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 صالة أهل األعذار -16

 صالة المريض.. صالة المسافر.. صالة الخوف

 صالة المريض -1

 :أهل األعذار 

أهل األعذار هم المرضى، والمسافرون، والخائفون ونحوهم ممن ال 

 يستطيع أداء الصالة على صفتها التي يؤديها غير المعذور.

ولم  ومن رحمة هللا أن يسر لهم، وخفف عنهم، ورفع عنهم الحرج،

يحرمهم كسب األجر، فأمرهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، ولم ينقص 

 أجورهم.

 :صفة طهارة المريض 

يجب على المريض أن يتطهر ويتوضأ للصالة، فإن لم يستطع غسل ما 

يقدر عليه من األعضاء، وتيمم للباقي، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم 

 يستطع سقطت الطهارة، وصلى حسب حاله.

 مريض:حكم صالة ال 

يجب على المريض أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة 

 في المسجد، فإن لم يستطع صالها في مكانه جماعة.

 فإن لم يستطع صالها في مكانه منفرداً.

فإن شق عليه أن يصلي كل صالة في وقتها جمع بين الظهر والعصر، 

ق به، وال وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير حسب األرف

 يقصر الصالة، وال تسقط الصالة عن المريض ما دام العقل موجوداً.
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 .[238]البقرة:(   پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)قال هللا تعالى: 

 :صفة صالة المريض 

تلزم المريض الصالة المفروضة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً متربعاً، أو  -1

ً وساجداً  م يستطع ، فإن لعلى هيئة جلوس التشهد، يحني ظهره راكعا

ع الجلوس فعلى جنبه األيمن ووجهه إلى القبلة، أومأ برأسه، فإن لم يستط

ً على  فإن شق عليه فعلى جنبه األيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقيا

ً وساجداً إلى  ظهره، ورجاله إلى القبلة إن تيسر، ويومئ برأسه راكعا

صلى حسب ، ويخفض السجود أكثر من الركوع، فإن لم يستطع األرض

حاله، وال تسقط الصالة عن المريض أبداً ما دام عقله معه، وهذا من 

 رحمة هللا أن أذن له بمناجاته وسؤاله في أشد أحواله.

بََواِسيُر، فََسأَْلُت  بِـيَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: َكانَْت 

ً قَائِم َصل ِ »َعِن الص الَةِ فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن    لَـمْ ، فَإِْن اً تَْستَِطْع فَقَاِعد لَـمْ ، فَإِْن ا

 .(1)أخرجه البخاري «.َجْنبٍ  لَـىتَْستَِطْع فَعَ 

المريض كغيره يلزمه استقبال القبلة وما يلزم في الصالة، فإن لم يستطع  -2

 صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه.

(   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ)قال هللا تعالى: 

 .[16]التغابن:

 :ما يجوز للمريض فعله 

إذا صلى المريض قاعداً ثم قدر على القيام، أو صلى جالساً ثم قدر على  -1
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السجود، أو صلى على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في جميع هذه 

 األحوال ينتقل إلى ما قدر عليه؛ ألنه الواجب في حقه.

م وقعود، دون ركوع وسجود أومأ برأسه إن قدر المريض على قيا -2

 للركوع قائماً، وأومأ برأسه للسجود قاعداً.

من لم يستطع السجود على األرض، يركع ويسجد وهو جالس، ويجعل  -3

ركوعه أخفض من جلوسه، وسجوده أخفض من ركوعه، ويضع يديه 

 على ركبتيه، وال يرفع إلى جبهته شيئاً كالوسادة ونحوها.

ً مع القدرة على القيام لمداواة بقول يجوز للمر -4 يض أن يصلي مستلقيا

 طبيب ثقة.

المريض الذي ستجرى له عملية جراحية تحتاج إلى تخدير يجوز له أن  -5

 يجمع بين الصالتين جمع تقديم أو تأخير حسب األرفق بحاله.

َشْيٍء ِمْن  فِـيْقَرأُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعنَها قَالَْت: َما َرأَْيُت الن  

يْ َصالَةِ ال ً ِل َجاِلسلـ  ى، حَ ا ً إِذَا َكبَِر قََرأَ َجاِلس تـ  ِمَن السُّوَرِة  لَـْيـهِ ، فَإِذَا بَِقَي عَ ا

، ثُم  َرَكَع.  .(1)متفق عليه ثاَلَثُوَن أَْو أَْربَعُوَن آيَةً قَاَم، فَقََرأَُهن 

 :حكم صالة المغمى عليه 

مى عليه أياماً ثم يفيق، فإنه يصلي حال إفاقته حسب إذا كان المريض يغ

استطاعته، وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال إغمائه؛ ألنه 

 غير مكلف حال إغمائه.

 :ما يكتب للمريض والمسافر من العمل 
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يكتب هللا عز وجل للمريض والمسافر من األعمال مثل ما كان يعمل 

قامة، وإن قَبض المريض َغفر المريض حال الصحة، والمسافر حال اإل

 له، وإن عافاه قعد وال ذنب له.

إِذَا َمِرَض ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُموَسى َعْن أبِـي 

ً ِمثُْل َما َكاَن يَْعَمُل ُمِقيم لَـهُ عَْبدُ، أْو َسافََر، ُكتَِب ال ً َصِحيح ا أخرجه  «.ا

 .(1)البخاري

 :أحوال صالة المريض 

، قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اً َوَكاَن َمْبُسور َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُحَصْينٍ  ِعْمَران بنَعْن 

ُجِل قَاِعدملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ىإِْن صَ »، فَقَاَل: اً َعْن َصالَةِ الر  ً قَائِم لـ  َو أَْفَضُل، َوَمْن فَـهُ  ا

ىصَ  ىقَائِِم، َوَمْن صَ النِْصُف أَْجِر  لَـهُ فَ  اً قَاِعد لـ  ً منَائِ  لـ  نِْصُف أَْجِر  لَـهُ فَ  ا

 .(2)أخرجه البخاري «.قَاِعدِ ال

                                                 

 (.2996برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.1115برقم )ه البخاري  أخرج( 2)
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 صالة المسافر -2

 هو مفارقة محل اإلقامة.السفر : 

 :أقسام السفر 

 السفر أنواع كثيرة، ولكل سفر مقصد.

 وأسفار الخلق يجمعها ثالثة أنواع:

 سفر الطاعة.. سفر المعصية.. السفر المباح.

هللا ورسوله كالهجرة في سبيل هللا، : وهو كل سفر يحبه سفر الطاعة -1

والسفر من أجل الدعوة إلى هللا، والسفر من أجل تعلم وتعليم أحكام 

الدين، والسفر من أجل الجهاد في سبيل هللا، والسفر من أجل الحج 

والعمرة، والسفر من أجل الصالة في المساجد الثالثة، والسفر من أجل 

 صلة الرحم وزيارة اإلخوان ونحو ذلك.

 فهذه أعلى أنواع السفر في اإلسالم.

: وهو كل سفر من أجل شهوات النفس المحرمة، تُـرتكب سفر المعصية -2

فيه الكبائر والفواحش، وتُضاع فيه األوقات في نيل الشهوات المحرمة، 

 وإهمال فرائض هللا الواجبة، فهذا السفر محرم.

أجل إجمام النفس في  : كالسفر من أجل التجارة، والسفر منالسفر المباح -3

 حدود المباح، والسفر من أجل العالج، فهذا جائز.

 :أحكام السفر 

 أحكام السفر خمسة، وهي: -1
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القصر والجمع في الصالة، والصوم والفطر في الصيام، والمسح على 

 الخفين في الوضوء.

كل ما يسمى سفراً في العرف تعلقت به أحكام السفر، سواء كان سفر  -2

 معصية، أو سفراً مباحاً.طاعة، أو 

 حئ حئ)َخط اِب: القال: قُْلُت ِلعَُمَر ْبِن  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن أَُمي ةَ  لَـىَعْن يَعْ 

فَقَْد أِمَن الن اُس! فَقَاَل: َعِجْبُت  (حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ

دَقَةٌ تََصد َق هللاُ صَ »َعْن ذَِلَك. فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، فََسأْلُت َرُسوَل اْنـهُ ا َعِجْبَت مِ ِمـم  

 .(1)سلممأخرجه  «.تَـهُ ُكْم، فَاْقبَلُوا َصدَقَ لَـيْ ا عَ بِـهَ 

 :متى تبدأ أحكام السفر 

يبدأ المسافر في أحكام السفر من القصر والجمع والفطر والمسح إذا 

فارق عامر قريته، وال حد للمسافة في السفر، وإنما يرجع ذلك إلى 

تعلقت به أحكام السفر، فمتى سافر اإلنسان  العرف، فما عده الناس سفراً 

ولم ينو اإلقامة المطلقة أو االستيطان فهو مسافر تنطبق عليه أحكام 

 السفر حتى يعود إلى بلده.

القصر في السفر هو السنة، ويقصر المسافر في كل ما يسمى سفراً، وإن  -2

 أتم فصالته صحيحة، لكنه ترك األفضل.

ىصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن   ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن أنَِس بن َماِلكٍ  -1 َمِدينَِة الالظُّْهَر بِ  لـ 

ً أْربَع ى، َوصَ ا ا بِـهَ بَاَت  بُـهُ ِن، قال: َوأْحسِ تَـيْ فَِة َرْكعَ لَـيْ حُ العَْصَر بِِذي ال لـ 

ىحَ   .(2)متفق عليه أْصبََح. تـ 

                                                 

 (.686برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.690ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1547أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل ا: الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلكٍ وَ  -2

ىَمك ةَ، فَصَ  لَـىَمِدينَِة إِ ال ىِن، حَ تَـيْ ِن َرْكعَ تَـيْ َرْكعَ  لـ   .(1)متفق عليه. َرَجعَ  تـ 

 :وقت األذان في السفر 

األذان واإلقامة فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط اإلثم عن 

 الباقين.

 فال يؤذن حتى يدخل الوقت.واألذان في الحضر متعلق بأول الوقت، 

واألذان في السفر متعلق بالصالة، فال يجب بدخول الوقت، وإنما عند 

 إرادة الصالة.

 :صفة األذان واإلقامة عند الجمع 

من أراد أن يجمع في الحضر أو السفر بين الظهر والعصر، أو بين 

، المغرب والعشاء، يؤذن ثم يقيم ويصلي األولى، ثم يقيم ويصلي الثانية

يؤديها المصلون جماعة كلهم، فإن كان هناك برد أو مطر أو ريح صلوا 

 في رحالهم.

 :حكم القصر في السفر 

السنة قصر الصالة في السفر، حال األمن أو الخوف، وفِْعل كل صالة في  -1

وقتها في السفر هو األفضل إن لم يكن هناك سبب يوجب الجمع 

 كمواصلة السير ونحوه.

صر اعتبار المكان ال الزمان، فإذا نسي المسافر صالة العبرة في الق -2

 حضر ثم ذكرها في سفر قصرها، وإن ذكر صالة سفر في حضر أتمها.

                                                 

 واللفظ له. ،(693ومسلم برقم )، (1081أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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إذا دخل وقت الصالة ثم سافر فله أن يقصر ويجمع، وإن دخل وقت  -3

 الصالة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم وال يقصر وال يجمع.

اإلقامة، أو أقام لقضاء حاجة بال نية إقامة  إذا ُحبس المسافر ولم ينو -4

 مطلقة ولو طالت قصر أبداً.

 حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

 .[101]النساء:(   حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ

ِن، تَـيْ ِن َرْكعَ تَـيْ قَالَْت: فُِرَضِت الص الةُ َرْكعَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَهاَعْن َعائَِشةَ وَ  -2

ْت َصالةُ الس فَِر، َوِزيدَ ال ـيفِ  متفق َحَضِر.الَصالةِ  فِـيَحَضِر َوالس فَِر، فَأُقِر 

 .(1)عليه

 :الصلوات التي تُقصر وتُـجمع 

 الصلوات التي تقصر في السفر هي: الظهر والعصر والعشاء. 

 أما المغرب والفجر فال يدخلهما القصر.

الظهر والعصر معاً،  والصلوات التي تجمع في السفر والحضر هي:

 والمغرب والعشاء معاً، والجمعة مع العصر.

 أما الفجر فتصلى سفراً وحضراً وحدها بال جمع.

ىصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن أنٍَس  ً َمِدينَِة أْربَعالالظُّْهَر بِ  لـ  ، ا

ىَوصَ   .(2)عليهمتفق   ِن.تَـيْ فَِة َرْكعَ لَـيْ حُ العَْصَر بِِذي ال لـ 

 :حكم الجمع في السفر 

                                                 

 فظ له.والل ،(685(, ومسلم برقم )350أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 واللفظ له. ،(690(, ومسلم برقم )1547أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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يسن الجمع في الحضر والسفر إذا وجد سببه؛ ألنه من رخص هللا، وهللا  -1

 .ملسو هيلع هللا ىلصيحب أن تؤتى رخصه، وفيه اقتداء برسول هللا 

ً توجد فيه  -2 من محاسن اإلسالم القصر والجمع في السفر؛ ألنه غالبا

 المشقة، واإلسالم دين رحمة وتيسير. 

َن َصالَِة بَـيْ ُع يَـْجـمَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قَاَل: َكاَن َرُسوُل اُهـمَ ٍس َرِضَي هللاُ َعناْبِن َعب ا َعنِ 

 َن الَمْغِرِب َوالِعَشاِء.بَـيْ ُع يَـْجـمَ ، وَ ْيـرٍ َظْهِر سَ  لَـىالظُّْهِر َوالعَْصِر إِذَا َكاَن عَ 

 .(1)متفق عليه

 :حكم الجماعة في السفر 

، فإن لم يتيسر صلوا يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة إن تيسر

 فرادى حسب االستطاعة.

فيصلي المسلم في الطائرة، أو السفينة، أو القطار، أو الحافلة قائماً، فإن 

لم يستطع صلى قاعداً، وأومأ برأسه بالركوع والسجود، ويصلي 

 الفريضة مستقبل القبلة.

َصالةُ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا اْنـُهـمَرِضَي هللاُ عَ  ْبِن ُعَمرَ  ٬َعْن َعْبِدا

 .(2)متفق عليه «.فَذ ِ بَِسْبعٍ َوِعْشِريَن دََرَجةً الاَعِة تَْفُضُل َصالةَ الَجـمَ 

 :صفة القصر والجمع في السفر 

المسافر إذا جد  به السير فالسنة له القصر والجمع، وإذا نزل المسافر في  -1

، وال في تبوك ملسو هيلع هللا ىلصبلد أو مكان فيجمع على حسب الحاجة كما جمع النبي 

 على القصر دون الجمع في منى. ملسو هيلع هللا ىلصيجمع عند عدمها كما اقتصر النبي 
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السنة للمسافر عند الجمع أن يصلي األولى، ثم يقيم مباشرة لألخرى،  -2

 ويجوز الفصل بينهما لعارض من وضوء ونحوه.

يسن للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في  -3

 أو في الوقت الذي بينهما.وقت إحداهما مرتباً، 

 فإن كان نازالً فعل األرفق به.

وإن جد  به السير فالسنة إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل أن يجمع بين 

المغرب والعشاء تقديماً، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب 

 إلى العشاء، وجمع بينهما تأخيراً.

ع بين الظهر والعصر وإن زالت الشمس قبل أن يركب فالسنة أن يجم

ر الظهر إلى العصر، وجمع  تقديماً، وإن ركب قبل أن تزول الشمس أخ 

 بينهما تأخيراً.

َن بَـيْ ُع يَـْجـمَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قَاَل: َكاَن َرُسوُل اُهـمَ َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي هللاُ َعن -1

َمْغِرِب الَن بَـيْ ُع ـْجـمَ يَ ، وَ ْيـرٍ َظْهِر سَ  لَـىعَْصِر إِذَا َكاَن عَ الَصالَةِ الظُّْهِر وَ 

 .(1)أخرجه البخاري ِعَشاِء.الوَ 

َل قَْبَل تَـحَ إِذَا ارْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َكاَن َرُسوُل ا ْنـهُ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ عَ وَ  -2

َر الظُّْهَر إِ  ا، ـُهـمَ نَ بَـيْ َع َجـمَ عَْصِر، ثُم  نََزَل فَ الَوْقِت  لَـىأَْن تَِزيَغ الش ْمُس، أَخ 

ىَل، صَ تَـحِ يَـرْ فَإِْن َزاَغِت الش ْمُس قَْبَل أَْن   .(2)متفق عليه الظُّْهَر ثُم  َرِكَب. لـ 

  :حكم من سفره مستمر طول العام 

من سفره مستمر طول الزمن كقائد الطائرة، أو السفينة، أو القطار، أو 
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ع، الحافلة فهذا يجوز له أن يأخذ برخص السفر من القصر، والجم

 والفطر، والمسح.

 :صفة الصالة في الطائرة 

إذا ركب اإلنسان الطائرة أو غيرها، ودخل وقت الصالة، ولم يجد مكاناً 

ً مستقبالً القبلة، ويومئ  للصالة جماعة، فإنه يصلي في مكانه قائما

ً حسب قدرته، ثم يجلس على الكرسي، ثم يومئ بالسجود بالركوع  قائما

 حسب قدرته.

أهل الطائرة مصلًى محدوداً؛ ليتمكن الناس من الصالة  وحبذا لو جعل

 بيسر، خاصة في الرحالت الدولية الطويلة.

 :حكم المسافر إذا وصل مكة 

أن يصلي مع فاألفضل له من سافر إلى مكة أو غيرها، وسمع األذان، 

ثواب فضل صالة الجماعة في المسجد، وله أن ليحصل له  ؛اإلمام

 .يصلي جماعة في منزله

 فإن لم يدرك الصالة مع اإلمام فالسنة له قصر الرباعية إلى ركعتين.

لى له وْ وسمع األذان أو اإلقامة ولم يكن صلى، فاألَ  ومن سافر ومر بقرية

 أن ينزل ويصلي مع الجماعة، وله أن يواصل سيره إن شاء.

 :حكم القصر والجمع في مشاعر الحج 

ظهر والعصر قصراً، يسن لمن كان في الحج بعرفة أن يصلي بها ال

 ويجمع بينهما جمع تقديم؛ ليتفرغ للوقوف والدعاء.

وفي مزدلفة يقصر ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وفي منى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أهل  صالة                                                                                          كتاب الصالة 

 األعذار
538 

 أن يصلي فيها الصلوات الخمس في أوقاتها قصراً بال جمع.

 :صفة صالة المسافر خلف المقيم 

لنية، أو اختلفت هيئة يجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم، سواء اختلفت ا -1

 الصالة.

 وللمسافر مع المقيم أربع حاالت:

 : أن يدرك المسافر مع المقيم الصالة كاملة فيلزمه اإلتمام.األولى

 : أن يدرك مع اإلمام دون الركعة فيصلي الرباعية قصراً ركعتين.الثانية

لم، : أن يدرك من صالة اإلمام ركعة من الرباعية فيأتي بأخرى ثم يسالثالثة

 وإن أدرك ركعتين سلم معه.

 : إذا أدرك معه ثالثاً، أو ابتدأ معه الصالة أتم.الرابعة

إذا اختلفت هيئة الصالة، كأن يصلي المسافر صالة المغرب خلف مقيم  -2

يصلي العشاء، فإنه حينئذ يجلس بعد الثالثة، وينتظر اإلمام ليسلم معه، 

 وله أن يسلم قبله.

ة العشاء خلف من يصلي المغرب فإنه يصلي معه إذا صلى المسافر صال -3

 ركعتين ويجلس، وينتظر اإلمام ليسلم معه، وله أن يسلم قبله.

إذا صلى المسافر خلف مقيم يصلي المغرب أو الفجر، فإنه يتابعه ويصلي  -4

 مثله.

َساِن لِ  لَـى: فََرَض هللاُ الص الةَ عَ الَ قَ  اْنـُهـمَرِضَي هللاُ عَ  َعِن اْبِن َعب اٍس 

ً َحَضِر أْربَعال فِـيملسو هيلع هللا ىلص ُكْم بِـي ِ نَ    َخْوِف َرْكعَةً.ال فِـيِن، وَ تَـيْ الس فَِر َرْكعَ  فِـي، وَ ا
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  .(1)سلممأخرجه 

 :صفة صالة المقيم خلف المسافر 

إذا صلى مقيم خلف مسافر فالسنة أن يقصر المسافر ويتم المقيم صالته  -1

 بعد سالم اإلمام.

قيمين في بلدهم يصلي بهم الرباعية ركعتين، ويقول إذا صلى المسافر بالم -2

 لهم قبل تكبيرة اإلحرام: أتموا صالتكم فإنا قوم َسْفر. 

إذا صلى المقيم خلف مسافر يصلي المغرب أو الفجر، فإنه يتابعه في  -3

 جميع صالته، ويصلي مثله.

ى إذا صلى اإلمام في السفر ركعتين في الرباعية، ثم قام للثالثة، فعل -4

 المأمومين التسبيح ليقعد. 

 :حكم صالة النوافل في السفر 

السنة ترك السنن الرواتب في السفر ما عدا التهجد، والوتر، وسنة 

 الفجر.

أما النوافل المطلقة فهي مشروعة في الحضر والسفر، وكذا ذوات 

األسباب كسنة الوضوء، وتحية المسجد، وصالة الضحى، وركعتي 

 ة االستسقاء والكسوف إذا وجد سببها.الطواف، ونحو ذلك كصال

 تْـحِ ا يَْوَم فَ تَـهَ بَـيْ دََخَل ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَالَْت: إِن  الن   اْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ  أُم ِ َهانِئٍ َعْن 

ىَمك ةَ، فَاْغتََسَل، َوصَ  ا، ْنـهَ أََر َصالَةً قَطُّ أََخف  مِ  لَـمْ َرَكعَاٍت، فَ  نِـيَ ثََما لـ 
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هُ أَ  ْيـرَ غَ  ُكوَع َوالسُُّجودَ. تِـمُّ يُ  نـ   .(1)متفق عليه الرُّ

  على ظهر الراحلة:حكم الصالة 

إذا كان المسافر ال يستطيع النزول إلى األرض ألداء صالة الفريضة  -1

 كركاب الطائرات والسفن والقطارات، فال يخلو األمر من حالين:

لصالة بكيفيتها أن يستطيع استقبال القبلة والركوع والسجود، فهذا تلزمه ا -1

 المعتادة.

أن يستطيع استقبال القبلة، لكن ال يستطيع الركوع أو السجود، فهذا يلزمه  -2

استقبال القبلة عند تكبيرة اإلحرام، ثم يكمل صالته حسب ما يتوجه به 

مركوبه، ويومئ برأسه في الركوع والسجود، سواء كان على دابة، أو 

 سيارة، أو طائرة.

لتنفل على ظهر الراحلة، ويسن أن يستقبل القبلة عند يسن للمسافر ا -2

 تكبيرة اإلحرام إن تيسر، وإال صلى حيثما توجهت به الراحلة.

 تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  ل ِـي، يصَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َكاَن َرُسوُل اقالَ  ْنـهُ َعْن َجابِِر َرِضَي هللاُ عَ  -1

َهْت، فَإذَا أَرادَ   .(2)متفق عليه ِقْبلَةَ.التَْقبََل فَِريَضةَ، نََزَل فَاسْ الَحْيُث تََوج 

فَِر  فِـي ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَاَل: َكاَن الن   اْنـُهـمَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ وَ  -2 الس 

َهْت  تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  يْ ، يُوِمُئ إِيَماًء، َصالَةَ البِـهِ َحْيُث تََوج  فََرائَِض، الِل إِال  لـ 

 .(3)متفق عليه .تِـهِ َراِحلَ  لَـىعَ  تِـرُ َويُو

 :حكم القصر والجمع قبيل الوصول إلى بلده 
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ً من بلده؛ ألنه ال يزال  يسن للمسافر أن يقصر ويجمع ولو كان قريبا

 مسافراً حتى يدخل بلده.

 :حكم الجمع في الحضر 

يسن الجمع في الحضر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فيما  -1

 يلي:

 يد، والبرد الشديد، والرياح الشديدة، والوحل.في المطر الشد

ويسن الجمع كذلك لمريض يلحقه بتركه مشقة، وللمستحاضة، ومن به  -2

 سلس البول، ولمن خاف على نفسه أو أهله أو ماله ونحو ذلك.

مصالح المسلمين العامة، ولو لم يحصل برد  من أجلويشرع الجمع كذلك  -3

 مطر وال خوف وال سفر.وال 

ى: صَ الَ قَ  اْنـُهـمَرِضَي هللاُ عَ  ِن اْبِن َعب اٍس عَ  -1 الظُّْهَر ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لـ 

ً يعَجـمِ عَْصَر الوَ   .(1)سلممأخرجه  َخْوٍف َوال َسفٍَر. ْيـرِ غَ  فِـيَمِدينَِة، البِ  ا

ِر َن الظُّهْ بَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َع َرُسوُل اَجـمَ : الَ قَ  اْنـُهـمَرِضَي هللاُ عَ  َعِن اْبِن َعب اٍس وَ  -2

أخرجه  َخْوٍف َوال َمَطٍر. ْيـرِ غَ  فِـيَمِدينَِة، الِعَشاِء، بِ الَمْغِرِب وَ العَْصِر، وَ الوَ 

  .(2)سلمم

 :حكم من له منزالن في بلدين 

من كان له منزالن أحدهما في مكة، واآلخر في الرياض مثالً، ويسكن 

 ن.في هذا حيناً، وفي هذا حيناً، فيتم في كال المكانين؛ ألنه مستوط
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وعليه القصر في السفر بينهما، أما الجمع فيسن في الحضر والسفر إذا 

 وجد سببه.
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 صالة الخوف -3

 :حكمة مشروعية صالة الخوف 

الصالة صلة بين العبد وربه، وعالقة العبد بربه ال تنقطع أبداً ما دام حياً 

كان عاقالً، وألهمية الصالة ومنفعتها فإنها ال تسقط عن العبد بحال، فإذا 

المسلمون في ساحة الجهاد في سبيل هللا، وخافوا من عدوهم أن يأخذهم 

ة، جاز لهم أن يصلوا صالة الخوف كما ثبت في السنة.  على غر 

 :حكم صالة الخوف 

 صالة الخوف مشروعة بصورها المختلفة عند حصول الخوف.

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)قال هللا تعالى:  -1

 .[239، 238]البقرة: (  ڤٹ

ِلَساِن  لَـى: فََرَض هللاُ الص الةَ عَ الَ قَ  اْنـُهـمَرِضَي هللاُ عَ  َعِن اْبِن َعب اٍس وَ  -2

ً َحَضِر أْربَعال فِـيملسو هيلع هللا ىلص ُكْم بِـي ِ نَ   َخْوِف َرْكعَةً.ال فِـيِن، وَ تَـيْ الس فَِر َرْكعَ  فِـي، وَ ا

 .(1)سلممأخرجه 

 سفر:هيئة الصالة في الحضر وال 

الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم ومسلمة حضراً وسفراً، 

وتختلف هيئتها ومقادير ركعاتها ومكان أدائها حسب حال اإلنسان في 

الحضر، أو السفر، أو الصحة، أو المرض، أو األمن، أو الخوف كما 

 يلي:
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 .إذا كان المسلم مقيماً في بلده، فهذا يصلي صالة كاملة األركان والعدد -1

 إذا كان في سفر ال خوف معه قََصر عدد الركعات فقط. -2

 إذا كان خوف ال سفر معه قََصر األركان وحدها دون العدد. -3

 إذا اجتمع الخوف والسفر قََصر أركان الصالة وعددها. -4

 حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئی ي ي ) قال هللا تعالى:

 .[101]النساء: (  حئ حئ حئ حئ حئ حئ حئ

 ة الخوف:صفات صال 

في أوقات مختلفة، وصفات  ملسو هيلع هللا ىلصصالة الخوف أنواع، وقد صالها النبي 

متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصالة، وأبلغ في الحراسة، وهي 

 في صورها المختلفة متفقة المعنى.

 إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلون كما يلي: -1

يرفع بهم جميعاً، يكبر اإلمام، ويصف المسلمون خلفه صفين، ويركع و

ثم يسجد مع اإلمام الصف الذي يلي اإلمام، فإذا قاموا سجد الصف الثاني 

 ثم قاموا.

ثم يتأخر الصف األول، ويتقدم الصف الثاني، ثم يصلي بهم الركعة 

 الثانية كاألولى، ثم يسلم بهم جميعاً.

ى بِأْصَحابِـِه ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا أن  َرُسولَ  َعْن َسْهِل ْبِن أَبِـي َحثَْمةَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َصلـ 

ى بِال ِذيَن يَلُونَـهُ َرْكعَةً، ثُم  قَاَم،  ْيِن، فََصلـ  ُهـْم َخْلفَـهُ َصفـ  فِـي الَخْوِف، فََصفـ 

َر ال ِذيَن  ى ال ِذيَن َخْلفَـُهـْم َرْكعَةً، ثُم  تَقَد ُموا َوتَأخ  ى َصلـ  ً َحتـ  فَلَـْم يََزْل قَائِما

ى ال ِذيَن تَـَخل فُوا َرْكعَةً، قُد اَمُهـْم، َكانُوا  ى َصلـ  ى بِـِهـْم َرْكعَةً، ثُم  قَعَدَ َحتـ  فََصلـ 
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َم.  .(1)متفق عليه ثُم  َسلـ 

 إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيصلون بإحدى الصفات التالية: -2

األخرى تجاه : يكبر اإلمام، وتصف معه طائفة، وتقف الطائفة الصفة األولى

العدو، فيصلي بالتي معه ركعة، ثم يثبت قائماً، ويتمون ألنفسهم، ثم 

 ينصرفون ويقفون تجاه العدو.

ثم تأتي الطائفة األخرى، فيصلي بهم اإلمام الركعة الباقية ثم يجلس، 

 ويتمون ألنفسهم وهو جالس، ثم يسلم بهم.

 هم.وعليهم حمل سالح خفيف أثناء صالتهم، مع الحذر من عدو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[102]النساء:(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ى: صَ الَ قَ  اْنـُهـمَ َرِضَي هللاُ عَ  َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -2 َخْوِف ال َصالةَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لـ 

، ثُم  اْنَصَرفُوا الِن َرْكعَةً، َوالط ائِفَةُ األْخَرى ُمَواِجَهةُ تَـيْ بِإِْحدَى الط ائِفَ  ِ عَدُو 

، َوَجاَء أولَئَِك، ثُم  صَ ال لَـىَن عَ ِلـي، ُمْقبِ بِـِهـمْ َمقَاِم أْصَحا فِـيَوقَاُموا  ِ ىعَدُو   لـ 

مَ َرْكعَةً، ثُم  سَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ الن   بِـِهـمُ  ، ثُم  قََضى َهُؤالِء َرْكعَةً، َوَهُؤالِء ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ الن   لـ 

 .(2)متفق عليه َرْكعَةً.

: أن يصلي اإلمام بإحدى الطائفتين أول الصالة، وباألخرى الصفة الثانية

آخر الصالة، فيصلي باألولى ركعتين ثم يثبت قائماً، ويتمون ألنفسهم 

خرى فيصلي بهم الركعتين ويسلمون وينصرفون، ثم تأتي الطائفة األ

                                                 

 واللفظ له. ،(841(, ومسلم برقم )4131أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 واللفظ له. ،(839(, ومسلم برقم )942أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 األخيرتين، ثم يسلم بهم، فتكون له أربعاً ولكل طائفة ركعتان.

: أن يصلي اإلمام بالطائفة األولى صالة كاملة ركعتين ثم يسلم الصفة الثالثة

 بهم، ثم يصلي باألخرى كذلك ثم يسلم. 

وإذا كانت صالة المغرب فال يدخلها القصر، ولإلمام أن يصلي بالطائفة 

 األولى ركعتين، وبالطائفة  الثانية ركعة أو العكس.

: أن تصلي كل طائفة ركعة واحدة فقط مع اإلمام ثم تسلم ةبعارالصفة ال

األولى وتنصرف، وتأتي الثانية فيصلي بهم اإلمام الركعة الباقية ثم يسلم 

 بهم، فيصلي اإلمام ركعتين، وتصلي كل طائفة ركعة من غير قضاء.

ثابتة في السنة، فتُفعل هذه مرة، وهذه مرة؛ إحياًء  وكل هذه الصفات

 للسنة. 

إذا اشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب والرمي، فهنا إذا دخل وقت  -3

ً ركعة واحدة، يومئون فرادى بالركوع  الصالة يصلون رجاالً وركبانا

والسجود، للقبلة وغيرها، فإن لم يتمكنوا أخروا الصالة حتى يقضي هللا 

 بين عدوهم ثم صلوا جماعة.بينهم و

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) قال هللا تعالى: 

 .[239-238]البقرة: (  ڤٹ
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