
ó
تكون  العبد  اإيمان  ح�سب  وعلى  الإيمان،  ميزان  الة  ال�سَّ
دة  المحدَّ اأوقاتها  في  اأداوؤها  ذلك  ومن  وتكُمل؛  وتِتمُّ  �سالته 

ۀ  Kڻ  ـ:  وتعالى  تبارك  ـ  اهلل  قال  المعيَّنة،  و�ساعاتها 
 ،]`\[  Jھ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
بيُّ ح:  وفي »�سحيح م�سلم«)1( من حديث اأبي ذرٍّ ا قال النَّ

الة ِلَوْقِتَها«. لِّ ال�صَّ »�صَ

تها؛ فال  الة و�سرٌط ل�سحَّ ودخول الوقت �سرٌط لوجوب ال�سَّ
اأوقاٌت  وهي  بدخوله،  اإلَّ  ت�سحُّ  ول  بدخوله،  اإلَّ  الة  ال�سَّ تجب 
اإليها في موا�سع من كتاب اهلل،  عظيمٌة مباركٌة جاءت الإ�سارة 
وافًيا  بياًنا  ة  والفعليَّ ة  القوليَّ ح  بيِّ  النَّ ة  �سنَّ في  نًة  مبيَّ وجاءت 
. وها منهـ  �سلوات اهلل و�سالمه عليهـ  وتناقلها الم�سلمون عنه وتلقَّ

قال اهلل تعالى في �سورة الإ�سراء: Kڤ ڦ ڦ ڦ 
 ،Jچ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ٺ  ٺ  ٺ  Kڀ  وم:  الرُّ �سورة  في  تعالى  اهلل  وقال 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
واأحمد وغيرهم من  والتِّرمذي  داود  اأبو  وروى   ،  Jڤ ڤ
ِجْبِريُل  ِني  »اأَمَّ ح:  ر�سوُل اهلل  قال  ب  ا�ٍس  عبَّ ابن  حديث 
ْم�ُس  ال�صَّ َزاَلِت  ِحيَن  ْهَر  الظُّ ِبَي  َف�َصلَّى  َتْيِن؛  َمرَّ الَبْيِت  ِعْنَد   ;
ِمْثلَُه،  ُه  ِظلُّ َكاَن  ِحيَن  َر  الَع�صْ ِبَي  لَّى  َو�صَ َراِك،  ال�صِّ َقْدَر  َوَكاَنْت 
لَّى ِبَي الِع�َصاَء ِحيَن  اِئُم، َو�صَ لَّى ِبَي الَمْغِرَب ِحيَن اأَْفَطَر ال�صَّ َو�صَ
َراُب َعلَى  َعاُم َوال�صَّ لَّى ِبَي الَفْجَر ِحيَن َحُرَم الطَّ َفُق، و�صَ َغاَب ال�صَّ
ِمْثلَُه،  ُه  َكاَن ِظلُّ ْهَر ِحيَن  ِبَي الظُّ لَّى  َكاَن الَغُد �صَ ا  َفلَمَّ اِئِم،  ال�صَّ
الَمْغِرَب  ِبَي  لَّى  َو�صَ ِمْثلَْيِه،  ُه  ِظلُّ َكاَن  ِحيَن  َر  الَع�صْ ِبي  لَّى  َو�صَ

)1(   برقم )648(.

لوات والمقام يطول  للعباد، وتحذيًرا لهم من اإ�ساعة اأوقات ال�سَّ
بذكر هذه الأحاديث؛ ومن ذلك:

ح  بيَّ  النَّ اأنَّ  ب  ُعَمر  ابن  حديث  من  م�سلم)5(  رواه  r ما 

ُر َفَكاأَنََّما ُوِتَر اأَْهُلُه َوَماُلُه« اأي: كاأنَّما انُتزع  قال: »َمْن َفاَتْتُه الَع�صْ
اأي فليحذر من تفويتها  اأهٍل ول ماٍل،  اأهله وماله؛ فبقي بال  منه 

هاب. ياع والذَّ واإ�ساعتها حذَره على ماله واأهله من ال�سَّ

قال:  ح  بيَّ  النَّ اأنَّ  ا  اأن�س  حديث  من  م�سلم)6(  وروى   r
ْم�َس، حتَّى اإَِذا َكاَنْت َبْيَن  اَلُة الُمَناِفِق؛ َيْجِل�ُس َيْرُقُب ال�صَّ »ِتْلَك �صَ
ْيَطاِن َقاَم َفَنَقَرَها اأَْرَبًعا، َل َيْذُكُر اهلَل ِفيَها اإِلَّ َقِليال«،  َقْرَني ال�صَّ

والأحاديث في هذا الباب كثيرٌة.
الة؟ وما مدى محافَظتنا على  فكيف �ساأننا مع هذه ال�سَّ

اأوقاتها؟ لنحا�ِسب اأنف�َسنا قبل اأن يحا�سَبنا اهلل، ولنِزن اأعمالنا 
قبل اأن توَزن يوم لقاه، اللَّهمَّ اجَعلنا اأجمعين من المقيمين 

اتنا لذلك يا ربَّ العالمين. قنا وذريَّ الة، ووفِّ ال�سَّ
قال:  ا  اهلل  عبد  بن  َجِرير  عن  حيحني«)7(  »ال�سَّ يف 
َلْيَلَة الَبْدِر؛  اإَِل الَقَمِر  َنَظَر  اإِْذ   @ ا ُجُلو�ًسا عنَد ر�ُسوِل اهلل  ُكنَّ
وَن  امُّ ْوَن َربَُّكْم َكَما َتَرْوَن َهَذا الَقَمَر، َل ُت�صَ َفَقاَل: »اأََما اإِنَُّكْم �َصَتَ
ُطُلوِع  َقْبَل  اَلٍة  �صَ َعلَى  ُتْغلَُبوا  َل  ْن  اأَ ا�ْصَتَطْعُتْم  َفاإِِن  ُروؤَْيِتِه؛  يف 
ثمَّ  والفجَر،  الع�سَر  يعني  َفاْفَعُلوا«،  ُغُروِبَها  َوَقْبَل  ْم�ِس  ال�صَّ
 Jک ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  َقراأ  جرير: K ژ 

.]p\[
وؤية،  والرُّ الة  ال�سَّ بني  لة  ال�سِّ اإل  اإ�سارٌة  احلديث  هذا  ففي 
قال ابن رجب :: »وقد قيل يف منا�سبة الأمر باملحافظة على 

)5(  برقم )626(.

)6(  برقم )622(.
))( البخاري )554(، وم�سلم )633(.

لَّى  َلى ُثُلِث اللَّْيِل، َو�صَ اإِ لَّى ِبَي الِع�َصاَء  اِئُم، َو�صَ اأَْفَطَر ال�صَّ ِحيَن 
َوْقُت  َهَذا  ُد!  ُمَحمَّ َيا  َفَقاَل:  اإَِليَّ  الَتَفَت  ثمَّ  َفاأَ�ْصَفَر،  الَفْجَر  ِبَي 
وهي  الَوْقَتْيِن«)2(،  َهَذْيِن  َبْيَن  َما  َوالَوْقُت  َقْبِلَك،  ِمْن  الأَْنِبَياِء 
نٌة وا�سحٌة ظاهرٌة معلومٌة للحا�سر والباد، وحين دخوِل  اأوقاٌت بيِّ
وُينادي  الم�سلمين  اإليها في م�ساجد  داء  بالنِّ ُيرفع  الأوقات  هذه 
وعند  الفالح«،  على  حيَّ  الة،  ال�سَّ على  »حيَّ  حمن:  الرَّ ن  موؤذِّ

رى، وفي الممات يحمد العبد التُّقى . باح يحمد الَقوم ال�سُّ ال�سَّ
الأَْنِبَياِء  َوْقُت  »َهَذا  الحديث:  هذا  في   ; جبريل  قول  ل  وتاأمَّ
لوات اأوقاٌت  ِمْن َقْبِلَك«؛ وبه ُيعلم اأنَّ هذه الأوقات الخم�سة لل�سَّ
الة  ال�سَّ عليه  ـ  د  محمَّ نا  نبيِّ قبل  من  ين  بيِّ النَّ عند  لوات  لل�سَّ
ا يدلُّ على عظم مكانة هذه الأوقات ورفيع �ساأنها،  الم ـ، ممَّ وال�سَّ
ر  ويتذكَّ العامل،  ف  ويتوقَّ ائم،  النَّ فيها  ي�ستيقظ  اأوقاٌت  واأنَّها 
الغافل، ويتَّجه الجميع اإلى بيوت اهلل ـ تبارك وتعالى ـ لأداء هذه 

دة المعيَّنة. لوات في اأوقاتها المحدَّ ال�سَّ
الة تفويُت اأوقاتها وعدُم اأدائها في اأوقاتها،  وِمن اإ�ساعة ال�سَّ

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  Kہ  ـ:  وتعالى  تبارك  ـ  اهلل  قال 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭo\[ J[ ؛ قراأ عمر بن 
اإ�ساعُتهم ترَكها،  : هذه الآية ثمَّ قال: »لم تكن  عبد العزيز 

K ڃ  ـ:  وتعالى  تبارك  ـ  اهلل  وقال  الوقت«)3(،  اأ�ساعوا  ولكن 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇê\[ J[؛ 
الة عن وقتها«)4(. رون ال�سَّ ا�س ب: »الَّذين يوؤخِّ قال ابن عبَّ

ِجدُّ خطير وهو من دلئل  اأمٌر  الة عن وقتها  ال�سَّ تاأخير  اإنَّ 
نا ح اأحاديُث كثيرٌة اإنذاًرا  ين، وقد جاء في هذا عن نبيِّ ة الدِّ ِرقَّ

م تخريجه )�س13(. )2(  تقدَّ
)3(  »تف�سري الطربي« )216/18ـ ط. �ساكر(.

)4(  »تف�سري الطربي« )631/24(.
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ة روؤية  وؤية: اأنَّ اأعلى ما يف اجلنَّ التني عقيب ذكر الرُّ هاتني ال�سَّ
التان،  ال�سَّ هاتان  الأعمال  نيا من  الدُّ ما يف  واأ�سرف  أل،  اهلل 
أل  اهلل  وروؤيُة  ة،  اجلنَّ دخوُل  بها  يرجى  عليهما  فاملحافظة 

فيها«)8(.
»اإِنَُّكْم   :@ بيِّ  النَّ قوَل  �سمُعوا  ملَّا  حابة  ال�سَّ اأنَّ  �سكَّ  ول 
وَن يِف ُروؤَْيِتِه«  امُّ ْوَن َربَُّكْم  َكَما َتَرْوَن َهَذا الَقَمَر، َل ُت�صَ �َصَتَ
قد جال يف نفو�سهم �سوٌق عظيٌم، وت�ساوؤٌُل عن العمل الَّذي ينال 
بيِّ @ وكمال بيانه  به هذا املطلب اجلليل، ومن متام ُن�سح النَّ
اأن اأجاب عليه دون اأن ُي�ساأل؛ فقال: »َفاإِِن ا�ْصَتَطْعُتْم اأَن َل ُتْغلَُبوا 
ويف  َفاْفَعُلوا«،  ُغُروِبَها  َوَقْبَل  ْم�ِس،  ال�صَّ ُطُلوِع  َقْبَل  اَلٍة  �صَ َعلَى 
ُتنال  القيامة ل  أل يوم  روؤية اهلل  اأنَّ  اإل   @ اإ�سارٌة منه  هذا 
 Jڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  Kٹ  الأماين:  د  مبجرَّ
واإقباٍل على اهلل  بدَّ من عمٍل وِجدٍّ واجتهاٍد  ]\`[، بل ل 
بيُّ @ اإل الأ�سباب الَّتي ينال  ـ تبارك وتعال ـ، ولهذا اأر�سد النَّ
ـ  عظيمتني  �سالتني  اإل   @ فاأر�سَد  أل،  اهلل  روؤيَة  العبُد  بها 
ا  وهما الَفجر والَع�سر ـ، وقد ورد يف �ساأنهما ن�سو�ٌس كثريٌة جدًّ
وملا  الف�سل،  فيهما من عظيم  ملا  هما  ف�سلهما، فخ�سَّ على  تدلُّ 
ُته واأعاَنه  ا�س، فَمن �سَمت همَّ فيهما من الثِّقل على كثرٍي من النَّ
التني فهو ملا �سواهما  قه للمحافظة على هاتني ال�سَّ اهلُل أل ووفَّ
ًة مفتاح  لوات اأكرث حمافظًة، بل اإنَّ �سالة الفجر خا�سَّ من ال�سَّ
والهتمام  الة  ال�سَّ لهذه  بالنُّهو�س  أل  اهلُل  اأكرمه  ومن  اليوم، 
العبد يف  فاإنَّ ما يكون من  اليوم؛  ة  بقيَّ لوات  ال�سَّ اأُِعني على  بها 
لف: »يوُمك  ة اليوم، كما قال بع�س ال�سَّ الفجر ين�سحب على بقيَّ

له تِبعَك اآخُره«.  مثل جَمِلك؛ اإْن اأم�سكَت اأوَّ

نيا اأموًرا كثريًة  ويف قوله: »اأَْن َل ُتْغلَُبوا« اإ�سارٌة اإل اأنَّ يف الدُّ

)8( »فتح الباري« )323/4(.

اأكرث  وما  التني،  ال�سَّ هاتني  على  املحافظة  على  ا�س  النَّ تغالب 
الة  ال�سَّ على  يغلُبه  َمن  ا�س  النَّ فِمن  هذه،  اأيَّامنا  يف  وارف  ال�سَّ
هم يغلبه حديٌث  اي، وبع�سُ نيا �ُسرب ال�سَّ الَّتي هي زينة احلياة الدُّ
ا�س  تاِفٌه، و�سَمٌر ماِجٌن، ولهٌو باطٌل، وم�ساهداٌت رديئٌة، ومَن النَّ

وم والك�سل، وهكذا. َمن يغلبه النَّ

ر  يوؤثِّ ليم  ال�سَّ حيح  ال�سَّ العتقاد  اأنَّ  على  دللٌة  احلديث  ويف 
ازداد  يقيُنه  اإمياُنه وقوَي  ازداد  العبد و�سلوكه؛ فكلَّما  على عمل 

ا وعماًل وبذًل وحمافظًة على طاعة اهلل. ا�ستقامًة وِجدًّ
ي�ساأل   @ نبيُّنا  كان  وؤية  والرُّ الة  ال�سَّ بني  الرتباط  ولهذا 
ة العظيمَة والثَّواَب  اهلل يف خامتة �سالته قبل اأن ي�سلِّم هذه اللَّذَّ

اجلزيل.
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