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 1 آداب وأحكام الربيةلرحالت ا 

 
 كلمة الدائرة

 َربِّ العالِميَن، وَأشَهُد َأْن ال إِلَه إال اهلُل َوحَدُه ال 
ِ
الحمُد هلل

دًا َعبُدُه وَرُسوُلُه، صلَّى اهلُل َعَليِه َشِريَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ  ُمَحمَّ

 وَعَلى آلِِه َوَصحبِِه َأْجَمِعيَن، َوَبعُد:

اِرَقةِ  ؤوِن اإِلْسالمِيَِّة بِالشَّ يف  فاْنطاِلقًا مِْن ِرَساَلِة َدائِرِة الشُّ

ائَِرِة بِإِعَداِد  نشر الوعِي يف المجتمع، َفَقْد َقاَم ِقْسُم الَوعِظ بِالدَّ

ِة هذا  يةُ ”اإِلْصَداِر َمادَّ حالُت الَبرِّ َزاَدًا  لَِيُكونَ  ،“آداٌب وأحكامٌ  الرِّ

ام التي حكَ اآلداب والَ  منه ونَ مُ ستلهِ يَ  ،ماعاتجَ وال لألفرادِ 

 . يةرِّ اهتم البَ لَس هم، وَج التِ ْح رِ  وهنا يفحتاُج يَ 
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ٍد  ال َيْشُكُر اهلَل َمْن ال َيْشُكُر  :واْمتِثااًل لَِقوِل َنبِيِّنا ُمَحمَّ

على  ُوالَة الَْمِر يف هذا الَبَلدِ َفإِنَّنا َنْدُعو اهلَل َأْن َيحَفَظ  (1)الناَس 

 ،
ِ
عاِة، وِرَعاَيتِهم الَبالَِغِة لُِبيوِت اهلل عوِة والدُّ َدعِمِهم المتَواِصِل للدَّ

نَنا يف َأْوطانِنا، إِنَُّه  وَنسَأُلهُ  تعالى َأْن َيحَفَظ َعَلينا ِدينَنَا، وَأْن ُيَؤمِّ

ٍد  َم َعلى َنبِيِّنا ُمَحمَّ  َذلَِك والقادُر َعَليِه، َوَصّلى اهلُل َوَسلَّ
ُّ
َولِي

 َوَعلى آلِِه َوَصْحبِه َأْجَمِعين.

 

 

 

 

                                  
 رواه البخاري يف الدب المفرد وأحمد يف المسند. (1)
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 المقدمة

ونعوذ باهلل من إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن 

يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد

كما قال  ؛يف هذه الحياة لحكمة عظيمة قالَخلْ ق اهلل لَ َخ فقد 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱسبحانه: 

 [. 57، 56]الذاريات:  َّ نت مت زت رت يب  ىب

سالً ، بل أرسل إليهم رُ ، ولم يرتكهم همالً ًاعبثفلم يخلقهم 

ى ن طغَ ين مَ رِ نذِ ته بالجنة، ومُ بادَ عِ  اهلل حقَّ  دَ بَ ن عَ مَ  ينَ بشرِّ مُ 

 مث زث رث يت  ىتُّٱوعصا بالنار، قال تعالى: 

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث نثىث

  َّ نن من زن رن مم ام  يل ىل مل

 رت يب ىب ُّٱ: تعالى [، وقال49-48]النعام: 
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 ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت
 [.165]النساء:   َّىق  يف

ها ليالً به فيلُّ قَ الحياة، وتَ  هذه ه يفيرِ َس  حال اإلنسان وإنَّ 

كل ُشؤونِه يف ق العبادة هلل تعالى حقِّ يُ  ، مطالٌب بأنْ وهناراً 

 خت حت ُّٱقال تعالى:  ،جميع َحَركاتِه وَسَكناتِهيف ، ووَأحوالِه

 مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت

  .[163، 162]النعام:   َّ حض  جض مص خص حص

 فراغه كّل  لغَ شويَ  حافظ على أوقاته،ي الموفق؛ َمن المسلمف

 العبدَ  ، فإنَّ به من اهلل تعالىقرِّ يُ بما و ،ينفعه يف الدين والدنيا بما

َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اَل َتُزوُل »ملسو هيلع هللا ىلص: مسؤول عن ذلك يوم القيامة قال 

 .(1)«الِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرِه فِيَما َأْفنَاهُ 

                                  
 (.2417رواه الرتمذي )( 1)
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ة تابَ لُّ من رَ مَ سأُم نفسه وتَ لول بطبعه، تَ اإلنسان مَ  ولكنَّ 

ر بحاجٍة إلى شعُ عرتيها شيء من الفتور والكسل، فتَ ، فيَ (1)الحياة

د فيها دَّ تجَ ترويحها، والتغيير من حالها بنزهة أو رحلة، يَ 

 د هبا الكسل.تبدَّ النشاط، ويَ 

اإلسالم شامال لكل مجاالت الحياة، كان من  ولما كان دينُ 

الضوء على أهم اآلداب والحكام الشرعية  تسليطُ المناسب 

إلى نزهة  الخروجهبا عندما ُيريد  التي ينبغي على المسلم أن ُيلمّ 

 أو رحلة برية أو بحرية.

* * * 

                                  
صيب عب تُ حالة من التَّ هي:  "الروتين"( رتابُة الحياة أو ما ُيسميها البعض بـ 1)

اإلنسان نتيجة العيش أو العمل بطريقة محددة تتوالى على وتيرة واحدة، 

 (.953، 2/854ُينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )
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 مشروعية الترفيه والترويح عن النفس 

د ضول المباحات التي أكَّ ن فُ زهات مِ والنُّ  حالتالرِّ  إنَّ 

 مي  خي حي جي يه ىه ُّٱقال عز وجل:  عليها شرعنا، كما

 [. 32]العراف:   َّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي

َمن هذا ": : أييف تفسير هذه اآلية  قال السعدي

ن ذا الذي م اهلل به على العباد، ومَ نعَ م على تحريم ما أَ الذي ُيقدُ 

عَ ق عليهم ما وَ يِّ َض يُ   .(1)"اهلل؟ هسَّ

من  النّزهةُ  فإذا اقرتن مع هذا الفعل نية صالحة، وخلت

، ّك ؤجر عليها وال َش اإلنسان يُ  المعاصي والمنكرات، فإنّ 

، َقال الصحابة: يا َصَدَقةٌ ويف ُبْضِع َأَحِدُكْم : ملسو هيلع هللا ىلصا قال ولهذا لمَّ 

، َأَيأتِي َأَحُدَنا َشهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه فيَها أجٌر؟ قال رُسوَل 
ِ
: اهلل

                                  
 (.287تفسير السعدي )ص( 1)
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ذلَِك إذا كعليِه فيها ِوْزٌر؟ فاَن َأَرَأْيُتْم َلو َوَضَعها يف حراٍم أك»

 .(1) «رٌ وضَعَها يف الَحالِل كان لُه َأج

المباحات ويف هذا دليل على أن ": قال النووي 

  .(2)"يُر طاعات بالنيات الصادقاتِص تَ 

لنفس تقويتها وتجديد نشاطها ارتويح ى المسلم بوَ نَ فإذا 

ولهذا قال  ثاب على هذا الفعل المباح،فإنه يُ  لطاعة اهلل تعالى

نِي: أنَُّه ، يع"ما أْحَتسُب َقْوَمتيي كُب َنْوَمتِس ي َلْحتَ نِّ إ": معاذ 

ي على القي هومِ نَ ي بَينْوِ  ثواَب  بْحَتِس يَ ، فيلاللَّ  ام يف آِخرالتََّقوِّ

 .(3) هِ يامِ ُب ثواَب قِ كما َيْحَتِس مِِه نو

                                  
 (.1006رواه مسلم )( 1)

 (.7/92شرح النووي على مسلم )( 2)

 (.2/193جامع العلوم والحكم البن رجب )( 3)
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ما يدل على مشروعية الخروج إلى ملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت عن النبي 

المباحات، من ذلك بشيء من ا للنفس وإشغااًل لها البادية ترفيهً 

الَغنََم  بُّ اَك ُتحرأ يإنِّ »: لبي سعيد الخدري  ملسو هيلع هللا ىلص قوله

الإوالباِديَة، ف نَت بالصَّ فاْرفْع ِة ذا كنَت يف غنِمَك أو باِدَيتَِك فأذَّ

 .(1)«اِء ..َصْوتَك بالنِّد

ِم الَباديِة واكتِساِب فِيِه إَِباَحُة ُلُزو":  قال ابن عبد الرب

نم والبادية اقتِداًء ْن ُيِحبَّ الغأنَّه َينْبغي للَمرِء أو ،َغنَمِ ال

ل  . (2)"ِف بالسَّ

قال له يُ  إلى أرضٍ  قال: خرجنا مع أنسٍ   عن قتادةو

 دُ السَّ  ظلةُ نْ فقال َح ، اويةالزّ  :لها
ُّ
رة! ْض هذه الخُ  : ما أحسنَ وسي

                                  
 (.609رواه البخاري )( 1)

 (.385/ 1االستذكار )( 2)
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  اللوانِ  أحبَّ  أنّ  دُث نا نتحَ كُ »فقال أنس: 
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص إلى النبي

 .(1)«رةْض الخُ 

 الخروج للنزهة كثرة 

وسِجّيًة الخروج للنزهة ينبغي أن ال يكون َدْيَدن المرء 

 لعقل،اصادم يلدين، وا خالف مقاصديبذلك لنه  ؛وَطبًعا

ته مَّ وواجبات، وذِ  فروضٍ يف حياته مكلٌف بتحقيق  فاإلنسان

ها لمن كانت ؤها وقضاؤعات، يصعب أدابِ مشغولة بحقوق وتَ 

 فأعطِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ،طبعا مالزما له الرحالت والنزهات

  .(2)«هقّ َح  ذي حق   كلَّ 

                                  
نُه اللباين يف الصحيحة 5916رواه البيهقي يف شعب اإليمان )( 1) (، وحسَّ

(2054.) 

 (.1968رواه البخاري ) (2)
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 الرفقة الصالحةاختيار 

ميزان اإلنسان  لنّ  ؛أوُل ما يبدأ به اإلنسان وهذا المر

كان صالحًا أو طالحًا من  عرف إنْ أصدقاؤه ورفقاؤه، والمرء يُ 

فقةخالل   ملسو هيلع هللا ىلصسايرها، والنبي يحبة التي شاكلها، والصُّ يالتي  الرُّ

  .(1)«الرجُل على دين خليله فلينظر أحدكم من ُيخالل»يقول: 

ما من شيء أدّل على شيء وال ":  مسعودقال ابن 

 ."احب على الصاحبن الصَّ ان على النار مِ َخ الدُّ 

 وقال عدي بن زيد:

 هِ عن قرينِ  ْل وَس  سأْل ال تَ  رءِ عن المَ 

 

 

 يقتـدي نِ قـارَ بالمُ  قـرينٍ  فكـلُّ  

 هميارَ ِخ  ْب فصاحِ  يف قومٍ  نَت إذا كُ  

 

 

 ديالرَّ  ى معى فرتدَ الردَ  حِب وال تْص  

                                   
 (.2378(، والرتمذي )4833(، وأبو داود )8417رواه أحمد )( 1)
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عن  للصاحب أثر بالغ على صاحبه هنى النبي كان ا مّ ولَ 

ُكْل ال ُتَصاِحْب إاّل ُمْؤمنًا وال َيأ»صحبة غير المؤمنين فقال: 

 .(1)«َتِقى   الّ إَطَعاَمَك 

إلى أن الرتويح عن النفس والخروج يف  وليتنبه المسلم:

نزهة ال يقتصر على الصحاب فيما بينهم فقط، بل البد من 

إعطاء الهل والبناء نصيبًا من ذلك، فتجد الكثير من الشباب 

يف كل إجازة أو يف كل هناية أسبوع يخرج مع  –هداهم اهلل  –

 ،وأبناءَ  ةً زوج وأ، ن وأشقاءَ يْ والدَ زمالئه وأصدقائه، تاركًا خلفه 

 ،مجلس مؤانسةيف معهم  يقعدال يف رحلة، ومعه ال يأخذهم 

  .(2)«يَخيُرُكم َخيُرُكم لهلِِه وأنا َخيُرُكْم لهل»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 

                                  
 (.2395(، والرتمذي )4832أبو داود ) ( رواه1)

 ( واللفظ له.1977(، وابن ماجه )1162( رواه الرتمذي )2)
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  – َتْقِصرفال 
َّ
 الئك،مزوعلى أصحابك  خيركَ  -يا ُأخي

 همل أهلك وأبناءك، فإنك مسؤول عنهم يوم القيامة.وتُ 

 األذكار الشرعية األدعية والحرص على 

كدعاء الخروج من المنزل، والذكار:  الدعيةباالعتناء  إنّ 

 ودعاء َمْن نزل منزاًل، ودعاء السفر،ودعاء ركوب السيارة، 

–، ونحوها؛ حصٌن للمسلم، تحفظه وأذكار الصباح والمساء

وفيها شغٌل  من المكاره، وتدفع عنه الشرور، -بإذن اهلل  

المفيد، فينبغي على المسلم أن يعتني هبا، بالنافع ألوقات ل

 .ن حولهها أهله وأبناءه ومَ مَ علِّ ويعمل هبا، ويُ 

  دعاء الخروج من المنزل. 

لُت على اهلل، وال حوَل وال ُقّوة إال باهلل »  .(1)«بسِم اهلل، توكَّ

                                  
 (.3886(، وابن ماجه )5095رواه أبو داود )( 1)
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اللهمَّ أعوُذ بَك أْن َأِضلَّ أو ُأَضّل، أو َأِزلَّ أو ُأَزّل، أو َأْظلَِم »

  أو
ّ
 .(1)«ُأْظَلم، أو َأْجَهَل أو ُيْجَهل َعَلي

 دعاء الركوب والّسفر

 رب يئ ىئ نئ  مئ  ُّٱٱاهلُل أكرب، اهلُل أكرب، اهلُل أكرب،

]سورة َّ ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب

َفر:   رَّ اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا البِ  »الزخرف[، ويزيد يف السَّ

رنا هذا، فَ علينا َس ن وِّ رضى، اللهم هَ ما تَ  ن العملِ والتقوى، ومِ 

يف  ةُ ليفَ فر، والخَ يف السَّ  ُب احِ الّص  ه، اللهم أنَت دَ عْ عنا بُ  وِ واطْ 

ر، نظَ المَ  ةِ فر، وكآبَ اء السَّ ثَ عْ ن وَ مِ  بَك  ل، اللهم إين أعوذُ الهْ 

 .(2)« لِ والهْ  يف المالِ  ِب لَ نقَ المُ  وءِ وُس 

                                  
 (.5094رواه أبو داود )( 1)

 (.1342مسلم )رواه ( 2)
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، والمشروع خاصلم يرد يف ركوب البحر حديث  تنبيه:

 البحر أن يأيت بدعاء ركوب الدابة ودعاء السفر.لمن ركب 

 الرحلة الدعاء عند الوصول إلى مكان

 وصل اإلنسان إلى المكان الذي قصده بالرحلة؛ فإنّ  فإذا

 بماذ بالحصن النبوي، والتعو هو تحصيُن نفسه أول ما يبدأ به

 أعوذُ "اًل ثم قال: زِ نْ ل مَ زَ ن نَ مَ »حين قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأرشدنا إليه نبينا 

  بكلماِت 
ِ
حتى  يءٌ ش هُ رَّ ُض لم يَ  "لقما َخ  شرِّ  نْ مِ  اماِت التّ  اهلل

  .(1)«ه ذلكمنزلِ  نْ مِ  َل حِ رتَ يَ 

معلًقا على هذا الدعاء العظيم:   قال اإلمام القرطبي

، وقوٌل صادق، علِمنا ِصدقُه دلياًل وتجربة، هذا خرب صحيح"

لُت عليه، فلم يضرين شيء إلى مِ فإين منذ سمعُت هذا الخربَ عَ 

                                  
 (.2708رواه مسلم ) (1)
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أن تركته، فلدغتني عقرب ..، فتفكرُت يف نفسي، فإذا بي قد 

 . (1)"نسيُت أن أتعوذ بتلك الكلمات

 باألخالق الحسنة التحلي

، وتتآلف ةودمسود التتدوم المحبة، و ؛بجميل الخالق

حبة،  تكدرتتنافر القلوب، وت ؛وبسيء الخالق الرفقة، الصُّ

، مشقةتعاسة والراحة إلى تتبدل الرحلة إلى محنة، وفتنقلب 

 الخالق هو الُلَفة والتآلف، والتعاون وَسَعة الصدر، وعنوانُ 

لُف أْ يَر فيمن ال يَ ُف، وال َخ لَ لُف وُيؤْ أْ المؤمُن يَ »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 

 .(2)«لُف، وخيُر الناِس أنفعهم للناسُيؤْ  وال

                                  
 (.7/36( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم )1)

 (، وحسنه اللباين.11608( رواه الطرباين يف الجامع الصغير )2)
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 المشاركة يف أعباء الرحلة

ن إعداد وتجهيز قبلها وأثناءها وبعدها، رحلة مِ ال بد لكل 

، يتقاسمون الجميع يف ذلك أْن يتكاتففمن جميل الطباع 

  .بحسب استطاعته  كل   المسؤوليات ويتشاركون يفالتكاليف، 

أمر أصحابه  ر أن رسول اهلل يَ ُذكر يف بعض كتب السِّ قد و

 ذبحها، وقال آخر: 
ّ
بذبح شاة يف سفر، فقال رجل من القوم: علي

 طبخها، 
ّ
 قطعها، وقال آخر: علي

ّ
 سلخها، وقال آخر: علي

ّ
علي

 أنْ »: فقال رسول اهلل 
ّ
 نّ عَ تَ ، فقالوا: ال تَ «ألقط لكم الحطب علي

أنكم تكفون،  قد عرفُت »وأمهاتنا أنت نحن نكفيك، قال:  بآبائنا

، «ولكن اهلل يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن يتميز من بينهم

 . والقصة وإن لم يثبت لها إسناد إال أن(1) يلقط الحطب لهم فقام 

 .حبة ولطيِف الِعشرةالصُّ معناها صحيح، وهو من حسن 

                                  
 (.4/378شرف المصطفى )( 1)
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 االقتصاد يف المزاح

المزاح بين الصحاب أمر محمود، ولكن ال بّد فيه من 

 (1)المزاُح ُهجنَة؟:  قيل لسفيان بن عيينةحدود واقتصاد، 

 .(2)الشأن فيمن ُيحسنه ويضُعه مواضعه نّة، ولكنّ فقال: بل ُس 

، يمازح أصحابه الكرام  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول  وقد

من ذلك: أنَّ رجاًل من أهِل الباديِة كان اسمه زاهًرا، يمازحونه، و

، (3)«إنَّ زاهًرا باديتنُا، ونحُن حاِضروه»ممازًحا له: ملسو هيلع هللا ىلص .. فقال له 

يعني: –فكان عليه الصالة والسالم ُيحّبه، وكان رجاًل دميًما 

يوًما وهو يبيُع متاعُه، فاْحَتَضنُه مِن خلِفِه ملسو هيلع هللا ىلص ، فأتاه -قبيح الوجه

                                  
 ( ُهْجنة: بمعنى َعْيب. انظر هتذيب اللغة، مادة: )هجن(.1)

 (.151الثعالبي )ص( اللطائف والطرائف لبي منصور 2)

يتنا، ونحن هندي ما اد( بمعنى:  الرجل يأتينا من أمتعة البادية بما نُريد فكأنه ب3)

 (.5/193ا بلٌد له. المفاتيح شرح المصابيح )فكأنّ  لديريد من أمتعة الب
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ُيْبِصره الرجل، فقال: أرِسلني! َمْن هذا؟ فالتفَت فعَرَف وال 

 
َّ
حْيَن ملسو هيلع هللا ىلص ، فَجَعل ال يزال ملصًقا ظهَره بصدِر النبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي

فقال الرجل:  «َمن يشرتي الَعْبَد؟»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عرَفه، وجَعَل النبي 

 تِجدين كاسًدا، فقال عليه الصالة والسالم: 
ِ
يا رسوَل اهلل، إًذا واهلل

 لسَت بكاِسدٍ لكِن عنَد »
ِ
 .(1)«اهلل

 
ِّ
َيَتَباَدُحوَن بالبِطِّيِخ، أهنم كانوا ملسو هيلع هللا ىلص ومِن مزاح أصحاُب النبي

 .(2)الرجال وا ُهمنا كانت الحقائق كاذفإ

 ويكون المزاح من قبيل المستحب المحمود إذا كان

 :بثالثة أمورمنضبطًا 

، قدر اإلمكان أن يبقى المزاح يف دائرة القول األول:األمر 

  .يتعداه إلى الفعلوال 

                                  
 (.12648( رواه أحمد )1)

 (، ومعنى يتبادحون: يرتاَمون.266( رواه البخاري يف الدب المفرد )2)
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 حديث عبد اهلل بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده ل

   ال يأُخَذنَّ أحُدُكْم َمتاَع أخيِه الِعًبا، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل

او َها ،ال جادًّ من  ووجُه الّشاِهدُ ،  (1)«وَمْن أخذ عصا أخيِه َفْلَيُردَّ

 ،قةرِ لنه َس  -ا ظاهر جدً  -النهي عن الخذ " أنّ  هذا الحديث

ا بل قد يكون سببً  ،فألنه ال فائدة فيه ؛ابً عِ وأما النهي عن الخذ لَ 

 . (2) "والذى على صاحب المتاعِ  يظِ إلدخال الغَ 

 حمِن بِن أبي ليلى، قال: َح و ثنا أصحاُب عن عبِد الرَّ دَّ

 بالنَّ  ع، أنَّهم كاُنوا يسيروَن مملسو هيلع هللا ىلصمحّمٍد 
ِّ
، فناَم َرُجٌل مِنُهْم، ملسو هيلع هللا ىلصي

 لبٍل معُه فأَخَذُه، َفَفِزَع، فقافانَطَلَق بْعُضُهم إلى َح 

  رسوُل 
ِ
َع مسلًِما»ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  .(3)«ال َيِحلُّ لُمْسلٍِم أْن ُيَروِّ

                                  
 (.5003رواه أبو داود ) (1)

 (13/236( عون المعبود )2)

 (.5004رواه أبو داود ) (3)
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 وال بأس ببعض المزاح بالفعل عند من َيقبل بذلك.

  .ب فيهذِ ، ال كَ ّق زاحًا بالحَ أن يكون مُ  :الثايناألمر  

ملسو هيلع هللا ىلص قال: قالوا: يا رسول اهلل   ما جاء عن أبي هريرة لِ 

ا»إنَّك ُتداِعُبنا، قال:   .(1)« إنِّي ال أُقوُل إالَّ َحقًّ

قال سعيد بن االقتصاد فيه وعدم اإلكثار منه،  :الثالثاألمر 

ب الَبَهاء، ذهِ فيِه يُ  اإلفراطَ  فإِنّ  ،نِه: اقتصد يف مزحكبالعاِص ال

َفَهاء، وإِنّ رِّ جَ ويُ  سين، ؤانِ ض َعنْك المُ غُ التَّْقِصير فِيِه يَ  ئ السُّ

 .(2)ش مِنْك المصاحبينوحِ ويُ 

لكل شيء وكان ُيقال: ":  خالد بن صفوانوقال 

 .(3)"بذر، وبذر العداوة المزاح

                                  
 (.1990(، الرتمذي )8481رواه أحمد ) (1)

 ( ملخصا.39( المراح يف المزاح لبدر الدين الغزي )ص2)

 (.3/592( الصمت وآداب اللسان البن أبي الدنيا )3)
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ت عَ ت، وعالقات بين الخوة تقطَّ فكم من صداقات هتّدمَ 

 زاح غير منضبط.قاق فيها مُ أ الشِّ نَش وكان مَ 

 لعب األطفال يف البَّرتنبيه مهم بشأن 

  إلى بعض المور المتعلقة بالطفال:يجدر التنبيه 

الَُسر عند اصطحاهبم لطفالهم يصطحبون  بعُض  األول:

لوهنم هبواتفهم الذكية ليمنعوهم معهم أجهزهتم اللوحية، أو ُيشغِ 

 روهنم عن الحركة! جُ حْ ويَ ن العبث! م

الرِض، ومن متعة وهذا يف الحقيقة حرماٌن لهم من بركة 

  .والمشي والجري هنا وهناك اللعب

 سلمان أن الرَض طيبة مباركة، فعنملسو هيلع هللا ىلص أخرب النبي وقد 

  قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيتمسحوا بالرض فإهنا بكم َبّرة (1)،  ويف

                                  
 (.1707( رواه ابن أبي شيبة يف مصنفه )1)
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 »قال:  حديِث َفَضالة بن ُعبيد 
ُّ
أُمُرنا أْن نحتفي يَ  ملسو هيلع هللا ىلصكاَن النبي

 يعني المشي حايف القدمين. (1)«أحياًنا

بضرورة االتصال المباشر بالرض من فهذا توجيٌه نبوي 

قٌة شفِ مُ  كالم فإنَّ الرَض  غير حائل سواًء يف الصالة أو المشي،

 .(2) بأوالدها

إّن االحتكاك بالرض، واللعب بالتُّربة، وإطالق البصر ثم 

على العقل يف أرجاء الطبيعة، له فوائد كثيرة، وآثار حميدة، 

وعلى جهازه  ،عموًما اإلنسان وصحة حواسِّ على الوالبصر و

 ؛ لنّ -كما أفاد بذلك الطباء المختصين- العصبي خصوًصا

االتصال المتكرر بالجهزة اإللكرتونية، والشاشات المرئية، 

واآلالت الكهربائية، ينتج عنه تراكم للشحنات الكهربائية يف 

                                  
 (.4160رواه أبو داود )(  1)

 (.3/267( ُينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير )2)
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مسببات المراض العصبية مثل د جسم اإلنسان، وهو أَح 

رع  . ونحوها التشنجات ونوبات الصَّ

ب منها طِ السيما الرَّ  –واالتصال المباشرة بالرض والرتبة 

له دور كبير يف تخليص الجسم من هذه الشحنات، مما يؤدي  –

ه العصبي، وزيادة يف الرتكيز والفهم والحفظ هازِ إلى راحة َج 

 أهل المعرفةمن م ذلك جيًدا علَ ويُ ووظائف الجسم عموًما، 

ة اإلنسانبالطبِّ   .وصحَّ

 – الوالد عن اللعب عند غروب الشمس كفُّ  الثاين:

أّن الشياطين  ملسو هيلع هللا ىلص فقد أخرب النبي - سيما يف الماكن المظلمة ال

ِل الليِل،   - أمَسيُتم أو - لِ اللَّي ُح ُجن كان اإذفقال: تنتشُر يف أوَّ

واف  نَّ فإ ،-ّوِل الليلِ امنَُعوُهم مَِن الخروِج يف أأي  - ِصْبياَنُكم ُكفُّ

 .(1)ُحلُّوهمف لِ اللَّي مِنَ  ةٌ ساع َذهب افإذ ٍذ،ِحينئ رُ َتنْتش ينَ الّشياط

                                  
 (.2012(، ومسلم )5623( رواه البخاري )1)
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من شرِّ ما يكوُن يف الليِل إذا  َأَمَر تبارك وتعالى بالتعوذ ولهذا

 َّ ٍّ  ٌّ﴿:  قالأقبَل بظالمه يف سورة الفلق حين 
ُّ ِّ ّٰ﴾. 

 سلوكيات مرفوضة

   ترك النار مشتعلة بال حاجة  .1

بإشعال النار للطبخ أو  ميف رحالهت الناس عادةجَرت 

ن َترك النار مِ  -والحاُل هذه  – للتدفئة ونحوها، فينبغي الحذر

أنه ملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن ّح َص قد فعند النوم، ال سيما  بال حاجة مشتعلة

، (1)«فأْطِفُئوها عنُكمْ إنَّ هذه النَّاَر َعُدو  لكْم، فإذا نِْمتم »قال: 

  ا،قد تسبب َضررً  لهنا؛ مشتعلةً النار  رتكَ تُ  أنْ  فالحذر! الحذر!

 .إما االحرتاق أو باالختناق

                                  
 (.3770(، وابن ماجه )1227رواه البخاري يف الدب المفرد ) (1)
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 قطع األشجار  .2

يلجأ بعض الناس يف الرباري إلى قطع الشجار بغرض 

االحتطاب إلشعال النار، مخالفين بذلك توجيهات والة المر 

بتقليص المساحات هبذا الشأن، حيث إن ذلك يضر بالبيئة، 

الربية، والواجب على الناس امثتال الخضراء، وهتديد الحياة 

 لك خك حك جك ُّٱهذه التوجيهات عماًل بقوله تعالى: 

 [.59]النساء: َّ هلجم مل  خل حل جل مك

 تلويث المكان وتوسيخه  .3

وانبسط  إليه ارتحَل راعي المكان الذي يُ  على اإلنسان أنْ 

يحافظ عليه نظيفًا طاهرًا كما وجده؛ وهذا أمر يدل عليه ف فيه،

اَل ُيْؤمُِن َأَحُدُكْم، »ملسو هيلع هللا ىلص: الشرع والفطرة السليمة، فقد قال النبي 
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َِخيِه َما
ِ
ك المكان على أقذر رْ . فتَ (1)«ُيِحبُّ لِنَْفِسهِ  َحتَّى ُيِحبَّ ل

عليه  رّ جُ ب دعوة الناس على هذا الفاعل، ويَ سبِّ صورة يُ 

 اللعنات.

م هقِ رُ يف طُ  ينَ مِ سلِ ن آذى المُ مَ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقد تقدم قول النبي 

 هذا الفاعل والمراُد باللعن الدعاء على ،(2)«همتُ نَ عْ عليه لَ  ْت بَ َج وَ 

 .بالطرد من رحمة اهلل تعالى

ا، جميالً، ُيحب الخير فعلى المسلم أن يكون نظيفً 

لآلخرين، وال يؤذي غيره من المسلمين، أو يؤذي بقية الدواب 

، فكم ى اإلنسان من القاذوراتى كما يتأذَّ ها تتأذَّ والهوام، فإنّ 

من ِجماٍل ومواٍش نَفَقت وماَتت بَِسَبب أكلها للُمخلَّفات التي 

 .ركها المرتحلون يف أماكن رعيها، فإلى اهلل المشتكىت

                                  
 (.45(، ومسلم )13( رواه البخاري )1)

 (.3050( رواه الطرباين يف المعجم الكبير )2)
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إن اهلل »ملسو هيلع هللا ىلص: نبوي ، قال  دٌي ظافة هَ النّ وهية فة إلمال ِص الجَ ف

 .(2)«كمروا أفنيتَ هِّ طَ »ملسو هيلع هللا ىلص:   ، وقال(1) «ب الجمالجميل ُيحِ 

 النفس وتعريضها للخطرإيذاء   .4

ُض نفسه وَمن معه للخطر سواًء بالقيادة رِّ بعُض الناس ُيعَ 

الجارفة،  عبور الوديةب أو ،"التفحيط"أو عن طريق المتهورة، 

، ونحو ذلك، فهذا مع ما فيه من بالجلوس يف أماكن خطرة أو

بالنفس واآلخرين إلى  إلقاءٌ إتالف للمال والممتالكات فإنه 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱهلكة، قال تعالى: التَّ 

 .[195]البقرة: َّخب حب

                                  
 (.91رواه مسلم ) (1)

 (.4057( رواه الطرباين يف الوسط )2)
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ا اْسَترعاُه، أحِفظ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي  ٌل ُكلَّ راٍع عمَّ
إنَّ اهلَل سائِ

جُل على أْهِل َبْيتِهِ   .(1)«ذلَك أْم َضيََّع؟ حتى ُيْسأَل الرَّ

فكم من ُأَسٍر ُفجعت بموت قريب، أو أبناء ُيتِّموا بموت أٍب 

 يف مثل هذه السلوكيات واهلل المستعان. 

 وإزعاجهم اآلخرينإيذاء   .5

لوكيات بعض من ُس  مرحالهت يفن الناس يشكو كثير مِ 

وُتكدر حولهم، َتْقلُب عليهم متعتهم، مِن الشباب والعوائل 

 فمن تلك السلوكيات:عليهم فرحتهم، 

قيادة الدراجات النارية بعشوائية دون انضباط وال مراعاة  .1

 للناس مِن حولهم.

 إزعاج الناس بضجيج السيارات أو الدراجات. .2

                                  
 (.9129رواه النسائي يف السنن الكربى )( 1)



 30 آداب وأحكام لرحالت الربيةا 

إزعاج الناس بالموسيقى والغاين الصاخبة، سواء بإحضار  .3

 اآلالت الموسيقية، أو تشغيلها من خالل سماعات السيارة.

ن قبيل الُحريات فمثل هذه الفعال الشنيعة ال ُتَعد مِ 

 ال عقاًل وال شرًعا.  -كما ُيسميها البعض  –الشخصية 

فالعقل السليم والشرع الحكيم يقضيان بتقييد الحرية 

الشخصية إذا تعارضت مع حريات اآلخرين، وتصادمت مع 

، وقال  (1)«ال َضَرر وال ِضرار»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اآلداب العامة، والنبي 

ًرامن أذية اآلخرين:  ؛ أَضرَّ »عليه الصالة والسالم محذِّ َمن ضارَّ

؛ شاقَّ اهلل ع  .(2)«ليهاهلُل به، وَمن شاقَّ

 

* * * 

                                  
 (.2340(، وابن ماجه )2865رواه أحمد )( 1)

 (.2342(، وابن ماجه )3635رواه أبو داود )( 2)



 يحتاج إليها من أراد الخروج للرحلةمسائل فقهية 

 وقضاء الحاجة متعلقة بالطهارةمسائل 

 قضاء الحاجة.آداب أوالً: 

الرباري وأماكن ارتياد الرحالت تخلو عادة من وجود 

 أماكن مخصصة لقضاء الحاجة، ولّما كانت الحال هذه فيتأكد

ر من اآلداب التي ُيحتاج إليها عند قضاء  هنا َعْرض ما تيسَّ

 للمفاسد، فمن تِلُكم اآلداب: االحاجة، تحقيًقا للمصالح، ودرءً 

 االبتعاد عن أنظار الناس: .1

الناس،  أنظارعن  أْن يغيَب  نة يف قضاء الحاجة يف الربِّن السُّ مِ 

يف سفر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرجنا مع رسول اهلل  فقد ثبت عن جابر 

  .(1)«ىرَ فال يُ  َب يَّ غَ تحتى ي ازَ رَ ال يأيت البَ » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل 

                                  
 (.335رواه ابن ماجه ) (1)
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 .(1)«راه أحدٌ حتى ال يَ  انطلَق  ازَ رَ كان إذا أتى البَ »ويف رواية: 

 .(2)والَبراز: بالباء المفتوحة، اسم للفضاء الواسع من الرض

أن  ره؛ جاز لهستُ الل تَ ية أو تِ بنِ فيه أَ  ا إذا كان يف مكانٍ أمَّ 

فقد ثبت عن يعلى بن مرة عن أبيه ى خلفها وال يبتعد، يتوارَ 

  قال:
ِّ
 حاَجتُه فقاملسو هيلع هللا ىلص ُكنُْت مع النبي

َ
 ليف َسفٍر، فأراد أْن َيْقضي

غار -، الََشاَءَتْينِ اْئِت تِْلَك »لي:  َفُقل لهما:  -يْعني النَّْخَل الصِّ

 
ِ
َمَعتا، فاْسَتَتَر هبما، ، فاْجتَ «َيْأُمُرُكما أْن َتْجَتِمعاملسو هيلع هللا ىلص إنَّ رسوَل اهلل

اْئتِِهَما، َفُقْل لهما: لَِتْرِجْع كلُّ واحدٍة »فقضى حاَجَتُه، ثمَّ قال لي: 

 .(3) منُكما إلى مكانَِها(، َفُقْلُت لهما َفَرَجَعَتا

                                  
 (.2( رواه أبو داود )1)

 (.1/9) ( ُينظر: معالم السنن للخطابي2)

 (.339(، وابن ماجه )17564( رواه أحمد )3)
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 دعاء قضاء الحاجة:  .2

ُيستَحب عند الوصول لمكان قضاء الحاجة أن ُيسمِّ اهلل  

الِجنِّ وعوراِت بين آدم إذا دخَل  ِسرُت ما بينَ : »ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

عن النبي  الوارد دعاءال ، ويقول(1)«الكنيَف أن يقول: بسم اهلل

 .(2)«ثبائِ ن الُخُبث والخَ ك مِ بِ  اللهم إين أعوذُ »: ملسو هيلع هللا ىلص

حال  ويسمي ،يستعيذ فإنه ي التسمية واالستعاذةِس ولو نَ 

  .(3) بقلبه ال بلسانه قضائه للحاجة

 :يرتادها الناسالتي ماكن اجتناب األ .3

يستظل هبا الناس كالطرقات، وموارد الماء، والشجار التي 

عن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ون هبا، فقد هنىينتفعالتي حشائش الأو 

                                  
 (.297( رواه ابن ماجه )1)

 (.375(، ومسلم )142( رواه البخاري )2)

 (.1/244( ُينظر: فتح الباري البن حجر )3)
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وارد، وقارعة الطريق، از يف المَ رَ ن الثالثة: البَ العِ اتقوا المَ »: فقال

عليه  ْت بَ َج م وَ هقِ رُ يف طُ  ينَ مِ سلِ ن آذى المُ مَ »، وقال: (1)«والظل

، بمعنى أنه عّرض نفسه لدعواهتم عليه بالطَّرد من (2)«همتُ نَ عْ لَ 

 .(3)رحمة اهلل تعالى

والقاعدة يف ذلك أّن كلَّ موطن َينتِفع منه الناس فال يجوز 

 .(4)قضاء الحاجة فيه 

 :قبل أن يدنو من األرض لقضاء الحاجة ال يرفع ثوبه .4

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  رضي اهلل عنهما ابن عمرلما ثبت من حديث 

 .(5)«كان إذا أراد الحاجة ال يرفع ثوبه حتى يدنو من الرض»

                                  
 (.328(، وابن ماجه )26( رواه أبو داود )1)

 (.3050( رواه الطرباين يف المعجم الكبير )2)

 (.1/109للصنعاين )( ُينظر: سبل السالم 3)

 ( نسخة الشاملة.27/21( ُينظر: شرح بلوغ المرام لعطية سالم )4)

 (.14( والرتمذي )14( رواه أبو داود )5)
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 أو قاعًدا: اقائمً  البوُل  .5

الفضل أْن يبول اإلنسان قاعًدا ال قائًما؛ لنه أكثر ِسرتًا، 

ل قائًما أحياًنا  وآَمن مِن َرَشاش البول، وإْن دَعت الحاجة للتبوُّ

ا فقال: يف صحيحه بابً  رحمه اهللب البخاري بوَّ فال بأس، فقد 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   حذيفةَ  حديثوذكر  (اا وقاعدً باب البول قائمً )

 . (1)خلَف حائٍط، فقاَم كما يقوُم أحُدكم َفباَل..( ومٍ قَ  ةَ ى ُسباطَ أتَ 

باطة: ُملقى الرتاب والِقمام ونحوه  .(2)اوالسُّ

 :(3)ُيستفاُد من الحديث ثالثة شروط لجواز البول قائًما 

 أن يأمن انكشاف العورة.الول: 

 الثاين: أن يأمن التلوث ورجوع الرشاش والرذاذ إليه. 

                                  
 (.225( رواه البخاري )1)

 (.1/20( ُينظر: معالم السنن للخطابي )2)

 (.1/488( ُينظر: شرح صحيح مسلم للراجحي )3)
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الثالث: أن يكون المكان غير مناسب للجلوس فيه 

 .لنجاسته وقذارته، وإال فالبول قاعًدا أفضل

 الُحَفر اجتناب البول يف ضرورةِ  ويجدر التنبيه هنا إلى

وقد يتأذى  حور؛ لهنا بيوت الهوام والدواب ونحوها،الجُ و

 منها اإلنسان.

 حين قضاء الحاجة  ب استقبال القبلة واستدبارهان  َج ت .6

إذا أتيتم الغائَط فال »فقال:  عن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصفقد هنى النبي 

، هذا النهي (1)..«تستقبلوا الِقبَلَة وال تسَتْدبِروها ببوٍل وال غائط 

  القبلة بنيان. ه وبينإْن كان يف فضاء ليس بين

 .(2)يان جاز استدبار القبلة دون استقبالها فإْن كان يف بن

                                  
 .(264(، ومسلم )394( رواه البخاري )1)

 (.266( ينظر: صحيح مسلم )2)
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 .االستنجاء واالستجمار .7

بالماء،  هو تطهير محل البول والغائط االستنجاء:

  .بالحجارة هو التطهير واالستجمار:

والجمهور على أن ُكل واحٍد منهما ُيجزئ، والماُء أفضل، "

 .(1)"والجمع بينهما أكمل

 وُيشرتط للتطهير باالستجمار:

  .يكون بثالثة أحجارأن  -

  .اوأن يكون وترً  -

 ،وال عظمٍ -البهائم يعني روث  - وٍث برَ  يستجمرال أن و -

محرتم نجٍس وال ، وال بشيء -وهي الفحم-م مَ وال ُح 

 .(2) طعام ونحوهحيوان أو ك

                                  
 (.132( غنية الناسك يف علم المناسك )ص1)

 .(1/209(، الذخيرة للقرايف )1/116( ُينظر: المغني البن قدامة )2)
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 .والوضوء االغتسالاالقتصاد يف ثانًيا: 

نة يف مقدار الماء عند  اع صَّ يكون  مقدار أن االغتسال السُّ

يغتسل  ملسو هيلع هللا ىلصكان »قال:  أنس  فعن ،(1)دِّ مُ مقدار الوضوء يف و

 .(2)«دّ بالمُ  أُ ويتوضَّ  اعِ بالصَّ 

 ن الوضوءِ ئ مِ جزِ يُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن جابر 

 كفينا يا جابر. فقال رجل: ما يَ « اعنابة الصَّ ن الجَ د، ومِ المُ 

 منك وأكثُر َشْعراً  ن هو خيرٌ فقال: قد كفى مَ 
َّ
 . (3)ملسو هيلع هللا ىلص، يعني النبي

ع الناس يف اإلسراف والتبذير يف قَ جر هذه السنة وَ وبسبب هَ 

الناس عند الوضوء واالغتسال  بعضاستعمال الماء، وصار 

 سيحصُل  إلى أن ذلكملسو هيلع هللا ىلص وقد أشار النبي ون المياه هدرًا، رُ هدِ يُ 

                                  
 لرت تقريبًا، والمد = نصف لرت تقريبًا.2( الصاع = 1)

 (.92(، وهذا لفظ أبي داود )326(، ومسلم )201( رواه البخاري )2)

 (.575(، وهذا لفظ الحاكم )270(، وابن ماجه )14976رواه أحمد ) (3)
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مان قال: سمعت رسول  فعن عبد اهلل بن مغفل  ،يف آخِر الزَّ

َماِن قوٌم َيْعَتُدوَن يف الطُّهوِر »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َيُكوُن فِي آِخِر الزَّ

عاءِ و  . (1)«الدُّ

هو من ذلك التعدي  يف الماء والتبذيرردْ الهَ  وال شك أنّ 

 المذكور يف الحديث.

يف ذلك فَعْن َعطِيََّة،  ملسو هيلع هللا ىلصوا هدي النبي عُ بَ اتَّ  والصحابة 

أ مِن ُكوٍز وَأْفَضَل فيِه، َقاَل: رأيُت ابَن عُ  َيُكوُن  ُقْلُت:مَر توضَّ

ا؟ َقاَل: َوَأْفَضَل   ي منه شيء.قِ . ومعنى أفضَل: أي، بَ (2)ُمدًّ

 :الوضوء عند شدة البردثالًثا: 

أال أُدلُّكم على ما » ملسو هيلع هللا ىلص:النبي  لقول أجر عظيم؛ ففي ذلك

قالوا: بلى يا رسوَل « َيْمحو اهلُل بِه الَخطايا، ويرفُع بِه الدرجات؟

                                  
 (.579(، والحاكم يف مستدركه )96( رواه أبو داود )1)

 (.720( رواه ابن أبي شيبة يف مصنفه )2)
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، فذكر منها:
ِ
، ويف لفظ: (1)«إْسباُغ الُوُضوِء على الَمكاِرهِ » اهلل

 يف شدة الربد. يعني:، (2)«إسباُغ الوضوِء يف الّسَبرات»

 مشروعية التيمم وصفته:رابًعا: 

على  واحدةٌ  بةٌ رْ َض  هُ وصفتُ  فقد الماء، التيمم عند ُيشرع

، (3)«ينوالكفَّ  للوجهِ  ربةٌ التيمم َض »ملسو هيلع هللا ىلص:  ، لقول النبيالراجح

ضرَب »عندما أرشد بعض أصحابه لصفة التيمم:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

ِه  ِه ضربًة على الرِض، ثم نَفَضها، ثم مسَح هبما ظهَر كفِّ بكفِّ

ه، ثم مسَح هبما وجههُ   .(4)«بشماله، أو ظهر شمال بكفِّ

                                  
  (.251رواه مسلم ) (1)

 (.2668رواه البزار ) (2)

 (.18319( رواه أحمد )3)

 (.347( رواه البخاري )4)
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 الماء، أو كان به ضرر يمنعه من استعمالِ  اإلنسانُ  فإذا فقدَ 

، ولم يكن عنده بالماءرر يخاف الضَّ فا الماء، أو كان الربد شديدً 

 .(1) سخن به الماء فيجوز له أن يتيممنار يُ 

 مشروعية المسح على الخفين والجوربين:خامًسا: 

 المسح على أما، (2)المسح على الخف جائز بإجماع المة

 همعدَ ن بَ ومَ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  حاِب ن أْص ة مِ نَّ ت السُّ َض مَ "فقد  ينالجورب

الَجْوَرَبين، ال اختالف بينهم يف التَّابعيَن يف الَمْسِح على مِن 

 .(3)"ذلك

  :رباوالجَ الِخفاف وعلى  وُيشرتط لِصّحة المسح

                                  
ـــة )( ُينظـــر: 1) ـــن قدام ـــي الب ـــرايف )1/190المغن ـــذخيرة للق (، 1/345(، ال

 (.1/232(، حاشية ابن عابدين )2/259المجموع للنووي )

 (.35( اإلجماع البن المنذر )ص2)

 (.1/463( الوسط يف السنن واإلجماع واالختالف )3)
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  .كامال اعلى طهارة، يعني بعد أن يتوضأ وضوءً  ُتلبسأن  -

، نولياليه أيامٍ  ثالثةَ  فُيمسُح للمسافرِ  التزام مدة المسح، -

 ا وليلة.يومً  وللمقيمِ 

 .(1)ويبدأ التوقيت يف المسح عند أول مسٍح بعد الَحَدث 

 
 
 

                                  
 (.1/486( ينظر: المجموع للنووي )1)
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 متعلقة بالصالة واألذان سائلم

 مشروعية األذان:أوالً: 

قال لبي سعيد  ملسو هيلع هللا ىلصأجر عظيم: فالنبي له  رِّ الذان يف البَ 

 أراَك ُتِحبُّ الغنََم والباِدَيَة، فإذا ُكنَْت يف يإنِّ »: الخدري 

الِة فاْرَفْع صوَتَك بالنِّداِء، فإنَُّه ال  نَت بالصَّ َغنَِمَك أو باِديتَِك فأذَّ

ِن ِجن  وال إْنٌس وال ش ٌء إالَّ شِهد له يَيْسمُع مدى َصوِت المؤذِّ

  .(1)«َيوَم الِقَياَمةِ 

ننفضُل  الحديِث  هذا يفو ، وإظهاِر أموِر الدين، إِعالِن السُّ

ر كثُ عه من َبُعَد منه فيَ سمَ يَ بالنداء؛ لِ  صوتهرُه برفِع وإنَّما أمَ 

 .(2) هداُء له يوم القيامةالشُّ 

                                  
 (.609( رواه البخاري )1)

 (.2/238صحيح البخاري البن بطال )( ُينظر: شرح 2)
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ثبَت ما  المباركمن عظيم الجر والفضل على هذا الفعِل و

ن َجُب ربُّكم مِ َيع»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي بن عامر عقبة عن

ال (1)َبلٍ راعي غنٍم يف َرأِس َشظِيٍَّة بج ُن بالصَّ ي، فيُقوُل ، وُيَصلّ ةيؤذِّ

ُن، وُيقيُم الّصالَة، يخاُف مِنِّي، ُظروا إلى عَ : اناهلُل  ْبدي هذا يَؤذِّ

  .(2)«ُتُه الجنَّةَ ْدَخلقد َغَفرُت لَعبدي وأ

 .(3)قال العلماء: يف الحديِث استحباب الذان واإلقامة للمنفرد

 اختصاص الصالة يف الرباري والقفار هبذه المزية ه أيضافيو

 :وسبب ذلك

، فإذا الُمصلِّي فيها يكون يف الغالِب مسافًرا أو مرتحاًل  أن -

  .ها مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك القدرصالَّ 

                                  
 القطعُة المرتفعة من رأس الجبل.( 1)

 (.666(، والنسائي )1203( رواه أبو داود )2)

 (. 2/565( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )3)
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الغالب يف مثل هذه المواطن الخوف والفزع لِما ُجبلت  أن -

الطباع البشرية من التوحش عند مفارقة الناس، عليه 

أمٌر ال يناله  واإلقامةوالنداء  فاإلقباُل مع ذلك على الصالة

  .ر عنه كثير من الناسُص يقْ  إال َمن بلغ يف التقوى إلى حد  

هذه مثل  واس التي تقوُد إلى الرياء تنقطع يفَس الوَ  كما أن -

 . (1)، فإيقاُع الصالة فيها شأن أهل اإلخالصالماكن

 :يف البر الصالةفضل ثانًيا: 

 أجٌر عظيم،الصالُة يف الَبرِّ مع إتمام ركوعها وسجودها له 

ال»: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ماعٍة َتعِدُل َخمًسا وعشريَن صالًة، ج يف ةُ الصَّ

ها يف َفالٍة فَأَتمَّ رُ  غْت خمِسيَن لَ بها ها وُسجودَ وعَ كفإذا صالَّ

 .(3) «ه بخمسين درجةُتكتب صالتُ »: ويف لفظ ،(2) «صالةً 

                                  
 ( بتصرف.4/256(  ُينظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود )1)

 (.560رواه أبو داود ) (2)

 (.1746ابن حبان )رواه  (3)
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عن فالمالئكة،  همع ْت لَّ َص  وإقامةٍ  بأذانٍ  رِّ لو صالها يف البَ و

 جُل الرَّ  إذا كانَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  سلمان الفارسي 

 قِ  ضِ بأرْ 
 
م، مَّ يَ تَ لم يجد ماء فليَ  فليتوضأ، فإنْ  فحانت الصالةُ  (1) ي

ى خلفه من جنود صلَّ  ؛ن وأقامأذَّ  اه، وإنْ كَ ى معه ملَ أقام صلَّ  فإنْ 

 .(2)«رى طرفاهاهلل ما ال يُ 

 :مشروعية الصالة بالنعالثالثًا: 

 ، مع أنّ يف الرب بنعالهظ من الصالة حفَّ تَ من الناس يَ  كثيرٌ 

 ملسو هيلع هللا ىلصالصالة فيهما مشروعة حتى يف المسجد، ولذلك كان النبي 

ون يف صلّ يُ  هم الفإنّ  فوا اليهودَ خالِ »ي يف نعله، وقال للناس: صلِّ يُ 

 . (3)«همفافِ عالهم وال ِخ نِ 

                                  
 (.4/136غريب الحديث ). أرٍض خالية َقفرة، يعني: قِي  أرِض ( 1)

، وصححه (1971يف مصنفه ) وابن أبي شيبة (،1955) رواه عبد الرزاق (2)

 (.249) اللباين يف الرتغيب والرتهيب

 (.652) رواه أبو داود (3)
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من ر غيِّ لم يُ  ه إذا كان على حالٍ أنّ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النبي 

تكلَُّف ولْم َيُكن يَ "، قال ابن القيم رحمه اهلل: حاله لجل الصالة

ه خلعْ عل لم يَ ا للنَّ . فإذا كان البًس (1)"ا َقَدَماهُ تي عَلْيهلدَّ حالِه اِض 

  لصالة.لجل الم يلبسه  ا للنعلِ لصالة، وإذا كان خالعً لجل ا

العزيزة ممتثالً هدي  ذه السنةهب يعملفالمسلم عليه أن 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  :تحري القبلةرابًعا: 

باتفاق  ل القبلة شرط من شروط صحة الصالةاستقبا

وال تَحر  وأخطأ ى المسلم من غير اجتهاد لّ َص  فإنْ ، (2)العلماء 

 تها لم ُتقبل صالته.هَ جِ 

                                  
 (.1/192( زاد المعاد البن القيم )1)

 (.1/318البن قدامة )ُينظر المغني ( 2)
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عليه أن يتحرى القبلة فيصلي  فالواجُب ن كان يف البحر مَ و

 من الصالة قائمًا دَّ ، وال بُ (1)السفينة إذا دارت تها، ثم يدور معهَ جِ 

: ي السقوط لموج فليجلس لقوله ِش َخ  إذا إالِّ  يف الفريضة
 .(2) [16]التغابن: ٱَّ  مئ خئ حئ جئُّ

  :اتخاذ سترة يصلي إليهاخامًسا: 

رتةُ  ليأَمن مِن مرور أحٍد أمامه شيئًا المصلي يجعل  أنْ  :السُّ

أو  ،جدار أو عمود أو جذع شجرةي إلى ُيصلِّ  كأنْ  بين يديه،

صالته، عليه  أحدٌ  يقطعفال يضع أمامه شيًئا مرتفًعا قدر ذراع؛ 

إذا صّلى أحُدكْم فْلُيصلِّ إلى سْتَرٍة وْلَيْدُن »: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

 .(3)«منها، ال َيْقطِع الّشيطاُن علْيِه صالَتهُ 

                                  
 (.1/64( ُينظر الفتاوى الهندية )1)

 (.2/107( ُينظر المغني البن قدامة )2)

 (.954(، وابن ماجه )695( رواه أبو داود )3)
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وَل حُ ن استطاَع منكم أْن ال يَ مَ »وقال عليه الصالة والسالم: 

 . (1)«ٌد فْلَيفَعلقبلته أَح  ه وبينَ ينَ بَ 

وهي مِن "دة عند جمهور العلماء، ؤكَّ ة مُ نَّ رتة ُس واتخاذ السُّ 

فُّ واطر عن االنتشار، وكَ بُض الخَ ها قَ محاسن الصالة، وفائدتُ 

 .(2)"البصر عن االسرتسال حتى يكون العبد مجتمًعا لمناجاة ربه

واقتفاء أثره وامتثال ملسو هيلع هللا ىلص وال يخفى عظيم الثر يف متابعة النبي 

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: أمره، قال 
  [.31]آل عمران: َّ نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ

 :عها يف البرم  ر الصالة وَج ص  قَ سادًسا: 

 :ر الصالةص  قَ  -

  أو ال يكون. رٍ فَ َس  ا أن يكون مسافةير إلى الَبرِّ إمَّ ِس المَ 

                                  
 (.699( رواه أبو داود )1)

 (.2/152( الذخيرة للقرايف )2)
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فال ُبد من عقد النِيِّة لجل  رٍ فَ مسافة َس  فإن كانت المسافة

فر، فإْن لم ينِو السفر ومَش الرتخُّ  ى مسافَة سفٍر لم ص بُرَخِص السَّ

 .(1)يُجْز له القصر 

يسمع  كانَ و د مكانًا مسافة سفرٍ َص ينبغي على المسلم إذا قَ و

ُيجيب النداء إذا لم يشق عليه، والتساهل يف  النداء لألذان أنْ 

معة ذلك أمر غير محمود لن بعض الناس تجده يف كل ُج 

 واهلل المستعان. وجماعات عٌ فتفوته ُجمَ  !يذهب إلى رحلة

 : ع الصالةم  َج  -

ال يكون الجمع إال بين الظهر والعصر أو بين المغرب 

 .الجمع جازَ  القصرُ  جازَ  والعشاء، ومتى

 بيحة للجمع.أحد السباب المُ فالسفُر 

                                  
 (.2/190ُينظر: المغني البن قدامة )( 1)



 51 آداب وأحكام لرحالت الربيةا 

الحاجة،  -دون الَقصرِ  – ومن السباب المبيحة للجمع

لة ْح والخوف، والمطر، والربد الشديد، ونحو ذلك، فمن كان يف رِ 

له أن يجمع على أن ال يتخذ  د من نفسه حاجة للجمع جازَ َج وَ وَ 

الناس، ج عن رَ فع الحَ رَ ل ذلك مرة لِ فعَ ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ذلك عادة له، لنَّ 

بيَن الُظهِر والعصِر، ملسو هيلع هللا ىلص جمَع رسوُل اهلل »:  ابن عباس قال

يل البِن ق «والمغرِب والعشاِء بالمدينة يف غيِر خوٍف وال َمطر

تهُ »عباٍس: ما أرَد إلى ذلك؟ قال:   .(1)«أراَد أْن ال ُيحرَج ُأمَّ

 :الصالةالمتعلقة بهيات نبعض المسابًعا: 

  الصالة. حالالنهي عن مسح التراب وتسويته ( 1

ينشغل حاَل صالته بتسوية الرض من قد بعض الناس 

 َتْمَسْح وأنَت تصلِّي، ال: هنى ذلك فقالملسو هيلع هللا ىلص الحصى، والنبي 

                                  
 (.705رواه مسلم )( 1)
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إذا لم  :أي .(1)صى فإْن ُكنَت ال ُبدَّ فاعاًل، َفواحَدٌة َتْسِوَيَة الحَ 

ت الحاجة دعَ  إنْ  واحدةه مرة َسوِّ نك السجود على الرض فَ كِ مْ يُ 

  .لذلك

قال سألت   جابر لحديث ؛أفضل سحالمَ ك رْ وتَ 

الِة،  ىعن َمْسِح الَحْص  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ولو ،واِحَدةٌ قال: فيف الصَّ

َها ُسوُد ال ُتْمِسُك   :يعني ،(2)َحَدِق عنها خيٌر لك مْن مَئِة ناقٍة كلُّ

  .ئة ناقةأفضل لك من م

 .الصالة حال الجبهةمسح النهي عن ( 2

 ْح  َتْمَس الفالٍة ص إذا ُكنَْت يف"قال:  اٍس عبّ  نِ اب قال

ِك الَحْصَباءَ َجْبَهَتَك، وال َتنُْفْخ   .(3)"، وال ُتَحرِّ

                                  
 (.946أبو داود )رواه ( 1)

 (.381( وصححه اللباين يف اإلرواء )897( رواه ابن خزيمة )2)

 (.4710( رواه ابن أبي شيبة يف مصنفه )3)
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كثر الرجل من الجفاء أن يُ  إنَّ ": قال ابن مسعود  وعن

: قال عنه لفظٍ ويف  ،(1)"ح جبهته قبل أن يفرغ من الصالةْس مَ 

ح الرجل الرتاب عن ْس ومَ ، " - ر منهاوذكَ  - "من الجفاء أربعٌ "

 ."وجهه وهو يف صالته

ح الجبهة ْس االنشغال بتسوية الحصى ومَ  ويف هذا دليل على

 .هاالخشوِع في ينايف التواضع يف الصالة، وُيلهي عن

  .األرض مباشرة علىالصالة  ج منر  َح التَّ ( 3

من الّصالة على الرض دون حصيٍر أو َفرٍش، بعض الج يتحرَّ 

  .(2)ها بكم َبّرةوا بالرض فإنَّ حُ تمسَّ : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال

( أي بالرضِ  حوامسَّ قال المناوي يف شرح الحديث: )تَ 

ها )فإنَّ بينكم وبينها،  لٍ بال حائِ  الةِ روها بالصَّ باِش ، بأن تُ ًااستحباب

                                  
إرواء الغليل (، قال اللباين يف 3552( رواه النسائي يف السنن الكربى )1)

 (: صحيح موقوًفا.1/97)

 (.1707( رواه ابن أبي شيبة يف مصنفه )2)
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قتم، وفيها مشفقٌة بأوالدها، فمنها ُخلِ  كالم :يعني :(ةرَّ بَ بِكم 

، وهذا على وجه الفضِل (1)بعد الموت معادكممعاشكم، وإليها 

نة  ،والبِرِّ   .(2)وال يعني أّن َمن ترك ذلك كاَن تارًكا للسُّ

 .دلثم والسَّ لَ النهي عن التَّ ( 4

ل أْن يلَتِحف بثوبه وُيدخ :دلالسَّ وتغطية الفم، هو : مثّ لَ التَ 

  .(3)يديِه من داِخل، فيركع ويسجد وهو كذلك 

 ، وأنْ  يف الصالة لِ دْ هنى عن السَّ »أنه  ملسو هيلع هللا ىلصقد صح عن النبي و

، فإْن دعْت الحاجة لتغطية النف والفم (4)«فاهُ  ُل ُج ي الرَّ طّ غَ يُ 

 .(5)لمرض أو َبرد أو َحّر فال حرج من ذلك 

                                  
 (.3/267فيض القدير شرح الجامع الصغير )( ُينظر: 1)

 (.2/19( ُينظر: غريب الحديث للقاسم بن سالم )2)

 (.2/355( ُينظر: النهاية يف غريب الحديث والثر )3)

 (.643( رواه أبو داود )4)

 (.1/323المبدع يف شرح المقنع البن مفلح )( ُينظر: 5)
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  .الصالة إلى النار( 5

 ا نار الحطبأمّ ، أةدفَ إّما ناُر حطٍب أو نار كهرباء كالمِ والنار 

وأما ، (1)فُيكره أن تكون أمام المصلي، لنه تَشّبٌه بُعّباد النار 

 .(2)المدفأة الكهربائية فال حرج يف ذلك إن شاء اهلل 

 
 

* * * 

                                  
 (.2/427ُينظر: فتح الباري البن رجب )( 1)

 (.58فقه النوازل يف العبادات )ص( 2)
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 الخاتمة

المتنزهات والرباري والشواطئ، لها الرحالت الرتفيهية يف 

آداب مرعيٌة ينبغي الخذ هبا، وأحكام شرعية يلزم التقيد هبا؛ َمن 

أخَذ هبا وعمل بمقتضاها؛ تحقق له يف رحالته الفائدة المرجوة: 

للنفس، ومتعة لألهل واإلخوان، مع  ترويٍح و ثواٍب وأجٍر، من

ها أو ُينغصها، بقاء المودة واللفة، وال يرتتب عليها ما ُيكدر

ال يضرهبا أو بالحياة  ،وُيبقي البيئة من حولنا نظيفة جميلة

 الطبيعية فيها.

ويف ختام هذه المادة، نسأل اهلل تعالى أن تقع عنده موقع 

القبول، وأْن تقع عند الناس موقع االنتفاع والعمل، وصلى اهلل 

 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

* * * 
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