موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟
لفضيلة الشيخ :مشاري الخراز
رابـط الــمادة:
بسم اهلل الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:

http://www.way2allah.com/khotab-item-77544.htm

بكاء أنس بن مالك -رضي اهلل عنه-
أنسسس بسسن مالسسك سسساام رسسسول اهلل -صسسلى اهلل عليسسه وعلسسى آلسسه وسسسلم ،-كسساي كبكسسي كلمسسا ت س كر ح سا عظيم سا مسسن سسو
المسسسلمين ،اسسسمه " س تسس ر" كبكسسي وال تظسسن أي بكسساء الرسسسال سسهل ،أتسسدري لمساذا كسساي كبكسسي إذا تس كر نس ا النصسسر
العظسيم؟ "تسس ر" نس ه مدكنسف ارسسيف نصسينف ،اس صسع
المسسلموي رصسسف لسسدسول الحصسسن ف حسوا بعس

حهسا علسى المسسلمين حاصسرونا سسنف ونصس  ،و جسةة وسسسد

الحصسسن يبيسسل الفجسر ب ليسسل ،لسسم كفوتسسوا المسسلموي نس ه اللحظسسف بسسل

انهمسسرج سيسسوم المسسسلمين ااسسسل الحصسسن واار ل سساء رني س بسسين فالفسسين ألف سا مسسن المسسسلمين ومئسسف وسمسسسين ألف سا مسسن
الفرس ،كاي ي ال ي من هى الضراوة و ي النهاكف كالعااة كاي النصر بفضل اهلل تعالى نلي للمسلمين.
ومع ذلك كاي أنس -رضسي اهلل عنسه وأرضساه -كلمسا تس كر نس ا الفس بكسى ،لمساذا؟ ألنسه انشسلل بالمعركسف فات سه صسالة
الصب  ،مرة واندة ي نياته ضاعت عليه صالة الصسب

يبكسي عليهسا لسوال نياتسه مسع أنسه معس ور ،إنسه كساي سي س سر

كاي كحارب لكن ال ي ضاع منه أمر عظيم ،لو كنا ال كن حنا تس ر ل فاسرنا بةننا وتنا الفجسر ألسسل المعركسف ،ك سول
أنسس بسن مالسسك -رضسي اهلل عنسه" :-ومسسا تسس ر ل سد ضساعت منسي صسالة الصسسب  ،ومسا وااج أي لسي السسدنيا سميعسا بسسدوي
ن ه الصالة".
ل ة صالة الفجر
كا اهلل ما ني ن ه الل ة الموسواة ي صالة الفجر ،ال ي سعلت األب ال كبكوي؟ ،اسةلوا الس كن كمشسوي سي الظلمساج
إل سسى المس سساسد وس سسيجيبونكم ،اس سسةلوا النس سساء الالت سسي كسس س ي ظن يب سسل أي ت ل سسع الش سسمس والبي سست س سساكن والك سسل ن سسا م
كخبرونكم ماذا كشعروي ،أعسر أي نسءالء سميعسا يسد ك عبسوي أنيانسا لكسن الرانسف ال سي تع سيهم إكانسا صسالة الفجسر علسى
مدار اليوم تس حق ن ا وأكثر.
كما أ ّي ال كن ك مرنوي صبانا كشعروي ب ع ولكن النشاط والصحف واالن عام ال ي تع يهم إكانا ن ه ال مساركن لسوال
اليسسوم تسس حق نس ا ال عس وكس لك األمسسر بالنسسسبف لصسسالة الفجسسر بسسل نسسو أولسسى ،نس ا ال عس إذا كسساي ألسلسسك كسسا رب سسال
كضرني ،إذا كاي كرضيك ةنا كرضيني ،إذا كنت تحبه كا إلهي كل شيء كهوي ،أنسم شسيء أي تحبنسي أنست وأي ت بلنسي
ه ا ككفيني.
ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟ من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
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ع س ابي ي سك ع س ب وبعدي ي سك ي سرب
أنت عنس سدي كروني بل أنت منها أن
نسبي مس سن الح أن سي لما ت سح أن
إذا كاي ن ا نو تفكيرنا ي العبااة سو نشعر بالل ة يها ،أما إذا كنا ط نن ظر م ى نصل إلسى مرنلسف ال شسهد فسم
السالم؛ لكي نرسع إلى النوم بعد الصالة مباشرة ،كي سنجد نالوتها؟!
صالة الفجر تةمين لحياتك
وإذا تةملسست األعمسسال ال سسي ت س حمس أفنسساء أااء لهسسا س س رأ أنسسك كنسست تن ظسسر بعسسدنا شسسيئا ،مسسثال ال س ي كصسسبر علسسى
العمسسل وسسسوا مكا سآج ونسسوا م ماليسسف علسسى العمسسل ا ضسسا ي ،والس ي كصسسبر علسسى السسسفر مسسا تعر سسه مسسن سسسعااة وتسسروك
سيحصل لك بعدما تصل إلى مكاي السفر ،ونك ا.
وكس لك إذا أراج أي تحسسس بلس ة الفجسسر عليسسك أي ت ةمسسل مسساذا سسسيحدث إذا صسسليت الفجسسر! ،إي الس ي كصسسلي الفجسسر
تحدث له أمور عجيبف لو علمها لمن إلى الصالة زنفا ،إي واهلل.
العم ممسف" ،كعنسي صسالة العشساء ،والصسب كعنسي
يال رسول اهلل -صسلى اهلل عليسه وعلسى آلسه وسسلم" :-ولسو لكعلمسو مي مسا سي م
صالة الفجر" ،ألتمس لون مما ولو من لبسوا" صحي البخاري

ولكسسي أيسسرب لسسك مسساذا سسسيحدث ،اعنسسي أيربهسسا لسسك بمثسسال ،أال تسسرأ أي كثيسسرا مسسن النسساس كحس أي كسءمن سسي شسسركاج
ال سسةمين علسسى م نياتسسه ونياتسسه ،ليس صسسالة الفجسسر نسسي عبسسارة عسسن تسسةمين شسسامل كحميسسك وكعوضسسك لسسوال اليسسوم ولسسوال
الليل أكضا ،إنها تءمن لك كومك من المخالر تماما.
هسسو سسي ذمسسف اهلل" ،أي سسي نفظسسه

يسسال رسسسول اهلل -صسسلى اهلل عليسسه وعلسسى آلسسه وسسسلم" :-مسسن صسسلى صسسالةم الصسسب
سنم"
ورعاك ه " ،ال ك لبنَّكم اهلل من ذم ه بشيٍء ،إنَّه من ك لبه من ذم ه بشسيٍء كدركسه ،فسم ككبهسه علسى وسهسه سي نسار سه م
صحي مسسلم نسسةل اهلل العا يسف والسسالمف ،سسبحاي اهلل منس أي تصسلي الصسب إلسى أي كسةتي ويست صسالة الفجسر ال ساام
أنت ي نماكف اهلل.
يصص من الوايع:
اسس مع إلسسى نس ه ال صسسف ،سسي كسسوم مسسن األكسسام أمسسر الحجسساد سسسالم بسسن عبسسد اهلل ب سسل رسسسل ،سسال سسسالم للرسسسل أصسسليت
الصب ال الرسل :أسل ،ال له ان لق ال له الحجاد مسا منعسك مسن ي لسه ،سال سسالم نسدفني عبسد اهلل بسن عمسر
كومسه" صسححه
أنه سمع رسسول اهلل -صسلى اهلل عليسه وعلسى آلسه وسسلم -ك سول " :ممسن صسلَّى ال ه
صسب م كسا مي سي سسوار اللَّسه م

األلباني كرنت أي أي ل رسال أساره اهلل.

بل و ي زماننا ن ا ندفت يصف سميلف ،مرة من المراج كاي ننا أب يد ذن إلى المسجد مسع ابنسه الصسلير ،وبعسد
الصسسالة يسسال ا مسسام سسسالرة ذكسسر يهسسا نس ا الحسسدك "مسسن صسسلى صسسالةم الصسسب
ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟ من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"

هسسو سسي ذمسسف اهلل" المهسسم بعسسد أي سسسرد
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األب مع ابنه من المسجد يال االبن كا أبت ما معنى :من صلى الفجر هو ي ذمف اهلل؟ سال األب كعنسي سي نفس
اهلل ورعاك ه ال االبن كعنسي أكسوي سي نفس اهلل لسوال اليسوم ،يسال :أسسل ،سال إذي كسا أبست أك ظنسي دسدا إلسى صسالة
الفجر ،ال األب أنت صلير وإذا كبسرج إي شساء اهلل أبسدأ بإك اظسك ،يسال االبسن أبسدا البسد أي أيسوم ،سال األب لمسا
تكبسسر إي شسساء اهلل ،يسسال االب سن البسسد أي أيسسوم وإال لسسن أذن س إلسسى المدرسسسف ،لبع سا األب اب سسسم ونسسو كظسسن أنهسسا سسط
نماسسسف ألفسسال كعنسسي ال أكثسسر لسسم كويظسسه لبعسسا ،ويامسست األم ك سساط ال فسسل بعسسد ذلسسك إلسسى المدرسسسف ،سسال االبسسن لمسسا
اس ي ؟ نل أذّي الفجر كا أمي؟ ألي أبي سيةس ني للمسجد الت األم أنت اآلي صسلير وبعسد صسالة الفجسر ان هست
أبو للمسجد ي صالة الفجر ال االبن لن أذنس للمدرسسف ،كسا ولسد

اآلي ،يم اآلي للمدرسف وإذا كبرج سيةس

ماذا ت ول ،يال لن أذن ناولت األم ،ناول األب ال ا دة عال لم ك ن  ،و ي اليسوم ال سالي يسام األب ك ساط ابنسه
إلى الصالة المسةلف أصبحت سد اآلي ن االبن للصالة فم ذن للمدرسف..
لكسن المشسسكلف اآلي أنسه لسسم كك س الواسس المنملسسي ألنسسه كساي دا بسا بسساألمس سال المسسدرس لل الميس الس ي لسسم كك س
الواس  ،لي

لكي أضربه وي بع

ال لبف ومنهم ن ا ال فل وأسس كضسربهم وانسدا وانسدا لكسن لمسا وصسل إلسى

صسسانبنا الصسسلير ،يسسال المسسدرس لسسه ا س كسسد

سسال الصسسلير لسسن تضسربني ،اسس لرب المسسدرس مسسن كلم سسه ،يسسال كيس ال

أضربك؟ ل د ضربت ال المي وسةضربك مثلهم ،ال ال فل أما أنا لن تس يع أي تضربني لض المسدرس ،سال
ما ال ي كمنعنسي أي أضسربك؟ سال ال فسل ألننسي صسليت الفجسر ويسد يسال النبسي -صسلى اهلل عليسه وعلسى آلسه وسسلم:-
" ممن صلى صالة الصب

هو ي ذ َّمف اهلل" ،أنا ي ذمف اهلل ،لبعا المدرس اب سم ويال ن ه المرة لن أضربك.

لبعسا ال أنسسد كءكسسد تصسسر ال فسسل أي ال كس ن إلسسى المدرسسسف وال كك س الواسس  ،ولكسسن أرأكس م تسسةفر ال فسسل بحسسدك

رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلسى آلسه وسسلم ،-تةمسل كيس أي براءتسه تجاوبست مسع السوني الس ي ال كن سق عسن الهسوأ،
ألسنا نحن أولى بها ونحن مكلفوي شرعا بالصالة على وي ها؟ بلى واهلل.
فواب صالة الفجر
وعالوة على ال ةمين ال ي نصلت عليه ي اليوم ،إنك س حصل على تةمين آسر ي الليسل أ ضسل مسن تسةمين الحيساة
ال س ي كءمنسسه بع س

النسساس ،إي صسسالة الفجسسر س س مكد عمسسر بم سسدار الثل س ت ركب سا ،مسسثال إذا كسساي مسسن المف سسر

أنسسك

س عيش سمسف وسبعين عاما إنها س صب مئسف عسام ،وإذا كنست سس عيش مئسف عسام إنهسا س صسب أكثسر مسن مئسف وفالفسين
سنف ،ونك ا ..كي ؟
أليس النوم سمءا مف واا مسن عمسر ؟ بلسى هسو ال كوضسع سي ميسماي نسسناتك وال شسيء ،كسل كسوم فمساي سساعاج ضسا عف
من الحسناج ،إذا كانت بال نيف هو نوم ط ،أما إذا كنت تصسلي الفجسر سي سماعسف سسو كوضسع سي ميمانسك ليسل
ساء
كامل مسن الصسالة وال يسام والركسوع والسسجوا ،يسال رسسول اهلل -صسلى اهلل عليسه وعلسى آلسه وسسلم" :-مسن صسلى العش م
ٍ
ٍ
سل كلَّسه" صسحي مسسلم ،ليلسف كاملسف
ي سماعف كةنما يام نص م الليل ،ومن صلى الصب م ي سماعف كةنما صلى اللي م
من السهر وال ع والصالة ،كمكنك أي تحصل عليها بركع ين ،مع أنك كنت البارنف نا م ي راشك ،لكن سبحاي
ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟ من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
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اهلل أال كجعلك ن ا تفر وأنت تصلي الفجر ،الصرانف واج ن ا كع بر سسارة.
صالة الفجر تةمينا لك عند الصراط
وكسسل تسسةمين ت سسوم بسسه سسي نياتسسك سسإي نس ا ال سسةمين ككسسوي سسي السسدنيا سسط ،ال سسةمين الونيسسد الس ي كسس مر معسسك إلسسى كسسوم
ال يامسسف نسسو صسسالة الفجسسر ،ألي ال يامسسف إذا بسسدأج سسإي الخلسسق كبعثسسوي كومهسسا سسي ظلمس ٍسف شسسدكدة" ،ظل ممسساج بمس لعضس مسها مس لسو م
د كم مده لم لم كم مك لد كمس مر مانا" النور04:
بمس لع ٍ إ مذا أم لس مر م
ولسسو كسساي األمسسر ك ويس عنسسد نس ا الحسسد ،لكسساي نينسا ولكسسن المصسسيبف كجس علينسسا مسسع نس ا الظسسالم أي نعبسسر شسسيئا كسسسمى
الصسراط المسس يم ،ونس ه مسسن أنسسم مرانسسل اآلسسسرة ،لدرسسسف أي اهلل تعسسالى سعسسل لنسسا سسي كسسل ركعسسف نسسدعو ون لس منسسه أي
يم" الفاتحسسف ،6:سسي كسسل ركعسسف أل ّي ن س ا
كرشسسدنا إلسسى ال ركسسق أفنسساء عبسسور ن س ا الص سراط ،ن سسول "انسسدنما الصس مسرا م
ط اللم لس سم م

الصراط عبارة عن سسر يسد وضسع سو سهسنم -نسسةل اهلل العا يسف -ونسو اييسق ،نحيس  ،أا مسن الشسعرة ونساا أكضسا

أند من السي  ،كما ذكر النبي -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم -ت منلسق األيسدام مسن عليسه والضسابط سي عبسور نس ا
الجسسسر المخيس

سسي وسسسط نس ا الظسسالم ،نسسو النسسور بحسس مسسا ككسسوي لسسدكك مسسن نسسور ككسسوي عبسسور وكع سسي اهلل تعسسالى

للنسساس النسسور علسسى يسسدر أعمسسالهم ،مسسنهم مسسن كع سسى نسسوره مثسسل الجبسسل العظسسيم ،ومسسنهم مسسن كع سسى نسسوره أصسسلر مسسن ذلسسك،
مسسنهم مسسن كع سسى مثسسل النخلسسف بيسسده ،مسسنهم مسسن كع سسى أصسسلر مسسن ذلسسك ن سسى ككسسوي آسسسرنم رسسسال كع سسى نسسوره علسسى نجسسم
ش لوا يه موإ مذا أمظللم مم معلمليه لم يماموا" الب رة04:
اء لمه لم مم م
إبهام يدمه كضيء مرة وكن فئ مرة "كلَّ مما أ م
مض م
وس كوي سرعف عبور على ن ا الصراط بحس نجم النور ال ي تملكه ،منهم مسن كمسر علسى الصسراط ك ر سف العسين،
ومسسنهم مسسن كمسسر كسسالبر  ،ومسسنهم مسسن كمسسر كالسسسحاب ،مسسنهم مسسن كمسسر كسسالرك  ،م سنهم مسسن كمسسر كسسالفرس ،مسسنهم مسسن كمسسر
كالرسل المسرع ،منهم من كمشي مشيا ،منهم من كمنس زنفسا ،كسل نس ا بحسس كميسف النسور ال سي كملكهسا ،مسن نسو
ال ي سيكوي ننا عمكما مر سوع السرأس؟ إنسه أنست ،أنست كسا مسن كنست تصسلي الفجسر سي وي هسا ،إي واهلل إنسه أنست ،نس ه
بشارة لك ،ليست مني بل من رسول اهلل -صلى اهلل عليسه وعلسى آلسه وسسلم ،-يسال رسسول اهلل -صسلى اهلل عليسه وعلسى
كوم ال يامف" صححه األلباني ،اهلل أكبر
الم ّ
آله وسلم" :-ب ّ
شا ين ي الظهلمم إلى المساسد بالنور ال ام م
شر م
نل رأكت ي نياتك تةمينا أرب من ن ا؟ إنه كو ر الحماكف لك ي أفناء اليسوم ،وكسس ثمر لسك وي سك أفنساء الليسل ،ن سى
ي أنوال كوم ال يامف ك وم ب سةمين أس سر مرنلسف لسك ،مرنلسف العبسور علسى الصسراط المسس يم سط م ابسل ركع سين افن سين
لن تةس منك أكثر من عشر ايا ق.
انرص على صالة الفجر
أال كس لرب ا نساي بعد ذلك من ال كن كحرصوي على االسس ي اط للعمسل أكثسر مسن نرصسهم علسى االسس ي اط لصسالة
الفجر! ،أال كس ونش المءمن عندما كخرد من المنمل جرا ال كرأ ي ال ركق أندا ديره ،ال كوسسد أنسد كخسرد مسن
المنمل إلى المسجد إال ناارا فم بعد ساعف أو ساع ين ط كك

الشارع بالمنام والناس ،ما الس ي نسدث؟ اوامساج،

مدارس ،وزاراج ،كعني تركد أي كخصموي علينا ،سبحاي اهلل!.
ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟ من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
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ك ول أند المسءولين اليهوا لن كس ع المسلموي أي كن صروا علينا ،ن ى ككوي عسدانم بالمسسجد سي صسالة الفجسر
كعدانم ي صالة الجمعف.
عسسال كسساي صسسال السسدكن األكسسوبي كربسسي سيشسسه علسسى الصسسالة سصوص سا ييسسام الليسسل وصسسالة الفجسسر ،وكلمسسا مسسر علسسى يسسوم
كصلوي ي الجيش ك ول من ننا كةتي النصر ،وكلما مر على يوم نا مين ك ول من ننا تةتي الهمكمسف ،يسد ك سول يا سل أنسا
كثيسرا مسسا تفسسوتني صسسالة الفجسر ،نسسل كوسسسد نسسل كمكننسسي مسن االسس ي اط لصسسالة الفجسسر ،سسءال وسيسسه ،سسي الح ي سسف نعسسم،
كوسد نل سحري لالس ي اط لصالة الفجر ولكن ال كسع الويت ل كره اسمحوا لي أي أؤسله للحل سف ال اامسف ،نسراكم
على سير إي شاء اهلل عم وسل.
تم بحمد اهلل
شاندوا الدرس للنشر على النت ي يسم تفركغ الدروس ي من دكاج ال ركق إلى اهلل تفضلوا ننا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟ من سلسلة "كيف تتلذذ بعبادتك؟"
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