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 اإلمامة وصالة الجماعة
 أدائها في الجماعةوالتفر�ط في  ،التكاسل عن صالة الفجر

 
مرة مرة أصلي السنة قبل الفر�ضة و و  ،أصلي صالة الصبح فرًدا قبل طلوع الشمس -أ :السؤال
 فهل عليَّ شيء؟ ،العكس

ولكن  ،هال قیامالوأصرُّ على  ،�ثیًرا ما تفوتني �سًال ولكن  ،صالة الفجر أصلیها في المسجد -ب
فماذا أفعل لكي أحافظ على صالة  ،المسجدفي والحمد هلل �ل صلواتي  ،عند القیام لها أكسل

 الفجر؟

لیس صالة أثقل «قال:  -علیه الصالة والسالم-: ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي الجواب
هذه الطائفة التي �شا�ه أن  فلیحذر المسلم ،]٦٥٧[البخاري:  »على المنافقین من الفجر والعشاء

َوِ�َذا َقاُموْا ِإَلى {الناس وال یذ�رون هللا إال قلیًال الذین هم یراؤون و  ،هي في الدرك األسفل من النار
َ ِإالَّ َقِلیالً  َالِة َقاُموْا ُ�َساَلى ُیَرآُؤوَن النَّاَس َوَال َیْذُكُروَن للااَّ یحذر المسلم لف]، ١٤٢النساء: [ }الصَّ

و�ون اإلنسان یرتب أموره على أن �صلي هذه الصالة �عد فراغ  ،مشابهتهمكل الحذر من 
ال شك أنها لیست  فهذه ،درك النافلة وأحیاًنا ال یدركوأحیاًنا یُ  ،و�صلي في بیته ،الجماعة منها
 ،-إذا صالها قبل طلوع الشمس-بل ُ�خشى علیه و�ن �ان قد صالها في الوقت  ،�عالمة خیر

، ولكن لو غلبته عیناه نادى بها مع الجماعة�صلیها في المسجد حیث یُ  لكن علیه أن �حرص أن
�بذل و سلم منه أحد �عد أن ُ�عِمل االحتیاطات فإن مثل هذا ال �َ  نحوهانادًرا في الشهر مرة أو 

ه إلیفینام مبكًرا و�رصد من یوقظه من آلة أو آدمي یو�ل  ،األسباب و�سعى في انتفاء الموانع
لكن صالة الصبح هي  ،المسلمین في المسجد جماعة لصالة الصبح وغیرها إ�قاظه للصالة مع

ما تفوته �ثیًرا إنه �صلیها في المسجد و  :وأما هذا الذي �قول؛ ألنها في وقت نوم، مظنة الفوات
هذا ُ�خشى علیه من  ،ها �كسلل قیامالولكن عند  ،هاللكنه �صر و�جاهد نفسه على القیام  كسًال،

َالِة َقاُموْا ُ�َساَلى{ ،نمشابهة المنافقی ولكن الفرق بینه و�ین المنافقین في هذه ، }ِإَذا َقاُموْا ِإَلى الصَّ
إن شاء هللا -ومثل هذا المسلم البريء من النفاق  ،الحالة أن المنافق لن �صلي إال إذا رأى أحًدا

فتجده یتثاقل عنها  ،أو ما أشبه ذلك أو ِقَصر نومٍ  إما لشدة بردٍ  ،�كسل لظروف احتفت �ه -تعالى
هذا و�ن ة للناس إنما هو عازم على أدائها، لكنه في قرارة نفسه أنه سوف �صلي، ال �صلیها مراءا 
هو مشا�ه للمنافقین في مسألة القیام إلى  ،كان فیه شبه �المنافقین لكن ال ُ�حكم علیه بنفاق

لكن الفرق  ،هو الكسل ألن الوصف موجود الذي ؛لئال �حكم علیه �النفاق ؛الصالة مع الكسل
وذاك في قرارة نفسه  ،}ُیَرآُؤوَن النَّاَس {لن �صلي إال إذا رآه أحد المنافق أن بینه و�ین المنافق 



٢ 
 

لكن وجه الشبه بینهم  ،فهنا �فترق عن المنافقین ،وفي عزمه أنه �صلي ولو لم �كن �حضرة أحد
 م ولو من هذا الوجه.فلیحذر من مشابهته ،�حال المنافقین أنه �قوم إلیها �سالنَ 

 -علیه الصالة والسالم-رصد من یوقظه �ما فعل النبي على اإلنسان أن یبذل األسباب و�َ ف
مع جمیع  -علیه الصالة والسالم-ومع ذلك فاتته صالة الصبح  ،د من یوقظهَص رَ  ،في السفر
-من المسلم فقد حصل من النبي  افإذا حصل هذا نادرً  ،ولم یوقظهم إال حر الشمس ،أصحا�ه

علیه الصالة -ولو لم تحصل هذه المرة منه  ،للتشر�ع ؛مرة واحدة -علیه الصالة والسالم
 ،حسرة في قلوب المؤمنین إذا فاتتهم الصالة ولو فعلوا من االحتیاطات ما فعلوا لبقیْت  -والسالم

ومع ذلك ال �جوز  ،-لسالمعلیه الصالة وا-لكن من �اب التنفیس علیهم حصل هذا من النبي 
 ،-علیه الصالة والسالم-التساهل واالستدالل بهذه القضیة النادرة التي حصلت مرة واحدة منه 

 ا،و�ستوي في ذلك أن �كون آدمیً  ،فیجب على اإلنسان أن یهتم لصالته وأن یرصد من یوقظه
ومع ذلك �سعى  ،به ذلكأو ساعة أو ما أش ، أو آلة من اآلالت مثل الهاتف�أن �كل إلیه إ�قاظه

وقد �كون من  ،في انتفاء الموانع التي تمنعه من القیام وعلى رأسها السهر و�ثرة األكل وغیر ذلك
قات مزاولة �عض المعاصي في اللیل أو ما أشبه ذلك ده عن أفعال الخیر قیِّ فإن هذه تُ  ،المعوِّ

 ومنها القیام لصالة الفجر مع الجماعة.
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