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 والترجمة الطبع النشر حقوق

 لكل من يريد طبعه وتوزيعه مجانا  

  



 
 

إنَّ احلمَد هلل حنَمُده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، 
 ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضّل له ، ومن ُيضلل فال هادي له.

 وأشهد أّن حممداً عبده ورسولُه.، وأشهد أّن ال إله إالّ هللاُ وحده ال شريك له
                             

  (1) 
       

                             

                              

   (2)
         

                                                

 . آل عمرانسورة ( 1)
 . النساءسورة ( 2)



                                   

      (3) 

، وإن شر فإن خري الكالم كالم هللا تعاىل، وخري اهلدى هدي حممد      
 .  وكل ضاللة يف النار، وكل بدعة ضاللة ، ، وكل حمدثة بدعة  األمور حمداثهتا

 
، ألنه  فأحببنا أن نقدم للمسلمني فوائد ومثرات الصالة ، ليكونوا على علم هبا

من فعل أي عبادة وهو يعلم ما فيها وما حتتوي وما فيها من علم، يكون أكثر 
 أجرا من غريه، لتدبره هبا، وعلمه هبا. 

 وهللا أعلم .
 ونبد أ على بركة هللا .

 

 

 (1من مثرات الصالة )
ويقاس العمل الناجح بقدر  اعلم ؛ لكلِّّ شيٍء مثرًة، وال يرتفع شأنه إال بقدرِّ نضوج مثرته وحسن جودهتا،

إتقانه، وبقدر الفوائد املرتتبة، هذا يف أمور الدنيا، فكيف أبمور اآلخرة، جيب على العبد أن يكون أشدَّ 
 حرًصا واهتماًما بزرعه؛ لكي حيصد مثرته راضًيا مطمئنًّا.

هبا حقَّ القيام، والتزمَت  ولن ََتِنِّ مثاَرك الدنيوية واألخروية، ولن تتلذذ بصالتك إال إذا أتقنَتها، وقمتَ 
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الهتا، وخشعْت فيها، وخضعْت لربِّّك، واستسلمَت  بشروطها وأركاهنا وواجباهتا، واجتنبت مكروهاهتا وُمْبطِّ
ك إبليس ابطمئنانِّك ك فيها، ونبذَت َعالئق الدنيا وراء ظهرك عند دخولك بيت ربِّّك، وقهرت عدوَّ  خلالقِّ

 
 (٢من مثرات الصالة )

 ن شروط وأركان وواجبات وسنن.الصالة تتكون م
 الشروط : إذا اختل شرطاً من الشروط ومل أتت به فال تصل الصالة وتكون ابطلة .يس

 األركان : وإذا اختل ركناً ومل أتت به كامالً بطلت الركعة .
 الواجبات : وإذا اختل واجب ومل أتت به َتربه بسجديت سهو .

 وإذا مل أتت هبا فليس عليك شئ . وهللا أعلمالسنن : وسنن الصالة إذا أتيت هبا تؤجر 
 

 (٣من مثرات الصالة )
أوجب هللا تعاىل الصالة على كل مسلم ابلغ عاقل مخس صلوات يف اليوم والليلة يؤديها على طهارة، 

 فيقف بني يدي ربه كل يوم طاهراً خاشعاً، متذلاًل، يشكر هللا على نعمه اإلسالم.
هاون هبا، قال صلى هللا عليه وسلم: "إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك وال جيوز ترك الصالة، أو الت

 الصالة".رواه مسلم
وقال صلى هللا عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر " رواه امحد وابو داود 

 والرتمذي والنسائي وابن ماجه 
 

 ( شروط الصالة٤من مثرات الصالة )
 ول : دخول الوقت .الشرط األ

الشرط الثالث والرابع  الشرط الثاين : سرت العورة ، فمن صلى وهو كاشف لعورته ، فإن صالته ال تصح .
 : الطهارة ، وهي نوعان : طهارة من احلدث ، وطهارة من النجس . الشرط اخلامس : استقبال القبلة 

والشروط الستة السابقة ، إمنا هي خاصة الشرط السادس : النية ، فمن صلى بال نية فصالته ابطلة . 



 ابلصالة ، ويضاف إليها الشروط العامة يف كل عبادة ، وهي : اإلسالم ، والعقل ، والتمييز .
 فعلى هذا ، تكون شروط صحة الصالة إمجاالً تسعة 

واستقبال  اإلسالم ، والعقل ، والتمييز ، ورفع احلدث ، وإزالة النجاسة ، وسرت العورة ، ودخول الوقت ،
 القبلة ، والنية . وهللا أعلم

 
 ( ٥من مثرات الصالة )

 أركان الصالة، وهي أربعة عشر ركناً:
 -4قراءة الفاحتة .  -3تكبرية اإلحرام وهي هللا أكرب .  -2أحدها القيام يف الفرض على القادر .  -1

اجللوس بني  -9السجود . الرفع من  -8السجود.  -7االعتدال قائما .  -6الرفع منه .  -5الركوع. 
اجللوس له  -12التشهد األخري .  -11الطمأنينة وهي السكون يف كل ركن فعلي .  -10السجدتني. 

ترتيب األركان كما ذكران ، فلو سجد مثال قبل ركوعه عمدا  -14التسليمتان.  -13وللتسليمتني . 
 بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع لريكع مث يسجد . 

 
 ( ٦) من مثرات الصالة

 واجبات الصالة ، وهي مثانية ، كما يلي : 
قول : ربنا ولك احلمد .  -3قول : مسع هللا ملن محده لإلمام وللمنفرد .  -2التكبري لغري اإلحرام .  -1
 -6قول : سبحان ريب األعلى مرة يف السجود .  -5قول : سبحان ريب العظيم مرة يف الركوع .  -4

 اجللوس للتشهد ص -8التشهد األول .  -7تني . قول : رب اغفر يل بني السجد
 

   (٧من مثرات الصالة )
 سنن الصالة القولية، إحدى عشرة سنة: 

قوله بعد تكبرية اإلحرام : " سبحانك اللهم وحبمدك ، وتبارك امسك ، وتعاىل جدك ، وال إله غريك  -1
 " أو غريه، ويسمى دعاء االستفتاح . 



اجلهر ابلقراءة لإلمام  -6قراءة السورة بعد الفاحتة .  -5قول : آمني .  -4البسملة .  -3التعوذ .  -2
قول غري املأموم بعد التحميد : ملء السماوات ، وملء األرض ، وملء ما شئت من شيء بعد .  -7. 

ة ما زاد على املرة يف تسبيح الركوع . أي التسبيحة الثانية والثالث -8)والصحيح أنه سنة للمأموم أيضاً( . 
ما زاد على املرة يف قوله بني  -10ما زاد على املرة يف تسبيح السجود .  -9وما زاد على ذلك . 

الصالة يف التشهد األخري على آله عليهم السالم ، والربكة عليه وعليهم  -11السجدتني : رب اغفر يل .
 ، والدعاء بعده . 

 
    (٨من مثرات الصالة )

 ئات:سنن الصالة الفعلية، تسمى اهلي
وحطهما عقب ذلك  -4وعند الرفع منه .  -3وعند الركوع .  -2رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام .  -1
 -8تفرقته بني قدميه قائما .  -7نظره إىل موضع سجوده .  -6وضع اليمني على الشمال .  -5. 

متكني أعضاء  -9قبض ركبتيه بيديه مفرجيت األصابع يف ركوعه ، ومد ظهره فيه ، وجعل رأسه حياله . 
 السجود من األرض 

 
    (٩من مثرات الصالة )

جمافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، وتفريقه بني ركبتيه ، وإقامة  -10
االفرتاش  -11قدميه ، وجعل بطون أصابعهما على األرض مفرقًة ، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة. 

وضع اليدين على الفخذين  -12، ويف التشهد األول ، والتورك يف الثاين .  يف اجللوس بني السجدتني
مبسوطتني مضموميت األصابع بني السجدتني ، وكذا يف التشهد إال أنه يقبض من اليمىن اخلنصر والبنصر 

 التفاته ميينا ومشاال يف تسليمه .  -13وحيلق إهبامها مع الوسطى ويشري بسبابتها عند ذكر هللا . 
 

  



 (1٠ن مثرات الصالة )م
وما تقرب إيل »أفضل القرابت، فليس هناك عمل يُتقرب به إىل هللا أحب منها، يف احلديث القدسي: 

 رواه البخاري،«. عبدي أبحب إيل مما أفرتضه عليه
{ ]سورة العنكبوت:  َهى َعنِّ اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِّ اَلَة تَ ن ْ  45منهاة عن اإلمث، قال تعاىل: )إِّنَّ الصَّ

 
 ( 11من مثرات الصالة )

الصالة مكفرة للسيئات، ومل خيص هللا عمالً من األعمال فجعله مكفراً للذنوب كما هو حاصل يف 
ْْبَ السَّ يِّ  َن اللَّْيلِّ إِّنَّ احلََْسَناتِّ يُْذهِّ َهارِّ َوزَُلفاً مِّّ الََة َطَريفِّ الن َّ ى َئاتِّ َذلَِّك ذِّْكرَ الصالة، قال تعاىل: }َوأَقِّمِّ الصَّ

اكِّرِّيَن{.سورة هود:   . 114لِّلذَّ
 أهنا مطردة للداء من اجلسد،

  ومن مثرات الصالة نزول الرمحات على العبد مادام يف صالته حىت ينصرف، وحفوف املالئكة به.
 

 ( 1٢من مثرات الصالة )
ْحرَاَب َوَجَد عِّنَدَها رِّْزقًا  الصالة من أسباب الرزق، قال تعاىل: َها زََكرَِّّيَّ اْلمِّ قَاَل ََّي َمْرََيُ  ۖ  )ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ

َذا  ْن عِّندِّ اَّللَِّّ  ۖ  َأَّنَّٰ َلكِّ هَٰ َساب(. سورة آل عمران ۖ  قَاَلْت ُهَو مِّ َ يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء بَِّغرْيِّ حِّ  إِّنَّ اَّللَّ
قًا  وحصول الذرية، قال تعاىل: فَ َناَدْتهُ  ُرَك بَِّيْحََيٰ ُمَصدِّ َ يُ َبشِّّ ْحرَابِّ َأنَّ اَّللَّ اْلَماَلئَِّكُة َوُهَو قَائٌِّم ُيَصلِّي يفِّ اْلمِّ

احلِِّّنَي(. سورة آل عمران. َن الصَّ َن اَّللَِّّ َوَسيًِّدا َوَحُصورًا َونَبِّيًّا مِّّ  بَِّكلَِّمٍة مِّّ
 

 ( 1٣من مثرات الصالة )
رْبِّ االستعانة ابلصالة من أسباب تفريج  لصَّ يَن آَمُنوا اْسَتعِّيُنوا ابِّ الكرب واحملن، قال تعاىل: )ََّي أَي َُّها الَّذِّ

اَلةِّ  ابِّرِّيَن(. سورة البقرة ۖ  َوالصَّ َ َمَع الصَّ  إِّنَّ اَّللَّ
 وكان رسول اَّلّل صلى اَّلَل عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة

ى عن الطريق، فأانخ فصّلى ركعتني وروي أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو يف سفر، ف اسرتجع مث تنحَّ



اَلةِّ  رْبِّ َوالصَّ لصَّ َا َلَكبِّريٌَة إِّالَّ  ۖ  أطال فيهما اجللوس، مث قام ميشي إىل راحلته وهو يقول: )َواْسَتعِّيُنوا ابِّ َوإِّهنَّ
عِّني(.سورة البقرة  َعَلى اخْلَاشِّ

 
 ( 1٤من مثرات الصالة )

 ة النيب صلى هللا عليه وسلم.يف الصالة رفع الدرجات، ومرافق
فإنك ال تسجد هلل سجدة إال »الصالة من أعظم األسباب يف رفع الدرجات: قال صلى هللا عليه وسلم: 

 ]رواه مسلم[،« رفعك هللا هبا درجة
« أعِن على نفسك بكثرة السجود»ويؤيد هذا قوله صلى هللا عليه وسلم لربيعه ملَّا طلب مرافقته يف اجلنة: 

  لنسائي وصححه األلباين[.]رواه ا
 

 ( 1٥من مثرات الصالة )
ومن مثرات الصالة أنه من دخل النار من املؤمنني، فإهنا ال تصيب مواضع السجود من املصلني 

خاصة،وال يوجد هذا يف سائر األعمال، وعلل الرسول صلى هللا عليه وسلم عدم إحراق النار مواقع 
وحرَّم هللا »يف فضل السجود، لقوله صلى هللا عليه وسلم: السجود، كما ورد ذلك يف صحيح البخاري 

إن أقواماً خيرجون حيرتقون إال دارات »ويف رواية ملسلم: «. على النار أن أتكل من ابن آدم أثر السجود
 «.وجوههم

 
 ( 1٦من مثرات الصالة )

ضحى يف املسحد له من مثرات الصالة: من صلى الفريضة يف املسجد، له أجر احلاج احملرم ،ومن صلى ال
أجر عمرة، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "من خرَج من بيتِّه متَطهرًا إىل صالٍة َمكتوبٍة فأجرُه كأجرِّ 

ُه فأجرُه كأجرِّ املعتمرِّ وصالٌة على إثرِّ صالٍة  ُبه إالَّ إَّيَّ حى ال ينصِّ حرِّمِّ ومن خرَج إىل تسبيحِّ الضُّ
ُ

احلاجِّّ امل
 علِّيِّني". صحيح الرتغيب ومشكاة املصابيحال لغَو بيَنهما كتاٌب يف 

 



   (1٧من مثرات الصالة )
من حافظ على صالة الفجر والعصر يكون ذلك من أسباب رؤية هللا تعاىل يوم القيامة، قال صلى هللا 

أهنم يرونه يوم القيامة عياان كما يرون الشمس صحوة ليس دوهنا سحاب، وكما يرون القمر  -عليه وسلم
ر ال يضامون يف رؤيته، هذا حق، عند أهل السنة واجلماعة،مث قال صلى هللا عليه وسلم: )فإن ليلة البد

استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا(، يعِن صالة العصر وصالة الفجر، 
شيا، ينظر إىل هللا ذكر أهل العلم أن السر يف ذلك أن من حافظ عليهما يكون ممن ينظر إىل هللا بكرة وع

 بكرة وعشيا، يف اجلنة .
 

    (1٨من مثرات الصالة )
 الصالة أفضل األعمال، وأحبها إىل هللا .

حلديث عبد اَّللَّ بن مسعود رضى هللا عنه قال: سألت رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ 
دين" قال: قلت: مث أّي؟ قال: "اجلهاد يف سبيل قال: "الصالة لوقتها" قال: قلت: مث أّي؟ قال: "بّر الوال

". متفق عليه: البخاري، برقم   .85، ومسلم، برقم 7534اَّللَّ
 فهي أفضل األعمال بعد الشهادتني.

 
    (1٩من مثرات الصالة )

الصالة من أعظم أسباب دخول اجلنة برفقة النيب صلى هللا عليه وسلم، حلديث ربيعة بن كعب األسلمي 
عنه قال: كنت أبيت مع رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال يل:  رضى هللا

"َسْل" فقلت: أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال: "أو غري ذلك؟" قلت: هو ذاك، قال: "فأعِن على نفسك 
 .489بكثرة السجود". مسلم، برقم 

 
    (٢٠من مثرات الصالة )

حلديث عثمان رضى هللا عنه قال: مسعت رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم تكفر ما قبلها من الذنوب؛ 



يقول: "ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها إال كانت كفارة 
 .228ملا قبلها من الذنوب، ما مل أيتِّ كبرية، وذلك الدهر كّله". مسلم، برقم 

 
     (٢1من مثرات الصالة )

مثرات الصالة: املشي إليها تكتب به احلسنات وترفع الدرجات وحتط اخلطاَّي؛ حلديث أيب هريرة  ومن
ر يف بيته، مث مشى إىل بيت من بيوت  رضى هللا عنه قال: قال رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم : "من تطهَّ

، كانت َخْطَواته إحدامها حتطُّ خطيئة ؛ ليقضي فريضة من فرائض اَّللَّ ، واألخرى ترفع درجة".مسلم، اَّللَّ
 .666برقم 

 
     (٢٢من مثرات الصالة )

نور لصاحبها يف الدنيا واآلخرة؛ حلديث عبداَّللَّ ابن عمر رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا عليه 
وسلم، أنه ذكر الصالة يوًما، فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهااًن وجناة يوم القيامة، ومن مل 

افظ عليها مل يكن له نور، وال برهان وال جناة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأيّب بن حي
 خلف".

 ، صحيح الرتغيب والرتهيب2/301، والدارمي، 11/141أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، 
 

     (٢٣من مثرات الصالة )
؛ حل ديث أيب هريرة رضى هللا عنه، أن رسول اَّللَّ صلى هللا ومن مثرات الصالة : انتظارها رابط يف سبيل اَّللَّ

 ، عليه وسلم قال: "أال أدلكم على ما ميحو اَّللَّ به اخلطاَّي ويرفع به الدرجات((؟ قالوا: بلى َّي رسول اَّللَّ
قال: ))إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلُطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم 

 .251فذلكم الرابط". رواه مسلم، برقم الرابط، 
  



 (٢٤من مثرات الصالة )
صلى هللا عليه وسلم قال: "الصلوات  -تكّفر السيئات؛ حلديث أيب هريرة رضى هللا عنه، أن رسول اَّللَّ 

اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر". مسلم، برقم 
233. 

 
 ( ٢٥رات الصالة )من مث

 -رضى هللا عنه  -ومن مثراهتا: يغفر اَّللَّ هبا الذنوب فيما بينها وبني الصالة اليت تليها؛ حلديث عثمان 
يقول: "ال يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيصلي  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعت رسول اَّللَّ 

 .227تليها". مسلم، برقم صالة إال غفر اَّللَّ له ما بينه وبني الصالة اليت 
 

 ( ٢٦من مثرات الصالة )
من ُسبِّق هبا وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها؛ حلديث أيب هريرة رضى هللا عنه قال: قال النيب 

صلى هللا عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء، مث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه اَّللَّ عز وجل مثل 
، وصححه األلباين يف 564ينقص ذلك من أجرهم شيًئا".أبو داود، برقم أجر من صالها وحضرها، ال 

 .113/ 1صحيح سنن أيب داود، 
 

 ( ٢٧من مثرات الصالة )
تغسل اخلطاَّي؛ حلديث جابر رضى هللا عنه قال: قال رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم: "مثل الصلوات 

 .668مخس مرات". مسلم، برقم  اخلمس كمثل هنٍر غمٍر على ابب أحدكم يغتسل منه كل يوم
 

 ( ٢٨من مثرات الصالة )
ُتصّلي املالئكة على صاحبها ما دام يف ُمصالّه، وهو يف صالة ما دامت الصالة حتبسه؛ حلديث أيب 



هريرة رضي هللا عن: عن النيب صلى هللا عليه وسلم: "املالئكة ُيصلُّون على أحدكم مادام يف جملسه الذي 
للَّهم ارمحه، اللَّهم اغفر له، اللَّهم تب عليه، ما مل يؤذِّ فيه، ما مل حيدث فيه". متفق صلى فيه، يقولون: ا

  .649، ومسلم، برقم 2119عليه: البخاري، برقم 
 

 ( ٢٩من مثرات الصالة )
َي ا ُ َعنُه أن َرُسول اَّللَِّّ عن أيب هريرة َرضِّ ج من قال: )إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خر َّللَّ

وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها 

 ٌم.رجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج نقياً من الذنوب( َرَواُه ُمسلِّ 
 

 (٣٠من مثرات الصالة )
 يعرف النيب صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة من آاثر الوضوء . 

يف احلديث: أتى املقربة فقال: )السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإان إن شاء اَّللَّ بكم الحقون، وددت أان 
أصحايب، وإخواننا الذين مل أيتوا بعد( قد رأينا إخواننا( قالوا: أَوَلْسَنا إخوانك َّي َرُسول اَّللَّ قال: )أنتم 

َلة  قالوا: كيف تعرف من مل أيت بعد من أمتك َّي َرُسول اَّللَّ قال: )أرأيت لو أن رجالً له خيل غر حُمَجَّ
لِّني من  بني ظهري خيل دهم هبم أال يعرف خيله ( قالوا: بلى َّي َرُسول اَّللَِّّ. قال: )فإهنم أيتون غراً حُمَجَّ

 ُرطُهم على احلوض( َرَواُه ُمسلِّمٌ الوضوء، وأان ف ُ 
 

 ( ٣1من مثرات الصالة )
ُ َعنُه عن النيب  عن عمر بن اخلطاب َي اَّللَّ قال: )ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء مث َرضِّ

قال: أشهد أن ال إله إال اَّللَّ وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، إال فتحت له أبواب 
 نة الثمانية يدخل من أيها شاء( َرَواُه ُمسلٌِّم.اجل

  وزاد الرتمذي: )اللهم اجعلِن من التوابني، واجعلِن من املتطهرين(.



 
 (٣٢من مثرات الصالة )

 من مثرات الصالة حمو اخلطاَّي ورفع الدرجات. 
ُ َعنُه أن َرُسول اَّللَِّّ  َي اَّللَّ  عن أيب هريرة َرضِّ

 
حو اَّللَّ به اخلطاَّي، ويرفع به الدرجات ( قالوا: بلى َّي َرُسول اَّللَِّّ. قال: )إسباغ قال: )أال أدلكم على ما مي

الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة؛ فذلكم الرابط، فذلكم 
 الرابط( َرَواُه ُمسلٌِّم.

 
 (٣٣من مثرات الصالة )

 .من مثراهتا: صالة الليل شرف املؤمن 
أاتين جربيل فقال: َّي حممد » عن سهل بن سعد رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 

! عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك جمزي به واعلم أن 
  ري واأللباينرواه احلاكم والبيهقي وحسنه املنذ« شرف املؤمن قيامه ابلليل وعزه استغناؤه عن الناس

 
 ( ٣٤من مثرات الصالة )

 من مثرات الصالة، صالة الضحى َتزئ عن الصدقات .
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل : ) ُيْصبُِّح َعَلى ُكلِّّ ُساَلمَ  ِّّ َصلَّى اَّللَّ ْن َأَحدُِّكْم َعْن َأيبِّ َذرٍّ رضي هللا عنه َعْن النَّيبِّ ى مِّ

يَدٍة َصَدَقٌة ، وَُكلُّ هَتْلِّيَلٍة َصَدَقٌة ، وَُكلُّ َتْكبِّريٍَة َصَدَقٌة َوأَْمٌر  َصَدَقٌة ، َفُكلُّ َتْسبِّيَحةٍ  َصَدَقٌة ، وَُكلُّ حَتْمِّ
َحى ْن الضُّ ْن َذلَِّك رَْكَعَتانِّ يَ رَْكُعُهَما مِّ ْلَمْعُروفِّ َصَدَقٌة ، َوهَنٌْي َعْن اْلُمْنَكرِّ َصَدَقٌة ، َوجُيْزُِّئ مِّ ( رواه مسلم  ابِّ

(1181) . 
  



 ( ٣٥من مثرات الصالة )
 مثان ركعات تبعدك عن النار . 

( والرتمذي 1817يستحب صالة أربع ركعات قبل صالة الظهر ، وأربع بعدها ، فقد روى النسائي )
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل : ) َمْن َصلَّى أَرْ 428) ِّّ َصلَّى اَّللَّ بَ ًعا قَ ْبَل الظُّْهرِّ ( َعْن أُمِّّ َحبِّيَبَة رضي هللا عنها َعْن النَّيبِّ

ُه النَّاُر".   َوأَْربَ ًعا بَ ْعَدَها ملَْ مَتَسَّ
." ُ َعَلى النَّارِّ صححه   ولفظ الرتمذي: "َمْن َحاَفَظ َعَلى أَْرَبعِّ رََكَعاٍت قَ ْبَل الظُّْهرِّ َوأَْرَبٍع بَ ْعَدَها َحرََّمُه اَّللَّ

 األلباين يف صحيح النسائي . 
  آخر غري السنة الراتبة لصالة الظهر ، بل هي السنة الراتبة . وهذه الركعات ليست شيئاً 

 
   (٣٦من مثرات الصالة )

 عمل ثوابه بناء بيت يف اجلنة
 س د الُف رَج ف ي صف وف الص الة:

إذا كان هناك فرجة بينك وبني الشخص الذي جبانبك يف الصالة، وألصقت قدمك بقدمه، يكون الثواب 
 هللا بناء لك بيت يف احلنة ابذن

 ق ال النيب صل ى الل ه علي ه وسل م:
 السلسلة الصحيحة●"من سد فرجة بىن هللا له بيتاً يف اجلنة ورفعه هبا درجة"

 
    (٣٧من مثرات الصالة )

ُ اْمَرأً َصلَّى قَ ْبَل اْلَعْصرِّ أَْربَ ًعا َم اَّللَّ  َرحِّ
ُ اْمَرأً َصلَّى قَ ْبَل اْلَعْصرِّ أَْربَ ًعا" .  َصلَّىقَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ : قَاَل اْبنِّ ُعَمَر َعْن  َم اَّللَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َرحِّ اَّللَّ

 ( . 2/117( ، وأمحد )430( ، والرتمذي )1271أخرجه أبو داود )
 فاحرص على هذه الركعات لتنالك الرمحات ابذن هللا.

 



     (٣٨من مثرات الصالة )
 ها عن الفحشاء واملنكر ، وهي منهاة عن اإلمث .ومن مثرات الصالة: اهنا تنهى صاحب

اَلَة  َن اْلكَِّتابِّ َوأَقِّمِّ الصَّ َي إِّلَْيَك مِّ َهٰى َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواْلُمنَكرِّ  ۖ  قال تعاىل: )اْتُل َما أُوحِّ اَلَة تَ ن ْ  ۖ  إِّنَّ الصَّ
ُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعوَن(. العنكبوت ۖ  َوَلذِّْكُر اَّللَِّّ َأْكرَبُ   45 َواَّللَّ

احملافظة على الصالة تنهى صاحبها عن الوقوع يف املعاصي واملنكرات؛ وذلك ألن املقيم هلا، املتمم 
 ألركاهنا وشروطها، يستنري قلبه، ويزداد إميانه، وتقوى رغبته يف اخلري، وتقل أو تنعدم رغبته يف الشر . 

 
 ( ٣٩من مثرات الصالة )

      أ ي العائدين والتائبني إىل هللا .الذي حيافظ على صالة الضحى من األوابني 
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "ال حيافظ على صالة الضحى إال 

 ( .1/164)أواب، وهي صالة األوابني" رواه ابن خزمية ، وحسنه األلباين يف "صحيح الرتغيب والرتهيب"
 

 ( ٤٠من مثرات الصالة )
 أجرها حجة وعمرة .  ركعتان

الذمين صلى الفجر يف مجاعة مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة 
 و عمرة اتمة اتمة اتمة". صحيح اجلامع

 
 ( ٤1من مثرات الصالة )

 أربع ركعات أول النهار حيفظك هللا       
َع َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يَ ُقوُل : ) قَاَل هللاُ َعزَّ عن نُ َعْيمِّ ْبنِّ مهَّاٍر اْلَغَطَفاينِِّّّ رضي هللا  عنه أَنَُّه مسِّ

رَُه (. صحيح اجلامع ) َك آخِّ َهارِّ َأْكفِّ لِّ الن َّ ْن أَوَّ ْز َعْن أَْرَبعِّ رََكَعاٍت مِّ  (4339َوَجلَّ: ََّي اْبَن آَدَم ، اَل تَ ْعجِّ
رَهُ  َك آخِّ ( أي : أنه يكون يف حفظ هللا تعاىل ، فيحفظه من شر ما يقع يف آخر هذا  ومعىن قوله : ) َأْكفِّ

 اليوم مما يضره يف دينه أو دنياه . 



/ 1قال العراقي : " حيتمل كفايته من اآلفات أو من الذنوب"..قوت املغتذي على جامع الرتمذي)
202) 

 هي الضحى وتكون هذه الصالة ركعتني ركعتني. 
 

 ( ٤٢من مثرات الصالة )
فضال عن أن الصالة نور وطهور إهنا تبعث يف النفس السرور ، فالنفس التسع والقلب اليكمئن إال     

اَلَة لِّذِّْكرِّي ﴾.سورة طه   14ابالتصال ابهلل ... قال تعاىل:﴿ َوأَقِّمِّ الصَّ
 وسالمه عليه إذا حزبه وكان النيب صلوات هللا 28وقال:﴿ َأاَل بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َتْطَمئِّنُّ اْلُقُلوُب ﴾. سورة الرعد

 أمر ابدر إىل الصالة وكان يقول: )) ارحنا هبا َّي بالل ((
 

 ( ٤٣من مثرات الصالة )
 الصالة مانعة من القتل    

يف صحيح البخاري )قام رجل غائر العينني، مشرف الوجنتني، انشز اجلبهة، كث اللحية، حملوق الرأس، 
 ، مشمر اإلزار، فقال َّي رسول هللا اتق هللا

 قال: مث وىل الرجل، « ويلك، أولست أحق أهل األرض أن يتقي هللا»قال: 
 « ال، لعله أن يكون يصلي»قال خالد بن الوليد: َّي رسول هللا، أال أضرب عنقه؟ قال: 

 فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه،
 « عن قلوب الناس وال أشق بطوهنمإين مل أومر أن أنقب »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
إنه خيرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب هللا رطبا، ال جياوز »قال: مث نظر إليه وهو مقف، فقال: 

 لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود(. »، وأظنه قال: «حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية
 م فال بد من كف شرهم بقتلهم.وهذا عندما يظهرون تكفري املسلمني وقتاهل

 
  



 ( ٤٤من مثرات الصالة )
 الصالة مانعة من الكفر     

 بني العبد والكفر ترك الصالة ، 
 فمن أقام الصالة فهو من املسلمني.

 11قال هللا تعاىل: )فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين(. التوبة 
 بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة". رواه مسلم  وقوله صلى هللا عليه وسلم: "إن

وقوله صلى هللا عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر " رواه امحد وابو داود 
 والرتمذي والنسائي وابن ماجه.

 
   (٤٥من مثرات الصالة )

 الصالة من أسباب دخول اجلنة بسالم .     
 بن سالم رضي هللا عنه: قال عبد هللا

"ملا قدم النيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلم املدينَة جئُت فلما تبينُت وجهُه عرفُت أنَّ وجهُه ليس بوجهِّ كذاٍب 
لوا األرحاَم وصلُّوا ابلليلِّ والناُس نياٌم  فكان أوُل ما قال َّي أيها الناُس أفشوا السالم وأطعِّموا الطعاَم وصِّ

 ". صحيح الرتمذي، ومشكاة املصابيح .تدخلوا اجلنََّة بسالمٍ 
 

   (٤٦من مثرات الصالة )
 اختصام املأل االعلى    

أاتين الليلة آت من ريب ويف رواية رأيت ريب يف أحسن صورة فقال يل َّي حممد قلت لبيك وسعديك قال 
ديي أو هل تدري فيم خيتصم املأل األعلى قلت ال أعلم فوضع يده بني كتفي حىت وجدت بردها بني ث

قال يف حنري فعلمت ما يف السموات وما يف األرض أو قال ما بني املشرق واملغرب قال َّي حممد أتدري 
فيم خيتصم املأل األعلى قلت نعم يف الدرجات والكفارات ونقل األقدام إىل اجلماعات وإسباغ الوضوء يف 

 السربات وانتظار الصالة بعد الصالة .." صحيح الرتغيب



   (٤٧لصالة )من مثرات ا
وإن من مثرات الصالة أهنا السبب حلدوث السجود يوم القيامة عندما ميتاز املؤمنون عن املنافقون،     

فمن سجد هلل يف الدنيا وحافظ على الصالة فيها، وسجد هلل رغبة ورهبة سجد هلل يوم القيامة، ومن مل 
ُجودِّ َفاَل يسجد هنا مل يسجد هناك، وهذا يؤيد قوله تعاىل: }يَ ْوَم يُ  ْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِّىَل السُّ

يُعوَن{ ]سورة القلم:  َعًة 42َيْسَتطِّ [، فعلل سبحانه منعهم من السجود مع قدرهتم بقوله تعاىل: }َخاشِّ
ُجودِّ َوُهْم َسالُِّموَن{]سورة القلم لٌَّة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن إِّىَل السُّ [، فلما تركوا الصالة 43: أَْبَصاُرُهْم تَ ْرَهُقُهْم ذِّ

يف الدنيا، وامتنعوا عنها مع صحتهم وسالمتهم، عوقبوا يوم القيامة بعدم قدرهتم على السجود، فكل من 
سجد هلل كاذاب أو رَّيًء أو مسعة يصبح ظهره يوم القيامة طبقة واحدة، كلما أراد السجود خرَّ على قفاه، 

 ذكره البخاري رمحه هللا. 
 

   (٤٨ة )من مثرات الصال
 ومن مثرات الصالة، السنن الرواتب، من صالها بىن هللا له بيتاً يف اجلنة

فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا قالت: مسعت   
ري هلل كل يوم اثنيت عشرة ركعة تطوعا غ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي

  فريضة إال بىن هللا له بيتا يف اجلنة.
 

    (٤٩من مثرات الصالة )
 ومن مثرات الصالة،من صلى الفجر والعصر دخل اجلنة

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))َمن صلى  -رضي هللا عنه  -شعري عن أيب موسى األ
 الرَبْدين، دخل اجلنة((؛ متفق عليه.

ة ة الفجر تقع يف أبرد ما يكون من الليل، وصالن صالفجر وصالة العصر؛ وذلك ألة الالربدان: مها صال
مها دخل اجلنة، يعِن أن احملافظة على هاتني العصر تقع يف أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال، َمن صال

 تني وإقامتهما من أسباب دخول اجلنة .الصال



    (٥٠من مثرات الصالة )
 أبعدهم ممشى للصالة أكثر الناس أجراً 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم : ) إِّنَّ َأْعَظَم النَّاسِّ َأجْ  رًا يفِّ عْن َأيبِّ ُموَسى رضي هللا عنه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
َها مَمًْشى فَأَبْ َعُدُهْم ( رواه مسلم ) الةِّ أَبْ َعُدُهْم إِّلَي ْ  ( .  662الصَّ

يل على فضل املنزل البعيد عن املسجد ؛ حلصول كثرة اخلُطَا الذي من مثرته فهذا احلديث وما قبله دل
 حصول الثواب ، وكثرهتا تكون ببعد الدار ، كما تكون بكثرة الرتدد إىل املسجد .

 
    (٥1من مثرات الصالة )

 ومن مثرات الصالة خطوة متنح حسنة وأخرى متحو سيئة
َر يفِّ بَ ْيتِّهِّ مُثَّ َمَشى إِّىَل َعْن َأيبِّ ُهَريْ رََة رضي هللا عنه قَا ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم : ) َمْن َتَطهَّ َل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

يَئًة ،  ْن فَ رَائِّضِّ اَّللَِّّ َكاَنْت َخْطَواَتُه إِّْحَدامُهَا حَتُطُّ َخطِّ َي َفرِّيَضًة مِّ ْن بُ ُيوتِّ اَّللَِّّ لِّيَ ْقضِّ  َواأُلْخَرى تَ ْرَفعُ بَ ْيٍت مِّ
 ( .666َدَرَجًة ( رواه مسلم )

 
     (٥٢من مثرات الصالة )

ومن مثرات الصالة احلركات اليت يقوم هبا املصلي، سواء يف قيام الليل، أو داخل الصالة، أو يف الذهاب 
 إىل املسجد.

حيث اكتشف األطباء حديثاً أن اجللطات اليت تصيب االنسان تكون يف أوقات مابني الرابعة والسادسة 
 جراً .ف

 وقالواإذا حترك االنسان يف هذا الوقت ينشط وال تصيبه اجللطة.
 وهذا يف قيام الليل واملشي إىل صالة الفجر.

 وهبذا متت الفوائد وهلل احلمد  واملنة ، وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى.
 



 سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك .

ِّ العالم  ين .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

 . وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 وكتب
 البنكاني بن خنجر ماجد

 العراقيأبو أنس 

 هـ .1438/شعبان/19

 م15/5/2017

 
 


