اغتنام األجر ملن شهد صالة الفجر

3

اغتنام األجر ملن شهد صالة الفجر

5

♫



الحمد لل رب العالمين وأشهد أن ال إله إال الل وحده ال شريك له
ولي الصالحين ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النـبيين ،صلى الل
عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؛
أما بعد:
فهذه رسالة مختصرة جمعت فيها األحاديث الصحيحة المشهورة
يف تعداد األجور العظيمة ،والغنائم المباركة التي يجنيها المسلم بقيامه
لصالة الفجر ومحافظته عليها مع الجماعة يف المسجد ،وسميتها:
«اغتنام األجر لمن شهد صالة الفجر».
ولصالة الفجر مزايا وفضائل تنفرد هبا عن بقية الصلوات ،ولذلك
أقسم الل هبا يف سورة الفجر.
قال الشيخ السعدي « :$فأقسم تعالى بالفجر ،الذي هو آخر
الليل ومقدمة النهار ،لما يف إدبار الليل وإقبال النهار من اآليات الدالة
على كمال قدرة الل تعالى ،وأن ه وحده المدبـر لجميع األمور ،الذي
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ال تنبغي العبادة إال له ،ويقع يف الفجر صالة فاضلة معظمة ،يحسن أن
يقسم الل هبا» (.)1
ثم بعد أن ذكرت الغنائم واألجور التي يحصلها المسلم من هذه
األعمال التي تحتف بصالة الفجر ،ذكرت غنائم أخرى ينالها المسلم إذا
حافظ على الصلوات المفروضة يف المسجد ،وهذه الفضائل واألعمال
تعم صالة الفجر وغيرها من الصلوات؛ تتميما للفائدة ،ونصحا للعباد.
والل أسأل أن ينفع هبذه الرسالة كاتبها وقارئها وناشرها وأن تكون
عونا للمسلمين على المحافظة على صالة الفجر.
والحمد لل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا ،وصلى الل وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه :سالم بن سعد الطويل

( )1تفسير السعدي (ص.)923 :

اغتنام األجر ملن شهد صالة الفجر

مكانةُُالصُالةُُيفُاإلسالمُ ُ
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رأس ُاألمرُُ
الصالة عمود اإلسالم ،والدليل قوله ﷺُ «ُ ُ :

الة ،)1(»...ومما يدل على أهمية الصالة
اإلسالمُُ ،وعمودُه ُالصُ ُ
وعظيم منزلتها:
 -1أنها العبادة الوحيدة التي فرضت يف السموات عندما عرج

رضُعليُ
ُ
ُ،فف
ى ُ
ماُأوح ُ
إليُ ُ
فأوحىُاللُ ُ
ُ
بالنبي ﷺ ،قال ﷺ«ُ :
خمسُ
ُ
ُ،إنهن ُ
ُ
حتىُقالُ:ياُمحمد
ُ
كل ُيومُوليلة ُُ...،
خمسينُصالة ُيفُ ُ
ُ

ال ُة» (.)2
عشرُ،فذلكُخمسونُص ُ
صالةُ ُ
ُ،لكلُ ُ
وليلة ُ
يومُ ُ
كلُ ُ
صلواتُ ُ
ُ
 -ُ 2وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ،قال ﷺُ:

ُلهُسائرُ
ُ
الةُ،فإنُصلح ْتُصلح
يومُالقيامةُالص ُ
ُبهُالعبدُ ُ
ُ
«أو ُلُماُيحاسب

عمله»ُ(.)3
هُ،وإنُفسدتُفسدُسائرُ ُ
ُ
عمل
ُ
 -ُ 3وهي من أعظم أسباب دخول الجنة ،قال ﷺ مجيبا من

سكُبكثرةُالسجود»(.)4
ُ
سأله عن مرافقته يف الجنة« :فأعنُيُعلىُن ُْف
( )1أخرجه الرتمذي رقم ،)2616( :وحسنه األلباين يف اإلرواء رقم.)413( :
( )2أخرجه البخاري رقم ،)349( :ومسلم رقم ،)162( :واللفظ له.

( )3أخرجه الطرباين يف األوسط رقم ،)1859( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)1358( :
( )4أخرجه مسلم رقم.)489( :
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ولذلك كانت الصالة آخر وصايا النبي ﷺ يف مرض موته،

فعن أنس ◙

قال« :كانت عامة وصية رسول الل ﷺ حين

وماُملكتُأيمانك ُم،
ُ
الصالةُ
ُ
وماُملكتُأيمانك ُم ُُ،
ُ
الصالةُ
ُ
حضره الموت:

حتى جعل رسول الل ﷺ يغرغر هبا صدره ،وما يكاد يفيض هبا
لسانه»(.)1

قال ابن القيم « :فالصالة قرة عيون المحبين يف هذه الدنيا
لما فيها من مناجاة من ال تقر العيون وال تطمئن القلوب وال تسكن
النفوس إال إليه ،والتنعم بذكره ،والتذلل والخضوع له ،والقرب منه،
وال سيما يف حال السجود ،وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه
فيها ومن هذا قول النبي ﷺ« :ياُبالل ُأرحناُبالصالةُ ُ» ( )2فأعلم

بذلك أن راحته ﷺ يف الصالة كما أخرب أن قرة عينه فيها» (.)3

( )1أخرجه أحمد رقم ،)12169( :وصححه األلباين يف اإلرواء رقم.)2178( :
( )2أخرجه أحمد رقم ،)23088( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)7892( :
( )3رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص.)37 :
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بيانُُأهميةُُالمحافظةُُعلىُالصالةُُيفُوقتها ُ
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عن عبد الل بن مسعود  ،قال :سألت النبي ﷺ :أي

األعمال أحب إلى الل؟ قال« :الصُالةُُعلىُوقتها» قلت :ثم أي؟ قال:
«ُثُمُُبُرُُالوالدين» قلت :ثم أي؟ قال« :ثُمُُالجهادُُيفُسبيلُالل»(.)1
فالصالة يف أول وقتها أحب األعمال إلى الل 

لما يف ذلك

من المبادرة إلى الخير.
وعن أم فروة  قالت  :سئل رسول الل ﷺ :أي

األعمال أفضل ؟ قال  « :الصالةُيفُأولُوقتها» (. )2
*ُويستثنىُمنُذلكُوقتان:

جُـ ُو ،والـدليل
ردُال ُ
عندُشدةُالحرُحتىُيُبُـ ُ
ُ
األو ُل :تأخُيُـ ُرُصالةُالظه ُرُ
( )1أخرجه البخاري رقم ،)5970( :ومسلم رقم ،)85( :واللفظ له.
قال ابن حجر« :$ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت
فيه األجوبة بأن ه أفضل األعمال ،أن الجواب اختلف الختالف أحوال السائلين بأن أعلم كل
قوم بما يحتاجون إليه ،أو بما لهم فيه رغبة ،أو بما هو الئق هبم ،أو كان االختالف باختالف
األوقات بأن يكون العمل يف ذلك الوقت أفضل منه يف غيره ،فقد كان الجهاد يف ابتداء اإلسالم
أفضل األعمال؛ ألن ه الوسيلة إلى القيام هبا والتمكن من أدائها ،وقد تضافرت النصوص على
أن الصالة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل ،أو
أن أفضل ليست على باهبا بل المراد هبا الفضل المطلق أو المراد من أفضل األعمال فحذفت
(من) وهي مرادة »[ .فتح الباري .]9/2
( )2أخرجه أبو داود رقم ،)426( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1093( :
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قوله ﷺ« :إذاُاشتدُالحرُفأبردواُبالصالةُ،فإنُشدةُالحرُم ْنُف ْيحُ
جهنم»(.)1

الثاين :تأخيرُ ُصالةُالعشاءُإلىُثُلُثُ ُالليل ُأوُن ْصفهُإذاُلمُيشقُُ
ُأن ُأشق ُعلى ُأمتيُ
ذلك ُعلى ُالناس؛ والدليل قوله ﷺ« :لوال ْ

مُأنُيؤخرواُالعشاءُإلىُثلثُالليلُ ُأوُنصفه»(.)2
أل ُمرته ْ

وعن عائشة  قالت :أ ْعتمُالنبيُُﷺُذاتُليلةُحتىُذهبُ

خرج ُفصلىُ ،فقال«ُ :إنهُ
عامة ُالليلُ ،وحتُى ُنام ُ ُأهل ُالمسجدُ ،ثم ُ ُ
أنُأشقُعلىُأ ُمتي»(.)3
لو ْقتهاُلوالُ ْ
ومما يتساهل فيه كثير من المسلمين تأخير الصالة عن وقتها،
وكذا النوم عن الصالة المكتوبة ،وقد جاء الوعيد لمن ينام عن الصالة

المكتوبة ،ففي حديث سمرة بن جندب  أن رسول الل ﷺ

قُ،
ثاينُ،وإنهماُقاالُليُ :ا ُْن ُطلُ ْ ُ
ُ
قال« :إنُهُأتاينُالليلةُ ُآتيانُ،وإنهماُا ُْبـتُعُ
قائمُ
ُ،وإذاُآخرُ ُ ُ
ُ
ضطجُعُ
اُأت ُْيناُعلىُرُجلُ ُ ُم ْ ُ
يُانطلقت ُ ُمعُهُماُ،وإنُ ُ
ُ
وإنُ
عليهُبصخرةُُ،وإذاُهوُيُ ُْهويُبالصُخرةُ ُلرأسُهُفيُ ُْثلُغُ ُرأسُهُ،فيُتهُدُْهُ ُدُ
جعُ ُإليهُحتىُيُصُحُ ُرأسُهُ
فيأخذُهُ،فالُيُ ُْر ُ
الحُجُرُ ُهُاهُناُ،فيُ ُْتبُعُ ُالحُجُرُ ُ ُ
( )1أخرجه البخاري رقم ،)536( :ومسلم رقم.)615( :
قوله ﷺ« :م ْن ُف ْيح ُجهنم ُ»ُ،قال ابن األثير «ُ :الفيح :سطوع الحر وفورانه ُ» ُ.

[النهاية يف غريب الحديث .]484/3

( )2أخرجه الرتمذي رقم ،)167( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)5313( :
( )3أخرجه البخاري رقم ،)7239( :ومسلم رقم ،)638( :واللفظ له.
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األولى» قال :قلتُُ
المرةُُ ُ
ماُفعُلُُ ُ
كماُكانُ،ثُمُُيعودُُعليهُفيُ ُْف ُعلُُبهُمثلُُ ُ
لهماُ:سبحانُُاللُُماُهذانُ؟ ...قال:قلتُُلهماُ:فإنُيُقدُرأيتُُمنذُالليلةُ
عجبُاُ،فماُهذاُالذيُرأيتُ؟ قال :قاال لي :أما إنا سنخبـرك ،أما الرجل
األول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر ،فإنه الرجل يأخذ القرآن،
فيرفضه ،وينام عن الصالة المكتوبة» (.)1
وبعض الناس ينشئ وقتا للصالة من هواه ،ويتقرب إلى الل 

بما لم يأمر الل به فيتعمد أن يجعل صالة الفجر بعد طلوع الشمس،
وهذا على قول بعض المحققين من أهل العلم ال صالة له على هذه
الحالة شأنه شأن من يصلي الصالة قبل دخول الوقت ،فمن صلى
الصالة يف غير وقتها متعمدا ( )2فهو كمن صام الليل بدل النهار ،فال
يصح صيامه؛ ألنه ابتدع وقتا ما أنزل الل به من سلطان.
( )1أخرجه البخاري رقم.)7047( :
ج ُر» ،قال ابن العربي « :جعلت العقوبة يف
هُبالح ُ
ُ
ثلغُرأس
ُ
أماُالذيُي
ُ
قوله ﷺ« :
رأس هذه النومة عن الصالة،والنوم موضعه الرأس» [.فتح الباري .]441/12

وينام ُعنُالصالةُالمكتوب ُة» .قال ابن بطال « :يعني لخروج وقتها
قوله ﷺُ « :

وفواته ،وهذا إنما يتوجه إلى تضييع صالة الصبح وحدها؛ ألن ها هي التي تبطل بالنوم ،وهي

التي أكد الل المحافظة عليها ،وفيها تجتمع المالئكة ،وسائر الصلوات إذ ضيعت فحملها
محملها ،لكن لهذه الفضل» [ .شرح صحيح البخاري .]135/3
( )2قال شيخ اإلسالم  $يف حق التائب من تـرك الصالة« :تارك الصالة عمدا ال يشرع له
قضاؤها وال تصح منه ،بل يكثـر من التطوع ،وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف؛ كأبي
عبد الرحمن صاحب الشافعي ،وداود وأتباعه ،وليس يف األدلة ما يخالف هذا ،بل يوافقه».
[ الفتاوى الكربى .]320/5
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قال ابن القيم « :$ال يختلف المسلمون أن ترك الصالة المفروضة
عمدا من أعظم الذنوب وأكبـر الكبائر ،وأن إثمه عند الل أعظم من إثم قتل
النفس وأخذ األموال ،ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر ،وأن ه
متعرض لعقوبة الل ،وسخطه وخزيه يف الدنيا واآلخرة»(.)1
وتاركُالصالةُلهُحاالن:
الحالُاألولى :أن يكون جاحدا لفرضيتها ،ومنكرا لوجوهبا ،فهذا
كافر كفرا أكرب بإجماع أهل العلم (.)2
الحالُالثانية :أن يكون تاركا للصالة كسال وهتاونا ،وهو يعتقد
وجوبها وال يجحدها ،فإنه يكفر كفرا أكرب( ،)3وهذا هو القول الراجح
عند بعض المحققين من أهل العلم ؛ ألدلة منها:
( )1كتاب الصالة وأحكام تاركها (ص.)31:
( )2قال ابن عبد البــر « :$أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصالة كافر يـقتل إن لم
يتب من كفره ذلك» [االستذكار.]149/2
( )3تكفير تارك الصالة كسال روي عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء  ،قالوا:
من لم يصل فهو كافر ،وكذا روي عن عمر بن الخطاب وعن ابن مسعود من لم يصل فال دين
له ،وبه قال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياين وعبد الل بن المبارك وأحمد
ابن حنبل وإسحاق بن راهويه» [انظر االستذكار .]149/2
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 -1قوله تعالى( :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟﮊ

[المدثر ،]43:38فرتك الصالة من أعظم أسباب دخولهم النار.
 -2حديث جابر ◙ قال :سمعت رسول الل ﷺ يقول:

«إنُُبينُالرُجلُوبينُالشُركُُوالكفرُُتُ ُْركُُالصُالةُ» (.)1

 -3قال التابعي الجليل عبد الل بن شقيق العقيلي« :كان أصحاب
محمد ﷺ ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غير الصالة»(،)2

وهذا يشبه أن يكون إجماعا من الصحابة ♥ على كفر تارك الصالة.

سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن رجل مات وهو ال يصلي ،مع

كونه يعتقد الشهادتين ،هل يدفن يف مقابر المسلمين؟
فأجابت« :قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك
الصالة هتاونا وكسال ،وإن أتى بالشهادتين ،واعتقد وجوب الصالة،
وهو أصح قولي العلماء ،وبذلك يعلم أنه ال يعامل معاملة المسلمين
يف الغسل والتـكفين والصالة ،بل يدفن كما تدفن الجيـف التي يخشى

تأذي الناس هبا.)3( »...
( )1أخرجه مسلم رقم.)82( :
( )2أخرجه الرتمذي رقم ،)2622( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ،رقم.)565( :
( )3فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة األولى ( )411/8برئاسة الشيخ العالمة عبد العزيز بن
عبد الل بن باز ،وعضوية كل من :عبد الل بن قعود ،وعبد الل بن غديان ،وعبد الرزاق عفيفي
رحمهم الل جميعا.
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ُُالغنيمةُاألولىُ:تحصيلُال ُنشاطُيفُالبدنُوطُيبُُالن ُْفسُ .
فالمسلم إذا استيقظ لصالة الفجر فذكر الل وتوضأ وصلى
انحلت عنه عقد الشيطانُ ،والدليل حديث أبي هريرة ◙ ،أن
رسول الل ﷺ قال«ُ :يُعقُدُ الشيطانُ علىُقافيةُ ُرأسُ ُأحدُكمُإذاُ
ضرُبُُكلُُ ُع ُْقدةُُمكانُهاُ:عليكُليلُُطويلُُفارقدْ ُ،
هوُنامُثالثُعقدُ،يُ ْ ُ

تُعقدةُُ،فإ ُْنُصلُىُ
تُعقدةُُ،فإ ُْنُتوضأُُانحلُ ْ ُ
فذكُرُُاللُُانحلُ ْ ُ
فإنُُاستيقظُُ ُ
ت ُعقدهُكلُهاُ،فأصبحُنشيطاُطيُبُ ُالنُ ُْفسُ،وإالُأصبحُخبيثُُ
انحلُ ْ ُ
النُ ُْفسُكسالنُ» (ُ .)1
الفجرُفهوُيفُذمةُالل.
ُ
ىُ
 الغنيمةُالثانيةُ ُ:منُصل ُ
لحديث جندب بن عبد الل ◙ ،يقول :قال رسول الل ﷺ:

« ُمنُصلُىُالصبحُ ُفهوُيفُذمةُاللُ،فالُيطلبنُُـكُمُاللُ ُ ُمنُذمتهُبشيءُ
فيدركُهُفيكبُهُيفُنارُجهنمُ»(.)2
لل» ،أي يف عهد الل وحفظه وأمانه وضمانه
قول ُه ﷺ« :يفُذمةُا ُ

فال تتعرضوا له بالشر واألذى.

( )1أخرجه البخاري رقم ،)3269( :ومسلم رقم ،)776( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه مسلم رقم.)657( :
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نُذمتهُبشيءُفيدركه» فمن
ُ
ُوقول ُه ﷺ« :فالُيطلبنُُـ ُكمُاللُ ُ ُم

تعرض باألذى لمن صلى الفجر فالل يطلب بحقه ،ومن يطلبـه اللـه فلن
مفرا وال ملجأ ،وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين وترغيب يف
يجد ًّ
حضور صالة الصبح.
ُوقول ُه ﷺ« :فيُـكُـبُهُيفُنارُجهنمُ» يقلبه فيها على وجهه (.)1
 الغنيمةُالثالثةُ:صالةُسُ ُنُـةُالفجرُخيرُُ ُمنُُالدنياُوماُفيها.
فعن عائشة  عن النبي ﷺ قال« :ركعتاُالفجرُخيرُُ

ُمنُالدنياُوماُفيها» (.)2

قال الشيخ ابن عثيمين « :الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة
بما فيها من كل الزخارف من ذهب وفضة ومتاع وقصور ومراكب وغير
ذلك ،هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها؛ ألن هاتين الركعتين باقيتان
والدنيا زائلة» (. )3
وقال ﷺ يف بيان فضل سنة الفجر« :لهماُأحبُإليُمنُالدنياُ

جميعا»ُ(.)4

( )1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي(.)282/2
( )2أخرجه مسلم رقم.)725 ( :
( )3الشرح الممتع (.)70/4
( )4أخرجه مسلم رقم.)725( :
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وقد كان النبي ﷺ يتعاهد هذه السنة ،ويحرص عليها بشدة؛

كما قالت عائشة « :لم يكن النبي ﷺ على شيء من
النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر»(.)1

ولماُكانُلهاتينُالركعتينُقبلُالفجرُمنُالفضلُالعظي ُم؛ُناسبُ
أنُنذكرُبعضُاألحكامُالمتعلقةُبهماُ :
ُأوال :بيانُُوُ ُْقتُُصالتُهما ُ:
فوقتهما بعد دخول وقت الفجر ،وقبل أداء الفريضةُ،كما قالت
نُ
ن ُولم ُيك ُْ
أم المؤمنين عائشة .ُ ..« :وركعتين ُبين ُالنداءي ُ
يدعهماُأبدُا» (ُ .)2
ُ
ثانيا :بيانُماُيقرأُفيهما ُ:
فالسنة أن يقرأ يف سنة الفجر سورة الكافرون يف الركعة األولى بعد
الفاتحة ،ويف الركعة الثانية سورة اإلخالص ،فعن أبي هريرة ◙

«أن رسول الل ﷺ قرأ يف ركعتي الفجر ( :ﭑﭒﭓ)،

و(ﭑﭒﭓﭔ)»(.)3

( )1أخرجه البخاري رقم ،)1169( :ومسلم رقم ،)724( :واللفظ للبخاري.
( )2أخرجه البخاري رقم.)1159( :
* قال ابن القيم « :$وكان من هديه يف سفره االقتصار على الفرض ،ولم يحفظ عنه أنه
صلى سنة الصالة قبلها وال بعدها إال ما كان من الوتر ،وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما
حضرا وال سفرا»[ .زاد المعاد.]456/ 1
( )3أخرجه مسلم رقم.)726( :
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ويف هذا بيان فضل التوحيد ،لذا كان النبي ﷺ يفتتح به يومه.

وورد أنه ﷺ كان يقرأ يف سنة الفجر ببعض اآليات كما يف

حديث ابن عباس ،أن رسول الل ﷺ «كان يقرأ يف ركعتي

الفجر يف األولى منهما( :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ) اآلية التي يف البقرة،

ويف اآلخرة منهما( :ﯼﯽﯾﯿﰀ) [آل عمران.)1(»]52:
وعنه  ،قال« :كان رسول الل ﷺ يقرأ يف ركعتي الفجر:

(ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ)  ،والتي يف آل عمران( :ﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲ)»(.)2
ثالثُاُ:بيانُاستحبابُتخفيفهما ُُ :
فمن األحكام المتعلقة هباتين الركعتين أنهُيسن تخفيفهما؛ لحديث
عائشة  قالت« :كان رسول الل ﷺ يخفف الركعتين اللتين
قبل صالة الصبح حتى إين ألقول :هل قرأ بأم الكتاب؟! »(.)3

ويتنبه بأن تخفيفهما يكون من غير إخالل باألركان والواجبات.

رابعُا :مشروعيةُقضاءُسنةُالفجرُلمنُفاتته ُُ :
يشرع قضاء سنة الفجر يف وقتين:
 -1بعدُصالةُاُلُـفجر ُ ،كما جاء يف حديث قيس بن عمرو ◙،
( )1أخرجه مسلم رقم.)727( :
( )2أخرجه مسلم رقم.)727( :
( )3أخرجه البخاري رقم.)1171( :

اغتنام األجر ملن شهد صالة الفجر

18

قال :رأى رسول الل ﷺ رجال يصلي بعد صالة الصبح ركعتين،

فقال رسول الل ﷺ« :صالةُالصبحُركعتا ُن» ،فقال الرجل :إين لم

أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما ،فصليتهما اآلن ،فسكت رسول الل

ﷺ» (.)1

وسكوت النبي ﷺ إقرار منه على مشروعية قضاء سنة الفجر

يف هذا الوقت.

 -2بعدُطلوعُالشمس ُ ،فعن أبي هريرة ◙ ،قال :قال رسول الل
هماُبعدماُتطلعُالشمس ُ»(.)2
ُ
ﷺ« :منُلمُيصلُركعتيُالفجرُفليصل

وقضاء سنة الفجر يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح،

ويقدر بربع ساعة من طلوع الشمس ،أما الصالة عند طلوع الشمس فقد
هنى عنها النبي ﷺ.

ُأقصرُ
فعن عمرو بن عبسة أنه ﷺ قال« :صلُصالةُالصبحُ،ثم ْ

عنُالصالةُحتىُتطلعُالشمسُحتىُترتفعُ،فإنهاُتطلعُحينُتطلعُبينُقرينُ
ار»(.)3
شيطانُ،وحينئذُيسجدُلهاُالكف ُ

( )1أخرجه أبو داود رقم ،)1267( :وصححه األلباين يف تخريج المشكاة رقم.)1044( :
( )2أخرجه الرتمذي رقم ،)423 (:وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)2361( :
( )3أخرجه مسلم رقم.)832( :
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حتىُتطلعُ
ُ
اللُ
يذكرُ ُ
جلسُ ُ
 الغنيم ُةُالرابع ُةُ:منُصلىُالف ْجـرُثمُ ُ
تام ُة ُُ .
تام ُةُ ُ
تام ُةُ ُ
وعمرةُ ُ
ُ
حجةُ
لهُأجرُ ُ
ُ
بُ
ىُركعتينُكُت ُ
ُ
صل
الشمسُُث ُمُ ُ
ُ
لحديث أنس ◙ قال  :قال رسول الل ﷺ « :مُنُصلُىُ

الشمسُ،
ُ
حتىُتطلعُ
ُ
اللُ
قعدُيذكرُ ُ
ُ
يفُجماعةُث ُمُ
ُ
الغداةُ ُ-أيُ:صالةُالفج ُر ُُ-
ُ
تام ُة ُ»(ُ . )1
تام ُةُ ُ
ُ،تام ُةُ ُ
وعمرة ُ
ُ
حجةُ
ىُركعتينُكانتُلهُكأجرُ ُ
ُ
صل
ُث ُمُ ُ
ويبدأ وقت هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح،
ويقدر بربع ساعة من طلوع الشمس ،وال يجوز الصالة عند طلوع
الشمس كما تقدم.
ُ الغنيمة ُالخامسةُ :المحافظة ُعلى ُصالتي ُالفجر ُوالعصرُ
سببُلدخولُالجنةُورؤيةُاللُﷻُ ُ.

قال رسول اللﷺ« :منُصلىُالبردينُدخلُالجنةُ»(.)2

النار ُأحدُ ُصلُى ُقبل ُطلوعُ
جُ ُ
وقال رسول اللﷺ« :لن ُيُلُ ُ

الشمسُ،وقبلُغروبها» (ُ .ُ )3

ليس المراد بالحديثين :أن من اقتصر على البـردين -وهما :الفجر
والعصر -مع تركـه للـصلوات األخرى أن ه سيدخل الجنـة ،بل الـمراد أن
( )1أخرجه الرتمذي رقم ،)586( :وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم. )3403( :
( )2أخرجه البخاري رقم ،)574( :ومسلم رقم.)635( :
( )3أخرجه مسلم رقم.)634( :
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الحكم متحقق يف حال توفر الشروط وانتفاء الموانع(.)1
وقد ثبت لصاليت الفجر والعصر من الفضل على غيرهما ما ذكر
من اجتماع المالئكة فيهما(،)2ورفع األعمال وغير ذلك ،فهما أفضل
الصلوات ،فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو
النظر إلى وجه الل تعالى(.)3
فأعظم نعيم يعطيه الل ألهل الجنة هو رؤية وجهه الكريم،
ظرُ
كُلذةُالنُ ُ
ُ
ولذلك كان النبي ﷺ يدعو يف صالته فيقول« :وأسألُ

إلىُوجهك. )4(» ...

قال ابن القيم « :$وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون،
وتنافس فيها المتنافسون ،وتسابق إليها المتسابقون ،ولمثلها فليعمل
العاملون ،إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم ،وحرمانه
والحجاب عنه ألهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم ،اتفق
عليها األنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة اإلسالم

على تتابع القرون ،وأنكرها أهل البدع المارقون»(.)5
( )1قال المؤلف وفقه الل« :فهم هذه القاعدة يزيل كثيرا من اإلشكاالت عن طالب العلم».
[التعليق المختصر على نظم القواعد الفقهية للشيخ السعدي ص.]54
بالليلُومالئكة ُبالنهارُ،ويجتمعونُيفُ
ُ
يتعاقبونُفيكمُمالئكة ُ
ُ
( )2قال رسول اللﷺ« :
صالةُالفجرُوصالةُالعص ُر ».ُ ..أخرجه البخاري رقم ،)555( :ومسلم رقم.)632( :
( )3قاله الحافظ ابن حجر $يف فتح الباري(.)34/2
( )4أخرجه النسائي رقم ،)1305( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1301( :
( )5حادي األرواح إلى بالد األفراح [ص.]285 :
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والمحافظة على صاليت الفجر والعصر سبب لنيل هذا النعيم
العظيم كما يف حديث جرير بن عبد الل◙ ،قال :كنا جلوسا عند
رسول الل ﷺ ،إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ،فقال« :أما ُإنُكمُ

ُ،الُتضامونُيفُرؤيتُهُ،فإنُاستطعتُمُ
ُ
سترونُربُُـكُمُكماُترونُهذاُالقمرُ
أن ُال ُُتغلبوا ُعلى ُصالة ُقبل ُطلوع ُالشمسُ ،وقبل ُغروبها» ،يعني
العصر والفجر ،ثم قرأ جرير (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ) [طه. )1( ]130:
وإذا كانت النفوس تشتاق لرؤية النبي ﷺ فكيف برؤية

الل ؟؟

فائدةُ :مما يفرط فيه كثير من المسلمين صالة الفجر يوم الجمعة،
مع ما جاء يف السنة من فضلها يف قولهﷺُ« :إنُُأفضلُُالصلواتُُ

الجمعةُيفُجماعة»ُ(.ُ )2
عندُاللُصالةُُالصبحُُيومُُ ُ

ُالغنيمةُالسادسةُ:المحافظةُعلىُصالةُالفجرُوالعشاءُسالمةُُ
ن(.)3
وبراءةُُمنُصفاتُالمنافقي ُ
( )1أخرجه البخاري رقم ،)573( :ومسلم رقم ،)633( :واللفظ له.
( )2أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان رقم،)2783( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع
رقم.)1119( :
ُأكبر :وهو إظهار اإلسالم وإبطان الكفر ،وهو مبطل
( )3النفاقُنوعان ُُُ :النوعُاألولُ:نفاق ُ
لشهادة ال إله إال الل ،كما يبـطل الحدث الوضوء ،فلو توضأ اإلنسان ثم أحـدث بطـل=
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ينبغي للمسلم أن يحرص على اإلخالص ،وأن يخاف على نفسه
من النفاق ،كما قال ابن أبي مليكة « :أدركت ثالثين من
أصحاب النبي ﷺ ،كلهم يخاف النفاق على نفسه ،ما منهم أحد

يقول :إنه على إيمان جربيل وميكائيل»(.)1

وقال الحسن البصري « :$ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال
منافق»( ،)2يعني النفاق.
قال ابن القيم « :$تالل لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين
األولين ،لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله ،ساءت ظنونهم
بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين»(.)3
والمحافظة على صالة الفجر جماعة فيها السالمة من االتصاف
بالنفاق فهي أثقل الصالة على المنافقين كما جاء يف حديث أبي
نُ
صالةُعلىُالمنافقي ُ
«ُ:إنُأثقلُ ُ
ُ
هريرة◙ قال :قال رسول اللُﷺ

الفجرُ،ولوُيعلمونُماُفيهماُألتوهماُولوُحبواُ،
ُ
صالةُُالعشاءُ،وصالةُُ
= وضوؤه ولم تصح صالته ،ولو قال :ال إله إال الل محمد رسول الل ،ودعا معبودا من دون

الل فقد نقض ال إله إال الل.
عملي :هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء اإليمان يف
ُأصغرُ ُ
ُ
ين :نفاق
ُُُُُُ ُوالنوعُالثا ُ
القلب ،وهو غير مخرج من الملة ،ومن أمثلته :الكذب يف الحديث ،وإخالف الوعد،
والفجور يف الخصومة ،وخيانة األمانة.
( )1أخرجه البخاري معلقا يف باب :خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر ،ووصله ابن
حجر يف تغليق التعليق.]51/2 [.
( )2أخرجه البخاري معلقا يف باب :خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر.
( )3مدارج السالكين (.)364/1
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آمرُرجالُُفيُصليُبالناسُ،ثُمُُ
أنُآمرُبالصالةُ،فتُقامُ،ثُمُُ ُ
ولقدُهممتُُ ُ
نُحطُبُُإلىُقومُالُيُشهدونُالصالةُُ،
معهمُحزُمُُ ُم ُ
ُ
أنطلقُُمعيُبرجالُُ
حرُقُُعليهمُبيوتُهمُبالنار ُ»(ُ .)1
فأُ ُ
قال النووي « :$فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين
الصالتين والفضل الكثير يف ذلك لما فيهما من المشقة على النـفس من
تنغيص أول نومها وآخره ولهذا كانتا أثقل الصالة على المنافقين»(.)2
الغنيمة ُالسابعةُ :ينال ُالمسلم ُبالمحافظةُ ُعلى ُصالتي ُالفجرُ
والعشاءُيفُجماعةُأجرُُقيامُُليلةُُكاملةُُ .
لحديث عثمان بن عفان ◙ قال سمعت رسول الل ﷺ،

ُومنُ
يقولُ « :من ُصلُى ُالعشاءُ ُيف ُجماعة ُفكأنُما ُقام ُنصفُ ُالليلُُ ،
صلُىُالصُ ُْبحُُيفُجماعةُفكأنُماُصلُىُالليلُكلُه» (.)3
ونص النبي ﷺ على هاتين الصالتين لما فيهما من األجر

الكثير ،فصالة العشاء يف جماعة تعدل قيام نصف الليل ،وصالة
الفجر يف جماعة تعدل قيام نصف الليل ،وهذا فضل عظيم يعني
كأنك قائم الليل كله وأنت يف فراشك(.)4
( )1أخرجه البخاري رقم ،)657( :ومسلم رقم ،)651( :واللفظ له.
( )2شرح صحيح مسلم (.)158/4
( )3أخرجه مسلم رقم.)656( :
( )4انظر شرح رياض الصالحين البن عثيمين (.)82/5
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المفروضةُجماعةُيفُالمسجدُُ

ُ
لمغفرةُالذنوب.
ُ
الغنيمةُاألولىُ:الوضوءُُسُبُبُُ
فالوضوء من أجل العبادات وأعظمها ،وقد جاءت يف فضله
نصوص كثيرة عن النبي ﷺ منها:

وء ُخرجت ُخطاياه ُمنُ
ض ُ
الو ُ
حسن ُ ُ
أُفأ ُ
ُتوض ُ
قوله ﷺُ « :من ُ

جسدهُ،حتىُتخرجُ ُمنُتحتُأظفار ُه» (.)1
ُ

وجه ُهُ
لُ ُ
سُ
فغ ُ
أوُالمؤمن ُُ ُ-
ُ
المسلمُ ُ-
ُ
إذاُتوضأُالعبدُ
ُ
وقوله ﷺ« :

أوُمعُآخرُق ُْط ُرُ
ُ
خطيئة ُنظرُإليهاُبعينيهُمعُالماءُ ُ-
ُ
نُوجههُكل ُ
ُ
خرجُم
ُ
نُيديهُكلُخطيئةُكانُبطشتهاُيداهُمعُالماءُ
ُ
يديهُخرجُم
ُ
لُ
سُ
فإذاُغ ُ
الما ُء ُُ ُ،ُ -
رجليهُخرجتُكل ُخطيئةُمشتهاُ
ُ
لُ
سُ
فإذاُغ ُ
أوُمعُآخرُق ُْط ُر ُالما ُء ُُ ُ ،ُ -
ُ
ُ-
ب» (.)2
نقياُمنُالذنو ُ
حتىُيخرجُ ُ
ُ
أوُمعُآخرُق ُْط ُرُالما ُء ُُ،ُ -
ُ
رجالهُمعُالماءُ ُ-
بهُالخطاياُ،ويرفع ُبهُ
ُ
مُعلىُماُيمحوُالل ُ
ُ
أالُأدل ُك
وقال ﷺُ « :

قالُ:إسباغُالوضوءُعلىُالمكار ُه.)3(».ُ ..
ُ
لل ُُ،
بلىُياُرسولُا ُ
ُ
الدرجات؟ُقالوُا ُُ:
ُ
( )1أخرجه مسلم رقم.)245( :
( )2أخرجه مسلم رقم.)244( :
( )3أخرجه مسلم رقم.)251( :
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إسباغُالوضوءُعلىُالمكار ُه» ،أي :إتمامه مع وجود
قوله ﷺُ « :

أسباب المشقة ،كأن يتوضأ مع الربد الشديد ،والعلل التي يتأذى معها

بمس الماء ،ومع قلة الماء والحاجة إلى طلبه ،والسعي يف تحصيله ،أو
ابتياعه بالثمن الغالي ،وما أشبه ذلك من األسباب الشاقة(ُ ُُُُُُ.)1
ُ
ُالغنيمةُالثانيةُ:الذك ُرُبعدُالوضوءُسببُلدخولُالجنةُ .
قال رسول الل ﷺ« :مُنُتوضأُفقالُ :أشهدُأنُالُإلهُإالُاللُ

هُفتحتُلهُأبوابُُ
وحدُهُالُشريكُلهُ،وأشهدُأنُُمحمدُاُعبدُهُورسولُ ُ

الجنةُالثمانيةُ ُ،يدخلُُمنُأيُهاُشاء» (ُ .)2
«سبحانكُاللهمُ
ُ
وثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقول بعد الوضوءُ:

ك ُ»(.)3
كُوأتوبُإلي ُ
ُ
وبحمدكُ،أشهدُأنُالُإلهُإالُأنتُ،أستغفر
ُ

فالمشروع أن يأيت المسلم هبذا الذكر تارة ،وباآلخر تارة.
فائدة :ال يشرع رفع اإلصبع عند التشهد بعد الوضوء ،وكذا ال يشرع
ُ
رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء لعدم ثبوتهما عن النبي ﷺ.
( )1انظر :النهاية يف غريب الحديث (.)168/4
( )2أخرجه مسلم رقم.)234( :
( )3أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة رقم ،)81( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم.)2333( :
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الغنيمةُالثالثةُ:دعاءُالخروجُمنُالبيتُسببُلحفظُاللُ ُ.
لحديث أنس بن مالك ◙أن النبي ﷺ قال« :إذُا ُخرجُ

بالل ُُ،
الُ ُ
قوةُإ ُ
الُ ُ
حولُو ُ
الُ ُ
ىُالل ُُ ُ،
توكلتُعل ُ
ُ
للُ
بسمُا ُ
نُبيت ُهُفقا ُل ُُ ُ:
الرجلُم ُ
ُ
فيقولُل ُهُ
الشياطين ُُ ُ،
ُ
ىُل ُهُ
قيت ُُ،فتتنح ُ
وو ُ
يت ُُ ُ،
وك ُف ُ
ديت ُُ ُ،
حينئذُ ُ:ه ُ
قا ُلُُ:يقا ُلُ ُ
قي؟! ُ»ُ(.)1
وو ُ
فيُ ُ
وك ُ
ديُ ُ
برجلُق ُدُ ُه ُ
كُ ُ
فُل ُ
آخرُ:كي ُ
شيطانُ ُ
ُ
قوله ﷺُ « :هديتُ»،أي:إلى طريق الحق والصواب ،ولم

تزل مهد ًّيا يف أقوالك وأفعالك الستعانتك بالل وتوكلك عليهُ .

يت ُ»،صرف عنك الهم يف أمر دنياك وآخرتك ُُ .
ُوقول ُه ﷺ« :وكف ُ

قيت ُ» ُُ،أي :حفظت من السوء ،ومن شر أعدائك
ُوقول ُه ﷺ« :وو ُ

من الجن واإلنس.

تُ
المشيُمتوضـئُاُإلىُالمسج ُدُسببُلرفعةُالدرجا ُ
ُ
الغنيم ُةُاُل ُرُاب ُعة ُُ:
ومغفرةُالخطيئات ُُ .
فعن أبي هريرة ◙ قال :قال رسول الل ﷺُ « :منُتطهُرُيفُ

مشىُإلىُبيتُمنُبيوتُاللُ،ليقضيُ ُفريضةُ ُ ُمنُفرائضُاللُ،
ُ
بيتهُ،ثُمُ ُ
حطُُخطيئةُُ،واألُخرىُتُرفعُُدرجةُ» (. )2
كانتُخطوتاهُ:إحداهُماُتُ ُ
ُ
( )1أخرجه أبوداود رقم ،)5095( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)499( :
( )2أخرجه مسلم رقم.)666( :

اغتنام األجر ملن شهد صالة الفجر

27

وثبتُيفُالسنُةُأحاديثُُعدةُيفُفضلُالمشيُإلىُالمساجدُمنها:
 -1حديث بريدة األسلمي عن النبي ﷺ قال« :بشرُُالمشُائينُ

يفُالظُلمُُإلىُالمساجدُبالنُورُالتامُُيومُُالقيا ُمة»ُ(. )1

 -2وحديث عقبة بن عامر◙ يحدث عن رسول الل ﷺ

لهُكاتباهُأوُ
بُ ُ
ُ،كُت ُ
الة ُ
رعىُالص ُ
ُ
أتىُالمسجدُُي
ُ
ُ،ث ُمُ
جل ُ
رُالر ُ
ذاُتطه ُ
أنه قال« :إ ُ
ُ،والقاعد ُيرعىُ
ُ
حسنات
ُ
ش ُر ُ
طوهاُإلىُالمسجدُع ُْ
ُ
خ
طوةُي ُْ
خ ُ
هُ،بكل ُ ُ
ُ
كاتُب
ُ
نُحينُ ُيُخرجُ ُ ُمنُبيتُهُحتىُ
لينُم ُ
المصُ ُ
كتُبُ ُ ُمنُ ُ ُ
كالقانتُ،وي ُْ
ُ
الصُالةُ ُ
يرجعُُإليه»ُ(.)2
 -3حديث أبي بن كعب ◙ قال :كان رجل ال أعلم رجال أبعد
من المسجد منه ،وكان ال تخطئه صالة ،قال :فقيل له -أو قلت له- :
لو اشرتيت حمارا تركبه يف الظلماء ،ويف الرمضاء ،قال :ما يسرين أن منزلي
إلى جنب المسجد ،إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ،ورجوعي

قدُجمعُاللُلكُذلكُكل ُه»(.)3
ُ
إذا رجعت إلى أهلي ُ ،فقال النبي ﷺ« :
َّ
احلديث عىل َّ
ُ
أجر ذهابه إىل املسجد ،وأجر
دل
أن املصيل ُيـكتب له ُ

رجوعه منه ،وهذا ٌ
دليل عىل َسعة فضل اهلل ورمحته.
( )1أخرجه الرتمذي رقم ،)223(:وصححه األلباين يف تخريج المشكاة رقم.)721( :
( )2أخرجه أحمد رقم ،)17440( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)434( :
الةُكالقانت» ُ،أي :ينتظر إقامة الصالة ،فله كأجر
يرعىُالص ُ
ُ
والقاعدُ
ُ
* قوله ﷺ« :

المصلي ما دام قاعدا ينتظر الصالة.
( )3أخرجهمسلم رقم.)1112( :
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 -4وأجر من خرج إلى صالة الجماعة كأجر الحاج المحرم ،قال

«منُخرجُمنُبيتهُمتطهُرُاُإلىُصالةُمكتوبةُفأجره ُكأجرُ
ﷺُ :
حرُم.)1(»...
الحاجُُالمُ ُْ

فائدة :يشرع للمسلم إذا خرج إلى المسجد للصالة أن يقول ما
جاء يف حديث عبد الل بن عباس  ،أنه رقد عند رسول الل
ﷺ...فأذن المؤذن فخرج إلى الصالة ،وهو يقول«:اللُهُمُُاجعلُ

يفُقلبيُنورُاُ،ويفُلساينُنورُاُ،واجعلُيفُسمعيُنورُاُ،ويفُبصريُنورُاُ،
اُ،ومنُ
اُ،واجعلُمنُفوقيُنورُ ُ
ُ
اُ،ومنُأماميُنورُ
واجعلُمنُخلفيُنورُ ُ
ُ

تحتيُنورُاُ،اللُ ُهمُُأعطنيُنورُا»ُ(.)2
الغنيمة ُالخا ُمسة :دعاء ُدخول ُالمسجد ُسبب ُلحفظُالل ُتعالىُ
للعبدُمنُالشيطانُسائرُاليومُ .
فعن عبد الل بن عمرو بن العاص ،عن النبيُﷺُأن ه

كان إذا دخل المسجد قال«ُ :أعوذُ ُبالل ُالعظيمُ ،وبوجهُهُ ُالكريمُُ،
ُ،منُالشيطانُ ُالرُجيمُ ،فإذاُقالُذلكُقالُالشيطانُُ:
وسلطانُهُالقديمُ ُ
حفُظُُمنيُسائرُُاليومُ»ُ(.)3
ُ
( )1أخرجه أبو داود رقم ،)558( :وحسنه األلباين يف المشكاة رقم.)728( :
( )2أخرجه مسلم رقم.)763( :
( )3أخرجه أبو داود رقم ،)466( :وصححه األلباين يف صحيح سنن أبي داود رقم.)466( :
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• ويفُدخولُالمسجدُسننُينبغيُللمسلمُالمحافظةُعليهاُ،منُذلكُ :
أنُ
المسجدُ ُْ
ُ
نةُإذاُدخلتُ
ُ
نُالس
«م ُ
ُُُُُُُ -1قول أنس بن مالك ◙ُ ُ:
كُاليسرى ُ»ُ(ُ .ُ )1
برجل ُ
تبدأُ ُ
أنُ ُ
منىُ،وإذاُخرجتُ ُْ
ُ
كُالي
جل ُ
بر ُ
تبدأُ ُ
ُ
ُ-ُ 2عن أبي حميد ،أو عن أبي أسيد ،قال :قال رسول الل ﷺ:

افتح ُليُأبوابُ ُرحمتُكُ،
«إذاُدُخلُأحدُكمُالمسجدُُ،ف ُْل ُيقُلُُ:اللهمُ ُ ُْ

كُمنُفضلُكُ» (. )2
وإذاُخرُجُُ،ف ُْليُقُلُُ:اللهمُُإنُيُأسألُ ُ
ُ
الغنيمةُُالسُادس ُة ُ :متابعةُالمؤذ ُنُسببُلدخولُالجنةُومغفرةُالذنوب ُُ .
يشرع لمن يسمع النداء أن يقول كما يقول المؤذن فعن عمـر بـن
ُ
ُالمؤذ ُنُ:
ُ
رسول الل ﷺ« :إذا ُقال
الخطـاب ◙ قـال :قـال
كمُ:اللُأكبرُاللُأكبرُ،ث ُمُقالُ:أشهدُأنُالُإلهُ
ُ
أكبرُ،فقالُأحد
ُ
لل أكبرُاللُ
ا ُ
اُرسولُاللُ
ُ
محم ُد
قالُ:أشهدُأنُ ُ
ُ
اللُ،ث ُمُ
الُ ُ
الُاللُ،قالُ:أشهدُأنُالُإلهُإ ُ
إُ
الةُ،قالُ:الُحولُ
ُ
علىُالص
ُ
قالُ:حيُ
ُ
اللُ،ث ُمُ
اُرسولُ ُ
ُ
محمد
ُ
قالُ:أشهدُأنُ
ُ
الُباللُ،
والُقو ُةُإ ُ
ُ
علىُالفالحُ،قالُ:الُحولُ
ُ
قالُ:حيُ
ُ
باللُ،ث ُمُ
الُ ُ
والُقو ُةُإ ُ
ُ
الُاللُ،
قالُ:اللُأكبرُاللُأكبرُ،قالُ:اللُأكبرُاللُأكبرُ،ث ُمُقالُ:الُإلهُإ ُ
ُ
ُث ُمُ
الجن ُة»(.ُ )3
اللُمنُقلبهُدخلُ ُ
الُ ُ
قالُ:الُإلهُإ ُ
( )1أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)338/1وحسنه األلباين يف الصحيحة رقم.)2478( :
( )2أخرجهمسلم رقم.)713( :
( )3أخرجه مسلم رقمُ ُ.)385( :
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وقال ﷺُ « :منُقالُحينُيسمعُُالمؤذُنُُ:وأناُأشهدُُأنُالُإلهُ

إالُاللُوحدُهُالُشريكُلهُ،وأنُُمحمدُاُعبدُهُورسولُهُ،رضُيتُُباللُربُا ُُ،
ُْ
لهُذ ُْنبُهُ»(.)1
اُ،غفُرُُ ُ
وبمحمدُُرسوالُُ،وباإلسالمُدُينُ ُ
ُ
وعن عبد الل بن عمرو بن العاص ،أنه سمع النبي ﷺ

صلواُعليُُ،فإنُهُ
مُالمؤذُنُُ،فقولواُمثلُ ُماُيقولُ ُثُمُ ُ ُ
يقول« :إذاُسمعتُ ُ
ُمنُصلُىُعليُُصالةُُصلُىُاللُُعليهُبهاُعشرُاُ،ثُمُُسُلُواُاللُُليُُالوسيلةُُ،
بادُاللُ،وأرجوُأنُأكونُُأناُ
ُْ
نُع
ةُ،الُتنبغيُإالُلعبدُ ُم ُ
ُ
فإنُهاُمنزلةُُيفُالجنُ
تُلهُالشُفاعةُ»(.)2
نُسألُليُُالوسيلةُُحلُ ْ ُ
هوُ،فم ُْ
ُ
الغنيمةُالسابعةُ:الدعاءُبينُاألذانُواإلقامةُمستجابُ .
فعن أنس بن مالك ◙ قال :قال رسول الل ﷺ « :الدعاءُُ

الُيـردُُبينُاألذانُُواإلقامةُ»(.)3

( )1أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ◙ رقم ،)386( :قال األلباين:
هد) ،وهذا سند
ُيتش ُ
«وأخرجه الطحاوي بإسناده وزاد أنـه قالُ ( :منُقالُحينُيسمعُالمؤذن ُ
صحيح رجاله كلهم ثقات ،وفيه هذه الزيادة التي تعيـن متى يـقال هذا الدعاء ،وهو حين يتشهد
يفُكتابُفتشبثُبهُا ،ويجوز له أن يقتصر أحيانا على
ُْ
اُتوجدُ
ُ
عزيزةُ ُق ُل ُم
وهيُزيادةُ ُ
ُ
المؤذن،
قوله( :وأناُوأنُا) ،فقد كان ﷺ إذا سمع المؤذن يتشهد قال( :وأناُوأنُا) ،أخرجه أبو داود

والحاكم»( .انظر الثمر المستطاب ص.)184/182 :
( )2أخرجه مسلم رقم.)384( :

( )3أخرجه الرتمذي رقم ،)212( :وصححه األلباين يف إرواء الغليل رقم.)244( :
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وعن عبد الل بن عمرو  :أن رجال قال :يا رسول الل! إن
المؤذنين يفضلوننا؟ فقال رسول الل ﷺْ « :
قلُكماُيقولونُ،فإذاُ
انتهيتُفس ْلُت ْعطه»(ُ.)1

صالةُ
الغنيمةُالثامنة :منُجلسُيفُالمسجدُينتظرُالصالةُفهوُيفُ ُ
مادامُجالساُيفُالمسجد.

والدليل حديث أبي هريرة◙ قال :قال رسول الل ﷺ:

صالهُالذيُيُصلُيُفيهُ،
يفُم ُ
والمالئكةُتُصلُيُعلىُأحدُكمُماُدامُُ ُ
ُ
«...
ثُفيهُ،ماُلمُيُ ُْؤذُُفيهُ،وقال:
ارحمهُُ،ماُلمُي ْحدُ ْ ُ
اللُهُ ُمُصلُُعليهُ:اللهُمُُ ُْ
حبُسُ ُه»(.)2
ماُكانتُالصالةُُتُ ُْ
ُ
أحدُكُمُيفُصالةُُ

خمس ُوعش ُر ُو ُنُ
ُ
فُ
مضاع ُ
لهاُأجر ُ ُ
ُ
اُلغُنُي ُمةُالتاسع ُة ُُ :صال ُة ُاُلجماعةُ
درجةُعلىُأجرُصالةُالمنفردُ .
لحديث أبي هريرة ◙ ،أن رسول الل ﷺقال« :صالةُُ ُ

كمُوحدهُبخمسةُُوعشرينُجزءُا»(.)3
ُْ
الجماعةُأفضلُُ ُمنُصالةُُأحدُ
( )1أخرجه أبو داود رقم ،)524( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب رقم.)267( :
( )2أخرجه البخاري رقم ،)2119( :ومسلم رقم ،)649( :واللفظ للبخاري.
( )3أخرجه البخاري رقم )477( :ومسلم رقم ،)649( :واللفظ له.
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وقال رسول الل ﷺ« :صالةُ ُالجماعةُأفضلُ ُ ُمنُصالةُالفُذُُ

بسبعُوعشرينُدرجةُ»ُ(.)1

والجمع بين األحاديث التي فيها أن صالة الجماعة أفضل من صالة
الفرد بخمس وعشرين درجة وسبع وعشرين درجة ،من ثالثة أوجه:
األول :أنه ال منافاة بينها ،فذكـر القليل ال ينفي الكثير.
ين :أن يكون أخرب أوال بالقليل ثم أعلمه الل تعالى بزيادة الفضل
ُالثا ُ
فأخرب هبا.
الثالث :أنه يختلف باختالف أحوال المصلين والصالة فيكون
لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصالة
ومحافظته على هيئاهتا وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف
البقعة ونحو ذلك فهذه هي األجوبة المعتمدة (.)2
الصلواتُسببُلمغفر ُةُ
ُ
الغنيمةُالعاشر ُةُ:المحافظةُعلىُاألذكارُدُبُـرُ
الذنوبُ،ودخولُالجنة ُُ .
حُ
نُسب ُ
لحديث أبي هريرة ◙ قال :قال رسول الل ﷺُ « :م ُ

ثالثاُ
رُاللُ ُ
اُوثالثينُ،وكب ُ
ُ
ثالث
اللُ ُ
اُوثالثينُ،وح ُم ُدُ ُ
ُ
ثالث
صالةُ ُ
كلُ ُ
يفُدب ُرُ ُ
اللُ ُ
ُ
( )1أخرجه البخاري رقم )645( :ومسلم رقم ،)650( :واللفظ له.
( )2انظر شرح مسلم للنووي( ،)151/5وممن توسع يف الجمع بين هذه األحاديث الحافظ ابن
بخمسةُ
ُ
سبعُوعشرينُدرجة ُ» مختصة بالجهرية ،وحديث «
ُ
حجر  ،$ورجح أن حديث «
وعشرينُجزءا ُ»ُمختص بالسرية ثم قال :وهذا الوجه عندي أوجهها .فتح الباري (.)132/2
ُ
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وح ُدهُالُ
تسعةُوتسعونُ،وقالُتمامُالمائةُ:الُإلهُإالُاللُ ُْ
وثالثينُ،فتلكُ ُ
رتُخطايا ُه ُُ،
شيءُقديرُ ُغ ُف ْ ُ
ُ
وهوُعلىُكلُ
ُ
ولهُالحمدُ
ُ
كُ
شريكُلهُ،لهُالم ُْل ُ
ُ
ح ُر» (.)1
وإنُكانتُمثلُ ُزُب ُدُالب ُ
ُ
وعن زيد بن ثابت ◙ قال« :أمرنا أن نسبح دبـر كل صالة ثالثا
وثالثين ،ونحمد ثالثا وثالثين ،ونكبـر أربعا وثالثين ،فأيت رجل يف
المنام من األنصار ،فقيل له :أمركم رسول الل ﷺُأن تسبحوا يف دبر

كل صالة كذا وكذا؟ قال األنصاري يف منامه :نعم ،قال :فاجعلوها
خمسا وعشرين ،خمسا وعشرين ،واجعلوا فيها التهليل ،فلما أصبح،
غدا على النبي ﷺُ،فأخربهُ،فقال رسول الل ﷺُ ُُ« :فافعلوُا»(.ُ )2
( )1أخرجه مسلم رقمُ .)597( :

( )2أخرجه أحمد رقم ،)21600( :وصححه األلباين يف الصحيحة رقمُ ُ،)101( :والتهليلُ:
هوُقولُ:الُإلهُإالُالل ُُ .
ُ $الذكرُبالتسبيحُوالتهليلُوالتحميدُبعدُصالةُالفريضةُلهُُ
ن ُ
قالُالشيخُابنُعثيمي ُ
صفاتُعدةُ ُ:
منهُا :أن يقول اإلنسان :سبحان الل ،والحمد لل ،والل أكرب ،ثالثا وثالثين ،فهذه تسعة
وتسعون ،ويقول تمام المائة :ال إله إال الل وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد ،وهو على
كل شيء قدير.
ومنهُا :أن يقول :سبحان الل ثالثا وثالثين ،والحمد لل ثالثا وثالثين ،والل أكرب أربعا
وثالثينُ ُ.
ومنهُا :أن يقول :سبحان الل عشر مرات ،والحمد لل عشر مرات ،والل أكرب عشر مرات.
وُمنهُا :أن يقول :سبحان الل ،والحمد لل ،وال إله إال الل ،والل أكرب خمسا وعشرين ،هذه
كلها وردت عن النبي ﷺ  ،فأي صفة ذكرت أجزأ ذلك ،واألحسن إذا كان يحفظها جيدا

أن يقول هذا مرة ،وهذا مرة[ .مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين(.])288/13
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صالةُمكتوب ُةُ
كلُ ُ
يفُ ُدُب ُـرُ ُ
يُ ُ
نُقرُأُآي ُةُالكرس ُ
وقال رسول الل ﷺُ« :م ُ

الُأنُيموتُ» (ُ . )1
لمُيمن ْعهُُمنُدخولُالجنةُإ ُ

صالة ُمكتوب ُة» ،أي :بعد كل صالة من
كل ُ ُ
قوله ﷺ« :يفُ ُدبُـ ُر ُ ُ

الصلوات الخمس المفروضة.

يموت» ،أي :العائق
ُ
الُأ ُنُ
نُدخو ُلُالجن ُةُإ ُ
قوله ﷺ« :ل ُمُيمن ْع ُهُم ُ

والمانع بينه وبين الجنة الموت.

الغنيمةُالحاديةُعشرةُ :المحافظةُعلىُالصلواتُالمفروضةُيفُ
المسجدُسببُلحفظُاللُتعالىُللعبد ُُ .
ثالثةُيفُضمانُ
عن أبي هريرة ◙  ،قال :قال رسول الل ﷺُ « :

خرجُمنُبيتهُإلىُمسجدُمنُمساجدُاللُُ ُ،
ُ
رجلُ
اللُُ ُ:ُ 
خرجُحاجُا» (.)2
ُ
ُ،ورجلُ
ُ
خرجُغازياُيفُسبيلُاللُ
ُ
ورجلُ
ُ

لل ،»أي :يف حفظه وكالءته ورعايته.
ثالثةُيفُضمانُا ُ
قولهُ « :

رجلُخرجُإلىُمسج ُد» ،أي :يريد الصالة أو االعتكاف فيه.
وقولهُ « :
لل» إلعالء كلمة الل« ،ورجلُخرجُ
خرجُغازياُيفُسبيلُا ُ
ُ
ورجلُ
ُ
وقوله« :
حاجُا» أي :بمال حالل(.)3
ُ
( )1أخرجه النسائي يف السنن الكربى رقم ،)9848( :وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
رقم.)1595( :
( )2أخرجه الحميدي يف مسنده رقم ،)1121( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع (.)3051
( )3فيض القدير شرح الجامع الصغيرللمناوي (.)319/3
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الغنيمةُالثانيةُعشرةُ:كثرةُا ُلصُالةُسببُلمغفرةُالذنوبُ .
لحديث عبد الل بن عمر  رأى فتى وهو يصلي قد أطال
صالته وأطنب فيها فقال :من يعرف هذا؟ فقال رجل :أنا ،فقال
عبد الل :لو كنت أعرفه ألمرته أن يطيل الركوع والسجود فإين سمعت
هُفوضعتُعلىُ
يُأتيُبذنوبُ ُ
النبي ﷺيقولُ« :إنُُالعبدُُإذاُقامُيُصلُ ُ

رأسُهُأوُعاتُقهُفكلماُرُكُعُُأوُسُجُدُُتساقطتُعنه» (.)1

وقال النبي ﷺ« :عليكُبكثرةُالسُجودُللُ،فإنُكُالُتسجدُُللُ

سجدةُُ،إالُرفعكُاللُُبهاُدرجةُُ،وحطُُعنكُبهاُخطيئةُ» (.)2

فينبغي للمسلم أن يحافظ على النوافل المشروعة قبل الصالة
وبعدها؛ ليظفر هبذا األجر العظيم.
الغنيمةُالثالث ُةُعشرةُ:قراء ُةُالقرآنُقبلُالصالةُأوُبعدهاُفيهاُبكلُُ
حرفُُعشرُحسناتُ .
تالوة القرآن هي أفضل العبادات القولية وأجرها عظيم عند الل
اُمنُكتابُاللُفلهُبهُحسنةُ،
ُ
نُقرأُحرف
ُ
تعالى ،قال رسول الل ﷺُ «ُ ُ:م

( )1أخرجه ابن حبان رقم ،)1734( :وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)1671( :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه رقم.)488( :
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والمُ
حرف ُ ُ
ُ،ولكنُألف ُ ُ
ُ
حرف
ُ
والحسنة ُبعشرُأمثالهاُ،الُأقو ُل ُ(ﭑ)
ُ
حرف ُ»ُ(.)1
وميمُ ُ
حرفُ ُ
ُ
فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون له ورد يومي من القرآن
لينال هذا الفضل العظيم ،وال يمنعه خوف الخطأ يف القراءة من تالوة
القرآن ،فيقرأ يف المسجد قبل الصالة أو بعدها ما تيسر له.
بعد هذا العـرض الموجـز المختصر لفضائل صالة الفجر وبيان ما
فيها من عظيم الثواب واألجر حري بكل مسلم ناصح لنفسه أن يحافظ
على هذه الفريضة العظيمة ،وأن يبادر إلى أدائها يف المسجد ،وأن
يحرص على تعليم هذه الفضائل ألسرته وأبنائه وجلسائه؛ لـيـنتشر الخير
بين المسلمين ،ويعم النفع ،فـثمرة العلم هي العمل به ،والدعوة إليه.
وأسأل الل الغفور الرحيم أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات
األحياء منهم واألموات ،وأن يدخلنا برحمته يف عباده الصالحين.
وصلى الل وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ُ

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

