ننن
افغر ادمح َّجؾغ ،شقدكو وكب ِقـو
احلؿد هلل رب افعودغ وافصالة وافسالم ظذ ؿوئد ِ
حمؿد وظذ آفه وصحبه أمجعغ .أمو بعد ...
وتػردت ومت َقزت بلمور ظظقؿي
ؾؼد اتسؿً ذيعتـو اإلشالمقي بسمت ـيرةَ ،
ِ
مل تؽن فغرهو من افؼائع افسوبؼيَ .
وأجل مو مت َقزت به تؾك افؼيعي
وإن من أبرز
افغ َراء ،أهنو جوءت شفؾي شؿحي :ترؾع احلرج ،وتدؾع ادش َؼي ،و متؼدِ ر افرضورة،
وتؾتؿس افعذر ،وتراظي أحوال افـوس يف ـقػقي أداء افتؽوفقف افؼظقي ،ؾػ َرؿً
بغ افصحقح وادريض ،و ادسوؾر وادؼقم ،واآلمن واخلوئف ،وجعؾً فؽل صـف
ثم رؾع
من همالء مو يـوشبه من األحؽوم :مع مراظوة حوفه ،وتؼدير ظذره ،ومن َ
احلرج وادش َؼي ظـه :تطبقؼ ًو فؼول اهلل ظز وجل﴿ :ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ﴾
[احلٍ ( .])78وفؼوفه شبحوكه أيض ًو﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾
[البؼرة ( .])878ومن هـو ـون فؾؿسوؾر أحؽومه اخلوصي افتي تتـوشى مع حوفته ومو
الس َػ ُر قِ ْط َع ٌي ِم ْن
يعسيه ؾقفو من مش َؼي وتعى وإرهوق ،ـم ؿول أصدق اخلؾق ﷺّ ( :
َ
ا ْل َع َذ ِ
َشا َب ُه َوك َْو َم ُهَ ،فنِ َذا َق َه ََن ْ َؿ َت ُه َف ْؾ ُق َع ِج ْل إِ ََل َأ ْهؾِ ِه)
اب؛ َي ْؿـ َُع أ َحدَ ك ُْم َض َع َوم ُه َو َ َ
عرف ظذ هذه األحؽوم ،وأن ي َطؾع ظذ
[رواه البخوري ومسؾم] .ؾ ّ
حري بؽل مسوؾر أن يت َ
حيى أن متمتى
افرخص افتي أرخصفو اهلل ظز وجل فه يف شػره ،ؾنكه شبحوكه ّ
هذه ّ
رخصه ـم حيى أن متمتى ظزائؿه.
ومن أهم إحؽوم التي حيتوج ادسوفر إَل معرفتفو يف شػره مو ييل :

أوالً  :قَصْرُ الصَالة :

ؾ مقؼ مع فؾؿسوؾر ؿك افصالة افربوظقي إػ رـعتغ ،ؾقصذ افظفر رـعتغ،
وافعك رـعتغ ،وافعشوء رـعتغ :فؼول اهلل ظزوجل﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ [ ﴾..الـسوء (. ])808وأمو افػّجر وادغرب ؾال متؼك
افصالة ؾقفم إمجوظ ًو.
 ؿك افصالة يف افسػر أؾضل من إمتومفو :دواطبي افـبي ﷺ ظذ ذفك يف مجقعأشػوره يؼول ظبد اهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفم( :ص ِ
ً َر ُش َ
الس َػ ِر
ح ْب ُ
َ
ول اهلل ﷺ ِِف ّ
َْي حتّى َقب َضه اهلل وص ِ
ً َأ َبو َبؽ ٍْر َف َؾ ْم َي ِز ْد َع َذ َر ْك َعت ْ ِ
َْي َحتّى
ح ْب ُ
َ َ
َ ُ
َف َؾ ْم َي ِز ْد َع َذ َر ْك َعت ْ ِ َ
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َْي حتّى َقب َضه اهلل ُثم ص ِ
َقب َضه اهلل وص ِ
ً ُع ْث ََم َن
ح ْب ُ
ح ْب ُ
ّ َ
َ ُ
ً ُع َؿ َر َف َؾ ْم َي ِز ْد َع َذ َر ْك َعت ْ ِ َ
َ َ
َ ُ
َف َؾ ْم َي ِز ْد َع َذ َر ْك َعت ْ ِ
َْي َحتّى َق َب َض ُه اهلل َو َقدْ َق َول اهلل تعوَل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶ ﴾)[ .رواه مسؾم].

* املسافة اليت يُقْصَ ُر فيها :
إذا شوؾر ادسؾم مسوؾ ًي تصل إػ أربعي مب مرد ،وهو مو يؼورب ثمكغ ـقؾو مس ًا،
ؾنن فه ؿك افصالة :دو ثبً ظن ابن ظبوس وابن ظؿر ريض اهلل ظـفم (أَنَم كوكو
ان ِيف َأرب ِ ٍ
ِ
َي ْؼ ُُص ِ
عي ُب ُرد) [رواه البخوري ُمع ّؾؼ ًو ،ووصؾه البقفؼي].
ان َو ُي ْػط َر ِ ْ َ َ
َ
 يبدأ افؼك فؾؿسوؾر بعد مغودرته دسوـن افبؾدة افتي يسؽـفو  ،ؾال جيوز فهافؼك وهو ال يزال يف بؾدته أو دار إؿومته :ألن اهلل أبوح افؼك دن رضب يف
األرض  ،وؿبل خروجه من بؾده ال يؽون ضورب ًو يف األرض وال مسوؾر ًا  ،وألن
افـبي ﷺ مل يؼك يف رء من أشػوره إال بعد خروجه من ادديـي ـم ؿول اإلموم
ً م َع رش ِ
ول اهلل ﷺ ال ُظ ْف َر بِو َد ِديـ َِي َأ ْر َب ًعو
افـووي .يؼول أكس ريض اهلل ظـهَ ( :ص ّؾ ْق ُ َ َ ُ
احل َؾ ْق َػ ِي َر ْك َعت ْ ِ
ُص بِ ِذي ُ
َْي) [رواه البخوري ومسؾم] .وثبً عن ابن عؿر
َو َص ّؾ ْق ُ
ً َم َع ُه ا ْل َع ْ َ

ريض اهلل عـفَم

أكه كون يؼُص الصالة حْي خيرج من بقوت ادديـي[ .أخرجه عبد الر ّزاق يف

ادصـّف وإشـوده صحقح].

* مدة القصر :
 )1يؼك ادسوؾر ضوال افطريق يف شػره :ألكه مسوؾر ،وـذا يؼك يف افبؾد
افذي شوؾر إفقه إذا كوى اإلؿومي ؾقه أؿل من أربعي أيوم -وال حيتسى يوم افدخول
ويوم اخلروج -أمو إذا كوى اإلؿومي ؾقه أربعي أيوم ؾلـير ؾحقـئذ يعتز مؼق ًم وال
ميؼع فه افؼكٕ :ن الـبي ﷺ قدم مؽي يف حجي الوداع يوم إحد من ذي احلجي،
وأقوم فقفو إحد ،وآثـْي ،والثالثوء ،وإربعوء ،ثم خرج إَل مـى يوم اخلؿقس،
فؼد قدم لصبح رابعي ،فلقوم القوم الرابع ،واخلومس ،والسودس ،والسوبع ،وصذ
الػجر بوٕبطح -بطحوء مؽي -يوم الثومن ،ثم خرج إَل مـى ،فؽون ﷺ يؼُص
الصالة يف هذه إيوم ،وقد كوى إقومتفو بؿؽي .وـذا إذا كوى اإلؿومي ادطؾؼي ؾال
ميؼع فه افؼك :وذفك الكعدام افسبى ادبقح فؾؼك يف حؼه.
 )2إذا شوؾر إػ بؾد ومل يـو اإلؿومي هبو مدة معقـي -ال أربعي أيوم ؾلـير ،وال أؿل
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من ذفك -بل خرج إفقفو يطؾى حوجي فه ،أو ظالج ًو ،أو يبحٌ ظن ضوفي ثم
يرجع ،فؽـه ال يدري متى تمؼه حوجته ،أو جيد ضوفته ؾفذا يؼك أبد ًا حتى يعود
إػ وضـه :فؼد ثبً عن ابن عؿر أكه أقوم بلذربقجون شتي أصفر وكون يف غزاة
فلرتٍ -أضبق -عؾقفم الثؾٍ فؽون يؼُص الصالة.
وظن أكس ريض اهلل ظـهَ ( :أن َأ ْص َحوب َر ُشول اهلل ﷺ َ َأ َق ُوموا برامفرمز تِ ْس َعي

[أخرجه البقفؼي بؿعـوه وإشـوده حسن].

الصالة) [رواه البقفؼي بنشـود صحقح] .يؼول ابن ؿدامي رمحه اهلل« :ؿول ابن
ُصون ّ
أصفر َي ْؼ ُ ُ
ادـذر :أمجع أهل افعؾم َ
أن فؾؿسوؾر أن يؼك مو مل مجيؿع -أي يعزم -إؿومي وإن أتى
ظؾقه شـون»[ .ادغـي (.])838/2

 )3افسػراء وافدبؾوموشقون ادؼقؿون بوفسػورات يف حؽم ادؼقؿغ ،وـذا
افذين يعؿؾون خورج بالدهم ،أو يدرشون ،وـذا من ـوكً فه إؿومتون يف بؾدين
بحقٌ يؼقم يف هذه أحقوكو ويف تؾك أحقوك ًو  ،ؾفمالء مجقع ًو ميتؿون افصالة وال
يؼكوهنو .
 )4افسوئؼون فس َقورات افسػر وافشوحـوت وافؼطورات وافطوئرات مسوؾرون
مو مل يصؾوا إػ دار إؿومتفم أو أوضوهنم ،ؾنذا وصؾوا ؾال يؼع هلم افؼك :ألهنم
أصبحوا مؼقؿغ.

* صالة املسافر خلف املقيم والعكس :
 )1صالة ادسوؾر خؾف ادؼقم صحقحي ،فؽن جيى ظذ ادسوؾر أن ميت َم افصالة
ميل إمومه ،شواء أدرك مجقع افصالة ،أو رـعي ،أو أؿل :حلديٌ موشى بن شؾؿي
ؿولُ ( :كـّو َم َع ا ْب ِن َع ّبو ٍ
ً إِكّو إِ َذا ُكـّو َم َعؽ ُْم َص ّؾ ْقـَو َأ ْر َب ًعو َوإِ َذا َر َج ْعـَو إِ ََل
س بِ َؿ ّؽ َي َف ُؼ ْؾ ُ
ك شـّ ُي َأ ِِب ا ْل َؼ ِ
ِ
ِر َحولِـَو َص ّؾ ْقـَو َر ْك َعت ْ ِ
وش ِم ﷺ) [رواه أمحد والبقفؼي بنشـود حسن].
َْي َق َول ت ْؾ َ ُ

 )2إذا صذ ادسوؾر خؾف إموم ال يدري أهو مسوؾر أم مؼقم  ،ؾؾه حوفتون :
إوَل  :أن يغؾى ظذ طـِه أن اإلموم مسوؾر ،وذفك برؤيي متوع افسػر معه
ـحؼقبي أو ـقس به ثقوب وكحو ذفك ،ؾحقـئذ فه أن يـوي افؼك ،ؾنن ؿك إمومه
أتم فزمه متوبعته .ؾنن كوى اإلمتوم فزمه اإلمتوم شواء ؿك إمومه أو
ؿك معه ،وإن َ
أتم :اظتبور ًا بوفـقي.
َ
الثوكقي  :أن ال يغؾى ظذ طـه أحد األمرين -أكه مؼقم أو مسوؾر -ؾحقـئذ يؾزمه
اإلمتوم :ألن افؼك البد فه من ك َقي جوزمي.
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تم ادؼقم بعد شالم ادسوؾر :ؾؼد ثبً
 )3صالة ادؼقم خؾف ادسوؾر صحقحي و مي ّ
َون إِ َذا َق ِد َم َم ّؽ َي َص ّذ ََُل ْم َر ْك َعت ْ ِ
َْيُ ،ث ّم َي ُؼ ُ
ول َ :يو َأ ْه َل
ظن ظؿر ريض اهلل ظـه أكه (ك َ

َم ّؽ َي َأ ِمِتُوا َص َ
ال َتؽ ُْم َفنِكّو َق ْو ٌم َش َػ ٌر) [رواه عبد الرزاق والبقفؼي والؾػظ له بنشـود صحقح].

ثانياً  :اجلمع بني الصالتني :

 )1جيوز فؾؿسوؾر أن جيؿع بغ صاليت افظفر وافعك ،وبغ صاليت ادغرب
وافعشوء مجع تؼديم أو تلخر ،شوا ًء أـون شوئر ًا أم كوزالً -يعـي يف افبؾد افذي
شوؾر إفقه  :-واألدفي ظذ ذفك ـيرة مـفو  :حديٌ معوذ ريض اهلل ظـه ؿول:
(خَ ر ْجـَو م َع رش ِ
ول اهلل ﷺ َعو َم َغ ْز َو ِة َت ُب َ
الص َ
ال َة َف َص ّذ ال ُظ ْف َر
وك َفؽ َ
َي َؿ ُع ّ
َون َ ْ
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
الص َ
ال َة ُث ّم خَ َر َج
وء ََجِق ًعو َحتّى إِ َذا ك َ
َون َي ْو ًمو َأ ّخ َر ّ
ُص ََجق ًعو َوادَْغ ِْر َب َوا ْلع َش َ
َوا ْل َع ْ َ
ِ
ُص ََجِق ًعو ُث ّم َد َخ َل ُث ّم َخ َر َج َب ْعدَ َذلِ َ
وء
ك َف َص ّذ ادَْغ ِْر َب َوا ْلع َش َ
َف َص ّذ ال ُظ ْف َر َوا ْل َع ْ َ
ِ
عو) [رواه مسؾم].
ََجق ً
 )2ميشسط فؾّجؿع بغ افصالتغ  :افستقى ،وذفك بلن يصع افظفر أوالً ظـد
مجع افظفر مع افعك ،ويصع ادغرب أوالً ظـد مجع ادغرب مع افعشوء :أل َن
افؼع جوء بستقى األوؿوت يف افصؾوات ،ؾوجى أن تؽون ـل صالة يف اد ِ
حل
افذي رتَبفو افشورع ؾقه ،وؿد ؿول افـبي ﷺ َ ( :ص ُؾوا كََم َر َأ ْيت ُُؿ ِ
ص ِيل) [رواه
وِن ُأ َ
َ
البخوري].

اصسط َجفور الػؼفوء لصحي اجلؿع َشوض ًو :
 أمو َجع التؼديم فوصسضوا له مو ييل : )1كقي اجلؿع  :وذفك بلن يـوي مجع افعك مع افظفر ،أو افعشوء مع ادغرب،
ويستحى أن تؽون هذه افـقي يف أول افصالة األوػ ،ؾنن أتى هبو يف أثـوئفو ؾال
بلس.
 )2ادواالة بغ افصالتغ  :وذفك بلن يصؾقفم متوافقتغ دون ؾصل ضويل وإال
بطل اجلؿع.
 )3دوام افسػر حول اؾتتوح افصالة األوػ وافػراغ مـفو واؾتتوح افيوكقي ،ؾؾو
كوى اإلؿومي أثـوء افصالة األوػ مي ً
ال أو وصل إػ بؾده يف وؿً األوػ ،ؾال جيوز
اجلؿع حقـئذ :فزوال شببه ،ويؾزمه تلخر افيوكقي إػ وؿتفو.
4

 وأمو َجع التلخر فوصسضوا له  :كقي اجلؿع ؿبل خروج وؿً األوػ ،وأنيدوم افسػر إػ دخول وؿً افيوكقي ،وؿول بعضفم  :إػ متوم افصالتغ.
لسـّي يف اجلؿع بْي الصالتْي :االؿتصور ظذ أذان واحد واإلؿومي فؽل
 )4ا ُ
واحدة من افصالتغ ،ؾػي حديٌ جوبر ريض اهلل ظـه (أن الـبي ﷺ ّ
صذ الظفر
والعُص بعرفي َجع ًو بلذان واحد وإقومتْي ،وصذ ادغرب والعشوء بؿزدلػي َجع ًو
بلذان وإقومتْي)[ .رواه مسؾم].

* القيام واستقبال القبلة يف صالة الفريضة يف السفر :
 صالة افػريضي يف افسػر البد من افـزول هلو ،وأن يصع ؿوئ ًم ،مستؼبلَون يص ِيل ع َذ ر ِ
اح َؾتِ ِه ك َْح َو
افؼبؾي :حلديٌ جوبر ريض اهلل ظـه ( َأ ّن الـّبِ ّي ﷺ ك َ ُ َ
َ َ
ادَ ْ ِ
ْش ِق َفنِ َذا َأ َرا َد َأ ْن ُي َص ِ َيل ادَ ْؽتُو َب َي ك َ
وش َت ْؼ َب َل ا ْل ِؼ ْب َؾ َي) [رواه البخوري] .إال إذا ظّجز
َزَل َف ْ
ظن افؼقوم أو اشتؼبول افؼبؾي أو ظّجز ظـفم مع ًو ؾقصع حقيم اشتطوع:فؼول اهلل
تعوػُ ٓ﴿ :ي َؽ ِؾ ُ
ف اهللُ َك ْػ ًسو إِّٓ ُو ْش َع َفو﴾ [البؼرة ( .])286وكذا لو صذ يف الطوئرة أو
السػقـي فقؾزمه الؼقوم واشتؼبول الؼبؾي إن اشتطوع ذلك ،ؾنن ظّجز ظن ذفك صذ
حقيم اشتطوع :فًيي افسوبؼي.

* صالة النافلة يف السفر:
 )1فؾؿسوؾر أن يصع افسـن افراتبي يف شػره  ،وـذا فه أن يصع من افـػل ادطؾق مو
صوء :ؾؼد ثبً ظـه ﷺ  :أكه صذ شـي افػّجر يف افسػر[ .رواه الـسوئي وغره] .وثبً ظـه
أيض ًو

الضحى يف بقً أم هوكئ يوم فتح مؽي)[ .رواه البخوري ومسؾم].
(أكه صذ ُ

 )2يصح افتطوع ظذ ادرـوب يف افسػر :من ضوئرة ،وش َقورة ،وشػقـي وؽرهو
من وشوئل افـؼل ،شوا ًء ـون ؿوئ ًم أم ؿوظد ًا  ،مستؼبل افؼبؾي أم ؽر مستؼبؾفو:
َون الـّبِي ﷺ يص ِيل ِيف الس َػ ِر ع َذ ر ِ
اح َؾتِ ِه
حلديٌ ابن ظؿر ريض اهلل ظـفم ؿول( :ك َ
ُ َ
ّ َ َ
ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ٌ تَوج َف ْ ِ ِ
ع َذ َراح َؾته) [رواه
ً بِه ُيوم ُئ إِ َيَم ًء َص َال َة ال ّؾ ْق ِل إِّٓ ا ْل َػ َرائ َض َو ُيوت ُر َ
َح ْق ُ َ ّ
البخوري ومسؾم] .فؽن يستحى فه أن ميؽ ِز تؽبرة اإلحرام فؾـوؾؾي وهو مستؼبل افؼبؾي
ثم بعد ذفك يصع حقٌ توجفً به راحؾته :حلديٌ أكس ريض اهلل ظـه ( َأ ّن

ِِ ِ
َر ُش َ
َز ُث ّم َص ّذ
ول اهلل ﷺ ك َ
َون إِ َذا َشو َف َر َف َل َرا َد َأ ْن َي َت َط ّو َع ْ
اش َت ْؼ َب َل بِـَو َقته ا ْلؼ ْب َؾ َي َفؽ ّ َ
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َح ْق ُ
ج َف ُه ِركَو ُب ُه) [رواه أبو داود بنشـود حسن].
ٌ َو ّ

ثالثاً  :صالة اجلمعة للمسافر :

صالة اجلؿعي فقسً واجبي ظذ ادسوؾر ويصع افظفر بدالً مـفو  :ألن افـبي

ﷺ وأصحوبه مل ميـؼل ظـفم أهنم ص ّؾوا اجلؿعي يف أشػورهم :ؾػي حّجي افوداع
ـون يوم ظرؾي يوم مجعي ،وثبً يف صحقح مسؾم أن افـبي ﷺ خطى افـوس يوم
ظرؾي ثم بعد اخلطبي أ َذن بالل ثم أؿوم ؿول جوبر :ؾصذ افظفر ومل يؼل :ؾصذ
اجلؿعي .فنن صذ اجلؿعي وهو مسوفر فصالته صحقحي وجتزئه عن الظفر.

رابعاً  :املسح على اخلفني للمسافر :

يؼع فؾؿسوؾر أن يؿسح ظذ اخلػغ واجلوربغ ثالثي أيوم وفقوهلن بدء ًا من

احلدث بعد فبسفم :حلديٌ ظع ريض اهلل ظـه يف ادسح ظذ اخلػغ ؿولَ ( :ج َع َل
َر ُش ُ
ول اهلل ﷺ َث َ
ال َث َي َأ ّيو ٍم َو َل َقولِ َق ُف ّن لِ ْؾ ُؿ َسوفِ ِر َو َي ْو ًمو َو َل ْق َؾ ًي لِ ْؾ ُؿ ِؼق ِم) [رواه مسؾم] .بؼط
أن يؽون ؿد فبس اخلػغ أو اجلوربغ ظذ ضفورة ،وأن يؽوكو شوترين دحل
افػرض من افؼدم ،وأن يؽوكو ثخقـغ بحقٌ يؿؽن متوبعي ادق ؾقفم مسوؾي
مـوشبي ،وأال يؽون اجلورب ص َػوؾ ًو بحقٌ يصف افبؼة.

خامساً  :الصيام يف السفر :

ر َخص اهلل ظز وجل فؾؿسوؾر يف رمضون أن ميػطر ثم يؼيض بعد اكتفوء شػره
ؾؼول جل وظال ﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾ [البؼرة (.])884
ؾنن صوم وال مشؼي تؾحؼه بذفك ؾصومه صحقح وجيزيه :حلديٌ أكس ريض اهلل
ِ
ِ
ظـهُ ( :كـّو كُسوفِر مع الـّبِي ﷺ َف َؾم ي ِعى ا ِ
الصوئِ ِم)
لصوئ ُم َع َذ ادُ ْػط ِر َوٓ ادُ ْػط ُر َع َذ ّ
ْ َ ْ ّ
َ ُ َ َ
ِ
ِ
محزَ َة ْب َن َع ْؿ ٍرو ْإَ ْش َؾؿ ّي
[رواه البخوري ومسؾم] .وأيض ًوحديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو ( َأ ّن َ ْ
َق َول لِؾـّبِي ﷺ َأ َأصوم ِيف الس َػ ِر؟ وك َ ِ
ًْ
ًْ َف ُص ْم َوإِ ْن ِصئ َ
الص َقو ِم َف َؼ َول إِ ْن ِصئ َ
َون كَث َر ِ
َ
ّ
ُ ُ
ِ
َف َل ْفطِ ْر) [رواه البخوري ومسؾم] .بل افصوم يف افسػر يف رمضون أؾضل دن ؿوي ظؾقه ومل
تؾحؼه مشؼي :ألكه أرسع يف إبراء ِ
افذ َمي .وفؼول اهلل تعوػ ﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ﴾ [البؼرة (.])884

* شروط الرتخُص بهذه الرُخص يف السفر:
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افرخص افسوبؼي (افؼك ،اجلؿع ،ظدم وجوب اجلؿعي،
ميشسط فؾسخص هبذه ّ
ادسح ظذ اخلػغ ثالثي أيوم ،افػطر يف رمضون) ذضون :
الْشط إول  :أن يؽون افسػر مبوح ًو ،ـؿن شوؾر فؾـزهي أو فؾتّجورة وكحو
ذفك ،أو شوؾر فؾعؿرة أو احلٍ وكحومهو ممو ؾقه ضوظي وؿربي إػ اهلل ظز وجل .أمو
افسػر فؾؿعصقي واكتفوك حمورم اهلل ظز وجل ؾال يؼع ؾقه افسخص هبذه افرخص
ظـد أـير افػؼفوء :ألن هذه افرخص إكم مذظً ختػقػ ًو ظذ ادسوؾر :فقستعغ هبو
وصل هبو إػ معصقي اهلل ظز وجل.
ظذ حتصقل ادصوفح ،ال ف مقت َ
الْشط الثوِن  :أن يـوي اإلؿومي يف افبؾد افذي شوؾر إفقه أؿل من أربعي أيوم
وال حيسى يوم افدخول وال يوم اخلروج -ؾنن كوى اإلؿومي ؾقه أربعي أيومافرخص.
ؾلـير ؾال يسخص هبذه ّ

* ِم ِنحَة ومِنَة يف السفر :
َ
وجل ومـَه وـرمه ظذ ادسوؾر أكه شبحوكه مجيري فه أجر
من ؾضل اهلل ظز
األظمل افصوحلي افتي ـون يعؿؾفو يف حول إؿومته :ؾؼد ؿول افـبي ﷺ( :إِ َذا َم ِر َض
ِ
ِ
ِ
قحو) [رواه افبخوري] .ؾقو هلو من
ى َل ُه ِم ْث ُل َمو ك َ
َون َي ْع َؿ ُل ُمؼ ًقَم َصح ً
ا ْل َع ْبدُ َأ ْو َشو َف َر كُت َ
كعؿي مو أج َؾفو وأظظؿفو.

* املسافر سفري لدينه وبلده :
يـبغي فؾؿسوؾر أن يضع كصى ظقـقه أكه بؿيوبي افسػر فديـه ووضـه ،ومن ثم
ِ
افتحع وافتَّج ّؿل بلخالق اإلشالم وآدابه افرؾقعي
يـبغي ظؾقه أن حيرص ظذ
افعوفقي افتي ظؾؿـو إيوهو رشوفـو افؽريم ﷺ ال شقم إذا ـون يف بالد ؽر ادسؾؿغ ،
ؾؾؼد حدَ ثـو افتوريخ ظن ـيرة من دخؾوا يف اإلشالم واظتـؼوه :دَو رأوا أخالق م َُتور
ادسؾؿغ وأموكتفم وهم جيوبون افبالد بتّجورهتم.

سادساً  :آداب السفر :

هـوك بعض أداب التي يـبغي عذ ادسوفر أن حيرص عؾقفو ،وأن يليت هبو إذا
ؼربه من اهلل عز وجل ،ومن هذه أداب :
أراد أن يؽون شػره شػر ًا مبورك ًو ُي ِ
 )1أن يستخر اهلل ظز وجل يف افوؿً افذي شقسوؾر ؾقه ،وافراحؾي ،وجفي
افطريق إن ـ ميرت افطرق ،ويستشر يف ذفك أهل اخلزة وافصالح.
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 )2أن يتوب إػ اهلل ظز وجل من مجقع ادعويص وافذكوب ،وير َد ادظومل ألهؾفو
ويتحؾل مـفم ،شوا ًء ـوكً ظر ًضو ،أو موالً ،أو ؽر ذفك ،ويؼيض مو أمؽـه من ديوهنم،
وير َد افودائع ألصحوهبو ،أو يستلذهنم يف بؼوئفو ،ويؽتى وصقته و ميشفد ظؾقفو.
 )3أن حيرص ظذ أن تؽون كػؼته حالالً خوفصي من افشبفي ،خوصي إذا ـون
افسػر فعبودة ـحٍ أو ظؿرة.
 )4أن جيتفد يف اختقور افرؾقق افصوفح افذي يذـره بوهلل  ،ويعقـه ظذ ضوظي اهلل،
ِ
ى إِّٓ ُم ْم ِمـًو َوَٓ َي ْلك ُْل
ويد ّفه ظذ مواضن افرصود :ؿول افـبي ﷺ َٓ( :ت َُصوح ْ

َض َع َوم َ
ك إِّٓ ت َِؼ ّى) [رواه أبو داود والسمذي بنشـود حسن].

 )5أن ميويص أهؾه بتؼوى اهلل تعوػ ،ؾفي وصقي اهلل تعوػ فألوفغ واآلخرين
﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ[ ﴾...الـسوء (.])838
 )6أن ميو ِدع أهؾه وأؿوربه وأصدؿوءه ،ؾقؼول هلمَ ( :أ ْشت َْو ِد ُعؽَم اهللَ ا ّل ِذي َٓ
ِ
قع َو َدائِ ُع ُه) [رواه ابن موجه بنشـود صحقح] .وأن ميو ِدظوه بلن يؼوفوا فه( :ك ْست َْو ِد ُع اهلل
تَض ُ
ِ
ِديـ ََك َو َأ َمو َكت َ
قم َع َؿؾِ َك) [رواه أبو داود والسمذي بنشـود صحقح] .وـون ﷺ يؼول دن
َك َو َخ َوات َ
ّس َل َ
ضؾى مـه أن يوصقه من ادسوؾرينَ ( :ز ّو َد َك اهللُ ال ّت ْؼ َوىَ ،وغَ َػ َر َذ ْك َب َ
ك
كَ ،و َي ّ َ

َ
ً) [رواه السمذي بنشـود صحقح] .ويؼول الشعبي رمحه اهلل « :السـي إذا قدم
اخل َر َحق ُثَم ُكـْ َ

رجل من شػر أن يلتقه إخواكه فقسؾؿوا عؾقه وإذا خرج إَل شػر أن يلتقفم
فقودعفم ويغتـم دعوءهم» [ .أداب الْشعقي (. ])450/8

 )7يستحى فه أن خيرج فؾسػر يوم اخلؿقس من أول افـفور :فػعؾه ﷺ  ،ؿول
خي ُر ُج إِ َذا خَ َر َج ِيف َش َػ ٍر إِِٓ
َون َر ُش ُ
ول اهلل ﷺ َ ْ
ـعى بن موفك ريض اهلل ظـهَ ( :ل َؼ ّؾ ََم ك َ
اخل ِؿق ِ
َي ْو َم َ
س) [رواه البخوري] .ودظو ﷺ ألم َمته بوفزـي يف أول افـفور ؾؼول( :ال ّؾ ُف ّم
ور ْك ُٕ ّمتِي ِيف ُبؽ ِ
َب ِ
ُور َهو) [رواه أبوداود والسمذي وابن موجه بنشـود صحقح].
 )8يستحى فه أن يدظو بدظوء افسػر إذا رـى دابته ،أو شقورته ،أو افطوئرة ،أو
ون ا ّل ِذي َشخّ َر َلـَو َه َذا َو َمو ُكـّو َل ُه
ؽرهو من ادرـوبوت ،ودظوء افسػر هو ( ُش ْب َح َ
ِ
ون ال ّؾ ُف ّم إِكّو ك َْس َل ُل َ ِ
ز َوالتّ ْؼ َوى َوم َن
ْي َوإِكّو إِ ََل َر ِبـَو دُـْ َؼؾِ ُب َ
ُم ْؼ ِرك ِ َ
ك يف َش َػ ِركَو َه َذا ا ْل ِ ّ
ِ
ى
ا ْل َع َؿ ِل َمو ت َْر ََض ال ّؾ ُف ّم َه ِو ْن َع َؾ ْقـَو َش َػ َركَو َه َذا َوا ْض ِو َعـّو ُب ْعدَ ُه ال ّؾ ُف ّم َأك َ
الصوح ُ
ًْ ّ
ِ
اخلؾِق َػ ُي ِيف إَه ِل ال ّؾ ُفم إِِن َأعو ُذ بِ َ ِ
الس َػ ِر َو َ
الس َػ ِر َوكَآ َب ِي ادَـْ َظ ِر
ّ ِ ُ
ْ
ك م ْن َو ْع َثوء ّ
ِيف ّ
وش ِ
ى ِيف ادَ ِ
وء ادُـْ َؼ َؾ ِ
ول َوإَ ْه ِل) [رواه مسؾم].
َ ُ
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ّوس َمو ِيف
 )9يستحى فه أن ال يسوؾر وحده بال مرؾؼي :فؼوفه ﷺَ ( :ل ْو َي ْع َؾ ُم الـ ُ
ِ
ِ
ى بِ َؾ ْق ٍل َو ْحدَ ُه) [رواه البخوري].
ا ْل َو ْحدَ ة َمو َأ ْع َؾ ُم َمو َش َور َراك ٌ
 )11يستحى فه اإلـيور من افدظوء يف افسػر :ؾنكه موضن ظظقم من مواضن
َث دعو ٍ
ك فِ ِ
وت َٓ َص ّ
قف ّن َد ْع َو ُة ا ْل َوالِ ِد
ات ُم ْست ََجو َب ٌ
إجوبي افدظوء :فؼوفه ﷺَ ( :ثال ُ َ َ َ
َو َد ْع َو ُة ادُ َسوفِ ِر َو َد ْع َو ُة ادَ ْ
ظ ُؾو ِم) [رواه أبو داود والسمذي بنشـود حسن].
 )11يستحى فؾؿسوؾر أن ميؽ ِز إذا صعد ،و ميس ِبح إذا هبط  ،وال يرؾع صوته
ِ
ِ
حـَو) [رواه
َزكَو َوإِ َذا كَزَ ْلـَو َش ّب ْ
بوفتؽبر :فؼول جوبر ريض اهلل ظـفمُ ( :كـّو إ َذا َصعدْ كَو ك ّ ْ
ّوس
البخوري] .وحلديٌ أيب مود ريض اهلل ظـه ؿولُ ( :كـّو َم َع الـّبِ ِي ﷺ ِيف َش َػ ٍر َف َج َع َل الـ ُ
ون
ّوس ْار َب ُعوا َع َذ َأ ْك ُػ ِسؽ ُْم إِ ّكؽ ُْم َل ْق َس تَدْ ُع َ
َي َف ُر َ
ون بِول ّت ْؽبِ ِر َف َؼ َول ال ّـبِ ُي ﷺَ :أ ُ َُّيو الـ ُ
َْ
ون َش ِؿق ًعو َق ِري ًبو َو ُه َو َم َعؽ ُْم) [رواه البخوري ومسؾم والؾػظ له].
َأ َص ّم َوَٓ غَوئِ ًبو إِ ّكؽ ُْم تَدْ ُع َ
 )12يستحى إذا كزل مـزالً يف افسػر أو ؽره من ادـوزل أن يدظو بم ثبً ظـه
ِ ِ
ِ ِ
َ
َش َمو خَ َؾ َق) ؾنكه إذا ؿول ذفك مل
ﷺ وهو ؿول( :أ ُعو ُذ بِؽَؾ ََمت اهلل ال ّت ّوموت م ْن َ ِ
يرضه رء حتى يرحتل من مـزفه ذفك[ .رواه مسؾم].
 )13يستحى فه أن يتعّجل يف افعودة وال يطقل ادؽٌ يف افسػر فغر حوجي:
َ
الس َػ ُر قِ ْط َع ٌي ِم ْن ا ْل َع َذ ِ
َشا َب ُه َوك َْو َم ُه َفنِ َذا َق َه
فؼوفه ﷺّ ( :
اب َي ْؿـ َُع أ َحدَ ك ُْم َض َع َوم ُه َو َ َ
ِ
ِ
ََن ْ َؿ َت ُه َف ْؾ ُق َع ِج ْل إِ ََل َأ ْهؾه) [رواه البخوري ومسؾم].
 )14يستحى فه أن يؼول أثـوء رجوظه من شػره مو ثبً ظن افـبي ﷺ (أكه
ٍ
ِ
َ
ٍ َ
ِ
َش ٍ ِم ْن إَ ْر ِ
ض َثال َ
ث
َز َع َذ ك ُِل َ َ
كون إ َذا َق َػ َل م ْن َغزْو أ ْو َح ٍٍ أ ْو ُع ْؿ َرة ُيؽ ِ ُ
َت ْؽبِر ٍ
ول ٓ :إِ َل َه إِّٓ اهللُ َو ْحدَ ُه ٓ َ ِ
يك َل ُهَ ،ل ُه ادُ ْؾ ُك َو َل ُه َ
ات ُث ّم َي ُؼ ُ
َش َ
احل ْؿدُ َو ُه َو َع َذ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ونَ ،صدَ َق اهللُ َو ْعدَ ُه
ون ل َر ِبـَو َحومدُ َ
ون َشوجدُ َ
ون َعوبِدُ َ
ون تَوئ ُب َ
َشء َقد ٌير ،آيِ ُب َ
ك ُِل َ ْ
زَاب َو ْحدَ ُه) [رواه البخوري ومسؾم].
َُص َع ْبدَ ُه َو َه َز َم إَ ْح َ
َوك َ َ

 )15يؽره فه أن يطرق أهؾه -أي يلتقفم فق ً
ال -بل افسـي أن يلتقفم يف افـفور ،إال أن
يؽوكوا ظذ ظؾم بؼدومه وهي يف هذا افزمون شفؾي بوشوئل االتصول واحلؿد هلل.
 )16إذا وصل إػ بؾده ؾ مقس ّن فه أن يبدأ بودسّجد افؼريى مـه ؾقصذ رـعتغ
َون إِ َذا َق ِد َم ِم ْن َش َػ ٍر َبدَ َأ بِودَ ْس ِ
ج ِد َف َرك ََع فِ ِقه
حلديٌ ـعى بن موفك (أن الـبي ﷺ ك َ
َر ْك َعت ْ ِ
َْي) [رواه البخوري ومسؾم].
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وختوم ًو  :كسلل اهلل تعوػ أن جيعل أشػوركو ـ َؾفو يف ضوظته ،وابتغوء مرضوته إكه
رب افعودغ ،وصذ
شبحوكه شؿقع ؿريى جمقى افدظوء ،وآخر دظواكو أن احلؿد هلل ِ
اهلل وش َؾم وبورك ظذ كب ِقـو حمؿد وظذ آفه وصحبه أمجعغ.
وحدة البحٌ العؾؿي
بـندارة اإلفتــوء
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