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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ""أحكام مهمة للمسافر

 الرمحن الرحيم والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد : بسم اهلل

فهذه مجلة من األحكام املهمة اليت ال يستغين عنها املسافر يف سفره، وعنيت باختيار املسائل 
ابن باز و الكثرية الوقوع، معتمدا بتوفيق اهلل أوال وآخراً على ترجيح األئمة الثالثة ابن تيمية 

، وحرصت أن أجعلها  "ولم ألتزم إجماعهم في الترجيح"رمحهم اهلل مجيعاً ،  عثيمني وابن
صادرها، وعزوت املسائل ملخمتصرة على شكل فقرات ليسهل على طالبها الفهم واحلفظ، 

 سدد، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .وفق وي  سائال املوىل أن ي  

 البخاري علق وقد بلدته بنيان عن خرج إذا ،رالسف يرتخص برخص أن للمسافر جيوز – 1
 رجع فلما البيوت يرى وهو فقصر الكوفة من خرج أنه عنه اهلل رضي علي عن صحيحه يف

 عليه اهلل صلى النيب وصلى والبيهقي احلاكم ووصله. ندخلها حىت: قال الكوفة هذه له قيل
 1.ركعتني احلليفة بذي والعصر أربعاً  باملدينة الظهر وسلم

 أو تامة يصليها فهل السفر يف الصالة فصلى سافر مث مقيم وهو الوقت عليه دخل إذا - 2
 .2القصر الصحيح ؟ مقصورة

 التشهد إال يدرك مل لو حىت مطلقاً  أربعاً  يصلي فإنه املقيم خلف املسافر صلى إذا - 3
 رمحهما عثيمني وابن باز ابن)  اإلمامني اختيار وهو السنة وظاهر اجلمهور قول وهو، األخري

  3( اهلل

                                                           
 (0/363الشرح املمتع )ابن عثيمني  1
( 0/330(، وحكاه ابن املنذر يف األوسط )0/374، ابن عثيمني : الشرح املمتع )33ابن باز: أحكام املسافر ص  2

 إمجاعاً 
 (.0/236( وانظر اجملموع للنووي )0/363، ابن عثيمني : الشرح املمتع )04ابن باز : أحكام املسافر ص  3
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 وقد(  صالتكم أمتوا)  يقول أن سلم إذا له ويشرع يقصر فإنه مبقيمني املسافر صلى إذا - 0
 هبم ويصلى مكة يأيت كان أنه عنه اهلل رضي عمر عن عمر ابن عن نافع عن مالك روى

 صلى النيب عن حصني بن عمران عن مرفوعاً  وروي(  سفر قوم فإنا صالتكم أمتوا: ) فيقول
 حىت بأس فال الصالة قبل عليهم نبه وإن وغريه داود أبو أخرجه ضعيف لكنه وسلم عليه اهلل
 1.االلتباس عليهم يقع ال

من وما عداها  . الظهر والمغرب والعشاءيصلي املسافر مجيع النوافل سوى راتبة  – 3
 ، وسنة الوضوءوالوتر ،كسنة الضحى  ،يصليها مجيع الصلوات املطلقة وذوات األسباب 

 2..إخل

 إليالف)  بـ الفجـر يف قرأ أنه عمر عن ثبت فقد السفر يف القراءة ختفيف: السنة - 6
 ابن أخرجها(  األعلى ربك اسم سبح)  بـ أنس وقرأ(  أحد اهلل هو قل)  بـ أيضاً  وقرأ( قريش

 .صحيحة كلها و شيبة أيب

 صالة لكل قامتنيا ويقيم واحداً  ذاناً أ يؤذن فإنه اجملموعتني الصالتني بني مجع إذا - 7
 0.اجملموعتني للصالتني حمل ذلك فكل وآخره ووسطه الوقت أول يف جيمع أن وله، 3إقامة

 ،3اهلل رمحه اإلسالم شيخ قال كما إليه احلاجة عند سنة السفر يف الصالتني بني اجلمع - 3
 6.مباح احلاجة عدم وعند

                                                           
 (263/12)، جمموع فتاوى ابن باز 04ابن باز : أحكام املسافر ص  1
 (10/293، جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )33ابن باز، احكام املسافر ص  2
 (2/06ابن عثيمني : الشرح املمتع )  3
 (0/396ابن عثيمني : لشرح املمتع )  0
 (20/19انظر جمموع الفتاوى )  3
 (0/394الشرح املمتع ) ابن عثيمني 6
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 اهلل صلى النيب عن ذلك ثبت كما الطائرة أو السيارة على النافلة يصلي أن له املسافر - 9
، ولكن ، وال يشرتط استقبال القبلةكثرية وجوه من الدابة على التطوع يف وسلم عليه

يستحب له أن يستقبل القبلة حال اإلحرام بالصالة مث يكمل صالته إىل جهة سريه حلديث 
 1أنس .

 2القصر جاز له اجلمع، والفطر بال عكس .كل من جاز له  - 14

 مقيم وهو اجلمعة لصالة الثاين األذان املؤذن أذن إن لكن جائز اجلمعة يوم السفر – 11
 فيباح طائرة حجز فوات أو رفقة فوات خيشى كان إن إال اجلمعة يصلي حىت ميكث أن لزمه

 وهو اجلمعة سيصلي كان إذا الثاين اجلمعة نداء بعد السفر له جيوز وكذلك حينئذ السفر له
 3. اجلمعة معهم فيصلي قريب ببلد سيمر كان لو كما مسافر

 ، واحد؛ بذكر امفيه يكتفىو  ، اجلمع عندتسقط  األوىل الصالة بعد اليت األذكار -12
 مرات عشر اهلل يذكر أن املغرب يف يسن العشاء مع املغرب ،فمثال باألعم، يكتفى لكن

 شيء كل على وهو ، احلمد وله امللك له ، له شريك ال وحده اهلل إال إله ال:  يقول يعين]
 لكل أتى وإن باألكثر، يندرج األقل ألن باألكثر؛ يأخذف مرات، ثالث العشاء ويف ،[ قدير

 0. كاف   واألول ،بأس فال بذكر واحدة

 دخول قبل السفر يف العصر يصلي أن له فهل سافر مث مقيم وهو الظهر صلى إذا - 13
 .  اهلل رمحهما عثيمني وابن باز ابن الشيخان املنع اختار ؟ وقتها

 يصليها فال بد وال العصر سيصلي وهو ذلك إىل حاجة ال وألنه اجلمع شروط لفقد وذلك
 .وقتها دخول بعد إال

                                                           
 (2/263الشرح املمتع ) ابن عثيمني 1
 33احكام املسافر البن باز صباز ابن   2
 (3/23الشرح املمتع )ابن عثيمني   3
 (1/233لقاء الباب املفتوح ) ابن عثيمني 0
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 األوىل وقت خروج قبلبلده ل أقام ودخ مث مسافر وهو اجملموعتني الصالتني أخر إذا - 10
 وقت يف ودخل بلده أقام مث السفر يف األوىل فاتت إذا وأما ، اإلمتام زمهاجلمع ويلفال جيوز له 

 كل على فتامة الثانية وأما ،عثيمني ابن الشيخ واختاره تامة األوىل الصالة فيصلي الثانية
 1. (0/203) للنووي اجملموع وانظر ،حال

 أو العصر صالة قبل بلده إىل سيصل أنه ظنه على يغلب أو يعلم املسافر كان إذا - 13
 2.بأس فال مجع وإن للجمع حاجة هناك ليس ألنه جيمع أال له فاألفضل العشاء صالة قبل

 3. الصحيح على قبل ابتداء الصالة القصر نية للمسافر، يشرتط ال -16

 احلنابلة عند املشهور وهو اجلمعة مع العصر جتمع أن العلم أهل من كثري منع - 17
 0.اجلمع حينئذ له فيجوز ظهرا اجلمعة صلى إن إال ،الشيخان املنع واختار وغريهم والشافعية

ل عن النيب صلى اهلل عليه ق  نـ  ومل يـ  ، بوجوبه وقيل مؤكدة سـنةالصالة للمسافر  قـصر - 13
 3.سلم أنه أمت الصالة يف السفر قطو 

 شيخ اختيار وهو الصحيح على واملعصية الطاعة سفر يف احب  ت  س  ت   السفر صخ  ر   - 19
 6.عنه املشهور اإلسالم

 التأبيد على املرأة عليه حترم عاقل بالغ ذكر كل)  وهو حمرم ذي مع إال تسافر ال املرأة - 24
 (.مباح سبب أو بنسب

                                                           
 (0/046الشرح املمتع )ابن عثيمني   1
 (.13/022انظر جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن عثيمني) 2
 (0/371(، الشرح املمتع )20/140انظر فتاوى شيخ اإلسالم )  3
تاوى ، ابن عثيمني: جمموع ف37أحكام املسافر صابن باز :(، 12/344جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز )  0

 (13/371ورسائل ابن عثيمني )
 (20/19جمموع الفتاوى )  3
 (0/309حكى ابن عثيمني ترجيح ابن تيمية رمحهم اهلل، و وافقه : الشرح املمتع )  6
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 الراجح القول على الوتر وقت يدخل تقدمي مجع والعشاء املغرب بني املسافر مجع إذا - 21
 1. العشاء صالة وقت يدخل حىت االنتظار إىل حيتاج وال العلم أهل أقوال من

 املأموم أن فاألصل مقيم أو مسافر هو هل اإلمام نية يف مسافر وهو املأموم شك إذا - 22
 وهذا. ذلك صح قصرت قصر وإن أمتمت أمت إن نفسه يف املأموم قال لو لكن اإلمتام يلزمه

 2. الشك باب من وليس التعليق باب من

 يف املنذر ابن نقل وقد مسافراً، يسمى دام ما بلد يف املستقر املسافر تلزم ال اجلمعة - 23
 أجزأته اجلمعة املسافر حضر وإن. الزهري إال فيه خيالف ومل وقال ذلك على اإلمجاع األوسط

 3.الظهر عن

 فإنه ركعة من أقل أدرك فإن ،ةع  مج    أمتها فأكثر ركعة اجلمعة من أدرك إذا املسافر - 20
 0. مقصورة ظهر أهنا على ركعتني يصليها

 فعل له األفضل ولكن الصوم وله الفطر فله رمضان شهر يف مسافراً  اإلنسان كان إذا - 23
 فالصوم تساويا وإذا أفطر الفطر له األيسر كان وإن صام، الصيام األيسر كان فإن األيسر
 اإلنسان على وأهون الذمة إبراء يف أسرع وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب فعل هذا ألن أفضل

 3. اجلمهور قول بعضهم وحكاه

                                                           
 ( 7737 ) ابن باز رقم  برئاسة فتوى اللجنة الدائمة 1
 (0/369ابن عثيمني الشرح املمتع ) 2
 (37،06)ابن باز، أحكام املسافر   3
( ، ورجحه ابن عثيمني يف تعليقاته على الكايف البن قدامة  1272 / رقم )ابن باز  برئاسة فتوى اللجنة الدائمة 0
(2/136) 
 (0/323الشرح املمتع )ابن عثيمني   3
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ومن يصلي العصر مبن يصلي  يصح أن يأمتَّ من يصلي الظهر مبن يصلي العصر، – 26
 1الظهر.

من أول الصالة فله  ، ودخل معهيصلي العشاء املسافر إذا صلى املغرب خلف مقيم – 27
لثة وينتظر اخليار، إما أن ينوي االنفراد بعد الركعة الثالثة مث يسلم، أو جيلس بعد الركعة الثا

 . االمام حىت يسلم معه

معه يف الركعة الثانية فيسلم  د خ ل  إن إن أدرك االمام يف الثانية فما بعدها فال إشكال، فو 
 بعده معه يف الركعة الثالثة أتى بعده بركعة، وإن د خ ل  معه يف الرابعة أتى د خ ل  معه، وإن 
 2بركعتني .

أو  يف جواز اجلمع والقصر ال بدخول وقت الصالة الصالة العربة بوقت أداء"  - 23
دخل عليه  ومنيه وقت الصالة وهو يف بلده مث سافر فإنه يقصر، ل، فمن دخل ععدمه"

 3مث دخل بلده فإنه يتم .وقت الصالة وهو مسافر 

  0. للمصلي أن يقصر الصالة حىت ولو مل ينِو القصر إال بعد تكبرية االحرام – 29

  3شيخ السالم ابن تيمية رمحه اهللرجحة ،  شرتط املوالة بني الصالتني اجملموعةت ال – 34
 الثانية؛ وقت يف وال األوىل وقت يف ال حبال املواالة تشرتط ال أنه والصحيح "حيث قال : 

 6" الرخصة مقصود يسقط ذلك مراعاة وألن الشرع يف حد لذلك ليس فإنه

                                                           
 (0/264املمتع ) الشرحابن عثيمني  1
 (261/0الشرح املمتع ) ابن عثيمني 2
 (046، 0/374الشرح املمتع )ابن عثيمني  (،294/12جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز ) 3
 371/0الشرح املمتع ابن عثيمني  0
 (.36-20/30البن تيمية: )« جمموع الفتاوى»انظر:  3
 (20/30جمموع الفتاوى )  6
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حوط أال جيمع إذا مل يواِل بينهما، ولكن رأي شيخ األ قال ابن عثيمني رمحه اهلل : "وو 
وقال ابن باز رمحه اهلل : "البأس بالفصل اليسري عرفا ... ولكن األفضل  1االسالم له قوة"

 2هو املواالة بني الصالتني تأسيا بالنيب صلى اهلل عليه وسلم" 

بل له أن ينوي اجلمع  ،ال يشرتط نية اجلمع بني الصالتني عند افتتاح الصالة األوىل – 31
 3. ولو بعد سالمه من األوىل

، وإذا وصلت به فعل األرفق هل األفضل للمسافر مجع التقدمي أو التأخري؟ األفضل  – 32
 0.يت سافرت إليها فرتك اجلمع افضل إىل البلد ال

ال جتب صالة اجلمعة على املسافر، لكن إذا وجد املسافر من يصلي اجلمعة من املستوطنني  – 33
 3ن يصلو معهم لتحصيل فضل اجلمعة .قامة مؤقتة، أفاملشروع له وملن هو مثله من املقيمني يف البالد إ

إذا صلى املسافر باملقيمني فإن السنة أن يصلي هبم صالة املسافر وينبههم على  – 30
 6إن أمت هبم صح ذلك وترك األفضل .ذلك، وإذا سلم قاموا وأمتوا ألنفسهم، و 

اجتهاد وال حترٍّ اعاد،  وجوب حتري القبلة بالسؤال وغريه، فإن صلى لغري القبلة بغري  – 33
 7. وإن كان بتحرٍّ واجتهاد فال يعيد سواء كان ذلك يف احلضر أو السفر

                                                           
 (044/0)الشرح املمتع ابن عثيمني  1
 33احكام املسافر صابن باز  2
 (397/0، وابن عثيمني يف الشرح املمتع )34ابن باز رمحه اهلل احكام املسافر ص  3
الشرح املمتع (، ابن عثيمني 266/12جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز ) ،33احكام املسافر صباز ابن   0
(0/393) 
 07ص رابن باز، أحكام املساف 3
 01احكام املسافر ص ،(12/264) بن بازال جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة 6
 . 34( ، ابن باز  احكام املسافر ص033/21( ، )220/21جمموع الفتاوى )  7
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يف أي وقت شاء من  جمموعتني إذا مجع املسافر بني الصالتني، فله أن يصليهما – 36
كالوقت   صالة الثانية، ألن الوقتني أصبحاالدخول وقت الصالة األوىل إىل هناية وقت 

 1الواحد.

، ودخل قدم بلده ومل ي ص لِِّهم ا حىت ،مجع تأخري نوى مجع الصالتني يف السفرمن  – 37
وال جيوز له أيضا أن قبل خروج وقت األوىل، فال جيوز له أن جيمع األوىل إىل الثانية، البلد 

ل وقت الصالة الثانية فيصليها ينتظر حىت يدخأربعا، مث  بل يصلي األوىليقصر األوىل، 
 2لزوال العذر املبيح للجمع والقصر . وذلك أربعا،

املسافر إذا مل يكن معه رفقة أو مجاعة وكان منفردا، فإنه جيب عليه أن يصلي مع  – 33
 3اجلماعة يف املسجد ويتم الصالة، مادام يسمع النداء

 0رف  سَّ الإال يف  ر  ص  ال ق   – 39

الفطر يف رمضان  -قصر الصالة الرباعية إىل ركعتني  ب -رخص السفر أربع : أ – 04
املسح على اخلفني ثالثة أيام بلياليها ابتداًء من أول مسح  -ويقضيه عدة من أيام أ خر  ج

 3. دون بقية النوافل فقط، سقوط املطالبة براتبة الظهر واملغرب والعشاء -بعد احلدث د

 اهللتم وبحمد  

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

 ه8341رمضان  من   81ليلة    وهلل الحمدتم  

                                                           
 (396، 0/337الشرح املمتع ) ، ابن عثيمني39ابن باز : أحكام املسافر ص 1
 (0/046ابن عثيمني الشرح املمتع )  2
 (12/230جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز )  3
 (0/337الشرح املمتع )ابن عثيمني   4
 (337فتاوى أركان االسالم البن عثيمني )  3


