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من قولـه وفعلـه، فأمـا قولـه فهـو توجيـه شـحذ فيـه مـم املـؤمنني واملؤمنـات  -–حديث صحيح عن رسول هللا 
 ل البشــرى للمـؤمن أن ركعــيتعـن أمــر غيـيب أوحـاه هللا إليــه وفيـه عاجـ علـى ابافظـة علــى رغيبـة الفجـر، أخــرب 

الفجر خري من الدنيا وما فيها، وهذا يدل على أن أجر اآلخرة أعظم من أجر الـدنيا وهـو األمـر القطعـي الـذي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :  -تعـــــــاىل–ثبتــــــت بـــــــه نصــــــو  الكتـــــــاب والســــــنة، قـــــــال هللا 

 يهـا (( وقـالأحـدكم مـن اجلنـة خـري مـن الـدنيا ومـا ف : )) والذي نفسي بيـده ملوضـع سـوك وقال . چپ
)) ألن أقــول ســبحان هللا واحلمــد هلل وال إلــه إال هللا وهللا أكــرب  أحــب إيل  ــا طلعــت   عليــه الصــالة والســالم:

مــن  -–عليـه الشـمس (( أي مــن الـدنيا ومــا فيهـا، فهاتــان الركعتـان اخلفيفتــان اليسـريتان مــا أحـب إىل  هللا 
الـدنيا ومــا فيهـا، ولــذلك ثـَقَّـل هللا ميــزان العبـد يف أجرهــا حـىت إن فضــيلتها ومـا فيهــا مـن األجــر واملثوبـة خــري مــن 

عمـا أعـد يف  -–الدنيا وما فيها، قال بعض العلماء : إذا كان هذا يف نافلة فكيف بالفرائض، مل  ربنا هللا 
الفجــر خــري مــن  غيبــة الفجــر أن ركعــيتذه الفضــيلة لر عــن هــ -–صــلوات الفــرائض وأخربنــا علــى لســان رســوله 

: )) مـن صـلى  الدنيا وما فيها، فما بالك بالفرائض والفرائض أعظم عند هللا أجراً وأثقل ثواباً، ولـذلك قـال 
هـذا احلـديث فيـه أيضـاً سـنة الربدين دخـل اجلنـة (( أي الصـبح والعصـر، املـراد بـذلك أنـه حـافظ علـى الصـالة، و 

علـى شـيء مـن النوافـل أشـد تعاهـداً منـه علـى ركعـيت  -–هلا رضي هللا عنها : ما رأيت رسـول هللا قو فعلية يف 
الفجــر . تــدل علــى دافظتــه وشــدة مالزمتــه صــلوات هللا وســالمه عليــه علــى هــاتني الــركعتني، نســأل هللا العظــيم 

جيعلنا مـن املقبـولني . وهللا تعـاىل  وجهه الكرمي، وأنلرضاة املالطاعات وابتغاء  لفعل رب العرش الكرمي أن يوفقنا
 أعلم .
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