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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 القصر شروط من أن ، اهللا مرحمه الفقهاء ذكره ما ، فيه والخالف السفر مسافة تحت تندرج التي المسائل من
 التائه يقصر فال ؛ عليه وبناء ، ويقصر المسافة يعرف أن أجل من معلوم بشيء قصده المسافر يربط أن

 وكذلك ، قصر مسافة بلغ لو حتى ، بمواشيه والكأل القطر مواقع يتتبع الذي الراعي يقصر وال ، والضائع
 خرج من ومثله ، القصر مسافة تجاوز لو حتى ، الموقعة  تكون أين يدري ال ، عدوا يطلب الذي الجيش
 ومشى ، يكن لم فإن ، فيه يقصر حتى معلوم بشيء قصده يربط لم ألنه ؛ يقصر ال فإنه ، شاردا أو آبقا يطلب
 إال يريد الذي موضعه إلى يصل لن أنه يعلم كان إن:  قالوا لكنهم ، يقصر ال فإنه القصر مسافة بلغ حتى وسار

 .  عندنا المذهب هذا ، الحال هذه في القصر  له يجوز فإنه ، قصر مسافة بعد

 عليه اهللا رحمة عثيمين ابن شيخنا اختيار وهو ، الشافعية وبعض ، الحنابلة بعض إليه ذهب وقد:  الثاني القول
 هذه في القصر له يحق فإنه قصر مسافة بلغ إذا فإنه ، علومم بشيء قصده يربط ولم ، بلده من خرج من أن ،

 .  الحال
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 :  ليترخص سافر من

 :  قولين على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين الخالف فيه وقع مما المسألة هذه ؟ ال أو القصر له يحق هل

 ، الشافعية عند قول وهو ، الحنفية إليه ذهب ، يترخص أن له يجوز ليترخص سافر من أن:  األول القول
 .  جميعا عليهم اهللا  رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ تيارواخ

 :  األدلة
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 .  القصر له جاز مسافر كان فإذا ، مسافر أنه عليه يصدق

 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب ، ليترخص سافر إذا القصر له يجوز ال أنه:  ثانيال القول
 .  والحنابلة والشافعية المالكية مذهب

 بنقيض فيعامل ، ونحوهما وصالة صوم من ، عليه الواجبة التكاليف من يتخلص أن أجل من سافر ألن -
 في الترخص جواز األقرب أن تقدم وقد ، المعصية سفر في لقصرا مسألة فروع من المسألة وهذه ، قصده
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 يتأثر ال والشيء ، مجاورة بينهما وإنما ، المعصية وبين السفر بين انفكاك فيها المسألة ألن ؛ المعصية سفر
 .  بالمجاورة

 :  ورجع يوم في سافر من

 عليه اهللا رحمة تيمية ابن اإلسالم يخش وبين ، الجمهور بين خالف فيها وقع المسألة هذه ؟ ال أو يترخص هل
 أن أو ؟ اإلنسان فيها يقصر مسافة هناك هل ، السفر في المسافة مسألة ثمار من المسألة وهذه ، تبعه ومن

 القصر له يحق هل ، رجع ثم يوم في اإلنسان خرج إذا:  النزاع ثمار من ؟ والعادة للعرف يعود األمر
 أن السفر في يشترط هل:  في الخالف الخالف، وسبب ، خالف محل ؟ ال أو عموما السفر برخص والترخص

 :  القصر يبيح الذي للسفر ضوابط عنده ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ ؟ ال أو المسافر يبيت

 .  الجميع عند فيه إشكال ال وهذا ، الصحراء إلى قريته وعامر بلده من اإلنسان يبرز أن -١

 .  لمزادوا الزاد معه اإلنسان يحمل أن -٢

 .  سفره في يبيت أن -٣

 .  مسافرا يعتبر فإنه المسافة قطع فإذا ، المسافة قطع على عندهم فالمدار الجمهور أما

 من هو عندهم المسافر وأن ، زمانه في الناس أعراف إلى المسألة هذه يرجع فإنه اإلسالم شيخ كالم على بناء
 وبناء ، السفر وحقيقة عندهم العرف هذا ، اليوم نفس في جعير وال ، يبيت ثم ويخرج ، والمزاد الزاد يحمل
 إن:  قلنا وإذا ، مسافرا الحال هذه في يعتبر ال ، يومه من رجع ثم ، طويلة مسافة بلده من خرج إذا فإنه عليه

 وسائل ألن ، زماننا في كالعرف ليس زمانه في فالعرف ، ومتبدل متغير فالعرف ، للعرف تعود المسألة
 كمسافة وليست ، أطول ستكون السفر مسافة فإن ، التحول هذا على وبناء ، وتحولت تغيرت التالمواص

 .  اآلن الناس أعراف في حتى ، الماضي الزمن في السفر

 :  قولين على اإلسالم وشيخ الجمهور بين خالف فيها المسألة هذه إذن

 الجمهور قول وهو ، مسافرا يعتبر فإنه ، ومهي من عاد ثم ، طويلة مسافة بلده من خرج من أن:  األول القول
 .  والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة

 :  األدلة
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 .  القصر ومنها السفر برخص الترخص له فجاز ، السفر مسافر قطع ألنه ؛ مسافر أنه عليه يصدق اإلنسان

 .  مسافرا يعتبر ال يومه من رجع من أن على دليل هناك ليس أنه :الثاني الدليل

 .  مسافر فإنه يبت لم أو بات ، مسافرا يعتبر حتى اإلنسان يبيت أن بد ال أنه على دليل ثمة ليس :الثالث الدليل
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 وعد ، الصحراء إلى بلده من اإلنسان برز فإذا ، المبيت الترخص لصحة يشترط أنه إلى:  اإلسالم شيخ وذهب
 ذهب وإن ، السفر برخص يترخص ، مسافرا يعتبر فإنه ، والمزاد الزاد معه وحمل ، مسافر أنه العرف في
 .  يقصر ال فإنه ، رجع ثم طويلة مسافة يومه في

 :  الشيخ دلةأ

 إلى المسألة أرجع فهو ، مسافرا العرف في يعتبر ال فإنه ، رجع ثم ، يوم في ذهب من أن :األول الدليل
 .  زمانه في العرف

 في معه وقصروا وجمعوا ، منى في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع قصروا مكة أهل أن :الثاني الدليل
 فاعتُبروا ، مكانهم خارج وباتوا ، والمزاد الزاد معهم وحملوا ، بلدهم من خرجوا ألنهم ؛ عرفة وفي مزدلفة

 إلى أو مزدلفة أو منى إلى اإلنسان خرج لو ، الصالة فيها تقصر التي المسافة يبلغوا لم أنهم مع ، مسافرين
 زادال حملوا لما لكن ، مسافرا يعتبر ال ؟) زمانهم في حتى( مسافرا يعتبر فهل ، ساعته من رجع ثم ، عرفة

 .  مسافرين اعتبروا بلدهم من وبرزوا وباتوا والمزاد

 :  الراجح

 ، مزادا أو زادا يحمل ولم ، زمانه في خرج فمن ، زمانه عرف على يحمل ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ كالم أن
 هوعلي ، عليه تنطبق ال زمانهم في السفر حقيقة ألن ؛ مسافر يعد ال ، يومه من رجع ثم بعيدة مسافة وذهب
 ألن ؛ له حاجة ال والمزاد الزاد حمل زماننا في ولهذا ؛ سفر فهو سفرا عد فما ، زماننا في للعرف فيرجع

 أو ٢٠٠ أو ريال ١٠٠ يأخذ أو ، والمزاد الزاد حمل عن بها ويكتفي ، الصراف بطاقة معه يحمل اإلنسان
 ينزل مكان أي في مالبسه يغسلو ويلبس ويشرب سيأكل ألنه ؛ مزاد أو زاد إلى يحتاج وال ، ويخرج ٣٠٠

 .  وتغير تبدل قد فالعرف ، فيه

 :  أحوال أربعة من تخلو ال فقال ، والزمن للمسافة بالنسبة الناس أقسام" الممتع" في اهللا رحمه شيخنا ذكر وقد

  ، مسافرا يعتبر هذا ، يوما ١٥ مكة إلى ذهب ، فيه إشكال ال سفر هذا طويلة مسافة في طويلة مدة -١

 ال هذا ، رجع ثم يوم ضحى في بريدة إلى عنيزة من مثال خرج لو كما قال: قصيرة مسافة في قصيرة مدة -٢
 .  مسافرا يعتبر

 أو منى إلى مكة من أو ، ٣ أو ٢ أو ٥ أو أيام ٤ بريدة إلى خرج لو كما:  قصيرة مسافة في طويلة مدة -٣
 القرية من يخرج قد والرجل" اهللا رحمه اإلسالم شيخ قال ، مسافرا يعتبر فإنه ، أيام ٥ أو ٤ ، مزدلفة أو عرفة

 فالزمن" ميل من أقل المسافة كانت وإن ، مسافرا فيكون ، والثالثة اليومين فيغيب ، ليحطب الصحراء إلى
 .  سفرا يعتبر القصيرة المسافة في الطويل
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 في سفرا يسمى فهذا ، جعور يومه في جدة إلى القصيم من ذهب كمن ، طويلة مسافة في قصيرة مدة -٤
 إلى اإلنسان خرج لو زماننا في وأما ، زمانهم في سفرا تعتبر ال القصيرة المدة في الطويلة فالمسافة ، عرفنا

 .  اهللا رحمه الشيخ ذكر كما المسألة تحقيق هذا ، مسافرا يعتبر فإنه ، يومه من رجع ثم الرياض

 .  َأقام ثم سفَرٍ في أو ، سافَر ثم َأحرم وإن:  قال ثم����

 .  اإلحرام تكبيرة كبر) : أحرم(

 ، أقام ثم السفر في اإلحرام تكبيرة كبر ، أقام ثم سفرا أحرم أو ، سافر ثم الحضر في اإلحرام تكبيرة كبر لو
 تحركت كبر لما ، اإلحرام تكبيرة كبر ، المرسى في السفينة كانت ، السفينة في كان لو كما ، يتصور وهذا

 ثم ، القطار في كبر لو وكذلك ، نفسه البلد عن أو ، البلد مسامتة عن فخرجت ، البلد آخر في وكانت ، السفينة
 من وخرج ، األوتوبيس تحرك ثم ، اإلحرام تكبيرة كبر ، مصلى فيه كبير أتوبيس في أو ، القطار تحرك
 في الحكم فما ، أقام ثم السفر في كبر:  والعكس ، سافر ثم ، الحضر في كبر اآلن ، فيه هو الذي المحل

 . العلم أهل بعض اإلجماع نقل وقد ، باإلجماع اإلتمام يلزمه:  قالوا ؟ الصورتين

 :  األدلة

 .  الحاظر يغلب فإنه والحاظر المبيح اجتمع وإذا ، وحاظر مبيح اجتمع أنه :األول الدليل

 ، السفر وحكم الحضر حكم اجتمع وإذا ، السفر وحكم الحضر حكم المسألة ذهه في اجتمع أنه :الثاني الدليل
 . السفر وليس الحضر جانب يغلب فإنه

 اإلتمام يقتضي ما واحدة صالة في اجتمع فإذا ، بأربع واإلتيان ، اإلتمام الصالة في األصل أن :الثالث الدليل
 . القصر يقتضي ما على اإلتمام يقتضي ما يقدم فإنه ، القصر يقتضي وما

 :  الوقت دخول بعد سافر من

 هذه ؟ ثنتين أو أربعا يصلي فهل ، سافر ثم بلده في وهو الوقت دخل أو ، بلده في وهو عليه المؤذن أذن
 :  قولين على العلم أهل بين خالف محل المسألة

 الحنابلة عند المذهب ووه ، اإلتمام عليه يجب فإنه ، الحضر في وهو الوقت عليه دخل من أن:  األول القول
 . المفردات من وهو،  اهللا رحمهم

 ما يؤدي أن يلزمه فإنه ، اإلقامة حال عليه وجبت قد كان فإذا ، إقامته حال عليه وجبت قد الصالة ألن -
 .  قوي تعليل وهو ، اإلتمام فعليه ، ركعات أربع ذمته في والواجب ، ذمته في وجب

 ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب ، ركعتين يصلي الوقت دخول بعد سافر من أن:  الثاني القول
 اإلجماع يصح ال لكن ، إجماعا بعضهم عده حتى ، رواية في والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو

 .  الخالف لوجود
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 وليست ، ركعتين فيصلي ، مسافرا كونه حال الصالة يؤدي وهو ، الصالة بأداء العبرة ألن :األول الدليل
 .  الصالة وجوب بوقت العبرة

 ، ركعتين يصلي فإنه الوقت دخول قبل سافر إذا فإنه ، الوقت دخول قبل سافر لو ما على القياس :الثاني الدليل
 .  ركعتين يصلي فإنه ، الوقت خروج قبل سافر إذا فمثله

 يتم فإنه ، مسافر وهو عليها ومسح ، سافر ثم ، مقيم موه أحدث ثم ، خفيه لبس إذا اإلنسان أن :الثالث الدليل
 حال في يؤدها لم لكنه ، اإلقامة حال في الصالة عليه وجبت فإنه ، مثله وهذا:  قالوا ، تقدم كما ، مسافر مسح

 .  ركعتين فيصلي ، السفر حال في أداها وإنما ، اإلقامة

 :  الراجح

 الوقت يخرج أن قبل بلده من خرج فإذا ، الوجوب بوقت ال األداء وقتب العبرة أن  ، أعلم واهللا األقرب هو هذا
 .  ركعتين يصلي

 البلد دخل لما ألنه ؛ باإلجماع صالته يتم أن يلزمه فإنه ، أقام ثم ، السفر في وهو الوقت عليه دخل لو وكذلك
 فإنه زالت وإذا ، تزول الرخصة فإن بلده إلى وصل وإذا ، السفر رخص من رخصة والقصر ، سفره انقطع
 .  اإلتمام وهو ، األصل إلى يرجع

 .   سفَرٍ في حضرٍ صالةَ ذَكَر أو:  قال����

 فهل ، السفر في اآلن وهو ، الظهر صالة ولتكن بلده في وهو أمس صالة يصل لم أنه تذكر ، يصل لم إنسان
 ، ركعات أربع ذمته في وجبت الصالة ألن ؛ ركعات أربع صليي باإلجماع ؟ تامة أو مقصورة صالة يصلي

 قد هنا والصالة) لألداء صورة القضاء ، األداء يحكي القضاء( عنه يعبر ما وهو ، باألداء معتبر والقضاء
 منهم،  العلم أهل من طائفة ذلك على اإلجماع حكى وقد،  أربعا يصلي أن فيلزمه ، أربعا ذمته في وجبت
 .  وغيرهم والموفق والنووي المنذر وابن أحمد اإلمام

 .  عكْسها َأو:  قال����

 يصل لم أنه تذكر ثم ، القصيم إلى اليوم وجاء ، مكة إلى مسافرا يكون كأن ، حضر في سفر صالة ذكر أنه لو
 العلماء فيها اختلف المسألة هذه ؟ تامة أو مقصورة صالة يصلي فهل ، السفر في كانت الصالة ، أمس الظهر

 :  قولين على

 عند المذهب وهو الشافعية إليه وذهب ، يتم أن يلزمه فإنه ، حضر في سفر صالة ذكر من أن:  األول القول
 .  اهللا رحمهم الحنابلة

 فيلزمه ، مقيما ناآل يعتبر فإنه ، باألداء العبرة كانت وإذا ، مقيم اآلن وهو ، باألداء العبرة ألن :األول الدليل
 أنتم:  لهم يقال ،) الوقت دخول بعد سافر إذا( السابقة المسألة في عليهم ينتقض وهذا ، ركعات أربع يصلي أن
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 أو ، نفسه بالتعليل المسألة في تقولوا أن فإما ، الوجوب بوقت العبرة قلتم وهناك ، باألداء العبرة إن هنا قلتم
 . تتناقضون

 أن يلزمه فإنه ، زال قد السفر كان وإذا ، زال قد والسفر ، السفر رخص من رخصة قصرال أن :الثاني الدليل
 .  ركعات أربع يصلي

 يبيح ما هنا اجتمع ألنه ؛ هنا يتم أن يلزمه فإنه كذلك كان وإذا ، اإلتمام الصالة في األصل أن :الثالث الدليل
 .  اماإلتم يوجب ما قدم اجتمعا فلما ، القصر يبيح وما اإلتمام

 عند قول وهو ، والمالكية ، الحنفية إليه وذهب ، يقصر حضر في سفر صالة ذكر من أن:  الثاني القول
 .  جميعا عليهم اهللا رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها ، الحنابلة عند قول أيضا وهو ، الشافعية

 :  األدلة

�ن���מ�
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، الصحيح في المشهور قتادة أبي حديث -����"و� ���	��،�

� المعلوم ومن ، نسيها التي الصالة هذه يقضي أن فيلزمه ، صالة نسي قد اإلنسان وهذا ،]�ذ'�&��%ذא���� ��
 في والواجب ، ذمته في وجب ما فيؤدي ، مقصورة ذمته في وجبت قد والصالة ، األداء يحكي القضاء أن

 .  أربعا ال ينركعت فيصلي ، ركعتان ذمته

 :  الراجح

 ، ذمته في واجبتان ألنهما ؛ ركعتين يصلي ، حضر في سفر صالة ذكر من وأن ، أعلم واهللا ، الثاني القول هو
 بدليل فليأت أوجبه فمن ، منه الذمة براءة واألصل ، عليه دليل وال ، دليل إلى إيجابه يحتاج عليهما زاد وما

 .  بذلك له يسلم ال فإنه وإال ، وجوبه على بين واضح

 .  بِمقيمٍ اْئتَم أو:  اهللا رحمه قال����

 .  ؟ ركعتين يصلي أو أربعا يصلي هل ؟ المسافر يصلي فكم ، بالمقيم المسافر ائتم إذا ، جدا مهمة مسألة هذه

 .  المؤلف ذكر كما ، ركعات أربع يصلي أن يلزمه بمقيم ائتم إذا أنه:  عندنا المذهب

 بعضهم ، الغريبة االجتهادات بعض وتجد ، كثيرا يسمعونها وهم ، الناس عند واضح تطبيق ذات المسألة وهذه
 مع يصلي من ومنهم ، خرج ثم سلم ثم ركعتين معه صلى المغرب في اإلمام وجد إذا اإلمام مع ويصلي يأتي

 أنا:  ويقول ، معه يسلم ثم ركعتين معه ويصلي يقوم ثم ، يسلم ثم ركعتين معه فيصلي ، العصر صالة اإلمام
 .  ويخرج ، ذمتي وبرئت ، للعصر وثنتين للظهر ثنتين ركعات أربع اآلن صليت قد

 : أقوال ثالثة على عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف فيها المسألة هذه

 رأي وهو ، عباس وابن عمر ابن عن مروي وهذا ، يتم أن لزمه بالمقيم المسافر ائتم إذا أنه:  األول القول
 .  عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور ، والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب وهو ، واألوزاعي ثور وأبي الثوري

 :  األدلة
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�[ قال ، هريرة أبي حديث من الصحيح في كما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :األول الدليل
�מ�+*ل�%�
�א,

 مسافرا كان سواء ، باإلمام المأموم فيأتم ، المسافر دون بالمقيم يقيد لم ، مطلقا جاء الحديث وهذا ]/.���-�מ
 .   مقيما أم


*�מ�%ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن :الثاني الدليل	��
�
�وא�א,0��و���'מ��

��،�א�	'���
��،�� �وא�"د�'�מ��
 والنسائي أحمد اإلمام رواية في وجاء،  ليهع متفق ]��1
وא����'מ�و
 بما يقيد لم ، مطلقا جاء الحديث وهذا ، فات ما بقضاء ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فأمر] فاقضوا فاتكم وما[

 .  مطلقا ، اقضوا:  قال بل ، مقيما اإلمام كان إذا

 ؟ بمقيم ائتم إذا أربعاو ، انفرد إذا نركعتي يصلي المسافر بال ما:  سئل أنه ، عباس ابن عن :الثالث الدليل
  . الرفع حكم فله ، السنة من أو ، السنة تلك:  الصحابي قال وإذا ، مسلم أخرجه" السنة تلك" عباس ابن فقال

 .  كاإلجماع فكان ، الصحابة من مخالف لهما يعرف ولم ، عباس وابن عمر ابن عن منقول أنه : الرابع الدليل

 .  راهوية بن إسحق رأي وهذا ، يقصر أن له فإن بالمقيم ائتم إذا لمسافرا أن:  الثاني القول

 :  بتعليل وعلل

 أليس ، مسافر وهو الظهر اإلنسان صلى إذا ، كالفجر باالئتمام تزد فلم ، ركعتين فعلها يجوز صالة ألنها -
 صلى إذا اإلنسان فإن ، جركالف باالئتمام تزد فلم ، ركعتين فعلها يجوز صالة وهذه:  قالوا ؟ ركعتين يصلي
 مثله فهذا ، ركعتين على يزيد أن له يجز لم ، بغيره الفجر يصلي من ائتم أنه قدر ولو ، ركعتين يصلي الفجر

 . 

 كان إذا أما ، اإلمام هو كان أو ، منفردا كان لو ركعتين فعلها له يجوز هو نعم ، الفارق مع قياس هذا:  فيقال
 .  المقيم كصالة يصلي أن فيلزمه ، مقيما يتبع اآلن وهو ، تبعه من كصالة يصلي أن يلزمه فإنه ، لغيره تابعا

 فإن ، ركعة من أقل أدرك وإن ، اإلتمام لزمه ركعة معه أدرك فإن ، بالمقيم المسافر ائتم إذا أنه:  الثالث القول
 وهو ، والزهري والنخعي ، وقتادة الحسن رأي فهو ، العلم أهل من طائفة رأي وهذا ، الصالة يقصر أن له

 .  جميعا عليهم اهللا رحمة ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية في والحنابلة المالكية مذهب

 :  األدلة


ن��'*��"د��2
ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، المشهور هريرة أبي حديث :األول الدليل���א� �

 ال ركعة من أقل أدرك وإذا ، اإلتمام لزمه الصالة من ركعة لمسافرا أدرك فإذا:  قالوا ، ]א� ���"د����2د
 يصلي أو ، ثنتين يصلي أن بين ، بالخيار فكان ، الصالة يدرك لم ألنه ؛ القصر له يجوز بل ، اإلتمام يلزمه
 .  أربعا
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[ السابق هريرة أبي حديث في قال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي بأن:  هذا استداللهم ونوقش���"د�'�מ�

 إلى ينقسم اإلدراك ألن ؛ مدركا سماه ، وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، ركعة من أقل يدرك قد واإلنسان]��� �وא
 :  قسمين

 .  الجماعة فضيلة إدراك يكون أن -١

 .  الصالة أفعال من فعل إدراك يكون أن -٢

 على يطلق) فصلوا أدركتكم ما( اآلخر هريرة أبي وحديث ، الجماعة إدراك على يحمل هريرة أبي فحديث
 مع الصالة أفعال لبعض مدركا يكون فإنه ، التشهد إال يبق ولم اإلمام إلى جاء فمن ، الصالة أفعال إدراك
 .  بالصالة فأمره) فصلوا أدركتم فما( قال وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، اإلمام

 أدرك وإذا ،  ظهرا يصلي الجمعة في ركعة من أقل أدرك إذا اإلنسان فإن ، الجمعة على قياسا :الثاني الدليل
 أكثر أدرك وإذا ، يقصر أن له فإن ، ركعة من أقل أدرك إذا ، هنا فكذلك ، جمعة يصلي فإنه ركعة من أكثر
 .  اإلتمام عليه يجب فإنه ، ركعة من

 :  وجهين من ، األخرى الصلوات وإدراك الجمعة إدراك بين فرقا ثمة إن قيل:  نوقش

 يحصل فإنه ، األخرى الصلوات إدراك بخالف ، الصالة أفعال بإدراك إال يحصل ال الجمعة إدراك أن -١
 إذا إال اإلدراك يحصل ال فإنه ، الجمعة بخالف ، لها مدرك فهو الصالة وقت اإلنسان أدرك إذا ، وقتها بإدراك
 .  كاملة ركعة أدرك

 األخرى الصلوات وفي ، الظهر وهو ، آخر فرض إلى ينتقل فإنه ، الجمعة في ركعة من أقل أدرك من أن -٢
 .  نفسها ألنها ، أخرى صالة إلى ينتقل ال ركعة من أقل أدرك من

 :  الراجح

 ركعة من أقل أو ركعة أدرك ، مطلقا ، صالته يتم أن يلزمه فإنه ، بمقيم ائتم إذا المسافر أن ، األول القول هو
 اإلمام مع اإلنسان دخل فإذا) به ليؤتم اإلمام جعل إنما( هريرة أبي لحديث ،  الصالة يتم أن يلزمه ، أكثر أو ،
 ركعات أربع يصلي أن المأموم فيلزم ، ركعات أربع سيصلي واإلمام ، صالها التي اإلمام صالة لزمته ،

 وخاصة ، لاألو القول أصحاب أدلة تواجه أن إلى ترقى ال ، والثالث الثاني القول أصحاب أدلة ألن ، كإمامه
 واألثر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى األمر هذا فأضاف" السنة تلك" عباس ابن وحديث ، هريرة أبي حديث

 .  الرفع حكم له هذا

 :  مسألة

 فدخلت ، المغرب صلى مسافر ؟ يصلي فكم ، المغرب يصلي من خلف العشاء يصلي الذي المسافر صلى إذا
 ركعتين يصلي أو ويتم أربعا يصلي فهل ، معهم فدخل ، العشاء يصل لم ووه ، المغرب صالة يقيمون جماعة

 :  قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟
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 ألن ؛ عليهم اهللا رحمة الجمهور قول على يخرج وهذا ، ركعات أربع فيصلي ، يتم أن يلزمه أنه:  األول القول
 .  صالته يتم أن المأموم فيلزم ، ركعات ثالث وهي ، تامة اإلمام فصالة ، صالته يتم اإلمام

 رجحهو ، اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا اختاره القول وهذا ، ركعتين يصلي أن له يجوز أنه:  الثاني القول
 .  عليهم اهللا رحمة العلم أهل بعض

 :  األدلة

 .  كعتينر فيصلي ، المسافر حال فيها فروعي ، سفر في وال حضر في تختلف ال صالة المغرب صالة ألن -

 يجلس ثم ، الثالثة الركعة اإلمام يصلي حتى ينتظر إنه أو ؟ وينصرف يسلم أن له يجوز هل ركعتين صلى وإذا
  . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى.  أعلم واهللا ، اهللا شاء إن المسألة هذه بعد ستأتي ؟ اإلمام مع ويسلم ،


