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إسالميات
عندك عينان وأذنان ويدان ورجالن ولسان وإيمان وقرآن وأمان .. 
َباِن}[الرحمن :  13].   فأين الشكر يا إنسان { َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
عندك عينان وأذنان ويدان ورجالن ولسان وإيمان وقرآن وأمان .. 
َباِن}[الرحمن :  13].   فأين الشكر يا إنسان { َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
عندك عينان وأذنان ويدان ورجالن ولسان وإيمان وقرآن وأمان ..  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ذبوا بأموالكم عن أعراضكم ، قالوا: يا رسول 

اهللا ! كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا ؟ قال: يعطى الشاعر ومن تخافون لسانه " .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy





ال يضربهن
 إال لئيم!!!

آدم وحواء...!!! اهتّم اإلســالم باســتقامة الحياة بينهما على 
نحــٍو يحفظ لــكّل منهما حّقــه دون أن يطغــى أحدهما على 
اآلخــر؛ فجعل للزوج حــّق الطاعة في غيــر معصية هللا تعالى؛ 
نحــٍو يحفظ لــكّل منهما حّقــه دون أن يطغــى أحدهما على 
اآلخــر؛ فجعل للزوج حــّق الطاعة في غيــر معصية هللا تعالى؛ 
نحــٍو يحفظ لــكّل منهما حّقــه دون أن يطغــى أحدهما على 

وجعل له حّق القوامة على زوجته عمال بقوله تعالى: {الرَِّجاُل 
اآلخــر؛ فجعل للزوج حــّق الطاعة في غيــر معصية هللا تعالى؛ 
وجعل له حّق القوامة على زوجته عمال بقوله تعالى: {الرَِّجاُل 
اآلخــر؛ فجعل للزوج حــّق الطاعة في غيــر معصية هللا تعالى؛ 

ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما  َل اهللاَّ اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما َفضَّ َقوَّ
وجعل له حّق القوامة على زوجته عمال بقوله تعالى: {الرَِّجاُل 
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما  َل اهللاَّ اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما َفضَّ َقوَّ
وجعل له حّق القوامة على زوجته عمال بقوله تعالى: {الرَِّجاُل 

َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}؛ وعليه فإّن والية الزوج هي والية توجيه 
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما  َل اهللاَّ اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما َفضَّ َقوَّ
َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}؛ وعليه فإّن والية الزوج هي والية توجيه 
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما  َل اهللاَّ اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما َفضَّ َقوَّ

ورعاية للزوجة؛ ال والية تسّلط على الزوجة؛ وهذا ما بّينه ابن 
َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}؛ وعليه فإّن والية الزوج هي والية توجيه 
ورعاية للزوجة؛ ال والية تسّلط على الزوجة؛ وهذا ما بّينه ابن 
َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}؛ وعليه فإّن والية الزوج هي والية توجيه 

عبــاس رضي اهللا عنه حينما فّســر أّن المراد من قوله تعالى: 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم} أن هذه الدرجة هي  {َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللاَّ
عبــاس رضي اهللا عنه حينما فّســر أّن المراد من قوله تعالى: 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم} أن هذه الدرجة هي  {َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللاَّ
عبــاس رضي اهللا عنه حينما فّســر أّن المراد من قوله تعالى: 

درجة تكليف ال تشــريف؛ فهي  درجــة توجيه للزوجة وحماية 
لها.

وإذا ُعِلــم أّن المــرأة مأمورة بطاعــة زوجها فــإّن هذا يعني 
أّنــه يملك أن يؤّدبها إن لم تطعه فيمــا يأمرها به؛ فقد قال 
وإذا ُعِلــم أّن المــرأة مأمورة بطاعــة زوجها فــإّن هذا يعني 
أّنــه يملك أن يؤّدبها إن لم تطعه فيمــا يأمرها به؛ فقد قال 
وإذا ُعِلــم أّن المــرأة مأمورة بطاعــة زوجها فــإّن هذا يعني 

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشــوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ  اهللا ســبحانه وتعالى: {َوالالَّ
أّنــه يملك أن يؤّدبها إن لم تطعه فيمــا يأمرها به؛ فقد قال 
ِتي َتَخاُفوَن ُنُشــوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ  اهللا ســبحانه وتعالى: {َوالالَّ
أّنــه يملك أن يؤّدبها إن لم تطعه فيمــا يأمرها به؛ فقد قال 

َواْهُجُروُهــنَّ ِفــي اْلَمَضاِجــِع َواْضِرُبوُهــنَّ َفــِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال 
ِتي َتَخاُفوَن ُنُشــوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ  اهللا ســبحانه وتعالى: {َوالالَّ
َواْهُجُروُهــنَّ ِفــي اْلَمَضاِجــِع َواْضِرُبوُهــنَّ َفــِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال 
ِتي َتَخاُفوَن ُنُشــوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ  اهللا ســبحانه وتعالى: {َوالالَّ

ا}؛ فيجوز له أن  َ َكاَن َعِليًّا َكِبيــرً َتْبُغــوا َعَلْيِهنَّ َســِبيًال ِإنَّ اهللاَّ
َواْهُجُروُهــنَّ ِفــي اْلَمَضاِجــِع َواْضِرُبوُهــنَّ َفــِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال 
ا}؛ فيجوز له أن  َ َكاَن َعِليًّا َكِبيــرً َتْبُغــوا َعَلْيِهنَّ َســِبيًال ِإنَّ اهللاَّ
َواْهُجُروُهــنَّ ِفــي اْلَمَضاِجــِع َواْضِرُبوُهــنَّ َفــِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال 

يستخدم الوســائل المشــروعة له في التأديب، وليس له أن 
ا}؛ فيجوز له أن  َ َكاَن َعِليًّا َكِبيــرً َتْبُغــوا َعَلْيِهنَّ َســِبيًال ِإنَّ اهللاَّ
يستخدم الوســائل المشــروعة له في التأديب، وليس له أن 
ا}؛ فيجوز له أن  َ َكاَن َعِليًّا َكِبيــرً َتْبُغــوا َعَلْيِهنَّ َســِبيًال ِإنَّ اهللاَّ

يتجــاوز في ذلك بأّن يســتخدم ما لم يشــرعه اهللا؛ بل ليس يتجــاوز في ذلك بأّن يســتخدم ما لم يشــرعه اهللا؛ بل ليس 
لــه أن يتخّيــر بين هذه الوســائل؛ إذ إّنها مشــروعة له على 
يتجــاوز في ذلك بأّن يســتخدم ما لم يشــرعه اهللا؛ بل ليس 
لــه أن يتخّيــر بين هذه الوســائل؛ إذ إّنها مشــروعة له على 
يتجــاوز في ذلك بأّن يســتخدم ما لم يشــرعه اهللا؛ بل ليس 

الترتيــب ال على التخيير؛ فإن التمس نشــوزًا من زوجته عليه 
أن يعظها ويرشدها ويذّكرها بحقوقه عليها ويستخدم ألفاظًا 
لّينة ورقيقة، فإن لم تســتجب له أغلظ عليها القول قليًال، ثّم 
يـأمرها بما يريد أمرًا، فإن اســتمرت في عنادها، له أن ينتقل 
إلى الوســيلة الثانية فيهجرها في مضجعها، وهنا أيضًا عليه 
يـأمرها بما يريد أمرًا، فإن اســتمرت في عنادها، له أن ينتقل 
إلى الوســيلة الثانية فيهجرها في مضجعها، وهنا أيضًا عليه 
يـأمرها بما يريد أمرًا، فإن اســتمرت في عنادها، له أن ينتقل 

أن يتــدّرج معها في هذه الوســيلة حيث يكــون الهجر داخل 
غرفتهمــا ثم له أن يخرج من الغرفــة إن بقيت كما هي لكن 
ال يخــرج من بيتها، فإن لم يفلح في ذلــك حينها يجوز له أن 
يضربهــا ضربًا خفيفًا غير مبّرٍح إذ الضرب بحّد ذاته فيه إيذاء 
ال يخــرج من بيتها، فإن لم يفلح في ذلــك حينها يجوز له أن 
يضربهــا ضربًا خفيفًا غير مبّرٍح إذ الضرب بحّد ذاته فيه إيذاء 
ال يخــرج من بيتها، فإن لم يفلح في ذلــك حينها يجوز له أن 

للمرأة كونه رفع يده عليها؛ لكن على الزوج أن يعلم جيدًا أّنه 
يضربهــا ضربًا خفيفًا غير مبّرٍح إذ الضرب بحّد ذاته فيه إيذاء 
للمرأة كونه رفع يده عليها؛ لكن على الزوج أن يعلم جيدًا أّنه 
يضربهــا ضربًا خفيفًا غير مبّرٍح إذ الضرب بحّد ذاته فيه إيذاء 

م  ومع القول بجواز ضربه إّياها أّن النبّي صلى اهللا عليه وســلّ
لم يضرب امرأة قّط؛ لذا فحرٌي به أن ينأى عن ذلك؛ كيف ال؟! 
م  ومع القول بجواز ضربه إّياها أّن النبّي صلى اهللا عليه وســلّ
لم يضرب امرأة قّط؛ لذا فحرٌي به أن ينأى عن ذلك؛ كيف ال؟! 
م  ومع القول بجواز ضربه إّياها أّن النبّي صلى اهللا عليه وســلّ

وقد قال علّى رضي اهللا عنه: ال يكرمهّن إال كريم وال يضربهّن 
إال لئيم، وإذا أراد الزوج أن يضرب زوجه عليه أال يبالغ فيه وأن 
يتقي الوجه والرأس، وأال يســتخدم ما يؤلم في الضرب؛ فقد 

سئل ابن عّباس عن ذلك فقال: يضرب بالسواك. 
هــذه هــي أخالق الســلف الصالــح، وهذه هي أخــالق الدين 
اإلســالمي، فينبغــي أال يتشــّبث الــزوج فــي هذا الحــّق فإّن 
هــذه هــي أخالق الســلف الصالــح، وهذه هي أخــالق الدين 
اإلســالمي، فينبغــي أال يتشــّبث الــزوج فــي هذا الحــّق فإّن 
هــذه هــي أخالق الســلف الصالــح، وهذه هي أخــالق الدين 

الشــريعة حينما أباحت ذلك أرادت أن تعالج نشوزًا واقعًا فإذا 
اإلســالمي، فينبغــي أال يتشــّبث الــزوج فــي هذا الحــّق فإّن 
الشــريعة حينما أباحت ذلك أرادت أن تعالج نشوزًا واقعًا فإذا 
اإلســالمي، فينبغــي أال يتشــّبث الــزوج فــي هذا الحــّق فإّن 

ما استطاع الزوج أن يعالجه بعيدًا عن الضرب فليس له اللجوء 
إليه مطلقًا وليس له أن يبغي على زوجته سبيًال؛ ثّم إن تفسير 
ابــن عّباس رضي اهللا عنهما للضرب يكاد يجعل منه ممنوعًا؛ 
إليه مطلقًا وليس له أن يبغي على زوجته سبيًال؛ ثّم إن تفسير 
ابــن عّباس رضي اهللا عنهما للضرب يكاد يجعل منه ممنوعًا؛ 
إليه مطلقًا وليس له أن يبغي على زوجته سبيًال؛ ثّم إن تفسير 

فإذا ما نظرنا إلى ما يفعله بعض َمْن ُيسّمي نفسه رجًال حيث 
ابــن عّباس رضي اهللا عنهما للضرب يكاد يجعل منه ممنوعًا؛ 
فإذا ما نظرنا إلى ما يفعله بعض َمْن ُيسّمي نفسه رجًال حيث 
ابــن عّباس رضي اهللا عنهما للضرب يكاد يجعل منه ممنوعًا؛ 

نجــده ال يتوانى في ضرب زوجته ضربًا مبّرحًا ألقّل األســباب 
فإذا ما نظرنا إلى ما يفعله بعض َمْن ُيسّمي نفسه رجًال حيث 
نجــده ال يتوانى في ضرب زوجته ضربًا مبّرحًا ألقّل األســباب 
فإذا ما نظرنا إلى ما يفعله بعض َمْن ُيسّمي نفسه رجًال حيث 

وأتفهها بحّجة أّنه حّق ممنوح له ليحافظ على استقامة الحياة 
نجــده ال يتوانى في ضرب زوجته ضربًا مبّرحًا ألقّل األســباب 
وأتفهها بحّجة أّنه حّق ممنوح له ليحافظ على استقامة الحياة 
نجــده ال يتوانى في ضرب زوجته ضربًا مبّرحًا ألقّل األســباب 

اُموَن  بينهما وكأّنه لم يحفظ من القرآن ســوى {الرَِّجــاُل َقوَّ
}، وكأّن القوامة والرجولة ال  َعَلى النَِّســاِء}، و{َواْضِرُبوُهــنَّ

اُموَن  بينهما وكأّنه لم يحفظ من القرآن ســوى {الرَِّجــاُل َقوَّ
}، وكأّن القوامة والرجولة ال  َعَلى النَِّســاِء}، و{َواْضِرُبوُهــنَّ

اُموَن  بينهما وكأّنه لم يحفظ من القرآن ســوى {الرَِّجــاُل َقوَّ

تتحقــق إال إذا ضــرب، وما َعِلم أّن الضعــف كّل الضعف في 
}، وكأّن القوامة والرجولة ال  َعَلى النَِّســاِء}، و{َواْضِرُبوُهــنَّ
تتحقــق إال إذا ضــرب، وما َعِلم أّن الضعــف كّل الضعف في 
}، وكأّن القوامة والرجولة ال  َعَلى النَِّســاِء}، و{َواْضِرُبوُهــنَّ

ضربه زوجته!!
إّن إثبــات الرجولــة ال يتطلــب أن يجيــد الرجــل ضرب 
زوجتــه؛ بل بالعكس إن ضرب الرجــل زوجته إّنما يدّل 

على نقص رجولته؛

 .
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إلى صالة الجماعة، فمنهم من رأى أنها فرض 
عيــن على كل مســلم قادر، ومنهــم من عدها 
ســنة مؤكــدة، ومنهم مــن يجد أنهــا فرض 
كفايــة، وهذا يجعلنا نتنبه إلــى أن من العلماء 
مــن قــال بفرضيتها، فمــا بالكم بمــن يترك 

الصالة أصًال؟!".
وأضاف: "أمــا فيما يتعلق باألعذار فهناك أثران 
يجسدان هذه األعذار لمن يتحجج بالبرد، وهي يجسدان هذه األعذار لمن يتحجج بالبرد، وهي 
 ِ حجــة واهيــة، إذ ورد َعــْن الصحابي َعْبــِد اهللاَّ
يجسدان هذه األعذار لمن يتحجج بالبرد، وهي 
 ِ حجــة واهيــة، إذ ورد َعــْن الصحابي َعْبــِد اهللاَّ
يجسدان هذه األعذار لمن يتحجج بالبرد، وهي 

ُ َعْنُه) أنــه َقاَل:" َمْن َســرَُّه َأْن َيْلَقى  (َرِضــَي اهللاَّ
 ِ حجــة واهيــة، إذ ورد َعــْن الصحابي َعْبــِد اهللاَّ
ُ َعْنُه) أنــه َقاَل:" َمْن َســرَُّه َأْن َيْلَقى  (َرِضــَي اهللاَّ
 ِ حجــة واهيــة، إذ ورد َعــْن الصحابي َعْبــِد اهللاَّ

ًما َفْلُيَحاِفْظ َعَلى َهُؤالِء  ) َغًدا ُمْســلِ َ (َعزَّ َوَجلَّ اهللاَّ
ُ َعْنُه) أنــه َقاَل:" َمْن َســرَُّه َأْن َيْلَقى  (َرِضــَي اهللاَّ
ًما َفْلُيَحاِفْظ َعَلى َهُؤالِء  ) َغًدا ُمْســلِ َ (َعزَّ َوَجلَّ اهللاَّ
ُ َعْنُه) أنــه َقاَل:" َمْن َســرَُّه َأْن َيْلَقى  (َرِضــَي اهللاَّ

 َ ، َفِإنَّ اهللاَّ َلَواِت اْلَخْمِس، َحْيــُث ُيَناَدى ِبِهنَّ الصَّ
ًما َفْلُيَحاِفْظ َعَلى َهُؤالِء  ) َغًدا ُمْســلِ َ (َعزَّ َوَجلَّ اهللاَّ
 َ ، َفِإنَّ اهللاَّ َلَواِت اْلَخْمِس، َحْيــُث ُيَناَدى ِبِهنَّ الصَّ
ًما َفْلُيَحاِفْظ َعَلى َهُؤالِء  ) َغًدا ُمْســلِ َ (َعزَّ َوَجلَّ اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم)  (َتَعاَلى) َقْد َشَرَع ِلَنِبيُِّكْم (َصلَّى اهللاَّ
 َ ، َفِإنَّ اهللاَّ َلَواِت اْلَخْمِس، َحْيــُث ُيَناَدى ِبِهنَّ الصَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم)  (َتَعاَلى) َقْد َشَرَع ِلَنِبيُِّكْم (َصلَّى اهللاَّ
 َ ، َفِإنَّ اهللاَّ َلَواِت اْلَخْمِس، َحْيــُث ُيَناَدى ِبِهنَّ الصَّ

ُســَنَن اْلُهَدى َوِإنَُّهنَّ ِمْن ُســَنِن اْلُهــَدى, َوِإنِّي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم)  (َتَعاَلى) َقْد َشَرَع ِلَنِبيُِّكْم (َصلَّى اهللاَّ
ُســَنَن اْلُهَدى َوِإنَُّهنَّ ِمْن ُســَنِن اْلُهــَدى, َوِإنِّي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم)  (َتَعاَلى) َقْد َشَرَع ِلَنِبيُِّكْم (َصلَّى اهللاَّ

َألْحَســُب َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َلُه َمْسِجٌد ُيَصلِّي 
ُســَنَن اْلُهَدى َوِإنَُّهنَّ ِمْن ُســَنِن اْلُهــَدى, َوِإنِّي 
َألْحَســُب َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َلُه َمْسِجٌد ُيَصلِّي 
ُســَنَن اْلُهَدى َوِإنَُّهنَّ ِمْن ُســَنِن اْلُهــَدى, َوِإنِّي 

ِفيِه ِمْن َبْيِتِه, َوَلــْو َصلَّْيُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َوَتَرْكُتْم 
َألْحَســُب َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َلُه َمْسِجٌد ُيَصلِّي 
ِفيِه ِمْن َبْيِتِه, َوَلــْو َصلَّْيُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َوَتَرْكُتْم 
َألْحَســُب َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َلُه َمْسِجٌد ُيَصلِّي 

َمَساِجَدُكْم َلَتَرْكُتْم ُسنََّة َنِبيُِّكْم، َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنََّة 
ِفيِه ِمْن َبْيِتِه, َوَلــْو َصلَّْيُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َوَتَرْكُتْم 
َمَساِجَدُكْم َلَتَرْكُتْم ُسنََّة َنِبيُِّكْم، َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنََّة 
ِفيِه ِمْن َبْيِتِه, َوَلــْو َصلَّْيُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َوَتَرْكُتْم 

ُأ  َنِبيُِّكــْم َلَضَلْلُتــْم, َوَما ِمــْن َعْبٍد ُمْســِلٍم َيَتَوضَّ
َمَساِجَدُكْم َلَتَرْكُتْم ُسنََّة َنِبيُِّكْم، َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنََّة 
ُأ  َنِبيُِّكــْم َلَضَلْلُتــْم, َوَما ِمــْن َعْبٍد ُمْســِلٍم َيَتَوضَّ
َمَساِجَدُكْم َلَتَرْكُتْم ُسنََّة َنِبيُِّكْم، َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنََّة 

الِة ِإال َكَتَب  َفُيْحِسُن اْلُوُضوَء ُثمَّ َيْمِشي ِإَلى الصَّ
ُأ  َنِبيُِّكــْم َلَضَلْلُتــْم, َوَما ِمــْن َعْبٍد ُمْســِلٍم َيَتَوضَّ
الِة ِإال َكَتَب  َفُيْحِسُن اْلُوُضوَء ُثمَّ َيْمِشي ِإَلى الصَّ
ُأ  َنِبيُِّكــْم َلَضَلْلُتــْم, َوَما ِمــْن َعْبٍد ُمْســِلٍم َيَتَوضَّ

ُ َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َحَسَنًة َوَرَفَعُه ِبَها َدَرَجًة".  اهللاَّ
الِة ِإال َكَتَب  َفُيْحِسُن اْلُوُضوَء ُثمَّ َيْمِشي ِإَلى الصَّ

ُ َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َحَسَنًة َوَرَفَعُه ِبَها َدَرَجًة".  اهللاَّ
الِة ِإال َكَتَب  َفُيْحِسُن اْلُوُضوَء ُثمَّ َيْمِشي ِإَلى الصَّ

جماعة الفجر
قــال أبــو جــزر: "عند 
صالة  عــن  الحديــث 
الفجــر يجــب أن ننبه 
صــالة  فضــل  إلــى 
وفي  عموًما،  الجماعة 
صالة الفجر خصوًصا، 
أخــرج مســلم في  إذ 
َأَبــي  صحيحــه عــن  
أخــرج مســلم في  إذ 
َأَبــي  صحيحــه عــن  
أخــرج مســلم في  إذ 

ُهَرْيَرَة َقاَل: "َســِمْعُت 
َأَبــي  صحيحــه عــن  
ُهَرْيَرَة َقاَل: "َســِمْعُت 
َأَبــي  صحيحــه عــن  

 ُ اهللاَّ (َصلَّــى  النَِّبــيَّ 
ُهَرْيَرَة َقاَل: "َســِمْعُت 
 ُ اهللاَّ (َصلَّــى  النَِّبــيَّ 
ُهَرْيَرَة َقاَل: "َســِمْعُت 

َعَلْيــِه َوَســلََّم) َيُقوُل: 
 ُ اهللاَّ (َصلَّــى  النَِّبــيَّ 
َعَلْيــِه َوَســلََّم) َيُقوُل: 
 ُ اهللاَّ (َصلَّــى  النَِّبــيَّ 

(َتْفُضُل َصالُة اْلَجْمِع َصالَة َأَحِدُكْم َوْحَدُه َخْمًسا 
َعَلْيــِه َوَســلََّم) َيُقوُل: 

(َتْفُضُل َصالُة اْلَجْمِع َصالَة َأَحِدُكْم َوْحَدُه َخْمًسا 
َعَلْيــِه َوَســلََّم) َيُقوُل: 

َوِعْشــِريَن ُجْزًءا, َوَتْجَتِمُع َمالِئَكُة اللَّْيِل َوَمالِئَكُة 
(َتْفُضُل َصالُة اْلَجْمِع َصالَة َأَحِدُكْم َوْحَدُه َخْمًسا 
َوِعْشــِريَن ُجْزًءا, َوَتْجَتِمُع َمالِئَكُة اللَّْيِل َوَمالِئَكُة 
(َتْفُضُل َصالُة اْلَجْمِع َصالَة َأَحِدُكْم َوْحَدُه َخْمًسا 

النََّهــاِر ِفي َصــالِة اْلَفْجر)"، وقد جاء في ســورة 
َوِعْشــِريَن ُجْزًءا, َوَتْجَتِمُع َمالِئَكُة اللَّْيِل َوَمالِئَكُة 
النََّهــاِر ِفي َصــالِة اْلَفْجر)"، وقد جاء في ســورة 
َوِعْشــِريَن ُجْزًءا, َوَتْجَتِمُع َمالِئَكُة اللَّْيِل َوَمالِئَكُة 

اإلسراء (آية: 78): ﴿َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر 
النََّهــاِر ِفي َصــالِة اْلَفْجر)"، وقد جاء في ســورة 
اإلسراء (آية: 78): ﴿َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر 
النََّهــاِر ِفي َصــالِة اْلَفْجر)"، وقد جاء في ســورة 

َكاَن َمْشُهوًد﴾".
اإلسراء (آية: 78): ﴿َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر 

َكاَن َمْشُهوًد﴾".
اإلسراء (آية: 78): ﴿َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر 

وأشــار أبو جزر إلى "الوعيد" لتارك صالة الفجر، 
مستشهًدا بحديث للنبي (عليه الصالة والسالم) 
يقول فيــه: " ِإنَّ َأْثَقَل َصــَالٍة َعَلــى اْلُمَناِفِقيَن يقول فيــه: " ِإنَّ َأْثَقَل َصــَالٍة َعَلــى اْلُمَناِفِقيَن 
مستشهًدا بحديث للنبي (عليه الصالة والسالم) 
يقول فيــه: " ِإنَّ َأْثَقَل َصــَالٍة َعَلــى اْلُمَناِفِقيَن 
مستشهًدا بحديث للنبي (عليه الصالة والسالم) 

َصَالُة اْلِعَشــاِء، َوَصَالُة اْلَفْجِر، َوَلــْو َيْعَلُموَن َما 
يقول فيــه: " ِإنَّ َأْثَقَل َصــَالٍة َعَلــى اْلُمَناِفِقيَن 
َصَالُة اْلِعَشــاِء، َوَصَالُة اْلَفْجِر، َوَلــْو َيْعَلُموَن َما 
يقول فيــه: " ِإنَّ َأْثَقَل َصــَالٍة َعَلــى اْلُمَناِفِقيَن 

ِفيِهَما َألَتْوُهَما َوَلْو َحْبــًوا، َوَلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر 
َصَالُة اْلِعَشــاِء، َوَصَالُة اْلَفْجِر، َوَلــْو َيْعَلُموَن َما 
ِفيِهَما َألَتْوُهَما َوَلْو َحْبــًوا، َوَلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر 
َصَالُة اْلِعَشــاِء، َوَصَالُة اْلَفْجِر، َوَلــْو َيْعَلُموَن َما 

َالِة، َفُتَقاَم، ُثمَّ آُمــرَ َرُجًال َفُيَصلَِّي ِبالنَّاِس،  ِبالصَّ
ُثــمَّ َأْنَطِلَق َمِعي ِبِرَجاٍل َمَعُهــْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب 
َالِة، َفُتَقاَم، ُثمَّ آُمــرَ َرُجًال َفُيَصلَِّي ِبالنَّاِس،  ِبالصَّ
ُثــمَّ َأْنَطِلَق َمِعي ِبِرَجاٍل َمَعُهــْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب 
َالِة، َفُتَقاَم، ُثمَّ آُمــرَ َرُجًال َفُيَصلَِّي ِبالنَّاِس،  ِبالصَّ

َالَة، َفُأَحــرَِّق َعَلْيِهْم  ِإَلى َقْوٍم َال َيْشــَهُدوَن الصَّ
ُثــمَّ َأْنَطِلَق َمِعي ِبِرَجاٍل َمَعُهــْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب 
َالَة، َفُأَحــرَِّق َعَلْيِهْم  ِإَلى َقْوٍم َال َيْشــَهُدوَن الصَّ
ُثــمَّ َأْنَطِلَق َمِعي ِبِرَجاٍل َمَعُهــْم ُحَزٌم ِمْن َحَطٍب 

ُبُيوَتُهْم ِبالنَّاِر" (رواه البخاري ومسلم).
َالَة، َفُأَحــرَِّق َعَلْيِهْم  ِإَلى َقْوٍم َال َيْشــَهُدوَن الصَّ

ُبُيوَتُهْم ِبالنَّاِر" (رواه البخاري ومسلم).
َالَة، َفُأَحــرَِّق َعَلْيِهْم  ِإَلى َقْوٍم َال َيْشــَهُدوَن الصَّ

وقــال: "إن هــذا الوعيد هــو من النبــي (عليه 
الصالة والسالم)؛ فكيف بعذاب اآلخرة؟!"، الفًتا 
وقــال: "إن هــذا الوعيد هــو من النبــي (عليه 
الصالة والسالم)؛ فكيف بعذاب اآلخرة؟!"، الفًتا 
وقــال: "إن هــذا الوعيد هــو من النبــي (عليه 

إلــى أن هــذا الحديث النبوي يفتــح الباب أمام 
مســألة فقهية، وهــي هل أمر صــالة الجماعة 

على الوجوب أم ال؟
وتابع أبو جزر: "إن المذاهب اختلفت في النظر 

"كتاب موقوت"
بقــول  بقــول واستشــهد  واستشــهد 
أبــي بكــر (رضي اهللا أبــي بكــر (رضي اهللا 
عنه): "لقــد رأيتنا وما عنه): "لقــد رأيتنا وما 
الصالة  عــن  الصالة يتخلــف  عــن  يتخلــف 
إال منافــق قــد علــم إال منافــق قــد علــم 
نفاقــه، أو مريض، إن نفاقــه، أو مريض، إن 
كان المريض ليمشي كان المريض ليمشي 
بين رجلين حتى يأتي بين رجلين حتى يأتي 
الصــالة"، وقــال: "إن الصــالة"، وقــال: "إن 
اهللا  رسول اهللا (صلى اهللا رسول اهللا (صلى 
عليه وســلم) علمنا سنن الهدى، وإن من سنن عليه وســلم) علمنا سنن الهدى، وإن من سنن 

الهدى الصالة في المسجد الذي يؤذن فيه".
وبين المحاضر في قســم الدراسات اإلسالمية وبين المحاضر في قســم الدراسات اإلسالمية 
أن المقصود بالركعتين في حديث النبي (عليه أن المقصود بالركعتين في حديث النبي (عليه 
الصالة والســالم): "ركعتا الفجر خير من الدنيا الصالة والســالم): "ركعتا الفجر خير من الدنيا 

وما فيها" ركعتا السنة.
 ولفت إلى حديث النبي (عليه الصالة والسالم):  ولفت إلى حديث النبي (عليه الصالة والسالم): 
"مــن نام عن صــالة أو نســيها فليصلها متى "مــن نام عن صــالة أو نســيها فليصلها متى 
ذكرها"، محذًرا من اتخاذه ذريعة للمتقاعسين، 
وقــال: "ال ينبغي أن يتخذ هــذا الحديث ذريعة 
للمتهاونيــن، بــل إن علــى اإلنســان أن يعقد 
العزم علــى النهوض لصالة الفجــر، فإن غلبه 

النوم أو النسيان؛ يصلِّها متى ذكرها".
العزم علــى النهوض لصالة الفجــر، فإن غلبه 

النوم أو النسيان؛ يصلِّها متى ذكرها".
العزم علــى النهوض لصالة الفجــر، فإن غلبه 

وأضاف: "وهذا ال يعني أن ينام المرء قبل صالة 
الفجر بقليــل، وال يعقد النية علــى الصالة وال 
يطلــب من أحد إيقاظــه، وإال فهو متعمد ترك 
الصالة أو تأخيرها"، واستشهد بقوله (تعالى): 
"إن الصالة كانت على المؤمنين كتاًبا موقوًتا"، 
وقال: "إًذا ليس لنا أن نتالعب بقوانين شرعها 

اهللا".

""


