
 شروط الصالة
 أداء صالة العصر والمغرب والعشاء في منتصف اللیل �سبب النوم

 
�عد الصالة صالة العشاء حتى صالة الظهر، و من �عد  أعمل ،شاحنة �بیرة أنا سائق :السؤال

 فصلیت العصر والمغرب والعشاء، فهل صالتي صحیحة؟  ،نصف اللیل إال استیقظتنمت وما 

ألن  ؛هذا إذا �ان معتاًدا لهذا األمر و�تكرر علیه في �ل یوم ال شك أنه آثم ومفّرط :الجواب
مة على وهي مقدَّ  ،بل أعظم أر�ان اإلسالم �عد الشهادتین ،الصالة ر�ن من أعظم أر�ان اإلسالم

لیس في النوم «فـو�ذا حصل له مرة مثًال ونام عن الصالة  ،كل عمل من أعمال الدین أو الدنیا
 ،]٦٨١[مسلم:  »�ط، إنما التفر�ط على من لم �صل الصالة حتى �جيء وقت الصالة األخرى تفر 

ونفى الموانع ولم یتسبب في النوم االستیقاظ للصالة وسائل ناه �عد أن بذل أما النوم إذا غلبته عی
لكن مثل هذا ال �مكن أن �قال  ،ألنه رفع القلم عن النائم ؛عن الصالة فإنه ال شيء علیه

فإن حصل له في �عض  ،هذا مفّرط بال شك وآثم ،لشخص یتكرر منه ذلك و�كون دیدنه ذلك
علیه الصالة -األحیان أن نام عن الصالة �عد أن بذل األسباب وانتفت عنه الموانع فالنبي 

-لصالة والسالمعلیه ا-نام عن صالة الصبح وما أ�قظه إال حر الشمس مع صحابته  -والسالم
لكن یبقى أنه إذا فرط فإنه یؤاخذ  ،»لیس في النوم تفر�ط«فمثل هذا ال شيء فیه وال حرج  ،

صالة الصبح و�كون و�عض الناس ال �كترث ل ،و�أثم بذلك السیما إذا تكرر ذلك في حیاته
ًرا عظیما مثل هذا ارتكب أم ، فتجده �ضبط التوقیت على العمل،أو �الدراسة أكثر اهتمامه �العمل

و�جعل اهتمامه في تحقیق الهدف  ،-جل وعال-فعلیه أن یتقي هللا  ،وأتى مو�قة من المو�قات
وأما �ونه یهتم لدراسته وأمور دنیاه فال  ،-جل وعال-الذي من أجله خلق وهو تحقیق العبود�ة له 

وطلب  ا،فالدنیا لیست هدفً  ،مانع من االهتمام بذلك من أجل االستعانة بذلك على تحقیق الهدف
 �هللا المستعان. ،المال وحظ الدنیا إنما �طلب لتحقیق العبود�ة التي من أجلها خلق
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