
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

 اهللا صـلى  واحدة علي صلى من 
)درجـات  عـشر  له ورفع خطيئات عشر عنه وحط صلوات شرع عليه





٦٣٥٩) (رمحه اهللا(لشيخ األلباين صحيح اجلامع ل.(  


 
 عشرا يصبح حني على صلى من 

القيامة يوم شفاعيت أدركته عشرا ميسي وحني  



 ٦٣٥٧) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين.(

 

 فليبــدأ أحــدكم صــلى إذا 
 مبـا  بعد يدعو مث النيب على يصلي مث عليه والثناء عزوجل بتمجيدربه

 )٦٤٨) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين  )شاء



حمجوب دعاء كل 

وسـلم  عليـه  اهللا صلى النيب على يصلى حىت 


٤٥٢٣ () رمحه اهللا(جلامع للشيخ األلباينصحيح ا(  
 

 بسِم اللَِّه الرحمِن الرحيِم
          ِضلَّ لَهفَالَ م ِد اللَّههي نفُِسنا موِر أَنرش وذُ ِبِه ِمنعنو هِفرغتسنو هِعينتسِللَِّه ن داحلَم

له ِإالَّ اللَّه وأشـهد أَنَّ محمـداً عبـده       ومن يضِللْ فَال هاِدي لَه وأشهد أنْ ال إِ        
ولُهسرو . دعا بأَم.  



















 

ها ياـوا  الَّذين أينـلُّوا  آمـهِ  صلَيع 

 )٥٦ :األحـزاب ( )تسِليماً وسلِّموا
  

 
  إال علي يصلي عبد من ما 

علي يصلي دام ما املالئكة عليه صلت   
       


)٥٧٤٤ () رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين

 


 

 اهللا فـإن  علي الصالة أكثروا 
 : امللك ذلك يل قال أميت من رجل علي صلى فإذا قربي عند ملكا يب وكل

 )الـساعة  عليـك  صلى فالن بن فالن إن حممد يا 






  .)١٢٠٧ () رمحه اهللا( للشيخ األلباين صحيح اجلامع


 

)طريـق  خطـئ  علي الصالة نسي من 
اجلنة

 ٦٥٦٨(للشيخ األلباين  صحيح اجلامع.(  
)ذكـرت  من 

 )اجلنة طريق به خطىء علي؛ الصالة سيفن عنده


  ٦٢٤٥) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين.(  

 
 

ــرة أيب هري
اهللا يذكروا مل و فتفرقوا جملس يف قوم اجتمع ما 

 )القيامة يوم عليهم ترة جملسهم كان إال وسلم عليه اهللا صلى النيب على يصلوا و





 ٥٥١٠) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين(
     



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
كعب بن أيب   )يـا  قلت 

 مـا  فقـال  ؟ صاليت من لك أجعل فكم عليك الصالة أكثر إين اهللا رسول
 النـصف  قلت لك خري فهو زدت فإن شئت ما قال الربع قلت قال شئت
 فـإن  شئت ما قال فالثلثني قلت قال كل خري فهو زدت فإن شئت ما قال

 ويغفر مهك تكفى إذا قال كلها صاليت لك أجعل قلت لك خري فهو زدت
ذنبك لك














 




١٦٧٠( )رمحه اهللا(رهيب للشيخ األلباينصحيح الترغيب والت(.  


 
 )إال علـي  يـسلم  أحـد  من ما 

)الـسالم  عليـه  أرد حىت روحي علي اهللا رد 



 )٥٦٨٩(ي ) رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلبان

      


        
      

)اهللا ن شاءإ(.  
   أتاين 

 فلم عنده ذكرت من و ... حممد يا : فقال ) عليه السالم(جربيل
 ،آمني: قل اهللا فأبعده النار فدخل فمات عليك يصل
آمني:فقلت       




صحيح اجلامع للشيخ .آمني: ، منيش وومت آمني 
) ٧٥)(رمحه اهللا(األلباين    

علي يصل فلم عنده ذكرت رجل أنف رغم   
      

  
).٣٥١٠) (رمحه اهللا(صحيح اجلامع للشيخ األلباين 


  هللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد

والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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