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الصالحينشرح رياض   

 

 

  شرح باب تعظيم حرمات المسلمين من كتاب رياض الصالحين 

 

 شرح حديث جندب: "من صلى صالة الصبح فهو في ذمة هللا"

  

 

عن ُجنَدِب بن عبدهللا رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى  

ِة هللا، فال   هللا عليه وسلم: ))َمن صلَّى صالة الصبح فهو في ِذمَّ

تِه بشيء، فإنه َمن يطلُْبه من ذمته بشيء  يطلُبَنَّكم هللا من ِذمَّ

 يُدِرْكه، ثم يُكبَّه على وجهه في نار جهنم((؛ رواه مسلم. 

 

  

 

مِة الشيخ ابن عثيمين  : -رحمه هللا  –قال َسماحة العالَّ  
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ثم ذَكَر المؤل ِف رحمه هللا حديث ُجنَدِب بن عبدهللا رضي هللا  

لى هللا عليه وسلم قال: ))من صلى الفجر فهو عنه: أن النبي ص

ِة هللا((.   في ذمَّ

 

  

 

الفجر هي الصالة األولى عند بعض العلماء، وعند بعض  

العلماء أن الصالة األولى هي صالة الظهر، لكن األصحَّ أن  

الصالة األولى هي صالة الفجر، والثانية: الظهر، والثالثة:  

غرب، والخامسة: العشاء. العصر، وهي الوسطى، والرابعة: الم  

 

  

 

وصالة الفجر تأتي وكثيٌر من الناس نِياٌم؛ ولهذا يتكاسل عنها  

المنافقون، كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم: ))أثقُل الصالةِ  

على المنافقين: صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما 

 فيهما ألتَْوهما ولو حبًوا((.
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أفضُل الصلوات الخمس؛ لقول النبي وهي وصالة العصر 

صلى هللا عليه وسلم: ))من صلى البَْرَدْيِن دخل الجنة((، 

والبَْرداِن هما: الفجر والعصر؛ ألن الفجر براد الليل، والعصر  

 براد النهار.

 

  

 

وقوله: "من صلى الفجر" ظاهُره من صلى في جماعة أو غير  

 جماعة.

 

  

 

وقوله: "فهو في ذمة هللا"؛ أي: في عهده، يعني أنه دخل في 

وء؛ عهد هللا، فكأنه معاهد هلل عزَّ وجلَّ أن ال يصيبه أحد بس

ولهذا قال عليه الصالة والسالم: "فال يطلبنكم هللا في ذمته 

بشيء" يعني ال يترك عهده على من صلى الفجر؛ ألنه في ذمة 
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هللا تعالى من ذمته بشيء؛   هللا وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم

"فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في 

 النار".

 

  

 

ففي هذا دليٌل على أنه يجب احتراُم المسلمين الذين صدَّقوا  

إسالمهم بصالة الفجر؛ ألن صالة الفجر ال يصل ِيها إال مؤمن، 

أبًدا؛ ألنهم   فالمنافقون ال يَشهدون الجماعة، وال يصلُّون الفجر

إنما يصلُّون ُمراءاةً للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم، 

 فإنهم ال يصلُّون.

 

  

 

والفجر في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ليست كالفجر في 

يومنا هذا، بل كان الليل في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم لياًل  

يُعرف،  ب وهو الحالًكا ال يُرى الناس فيه، فيأتي اإلنسان ويذه

كنهارنا بما أنعم هللا علينا به من   –وهلل الحمد  –لكن ليلنا اآلن 

هذه اإلضاءة بالكهرباء، لكنها في عهد النبي صلى هللا عليه  
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وسلم لُظلمتِها ومشقَّتها؛ كان المنافقون ال يصلُّون الفجر 

 والعشاء جماعةً. 

 

  

 

المسلمين  والحاصل أن هذا الحديث يدلُّ على وجوب احترام

الذين برَهنوا على إسالمهم بصالة الفجر، وأنه ال يجوز ألحد 

 أن يعتدي عليهم. 
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