اﻹﻤﺎﻤﺔ وﺼﻼة اﻟجمﺎﻋﺔ

ﻛثرة اﻟتخﻠﻒ ﻋن ﺼﻼة اﻟﻔجر ﻤﻊ اﻟجمﺎﻋﺔ
�ثیر ﻤﺎ
اﻟسؤال :أﻨﺎ أﺼﻠﻲ وﻤواظب ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺘﻲ ،وﻻ أﺴمﻊ اﻷﻏﺎﻨﻲ ،وﻟكن ﺼﻼة اﻟﻔجر ًا
ﺘﻔوﺘنﻲ ،ﻓﺄﺼﻠیﻬﺎ �ﻌد ﺸروق اﻟشمس ﻤﻊ اﻟدوام ،وأﻨﺎ ﻻ أﺘﻌمد ذﻟك ،ﻓمﺎ وﻀﻌﻲ؟ وﻤﺎ ﻨصیحتكم

ﻟﻲ؟

اﻟجواب :ﻋﻠﻰ اﻹﻨسﺎن أن �حمد ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -و�شكرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ وﻓﻘﻪ و�سر ﻟﻪ ﻤن أﻤر اﻟﻌبﺎدة،

وﻫذا ﯿذ�ر أﻨﻪ �صﻠﻲ ﺠمیﻊ اﻟصﻠوات ،وﻻ �سمﻊ ﻤﺎ ﺤرم ﷲ ﻤن ٍ
أﻏﺎن وﻻ ﻏیرﻫﺎ ،ﻟكن ﻤشكﻠتﻪ ﻓﻲ

ﺼﻼة اﻟﻔجر ،وﺼﻼة اﻟﻔجر ﻻ ﺸك أﻨﻬﺎ ﻤشكﻠﺔ ﻋند �ثیر ﻤن اﻟمسﻠمین اﻟذﯿن ﻻ ﯿبذﻟون اﻷﺴبﺎب
و�رﺘكبون اﻟمواﻨﻊ ،ﻓتجد اﻹﻨسﺎن �سﻬر وﻻ � ِّ
أﺤدا ﯿوﻗظﻪ ،ﻫذا ﻻﺸك أﻨﻪ آﺜم؛ ﻷن ﻤﺎ ﻻ ﯿتم
كﻠﻒ ً
ُ
ﺼد ﻤن ﯿوﻗظ ﻤن ﺴﺎﻋﺔ أو أﺤد اﻷﺸخﺎص ﻫذا
اﻟواﺠب إﻻ �ﻪ ﻓﻬو واﺠب ،و�ذل اﻟسبب ﻓﻲ َر ْ
ﺴبب ﻻ ﯿتم اﻟواﺠب اﻟذي ﻫو ﺼﻼة اﻟﻔجر ﻓﻲ وﻗتﻬﺎ إﻻ �ﻪ ،ﻓصﻼة اﻟﻔجر ﻓﻲ وﻗتﻬﺎ واﺠبﺔ ﺒﻞ

ﻤن أﻋظم اﻟواﺠبﺎت ،و�ذﻟك �وﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻟجمﺎﻋﺔ ﻻ ﺴیمﺎ اﻟذ�ور ،ﻓﺈذا ﱠﻓرط وﺘرك اﻟسبب وارﺘكب

ﻨﺎدر ﻓﻼ إﺸكﺎل ﻓیﻪ -إن ﺸﺎء ﷲ
اﻟمﺎﻨﻊ ﻓﻼ ﺸك أﻨﻪ آﺜم ﻻ ﺴیمﺎ إذا ﺘكرر ذﻟك ،أﻤﺎ وﻗوع ذﻟك ًا
ﺘﻌﺎﻟﻰ ،-واﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻓﻲ �ﻌض أﺴﻔﺎرﻩ ﻨﺎم ﻋن ﺼﻼة اﻟصبﺢ ﺤتﻰ أ�ﻘظﻬم

ﻛثیر ﻤﺎ ﺘﻔوﺘنﻲ( ،ﻨﻌم،
ﻨﺎدر ﻫذا ﻻ إﺸكﺎل ﻓیﻪ ،ﻟكنﻪ �ﻘول ﻓﻲ اﻟسؤالً ) :ا
ﺤر اﻟشمس ،ﻓكوﻨﻪ �ﻘﻊ ًا
أ�ضﺎ أن ﯿبذل ﻤن
�ﻌض اﻟنﺎس ﻨوﻤﻪ ﺜﻘیﻞ ﺤتﻰ ﻟو ﻨﺎم ًا
ﻤبكر و�ذل اﻷﺴبﺎب ،ﻓمثﻞ ﻫذا ﻋﻠیﻪ ً
اﻷﺴبﺎب أﻛثر ،وﻋﻠیﻪ أن �حتﺎط ﻟنﻔسﻪ وأن ﯿنتبﻪ ،واﻹﻨسﺎن إذا َﻋرف أن اﻟﻌمﻞ اﻟذي ﻫو �صدد

اﻟﻘیﺎم ﻟﻪ أﻤر ﻋظیم ﻻ ﺸك أﻨﻪ ﯿنتبﻪ و�خﻒ ﻨوﻤﻪ وﺘتشوف ﻨﻔسﻪ إﻟیﻪ ﻓتجدﻩ ﻻ �ﻔوﺘﻪ ،وﻟذا ﻟو
ﺴﺄﻟتﻪ ﻋن اﻟدوام ﻫﻞ �ﻔوﺘﻪ أو ﻋن اﻟدراﺴﺔ أو اﻻﺨتبﺎر� ،ثیر ﻤن اﻟنﺎس ﻻ �ﻔوﺘﻪ وﻗت اﻟدوام وﻻ

ﯿتصور أن ﻫذﻩ اﻟصﻼة أﻋظم
وﻗت اﻟدراﺴﺔ وﻻ وﻗت اﻻﺨتبﺎر ﻤن �ﺎب أوﻟﻰ ،ﻓمثﻞ ﻫذا ﻋﻠیﻪ أن
ﱠ

أر�ﺎن اﻹﺴﻼم �ﻌد اﻟشﻬﺎدﺘین ،وأن أﺜﻘﻞ اﻟصﻠوات ﻋﻠﻰ اﻟمنﺎﻓﻘین ﺼﻼة اﻟﻌشﺎء وﺼﻼة اﻟﻔجر،

ﻓﻼ ﯿنبﻐﻲ ﻟﻠمسﻠم أن ﺘكون ﺼﻼﺘﻪ رﺨیصﺔ �حیث ﻻ �حترق ﻗﻠبﻪ ﻋﻠیﻬﺎ وﻻ ﯿﻬتم ﻟﻠﻘیﺎم إﻟیﻬﺎ ،ﻓمثﻞ
ﻫذا ﻋﻠیﻪ أن ﯿتﻘﻲ ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -وأن �حرص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟصﻼة و�تصور أﻨﻬﺎ ﻤن أﻋظم
اﻟواﺠبﺎت ﻋﻠیﻪ ،ﻓیﻬتم ﻟﻬﺎ أﻛثر ﻤن اﻟدراﺴﺔ وأﻛثر ﻤن اﻻﻤتحﺎن وأﻛثر ﻤن اﻟدوام ،وﺤینئٍذ إذا

اﺴتصحب ﻫذا اﻷﻤر ﻓﺈﱠﻨﻪ ُﯿیسر ﻟﻪ اﻟﻘیﺎم إﻟیﻬﺎ.

واﻋتیﺎد اﻹﻨسﺎن ﻋﻠﻰ اﻟتﻘصیر وﻋدم ﻤحﺎﺴبتﻪ ﻟنﻔسﻪ ﻻ ﺸك أن ﻫذا دﻟیﻞ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻫتمﺎﻤﻪ

�ثیر وﻻ ِّ
�ﻔوت ﻤنﻬﺎ ﺸﻲء ،واﻟدﯿن ﻫو رأس اﻟمﺎل ،دﯿنك دﯿنك
ﺒدﯿنﻪ ،وﺘجدﻩ ﻓﻲ أﻤور دﻨیﺎﻩ ﯿﻬتم ًا

ﻓﺈﻨﻪ ﻟحمك ودﻤك ،ﻓﺎﻟدﯿن ﻫو رأس اﻟمﺎل ،وﻤﺎ �ﻔوت ﻤن ﻏیرﻩ ﻤن أﻤور اﻟدﻨیﺎ �مكن ﺠبرﻩ ﻟكن ﻤﺎ
�ﻔوت ﻤن أﻤر اﻟدﯿن ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ُ�جبر.
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