
 

 وهي الصالة املشهودة فضل صالة الفجر

؛ هلا فطٌ عظِٝ عٓد اهلل تعاىلصال٠ ايفذس أحبيت يف اهلل، 
وِْل ظبديٌٝ قٛي٘ تعاىل: ْمِس إََِل َغَسِق اللَّ الَة لُِدُلوِك الشَّ َأِقِم الصَّ

َن اْلَفْجرِ  َن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا َوُقْرآ  .[87]اإلضسا٤:غ إِنَّ ُقْرآ
 عٓد ايػُظ شٚاٍ ٚقت َٔ تا١َ ايصال٠ أقِاملع٢ٓ: ٚ

 ايظٗس صال٠ ٖرا يف ٜٚدخٌ ايًٌٝ، ظ١ًُ ٚقت إىل ايظٗري٠
ٌِ ايفذس، صال٠ ٚأقِ ٚايعػا٤، ٚاملػسب ٚايعصس  َٚأِط
 َٚال٥ه١ ايًٌٝ َال٥ه١ ذبطسٖا ايفذس صال٠ف فٝٗا؛ ايكسا٠٤
ِٔ َأبٞ ، ايٓٗاز ٍََفَع ُِِعُت َزُضٛ ٍَ: َض ِ٘  َُٖسَِٜس٠َ، َقا َّ ٍُ:  ◘اي َُٜكٛ

يَن  َتْفُضُل َصاَلُة اجلَِموِع َصاَلَة َأَحِدُكْم َوْحَدُه، بَِخْمٍس َوِعْْشِ

َّ  ، ُجْزًءا، َوََتَْتِمُع َماَلئَِكُة اللَّوِْل َوَماَلئَِكُة النََّهاِر ِِف َصاَلِة الَفْجرِ  ُث
 :ِِ ِٕ ِغ٦ُِت َُٖسَِٜس٠َ: َفاِقَس٤ُٚا ِإ ٍُ َأُبٛ  َن الَفْجِر َكاَن إِنَّ قُ ظَُٜكٛ ْرآ

فصال٠ ايفذس  (،) أخسد٘ ايبدازٟ [87]اإلضسا٤: غ َمْشُهوًدا
تًتكٞ فٝٗا َال٥ه١ ايًٌٝ حٝح َػٗٛد٠ تػٗدٖا املال٥ه١، 

يف صال٠ ايعصس ٚصال٠ ٖٚرٙ املال٥ه١ دبتُع َٚال٥ه١ ايٓٗاز، 
وِْل َوَمالَئَِكٌة : ◘ايٓيب  يكٍٛ، ايصبح َيتََعاَقبُوَن فِوُكْم َماَلئَِكٌة بِاللَّ

، ُثمَّ َيْعُرُج  بِالنََّهاِر، َوََيَْتِمُعوَن ِِف َصاَلِة الَفْجِر َوَصاَلِة الَعْنِ

ِذيَن َباُتوا فِوُكْم، َفوَْسَيُخُهْم َوُهَو َأْعَلُم ِِبِْم: َكوَْف َتَرْكُتْم ِعَباِدي؟  الَّ

) َتفل  َرْكنَاُهْم َوُهْم ُيَصلُّوَن، َوَأتَوْنَاُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ َفوَُقوُلوَن: تَ 
َدْيِن َدَخَل اجلَنَّةَ : ◘ايٓيب ٚقاٍ  عًٝ٘(، ) َتفل  َمْن َصذَّ الََبْ
َأْفَضُل : ◘ايٓيب ٚقاٍ  ،ٚايربدإ ايفذس ٚايعصس عًٝ٘(،

بِْح َيْوَم اجْلُُمعَ   َصاَلُة الصُّ
ِ
َلَواِت ِعنَْد اهلل زٚاٙ أبٛ ) ِة ِِف ََجَاَعةٍ الصَّ

 فصال٠ ايفذس ّٜٛ ازبُع١ٚصحح٘ األيباْٞ(،  ْعِٝ يف اسب١ًٝ
ِٔ َص٢َّ  :◘ايٓيب ٚقاٍ ، عٓد اهلل تعاىلأفطٌ ايصًٛات  ََ

َُاَعـاِيِعَػ َُــا٤َ ِفٞ َد َِّٝــ١ٍ َفَهَأَّ َّ ِِْصَف اي ََـا َقا َٚ  ِٔ َص٢َّ ـٌِ، 
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ُِ٘فٞ ايصُِّبَح  َّ ٌَ ُن َِّٝ َُا َص٢َّ اي َُاَع١ٍ َفَهَأَّ  .) أخسد٘ َطًِ(  َد

 صالة الفجر عوخطورة الهوم 

َٔ تسى صال٠ ايفذس  ◘ يف اهلل، يكد حرز ايٓيب إخٛتٞ 
اَلِة َعَذ اْدُنَافِِقنَي َصاَل : ◘ايٓيب ٚقاٍ  ، إِنَّ َأثَْقَل الصَّ

ِ
ُة اْلِعَشاء

ا َوَلْو َحبًْوا   ) أخسد٘ َوَصاَلُة اْلَفْجِر، َوَلْو َيْعَلُموَن َما فِوِهََم ََلَتَْوُُهَ
يصحاب١ ٜط٦ٕٝٛ ايكد نإ ، ٚابٔ َاد٘ ٚصحح٘ األيباْٞ( 

ٚإمنا تهٕٛ إضا٠٤ ايظٔ ايظٔ مبٔ ٜفتكدٚٙ يف صال٠ ايفذس ، 
عًُٝٗا ألٕ احملافظ١ ؛ بريو املتدًف عٔ ٖاتني ايصالتني

َعٝاز صدم ايسدٌ ٚإمياْ٘، َٚعٝاز ٜكاع ب٘ إخالص٘، ذيو 
إٔ ضٛاُٖا َٔ ايصًٛات قد ٜطتطٝعٗا املس٤ ملٓاضبتٗا يظسٚف 
ايعٌُ ٚٚقت االضتٝكاظ، يف حني ال ٜطتطٝع احملافظ١ ع٢ً 
ايفذس ٚايعػا٤ َع ازبُاع١ إال اسباشّ ايصادم ايرٟ ُٜسد٢ ي٘ 

 ، َفاَل َصذَّ  َمنْ : ◘ايٓيب ٚقاٍ ، اشبري
ِ
ِة اهلل بَْح َفُهَو ِِف ِذمَّ الصُّ

 َفوُْدِرَكُه َفوَُكبَُّه ِِف َىاِر َجَهنَّمَ 
ٍ
ء تِِه بَِمْ ) أخسد٘  َيْطُلَبنَُّكُم اهلُل ِمْن ذِمَّ

، َٚع٢ٓ يف ذ١َ اهلل: أٟ يف حفظ٘ ٚنال٤ت٘ ضبحاْ٘، َطًِ( 
ملٔ ال تتعسضٛا  :أٟ ؛َٚع٢ٓ َٔ ٜطًب٘ َٔ ذَت٘ بػ٤ٞ ٜدزن٘

بػ٤ٞ ٚيٛ ٜطريّا، فإْهِ إٕ تعسضتِ ي٘  فذس يف مجاع١ص٢ً اي
   .ٜدزنهِ اهلل ٜٚهبهِ يف ايٓاز

 الوسائل املعيهة على قيام الفجر 

أحبيت يف اهلل ، ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايٛضا٥ٌ املع١ٓٝ يصال٠ ايفذس 
 :ْرنس َٓٗا َا ًٜٞ 

ُّ  التبلري يف الهٌم:-1 َٕ ايَِّب ٍَ: َنا ِٔ َأِبٞ َبِسَش٠َ، َقا ُٙ  ◘َع َِٜهَس
ٌَ ايِعَػا٤ِ، َّ َقِب ِٛ َٖا ايَّٓ )أخسد٘ ايرتَرٟ  َٚاسَبِدَٜح َبِعَد

ألْ٘ ٜؤدٟ إىل ايطٗس، ُٜٚداف َٔ غًب١ ؛ ٚصحح٘ األيباْٞ(
صال٠ ايصبح يف ٚقتٗا ازبا٥ص أٚ ٚايّٓٛ عٔ قٝاّ ايًٌٝ، 

 ا، ـــ١ فٝٗــال َصًح١ زادحفُٝا ٚاملهسٚٙ َا نإ ، ايفاضٌ
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َا نإ فٝ٘ َصًح١ ٚخري فال ٜهسٙ، نُدازض١ ايعًِ، أَا 
ضري ايصاسبني ٚحهاٜتِٗ، ٚحمادث١ ايطٝف،  َٚعسف١

َٚؤاْط١ ايصٚد١ ٚاألٚالد َٚالطفتِٗ، إىل آخس ذيو َٔ 
 األضباب املباح١. 

فإْٗا تعني  :احلرص على الطوارة ًقراءة األذكار اليت قبل الهٌم -2
 ، ٚاحملافظ١ ع٢ً أذناز ايّٓٛ.كٝاّ يصال٠ ايفذسع٢ً اي

، ٚايعصمي١ عٓد ايّٓٛ ع٢ً ايكٝاّ يصال٠ ايفذس :صدق الهَة  -3
فإٕ اإلخالص هلل تعاىل ٖٛ خري دافع يإلْطإ يالضتٝكاظ 
يًصال٠، فإذا ٚدد اإلخالص ايرٟ ًٜٗب ايكًب ٜٚٛقظ 

بإٜكاظ صاحب٘ يصال٠  اهلل تعاىل ايٛددإ، فٗٛ نفٌٝ بإذٕ
  . يصبح َع ازبُاع١، ٚيٛ ْاّ قبٌ ايفذس بدقا٥ل َعدٚاداتا
فإٕ بعع ايٓاع قد   :ذكر اهلل تعاىل عهد االستَقاظ مباشرة -4

ٜطتٝكظ يف أٍٚ األَس، ثِ ٜعاٚد ايّٓٛ َس٠ أخس٣، أَا إذا 
بادز برنس اهلل أٍٚ اضتٝكاظ٘ احنًت عكد٠ َٔ ُعكد ايػٝطإ، 

ضأ انتًُت ايعصمي١ ٚصاز ذيو دافعّا ي٘ يًكٝاّ، فإذا تٛ
ٚتباعد ايػٝطإ، فإذا ص٢ًّ أخص٣ غٝطاْ٘ ٚثكٌ َٝصاْ٘ 

 ٚأصبح طٝب ايٓفظ ْػٝطّا.
ٚايتٛاصٞ   :االستعانة باألهل ًالصاحلني على القَام للصالة -5

ْ ظيف ذيو، ٖٚرا داخٌ بال زٜب يف قٛي٘ تعاىل:  َوَتَعاَوُىوا

٢ املطًِ: إٔ ٜٛصٞ فعً ،  [2] املا٥د٠ : غَعَذ اْلَبِّ َوالتَّْقَوى
شٚدت٘ َجاّل بإٔ تٛقظ٘ يصال٠ ايفذس، ٚإٔ تػدد عًٝ٘ يف 
َُسٖكّا، ٚع٢ً األٚالد إٔ ٜطتعٝٓٛا  ذيو، َُٗا نإ َتعبّا أٚ 

 ..بأبِٝٗ َجاّل يف االضتٝكاظ
أن ٍدعٌ العبد ربى أن ٌٍفقى لالستَقاظ ألداء صالة الفجر مع  -6

ايٓذاح فإٕ ايدعا٤ َٔ أنرب ٚأعظِ أضباب  :اجلماعة
 ٚايتٛفٝل يف نٌ غ٤ٞ.
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ايًٌٝ قد ٚقعت يف ايجًح األخري ٖٚٛ شَإ فاضٌ فُٝطٞ 
 .يصال٠ ايفذس َباغس٠ ٖٚٛ َبهس ْٚػٝط

فُٔ أزاد  :اتباع اهلدي الهبٌي يف كَفَة االضطجاع عهد الهٌم -13
ٜٓاّ ع٢ً دٓب٘  ضطذاع بعد أدا٠ ض١ٓ ايفذسإٔ ٜعٌُ بط١ٓ اال

يٝتٝطس ي٘ األمئ، ٜٚطع خدٙ األمئ ع٢ً نف٘ اي٢ُٓٝ، 
خبالف ايّٓٛ  ◘االضتٝكاظ، ٚخري اهلدٟ ٖدٟ حمُد 

 بهٝفٝات أخس٣، فإْٗا تؤثس يف صعٛب١ ايكٝاّ.
فإْٗا تعٝٓ٘، ٚدبعٌ َْٛ٘ يف  :أن ٍستعني بالقَلٌلة يف الهوار -14

 . ايًٌٝ َعتداّل َٚتٛاشّْا
، ال ٜٓصح بايّٓٛ بعد : أال ٍهام بعد العصر، ًال بعد املغرب -15

ايعصس أٚ املػسب حت٢ ال ٜتأخس يف ايّٓٛ فٝٓاّ عٔ صال٠ 
َٔ ٚألٕ ٖاتني ايَٓٛتني تطببإ ايتأخس يف ايّٓٛ، ايفذس؛ 

 خس َْٛ٘ تعطس اضتٝكاظ٘.تأ
 نصيحة غالية

عًٝو ٜا أخٞ! إٔ تعٛد ْفطو ٚأًٖو ع٢ً احملافظ١ ع٢ً 
 صال٠ ايفذس، ٚع٢ً إٔ ٜصًٞ ايرنٛز َع ازبُاع١.

أَا أبٛى فكد ال متًو األَس يف إيصاَ٘، ٚيهٔ عًٝو ٜا أخٞ! 
إٔ تعظ٘ ٚربٛف٘ دا٥ُّا باهلل تعاىل، خصٛصّا إٔ نجريّا َٔ 

صال٠ ايفذس يف املطذد يسمبا ٜؤخسْٚٗا ايرٜٔ ٜتدًفٕٛ عٔ 
قٛي٘ إىل َا بعد طًٛع ايػُظ، ٖٚرا خطس عظِٝ ٜدخًِٗ يف 

الَة َواتَّبَُعوا ظ: تعاىل َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغوًّا ، فحافظ ٜا أخٞ!  [95]َسِٜ:غ الشَّ
أٚالدى َٚٔ ٚدرياْو أباى ٚ ٚادعٛع٢ً صال٠ ايفذس، 

 تطتطٝع بريو، باألضًٛب ايرٟ ٜٓاضب نٌ ٚاحد َِٓٗ.
 مشاكل وحلول  :للنزيد من املعلومات ارجع لكتاب

  (للشيخ حمند صاحل املنجد)
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قًٝاّل، يهٞ  بعٝدا عٓ٘ٚٚضعٗا   :استخدام الساعة املهبوة -7
ٜطبط املٓب٘ ع٢ً ٚقت َتكدّ عٔ  ، ٚالٜػعس بٗا فٝطتٝكظ

ايصال٠ نجريّا، إذا عًِ َٔ ْفط٘ أْ٘ إذا قاّ يف ٖرا  ٚقت
ايٛقت قاٍ يٓفط٘: ال ٜصاٍ َعٞ ٚقت طٌٜٛ، فألزقد قًٝاّل، 

 أعًِ بطٝاض١ ْفط٘.ٚاحد ٚنٌ 
ُ َرُجاًل :  ◘ايٓيب  يكٍٛ :نطح املاء يف ًجى الهائم -8 َرِحَم اَّللَّ

َتَُه، َفإِ  ، َوَأجَْقَظ اْمَرأ ْن َأبَْت، َىَضَح ِِف َوْجِهَها َقاَم ِمَن اللَّوِْل َفَصذَّ

ًَة َقاَمْت ِمَن اللَّوِْل َفَصلَّْت، َوَأجَْقَظْت َزْوَجَها،  ُ اْمَرأ اَء، َرِحَم اَّللَّ اْحَ

اءَ  ) أخسد٘ أبٛ داٚد ٚحطٓ٘   َفِإْن َأبَى، َىَضَحْت ِِف َوْجِهِه اْحَ
 األيباْٞ( . 

يف طسد ايٓعاع  فإٕ هلا تأثريّا  :إٍقاد املصابَح عهد االستَقاظ -9
 بٓٛزٖا.

فإٕ بعع ايٓاع قد  :عدم إطالة السور ًلٌ يف قَام اللَل -11
ٜطٌٝ قٝاّ ايًٌٝ، ثِ ٜٓاّ قبٌٝ ايفذس بًحظات، فٝعطس عًٝ٘ 
االضتٝكاظ يصال٠ ايفذس، ٖٚرا حيدخ نجريّا يف زَطإ، 
حٝح ٜتطحسٕٚ ٜٚٓإَٛ ُقبٌٝ ايفذس بكًٌٝ، فٝطٝعٕٛ صال٠ 

يو خطأ نبري؛ فإٕ صال٠ ايفسٜط١ ايفذس، ٚال زٜب إٔ ذ
َكد١َ ع٢ً ايٓاف١ً، فطاّل عُٔ ٜطٗس ايًٌٝ يف غري ايكٝاّ َٔ 
املعاصٞ ٚاآلثاّ، أٚ املباحات ع٢ً أحطٔ األحٛاٍ، ٚقد 
ٜصٜٔ ايػٝطإ يبعع ايدعا٠ ايطٗس ملٓاقػ١ أَٛزِٖ ثِ ٜٓإَٛ 

 .فٝذتٗدٕٚ يف أدا٤ ض١ٓ ٜٚطٝعٕٛ فسٜط١قبٌ ايفذس 
فإٕ األنٌ ايهجري َٔ أضباب : األكل قبل الهٌمعدم إكثار  -11

ايّٓٛ ايجكٌٝ، َٚٔ أنٌ نجريّا، تعب نجريّا، ْٚاّ نجريّا، 
 فدطس نجريّا، فًٝحسص اإلْطإ ع٢ً ايتدفٝف َٔ ايعػا٤.

حبٝح إذا فسغ َٔ   :جعل قَام اللَل يف آخري قبَل الفجر -12
 ٠الــص ايٛتس أذٕ يًفذس، فتهٕٛ ايعبادات َتص١ً، ٚتهٕٛ
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