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فتاو@ا

عن

الفجرصلاة

بازبنعبداللهبنعبدالعزيزللإمام

3@للل!

انجك@صإبهفلاثلايم!كن



صثت@ورا@ظا

محفيظة@لطبعحقوقي

الأولى@لطبعة

@ئانكنم@يت@!
1كلا@لرباضكب+@لسعولبة-للوبيةللمملكة 1 35 6

5فاكلمىكثممأ،هقف. ثاك@58



الفجرصثةفتاوى

@@

الجماعةفيىالصلاةأداءوجوب

المسلمينمنيراهمنإلىباز،ابنعبداللهبنعبدالعزيزمن

وفقهم
سلكفيوإياهمونظمنيرضاه،فيهلماالله

من
خافه

امين:واتقاه

بعد:أماوبركاته،اللهورحمةعليكمسلام

الصلاةبأداءيخهاونونقدالناسمنكثيراأنبلغنيفقدتى.

ذلك،فيالعلماءبعضبتسهيلويحتجونالجماعة،في

ينبغيلاوأنهوخطورته،الأمرهذاعظيمأبينأنعليفوجب

شأنهوعظمكتابه،فيشأنهاللهعظمبأمريتهاونأنللمسلم

ولقدوالتسلجم.الصلاةأفضلربهمنعليهالكريم،رسوله

وعظمالكريم،كتابهفيالصلاةذكرمنسبحانهاللهأكثر
معوأدائهاعليهابالمحافظةوأمرشأنه،

أنوأخبرالجماعة،

تعالىفقالالمنافقينصفاتمنعنها،والتكاسلبهاالتهاون

أتوشطئوالصلوةآلصلؤتعلى)خفظواالمبين:كتابهفي

2البقرةأ@و@ر@قنتينللهوقوموا 3.،8

وقدلها،وتعظيمهعليها،العبدمحافظةتعرفوكيفة:ت

تعالى:قالبشأنها،وتهاونإخوأنهمعأدائهاعنتخلف



@ت
الفجرصثةفتاوى

3،.4لبفرة:ا@واجمعوأءالزبهعينوءاتماآلزبهؤةوأقيفماألضلؤة@

الصلاةوجوبفينصالكريمةالايةوهذه
الجماعة،مع

المقصودكانولوصلاتهم.فيالمصلينمعوالمشاركة

بقولهالايةختمفيواضحةمناسبةتظهرلمفقطإقامتها

فيبإقامتهاأمرقدلكونه.@ألزبهعين)ء)واجمحوسبحانه:
لهمفأقتتفيهخكنت)وإذاتعالى:اللهوقالالآية،أول

فاذاسجمواأشلحتهخوليأضدلؤامعكفنهمطآيفةألضلؤ@فنقخ

ايصفولزأخرثطإدفهيرولتآتمورالمح@منفقيكوكما

1النساء:أ@وأشلحتهغصذرهغونيأفذوامعكفقيصلوأ 0.،2

الصلاةأداءسبحانهفأوجب
الحربحالفيالجماعةمع

السلم؟بحالفكيف
لكانجماعة،فيالصلاةتركفييسامحأحدكانولوص

بأنأولىعليهمبهجومهوالمهددونللعدو،المصافون

أداءأنعلمذلك،يقعلمفلماالجماعة.تركفيلهميسمهج

لأحديجوزلاوأنهالواجبات،أهممنجماعةفيالصلاة

ذلك.عنالتخلف

النبيعنعنه:اللهرضيهريرةأبيعنالصحيحينوفيمت@



الفجرصثةفتاوى

ت@

رجلأا@رثمفتقام،با@لاةامرأنهممت@القدقال:أنه@سي@!،

إلىحطب،منحزممعهمبرجالأنطلقثمبالناس،يصليأن

بيوتهمعليهمفأحرقالصلاة،يشهمونلاقوم
لحديث.ا@ا

لا

رضيمسعودبنعبداللهعنمسلم،صحيحوفي
عنهالله

نفاقه،علممنافقإلاالصلاةعنيتخلفومارأيتنا@القدقال:

يأتيحتىالرجلينبينليمشيالمريضكانوإنمريض،أو
@ا.الصلاة

منوأنا@رى،سننعلمنا@،@اللهرسولإن@اوقال:

في@ايؤذنالذيالمسجدفيالصلاةالهدىسنن

مسلمأغدااللهيلقىأنسره@امنقال:عنه،أيضاوفيه@

شرعاللهفإنبهن،ينادىحيثالصلواتهذهعلىفليحافظ

صليتمأنكمولوالهدى،سننمنيانهنالهدى،سننلنبيكم

سنةلتركتمبيتهفيالمتخلفهذايصليكمابيوتكمفي

يتطهررجلمنومالضللتم،نبيكمسنةتركتمولونبيكم،

منمسجدإلىيعمدثمالطهور،فيحسن
إلاالمساجد،هذه

درجة،بهاويرفعهحسنة،يخطوهاخطوةبكللهاللهكتب

منافقإلاعنهايتخلفومارأيتناولقدسيئة،بهاعنهويحط



@ت
الفجرص@ةفتاوى

الرجلينبينيهادىبهيؤتىالرجلكانولقدالنفاق،معلوم

@ا.الصففييقامحتى

لأ

أنعنهاللهرضيهريرةأبيأيضأعنمسلمصحيحوفي

قائدليليسإنهالله،رسول@اياقال:أعمىرجلا
إلىيلازمني

ع@ا:النبيلهفقالبيتي؟فيأصليأنرخصةليفهلالمسجد

تسمع@اهل
@افأجبقال:نعم،قال:@ابالصلاة؟النداء

الجماعة،فيالصلاةوجوبعلىالدالةوالأحاديثير

ويذكرترفعأناللهأذنالتياللهبيوتفيإقاممهاوجوبوعلى

جدأ.كثيرةاسمه،فيها

والمبادرةالأمر،بهذاالعنايةمسلمكلعلىفالو@جب

إخوانهوسائروجيرانهبيتهوأهلأبنائهمعبهوالتواصيإليه،

عنهاللهنهىمماوحذراورسوله،اللهلأمرامتثالاالمسلمين،

اللهوصفهمالذينالنفاقأهلمشابهةعنوابتعاداورسوله،

تعالى:فقالالصلاة،عنتكاسلهمأخبثهامنذميمةبصفات

ألصلؤةإلىقا@اوإذاخدعهخوممواللهمجدعونافمتفقينإن@اله

فذتذبينقليلأ@إلااللهيذكرو%ولاالتاسي@آونكساكقاموأ

تجدفلنأدلهيضدلومنهؤفيإكولاهثرلآءإكلآذلكبتن



الفجرصلاةفتاوكا

ت@

1ةال@اءأ@سبيلأ@ 4،21 1 43.

أسبابأعظممنالجماعةمعأدائهاعنالتخلفولأنحتؤ

وجوخروضلالكفرالصلاةتركأنومعلومبالكلية،تركها

الكفروبينالرجل@ابينك@ي@:النبيلقولالإسلام،دائرةعن

جابرعنصحيحهفيمسلمأخرجهالصلاما(.تركوالشرك

رضي
عنه.الله

ووجوبالصلاة،شأنتعظيمفيوالأحاديثوالايات

تركها،منوالتحذيراللهشرعكماوإقامتهاعليهاالمحافظة

مة.ومعلوةكثير

أوقاتها،فيعليهايحافظأنمسلمكلعلىفالواجب"

شرعكمايقيمهاوأن
الجماعةفيإخوانهمعيؤديهاوأنالله،

غضبمنوحذراع@نما،ولرسولهسبحانهدلهطاعةاللهبيوتفي

عقابه.وأليمالله

أنلأحديجزلمأدلته،واتضحتالحقظهرومتى@

فإن@الويقول:سبحانهاللهلأنفلان،أوفلانلقولعنه،يحيد

ألاخرواتؤمصبالثهتؤشمنونكننمبنوازسولاللهإلىفردوهلثزفىننزعختم

.(59النساء:أ@هتأوللابيوأخسنخيرذلك



@ت
الفجرثةص@فتاوكا

@حيهتمأنةأ@ىعنلفونيخااثذين)فيخذرسبحانه:ويقول
6النورأ@وأليؤ@عذابيصيبهثمأؤفتنة 3

مايخفىولا"
الفوائدمنالجماعةفيالصلاةفي

التعارفذلكأوضحومنالجمة،والمصالحالكثيرة،

عليه.والصبربالحقوالتواصيوالتقوىالبرعلىوالتعاون

أهلوإغاظةالجاهل،وتعليمالمتخلف،وتشجيع
اللهشعائرظهاردسبيلهم،عنوالبعدالنفاق،

عباده،بين

ذلكغيرإلىوالعمل،بالقولسبحانهاللهإلىوالدعوة
من

لكثيرة.اائدلفوا

الدنياأمروصلاحرضاهفيهلمااياكم@اللهوفقني

أعمالنا،وسيئاتأنفسناشرورمنجميعاوأعاذنالاخرة،وا

كريم.جوادإنهوالمنافقين،الكقارمشابهةومن

وسلماللهوصلىوبركاته،اللهورحمةعليكموالسلام
وصحبه.وآلهمحمدنبيناعلى

أمتأخرأنامأنيكيرالصلاةعلىحريصشابأناسف@ل:.

بعدأيصباحاالسابعةالساعةعلى)المنبه(الساعةفأركب

فيوأحياناللمحاضر@ت.وأذهبأصليثمالشمس،شروق



الفجرعثةفتاوى

ت@

الظهر@لاةقبلأيمتأخرأأستيقظالجمعةأوالخميسبوم

بأنيعلماأستيقظعندماالفجرفأ@ليساعتينأوبساعةبقليل

السكنومسجدبالسكنبغرفتيالأوقاتأغلبأصلي

نبهنيوقدعنيبعيداليسالجامعي
لاذلكانإلىالإخوةأحد

سبقفيماالحكمإيضاحسماحتكممنالمرجويجوز.

اكموجز
ا.خيرالله

3
طلوعبعدماإلىالساعةتركيبيتعمدمن@ص:جي

تعمدقديعتبروقتهافيالفجرفريضةيصليلاحتىالشمس

عندبهذاكافروهوتركها،
اللهنسألالعلم،أهلمنجمع

الصلاةتأخيرتعمدإذاوهكذاالصلاة.تركلتعمدهالعافية،

منأماالفجر.صلاةأيالظهرعندصلاهاثمالظهرقربإلى

حتىالنومغلبه
أنوعليهذلك،يضرهلافهذاالوقتفاته

تركهاأوالنومغلبهكانإذاعليهحرجولااستيقظإذايصلي

أوالوقتبعدماإلىتأخيرهايتعمدالذيالإنسانأمانسيانأ.

فهذاالوقتفييقوملاحتىالوقت،بعدماإلىالساعةيركب

عندعظيمأمنكراأتىفقدللترك.متعمدايعتبر
جميع

بينخلاففيههذايكفر؟لاأويكفرهلولكنالعلماء،



@ت
الفجرصلاةفتاوكا

لاأنهيرونفالجمهوروجوبها.يجحدلمكانإذاالعلماء،

أنهإلىالعلمأهلمنجمعوذهبأكبر.كفرابذلكيكفر

اللهرضيالصحابةعنالمنقولوهوأكبر.كفرابذلكيكفر

الكفروبينالرجل@ابينك@يم:النبييقولأجمعين.عنهم

وبينهمببنناالذيالعهد@ا:@كويقولالصلاقداتركوالشرك
كفر@ا.فقدتركهافمنالصلاة

الواجبيجوز،لامنكرالجماعةفيالصلاةتركوهكذا

أمابنحديثفيوردلماالمسجدفييصليأنالمكلفعلى
قائدليليسالله،رسولياقال:أنهأعمىرجلوهومكتوم

لهيرخصأنكيهيىاللهرسولفسألالمسجد.إلىيقودني

@اهلله:فقالدعاهولىفلماله،فرخصبيته.فيفيصلي

تسمع
فهذاقال:نعم.قال:@ابالصلاة؟النداء

ومعيلائمهقائدلهليسأعمى
فيبالصلاةجممالنبييأمرههذا

أنهوالمقصودأولى.البصيرفالصحيحالمسجد
علىيجب

والصلاةالتساهللهيجوزولاالمسجدفييصليأنالمؤمن

المسجد.قربمعالبيتفي

سمع@امنكيهي@ه:قولهأيضأذلكفيوردومما
فلمالنداء



الفجولاةع@فتاوى

ت@

عذر@ا.منإلالهصلاةفلا@أت

رضيعباسابنسئلوقد
فقال:العذرعنعنهماالله

مرض.أوخوف

وأنامومتعبامرهقاالأحيانبعضفيأكونسف@ل:.
زيجوفهلالبيت،فيإلاالفجرصلاةأستطيعولامتأخرا،

ذلك؟

يصليأنالرجالمنالمكلفعلىالواجب@بتجي":

المسلمين،إخوانهمعالمسجدفيكلهاالخمسالصلوات

فيالتساهللهيجوزولا
عنوالتخلفذلك،

الفجرفيذلك

)إنوجلعزاللهقالكماالنفاق،صفاتمنغيرهاأو

اقاموألصلؤةإلىقاموآوإناخدعهغوممواللهمجدعوناقمئفقيئ

لنساء0241(.األى@كسا

العشاءصلاةالمنافقينعلىالصلاةأثقل@ا:@@النبيوقال

حبوا@ا.ولولأتوهمافيهمامايعلمونولوالفجر،وصلاة

سمع@امنجمجيالا:وقالصحته،علىمتفق
فلايأتفلمالنداء

والحاكموالدارقطنيماجهابنأخرجهعذر@ا.منإلالهصلاة

اللهرسوليا.فقال:أعمىرجلغيهي@هوجاءهصحيح،بإسناد



@ت
الفجرعدةفتاوى

أنرخصةمنليفهلالمسجد،إلىيلائمنيقائدليليس

تسمع@اهلغبهم:النبيفقالبيتي؟فيأصلي
@ابالصلاة؟النداء

فإذاصحيحه.فيمسلمخرجه@ا.@افأجبقال:نعم.قال:

تركفيعذرلهليسيلائمهقائدلهليسالذيالأعمىكان

أولى.بابمنفغيرهالجماعةفيالصلاة

وأنوجلعزاللهتتقيأنالسائلأيهاعليكفالو@جب

تبادروأنوغيرها،الفجرفيالجماعةفيالصلاةعلىتحافظ

لكوليسالفجر،لصلاةالقيامتستطيعحتىمبكرأبالنوم

فقوخوف.أوكمرضشرعيعذرمنإلاالبيتفيالصلاة

عليه.والثباتبالحقللتمسكالجميعالله

قريبوالمسجدمني،بالقربيسكنصدبقليسف@ل:.

قتوويقضيالصبح،لصلاةبذهبلاوصديقيجدأ،منا

الساعاتحتىويسهرالورق،ولعبالتلفازمشاهدةفيالليل

الشمس،طلوعبعدإلاالصبحيصليولاالصباحمنالأولى

لاأنهعذرهوكانكثيرأعاتبتهولقد
أنمعالأفانيسمع

لهأبديتوقدجدا...مناقريبالمسجد
سوتبأنيرغبتي

لاولكننيوأوقظهإليهأذهبوفعلأالصبح،لصلاةأوقظه



الفجرصلاةفتاوى

ت@

نائماوأجدهالصلاةبعدإليهاتيثمومنالمسجد،فياشاهده

بعضفيلييقولوكانواهيه.بأعذارويعتذرعليهفأعتب

اللهأمامعنيمسؤولإنكلأحيان:ا
جارك؟لأننيالقيامةيوم

ملزمأناوهلذلك،فيتفبدونيأنسماحتكممنأرجو
للصلاة؟بإيقاظهفعلا

عليهيترتبسهرأيسهرأنللمسلميجوزلا@ب:بيك@

ذلككانولووقتها،فيأوالجماعةفيالفجرلصلاةإضاعته

علىسهرهكانإذافكيفالعلم،طلبأوالقرانقراءةفي

ذلك؟!أشبهماأوالورقلعبأوالتلفاز

أنهكماسبحانه،اللهلعقوبةومستحقاثمالعملبهذاوهو

وتأخيروأمثاله.يردعهبماالأمرولاةمنللعقوبةمستحق

عنذلكتعمدإذاأكبركفرالفجرطلوعبعدماإلىالصلاة

الكفروبينالرجل@ابين:!@لمجالنبيلقولالعلم،أهلمنجمع

ك@ي@:ولقولهصحيحه،فيمسلمرواهالصلاقا(.تركوالثرك

وبينهمبينناالذيالعهد@ا
أخرجهكفر@ا.فقدتركهافمنالصلاة

رضيالحصيببنبريدةعنالسننوأهلأحمدالإمام
عنهالله

صحيح.باسناد



@ت
الفجرعلاةفتاوى

أخرمنكفرعلىتدلواثارأخرىأحاديثالبابوفي

شرعي.عذروبلاعمداوقتهاعنالصلاة

وقتهافيالصلاةعلىيحافظأنالمسلمعلىوالواجب

ذلكعلىيستعينوأن
منلهايوقظهبمن

أوإخوانه،أوأهله

الصلاة.وقتعلىيضبطهاساعةبإيجاد

عنيتخلفونمسجدناجماعةمنالبعضهناكال:سق.

نصحتهموقدالفجرصلاة
إلىفيهمأرفعهلمرات،عدة

نصحهم؟فيأستمرأمذلكبعدالهيئة
وزيارةالنصيحةفيبالاستمرارنوصيكجو@بتتئ.

معكتيسرمنمعالمتخلفين
لنصحهمالجماعة،خواصمن

الجماعة،صلاةعنتخلفهمفيعليهمالخطرعظموبيان

ويهتدون.يستجيبونلعلهمالنفاقأهلخصالمنذلكوأن

علىالصلاةأثقل@اقال:أنه@صاللهرسولعنصحوقد

فيهمامايعلمونولوالفجر،وصلاةالعشاءصلاةالمنافقين

سمع@امن:@@وقالحبوا@اولولأتوهما
فلايأتفلمالنداء

يلائمهقاثدلهليسأعمىرجلواستأفنهعذر@امنإلالهصلاة

تسمع@اهللمجيهيده:لهفقالبيتهفييصليأنرخمةلههل
النداء



الفجرص@ةفتاوى

ت@

قال:أخرىروايةوفيفأجم@ا@اقال:نعم،قال:@ابالصلاة؟

رضيمسعودبنعبداللهوقالرخصة.لكأجدلا
وهوعنهالله

يتخلفومارأيتناأولقدوكبارهم:ك@يالاالنبيأصحابأحد

يعنيالنفاق(معلوممنافقإلاعنها
الجماعة.صلاة

الجماعة،فيعليهايحافظأنمسلمكلعلىفالواجب

أنالمساجدأئمةعلىوالواجبعنها،التخلفيحذروأن

اللهغضبويحذروهمويذكروهمالمتخلفينينصحوا

إلىالمتخلفينأمررفعوجبالنصيحة،تنفعلمفإذاوعقابه،

هذافييلزمبمايقومحتىالمسجدفيالذيالهيئةمركز

حسبالأمر
يوفقأناللهونسألالتعليمات،منلديهما

اللهغضبمنونجاتهمصلاحهمفيهلماجميعاالمسلمين

به.وعقا

اللهيؤتيهفهلالفجر،صلاةعنالإنساننامإذاال:سق.

منيستيقظأنبعدقضاهاوإذالا؟أماليومصلواتباقيأجر

منه؟تقبلفهلنومه

مج@هالرسولعنثبت:@@جيحتؤ
الصلاةعننام@امنقال:أنه

وهذاذلكإلالهاكفارةلاتذكرها،إذافليصلهانسيهاأو



@ت
الفجرصحةفتاوكا

يعم
فإذابعدهاالتيالصلواتأماوغيرها.الصبحصلاة

التيالصلاةعننومهيضرهلموقتهافيوأداهاعليهاحافظ
صلاته.فيواجتهادهعملهحسبعلىتاموأجرهقبلها،

أنعليهوالواجبالأمر،هذافييتساهلأنلهليسولكن

يجعلأووقتها،فيالصلاةإلىيقومحتىيوقظهمنإلىيعهد
لاومفرطأيكونلاحتىالصلاةوقتتنبههساعةرأسهعند

معالنومكلبهفإذامتساهلا،
عليه،شيءفلابالأسبابأخذه

استيقظمتىبالصلاةيبادرأنوعليه

جمعباز@اابنالثيخسماحةفتاوى@امجموعكتابمن(1)
عبداللهد.

الص@ة.كتاببلى،بنعبد@لعزيزبنوأحمدالطيار
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