صالة الفجر
إن الحمد لله…
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عباد الله؛ قال عليه الصالة والسالم « ُبن ِي ِ
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فالصالة أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتين ،وهي عمود الدين ،وَّلة بدين
العبد وربه ،وأول ما يحاسب عليه من عمله.
ف دال ُيقبددل للعبددد كدداة و َّددوم و رددم ،و بددر و َّددلة و

ُيرهددا مددن

الطاعات ،ما دام مضيعًا لصدالته تاركدًا لهدا ،و لده ألعهدا عمدود الددين ،وركنده
المتين ،فمن رفظها فقد رفظ دينه ،ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
ولذا قال النبي َّلل الله عليه وسلم« :العهد الذي بيننا وبيدنهم الصدالة فمدن
تركها فقد كفر» رواه الترمذي  6261وقال عليه الصدالة والسدالم« :بدين الرلدل
وبين الكفر والشرك ترك الصالة» رواه مسلم.
أيهدددا المسدددلمون ..الوالدددب علدددل الرلدددال أن يددديدوا الصدددالة لماعدددة فدددي
المسالد إ ا سمعوا النداك ،و يجدو التخلدع عنهدا إ لعدذر ،لمدا روم مسدلم
في َّحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رلال أعمل سدلل النبدي َّدلل اللده
عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ،فقال له :هل تسمع الندداك قدال :ععدم،
قال« :فللب».

ومن له َّالة الفجر
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عن لرير بن عبدالله رضي الله عنه قال :كنا للوسًا عندد رسدول اللده َّدلل
الله عليه وسلم إ عظر إلل القمر ليلة البددر فقدال« :أمدا إعكدم سدترون ربكدم كمدا
ترون هذا القمر َتضا لمون في رؤيتده  -أي ينضدم بعضدكم إلدل بعدل أللدل

رؤيتده لوضددورها  -فددإن اسدتطعتم أن تولبددوا علددل َّدالة قبددل لددو الشددم
وقبل روبها فافعلوا » .يعني العصر والفجر .متفا عليه.
وروم مسلم أن النبي َّلل الله عليه وسلم قدال« :لدن يلدم الندار أردد َّدلل
قبل لو الشم

وقبل روبها».

فاللهم اعنا علل كرك وشكرك ورسن عبادته
واهدعا الصراط المستقيم

الخطبة الثانية:
الحمد لله…
عبدداد اللدده ارددذروا مددن التسدداهل فددي َّددالة الجماعددة فددي المسددالد وخاَّددة
َّالة الفجر
عباد اللهَّ :الة الفجر اليوم ما رظنا معها وكيع شلعنا في أدائها
ولما ا عتلخر عنها و عتلخر عن أعمالنا الدعيوية والوظائع.
عباد الله :إن الوالدب عليندا أن عحاسدب أعفسدنا فدي هدذه الفريضدة؛ َّ
فدإن مدن
َّ
رظ في اإلسدالم لمدن ضد َّيع الصدالة كمدا قدال
ض َّيعها فهو لما سواها أضيع ،و
لكم عمر -رضي الله عنه وأرضاه.-

و يخشل علل تارك َّالة الفجر مع الجماعة ،أن يتصع بخصلة من خصدال
المنافقين ففي الصحيحين يقول النبي َّلل الله عليه وسلم« :أثقل الصالة علدل
المنافقين َّالة العشاك وَّالة الفجر ،ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو ربوا».
يا عباد الله إن مما يعين علل القيام ألداك َّالة الفجر مع الجماعة
 -1التضر إلل الله تعالل بالدعاك وسدياله سدبحاعه أن ييسدر القيدام ألدائهدا،
فإن الله لل وعال قريب ممن دعاه يخيب من رلاه،
 -6بددذل األسددباب للقيددام كددالنوم مبكددرا ،فددإن السددهر إ ا ترتددب عليدده تضددييع
َّددالة الفجددر فإعدده محددرم رتددل لددو كددان سددهرا علددل اعددة فكيددع بالسددهر علددل
المبارات أو المحرمات.
 -3يتواَّل اإلعسان مع أهله وليراعه ليوقظوه للصالة.
 -4ومن أعظم األسباب تذكر المدوت وأعده قدد يفجدل العبدد فدي منامده ،وهدو
مصر علل هذه المعصية.
أعا عي الله وإياكم من سوك الخاتمة ،والله عسلل أن يعيننا علل كره وشدكره
ورسددن عبادتدده ،وأن يوفقنددا لمددا يرضدديه ،وأن يجنبنددا أسددباب ضددبه ،وأن يهدددينا
ويهدي ضال المسلمين.
اللهم أع اإلسالم ...

