
 

حتساب فعن يعلى بن أمية قال : إنى ألمكث فى المسجد ساعة ما أمكث إال ألعتكف , و قال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فية , و إن جلس فى المسجد ا االعتكاف  .1

 الخير فهو معتكف , و إال فال

 البخاري :لمحدث   ورجل قلبه معلق في المساجد...  سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله هللا ظل   .2

 من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر هللا وحق على المزور أن يكرم الزائر زيارة هللا  .3
 

 صحيح :  يتبشبش أهل الغائب بطلعتهال يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد ال يريد إال الصالة فيه إال تبشبش هللا إليه كما  هللا فرح  .4

 ال يزال العبد في صالة ماكان في مصاله ينتظر الصالة وتقول المالئمة : اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث الصالة انتظار  .5
 

الصفوف األولى وميامن   .6

  الصفوف

 االذان

 يستهموا عليه الستهموالو يعلم الناس مافي النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن 

 وان الصف األول على مثل صف المالئكة ولو علمتم ما فضيلته البتدرتموه
 إن هللا ومالئكته يصلون على الصف األول أو الصفوف األولى

 صحيح   إن هللا ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف

عجب هللا تعالى من   .7

 الصالة في الجماعة
 إسناده حسن إسناده حسن   الجميعإن هللا ليعجب من الصالة في 

 

 من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصالة المكتوبة فصالها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر هللا له ذنوبه مغفرة الذنوب  .8
 البخاري :المحدث  ذنبه من، ثم أتى المسجد ، فركع ركعتين ، ثم جلس ، غفر له ما تقدم  الوضوءمثل هذا  توضأ من

 صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة سبع وعشرين درجة  .9

 إن الشيطان ذئب لإلنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة تعصم العبد من الشيطان   .11

فضل الجماعة زيادة   .11

 بزيادة عدد المصلين
 إن صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلين أزكى من صالته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى هللا عز وجل

براءتان لمن صلى أربعين   .12

 يوما يدرك التكبيرة األولى
 براءتان : براءة من النار وبراءة من النفاق من صلى هلل أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة األولى كتب له

 إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل عمارة المسجد   .13

  سماع درس فى السيارة  .14

فضل المشي إلى المسجد   .51

 ألداء الصالة مع الجماعة
 

 تكتب آثاركم
الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير والمشي على األقدام إلى المكث في المساجد بعد الصالنعم في الكفارات والكفارات : 

 ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه
 ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به الدرجات

 . حسنه ( في صحيح مسلم ) كل خطوة واحدة يرفع هللا بها درجة وتحط عنه خطيئة وتكتب له حسنه وهذه الزيادة األخيرة
 

 مهد هللا له طريقا الى الجنة طلب العلم  .51

المكث في المساجد بعد   .51

 الصالة

 ةنعم في الكفارات والكفارات : المكث في المساجد بعد الصال

 من خرج من بيته متطهرا إلى صالة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم  حج وعمرة  .51
كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر هللا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين  

 من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله  قيام ليلة  .51
 

 ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على هللا حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ضامن  .02
 

المشاءون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامةليبشر  بنور  .05  
 

 من غدا إلى المسجد وراح أعد هللا له نزله من الجنة كلما غدا أو راح نزله  .00

 من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة هللا فمن اخفر ذمة هللا كبه هللا في النار لوجهه ذمة هللا  .02

من أعظم شعائر اإلسالم إظهار لشعيرة لوحدة المسلمين لقاء االخوة  .02  

  البعد  عن المعاصى  .01

ن صلى البردين دخل الجنةم دخل الجنة  .01  

 لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار  .01

  سنة  .01
 وفرض من هللا

السواك والعطر ولبس االبيض والقميص والعمامة   الجماعة بصالة وسلم عليه هللا صلى النبي اهتمام   
  وجهه يريدون والعشي بالغداة ربهم يدعون الذين مع نفسك واصبر

والدعاء ذكر هللا  .01 الذكر بعد الصالة –ال يرد  واإلقامةالدعاء بين االذان    

5112=  01صالة في  12 في رمضان  .22  
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