
 ثمرات الصالة



الثمرة األولى 

 أنها أفضل القربات إلى رب

األرض والسموات فليس هناك 

عمل يتقرب به إلى اهلل أحب 

 .إليه منها



أقرب  )قال صلى اهلل عليه وسلم

رواه  (مايكون العبد من ربه وهو ساجد

 مسلم

(19)العلق (واسجد واقترب)قال تعالى 



الثمرة الثانية 

أنها منهاة عن اإلثم والفحشاء. 

إن الصالة تنهى عن )قال تعالى

 (45)العنكبوت( الفحشاء والمنكر



الثمرة الثالثة 

مكفرة للذنوب والسيئات. 

َوأقم الصالَة طرفّي )قال تعالى
النهار وُزلفًا ِمن اللّيل إن الحسنات  

ُيذِهبن السيئات ذلك ذكرى 
 (14)هود( للذاكرين



تابع الثمرة الثالثة 

حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن 
الرسول  صلى اهلل عليه وسلم 

والجمعة إلى ,الصلوات الخمس)قال
الجمعة ورمضان إلى رمضان 

 (إذا اجتنبت الكبائر,مكفرات مابينهن
 .أخرجه مسلم



تابع الثمرة الثالثة 

حديث عثمان رضي اهلل عنه قال سمعت 

 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

ال يتوضأ رجل مسلم فيحسن )

فيصلي صالة إال غفر اهلل له ,الوضوء

   أخرجه مسلم (مابينه وبين الصالة التي تليها



ثمرة الرابعةال 

 نزول الرحمات على العبد ما

دام في صالته حتى ينصرف 

 .وتحفه المالئكة



الثمرة الخامسة 

 تزيد الحسنات و ترفع الدرجات ويحط اهلل

بها الخطايا لحديث ثوبان مولى رسول اهلل 

 :صلى اهلل عليه وسلم أنه قال له

عليك بكثرة السجود فإنك التسجد هلل سجدة )

( إال ورفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة
 أخرجه مسلم



الثمرة السادسة 

  تمحو الخطايا؛لحديث أبي هريرة رضي اهلل
سمعت الرسول صلى اهلل عليه :عنه قال

أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم )وسلم يقول
هل يبقى من ,يغتسل منه كل يوم خمس مرات

,  اليبقى من درنه شيء:درنه شيء؟ قالوا
فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اهلل  :قال

 رواه مسلم (بهن الخطايا

 



الثمرة السابعة 

 فالصالة سرور لنفوس . وازالة الهم والغم , انشراح الصدر
 المؤمنين وقرًة ألعينهم

يا أيها )فأمر اهلل عباده بالفزع إليها واالستعانة بها قال تعالى
 (153)البقرة( الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة

  (أرحنا بها,أقم الصالة,يابالل)قال صلى اهلل عليه وسلم
 وصححه األلباني,رواه أحمد وأبو داود

وجعلت قرة عيني في )قال صلى اهلل عليه وسلم
 رواه أحمد والنسائي (الصالة



الثمرة الثامنة 

جالبة للرزق 

وأمر َأهلك ِبالصالة )قال تعالى

وَاصَطِبر َعليها ال نسألك ِرزقًا َنحُن 

 (132)طه( َنرزقك والعاقبة للتقوى



الثمرة التاسعة 

 الصالة نور للمؤمنين في الدنيا

 .واآلخرة

لحديث أبي مالك األشعري رضي اهلل 

 .رواه مسلم( والصالة نور)عنه

 



دليل الثمرة التاسعة 

لحديث عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن 

النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه ذكر الصالة يومًا 

من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة )فقال

,  ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور,يوم القيامة

,  وكان يوم القيامة مع قارون, والبرهان وال نجاة

أخرجه اإلمام أحمد في المسند ( وأبي بن خلف,وهامان,وفرعون

 بإسناد حسن

 



 الثمرة العاشرة 

 الصالة من أعظم أسباب دخول

الجنة برفقة النبي صلى اهلل عليه 

والذين هم على )وسلم قال تعالى

أولئك في جنات .صالتهم يحافظون

 (35,34)المعارج( مكرمون

 



دليل الثمرة العاشرة 

لحديث ربيعة بن كعب األسلمي رضي اهلل عنه 
كنت أبيت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه )قال

( سل)فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي,وسلم
أو غير )قال,أسألك مرافقتك في الجنة)فقلت
فأعني على نفسك )قال, (هو ذاك)قلت( ذلك؟

 رواه مسلم (بكثرة السجود



الثمرة الحادية عشر 

 

يغفر اهلل بها الذنوب فيما بينها 

 وبين الصالة التي تليها



دليل الثمرة الحادية عشر 

 

سمعت : لحديث عثمان رضي اهلل عنه قال

ال : )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

فيصلي  ,يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء

صالة إال غفر اهلل له مابينه وبين الصالة التي 

 رواه مسلم (تليها



دليل الثمرة الثانية عشر 

 

 

 

 تكفر ماقبلها من الذنوب

 
 



دليل الثمرة الثانية عشر 

 

سمعت رسول : لحديث عثمان رضي اهلل عنه قال

مامن امريء : )اهلل صلى اهلل عليه وسلم يثول 

فيحسن ,مسلم تحضره صالة مكتوبة

وركوعها إال كانت كفارة ,وخشوعها,وضوءها

وذلك ,مالم يأت كبيرة,لما قبلها من الذنوب

 رواه مسلم( الدهر كله



الثمرة الثالثة عشر 

 

 

أنها من أسباب رحمة اهلل بعبادة قال 

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا )تعالى

 (56)النور (الرسول لعلكم ترحمون

 


