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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

رسول  والصالة والسالم عىل ، احلمد هلل 

 أما بعد :اهلل.  

شيًئا من جيمع ،  خمتص   كتيب  هذا ف           

مادتوه  نا، مجعوآدابه وسننه  أحكام السفر

، ورسوالمهمأهو  العموم كتوب  بعضمن 

تقريوب إىل بعد أن رأينا حاجة املسوافرين 

ها سووريتو فقووه السووفر وأحكامووه إلوويهم ،

هووذا اكحكووام أن تكوولن رأينووا  هلووم ، و

واالستفادة ، برسالة مستقمة يسه  محمها 

، وقود تفلو  شوي نا  منها يف أثناء السفر

د. عبووداهلل بوون اموود الميووار بمراجعتووه ، 
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فجووهاا اهلل ًووًرا ، ومجيووع موون أسووهم يف 

 .إًراج هذا الكتاب 

، وصىل اهلل وسومم نسأ  اهلل أن ينفع به     

 رك عىل نبينا امد وآله .وبا

 

6/1428 
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 ادا اآلسنن وبعض ال
 

 توديع األهل:* 

 لدع أهمووه وأصوو ابهلممسووافر أن يوو نيسوو

   ُ ))بقللووه : 
ُك
ِْ َْ ُُمُ َأْستتت تتت   

َلَُ َُضيك اهللَُالَّتتيك

تت ُ  ع 
ائك َُ ُنَُ)): بووو ويووردون عميووه ، (1) ((َُو   

ُك
ِْ َْ ْستت

اضك َمَُ مَُ َِ ََْكَُوَخ ينََكَُوَأَماَن
ُك  .(2) ((.لكَكُاهللَُ

 

 :كرا وي   كراهية سفر اإلنسان وحده

إذا  ، اإلنسان وحدا لغر حاجة أن يسافر

ُِلَُ )):  ^ لقل  الرسل ؛ وجد الصاحب 

ُارَُاَُسُ،ُمَُُلمُ اُأ ُْاُيفُالِحدةُمَُاسُمَُمُالنَُّلَُعُْيَُ

ُاككُرَُ (( هَدُْحُوَُُلُ  ُْلَُبكُُب 
من  ذلك وملا يف ، (3)
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 واهلل بعد .ووعدم وجلد املعني ، اللحشة 

 . عند حدوث الرضر
 

 ست ب ي  ،  طلب الرفقة الصاحلة

ا ، ا ، نقي  ا تقي  أن يممب رفيقً لممسافر 

 اصبلرً ، لمرش  اا يف اخلر ، كارهً راغبً 

ويرى ، منهام اآلًر حيتم  ك  واحد 

 . وحرمةلصاحبه عميه فلاًل 
 

  ال جيلز ف سفر املرأة وحدها:عدم

 ا، سلاءً  مار البممرأة أن تسافر وحدها ل

ا ا أو جل  ا ، بر  قصرً  مأ كان السفر طلياًل 

ذَلُُ َُإ ُمَُُاملرأةُ ُرُ سافكُُضُ َ ُ.))لقلله ^ : 

 .(4) (( مرَُتَمُْ
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وقد تساه  كثر من النساء يف            

ا ، وهذا فيه خمالفة السفر وحدهن جل  

 ،كن املرأة فتنة ؛ ومفسدة عظيمة  ، رشعية

كن ؛   ظلرملصل  اوانفرادها سبب حل

الشيمان جيد السبي  بانفرادها فيغري هبا 

ا فإنه ويدعل إليها ، وك  ما يسمى سفرً 

، كام  وحدهافيه ال جيلز لممرأة أن تسافر 

  .لسيمة السفربالعربة بالسفر ال أن 
 

م البد أن يكلن ذكًرا ، بالًغا ، رم    واملم * 

مسماًم ، وأن يكلن من اارم املرأة عاقاًل ، 

 ن جهة النسب ، أو الرضاعة.سلاء م
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 دعاء السفر:* 

 و، دعواء السوفر قول  لممسوافر أن ي نيس

 ،اهللُأكتتت ُ،ُاهللُأكتتت ُ،ُاهللُأكتتت ُ.))هووول: 

ُ نَّتاَُلت   تَياَُوَمتاُك  ََ َرَُلنَتاُ َلَُسترَّ
ْبَحاَنُالَّتيك س 

نَاُلَُ اُإكََلَُربِّ نَيَُوإكنَّ
نك ْقرك ب َِنُتم 

نَْقلك تاُ،ُم  ُإكنَّ مَّ ه  اللَّ

ىَُنْسَألُ  َِ َّْْق َُوال َّ
َياُاْل ك ََ َناُ َُسَفرك ْنُ،َُكُيفك َومك

َُماَُضْرََضُ ْنَُ َلْ نَاَُسَفَرَناُ،ُاْلَعَملك ِِّ ََ ُ مَّ ه  اللَّ

ُ ْعتتتَده  َُ نَّتتتاُب  ِك تتت ِْ تتتَياَُوا َُأْنتتتَ ُ،ََُ تتتمَّ ه  اللَّ

ُ َفرك ُالسَّ ُيفك ب 
احك ُ،ُالصَّ تلك َْ ُاْْلَ ُيفك  َفة 

،َُواخَللك

تت ُبكتتَكُمك تتِذ  َُأ   ُإك ِّ تتمَّ ه  ُاللَّ تتَفرك ُالسَّ
،ُْنَُوْ َثتتا ك

ُ ُامَلنَْرتترك ُ،َُوَكآَبتتةك ُامَلتتا ك ُيفك ُامل نَْقَلتتبك تتِ ك ،َُوس 

ُ لك َْ    ((َواْْلَ
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،ُآيكب تتَِنُ)) :وإذا رجووع قوواهلن وزاد فوويهن

ب َِنُ
وَنُ،َُضائك ن،َُ ابكد  َربِّ

ونَُتَلك د   (5) (( ُاَُحامك

 [.: شدة، أيوعثاء .: مطيقني، أي مقرنني] **
 

 : اختيار أمري* 

ر املسافرون أحدهم ، في   عن سن أن يؤمِّ

و قاال: ريض اهلل عنهام أيب سعيد وأيب هريرة و 

َُخُ ))^:  قا  رسل  اهلل يفُُالثةُ ثَُُرَجُإذا

ُ فرَسُ ُأحدَمفل ؤمُِّ، وتأمرا ،  (6) (( روا

من أج  أن جيمع كممتهم ، ويسعى يف 

ما مل يأمر ، مصاحلهم، وعميهم طاعته 

 بمعصية.
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 لزنل:دعاء نزول امل* 

ُ.)) أن يقل  : إذا نه  منهاًل ست ب ي   ِذ  َأ  

َُمتتاَُخَلتتَ ُ تتْنَُاِّ ُمك تتا ك َّْامَّ ُاهللُال
 ، (7) (( بكَ لكتتَت ك

مل يرضوا ءء حتوى يرحو  مون  فمن قاهلا

 .كانهم
 

 * التكبري والتسبيح:

إذا ارتفوع بوه  اهلل كربِّ وي  أن لممسافر ن سي  و

؛  إذا هبط به المريوقح اهلل سبِّ ي  المريق ، و

اُإذاُكنَّتتت )قووا  :  و وووو  دي  جووابرحلوو

ُْدُعََُصُ  .(8)( حنازلناُسبَُّوإذاُنَُ،ُناُناُك َّ
 

 * اإلكثار من الدعاء:

مون الودعاء   كثرم ون ي  أ كذلك لممسافر نيسو

َُثتتتتت ))^:  النبووووو  قووووول ل ََُُِ تتتتتَُُُالث  ُا  
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ُ،ُ:ُا ابََُجَُُْْستتتتمُ  تتتتِمك ُاملرْل  ة  َِ ْ تتتت ُةُ َُِْ تتتتَُُوََُُُ

ا،  رسافكُاملُ  َِ ُال ة  َِ  ْ َُ هَو َُ ََلَُوَلدك  .(9)(( لكدك
 

 * الدعاء عند دخول البلد: 

ا أن يقول  : لممسافر إذا دً  بمودً  نيس

ُُاللتهمَُّ.)) ُُربَّ ُ،ُلنَُلَُاُأظُْومَُُالسب ُكُالستوا ك

ُو ُ،ُُلنَُلَُاُأقُْومَُُالسب ُكُاْلرضنيَُُربَّ ُوربَّ

ُ ُأْضُومَُُنيُك اِكُالشَّ ُُلنَُلَُا اُومَُُياحكُالرُُِّورَبُ،

ُنَُُ،ُنيُْرَُذَُ ا َُخُألُ سَفإكنَّ ُالقَُيُكََُُْيَُك ،ُُةُكريَُه

َُكُبكُُِذُ عُ نَُوَُ،ُاُهَُلكَُُْأَُُْيَُوَخُ
ُُنُْمُك َََُُاِّ ُوَُا َُاِّ

ُاُوَُهَُلكَُُْأَُ ُمََُُاِّ
 .(10)(( اهَُ ُْاُفك
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واحلرص عىل ،  ب أذية املسلمني      * جتن   

سلاء كان ذلك بالرسعة املفرطة ،  ذلك ،

أو قمع اإلشارة ، أو التجاوز امل   ، أو غر 

تع لقلله   ، وَن  ژ اىل: ذلك  ُيْؤُذ يَن  ِ َّلذ َوا
اِت بَِغْْيِ َما اْكتََسُبوا َفَقِد الُْمْؤِمننَِي َوالُْمْؤِمنَ 

 .[اْلحزاب] ژ   اْحَتَملُوا ُبْهَتانًا َوإِْثًما ُمبِيًنا
 

 وحوق المريوق * إعطاء الطريق حقه  ، 

ُالَب،تتُ،ُ )):  ملسو هيلع هللا ىلصكوام قووا  الرسوول   َغتت ا

ُ تتتتالمُ،ُواْلْمتتتتر  ُالسَّ ُا ُاْلَذىُ،َُوَر َوَكتتتتألا

َُ نُامل ن رُ وفُوالنَّهي   .(11)(( بكاملْعر 
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 العودة حال انقضاء احلاجة:

عج  يف الرجلع إىل اكه  عند يست ب الت

ُالسفر ُ ))حلدي  : ،  انقلاء حاجة املسافر

ُالعَُُنَُمُكُطعةُ قكُ ُيَُُيابك ُنَُكُ َدَُحُأَُُمن ُ ، ُ ُ مِم

َُِ ُابََُاُوَُُعام ُ و ُقَُفَُ،ُ  ْ ُمَُمَُنُكُ َدَُحُىضُأَُإذا

ُفل ُ  (12)((  لكَُُْلُإَلُأَُعجِّ
 . هنمت  أي: حاجت ُ.

 

 :* البدء باملسجد حني العودة

يبودأ باملسوجد سوفرا أن لمقوادم مون  نيس

، حلوودي  كعووب بوون ركعتووني فيووه يصوو  ف

تُإذاُُ^بتيُتُالنَُُّانََُكت) و قوا   مالوك و 

تتُمَُدُكَقتت ُفَُُدُكجُكْستتباملَُُدأََُبتتُرُ فََُستتُنُْمك َرَكتتَ ُف تت ك

َْنيُ (َرْكَع
(13). 

 



 السفرالصالة يف 
 

14 

 * معانقة القادم من السفر:

القيام لمقادم من السفر يست ب 

فقد كان أص اب  ومعانقته وزيارته ،

إذا قدملا من سفر  و ^و اهلل  رسل 

دث اكلفة  هذاو ؛ تعانقلا ، وامل بة ، حي 

الت  ن ن ، ومجع القملب ، والرتابط 

 . يهابأشد احلاجة إل
 

من فل  اهلل و تعاىل و  :املسافر ُرْجَأ *

كتب لممريض أو املسافر وعىل عبادا أنه ي  

ما كان يعممه يف حا  الص ة واإلقامة ، 

ُمَُإذَُ.)):  ^رسل  اهلل قا   ُبد ُالعََُُضُرُكا

َُسُ ُافَُأو ُر ُل ُ َُبُْكُتكُ ،
ُثُْمُك ُكَُمَُُل  ُمَُعُْيَُُانَُا ُل 

َُصُ (14)ُ(( ات ق ممُ ُاح ح 
.ُ



 السفرالصالة يف 
 

15 

 
 
 ر
 
 خ

 
 السفر ص

 

بووورً   يتيوووأأن  ممسوووافرل رعوشوووي         

الت  جاءت هبا الرشيعة اإلسالمية  السفر

مون حوني لمتيسر عىل املسوممني ، وذلوك 

 . بنيان بمدا مفارقته

،  روًوووو  السوووفر: القصووووومووون ر        

ثالثوة أيوام عوىل اخلفوني واجلمع ، واملسح 

وصووالة النافمووة عووىل الراحمووة ، بميوواليهن ، 

 وجلاز اإلفمار. وسقلط اجلمعة ،
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 مسافة القصر
 

 

الرباعية ، لممسافر أن يقص الصالة         

وجيمع بني الظهر والعص ، وبني املغرب 

 أت   يوومل ، اسفرً  سمىيف ك  ما يوالعشاء 

 ملسافة معينة . اع دحديدً يف الرَش 

أن وقد ذهب مجهولر أهو  العموم إىل 

كيموول موورت ،  80:  فوويام زاد عووىل روالقصوو

ومنعوولا القصوو فوويام دوالووا ، وال شووك أن 

 هذا أضبط وأدق.
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 أحكام الطهارة
 

   ن مس  جيب اللضلء لمصالة ، والغ

، وال جيلز التهاون يف  احلدث اككرب

عىل الصالة وقت   إذا دًذلك ، أما 

 ومل جيد ماء فمه: املسافر

إذا ، ها الصالة إىل آًر وقت أن يؤًر    وأ

 عىلاحلصل  ه ل أنه يمكنتأكد من 

 .اأنه سيجدترجح عندا  ، أو املاء

، أو عدم وجلد املاء  تأكد منإذا أما  و ب

مل  أو ،  اترجح عندا عدم وجلد

أن اكفل  ، فيرتجح عندا ءء 

 .أو  وقتهالصالة يف ايتيمم ويص  
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 أثناء يف ثم وجد املاء  ، إذا صىل بالتيمم

ا نافمة ويكممها ، ثم لهلحيفإنه ، الصالة 

 .من جديدالفريلة  يتلضأ ويعيد صالة

 فإن، الصالة  وجد املاء بعد لل أما

 ها.ال يعيدو، صالته ص ي ة 
 

   عىل من اجلنابة إذا وجب الغس

ا اء ًلفً ومل يستمع است دام امل املسافر

شدة الربد ، بسبب  الرضر منعىل نفسه 

له جاز ،  أو ًاف من ًروج وقت الصالة

ال يكف   اء قمياًل امل ، وكذا لل كان التيمم 

ويتيمم عن ، يتلضأ به فإنه  ؛لمغس  

 .الغس  
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ب  فقط ، يكف  اخللف من الربد ال  لكن

الرضر تلقع أو يغمب عىل ظنه البد أن ي

أو ، وسيمة لمتدفئة ومل جيد عىل نفسه ، 

 .التدفئة يف أثناء ًيش ًروج اللقوت 
 

  ال يكف  قمياًل امللجلد اء املإذا كان 

، يتلضأ بام عندا فإنه  ؛ لملضلء كاماًل 

  .ا املاءبهم ص  اكعلاء الت  مل ي  ويتيمم عن 
 

 صفة التيمم** 

عن احلدثني اكصغر  وصفة التيمم

أن يرضب بيديه اكرض رضبة  :واككرب

 حويمسح هبام وجهه ، ثم يمس، حدة وا

ومن تيمم عن ،  ظاهر كفيه بباطنهام
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احلدث األكرب فإن  جيب علي  الغسل 

 .مىت ما وجد املاء
 

 املسح على اخلفني:** 

  يمسح املسافر عىل اخلفني ثالثة أيام

ملسح من أو  تبدأ مدة او بمياليهن ،

 .مس ة
 

  يف احلرض وهل إذا ابوتدأ اإلنسان املسح، 

 مسافر .مسح مسح إنه يف، ثم سافر 
 

  ثم أ قام ، إذا ابتدأ املسح يف السفر ،

 .، وهل يلم وليمةمقيم مسح مسح إنه يف
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 أحكام األذان
 

  جيوووب اكذان واإلقاموووة عوووىل اجلامعوووة

ُتَيتتتتإذاَُحُ ))املسووووافرين حلوووودي  :  ُر ك

تتت   ، (15) (( مُأحتتتدكم ُ تؤذنَُلتتتل  تتتفَُُالةُ الصَّ

صو  ، إال إذا كوان ي   كذلك لممنفردرشع وي  

 .يف مسجد فيه مجاعة راتبة فيكف  أذاالم
 

  ِّأو ، يت الصوالة بودون أذان وإقاموة إذا أ د

وعوىل اجلامعوة التلبوة ، ت بإقامة فقط صو َ 

هووذا و،  وعوودم العوولدة إىل ذلووك واالسووتغفار

 أن اكذان واجب وهل الراجح. من يرى قل 
 

 بووني الصووالتني ، فإنووه  املسووافر إذا مجووع

  ، ويقيم إقامتني.يؤذن أذاًنا واحًدا



 السفرالصالة يف 
 

22 

 أحكام الصالة
 

، دحوووري القبموووة عوووىل املسوووافر  جيووب

وبووووذ  اجلهوووود يف ذلووووك بالسووووؤا  ، أو 

،  هوواوغرة ، ينموواملع   اللسووال اسووت دام ب

 صىل لغر القبموة بغور اجتهواد ودحور  ومن 

ن مووو .طفوورِّ كنووه م  ؛ الصووالة  فإنووه يعيوود

ع   فالبعد بذ  اجلهد صىل لغر القبمة   ديوي 

إذا كان يف الص راء ، أموا إذا كوان يف بمود 

 .فتمهمه اإلعادة
 

   يف السووفر ، الرواتووب  أداء السووننسوون ال ي

، ر ت  الول   أداءست ب ي  ، كام ماعدا سنة الفجر 

وذوات ، وقيووام الميوو  ، اللوو ى وصووالة 
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، ودحية املسوجد ، كسنة اللضلء ، اكسباب 

لوول كووان كووام  وغرهوواوصووالة الكسوولف 

   .نسان مقياًم اإل
 

   فموه ، وقوت الصوالة من سافر بعد دًول

ر بعوود ًروجووه موون بموودا و واجلمووع والقصوو

   .البنيانمفارقة 
 

 أمووا ، مصووالة الرباعيووة ليكوولن قصوو ال

 . انقصورال ت  فالفجر واملغرب صالتا 
 

 كن ؛ يف الصوالة  انية القص ليست رشًطو

فوال حيتواج إىل ، القص هل اكص  يف السفر 

ال تشورتط   روكاإلمتوام يف احللووذلك ،  نية

 .، وإن أتى بالنية ، فهل اكفل له نية 
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  وصوىل ، املأملم اإلمتوام املسافر إذا نلى

 يقص مثمه .إنه ف، ا إمامه قًص 
 

  ووصوىل إماموه إمتاًمو، إذا نلى القص ه ا لهمم

 .  اإلمتام
 

  ًمو  إموام ال يوودري املسوافر صوىل إذا

 بعووةاتمهمووه مفيمقوويم  مهوو  هوول مسووافر أ

 إمامه .
 

  ناسويًا أنوه مسوافر إذا نلى املسافر اإلمتام ،

ثوم توذكر أنوه ،  اا أو مأملمً سلاء كان إمامً 

كنووه اكصوو  يف  ؛ ارً وصووىل قصوو، مسووافر 

   ، وإن أتَم فال بأس بذلك .صالة املسافر 
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 عوىل أالوا ، املغرب ركعتوني  مسافر  صىل  لل

مهموه ياطمة وفإن صالته ب، جهاًل منه ، تقص

 . هتاإعاد
 

 ثووم قووام إىل ، ر وإذا نوولى املسووافر القصوو

 فإنه يرجع ويسجد لمسهل. االثالثة ناسيً 
 

   الة  وراءة يف صووو  القوووب ختفيوووست ووي

 وو.^الرسول  و  عون ثرم أ  ملا ؛ لإلمام  فرووالس

و أالووم  رضوولان اهلل عموويهمو وأصوو ابه 

 .فعملا
 

  ه مهمووي؛ فيف بموود  نووازاًل املسووافر إذا كووان 

أنووه ، مووا دام جلامعووة يف املسووجد حلوولر ا

سوومع املسووافر  لكوون لوول ، يسوومع اكذان
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فووووال تمهمووووه ، اكذان وهوووول يف المريووووق 

حتوووى ولووول نوووه  ، الصوووالة يف املسوووجد 

 حلاجة.
 

 :  ملحوظة

 أو ر يف سووفر وملووذكوور صووالة حم  موون ،

و عميوه أنفصالة سفر يف حرض  كنوه  ؛تم ي 

 أحلط وأبرأ لمذمة.

 ة سووفر يف سووفر آًوور ، ولوول ذكوور صووال

 صالها صالة سفر.
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 أحكام اإلمامة
 

 

 الصووالة ًموو  اإلمووام لممسووافر لز جيوو

 ؛وال يرض اًتالف النية أو الصوالة ، املقيم 

صوو  كووان ي  و  ووو  بوون جبوو   كن معوواذ

ثوم ينمموق فيصو   ،ُ^العشاء مع النب  

 وهلووم، ، فتكوولن لووه نافمووة  بقلمووه العشوواء

ُ (16).فريلة
 

 مت  ر وراء اإلمووام  امل وووال يصووح القصوو ،

أو ، سوولاء دًوو  املسووافر يف أو  الصووالة 

عتلُإنتتُ  ُ )):  ^لقل  الرسل  ؛ آًرها 

 .(17)((.مُب ؤضَُّ ُ لكُُاإلمامُ 
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  بعوووض املسوووافرين مووون اكًمووواء ، أن

يف الوووركعتني يووودً  موووع اإلموووام املقووويم 

يكتفو  ، فالرباعية  من الصالةاكًرتني 

بوو  عميووه أن يووتم ، جيوولز  وهووذا ال،  امهبوو

الصوووالة ، وإن اكتفوووى بوووالركعتني فقوووط 

 .عميه إعادة الصالة ف
 

   مووع إمووام يظوون أنووه املسووافر إذا دًوو

ثم تبوني أن ، وأدرك معه ركعتني ، مسافر 

و ، إال إذا  الصوالة اممتو، لهموه إتم اإلموام م 

ر ومصووعمووق نيتووه بنيووة اإلمووام فقووا : إن قم 

ووورت ، وإن أم وقصووو صووو ت أمتموووت ،  مَ تم

 صالته .
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  إذا دً  املسافر مع إمام يص  املغورب

اإلمتوام  فيجوب عميوه، وهل يريود العشواء 

، وذلوك بوأن  وهل أن يص  العشاء أربًعوا

 .يأيت بركعة رابعة بعد أن يسمم اإلمام
 

  لكنووه جيوولز أن يووأتم املقوويم باملسووافر ،

 .يقيض الباق  بعد سالم اإلمام
 

  ر وفإنوه يقصوإذا صىل املسافر بمقيمني ،

أمتووولا " : م أن يقووول  رع لوووه إذا سووومَ وشووووي  

عموويهم قبوو  الصووالة  هم وإن نَبوو "صووالتكم

 فال بأس حتى ال يقع عميهم التباس.
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  ، من دً  املسجد وهل مل يص  الظهور

نوه يودً  فإر وووجد اإلمام يصو  العصو

، ثووم إذا فوور  موون مووع اإلمووام بنيووة الظهوور 

 صالته معهم ، صىل العص.
 

 مسافرون مع إموام  أو، دً  مسافر  إذا

مقوويم يصوو  الوورتاويح يف رملووان فمهووم 

 حالتان: 

إن كوووووانلا دًمووووولا بمووووودهم  األوىل :

بنيوووة ووطووونهم فوووإالم يووودًملن معوووه 

 فإذا سمم اإلمام أمتولا موا إمتاًما ، العشاء

 . عميهم من الصالة بق 
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فوووإالم يف سوووفر ، إن كوووانلا  الثانيهههة :

 عشواءاليدًملن معوه ويصوملن صوالة 

صملا مجاعوة أن ي  هلم ينبغ   وال ،  اقًص 

عووىل الووذين يشلشوولا لووئال ؛ للحوودهم 

 ويح .ايصملن الرت

 

ال جيووولز إقاموووة مجووواعتني يف  ملحوظهههة:

مسجد يف وقوت واحود ، ملوا يف ذلوك مون 

املسووممني واًووتالف وحوودهتم ،  تفريووق

فاجلامعة مل تفورض إال لتكولن دلوياًل عوىل 

   .املسممني وحدة
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 أحكام ال
 
 عم

 

 ر واجلموووع يكووولن لمظهووور موووع العصووو ،

مجووع تقووديم أو ،  ممغوورب مووع العشوواء لو

وأهيووام فعوو  ، ويفعوو  اكرفووق بووه تووأًر 

، موووع معهوووا ءء أجوووهأ ، والفجووور ال جي  

 ، عىل القول  الوراجح وكذا صالة اجلمعة

 عند عامة أه  العمم.
 

  ا ذاًنووأفإنووه يووؤذن  ،إذا مجووع بووني صووالتني

لكووو  صوووالة ،  قوووامتنيإويقووويم ، ا واحووودً 

 .إقامة
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  وقت اجلموع بوني الصوالتني مون يكلن

آًووور  إىلاكوىل الصوووالة دًووول  وقوووت 

فمممسووافر أن ، وقووت الثانيووة االًتيوواري 

 أو  وقت الصالة ، أو يف وسومه ،جيمع يف 

 ال جيولز توأًر الظهورأو يف آًرا ، لكون 

وال ، إىل بعود اصوفرار الشوم  ر ووالعص

بعووود ا موووإىل غووورب والعشووواء توووأًر امل

 منتص  المي  .
 

  ثوم دًو  بمودا ومل ، إذا نلى مجع التأًر

ال جيموع الثانيوة موع ، فويدً  وقوت الثانيوة 

يصو  كو  صوالة جيب عميه أن ب  ، اكوىل 

ولول بقو  وقوت ، بدون قص اتها إمتامً يف وق
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هوو  ر واجلمووع والقصوويف عمووة الكن ؛ يسوور 

 قد زالت.والسفر 
 

  قبو  دً  بمودا ثم ، إذا نلى مجع التأًر

، فإنووه وقوود دًوو  وقووت الثانيووة أن يصوو  

النقماع السوفر ؛  ااكوىل والثانية إمتامً ص  ي  

 .وزوا  العذر
 

  إذا نوولى مجووع التووأًر ثووم دًوو  البموود

وبقوو  وقووت يسوور ، سووافر إليووه الووذي 

 ويدً  وقت الثانية فمه حاالت :

بعيًدا عون املسوجد ، وال إن كان  األوىل:

فاكفلوو  أن ،  صووالةيسوومع النووداء لم
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الثانيوووة ، ينتظووور حتوووى يووودً  وقوووت 

قبو  وإن صوىل  ارً وا و قصوفيصميهام مجًعو

 .ذلك جازدًل  وقت الثانية 

بعووود أذان  سوووجداملإن دًووو   الثانيهههة:

فيصوو  ، الصوالة الثانيووة وقبوو  اإلقامووة 

ثووم يصوو  الثانيووة مووع ،  ارً واكوىل قصوو

 اجلامعة .

إن دًووو  املسوووجد والنووواس  الثالثهههة:

 ، دً  معهم بنيوة اكوىل، الثانية يصملن 

كوووام تقووودم تفصووويمه يف الوووتامم املسوووافر 

 باملقيم . 
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  جيلز لممسافر أن جيمع ولل كان يعمم أنه

سيص  بمدا قب  دًل  وقت الصالة 

، ومن مجع ووص  بمدا قب  أذان  الثانية

 الثانية أو يف وقت الصالة فال إعادة عميه.
 

  سوالًرا ، إذا كوان  اجلموعلممسوافر جيلز

ترك اجلموع عنود له اكحلط فوأما الناز  

 .اجلمع له جيلزوإن كان ،  عدم املشقة
 

 الفالتوة، الصملات يف قلاء ب الرتتيب جي

وو عنوودو ويسووقط الرتتيووب بالنسوويان ، ع اجلم 

يش ًوووروج وقوووت وأو إذا ًووو، .واجلهووو 

وإذا توووذكر الفالتوووة أو ، الصوووالة احلوووارضة 
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يوووتم  نوووهفإاكوىل وهووول يصووو  احلوووارضة ، 

   احلارضة ثم يقيض اكوىل.
 

  إذا مجع املسافر املغرب مع العشواء مجوع

 وال، فإنووه يوودً  وقووت الوولتر تقووديم ، 

صوالة  ينتظر حتى يدً  وقوت حيتاج أن

 .العشاء
 

  لل أًر املسافر صالة املغرب ليجمعهوا

وهل يف املدينة مع العشاء ، وأدرك الناس 

 همدً  معيصملن العشاء ، فإنه يمسافر 

بنيووة املغوورب، فووإن دًوو  مووع اإلمووام يف 

الركعة الثانية، فإنه يسمم مع اإلمام ؛ كنه 
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بعدا  دً  يف الثالثة أتىصىل ثالًثا ، وإن 

بركعووة ، أمووا إن دًوو  يف الركعووة اكوىل 

فإنه جيم  إذا قام اإلموام لمركعوة الرابعوة 

ويتشووهد ويسوومم ، ثووم يوودً  مووع اإلمووام 

 ، ك اجلامعتوني؛ حتى يودربنية صالة العشاء 

تم ما فاته  .وي 
 

 األذكار بعد الصالة

أن يووأيت بأذكووار اكحوولط عنوود اجلمووع ، 

الصوالة  الصالة اكوىل ثوم يوأيت بأذكوار

الثانية ، هوذا هول اكحولط واكفلو  ، 

اكًورة  وإن اقتص عىل أذكار الصوالة

 .منهام دًمت فيها أذكار الصالة اكوىل 
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 الصالة يف الطائرة
 

 عىل نلعني: لمالرةالصالة يف ا

فيجلز لممسافر أن  نهوافل :اله  أ

أو ، اوًقالم كان، ةحال ةيصميها عىل أي  

 ةيلمئ بالركلع والسجلد عىل أي،  اقاعدً 

وكذا ، وال يشرتط استقبا  القبمة ، جهة 

اكفل  استقبا  القبمة . لكن يف السيارة 

 .اإلحرام عند تكبرة

 ها ،إن كانت مما جيمع إلي :فرالضال و ب

 ا  :   لحفمها ثالث أ
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إن استماع أن يصميها قب   :األوىل

أو بعد النوهو  يف وقتها ، الركلب 

 مجع تقديم أو تأًر .، صىل 

إذا ركب المالرة قب  دًل   :الثانية

وغمب عىل ظنه أن المالرة ال ، اللقت

هتبط إال بعد ًروج وقت اكوىل ، 

تأًر إن كانت جتمع مجع فيجمع 

واملغرب مع ، العص كالظهر مع 

 العشاء .

إذا ركب المالرة قب  دًل   :الثالثة

وغمب عىل ظنه ًروج وقت ، اللقت

صالة وقت أو ، الصالتني املجملعتني 

فيجب ، مع مع أًرى كالفجر ال جت  
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عميه أن يؤدي الصالة يف مصىل 

دم  ج  مستقباًل القبمة إن ، المالرة إن و 

وإن مل يستمع صىل يف ، استماع 

 اوًصىل قالم، وإن مل يستمع ، رات املم

السجلد وهل بو، ويلمئ بالركلع 

وال جيلز له تأًر ، جال  عىل كرسيه 

 الصالة حتى خيرج وقتها .

، إذا كان يف المالرة مصىل  :الرابعة

القبمة  مستقباًل  فيه ص ويمكن أن ي  

ولل ، صىل فيه  اوساجدً  اوراكعً  اوًقالم

   ت .اللقيف سعة وجلد كان ذلك مع 

جاز ًارج البمد يف إذا كان املمار 

إذا كان ، قص الصالة فيه لممسافر أن ي
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احلجه ، أما إذا كان ااحلجه مؤكدً 

 كنه مل جيهم بالسفر . ؛ فال يقص اانتظارً 
 

  ال فوووداًووو  البمووود يف إذا كوووان املموووار

سوولاء كووان احلجووه ، ر الصووالة فيووه ويقصوو

 .  بنيانكنه مل يفارق ال؛  اا أو مؤكدً انتظارً 
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 أحكام ال
 
 عةم

 

 ثاينجيلز السفر يلم اجلمعة قب  النداء ال 

حتى يص  ، فال جيلز السفر  بعداوأما ، هلا

 إال يف حاالت :

 و،  أإذا ًيش ذهاب رفقته  األوىل:

إذا صىل  احلافمة و، أالمالرة فلات 

 اجلمعة.

يف يصميها أن  هل إذا كان يمكن الثانية:

 طريقه.

، إذا وافق ذلك اليلم يلم عيد  : الثالثة

صىل العيد فمه السفر بعد كان قد و

 ثاين ، ويصميها ظهًرا ويقص.النداء ال
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  ملسافر إذا عن ااجلمعة تسقط صالة

يف  كان نازاًل ، أو يف المريق  اكان سالًر 

معة وال صالة اجلمكان ال تقام فيه 

، ويقص  يصميها ظهًراف، يسمع أذاالا 

 .معها صالة العصوله أن جيمع 
 

 يف مكان تقام فيه  إذا كان نازاًل  أما

فالراجح ، ويسمع النداء ، اجلمعة 

 اكان مار  لكن لل  ، وجلهبا لعملم اكدلة

ووق  حلاجة ، ملاصاًل لمسر، ببمد 

،  فال مجعة عميه، وسمع أذان اجلمعة 

  .وإن صالها أجهأته
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 يقيملنبعض الناس أن  :ومن األخطاء

ويصملالا يف ، معة بأنفسهم اجلصالة 

وهم ، مكان ال تقام فيه اجلمعة 

فهؤالء ال تصح ، مسافرون نازللن 

ا هجيب عميهم أن يصمل، ب  صالهتم 

  .كالا فرضهم؛  اظهرً 
 

  ال جيمع معها فاجلمعة املسافر إذا صىل

 ؛يص  العص إذا دً  وقتها ، ب  العص 

من الصملات الت  ال  صالة اجلمعة كن

جتب عميه  ال أما إن كان ممن .معجت  

كان أو ، يف سفر  اككلنه سالرً ، اجلمعة 

لز له فإنه جي، يف مكان ال تقام فيه اجلمعة 

 .  وقًصا اأن يص  الظهر والعص مجعً 
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  املقيم من صالة  وألل أدرك املسافر

فإنه يصميها ظهًرا ، أق  من ركعة  اجلمعة

،  ميها ظهًرا مقصلرةولممسافر أن يص

إن أدرك أما  ، امهمه إمتامها أربعً واملقيم ي

 لقل  ؛ مجعةاملسافر واملقيم  ركعة أمتها

ُمنُُ)) :^الرسل   ُركعة ُأُرك من

 .(18)((.صالةُفقدُأُركُالصالةال
 

  تست ب قراءة سلرة الكه  لممسافر

، لعملم اكدلة اللاردة فيها ؛ يلم اجلمعة 

 النفسه يتها مرتبمة باليلم نِّوكن س  

  صالة اجلمعة .ب
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 املسافر موص
 

املشقة مع ترك الصلم لممسافر  اكموىلم          

؛ واكفل  الفمر عند املشقة  وبدوالا ،

ُمنُ )) : ^لقل  الرسل   ُرخصة َي

ُ،ُفمنُأخيُهباُفحسنُ،ُاهللُ ُومتنُأحبَّ

 (19).((.أنُيصِمُفالُ ناحُ ل  
 

 ل  حالتان : ، الفطر للمسافرو

 ،ثم أراد أن يفمر ، سافر وهل م من صام وأ

 جاز له الفمر.

ثم ، وهل مقيم  اوً أن يكلن صالم وب 

 سافر فال يفمر إال إذا جاوز العمران .   
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  إذا وص  املسافر إىل بمدا وهل مفمر ،

ولكن ال جياهر ، ال يمهمه اإلمساك ف

 ساء به الظن.    بفمرا حتى ال ي  
 

  الفمر يف السفر ال يقمع التتابع يف

كفارة القت  اخلمأ  ن يصلمصيام كمال

 كنه عذر يبيح الفمر.، وغرا 
 

  من غربت عميه الشم  يف ممار بمدا

ثم أقمعت المالرة ورأى ، أو غرا فأفمر 

 .اإلمساك الشم  فال يمهمه
 

   إذا ركب المالرة قب  غروب الشم

، واستمر معه النهار فال يفمر ، بدقالق 

شم  وال يص  املغرب حتى تغرب 
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  ولل مرَ ، اجلل الذي هل فيه 
 
 بمد   بسامء

أهمها أفمروا وهل يرى الشم  يف 

 .ساملها فال يفمر
 

  حجه من لديه أفمر وقص الصالة لل

يف واملمار ، بعد ًروجه من بمدا  مؤكد 

ثم تأًرت المالرة أو حص  ، ًارج البمد

مانع منعه من السفر يف ذلك اليلم فصالته 

وال يمهمه ،  وفمرا ص يح، ص ي ة 

 .كنه فع  ما وافق الرشع ؛ اإلمساك 
 

  جيب عىل من أفمر يف رملان بسبب

 سفر أو غرا القلاء.
 

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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