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 شروط الصالة
 تأخیر صالتي العصر والمغرب �سبب العمل الوظیفي

 
من  عمليو�بدأ  ،أنا شاب مقیم أعمل في الخفجي في تمو�نات تا�عة لمحطة بنز�ن :السؤال

ثم أصحو الساعة الثامنة  ،وال أنام إال �عد صالة الظهر ،الساعة الثامنة مساء إلى الثامنة صباًحا
 فهل �جوز فعلي هذا؟ ،فأصلي العصر والمغرب والعشاء في وقت واحد ،مساء

في الثامنة  عملكوأنت ینتهي حتى �خرج وقتها، ال �جوز تأخیر الصالة  ،ال �جوز ذلك: الجواب
لماذا ال تنام في الثامنة صباًحا أو ما قرب منها وتأخذ نصیبك من الراحة قبل دخول  ،صباًحا

أما أن  ، والوقت �اٍف،و�ن احتجت إلى شيء من الراحة �عد صالة الظهر فال مانع ؟وقت الظهر
العشاء قد تدر�ها إذا صحوت  ،فال �عد أن تصلي الظهر تخاطر �صالة العصر والمغربو ط تفرِّ 

وقت صالة الظهر في الثامنة صباًحا إلى  عملكلكن إذا نمت �عد انتهاء  ،في الساعة الثامنة
 أما المتساهل المتراخي ،و�ستطیعه الحر�ص على دینه وعلى إبراء ذمته ٍف،أتصور أن هذا �ا

 علیه أنإنما  ،الذي یتبع نفسه ما تشتهیه من التفر�ط والتضییع هذا لم تبرأ ذمته �مثل هذا العمل
ثم إن احتاج إلى شيء ، جدالمسلمین جماعة في المسینام في وقت الضحى و�صلي الظهر مع 

ألن عنده  ؛وهذا �كفیه ،الظهر فال مانع إلى أن یدخل وقت صالة العصرمن النوم �عد صالة 
هذا التأخیر هل الدافع له فأما أن یؤخر النوم إلى أن �صلي الظهر  ،حدود ست ساعات أو أكثر

ال بد  !ماذا عن صالة العصر والمغرب؟ف ؟والداعي إلیه الحرص على صالة الظهر قبل أن ینام
 ،إنما �حرص على الجمیع ،ه ال �حرص على شيء على حساب أشیاءأن �كون متوازًنا في أمور 

هذه الصلوات الخمس ال  ،وأعظم أر�ان اإلسالم ،ال سیما وأن هذه فر�ضة من فرائض الدین
ما و و�ن غلبته عیناه في �عض األ�ام  ،ما قلنافعلیه أن یرتب وقته مثل ،�جوز التفر�ط فیها �حال

�عد دخول وقتها �مدة قبل دخول وقت صالة العصر فالنائم استطاع أن �قوم لصالة الظهر إال 
وأن یبذل  ،بل علیه أن یبتعد عن الموانع ،وعادةً  اله دیدنً  ذلك ال �كون  ، لكنمرفوع عنه القلم

وعلى �ل حال تأخیر الصالة عن وقتها من عظائم  ،األسباب التي توقظه للصالة مع الجماعة
 �هللا أعلم. ،سفر أو مرضوال �جوز �حال إال �عذر من  ،األمور

أبو داود: [ »النائم حتى �ستیقظ«ومنهم  »رفع القلم عن ثالثة«وأما االحتجاج �حدیث 
و�نما من غلبته عیناه وقد بذل  ،هذا الحدیث لیس فیه مستمسك لمن �ضیعون الصلوات، ف]٤٣٩٨

المسلمین حین ینادى بها مع ، وصالة الفر�ضة ألن ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب ؛األسباب
ألن هذا  ؛یجب أن یبذل األسباب التي تعینه على أداء هذا الواجبف ،في المساجد من الواجبات

فیو�ل من یوقظه �ما  ،فیبذل األسباب التي توقظه ،وحینئذ �كون واجًبا ،الواجب ال یتم إال �ه
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 ،تعهد �ه و�وقظهم للصالةیو�ل األمر إلى من ی ،في السفر -علیه الصالة والسالم-فعل النبي 
نتبه بهذه األسباب وقد انتفت ولم یأن �قوم  ولم �ستطععیناه  هثم �عد ذلك إذا بذل األسباب وغلبت

راجحة  لمرض أو مصلحةٍ  أو حصل له شيء �غلبه وال �ستطیع دفعه من الموانع �سهرٍ  ،الموانع
فإذا حصل  ،نام عن صالة الصبح ولم �ستیقظ إال �حر الشمس -علیه الصالة والسالم-فالنبي 

أنه ال �قوم  ا للنیةتً مبیِّ �كون قبل نومه و  اودیدنً  �كون هذا عادةً  أن لكن ،هذا نادًرا ال مانع منه
 ال شك أن هذا آثم. )!أنا نائم( :للصالة و�قول

ا إذا تعمد تأخیر خطیر جد�  أمر هذاون وقت الصالة وقت العمل دضبط الساعة على و 
 .من شروط الصالة ألن الوقت شرط ؛الصالة عن وقتها

ومما قد ینام عنه الناس �اعتبار ارتباطهم �األعمال صالُة العصر �عد مجیئهم من 
ولهما  ،ب علیهما دخل الجنةظال شك أن صالة العصر أحد البردین الَذین من واأعمالهم، و 

ومشابهة الشیطان  ،في الجنة �ما جاء بذلك الخبر -جل وعال-ط في مسألة رؤ�ة الباري ارتبا
من الغروب صالها  أو قر�ْت  ْت في تأخیر صالة العصر فیظل یرقب الشمس حتى إذا اصفرَّ 

 ال �جوز تأخیر الصالة إلى أن تقرب ،ال شك أن هذا ال �جوز �حال ،استدراًكا للوقت نقًرا؛ نقرهاو 
 ،وتكون الصالة أداءً  ،حتاج إلیه عند الحاجةنعم �ُ  ،ألن هذا الوقت المضیَّقالغروب؛ الشمس من 

من أدرك من الصبح ر�عة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ر�عة من «
لكن هذا في االضطرار  ،]٥٧٩[البخاري:  »العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر

ألن فیه  ؛أما في حال االختیار فال �جوز أن تؤخر حتى تصفر الشمس ،للمعذور�ن وللمضطر�ن
 مشابهة للشیطان الذي یرقب الشمس.
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