






مئرمهو من نمهم للسفر؛ نظرتهم وبمنلفون-أيضا-ل 
ولوالتيار، عصا يلقي يكاد فلا بالتقل؛ كلمت بالسفر، 

وارتحالا.حلا دهره ولخعل أياما، بلد ل الخيارلمامكث أعطي 
أنملة،قيد بلده مفارقة يطيق ولا السفر، يكره من ومنهم 

الأمربيده،ناسافرالتة.ولوكان 
ذك.هوorj، من ومهم 

وآدابه،أحكامه، حيث محن بالسفر الشرائع اعتنى ولقد 
ذلك•محركا جرى وما 

السفر؛بموصؤع غيؤها من أوسع عناية الإسلامية وللثريعة 
قالتبؤية السنة وأحاديث العنين، الكتاب آيات تذلاهرت فلقد 
عديدة،بصخ ذللثا وتحو وآدابه أحكامه حيث من السفر ذكر 

عليهؤيدل يرادفه ما يدكر وتارة السفر، لمظ يدكر فتارة 

الأرض،ل والسير بالديار، والمرور والسياحة، كالفلنن، 
وغيرذللئا.فيها، والضرب 

الشأن.بهن.ا حافلة الحديث، وثروح والفقه، التفسر، كب أن كما 



مليثتوالنكرات والأدب، والأحبار، السير، وكدللئ،كتب 
الناسإليه.ونظرة وأحواله، يذكرالمفر، 

والخواطراللطائف يعص حول سيكون مهنا والحديث 

ؤإممامسائله؛ ق تفصيل أو إطالة، دون السفر، أمر ق اقفرقة 
وآدابه،المفر، أحكام بعض حول يجملها تدورف، متفرقات هي 
الخاطئةالممارسات س شيء عر والوقوف شأنه، ي ورد وما 
الثقانةلإدارة موصول والحواطر،والشكر اللطاف تلك فال فيه؛ 

الكويت،بدولة الإسلامية والشئون الأوقاف بوزارة الإسلامية 
التكلأن.وعليه المستعان الكتاب،والله هذا ونشر بطاعة عنيت والتي 

صدبجإبمام،(اس

٤٦٠الزلني:صب: 

الإّلأب-الضعأوعيريات _كالة صمم حاسة 
للعامرةالشالةوالذامب قم 
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ستدهماد|دو II ٦ :
آإسمهماثر  ت

 iاثسضثس ارلأ
أوعنه، مهروب من الخلاص إر وسيلة مر- -كما السفر 

فته*ومرغوب مطلوب إر الوصول 

أوطلب•هرب نحلومن السفرلا على والبواعث 
لهيكون أن إما السافر I ؛ الغزائ حامد أيو يقول 

أنؤإما إليه، يسافر مقصد له كان ولولاه،يا مقامه، عن مزعج 
ومهللب.مقصد له يكون 

الدنتؤية،الأمور ق نكاية له أمر إما عنه والهروب 
أوفتنة، سبيه خوف أو يبلد، ظهر إذا والؤباء كالهناعون، 

سعر.غلاء أو خصومة، 

قبأذية بمصي كمن خاص أو ذكرناه، كما عام إما وهو 
منها.فيهرب بلده، 

ومالبجاه بلده ق ابتلي كمن الدين ل نكاية له أمجر ؤإما 
والخمول،فيؤثر فه، التجرت. عن ثصده أسباب واتاع 



إلأو ، م\ بدعه إر يدعى أوكن ، والخام السعة وبجتتب 
الفرارمنه.فيهللب مباشريه؛ ثحل لا عمل ولاية 

والوييأوديتي ، والخام كالمال دنيوي فهوإما الطلوب وأما 
عمل.وإما عالم، إما 

نفسهبأخلاق عالم وإما الدينية، العلوم من علم إما والعلم 
الأرضبايات علم ؤإما التجؤية؛ سبيل على وصفاته 

الأرض.نواحي ق ومحلوافه القرنتن وعجانهاكفرذي 
نيارة.وإما عيادة إما والعمل 

•والخهاد والعمرة هوالحج والعيادة 
ككةمكان بها يقصد وقد المؤبات مجن - -أيضا والنيارة 

٠ء مئة بها الرُاءل والثغورفان القدس، وبيت والمدينة 

بيانمنيي وسيأتي السفر، مقاصد من شيث إل إشارة فهده 
آتية.فقرات ق أسفارهم من الناس لمقاصد 

٤.٢ Y/؛، للغزش الدين علوم حياء إ. 



او،فو ١٠٥٠٢ئاضأ؛ 
ؤشثموالأعمال، القاصد باختلاف المر حكم عئتلف 

أهمام،ثلاثة ؤ، حصرها ويمكن النحوباعتارات، هذا على 
الأفراد"من حصره يمكن لا ما منها همم كل نحت ؤيدحل 

والياح•والشموم، انحمود، هي: الأقسام وهذه 
الإيضاح.من بشيء ذلك بيان ؤإليك 
فه^ ٧٥كان ما وهو ت شرعا انحمود المفر الأول؛ القسم 

حملةمن فيكون - وتعار-مارك وجهة به ومرادأ -عزوجل- 
اطه.إر بها يممرب الش المشروعة الصالحة الأعمال 

العبادة،شرطا فيه توافر إذا إلا صالحا العمل يكون ولا 

.للمرسول. والتابعة طه، الإخلاص وهما: 
•هود؛٧ ه عملا أحن ايكم ليبلوكم ؤ ءت _عروحل اطه قال 
تعال-؛- قوله معنى ي ه عياض بن المحتل قال 

ه.عملا حسن أؤ 



وأصؤيه«أحلمه قال:٠ 

وأصؤبه.أحلصه ما ت علي أبا يا قالوا 
يقبل،لم صرابا يكن ولم حالما كان إذا العمل إن ت قال 

حالمايكون حش يقبل لم خالصا يكن ولم صوابا كان ؤإذا 
علىيكون أن والصواب ، دن4 يكون أن والخالص صوابا، 

ص.ص

•موند؛ا أرنا عليه ليس عملا عبل رمن ؛ ام. وقال 
صاحبه.على مردود أي 
jj  :قهوت ليس ما هدا أمرنا ي أحدث »من رواية

)٢(ه َ 
ردا•

لحمده ورد ما هو انحمود المفر قان ذلك على ؤيناءا 
ا،لدينةأو مكة نيارة أو العمرة، أو الحج لأداء كالمنر الشؤع، 

الله،إل الدعوة أو والصلة، البر لأجل أو اكدس، بيت أو 

.٧٦١٠٣تيمية لابن لعبودية ا- 

(.١٧١٨وسلم)(، ٢٦٩٧الناري).أخرجه 



أوبين، ذات أولإصلاح المنكر، عن والنهي بالمعروف والأم 
العلم،أهل نيارة أو اش، ي أخ نيارة أو ملهوف، إغاثة 

والإفادة٠نهم.

أوثعلمه.العلم، لتعليم الممر ت انحمود المفر ق ؤيدخل 
_عزالله إر القئب الثرعإ العلم هذا؛ ق يدخل ما وأعفلم 

والمنة.الكتاب من المستمد وجل~ 

الألةعلوم من عليه تمن وسلة كئ العلم ذلك j ؤثدحل 
النافعةالعلوم من وغيرها، 

أثمرعلم كل فضله ي جاء وما النافع العلم ي ؤيدخل 
زكىما فكلُ العالية، اظالب إل وأوصل اكافعة، الثمار 

العلمفهوْن - البل إر وهدى الأرواح، ورز ١لأع٠الا، 
محئتزفبالأجرة؛ أو بالدنيا تعلق ما ( jruذلك 3، فرق لا النالإ، 

المعاد.بسعادة مقترنة المعاش وسعادة الدنيا، لشرف لازم الدين 
العلومجمح بتعلم رن وثمولما بكمالما والشريءة 

الفقهعلوم ومن الدين، وأصول بالتوحيد العلم من النافعة 



والاقممادية،والاجتماب، الميية، العلوم ومن والأحكام، 
الشالعلوم من غيرذلك إر والطبية، والحربية، والسياسية، 

الأفرادوانحتمع1ت.رااوصلاح الأمة، قوام بها يكون 
فهذهبلد، إل بلد من بالدين الفرار انحمود: المفر ومن 

■السرعة المجرة هى 

،والمستشصات ، الدارُس لإنشاء السمر ت انحمود السفر ومن 
عموما.النافعة والمشروعات ، الخمية والخمعيات 

الحموي،الفر ؤ، داخل محراه وجرى ، ذكره مضى ما فكل 
متدؤيايكون ومحي واحيا، يكون محي الفر من التؤع وهدا 

الحموي.هوالفر فهدا والأشخاصى؛ الأحوال بجب 
لصاحبه،وتضاعف الأجر، كتب فيه الية حسنت ؤإذا 

إليه،محدومه ( jrp-إر يلده من خروجه مند عبادة ق وصار 

أونصب، أو أذى، من المفر ذلك ق يناله ما كن؛ وصار 

ص•؟،سعدى ابن لاشخ المشاكل جمع بحل الصحيح الدين انظر ١- 
سعديابن للمشح الإسلامي الدين j داخلة اكافة العلوم أن j القرآنية والدلائل 

.ص٤٣١عاشور بن الفاصل محمد للشيخ فكر وانفلرومضات ، ص٦ 



-عزالله عند مذخورا له، مكتؤيا - نحوذلك أو مال، خسارة 

وجل-

انحرم،المر وهو شرعات الملموم المفر الثاني؛ المم 
والمجدالخرام، المسجد t الثلاثة الماجد لغير الرحل كثي 

الأقصى.والمجد النبوي، 
أوالمشرفة، الكعبة غير مكان ق !لهلواف لأجل وكالمفر 

والمراراتوالقبور الشاهد كقصد الحرام، الله بيت لغير الحج 
، ٤٣١إر فالسفر يأمرقصدها؛ ولم ،  ٤٠٣٠١١يعقلمها لم ام 

لما،بجاوركةنياكلذلكمحرم؛لافيهس
الشرك.إو ١الؤصاJة أوالذرائع الشرك، 
لاقترافيسافر كمن العصية سفر ث انحرم المفر ومن 

المخدرات.وتعاطي الخمور، وتشراب الفواحش، 

شملوتةريق، المن، ذات إلماد لأحل يسافر وكمن 
المسل.\ن.

لأجلكالسفر انحرمة العلوم كعلم السفن انحرم: المفر ومن 



أوتعليمه.السحر تطم 
وتروبجها،بالخيرات، للانجار المفر ت انحرم المفر ومن 
وشرائها.ؤبتعها، 

^نرانحرملكّفريرادتبماكررض
دنياه.أو دينه ق المسافرأوغيؤه 

كسفر، المكروه الفر شرعا الملمموم الممر ق ؤيدخل 
ونحوذلكا.لغيرحاحة وحده الألمان 

أو، ل3لاعة يكن لم ما وهو ت المياح المفر * الثالث النم 
حرمة.ولا ، فيه مئة فلا معصية؛ 

أو، علاج ابتغاء أو ، رزق لتللب يسافر من كحال وذلك 
فهذاذلك؛ نحو أو صديق أو ميب مرافقة أو نفس، إجمام 
أعانوإن فتها، دخل ءلاعة على أعان فإن الماح؛ ل داخل 
أصله.على بقي ؤإلأ حكمها، أحد معصية على 

طلببسفره ه قمن. كان فان النية؛ إر الماج مرم إن ثم 
الأهلعلى المروءة ستر ورعاية التعفف، لأجل المال؛ 



هذاصار - الحاجة مبلغ على مصل بما والتصدي والمال، 
الأجرة.أعمال من النة بهذه الباح 

علىدلل بعد ليتقوى ه؛ نفإجمام بسفره وأراد ولويافر 
قيلق السفر ذلك ليحل - وتعليمه العلم، ومحللب العبادة، 

القربات.

وأولاده،أهله، أو بوالديه، سامحر لو الحال وكذلك 
بتلكيؤجر محانه عليهم المرور وإدخال إسعادهم، واحتسب 

الية.

وهضاسو1ناههه« السفو،  ٠QUIUIA دث 

أنالمفر يؤيد من - خصوصا - ان للأنيتثغي قمما 
ؤييعبالنافع يأخذ حتى اوءه؛ ومالفر، محاسن يستحضر 

أوالمفر، مدح ق وردت التي الاثار يوجه أن ولأجل الضار، 
ذمه.

.TiVYءلومانم؛ن انظرإحياء .١ 



تتتتءقتا
المفر،محاسن حول سيكون الفقرة هذه ل والحديث 

وفضائله.

تليها.الش الفقرة ق فيكون مساوئه عن الحديث أما 

٠يلي المفرٌا فضل يذكري نمما 
عجائبمن يرى وعثلمته: افه بميرة العلم نيادة ١- 

عالماينيدْ ما الاثار ومحاسن الأكنار، ؤبدائع الأمصار، 
وشكرنعمته.تعفليمه، إل ؤيدعوه وحكمته، الله بقدرة 

ؤيكسباالكا،أ،ب، و؛بجلب االذا،وب، يكح المفر أن — ٢ 
ويتشْلالأبدان، العجائب، على ؤيطلع التجارب، 

ه

ؤيبعثالكير، سورة ؤيحهل الأحزان، ؤيتسى الكسلان، 

،١١٧^طلب على 
-تعال-:افه ص _، الأمم بأحوال الأعمار ٣- 
.١١الأ;اوام:ه المكدُان عامة كان كيف، انفلروا ثم الأرض في ّثيروا 

تحعدمئة وأخلاق وحكم وانحاْنرة صيل انظر - ١ 
الكيبنالحينصس.



متىالخاصرة الأمم أحوال، الاصية الأمم بأحوال( ؤيالحق 
الإصلاح.وجوه من وجه ل بها ثنقع عبرة الفلرإليها ي كان( 

محقدالشأن،؛ رمحعة ق سبيا المفر يكون محقد الشأن؛ رمحعة ٤- 
بلدإر محيرحل أنظاره، عن بلده ؤيضيق نبهمغ، j( الفتى يشأ 

بحكمته.الأنتفاع ؤيكثر مكانته، فتعظم محالا، أوسع يكون 
كجبن أحمد بن يوسف القاصى أن ذلالئ، على الشواهد ومن 

يالقيه؛ من بعض له ومحال، كبيرة، مرتبة العلم ق بلغ محي الدبنوري 
للئ،؟والعلم الغزالي، حامد لأبي الأمم أستاذا 

الا.ينور.حطتني وأنا بغداد، رمحعته ذاك القاصى: محقال، 
وأصالةالعقل، صقل ف، أثر فللمفر ت العقل صقل ٥- 
إذاخصوصا الإرادة وقوة الأفق، وسعة الفلر، وبعد الرأي، 

واعتبار.ونباهة، فهلة، ذا الإنسان كان 

ةأساتل■ تشهد رر ■؛ءس؛ حسازإ الخضر محمد الشيخ يقول، 
والتجريةالاختيار محلولأ ؤيزكيه الفلسفة، وجهاياJة الحكمة، 

.-٧٦/٢٣٨حستن الخضر محمد للشيخ الإصلاح نظررسائل ا- 



وعاشرالبلاد، خلال وجاس انتشربالأمصار، من أن - الصادقة 

سنةتأخذه لا وعمل جند، وصبط قائمة، بنباهة الناس طوائف 
لنوعهما معرفة ق باعا وأطول ذراعا، أبسط يكون الذهول 
محتلمة،وعوائد متشعبة، وآراء متياينة، طباع من البشري 
تقريهالي بالأحوال التخلق ق تمكنا أشد وأته متفرقة، وأهواء 

إرادةعن إلا وأفعاله أقواله تصدر لا بحيث الألباب، أولي عند 
ولارماه، صادف إلا قول من يلففل فما ثابتة، ورؤية قؤية 

وذلكالفضيلة، أهل عيون ي حنة كان إلا عملا يكب 
حيثيعرف خبرا، العامة السياسة بأوجه مدارى لإحاطة 
عنبدلا السدة تستعمل ححن أي وق ، بالحدة اللعل يستبدل 
ؤإلالنفس، بعزة يتعاظم المواضع أي ق عليه يخفى ولا الأناة، 

جرا((,؛١،وهلم التواضع، ينتهي حد أي 
التعارفمن ببثه بحمل بما وذلك الروابط: تضية ٦- 

علىيترتب وما والدول والشعوب، الأفراد، ( jruوالصداقات 

ا٤ ١ - ١ ٤ ٠ ص حسبن الخضر محمد الإمام أنوال ن م- 



ض.لا م الكثيرة ذوكءنسلح 
 _U منكثيرة أحلاقا يفيد فالمسافر الخميدة: الأخلاق محاب

والكرم،كالصبر، ، الاقتداء أو بائران سواء سفره؛ جراء 
التأتي.وحن والداراة، 

علمهل يعد كتاب من فكم دائرتها؛ واتاساع العلوم، نماء ٨- 
والسفر.الرحلة هّووليد الكتب أمهات من 

إلالقيروان من الراحل الفرات بن أسد أن ذلك ومثال 
والعراق.الحجاز ي العلم ثلمي أن يعد مصن ورد - الشرق 

علىعنها الحواب يطلب أسئلة القاسم ابن على وألقى 
قوأجؤبتها الأسئلة تلك وحمع مالك، الإمام ماوهب مقتضى 

الأسدية.يسمى كان كتاب 
القاسمابن إر بالأسدية القيروان من سعون رحل ثم 

وصارتأحرى، ائل مإليها وأصاف وهدبها، عليه، وعرضها 
الحلم؛أهل بعض بقول إليها المثار وهي المدونة، نمى 

الدينعن عار ائب له ومن ائب بلا علم ثه فيمن اصبحت 

سحنونديوان ق حسارإ كبيب اممص قعيد لهم اصحت 



تهوقوله السعر ْن عره االدونه ق لرد لم الذي حسان ؤبستا 
هسطيرلا،مساثيؤيرة بحري-ش بض ّّراق على وهان 

حفظته، من عقليمأ جانا حفثلت الرحلة أن ٩- 
وقاعمن أسفارهم ق شاهدوه ما مؤلفوها يودعها الش الكتب 

ابنورحلة انمدري، ورحلة بملوءلة، ابن رحلة مثل وأحوال، 
هذهj نرى فانا وغيرها، اللوي، عيسى بن خالد ورحلة جير، 

التاريخ.كتب من أيدينا ب؛ن فيما نحدها لا أشياء الرحلات 
ثراءق أثرها عن يقل لا الأدب ثراء ل أثر للرحلة - ٠١ 

علىيعزم حين إلا الشاعر يتفلمها لا قصيدة من فكم العلم، 
مثلوحيه، أو ونير، أو ملك، يدي بثن لإلقائها الرحلة 

قصيدة:

درسامنجاب إش السبيل إن  U_Iالله حيل بخيلك ادرك 

قدالأندلس من الراحل الأبار بن عداممه أبا صامها فان 
يديه.بحن وألقاها لأميرتوص، استنجادا نفلمها 

جرونيرل حاء ما السياق هدا يذكري أشهرما من ولعل 

.AT.UVYالإصلاح اظررانل ٢- -١ 





علىيسلم أن قبل سفارته قضى بسمير نمع ررلم الوءد_: 
إلاهداءر^.السالءلان 
وأشعاروآثار، أخيار، الممر محائل ذكر ق محدد ولقد 

نكبوالم ^ فإنكم البعد؛ ق الرزق اؤللبوا ٠ ت بعضهم قاو 
٠كيراW عقلا غنمتم مالأ 

.انملن(( صيق إلا الوض يألمن ررلا آخر: وقال 
الميةف والغني مصروم، الأهل من ٠الفقير وقيل؛ 
.موصول(( 

:م الشافعي وقال 
واغتربالأوطان فدع راحة من ائبوذي عقل لذي التام ق ما 

تفاؤههعمن عوضا سافرتحيق 

يفسدهائاء وهوى ؤايت إثي 

افترستما الأيمى فراق لولا والأسد 

ةدائمالفلك ي لووقفت والسس 

رالمباتعيش لذيذ فإن واتصب 

يطبلم يجر لم ؤإن طاب ساح إن 

يصبلم القوس فراق لولا والسهم 

عربومن نجم من الناس للها 

،_U الخط؛ب ابن الدين ليان اانمر>ة، الدولة ق اللمحة انفلر . ١ 

٠٤٨٣- ١/٤٨٢ عاشور وتمر١لتحريروالتنؤيرلابن 





[وج
(١)البحرتحراببدلت ية 

صؤنللشوانإ الغودع 

ؤذالنحدرالبح-محدإد 

(T)

الدؤرالنفيؤيمقلة 

فقال:بعضهم وأحده 
الملأق ك ركابثل 

ارتقىا مالتتقل ولا ل

بارضهماكثون ايا م

النابغة؛قال 

لنفسهمعاشا يْئلب لم الرء إذا 

الغضوالتمس الله بلاد ي صهر 

ررقالالثاني: الخابنة محت على تعليقا عدالمحر ابن تال 
قرحل ألف مائة من أكثر محت قد محتا أعرف ت العقلاء بعض 

وهو:، ٢٠٠٥١غير^?؛]وق احي، الم
فتعدرارميسارأوضوت ذا تمش الغنى والتمس الله بلاد ق صبر 

الهبهمركسكان إلا 

فأكثراالصديق أولأم الفقر شكا 

فتعيرايساراوموت ذا تمس 

ابنخليل الدين صلاح شرح للطغرائي العجم لأمة شرح j الجم الغيث - ١ 
.AU/Yالمقيئ أيك 

ادجمآ^د٢-الغبث 
لأبنءداورا/ا-آ'ا.الجالس 



الغيث.يترل بحيث ت قال أين لأعرابي: وقيل 
الحركات.مع البركات العامة؛ أمثال ومن 
لاميةدن ايروقة اكهورة قصيدته ق الهلغرائي وقال 
العجم:

انتشلانمزي أن نحدث فيما قائلة وهى حديتتى اثملأ إن 

(ixr)اثل'ياي؛ ثم منئ بلؤغ مردائاوى ي لوأن 

السفرومايبهأساوئ رابعآ 
وآثار،بأقوال، وتؤيد يدكر، محامن للسفر أن فكما 
معايب.له فكذلك - وأشعار 

ذكرها«ا - فيه قيل وما للسفر، النظرة تتسع أن ولأجل 
محاسنه.دكنت أن المفربعد معايب ق ورد ما لبعض 

الجالسن_بهجت 
اآ-ُهجثالجالسا/آااااآ.

صس.يروج اول ; الخنل . ٣ 
؛٠ ٣ و  Ao/Yالسجم الغيث انظر - ٤ 



الفر ١١ت التبي. قول الممر شدة ق حاء ما أبلغ ولعل 
فإذاوسرابه؛ وطعامه، نومه، أحدكم بمع العياب؛ مجن يلمة 

أءاوه«را/شثئ بمه كم 
كالخمعكثيرة أمور ل للمسافر التخفيف شؤع وامدا 
وكالمسحرمضان، نهار الإفءلار وكاياحة للصلاة، والقصر 

الفر.رخص من غيرذلك إر أيام ثلاثة مده الخفيث على 
يتعرضالعيابفللخقاقوالآحط١رالش أمجاكونهفهلعةمن 

حله.لىق اعتادها قد مألوفاب ولمكه المسافر، لما 
قالكما الأحباب فرقة بسبب بعضهم. قال كما يكون وقد 

;وهونفطؤيه الأول 
اثهابثسبؤذذاك عينعليهما اليمان لوجرت شيقان 

الأحبابوفنقة ايشباي؛ همد حقيهما ائسارص يبلغ لم 

جلسحعث الخؤيتي الخرمثن إمام سئل لما أنه اللطائف ومن 

:١٩٢٧وسلم)(. ٠١٨ و٤ -٢ ٠ • )١ رواء . ١ 

٢-انظرفتح
'\.وهجةانحاشا/'مْآ.أهآ.



.I ؟ العياب من السفرقطعة كان لم ٠ ت أيه موصع 
،.'١ الأحباب(( فراى فيه لأن ت» الفور على أجاب 
تعب،من السافر يلقاه ما عذايا كونه أسباب من ولعل 
ذوىإذاكانوا خصوصا يصحثهم من لبعض وحمل ومداراة، 

أل،سيجد سفر ل هؤلأء بأمثال يتلى من فإن متقلبة؛ أمزجة 
افه.إلا يعلمها لا ومعاناة وعدايا، 

عنيسفر لأنه يدلك؛ سمي المفر إن ت قيل ولميا 
تثلهرحيث طؤيلأ؛ المفر كان إذا خصوصا ؛ الأخلاق 

تعب،أوقات به تمر السافر لأن حقيقتها؛ على الناس معادن 
عليههو ما إخفاء عليه فيصعب ذلك؛ ونحو ؤإرهاق، وجؤع، 

افر.غيرمإذاكان ما بخلاف طائع، من 
ررهل: الشهود يعص عنده زض لليي عمر. تال وليلك 

فقال:أخلاقه؟ مكارم على به سندل الذي الفر ل صحبه 

ُارىينتح 
MVyالدين طوم اظرإجاء . ٢ 



.(( تعرفه أراك ما ت فقال لا؛ 
ْعالوطن ق النفس ررفإل : م الغزهمأ حامد أبو قال 
يوافقبما لأستئتاسها أحلاقها؛ حيائث تظهر لا الأسباب مواتاة 

الممر،وعثاء حماك فإذا العهودة؛ ا،لألوفات من طبمها 
الغربة،بمثاق وامتحنت العناية، مألوفاتها عن وصرفت 

فيمكنعيؤيها على الوقوف ووقي غوائلها، وائكسقحأ 
.بعلاجها٠ الاشتغال 

تالمفرسبعة متاعب الخكماء؛ بعض قال 

يألفه.من الألمان مفارقة الأول: 
يثاكله.لا من مقارنة الثاني: 

يملكه.بما المخاطرة الثالث: 

ومنامه.مأكله ق عادته محالفة الرابع: 
بنفسه.والبرد الحر محامية الخامس: 

.١٢٤٦/٢.إحL،ءلوم١ادين

آ/آ"أأ.الدين أ.إحاءعلوم 



والكاري.الملاح بثه احتمال السائس؛ 
حديد.منزل تحصيل ق يوم عيركل الت السابع 
بعضهاأن ؤيب ولا الأوايلر، الحكماء يدكرها المعايب وهذه 

لموجودا يكون قد أو الحاصر، عصرنا ؤ، موجودا يكون لا قد 
الأشخاص.بعض حق وؤر ، الأمم، بعض 

وتشتيت، لليلة ّيب أنه منها للسمر أخرى عوب وهناك 
خصوصاوضياعهم، الأولاد تشتت ؤ، يتسبب وربما ، الدهن، 
الأهل،.عن، والعد السفر، من، مكثرا صاحبه إذاكان 
الذينأولئك كحال المال، ضياع j( سببا المفر يكون وقد 
المعيم.ؤ، والإغراق الترف ي ؤيسرفون المال، يبدرون 
الفر،دعاء حديث ؤ، جاء ما المقر متاعب، ؤ، ورد ومما 

.الحديث،١ السفر(( وعثاء ص بالث، أعوذ إني اللهم رر ت وفيه 

آ/اُ"ا،للابشتهي والطرف ، ا/'ا0اللموّوي الجليس نزهة )مملر . ١ 
٤٣Tوأحلأيىءريةص

(.٣٣٣٩)لم مآ.رواْ 



المشهة\ا،الممر: والوعثاءق 
،والمشقة«.١٢الصب »هوشدة : ظك أبومحيي قال 

ومشقته.يدنه، المفر:أي: رروعثاء ٠ ضأس الأمير ابن وقال 
صاحبهعلى يشتد فيه والمشي وْوالرمل الوعث، وأصله" 

،.١٣وعثاء« ورمله أوعث، رمئ يقال: ؤيشق، 
المفرالعيابان: قولمم: الثنية على العرب به نهلقت ومما 
والماء.

لأنوالبناء؛ الفر ت بهما يشعر لا عيابان الاثار: بعض وق 

المال.ينهك والماء البدن، المفرينهك 

بما:أبتلي من إلا يعرلها ااشتئان : الثعاJيم قال 
tt١ الواسع والثناء الماسع، الفر 

فالمفرمتق١رية؛ ثلاثة والقتال والسقم، المفر، رر وقال: 

؛-رظرالقاصسص\،'\؛.

.٤  ٩٧/٤و٢ ١ /٩ ١ سلام ين التام ءبٍاو لأبي الحدث ضب - ٢ 
AM/yالحدث ضب ق اوها:ة - ٣ 

صهما"ا.وأخلاق.ميت انظرحكم - ٤



(١) .النايا(( منبت والقتال، الحد، -ميق والمتقم ، الآذى، سمنة 
بعضهم:وقال، 

٢او>مأو بيف إش فارددني بارب السفر من هْلعة اساب كل 

الأوءل1ن،ولزوم الكفاية قال،: الغبطة؟ ما لأعربي: وقتل، 
الإخوان-مع وابلوما 

JJ : \١^ قال: ١^^؟ ض j ،،عنوالخئي البلداذ
الباليان.

وإنعلة، ردمحتها فإن ذلة؛ الغربة الأدباء: بعض وقال 
مضمحلة.نفس فتلك قلة أعقبتها 

قلة.والل.لة ذلة، الغرية العرب: وقالت 

ثكلالن.ى اللطيم باليتيم الميب والحكماء العرب وشبهت 
عليه.يحدب أب ولا له، ترأم أم فلا أبؤيه؛ 

عنالناشز كالحير رأسه مسقهل عن الخالي ء يقال: وكان 

ا.اك،شلوضضةصا.ف

• ٣٣٥عرية وأحلاف وحكم ، ٤ • ص١ وانحاصرة التعشل انظر . ٢ 
اوئص؛أآ•وضّنوال، 'ا.انحاّنوالآصاوادصأأا



قنيصة،كلب ولكل ، محريسة سع لكل هو الذي موضعه 
،•لرث* رام ولكل 

تأليفالأنيعس الأديب ومنية الخليسى نزهة كتاب ق وحاء 
الشحدخل ت الموسوي الحبي الدين نور بن علي، بن، البام، 

أبيبن، الخسر، علُ، الخرام الد محت سادن الشتم، همدرزاق 
فأنشدهالبحر، وركوب الممر، ؤر يستأذنه مكة. _سردم، ممي 

تلاميته من الطغرائي قول، الشريف 
الوشلممعة منه تتتفيك وانت البحرترطممبه لج اقتحامك فيم 

البديهة؛على الشيثي عثدالرزاؤ، الشيخ فأنشده 
قبيىسلا حفؤق يضاء عله، بها أتين كف بنْلة اؤيد 

وتركأحمر، بألف له وأمر ديته، بقضاء ، الشريفله فأمر 
الفر\أاالشيخ 

وقدامرأته، فأتته مفرا، أراد الخطيئة أن عبيده أبي وعن، 

٠.٤ وانظراك٠ثلوضضة ،  ١٢ص؛ والأصداد انحاّن . ١ 

ترهةعن نعلا ٩ ١ ٩- ٠ صى الخمد سعود ين محمد للشيخ ااكت>با علمتني هكذا - ٢ 
موسوي.الجليس 



سلفهماوا،ضزج]

فقالت:ليركب، راحك؛ قدمت 
صغارإنهن واذضربنائك وشوقنا إليم نمنا اذكر 

أبدا.لسفر رحلت لا حطوا، فقال؛ 

لامرأتهفقال الممر أعراش ءأراد ت عبدالبرم ابن وقال 
الخهليئة-:إنه -وقيل: 

وتصريلغيبش سين طلي 

فأجابه:
وشؤهكا

\سفره(( وترك فأقام، 
العبديحيان بن هرم وقال 

غير1ومعق دن ما اكتى وجدت 

آحر:وقال 

قصارشهؤدهإّن الوذلي 

صغارانهن بناقك وارحم 

وظالأُعاليه سوص^ر،ذلأسمبما 

لمجيبما يسمو مائة ولا حاجةضر من ائرء اغتراب ؤإن 

.١٦٩/٢.الآظتي
i.r^vي\ض\/٦\iج^
.١ ص؟٠ الحري حماسة ٣- 



اكفرض ثق نط

اتغنىامك ؤإن ذلا انفش وحسب 

آخر:وقال 
غري_ةق ا تاؤيالضنك لا 

وأنشدوا;
مذنبؤله الأوريب إن 

[وج
 jLJ١>غرس'بقاو: ملكاان ولو)

،٢)'. يرسقسهم بكل الغري-ب إن 

وبُوغسيانوذئشبأم

محيرا- الله رحمهما - الشافعي معارضا الطرطوثي وقال 
السفر.من 

أحبةوفقد إخوان تق—همي 

مؤنسوقلة إيحاش وضنرة 

مصشوالأسماركسب ق عيل! فإن 

عهدهتمائم دمرا ذا كان هقيأ: 

عوائقالأسفارسبع ففي نجاة 

سائقوخيفة اموال وتشتيت 

الفنادق"،كض س صاح يا وأعظمها 

ائقفوصحبة ؤآداب م وعل

دهركثيرالعوائقوأعقبه 

أ-انحاسنواسادصأآا.
^ry/\٦.ب١لج١ض
T.ذ\ي\ض\/^٦^

بالأجر،ااسافرين لإهامة يهيأ ئزلأ الفندق؛ ; ٧ أ/"ا٠ الوسبمل المعجم ق جاء - ٤ 
ذائق.جمعه; 



هماصساساسامحمؤيد والسلام مقالي وهدا 

منورد محرما أن ييب ولا المفر، ذم ق ماهمل هذابمص 
منالمفر ق  liالأول؛ الزمن ق خصوصا صحيح، ذلك 

اس.والكلفة الشاق 

الميل؛وتيسرت الساقان، شيحإ الحاصر عصرنا وق 

وتوافروسائلالهلرق، تعبيد من وجل- -عز الله هيأه ما بفضل 
سيارات،من والحؤية، والبحؤية، المية، الحديثة الشل 

الراحة،فحصالت وءلائرات؛ ؤبواخر، وسفن، وقطاراُتؤ، 
*

والتنعمالوصول، ق السرعة حيث الناحية؛ هذه من والرفاهية 
والحارة.الباردة التكييف بوسائل 

والبدنللنفس، مرهما شاقا المفر يبقى كله ذللئ، وْع 
عموما.

وكثرة، الراك.-، هن.ه تعهلل من يكون ما الثقة تللئ، ومن 

العاهات،من كثير ق وسس-، الأرواح، تزهق الش حوادثها 
الربحة.الراك.-.، صفوتللئ، تعكر الحوادُث، فهاوه والأمراض؛ 



منكثير ل الخؤية الرحلات تأحر -أيضا- صفوها وبمكر 
أوعطل.حلل يسب مواعيدها، عن الأحيان 
يهلول؛وربما تأخر، عليه ترتب الرحلة موعد فات ؤإذا 

مهماكان.المفرسفرا فيبقى 

نامحلتأن مقاصدها وعثلم الشرد*ة، حكمة من ولعل 
قالمسافر راحة عن الفلر بغض سفرأ بكونه الفر أحكام 

عدمها.من سفره 

السفراوالإد1*ة؟خ1سأاايههاأفضل: 
وحكمه،، ومقاصده الفر، مفهوم من شيء تمحا أن وبعد 
أوالفر أفضل أيهما فتقول؛ أل' يلمائل - ومعامحه ومنافعه' 
الإقامة؟

قالنفلن يضاهي ذلك أن ظنك؛ الغزالي قال كما - والخواب 
أوالخاطة.أا؛الزلة هو الأفضل أن 

.٢٥آ/ا<أ٢-• الدين -إح؛اءعلوم 



باختلافيختلف والخضر المفر ق الأفضل أن ذلك ومعنى 
والأشخاص.الأحوال 

البروالتقوىعلى تعاون فيه كان إن المفر أن ذلك وجماع 
فهووالعدوان الإثم على تعاون فيه كان ؤإن به، فهومأمور 
•مهكأعنه 

أوبه، لانتفاعه إما إيمانا العبد به يزداد مما السفر كان ؤإذا 
فهوخير.له، لضه 

أمحل.بالعكس كان وإن 
وقدتارة، حقه ق أنحل السفر يكون قد الواحد والشخص 

وهكذا...أخرى تارة أنحل حقه ل الإقامة تكون 
الأهلمنونة مكس الترحال، على هومحوي من الاس ومن 

عليهيفرض به اقهلؤع أو عليه، الواجب وعمله والأولاد، 
أنحل.هذا حق ق فالسفر . يلد إل بلد من التنقل 

3،الإقامة فتكون تماما، ذلك بعكس هو من الاس ومن 

أنخل.حقه 



السفراح؛ةام التفقدض : ،^ ٥٧،،

سيلعلى ولو السفر أحكام ق يتفقه أن افر بالمفيحسن 
،على والمسح المسافر، صلاة بأحكام كالعلم الإجمال؛ 

السفر*وادعة ، واكمم 
،ورمانه ، السفر ق والأستسارة الأّتخارة ت دلث ومن 

*سسسلكه الذي والطريق ، ورفقته ، ومكانه 

^ما إضافة أو المفر، قبل الوصية كتابة ذلك ومن 
الأهلوتوصية ، العباد حقوق من التخلص من إليها إضافته 

الله-عزوجل-•بقوى 

فيهايستحب التي الأويات معرفة السفر أحكام ومن 
الخميس،يوم السفر فيها يستحب الش الأوقات فمن السفر؛ 

قال:: كعب بن أبي عن الخاري صحيح ق حاء فمد 
يومإلا سفر ل حرج إذا بجرج ه افه رسول كان ))لقلما 

الحميس((.؛١،

(■٢٩٤٩-الخاري)



،١١الخمس«.يوم بخرج أن بحب الكن روايأ: وي 
عنسنه ل داود أم أخرج صد النهار؛ أول الممر ذلك وعن 

.يكورهاj K لأمي بارك اللهم قال:٠ الني. عن صخرالغامدي 
ولكنالنهار، أول من بعثهم جيشا أو سؤيأن بعث إذا ولكن 

وكثرفأثرى النهار؛ أول من تحارته يعث ولكن تاجرا، صخررجلا 

لكلتكسر،يه الخامة الأذلكر معرفة الممر أحكام ومن 
.ؤإذانزلتاسحتا٠ إذاصعدناكيرنا، ٠ ت جابره^ قال والتسبيح، 

حالالترول عند ايامين مرق كراهمة المتر أحكام ومن 
ثعلبةأبي حديث من داود أبي سنن ق جاء فقد صمرمم، 

لكنعمرو: قال - مزلأ نزلوا إذا اكاس لكن ص: الخشي. 
والأودية؛الشعاب ق مرقوا - منزلا اض. رسول نزل إذا الناس 

إثماوالأودية الشعاب هده ق مرقكم إن I ت اش. رسول قتال 

أ-أمداود)ا*«^ا(.
(٢٩٩٣.)



اصuن((.من ذلكم 

حتىبعض إر بعضهم انضم إلا منزلا ذلك بعد ينزل فلم 
لعمهم.ثوب عليهم بسط لو ت يقال 

أبىفعن منجابة، دعوته أن يستحضر أن للمسافر ينبغى ومما 
شكلا مستجابان دعوات »دلأث قال: الني. أن هميرة. 

ا.لفللوم،ا.رودعوة السافر، ودعوة الوالد، دعوة ت فيهن 
سيردواض بالسفر، العلقة الكثيرة الأحكام من غيرذلك إل 

يمحلا ا،لقام إي يتيسر؛ ما بجب آتية فقرات ق لبعضها ذكر 
بالتفصيل.ص

س1بما؛اممأمو
٠٠٠

عنداود ر سنن ي جاء ما الفر ق التأمير ق والأصل 
ثلاثةخرج ررإذا ت قال ض. رسول أن الخيري. سعيد أبي 

(.٢٦٢٨؛-أيوداود)
(.١٥٣٦أبوداود)٢-أخرجه 

وآداباحتكام ل من  ٧١هناء مماب ؛ ط! ق كتب ما أحن من - ٣ 
الخجورتم،•بحص للش؛ح المامين' 



،سمرظيومرواأحدهم«.؛ ي
وأنأميرا، يؤمروا أن فعليهم جماعة المسافرون كان فاذا 

غيرق طاعته يلزموا أن وعليهم رأي، وسداد خبرة ذا يكون 
يرفقأن عاليه كما عليه، الاختلاف من وليحذروا اممه، معصية 

*خدمتهم من يستتكف وألا ، يستسيؤهم وأن بهم، 
حكيما،حازما الصدر، واسع يكون الأميرأن حكمة ومن 

القتضى.بدلك لمم معاملا أصحابه، بهلباغ عالآ 
أخلاها،أحسنهم اروليزمروا ت الغزاليظقئه حامد أبو قال 

الواهمة.وطلب الإيثار إر وأسرعهم بالأصحاب، وأرهمهم 
المازل^ r_Jق نختلف الأراء لأن الأمير؛ إل يحتاج ؤإنما 
إلافاد ولا الوحدة، ق إلا ذفلام ولا السفر، ومماخ والعلرق 

زكترة.اق 

لوكانؤ واحد الكل؛ مدبر لأن العالم؛ أمر انتفلم وإنما 
لأنيا،:أآهه لمنديا الله إلأ بهت فتهما 

صحيح()حن داود؛ أش منن صحيح ق الآ٧ني ونال (، ٢٦٠٨)بوداود أ■ 



الدبرونكثر ؤإذا التدبير، انتظم واحدا المدبر كان ومهما 
نحلولا الإقامة مواطى أن إلا والمر الخضر ق الأمور فسدت 

الدار.كرب وأميرخاص البلد، أميرعامكأمير من 
التأمير؛وجب فلهذا بالتأمير؛ أميرإلا له يتمن فلا الممر وأما 
،.١ الأراء، شتات ليجتمع 
لمصيحةإلا يفلر لا أن الأمير على ررثم : قالبءإ؛ه أن إر 
الروزيعيالي عن ص كا  ١٠٣١وقاية مه بجعل وأن القوم، 

الأميرأنت تكون أن ررعلى فقال: همياطي، أيوعلي صحه أنه 
ولأبىه، لفالراد بحمل يزل فلم أنت، بل ت فقال أنا، أو 

اضعبد فقام ليلة، ذات الماء فأمطرت ، ظهره على علي، 
فكلماالطر، بمنع كساء يده وق رفيقه رأس على الليل طول، 

لمةمالإمارة إل ث تقل ألم ت يقول تفعل، لا • أبوعلي، له قال 
أبوقال حتى قوللئ،، ق ترجع ولا علي، تتحكم؟ فلا لي،؟أ 
فهكذاالأمير، أئت، ت له أقل ولم مت لو اني وددت ت علي 

ا-إحٍاءءلومالاو؛نآ/آاْو



٢١١•الأٌيراا يكون أن يبني 

ثا«ئاأمومامىضاسو
إلمحتاج والإنسان وخيراللباس، الزاد، خير هي فالتقوى 

سواءكانوملبسه ومشربه مطعمه إر حاجته من أعفلم القوى 
سفره.أو إقامته حال ق ذلك 

متها•ك؛ةرة، لأساب بالقوى الوصية إر والسافر؛بحتاج 
حال.بكل مهللؤية ْر- كما - التقوى أن - ١ 

التيهتفجوه محمد سفره؛ ق للمخاطر سرمض السافر أن ٢- 
الخال.تلك وهوق 

سواءوالصوارف الفان من يلاش ما يلاقي السافرقد أن ٣- 
إيمانإل فتحتاج الشهوات؛ أو الشبهات، فأن من ذلك كان 

تنمه•وتقوى يردعه، 

رأسه.ام على وهوى الشرور، ق ولغ ؤإلأ 

ءالومالد;نأ/أه\..إحياء 



وانعمن سفرْ ي بجد لا والضب السارضب، أن ٤- 
يعرفوهأناس ظهراني بحن إقامته حال بجده والمترما الخياء، 

كماالبروالتقوى على يمنه من يجد لا قد المافر أن ٥- 
فقدأزا؛ العاصي إر يوزه مجن يجد قد بل إقامته؛ حال يجدها 

لإغراء؛يتعزض وقد النكرات، فيه تكثر مكان ي بميم 
أعانهالتقوى لزم فإذا الشيهنان؛ به ؤيلاعب نمه، فتضعف 

والثرور.الأفات محه وًزف افه، 

وألموالضيق، والغم، المم، من يجد قد السافر أن - ٦ 
منقرب فمما سفره؛ بداية ق حصوصا يكدرصفوه ما الضة 

ماووحد ه، وأطمانتانفقاليه، أنس إليه وكثرلخووه ؤبه، 

وليسسء، كل من عوص اش هم، شعثه؛ يئلم قلمه، ينك، 
عناشعوضم،أيضء•

موضمن فارين إن طه ويسي، يوص فارهته إذا ميء مل 

وتتقيهسفره، حال الإلمان قدر من ترم التقوى أن ٧- 



ممنكثتر ب يقع اش والورطات المقوط من ض- -إذن 
التقوى.بجانب تضطون 

ولزومها، بالقوى الوصية تكايرت وغيؤها الأساب فلهذه 
وتعدادبالتقوى، بالأمر ملي،ء الميم فالقرآن حال؛ ل كل 

الكتاباويوا الذين وصتثا ولمي ُؤ ت - وجل عز - الله قال ممراتها 

ه1كا،:ا-ا\.الله اموا أن ناياكم ملكم من 
iورودوا ؤ بقوله؛ بالنزول الحجاج وجل- -عز الله أمر ولما 
الترت:ماا'ا.ه المموى الراد ص محاق ؤ : بقوله عقب 

الفريدعاء يدعو أن للسهمر خرج إذا للمسافر وٌّ*رع 
التقوى.الله سزال على المشتمؤل 

أنعنهما- الله -رصي عمر ابن عن لم مصحيح ل حاء 
كثرسنر إل خارجا بعيره على استوي إذا كان ادئه. رسول 
*قرئ،له سخرلتاهذاوماكتا الذي سبحان ،١ تقال ثم ثلاثا، 

الرهذا سفرنا ل نالك إنا اللهم متقلبون، ؤيتا إل ؤإنا 
سفرناعلنا هنن علهم ترضى، ما العمل ومن والتقوى، 



الممر،ق الصاحب أنت اللهم بعدم، عتا واطو هذا، 
المفر،وعثاء من بك أعوذ إني اللهم اص، ق والخلقة 

والأهل((.اطتال ي القلب وسوء النظر، وهأية 
لرناعابيون تابون *آمحون نهن*' وزاد قالمن رجع bذا 

((١حامدون 

وهماالبروالتقوى؛ بن فيه ج،ع أنه الدعاء هدا ل ؤيلاحظ 
البرصار اجمعا فإذا اجمعا؛ افترقا ؤإذا افترقا، اجمعا إذا 

النواص•ترك والقوى الأوامر، بمد بمي، 
هذاي فأكأن الأخر؛ ل مهما واحد كل دخل افترقا ؤإذا 
وتركالأوامر، فعل إر السافر حاجة شدة إر إشارة الدعاء 

الواهي.

والتؤبةالأوبة معنى تضمنه الدعاء ذلك خاتمة ق ؤيلاحظ 

والقصيرالقص بعصيه قد المسافر لأن الله؛ إل والرجؤع 
بجددأن سفره من عاد إذا به فيحسن القوى؛ شأن ؤ، والأفرئْل 

(.١٣٣٣٩-ملم)



لتلككالطاح الدعام ذلك فيكون اممه؛ إر والرجؤع التؤة 
مسيثاكان ؤإن إحسانا، الدعاء بدلك زاد محنا كان فان الرحلة؛ 

بعدوالاستغفار انحلس، كفارة دعاء ق كما له كالكفارة كان 

الصالخةالآءمال نهاية وق الليل، آخر وق والحج، الصلاة، 
ماؤيرغ يتممها، الذي بالاستغفار محم أن يستم، فانه عموما؛ 
على-عروجل- افه بجمي الاستغفار ذلك قرن فإذا منها؛ يخرق 

-تعار-قوله ق كما نور، على نورا ذلك كان السفر تيسر 
للأمة:ونصح الرسالة، وكمل الأمانة، أدى أن بعد لنييه. 

اكمر:^ه ثوابا كال إيه واستعفن٥ وول؛1 ُحمد سبح مؤ 
إررجل جاء قال•■ أنسره عن الترمذي منن ق وجاء 
قال؛فزودني، سفرا؛ إني ^١ ٥١رسول يا فقال؛ النبي. 
التقوى«.من اظ4 ررزودك 

ر)وغقرذنآك«.محال: زدني، محال: 
(١)كنتالخيرحمما #ؤيسرلك قال: وأمي، أنت بأبي زدني قال: 

.حن٠ حرث وقال;I (، ٣٢٤٤ااترuنى).



داعيا،عته، مبلغا اليمن إر معاذا التبي. بعث والا 
لخيريالخامعة الوصية يتلك أوصاه وحاكما ومفتيا، ومفقها، 

وآتعكبي، حينما اش ®اتق ؤؤقل؛ فقال ،، والآحرْل الدنيا 
حسن،(بخلق الناس وخالق لمحها، الخسنه السيثة 

مدارعليها التي الأحاديث من العثليم الحديث فهدا 
حياةوهومنهج عباده، وحق اش، لحق جامع وهو الإسلام، 
وترحاله.حله ؤ؛ للملم 

ىت«حينما اله »اتق والسلام الصلاة عليه - فقوله 
منها.أجمع وصية لا بل الخير، خصال لكل جامع 

أوزمان أي ل كنت، حال أي على ض تقوى لازم ومعناها؛ 
أومتجرك، أو سوقك، أو سفرك، أو إقامتك، حال ي مكان، 

٦٠ ٥ ٤ / ١ ٠ تيمية لابن الفتاوى انخلرمحمؤع - ١ 
وهدارميوحت، ( ١٩٨٧)والترمذي ،  ١٥٨و ؟ oV/oأحمد رواه - ٢ 

TYf/Y



عملك.مقر أو منزلك، 

أويدك، أو بصرك، أو سمعك، ق ذلك كان وسواء 

أوجنونك.حالوتك، حال أوق رحلك، 
كأنهماش يعبدون الدين انحسنين من فهو كيلك كان ومن 

يرونه•
ادءا_>اترا،ق الك يغ—ادممام هتح، من ا-بمر، ومااسرذميتاي 

إرالإنسان فلييادر التقوى من حانب تقصيرق حصل وإذا 

الحنة.السيئة وإتباع والأوبة، الاستغفاروالتؤبة 
الناس؛وحق الله لحق جامع الحديث هذا أن يتبق وهكذا 

ييتحقق الناس وحق الأوليتن، الحملتتن 3، يتحقق الله فحق 
• ٠٠حن بخلق الناس رروحالق قوله' 

ابنالإسلام شيح شرحه الحديث هدا شأن ولعظم 
أبيسؤال ئ؛ المعروفة ، الصغرى١ الوصية ق نميةهثه 

٥٠ صزه الحياة خواطر ٠ ديوانه انظر حسيرنا، الخضر محمد للشيخ اليت - ١ 
قالوصية تلك شرح ز اله يسر وقد ، ٦٦٥-٦٥٣/١٠الفتاوى محمؤع انظر - ٢ 

١لعالومو١لحكموانظرجامع محلي، 



الضض.القاسم 

العظيمكتابه ق رجبه؛اي ابن الخافظ شرحه ل وأطال 
•والخكم( العلوم )جامع 
ثلاثق شرحه حيث شرحه؛ حديث أطول يكون يكاد بل 
صفحة.وسنن 

عينيه؛نصب الخديث ذلك يضع أن يايافر فأجمل 
اطه،بحق قاتما بذلك فيكون صوته؛ يسيرعلى نيراما فيجعله 

وفلاحه.معادنه، سر وذلك ، عياله وحق 

التاس،نموم يالتتوى الملف وصايا تتابمت، ولمدا 
الخصوص،وجه وللمسافرعلى 

فقالعأيدم:أوس، بن ليونس الحج يؤيد رحل قال 
.١٢،عليه( وحشة فلا افه اتقى فمن افه؛ اتق له:٠ 

قلتالخروج أردت إذا كتت الحجاج؛ بن شعبة وتال 

،٥٨T٩oاظرجاlعاJاوموامحم١/١. 

.٤ * /٦ ١ والخكم العلوم جاح - ٢ 



بماأوصيك فقال: حاجة؟ ألك الكول: عتيية بن للحكم 
كتت«حشا الد )راتق جل بن معاذ ه المي به أوصى 

الخدث.را،

تحاورإنك رريا فقالت: سفر، ق ابنها أعرابية وأوصت 

غيرالأعداء؛تلقى لا ولعلك الأصدقاء، عن وترحل الضاء، 
*والمر،؛ العلانية ي الله واتق البشر، بجميل الماس فخالهل 

الخضرمحمد الشيح العلامة يراعة رقمته ما أبيع ومن 
أغلقإذا قولهجةإق؛ع:» أئانيا ق غؤيته حواؤلروهوي من حذوأ 

ا.جا،عالطومئيم؛/ب'ف
•٤ القيرواني للحمري الاداب زهر - ٢ 
نمةمحاك وأقام الغرب، أناء س بالأسرى للامحال ص إر رحل U وذلك . ٣ 

.٣١٩١٨عام أشهر سبعة عدء فيها أقام ثم م، ١ ٩ ١ عام أشهر 
ذلكق تكلم حيث برمحا( )مشاهد الاتع كتابه ز الرحلة تلك خلاصة سجل رقد 
وعنألاذا ل الخياة مرافق عن التوسط النهي عن صفحة ٦ ٠ ق حاء الذي المحاب 

ومثروعاتهمالعلمية، وظاماتهم ومعامدهم، وعملهم، وجذمم، دياتهم، 
صتحدث كما العثماني، واللماز باضية وعنايتهم للقرأن، وترجمانهم الخٍرية، 

وتحوذلك.وآدابهموصبهلهمالإداري، أحلاقهم، 



علىراودك ثم عيالك، أفواه على وختم رقبائك، أعئ امحيط 
\وطنا< للفضيلة ليس فقل؛ - أدبك حليه ئننع أن 

اسدةنياسفوتاسعأا
أفردتوإ؛وا القوى لزوم عموم ق داخلة الفقرة وهذه 

الإسلام،ق متزكها وعظم ثأئها، بخفي لا فالصلاة لأهميتها؛ 
لكثرةالسفر؛ ق الصلاة أداء حول سيكون ههنا والحديث 

المفرولأن وفضلها، ا.لمافرين، صلاة ي الواردة الأحاديث 
إلأحيانا، الوقت وضيق التنقل، لكثر الصلاة؛ تضيع مظنة 

•الأسباب من عيردللف، 

إبمانه،على ذلك دلأ سفره حال ان الإنعليها حافظ فإذا 
منه.وقربه ميه، وتعلقه وإخلاصه، 

فعنالمفر؛ ق الصلاة فضز ميته الأحاديث جاءت ولمذا 
جماعةق  ٠٠١١٩٥١١ : افه. رسول قال قال؛ سعيد. أبي 



فآمفلاة، ق صلاها فإذا صلاة، وعشؤين خمسا تعدل 
٠(( صلاة خمطن ايت وسجؤدئ ؤكومها 

الرجلءإذاكان مرفوعات سلمان.^ عن عبدالرزاق وروى 

فانفالخمم؛ بجد لم فان فالستوصأ، الصلاة، فحانت، يآرض 
اشجنود من خلفه صلى وأتام أدن ؤإن ملكاه، معه صلى تام 
«.١^٠٥١٠يرى لا ما 

الفلاةصلاة اختصاص من رروالحكمة الشوكانيه؛ع: محال 
والسفرمسافرا، الغالب ق يكون فيها اكلي أن المنية بهده 
تضاعفالمشقة حصول مع المسافر صلاها فإذا المشقة؛ مفلتة 
المقدار.ذلك إو 

لماوالفنع؛ الخوف، مواطن من الغالب ل الفلاة وأيضا 

ابنسعيد على موثوقا (، ٢٤)•مالك ورواه (، ٥٦٠)داود ابو رواه - ١ 
ووافقها/ار.مأ، والخم (، ٣٠٥٥و  ١٧٤٩)حبان ابن وصححه اف، 

.١  o/Yميعي وجوده الذمي، 
^س)ْهآا(،واينأبيتج)^أأ(،وئلاينمجرفي

.صحيح! !منيه ; ٥  iW/Tالفتح 



النؤئمفارقة عند التوحش من ؛J|؛_؛A ^١٤ ١١علته جثلت 
منإلا بماله أ،ننلأ الصلاة على - ذلك مع - فالاقبال اني؛ الأن
والقبول.الإقيال أهل كثترمن يقصرعته حد القوى ل بلغ 

إلتقود الش الوساوس نتقطع الوطن هدا مثل ف، وأيضا 
الإخلاص.أهل شأن فيها الصلاة  ٤٣فاالياء؛ 

يرادلا الذي  ١٢٠٧^الييت ي الرجل صلاة كانت ههنا ومن 
الإطلاق.على الصلوات أفضل - عزوجل - افه إلا أحد فته 

متتصالش الشيهيانية الياء حبائل لأمطاع إلا ذلك وليس 
امهلاعْع الفلاة صلاة تكون لا فكيف التعبدين؛ من كثيرا بها 

،١١.(( النية؟٠١ بهذه ذلك إل سلف ما وانضمام الحبائل، تلك 

إحيارالآهلمىوج4ةأاسم

وجهةعن أهله بجبر أن الفر أراد إدا بالمسافر فيحسن 
أنولأجل انتظارهم، يطول لا حتى غيبته؛ ومدة ، سفره 

.١  oA/rل ن. 



اتصاله.وام3ني ، غيابه وطال ، فئدوه إذا مكانه يعرمحوا 
عنأهله علم دون يسافر الماس من كثمأ لأن هذا يقال 

■دلك نحو أو صيد، أو ، لمزهة سافر فربما وجهته٠ أو ، سفره 
أو، ما مكان ي حجر أو أومرض، ،لأذى تعزض وربما 
قمات ربما بل الاتصال، يستطع ولم بعهلل، مركبته أصست 

سفره.

الوبلاء ، حيرة ي صاروا يدلك عالم أهله عند يكن لم فإذا 
الله.إلا يعلمه 

أهلهصفو تكدير يييد لا بأنه الماس بعض يتعلل وقد 
قصيرة.المرمية أراد إذا والديه خصوصا 

أحدأو كالزوجة، أحد أي إخبار س بد لا إذا فيقال: 
أوالأصدقاء.أوالأقارب، الإخوة، 
بسلامةأهله يثعلم يؤيده الخي الكان إر وصل ؤإذا 
أحبتهمن غيرهم يعلم أو بمفره، عانحن كانوا إذا وصوله 
ذلك.



الأمر،بهذا يأبه لا القباب فئة من وخصوصا الناس ويعص 
يؤيدولا االسؤووة، يتحمل كبير أنه يرى أو مبالاة، قلة إما 

عليه.وصاية لأحد تكون أن -بزعمه- 

ومص.خهلآ، ذلك أن ؤيب ولا 
ابنهم^أالهرير الإ^، سيخا سماحة ق يذكر رمما 

كانسواء إليه افر يالذي البلد إر وصؤله محور أنه باز؛غمح 
باهلهالاتصال إر يبادر أنه غيرهما أو ، ١^١^٠>، أو ، مكة 

وصوله.سلامة و؛بخبرهم ، بصحبته ليسوا الذين 

اسيهقرائ>دئاكام
المليثةالعمر لحظات من للمسافر والودلع فالتوديع 

(jruيكون ما أرؤع من فان لذا والحب؛ والوفاء، بالدمؤع، 
حمومجاوالفراق؛ السفر، يعقبها الش الودلع لحظات الأحبة 
السفرٍلؤيلأؤإذاكان 

والصدقوالرحمة، الرقة، من التوديع موقفا ي ما ولعل 
والسداد.للمسافربالتوفيق الدعاع لإحابة سبا يكون ما 



سالمفعن ، له والدعاء السافر، يتودح النة جاءت ولهذا 
عمربن عداش أن - محهم اش رصي - عمر بن عبداض ابن 

هتيادن X مفر'ا: أراد إذا للرجل يقول كان عنهما- اش رصي 
اسودعفيقول: يودعنا، اض. رسول كان كما أودعك حتى 

،ا عملك وخواتيم وأمانتك، ، ديتلئ، اض 
اش.رسول كان قال؛ الخْلمي؛.ه ينيد بن عثداش وعن 

وأمانتكم،ديتكم، اه استويع ٠ يقول؛ الخيش يولع أن أراد إذا 
٢٢١.أعمالكم،( وخواتيم 
كدايقول أو يفعل اش. رسول ®كان الراوي• وقول 

.I صح؛ح حن حديث i وقال؛ ( ٤١٢ ٤ الترمذي)٣ رواه - ١ 
قال(، ٧١٥)هاض ؤياض ي النووي ٢(روصححه ٦ • أبوداود)١ رواه .  ١٢

فضله.كمال ال الخا«يث: على نعلنه ل مارك-؛ةا؛ك ال فمل الشيخ 
علومقامه.هع لأصحابه وتوديعه 
الشرعية،التكالغ.، والأمانة: أمره، ق اكاهل منلنه الغر لأن الدبس؛ ودم 

رياحست3لريز بالخواتيم! الأعمال لأن بشأنها؛ اهتماما الأعمال؛ خواتيم وذم 
اضاضصسلاداركصا1ل.
































































































































































































