
   



  

  ٥الةكنوز الص

  شكر
الشكر هللا أوالً وأخًريا لفضله وامتنانه، مث لكل من ساهم معي 
بفكرة أو دعمين مبوعظة وسددين بتوجيه كما أخص بالشكر فضيلة 

عادل الرزقي إلشرافه على تصحيح وختريج بعض أحاديث / الشيخ
  .هذا الكتاب

  
  
  

* * *  



  
الةكنوز الص ٦  

  تقدمي
  .رسلنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أفضل امل

  :أما بعد 
فإن الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم وعموده، وهي 

َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َولَا : قال تعاىل. العالمة الفارقة بني املسلم والكافر
والترمـذي  ) ٥/٣٤٦(، وأخرج أمحـد  َتكُوُنوا ِمَن الُْمْشرِِكَني

 ة بن بريدوغريمها من طريق حسني بن واقد عن عبد اهللا) ٢٦٢١(
العهد الـذي بيننـا وبينـهم    «: قال رسول اهللا : عن أبيه قال

قال أبو عيسى الترمـذي حسـن    »الصالة فمن تركها فقد كفر
  . صحيح غريب

وباحملافظة عليها حيفظ اإلنسان دينه كما أخرج مالك يف املوطأ 
إن أهـم  «: عن نافع أن عمر بن اخلطاب كتب إىل عماله) ١/٥(

الة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومـن  أمركم عندي الص
  .»...ضيعها فهو ملا سواها أضيع

وهي آخر ما ينقض من عرى اإلسالم كمـا أخـرج أمحـد    
وابن بطـة يف  ) ٧٤٨٦(ومن طريق الطرباين يف الكبري ) ٥/٢١٥(

وصححه وأخرجه ) ٤/٩٢(واحلاكم يف املستدرك  ٤اإلبانة الكربى 
وابـن حبـان   ) ٤٠٧(الصالة  أيًضا حممد بن نصر يف تعظيم قدر

كلهم من طريق عبد العزيز بن إمساعيل عن سليمان . موارد) ٢٥٧(
تنقض عـرى  «: قال رسول اهللا  :بن حبيب عن أيب أمامة قال

اإلسالم عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بـاليت  



  

  ٧الةكنوز الص

وهو حديث حسـن   »تاليها فأوهلن نقًضا احلكم وآخرها الصالة
احلديث اإلمام أمحد على كفر تارك الصالة واألدلة  وقد استدل هبذا
  . ولذلك أمجع الصحابة على كفر تارك الصالة ، على هذا كثرية

يف كتابه تعظيم قـدر الصـالة   ) ٨٩٢(أخرج حممد بن نصر 
) ٨٧٦(وابن بطة يف اإلبانـة  ) ١٣٧٩(واخلالل يف السنة ) ٨٩٢(

كلهم مـن   )١٥٣٨(والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
طريق ابن إسحاق قال ثنا أبان بن صاحل عن جماهد عن جابر بـن  

قلت له ما كان يفرق بني الكفر واإلميان عندكم من : عبد اهللا قال
وهذا إسناد حسن . الصالة: قال األعمال على عهد رسول اهللا 

وقول السائل عندكم أي عند املسلمني وهم الصـحابة  . ال بأس به
وأخرج حممد بن نصـر يف تعظـيم قـدر    . يف عهد رسول اهللا 

ثنا حيىي بن حيىي انا أبو خيثمة عن أيب الزبري قـال  ) ٩٤٧(الصالة 
أكنتم تعدون الذنب : وسأله رجل –رضي اهللا عنه  –مسعت جابًرا 

ترك : ما بني العبد وبني الكفر قال: ال، قال وسئل: فيكم شركًا قال
  .الصالة

ما بني العبد : ول السائلوهذا إسناد صحيح والذي يبدو أن ق
أكنتم تعـدون  : وبني الكفر أي عندكم كما تقدم يف سؤال السائل

الذنب فيكم شركًا فقوله فيكم أي الصحابة ويؤيد هـذا الروايـة   
من طريق أسد بن موسى ) ١٥٧٣(السابقة وأيًضا رواية الاللكائي 

هل كنتم تعدون الـذنب  : ثنا زهري عن أيب الزبري عن جابر وسأله
 ، ال، وما بني العبد والكفر إال تـرك الصـالة  : قال ؟ كم كفًرافي

 ةوابن بط) ١٣٧٢(ويؤيده أيًضا ما تقدم ما رواه اخلالل يف السنة 



  
الةكنوز الص ٨  

يف اعتقـاد أهـل   ) ١٥٣٩(يف اإلبانة الكربى والاللكائي ) ٨٧٧(
السنة كلهم من طريق أمحد بن حنبل ثنا حممد بن جعفر ثنا عوف 

بني : كانوا يقولون حاب رسول اهللا عن احلسن قال بلغين أن أص
  .العبد وبني أن يشرك فيكفر أن يدع الصالة من غري عذر

وهذا إسناد صحيح إىل احلسن وهو البصري ومن املعلـوم أن  
  . احلسن مسع وأدرك مجًعا كبًريا من الصحابة

ثنا  ٤٦ويؤيد أيًضا ما تقدم ما رواه ابن أيب شيبة يف اإلميان ص
يف اجلامع وابن نصر يف الصـالة  ) ٢٦٢٢(ذي عبد األعلى والترم

من طريق بشر بن املفضل كالمها عن اجلريري عن شـقيق  ) ٩٤٨(
ال يرون شيئًا من  كان أصحاب حممد : بن عبد اهللا العقيلي قال

وهذا إسناد صحيح وعبد األعلى . غري الصالة ااألعمال تركه كفر
العجلي تـاريخ   قال. بن عبد األعلى مسع من اجلريري قبل أن يتغري

وعبد األعلى من أصحهم مساًعا، مسع منه قبل أن : ١٨١الثقات ص
  .اهـ. خيتلط بثمان سنني

وأما رواية بشر بن املفضل عن اجلريري فهي يف الصـحيحني  
مسـع منـه قبـل     ٤٥ولذلك قال ابن حجر يف مقدمة الفتح ص

أخربنا أمحد بن سهل الفقيه ثنا ) ١/٧(وأخرجه احلاكم . االختالط
يس بن أنيف ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بشر بن اجلرير عن عبد اهللا بن ق

وهـذا خطـأ   . أهـ... كان أصحاب : شقيق عن أيب هريرة قال
والصواب بدون أيب هريرة ألن الترمذي رواه عن قتيبـة كـذلك   

هذا مع الطرق األخـرى  . والترمذي مقدم على قيس الذي خالفه



  

  ٩الةكنوز الص

  .اليت مل تذكر أبا هريرة
ثنا اجلرير  ةمن طريق ابن علي ١٣٧٨ل يف السنة وأخرجه اخلال

  . به ولفظه ما علمنا شيئًا من األعمال قيل تركه كفر إال الصالة
ت ثنا حممد بن حيىي ثنـا  ٩٨وأخرج حممد بن نصر يف الصالة 

ترك الصالة كفـر ال  : أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن أيوب قال
  .خيتلف فيه

قد صح عـن  : إسحاق يقول مسعت ٩٩٠وقال ابن نصر أيًضا 
أن تارك الصالة عمًدا من غري عذر حـىت يـذهب    رسول اهللا 
لعل إسحاق وهو ابن راهويـه مل يعتـد   : قلت. اهـ. وقتها كافر

ببعض من خالف ممن أتى من بعد الصحابة ولذلك قـال تلميـذه   
مث ذكر األخبار املروية عن النيب : ٩٢٥حممد بن نصر يف الصالة ص

 ركها وإخراجه إياه من امللة وإباحة قتال من امتنـع  يف إكفار تا
مثل ذلـك   –رضي اهللا عنهم  –من إقامتها مث جاءنا عن الصحابة 

مث اختلف أهل العلم بعـد   ، ومل جيئنا عن أحد منهم خالف ذلك
رضـي اهللا   –مث عن الصحابة  ذلك يف تأويل ما روي عن النيب 

. من امتنع من إقامتها يف إكفار تاركها وإجياب القتل على –عنهم 
  .اهـ

وابـن نصـر يف الصـالة    ،وقد روى عبد اهللا يف السنة : قلت
وابن بطة يف  ،يف السنة واآلجري يف الشريعة ،واخلالل ،واخلالف،

وغريهم تكفري تارك الصالة وبعضهم  ،اإلبانة عن مجع من الصحابة
  .أفرد باًبا يف كفر تاركها وساق األدلة على ذلك



  
الةكنوز الص ١٠  

: ألخ سليمان بن فهم العتييب كتاًبا فيما مسـاه هذا وقد ألف ا
كنوز الصالة، بني فيه أمهية هذه الفريضة العظيمة ومكانتـها مـن   
الدين وحتدث عن حكم وفوائد الصالة وامليزات اليت تتميز هبا عن 

  .غريها من العبادات وما فيها من أجور فجزاه اهللا خًريا ووفقه
  
  
  كتبه

  دعبد اهللا بن عبد الرمحن السع

  
  

* * *  



  

  ١١الةكنوز الص

  مقدمة
احلمد هللا امللك اجلبار، الواحد القهار، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له، رب السموات واألرض وما بينـهما العزيـز   

وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله أنعم اهللا عليه مبعـراج إىل  . الغفار
السماء ليتلقى تكليف الصالة، فكانت بعد العقيدة أول الواجبات، 

  . وللمؤمنني أهم السمات
إن الصالة تريب النفس وهتذب الروح، وتنري القلب مبا تغرس فيه 

وتسعد املرء وجتمله مبكارم األخالق، ولقد ،من جالل اهللا وعظمته 
كانت ُسنة مطردة على تعاقب الرسل بعد التوحيد فهـذا الـنيب   

أَْهلَـُه   َوكَـانَ َيـأُْمرُ  : إمساعيل عليه السالم يقول اهللا تعاىل عنه
: وقال تعاىل عن عيسـى عليـه السـالم   ] ٥٥: مرمي[ بِالصَّلَاِة
اَوأَْوَصانِي بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َما ُدْمُت َحي ]٣١: مرمي.[  

وعرب الصالة يتم االتصال باهللا بشكل يومي فيتزود العبد مـن  
  . خالهلا بطاقة روحية تعينه على مشقة التكليف

لكنوز الغالية املنثورة أمام أعيننـا، ولكـن   إن الصالة مليئة با
إن للصالة كنوًزا ثالثة مفقودة، . يرى من يف ناظريه عمى؛  هيهات

فبعد االستعانة باهللا مث بالبحث والتحري والعزمية واإلخالص ميكن 
  .أن تكون من أغنياء املسلمني يف الصالة الواحدة

الذي ) لصالةاالستعداد ل(إن أول هذه الكنوز املفقودة هو كنز 
ميكن احلصول عليه من خالل الوضوء وترديد األذان والتـبكري إىل  

  .إخل... الصلوات 



  
الةكنوز الص ١٢  

وثاين هذه الكنوز املفقودة ميكن اكتسابه بالغوص يف أعمـاق  
  . الصالة بالقيام هبا على الوجه املطلوب بكل خشوع واطمئنان

 وثالث هذه الكنوز الثمينة ميكن اغتنامه بعد أداء الصالة مـن 
أذكار بعد الصالة وأداًء للسنن الرواتب البعدية واالنتظـار بعـد   

  . إخل... الصالة 
وأخًريا أسأل اهللا أن يغفر يل الزلل يف هذا الكتاب ويتجاوز عن 

  . التقصري وأن جيعل فيه فائدة للمسلمني
وأدعو اهللا الكرمي أن يتكرم علي بأن جيعلين هبذا اجلهد املتواضع 

ر االجتهاد وأجر الصواب وآخر دعوانـا أن  أج. من ذوي األجرين
  . احلمد هللا رب العاملني

  كنوز الصالة
يف الصالة كنوز عظيمة قد ختفى على الكثري من الناس، هـذه  
الكنوز مليئة باألجور والثواب واحلسنات والدرجات، ولكـن أىب  

وإذا صحونا مـن  . الشيطان إال أن يصرفنا عنها ويبعدنا عن رؤيتها
يق أقنعنا ذلك الشيطان بالقليل ليحرمنا الكثري من تلكم سباتنا العم

وقد خنرج من الصالة الواحدة ومل يكتب لنـا  . األجور واحلسنات
لذا رأيت أن نرفـع رايـة    –نسأل اهللا العافية  –من األجر شيء 

اجلهاد خفاقة ونعلن احلرب على النفس واهلوى والشيطان حيثمـا  
اإلخـالص يف القـول   (و ) اإلميان بـاهللا (كانوا مدججني بسالح 

متمسكني بـدروع  ) الصرب واألذكار(ومتحصنني حبصون ) والعمل
لنحافظ على صالتنا وما حتويه من كنوز عظيمة فرطنـا  ) اخلشوع(



  

  ١٣الةكنوز الص

  .فيها يف سالف الزمان
أما آن لنا أن ننهض من نومنا وغفلتنا ونلحق بركب الصاحلني 

غفرانه لنـدخل  ونرفع رصيدنا من احلسنات، وننتظر رمحة الباري و
  .اجلنة مع األبرار

قبـل  (إن للصالة كنوًزا عظيمة منها ما ميكن احلصول عليـه  
ومنها ما ميكن اكتسابه أثناء الصالة واآلخر ميكن اغتنامـه  ) الصالة

  ).بعد الصالة(
أ رحلة البحث عن الكنوز الثالثة املفقودة يف الصالة ددعونا نب

  ).مةاإلخالص واهل(قوالً وعمالً عرب سفينة 
  ].االستعداد للصالة) [قبل الصالة(الكنز األول  -١
  ].أداء الصالة) [أثناء الصالة(الكنز الثاين  -٢
األذكـار واألفعـال بعـد    ) [بعد الصالة(الكنز الثالث  -٣
  ].الصالة

* * *  



  
الةكنوز الص ١٤  

  الكنز األول
  االستعداد للصالة

ميكننا أن حنصل على هذا الكنز السمني قبـل أن نـدخل إىل   
من خالل االستعدادات األولية والتهيئة النفسية واملعنويـة  الصالة، ف

وإلـيكم   –بإذن اهللا  –للصالة نستطيع أن منتلك هذا الكنز الغايل 
  :خطوات امتالك هذا الكنز

  : الوضوء -١
للوضوء فضل كبري وهو أول خطـوات كسـب احلسـنات    
ومضاعفة األجور، فمن خالل الوضوء نستطيع أن نكسب األجور 

   :التالية
  : حمبة اهللا) أ(

 إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني َوُيِحـبُّ الُْمَتطَهِّـرِينَ  : قال تعاىل
  .فأي أجر أكرب من أن حيبنا اهللا] ٢٢٢: البقرة[

إن املقصود باملتطهرين يف  )١(يقول الشيخ السعدي يف تفسريه 
 هذه اآلية أي املتنزهني عن اآلثام وهذا يشمل التطهر احلسي مـن 
األجناس واألحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقًا ألن اهللا تعـاىل  
حيب املتصف هبا وهلذا كانت الطهارة مطلقًا شرطًا لصحة الصـالة  

  .والطواف وجواز مس املصحف

                              
  . تيسر الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان )١(



  

  ١٥الةكنوز الص

  : خروج اخلطايا مع ماء الوضوء) ب(
إذا توضأ «: قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

ن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة العبد املسلم أو املؤم
نظر إليها بعينه من املاء أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل يديـه  
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر 
قطر املاء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع 

  .)١(»املاء أو آخر قطر املاء حىت خيرج نقًيا من الذنوب
قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –وعن عثمان بن عفان 

 :» من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حىت
  .)٢(»خترج من حتت أظفاره

  : النور يف أعضاء الوضوء يوم القيامة) ج(
 مسعت رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 

ا حمجلني من آثار الوضوء، إن أميت يدعون يوم القيامة غًر«: يقول
  .)٣(»فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل

  .البياض يف وجه الفرس: والغرة
  .بياض يف قوائمه مما يكسبه حسًنا ومجاالً: والتحجيل 
النور الذي يكون يوم القيامة يف أعضاء الوضوء  فشبه النيب 

                              
  .رواه سلم )١(
  . املرجع السابق )٢(
  .رواه البخاري ومسلم )٣(



  
الةكنوز الص ١٦  

  .بالغرة والتحجيل
  : حمو اخلطايا ورفع الدرجات) د(

: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  – هريرة عن أيب
أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع بـه الـدرجات،   «

إسباغ الوضوء على املكاره، وكثر : بلى يا رسول اهللا، قال: قالوا
اخلطى إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط 

  .)١(»فلذلكم الرباط
د الشديد أو املرض الذي يكسل صـاحبه عـن   الرب: فاملكاره

احلركة وحنو ذلك من احلاالت اليت يشق على اإلنسـان الوضـوء   
فيها، وملا كان املواظب على هذه األفعال املذكورة متوقًعـا هبـا   

 غفران ذنوبه وزيادة حسناته ودخوله اجلنة فقد شـبهه الـنيب   
  .ادة والغفرانباملرابط الذي هو يف حنر العدو يتوقع برباطه الشه

إمنا مسيت هذه األفعال رباطًا، ألهنا ربط صاحبها : وقال بعضهم
  .)٢(أي تكفه عن املعاصي واملآمث واهللا أعلم 

  : مغفرة الذنوب ودخول اجلنة) هـ(
رأيت رسول : أنه توضأ، مث قال –رضي اهللا عنه  –عن عثمان 

من توضـأ وضـوئي مث   «: توضأ حنو وضوئي هذا، مث قال اهللا 

                              
  .رواه مسلم )١(
جر الرابح يف ثواب العمل الصاحل للحافظ أيب حممد شرف الدين عبد املؤمن املت )٢(

  .الدمياطي



  

  ١٧الةكنوز الص

  .)١(»لى ركعتني ال ُيحّدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبهص
قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –وعن عقبة بن عامر 

 :»  ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتني ُيقبـل
  .)٢(»بقلبه ووجهه عليهما إال وجبت له اجلنة

  : الذكر بعد الوضوء -٢
يًضا، فما زلنا نبحث عن مزيد وللذكر بعد الوضوء فضل كبري أ

من األجور واحلسنات يف خزانة الكنز األول، فمن خالل أذكـار  
  :معينة بعد الوضوء نستطيع أن نربح الثواب التايل

  : احلرية يف الدخول من أي أبواب اجلنة الثمانية) أ(
: أنه قال عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

أشـهد أن ال  : فيسبغ الوضوء مث يقول ما منكم من أحد يتوضأ«
إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله إال 

  .)٣(»فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء
  :ُتكتب يف رق مث جتعل يف طابع ال يكسر إىل يوم القيامة) ب(

 قال رسول اهللا: قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب سعيد اخلدري 
 :»سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلـه  : من توضأ فقال

إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب يف رق مث جعل يف طـابع  
                              

  .رواه مسلم )١(
  .رواه البخاري ومسلم )٢(
  .رواه مسلم )٣(



  
الةكنوز الص ١٨  

  .)١(»فلم يكسر إىل يوم القيامة
  : السواك) ٣(

وما زلنا مواصلني اكتساب احلسنات تلو احلسنات، فها حنـن  
  : وإليكم هذا الثواب العظيم) السواك(يف حمطة 

–رضي اهللا عنها  –للفم مرضاة للرب ، عن عائشة مطهرة * 
  ).٢(»السواك مطهرة للفم مرضاة للرب«: قال أن النيب 
  : التبكري إىل الصلوات -٤

لو يعلم «: وللتبكري إىل الصلوات فضل كبري، فقد قال النيب 
يسـتهموا   أن الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيـدوا إال 

 –أي التـبكري   –لمون ما يف التـهجري  عليه الستهموا، ولو يع
  .)٣(»الستبقوا إليه

وللتبكري إىل صالة اجلمعة مزيةٌ خاصة وفضلٌ ال يقارن، تأمـل  
قال : قال –رضي اهللا عنه  –عن أوس بن أوس : معي هذا احلديث

من غّسل واغتسل يوم اجلمعة وبكر وابتكر ودنا «: رسول اهللا 
خيطوها صيام سنة وقيامها من اإلمام فأنصت، كان له بكل خطوة 

                              
رواه الطرباين يف األوسط ورواته ): ١/١٧٢(قال املنذري يف الترغيب والترهيب  )١(

ختم عليها خبامت فوضعت «: هرواة الصحيح واللفظ له ورواه النسائي، وقال يف آخر
  .اهـ. وصوب وقفه على أيب سعيد »حتت العرش فلم تكسر إىل يوم القيامة

رواه النسائي وابن خزمية وابن حبان ورواه البخاري معلقًا جمزوًما، ورواه أمحد من  )٢(
  .حديث ابن عمر والطرباين من حديث ابن عباس

  .متفق عليه )٣(



  

  ١٩الةكنوز الص

  .)١(»وذلك على اهللا يسري
أي فضـل  ! كل خطوة إىل اجلمعة تعدل صيام سنة وقيامهـا؟ 

  .أكرب وأي أجر أفضل من ذلك
كما أن احلفاظ على التبكري إىل الصلوات دليل علـى تعلـق   

سبعة يظلهم اهللا يف ظله «: القلب باملسجد، ولقد قال الرسول 
ورجل تعلق قلبه باملسـجد إذا  : ر منهموذكيوم ال ظل إال ظله، 

  .)٢(»خرج منه حىت يعود إليه
  : ترديد األذان -٥

وما زلنا نبحث عن احلسنات النفيسة واألجور الثمينة وسـط  
الكنز األول للصالة، ومع ثواب ترديد األذان، الذي أخربنا الرسول 

بأن جزاء هذا العمل هو اجلنة، تـأملوا معـي هـذين     الكرمي 
  : احلديثني

قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –عن عمر بن اخلطاب 
 :»اهللا أكرب اهللا أكرب فقال أحدكم اهللا أكرب اهللا : إذا قال املؤذن

أشهد أن ال إلـه إال  : أشهد أن ال إله إال اهللا قال: أكرب، مث قال
أشهد أن حممـًدا  : أشهد أن حممًدا رسول اهللا، قال: اهللا، مث قال
ال حول وال قوة إال : حي على الصالة، فقال: مث قالرسول اهللا، 
ال إله إال : اهللا أكرب اهللا أكرب، مث قال: اهللا أكرب، قال: باهللا، مث قال

                              
  . وصححه ابن خزميةرواه أمحد وأصحاب السنن  )١(
  .متفق عليه )٢(



  
الةكنوز الص ٢٠  

  .)١(»ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة: اهللا، قال
 كنا مع رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –وعن أيب هريرة 

من قال مثل ما «: ول اهللا فقام بالل ينادي، فلما سكت قال رس
  .)٢(»قال هذا يقيًنا دخل اجلنة

  : الذكر بعد األذان -٦
وللذكر بعد األذان ثواب عظيم يغفل عنه الكثري مـن النـاس   

  :نلخصه يف النقاط التالية
  : مغفرة الذنوب) أ(

عن رسـول   –رضي اهللا عنه  –عن سعد بن أيب وقاص 
وأنا أشهد أن ال : من قال حني يسمع املؤذن«: قال اهللا 

وأن حممدا عبده ورسوله ،  إله إال اهللا وحده ال شريك له
  رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا 

له وأن حممًدا عبده ورسوله، رضيت باهللا رًبا وباإلسـالم    
  .)٣(»رسوالً، غفر اهللا له ذنبه ديًنا ومبحمد 

  : يوم القيامة ُحلّت له شفاعة النيب ) ب(
 أ، رسـول اهللا   –رضي اهللا عنهما  –اهللا عن جابر بن عبد 

                              
  .رواه مسلم )١(
واحلاكم ) ١٦٦٧( /وابن حبان ) ٢/٤٢(والنسائي ) ٢/٣٥٢(رواه أمحد  )٢(
  .وقال صحيح اإلسناد) ١/٢٠٤(
  .رواه مسلم )٣(



  

  ٢١الةكنوز الص

اللهم رب هذه الدعوة التامـة  : من قال حني يسمع النداء«:قال
بعثه مقاًما حمموًدا اوالصالة القائمة آت حممًدا الوسيلة والفضيلة و

  .)١(»الذي وعدته حلّت له شفاعيت يوم القيامة
  : املشي إىل الصالة -٧

ر الثمينة اليت ترفـع رصـيد   إن املشي إىل الصالة مليء باألجو
  :املسلم من احلسنات نلخصها فيما يلي

  :يف اجلنة) الضيافة(الُنُزل ) أ(
من غدا «: قال أن النيب  –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 

إىل املسجد أو راح أعّد اهللا له يف اجلنة ُنـُزالً كلمـا غـدا أو    
  .)٢(»راح

  : حط اخلطايا ورفع الدرجات) ب(
من تطهر «: قال أن النيب  –رضي اهللا عنه  –ة عن أيب هرير

يف بيته مث مضى إىل بيت من بيوت اهللا ليقضي فريضة من فرائض 
  .)٣(»اهللا كانت خطواته إحداها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة

  :أعظم األجر) ج(
: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب موسى 

أبعدهم إليها ممشى فأبعـدهم  إن أعظم الناس أجًرا يف الصالة «
                              

  .رواه البخاري )١(
  .متفق عليه )٢(
  .رواه مسلم )٣(



  
الةكنوز الص ٢٢  

والذي ينتظر الصالة حىت يصليها مع اإلمام أعظم أجًرا من الذي 
  .)١(»يصلي مث ينام

  :التام يوم القيامة رالنو) د(
بشر املشائني «: قال عن النيب  –رضي اهللا عنه  –عن بريدة 

  .)٢(»يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة
  : ومغفرة الذنوبحمو اخلطايا ) هـ(

أال «: قال أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 
بلى : قالواأدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ 

إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطى إىل : يا رسول اهللا، قال
املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فـذلكم الربـاط فـذلكم    

  .)٣(»الرباط
  : صدقة) و(

والكلمة «: قال عن النيب  –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 
  .)٤(»الطيبة صدقة وبكل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة

  :ميامن الصفوف –التقدم إىل الصف األول  -٨
إن احلرص على الصالة يف الصف األول له فضـل كـبري،   ) أ(

                              
  .متفق عليه )١(
  .وله شواهد كثرية. وقال غريب اهـ )٢٢٣(والترمذي ) ٥٦١(رواه أبو داود  )٢(
  .رواه مسلم )٣(
  .متفق عليه )٤(



  

  ٢٣الةكنوز الص

الصـف  عن حتديد هذا األجر لفضـل   ولعل يف سكوت النيب 
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف «: األول العظيم، فلقد قال 

األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعملون ما 
  .)١(»يف التهجري الستبقوا إليه

أطلق مفعول يعلم وهو مل يبني الفضيلة ما هي ليفيد ضرًبا من 
ق إمنا هو يف قـدر  املبالغة وأنه مما ال يدخل حتت الوصف، واإلطال

  .)٢(الفضيلة وإال فقد بّين اخلري والربكة 
  : مشاهبة املالئكة) ب(

خـرج علينـا   : قال –رضي اهللا عنهما  –عن جابر بن مسرة 
ند رهبـا؟  عأال تصفون كما تصف املالئكة «: فقال رسول اهللا 

يتمـون  : يا رسول اهللا وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال: فقلنا
  .)٣(»ويتراصون يف الصف الصف األول

  :اخلريية للرجال) ج(
: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 

خري صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها، وخري صفوف النساء «
  .)٤(»آخرها وشرها أوهلا

                              
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، كتاب اآلداب  )١(
  .٩٦ص) ٢/٦١٥(
)٢(   
  .رواه مسلم )٣(
  .املرجع السابق )٤(



  
الةكنوز الص ٢٤  

  : بتأخري املسلمني للمتأخرين البعد عن وعيد النيب ) د(
 أن رسـول اهللا   –نه رضي اهللا ع –عن أيب سعيد اخلدري 

تقدموا يب وليأمت بكـم مـن   «: رأى يف أصحابه تأخًرا، فقال هلم
  .)١(»بعدكم وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا

  :صالة اهللا ومالئكته على الصفوف األول) هـ(
كان رسـول  : قال –رضي اهللا عنهما  –عن الرباء بن عازب 

سح صدورنا ومناكبنـا  يتخلل الصف من ناحية إىل ناحية مي اهللا 
إن اهللا «: وكـان يقـول   »ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم«: ويقول

  .)٢(»ومالئكته يصلون على الصفوف األول
  :أداء السنة الراتبة -٩
إن احلفاظ على أداء السنن الرواتب يؤدي إىل امتالك بيت ) أ(

  : يف اجلنة
: قالـت  –رضي اهللا عنـهما   –عن أم حبيبة بنت أيب سفيان 

ما من عبد يصلي هللا تعاىل يف كـل  «: يقول ت رسول اهللا مسع
ـ  لـه  يوم ثنيت عشرة ركعة تطوًعا غري فريضة إال بىن اهللا يف  اًبيت

  .)٣(»اجلنة، أو إال ُبين له بيت يف اجلنة
بعد (أو بعدية ) قبل الصالة(والسنن الرواتب منها ما هي قبلية 

                              
  .املرجع السابق )١(
  .رواه أبو داود بإسناد حسن )٢(
  .بإسناد حسن رواه أبو داود وابن ماجه )٣(



  

  ٢٥الةكنوز الص

  .ركعة) ١٢(وجمموعها ) الصالة
  : قبلية هيالسنن الراتبة ال

عـن   –رضي اهللا عنها  –عن عائشة : ركعتان قبل الفجر -١
  .)١(»ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها«: النيب 

تأمل معي هذا احلديث، إن سنة الفجر خٌري من الدنيا وما عليها 
  .إخل... من أموال ومبان وسيارات 

  .أربع ركعات قبل الظهر -٢
  : السنن الراتبة البعدية هي

  . ركعتان بعد الظهر -١
  . ركعتان بعد املغرب -٢
  .ركعتان بعد العشاء -٣
إن احلفاظ على أربع ركعات قبل العصر يدخلنا حتـت  ) ب(

رضي اهللا عنهما عـن   –عن ابن عمر : بالرمحة دعوة الرسول 
  .)٢(»ارحم اهللا امرأً صلى قبل العصر أربًع«: قال النيب 

   :الدعاء بني األذان واإلقامة -١٠
إن التبكري إىل الصلوات يتيح لك فرصة الـدعاء بـني األذان   
واإلقامة وهذا الدعاء يف هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء وهذا 

                              
  .والترمذي) ١/٥٠٣(رواه مسلم  )١(
  ).١/٥٠١(رواه مسلم  )٢(



  
الةكنوز الص ٢٦  

كنز حبد ذاته جيب اغتنامه بالدعاء، فوجوده يف املسـجد أحـرى   
باإلجابة من غريه لفضيلة املكان، وكونه يف صالة مـا دام ينتظـر   

  .الصالة
  .)١(»دعاء ال يرد بني األذان واإلقامةال«: قال النيب 

  :انتظار الصالة -١١
إن انتظار الصالة منذ وقت مبكر يؤهلك الكتساب الكثري من 

  : األجور
  : انتظارك للصالة يعدل فضل الصالة) أ

ال يزال «: أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 
  .)٢(»...أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه 

  : استغفار املالئكة )ب
ال «: قال أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 

يزال العبد يف صالة ما كان يف مصاله ينتظر الصالة واملالئكـة  
  .)٣(»اللهم اغفر له اللهم ارمحه حىت ينصرف أو حيدث: تقول
ورجل تدعو له املالئكة حرٌي أن يسـتجيب اهللا سـبحانه   «

  .)٤(»ة لهوتعاىل دعاء املالئك
                              

  .رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن )١(
رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزمية وابن حبان من حديث أنس بن  )٢(

  .مالك
  ).١/٤٥٩(ومسلم ) ٢/١٤٢(رواه البخاري  )٣(
 –رمحه اهللا  –ع، شرح فضيلة الشيخ ابن عثيمني الشرح املمتع على زاد املستقن )٤(

= 



  

  ٢٧الةكنوز الص

  : حمو اخلطايا ورفع الدرجات) ج(
: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 

قالوا أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ «
إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطى  :بلى يا رسول اهللا، قال

لكم الرباط فـذلكم  إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذ
  .)١(»الرباط
  :االشتغال بالذكر وقراءة القرآن -١٢

إن املتقدم إىل املسجد يف وقت مبكر يستطيع أن يتقرب إىل اهللا 
تعاىل بأنواع العبادات من ذكر وقراءة قرآن، وتفكـر يف آالء اهللا  
تعاىل، وانقطاع عن الدنيا ومهومها ليكون ذلك أدعى إىل اإلقبـال  

اخلشوع فيها خبالف املتأخر فإنه يصلي وقلبه منشغل على الصالة و
  .هبمومه فال يقبل على صالته وال حيضر فيها غالًبا

بعض الفرص الذهبية اليت  –عليك أخي يف اهللا  –ي أقترح لولع
تغل هبا وقت انتظارك للصالة لرفع رصيدك من احلسنات وهـي  شت

  .على سبيل املثال ال احلصر

=                                
  .٣ج
  . رواه مسلم )١(



  
الةكنوز الص ٢٨  

  
  قراءة القرآن الكرمي -أ

  الطريقة   النتيجةمقدار القراءة 
قــراءة  -١
صفحات ) ٥(

ــني األذان  ب
واإلقامة لكل 
صالة كفيل 

ــراءة   ٢٥بق
 .صفحة يومًيا

ختم القرآن 
الكرمي تالوة 

) ٢٤(يف 
  يوًما تقريًبا

= عدد صفحات القـرآن الكـرمي   
  .صفحات ٦٠٤
 ٦٠٠= يـوم   ٢٤× صفحة  ٢٥

  صفحة تقريًبا

قــراءة  -٢
) جزء واحد(

ــ ــل ي وم ك
مستغالً وقت 
ــار  انتظــ

  الصلوات

ختم القرآن 
الكرمي تالوة 

) ٣٠(يف 
  يوًما تقريًبا

  جزًءا ٣٠= القرآن الكرمي 
  يوًما  ٣٠= الشهر 
٣٠ 

 =  جزًءا 
جزء كل  ١
 ٣٠  يوم

    يوًما
قــراءة  -٣

ثالثة آيـات  
يومًيا مستغالً 

حفظ كتاب 
مثاين (اهللا يف 

) ســنوات

  بةجتر



  

  ٢٩الةكنوز الص

وقت انتظار 
  الصالة

  بإذن اهللا

ــظ  -٤ حف
ــفحة ( صـ

يومًيا ) وربع
مستغالً وقت 
 انتظار الصالة

حفظ كتاب 
اهللا يف ســنة 
ونصف بإذن 

  اهللا

  يوًما ٤٨٣.٢=  ١.٢٥÷  ٦٠٤
سنة و  ١٦و ١٠=  ٤٨٣.٢

  أيام  ١٠أشهر و  ٤
     يوًما ٣٠

ــظ  -٥ حف
) وجهــني(

يومًيا مستغالً 
وقت انتظار 

  الصالة

حفظ كتاب 
اهللا يف ســنة 
واحدة بإذن 

  اهللا

 ١٠= يوم  ٣٠٢=  ٦٠٤
    ٢  أشهر

قــراءة  -٦
ــورة  ســ

 ٣اإلخالص 
  مرات

تعدل فضل 
ختم القرآن 

  الكرمي 

رضي اهللا  –عن أيب سعيد اخلدري 
 قـال رسـول اهللا   : قال –عنه 

أيعجز أحدكم أن يقرأ «ألصحابه 
ثلث القرآن يف ليلة؟ فشق ذلـك  

أينا يطيق ذلك يـا  : عليهم وقالوا



  
الةكنوز الص ٣٠  

واحـد  اهللا ال: رسول اهللا؟ فقـال 
  )١(»الصمد ثلث القرآن

قــراءة  -٧
ــورة  ســ

 ٤الكافرون 
  مرات

تعدل فضل 
  ختم القرآن

 –رضي اهللا عنهما  –عن ابن عمر 
قل هو «: قال رسول اهللا : قال

اهللا أحد تعدل ثلث القرآن وقـل  
يا أيها الكـافرون تعـدل ربـع    

  )٢(»القرآن
قــراءة  -٨

سورة امللك 
  مرة واحدة 

غفـــران 
  الذنوب

 –رضي اهللا عنه  –يرة عن أيب هر
إن سورة «: قال أن رسول اهللا 

يف القرآن ثالثون آيـة شـفعت   
تبارك الـذي  : لرجل حىت غُفر له

  .)٣(»بيده امللك

فتأمل معي هـذا الفضـل   . وما زلنا يف بساتني األجر والثواب
  .العظيم لقراءة القرآن

                              
غ كتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو اهللا أحد، وأبو /٥٠١٥رواه البخاري  )١(

  .ومسلم وغريهم) ١٤٦٢(داود 
السلسلة [وكذلك أورده األلباين يف ) ١٣١٤(يف الصحيحني، وأبو داود  )٢(

  )].٢/١٣٢(الصحيحة 
) ٥/١٦٤(غ كتاب املناقب، مناقب أيب هريرة ) ٣٧٧٦(لترمذي رقم رواه ا )٣(

  . وصححه ووافقه الذهيب) ٢/٤٩٧(وحسنه، واحلاكم 



  

  ٣١الةكنوز الص

: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –عن ابن مسعود 
أ حرفًا من كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، من قر«

حـرف ومـيم    محرف ولكن ألـف حـرف وال  ) أمل(ال أقول 
  .)١(»حرف

  :فلنضرب مثاالً بأقصر سورة يف القرآن
  . حرفًا) ٤٢= (عدد حروف سورة الكوثر 

  .حسنة ٤٢٠) = حسنات( ١٠= احلسنة 
آن الكـرمي  تأمل هذا الفضل العظيم يف أقصر سورة يف القـر 

فلو قرأت صفحات كثرية خالل انتظارك للصالة، فكم يا ) الكوثر(
  ترى ستكسب من احلسنات؟

  الدليل  األجر/ الفضل  الذكر
التســبيح  -١
 تسبيحة) ١٠٠(

حســنة ) ١٠٠(
أو حـــــط 

 خطيئة) ١٠٠٠(

عن معصب بن سعد حدثين 
كنا عند رسول اهللا : أيب قال
 :»  أيعجز أحـدكم أن

يكسب كـل يـوم ألـف    
فسأله سـائل مـن   نة؟ حس

كيـف يكسـب   : جلسائه
: أحدنا ألف حسـنة؟ قـال  

                              
  .رواه الترمذي ورجح الدارقطين وقفه )١(



  
الةكنوز الص ٣٢  

يسبح مائة تسبيحة فيكتب 
له ألف حسنة أو حتط عنـه  

  )١(»ألف خطيئة
ــه إال  -٢ ال إل

ــده ال  اهللا وح
شريك له، لـه  
امللك وله احلمد 
وهو على كـل  
ــدير  ــيء ق ش

  ).مرة ١٠٠(

ــرة  ــدل عش ع
حسنة + رقاب 

 ١٠٠حمــو + 
حرز من + سيئة 

  الشيطان

رضـي اهللا   –عن أيب هريرة 
 أن رســول اهللا  –عنــه 
من قال ال إله إال اهللا «: قال

وحده ال شريك لـه، لـه   
امللك وله احلمد وهو على 
كل شيء قدير يف يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشـر  
رقاب وكتبت له مائة حسنة 
وحميت عنـه مائـة سـيئة    
وكانت لـه حـرًزا مـن    
الشيطان يومه ذلك حـىت  

ت أحد بأفضل ميسي ومل يأ
مما جاء إال رجل عمل أكثر 

  .)٢(»منه

                              
  .رواه مسلم )١(
  .رواه البخاري ومسلم )٢(



  

  ٣٣الةكنوز الص

ال حول وال  -٣
  قوة إال باهللا

كنز من كنـوز  
  اجلنة

 –عن أيب موسى األشعري 
قال يل : قال –رضي اهللا عنه 

أال أدلـك  «: رسول اهللا 
 »على كنز من كنوز اجلنـة 

بلى يا رسـول اهللا،  : فقلت
ال حول وال قوة إال «: قال
  .)١(»باهللا

ن اهللا سبحا -٤
  العظيم وحبمده

غرست له خنلـة  
  يف اجلنة

من قـال  «: قال الرسول 
سبحان اهللا العظيم وحبمده 

  )٢(»غرست له خنلة يف اجلنة
االســتغفار  -٥

ــؤمنني  للمــ
  واملؤمنات

أجره بكل مؤمن 
  ومؤمنة

مـن  «: قال الرسـول  
استغفر للمؤمنني واملؤمنات 
كتب اهللا له بكـل مـؤمن   

  .)٣(»ومؤمنة حسنة

باملسلم وخصوًصا املنتظر للصالة أن يستغل هذا الوقت  حري
هبذه األذكار ليكسب مزيًدا ) املسجد(الثمني يف هذا املكان الفاضل 

  . من احلسنات واألجور
                              

  .متفق عليه )١(
  . رواه الترمذي )٢(
  . رواه الطرباين وحسنه األلباين )٣(



  
الةكنوز الص ٣٤  

  : ترديد اإلقامة والدعاء بعدها -١٣
: واملراد بـاألذانني . )١(»بني كل أذانني صالة«: قال النيب 
اإلقامة تساوي فضل ترديـد األذان   لذا فإن ترديد. األذان واإلقامة

  ].دخول اجلنة[كما سبق بيانه يف فضل ترديد األذان 
والذكر الذي يقال بعد األذان يقال بعد اإلقامة بنفس الفضـل  

 شفاعة الـنيب  + مغفرة الذنوب [إن شاء اهللا كما سبق تفصيله 
  ].يوم القيامة
  : تسوية الصفوف -١٤

داء الصـالة، ولتسـوية   وجتب تسوية الصفوف اسـتعداًدا أل 
  :الصفوف فضائل كثرية منها

  : اتفاق القلوب واملقاصد) أ
لتسّون صفوفكم أو «: قال النيب : عن النعمان بن بشري قال
  .)٢(»ليخالفن اهللا بني وجوهكم

معناه يوقع بينكم العداوة والبغضـاء واخـتالف   : قال النووي
  .اهـ. القلوب

  .ن اإلمث واملخالفةوال خيفى ما يف ترك تسوية الصفوف م
  : تعترب من إقامة الصالة) ب

                              
  ).٨٣٨(ومسلم ) ٦٢٧(ه البخاري روا )١(
  ).١/١٧٦(رواه البخاري  )٢(



  

  ٣٥الةكنوز الص

سـووا  «: قـال  أن الـنيب   –رضي اهللا عنه  –عن أنس 
  .)١(»صفوفكم فإنه تسوية الصفوف من إقامة الصالة

وتعترب تسوية الصفوف واجًبا للصالة، والواجب للصالة يـأمث  
  .تاركه
  : التضييق على الشياطني) ج

 أن رسـول اهللا   –عنهما رضي اهللا  –عن عبد اهللا بن عمر 
أقيموا الصفوف، وحاذوا بني املناكب وسـدوا اخللـل،   «: قال

 »...ولينوا بأيدي إخوانكم وال تـذروا فرجـات للشـيطان    
  .)٢(احلديث
  :وصل اهللا ملن وصل صفًا) د

 أن رسـول اهللا   –رضي اهللا عنهما  –عن عبد اهللا بن عمر 
ع صـفًا قطعـه   ومن وصل صفًا وصله اهللا، ومن قط... «: قال
  .)٣(»اهللا

                              
  ).١/١٧٧(رواه البخاري  )١(
وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود  ٦٦٦ج) ١/١٣٣(رواه أبو داود  )٢(
  ).٦٢ج١/١٣١(
  .املرجع السابق )٣(



  
الةكنوز الص ٣٦  

  ):االستعداد للصالة(ملخص الكنز األول يف الصالة 
  األجر  العمل

  .حمبة اهللا) أ  الوضوء -١
خروج اخلطايا مـع مـاء   ) ب

  .الوضوء
النور يف أعضاء الوضوء يوم ) ج

  . القيامة
  .حمو اخلطايا ورفع الدرجات) د

مغفرة الذنوب ودخـول  ) هـ
  . اجلنة

الدخول من أي أبواب اجلنـة  ) أ  ءالذكر بعد الوضو -٢
  . الثمانية

تكتب يف رق مث جتعـل يف  ) ب
  .طابع فال يكسر إىل يوم القيامة

  مطهرة للفم مرضاة للرب  السواك -٣
  .فضل كبري وخري وبركة) أ  التبكري إىل الصالة -٤

إظالل اهللا يف يوم ال ظل إال ) ب
  ).متعلق القلب باملساجد(ظلله 
بكـل   صيام سنة وقيامهـا ) ج

  ).اجلمعة(خطوة 



  

  ٣٧الةكنوز الص

  دخول اجلنة  ترديد األذان -٥
  . مغفرة الذنوب) أ  الذكر بعد األذان -٦

  .يوم القيامة شفاعة النيب ) ب
  .يف اجلنة) الضيافة(النُّزل ) أ  املشي إىل الصالة -٧

ــع  ) ب ــا ورف ــط اخلطاي ح
  . الدرجات

  .أعظم أجر) ج
  .النور التام يوم القيامة) د

مغفـرة  حمـو اخلطايـا و  ) هـ
  .الذنوب

  ).بكل خطوة(صدقة ) و
ــامن  -٨ ــف األول ومي الص

  الصفوف
  . مشاهبة املالئكة) أ

  .اخلريية) ب
  .صالة اهللا ومالئكته) ج
بتأخري اهللا (البعد عن الوعيد ) د

  ).للمتأخرين
احلفاظ على أداء السـنن   -٩
  )الرواتب القبلية(

  . بيت يف اجلنة) أ
أربع ركعات قبل (رمحة اهللا ) ب

  )العصر
  استجابة الدعاء الدعاء بني األذان واإلقامة -١٠



  
الةكنوز الص ٣٨  

  .يعدل فضل الصالة) أ  انتظار الصالة -١١
  .استغفار املالئكة) ب
 . حمو اخلطايا ورفع الدرجات) ج

االشتغال بقراءة القرآن ) أ -١٢
  الكرمي 

  .ختم القرآن الكرمي تالوة) أ
  .كرميحفظ القرآن ال) ب
  .حسنات عظيمة) ج

 ١٠٠٠حسنة وحط  ١٠٠٠) أ  األذكار) ب
  .خطيئة
 ١٠٠+ عدل عشر رقاب ) ب

حرز + سيئة  ١٠٠حمو + حسنة 
  .من الشيطان

  .كنز من كنوز اجلنة) ج
  .غراس اجلنة) د

ترديد اإلقامة واإلتيـان   -١٣
بأذكار األذان بعـدها دخـول   

  األذان= اإلقامة 

) نفس فضل األذان(دخول اجلنة 
شـفاعة  + مع مغفرة الـذنوب  

  .النيب 
  .اتفاق القلوب واملقاصد) أ  تسوية الصفوف -١٤

  .إقامة الصالة) ب
  .التضييق على الشياطني) ج
  .وصل اهللا ملن وصل صفًا) د



  

  ٣٩الةكنوز الص

  الكنز الثاين
  أداء الصالة

ميكننا أن حنصل على هذا الكنز الغايل أثناء تأديـة الصـالة،   
  :نزوإليكم خطوات امتالك هذا الك

  : فضل الصالة -١
للصلوات فضل كبري على وجه العموم، وللصـلوات فضـل   

دعونا نلخص هذا ... خاص كفضل صالة الفجر والعصر والعشاء 
  : الكنز يف النقاط التالية
  :عام/ فضل الصلوات

كشف لنا القرآن الكرمي والسنة النبوية عن كنوز هذه الصالة، 
رصـيدنا مـن األجـور     جيب اغتنامها واحلرص على أدائها لرفع

  . والثواب
  : درجات ومغفرة ورزق كرمي) أ

* الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُـونَ  : قال تعاىل
أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِّهِْم َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق 

  ].٤، ٣: األنفال[ كَرٌِمي
َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلَاِة َواْصطَبِْر َعلَْيَها لَا َنْسـأَلَُك  : وقال تعاىل

  ].١٣٢: طه[ رِْزقًا َنْحُن َنْرُزقَُك َوالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى
  : حمو اخلطايا/ تكفري السيئات) ب



  
الةكنوز الص ٤٠  

نَّ َوأَِقمِ الصَّلَاةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمـَن اللَّْيـلِ إِ  : قال تعاىل
   الَْحَســَناِت ُيــذِْهْبَن السَّــيِّئَاِت ذَِلــَك ِذكْــَرى ِللــذَّاِكرِيَن

  ].١١٤: هود[
أرأيتم لو أن هنًرا بباب أحدكم يغتسل منه «: قال الرسول 

ال يبقى من : قالوا »كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه شيٌء؟
فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحـو اهللا هبـن   «: قال. درنه شيء

  .)١(»ايااخلط
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضـان  «: وقال 

  .)٢(»إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
  :الرمحة) ج

َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوَآُتوا الزَّكَاةَ َوأَِطيُعوا الرَُّسـولَ  : قال تعاىل
  ].٥٦: النور[ لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ

  : سالفردو/ دخول اجلنة) د
أُولَِئَك ُهُم * َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواِتهِْم ُيَحاِفظُونَ : قال تعاىل

   الَِّذيَن َيرِثُـونَ الِْفـْرَدْوَس ُهـْم ِفيَهـا َخاِلـُدونَ     * الَْوارِثُونَ 
  ].١١-٩: املؤمنون[

أُولَِئَك ِفي * َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَاِتهِْم ُيَحاِفظُونَ : وقال تعاىل
  ].٣٥، ٣٤: املعارج[ اٍت ُمكَْرُمونََجنَّ

                              
  .١٣٤ص١رواه البخاري ج )١(
  .٢٠٩ص١صحيح مسلم ج )٢(



  

  ٤١الةكنوز الص

  :نور) هـ
 –رضي اهللا عنه  –عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري 

والصالة نور، والصدقة برهـان،  ... «: قال رسول اهللا : قال
والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل النـاس  

  .)١(»يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها
طلق وهلذا كانت قرة عني املتقني كما أن الـنيب  فالصالة نور م

 ٢(»جعلت قرة عيين يف الصالة«: يقول(.  
  : خاص/ فضل الصلوات

  : صالة الفجر والعصر والعشاء
  : تشهدها مالئكة الليل ومالئكة النهار) أ

 َوقُْرَآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرَآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشـُهوًدا : قال تعاىل
  ].٧٨: اإلسراء[

املراد صالة الصبح تشـهدها مالئكـة الليـل    : قال املفسرون
  .)٣(ومالئكة النهار 

: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 
يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، وجيتمعـون يف  «

                              
  .رواه مسلم )١(
، املنتقى من جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع إيقاظ اهلمم )٢(

  .٣٢٢الكلم، ابن رجب احلنبلي ص
  .متفق عليه )٣(



  
الةكنوز الص ٤٢  

صالة الصبح وصالة العصر، مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركنـاهم   –لم هبم وهو أع –اهللا 

  .)١(»وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون
  : دخول اجلنة) ب

من «: قال أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عن أيب موسى 
  .)٢(»صلى الربدين دخل اجلنة

  . الصبح والعصر: الربدان
  : عدم دخول النار) ج

مسعت : قال –ه رضي اهللا عن –عن أيب زهري عمارة بن رويبة 
لن يلج النار أحٌد صـلى قبـل طلـوع    «: يقول رسول اهللا 

  .)٣(»الشمس وقبل غروهبا
  .يعين الفجر والعصر

  ):حفظه(يف ذمة اهللا ) د
قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –عن جندب بن سفيان 

 :»   من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا فانظر يـا ابـن آدم، ال
  .)٤(»بشيءيطلبنك اهللا يف ذمته 

                              
  .٩٨املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل للحافظ أيب حممد الدمياطي ص )١(
  .متفق عليه )٢(
  ).٦٣٤(رواه مسلم  )٣(
  ).٦٥٧(رواه مسلم  )٤(



  

  ٤٣الةكنوز الص

  : رؤية اهللا) هـ
كنا عند : قال –رضي اهللا عنه  –عن جرير بن عبد اهللا البجلي 

إنكم سترون ربكم كما «: فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال النيب 
ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أال تغلبوا على 

  .)١(»صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا
عن ): الفجر(أو كقيام الليل كله ) العشاء(ام نصف ليلة كقي) د

من «: يقول مسعت رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –عثمان 
صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ومن صلى الصبح 

  .)٢(»يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كله
  : أداء الصالة مجاعة -٢

تأمـل  . عن النيب  للصالة مع اجلماعة ثواب كبري وهو ثابت
  .معي هذا احلديث
: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنهما  –عن ابن عمر 

  .)٣(»صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة«
ومبا أن احلسنة بعشر أمثاهلا فتصبح احلسنات على أداء صـالة  

  .حسنة ٢٧٠=  ١٠×  ٢٧: اجلماعة
                              

  .متفق عليه )١(
من «: ولفظهما) ١/٤٣٣(والترمذي ) ١/١٥٢(وأبو داود ) ١/٤٥٤(سلم رواه م )٢(

صلى العشاء مجاعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر مجاعة كان 
  .»كقيام ليلة

  ).١/٤٥٠(ومسلم ) ٢/١٣١(رواه البخاري  )٣(



  
الةكنوز الص ٤٤  

  : اخلشوع -٣
ة ويترتب عليه مقدار األجر يف الصالة اخلشوع هو روح الصال

  : وإليك فوائد اخلشوع
قـال  ]: والنجاة من النـار ) الفردوس(الفوز باجلنة [الفالح ) أ
* الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاِتهِْم َخاِشـُعونَ  * قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ : تعاىل

أُولَِئـَك ُهـُم   : إىل قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ
   الَِّذيَن َيرِثُـونَ الِْفـْرَدْوَس ُهـْم ِفيَهـا َخاِلـُدونَ     * الَْوارِثُونَ 

  ].١١-١: املؤمنون[
  : حمبة اهللا) ب

 َوَيْدُعوَنَنا َرغًَبا َوَرَهًبا َوكَـاُنوا لََنـا َخاِشـِعنيَ   : قال تعاىل
  ].٩٠: األنبياء[

علـى حـب اهللا   فاخلشوع صفة مدح لعباد اهللا املؤمنني ويدل 
  .ألهل اخلشوع

  : يظله اهللا يف ظله يوم القيامة) ج
سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله «: قال الرسول 

  .)١(»ورجل ذكر اهللا خالًيا ففاضت عيناه«: وذكر منهم »...
أن اخلاشع يف صالته يغلب علـى  : ووجه الداللة من احلديث

ا فكان بذلك ممن يظلهم اهللا يف حاله البكاء يف اخللوة أكثر من غريه
  .ظله يوم القيامة

                              
  .متفق عليه )١(



  

  ٤٥الةكنوز الص

  :اخلشوع يزيد من أجر الصالة) د
إن العبد ليصلي الصالة ما يكتب لـه منـها إال   «: قال 

عشرها، تسعها، مثنها، سبعها، سدسها، مخسها، ربعها، ثلثهـا،  
  .)١(»نصفها
  :مغفرة الذنوب واألجر العظيم) هـ

أََعـدَّ  : إىل قوله تعاىل الَْخاِشَعاِتَوالَْخاِشِعَني َو: قال تعاىل
  ]. ٣٥: األحزاب[ اللَُّه لَُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًما

  ):فتٌح ألبواب السماء: (ذكر االستفتاح -٤
اهللا أكـرب  «: وأذكار االستفتاح كثرية، أذكر منها هذا الذكر
ـ  »كبًريا، واحلمد هللا كثًريا، وسبحان اهللا بكرة وأصيالً بيل على س

أتدرون ما هو هذا الفضل؟ ! املثال ال احلصر متأمالً يف فضله الكبري؟
  .لقد فتحت له أبواب السماء

 –نصلي  –بينما حنن : قال –رضي اهللا عنهما  –عن ابن عمر 
اهللا أكرب كبًريا واحلمد هللا : إذ قال رجلٌ من القوم مع رسول اهللا 

من القائل «: ل اهللا فقال رسو. كثًريا وسبحان اهللا بكرةً وأصيالً
: أنا يا رسـول اهللا، قـال  : فقال رجلٌ من القوم »كلمة كذا كذا

  .)٢(»عجبت هلا فتحت هلا أبواب السماء«
يقـول   قال ابن عمر فما تركتهن منذ مسعت رسـول اهللا  

  .ذلك
                              

  ).٥/٢١١(وصححه ابن حبان ) ٤/٣٢١(رواه اإلمام أمحد  )١(
  .اه مسلمرو )٢(



  
الةكنوز الص ٤٦  

  : قراءة الفاحتة -٥
  : أعظم سورة يف القرآن) أ

ن قـد قـرأت   أال تعلم أنك بقراءتك لسورة الفاحتة فإنك تكو
  .أعظم سورة يف القرآن الكرمي

رضـي اهللا   –تأمل معي هذا احلديث، عن أيب سعيد بن املعلى 
فلم أجبه  كنت أصلي باملسجد فدعاين رسول اهللا : قال –عنه 

أمل يقـل اهللا  «: يا رسول اهللا إين كنت أصلي، فقال: مث أتيته فقلت
ألعلمنـك  : مث قال ا َدَعاكُْماْسَتجِيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسولِ إِذَ: تعاىل

 »سورة هي أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج مـن املسـجد  
يا رسول اهللا إنـك قلـت   : فأخذ بيدي فلما أردنا أن خنرج قلت
هي السبع املثاين والقرآن «: ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قال

  .)١(»العظيم الذي أوتيته
  : ثناء ودعاء) ب

 –احتة مقسومة على نصفني بـني اهللا  كما أن قراءة سورة الف
وبني العبد، فنصفها األول ثناء على اهللا تعـاىل   –سبحانه وتعاىل 

  . وتعظيم جلاللته ونصفها دعاء ومسألة من العبد
: يقول مسعت رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

قسمُت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي : قال اهللا تعاىل«
جمـدين  : قال الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني: ل فإذا قال العبدما سأ

                              
  ).٨/١٥٦(رواه البخاري  )١(



  

  ٤٧الةكنوز الص

هذا بيين : قال إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني    : عبدي، وإذا قال
اْهـِدَنا الصِّـَراطَ   : وبني عبدي ولعبدي ما سأل، فـإذا قـال  

ْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَـْيهِْم  ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِ* الُْمْسَتِقيَم 
  .)١(»هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: قال َولَا الضَّالَِّني

  :التأمني -٦
فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة فقد  –أخي املصلي  –أبشر 

  .غُفر له ما تقدم من ذنبه
إذا «: قال أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 

فقالوا آمـني   لَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّنيغَْيرِ ا: قال اإلمام
  .»فإنه من وافق قوله قول املالئكة غُفر له ما تقدم من ذنبه

آمـني، وقالـت املالئكـة يف    : إذا قال أحدكم«: ويف رواية
السماء آمني، فوافقت إحدامها األخرى غُفر له ما تقـدم مـن   

  .)٢(»ذنبه
  :الركوع -٧

إن العبد إذا قام يصلي «: لذنوب، قال ومن فوائده تساقط ا
أتى بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلمـا ركـع أو   

  .)٣(»سجد تساقطت عنه
  : الذكر بعد الرفع من الركوع -٨

                              
  ).١/٢٩٦(رواه مسلم  )١(
  ).١/٣٠٧(ومسلم ) ٢/٢٦٦(رواه البخاري  )٢(
  .وهو يف صحيح اجلامع) ٣/١٠(رواه البيهقي يف السنن الكربى  )٣(



  
الةكنوز الص ٤٨  

  .إن للذكر بعد الرفع من الركوع فضل كبري وأجر عظيم
 »ربنا ولك احلمـد / اللهم ربنا لك احلمد«: من وافق قوله) أ

   .غُفر له ما تقدم من ذنبه قول املالئكة
إذا «: قال أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 

اللهم ربنا لك احلمد، فإن : مسع اهللا ملن محده، فقولوا: قال اإلمام
ويف . )١(»من وافق قوله قول املالئكة غُفر له ما تقدم مـن ذنبـه  

  .»فقولوا ربنا ولك احلمد«: رواية
ربنا ولك احلمد محًدا «: من قال ة كتابإسراع املالئكة يف) ب

  :»كثًريا طيًبا مباركًا فيه
كنا نصلي : قال –رضي اهللا عنه  –عن رفاعة بن رافع الزرقي 

 »مسع اهللا ملن محده«: ، فلما رفع رأسه من الركعة قالوراء النيب 
ربنا ولك احلمد محًدا كثًريا طيًبا مباركًا فيه، : قال رجل من ورائه

رأيت بضـعة  «: أنا، قال: قال »من املتكلم«: نصرف، قالفلمَّا ا
  .)٢(»وثالثني ملكًا يبتدروهنا أيهم يكتبها

  : السجود -٩
إن السجود من أعظم أجزاء الصالة ألن فيها كمـال اإلذالل  

لذا جاء السجود حممالً باألجور  –سبحانه وتعاىل  –واخلضوع هللا 
  :متأملوا معي ذلكم الثواب العظي... والثواب 

                              
  ).١/٣١٠(ومسلم ) ٢/٢٨٢(رواه البخاري  )١(
  ).٢/٢٨٤(رواه البخاري  )٢(



  

  ٤٩الةكنوز الص

  ): الفوز باجلنة والنجاة من النار(الفالح ) أ
َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْركَُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبـُدوا  : قال تعاىل

  ].٧٧: احلج[ َربَّكُْم َوافَْعلُوا الَْخْيَر لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ
أي  لََعلَّكُْم ُتفِْلُحـونَ : )١(قال أبو بكر اجلزائري يف تفسريه 

  .لتتأهلوا بذلك للفالح الذي هو الفوز باجلنة بعد النجاة من النار
  :فضل اهللا ورضوانه والنور يوم القيامة) ب

ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعـُه أَِشـدَّاُء َعلَـى    : قال تعاىل
لًا ِمـَن اللَّـِه   الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركًَّعا ُسجًَّدا َيْبَتُغونَ فَْض
  ].٢: الفتح[ َورِْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد

ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَـرِ  : )٢(قال السعدي يف تفسريه 
أي قد أثرت العبادة من كثرهتا وحسنها يف وجـوههم   السُُّجوِد

م، استنارت بـاجلالل  حىت استنارت كما استنارت بالصالة بواطنه
  . ظواهرهم
  :رفع درجة وحط خطيئة) ج

عليكم بكثرة السجود فإنك ال تسجد هللا «: قال الرسول 
  .)٣(»سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة وحط عنك هبا خطيئة

  : مرافقة الرسول ) د
                              

  .قديرأيسر التفاسري لكالم العلي ال )١(
  .تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن السعدي )٢(
  ).١/٢٥٣(رواه مسلم  )٣(



  
الةكنوز الص ٥٠  

كنت أبيت مـع  : قال –رضي اهللا عنه  –عن ربيعة بن كعب 
: فقلـت  »سلين«: ه، فقال يل، فآتيه بوضوئه وحاجترسول اهللا 

. هو ذلك: قلت »أو غري ذلك؟«: أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال
  .)١(»فأعين على نفسك بكثرة السجود«: قال

  : موضع إجابة الدعاء) هـ
 «: قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة 

وهو ساجد فأكثروا  –عزَّ وجلَّ  –أقرب ما يكون العبد من ربه 
  .)٢(»الدعاء

وأما السجود فأكثروا من الـدعاء فقمـن أن    «: وقال 
  .)٣(»يستجاب لكم

  .جدير وحري: قمن
إن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبـه كلـها    «: قال النيب 

فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سـجد تسـاقطت   
  .)٤(»عنه

  :ال تأكل النار أعضاء السجود) ز
حرم على النار أن تأكل أعضـاء  إن اهللا «: قال الرسول 

                              
  ).١/٢٥٣(رواه مسلم  )١(
  ).١/٣٥٠(رواه مسلم  )٢(
  ).٢٠٧/٤٧٩) (٢٠٨/٤٧٩(رواه مسلم  )٣(
  .وهو يف صحيح اجلامع) ٣/١٠(رواه البيهقي يف السنن الكربى  )٤(



  

  ٥١الةكنوز الص

  .)١(»السجود
ألن أعضاء املؤمنني إذا مل يتب اهللا عليهم ومل يكن هلم حسنات 
ترجح على سيئاهتم فإهنم يعذبون بالنار بقدر ذنوهبم لكن أعضـاء  

  .)٢(السجود حمترمة ال تأكلها النار وال تؤثر فيها 
  :األرضأجٌر بعدد عباد اهللا يف السماء و: التشهد األول -١٠

ويتجلى يف التشهد األول فضل عظيم من خالل مجلة دعائيـة  
وسط هذا التشهد فتأمـل   »السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني«

  :معي ذلك
علمين رسول : قال –رضي اهللا عنه  –عن عبد اهللا بن مسعود 

كما يعلمـين السـورة مـن     –كفي بني كفيه  –التشهد  اهللا 
الصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب التحيات هللا و«: القرآن

فإنكم  »ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
أشـهد  «إذا قلتموها أصابت كل عبد هللا صاحل يف السماء واألرض 

  .)٣(»أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله
نا ولكل عبـاد  إن الدعاء بالسالمة من النقائص ومن كل آفة ل

اهللا الصاحلني يف السماء واألرض حيهم أو ميتهم مـن اآلدمـيني   
فانظر إىل كرم اهللا عليك حيث يؤتيك األجر بكل . واملالئكة واجلن

  . من سلمت عليه من عباد اهللا الصاحلني
                              

  ).١٨٢(ومسلم ) ٨٠٦(رواه البخاري  )١(
  .-رمحه اهللا  –شرح الشيخ حممد بن عثيمني  ٣الشرح املمتع على زاد املستقنع ج )٢(
  ).٨٣١(رواه البخاري  )٣(



  
الةكنوز الص ٥٢  

  ):الصالة على النيب (التشهد األخري  -١١
 أجور كثرية وحسـنات مضـاعفة   للصالة على النيب حممد 

  : منها
  : االقتداء باهللا ومالئكته) أ

إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن : قال تعاىل
  ].٥٦: األحزاب[ َآَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

  : مضاعفة األجر إىل عشرة أضعاف) ب
من «: قال أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 

  .)١(»صلى صالة واحدة صلى اهللا عليه عشًرا
  ): خطيئات(حمو عشر سيئات + كتابة عشر حسنات ) ج

من صلى علي مرة واحدة كتب اهللا لـه عشـر   «: قال 
: ويف روايـة . »وحما عنه عشر سـيئات «:ويف لفظ. )٢(»حسنات

  .)٣(»وحط عنه عشر خطيئات«
   :الدعاء قبل السالم -١٢

لو مل يكن من فضل الدعاء قبل السالم إال كونه موطن إجابـة  
فـدعاؤه أوىل   ويناجيـه لكفانا ذلك ألنَّ املصلي مقبل على ربـه  

  .باالستجابة لكونه ما زال يف صالته
                              

  ).١٥٣٠(وأبو داود ) ٤٠٨(رواه مسلم  )١(
  . رواه الترمذي وابن حبان )٢(
  .أخرجه أمحد والنسائي وابن حبان واحلاكم وصححه )٣(



  

  ٥٣الةكنوز الص

إذا صـلى  «: قـال  أن النيب  –رضي اهللا عنه  –عن علي 
ا مث ليتخري من املسألة م«: وفيه »...التحيات هللا : أحدكم فليقل

  .)١(»مث ليتخري من الدعاء«: ويف رواية. »شاء
أي : قال لرسـول اهللا   –رضي اهللا عنه  –وعن أيب أمامة 

  .)٢(»جوف الليل، ودبر الصلوات املكتوبات«: الدعاء أمسع قال
  . ودبر الصالة يطلق غالًبا على ما قبل السالم

                              
  .رواه البخاري ومسلم )١(
  .رواه الترمذي )٢(



  
الةكنوز الص ٥٤  

  :ملخص الكنز الثاين يف الصالة
  األجر  العمل

  .درجات ومغفرة ورزق كرمي) أ  فضل الصلوات -١
حمــو / تكفــري الســيئات) ب

  .اخلطايا
  .الرمحة) ج
  .الفردوس/ دخول اجلنة) د

  . النور) هـ
شهود مالئكة الليل والنـهار  ) و
  ).العصر/ الفجر(
ــة ) ز ــول اجلن ــر(دخ / الفج

  ).العصر
/ الفجـر  (عدم دخول النار ) ح

  ).العصر
  ).الفجر) (حفظه(ذمة اهللا ) ط
  ).العصر/ الفجر (رؤية اهللا ) ي
  ).العشاء(كقيام نصف الليل ) ك

  )الفجر(وكقيام الليل كله 
 ١٠×  ٢٧(حســــنة  ٢٧٠  أداء الصالة مجاعة -٢

  )حسنات



  

  ٥٥الةكنوز الص

) الفـردوس  –الفوز باجلنة ) ( أ  اخلشوع يف الصالة -٣
  .والنجاة من النار

  .حمبة اهللا) ب
إظالل اهللا له يف يوم ال ظل ) ج

  .إال ظله
  .ةزيادة أجر الصال) د

مغفرة الـذنوب واألجـر   ) هـ
  .العظيم

  انفتاح أبواب السماء  ذكر االستفتاح -٤
  قراءة أعظم سورة يف القرآن) أ  قراءة الفاحتة -٥

ثناء (مقسومة بني اهللا والعبد ) ب
  )دعاء+ 

  غفران الذنوب  التأمني -٦
  تساقط الذنوب  الركوع -٧
الذكر بعـد الرفـع مـن     -٨

  الركوع
  .غفران الذنوب) أ

  .إسراع املالئكة يف كتابتها) ب
الفوز باجلنة والنجاة (الفالح ) أ  السجود -٩

  ).من النار
فضل اهللا ورضوانه والنـور  ) ب

  . يوم القيامة



  
الةكنوز الص ٥٦  

  .رفع درجة وحط درجة) ج
  .يف اجلنة مرافقة الرسول ) د

  .تساقط الذنوب) هـ
عدم أكل النـار ألعضـاء   ) و

  ).للعصاة من املؤمنني(السجود 
أجر كل من سلمت عليه مـن    شهد األولالت -١٠

  عباد اهللا الصاحلني
التشهد األخري والصـالة   -١١

  على النيب 
  .االقتداء باهللا ومالئكته) أ

مضاعفة األجر إىل عشـرة  ) ب
  .أضعاف

كتابة عشر حسنات وحمـو  ) ج
  ).خطيئات(عشر سيئات 

  موطن إجابة  الدعاء قبل السالم -١٢

  



  

  ٥٧الةكنوز الص

  الكنز الثالث
  فعال بعد الصالةاألذكار واأل

تنوعت صيغ األذكار بعد الصالة وتنوعت أجورها وفضائلها، 
  : ومن ذلك

) مـرة  ٣٣(والتجميد ) مرة ٣٣(التسبيح : غفران الذنوب) أ
  . والتهليل مرة واحدة) مرة ٣٣(والتكبري 

: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 
ثـني، وكـرب اهللا ثالثًـا    من سبح يف دبر كل صالة ثالثًا وثال«

وثالثني، ومحد اهللا ثالثًا وثالثني، فذلك تسعة وتسعون مث قال متام 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو : املائة

على كل شيء قدير غفرت خطايـاه وإن كانـت مثـل زبـد     
  .)١(»البحر
+ دخـول اجلنـة   + اكتساب الفضل والدرجات والنعيم ) ب

+ مرات ) ١٠(احلمد + مرات ) ١٠(التسبيح = حسنة ) ١٥٠٠(
  .مرات) ١٠(التكبري 

يا رسول اهللا ذهـب  : قالوا –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 
: قـالوا  »كيف ذاك؟«: أهل الدثور بالدرجات والنعيم املقيم، قال

صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أمواهلم، 
أفال أخربكم بأمر تدركون مـن كـان   «: قال. لوليست لنا أموا

                              
  ).١٤٦/٥٩٧(رواه مسلم  )١(



  
الةكنوز الص ٥٨  

قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم وال يأيت أحد مبثل ما جئتم به إال 
تسبحون يف دبر كل صالة عشًرا وحتمدون عشـًرا  : من جاء مبثله

  .)١(»وتكربون عشًرا
 –أو خلتـان   –خصلتان «: قال وعن عبد اهللا بن عمر عن النيب 

يسبح : مها يسري ومن يعمل هبما قليل –إال دخل اجلنة  ال حيافظ عليهما عبد مسلم
مخسـون ومائـة    اهللا يف دبر كل صالة عشًرا وحيمده عشًرا ويكربه عشًرا فـذلك 

  .)٢(»...يف امليزان  باللسان وألف ومخسمائة
  . بعد الصالة الواحدة ١٥٠) = مخسون ومائة(
  ٣٠= تكبري ) ١٠+ (محد ) ١٠+ (تسبيح ) ١٠(

   ١٥٠) = صلوات( ٥×  ٣٠
  وأما األلف ومخسمائة يف امليزان 

  حسنة ١٥٠٠= حسنات  ١٠×  ١٥٠
  : دخول اجلنة= قراءة آية الكرسي ) ج

: قال رسـول اهللا  : قال –رضي اهللا عنه  –عن أيب هريرة 
من قرأ آية الكرسي عقب كل صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال «

  .)٣(»املوت
                              

  ).٦٣٢٩(رواه البخاري  )١(
وابن ماجه ) ١٣٤٧(والنسائي ) ٣٤١٠(والترمذي ) ٥٠٦٥(رواه أبو داود  )٢(
)٩٢٦.(  
  .رواه النسائي )٣(



  

  ٥٩الةكنوز الص

  .)١(إال املوت  يعين مل يكن بينه وبني دخول اجلنة
  : بيت يف اجلنة= أداء السنة الراتبة ) د

  ).ركعة ١٢(أن السنن الرواتب  –فيما سبق  –حنن علمنا 
مسعت : قالت –رضي اهللا عنهما  –عن أم حبيبة بنت سفيان 

يف  –تعاىل  –ما من عبد مسلم يصلي هللا «: يقول رسول اهللا 
بين اهللا له بيًتا يف  كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوًعا غري فريضة إال

  .)٢(»اجلنة أو إال ُبين له بيٌت يف اجلنة

                              
  .١٥٢الوابل الصيب من الكلم الطيب، ابن قيم اجلوزية ص )١(
  .والترمذي) ١/٥٠٣(رواه مسلم  )٢(



  
الةكنوز الص ٦٠  

  : ملخص الكنز الثالث للصالة
  األجر  العمل

التسبيح والتحميد والتكبري  -١
  والتهليل

اكتسـاب  + غفران الـذنوب  
+ الفضل والدرجات والنعـيم  

  .حسنة) ١٥٠٠(دخول اجلنة 
  .دخول اجلنة  قراءة آية الكرسي -٢
  .بيت يف اجلنة  سنن الرواتبأداء ال -٣

  



  

  ٦١الةكنوز الص

  املراجع
  . القرآن الكرمي -١
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حممد فـؤاد عبـد    -٢

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧الباقي، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن  -٣

ـ   ريوت، الطبعـة الرابعـة،   ناصر السعدي، مؤسسة الرسـالة، ب
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧
أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، أبو بكر جابر اجلزائري،  -٤

مكتبة دار العلوم واحلكـم، املدينـة املنـورة، الطبعـة الثانيـة،      
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦
صحيح البخاري، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بـن إمساعيـل    -٥

ــع،  ــر والتوزي ــالم للنش ــاري، دار الس ــة األوىل،  البخ الطبع
  . م١٩٩٧/هـ١٤١٧
صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسني مسـلم بـن احلجـاج     -٦

النيســابوري، دار الســالم، الريــاض، الطبعــة األوىل،    
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لإلمام احلافظ أمحـد   -٧

  .بن علي بن حجر العسقالين، دار املعرفة، لبنان
مام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي رياض الصاحلني، لإل -٨

الدمشقي، دار الفيحاء، دمشق، دار السالم، الرياض، الطبعة الثانية 



  
الةكنوز الص ٦٢  

  .م١٩٩٠/هـ١٤١١عشرة، 
من احلديث الشريف، اإلمام احلافظ  –الترغيب والترهيب  -٩

زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، دار إحياء التـراث  
  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، ، الطبعة الثالثة١العريب ج
شرح السنة، لإلمام حممد احلسني بن مسعود البغـوي،   -١٠

  . م١٩٩٨/هـ١٤١٩، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ٢ج
  . الطب النبوي، ابن قيم اجلوزية، مكتبة الرياض احلديثة -١١
الوابل الصيب من الكلم الطيب، لإلمام مشس الدين حممد  -١٢

وزية، دار الريان للتراث، الطبعـة األوىل،  بن أيب بكر بن القيم اجل
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠

الشرح املمتع على زاد املستقنع، شرح فضـيلة الشـيخ    -١٣
مؤسسة آسام للنشر، الرياض،  ٣، ج٢حممد بن صاحل العثيمني، ج

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الطبعة األوىل، 
إيقاظ اهلمم املنتقى من جامع العلوم واحلكم يف شـرح   -١٤

ن جوامع الكلم، ابن رجب، بقلم أيب أسامة سليم مخسني حديثًا م
بن عبيد اهلاليل، دار ابـن اجلـوزي، الطبعـة الرابعـة، صـفر      

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩
املتجر الرابح يف ثوب العمل الصاحل، للحافظ أيب حممـد   -١٥

عبد . شرف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي، دراسة وحتقيق د
ضر للطباعة والنشر والتوزيـع،  امللك بن عبد اهللا بن دهيش، دار خ



  

  ٦٣الةكنوز الص

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧بريوت، لبنان، الطبعة السابعة، 
تيسري العالم شرح عمدة األحكام، عبد اهللا بـن عبـد    -١٦

الرمحن بن صاحل آل بسام، دار الفيحـاء، دمشـق، دار السـالم،    
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الرياض، الطبعة الثانية، 

فهد بـن  . هها، دالصالة يف القرآن الكرمي، مفهومها وفق -١٧
عبد الـرمحن الرومـي، مكتبـة العبيكـان، الطبعـة السـابعة،       

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
صاحل بـن غـامن   . صالة اجلماعة حكمها وأحكامها، د -١٨

  .هـ١٤١٦السدالن، دار بلنسية، الرياض، الطبعة الثالثة، 
حسن أبو غـدة، مكتبـة   . قطوف من فقه العبادات، د -١٩

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ألوىل العبيكان، الرياض، الطبعة ا
 ١٢٠أحاديث وعظات يف فضل التبكري يف الصلوات و  -٢٠

مسألة يف أحكام املسبوق يف سائر الصلوات عمر بن حممـد بـن   
  .هـ١٤١٩مسعود الشريف، دار اخلراز، جدة، الطبعة األوىل، 

، عادل حمي فضل الصالة والتسليم على خامت النبيني  -٢١
  .هـ١٤١٥لطبعة األوىل، الدين نّصار، مطبعة سفري، ا

قاسم بـن  . دروس يف تدبر معاين أقوال الصالة، د ١٠ -٢٢
/ هـ١٤٢٠صاحل الفهد، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 

  .م٢٠٠٠
سبًبا للخشوع يف الصالة، حممد صاحل املنجد، إدارة  ٣٣ -٢٣



  
الةكنوز الص ٦٤  

الشؤون الدينيـة بـالقوات اجلويـة، الريـاض، الطبعـة األوىل،      
  .هـ١٤١٥
كيف ختشعني يف الصالة، رقية بنت حممد بن حمـارب،   -٢٤

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣مطبعة سفري، الطبعة اخلامسة، 
ماذا تفعل يف عشر دقائق، عبـد امللـك القاسـم، دار     -٢٥

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩القاسم، الطبعة األوىل، 
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