َّ.)16
( َّ )3واهَّا ،م لَّ(َّ،)241ونهدَّا،رزاقَّ(َّ)2019موقوع َّ َّ.
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َّنررنَّننررسَّلررنَّم ،ر ََّّ:ا تمررعَّنعررو وَّا،نر َّ َّرري مَّي الفررصَّ،
قر لَّ ررلَّمررن مَّ:مر َّالسررريَّنيََّّ ر ًتينَّا،ت هررريتَّاروىلَّوننَّيلَّم ار َّصعَّمررنَّ
ا،غررنمَّ.قر لَّاةنرررَّ:مر َّالسررريَّننر َّ ر ًتينَّمررعَّاإلمر مَّوننَّيلَّمر َّط عررعَّ
ن ي ررهَّا،شر رمسَّ.وقر ر لَّاةن رررَّ:مر ر َّالس ررريَّننر ر َّ ر ر ًتينَّم ررعَّاإلمر ر مَّونيَّ
ع يعَّمرنَّا،عشر ءَّاةنررتَّإىلَّا،ف ررَّ،و،روَّ ع رعَّمر َّ نالرعَّنيَّ ع رعَّ
م َّ ًين(َّ .)1

َّننَّئ هدَّ محهَّلَّق لَّ:مسععَّ عروَّمرنَّنعرو وَّا،نر ََّّ-َّإَّ
نن مررهَّإإَّ ررنَّش ر دَّلررد عاَّ–َّق ر لَّإلنررهَّ:ن كررعَّا،ترروتَّمعن ر ؟َّق ر لَّ:
رريرَّ
نعمَّ.ق لَّ:ن كعَّا،تَّ هرريتَّاروىل؟َّقر لَّ:إَّ.قر لَّ:ملر َّ ًر َّمن ر َّن َّ
منَّم اصَّانقصَّكَّ َّئو َّا،عع(َّ .)2
َّق ر ر لَّئ ررعيدَّل ررنَّاملس رريبَّ مح ررهَّلَّ:م ر ر َّ ر ر ًينَّا،تَّ ه ررريتَّاروىلَّمن ر ر َّ
مخسعَّئنص(َّ .)3
َّننَّحيىيَّلنَّنيبَّكثريَّ محهَّلَّ:ننَّ عروَّهتر ونَّ–َّنوَّخت ر َّ–َّنرنَّ
ا،ترروتَّيررىتََّّ[كررربَّ]َّاإلم ر مَّ،ق ر لَّالررنَّمسررعو َّوالررنَّنمرررَّ -ضرريَّلَّ
َّنريرَّمنَّنَّ .)4( ،
َّ
نن م ََّّ:َّ-مل َّ ً َّمن

( َّ )1واهَّالنَّش هعَّيفَّ« الَّارنم ل»َّ(َّ َّ.)107
( َّ )2واهَّنهدَّا،رزاقَّ(َّ َّ.)2021
(«َّ )3احل يص»َّ(َّ َّ.)163/2
( َّ )4واهَّنهدَّا،رزاقَّ(َّ َّ.)2020
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َّق ر لَّوكي ر رَّرعَّ مح ررهَّلَّ:ك ر نَّارنم ررمَّقرالهع ر َّم ررنَّئ ررهععَّئ ررنصَّملًَّفت ررهَّ
ا،تَّ هر ررريتَّاروىلَّ،وانت فر ررعَّإ،ير ررهَّقرالهع ر ر َّمر ررنَّئر ررنتعَّ م ر ر َّ نالتر ررهَّالق ر رريَّ
كعص(َّ .)1
َّويفَّقو،هًَّع ىل{َّ:ساب ُيوا إىل ملْفرة من رب ُك ْم}َّ[احلدالدَّ.]21َّ:

قر لَّم وررولَّ:ا،تَّ هررريتَّاروىلَّمررعَّاإلمر مَّ،وقر لَّغررريهَّ:ا،تَّ هررريتَّاروىلَّ،
وا،تَّ ََّّارولَّ َّ.
رعَّا،ر ررلَّالت ر ونَّيفَّا،ت ه ررريتَّاروىلَّ
َّق ر لَّإل رراهيمَّ مح ررهَّلَّ:إذاَّ نال ر َّ
غسلَّالدكَّمنه(َّ .)2
 -3فضل الصالة

الصف األول

َّننَّنيبَّهرالرتََّّق لَّ:ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:لو يعلم الناا ماا
النا ا ا ا اداء والصا ا ا ا اف األول ،مث مل جي ا ا ا اادوا إال أن يس ا ا ا ااتهموا علي ا ا ا ااه
الستهموا ...احلديث»(َّ .)3

ويفَّ،ف ر َّننرردَّمس ر مَّ(«َّ:)915ل ااو تعلم ااون م ااا
لكان قرعة»َّ َّ.
َّ
َّ
َّ
(«َّ )1اةعد م»َّ(َّ َّ.)777
(«َّ )2احل يص»َّ(َّ َّ.)215/4
( َّ )3واهَّا،هخ لَّ(َّ،)615ومس مَّ(َّ َّ.)912

الصا اف املُي اادم
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 -4هللا تعاىل ومالئكته يُصلون عل من يُصلت

الصف األول

َّنر ررنَّا ،ر ررباءََّّق ر ر لَّ:ك ر ر نَّ ئر ررولَّلََّّأيًين ر ر َّ يمسر ررحَّنواًقن ر ر َّ
وعرردو انَّوالقررول«َّ:ال تلااف ناافوفكم فتختلااف قلااوبكم ،إن هللا
ومالئكته يصلون عل الصف األول»(َّ .)1
 -5دعاء النيب  واستلفار ملن نل

الصف األول والثاين

َّننَّا،عررابضَّلرنَّئر الصََّّننَّ ئرولَّلَََّّّكر نَّالسرتغفرَّ ،تر ََّّ
يَّمرت(َّ .)2
َّاملقدَّمَّبو عاثَّ،و ،ثَّ َّ
ُ
ويفَّ واالصَّنندَّنمحرد(َّ:)3كر نَّ ئرولَّلََّّالترَّيَّن ر َّا،تر ََّّ َّاملقردَّمَّ
ُ
بو عاثَّ،ون َّا،ثَّ يَّوايدتَّ َّ.
 -6هللا تعاىل ومالئكته يصلون عل ميامن الصفوف

ََّّن ررنَّن اش ررصَّ ض رريَّلَّنن ر َّق  ،ررعَّ:ق ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:إن هللا
ومالئكته يُصلون عل ميامن الصفوف»(َّ .)4

 -7هللا تعاىل ومالئكته يُصلون عل اللين يصلون الصفوف

َّن ررنَّن اش ررصَّ ض رريَّلَّنن ر ر َّق  ،ررعَّ:قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ« :إن هللا
ومالئكته يُصلون عل اللين يصلون الصفوف»(َّ .)1
( َّ )1واهَّنمح ر رردَّ(َّ،)304/4وال ر ررنَّم ر ررهَّ(َّ،)997وع ر ررووهَّ:الر ررنَّن مير ررصَّ(َّ،)1551والر ررنَّيه ر ر نَّ
(َّ َّ.)2161
( َّ )2واهَّنمح ر رردَّ(َّ،)126/4وال ر ررنَّم ر ررهَّ(َّ،)996وع ر ررووهَّ:الر ررنَّن مير ررصَّ(َّ،)1558والر ررنَّيه ر ر نَّ
(َّ،)2159واحل كمَّ(َّ َّ.)214/1
(َّ )3مسندهَّ(َّ َّ.)128/4
( َّ )4واهَّنلوَّ او َّ(َّ،)676والنَّم هَّ(َّ،)1005وإئن هَّيسن«َّ.ا،فتح»َّ(َّ َّ.)213/2
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 -8من ونل نفا ونله هللا تعاىل
َّننَّنهدَّلَّلنَّنمرََّّننَّ ئرولَّلََّّقر ل«َّ:مان ونال نافا
ونله هللا ،ومن قطع نفا قطعه هللا»(َّ .)2
 -9املتيدم إىل الصفوف األوىل ييدمهم هللا تعاىل

َّن ر ررنَّنيبَّئ ر ررعيدَّا ر ررد لََّّننَّ ئ ر ررولَّلَّ َّنىَّيفَّنعر ر ررو لهَّ
أتنرعرا َّ،قر ل«َّ:تياادموا فااائتموا يب ،وليا بكاام ماان بعاادكم ،ال يالال

قوم يت خرون حّت يؤخرام هللا»(َّ .)3

َّنررنَّن اشررصَّ ضرريَّلَّنن ر َّق ،ررعَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ال ي الال
قوم يت خرون حّت يؤخرام هللا

النار»(َّ .)4

( َّ )1واهَّنمحر ر رردَّ(َّ،)67/6والر ر ررنَّم ر ر ررهَّ(َّ.)995وعر ر ررووهَّ:ال ر ررنَّن مي ر ررصَّ(َّ،)1550وال ر ررنَّيهر ر ر نَّ
(َّ،)2164واحل كمَّ(َّ َّ.)214/1
( َّ )2واهَّنلر ر ر ر رروَّ او َّ(َّ،)666وا،نس ر ر ر ر ر ايَّ(َّ،)819وعر ر ر ر ررووهَّ:ال ر ر ررنَّن مير ر ر ررصَّ(َّ،)1549واحلر ر ر ر كمَّ
(َّ َّ.)213/1
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ َّ.)438
( َّ )4واهَّنلوَّ او (َّ)679وهوَّيدالثَّعويحَّ َّ.
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الباب الثامن عشر:
الدخول

الصالة

 -1مجيع أعمال الصالة توحيد هلل وتعظيم له

َّق ر لَّحمم رردَّل ررنَّنت رررَّامل ررروزلَّ مح ررهَّل َّ:رروَّنم ررلَّلع رردًَّويي رردَّلَّ
ن لَّمنَّا،توتَّهلل َّرنهَّا تتو ر َّاب،توييردَّوا،تع ريمَّهللَّاب،ت هرريَّ،مثَّ
ا،ثنر ءَّن ر َّلَّ،وهرريَّق رراءتَّ ررصَّا ،تر وَّ،وهرريَّمحرردَّهللَّوبنر ءَّن يررهَّ،
ومت يرردَّ،ررهَّو ن ر ءَّ،وك ر َّ ،ا،تسررهيحَّيفَّا،ركرروعَّوا،س ر و َّ،وا،ت ه رريامَّ
ننر رردَّكر ررلَّنر رروَّو ر ررعَّ،كر ررلَّذ ،ر ر ًَّويير رردَّهللَّوًع ر رريمَّ،ر ررهَّ،ونتم ر ر َّ
رون َّ
اب،ش تَّ،هَّاب،توييدَّ،و،رئرو،هَّاب،رئر ،صَّ،وكون ر َّوئر و ه َّنش ع
يمر َّهللَّ
،هَّوًو ع
اضع َّ،و عَّا،يدالنَّنندَّاإ تت حَّوا،ركوعَّ،و رعَّا،ررنسًَّع ع
روإَّ ،ررهَّ،ووض ررعَّا،يم ررعَّن ر ر َّا،ش ررم لَّابإنتتر ر وَّهللًَّر ر ع،وَّ ،ررهَّ
وإ ر ع
وإذن عانَّاب،عهو الص(َّ .)1
 -2إذا وقف

الصالة فإنه يناجت ربه 

ََّّننَّننسَّلنَّم ََّّ ،ق لَّ:ق لَّ ئرولَّلَّ«َّ:إن أحدكم إذا
نا اال يُنا اااجت رب ا اهس فا ااال يا ااتفلن عا اان ميينا ااهس ولكا اان حت ا ا قدما ااه
اليسرى»(َّ .)2

(ًَّ )1ع يمَّقد َّا،توتَّ(َّ َّ.)268/1
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ َّ.)531
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القومَّا،ر رلَّإىلَّ
َّ
َّننَّالنَّنه سَّ َّ-ضيَّلَّنن م ََّّ-ق لَّ:الُ رهَّننَّ
ريمَّا،رغهررصَّ،
ا،ترروتَّوهرروَّكسررون َّو ،ررنَّالقررومَّإ،ي ر َّط ررملَّا،و ررهَّ،ن ر َّ
شردالدَّا،فرررحَّ إن رهَّالنر يَّلًَّع ر ىلَّ،وإنََّّلَّنم مررهَّالغفرررَّ،ررهَّو يهررهَّإذاَّ
ااموا
ااموا إىل الصاالة ق ُ
ن هَّ.مثَّالت وَّالنَّنهر سَّهر هَّاةالرص{َّ:وإذا ق ُ

ُكساىل}َّ[ا،نس ءَّ .)1(]142َّ:

َّننَّنهدَّلَّلنَّامله كَّ محهَّلَّق لَّ:ئأ،عَّئفي نَّا،ثرو لَّ،ق رعَّ:
ا،ر لَّإذاَّق مَّإىلَّا،توتَّ،نلَّشيءَّالنولَّلقراءًهَّوعوًه؟َّ َّ
ق لَّ:النولَّننَّهَّالن يَّ لهََّّ .)2(
َّننَّنه َّلنَّكثريَّ محهَّلَّقر ل ،َّ:متر يَّبروث َّ:ر َّلرهَّاملوا رصَّ
مررنَّقدميررهَّإىلَّنن ر نَّا،سررم ءَّ،وًن ر برَّن يررهَّا،ررربَّمررنَّنن ر نَّا،سررم ءَّإىلَّ
مفرقَّ نئهَّ،والن لَّمن ،َّ:وَّالع مَّاملت يَّمنََّّالُن يَّم َّانفتل(َّ .)3
َّق لَّنلوَّهرالرتََّّ:ا،توتَّقرابنَّ،إ َّ َّمثلَّا،تروتَّكمثرلَّ رلَّن ا َّ
مَّا،ر ررلَّإىلَّا،ترروتَّ إنرهَّيفَّ
مرنَّإمر مَّي ررص َّ،أهرردىَّ،ررهَّهدالررصَّ،إذاَّقر َّ
ام َّلعَّالدلَّا،رمحنَّ
مق مَّن يمَّ،واق َّ يهَّن َّلَّالن يهَّوالرض هَّ،ق ع
السررمعَّ،قي ررهَّ،والرررىَّنم ررهَّ،والع ررمَّم ر َّالوئرروسَّلررهَّنفسرره َّ،يقهررلَّن ر َّ
لَّلق هررهَّو س رردهَّ،مثَّ،ررريمَّلهت رررهَّقت رردَّو ررهَّن ش ر عرع َّ،نوَّ،يخف ررهَّ
( َّ )1واهَّالر ررنَّمر والر ررهَّكم ر ر َّيفَّ«ًفسر ررريَّالر ررنَّكث ر ررري»َّ(َّ،)438/2وا،تيمر رريَّيفَّ«ا ،غير رربَّوا ،هير ررب»َّ
(َّ َّ.)1904
(ً«َّ )2ع يمَّقد َّا،توت»َّ(َّ َّ.)159
(ً«َّ )3ع يمَّقد َّا،توت»َّ ،مروزلَّ(َّ َّ.)160
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رروَّنق ررلَّ،س ر وهَّ،وإَّال تف ررعَّ،وإَّحي ررركَّشرريأع َّلي رردهَّ،وإَّلر ي ررهَّ،وإَّ
شرريءَّمررنَّ وا يررهَّيررىتَّالفرررغَّمررنَّعرروًهَّ،و،يهشرررَّمررنَّ عررلَّهر اَّ،وإَّ
قوتَّإإَّابهلل(َّ .)1
ََّّك نَّن يَّلنَّاحلسعَّإذاَّ رغَّمنَّوضواهَّ ،توتَّوعر َّلرعَّوضرواهَّ
وع رروًه َّنن ً ررهَّ ن رردتَّونف ررص َّ،قي ررلَّ ،ررهَّيفَّذ،ر ر ؟َّ قر ر لَّ:وحي ررم َّ
نًد ونَّإىلَّمنَّنقومَّ،ومنَّن الدَّننَّنان ي()2؟ َّ
 -3رفيع اليدين

الصالة مما تكتب به احلسنات

َّنقهصَّلنَّن مرَّاة ينََّّق لَّ:ال تبَّيفَّكلََّّإشر تَّالشرريه َّا،ر رلَّ
ليدهَّيفَّا،توتَّل لََّّنعهعَّيسنصَّ،نوَّ ص(َّ .)3
 -4اخلشو

الصالة من نفات املؤمنني املفلحني

ق ر ر لًَّع ر ر ىل{َّ:قا ا ا ْد أفْال ا ااح ال ُْم ْؤمنُ ا ااون * ال ا االين ُا ا ا ْام
خاشعُون}َّ[املؤمنونَّ َّ.]2-1َّ:

ن ا ااالهت ْم

ق لَّيس نَّلنَّنطيصَّ محهَّلَّ:إنَّا،قومَّ،ي ونونَّيفَّا،توتَّا،وايردتَّ،
وإنَّليررن مَّكمر َّلررعَّا،سررم ءَّوار ضَّ.وًفسررريَّذ،ر َّ:ننَّا،ر ررلَّال ررونَّ
و(َّ .)1
قهوَّن َّعوًهَّ،واةنرَّئ هيع َّغ عَّ
شع َُّ
َّم ع
ن ع

(ً«َّ )1ع يمَّقد َّا،توت»َّ(َّ َّ.)133
(«َّ )2احل يص»َّ(َّ َّ.)133/3
( َّ )3واهَّع َّلنَّنمحدَّيفَّ«املس ال»َّ(َّ،)1575وا،طرربايَّيفَّ«ا ،هرري»َّ(َّ.)297/17قر لَّاايثمريَّ
يفَّ«ئمررعَّا ،وااررد»َّ( َّ:)103/2واهَّا،ط رربايَّوإئررن هَّيسررنَّ.ا.ه ررَّ.وإَّأف ر َّننررهَّمثررلَّإَّالق ر لَّ
اب،رنلَّ هَّي مَّا،ر عَّ .
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ق ر لَّال ررنَّا،ق رريمَّ مح ررهَّلَّيفَّ«كتر ر وَّا،ت رروت»َّ(صَّ:)339ن ر رملَّلَّ
ئرهو نهَّا،فرروحَّعشروعَّاملتر يَّيفَّعروًه َّ،مررنَّ ًرهَّنشرروعَّا،ترروتَّ
ملَّال نَّمنَّنهلَّا،فوحَّ،والستويلَّيتولَّا شوعَّمعَّا،ع رصَّوا،نقررَّ
رصَّ،وك مر َّزا َّطمأنينرصَّ
قطع َّ،للَّإَّحيتلَّا شوعَّقر ََّّإإَّمرعَّا،طمأنين َّ
ع
رون َّ،وكَّمر َّقررلََّّنشررونهَّاشررتدَّمَّن تررهَّ،يررىتًَّتررريَّيركررصَّ
از ا َّنشر ع
روعرَّ،وإَّإقهر رَّلَّن ر َّا،عهو الررصَّ،
لدنررهَّسن ،ررصَّا،عهررثَّا،ر لَّإَّالترروههَّنشر َّ
وإَّمعر صَّيقيقصَّا،عهو الَّصَّ.ا.هرَّ .
 -5إحسان اخلشو

الصالة مما يُكفر هللا تعاىل به اللنوب

َّننَّنثم نَّلنَّنفر نََّّقر لَّ:قر لَّ ئرولَّلَّ«َّ:ماا مان امار
مسلم حتضر نالة مكتوبة ،فيحسن و اوءاا وخشاوعها وركوعهاا
إال كان ا كف اارًة ملااا قبلهااا ماان الاالنوب مااا مل يااؤت كبااريًة ،وذلااه

الدار كله»(َّ .)2

 -6دعاء استفتا :فتح له أبواب السماء

َّننَّالرنَّنمررََّّقر لَّ:لينمر َّحنرنَّنترَّيَّمرعَّ ئرولَّلََّّإذَّقر لَّ
ررلَّمررنَّا،قررومَّ:لَّنكررربَّكه رريَّاعَّ،واحلمرردَّهللَّكث رريَّاعَّ،وئررهو نَّلَّل رررتعَّ
وع َّ.ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ماان اليائاال كلمااة كاالا وكاالا »َّق ر لَّ
ونعرري َّ
ررلَّم ررنَّا،ق ررومَّ:نانَّ َّ ئ ررولَّلَّ.قر ر ل«َّ:عجبا ا

(«َّ )1احل يص»َّ(َّ َّ.)71/6
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)463

ااا فتحا ا

ااا
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أبااواب السااماء»َّ.قر لَّالررنَّنمرررَّ َّ:مر ًَّررركت نََّّمنر َّمسعررعَّ ئررولَّ
لََّّالقولَّذَّ .)1( ،

 -7دعاء استفتا :تسابي إىل رفعه املالئكة يبتدرونه أيهم يرفعه

َّن ررنَّنن ررسََّّننَّ ر عروَّ ر ر ءَّ رردنلَّا،تر ر ََّّوق رردَّيفر ر هَّا ،ررنَّفسَّ،
ررياَّطيهعر َّمه عكر َّ يره َّ.مر َّق ر َّ ئرولَّلََّّ
عَّ
ق
لَّ:احلمدَّهللَّمحداَّكث ع
عر رروًهَّق ر ر ل«َّ:أيكا اام املا ااتكلم ابلكلما ااات » َّ.ر ررأ مََّّا،قر رروم َّ،ق ر ر لَّ:

أبس ااا» َّ.ق ر لَّ ررل َّ:أررعَّوق رردَّ
«أيك اام امل ااتكلم هب ااا فإنا اه مل يي اال ً
يف يَّا،نَّفسَّ ق ت ر  َّ.قر ل«َّ:لياد رأيا اثاين عشار مل ًكاا يبتادرو ا

أيهم يرفعها»(َّ .)2

 -8اإلنصات ليراءة اإلمام مما يُرج به رمحة هللا تعاىل
اسا ااتمعُوا لا ااهُ وأنصا ااتُوا لعل ُكا ا ْام
ق ر ر لًَّع ر ر ىل{َّ:وإذا قُا اار الْ ُيا ا ْارآ ُن ف ْ
تُا ْرمحُون}َّ[ارنرافَّ َّ.]204َّ:

 -9فضل قراءة الفاحتة

الصالة

َّنر ررنَّنيبَّهرالر رررتََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئر ررولَّلَّ«َّ:قا ااال هللا تعا اااىل:
قساام الص االة بيااين وبااني عبااد نصاافني ولعبااد مااا س ا ل .فااإذا
ق ااال العب ااد{َّ:ا ْحل ْما ا ُد ّلل رب الْع ااالمني}َّق ااال هللا تع اااىل :مح اادين

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1297
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1296
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عبااد  .وإذا قااال{َّ:الر ْمحاان الاارحيم}َّقااال هللا تعاااىل :أثا علاات
عب ااد  .وإذا ق ااال{ :مال ااه يا ا ْاوم ال اادين} ق ااال :جما ادين عب ااد ،

وقا ااال ما اارةً :فا ااو ،إل عبا ااد  .فا ااإذا قا ااال{َّ:إايك نا ْعبُ ا ا ُد وإايك

ني} قال :الا بيين وبني عبد ولعبد ما س ل ،فاإذا قاالَّ:
ن ْستع ُ

{اادناااا الصااراط املُسااتييم * نااراط الاالين أنعم ا علاايه ْم غ ااري

لض ااوب عل اايه ْم وال الض ااالني}َّق ااال :ا االا لعب ااد ولعب ااد م ااا
امل ُ

س ل»(َّ .)1

َّننَّالنَّنه سََّّق لَّلينم َّ رباللَّق ن رَّدَّنندَّا،ن ََّّمسعَّنقي ع ر َّ
مررنَّ وقرره َّ،ر ررعَّ نئرره َّ،قر ل«َّ:ااالا ابب ماان السااماء فااتح اليااوم ،مل
يُفااتح قااط إال اليااوم ،فناالل منااه ملااه ،فيااال :ااالا ملااه ناالل إىل
األر ،،مل ينلل قط إال اليوم .فسلم ،وقال :أبشر بناورين أوتيتهماا

مل يؤهتماا ناايب قبلااه فاحتااة الكتاااب ،وخاواتيم سااورة البياارة .لاان تيارأ
حبرف منهما إال أعطيته»(َّ .)2
 -10قراءة ثالث آايت

الصالة خري من ثالث خلفات ذان

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:أن ااب أح اادكم إذا
رجع إىل أالاه أن جياد فياه ثاالث خلفاات عظاام ذاان »َّق نر َّ:نعرمَّ.
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)807
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1828
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ق ل«َّ:فثالث آايت ييرأ هبن أحدكم

نالته ،خاري لاه مان ثاالث

خلفات عظام ذان»(َّ .)1
 -11قراءة حرف من كتاب هللا يُكتب له هبا عشر حسنات

َّنررنَّنهرردَّلَّلررنَّمسررعو ََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ماان ق ارأ
حرفًا من كتاب هللا فله به حسنة ،واحلسنة بعشار أمثا اا ،ال أقاول:

{آمل} حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف»(َّ .)2
 -12فضل الت مني خلف اإلمام
َّنر ررنَّنيبَّهرالر رررتََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئر ررولَّلَّ«َّ:إذا أم ا ان اإلما ااام
ف ا منوا ،فإن اه ماان واف ا أتمينااه أتمااني املالئكااة غفاار لااه مااا تياادم ماان

ذنبه»(َّ .)3
 -13فضل الركو والسجود

رىتَّقرردَّنطر لَّا،ترروتَّونطنرربَّ،
َّنررنَّنيبَّاملنيرربَّقر ل َّ:نىَّالررنَّنمرررَّ ر ع

ق ر لَّ:نال ررمَّالع رررفَّه ر ا؟َّ ق ر ل َّ:ررلَّنانَّننر رره َّ.ق ر لَّ:نم ر َّإيَّ ،رروَّ
نر تهَّرمرًهَّل ثرتَّا،ركَّوعَّوا،سَّ و  َّ،إيَّمسعرعَّ ئرولَّلََّّالقرولَّ:

( َّ )1واهَّمسر مَّ(«َّ.)1823ن ف ر م»َّمررنَّاإللررلَّاحلوامررلَّ،وايرردهت َّن فررص«َّ.غرالرربَّاحل ردالث»َّإلررنَّ
قتيهصَّ(َّ َّ.)443/1
( َّ )2واهَّا ،مر لَّ(َّ)2910وقر لَّ:يردالثَّيسررنَّعررويحَّغرالرربَّ.و واهَّالررنَّنيبَّشرريهصَّ(َّ)461/10
موقوع َّ َّ.
( َّ )3واهَّا،هخ لَّ(َّ،)780ومس مَّ(َّ َّ.)410
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«إن العب ااد إذا ق ااام إىل الصا االة أتا ا بلنوب ااه كله ااا فو ااع علا ا
عاتييه ،فكلما ركع ،أو سجد تساقط عنه»(َّ .)1
 -14فضل قول :اللهم ربنا وله احلمد خلف اإلمام
َّننَّنيبَّهرالرتََّّق لَّ:ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:إذا قال اإلماام :ذاع
هللا ملاان محااد  ،فيولااوا :اللهاام ربنااا لااه احلماادس فإناه ماان وافا قولااه
قول املالئكة غفر له ما تيدم من ذنبه»(َّ .)2

 -15ذكر ييال بعد الرفع من الركو تسابي املالئكة لكتابته

الومر َّنترَّيَّو اءَّا،نر ََّّ
َّنررنَّ نررصَّلررنَّ ا ررعَّا َّ،قرريَََّّّقر لَّ:كنر َّ ع
رنَّا،ركعررصَّق ر ل«َّ:ذ ااع هللا مل اان مح ااد »َّ.ق ر لَّ ر رَّرلَّ
م ر َّ ررعَّ نئررهَّمر َّ

و اءه َّ:لن ر َّو ،ر َّاحلمرردَّ،محر عرداَّطيَّهعر َّمه عك ر َّ يرره َّ.م ر َّانترررفَّ،ق ر لَّ:

«ما اان املا ااتكلم »َّق ر ر لَّ:نانَّ.ق ر ر ل«َّ:رأي ا ا بضا ااعة وثالثا ااني مل ًكا ااا
يبتدرو ا أيهم يكتبها أول»(َّ .)3

 -16النار ال أتكل من املصلت آاثر السجود

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّننَّا،ن ر ََّّق ر لَّيفَّاحل ردالثَّا،طَّوالررلَّيفَّيشرررَّ
ا،ن ر سَّالررومَّا،قي مررصَّ،و يرره ...«َّ:حااّت إذا أراد هللا رمحااة ماان أراد ماان
أا ا اال النا ا اار ،أم ا اار هللا املالئك ا ااة أن خيرج ا ااوا م ا اان ك ا ااان يعب ا ااد هللا،
فيخرجو م ويعرفو م آباثر السجود ،وحرم هللا عل النار أن أتكال
( َّ )1واهَّاملروزلَّيفَّ«ًع يمَّقد َّا،توت»َّ(َّ،)293ونلوَّنعيمَّيفَّ«احل يص»َّ(َّ َّ.)100-99/6
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ،)796ومس مَّ(َّ َّ.)409
( َّ )3واهَّا،هخ لَّ(َّ،)799ومس مَّ(َّ .)299
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أثاار الساجود ،فيخرجااون ماان الناار ،فكاال اباان آدم أتكلااه الناار إال
أثر السجود ...احلديث»(َّ .)1
 -17من سجد هلل سجد ًة رفعه هللا هبا درجة ،وحط هبا عنه
خطيئة

َّننَّمعردانَّلرنَّنيبَّط ورصَّا،يعمررلََّّ،قر ل،َّ:قيرعَّبروابنَّمروىلَّ ئرولَّ
لَّ َّق ررعَّ:نن ررربيَّلعم ررلَّننم ررهَّال رردن ينَّلَّل ررهَّاةنر رصَّ.نوَّقر ر لَّ:
ق عَّ:ويبَّارنم لَّإىلَّلًَّع ىل َّ.س عَّ،مثَّئرأ،ته َّ،سر عَّ،مثَّ

ئررأ،تهَّا،ثَّ ،ثررص َّ،قر لَّ:ئررأ،عَّنررنَّذ،ر َّ ئررولَّلَّ َّقر ل«َّ:عليااه
بكثاارة الس اجود هلل ،فإن اه ال تسااجد هلل سااجد ًة إال رفعااه هللا هبااا

درجةً ،وحط عنه هبا خطيئة»(َّ .)2
 -18كثرة السجود سبب

مرافية النيب 

اجلنة

َّننَّ ليعصَّلنَّكعبَّارئر ميََّّ،قر لَّ:كنرعَّنليرعَّمرعَّ ئرولَّلَّ

 َّأًيت ر ررهَّلوض ر ررواهَّوي ت ر رره َّ،ق ر ر لَّيل«َّ:سا ا ا ْل» َّ،ق ر ررعَّ:نئ ر ررأَّ ،
مرا قتر ر َّيفَّاةنر رصَّ،قر ر ل«َّ:أو غ ااري ذل ااه »َّق ررعَّ:ه رروَّذاكَّ،قر ر لَّ:
«ف عين عل نفسه بكثرة السجود»(َّ .)3
َّ
َّ
( َّ )1واهَّا،هخ لَّ((َّ)806ابوَّ لَّا،س و )َّ َّ.
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1027
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1029
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 -19قرب العبد من ربه واو ساجد
َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّقر ر لَّ:قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:أق اارب م ااا يك ااون
العبد من ربه واو ساجدس ف كثروا الدعاء»(َّ .)1
 -20فضل التشهد

َّنررنَّنهرردَّلَّلررنَّمسررعو ََّّ،ق ر لَّ:كنر َّإذاَّع ر ين َّن ر َّا،ن ر ََّّ
ق ن ر ر َّ:ا،س ر رومَّن ر ر َّ ربالر ررلَّومي اير ررلَّ،ا،س ر رومَّن ر ر َّ ر ررونََّّو ر ررونََّّ،
،تفررعَّإ،ين ر َّ ئررولَّلَّ َّق ر ل«َّ:إن هللا اااو الس االم ،فااإذا ناال

أحدكم فلييل :التحيات هلل ،والصلوات والطيبات ،الساالم علياه
أيها النيب ورمحة هللا وبركاته ،السالم علينا وعل عباد هللا الصاحلني
– فا ااإنكم إذا قلتمواا ااا ،أنا اااب كا اال عبا ااد هلل نا ااا

الس ا اماء

واألر – ،أشا ا ااهد أن ال إلا ا ااه إال هللا ،وأشا ا ااهد أن حمم ا ا ا ًدا عبا ا ااد
ورسوله»(َّ .)2

 -21من نل عل النيب  التشهد نل هللا عليه عشراً
َّننَّالنَّنيبَّ،ي َّق ل،َّ:قيينَّكعبَّلرنَّن ررتَّ قر لَّ:نإَّنهردلَّ،ر َّ
هدالر َّصع؟َّنرررجَّن ينر َّ ئررولَّلَّ َّق نر َّ:قرردَّنر نر َّكير َّنسرَّمَّن ير َّ،
ير َّنترَّيَّن ير ؟َّقر ل«َّ:قولاوا :اللهام نال علا حمماد ،وعلا

آل حممااد ،كمااا ناالي عل ا آل إب اراايم إنااه محيااد جميااد ،اللهاام
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1017
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ،)831ومس مَّ(َّ َّ.)827
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ابرك عل حممد وعل آل حممد ،كما ابرك عل آل إبراايم إنه
محيد جميد»(َّ .)1
َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّقر ر لَّ:قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:مااان نااال علا اات
واحد ًة ،نل هللا عليه عشراً»(َّ .)2
 -22دعاء بعد التشهد من قاله غفر له

َّننَّحم نَّلنَّار عََّّ،ق ل َّ:نلَّ ئولَّلََّّاملسر د َّ،رإذاَّ
هوَّلر لََّّقدَّق ر َّعروًهَّوهروَّالتشر َّدَّوهروَّالقرولَّ:ا ،رمَّإيََّّنئرأَّ ،
نَّ،هَّكفواَّنير رَّدَّ،ننَّ
َّلَّاريدَّا،تَّمدَّ،ا ،لَّملَّال دَّوملَّالو،دَّ،وملَّال
ع
َّا،رييمَّ.ق ل«َّ:قد غُفر له ،قد غُفر
ًغفرَّيلَّذنويبَّ،إنَّ َّننعَّا،غفو َّ
له»َّبو عَّاث(َّ َّ.)3
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)838
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)842
( َّ )3واهَّنمحدَّ(َّ،)338/4ونلوَّ او َّ(َّ.)985وعووهَّ:النَّن ميصَّ(َّ،)724واحل كمَّ(َّ َّ.)267/1
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الباب التاسع عشر:
فصل الصالة املكتوبة
ااموا الصااالة
قر لًَّع ر ىل{َّ:إن الاالين آمنُااوا وعملُااوا الصاااحلات وأقا ُ
وآت ا ا ُاوا اللكا اااة اُا ْام أ ْجا ا ُارُا ْم عنا ااد رهبا ا ْام وال خا ا ْاوف علا ا ْايه ْم وال ُاا ا ْام
ْنلنُون}َّ[ا،هقرتَّ َّ.]277َّ:

اخون الْع ْلام ما ْنا ُه ْم وال ُْم ْؤمنُااون يُا ْؤمنُااون
وقر لًَّعر ىل{َّ:لااكن الراسا ُ
مبااا أُناالل إليااه ومااا أُناالل ماان قا ْبلااه وال ُْمييمااني الصااالة وال ُْم ْؤتُااون

اللك ا اااة وال ُْم ْؤمنُ ا ااون ابّلل والْيا ا ا ْاوم ايفخ ا اار أ ُْولا ا اائه سا ا انُا ْؤتيه ْم أ ْج ا ا ًارا
يما}َّ[ا،نس ءَّ َّ.]162َّ:
عظ ً
اا ْم يُنف ُيون * أ ُْولائه
يمون الصالة ومما راقاْن ُ
وق لًَّع ىل{َّ:اللين يُي ُ

ُاا ُام ال ُْم ْؤمنُااون حيااا اُ ْام درجااات عنااد رهبا ْام وم ْلفاارة ورْاق كاارمي}َّ

[ارنف لَّ َّ.]4-3َّ:

وقر ر لًَّعر ر ىل{َّ:وأق اام الص ااالة ط اار الناه ااار وُال ًف ااا م اان الل ْي اال إن

ا ْحلسنات يُ ْلا ْنب السايئات}َّ[هو َّ َّ.]114َّ:

يموا الصالة وآتُوا اللكاة وأطيعُوا الر ُساول لعل ُك ْام
وق لًَّع ىل{َّ:وأق ُ

تُا ْرمحُون}َّ[ا،نو َّ َّ.]56َّ:
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وق ر لًَّع ر ىل{َّ:والاالين ُاا ْام عل ا ناالواهت ْم ُنااافظُون * أ ُْولئااه ُاا ُام

الْوارثُااون * الاالين يرثُااون الْفا ْارد ْو ُاا ْام فيهااا خالا ُدون}َّ[املؤمنررونَّ:
َّ َّ.]11-9
 -1احملافظة عل الصالة مما يتميل به املسلم عن املشرك واملناف

َّنررنَّ ر لرَّلررنََّّق ر لَّ:مسعررعَّا،ن ر ََّّالقررول«َّ:إن بااني الرجاال
وبني الشرك والكفر ترك الصالة»(َّ .)1

َّ َّوق ر ر ر لَّنمر ر ررريَّاملر ر ررؤمنعَّنمر ر رررََّّ:إَّي ر ر ر ََّّيفَّاإلئر ر ررومَّملر ر ررنًَّر ر ررركَّ
ا،توت(َّ .)2
َّوق لَّنهردَّلَّلرنَّشرقيملَّ محرهَّلَّ:ملَّال رنَّنعرو وَّا،نر ََّّالررونَّ
شيأع َّمنَّارنم لًَّركهَّكفرَّغريَّا،تَّوت(َّ .)3
َّق ر لَّحمم رردَّل ررنَّنت رررَّ مح ررهَّلَّ:وم ررنَّذ،ر ر َّننَّاملنر ر قعَّمي ر واَّال ررومَّ
اف عاان س اااق
ا،قي مررصَّمررنَّاملررؤمنعَّاب،س ر و َّق ر لَّل{َّ:ياا ْاوم يُ ْكش ا ُ

اجود فااال ي ْسااتطيعُون}َّ[ا،ق ررمَّ،]42َّ:وذ ،ر َّننَّ
ويُا ْدع ْون إىل السا ُ

املر ررؤمنعَّمل ر ر َّن ر رررواَّإىلَّ بر ررمَّنر رررواَّ،ر ررهَّئ ر ر عداَّ،و ن ر ر َّاملن ر ر قونَّإىلَّ
ا،سر و َّ ررأ ا وهَّ ررمَّالسررتطيعواَّ،ييررلَّليررن مَّولررعَّذ،ر َّنقولررصَّ،ر ك مَّ
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)256
( َّ )2واهَّم َّ ،يفَّ«املوطأ»َّ(َّ،)82وا ولَّيفَّ«ا،سنص»َّ،وإئن هَّعويحَّ َّ.
( َّ )3واهَّا ،م ر لَّ(َّ،)2622وحمم رردَّل ررنَّنت رررَّيفَّ«ًع رريمَّقررد َّا،ت رروت»َّ(َّ،)948وه رروَّنب رررَّاثل ررعَّ
عويحَّننهَّ َّ.
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ا،س ر ر و َّهللَّيفَّا،ر رردني َّ،ق ر ر لَّلًَّع ر ر ىل{َّ:وقاا ا ْد كا ااانُوا يُ ا ا ْدع ْون إىل

اجود}َّ[ا،ق ررمَّ]42َّ:العررينَّ:يفَّا،رردني {َّ،و ُاا ْام سااال ُمون}َّ ر َّ
السا ُ
يدثَّيفَّن و همَّ َّي لَّلين مَّولعَّا،س و َّ.ن.هر(َّ .)1
 -2الصلوات اخلمس كفارة لللنوب

َّننَّنيبَّهرالرتََّّننهَّمسعَّ ئولَّلََّّالقرول«َّ:أرأيتم لاو أن ًارا
ضساا ،ماا تياول :ذلاه يُبيات مان
بباب أحدكم يلتسل فيه كال ياوم ً

درنه »َّ.ق ،واَّ:إَّالهقيَّمنَّ نهَّشيأع َّ.قر ل«َّ:فالله مثال الصالوات
اخلمس ،ميحو هللا هبن اخلطااي»(َّ .)2

وئ َّنندَّنمررَّ َّقر لَّ:نَّال رمَّحيفر َّ
َّننَّي الفصََّّق لَّ:كنَّ َّ ع
قولَّ ئولَّلََّّيفَّا،فتنص؟َّق عَّ:نانَّ،كم َّق ،رهَّ.قر لَّ:إنر َّن يرهَّ–َّ
ىءرَّ.ق ررع«َّ:فتنا ااة الرجا اال
نوَّن ي ر ر َّ–َّة رَّرر َّ

أالا ااه ومالا ااه وولا ااد

وجا ااار  ،تكفراا ااا الصا ااالة والص ا اوم والص ا ادقة واألما اار والنها اات...
احلديث»(َّ .)3

َّننَّالنَّمسعو ََّّننََّّ عوَّنع وَّمنَّامررنتََّّقُه ر َّصع َّ،رأً َّا،نر ََّّ
ررأنربهَّ ررأن لَّل{َّ:وأقاام الصااالة طاار الناهااار وُال ًفااا ماان الل ْياال}َّ

(ًَّ )1ع يمَّقد َّا،توتَّ(َّ َّ.)296/1
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ،)528ومس مَّ(َّ َّ.)1467
( َّ )3واهَّا،هخ لَّ(َّ،)525ومس مَّ(َّ َّ.)286

59

إحتاف املصلني

[هررو  َّ]114َّ:ق ر لَّا،ر ررل َّ َّ:ئررولَّلَّ،نيلَّه ر ا؟َّق ر ل«َّ:جلمي ااع
أمي كلهم»(َّ .)1

َّنرنَّالررنَّمسررعو ََّّقر ل َّ:ر ءَّ ر رَّرلَّإىلَّا،نر َّ َّقر ل َّ َّ:ئررولَّ
لَّ،إيََّّن ةرعَّامررَّنعتَّيفَّنقتر َّاملدالنررصَّ،وإيََّّنعرهعَّمن ر َّمر َّ ونَّننَّ
نمسَّ  َّ،أانَّه اَّ قوَّيفََّّم َّشأع َّ.ق لَّ،هَّنمر،َّ:قدَّئ كَّلَّ،روَّ
ئ ر مَّنفس ر َّق ر ل َّ:ررمَّالرررََّّا،ن ر ََّّشرريأع  َّ.ق ر مَّا،ر ررلَّ ر نط ملَّ،
أًهعررهَّا،ن ر َّ َّر عروَّ ن ر هَّ،وًرروَّن يررهَّه ر هَّاةالررص{َّ:وأقاام الصااالة

طاار الناهااار وُال ًفااا ماان الل ْياال إن ا ْحلساانات يُا ْلا ْنب الساايئات ذلااه

ذ ْكرى للالاكرين}َّ[هرو  َّ.]114َّ:قر لَّ رلَّمرنَّا،قرومَّ َّ:نر َّلَّ
ه اَّ،هَّن عص؟َّق ل«َّ:بل للنا كافةً»(َّ .)2

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّقر لَّ:قر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:الصالوات اخلمااس،
الكبائر»(َّ .)3

واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ،ما مل تُل
َّنر ررنَّنثم ر ر نَّلر ررنَّنف ر ر نََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئر ررولَّلَّ«َّ:ما اان أ
الو ااوء كم ااا أم اار هللا تع اااىل فالصا الوات املكت ااوابت كفا اارات مل ااا
بينهن»(َّ .)4

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)526ومس مَّ(َّ َّ.)2763
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)7104
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ َّ.)470
( َّ )4واهَّمس مَّ(َّ َّ.)467
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َّننَّنيبَّنم مصََّّق لَّ:لينمر َّ ئرولَّلََّّيفَّاملسر دَّوحنرنَّقعرورََّّ
معهَّإذَّ ءََّّ رَّرل َّ،قر ل َّ َّ:ئرولَّلَّ،إيََّّنعرهعَّي عرداَّ أقمرهَّن ريََّّ.
س عَّننهَّ ئرولَّلََّّ،مثَّننر  َّ،قر ل َّ َّ:ئرولَّلَّ،إيََّّنعرهعَّ
يداَّ أقمهَّن يَّ َّ.س عَّننهَّ،ونقيمعَّا،تَّوت َّ،مَّ َّانترفَّن َّلَّ
ع
هعَّا،ر رلَّ ئرولَّلََّّيرعَّانتررفَّ،واًَّهعرعَّ
َّق لَّنلوَّنم مرص َّ:ر ًَّ َّ
رملَّا،ر ررلَّ ئررولَّلََّّ،
َّا،ر ررل َّ،ور َّ
ئررولَّلََّّنن رررَّمر َّالرررََّّن ر َّ
ق ل َّ َّ:ئولَّلََّّ،إيَّنعهعَّي عرداَّ أقمرهَّن ريََّّ.قر لَّنلروَّنم مرصَّ.
ق لَّ،رهَّ ئرولَّلَّ«َّ:أرأيا حاني خرجا مان بيتاه ،ألايس قاد

تو ا ت ف حساان الو ااوء »َّ.ق ر لَّ:ل ر َّ َّ ئررولَّلَّ.ق ر ل«َّ:مث
ش ااهدت الصا االة معن ااا » َّ.ق ر لَّ:نعررمَّ َّ ئررولَّلَّ.ق ر ل َّ:ق ر لَّ ،ررهَّ
ئ ر ررولَّلَّ«َّ:فا ا ااإن هللا قا ا ااد غفا ا اار لا ا ااه حا ا اادك – أو قا ا ااال -
ذنبه»(َّ .)1
 -3احملافظة عل الصلوات اخلمس مفتا :ليبول سائر األعمال
بعد التوحيد

َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّق ر لَّ:مسع ررعَّ ئ ررولَّلََّّالق ررول«َّ:إ أول م ااا
ُناسب باه العباد ياوم اليياماة مان عملاه ناالته ،فاإن نالح فياد
أفلااح وأ ااح ،وإن فساادت فيااد خاااب وخساار ،فااإن انااتيص ماان

فريض ااته ش ااتء ،ق ااال ال اارب  :انظ ااروا ا اال لعب ااد م اان تط ااو
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)7107
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فيكماال هبااا مااا انااتيص ماان الفريضااة ،مث يكااون سااائر عملااه عل ا
ذله»(َّ .)1
ق لَّالرنَّا،قريمَّ محرهَّلَّ:وار ،رصَّا،ريتَّذكرانهر َّوغريهر ًَّردلََّّن ر َّننرهَّإَّ
القهلَّمنَّا،عهدَّشيءرَّمنَّننم ،هَّإإََّّلفعلَّا،توت َّ،يَّمفت حَّ الوانرهَّ،
َّ
و نسَّمر لَّ ،ررهَّ،وحمر رَّلَّلقر ءَّا،ررلحَّلرروَّ نسَّمر لَّ َّ،ررإذاَّنسررره َّنسرررَّ

ننم ،ررهَّكَّ ر َّوإنَّنً ر َّب ر َّعررو عَّتَّ،وقرردَّنش ر َّإىلَّه ر اَّيفَّقو،رره«َّ:وإن
اايعها فه ااو مل ااا س ااوااا أ اايع»َّ،ويفَّقو ،رره«َّ:إن أول م ااا يُنظ اار

أعماله الصالةس فإن جاات له نظر

ساائر أعمالاه ،وإن مل رال لاه

شتء من أعماله بعد»َّ.ا.هرَّ .

مل يُنظر
القهلَّمعهَّنملَّ،كم َّإَّالقهلَّمعَّ
رَّ
وق لَّنال ع َّ:نم ًَّرك َّاب ،يَّصَّ إنهَّإَّ
ا،ش رركَّنمر رَّرل َّ،ررإنَّا،ترروتَّنمررو َّاإلئررومَّكم ر َّعررحََّّنررنَّا،ن ر ََّّ،
وئ ر ر ارَّا،ش ر ررااعَّك رطن ر ر وَّوارو َّوحنوه ر ر َّ،وإنَّملَّال ر ررنَّ ،فسر ررط طَّ
روفَّن ر َّ
نمررورَّملَّالنتفررعَّلشرريءََّّمررنَّن اارره َّ،قهررولَّئر ارَّارنمر لَّموقر رَّ
قهولَّا،تَّوت َّ،إنَََُّّّمَََُّّّمَّن يهَّئ ارَّارنم ل(َّ.)2ا.هرَّ .
 -4من حافظ عل الصلوات اخلمس

اليوم والليلة دخل اجلنة

َّن ررنَّنهر ر تَّل ررنَّا،تر ر معََّّقر ر لَّ:قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:ضا ااس
نلوات كتبهن هللا عل العباد ،فمن جاء هبن ومل يضيع منهم شايئًا
( َّ )1واهَّنمح ر رردَّ(َّ،)290/2ونل ر رروَّ او َّ(َّ،)864وا ،مر ر ر لَّ(َّ،)413وا ،ف ر ر َّ،ر ررهَّ،وق ر ر لَّ:ي ر ردالثَّ
يسنَّ.ويسنهَّا،هغولَّيفَّ«شرحَّا،سنص»َّ(َّ َّ.)159/4
(«َّ )2كت وَّا،توت»َّ،صَّ(َّ َّ.)107َّ،104
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اسااتخفافًا حبيهاان كااان لااه عنااد هللا عهااد :أن يدخلااه اجلن اة ،وماان مل
ت هبن فليس لاه عناد هللا عهاد :إن شااء علباه ،وإن شااء أدخلاه

اجلنة»(َّ .)1
 -5احملافظة عل الصلوات اخلمس سبب

الفال:

يمااون الصااالة ويُا ْؤتُااون اللكاااة و ُااام اب ْيفخاارة
قر لًَّعر ىل{َّ:الاالين يُي ُ

ُا ْم يُوقنُون * أ ُْولئه عل ُا ًدى من رهب ْم وأ ُْولئاه ُا ُام ال ُْم ْفل ُحاون}َّ

[،قم نَّ َّ.]5-4َّ:

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّق ر لَّ:مسعررعَّ ئررولَّلََّّالقررول«َّ:إن أول مااا
ناسب باه العباد ياوم اليياماة مان عملاه ناالته ،فاإن نالح فياد
أفلح وأ ح ...احلديث»(َّ .)2

َّننَّط وصَّلنَّنهيدَّلَّق ل َّ:ءَّ رَّلَّإىلَّ ئولَّلََّّ:منَّنهلَّ

جندَّ،اثارَّاَّ،ررنسَّ،السرمعَّ ولََّّعروًهَّوإََّّالُفقرهَّمر َّالقرولَّ،يرىتََّّ انَّ رإذاَّ
هرروَّالسررألَّن ررنَّاإلئرروم َّ،ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ض ااس ن االوات

اليااوم والليلااة» َّ.قر لَّ:هررلَّن رريََّّغريهر ؟َّقر ل«َّ:ال ،إال أن تطااو »َّ.
ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:وناايام رمضااان»َّ.ق ر لَّ:هررلَّن رريََّّغررريه؟َّق ر لَّ:
«ال ،إال أن تطااو »َّ.ق ر لَّ:وذكرررَّ،ررهَّ ئررولَّلََّّا،ك ر تَّ.ق ر لَّ:هررلَّ
( َّ )1واهَّم ،ر َّيفَّ«املوطرأ»َّ(َّ،)123/1ونمحرردَّ(َّ،)316-315/5ونلروَّ او َّ(َّ،)1420وا،نسر ايَّ
(َّ،)461وق لَّالنَّنهدَّا،ربَّيفَّ«ا،تم يد»َّ(َّ:)288/23يدالثَّعويحَّاثلعَّ َّ.
(ًَّ )2قدمَّختر هَّ،ص(َّ َّ.)60
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ن يََّّغريه ؟َّق ل«َّ:ال ،إال أن تطو »َّ.ق ل َّ:أ لرَّا،ر لَّوهوَّالقولَّ:
ولَّإَّنزال رردَّن ر ر َّهر ر اَّوإَّننق ررحلَّ.قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:أفلا ااح إن
ندق»(َّ .)1
 -6الصالة لوقتها أحب األعمال إىل هللا تعاىل

َّن ررنَّنه رردَّلَّل ررنَّمس ررعو ََّّقر ر لَّ:ئ ررأ،عَّا،نر ر ََّّ:نلََّّا،عم ررلَّ
نيبََّّإىلَّل؟َّقر ل«َّ:الصاالة علا وقتهاا»َّ.قر لَّ:مثَّنلَّ؟َّقر ل«َّ:مث
بر الوالدين»َّ.ق لَّ:مثَّنلَّ؟َّق ل«َّ:اجلهاد

سبيل هللا»(َّ .)2

وبرااان
ونورا
ً
 -7من حافظ عل الصلوات اخلمس كان له اةً ً
َّننَّنهردَّلَّلرنَّنمرروَّ -ضريَّلَّنن مر َّ،-نرنَّا،نر ََّّننرهَّذكررَّ
ااان و ااا ًة
اورا وبُراا ً
الومر َّ قر ل«َّ:ماان حااافظ عليهااا كانا لااه نا ً
ا،تروتَّ ع
يوم الييامة ،ومن مل نافظ عليها مل يكن له نور وال براان وال ااة،

وكان يوم الييامة مع قارون ،وفرعون ،واامان ،وأُيب بن خلف»(َّ .)3
 -8من نل نالة العصر كتب له أجر مرتني

َّن ررنَّنيبَّلت رررتَّا،غف ر لََّّق ر لَّ:ع ر َّلن ر َّ ئ ررولَّلََّّا،عت رررَّ
ابملخمرحل َّ،قر ل«َّ:إن ااال الصاالة عر ا علا ماان كااان قاابلكم
َّ
ُ
( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)46ومس مَّ(َّ َّ.)11
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ،)527ومس مَّ(َّ َّ.)165
( َّ )3واهَّنمحدَّ(َّ،)169/2ونهدَّلرنَّمحيردَّيفَّ«مسرنده»َّ(َّ،)353وعرووهَّ:الرنَّيهر نَّ(َّ،)1467
وقر ر لَّاايثم رريَّيفَّ«ئم ررعَّا ،واا ررد»َّ( َّ:)292/1واهَّنمح رردَّوا،طر رربايَّيفَّ«ا ،ه ررري»َّو«اروئر ر »َّ
و لَّنمحدَّبق مَّ َّ.
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فضيعواا ،فمن حافظ عليها كان له أجر مارتني ،وال ناالة بعاداا
حّت تطلع الشااد»َّ.وا،شَّ هدَّ:ا،نَّ م(َّ .)1
َّاملخمَّحلَّ:ائمَّطرالملَّ َّ.
ُ
 -9فضل نالة الفجر والعصر

َّننَّ رالرََّّق لَّ:كنَّ َّنندَّا،ن َّ َّن رَّإىلَّا،قمررَّ،ي ر َّصعَّ–َّالعرينَّ:

ا،هر ررد َّ–َّ ق ر ر ل«َّ:إنَّ ر ررمَّئ ر ر َّونَّ لَّ ر ررمَّ،كم ر ر ًَّر رررونَّه ر ر اَّا،قمر رررَّ،إَّ
ًَُّ ر مَّونَّيفَّ ؤالترره َّ،ررإنَّائررتطعتمَّننَّإًَّغ ه رواَّن ر َّعرروتََّّقهررلَّط رروعَّ
ا،ش رمسَّوقهررلَّغروب ر َّ ر ع وا»َّ.مثَّق ررن{َّ:وس ااب ْح حب ْم ااد رب ااه قا ْب اال
طُلُو الش ْمس وقا ْبل الْلُ ُروب}َّ[قَّ .)2(]39َّ:

َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئر ررولَّلَّ«َّ:يتعا اااقبون فا اايكم
مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار ،وجيتمعون

نالة الفجر ،ونالة

العصر ،مث يعرإ اللين ابتوا فايكم ،فيسا م رهبام ،وااو أعلام هبام،
كيف تركتم عباد
يُصلون»(َّ .)3

فييولون :تركناام وام يُصلون ،وأتيناام واام

َّنررنَّنيبَّموئ ر َّارشررعرلََّّننَّ ئررولَّلََّّق ر ل«َّ:ماان ناال
الربدين دخل اجلنة»(َّ .)4
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1879
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ،)554ومس مَّ(َّ َّ.)1378
( َّ )3واهَّا،هخ لَّ(َّ،)555ومس مَّ(َّ َّ.)1376
( َّ )4واهَّا،هخ لَّ(َّ،)574ومس مَّ(َّ َّ.)635
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َّنررنَّنم ر تَّلررنَّ والهررصََّّق ر لَّ:مسعررعَّ ئررولَّلََّّالقررول«َّ:لاان
يلاام الن اار أحااد ناال قباال طلااو الش امس وقباال غروهبااا»َّ.العررينَّ:
ا،ف رَّوا،عتر(َّ .)1

 -10فضل نالة العشاء والفجر

َّننَّنيبَّهرالرتََّّق لَّ:ق لَّ ئرولَّلَّ«َّ:إن أثيال ناالة علا
املنااافيني :ن ااالة العشاااء ون ااالة الفجاار ،ول ااو يعلمااون م ااا فيهم ااا
حبوا ...احلديث»(َّ .)2
ألتومها ولو ً
 -11من نل الفجر والعشاء

مجاعة فك َّنا قام الليل كله

َّنررنَّنثمر نَّلررنَّنفر نََّّقر لَّ:مسعررعَّ ئررولَّلََّّالقررول«َّ:ماان

ن اال العش اااء
الصبح

مجاع ااة ،فك َّنا اا ق ااام نص ااف الليا ال ،وم اان ن اال

مجاعة فك َّنا نل الليل كله»(َّ .)3

 -12من نل الفجر

مجاعة فهو

ذمة هللا تعاىل

َّننَّ ندوَّلرنَّنهردَّلََّّقر لَّ:قر لَّ ئرولَّلَّ«َّ:مان نال
الصبح فهاو
فيكبه

ذماة هللا ،فاال يطلبانكم هللا مان ذمتاه بشاتء فيدركاه

انر جهنم»(َّ .)4
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1380
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1426
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1435
( َّ )4واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1437

بتتبع الفضائل واألجور

66

الباب العشرون:
اللكر بعد الفراغ من الصالة
 -1فضل التسبيح والتحميد والتكبري دبر كل نالة

َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّننَّ قر رراءَّامل ر ر رالنَّنًر رواَّ ئ ررولَّلَّ َّقر ر ،واَّ:
ذهر رربَّنهر ررلَّا،ر رردَّبو َّاب،ر رردَّ مَّا،ع ر ر َّوا،نَّعر رريمَّاملقر رريم َّ،ق ر ر ل«َّ:وما ااا
ذاك »َّ،ق ،واَّ:التَّونَّكم ََّّنُتَّيَّ،والترومونَّكمر َّنترومَّ،والتتردَّقونَّ
وإَّنتتدَّقَّ،والعتقونَّوإَّنعتملَّ َّ.
قر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:أفااال أعلمكاام شاايئًا تاادركون بااه ماان ساابيكم،

وتسبيون به من بعدكم ،وال يكون أحاد أفضال مانكم إال مان نانع
مث ا اال م ا ااا ن ا اانعتم »َّق ر ر ،واَّ:ل ر ر َّ َّ ئر ررولَّلَّ.ق ر ر ل«َّ:تُس ا اابحون،

االاث وثالثااني ماارة»َّ.ق ر لَّنلرروَّ
وتكااربون ،وحتماادون دباار كاال نااالة ثا ً
ع ر  َّ:ر ررعَّ ق رراءَّامل ر رالنَّإىلَّ ئررولَّلَّ َّق ر ،واَّ:مسررعَّإنوانن ر َّ

نهلَّارموالَّس َّ ع ن  َّ،فع واَّمث ه َّ.ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:ذله فضال
هللا يؤتيه من يشاء»(َّ .)1
َّنررنَّكعرربَّلررنَّن رررتََّّ،نررنَّ ئررولَّلََّّق ر ل«َّ:معيبااات ال
خيي ااب ق ااائلهن – أو ف اااعلهن – دب اار ك اال ن ااالة مكتوب ااة :ث ااالث

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1286
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وثالث ا ااون تس ا اابيحةً ،وث ا ااالث وثالث ا ااون حتمي ا ااد ًة ،وأرب ا ااع وثالث ا ااون

تكبريًة»(َّ .)1

 -2سبب

دخول اجلنة

َّن ررنَّنه رردَّلَّل ررنَّنم ررروَّ -ض رريَّلَّنن مر ر َّ-ن ررنَّا،نر ر ََّّقر ر لَّ:
«خصاالتان – أو خلتااان – ال نااافظ عليهمااا عبااد مساالم إال دخاال
اجلن اة مهااا يسااري وماان يعماال هبمااا قلياال :يُساابح

دباار كاال نااالة

عشرا ،ونمد عشراً ،ويكرب عشراً ،فلله ضساون ومائاة ابللساان،
ً
وألف وضسمائة

أربعا وثالثاني إذا أخال مضاجعه،
امليلان .ويُكرب ً

االاث وثالثااني ،فاالله مائااة ابللسااان،
االاث وثالثااني ،ويُساابح ثا ً
ونماد ثا ً

وألااف

امليالان» َّ.قرردَّ نالررعَّ ئررولَّلََّّالعقررده َّليرردهَّ،قر ،واَّ َّ:

رريرَّومرنَّالعمرلَّبمر َّق ي رَّرل؟َّقر ل « :ا أحاادكم
ئرولَّلَّكير َّمهر َّالسر َّ

– يعااين :الشاايطان –

منامااه ،فينومااه قباال أن ييولااه ،و تيااه

نالته فيلكر حاجةً قبل أن ييو ا»(َّ َّ.)2
 -3سبب

ملفرة اخلطااي

َّننَّنيبَّهرالرتََّّ،ننَّ ئولَّلََّّقر ل«َّ:مان سابح هللا

ُدبُار

االاث
االاث وثالثااني ،وكاارب هللا ثا ً
االاث وثالثااني ،ومحااد هللا ثا ً
كاال نااالة :ثا ً
وثالث ااني ،فتل ااه تس ااعة وتس ااعون ،وق ااال ا ااام املائ ااة :ال إل ااه إال هللا
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1288
( َّ )2واهَّنلوَّ او (َّ،)5067وا،نس ايَّ(َّ،)1348والنَّم هَّ(َّ َّ.)926
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وحد ال شريه له ،له املله وله احلمد وااو علا كال شاتء قادير
غُفرت خطااي وإن كان مثل ابد البحر»(َّ .)1

 -4من قرأ آية الكرست بعد الصالة مل نل بينه وبني اجلنة إال
املوت

َّننَّنيبَّنم مصََّّق لَّ:ق لَّ ئولَّلَّ«َّ:من قارأ آياة الكرسات
دب ا اار ك ا اال ن ا ااالة مكتوب ا ااة ،مل ن ا اال بين ا ااه وب ا ااني دخ ا ااول اجلنا ا اة إال

املوت»(َّ .)2

 -5ذكر ييوله املصلت بعد نالة الفجر وامللرب
ونفظ به عن الشيطان
يعدل عت أربع رقابُ ،

َّنررنَّنيبَّنالررووَّارنتر لََّّقر لَّ:قر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ماان قااال
إذا أنبح :ال إله إال هللا وحاد ال شاريه لاه ،لاه امللاه ولاه احلماد
وا ااو علا ا ك اال ش ااتء ق اادير ،عش اار م اارات ُكت ااب ل ااه هب اان عشا ار

ورف ااع ل ااه هب اان عشا اار
حس ااناتُ ،
وحما ات هب اان عن ااه عشااار س اايئاتُ ،
حرس ااا م اان
درج ااات ،وُكا ان ل ااه ع اادل عتاق ااة أرب ااع رق اااب ،وُكا ان ل ااه ً

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1291
( َّ )2واهَّا،نس ر ايَّيفَّ«نمررلَّا،يررومَّوا ،ي ررص»َّ(َّ،)100والررنَّا،سررينَّيفَّ«نمررلَّا،يررومَّوا ،ي ررص»َّ(َّ،)124
وا،ط رربايَّيفَّ«ا ،رردن ء»َّ(َّ.)675وع ررووهَّ:ا ،رري ءَّاملقدئ رريَّ،وال ررنَّنه رردَّاا ر لَّ،وال ررنَّكث ررريَّ،
واملن لَّ،واايثميَّ َّ.
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الش ايطان حااّت ُميساات ،وماان قااا ن إذا ناال امللاارب دباار نااالته
فمثل ذله حّت يصبح»(َّ .)1

 -6قراءة املعوذات دبر كل نالة
َّن ر ررنَّنقه ر ررصَّل ر ررنَّن ر ر ر مرََّّق ر ر ر لَّ:ق ر ر ر لَّ ئ ر ررولَّلَّ«َّ:اقا ا اارؤوا
املعوذات

ُدبُر كل نالة»(َّ .)2

 -7دعاء كان رسول هللا  يعلمه الصحابة كما يعلمون الكتابة

َّن ررنَّئ ررعدَّل ررنَّنيبَّوقر ر صََّّقر ر لَّ:كر ر نَّا،نر ر ََّّالع منر ر َّه ررؤإءَّ
ا ،م مَّكم ًََُّّعَّمَّا ،ت لص«َّ:اللهم إين أعوذ به من البخل ،وأعوذ
به من اجلنب ،وأعوذ باه مان أن نُارد إىل أرذل العمار ،وأعاوذ باه
من فتنة الدنيا ،وعلاب اليرب»(َّ .)3

*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّنمحدَّ(َّ،)415/5والنَّيه نَّ(َّ)2023وعرووهَّ،وقر لَّيفَّ«ا،فرتح»َّ(َّ:)205/11ئرندهَّ
يسنَّ.و واهَّنلوَّ او َّ(َّ،)5077والنَّم هَّ(َّ،)3867منَّغريَّقو،هَّ:نشرَّمرامَّ .
( َّ )2واهَّنمح ر ر رردَّ(َّ،)155/4وع ر ر ررووهَّ:ال ر ر ررنَّن مي ر ر ررصَّ(َّ،)755والر ر ررنَّيه ر ر ر نَّ(َّ،)2004واحل ر ر ر كمَّ
(َّ َّ.)253/1
( َّ )3واهَّا،هخ لَّ(َّ َّ.)6390
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الباب احلاد والعشرون:
املسجد وانتظار الصالة بعد الصالة

اجللو

 -1من انتظر الصالة فهو

نالة

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ال ي الال أحاادكم
نااالة مااا دام ا الص االة حتبسااه ،ال مينعااه أن ينيلااب إىل أالااه إال
الصالة»(َّ .)1

 -2دعاء املالئكة ملن جلس ينتظر الصالة

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلََّّق ر ل«َّ:ال ي الال العبااد
نالة ما كان

مصاال ينتظار الصاالة ،واملالئكاة تياول :اللهام

اغفاار لااه ،اللهاام ارمحااه ،حااّت ينصارف ،أو ُنادث» .قيررلَّريبَّهرالرررتَّ

َّ:م َّحيدث؟َّق لَّ:الفسوَّ،نوَّال رطَّ(َّ .)2
 -3هللا يباات مبن جيلس

املسجد ينتظر الصالة

َّننَّنهدَّلَّلنَّنمروَّ -ضيَّلَّنن م َّ-ق لَّ:عَّين َّمعَّا،ن ََّّ
ررن َّقردَّ
املغروَّ ر عَّمنَّ رعَّ،ونقربَّمرنَّنقرب َّ،ر ءَّا،نر ََّّمس ع
يف هَّا،نَّفسَّ،وقدَّيسرَّننَّكهتيره َّ،قر ل«َّ:أبشاروا ،االا ربكام قاد

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ)659وقدَّئهملَّلتم مهَّ َّ.
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1454
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اباب من أبواب السماء يباات بكم املالئكاة ،يياول :انظاروا إىل
فتح ً

عباد قد قضوا فريضةً وام ينتظرون أخرى»(َّ .)1

 -4انتظار الصالة بعد الصالة ميحو هللا به اخلطااي ويرفع به
الدرجات ،واو من الرابط

،قرولَّا،نر َّ«َّ:أال أدلكاام علا مااا ميحااو هللا بااه اخلطااااي ويرفااع بااه
ال اادرجات ...احل ااديث»َّ.وذك رررَّ ي رره ...«َّ:وانتظ ااار الصا االة بع ااد
الصالة فللكم الرابط»(َّ .)2

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّ،ننَّ ئررولَّلََّّق ر ل«َّ:منتظاار الصا االة م اان
بع ااد الصا االة كف ااار اش ااتد ب ااه فرس ااه

س اابيل هللا علا ا كش ااحه،

تُص االت علي ااه مالئك ااة هللا م ااا مل ُنا ادث أو يي ااوم ،وا ااو

ال اارابط

األكرب»(َّ .)3

 -5منتظر الصالة

املسجد يكتب عند هللا تعاىل كاليان

ر ررص»َّ

( َّ )1واهَّنمحر رردَّ(َّ187/2وَّ،)208والر ررنَّم ر ررهَّ(َّ،)801وإئر ررن هَّعر ررويح«َّ،متر رره حَّا،
(َّ،)102/1و«طرحَّا،تثرالب»َّ ،عراقيَّ(َّ َّ.)326/2
( َّ )2واهَّمس مَّ،وقدًَّقدمَّختر هَّ،ص(َّ َّ.)15
( َّ )3واهَّنمحرردَّ(َّ،)352/2وا،ط رربايَّيفَّ«املع ررمَّاروئ ر »َّ(َّ.)8144(َّ)118/8ق ر لَّاايثمرريَّيفَّ
«ئم ررعَّا ،واا ررد»َّ( َّ:)36/2ي ررهَّان ررعَّل ررنَّئر ر يمَّا،قرش رريَّوبق ررهَّنل رروَّير ر متَّ،ولقي ررصَّ  ،ررهَّ ر ر لَّ
ا،تويحَّ َّ.
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َّنررنَّنقهررصَّلررنَّن ر مرََّّق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:الياعااد عل ا
الصالة كاليان  ،ويُكتب من املصلني من حني خيرإ مان بيتاه حاّت
يرجع إىل بيته»(َّ .)1

 -6وعد هللا تعاىل ألال املساجد ابلرمحة واجلواا عل الصراط

َّن ررنَّنيبَّنثم ر نَّق ر لَّ:كت رربَّئ ر م نَّإىلَّنيبَّا ،ررد اءََّّ َّ:نن رريَّ
 ،رري نَّاملسر ر دَّليت ر  َّ،ررإيَّمسع ررعَّ ئ ررولَّلََّّالق ررول«َّ:املس ااجد

بي ُكل تيت ،وتكفل هللا  ملن كان املسجد بيته ابلرو :والرمحة
واجلواا عل الصراط إىل ر وان هللا إىل اجلنة»(َّ .)2
 -7من جلس

املسجد بعد الفجر إىل طلو الشمس يلكر هللا

تعاىل مث يُصلت ركعتني كان ك جر حجة وعمرة اتمة

َّن ررنَّنن ررسَّل ررنَّم ،ر ر ََّّقر ر لَّ:قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:م اان ن اال
الفجاار

مجاعااة ،مث قعااد ياالكر هللا حااّت تطلااع الش امس ،مث ناال

ركعتااني ،كان ا لااه ك ا جر حج اة وعماارة»َّ.ق ر لَّ:ق ر لَّ ئررولَّلََّّ:
«اتمة اتمة اتمة»(َّ .)3

( َّ )1واهَّالنَّن ميصَّ(َّ،)1492واحل كمَّ(َّ،)211/1والنَّيه نَّ(َّ،)2038وعوووهَّ َّ.
( َّ )2واهَّا،ط ر ر رربايَّيفَّ«ا ،ه ر ر ررري»َّ(َّ،)6143(َّ)254/6ويس ر ررنَّإئ ر ررن هَّا،هر ر ر ا َّواملن ر ر ر لَّ،ان ر رررَّ:
«ا ،غيبَّوا ،هيب»َّ(َّ َّ.)494
رنَّغرالرربَّ.ويسررنَّإئررن هَّمج نررصَّمررنَّنهررلَّا،ع ررمَّ ،ثرررتَّ
( َّ )3واهَّا ،مر لَّ(َّ)586وقر لَّ:يردالثَّيسر َّ
شواهدهَّ،ان ر«َّ:ئمعَّا ،وااد»َّ( «َّ،)104/10فصَّاريوذل»َّ(َّ)406/1وغريمه َّ َّ.
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الباب الثاين والعشرون:
اخلروإ من املسجد

َّوا،سررنصَّننَّالق رردمَّ ررهَّا،يسرررىَّنن رردَّا ررروجَّ،قررولَّنن ررسََّّ:م ررنَّ
ا،س ر ررنصَّإذاَّ ن ر ررعَّننًَّه ر رردنَّلر ر ر ر َّا،يم ر ررىنَّ،وإذاَّنر ر ررعَّننًَّه ر رردنَّ
َّا،يسرى(َّ .)1
َّ
لر
َّوننَّالقولَّإذاَّنرجَّ:ا ،مَّإيَّنئأَّ ،منَّ

(َّ .)2

 -1تُكتب خطوات الرجو من املسجد

َّنررنَّنهرردَّلَّلررنَّنمررروَّ -ضرريَّلَّنن م ر َّ-ق ر لَّ:ق ر لَّا،ن ر ََّّ:
«من را :إىل املسجد مجاعة ،فخطوات  :خطوة احو سيئةً ،وخطوة
اجعا»(َّ .)3
تكتب حسنةً ،ذاابًا ور ً

َّن ررنَّنيبَّل ررنَّكع رربََّّقر ر لَّ:كر ر نَّ ر رَّرلَّإَّنن ررمَّ ر عروَّنلع رردَّم ررنَّ
املس دَّمنهَّ،وك نَّإَّختطأهَّعوَّترَّ،قر ل َّ:قيرلَّ،رهَّ-َّ:نوَّق رعَّ،رهَّ-َّ:
ءَّويفَّا،رم ر ء(َّ،)4قر لَّ:مر َّالسَّرريَّننَّ
َّ
،وَّاش العَّمح عاًَّركههَّيفَّا َّ ،م
منر يلَّإىلَّ نربَّاملسر دَّ،إيَّن الردَّننَّال تربَّيلَّ شر لَّإىلَّاملسر دَّ،

(ًَّ )1قدمَّختر هَّ،ص(َّ َّ.)36
(َّ )2كم ًَّقدمَّيفَّيدالثَّنيبَّمحيدَّنوَّنيبَّنئيدَّا ،لَّ واهَّمس مَّ.وقدًَّقدمَّ،ص(َّ َّ.)36
( َّ )3واهَّنمحرردَّ(َّ،)172/2وعررووهَّ:الررنَّيهر نَّ(َّ)2039واايثمرريَّيفَّ«ئمررعَّا ،وااررد»َّ(َّ،)29/2
واملن لَّ(َّ،)453وا،عراقيَّيفَّ«طرحَّا،تثرالع»َّ(َّ َّ.)319/2
(«َّ )4الرمضاء»َّ:هيَّار ضَّا،شدالدتَّاحلرا تَّمنَّوقعَّا،شمسَّ َّ.
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و ررونيَّإذاَّ عررعَّإىلَّنه رري َّ،ق ر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:قااد مج ااع هللا
له ذله ُكله»(َّ .)1

 -2من كان قلبه معل ًيا ابملساجد أفله هللا تعاىل

فله

َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّقر لَّ:قر لَّ ئررولَّلَّ«َّ:ساابعة يظلهاام هللا
فله يوم ال فل إال فله :اإلمام العادل ،وشاب نش
ورجاال قلبااه معل ا

املساااجد ،ورجااالن حتااااب

عباادة رباه،

هللا اجتمعااا عليااه

وتفرقااا عليااه ،ورجاال طلبتااه ام ارأة ذات منصااب ومجااال فيااال :إين

أخاف هللا ،ورجل تصدق أخفا حاّت ال تعلام لالاه ماا تنفا مييناه،
ورجل ذكر هللا خاليًا ففا

عينا »(َّ .)2
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1459
( َّ )2واهَّا،هخ لَّ(َّ،)660ومس مَّ(َّ َّ.)1031
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الباب الثالث والعشرون:
دخول املنلل

 -1نالة ركعتني عند دخول البي تيت اإلنسان مدخل السوء
َّنررنَّنيبَّهرالرررتََّّنررنَّا،نر ََّّقر ل«َّ:إذا دخلا منللااه فصاال
ركعت ااني انعانا اه م اادخل السا اوء ،وإذا خرجا ا م اان منلل ااه فص اال
ركعتني انعانه خمرإ السوء»(َّ .)1

 -2التسمية عند دخول البي تيت اإلنسان من الشيطان

َّنرنَّ ر لرَّلررنَّنهرردَّلََّّقر لَّ:قر لَّا،نر َّ«َّ:إذا دخاال الرجاال
بيته ،فلكر هللا عناد دخولاه وعناد طعاماه ،قاال الشايطان :ال مبيا
لكا اام وال عشا اااء ،وإذا دخا اال فلا اام يا االكر هللا عنا ااد دخولا ااه ،قا ااال
الشيطان :أدركتم املبي  ،وإذا مل يلكر هللا عند طعامه قال :أدركتم
املبي والعشاء»(َّ .)2
ويفَّ،فر َّننردهَّنال ع ر («َّ:)3وإن مل يالكر اسام هللا عناد طعامااه ،وإن مل
يلكر اسم هللا عند دخولهَّ َّ.»...
َّ

(ًَّ )1قدمَّختر هَّ،ص(َّ َّ.)26
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)5310
( َّ )3واهَّمس مَّ(َّ َّ.)5311
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 -3الل يُسلم عند دخول بيته عل أاله فهو امن عل هللا
تعاىل

َّنررنَّنيبَّنم مررصََّّقر لَّ:قر لَّا،نر َّ«َّ:ثالثااة كلهاام ااامن علا
هللا ،إن عاش ُراق وُكفت ،وإن مات أدخله هللا اجلنة :من دخل بيته

فساالم فهااو ااامن عل ا هللا ،وماان خاارإ إىل املسااجد فهااو ااامن
عل هللا ،ومن خرإ

(ًَّ )1قدمَّختر هَّ،ص(َّ َّ.)30

سبيل هللا فهو امن عل هللا»(َّ .)1
*َّ*َّ* َّ
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الباب الرابع والعشرون:

احملافظة عل السنن الرواتب بعد الصالة
َّننًَُّت َّيفَّا،هيعَّكم َّئهملَّ َّ.
َّ
وا،سَّنصَّ ي
 -1نالة السنن الرواتب ومنها ركعتان بعد امللرب وركعتان بعد
العشاء
َّننَّنمََّّاملؤمنعَّنمََّّيهيهصَّ ضيَّلَّنن َّنن َّق ،عَّمسعرعَّ ئرولَّلَّ
َّالقول«َّ:ماا مان عباد مسالم يُصالت هلل كال ياوم ثناي عشارة ركعاةً
تطو ًعا غري فريضة ،إال ب هللا له بيتاً اجلنة»(َّ .)1
 -2فضل أربع ركعات بعد الظهر

َّنررنَّنمََّّيهيهررصَّ ضرريَّلَّنن ر َّنررنَّا،نر ََّّقر ل«َّ:ماان ناال قباال
أربعا حرمه هللا عل النار»(َّ .)2
أربعا ،وبعداا ً
الظهر ً
*َّ*َّ* َّ

(ًَّ )1ق رردمَّختر ررهَّ،ص(َّ،)24و واهَّا ،مر ر لَّ(َّ)414م ررنَّير ردالثَّن اش ررصَّ ض رريَّلَّنن ر َّ ع ررد ه َّ:
«أربااع ركع ااات قباال الظهاار ،وركعتااني بع ااداا ،وركعتااني بع ااد املل اارب ،وركعتااني بع ااد العشاااء،

وركعتني قبل الفجر»َّ .
(ًَّ )2قدمَّختر هَّ،ص(َّ َّ.)25َّ،24
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الباب اخلامس والعشرون:
ملح ببعت فضائل نالة اجلمعة
 -1املشت إىل اجلمعة مما ُنرم هللا تعاىل به من النار

َّننَّنه الصَّلنَّ نرصَّقر لَّ:ن كرينَّنلروَّنرهسََّّونانَّنذهربَّإىلَّاةمعرصَّ،
ق لَّ:مسععَّا،ن ََّّالقول«َّ:من اغربت قدما

سابيل هللا حرماه

هللا عل النار»(َّ .)1

 -2اجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهما واايدة ثالثة أايم

َّن ر ررنَّنيبَّهرال ر رررتََّّننَّ ئ ر ررولَّلَََّّّك ر ر ر نَّالق ر ررول«َّ:الص ا ا الوات
اخلماس ،واجلمعاة إىل اجلمعاة ،ورمضااان إىل رمضاان – ُمكفارات مااا

بينهن إذا اجتنب الكبائر»(َّ .)2

َّنررنَّئ ر م نَّا،ف ئرريََّّق ر لَّ:ق ر لَّ«َّ:ال يلتس اال رج اال ي ااوم
اجلمعااة ،ويتطهار مااا اسااتطا ماان طهاار ،وياادان ماان دانااه ،أو ميااس
من طيب بيته ،مث خيرإ ال يُفرق بني اثنني ،مث يُصلت ما ُكتب له ،مث
ينصا ا ا إذا تكل ا اام اإلم ا ااامس إال غف ا اار ل ا ااه م ا ااا بين ا ااه وب ا ااني اجلمع ا ااة

األخرى»(َّ .)3

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ)907ابوَّ:املشيَّإىلَّاةمعصَّ َّ.
( َّ )2واهَّمس مَّ(َّ َّ.)472
( َّ )3واهَّا،هخ لَّ(َّ َّ.)883
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َّننَّنيبَّهرالرتََّّننَّا،ن ََّّق ل«َّ:من اغتسل ،مث أت اجلمعاة،
فصل ما قدر له ،مث أنص حاّت يفارغ مان خطبتاه ،مث يصالت معاه
غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى ،وفضل ثالثة أايم»(َّ .)1
َّننَّنيبَّئ مصَّونيبَّنم مصََّّننَّا،ن ََّّقر ل«َّ:مان اغتسال ياوم
اجلمعااة ،واساا  ،ومااس ماان طيااب إن كااان عنااد  ،ولاابس أحساان
ثيابه ،مث جااء املساجد ومل ياتخط رقااب الناا  ،مث ركاع ماا شااء هللا
أن يركع ،مث أنصا إال خارإ اإلماام حاّت يُصالتس كاان كفاارة بينهاا

وبني اجلمعة الي كان قبلها»(َّ .)2

 -3مضاعفة أجر اللااب إىل اجلمعة بكل خطوة أجر سنة
نيامها وقيامها
َّن ررنَّنوسَّل ررنَّنوسَّا،ثقفر رريََّّق ر ر لَّ:ق ر ر لَّ ئر ررولَّلَّ«َّ:ما اان
غسل يوم اجلمعة واغتسل ،مث بكر وابتكر ،ومش ومل يركب ،ودان
من اإلمام ،فاستمع ومل يلغ – كان له بكل خطوة عمال سانة :أجار
نيامها وقيامها»(َّ .)3
( َّ )1واهَّمس مَّ(َّ َّ.)1942
( َّ )2واهَّنمحدَّ(َّ،)81/3ونلوَّ او َّ(َّ،)243والنَّن ميصَّيفَّ«عويوه»َّ(َّ َّ.)1762
( َّ )3واهَّنلرروَّ او َّ(َّ،)345وا ،مر لَّ(َّ)496ويسررنهَّ،وا،هغررولَّ(َّ)1065ويسررنهَّ،وعررووهَّ:الررنَّ
ن ميصَّ(َّ،)1758واحل كمَّ(َّ َّ.)282/1
ق ر لَّا ،م ر لَّ محررهَّلَّيفَّ«ا،سررنن»َّ(َّ:)368/1ق ر لَّحممررو َّ:ق ر لَّوكيررعَّ:اغتسررلَّهرروَّ،وغسررلَّ
امرنًررهَّ،قر لَّ:والرُرروىَّنررنَّنهرردَّلَّلررنَّاملهر كَّننررهَّقر لَّيفَّهر اَّاحلردالث«َّ:ماان غس ال واغتساال»َّ:
العينَّغسلَّ نئهَّ،واغتسلَّ َّ.
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 -4فضل التبكري إىل نالة اجلمعة
َّن ررنَّنيبَّهرال رررتََّّقر ر لَّ:قر ر لَّ ئ ررولَّلَّ«َّ:م اان اغتس اال ي ااوم
اجلمعة غُسل اجلنابة مث را :فك َّنا قرب بدناةً ،ومان را:

الثانيااة فك َّناا قاارب بياارًة ،وماان را:
شا أقرن ،ومن را:
كب ً

را:

السااعة

السااعة الثالثااة فك َّناا قارب

الساعة الرابعة فك َّنا قرب دجاجاةً ،ومان

السا ااعة اخلامس ااة فك َّنا اا ق اارب بيض ااة ،ف ااإذا خ اارإ اإلم ااام

حضرت املالئكة يستمعون اللكر»(َّ .)1

 -5جيلس النا يوم الييامة من هللا تعاىل عل قدر رواحهم إىل
اجلمعة

َّنررنَّن قمررصَّلررنَّقرريسَّ محررهَّلَّقر ل َّ:يررعَّمررعَّنهرردَّلَّلررنَّمسررعو َّ
إىلَّاةمع ررصَّ و رردَّبوبر رصعَّئ ررهقوه َّ،قر ر ل َّ:ال ررعَّن لع ررصَّ،ومر ر َّ ال ررعَّن لع ررصَّ
لهعيرردَّ،مثَّقر لَّ:إيَّمسعررعَّ ئررولَّلََّّالقررول«َّ:إن الناا جيلسااون

م اان هللا ي ااوم الييام ااة علا ا ق اادر رواحه اام إىل اجلمع ااات ،األول ،مث
الثاين ،مث الثالث ،مث الرابع»([َّ.)2مثَّق ل]َّ:وم َّ العَّن لعصَّلهعيدََّّ َّ.
*َّ*َّ* َّ

( َّ )1واهَّا،هخ لَّ(َّ،)881ومس مَّ(َّ َّ.)1917
( َّ )2واهَّالررنَّنيبَّن ع ررمَّيفَّ«ا،س ررنص»َّ(َّ،)633وال ررنَّم ررهَّ(َّ)1094ويس ررنَّإئ ررن هَّا،هوع ررريلَّيفَّ
«مته حَّا ،ص»َّ(َّ َّ.)131/1
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ولعررد َّ:ر هَّلعرروَّا،ف ر الَّوار ررو َّملررنَّو قررهَّلًَّع ر ىلَّ ،مو ررصَّ
ن َّا،توتَّيفَّنولَّوقت َّييثَّالُن ىَّب َّ َّ.
واملو ررملَّمررنَّا ت رردَّيفَّإمت ر مَّا،عمررلَّوإكم ،ررهَّوإًق نررهَّ،مثَّئررألَّ ل رهَّننَّ
التقهررلَّمنررهَّ،وملَّالغ ر َّلعم ررهَّكم ر َّق ر لَّا،ن ر َّ«َّ:ال تلااتوا» َّ إنررهَّإَّ

الررد لَّنالقهررلَّنم ررهَّ،نمَّالررر َّن يرره َّ،ررإنَّشرررطَّا،قهررولَّا،تَّقرروىَّكم ر َّق ر لَّ
ًع ىل{َّ:إَّنا ياتايب ُل اّللُ من ال ُْمتيني}َّ[امل ادتَّ .]27َّ:

وا اَّك نَّا،سَّ َّا،تَّ َّ ت دونَّيفَّا،عه تَّوأ ونَّمنَّ َّه َّونردمَّ
قهوا َّ،كم َّ ءَّيفَّيدالثَّن اشرصَّ ضريَّلَّنن ر َّننر َّق ،رعَّ:ئرأ،عَّ
ئررولَّلََّّنررنَّقو،ررهًَّع ر ىل{َّ:والاالين يُا ْؤتُااون مااا آتااوا وقُالُااوبُا ُه ْم

وجلاة أنا ُه ْام إىل رهبا ْام راجعُاون}َّ[املؤمنررون]60َّ:؟َّق ،رعَّ:هرمَّا،ر النَّ
الش ررلونَّا مرررَّ،والسرررقونَّ.ق ر لَّ«َّ:ال اي بن ا الص ادي س ولكاانهم

الاالين يصااومون ،ويصاالون ،ويتصاادقون ،وااام خيااافون أن ال يُيباال

منهم{َّ،أ ُْولئه يُسارعُون ْ
اخل ْيارات و ُا ْم ا ساب ُيون}»(َّ .)1
َّوق ر لَّن رريَّلررنَّنيبَّط ،رربََّّ:كون رواَّ،قهررولَّا،عمررلَّنشرردََّّاهتم عم ر َّ
قهلَّنملَّإإَّمعَّا،تقوى(َّ .)2
رَّ
اب،عمل َّ،إنَّهَّ،نَّالُ
( َّ )1واهَّا ،م لَّ(َّ َّ.)3175
( َّ )2واهَّالنَّنيبَّا،دني َّيفَّ«اإلنوصَّوا،نيص»َّ(َّ َّ.)10
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َّوق ر ر لَّنل ر رروَّا ،ر رردَّ اءََّّ:رنَّنئ ر ررتيقنَّننَّلَّق ر رردًَّقه ر ررلَّيلَّع ر ررو عتَّ
ال اّللُ
وايد عتَّنيبََّّإيلََّّمنَّا،دني َّوم َّ ي َّ،إنَّلَّالقرول{َّ:إَّناا ياتايب ُ

من ال ُْمتيني}َّ[امل ادتَّ .]27َّ:

الَّإىلَّالنَّنمررَّ
َّوننَّهش مَّلنَّحيىيَّا،غس يَّننَّنليهَّق ل َّ:ءَّئ رَّ
 َّ،قر لَّإلنررهَّ:ننطررهَّ النر عا َّ،قر لَّ،ررهَّالنرهًَّ:قهرلَّلَّمنر َّ َّنلتر هَّ،
ق ر ل،َّ:رروَّن مررعَّننَّلًَّقه رلَّمررينََّّئ ر د عتَّوايررد عتَّ،نوَّعرردقصَّ هررمَّ
وايرردََّّ،ملَّال ررنَّغ ارربَّنيرربََّّإيلََّّمررنَّاملررومَّ،نًررد لَّ ررنَّالتقهررلَّل؟َّ
{إَّنا ياتايب ُل اّللُ من ال ُْمتيني}َّ(َّ .)1

َّوننَّ ،صَّلنَّنهيدََّّننهَّك نَّالقولَّ:رنَّنن مَّننَّلًَّقهَّلَّمينَّ
مثقر لَّيهرصََّّمررنَّنررر لَّنيرربََّّإيلََّّمررنَّا،رردني َّومر َّ ي ر َّرنَّلَّالقررولَّ:

{إَّنا ياتايب ُل اّللُ من ال ُْمتيني}َّ(َّ .)2

َّوننَّمه مَّلنَّحيرىيَّقر لَّ:قيرلَّ،عر مرَّلرنَّنهردَّلَّ:مر َّاله ير ؟َّقر لَّ:
آالر ررصَّيفَّكت ر ر وَّلَّ.ق ر ر ،وا َّ:أالر ررصَّآالر ررص؟َّق ر ر ل{َّ:إَّنا ااا ياتايب ا ا ُل اّللُ ما اان

ال ُْمتيني}َّ(َّ .)3

( َّ )1واهَّالنَّنيبَّي متَّكم َّيفًَّفسريَّالنَّكثريَّ(َّ َّ.)85/3
( َّ )2واهَّالنَّنهدَّا،ربَّيفَّ«ا،تم يد»َّ(َّ َّ.)256/4
( َّ )3واهَّالنَّنيبَّا،دني َّيفَّ«اإلنوصَّوا،نيص»َّ(َّ َّ.)20
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َّوق ر لَّم  ،ر َّلررنَّ الن ر َّ:ا رروفَّن ر َّا،عمررلَّننَّإَّالُتقه رلَّنشرردََّّمررنَّ
ا،عمل(َّ .)1
َّوق لَّنهردَّا،ع الر َّلرنَّنيبَّ َّوا َّ:ن كرت مَّ ت ردونَّيفَّا،عمرلَّا،تر َّ،
إذاَّ ع وهَّوقعَّن ي مَّاامََّّ،نَّالُقهلَّمن مَّنمَّإ()2؟َّ َّ
قل ا  َّ:ر اَّالنهغرريَّ،أنس ر نَّننَّالُ ثرررَّمررنَّ ن ر ءَّلًَّع ر ىلَّننَّالتقهررلَّ
منه َّ،اَّإلراهيمَّن يهَّا،سومَّالهينَّليعَّلًَّع ىلَّوالسألَّلًَّع ىلَّننَّ
يم الْيواعاد مان الْبا ْيا
التقهلَّمنهَّكمر َّقر لًَّعر ىل{َّ:وإ ْذ يا ْرف ُاع إبْااراا ُ

يع الْعل ااي ُم}َّ[ا،هق رررتَّ:
ال ربان ااا تايب ا ْال من ااا إن ااه أنا ا الس اام ُ
وإ ْذاعي ا ُ
َّ َّ.]127

يم الْيواعااد ماان
َّونررنَّوهيرربَّلررنَّا،ررو َّننرهَّقررن{َّ:وإ ْذ يا ْرفا ُاع إبْ ااراا ُ

ايم}َّمثَّ
ال ربانااا تايبا ْال منااا إنااه أن ا الساام ُ
يع الْعلا ُ
الْبا ْي ا وإ ْذاعيا ُ
رفملَّ
رعَّمش رَّ
اله يَّ،والقولَّ َّ:ن يلَّا،رمحنًَّ،ر عَّقواامَّليعَّا،رمحنَّ،ونن َُّ
ننَّإَّالتقهلَّمن (َّ )3

( َّ )1الخَّ مشملَّ(َّ َّ.)33/26
(،«َّ )2ط ا َّاملع ف»َّ(صَّ َّ.)376
(ًَّ )3فسريَّالنَّكثريَّ(َّ ََّّ.)427/1
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طرفَّالقولَّ:ا ،مًَّقهَّلَّمينَّعروتَّ
نَّم َّ
َّوننَّاثلعَّ محهَّلَّق لَّ:ك َُّ
ال ررومَّ،ا ،ررمًَّقه رلَّم ررينَّع ررومَّال ررومَّ،ا ،ررمَّاكت رربَّيلَّيس ررنصَّ،مثَّالق ررولَّ:

{إَّنا ياتايب ُل اّللُ من ال ُْمتيني}َّ(َّ َّ.)1

أس ل هللا ل ولكم اإلخالص ،واليبول ،وحسن العمل ،ونل هللا
عل حممد وآله ونحبه وسلم.
مجعه
أبو عبد هللا عادل بن عبد هللا آل محدان
عفا هللا عنه

( َّ )1واهَّالنَّنيبَّشيهصَّ(َّ َّ.)16970

إحتاف املصلني

85
الفهر

بسم هللا الرمحن الرحيم 3.............................................
الباب األول5......................................................:
االستعداد للصالة قبل دخول وقتها والتبكري إىل املسجد قبل األذان 5...
فضل التهجري للصالة5.............................................:
الباب الثاين7...................................................... :
ذا النداء وجماوبته()7...............................................
الباب الثالث9.....................................................:
اللكر بعد ذا األذان 9.............................................
الباب الرابع11 ....................................................:
دخول اخلالء ليضاء احلاجة واالستنجاء بعد 11 .......................
الباب اخلامس13 ..................................................:
الو وء للصالة13 ..................................................
الباب الساد 17 ................................................. :
اللكر املشرو بعد الو وء 17 .......................................
الباب السابع19 ...................................................:
الصالة بعد الو وء19 ..............................................
الباب الثامن23 ................................................... :
نالة السنن الرواتب 23 ............................................
الباب التاسع26 ...................................................:
نالة ركعتني عند اخلروإ من البي 26 ...............................

بتتبع الفضائل واألجور

86

تيت اإلنسان خمرإ السوء26 .........................................
الباب العاشر27 ...................................................:
اللكر عند اخلروإ من البي 27 ......................................
الباب احلاد عشر28 ............................................. :
فصل نالة اجلماعة28 ..............................................
الباب الثاين عشر30 ...............................................:
اخلروإ إىل املسجد عل طهارة30 ....................................
الباب الثالث عشر32 ..............................................:
املشت إىل املسجد 32 ...............................................
الباب الرابع عشر36 ...............................................:
اللكر عند دخول املسجد 36 ........................................
الباب اخلامس عشر37 .............................................:
دخول املسجد والصالة فيه37 .......................................
الباب الساد عشر38 ............................................:
انتظار الصالة

املسجد38 .........................................

الباب السابع عشر40 ............................................. :
الييام للصالة وتسوية الصفوف والصالة

الصف األول 40 ...........

الباب الثامن عشر45 .............................................. :
الدخول

الصالة45 ...............................................

الباب التاسع عشر56 ..............................................:
فصل الصالة املكتوبة 56 ............................................
الباب العشرون66 .................................................:

87

إحتاف املصلني

اللكر بعد الفراغ من الصالة 66 ......................................
الباب احلاد والعشرون70 .........................................:
اجللو

املسجد وانتظار الصالة بعد الصالة70 .....................

الباب الثاين والعشرون73 ...........................................:
اخلروإ من املسجد73 ...............................................
الباب الثالث والعشرون75 ......................................... :
دخول املنلل 75 ....................................................
الباب الرابع والعشرون77 .......................................... :
احملافظة عل السنن الرواتب بعد الصالة77 ...........................
الباب اخلامس والعشرون78 ........................................ :
ملح ببعت فضائل نالة اجلمعة78 .................................
اخلااة81 ...........................................................
الفهر 85 .........................................................

