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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد:

د صلى كان يقوله نبينا حمما نوع من األدعية  هذ، و النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم كان يذكر اهلل يف كل أحواله إن ف
 :غادر البلد يريد السفرإذا اهلل عليه وسلم 

إذا استوى على بعريه خارجا إىل سفر كَّبر ثالثا مث رضي اهلل عنه ؛ كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  عبد اهلل بن عمرعن 
، اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الَّب  ﴾نني * وإنا إىل ربنا ملنقلبونر  ـــق  ــــسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له م  ﴿قال: 

لينا سفرنا هذا واطو  عنا ب عده  ، أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هوِّن ع
ر بعد الَكو ر ، ودعوة املظلوم ، وسوء املنقلب يف حو  ـوالاألهل ، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر ، 

 املال واألهل.

 وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن: آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون.

 فلم يزل يقوهلا حىت دخل املدينة.

 شرح الكلمات

 قوله )استوى على بعريه( أي استقر عليه.

، أي سبحان الذي سخر لنا هذه  * وإنا إىل ربنا ملنقلبون م ــقـــرنــــنيسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له قوله 
من اإلنسان ، وهي غري عاقلة ، ومن نعم اهلل أن سخررها  الدابة ، ولوال تسخري اهلل هلا ملا أطقنا ركوهبا ، فالبهائم أقوى

 اهلل لنا لنقضي حوائجنا ، ولو استعصت ملا قد ر اإلنسان على ركوهبا والسفر عليها.

 ثاء السفر( أي شدة السفر ومشقته.ـــــع  قوله )وَ 

 ( أي النقص بعد الزيادة ، واملقصود فساد األمور بعد صالحها.و ر بعد الَكو رـــــالـحَ قوله )

 وله )آيـ ـبون( أي راجعون.ق

 قوله المقيم للمسافر عندما يودعهما ي

اهلل صلى اهلل عليه أ َودِّع َك َكَما َكاَن َرس ول  حىت اد ن   :ل لررج ل  إ ذا أَرَاَد َسَفرا اهلل  َعنـ ه َما أنره  َكاَن يـَق ول   َرض يَ َعن  اب ن ع َمَر 
: فَـ يـ َودِّع َنا وسلم  تَـو د ع  اهللَ د يَنَك َوأَمَ »يَـق ول   .«انـََتَك َوَخَوات يَم َعَمل كَ َأس 

 .دينفرا فزوِّ إين أريد س، يا رسول اهلل  :جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال :قالرضي اهلل عنه عن  أنس  و 

 .دك اهلل التقوىور زَ  :قال

 .زدين :قال

 .وغفر ذنبك :قال
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 1.بأيب أنت وأمي، زدين  :قال

 .ر لك اخلري حيثما كنتويسر  :قال

 قوله المسافر للمقيم عندما يودعهما ي

َي اهلل  َعن ه  ل    : اهلل صلى اهلل عليه وسلمَعِن  َرس ول  َرج ٍل: أ َودِّع َك َكَما َودر قَاَل أَب و ه َريـ َرَة َرض 

تَـو د ع َك اهلَل الرذ ي الَ »  «.َوَدائ َعه  ع  يتض َأس 

 

 وسلرم تسليما كثريا.، وصلى اهلل على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه 

 هجري 1341،  ربيع األول 1وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي يف 

 ميالدي 2013،  يناير 2املوافق 

 

                                                 
 ن.ــــن  ـــحَ ــ( أي ف داك أيب وأمي ، وهي عبارة فيها تلطف وتَ بأيب أنت وأميقوله ) 1


