فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
زمستان  1399ـ شماره چهارم

آداب سفر
حجتاالسالم والمسلمین عیسی عیسیزاده

*

مقدمه

انسانها ا دوران گذشته برای برآوردن نیا های مادی و معنوی خویش ،مساافرت را
یکی ا برنامههای ندگیشان قرار میدادند .اس نیز به تأمین این نیا اساسی انسان
توجه ویژه نموده و برای انجا آن ،آداب و احکامی خااص را توصایه کارده اسات.
خداوند برای دست یافتن انسانها به خداشناسی ،معادشناسی و عبرتآماو ی ،بارهاا
آنها را به سیر و سفر همراه با تفکر و تدبّر در نشاانههای خللات و پیشاینیان دعاوت
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عاق َبة ْال ُم َكذبينر
نموده است« :قد خلت ِمن قب ِلك سنن فسيروا ِفي اْلر ِض فانظروا كيف كان ِ
بیگمان پیش ا شما نیز سنتهایی بوده و سپری شده استر پس در مین بگردید و
بنگرید که فرجا کسانی که آیات خدا را دروغ شمردند ،یگونه بوده است» .خداوند
ا مؤمنان خواسته است تا عدهای ا آنان برای کسب معارف دینی سفر کنناد و پاس
ا با گشت ،به هدایت قو بپردا ند« :پس یرا ا هر طایفهای جمعی بارای جناگ و
گروهی نزد رسول برای آموختن علم دین مهیا نباشند تا قو خود را یون به نزدشاان
دربااره
با گشتند ،بیم رسانندر باشد که [ا نافرمانی خدا] حذر کنند» 2.پیامبر اکار
اهمیت سفر فرموده است« :اگر مرد ا رحمت خدا به مسافر آگاهی پیادا میکردناد،
3
همگی بار سفر میبستندر همانا خداوند با مسافران بسی مهربان است».
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علو و فرهنگ اس می.
 .1آلعمران137 :ر نیز ر.ک :نما69 :ر غافر 21 :و 82ر عنکبوت.20 :
 .2توبه.122 :
 .3مسعود بن عیسی ابن ابیفرا ر مجموعه ورا ر ج  ،1ص .33

الف .تعریف سفر

سفر در ملابا حضر 1،به معنای بیرون شدن ا وطن خود 2و به محاا دیگاری رفاتن
است 3.همننین به معنای «پیمودن مسافت» 4و «رفتن ا جایی باه جاای دیگار» نیاز
آمده است.

5

ب .اهداف سفر

در آمو ههای دینی ،برای سفر کردن اهدافی بیان شده است که به برخی ا آنها اشااره
میشود.
 .1خداشناسی
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یکی ا آثار سیر و سفر ،تأما و تفکر در موجودات و پدیادههای عاالم خللات ،پای
بردن به قدرت خداوند و آگاهی و شناخت درباره خداوندی است کاه آنهاا را پدیاد
آورده است .خداوند در تشوی مرد باه یناین سایر و سافری ،خطااب باه پیاامبر
اکر

َ
َْ
ُ
َ
َّ ْ َ َ
َ ُْ
ْ
فرمودُ « :ق ْل ُ
سيروا ِفي اْل ْر ِض فانظ ُروا َك ْي َف َب َدأ ْال َخ ْل َق ث َّ َّالل ُه ُين ِش ُئ النشكأ اْل ِْخ َكر ر
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«[به انسانها] بگو تا باه سایر و سافر بپردا ناد و تفکار کنناد کاه خداوناد یگوناه
مخلوقات را آفریدر پس [خداوند آفریننده این عالم] قادر است جهاان آخارت را نیاز
پدید آورد».
 .2معادشناسی

یکی ا آثار ار شمند سفر همراه با تأما و تفکر در مخلوقات ،آگاهی به عالم آخارت
است .در ینین سفری است که آدمی با مشاهده پدیادهها و موجاوداتی کاه خداوناد
آنها را ا نیستی به وجود آورده است ،میتواند معاد را دریابد که خداوناد همانگوناه
 .1علیاکبر دهخدار لغتنامهر ج  ،8ص .12051
 .2محمد بن مکر ابنمنظورر لسان العربر ج  ،6ص .276
 .3محمد معینر فرهنگ فارسیر ج  ،2ص .1888
 .4اسماعیا بن حماد الجوهریر الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیهر ج  ،1ص .318
 .5حسن انوری و دیگرانر فرهنگ بزرگ سخنر ج  ،5ص .4193
 .6عنکبوت.20 :

که درختان مرده در فصا مستان را در فصا بهار نده میکند و شکوفا میسا د ،باا
همین قدرت میتواند موجودات مرده در عالم قیامات را ناده کناد .خداوناد بارای
یناین توصایه فرماوده اسات[« :باه
دستیابی بشر به ینین آگاهی به پیامبر اکار
انسانها] بگو تا به سیر و سفر بپردا ند و تفکر کنند که خداوند یگونه مخلوقاات را
آفریدر پس [خداوند آفریننده این عالم] قادر است جهاان آخارت را نیاز پدیاد آوردر
1
یرا او بر انجا هر کاری توانایی دارد».
 .٣عبرتآموزی

یکی ا آثار سفر که میتواند تأثیر فراوانی در ندگی انسان داشته باشد ،عبرت گرفتن
ا سرگذشت پیشینیان است .خداوند در یند آیه قرآن باه ایان نکتاه اشااره کارده و
انسانها را درباره عبرت گرفتن ا سرانجا پیشینیان با خواست کرده و فرموده است:
َ
َ ُ َّ َ
ََُْ ُ َْ َ َ
ْ َْ
ً ََ ْ َ ُ
ذين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْ ر 2آیا [مخالفان دعوت تاو]
عاقبة ال
«أ فل يسيروا ِفي اْلر ِض فينظروا كيف كان ِ
در مین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش ا آنها بودند ،یه شد».
آداب سفر

 .4دانشافزایی

فرماوده اسات:
یکی ا آثار سیر و سفر ،دانشافزایی استر ینانکاه پیاامبر اکار
ً
ًْ
ُ
ْ
«س ِاف ُروا ف ِإ َّنك ْم ِإ ْن ل ْم تغ ُموا ماَل أف ْد ُت ْم عقَلر 3سفر کنید ،پس اگار در سافر ماالی باه یناگ
نیاورید ،به حتم اندیشه شما فزونی خواهد گرفت» .خداوند نیز در قرآن مؤمنان را باه
4
کوچ کردن ا وطن برای دانشاندو ی و کسب معارف دیان دعاوت کارده اساتر
ینانکه حضرت موسی پس ا طی سفر طوالنی و سخت ا حضارت خضار
5
تلاضا کرد تا بخشی ا آموختههایش را به وی آمو ش دهد.
 .5کسب روزی

اما صاد

درباره سفر کردن با هدف کسب رو ی فرموده است« :سافر کنیاد تاا

 .1همان.
 2یوسف.109 :

 .3فضا بن حسن طبرسیر مکار االخ
 .4توبه.122 :
 .5کهف 62 :و .66

ر ص .24
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رو ی برگیرید» 1.همننین فرموده است« :مسافرت کنید و غنیمات ببریاد» 2.خداوناد
َّ ُ
نیز در قرآن مؤمنان را به این مسأله تشوی کرده و فرموده استَ « :فكإذا ُقِ َ
كي ِت الصكال
ِ
ِ
َْ
َُ
َ َْ
ْ َ ْ
ِ ِل َّالل ِه؛3و یون نماا پایاان گیارد ،در ماین پراکناده
فانت ِش ُروا ِفي اْل ْر ِض َو ْابتغوا ِمن ف
شوید (سیر و سفر کنید) و ا فضا و ر خدا جویا شاوید» .در توصایههای پیاامبر
به اما علی نیز به این مسأله توجه شده استر ینانکه فرموده است« :یاا
اکر
علی! بر مرد عاقا سزاوار نیست که قصد سیر و سفر کند ،مگر در سه ییز [که] یکی
4
ا آنها برای تحصیا معاش است».
ج .آداب سفر

اس
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آداب ار شمندی برای پیش ا سفر ،هنگا سفر و پایان سفر بیاان کارده اسات

که به آنها اشاره میشود.
 .١آداب پیش از سفر

در آمو ههای دینی ،توصیههای ار ندهای برای پیش ا شرو سفر آمده است کاه باه
برخی ا آنها اشاره میشود.
ـ وصیت کردن

با توجه به اینکه حادثه خبر نمیکند و بعضی سفرها نیز خطراتای را باه هماراه دارد،
شایسته است انساانی کاه قصاد سافر داردر بادهکاریهای خاود را پرداخات کناد،
امانتهای دیگران را برگرداند و وصیتنامهای تنظایم کناد .اماا صااد

فرماوده

5

است« :کسی که بر مرکب سوار شد ،باید وصیت کند».
 -خداحافظی

در سخنی ا رسولخدا

آمده است« :شایسته است که وقتای مسالمان قصاد سافر

 .1علی بن حسا الدین متلی هندیر کنز العمالر ج  ،6ص .701
 .2همان
 .3جمعه.10 :
 .4محمد بن علی صدو ر کتاب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص .356
 .5محمد بن یعلوب کلینیر الکافیر ج  ،4ص .542

میکند ،برادرانش را آگاه نماید» 1.همننین آن حضرت فرموده است« :هار گااه سافر
میکنید ،با برادران دینی خود خداحافظی کنیدر یارا خداوناد در ساایه دعاای آناان،
برایتان برکت قرار میدهد» 2.اما علای

نیاز فرماوده اسات« :هنگاا مساافرت باا

برادران دینی خود ودا کنید [و آنان را معطا نکنید]ر یارا کاه مساافر بایاد بارود و
3

بدرقهکننده نیز باید برگردد».
 -انتخاب روز مناسب

یکی ا آدابی که قبا ا سفر به آن توصیه شده است ،انتخااب ماان مناساب اسات.
همه مانها و رو ها ،رو های خداستر اما بعضی اعمال در رو های خااص آثاار و
برکات بیشتری دارد .ا همین روسات کاه اماا صااد

فرماوده اسات« :در رو

سهشنبه مسافرت کنید و حوائج خود را در این رو جستجو کنیدر یارا در ایان رو ،
خداوند آهن را برای حضرت داود

در سفر رفتن فرموده است« :پیاامبر

رو پنجشانبه مساافرت میکارد و

میفرمود :رو پنجشنبه ،رو ی است که خدا و رسولش و فرشتگانش ،آن را دوسات
دارند».

5

آداب سفر

پیامبر

نر کرده است» 4.اما باقر

نیز دربااره آداب

شنبه نیز ا دیگر رو هایی است که برای شرو مسافرت مناسب استر ینانکه اماا
صاد

فرموده است« :کسی که قصد سفر دارد ،پس رو شنبه سافر کناد کاه اگار

سنگی در رو شنبه ا جایش کناده شاود ،هار آییناه خداوناد آن را باه مکاانش بار
6

میگرداند (کنایه ا اینکه شنبه رو خوبی برای مسافرت است)».
ـ انتخاب زمان مناسب

یکی ا توصیههای اهابیت

برای شرو سفر ،انتخاب مان مناساب بارای سافر

 .1همان ،ج  ،2ص .174
 .2ج لالدین سیوطیر الجامع الصغیرر ج  ،1ص .89
 .3محمد بن علی صدو ر کتاب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص .275
 .4محمد بن محمد مفیدر المزارر ص .58
 .5محمد بن علی صدو ر کتاب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص .266
 .6همان ،ص .58
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استر ینانکه در روایت آمده است« :هر گاه قصد سفر داشتی ،ینان برناماه حرکات
خود را تنظیم کن که در اول یا آخر رو حرکت کنی و در نیمه رو فرود آیای و نیاز
آخر شب حرکت کن و ا سیر در اول شب بپرهیز» 1.پیامبر اکر
ُ

ْ

َّ

ْ

نیز درباره ماان

َّ

مناسب سفر فرموده است« :عل ْيك ْم ب َّ
الس ْي ِر ِبالل ْي ِل ف ِإ َّن اْل ْرض ُتَّوى ِبالل ْي ِلر 2بر شاما بااد باه
ِ

سفر در شبر یرا مین در شب بهتر طی میشود».
با توجه به پیشرفت ابزار اط

رسانی در عصر حاضر ،شایسته اسات پاس ا کساب

اط عات ال درباره شرایط جوی و ترافیکی ،مان مناسبی برای سفر تعیین گردد تاا
ا پیشامد هر نو حادثه و مشک ت پیشگیری شود.
 -تهیه زاد و توشه

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

اما صاد

درباره تهیه اد و توشه راه سفر فرموده اسات« :ا نشاانههای شارافت

مرد این است که به هنگا سفر ،آذوقه پاکیزه (ح ل) تدارک ببیند» 3.همننین فرماوده
است« :هر گاه به سفر میروید ،سفره پر ا طعا تدارک ببینید» 4.اماا صااد
درباره سیره اما سجاد

نیاز

در تهیه اد و توشه سفر فرموده است« :اما ساجاد

هار

گاه به سفر حج و عمره مشرف میشد ،ا بهترین خوراکیها مانناد باادا  ،شاکر ،آرد
بدون سبو

5

و شیرینی با خویش همراه میبرد».

 وضو گرفتن70

یکی ا آداب قبا ا شرو سفر ،وضو گرفتن است .در سیره پیامبر خدا
است که آن حضرت هر گاه میخواست سفر کند ،وضو میگرفت.

نلا شده

6

 -دعا کردن

یکی ا آداب قبا ا سفر که به آن توصیه شده است ،دعا کردن است .اماا رضاا
 .1سعید بن هبة هّال قطبالدین راوندیر الدعواتر ص .295
 .2محمد بن علی صدو ر کتاب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص .266
 .3احمد بن محمد برقیر المحاسنر ج  ،2ص .360
 .4همان.
 .5همان.
 .6اسماعیا بن عمر ابنکثیر الدمشلیر السیرة النبویةر ج  ،2ص .222

درباره ار ش این عما خطاب به یکی ا اصحابش فرمود:

َّ
وقتی اراده سفر و حضر کردی و خواستی ا منازل خاارج شاوی ،بگاوِ « :ب ْس ِهم الل ِهَ،
ُ َّ َّ
َّ
َّ
ُ َّ
َّ ُ َّ
َّ ْ ُ
الشهيا ُ
ين،
آم ْ ت ِبالل َِ ،توكلهت علهى الل ِهَ مها شهاء الل ُهََ ،ل ح ْهول و َلق َّهوة ِإَل ِبالل ِهَ فتلقهاه
ِ
ْ
ُ ُ
َّ
ُ ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
فت ْ ص ِرف ،و تض ِر ُب المَل ِئكة ُو ُجوهها ،و تقول :ما س ِبيلك ْم عل ْي َِ و قد س َّمى اللهَ و آمهن ِب ِهَ و
ُ َّ َّ
َّ
َّ
توكل عل ْي َِ ،و قال :ما شاء الل َُ َلح ْول و َلق َّوة ِإَل ِباللهَ» .وقتی ینین گفتی ،شیاطین ا تاو
دور میشوند و فرشتگان به یهرههای شیاطین می نند و میگویند شما را باه او یاه

کار که او نا خدا را برده و به او پناه برده و بر او توکا کارده و آن ذکار را بار باان
جاری کرده است.

امیرمؤمنان علی

1

نیز هنگا سفر این ینین دعا میکرد:

ْ
ْ
ْ ْ
ُ
ْ
َّالل ُهم أ ْنت َّ
الصاح ُب فَ َّ
السف ِر و أنت الخ ِليفة ِفَ اْل ْه ِل و َل ي ْجم ُع ُهما غ ْي ُهرَ ِْل َّن ال ُم ْسهتخلف
ِ ِ
ْ ً
ون ُم ْست ْصح ًبا و ْال ُم ْست ْصح ُب َل ي ُك ُ
َل ي ُك ُ
ون ُم ْستخلفار 2بارالها ،تو یاار سافر و جانشاین
در خانوادها هستی و کسی جز تو قدرت بر این دو کار را نداردر یر برای جانشاین،

 -خواندن نماز

آداب سفر

توانایی همراهی با مسافر نیست و همراه مسافر هم قدرت جانشینی ندارد.

یکی ا توصیههای قبا ا آغا سفر ،خواندن دو رکعات نماا اسات .رساولخدا
درباره ار ش این عما فرموده است« :اگر کسی قبا ا آغا مسافرت در خانه خود و
در حضور اها و عیال خویش دو رکعات نماا گازارد ،هایچ ییازی نمیتواناد باا
فضیلت آن عما برابری کند و جای خالی او را در خانواده اش پر میکند» 3.همننین
آن حضرت فرموده است« :برای کسی که قصد مسافرت کرده است ،هایچ جانشاینی

َّ
ِّ
در خانواده بهتر ا دو رکعت نما نیستر اگر هنگا سفر اینگونه دعا کند :الل ُههم ِإنهَ
ُ
ْ ْ ُ ْ
ْ
هالَ و ذ ِّر َّي ِتهَ و َُ ْنيها و ِآخر ِتهَ و أمهان ِتَ» 4.نلاا اسات ماردی
أستو َِعك نف ِسَ و أه ِلهَ و م ِ
 .1محمد بن یعلوب کلینیر الکافیر ج  ،2ص 544و .543
 .2محمد بن حسین شریف الرضیر نهجالب غهر تصحیح صبحی صالحر خطبه .46
 .3علی بن حسا الدین متلی هندیر کنز العمالر ج  ،6ص .713
 .4محمد بن علی صدو ر کتاب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص « :271خدایا جانم ،اهلم ،مالم ،ذریاها ،
دینم ،دنیایم ،آخرتم ،امانتم و عاقبت اعمالم را نزد تو به ودیعه میسپار ».

71

رسید و عرض کرد« :من قصد سفر دار و وصیتنامها را نوشتها .

خدمت پیامبر

آن را نزد کدا یک ا پدر ،پسر یا بارادر بگاذار ؟» حضارت ضامن تأییاد کاار او
فرمود« :کسی که آماده سفر است ،بهترین ییزی که جانشین او خواهد بود ،این است
که یهار رکعت نما در خانهاش بخواند و در هر رکعت ،حماد و قاا هاو ه ّال احاد
ْ ْ
َّ ِّ
هاجعل ُه َّن خ ِليف ِتهَ ِفهَ أ ْه ِلهَ و
بیاورد و بعد این دعا را بخواند :الل ُهم ِإنَ أتق َّهر ُب ِب ِه َّهن ِإل ْيهك ف

هالَ» .سپس فرمود« :این یهار رکعت نما  ،جانشین او در خانه ،مال و اهاا اوسات
م ِ
1

تا با گردد».

 -خواندن بعضی از سورههای قرآن

یکی ا توصیههای قبا ا شرو سافر ،خوانادن بعضای ا ساورههای قارآن اسات.
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

رسولخدا

درباره فایده این عما فرموده اسات« :هار کاس هنگاا مساافرت ،در

آستانه خانهاش  11مرتبه ساوره توحیاد را بخواناد ،خداوناد نگهباان او در آن سافر
خواهد بود تا اینکه به خانهاش برگردد» 2.اما صاد
3

با قرائت آیةالکرسی آغا کن».
 -صدقه دادن

یکی ا توصیههایی که قبا ا آغا سفر در آمو ههای دینی به آن سفارش شده است،
صدقه دادن است .اما صاد
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نیز فرموده است« :سافرت را

فرموده است« :سفرت را با صدقه آغا کان» 4.پاس

ا صدقه دادن نیز این دعا را بخواندَّ « :الل ُه َّم إ ِّنهَ ْاشهتر ْي ُت بههذه َّ
الصهدق ِة سهَلم ِتَ و سهَلمة
ِ ِِ
ِ
ِّْ
ِّ
ْ
َّ
ْ
ِّ ْ
ِّ ْ
ْ
سف ِر و ما م ِعَ الل ُه َّم ْاحفظ ِ َ و ْاحفظ ما م ِعَ و سلم ِ َ و سهلم مها م ِعهَ و بلغ ِ هَ و بلها مها م ِعهَ
ْ
ْ
5
يل».
ِببَل ِغك الحس ِن الج ِم ِ
 .1علی بن موسی ابنطاوو ر األمان من اخطار األسفار و اال مانر ص  43و .44
هبةال قطبالدین راوندیر الدعواتر ص .294
 .2سعید بن
هّ
ْ

ْ ْ

ْ ُ

 .3محمد بن یعلوب کلینیر الکافیر ج  ،4ص « :283افت ْح سفرَ ...و اقرأ آية الك ْر ِسَِّ».
 .4همانْ « :افت ْح سفرَ ب َّ
الصدق ِة».
ِ
 .5علی بن موسی ابنطاوو ر األمان من اخطار األسفار و اال مانر ص « :28خداوندا من با این صادقه،
س مت خود و سفر و هر آننه را همراه دار  ،ا تو خرید  .بار خدایا ،مرا وهر آنناه را هماراه دار ،
محفوظ بدار و ا نعمت س متی برخوردار گردان و خود و هر آننه را دار  ،باه سا مت باه ماوطن و
کاشانها با گردان».

 -همراه داشتن لوازم مورد نیاز

با توجه به شرایط فصلی ،جغرافیایی و مدت سفر ،همراه داشتن لاوا ماورد نیاا ا
آداب سفر است .اما صاد

فرموده است« :للمان خطاب به فر نادش گفات :ای

فر ند ! هر گاه عا سفر هستی ،وسایلی ا قبیا شمشیر ،یکماه ،عماماه ،کمربناد،
لیوان و دیگر وسایا شرب ،نخ و سو ن و داروهایی که برای خود و همراهانت مفید
است ،همراه داشته باش» 1.اما علی

نیز درباره سیره پیامبر خدا

نلا کرده است

که وقتی به سفر میرفت ،شش وسیله را به همراه خود میبرد :شیشه[روغن] ،قینای،
سرمهدان ،آینه ،شانه و مسواک».

2

 .2آداب هنگام سفر
الف) گفتن ذکر
 -هنگام سوار شدن بر مرکب

ْ
َّ
میگذاشت ،میفرمودُ « :س ْب َ
حان َّال ِذ َس َّخ َر َلنا هذا َو مكا ُكنكا َل ُكه ُمق ِكر ِنين» .ساپس  7باار

تسبیح و  7بار حمد و  7بار خدا را تهلیا (ال اله اال ه ّال) میکرد 3.قرآن نیز در داساتان
حضرت نوح

آداب سفر

در سیره اما صاد

نلاا شاده اسات کاه هار گااه آن حضارت پاای در رکااب

به دعا خواندن آن حضرت اشاره میکند که پس ا اساتلرار خاود و

همسفرانش ،ا سوی خداوند فرمان یافت تا به حمد خدا بپردا د و ا او بخواهاد تاا
آنان را در نلطهای بابرکت فرود آورد 4.آن حضرت به همراهانش گوشازد کارده باود
5

که روان شدن کشتی و لنگر انداختن آن ،تنها با نا خداوند انجا میپذیرد.
 -خواندن قرآن هنگام رسیدن به اماکن خطرناک

اما صاد

در این باره به ابراهیم بن نعیم فرموده است« :هار گااه باه منزلای وارد

شدی و ا آن خوفناک بودی ،این آیه شریفه را ت

كد َخ َل ص ْ
وت کنَ :ر ِّب َأ ْدخ ْلني ُم ْ
كد َو
ِ ِ
ِ

 .1محمد بن یعلوب کلینیر الکافیر ج  ،8ص .303
 .2نعمان بن محمد ابنحیون مغربیر دعائم االس ر ج  ،1ص .118
 .3محمد بن علی صدو ر کتاب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص .472
 .4مؤمنون 28 :و .29
 .5هود.41 :
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ْ َ َْ ْ ً َ
ً
ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ
َ ْ ْ
يرا» .سپس فرمود« :هر گاه یشامت
اج َعل ِلي ِمن ل ُدنك ُسلطانا ن ِص
صد و
أخ ِرج ِني مخرج ِ
1

به ییزی افتاد که ا آن ترسیدی ،آیةالکرسی بخوان».
ب) خواندن دعا
 -هنگام رسیدن به مقصد

رسولخدا

در این باره به اما علی

فرموده است« :وقتی در سفر باه سار منازل

ً
ْ
ْ
ً
َّ
ْ
ملصد رسیدی ،بگو :الل ُهم أ ْن ِزل ِ َ ُم ْ زَل ُمباركا و أ ْنت خ ْي ُر ال ُم ْ ِز ِلين ُت ْرزق خ ْير ُه و ُي ْدف ْي ع ْ هك شهر ُه.

شرش برطرف».
با این دعا خیرات آن مکان رو ی تو میشود و ّ

2

 -هنگام دیدن شهر

رسولخدا

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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در این باره فرموده است[« :هنگا سفر] وقتی قصد رفت باه شاهری را

ُ
َّ
ُ
َّ ِّ
داشتی ،هنگامی که آن شهر را دیدی ،بگو :الل ُه َّم ِإنَ أ ْسألك خ ْيرها و أ ُعوذ ِبك ِم ْن ش ِّرها الل ُههم
3
ح ِّب ْب ا ِإلى أ ْه ِلها و ح ِّب ْب َ ِال ِحَ أ ْه ِلها ِإل ْي ا».
ج) باخبر کردن خانواده از برگشت در شب

رسولخدا

ا با گشت به خانه در شب نهی کرده است ،مگر آنکه اها خاانواده را

ا با گشت خود باخبر کند 4.در سیره آن حضرت نیز وارد شده است که جاز در رو
و پس ا برآمدن آفتاب ،ا سفر با نمیگشت.

5

د) همراه داشتن تربت امام حسین

مانی که اما صااد

وارد عارا شاد ،مارد اطاراف آن حضارت را گرفتناد و

پرسیدند« :ای آقای ما! همانگونه که تربت اما حسین
است ،آیا میتواند ا هرا

شفای هر نو درد و آفتای

و وحشت نیز امانبخش باشد؟» .اما

 .1احمد بن محمد برقیر المحاسنر ج  ،2ص .367
 .2محمد بن علی صدو ر کتاب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص .298
 .3همان ،ص  298و ..299
 .4همان ،ص .300
 .5علی بن حسا الدین متلی هندیر کنز العمالر ج  ،6ص .734

فرمود:

آری ،هر گاه کسی ا شما بخواهد ا هر خوف و بیمای مصاون بماناد ،تسابیحی ا
تربت بردارد و سه بار دعاای لیلاة المبیات 1را در بساتر خاود بخوانادر آنگااه آن را
ببوسد و بر یشم گذارد و بگوید :اللهم إنی اسئلک . ...پس آن را در جیبش بگاذارد.
اگر این کار را در صبح بکند تا شب در امان خداست و این کار را در شب بکناد تاا
صبح در امان خدا خواهد بود.

2

هـ) مواظبت از هزینه سفر

یکی دیگر ا نکات مورد توجه در سفر ،حفاهت و نگهداری ا وسایا و هزیناههای
سفر است .صفوان جمال میگوید:
به اما صاد

گفتم« :وقتی با خانوادها به سفر حج میرو  ،خرج سفر را به کمار

میبند » .اما

فرمود« :بسیار خوب است .پدر میفرمود :ا قوت مسافر است کاه

خرجی خود را نگهداری کند» 3.در روایت دیگری علی بن اسباط میگوید« :باه اماا
صاد

عرض کرد  :همراه من درهمهایی اسات کاه دارای تصاویرند و مان نیاز

اما

فرمود :مانعی نداردر مگر نه این است که آنها خرجی سافر توسات و پاس ا

آداب سفر

محر هستم .آنها را در همیانم قرار داده و آن را به کمر میبند [آیا اشکالی نادارد؟]».
خدای عزوجا اعتماد تو بر آنهاست؟».
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 .1دعای لیلة المبیت ،دعایی است که امیرمؤمنان علی
قرائت کرد .شیخ عبا

در شبی که به جای پیاامبر

خوابیاد ،آن را

قمی این دعا را در مفاتیحالجنان و در تعلیب نما صبح ذکر نموده است.

 .2علی بن موسی ابنطاوو ر األمان من اخطار االسفار و األ مانر ص.47
 .3محمد بن علی صدو ر کتاب من الیحضره الفلیهر ج  ،2ص .280

فهرست منابع

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
76
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 .5انوری ،حسن و دیگرانر فرهنگ بزرگ سخنر تهران :سخن1381 ،ش.
 .6برقی ،احمد بن محمدر المحاسنر تصحیح ج لالدین محدثر یا دو  ،قام :دار
الکتب االس میه. 1371 ،
 .7الجوهری ،اسماعیا بن حمادر الصحاح تاج اللغه و صاحاح العربیاهر باه کوشاش
العطارر بیروت :دار العلم للم یین. 1407 ،
 .8دهخدا ،علیاکبرر لغتنامهر تهران :انتشارات دانشگاه تهران1372 ،ش.
 .9سیوطیر ج لالدین عبدالرحمن ر الجامع الصغیرر بیروت :دار الفکر. 1401 ،
 .10شریف الرضی ،محمد بن حسینر نهجالب غهر تصحیح صبحی صالحر یاا اول،
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