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Pعن ر�سول اهلل

»َركعتا الفجر

خّيٌر من الدنيا

وما فيها«
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رَب اأمير الموؤمنينQ ليلة ت�سَعَة ع�سَر  لّما �سُ

من �سهِر رم�ساَن وهو ُي�سلي �سالَة الفجِرِ جماعًة في 

بو�سايا  فاأو�ساهم  اأوالده من حوله،  اجتمع  الم�سجد، 

كان من جملتها لولده الح�سنQ: »..واأو�سيك يا 

بني بال�سالة عند وقتها..«، ثم اأقبل على اأوالده قائاًل: 

.
(((

».. اهلل اهلل في ال�سالة، فاإنها عمود دينكم..«

تقي،  ُكّل  وُقربان  الدين  َعُمود  اإذن،  ال�سالُة  هي 

لحظاته  في  وهو  ُبّداً   Qالموؤمنين اأمير  يجد  لم 

اأهميتها  على  التنبيه  من  الدنيا،  هذه  في  االأخيرة 

الزمان  به  �َسَيْرُعُف  لُيو�سح لكل موؤمن  بها،  والو�سية 

الدين  فراِئ�ض هذا  اأعظم  ال�سالة هي  باأن  بعد،  فيما 

واأجّلها على االإطالق، واإن اأخطر ما ُيمكن اأن تبتلى به 

االأمة االإ�سالمية في دينها واإيمانها هو ت�سييع ال�سالة 

وترك حدودها.

وفيات الأئمة - من علماء البحرين والقطيف - �ص 83 - 86
  

 (((

الَوصّيُة اأَلخيرة
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يقول تعالى:

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  {ڤ  

(((
ڄ ڄڃ ڃ  ڃ ڃ   چ       چ}

خّيٌر من الدنيا وما فيها:  .(

:»َركعتا الفجِر خّيٌر من الدنيا 
P

عن ر�سول اهلل

وما فيها«.

: »لُهما اأحُب اإليَّ من الدنيا 
P

 وفي رواية عنه

جميِعها«.

ت�سَهُدها َمالِئكُة اللّيِل و النهار  .2

باأف�سِل  اأخبرني   :Qاهلل عبد  الأبي  قلت 

المواقيت في �سالة الفجر؟ فقال: »مع طلوع 

{ڄ  يقول:  وجل  عز  اهلل  اإن  الفجر، 

ڄڃ ڃ  ڃ ڃ   چ چ} 

)))   �سورة ال�سراء اآية 78

ثواُب صالِة الفجر
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الليل  مالئكُة  ت�سَهُده  الفجر،  �سالَة  يعني 

مع  ال�سبَح  العبُد  �سلى  فاإذا  النهار،  ومالئكُة 

ُطلوع الفجر، اأثبتت له مرتين، اأثبتها مالئكة 

.
(((

الليل ومالئكة النهار«

لمن �سالها براءٌة مَن اهلِل عز وجل   .3

»اإن هلل تبارك وتعالى ملكا   :
P

قال ر�سول اهلل

وقاموا  الموؤمنون  اأ�سبح  فاإذا   .. �سخائيل  ي�سمى 

عز  اهلل  من  اأخذ  الفجر،  �سالة  و�سلوا  وتو�سوؤوا 

وجل براءة لهم، مكتوب فيها: اأنا اهلل الباقي، عبادي 

وتحت  حفظي  وفي  جعلتكم،  حرزي  في  واإمائي 

مغفور  واأنتم  خذلتكم،  ال  وعزتي  �سيرتكم،  كنفي 

. 
(2(

لكم ذنوبكم اإلى الظهر« 

�َسبعون  الفردو�ض  في  جماعًة  �سالها  لمن   .4

درجًة:

�سالَة  �سلى  من   ..«  :
P

اهلل ر�سول  عن 

عز  اهلل  يذكر   جل�َض  ثم  جماعٍة  في  الفجِر 

الكافي - ال�سيخ الكليني - ج 3 - �ص 282 - 283  (((

الأمالي - ال�سيخ ال�سدوق - �ص 24)  (2(5



وجل حتى تطُلَع ال�سم�ُض، كان لُه في الفردو�ض 

ر  �سبعوَن درجًة، ُبعُد ما بين كل درجتيِن كَح�سَ

الُم�سِمر  الجواد  الفر�ض(  )كعدو  الَفر�ِض 

.
(((

».. �سنًة  �َسبعيَن 

وبراءٌة  النفاِق  من  براءٌة  جماعًة  �سالها  لمن   .5

من ال�ِسرك

والع�ساَء  الفجَر  �سِهَد  »من   :
P

ر�سول اهلل عن 

النفاِق  في جماعٍة كانت له براءتاِن: براءٌة من 

 .
(2(

وبراءٌة من ال�سرك«

من �ساّلها كاَن في ِذّمة اهلل   .6

قال ال�سادق Q: »من �سلى الغداَة والِع�ساَء 

وجل،  عز  اهلل  ذمِة  في  فهو  جماعٍة  في  االآخرَة 

فاإنما  ره  ، ومن حقَّ
َ
اهلل َيظِلُم  فاإنما  ومن ظلََمه 

.
(3(

ُر اهلل عز وجل« ُيَحقِّ

الأمالي - ال�سيخ ال�سدوق - �ص 23) - 24)  (((

�سرح م�سند اأبي حنيفة - مال علي القاري - �ص )6)  (2(

)3)  من ل يح�سره الفقيه - ال�سيخ ال�سدوق - ج ) - �ص 376 - 377 6



اأ�ساعوا   الع�سِر  ه��ذا  ف��ي  الموؤمنين  بع�َض  اإن 

قامو�ِسِهم،  م��ن  �سقطت  ق��د  وك��اأن��ه��ا  الفجر  ��الَة  ���سَ

َيقوُم  ب��ل  ب�ساعاٍت،  وقِتها  انق�ساِء  َبعد  في�سلونها 

يق�سيها  وال  مبا�سرًة  الُظهر  قبَل  بق�سائها  ُهم  بع�سُ

اآخرون.

�سادقاً..  ُحباً  �سخ�ساً  اأحب  اإذا  منا  االإن�ساَن  اإن 

محبوبه،  في  وقته  كل  ّ�ر  يفك� اأخ��ذ  بل  ل��ق��اَءه،  اأح��َب 

وُكلما اقتربت لحظُة اللقاِء لم ي�ستِطع �سبراً للقاِء 

حبيبه.. 

�سالِة  ع��ن  يتكا�سلون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  حقاً  فهل 

الفجِر يحبون اهلل؟

صالُة الفجِر 
نا هلل عّز وجل هي مقياُس ُحبِّ
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هل حقاً ُيعّظمونه وُيريدوَن ِلقاَءه؟

ولُه  وتعالى  �ُسبَحاَنه  اهلل  الموؤمن،  اأخ��ي 

المثل االأعلى، هو رازُقك وهو الذي اأنعَم عليَك 

ُتح�سى  اأن  اأجّل من  يومياً  ونعَمُته عليَك  �سيء  بُكِل 

اأو ُتعد. 

ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  ت�����ع�����ال�����ى:  ق��������ال 

ڀڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  ٻپ 
(((

ٺ ٺ ٺ ٺ} 
منك  الكريم  الرحيم  االإل��ُه  ذلك  ي�ستِحُق  اأف��ال 

لت�سُكَره  الفجِر  �سالِة  وق��َت  يومياً  له  َت�ستّيقظ  اأن 

في َخم�ِض اأو َع�سِر دقائٍق على ِنَعِمِه العظيمِة واآالِئِه 

الكريمة؟

)))   �سورة ابراهيم اآية34 8



ۀ  ڻ  ڻڻ  {ڻ  ت���ع���ال���ى:  ق�����ال 

(((
ۀ ہ ہ ہ ہ}

من  المنافقين  على  اأثقل  �سالة  من  لي�ض   .(

�سالة الفجر

ذات يوم، فلما  الفجر   
P

»�سّلى ر�سول اهلل

ف�ساأل  اأ�سحابه،  على  بوجهه  اأقبل  ان�سرف 

ح�سروا  هل  باأ�سمائهم  ُي�سميِهم  نا�ٍض 
ُ
اأ عن 

فقال:  اهلل.  ر�سول  يا  ال  قالوا:  ال�سالة؟ 

ُغيٌَّب هم؟ فقالوا: ال يا ر�سول اهلل، قال: اأما 

المنافقيَن  على  اأثقَل  �سالٍة  من  لي�َض  اإنَّه 

االآخرة،  الع�ساِء  و�سالِة  ال�سالِة  هذِه  من 

)))   �سورة الن�ساء اآية:03)

التفريُط بصالِة الفجر
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توُهما ولو 
َ
ولو َعِلموا الف�سَل الذي فيِهما الأ

. 
(((

حبّواً«

ُكلُّ �سيٍء من َعَمِلَك َتَبٌع ل�سالتك   .2

عن عليQ - في ر�سالته اإلى محمد بن 

الموؤقِت  لوقتها  ال�سالَة  »�سِلّ  بكر-:  اأبي 

رها  توؤخِّ وال  لفراغ،  َوقتها  ل  ُتعجِّ وال  لها، 

اأن كَل �سيٍء من  عن وقتها ال�ستغاٍل، واعلم 

.
(2(

عمِلَك َتَبٌع ل�سالتك«

خَر ال�سالة
َ
ال يناُل �سفاعتي غداً َمن اأ  .3

�سفاعتي غداً  َيناَل  »ال   :
P

ر�سول اهلل عن  

.
(3(

َر ال�سالَة المفرو�سَة بعد وقِتها« خَّ
َ
من اأ

)))   من ل يح�سره الفقيه - ال�سيخ ال�سدوق - ج ) - �ص 376 - 377

)2)   ال�سالة في الكتاب وال�سنة - محمد الري�سهري 

)3)   ال�سالة في الكتاب وال�سنة - محمد الري�سهري  10



ما  »اإنَّ  الخامنئي{:  االمام  �سماحة  يقول 

 
(((

الدين( عمود  )ال�سالة   : اأنَّ من  الرواية  في  قراأناه 

علينا اأن نتعامل معه بجدية. 

كان  �سواَء  ال�سالة،  على  قائمٌة  الدين  َخيمَة  اإنَّ 

اإقامة اإحدى  اأو في  ذلك في تقوى وتدّين �سخ�ض ما، 

اأو  البلدان  اأحد  تدّين  في  اأو  الدينية  المجاميع 

المجتمعات.

االهتمام  عدم  اأّن  اأثبتت  التاريخية  التجربة 

جهاده،  على  اأو  ما،  �سخ�ض  على  طراأ  اإذا  بال�سالة، 

اإخراج  الى  باالإ�سافة  الجهاد،  تعطيل  الى  �سيوؤدي 

مقاومة  الى  وتحويلها  الجهاد،  عنوان  عن  المقاومة 

هدفها الو�سول الى القدرة و اإتباع هوى النف�ض.

العزم  الذين عقدتم  واالأخوات  االخوة  اأّيها  واأنتم 

)))   بحار الأنوار، العالمة المجل�سي: ج79، �ص8)2.

االهتماُم بالصالِة
في توجيهاِت ولّي أمر الُمسلمين {
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هذا  عن  توؤّدون  اإّنما  ال�سالة،  باأمر  االهتمام  على 

المت�سّدين  اأو�سي جميع  لذا  اأكبر خدمة،  الطريق 

لهذه المهّمة بما يلي: 

) �� بذل الجهود ال�ساملة والمتوا�سلة الأجل تبيان 

عمق ال�سالة وك�سف اأ�سرارها واأبعادها الجمالية.. 

2 �� بّث االأذان المنبعث من حناجر ذات �سوت �سجي 

في كّل مكان، واأن ال يبقى حي اأو مدينة محرومة من 

�سماع نغمة االأذان. 

واأن  الم�ساجد ب�سكل منا�سب،  الغبار عن  اإزالة   ��  3

تعتبر خدمة الم�سجد عماًل ذات �سفة عاّمة و�سعبية. 

4 �� اإقامة �سالة ال�سبح في الم�ساجد. 

كّل  في  وقتها  حلول  عند  ال�سالة  تقام  اأن   ��  5

االجتماعات.. 

وباإيجاز: »اجعلوا و�سع مدن وقرى البالد ب�سورة 

بال�سالة،  االهتمام  باأجواء  َيدُخلها  من  كل  ي�سعر 

(((
ومو�سع اإقامتها«.

)))   بت�سرف ي�سير عن  الملتقى ال�سنوي ال�ساد�ص لل�سالة - 7 جمادى الأولى 7)4) 

هـ ـ زنجان و لقاء القائد بم�سوؤولي لجنة اإقامة ال�سالة- 427/8/24)هـ.

12



ما هو العالج ؟

اال�ستيقاَظ  �سادقاً  الموؤمُن  ينوي  اأن   .(

ل�سالِة الفجر.

تجنب ال�سهر مطواًل وبالتالي التاأخر في   .2

النوم والذي نتيجته الطبيعية العجز عن 

اال�ستيقاظ لل�سالة.

اأن يقوم كل منا بو�سع منّب�ه ي�سبطه على   .3

ميعاِد �سالِة الفجِر يوميا ً.

حياتنا  في  منزلتها  ال�سالة  اإعطاء  يتم  اأن   .4

فن�سبط اأعمالنا على ال�سالة ولي�ض العك�ض. 

حبِة ال�ساِلحة التي  اأن يلتزم كل مّنا بال�سُ  .5

بِه لتوقظه فجراً، وتتوا�سى فيما  تت�سل 

بينها بهذا االأمر. 
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الفجر  عند  ون�ستيقظ  مبكًرا  ننام  اأن    .6

ونتجّنب النوم بعده فبين الفجر وال�سروق 

ُيّوزع اهلل اأرزاق النا�ض، فعن اأمير الموؤمنين

Q: »..واطلبوا الرزق فيما بين طلوع 

اأ�سرع في  اإلى طلوع ال�سم�ض، فاإّنه  الفجر 

طلب الرزق من ال�سرب في االأر�ض، وهي 

بين  الرزق  فيها  اهلل  يق�سم  التي  ال�ّساعة 

عباده«.

اأن نواظب على اأذكار ما قبل النوم كقراءة   .7

ون�ساأل  الكهف  �سورة  من  االأخيرة  االآية 

اهلل تعالى اأن ُيعيننا على اأداء ال�سالة. 

فاتتنا  اإذا  والذنب  بالتق�سير  ن�سعر  اأن   .8

عدم  على  اهلل  ونعاِهَد  المكتوبة  ال�سالُة 

تكرار ذلك.
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وعن َم�سَمع كردين، قال: 

�سباحاً،  اأربعيَن   Qاهلل عبد  اأبي  مع  �سلّيُت 

وكان اإذا انَفَتَل رفَع يدّيه اإلى ال�سماِء وقال:

ذكرى ال�سيعة في اأحكام ال�سريعة - ال�سهيد الأول - ج 3 - �ص 458  (((

صليُت أربعيَن صباحًا

»�أ�صبحنا 

واأ�صبَح الُملُك هلل، 

اللهم  اأنا عبُدك وابُن عبَديك، 

ظ ومن حيُث  اللهم احفظنا من حيُث نتَحفَّ

ظ، اللهم احُر�صنا من حيُث ُنحَر�س ومن  ال نتحفَّ

حيث ال ُنحَر�س، اللهم ا�صترنا من حيث ُن�صَتر 

ومن حيُث ال ُن�صَتر، اللهم ا�صُترنا بالغنى 

والعافية، اللهم ارزقنا العافية، 

وارزقنا ال�ُصكر عليها«)1(.

أخيراً: 
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