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ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

á`eó`≤`ª`dG
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ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG



السفر أحكام  5من 

:ô nØ s°ùdG  Ωƒ¡Øe  -1

َفر لغًة: هو الكشف والذهاب والسعي. السَّ

عمارة  عن  الخروج  هو  اصطالًحا:  ـَفر  السَّ

يصحُّ  مسافة  يبعد  مكاًنا  قاصًدا  اإلقامة  موطن 

الصالة. قصر  فيها 

ô nØ s°ùdG  »a  äGOÉÑ©dG  ΩÉμMCG  øe
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:ôØ°ùdG  ´GƒfCG  -2

أقسام: خمسة  إلى  السفر  ينقسم 

حرام. لفعل  يسافر  أن  وهو  حرام:  سفر  أ ـ 

لفعل  يسـافر  أن  وهو  واجب:  سـفر  ب ـ 

الحج. مثل  واجب 

ج ـ سفر مندوب: وهو أن يسافر لفعل 

األرحام. وصلة  كالعمرة  مندوب 

سفر مندوب: وهو أن يسافر لفعل  ج ـ

اااألألألررححااامم. ووصصلللةة  كاالللععممررةةة  مممننندددوووببب 



السفر أحكام  7من 

مباح  ألمر  يسافر  أن  وهو  مباح:  سفر  د ـ 

كالتجارة.

ْهِو  للَّ يسـافر  أن  وهو  مكروه:  سـفر  ـ  ـ  ه

مثًال. المحرم  غير 

:ôØ°ùdG  »a  IÓ°üdG  ô°üb  -3

القصر: تعريف  ـ 

والعصر  الظهـر  مـن  الرباعية  صـالة   هـو 

اثنتين. والعشاء 

القصر: حكم  ـ 

تعالى:  اهللا  لقول  دة  مؤكَّ سـنة  الصالة  قصر 

   ×    Ö    Õ    Ô    Ó    Ò    Ñ     Ð    Ï﴿

.[١٠١ [النساء:   ﴾Ù    Ø



8

«إنِّي  عمر ^:  بـن  اهللا  عبد  عن  ورد  ولمـا 

َيِزْد  َفَلـْم  ـفَِر  السَّ في  اِهللا !  َرُسـوَل  َصِحْبـُت 

أََبا  َوَصِحْبُت  اُهللا،  َقَبَضـُه  َحتَّى  َرْكَعَتْيـنِ  علـى 

اُهللا،  َقَبَضُه  َحتَّى  َرْكَعَتْيـنِ  َعَلى  َيِزْد  َفَلْم  َبْكـٍر، 

َحتَّى  َرْكَعَتْينِ  َعَلـى  َيِزْد  َفَلْم  ُعَمَر،  َوَصِحْبـُت 

َعَلى  َيِزْد  َفَلْم  ُعْثَماَن،  َصِحْبـُت  ُثمَّ  اُهللا،  َقَبَضُه 

.(٦٨٩ (مسلم:  اُهللا»  َقَبَضُه  َحتَّى  َرْكَعَتْينِ 

الصـالة  المسـافر  يقصـر  لـم  إذا  ولكـن 

األفضل،  وفاته  صحيحة  صالته  فإن  الرباعية 

وفي حالة إذا نسي الصالة في السفر فيصليها 

ولم  فاته،  مـا  يقضي  إنما  ألنـه  سـفر؛  صالة 

جائز  فذلك  ها  أتمَّ إذا  ولكن  ركعتان،  إال  يفته 

العلم. أهل  من  جمع  رأي  على 



السفر أحكام  9من 

:ôØ°ùdG  »a  IÓ°üdG  ô°üb  áaÉ°ùe  -4

أربعة  الصالة  فيها  تقصر  التي  السفر  مسافة 

َوَكاَن  كيلومتـًرا،  ثمانين  يقـارب  ما  أي  ُبـُرد، 

وُيْفِطرانِ  َيْقُصـرانِ  َعبَّاسٍ @  واْبـُن  ُعَمَر  اْبـُن 

َفْرَسـًخا. َعَشـَر  ِسـتََّة  َوهـي  ُبـُردٍ،  أْرَبَعـِة  فـي 

 .(١٠٨٥ (البخاري: 

فرسـخا. عشـر  ِسـتة  وهـي  بـردٍ،  أربعـِة  فـي 

 .(١٠٨٥ (البخاري: 
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:ô°ü≤dG  •hô°T  -5

يخرج  بـأن  السـفر،  فـي  يشـرع  أ ـ  أن 

المدينة  وبسـاتين  مبانـي  ُجـلِّ  مـن 

يدلُّ  ما  أو  يسـكنها،  التي  القرية  أو 

ذلك. على 

أو  مندوًبا  أو  واجًبا  السفر  يكون  ب ـ  أن 

السـفر  في  قصر  إذا  ولكـن  جائـًزا، 



السفر أحكام  11من 

وال  تبطل،  لم  المكـروه  أو  الحـرام 

ا. جوًّ أو  بحًرا  أو  ا  برًّ السفر  بين  فرق 

فعًال،  السـفر  مواصلة  يقصـد  ج ـ  أن 

وأن  السائح،  أو  الهائم  يقصر  فال 

واحدة  المسـافة  قطع  على  يعزم 

المسافة  قطع  فإن  د؛  تردُّ غير  من 

الَقْصر. َيُجِز  لم  يعزم  ولم 

توجب  إقامة  السـفر  في  يقيم  د ـ  أالَّ 

فال   ، فأكثر  أيـام  كأربعة  اإلتمـام 

ونـوى  المـكان  نـزل  مـن  يقصـر 

ال  ِصحـاح،  أيـام  أربعـة  إقامـة 

وال  الدخـول  يـوم  فيهـا  يحسـب 

الخروج. يوم 
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:IÓ°üdG  ô°ü≤j  ’  øe  -6

المسـافة  دون  يقصر  أ ـ  ال 

الموجبيـن  الزمـان  أو 

للقصر.

إقامته  لمحلِّ  سفره  من  رجع  من  يقصر  ب ـ  ال 

نسيه. لشيء  ولو  القصر  مسافة  لدون 

أن  إالَّ  الضالـة  يطلـب  مـن  يقصـر  ج ـ  ال 

مرامه. بلوغ  قبل  المسافة  يقطع 

أو  األصلي  بلـده  دخـل  من  يقصـر  د ـ  ال 

بها. دخل  زوجة  مكان 

:ôaÉ°ùªdG  ∞∏N  º«≤ªdG  IÓ°U  ºμM  -7

كان  إذا  إال  بمسـافر،  مقيـم  اقتـداء  ُيكـره 



السفر أحكام  13من 

بأس،  فـال  والفضل  ـنِّ  السِّ أهـل  مـن  المسـافر 

لما  المسـافر؛  سـالم  بعد  صالته  المقيـم  ويتـم 

صلَّى  مكة  قدم  إذا  كان  أنه  عمر 3 :  عـن  ورد 

وا  َصلُّ الَبَلـِد  أْهَل  «يـا  يقول:  ثـم  ركعتين،  بهـم 

بهم  أتمَّ  وإذا   ،(٥٠٤ (الموطأ:  َسـْفٌر»  َقْوٌم  فإنَّا  أْرَبًعا 

األفضل. خالف  ولكنه  صحيحة  فصالتهم 

:º«≤ªdG  ∞∏N  ôaÉ°ùªdG  IÓ°U  ºμM  -8

صلى  وإذا  الشـدة،  مع  الكراهـة  حكمهـا: 

فيتمها  الفريضة  صالة  المقيم  خلف  المسـافر 

جميع  أدرك  سـواء  القصر،  نوى  ولو  وجوًبـا 

ركعة  من  أقل  أدرك  وإن  ركعـة،  أو  الصـالة، 

مـع  ـى  صلَّ إذا  عمـر ^  ابـن  وكان  قصـر، 
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صلَّى  وحده  صالها  وإذا  أربًعا،  صلـى  اإلمام 

.(٦٩٤ (مسلم:  ركعتين. 

المقيمين  صـالة  في  دخـل  إذا  فالمسـافر 

أربًعا؛  يصلِّـي  أن  يلزمه  ركعـة؛  منها  فـأدرك 

بـِه»  لُيؤَتـمَّ  اإلمـاُم  ُجِعـَل  «إنَّمـا  لقولـه !: 

.(٣٧٨ (البخاري: 

: pø«JÓ s°üdG  ø«H  o™ªédG  -9

بيـن  الجمـع  أسـباب  مـن  السـفر  يعتبـر 

وقت  في  والعشـاء  والمغرب  والعصر،  الظهر 

َمَع  «َخَرْجَنا  قال:   3 معاذ  لحديث  إحداهمـا، 

والَعْصـَر  الّظْهـَر  ـي  ُيَصلِّ فـكان   ! اهللا  رسـوِل 

.(٧٠٦ (مسلم:  جميًعا»  والعشاَء  والمغرَب  جميًعا، 



السفر أحكام  15من 

صورتان: السفر  في  وللجمع 

الذي  الجمع  وهـو  تقديم:  جمع  األولـى: 

المعتاد. وقتها  عن  التين  الصَّ إحدى  فيه  م  ُتَقدَّ

لمن  الظهر  مع  العصر  المسافر  يجمع  هنا 

بعد  النزول  ونوى  نازًال،  الشمس  عليه  زالت 

االصفرار  قبـل  النـزول  نوى  فـإن  الغـروب، 

فإن  وجوًبا،  االختيـاري  لوقتهـا  العصر  ـر  أخَّ

في  إعادتها  وندب  الحرمة،  مع  أجزأته  مها  قدَّ

نزوله. بعد  االختياريَّ  وقتها 
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غربت  لمن  المغـرب  مع  العشـاء  ويجمع 

فإن  الفجر،  بعد  النزول  ونوى  الشـمس  عليه 

نواه في وقت العشاء االختياريِّ أو الضروريِّ 

الراجح. في  فكالعصر 

الذي  الجمـع  وهو  تأخيـر:  جمـع  الثانيـة: 

المعتاد. وقتها  عن  التين  الصَّ إحدى  فيه  ر  ُتَؤخَّ

لمن  تأخير  جمع  العصر  مع  الظهر  يجمع 

في  النزول  ونوى  سائًرا،  الشـمس  عليه  زالت 

الضروري. ولو  العصر  وقت 

غربت  لمـن  العشـاء  مع  المغرب  يجمـع 

وقت  في  النزول  ونوى  سائًرا،  الشـمس  عليه 

الضروري. ولو  العشاء 



السفر أحكام  17من  الالسفسفر أحكاكامكام  17منمن 

:ôØ°ùdG  »a  ΩÉ«°üdG  ºμM  -10

وإن  رمضان،  فـي  يفطر  أن  للمسـافر  يباح 

ضـرورة،  تلحقه  ولـم  ا  شـاقًّ سـفره  يكن  لـم 

  H     G      F   E﴿ تعالى:  لقوله  وذلـك 

.[١٨٤ [البقرة:   ﴾O   N   M    L   K   J     I
تعالى:  لقولـه  الصوم  للمسـافر  واألفضـل 

 ﴾f   e   d   cb    a   `   _ ﴿

.[١٨٤ [البقرة: 
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شروط: السفر  في  ولإلفطار 

ـ ١ شرًعا.  جائًزا  السفر  يكون  أن 

ـ ٢ مسافة   مقدار  السفر  مسـافة  تبلغ  أن 

الصالة. في  القصر 

ـ ٣ مقدار   المسـافر  إقامة  مدة  تبلـغ  أن 

الصالة،  في  للقصر  المجيـزة  المدة 

إقامة  نـوى  فمن  أيام،  أربعـة  وهـي 

عليه  وجـب  أيـام  أربعـة  مـن  أكثـر 

يوم. أول  في  الصوم 

ـ ٤ ويباشر   السفر،  ليلة  الفطر  ينوي  أن 

مقيًما  أصبح  فإن  الفجر،  قبل  السفر 

له  وعرض  السـفر،  نية  له  تكن  ولم 

الفطر. له  َيُجْز  لم  النهار  أثناء 

*  *  *





:º`«`≤`dG •
ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
20



ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *
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