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 تأخیر صالة الفجر عن وقتها

 
 ما حكم تأخیر صالة الفجر عن وقتها؟ :السؤال
تأخیر صالة الفجر عن وقتها الذي هو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس حرام  :الجواب

�عد  ظ إال إذا �ان �عذر �أن نام في یوم من األ�ام وغلبته عیناه وما استیقوال �جوز �حال إالَّ 

-�ما حصل للنبي  ،مرة في مدد متطاولة ومع حرصه على ذلك و�ذل األسباب ،طلوع الشمس

حر وا إال �ظأصحا�ه فما استیق هأنه نام عن صالة الصبح في سفر ومع -علیه الصالة والسالم

لیس في « ،والنائم مرفوع عنه القلم ،ألنه نائم ؛ال شيء فیه وال حرج علیه، فمثل هذا الشمس

[مسلم:  »تفر�ط، إنما التفر�ط على من لم �صل الصالة حتى �جيء وقت الصالة األخرى النوم 

أما إذا  ،فإذا نام عنها وغلبته عیناه ولم �ستیقظ إال �عد طلوع وقتها فهذا ال شيء علیه، ]٦٨١

و�عضهم یرتب على  ،كان یتعمد التأخیر أو یهمل في أسباب االستیقاظ فإنه ال �جوز له �حال

وهي �ما قال  ،أوقاتها تبتألن الصالة رُ  ؛بل هو ال شك أنه من عظائم األمورا، ذلك أمًرا �بیرً 

َالَة َ�اَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِ�َتاً�ا مَّْوُقوًتا{: -جل وعال-هللا  �عني ]، ١٠٣النساء: [ }ِإنَّ الصَّ

فال �جوز فعلها �عد  ،األوقات وحددها -وسلم صلى هللا علیه-ن النبيو�یّ  ،مفروًضا في األوقات

ونرى  ،-جل وعال-وعلى المسلم أن یتقي هللا  ،�ما أنه ال �جوز تقد�مها على وقتها ،خروج وقتها

و�ضع  ،أو یهتم �الدراسة عمل الوظیفيیؤخر الصالة و�هتم �ال حیث التساهل من �عض الناس

، فإذا فعله متعمًدا �حرم فعل ذلكو �جوز �حال  هذا ال ،أو لدراسته نبه على وقت خروجه لعملهالم

من �صنع  -جل وعال-هللا  ، فلیتقِ قبول صالته وصحتها و�جزائها خالف بین أهل العلمففي 

ألنه خلق لهدف وهو تحقیق العبود�ة  ؛وعلیه أن یهتم �صالته أعظم مما یهتم �أمور دنیاه ،هذا

 ،فإنه مطلوب لتحقیق الهدف ولیس هو الهدف وأما ما عدا ذلك من أمور الدنیا ،-جل وعال-هلل 

 �هللا المستعان.
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