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 مقدمة
، تراً وله الحمد الذي فضلُه ونعمَته علينا ت والبحر منًًّة وفضلً  سخر لنا ما في البرالحمد لله الذي 

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه األبرار ومن سار على أثرهم إلى يوم الدين 

 كل مسلم   هب نتفعَ ؛ ليُ  "آداب السفر لمن كان على سفرما يحتاج إليه من " الرسالةهذه في  تُ جمع
 ة والسلم وهديه عليه أفضل الصل نهيه ؛مقتفياً سنَة نبيه  و  من أمر ربه وبصيرة   ويكون على هدىً 

 نسأل الله القبول.،

  
مى    
ن  علوأن  السهي  أ حمد ب 

abuhatem01@gmail.com 

وم  رها ي  حري 
ت  من  ت  هي 

ت  ن 
سأ مي 

الخ 
  

ولى  9 مادى ألأ   هـ2441ح 
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 آداب السفر 
 .خصال الخير أو عرفاً وحقيقتها  شرعاً وهو ما حمد السجية أي آداب مفردها أدب 

ْنك َشاف  َواْلَجَلء . م ْن َذل َك السََّفُر، ُسم َِّي ب  السفر:  ٌد َيُدلُّ َعَلى اِل  َذل َك الس ِّيُن َواْلَفاُء َوالرَّاُء َأْصٌل َواح 
ُفوَن َعْن  َنَّ النَّاَس يَ ْنَكش   (1)أََماك ن ه ْم.أل 

بفتح أوليه: هو قطع المسافة اسم مصدر سافر، يقال ذلك إذا خرج للرتحال أو لقصد مسافة فوق 
راً ألنه وسمي سف« المصباح»مسافة العدوى، ألن أهل العرف ِل يسمون مسافة المدوى سفراً، قاله في 

ذه أصل السفر يوم كأنه أخأيضاً: قال بعض المصنفين: « المصباح»يسفر عن أخلق الرجال، وفي 

( فإن في التفسير كان أقل سفرهم يوماً يقيلون 1١)سبأ:  }ربنا باعد بين أسفارنا{من قوله تعالى: 

 (2)في موضع ويبيتون في آخر وِل يتزوِّدون لهذا، وجمع السفر أسفار.

وهي أن توكل أمرك لعلم الغيوب فيما أنت مستقبل من أمرك ، فهو يعلم حالك  األول: االستخارة:
ن جابر بن عبد عوقد ورد في الحديث  ، وتتوكل عليه، مرك إليه ا ينفعك وما يضرك ؛فبهذا تفوض أوم

ور كما يع ِّلمنا اِلستخارة في األم -صلى الله عليه وسلم  -الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
إذا همَّ أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: » يُعل ِّمنا السورة من القرآن، يقول:

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر وال أقدر 
معاشي ني و وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خير لي في دي

فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت  -أو قال: عاجل أمري وآجله  -وعاقبة أمري 
 -أو قال: في عاجل أمري وآجله  -تعلم أن هذا األمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 

                                                           
 (22/ ٣« )مقاييس اللغة» - 1

 (444/ ٦« )ين لطرق رياض الصالحيندليل الفالح» - 2
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«. هحاجت ويسم ِّي»قال: «. فاصرفه عن ِّي واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به
 (1)رواه البخاري.

ارد في وأول النهار لألحاديث الو ،  سفر فيه يوم الخميس الوقت المستحب لل : الثاني : وقت السفر
 ذلك منها:

في َغْزَوة   َخَرجَ  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ  -عن كعب بن مالك  -1
بُّ َأْن َيخْ   (2). رواه البخاري. ُرَج يَ ْوَم اْلَخميس  تَ ُبوَك يَ ْوَم الَخم يس، وََكاَن ُيح 

 في يَ ْوم  َيْخُرُج إ اَلِّ  -صلى الله عليه وسلم  -وفي رواية في الصحيحين: لَقلََّما َكاَن رسوُل الله 
 .الَخم يس  

لى الله عليه ص -الله عنه: أنَّ رسوَل الله  رضي -وعن صخر بن َوداَعَة الغام د ي ِّ الصحابي ِّ  -2
 َجْيًشا بَ َعََ ُهْم م ْن وََكاَن إ َذا بَ َعَث َسر يًَّة أَوْ «  اللَُّهمَّ بَار ْك ألُمَّت ي في ُبُكور َها»قَاَل:  -وسلم 

َعُث ت َجاَرتَُه أوََّل الن ََّهار، فَ  رًا، وََكاَن يَ ب ْ ثْ َرى وََكَُ َر َمالُُه. رواه أَبُو أَ أوَّل  الن ََّهار . وََكاَن َصْخٌر تَاج 
 (٣)«.حديث حسن»داود والترمذي، وقال: 

عمَر رضي اللُه  عن ابنالنبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الواحد ف نهى :الثالث: الرفقة في السفر
َوحَدة  َما َأْعَلُم، َما الَلْو أنَّ النَّاَس يَ ْعَلُموَن م َن »صلى الله عليه وسلم:  -عنهما، قَاَل: قَاَل رسوُل الله 

 (4)رواه البخاري. «. َساَر رَاكٌب ب َلْيٍل َوْحَدُه!

وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي ِل تكاد تمر فيها دقيقة قال ابن عَيمين رحمه الله تعالى : "
ني ليس عواحدة إِل وتمر بك فيها سيارة فهذا وإن كان اإلنسان في سيارة وحده فليس من هذا الباب ي

                                                           
 (٣/٣1) ٢٨٣٦صحيح البخاري رقم  - 1
 ( 4/4٣) ٦٥٩٢صحيح البخاري رقم  - ٦
 (٨/٩٢٥)1٦1٦( وسنن الترمذي رقم 4/٦42) ٦٢٢٩سنن أبي داود رقم  - ٨
 (٨/1٥٨) 1٢2٨صحيح البخاري رقم  - 4
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ل ف ى ومن مدينة لَانية وما أشبه ذلكمن باب السفر وحده ألن الخطوط اآلن عامرة من محافظة ألخر 
  (1)"يدخل في النهي

، عن أبيه، عن َجده   لى الله عليه ص -قَاَل: قَاَل رسوُل الله  -رضي الله عنه  -وعن عمر و بن ُشَعْيب 
، َوالثَّاَلثَُة رَْكبٌ الرَّاك ُب َشْيطَاٌن، »وسلم:  قال الترمذي: و  الترمذيرواه أَبُو داود و «. َوالرَّاك َبان  َشْيطَانَان 

 (2)«حديث حسن»

قال الحافظ ابن عبد البر: )ولم تختلف اآلثار في كراهية السفر للواحد واختلفت في اِلثنين، ولم 
ُيختلف في الَلثة؛ فما زاد أن ذلك حسن جائز، وإنما وردت الكراهية في ذلك والله أعلم ألن الوحيد 

 (٣)( هذا وِل يقوم عليه وِل يخبر عنه ونحوإذا مرض لم يجد من يمرضه 

 (4) "وهذا كما قلت مقيد باألسفار التي ِل يكون فيها ذاهب وآتعَيمين رحمه الله: "قال ابن 

وإذا كانوا ثلثة فأكَر فليؤمروا عليهم واحداً يطيعونه وهذا فيما يخص السفر وكذلك عليه أن يشاورهم 
تحتاج إلى  في األمور التي مصلحتها غير واضح وِل يستبد برأيه وِل يشق عليهم أما األمور الواضحة فل

اللُه تَ َعاَلى  ُهريرة رضي وسعيد وأب وأَبالذي يرويه  -أنه يجب عليهم طاعته  -وظاهر الحديث ، مشوره 
« ا َأَحَدُهمْ إ َذا َخَرَج َثاَلثٌَة في َسَفٍر َفليُ َؤم ُِّرو »صلى الله عليه وسلم: -عنهما، قاِل: قَاَل رسوُل الله 

 (5)حسن.حديث حسن، رواه أَبُو داود بإسناد  

رضي الله  -عن أَبي ُهريرَة ففي الحديث  : الرابع: سنن السير والنزول والمبيت والنوم في السفر
، فَأْعطُوا ا»صلى الله عليه وسلم:  -قَاَل: قَاَل رسوُل الله  -عنه  ْصب  إلبَل َحظََّها إ َذا َسافَ ْرتُْم ف ي الخ 

                                                           
 (٩٣٩/ 4« )الصالحين البن عثيمين شرح رياض» - 1
 (4/1٥٨) 1٢24سنن الترمذي رقم  ( ،4/٦٥4) ٦٢٢2سنن أبي داود رقم  - ٦

 .٦٢٨/ 1٢التمهيد  - ٨

 (٩٣٢/ 4« )الصالحين البن عثيمين شرح رياض» - 4
 (4/٦٥4) ٦٢٢٣سنن أبي داود رقم  - ٩
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َر، َوبَاد ُروا ب َها ن ْقيَ َها، َوإ َذا َعرَّْستُ م َن  َها السَّي ْ ، فَأْسر ُعوا َعَلي ْ ، َوإ َذا َسافَ ْرُتْم في الجْدب  ْم، اأَلْرض 
، َوَمأَوى الَهَوام ِّ ب اللَّْيل    (1)لم.رواه مس«. فَاْجَتن ُبوا الطَّر يَق؛ فَإن ََّها طُُرُق الدََّواب ِّ

أيامنا  وفيلما فيه ذلك من مخاطر على المسافر ، عليه الصلة والسلم من النوم في الطريق  روحذ
مسافة كافية بيجتب الطريق عليه أن فالتي ترتاد هذا الطريق ، من السيارات أكَر هذه يقع عليه خطر 

كذلك الدواب و يحصل له أمر ما بسبب السيارات المارة على الطريق حتى ِل يقتحم عليه سائق نائم أو 
 والهوام فإنها تقصد الطريق.

اَن ف ي َسَفٍر، إ َذا كَ  -صلى الله عليه وسلم  -قَاَل: َكاَن رسوُل الله  -رضي الله عنه  -وعن أَبي قتادة 
. رواه َلى َكف ِّه  عَ  فَ َعرََّس ب َلْيٍل اْضَطَجَع َعَلى َيم ينه ، َوإ َذا َعرََّس قُ َبيَل الصُّْبح  َنَصَب ذ رَاَعُه، َوَوَضَع رَأَسهُ 

 (2)مسلم. 

، فَ تَ ُفوَت َصَلُة الصُّْبح  َعْن َوْقت َها َأْو عَ  ْن أوَّل  قَاَل العلماُء: إنََّما َنَصَب ذ رَاَعُه ل َئَلِّ َيْستَ ْغر َق في النَّوم 
 َوْقت َها.

احة وِل ن الر وفي هذا إشارة إلى أن اإلنسان أيضا يعطي نفسه حظها م : "ابن عَيمين رحمه اللهقال 
ينسى عبادة ربه ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم أما في آخر الليل فإنه ِل ينام 

نومة المطمئن بل نومة المستيقظ الذي ِل يستغرق في النوم لئل تفوته صلة الفجر وفي هذا دليل على 
رسول صلى تى ِل تفوته الصلة فإن نصب الأن اإلنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم ينبهه ح

  (٣)"الله عليه وسلم ذراعه من أجل أن يتنبه كذلك اإلنسان ينبغي أن يجعل معه منبها للصلة

ْعَلَبَة عن أَبي ث َ ذا نزلوا منزِلً أِل يتفرقوا وعليهم أن يجتمعوا كما ورد في الحديث وعلى الجماعة إ
َقاَل رسوُل قَاَل: َكاَن النَّاُس إ َذا نَ زَُلوا َمْنز ًِل تَ َفرَُّقوا في الش َِّعاب  َواألْود يَة . ف َ  -الله عنه  رضي -الُخَشن ي ِّ 

                                                           
 (٨/1٩٦٩) 1٥٦٢صحيح مسلم رقم  - 1
 (1/42٢) ٨1٨صحيح مسلم رقم  - ٦
 (4/٩٥٢شرح رياض الصالحين ) - ٨
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!إنَّ تَ َفرُّقُكْم ف ي هذ ه  الش َِّعاب  َواألْود يَة  إنََّما ذل ُكْم م َن الشَّيْ »صلى الله عليه وسلم:  -الله  فَ َلْم « طَان 
. رواه أَبُو داود بإسناد حسن.يَ ْنز ُلوا بَ ْعَد   (1)َذل َك َمْنز ًِل إ َِلِّ اْنَضمَّ بَ ْعُضُهْم إ َلى بَ ْعض 

وهو مستحب ألن الليل يكون بارداً وتطوى األرض للمسافر  أي السير بالليل: :ىرَ الخامس: سنة السُّ 
ليه وسلم: صلى الله ع -قَاَل: قَاَل رسول الله  -الله عنه  رضي -عن أنس أي ِل يشعر بطول المسافة ف

 رواه أَبُو داود بإسناد حسن.«. َعَلْيُكْم ب الدُّْلَجة ، فَإنَّ األْرَض ُتْطَوى ب اللَّْيل  »

ن :العناية بالمركوب والمحافظة عليه وتوفير له كان ما يحتاج إليه م السادس: الرفق والعناية بالمركوب
ِل يحملها أكَر مما هي ُمهيئة له من الركاب أو األحمال ألن في هذا رفق في السير به ، و صيانة ، وال

 وقيل: سهل بن الربيع بن -سهل بن عمرو ونستفيد هذا من حديث  الراكبضرر على المركوب و 
اَل: َمرَّ قَ  -رضي الله عنه  -عمرو األنصاري المعروف بابن الحنظل يَّة، َوُهَو من أهل بيعة الر ِّْضَوان  

َق َظْهرُُه ب َبْطن ه ، فَ َقاَل:  -صلى الله عليه وسلم  -رسوُل الله  ات َُّقوا الله في هذ ه  البَ َهائ م  »ب َبع ير  َقْد َلح 
 (2) رواه أَبُو داود بإسناد صحيح«. الُمعَجَمة ، فَارَْكُبوَها َصال َحًة، وَُكُلوَها َصال َحةً 

وهذا ما يجب أن يكون بين الرفقة هو التعاون على البر والخير ومساعدة  :السابع: إعانة الرفيق
قَاَل:  -رضي الله عنه  -عن أَبي سعيد الخدري روي ، و المحتاج وهذا من هديه عليه الصلة والسلم 

َلة  لَُه، َفَجَعَل َيْصر ُف َبَصَرُه َيم   َنَما َنْحُن في َسَفر  إْذ َجاَء َرُجٌل َعَلى رَاح  َماًِل، فَ َقاَل رسوُل الله يبَ ي ْ  -ًنا َوش 
ََاٍد َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر فَ ْليَ ُعْد ب ه  َعَلى َمْن اَل َظْهَر َلُه، َوَمْن َكاَن لَ »صلى الله عليه وسلم:  ُه َفْضُل 

ََاَد لَهُ  نَّا ف ي تَّى رَأي ْ ، َفذََكَر م ْن أْصَناف  الَمال  َما ذََكَرُه، حَ «فَ ْليَ ُعْد ب ه  َعَلى َمْن اَل  َنا، أنَُّه َِل َحقَّ أَلَحد  م 
. رواه مسلم.  (٣)َفْضل 

يَا »صلى الله عليه وسلم: أنَُّه أرَاَد َأْن يَ ْغُزَو، فَ َقاَل:  -عن رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن جابر 
ر يَن َواألَْنَصار ، إنَّ م ْن إْخَوان ُكْم قَ ْوًما لَْيَس لَ  يرٌة، ف َ َمْعَشَر الُمَهاج  ْلَيُضمَّ أَحدُُكْم إ لَْيه  ُهْم َماٌل، َواَل َعش 

                                                           
 (4/٦٢2)  ٦٢٦٣سنن أبي داود رقم  - 1
 (4/٦٢٢) ٦٩4٣سنن أبي داود رقم  - ٦
 (1٨٩4 /٨) 12٦٣صحيح مسلم رقم  - ٨
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ُلُه إ اَلِّ ُعْقبٌة َكُعْقَبةٍ  ْم، قَاَل: َفَضَمْمُت إَليَّ  «الرَُّجَلْين  َأو الثَّاَلثََة، َفَما أَلَحد نَا م ْن َظْهٍر َيْحم  يَ ْعني أَحده 
 (1)أَحد ه ْم م ْن َجَمل ي. رواه أَبُو داود. اثْ نَ ْين  َأْو َثَلثًَة َما ل ي إ َِلِّ ُعْقَبٌة َكعقبة

 وهي :  الثامن: األذكار في السفر

ه ، ب ْسم  اللَّ )))السيارة أو القطار أو الطائرة أو غيرها( وما في حكمها مَل عند ركوب الدابة .1

ْمُد اْلحَ ))}سُبْحَانَ الََّذِي سَخََّرَ لََنا هَذَا وَمَا كَُنَّا لَُه مُْقرِنِينَ، وَإِنََّا إِلَى رَبَِّنَا لَمُنَقلِبُوَن{،  َواْلَحْمُد للَّه  

َلْمُت  إ ن ِّي ظَ ل لَّه ، اْلَحْمُد ل لَّه ، اْلَحْمُد ل لَّه ، اللَُّه َأْكبَ ُر، اللَُّه َأْكبَ ُر، اللَُّه َأْكبَ ُر، ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ 
ي فَاْغف ْر ل ي؛ فَإ نَُّه اَل يَ ْغف ُر الذُّنُوَب إ اَلِّ أَْنتَ   (2) رواه أَبُو داود(( نَ ْفس 

لَهُ ُمقْرِنِينَ  }سُبْحَانَ الََّذِي سََخَّرَ لََنا هَذَا وَمَا كُنََّا، اللَُّه َأْكبَ ُر، اللَُّه َأْكبَ ُر، اللَُّه َأْكبَ رُ  : دعاء السفر .2

َمل  َما اللَُّهمَّ إ نِّا َنْسأَُلَك ف ي َسَفر نَا َهَذا الب رَّ َوالت َّْقَوى، َوم َن اْلعَ ))* وَإِنََّا إِلَى رَبََِّنا لَمُنَقلِبُونَ{ 

َنا َسَفَرنَا َهذَ  ُب ف ي السََّفر ، ا َواْطو  َعنَّا بُ ْعَدُه، اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّ تَ ْرَضى، اللَُّهمَّ َهو ِّْن َعَلي ْ اح 
، اللَُّهمَّ إ ن ِّي َأُعوُذ ب َك م ْن َوْعثَاء  السََّفر ، وََكآبَة  اْلَمْنَظر ، َوُسوء  الْ  َقَلب  َواْلَخليَفُة ف ي اأْلَْهل  ُمن ْ

 (٣)رواه مسلم .((ف ي اْلَمال  َواأْلَْهل  
نَّا إ َذا َصع ْدنَا  كُ   قَاَل: -رضي الله عنه  -عن جابر  ود والتسبيح عند النزولالصعالتكبير عند  .٣

 (4) . رواه البخاري.َكب َّْرنَا، َوإ َذا نَ َزْلَنا َسبَّْحَنا
إذا  كالجبل وكذلك الطائرةمرتفعا ً  أنه إذا صعد اإلنسان شيئاً "قال ابن عَيمين رحمه الله : 

لله وإذا نزل: سبح قال: سبحان ا إما مرة أو مرتين أو ثلثاً صعدت فإنه يكبر يقول: الله أكبر 
ووجه ذلك أن اإلنسان إذا عل فإنه يرى نفسه في مكان عال فقد  مرة أو مرتين أو ثلثاً 

ه عز وجل فيقول: كبرياء اللم  يعني يرد نفسه إلى اِلستصغار أمافيقول: الله أكبر  يستعظم نفسه

                                                           
 (1٣٢ /4) ٦٩٨٨سنن أبي داود رقم  - 1
 (٦4٨ /4) ٦٢٢٦سنن أبي داود رقم  - ٦
 (٥2٣ /٦) 1٨4٦صحيح مسلم رقم  - ٨
 (4/٩2) ٦٥٥٨صحيح البخاري رقم  - 4
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النفس فإن فوقك من هو أعلى منك وهو الله عز وجل أما إذا يعني: لو علوت أيتها  الله أكبر
نزل فالنزول سفول ودنو وذل فيقول: سبحان الله يعني أنزهه الله سبحانه وتعالى عن السفول 

من اآلداب المستحبة التي من هدي الرسول  نهإ ؛ والنزول، ألنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء
ل: سبحان تقو  صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنك إذا صعدت تقول الله أكبر وإذا نزلت وادياً 

ي المطار تسبح ألنه ِل فرق بين الصعود فالله كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر عند نزولها 
 (1)."الهواء والنزول منه أو على األرض

قَاَل:  -ه عنه رضي الل -عن أَبي هريرة فللمسافر دعوة مستجابة ف استحباب الدعاء في السفر .4
ُة ْعوَ ثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَات اَل َشكَّ ف يه نَّ: دَ »صلى الله عليه وسلم:  -قَاَل رسوُل الله 

، َوَدْعَوُة الُمَساف ر ، َوَدْعَوُة الَوال د  َعَلى َوَلد ه   وقال:  (2)ي،رواه أَبُو داود والترمذ«. الَمْظُلوم 
 «.َعَلى َوَلد ه  »وليس في رواية أَبي داود: «. حديث حسن»

 -عن أَبي موسى األشعري ِّ : سواء كان من أُناس أو غيرهم ف ما يدعو به من خاف في السفر .5
اللَُّهمَّ إنَّا »َكاَن إ َذا َخاَف قَ ْوًما، قَاَل:   -صلى الله عليه وسلم  -عنه: أنَّ رسوَل الله رضي الله 

ْم، َونَ ُعوُذ ب َك م ْن ُشُرور ه مْ  .رواه أَبُو داود والنسائي بإسناد  ص«. َنْجَعُلَك في ُنُحور ه   (٣)حيح 
اء أو ثم نزل ليستريح لغداء أو عش إذا كان مسافراً ف،و غيره أ في السفرما يقال من نزل منزالً  .٦

صلى  -عن خولة بنت  َحك يم  رضي الله عنها، قالت: َسم ْعُت رسوَل الله  ، فنوم أو غير ذلك 
ر ِّ َما َمْن نَ َزَل َمْنز اًل ثُمَّ قَاَل: َأُعوُذ ب َكل َمات  الله  التَّامَّات  م ْن شَ »يَ ُقوُل:  -الله عليه وسلم 

َل م ْن َمْنز ل ه  َذل كَ َخَلقَ  من قال هذا الذكر موقناً  (4)رواه مسلم.«. ، َلْم َيُضرَُّه َشْيٌء َحتَّى يَ ْرَتح 
 .حتى لو أصيب بأذى فأنه ِل يضره شيئاً به ؛ 

لى الله ص -عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَاَل: َكاَن رسول الله : ف ما يقال إذا أقبل الليل .7
َبَل اللَّْيُل، قَاَل: إ َذا َساف َ  -عليه وسلم  الله  م ْن َشر ِّك  يَا أْرُض، رَب ِّي َورَبُّك  اللُه، أُعوُذ ب  »َر َفأق ْ

                                                           
 (٢٢٥ -4/٢٢٣شرح رياض الصالحين ) - 1
 (٩/٩٢٦) ٨44٣الترمذي رقم وسنن ، (٦/٢٨٥ )1٩٨٢بي داود رقم أسنن  - ٦
 (٣/٦٥) ٣٩22سائي رقم سنن النو ، (٦/٢4٢ )1٩٨2بي داود رقم أسنن  - ٨
 (4/٦٢٣٢ ) ٦2٢٣صحيح مسلم رقم  - 4
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، َوأُعوُذ ب َك م ْن َشر ِّ أَسٍد َوأْسَوٍد،  ، َوَشر ِّ َما َيد بُّ َعَلْيك  ، َوَشر ِّ َما ُخل َق ف يك  َوَشر ِّ َما ف يك 
، َوم ْن َساك ن    (1)اودرواه أَبُو د«. البَ َلد ، َوم ْن َوال ٍد َوَما َوَلدَ  َوم َن الَحيَّة  َوالَعْقَرب 

تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته وذلك أن  يستحب التاسع: القدوم على األهل
المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله وربما يحتاجون إليه في تعليمهم ورعايتهم وغير ذلك وربما يحدث لهم 

 -ي هريرة عن أَب ندهم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديثأشياء توجب أن يكون ع
، َيْمَنُع السََّفُر ق ْطَعٌة م َن الَعَذاب  »قَاَل:  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه: أنَّ رسول الله 

متفٌق «. َعج ِّْل إ َلى أْهل ه  َسَفر ه ، فَ ْلي ُ أَحدَُكْم طََعاَمُه َوَشرابَُه َونَ ْوَمُه، فَإَذا َقَضى أَحدُُكْم نَ ْهَمَتُه م ْن 
 (2)َعَلْيه .

 ومنها: المسافر قدومسنن  العاشر:

 رسوَل رضي الله عنه: أنَّ  -عن جابر يستحب قدوم المسافر على أهله نهار ويكره ذلك ليلً ف .1
َبَة َفاَل َيْطُرَقنَّ »قَاَل:  -صلى الله عليه وسلم  -الله   «.ْهَلُه لَْياًل أ إ َذا أطال أَحدُُكُم الَغي ْ

. متفٌق اًل نَ َهى َأْن َيْطُرَق الرَُّجُل أْهَلُه لَيْ  -صلى الله عليه وسلم  -وفي رواية : أنَّ رسول الله 
 َعَلْيه .

ُرُق أْهَلُه ال َيطْ  -صلى الله عليه وسلم  -قَاَل: َكاَن رسوُل الله  -رضي الله عنه  -وعن أنس  
يَّةً لَْياًل، وََكاَن يَأت يهْم غُ   (٣). متفٌق َعَلْيه .ْدَوًة َأْو َعش 

ة أو أعلمهم بموعد قدومه وهذا متيسر مع عدا إذا كان لحاجة أو إذا في اِلنتظار عليه مشقما
 وسائل اِلتصال الحديَة .

                                                           
 (٦4٩ /4 ) ٦٢٢٨بي داود رقم أسنن  - 1
 (1٩٦٢ /٨) 1٥٦2وصحيح مسلم رقم  ، (٨/٣) 1٣٢4صحيح البخاري رقم  - ٦
 (1٩٦٣ /٨) 1٣٨وصحيح مسلم رقم  ، (٨٥ /2) ٩٦44صحيح البخاري رقم  - ٨
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بَ ْلَنا َمَع النَّبي ِّ  -الله عنه  رضي -عن أنس ما يقول المسافر إذا رأى بلدته ف .2 صلى الله  - قَاَل: أق ْ
فَ َلْم « ، ل َرب َِّنا َحام ُدونَ آي ُبوَن، تَائ ُبوَن، َعاب ُدونَ »َحتَّى إ َذا ُكنَّا ب َظْهر  اْلَمد يَنة ، قَاَل:  -عليه وسلم 

 (1)يَ َزْل يَ ُقوُل َذل َك َحتَّى َقد ْمَنا الَمد يَنَة. رواه مسلم.
ه استحباب الصلة في المسجد عند قدوموصلة ركعتين ، و دم اِلبتداء بالمسجد يستحب للقا .٣

عن كعب بن مال ك ف ،ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته، وليقوم بشكر نعمة الله عليه في سلمته
َدأ َكاَن إ َذا َقد َم م ْن َسَفٍر، بَ  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه: أنَّ رسوَل الله  -
د  فَ رََكَع ف يه  رَْكَعتَ ْين  ب الْ   (2). متفٌق َعَلْيه .َمْسج 

  

                                                           
 (٥٣٢ /٦) 1٨4٩رقم صحيح مسلم  - 1
 (٦1٦٢ /4) ٦2٢٥رقم صحيح مسلم  ، (٢/٨ ) 441٣صحيح البخاري رقم  - ٦
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 الخاتمة
الله وسلم على سيد المرسلين واألنبياء وعلى آله وأصحابه  ، وصلىينمرب العالالحمد لله 

 وبعد.األتقياء 
في هذه الرسالة ما تيسر من آداب السفر ليتحلى بها المسافر في سفره فيكون على  تجمع

اً منه أن تنفع  لربه راجي اً شاكراً لنعمه حافظاً حدوده معظماً لشعائره ذاكر ، تعالى وتقوى لله  بر  
 يبارك فيه.أن و  ،القبول لهذا العمل ه أسألكل من قرأها ، و 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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