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  المبحث األول
  :  اإلطار العام للبحث

ـه ـًا ف ار ًا م م سـلطانه، إن الحمد  حمدًا طي غـي لجـالل وجـه وعظـ ونصـلي  مـا ين
عدالنبي األمي  سيدنا دمحم بن عبد هللا ونسلم على      :الصادق األمين أما 

ة اليــومف ــة ُتنشــئ عليهــا  حاجــة األمــة اإلســالم إلــى أســاليب خاصــة مــن التر
ة اليوم الصالة ، فأ قوة فـي العـالم تنشـأ ع ليهـا أبناءها، وأبرز ما يؤثر في هذه التر

تلقـى دروسـها  األمة هي أفضل من هذه القوة التي تغرسها الصالة فـي نفـس المسـلم و
  .خمس مرات في اليوم والليلة 

ـة، وصـلة بـين العبـد ورـه، وٕاقامتهـا مـن أكبـر عالمـات    إن الصالة راضة بدن
ر  ـات الشـ ة  تعالى، وأظهر آ مان، وأعظم شعائر الدين، وأجلى مظاهر العبود اإل

عة ليلة المعـراج . نعمه التي ال تحصى على ومن فضلها أنها شرعت في السماء السا
ــه،  مــة ذلــك لتكــون معراجــًا يرقــى بهــا المصــلي إلــى ر ــادات وح علــى غيرهــا مــن الع
وصـــلة بـــين العبـــد وخالقـــه، وعالمـــة صـــحتها وقبولهـــا أن تمنـــع صـــاحبها مـــن الـــذنوب 

ه عن المعاصي والفواحش واآلثام    .وتحج
لمين إذا حافظوا على الصلوات في األوقات والجماعات وأقاموها على إن المس  

الء والشـقاء،  ر واسـتراحوا مـن الـ ما أمر هللا تعالى النتهوا عن الفحشاء والمن وجهها 
م وأَشـد تَثْبِيتًـا      وعاشوا آمنين مطمئنـين  ا لَهــريخ لَكَـان بِـه ظُونوعا يلُوا مفَع مأَنَّه لَوو)1(  ، } إِن

 ونعنا تَصم لَمعي اللَّهو رأَكْب اللَّه كْرلَذنكَرِ والْماء وشنِ الْفَحى عهتَن لَاة2(}الص( .  
فـ اً عتبر تجديدإن أداء الصلوات في وقتها    مـان، وتنظ للـروح والجسـم مـن  اً لإل

فــرةً  ائــث، بــل م ــال ملسو هيلع هللا ىلص الخ ــائر ق ــم تغــش الك الصــلوات الخمــس (      : للــذنوب مــا ل
ائر فارات لما بينهن ما لم تغش الك   .) 3()والجمعة إلى الجمعة 

                                                
ة سو  - 1  ) 66(رة النساء اآل
ة  - 2 بوت اآل  ) . 45(سورة العن
ح مسلم  –مسلم بن الحجاج  - 3 اء التراث العري  –صح اقي  –بيروت  –دار إح  –تحقي دمحم فؤاد عبد ال
1/209 
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ة الفاضحة  عة القنوات الفضائ م الديني ونقص الوازع الترو ومتا عد عن التعل إن ال
ع الصلوات وخاصة صالة الفجر  ل ذلك أد إلي تض   .وغيرها مما يجلب السهر 

  
ـه األبنـاء أل والبد  األسـرة فـي توج ـة المتعلقـة  داء هـذه الشـعيرة من بذل الجهود الترو

ـة تحـث النـاس علـى الصـالة فـي المسـاجد  في وقتها وفي  ذلك جهود دعو جماعة ، و
ـذلك تـتم الفائـدة فـي المجتمـع عامـة وخاصـة فـي ... والمدارس ودور العلم المختلفـة  و

اب من الجنسين الذين يتقاعس   .ون عن أداء تلك الشعيرة في وقتها وفي جماعة فئة الش
ــع الصــلوات الخمــس المفروضــة لوجــد أن لكــل صــالة فوائــد عديــدة    إن اإلنســان لــم تت

حــث صــالة الفجــر  احــث إلــي تنــاول هــذا ال ال تحصــى وال تعــد ، وهــذا بــدوره دعــا  ال
اب وهي  ة وذلك ألس مها الترو   :ق

ما في وقتها وفي جماعة تقاعس الكثير من جيل اليوم عن صالة )1(   .الفجر ال س
مان والنفاق في المسلم  )2( قاس بها درجة اإل  .هي من األعمال التي 
ة  )3(  .إنها من الصلوات المشهودة التي تشهدها المالئ
النفع على من يلتزم بها في وقتها وفي جماعة )4(  .لفوائدها العديدة التي تعود 

حـــث ، اســـ       احـــث لهـــذا ال ـــة لشـــعيرة صـــالة الفجـــر وطرقـــة تنـــاول ال م الترو ا القـــ تن
عين في ذلك  ة  والتا ر نماذج  من سيرة الصحا ة معززًا ذلك بذ   .طرقة وصف

حث  لة ال   :مش
حثـت  عدم المحافظة علـى أداء الصـلوات فـي أوقاتهـا وخاصـة صـالة الفجـر التـي    

ـة  وتحجـ ـة عليها األحاديث النبو م الترو ـن  ، الصـالة  لهـذهب اإلنسـان عـن القـ م و
حث في ما  لة ال اغة مش ة لشعيرة صالة الفجر ؟ ص م الترو   .الق

م  - ـــةمـــا مفهـــوم القـــ اب التـــي تعـــين علـــى أداء صـــالة  الترو ة ؟ ومـــا األســـ اإلســـالم
  .الفجر في وقتها وفي جماعة 

حث   :أهداف ال
حث إلى تحقي اآلتي    -:يهدف ال

ـات واأل )1( ـة وسـيرة السـلف الصـالح ترغيب جيل اليوم من خـالل اآل حاديـث النبو
  .في أداء صالة الفجر في وقتها وفي جماعة 
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ة  )2( ة والصـح ة واالقتصاد ة واالجتماع ة والروح مان ة اإل عاد الترو ا األ استن
ة لشعيرة صالة الفجر  ة والجهاد م  .والتعل

اب التي تعين على أداء صالة الفجر في جماعة وفي وقتها )3( ر األس  .ذ
  
حث حد   :ود ال
ـة لشـعيرة صـال  م الترو حث على دراسـة القـ ة الفجـر فـي وقتهـا وفـي جماعـة قتصر هذا ال

قة  فق    :الدراسات السا
دراسة مستقلة     حث  ه أنه لم يتطرق أحد لموضوع هذا ال احث وتقص   حسب علم ال

حث  ل ال   : ه
احث وعدد من المطالب عل     حث من أرعة م تكون هذا ال   :ى النحو التاليو

حث األول    :الم
  .المقدمة          
حث           لة ال   .مش
حث             .أهداف ال
حث             .حدود ال
قة             .الدراسات السا

حث الثاني  حث : الم م العامة الواردة في ال   .اإلطار النظر للمفاه
ادينها: المطلب األول  ة وم م الترو   . مفهوم الق
ة وأهدافها في اإلسالم : المطلب الثاني    .مفهوم التر

حث الثالث  م: الم طة من شعيرة صالة الفجر الق ة المستن و   . التر
ة : المطلب األول  ة والروح مان ة اإل م الترو   .الق
ة : المطلب الثاني  ة واالقتصاد ة االجتماع م الترو   . الق
ة: المطلب الثالث  م الترو ة  الق ة ( الصح   ) .الجسم
ع  ة : المطلب الرا م ة التعل م الترو ة ( الق   ) .العقل

ة : المطلب الخامس  ة الجهاد م الترو   .الق
ع حث الرا اب التي تعين على أداء صالة الفجر في وقتها وفي جماعة: الم   . األس

  -: الخاتمة وتشتمل على
  النتائج ) أ(
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ات ) ب(  التوص
  اجعقائمة المصادر والمر      

  
  

   ثانيالمبحث ال
  

ممفهوم : المطلب األول  ثاإلطار النظري في المفاهيم العامة الواردة في البح ادينها الق ة وم   : الترو
مة في اللغة    :مفهوم الق

مة واحدة ،        قـوم مقـام الشـيءالق مـة ثمـن الشـيء وأصله الواو  ألنه  م ،  ، والق ـالتقو
قول ما بينهم  ،تقام: و ـم قامـت  وٕاذا انقاد الشيء وه ف قـال  واستمر طرقته فقـد اسـتقام ، و

ــة اســتقمت المتــاع  قــول أهــل م م ،  ــم بلغــت ، واالســتقامة والتقــو أ قومتــه  : ناقتــك ، أ 
مة الش   . )1(يءوقيل من ق

ة في االصطالح العلمي مة الترو   :مفهوم الق
م من جهة نظ       احث أهم التعرفات للق ة يتناول ال ة اإلسالم   . ر التر

ــاد تحــث علــى الفضــيلة  ة التــي حثنــا عليهــا ديننــا الحنيــف مــا هــي إال م م اإلســالم فــالق
ـالمعروف  ـاألمر  وموجهات السلوك اإلنساني لصالحه وصالح مجتمعه ، وتستمد أصـولها 

صـورة صـرحة أو قـد –والنهي مـن القـرآن وسـنة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  ر  ة  وهـي قـد تـذ تكـون ضـمن
)2 ( .  

م تلـــك  الصـــفات المرغـــوب فيهـــا والتـــي     ة  تنمـــي وقيـــل القـــ فـــي اإلنســـان قدراتـــه الجســـد
ة ة والنفس ة  وقواه الروح   ) .3(والعقل
                                                

 .  12/500 -بدون تارخ –بيروت  -دار صادر –لسان العرب  -ابن منظور   )1
ه الصاو   )2 م اإلس –دمحم وج ة الق ة  –الم ة التر ل ات  ) 7(العدد ) 7(جامعة قطر، السنة  –حول

  . 261م ص 1990
  
  
 

اظم   )3 م  ة  –دمحم إبراه م  الطل ة  –تطورات في ق ت   . 4م ص1962-القاهرة  –نجلو األم
  
  
  
  
 



 7

ة  و م التر   :مجاالت الق
ــادين يجــب أن تغــرس فــي اإلنســان    ــة فــي اإلســالم مجــاالت واتجاهــات وم إن للتر

ادين المسلم حتى ينمو نموًا متكامل ة ومن هذه الم   :الشخص
ة مان ة اإل   :التر

ـان اإلسـالم،    ـده منـذ تفهمـه أر مـان، وتعو أصـول اإل ومعناها ر الولد منـذ تعلقـه 
ــاد الشـرعة الغــراء  مـه منــذ تمييــزه م ــة . )1(وتعل ــة التر مان ــة اإل طلــ علـى التر انــًا  وأح

مان هو أساس إصالح الولد، ومالك ة، فاإل ة العقد ة والنفس   .تريته الخلق
ـة هـي إكسـاب الفـرد مجموعـة مـن الحقـائ    مان ـة اإل وفي تعرف آخر نجد أن التر

مـر بهـا،  ـع المراحـل التـي  مـان عبـر جم ة اإل قضـ مة المتعلقـة  م والتصـورات السـل والمفاه
ـر والخلقـي والن شخصـيته علـى الصــعيد الف مالـه اإلنسـاني واالرتقــاء  فســي مـن أجـل بلــوغ 

)2(.  
ة ة الخلق   :التر

ــة التــي  ة والوجدان ــة والفضــائل الســلو ــاد الخلق ــارة عــن مجموعــة مــن الم هــي ع
اة  عتاد عليها إلى أن يخوض خضم الح   . )3(يجب أن يتلقنها الطفل و

ة ة الروح   :التر
ــالمجهول    الغيــب المحجــوب عــن  -الــروح هــي الطاقــة التــي يتصــل بهــا اإلنســان 
نهها وال طرقة عملها و  -الحواس    . )4(الروح تلك الطاقة المجهولة التي ال نعرف 

ة ة الجسم   :التر
ــة قــدرات    قــوم الفــرد مــن خاللهـا بنشــا جســماني مــنظم بهــدف تنم ــة التــي  هـي تلــك العمل

اع  ة معيَّنة، وٕات ة وما يرت بذلك من اكتساب مهارات حر فاءته الحر الجسم المختلفة وزادة 
اة في مجتمعه عادا ات الح مة، وذلك للتكييف مع متطل ة سل طل عليها اسـم . ت صح انًا  وأح

ة ة أو البدن ة الصح قـوم بـدوره . التر ـة الجانـب الجسـمي ل ـة حفـ وتنم صـورة أشـمل هـي عمل و
ون    .  )5(على أحسن ما 

                                                
ة األوالد في اإلسالم  –عبد هللا ناصح علوان  - 1   . 1/147-) 1981)( 3( –حلب  -دار السالم  –تر
ة في القرآن  –على خليل أبو العينين  - 2 ة اإلسالم ر العري  –فلسفة التر ) 2(  –القاهرة  –دار الف
 . 87ص ) م1985(
  . 1/177عبد هللا ناصح علوان ، مرجع ساب ،  ص - 3
ة  –دمحم قطب  - 4 ة اإلسالم   . 1/38- م 1982 –) 6(  –بيروت  –دار الشروق  –منهج التر
ة  – امد الحازميخالد بن ح -1 ة اإلسالم   .189ص  –م 2005 –) 2( –المدينة المنورة  –دار الزمان  –أصول التر
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ة  ة العقل ة(التر م   : )التعل
نـــاء العقـــل وفـــ الت   يـــر و ـــة العقـــل علـــى قصـــد بهـــا التف صـــور اإلســـالمي ، أ تر

ــر واالتعــا فــي مخلوقــات هللا ألن اإلســالم خاطــب العقــل  ــدخل فيهــا ) . 1(التــدبر والتف و
مي    .التأمل، الجانب التعل

ة ة الجهاد   : التر
مان والعمـل    الجهاد وهو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب هللا من اإل

رهه هللا  ان الصالح، ودفع ما    .)2(من الكفر والفسوق والعص
قصــده    شــمل الجهــاد جهــاد الــنفس، وجهــاد المنــافقين، وجهــاد الكفــار، والــذ  و

احث في هذه الدراسة جهاد النفس   .ال
ة ة النفس   :التر

الكمـال  عقل على الجرأة والصراحة والشجاعة والشعور  ة الولد منذ أن  ومعناها تر
اوحــب الخيــر لآلخــرن،  ــة  واالنضــ ة والخلق ــل الفضــائل النفســ عنــد الغضــب والتحلــي 

  .)3(على اإلطالق 
ة ة االقتصاد   :التر

ــدر الحاجــــة والضــــرورة وتجنــــب    ــى االعتــــدال فــــي اإلنفــــاق قــ ــــة المســــلم علــ وهــــي تر
ــة القــدرة علــى التخطــ  ــة الجانــب اإليجــابي نحــو االدخـار والتــوفير ، وتنم اإلسـراف ، وتنم

ة المنتج   . )4(ة ال المستهلكة وٕاعداد الشخص
ة ة االجتماع   :التر

ة  التزامهي تأديب الولد منذ نعومة أظفاره على    ة الفاضـلة وأصـول نفسـ اآلداب االجتماع
ظهـر الولـد فـي المجتمـع علـى  ماني العمي ل ة الخالدة والشعور اإل ع من العقيدة اإلسالم نبيلة تن

  .)5(خير 
  

ة وأه: المطلب الثاني   :دافهامفهوم التر
ة لغة    :                  مفهوم التر

                                                
ة األوالد في اإلسالم  –عبد هللا ناصح علوان   - 2  .1/255-تر
ة  - 3 م م بن ت  . 9/114 -هـ 1426 – 3 –دار الوفاء ،المنصورة  - مجموع الفتاو  –أحمد عبد الحل
ة األوالد في اإلسالم  –ح علوان عبد هللا ناص -4  . 1/301-تر
ة  –العجمي  مدمحم عبد السال - 5 ة اإلسالم  .23م ص 2007) 1( –منشورات جامعة السودان المفتوحة  –أصول التر
ة األوالد في اإلسالم  –عبد هللا ناصح علوان  - 6  . 1/353- تر
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ــا ــوًا، ور ــا ر : وتــأتي فــي موضــع آخــر ريــت القــوم . )1(زاد ونمــا : هــي مــن ر
نت فوقهم    . )2(ُسْسُتُهْم أ 

ضــاو قولــه تعــالى ــالَمني: فســر الب الْع بر لَّــهل ــدمالْح )3(  فــي ســورة الفاتحــة) الــرب فــي
معني الاألصل مص غ الشيءدر  ة، وهو تبل ماله شيئًا فشيئاً  تر   . )4()إلى 

ة في اإلسالم   : مفهوم التر
قصــد تنشــئتهم    ــار إلــي الصــغار  ــة مــن الك ــة المنهج م ــة التعل هــي تلــك العمل

ـــــرمهم هللا تعـــــالى بهـــــا حســـــب مراحـــــل ـــــي    تنشـــــئة حســـــنة تحقـــــ لهـــــم إنســـــانيتهم الت
  .)5(نموهم 
ـة حفـ التـ   ـة عمل اءراث واسـتغالل ما تعنـي التر اإلنسـاني لمصـلحة اإلنسـان  الـذ

  . )6(وٕاعداده للتكيف مع الجماعة وٕاكساب الخبرة المفيدة 
ا      ع مراحـل نمـوه للـدن ع النواحي في جم امًال من جم وقيل معناها إعداد المسلم إعدادًا 

ة التي جاء بها اإلسالم م وطرق التر اد والق   )7(و اآلخرة  في ضوء الم
ة في اإلسالم أهد   :اف التر

ة في اإلسالم تهدف إلى اآلتي  ـون :إن التر خشـاه ، ف عبـد هللا و تنشئة وٕاعداد اإلنسان الذ 
ـه قـال تعـالي  ـًا عـن نواه حانه منته ـأوامر هللا سـ ومـا خلَقْـت   مسلمًا عابـدًا عـامًال عالمـًا مـؤتمرًا 

  .  )8(}الْجِن والْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ
ــاده العلمــاء،  ــالعلم ، فإنمــا يخشــى هللا مــن ع ــادة هللا وخشــيته إنمــا تكــون  وطرقــة ع

  . )9(والعلم هو سبيل التقو إلى معرفة هللا 
                                                

اد  - 1   1659ص  –بدون تارخ  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –القاموس المح  –الفيروز آ
 . 1/130 –م 1984 –) 3 –بيروت  –دار العلم للماليين  –الصحاح  –إسماعيل الجوهر  - 2
ة  - 3  ) .1(سورة الفاتحة اآل
ضاو  - 4 ضاو –ناصر الدين الب ة  -  تفسير الب   . 1/8 –م 1988 –بيروت  –دار الكتب العلم
ة  –محمود  معبد الحلعلى  - 5 ة التر ة  –الروح - 18ص –م 1995 –) 1( –دار التوزع والنشر اإلسالم

20 . 
اب  هنر صالح  - 6 ة عمان  –ذ  . 5ص ) 2(  –أسس التر
الجن  - 7 اتها  –مقداد  ة وغا ة اإلسالم  . 20ص –م 1989 - الراض-دار الهد  –أهداف التر
ة  - 8  ) .56(سورة الذارات اآل

  
ر الترو اإلسالمي  –دمحم حسن العمايرة  - 1   . 33ص  –م 2000) 1( –عمان  –دار المسيرة  –الف
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فة هللا تعالى .1   .) )1إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خليفَةً { : بلوغ الكمال اإلنساني ألن اإلنسان هو خل
مان  .2 ة فطرة الطفل على اإل م والقدوة أسـاس تقو ة هللا تعالى، والتعل ح وخش الصح

  .الفضيلة واألخالق 
ـــتم ذلـــك عـــن  .3 اهم، و ـــة الـــروا بـــين المســـلمين ودعـــم تضـــامنهم وخدمـــة قضـــا تقو

ــار والمشــارب واالتجاهـــات  ة مــن توحيــد األف ــة اإلســالم ــه التر طرــ مــا تقــوم 
م بين المسلمين في مشارق األرض ومغارها   .)2(والق

ا واآلخرة تحق .4   .)3(ي سعادة اإلنسان في الدن
  
  

                                                
ة  - 2 قرة اآل  ) .30(سورة ال
 –م 1983-القاهرة  –المركز العربي للصحافة   - فلسفة التربية عند أخوان الصفا  –نادية جمال الدين   -3

  .281ص
  . 137ص –الفكر التربوي اإلسالمي  –دمحم حسن العمايرة   -4
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  لثالمبحث الثا
مال   طة من شعيرة صالة الفجر ق ة المستن و   التر

مال: المطلب األول  و ق مان ةالتر   : ةوالروح ةاإل
ــة فــي نفــس مــن يلتــزم بهــا فــي        ــة  والروح مان ــة اإل مهــا الترو إن صــالة الفجــر لهــا ق

ـه  وقتها  وفي جماعة فهي تنفي النفاق عن من أداها فـي وقتهـا وفـي جماعـة وترسـخ فـي قل
مــان قــال ملسو هيلع هللا ىلص س صــالة أثقــل علــى المنــافقين مــن صــالة الفجــر وصــالة العشــاء ولــو : (اإل لــ

ــان الســلف رضــوان هللا علـــيهم . )1()علمــون مــا فيهمــا مــن األجــر ألتوهمــا ولــو حبــواً  بــل 
ما رو عن ابن عمر رضي هللا عنهما قالظنون من يتخلف عنها أنه مناف نا إذا : (، 

ه الظن ح أساءنا    .)2() فقدنا اإلنسان في صالة العشاء اآلخرة والص
ـــة،  ـــة أنهـــا مـــن الصـــلوات التـــي تشـــهدها المالئ ـــة والروح مان ـــة اإل مهـــا الترو ـــذلك مـــن ق

مان، قال تعالى  اإل اَن َمْشُهوًدا ِإنَّ ُقْرَآَن اْلَفْجرِ وتشهد لمن حضرها  َ)3( ومعني قرآن  ،
القرآن خاصة دون غيرها من الصلوات  عبر عنها  ح، قال الزجاج، و الفجر أ صالة الص

ما هو مشهور لة مجهور بها حس : وفي الحـديث. )4(ألن القرآن هو أعظمها إذ قراءتها طو
جتمعون في صالة ال( النهار و ة  الليل ومالئ ة  م مالئ فجر وصالة العصر، يتعاقبون ف

سألهم رهم وهو أعلم بهم م ف اتوا ف عرج الذين  قولون : ثم  ؟ ف اد تم ع ناهم : يف تر تر
صلون  صلون وأتيناهم وهم    .)5()وهم 

تقـي بهـا مـن النـار قـال  مانهـا يـدخل المسـلم الجنـة و ضا من الصلوات التي بدرجـة إ وهي أ
همـا صـالة الفجـر وصـالة العصـر، وفــي  والبــردان )6()ل الجنـةمـن صـلى البـردين دخـ: (ملسو هيلع هللا ىلص

ــه وســلم أحــد صــلى قبــل طلــوع  لــج النــاريلــن : (حــديث آخــر قــال رســول هللا صــلي هللا عل
هــا ، أ صــالتي الفجــر والعصــر ، وهــي الصــالة التــي تقــرب )7() الشــمس وقبــل غرو

عــدل إقامــ ــه وتســمو روحــه بهــا إذا أداؤهــا فــي جماعــة  ة نصــف الليــل اإلنســان إلــى ر
                                                

ار  - 1  1/541، مسلم ) 657(، برقم  2/141 –فتح ال
   2/40، الهيثمي ) 1485(مة برقم ز أخرجه ابن خ - 2
ة  اإلسراءسورة  - 3   )78(اآل
ام القرآن  –دمحم بن أحمد القرطبي  - 4 ة  –الجامع ألح ت  . 306،  10/305بدون تارخ  –دمش  – الغزاليم
ر دا –ار فتح ال –ابن حجر العسقالني  - 5   ) .555(برقم  - 2/33 –بدون تارخ  –ر الف
ح البخار  - 6 ار شرح صح   ) .574(برقم  2/52 –فتح ال

 

 . 634، برقم  1/440-مسلم   - 7
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ح ( :مـال قـال الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أنمــا أقـام نصـف الليـل ومـن شـهد الصــ مـن شـهد العشـاء ف
أنما أقام ليلة    . )1()ف

عدها في المسجد حتى طلوع الفجر تعـدل  ر  الذ وهي الصالة التي إذا قرنت 
مـــن صـــلي الغـــداة فـــي : (حجـــة وعمـــره ، ومـــا أدراك مـــا أجـــر الحجـــة والعمـــرة، قـــال ملسو هيلع هللا ىلص

ـأجر حجـة  انـت لـه  عتـين  ر هللا حتـى تطلـع الشـمس ثـم صـلى ر جماعة ثـم قعـد يـذ
ــه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فعــن جـابر بــن ســمرة رضــي هللا عنــه قــال ) .2) (وعمـرة : ( وهــذا مــا درج عل

، ولمـا لهـا مـن )3)(مسان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا صلى الفجر ترع في مجلسه حتـى تطلـع الشـ
صــالة  صــالة العصــر وتــارة  ــة نجــدها مــرة قرنــت  مان ــة اإل فضــائل عديــدة فــي ميــدان التر
ة  ر قبل طلوع الشـمس وذلـك لفضـلها، لـذا حتـى نسـاء الصـحا الذ المغرب والعشاء ، وتارة 

حضــرنها مــع الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ، فعــن عائشــة رضــي هللا ع ــن  : ( نهــا قالــترضــوان هللا علــيهن 
شهد معه نساء مؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن  صلي الفجر ف ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عرفهن أحد    ) .4)(إلى بيوتهن ما 
ــة  فــي حفظهــا لمــن أداهــا فــي وقتهــا وفــي جماعــة قــال  ــة والروح مان مهــا اإل ولهــا ق

ح فهو في : (ملسو هيلع هللا ىلص شيءذمة هللامن صلي الص م من ذمته  طلبن ـه فـي نـار   فال  ه ف فيدر
  .ومعني في ذمة هللا أ في ضمان هللا وعهده ورعايته) . 5)(جهنم

ح  قتل رجل، فقال سالم للرجل أصليت الص رو أن الحجاج أمر سالم بن عبد هللا 
، فقال الحجاج: نعم، قال: اليوم في جماعة، قال الرجل    ما منعك من قتله؟: انطل

ان في : ( قول حدثني أبي أنه سمع من الرسول : قال ح  من صلي الص
رهــت أن أقتــل رجــًال أجــاره هللا تعــالى )جــوار هللا يومــه   الســاب ومــن الحــديث .)6(، ف

عد األمني لصالة الفجر   .نستشف ال

                                                
اء التراث العري  –موطأ مالك  - 2 اقي  –دار إح   .295، برقم  1/133 –مصر  –تحقي دمحم فؤاد عبد ال

 

اء ا –سنن الترمذ  –الترمذ  - 3   .  )586(، برقم  3/480 –بيروت  –لتراث العري دار إح
ر  –تحقي دمحم محي الدين عبد المجيد  –سنن أبو داوود  –أبو داوود  - 4  ).4850(برقم 4/263- دار الف
ح البخار  –لبخار ــ ا-5 ثير  –صح مامة  –دار ابن   ) 365(برقم  1/146 - هـ 1407 –) 3(  –ال
  ) .657(، برقم 1/454 –مسلم  -6 
ة في الخطب المنبرة –دمحم حلمي دمحم خضر  - 1 ة اإلرشاد  - الراض الند ت  –م 1992- ) 2( –جدة  –م

  .60، 59ص 
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ـة المشـرفة ،  وهي الصـالة التـي حولـت فيهـا القبلـة مـن بيـت المقـدس إلـى الكع
ة ـة لرضوان هللا عليه فامتثل الصحا مانـًا مـنهم وتز نفوسـهم ، فعـن جـابر م أمر هللا إ

ـاء إذ جـاءهم آٍت  (: بن عبد هللا رضي هللا عنه قال ق ح  بينما الناس في صالة الصـ
ــه الليلــة ملسو هيلع هللا ىلص رســول هللاإن : فقــال  ــة فاســتقبلوها، وقــد  قــد ُأنــزل عل ســتقبل الكع ُأمــر أن 

انت وجوههم إل ـةو ـه و  ،)1)(ى الشـام فاسـتداروا إلـى الكع ـان المسـجد الـذ حولـت ف
ســمي مســجد بنــي ســلمةال مســجد  قبلــة أثنــاء الصــالة  عــدها ُســمى  ، ألنهــم القبلتــين، و

ة ، وقد قيل أنهـا صلوا شطر الصالة األولي إلى بيت المقدس والشطر  اآلخر إلى الكع
  .)2( صالة الظهر، فتحولت في الصالة واستقبل الميزاب

عتـي الفجـر فـي وقتهـا تفـوق       صـلي ر ة التـي تعـود علـي مـن  ة والروح مان إن الفوائد اإل
عتان، فقد ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ا وما فيها وذلك لعظم تلك الر عتا الفجر خيـر : ( الدن ر

ا وما فيها  ،  )4()مـن حمـر الـنعم  همـا أحـب إلـىّ : (*، وقال قتادة رضـي هللا عنـه )3()من الدن
عتـي الفجـر ، فـإن فيهمـا رغـب : (وهـو يوصـى أحـد صـحابتهوقال فيهما الرسـول  ـك بر وعل

تب يومئذ في وفد المتقين ، فقد  )5( )الدهر عتين مع صالة الفجر  بل إن المؤد لتلك الر
ح فــي جماعــة ( ســلم أنــه قــال  فقــد ورد عــن النبــي  عتــي الفجــر وصــلى الصــ مــن صــلى ر

تبت تباألوابينيومئذ في صالة  صالته ُ ، وهذه عائشـة )6() يومئذ في وفد المتقين    ، و
ــد عائشــة زوج النبــي  ــن علــى شــيء مــن النوافــل أشــد معاهــدة علــى :  تؤ أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لــم 
ح  عتي قبل الص   .)7(ر

                                                
، برقم 10ص - ـــ د ت  2مالك تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف ، المكتبة العلمية ــ القاهرة ــ ط ــ موطأ األمام 2

88 
ر  –الكشاف  – الزمخشر  - 3   1/320 –م 1977 –) 1( –بيروت  –دار الف
ة  –سنن النسائي  - 4 تب المطبوعات اإلسالم   )1759(برقم  – 3/252 –م 1986 –) 2( –حلب  –م
ة  –مسند أحمد  - 5                                                     . 6/146 –مصر  –مؤسسة قرط

  . قتادة بن دعامة المفسر المشهور* 
    1/272( –تاج العروس ( الرغائب ما يرغب فيه من الثواب العظيم : لكالبي قال ا: رغب الدهر.  (  

ع الفوائد  –الهيثمي  - 6   . 2/282- هـ 1407- بيروت  –دار الكتاب العري  –مجمع الزوائد ومن
  

 3/58 –تحقي حبيب الرحمن األعظمي  –المصنف من منشورات المجلس العلمي  –عبد الرزاق بن همام  - 1
 ).  4783(، برقم 

  ) .747(برقم  – 1/501- مسلم  - 2
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ــان ســلف هــذه األمــة يجــدون أنفســهم فــي الصــالة ألنهــا بهــا تســمو أرواحهــم،    لــذا 
مانـًا، قـال سـعيد بـن المسـيب رضـي هللا عنـه  مـا أذن مـؤذن منـذ عشـرن سـنة إال : وتزداد إ

  .)1(وأنا في المسجد 
ه  إن الرســـول    مـــان فـــي قلـــوب أصـــحا ـــان دائمـــًا يرســـخ اإل شـــرة  وهـــو معلـــم ال

اشـــرة  عـــد الفجــر م ــةخاصــة فــي وقـــت الســحر و الحديب ، وقـــد   ، فقــال لهـــم ذات مــرة وهـــو 
الليـل صلى بهم الص انـت  مـا رو فـي ذلـك زـد بـن خالـد )أ مطـر(ح في أثر سـماء   ،

ـم ؟: ( الجهني ولما انصرف من صالته أقبل على النـاس وقـال ، )هـل تـدرون مـاذا قـال ر
ــافر، فأمــا مــن قــال: قــال: ( قــالوا هللا ورســوله أعلــم؟، قــال ــاد مــؤمن بــي و ح مــن ع : أصــ

فضل هللا ورحمته فذاك مؤمن بـي  الكواكـب، وأمـا مـن قـال مطرنا  ـذا : ـافر  مطرنـا بنـوء 
الكواكب  افر بي مؤمن  ذا ، فذاك    . )2( )و

مـا    ـه ،  مـان فـي قل إن المؤد لهذه الشعيرة في وقتها وفي جماعة ينشـعل نـور اإل
النور التـام يـوم ا: ( ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال امـة شر المشائين في الظلم إلى المساجد  لق

مــان قــال عبـد هللا  )3( ) يؤتـون نــورهم علــى قـدر أعمــالهم ، فمــنهم : بــن مســعود  أ نـور اإل
الرجــل القــائم، وأدنــاهم نــورًا مــن نــوره علــى  النخلــة ، ومــنهم مــن يــؤتي نــوره  مــن يــؤتي نــوره 

وقد مرة  طفأ مرة و   .)4(إبهام رجله ، ف
م ال :المطلب الثاني وق   : ةتصادواالق ةاالجتماع ةالتر

ة ومـا  ـة االقتصـاد م الترو الق ة نجده دائمًا مقرونًا  ة االجتماع م الترو إن الق
ة  ن أن تسير بدون الجوانب االقتصاد م ة ال  اة االجتماع   ذاك إال وألن الح

ة  ـــل الصـــحا ـــة لصـــالة الفجـــر نجـــده يتجســـد فـــي جي ـــة االجتماع م الترو ـــالق ف
انوا عد صالة الفجر فـي مسـجده صـلي  رضوان هللا عليهم ، ألنهم  يجتمعون خاصة 

ـــه مـــن  مـــا تحلـــوا  عضـــًا  عضـــهم  تفقـــدون  ـــه وســـلم وغيرهـــا مـــن الصـــلوات ، و هللا عل
ــم واإلحســان إلــى  ــة والقناعــة والتواضــع والحل ــاء واألمان الصــدق والوف ــارم األخــالق  م

ح ذات مـرة ه وسـلم صـلي الصـ عض، فقد رو أن النبي صلي هللا عل ثـم   عضهم ال
ه بوجهــه فقــال م صــائمًا ؟ : ( أقبــل علــى أصــحا ح اليــوم مــن ر): مــن أصــ : قــال أبــو

                                                
اء علوم الدين –ـ أبو حامد الغزالي  3 ر –أح   . 1/177-م 1989-) 2(-بيروت - دار الف

  

  )  .71(برقم  – 1/83- مسام  - 4

ر  –سنن ابن ماجة  –ـ ابن ماجة 5 اقي - بيروت –دار الف   )  .708(برقم  – 1/257- تحقي دمحم فؤاد عبد ال

ام القرآن  –عبد هللا القرطبي دمحم بن  - 6  . 17/244 –) 9(مجلد –الجامع ألح
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م اليـوم جنـازة ؟: ( قال. أنا ع مـن ر)فمن ت فمـن أطعـم اليـوم : ( قـال. أنـا: ، قـال أبـو
ينًا؟ م مســـ ـــال: ، قـــال)مـــن ـــا، ق ر أن ـــو ـــوم مرضـــًا ؟: ( أب م الي ـــال )فمـــن عـــاد مـــن ، ق

ر ــه وسـلمأنـا، قــال رسـول هللا: أبـو مـا اجتمعــت فـي أمـر إال دخــل : (  صـلي هللا عل
  . )1()الجنة 

ة لصالة الفجر في تفقده  ة االجتماع م الترو فمن الحديث الساب نستشف الق
ين والمــرض ، حتــى المتــوفى مــنهم  ــه وســلم لصــحابته المســ لــذا قــال . صــلي هللا عل

م فـي الصـالة ، فـإذ: عمر رضي هللا عنـه  ـانوا مرضـى تفقـدوا إخـوان ا فقـدتموهم فـان 
انوا أصحاء فعاتبوهم    . )2(فعودهم  وٕان 

مان  الم عمر رضي هللا عنه الساب ، تفقده في صالة الفجر لسل د  ومما يؤ
مان بـــن أبـــي خيثمـــة أن عمـــر بـــن  ر بـــن أبـــي ســـل مـــا رو أبـــو بـــن أبـــي خيثمـــة ، 

مان بــن أبــي خيثمــة فــي صــالة الصــ ح ، وأن عمــر الخطــاب رضــي هللا عنــه فقــد ســل
مان بــين الســوق والمســجد ، فمــر  ــان منــزل ســل رضــي هللا عنــه غــدا إلــي الســوق ، و

مان الشفاء، فقال ح؟ ، فقالت: على أم سل مان في صالة الص صلي : لم أر سل ات 
ح أحـب إلـى مـن أن : فغلبته عيناه، فقال عمر رضي هللا عنه  ألن أشـهد صـالة الصـ

  .)3(أقوم ليلة
ـــة لـــوالة األمـــر فـــي ومـــن المشـــهد ال ـــة االجتماع م الترو ترـــو الســـاب نستشـــف القـــ

سـأل صـحابته  شـرة  ـان ملسو هيلع هللا ىلص وهـو معلـم ال ـة، و ة حتى في أداء الشـعائر التعبد تفقدهم الرع
الليــل، فــذات مــرة ــا رأوهــا  عــد صــالة الفجــر،  عمــا يــدور بخــاطرهم مــن رؤ ه  ســأل أصــحا

ا : (فقال م رؤ عدها الترو  )4()الليلة؟من رأ من عطها  فسرها لهم و   .لكي 
ـد تـرا ذلـك المجتمـع فـي وقـت السـحر ، فقـد رو  وفي مشهد ترو آخر يؤ

قـول ه وسـلم فـي منامـه وهـو  الشام رأ النبي صلي هللا عل الًال وهو  مـا هـذه : ( أن 
الل؟ ما آن لك أن تزورنا؟ ا  ـب إلـ)5()الجفوة  ه حزنًا، فر ى المدينـة فـأتى قبـر ، فانت

                                                
  ) .  1028(، برقم  2/713 –مسلم  - 1
اء علوم الدين  - 2   . 1/226 –أبو حامد الغزالي ، إح
 . 243برقم  – 92ص  –موطأ اإلمام مالك  - 3
 ) .2269(، برقم 4/1778 –مسلم  -1
ة في معرفة الصح -ابن األثير - 2 ة ًأسد الغا ر  –ا   . 1/244/245 -هـ 1409 –بيروت  –دار الف
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ى عنده و ه وسلم وجعل ي ـه ، فأقبـل الحسـن والحسـين  غيتمر  النبي صلي هللا عل عل
) هللا أكبر هللا أكبـر: (نشتهى أن ُتؤذن في السحر فعال سطح المسجد، فلما قال: فقاال

أشـهد أن : (زادت رجتها، فلما قـال) أشهد أن ال إله إال هللا: (ارتجت المدينة، فلما قال
ة من ذلك  تخرج) دمحمًا رسول هللا اك ًا و اك النساء من خدورهن ، فما ُرئي يوم أكثر 

  .اليوم
عــد صــالة الفجــر،  ســأل حارثــة متفقــدًا لــه  ــه وســلم  وهــذا الرســول صــلي هللا عل

قــول  ــا حارثــة ؟( ف حت  ــًا، قــال)يــف أصــ حت مؤمنــًا حق لكــٍل شــيء : ( ، قــال أصــ
مانــك؟ قــة إ قـة، فمــا حق ــأني انظــر إلــى : ل ، قـا)حق ســهرت ليلــى وأظمــأت نهـار ، ف

ارزًا،  فانظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وٕالى أهل النار فـي النـار  عرش ري 
  .)1()عرفت فالزم(، قال ملسو هيلع هللا ىلص ن يتضاغو 

ـن عنـده إال قوتـه وقـوت  ـه ضـيف ، فلـم  ـات  رو عن أبى هررة أن رجـًال 
انه، فقـــال المرأ ـــي للضـــيف مـــا عنـــدك، : تـــهصـــب ة وأطفـــئ الســـراج، وقرِّ مي الصـــب نـــوِّ

ح غــدا علــى رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقــال. ففعلــت قــد عجــب هللا عــز وجــل مــن : ( فلمــا أصــ
ما الليلة ع   .)2()صن

ـــى  عن ـــدين ال  ـــرون أن ال ة لشـــعيرة صـــالة الفجـــر، فيتـــوهم الكثي م االقتصـــاد أمـــا القـــ
ــان االقتصــاد، فهمــا ضــدان ال الجانــب المــاد فــي. يلتق عنــى  ــاة، والــدين  فاالقتصــاد  الح

  .)3(عليها استعالءعنى بجانبها الروحي، االقتصاد استغراق في المادة والدين 
، بــل حتــى فــي اآلخــرة  ــ ا فق ــدن ة فــي ال م االقتصــاد ــالق س المقصــود هنــا  ولــ

ثـ ه علـى  حـث أصـحا ه وسـلم  ان صلي هللا عل رة األجـر ابتغـاءًا وزادة األجر، فقد 
م وأعظـم ( :في الجنة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص عـن صـالة الفجـر ح فإنـه أعظـم ألجـور الصـ حوا  أصـ

نـتم ترـدون األجـر، فـإن )4()لألجر حوا بهـا، إذا  عد الفجـر الثـاني وأصـ ، أ صلوها 
م    .)5(ذلك أعظم ألجور

                                                
ع الفوائد  –الهيثمي  - 3 قة  –مجمع الزوائد ومن ماناب في حق  . 1/57 – اإل
 )  .4607(، برقم 4/1854 –البخار  - 4
  .      67ص  –م 1983- ) 2( –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –اإلسالم هو الحل  –يوسف القرضاو  - 5
ر  –شرح سنن أبي داود  عون المعبود - 1   ) .420(، برقم  2/91/92 –م 1979 –) 3( –بيروت  –دار الف
 . 2/92نفس المرجع الساب  - 2
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صــلي الفجــر فــي ج ماعــة وفــي وقتهــا أمــا الجانــب الــدنيو فــإن اإلنســان الــذ 
ــة فــي  فــاءة ، خاصــة وأن البر ــة و ــل فاعل حققهــا  ــرًا ، ف ينشــ فــي أداء أعمالــه م

ير، قال ملسو هيلع هللا ىلص ورها: (الت ارك ألمتي في  ـأداء أعمـالهم  أ. )1()اللهم  ـاكرون  الذين ي
ة  صالة الفجر وأعمالهم الدنيو ة    .األخرو

ما هو ثير من سور القـرآن الكـرم قـال معلوم أن الصالة ُقر  و الرزق في  نت 
ــن نَرزُ   {:تعــالى رِزْقــاً نَّح ــأَلُك ــا نَس ــا لَ هلَيع ــطَبِر اصو ــلَاة بِالص ــك ــر أَهلَ أْمى وــو ــةُ للتَّقْ باقالْعو ــك ، )2(}قُ

لـه، فقـد رو أن  صـلي البيـت  األهل هنا الزوجة، ألنها لو صلت سـوف  والمقصود 
ـاألرزاق مـن حيـث : ( قال ألبي هررةالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ـك  أت الصـالة  ا هرـرة أمـر أهلـك  ا أ

  . )3()ال تحتسب
ما هو معلوم أن األرزاق تقسم في أوقات صالة الفجر ، فقد قال الرسول صلي هللا  و

ه وسلم ة  قومي فاشهد رزق هللا ، فإن هللا  ا: ( هللا عنها رضيلفاطمة : عل بن
اد ما بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمستع ، لذا فقد دلنا )4()  الى  يوزع أرزاق الع

عن  اإذا صليتم الفجر فال تنامو :  (الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على طلب الرزق عند الفجر، فقال
  .  )5() طلب أرزاقكم

  
م ال: المطلب الثالث وق ة "  ةالصح ةالتر ة الجسم   :"التر

ة لجسم الطفـل لمـا لهـا مـن دور فـي الحفـا علـى اهتم اإلسال   ة الصح التر م 
انه، ومنحه القوة التي يردها اإلسالم ألبنائه ، فـإن المـؤمن القـو خيـر وأحـب إلـى  بن
م، فـإن قـوة األفـراد  م فـي الجسـم السـل هللا من المؤمن الضعيف، ونظرًا ألن العقل السـل

  . )6(تمثل دعامة أصيلة في نهضة األمة 

                                                
انيوصححه ) 2606(داود أبو  -3   ) .1300( األل
ة  - 4  ) .132(سورة طه اآل
اء علوم الدين ،  - 5 ره الغزالي في إح  . 1/175-ذ
مان  - 6  ) .4735(برقم  - 4/181- ي فصل النوم ف –أخرجه البيهقي في شعب اإل
اس  - 7 ره الطبراني عن ابن ع  .ذ
ة  –دمحم عبد السالم العجمي  - 1 ة اإلسالم   . 89ص  –أصول التر
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ـة، ولـو أن المسـلمين    إن الصالة تنير القلب، وتهذب النفس، وهـي راضـة بدن
لمــا أصــيبوا . واظبــوا علــي الصــلوات فــي جماعــة وفــي أوقاتهــا وخاصــة صــالة الفجــر

ـــًا أن أمـــراض القلـــب ، وتصـــلب  ـــد ثبـــت علم ـــرة اليـــوم ، فق ـــاألمراض العصـــرة الكثي
سبب النوم الكثير المتوا صل ، وتناول األطعمة الدسـمة، الشرايين وضغ الدم ، هي 

ة آنذاك ، ألن هللا تعالي قال فـيهم  ن في مجتمع الصحا : وهذا ما لم 
17ونرــتَغْف سـي ــم ارِ هـــح بِالْأَسـو)1( ـــانوا ال ، قـــال الحســـن رضـــي هللا عنـــه 

  ) 2(نشطوا فجدوا إلى السحرينامون من الليل إال أقله ، ورما 
تاب الطب اإلسالمي   إن أداء الصلوات الخمس في مواعيـدها : قول صاحب 

قــاع البيولــوجي  ــة لدرجــة توافــ اإل ع ســاعد الجســم فــي اســتعادة الحالــة الطب المحــددة 
ع أجهـزة الجسـم، وعـدم تعرضـها لالضـطراب، فصـالة الفجـر هـي أنسـب األوقـات  لجم

ــالن ح عــادة ليتعــود اإلنســان  حيــث تصــ ــة ونشــا  حيو ال يومــه  ــرًا الســتق هوض م
ة  ة على فوائدها الصح ل اآلراء الطب ة اجتمعت    . )3(يوم

ة عديدة لمن يواظب عليها في وقتها وفي جماعة،    نعم إن لصالة الفجر فوائد صح
قهما ، فقــد روت أم عتين التــي تســ عــد الــر ما وفــي هيئــة الجلــوس  شــة المــؤمنين عائ ال ســ

عتــي الفجــر اضــطجع علــى : ( رضــي هللا عنهــا قالــت ــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا صــلي ر
من    . )4()شقه األ

مـن    ضـطجع علـى شـقه األ ان رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  طرح نفسه لماذا  والسؤال الذ 
ضـخ الـدم خاصـة ه القلـب، وهـو  سر  فـي  خاصة في هذا الوقت؟ ذلك ألن الش األ

ــون  ـا الجســم، و ــة والنشـا فــي خال حتـاج اإلنســان إلـى تجديــد الحيو أوقـات الســحر 
امن سنة ة والت ة وحيو فاعل   .التنفس 

                                                
ات  - 2   ) .18-17(سورة الذارات اآل
ام القرآن مجلد  –دمحم بن عبد هللا القرطبي  - 3  . 17/36 –) 9(الجامع ألح
م أحمد العجوز،  مؤسسة المعارف، بيروت –مي بين العقيدة واإلبداعالطب اإلسال –مختار سالم  - 4  –تقد

 . 241ص-م1988
ر، بيروت،   –ابن األثير  - 5 برقم  6/17م 1983 –) 5(جامع األصول في أحاديث الرسول، دار الف
)4066.(  
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ــة لغــاز األوزون فــي الجــو تكــون عنــد الفجــر ،    ة مئو ــًا أن أعلــى نســ ثبــت علم
ًا عند طلـوع الشـمس ، ولهـذا الغـاز تـأثير مفيـد للجهـاز العصـبي، ومنشـ  وتقل تدرج

ــر والعضــلي ة تكــون  –للعمــل الف ــة والعضــل ر حيــث يجعــل ذروة نشــا اإلنســان الف
ـــل الـــذ ثبـــت أنـــه  قطـــع النـــوم الطو ـــاكر  قا ال مـــا أن االســـت ـــاكر،  اح ال فـــي الصـــ

مـــرض القلـــب وخاصـــة مـــرض العصـــيدة  الشـــراني ســـببتي ة  ـــذ  اإلصـــا ـــئال  يهي
ــل يـــؤد ل ــة علـــى لهجمــات خنــاق الصـــدر حيــث أن النـــوم الطو ترســيب المـــواد الدهن

ة  ة الشران   . )1(جدران األوع
ة لصــالة الفجــر فــي حــديث الرســول صــلى    ــة الصــح م  الترو ــذلك تظهــر القــ

ــه وســلم  غســلها (هللا عل غمــس يــده فــي اإلنــاء حتــى  م مــن نومــه فــال  ق أحــد إذا اســت
اتت يده ما أن اإلنسان عند الق)2()ثالثًا فال يدر أين  ام من نومه وهـو ينـو ، وال س

ــالنفع، فهــي  عــود علــى اإلنســان  ــو صــحي  عــد تر ســتاك، وهــذا  أداء صــالة الفجــر 
ستاك لها على غيرها من الصلوات، وذلك لتوالد  الصالة التي يجب على اإلنسان أن 
قطع الـبلغم،  قو اللثة و رهة، فإن السواك  ترا في الفم أثناء النوم وتترك رائحة  ال

ــد ز ــذا قــال الرســول ملسو هيلع هللا ىلص و ة األخــر ل ، وغيرهــا مــن الفوائــد الصــح م : (فــي الحفــ علــ
شـد اللثـة،  صـر، و جلـو ال نـزع الـبلغم، و ـالحفر، و السواك فنعم الشئ السواك يذهب 
رضـى  ـة، و حمـده المالئ زـد فـي درجـات الجنـة، و صـلح المعـدة، و ذهب البخر، و و

طان سخ الش   . )3() الرب، و
ــة ينــو الغســل ، والغســل  ــه جنا ــان عل ضــًا اإلنســان قبــل وقــت الفجــر إن  أ
تـه ونشـاطه،  عيـد لإلنسـان حيو خمد حرارته، ممـا  يؤد إلى تنش أعضاء الجسم، و
الغســل مــن أجــل أدائهــا فــي  ــادر  ما أن وقــت الفجــر ضــي فالبــد للجنــب أن ي ال ســ

  .وقتها وفي جماعة
                                                  هي حالة إصابة أحد الشرايين الصغيرة بارتفاع الضغط الدموي الخبيث . 

اب ، أحمد قرموزعبد المج – 1 مي  –مع الطب في القرآن الكرم  - يد د م محمود ناظم النس مؤسسة  –تقد
  . 105ص - م1982- ) 2(–بيروت  - علوم القرآن  

ر، بيروت،  - 2 ، دار الف شرح جامع الترمذ فور ـ تحفة اآلحوذ  ار ، برقم  1/110دمحم بن عبد الرحمن الم
)24. (  
  1/58 – رواه الدارقطنى في السنن - 3
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ة علــى اإلنســان ــذلك التعــرض ألشــعة الشــمس  عنــد شــروقها لــه فوائــده الصــح
ًا أن عدم التعرض ألشعة الشمس يـؤد  ما واألطفال صغار السن، فقد ثبت علم الس

ة  سر العظام ألقل إصا ة الجسم، وتساق الشعر، و   .  )1(إلى ضعف حيو
منعــونهم  ــان الســلف رضــوان هللا علــيهم يوقظــون أوالدهــم عنــد الفجــر، و لهــذا 

ـان رسـول : فقـد رو عـن عائشـة رضـي هللا عنهـا قالـت . ي تلك األوقـاتمن النوم ف
ــــــــــــــــال  ــــــــــــــــر ق ــــــــــــــــإذا أوت ــــــــــــــــل، ف ــــــــــــــــن اللي صــــــــــــــــلي م ــــــــــــــــأوتر ( هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ــــــــــــــــومي ف     ق

  .   )2()ا عائشة 
ع  ســـ عـــد الفجـــر  ح  ـــأن نتصـــ ـــه وســـلم قـــد أوصـــانا  إن الرســـول صـــلي هللا عل

ض: ( تمرات فقال  ع تمرات عجوة لم  س ح   زاد –ره ذلك اليوم سم وال سحر من تص
ه وسلم في حديث آخر )3()البخار ذلك اليوم إلى الليل  إن في :( وقال صلي هللا عل

ــة  ــر  عجــوة العال ففــي الحــديث األول تظهــر لنــا ..  )4()شــفاء ، وأنهــا ترــاق أول ال
ة ة وهو السحر، وأمراض الصحة البدن ة والعقل ة من أمراض الصحة النفس وهو  الوقا

ــانوا  ــيهم، فقــد  ة رضــوان هللا عل ــًا فــي مجتمــع الصــحا حــدث غال ــم  الســم، وهــذا مــا ل
اشــرة التمــر والعجــوة وهــي شــفاء لكثيــر مــن  عــد الفجــر م رضــوان هللا علــيهم يتنــاولون 

  .األمراض 
عــد أداء صــالة الفجــر  ــان يتنــاول الرطــب  ــه وســلم  بــل إن الرســول صــلي هللا عل

عـد يوم عيد الفطر، وحث عليهـ ا صـحابته رضـوان هللا علـيهم ، وذلـك لفائدتـه خاصـة 
ــة الحديثــة أن الرطــب الفجــر  ــة ، فقــد أثبتــت الدراســات الطب اشــرة ، وفــي ذلــك معجــزة طب م

منع اإلمساك ، و ض المعد حتو على عنصر منش لألمعاء ، مما  الذ يتغلب  التق
ما أن البلح  ة ،  الحقنة الشرج اء حديثًا  ه األط فمن الذ . )5(يخفض ضغ الدمعل

ه وسلم بذلك ؟ إنه هللا عالم الغيوب    .أخبر الرسول صلي هللا عل
                                                

  110ص  -هـ 1410) 2( –دار الصدر  –علم الطب والصحة في اإلسالم  –جليل على لفتة  - 1
تاب الصالة  أخرجه - 2  )744(، مسلم ) 512(البخار في 
تاب األشرة  - 3   ).2047(اب فضل تمر المدينة برقم  –مسلم 

 .العمارات والقرى من جهة المدينة : العالية(*) 
 

  ).2048(رقم مسلم ب - 4
عة جامعة الخرطوم، الخرطوم معبد العزز عبد الرح - 1 ة في القرآن الكرم، مط م، ص 2005، نظرات علم

105. 
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إن أنســــب األوقــــات لممارســــة الراضــــة ، هــــو الوقــــت الــــذ يلــــي أداء صــــالة 
مًا  ــون جســمه ســل ثــر مــن المشــي إلــى صــالة الغــداة  الفجــر، فــإن اإلنســان الــذ 

ـار معافى من األمراض، فـإن المشـي فـي وقـت  ة للك النسـ السـحر راضـة ذات فائـدة 
  . والصغار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع  مال: المطلب الرا و ق م ةالتر   : ةالتعل
ـــوه مـــن األشـــغال  ـــه صـــفاء الـــذهن ، وخل إن صـــالة الفجـــر تكـــون فـــي وقـــت ف
ــل مــا هــو جديــد فــي ميــدان المعرفــة ،  م ، و ــل تعلــ ــأن يتقبــل  ــة، فهــو حــر  الدنيو

عد الترو ا ظهر حينما جـاء جبرـل إلـى الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص وصـلى الفجـر حـين وال مي  لتعل
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ـه .  )1(برق الفجر ، وحرم الطعام على الصائم  ومن هنا عّلم رسول هللا صلي هللا عل
ة صالة الفجر  ف   .وسلم صحابته وقت و

اق ون راسخًا  ي األثـر وهي الصالة التي ُيتعلم في وقتها تالوة القرآن الكرم و
( :في الذهن، قال تعالى

()2( ر هللا غير القرآن وذ شغل نفسه في وقت الفجر  ، فيجب على اإلنسان إال 
ره أهل العلم الحدي عد الفجر، لحديث عن عبـد الـرزاقتعالى، لذلك  ـره :   ث قبل و

ح، قلت : لـم؟، قـال: نعم، قلت: أمن بين الصلوات؟ قال: الحديث في ُقبل صالة الص
، ومـن أجـل أنـه ُحضـر  ( :أوًال تسمع قوله تعالى 

ضاً فيخبر قبل ال: وُشهد، قلت  ره ذلك أ   )  .3(فجر؟ ف
ــه وســلم يتعاهــدون تعلــم القــرآن الكــرم عنــد  ة الرســول صــلي هللا عل ــان صــحا لــذا 

مون رضي هللا عنه  ح فقـرأ : الفجر، قال عمرو بن م صـلي  الصـ من نشر مصـحفًا حـين 
ا ع أهل الـدن ة رفع هللا عز وجل له مثل عمل جم ـزون أكثـر فـي  )4(منه مئة آ ـانوا ير بـل 

مـا رو عـن عبـد هللا بـن أبـى ت عد صالة الفجـر ،  علم ما ُأوثر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من مأثورات 
ح قــال : أوفــي رضــي هللا عنــه قــال ــه وســلم إذا أصــ حنا (ــان رســول هللا صــلي هللا عل أصــ

ضــحى فيهمــا   ــ واألمــر والليــل والنهــار ومــا  ــاء والعظمــة والخل ح الملــك  والكبر وأصــ
صـالحًا وأوسـطه فالحـًا وأخـره نجاحـًا ـ أسـألك خيـر  اللهـم أجعـل أول هـذا النهـار. حـده و 

ا أرحم الراحمين  ا واآلخرة    . )5()الدن
عــد صــالة  ه رضــوان هللا علــيهم القنــوت  علــم أصــحا ــه وســلم  ــان صــلي هللا عل وقــد 

ــاس رضــي هللا عنهمــا قــال_ الفجــر  هللا ــان رســول هللا صــلي : (فقــد رو عــن ابــن ع
ح وفي وتر الليـل بهـذه الكلمـات قنت في صالة الص ه وسلم  من : عل اللهـم أهـديني فـ

ما أعطيت، وقني شر  ارك لي ف من توليت، و من عافيت، وتولني ف هديت، وعافني ف

                                                
شرح جامع الترمذ  - 1   ) .149(برقم  – 4661 –تحفة األحوذ 
ة  - 2   ) .78(سورة اإلسراء اآل
  . 416برقم  2/473 –راجع تحفة األحوذ ــ 3
اء علوم الدين  – أبو حامد الغزالي - 4  . 1/323  -إح
ة  - 5 ر ـ بيروت  –مصنف ابن أبي شي  ) .4(برقم  1/41-م 1989-) 2(–دار الف
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ـت رنـا وتعاليـت  ار ك إنه ال يذل من واليت ت قضى عل ما قضيت، فإنك تقضى وال 
)1( .  

ـذلك فـي حـدي ث أسـامة بـن عميـر أنـه صـلي مـع النبـي صـلى ومما رو عنه 
فتين ،  عتين خف ًا منه ، وصلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ر عتي الفجر ، وصلى قر ه وسلم ر هللا عل

قول ائيل و: (فسمعه  ك من النـار  اللهم رب جبرل وم إسرافيل والنبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أعوذ 
ل ما هو  )2()ثالث مرات عد الفجر  انوا رضوان هللا عليهم يتعلمون منه ملسو هيلع هللا ىلص  ذا  ، ه

اهم وأخراهم    .نافع لهم في دن
سور معينـة، وذلـك مـن أجـل  قرأ في صالة الفجر  ه وسلم  ان صلي هللا عل و
ــة، فقــد رو عــن جــابر بــن  م ترو ــه مــن قــ ادئهــا، ومــا ترمــي إل ة م أن يــتعلم الصــحا

قرأ في الفجر بــ: رضي هللا عنه أنه قالسمرة  ،  ) )3ان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فاً  عد تخف انت صالته ملسو هيلع هللا ىلص    . )4(و

عد صالة الفجر جوامع الخير فقد            ه  علم أصحا ه وسلم  ان صلي هللا عل و
اللهـم أجرنـي : إذا انصـرفت مـن صـالة المغـرب فقـل (إلي مسلم بن الحـارث   فقال 

تب لك جوارًا منها  ع مرات ، فإنك إن مت قلت ذلك  ثم مت من ليلتك   من النار س
تــب لــك جــوارًا منهــا ــذلك ، فإنــك أن مــت فــي  يومــك  ح فقــل  )  5(، وٕاذا صــليتم الصــ

عتـي الفجـر قـال عـد ر مه  لفاطمة رضي هللا عنها  ذلك تعل منعـك ـا فاطمـ: (و ة مـا 
ا قيوم برحمتك  أن تسمعي ا حي  حِت وٕاذا أمسيِت  ه؟ أن تقولي إذا أص ك  ما أوص

له وال تكلني إلى نفسي طرفة عين   . )6() استغيث، وأصلح لي شأني 
صة بن المخارق قال للرسول ملسو هيلع هللا ىلص لمات ينفعني هللا عـز وجـل : وهذا قب علمني 

برت سني، وعجزت ع نت أعملها ، فقال له رسول هللا صلى بها فقد  ثيرة  اء  ن أش
ه وسلم حمـده : (هللا عل حان هللا و اك فـإذا صـليت الغـداة  فقـل ثـالث مـرات سـ أمـا لـدن

                                                
  .اب ما جاء في القنوت والوتر  –) 463(حديث رقم  –سنن الترمذ  - 1
ة  –رواه الحاكم في المستدرك  - 2   ) . 6610(برقم  3/721-م 2002-) 2(- بيروت–دار الكتب العلم
ة )  ق(سورة  - 3  ).1(اآل
ح مسلم  - 4   ) .168(برقم  1/337- صح
ة  –تحقي دمحم عبد العزز الخالد  –داوود  أبيـ سنن  5 -م 1996-) 1(–بيروت  –دار الكتب العلم
 ) .5079(برقم  – 3/325،326
ة  –المستدرك  -الحاكم  - 1  ) .2000(برقم  1/730- م 2002- ) 2( –بيروت  –دار الكتب العلم
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م، فإنـك إذا قلـتهن أمنـت مـن  ـا العلـي العظـ م، ال حول وال قوة إال  حان هللا العظ س
هم أهدني من عنـدك، وأفضـل علـّي الل: الغم والجذام والبرص والفالج، أما آلخرتك فقل

اتـك، ثـم قـال الرسـول صـلى  من فضـلك، وأنشـر علـّى مـن رحمتـك وأنـزل علـّي مـن بر
ه وسلم امـة لـم يـدعهن فـتح لـه أرعـة أبـواب : هللا عل أما أنه إذا وافى بهن عبد يوم الق

  . )1() من الجنة يدخل من أيها شاء
ه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صحابت عـد الفجـر، ومما حث عل ـه  عملـوا  ه الكـرام أن يتعلمـوه و

: مــن قــال: (أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال: مــا رو عــن أبــي ذر الغفــار رضــي هللا عنــه قــال
ـل شـئ  ح ال إله إال هللا وحده ال شـرك لـه ، لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى  إذا أص

تـب لــه ع ـة مــن ولـد إســماعيل ، و ــان لـه عــدل رق شـر حســنات ، وحـ عنــه قـدير ، 
مسـي وٕان  طان حتـى  ـان فـي حـرز مـن الشـ عشر سيئات ، ورفع له عشر درجـات و

ح  ص ان له مثل ذلك حتى  مسي    . )2( )قالها حين 
عـد  ه وسلم  ات رضوان هللا عليهن من الرسول صلي هللا عل ومن بين ما تعلمته الصحاب

قـــول:(صــالة الفجـــر، حـــديث أم ســـلمة رضــي هللا عنهـــا قالـــت  اللهـــم إنـــي : (ـــان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
الً  ًا، وعلمًا نافعًا، وعمًال متق   )3() أسألك رزقًا طي

ست للحصر، ولكن على سبيل المثال، فقـد  والمأثورات التي وردت في هذه الدراسة هي ل
ـه وسـلم قـراءة المعـوذتين واإلخـالص دبـر صـالتي الفجـر والمغـرب،  ُأثر عنه صلي هللا عل

17: قوله تعالىو 
)4(  ــه فــي يومــه ذلــك ومــن قالهــا حــين ، فمــن قالهــا أدرك مــا فات

  .  )5(مسي أدرك ما فاته في ليلته
مال: المطلب الخامس و ق   :ةالجهاد ةالتر

ــام    ثيــر مــن النــاس الق صــعب علــي  إن شــعيرة صــالة الفجــر تكــون فــي وقــت 
عــدون الغــدوة إلــى أداء تلــك الشــعيرة فــي وقتهــا وفــي  ــان ســلف هــذه األمــة  ــه، لــذلك  ف

                                                
  )  .132(برقم   1/252-أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة  - 2
  )  .5077(، برقم  3/325-سنن أبي داوود  - 3
ة  –المسند  –أحمد بن حنبل  - 4  .26756برقم  6/351-م 1993-) 1( –بيروت  –دار الكتب العلم
ات  - 1   ) .19- 17(سورة الروم اآل
  )  .5076(برقم  - 6/325-سنن أبي داوود  - 2
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عين قـــال مـــا رو عـــن رجـــل مـــن التـــا ـــة غـــزوة فـــي ســـبيل هللا،  مثا دخلـــت : جماعـــة 
قتني، فقـال لـي أبـو هرـرة المسجد قبل طلوع الفجر، ـا هرـرة قـد سـ ـا أ ـا ابـن : فقلت 

شر فإنا : لصالة الغداة، فقال: أخي لماذا خرجت من منزلك في هذه الساعة؟، فقلت أ
منزلة غزوة في سبيل هللا    . )1(نا نعد خروجنا وقعودنا في المسجد في هذه الساعة 

طا ظهـر الشـ حلو النـوم للنـائم ، و صـد المسـلم ففي وقت السحر  ـل قـواه ل ن 
عقـد : (عن أداء هـذه الشـعيرة فـي وقتهـا وفـي جماعـة، فقـد ورد عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قـال

ـك  ل عقدة عل ان  ضرب م م إذا هو نام ثالث عقد،  ة رأس أحد طان على قاف الش
ـر هللا انحلـت عقـدة، فـإن توضـأ انحلـت عقـدة، ق وذ ـل فارقـد، فـإذا اسـت فـإن  ليل طو

ـــــنفس  ـــــث ال ح خبي ـــــنفس، وأال أصـــــ ـــــب ال طًا طي ح نشـــــ ـــــدة، فأصـــــ ـــــت عق صـــــلى انحل
  .)2()سالن

م الليـل وال  قـ ح، أ ال  صـ ـل الليـل حتـى  ر عنده رجـل ينـام  رو أنه ملسو هيلع هللا ىلص ذ
ح ، فقال  ه وسلم: شهد الص ه: (صلي هللا عل طان في أذن ال الش ،  )3( )ذاك رجل 
لهــا خاصــة صــالة الفجــر، فقــد ورد فالبــد مــن مجاهــدة ا طان عنــد أداء الصــلوات  لشــ

طان سعوطاً : (عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ذورًا، فإذا أسع العبد ساء  و  ولعوقاً  وٕان للش
ح ص الشر، وٕاذا ذره نام الليل حتى    . )6()خلقه، وٕاذا ألعقه ذرب لسانه 

اإلنسـا طان  ـر الشـ ره يتضح م ن فـي أدائـه شـعيرة صـالة الفجـر، مما سب ذ
ره، وألن الـنفس  ا من شروره وم ستعيذ  طان، و فالبد لإلنسان أن يجاهد نفسه والش
ــذا قــال عبــد هللا بــن  ــالنوم عنــد صــالة الفجــر، ل تميــل إلــى حــب الشــهوات والملــذات، 

                                                
  .أخرجه البخار ومسلم ـ واللف لمسلم  - 3
ح مسلم  - 4 ر  –صح   . 776برقم  – 1/538-هـ 1403- بيروت  –دار الف
ح مسلم   - 5   )   .774(برقم  – 1/537 –صح
  .ان العرب  مادة سعط الصحاح ، لسانظر  –ب في األنف أي ما يص  *  .لحسه     .انظر الصحاح ، لسان العرب  مادة سعط  –ب في األنف أي ما يص  *
مانأخرجه الطبراني من حديث أنس، أنظر البيهقي في شعب - 6   ).4963(برقم – 4/248 اإل
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ارك حول قوله تعالى  الـدينِ  في علَيكُم جعلَ وما باكُماجتَ هو ِجهاده حق اللَّه في وجاهدوا: الم
نجٍ مرح )1( مجاهدة النفس والهو وذلك ح الجهاد وهو الجهاد األكبر: قال)2( .  

قـــول الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص  ضـــًا  المجاهـــد مـــن جاهـــد نفســـه فـــي ذات هللا، :(وفـــي ذلـــك أ
قـول ابـن ا)3()والمهاجر من هجر ما نهي هللا عنه م،   ـان جهـاد الـنفس مقـدمًا : ( لقـ

على جهاد العدو في الخارج وأصـًال لـه، فإنـه مـا لـم يجاهـد نفسـه أوًال لتفعـل مـا ُأمـرت 
نـه جهـاد عـدوه  م يـف  ن جهاد عدوه في الخارج، ف م ه، وتترك ما نهيت عنه ، لم 

ه  ه قاهر له متسلطًا عل   . )4(واالنتصاف منه وعدوه الذ بين جنب
التـــي فـــي وقتهـــا يجاهـــد أعـــداء اإلســـالم، وحققـــت فـــي وقتهـــا انتصـــارات وهـــي الصـــالة 

حًا ، قـال تعـالى غيرون علـى العـدو صـ ة رضوان هللا عليهم  ان الصحا : اهرة، فقد 
اتريغا  فَالْمحـبص)5(  اح قبـل طلـوع أ فالخيـل التـي تغيـر علـى العـدو فـي وقـت الصـ

ًال لــئال هــذا هــو المع الشــمس ، قــال اإلمــام  األلوســي عــدون لــ ــانوا  تــاد فــي الغــارات 
ـأتون ومـا يـذرون  اح قبـل طلـوع الشـمس ليـروا مـا  لـذا  )6(شعر بهم العـدو وقـت الصـ

  :قال المتنبي
  . )7(ومساهم وبسطهم تراب **  وصبحهم وبسطهم حرير  

ـه السـالم بحهم  ولَقَـد : وقال تعالى في شأن قوم لـو عل صـ  ةكْـرب  ذَاب ـ  عـسمرتَق)8( أ ،
عذاب اآلخرة قال الصاو  ح عذاب دائم متصل  جبرل وذلك أن : جاءهم وقت الص

ــيهم حجــارة مــن ســجيل،  الدهــم فرفعهــا ثــم قلبهــا بهــم ، وأمطــروا عل ــه الســالم قلــع  عل
صلوا إلى النار عذاب اآلخرة فال يزول عنهم حتى  ا     )9()وأتصل عذاب الدن

                                                
ة  -1  ) .78(سورة الحج اآل
اء علوم الدين  –الغزالي  -2  . 5/107 –إح
مصر  – 6/21 –مسند أحمد  -3 ة  من عة الم  .المط
م  -4 عة – زاد المعارف في هد خير الزاد - ابن الق ة  المط من  .  1/293مصر  –الم
ة  - 5 ات، اآل  ).3(سورة العاد
اء التراث العري  –روح المعاني  –األلوسى  -6  30/215-م1985 –) 4( –بيروت  –دار إح
ار  –احمد بن على  القلقشند - 7 ح األعشى في صناعة اإلنشاء، تحقي عبد القادر ف  14/67- م 1981وزارة الثقافة دمش  –صح
ة  - 8  ) .38(سورة القمر اآل
 . 3/289-بدون تارخ ) 9( –القاهرة  –دار الصابوني  –صفوة التفاسير  –دمحم على الصابوني  - 1



 27

وقت الفجر ، فيجب أن يجاهـد المسـلمون اليـوم ل ذلك حدث لقوم لو في   
ـات  ـه البر أعداء اإلسالم وأهله في وقت الفجر ألنه وقت االنتصارات  ووقت تتنزل ف

  .والخيرات 
ـر وعمـر  ل من أبى  وهذا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في غزوة خيبر عندما دفع اللواء إلى 

فــتح لهــم حيئنــذ قــال الرســ ــة غــدًا رجــًال : (ول ملسو هيلع هللا ىلصرضــي هللا عــنهم ، ولــم  ألعطــين الرا
فـــرار س  ـــ ـــه ل ـــتح هللا علـــى يد ف حـــب هللا ورســـوله  ـــه هللا ورســـوله و ـــالم )1(..)ح ، و

ــاللواء، وقــام  ــان قبــل يــوم الفــتح ، فلمــا صــلى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص الغــداة، ثــم دعــا  الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 
ــ: (قائمــًا، وقــال ــه : ، قــالوا)اً أيــن عل شــتكى عين ــه فمــا  هــو  فتفــل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي عين

ـة أرجـون حمـراء  ـه ج ـة وعل الرا ـة، فـنهض  وجعها حتى مضى لسبيله، ثم أعطاه الرا
ه الحصن    . )2(، وفتح هللا علي يد

اشـرة لفـتح خيبـ عـد الفجـر م ر وأعطـي والسؤال لمـاذا اختـار الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص الوقـت 
ــه جســم  نشــ ف ــة، و ــه المالئ الــذات تتنــزل ف ــة؟، والجــواب ألن هــذا الوقــت  ــًا الرا عل
عـد  رنـا ذلـك فـي مطلـب ال مـا ذ المسلم المصلى لصالة الفجر حاضرة وفي جماعـة، 
ه جسم الكافر في حالة خمول  ون ف ه الدعاء، و ستجاب ف الترو الصحي، ووقت 

عرف هللا سل، وذلك ألنه ال  التحديد في وقت الفجرو   . تعالى و
عرفون أن نصرة جنـد هللا تعـالي تتحقـ فـي أوقـات السـحر،  إن أعداء اإلسالم 
وقبيــل طلــوع الفجــر، فهــذا قائــد يهــود أجــر حــوارًا مــع جنــد مســلم أســر فــي أحــد 

قول اليهود للمسلم ن المسلمون مـن االنتصـار علينـا : المعارك في فلسطين، ف سيتم
و  اد عندما  عدد المصلين لصالة الُجمع واألع   .ن عدد المصلين لصالة الفجر 

ة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص الـذين طلبـوا الشـهادة مـن  عض صـحا عين فاحصـة لـ إن الناظر 
عض منهم نجـدهم قـد استشـهدوا  ما الخلفاء الراشدون  رهم، ونالوها برضاه تعالى الس

ه استشــهد وهــو يــؤد صــالة الفجــر فــي فــي وقــت صــالة الفجــر، فعمــر رضــي هللا عنــ
رم هللا وجهه  )3()مسجده ًا    . )1(ذلك عل

                                                
ة  –دالئل النبوة  –البيهقي  - 2   .4/209 –بدون تارخ  –بيروت  –دار الكتب للعلم

  .أ أرمد * 
 . 4/211 –دالئل النبوة  –البيهقي  - 3
 . 134ص  - بدون ناشر وتارخ  –تحقي دمحم محي الدين   –تارخ الخلفاء  – السيوطي جالل الدين - 1
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ة للكتب  –خلفاء الرسول  –خالد دمحم خالد  - 2  531ص  –م 1986) 8(  –الخرطوم  –الدار السودان
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  لرابعالمبحث ا
  

  :األسباب التي تعين على أداء صالة الفجر في وقتها وفي جماعة
حــث الســاب مــن هــذه  رناهــا فــي الم ــة وفوائــد صــالة الفجــر التــي ذ نظــرًا ألهم

اتخاذ الوسائل والسبل المعينة علي أدائها فـي وقتهـا  الدراسة فالبد لإلنسان المسلم من 
  .وفي جماعة ومن هذه المعينات 

ام ألدائها، لحديث  .1 ه الق ثقل عل ه النوم، و غل ثر اإلنسان األكل والشرب ف أن ال 
رب رضي هللا عنـه قـال قـول: المقدام بن معد  مـا مـأل : (سـمعت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ـــان ال أدمـــى وعـــاءًا  ه، وٕان  قمـــن صـــل مـــات  حســـب ابـــن آدم لق طـــٍن،  شـــرًا مـــن 
ه وثلث لنفسه ثرة األكل والشـرب تثقـل )1()محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرا ، والن 

ـام الليـل، فعـن عثمـان بـن  ادة، خاصة صالة الفجـر وق الجسم فتمنعه من أداء الع
ان الثــور إذا أر : زائــدة رضــي هللا عنــه قــال صــح جســمك ، تــب إلــىَّ ســف دت أن 

قل نومك ، فأقلل من األكل   . )2(و
ـام الليـل وصـالة  ان أحدهم إذا زاد في طعام العشاء جعله ذلـك زادًا لق إن السلف 

ع ليلـة فقـال ان الثور رضـي هللا عنـه شـ إن الحمـار إذا زـد : الفجر، فقد رو أن سف
ح قـف بل .   )3(في علفه زد في عمله، فقام تلك الليلة حتى أص عض الشـيوخ  ان 

قول ل ليلة و ثيـرًاً◌ً◌ فترقـدوا : على المائدة  ثيـرًا فتشـروا  معاشـر المرـدين ال تـأكلوا 
ثيراً    . )4( ثيرًا فتتحسروا عند الموت 

مـا ورد أن  .2 فوت على اإلنسان شعيرة صالة الفجـر، و ر، ألن النوم متأخرًا  النوم الم
عــد صــالة رهــون الســهر  ــذلك  ســلف هــذه األمــة  رهــون  العشــاء إال لضــرورة، و

عوا األجــر الكثيــر فــي ذلــك  ضــ ة مــن أن  النــوم فــي الثلــث األخيــر مــن الليــل خشــ
  .الوقت 

                                                
سابور  - 1 حين  –الحاكم الن ر  –المستدرك على الصح  4/121هـ 1398 –بيروت  –دار الف
م  –ب الحنبلي ابن رج - 2 ص  –دار نهر النيل  –شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم  –جامع العلوم والح
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ــل  .3 عطــى  ــام ألداء صــالة الفجــر، فــإن هللا تعــالى  ــد نومــه الق ــو عن ــة، أ أن ين الن
ـات: (إنسان حسب نيته، قال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الن وٕانمـا لكـل أمـر مـا  إنمـا األعمـال 

انـت هجرتـه  ان هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله، وٕان  ، فمن  نو
ه حها فهجرته إلى ما هاجر إل صيبها أو امرأة ين   . )1()لدينا 

ـــا بهـــا الجـــوارح  وتضـــعف بهـــا  .4 النهـــار فـــي األعمـــال التـــي تع أن ال يتعـــب نفســـه 
ما ة للنوم ال س   .وقت الفجر  األعصاب، فإن ذلك مجل

ــام الليــل، بــل  .5 النهــار فإنهــا ســنة يجــب االســتعانة بهــا علــى ق أن ال يتــرك القيلولــة 
ـــه وســـلم ـــام : (وصـــالة الفجـــر، قـــال صـــلي هللا عل قيلولـــة النهـــار علـــي ق اســـتعينوا 

ضًا في الحديث )2()الليل ما ورد أ اطين ال تقيل: (و  . )3()قيلوا فإن الش
النهــــار .6 حتقــــب األوزار  ــــين أن ال  حــــول بينــــه و قســــي القلــــب و ، فــــإن ذلــــك ممــــا 

ـــوت علـــى اإلنســـان حضـــور الصـــلوات  ـــذنوب والمعاصـــي تف ـــرة ال ث ـــإن  الرحمـــة، ف
ما أن صـــالة الفجـــر هـــي مـــن بـــين هـــذه  ـــة فـــي وقتهـــا وفـــي جماعـــة، وال ســـ تو الم

مان الدار   )4()ال تفت أحد صـالة الجماعـة إال بـذنب: (الصلوات، لذا قال أبو سل
. 

قـرأ مـن سـورة الكهـف مـن قراءة المـأ .7 صـدق وٕاخـالص خاصـة عنـد النـوم، ول ثورات 
ا  ولَو ربي كَلمات تَنفَد أَن قَبلَ الْبحر لَنفد ربي لكَلمات مدادا الْبحر كَان لَو قُلْ: قوله تعالى جِئْنـ 

هثْلبِم ددم)5( ن النـوم متـى مـا شـاء، وذلـك إلى آخر السورة، فإنها توق اإلنسان م
اس رضي هللا عنهما  أنه قال لـه رجـل غلبنـي النـوم ، فقـال لـه : ما رو ابن ع ف

اس إذا أردت أن تقوم أ ساعة شئت من الليل فأقرأ إذا أخذت مضجعك  :ابن ع

                                                
ح  - 5 شرح صح ار   . 1/13-  يبدء الوحتاب  – البخار فتح ال
اس - 1 اب ما جاء في السحور)1693(حديث رقم -   أخرجه ابن ماجه من حديث ابن ع  ، .  
ح الجامع  - 2  ) .4431(صح
اء علوم الدين  –أبو حامد الغزالي  - 3  . 1/421 –إح
ة  - 4  ) .110- 109(سورة الكهف اآل
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لَ أَن تَ       {  قَبـ ر حـالْب ـدفي لَن بـر ات مـاداً لِّكَلـدم ر حـالْب كَان داً        قُل لَّوـدم ه ثْلـا بِم جِئْنـ لَـوي و بـر ـاتمكَل نفَـد
   )1(. إلى آخر السورة ، فإن هللا يوقظك متى ما شئت من الليل}
ــام العبــد : (أن ينــام اإلنســان علــي طهــارة أ علــى وضــوء وســواك لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص  .8 إذا ن

ــاه صــادقة انــت رؤ ذلــك ألن النــوم ، و )2)(علــى طهــارة عــرج بروحــه إلــى العــرش ف
انـت يتصـف بهـا الحبيـب المصـطفي ملسو هيلع هللا ىلص، وأن اإلنسـان الـذ  علي الطهـارة صـفة 
الســـوء ومنـــه عـــدم حضـــور  ـــأمر  طان  طان، والشـــ ـــه شـــ قر ينـــوم علـــى طهـــارة ال 

ـون معـه . صالة الفجر في وقتها وفـي جماعـة واإلنسـان الـذ ينـوم علـى طهـارة 
حثـــه لـــه، و حرســـه ليلـــه  علـــى الخيـــر ومنـــه صـــالة الفجـــر فـــي وقتهـــا وفـــي  ملـــك 

ا حبذا لو قرن الطهارة بتالوة شيء مـن القـرآن عنـد نومـه لحـديث شـداد  جماعة، و
ــأو إلــى فراشــه : (بــن أوس رضــي هللا عنــه عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال  مــا مــن رجــل 

حفظـ ـه ملكـًا  عـث هللا إل تـاب هللا عـز وجـل إال و قرأ سـورة مـن  ـل شـيء ف ه مـن 
ه حتى يهب من نومه متى هب   )3()يؤذ

حمـل حقـدًا علـى أحـٍد  .9 م القلـب، ال  ـل ذنـب، سـل ـًا مـن  ًال القبلـة تائ أن ينام مسـتق
ظلم أحد من أهل اإلسالم حدث نفسه   .من أهل اإلسالم، وال 

ــــه ملسو هيلع هللا ىلص .10 ــــار لقول ة األخ م مــــن : (مصــــاح المــــرء علــــى ديــــن خليلــــه فلينظــــر أحــــد
حامــل (مــا فــي الحــديث .  )4()يخالــل س الســوء  س الصــالح وجلــ إنمــا مثــل الجلــ

 . )5(...) المسك ونافخ الكير 
لف أحدًا  .11 ايل وساعة اليد وغيرها أو  ه والمو المن ة  أن يتخذ المعينات الحس

ــأن يوقظــه لصــالة الفجــر لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص  لؤنــا الليلــة ال نرقــد{ : مــن جيرانــه  عــن  مــن 
الل  ح قال    .)1(.... )أنا : صالة الص

                                                
ام القرآن  - 5 ره القرطبي في تفسيره الجامع ألح  –) 6(بدون تارخ مجلد  –بيروت  –مناهل العرفان  –ذ

  .لبي عن الثع 11/72
ارك في الزهد موقوفًا على أبي الدرداء ، والبيهقي في الشعب موقوفًا على عبد هللا بن عمرو   أخرجه - 6 ابن الم

 . بن العاص 
 ) .2245(برقم  4/259 –جامع األصول في أحاديث الرسول  - 1
 ) .4833(رواه أبو داوود  في األدب برقم   - 2
ح مسلم   - 3 ت –مسلم بن الحجاج ، صح  )  .2628(، برقم 16/178- ) 6(مجلد -دمش –ة الغزالي م
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  الخاتمة
م  )1(  :النتائج : أوالً  ـــ ا الق احـــث مـــن اســـتن ـــن ال ـــد تم ـــة ، وق مهـــا الترو إن صـــالة الفجـــر لهـــا ق

ة لشعيرة صالة الفجر وهي  ة التال   -:الترو
ة  .أ  ة والروح مان ة اإل م الترو  .الق
م .ب   . ةواالقتصاد ةاالجتماع ةالترو الق
 . ةالصح ةالترو مالق .ج 
ة  .د  م ة التعل م الترو  .الق

م.هـ   . ةالجهاد ةالترو الق
متجسـد ت )2( ـ القـ ـ ةالترو مان ـ ةاإل لصـالة الفجـر فـي أن المـؤد لصـالة الفجــر  ةوالروح

ـروه ، وتعلـوا درجاتـه فـي  ـل م ـأمن مـن  سـلم مـن النفـاق ، و في وقتها وفي جماعـة 
  .الجنة 

م و )3( ــ القــ ــاالج ةالترو لصــالة الفجــر ، يتجســد فــي أن الــذ يؤديهــا فــي وقتهــا  ةتماع
ســـأل عـــن حـــال مـــن غـــاب عنهـــا  ـــًا يتفقـــد و ـــون اجتماع م و. وفـــي جماعـــة ،   القـــ

ــ ــادة الــرزق والــدرجات العلــى فــي  ةاالقتصــاد ةالترو ًا فــي ز لتلــك الصــالة تكــون ســب
  .الجنة 

ــــة ـــذلك أن أداء تلــــك الشـــعيرة فــــي وقتهــــا وفـــي جماعــــة تجعـــل ا )4( إلنســــان ذو بن
ة وصحة معافاة ، ونشا زائد  ة قو  .جسم

ــة  )5( مهــا الترو ــل مــا هــو نــافع وجديــد ، وتكمــن ق يــتعلم اإلنســان فــي وقــت الفجــر 
اقي األثر في الذهن  ون  م في ذاك الوقت  ة في أن التعل م  .والتعل

طان  )6( ه الش ابد ف لها آدم ، فهي حقًا  بنيإن أداء صالة الفجر تكون في وقت 
حلـو  ـة فـي الـذهاب إلـى المسـجد فـي الظـالم ، وفـي وقـت  ة الجهاد مها الترو ق

طان في ذاك الوقت  ه النوم للنائم ، فإن اإلنسان يجاهد نفسه والش  .ف
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ً ثا ـــاء واألمهـــات ِ  )1( :التوصيات: نيا احـــث اآل ـــورًا وٕاناثـــًا علـــى أداء صـــالة َحـــيوصـــى ال ث األبنـــاء ذ
ورالفجر في وقتها وفي جماعة ل  .لذ

ــة عنــد النــوم  )2( اإلكثــار مــن قــراءة المــأثورات وٕاخــالص الن احــث المســلم  يوصــى ال
ام ألداء شعيرة صالة الفجر في وقتها وفي جماعة  .للق

على المسلم أن يتخذ المعينات والوسـائل التـي تعينـه علـى أداء تلـك الشـعيرة فـي  )3(
ه مثًال  المن  .وقتها وفي جماعة 

االبت )4( احــث المســلم  لــذنوب والمعاصــي ألنهــا تعمــى ا قتــرافاعــاد عــن يوصــي ال
مــا ورد القلــب ــاقي الصــلوات، و ال تفــت (، وتمنــع مــن حضــور صــالة الفجــر، و

 .)إال بذنب اً صالة الجماعة أحد
ـة لشـعيرة صـالة الظهـر والعصـر والمغـرب  )5( م الترو حث في الق احثين ال على ال

  . والعشاء
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  :المصادر والمراجع 
  المصادر :أوالً 

م   :القرآن الكر
ة -أحمد بن حنبل )1(   .م 1993-) 1( -بيروت –دار الكتب العلم
ة –دالئل النبوة –أحمد بن الحسين البيهقي )2(   .بدون تارخ –بيروت –دار الكتب العلم
ة –أحمد بن شعيب النسائي )3( تب المطبوعات اإلسالم   .م1986 –) 2( –حلب –م
ة  )4( م م بن ت   .هـ1426-) 3( –دار الوفاء المنصورة –الفتاو  مجموع –أحمد بن عبد الحل
ح األعشى في صناعة اإلنشاء –أحمد بن على القلقشند  )5( ـار  رتحقي عبـد القـاد – صح ف

  م 1981-دمش   -وزارة الثقافة 
ار فتح  –أحمد على بن حجر العسقالني  )6( ر  – ال   .بدون تارخ –بيروت  –دار الف
  .م1984 –) 3(  –بيروت  –لعلم للمالييندار ا –الصحاح –إسماعيل الجوهر  )7(
غداد )8( اء التراث العري -روح المعاني –األلوسي ال  .م1985 –) 1( –بيروت  –دار إح
ه  أبي ابن )9( ة  –شي ر بيروت  –مصنف ابن أبي شي   .م 1989-) 1(–دار الف
ـــم –ابـــن رجـــب الحنبلـــي )10( ـــم –جـــامع العلـــوم والح نهـــر دار  –شـــرح خمســـين حـــديثًا مـــن جوامـــع الح

 .النيل
رم   )11(   .بدون تارخ  – تبيرو  –دار صادر  –لسان العرب  –ابن منظور جمال الدين بن م
مان بن األشعث  )12( ر –تحقي دمحم محي الدين  –سنن أبي داود  –سل   .دار الف
م  )13( اد –الجوزةشمس الدين بن ق ة –زاد المعاد في هد خير الع من عة الم ع المط   .مصر –ط
تحقيـ  –مـن منشـورات المجلـس األعلـى  -المصـنف  – م الصـنعانيعبد الرزاق بن همـا )14(

  .مجيب الرحمن األعظمي 
ة  – عز الدين بن األثير الجزر  )15( ة في معرفة الصحا ر  –أسد الغا  –بيـروت  –دار الف

  .هـ 1409
اء التراث العري  –الموطأ  –مالك بن أنس ...     ).بدون تارخ ( بيروت  –دار إح
ـــة  –الوهـــاب عبـــد اللطيـــف  عبـــدتعليـــ  –الموطـــأ  )16( ـــة العلم ت بـــدون ) (2(القـــاهرة  –الم

  ) .تارخ
ام القرآن  –دمحم بن أحمد القرطبي  )17( ة الغزالي  –الجامع ألح ت   بدون تارخ  –دمش  –م
ــر الجــزر  )18( ــر  –جــامع األصــول فــي أحاديــث الرســول  –مجــد الــدين بــن األثي  –دار الف

  .م 1983) 1( –بيروت 
ـــاد مجـــد الـــدين ال )19( بـــدون ( –بيـــروت  –مؤسســـة الرســـالة  –القـــاموس المحـــ  –فيـــروز أ

  ) تارخ 



 36

ح البخــار  –دمحم بــن إســماعيل البخــار  )20( ثيــر  –صــح مامــة  –دار ابــن   –) 3(  –ال
  .هـ 1407

م  )21( شـــرح ســـنن أبـــي داؤد  – ـــادأدمحم شـــمس الحـــ العظـــ ـــر  –عـــون المعبـــود   –دار الف
  .م 1979 –) 3(  –بيروت 

سابور ن عبد هللا الحاكم دمحم ب )22( حين  – الن ر، بيـروت  –المستدرك على الصح  –دار الف
  .هـ 1398

ر  –الكشاف  –دمحم بن عمر الخوارزمي  )23(   .م1977 –) 1( –بيروت  –دار الف
سي الترمذ  )24( اء التراث العري بيروت  –سنن الترمذ  –دمحم بن ع   .دار إح
اء علوم الدي –دمحم بن دمحم الغزالي )25( ر –نإح   .م 1989) 2( –بيروت –دار الف
نــدمحم بــن يزــد  )26( ــاقي  -ســنن ابــن ماجــه  – يالقزو ــر  –تحقيــ دمحم فــؤاد عبــد ال  –دار الف

  .بيروت 
سـابور مسلم بن الحجاج  )27( ح مسـلم  – الن ـاء التـراث العرـي  –صـح تحقيـ دمحم  –دار إح

اقي    .فؤاد عبد ال
ضاو  )28( ضاو  –ناصر الدين الب ةدا –تفسير الب   .م 1988 –بيروت –ر الكتب العلم
ـــع الفوائـــد  –نـــور الـــدين علـــي بـــن الهيثمـــي  )29( ـــي  –مجمـــع الزوائـــد ومن  –دار الكتـــاب العر

  .هـ 1407 –بيروت 
  : ثانياً المراجع

  .تحقي دمحم محي الدين   -تارخ الخلفاء : جالل الدين السيوطي  )1(
  .هـ 1410 –) 2( –در دار الص –علم الطب والصحة في اإلسالم  -جليل على لفتة   )2(
ة  – الحـازميخالد بن حامـد  )3( ـة اإلسـالم   –المدينـة المنـورة  –دار الزمـان  –أصـول التر

  .م 2002 –) 2(
ة للكتـب  -خلفـاء الرسـول  –خالد دمحم خالد  )4( م 1986 –) 8( –الخرطـوم  –الـدار السـودان

.  
اب  هنر صالح  )5( ة  –ذ   ) .2( –عمان  –أسس التر
ا )6( م محمـود نـاظم  –مع الطب في القرآن  –أحمد قرموز  –ب عبد الحميد د ميتقـد  – النسـ

  .م 1982 –) 2( –بيروت  –مؤسسة علوم القرآن 
م  )7( ة في القرآن  –عبد العزز عبد الرح عة جامعة الخرطوم  –نظرات علم   .م2005 –مط
ــــة األوالد فــــي اإلســــالم  –عبــــد هللا ناصــــح علــــوان  )8(  – )3( –حلــــب  –دار الســــالم  –تر

  م 1981
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ة فـي القـرآن  –علي خليل أبـو العينـين  )9( ـة اإلسـالم ـر  –فلسـفة التر   –القـاهرة  –دار الف
  .م1985)/ 2(

م محمــود  )10( ــى عبــد الحلــ ــة  –عل ــة الروح ة  –التر ــع والنشــر اإلســالم  –) 1( –دار التوز
 .م 1995

اظم   )11( م  ة  –دمحم إبراه م الطل ة األنجلو  –تطورات في ق ت   م 1992-هرة القا –م
فور  )12( ـــار شـــرح جـــامع الترمـــذ  –دمحم بــن عبـــد الـــرحمن الم تعليـــ عبـــد  –تحفـــة األمــوذ 

ر  –الوهاب عبد اللطيف    .بدون تارخ  –دار الف
ة  –دمحم عبد السالم العجمي  )13( ة اإلسالم منشـورات جامعـة السـودان المفتوحـة  –أصول التر

  .م2007 –) 1( –
ر  –دمحم حسن العمايرة  )14(   م 2000 –) 7( –عمان  –المسيرة  دار –الترو اإلسالمي الف
ــة  –دمحم حلمــي دمحم خضــر  )15( ــة فــي الخطــب المنبر ــاض الند ــة اإلرشــاد  –الر ت  –جــدة  –م

  .م1992) 2(
  .بدون تارخ –) 9( –القاهرة  –دار الصابوني  –صفوة التفاسير  –دمحم على الصابوني  )16(
ة –دمحم قطب  )17( ة اإلسالم   .م1982 –) 6( –بيروت  –دار الشروق  – منهج التر
مؤسســة  –تقــدين أحمــد العجــوز  –الطــب اإلســالمي بــين العقيــدة واإلبــداع  –مختــار ســالم   )18(

 .م1988 –بيروت  -المعارف 
الجن  )19( اته  –مقداد  ة وغا ة اإلسالم  .م 1989-الراض  –دار الهد  –أهداف التر
ـة جمــال الــدين )20( ــة عنــد أخـوا -ناد ــز العرـي للصــحافة  -ن الصــفافلسـفة التر القــاهرة  –المر

  .م 1983
  .م 1983 –) 2( –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –اإلسالم هو الحل  –يوسف القرضاو  )21(
  : ثالثاً الدوريات  

ــه الصــاو ) 1(     ة  –دمحم وج م اإلســالم ــ ــة  –الق ــة التر ل ــات  الســنة  –جامعــة قطــر  –حول
  .م 1990-) 7(العدد  –) 7(


