فرط يف صالة الفجر)
(حمروم من ّ
خالد بن ضحوي الظفريي

ِ
ِ
ِِ
ومن سيِئ ِ
ات أ َْع َمالِنَا،
إِ َّن احلَ ْم َد َّلِلََْ ،ن َم ُدهُ ونَ ْستَعِينُهُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ،ونَعُوذُ ِِبلل ِم ْن ُش ُروِر أَنْ ُف ِسنَا ِ ْ َ َ
ض َّل لَه ،ومن ي ْ ِ
ِ
من ي ه ِدهِ هللا فَ ََل م ِ
يك
ي لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل هللاُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ُ َْ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ضل ْل فَ ََل َهاد َ
ِ
ِ
بعد ف َّ
لَهُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
هدي
إن
َ
َن ُُمَ َّمدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،أما ُ
أصدق احلديث كَلم هللا  ،وخري اهلد ِي ُ
ٍ
كل ٍ
كل
ُممد صلى هللا عليه وسلمَّ ،
بدعة ضَللةٌ  ،و َّ
كل ُُم َد ٍثة بدعةٌ  ،و َّ
وشر األموِر ُُمداث ُُتا  ،و َّ
ٍ
ضَللة يف النَّا ِر.
أما بعد:
فإن من أجل الطاعات وأعظم القرِبت :احملافظة على الصلوات يف املساجد ،فالصلوات
اخلمس فريضة هللا تعاىل على العباد ،أمر هبا بعد أمره ِبلشهادتني ،فالصَلة من مباين اإلسَلم
وأعمدته العظام ،وهي النور والربهان والنجاة يوم القيامة ،وهي أول ما حياسب عليه العبد يوم
الدين ،جيب احملافظة عليها يف أوقاُتا وحيرم التفريط فيها والتكاسل عنها ،قال تعاىل متوعدا من
فرط فيها وُتاون فيها فضيعها أو ضيع بعض حقوقها الواجبة( ،فويل للمصلني الذين هم عن
صَلُتم ساهون) ،وقال تعاىل ذاما ملن ضيع صَلته (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصَلة
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) ،وقال صلى هللا عليه وسلم( :بني ا َّلرجل وبني ِ
ترك
الش ْركُ :
ُ
الصَلة)[ .رواه مسلم من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما] ،وعن بريدة رضي هللا
هد الذي بيننا وبينهم  :الصَلةُ ،فمن تركها
الع ُ
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ « :
فقد كفر » [أخرجه الرتمذي والنسائي] .كما جيب أداؤها مع اجلماعة يف املساجد يف حق
الرجال ،لقوله تعاىل (واركعوا مع الراكعني) وحلديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى
هللا عليه وسلم قال( :من مسع النداء فلم جيب فَل صَلة له إَّل من عذر) [رواه ابن ماجه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل
وصححه األلباين] .وقال أبو هريرة رضي هللا عنه « :أتى َ
أعمى  ،فقال  :اي رسول هللا  ،إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد  ،فسأل رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أن يرخص له يعين أن يصلي يف بيته ويدع اجلماعة؟ فرخص له  ،فلما وىل دعاه
 ،فقال  :هل تسمع النداء ِبلصَلة ؟ قال  :نعم  ،قال فأجب » أخرجه مسلم.
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فالتخلف عن الصَلة وعدم شهودها بدون عذر من صفات املنافقني وأعمال الضالني،
قال ابن مسعود رضي هللا عنه( :لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصَلة إَّل منافق قد علم نفاقه ،أو
مريض  ،إن كان املريض ليمشي بني رجلني حىت أييت الصَلة  ،وقال  :إن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم علمنا سنن اهلدى ،وإن من سنن اهلدى  :الصَلة يف املسجد الذي يؤذن فيه ).
[رواه مسلم].
عباد هللا:
وإن من الصلوات اليت يتكاسل عنها الناس ويفرطون فيها :صَلة الفجر ،وما أدراك ما
صَلة الفجر ،تلك الصَلة اليت ينادى هلا :الصَلة خري من النوم ،تلك الصَلة اليت ينام عنها
الغافلون ويفرط فيها اجلاهلون وهي ثقيلة على املنافقني ،وهم وهللا ُمرومون من خري عظيم
وثواب عميم ،فمن حافظ عليها كان من أهل اجلنة ،فعن أيب موسى رضي هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال( :من صلى الربدين دخل اجلنة) [رواه البخاري ومسلم] ،والربدان
مها الفجر والعصر ،واحملافظة عليها حجاب للعبد عن النار ،فعن عمارة بن رويبة رضي هللا عنه
قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول( :لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس
وقبل غروهبا يعين الفجر والعصر) [رواه مسلم] ،ومن صَلها يف مجاعة فهو يف ذمة هللا تعاىل،
ومن كان يف ذمة هللا حفظه هللا وفتح عليه أبواب اخلري والفضل وحفظه من كل شر ،فعن
جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :من صلى الصبح
فهو يف ذمة هللا فَل يطلبنكم هللا من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه مث يكبه
على وجهه يف انر جهنم) [رواه مسلم] ،وعن مسرة بن جندب رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال( :من صلى الصبح يف مجاعة فهو يف ذمة هللا) [رواه ابن ماجه] ،وإذا كانت
سنة الفجر الركعتان قبلها خريٌ من الدنيا فكيف ِبلفريضة؟! ،فعن عائشة رضي هللا عنها عن
النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها) ويف لفظ( :هلما أحب
إيل من الدنيا مجيعا) [روامها مسلم] .ومن صلى الفجر يف مجاعة فكأمنا قام الليل كله ،فعن
عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول( :من صلى
العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ومن صلى الصبح يف مجاعة فكأمنا صلى الليل كله)
[رواه مسلم] ،ومن مشى إليها أعطاه هللا النور التام يوم القيامة ،وعن أيب الدرداء رضي هللا عنه
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عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :من مشى يف ظلمة الليل إىل املساجد لقي هللا عز وجل
بنور يوم القيامة) رواه الطرباين ،وعن سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ( :بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد ِبلنور التام يوم القيامة) [رواه ابن
ماجه] .اللهم اجعلنا من الطائعني وجنبنا دروب املنافقني .أقول ما تسمعون ،واستغفر هللا
العظيم يل ولكم من كل ٍ
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

اخلطبة الثانية
ِ ِ
ِِ
ص ْحبِ ِه َوَم ِن اتَّبَ َع ُه َداهَُ ،وأَ ْش َه ُد
احلَ ْم ُد َِّلِلَِ ،و َّ
الص ََلةُ َو َّ
الس ََل ُم َعلَى َر ُسول هللاَ ،و َعلَى آله َو َ
يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّمدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ الَّ ِذي أ َْر َسلَهُ َربُّهُ َر ْْحَة
أَن ََّّل إِلَهَ إََِّّل َّ
الِلُ َو ْح َدهُ ََّل َش ِر َ
ِ ِ
ني.
ل ْل َعالَم َ
أ ََّما بَ ْع ُد:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صَرهُ َوَك َفاهُ.
فَأُوصي ُك ْم –عبَ َاد هللاَ -ونَ ْفسي بِتَ ْق َوى هللا تَ َع َاىل ،فَ َم ِن اتَّ َقى هللاَ َوقَاهَُ ،ونَ َ
عباد هللا:
لقد جاء الوعيد الشديد على من يفرط يف حضور الصلوات يف املساجد أو يؤخرها عن
وقتها الشرعي ويتكاسل عنها خصوصا صَلة الفجر ،فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :إن أثقل صَلة على املنافقني صَلة العشاء وصَلة الفجر
ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا ولقد مهمت أن آمر ِبلصَلة فتقام مث آمر رجَل فيصلي
ِبلناس مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم َّل يشهدون الصَلة فأحرق عليهم
بيوُتم ِبلنار) [رواه البخاري ومسلم] ،وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال( :كنا إذا فقدان
الرجل يف الفجر والعشاء أسأان به الظن) ،فعلى العبد أن يبذل أسباب اَّلستيقاظ لصَلة
الفجر ،من توقيت املنبه وعدم السهر الطويل مع احملرمات وجمالس الغيبة وعليه بقراءة األذكار
قبل النوم ودعاء هللا تعاىل أن جيعلكم من أهل الفجر واحملافظني عليها ،ولألسف كثري من
الناس يضع املنبه على عمله ودراسته َّل على صَلته وهذا وهللا من الغفلة العظيمة ومن تفضيل
الدنيا على اآلخرة ،وبعض األولياء جيتهد يف إيقاظ أوَّلده للدراسة ومل يوقظهم يوما للصَلة،
فانتبهوا فاألمر خطري فكلكم مسؤولون.
وصَلة الفجر عباد هللا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس والبال ،كثريون يعانون
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من اهلم والغم وضيق النفس وَّل يعلم أن من أعظم أسبابه ترك الصَلة مجاعة وعدم احملافظة
على صَلة الفجر اليت جتعلك يف ذمة هللا ،ويكفي أهل الفجر فخرا وشرفا أن يسأل هللا عنهم
ويشهد هلم املَلئكة عند رهبم أهنم من احملافظني عليها ،فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :يتعاقبون فيكم مَلئكة ِبلليل ومَلئكة ِبلنهار وجيتمعون يف
صَلة الفجر وصَلة العصر مث يعرج الذين ِبتوا فيكم فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم كيف تركتم
عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)[ .رواه البخاري ومسلم] .اللهم أعنا
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .....
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