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مقدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه

أمجعني.

أما بعد:
ففي اإلجازات املوسمية تكثر األسفار وتتنوع؛ فهي إما سفر عبادة وقربة؛

كحج أو عمرة ،أو زيارة مسجد النبي ^،أوصلة رحم ،أو دعوة إىل اهلل ،أوطلب
علم ،أوغري ذلك ،وإما سفرا مباحا؛ كالتجارة أو السياحة الرتوحيية املباحة ،وقد
يكون سفرا حمرما؛ كالسياحة املحرمة؛ أو السفر الرتكاب املنكرات ،أوللذهاب

إىل السحرة والكهنة والعرافني ،وعليه فالسفر عموما مفارقة األوطان ألغراض
دينية أو دنيوية.

وحكمه :حكم الغرض الذي ُأنشئ من أجله من وجوب ،أو استحباب ،أو

حتريم ،أو كراهة ،أو إباحة.

وللسفر آداب وفوائد وأحكام مجة ،نتناول شيئا منها عرب هذا الكتاب ،ثم

نختمه باإلجابة عن أسئلة مهمة تتعلق بالسفر وردت عىل موقع اإلسالم سؤال
وجواب «.»www.islam-qa.com

سائلني اهلل للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
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من فوائد السفر

للسفر فوائد عديدة ،وآثار محيدة ،ذكر بعضها الشافعي رمحه اهلل يف قوله:
تغرب عن األوطان يف طلب العال

وسافر ففي األسفار مخس فوائد

تفرج هـــم واكتســــاب معيشــــة

وعلـم وآداب وصحبـة ماجـــد

()1

 -1انفراج اهلم والغم:
إن املالزم للمكان الواحد ،يصاب بالسأم وامللل منه ،فتنتابه الرغبة يف

ضي ُق صدورهم ،ويغتمون
التجديد ،وهذا حال بعض املقيمني ،إذ قد يعرتهيم ما ُي ّ
به ،فيصابون بامللل والسآمة ويشعرون بالرتابة يف حياهتم ،فإذا سافر الواحد منهم

تغيرّ ت الوجوه من حوله ،واختلفت املشاهد واألجواء عليه ،فحينئذ يذهب
مهه وينرشح صدره.

 -2اكتساب املعيشة:
من ضاق عليه رزقه يف بلد ُنصح بالسفر إىل بالد أخرى طلب ًا للرزق ،قال

تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭼ [امللك .]15 :فكم من رجل سافر الكتساب الرزق ففتح اهلل عليه.
ليس ارحتال يف نفي الضنى سفرا

( )1ديوان اإلمام الشافعي (.)41

بل املقام عىل فقــر هو السفر

من فوائد السفر
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 -3حتصيل العلم:

كان أسالفنا ومن نقتدي هبم من األنبياء عليهم السالم والصاحلني ،يرحتلون

يف طلب العلم ،ويقطعون املسافات الطويلة أحيان ًا ألجل سامع حديث واحد

عن رسول اهلل ^ ،وقصصهم مبثوثة يف مصنفات أهل العلم قدي ًام وحديث ًا(.)1
 - 4اكتساب اآلداب:

املسافر العاقل حيرص يف سفره عىل لقاء العلامء واألدباء والعقالء؛ ليفيد من

علمهم ،ويكتسب من أخالقهم ما يكمل به جوانب شخصيته؛ ولينقل لغريه
فوائد وعرب سفره ،وهبذا تسمو طباعه وتتهذب أخالقه ،ويزداد علمه.

 - 5صحبة األخيار:
ويشهد لذلك احلس والواقع ،فمن سافر وجالس كرام الرجال واستمع إىل

أطايب كالمهم ،عاش محيدا ،وأمن الغوائل والرشور ،بخالف غريه ممن كان
سفره سبب ًا النتكاس قلبه ،وفساد فطرته؛ والسبب يف ذلك الرفقة السيئة.

قال الشافعي رمحه اهلل:

سافـــر جتــد عوضا عمــن تفارقــــه

		

وانصب فإن لذيذ العيش يف النصب

		

إن ساح طاب وإن لـم جيـر مل يطــب

إنــــي رأيـت وقــوف املـــاء يفســـده

( )1ينظر كتاب (الرحلة يف طلب احلديث) للخطيب البغدادي رمحه اهلل.
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واألسد لوال فراق الغاب ما افرتست

		

والسهم لوال فراق القوس مل يصب

		

مللهـا الناس من عجم ومن عــــرب

		

والعود يف أرضه نـــوع من احلطـب

		

وإن تغــرب ذاك عــــــز كالذهـــب

والشمس لو وقفت يف الفلك دائمــة

ملقــــى يف أماكنـــه
والترب كالتـــــرب
ً

فإن تغـــــــرب هذا عــــز مطلبــــــه

()1

 -6استجابة الدعوة:
الث َد َع َو ٍ
عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ^َ « :ث ُ
ات ال َش َّك
ات ُم ْست ََجا َب ٌ

ِفي ِه َّنَ :د ْع َو ُة املَ ْظ ُلو ِمَ ،و َد ْع َو ُة ا ْل َوالِ ِد َع ىَل َو َل ِد ِهَ ،و َد ْع َو ُة ا ُمل َس ِاف ِر»(.)2

 -7زيارة األقارب واألرحام واألصحاب ،وهذا من أفضل القربات إىل اهلل سبحانه
وتعاىل.

 -8رفع اإلنسان نفسه من الذل واملهانة إذا كان بني قوم لئام ،فقد يكون ذا
دين وتقى وهم أهل فسق وجمون ،أو غري ذلك فتسقط منزلته بينهم ،وقد

عز وارتفعت منزلته.
يستخفون به ،فإذا فارقهم إىل بلد آخر صار يف ٍّ

( )1ديوان اإلمام الشافعي (.)27-26
( )2رواه الرتمذي ( )1905وحسنه.
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من هدي السلف يف السفر
للسلف الصالح شأن عظيم مع السفر والرتحال ،ومن نظر يف ترامجهم

وسريهم أدرك ذلك ،فمن هدهيم يف أسفارهم ما ييل:

اإلكثار من الطاعة والعبادة واحملافظة على تالوة القرآن وصالة الليل:
 -عن عبداهلل بن أيب مليكة قال :صحبت ابن عباس ريض اهلل عنهام من مكة

إىل املدينة ،فكان إذا نزل قام شطر الليل ،قال :فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟
قال :قرأ ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ[ق ]19 :فجعل يرتل
ويكثر يف ذاكم النشيج(.)1

 -وعن موسى بن بشار قال :صحبت حممد بن واسع من مكة إىل البرصة،

فكان يصيل الليل أمجع ،يصيل يف املحمل جالسا يومئ برأسه إيامء ،وكان يأمر
احلادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى ال يفطن له ،وكان ربام عرس من الليل
فينزل فيصيل ،فإذا أصبح أيقظ أصحابه رجال رجال فيجيء إليه فيقول الصالة

الصالة ،فإذا قاموا قال لنا :إن املاء قريب فتوضؤوا ،وإن كان فيه بعد ويف املاء
الذي معكم قلة فتيمموا ،وأبقوا هذه للشقة(.)2

 -وعن أيب سليامن املكتب قال :صحبت كرزا إىل مكة ،فكان إذا نزل أخرج

ثيابه فألقاها يف الرحل ثم تنحى للصالة ،فإذا سمع رغاء اإلبل أقبل ،فاحتبس
( )1حلية االولياء (.)327/1
( )2حلية األولياء (.)346/2
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يوما عن الوقتَّ ،
فانبث أصحابه يف طلبه فكنت فيمن طلبه ،قال :فأصبته يف وهدة
يصيل يف ساعة حارة ،وإذا سحابة تظله ،فلام رآين أقبل نحوي فقال :يا أبا سليامن

يل إليك حاجة قال :قلت وما حاجتك يا أبا عبداهلل؟ قال :أحب أن تكتم ما
رأيت ،قال :قلت ذلك لك يا أبا عبداهلل ،فقال :أوثق يل فحلفت أال ُأخرب به

أحدا حتى يموت(.)1

 -وعن أمحد بن عبد اهلل بن يونس قال :كان معروف–أي ابن واصل  -إمام

مسجد بني عمرو بن سعد وكان به فتق ،وكان خيتم القرآن يف السفر واحلرض يف

ثالثَّ ،أم قومه ستني سنة مل يسه يف صالة قط(.)2

 -وكان أبو عمر املقديس ال يرتك قيام الليل من وقت شبوبيته ،وإذا رافق

ناسا يف السفر ناموا وحرسهم يصيل(.)3

 -وعن ابن شربمة قال :صحبت كرزا يف سفر وكان إذا مر ببقعة نظيفة نزل

فصىل(.)4

 -وعن حممد بن محدون قال :صحبت أبا بكر بن إسحاق سنني فام رأيته قط

ترك قيام الليل ال يف سفر وال حرض(.)5

 -وعن أيب حييى قال :صحبت سلم بن سامل يف طريق مكة فام رأيته وضع

جنبه يف املحمل إال ليلة واحدة ،ومد رجليه ثم استوى جالسا(.)6
( )1حلية األولياء (.)81-80/5
( )2الطبقات الكربى (.)356 / 6
( )3البداية والنهاية (.)226 / 9
( )4حلية األولياء (.)79 / 5
( )5سري أعالم النبالء (.)485 / 15
( )6تاريخ بغداد (.(141 / 9
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 -عن أيب اجلورية قال :صحبت محاد بن أيب سليامن ،وحمارب بن دثار،

وعلقمة بن مرثد ،وعون بن عبد اهلل ،وصحبت أبا حنيفة ،فام كان يف القوم رجل

أحسن ليال من أيب حنيفة ،لقد صحبته أشهرا فام منها ليلة وضع فيها جنبه(.)1

 -وقال احلميدي :صحبت الشافعي إىل البرصة فكان يستفيد مني احلديث

وأستفيد منه املسائل(.)2

اإلنفاق على الرفقة والقيام على خدمتهم:
فعن جماهد قال :كنت أصحب ابن عمر ريض اهلل عنهام يف السفر ،فإذا أردت

أن أركب مسك ركايب ،فإذا ركبت سوى ع َّ
يل ثيايب ،فرآين مرة كأين كرهت ذلك،
فقال :يا جماهد إنك لضيق اخللق ،ويف رواية :صحبت ابن عمر ريض اهلل عنهام

وأنا أريد أن أخدمه فكان خيدمني(.)3

 -وعن السائب بن يزيد قال :صحبت طلحة بن عبيد اهلل  يف السفر واحلرض

فلم أخرب أحدا أعم سخاء عىل الدرهم والثوب والطعام من طلحة(.)4

 -وعن أنس بن مالك  قال :خرجت مع جرير بن عبد اهلل البجيل 

يف سفر فكان خيدمني ،فقلت له :ال تفعل ،فقال :إين قد رأيت األنصار تصنع
برسول اهلل ^ شيئا آليت أن ال أصحب أحدا منهم إال خدمته ،وكان جرير
أكرب من أنس(.)5

( )1تاريخ بغداد (.)355 / 13
( )2حلية األولياء (.)96/9
( )3البداية والنهاية (.)226/9
( )4الطبقات الكربى (.)222 / 3
( )5رواه مسلم (.)2513
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 وعن سهل بن إبراهيم قال :صحبت إبراهيم بن أدهم يف سفر فأنفق ع ّيل

نفقته كلها ،قال :ثم مرضت عليه فاشتهيت شهوة ،فذهب فأخذ محاره وباعه
واشرتى شهويت فجاء هبا ،فقلت يا إبراهيم :فأين احلامر قال :يا أخي بعناه ،قال:

قلت يا أخي فعىل أي يشء نركب؟ قال :يا أخي عىل عنقي ،قال :فحمله عىل
عنقه ثالث منازل(.)1

 -وقال إسامعيل بن عياش ما عىل وجه األرض مثل ابن املبارك ،وما أعلم

خصلة من اخلري إال وقد جعلها اهلل فيه ،ولقد حدثني أصحايب أهنم صحبوه من
مرص إىل مكة فكان يطعمهم اخلبيص()2وهو الدهر صائم (.)3

 -وكان ابن املبارك أيض ًا إذا عزم عىل احلج يقول ألصحابه :من عزم منكم

يف هذا العام عىل احلج فليأت بنفقته حتى أكون أنا أنفق عليه ،فكان يأخذ منهم

نفقاهتم ويكتب عىل كل رصة اسم صاحبها وجيمعها يف صندوق ،ثم خيرج هبم يف
أوسع ما يكون من النفقات والركوب وحسن اخللق والتيسري عليهم ،فإذا قضوا

حجتهم يقول هلم :هل أوصاكم أهلوكم هبدية؟ فيشرتي لكل واحد منهم ما

وصاه أهله من اهلدايا املكية واليمنية وغريها ،فإذا وصلوا إىل املدينة اشرتى

هلم منها اهلدايا املدنية ،فإذا رجعوا إىل بالدهم بعث من أثناء الطريق إىل بيوهتم
ورمم شعثها ،فإذا وصلوا إىل البلد عمل وليمة بعد
ُفأصلحت و ُبيضت أبواهبا ُ
قدومهم ودعاهم فأكلوا وكساهم ،ثم دعا بذلك الصندوق ففتحه وأخرج منه

تلك الرصر ثم يقسم عليهم أن يأخذ كل واحد نفقته التي عليها اسمه فيأخذوهنا
( )1حلية األولياء (.)382/7
والسمن [القاموس املحيط(.])795
( )2اخلبيص :املعمول من ال َّتم ِر َّ
( )3البداية والنهاية (.)178 / 10
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وينرصفون إىل منازهلم وهم شاكرون نارشون لواء الثناء اجلميل .وكانت سفرته

حتمل عىل بعري وحدها وفيها من أنواع املأكول من اللحم والدجاج واحللوى
وغري ذلك ثم يطعم الناس وهو الدهر صائم يف احلر الشديد(.)1

حفظ اللسان وسائر اجلوارح:
قال بعض أصحاب عيل بن سحنون :صحبته يف السفر واحلرض فام أعلم أن

املالئكة كتبت عليه خطيئة(.)2

وقال شهاب بن عباد :صحبت حممد بن النرض احلارثي إىل عبادان فلم

يتكلم إال بثالث إحداهن قال لرجل :أحسن صالتك(.)3

فهذا نزر يسري من سري القوم ،ونتف من هدهيم وسمتهم ،فمن رام العز

والفالح ،والتفوق والنجاح فليقتد هبم ،وليرس عىل منهاجهم.
		
فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم

إن التشبـــه بالكرام فــالح

وليكن شعاره ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [احلرش.]10 :
****

( )1البداية والنهاية (.)178 / 10
( )2البداية والنهاية (.)222 / 11
( )3حلية األولياء (.)218 / 8
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آداب املسافر

اآلداب املتعلقة بالسفر كثرية جد ًا ،وقد اعتنى العلامء بجمعها ،وممن مجعها

مجع ًا حسن ًا النووي رمحه اهلل يف كتابه «املجموع رشح املهذب» فقد ذكر اثنني
وستني أدب ًا( ،)1ومن أراد التوسع فعليه بمراجعته ،وسنذكر ما تيرس منها بعون

اهلل وتوفيقه.

أوال :آداب قبل السفر:
إخالص النية هلل تعاىل:
وذلك بأن ينوي التقرب إىل اهلل تعاىل يف مجيع أحواله؛ لتكون أقواله وأفعاله

ونفقاته مقربة له إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،فتزداد حسناته ،وتك ّفر سيئاته ،وترفع

درجاته.

وتكون النية صاحلة بإذن اهلل إذا قصد هبا صاحبها بعض املقاصد الرشعية،

وكلام كان اإلنسان أكثر استحضارا للنيات املتعددة كان أجره أعظم ،ولذا

يتفاوت الناس تبعا لقوة االستحضار ،فينوي صلة األرحام ،أو طلب العلم ،أو
الرتفيه املباح ،أو التعليم ،أو الدعوة إىل اهلل ،أو التفكر يف خملوقات اهلل ،أو إعانة

املحتاج ونرصة املظلوم ،ونحو ذلك.

ولو تفكر من يريد سفر ًا حمرم ًا قلي ً
ال ،وحاول أن يستحرض النية يف هذه

األسفار املقيتة إىل بالد الرذيلة ،ملا تردد حلظة يف إلغاء سفره ،وحتويله إىل سفر
( )1املجموع رشح املهذب (.)287 -264/4
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طاعة وقربة ،وإشغال أوقاته بام ينفعه يف دينه ودنياه.

فينبغي أن يكون السفر مباح ًا ،وألسباب رشعية صحيحة ،ال سبب ًا للتربج

والسفور وغشيان املعايص واملوبقات والرشور.
التوبة واخلروج من املظامل:

إذا استقر عزمه لسفر مباح أو حج أو غزو أو غريها فينبغي أن يبدأ بالتوبة من

مجيع الذنوب واملعايص ،وخيرج عن مظامل اخللق ويقيض ما أمكنه من ديوهنم،
ويرد الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة يف يشء أو مشاحنة ،ويكتب وصيته

و ُيشْ ِهد عليها ،ويوكل من يقيض ما مل يتمكن من قضائه من ديونه ،ويرتك ألهله

ومن يلزمه النفقة عليهم نفقتهم إىل حني رجوعه.
االستخارة:

إذا عزم عىل السفر فالسنة أن يستخري اهلل تعاىل فيصيل ركعتني من غري

الفريضة ثم يدعو بدعاء االستخارة.

عن جابر  قال كان النبي ^ يعلمنا االستخارة يف األمور كلها
أحدُ ُكم بِ أْ َ
ي َك ْع َر ْك َعت نْ ِ
َي ِم ْن َغ رْ ِ
ي
ال ْم ِر َف ْل رَ ْ
كالسورة من القرآن فيقول« :إِ َذا هَ َّم َ ْ

ري َك بِ ِع ْل ِم َكَ ،و َأ ْس َت ْق ِد ُر َك بِ ُقدْ َرتِ َكَ ،و َأ ْس َأ ُل َك
ال َف ِر ْي َض ِة ُث َّم لِ َي ُق ْل :ال َّل ُه َّم إِ يِّن َأ ْست َِخ ُ
يمَ ،فإِ َّن َك َت ْق ِد ُر َولاَ َأ ْق ِد ُرَ ،و َت ْع َل ُم َولاَ َأ ْع َل ُمَ ،و َأن َْت َعلاَّ ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب،
ِم ْن َف ْض ِل َك ا ْل َع ِظ ِ
ال َّل ُهم إِنْ ُك ْن َت َت ْع َلم َأنَّ هَ َذا أْ َ
اق َب ِة َأ ْم ِري َأ ْو َق َ
اش َو َع ِ
ال
ال ْم َر َخ رْ ٌي يِل يِف ِدينِي َو َم َع يِ
ُ
َّ
آج ِل ِه َفا ْقدُ ر ُه يِلَ ،وإِنْ ُك ْن َت َت ْع َلم َأنَّ هَ َذا أْ َ
اجلِ َأ ْم ِري َو ِ
يِف َع ِ
ال ْم َر رَ ٌّ
ش يِل يِف ِدينِي
ُ
ْ
اق َب ِة َأ ْم ِري َأ ْو َق َ
اش َو َع ِ
اجلِ َأ ْم ِري َو ِ
ال يِف َع ِ
اص ْف ُه َعنِّي َو رْ ِ
آج ِل ِه َف رْ ِ
اص ْفنِي
َو َم َع يِ
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َع ْن ُهَ ،وا ْقدُ ْر يِل َ
اج َت ُه»(.)1
ي َح ْي ُث َكانَ ُ ،ث َّم َر ِّضنِي بِ ِهَ ،و ُي َس ِّمي َح َ
اخل رْ َ
ومن احلزم وحسن الرتتيب أن يصيل اإلنسان صالة االستخارة إن كان

عنده نوع من الرتدد يف املكان الذي يريد أن خيرج إليه أو التوقيت أو الرفقة التي

سيصحبها  -إذا مل تكن الرحلة رحلة أرسية  -فإن اإلنسان ال يدري عن أمره

هذا ،أهو خري له ،أم فيه عطبه.

وال ندري كيف سيستخري اهلل ذلك الشخص الذي عزم عىل سفر املعصية

لبالد الكفر أو بالد الفسق واملجون!.
االستشارة:

يتوجب عليه ّبره
إذا أراد املسلم سفرا يستحب له مشاورة والديه ومن
ّ

وطاعته ،ومن يثق بدينه وخربته وعلمه ،وجيب عىل املستشار النصيحة واالبتعاد عن

اهلوى وحظوظ النفس ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ [آل عمران.]159 :
أن يستصحب معه ما فيه مصلحته:

كاملصحف ،وكتب العلم ،والسواك ،واملشط ،واملرآة ،واملكحلة ،وبعض

املستلزمات الصحية ،ودليل املدينة التي هو قاصدها ونحو ذلك.
النفقة احلالل:
أن تكون نفقته حال ً
ال خالصة من الشبهة واحلرام.
( )1رواه البخاري (.)6382
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تفقد وسيلة السفر:
كالسيارة مث ً
ال وإصالحها فإن هذا من األخذ باألسباب؛ لئال تلقي بنفسك
ٍ
وكل ٍ
وبمن معك إىل التهلكةُّ ،
بقضاء وقدر.
يشء
االستكثار من الزاد الطيب والنفقة:
ليوايس املحتاجني ،ويعني املنقطعني ،قال تعاىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﭼ [البقرة ]267 :واملراد بالطيب هنا :اجليد ،وباخلبيث :الرديء.
وإذا أراد سفر حج أو غزو لزمه تعلم أحكامهما:

إذ ال تصح العبادة ممن ال يعرفها ،ويستحب ملريد احلج أن يستصحب معه

كتابا واضحا يف املناسك جامع ًا ملقاصدها.

أن يتعلم املسافر لتجارة ما حيتاج إليه من البيوع:
وما يصح منه وما يبطل وما حيل و حيرم.
استحباب السفر يوم اخلميس:
ملا رواه كعب بن مالك  أن النبي ^َ :
«كانَ حُ ِ
ي ُّب َأنْ خَ ْي ُر َج َي ْو َم
َ
يس»( .)1ويف روايةَ :
«ل َق َّل اَم َكانَ َر ُس ُ
اخل ِم ِ
ول اهلل ^ خَ ْي ُر ُج إِ َذا َخ َر َج يِف َس َف ٍر إِلاَّ َي ْو َم
َ
اخل ِم ِ
يس»(.)2

( )1رواه البخاري (.)2950
( )2رواه البخاري (.)2949
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استحباب البكور يف السفر:
حلديث صخر الغامدي  قال :قال رسول اهلل ^« :ال َّل ُه َّم َبا ِر ْك أِ ُل َّمتِي

يِف ُب ُكو ِرهَ ا» ،قال :وكان إذا بعث رسية أو جيشا بعثهم أول النهار ،وكان صخر

رجال تاجرا ،وكان إذا بعث جتارة بعثهم أول النهار؛ فأثرى وكثر ماله(.)1
وداع األهل واجلريان واألصدقاء:

يستحب أن يو ّدع أهله وجريانه وأصدقاءه وسائر أحبابه ،وأن يو ّدعوه
ّ

بام صح عن رسول اهلل ^ .وتلك سنة مهجورة قل من يعمل هبا ،أال وهي

توديع املسافر بدعاء النبي ^ ،حلديث ابن عمر ريض اهلل عنهام كان يقول
للرجل إذا أراد سفرا :هلم أودعك كام ودعني رسول اهلل ^َ :
«أ ْست َْو ِد ُع اهلل

يم َع َم ِل َك»(.)2
ِدين ََك َو َأ َما َنت ََك َو َخ َواتِ َ

وعن أنس  قال :جاء رجل إىل النبي ^ فقال :يا رسول اهلل إين أريد
الَ :و َغ َف َر َذ ْن َب َك َق َ
الِ :ز ْدنيِ َ ،ق َ
«ز َّو َد َك اهلل ال َّت ْق َوى َق َ
سفرا فزودين؟ قالَ :
الِ :ز ْدنيِ

س َل َك َ
بِ َأبيِ َأن َْت َو ُأ ِّميَ ،ق َ
ي َح ْي ُث اَم ُك ْن َت»(.)3
اخل رْ َ
الَ :و َي رَّ َ

استحباب طلب الرفق ة وتأمري واحد منهم يطيعونه باملعروف:
يستحب أن يرافق يف سفره من هو راغب يف اخلري كاره للرش ،إن نيس

ذكره ،وإن ذكر أعانه ،ويستحب أن يرافق يف سفره مجاعة حلديث ابن عمر ريض
()1رواه الرتمذي ( )1212وحسنه.
( )2رواه أبو داود ( )2600وصححه األلباين.
( )3رواه الرتمذي ( )3444وحسنه.
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اهلل عنهام ،عن النبي ^ قالَ :
ار
اس َما يِف ا ْل َو ْح َد ِة َما َأ ْع َل ُم َما َس َ
«ل ْو َي ْع َل ُم ال َّن ُ
َر ِ
اك ٌب بِ َل ْيلٍ َو ْح َد ُه»(.)1
ويف احلديث فوائد منها:
األوىل :أن النبي^مل خيرب أمته بام يعلمه من اآلفات التي حتدث من جراء

سفر الرجل وحده؛ مبالغة منه يف التحذير من التفرد يف السفر.

وثانيهما :أن النهي يعم الليل والنهار ،وخص الليل يف احلديث ألن

الرشور فيه أكثر واألخطار فيه أكرب ،قال الطيبي( :فإن انبعاث الرش فيه أكثر

والتحرز منه أصعب ،ومنه قوهلم :الليل أخفى للويل.)2() ...

وثالثهما :أن النهي يعم الراكب والراجل ،ولعل قوله« :ما سار راكب

بليل»أنه خرج خمرج الغالب ،وإال فالراجل يف معنى الراكب.

«الر ِ
اك ُب
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل ^ قالَّ :
الر ِ
ان َش ْي َطا َن ِ
اك َب ِ
انَ ،وال َّثلاَ َث ُة َر ْك ٌب»(.)3
َش ْي َطانٌ َ ،و َّ
قال اخلطايب رمحه اهلل( :واملنفرد يف السفر إن مات مل يكن بحرضته من يقوم

بغسله ودفنه وجتهيزه ،وال عنده من يويص إليه يف ماله وحيمل تركته إىل أهله ويورد

خربه إليهم ،وال معه يف سفره من يعينه عىل احلمولة ،فإذا كانوا ثالثة تعاونوا
وتناوبوا املهنة واحلراسة وصلوا اجلامعة وأحرزوا احلظ فيها)(.)4

( )1رواه البخاري (.)2998
( )2حتفة األحوذي (.)260/5
( )3رواه الرتمذي ( )1674وقال :حسن صحيح.
( )4عون املعبود (.)191/7
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قال ابن حجر رمحه اهلل( :جواز السفر منفرد ًا وبغري زاد وحمل ذلك يف رشعنا

ما إذا مل خيف عىل نفسه اهلالك)(.)1

وقد رجح بعض العلامء املعارصين جواز السفر منفردا يف هذا العرص،

النتفاء العلة التي نهُ ي عن السفر من أجلها يف العرص احلارض ،كوجود حمطات
الوقود املنترشة يف كل مكان ،ووجود أرشطة املحارضات والندوات التي تقطع

عىل املسافر طريقه بالعلم النافع املفيد ،ولكثرة املسافرين بحيث ال يستوحش
املسافر انفراده بالطريق.

قال ابن عثيمني رمحه اهلل( :وهذا مقيد باألسفار التي ال يكون فيها ذاهب

وآت)(.)2

ومع ذلك فإن األوىل أن يصحبه يف سفره من يثق به ،ملا يف ذلك من السكينة

والطمأنينة.

وعن أيب سعيد اخلدري  أن رسول اهلل ^ قال« :إِ َذا َخ َر َج ثَلاَ َث ٌة يِف َس َف ٍر
َف ْل ُيؤَ ِّم ُروا َأ َح َد ُه ْم»(.)3

( )1فتح الباري (.)42/5
( )2رشح رياض الصاحلني البن عثيمني (.)793
( )3رواه أبو داود ( )2608وحسنه األلباين.
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ما يقوله إذا خرج من بيته:

الر ُج ُل ِم ْن َب ْيتِ ِه
عن أنس بن مالك  أن النبي ^ قال« :إِ َذا َخ َر َج َّ

ال :بِ ْس ِم اهلل َت َو َّك ْل ُت َع ىَل اهلل لاَ َح ْو َل َولاَ ُق َّو َة إِلاَّ بِاهللَ ،ق َ
َف َق َ
ال ُي َق ُ
يت
ال ِحينَئِ ٍذُ :ه ِد َ
الش َي ِ
اطنيُ َ ،ف َي ُق ُ
ول َل ُه َش ْي َطانٌ َ
يتَ ،ف َت َتن ََّحى َل ُه َّ
آخ ُرَ :ك ْي َف َل َك بِ َر ُجلٍ
يت َو ُو ِق َ
َو ُك ِف َ
َقدْ ُه ِد َي َو ُك ِف َي َو ُو ِق َي»(.)1

وهذا عام يف السفر وغريه.
ما يقوله إذا ركب الدابة للسفر:
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [الزخرف.]13-12 :

وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ^َ :
است ََوى َع ىَل َب ِعري ِِه
«كانَ إِ َذا ْ

ب َث اَل ًثاُ ،ث َّم َق َ
الُ :س ْب َحانَ ا َّل ِذي َس َّخ َر َلنَا هَ َذا َو َما ُك َّنا َل ُه ُم ْق ِرنِ َ
ني
َخا ِر ًجا إِ ىَل َس َف ٍر َك رَّ َ
َ
ب َوال َّت ْق َوى َو ِم ْن ا ْل َع َملِ
َوإِ َّنا إِ ىَل َر ِّبنَا مَ ُل ْن َق ِل ُبونَ  ،ال َّل ُه َّم إِ َّنا َن ْسأ ُل َك يِف َس َف ِر َنا هَ َذا ا ْل رِ َّ
الص ِ
َما َت ْر ىَض ،ال َّل ُه َّم هَ ِّونْ َع َل ْينَا َس َف َر َنا هَ َذا َو ْ
اح ُب يِف
اط ِو َع َّنا ُب ْع َد ُه ،ال َّل ُه َّم َأن َْت َّ
اخل ِلي َف ُة يِف أْ َ
الس َف ِر َو َ
وذ بِ َك ِم ْن َو ْع َث ِ
ال ْهلِ  ،ال َّل ُه َّم إِ يِّن َأ ُع ُ
الس َف ِرَ ،و َكآ َب ِة املَ ْن َظ ِر،
اء َّ
َّ
ال َو أْ َ
َو ُس ِ
ال ْهلِ َ ،وإِ َذا َر َج َع َق هَ ُ
ب يِف املَ ِ
وء ا ُمل ْن َق َل ِ
ال َّن َو َزا َد ِفي ِه َّن آيِ ُبونَ َتائِ ُبونَ َعابِدُ ونَ
لِ َر ِّبنَا َح ِ
امدُ ونَ »(.)2

( )1رواه أبو داود ( )5095وصححه األلباين.
( )2رواه مسلم (.)1342
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ويقول هذا الذكر األخري إذا اقرتب من بلده وأرشف عليها ،لفعل

النبي^(.)1

وعن عبد اهلل بن رسجس  قال« :كان رسول اهلل ^ إِ َذا َسا َف َر َيت ََع َّو ُذ ِم ْن
بَ ،و َ
احل ْو ِر َب ْع َد ا ْل َك ْو ِنَ ،و َد ْع َو ِة املَ ْظ ُلو ِمَ ،و ُس ِ
َو ْع َث ِ
الس َف ِرَ ،و َكآ َب ِة ا ُمل ْن َق َل ِ
وء املَ ْن َظ ِر
اء َّ

يِف أْ َ
ال ْهلِ َواملَال»(.)2

ويف رواية« :احلور بعد الكور»(.)3

وعن عيل بن ربيعة قال شهدت عليا  أيت بدابة لريكبها فلام وضع

رجله يف الركاب قال :بسم اهلل ثالثا ،فلام استوى عىل ظهرها قال :احلمد هلل،

ثم قال :سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون،
ثم قال :احلمد هلل ثالثا واهلل أكرب ثالثا سبحانك إين قد ظلمت نفيس فاغفر يل
فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،ثم ضحك ،قلت :من أي يشء ضحكت يا أمري

املؤمنني؟ قال :رأيت رسول اهلل ^ صنع كام صنعت ثم ضحك ،فقلت :من أي
يشء ضحكت يا رسول اهلل؟ قال :إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر

يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب غريك)(.)4

وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ^َ :
«كانَ إِ َذا َق َف َل ِم ْن
ف ِم ْن أْ َ
ري ٍ
ش ٍ
اتُ ،ث َّم َي ُق ُ
ب َع ىَل ُك ِّل رَ َ
ال ْر ِ
ول
ض ثَلاَ َث َت ْكبِ َ
َغ ْز ٍو َأ ْو َح ٍّج َأ ْو ُع ْم َر ٍة ُي َك رِّ ُ

يك َل ُه َل ُه ا ُمل ْل ُك َو َل ُه َ
ش َ
احل ْمدُ َو ُه َو َع ىَل ُك ِّل يَ ْ
لاَ إِ َل َه إِلاَّ اهلل َو ْح َد ُه لاَ رَ ِ
ش ٍء َق ِد ٌير آيِ ُبونَ
( )1رواه البخاري (.)5968
( )2رواه مسلم (.)1343
( )3رواه الرتمذي ( )3439وصححه األلباين.
( )4رواه الرتمذي ( )3446وقال: حديث حسن صحيح.
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اجدُ ونَ لِ َر ِّبنَا َح ِ
َتائِ ُبونَ َعابِدُ ونَ َس ِ
ص َع ْب َد ُهَ ،وهَ زَ َم
امدُ ونَ َ ،ص َد َق اهلل َو ْع َد ُهَ ،و َن رَ َ
أْ َ
اب َو ْح َد ُه»(.)1
ال ْحزَ َ
وجود حَ ْ
م َرم للمرأة:

عن أيب هريرة  قال :قال النبي ^« :ال حَ ِ
ي ُّل ال ْم َر َأ ٍة ُتؤْ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم
س َم َع َها حَم َْر ٌم»( )2ولفظ مسلمَ :
«ال حَ ِ
ي ُّل
آْال ِخ ِر َأنْ ُت َس ِاف َر َم ِس َ
ري َة َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة َل ْي َ

ِ
ري َة َل ْي َل ٍة إِ َّال َو َم َع َها َر ُج ٌل ُذو ُح ْر َم ٍة ِم ْن َها»( )3وعن ابن
ال ْم َر َأ ٍة ُم ْس ِل َم ٍة ُت َس ِاف ُر َم ِس َ
عباس ريض اهلل عنهام ،أنه سمع النبي ^ يقول« :لاَ خَ ْي ُل َونَّ َر ُج ٌل بِا ْم َر َأ ٍة َولاَ
ُت َس ِاف َرنَّ ا ْم َر َأ ٌة إِلاَّ َو َم َع َها حَم َْر ٌم» .فقام رجل فقال يا رسول اهلل :اكتتبت يف غزوة
كذا وكذا َ
وخ َر َجت امرأيت حاج ًة قال« :ا ْذهَ ْب َف ُح َّج َم َع ا ْم َر َأتِ َك»( .)4وهذا فيه
داللة ظاهرة عىل وجوب املحرم يف سفر املرأة حيث إن النبي ^ أمر الرجل
الذي اكتتب يف الغزو أن يلحق بأهله الذين خرجوا للحج.

قال النووي رمحه اهلل( :فيه تقديم األهم من األمور املتعارضة ،ألنه ملا

تعارض سفره يف الغزو ويف احلج معها ،رجح احلج معها ألن الغزو يقوم غريه

يف مقامه عنه بخالف احلج معها)(.)5

واحلكمة يف منع املرأة من السفر بال حمرم:
صيانة املرأة وحفظها لقصورها يف الدفاع عن نفسها وهي مطمع الرجال ،فربام
( )1رواه البخاري (.)1797
( )2رواه البخاري (.)1088
( )3رواه مسلم (.)1339
( )4رواه البخاري ( ،)3006ومسلم (.)1341
( )5رشح النووي عىل مسلم (.)110/9
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ختدع أو تقهر أو تكون ضعيفة الدين فتندفع وراء شهواهتا ويكون فيها مطمع
للطامعني ،واملحرم حيميها ويصون عرضها ويدافع عنها؛ ولذلك يشرتط أن يكون

بالغ ًا عاق ً
ال ،فال يكفي الصغري الذي مل يبلغ وال من ال عقل له.
من هو احملرم:

واملحرم زوج املرأة وكل من حترم عليه حتري ًام دائ ًام بقرابة أو رضاعة أو

مصاهرة ،فاملحارم من القرابة سبعة:

 -1اآلباء واألجداد وإن علوا سواء من قبل األم أو من قبل األب.
 -2األبناء وأبناء األبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.
 -3اإلخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو ألب أو ألم.
 -4أبناء اإلخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من األب أو أبناء
إخوة من األم.

 -5أبناء األخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من األب أو من
األم.

 -6األعامم سواء كانوا أعامم ًا أشقاء أو أعامم ًا من األب أو أعامم ًا من األم.
 -7األخوال سواء كانوا أخوا ً
ال أشقاء أو من األب أو من األم.

واملحارم من الرضاع نظري املحارم من القرابة؛ ملا رواه ابن عباس ريض اهلل
عنهام قال :قال النبي ^ يف بنت محزة « :لاَ حَ ِ
اع َما حَ ْي ُر ُم
الر َض ِ
ت ُّل يِل ،حَ ْي ُر ُم ِم ْن َّ
َ
ِم ْن ال َّن َس ِ
اع ِة»(.)1
الر َض َ
بِ ،ه َي بِ ْن ُت أ ِخي ِم ْن َّ

( )1رواه البخاري ( ،)2645ومسلم (.)1447

28

آداب املسافر

واحملارم باملصاهرة:
 -1أبناء زوج املرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة
قبلها أو معها أو بعدها.

 -2آباء زوج املرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل
أمه.

 -3أزواج البنات وأزواج بنات األبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن وهؤالء
الثالث تثبت املحرمية فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طالق

أو فسخ فإن املحرمية تبقى هلؤالء.

فمثال لو عقد رجل عىل امرأة ثم طلقها فإن أمها تبقى حمرما له ،وهي أي

الزوجة املطلقة وإن كانت سبب هذه املحرمية تعود أجنبية عنه.

 -4أزواج األمهات وأزواج اجلدات وإن علون ،لكن األزواج ال يصريون حمارم
لبنات زوجاهتم أو بنات أبناء زوجاهتم أو بنات بنات زوجاهتم حتى

يطؤوا الزوجات ،فإذا حصل الوطء صار الزوج حمرم ًا لبنات زوجته من

زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناهتا ولو طلقها بعد ،أما إذا
عقد عىل املرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه ال يكون حمرم ًا لبناهتا وال لبنات

أبنائها وال لبنات بناهتا.
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ثانيا :آداب أثناء السفر:
للمسافر أثناء سفره آداب عديدة من أبرزها:
النوم يف السفر:
قد يضطر املسافر عىل الطرق الربية إىل النوم للراحة من عناء السفر ،وملا

كان الرشع املطهر يرشد الناس ملا فيه مصلحتهم العاجلة واآلجلة؛ كان من مجلة
ذلك إرشاد املسافر ملكان نومه ،حتى ال يؤذى من هوام األرض ودواهبا.

فعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ^« :إِ َذا َسا َف ْر ُت ْم يِف الخْ ِ ْص ِ
ب َف َأ ْع ُطوا
البِ َل َح َّظ َها ِم ْن أْ َ
إْ ِ
ال ْر ِ
السن َِة َف َأ رْ ِ
يَ ،وإِ َذا
الس رْ َ
س ُعوا َع َل ْي َها َّ
ضَ ،وإِ َذا َسا َف ْر ُت ْم يِف َّ
َع َّر ْست ُْم [املعرس :الذي يسري هناره ويعرس أي ينزل أول الليل ،وقيل :التعريس
اجتَنِ ُبوا َّ
الط ِر َ
يق َفإِ هَّنَا َم ْأ َوى ا َهل َوا ِّم بِال َّل ْيلِ »(.)1
النزول يف آخر الليل] َف ْ
(أعطوا األبل حظها) :أي ارفقوا يف سريها لرتعى حال مشيها( ،والسنة):

اجلدب.

ويف احلديث أيضا :مراعاة مصلحة الدابة يف املرعى ،والرسعة والتأين

بحسب األرفق هبا(.)2

قال النووي رمحه اهلل( :وهذا أدب من آداب السري والنزول أرشد إليه؛ ألن

احلرشات ودواب األرض من ذوات السموم والسباع متيش يف الليل عىل الطرق

لسهولتها؛ وألهنا تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه ،وما جتد فيها من رمة
( )1رواه مسلم (.)1926
( )2رشح النووي عىل مسلم (.)69/13
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س اإلنسان يف الطريق ربام مر به منها ما يؤذيه ،فينبغي أن
ونحوها ،فإذا َع َّر َ

يتباعد عن الطريق)(.)1

وعن أيب قتادة  قالَ :
س بِ َل ْيلٍ
«كانَ َر ُس ْو ُل اهلل ^ إِ َذا َكانَ يِف َس َف ٍر َف َع َّر َ
ْ
الص ْب ِح َن َص َب ِذ َر َاع ُهَ ،و َو َض َع َر ْأ َس ُه َع ىَل
س ُق َب ْي َل ُّ
اض َط َج َع َع ىَل َي ِمينِ ِهَ ،وإِ َذا َع َّر َ
َك ِّف ِه»(.)2

ثم إنه ينبغي عىل املسافر إذا أراد نوم ًا ،أن يتخذ ما يف وسعه من الوسائل

التي تعينه عىل االستيقاظ لصالة الفجر ،ورسولنا ^ كان حيتاط لذلك ،فعن

أيب هريرة  :أن رسول اهلل ^ حني قفل من غزوة خيرب سار ليله حتى إذا
س وقال لباللْ :
«اكأل َلنَا ا َّل ْلي َل»(،)3
أدركه الكرى [أي :النعاس أو النوم] َع َّر َ

ومن رواية جبري بن مطعم  :أن رسول اهلل ^ قال يف سفر لهَ « :م ْن َي ْك َلؤُ َنا

الص ْب ِح» قال بالل :أنا(.)4
ا َّل ْلي َل َة لاَ ْ َن ْر ُقدُ َع ْن َصلاَ ِة ُّ
الرفق باملركوب:

عن عبد اهلل بن جعفر  قال :أردفني رسول اهلل ^ ذات يوم خلفه فأرس

إيل حديثا ال أحدث به أحدا من الناس ،وكان أحب ما استرت به رسول اهلل

^حلاجته هدف أو حائش نخل ،قال ابن أسامء يف حديثه يعني حائط نخل(.)5
وعن أنس  قال( :كنا إذا نزلنا منزال ال نسبح حتى حتل الرحال)(.)6
( )1رشح النووي عىل مسلم (.)69/13
( )2رواه مسلم (.)683
( )3رواه مسلم (.)680
( )4رواه النسائي ( )624وصححه األلباين.
( )5رواه مسلم (.)342
( )6رواه أبو داود ( )2551وصححه األلباين.
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قال اخلطايب( :أي ال نصيل سبحة الضحى حتى نحط الرحال ونلجم املطي،

وكان بعض العلامء يستحب أن ال يطعم الراكب إذا نزل حتى يعلف الدابة)(.)1

وعن سهل ابن احلنظلية  قال :مر رسول اهلل ^ ببعري قد حلق ظهره ببطنه
فقال« :ات َُّقوا َ
اهلل يِ ْ
ار َك ُبوهَ ا َصالحِ َ ًة َو ُك ُلوهَ ا َصالحِ َ ًة»(.)2
ف هَ ِذ ِه ا ْل َب َهائِ ِم ا ُمل ْع َج َم ِةَ ،ف ْ
ويستفاد من هذا كله :أنه ينبغي عىل املسلم؛ أن يعتني بمركوباته احلديثة،

من إراحة هلا عند طول السفر ،وتفقد أحواهلا من ماء وزيوت وإطارات وغريها،
ار َك ُبوهَ ا َصالحِ َ ًة).
فإن هذا حيقق معنى احلديث املذكورَ ( :ف ْ
استحباب االجتماع عند النزول وعند األكل:
عن أيب ثعلبة اخلشني  قال :كان الناس إذا نزلوا منزال تفرقوا يف الشعاب
اب َو أْ َ
واألودية ،فقال رسول اهلل ^« :إِنَّ َت َف ُّر َق ُك ْم يِف هَ ِذ ِه ِّ
الش َع ِ
ال ْو ِد َي ِة إِ َّن اَم َذلِ ُك ْم
الش ْي َط ِ
ِم ْن َّ
ان»َ ،ف َلم ينزل بعد ذلك منزال إال انضم بعضهم إىل بعض حتى يقال:

لو بسط عليهم ثوب لعمهم(.)3
دعاء نزول املنزل:

قد حيتاج املسافر إىل النزول من مركوبه ،للنوم ،أو األكل ،أو قضاء احلاجة،

والربية فيها من اهلوام والسباع والشياطني ما اهلل به عليم ،فكان من نعمة اهلل

علينا أن رشع لنا عىل لسان نبينا ^ دعاء نقوله حيفظنا  -بإذن اهلل  -من رش كل
خملوق ،فعن خولة بنت حكيم السلمية ريض اهلل عنها قالت :سمعت رسول اهلل

( )1عون املعبود (.)160/7
( )2رواه أبو داود ( )2548وصححه األلباين.
( )3رواه أبو داود ( )2628وصححه األلباين.
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^ يقولَ « :م ْن َنزَ َل َم ْن ِز ًال ُث َّم َق َ
ت اهلل ال َّتا َّم ِ
وذ بِ َك ِل اَم ِ
الَ :أ ُع ُ
ات ِم ْن رَِّ
ش َما َخ َل َق ،مَ ْل
ش ٌء َح َّتى َي ْر حَ ِ
ض ُه يَ ْ
َي رُ َّ
ت َل ِم ْن َم ْن ِزلِ ِه َذلِ َك»(.)1
فقائل هذا الدعاء عند النزول حمفوظ بحفظ اهلل له ،فال يرضه يشء حتى

يغادر حمله.

التكبري عند الصعود والتسبيح عند النزول:
يستحب للمسافر أن يكرب إذا صعد ،ويسبح إذا هبط ،ويكره رفع الصوت؛

حلديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال( :كنا إذا صعدنا كربنا ،وإذا نزلنا

سبحنا)(.)2

وعن أيب موسى األشعري  قال :كنا مع رسول اهلل ^ فكنا إذا أرشفنا
اس ْار َب ُعوا
عىل واد هللنا وكربنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي ^َ « :يا َأ هُّ َيا ال َّن ُ
ار َك
َع ىَل َأن ُْف ِس ُك ْمَ ،فإِ َّن ُك ْم لاَ َتدْ ُعونَ َأ َص َّم َولاَ َغائِب ًا ،إِ َّن ُه َم َع ُك ْم إِ َّن ُه َس ِم ٌ
يع َق ِر ٌ
يب َت َب َ
اس ُم ُه َو َت َعالىَ َجدُّ ُه»(.)3
ْ

ويستحب إذا أرشف عىل قرية يريد دخوهلا أو منزل أن يقول :اللهم إين

أسألك خريها وخري أهلها وخري ما فيها ،وأعوذ بك من رشها ورش أهلها ورش

ما فيها.

بي ^ مل ير قري ًة يريد دخوهلا إ ّ
حلديث صهيب ّ 
ال قال حني يراها:
أن ال ّن ّ
ات السب ِع َو َما َأ ْظ َل ْل َنَ ،و َر َّب َ
األ َر ِض ِ
الس ْب ِع َو َما َأ ْق َل ْل َنَ ،و َر َّب
ني َّ
«ال َّل ُه َّم َر َّب َّ
الس َم َو ِ َّ ْ
( )1رواه مسلم (.)2708
( )2رواه البخاري (.)2993
( )3رواه البخاري (.)2992
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اط ِ َ
الش َي ِ
َّ
ي
الر َي ِ
ي هَ ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة َو َخ رْ َ
اح َو َما َذ َر ْي َنَ ،فإِ َّنا َن ْس َأ ُل َك َخ رْ َ
ني َو َما أ ْض َل ْل َنَ ،و َر َّب ِّ
َأ ْه ِل َهاَ ،و َن ُع ُ
ش َأ ْه ِل َهاَ ،و رَِّ
شهَ اَ ،و رَِّ
وذ بِ َك ِم ْن رَِّ
ش َما ِف َيها»(.)1
الس َرى يف السفر:
استحباب ُّ
«ع َل ْي ُك ْم
ويستحب السري ليال ،حلديث أنس  قال :قال رسول اهلل ^َ :
ل ِة؛ َفإِنَّ أْ َ
بِالدُّ جْ َ
ال ْر َ
ض ُت ْط َوى بِال َّل ْيلِ »(.)2
والدجلة :السري ليال.
ما يستحب ذكره يف السحر للمسافر:
«س ِم َع
عن أيب هريرة  أن النبي ^ كان إذا كان يف سفر وأسحر يقولَ :
ام ٌع بِ َح ْم ِد اهلل َو ُح ْس ِن َبلاَ ئِ ِه َع َل ْينَاَ ،ر َّبنَا َص ِ
َس ِ
اح ْبنَا َو َأ ْف ِض ْل َع َل ْينَا َعائِ ًذا بِاهلل ِم ْن
ال َّنا ِر»(.)3

استحباب الدعاء يف السفر:
ينبغي للمسافر أن يغتنم سفره ،فيدعو لنفسه ووالديه وزوجته وإخوانه

وأخواته وعموم املسلمني واملسلامت ،وأن جيتهد يف ذلك ،ويتحرى الدعاء

اجلامع ،مع اإلحلاح واخلضوع ،فللمسافر دعوة مستجابة فال ينبغي التفريط
ات لاَ
فيها ،فعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل ^« :ثَلاَ ُث َد َع َو ٍ
ات ُم ْست ََجا َب ٌ

َش َّك ِفي ِه َّن َد ْع َو ُة املَ ْظ ُلو ِمَ ،و َد ْع َو ُة ا ُمل َس ِاف ِرَ ،و َد ْع َو ُة ا ْل َوالِ ِد َع ىَل َو َل ِد ِه»(.)4
( )1رواه احلاكم ( )1634وصححه ،ووافقه الذهبي.
( )2رواه أبو داود ( )2571وصححه األلباين.
( )3رواه مسلم (.)2718
( )4رواه الرتمذي ( )1905وحسنه األلباين.
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وإذا خاف ناسا أو غريهم فالسنة أن يقول ما رواه أبو موسى األشعري 

أن النبي ^ كان إذا خاف قوما قال« :ال َّل ُه َّم إِ َّنا َن ْج َع ُل َك يِف ُن ُحو ِر ِه ْمَ ،و َن ُع ُ
وذ بِ َك
ِم ْن رُ ُ
شو ِر ِه ْم»(.)1

احلداء والرتويح على النفس:
يستحب احلداء يف السفر ،للرسعة وتنشيط الدواب والنفوس وتروحيها،

حلديث أنس بن مالك  قال :كان للنبي ^ حاد يقال له أنجشة وكان حسن

الصوت(.)2

عن سلمة بن األكوع  قال :خرجنا مع النبي^ إىل خيرب فرسنا ليال،

فقال رجل من القوم لعامر يا عامر :أال تسمعنا من هنيهاتك  -وكان عامر

رجال شاعرا  -فنزل حيدو بالقوم يقول:
اللهم لوال أنت ما اهتدينا

وال تصدقنا وال صلينــا

وألقني سكينـــــــة عليــنا

إنا إذا صيـح بنا أبينــــــا

فاغفـر فــداء لك ما أبقينا

وثبت األقدام إن القينـا

وبالصيــــاح عــــولوا علينـــا

السائِ ُق؟» قالوا :عامر بن األكوع ،قال:
فقال رسول اهلل ^َ « :م ْن هَ َذا َّ

ح ُه اهلل»(.)3
« َي ْر مَ ُ

( )1رواه أبو داود ( )1537وصححه األلباين.
( )2رواه البخاري (.)6211
( )3رواه البخاري (.)4196
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إعانة الرفيق:
عن أيب سعيد اخلدري  قال :بينام نحن يف سفر مع النبي ^ إذ جاء رجل

عىل راحلة له قال :فجعل يرصف برصه يمينا وشامال ،فقال رسول اهلل ^َ « :م ْن
َكانَ َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍر َف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع ىَل َم ْن لاَ َظ ْه َر َل ُهَ ،و َم ْن َكانَ َل ُه َف ْض ٌل ِم ْن َز ٍاد َف ْل َي ُعدْ
بِ ِه َع ىَل َم ْن لاَ َزا َد َل ُه» ،قال :فذكر من أصناف املال ما ذكر حتى رأينا أنه ال حق
ألحد منا يف فضل(.)1

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ^ أراد أن يغزو فقال:
َ
س لهَ ُ ْم َم ٌ
« َيا َم ْعشرَ َ ا ُمل َه ِ
ري ٌة
اج ِر َ
ال َولاَ َع ِش َ
ين َو أْالن َْصا ِر إِنَّ ِم ْن إِ ْخ َوانِ ُك ْم َق ْوم ًا َل ْي َ
َ
الر ُج َل نْ ِ
ي َأ ْو ال َّثلاَ َث ِةَ ،ف اَم أِ َل َح ِد َنا ِم ْن َظ ْه ٍر حَ ْي ِم ُل ُه إِلاَّ ُع ْق َب ٌة
َف ْل َي ُض َّم أ َحدُ ُك ْم إِ َل ْي ِه َّ

َي َأ ْو ثَلاَ َث ًةَ ،ق َ
َك ُع ْق َب ِة َي ْعنِي َأ َح ِد ِه ْمَ ،ق َ
الَ :ف َض َم ْم ُت إِ يَ َّل ا ْثن نْ ِ
الَ :ما يِل إِلاَّ ُع ْق َب ٌة َك ُع ْق َب ِة
َأ َح ِد ِه ْم ِم ْن مَج يَِل»(.)2

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال :كان رسول اهلل ^ َيت ََخ َّل ُف يِف
الض ِع َ
املَ ِس ِ
ري َف ُي ْز ِجي َّ
يف َو ُي ْر ِد ُف َو َيدْ ُعو لهَ ُ ْم»(.)3
وينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن اخللق ،ويتجنب املخاصمة ومزامحة

الناس يف الطرق ،وأن يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعن الدواب ومجيع

األلفاظ القبيحة.

( )1رواه مسلم (.)1728
( )2رواه أبو داود ( )2534وصححه األلباين.
( )3رواه أبو داود ( )2639وصححه األلباين.
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ويستحب خدمة املسافر الذي له نوع فضيلة ،وإن كان اخلادم أكرب سنا:
حلديث أنس بن مالك  قال :خرجت مع جرير بن عبد اهلل البجيل 

يف سفر فكان خيدمني فقلت له :ال تفعل ،فقال :إين قد رأيت األنصار تصنع

برسول اهلل ^ شيئا آليت أن ال أصحب أحدا منهم إال خدمته .وكان جرير
أكرب من أنس(.)1

عدم اصطحاب الكلب أو اجلرس:
ُينهى املسافر عن اصطحاب الكلب واجلرس ،حلديث أم حبيبة ريض اهلل
ري ا َّلتِي ِف َيها َ
س لاَ َت ْص َح ُب َها املَلاَ ئِ َك ُة»(.)2
عنها أن رسول اهلل ^ قال« :إِنَّ ا ْل ِع َ
اجل َر ُ
وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل ^ قال« :لاَ َت ْص َح ُب املَلاَ ئِ َك ُة ُر ْف َق ًة ِف َيها

سِ :
َك ْل ٌب َولاَ َج َر ٌس»( .)3وعن أيب هريرة أن النبي ^قال فيِ الجْ َ َر ِ
«م ْز َم ُار
الش ْي َط ِ
َّ
ان»(.)4
تنبيه:
عىل املسلم إن ذهب إىل بالد غري إسالمية حلاجة أن يقرأ حمتويات األطعمة،

ليتأكد هل حتتوي عىل شحوم حمرمة أو حلم خنزير أو كحول ونحو ذلك؛ ألن

بعض املسافرين هيمل ذلك والعياذ باهلل.

( )1رواه مسلم (.)2513
( )2رواه أمحد ( )26230وحسنه األلباين.
( )3رواه مسلم (.)2113
( )4رواه أبو داود ( )2556وصححه األلباين.
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ثالثا :آداب عند العودة والرجوع من السفر:
للسفر آداب بعد الفراغ منه ،جيدر باملسلم العناية هبا ،ولعل من أبرزها ما ييل:
الس ّنة للمسافر إذا قضى حاجته أن ّ
يعجل الرّجوع إىل أهله:
ّ
ُيستحب للمسافر إذا نال مراده من سفره أن يعود رسيع ًا إىل أهله ،وال
َ
«الس َف ُر ِق ْط َع ٌة
يمكث فوق حاجته ،حلديث أيب هريرة  عن النبي ^ قالَّ :
شا َب ُه َو َن ْو َم ُهَ ،فإِ َذا َق ىَض هَ ْن َم َت ُه َف ْل ُي َع ِّج ْل إِلىَ
ابَ ،ي ْمن َُع َأ َح َد ُك ْم َط َعا َم ُه َو رَ َ
ِم ْن ا ْل َع َذ ِ
َأ ْه ِل ِه»(.)1

وسئل إمام احلرمني :مل كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب عىل الفور:

ألن فيه فراق األحباب(.)2

يكره أن يطرق أهله طروقًا بغري عذر وهو أن يقدم عليهم يف ّ
الليل:
بل السنة أن يقدم أول النهار وإال ففي آخره حلديث أنس  قال كان النبي
^« :لاَ َي ْط ُر ُق َأ ْه َل ُه ليالَ ،
وكانَ يأتيهم ُغدْ َو ًة َأ ْو َع ِش َّي ًة»(.)3

وعن جابر  قال :قال رسول اهلل ^« :إِ َذا َأ َط َ
ال َأ َحدُ ُك ْم ا ْل َغ ْي َب َة فَلاَ َي ْط ُر ْق
َأ ْه َل ُه َل ْيلاً »(.)4
«ح َّتى َت ْست َِحدَّ ا ُمل ِغي َب ُةَ ،و مَ ْتت َِش َط
وقد بينّ النبي ^ احلكمة من النهي ،فقالَ :

( )1رواه البخاري (.)5429
( )2فيض القدير (.)185/4
( )3رواه مسلم (.)1928
( )4رواه البخاري (.)5244
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َ
رس ُ
َّ
الر ُج ُل َأ ْه َل ُه َل ْيلاً َيت ََخ َّو هُن ُْم
الش ِع َث ُة»( .)1ويف رواية :هَ
«نى ُ
ول اهلل ^ أنْ َي ْط ُر َق َّ
َ
س َع َث َر هِاتِ ْم»(.)2
أ ْو َي ْل َت ِم ُ
قال النووي رمحه اهلل ...( :يكره ملن طال سفره أن يقدم عىل امرأته لي ً
ال

بغتة ،فأما من كان سفره قريب ًا تتوقع امرأته إتيانه لي ً
ال فال بأس ،كام قال يف إحدى
الروايات :إذا أطال الرجل الغيبة .وإذا كان يف قفل عظيم أو عسكر ونحوهم

واشتهر قدومهم ووصوهلم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأهنم اآلن
داخلون فال بأس بقدومه متى شاء لزوال املعنى الذي هني بسببه ،فإن املراد أن

يتأهبوا وقد حصل ذلك ومل يقدم بغتة)(.)3

ومثله إذا علموا بقدومه عن طريق أجهزة االتصال احلديثة ونحوها ،والسنة

أنه إذا اقرتب من بلده أن يبعث من خيرب أهله؛ كيال يقدم عليهم بغتة.
ويسن تلقي املسافرين واستقباهلم:

حلديث ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :ملا قدم النبي ^ مكة استقبلته

أغيلمة بني عبد املطلب فحمل واحدا بني يديه وآخر خلفه(.)4

وعن عبد اهلل بن جعفر  قال :كان رسول اهلل ^إذا قدم من سفر ُتلقي

فسبق يب إليه ،فحملني بني يديه ،ثم
بصبيان أهل بيته ،قال :وإنه قدم من سفر ُ
جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه ،قال :فأدخلنا املدينة ثالثة عىل دابة(.)5

( )1رواه البخاري (.)5246
( )2رواه مسلم (.)715
( )3رشح النووي عىل مسلم (.)72-71/13
( )4رواه البخاري (.)1798
( )5رواه مسلم (.)2428
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استحباب البداءة بصالة ركعتني يف املسجد عند الرجوع:
عن كعب بن مالك  قال :كان رسول اهلل ^« :إِ َذا َق ِد َم ِم ْن َس َف ٍر َب َد َأ

بِاملَ ْس ِج ِد َف َر َك َع ِف ِ
يه َر ْك َعت نْ ِ
س لِل َّناس»(.)1
َيُ ،ث َّم َج َل َ
ويستحب أن يقول إذا دخل بيته:

ما كان يقوله النبي ^ فيام رواه ابن عباس ريض اهلل عنهامَ « :ت ْو ًبا َت ْو ًبا لِ َر ِّبنَا

َأ ْو ًبا لاَ ُي َغ ِ
اد ُر َع َل ْينَا َح ْو ًبا»(.)2

وقوله (توب ًا) :أي نسألك توبة كاملة.
(ال يغادر حوب ًا) :أي ال يرتك إث ًام.

ويستحب عمل َّ
النِقيع ُ
َة:
وهي طعام يعمل لقدوم املسافر ،ويطلق عىل ما يعمله املسافر القادم،

وعىل ما يعمله غريه له ،ومما يستدل به هلا حديث جابر  أن رسول اهلل ^ ملا
قدم املدينة من سفره نحر جزورا أو بقرة(.)3
****

( )1رواه البخاري ( ،)4418ومسلم (.)2769
( )2رواه أمحد ( ،)2311وحسنه األرنؤوط.
( )3رواه البخاري (.)3089
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إىل من سافر إىل البيت احلرام
	حيرص كثري من املسلمني السفر إىل مكة املكرمة؛ لقضاء جزء من إجازهتم
فيها ،ولكي يستفيدوا من زيارهتم للمسجد احلرام نضع بني أيدهيم األعامل

التالية:

 .1الطواف بالبيت فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :سمعت رسول اهلل^
اف هِ َب َذا ا ْل َب ْي ِ
يقولَ « :م ْن َط َ
وعا(َ )1ف َأ ْح َصا ُهَ ،كانَ َك ِع ْت ِق َر َق َب ٍة»(  )2فاستكثروا
ت ُأ ْس ُب ً

من الطواف.

 .2االستفادة من الوقت يف الطاعة؛ فإن الوقت يف احلرم فرصة ،وجتارة ،ودورة
مكثفة؛ ملضاعفة احلسنات واإلقبال عىل اهلل.
وال تكسل عن الطاعات فيه

فهذا الوقت وقت االغتنام

 .3كان بعض السلف حيرص عىل ختم القرآن ،والصدقة ،والصيام يف مكة؛
ملضاعفة احلسنات.

 .4حضور الدروس باحلرم ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،واستغالل الدعاء

فيه.

 .5تقديم األفكار واملقرتحات بام خيص البلد احلرام ،والبيت العتيق ،لرئاسة
احلرمني.

 .6حسن اخللق ،فالكلمة الطيبة صدقة ،ويف الصرب عىل األذى عند الزحام أجر
وتكفري.

( )1أي :سبعة أشواط.
( )2رواه الرتمذي ( )959وصححه األلباين.
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إىل من سافر إىل البيت احلرام

 .7املحافظة عىل نظافة املسجد وساحاته.

 .8زيارة اجلهات اخلريية ،وااللتقاء بعلامء ودعاة البلد احلرام.
كام ينبغي لزائر املسجد احلرام أن يتنبه لألمور التالية:

 .1حجز األماكن؛ فهذا حمرم.

 .2استخدام اجلواالت باحلرم ،وإشغال الناس بأصواهتا ،وغنائها.

 .3ترك األوالد يف األسواق ،والساحات املجاورة للحرم دون متابعة

وإرشاد.

فهذه بعض التوجيهات والنصائح لقاصدي البيت احلرام-جعلنا اهلل منهم

بمنه وكرمه -أفردناها بالذكر لعظمته ورشفه ،قال تعاىل :ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ [املائدة.]٩٧ :

****
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من أحكام السفر
الطهارة

دخل وقت الصالة ومل جيد ماء
سؤال:
ماذا يلزم املسافر إذا دخل عليه الوقت ومل جيد ماء؟
اجلواب:
له حاالت ذ كرهـا الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل وهي:
احلالة األوىل :األفضل تأخري الصالة إىل آخر الوقت يف صورتني:
األوىل :إذا علم وجود املاء.
الثانية :إذا ترجح عنده وجود املاء.
احلالة الثانية :األفضل تقديم الصالة يف ثالث صور:
األوىل :إذا علم عدم وجود املاء.
الثانية :إذا ترجح عنده عدم وجود املاء.
الثالثة :إذا مل يرتجح عنده يشء(.)1
( )1الرشح املمتع (.)345/1
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مسافر لديه ماء قليل
سؤال:
من كان عنده القليل من املاء فامذا يفعل؟
اجلواب:
إذا كان اإلنسان ليس لديه إال ماء قليل ال يكفيه للوضوء كام ً
ال فإنه يتوضأ

بام عنده ويتيمم عن الباقي ورجحه ابن عثيمني رمحه اهلل (.)1

توقيت املسح على اخلفني
سؤال:
كم هي مدة املسح للمسافر؟
اجلواب:
يمسح املسافر عىل اخلفني ثالثة أيام ولياليها ،وللمقيم يوم وليلة ،ويبتدئ

«ج َع َل ال َّنبِ ُّي
املسح من أول مسحة بعد حدث بعد اللبس حلديث عيل  قالَ :
يم»(.)2
^ ثَلاَ َث َة َأ َّيا ٍم َو َل َيالِ َّ
يهن لِ ْل ُم َس ِاف ِرَ ،و َي ْو ًما َو َل ْي َل ًة لِ ْل ُم ِق ِ

( )1الرشح املمتع (.)321/1
( )2رواه مسلم (.)276
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األذان
أذان املسافر

السؤال:
هل يلزم املسافر األذان؟
اجلواب:
ض ِ
جيب األذان واإلقامة عىل اجلامعة املسافرين لقوله^َ « :فإِ َذا َح رَ َ
الصال ُة
ت َّ
ب ُك ْم »( )1ورجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل(.)2
َف ْل ُيؤَ ِّذنْ َل ُك ْم َأ َحدُ ُك ْمَ ،و ْل َيؤُ َّم ُك ْم َأ ْك رَ ُ
قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل :واملنفرد يرشع له األذان لقوله ^« :إِ َذا ُك ْن َت يِف
َغ َن ِم َك َو َب ِ
ار َف ْع َص ْو َت َك بِالن َِّد ِاءَ ،فإِ َّن ُه اَل َي ْس َم ُع َم َدى
اد َيتِ َك َف َأ َّذن َْت بِ َّ
الص اَل ِةَ ،ف ْ
َص ْو ِ
ْسَ ،و اَل يَ ْ
ش ٌء ،إِ اَّل َش ِه َد َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة» (.)4( )3
ت مْ ُالؤَ ِّذ ِن ِج ٌّنَ ،و اَل إِن ٌ
وإذا ُأديت الصالة بدون أذان وإقامة ،أو بإقامة فقط صحت ،وعىل اجلامعة

التوبة واالستغفار ،وبه أفتى الشيخ ابن باز رمحه اهلل(.)5

تنبيه :إذا سمع املسافر األذان وهو يف الطريق فال تلزمه الصالة يف املسجد

حتى ولو نزل حلاجة ،فال تلزمه اجلامعة يف املسجد ،وبه أفتى الشيخ ابن عثيمني

رمحه اهلل(.)6

( )1رواه البخاري (.)628
( )2الرشح املمتع (.)39/2
( )3رواه البخاري (.)609
( )4جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز (.)350/10
( )5جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز (.)350/10
( )6فتاوى ابن عثيمني (.)419/15
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الصالة
كيف يصلي املسافر؟

سؤال:
أنا مسافر إىل اخلارج لشهر وأريد معرفة أسهل طريقة ألداء الصالة؟
اجلواب:
أوال :إذا كنت عازما عىل البقاء يف البلد الذي ستسافر إليه أكثر من أربعة

أيام ،فإنك تكون يف حكم املقيم من حلظة دخولك إليه ،فيلزمك ما يلزم املقيم

من إمتام الصالة وال جيوز لك قرصها.

فتقرص الصالة أثناء الرحلة ،فإذا وصلت البلد أمتمت الصالة ألنك يف

حكم املقيم.

جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة( :السفر الذي يرشع فيه الرتخيص برخص

السفر هو ما اعترب سفر ًا عرف ًا ،ومقداره عىل سبيل التقريب مسافة ثامنني كيلو
مرت ًا ،فمن سافر لقطع هذه املسافة فأكثر فله أن يرتخص برخص السفر من

املسح عىل اخلفني ثالثة أيام بلياليهن ،واجلمع والقرص ،والفطر يف رمضان.
وهذا املسافر إذا نوى اإلقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه ال يرتخص برخص

السفر ،وإذا نوى اإلقامة أربعة أيام فام دوهنا فإنه يرتخص برخص السفر.
واملسافر الذي يقيم ببلد ولكنه ال يدري متى تنقيض حاجته ومل حيدد زمن ًا معين ًا

لإلقامة فإنه يرتخص برخص السفر ولو طالت املدة ،وال فرق بني السفر يف الرب

والبحر)(.)1

( )1فتاوى اللجنة الدائمة (.)99/8
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ثانيا :أما مجع الصالة ،فيجوز للمسافر أن جيمع بني صاليت الظهر والعرص ،وبني

املغرب والعشاء ،مجع تقديم أو تأخري حسب األيرس له ،واألفضل أن ال يفعل

ذلك إال إذا كان عليه مشقة يف فعل كل صالة يف وقتها.

وعىل هذا ،فلك أن جتمع بني الصالتني أثناء الرحلة ،فإذا وصلت إىل البلد

الذي تنوي اإلقامة به شهر ًا فإنك تصيل كل صالة يف وقتها.

ثالثا :اعلم أن صالة اجلامعة واجبة عىل املسافر كغريه ،فاحرص عىل الصالة

مجاعة يف املسجد.

صالة الوتر يف السفر
سؤال:
إذا كنت مسافرا وكنت تقرص الصالة ،هل تبقى صالة الوتر واجبة عليك

يف هذه احلالة؟
اجلواب:

استدل مجهور أهل العلم بحديث األعرايب عىل أن صالة الوتر سنة مؤكدة

وليست بواجبة ،كام ذكر السائل ،واملقصود بحديث األعرايب :الرجل الذي

س َص َل َو ٍ
جاء إىل رسول اهلل ^ يسأل عن اإلسالم فقال رسول اهلل ^ :مَ ْ
ات
«خ ُ
يِف ا ْل َي ْو ِم َوال َّل ْي َل ِة ،فقال :هل عيل غريهن؟ قال :ال ،إِ َّال َأنْ َت َّط َّوعَ .)1(»..
وقال بعض أهل العلم :إن قيام الليل وصالة الوتر أفضل النوافل ،فتنبغي
( )1رواه البخاري ( ،)46ومسلم (.)11
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املحافظة عليها وعدم تركها ،وقد كان النبي ^ ال يرتك قيام الليل ،وال سنة

الفجر يف احلرض والسفر ،كام جاء يف الس ّنة الصحيحة(.)1
اجلمع بني الصالتني قبل السفر
سؤال:

هل جيوز أن أمجع وأقرص صالة العرص مع صالة الظهر قبل السفر إذا خفت

فواهتا بسبب السفر؟
اجلواب:

جيوز للمقيم أن جيمع بني الصالتني إن كان هناك حرج من أداء الصالة

الثانية يف وقتها ،واجلمع أوسع من القرص ،فال قرص إال ملسافر ،واجلمع جيوز

للمسافر واملقيم حيث يوجد احلرج من أداء الصالة الثانية سواء يف وقتها أو

يف مجاعة.

وعليه :فيجوز لك أن تقدم العرص فتصليها مع الظهر يف مدينتك ،إن غلب

عىل ظنك أنك لن تقدر عىل أدائها يف وقتها بسبب سفرك.

( )1زاد املعاد (.)311 ،456/1
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صالة السنن الرواتب
سؤال:
ال؟

أعلم أنه من األفضل قرص الصالة أثناء السفر ،ولكن هل نصيل السنة أم

اجلواب:
كان من هدي النبي ^ يف السفر االقتصار عىل الفرض ،ومل حيفظ عنه أنه

كان يصيل السنن الرواتب ال قبل الفرائض وال بعدها.

فعن عاصم بن عمر بن اخلطاب قال :صحبت ابن عمر ريض اهلل عنهام

يف طريق مكة ،فصىل لنا الظهر ركعتني ،ثم أقبل وأقبلنا معه ،حتى جاء رحله

وجلس وجلسنا معه ،فحانت منه التفاتة نحو حيث صىل ،فرأى ناسا قيام ًا،
فقال :ما يصنع هؤالء؟ قلت :يسبحون -أي يصلون تطوعا ،-قال :لو كنت

مسبح ًا -أي مصليا بعد الفريضة -ألمتمت صاليت ،يا ابن أخي إين صحبت
رسول اهلل ^ يف السفر فلم يزد عىل ركعتني حتى قبضه اهلل ،وصحبت أبا بكر

 فلم يزد عىل ركعتني حتى قبضه اهلل ،وصحبت عمر  فلم يزد عىل ركعتني
حتى قبضه اهلل ،ثم صحبت عثامن  فلم يزد عىل ركعتني حتى قبضه اهلل ،وقد

قال اهلل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [األحزاب.)1( ]21 :

قال ابن القيم رمحه اهلل( :وهذا من فقهه فإن اهلل سبحانه وتعاىل خفف

عن املسافر يف الرباعية شطرها ،فلو رشع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان
( )1رواه مسلم (.)689
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اإلمتام أوىل به)(.)1
لكن يستثنى مما سبق راتبة الفجر ،فإهنا تؤدى يف حال السفر ،كام تؤدى يف

حال احلرض ،يقول ابن القيم رمحه اهلل( :وكان من هديه يف سفره االقتصار عىل
الفرض ،ومل حيفظ عنه أنه صىل سنة الصالة قبلها وال بعدها إال ما كان من الوتر

وسنة الفجر ،فإنه مل يكن ليدعهام حرضا وال سفرا)(.)2

وقال رمحه اهلل( :وكان تعاهده وحمافظته عىل سنة الفجر أشد من مجيع

النوافل ،ولذلك مل يكن يدعها هي والوتر سفرا وحرضا ،وكان يف السفر يواظب

عىل سنة الفجر والوتر أشد من مجيع النوافل دون سائر السنن ،ومل ينقل عنه يف

السفر أنه صىل سنة راتبة غريمها)(.)3

ثبت عن أيب قتادة أنه قال :كان النبي ^ يف سفر له ،فامل رسول اهلل ^

وملت معه ،فقال :انظر ،فقلت :هذا راكب ،هذان راكبان ،هؤالء ثالثة ،حتى

رصنا سبعة ،فقال :احفظوا علينا صالتنا ،يعني صالة الفجر ،فرضب عىل آذاهنم
فام أيقظهم إال حر الشمس ،فقاموا فساروا هنية ،ثم نزلوا فتوضؤوا ،وأذن بالل
فصلوا ركعتي الفجر ،ثم صلوا الفجر وركبوا ،فقال بعضهم لبعض :قد فرطنا

يف صالتنا ،فقال النبي ^«:إِ َّن ُه َال َت ْف ِر َ
يط يِف ال َّن ْو ِم ،إِ َّن اَم ال َّت ْف ِر ُ
يط يف ا ْل َي َق َظ ِةَ ،فإِ َذا
َس َها َأ َحدُ ُك ْم َع ْن َص َ
ال ٍة َف ْل ُي َص ِّل َها ِح َ
ني َي ْذ ُك ُرهَ ا»(.)4
عن عائشة ريض اهلل عنها :أن النبي ^ مل يكن عىل يشء من النوافل أشد
( )1زاد املعاد (.)298/1
( )2زاد املعاد (.(456/1
( )3زاد املعاد (.)298/1
( )4رواه مسلم ( .(681
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معاهدة منه عىل ركعتني قبل الصبح(.)1
وكذلك يرشع للمسافر املحافظة عىل الوتر ،وقيام الليل ،وصالة الضحى،

وكل صالة ذات سبب ،كالصالة بعد كل وضوء ،وصالة التوبة ،وحتية املسجد،

وركعتي الطواف وغريها ،وكذلك ال ُيمنع من النفل املطلق.
يدل على ما سبق ما يلي من األحاديث:

 -1عن أيب هريرة  قال :أوصاين خلييل ^ بثالث ال أدعهن يف سفر وال
حرض ،ركعتي الضحى ،وصوم ثالثة أيام من الشهر ،وأن ال أنام إال عىل

وتر(.)2

 -2عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :كان النبي ^ يصيل يف السفر عىل راحلته
حيث توجهت به ،يومئ إيامء صالة الليل إال الفرائض ،ويوتر عىل راحلته(.)3

ويف رواية :كان رسول اهلل ^ ُيسبح عىل الراحلة قبل أي وجه توجه ،ويوتر

عليها ،غري أنه ال يصيل عليها املكتوبة(.)4

 -3عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام قال :كان رسول اهلل ^ يصيل عىل
راحلته حيث توجهت ،فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة(.)5

 -4عن أيب النرض موىل عمر بن عبيداهلل أن أبا ُمرة موىل أم هانئ بنت أيب طالب
( )1رواه مسلم (.)724
( )2رواه أبو داود ( )1432وصححه األلباين.
( )3رواه البخاري (.)1000
( )4رواه البخاري (.(1098
( )5رواه البخاري (.)400
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أخربه أنه سمع أم هانئ بنت أيب طالب ريض اهلل عنها تقول :ذهبت إىل

رسول اهلل ^ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تسرته ،قالت:

فسلمت عليه ،فقالَ « :م ْن هَ ِذ ِه؟» ،فقلت :أنا أم هانئ بنت أيب طالب،
فقالَ « :م ْر َح ًبا بِ ُأ ِّم هَ انِ ٍئ» ،فلام فرغ من غسله قام فصىل ثامين ركعات ملتحفا
يف ثوب واحد ،فلام انرصف قلت :يا رسول اهلل زعم ابن أمي أنه قاتل
رجال قد أجرته فالن ابن هبرية ،فقال رسول اهلل ^َ « :قدْ َأ َج ْر َنا َم ْن َأ َج ْر ِ
ت
َيا ُأ َّم هَ انِ ٍئ» ،قالت أم هانئ :وذاك ضحى(.)1
واملقصود بيان مرشوعية ترك السنن الرواتب يف حق املسافر ،واالقتصار

منها عىل ركعتي الفجر ،كام يرشع للمسافر أن حيافظ عىل صالة الوتر ،والقيام،
والضحى ،وذوات األسباب ،والنفل املطلق ،ومنه تعلم خطأ ما يدور عىل بعض

األلسن من أن السنة يف السفر ترك السنة ،فإهنا مع اضطراهبا يف نفسها خمالفة
للسنة الصحيحة عن النبي ^ ،والصحيح تقييدها بالسنة الراتبة املعروفة قبل
وبعد الظهر ،وبعد املغرب والعشاء.

( )1رواه البخاري (.( 357
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متى يصلي الوتر يف حالة مجع العشاء مع املغرب
سؤال:
متى يصيل الوتر من مجع بني املغرب والعشاء أثناء السفر؟
اجلواب:
جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة قوهلم:
(وللمسافر أن يوتر بعد صالة العشاء املجموعة مع املغرب مجع تقديم)(.)1

الصالة يف السيارة والطائرة
سؤال:
أثناء سفري مع زوجي حيصل أننا ال نجد مسجد ًا فيه مصىل نساء ،فأصىل

يف السيارة جالسة ،فهل تصح صاليت هبذه الطريقة؟
اجلواب:

عملك هذا أيتها األخت غري صحيح ،ألن القيام مع القدرة ركن من أركان

الصالة قال تعاىل :ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ [البقرة ،]238 :وعن عمران بن حصني

«ص ِّل َقائِ اًمَ ،فإِنْ مَ ْل َت ْست َِط ْع َف َق ِ
اعدً اَ ،فإِنْ مَ ْل َت ْست َِط ْع َف َع ىَل
 أن النبي ^ قال لهَ :

َج ْن ٍ
ب»(.)2

( )1فتاوى اللجنة الدائمة (.(144/ 8
( )2رواه البخاري (.)1117
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فيمكنك أن تصيل يف املسجد يف قسم الرجال بعد خروجهم منه ،فإن مل

جتدي مسجد ًا فإنك تصلني عىل األرض يف أي مكان.

والصالة يف السيارة ،أو الطائرة ،أو القطار ،أو غريها من املراكب ،إذا

كان املصيل ال يستطيع استقبال القبلة والصالة قائ ًام ال جتوز يف الفريضة إال
برشطني:

 -1أن خيشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ،أما إن كان سينزل قبل خروج
الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ،ثم يصيل.

 -2أال يستطيع النزول للصالة عىل األرض ،فإن استطاع النزول وجب عليه
ذلك.

فإذا وجد الرشطان جاز له الصالة يف هذه املراكب ،والدليل عىل جواز

الصالة عىل هذه احلال عموم قوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

[البقرة ]286 :وقوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [التغابن ،]16 :وقوله تعاىل:

ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ [احلج.]78 :
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املسافر له أن يصلي صالة السفر إذا فارق عامر البلد
سؤال:
ما احلكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر ،وبعد أن سار ما يقرب

من عرشة كيلومرتات وقف ليصيل ،هل يتم أم يقرص؟
اجلواب:

الذي عليه مجهور أهل العلم أن للمسافر أن يصيل صالة السفر إذا فارق

البلد؛ ألن النبي ^ كان ال يقرص يف أسفاره إال إذا غادر املدينة ،فيصيل ركعتني؛
ألن العربة بوقت الفعل ،فإذا أذن املؤذن للظهر أو للعرص وخرج املسافر،

وجاوز عامر البلد رشع له أن يقرص الصالة الرباعية ،فالعربة بوقت الفعل ال

بوقت اخلروج من البلد؛ ألنه وقت الفعل مسافر(.)1

يقصر املسافر الصالة ولو مل جيد مشقة
سؤال:
ما املعترب يف القرص وجود املشقة ،أو وجود السفر نفسه؟
اجلواب:
املعترب يف قرص الصالة هو السفر سواء وجدت املشقة أم ال .وقد َع َّلق اهلل

تعاىل ورسوله ^ احلكم (وهو قرص الصالة) عىل السفر ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯽ
( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز (.)298/ 12

السفر آداب وأحكام

57

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ [النساء .]101 :عن عمر  قال :قال رسول اهلل ^:
الس َف ِر َر ْك َعت ِ
َان»( ،)1وقال النبي ^« :إِنَّ اهلل َع َّز َو َج َّل َو َض َع َع ْن ا ُمل َس ِاف ِر
َ
«صال ُة َّ
الص ِ
الة»(.)2
َش ْط َر َّ
ويدل عىل ذلك أيض ًا :أنه ال جيوز للمقيم (غري املسافر) أن يقرص الصالة

ولو كان عليه مشقة يف إمتامها ،مما يدل عىل أن احلكم إنام علق عىل السفر ال عىل

املشقة.

القصر يف املطار
سؤال:
إذا كان املسافر يف املطار فهل يقرص؟
اجلواب:
 -إذا كان املطار خارج البلد يقرص املسافر الصالة فيه إذا كان احلجز مؤكد ًا،

أما إذا كان احلجز انتظار ًا فال يقرص؛ ألنه مل جيزم بالسفر( .هذه املسألة قياس ًا

عىل ما ذكره النووي رمحه اهلل أن من خرج من بلده وأقام يف موضع بنية انتظار
رفقته عىل أنه إذا خرجوا سار معهم وإال رجع أنه ال جيوز له القرص؛ ألنه مل جيزم

بالسفر)(.)3

( )1رواه النسائي ( )1420وصححه األلباين.
( )2رواه النسائي ( )2275وحسنه األلباين.
( )3املجموع ( )350/4املدونة (.)118/1
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 -أما إذا كان املطار داخل البلد فال يقرص الصالة فيه ،سواء كان احلجز

انتظار ًا ،أو مؤكد ًا؛ ألنه مل يفارق البنيان (.)1

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :أن املطار إذا كان خارج البلد فيجوز

ألهل البلد القرص فيه ،وأما إذا كان داخل البلد فال جيوز هلم القرص فيه(.)2
القراءة يف صالة السفر
سؤال:
التخفيف للمسافر يف الصالة هل يشمل القراءة؟
اجلواب:

يستحب ختفيف القراءة يف صالة السفر فقد كان أصحاب رسول اهلل ^

يقرؤون يف السفر بالسور القصار(.)3

عن الرباء بن عازب  قال :صليت مع رسول اهلل ^ العشاء فقرأ بالتني

والزيتون (.)4

****

( )1الرشح املمتع (.)514/4
( )2فتاوى ابن عثيمني (.)418/15
( )3رواه ابن أيب شيبة (.)3684
( )4رواه مسلم (.)464
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الصيـــام
الرؤية

سؤال:
ما أحوال اختالف الرؤية ابتداء وانتهاء؟
اجلواب:
هلا ثالث حاالت:
 -1سافر من بلده يف آخر شعبان والناس مفطرون ،وجاء إىل بلد آخر وهم
رأوا اهلالل وسيصومون فيلزمه الصيام معهم.

 -2سافر من بلد رأوا فيه هالل شوال ،وقدم عىل بلد مل يروا فيه اهلالل ،فيلزمه
الصيام معهم ،وإن زاد يوم ًا فأصبح صائ ًام واحد ًا وثالثني يوم ًا فال يؤثر.

 -3سافر من بلد وهم صيام يف آخر الشهر ،وقدم عىل بلد رأوا هالل شوال،
فيفطر معهم ،وإن كان صيامه ناقص ًا عن تسع وعرشين يوم ًا فيفطر،

ويقيض يوم ًا مكانه ،والقاعدة فيام تقدم :أن العربة بالبلد الذي هو فيه ،فإن

كان أهله صيام ًا صام ،وإن كانوا مفطرين أفطر ،ويقيض الناقص وال يؤثر
ومونَ َ ،وا ْل ِف ْطر َيو َم ُت ْف ِطرونَ َ ،و أْ َ
ال ْض َحى
«الص ْو ُم َي ْو َم َت ُص ُ
الزائد لقوله ^َّ :
ُ ْ
ُ

َي ْو َم ُت َض ُّحونَ »( )1وبه أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمني رمحهام اهلل مع
اللجنة الدائمة(.)2

( )1رواه الرتمذي ( )697وصححه األلباين.
( )2فتاوى اللجنة ( ،)123/10فتاوى ابن عثيمني (.)438/15
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الصوم يف السفر

سؤال:
متى جيوز للمسافر الصوم؟
اجلواب:
جيوز ترك الصوم يف السفر عند املشقة ،وجيوز الصوم عند عدم املشقة؛

حلديث محزة بن عمرو  أنه قال :يا رسول اهلل أجد ّ
يف قوة عىل الصيام يف
يل من جناح؟ فقال رسول اهلل ^ِ :
السفر فهل ع ّ
«ه َي ُر ْخ َص ٌة ِم َن اهللَ ،ف َم ْن َأ َخ َذ
َاح َع َل ْي ِه» (.)2()1
هِ َبا َف َح َس ٌنَ ،و َم ْن َأ َح َّب َأنْ َي ُصو َم َفال ُجن َ
والفطر للمسافر له حالتان:
 -1أن يكون صائ ًام وهو مسافر ،ثم أراد أن يفطر ،جاز له الفطر(.)3
 -2أن يكون صائ ًام يف النهار وهو مقيم ،ثم سافر ،فال يفطر إال إذا جاوز
العمران(.)4

( )1رواه مسلم (.)1121
( )2فتاوى اللجنة الدائمة (.)209/10
( )3املغني (.)33/3
( )4الرشح املمتع (.)346/6
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قدم لبلده مفطراً

سؤال:
إذا وصل املسافر إىل بلده وهو مفطر ،فامذا يلزمه؟
اجلواب:
ال يلزمه اإلمساك ورجحه ابن عثيمني رمحه اهلل( ،)1ولكن ال جياهر بفطره؛

حتى ال يساء به الظن ،وعليه القضاء.

تتابع الصيام
سؤال:
هل الفطر يف السفر يقطع التتابع يف صيام الكفارة؟
اجلواب:
الفطر يف السفر ال يقطع التتابع يف الصيام كام يف كفارة القتل اخلطأ وغريه،

ويبني عىل ما مىض؛ ألنه عذر يبيح الفطر يف رمضان (.)2

( )1الرشح املمتع (.)335/6
( )2املغني (.)365/11
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أفطر ثم رأى الشمس
سؤال:

من غربت عليه الشمس يف مطار بلده أو غريه فأفطر ،ثم أقلعت الطائرة

ورأى الشمس ،فامذا يلزمه؟
اجلواب:
ال يلزمه اإلمساك(.)1

سافر بالطائرة واستمر معه النهار
سؤال:
إذا ركب الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق ،واستمر معه النهار فامذا

يلزمه؟

اجلواب:
ال يفطر ،وال يصيل املغرب حتى تغرب شمس اجلو الذي هو فيه ،ولو مر

بسامء بلد أهلها أفطروا وهو يرى الشمس يف سامئها فال يفطر ،أو يفطر إذا نزل

يف بلد قد غابت فيها الشمس ،وبه أفتى ابن باز رمحه اهلل مع اللجنة الدائمة()2؛
اهنَاَ ،و َغ َر َب ِ
ت
اهنَاَ ،و َأ ْد َب َر ال َّن َه ُار ِم ْن هَ ُ
لقول الرسول ^« :إِ َذا َأ ْق َب َل ال َّل ْي ُل ِم ْن هَ ُ
َّ
الصائِ ُم»(.)3
سَ ،ف َقدْ َأ ْف َط َر َّ
الش ْم ُ
( )1جمموع فتاوى ابن عثيمني ( ،)333/19فتاوى اللجنة الدائمة (.)137/10
( )2جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز( ،)322/15فتاوى اللجنة الدائمة (.)294 /10
( )3رواه البخاري ( ،)1954ومسلم (.)1100

السفر آداب وأحكام

63

أفطر وقصر ثم عاد ومل يكمل سفره
سؤال:
رجل سافر بالطائرة وحجزه مؤكد ،واملطار خارج البلد فأفطر وقرص

الصالة بعد خروجه من بلده ،ثم تأخرت الطائرة ،أو حصل مانع منعه من

السفر يف ذلك اليوم ،فامذا يلزمه؟
اجلواب:

صالته صحيحة ،وفطره صحيح ،وال يلزمه اإلمساك؛ ألنه فعل ما وافق

الرشع ،وعليه القضاء (.)1

****

( )1الرشح املمتع (.)365/4
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السفر للخارج

شروط جواز اإلقامة يف بالد الكفار
سؤال:
ما هي رشوط جواز اإلقامة يف بلد الكفار؟
اجلواب:
العلامء رمحهم اهلل تعاىل حرموا اإلقامة والقدوم إىل بالد يعجز فيها املسلم عن

إظهار دينه ،واملقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسب ،حكمهم حكم املستوطن

ال فرق ،إذا كانوا ال يستطيعون إظهار دينهم ،وهم يقدرون عىل اهلجرة.

وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع اإلقامة يف ديارهم فذلك ال يكفي ،وإنام

حرم السفر واإلقامة فيها لوجوه ،منها:

 -1أن إظهار الدين عىل الوجه الذي تربأ به الذمة متعذر وغري حاصل.
 -2نصوص العلامء رمحهم اهلل تعاىل ،وظاهر كالمهم ورصيح إشاراهتم أن من
مل يعرف دينه بأدلته وبراهينه ،ويستطيع املدافعة عنه ،ويدفع شبه الكافرين،

ال يباح له السفر إليهم.

 -3من رشوط السفر إىل بالدهم :أمن الفتنة بقهرهم وسلطاهنم وشبهاهتم
وزخرفتهم ،وأمن التشبه هبم ،والتأثر بفعلهم(.)1

( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز (.)404/ 9
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التعامل ببطاقة الفيزا عند السفر للخارج
سؤال:
ما حكم استخدام بطاقة الفيزا يف السفر؟ علام بأين مل أكن أعلم بأهنا ربوية،

وأنا مل أطلبها إال حلاجتي هلا عند السفر للخارج.
اجلواب:

ال حرج يف التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من املحاذير الرشعية التالية:
 -1اشرتاط فائدة أو غرامة يف حال التأخر يف السداد.
 -2أخذ نسبة عىل عملية السحب يف حال كون الفيزا غري مغطاة ،وجيوز أخذ
األجرة الفعلية فقط ،وما زاد عىل ذلك فهو ربا.

 -3رشاء الذهب والفضة والعمالت النقدية ،بالبطاقة غري املغطاة.
وليعلم أن أكثر بطاقات الفيزا تشرتط غرامة يف حال التأخر يف السداد،

وهذا رشط ربوي حمرم ،ال جيوز إقراره وال الدخول يف عقد يتضمنه ،ولو كان
اإلنسان واثقا من نفسه أنه لن يتأخر يف السداد ،حلرمة إقرار الربا والتزامه.

وبناء عىل ذلك فإذا سلمت بطاقة الفيزا املسئول عنها من املحاذير املذكورة،

فال حرج يف استعامهلا ،وإذا تضمنت واحدا من هذه املحاذير مل جيز التعامل هبا.
****
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متفرقات

هل تسافر املرأة بال حمرم لزيارة الوالدين؟
سؤال:
والدي دون حمرم؟ علماً بأن زوجي ال يستطيع أن
هل جيوز يل السفر إىل
ّ

يأخذ إجازة من عمله.
اجلواب:

سفر قربة كاحلج وزيارة
ال جيوز للمرأة أن تسافر بال حمرم ،سواء كان السفر َ

الوالدين وبرمها ،أو سفر ًا مباحا كالسياحة وغري ذلك ،والدليل عىل ذلك ما

ييل:

 -1عموم حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي ^ قال« :ال ُت َس ِاف ْر املَ ْر َأ ُة
إِال َم َع ِذي حَم َْر ٍمَ ،وال َيدْ ُخ ُل َع َل ْي َها َر ُج ٌل إِال َو َم َع َها حَم َْر ٌم» ،فقال رجل :يا
رسول اهلل إين أريد أن أخرج يف جيش كذا وكذا وامرأيت تريد احلج ،فقال:

ْ
«اخ ُر ْج َم َع َها»(.)1

وعن أيب هريرة  عن النبي ^ قال« :ال حَ ِ
ي ُّل ال ْم َر َأ ٍة ُتؤْ ِم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم
ِ
ري َة َي ْو ٍم إِال َم َع ِذي حَم َْر ٍم»( )2وقد رويت أحاديث كثرية يف النهي
اآلخ ِر ُت َس ِاف ُر َم ِس َ
عن سفر املرأة بال حمرم ،وهي عامة يف مجيع أنواع السفر.
( )1رواه البخاري (.)1862
( )2رواه مسلم (.)1339
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 -2ومن املعقول أن السفر مظنة التعب واملشقة ،واملرأة لضعفها حتتاج ملن
يؤازرها ويقف إىل جوارها ،وقد ينزل هبا ما يفقدها صواهبا ،وخيرجها عن

طبيعتها ،يف حال غياب حمرمها ،وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث
السيارات وغريها من وسائل النقل .وأيضا :سفرها بمفردها يعرضها

لإلغراء واملراودة عىل الرش ،السيام مع كثرة الفساد ،فقد جيلس إىل جوارها
من ال خياف اهلل ،وال يتقيه ،فيزين هلا احلرام .وكذلك لو ُفرض أهنا تسافر

وحدها يف سيارهتا ،فهي معرضة ملخاطر أخرى من نحو تعطل السيارة،
أو تآمر أهل السوء عليها ،وغري ذلك .فمن متام احلكمة أن تصاحب حمرما

يف سفرها؛ ألن اهلدف من وجود حمرمها ُ
حفظها وصيانتها والقيام بأمرها،
والسيام حيث يقع يشء من األمور الضارة ،والسفر عرضة لذلك بغض
النظر عن املدة.

قال النووي رمحه اهلل( :فاحلاصل أن كل ما يسمى سفرا ُتنهى عنه املرأة بغري

زوج أو حمرم)(.)1

وسئلت اللجنة الدائمة عن جواز سفر املرأة للحج بدون حمرم؟ فأجابت بام

ييل( :ال جيوز أن تسافر املرأة حلج أو غريه بدون حمرم)(.)2

وهبذا يتضح أن اإلسالم سبق النظم كلها يف رعاية املرأة وحفظها واحرتامها

وتقديرها ،واعتبارها درة ثمينة جيب أن تصان عن املفاسد والرشور.

( )1رشح النووي عىل مسلم (.)103/9
( )2فتاوى اللجنة الدائمة (.)97/11
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األكل من ذبائح غري املسلمني
سؤال:
أنا يف دولة أجنبية لغرض الدراسة ملدة سنة ونصف ،وال يوجد لدهيم ذبح

حالل ،فهل يصح يل األكل أم ال؟ مع مالحظة أن الذبح ممنوع.
اجلواب:

ً
أوال :إذا كانت الدراسة متوفرة يف بالد املسلمني فال جيوز لك السفر إىل بالد

الكفر من أجلها ،وحيرم عليك اإلقامة بني الكفار إال لرضورة عالج ،أو جتارة،
أو دعوة ،أو دراسة ال تتوفر يف بالد املسلمني وال ُيستغنى عنها ،مع رضورة
االنتباه إىل أن تكون ظروف الدراسة رشعية من حيث عدم االختالط ،ولعل

هذا أن يكون نادر ًا بل معدوم ًا يف تلك البالد التي تدعو إىل نزع احلياء عن املرأة
وتساهم يف تدمري األخالق ،ونرش األمراض الفتاكة.

ً
ثانيا :ال جيوز لك إن ذهبت إىل هناك أن تأكل من ذبيحة مل تذبح وفق

رشعي ًا؛ ألنه يمكنك
ولست معذور ًا يف كونك ال جتد ذبح ًا
الرشيعة اإلسالمية،
َ
ّ
األكل من املأكوالت البحرية ،كام يمكنك تناول غري اللحوم من املعلبات
والبقوليات ،ويمكنك البحث بجدية عن مراكز إسالمية توفر للمسلمني

اللحوم احلالل.
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من له بلدين خمتلفني
سؤال:

من له بيتان يف بلدين خمتلفني ومقيم فيهام معا ويسافر من حني آلخر ،فهل

يرتخص برخص السفر؟
اجلواب:

ال جيوز له أن يرتخص برخص السفر من قرص ومجع وهو نازل يف أحد

البلدين ،وله أن يرتخص بذلك وهو مسافر بني البلدين ،إذا كانت املسافة بني

البلدين مسافة قرص(.)1

سفر املعصية
سؤال:
ما املراد بسفر املعصية ،وما هي أحكامه؟
اجلواب:
سفر املعصية هو الذي أنشأ السفر لقصد حمرم؛ كارتكاب فاحشة ،ورشب
مخر ،أو إبرام ٍ
عقد ربوي مث ً
ال ،وهذا ما يسمى عند الفقهاء (العايص بسفره)

وهو الذي حيرم عليه يف قول كثري من أهل العلم أن يرتخص بيشء من رخص
السفر؛ ألن الرخص  -عندهم  -ال ُتستباح باملعصية.

ارتكاب
أما إن كان السفر بقصد مباح فليس هذا سفر معصية حتى وإن ختلله
ٌ
( )1فتاوى اللجنة الدائمة (.)147/8
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ملعصية ،وهذا ما يسمى عند الفقهاء باملعصية يف السفر ،أو (العايص يف سفره) وهو

أن يكون أصل السفر مباح ًا ،لكنه ارتكب أثناءه معصي ًة ما.
أما أحكامه فهي:

أوال :حيرم عليه السفر ،واجلمهور عىل أنه ال يرتخص برخص السفر ،فال

جيوز له املسح عىل اخلفني أكثر من يوم وليلة ،وال جيوز له القرص واجلمع ،أو

الفطر يف رمضان ،فإن أراد أن يرتخص فعليه بالتوبة إىل اهلل.

ثانيا :إن سافر فيجب عليه الرجوع ،وعليه أن يبادر بالتوبة ،وترك التامدي

يف هذا السفر ،وليحذر أن تدركه املنية وهو يف معصية اهلل تعاىل.

قال ابن قدامة رمحه اهلل( :ومجلته أن الرخص املختصة بالسفر ،من القرص واجلمع
والفطر واملسح ثالث ًا والصالة عىل الراحلة تطوع ًا ،يباح يف السفر الواجب
واملندوب واملباح ،كسفر التجارة ونحوه ،وهذا قول أكثر أهل العلم ،وروي

ذلك عن عيل وابن عباس وابن عمر.)1() ....

قال أيض ًا( :وال تباح هذه الرخص يف سفر املعصية ،كاإلباق وقطع الطريق،

والتجارة يف اخلمر واملحرمات ،نص عليه أمحد ،وهو مفهوم كالم اخلرقي

لتخصيصه الواجب واملباح وهذا قول الشافعي ،وقال الثوري ،واألوزاعي

وأبو حنيفة له ذلك احتجاج ًا بام ذكرنا من النصوص ،وألنه مسافر فأبيح له

الرتخص كاملطيع)(.)2
( )1املغني (.)100/2
( )2املغني (.)100/2
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السفر الدائم
سؤال:

أصحاب السفر الدائم كسائقي سيارات األجرة ،ومالحي الطائرات

والسفن ،هل هم مسافرون؟
اجلواب:

إن كان معهم أهلوهم يف تنقلهم فتعترب مراكبهم أوطاهنم ،فال يرتخصون

بأحكام السفر؛ ألهنم غري مسافرين.

أما إن كان هلم أهل ولكنهم ال حيملوهنم ،فلهم الرتخص برخص السفر.
****
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السفر لزيارة قرب النيب ^
سؤال:
ما حكم السفر لزيارة قرب النبي ^ وغريه من قبور األولياء والصاحلني

وغريهم؟
اجلواب:

ال جيوز السفر بقصد زيارة قرب النبي ^ ،أوقرب غريه من الناس يف أصح

الر َح ُ
ال إِال إِلىَ َثال َث ِة َم َس ِ
اج َد :املَ ْس ِج ِد
قويل العلامء؛ لقول النبي ^« :ال ُت َشدُّ ِّ
احلرا ِمَ ،و َمس ِج ِدي هَ َذاَ ،واملَس ِج ِد َ
األ ْق ىَص»( .)1واملرشوع ملن أراد زيارة قرب النبي
ََ
ْ
ْ

^ وهو بعيد عن املدينة أن يقصد بالسفر زيارة املسجد النبوي فتدخل زيارة
القرب الرشيف وقربي أيب بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبع ًا لذلك ،وإن

نوامها جاز؛ ألنه جيوز تبع ًا ما ال جيوز استقال ً
ال ،أما نية القرب بالزيارة فقط فال
جتوز مع شد الرحال ،أما إذا كان قريب ًا ال حيتاج إىل شد رحال وال يسمى ذهابه

إىل القرب سفر ًا ،فال حرج يف ذلك؛ ألن زيارة قربه ^ وقرب صاحبيه من دون شد
رحال سنة وقربة ،وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع ،وهكذا زيارة قبور

املسلمني يف كل مكان سنة وقربة ،لكن بدون شد الرحال ،حلديث أيب هريرة

ور َفإِ هَّنَا ُت َذ ِّك ُر ُك ُم ِ
عن النبي ^ قالُ :
اآلخ َر َة»( .)2وكان ^ ُيعلم
وروا ا ْل ُق ُب َ
«ز ُ
الد َيا ِر ِم ْن ا ُملؤْ ِمنِ َ
«السلاَ ُم َع َل ْي ُك ْم َأ ْه َل ِّ
ني
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولواَّ :
َوا ُمل ْس ِل ِم َ
نيَ ،وإِ َّنا إنْ َش َاء اهلل بِ ُك ْم لاَ ِح ُقونَ َ ،ن ْس َأ ُل اهلل َلنَا َو َل ُك ْم ا ْل َع ِاف َي َة»(. )4()3

( )1رواه البخاري ( ،)1189ومسلم (.)1397
( )2رواه ابن ماجة ( )1569وصححه األلباين.
( )3رواه مسلم (.)975
( )4جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة البن باز (.)336 / 8
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اخلامتة

نخلص من خالل ما ذكر يف هذا الكتاب إىل بيان شمولية هذا الدين

العظيم ،وأنه مع أهله وأتباعه بتوجيهاته وتعليامته أينام كانوا يف بر أو بحر أو

جو ،يف حرض أو سفر ،يف حال الصحة واملرض ،فام عىل املسلمني إال التفقه
يف أحكامه وترشيعاته وآدابه ،والعض عليها بالنواجذ ،والعمل هبا ،ونرشها

للعاملني ،فلن تسعد البرشية إال بدين اإلسالم ،وبدونه سيحل الشقاء يف كل

مكان ،واهلل غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

نسأل اهلل تعاىل الرب والتقوى ومن العمل ما يرىض.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
****
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