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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،وصلى هللا وسلم على رسول هللا ،أما بعد:
الس َف ِر وأ ِ ِ
ِ
آد ِ
ص َاَي لِم ْن َزار احلَرَم ْ ِ
ي ،أسأل هللا أن جيعلها خالصة ،انفعة ،مباركة؛
فهذه مجلة م ْن َ
اب َّ َ ْ
َح َكامه ،وَو َ َ َ َ
إن ريب قريب جميب.
أولًا :اآلداب

()1

ِ
ال :نَ َع ْم،
َح ٌّي َوالِ َد َ
اك؟) ،قَ َ
َّب  ،ي ْستَأْ َذنَهُ ِِف اجلِ َه ِاد ،فَ َق َ
ال( :أ َ
 .1استئذان الوالدين؛ فقد َجاءَ َر ُج ٌل إ َل النِ ِي
ِ
ٍ
ِ
قَ َ ِ ِ
اجلِ َه ِاد ،أَبْتَغِي
ك َعلَى ا ْْلِ ْجَرةِ َو ْ
ب هللاِ  فَ َق َ
ال :أ ََُبيِعُ َ
ال( :فَفيه َما فَ َجاه ْد) وِف رواية :أَقْ بَ َل َر ُج ٌل إ َل نَِ ِي
ِ
َج َر ِم َن
ال :نَ َع ْم ،بَ ْل كِ ََل ُُهَا ،قَ َ
َح ٌد َح ٌّي؟) قَ َ
ْاألَ ْجَر ِم َن هللاِ ،قَ َ
ال( :فَ َه ْل ِم ْن َوالِ َديْ َ
ال( :فَ تَ ْب تَغي ْاْل ْ
ك أَ
ِ
ِ
ك فَأ ِ
ص ْحبَ تَ ُه َما)(.)2
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
هللا؟) قَ َ
ال( :فَ ْارِج ْع إِ ََل َوال َديْ َ ْ
َحس ْن ُ
 .2اخلروج يوم اخلميس؛ لقول كعب بن ٍ
اَّللِ ََ يُْر ُج ،إِذَا َخَر َج ِِف َس َف ٍر إََِّّل يَ ْوَم
مالك« :لََقلَّ َما َكا َن َر ُس ُ
ول َّ
اخلَ ِم ِ
يس»(.)3
ِ
ك ََي ابْ َن
ت أ َََب ُهَريْ َرةَ أ َُوِيدعُهُ فَ َق َ
 .3توديع املسافر ألهله وغريهم؛ قَ َ
ال :أَََّل أ َُعلي ُم َ
وسى بْ ِن َوْرَدا َن :أَتَ ْي ُ
ال ُم َ
َخي َشي ئا علَّمنِ ِيه رس ُ ِ
ِ
أِ
ك هللاَ الَّ ِذي ََل
ت :بَلَى ،قَ َ
َستَ ْو ِدعُ َ
ال :قُ ْل( :أ ْ
ول هللا  ،أَقَ ْولُهُ عْن َد الْ َوَد ِاع؟ قُ ْل ُ
ْ َ َ َُ
ِ
يع َو َدائِعُهُ)(.)4
تَض ُ
 .4توديع املقيم ملن أراد سفرا؛ فقد َكا َن ابن عمر ي ُق ُ ِ
ِ
ك َك َما َكا َن
ول ل َّلر ُج ِل إِذَا أ ََر َاد َس َفراْ :اد ُن ِم ِيّن أ َُويد ْع َ
ُ ََ َ
ِ
ع َّ
ك)(.)5
ول هللاِ  يُ َوِيدعُنَا ،فَيَ ُق ُ
َر ُس ُ
يم َع َملِ َ
كَ ،وأ ََمانَتَ َ
اَّللَ ِدينَ َ
َستَ ْو ِد ُ
ول( :أ ْ
كَ ،و َخ َوات َ
ِ
الراكِب َش ْيطَا ٌن ،و َّ ِ ِ
ب»(.)6
الراكبَان َش ْيطَ َاَننَ ،والث َََّلثَةُ َرْك ٌ
َ
 .5طلب الصحبة ِف السفر؛ قال النب ُ َّ « :
ِ
َح َد ُه ْم»(.)1
 .6التأمري ِف السفر؛ قَ َ
ج ثَََلثَةٌ ِِف َس َف ٍر فَ لْيُ َؤم ُروا أ َ
ال النب « :إِ َذا َخ َر َ
( )1غالب هذه اآلداب ذكرها الشيخ عبد هللا بن مانع الروقي ِف نفح العبري (.)57 /4
اَّللِ بْ َن َع ْم ٍرو .
( )2أخرجه البخاري ( )3004ومسلم ( )2549عن َعْب َد َّ
( )3أخرجه البخاري (.)2949
()4أخرجه النسائي ِف الكربى ( )10269وابن ماجه ( ،)2825وحسنه العراقي وابن حج ٍر .ختريج أحاديث اإلحياء (ص )722الفتوحات
الرَبنية (.)114 /5
()5أخرجه أبو داود ( )2600وصححه الرتمذي وابن خزمية واحلاكم ،وأقره الذهب .قال اخلطايب ِف معامل السنن ( :)258 /2األمانة هاهنا
أهله ومن َيلِيفه منهم وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله ومن ِف معناُها ،وجرى ذكر ال يِدين مع الودائع؛ ألن السفر موضع ٍ
خوف
وخط ٍر وقد تصيبه فيه املشقة والتعب ،فيكون سببا إلُهال بعض األمور املتعلقة َبل يِدين فدعا له َبملعونه والتوفيق.
( )6أخرجه أبو داود ( )2607عن عبد هللا بن عمرٍو  ،قال ابن حجر :حديث حسن اإلسناد ،وقد صححه ابن خزمية واحلاكم ...وقال
ٍ
الطربي :هذا الزجر زجر ٍ
وإرشاد؛ لِما َيشى على الواحد من الوحشة والوحدة .فتح الباري (.)53 /6
أدب
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قول دعاء الركوب؛ قَ َ ِ
الرَك ِ
ض َع ِر ْجلَهُ ِِف يِ
ال:
اب قَ َ
ُ .7
ت ِرْدفا لِ َعلِ ٍيي َر ِض َي َّ
اَّللُ َعْنهُ ،فَلَ َّما َو َ
ال َعل يي بْن َربِ َيعةَُ :كْن ُ
الِ ِ ْ :
بِس ِم َِّ
ث مَّر ٍ
ث مَّر ٍ
ال:
اتُُ ،ثَّ قَ َ
استَ َوى َعلَى ظَ ْه ِر الدَّابَِّة قَ َ
ات َّ
اَّلل ،فَلَ َّما ْ
اَّللُ أَ ْك َربُ ثَََل َ َ
احلَ ْم ُد ََّّلل ثَََل َ َ
ْ
ِ
ِ
ت
ي َوإِ َّان إِ َل َربِينَا لَ ُمْن َقلِبُو َن} ُُثَّ قَ َ
{سْب َحا َن الَّذي َس َّخَر لَنَا َه َذا َوَما ُكنَّا لَهُ ُم ْق ِرن َ
الََّ :ل إِلَهَ إََِّّل أَنْ َ
ُ
ت نَ ْف ِسي فَا ْغ ِف ْر ِِل ذُنُ ِويب ،إِنَّهُ ََّل يَ ْغ ِفر ُّ
تََ :ي أ َِم َري
ض ِح َ
ُسْب َحانَ َ
تُُ ،ثَّ َ
ك ،فَ ُق ْل ُ
وب إََِّّل أَنْ َ
ك إِِيّن ظَلَ ْم ُ
الذنُ َ
ُ
ول َِّ
الُ :كْن ِ
ِِ
يف رس ِ
ت
ك؟ فَ َق َ
ي َما يُ ْ
ض ِح ُك َ
الْ ُم ْؤمن َ
ت لَهُ َك َما قُ ْل َ
تُُ ،ثَّ قُ ْل ُ
صنَ ْع ُ
ُ
صنَ َع َك َما َ
اَّلل  فَ َ
ت َرد َ َ ُ
اَّللِ ( :إِ َّن َّ
ك إِِّن
ك إِ ََل َع ْب ِدهِ إِذَا قَ َ
ال َر ُس ُ
ِِل ،فَ َق َ
ول َّ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل لَيَ ْ
ت ُس ْب َحانَ َ
ض َح ُ
الََ :ل إِلَهَ إََِّل أَنْ َ
وِب إِنَّهُ ََل يَغْ ِف ُر ُّ
ت نَ ْف ِسي ،فَا ْغ ِف ْر ِِل ذُنُ ِ
ف أَِّن أَ ْغ ِف ُر
ت ،قَ َ
الَ :ع ْب ِدي َع َر َ
وب إََِّل أَنْ َ
ظَلَ ْم ُ
الذنُ َ
وأ َ ِ
ب)(.)2
َ
ُعاق ُ
 .8اإلتيان أبدعية السفر ،قال ابن عمر :إ َّن رس َ ِ
استَ َوى َعلَى بَعِ ِريهِ َخا ِرجا إِ َل َس َف ٍرَ ،ك ََّرب
ول هللا َ كا َن إِ َذا ْ
َُ
ْ ُ ََ
ِ
َّ ِ
الله َّم إِ ََّن
ثَََلًثُُ ،ثَّ قَ َ
يَ ،وإِ ََّن إِ ََل َربِنَا ل َُم ْن َقلبُو َنُ ،
َّر لَنَا َه َذاَ ،وَما ُكنَّا لَهُ ُم ْق ِرنِ َ
الُ ( :س ْب َحا َن الذي َسخ َ
الله َّم َه ِو ْن َعلَْي نَا َس َف َرََن َه َذاَ ،واطْ ِو َعنَّا
ُك ِِف َس َف ِرََن َه َذا الِ َّ
ْب َوالتَّ ْق َوىَ ،وِم َن ال َْع َم ِل َما تَ ْر َ
نَ ْسأَل َ
ضىُ ،
ت َّ ِ
الس َف ِر ،و ْ ِ
الس َف ِر،
ك ِم ْن َو ْعثَ ِاء َّ
الله َّم إِِّن أَعُوذُ بِ َ
الله َّم أَنْ َ
اْلَلي َفةُ ِِف ْاْل َْه ِلُ ،
بُ ْع َدهُُ ،
ب ِِف َّ َ
الصاح ُ
وَكآب ِة الْم ْنظَ ِر ،وس ِ
ب ِِف الْم ِ
وء ال ُْم ْن َقلَ ِ
ال َو ْاْل َْه ِل)َ ،وإِذَا َر َج َع قَا َْلُ َّن َوَز َاد فِي ِه َّن( :آيِبُو َن ََتئِبُو َن َعابِ ُدو َن
َُ
َ
َ َ َ
لَِربِنَا َح ِام ُدو َن)(.)3
وعن عب ِد هللاِ ب ِن سرِ
الس َف ِرَ ،وَكآبَِة ال ُْمنْ َقلَ ِ
ب،
ج
الَ :كا َن َر ُس ُ
س ،قَ َ
ول هللاِ  إِذَا َسافَ َر (يَتَ َع َّوذُ ِم ْن َو ْعثَ ِاء َّ
َ ْ َْ
ْ َْ َ
ِ
ِ
ِ
وء الْم ْنظَ ِر ِِف ْاْل َْه ِل والْم ِ
ال)(.)4
َ َ
َوا ْحلَْوِر بَ ْع َد الْ َك ْوِرَ ،و َد ْع َوة ال َْمظْلُومَ ،و ُس َ
الَ :كا َن رس ُ ِ
ال ِبِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
صبَ َعهُ -قَ َ
و َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ ،قَ َ
صبَعهَ -وَم َّد ُش ْعبَةُ إِ ْ
ب َراحلَتَهُ ،قَ َ ْ
َُ
ول هللا  إ َذا َسافَ َر فَ َرك َ
ت َّ ِ
ِ
كَ ،واقْلِ ْب نَا بِ ِذ َّم ٍة ،اللَّ ُه َّم ا ْز ِو لَنَا
ب ِِف َّ
ص ِح َ
(اللَّ ُه َّم أَنْ َ
اص َح ْب نَا بِنُ ْ
الس َف ِرَ ،واْلَلي َفةُ ِِف اْل َْه ِل ،اللَّ ُه َّم ْ
الصاح ُ
الس َف ِرَ ،وَكآبَِة ال ُْم ْن َقلَ ِ
ب)(.)5
ك ِم ْن َو ْعثَ ِاء َّ
ضَ ،و َه ِو ْن َعلَْي نَا َّ
الس َف َر ،اللَّ ُه َّم إِِّن أَعُوذُ بِ َ
اْل َْر َ
( )1أخرجه أبو داود ( )2608عن أيب سعيد اخلدري  .وقد اختلف ِف وصله وإرساله.
()2أخرجه امل َحاملي ِف الدعاء ( )20والطرباّن ِف الدعاء ( )778واللفظ له ،وصححه احلاكم ( )2482وقال ابن حج ٍر :رجاله كلهم موثقون
َ
من رجال الصحيح إَّل ميسرة وهو ثقة .الفتوحات الرَبنية ( )125/5وقال الشيخ السعد ِف الدعوات واألذكار (ص :)98إسناده قوي،
وقال الشيخ َيسر املصري ِف ختريج الذكر والدعاء (ص :)679إسناده حسن.
()3أخرجه مسلم (( )1342الوعثاء) املشقة ،والشدة ،و (الكآبة) تغري النفس من ٍ
حزن وحنوه ،و(املنقلَب) املرجع .وللشيخ السعدي شرح
َ
نفيس ْلذا احلديث ِف هبجة قلوب األبرار (ص.)195
ٌ
ِ
ِ
احلَْور بَ ْع َد الْ َك ْور) أي :النقصان بعد الزَيدة ،والتفرق بعد اَّلجتماع ،وقيل :من فساد األمور بعد إصَلحها .مرقاة
(و ْ
()4أخرجه مسلم (َ )1343
املفاتيح (.)1681 /4
()5أخرجه الرتمذي ( )3438وحسنه ،وصححه األلباّن ،وقال الشيخ َيسر املصري :إسناده حسن .ختريج الذكر والدعاء (ص .)682وقوله:
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وِف هذا احلديث :أنه  رفع أصبعه عند هذا الدعاء ،فلعله كان يفعله أحياان.
يد دخوَْلا إََِّّل قَ َ ِ
ي يََر َاها:
 .9الدعاء إذا َرأَى قَ ْريَة يُِر ُ
ب :إ َّن النِ َّ
ال ح َ
َّب َ ،ملْ يََر قَ ْريَة يُِر ُ ُ ُ َ
يد ُد ُخوَْلَا؛ قال ُ
ص َهْي ٌ
الشي ِ
ب ْاْلَر ِ
السمو ِ
اط ِ
ْن،
ْنَ ،وَر َّ
الله َّم َر َّ
ات َّ
ي َوَما أَ ْ
ضَ
( ُ
ب َّ َ
ْنَ ،وَر َّ َ
ضلَل َ
ي َوَما أَقْ لَل َ
الس ْب ِع َوَما أَظْلَل َ
ب َّ َ َ
ُك َخ ْ ِ ِ ِ
ِ
ب ِ
ك ِم ْن َش ِرَها َو َش ِر أ َْهلِ َها
َوَر َّ
ْي أ َْهلِ َهاَ ،ونَعُوذُ بِ َ
ْي َهذه الْ َق ْريَةَ ،و َخ ْ َ
الرَي ِح َوَما َذ َريْ َن ،فَإ ََّن نَ ْسأَل َ َ
َو َش ِر َما فِ َيها)(.)1
يد أَ ْن
الََ :ي َر ُس َ
 .10التكبري إذا عَل َشَرفا والتسبيح إذا نزل؛ لقول أَِيب ُهَريْ َرةَ :إ َّن َر ُجَل قَ َ
ول هللاِ ،إِِيّن أُ ِر ُ
هللا ،والتَّ ْكبِ ِْي َعلَى ُك ِل َشر ٍ
ك بِت ْقوى ِ
ال( :اللَّ ُه َّم
الر ُج ُل ،قَ َ
ُسافَِر فَأ َْو ِص ِّن ،قَ َ
ف) فَلَ َّما أَ ْن َوَّل َّ
َ
الَ ( :علَْي َ َ َ
أَ
َ
الس َف َر)(.)2
ضَ ،و َه ِو ْن َعلَْي ِه َّ
اطْ ِو لَهُ اْل َْر َ
ال أَبو موسى األَ ْشع ِر ِيُ « :كنَّا مع رس ِ
اَّللِ  ،فَ ُكنَّا إِذَا أَ ْشَرفْ نَا َعلَى َو ٍادَ ،هلَّْلنَا َوَك َّْربَان»(.)3
ول َّ
ََ َُ
وقَ َ ُ َ
َ ي
صعِ ْد َان َك َّْربَانَ ،وإِ َذا نََزلْنَا َسبَّ ْحنَا»(.)4
وقَ َ
ال َجابٌِرُ « :كنَّا إِ َذا َ
ات ِ
َّام ِ
ال :أَعُوذُ بِ َكلِم ِ
ات ِم ْن َش ِر َما
 .11التعوذ إذا نزل منزَّل؛ لقول النب َ ( :م ْن نَ َز َل َم ْن ِزاَل ُُثَّ قَ َ
هللا الت َّ
َ
ِ
ك)(.)5
ض َّرهُ َش ْيءٌَ ،ح ََّّت يَ ْرََِت َل ِم ْن َم ْن ِزل ِه ذَلِ َ
َخلَ َقََ ،لْ يَ ُ
ولََِ ( :سع س ِامع ِِبم ِد ِ
هللا َو ُح ْس ِن بَََلئِِه َعلَْي نَاَ ،ربَّنَا
َس َحَر يَ ُق ُ
َ .12كا َن النِ َّ
َ َ ٌ َْ
َّب  إِ َذا َكا َن ِِف َس َف ٍر َوأ ْ
ِ
ضل َعلَي نَاَ ،عائِ اذا ِِب ِ
هلل ِم َن النَّا ِر)(.)6
صاح ْب نَا َوأَفْ ِ ْ ْ
َ
ِ
ِ
ْب َوََل
 .13احلذر من اصطحاب املنكرات؛ لقول النب ََ « :ل تَ ْ
ب ال َْم ََلئ َكةُ ُرفْ َقةا ف َيها َكل ٌ
ص َح ُ
()7
ِ
الش ْيطَ ِ
ْي َّ
ان»(.)8
َج َر ٌ
س َم َزام ُ
س»  ،وقال « ا ْْلََر ُ
ال ابْ ُن عُ َمَرَ « :كا َن
 .14يسن صَلة النافلة على الراحلة على حسب حال املسافر ،ولو مل يستقبل القبلة ،قَ َ
ِ
ٍِ
ارجعنا ٍ
أبمان.
(واقلبنا بذمة) أي ْ
()1أخرجه النسائي ِف الكربى ( )10302وصححه ابن خزمية ( )2565وابن حبان ( )2709واحلاكم ( )1634وحسنه ابن حج ٍر.
الفتوحات الرَبنية (.)154 /5
()2أخرجه الرتمذي ( )3445وصححه ابن خزمية ( )2561وابن حبان ( )2692واحلاكم ( )2481وحسنه األلباّن.
()3أخرجه البخاري (.)2992
()4أخرجه البخاري (.)2993
ت َح ِكي ٍم.
()5أخرجه مسلم ( )2708عن َخ ْولَةَ بِْن َ
السحر ،وهو آخر
السحر ،أو انتهى ِف سريه إل َّ
()6أخرجه مسلم (َ )2718ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة  ،قال النووي ِف شرحه :قوله« :وأسحر» قام ِف َّ
السحر ،وروي َبلتخفيف َِ
(َسع سامع) ،ومعناه
سامع قوِل هذا لغريه ،وقال ِمثْله تنبيها على ال يِذكر ِف َّ
الليل .وقولهَ :
(َسَّع سامع) بَلَّغ ٌ
ُ
شهد شاهد على محدان هلل تعال على نعمه ،وحسن بَلئه.
()7أخرجه مسلم (َ )2113ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة .
( )8أخرجه مسلم ( )2114عن أيب هريرة .
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ِ
ث تَو َّجه ِ ِ
ِ ِِ
ضَ ،ويُوتُِر
صلِيي ِِف َّ
الس َف ِر َعلَى َراحلَتهَ ،حْي ُ َ َ ْ
النِ ُّ
صَلَةَ اللَّْي ِل ،إََِّّل ال َفَرائ َ
ت بِه يُوم ُئ إِميَاء َ
َّب  يُ َ
علَى ر ِ
احلَتِ ِه»(.)1
َ َ
َّب ِ ِ َّ « :
الع َذ ِ
َح َد ُك ْم
الس َف ُر قط َْعةٌ م َن َ
ابَ ،يَْنَ ُع أ َ
 .15تعجيل املسافر إل أهله بعد قضاء شغله؛ لقول النِ ِي
ضى ََنْ َمتَهُ ،فَ لْيُ َع ِج ْل إِ ََل أ َْهلِ ِه»(.)2
طَ َع َامهُ َو َش َرابَهُ َونَ ْوَمهُ ،فَِإ َذا قَ َ
 .16إِ َذا قَ َفل النب ِ من س َف ٍر ي َكِرب ثََلًَث علَى ُك ِل َشر ٍ
يك لَهُ،
فُُ ،ثَّ يَ ُق ُ
ولََ ( :ل إِلَهَ إََِّل هللاُ َو ْح َدهُ ََل َش ِر َ
ْ َ ُ يُ
َ ي َ
َ
ْك ولَهُ ا ْحلم ُد و ُهو َعلَى ُك ِل َشي ٍء قَ ِدير ،آيِبو َن ََتئِبو َن َعابِ ُدو َن س ِ
اج ُدو َن لَِربِنَا َح ِام ُدو َن،
ُ
ٌ ُ
َ
لَهُ ال ُْمل ُ َ َ ْ َ َ
ْ
اب َو ْح َدهُ)(.)3
ص َر َع ْب َدهَُ ،و َه َزَم ْاْل ْ
ص َد َق هللاُ َو ْع َدهَُ ،ونَ َ
َح َز َ
َ
ال( :آيِبُو َن ََتئِبُو َن َعابِ ُدو َن لَِربِنَا
َّب َ ،ح ََّّت إِ َذا ُكنَّا بِظَ ْه ِر الْ َم ِدينَ ِة ،قَ َ
 .17قال أَنَ ٌ
س :أَقْ بَ ْلنَا َم َع النِ ِي
ح ِام ُدو َن) فَلَم ي زْل ي ُق ُ ِ
ك َح ََّّت قَ ِد ْمنَا الْ َم ِدينَةَ(.)4
ول ذَل َ
َ
ْ ََ َ
قدم من سفره؛ لقول جابر بن عبد هللا ،ملا قَ ِدم النب  املدينة أمرّن أن آيت
 .18صَلة ركعتي أول ما يَ َ
املسجد ،فأصلي ركعتي ،وِف رو ٍ
اية :قدمت َبلغداة ،فجئت املسجد ،فقال« :اآلن حي قدمت؟»
ع مجلك ،وادخل فصل ركعتي»(.)5
قلت :نعم ،قال« :فد ْ
 .19تشرع معانقة من قدم من سف ٍر؛ لقول أَنَ ٍ
صافَ ُحواَ ،وإِ َذا قَ ِد ُموا
سَ « :كا َن أ ْ
َّب  إِ َذا تَ ََلقَ ْوا تَ َ
َص َح ُ
اب النِ ِي
ِم ْن َس َف ٍر تَ َعانَ ُقوا»(.)6

( )1أخرجه البخاري ( )1000ومسلم (.)502
( )2أخرجه مسلم ( )1927والبخاري (َ )1804ع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة .
()3أخرجه البخاري ( )1797ومسلم (َ )1344ع ْن ابْ ِن عُ َمَر .
()4أخرجه البخاري ( )3085ومسلم ( )1345بظهر املدينة :أي :مبحل تظهر فيه املدينة.
( )5أخرجه البخاري ( )3089ومسلم (.)715
وحسنه األلباّن .صحيح الرتغيب والرتهيب
( )6أخرجه الطرباّن ِف األوسط ( )97وقال ِف جممع الزوائد (« :)36 /8رجاله رجال الصحيح» َّ
(.)22 /3
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ثانيًا :من أحكام صالة المسافر

)(1

 .1جيوز للمسافر أن يُ َّتم وجيوز له القصر ،وهو أفضل (.)3/378
 .2يستحب للمسافر األذان ،وإن مجع بي صَلتي أذَّن لألول وأقام لكل فر ٍ
يضة (.)3/463
َّ .3ل يبدأ املسافر َبلرتخص إَّل إذا فارق عمران قريته؛ ألنه ٍ
حينئذ يسمى مسافرا (.)372/3
 .4املزارع واملصانع واملطارات واملدن الصناعية اليت ِف أطراف البلد إن كان فيها بيوت مسكونة وهي متصلة
ٍ
متصلة َبلبلد فَل تعد من هذا البلد،
َبلبلد ،فهي من البلد .أما اليت ليس فيها بيوت مسكونة أو فيها لكنها غري
فيجوز القصر ملن خرج من البلد حال حماذاته ْلذه املزارع (.)374/3
 .5من دخل عليه الوقت وهو ِف احلضر ُث سافر ،جاز له القصر ْلذه الصَلة؛ ألهنا مؤداةٌ ِف السفر
(.)382/3
 .6املسافر إذا اقتدى مبن يتم صَلته ،ولو يسريا من صَلته لزمه اإلمتام (.)389/3
 .7من نسي صَلة حض ٍر فذكرها ِف سف ٍر وجب عليه أن يقضيها اتمة ،إمجاعا (.)396/3
 .8ومن نسي صَلة سف ٍر فذكرها ِف احلضر فعليه اإلمتام؛ ألن القصر من رخص السفر (.)397/3
اجملموعتي ِف بلده ،لكن إن وصل ِف وقت
 .9جيوز ملساف ٍر أقبل على بلده أن ينوي مجع التأخري ،فيصلي
َ
اتمة (.)453/3
األول وجب أن يؤدي كل صَلةٍ ِف وقتها ،وجيب عليه إذا وصل أن يصليها َّ
 .10إذا رجع املسافر من سفره فله الرتخص برخص السفر مامل يدخل بلده (.)3/365
 .11إذا أذن املؤذن األذان الثاّن ليوم اجلمعة حرم السفر ،وقبله جيوز ،واألفضل أن يؤخر سفره بعد صَلة
اجلمعة؛ خروجا من اخلَلف (.)3/399
 .12جيوز للمسافر اجلمع بي الظهر والعصر وبي املغرب والعشاء مجع ٍ
تقدي أو أتخ ٍري (.)3/404
 .13جيوز مجع العصر مع اجلمعة مجع ٍ
تقدي ِف حال السفر ،وِف حال املطر وحنوه (.)3/407
 .14إذا مجع املغرب مع العشاء فقد دخل وقت الوتر ِف حقه (.)3/455
 .15اتفق العلماء على جواز فعل السنن الرواتب ِف السفر ،وعلى جواز تركها (.)3/455
 .16يستحب للمسافر أن أييت جبميع األذكار املشروعة كأذكار الصباح واملساء وما بعد الصَلة ،وإذا مجع بي
الصَلتي فإن أذكار األول منها تسقط؛ لفوات حملها (.)3/458
 .17وله أن أييت َبألذكار إذا ركب سيارته (.)3/458
 .18إذا مجع العصر مع الظهر حرم التنقل بعدها.
( )1غالب هذه األحكام ذكرها الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين رمحه هللا ِف تسهيل الفقه .طبعة دار ابن اجلوزي.
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ثالثًا :وصايا لمن زار الحرمين
ٍ
ٍ
ٍ
أوَل :حيرص من أكرمه هللا بزَيرة مكة أو املدينة على كل ٍ
وإحسان
وصدقة
اعتكاف
عمل صا ٍحل من صَلةٍ و
ا
قل زمنه.
لعباد هللا؛ ِألن احلسنة تضاعف ِف املكان الفاضل ،وتقدم أن اَّلعتكاف يصح ولو َّ
اثنياا :الصيام مما يتضاعف ثوابه ِف احلرمي أيضا ،وهو خري مع ٍ
ي على طول مَلزمة املسجد ،وعدم ضياع
األوقات ِف طلب الطعام وِف التخلي منه.

اثلثاا  :الصَلة من أفضل ما يفعله املؤمن إذا كان ِف املسجد احلرام واملسجد النبوي ،والصَلة فيهما ولو كانت
انفلة مضاعفةٌ ،وقد يتَّجه ٍ
حينئذ أن يغلِيب املصلي تكثري الركعات على طول القيام.
ُ
ابعا :من السنن :التطوع َبلصَلة بي الظهر والعصر وبي املغرب والعشاء ،ويتأكد ذلك ِف احلرمي؛ اغتناما
را
ملضاعفة الصلوات.

خامسا  :قد يلتبس على من يكثر التنفل ،هل هو ِف الركعة األول أو الثانية؟ ومما يعي على ضبط ذلك أن
ا
ُُتعل الورقة اليمىن من املصحف للركعة األول ،والورقة اليسرى للثانية ،أو غري ذلك من الوسائل(.)1

()2
أسند عن إبراهيم ،قال:
سادسا :قال ابن أيب شيبة ِف مصنَّفه َ :بب من كان حيب إذا قدم أن يقرأ القرآنُ ،ث َ
ا
«كانوا حيبون إذا دخلوا مكة أن َّل َيرجوا حَّت َيتموا هبا القرآن» وعن احلسن ،قال« :كان يعجبهم إذا قدموا
للحج أو العمرة ،أن َّل َيرجوا حَّت يقرؤوا ما معهم من القرآن».

سابعا :األفضل -كما تقدم -جعل قراءة القرآن ِف الصَلة؛ فتجمع القراءة والصَلة ،وتفوز مبضاعفة الصلوات.
ا
اثمناا :السيئات تعظم ِف البلد احلرام وِف األشهر احلرم؛ قال ربنا{ :ومن ي ِرْد فِ ِيه ِبِِ ْحل ٍاد بِظُْل ٍم نُ ِذقْهُ ِمن َع ٍ
ذاب
ْ
ََ ْ ُ
ُُ
{...مْنها أَرب عةٌ حرم ذلِ ِ
ين الْ َقيِي ُم فََل تَظْلِ ُموا فِي ِه َّن أَنْ ُف َس ُك ْم} .فيحرص املسلم على غض
أَلِي ٍم} وقال:
ِ ْ َ َ ُ ٌُ َ
ك ال يد ُ
بصره وحفظ جوارحه عن احملرمات.
َتسعا :لئن فات تقبيل احلجر األسود ِف الطواف بسبب الزحام فَل يفوتك مسح الركن اليماّن؛ ففي احلديث:
ا
(إن مسحهما حيط اْلطاي)(.)3

س َل يَ ْو َم ا ْْلُ ُم َع ِة
عاشرا :من أعظم األحاديث ِف فضائل األعمال ُ
(م ْن غَ َّ
قول النب َ :
ا
بَ ،و َد ََن ِم َن ِْ
استَ َم َع َوََلْ يَ ْل ُغ َكا َن لَهُ بِ ُك ِل ُخط َْوةٍ َع َم ُل
اْل َم ِام فَ ْ
َوابْ تَ َك َرَ ،وَم َشى َوََلْ يَ ْرَك ْ

(ِ )1ف أحكام اخلواتيم َّلبن ٍ
رجب (رسائله :)705 /2أن عائشة كانت تعد صَلهتا خبامتها.
(.)259 /2( )2
( )3جامع الرتمذي ( )959وصححه ابن خزمية ( )2753وابن حبان ( )3698واحلاكم (.)1799

َوا ْغتَ َس َلُُ ،ثَّ بَ َّك َر
ٍ
َجر ِ
صيَ ِام َها
َسنَة أ ْ ُ
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وقِي ِامها)( ،)1وهذا األجر ملن عمل هذا العمل ِف أي ٍ
بلد ،فكيف إذا كان ِف احلرمي؟!
ََ َ
ٍ
يحَ :ي
احلادي عشر :احرص على إفشاء السَلم ،وبذل النصيحة ،وطَلقة الوجه ،وكل يٍبر
ومعروف؛ قال أبو شر ٍ
ٍ
بشيء يوجب ِل اجلنة ،قالِ ( :طيب الكَلم ،وبذل السَلم ،وإطعام الطعام)( ،)2وقال :
رسول هللا أخربّن

ٍ
معروف صدقة)(.)5
(الدين النصيحة)( ،)3وقال( :تبسمك ِف وجه أخيك صدقة)( ،)4وقال( :كل

الثاّن عشر :إن من أجل العبادات وأيسرها وأعوهنا على الطاعة ِف احلرمي وغريُها مَلزمةُ ذكر هللا تعال؛ قال
فردون) قالوا :وما امل يِ
( :سبق املُ ِ
كثْيا والذاكرات)( ،)6وقال رجل:
فردون َي رسول هللا؟ قال( :الذاكرون هللا ا
َي رسول هللا إن شرائع اإلسَلم قد ُكثرت علي ،فأخربّن ٍ
بشيء أتشبَّث به ،قالَ( :ل يزال لسانك رطباا من ذكر
َّ
هللا)( ،)7قال ابن القيم :دلَّه الناصح  على ٍ
شيء يبعثه على شرائ ِع اإلسَلم و ِ
احلرص عليها واَّلستكثا ِر منها؛
وذكر هللا
فإنه إذا اختذ ذكر هللا شعاره أحبَّه و َّ
أحب ما حيب ،فَل شيء أحب إليه من التقرب بشرائع اإلسَلمُ ...
عز وجل من أكرب العون على طاعته؛ فإنه حيببها إل العبد ويسهلها عليه ويلذذها له وجيعل قرة عينه فيها،
ونعيمه وسروره هبا حبيث َّل جيد ْلا من الكلفة واملشقة والثقل ما جيد الغافل ،والتجربة شاهدة بذلك ...وذكر
هللا عز وجل يسهل الصعب ،وييسر العسري ،وَيفف املشاق ،فما ذكر هللا عز وجل على ٍ
صعب إَّل هان ،وَّل
على عس ٍري إَّل تيسر ،وَّل ٍ
مشقة إَّل َخفَّت ،وَّل شدةٍ إَّل زالت ،وَّل ُكربة إَّل انفرجت ،فذكر هللا تعال هو الفرج
بعد الشدة ،واليسر بعد العسر ،والفرج بعد الغم واْلم.)8(...

( )1أخرجه أبو داود ( )345وقال أبو زرعة العراقيَّ« :ل أعلم حديثا كثري الثواب مع قلة العمل أصح من حديث« :من بكر وابتكر» فتح
املغيث (.)183 /4
( )2أخرجه البخاري ِف األدب املفرد ( )811وصححه ابن حبان ( )490واحلاكم (.)61
( )3أخرجه مسلم (.)55
( )4أخرجه الرتمذي ( )1956عن أيب ذر .
( )5أخرجه البخاري ( )6021عن جاب ٍر .
( )6أخرجه مسلم ( )2676عن أيب هريرة .
( )7أخرجه الرتمذي ( )3375وصححه ابن حبان ( )814واحلاكم ( )1822واأللباّن .صحيح اجلامع ( )1273 /2وحسنه ابن حج ٍر.
نتائج األفكار (.)93 /1
( )8الوابل الصيب (ص.)76
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