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ترالحاج    » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداک
 ٢٠١٤مارچ ٠٧

  

  مسافر بامشايعت 
  :مشايعت 

باکسی ياری کردن ، ) از ع ، ا مص ) (  ی ع –م ی ( مشايعت :    دھخدا آمده است  غتنامۀلدر تعريف مشايعت  در 

  .چند قدم ھمره کسی رفتن برای رخصت 

  . معنی  بدرقه کردن  آمده است ه ب) مشايعة ، مص م . ع ) ( م  ، ی ع ( ھمچنان مشايعت در فرھنگ معين  

ن  وھکذا بدرقه کردن  مسافتی دنبال پيروی کردن ، در پی کسی رفت( معنی  ه ب: ولی مشايعت  در فرھنگ  عميد 

  .تعريف گرديده است )  مسافر  با مھمان رفتن

  

  :اھميت سفر 

   اين حاالت پروردگار با عظمت دستور میۀتذکر رفته ، در ھم»  سيرواۀ « ن  پنج بار کلمـأدر قرآن عظيم الش

  . فرمايد که به سير و سفر در روی زمين  بپردازيد 

قُْل سيُروا ِفی اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدأَ اْلَخْلَق ُثمَّ هللاُ  « فرمايد   ، می٢٠ /ت  عنکبوت آيۀر سورن   دأقرآن عظيم الش

ْشأََة اآْلِخَرَة إِنَّ َهللا َعلى در زمين بگرديد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز «: بگو»  ٍء َقديرٌ   ُكلِّ َشیْ  ُيْنِشُئ النَّ

  » !كند؛ يقيناً هللا بر ھر چيز توانا است جھان آخرت را ايجاد مى) به ھمين گونه( خداوند كرده است؟ سپس

 تا سفر به اشخاصی صورت بپذيرد، که آورندعمل ه فرمايد که کوشش ب دين مقدس اسالم به پيروان خويش ھدايت می

  . زينت  انسان باشد ۀماي

 اخالقي خوب و سالم داشته باشند يش انتخاب نمايد که انسان کوشش کند تا در مسافرت اشخاصی را ھم سفر خو

  . برخورد ورفتارش  آموزنده باشدۀو از نظر خلق و خو نمونه وشيو وآراسته به نيکي ھاباشند

ی اخالق  پسنديده  باشد ،  تا ھمراھي با آنھا زينت بخش وجود انسان گردد  وبه رشد روحي و رواني انسان کمک دارا

  . نکند که شأن و منزلت او را کاھش دھندبا کساني سفر. کند

  

  : عادات مشايعت در افغانستان 

د ويا به بپردازخواھد به مسافرت  که کسی می  زمانی عادت طوری است،در کشور عزيز ما در برخی از مناطق

که  به اصطالح سر راھی ، زمانی وردن تحايف وآدوستانش در ضمن خدا حافظی و اصطالح مسافر شود ، اقارب و
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 شود ، به پشت مسافر آب انداخته وبه اصطالح مسافر  را  به آب  صفا رخصت می مسافر از در خانه بيرون می

  .نمايند

 در جلورا اسپند دود کرده،   گردد، دوستان واقارب  شان  آن  خويش بر میۀخانه که مسافر دوباره ب ھمچنان زمانی

د که زنن  شده است که در زيادتراز موارد،  دست به چنان  اعمال میهحالل نموده وھکذا ديدپايش، گاو، گوسفند مرغ  

  .گونه اساس وبنيادی نمی باشد  ی ھيچدر شرع اسالمی ودينی دارا

  ! خوانندۀ محترم 

 هللا تعالی که حافظ و حمايت کنندۀ  واقعی زجه عرض برسانم که به خواھم با تمام صراحت وصداقت خدمت شما ب می

نموده ، انجام ھمچو اعمال    کمک ومساعدت ننجام اينگونه اعمال در حفظ وسالمتی مسافراباشد ،  وحقيقی انسان  می

راه انداختن ھمچمو ه وبالعکس ب. سازد گردد ونه تسھيالتی را برای مسافر مساعد می نه در سفر مسافرمفيد واقع می

خدا حافظی ومشايعت از مسافر اعمال برای مسلمان الزم است در . دان انسان را مرتکب شرک ھم ميگردیاعمال

که ھم برای  اعمالی. کيد وارشاد گرديده استأ را انجام دھد که در سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر آن تیواصول

 ازھمين اعمال سنت و دارای اجربرای یدراين نوشته به بخش. ی گرددئبرای مدعوين ثواب کمامسافر مفيد باشد وھم 

   .دارم  تحت تحليل وارزيابی قرار داده، وخدمت خوانندگان  محترم تقديم میرا ين مسايل ا ازی بخشمسلمان متمرکزشده

  

  :  مسافر در لحظات خداحافظي-

أستودع هللا دينك وأمانتك وخواتيم  « :گويد شود ، در حين خداحافظی می که از خانه بيرون می مسافر در لحظاتی

 :و كساني كه مقيم ھستند به او جواب بدھند. »سپارم ارھايت را به هللا  ميمن دين و امانت و سرانجام ك«. »عملك

السلسله الصحيحه . (»شوند سپارم كه امانتھايش ضايع نمي ي ميئشما را به خدا«. »أستودعكم هللا الذي ال تضيع ودائعه«

)١۴ ،١۵ ،١۶ .(  

  

  :اعمال قبل از سفر

 غاز به سفر میآوردن نماز استخاره  قبل از آ یجاه ام  دھد عبارت از برا قبل از سفرانج  که مسافر  آنیيکی از اعمال

باشد ، ھمچنان تعدا د کثيری  از علماء بدين  عقيده اند  ، که يکنفر که نيت سفر  را داشته باشد ، مطابق ارشادات پيامبر 

  .صلی هللا عليه وسلم ، بايد قبل از سفروصيت نامه خويش را بنويسد 

  

 آن وصيت کند جايز نيست که دو ۀبراي مسلماني که مالي دارد و بايد دربار: فرموده است    عليه وسلمپيامبر صلی هللا

  ).٢٧٣٨(بخاري  .»که وصيتش را نوشته باشد او بگذرد بدون اين شب بر

ل مواجه ش به مشکدر غياببگذارد، تا فاميل واوالد ھايش ی جاه  خويش بۀ مسافر بايد مال و پول كافي براي خانواد-

  .د ننشو

بِْسِم هللاِ تََوكَّلُت َعلَى هللاِ، اللَّھُمَّ إِنِّي أُعوُذ بَِك أْن أِضلَّ  «:خواند ه موقع ترك خانه و منزل اين دعا را با تمام اخالص  مي -

، أَْو أْظلَِم أَْو أُْظلََم، أَْو أْجھََل أَْو يُْجھََل َعلَ  ، أَْو أَِزلَّ أَْو أَُزلَّ   . »يَّ أَْو أَُضلَّ

  :خواند  شود ، اين دعا را می وقتى مسافر سوار  وسايل ترانسپورتی می -

ُ َكاَن، َوَما لَْم يََشأْ لَْم يَُكْن بِسْ « ِ، َما َشاَء هللاَّ َّ ةَ إاِل بِا َر لَنَا ھََذا َوَما ُكنَّا لَهُ « ِم ّهللا َوّهللاُ أْكبَر َوال َحْوَل َوال قُوَّ ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

  .»ُمْقِرنِينَ 

چون پيامبر صلي هللا عليه وسلم . داند  كروه میمرا ي ئسفركردن به تنھا فھم اسالم  در مورد مسافرت  ھمين است که  -
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ي و در شب سفر ئھرگز به تنھا. دانم، بدانند ن مياگر مردم آنچه را كه من در مورد تنھا سفركرد«: فرموده است

  ).٢٩٩٨(بخاري  .»كردند نمي

  .دازند كه زنان بدون محرم به سفر بپر  در دين مقدس اسالم  نھي شده از اين-

آمد كه پيامبرصلی هللا عليه وسلم در روزھاي غير از پنجشنبه    پيش مياً  پنجشنبه مستحب است، ندرت سفر در روز-

  ).٢٩۵٠(بخاري  .بخواھد سفر برود

  . و سفر كردن بعد از اذان روز جمعه جايز نيست-

َك فِي نُُحوِرِھْم، َونَُعوُذ بَِك ِمْن اللَّھُمَّ إِنَّا نَْجَعلُ  «:در صورت احساس خوف و خطر از بعضى انسانھا، اين دعا را بگويد -

، رسول اكرم صلي هللا عليه »يمورآ ه از شرارت آنان به پناه تو مىخداوندا تو را در دلھاى آنان قرار داد» «ُشُروِرِھمْ 

  .وسلم موقع خطر از انسانھاى شرور، ھمين دعا، را خوانده است

منظور آن سفر صورت گرفته ، در صورت ممکن به زوترين ه بی که سفر  ئمستحب است پس از انجام واتمام كارھا -

  .فرصت ، به خانه واھل بيت  خويش باز گردد و نبايد سفر خود را به دازا بکشاند 

اي از عذاب  سفر گوشه«: در حديثی  از ابوھريره رضي هللا عنه روايت شده است كه پيامبر صلي هللا عليه وسلم فرمود

زود به اھل  ) كارھايت که انجام يافت (كند، پس ھرگاه كه نيازت برآورده شد  و خواب منع مياست، شما را از غذا و آب

  ).١٩٢٧(و مسلم ) ١٨٠۴(بخاري  .» خويش باز گرديدۀخانواد

كه شبانه در خانه  چون پيامبر صلي هللا عليه وسلم نھي كرده از اين.  مكروه است كه مسافر ھنگام شب به خانه برسد-

  . )متفق عليه . (خود را بزند

علت نھي پيامبر صلی هللا عليه وسلم در عودت مسافر از طرف شب بخانه ،آشفتگي و سراسيمگي خانواده است ولي اگر 

شود، چون  گردد، ولو که از طرف شب ھم باشد ، اين امر ، داخل در نھي نمي به آنھا خبر داده باشد كه چه وقت برمي

 منظور دانرود، ھدف اساسی اين تدبير اسالم ب ا زوال آن معلول نيز از بين مينھي با توجه به نص حديث است، و ب

  .  اعضای فاميل  بر ھم نخورد ۀاست که فاميل در اضطراب وسراسيمگی قرار نگيرد ، وآرامش شبان

ه ش بکوش  مسافر بايد ھميشه در صورت ممکن با اھل خويش در تماس باشد ، وست که  اوالً آن اين امر ۀحکمت وفلسف

  ۀخصوص  ھنگام شب وارد خانه در برگشتن از سفر بدون اطالع قبلى وب که ممکن باشد، رد ، در صورتیآعمل  

  . خويش نشود 

  . گير نشوند رد تا  به نحوى اھل خانه را از آمدن خود مطلع سازد ،  تا اھل خانه غافلآعمل ه کوشش اعظمی ب

،  خويش برگرددۀ هللا عليه وسلم اين است كه وقتي مسافر  از سفر  به خان ارشادات ديگر  پيامبر صليۀھمچنان  از جمل-

دھد ، در صورت ممکن خواندن  دو رکعت نماز خواه در مساجد باشد ويا خانه را فراموش  اولين کاری که انجام می

  .نکند 

ه خير وسالمتی  از سفر به شود که ب ورده میآ یجاه عنوان نماز  شکرانه و سپاس است که توسط مسافر به اين نماز ب

  . خويش بر گشته است ۀخانه واھل خان

که پيامبر صلی هللا عليه  اين نماز دو رکعتی سنت پيامبرصلی هللا عليه وسلم است، در روايت اسالمی آمده است زمانی

  .برد می نموده و سپس به خانه اش تشريف ءگشت ابتداء در مسجد دو رکعت نماز شکرانه ادا وسلم از سفر برمی

در مشروعيت اين نماز ھيچ اختالفی بين   ادای اين دو رکعت نماز را  فرموده است ، وۀھمچنان به  ياران خويش  توصي

 .فقھای اسالم نيست

مسلم مالحظه )  ٢٧۶٩(بخاری وحديث شماره  )  ٣٠٨٨(  شماره  در احاديثتوان  تفصيل اين موضوع  را می ( 

  .يد ئفرما
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گشتند،  دادند و ھنگامي كه از سفر برمي ديدند با ھم دست مي ديگر را مي  هللا عليه وسلم وقتي ھم اصحاب پيامبر صلي-

  ).٢/٩٢(آلباني، الصحيحه ) ٨/٣۶(ھيثمي، المجمع  . (ردند کگرفتند وبه اصطالح بغل کشی می ھمديگر رادر  بغل  می

  

  :اعمال مستحبه بعد از سفر

گردد ، احسن ومستحب  ی مواجه میمتعدد  ی ھادشواریات ھا ، سختی ھا و   انسان در سفر  به رويداد ھا ، مشق-

خصوص برای ه اينست که اسرار و رازھا و بدی ھای دوستان و ھمراھان را پس از بازگشت از سفر برای ديگران  وب

  .اھل خانواده  مطرح  نسازيد 

قبل از ھر کاری   ،آھل خويش دوباره تشريفھر گاه از سفر به خير وعافيت ، سالمت  وصحت برگشتيد وبه منزل وا -

ی است که انسان بدان ئيد ، گرفتن حمام نه تنھا در رفع خستگی مفيد است ، بلکه زيبائشو نما و اول خود را شست

که  دوباره با  ريد ، وازاينآ یجاه ور شديم سپس دو رکعت نماز بآکه در فوق ياد  ضرورت جدی دارد ، طوری

  .اری باشيد زيد ، از خدای متعال خويش سپاسگه اوردآش تشريف  سالمتی نزد اھل خوي

 ، ولو اگر اين ھديه کوچک وخيلی ناچيزھم يد خود ھديه بياورۀدر حد توان در ھنگام بازگشت از سفر برای خانواد -

  . باشد  ناگفته نماند که دختر ھا در ھديه در قدم نخست قرار دارند 

آداب سفر که خدمت خوانندگان محترم  تقديم يافت ، پروردگار به ما توان اعطا  اين بود برخی از اعمال مسنونه و

رھنمود ھای دين مقدس اسالم پيش ببريم وخود را از بدعت ھا   اعمال خويش را مطابق سنت  وۀفرمايد  که ھم

  .مين يارب العالمينآوخرفات نجات دھيم 

  پايان

 

 :تتبع ونگـارش 

ترالحاج    » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداک
  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

 جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 


