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بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليي و على آلي وصحبي وسلم تسليما كثي ًػرا مػم امػا
بعد فمازلوا احبتي في اهلل مع ًػهى اللاػاتات المباركػة فػي دورة بصػائر اسػ ؿ اهلل -سػبحاهي وتعػالى -اف يوفػع بهػا واف
يجزي الاائمين عليها خير الجزات.
ًاـ ج ًدا اف يتعلم اإلهساف احكاـ ديوي

احبتي في اهلل من المهم ج ًدا لإلهساف اف يتعلم ويتعرؼ على احكاـ ديوػي ببػأ اف يعػرع فيهػا ليعػرؼ كيػ يسػير فػي

جميع احوالي على طاعة اهلل على هور من اهلل يرجػو مػواب اهلل ويتػرؾ معصػية اهلل علػى هػور مػن اهلل يبػاؼ عاػاب اهلل -
سبحاهي وتعالى -واإلهساف ال سبيأ لي إلي ترؾ الموهيات وفعأ الم مورات إال إذا تعرؼ على األحكػاـ العػرعية وعلػى
َّ
خيرا يفاهي فػي الػدين الحػدي "مػن يػُ ِرِد
الحالؿ من الحراـ وبد باؿ الرسوؿ -صلى اهلل عليي وسلم -من يرد اهلل بي ً
اهلل ِبي خيرا يػ َف ِّا ْهي في الدِّي ِن واهلل المع ِطي واها الااسم وال تز ُ ِ
ين علػى مػن خػالفهم حتػى يَػ ْتِ َي ام ُػر
ً ُ ُ
ُ ُْ
ُ
اؿ ًهى األ َُّمةُ ظاًر َ
ُ
ِ
اهلل وًم ظاًرو َف" صحيح البباري فالعلم احبتي في اهلل والفاي في دين اهلل -سبحاهي وتعػالى -يجعػأ العبػد يتحصػأ
علػى األجػور العميمػة فػي جميػع احوالػي واوباتػي مػن ابػػرب طريػ ويعػرؼ كيػ يتاػي اهلل -سػبحاهي وتعػالى -مػن هاحيػػة
اخرى يجعأ العبػد يعػرؼ األمػور التػي ال ير ػاًا اهلل وال يحبهػا فيبتعػد عمػا يكرًػي اهلل -عػز وجػأ -وال ير ػاى فيبتعػد
عن اآلماـ فلهلك يوبغي على اإلهساف اف يحرص على تعلم األحكاـ التي يوتفع بها في حلي وترحالي.
يجب على كأ مسلم اف يتعلم آداب السفر
ومػػن األحكػػاـ المهمػػة جػ ًدا التػػي يوبغػػي علػػى المسػػلم اف يراعيهػػا وكػػهلك اآلداب التػػي يوبغػػي علػػى المسػػلم اف يحػػرص
عليها احبتي ما يتعلػ بالسػفر مػن آداب ومػا يتعلػ بالسػفر مػن احكػاـ فاإلهسػاف بػد يسػافر مػن بلػدى إلػى بل ٍػد اخػرى
عليي اف يتحلى بووع من اآلداب وكهالك اف يعرؼ األحكاـ التي يوبغػي عليػي اف يعرفهػا ببػأ اف يسػافر كػي ال ياػع فػي
البط وكي ال ياع في الزلػأ فهوػاؾ امػور إذا ارتكبهػا اإلهسػاف احبتػي فػي اهلل فػي اموػات سػفرى او فعلهػا يكػوف بػد وبػع
فػػي حػػراـ ووبػػع فػػي خطػٍ كبيػػر ًوػػاؾ آداب إذا لػػم يراعيهػػا اإلهسػاف فػػي اموػػات سػػفرى إذا بػػي بػػد يُعػ ِّػرض هفسػػي للبط ػ
وكػػهالك ألشػػيات ال يوبغػػي اف يتعػػرض لهػػا لكوػػي تعػػرض لهػػا بسػػبب عػػدـ علمػػي بهػػهى اآلداب مثػػاؿ بسػػي جػػداً ج ػ ًدا
جػ ًدا إذا سػافر اإلهسػاف فػي مكػاف بحػأ وطريػ ويػر مػ ًوؿ وسػافر بمفػردى مػن األدب الػهي يوبغػي علػى اإلهسػػاف اف
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او شبصػػاف او

يراعيػػي اف ال يسػػافر اإلهسػػاف بمفػػردى إذا كػػاف الطريػ مػػوحن ًكػػها وعليػػي اف يصػػطحب معػػي شػػب
اكثر وًها ًي تي معوا إذًا ًواؾ آداب على اإلهسػاف اف يتحلػى بهػا ت سػيًا بهػدي رسػوؿ اهلل -صػلَّى اهلل عليػي وسػلم-

سر لػي األمػور ألف اإلهسػاف للػي مسػافر دى زي مػا بياولػوا
وروبةً في األجر من اهلل -سبحاهي وتعالى -وكهالك لكي تُػيَ َ
كدى رامي حمولي على اهلل -سبحاهي وتعالى -اللهم اهت الصاحب في السفر فإذًا يتكأ على ربي -جػأ وعػال -فػي
ًها المكاف اموات السفر والطري الموحن الهي ليس بيي اهيس وما إلى ويػر ذلػك او فػي المكػاف الػهي سػيهًب إليػي

لػا وكثػرة الػدعات هلل -
وًو ليس مػن اًلػي فيحتػاج إلػى معوهػة فاسػتجالب ًػهى المعوهػة يكػوف بمراعػاة ًػهى اآلداب اي ً

سبحاهي وتعالى.-

اإلهساف المسلم يجب اف يرابب ربي في كأ مكاف
وكػػهالك التعػػرؼ علػػى األحكػػاـ التػػي تجعػػأ المسػػلم علػػى بصػػيرة مػػن ديوػػي ألف اإلهسػػاف لمػػا بيسػػافر مػػابيتبالش عػػن
عبادتي لربي يعوي في بعض الواس في مبيلتي إف ًو يسافر يعمأ ما بدى لي ألهػي فػي بلػد ماحػدش عارفػي فيهػا او فػي
مكاف وريب يعمأ ما يحتاج إليػي ًػها خطػ اهػت عبػد هلل سػوات كوػت فػي الحلػر او كوػت فػي السػفر سػوات كوػت فػي
العلػػن او كوػػت فػػي السػػر عليػػك اف تبح ػ عػػن مػػا ير ػػي اهلل -سػػبحاهي وتعػػالى -وتفعػػأ مػػا تر ػػي بػػي اهلل -سػػبحاهي
وتعالى -وتبتعد عن ما ههى اهلل -سبحاهي وتعالى -لػهلك احبتػي فػي اهلل ًػهى إشػارات سػريعة فػي ًػها اللاػات إلػي اًػم
اآلداب التػػي يوبغػػي علػػى اإلهسػػاف اف يراعيهػػا ليتسػػجلب لوفسػػي البيػػر ويسػػتعن بػػاهلل -سػػبحاهي وتعػػالى -كػػهالك بعػػد
لا اف يعرفها في اموػات السػفر احبتػي
ولاات هتحدث عن اًم األحكاـ لكن يوبغي على المسلم اي ً
باات ً
ذلك اف بدر اهلل ً

في اهلل.

يجب على المسلم اف يس ؿ اًأ العلم ببأ السفر لبلد وير مسلم
احبتي في اهلل يُستحب لمن اراد السػفر اإلهسػاف الػهي يريػد اف يسػافر اف يعػاور اوؿ شػيت اًػو احوػا بوػتكلم علػى

ماػػدمات بػػين يػػدي السػػفر ببػػأ مػػا اسػػافر اآلداب التػػي يوبغػػي علػػي اف اراعيهػػا اف يعػػاور مػػن يعلػػم موػػي الوصػػيحة و
العػػافة والببػػرة ويث ػ فػػي ديوػػي ومعرفتػػي بػػاؿ اهلل -سػػبحاهيَ " -و َشػػا ِوْرًُ ْم فِػػي ْاأل َْم ػ ِر" آؿ عم ػراف 959:فػػإذا شػػاور

وظهر اهي مصلحة اي سفر إستبار اهلل -سبحاهي وتعالى -يعوي اؤكد المعػاورة مهمػة سػيَّما إذا كػاف سػيهًب إلػى بلػد

شعائر اإلسالـ ليست ظاًرة فيها اوبلد وير إسالمي فيوبغي اف يعػاور ويَعلػم اًػأ العلػم واًػأ الفلػأ واًػأ الببػرة

ًأ من األفلأ لي في ديوي هح تحت كلمة في ديوي دي خطوط كثيرة ًأ من األفلػأ لػي فػي ديوػي اف يػهًب إلػى
ًها المااـ اـ ال رايح إيي ًو السبب؟ علػى اسػاس السػبب الػهي يجعلػي يػهًب او يسػافر إلػى بلػد ويػر مسػلم علػى
عمومػا اإلهسػاف إذا اراد اف يسػافر
اساسي تُحدد المس لة ًأ األفلأ لي اف يسافر اـ األفلأ لي اف ال يػهًب يباػى ً
يستعػػير إبتػػدات إذا كػػاف السػػفر فػػي مكػػاف ِ
مموػػة مكػػاف شػػعائر اإلسػػالـ ويػػر ظػػاًرة فيػػي فػػاألولى عليػػي اف يجهتػػد فػػي
ً
المعاورة اكثر واكثر ليعلم ًأ األفلأ لي اف يسافر اـ ال.
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امور يجب اف يحصلها اإلهساف ببأ اف يسافر
فإذا إستار عزـ اإلهسػاف علػى السػفر فليجهتػد فػي تحصػيأ امػور عزمػت علػى السػفر مسػافر باػا ألي هػوع مػن اهػواع
السفرية حج اي سفر لعمأ في بلد خارجي اي هوع من اهػواع السػفر اوؿ شػيت اف يوصػي بمػا يحتػاج إلػي الوصػية
يوصػػي باألشػػيات التػػي يحتػػاج اف يوصػػي فيهػػا وليُع ػ ِهد علػػى ًػػهى الوصػػية وإذا كػػاف عوػػدى اماهػػات يػػرد األماهػػات إلػػى
اًلها وإذا كاف عليي ديوف يبتدي إف ًو يسدد ًػهى الػديوف التػي عليػي ألهػي فػي طريػ سػفر ال يعلػم إذا يعػود اـ ال

واإلهساف إذا حاف اجلي امر الدين امر خطير وحاوؽ العباد امرًا ليس باألمر الهين اب ًدا اإلهساف يوبغػي عليػي احبتػي

في اهلل إف ًو يبط ويدبر لئال يكػوف مملمػة لعبػد مػن العبػاد ألف األصػأ فػي ممػالم العبػاد اههػا تُػرد واهلل -سػبحاهي
المااصػة فػي اآلخػرة بالحسػوات والسػيئات
وتعالى -بلى اف اإلهساف إذا لم يرد المملمة في الدهيا فإف بتكوف ًوػاؾ ُ

وعودًا يتموى اإلهساف لو تبل من المملمة اموات الحياة الدهيا يباى إذًا يوصي بالودائع ويػرد الػديوف والممػالم إلػى
ٍ
ٍ
ِ
ػوـ
اًلها باؿ رسوؿ اهلل -صلَّى اهلل عليي وسلم " -مػن كاهػت لػي مملمػةٌ ألحػد مػن عر ػي او شػيت فليتحلَّ ْلػي موػي الي َ
ػوات اخػه مػن
ػالح اخػه موػي باػد ِر مملمتِػي وإف لػم تك ْػن لػي حس ٌ
ػأ ص ٌ
ببأ اف ال يكو َف ٌ
ديوار وال ٌ
درًم إف كاف لي عم ٌ
سػ ِ
ػيئات صػػاحبِي فحمػػأ عليػػي"صػػحيح الببػػاري يسػػارع اإلهسػػاف فػػي اف يتحلػػأ مػػن ممػػالم العبػػاد وًػػو عػػاين ببػػأ مػػا
ٍ
وعودئه كلوا يعلم حدي المفلس الهي اتى ٍ
بصياـ وزكاة واعماؿ خيػ ٍر وبػ ٍر
يكوف اآلخرة ويكوف بالحسوات والسيئات
لكن اتى وعليي ممالم للعباد في خه ًها من حسواتي وًها من حسواتي وًها من حسواتي فػإذا فويػت حسػواتي طُػرح
ِ
اخه من سيئاتهم فطُرحت عليي وطُرح فػي الوػار والعيػاذ بػاهلل الحػدي " اتػدرو َف مػا ِ
ػس فيوػا يػا
ُ
ػس ؟  .بػالوا المفل ُ
المفل ُ
َ ِ
ػوؿ اللَّ ِػي صػلَّى اللَّػيُ ْ ِ َّ
ػوـ الايام ِػة
ػاؿ رس ُ
ػاع  .ب َ
ًم لَيُ والَ مت َ
ػس مػن َّامتػي مػن يػ تي ي َ
رسوؿ اللَّي من الَ ْ
در َ
عليػي وسػل َم  :المفل ُ
ِ ِ ِِ
ِِ
ػرب ًػها فياعػ ُد
شتم ًها
ػأ م َ
َ
ػاؿ ًػها وسػ َف َ
دـ ًػها و َ
ك َ
بصالتي وصيامي وَزكاتي وي تي بد َ
وبهؼ ًػها واَك َ
فياػػت ذ ًػػها مػػن حسػػواتِِي وًػػها مػػن حسػػواتِِي فػػإف فوِيػػت حسػػواتُي ببػػأ اف ياػػت َّ مػػا عليػ ِػي مػػن البطايػػا ا ِ
ُخ ػ َه مػػن
َ
َ
ُ َ ُ
َ
ْ َ
ِح في الوَّا ِر" صححي األلباهي.
علي ِي َّ
ِح ْ
مم طُر َ
خطاياًم فطُر َ
امور يجب اف يفعلها المسلم ببأ اف يسافر
كهالك يستر ي والديي ببأ اف يسافر ومػن يُوػدب بػرى ويتػوب إلػى اهلل -سػبحاهي وتعػالى -ويسػتغفرى وليطلػب مػن اهلل

المعوهػػة اإلهسػػاف فػػي حياتػػي كلهػػا ال توفيػ لػػي وال سػػداد وال رشػػاد إال بمعوهػػة اهلل وإال بتوفيػ اهلل -سػػبحاهي وتعػػالى-

عمومػػا فػػي حياتػػي يوبغػي اال يتبلػػى عػػن ماػػاـ اإلسػػتبارة هلل -سػػبحاهي وتعػػالى-
واألمػور كلهػػا بيػػد اهلل لػػهلك اإلهسػػاف ً
والػػدعات بػػين يػػدي اهلل -عػػز وجػػأ -ويسػػتبير فػػي شػ هي كلػػي وفػػي امػػورى كلهػػا يسػػتعين بػػاهلل -سػػبحاهي وتعػػالى -ففػػي

السفر من باب اولى ألهي يُادـ على اهتااؿ من مكاف إلي مكاف آخر وفيي عُر ة لوػوع مػن المبػاطر فلػهلك يُسػتحب
لي ًها كهالك يجهتد اإلهساف في تعلم ما يحتاج إليي في سفرى فإف كاف وازيًػا خػارج فػي جهػاد فػي سػبيأ اهلل تعلػم

ما يحتاج إليي الغازي من امػور الاتػاؿ وإف كػاف حػاج او معتمػرا تعلػم مواسػك الحػج والعمػرة او استصػحب معػي كتابًػا
تاجرا بسبب التجارة تعلم ما يحتػاج إليػي مػن امػور البيػوع ومػا يصػح موهػا ومػا ال يصػح
او ما شابي يوتفع بي وإف كاف ً
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اوال ويكػػوف عػػارؼ إف ًػػو علػػى بػػدـ مابتػػة مػػن عايدتػػي ووبػ
إذا كػػاف مسػػافر يتعامػػأ مػػع ويػػر المسػػلمين يبوػي عايدتػػي ً
على ارض صلبة اـ ال لئال تلاػى عليػي شػبهات تجعلػي فػي حيػرة وفػي ش ٍ
ػك مػن امػرى إلػى ويػر ذلػك مػن األمػور يباػى
يتعلم إلي ما يحتاج إليي اف يتعلمي وًها كلي افادى اإلماـ الوووي عليي رحمة اهلل.
واجبات على كأ مسافر
وكهلك على المسػافر آى اهػا مسػافر ماسػيبن الػدهيا ورا ظهػري تلػرب تالػب زي مػا بياولػوا مسػافر ولػك اًػأ يباػى
في ًهى الحالة يوبغي على المسافر اف يترؾ الوفاة ألًلي ولكأ من يجب عليي هفاتي عوػد سػفرى وبػد بػاؿ رسػوؿ اهلل
ِ
إممػا اف يحػبس عػن
س عمػن تملِ ُ
ػك بُوتَػيُ" صػححي األلبػاهي كفػي بػالمرت ً
صلَّى اهلل عليػي وسػلم " -كفػى ًإممػا ا ْف تحػب َ
واوالدا وإذا بػػي يتػػركهم يتككفػػوف الوػػاس ويسػ لوف الوػػاس
إممػػا إف ربوػػا يسػػترعيي زوجػةً
ً
مػػن يملػػك بوتػػي كفػػى باإلهسػػاف ً
ويتركهم في ِعوز وفي احتياج وًو بادر على اإلهفاؽ عليهم وًو بادر علػى اف يعطػيهم ًػها وسػعي اإلمػم والعيػاذ بػاهلل
ألف الوفاة على الزوجة الوفاة على األوالد ًػهى هفاػة واجبػة يوبغػي علػى اإلهسػاف اف يكػ اًلػي وهفسػي عػن المسػ لة
واف يسػػعى إلػػى ذلػػك ليُ ػؤجر مػػن اهلل -سػػبحاهي وتعػػالى -إ ًذا يتػػرؾ الوفاػػة لمػػن تجػػب علػػيهم الوفاػػة ببػػأ اف يسػػافر

وكهالك يُستحب للمسافر اف ياوؿ اذكار المايم ويزيد عليها األذكار الباصة بالسفر وسي تي موها شػيت علػى سػبيأ
التفصيأ وعليي اف يعلم علم ِ
الابلة ببأ ما يسافر اللي ًي األحكاـ باى المتعلاػة بالسػفر وإحوػا إف شػات اهلل هُفػرد لهػا
لاات بإذف اهلل -سبحاهي وتعالى -يعرؼ اوبات الصالة والبلد اللي ًو رايحهػا دي ًيػؤدي فيهػا الصػالة إزاي ويفهػم

ويعػػرؼ فػػرؽ التوبيػػت بػػين البلػػد والمكػػاف دى ععػػاف لمػػا تحلػػر الصػػالة ًيصػػلي إزاي واتجػػاى الابلػػة ًيكػػوف إزاي
ودلػوبتي األمػػور دي اسػهأ مػػن زمػاف يعوػػي اآلف دلػوبتي بوصػػلة صػغيرة ياػػدر يعػرؼ موهػػا فػارؽ التوبيػػت سػهأ إف ًػػو
يتعرؼ عليي بفلأ اهلل -سبحاهي وتعالى -لكن ال يعطي لهها األمر باؿ ويسافر كػدى وياػوؿ لػك اصػأ اهػا مػن عػارؼ
اصلي وال مصلين واعمأ إيي ًها خط كبير وخطر شديد ال يوبغي على اإلهساف يباى يتعلم األحكاـ ليتعرض ليها.
يجب اف يعلم المسافر كي سيصوـ في البلد المسافر إليها
ػثال رملػاف ًيجػي عليػي
مثال في بلد زي إيطاليا او ما شابي الوهار طويأ ج ًدا وًو ًيجيلػي صػياـ ًوػاؾ م ً
واحد مسافر ً
وًػػو فػػي اموػػات السػػفر طيػػب فػػي ًػػهى الحالػػة يعػػرؼ ًيصػػوـ إزاي ويفطػػر إزاي وإيػػي ًػػي مواعيػػد موعػػد آذاف الفجػػر
وإمتى بزوغ الفجر في ًهى البلد وامتػى وػروب العػمس طيػب عػارؼ إف بلػد فيهػا فجػر وفيهػا وػروب مهمػا طػاؿ ًػو
ُمطالب إهي يصوـ يصوـ من الفجر للغروب ألف بوسمع اشيات واحد ياوؿ لي إيي اصػأ الصػياـ طويػأ وسػاعات اليػوـ
بيوصأ فيي لغاية الغروب  22ساعة او ما شابي ففي الحالة دي ببتػار ابػرب بلػد عربػي واصػوـ معاًػا يصػوـ بمزاجػي
ػرعا ميػوفعن إف إهػت تُا ِػدر بػدر الصػياـ
كدى  9 8ساعات  92 90في اليوـ ويسيب بايػة األشػيات ًػها ال يجػوز ش ً
إال في بلد مفػين فيػي شػروؽ ومفػين فيػي وػروب مفػين فيػي مابيحصػلن فيػي بػزوغ للفجػر ومابيحصػلن فيػي وػروب

ػثال او كلهػا ههػار دي مسػ لة اخػرى دى بياػدر بػدرًا
للعمس يعوي يا إما بلد كلها ليأ عود الاطب باا فكلهػا ليػأ م ً
على ابرب بلد ليها لكن بداـ اف الفجر بيطلع والعمس بتغرب حتى لػو الوبػت طويػأ فاتحمػأ واف شػات اهلل صػوـ
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ؤجر اف شات اهلل -سبحاهي وتعالى -يعوي مػاتكوهن بتاػبض بػاليورو وتصػوـ زي اللػي بياػبض بالمصػري اسػتحمأ باػا
وتُ َ

شويي في ًها المااـ إذًا خالصة المس لة اف اإلهسػاف يػتعلم األحكػاـ الباصػة بالسػفر وًػها اللاػات ُم َعػد لهػها احبتػي

في اهلل يباى دى اللي اإلهساف يوبغي عليي اف يستحلرى ببأ اف يسافر األمور اللي عليي إهي يراعيها.

متواكال
ال يوبغي على المؤمن اف يكوف
ً
مػػن آداب السػػفر إسػػتحباب التػػزود بػػالحالؿ الطيػػب لنسػػفار اف يتػػزود اإلهسػػاف بػػالحالؿ الطيػػب معػػي بػػاؿ اهلل -
ِ ِ
ِ
ِ
ػاؿ لَِفتَػػاىُ" دى محػػأ
ػاوَزا بَػ َ
سػػبحاهي" -فَػلَ َّمػػا بَػلَغَػػا َم ْج َمػ َػع بَػ ْيو ِه َمػػا هَسػػيَا ُحوتَػ ُه َمػػا فَاتَّ َب ػ َه َس ػبيلَيُ فػػي الْبَ ْح ػ ِر َسػ َػربًا*فَػلَ َّمػػا َجػ َ
ِ ِ
العاًد "بَ َ ِ
ِ
صػبًا" الكهػ  62:69اإلهسػاف يتػزود بػالحالؿ الطيػب وإذا
اتهَا لََا ْد لَايوَا من َس َف ِرهَا ًََٰ َها هَ َ
اؿ ل َفتَاىُ آتوَا وَ َد َ
كاف البلد اللي ًو سافرًا او الطري م ًوؿ يكوف معي الماؿ او األشيات اللي يستطيع إف ًو يستجلب بيهػا األشػيات
لكن اإلهساف يعرض هفسي فػي طريػ او فػي بلػد ومعهػوش ال زاد وال زواد وال مػاؿ وال مػا شػابي يتاػود بػي ويتػرؾ هفسػي
كال علػػى اهلل -سػػبحاهي وتعػػالى -فػػي حاجػػي إسػػمها األخػػه باألسػػباب فمػػن ػػموها التػػزود
دى إسػػمي تواكػػأ لػػيس تػػو ً
لا حدي ابن عباس :كػاف اًػأ الػيمن يحجػوز وال يتػزودوف الحػدي " عػ ِن ابػ ِن
بالحالؿ الطيب والدليأ على ًها اي ً
ٍ
عبَّ ٍ
ػزودو َف
يتزودو َف َ
اس َ
ػيم ِن يح ذجػو َف وال يت َّ
باؿ كاهوا يح ذجو َف وال َّ
ػأ الػيم ِن او ه ٌ
ػاس مػن ْاً ِػأ ال َ
باؿ ابػو مسػعود كػا َف ْاً ُ
هزؿ اللَّػػيُ سػػبحاهَيُ َوتَػ َػزَّو ُدوا فَػِإ َّف َخ ْي ػ َػر الػ َّػز ِاد التَّػ ْاػ َػوى اآلي ػةَ" صػػححي األلبػػاهي ياػػوؿ لػػك اهػػا
المتوِّكلػػو َف ف ػ َ
وياولػػو َف هحػ ُػن َ
مسافر احج باا وسايبها على اهلل وخارج كػدى وخػالص ًكػها مػا ًػو كػأ شػيت علػى اهلل بػس ربوػا ًػو اللػي امرهػا إهوػا
ه خه بإيي؟ باألسباب العاًد ياولوف :هحن المتوكلوف فإذا بدموا مكػة معهػوش فلػوس معهػوش مػاؿ معهػوش اكػأ
معهػػوش شػػرب يعمػػأ إيػػي؟ يسػ لوف الوػػاس يػػهؿ هفسػػي وفػػي الحػػدي مػػا يوبغػػي لمػػؤمن اف يػُ ِػهؿ هفسػػي الحػػدي " ال
يوبغي لمؤم ٍن اف ي ِه َّؿ هفسي  :يتعرض ِ
للبالت لِ َما ال يُ ِطي ُ " صححي األلباهي.
ُ
ُ
َ
بركة المؤمن تكوف في البكور
المفػػروض اإلهسػػاف ال يُع ػ ِرض هفسػػي ألشػػيات تجعلػػي ياػػع فػػي مهلػػة ف ػ هزؿ اهلل -سػػبحاهي وتعػػالىَ " -وتَػ َػزَّو ُدوا فَػِإ َّف َخ ْي ػ َػر
الز ِاد التَّػ ْا َو َٰى" البارة 997:ف مر اهلل -سبحاهي وتعالى -بالتزود لهها الماػاـ كػهلك احبتػي البكػور يُسػتحب لإلهسػاف
َّ
عمومػػا الرسػػوؿ -ص ػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم -بػػاؿ:
إذا كػػاف او اراد اف يسػػافر وإف كػػاف اي ً
لػػا يصػػح السػػفر بالليػػأ لكػػن ً
اوؿ
عػػا بعػػثهم َ
اللهػػم بػػارؾ ألمتػػي فػػي بكورًػػا الحػػدي " اللهػػم بػػا ِر ْؾ ألمتػػي فػػي بكورًػػا وكػػاف إذا بعػ َسػ ِريَّةً او جي ً
اوؿ الوهػا ِر فػ مْػ َرى وكثُػ َػر مالُػي" صػحيح ابػن حبػاف السػفر فػي
تاجرا فكاف يبع ُ فػي تجارتِػي َ
الوها ِر باؿ  :وكاف ٌ
صبر ً
دائمػا بيػ تي معػي البيػر والبركػة فػإذا اسػتطاع اف يػُبَ ِّكػر كػاف اولػى فػي حالػي
جميع األوبات جػائز لكػن ً
عمومػا التبكيػر ً

واهلل تعالى اعلى واعلم.

يُباح للمسلم اف يسافر في اي يوـ
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لػػا كػػاف الوبػػي -ص ػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم -بيسػػتحب السػػفر فػػي يػػوـ البمػػيس وخػػرج يػػوـ
وعوػػك كعػػب ابػػن مالػػك اي ً
البميس في وزوة تبوؾ -صلَّى اهلل عليػي وسػلم -وكػاف يحػب اف يبػرج يػوـ البمػيس لػيس معوػى ًػها إف ًػو مكػروى
لي إهي يسافر في يوـ تاهي ال دي إسمها مباحات يُباح إهك تسافر في اي وبػت علػى الػراجح حتػى فػي يػوـ الجمعػة

حتػػى فػػي يػػوـ الجمعػػة علػػى ال ػراجح مػػن ابػػواؿ العلمػػات يسػػتطيع اإلهسػػاف إف ًػػو يسػػافر ولػػيس عليػػي حػػرج فػػي ًػػها
الماػػاـ ألف األصػػأ فػػي األشػػيات اإلباحػػة األصػػأ فػػي األشػػيات ِ
الحػػأ ماهاػػدرش هػ َّػدعي ُحرمػػة شػػيت او هموػػع مػػن شػػيت
بدوف دليأ موجب من العرع والعرع الحمد هلل فيي سعة واإلهساف يستطيع ايوى المسافر لػي احكػاـ وممكػن يجمػع
وممكػػن يبسػػر ويسػػافر فيصػػح إهػػي يسػػافر فػػي اي يػػوـ سػػوات كػػاف يػػوـ خمػػيس جمعػػي سػػبت اي ايػػاـ فهػػي مفػػين
إشػػكالية لكػػن إذا فعػػأ ذلػػك ت سػػيًا فيمػػا كػػاف يحبػػي الرسػػوؿ او مبالغ ػةً فػػي فعػػأ الوبػػي -ص ػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم -كػػاف
اعمم لنجر.

الفرؽ بين سون العادات وسون المعامالت
عودها عايزين هاوؿ في حاجي اسمها في السون يعوي حاجي اسػمها سػون عػادات وحاجػي اسػمها سػون عبػادات يعوػي
فػػي اشػػيات فعلهػػا الوبػػي -صػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم -باصػػد التاػػرب إلػػى اهلل -سػػبحاهي وتعػػالى -علػػى سػػبيأ السػػوية فهوػػا

اإلهسػػاف يتسػػون بهػػا ويفعلهػػا ليُػؤجر ويكػػوف بػػد ابتفػػى ًػػدي محمػػد واسػػتن بسػػوتي -ص ػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم -ويكػػرى
لإلهساف اهي بدوف داعي اف يترؾ ًهى السون التي فعلهػا الرسػوؿ تاربًػا لكػن فػي اشػيات اخػرى فعلهػا الوبػي علػى سػبيأ
ػثال احياهًػا يلػبس
العادة -صلَّى اهلل عليي وسلم -فعلها على سبيأ العادة فما فعلػي علػى سػبيأ العػادة كػ هواع اللبػاس م ً

عمامة احياهًا يالعها ما فعلي على سػبيأ العػادة مػن فعلػي باصػد الت سػي يعوػي كمػاؿ الت سػي بػالوبي اُجػر ومػن تركػي ال
حرج عليي ألف فعلي إيي اسمي كماؿ الت سي بهدي محمػد -صػلَّى اهلل عليػي وسػلم -زي كػاف مػين سػيدها عبػد اهلل ابػن
عمر كاف بيت سى بالوبي في كأ حاجي حتى في امور العادات في امور العادات البسيطة المكاف اللػي الوبػي سػافر فيػي
والوابة لفت بي مرتين يل مرتين وًو مسافر ًكها دي إسمها إيػي فػرط محبػة لرسػوؿ اهلل -صػلَّى اهلل عليػي وسػلم-
لكن ًأ عموـ الواس مطالب موهم ًها ًأ عموـ الصحابة فعلوا ًها؟ اب ًدا يباى فيي فػرؽ بػين سػون العػادات وبػين
لػػا شػػيئًا مػػن األجػػر واهلل -
سػػون العبػػادات فمػػاف كػػاف مػػن العػػادة والوبػػي فعلػػي وإهسػػاف فعلػػي باصػػد الت سػػي ال يُحػػرـ اي ً

تعالى -اعلى واعلم.

يُستحب في السفر إتباذ الدليأ

كػػهالك يُسػػتحب لإلهسػػاف إتبػػاذ الػػدليأ فػػي السػػفر لمػػن خعػػي علػػى هفسػػي اف يلػػأ الطري ػ خػػد الػػدليأ باػػا بتػػاع
السفر ولو مفين دليأ باا عودؾ جوجأ إيرث اشتغأ باا ما ًو في دليأ اًو معاؾ يباى اتعلم األشيات اللػي اهػا مػا
لن بيها في اموات الطري واعرؼ األشيات اللي اها اعرؼ ذاًػب لمكػاف ببػأ مػا اذًػب اخػد باألسػباب احبتػي فػي
اهلل اسافر إزاي ًمعي إزاي طب إيي ًو الطري ؟ طب فيي حد يوصلوي؟ حػد عػارؼ الطريػ معايػا ًسػ ؿ ًسػتطيع
إف اها اصأ لكي ال اوبع هفسي في مليعة وفي ًلكػة ألف اإلهسػاف ُمطالػب إف ًػو ي خػه بهػهى األسػباب داخػأ فػي
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مس لة الدليأ دى زي ما بلوػا البػرائ علػى الوػت او جوجػأ إيػرث او مػا شػابي او اي هػوع ًياخػدًا و ًيعػرؼ يمعػي
طبعػا مػن
بيها وًكها إلى وير ذلك بس بال جي إس بي اهلل يكرمكم جي بي إس علعاف مػا تػودكن فػي حتػي تاهيػي ً
مفعلي اوي احبتي في اهلل الدليأ على ًهى المس لة اف الوبي -صلَّى اهلل عليي وسلم -كمػا تعلمػوف إسػتئجر وابػو بكػر
ػوؿ ِ
اهلل
رجػ ًػال فػػي اموػػات الهجػػرة يعوػػي مػػن بوػػي الػػديأ وًػػو مػػن بوػػي عبػػد ابػػن عُػدي ًاديًػػا خريتػػا الحػػدي " اسػػت َج َر رسػ ُ
ِّيأ ًاديًا ِخ ِّريتًا وًو علػى ديػ ِن كفػا ِر بػر ٍ
صلى اهلل عليي وسلم وابو بكر رج ًال ِمن بوي الد ِ
ين فػدفعا إليػي راحلتيهمػا
ػاؿ ف تاًمػػا براحلتَػ ْيهمػػا صػػبح مػ ٍ
ػالث ليػ ٍ
ػالث" صػػحيح الببػػاري اي إهسػػاف مػػاًر بػػالطري
ػار مػػوٍر بعػ َد مػ َ
َ
وواعػػداى وػ َ
لا من اآلداب.
خصوصا في األرا ي الصحراوية وما إلى وير ذلك فهها اي ً
ً
ما ياولي المسافر لمودعيي عود السفر

واموػػات السػػفر ياػػوؿ المسػػافر لمودعيػػي مػػا مبػػت عػػن رسػػوؿ اهلل -ص ػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم :-فعػػن موسػػى ابػػن ورداف
باؿ:اتيت ابا ًريرة ر ي اهلل عوي اودعي فااؿ اال اعلمك يا ابن اخي شيئًا علمويي رسوؿ اهلل -صػلَّى اهلل عليػي وسػلم-
اردت
موسػػى بػػن َورداف ُ
ابولػػي عوػػد الػػوداع بلػػت بلػػى بػػاؿ :بُػػأ اسػػتودعك الػػهي ال تلػػيع ودائعػػي الحػػدي " َعػػن َ
ػوؿ ِ
ػك شػيئًا حفمتُػيُ ِمػن رس ِ
اهلل صػلَّى
ػك فا َ
ػاؿ  :يػا بػن اَخػي اعلِّ ُم َ
ػت َ :اودِّعُ َ
ػت ابػا ًريػرَة فال ُ
البروج إلى سػف ٍر ف تي ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح إحػدى رواياتػي و
اهللُ عليي وسلَّ َم عو َد
بلت  :بلَػى ب َ
ػيع ودائعػيُ ًػها لَفػ ُ
ِ
ػاؿ  :ف سػتَودعُ َ
الوداع ؟ ُ
ك اهللُ الػهي ال تَل ُ
ٍ
ػوؿ ِ
موسى َعن ابي ًري َػرةَ َّ
ػاؿ  :فػي آخػ ِرىِ او ال
َّع رج ًػال فػه َكرىُ و ب َ
اف رس َ
اهلل صػلَّى اهللُ علي ِػي وسػلَّ َم ود َ
آخر َعن َ
في لفح َ

يبيب" حسوي ابن حجر فهها ياوؿ ًكها على سبيأ اإلستيداع ياػوؿ المسػافر ًػها لمودعيػي ويُاػاؿ للمسػافر عوػد
ُ
سفرا فااؿ عبػد اهلل إِهتمػر حتػى اودعػك كمػا
سفرى اي ً
لا ما مبت عن الااسم باؿ ُكوت ابن عمر فجاتى ٌ
رجأ فااؿ اريد ً
كاف رسوؿ اهلل يودعوا ما اجمأ الت سي بهدي محمد-صػلَّى اهلل عليػي وسػلم -فاػاؿ  :فودعػي بمػاذا؟ بػاؿ اسػتودعك
ػوؿ اللَّػ ِػي صػلَّى اللَّػػيُ عليػ ِػي
ػاؿ لػػي ابػ ُػن عمػ َػرً :لػ َّػم ِّ
َّعوػػي رسػ ُ
ديوػػك واماهاتػػك وخػػواتيم عملػػك الحػػدي " بػ َ
اود ْعػ َ
ػك كمػػا ود َ
ِ
ػك" صػححي األلبػاهي ًكػها ودي شػوؼ المسػ لة ألف المسػافر عُر ػة
استودعُ اللَّيَ ديوَك واماهتَك
وسلَّ َم
وخواتيم عملِ َ
َ
في طرياي يكوف عُر ة لهلكػة عُر ػة لكػها ًػو إسػتودع اهلل اًلػي ومػن يػودعهم وًػم كػهالك إسػتودعوى اهلل -سػبحاهي
وتعالى.-
وصايا يجب اف توصي بها كأ مسافر
لو تالحموا مما ذكرت في المادمة وًها ومن من اذكار السفر والركوب اللهم اهت الصاحب في السػفر إلػى ويػر
ذلػػك إال إف اكثػػر شػػيت المفػػروض يكػػوف العبػػد مستحلػػرى اموػػات السػػفر مس ػ لة حسػػن التوكػػأ علػػى اهلل -سػػبحاهي
وتعػالى -والتعلػ بػاهلل -عػػز وجػأ -مػػن توكػأ اهلل كفػػاى -سػبحاهي جػػأ فػي عػػالى -كػهالك يُسػػتحب الوصػية للمسػػافر
رجال باؿ :يا رسوؿ اهلل إهي اريد اف اسافر ف وصوي يباػى لمػا واحػد جػي ياػوؿ لػك اهػا
والدعات لي فعن ابي ًريرة اف ً

مسافر بردو إهت ت سيًا بهدي محمد توصيي بمثأ ًها على اساس المكاف اللي ًو ًيروحػي توصػيي بمػا يوفعػي فاػاؿ:
عليك بتاوى اهلل شوؼ وصية الوبي للمسافر عليك بتاوى اهلل -سبحاهي وتعالى -الحػدي " َّ
ػوؿ
اف رج ًػال بػاؿ يػا رس َ
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اهلل والتكبي ِر على ِّ ٍ
صوِي باؿ عليك بتاوى ِ
اهلل إهي اري ُد اف اسافر ف َو ِ
ِ
َّ
ػأ بػاؿ  :اللهػم اطْػ ِو لػي
َ ْ
كأ ُش ُرؼ فلمػا َولػى الرج ُ

السفر"حسوي األلباهي.
وً ِّو ْف عليي
البُػ ْع َد َ
َ
المسافر يحتاج إلى من يهكرى باهلل

الميزة دي في السفر مهمة إهك تاولها للمسافر مهمة ليي؟ إحوػا عوػدها بلوػا إف بعػض الوػاس عوػدى فكػر خطػ فػي اموػات
السفر إف ًو البلد اللي محدش يعرفي فيها يعمأ فيها اللي ًػو عػايزى بػداـ اهػا فػي مكػاف ماحػدش عرفوػي وفػي ذلػك
ط ًبعا امثػاؿ مػا اهػزؿ اهلل بهػا مػن خػالؽ إهػت بترابػب اهلل -سػبحاهي وتعػالى -سػوات فػي مكػاف الوػاس عارفػاؾ او مكػاف

ػب يايػك مػن الوبػوع
الواس من عارفاؾ فلهلك تاوى اهلل -سبحاهي وتعالى -اف تجعػأ بيوػك وبػين مػا يبعػدؾ اهلل حاج ً

فيػػي فهوػػا دى محتػػاج اإلهسػػاف إف ًػػو يتػػهكرى يتػػهكر مراببػػة اهلل -سػػبحاهي وتعػػالى -فػػي اموػػات السػػفر كػػي ال ياػػع ألف

ػثال
احياهًا اإلهساف في بلد واماكن بد يموعي الحيات من الواس او كها عن الوبوع في البط إحوا بوالبي بعض الوػاس م ً
في بوـ و في بعض البيئات ملتحػي ومػا ياػدرش ياػرب مػن لحيتػي وًػو فػي المطػار مسػافر يحلػ لحيتػي بػداـ مسػافر
رايػػح لػػي شػػهرين مالمػػي بػرا يباػػى اهػػت اآلف وبػػدا يتبلػػى حتػػى عػػن زيػػي يلػػبس اشػػيات إهػػت لػػو عػػايز تلػػبس اشػػيات مباحػػة
مفين إشكالية عايز تعمأ اشيات مباحة مفين إشكالية.
ال تووي في سفرؾ التبلي عن ديوك وسوة هبيك

لكػػن إهػػك تكػػوف هػػاوي مػػن سػػاعة السػػفر إهػػك تتبلػػى عػػن ًػػدي محمػػد -صػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم -وإهػػك تتبلػػى عػػن

إبتدات واهت معتاد وجوبهػا وعػارؼ إههػا واجبػي وًتفعػأ ًػها وًتبتػديت مػن اوؿ الطريػ إهػك هػاوي تتحلػأ ممػا
اللحية
ً
امرؾ العرع بي سوات كاف واجبات او كاف سون باديت باا إيي اها ًبتدي اهطل اإلهطػالؽ مػا بيكػوهن فػي البُعػد عػن

طاعة اهلل -سبحاهي وتعالى -بأ بيكوف مع اهلل ومع الارب من اهلل -سػبحاهي وتعػالى -لػهلك مهػم جػ ًدا اف المسػافر
اهلل والتكبيػ ِر علػػى كػ ِّ ٍ
يػ َه َّكر بهػػها "عليػػك بتاػػوى ِ
َّ
وًػ ِّػو ْف عليػػي
ػأ بػػاؿ  :اللهػػم اطْػ ِو لػػي البُػ ْعػ َد َ
ً
ػأ ُشػ ُػرؼ فلمػػا َولػػى الرجػ ُ
ػفر" فوسػػتفيد اف هوصػػيي بمػػا يوفعػػي التكبيػػر علػػى اي شػػيت مرتفػػع ياػػوؿ اهلل اكبػػر كػػهالك طػػالع مزلاػػاف باػػا طػػالع
الس َ
ٍ
فعودئه ًها امر واية في األًمية.
جبأ طالع كها في اموات السفر اوصيي بتاوى اهلل اوصيي بما يوفعي
ابوى ما يتحصن بي المسافر ًو التوكأ اهلل -سبحاهي وتعالى-

اسػتَػ َويْػتُ ْم َعلَْي ِػي َوتَػ ُاولُػوا
كهالك يراعي المسافر اذكار الركػوب للدابػة بػاؿ اهلل -سػبحاهي " -مُ َّػم تَػ ْه ُك ُروا هِ ْع َمػةَ َربِّ ُك ْػم إِذَا ْ
َّ ِ
ِ
ػاؿ
ين* َوإِهَّػػا إِلَػ َٰػى َربِّػوَػػا لَ ُمو َالِبُػػو َف" الزخػػرؼ  94:93وبػػاؿ -تعػػالىَ " -وبَػ َ
َّر لَوَػػا ًََٰػ َها َوَمػػا ُكوَّػػا لَػػيُ ُم ْاػ ِره َ
ُسػ ْػب َحا َف الػػهي َسػػب َ
ارَكبػػوا فِيهػػا بِسػ ِػم اللَّػ ِػي مجراًػػا ومرسػػاًا ۚ إِ َّف ربِّػػي لَغَ ُفػ ِ
ػيم" ًػػود 49:فاإلهسػػاف يسػػمي اهلل -سػػبحاهي وتعػػالى-
َ ْ َ َ َ ُْ َ َ
ٌ
ػور َّرحػ ٌ
ُْ َ ْ
َ
وياػػوؿ ادعيػػة الركػػوب علػػى الدابػػة وموهػػا احبتػػي فػػي اهلل عػػن ابػػن عمػػر ر ػػي اهلل عوػػي اف رسػػوؿ اهلل -صػلَّى اهلل عليػػي
خارجا إلى سػف ٍر كبػر مالمًػا مػم بػاؿ :سػبحاف الػهي سػبر لوػا ًػها ومػا كوػا لػي ماػرهين
وسلم -كاف إذا استوى على بعيرى ً
وإها إلى ربوا لموالبوف اللهم إها هس لك في سفرها ًػها البػر التاػوى ومػن العمػأ مػا تر ػى اللهػم اهػت الصػاحب فػي

السػػفر والبليفػػة فػػي األًػػأ اللهػػم إهػػي اعػػوذ بػػك مػػن وعثػػات السػػفر وكةبػػة المومػػر وسػػوت الموالػػب فػػي المػػاؿ واًػػأ
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ِ
رسوؿ اللَّ ِي صلَّى اللَّيُ ِ
الحدي " َّ
ػاؿُ :س ْػب َحا َف
خارجػا إلػى سػف ٍر كبَّػ َػر مالمًػا م َّػم ب َ
اف َ
ْ
عليي وسلَّ َم كا َف إذا استوى علػى بعيػ ِرى ً
َّ ِ
ِ
ك فػػي سػ َف ِرها ًػػها البػ َّػر والتَّاػػوى ومػ ِن
ين َوإِهَّػػا إِلَػػى َربِّػوَػػا لَ ُم ْوػ َالِبُػػو َف .اللَّهػ َّػم إهِّػػي اسػ لُ َ
َّر لَوَػػا ًَػ َها َوَمػػا ُكوَّػػا لَػػيُ ُم ْاػ ِره َ
الػػهي َسػػب َ
ِ
السػف ِر والبليفػةُ فػي األًَ ِػأ
ػت َّ
هم ِّ
ػاحب فػي َّ
سفرها ًها اللَّ َّ
العمأ ما تر ى اللَّ َّ
هم اط ِو لوػا البعػ َد اللَّه َّػم اه َ
الص ُ
ًوف عليوا َ
ِ
ِ
اد في َّ
رجع بالَ َّ
هن وز َ
علي ِػي وسػلَّ َم وجيو ُشػيُ
هن آيبو َف تائبو َف عابِدو َف لربِّوا حامػدو َف َ .وكػا َف الوَّب ذػي صػلَّى اللَّػيُ ْ
والماؿ  .وإذا َ
إذا علَوا الثَّوايا كبَّروا وإذا ًبطػوا سػبَّحوا فو ِ
ػك " صػححي األلبػاهي الحمػوا الػدعات دى وتفكػروا
ػعت َّ
الصػالةُ علػى ذلِ َ
َ
ُ
فيػػي والمسػػافر لػػو تفكػػر فيػػي كلػػي توكػػأ علػػى اهلل -سػػبحاهي وتعػػالى -ومراببػػة هلل واسػػتعاهة بػػاهلل ابػػوى مػػا يَتحصػػن بػػي
المسافر ًو التوكأ اهلل -سبحاهي وتعالى -احبتي في اهلل.
يُستحب الرفاة في السفر

كهالك يُستحب لإلهساف طلب الرفاة في السفر اها كاف بعض معايبي ت سيًا بهدي الوبي -صػلَّى اهلل عليػي وسػلم-

يعوػي ًػػو يبحػ عػػن حػد يسػػافر معػاى لػػو مفػين حػػد يوتمػر ممكػػن ي جػأ السػػفر سػاعي وسػػاعتين لحػد امػػا يالبػي حػػد
معاى ععاف يباى ُرفاي عن ابن عمر ر ي اهلل عوي عن الوبي -صػلَّى اهلل عليػي وسػلم -بػاؿ والحػدي صػحيح بػاؿ:
ِ
ػب بليػ ٍػأ وحػ َدى" صػػحيح الببػػاري كػػها بػػاؿ -صػلَّى اهلل عليػػي
ػاس مػػا فػػي الوحػػدة مػػا اعلػ ُػم مػػا سػػار راكػ ٌ
"لػػو يعلػػم الوػ ُ
طبعا ًوا العلمات خصػوا ًػهى األحاديػ وذكروًػا مػوهم العػيا األلبػاهي عليػي رحمػة اهلل وويػرى
وسلم -لو يعلم الواس ً
بالوا ب ف ًها يت كد في األماكن التي تكوف موحعة اموات السفر زي صحرات باحلػة زي كػها إلػى ويػر ذلػك فالعػاًد
ِ
ػب بلي ٍػأ وحػ َدى" وعػن عبػد اهلل ابػن عمػرو اف رسػوؿ اهلل -صػلَّى
الواس مػا فػي الوحػدة مػا اعل ُػم مػا سػار راك ٌ
"لو يعلم ُ
ِ
ِ
ب " حسوي األلباهي فاإلهساف لما يكوف ًكػها
اكب شيطا ٌف والراكباف شيطاهاف والثالمةُ َرْك ٌ
اهلل عليي وسلم -باؿ "الر ُ
فػي معػدؿ ًػها طيػب دى هفهمػي إزاي؟ العػيا األلبػاهي عليػػي رحمػة اهلل بػاؿ فػي الصػحيح :ولعػأ الحػدي اراد السػػفر
في الصحارى والفلوات التي بلما يرى المسافر فيها احد مػن الوػاس فػال يػدخأ فيهػا السػفر اليػوـ فػي الطػرؽ المعػدة
الكثيرة المواصالت.
ما ًو الت مير في السفر؟
كػهالك احبتػي فػي اهلل مػن آداب السػفر التػ مير فػي السػػفر إذا كػاهوا مجموعػة يسػيروف مػع بعلػهم فعػن عمػر ر ػػي
ذاؾ امي ٌػر
اهلل عوي باؿ :إذا كوتم مالمة في سفر ف ِّمروا عليكم احدكم الحدي " إذا كوتم مالمةً في سف ٍر فػ ِّمروا احػ َدكم َ
َّامرى ُ ِ
مرفوعػا إلػى رسػوؿ اهلل وروي
طبعػا ًػها الحػدي روي
ً
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليي وآلػي وسػلم " صػححي العػوكاهي ً
من بوؿ عمر والصواب على خالؼ بين المحدمين الصواب اهي من بوؿ سيدها عمر ر ػي اهلل عوػي وار ػاى إسػتفاد
خصوصػا إذا
موي إستحباب إف الواس لما تمعي مع بعض تمعي موممة يباى فيي هوع من الوماـ مايبااش فيي ًرجلػة
ً
كاهت باى رحالت او اشيات كهالك سوات رحالت الحج العمرة لو رحػالت ترفيهيػة او اي شػيت او هػوع مػن السػفر

طبعػػا فػػي ويػػر معصػػية اهلل -
يباػػى فيػػي هػػوع مػػن التومػػيم وفيػػي مسػػئوؿ يباػػى ًػػها المسػػئوؿ كالمػػي يتسػػمع ويُراعػػى امػػورى ً

سبحاهي وتعالى -إهما الطاعة في المعروؼ.
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طبعػا مػن عػػادة
فهػها الماصػود بمسػ لة التػ مير إف ًػو يػ ِّمروا احػد إلحػػدث الومػاـ ويسػيروا بطرياػة يعوػػي سلسػلة ألف ً

الواس فػي السػفر تبتلػ وجهػات الوػاس دى ياػوؿ ال همعػي دى هاعػد ال دى هسػتريح دى هاػ

طػب هػروح مػن ًوػا

طبعػا الماصػود
يباى ًوا يكوف فيي واحد لي الارار الحاسم عود االختالؼ يباى ي ِّمروا عليهم احدًم في ًها المااـ ً

بمسػ لة اإلمػػارة والطاعػة ًوػػا فػي الطريػ األصػأ إف اإلهسػػاف لمػػا بيوػزؿ فػػي بلػد دخػػأ تحػت إمػػرة ًػهى البلػػد خػػالص
ميػػوفعن بلػػد يباػػى فيهػػا اميػرين ًكػػها او داخػػأ تحػػت إمػػرة البلػػد اللػػي ًػػو هػػازؿ فيهػػا او إمػػرة سػػلطاهها لكػػن إحوػػا
بوتكلم في اموات الطري فيكوف فيي واحد لي الكلمة لتيسير األمور وي ِّمروا عليهم كما باؿ عمر ر ي اهلل عوي وار اى.
يوبغي على المراة اف ال تسافر إال بمحرـ

كهالك يوبغي على المػراة احبتػي فػي اموػات السػفر اف تسػعى إلػى اف تسػافر بمحػرـ عػن ابػن عبػاس ر ػي اهلل عوهمػا اف
ٍ
ِ
َّ
ػأ
ػأ بػػامراة وال تسػػاف َر َّف امػراةٌ وإال معهػػا محػ ٌ
ػرـ  .فاػػاـ رجػ ٌ
سػػمع الوبػػي -صػلى اهلل عليػػي وسػػلم -ياػػوؿ" ال يبلػ َػو َّف رجػ ٌ
ػوؿ ِ
اهلل اكتُتِبػػت فػػي وػػزوةِ كػػها وكػػها رايػػح الغػػزوة دي وخرجػػت امراتِػػي حاجػةً مسػػافرة للحػػج بػػاؿ :
فاػػاؿ  :يػػا رسػ َ
فح َّج مع امراتِك" صحيح البباري فهها فيػي بيػاف إلػى اًميػة وجػود المحػرـ فػي السػفر بالوسػبة للمػراة وإف
اذًب ُ
ْ
كاف مس لة المحرـ في السفر فيها هوعٌ مػن التفصػيأ األصػأ والػهي يوبغػي علػى المػراة اف تراعيػي ًػو وجػود المحػرـ
بمثابػػة األمػػن لهػػا ودى مػػن حفػػاظ اإلسػػالـ علػػى المػراة إهػػي يكػػوف معهػػا مػػن يحػػافح عليهػػا إلػػى ويػػر ذلػػك لكػػن احياهػُػا
تُػ َادِّر المسػ لة باػدرًا عوػد االحتيػاج العػديد للسػفر ورشػاد المػراة ووجػود الصػحبة اآلموػة فتكػوف عودئ ٍػه تتوػزؿ فتػوى
رفعا للحرج في ًها المااـ لكػن احوػا بوػتكلم ًوػا علػى
وبوؿ األحواؼ وويرًم في ًها المااـ بالجواز عود اإلحتياج ً
ػاال ألمػر
األصأ على الطبيعي اف المراة لما تسافر يكوف معهػا إيػي؟ يكػوف معهػا محػرـ وتراعػي وجػود المحػرـ معهػا إمتث ً

العرع وتسير بهلك على ًدى وتاى من اهلل -سبحاهي وتعالى.-
الارعة بين الزوجات عود السفر

طيب كهلك بداـ دخلوا فػي مسػ لة الوسػات برعػة الرجػأ بػين ازواجػي إذا اراد السػفر بإحػداًن يعوػي رجػأ متػزوج اكثػر
مػػن إمػراة ويريػػد اف يسػػافر فعودئػ ٍػه ياخػػد دي وال ياخػػد دي وال ياخػػد دي ًوػػا يعمػػأ إيػػي فػػي مثػػأ ًػػهى األمػػور يبتػػار
برعة عن عائعة ر ي اهلل عوي بالت :كاف الرسوؿ -صلَّى اهلل عليي وسػلم -إذا اراد اف يبػرج اهػا حاسػس إف بعػض

اللػػي ًيسػػمعوهي ًياولػػوا إحوػػا البيػػين واحػػدى بػػس ععػػاف تاػػوؿ لػػي هسػػات او مػػا شػػابي إلػػى ويػػر ذلػػك ربوػػا يعوػػي يػػزوج
الصػػالِ ِحين ِمػػن ِعبػ ِ
ِ
ػاد ُك ْم
ػام َٰى ِمػػو ُك ْم َو َّ
َ ْ َ
شػػباب المسػػلمين وهسػػات المسػػلمين والوسػػات الػػهين لػػم يتػػزوجن" َواَهك ُحػػوا ْاألَيَػ َ
ِ
طبعا مع الت كيد على اف التعدد ال يصلح لكأ احد دي مس لة مهمي ولي ػوابطي لهػها الماػاـ
َوإِ َمائ ُك ْم" الوورً 32:
كاف الرسوؿ -صلَّى اهلل عليي وسلم -إذا اراد اف يبرج ابرع بين ازواجي ف يتهن خرج سهمها خرج بها رسػوؿ اهلل -
ِ
ِ َّ
ص ػلِّى اهلل عليػػي وسػػلم -الحػػدي " كػػاف رسػ ُ ِ َّيته َّن
ػفرا ابػ َ
ػين هسػػائِي ف ػ ُ
ػرع بػ َ
ػوؿ اهلل ص ػلى اهللُ عليػػي وس ػل َم إذا اراد سػ ً
ػوهن يومهػػا وليلتهػػا ويػ َػر َّ
ػت يومهػػا
ػأ ام ػراةٍ مػ َّ
ػت َزْم َعػةَ وًبػ ْ
خػػرج سػػهمها خػػرج بهػػا معػػيُ وكػػاف يَػ ْا ِسػ ُػم لكػ ِّ
اف سػػودةَ بوػ َ
آداب السفر هن سلسلة "بصائر الووسن الثالث"
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ػوؿ ِ
وليلته ػػا لعائعػ ػةَ زوج الوب ػ ِّػي صػ ػلَّى اهللُ علي ػ ِػي وسػ ػلَّم تَبتغ ػػي ب ػػهلك ر ػػا رس ػ ِ
اهلل صػ ػلَّى اهللُ علي ػ ِػي وسػ ػلَّ َم " ص ػػحيح
ُ
َ
البباري.
الرف بالوسات في السفر
اللي ماشي مع زوجتي يا إخواهوا فػي السػفر اللػي واخػد وال امػي إرفػ بهػا إرفػ بزوجتػك فػي اموػات السػفر ألف السػفر
بالوسبة للمراة يبتل عن السفر بالوسبة للرجػأ المػراة ابػأ تحم ًػال ولػهلك سػفر الحػج والعمػرة بالوسػبة للمػراة هػوع
اهلل ًػأ علػى الوِس ِ
ػوؿ ِ
ػات
من اهواع الجهاد بالوسبة لها عليكن جهاد ال بتاؿ فيي الحج والعمرة الحػدي " بلػت يػا رس َ

ِجها ٌد باؿ جها ٌد ال بِتَ َ ِ
الح ّج والعمرةُ" صححي الوووي المػراة تحملهػا فػي السػفر اتعػب فاإلهسػاف يػرؤؼ بهػا
اؿ فيي َ :

لمػػا تكػػوف المػراة فػػي الحػػيض ُشػػرع الرحمػػة به ػا ُشػػرع عليهػػا التبفي ػ فػػي الصػػالة وفػػي الصػػوـ ألف الحالػػة الوفسػػية

بتتغير كهلك في السفر وجود اللع ووجػود المعػاة تجػد موػك رف ًاػا وحواهًػا مػا إلػى ويػر ذلػك مػن ماشػي معػيلها
العػػو كلهػػا وًػػو ماشػػي لوحػػدى او مػػا شػػابي وًػػو واخػػد تالتػػي متػػر بػػداـ وًػػي شػػايلي العػػو والعيػػاؿ فػػي ديلهػػا ومػػن

عارفي تمعي ًها ال يوبغي اف يكوف ًها.
الوبػػي فعػػأ خػػالؼ ًػػها -صػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم -الوبػػي جعػػأ ركبتػػي مػػداس ععػػاف اـ المػػؤموين تلػػع بػػدمها وتصػػعد
للجمأ عليي ًكها من الرف بوساتى -صلَّى اهلل عليػي وسػلم -وكػاف ماشػي يحوطهػا بعبايتػي -صػلَّى اهلل عليػي وسػلم-
عن اهس ابن مالك ر ي اهلل عوي اتي الوبي -صلَّى اهلل عليػي وسػلم -علػى بعػض هسػاتى ومعهػن اـ سػليم بػاؿ ويح ِ
ػك

رسوؿ ِ
اهلل صػلَّى اهللُ علي ِػي وسػلَّ َم فػي بع ِ
ػاؿ
ػالـ اسػو ٌد يا ُ
يا اهجعة رويدؾ سوبًا بالاواير الحدي " كاف ُ
ػض اسػفا ِرى وو ٌ
اهلل صلَّى اهلل ِ
رسوؿ ِ
رويدؾ سوبًا بالاواري ِر" صػحيح مسػلم
عليي وسلَّ َم " يا اهجعةُ !
ليُ  :اهجعةُ يحدو  .فااؿ ليُ ُ
َ
ُ
يعوػػي لمػػا تكػػوف ماشػػي إرفُػ بػػالاوارير بيهػػا بػػالمراة ًكػػها مػايكوهن واحػػد باػػا راكػػب عربيػػي وشػػاي مراتػػي عػػارؼ إههػػا
طبعػػا مػػن الوصػػائح لمػػا تكػػوف سػػاي إهػػت العربيػػة خلػػي زوجتػػك ورا ماتباػػاش جوبػػك تباػػى خايفػػي كػػأ
بتبػػاؼ اوؿ مػػا ً

شػػويي حاسػػب بتبػػاؼ مػػن الطريػ العػػاًد او ًػػي جوبػػك باػػا إيػػي إرفُػ بيهػػا مػػاتجين اإلهسػػاف يسػػير بطرياػػة عاليػػة
ج ًدا وًػو عػارؼ إههػا تبػاؼ وكػأ شػويي ًكػها ويفػرح بهػها الماػاـ ال رف ًاػا بػالاوارير ًكػها يباػى الرفاػي بػالمراة فػي
السفر.

دائما
الرف بالمراة ً

يعوي اها شيت يُهكر احد اإلخوة الواس يعوي في السفر مسافر ماعد مراتي جوبي وًػو سػاي فػي العربيػة ولػو جػي مطػب

كأ المطب بالعربيي زع لزوجتي مع إف ًو اللي ساي من تاولي لي على المطب ماعدًا هبطعػي مطبػات ًػها مػا
عموما دى من سمات الصالحين وًػو ًػدي
يوبغي اف يكوف الرف بالمراة في اموات السفر بارؾ اهلل فيكم والرف بها ً
محمد -صلَّى اهلل عليي وسلم -وفي السفر خاصة فيراعي اإلهساف ًهى المس لة.
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هوقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

األخه ب سباب سالمة وسيلة المواصالت

مسػ لة مهمػػي مراعػػاى مصػػلحة الػػدواب فػػي السػػير عػػن ابػػي ًريػػرة بػػاؿ :بػػاؿ رسػػوؿ اهلل -صػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم" -إذا
السػ ِ
سػػافَػرتُم فػػي ِ
ِِ
الب ْ ِ
األر ِ
ػوة البػػاص بػػاألرض بتطلػػع زرع وبتػػاع
ض و إذا سػػافَػ ْرتُم فػػي َّ
ػأ َحمَّهػػا مػػن ْ
ْ
صػػب فػ َ ْعطُوا اإلبػ َ
خلػػي اإلبػػأ وتمػػال وًكػػها ععػػاف تاػػوى علػػى السػػفر ًكػػها و إذا سػػافَػرتُم فػػي َّ ِ
الس ػ ْيػ َر و إذا
َس ػ ِرعُوا علَْيهػػا َّ
السػػوة ف ْ
ْ
ػواـ بِاللي ِػأ"صػححي األلبػاهي ًوسػتفيد مػن دى إيػي؟
اله ِّ
ػاجتوِبُوا الطَّ ِريػ َ فإهَّهػا طُ ُػر ُؽ ال َّػد ِّ
واب و َمػ َْوى َ
َع َّر ْستُم بِاللي ِػأ ف ْ
اهت عارؼ اهت واهػت ماشػي احياهًػا بتالبػي إفحػ سػيارتك ببػأ السػفر هفػس الفكػرة يباػى اهػت ببػأ مػا تسػافر خػه
باألسباب خه ب سباب السالمة وب سباب األماف تفح السيارة تعوؼ البوزين تعػوؼ ًكػها مػن األشػيات الحديثػة
ًكها زماف لما الوبػي كػاف بيسػافروا باإلبػأ فيػي خصػب اخليهػا تاػ ابػ لهػا شػويي اخليهػا تاكػأ وتعػرب فػي َّس ِ
ػوة
اسػػرع علعػػاف خػػاطر تلح ػ تػػروح وتلح ػ ًػػي تاكػػأ وتسػػتريح ومػػا إلػػى ويػػر ذلػػك إسػػتفدها إحوػػا مػػن دى فػػي وسػػائأ
المواصالت الحديثة األخه ب سباب سالمة وسيلة المواصالت فاإلهساف يراعي ذلك.
يجب األخه ب سباب السالمة عود اإلستراحة في السفر
"و إذا َع َّر ْستُم بِ ِ
ػواـ بِاللي ِػأ" مػايجين يوػاـ فػي اي حتػي فػي
اله ِّ
فاجتوِبُوا الطَّ ِري َ فإهَّهػا طُ ُػر ُؽ ال َّػد ِّ
واب و َمػ َْوى َ
الليأ ْ
مكاف ممكن يجي فيي معباف فيي كها اإلهسػاف يراعػي دى مػايوبغين إف اإلهسػاف يعػرض هفسػي للهلكػة وياػوؿ خػالص
ػطح لػيس بمحجػور فوبػع فمػات فاػد برئػت
دى ما اخدش باألسباب يعوي في الحدي واخػتم بػهلك مػن هػاـ علػى س ٍ
ػوؿ اللَّ ِػي صػلَّى اللَّػيُ ِ
علي ِػي" صػححي
موي الهمة الحدي " هَهى رس ُ
ػأ علػى س ٍ
ػاـ َّ
ػيس بمحجػوٍر ْ
ْ
عليػي وسػلَّ َم اف يو َ
الرج ُ
ػطح ل َ
األلباهي يعوي إيي الكالـ دى ععاف مس لة األخه باألسباب واحػد هػايم عوػدؾ سػطح مػالوش سػور ًػو طلػع بػاؿ لػك
اايأ عليي اتالب وبع مات طيب دى إيي؟ برئت موي الهمة اإلهسػاف لػو مػات موتػي بحػادث او مػا شػابي لػي األجػر اجػر
األلػم اجػػر الحادمػػة إلػي ويػػر ذلػػك ًػها برئػػت موػػي الهمػػة ألهػي مػػا اخػػه باألسػباب وفعػػأ ًػػها كػهلك فػػي اموػػات السػػفر
األخه ب سباب السالمة سوات واهت بتركن سوات واهت بتػريح سػوات واهػت بتوػاـ إلػى ويػر ذلػك فهػهى مسػائأ يوبغػي
على اإلهساف اف يراعيها ويعلم اهها من العرع وحثوا عليها رسوؿ اهلل -صلَّى اهلل عليي وسلم -كما في ًػها الحػدي
اهػػا هفسػػي الوصػػوص اللػػي اهػػا بلتهػػا واهػػا تعمػػدت ابػػوؿ الوصػػوص كاملػػة إههػػا تُحفػػح يريػػت لػػو الوصػػوص دي هحفمهػػا
خصوصػػا
عمومػػا وفػػي آداب السػػفر
ً
ويباػػى دى مػػن ػػمن حفػػح احادي ػ الوبػػي -ص ػلَّى اهلل عليػػي وسػػلم -التػػي توفعوػػا ً
هستفيد بها وخير الهدي ًدي محمد -صلَّى اهلل عليي وسلم -اكتفي في ًػهى الحلاػة بهػها الاػدر ولوػا تكملػة وتتمػة
في ٍ
لاات آخر سبحاهك اللهم وبحمدؾ اشهد اف ال إلي إال اهت استغفرؾ واتوب إليك.
تم بحمد اهلل
شاًدوا الدرس للوعر على الوت في بسم تفريغ الدروس في موتديات الطري إلى اهلل وتفللوا ًوا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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