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ه ال شريك له  وحد   العالمين وأشهد أن ال إله إال الل   رب   لل  الحمد  

بي ين   ه خاتم  ه ورسول  ا عبد  محمد    ، وأشهد أن  الصالحين    ولي     ى الل  صل    ، النـ 

 ؛  الدين    إلى يوم    وتابعيهم بإحسان    وصحبه    عليه وعلى آله  

 :  أما بعد 

  رة  هو المش  الصحيحة   فيها األحاديث   جمعت   مختصرة   رسالة  فهذه 

 س  جنيها الم  التي ي   المباركة   تعداد األجور العظيمة، والغنائم يف 
  بقيامه   م  ل 

  : ها يت  وسم   ، يها مع الجماعة يف المسجد  ه عل محافظت  و  الفجر   لصالة  

 . « الفجر   صالة    د  ه  اغتنام األجر لمن ش  » 

ر مز صالة ا ل و  ج  تنفرد  هبا عن بقي ة الصلوات، ولذلك   وفضائل   ايا لف 

 هبا يف سورة الفجر.   الل    أقسم  

  فأقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخر  »  : $  السعدي  الشيخ  قال 

  الة  ن اآليات الد  النهار م    ا يف إدبار الليل وإقبال  م  هار، ل  الن   الليل ومقدمة  

لجميع األمور، الذي   ر  ـدب  الم  ه وحد   هوأن  الل تعالى،  قدرة  على كمال 
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  أن    ن  س  ح  ي  ،  مة  معظ    فاضلة    يف الفجر صالة    إال له، ويقع    ال تنبغي العبادة  

 ق  ي  
   .(1) هبا« الل   م  س 

لها المسلم من هذه   بعد أن ذكرت  ث م   الغنائم  واألجور التي ي حص 

  إذا غنائم  أخرى ينالها المسلم     ت  ر  ك  ذ  األعمال التي تحتف  بصالة الفجر،  

ل    واألعمال   يف المسجد، وهذه الفضائل   وات المفروضة حافظ على الص 

م  صالة  ا للفائدة   تع  ا للع باد الفجر وغيرها من الصلوات؛ تتميم   . ، ونصح 

ها  ها ها وقارئ  كاتب   هبذه الرسالة   سأل  أن ينفع  أ والل     وأن تكون   وناشر 

 . الفجر    على صالة    على المحافظة    للمسلمين  عون ا  

ا وباطن ا،  أوال   لل   والحمد   ا وظاهر  وصلى الل  وسل م على نبي نا  وآخر 

 ه أجمعين. ه وصحب  وعلى آل    محمد  

 

 

 وكتبه: سالم بن سعد الطويل                                                                

  

 

 . ( 923)ص:    تفسير السعدي   ( 1) 
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ُُمكانةُ  ُيفُاإلسالمُ ُالةُ الص 

  

الة   ُُ»ُ: ملسو هيلع هللا ىلص  قول ه اإلسالم، والدليل   عمود   الص  ُاألمر ُُرأس 

ُوعمودُ اإلسالمُ  ،ُ ُالص  ا يدل  على أهمي ة الصالة  ، ( 1) ...«الةُ ه   ومم 

 ها:منزلت   وعظيم  

ج   يف الس   ضتر  التي ف   الوحيدة   ها العبادة  أن   -1 ر  موات عندما ع 

ُُرضُعليُ ،ُففُ وحُىماُأُ ُإليُ ُفأوحىُالل ُُ» : ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ، ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  

ُيفُُخمسينُصالةُ  ُيومُوليلةُ،ُكل  ُمحمد ُ... ُيا ُإنهنُ حتىُقال: ،ُُ ُُخمس 

ُ ُُُصلوات  ُوليلةُ ُُيومُ ُُكل     . ( 2)   « ةُ ،ُفذلكُخمسونُصاُلعشر ُُُصالةُ ُُ،ُلكل 
ب  عليه العبد  يوم   ُ-2 ل ما يحاس  ُُ: ملسو هيلع هللا ىلص  القيامة، قال وهي أو 
ُ ل  ُبهُالعبد ُُ»أو  ب  الةُ ُيومُ ُماُيحاس  ُلهُسائر ُالقيامةُالص  ل ح  ْتُص  ل ح  ُُ،ُفإنُص 

 . ( 3) ه«ُُعملُ ُُه،ُوإنُفسدتُفسدُسائرُ عملُ 

  ن م  مجيب ا  ملسو هيلع هللا ىلص ة، قال الجن   دخول   أسباب  ن أعظمم  وهي   ُ-3

 . ( 4) «جودسكُبكثرةُالس ُفُْيُعلىُنفأعن ُ»سأله عن مرافقته يف الجن ة: 
 

 (.  413(، وحسنه األلباين يف اإلرواء رقم: ) 2616أخرجه الرتمذي رقم: ) (  1) 

   (، واللفظ له. 162رقم: )   (، ومسلم 349أخرجه البخاري رقم: ) (  2) 

(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  1859أخرجه الطرباين يف األوسط رقم: ) ( 3) 

   (. 1358رقم: ) 

 (. 489رقم: )   أخرجه مسلم (  4) 
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الة   ولذلك كانت   يف مرض موته،  ملسو هيلع هللا ىلص  وصايا النبي   ر  آخ   الص 

حين  ملسو هيلع هللا ىلص  الل ة رسول  وصي   ة  كانت عام  »قال:  ◙ عن أنس  ف

 ،كُموماُملكتُأيمانُ ُُالصالةُ ُُُ،كُموماُملكتُأيمانُ ُُالصالةُ :  الموت    ه  ر  ض  ح  

هبا  فيض  ه، وما يكاد ي  هبا صدر   ر  غ  ر  غ  ي   ملسو هيلع هللا ىلص  الل حتى جعل رسول  

 .( 1) «هلسان  

يف هذه الدنيا  المحبين   عيون   ة  قر   فالصالة  » : قال ابن  القي م     

 وال تسكن   القلوب   وال تطمئن   العيون   ر  ق  ن ال ت  م   ن مناجاة  ما فيها م  ل  

  ، منه   والقرب   ،له    والخضوع   ل  والتذل   ،ه بذكر   م  والتنع   ،ه   إليإال   النفوس  

ه من رب   ما يكون العبد   أقرب   وتلك الحال   ،السجود   ما يف حال  وال سي  

حناُبالصالةُ » : ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   ن هذا قول  فيها وم   ُأر   فأعلم   ( 2)  ُ«ياُبالل 

 .( 3)   « فيها  هعين    ة  قر   أن   أخرب  كما الصالة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص ه راحت   بذلك أن  

 

  

 

 

 

 (. 2178(، وصححه األلباين يف اإلرواء رقم: ) 12169أخرجه أحمد رقم: ) (  1) 

 (. 7892وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم: )   (، 23088أخرجه أحمد رقم: ) (  2) 

 (. 37ص:  ) حد إخوانه  أ رسالة ابن القيم إلى  (  3) 
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ُيفُوقتهاُعلىُالصالةُ ُالمحافظةُ ُأهميةُ ُبيانُ 

  

 : أي  ملسو هيلع هللا ىلص  بي  الن   ، قال: سألت  بن  مسعود  عبد اللعن 

ُإلى الل؟ قال: »  أحب    عمال  األ ؟ قال:  أي    م  : ث  قلت    «علىُوقتهاُُالةُ الص 

 . (1) «يفُسبيلُاللُالجهادُ ُُمُ ثُ ؟ قال: »أي   م  : ث  قلت  « الوالدينُُرُ ب ُُمُ ثُ ُ»

ل الة  الص  ف ما يف ذلك  ل     الل لىإ لاعمأحب  األ وقتها يف أو 

   .خيرإلى ال مبادرةال من

ة  و        و  ئ ل  رسول  الل    عن أ م  ف ر  : أي  ملسو هيلع هللا ىلص  ق ال ت  : س 

ُوقت ها » عمال  أفضل  ؟ قال :األ ل  ُيفُأو  الة   . (2)  «الص 

  وقتان:ويستثنىُمنُذلكُُ*ُ  

ُالظهُرُُرُ ـُتأخُي  : األوُل  ُالحرُ ُُصالة  دليل ـ وال ،  وُ ـُالُجُُردُ ـُحتىُيُبُُعندُشدة
 

 . له (، واللفظ  85(، ومسلم رقم: ) 5970أخرجه البخاري رقم: )   ( 1) 

ا اختلفت  ه مم  وغير    عن هذا الحديث    ما أجاب به العلماء   ل  حص  وم  »   : $ قال ابن حجر         

  ل  ك    أعلم    ائلين بأن  الختالف أحوال الس    لف  الجواب اخت    أن    ، األعمال   أفضل    هبأن    فيه األجوبة  

باختالف   أو كان االختالف   ، هبم   أو بما هو الئق   ، أو بما لهم فيه رغبة   ، بما يحتاجون إليه  قوم  

يف ابتداء اإلسالم    فقد كان الجهاد    ، منه يف غيره   أفضل    يف ذلك الوقت    العمل    يكون    بأن    األوقات  

على    صوص  الن   ضافرت  وقد ت   ، أدائها    م ن ن  هبا والتمك    إلى القيام    الوسيلة    هألن    ؛ األعمال   أفضل  

أو  ،  أفضل    الصدقة    المضطر تكون    دقة ومع ذلك ففي وقت مواساة  من الص    أفضل    الصالة    أن  

ن أفضل األعمال فحذفت  م    أو المراد    ق  طل  الم    هبا الفضل    ليست على باهبا بل المراد    أفضل    أن  

 . [ 9/ 2  فتح الباري ]   . «   وهي مرادة    ( ن م  ) 

 (. 1093(، وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم: ) 426أخرجه أبو داود رقم: )   ( 2) 
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ُُ:  ملسو هيلع هللا ىلص   قول ه ْيح  ْنُف  ُم  ُالحر  ة  ُشد  ،ُفإن 
الة  ُفأبردواُبالص  ُالحر  »إذاُاشتد 

»  . (1) جهن م 

ُلُ العشاءُإلىُثُ ُصالةُتأخيرُ : الثاين هُُلالليُث  ُأوُن ْصف  ُلمُيشق  ُُإذا

ُالناس ُعلى ه ؛ذلك تيُ: ملسو هيلع هللا ىلص  والدليل قول  ُأ م  ُعلى ُأشق  ُأْن »لوال

ُُأُمأل ُالل يل  ُإلىُث ل ث  شاء 
رواُالع  مُأْنُي ؤخ  ه «ُورت ه                 .(2) نصف 

ُالن بقالت:     وعن عائشة ُُُُملسو هيلع هللا ىلص ُُيُ أ ْعت م  ُُليلذات  ُحت ىُذهب  ة 

ُو ، ُالل يل  ة  ُُأحتُ عام  ُنام ُُخهى ُث م  ،
د  ُالمسج  ُ»إن هُُرل  ُفقال: ُفصل ى، ج

ُعلىُأ مُ ُلوْقت هاُلوال ق   . (3)ي«تأْنُأش 

ا يتساهل فيه كثير  من المسلمين  ، وقتهاعن تأخير  الصالة ومم 

عن الصالة    ينام    ن  لم    ، وقد جاء الوعيد  المكتوبة    عن الصالة    وم  الن وكذا  

 ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول الل      ندب  ج    بن    سمرة    ففي حديث    ،المكتوبة
ُاْبُُهُأتاينُالليلةُ إنُ : »قال ُقاالُليثاين،ُوإنُ عُ تُ ـآتيان،ُوإنهما ،ُُْقُلُ ط ُانُُْ:هما

ُوإنُ  ُوإنُ هُ عُ مُ ُيُانطلقت  ُأُ ما، ُعلىُرُ تيُْا ُآخ ُعُ طجُ ْضُمُ ُجلُ نا ُوإذا ُُقائمُ ُرُ ،

ُهوُيُ عليهُبصخرةُ  ُوإذا ُهُْ، ُُخرةُ ويُبالص  ُفيُ لرأس  ُُغُ لُ ثُْه ُفيُ رأس  ُُدُ هُ دُْت هُ ه،

ُُرُ ج ُالح ُُعُ بُ ْتُنا،ُفيُ اهُ هُ ُرُ ج ُالح ُ ُإليهُحتىُيُ ُعُ جُ رُْه،ُفالُيُ ذ ُفيأخ  ُُح ُص  هُرأس 
 

 (. 615(، ومسلم رقم: ) 536أخرجه البخاري رقم: ) (  1) 

ُ«: ملسو هيلع هللا ىلص  قول ه  ُجهن م  يْح  ْنُف 
  ُ.ُ«ه وفوران   ر  الح   : سطوع  الفيح  ُ»:  قال ابن األثير ،ُ»م 

 . [ 484/ 3النهاية يف غريب الحديث  ] 

 (. 5313(، وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم: ) 167أخرجه الرتمذي رقم: )   ( 2) 

 (، واللفظ له. 638(، ومسلم رقم: ) 7239أخرجه البخاري رقم: )   ( 3) 
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ُعُ فُْعليهُفيُ ُيعودُ ُمُ كماُكان،ُثُ  ُُل  ُعُ ماُفُ ُبهُمثل  ُ« قال: ولىاأل ُُةُ المرُ ُل  ُقلت 

ُقال:  ...؟ماُهذانُ ُُالل ُُُلهما:ُسبحانُ  ُلهما:ُفإنُ ُُقلت  ُالليلةُُُُيُقدُرأيت  منذ

ُعجبُ  ُالذيُرأيت   جل  ا الر  ك، أم  ر  ـا سنخبأما إن  ؟  قال: قاال لي:  ا،ُفماُهذا

جل   ه، فإن  ر  ج  ه بالح  رأس   غ  ل  ث  ي  عليه  الذي أتيت   ل  األو   ، القرآن   يأخذ   الر 

 . (1) «المكتوبة   عن الصالة   ه، وينام  ض  فيرف  

  لى الل  إ  ب  ويتقر    ،ن هواه ا للصالة م  وقت    شئ  نالناس ي    بعض  و

  ، بعد طلوع الشمس لفجرا  صالة   يجعل   ن  أ يتعمد  فبه  الل   بما لم يأمر  

 هعلى هذ هل لم ال صالة  الع   بعض المحققين من أهل وهذا على قول

ن صل ى  فم    ، قبل دخول الوقت الصالة   ي ن يصل  م   ه شأن  الحالة شأن  

ا  الصالة     ال ف بدل الن هار، الليل   ن صام  فهو كم   (2)  يف غير وقتها متعمد 

  .به من سلطان ا ما أنزل الل  ه ابتدع وقت  ألن  صيامه؛  يصح  

 
 (.   7047أخرجه البخاري رقم: ) (    1) 

ُأماُالذيُيُ : » ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  ُثلغُرأس  يف   العقوبة   علت  ج  : »  العربي  قال ابن   ، « رُ ج ُهُبالح 

     [. 441/ 12.] فتح الباري  « ه الرأس موضع    وم  والن ، ومة عن الصالة رأس هذه الن 

ُالمكتوبُةُوينامُ : » ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  ها  لخروج وقت   ي : »يعن بط ال  قال ابن   . « عنُالصالة

  ي وم، وه بالن   بطل  ت    ي الت   ي ه   هاألن    ؛ ها ه إلى تضييع صالة الصبح وحد  ما يتوج  ه، وهذا إن  وفوات  

ها  ل  يعت فحم  إذ ض   الصلوات   ، وسائر  المالئكة   عليها، وفيها تجتمع   المحافظة   د الل  أك   ي الت 

                 [. 135/ 3  شرح صحيح البخاري  ]    . « ها، لكن لهذه الفضل  ل  م  ح  م  

 ر  ـ ت    ن  يف حق  التائب م   $ قال شيخ اإلسالم  (  2) 
الة:   ك  شرع له  ا ال ي  عمد   الصالة    تارك  »  الص 

   ر  ـ كث  منه، بل ي    ها وال تصح  قضاؤ  
كأبي    ؛ طائفة من السلف   وهو قول   وم  التطوع، وكذا الص    ن  م 

         . « ة ما يخالف هذا، بل يوافقه ه، وليس يف األدل  عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباع  

 [. 320/ 5  ] الفتاوى الكربى 
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ُالصالةُ ُُتاركُ ُحكمُ 

  

المفروضة    الصالة    ترك    أن    ال يختلف المسلمون » :  $   قال ابن  القي م 

  من إثم قتل    الل أعظم  عند    ه  ثم  إ   وأن    ، الكبائر    ر  ـ الذنوب وأكب   أعظم  ا من  عمد  

  هوأن   ، الخمر   وشرب   نا والسرقة  الز   ومن إثم   ، األموال   وأخذ   فس  الن 

 . ( 1) « يف الدنيا واآلخرة   وخزيه    ه  ط  خ  وس  ،  الل   لعقوبة    ض  تعر  م  

 :  وتاركُالصالةُلهُحاالن 

ُاألولى ا  : أن يكون  الحال  ر  لف  جاحد 
ا لوجوهبا، فهذا  ي  ض  نكر  تها، وم 

ا ك  . ( 2)   العلم   أكرب بإجماع أهل  افر  كفر 

ا للصالة كسال  وهتاون ا، وهو  : أن يكون  الحالُالثانية  يعتقد  تارك 

ا أكربوال يجحد    هاوجوب     الراجح    ، وهذا هو القول  ( 3) ها، فإنه يكفر  كفر 

قين م   ق  ة  منها: عند بعض المح   ن أهل العلم ؛ ألدل 

 

 (. 31)ص: كتاب الصالة وأحكام تاركها  (  1) 

ـ ـر   (  2)  إن لم    قتل  ـ ي    الصالة كافر    فرض    جاحد    أجمع المسلمون على أن  » :  $ قال ابن  عبد الب

 [. 149/ 2]االستذكار   « ه ذلك ن كفر  م    يتب  

، قال وا:  الدرداء   وأبي    وجابر    عباس    بن  ا و   عن علي    ي و ر    تكفير  تارك الصالة كسال     (  3) 

ن  وي  فهو كافر    صل  لم ي    م    فال دين    صل  ن لم ي  م    مسعود    بن  ا الخطاب وعن    بن    عن عمر  ، وكذا ر 

  المبارك وأحمد    الل بن    ختياين وعبد  الس    تيبة وأيوب  ع    بن    م  ك  خعي والح  الن    له، وبه قال إبراهيم  

 [. 149/ 2]انظر االستذكار    « ه راهوي   بن    حنبل وإسحاق    بن  ا 

    



 اغتنام األجر ملن شهد صالة الفجر 
13 

ىت يت  متجت حت خت  يبجب حب خب مب ىب ): ه تعالىقول   -1

   ژمخ جس حس خس مس  حخ مج جح مح جخ  حج ىث يث مثجث 

 .ارهم الن ن أعظم أسباب دخول  م    فرتك  الصالة   ،[43:38]المدثر

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص الل  رسول   قال: سمعت   ◙ جابر   حديث   -2

ُبينُالرُ ُإنُ » ُُُكُ رُْتُ ُوالكفر ُُُركُ جلُوبينُالش   .( 1) « الةُ الص 

 كان أصحاب  » :  عبد الل بن شقيق العقيلي  قال التابعي  الجليل  -3

، ( 2) «الصالة غير  ه كفر  ا من األعمال ترك  ال يرون شيئ   ملسو هيلع هللا ىلص  محمد

حابة  ا من الص   على كفر تارك الصالة.  ♥وهذا ي شبه أن يكون  إجماع 

لت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن رجل  مات وهو ال يصلي، مع  ئس  

 كونه يعتقد الشهادتين، هل يدفن يف مقابر المسلمين؟

تارك  ر  ف  على ك   ة  والسن  من الكتاب   صوص  الن  ت  قد دل  » أجابت: ف

الة،  الص   وجوب   ، وإن أتى بالشهادتين، واعتقد  ال  س  ا وك  الصالة هتاون  

سلمين الم    معاملة    ل  عام  أنه ال ي    م  عل  لماء، وبذلك ي  ي الع  قول    وهو أصح  

ف التي يخشى  ـ ي  ن الج  ف  د  كما ت    ن  ف  د  بل ي    ،الةكفين والص  ـل والت  س  يف الغ  

  .( 3)   «...ي الناس هباتأذ  
 

 (. 82رقم: )   أخرجه مسلم   ( 1) 

 . ( 565، وصححه األلباين  يف صحيح الرتغيب، رقم: ) ( 2622رقم: )   الرتمذي أخرجه    ( 2) 

عبد العزيز بن  برئاسة الشيخ العالمة    ( 411/ 8)   المجموعة األولى - فتاوى اللجنة الدائمة   ( 3) 

عبد الرزاق عفيفي  و   ، عبد الل بن غديان و   ، الل بن قعود عبد  من:     ، وعضوية كل  عبد الل بن باز 

ا   . رحمهم الل جميع 
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ُُنُصلىُالفجرلمُ ُالغنائمُ

  
 

ُُُوط ُُيفُالبدنُطشان ُتحصيلُالُاألولى:ُالغنيمة ُ.سالن فُُُْيب 

ى وتوضأ وصل   الل   ر  ك  إذا استيقظ لصالة الفجر فذ  فالمسلم 

ُالشيطان د  ق  عنه ع   ت  انحل     ، أن  ◙أبي هريرة  حديث  والدليل  ،

يُ »ُقال: ملسو هيلع هللا ىلص  الل رسول  
كمُإذاُُأحدُ ُرأسُ ُعلىُقافيةُ  الشيطانُ  د ُعقُ 

،ُيُ 
د  ق  ُع  ُر ُْضُهوُنامُثالث  ُُب  قُْعُ ُكل 

ُمكانُ ُدةُ  ُُُها:ُعليكُليل  ْد،ُُُطويل  فارق 

ىُصلُ ُُنُْ،ُفإعقدةُ ُُْتُانحلُ ُُتوضأُ ُُنُْ،ُفإعقدةُ ُُْتُانحلُ ُُالل ُُُرُ كُ فذُ ُُاستيقظُ ُُفإنُ 

ُكلُ ُْتُانحلُ  ه د  ق  ُطيُ ع  ُفأصبحُنشيط ا ُها، ُفُْالن ُُب  ُس، ُوإالُأصبحُخبيث 

ُ  .(1)  «سُكسالنُ فُْالن ُ

  

 ةُاللالفجرُفهوُيفُذمُ ُنُصل ُىمُ ُالثانية:ُالغنيمة . 

 : ملسو هيلع هللا ىلص الل  ، يقول: قال رسول  ◙  ندب بن عبد الل لحديث ج  
ُفالُيطلبن ُُىُالصبح ُنُصلُ مُ » ُالل، ُبشيءُُمُ ُمُالل ُكُ ـُفهوُيفُذمة نُذمته

 .( 2) «هُيفُنارُجهنمُ هُفيكبُ فيدركُ 

ه  ضمان  و  ه أمان   الل وحفظ ه و عهد  ، أي يف « يفُذمةُالُل»  : ملسو هيلع هللا ىلص  قولُه

 . األذى و   بالشر    فال تتعرضوا له 
 

  . ، واللفظ للبخاري ( 776: ) م ومسلم رق   ، ( 3269)   أخرجه البخاري رقم:   ( 1) 

 . ( 657)   رقم:   مسلم   أخرجه   ( 2) 
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 فمن «هنُذمتهُبشيءُفيدركُ مُ ُمُالل ُكُ ـُفالُيطلبن ُ»  : ملسو هيلع هللا ىلص  قولُهُو

فلن   ه  ـ الل  ه  ـ ه، ومن يطلب  بحق   فالل يطلب   تعرض باألذى لمن صل ى الفجر 

ا وال ملجأ   وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين وترغيب يف  ، وهذا  يجد مفرًّ

 . حضور صالة الصبح 

 .(1) ه  ه فيها  على وجه  ب  يقل   «هُيفُنارُجهنمُ بُ ـكُ ـفيُ »  : ملسو هيلع هللا ىلص   قولُهُو

  

 ُالثالثةُُالغنيمة:ُ ُصالة   الدنياُوماُفيها.ُنُ مُ ُةُالفجرُخيرُ ـُن ُس 

   عائشة فعن
 
ُركعتاُالفجرُخير ُ: »قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

 .( 2)  «فيهانُالدنياُوماُمُ 

إلى قيام الساعة    ت  ق  ل  خ    الدنيا منذ  »:  قال الشيخ  ابن  عثيمين  

  وغير   ومراكب   وقصور   ومتاع   وفضة   ب  من ذه  الزخارف   بما فيها من كل  

  من الدنيا وما فيها؛ ألن هاتين الركعتين باقيتان   ذلك، هاتان الركعتان خير  

 .   ( 3)   « والدنيا زائلة  

ما» : يف بيان فضل سنة الفجر  ملسو هيلع هللا ىلص   وقال نياُُُُله  ُالد  ُمن ُإلي  أحب 

ا   .(4)ُ«جميع 
 

 (. 282/ 2) للقرطبي   المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ( 1) 

 (. 725أخرجه مسلم رقم: )    ( 2) 

 . ( 70/ 4الشرح الممتع )   ( 3) 

 . ( 725)   رقم:   مسلم أخرجه      ( 4) 
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نة ، ويحرص  عليها بشدة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي     ؛يتعاهد  هذه الس 

ن  على شيء م   ملسو هيلع هللا ىلص : »لم يكن النبي   عائشة  كما قالت 

 .( 1) الفجر«ا على ركعتي منه تعاهد   النوافل أشد  

كعتينُقبلُالفجرُمنُالفضلُالعظيُمو اُكانُلهاتينُالر  ُُُ؛لم  ب  ناس 

ُأنُنذكرُبعضُاألحكامُالمتعل قةُبهما:

ُ: ُقُْوُ ُبيانُ  أوال   هماُ:صالت ُُت 

كما قالت  ،ُالفريضة أداء بعد دخول وقت الفجر، وقبلفوقتهما 

ُالنداءيُن..ُ.: »  عائشة   المؤمنين  أم   ُبين ُيكُوركعتين ُُنُْولم

ُ.(2)  «اهماُأبد ُيدعُ 

 بيانُماُيقرأ ُفيهماُ:: ثاني ا

ن ة   يف الركعة األولى بعد   سورة  الكافرون  الفجر  ة ن س   يف أن يقرأ  فالس 

  ◙  عن أبي هريرة  ، فالفاتحة، ويف الركعة الثانية سورة  اإلخالص

  ، (ٱ ٻ ٻ   )قرأ يف ركعتي الفجر:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل  أن  » 

   . ( 3) « (ٻ ٻ ٻ ٱ   )و 
 

   (، واللفظ للبخاري. 724(، ومسلم رقم: ) 1169أخرجه البخاري رقم: )   ( 1) 

 . ( 1159أخرجه البخاري رقم: )   ( 2) 

عنه أنه    حفظ  على الفرض، ولم ي    : »وكان من هديه يف سفره االقتصار  $   قال ابن القيم   *         

لها وال بعدها إال ما كان من الوتر، وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما  ب  ق   الصالة   ى سنة  صل  

 [. 456/   1]زاد المعاد .  « ا ا وال سفر  حضر  

 (. 726أخرجه مسلم رقم: )   ( 3)   
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ه.     ملسو هيلع هللا ىلص ويف هذا بيان فضل التوحيد، لذا كان النبي       يفتتح  به يوم 

كان يقرأ يف سنة الفجر ببعض اآليات كما يف   ملسو هيلع هللا ىلص  وورد أنه 

يقرأ يف ركعتي   »كان  ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول الل  ، عباس  حديث ابن 

اآلية التي يف البقرة،    (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)الفجر يف األولى منهما: 

 . ( 1)   « [ 52]آل عمران:   (ی ی ی ی جئ)ويف اآلخرة منهما:  

  يف ركعتي الفجر:   يقرأ    ملسو هيلع هللا ىلص الل    رسول    »كان ، قال:    وعنه 

ڤ ڦ ڦ   )  والتي يف آل عمران: ،   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

 . ( 2)  « (ڦ ڦ ڄ

ُ:ُبيانُاست حبابُتخفيفهماُ:ثالث ُا

لحديث   ؛ ي سن  تخفيفهما ُمن األحكام المتعلقة هباتين الركعتين أنه ف 

الركعتين اللتين    ف  خف  ي     ملسو هيلع هللا ىلص   الل    قالت: »كان رسول      عائشة 

 . ( 3) « ب؟!  الكتا   ى إين ألقول: هل قرأ بأم  قبل صالة الصبح حت  

تنب ه  بأن     . يكون من غير إخالل باألركان والواجبات   هما تخفيف  وي 

ُا ُمشروعي ةُقضاءُسنةُالفجرُلمنُفاتتهُ::  رابع 

   : يف وقتين سنة الفجر    قضاء ي شرع  

 ،  ◙   كما جاء يف حديث قيس بن عمرو   فجرُ،ـُبعدُصالةُاُل -1

 
 . ( 727أخرجه مسلم رقم: )   ( 1) 

 . ( 727أخرجه مسلم رقم: )   ( 2) 

  (. 1171أخرجه البخاري رقم: )   ( 3) 
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رجال  يصلي بعد صالة الصبح ركعتين،   ملسو هيلع هللا ىلص قال: رأى رسول  الل 

«، فقال الرجل: إين لم  صالةُالصبحُركعتاُن: » ملسو هيلع هللا ىلص  الل  فقال رسول  

  هما اآلن، فسكت رسول  الل أكن صليت  الركعتين اللتين قبلهما، فصليت  
   . ( 1) «  ملسو هيلع هللا ىلص 

إقرار  منه على مشروعية قضاء سنة الفجر   ملسو هيلع هللا ىلص وسكوت النبي              

 يف هذا الوقت. 

  الل ، قال: قال رسول  ◙  فعن أبي هريرة    بعدُطلوعُالشمسُ،  - 2  
ُ: » ملسو هيلع هللا ىلص  ُركعتيُالفجرُفليصل هماُبعدماُتطلعُالشمس   . ( 2) ُ«منُلمُيصل 

قضاء سنة الفجر يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها ق يد رمح،  و 

أما الصالة عند طلوع الشمس فقد   ، بربع ساعة من طلوع الشمس ر قد  وي  

 . ملسو هيلع هللا ىلص   هنى عنها النبي 
ُأقصْرُُقال: »    ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن عبسة أنه    فعن  بح،ُث م  ُالص  ُصالة  صل 

ُبينُقرينُُ ُحينُتطلع  ُتطلع  ُفإنها ، ُحتىُترتفع  ُالشمس  ُحتىُتطلع 
عنُالصالة 

ارُ  ُلهاُالكف     . ( 3) « شيطان،ُوحينئذُيسجد 

  

 

 (. 1044(، وصححه األلباين يف تخريج المشكاة رقم: ) 1267رقم: ) أخرجه أبو داود  (  1) 

 . ( 2361(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم: ) 423أخرجه الرتمذي  رقم:)  (  2) 
 

   . ( 832مسلم رقم: ) أخرجه  (  3) 
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 ُالرابعُةُالغنيمُة:ُ ُثم  ْجـر  ُمنُصل ىُالف  ُُحتىُتطلعُ ُالل ُُيذكرُ ُجلس 

ُ ُت ُىُركعتينُكُ صلُ ُُمُ ثُ ُُالشمس  تامُ ُُوعمرةُ ُُحجةُ ُُلهُأجر ُُُب 
تامُ ُُةُ 

تامُ ُُةُ 
ُُ.ةُ 

ىُُنُصلُ مُ : » ملسو هيلع هللا ىلص الل  قال : قال رسول   ◙  لحديث أنس 

ُالفجُرُ-ُُالغداةُ  ُثُ ُُُ-أي:ُصالة ُُُحتىُتطلعُ ُُالل ُُُقعدُيذكرُ ُُمُ يفُجماعة ،ُُالشمس 

،ُتامُ وعمرةُ ُُحجةُ ُُىُركعتينُكانتُلهُكأجرُ صلُ ُُمُ ثُ 
تامُ ُُةُ 

تامُ ُُةُ 
ُ.   ( 1) ُ«ةُ 

يد ر   ويبدأ  وقت  هاتين الركعتين 
  مح، بعد طلوع الشمس وارتفاعها ق 

الصالة عند طلوع   وال يجوز  ، الشمس  من طلوع   ساعة  ر بربع  ويقد  

م الشمس       .كما تقد 

  

ُُالخامسةُالغنيمة ُصال: ُعلى ُُتيالمحافظة والعصرُُالفجر

ُلدخولُالجنةُورؤيةُالل ُ.ُهلالج لجُسبب 

نُصل ىُالبردينُدخلُالجن ةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  الل  .( 2) «م 

ُيُ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  اللو لن
ُلُ  ُطلوعُُصلُ ُأحد ُُالنارُ ُج  ُقبل ى

ُُ.(3)  «الشمس،ُوقبلُغروبها

دين  ـ ر  ن  اقتصر على الب   الفجر وهما: - ليس المراد بالحديثين: أن م 

، بل ال ـ سيدخل الجن    هأن    صلوات األخرى ـ ه لل ـ مع ترك   - والعصر     مراد أن ـ ة 
 

 .   ( 3403يف السلسلة الصحيحة رقم: )   لباين وحسنه األ   ، ( 586)   رقم:   الرتمذي   أخرجه   ( 1) 

 (.  635رقم: )   (، ومسلم 574رقم: )   أخرجه البخاري   ( 2) 

 (. 634رقم: )   مسلم   أخرجه   ( 3) 
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م   ك   . (1) متحقق يف حال توف ر  الشروط وانتفاء الموانع الح 

كر  من الفضل على غيرهما ما ذ   صاليت الفجر والعصروقد ثبت ل

فهما أفضل  ،ورفع األعمال وغير ذلك،(2)من اجتماع المالئكة فيهما

عليهما بأفضل العطايا وهو  ظ  المحاف   ىجازفناسب أن ي   ، الصلوات

 . (3)الل تعالى وجه النظر إلى

فأعظم  نعيم ي عطيه الل  ألهل الجنة هو رؤية وجهه الكريم، 

ُُظر ُالن ُُُكُلذةُ وأسألُ : »يدعو يف صالته فيقول  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  ولذلك كان  

 . (4) « ...إلىُوجهك

 ،رونر إليها المشم  التي شم   »وهي الغاية   : $ قال ابن  القي م

يعمل ها فل  ل  ث  ولم   ،إليها المتسابقون وتسابق   ،وتنافس فيها المتنافسون

وحرمانه ، عيمالن وا ما هم فيه من س  الجنة ن   إذا ناله أهل   ،العاملون

فق ات   ،عليهم من عذاب الجحيم شد  أوالحجاب عنه ألهل الجحيم 

وجميع الصحابة والتابعون وأئمة اإلسالم   عليها األنبياء والمرسلون

 .(5)وأنكرها أهل البدع المارقون« ،على تتابع القرون

 
ا من اإلشكاالت عن طالب العلم«.   قال المؤل ف  وفقه الل :  ( 1)  م  هذه القاعدة ي زيل كثير  »ف ه 

 [. 54]التعليق المختصر على نظم القواعد الفقهية للشيخ السعدي ص 

بالنهار،ُويجتمعونُيفُُُبالليلُومالئكةُ ُيتعاقبونُفيكمُمالئكةُ »  : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول  الل  ( 2) 

 (. 632رقم: )   (، ومسلم 555رقم: )   أخرجه البخاري   « ..ُ.صالةُالفجرُوصالةُالعصُر

 (. 34/ 2يف فتح الباري)   $ قاله الحافظ ابن حجر (  3) 

 (. 1301(، وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم: ) 1305أخرجه النسائي رقم: ) (  4) 

   [. 285]ص:    حادي األرواح إلى بالد األفراح   ( 5) 
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والمحافظة على صاليت الفجر والعصر سبب لنيل هذا النعيم 

ا عند لوس  ا ج  : كن  قال،  ◙ جرير بن عبد الل  يف حديثالعظيم كما  

ُإنُ البدر، فقال: » ، إذ نظر إلى القمر ليلة  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول الل كمُُأما

ُالقمرُ كُ ـُسترونُربُ  ُاستطعتُ ونُيفُرؤيت ُ،ُالُتضامُ مُكماُترونُهذا مُُه،ُفإن

ُتُ  ُال ُغروبهاأن ُوقبل ُالشمس، ُطلوع ُقبل ُعلىُصالة يعني  ، «غلبوا

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) قرأ جرير   م  والفجر، ث  العصر 

  . (1) [130]طه:  (ک گ

  لرؤية تشتاق   س  والنفوإذا كانت 
 
رؤية ب فكيف ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 ؟؟ الل

ط فيه كثير من المسلمين صالة الفجر يوم    :فائدةُ    الجمعة،  مما يفر 

ُُإنُ ُ: »ملسو هيلع هللا ىلصمع ما جاء يف السنة من فضلها يف قوله ُُأفضل  ُالصلوات 

 ُ.(2)ُ«عةُيفُجماعةالجمُ ُيومُ ُالصبح ُُعندُاللُصالةُ 

  

ُُُالفجرُُ:ُُالسادسةُُالغنيمة ُسالمةُ ُُوالع شاءالمحافظةُعلىُصالة

ةُ   . (3) صفاتُالمنافقيُنُمنُوبراء 
 

 (، واللفظ له. 633رقم: )   (، ومسلم 573رقم: )   أخرجه البخاري (  1) 

وصححه األلباين يف صحيح الجامع  (، 2783رقم: )  شعب اإليمان يف   لبيهقي ا  أخرجه  ( 2) 

  (. 1119رقم: ) 

ُنوعانُ:  ( 3)  :ُُُُُ  الن فاق  ُاألول  ُأكبرُ النوع  ل   وهو مبط    هو إظهار  اإلسالم  وإبطان  الكفر، و :  نفاق 

أ  ـ لشهادة ال إله إال الل، كما يب  ، فلو توض             = ل  ـ دث  ب ط  ـ أح  م  اإلنسان  ث   طل  الحدث  الوضوء 
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على نفسه   يخاف    وأن  اإلخالص،  على  يحرص    أن    للمسلم  ينبغي

ثالثين من   أدركت  »:  ليكة  أبي م   قال ابن   كما فاق،من الن 

  على نفسه، ما منهم أحد    فاق  الن   هم يخاف  ، كل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أصحاب  

   .( 1) «وميكائيل   ه على إيمان جربيل  : إن  يقول  

  إال   ه  ن وال أم    مؤمن  إال   ه  ما خاف  » :$ البصري   الحسن   وقال

   . ، يعني الن فاق  ( 2) «منافق  

السابقين  قلوب   فاق  الن  خوف   ع  »تالل لقد قط   :$ مالقي   ابن  قال 

 م  وج   ه وتفاصيلهل  ه وج  ق  هم بد  لم  األولين، لع  
هم ه، ساءت ظنون  ل 

   .( 3) المنافقين« ملة  ن ج  وا أن يكونوا م  ش  بنفوسهم حتى خ  

والمحافظة  على صالة الفجر جماعة  فيها السالمة من االتصاف 

أبي بالن فاق  فهي أثقل  الصالة على المنافقين كما جاء يف حديث 

ُملسو هيلع هللا ىلص ُُالل   قال: قال رسول    ◙ هريرة   ُعلىُالمنافقيُنُُصالةُ ُُ:ُ»إنُأثقل 

ا،ُالفجر،ُولوُيعلمونُماُفيهماُألتوهماُولوُحبوُ ُُالعشاء،ُوصالةُ ُُصالةُ 

 
ا من دون  ه  وؤ وض   =  ولم تصح  صالت ه، ولو قال: ال إله إال الل محمد  رسول  الل، ودعا معبود 

 الل فقد نقض  ال إله إال الل. 

ُُُ ُالثايُنُوُُُُ ُأصغرُ :  النوع  ل  شيء  م ن أعمال المنافقين مع بقاء  اإليمان  يف  :  عمليُ ُُنفاق  م  هو ع 

ج  م   خر  ب  يف الحديث، وإخالف  الوعد،  القلب، وهو غير  م 
ذ  ن الملة، وم ن أمثلت ه: الك 

 والفجور  يف الخصومة، وخيانة  األمانة. 

ا يف باب:   ( 1)  ه  وهو ال يشعر    أخرجه البخاري معلق   المؤمن  من أن  يحبط  عمل 
، ووصله ابن  خوف 

 [. 51/ 2حجر يف تغليق التعليق.]  

ا يف باب:   ( 2)  .    أخرجه البخاري معلق  ه  وهو ال يشعر   المؤمن  من أن  يحبط  عمل 
 خوف 

 (. 364/ 1مدارج السالكين )   ( 3) 
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ُ ُمُ صليُبالناس،ُثُ فيُ ُرُرجال ُآمُ ُمُ قام،ُثُ رُبالصالة،ُفتُ أنُآمُ ُولقدُهممت 

ُ ُُمُ زُ معهمُح ُُُمعيُبرجالُ ُُأنطلق 
ُطُ نُح ُمُ  ،ُُشهدونُالصالةُ إلىُقومُالُيُ ُُب 

ُرُ ح ُفأُ  ُ.(1)همُبالنارُ«عليهمُبيوتُ ُق 

على حضور جماعة هاتين  العظيم  فيه الحث  » : $  قال النووي

ن  س م  ف  ـ الصالتين والفضل الكثير يف ذلك لما فيهما من المشقة على الن 

 . ( 2) « الصالة على المنافقين   ه ولهذا كانتا أثقل  ها وآخر  نوم    ل  تنغيص أو  

  

ُالسابعة ُبُ:الغنيمة ُالمسلم  ينال 
ُصالتيُالمحافظةُ  ُالفجرُعلى

ُ.كاملةُ ُليلةُ ُقيامُ ُأجرُ يفُجماعةُُوالع شاء

، ملسو هيلع هللا ىلص الل    رسول    سمعت  قال      ◙ عفان    بن    عثمان    لحديث  
ُُىُالعشاءُ نُصلُ مُ يقول: » ُُمافكأنُ يفُجماعة ُنصف  ُومُ الليلُ ُقام نُ،

ُصلُ   .(3) «هىُالليلُكلُ صلُ ُمافكأنُ يفُجماعةُُح ُبُْىُالص 

فيهما م ن األجر   على هاتين الصالتين ل ما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ونص  

، فصالة   الليل، وصالة   نصف    قيام العشاء يف جماعة تعدل   الكثير 

يعني  عظيم   نصف الليل، وهذا فضل   قيام الفجر  يف جماعة تعدل

 . (4)ه وأنت يف فراشككأنك قائم الليل كل  

 
 ، واللفظ له. ( 651)   رقم:   مسلم ، و ( 657)   البخاري رقم:   أخرجه (  1) 

 (. 158/ 4شرح صحيح مسلم ) (  2) 

   . ( 656)   رقم:   مسلم   أخرجه   ( 3) 

 (. 82/ 5انظر شرح رياض الصالحين البن عثيمين ) (  4) 
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نُالعظيمةُُذكرُالغنائمُ ُحافظُعلىُالصلواتُلم 

 المفروضةُجماعة ُيفُالمسجدُُ

  
ُ

ُُالوضوءُ الغنيمةُاألولى:ُ ُبُ س   .نوبلمغفرةُالذُ ُب 

ها، وقد جاءت يف فضله ف الوضوء  من أجل  العبادات وأعظم 

 منها:   ملسو هيلع هللا ىلص   نصوص  كثيرة  عن الن بي  

ُمُ »  : ملسو هيلع هللا ىلص  قول ه ُفأُ نُتوض  ُالوُ ُحسنُ أ ُمنُُُوءُ ض  خرجتُخطاياه

   . ( 1)   « أظفارُهنُتحتُُمُ ُُجسده،ُحتىُتخرج ُ

ه  ُالعبد ُ» :  ملسو هيلع هللا ىلص   وقول  ُالمؤمنُ ُ-ُُالمسلمُ ُُإذاُتوضأ ُفغُ ُُُ-أو ُس  ُُهُ وجهُ ُُل 

ُخرجُمُ  ُُرُ طُْأوُمعُآخرُقُ ُ-نظرُإليهاُبعينيهُمعُالماءُُخطيئةُ ُنُوجههُكل 

ُفإذاُغُ ُُُ،ُ-الماُء ُس  ُُل 
ُيديهُخرجُمُ  ُالماءُُُُنُيديهُكل  خطيئةُكانُبطشتهاُيداهُمع

ُغُ ُُ،ُ-الماُءُر ُطُْأوُمعُآخرُقُ ُ- ُفإذا ُس  ُُل  خطيئةُمشتهاُُُرجليهُخرجتُكل 

ُقُ ُ-رجالهُمعُالماءُُ    . ( 2)   « الذنوُباُمنُُنقيُ ُُحتىُيخرج ُُُُ،ُ-الماُءُُر ُطُْأوُمعُآخر

بهُُُبهُالخطايا،ُويرفعُ ُمُعلىُماُيمحوُالل ُكُ أالُأدل ُ: » ملسو هيلع هللا ىلص  وقال 

ُ ُُُُ:؟ُقالوُاالدرجات  رسول  ُإسباغُ ُُُ،الُلُُبلىُيُا    . ( 3) « ..ُ.الوضوءُعلىُالمكارُهُُقال:

 
 (. 245أخرجه مسلم رقم: )   ( 1) 

 (. 244أخرجه مسلم رقم: )   ( 2) 

 (. 251أخرجه مسلم رقم: )   ( 3) 
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ه             جود    أي:   ، « الوضوءُعلىُالمكارُهُُإسباغُ : » ملسو هيلع هللا ىلص قول  ه  مع و  إتمام 

ة، ك  والعلل التي يتأذى معها   ، أن يتوضأ مع الربد الشديد أسباب المشق 

تحصيله، أو  والحاجة إلى طلبه، والسعي يف الماء  ق لة  الماء، ومع  بمس  

ُُُُُُُ. ( 1) ابتياعه بالثمن الغالي، وما أشبه ذلك من األسباب الشاقة 

ُ

كُرالُُة:نيالثاُُالغنيمةُ ُلدخولُالجن ة.ُبعدُالوضوءُذ  ُسبب 

أشهدُأنُالُإلهُإالُاللُُُ:نُتوضأُفقالمُ : »ملسو هيلع هللا ىلص  الل قال رسول  

ُتحتُلهُهُفُ هُورسولُ عبد ُاُمحمد ُُوأشهدُأنُ ،ُلهُهُالُشريكوحد ُ ُُأبواب 

ُيُ ُ،الثمانيةُالجنة ُ.( 2)   «شاءُهاأيُ منُُدخل 

ُُ»سبحانكُاللهمُ ُُ: بعد الوضوء أنه كان يقول   ملسو هيلع هللا ىلص   وثبت  عن النبي  

ُوبحمدك،ُأشهدُأنُالُإلهُإالُأنت،ُأستغفرُ     . ( 3) ُ«إليُكُُكُوأتوب 

كر هبذا  أن يأيت المسلم   فالمشروع    تارة. ر  تارة، وباآلخ  الذ 

  ال يشرع  الوضوء، وكذا    بعد عند التشهد    اإلصبع    شرع رفع  : ال ي  فائدةُ 

 . ملسو هيلع هللا ىلص   هما عن النبي  لعدم ثبوت  البصر إلى السماء بعد الوضوء    رفع  
 

 . ( 168/ 4)   انظر: النهاية يف غريب الحديث     ( 1) 

 . ( 234)   رقم:   مسلم   أخرجه   ( 2) 

(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  81والليلة رقم: ) أخرجه النسائي يف عمل اليوم    ( 3) 

 (. 2333رقم: ) 
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ُُُ.دعاءُالخروجُمنُالبيتُسببُلحفظُاللُ:الثالثةُالغنيمة

ُُخرجُإذُا» قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أن  ◙لحديث أنس بن مالك 

ُ ُُالُلُبسمُ ُُ:فقاُلُبيتُهُمُنُالرجل  ُُاُلُاللُ،ُعلُىُتوكلت  ُُُ،بالل ُُإاُلُقوةُ ُواُلُحول 

ُهُ :ُُحينئذُ ُُقاُليُ :ُُقاُل ُفُ وكُ ُُُ،ديت  ُووُ ُُُ،يت  ُُُُ،الشياطينُ ُُلُهُُفتتنحُىُُُ،قيت  ُُلُهُُفيقول 

 . ( 1) ُُُ«! ؟ قيُ ووُ ُُفيُ وكُ ُُديُ هُ ُُقُدُُبرجلُ ُُلُكُُكيُف:ُُآخرُ ُُشيطانُ 

ُُ»  : ملسو هيلع هللا ىلص  قوله ديت  واب، ولم أي:إلى طريق الحق  والص  ،«ه 

ُيف أقوالك وأفعالك الستعانتك بالل وتوكلك عليه. تزل مهديًّا

ُ»   : ملسو هيلع هللا ىلص   قولُهُو  يت  ف  رف  ، ُ«وك  ُُ.دنياك وآخرتك يف أمر    م  ه  عنك ال ص 

ُ»   : ملسو هيلع هللا ىلص   قولُهُو قيت  وء، ومن شر  أعدائك ُُُ،ُ«وو  فظت من الس    أي: ح 

 من الجن  واإلنس. 

 

ـئ ُاالمشيُ ُةُ:بُعُاُراُلُالغنيمُة توض  ُلرفعةُالدرجاُتُالمسجُدإلىُُُم  ُسبب 

ُُ.ومغفرةُالخطيئات

رُيفُُنُتطهُ مُ » :ملسو هيلع هللا ىلص   الل قال: قال رسول   ◙أبي هريرة فعن 

ُمُ بيته،ُثُ 
نُفرائضُالل،ُُمُ ُفريضةُ ُنُبيوتُالل،ُليقضيُ مشىُإلىُبيتُمُ 

 . (2)  «درجةُ ُرفعُ خرىُتُ ،ُواأل ُخطيئةُ ُطُ ح ُماُتُ اهُ كانتُخطوتاه:ُإحدُ 

 

  (. 499يف صحيح الجامع رقم: )   (، وصححه األلباين 5095)   رقم: أبوداود    أخرجه    ( 1) 

 . ( 666)   رقم:   مسلم   أخرجه   ( 2) 
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ُةُثبتُيفُالسن ُو ةُُُأحاديث  د   :يفُفضلُالمشيُإلىُالمساجدُمنهاع 

ُُبشر ُ» :قال ملسو هيلع هللا ىلص   بي  الن   عنسلمي  بريدة  األ  حديث   -1 ائينُُالمش 

 .  (1) ُ«ةالقياُمُيومُ ُورُالتامُ إلىُالمساجدُبالن ُُلمُ يفُالظُ 

ث  عن رسول   ◙عامر   عقبة  بن   حديث  و -2         ملسو هيلع هللا ىلص   الل يحد 
ُتطهُ إ »   : ه قال أن   ُالر ُذا ُر ُثُ جل  ُيُ ُُأتىُالمسجد ُُُمُ ، ُتُ ،ُكُ الةُ رعىُالص  باهُأوُُلهُكات ُُُب 

ُبُ كات ُ ُُه،ُبكل  ُُر ُْشُطوهاُإلىُالمسجدُعُ ْخُطوةُيُ خ  يرعىُُ،ُوالقاعد ُحسنات 

ُ ُتُ كُْكالقانت،ُويُ ُالةُ الص  ُب 
ُالمُ ُنُ مُ  ص 

هُحتىُنُبيت ُمُ ُخرج ُيُ ُينُ نُحُ لينُمُ 

 .(2) ُُ«إليهُيرجعُ 

بي  بن كعب   حديث  -3
  رجال  أبعد    رجل  ال أعلم  قال: كان    ◙ أ 

ئه  صالة  
  -  له:  أو قلت  - ، قال: فقيل له من المسجد منه، وكان ال تخط 

منزلي    ين أن  مضاء، قال: ما يسر  لماء، ويف الر  ه يف الظ  تركب    ا حمار    اشرتيت   لو 

  لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي   يكتب    أن    ي أريد  إلى جنب المسجد، إن  

ُالل ُ: » ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  فقال    ُ،إلى أهلي   إذا رجعت   ُهُُقدُجمع  . ( 3) « لكُذلكُكل 

ذهابه إىل املسجد، وأجر   أجُر كتب له ـ دلَّ احلديُث عىل أنَّ املصيل يُ 

 رجوعه منه، وهذا دليٌل عىل َسعة فضل اهلل ورمحته. 

 
 (. 721(، وصححه األلباين يف تخريج المشكاة رقم: ) 223أخرجه الرتمذي رقم:)   ( 1) 

 (. 434) وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم:    (، 17440أخرجه أحمد رقم: ) (  2) 

ُُوالقاعد ُ»  : ملسو هيلع هللا ىلص  قوله *            كأجر   فله  ، أي: ينتظر إقامة الصالة كالقانت«ُ،ُالةُ يرعىُالص 

   . ا ينتظر الصالة المصلي ما دام قاعد  

 (. 1112مسلم رقم: )   أخرجه   ( 3) 
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م، قال  ى صالة الجماعة  ن خرج إلم    أجر  و  -4 ر  ح  كأجر الحاج  الم 

ُإلىُصالةُمكتوبةُفأجرهرُ نُخرجُمنُبيتهُمتطهُ »مُ : ملسو هيلع هللا ىلص  كأجرُُا

 .( 1) «...مرُ ْحُالمُ ُالحاج ُ

ما  أن يقول   للصالة للمسلم إذا خرج إلى المسجد  شرع  ي   : فائدة

الل   رسول   عند   د  ق  ، أنه ر   عباس   الل بن   عبد   جاء يف حديث  

اجعلُُُُمُ هُ اللُ »: فخرج إلى الصالة، وهو يقول  ن المؤذن  فأذ  ...ملسو هيلع هللا ىلص 

ا،ُا،ُويفُبصريُنورُ ا،ُواجعلُيفُسمعيُنورُ ا،ُويفُلساينُنورُ يفُقلبيُنورُ 

خلفيُنورُ نُُواجعلُمُ 
نُأماميُنورُ ا،ُومُ 

نُفوقيُنورُ ا،ُواجعلُمُ 
نُا،ُومُ 

 .(2) ُُا«أعطنيُنورُ ُمُ هُ ا،ُاللُ تحتيُنورُ 

 

ُلحفظُاللُتعالىُ :سةُماخالُالغنيمة ُد خولُالمسجدُسبب  دعاء

ُمنُالشيطانُسائرُاليوم.للعبدُ

 هأن  ُملسو هيلع هللا ىلص ُبي  ، عن الن الل بن عمرو بن العاص عن عبد  ف
ُوبوجهُ ُ»أعوذُ ُقال: كان إذا دخل المسجد   ُالعظيم، ،ُالكريمُ ُهُ بالل

ُالقديمُ وسلطان ُ ُمُ ه ُقالُذلكُقالُالشيطانُ ، جيمُ الرُ ُنُالشيطانُ ، :ُفإذا

ح ُ
 .(3) ُ«اليومُ ُمنيُسائرُ ُظُ فُ 

 

 (. 728(، وحسنه األلباين يف المشكاة رقم: ) 558أخرجه أبو داود رقم: ) (  1) 

   . ( 763)   رقم:   مسلم   أخرجه (  2) 

 . ( 466) رقم:  أبي داود    سنن   وصححه األلباين يف صحيح ،  ( 466) أخرجه أبو داود رقم:  (  3) 
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ُينبغيُللمسلمُالمحافظةُعليها،ُمنُذلك: • ُويفُد خولُالمسجدُسنن 

ُنُالس ُ»مُ ُ: ◙  مالك   بن   أنس   قول -1ُُُُُُُ ُُأنُُْالمسجدُ ُنةُإذاُدخلت 

ُكُاليُ جلُ بر ُُُتبدأُ  خرجت  ُُ.(1) ُسرىُ«كُالي ُبرجلُ ُُتبدأُ ُُأنُُُْمنى،ُوإذُا

 : ملسو هيلع هللا ىلص سيد، قال: قال رسول الل ، أو عن أبي أ  ميد  عن أبي ح  ُُ-2
ُدُ » ُفلُْكمُالمسجد ُخلُأحد ُإذا ُاللهمُ لُ قُ ي ُ، ُُافتْحُُ: ك،ُرحمت ُُليُأبواب 

 . (2)   «كُنُفضلُ كُمُ يُأسألُ إنُ ُاللهمُ :ُُلُ قُ يُ فلُْ،ُج ُرُ وإذاُخ ُ

 

ُن ُ:دسُةالسُاُُالغنيمةُُ ُالمؤذ  نوبُ.ُُمتابعة ُالذ  ُالجن ةُومغفرة ُلدخول ُسبب 

ن  عن عمـر  بـن   ف ي شرع لمن يسمع الن داء أن يقول  كما يقول  المؤذ 

ُالمؤذُ »  : ملسو هيلع هللا ىلص  قـال: قـال رسوُل الل  ◙  الخط ـاب  ُقال :ُُنُ إذا

قال:ُأشهدُأنُالُإلهُُُُمُ كم:ُاللُأكبرُاللُأكبر،ُثُ أكبر،ُفقالُأحد ُأكبرُاللُُ الُل

ُد ُمحمُ ُقال:ُأشهدُأنُ ُمُ الل،ُثُ ُالل،ُقال:ُأشهدُأنُالُإلهُإاُلُإاُل اللُُُاُرسول 

ُأنُ  ُمحمد ُُُقال:ُأشهد ُثُ ُُاُرسول  ُُُقال:ُحيُ ُُمُ الل، ُالص  ُعلى ُُالة،ُقال:ُالُحول 

ُُُقال:ُحيُ ُُمُ بالل،ُثُ ُُإاُلُُةُ والُقوُ  بالل،ُُُُإاُلُُةُ والُقوُ ُُعلىُالفالح،ُقال:ُالُحول 

الل،ُُُقال:ُالُإلهُإاُلُمُ قال:ُاللُأكبرُاللُأكبر،ُقال:ُاللُأكبرُاللُأكبر،ُثُ ُمُ ثُ 

   ُ.( 3) « ةُ الجنُ نُقلبهُدخلُُاللُمُ ُُقال:ُالُإلهُإاُل
 

نه األلباين يف    (، 338/ 1الحاكم يف المستدرك ) أخرجه  (  1)   (. 2478)   رقم:   الصحيحة وحس 

 . ( 713)   مسلم رقم:   أخرجه (  2) 

ُُُ(. 385أخرجه مسلم رقم: )   ( 3) 
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أنُالُإلهُُُُوأناُأشهد ُُ:نُ المؤذُ ُنُقالُحينُيسمعُ مُ : »ملسو هيلع هللا ىلص وقال 

ُهُورسولُ اُعبد ُمحمد ُُُهُالُشريكُله،ُوأنُ د ُإالُاللُوْحُ ُه،ُرض  ُُُ،اباللُربُ ُُيت 

وبمحمُ 
ُُدُ  «هُ بُ نُْلهُذُ ُرُ فُ ا،ُغُ ين ُ،ُوباإلسالمُدُ رسوال 

 (1 ). 

 ملسو هيلع هللا ىلص   النبي    ع  م  ، أنه س  عمرو بن العاص  عن عبد الل بن  و
ُنُ ؤذُ مُالمُ إذاُسمعتُ : »يقول   ُُ،ُفقولواُمثل  هُ،ُفإنُ واُعليُ صلُ ُمُ ثُ ُماُيقول 

ُُُمُ ا،ُثُ عليهُبهاُعشرُ ُُىُالل ُصلُ ُُصالةُ ُُىُعليُ نُصلُ مُ  ُالل ُلُ س  ،ُالوسيلةُ ُُليُ ُُوا

أناُُُأكونُ ُُبادُالل،ُوأرجوُأنُْنُعُ مُ ُُة،ُالُتنبغيُإالُلعبدُ يفُالجن ُُُهاُمنزلةُ فإنُ 

ُُْتُحلُ ُالوسيلةُ ُسألُليُ ُنُْهو،ُفمُ   .(2) «فاعةُ لهُالش 

. ستجاب  عاءُبينُاألذانُواإلقامةُم  ُالغنيمةُالسابعة:ُالد 

ُالدعاءُ   »  :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول الل      ◙   عن أنس بن مالكف

 .(3) «واإلقامةُ ُُبينُاألذانُ ُردُ ـ الُي
 

(، قال األلباين:  386رقم: )  ◙  من حديث سعد بن أبي وقاص  أخرجه مسلم  ( 1) 

ـ ه قال: )  وأخرجه »  ُمُ الطحاوي  بإسناده وزاد أن ُيتش  ن  ُالمؤذ  (، وهذا سند   هد ُنُقالُحينُي سمع 

ه كل   ـ ن متى ي هم  صحيح  رجال  قال هذا الدعاء، وهو حين يتشهد  ـ  ثقات، وفيه هذه الزيادة التي ت عي

تصر أحيان ا على  ، ويجوز  له أن يق بهُاُيفُكتابُفتشبْثُُاُتوجد ُمُ لُ قُ ُعزيزةُ ُوهيُزيادةُ المؤذن، 

أخرجه أبو داود    ، ( وأناُوأنُاهد قال: ) إذا سمع المؤذن يتش    ملسو هيلع هللا ىلص   فقد كان   ، ( وأناُوأنُاقوله: ) 

 (. 184/ 182  : مر المستطاب ص )انظر الث    والحاكم«. 

 . ( 384) أخرجه مسلم رقم:    ( 2) 

 (. 244(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم: ) 212أخرجه الرتمذي رقم: ) (  3) 
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  رجال  قال: يا رسول  الل! إن   أن    :عن عبد الل بن عمرو   و

لوننا؟ فقال رسول الل المؤذ   ض  قْلُكماُيقولون،ُفإذاُُ» : ملسو هيلع هللا ىلص نين ي ف 

ْلُت ْعط ه س  ُف   ُُ.(1) «انتهيت 

ُُصالة ُُمنُجلسُيفُالمسجدُينتظرُالصالةُفهوُيف :ةمناثالُالغنيمة

اُيفُالمسجد     .مادامُجالس 

: ملسو هيلع هللا ىلص الل قال: قال رسول   ◙ أبي هريرة   حديث   والدليل  
ُيفُمُ ُكمُماُدامُ يُعلىُأحدُ صلُ تُ ُوالمالئكةُ  ...» يُفيه،ُُصلُ هُالذيُيُ صال 

ُُُمُ هُ اللُ  وقال:  فيه،ُُُُذُ ؤُْفيه،ُماُلمُيُ ُُْثُي ْحدُ ماُلمُُُُ،هُ ارحمُُُْمُ اللهُ ُُ:عليهُُصل 

ُُمُيفُصالةُ كُ أحد ُ ُب ُْحُتُ ُالصالةُ ُماُكانت   . (2) «هُ س 

 

ُُف ُمضاعُ ُلهاُأجرُ جماعةُاُلُصالُةُُ:التاسعُةةُُمُيغُناُل ُُُنُووعشُرُخمس 

ُ.صالةُالمنفرددرجةُعلىُأجرُ

ُُُصالةُ » :قالملسو هيلع هللا ىلص الل  رسول  أ ن  ، ◙أبي هريرة  لحديث 

ُ  . (3) «اوعشرينُجزءُ ُدهُبخمسةُ كمُوْحُأحدُ ُنُصالةُ مُ ُالجماعةُأفضل 

 

 (. 267رقم: )   صحيح الرتغيب (، وصححه األلباين يف  524رقم: )   أبو داود أخرجه  (  1) 

 ، واللفظ للبخاري. ( 649)   رقم:   مسلم ، و ( 2119)   البخاري رقم:   أخرجه   ( 2) 

  ، واللفظ له. ( 649)   رقم:   ( ومسلم 477)   رقم:   البخاري   أخرجه   ( 3) 
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ُُصالةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص الل  قال رسول  و ُُذ ُنُصالةُالفُ مُ ُالجماعةُأفضل 

 . (1) ُ«بسبعُوعشرينُدرجةُ 

من صالة    أن  صالة الجماعة أفضل  والجمع  بين األحاديث التي فيها  

 : من ثالثة أوجه سبع وعشرين درجة،  و الفرد بخمس وعشرين درجة  

 . القليل ال ينفي الكثير ر  ـك  فذ   ،أنه ال منافاة بينها : األول

 تعالى بزيادة الفضل  الل   ه  م   بالقليل ثم أعل  خرب أوال  أن يكون أ   : الثايُنُُ

 .فأخرب هبا

أنه يختلف باختالف أحوال المصلين والصالة فيكون  :الثالث 

 لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصالة 

هتا وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف ئاومحافظته على هي

 . (2)  البقعة ونحو ذلك فهذه هي األجوبة المعتمدة

 

ُالمحافظةُعلىُاألذكارُُالعاشرُةالغنيمةُُ ُُُرـبُ دُ : ُلمغفرُةُُالصلوات  ُسبب 

نوب،ُودخولُالجن ة ُُ.الذ 

ُُح ُنُسبُ مُ »  : ملسو هيلع هللا ىلص  الل  قال: قال رسول   ◙ أبي هريرة لحديث 

ُُُر ُيفُدبُ ُُالل ُ اُوثالثين،ُوح ُثالثُ ُُصالةُ ُُكل 
ُالل ُاُوثالثين،ُوكبُ ثالثُ ُُالل ُُُد ُمُ  اُُثالثُ ُُر

  
 . ، واللفظ له ( 650)   رقم:   ( ومسلم 645)   رقم:   البخاري   أخرجه  ( 1) 

(، وممن توسع يف الجمع بين هذه األحاديث الحافظ  ابن  151/ 5انظر شرح مسلم للنووي)   ( 2) 

ح أن حديث $ حجر  ُُبخمسةُ » حديث و  ، مختصة بالجهرية  ُ«سبعُوعشرينُدرجةُ » ، ورج 

 .   ( 132/ 2. فتح الباري ) وهذا الوجه عندي أوجهها   ثم قال:   بالسرية   مختص  ُُاُ«وعشرينُجزءُ 
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هُالُُد ُوْحُوقالُتمامُالمائة:ُالُإلهُإالُاللُوتسعون،ُُتسعةُ وثالثين،ُفتلكُ

ُالمُ  ُلُْشريكُله،ُله ُالحمد ُُُك  ُُُوله ُُُ،خطاياُهُُرْتُفُ غُ ُُشيءُقديرُ ُُوهوُعلىُكل 

ُ بُ زُ ُُوإنُكانتُمثل 
 . ( 1)   « ُرالبُحُُدُ 

ب ـر   ح  نسب   رنا أن  م  أ  »  قال:  ◙ وعن زيد بن ثابت  ا  ثالث   صالة   كل   د 

يف   يت رجل  ا وثالثين، فأ  أربع   ر  ـونكب  ا وثالثين، ثالث   وثالثين، ونحمد  

  ر  ب  سبحوا يف د  أن ت  ُُملسو هيلع هللا ىلص   الل   رسول    كمر  م  أ  ن األنصار، فقيل له:  المنام م  

يف منامه: نعم، قال: فاجعلوها   صالة كذا وكذا؟ قال األنصاري   كل  

ا أصبح،  فلم   ، التهليل  ا وعشرين، واجعلوا فيها خمس   ، ا وعشرين خمس  

 ُ.( 2) « فافعلوُاُُ»   ُ:ُُملسو هيلع هللا ىلص   الل   فقال رسول  ُُفأخربه، ،ُُملسو هيلع هللا ىلص   بي  غدا على الن 
 

ُ(. 597) أخرجه مسلم رقم:  (  1) 

حه األلباين يف الصحيحة رقم: ) 21600أخرجه أحمد رقم: )  ( 2)  التهليل:ُُُوُ، ( 101(، وصح 

ُاللُ. ُهوُقول:ُالُإلهُإال

ُُالذكرُبالتسبيحُوالتهليلُوالتحميدُبعدُصالةُالفريضةُلهُُُُ$قالُالشيخُابنُعثيميُن      

ُُ  ُ:عدةُُصفات 

وثالثين، فهذه تسعة   ثالث ا لل، والل أكرب،  : سبحان الل، والحمد  أن يقول اإلنسان  :  منهُا

تمام المائة: ال إله إال الل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على    ل وتسعون، ويقو 

 .كل شيء قدير 

ا أن يقول: سبحان الل ثال :  ومنهُا ا وثالثين، والل أكرب أرب ث ا وثالثين، والحمد لل ثال  ث    ع 

ُُُوثالثين. 

 .يقول: سبحان الل عشر مرات، والحمد لل عشر مرات، والل أكرب عشر مرات أن  :   ومنهُا

ا  أن يقول: سبحان الل، والحمد لل، وال إله إال الل، والل أكرب  :   وُمنهُا هذه    ، وعشرين خمس 

ا  ، فأي صفة ذكرت أجزأ ذلك، واألحسن إذا كان يحفظها جيد    ملسو هيلع هللا ىلص   ها وردت عن النبي  كل  

 ([. 288/ 13]مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)   . وهذا مرة  ،  أن يقول هذا مرة  
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ُنُُ»   : ملسو هيلع هللا ىلص   الل   رسول    قال و        ُُُـر ُب ُدُ ُُيُفُُالكرسُيُُآيُةُُقرُأُُم  ُُمكتوبُةُُصالةُ ُُكل 

نُيمنْعهُ ُلم ُُأنُإاُلُُالجنةُدخولُم  ُ. (1) «يموت 

ُُر ُـُدب ُيفُ»  : ملسو هيلع هللا ىلص  قوله         أي: بعد كل  صالة من   ، « مكتوبُةُصالةُ ُكل 

 الخمس المفروضة.   الصلوات 

ُنُيمنْعهُ ُلُم»  : ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  ُُأُنُإاُلُالجنُةُدخوُلُم    العائق  : أي  ، « يموت 

 والمانع بينه وبين الجنة الموت. 

ُ ُعشرةالغنيمة ُعلىُالصلواتُالمفروُ:الحادية ُيفُضالمحافظة ة

ُلحفظُاللُتعالىُللعبدُ. ُالمسجدُسبب 

يفُضمانُُُُثالثةُ : » ملسو هيلع هللا ىلص ،  قال: قال رسول الل    ◙   أبي هريرة عن  

ُُُُ:اللُُ ُ،ُُنُمساجدُاللُُخرجُمنُبيتهُإلىُمسجدُمُ ُُرجل 

ُ ُاُيفُسبيلُاللُُخرجُغازيُ ُُورجل   . (2)  « ُاخرجُحاج ُُُ،ُورجل 

   . يف حفظه وكالءته ورعايته   : أي   ، « يفُضمانُالُلُُثالثةُ »   : قوله 

ُ» وقوله:      . يريد الصالة أو االعتكاف فيه   : أي   ، « خرجُإلىُمسجُدُُرجل 

ُ» وقوله:  ورجلُخرجُُ» ، إلعالء كلمة الل   « اُيفُسبيلُالُلخرجُغازيُ ُورجل 

 .(3)بمال حالل   : أي   « ُاحاج ُ

 
(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب  9848أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم: )   ( 1) 

  (. 1595رقم: ) 
 . ( 3051(، وصححه األلباين يف صحيح الجامع ) 1121رقم: ) أخرجه الحميدي يف مسنده    ( 2) 

 (. 319/ 3)   لمناوي ل فيض القدير شرح الجامع الصغير   ( 3) 
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ُاُلُُكثرة:ُةعشرُالثانيةُالغنيمة نوبالةُص  ُلمغفرةُالذ  ُ.سبب 

ى وهو يصلي قد أطال رأى فت     عمر   عبد الل بنلحديث 

فقال  : أنا،هذا؟ فقال رجل   يعرف   ن  فيها فقال: م   ه وأطنب  صالت  

 فإين سمعت    والسجود    الركوع    ه أن يطيل  أعرفه ألمرت    الل: لو كنت   عبد  

ضعتُعلىُهُفوُ تيُبذنوب ُيُأُ صلُ إذاُقامُيُ ُُالعبد ُُُإنُ ُُ: »يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  

ُ ُُعُ كُ قهُفكلماُرُ هُأوُعات ُرأس   .(1)   «تساقطتُعنهُد ُج ُأوُس 

ُ»: ملسو هيلع هللا ىلص   قال النبي  و للُُُكُالُتسجد ُجودُلل،ُفإنُ عليكُبكثرةُالس 

 .( 2)   «خطيئةُ عنكُبهاُُ،ُوحطُ بهاُدرجةُ ُ،ُإالُرفعكُالل ُسجدةُ 

المشروعة قبل الصالة  فينبغي للمسلم أن يحافظ على الن وافل 

 ليظفر  هبذا األجر العظيم. وبعدها؛

 

ُُقبلُالصالةُأوُبعدهاُفيهاالقرآنُُقراءُةُ:ةعشرُُةلثالثاُالغنيمة ُُبكل 

ُ ُعشرُحسنات.ُحرف 

تالوة القرآن هي أفضل العبادات القولية وأجرها عظيم عند الل  

،ُُاُمنُكتابُاللُفلهُبهُحسنةُ نُقرأُحرفُ مُ :ُُ»ملسو هيلع هللا ىلص   الل   رسول    تعالى، قال 

 

 (. 1671رقم: )   لباين يف صحيح الجامع وصححه األ   ، ( 1734)   رقم:   ابن حبان   أخرجه (  1) 

 . ( 488أخرجه مسلم يف صحيحه رقم: ) (  2) 
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ُ  (ٱ)ُبعشرُأمثالها،ُالُأقوُلُوالحسنةُ  ُُ،ُولكنُألف ُحرف  ُُوالمُ ُحرف 

ُ ُُُوميمُ ُُحرف   .(1)ُُ«حرف 

د  يومي  من القرآن  
فعلى المسلم أن يحرص  على أن يكون له ور 

لينال هذا الفضل العظيم، وال  يمنعه خوف الخطأ يف القراءة من تالوة  

ر له أو بعدها  ، فيقرأ يف المسجد قبل الصالةالقرآن  .ما تيس 

ما   الفجر وبيان   لفضائل صالة  ر ص  المخت   ز  ـ وج  الم   ض  ر  ـ بعد هذا الع  

 س  م   ي  بكل  ر  ح   فيها من عظيم الثواب واألجر 
  ظ  أن يحاف   ه  لنفس   ح  ناص   م  ل 

  وأن   إلى أدائها يف المسجد،  يبادر   ، وأن  هذه الفريضة العظيمة على 

  الخير    نتشر ـ ي  ـ ل   ؛ ه سائ  ل  ه وج  ته وأبنائ  ر  س  ل أل  ضائ  على تعليم هذه الف    ص  يحر  

 س  الم    بين  
 إليه.   ة  و  ع  به، والد    ل  م  لم هي الع  الع    رة  م  ث  ـ ف   ويعم النفع،   مين، ل 

لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات    ر  أن يغف    حيم  الر    الغفور    الل    سأل  أ و 

 . نا برحمته يف عباده الصالحين وأن يدخل    ، األحياء منهم واألموات 

،  ه أجمعين وعلى آله وصحب   ، د  نا محم  م على نبي  وسل   ى الل  وصل  

هم بإحسان إلى يوم الدين  ن تبع   . وم 

 

 ُ

 

 (. 6469(، وصححه األلباين يف صحيح الجامع ) 2910أخرجه الرتمذي رقم: )   (  3) 






