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إن قرآن الفجر كان مشهودا
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
ومـ سقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف،
محؿدا طبده ورسقلف.
وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن
ً
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[آل
عؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ)[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼)[األحزاب.]02- 00:
بعد...
أ َّما ُ
فال يخػك طؾقؽؿ معشر الؿممـقـ أن الصالة هل الركـ الثاين مـ أركان
اإلسالم ومباكقف العِظام ،فرضفا اهلل  طؾك الؿسؾؿقـ ،وأوجبفا طؾقفؿ يف

ٍ
أوقات معؾقمة ،قال اهلل ( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ )
فرضا ممقتًا.
[النساء]301:؛ أي ً
ٍ
ابتداء واكتفاء ،ولذلؽ قال أبق بؽ ٍر ◙" :إ ِن لِؾ ِف
لؽؾ صالةٍ وقت
ارَ ،وإ ِن لِؾ ِف َط َؿ ًال بِالـ َف ِ
ؾ ٓ َي ْؼ َب ُؾ ُف بِالـ َف ِ
ؾ".
ار ٓ َي ْؼ َب ُؾ ُف بِالؾ ْق ِ
َط َؿ ًال بِالؾ ْق ِ

3

كعؿ طباد اهلل :إهنا الصؾقات الخؿس التل فرضفا اهلل  طؾك خؾؼف
وطباده الؿممـقـ ،وإن صالة الػجر أيفا الؿممـقن تتؿقز طـ هذه الصؾقات
الخؿس بثـاء اهلل  طؾقفا يف ققلف سبحاكف( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ) [اإلرساء.]87:

فصالة الػجر تشفدها الؿالئؽة؛ تشفدها مالئؽة الؾقؾ ،وتشفدها مالئؽة
الـفار ،ولذلؽ أثـك اهلل  طؾك هذه الصالة ،وسؿاها صال ًة ،وسؿاها قرآكًا،

قال( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [اإلرساء،]87:

ولذلؽ كان كبقُّـا ُ يطقؾ الؼراءة يف صالة الػجر
♥.

عباد اهلل :إن شفقد صالة الػجر طالم ٌة طؾك اإليؿان وصحة القؼقـ بنذن
اهلل رب العالؿقـ ،ولذا فؾصالة الػجر جؿؾ ٌة مـ الػقائد والعقائد والربكات؛
مـفا :أن الؿالئؽة تشفد صالة الػجر ،مالئؽة ا لؾقؾ ومالئؽة الـفار ،ولذلؽ
ار فِي ص ََلةِ
قال َ -ط َؾ ْق ِف الص َال ُة َوالس َالم َ « :-ت ْجتَ ِؿ ُع َم ََلئِ َؽ ُة ال َّؾ ْق ِل ومَلئؽ ُة الـَّ َف ِ
َ
الْ َػ ْجرَِ ،وفِي َص ََلةِ الْ َع ْصر»(  )2أو كؿا قال  ،واهلل  يسلل الؿالئؽة وهق
ِ ِ
اه ْم َو ُه ْم
اه ْم َو ُه ْم ُي َص ُّؾو َنَ ،و َت َر ْكـَ ُ
أطؾؿَ « :ك ْقفَ َت َر ْكتُ ْم ع َبادي؟ َف َق ُؼو ُلو َن :أَ َت ْقـَ ُ
ُي َص ُّؾو َن»( .)2
أجرا طظق ًؿا ٓ ،سقؿا الؿشل يف
وصالة الػجر الذهاب إلقفا ٓ شؽ بلن لف ً
ِ
قن فِي الظُّ َؾ ِم إِلَى
الظؾؿات كؿا قال الـبل ♥« :بَ ِّشرِ الْ َؿ َّشائ َ

(  )1أخرجف البخاري ( ،)555ومسؾؿ ( )632مـ حديث أبل هرير ة ◙.
(  )2سبؼ تخريجف.
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اج ِد بِالـُّ ِ
الْ َؿ َس ِ
ور التَّا ِّم َي ْو َم الْ ِؼ َقا َم ِة»( .)1
ومـ شفد صالة الػجر وحافظ طؾقفا ففق يف ذمة اهلل رب العالؿقـ ،فؼد
صح طـ الـبل  أكف قالَ « :من َص َّؾى ال َػ ْج َر َفي َج َؿا َع ٍة َف ُف َو
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل ِمن ذِ َّمت ِ ِه بِ َش ْي ٍء»( . )1
في ذِ َّمة اهلل َحتَّى ُي ْؿسيَ ،فَل َيط ُؾبَـَّ ُؽ ُم ُ
وكذلؽ طباد اهلل مـ واضب طؾك صالة الػجر وصالة العصر يف أوقاهتؿا
دي ِن َد َخ َل
استحؼ جـة اهلل  ،ولذلؽ قال ♥ْ « :
من ص َّؾى الْ َب ْر ْ
الْجـَّ َة»

( )3

والربدان هؿا :صالة العصر ،وصالة الػجر.

كذلؽ طباد اهلل مـ واضب طؾك صالة الػجر فنن اهلل ُ يؽرمف بالـظر إلقف

يقم الؼقامة ،فؼد جاء يف الحديث الصحقح أن الـبل  كظر
إلك الؼؿر لقؾة البدر فؼال« :إ ِ َّك ُؽ ْم َستَ َر ْو َن َربَّ ُؽ ْم َك َؿا َت َر ْو َن ال َؼ َؿ َر لَقْ َؾ َة البَ ْد ِر،
لَقس دو َكه ِسحاب ،الَ ُت َضامو َن فِي رؤْ يت ِ ِهَ ،فإ ِ ِن استَطَعتُم أَ ْن الَ ُت ْغ َؾبوا ع َؾى صَلَةٍ
َ
ُ َ
ْ َ ُ ُ َ ٌ
ْ ْ ْ
ُّ
ُ َ
الش ْؿ ِ
الش ْؿ ِ
َقبْ َل ُغ ُرو ِ
سُ ،ث َّم َت ََل َق ْو َل اهلل ِ ( :ﮊ
سَ ،و َص ََلةٍ َقبْ َل ُط ُؾو ِع َّ
ب َّ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [طه.)4 (»]230:
كعؿ طباد اهلل إهنا صالة الػجر ،فؿـ واضب طؾقفا فؼد اكتصر طؾك كػسف
إمارة بالسقء ،واكتصر طؾك شقطاكف الرجقؿ ،وقد صح طـ الـبل
الش ْقطَا ُن َع َؾى َقافِ َق ِة َرأْ ِ
س أَ َح ِد ُك ْم َثَلَ َ
ث ُع َؼ ٍد
♥ أكف قالَ « :ي ْع ِؼ ُد َّ
(  )1أخرجف أبق داود ( ،)561والرتمذي ( ،)221مـ حديث بريدة ◙ ،وصححف
إلباين يف "مشؽاة الؿصابقح" (.)224 /1
(  )2أخرجف مسؾؿ ( )657مـ حديث جـدب بـ طبد اهلل.◙ ،
(  )3أخرجف البخاري ( )574ومسؾؿ ( ،)635مـ حديث أبل مقسك إشعري،
◙.
(  )4أخرجف البخاري ( ،)554ومسؾؿ ( )633مـ حديث جرير بـ طبد اهلل.◙ ،
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ت ُع ْؼ َدةٌَ ،وإ ِ ْن َت َو َّضلَ
ولَ :ك ْم ،أَ َما َم َك لَ ْق ٌل َط ِو ٌ
َو َي ُؼ ُ
اهلل اك َْح َّؾ ْ
يل؛ َفإ ِ ْن َقا َم َو َذ َك َر َ
قط الـَّ ْػ ِ
ت ُع َؼ ُد ُه َك ُّؾ َفاَ ،ف َق ُؼو ُم ك َِش َ
س َط ِّقبا،
ت ُع ْؼ َد ٌة َثاكِق ٌةَ ،وإ ِ ْن َص َّؾى اك َْح َّؾ ْ
اك َْح َّؾ ْ
قث الـَّ ْػ ِ
َوإِالَّ َخب ِ َ
س َك ْسَلَ َن»( .)2
أمر مجر ٌب وواق ٌع يف الـاس؛ َمـ صؾك الػجر مـحف اهلل  لقـًا يف
وهذا ٌ

العريؽة ،وسع ًة يف الصدر ،وصقبًا يف العقش ،بخالف َمـ يـام طـ صالة الػجر،
فؼد احتقشتف الشقاصقـ كسلل اهلل السالمة والعافقة.

والؿقاضبة طؾك صالة الػجر فقفا براء ٌة مـ الـػاق أيفا الؿممـقن ،يؼقل اهلل

 طـ الؿـافؼقـ ( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [النساء.]341:

والـبل  كان ربؿا بعدما يـتفل مـ صالة الػجر يسلل:
أصؾك معـا فالن؟ فقؼقلقن ،ٓ :ويؼقل« :أص َّؾى معـا فَلن» فقؼقل ،ٓ :فقؼقل
♥« :أَ ْث َؼ ُل الص ََلةِ ع َؾى الْؿـَافِ ِؼقن ص ََل ُة الْعِ َش ِ
اء َو َص ََل ُة الْ َػ ْجرِ،
َ َ
َ
َ
ُ
َولَ ْو َي ْع َؾ ُؿو َن َما فِ ِ
قف َؿا َألَ َت ْو ُه َؿا َولَ ْو َحبْوا» ،ثؿ قال ♥« :لَ َؼ ْد
الص ََلةِ َفتُ َؼا َم ُث َّم أُ َخالِفَ إِلَى أَ ْق َوا ٍم َال َي ْش َف ُدو َن الْ َج َؿا َع َة َفلُ َح ِّر َق
َه َؿ ْؿ ُ
ت أَ ْن آ ُم َر بِ َّ
َع َؾقْ ِف ْم بُقُو َت ُف ْم بِالـَّ ِ
ار»( .)1
ٍ
جؿاطة فؼد برئ مـ الـػاق بنذن اهلل رب
عباد اهلل :مـ صؾك الػجر يف

العالؿقـ ،زيادة طؾك ما يف الؿشل إلك الصالة ،وآستعداد لفا ،والؿؽث بعد
الصالة مـ إجقرِ ،
ورفعة الدرجات طـد اهلل رب العالؿقـ.

(  )1أخرجف البخاري ( ،)1142ومسؾؿ ( )776مـ حديث أبل هريرة ◙.
(  )2أخرجف البخاري ( ،)657ومسؾؿ ( )651طـ أبل هريرة ◙.
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ولذلؽ صالة الػجر أيفا الؿممـقن لفا مـزل ٌة رفقع ٌة طـد اهلل رب العالؿقـ،
ولذلؽ ربُّـا  أقسؿ بالػجر فؼال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [الفجر- 3 :
 ،]1وقال ( :ﮕ ﮖ ﮗ) [التكوير.]37:

فاهلل اهلل أيفا الؿممـقن! اهلل اهلل بالحرص طؾك صالة الػجر ،فنن فقفا
استجاب ًة ٕمر اهلل  ،وٕمر رسقلف  ،ويف الؿحافظة طؾك
صالة الػجر برهان طؾك ما تربع طؾك طرش الؼؾب مـ محبة اهلل ؛ ٕن
اإلكسان يرتك لذيذ الػراش ،وهـلء الـقم ،ويرتك الد َطة والراحة ،فقستجقب
هلل رب العالؿقـ ،و ُيجاهد كػسف مجاهد ًة طظقؿة يف جـب اهلل .
وكذلؽ يف الؿحافظة طؾك صالة الػجر براء ٌة مـ الـػاق طافاكا اهلل وإياكؿ
وأطاذكا مـ الـػاق.
كذلؽ طباد اهلل يف صالة الػجر مـ العقائد إثقرة ،والربكات الؽثقرة ما
أمر ُيجربف أهؾ صالة الػجر.
يجده اإلكسان يف حقاتف ،وهذا ٌ
فاهلل اهلل طباد اهلل! اهلل اهلل بالؿقاضبة طؾك هذه الصالة التل خػ مقزاهنا طـد

كثق ٍر مـ الـاس! كسلل اهلل تعالك أن يفديـا وإياكؿ صراصف الؿستؼقؿ ،وأن ُيعقــا

وإياكؿ طؾك ما فقف الػقز والػالح يقم الديـ ،أققل ما تسؿعقن ،وأستغػر اهلل
لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ ٍ
ذكب وخطقئة ،ويا فقز الؿستغػريـ،

أستغػر اهلل.

7

اخلطبة الثانية
ا لحؿد هلل طؾك إحساكف ،والشؽر لف طؾك تقفقؼف وامتـاكف ،وأشفد أن ٓ إلف
محؿدا طبده ورسقلف الداطل إلك
إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن
ً
مزيدا.
رضقاكف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وإخقاكف ،وسؾؿ تسؾق ًؿا ً
أما بعد...
فنكف مؿا ُيـؽل الؼؾقب و ُيؼطِّع كقاصفا ،و يبعث إسك والحزن يف الـػقس
طؾك أحقال كثق ٍر مـ الؿسؾؿقـ الذيـ خػ مقزان صالة الػجر يف كػقسفؿ،
وإذا أردت الحؼقؼة فاكظر يف صػقف الؿساجد يف صالة الػجر.
فقا هلل! مـ أحقال كثق ٍر مـ الـاس الذيـ آثروا الحقاة الدكقا ،وأخؾدوا إلك
إرض ،واتبعقا أهقاءهؿ.
ُّ
تؽتظ الؿساجد.
 يف صالة الؿغرب والعشاء ويف صالة الػجر تخؾق الؿساجد.فقا هلل! يا هلل مـ أحقال كثق ٍر مـ الـاس الذيـ خػ مقزان صالة الػجر يف
ً
فاضحا،
إهؿآ
كػقسفؿ ،وض ُعػ هذا الؼدر يف قؾقهبؿ ،فلهؿؾقا هذه الصالة
ً
وخطقرا يدل طؾك رقة الديـ ،وقؾة التؼقى ومخافة اهلل رب العالؿقـ.
ً
فالؿـادي ُيـادي حل طؾك الصالة ،حل طؾك الػالح ،والؿـادي يـادي
خقر مـ الـقم ،والـاس هجق ٌع طؾك ُف ُرشفؿ،
خقر مـ الـقم ،الصالة ٌ
الصالة ٌ
خقر مـ الـقم.
والـاس هجقع ومـادي اهلل ُيـادي الصالة ٌ

8

عباد اهلل:
إن الؿحؽ الح ؼقؼ لؾصالة هق صالة الػجر ،إن آختبار الحؼقؼل
لؾصالة هق يف صالة الػجر ،فنن أهؿؾت صالة الػجر فراجع كػسؽ ،واشرتِ
قؾبًا؛ فنن قؾبؽ قد مات كسلل اهلل السالمة والعافقة.
مـ الـاس َمـ لؿ ُي ِّ
صؾ الػجر صقال حقاتف ،ومـفؿ مـ ٓ يذكر صالة
ٍ
يسقرا ،كسلل اهلل العافقة والسالمة.
مرات
الػجر إٓ
وكذرا ً
ً
أترضك يا طبد اهلل أن تؾتصؼ بؽ صػة مـ صػات الؿـافؼقـ كسلل اهلل
السالمة والعافقة؟
أترضك يا طبد اهلل أن تست سؾؿ لؾشقطان الرجقؿ الذي يجعؾ يديؽ يف
ققدهُّ ،
ويغؾ يديؽ إلك طـؼؽ ،هؽذا تريد يا ُطبقد اهلل؟
أترضك يا طبد اهلل أن تؽقن مؿـ يبقل الشقطان يف أُذكقف؟ فؼد صح طـ
الـبل  أكف قال و ُذكِر لف رجؾ كام حتك أصبح قالَ « :ذا َك
الشقْطَا ُن فِي أُ ُذ َكقْ ِه»( .)2
َر ُج ٌل بَ َال َّ
أترضك أن تستسؾؿ ل ُع َؼد الشقطان يعؼدها طؾك قافقتؽ ويؼقل لؽ :كَؿ
أمامؽ ٌ
لقؾ صقيؾ؟ أترضك هذا يا طبد اهلل؟
أترضك أن يذهب الـاس لألجقر ورفعة الدرجات واكت قاب ٌع يف
الخسران؟

(  )1أخرجف البخاري ( ،)1144ومسؾؿ ( )774مـ حديث طبد اهلل ◙.
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أٓ فؾت تؼقا اهلل يا طباد اهلل ،وإذا ما فتشـا يف أحقال تُراك الصالة ،صالة
الػجر ٓ سقؿا طؾك التحديد ،وجدكاها يف واقع إمر ،وجدكا إمر كؾف دكققيا،
ٍ
كثقر مـ الـاس ،يسفرون
وشفقات وأهقا ًء ،وأطظؿفا السفر الذي يسفره ٌ
سف ًرا طجقبًا ،وشل ٌء صبقعل أهنؿ ٓ يؼقمقن إلك صالة الػجر ،والـبل
♥ ك ِره الـقم قبؾ العشاء ،وكره الحديث بعد العشاء ،فطبقعل
يػقت صالة الػجر لقُحؼؼ مراد كػسف،
مـ يسفر هذا السفر صبقعل أن ِّ
ومحبقب كػسف طؾك مراد اهلل ومحبقب اهلل.
دور ك بقر يف إثؼال البدن ،كؿا أهنا
أمر آخر :الؿعاصل والذكقب لفا ٌ
ٌ
ٍ
بذكقب
كثقر مـ الـاس يعقدون
لطخت الروح ،ودكست الـػس ،ولذلؽ ٌ
ومعا ٍ
قؾقال ،ولذلؽ يغؾبفؿ الشقطان،
ص وٓ يستغػرون اهلل ،وٓ يذكروكف إٓ ً
ويـتصر طؾقفؿ فقػقتقن صالة الصبح.
كذلؽ طدم الجزم والعزم طؾك قضقة الؼقام إلك صالة الػجر ،فقليت الرجؾ
وتليت الؿرأة فقؾؼقن بلجسادهؿ كالجثث الفامدة طؾك فرشفؿُ ٓ ،يخططقن،

وٓ يبذلقن القسائؾ التل تعقـ طؾك الؼقام طؾك صالة الصبح ،هؽذا! إن قامقا
ص ُّؾقا ،وإن كامقا تركقا.
ٓ إلف إٓ اهلل ،أيـ التؽؾقػ؟ أيـ إمر؟ أيـ الـفل؟ أكتؿ مؽؾػقن
ملمقرون ومـف ُّققن ،واهلل  يؼقل ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)
[الذاريات ،]65:ويؼقل ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)
[البقرة.]13:
متلخرا ،فقثؼؾ رأسف وبدكف،
كثقر مـ الـاس ُيبالغ يف إكؾ
ً
كذلؽ طباد اهلل ٌ
والقاجب طؾك اإلكسان الذي يعاين مـ مثؾ هذا أن ِ
يتؼ َل اهلل  ،وأن يخاف
ُ
اهلل  ،وأن ُيرتِّب لؾؼقام إلك صالة الصبح.
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كذلؽ بذل إسباب ،وما أكثر إسباب يف وقتـا ويف زماكـا مـ استعؿال
الؿـبفات وغقرها مؿا يستطقع اإلكسان أن يؼقم طؾك الققت إلك صالة الصبح.
سبب مـ أسباب التساهؾ يف صالة الصبح،
كذلؽ إهؿال ققام الؾقؾ ،فنكف
ٌ
أبدا ،ولذلؽ
إهؿال ققام الؾقؾ،
فؽثقر مـ الـاس لقس لؼقام الؾقؾ يف كػسف ققؿة ً
ٌ
متساهال يف صالة الػجر.
ً
مـ الطبقعل أن يؽقن

وإشد يا طباد اهلل أن الـقم مقت ٌة صغرى ،فؿا تدري يا طبد اهلل يف كقمتؽ
ُّ

جديدا ،أم تـتؼؾ إلك الدار أخرة؟ واهلل  يؼقل( :ﭧ
هنارا
ً
هذه هؾ تبدأ ً

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [الزمر ]41:فؽؿ مـ
ٍ
مسرور يف هذه الدكقا كام وإمؾ يحذوه ،والتسقيػ شعاره فؾؿ ُيصبِح ،وإكؿا

اختطػف الؿقت بغت ًة وفجلة ،فؿا أكت ٌ
قائؾ بقـ يدي اهلل ؟ والـبل
♥ يؼقلُ « :ي ْب َع ُ
ات َع َؾ ْق ِه» ،ويؼقل
ث الْ َؿ ْر ُء َع َؾى َما َم َ
♥« :إ ِ َّك َؿا األَ ْع َؿ ُال بِالْ َخ َواتِق ِم»( .)2
وسرورا،
وإذا ما تلمؾت يف صالة الػجر وجدهتا كؾفا مصالح ،ومـافع،
ً

ولذة سقاء يف أمقر الدكقا ،أو يف أمقر الديـ.

وإذا ما تلمؾت يف التخ ُّؾػ طـ صالة الػجر وجدت يف هذا التخ ُّؾػ
طؼقبات أخروية ،كسلل اهلل أن
مػاسد دكققية ،ومػاسد بدكقة ،وٓ شؽ بلهنا
ٌ
ُيعافقـا وإياكؿ.
اهلل اهلل طباد اهلل بصالة الػجر فلحققها ،أحققا هذه الصالة العظقؿة التل
تؽاسؾ طـفا الـاس ،وطاهدوا ربؽؿ  طؾك الؼقام هبا خقر ققام ،وأحسـ ققام
تؽقكقا مـ الراشديـ.
(  )1أخرجف البخاري ( )6667مـ حديث سفؾ بـ سعد.◙ ،
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ٍ
ِّ
ِّ
الؾفؿ ِّ
وصؾ
محؿد يف أخريـ،
وصؾ طؾك
صؾ طؾك محؿد يف إولقـ،
ٍ
وارض الؾفؿ طـ آلف إصفار،
محؿد ما دامت السؿقات وإرضقن،
طؾك
َ
وأصحابف إخقار ٓ سقؿا إربعة الخؾػاء ،إئؿة الحـػاء؛ أبل بؽ ٍر ،وطؿر،

وطؾل ،وطـ سائر الصحابة أجؿعقـ ،وطـ التابعقـ ومـ تبعفؿ
وطثؿان،
ّ
ٍ
مزيدا.
بنحسان إلك يقم الديـ ،وسؾؿ تسؾق ًؿا ً

