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 .ساعة ربع قرابة التسجيل من الدرس في سقط.....����

  .  وأعادها ففسدت إتمامها يلزمه بصالة أحرم أو:  اهللا رحمه قال����
 :  قولين على العلماء بين خالف فيها المسألة هذه

 ، الشافعية إليه ذهب ، تامة يعيدها أن يلزمه فإنه ، وفسدت إتمامها يلزمه بصالة أحرم من أن:  األول القول

 .  الحنابلة عند المذهب وهو

 .  باألداء معتبر والقضاء ، األداء يحكي القضاء ألن :األول الدليل

 .  تامة يصليها أن إعادتها حال في فيلزمه ، تامة ذمته في وجبت قد الصالة :الثاني الدليل


�[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي وألن :الثالث الدليل�� فيلزمه أربعا يصلي واإلمام ]$#���"�מ�א!
�מ���ل�

 .  اإلتمام

 ذهب ، مقصورة يصليها بل ، اإلتمام يلزمه ال فإنه ، ففسدت إتمامه يلزمه صالة صلى إذا أنه:  الثاني القول

 .  قول في والحنابلة ، والمالكية الحنفية إليه

 :  التعليل

 ، األولى الصالة بفساد زالت قد والمتابعة ، لإلمام متابعة وجب إنما اإلتمام أن:  اإلتمام وجوب عدم عللوا -

 .  لها حكم فال وزالت فسدت قد األولى الصالة كانت وإذا ، الصالة يتم أن يلزمه فال

 :  الراجح

 ال فإنه ، وأعادها ففسدت ، سبب ألي إتمامها يلزمه بصالة المسافر أحرم إذا أنه ، أعلم واهللا القول هذا هو

 ، الراجح على مقصورة أنها رالمساف صالة في األصل أن يرجحه ومما ، مقصورة يصليها بل ، اإلتمام يلزمه

 .  مقصورة فيؤديها

 :  مسألة

 صلى مسافر:  ذلك مثال ؟ اإلتمام يلزمه هل يصليها أن أراد فإذا ، تنعقد لم الصالة أن فتبين ، بصالة أحرم إذا

 هبفذ ، صالته تنعقد لم ، طهارة على ليس أنه الصالة أثناء في تبين ثم ، الصالة في معه دخل ، مقيم إمام مع

 ، تنعقد لم األولى الصالة ألن ؛ ركعتين يصلي أنه المذهب ؟ يصلي فكم ، صلوا قد الناس فوجد ، وتوضأ

 .  الصالة فيها انعقدت األولى والصورة ، فيها تنعقد لم الثانية الصورة أن الصورتين بين الفرق

 .  إحرامها عند الْقَصر ينْوِ لم أو:  قال ثم����
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 ينوي أن بد فال ، اإلحرام تكبيرة عند ؟ القصر ينوي ومتى ، اإلتمام يلزمه فإنه ، يقصر أن ينو لم إذا إنه أي

 تامة يصليها أن يلزمه بل ، يقصر ال فإنه القصر ينو لم فإن ، القصر له يجوز حتى اإلحرام تكبيرة عند القصر

 . 

 :  صور لها المسألة وهذه


�[ يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ يقصر فإنه القصر نوى فإذا ، القصر ينوي أن:  ىاألول الصورة���
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 :  مسألتان الصورة هذه وتحت

 ففرضه:  قالوا ، سهوا يتم ثم القصر اإلنسان ينوي ، كثيرا تقع وهذه ، سهوا فيتم ، القصر ينوي أن -أ

 تذكر فلو عليه وبناء ، يسجد ال أنه آخر قول المذهب وفي ، المذهب من الصحيح على للسهو ويسجد ، تانركع

 ، تذكر ما متى فيجلس ، فقط ركعتان الفرض ألن ، زيادة تعتبر هذه ألن ؛ يجلس فإنه الثالثة الركعة في وهو

 .  الرابعة في تذكر لو وكذلك

 أما ، واجب غير القصر أن على بناء القول وهذا ، ذلك له فيجوز:  اقالو ، عنه يعدل ثم القصر ينوي أن -ب

 يحدث قد وهذا ، الجمهور مذهب على هذا لكن ، يقصر أن عليه يجب فإنه تابعهم ومن الحنفية مذهب على

 أربع أصلي ال لم:  فيقول ، به المؤتمون يكثر ثم ، مسافر وهو حي مسجد في اإلنسان يصلي قد ، أحيانا

 في المتابعة لهم تجوز ال أنه ، المذهب على آخر إشكال فيه وهذا ؟ تامة الصالة يدركوا أن أجل نم ركعات

 رأي على بالمتنفل المفترض ائتمام باب من وهو ، لهم بالنسبة وفرض ، له بالنسبة نفل ألنه ؛ األخريين الثنتين

 العدول له يجوز المذهب فعلى ، لقصرا عن عدل ثم ، الصالة في شرع إذا أنه:  المهم ، الجواز عدم يرى من

 .  القصر وجوب يرى من عند اإلتمام يجوز وال ، مكروه اإلسالم شيخ وعند ، جائز المقصورة إتمام ألن ،

 .  اإلتمام نوى بل ، القصر ينو لم ألنه ، - المذهب على - فيلزمه ، اإلتمام ينوي أن:  الثانية الصورة

 على ؟ القصر له يجوز فهل ، سبب ألي أو ، يذهل أو ، شيئا ينوي ال ، النية ينسى أن:  الثالثة الصورة

 .  يقصر ال المذهب

 :  قولين على خالف فيها) النية للقصر يشترط هل( المسألة وهذه

 .  والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، الصالة ابتداء في نيته للقصر يشترط أنه:  األول القول

 .  بنية إال األصل هذا عن يعدل وال ، امةت أنها الصالة في األصل ألن -

 في األصل لكن ، التمام فيها األصل أن ، الحضر صالة في لكم مسلم هذا ، نعم:  يقال بأن مناقش التعليل وهذا

 .  نية إلى يحتاج ال واألصل ، مقصورة أنها السفر صالة

 ، الحنابلة وبعض ، قول في والشافعية ، لكيةوالما الحنفية إليه ذهب ، القصر نية تشترط ال أنه:  الثاني القول

 .  عثيمين ابن وشيخنا ، جميعا ورحمهم اهللا رحمه اإلسالم شيخ القول هذا اختار وممن
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 :  األدلة

 كان أنه ينقل لم ، بالقصر الناس يخبر يكن لم أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل من الظاهر أن :األول الدليل

 تبعا ويقصرون يقصر ثم ، بالناس يصلي وسلم عليه اهللا صلى كان بل ، مقصورة الةالص سيصلي أنه يخبرهم

 النبي لبين للقصر شرطا القصر نية كانت ولو ، يعرف ال ومن يعرف من وفيهم ، والجاهل العالم وفيهم ، له

 عليه اهللا صلى هفعل من الظاهر وهذا ، يجوز ال الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، لهم ذلك وسلم عليه اهللا صلى

 قال وسلم عليه اهللا صلى أنه ، وغيره والنسائي أحمد اإلمام أخرجه الذي عمران حديث في جاء ولهذا ؛ وسلم

 الرسول إن:  قالوا فإنهم ، صحته فرض وعلى ، ضعيف حديث وهو ]	2��3وמ���0���1
وא�
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 مكة قدم إذا كان عمر أن" ثبت قد فإنه ، عمر بأثر االستدالل يمكن لكن ، صالته من ينتهي أن بعد يخبرهم
 بسند ، الموطأ في مالك اإلمام أخرجه" سفر قوم فإنا صالتكم أتموا مكة أهل يا قال ثم ركعتين بهم صلى

 ، صالته من ينتهي أن بعد -  متبعة سنة وله - عنه اهللا رضي يخبر كان ، وغيره اإلسالم شيخ صححه

 ، مسافرون ومعه ، ركعتين يصلي وهو)  بلدهم في( الكعبة في يصلي كان ألنه ، مكة من ناس معه وسيصلي

 .  أربعا سيصلي أو ثنتين سيصلي هل يدري ال معه دخل فممن ، سلم أن بعد إال الناس يخبر لم ذلك ومع

 لأو الصالة أن"  عائشة أثر في جاء ولهذا ؛ القصر السفر صالة في األصل أن:  قوي تعليل لهم :الثاني الدليل

 فرض اهللا إن" قال ، عباس ابن حديث وكذلك " الحضر صالة وأتمت السفر صالة فأقرت،  ركعتين فرضت ما

 " ركعة الخوف وفي أربعا المقيم وعلى ركعتين المسافر على سلم و عليه اهللا صلى نبيكم لسان على الصالة

 القصر يحتاج ال فإنه عليه وبناء ، أربع ال ، ركعتان أنها المسافر صالة في فاألصل" نبيكم لسان على" وقال

 كبر لو ولهذا ؛ ركعتين فصل ، مقصورة أنها صالتك في األصل:  يقال صالته بدء عند ينو لم فلو ، نية إلى

 ، سلم ثم ركعتين فصل ، ركعتان صالتك أصل:  فيقال ، القصر ينو لم أنه الصالة أثناء في تذكر ثم المسافر

 تنوي أن تحتاج فال ، مقصورة أنها صالتك في األصل:  فيقال ، ينو لم أو نوى هل:  أثنائها في شك لو وكذلك

 .  أعلم واهللا ،

 . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


