
 اإلمامة وصالة الجماعة
 صالة الفجر مع الجماعةكثرة التخلف عن 

 
ولكن صالة الفجر �ثیًرا ما  ،وال أسمع األغاني ،: أنا أصلي ومواظب على صالتيالسؤال
وما نصیحتكم  ؟فما وضعي ،وأنا ال أتعمد ذلك ،فأصلیها �عد شروق الشمس مع الدوام ،تفوتني

 لي؟

، و�شكره على ما وفقه و�سر له من أمر العبادة -جل وعال-هللا على اإلنسان أن �حمد  :الجواب
لكن مشكلته في  ،وال غیرها وال �سمع ما حرم هللا من أغانٍ  ،یذ�ر أنه �صلي جمیع الصلواتوهذا 

شك أنها مشكلة عند �ثیر من المسلمین الذین ال یبذلون األسباب  صالة الفجر الو  ،صالة الفجر
ألن ما ال یتم  ؛هذا الشك أنه آثم ،یوقظه أحًداف كلِّ إلنسان �سهر وال �ُ فتجد ا ،و�رتكبون الموانع

د من یوقظ من ساعة أو أحد األشخاص هذا ْص و�ذل السبب في رَ  ،الواجب إال �ه فهو واجب
فصالة الفجر في وقتها واجبة بل  ،سبب ال یتم الواجب الذي هو صالة الفجر في وقتها إال �ه

ط وترك السبب وارتكب فإذا فرَّ  ،و�ذلك �ونها مع الجماعة ال سیما الذ�ور ،من أعظم الواجبات
إن شاء هللا -أما وقوع ذلك نادًرا فال إشكال فیه  ،سیما إذا تكرر ذلك شك أنه آثم ال المانع فال

في �عض أسفاره نام عن صالة الصبح حتى أ�قظهم  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،-تعالى
 ،نعم، )كثیًرا ما تفوتني( :لكنه �قول في السؤال ،�قع نادًرا هذا ال إشكال فیهفكونه  ،حر الشمس

مثل هذا علیه أ�ًضا أن یبذل من ف ،�عض الناس نومه ثقیل حتى لو نام مبكًرا و�ذل األسباب
رف أن العمل الذي هو �صدد واإلنسان إذا عَ  ،وعلیه أن �حتاط لنفسه وأن ینتبه ،األسباب أكثر

ولذا لو  ،شك أنه ینتبه و�خف نومه وتتشوف نفسه إلیه فتجده ال �فوته ر عظیم الالقیام له أم
�ثیر من الناس ال �فوته وقت الدوام وال  ،سألته عن الدوام هل �فوته أو عن الدراسة أو االختبار

ر أن هذه الصالة أعظم فمثل هذا علیه أن یتصوَّ  ،وقت الدراسة وال وقت االختبار من �اب أولى
 ،وأن أثقل الصلوات على المنافقین صالة العشاء وصالة الفجر ،اإلسالم �عد الشهادتینأر�ان 

فمثل  ،وال یهتم للقیام إلیها ته رخیصة �حیث ال �حترق قلبه علیهافال ینبغي للمسلم أن تكون صال
وأن �حرص على هذه الصالة و�تصور أنها من أعظم  -جل وعال-هذا علیه أن یتقي هللا 

ٍذ إذا وحینئ ،فیهتم لها أكثر من الدراسة وأكثر من االمتحان وأكثر من الدوام ،یهالواجبات عل
 سر له القیام إلیها.یه یُ صحب هذا األمر فإنَّ است

شك أن هذا دلیل على عدم اهتمامه  المحاسبته لنفسه وعدم  التقصیرعلى اعتیاد اإلنسان و 
دینك دینك  ،والدین هو رأس المال ،منها شيءت وتجده في أمور دنیاه یهتم �ثیًرا وال �فوِّ  ،بدینه



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