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  مقدمة المغني عن األسفار
  

مـن يهـده , ونعوذ باهللا من شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا, إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره

وأشــهد أن , وأشــهد أال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه, ومــن يضــلل فــال هــادي لــه, اهللا فــال مضــل لــه

  :حممدا عبده ورسوله

  ].102: آل عمران[} حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا{

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث منهمـا رجـاال كثـريا {

  ].1: النساء[} ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا

وقولوا قـوال سـديدا يصـلح لكـم أعمـالكم ويغفـر لكـم ذنـوبكم ومـن يطـع يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا {

  ].71-70:األحزاب[} اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

  :أما بعد

وشــر األمــور , وخــري اهلــدي هــدي حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم, فــإن أصــدق احلــديث كــالم اهللا تعــاىل

  .النار وكل ضاللة يف, وكل بدعة ضاللة, وكل حمدثة بدعة, حمدثا�ا

  :أما بعد

حبثـا , االشـتغال بـالعلم الشـرعي طلبـا وحتصـيال: وأكثرها أجرا وأنفعهـا, فإن من أجل القربات وأعظمها

  .إمجاال وتفصيال, وتأصيال



مـن يـرد اهللا بـه خيـرا ": ولقد رغب يف ذلك النيب األمني عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم حيث قال

  1"يفقهه في الدين

ومـن أعـرض , مـن أخـذ بـه فقـد أخـذ حبـظ عظـيم, ود يـدن الـربرة األتقيـاء 2,األنبيـاء ويكفي أنـه مـرياث

وجيعلـه علـى سـبيل احلـق , فهو ينري للعبد طريقـه إىل اهللا , عنه زلت قدمه واحنرف عن الصراط املستقيم

  .وغري ذلك من شؤونه. . ., وأخالقه وسلوكه, وعبادته وتنسكه, يف عقيدته وتصوره

فمــن أراد التقـــرب إىل فــاطره والزلفـــى عنــد بارئــه فـــال بــد أن يكـــون  يف , ا يعبـــد بــالعلمواهللا ســبحانه إمنــ

  .فال يعبد إال اهللا وال يعبد اهللا إال مبا شرع: وإخالص وجترد, عبادته على علم وبصرية

وملا كان األمر كذلك؛ فقد اجتهد كثري من علماء األمة يف مؤلفا�م يف تقريب هذا العلم الشـريف إىل 

وآداب مرعيـة , حيث بينوا هلم ما جاء يف القرآن العزيز والسنة الغاليـة مـن أحكـام شـرعية, م الناسعمو 

فصار املسلم الناشد معرفة أحكام الدين ميسرة جيـد بغيتـه يف املكتبـات , بأسهل عبارة وأوضح أسلوب

يســري املــذكور؛ الـيت تزخــر مبصـنفات يف مواضــيع خمتلفــة روعـي فيهــا مـا يقتضــيه حــال أكثـر النــاس مـن الت

  :فيجد مثال

  "صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم: "يف بيان أحكام الوضوء رسالة

  "صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم: "ويف بيان أحكام الصالة كتاب

  "صفة صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم: "ويف بيان أحكام الصيام كتاب

  "التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزيارة": ويف بيان أحكام احلج والعمرة كتاب

                                                 
  .من حدیث معاویة رضي هللا عنھ) 1037(ومسلم ) 3116و17(رواه البخاري   1
: یأتي تخریجھ قریبا وأولھ" [وإن األنبیاء لم یورثوا دینارا وال درھما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر: "...كما قال علیھ الصالة والسالم  2
  ..."].من سلك طریقا"



  "خمتصر أحكام اجلنائز: "ويف بيان أحكام اجلنائز كتاب

  " . . .الزواج يف ضوء القرآن والسنة: "ويف بيان أحكام الزواج كتاب

  ,ويشق حصرها تنتظم فيها عامة أبواب الفقه اإلسالمي, يف سلسلة يصعب عدها

رســالة إىل املــرأة املســلمة يف الرتهيــب مــن {: لتــأليف هــو الــذي جريــت عليــه يف كتــايبوهــذا املــنهج يف ا

وهاأنـــذا } املختصــر املفيـــد يف أحكـــام صــيام رمضـــان وآداب العيـــد{و } التــربج والرتغيـــب يف احلجـــاب

مــن  -إن شــاء اهللا-أضـيف إليهمــا اليـوم هــذا الكتـاب يف بيــان وتقريـب أحكــام وآداب السـفر مبــا يغـين 

  ,ه وكثرت مشاغله عن مراجعة غريه من الكتبضاق وقت

: وإن شـــئت فســــمه "المغنـــي عــــن األســـفار فــــي معرفـــة أحكــــام وآداب األســـفار": ولـــذلك أمسيتـــه

  ,"اإلسفار عن أحكام وآداب األسفار"

يوم جتد كـل نفـس {: وأن ينفعين به يف يوم األهوال واحملن, أسأل اهللا تعاىل أن يتقبله مين بقبول حسن

]. 30: آل عمـران[} خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمـدا بعيـداما عملت من 

  .آمني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  :وكتبه

  أبو عبد اهللا

  محاد بن أمحد القباج املراكشي

هـ املوافق للواحد والعشرين من 1424بعد ظهر يوم األربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 
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