
 
 

 

 

 

 

 ( ahmed.1520@hotmail.com  ) حمبكم / أبو معاذ

 اهلدف من املسابقة :     
        . تعويد األبناء على الصالة مجاعة وخاصة صالة الفجر 

        . بث روح التنافس بني أبناء احلي 

        سرة .إجياد جو إمياني داخل األ 
 

 تنبيهات :     
         ( إاّل إذا تعذر ذلك، فيتم إبالغنا يشرتط يف املشارك أن يصلي صالة الفجر يف مسجد ) إبراهيم العسكر 

 برسالة على جوال : ...............................            

        . يدون إمام املسجد حضور املشارك يوميًا على ورقة احلضور 

        املتوسط . األولتدائي إىل الصف بأن يكون املشارك من الصف الثاني اال 

            . من أدرك التشهد األخري يعترب حاضرًا 

        . للحصول على درجة التميز يشرتط أال يقل حضور الشبل عن عشرين يومًا يف الشهر 
 

 احلوافز :     
 نحو التالي :تسلم  شهريا على العن كل يوم  رياالن 

 نقطة فما فوق . 02إذا حصل على  نقدًا-

 نقطة .  11- 11إذا حصل على  قسيمة شراء من الساخن-

 نقاط فأقل . 12إذا حصل على  قسيمة شراء من بقالة احلارة-

  ( 022مبلغ ) أشهر يف السنة . أربعةملن حيصل على التميز ملدة  ريال 

  العشاء يف املسجد بإذن اهلل . من كل شهر بعد صالة  اثننيالتكريم أول 

  نقطة فما فوق. 11رحلة شهرية للطالب احلاصلني على 
      

 وبعد أخي ولي األمر :     
 هذه فرصة إلعانة ابنك على احملافظة على الصلوات يف املسجد ، وتذكر :        

  يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ...  قوله تعاىل :      

 .  {كلكم راع ومسئول عن رعيته  }:  وقوله      

 . {من صلى الصبح يف مجاعة فهو يف ذمة اهلل حتى ميسي  }:  وقوله      

 . والربدان:  الفجر والعشاء .{ومن صلى الربدين دخل اجلنة  }:  وقوله      

 .{لمون ما فيهما من األجر ألتوهما ولو حبوًاأثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء والفجر ولو يع }:  وقوله      

 

 مسابقة فرسان الفجر
 - رمحه اهلل -

  

mailto:ahmed.1520@hotmail.com


 من فوائد صالة الفجر : 
 

 . أن أداءها يف وقتها مع اجلماعة من صفات املؤمنني -1

: ) من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل،  قال  أن أداءها مع اجلماعة مع صالة العشاء يعدل قيام الليل . -2

 أمنا صلى الليل كله( . رواه مسلمومن صلى الصبح يف مجاعة فك

 : )من صلى الصبح فهو يف ذمة اهلل( . رواه مسلم   أن من صلى الفجر فهو يف ذمة اهلل ، أي يف حفظ اهلل . قال  -3

 .وإال أصبح خبيث النفس كسالن، أن املسلم إذا استيقظ من نومه فذكر اهلل وتوضأ وصلى أصبح نشيطًا طيب النفس  -4

: )من صلى  قال  يف وقتها مع اجلماعة من أسباب دخول اجلنة والنجاة من النار مع أداء صالة العصر . أن أداءها -5

 متفق عليه ، والربدان : الصبح والعصر .. الربدين دخل اجلنة( 

هار : ) يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالن حضور اجتماع املالئكة يف صالة الصبح وصالة العصر . قال  -6

كيف تركتم عبادي؟  –وهو أعلم بهم  –وجيتمعون يف صالة الصبح وصالة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم اهلل 

 فيقولون تركناهم وهو يصلون( . متفق عليه

 

 : من األسباب املعينة لالستيقاظ لصالة الفجر 
 

 واحلديث بعدها إال ما فيه مصلحه وخري .  يكره النوم قبل صالة العشاء فقد كان النيب . النوم مبكرًا  -1 

 ، ويقرأ سورة اإلخالص واملعوذات، ومجع الكفني والنفث فيهما ، كالدعاء قبل النوم ، أن حيرص املسلم على آداب النوم  -2

 . والنوم على طهارة

   أن يستعني مبن حوله من أهله ووالديه وأقاربه وجريانه فيوصيهم بإيقاظه. -3 

 .  والبعد عن املعاصي ، لقلب باإلميان والعمل الصاحلعمارة ا -4

: )من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف  قال ، أن يستشعر ما ودر يف فضل صالة الفجر من األجر العظيم  -5

 كأمنا قام الليل كله( . رواه مسلمومن صلى الصبح يف مجاعة ف، الليل 

ذكر عند  عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال : ، ها عن وقتها من الزجر والتوبيخ وما ورد يف ذم تاركها مع اجلماعة ومؤخر

 : ذاك رجل بال الشيطان يف أذنه " أو قال " : "يف أذنيه". رواه البخاري ومسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال النيب 

: ) إن أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصالة  ، قال  أن حيرص املسلم على أن ينفي عن نفسه صفة املنافقني -6

 رواه البخاري ومسلم. ولو حبوا (  الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما

 . اهلل تعاىل التوفيق واهلداية لذلك وقبل ذلك كله سؤال 

 

 أسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا من احملافظني على الصلوات ومن املكثرين من الطاعات .
 

 

 



 اهلل الرمحن الرحيم  بسم
 

 

 األسرة الكرمية :

 بعد :أما السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                               

فتعلمون حفظكم اهلل ورعاكم ما لفريضة الصالة يف ديننا من مكانة عظيمة وما للحفاظ عليها من   

 .. مكاسب أخروية ودنيوية
 

من صلى الفجر فهو يف ذمة  م صالة الفجر زمزيد اهتمام فقال : )وقد خص نبينا عليه الصالة والسال

 .. ( أي يف حفظه وضمانه اهلل
 

(، وملا لتعويد األبناء يف الصغر من بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة وقال : )

للنهوض بهذه الشعرية العظيمة يف  أثر بالغ يف استمرارهم على ما عودوا عليه ،فإننا نضع أيدينا بأيديكم

- إبراهيم العسكر /( اليت ينظمها إخوانكم يف مسجدفرسان الفجرنفوس صغارنا من خالل مسابقة )

مد ، وستجدون شرحا وافيا دة وجنحت جناحا طيبا وهلل احلواليت طبقت يف مساجد عدي- رمحة اهلل

 للمسابقة وآليتها يف النشرة املرفقة .. 
 

 نرفق لكم هدية رمزية زمناسبة انطالق املسابقة ..و يسعدنا أن 
 

 ..................................إىل   بهذه املناسبة كما نستأذنكم يف مشاركة ابنكم لنا يف رحلة تشجيعية

 مساء . 0022هـ من بعد صالة العصر مباشرة إىل الساعة 1341 /     /     ...................يوم 
 

 تعاونكم ... نحس شاكرين لكم

 إخوانكم جلنة املسابقة

 
 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموافقة ولي األمر على الرحلة      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     أوفق             : ال أوافق 

 التوقيع  :                                            االسم    :

 

 يشرف على الرحلة :

    ..................................................................األستاذ :    ..................................................................األستاذ : 

    ..................................................................األستاذ :    ..................................................................األستاذ : 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
     

 وفقه اهلل         حمل /املكرم صاحب 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته       وبعد :

( واليت  فرسان الفجرفنبشركم حنن مجاعة مسجد إبراهيم العسكر بقرب انطالق مسابقة ) 

، وذلك حبثهم وحتفيزهم بوسائل متنوعة على احملافظة املرحلتني االبتدائية واملتوسطة تستهدف أبناءنا طالب

إضافة للوحة متجددة يف ، شادة بهم يف حفل مصغر يف املسجدالفجر واحلوافز شهرية وفصلية واإل على صالة

املسجد ملستوياتهم يف املنافسة ونشرات تشمل توجيهات تعينهم على ختطي العقبات يف االستيقاظ للفجر 

يف رفع مستواها كي ونظرا لرغبة القائمني على املسابقة ، يهية للمتميزينباإلضافة لرحالت دورية وترف

لذا نطرح عليكم حتقق أكرب أثر طيب على أشبال احلي فإن توقع أن تكون تكاليف املسابقة مرتفعة.. 

 فرصة املشاركة معنا يف ما يتيسر لكم ..
 

، وأن جيعل عاجل سائلني املوىل جال وعال أن ال حيرمكم أجر اإلعانة على قيام هذا املشروع املبارك

 وبركة رزقكم إنه مسيع جميب ..، أجركم صالح ذريتكم

 

  

 ............................................. / مجاعة مسجد

 ...............................  عنهم إمام املسجد /

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج إلعالن المسابقة في مسجد الحي

081  ×81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ي إلعالن المتميزيننموذج لالستاند الشهر

081  ×81 
 

 


