
 الصالة شروط
 عند ضیقه الفجر وقتتقد�م الطهارة على 

 
درك استقیظت من النوم قبل طلوع الشمس بزمن �سیر فهل أصلي بدون وضوء ألُ  :السؤال

 الصالة قبل طلوع الشمس أم أتوضأ ولو خرج وقتها؟
وجمهور أهل  ،و�ذلك الوقت �الهما من شروط الصالة ،الطهارة شرط لصحة الصالة :الجواب

ولو  -أو �غتسل إن لزمه الغسل-فعلى هذا یتوضأ  ،مة على الوقتالعلم على أن الطهارة مقدَّ 

مه في  ،یرى أهمیة الوقت -رحمه هللا تعالى-واإلمام مالك أو خرج.  ضاق علیه الوقت ولذا قدَّ

ح أنه یتطهر و  ،فبدأ بباب وقوت الصالة ،موطئه على الطهارة لو خرج وعلى �ل حال المرجَّ

ومن أهل  .خروج الوقت -كما قلنا-ولو ترتب علیه  ،وهو معذور بنومه في هذا التأخیر ،الوقت

لیس في النوم فدام معذوًرا �النوم  العلم من یرى أن الوقت یبدأ من استیقاظه، وعلى �ل حال ما

ر الصالة عن وقتها ،تفر�ط إنما التفر�ط في الیقظة فإذا استیقظ وقد �قي من  ،واللوم على من أخَّ

وال تصح  ،ألنها شرط ؛الوقت ما �كفي إما للطهارة أو ألداء الصالة بدون طهارة فلیبدأ �الطهارة

في  فر�ضة الفجرأن یؤدي  �ان ال �مكنه إالو�ذا  ،ثم �عد ذلك یؤدي الصالة ،الصالة بدونها

 و�ذا أمكنه أن �أتي �الراتبة بلیة،الق مباشرة فإنه حینئٍذ یؤخر الراتبة و�عدها �خرج الوقتالوقت 

وقت و�ذا خرج  ،�عد الطهارة ثم �أتي �الفر�ضة قبل خروج الوقت فاألصل تقد�م الراتبة القبلیة

فإنه یتطهَّر و�صلِّي الراتبة ثم  -علیه الصالة والسالم-وارتفع وقت النهي �ما حصل للنبي  الفجر

وجد المانع من االستیقاظ ولم یالسبب في استیقاظه �ذل و هذا إذا لم �كن قد فرَّط  ،�أتي �الفر�ضة

أما إذا بذل األسباب  ،فإذا حصل له ذلك بتفر�ط منه فإنه �أثم على التأخیر ،كالسهر ونحوه

وهو محمول على هذه  ،فالنائم مرفوع عنه القلم ،بله الموانع فإنه ال شيء علیهوانتفت من قِ 

فیبذل أسباب  من شروطها، ماألنه و�طهارتها؛ تهافعلى اإلنسان أن یهتم �صالته و�وق ،الصورة

سواء �ان من آدمي  ،�فعل -علیه الصالة والسالم-فیرصد من یوقظه �ما �ان النبي  ،االستیقاظ

فإن وجود مثل هذا  ،وال �كون السبب ضعیًفا �حیث ال یوقظه ،قوم �الحاجةمما �أو آلة أو شبهها 

أو  هاتفساعة أو � یوقظه من آدمي �كل إلیه هذا األمر أو من آلةٍ  ماوجد لكن یُ  ،السبب �عدمه

 وحینئٍذ فال لوم علیه. ،إل�قاظه امناسبً  اعلى الوقت و�كون صوته �حیث �ضبط اآللة ،نحوهما
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