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  ٣

فر ُبآَدا الس

 
 

احلمد هللا رب العاملني, والعاقبة للمتقني, وال عدوان إال عىل الظاملني, 
ن األكمالن عىل نبينا حممد, وعىل آله وصحبه أمجعني  .والصالة والسالم األتـامَّ

وأشهد أن ال إله إال اهللا, وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممداً عبده   
الرسالة, وأد األمانة, ونصح األمة, وجاهد يف اهللا حق جهاده, ورسوله, بلَّغ 

وتسليامته عليه, وعىل آله, وأصحابه,  فصلوات اهللا حتى أتاه اليقني من ربه,
  .وأتباعه إىل يوم الدين

 
 :أمـــا بعـــد  
مها إلخواين املسلمني; عسى اهللا أن آداب السفرفهذه نبذة خمتصـرة يف    , أقدّ

 .هبا, يف الدنيا واآلخرة, إنه سميع قريب جميب الدعاء ينفعني وينفعهم
 

                     .وصىل اهللا عىل نبينا حممد, وعىل آله, وصحبه, وسلم تسليامً كثرياً   
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  ٤

فر ُبآَدا الس

 
  

   

: قال رسـول اهللا : اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام, قال عن عبدف
 .»ن شيطانان, والثالثة ركب الراكب شيطان, والراكبا« 

 .أخرجه أمحد, وأبو داود, والرتمذي, واحلاكم  
ــاين  ــم "اجلــامع صــحيح" يف اهللا رمحــه وصــححه الشــيخ األلب  :رق
 .٦٢: رقم"السلسلة الصحيحة",و٣٥٢٤

 
 
 

   
قـال رسـول اهللا : عن أيب هريرة, وأيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنهام, قـاالف
 : »,روا أحدهم  إذا خرج ثالثة يف سفر  .»فليُؤمِّ

 .أخرجه أبو داود,  والضياء,  وأبو عوانة, والبيهقي  
 ,٧٦٣و ٥٠٠ :رقم "اجلامع صحيح"يف  اهللا رمحه األلباين الشيخ وصححه 
 .١٣٢٢: رقم "الصحيحة السلسلة" ويف

 

أن يكونوا ثالثة فأآثر - ١  

أن ُيؤمِّروا أحدهم - ٢

        

        



 

  ٥

فر ُبآَدا الس

 
 
خرج يوم اخلمـيس يف غـزوة تبـوك, « , أن النبي عن كعب بن مالك ف

 .»ميسوكان حيب أن خيرج يوم اخل
 .٢٧٩٠: أخرجه البخاري رقم  

 
 
 
 
 

    .» اللهم بارك ألُمتي يف بُكورها« : لقوله 
أمحد, وأبو داود, والرتمذي, والنسائي, وابن ماجـه, وابـن حبـان,  أخرجه  

 .عن صخر الغامدي
 .ابن ماجه, عن ابن عمر وأخرجه  
هللا بـن , عن ابن عباس, وابن مسعود, وعبـدا"الكبري"الطرباين يف  وأخرجه  

 .سالم, وعمران بن حصني, وكعب بن مالك, والنواس بن سمعان
 ., عن جابر١٠٠٠: رقم "األوسط"الطرباين يف  وأخرجه  

أن يكون صباحًا - ٤

أن يكون سفرهم يوم الخميس - ٣  

        



 

  ٦

فر ُبآَدا الس

 .١٣٠٠: رقم "صحيح اجلامع"وصححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف 
 :تنبيه

زاد . ويف البــاب عــن عــيل, وبريــدة, وأنــس(  ):٣/٥١٧( الرتمــذيقــال 
 ).نُبيط بن رشيط, وأوس بن عبداهللا, وعائشة  :لرتهيبيف الرتغيب وا املنذري
 :قال املنذري 

 .)وقد مجعتُها يف جزء وبسطتُ الكالم عليها  (
 
 

 
 

 
مثـل اجللـيس « : قـال رسـول اهللا : , قـالعن أيب موسى األشـعري ف

اد, ال يعـدمك مـن  ري احلـدَّ الصالح واجلليس السوء, كمثل صـاحب املسـك وكـِ
رق بدنك, أو ثوبـك, أو : شرتيه, أو جتد رحيه, وكري احلدادإما ت: صاحب املسك حيُ

 .»جتد منه رحياً خبيثةً 
 .٢٦٢٨: , ومسلم رقم١٩٩٥: أخرجه البخاري رقم  

 
 
 

        

        

اختيار الرفقة الصالحة - ٥  



 

  ٧

فر ُبآَدا الس

 
 

, مرفوعـاً عـن أيب هريـرة ,  ٨٢٣: رقـم "الـدعاء"جاء عند الطرباين يف 
لِّـف« : بلفظ ذي ال يضـيع اسـتودعكم اهللا الـ: مـن أراد أن يسـافر, فليقـل ملـن خيُ
 .»ودائعه

 .ولكنه من طريق رشدين بن سعد, وهو ضعيف 
 
 

 
 
 
 

, إذا ودَّع رجـالً كـان النبـي : عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام, قـال .١
ع النبي  اسـتودع اهللا « : ويقول ,أخذ بيده, فال يدعها, حتى يكون الرجل هو يدَ

 .»دينك, وأمانتك, وآخر عملك
 .٣٦٨٥: أخرجه الرتمذي رقم

: رقــم "الرتمــذي ســنن صــحيح"وصــححه الشــيخ األلبــاين رمحــه اهللا يف  
 .٢٤٨٥و ١٦: رقم "السلسلة الصحيحة", ويف ٢٧٣٨

 ما يقوله المقيم للمسافر - ٧

  يم عند الوداعللمقما يقوله المسافر- ٦

        



 

  ٨

فر ُبآَدا الس

ـكَ : عن سامل أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفراً  .٢ عْ دِّ أن ادنُ منـي أُوَ
اسـتودع اهللا دينـك, وأمانتـك, وخـواتيم « : يودعنا, فيقول كام كان رسول اهللا 

 .»عملك
 .أخرجه الرتمذي

 .٣٦٨٦: رقم "الرتمذيسنن صحيح "وصححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف  •
ني رسول اهللا : , قالعن أيب هريرة  .٣ عَ دَّ اسـتودعك اهللا الـذي ال « : , فقالوَ

 .»تضيع ودائعه 
 ).١٥/١٢٦(٩٢٣٠: , وأمحد رقم٢٨٢٥: أخرجه ابن ماجه رقم  

 .٢٢٧٨: رقم "صحيح سنن ابن ماجه"وصححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف  •
 :بلفظ , مرفوعاً , عن أيب هريرة ٨٦٩٤: وجاء عند أمحد رقم •

 .» استودع اهللا دينك, وأمانتك, وخواتيم عملك: كان إذا ودّع أحداً قال« 
 .لغريه صحيحيف سنده ابن هليعة, ولكنه و
 .١٦و ١٥و ١٤: رقم "السلسلة الصحيحة"راجع  •
يا رسـول اهللا, : , فقالجاء رجلٌ إىل رسول اهللا : , قالعن أنس بن مالك  .٤

دين , فـزوِّ دك اهللا التقـو« : قـال. إين أريد سفراً وغفـر « : قـال. زدين: قـال. » زوَّ
 .» ويرسّ لك اخلري حيث ما كنت« : قال. زدين, بأيب أنت وأمي: قال. »ذنبك

 .٣٦٨٧: أخرجه الرتمذي رقم  



 

  ٩

فر ُبآَدا الس

) : ٢٧٣٩(رقـم  "ح سـنن الرتمـذيصـحي"وقال الشيخ األلبـاين رمحـه اهللا يف  •
 .) حسـنٌ صحيـح(

يـا رسـول اهللا, إين أريـد أن أسـافر, : , أن رجـالً قـالعن أيب هريـرة  .٥
فلـام وىل الرجـل, . » عليك بتقو اهللا, والتكبري عـىل كـل رشف« : قال. فأوصني

ن عليه السفر«: قال  .» اللهم اطوِ له البُعد, وهوِّ
 .٢٧٧١: ن ماجه رقم, واب٣٦٨٨: أخرجه الرتمذي رقم  

, ويف ٢٧٤٠: رقم "صحيح سنن الرتمذي"وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف  •
 .١٧٣٠: رقم "السلسلة الصحيحة", ويف ٢٢٣٥: رقم "صحيح سنن ابن ماجه"

 .»... اللهم اطوِ « : وليس عند ابن ماجه 

        



 

  ١٠

فر ُبآَدا الس
 

  
 

 

 كـان الـرجالن مـن«: , قـالفعن أيب مدينة الدارمي وكانت لـه صـحبة   
B A } : إذا التقيا مل يفرتقا; حتى يقرأ أحدمها عىل اآلخر أصحاب النبي 

F E D C z   ثم يُسلِّم أحدمها عىل اآلخر«. 
 ."شعب اإليامن"والبيهقي يف  "األوسط"أخرجه الطرباين يف 

: رقــم "السلســلة الصــحيحة"وصــححه الشــيخ األلبــاين رمحــة اهللا عليــه يف  •
٢٦٤٨. 

 .السابع األدباخلامس من راجع احلديث الرابع, وو •

تواصون فيما بينهم بتقوى اهللا، وإذا قرأ ي - ٨
  أحدهم سورة العصر فحسٌن؛ لفعل الصحابة

 

        



 

  ١١

فر ُبآَدا الس

 
  
  
أقبـل رجـلٌ إىل : عن عبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام, قـال −١ 

« : قـال. أبايُعك عىل اهلجرة واجلهاد, أبتغـي األجـر مـن اهللا: , فقالرسول اهللا 
 ? يك أحدٌ حيٌ فتبتغـي األجـر مـن  «: قـال. بل كالمها. نعم: قال. »فهل من والِدَ

يْك; فأحسن صحبتهام « : قال. نعم: قال. »اهللا?   .»فارجع إىل والِدَ
 ., واللفظ له٢٥٤٩: , ومسلم رقم٢٨٤٢: أخرجه البخاري رقم

 
من الـيمن,  , أن رجالً هاجر إىل رسول اهللا عن أيب سعيد اخلدري  −٢ 
« : قـال. ال: قال. »أذِنا لك? « : قال. أبواي: قال. »هل لك أحدٌ باليمن? « : فقال

َّمهاارجع إل  .» يهام, فاستأذِهنام, فإن أذِنا لك فجاهد, وإال فربِ
 .٢٥٣٠: أخرجه أبو داود رقم          
: رقـم "صـحيح سـنن أيب داود"وصححه الشيخ األلباين رمحـة اهللا عليـه يف  •

٢٢٠٧. 

 رضى الوالدين في حج النافلة،إن آانا عندك- ٩

        



 

  ١٢

فر ُبآَدا الس

 
 
 

 
لك, فصـلِّ « : قال رسول اهللا : , قالعن أيب هريرة ف إذا خرجت مـن منــزِ

ر لك, فصلِّ ركعتـني; متنعانـك ركعتني; متنعانك خمَ ج السوء, وإذا دخلت إىل منـزِ
 .»مَدخل السوء 

 ."الشعب"أخرجه البزار, والبيهقي يف   
, ٥٠٥: رقـم "صـحيح اجلـامع"حسنه الشيخ األلباين رمحـة اهللا عليـه يف و •

د إسناده يف     .١٣٢٣: رقم "السلسلة الصحيحة"وجوَّ

صالة رآعتين في البيت قبل الخروج،  - ١٠
  تمنعانك َمْخَرج السوء

        



 

  ١٣

فر ُبآَدا الس

 
 
 

   
 : {C B AD J I H G F E  L Kقال اهللا 

P O N  MQ W V U T S RX  \ [ Z Y
]^ a ` _ z  

 ].١٩٧: البقرة[ 
  
  
  
  
يعنـي إذا خـرج مـن −مـن قـال « : قال رسول اهللا : , قالعن أنس  − ١
كفيـت, : , يقـال لـهبسم اهللا, توكلت عىل اهللا, وال حول وال قـوة إال بـاهللا:  −بيته

  .»ووقيت, وهديت, وتنحى عنه الشيطان 
 .حديث صحيح

  أن يقول دعاء الخروج من البيت - ١٢ 

        

 أن يأخذ معه ما يحتاج إليه في سفره، - ١١ 
ص أظافر، ومكينة مقو نقود، ومالبس، من 

 غير ذلكإلى حالقة، 



 

  ١٤

فر ُبآَدا الس

 "العمـل", والنسـائي يف )٣٤٨٦(, والرتمـذي )٥٩٥(خرجه أبو داود أ      
 "العمـل", وابـن السـني يف )٢٣٧٥( "املـوارد", وابن حبان كــام يف )٥٩(
)١٧٨.( 

 ).١/٣٨٠(للنووي, بتحقيق سليم اهلاليل  "األذكار"كام يف  •
كـان إذا خـرج مـن بيتـه  عن أم سلمة ريض اهللا عنها, أن رسول اهللا  −٢ 
لَّ أو بس« : قال , أو أَزِ ـلَّ لَّ أو أُضَ م اهللا, توكلت عىل اهللا, اللهم إين أعوذ بك أن أَضِ

ل عيلَّ  هَ ل أو جيُ , أو أَظلِم أو أُظلَم, أو أَجهَ لَّ  .»أُزَ
ــو داود            ــه أب ــذي )٥٠٩٤(أخرج ــه, )٣٤٢٧(, والرتم ــن ماج , واب

ــــائي يف  ــــل"والنس ــــني )٨٦( "العم ــــن الس , واحلــــاكم )١٧٧(, واب
 .حتقيق الشيخ مقبل رمحه اهللا) ١/٧٠٧)(١٩٥٩(
 :وقال احلاكم عىل إثره 
ربام توهم متوهمٌ أن الشعبي مل يسمع من أم سلمة, وليس كذلك فإنه دخل  (

, ثم أكثر عنهام مجيعاً   .)عىل عائشة وأم سلمة مجيعاً
 :قال هذا بعد قوله         

 .لذهبيوأقره ا .) هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني, ومل خيرجاه  (
بعــد إيــراده ] بتحقيــق ســليم اهلــاليل) ١/٨٣[( "األذكــار"وقــال النــووي يف  •

 .) حديث صحيح(: للحديث
ــ  ي يف ســؤاالته أليب داود وقــال اآلجُ : اود قــالســمعت أبــا د ( ):١/٢٠٢(رِّ

 .هـ.أ)الشعبي سمع من أم سلمة



 

  ١٥

فر ُبآَدا الس

ىل وكون عيل بن املديني رمحه اهللا نفى سـامعه منهـا, فاملثبـت مقـدم عـ (: قلـت
 .)النايف

 .٤٧٠٩و ٤٧١٨: رقم "صحيح اجلامع"وصححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف  
وكذا صححه الشيخ ابن باز  .»أو أن أبغي, أو يُبغى عيلَّ « : وزاد ابن عساكر 

 ."حتفة األخيار"رمحه اهللا يف 
  
  

 
   

 : { ] \ [ Z Y X W V U T Sقال اهللا 

 l k j i h g f e d c b a ` _ ^
 n  ms r     q p o z                                                                                                                                  ]١٤ – ١٢: فالزخر[  

 
ولَ  أَنَّ , عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام − ١ سُ ىلَّ  اهللاَِّ رَ يْهِ  اهللاَُّ صَ لَ مَ  عَ لَّ سَ  وَ
انَ  ا كَ  إِذَ تَوَ ىلَ  اسْ هِ  عَ ا بَعِريِ جً ارِ رٍ  إِىلَ  خَ فَ َ  سَ ربَّ ا كَ ثً مَّ ,ثَالَ الَ  ثُ  :قَ

انَ «  بْحَ ي سُ رَ  الَّذِ خَّ نَا سَ ا لَ ذَ ا هَ مَ نَّا وَ هُ  كُ نِنيَ  لَ رِ قْ ا مُ إِنَّ نَا إِىلَ  وَ بِّ لِبُونَ  رَ  .» ملَُنْقَ
 .٣٤٤٤: , والرتمذي رقم٢٥٩٩: , وأبو داود رقم١٣٤٢: أخرجه مسلم رقم

 

 أن يقول دعاء الرآوب،  - ١٣
 راآبًا اعتمرإن حج أو 

        



 

  ١٦

فر ُبآَدا الس

, أُيت بدابـة لريكبهـا, شهدت عيل بن أيب طالب : عن عيل بن ربيعة قال − ٢
 : فلـام اسـتو عـىل ظهرهـا قـال. » بسـم اهللا« : فلام وضع رجله يف الركـاب قـال

: قـال…»احلمد هللا الذي سخر لنا هذا, وما كنا له مقرنني, وإنـَّا إىل ربنا ملنقلبـون«
         …فعل كام فعلتُ  رأيت النبي 

ــم   ــو داود رق ــه أب ــم ٢٦٠٢: أخرج ــذي رق ــه, والرتم ــظ ل  : واللف
 ).٢/٩٨(, واحلاكم ٢٣٨١و ٢٣٨٠: ,وابن حبان رقم٣٤٤٣

ئِل الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا   جممـوع فتـاو [كـام يف  سُ
 :)]٢٦/١٩٨(ومقاالت متنوعة 

 اين?هل يقال دعاء الركوب عىل املصعد الكهربائي املوجود يف املب    
 :فأجاب بام ييل    

دعاء الركوب إنام يُستحب عند ركوب العبد للدابة أو السيارة أو الطـائرة  (    
أو الباخرة أو غريها لقصد السفر, أما الركوب العادي يف البلد أو يف املصـعد فـال 
أعلم يف األدلة الرشعية ما يدل عىل رشعية قراءة دعاء السفر, ومعلـوم عنـد أهـل 

ادات كلها توقيفية ال يرشع منها إال ما دل عليه الدليل من الكتاب أو العلم أن العب
نَّة أو اإلمجاع الصحيح, واهللا ويلّ التوفيق   .)السُّ

 

        



 

  ١٧

فر ُبآَدا الس

 
 

يتعـوذ مـن : إذا سـافر كان رسـول اهللا : , قالعن عبداهللا بن رسجس  − ١
ر يف وعثاء السفر, وكآبة املنقلب, واحلور بعد الكون, ودعوة املظلوم, وسوء املنظـ

 .األهل واملال
, والنســـائي ٣٤٣٥: , والرتمـــذي رقـــم١٣٤٣: أخرجـــه مســـلم رقـــم

)٨/٢٧٢.( 
, "احلـور بعـد الكـون": هكذا هـو يف صـحيح مسـلم(: قال النووي رمحه اهللا •

 .وكذا رواه الرتمذي, والنسائي. بالنُّون
 .بالراء, وكالمها له وجه "الكور"ويرو : قال الرتمذي •

الرجـوع مـن االسـتقامة أو الزيـادة إىل : نون والـراء مجيعـاً ومعناه بال: قال العلامء
 . النقص
ورواية الراء مأخوذة من تكوير العاممة, وهو لفها ومجعها, ورواية النون : قالوا

 .)إذا وجد واستقر "كان يكون كوناً "من الكون, مصدر 
كـان إذا اسـتو  عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام, أن رسـول اهللا  −٢ 

ـربَّ ثالثاً بعريه خارجاً إىل سفر, عىل  سبحان الذي سخر لنا هـذا ومـا «  :, ثم قالكَ
   اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الـربِّ والتقو, . كنا له مقرنني, وإنا إىل ربنا ملنقلبون

ـنَّا بُعده .ومن العمل ما ترىض                                       .اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عَ

 أن يقول دعاء السََّفر - ١٤



 

  ١٨

فر ُبآَدا الس

اللهم إين أعوذ بـك مـن . اللهم أنت الصاحب يف السفر, واخلليفة يف األهل 
 .» وعثاء السفر, وكآبة املنظر, وسوء املنقلب يف املـال واألهل

 .»آيبون, تائبون, عابدون, لربنا حامدون «  :وإذا رجع قاهلنّ وزاد فيهنّ    
: , والرتمـذي رقـم٢٥٩٩: اود رقـم, وأبـو د١٣٤٢: أخرجه مسـلم رقـم  
٣٤٤٤. 
: الرتمــذي رقــم ســنن , وصــحيح٢٢٦٤: وانظــر صــحيح أيب داود رقــم  
٢٧٤٣. 
, أُيت بدابة لريكبها, شهدت عيل بن أيب طالب : عن عيل بن ربيعة قال −٣ 

سبحانك إين ظلمتُ نفيسـ : ثم قال…, بسم اهللا: فلام وضع رجله يف الركاب قال
 …فعل كام فعلتُ  رأيت النبي : قال… لذنوب إال أنتفاغفر يل إنه ال يغفر ا

, وابـن ٣٤٤٣: واللفظ لـه, والرتمـذي رقـم ٢٦٠٢: أخرجه أبو داود رقم  
 ).٢/٩٨(, واحلاكم ٢٣٨١و ٢٣٨٠: حبان رقم

 
إذا سافر, فركب راحلته, قال  كان رسول اهللا : قال عن أيب هريرة  −٤ 

ه, قال بَة أُصبَعَ عْ دَّ شُ اللهم أنـت الصـاحب يف السـفر, واخلليفـة يف «  : بأُصبَعِه, ومَ
ن علينـا  ة, اللهم ازوِ لنا األرض, وهوّ مَّ حبنا بنُصحك, واقلبنا بذِ األهل, اللهم اصْ

 .»السفر, اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر, وكآبة املنقلب 
 .واللفظ له ٣٦٨٠: , والرتمذي رقم٢٥٩٨: أخرجه أبو داود رقم  



 

  ١٩

فر ُبآَدا الس

, ٢٢٦٣: رقم "صحيح سنن أيب داود" رمحه اهللا يف وصححه الشيخ األلباين 
 .٢٧٣٤: رقم "صحيح سنن الرتمذي"ويف 

إذا أراد  كـان رسـول اهللا : عن عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنهام, قال −٥ 
اللهم أنت الصاحب يف السفر, واخلليفة يف األهل, اللهـم « : أن خيرج يف سفرٍ قال

بْنَة يف السف ر, والكآبة يف املنقلب, اللهم اقـبض لنـا األرض, إين أعوذ بك من الضُّ
ن علينا السفر  آيــبون, تـائبون, عابـدون, لربنـا « : قـال فإذا أراد الرجـوع. »وهوّ

, ال يغادر علينا حوباً « :  قال بيته دخل فإذا. »ساجدون  , لربنا أوباً  .» توباً توباً
 .أخرجه اإلمام ابن حبان  

−٨٠٧: رقـم "صحيح مـوارد الظمـآن"كام يف  وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا •
٩٦٩. 

بْنَة "  ـمِّ العيـال يف السـفر. من تلـزم اإلنسـان نفقتـه:  " الضُّ ـن هَ .تعـوذ مِ

        



 

  ٢٠

فر ُبآَدا الس
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املؤمن مرآة املؤمن, واملـؤمن « : قال رسول اهللا : , قالعن أيب هريرة  − ١

 .» أخو املؤمن, يَكُف عليه ضيعته, وحيوطه من وراءه
, وأبـو داود, وعبـداهللا بـن وهـب يف "األدب املفـرد"أخرجه البخـاري يف   

 ."اجلامع"

  أن يوصي بأهله وأوالده - ١٥
 من َيثق بِديِنه وأمانته



 

  ٢١

فر ُبآَدا الس

 ", وانظر ٦٦٥٦: رقم "صحيح اجلامع"وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف  
 .٩٢٦: رقم "السلسلة الصحيحة

نْهُ  −٢ َ اهللاَُّ عَ يضِ ى رَ وسَ نْ أَيبِ مُ ـالَ  عَ مَ قَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـىلَّ اهللاَُّ عَ يِّ صَ ـنْ النَّبـِ  :عَ
نِ « مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ بُنْيَانِ املُْؤْ الْ هِ  كَ ابِعِ َ أَصَ بَّكَ بَنيْ شَ ا وَ ضً هُ بَعْ ضُ دُّ بَعْ شُ  »يَ

 ق عليهمتف 
الَ ع −٣ ريٍ قَ نِ بَشِ نِ بْ امَ لَّمَ :نْ النُّعْ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ الَ رَ   :قَ

ثَلُ « مْ مَ هِ اطُفِ عَ تَ مْ وَ ِهِ امحُ رَ تَ مْ وَ هِ ادِّ وَ نِنيَ يفِ تَ مِ ثَلُ املُْؤْ دِ مَ َسَ ى  اجلْ تَكَ ا اشْ إِذَ
ائِرُ  هُ سَ ى لَ اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ دِ مِ َسَ ىبِالسَّ  اجلْ ُمَّ احلْ رِ وَ  »هَ

 متفق عليه
 

        



 

  ٢٢

فر ُبآَدا الس

  
  
  
ثالث دعوات مسـتجابات ال « :  قال رسول اهللا : , قالعن أيب هريرة  

 .», ودعوة الوالد عىل ولده ودعوة املسافردعوة املظلوم, : شك فيهنّ 
, والرتمـذي ١٣٧٤: رقـم "صحيح سـنن أيب داود"أخرجه أبو داود كام يف   
 .٣٨٦٢: , وابن ماجه رقم٣٦٨٩: رقم

 .٢٧٤١: رقم "الرتمذيسنن صحيح "وحسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف  
W 

 .»ودعوة الوالد لولده « : عند ابن ماجه
 
 
 

  
  

اإلآثار من الدعاء في آلِّ سفره، ذهابًا  - ١٦
 ؛ ألن دعاء المسافر مستجابياباإو

  التكبير عند الصعود - ١٧

        

       



 

  ٢٣

فر ُبآَدا الس
   

 
 
نا, : عن جابر بن عبداهللا األنصاري ريض اهللا عنهام, قالف  كنا إذا صعدنا كربَّ

 .وإذا نزلنا سبَّحنا
ب له ببابنييف ك٢٨٣٢و  ٢٨٣١: أخرجه البخاري رقم    :تاب اجلهاد, وبوّ

 .التسبيـح إذا هبـط واديـاً : باب :األول 
 .التكبــري إذا عـال شـرفاً : باب :والثاين

 
 

    

يف سفر, فجعـل النـاس  كنّا مع النبي : , قالعن أيب موسى األشعري  
وا عـىل أنفسـكم; إنكـم لـيس « : جيهرون بالتكبري; فقال النبي  بَعُ أهيا الناس, ارْ

, وهو معكم تَ  ون سميعاً قريباً عُ , إنكم تَدْ , وال غائباً ون أصمَّ عُ  .»دْ
ورواه البخـاري أيضـاً .٢٧٠٤: , ومسـلم رقـم٣٩٦٨: رواه البخاري رقم  
 :, وقال٢٨٣٠: برقم

 .ما يكره من رفع الصوت بالتكبري: باب
 

  التسبيح عند الهبوط - ١٨

 كبير عند الصعودعدم رفع الصوت بالت - ١٩

        

        



 

  ٢٤

فر ُبآَدا الس

 
 

   

مل يرَ قرية يريـد دخوهلـا  , أن رسول اهللا عن صهيب بن سنان الرومي 
, وربَّ األرضـني « : ال قال حني يراهاإ اللهم ربَّ السـاموات السـبع ومـا أظلَلـنَ

, فإنـا  يـنَ رَ , وربَّ الريـاح ومـا ذَ , وربَّ الشـياطني ومـا أضـللنَ لْنَ لَ السبع وما أقْ
ها, ورشِّ أهلهـا, ورشِّ مـا  نسألك خريَ هذه القرية, وخريَ أهلها, ونعوذ بك من رشِّ

 .»فيها 
 ).٣٦٧: ص( "عمل اليوم والليلة"ائي رمحه اهللا يف أخرجه اإلمام النس  
 .٢٧٥٩: رقم "السلسلة الصحيحة"شيخنا األلباين رمحه اهللا يف صححه  •
ــل رمحــه اهللا يف  • ــيس يف الصــحيحني"و شــيخنا مقب  "اجلــامع الصــحيح ممــا ل

)٢/٥٠٠.( 
 

 
 
 

لمية ريض اهللا عنها, قالت    سمعت رسول اهللا : عن خولة بنت حكيم السُّ
, مل أعـوذ بكلـامت اهللا التامـات مـن رشِّ مـا خلـق: من نزل منـزالً ثم قال« : يقول

 .»يرضه يشء حتى يرحتل من منـزله ذلك 
 .٢٧٠٨: رقم "صحيحه"أخرجه مسلم رمحه اهللا يف   

 دعاء دخول القرية - ٢٠ 

  دعاء النـزول - ٢١ 

        



 

  ٢٥

فر ُبآَدا الس

 
 

 

ركان إذا كان يف  , أن النبي عن أيب هريرة  رٍ وأَسحَ فَ عٌ « : يقول سَ عَ سامِ مّ سَ
نِ بَ  سْ ل علينا, عائذاً باهللا من الناربحمدِ اهللا, وحُ بْنَا, وأَفضِ احِ نَا صَ  .» الئِه علينا, ربَّ

 .٢٧١٨: أخرجه مسلم رقم  
 
 
 
 

ــال اهللا     : { Ó Ò Ñ Ð Ï ÎA  Bق

 N M L K J I H G F E D C
W V U T S R Q P      OX  Z Y

[  z   ]١٣٤ − ١٣٢: آل عمران [ 
 :ذكورة يف هذه اآلياتفاحرص عىل أن تتخلق هبذه اخلصال السبع, امل

 .طاعة اهللا − ١
 .طاعة رسوله − ٢
 .املسارعة إىل أسباب املغفرة − ٣
 .اإلنفاق يف الرساء والرضاء − ٤
 .كظم الغيظ − ٥

  ما يقول المسافر إذا أسحر - ٢٢ 

 ُيحسن التعامل مع رفقتهأن - ٢٣ 

        



 

  ٢٦

فر ُبآَدا الس

 .العفو عن الناس − ٦
 .اإلحسان إىل الناس − ٧

 
 

     
   

 
 :قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل
 الوتر يف السفر: باب

يصـيل  كان رسـول اهللا « : وساق بسنده إىل ابن عمر ريض اهللا عنهام, قال  
, صـالة الليـل إال الفـرائض,  يف السفر عىل راحلته حيث توجهت به, يومئ إيـامءً

 .»ويوتر عىل راحلته 
 :, بلفظ٧٠٠: , ورواه مسلم رقم٩٥٥: رواه البخاري رقم  

 .»كان يُصيل سبحته, حيثام توجهت به ناقته « 

 التَّنفُّل في السفر على الراحلة - ٢٤ 

        

        



 

  ٢٧

فر ُبآَدا الس

 
 

  
قطعة من العذاب, يمنع أحدكم السفر « : قال , عن النبي عن أيب هريرة  − ١

 .» فإذا قىض أحدكم هنمته فليعجل إىل أهلهطعامه ورشابه ونومه, 
 .١٩٢٧: , ومسلم رقم١٧١٠: أخرجه البخاري رقم    

 
ى أحـدكم ـإذا قضـ« : قـال رسـول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها, قالـت − ٢

  .»حجـــــه, فليعجـــــل الرجـــــوع إىل أهلـــــه; فإنـــــه أعظـــــم ألجـــــره 
 .اكم والبيهقيأخرجه احل     

ــه اهللا يف  • ــاين رمح ــيخ األلب ــنه الش ــامع"وحس ــم "صــحيح اجل , ويف ٧٣٢: رق
 .١٣٧٩: رقم "السلسلة الصحيحة"
 

 عمرته فليعجل إلى أهلهضى حجه أوإذا ق- ٢٥ 

        



 

  ٢٨

فر ُبآَدا الس
 

 
 
أن  هنـى النبـي : عن جابر بن عبـداهللا األنصـاري ريض اهللا عـنهام, قـال − ١

 .يطرق أهله ليالً 
, كتــاب ٧١٥: , ومســلم رقــم١٧٠٧: أخرجــه البخــاري رقــم  

 ).١٨٢−١٨١(اخلاص  , الرقم"اإلمارة"
 

ال يطرق أهلـه, كـان ال يـدخل إال  كان النبي : , قالعن أنس بن مالك  − ٢
 .غدوة أو عشية

 .١٩٢٨: , ومسلم رقم١٧٠٦: أخرجه البخاري رقم     
 
 
 
 
 

 أن ال يطرق أهله ليًال إذا رجع - ٢٦ 

        



 

  ٢٩

فر ُبآَدا الس

 
 

كـان إذا اسـتو  عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام, أن رسول اهللا  − ١
 :عىل بعريه خارجاً إىل سفرٍ 

 :, ثم قال»الثـاً كـربَّ ثـ«  
نا ملنقلبون«   ر لنا هذا وما كنا له مقرنني, وإنا إىل ربّ  .سبحان الذي سخّ
ّ والتقو, ومن العمل ما ترىض   .اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الربِ
ن علينا سفرنا هذا, واطوِ عنّا بعده   .اللهم هوّ

 .اللهم أنت الصاحب يف السفر, واخلليفة يف األهل •
ذ بك من وعثـاء السـفر, وكآبـة املنظـر, وسـوء املنقلـب يف املـال اللهم إين أعو •

 .»واألهل 
, وزاد فيهنّ     :وإذا رجع قاهلنّ

 .»آيبون, تائبون, عابدون, لربنا حامدون «  •
 .١٣٤٢: أخرجه اإلمام مسلم رقم

 

رايا أو ـإذا قفل من اجليوش أو السـ كان رسول اهللا : , قالعنه أيضاً  − ٢
دٍ احلج أو العمرة, إذا أ فَ  :وىف عىل ثنيةٍ أو فَدْ

  :, ثم قال» كـربَّ ثـالثـاً «  

 ما يقال عند الرجوع من السفر -٢٧ 



 

  ٣٠

فر ُبآَدا الس

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, له امللك, وله احلمد, وهو عـىل كـلِّ يشء «  
صدق اهللا وعده, ونرص  ,آيـبون, تائبون, عابدون, ساجدون, لربنا حامدون ,قدير

 .» عبده, وهزم األحزاب وحده
 .١٣٤٤: سلم رقم, وم١٧٠٣: أخرجه البخاري رقم 
  
أنـا وأبـو طلحـة, وصـفية  أقبلنا مع النبي : , قالعن أنس بن مالك  − ٣

آيـبون, تائبون, عابدون, لربنـا « : رديفته عىل ناقته, حتى إذا كنا بظهر املدينة, قال
ل يقول ذلك حتى قدمنا املدينة. » حامدون زَ  .فلم يَ
 .١٣٤٥: ومسلم رقم ٢٩١٩: أخرجه البخاري رقم     

كـان  ل حديث أنس, حديث الرباء بن عازب ريض اهللا عنهام, أن النبـي وبمث •
, قال  .»آيبون, تائبون, عابدون, لربنا حامدون « : إذا قدم من سفرٍ

 .٣٦٨٣: أخرجه الرتمذي رقم  
 .٢٧٣٦: رقم "الرتمذي سنن صحيح"وصححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف  •

 

        



 

  ٣١
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كـان إذا قـدم مـن سـفرٍ بـدأ  نبي عن كعب بن مالك ريض اهللا عنه, أن ال 
 .باملسجد, فركع فيه ركعتني

  

     .٢٧٦٩: , ومسلم رقم٢٩٢٢: أخرجه البخاري رقم  
  

 
  
   

 
 

إذا أراد أن  كـان رسـول اهللا : عن عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنهام, قـال
اللهم أنت الصاحب يف السفر, واخلليفة يف األهل, اللهـم إين « : خيرج يف سفرٍ قال

بْنَة يف السـفر, والكآبـة يف املنقلـب, اللهـم اقـبض لنـا األرض, أ عوذ بك من الضُّ
ن علينا السفر  آيــبون, تـائبون, عابـدون, لربنـا « : قـال فإذا أراد الرجـوع. »وهوّ

, ال يغادر علينا حوباً « :  قال بيته دخل فإذا. »ساجدون  , لربنا أوباً  .» توباً توباً
 .أخرجه اإلمام ابن حبان  

 صالة رآعتين إذا رجع من السفر في المسجد -٢٨ 

        

 رجع من سفره ما يقول المسافر إذا - ٢٩ 
 ودخل بيته 



 

  ٣٢
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−٨٠٧: رقـم "صحيح مـوارد الظمـآن"سنه الشيخ األلباين رمحه اهللا كام يف وح •
٩٦٩. 

بْنَة " مِّ العيال يف السفر. من تلزم اإلنسان نفقته:  " الضُّ  .تعوذ مِن هَ
  
  

 
   

 
لك, « : قـال رسـول اهللا : , قـالعن أيب هريرة  إذا خرجـت مـن منــزِ

رج السـوء,  لك, فصـلِّ ركعتـني; وإذا دخلـت فصلِّ ركعتني; متنعانك خمَ إىل منــزِ
دخل السوء  .» متنعانك مَ

 ."الشعب"أخرجه البزار,  والبيهقي يف   
, ويف ٥٠٥: رقـم "صـحيح اجلـامع"حسنه الشيخ األلباين رمحة اهللا عليه يف  •

 .١٣٢٣: رقم "السلسلة الصحيحة"

 يصلي رآعتين في بيته إذا رجع من السفر ثم -٣٠ 
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إذا تالقـوا تصـافحوا,  كان أصحاب النبـي : , قالعن أنس بن مالك   
 .موا من سفر تعانقواوإذا قد
 ."املعجم األوسط"أخرجه الطرباين يف   

د إسناده الشيخ األلباين يف  • وَّ جَ  .٢٦٤٧: رقم "السلسلة الصحيحة"وَ
 .٣٨٨: رقم الباب "صحيح األدب املفرد"من  "املعانقة"وانظر باب  •
 
 
 

   
 

بيـت فاطمـة فوجـد  أتى النبي : عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام, قال
, فلم يدخل عليها,  عىل فرآهـا  , فجاء عيلٌ وقلام كان يدخل إال بدأ هباباهبا سرتاً

? قالت: مهتمة, فقال يـا : , فقالإيلَّ فلم يدخل, فأتاه عيلٌ  جاء النبي : ما لَكِ
إين « : رسول اهللا, إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلـم تـدخل عليهـا, فقـال 

, م , فذهب عيلٌ إىل فاطمـة »ايل وللدنيا, وما أنا والرقم رأيت عىل باهبا سرتاً موشياً
ما يأمرين به? ليأمرين فيه : قل لرسول اهللا : , فقالتفأخربها بقول رسول اهللا 

 المعانقة عند القدوم من السفر - ٣١ 

        

 أن يزور بعد أن يصلي رآعتين في- ٣٢ 
  .المسجد ورآعتين في البيت من يحب 



 

  ٣٤
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قل هلّا فلرتسل بـه إىل بنـي فـالن, أهـل بيـتٍ هبـم «  : فقال رسول اهللا . بام شاء
 .»حاجة 
 .٤١٤٩: , وأبو داود رقم٢٤٧١: أخرجه البخاري رقم  
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, وعمالً  هبذا القدر أكتفي, وأسأل اهللا    بمنه وكرمه أن يرزقنا علامً نافعاً
, وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه, وأن يصلح أحوال املسلمني,  , ونيةً خالصةً صاحلاً

 .وأن يرزقهم الفقه يف الدين, إنه سميع الدعاء
 

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد, وعىل آله, وصحبه وسلم,
  .هللا رب العاملنيواحلمد 

ò¸b©a 
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