
 قصب السكر في آداب السفر

 وبعد: ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

الة رسب السفر خلصتها من انبذة خمتصـرة يف آد فهذه

عبد الوهاب الوصايب حفظه اهلل  للعالمة حممد بن آداب السفر

 .لوجهه الكريم راجيا من اهلل أن ينفع هبا وأن جيعلها خالصة

 أبو أسامة سمري اجلزائري

 :يكونوا ثالثة فأكثر أن-1

، قال: قال ¶فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثالثة »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 [26رقم: ، السلسلة الصحيحة لأللباين].                «ركب

روا أحدهم أن-6  :ُيؤمِّ

 ، قاال:¶، وأيب سعيد اخلدري  فعن أيب هريرة

روا »: ملسو هيلع هللا ىلصهلل قال رسول ا إذا خرج ثالثة يف سفر، فلُيؤمِّ

 .«أحدهم

 [1266السلسلة الصحيحة رقم: ]

 :يكون سفرهم يوم اخلميس أن-2

خرج يوم »: ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي فعن كعب بن مالك 

 .«اخلميس يف غزوة تبوك، وكان حيب أن خيرج يوم اخلميس

 [672 0 أخرجه البخاري رقم:]

 :يكون صباحا   أن-4

 .»اللهم بارك ألُمتي يف ُبكورها»: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

 [1200رقم:  ،حيح اجلامع: صيف صححه الشيخ األلباين ]

 :الرفقة الصاحلة اختيار-5

: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل فعن أيب موسى األشعري 

لصالح واجلليس السوء، كمثل صاحب املسك مثل اجلليس ا»

اد، ال يعدمك من صاحب املسك: إما تشرتيه، أو  وكِري احلدَّ

ا  بدنك، أو ثوبك، أو جتد منه رحي جتد رحيه، وكري احلداد: حُيرق

 [6262، ومسلم رقم: 1225أخرجه البخاري رقم: ]  . «خبيثة  

 يقوله املقيم للمسافر ما-7

إذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان النبي ¶عن عبداهلل بن عمر 

ودَّع رجال  أخذ بيده، فال يدعها، حتى يكون الرجل هو يَدع 

استودع اهلل دينك، وأمانتك، وآخر »، ويقول: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 [2225أخرجه الرتمذي رقم: ]  .   «عملك

قم: ر صحيح سنن الرتمذييف  وصححه الشيخ األلباين ]

 [6425و 12رقم:  (السلسلة الصحيحة) ، ويف6722

فيام بينهم بتقوى اهلل، وإذا قرأ أحدهم سورة  يتواصون-2

 .العرص فحسٌن؛ لفعل الصحابة 

 .إن كانا عندك رىض الوالدين يف حج النافلة،-2

من نقود،  ا حيتاج إليه يف سفره،يأخذ معه م أن-10

 .ومالبس، ومقص أظافر، ومكينة حالقة، إىل غري ذلك

 .يقول دعاء اخلروج من البيت أن-11

عني ي- من قال: »ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل عن أنس 

بسم اهلل، توكلت عىل اهلل، وال حول وال : -إذا خرج من بيته

، يقال له: كفيت، ووقيت، وهديت، وتنحى عنه باهلل قوة إال

 [حديث صحيح]  . «الشيطان

 .إن حج أو اعتمر راكبا   يقول دعاء الركوب، أن-16

َكاَن إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ¶فعن عبد اهلل بن عمر 

ا ا،إىَِل َس  اْسَتَوى َعىَل َبِعرِيِه َخاِرج  َ َثاَلث   ڃ» :ُثمَّ َقاَل  َفٍر َكَّبَّ

 .«ڍ ڍ     ڇ ڇ. ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 [2444، والرتمذي رقم: 6522، وأبو داود رقم: 1246أخرجه مسلم رقم: ]



َفر أن-12  .يقول دعاء السَّ

ذا إ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان رسول اهلل  فعن عبداهلل بن رسجس

سافر: يتعوذ من وعثاء السفر، وكآبة املنقلب، واحلور بعد 

 .املظلوم، وسوء املنظر يف األهل واملال الكون، ودعوة

 [1242أخرجه مسلم رقم: ]

 .من َيثق بِدينِه وأمانته يويص بأهله وأوالده أن-14

املؤمن مرآة »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل عن أيب هريرة 

 املؤمن، واملؤمن أخو املؤمن، َيُكف عليه ضيعته، وحيوطه من

 [262رقم:  (السلسلة الصحيحة) انظر]  . «وراءه

ألن  من الدعاء يف كلِّ سفره، ذهابا  وإيابا؛ اإلكثار-15

 .دعاء املسافر مستجاب

 ثالث»: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول اهلل عن أيب هريرة 

دعوات مستجابات ال شك فيهّن: دعوة املظلوم، ودعوة 

 .«عىل ولده املسافر، ودعوة الوالد

 [6741رقم: ( صحيح سنن الرتمذي) يف حسنه الشيخ األلباين ]

 «وة الوالد لولدهودع»تنبيه: عند ابن ماجه: 

 عمرته فليعجل إىل أهله إذا قىض حجه أو-12

ن قطعة م السفر»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي فعن أيب هريرة 

العذاب، يمنع أحدكم طعامه ورشابه ونومه، فإذا قىض أحدكم 

 .«فليعجل إىل أهله هنمته

 [1267، ومسلم رقم: 1710أخرجه البخاري رقم: ]

 م من السفرعند القدو املعانقة-17

إذا  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان أصحاب النبي عن أنس بن مالك 

 .تالقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا

 ([املعجم األوسط)أخرجه الطَّباين يف ]

د إسناده الشيخ األلباين يف ]  [6247رقم:  (السلسلة الصحيحة)َوَجوَّ

ز وجل بمنه وكرمه أن هبذا القدر أكتفي، وأسأل اهلل ع

، وأن يوفقنا ملا  يرزقنا علام  نافعا ، وعمال  صاحلا ، ونية  خالصة 

املسلمني، وأن يرزقهم الفقه  حيبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال

 .يف الدين، إنه سميع الدعاء

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله، وصحبه وسلم،

 .واحلمد هلل رب العاملني

 


