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دعاء السفر  للتٌسٌر + ← صالة ركعتٌن -   * قبل السفر :  

والتٌسٌر لبركةبا  ←سإال األهل الدعاء  - نهكم وأماناتِكم وخواتٌمه أعمالِك م "               دٌ للاه  ستودع  أ"  ←  تودٌع األهل -                       

)للقمامة والطوارئ(+ منادٌل ورق + كٌس ناٌلون صغٌر  وعصائر + بعض الفاكهة والحلوٌات ماء مثلج + أطعمة خفٌفة ←زاد السفر -                       

قرِ  ره الذي سخ   حانه سب   "..هللقوة إال با حول وال بسم للا ، توكلنا على للا ، ال ← دعاء ركوب الراحلة -:  * على الراحلة  نا له م  نقه ٌن ، وإن  نِ لنا هذا ، وما ك  .."ب ونلِ ا إلى رِبنا لم   

والولد فً األهِل والمالِ  الله م  أنته الصاحب  فً السفر ، والخلٌفة  .  ←     دعاء السفر       -                        

وِء الم نقلب فً األهِل والماِل والولدالطرٌق ، ومن كآبِة المنظر . الله م  إنا نعوذ  بِكه من شر                                                       ، ومن س   

والتقوى ، ومن العمِل ما ترضى الله م  إنا نسؤل كه فً سفِرنا هذا البِر   .                                                      

ل   . الله م  إنا نعوذ  بِكه أن نِضل                                                       ل   ، أو نِذل   أون ضه ٌ جهله علٌن أو ن ذه ا، أو نظلِمه أو ن ظلهم ، أو نجهله أو   

ن علٌنا                                                     هنا هذا ، واطِو عن  سفهره  . الله م  هو     " آٌبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون .. "  ( : ٌ ضاف من السفر ) عند العودة  ا ب عده

   على سٌدنا محمد وعلى آلِه وصحبِه وسل م الله م   وصل                                                                             

قسط من النوم ..  -  القراءة     -         (.. والصائم : المسافر والمظلوم دعوات م ستجبات ث) ثالالدعاء  -      )سرا(الذكر + الصالة على النبً  - * أثناء السفر :   
(مدن وقرى جدٌدة ..الخ  رمال ، ء ، جبال ،) مزارع ، حقول ، أشجار ، مٌاه ، سماء ، صحرااالستمتاع بالمناظر الجدٌدة  -                       

( الصالة على الراحلة – صالة الجماعة للمسافر –صالة النافلة للمسافر   -جمع الصالة   –قصر الصالة  ) المسافر :* صالة   

قصر الصالة : -         

هو قصر الصالة الرباعٌة إلى ركعتٌن ←تعرٌف  -             

كمه  -                 األحناف  ←)= ٌؤثم تاركه(  واجب .  ←)اختالف( ح 

نة مإكدة                                           المالكٌة ←)= داوم النبً على فعلها(  . س 

الشافعٌة والحنابلة ← رخصة على سبٌل التخٌٌر  .                                   

 فً اتجاه واحد فقط ذهابا أو إٌابا    ( )األحناف(كم  96  ،)المالكٌة( كم  88.7  ، )الشافعٌة( كم 6..8 ف )اختال.  ←* مسافة القصر  شروط صحة القصر :  -                   

 )الحنابلة( ٌتم إذا وجب علٌه عشرون ركعة= ( (ٌومً السفر)بما فٌها ٌومً الدخول والخروج  ) أٌام 4 . ←)اختالف(  = أن ٌقٌم أقل من قامة* عدم اإل                                             

 (الشافعٌة والمالكٌة) بمكة قبل الحج ملسو هيلع هللا ىلص= مدة بقائه   ( أٌام غٌر ٌومً الدخول والخروج  3)أٌام  5.                                                                                               

 ( األحناف)   ←ٌوما  55.                                                                                               

 ، نٌة السفر لمسافة القصر منذ بدء الخروج ، ..الخ ( اأن ٌكون السفر مباح )* شروط أخرى                              

ٌ بٌح القصر علٌه                             تمام الصالة بمجرد وصوله ..إملحوظة : المسافر سفرا ال 

 بمغادرة المطار وتحرك الطائرة ومجاوزة العمران ←. جوا    ر الصالة أثناء السفر :بدء قص -  

 اختالف( ←)م جاوزة العمران بمجرد تحرك السفٌنة للسفر  ←. بحرا                                         

 )المبانً ، الضواحً ، المقابر(بمجاوزة العمران  ←)ساكنً المدن والقرى( أهل الحضر  - ←   برا.                                         

ر  -                                                            ده    )عدم سماع نباح كالبها !(بم جاوزة خٌام القبٌلة  ← . قبٌلة ←)ساكنً الخٌام = البدو( أهل الم 

 بخروجه من خٌمته  ←. بمفرده                                                                                                    

ٌ صلً قصرا  -     :تغٌٌر نٌة المسافر أثناء السفر :  إذا نوى المسافر الذي 

 ٌقصر عند العودة      ←    . قطع مسافة القصر: العودة أثناء الطرٌق  -               

 ٌ تم بمجرد النٌة ←. لم ٌقطع مسافة القصر                                          

 أثناء الطرٌق القصر، لكن ٌجوز ( وصوله )من أول ٌومٌ تم بمجرد النٌة  ←االقامة فً مكان السفر  -             

ٌ تم 58. ٌقصر لمدة  ← ) اختالف(عدم االقامة مع الم كث فً السفر منتظرا قضاء مصلحته  -                       بعد ذلك ٌوم ثم 

 )شهر العسل( من آداب السفر
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    مصلحتهٌقصر حتى ٌقضً .                                                                                                 

   الجمع بين صالتين : -

 ، أو   )الظهر أو المغرب(صالتً المغرب والعشاء ، تقدٌما فً وقت األولى  بٌن أو و الجمع بٌن صالتً الظهر والعصره ← تعرٌفه *       

 )العصر أو العشاء(فً وقت الثانٌة  تؤخٌرا                      

  (االمغرب والعشاء : جمع تؤخٌر + قصر   ). فً المزدلفة        (ا+ قصر   جمع تقدٌم  )الظهر والعصر : فً عرفة  : . للحاج  -  ←* أسبابه       

 )األحناف(       ٌجوز الجمع مطلقا  . ال : )اختالف(لغٌر الحاج  -                     

 أثناء الطرٌق فقط  . ← (ختالفا )فً السفر -. ٌجوز :                                                

ٌ بٌح القصر                                                                                                            . أثناء الطرٌق وأثناء السفر الذي 

 ٌجوز الجمع مطلقا . ال                                                                                                        

ٌ صلً فً المسجد المطرفً  -                                                             )جمع بدون قصر(    والبرد الشدٌدٌن لمن 

 )جمع بدون قصر( المشقة عند الطهارة كالمرٌض والمرضع والمعذور  -                                                           

 )جمع بدون قصر(   العجز عن معرفة الوقت كاألعمى وعمال المناجم  -                                                           

ل الطرق ، وكل من ال -                                                             ٌتمكن من  الخوف من حدوث ضرر كالسائقٌن ، وجنود الحراسة ، وتعط 

 )جمع بدون قصر(   اإلتٌان بالصالة فً وقتها ..  بشرط أال تكون على سبٌل العادة !!                                                               

ئل قال " صنعت هذا  ) جمع النبً بٌن الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غٌر خوف وال                                      )مسلم( أمتً .." لئال ت حرج سفر .. فلما س 

 . ٌنوي جمع التقدٌم قبل الصالة األولى     . ٌنوي جمع التؤخٌر فً وقت األولى        . الترتٌب ←* شروطه      

     علٌه الوضوء بعد األولى()المعذور و،   )علٌه التٌمم بعد األولى(للمتٌمم  ← . عدم الفصل بٌنهما بنوافل وأذكار          . المواالة بٌنهما إال                     

  ذان واحد وإقامتٌنؤتؤدٌة الصالتٌن ب .                      

 تجوز قبل دخول وقت العشاء . تجوز قبل دخول وقت العشاء          . ال ← )اختالف(جمع تقدٌم المغرب والعشاء   صالة الوتر بعد -   ٌالحظ :

                                             )اختالف(ٌجوز جمع صالة العصر مع الجمعة جمع تقدٌم  -            

 )النافلة = السنة( صالة النافلة للمسافر : -

 مستحبة          ←( )تحٌة المسجد ، الضحى ، اللٌل ، الوتر ..الخمطلقة  - ←النوافل      

 تكرهاختالف :  . تستحب     .  ← )الرواتب = التابعة للفرائض(راتبة  -                     

                 إذا كان صالة الجماعة للمسافر : -

 ٌصلً قصرا        ← )ٌقصر(وراء إمام مسافر - :  * المسافر مؤموما     

ٌ تم( وراء إمام مقٌم -                              ٌجب اإلتمام حتى لو أدركه فً الركعة األخٌرة ←      )

 )المالكٌة(. ت كره )الجمهور(           اختالف :  . تجوز  ←حكمها  -:     إماما المسافر  *     

ٌ ستحب لإلمام المسافر قبل الصالة وبعد التسلٌمتٌن ←كٌفٌتها  -                               أتموا صالتكم .. فإنا قوم سفر" قول " . 

ٌ سل                                                مسبوقٌ تم  المؤموم المقٌم صالته كالم اإلمام المسافر بعد ركعتٌن          . . 

 قضاء الفائتة في السفر : -

 ر والحضرت قضى أربع ركعات فً السف ←   )الوطن( * إذا كانت الفائتة فً الحضر     

 ()القضاء حسب األداءالسفر والحضر فً)قصرا( . ت قضى ركعتٌن  اختالف :   ← * إذا كانت الفائتة فً سفر ٌبٌح القصر    

 (لزووال رخصة السفر)ت قضى ركعتٌن فً السفر وأربعة فً الحضر .                                                                  

 السفر يوم الجمعة بعد الفجر : -
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 ٌ كره ..وإال  ٌجوز إن تمكن من صالة الجمعة أثناء الطرٌق ، أو خاف حدوث ضرر،  ← * قبل صالة الجمعة            

ٌ ستحب له أداإأثناء الطرٌق وت جزتجب على المسافر ملحوظة : صالة الجمعة ال  )   مباح ←  * بعد صالة الجمعة             ها إن أ قٌمت (إه صالة الظهر ، لكن 

 الصالة على الراحلة : -

ٌ بٌح القصر( . فً السفر الطوٌل  ←النوافل  - * حكمها :      تجوز بإجماع األئمة ←)= 

 اختالف ←ٌ بٌح القصر(  )ال. فً السفر القصٌر                                

 : ) لعدم استقبال القِبلة (  اختالف  ←الفرائض  -                

 القِبلة ، فإذا دارت دار معها ,,صالته على الراحلة إلى أن ٌتجه فً  . التجوز ، وعلى المسافر                                     

 )بدون استقبال القِبلة !(. تجوز عند الضرورة                                      

 . ٌبدأ الصالة فً اتجاه القِبلة إن أمكن فً الفرض والنافلة                                     

 تكون باإلٌماء فً الركوع والسجود -     القِبلة حٌث تتجه الراحلة         -* كٌفٌتها :    

 )إلتمام ركوعها وسجودها (جمع تقدٌم أو تؤخٌر  ←  بالعربة ، بالقطار ..الخ( )القصٌر  -الصالة فً السفر : *    

 الصالة على الراحلة ←)بالطائرات أو السفن .. الخ( الطوٌل  -                           

 

فٌن = كل ما كان ساترا للقدمٌن والكعبٌن)  :المسح على الُخفين  -  من جلد أو صوف أو قطن ..الخ  ( المسح = اإلصابة بالبلل ، الخ 

 غسل الرجلٌن فً الوضوء عنبدال  رخصة   -            

كمه  -              والطٌن والشوك ..الخ (والبرد والحر  ) فً السفر والحضرجائز .            ←     ح 

 خوف فوات الوقت -عند عدم كفاٌة الماء لغسل الرجلٌن       - ←. واجب                                       

 ٌجوز عند الخوارج  ، وفً الضرورة  فقط عند الشٌعة . ال                                      

 واألكبرلبسهما على طهارة كاملة من الحدثٌن األصغر .   ←شروطه  -           

 ٌ ظهر ما تحته + ثخٌنا = سمٌكا = ٌمنع وصول الماء +  ساترا للكعبٌن + غٌر شفاف =ال. أن ٌكون الخف :                             

 القدمٌمكن السٌر فٌه + أال ٌكون به خروق ٌظهر منها ٌثبت على القدم بنفسه =                                                        

 أٌام بلٌالٌها 3. للمقٌم = ٌوم ولٌلة            . للمسافر=  ←الجمهور  -: )اختالف( . مدة المسح                               

 )حٌض ، جنابة ..(غٌر مإقتة بزمان طالما لم ٌخلع الخف أو ٌصٌبه حدث أكبر  ←المالكٌة   -                                                        

ف  ) مدة المسح ت حسب                                                                                                              (..  من وقت انتقاض الوضوء ، ولٌس من وقت لبس الخ 

 ت بلل الٌدان ثم ت مرران على ظاهر القدمٌن بدءا من جهة األصابع إلى نهاٌة الخفٌن فوق الكعبٌن مرة واحدة .. أو *طرٌقتان ، إما :  ←كٌفٌته  -           

 الخفمرار باطن الٌد الٌمنى على ظاهر القدم وباطن الٌسرى على باطن القدم فً آن واحد من جهة األصابع إلى أعلى إ *                                           

 )حٌض أو جنابة ..(هما                   . حدوث حدث أكبر . نزع أحد الخفٌن أو كلٌ   ←مبطالته  -          

 اختالف(←القدم  3/5أصابع ، 3). حدوث خرق أو قطع فً أحد الخفٌن        . انكشاف جزء من القدم                             

 الشراب = كل ما كان ساترا للقدمٌن والكعبٌن وجزء من الساقٌن من غٌر الجلد ..( : )الجورب = المسح على الجوربين -

نه ده ل  إذا كانا م جه اختالف :  .  ←حكمه           راءٌجوز المسح علٌهما باتفاق اآل ←لٌن ع  ٌن أو م 
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 )الجمهور(ٌجوز المسح  ال -اختالف :    ←. إذا كاناغٌر م جلدٌن أو م نعلٌن                                 

 )الحنابلة والصاحبان(ٌشفان ..(  ن ، ال)سمٌكٌٌجوز إذا كانا بنفس شروط الخفٌن  -                                                                                     

 !! ٌجوز بغٌرشروط الخفٌن عند الضرورة -                                                                                     

 بنية استباحة عبادة ال تتم إال بوضوء أو بُغسل )طاىر(اليدين بصعيد ُمَطيِّرمسح الوجو و هو   التيمم : -
 يشمل : صعد عمى وجو األرض من أجزائيا ولم تدخمو صناعة ، و  ىو كل ما:  الصعيد         

 مثل : ) يمكن التيمم بو(  الصعيد الُمَطيِّر -              
     والحجارة الحصى و الرمل. (   غبار أو ذاأفضميا ، عمى أن يكون طاىًرا ، جاًفا . التراب )=             
 ( لخ.. اوالحديد والنحاس مثل خامات الرصاص خام( = )ع صن  ما دامت في موضعيا من األرض ولم تُ  ). المعادن             
 الناتج عن ضرب وسادة أو ثوب أو بساط ←. الغبار      (وىو الثمج المجمد من الماء عمى وجو األرض ) = . الجميد            

   (  اختالف) والحشيش الخشب.     والمؤلؤ كالياقوت الجواىر.     مثل : . الذىب والفضة ولو بمكانيا)ال يمكن التيمم بو( الصعيد غير الُمَطيِّر  -              

                     الحاالت التي يباح فيها التيمم : -

 تيقن فقد الماء  -    
 (م  = حد الغوث  818, 1 مقدار غموة )رمية ( سيم = ← . الشافعية    ميمين ←المالكية .    من الجيات األربعة م(8181ميل ) ←يمزم طمب الماء إن كان أقرب من : . األحناف  )       

  العجز عن استعمال الماء :  -    

 أن يخشى باستعمال الماء حدوث أو زيادة مرض أو تأخير شفاء  .
   اإلناءو  ُيَجمب فيو الماء كالدلوما  . عدم القدرة عمى الحركة أو عدم وجود من يناولو الماء أو فقد

 . إذا كان الماء شديد البرودة ويغمب عمى الظن حدوث ضرر باستعمالو ، بشرط العجز عن تسخينو
 )حيواًنا مفترًسا ( عمى نفسو أو مالو أو عرضو من عدو يحول بينو وبين الماء سواء كان آدمًيا أم  سُبًعا  ي. إذا خش

 أو إزالة نجاسة( )ولو لحيوانطبخ أو شرب لعجن أو إذا احتيج الماء  .
  أركان التيمم : -

 الصعيد الطاىر –    دخول الوقت -      نويت التيمم الستباحة ..( ) النية -       
                                                         ، كريمات ..(شمع  )زيت،عضاء التيمم أعدم وجود حائل عمى  -        
    عمى الصعيد من تراب أو نحوه(وضع اليدين  = ) ىالضربة األول -         

 (  )+ الذراعين عند األحناف والشافعيةمسح الوجو والكفين  -         
 سنن التيمم :  -

دبارىما بعد وضعيم -الضربة الثانية   - االستعاذة باهلل والتسمية    المرفقين الذراعين إلى  مسح  -نفض اليدين من التراب  - ا في الترابالضرب بباطن الكفين مع إقباليما وا 
 .. استقبال القبمة -الترتيب والمواالة  - (..  ىيسر الكف البباطن  ىيمنظير الكف ال)البدء بمسح التيامن  -تفريق األصابع عند الضرب ليصل التراب إلى ما بينيم  -الحنابمة والمالكية(  )عند   

 مبطالت التيمم : -

 (لخىاب العدو أو المرض أو البرد ..امثل وجود الماء أو ذ ) زوال العذر المبيح لمتيمم -خروج الوقت  -كل ما ينقض الوضوء والغسل   
 )اختالف عند األحناف(المتيمم يؤدي بتيممو فرًضا واحًدا مع ما يمحق بو من نوافل  -يالحظ :     
 . الجمع بين فرض وسنة مثل الصالة ومس المصحف ، أو الصالة وتالوة القرآن ، أو الصالة ودخول المسجد يجوز بتيمم واحد :  -              

 جنازة . الجمع بين فرض عين وفرض كفاية مثل صالة الفرض وصالة ال                        
 .. ف واجب ، أو صالة فرض وصالة نذرال يجوز الجمع  بتيمم واحد بين فرضين كصالة جمع ، أو صالة وطوا -              
 ) الجميور (يستحب تأخير التيمم آلخر الوقت إن رجا حضور الماء ، فإن يئس من وجود الماء فيستحب تفديمو أول الوقت  -              
 الستباحة نفل من صالة أو  فمن نوى التيمم التي نوى التيمم من أجميا الستباحة نفل ال يجيز استباحة فرض ، أي ال يجوز أن تستباح عبادة أعمى شأًنا من التيمم -              

 مس المصحف ال تصح صالتو لفرض بيذا التيمم                  
 فال إعادة عميو باتفاق األئمة    ←بعد خروج الوقت   -من تيمم لفقد الماء وصمى ثم وجد الماء :   -             

 :  )اختالف(قبل خروج الوقت   -                                                        
 ) األحناف و المالكية (ال إعادة عميو  ←. رؤية الماء أثناء أو بعد الصالة                                                  
 )الحنابمة(عميو اإلعادة  ←ال إعادة عميو ، ولكن رؤيتو أثناء الصالة   ←. رؤية الماء بعد الصالة                                                  
 )الشافعية(عميو اإلعادة  ←في الحضر   ال إعادة عميو،←. رؤية الماء أثناء أو بعد الصالة : في السفر                                                           

 ()اختالفلزمتو اإلعادة  فال تمزمو اإلعادة ، ومن تيمم لشدة البرد ثم صمى ثم زال البرد  من تيمم لمرض ثم برئ -         



 

101 
 

  ادة الطيورين فعميو اإلعغير دائم كالمسجون أو فاقد ( فال إعادة عميو ، ولكن المتيمم بعذر .. إذا تيمم المعذور بعذر دائم )كسمس أو استحاضة أو مرض -            
عادتيا ، أما لو تذكر بعد  الصالة أثناء الصالة فعميو قطع الصالة و إذا تذكر المتيمم وجود الماء أو ظن خطأ عدم وجوده  -              اختالف  ←ا 

                                   )الشافعية و الحنابمة(مم لما بقى يفإنو يجوز أن يتوضأ في بعض أعضائو عمى قدر الماء ثم يت ،عند وجود ماء ال يكفي لمطيارة  -           
  ) المالكية( . يجوز التيمم  خشية خروج الوقت مع وجود الماء : عند  -             

 )األحناف(    إال في صالة الجنازة والعيد )ليس ليما قضاء( التيمم . ال يجوز                                                                 
 ) الشافعية والحنابمة . ال يجوز التيمم إال لممسافر                                                                           


