
 شروط الصالة
 نوم طالب الجامعة عن صالة العصر

 
 

: نحن طالب في الجامعة و�ثیر من زمالئنا ینامون عن صالة العصر خاصة، و�حتّجون السؤال
 ، فهل من توجیه لهم؟»من نام عن صالة أن نسیها فْلُیصلِّها إذا َذَكرها«�حدیث: 
 :النوم عن الصالة إما :الجواب
ال شك في تحر�مه؛ ألن صالة الجماعة واجبة فال ف ،الجماعةأن �كون عن أدائها مع  -

 .�جوز النوم عن صالة الجماعة
ال و ها، خرج وقتُ أو �كون ما هو أشد من ذلك، من تأخیرها عن وقتها، فینام عنها حتى �َ  -

شك أن النائم مرفوٌع عنه القلم، لكن في مثل هذه الصورة إذا �ان دْیدًنا له ینام عن صالة 
أو عن صالة الفجر، أو عن أي صالة من الصلوات، وال �حتاط �فعل األسباب وانتفاء العصر، 

من نام عن صالة أو نسیها فلیصلِّها «وال �كفي أن �قال:  ،الموانع، ال شك أنه آثم في صنیعه
لیس في النوم «هذا إذا فاتته �سبب النوم من غیر تفر�ط، ، ]٦٨٤[ُینظر: مسلم:  »إذا ذ�رها

ن �انت هذه عادته ودیدنه ال لكن یبقى أّن مَ  ،]٤٤١[أبو داود:  »التفر�ط في الیقظةإنما تفر�ط 
ى صالة الصبح زمن �سیر نام، هذا ، تجده �سهر اللیل ثم إذا �قي علوال ینفي موانعَ  ایبذل أسبا�ً 

 ،یصلیها في وقتهالهو الذي تسبَّب في فواتها ولم َ�حرص على االنتباه في وقت الصالة  حقیقة
السبب، فهذا ال شك  وما َبذلبل أوجد المانع  فهو لم یبذل األسباب ولم �سع في انتفاء الموانع،

 -علیه الصالة والسالم-ل أمر اإل�قاظ إلى غیره �ما �ان النبي �َ ن بذل السبب ووَ أنه آثم، أما مَ 
 ومن معه -معلیه الصالة والسال-لیوقظهم، ثم نام بالل ونام النبي  حیث ترك بالًال  ،�فعل ذلك
، هذا ال شك أنه �عد بذل األسباب واستفراغ الوسع وانتفاء الموانع. قد یوجد المانع ]٦٨٠[مسلم: 

یكون دیدنه وعادته السهر، فإذا �قي مدة فوعادة،  ا، لكن ال ُیتََّخذ دیدنً نحوهمن سفر أو طارئ ال
هذا الكالم لیس  )!�هللا نائم، والنائم مرفوع عنه القلم (أناقول: ��سیرة على صالة الصبح نام، ثم 

و�ذل األسباب واجب؛ ألن ما ال یتم الواجب إال �ه فهو  ،�صحیح، بل ال بد من بذل األسباب
، ثم اسببً سعى لتحصیل المانع وال یبذل ثم �أتي من �َ  ،واجب، ومع ذلك ال بد من انتفاء الموانع

 هذا أ�عد ما �كون عن هذه النصوص. !صدخل في مثل هذه النصو یرى أنه یَ 
وأن �حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع  -جل وعال-على اإلنسان أن یتقي هللا ف

 جماعة المسلمین.
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