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كيف تحافظ على صالة الفجر؟!

د.راغب السرجاني
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مقدمة الكتاب
وقف يتحدث يف تلك األمسية حبماسة شديدة عن أحالمه بتمكني دين اهلل يف
األرض ،وعن أمانيه يف أن يرى شرع اهلل عز وجل يسود العاملني ..وتساءل يف تعجب ملاذا
يرتاجع املسلمون عن مكانتهم اليت أرادها اهلل هلم؟ وملاذا يتبعون غريهم؟ وملاذا يعطون
الدنية يف دينهم؟ وملاذا يوالون أعداءهم؟ وملاذا....؟! وملاذا....؟! وملاذا....؟!
طرح أسئلة كثرية يف حماضرته البليغة ،ووضع على أكتاف مستمعيه واجبات جسام..
وأسهب يف التحليل والتنظري واالستنتاج...
مث يف الصباح مل أجده يف صالة الفجر بني صفوف املصلني ..فقلت لعل هناك
ظرفاً ظارئاً أو أمراً عارضاً ،ويف اليوم التايل مل أجده مرة أخرى يف نفس الصالة ,فشعرت
بالقلق عليه ،وباللهفة ملغرفة أخباره ،وخشيت حقاً أن يكون قد أصابه مكروه..
حبثت عنه حىت وجدته ،وتساءلت يف هلفة :ماذا حدث؟! لعل املانع خرياً ..افتقدتك
يف صالة الفجر!! ..قال يل يف بساطة ال ختلو من خجل :اعذرين يا أخي ..يغفر اهلل يل
ولك" ..ظرويف" صعبة ،وعملي مبكر ،وأنام متأخراً ،واهلل غفور رحيم!!
وقفت مشدوهاً أمام كلماته!! ..ومتلكتين ايحرية!! ..وتساءلت يف نفسي :كيف
يطلب التمكني يف األرض من فرط يف فرض من فروض اهلل عز وجل؟!
شعرت بغليان يف صدري ،وضيق يف نفسي ،وغصة يف حلقي ..أردت أن أفعل
شيئاً ..أي شئ ..فكان ذلك الكتاب!!
أسأل اهلل اهلداية يل وله ولكم ولسائر املسلمني ،وأسأله العزة والتمكني لدينه..
إنه ويل ذلك ،والقادر عليه..
د .راغب السرجاني
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اختبار الفجر
إن ايحمد هلل حنمده ونستعني به ونستهديه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل وأن حممداً عبده ورسوله ..أما بعد..
فما أسههل أن ينطهق اللسهان بكلمهة ا،سهالم ،ولكهن مها أصهعب أن يرتسه ا ،هان يف
قلب ا،نسان..
"قالت األعراب آمنا ،قل لم تؤمنوا ولكن قولووا سلونانا ولاوا لودخل انلاوا وي

قنوبكم"
كثرياً ما يتناىف كالم اللسان مع إ ان القلب ..كما أن كثرياً ما يتناىف كالم اللسان مع
أفعال اجلوارح ..واملؤمن الصادق هو من وافق قوله عمله ،وهو من أظهر بلسانه ما خيفي يف
قلبه ..أما املنافقون فظاهرهم قد يكون حسناً وطاهراً،ولكن قلوهبم قاسية كايحجارة أو هي
أشد قسوة..
واهلل سههبحانه وتعههال مطلههع علههى القلههوب ..ويعلههم خائنههة األعههني ومها ختفههي الصههدور،
ويعلم املنافق من املؤمن ،والكهاذب مهن الصهادق ..لكنهه شهاء سهبحانه وتعهال أن يفهرض علهى
عباده اختبارات معينة تكشف سرائر القلوب وخبايا النفس ،وتوضح أولئك الذين قهالوا مها ال
يفعلون ،أو اعتقدوا ما ال يظهرون..
وغرض إظهارهم أنه سبحانه وتعال يقيم ايحجة عليهم فال يشعر أحدهم يهوم القيامهة
بظلم وال هضم ..فإنه قد وضع له اختبار واضح فرسب فيه ..كما أن اهلل عز وجل أراد هبهذه
االختبارات أيضاً أن ينقي صف املؤمنني من املنافقني رمحة من اهلل عز وجل بالصف املهؤمن..
ألن اخه ههتالط املنه ههافقني به ههاملؤمنني يضه ههعف الصه ههفوف ،ويسه ههبب االضه ههطراب ،وجيله ههب اهل ه هزائم
والنكسات..
قال سبحانه وتعال يف حق املنافقني :ه
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"لو خرجوا يكم ما زادوكم إال خباالً ،وألوضعوا خاللكم لبغونكم الفتنة ،و يكم
لااعو لهم ،واهلل عنيم بالظالاين"
فرمحة اهلل عز وجل بالصف املؤمن اقتضت أن يفرض هذه االختبارات للتفرقة بني
املؤمنني واملنافقني ،وبني الصادقني والكاذبني..
هذه االختبارات سنة إهلية ماضية ،وضعها اهلل عز وجل لكل البشر بال اسهتثناء ،منهذ
خلق اهلل آدم عليه السالم وإل يوم القيامة..
"سلووم ،سبسووب النووات س لتركوووا س لقولوووا آمنووا و ووم ال لفتنووو  ،ولقوود تنووا الو لن

من قبنهم ،نيعنان اهلل ال لن ددقوا وليعنان الكاببين"..

وهلذه االختبارات خصائص معينة..
فأوالً جيهب أن يكهون االختبهار صهعباً ..ألنهه لهو كهان سههالً لهنجح فيهه اجلميهع :املهؤمن
واملنافق ..ومل حتدث التفرقة املطلوبة..
وثانيهاً  -علههى الناحيههة األخههرى  -جيههب أال يكههون هههذا االختبههار مسههتحيالً ..ألنهه لههو
كان مستحيالً لفشل فيه الطرفان ..املؤمن واملنافق..
ولذلك فاالختبار البد أن يكون متوازناً ..صعباً بالدرجهة الهيت ال يقهوى فيهها املنهافقون
على النجاح فيه ،وغري مستحيل لكي يعطي الفرصة للمؤمنني أن ينجحوا..

واختبههارات اهلل عههز وجههل للولههق كثههرية ومتعههددة ومسههتمرة منههذ أول يحظههات تكليههف
ا،نسان وإل يوم مماته..
ه ه فاجلهههاد يف سههبيل اهلل اختبههار ..نعههم هههو اختبههار صههعب ،ولكنههه لههيس .سههتحيل..
ينجح فيه املؤمن ،ويتولف عنه املنافق..
ه وا،نفههاق يف سههبيل اهلل اختبههار ..اختبههار صههعب ولكنههه لههيس مسههتحيالً ..يقههدر عليههه
املؤمن ،وال يقدر عنه املنافق..
ه وحسن معاملة الناس اختبار..
ه وكظم الغيظ اختبار..
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ه والرضا حبكم اهلل عز وجل اختبار..
ه وبر الوالدين اختبار..
ه وهكذا..
ايحياة كلها  -هبذا املفهوم  -اختبار..
يقول سبحانه وتعال يف كتابه الكرمي:

"ال ي خنق الاوت والحياة ليبنوكم سلكم سبسن عاالً ،و و العزلز الغفور"
وتتفاوت درجات الصعوبة بني االختبارات املوتلفة ..ولكنها يف النهاية اختبارات..
ومطلوب من املؤمن أن ينجح فيها كلها ليثبت صدق إ انه  ،وتوافق لسانه مع قلبه..
ومن

ه االختبارات الخطيرة اختبار دالة الصبح..

اختبار حقيقي ..واختبار صعب ..لكنه ليس مستحيالً..
الدرجة النهائية يف هذا االختبار بالنسبة للرجال تكون باملواظبة على صالة الفجر يف
مجاعة يف املسجد ،أما بالنسبة للنساء فتكون بالصالة على أول وقتها يف البيت..
والفشل يف هذا االختبار اهلام يكون خبروج الصالة عن موعدها الذي شرعه اهلل عز
وجل..
وبني النجاح بتفوق والرسوب يف االختبار درجات كثرية..
هناك من يصلي معظم الصلوات يف املسجد ويفوته بعضها..
وهناك من يصلي بعض الصلوات يف املسجد ويفوته معظمها..
وهناك من يصلي يف بيته قبل خروج الوقت..
وهناك من تفوته الصالة يف بيته وال يصلي إال بعد خروج الوقت..
درجات كثرية متفاوتة ..ولكن يبقى النجاح املطلوب هو صالة املؤمن يف املسجد يف
أول الوقت..
هذا االختبار هام للدرجة اليت جعلت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يستودمه
دائماً للتفرقة بني املؤمن واملنافق..
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روى البواري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليهه
وسلم:

"إن أثقل صالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ،ولو يعلمون ما فيهما
ألتومها ولو حبواً ،ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام ،مث أمر رجالً فيصلي بالناس ،مث انطلق
معي برجال معهم حزم من حطب إل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار"
ولكم أن تتويلوا عظم املشكلة ،وضوامة اجلر ة اليت تدفع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  -مع رمحته وشفقته على أمته  -ألن يهم بتحريق بيوت هؤالء..
ولكين ه واهلل ه أرى أنهه مهن رمحتهه وشهفقته قهال ههذه الكلمهات ..ألنهه يريهد أن يسهتنقذ
أمته من نار اآلخرة بتوويفهم بنار الدنيا ..وشتان بني نار اآلخرة ونار الدنيا..
وكههان رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم إذا شههك يف إ ههان رجههل حب ه عنههه يف صههالة
الفجر فإن مل جيده تأكد عنده الشك الذي يف قلبه..
روى ذل ههك أمح ههد والنس ههائي وال ههدارمي ع ههن أيب ب ههن كع ههب رض ههي اهلل عن ههه ق ههال :ص ههلى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الصبح مث قال:
"أشه هههد فه ههالن الصه ههالة ؟" قه ههالوا ال ،قه ههال :ففه ههالن ،فقه ههالوا :ال ..فقه ههال" :إن هه ههاتني
الصالتني (الصبح والعشاء) من أثقل الصالة على املنافقني ،ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولهو
حبواً"
واملن ههافقون ال ي ههدركون اي ههري ال ههذي يف ص ههالة الص ههبح يف مجاع ههة املس ههجد ..وله هو أدرك
ه ههؤالء ه ههذا اي ههري جله ههاءوا إل املس ههجد حت ههت أي ظ ههرف ..كمه هها ق ههال ص ههلى اهلل علي ههه وس ههلم

"ألتو اا ولو ببواً "..

وأريههدك أن تتويههل رج هالً كسههيحاً ال يقههوى علههى السههري ،ولههيس هنههاك مههن يعنيههه علههى
ايحركة ،ومع ذلك فهو يصر أن يأيت املسجد يزحف على األرض ليدرك ايهري الهذي يف صهالة
الفجر يف مجاعة ..فهإذا أدركنها ههذه الصهالة مث نظرنها إل األصهحاء الهذين يتولفهون عهن صهالة
الفجر يف املسجد أدركنا عظم املصيبة !!
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ولههيس مع ههب هههذا ب ههالطبع أن ن ههتهم أولئههك ال ههذين ال يف ههافظون علههى ص ههالة الفج ههر يف
املسههجد يف زماننهها هههذا بالنفههاق ..فأنهها لسههت ممههن يقيمههون األحكههام علههى غ هريهم ،واهلل أعلههم
بظ ههروف ك ههل مس ههلم ..ولك ههين أذك ههر ذل ههك الك ههالم ليوته ه ك ههل من هها نفس ههه ..وليوت ه أحباب ههه
وأصحابه وأوالده وإخوانه..
إن كههان املههرء يهههدر هههذه الصههالة بصههورة منتظمههة فهههذه عالمههة واضههحة مههن عالمههات
النفاق ..ومن كانت به هذه العالمة فلرياجع نفسه بسرعة ..فإنه ه وال شك ه خيشهى عليهه مهن
خامتة السوء..
نسأل اهلل العافية والسالمة وحسن ايامتة لنا ولسائر املسلمني..
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وقت دالة الصبح
كنت أحتدث عن موضوع صالة الصبح يف جمموعة من األصدقاء ،فدار بيين وبني
أحدهم هذا ايحوار :
قال :ايحمد هلل ..أنا ال أنزل من بييت إال إذا صليت صالة الصبح..
فسألته ب اءة :وأنت مىت تستيقظ ؟
قال :الساعة  7337تقريباً !! وأول شئ أفعله أن أتوضأ وأصلي الصبح..
قلت :سبحان اهلل ..لقد فات وقت الصبح !!
قههال :كيههف؟ ألههيس وقههت كههل صههالة مههن أول وقتههها إل وقههت الصههالة الثانيههة؟ فيكههون بههذلك
الصبح من أول ظهور الفجر إل صالة الظهر؟
قلههت :هههذا الكههالم صههحيح بالنسههبة لكههل الصههلوات مهها عههدا صههالة الصههبح ..فههإن وقتههها مههن
ظهههور الفجههر إل شههروق الشههمس فقههو ..هههذا الوقههت اعههدود الضههيق الصههعب ..ولههذلك فهههي
اختب ههار ،ول ههو ك ههان الوق ههت مفتوحه هاً إل ص ههالة الظه ههر ف ههأين االختب ههار يف ذل ههك؟! ..إن ص ههالة
الصههبح هههي أقصههر الصههلوات املفروضههة ،فهههي ركعتههان فقههو ،ولكنههها جعلههت مقياس هاً ل ههان،
واختباراً للصدق لصعوبة وقتها..
وعلههى قههدر تعجهها مههن صههاحا الههذي ال يعلههم أم هراً مههن بههديهيات هههذا الههدين ..علههى
قههدر حههزين مههن أن الثقافههة ا،سههالمية وصههلت إل هههذه الدرجههة مههن االحنههدار ..حههىت ال يعلههم
بعض املسلمني أو كثرياً من املسلمني أوقات الصالة املفروضة ..فنحن ال نتحدث عهن وقهت
صالة الضحى ،أو وقت صالة قيام الليل ..إمنا نتحدث عن وقت صالة الصبح!!
ذكههرين ذلههك بههأمر مههن املضههحكات املبكيههات ،وهههو أحههد معسههكرات الشههباب التههابع
ألح ههد األح هزاب السياس ههية ،حي ه ك ههان برن ههامى املعس ههكر معلق هاً عل ههى اجل ههدران يف أكث ههر م ههن

مكان ..وأول كلمة يف هذا ال نامى هي" :االلتيقاظ ودالة الصبح ي الثامنوة دوباباً
"
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قلت ه واهلل ه هذه جر ة مع سبق ا،صرار والرتصد !! فالنيهة مبيتهة ،والعهزم منعقهد علهى
تضييع فرض من فروض اهلل عز وجل ..وال حول وال قوة إال باهلل..
مواقيت الصالة أيها املؤمنون أمور توقيفيهة. ..عهب أنهه لهيس فيهها اجتههاد مهن البشهر..
لقد حددت بدقة يف أحادي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ..ومل ترتك جماالً لسوء فهم..
روى مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العها رضهي اهلل عنهمها :قهال رسهول اهلل صهلى
اهلل عليه وسلم:
"وقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس"..
فليس هناك شك يف وقت صالة الصبح ..وقهد أكهد رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم
على هذا املعب يف حدي الرتمذي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه حني قال :
"من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"..
أي أن ههه م ههن أدرك ركع ههة كامل ههة قبه هل أن تش ههرق الش ههمس فق ههد أدرك ص ههالة الص ههبح يف
موعدها ،أما من مل يدرك ولو ركعة واحدة فقد أصبحت صالة الصبح يف حقهه قضهاءاً ،وههذا
وال شك أمر خطري..
لك ههن األص ههعب م ههن ذل ههك أن اختب ههار التفرقه ههة به ههني النف ههاق وا ،ه ههان ،وب ههني الص ههدق
والكذب ،ليس .جرد الصالة قبل شروق الشمس ..ولكن النجاح ايحقيقي واملطلهوب يف ههذا
االمتح ههان يكه ههون بصه ههالة اجلماعه ههة يف املسه ههجد ،وله ههيس يف البي ههت ..وهه ههذا به ههالطبع يف حه ههق
الرجههال ..أمهها يف حههال النسههاء ،فإنههه ه وإن كانههت صههالهتن يف املسههجد مسههموحاً هبهها ه فههإن
صههالهتا يف بيهوهتن أفضههل وأكثههر ثوابهاً ،وذلههك يحههدي أيب داود الصههحيح عههن ابههن عمههر رضههي
اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"ال متنعوا نساءكم املساجد ،وبيوهتن خري هلن"
وك ههذلك يحه هدي أم محي ههد الس ههاعدية رض ههي اهلل عنه هها يف مس ههند أمح ههد بس ههند حس ههن،
وكذلك يف الط اين أهنا جاءت إل رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم فقالهت يها رسهول اهلل :إين
اح ههب الص ههالة مع ههك ..ق ههال" :ق ههد علم ههت ،وص ههالتك يف بيت ههك خ ههري ل ههك م ههن ص ههالتك يف
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حجرتك ،وصالتك يف حجرتك خري لك مهن صهالتك يف دارك ،وصهالتك يف دارك خهري مهن
صههالتك يف مسههجد قومههك ،وصههالتك يف مسههجد قومههك خههري لههك مههن صههالتك يف مسههجد
اجلماعة"..
وتعظيم أجر صالة املرأة يف بيتها رمحة من اهلل عز وجل هبا ورمحة باجملتمع ..فهذا
أدعى لتجنب الفتنة وأحفظ للمرأة وأسرت هلا ،كما أن فيه حفاظاً على األطفال بالبيت وعلى
كبار السن وغري ذلك من املصاحل ..وسبحان اهلل الذي أنزل هذا الشرع اعكم !!
والههذي يهمنهها اآلن يف هههذا املقههام أن اختبههار النفههاق مههن ا ،ههان بالنسههبة للم هرأة يكههون
بالصالة يف أول وقتها ..فتكون املهرأة املؤمنهة الهيت حهت يف االختبهار ههي الهيت صهلت الصهبح
يف الوقت الذي يصلي فيه الرجهال يف املسهجد ،وتكهون املهرأة الهيت مل يهتمكن ا ،هان مهن قلبهها
هي املرأة اليت تدرك الصبح بالكاد قبل أن تشرق الشهمس ..أو قهد يتفهاقم معهها األمهر فيضهيع
منها الفرض كلية ،فتصليه بعد شروق الشمس !!
يا إخواين ويا أخوايت..
أنها ال ألريههد أن أصههعب علههيكم حيههاتكم ،أو أمحلكههم مهها ال طاقههة لكههم بهه ..ولكههين ه
واهلل ه أحتهدث عهن حقهائق يف شهرع اهلل عهز وجهل ،وأحتهدث عهن نصهو حمكمهة ال لهبس فيهها
وال غموض ،وأحتدث عن اجتماع العلماء الذي ال اختالف فيه..
فالذي يصلي الصبح بعد الشهروق متعمهداً يهرتك فهرض اهلل متعمهداً !!! وههذا أمهر بهال
ايطورة..
روى األمههام أمحههد عههن أم أ ههن رضههي اهلل عنههها تقههول :قههال رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه
وسلم:
"ال ت ههرتك الص ههالة متعم ههداً ،فإن ههه م ههن ت ههرك الص ههالة متعم ههداً فق ههد برئ ههت من ههه ذم ههة اهلل
ورسوله"
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وهكذا فالذي يضع املنبه على الساعة السابعة أو السابعة والنصف ه أي بعد الشروق
ه يرتك الصالة متعمداً !! وعليه أن يتحمل التبعات القاسية لذلك!!
وعلى الناحية األخرى ..ما هي أحب األعمال إل اهلل؟
سأل عبد اهلل بن مسهعود رضهي اهلل عنهه رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم ههذا السهؤال
فأجاب كما جاء يف البواري ومسلم قائالً :
" أحب العمل إل اهلل تعال الصالة على وقتها ،قال عبد اهلل مث أي :قال :بر
الوالدين ،قال مث أي قال :اجلهاد يف سبيل اهلل"
فانظر ه رمحك اهلل ه كيف قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إقامة الصالة يف أول
وقتها على بر الوالدين على عظمه ،وكيف قدمها على اجلهاد يف سبيل اهلل الذي هو ذروة
سنام ا،سالم !!
وسبحان اهلل ..ال أدري كيف سقو الصبح من حسابات املسلمني ؟!
فمعظههم املسههلمني الههذي يفههافظون علههى صههلواهتم لههدهم حريصههني علههى صههالة الظهههر
قبههل أذان العصههر ،وعلههى صههالة العصههر قبههل أذان املغههرب وهكههذا ..أمهها الصههبح فيكههاد يكههون
الفريضة الغائبة ،وال حول وال قوة إال باهلل..
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مستحيل س لكو بلك مستحيالً
علي
يقول يل أحدهم :قد علمت ميعاد صالة الصبح ..ولكن لألسف" ..يستحيل" ّ
االستيقاظ يف هذا املوعد ..أنت ال تعلم "ظرويف" ..أنا طاقيت ال تسمح ..أنا ظروف عملي
ال متكنين ..أنا ظروف البيت واملعيشة ال تساعدين ..واهلل ه كما تعلم ه غفور رحيم ،سرياعي
ظرويف هذه ..ويغفر يل !!
قلت :أما قضية أن اهلل غفهور رحهيم فههذا كهالم حهق أريهد بهه باطهل ..وههذا مهن أوسهع
مههداخل الشههيطان ..فههإن كههان اهلل عههز وجههل يغف هر لكههل النههاس ،الصههادق والكههاذب ،واملطيههع
والعاصههي ،واعههب لشههرعه والكههاره لههه ..إن كههان األمههر كههذلك ففههيم العمههل؟ وملههاذا االجتهههاد؟
وملاذا يرهق املطيع هلل نفسه ،ويستيقظ يف جوف الليل ،ويف شدة ال د ،وينزل إل املسجد؟
إن اهلل عههز وجههل الغفههور الههرحيم يغفههر ملههن سههعى للمغفههرة مههن عبههاده ..فهال يكفههي قههول
اللسان ،ولكن البد من عمل ..اقرأ وتدبر يف قوله تعال :
"وإني لغفار لان تاب وآمن وعال دالحاً ثم ا تدى"

ليس كل الناس يغفر هلم ..البد من توبة صادقة ،وإ ان عميق ،وعمل صاحل ،وهداية
إل طريق اهلل عز وجل..
واهلل الغفههور الههرحيم كث هرياً مهها يق هرن هههذه الصههفات بصههفاته األخههرى الههيت حتمههل معههاين
العقاب واجلزاء واالنتقام ممن خالفه وخالف شرعه..
"نبئ عبادي سني سنا الغفور الربيم ،وس ع ابي و الع اب األليم"

فهذه إل جوار تلك ..وبذلك تستقيم حياة الناس..
وأم هها أن ههه "يس ههتحيل" يف ح ههق إنس ههان أن يس ههتيقظ لص ههالة الص ههبح يف موع ههدها فه ههذا
الكالم يفتاج إل وقفة ..ووقفة هامة جداً..
يا أخي وأخيت..
أنا ال أشك يحظة يف أنه "لستحيل" أن يكون استيقاظك للصبح "مستحيالً " !!
وملاذا هذا اليقني ؟!
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تفكر معي .:
سوالً :يقول اهلل عز وجل يف كتابه ":ال لكنف اهلل نفساً إال ولعها"..

وهذه قاعدة أصيلة من قواعد الشرع ..هذا القانون وهذا الشرع ليس قانوناً وضعياً
من وضع البشر فيحتمل فيه أن يكون مناسباً أو غري مناسب ،ولكن هذا القانون من وضع
رب العاملني سبحانه وتعال ،الذي خلق ا،نسان ويعلم وسعه وطاقته علماً مطلقاً..
" سال لعنم من خنق و و النطيف الخبير"

فكل أحكام الشرع هي يف مقدور البشر ..ال نشك يف ذلك..
فلتسأل نفسك يا أخي ولتسأل نفسك يا أخيت :
ههل صههالة الصهبح يف هههذا الوقههت تكليهف مفههروض أم أهنهها ليسهت تكليفهاً وال فرضهاً ؟
وهههل هههي مفروضههة علههى كههل املههؤمنني أم أن هنههاك طوائههف مسههتثناة؟! وا،جابههة واضههحة وهههي
أن صالة الصبح فرض على كل املسلمني ،وحي أن املسلم يؤمن بعدل اهلل وحبكمته وبعلمه
فإنه ال يستقيم ملسلم مؤمن باهلل عز وجل أن يفرتض أن قيامه لصالة الصبح يف موعهدها أمهر
مستحيل..
هذه واحدة..
ثانياً :بعض الاشا دات األمرلكية..

الانظ وور األو  .:يف زيههارة ألمريك هها وعن ههد عههوديت م ههن ص ههالة الفجههر .س ههجد املدين ههة،

ويكون ذلك يف السادسة صباحاً تقريباً ،كنت أجهد الشهوارع الرئيسهية والطهرق السهريعة مزدمحهة
بالس ههيارات متامه هاً! ..تعجب ههت يف أول األم ههر ،وبع ههد ذل ههك تع ههودت عل ههى ه ههذا املنظ ههر ..إهن ههم
يستيقظون للذهاب إل أعماهلم ،وكثري منهم يعمل يف أماكن بعيدة جداً عن بيته فيضهطر إل
االستيقاظ يف ايامسة صباحاً ه وقت صالة الفجر ه لكي يذهب إل عمله يف موعده..
كههل هههؤالء البشههر مههن نصههارى ويهههود ومالحههدة (وهههم كثههر) يسههتيقظون لههدنياهم يف
موعهد صههالة الفجهر ..لقههد قحهت طههاقتهم البشهرية هبهذا االسههتيقاظ ..فلمهاذا ال تسههمح طاقههة
املؤمنني .ثل هذا االستيقاظ املبكر ؟!
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الانظوور الثوواني :حضههرت م هؤمتراً طبي هاً كبههرياً يف أحههد املههدن األمريكيههة ،وفوجئههت بههأن

جلسات املؤمتر تبدأ يف السادسة صباحاً !!!
نعم ه واهلل ه يا إخواين!..
اجللسههة األول كانههت يف السادسههة صههباحاً ،وملهها كانههت صههالة الفجههر يف هههذه األيههام
متأخرة نسبياً ،فقهد انتهيهت مهن الصهالة يف السهاعة السادسهة والربهع تقريبهاً ،فهذهبت إل املهؤمتر
يف ذلك التوقيت..
وكنههت علههى يقههني وأن هها يف طريقههي إل هنههاك أنههين س ههأجد القاعههة الكبههرية الههيت تش هههد
اجللسههة األول خاويههة علههى عروشههها ..فمههن ذا الههذي سههيأيت يف هههذا الوقههت املبكههر جههداً جههداً
يحضههور جلسههة علميههة ،ووصههلت إل القاعههة وفوجئههت .هها مل أكههن أختيلههه !! فقههد كانههت القاعههة
مليئههة عههن آخرههها ه وهههي تسههع حهوايل ثالثههة آالف شههوص ه وبالكههاد وجههدت مكانهاً يف آخههر
القاع ههة ،وجلس ههت اس ههتمع وأن هها يف دهش ههة ..كي ههف اس ههتطاع ه ههؤالء الق ههوم أن يكيفه هوا حي ههاهتم
بالصههورة الههيت متكههنهم مههن حضههور جلسههة علميههة  -اختياريههة وليسههت إجباريههة  -يف السادسههة
صههباحاً ؟! ومل ههاذا ال يس ههتطيع كث ههري م ههن املسههلمني تكيي ههف حي ههاهتم يحض ههور ص ههالة  -إجباري ههة
وليست اختيارية  -يف نفس هذا املوعد ؟
ويههوم يسههتطيع املسههلمون أن جييب هوا علههى هههذه األسههئلة يههوم أن يكتههب هلههم التمكههني يف
األرض إن شاء اهلل !!!
الانظر الثالث :منظر أكثر درامية وأشد تأثرياً !!

كثهرياً مها كنههت أجهد رجهاالً أمهريكيني ونسهاءً أمريكيهات يف الشهوارع وأنها يف طريقههي إل
صالة الفجهر !! وأقهول :وأنها "ذاههب" ولهيس وأنها "عائهد"!. ..عهب أهنهم كهانوا يسهتيقظون قبهل
ميعاد الفجر لغرض هام جداً يف حياهتم !!
مهها هههذا الغههرض اهلههام الههذي مههن أجلههه اسههتيقظ األمريكههي أو األمريكيههة قبههل ايامسههة
صباحاً ،ولبس مالبسه ،وخرج يف اجلو البارد جداً جداً إل شوارع املدينة ؟
إهنم … … … يفسحون "كالبهم" يف اهلواء النقي !!!!!
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يس ههتيقظ األمريك ههي أو األمريكي ههة يف الس ههاعة الرابع ههة والنص ههف فجه هراً ،ألن قلب ههه  -أو
قلبههها  -يتفطههر علههى الكلههب الههذي يبقههى حمبوس هاً يف البيههت طيلههة اليههوم !! فيسههتيقظ يف هههذا
الوقت املبكر جداً ،ليستطيع الكلب أن يشم اهلواء النظيف يف الشارع !!
وأرجو منك أخي الفاضل أن حتل معي هذه املسألة املعقدة :األمريكهي ه نصهرانياً كهان

أو يهودي هاً أو ملحههداً ه يسههتيقظ فج هراً مههن أجههل "الكنووب" ،وبعههض املسههلمني ،أو كثههري مههن
املسلمني ،أو إن شئت فقل" :معظم" املسلمني ال يستيقظون من أجل "اهلل" عز وجل !!!
باهلل عليك كيف يكون حل هذه املسألة ؟!!

كيف كن أن يكون حب "الكنب" دافعاً "لصاببه" لالستيقاظ ؟

وكيف ال كن أن بكون حب "اهلل" عز وجل دافعاً "لنعبد" لالستيقاظ ؟!

ا،مكانيههات البش هرية البدنيههة تسههمح بالقيههام ..لكههن ا،مكانيههات القلبيههة عنههد أولئههك
الذين ال يستيقظون تعاين من فقر شديد !!
نسأل اهلل السالمة !!
ثالثاً .:فلنهرتك املشهاهدات األمريكيهة ودعونها نتجهول يف بعهض املشهاهدات يف داخلهك
وداخلي وداخل كل مسلم..
الانظو و وور األو  :أن ه ههت مس ه ههافر إل ا،س ه ههكندرية أو إل أس ه ه هوان أو إل لن ه ههدن أو إل
بههاريس ..عنههدك موعههد يف القطههار أو يف الطههائرة السههاعة السادسههة صههباحاً ..هههل إمكانياتههك
البشرية تسمح لهك بهأن تصهل إل القطهار أو الطهائرة يف املوعهد ،أو أن إمكانياتهك البشهرية ال
تسمح ؟!
هل الوصول إل اعطة أو إل املطار يف هذا املوعهد املبكهر يهدخل يف حهدود "الولو""

أما أن "الول"" ال يسمح بذلك ؟!
الانظ وور الث وواني :أن ههت تعم ههل يف مك ههان بعي ههد ع ههن منزل ههك والعم ههل يب ههدأ يف الس ههابعة
صباحاً..
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هههل تس ههتطيع أن تس ههتيقظ مبك هراً يف موعههد الفج ههر أو قبل ههه لل ههذهاب إل عمل ههك ؟ أم
أن ههك س ههتعتذر ك ههل يه ههوم لرئيسه ههك يف العم ههل أن ظروفه ههك ال تس ههمح بايحضه ههور مبك ه هراً ،أو أن
إمكانياتك البشرية ضعيفة ؟
ملههاذا ال نسههتطيع االعتههذار لر سههائنا مههن البشههر ،ونسههتطيع كههل يههوم أن نعتههذر "هلل" عههز
وجل الذي خلقنا وخلق ر ساءنا ؟!
الانظر الثالث :منظر افرتاضي ختيلي !!
ختيل لو أن رجالً من أغنياء القوم وعدك بأنه سيعطيك ألفاً من اجلنيهات كهل يهوم يف
السههاعة ايامسههة صههباحاً إذا أتيههت لههه يف هههذا املوعههد ..أكنههت تههذهب؟ أم كنههت تعلههل بأنههك
منت متأخراً ،أو أنك مرتبو .وعد بعد ذلك فال تستطيع القدوم ؟
ختيههل أنههك ذهبههت إليههه بالفعههل وأخههذت األلههف جنيههه يوميهاً ،وظللههت علههى هههذه ايحالههة
سنة كاملة ،فإنك تكون قد حصلت على  365ألف جنيه ..أليس كذلك ؟
مث حتيههل بعههد ذلههك أنههه قههد جههاءك املههوت بعههد هنايههة هههذه السههنة – وهههو أمههر وارد طبعهاً
حىت قبل انقضاء السنة  -ختيل نفسك وأنت ذاهب إل ق ك حمموالً..
ختيل نفسك يف هذا املقام ،وأجب على هذا التسا ل بصدق :
أتود أنك تدخل ق ك ومعك  365ألف جنيه ،وليست معك صالة فجر واحدة ؟
أم أن األفضل أن تهدخل قه ك ومعهك  365صهالة فجهر ،ولهيس معهك جنيههاً واحهداً
؟
أجب بصدق !!
أيهما يبقى وينفع ؟
كيف تفسر قيام الناس جلمع املال وعدم قيامهم جلمع ايحسنات ؟
أهو شك يف املوت؟ أم شك يف البع ؟ أم شك يف اهلل عز وجل؟!
وإن مل يكن هناك شك يف كل ذلك فكيف تفسر استهتار كثري من املسلمني بهاملوت
مع علمهم بقدومه بغتة ،وكيف تفسر استهتارهم باهلل عز وجل مع علمهم .راقبته هلم وقدرته
عليهم ؟!
www.islamstory.com
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تسا الت حائرة يف ذهين..
أجبين عليها ..يا من ال تستيقظ لصالة الفجر ؟!
الانظر الراب"  :منظر درامي

ل ههو أن زوجت ههك أو وال ههدتك أيقظت ههك يف الرابع ههة ص ههباحاً وه ههي تص ههر ":لق وود ووبت

النيرا ي منز جيراننا"

أجبين بصدق:
هل كنت تقفز مسرعاً من فراشك ،وترتدي مالبسك  -أو حىت ال ترتديها  -ولهري
أنت والعائلة إل خارج البيت؟! أم كنهت سهتقول للزوجهة أو الوالهدة :اتهركيين أنهام ..أنها مرههق،
لقد منت متأخراً ،وعندي أعمال كثرية بالصباح ،وإن شاء اهلل ستطفئ النار وحدها؟!!
أجب بصدق!..
أيهما أشد ختويفاً  :نار يف بيت اجلريان أم نار اجلحيم يوم القيامة ؟!!
أيهما أشد إيالماً  :نار الدنيا أم نار اآلخرة..
ملاذا هذا الرتاخي الشديد مهع نهار اآلخهرة مهع علمنها أهنها حهق ،وأهنها ال تطفهئ؟ وملهاذا
هذه الرهبة من نار الدنيا على تفاهتها إذا قورنت بنار اآلخرة؟!
روى البواري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النا صلى اهلل عليه وسلم قال:
"نههاركم هههذه الههيت يوقههد ابههن آدم جههزء مههن سههبعني جههزءا مههن حههر جهههنم" قههالوا :واهلل إن
كانت
لكافية يا رسول اهلل ،قال" :فإهنا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا كلها مثل حرها"
وروى مسههلم والرتمههذي عههن عبههد اهلل بههن مسههعود رضههي اهلل عنههه قههال :قههال رسههول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم:
"يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام ،مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا"
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وروى الرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النا صلى اهلل عليه وسلم
قال:

"أوقد على النار ألف سنة حىت امحرت ،مث أوقد عليها ألف سنة حىت ابيضت ،مث
أوقد عليها ألف سنة حىت اسودت ،فهي سوداء مظلمة"
ويف رواية ابن ماجة فهي كالليل املظلم!

فلتعلم يا أخي يف اهلل ويا أخيت يف اهلل أن الذي يفر
اهلل عز وجل له ضماناً من دخول نار اآلخرة !!

على صالة الصبح سيكتب

اقرأ بقلبك هذا ايحدي .:
روى مسلم عن عمارة بن روينة رضي اهلل عنهه قهال :قعهت رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه
وسلم يقول:
"لن يلى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ه يعين الفجر والعصر"..

بعد هذا االستعراض ،مكانيات البشر ولوسع البشر ولطاقة البشر ،أعتقد أنه من
علي أن أستيقظ لصالة الفجر ..إمنا األمر
"املستحيل" أن د من يقول أنه من "املستحيل" ّ
يعود إل "ا،رادة" ..هل تريد أم ال تريد؟!
واحذر أخي يف اهلل واحذري أخيت يف اهلل ..إن متر عليكم األيام والشهور والسنون مث
تكتشههفون أن أيامهاً غاليههة قههد مههرت ..فحههىت إن كتههب اهلل لههك عمهراً حههىت تتههوب وترجههع إليههه..
فكيف ستعيد تلك األيام اليت مرت؟
احهذر مهن يهوم ترغهب فيهه الههذهاب إل املسهجد فهال تسهتطيع إمها لضهعف أو مههرض أو
مههوت ..وتههذكر دائمهاً حههدي رسهولنا الكههرمي صههلى اهلل عليههه وسههلم والههذي رواه ايحههاكم بسههند
صحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما حي قال:
"اغتههنم اس هاً قبههل اههس :شههبابك قبههل هرمههك ،وصههحتك قبههل سههقمك ،وغنههاك قبههل
فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك"..
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وفقين اهلل وإياكم إل ما يفبه ويرضاه..
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دالة الصبح دالة رلدة
عندما تقرأ يف كتاب اهلل عز وجل ،وعندما تقرأ يف أحادي رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،تستطيع بوضوح وبسهولة أن تدرك أن صالة الصبح صالة فريدة !!
ههذه الصهالة العظيمههة هلها مهن املكانههة يف ا،سهالم والقيمهة يف الشههرع مها يلفهت األنظههار
حقاً ..فهناك فيض هائل من األحادي يشجع على هذه الصالة ،ويعلي من شهأن اعهافظني
عليها..
ورسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم ه وهههو املههريب الهواعي الفههاهم لطبههائع البشههر واملههدرك
لنهوازع الههنفس ه يعلههم أن وقههت صههالة الصههبح وقههت صههعب ،وأن املسههلم إذا تههرك نفسههه لنفسههه
فسوف تأمره نفسه هذه بالراحة وترك الصالة املكتوبة..
"إ النفس ألمارة بالسوء ،إال ما ربم ربي"

لذلك فإن الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم قد خص هذه الصالة العظيمة
خبصائص فريدة ،وصفات معينة ال تتكرر يف غريها من الصلوات ..وجمموع هذه الصفات
يدفع املؤمن الصادق دفعاً إل التمسك هبذه الصالة يف مجاعة بكل طاقته ،ويفمسه أشد
التحميس أن يضحي بالغايل والثمني لكي ال يضيع منه فرض واحد مهما كانت الظروف أو
العراقيل..

هبا..

وقهد عهددت لكهم مههن ههذه ايصهائص عشهراً ..أسههأل اهلل عهز وجهل أن ينفعهين وإيههاكم
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الخادية األولى
سجر بال بدود
الذي يصلي الصبح يف مجاعة يأخذ كل املزايا اليت يأخذها الذي يصلي أي صالة
أخرى يف مجاعة ،ويأخذ فوقها أموراً خاصة بصالة الصبح فقو..
فه ههو كمص ههل للجماع ههة بص ههفة عام ههة حتس ههب ل ههه الص ههالة خبم ههس وعش ه هرين أو س ههبع
وعشرين صالة ،وتكتب له ايحسنات ،ومتح عنهه السهيئات ،وترفهع لهه الهدرجات ،وتصهلي عليهه
املالئكة ،وغري ذلك من أمور صالة اجلماعة بصفة عامة..
غري أن صالة الصبح هبا مزايا خاصة جداً غري بقية الصلوات منها .:
الخير األو  :روى مسلم عهن عثمهان بهن عفهان رضهي اهلل عنهه قهال :قهال رسهول اهلل
صلى اله عليه وسلم:
"مههن صههلى العشههاء يف مجاعههة فكأمنهها قههام نصههف الليههل ،ومههن صههلى الصههبح يف مجاعههة
(أي مع العشاء كما نص على ذلك حدي أيب داود والرتمذي) فكأمنا صلى الليل كله"
هل تستطيع أن تصلي الليل بكامله ؟!
لقهد أعطهاك اهلل عهز وجهل ه بفضهله وكرمهه ه ههذا األجهر إذا صهليت الفجهر والعشهاء يف
مجاعههة ..ومعلههوم أن أجههر قيههام الليههل عظههيم وجليههل ..ولكههن أعظههم منههه أن تصههلي الفجههر يف
مجاعة..
فههإذا علمههت هههذا الفضههل يف صههالة الفجههر يف مجاعههة فمههن فضههلك سههاعدين يف إجابههة
هههذا الس هؤال الههذي سههألته مههن قبههل جلمههوع املصههلني اعتشههدين لصههالة التهجههد يف ليلههة السههابع
والعش هرين مههن رمضههان ،وقههد نصههبوا أرجلهههم هلل عههز وجههل السههاعات الط هوال ،وبههذلوا جمه ههوداً
مضاعفاً بغية إدراك قيام هذه الليلة املباركة..
سألتهم فقلت:
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ترى هل قيام ليلة القهدر بكاملهها أفضهل أم صهالة الفجهر يف مجاعهة يف شههر شهوال أو
صفر أو رجب أو أي شهر غري رمضان ؟!
أيهما أثقل يف ميزان اهلل عز وجل ؟
أيهما لو فاتك حتزن أكثر ؟
وأيهما لو فاتك تالم من اهلل أكثر ؟
ألسههنا يهها إخ هواين نصههلي هلل ؟ ألسههنا ننصههب أقههدامنا وقوف هاً بالسههاعات الط هوال يف ليلههة
القدر بغية أن يرضي اهلل علينا ؟!
ف ههإذا علمن هها أن رض هها اهلل ع ههز وج ههل علين هها ال يك ههون إال بقض ههاء فرائض ههه يف موع ههدها،
وبالطريقة اليت أمرنا هبا ،ويف املكهان الهذي أراده ،فلمهاذا نقهدم شهيئاً أخهره اهلل عهز وجهل؟ وملهاذا
نؤخر شيئاً قدمه اهلل عز وجل؟!
لههيس هههذا تقلههيالً مههن شههأن ليلههة القههدر أبههداً ..حههاة هلل ..فهههي أعظههم ليلههة يف السههنة،
وهي خري من ألف شهر ..ولكنها تبقى يف النهاية نافلة ،وال تقدم على الفرض أبداً..
هل يستقيم لك يف يوم ليلة القهدر أن تهرتك صهالة املغهرب أو العشهاء وتقهوم بعهد ذلهك
الليل بكامله ؟! يقيناً هذا ال يستقيم..
هل تستطيع أن تصلي عشرين ركعة نافلة لصالة الظهر مث ال تصلي الظهر نفسه ؟
هههل ينفعههك أن تصههوم االثنههني وايمههيس ط هوال السههنة مث تفطههر متعمههداً دون عههذر يف
رمضان ؟
إذا كانت ا،جابة على كل هذه األسئلة هي" :ال" ،فلماذا يقبل املسلمون أن يضيعوا

صالة الفجر؟
أليست فرضاً كالظهر والعصر وكصيام رمضان وكالزكاة املفروضة؟
اهلل عز وجل علمنا أن الفروض بصفة عامة متقدمة على النوافل بصفة عامة..
قال سبحانه وتعال يف ايحهدي القدسهي الهذي رواه البوهاري عهن أيب هريهرة رضهي اهلل
عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  :قال اهلل عز وجل :
إيل بالنوافل
إيل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب ّ
إيل بشئ أحب ّ
"وما تقرب ّ
حىت أحبه"..
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إذن ه كما هو معلوم من الدين بالضرورة ه قيام ليلة القدر بكاملها نافلة ،وصالة
الصبح يف أي يوم من أيام السنة فرض..
إذا علمت كل ذلك ،فو ين باهلل عليك :
ملاذا يتكالب الناس على الصالة يف ليلهة القهدر يف املسهاجد حهىت ألوهها عهن آخرهها،
بههل و ههألوا الش هوارع اعيطههة باملسههاجد ،مث تفاجههأ بعههد انتهههاء رمضههان أن هههذه اجلمههوع اهلائلههة
تتولف عن صالة الفجر يف املسجد ؟!!
ملاذا يا إخواين؟!
هذا غياب حقيقي للفهم الصحيح هلذا الدين..
النهاس ه لألسهف ه تنبههر باجلديهد غهري املهألوف ،وتزههد يف األمهر الهذي تعهودت عليهه،
فصالة القيام يف ليلة القدر تهأيت مهرة يف العهام ،لكهن صهالة الفجهر تهأيت كهل يهوم ،فيفقهد النهاس
ا،حساس بقيمة صالة الفجر ،ويصبون كل اهتمامهم على قيام ليلة القدر..
وأنا أقول لك يا أخي يف اهلل :
ليلة القدر ال يلتقطها العبد باملصادفة !!
ليلة القدر هدية من اهلل عز وجل ملن حافظ على الفروض..
ليلة القدر منحة ألولئك الذين اجتهدوا طوال السنة..
العبادة يا إخواين ليست مقامرة !!
هههل مههن املعقههول أن الههذي يعبههد اهلل عههز وجههل عشههرة أيههام يف السههنة أو يوم هاً يف السههنة
كالذي يعبده طول السنة؟
هل من املعقول أن اهلل عز وجل يعتق رقاب أولئك الذين مل يقوموا الليل له إال عشهرة
أيام متاماً كالذي يستيقظ كل يوم يف وقت الفجر ليقضي الفرض الذي كتبه اهلل عليه؟
يا إخواين إن اهلل يفاسب على الذرة وعلى القطمري..
"ومووا لسووتوي األعاووى والبصووير ،والو لن آمنوووا وعانوووا الصووالحات وال الاسوويء،

قنيالً ما تت كرو "

ديننا يا إخواين دين منظم وواضح..
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الذي جيب أن يكون هو أن يتكالب ويتسابق ويتنافس الناس على صالة الفروض يف
مجاعة أكثر من صالة النوافل ولو كانت ليلة القدر..
وهذا ليس كالمي إمنا هو كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم..
روى البواري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"ل ه ههو يعل ه ههم الن ه ههاس م ه هها يف الن ه ههداء والص ه ههف األول مث مل جي ه ههدوا إال أن يس ه ههتهموا علي ه ههه
الس ههتهموا (إج هراء قرع ههة م ههن كث ههرة ايحش ههود ايحريص ههة عل ههى الص ههف األول!!) ،ول ههو يعلم ههون م هها
التهجري (التبكري) الستبقوا إليه ،ولو يعلمون ما يف العتمة (العشاء) والصبح ألتومهها ولهو حبهواً
"..
وقد يقول قائل إن الدعاء مستجاب يف ليلة القدر ولذلك يفر الناس عليها..
وأقول لهه :صهدقت ..فالهدعاء ليلهة القهدر مسهتجاب ..وههي كمها ذكرنها أعظهم ليلهة يف
السهنة ،ونسههأل اهلل عههز وجههل أن يبلغنها إياههها ..ولكههن هههل ههذا هههو الوقههت الوحيههد ل جابههة يف
العام ؟!
إن اهلل عز وجل أعطى لك نفس الفرصة يف كل يحظة من يحظات عمرك !!
إنه سبحانه وتعال هو القائل .:
"وقا ربكم ادعوني سلتجب لكم"
وقال سبحانه وتعال .:

"وإبا لألك عبادي عني إني قرلب ،سجيب دعوة الداع إبا دعا "

العمر..

ما عليك إال أن تدعو ،وسيستجيب اهلل لك ..يف أي وقت ويف أي ظرف وطول

فإن قلت ولكن هناك أوقات شهريفة تكهون فيهها ا،جابهة أقهرب قلهت لهك :صهدقت..
ولكنك متتلك هذا الوقت الشريف كل ليلة يف السنة ،ولكنك تغفل عنه كثريا!ً..
يف كههل ليلههة يف السههنة هنههاك يحظههات ال تههرد فيههها الههدعوات ..وهههذه اللحظههات يعرفههها
أولئك الذين يستيقظون قبل صالة الفجر ولو بقليل..
يحظات شريفة جداً ..بل هي من أشرف يحظات الدهر !!
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انظههروا مههاذا يقههول رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم يف ايحههدي الههذي رواه البوههاري
ومسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه :
"ينزل ربنا تبارك وتعال كل ليلة إل السماء الدنيا ،حني يبقى ثل الليل اآلخر
يقول :من يدعوين فأستجيب له؟! من يسألين فأعطيه؟! من يستغفرين فأغفر له؟!
ماذا تريد يا أخي وماذا تريدين يا أخيت أكثر من ذلك ؟
اهلل ينزل إل السماء الدنيا يطلب منكم أن تدعونه ليستجيب لكم !!
يا اهلل !!
كم أنت رحيم يا ربنا!! وكم أنت كرمي!! وكم أنت عظيم!! وكم أنت قريب!!
هذا يفدث كل ليلة!!
يا سبحان اهلل !!
مث إنك لو نزلت إل صهالة الفجهر بعهد ذلهك كنهت إل اهلل أقهرب ،وكهان اهلل عهز وجهل
لدعائك أقع !!
واقرءوا معي حدي رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم يف صهحيح مسهلم عهن أيب هريهرة
رضي اهلل عنه :
"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء"..
فوقفة مع النفس أيها املؤمنون :
إذا كان األجر أعلى يف الفجر ،والغرض أهم يف الفجر ،والدعاء أقرب إل الفجر..
فلماذا ينام الناس عن هذه الصالة ؟
وملاذا الزهد يف هذا ايري ؟
أسئلة حتتاج إل إجابة ..وبسرعة !!
الخير الثاني ي دالة الفجر .:
صالة الفجر مصدر من مصادر النور يوم القيامة !!
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ختتفي يف يوم القيامة مصادر النور العادية ..فتكور الشمس وتنكدر النجهوم كمها قهال
ربنا سبحانه وتعال .:
"إبا الشاس كورت ،وإبا النجوم انكدرت"

ويبع ايلق يف ظلمة شديدة..
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها..
ويفتاج الناس للنور لكي يدركون طريقهم ،ويسريون بني اجلموع اهلائلة..
ويكههون أشههد االحتيههاج إل النههور عنههد اجلهواز علههى الصهراط ..فالصهراط صههفته مرعبههة..
وال جيوزه إال من شاء اهلل عز وجل..
روى مسههلم عههن أيب هريههرة رضههي اهلل عنههه قههال :قههال رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم:
(وهو يصف حال البشر يف اجتياز الصراط)
" فيمر أولكم كال ق" ،قال :قلت :بأيب أنت وأمهي أي شهيء كمهر اله ق؟ قهال" :أمل
تروا إل ال ق كيف ر ويرجع يف طرفة عني؟ مث كمر الريح ،مث كمر الطري وشد الرجال ،لري
هبههم أعمههاهلم ،ونبههيكم قههائم علههى الص هراط يقههول :رب سههلم سههلم ،حههىت تعجههز أعمههال العبههاد،
ح ههىت جي ههيء الرج ههل ف ههال يس ههتطيع الس ههري إال زحف هاً ،ق ههال :ويف ح ههافيت الص هراط كاللي ههب معلق ههة
مأمورة بأخذ من أمرت به ،فمودوة ناج ،ومكردس يف النار"
مث قال أبو هريرة رضهي اهلل عنهه" :والهذي نفهس أيب هريهرة بيهده إن قعهر جههنم لسهبعون
خريفاً"
ويف ذلك اليوم العصيب املظلم يعطي اهلل عز وجل النور للمسلمني مجيعاً ..أي أنه
يف البداية يعطيه لكل من أعلن كلمة ا،سالم يف دنياه ..ولكن من هؤالء سيكون املنافقون
الذين قالوا بألسنتهم شيئاً وخالفت قلوهبم ما تقول ألسنتهم ،حىت إذا اقرتب اجلميع من
الصراط أبقى اهلل عز وجل النور للمؤمنني الصادقني ،وسلب النور من املنافقني! ..فيقع
املنافقون يف رعب شديد ،فيلجئون إل املؤمنني يطلبون منهم أن يعطوهم شيئاً من النور
الذي معهم ،فيشري عليهم املؤمنون أن يعودوا إل املكان الذي أعطاهم اهلل عز وجل فيه
النور يوم القيامة ،فيعود املنافقون فال جيدون شيئاً ،فيحبطون إحباطاً شديداً ،ونادوا والت
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حني منا !! جاء تفصيل ذلك يف صحيح مسلم يف أكثر من حدي  ،ويصور ذلك اهلل
عز وجل يف كتابه ايحكيم يف سورة ايحديد حي قال :
"يوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم وبأ اهنم ،بشراكم اليوم جنات
لري من حتتها األهنار خالدين فيها ،ذلك هو الفوز العظيم ،يوم يقول املنافقون واملنافقات
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ،قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً ،فضرب بينهم بسور
له باب ،باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب ،ينادوهنم أمل نكن معكم ،قالوا بلى
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم األماين حىت جاء أمر اهلل وغركم باهلل
الغرور ،فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا ،مأواكم النار هي موالكم وبئس
املصري"..
نعود إل املؤمنني يوم القيامة..
من أين أتى املؤمنون هبذا النور العظيم يف ذلك اليوم املظلم ؟!
لقههد جههاءوا بههه مههن أعمههال كثههرية عملوههها يف الههدنيا وعههدهم اهلل عههز وجههل بههالنور ج هزاءً

هلا ..ومن هذه األعمال ":دالة الفجر ي جااعة"

اقرأ حدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجة
بسند صحيح عن بريدة األسلمي رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
"لشر الاشائين ي الظنم إلى الاساجد بالنور التام لوم القيامة"

و"املشا ون" هم كثريو املشي ،أي الذين اعتادوا على هذه الفضيلة العظيمة ،و"يف
الظلم" أي يف صالة العشاء وصالة الصبح ،و"إل املساجد" دليل قاطع على أن هذا النور
يعطى ملن اعتاد صالة الفجر والعشاء يف مجاعة املسجد ،فإنه مل يذكر أن الصالة جمرد صالة
مجاعة فقو ،وإمنا جيب أن تكون يف بيت اهلل عز وجل ..وهذا يرد على بعض املسلمني
الذين يصلون مجاعة يف بيوهتم مع زوجاهتم وأطفاهلم ،ويعتقدون أن يف ذلك فضالً ألهنم
يدربون أهلهم على الصالة ،ويرفعون من درجاهتم جبعلهم ينالون ثواب اجلماعة ،ولكن اهلل
عز وجل ه الذي شرع الشرع وسن القوانني ه هو الذي حفز الرجال املسلمني على صالة
املسجد ،وأعطى النساء نفس األجر بصالهتن يف بيوهتن ..أما تدريب األوالد على صالة
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اجلماعة فيكون باصطحاهبم إل املسجد ،أو بالصالة معهم يف البيت يف صلوات النوافل
وليس الفروض..
واهلل ع ههز وج ههل س ههوف يعط ههي أولئ ههك ال ههذين يف ههافظون عل ههى ص ههالة الص ههبح يف مجاع ههة
باملسههجد نههوراً تامهاً يههوم القيامههة. ،عههب أنههه ال ينههزع مههنهم يف أي مكههان ،وال يسههلب مههنهم عنههد
الصراط ،ويبقى معهم إال أن يدخلوا به اجلنة إن شاء اهلل..
وال خيفي على املؤمنني أن أنوارهم تتفاوت يهوم القيامهة ،فلهيس كهل املهؤمنني يأخهذ نهوراً
مثل اآلخهر ،إمنها يأخهذون النهور حبسهب أعمهاهلم ..وهنها يه ز دور صهالة الفجهر حيه يعطهي
اهلل هبا نوراً تاماً للمؤمن يوم القيامة..
ورسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم ايح هريص علههى أمتههه ..واعههب ألتباعههه يعلمهههم ذك هراً
خاصاً يقولونه وهم يف طريقهم إل صالة الفجر ،والظالم يغطي األرض..
يعلمهم ذكراً يسألون اهلل فيه النور الذي يضئ هلم حياهتم ،وينهور هلهم قبهورهم ،ويبقهى
معهم يوم القيامة..
روى البواري ومسلم عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صهلى اهلل
عليه وسلم خرج إل صالة الفجر وهو يقول .:
"اللهم اجعهل يف قلها نهوراً ،ويف لسهاين نهوراً ،واجعهل يف قعهي نهوراً ،واجعهل يف بصهري
نوراً ،واجعهل مهن خلفهي نهوراً ،ومهن أمهامي نهوراً ،واجعهل مهن فهوقي نهوراً ،ومهن حتهيت نهوراً ،اللههم
اعطين نوراً..
هذا اللفظ ملسلم ،ويف رواية البواري زاد "وعن يين نوراً ،وعن يساري نوراً"
وهذا النور يا إخواين ال يضئ لك الق واآلخرة فقو ،إمنا يضئ لك الدنيا كذلك..
فا،نسههان قههد ختههتلو عليههه األمههور يف الههدنيا فههال يسههتطيع أن يههز بههني ايحههق والباطههل،
وبني الصواب وايطأ ،وبالذات يف زمان الفنت ..يصور ذلهك رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم
يف حديثه الشريف الذي رواه ا،مام مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه وقال فيه :
"بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم"..
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يف هذه الفنت املظلمة يرى املؤمن طريقه فال يضل وال يشقى ..ويهديه اهلل عز جل
إل ايحكمة ،وإل ما يصلح الدنيا واآلخرة..
"أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً شي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات
ليس خبارج منها ،كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون"..
نسأل اهلل عز وجل أن ينور لنا دنيانا وقبورنا وآخرتنا ..إنه ويل ذلك والقادر عليه..
الخير الثالث ي دالة الفجر ..:
وعد صريح باجلنة!!..
روى البوهاري عهن أيب موسهى األشهعري رضهي اهلل عنهه قهال :قهال رسهول اهلل صهلى اهلل
عليه وسلم:
"من صلى ال دين دخل اجلنة " ..وال دان هي الصبح والعصر..
فهذا وعد من الرمحن سبحانه وتعال أوحى به إل رسوله الكرمي صلى اهلل عليهه وسهلم
أن يدخل اجلنة أولئك الذين يفافظون على صاليت الصبح والعصر..
وهذا منتهى أحالم املؤمنني ..وهذا هو النجاح ايحقيقي والفوز العظيم..
قال تعال .:
" ان زبزح عن النار وسدخل الجنة قود واز ،وموا الحيواة الودنيا إال متواع الغورور
"..
الخير الراب" ي دالة الفجر ..:
وهو أعلى من ايري السابق !!
ويعجب ا،نسان ..هل هناك ما هو أعلى من دخول اجلنة ؟!
وخي نا با،جابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم..
نعم هناك ما هو أعلى !!
هناك ر ية اهلل عز وجل يف اجلنة!!..
اجلائزة الك ى ..واهلدية العظمى ..واملنحة اليت تتضاءل إل جوارها كل املنح..
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من الذي ينال هذه الفرصة املهيبة ؟!
إهنم أولئك الذين يفافظون على صاليت الصبح والعصر !!
اقرأ حدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه البواري ومسهلم عهن جريهر بهن
عبد اهلل رضي اهلل عنه يقول .:
كنا جلوساً عند النا صلى اهلل عليه وسلم إذ نظر إل القمر ليلة البدر ،قهال" :إنكهم
سههرتون ربكههم كمهها تههرون هههذا القمههر ال تضههامون يف ر يتههه" (يعههين ترونههه بوضههوح تههام كمهها تههرون
القمهر اآلن بوضهوح تهام) مث قهال" :فهإن اسهتطعتم أن ال تغلبهوا علهى صهالة قبهل طلهوع الشهمس
وصالة قبل غروب الشمس فافعلوا".
يا سبحان اهلل !! كل هذا ايري يف صالة الفجر !!
فههإذا علمههت أن أناس هاً مههن املسههلمني قع هوا بههذلك ايههري مث نههاموا عههن صههالة الفجههر،
فماذا تقول يف حقهم ؟!
أليست هذه هي ايحماقة بعينها ؟!
و أليست هذه هي الغفلة بعينها ؟!
وحقاً كما قال اهلل عز وجل ..
"ومن لم لجعل اهلل له نوراً ،اا له من نور "
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الخادية الثانية
ضياع الفجر ليس قط ضياع األجر
فاهلل عز وجل يفذر عباده كثرياً من أن ال يغرتوا بكون اهلل عز وجل غفوراً رحيماً..
قال سبحانه وتعال:
"ولح ركم اهلل نفسه"

وقال:

"ومن سعرض عن بكري إ له معيشة ضنكاً ،ونحشره لوم القيامة سعاى"

وقال:

"إ ربك لسرل" العقاب ،وإنه لغفور ربيم"
وحصر ذلك يصعب جداً ..واهلل عز وجل ال يظلم الناس شيئاً ،ولكن الناس
أنفسهم يظلمون..
يقول سبحانه وتعال يف ايحدي القدسي الذي رواه مسلم عن أيب ذر رضهي اهلل عنهه
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل تعال قال .:
"ي هها عب ههادي إمن هها ه ههي أعم ههالكم أحص ههيها لك ههم ،مث أوف ههيكم إياه هها ،فم ههن وج ههد خه هرياً
فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه"
وإضاعة الصالة بصفة عامة جر ة عظمى ،وبلية ك ى ..وهي أول ما يفاسب عليه
العبد يوم القيامة ،فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله..
روى الرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والهدارمي وأمحهد عهن أيب هريهرة رضهي اهلل
عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :
"إن أول مهها يفاسههب النههاس بههه يههوم القيامههة مههن أعمههاهلم الصههالة ،قههال :يقههول ربنهها عههز
وجل ملالئكته وهو أعلهم :انظهروا يف صهالة عبهدي أمتهها أم نقصهها ،فهإن كانهت تامهة كتبهت لهه
تامة ،وإن كان انتقص منها شيئا قال :انظروا هل لعبدي من تطوع ،فهإن كهان لهه تطهوع قهال:
أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه ،مث تؤخذ األعمال على ذاكم"
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فكيههف يتوقههع املههؤمن خ هرياً وقههد جههاء يههوم القيامههة وكتابههه خيلههو مههن صههالة الصههبح يف
موعدها ؟!
وضياع صالة الصبح يعاقب عليها املسلم بكل أنواع العقاب اليت ذكرها اهلل عز وجل
وذكرههها الرسههول الكههرمي صههلى اهلل عليههه وسههلم ملههن أضههاع الصههلوات يف أوقاهتهها ..وفههوق ذلههك
فهناك عقاب خا ملن ضهيع صهالة الصهبح ..فقهد ذكهر الرسهول صهلى اهلل عليهه وسهلم عقابهاً
شههنيعاً ملههن نههام عههن الصههالة املكتوبههة ،ومعلههوم أن السههبب الرئيسههي يف منههع املسههلمني مههن صههالة

الفجر هو النوم ،فإن املهرء عهادة ينهام عهن الصهالة فتضهيع بكاملهها ،وال يصهليها إال بعهد فهوات
وقتها..
روى البواري عن قرة بن جندب رضهي اهلل عنهه أن رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم
رأى ر يا ه ور يا األنبياء حق ه ويف هذه الر يا يصور رسول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم طرفهاً مهن
عذاب املذنبني من املسلمني..
وقد يكون هذا العذاب يف الق  ،وقد يكون يف النار ،وقد يكون يف االثنني معاً..
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .:
"إنهه أتهاين الليلههة آتيهان (ج يهل وميكائيههل) وإهنمها ابتعثهاين وإهنمهها قهاال يل :انطلههق وإين
انطلقت معهما ،وإنا أتينا على رجل مضطجع ،وإذا آخر قهائم عليهه بصهورة ،وإذا ههو يههوي
بالصورة لرأسه فيثل رأسهه (أي يشهد ) ،فيتدههده ايحجهر (يتهدحرج) ،فيأخهذه فهال يرجهع إليهه
حىت يصح رأسه كما كان ،مث يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل املرة األول..
يقههول الرسههول صههلى اهلل عليههه وسههلم :قلههت هلمهها :سههبحان اهلل!! ..مهها هههذا؟! قههاال:
انطلق ..انطلق..
ومههر علههى مشههاهد أخههرى كثههرية لههيس اجملههال أن نههذكرها اآلن ،مث بههدءا يفس هران لههه مهها
رآه ..ففسرا له موقف هذا الرجل بأن قاال له:
"أم هها الرج ههل األول ال ههذي أتي ههت علي ههه يثل ه رأس ههه ب ههايحجر ،فإن ههه الرج ههل يأخ ههذ الق ههرآن
فريفضه ،وينام عن الصالة املكتوبة"..
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ولعههل اجلميههع يعلههم أن النههوم هههو املههانع الرئيسههي مههن صههالة الفجههر ،والرجههل يض هربه يف
رأسه ألهنا حمل العقل ،وأشرف ما يف ا،نسان ،والسبب يف النوم..

األليم :

أيها املؤمنون واملؤمنات..
األمر جد وليس فيه هزل..
ومههن اعتههاد املوالفههة يوشههك أن يقههع يف الفتنههة ،ومههن وقههع يف الفتنههة وقههع يف العههذاب
" نيح ر ال لن لخالفو عن سمره س تصيبهم تنة ،سو لصيبهم ع اب سليم"
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الخادية الثالثة
نا نة سعظم من الدنيا وما يها
صالة الفجر ه وهي سنة الصبح ه هي أكثر صالة نافلة من نوافل الصلوات خصها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتعظيم األجر بصورة الفتة حقاً للنظر..
فعلى سبيل املثال قال صلى اهلل عليه وسهلم فيمها رواه ا،مهام مسهلم عهن عائشهة رضهي
اهلل عنها:
"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما يها"
ويف رواية أمحد :

"ركعتا الفجر خير من الدنيا جايعاً"
ووقفة يا إخواين وأخوايت مع هذا ايحدي العجيب !!
ما الذي نعنا من صالة الصبح ؟!
أليس جزءً ضئيالً جداً جداً جداً من الدنيا !!
إمهها سهههر بالليههل يف أمههر مههن أمههور الههدنيا ..وإمهها رغبههة يف أخههذ قسههو مههن النههوم لكههي
تستطيع أن تقوم يف السابعة أو الثامنة أو بعد ذلك ألمر آخر من أمور الدنيا..
أليس كذلك ؟!
عد أخي وأخيت يف اهلل واقرأ ايحدي العجيب !!
الههدنيا ه كههل الههدنيا ه بكههل مهها فيههها مههن أم هوال وكنههوز ومناصههب وأعمههال ومغريههات
وملهيات ال تصل إل قيمة ركعيت الفجر !!
والحظ أن كل هذا الفضل لركعيت النافلة ،فما بالك بركعيت الفرض ؟!
وسههبحان اهلل ..ليسههت هههذه القيمههة العاليههة لطههول القيههام يف هههاتني الههركعتني أو لكثههرة
القراءة..
فإن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان عادة ما خيفف القراءة فيهما جداً..
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روى البواري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليهه وسهلم
كان يقرأ يف الركعة األول بسهورة "قهل يها أيهها الكهافرون" ويف الركعهة الثانيهة بسهورة "قهل ههو اهلل
أحد"
ويروي النسائي عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها أهنا كانت تقول :
إين كنههت ألرى رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم يصههلي ركعههيت الفجههر فيوففهمهها حههىت
أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب (الفاحتة)؟!
إذن ليست القراءة الطويلة هي السبب يف زيادة الفضل حىت يصل إل أن يزيد على
الدنيا بكاملها ..إمنا هو التوقيت الذي تقام فيه هذه الصالة الكر ة..
فالههذي تههرك الههدنيا مجيعهاً واسههتيقظ قبههل ميعههاد إقامههة صههالة الصههبح حههىت يصههلي ركعههيت
الفجههر هههو الههذي ههح يف االختبههار ..وكمهها تههرك الههدنيا مجيع هاً مههن أجههل هههذه الصههالة فههإن اهلل
يعطيه أجراً أك من الدنيا مجيعاً هبذه الصالة !
روى البواري عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت :
"مل يكن النا صلى اهلل عليه وسلم على شئ من النوافل أشد منه تعاههداً علهى ركعهيت
الفجر"
وذكر ابن حجر العسقالين يف فتح الباري أنه مل يففظ عن النا صلى اهلل عليه وسلم
أنه صلى سنة الصالة قبلها وال بعدها يف السفر إال ما كان من سنة الفجر..
لههذلك روى ا،مههام أبههو داود وا،مههام أمحههد عههن أيب هريههرة رضههي اهلل عنههه أن رسههول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم قال" :ال تدعوا ركعتي الفجر وإ طردتكم الخيل"

فحىت عند لقاء العدو ،ومطاردة اييل ،واحتدام اللقاء ..ال تدعوا ركعيت النافلة !!
فما بالكم بالفرض !!
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وهلذه القيمة العالية كان رسول اهلل صلى اهلل عليهه وسهلم يقضهي ههذه النافلهة إذا فهات
موعهدها ،فيصهليها بعههد صهالة الصهبح أو بعههد شهروق الشهمس ،وذلههك سهواء فاتهت وحههدها أو
فاتت مع صالة الصبح..
وهذا ال يفدث مع بقية النوافل اللهم قيام الليل..
إذن هذا التفويم اهلائل لركعيت النافلة يعطي بالتبعيهة قيمهة أعظهم ومكانهة أقهى لهركعيت
الفرض ،وهذا أمر فريد جداً ،ويستحق التدبر..
فيا باحثاً عن قرياط بسيو يف الدنيا كيف تنام عن ما هو خري من الدنيا مجيعاً ؟!!
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الخادية الرابعة
قه خاص وبكر خاص
لقد جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلذه الصالة أشياء خاصة جداً ال تتكرر
مع غريها من الصلوات حبي يعطيها متيزاً واضحاً بني الصلوات..
وكل الصلوات هامة ..وكل الصلوات عظيمة ..ولكن عندما تالحهظ اختالفهاً يف ههذه
الصالة بالذات عن غريها فإن يف هذا إشارة إل تفرد هذه الصالة بفضل أعظم..
وهذه أمثلة من هذا التفرد..
سوالً :هي أول الصلوات افرتاضاً علهى املسهلمني ههي وصهالة العصهر ..وكانهت كهيئتهها

اآلن :أي ركعتان ..وكذلك كانت صالة العصر ركعتني ،مث زيدت صهالة العصهر إل أربهع بعهد
ا،سراء واملعراج ..وبقيت صالة الصبح كما فرضت أول مرة..
ومعب هذا أن املسلمني يصلون هذه الصالة هبيئتها هذه ،ويف موعدها هذا من أوائل
أيام البعثة ..وهذا أمر الفت للنظر ..وكأهنا صالة ال يستغين عنها مسلم أو مؤمن يف
األرض ،فكانت من أوائل الشرائع اليت نزلت على الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم..
ثانياً :آذان الصبح خمتلف عن بقية الصلوات..

فكما روى أبو داود عن أيب حمذورة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليهه وسهلم
علّمه أن يقول يف أذان الصبح بعد حي على الفهالح " :الصهالة خهري مهن النهوم ،الصهالة خهري
من النوم"..
وقفوا أيها املؤمنون واملؤمنات أمام هذه العبارة العميقة..
الصالة خري من النوم..
ما الذي نعك غالباً من إدراك صالة الفجر ؟! أليس النوم ولذته راحته وحالوته ؟
ها قد قعت الرسول صلى اهلل عليه وسلم خي ك ه وهو الصادق املصهدوق ه أن صهالة
الفجر خري من النوم مهما كان النوم يف اعتباراتك هاماً ومفيداً !!
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الصالة خري من النوم..
إن كنههت تصههدق الرسههول صههلى اهلل عليههه وسههلم وتههدرك أن كالمههه هههو ايحههق الههذي ال
باط ههل في ههه فل ههيس هن ههاك مع ههب لع ههدم ا،تب ههاع ..وإن كن ههت ت ههرى أن الن ههوم أفي ههد م ههن االس ههتيقاظ
وأفضل "لظروفك" وأنسب يحياتك فهذا شئ خطري يفتاج إل وقفة..
القضية يا إخواين ويا أخوايت قضية إ ان !!
ثالثواً .:جعههل رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم أذكههاراً خاصههة تقههال بعههد صههالة الصههبح

خمتلفههة عههن كههل صههالة ..فبا،ضههافة إل ختههام الصههالة املعتههاد الههذي أوصههى بههه رسههول اهلل صههلى
اهلل عليههه وسههلم دبهر كههل صههالة ،مثههل التسههبيح ثالثهاً وثالثههني والتحميههد ثالثهاً وثالثههني والتكبهري
ثالثهاً وثالثههني واالسههتغفار واألدعيههة املوتلفههة ال هواردة ..فههوق كههل ذلههك أضههاف صههلى اهلل عليههه
وسلم أذكاراً خاصة بصالة الصبح ليست يف غريها من الصلوات..
فعلههى سههبيل املثههال مهها رواه الرتمههذي  -وقههال حسههن صههحيح  -عههن أيب ذر رضههي اهلل
عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"من قال يف دبر صالة الفجر وهو ثان رجليهه قبهل أن يهتكلم :ال إلهه إال اهلل وحهده ال
شهريك لههه لههه امللههك ولههه ايحمههد يفههي و يههت ،وهههو علههى كههل شههئ قههدير عشههر مهرات ،كتبههت لههه
عشههر حسههنات ،وحميههت عنههه عشههر سههيئات ،ورفههع لههه عشههر درجههات ،وكههان يومههه هههذا كلههه يف
حرز من كل مكروه ،وحرس من الشيطان ،ومل ينب لهذنب أن يدركهه يف ذلهك اليهوم إال الشهرك
باهلل"..
كذلك روى أبو داود والنسائي عن مسلم بن ايحارث رضي اهلل عنه قال :قال يل
النا صلى اهلل عليه وسلم :
"إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم :اللهم أجرين من النار سبع مرات ،فإنك إن
مت من يومك كتب اهلل لك جواراً من النار"..
فهذه فضائل ال تقدر بثمن ال حتصل إال بذكرها يف هذا التوقيت..
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رابعاً  .:كهان صهلى اهلل عليهه وسهلم ه وههو الهذي كهان عهادة يهأمر املسهلمني بهالتوفيف

يف الصهالة ه يطيهل يف قهراءة الصهبح ..فكمها روى مسهلم عهن أيب بهرزة األسهلمي رضهي اهلل عنهه
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الصبح مهن املائهة إل السهتني آيهة ،وكهان
ينصرف حني يعرف بعضنا وجه بعض. ..عب أن شروق الشمس قد اقرتب حهىت يسهتطيع أن
يزوا وجوه بعضهم البعض..
وواض ههح اهتم ههام رس ههول اهلل ص ههلى اهلل علي ههه وس ههلم ب ههالقراءة الطويل ههة يف ه ههذه الص ههالة
بالذات ،والهيت تهؤدي يف وقهت يكهون فيهه القلهب عهادة خاليهاً مهن مههوم الهدنيا ومشهاكلها ،كمها
أن املسههلم يفتههتح يومههه هبههذه الصههالة ،فمهها أمجههل أن يفتههتح يومههه بكههم ال بههأس بههه مههن اآليههات
ايحكيمات..
وقد ع اهلل عز وجل عن صالة الفجر بكلمة "وقرآ الفجر ،إ قرآ الفجر كوا

مشهوداً " وذلك ألن قراءة القرآن يف هذه الصالة تكون طويلة نسبياً عن بقية الصلوات..
خامساً :كان صلى اهلل عليه وسلم يقرأ يف يوم اجلمعة يف صالة الصبح قهراءة خاصهة،

فكان من سنته صلى اهلل عليه وسلم كما جاء يف البواري وغريه عن أيب هريرة رضهي اهلل عنهه
أنههه كههان صههلى اهلل عليههه وسههلم يقهرأ يف الركعههة األول بسههورة السههجدة ،ويف الركعههة الثانيههة بسههورة
ا،نسان ..وهذا متيز ال يفهدث يف أي صهالة مفروضهة أخهرى اللههم صهالة اجلمعهة وههي صهالة
متميزة أيضاً ،وسيكون لنا حدي عنها يف موضع آخر إن شاء اهلل..
لادلاً :صالة الصبح ال تقصر وال لمع !!

الظهر والعصر يقصران وجيمعان..
واملغرب جيمع مع العشاء ولكن ال يقصر ،والعشاء لمع وتقصر..

أمهها الص ههبح فمتفههرد ج ههداً ..ال يقصههر وال جيم ههع ..ال يف سههفر ،وال يف حض ههر ،وال يف
حى ،وال يف جهاد ،وال يف خوف ،وال يف غريه !!
وهذا ه وال شك ه متيز يلفت األنظار..
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نسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا من اعافظني على صالة الفجر املشتاقني إليها..
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الخادية الخامسة
وقت مشهود
عظم اهلل عز وجل من وقت الصبح يف كتابه الكرمي ،فلم يقسم سبحانه وتعال يف
كتابه بوقت صالة إال بوقت الصبح والعصر..
قال سبحانه  :والفجر  ،وليال عشر..
كمهها أن هههذا الوقههت وقههت مشهههود ..والههذي يشهههده خلههق عظههيم مههن خلههق الههرمحن
سبحانه وتعال ،وهم املالئكة !!
كل مالئكة السماء النازلة إل األرض تشهد هذه الصالة !!
روى البواري عن أيب هريهرة رضهي اهلل عنهه أن قهال :قعهت رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه
وسلم يقول:
"تفضل صالة اجلميع (اجلماعة) صالة أحدكم وحده خبمس وعشرين جزءاً ،ولتمع
مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الفجر" مث يقول أبو هريرة رضي اهلل عنه :فاقرءوا إن
شئتم "إن قرآن الفجر كان مشهوداً"
فتويل يا عبد اهلل ..كيف رفع اهلل عز وجل من قدر هذه الصالة حىت جعلها موعداً
اللتقاء مالئكة الليل ومالئكة النهار !!
مث أن هنههاك زيههادة يف البوههاري عههن أيب هريههرة رضههي اهلل عنههه يههذكر فيههها أن رسههول اهلل
صههلى اهلل عليههه وسههلم قههد أضههاف شههيئاً هامهاً بالنسههبة ملالئكههة الليههل ،وهههم الههذين يصههعدون إل
السماء بعد شهود صالة الفجر مباشرة..
قال صلى اهلل عليه وسلم .:
"مث يعرج الذين باتوا فيكم (مالئكة الليل) فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم ،كيف تركتم
عبادي؟ فيقولون :تركناهم وهم يصلون ،وأتيناهم وهم يصلون"
فانظر وتدبر إل الفارق اهلائل بني أن يقول مالئكة الرمحن هلل عز وجل وجدنا فالناً
يصلي صالة الفجر يف مجاعة ،وبني أن يقولوا وجدنا فالناً نائماً غافالً ليس واضعاً الفجر يف
أولوياته ،وال مواقيت الصالة يف حساباته !!
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فارق هائل!..
فانظر يف أي الفريقني حتب أن تكون ..واخرت لنفسك..
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الخادية السادلة
سنت ي بفظ اهلل
وعدك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنك إذا صليت الصبح فإنك ستكون يف
حفظ اهلل عز وجل سائر اليوم !!
أي منة ..وأي فضل !!
روى ا،مام مسلم عن جندب بن سفيان رضهي اهلل عنهه أن رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه
وسلم قال:
"من صلى صالة الصبح فهو يف ذمة اهلل"
أي يف محاية اهلل ..ويف عهد اهلل ..ويف ضمان اهلل عز وجل..
وهنههاك زيههادة للحههدي يف مسههلم أيض هاً ويف الرتمههذي وابههن ماجههة يقههول فيههها الرسههول
صلى اهلل عليه وسلم واللفظ البن ماجة:
"فال ختفروا اهلل يف عهده"(..يعين هذا أمهر للنهاس أال تهؤذي ههذا الهذي صهلى الصهبح)
مث يقههول" :فمههن قتلههه (أي قتههل هههذا الههذي صههلى الصههبح) طلبههه اهلل حههىت يكبههه يف النههار علههى
وجهه"..
محاية ربانية عظيمة ملن صلى الصبح..
أنت يف محاية اهلل ..ومن آذاك طلبه اهلل عز وجل حىت أدخله النار..
تشعر بثقة هائلة أثناء يومك إذا كنت مصلياً للصبح..
تشعر بثبات أمام اعن ..وأمام املصائب ..وأمام الطغاة ..وأمام اجلبابرة..
أنت يف محاية مالك امللك وخالق األكوان..
ماذا تريد أكثر من ذلك ؟!
كل هذا بركعتني !!
ولكههن هاتههان الركعتههان أثبتتهها صههدق القلههب وقههوة ا ،ههان ..ومههن مث فههإن اهلل عههز وجههل
يدافع عنك..
"إ اهلل لدا " عن ال لن آمنوا ،إ اهلل ال لحب كل خوا كفور"
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الخادية السابعة
مؤتار عناي إلااني
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يهتم بأن جيعل صالة الصبح فرصة لتعليم
أصحابه كل ايري ..فكان كثرياً ما جيعل وراءها درساً ،أو توضيحاً ملفهوم ما ،أو سؤاالً عن
أصحابه ،أو تفسرياً لر يا ،أو غري ذلك من أمور الرتبية..
لقد كانت صالة الصبح حبق مؤمتراً علمياً إ انياً راقياً جداً..
وهههذه وسههيلة مههن أهههم وسههائل الرتبيههة ..ألن القلههوب تكههون نقيههة يف هههذه اللحظههات،
والعق ههول متفتح ههة ،واملالئك ههة ش ههاهدة ،والبي ههت بي ههت اهلل ،والك ههالم ك ههالم اهلل ،وايحض ههور م ههن
املؤمنني الصادقني..
فرصة رائعة لزرع كل ما هو نبيل من عقيدة أو خلق أو فقه أو غريه..
وك ههان رس ههول اهلل ص ههلى اهلل علي ههه وس ههلم ين ههوع امله هواد يف ه ههذا اللق ههاء ح ههىت ال يص ههاب
املسلمون بامللل..
فمرة يسأل أصحابه عن أحواهلم حىت يعلمهم يف النهاية شهيئاً يهنفعهم ،ومهن ذلهك مها
رواه ا،مههام مسههلم عههن أيب هريههرة رضههي اهلل عنههه مههن أن رسههول اهلل صههلى اهلل عليهه وسههلم سههأل
أصحابه يوماً بعد صالة الصبح فقال :
"من أصبح منكم اليوم صائماً ،قال أبو بكر رضي اهلل عنه :أنا ،قال :فمن تبع
منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر :أنا ،قال فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكر:
أنا ،قال :فمن عاد اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر رضي اهلل عنه :أنا ،فقال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم :ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة"
ولك أن تتفكر :مىت استيقظ الصديق رضي اهلل عنه حىت يفعل كل ذلك؟!!
ومن ذلك أيضاً ما رواه البواري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قال لبالل رضي اهلل عنه عند صالة الفجر :
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يدي يف
"يا بالل حدثين بأرجى عمل عملته يف ا،سالم فإين قعت دف نعليك بني ّ
اجلنة (حتريك نعليك) ،قال :ما عملت عمالً أرجى عندي أين مل أتطهر طهوراً يف ساعة ليل
أو هنار إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي"..
وأحياناً كان يقص عل أصحابه قصة لطيفة مشوقة لذب األقاع ،وتوقظ من
يداعبه النوم ..ومن ذلك ما رواه البواري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه من أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم صلى صالة الصبح مث أقبل على الناس فقال :
"بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضرهبا فقالت :إنا مل خنلق هلذا إمنا خلقنا للحرث،
فقال الناس :سبحان اهلل! بقرة تتكلم! فقال :فإين أومن هبذا أنا وأبو بكر وعمر ،وما مها مث،
وبينما رجل يف غنمه إذ عدا الذئب ،فذهب منها بشاة ،فطلب حىت كأنه استنقذها منه،
فقال له الذئب :هذا استنقذهتا مين فمن هلا يوم السبع ،يوم ال راعي هلا غريي؟ فقال الناس:
سبحان اهلل! ذئب يتكلم! قال :فإين أومن هبذا أنا وأبو بكر وعمر ،وما مها مث"
وأحياناً كان يلقي خطبة كاملة ،أو موعظة بليغة يعلمهم فيها طرفاً من جوامع كلمه
صلى اهلل عليه وسلم ..ومن ذلك ما رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجة وأمحد والدارمي عن
العرباض بن سارية رضي اهلل عنه قال :صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصبح ذات
يوم ،مث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ،ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب ،فقال
قائل :يا رسول اهلل كأن هذه موعظة مودع ،فماذا تعهد إلينا؟ فقال:
"أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة ،وإن كان عبداً حبشياً ،فإنه من يعش منكم
بعدي فسريى اختالفاً كثرياً ،فعليكم بسنيت ،وسنة ايلفاء الراشدين املهديني ،فتمسكوا هبا،
وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور ،فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة"
والشاهد يف كل هذا ويف غريه أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يالطف أصحابه
بعد صالة الصبح ويعلمهم ويفقهم ويشرح هلم ..وكل هذه عوامل تشجع من كان يف قلبه
تردد أن ال يفوت صالة الصبح.
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الخادية الثامنة
دورة تدرلبية روبية لومية
كان صلى اهلل عليهه وسهلم يففهز النهاس علهى البقهاء يف املسهجد بعهد صهالة الصهبح إل
شههروق الشههمس ..فيصههبح هههذا الوقههت عبههارة عههن برنههامى تههدريا إ ههاين عظههيم يبههدأ بههه املههؤمن
يومه..
وقد رأينها كيهف أن الرسهول صهلى اهلل عليهه وسهلم كهان يطيهل الصهالة يف الصهبح نسهبياً
عههن بقيههة الصههلوات ..فيصههلي املائههة إل السههتني آيههة ،مث يتحههدث إل أصههحابه يف درس قصههري،
أو يالطفهههم بأسههئلة ،مث فههوق ذلههك هههو يففههزهم علههى اجللههوس لههذكر اهلل عههز وجههل إل شههروق
الشمس..
روى الرتمههذي وقههال حسههن عههن أنههس بههن مالههك رضههي اهلل عنههه قههال :قههال رسههول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم:
"م هن صههلى الغههداة يف مجاعههة مث قعههد يههذكر اهلل حههىت تطلههع الشههمس مث صههلى ركعتههني
كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة"..
وايحههدي وإن كههان الههبعض قههد ضههعفه إال أن الرتمههذي حسههنه ولههه ش هواهد جيههدة يف
الط اين ،وشواهد أخرى كثرية كما قال املنذري يف الرتغيب..
وكذلك روى مسلم يف صحيحه عن جابر بن قرة رضي اهلل عنه قال:
"ك ههان الن هها ص ههلى اهلل علي ههه وس ههلم إذا ص ههلى ترب ههع يف جملس ههه ح ههىت تطل ههع الش ههمس
حسناً"..
أي تطلع طلوعاً حسناً..
مث هنههاك أذكههار الصههباح الكثههرية الههيت كههان يقوهلهها النهها صههلى اهلل عليههه وسههلم ،ويففههز
أصههحابه عليههها بعههد الصههبح وقبههل طلههوع الشههمس ..وكلههها مههن األذكههار العظيمههة القيمههة املليئههة
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.عاين الشكر وايحمد واالستغفار والتسبيح واللجوء إل اهلل واالعتماد عليهه ،وههذه بدايهة رائعهة
لليوم..
فعلى سبيل املثال ما رواه أبو داود عن عبد اهلل بن غنام البياضي رضي اهلل عنه أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"من قال حني يصبح :اللهم ما أصبح يب من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك فلك
ايحمد ولك الشكر ،فقد أدى شكر يومه ،ومن قال مثل ذلك حني سي ،فقد أدى شكر
ليلته"
وكذلك روى البواري والرتمذي وأبو داود – واللفظ أليب داود – عن أيب سعيد
ايدري رضي اهلل عنه قال دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم املسجد ،فإذا هو
برجل من األنصار يقال له أبو أمامة فقال" :يا أبا أمامة ،ما يل أراك جالسا يف املسجد يف
غري وقت الصالة؟" قال :مهوم لزمتين ،وديون يا رسول اهلل ،قال" :أفال أعلمك كالماً إذا
أنت قلته أذهب اهلل عز وجل مهك ،وقضى عنك دينك؟" قال :قلت :بلى يا رسول اهلل،
قال" :قل إذا أصبحت ،وإذا أمسيت :اللهم إين أعوذ بك من اهلم وايحزن ،وأعوذ بك من
العجز والكسل ،وأعوذ بك من اجلنب والبول ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال" قال:
ففعلت ذلك ،فأذهب اهلل عز وجل مهي ،وقضى عين ديين"
وروى البواري وغريه عن شداد بن أوس عن النا صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:
"سيد االستغفار اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،خلقتين وأنا عبدك ،وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت ،أبوء لك بنعمتك علي ،وأبوء لك بذنا فاغفر يل ،فإنه ال يغفر
الذنوب إال أنت ،أعوذ بك من شر ما صنعت ،إذا قال حني سي فمات دخل اجلنة ،أو
كان من أهل اجلنة ،وإذا قال حني يصبح فمات من يومه مثله"
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وأذكار الصباح كثرية جداً ومجيلة جداً ،وختيل نفسك تقوم هبذا ال نامى التدريا كل
يوم كيف سيكون حالك مع اهلل عز وجل! ..وكيف سيكون حالك مع الناس يف كل
معامالتك !!
هذه ه وال شك ه بداية رائعة لليوم..
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الخادية التالعة
كفارة لنصف العار
هذه خاصية رائعة لصالة الفجر !!
فقد أشار رسول اهلل صهلى اهلل عليهه وسهلم أن كهل صهالة تكفهر الهذنوب الهيت ارتكبهت
يف الوقت الذي بني هذه الصالة والصالة اليت قبلها..
فعلى سبيل املثهال مها رواه مسهلم عهن أيب هريهرة رضهي اهلل عنهه أن رسهول اهلل صهلى اهلل
عليه وسلم قال:
"الصلوات ايمهس ،واجلمعهة إل اجلمعهة ،ورمضهان إل رمضهان مكفهرات مها بيهنهن إذا
اجتنبت الكبائر"..
وكذلك ما رواه ا،مام مسلم عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنهه مهن أنهه قهال :قعهت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
"ما من امهرئ مسهلم حتضهره صهالة مكتوبهة ،فيحسهن وضهوءها وخشهوعها وركوعهها إال
كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ،ما مل يؤت كبرية ،وذلك الدهر كله"..
يا اهلل!! ..هذه رمحة عظيمة من رب العاملني..
لكههن الحههظ أن الفههرتة بههني صههالة العشههاء وبههني صههالة الصههبح هههي أطههول الفهرتات الههيت
تقع بني الصلوات ،وههي الليهل كلهه ،وههي نصهف اليهوم ..فتصهبح بهذلك صهالة الصهبح مكفهرة
لنصف اليوم ،وبقية الصلوات مكفرة لنصف اليوم اآلخر ،أو قل :تصبح صالة الصبح مكفهرة
لنصههف العمههر ملههن حههافظ عليههها ،وبقيههة الصههلوات مكفههرة لنصههف العمههر اآلخههر ..وذلههك إذا
اجتنبت الكبائر..
فضل هائل ..وقيمة ال تقدر..
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الخادية العا رة
ي كل خطوة بركة
لفه ههت رسه ههول اهلل صه ههلى اهلل عليه ههه وسه ههلم أنظه ههار أصه ههحابه وأنظارنه هها إل أن ال كه ههة يف
البكور ..فالساعات األول يف الصباح (بعد صالة الصبح) ههي أبهرك سهاعات يف اليهوم كلهه..
ولن يستغلها إال الذي استيقظ يف هذا الوقت املبكهر ،وصهلى الصهبح ،وبهدأ يف اسهتغالل يومهه
من أوله..
روى الرتمههذي وأبههو داود وامحههد وابههن ماجههة عههن صههور الغامههدي قههال :قههال رسههول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم:
"اللهم بارك ألميت يف بكورها"..
وهذه املباركة يف كل شئ ..ويف كل األعمال..
يف التجارة والزراعة والقراءة والسفر واجلهاد يف سبيل اهلل..
كههان صهلى اهلل عليههه وسههلم – وذلههك كمهها يقههول صههور الغامههدي رضههي اهلل عنههه راوي
ايحدي السابق  -إذا بع سرية أو جيشاً بعثهم أول النهار..
واسههتفاد صههور رضههي اهلل عنههه مههن هههذه النصههيحة ،وكههان رجهالً تههاجراً ،وكههان إذا بعه
لارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله ،حىت إنه يف رواية أمحد جاء أن صوراً كثر مالهه حهىت
كان ال يدري أين يضعه!!..
وكان صلى اهلل عليه وسلم كما روى الرتمذي عن النعمان بن مقرن رضي اهلل عنهه إذا
طلع الفجر أمسك حىت تطلع الشمس ،فإذا طلعت قاتل..
وكان يقول :عند ذلك هتيى رياح النصر ،ويدعو املؤمنون جليوشهم يف صالهتم..
وعلى سبيل املثهال مها جهاء يف سهنن النسهائي عهن أنهس بهن مالهك رضهي اهلل عنهه قهال:
صههلى رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم يههوم خي ه صههالة الصههبح بغلههس (بعههين يف أول وقههت
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الفجههر) وهههو قريههب مههنهم ،فأغههار علههيهم وقههال" :اهلل أك ه خربههت خي ه م هرتني ،إنهها إذا نزلنهها
بساحة قوم فساء صباح املنذرين"..
إذن كل هذه ال كة والفضل والنصر يف أول يحظات النهار..
لكههن مههاذا يفههدث إن مل يسههتيقظ ا،نسههان يف هههذه اللحظههات املباركههة؟ ..مههاذا يفههدث
إن ظههل غههافالً نائم هاً سههاهياً عههن أعظههم يحظههات اليههوم ،الهي هاً عههن نصههائح حبيبنهها وحبيههب اهلل
حممد صلى اهلل عليه وسلم؟ ..ماذا يفدث لو بدأ ا،نسان يومه بعد فوات هذا ايري؟..
استمع إل كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه البواري ومسلم عن أيب
هريرة رضي اهلل عنه:
"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثالث عقد إذا نام ،بكل عقدة يضرب
عليك ليالً طويالً ،فإذا استيقظ فذكر اهلل احنلت عقدة ،وإذا توضأ احنلت عنه عقدتان ،فإذا
صلى احنلت العقدة الثالثة ..فأصبح نشيطاً طيب النفس ،وإال أصبح خبي النفس
كسالن"..
والحظ أن هذا ايحدي قيل يف فضل قيام الليل وليس يف صالة الصهبح ..وههذا يعهين
أن الذي ال يستيقظ قبل الفجر ليصلي هلل ولو ركعتني قبل طلوع الفجر يصبح خبيه الهنفس
كسالن ،فما بالك بالذي ينام عن الصالة املفروضة؟!!
فهل نعاين ه يا إخواين وأخوايت ه من الكسل يف حياتنا ؟! أم هل حياتنا متتلئ
بالنشاط وايحيوية ؟
لقد كنا نشاهد يف السابق الناس خترج إل أعماهلا يف الصباح الباكر ..يستوي يف
ذلك الفالحون والتجار والعمال ..مث انتشر التليفزيون والفيديو والقنوات الفضائية واملقاهي
واألندية ..فماذا كانت النتيجة ؟
ماذا كانت نتيجة السهر الطويل واالستيقاظ املتأخر وضياع الساعات األول من
الصباح؟
لقد ذهبت ال كة ،وقل ا،نتاج واشتدت األزمة االقتصادية..
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وليست هناك وسيلة لعودة ال كة إال بالعودة إل شرعنا بصورة كاملة ..واالهتمام
بأدق التفاصيل ..ومن ذلك استغالل اليوم بكامله ،من قبل صالة الفجر وإل يحظات النوم،
ونسأل اهلل التوفيق ألمة ا،سالم..
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دالة الفجر ي عيو الصالحين
لكل ما سبق من الفضائل العظيمة وايصائص الفريدة لصالة الفجر ،وبالذات يف
مجاعة ،أدرك الصايحون قيمة هذه الصالة اهلامة ..فما ضيعوها ،وما ختيلوا أصالً أن يضيعها
أحد..
روى ا،مام مالك رمحه اهلل يف موطأه أن عمر بن ايطاب فقد سليمان بن أيب حثمهة
رمحه اهلل يف صالة الصبح يف يوم من األيام (يوم واحد!) وأن عمر بن ايطهاب رضهي اهلل عنهه
غدا إل السوق ،ومسكن سليمان بني السوق واملسجد النبوي ،فمهر علهى الشهفاء أم سهليمان
رضههي اهلل عنههها فقههال هلهها :مل أر سههليمان يف الصههبح ،فقالههت إنههه بههات يصههلي فغلبتههه عينههاه (مل
إيل مههن
يكههن يشههاهد التليفزيههون!) فقههال عمههر" :ألن أشهههد صههالة الصههبح يف اجلماعههة أحههب ّ
أقوم ليلة"..
لقههد كانههت بيعههة عمههر بههن ايطههاب رضههي اهلل عنههه ليكههون أمهرياً للمههؤمنني بعههد الصههديق
رضههي اهلل عنههه يف صههالة الفجههر يف املسههجد النبههوي ..فقههد تههويف الصههديق رضههي اهلل عنههه مسههاءاً
ودفن مساءاً ،ويف صالة الفجر من اليوم التايل بويع عمر بن ايطاب بايالفة..
وههذا يعهين أن كبهار رجهال الدولهة واألمهراء والهوزراء وأههل ايحهل والعقهد ومهن بيهده األمههر
 كههل هههؤالء  -كههانوا يصههلون الفجههر يف مجاعههة ،ويأخههذون ق هرارات مصههريية جههداً يف صههالةالفجر ..وال شك أن اختيارهم سيكون وفقاً ،وقرارهم سيكون حكيماً..
القهرار يف بيههت اهلل ،وبعههد صههالة الصههبح ،ويف هههذه اللحظههات املباركههة ،ويأخههذه هههؤالء
املتوضئون الطاهرون ..فكيف ال يكون صائباً؟!
هنا نفهم ملاذا كان ينصر هؤالء!! ..
يروي ا،مام مالك يف موطأه أن املسور بن خمرمهة رمحهه اهلل أخه ه أنهه دخهل علهى عمهر
بن ايطاب رضي اهلل عنه من الليلة اليت طعن فيهها ،فهأيقظ عمهر لصهالة لصهبح ،وعمهر رضهي
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اهلل عنه هو رأس الدولة ،وهو مطعون طعنة قاتلة ،والظرف صعب جهداً ..لكهن صهالة الصهبح
ال تؤخر!! فماذا قال عمر عند أيقظه املسور بن خمرمة رمحه اهلل؟!
ق ههال" :نع ههم ،وال ح ههظ يف ا،س ههالم مل ههن ت ههرك الص ههالة" ،فص ههلى عم ههر وجرح ههه يثع ههب
دماً!!..
لذلك كان عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما يقول:
"كنا إذا فقدنا الرجل يف هذه الصالة أسأنا به الظن"
فهو إما أصيب يف بدنه أو أصيب يف دينه!..
لقد رىب يف بيت عمر بن ايطاب رضي اهلل عنهم أمجعني..
وكان الصايحون من هذه األمهة حريصهني علهى بهدء القتهال دائمهاً بعهد صهالة الصهبح -
ول ههيس قبله هها  -ح ههىت ال تض ههيع عل ههيهم الص ههالة ،ألن وقته هها قص ههري ،وح ههىت يفص ههلوا عل ههى برك ههة
الساعات األول من النهار ،وحىت يبتهلوا إل اهلل يف صالهتم أن ينصرهم على أعدائهم..
خالد بن الوليد رضي اهلل عنه مل يكن يبدأ قتاله إال بعد صالة الصبح..
يوسههف بههن تاشههفني رمحههه اهلل زعههيم دولههة املهرابطني وقائههد مههن أعظههم قههادة املسههلمني مل
خيض موقعة الزالقة املشهورة إال بعد أن صلى الفجر جبيش املسلمني ،مث بدأ القتال..
قطههز رمحههه اهلل بههدأ القتههال يف موقعههة "عههني جههالوت" املشهههورة ضههد التتههار بعههد صههالة
الصبح مباشرة..
مل تكن أعماهلم تبدأ يف ايامسة صباحاً أو السادسة صباحاً أو السابعة صهباحاً ،إمنها
كانت أعماهلم مرتبطة بصالة الصبح..
تكيف الدنيا ه كهل الهدنيا ه علهى مواعيهد الصهالة ..وال تكيهف مواعيهد الصهالة عهل أي
شئ أخر!..
قواعد يف منتهى الوضوح يف فكر كل قائد مسلم ناجح..
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أنس بن مالك رضي اهلل عنه كان يبكي كلما تذكر فتح "تسرت"..
و"تسههرت" كانههت مدينههة فارسههية حصههينة حاصههرها املسههلمون سههنة ونصههف بالكامههل ،مث
سههقطت املدينههة يف أيههدي املسههلمني ،وحتقههق هلههم فتح هاً مبين هاً ..وهههو مههن أصههعب الفتههوح الههيت
خاضها املسلمون..
فإذا كهان الوضهع هبهذه الصهورة اجلميلهة املشهرقة فلمهاذا يبكهي أنهس بهن مالهك رضهي اهلل
عنه عندما يتذكر موقعة تسرت ؟!
لقد فهتح بهاب حصهن تسهرت قبيهل سهاعات الفجهر بقليهل ،واهنمهرت اجليهوة ا،سهالمية
داخههل ايحصههن ،ودار لقههاء رهيههب بههني ثالثههني ألههف مسههلم ومائههة واسههني ألههف فههارس ،وكههان
قتههاالً يف منتهههى الضهراوة ..وكانههت كههل يحظههة يف هههذا القتههال حتمههل املههوت ،وحتمههل ايطههر علههى
اجليش املسلم..
موقف يف منتهى الصعوبة ..وأزمة من أخطر األزمات!..
ولكن يف النهاية – بفضهل اهلل  -كتهب اهلل النصهر للمهؤمنني ..وانتصهروا علهى عهدوهم
انتصاراً باهراً ،وكان هذا االنتصار بعد يحظات من شروق الشمس !!
واكتشف املسلمون أن صالة الصبح قد ضاعت يف ذلك اليوم الرهيب !!
مل يسههتطع املسههلمون يف داخههل هههذه األزمههة الطاحنههة والسههيوف علههى رقههاهبم أن يصههلوا
الصبح يف ميعاده!!
ويبكههي أنههس بههن مالههك رضههي اهلل عنههه لضههياع صههالة الصههبح مههرة واحههدة يف حياتههه..
يبكي وهو معذور ،وجيش املسهلني معهذور ،وجهيش املسهلمني مشهغول بهذروة سهنام ا،سهالم..
مشغول باجلهاد ..لكن الذي ضاع شئ عظيم!..
يقههول أنههس :ومهها تسههرت ؟! لقههد ضههاعت مههين صههالة الصههبح ،مهها وددت أن يل ال هدنيا
مجيعاً هبذه الصالة !!
هنا نفهم ملاذا كان ينصر هؤالء !!
"إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم "
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إذا كانهت هههذه إحههدى أسههباب النصههر ،فوه ين بهاهلل عليههك كيههف ينصههر اهلل عههز وجههل
قوماً فرطوا يف فريضة صالة الصبح؟!!
هذا – واهلل  -ال يكون..
أمها إن كهان اجلهيش علهى شهاكلة أنهس بهن مالهك رضهي اهلل عنهه ..يفاسهب نفسهه علهى
الصالة الواحدة ..فهو وال شك جيش منصور..
"ولينصرن اهلل من ينصره ،إن اهلل لقوي عزيز"..
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الولائل الاعينة عنى دالة الصبح ي جااعة
إننا مل نذكر كل هذه الفضائل وايصائص لصالة الفجر جملرد العلم بأحادي الرسول
صلى اهلل عليه وسلم ،أو جملرد التمتع بفضائل نظرية ال تتحقق يف واقعنا ..إننا مل نذكر كل
ذلك إال لنسعى سعياً حثيثاً لتطبيق شرع اهلل عز وجل ،وللحفاظ على فرض من فروض اهلل
عز وجل ،ول قتداء ايحقيقي بالصايحني الذين فقهوا هذا الدين فقهاً صحيحاً سليماً..
نريد أن نكون كعمر وأنس وصور والنعمان وغريهم يف نظرهتم لصالة الصبح ،ويف
احرتامهم لقانون اهلل عز وجل..
فماذا نفعل ؟!
سأذكر هنا يف هذا الكتاب عشر وسائل معينة على صالة الفجر ..لكن االبتكار
يف هذه الوسائل مطلوب ،والتنوع مجيل ..فليبح كل واحد منا عن أي طريقة تساعده
وتساعد عموم املسلمني على تنفيذ أمر اهلل عز وجل..
ونسأل اهلل التوفيق والقبول..
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الولينة األولى
انخالص
وهذا هو أهم العوامل املساعدة على االستيقاظ لصالة الفجر..
وبدونه لن يواظب أحد على هذه الصالة اهلامة ،وكما ذكرنا قبل ذلك فصالة الفجر
أصالً مقياس للتفرقة بني املولصني واملنافقني..
وا،خال هلل عز وجل يكون حبرصك الشديد على أن ترضي اهلل عز وجل ..وأن
تكون مستعداً للتضحية بأي شئ يف سبيل ذلك..
وهذا ا،خال لن يكون إال إذا أعطيت هلل عز وجل قدره..
اقرأ معي قول اهلل عز وجل يف سورة الزمر :
"ولقههد أوحههى إليههك وإل الههذين مههن قبلههك لههئن أشههركت ليحههبطن عملههك ولتكههونن مههن
اياسرين ،بهل اهلل فاعبهد وكهن مهن الشهاكرين ،ومها قهدروا اهلل حهق قهدره ،واألرض مجيعهاً قبضهته
يه ههوم القيام ههة (األرض مجيع ه هاً بك ههل امللهيه ههات اله ههيت شه ههغلت عه ههن صه ههالة الفجه ههر أو غريه هها مه ههن
الطاعات) والسموات مطويات بيمينه ،سبحانه وتعال عما يشركون"..
والحظ أن ا،شراك باهلل يأيت عندما ال يقدر العباد قدر اهلل عز وجل..
وإعطاء اهلل عز وجل قدره يكون بالتدبر يف قرآنه ،وبالنظر يف ملكوته ،وبر ية آياته،
ومطالعة خلقه..
إن ضياع الفجر ه أيها املؤمنون واملؤمنات ه عرض ملرض ..وليست هو املرض بذاته..
أمهها املههرض فهههو أنههك جعلههت اهلل عههز وجههل أهههون النههاظرين إليههك ..فلههم هتههتم بههه ..ومل
ختلص له ..ومل تأبه بأمره ..ومل ختشى حتذيره ..ومل تتبع قانونه ..ومل ختضع لشرعه..
ومن مث أضعت صالة الفجر ..وهذه عالمة خطرية على غياب ا،خال ..
مث الحظ شيئاً خطرياً..
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أنه ليس معب أنك حافظت على صالة الفجر يف مجاعة أسبوعاً أو شهراً أو عاماً
أنك أصبحت من املولصني ..ولكن جيب أن تستمر املواظبة بصفة دائمة ..منذ أدركت
قيمة صالة الفجر وإل يحظة املوت..
واألمر كما ترون يفتاج إل جمهود وجماهدة وصابرة وتدريب..
والذي يصلي فرتة مث ينقطع ليس خملصاً هلل عز وجل ..ولألسف فإن كثرياً من
املسلمني يلتزم فرتة من حياته بالصالة يف املسجد ،مث يرتك هذا األمر ألعوام وأعوام ..ولو
كان يصلي حقاً هلل عز وجل فليعلم أن اهلل عز وجل حي ال وت ..وهو سبحانه وتعال ال
نعبده يف يوم دون يوم أو ظرف دون ظرف ..إمنا جيب أن نعبده كل ايحياة ..ويف كل
الظروف..
وكم يفزن املرء عندما يشاهد بعض النماذج ايطرية يف اجملتمع املسلم..
فعلى سبيل املثال:
ه داعية يدعو الناس إل ايري ،ويعلمهم الكتاب والسنة ويففزهم على الطاعة ،فينزل
لصالة الفجر ألنه يتعرض للحرج أن يفعل الناس ايري وال يفعله هو ..فإذا غاب الناس كأن
كان يف سفر مثالً ،أو غري منطقة سكنه ،أو انقطع عن تعليم الناس ألي عذر أو سبب
انقطع عن النزول إل صالة الفجر !!
أين ا،خال !!
ه مسلم آخر اضطرته ظروف عمله أن يستيقظ يف الصباح الباكر جداً قريباً من ميعاد
الفجر ،أو طالب يذاكر يف أيام امتحاناته فال ينام إال قرب ميعاد الفجر ..فيجد كل منهما
نفسه مستيقظاً وقت صالة الفجر فينزل للصالة ..فإذا تغري ميعاد عمل األول فأصبح
متأخراً ،أو إذا انقطعت املذاكرة للثاين بانتهاء االمتحانات انقطع كالمها عن صالة الفجر !!
أين ا،خال !!
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ه مسلم ثال يفتاج إل اهلل عز وجل احتياجاً شديداً يف أمر من األمور ..كأن يكون
قد وقع يف أزمة شديدة ..مثل مرض ابنه ..أو فقد وظيفته ..أو يكون قد وقع عليه ظلم
ما ..فبدأ ينتظم يف صالة الفجر ،ويصلي خبشوع تام ،ويدعو اهلل بإخال  ،مث فرجت
األزمة ،وحلت املشكلة ،فانقطع عن صالة الفجر !!
أين ا،خال !!
اقرأ قول اهلل عز وجل :
"هههو الههذي يسههريكم يف اله والبحههر ،حههىت إذا كنههتم يف الفلههك وجهرين هبههم بهريح طيبههة،
وفرحوا هبا ،جاءهتا ريح عاصف ،وجاءهم املوج من كل مكهان ،وظنهوا أهنهم أحهيو هبهم ،دعهوا
اهلل خملصهني لهه الهدين لههئن أ يتنها مهن هههذه لنكهونن مهن الشهاكرين ،فلمها أ هاهم إذا ههم يبغههون
يف األرض بغ ههري ايح ههق ،ي هها أيه هها الن ههاس إمن هها بغ ههيكم عل أنفس ههكم ،مت ههاع ايحي ههاة ال ههدنيا ،مث إلين هها
مرجعكم فننبئكم .ا كنتم تعملون"..
ه مثال رابع :أعرف شيواً كان يعمل إماماً يف أحد املساجد يف دولة غربية براتب
شهري ..وكان يؤم الناس يف كل الصلوات ،وكان يعطي هلم دروساً وخطباً ..مث بعد انتهاء
سنة من العمل مل جيدد له العقد ،فاضطر للعمل يف وظيفة أخرى يف نفس املنطقة ..ومع
قربه من املسجد إال أنه انقطع عن صالة الفجر يف املسجد ،وعن معظم بقية الصلوات !!
لقد كان يؤم الناس كوظيفة ..فضاعت الوظيفة وضاعت معها الصالة !!
أين ا،خال ؟!..
ا،خال يا إخواين وأخوايت أهم وسيلة من وسائل اعافظة على صالة الفجر ،وأهم
وسيلة لكل أعمال ال والطاعة وايري ..والشيطان يقوى على كل عباد اهلل إال املولصني
منهم..
قال سبحانه وتعال وهو يفكي عن الشيطان :
"قا بعزتك ألغولنهم سجاعين ،إال عبادك منهم الاخنصين"

فاحذر أن تكون فريسة للشيطان ،وتسلح بسالح ا،خال ..
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الولينة الثانية
العزلاة

!!

عندي قناعة شوصية أن من أراد بصدق أن يستيقظ للفجر فلن يفول دونه حائل

لو يشعر املسلم فعالً بقيمة الفجر يف مجاعة فسوف يرتب كل حياته ليقوم لصالة
الفجر..
انظر ماذا يقول ربنا سبحانه وتعال عن املنافقني :
"ولو سرادوا الخروج ألعدوا له عدة ،ولكن كره اهلل انبعاثهم ثبطهم ،وقيل

اقعدوا م" القاعدلن"
فتأيت ا،رادة أوالً ..فلو كانوا حقاً وصدقاً يريدون ايروج ألعدوا له العدة املناسبة اليت

متكنهم فعالً من ايروج وكذلك الذي "لرلد" أن يصلي الفجر فإنه إن مل يعد له العدة فليس
من الصدق أن يقول أنا أريد ولكين ال أوفق..
فعلى سبيل املثال إن كان ينام متأخراً ،وال يضبو منبهاً ،وال يأخذ بأي سبب من
أسباب ا،يقاظ ،فكيف يقول أنا " سرلد" ولكين ال أقع اآلذان !!
لو مل تكن هناك عز ة صادقة فليس هناك أمل يف قاع اآلذان..

قال تعال ":ولو عنم اهلل يهم خيراً أللاعهم"

وحىت لو قع املسلم اآلذان وهو ضعيف العز ة فلن يقوم!..

لكن األخطر من ذلك أن يصل إل املرحلة اليت "لكره" اهلل عز وجل فيها قيامه !!!
وكيف يكره اهلل عز وجل قيام املسلم للصالة ؟!
يكره ذلك عندما جيد إصراراً على خمالفة ،وخوراً يف العز ة ،ونية واضحة للمعصية،
واهلل عز وجل ال يريد الذي يأيت إليه أن يأيت مضطراً كارهاً ..إمنا يفب العبد الطائع عن
رغبة ،وامللا له عن شوق..
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فإذا وجد اهلل عز وجل هذا الضعف يف العز ة ،فإنه يكره انبعاث املسلم للصالة ،أو
إل أي من أعمال ايري ..بل ويثبطه و نعه من الفعل !!
قال تعال" :ولكن كره اهلل انبعاثهم ثبطهم ،وقيل اقعدوا م" القاعدلن"

فراجع نفسك يا أخي يف اهلل..
األمر جد خطري..
لو كنت قد اعتدت التولف عن صالة الفجر فاحذر أن تكون ممن كره اهلل عز وجل
انبعاثهم فأصابك بالكسل والفتور والضعف والقعود..
مث إين أنصحك أال تتأثر بكثرة القاعدين املتولفني عن صالة الفجر..
روى الرتمههذي وقههال حسههن عههن حذيفههة رضههي اهلل عنههه قههال :قههال رسههول اهلل صههلى اهلل
عليه وسلم:
"ال تكونهوا إمعههة ،تقولههون إن أحسههن النههاس أحسههنا ،وإن ظلمهوا ظلمنهها ،ولكههن وطّن هوا
أنفسكم :إن أحسن الناس أن حتسنوا ،وإن أساءوا فال تظلموا "..
فهال تقههارن نفسههك بالقاعههدين ،إمنهها قههارن نفسههك بأصههحاب رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه
وسلم..
قههارن نفسههك بههأنس بههن مالههك رضههي اهلل عنههه ال هذي كههان يبكههي لضههياع صههالة الفجههر
واحدة..
قارن نفسك خبالد والقعقاع ويوسف بن تاشفني وقطز رضي اهلل عنهم أمجعني..
ارفع من مهتك ،وعظم قدوتك ،وك أهدافك ،وضوم طموحاتك..
مث أين أنصحك أيضاً بعمل ورد حماسبة بصالة الفجر فقو ..وتعامل جبدية مع هذا
الورد ..وسجل فيه أيام الشهر كلها ،فإذا صليت الفجر يف مجاعة يف يوم فضع عالمة
صواب ،وإن مل تصل الفجر يف مجاعة فضع عالمة خطأ ..مث انظر آخر الشهر لتحاسب
نفسك ،فرتى هل حياتك تسري بصورة صائبة ،أم أهنا تسري بصورة خاطئة؟..
وتذكر أن األمر جد ال هزل فيه..
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يقول عمر بن ايطاب رضي اهلل عنه .:

"بالبوا سنفسكم قبل س تحالبوا ،وزنوا سعاالكم قبل س توز عنيكم ،وتزلنوا
ليوم العرض األكبر"..
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الولينة الثالثة
اب ر ال نوب
صالة الفجر هدية من اهلل عز وجل ال تعطي إال للطائعني التائبني..
أما القلب الذي أشرب حب املعاصي فكيف يستيقظ لصالة الفجر؟!..
القلههب الههذي غطتههه الههذنوب كيههف يتههأثر حبههدي يههتكلم عههن فضههل صههالة الفجههر ..أو
كيف يسمع لنداء :حي على الصالة ،حي على الفالح ،الصالة خري من النوم؟!..
كيف هلذا القلب أن خيشع لذكر اهلل وما نزل من ايحق؟ كيف؟!
روى الرتمهذي وقهال حسههن صهحيح وكههذلك امحهد وابههن ماجهة عههن أيب هريهرة رضههي اهلل
عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"إن املؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سهوداء يف قلبهه ،فهإن تهاب ونهزع واسهتغفر صهقل
قلبه ،فإن زاد زادت ،فذلك الران الذي ذكهره اهلل يف كتابهه "كهال بهل ران علهى قلهوهبم مها كهانوا
يكسبون".
فضياع صالة الفجر مصيبة ،واهلل عز وجل يقول يف كتابه :

"وما سدابكم من مصيبة ،باا كسبت سلدلكم"

احب بدقة يف حياتك على ذنوب ما زلت مصراً عليها..
ذنوب يف عينيك ..أو ذنوب يف لسانك ..أو ذنوب يف عالقاتك بالناس ..أو ذنوب
يف عالقاتك بالوالدين ..أو ذنوب يف القلب من ك أو عجب أو حسد أو غضب أو رياء
أو غريه..
مث ال تستصغرن ذنباً من الذنوب ..فقد يكون هذا الذنب هو السبب يف ضياع
صالة الفجر..
روى ا،مام أمحد عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال ..:
"إياكم وحمقرات الذنوب ،فإهنن جيتمعن على الرجل حىت يهلكنه"..
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فأقلع عن املعصية فوراً ،واندم ندماً حقيقياً على ما سبق من الذنوب ،واعزم عزماً
أكيداً على أال تعود إل هذه الذنوب مطلقاً ،وأرجع ايحقوق إل أصحاهبا ،وافتح صفحة
جديدة مع اهلل عز وجل..
فإن فعلت ذلك صادقاً فإن اهلل ن عليك هبداياه وعطاياه ،ومنها صالة الفجر يف
مجاعة ..وذلك بكل أفضاهلا وبكل حسناهتا..
وأسأل اهلل اهلداية والتوبة يل ولكم ولعامة املسلمني..
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الولينة الرابعة
الدعاء
وهذه وسيلة يف غاية األمهية ..وحذار أن تستهني هبا..
قم بعمل ورد يومي من الدعاء الذي تدعو فيه أن ن عليك بصالة الفجر يف
مجاعة ..وأكثر من الدعاء ..وأكثر من ا،يحاح فيه..
وتذكر وتدبر :
من الذي يوقظك يف صالة الفجر ؟!
بل قل :من الذي "لبعثك" من نومك يف صالة الفجر؟!

ذلك أن النوم نوع من املوت ،واليقظة نوع من البع !!!
انظر ماذا يقول ربنا سبحانه وتعال يف كتابه العظيم .:
"اهلل يتههوىف األنفههس حههني موهتهها ،والههيت مل متههت يف منامههها ،فيمسههك الههيت قضههى عليههها
املوت ويرسل األخرى إل أجل مسمى ،إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون"..
لذلك علمنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم هاماً عند النهوم ودعهاءاً هامهاً عنهد اليقظهة..
وهذا الدعاء يوضح معب التشابه الشديد بني النوم واملوت ،وبني اليقظة والبع ..
روى البواري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه قال" :كان النا صلى اهلل
عليه وسلم إذا أدى إل فراشه قال" :باقك أموت وأحيا" ،وإذا قام قال" :ايحمد هلل الذي
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"..
إذن نههدعو اهلل عههز وجههل الههذي سههك بأرواحنهها أن يرسههلها علههى صههالة الفجههر او قبههل
صالة الفجر..
ندعوه أن يزين ا ،ان يف قلوبنا..
ندعوه أن ييسر لنا الطاعة..
ندعوه أن يعيننا على الصالة يف أوقاهتا ويف املسجد..
ندعوه أن يثبت أقدامنا على طريقه فال نضل وال نزل ،وال نتبع اهلوى أو الشيطان..
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ندعوه أن يعظم يف أعيننا شرعه وأمره فال نعصيه أو خنالفه..
ندعوه باستمرار وبإيحاح ويف كل وقت ،وبالذات يف أوقات ا،جابة املعروفة..

عنه..

وليس من املعقول أن ندعو اهلل عز وجل ه وهو الكرمي ه أن يقربنا منه مث هو يبعدنا

فاهلل عز وجل يفرح بعودة عبده إليه أشد من فرح العبد بالنجاة من موت حمقق..
روى البواري ومسلم  -واللفظ ملسلم  -عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :واهلل هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم جيد ضالته بالفالة"..
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الولينة الخامسة
الصحبة الصالحة
وهذه أيضاً وسيلة يف غاية األمهية ..فالطاعة على ا،نسان الوحيد صعبة ،والشيطان
على من سار .فرده أقدر..
اقرأ حدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه الرتمذي وأمحد عن عمر بن
ايطاب رضي اهلل عنه وقال الرتمذي حسن صحيح :
"عليكم باجلماعة ،وإياكم والفرقهة ،فهإن الشهيطان مهع الواحهد ،وههو مهن االثنهني أبعهد،
ومن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة"
انظر أيضاً إل حدي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سنن الرتمذي بسند
صحيح عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
ي النار "

"لد اهلل م" الجااعة  ،ومن
انظر من هم أصحابك ؟!

هل إذا رأيتهم ذكروك بصالة الفجر وبالقرآن وبغض البصر وب الوالدين ؟
هل يذكروك باهلل عز وجل وبطاعته ؟
أم أهنم غري هؤالء ؟
إن مل يكن ألصحابك من هم غري اللهو واللعب وتضييع األوقات واألعمار ،وايحياة
التافهة الرخيصة والذنوب واملعاصي فأدرك نفسك وأدركهم..
ادعهم إل ايري ..وإل الطاعة ..فإن أبوا عليك فانى بنفسك !! واحب عن
غريهم..
عليك بالصحبة الصايحة فدينك هو دين أصحابك ..فقد روى ا،مام أمحد عن أيب
هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"الارء عنى دلن خنينه  ،نينظر سبدكم من لخالل"
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ويا حبذا لو كانت هذه الصحبة الصايحة يسكنون إل جوارك ،ويصلون يف املسجد
الذي تصلي فيه حبي إذا غبت عن الصالة يف يوم من األيام فإهنم يطمئنون عليك،
ويسألون عليك ..وكذلك تفعل معهم..
"وتعاونوا عنى البر والتقوى ،وال تعاونوا عنى األثم والعدوا "
ورأينا كيف كان عمر بن ايطاب رضي اهلل عنه يطمئن على صاحبه سليمان بن أيب
حثمة رمحه اهلل عندما غاب عن الصالة يوماً..
هذه هي الصحبة الصايحة..
وهذه هي الصحبة اليت تسعد يف الدنيا وتسعد يف اآلخرة..
"األخالء لومئ بعضهم لبعض عدو  ،إال الاتقين"

نسأل اهلل عز وجل أن ن علينا بالصحبة الصايحة يف الدنيا ،وأن جيمعنا مع أحبابنا
يوم القيامة إخواناً على سرر متقابلني..
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الولينة السادلة
تعنم كيف تنام
وهل يف النوم صعوبة حىت حنتاج أن نتعلمه ؟!
نعم يا إخواين ويا أخوايت !!
حنن حنتاج أن نتعلم الطريقة الصحيحة للنوم ،وهي الطريقة اليت أرادها اهلل عز وجل
منا ،واليت كان ينام هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم..
كيف يكون النوم هبذه الطريقة ؟!

سوالً  :النوم مبكراً..
وهذا ليس عيباً مطلقاً! ،وليس شيئاً خاصاً باألطفال فقو كما يعتقد الكثريون ،إمنا
هي سنة إهلية ،وكذلك سنة نبوية ،كما أن الدراسات العلمية والعقلية تؤيد ذلك األمر متاماً..
وهذا من إعجاز ا،سالم !!
فقد خلق اهلل عز وجل الكون كله حبي ينام ليالً ويستيقظ هناراً ..حىت ايحيوانات
واألقاك والنبات ..وكذلك ا،نسان بالطبع ..ولذلك فاهلل عز وجل جعل الشمس يف النهار
تضئ للناس رغماً عنهم حىت يستيقظوا ،قم هو جيعل الليل مظلماً حىت يسهل على الناس
النوم ..وهذه من آيات اهلل الباهرات ..ومع ذلك فالناس ختالف !! فيعتقد كثري من الناس ه
وبالذات الشباب ه أنه كلما ازداد رجولة كلما سهر أكثر ،وكلما متدن وحتضر قضي الليل
مستيقظاً وهناره نائماً !!
يقول اهلل تعال يف كتابه ايحكيم :
"اهلل الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ،والنهار مبصراً ،إن اهلل لذو فضل على
الناس ،ولكن أكثر الناس ال يشكرون"
مث أن اهلل عز وجل خلق اجلسم ،ووزع هرموناته ،ونظم أجهزته ،حبي
ويصحو بالنهار ..فإذا خالف ا،نسان مل تعمل أجهزته بالصورة األمثل..
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ينام بالليل،

وقد أدرك هذه األمور أولئك الذين قاموا بعمل دراسات علمية على اجلسم وعلى
الكون لكي يعملوا لدنياهم يف أفضل ظروف ..ومن مث أوصوا مجيعاً بالنوم مبكراً واالستيقاظ

مبكراً ( ي موعد دالة الفجر) ،وقد وصلوا إل هذه التوصيات وايحقائق بعد قرون عديدة
من تسطري هذه ايحقائق يف كتاب اهلل عز وجل ويف سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم !! ولكن
الذي يؤسف له حقاً أهنم هم الذين يطبقون ذلك ،وحنن الذين تركنا هذا الفضل!!..
وقد شاهدت بنفسي يف البالد الغربية أهنم ينامون مبكراً جداً أكثر من ختيل كثري من
املسلمني ،فليس مستغرباً أن ينام املعظم يف وقت بني الثامنة والتاسعة مساءاً ،وقلما لد
أحداً يسري يف الشارع بعد ذلك التوقيت !!
وليس هذا النوم املبكر نتيجة انعدام املغريات للسهر عندهم ،إمنا هم لكون كل
مغريات السهر وزيادة ..فعندهم التليفزيون والفضائيات والكازينوهات واعال مفتوحة 24
ساعة واملالهي واألصحاب وايحفالت ..كل ذلك عندهم ،ولكن املصلحة الدنيوية البحتة
اقتضت أن يناموا مبكراً ويستيقظوا مبكراً ففعلوا ذلك ،وهذا النظام وال شك انعكس على
حياهتم ،فمواعيدهم مضبوطة ،وأعماهلم ناجحة ،ومصايحهم غري متعطلة ..والكل يعمل يف
حيوية ونشاط..
وأنا لست أقول ذلك الكالم ألنين منبهر هبذا النظام الذي قد يعتقد البعض أهنم
اخرتعوه ،أبداً ..أنا أقول هذا الكالم ألنين يف حسرة أن هناك كنوزاً ال تقدر بثمن يف كتاب
اهلل عز وجل ،ويف سنة ايحبيب صلى اهلل عليه وسلم ،والناس ال حتفل هبا وال حتر عليها..
إن ما يفعله األمريكيون واليابانيون والصينيون واألملان وا ،ليز وغريهم من أهل
النشاط يف الدنيا هو ا،سالم يا إخواين وأخوايت ..وليس اخرتاعاً حديثاً أو نظاماً مبتدعاً،
والذي وصلوا إليه من تقدم مادي ،وانضباط حيايت ليس لشئ إال ألهنم ساروا على سنن
الكون اليت وضعها اهلل عز وجل يف كونه ،والذي وعد سبحانه وتعال أن من أخذ هبا وصل
إل مراده مؤمناً كان أو فاسقاً أو كافراً..
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"من كا لرلد الحياة الدنيا وزلنتها نوف إليهم سعاالهم يها ،و م يها ال
لبخسو "
مث ف ّكر يا أخي املسلم ويا أخيت املسلمة..
ملاذا ال تنام مبكراً ؟!
ملاذا يقضي املسلمون ليلهم يف يقظة ؟!
طائفة ليست قليلة من السهرانني يقضون أوقاهتم أمام شاشات التليفزيون ،واجلميع
يعلم أن حتصيل السيئات من وراء هذه السهرات أك بكثري من حتصيل ايحسنات ،فوق أنه
وقت ضائع وجهد مهدر..
وطائفة أخرى تقضي الوقت يف أعماهلا ،وهذه  -وإن كانت تعمل عمالً جاداً  -إال
أهنا ستضيع ساعات ال كة يف الصباح ،ألهنا لن تقوى على االستيقاظ املبكر..
وطائفة أخرى كبرية من الطالب والطالبات يسهرون للمذاكرة ،مع أن علماء الطب
قد أمجعوا على أن تركيز امل يكون أعلى بدرجات كبرية يف ساعات النهار األول ..وسيكون
أبرك ألف مرة أن يذاكر الطالب بعد صالة الفجر بدالً من أن يذاكر بعد منتصف الليل..
وطائفة أخرى أشد سوءاً من كل ما سبق ،وهم بعض الشباب الذين جيلسون على
املقاهي والكافترييات إل قبيل الفجر ..يلعبون األلعاب املوتلفة ويشربون املشروبات
املتعددة ،ويهدرون األوقات الغالية ،ومنهم من ينشغل يف ألعاب الفيديو ،ومنهم من ينغرس
أمام شاشات ا،نرتنت ،ومنهم من يلعب البلياردو ،ومنهم من يقف على نواصي الشوارع
يدخنون السجائر وما هو أخطر ،ومنهم من يرتكب ما هو أفظع وأشنع من كل ما سبق..
ولألسف الشديد جلهم من املسلمني ومن عائالت مسلمة ،وقد تكون عائالت حمرتمة
وملتزمة ،ولكن لألسف الشديد عميت األبصار وتاهت العقول واسودت األفئدة ..وال أدري
أين اآلباء واألمهات ،وأين املعلمون واملربون ،وأين الدعاة واملصلحون ،وأين والة األمر
ومسئولو الرتبية والتوجيه والتعليم ؟!!
ملاذا هذا االنقالب البشع يف سنن الكون ،وملاذا هذا االنقالب البشع يف األخالق ؟
أليست هناك وقفة أمينة ملراجعة أحوال األمة ؟
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أليست هناك دراسة لتقييم وضع األمة ا،سالمية يف األرض ،وأسباب احندار
مستواها ،واهنيار شباهبا ؟
أليست هناك فرصة ل صطالح مع رب العاملني سبحانه وتعال ،والعودة لنظامه
وشرعه وقانونه وسننه ؟!
أفيقوا أيها املسلمون !!
فال حنن د لنا مكاناً بني األمم اآلن هبذا النظام املنقلب ..وال حنن سنجد مكاناً
بني املؤمنني يف اآلخرة هبذا التضييع لفروض اهلل عز وجل !!
ومن املؤكد أن السهر وحده ليس السبب يف كل مصائبنا ..ولكنه أحد العوامل
النالة ه واملسببة يف نفس الوقت ه عن انقالب األوضاع وضياع النظام وخلل الفهم..
الرسول صلى اهلل عليه وسلم املريب العظيم كان يعلمنا ويعلم األمة بكاملها أن تنام
مبكراً قدر املستطاع ..لكي حتسن استغالل الليل ،وكذلك لتحسن استغالل النهار..
روى البواري ومسلم عن أيب برزة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كان يكره النوم قبل العشاء (لكي ال تضيع عليك صالة العشاء) وكان يكره ايحدي
بعدها..
وال يكون ايحدي بعد العشاء إال لضرورة واضحة ،ومصلحة متحققة ال تتحقق فعالً
إال يف هذا التوقيت ،وال يكون هذا املك بعد العشاء إال لفرتة حمدودة..
إذن ا،سالم منظومة متكاملة ..وال جيدي ترقيع ا،سالم برقع من كل مكان،
وحسب كل هوى..
ا،سالم حزمة واحدة ..لو أخذته بكامله نفعك يف الدنيا واآلخرة ،وإن انتقيت منه
حبسب اهلوى فلن ينفعك ال يف الدنيا وال يف اآلخرة..
ا دراطي مستقيااً اتبعوه وال تتبعوا السبل تفرق بكم عن لبينه،
" وس
بلكم وداكم به لعنكم تتقو "
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ثانياً  :نصيحة هامة جداً بالنسبة ملوضوع النوم أن تنام باهليئة اليت كان ينام هبا رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأن تذكر األذكار اليت كان يواظب عليها قبل نومه..
وسنن النوم موجودة يف كل كتب السنن واألحادي  ،وهي كثرية ،وال يتسع اجملال هنا
لذكرها بكاملها ،ولكن منها على كل حال:
 النوم على وضوء
 النوم على اجلانب األ ن
 وكذلك منها أذكار النوم العظيمة واهلامة وأذكر منها على سبيل املثال ما يلي
:

قال:

روى البواري عن ال اء بن عازب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

"إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ،مث اضطجع على شقك األ هن ،مث قهل:
اللهم أسلمت وجهي إليك ،وفوضهت أمهري إليهك ،وأجلهات ظههري إليهك ،رغبهة ورهبهة إليهك،
ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ،اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبنبيك الهذي أرسهلت،
فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ،واجعلهن آخر ما تتكلم به "..

وروى البواري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه حديثاً طويالً يف قصة أيب هريرة رضي اهلل
عنه مع الشطيان ،وكيف أمسك أبو هريرة رضي اهلل عنه به ،فدله الشيطان على وسيلة هامة
للتغلب على الشياطني ،وأقرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقال أليب هريرة رضي اهلل
عنه " :صدقك وهو كذوب" ..وكانت هذه الوسيلة هي أن يقرأ آية الكرسي من سورة البقرة
قبل أن ينام ،وقال له "لن لزا عنيك من اهلل با ظ  ،وال لقرك يطا بتى تصبح"

وهذا أمر يف غاية األمهية ،فإن الشيطان من أهم العوامل املعوقة عن صالة الصبح
ويتمب أن مكثت ليلك كله يف سريرك ،ومل تقم لقيام الليل وال لصالة الفجر ،فبقراءة آية
الكرسي لن يقرك شيطان ،وتسهل مهمة استيقاظك إن شاء اهلل..
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وروى البواري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال النا صلى اهلل عليه
وسلم:

"إذا أوى أحدكم إل فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره ،فإنه ال يدري ما خلفه
عليه ،مث يقول :باقك رب وضعت جنا ،وبك أرفعه ،إن أمسكت نفسي فارمحها ،وإن
أرسلتها فاحفظها .ا حتفظ به عبادك الصايحني"
ثالثاً :من النصائح اهلامة يف موضوع النوم أن تعرف الناس قدر املستطاع بنظامك
اجلديد ..وأنك تنام مبكراً لتستيقظ مبكراً ..وبذلك فسيعلم اجلميع أنك ال ترحب بزيارات
وال تليفونات وال مواعيد وال أعمال بعد الساعة التاسعة مثالً أو بعد الساعة العاشرة مثالُ..
وليس يف هذا النظام ما تستحي منه ،بل على العكس ..االستحياء جيب أن يكون من
الطرف اآلخر الذي قلب فطرته ،وقلب أوضاعه ،وقلب املوازيني الصحيحة يف الكون!..
وهذه أيضاً فرصة للدعوة إل اهلل ..فأنت تستطيع أن تذكر ملعارفك وأحبابك أنك
تنام مبكراً لتستيقظ مبكراً ،وأنك بذلك تؤدي سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،كما أنك
تفعل ذلك لتحافظ على فرض صالة الصبح ،وهذا كله قد يدفع غريك إل تقليدك ،ولك
األجر إن شاء اهلل..
نسأل اهلل عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا ،وأن ينفعنا .ا علمنا..
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الولينة السابعة
ال تأكل كثيراً قبل النوم
وهذه وسيلة شرعية وصحية متاماً ..ال خيتلف على أمهيتها طبيبان !!
وهي وسيلة نافعة ل نسان بصفة عامة ،ونافعة له يف موضوع الصالة بصفة خاصة..
واألصل أال يأكل ا،نسان كثرياً طوال فرتات اليوم وليس يف الليل فقو..
روى الرتمذي وقال حسن صحيح عن مقدام بن معدي كرب قال :قعت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يقول:
"ما مأل آدمي وعاء شراً من بطن ،حبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه ،فإن كان ال
حمالة :فثل لطعامه ،وثل لشرابه ،وثل لنفسه"..
وهذه قاعدة طبية رائعة!..
وإذا كان هذا النظام سيطبق يف هنار اليوم ،فنحن يف الليل أحوج إليه ..فاألكل
الكثري والسمني قبل النوم يؤذي اجلسد كثرياً ويؤدي إل اضطرابات كثرية يف النوم ويف
الصحة ..كما أنه سيؤدي على املدى البعيد إل زيادة الوزن ،وبالتايل صعوبة ايحركة وكثرة
الكسل وعدم القدرة على االستيقاظ يف موعد الفجر..
لذلك يقول أحد الصايحني :تأكل كثرياً تنام كثرياً يفوتك خري كثري !!
وهو بالطبع يقصد فوات قيام الليل ،فما بالك بفوات فرض صالة الصبح!!..
و.ناسبة األكل أذكر أنه ال داعي لشرب الشاي والقهوة ليالً ،وكذلك املياه الغازية،
ألن كل ذلك يفتوي على مادة "الكافيني" واليت تؤدي إل تنبيه العقل ،وبالتايل إل طول
السهر ،أو القلق أثناء النوم ،كما أهنم مجيعاً من مدرات البول ،وتؤدي إل كثرة االستيقاظ
ليالً ،وهذا قد يؤدي إل ا،رهاق الذي يصعب معه القيام على موعد الفجر..
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الولينة الثامنة
م كرات ضائل الفجر
وهذه وسيلة مبتكرة ولطيفة ومفيدة ملعظم املسلمني ،حىت الذين يفافظون على الفجر
منذ سنني!..
وهذه الوسيلة عبارة عن إعداد عدد كبري من األوراق الكرتونية اليت ستكتب فوق كل
ورقة منها حديثاً من أحادي الرسول صلى اهلل عليه وسلم اعفزة على صالة الصبح،
واملوضحة لألجر الكبري والفضل العظيم هلذه الصالة اهلامة ..مث ستضع هذه األوراق يف
حجرتك ويف بيتك حبي تذكرك هبذا الفضل فرتفع من محاستك وتعلي من مهتك ،وتقوي
من عز تك على االستيقاظ يف صالة الفجر..
وإليك بعض النصائح املفيدة ايا هبذه املذكرات..
إليها..

سوالً  :اكتب هذه النصائح على ورق له ألوان جذابة فوسفورية حىت تلفت انتباهك

ثانيا  :اجعل حجمها كبرياً نسبياً حىت تراها بسهولة ،واعتقد أن حجم  27سم
× 15سم مثالً يعت حجماً مناسباً..
ثالثاً  :اكتبها خبو واضح ومجيل ،وإن مل تكن تستطيع ذلك خذها إل أحد
أصدقائك ليكتبها لك ،وهذا يف نفس الوقت تذكري لصديقك..
رابعاً  :ضع هذا الورق يف مكان ظاهر يف حجرتك..

خامساً  :ال تضع الورق كله مرة واحدة ..بل ضع يف كل أسبوع ورقتني أو ثالثة ،مث

استبدهلم األسبوع الثاين بأوراق أخرى وهكذا ،وذلك حىت ال تألف منظر الورق فال يؤثر
فيك ..فإذا أعددت عشرين أو ثالثني ورقة فإنك ال ترى الورقة إال كل  17أسابيع مرة،
وبذلك ستقرأ ايحدي وكأنك تقرأه للمرة األول ..وال شك أن هذا أفيد..
وهذه املذكرات سيكون هلا أكثر من فائدة يف حياتك أذكر منها :
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سوالً  :ستحقق لك هذه املذكرات فائدة الرتكيز املستمر بأجر صالة الفجر فال تفرت

عن االستعداد الكايف لالستيقاظ..

ثانياً  :حىت لو كنت من اعافظني على صالة الفجر فإنك أحياناً تنسى الثواب
الضوم يف هذه الصالة ،فيتحول النزول إليها إل عادة خالية من الروح والرغبة ..ولكن أن
تقرأ كل يوم حديثاً عن فضلها فهذا يشعرك على الدوام بلذة هذه الطاعة اجلميلة..

ثالثاً  :كثرة ر ية ايحدي
على تذكري أصحابك ومعارفك هبذا الفضل العميم..

ستؤدي إل حفظه ،وال خيفي ما يحفظه من فوائد تعينك

رابعاً  :قد يرى هذا الورق أهلك الذين يعيشون معك يف البيت ،فإذا كانوا ال
يفافظون على صالة الفجر ذكرهتم هذه األحادي بفضل هذه الصالة ،فلعلهم يفافظون

عليها ،ويف النهاية فأنت لك األجر ما يوازي عملهم ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً..
نسأل اهلل عز وجل أن يوفقنا إل صاحل القول والعمل..
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الولينة التالعة
األجرات الثالثة
الجرت األو  :الانبه :و
وهذه وسيلة رئيسية من وسائل ا،يقاظ ..وتذكر أنك لو ضبطت املنبه على موعد
بعد صالة الصبح فهذا دليل مادي على أنك متعمد أن تضيع فرض صالة الصبح ..وهذه
عالمات خطرية جداً ..نسأل اهلل العافية لنا ولك..
ويل بعض النصائح اياصة بضبو املنبه :
1ه اضبو املنبه على ميعاد الفجر متاماً حبي يدق مع اآلذان ،فتسمع كلمات اآلذان
اجلميلة :حي على الصالة ..حي على الفالح ..الصالة خري من النوم ..اهلل أك  ..ال إله
إال اهلل..
وهذه الكلمات إن شاء اهلل ستحرك القلب والروح واجلسد للقيام..
2ه ال داعي للتفا ل الزائد يف البداية بأن تعزم على قيام الليل يف الثل األخري من
الليل قبل صالة الفجر .فإنك إن وضعت املنبه قبل الفجر ولو بربع ساعة فإنك إن مل تكن
معتاداً عل القيام فإنك غالباً ستغلق املنبه وتسرتيح ه كما سيوسوس لك الشيطان ه اس
دقائق فقو !! وأنا أقول لك :أحذر يا أخي يف اهلل وأحذري يا أخيت يف اهلل :هذه أخطر
اس دقائق يف حياتك !! فهذه هي الدقائق ايمس اليت ستقود إل ضياع فرض من فروض
اهلل عز وجل !!
فلذلك نصيحيت أن تأخذ نفسك بالتدرج ..فحاول يف البداية أن تلتزم بصالة
الفجر ،فإذا اطمأننت على قدرتك على االستيقاظ يف هذا املوعد ،وتعودت على حالوة
صالة الفجر فإنك تستطيع يف هذه اللحظة أن تقدم املنبه بضع دقائق لتصلي قيام الليل ،مث
بعد ذلك قدمه أكثر وأكثر حسبما تسمح قدرتك وطاقتك..
وتذكر ما رواه ا،مام أمحد عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قال:
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"إ

ا الدلن متين  ،أوغنوا يه بر ق"

3ه أحر
إيقاظك..

على شراء منبه بصوت مزعى غري موسيقي حىت يكون أقدر على

4ه من املمكن أن تشرتي أكثر من منبه وتضبو كل منبه على ووقت بينه وبني
الوقت األخر اس دقائق مثالً ،حبي تزيد من فر االستيقاظ إن أنت أغلقت أحد
املنبهات دون أن تدري..
5ه إن كنت قد اعتدت صوت منبهك فال مانع من أن تتبادل منبهك مع صديقك
حبي تسمع صوتاً غري مألوف فيكون على إيقاظك أقدر..
6ه ال تضع املنبه بالقرب من يدك ،بل ضعه على مسافة بعيدة يف الغرفة حبي
تضطر إل القيام ،غالقه ،فهذا أدعى إن شاء اهلل ليقظتك..
الجرت الثاني  :التنيفو :و
اتفق مع أحد أصحابك أو مع بعض أصحابك أن من يستيقظ أوالً يوقظ اآلخر
بالتليفون ،وهكذا تتعاون أنت وأصحابك على هذا العمل النبيل..
ومن النصائح اهلامة يف هذا اجملال أن لعل صديقك يفتح معك حواراً يف التليفون
ملدة بسيطة حىت ال تنام مباشرة بعد غلق التليفون ..كما أنه من املفيد جداً أن لعل من
مسئوليتك أن توقظ غريك بعد أن تستيقظ ..فشعورك باملسؤولية لاه غريك سيدفعك إل
ا،صرار على اليقظة إن شاء اهلل..
الجرت الثالث  :جرت الباب :و
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اتفق مع أحد جريانك يف السكن أو يف املنطقة أن ر عليك ويدق عليك جرس
الباب ،يقاظك ..وهذه الوسيلة ناجحة جداً ،ومن الصعب جداً أن تقوم وتفتح الباب مث
تعود مرة أخرى للنوم ،ولكن ال تنسى أن خت أهلك بأن هناك من سيطرق الباب عند
الفجر حىت ال تتسبب فزعاً يف البيت !!
وأسأل اهلل يل ولك التوفيق لكل خري..
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الولينة العا رة
سدع غيرك
ادع غريك إل صالة الفجر !!
هذه وسيلة رائعة لالستيقاظ ..إذ كيف يغفل عن ايري من يذكر الناس به ؟!
وما كان على اهلل عز وجل لرياك تذكر عباده بفريضة مث ال يساعدك هو سبحانه
وتعال على أدائها ..وتذكر أن ايحركة الدائمة يف سبيل اهلل تضمن لك ارتباطاً دائماً به..
وابدأ أول ما تبدأ بأهلك  :أوالدك وزوجتك وإخوانك والديك ..وإذا كنت لد
صعوبة يف صالة الفجر فال داعي أن ر أحبابك بنفس التجربة الصعبة ،ولكن علمهم
وحفزهم وساعدهم بكل طاقتك..
واعلم أن هذا يف حق أهلك ليس فضالً منك ،بل فرضاً عليك..
روى البواري ومسلم عهن عبهد اهلل بهن عمهر رضهي اهلل عنهمها أنهه قهال :قعهت رسهول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ،ا،مهام راع ومسهئول عهن رعيتهه ،والرجهل راع يف
أهله وهو مسئول عن رعيته ،واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عهن رعيتهها ،وايهادم راع يف
مال سيده ومسئول عن رعيتهه ،قهال :وحسهبت أن قهد قهال :والرجهل راع يف مهال أبيهه ومسهئول
عن رعيته ،وكلكم راع ومسئول عن رعيته"..
وادع أيضاً إل هذا ايري كل أحبابك وأصحابك ومعارفك وزبائنك..
ه حدثهم كل يوم عن الفجر وأمهيته..
ه حدد معهم مواعيد يف صالة الفجر يف املسجد إن كان ذلك ممكناً..
ه أكتب أحادي عن صالة الفجر وأعطها هلم ليقرأوها..
ه أرسل إليهم بريد إلكرتوين ( )e- mailعلى صندوقهم ا،لكرتوين عن طريق
ا،نرتنت..
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ه أتصل هبم بالتليفون قبل صالة الفجر..
ه ضع لوحة يف مكتبك أو حملك أو عيادتك أو شركتك حتض على صالة الفجر..
ه أعطهم شريطاً أو كتاباً يتحدث عن صالة الفجر..
ه ابتكر ما يناسب أصدقا ك ولكن ال تنساهم أبداً..
وتذكر أن كل من صلى الفجر بسببك سوف تأخذ مثل حسناته ،ومثل حسنات
أولئك الذين سيدعوهم صاحبك إل الفجر ..مثل أوالده وأصحابه وأحبابه ..وقد يظل هذا
ايري ينمو يف ميزان حسناتك إل يوم القيامة ..وهو فضل هائل ال يستوعبه العقل..
روى ا،مام مسلم عن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال :قهال رسهول اهلل صهلى اهلل
عليه وسلم:
"من سن يف ا،سالم سنة حسنة فعمل هبا بعده كتب له مثل أجر من عمل هبا ،وال
ينقص من أجورهم شئ ،ومن سن سنة سيئة فعمل هبا بعده كتب عليه مثل وزر من عمل
هبا ،وال ينقص من أوزارهم شئ"..
وأسأل اهلل يل ولك ولعامة املسلمني اهلداية الكاملة إل طريق اهلل عز وجل..
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منخص لولائل الاحا ظة عنى دالة الفجر
1ه أخلص هلل عز وجل وأعو له قدره..
2ه اعقد العزم وحاسب نفسك يومياً..
3ه تب من الذنوب واعقد النية على أال تعود إليها..
4ه أكثر من الدعاء أن يرزقك اهلل صالة الفجر..
5ه إحر على الصحبة الصايحة..
6ه درب نفسك على النوم بطريقة الرسول صلى اهلل عليه وسلم..
(النوم مبكراً ه على وضوء ه على اجلانب األ ن ه أذكار النوم ه أعلم الناس بنظامك
اجلديد)..
7ه ال تأكل كثرياً قبل النوم ولنب الشاي والقهوة يف الليل..
8ه اكتب مذكرات صالة الفجر وعلقها يف حجرتك..
9ه إستعن باألجراس الثالثة( ..املنبه ه التليفون ه الباب )..
17ه ادع غريك إل صالة الفجر وابدأ بأهلك..
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كناة سخيرة
دالة الفجر وبناء األمة
صالة الفجر يف مجاعة لرجال املسلمني ،ويف أول وقتها لنساء املسلمني قضية حمورية
يف حياة األمة املسلمة ،ويف بناء األمة املسلمة..
القضية ليست قضية ركعتني ،وليست قضية زيادة يف ايحسنات ،ولكن قضية أك
من ذلك بكثري..
صالة الفجر يف موعدها تعيد تنظيم اليوم بكامله إل الطريقة اليت أرادها اهلل عز
وجل ،وإل الطريقة اليت خلق اهلل الكون ليسري عليها..
صالة الفجر تربو األمة برهبا من أول يوم ..فتبدأ األمة ا،سالمية يومها بطاعة وذكر
وصالة ودعاء..
صالة الفجر لعل األمة ه كل األمة ه يف ذمة اهلل طول اليوم ،ويف حفظ اهلل طول
اليوم ،ويف ضمان ورعاية ومحاية اهلل طول اليوم..
يف صالة الفجر يا إخواين تقابلون صفوة اجملتمع !!
هل تعتقدون أن صفوة اجملتمع هم أهل اجلاه والسلطان واملال والشهرة ؟!
هل تعتقدون أن صفوة اجملتمع هم الفانون والفنانات واملطربون والالعبون والالعبات
؟!

هل تعتقدون أن صفوة اجملتمع هم أساتذة اجلامعة وإن كانوا علمانيني ،أو أصحاب
الفكر والثقافة وإن كانوا فاسدين ،أو عمالقة التجارة والصناعة وإن كانوا منحرفني ؟!
أبداً يا إخواين..
ليسوا هؤالء هم صفوة اجملتمع !!

مجاعة!!

لكن احبثوا عن صفوة اجملتمع ايحقيقية يف أولئك الذين يفافظون على صالة الفجر يف
احبثوا عنهم يف أولئك الذين حوا يف اختبار رب العاملني..
يف جمتمع كثر فيه الفساد تقابل الصايحني يف صالة الفجر..
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يف جمتمع كثر فيه النفاق تقابل الصادقني يف صالة الفجر..
يف جمتمع كثرت فيه املعاصي واآلثام والشرور تقابل من اشهتاقت نفسهه للقهرب مهن اهلل
عههز وجل..واشههتاقت نفسههه للوههري ..فههرتك دفء الف هراة وراحههة اجلسههد ومهههوم الههدنيا ..وتههرك
مواعيد البشر واله إل اهلل عز وجل ..ليزوره يف بيته يف املوعد الذي ضربه له..
أي فضل ..وأي منة من اهلل عز وجل..
صالة الفجر يا إخواين مقياس ملستوى األمة ومقياس لقيمة األمة..
األمة اليت تفرط يف الفجر يف مجاعة أمة ال تستحق القيام بل تستحق االستبدال..
واألمة اليت حتر على صالة الفجر يف مجاعة أمة اقرتب ميعاد متكينها يف األرض !!
أحد الدعاة ال يفافظ على صهالة الفجهر يف مجاعهة مث ههو يتحهدث يف دروسهه وخطبهه
عن التمكني يف األرض!! كيف ؟!!
إن اهلل ال يصلح عمل املفسدين ..وأي فساد أعظم من تضييع فرض من فروض اهلل
وتضييع حق من حقوق اهلل ..وا،صرار على ذلك ؟
ما هي أول صفات أولئك الذين كنون يف األرض ؟!
اقرأ وتدبر يف آيات اهلل عز وجل..:
"ولينص ههرن اهلل م ههن ينص ههره ،إن اهلل لق ههوي عزي ههز ،ال ههذين إن مكن ههاهم يف األرض أق ههاموا
الصالة وآتوا الزكاة ،وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر ،وهلل عاقبة األمور"..
أول صفات املمكنني يف األرض إقامة الصالة..
وإقامة الصالة ليست نقر الصالة كنقر الغراب ويف غري موعدها..
إمنا إقامة الصالة هي إقامتها بكل شروطها ،ويف أول وقتها ،ويف املكان الذي أمر اهلل
به ،وبكل خشوع وتضرع وابتهال وانكسار..
الصالة يف هذه الصورة صلة بني اهلل عز وجل وبني عباده..
والصالة هبذه الصورة أداة من أدوات النصر..
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اجلمي ههع يع ههرف الكلم ههة ال ههيت قاهل هها أح ههد املس هئولني اليه ههود م ههن أن ههه ال خي ههاف م ههن أم ههة
ا،سههالم إال يف حالههة واحههدة ..وهههي أن يصههل عههدد مههن يصههلون الفجههر يف مجاعههة إل عههدد
الذين يصلون اجلمعة يف مجاعة!!..
وسواء قال هذه الكلمة مسؤول يهودي أو مل يقلها فاجلملة صحيحة..
أمة ا،سالم بغري صالة الفجر يف مجاعة أمة غري مرهوبة..
ال يستقيم ألمة تطلب العزة والكرامة والنصرة أن تفرط يف هذه الصالة..
ملحوظههة غريبههة وهامههة الحظتههها يف سههورة ا،سهراء  -وهههي السههورة الههيت جههاء فيههها قههول
اهلل عههز وج ههل" :وق ههرآن الفج ههر ،إن ق هرأن الفج ههر كههان مش هههوداً" – أن ه هذه الس ههورة ه ههي ال ههيت
تتحههدث عههن قههرب ميعههاد اسههتبدال بههين إسهرائيل ..وإحههالل أمههة املسههلمة يف مكاهنهها ..وتسههليم
القيهادة لههألرض هلههذه األمههة املسههلمة اجلديههدة ..فههال تسههلم القيههادة إال إل الههذين يفههافظون علههى
صالة الفجر!!
بل الحظت ملحوظة أغرب!! ..وهي أنه مل يأت طلهب النصهرة إال بعهد ايحهدي عهن
الفجر!!..
اقرأ هذه اآليات بتدبر:
"أقم الصالة لدلوك الشمس إل غسق الليل ،وقرآن الفجر ،إن قرآن الفجر كان
مشهوداً ،ومن الليل فتجهد به نافلة لعلك عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمموداً ،وقل رب
أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق ،واجعل يل من لدنك سلطاناً نصرياً ،وقل جاء
ايحق وزهق الباطل ،إن الباطل كان زهوقاً..
آيات عجيبة  ..ودستور معجز..
ال يههأيت طلههب السههلطان النصههري مههن اهلل عههز وجههل ،وال يههأيت جمههئ ايحههق وإزهههاق الباطههل
ومتكههني ديههن اهلل عههز وجههل يف األرض إال بعههد إقامههة الصههالة ،وبالههذات صههالة الفجههر (وقههرآن
الفجر) ،وإال بعد قيام الليل (ومن الليل فتجهد به نافلة لك)..
هذه هي أهم أدوات النصر!..
كيف أعاد صالح الدين األيويب رمحه اهلل بناء األمة ؟!
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إنه أهتم أول ما أهتم بتحفيز املسلمني على صالهتا يف املسجد ..وعلم أن اجليش
الذي يصلي يف مجاعة جيش يستطيع أن ينتصر على الصليبني أو على غريهم من أعداء
األمة..
صالح الدين رمحه اهلل مل يكن درويشاً يقف يف املسجد يذكر اهلل ويصلي له مث هو
يرتك إعداد اجليوة والتهيئة للحرب !!
أبداً مل يكن على هذه الشاكلة..
إمنا أخذ بكل األسباب املادية من إعداد وتدريب ولهيز للسالح ورسم خطة،
وحشد للجنود واختيار للتوقيت املناسب وعقد األحالف وتوحيد الصفوف..
أخذ بكل األسباب املادية لكنه علم أنه لن ينتصر إال إذا نصره اهلل عز وجل..
وكيف ينصره اهلل عز وجل إن مل يكن هو ينصر اهلل عز وجل ؟!

"ولينصر اهلل من لنصره "

وكيف ينصر املسلمون اهلل عز وجل وهم يضيعون فرضاً من فروضه ؟!
كيف ينام املسلمون عن صالة الفجر مث يرفعون أيديهم يف الضحى أو يف الظهر أو
يف املساء يطلبون النصرة والتمكني والعلو يف األرض ؟!
إن هذا الدين ه يا إخواين ويا أخوايت ه لن ينصره إال من أحاطه من مجيع جوانبه..
الذي أدى عباداته ،والتزم بعقائده ،وختلق بأخالقه ،واتبع قوانينه ،ومل يتعد حدوده،
ومل يرتك صغرية وال كبرية فيه إال وحر عليها..
هذا هو الذي ينصر الدين ،وهذا هو الذي ينصره اهلل عز وجل..
وسبحان اهلل يا إخواين ويا أخوايت..
تغيري اهلل عز وجل لواقع األرض من الظلم إل العدل ،ومن الفساد إل الصالح،
يكون يف هذا الوقت الشريف  ..وقت الصبح!!!..
وحذار ه أيها املؤمن وأيتها املؤمنة ه من النوم يف هذا الوقت الشريف..
 انظروا إل إهالك قوم لوط عليه السالم ..مىت كان ؟!
www.islamstory.com

91

قال تعال" :إ موعد م الصبح ،سليس الصبح بقرلب"
أمل يكن اهلل عز وجل قادراً على إهالكهم يف أي وقت يف النهار أو الليل ..فلماذا
اختار هذا التوقيت بالذات ؟!
إن هذا هو وقت التغيري !!
إنه أول يحظات النور بعد الظالم..
وكذلك هو أول يحظات العدل بعد الظلم..
وهو أول يحظات الصالح بعد الفساد..
 كيف هلكت عاد قوم هود عليه السالم ؟!
أرسل اهلل عز وجل عليهم ريفاً عاتية فأهلكتهم ..فمىت مت ذلك ؟!
اقرأ بقلبك …
"تدمر كل ئ بأمر ربها ( ،أدبحوا) ال لرى إال مساكنهم "
جاءت الريح املدمرة يف وقت الصباح ..وهلك الظاملون و ى اهلل املؤمنني يف هذا
الوقت الشريف..
 كيف هلكت مثود قوم صاحل عليه السالم ؟!
اقرأ بقلبك :

"وسخ ال لن ظناوا الصيحة ( أدبحوا) ي دلار م جاثاين ،كأ لم لغنوا يها،

سال بعداً لادلن كاا بعدت ثاود "
 حىت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان التغيري يف وقت الصباح!! ..حىت
إنه كان يقول :

"إنا إبا نزلنا بسابة قوم ساد (دباح) الان رلن"
هذا هو وقت التغيري ووقت اجلهاد ووقت التمكني..
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 أمل تروا أن اهلل عز وجل عندما أقسم باييول اليت لاهد يف سبيل اهلل عز وجل
أقسم باييول اليت تغري على األعداء يف وقت الصباح ؟!
قال سبحانه :

"والعادلات ضبحاً ،الاورلات قدباً ،الاغيرات دبحاً "

 وسيظل هذا الكالم صحيحاً إل يوم القيامة !!
ألن هذا من سنن اهلل عز وجل..
إل اللحظات األخرية يف عمر األرض سيكون التغيري وا،صالح والتمكني ألولئك
الذين يفافظون على صالة الفجر يف مجاعة!..
ن ههزول الاسو وويح عنيو ووه السو ووالم إل األرض ،واس ههتقرار الع ههدل يف األرض س ههيكون يف

صالة الفجر!..
اجليل الذي يستحق استقبال املسيح عليه السالم جيل يفافظ على صالة الفجر!..
انظروا إل كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصف لنا مستقبل األرض كما جاء
يف سنن ابن ماجة عن أيب إمامة الباهلي رضي اهلل عنه قال:
"إنه مل تكن فتنة يف األرض منذ ذرأ اهلل ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال ،وإن اهلل مل
يبع نبياً إال حذر أمته الدجال ،وأنا آخر األنبياء ،وأنتم أخر األمم ،وهو خارج فيكم ال
حمالة"..
مث بدأ يتحدث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صفات الدجال وعن األحداث
املصاحبة له ،وعن ياجوج ومأجوج ،مث بدأ يتحدث عن اللحظات األخرية جداً يف األرض..
فتحدث عن طائفة املؤمنني اليت سينزل عليها املسيح عليه السالم ليقيم العدل يف األرض من
جديد بشريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم  ..فقال :
"وجلهم ببيت املقدس (أي جل املؤمنني آنذاك ببيت املقدس) ،وإمامهم رجل صاحل،
فبينمها إمهامهم قههد تقهدم يصهلي هبههم الصهبح ..إذ نهزل علههيهم عيسهى ابهن مههرمي الصوبح!!!( ،يهها

اهلل!! ..يا اهلل!! ..ليس هذا الكالم من قبيل املصادفة يا إخواين ..هذه يحظات تغيري ومتكهني
وعزة ورفعة للمسلمني)
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يقول الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"إذ نههزل علههيهم عيسههى بههن مههرمي الصههبح ،فرجههع ذلههك ا،مههام يههنكص شههي القهقههري
ليتقههدم عيسههى يصههلي بالنههاس ،فيضههع عيسههى يههده بههني كتفيههه ،مث يقههول لههه :تقههدم فصههل ،فإهنهها
لك أقيمت ،فيصلي هبم إمامهم!!"....
يا سبحان اهلل!!..
أبعد هذا هناك من ينام وصالة الفجر تقام يف هذا املسجد؟!
صالة الفجر يا إخواين هدية من اهلل عز وجل جليل النصر..
من أراد إرادة حقيقية أن يغري من حال املسلمني ،بل وأن يغري من حال األرض،
فليحر على صالة املسجد ،وبالذات على صالة الفجر..
ومن نك فإمنا ينك على نفسه..
واعلموا جيداً أن اهلل عز وجل ال يفتاج إلينا بل حنن اعتاجون إليه..
لن تنفعه سبحانه وتعال طاعتنا ،ولن تضره معصيتنا..
إمنا هي أعمالنا يفصيها علينا..
فمن وجد خرياً فليحمده سبحانه وتعال ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه..
نسأل اهلل عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه..
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بأبنم بيوم
باحلم بيوم أجد فيه مساجد املسلمني مألى باملسلمني..
باحلم بيوم أجد فيه األمة تنتظر آذان الفجر بشوق ..يرددونه وراء املؤذن بتدبر..
ويسعون إل بيوت اهلل بلهفة ..إهنم يف لقاء مع اهلل..
باحلم بيوم أجد فيه املسلم الذي تضيع منه صالة فجر واحدة حزين ومهموم ..لقد
فقد شيئاً عظيماً ..أغلى من الدنيا وما فيها..
باحلم بيوم أجد فيه والة أمور املسلمني يف كل بالد املسلمني من أقصاها إل
أقصاها يؤمون املسلمني يف املساجد يف صالة الفجر وغريها..
باحلم بيوم أجد فيه دين اهلل عز وجل هو دين األرض ..وشرع اهلل عز وجل هو
الشرع الذي يفتكم إليه العاملني ،وأن زمان الظلم ول ،وجاء زمان العدل والقسو والنور
وايحق..
باحلم بكل ذلك ..وأنا أعلم أن أي واقع نعيشه اآلن كان حلماً قبل ذلك ،وأنا
أعلم أيضاً أن أحالم اليوم هي واقع الغد إن شاء اهلل..
أنا أحلم .ستقبل أكاد أراه رأي العني !!
ليس تنجيماً وال كشفاً للغيب ..ولكن تصديقاً بوعد اهلل عز وجل ،واهلل ال خيلف
امليعاد..
لقد وعدنا ربنا يف كتابه وعداً ،وهو ال حمالة واقع..
قال سبحانه وتعال .:
"وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصايحات ليستولفنهم يف األرض كما استولف
الههذين مههن قههبلهم ،وليمكههنن هلههم ديههنهم الههذي ارتضههى هلههم وليبههدلنهم مههن بعههد خههوفهم أمنهها،
يعبدونين ال يشركون يب شيئاً ،ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون"..
مث اآلية التالية مباشرة .:
"وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون"
هذا هو طريق االستوالف والتمكني واألمن..
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نسأل اهلل عهز وجهل أن ييسهر ألمهة ا،سهالم أمهر رشهد يعهز فيهه أههل طاعتهه ،ويهذل فيهه
أهل معصيته ،ويؤمر فيه باملعروف وينهي فيه عن املنكر..
إنه ويل ذلك والقادر عليه.
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إل اهلل ،إن اهلل بصري بالعباد..
وجزاكم اهلل خرياً كثرياً  ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
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