
 التطوع صالة
 حضرالفي  صالة النافلة على الراحلة أو السیارة

 
 : ما حكم صالة النفل على الراحلة أو السیارة إذا �ان في حضر ال سفر؟السؤال

 ،في السفر هلكن ،ان �صلي النافلة على الراحلةأنه � -علیه الصالة والسالم-ثبت عنه  :الجواب
ومن أهل العلم  ،إنما �صلي النافلة على الراحلة في السفر على الراحلة، و�ان ال �صلي الفر�ضة

ب ذلك وقًتا �حیث �خشى إذا احتاج إلى الر�وب وتطلَّ  ،من یرى أن الحضر والسفر حكمه واحد
واآلن في واقع الناس تجدهم �قضون أوقاًتا طو�لة في  ،من فوات وقت التطوع وهو في الحضر
وفي زحام السیارات قد ینتهي وقت نافلة راتبة لها وقت  ،السیارات في مسافات �عیدة داخل المدن

نافلة الصالة ه ال مانع من من أهل العلم أنَّ  قول جمعوهو فعلى القول الثاني  ،بهذا محدد وتفوته
 ،ق القول بـجواز ذلكلطومنهم من �ُ  ،ال سیما إذا خشي فوات وقتها ،على الراحلة في الحضر

 -علیه الصالة والسالم-وأما الثابت عنه  ،أمر الفرض شك أنه أوسع من النافلة ال وأمر
 نه �ان �صلیها في السفر.أفالمعروف في الصحیحین وغیرهمها 

�ما  ، لكن إذا لم یتمكنسیما عند االفتتاح فهذا هو األصل �ذا تمكن من استقبال القبلة الو 
قه و�ستقبل یصعب علیه أن ینحرف عن طر�ف ،مع الناس طر�قفي  تهسیار  �سیر في �ان لو

فإنه ال �ستطیع أن  ،صلى في الحضر على الدا�ةالقبلة ال سیما على القول �أن صالة النافلة تُ 
 المشقة حینئٍذ تجلب التیسیر.و  ،السیارات ثم یوجهها إلى القبلة بین مساراتوالسیارة  �صلي 

شك أنه إذا �ان یترتب  الف عن القیادة �الصالة ینشغل�ذا �ان هو الذي �قود السیارة وقد و 
والضرر  ،م على جلب المصالحألن درء المفاسد مقدَّ  ؛فال �جوز حینئذٍ  علیه أو على غیره ضرر 

لكن المسألة مفترضة في شخص �قود السیارة و�ستطیع أن یومئ �الر�وع والسجود  ،تجب إزالته
-األمر فیه سعة إن  إذا تمكن من ذلك فالذي �ظهر أنف ،و�نظر إلى ما أمامه و�تالفى األخطار

 .-شاء هللا تعالى

أما �النسبة للراكب الذي ال یلزمه مالحظة السیر وال علیه خطر من أمامه ومن خلفه هذا 
 .-إن شاء هللا-فیه إشكال  لیس
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