
 المسلم المصلية إلى رسالة عدنان الَطرش
 --------------------------------

 !لماذا صالة الفجر؟
----------------- --

 ِبْسِم اهلِل الَرْحمِن الَرِحيِم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياا  والمرسالين نبي اا    

 .محمد وآله وصحبه أجمعين

 المصليالمسلم أخي 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

فااي شاامر رممااان ماان كاا  عااام  حاار  كاا  إمااام مسااظد علااى أن  كاارر المجع ااة ن سااما ب صااج  صااالة ال ظاار ماا     

أ ان ذا ا العادد    : الظماعة،  دفعه إلى ذلك العدد الكبير من المصلين في صالة ال ظر، وغالًبا ما  ردد العبارات ن ساما ملا   

 ...بئس القجم ال  ن ال  عبدون اهلل إال في رممان! أ ن ذ ه الص جف؟! غير شمر رممان؟في صالة ال ظر في 

لمااذا صاالة    ))عمجًما؛ ذ ا الجض  المتكرر في كا  شامر رمماان كاان سابًبا فاي أن  اجفق ي اهلل تعاالى إلاى تا لي  كتااب            

الجاقا  وماااذداتي لابعل ال ااو، أو      ال ي أدليت فيه بدلجي فيما  تعلا  بصاالة ال ظار مان خاالب تظربتاي ما        (( !الفجر؟

 .احتكاكي وتعاملي م  البعل اآلخر

 ( )!:لماذا صالة الفجر؟

وذ اك أمر ممام لاه عالقاة بالجقات وباساتلقاب صاالة       . ذ اك أسباب متعددة الستلقاب الصلجات عامة وصالة ال ظر خاصة

جع  اهلل عَّز وجَ  اللي  لل جم والراحة، وجع  ال مار للعم   فقد. ال ظر على وجه ال صج ، أال وذج ن ام اللي  وال مار

ولكن أسلجب حيات ا العصر ة ووججد الكمربا  والتل از وغيره، نتج عن ذلك إخالب كبير بما ا ال  اام كماا سا ه     . وال ااط

 ...!. اهلل تعالى ل ا؛ ومن َثم ت ج ت صالة ال ظر فماًل عن قيام اللي 

فا واًل إن اجتماا    ! ن ال  ن  صلجن مع م األوقات في المسظد  ت ل اجن عان صاالة ال ظار بالا ات؟     أما لماذا مع م المصلي

ال ل  الكلير في صالة ال ظر في شمر رممان على عكس ما  حص  فاي غياره فما ا لاه أسابابه الدافعاة لحماجر ذا ال          

ن عن غيره من الامجر وأل صما صالة ال ظر في رممان ولج لم تكن ذ ه األسباب مجججدة لما تغير الجض  في رمما

 .فم  شمر رممان ن سه، وبركة السحجر، والسمر إلى ال ظر: في ثالثة أسباب

فبسبب ذ ه ال روف االستل ائية في شمر رممان  حتاد المسظد بالمصلين في صالة ال ظر، وليس أدب على ذلك من أنه 

  ت اي جميا  ذا ال      -أل اام األولاى مان شامر شاجاب      وذا ا  حصا  فاي ا    -بمظرد انتما  ذ ه ال اروف واألساباب اللالثاة    

 . وك نمم كانجا ضيجًفا م قتين أو عابري سبي  ثم  عجد المسظد إلى حالته السابقة قب  رممان

حاب ال اجم   : في لص األمر جميعه إلى أن السبب األكبر، إن لم  كان األوحاد، الا ي  قا  خلا  اساتلقاب صاالة ال ظار ذاج         

و اّزداد أ ًماا حاب ال اجم واساتلقاب      . المسظد ألدا  صالة ال ظر، خاصة في أ ام البرد والااتا   واستلقاب تركه لل ذاب إلى

ألناه ماادة السامر الرئيساة ع اد مع ام        -صالة ال ظر كلما كان ذ اك ت خر في الا ذاب إلاى ال اجم مان الليا  بسابب التل ااز        

 .أو غيره من األسباب -ال او 

الة ال ظر، سجا  أسمروا أم لم  سمروا، وسجا  أناامجا متا خر ن أم مبكار ن، فإناه     فإلى جانب الم افقين ال  ن  ستلقلجن ص

ال   لج األمر من أن بعل ال او   جون فعاًل القيام لصالة ال ظر ولك مم إذا سمروا إلى وقت مت خر فإنمم بال شك سجف 

 . كي ت خ  ح ما من ال جم والراحة ستلقلجن صالة ال ظر ألنه لم  مل على نجممم سجى وقت قصير ال  ك ي ألجساممم ل

                                                           

 .«لماذا صالة ال ظر»: ذ ا المجضج  م قجب من كتاب عدنان الطرشة(  )
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والحقيقة أن اإلنسان  حب أن  قدم ما فيه مصلحته وم  عته ذج علاى ماا عاداه، والاايطان ذ اا  اّز ن لاه أن فاي البقاا  فاي           

لايس ذا ا فقال با  إن الاايطان      ! ال جم مصلحة وم  عة له، في حين القيام وال ذاب إلى المسظد للصاالة فياه مصالحة لرباه    

الا ص إذا ذج نام ثالث عقد  عده و م يه ب ن ليله طج ا  فليا م و رتااو، وقاد نبم اا رساجب اهلل صاَلى اهلل          عقد على رأو

عليا   : يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، إذا هو نام، ثالث عقد، يضرب على كا  عقادة  »: عليه وآله وسَلم إلى ذلك

فإن توضأ، انحلت عقدة، فإن صلى، انحلت عقدة، فأصبح نشايطاا   لي  طوي  فارقد، فإن استيقظ، فذكر اهلل انحلت عقدة،

 . ( )«طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس كسالن

على  -حسب ظ ه  -ولكن ما  ّز  ه الايطان لم ا اإلنسان ليس ذج الحقيقة، فليس في بقائه نائًما مصلحة وم  عة له  قدمما 

أن الايطان قد فجت عليه م  عة عليا في مقاب  م  عة دنية، ألن الحقيقة مصلحة ربه في ال ذاب لصالة ال ظر، ب  الحقيقة 

أن كال األمر ن ال جم أو ال ذاب لصالة ال ظر ذما لمصلحة ذ ا اإلنسان وم  عته، فاهلل غ ي عن العاالمين فمااًل عان ذا ا     

حة وم  عة له عاجلاة وفانياة وذاي    وذ ا تتمح حقيقة األمر أن ذ ا اإلنسان قد خسر خسراًنا مبيً ا حين قدم مصل. اإلنسان

 .ال جم على مصلحة وم  عة له آخرة وباقية وذي العبادة وصالة ال ظر

لقد كان الصحابة رضي اهلل ع مم إذا افتقدوا الرج  فاي صاالة ال ظار اتمماجه بال  ااذ، وذا ا ابان مساعجد رضاي اهلل ع اه           

يته لتركتم سنة نبيكم، ولو تاركتم سانة نبايكم لضاللتم،     ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في ب»:  قجب

فإذا كان المحافظ على صالة ال ظر م  الظماعة ما  جق ه مان  . ( )«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق

ه نائًماا إال  نجمه ألدائما إال اإلخال  والصدذ والظد وال اااط وحاب العباادة فاي ذا ا الجقات مان ال ظار، فاإن ذا ا ماا أبقاا            

 .ال  اذ والكس  وال مجب وحب ال جم واإلعراض عن العبادة في ذ ا الجقت من ال ظر

أال فليس ب ن سه ك  من ال  بالي بمجعد صالة ال ظر ذ  ذج  تصرف ذك ا تماًما إذا كان مسافًرا ومجعد الطائرة في وقت 

أم   ام على قاعدة رف  القلم ! إ قاظه بالجقت الم اسب؟ ذ    ام دون ات اذ االحتياطات الالزمة التي تممن! صالة ال ظر؟

إن مجعد الطائرة إذا فات فالمظاب أمامه م تجو للحظّز على رحلاة أخارى، وإن ماات قبا      !. عن ال ائم وإن فاتته الطائرة؟

أن  قميما،  ذلك ف جات الطائرة لن  مره شيًئا في آخرته ولن  عاقب على ذلك، في حين لج فاتته صالة ال ظر ومات قب 

فقد فاتته إلى األبد ولن  كجن باستطاعته قماؤذا، وسيكجن عليه في اآلخرة إثم ت ج تما والت ر ل بما، خاصاة أن الصاالة   

إن أول مااا »: ملسو هيلع هللا ىلصذااي أوب مااا  حاسااب بااه العبااد  ااجم القيامااة و ااجم العاارض علااى اهلل تبااارك وتعااالى، قاااب رسااجب اهلل   

 .( )«صالته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسريحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 

من ذ ا  تبين أن الحر  على القيام من ال جم لصالة ال ظار والمحاف اة علاى مجعادذا ال  ظاجز أن  كاجن با ي حااب مان          

ن اًرا  األحجاب أق  من الحر  على القيام من ال جم لركجب طائرة، ب   ظب أن  كجن حرصه علاى الصاالة أشاد وأكبار     

 . للحاص  له بعد المجت من ال رذ بين فجات مجعد طائرة وفجات مجعد م  اهلل عَّز وجَ  ومجعد صالة ال ظر

فمن ال او من  صلي ال ظر  جمًيا في بيته ملا  ال ساا  الالتاي صاالتمن فاي بياجتمن خيار لمان مان الا ذاب إلاى المسااجد             

فسالجك ملا  ذا ا    . تاابه بال ساا  فيصالي جميا  الصالجات فاي بيتاه       للصالة، ال ب  ذ اك من   ذب إلى أبعد من ذلك فاي ال 

اإلنسان  دعج لألسى والحّزن ال عليه فحسب با  علاى أوالده أو علاى مان  عاد ذاج قادوة لمام، فماا ذناب ذا ال  أن تكاجن             

 !قدوتمم مل  ذ ا اإلنسان ال ي سيتعلمجن م ه طر قته وسلجكه تظاه العبادات والصلجات وصالة ال ظر خاصة؟

فم مم من   تار الدرجات العال واألجار الكبيار و عما  لا لك، وما مم مان   تاار الادرجات الادنيا          : ل ل  أنجا  وأص اففا

صالة الجماعة تفض  صاالة الفاذ   »: قد أخبرنا ب ن ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كان ال بي . واألجر القلي  وال  ر د أن  عم  ألكلر من ذلك

احدة وليس لد ه رغبة في الدرجات الساب  والعاار ن األخارى، وإذا    ، فم ا قد اختار الدرجة الج( )«بسبع وعشرين درجة

                                                           

 . أخرجه الب اري في كتاب التمظد، باب عقد الايطان على قافية الرأو إذا لم  ص  باللي  ( )

 .أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومجاض  الصالة، باب فم  صالة الظماعة والتاد د في الت ل  ع ما ( )

 .3  : صحيح س ن الترم ي، رقم ( )

 .أخرجه الب اري في كتاب األذان، باب فم  صالة الظماعة ( )



، فم ا ليس لد اه طماجو ألن   ( )«إن أعظم الناس أجراا في الصالة أبعدهم إليها ممشىا، فأبعدهم»:  قجب ملسو هيلع هللا ىلصكان ال بي 

َواْرَكع ااوا َمااَع  :  كااجن أع اام ال اااو أجااًرا، باا  قااد اختااار باا ن  كااجن أقاا  ال اااو أجااًرا، وإذا كااان اهلل عااَّز وجااَ   قااجب         

الَراِكِعيَن
اْقع اد وا َماَع اْلَقاِعاِدينَ   : ، تاراه   ما  أن  عما  بقاجب    ( )

َرض اوا ِباَأْن   ، كا  ذلاك بسابب أناه ذاج وأملالاه قاد        ( )

َيك ون وا َمَع اْلَخَواِلِف
رضي ب ن  كجن م  ال جال  ال سا   صلي كما  صلين فاي بياجتمن، وماا ذلاك إال بسابب شاعبة       . ( )

  .ذ خ يت عليهن ا

وقد  عتقد إنسان ما ب نه ليس م افًقا، فابغل ال  ار عان أن اإلنساان ال  ساتطي  أن  كتاا  إذا كاان فياه ن ااذ أم ال، فا  ن           

فما ا الحاد ث أقا  أحجالاه أن     ! ؟«ليس صالة أثقـ  على المنافقين من الفجار والعشاا   »: ملسو هيلع هللا ىلصن ذب بحد ث رسجب اهلل 

َمن فيه شي  مان ال  ااذ وإال لماا اساتلقلما، وذاج  ساد البااب علاى كا  مان  حااوب أن             صالة ال ظر ال تكجن ثقيلة إال على

 . ّزكي ن سه و  ـّزذما عن ال  اذ، وال  ترك رأً ا ألحد في ش ن المت ل  عن صالة ال ظر م  الظماعة

ث َلٌة : قاب اهلل تعالىإن القيام لصالة ال ظر فروسية وجماد ن س، وحال ا م  ال رسان ومظاذدي ال  س في ذ ا الّزمان كما 

َوَقِليٌ  ِمَن اْلآِخِريَن. ِمَن اْلَأَوِليَن
فالمحاافظ علاى صاالة ال ظار والا ي  لاامد لاه أناه مان أذلماا ذاج الا ي تكاجن عادتاه               . ( )

إنساان   فكا  . الدائمة حمجرذا في المسظد ما  الظماعاة، ولايس ذاج الا ي  حمارذا اساتل اً  وعادتاه الدائماة غياباه ع ماا           

 ستطي  أن   تبر ن سه ب  ساه و ت ما  فاي أي مان ال اانتين ذاج؟ فاي خاناة الصاادقين المحااف ين علاى صاالة ال ظار وال              

 غيبجن ع ما إال نادًرا ولع ر شرعي، أم في خانة الم افقين ال  ن  ستلقلجن صالة ال ظار وال  حمارونما أباًدا أو ناادًرا أو     

 .قلياًل؟

 :ام لصالة الفجراألسباب المعينة على القي
إن اإلنسان ال  مكن أن  ت   أي سبب مادي إذا لم  كن لد ه اإلخال  والصدذ للقيام لصالة ال ظر، فاإلخال  والصدذ 

م  اهلل تعالى وحدذما الل ان  ساعدان على مظاذدة الا  س و ادفعان اإلنساان إلاى األخا  باألساباب التاي تعي اه علاى القياام           

 .لل  اذ والك ب، وبعدممما لج وجد أل  سبب وطر قة فلن   خ  بما لصالة ال ظر، وذما ممادان

أما األسباب الماد ة المعي ة فمي  سيرة وسملة على من سملما اهلل عليه، وقد فصلتما فاي كتاابي الما كجر وال دا  لا كرذا     

علاى القياام لصاالة ال ظار     في ذ ه الرسالة القصيرة ألن ك  إنسان أدرى ب  سه وأعلم بما  مكن أن  ت  ه من سابب  عي اه   

 .في المسظد إذا كان م لًصا وصادًقا، ولكن على األق   مكن ذ ا ذكر است دام الساعة الم بمة

 :فض  وفوائد صالة الفجر

لان يلاا الناار    »: ملسو هيلع هللا ىلصوقااب  . الصابح والعصار  : «البردان»، ( )«من صلى البردين دخ  الجنة»: ملسو هيلع هللا ىلصقاب رسجب اهلل 

مان صالى   »: وقااب صالى اهلل علياه وآلاه وسالم     . ،  ع اي ال ظار والعصار   (3)«غروبهاا أحد صلى قب  طلوع الشامس وقبا    

«فيدرَكاه َفَيك َباه فاي ناار جهانم     الصبح فهو فاي ذماة اهلل فاال يطلبانكم اهلل مان ذمتاه بشاي         
( )

المامان، أو  : قيا  : ال ماة . 

 .كل ة وماقة ال  جاظب عليما إال خالص اإل مان فيستح  ذمة اهلل ألن في صالة ال ظر. األمان، أو الح ظ، أو العمد

لاايس صااالة أثقااـ  علااى  »: ملسو هيلع هللا ىلصولماا ا قاااب ال بااي ... إن لماا ه ال ر مااة الع يمااة فجائااد روحيااة ون سااية وبدنيااة ع يمااة  

فلاج  . يرأي؛ زحً اا كّزحا  الصاغ   « حباًجا » ( )«المنافقين من الفجر والعشا ، ولو يعلمون ماا فيهماا ألتوهماا ولاو حباواا     

 . علمجن ما في صالة ال ظر من األجر واللجاب وال جائد لّزح جا إليما إن لم  ستطيعجا أن  ماجا إليما ماًيا على أقداممم

                                                           

 . أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب فم  الصالة المكتجبة في جماعة ( )

 .   : قرة، اآل ةسجرة الب ( )

 .   : سجرة التجبة، اآل ة ( )

 . 3 : سجرة التجبة، اآل ة ( )

 .  -  : سجرة الجاقعة، اآل تان ( )

 .أخرجه الب اري في كتاب مجاقيت الصالة، باب فم  صالة ال ظر ( )

 .أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب فم  صالتي الصبح والعصر والمحاف ة عليمما (3)

 .مسلم في كتاب المساجد، باب ال مي عن ال روج من المسظد إذا أَذن الم ذن أخرجه ( )

 .أخرجه الب اري في كتاب األذان، باب فم  العاا  في الظماعة ( )



تمااي  الججااه وتبيمااه، وت ااجر القلااب وتقج ااه، وتاابمج الاا  س وت اااطما، وتغاا ي الااروو    : فماان فجائااد صااالة ال ظاار أنمااا 

ب الكس ، وت ال البدن والادورة الدمج اة بعاد ال اجم، وتح اظ الصاحة، وتكاا         ت ذ: ومن فجائدذا األخرى أنما. وتص يما

 . المم والغم، وتطرد األمراض ال  سية والبدنية

أما ذجا  ال ظر، ف نت تستطي  وبسمجلة أن تالحظ مدى نقاوة وطراوة المجا  ع د صالة ال ظر بالمقارنة م  أوقات ال مار 

وذ ا المجا    عش القلب، و قجي الرئتين و  عامما، و ظادد  . ا ه وص ا ه شي  بعدفمجا  ال ظر نقي لم  عكر نق. األخرى

ال ال ا، و مد الظسم باألوكسظين الالزم، و طرد ثاني أوكسيد الكربجن، و  قي الدم من ال ماالت، و حسنان عما  أجماّزة     

 .الظسم، وذج  ر ح األعصاب، و ا ي من اآلالم العصبية والروماتّزمية والربج

: ملسو هيلع هللا ىلصن سى ما للماي ألدا  صالة ال ظر في المسظد من األجر الع يم وال جائد ال  سية والبدنية فقد قاب رسجب اهلل  ثم ال

ومن فم  اهلل وكرمه وإحسانه أنه تعالى إلى جانب . ( )«بِشر المَشائين في الُظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»

. شا ن البادن فاي ذلاك شا نه فاي الصاالة وغيرذاا مان العباادات          ... أخرى ع يمةجانب ذ ه ال جائد جع  للبدن أ ًما فجائد 

وخاصة كبار السن م مم أو ال  ن لد مم أمراض قلاب   -فالماي ذج ر اضة بحد ذاته، واألطبا  عامة   صحجن مرضاذم 

 .بر اضة الماي لمسافات معي ة -

 :خاتمة
ربما   تر  البعل ل  سه أع اًرا واذية لعدم ال ذاب إلى صالة ال ظر وغيرذا، ولكن إذا أردت أن تعرف درجة األع ار 

 اا رساجب اهلل، إناه لايس لاي قائاد  قاجدني إلاى المساظد، فسا ب           : ، رج  أعمى، فقااب ملسو هيلع هللا ىلصفيظب أن تعلم أنه قد أتى ال بي 

: فقااب « ؟ه  تسامع النادا  بالصاالة   »: فلما ولى دعاه فقاب أن  رخص له فيصلي في بيته، فرخص له، ملسو هيلع هللا ىلصرسجب اهلل 

 اا رساجب اهلل، إن المد  اة كليارة الماجام      : ، وعن ابان أم مكتاجم، رضاي اهلل ع اه، وذاج أعماى، قااب       ( )«فأجب»: نعم، قاب

 .( )«أتسمع حَي على الصالة حَي على الفالح؟ فحَي هال»: ملسو هيلع هللا ىلصفقاب ال بي . والسبا 

األعمى ال ي ليس له قائد  قاجده إلاى المساظد أو األعماى الا ي   ااف األفعاى والعقارب، فاإن الا ي           فإذا كان ذلك في ح  

 .تعاب: ومع اذا« فحَي هال»و« فأجب»رزقه اهلل عي ين  بصر بمما أولى بكلمة 

ر اد، أماا   على الصالة في البيت ولكن ذ ا لصالة ال افلة و مكن للمسالم أن  كلار م ماا بقادر ماا        ملسو هيلع هللا ىلصنعم لقد حث ال بي 

فصُلوا أيها الناس في بيوتكم، فاإن أفضا    »: صالة ال ر مة ف ي المسظد وليس في البيت، فقد قاب عليه الصالة والسالم

 .( )«الصالة صالة المر  في بيته إال المكتوبة

  ذا ه  لم ا، أدعجك أخي المسالم المصالي الحبياب إلاى المحاف اة علاى صاالة ال ظار فاي المساظد ما  الظماعاة، وأال تظعا             

المحاف ة مرتبطة باامر رمماان أو بجقات دون وقات فتكاجن ممان  ع ايمم خطباا  المسااجد با نمم ال  صالجن ال ظار فاي              

المسظد إال في رممان، فاهلل سبحانه وتعالى  ستح  العبادة وب ب المظمجد فيما والسعي إليماا فاي المسااجد فاي كا  وقات       

 .اهلل  ح  ك، واعرف اهلل في الرخا   عرفك في الادةوحين، في شمر رممان وفي غيره من الامجر، فاح ظ 

وختاًما أس ب اهلل تعالى أن  جفق ا إلى ما  حبه و رضاه، وأن  علم ا ما    ع ا، وأن    ع ا بما عَلم ا، وأن      ب ا غيرنا من 

 .المسلمين، وصلى اهلل على نبي ا محمد وآله وصحبه وسَلم تسليًما

 . وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهلل

 أخجكم

 عدنان الَطرشة

                                                           

 .   : صحيح س ن أبي داود، رقم ( )

 .أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب فم  صالة الظماعة والتاد د في الت ل  ع ما ( )

 .3  : أبي داود، رقمصحيح س ن  ( )

 .والل ظ للب اري في كتاب األذان، باب صالة اللي : مت   عليه ( )


