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المفروآداب المرة صفة 

المرةصفة 

المرةفضل 

الذنوب؛تمحق العمرة 
ءرالعمرة '•الله رسول قال • قال تمحقن هريرة أبي عن 

ملم.روا0 بينهما؛،  li.كفارة العمرة إلى 
اهوأنالعمرة فضيلة في ءلاهر )هذا ت النووي قال 
الرمرتين(لالين الواقعة لالخهلايا مكفرة 

رسولقال ال: فعنهما الله رصي هماس ابن وعن 
الفقرينفيان فإنهما والعمرة، ا-اج ب؛ن ءتابعوا ء: الله 

الزعدى.رواْ الخديدا، خبث الكير يض كما والذنوب 
أيالفمرا، ينفيان ارفإنهما قوله: الباركفورى: قال 

اليد،غنى بحصول الظاهر الفقر يحتمل وهو يزيلانه، 
القاJءا.غنى بحصول الباؤلن والفقر 

(.١١٧لم)٩! معلى النووي شرح ا )١ 





٧الممر وأداب انمرة ميثة 

•ا الخجة(ل عن نحزئه لا رمضان 
حديثت العربي ابن )ثال حجر'• ابن الحافظ ثال 
.رممه( اش من فضل وهو ص1ءح، هدا العمرة 

)رهل>ات تعالى اض رحمه عث؛مين بن محمد الشخ قال 
بعليلة تخصيص وأما ، رآحرْ رمضان أول يثمل 

البيع(.من فهذا بعمرة رمضان من وعشرين 
تعدلرمضان فى )فالعمرة تعالى! اممه رحمه ونال 

أنهاذلك معنى ليس ولكن الحديث، به حاء كما حجة 
رمضانفي الإنسان اعتمر لو يحث الحجة عن نحريء 

يلزملا لأنه الفريضة، عنه سقطت الح^ يود لم وهو 
.عنه( مجزتآ يكون أن للشيء الشيء معادلة من 

انمر!فى واحدة مرة واجبة انمرة 
ولرميا تلت نالت! عنها اش رصي عائشة عن 

الجهاد عليهن ررنعم، قال؛ جهاد؟ النساء أعلى الله، 

•)ه/أ( لم معلى النووي شرح )١( 



الممروآداب الممرة صفة ٨

حجر؛ابن نال ماجه، وابن احمد رواء والعم«رةاا • ب قتال 
٠صحح إسناده 

)نقوله•' تعالى اش رحمه بن محمد الشخ نال 
صيغمن )على( لأن الوجوب، في ظاهرة ررعاوهن<ا 
.الفقه( أصول أهل ذلك ذكر كما الوجوب 







الممروأداب انم،رة صفة 

الأكفان.ولباس الموت به يتذكر أن ٣" 
.٢١١عراةحفاة رالتاس القيامة يوم البعث يتذكر أن ~ ٤ 

الأن غير اب الثيس شاءت ما فتلبس المرأة أما 
برينة•شرج 

هلفين1أديصا(ين يكونا ن ا والأفصل 
رمحولفال I قال عنهما اش رصي عباس ابن لحديث 

موتاكموكفنوها البياض ثيابكم من ®البسوا ت س اف 
,الترمذي روا، ثتابكم« حير من فإنها 

طيبها،فلا الإحرام ملابس أما بدنه، م بمهليب أن المنة ء؛ي 
أويغيرها.ينلها يلمهاحى لم طيبها يإذا 

ماتلمس بل للمرأة، بالشبة تخصه ثياب للإحرام يس له 
القفانين.تلبس ولا النهاب تلبى لا أنها إلا ناءت 

كانمواء أحرى، ناب إلى نابها نمر أن للمرأة يجوز "؛؛؛* 
حاجة•نمر أم لحاجة ذلك 

(.٧٤)A/ لم معلى الروي شرح 





١٣الممروآداب العمرة صفة 

ا4اشت

الحجاج.منه يحرم الذي الكان هو الميقات! 
]الححفة;المدية[، لأهل الحليفة: ]ذو والمواقيتهي؛ ؛؛١ 

لأهل]يلملم! نحد[، لأهل التازل،! ]قرن الخام[، لأهل 
العراق[.لأهل عرق: ]ذات المن[، 
س!الله رمول( أن عنهما الله رصي عاس ابن عن 
الححمة،الشام ولأهل ذوالحليفة، المدينة لأهل راوئت، 
•مل.طق يلملم، الممن ولأهل المنازل، قرن نحد ولأهل 

®ونتاالبي أن عنها الله رصي عائئة وعن 
ؤداود أم يرام عرق« ذات العراق لأهل 

أهلها؛غير من عليها ٌر د'لن لأهلها المواقيت ُدْ ٠"' 
أهلهن،غير من علمهن > للمن، لهذ ررهذ لقوله.•■ 

يل.ضق والعمرة<ا الحج يربد كان لمن 
منزله؛من فميقاته الميقات دون منزله كان من -؛:ب 

أنشأ،ا.حسن، فمن ذللث، دون كان ®ومن .؛ لقوله 





الممروآداب الممرة صفة ١ ٦

الإحرا،مءمحظورات 

فعله.المحرم على يحرم ما وهى 
بالذكر:يختص ما : أولا 

اد^يط1سس له 
أومنه حزء على أو الدن قدر على حط ما كل وهو 
صه.عضو على 

افهرسول فال تمال! عنهما اش رصي عمر ابن عن 
دلاالمرايلُولاالراس، القميص الحرم ررلايلثس .• 
طا.ضق 

مخيطآ.غير أر مخيطآ ن البار هيئة على ينمل وهوما )القميص( 
هيلبله، مالحز منه رأسه وهومحوب يرس، جمع )البرانس( 

الغاربة.الآ0 

مملاصق!الرأس غهلية ته 
•اف.ؤ رمول قال قال السابق عمر ابن لحديث 

عليه.متفق العمائم...،، المحرم يلبس ررلا 





٧١ الممر وآداب انمرة صفة 

.والغترة الطاقية يثمل )مملاصق( قوله 
•تأس فلا والسمنة والشجرة كالخيمة اللاصق غير أما 

الذكروالأنش:على يحرم ما تأنيا: 
.البدن( نعر بقية به العلماء )وألحق الرأس! نعر إزالة ؤ؛- 

الهدييلغ حص رؤؤسكم تحلقوا ^ولأ * تعالى قال 
أواليدين من الظفر إزالة به العلماء روألحق ه. محله 

ثوبه'أد بل*نه ش الطيب متعمأل اه 
رجل)وقصت ت قال عنهما اف رصي هماس ابن عن 

بماءاغلوه فقال! الله رسول به فآتي فقتلته، ناقته 
•عليه عممق بهليب؛اآ تمسوه ولا رامه ولاتمهلوا ومدر 

إلىداعية أنه الهلمثا تحريم روميب النووي؛ قال 
أغبر،أشعثا الحاج فان الحاج، تذلل يناش ولانه الحماع، 
والرأة(را/الرحل اليبح تحريم في وسواء 

,( ٧٥)a/ لم معلى الروي شرح )١( 







السفروآداب العمرة صفة ٢ ٠

حالات!ثلاث لايخلومن المحفلورات فاعل ءو 
عليهقهدا عذر؛ ولا حاجة بلا المحظور يفعل أن س ١ 

والفدية.الإثم 
فدية.وعليه إثم علميه ليس فهذا لحاجة؛ يفعله أن ٢- 
إثملا فهدا يان! نأو بجهل معذور وهو يفعله أن ٣" 

إننواحينا لا تعالى؛ لموله فدية، ولا علميه 
افررإن الله رمول وقال أوأحطأناه. نسينا 

استكرهواعلميهاءوما والنسيان الخطأ أمتي نجاوزعن 
•ماجه ابن دوام 

المن،ونظاره والساعة، الخاتم، يلبس أن للمحرم بأس لا ؛؛' 
وغيرها.الأذن وّماعة 



٢السفروآداب العمرة صفة 

الخلط

صفتها:

;اشرسول تلبية أن عنهما الله رصي عمر ابن عن 
الحمدإن 

.عله مممق لاك<ا شريك لا واللك، لك والعمة 
حدأ:عظيمة اكلبية وهدم ؛؛ب 

صفةفى قوله فى الوحيد عدالله بن جابر عاليها أطلق 
البيداءعلى ناقته يه امتوت إذا )محي الني حج 
ملم.روا0 بالوحيد( أهل 

باللبية:الصوت رغ يستحب أ،ي 
اللهرسول قال قال: عته الله رصي حلاد بن ائب انعن 

يرفعواأن أصحابي أنآم فارني ■بمريل ررأتاني ء؛ 
٠داود أبو رواه اليية^ أصواتهم 
سئلالني. )أن عنهما؛ اض رصي عمر ابن وعن 

ماجه.ابن رواه والئج( العج • فقال أفضل الحج أي 





٣٢ المفر وآداب العمرة صفة 

تالدخول عند اليمنى رحله يقدم أن ن ي٠ 
إذاالسنة )من • نال عنه الله رصي مالك ابن أنس عن 

أنخرجت ؤإذا اليمنى، برحلك تيدأ أن المسجد دخلت 
الحاكم.رراْ السري( يرجلك تدأ 

المسجد!دخول عند الوارد الدعاء يقول أن و٠ 
ارإذاالله.! رسول نال قال! حضير بن أميي أبى عن 

لقل؛ثم ه الشي على فليلم السجد أحدكم دخل 
اللهمفليقل! خرج ؤإذا رحمتك، أبواب لي افتح اللهم 

ابود١رد.ررا، ذضاك،ا من أسألك إني 
عنعنه الله رصي العاص بن عمرر بن عدالله وعن 

باقارآعوذ ال: نالجد دخل إذا كان أنه الني. 
الشيهلانمن القديم وملطاته الكريم، وبوجهه العئلمم، 
حفثل،نيالشيطان! نال ذلك نال فاذا قال: الرحيم، 

داود.ابو روا• اليوم،؛ سائر 



الممروآداب انمرة ميمة 

وضوءتعلى ويكون بالطواف يبدأ ثم ءآ 
بدأشيء أول ه الني محها)أن اش رصي عائشة عن 

عله.منق باوستا( طاف نم توصأ أنه مكة قدم حغ( به 
لأنللطواف، الوصوء لإثبات دليل رفيه ت النووي نال 

»كآخدواءنيئامككم«،ناده: الني.سنم 
للطواف،الوصوء يشئ أنه على الأئمة أحمعت، وقد 

لأ(لاا.أم لصحته وشرط واجب أنه في احتلموا ولكن 
الأسود!الحجر يقصد نم ءأب 

ؤيقبلبيده ]ستلمه يتمكن لم فإن وشله!ا، تفيستلمه 
يدْا.يقبل ولا إليه تينير يتمكن لم فإن يدءا 

قال:النبي. حج صفة في عبدافه بن جابر عن 
لم.مرواه اليماني® الركن استلم البيت أتيتا إذا ®حتى 

يطوفس افه رسول )رأيت أ قال الهلفيل أبي وعن 
المحجن(ويقل معه، بمحجن الركن ويتل باليت 

لم.مرواه 

(.٢٢• )A/ ملم ض الرري شرح )١( 



٥٢ الممر وآداب انمرة صفة 

ال!نقالأموي الحجر ثبل أنه الله رصي عمر دعن 
أنى^^٠ نفع، ولا تفر لا حجر أنك لأعلم )إني 

عف.مممق تباكلناء ما شالك افه رسول رأيت 
الأمويالحجر تقبيل مشروعية أن وهي • فانية هذه )في 

.حجرأ( لكونه لا للرسول واتباعآ ض تعفليمأ رامتلامه 
الوارد!الأسود الحجر عند قول ي٠ 

استلمإذا عمر ابن كان نال: محه افه رصي نافع عن 
باكإبمانأ اللهم أكبر، وافه افه، رربمم ال! نالحجر 

ن؛يكلسنة واباعأ بعهدك، ووفاء بكتابلئ،، وتصديقآ 
٠الطبراني رواْ محمده 
اقتداءالحجر حاذى كلما يكبر فإنه الأشواط بقية )أما 

مرات(ثيساره)سع عن جاعلاالسنا بالطواف بدأ يه 
اللهرسول )أن الني حج صفة في جابر لحديث 

يسارْ(على منى ثم فاستلمه الحجر أتى مكة فدم لما .ؤ 
لم.مرواء 



السفروآداب انمّرء صفة ٢ ٦

شوط•كل ءي اليماني والركن الحجر ستلم يه 
-كيرلا شبما، يقل لا الماني الركن اسلأم محي 

سمعتثال محه اش رصسى المائب بن محداض عن 
الدنياني ررروتا1تتا الركن؛ن؛ ب؛ن ما يقول اممه رمرل 
*أبوداود رواه الاراآ عداب وكا حة الاحرة وفي حنة 

الاصطباع:الطواف قي ن سه 
وطرفيهالأيمن إبطه تحت الرداء وسط يجعل أن وهر 

الأيسر.عاتقه على 
اللهومول )أن ت محهما الله رصي هماس ابن عن 

وجعلوابالبيت فرملوا الححرانة من امحمروا وأصحابه 
اليسرى(عواتقهم على فيقوها فال أباطهم تحت أرديتهم 

اللأةالآونى:هرسنفىاظوافارملشالآثواط 
افهرسول رأن •' قال الني حج صفة في جابر عن 



٢٧الممر وآداب اسرة 

بمنهعلى مثى ثم فامتلمه الحجر أتى مكة ندم لما 
•لم مريل أربعآ( ومشى ثلاثآ فرمل 

الحجر؛إر الحجر س تكون و* 
رملاممه. رسول )أن عنه؛ الله رصي عمر ابن عن 

•لم مللي الحجر، إلى الحجر من 

عريان؛يطوف أن حرم ي* 
افه.•"رسول نال قال؛ عنه افه رصي هريرة أبي عن 
عله.تق عريانء باليت بملوف ®لا 

منعليه الحاهلية كانت لما إ؛هلال )هن«ا ت النووي تال 
ءر\%ا.بالمن الهلواف 

بالمن:مملوف آن الحائض على حرم ي٠ 
الحاجمعل ما ،لا٠علي حاصت: لما لعاتنة لقوله. 

•عله طق تطهركاء حى ياييت تطوش ألا غ؛ر 

ر؟/املم على التردي مرح ، ١١



الممروأداب انمرة  ٢٨

عمرة،طواف مواء يطوف والإنسان الصلاة أمت إذا أ!أ 
طوافهمن ينصرف فإنه تطهمع طواف أو ٣، أوطواف 
منبتأنفه ولا الطواف، ويكمل يرجع ثم ليصلي، 

منإليه انتهى الذي الوصع من الهلواف ويكمل جديد، 
سقما لأن جديد، من الشوط إعادة إلى حاجة ولا قبل، 

ءكنفلا شرعي إذن دبمقتضى صحح أّاس ءر سم، 
بنمحمد الشخ )فاله شرعي بدليل باطلأللأ يكون أن 

تعالى(.الد رحمه ءث؛مين 

الحجرتشيل على الخرم، اكرين بمم، أحطاء ن مه 
لاعتقادولكن ه اف برسول التأسي بقصد لا الأسود 

.تثمح؛تمحءرم،بم
له.أصل لا وهذا ممن 

تتيمية ابن الإسلام شخ فال خاص، ذكر للهلواف يس له 
بقوله،ولا بآمرء لا ه الغي عن محدد ذكر فيه )وليس 

الشرعية(.الأدعية بساتر يدعوفيه بل 
الحجرإلى الوصول لأجل الناس مزاحمة الأخطاء س وص 

خشيعا



٩٢ الممر وآداب انمرة صفة 

إبراهيممقام خلف الصلاة 

حالفركعتن يصلي الساع الشوط من الانتهاء بعل ءأة 
أتىثم • •)•ت ه الني حج صفة قي جابر قال القامت 

^ينباتكافىبنءبالإخلأص:
إلىنفذ ثم . .).الشي.: حج صفة في جابر قال 

إبراهيممقام من واتخذوا فقرأت اللام عليه إبراهيم مقام 
الركعتتن؛في وقرأ الين و؛ين بينه المقام فجعل مصلى، 

لم.مرواء الكافرون( أيها يا وقل أحد، افه هو قل 
ذلك؛له تيسر إن فيستلمه الركن إلى يرجع م ُه 

الركنإلى رجع رنم ه؛ الض حج صفة ني جابر قال 
٠مسلم ررا0 فاستلمه( 

منه؛فشرب ومحزم إلى ذهب الصلاة من مع إذا م نه 
أشواطثلاثة رمل ه الني )أن عنه؛ الله رصي جابر عن 
الحجرإلى عاد ثم ركعتن وصلى الحجر، إلى الحجر من 





١٣ السفر وآداب انمرة صفة 

السمي
ؤيدأوالمروة الصفا يئن لمص أدراجه يعود ذلك بعد م نء 

الصفا:من 
الصفا،إلى حرج •ثم • )• ء؛ الني حج صمة في جابر فال 

،اف، شعائر من والمروة الصفا إن نرأ: الصفا من دمحا فلما 
رأىخى علميه فرش بالصفا، قيأ به، الله بدأ بما أبدأ 

إلاإله لا وفال،: وكبره، الثه فوحد القبلة فامتقبل المن،، 
وحده،الأحزاب، وهزم عبده، ونصر وعده، أنحن وحده، الله 
لم.مرواه مراُت،( ثلاث هذا مثل قال، ، ذللث، بان دعا يم 
كتمثااف فان اااّما، تال لممى: ينزل م ثء 

•احمد روا0 ء المعي علميكم 
العلمإلى شديدآ سعيأ سعى الأول العلم بلغ فإذا 
عاديآمشيآ يمشى الثاني العلم بعد ثم بحده، الذي الآحر 

فيهاؤيصغ عليها صعد المروة أتى فإذا • المروة يأتي حتى 
والتوحيدوالتكبير القبلة استقبال من الصفا على صع ما 

.شومحل وهذا ، والدعاء 





٣٣الممر وآداب انمّرة صفة 

جأيالخمصييِا
أويقصر.رأّه يحلق فإنه سب الإسن أتم إذا ف٠ 
القصير:من أمحل والخلق أي 

•هؤ الله رسول تال • نال الله رصي هريرة أبي لحديث 
اللهمغال: والمهصرين، *اللهماصرسحلقين،تاترا: 

اغمراللهم غال: رالمحّرين، : نالواللمحلمين، اغفر 
تقوإلمةصرين« تال: واكصرين، للمحلقين،؛الوا: 

.ءاو4 

بحصنروومكمتعالى: قوله ني به بدأ الله ولأن 
وصريزه•

أنهالتقصير على الحالق محلة )ووجه الووى: نال 
الذيالشعر ه نفعلى مبق القصر ولأن تعالى، لله أبلغ 

؛.١٧١أشعث م بل الزمة، برك مأمور والحاج لينة، محو 
لقولهالرأس؛ شعر جميع يعم أن لأيد القصير و٠ 

(.٥١مسلم)ح/عر النووي شرح ا ١١



الممروأداب انمرة صفة ٣٤

وممحريزه-رودمكم مارت 
منشعرات ثلاث نمر إذا الإنسان أن المعلوم ومن 

الرأسبعض حلق ولأن مقمحرأ، يعل لم الرأس جانب 
عثيم؛نبن محمد الشيح )قاله شرعآ عنه منهي بعض دون 

.تعالى( افه رحمه 

فقط.أنملة بقدر رأسها شعر س فقصر الرأة وأما ءإب 
ثموسهمر، ف فهلل العمرة ني أوالقصير الخلق ني من أ؛ي 

ذكرإذا بابه يننع فإنه بمصر، أد يحلق أن مل لس 
لمهما.يعيا أوبمصرثم ييحلق 



٥٣ الممر وآداب العمرة صفة 

١^٤١٥^

خروجه:محي الودلع طواف يطوف أن بمن ه
أنالماس )أمر ت قال محهما اش رض اس عبابن عن 

الحائفى(عن خفف أنه إلا بالبيت، عهدهم آخر يكون 
ّ.مممق 

المفرأراد من . .).تتعالى اش رحمه باز ابن المخ قال 
عاليهبمب ولا الودلع، له ضع أهاله غير أو أهاله إلى 

وأرمحبماهممحهم الله رصي الصحابة حرج رقد الدلل؛ لعدم 
أبعدو\ف وعرفات متى إلى عمرتهم من حلوا الذين 

الودلغ(.بهلواف يؤمروا ولم إبلهم لرعي عرفات من 

ردلع.طواف عاليها ليس الخائض ن أه 
معنىهذا لأن المافر، شؤون الوداعآحر طواف أن ؛!؛" 

الدية•
الرفقة،أواسذلار طريقه، فى اليسيرة الأشياء بعض شراء أ؛؛• 

يضر.لا المر الأخر س نحوذلك، أو 



الممروآداب العمرة صمة ٣ ٦

اسرإاركان 

النسك.في الدخول نية الإحرام: ١- 
٢-الطواف.

المص.٣- 

العمر؛واجبات 

له.العنبر اليمان من الإحرام ١- 
التقصير.أر الخالق ٢- 





الممروآداب الممرة صنة  ٣٨

[.٢٩؛خٍرانمزلياي وأنت مرلأماركا أنزلي بأ رؤ 
للسنيواجنثا أغين قزه وذرثاتتا أدراجنا س لنا هب' بما رز 

محكازبمابم'ف'مذ
٥[.]السمة: ه الحكيم 

يئدمحر شيء كو على إئك لنا واعمر' مرنا لغا أئمم نغا زؤ 
٨[•]التحريم؛ 

والننى«.والعفاف، والممى، الهدى، أ-الائ، إني رااللهم •؛؛؛- 
وعافي،وامحدني، وارحمني، لي، اغفر ءاللهم -؛!؛- 

وارزي-
.علىقلوبا صرف القلوبا مصرف  ٣٠٧١١١ءإي 
وأصلحأمرتم،، هوعصمت الذتم، دبي لي أصلح ®اللهم أء؛ 

التيدآحرتي وأصلح معاشي، فيها التي دماتم، لي، 
خير،K، م لي نئادة الحياة واجعل معادتما، مها 

شر"•كل م>، لي راحة الموت واجعل، 
والحم،،والكسل، العجز، من، بم، أعوذ i^؛، اللهم ®٠ 



٩٣ الممر وآداب السرة صنة 

وأعوذالشر، عذاب من بك وأعوذ والخل، والهدم، 
والمات(،.الحيا فتتة من بك 

ولايغفرالذنوبظالمآكشرأ، مي ظلمت إني اللهم ١١ءإب 
إنكوارحمني، عندك، من مغفرة لي فاغفر أنت، إلا 

الغفورالرحيما.أنت 
ماشر ومن عملت ما شر من بالثا أعوذ إني ^٠١ ١١١؛؟؛• 

والخلوالكسل، العجز من بلن، أعوذ إني  ٢٠٠٧١١١ءإي 
وزكهاالله|إاتينفيتقواها، الشر، وعذاب والهرم، 

إنياللهم ومولاها، وليها أنت، زكاها، من حير أنت، 
ومنيخشع، لا ف ومن يممع، لا علم من بلث، أعوذ 
•لهاء يستجاب لا دعوة ومن لا نفى 

والأعمال،الأخلاق، متكرامت، من أعوذ؛لث، ارالله»إإني ءأي 
والأهواءء.

دينلثإ،.على قلى ثنت القلوب مهالج، ايا ءإي 



السفروآداب انمرة صفة 

السموآداب 

لأمرين!ممرأ لسفر اص 
أحوالهم.يظهر أي الرحال، أحلاق عن يمر نه أل٠ 
أمقررمه والظهور، الروز من سفرأ مس قل: وص 

لع.إذا الصباح 
السفر!دعاء قول استحباب — ١ 

.الله رسول أن عنهما؛ الله رصي عمر ابن عن 
ثلاثآكثر الفر، إلى حارحآ بمرْ على امتوى إذا كان 

مقرتنله يا رما هدا يا مخر الذي ا١سيحان قال: ثم 
مداممرنا قي ئسألاثا إنا اللهم لتتلون، ربنا إلى ؤإنا 
عليناهون اللهم ترصي، ما العمل ء.من والتقوى الم 

فيالصاحمب، أنت، اللهم بعده، واطوعتا هذا ا مفرن
منلن، بأعوذ إني اللهم الأهل، ي والخليفة السفر، 
المالنى الئقي؛، وسوء المئثلر، وكاية السفر، وعثاء 

داس'•





الممروآداب العمرة صمة ٤ ٢

الوافل:الولع التممل أفر للميشرع - ٤ 
فييملي لكن )أنه محهماافه رصي عمر ابن عن 

الّكا.أن يذكر توجهت، أينما راحلته على الفر 
عف.طق يفعله( لكن 

شأي بعتره، على يوتر المي. )كان غال"• وعنه 

صلىM المى رأن عنها؛ اش رصي هانيء أم وعن 
عليه.طق القح( عام صحى ركعات ثمان 

والعشاء،والغرب،، الثلهر، )سة ذللن،: من يتش 
Iيصليها( أن للمسافر لا فإنه 

)والسافرالله؛ رحمه عشمين بن محمد الشح فال 
والعناء(.والمغرب الظهر سة إلا شاء، ما النوافل مجن بملي 

الممر:فى الرفقة _؟، اتماب، ٥- 
فال:الشى. عن عنهما اممه رصي عمر ابن عن 

راكبمار ما أعلم ما الوحدة في ما الناس يملم رلو 
البخاري.ررار وحده( بليل 



٣٤ الممر وآداب انمرة سمة 

قالنال: جده عن أبيه عن ثعيب بن عمرو رعن 
شيطانان،والراكبان ارالراك«ساشيطان، افه.ت رسول 

,^ ١٥أبو رواه ركعج،،؛ والثلاثة 
بذلك.نحصل التي  GjliSlس أعلمه الذي أي أعلم[: ]ما 

)وهذات تعار اش رحمه عثتمع، بن محمد الشخ قال 
قييكون ما وأما الوحدة، فيها تتحقق التي الأسفار قي 

إلاواحدة دقيقة فيها ممر ذكاد لا الص العامرة الخهلوط 
وحده،سيارة فى الإنسان كان ؤإن فهدا سيارة، بك وتمر 

وحده(الفر من ليس يعش اياب، هذا من فليس 

الهبوط!عند والتسبيح الصمود عند التكبير ٦" 
تمرنا،صعدنا إذا )تما تال! عنه افه رصي جابر عن 

خاري.J١رو!، سبحنا( نزلنا ؤإذا 
عزاممه اء لكبرياصتنعار الأرماع عند تكبيره 

عالمكان في ه نفيرى علا إذا الإنسان لأن وحل، 

انمالخ؛ن.يئاض شرح  ٢١)



الممروآداب الممرة صفة 

نفسهنيري أكبر، اش يقول أن مناب نفه، يتعفلم فقد 
الاستصغار.إلى 

هرالتسمح لأن النزول، عند تعالى اش تسمح وأما 
سبحانهلأنه والنزول، الفول عن الله تنزيه فناسب التنزيه 

وت"ار،مقم(ماء•
والنبات.العلف كثرة زمان أي ]الخصيب[؛ 

للراحت؛النزول عند التجع استحباب، ٧— 
الاس)كان فال؛ عته اض رصي الخسنى ث*ءابة أبى عن 

رسولفقال والأودية، الشعاب فى تقرنوا متزلأ نزلوا إذا 
إئوالأودية الشعاب هدم في »إن افه.: 

١داود ابر روا، الشيطازا( من ذلكم 
تنرثكم٠اي الشيهلان[: من ]إنماذلكم 

ليلا.المر استحباب ٨" 
رسولنال قال؛ عنه الله رمحي ماللث، بن أنس عن 

بالليل*مملوى الأرض فإن بالدلخة، اعليكم افه.: 
داود.ام روا. 





المنروآداب العمرة صمة 

منزلأتنزل إذا الوارد الدعاء يقول أن يستحب — ١ ٠ 
•افه رسول نال قالت؛ حكيم يسن خولة عن 

منالتامات الله يكالمات أعوذ قال! متزلأنم نزل ءمن 
ذلكءئزله من يرتحل حض شيء يضره لم خلق، ما شر 
لم.مروا، 

دخولها!عند القرية دعاء قول استحباب ~ ١ ١ 
ثريدثرية يرى يكن لم محمدأ. أن صهيب عن 
السعالموات رب رراللهم • يراها حتن قال إلا دخولها 

وربلن، أهلوما السع الأرصئن ورب أصللن، وما 
نالكفانا ذؤين، وما الويبح ورب أصللن، وما السياءلين 

وشرشرها من يك ونعوذ أهلها، وخير القرية هذه خير 
اتئ.النروا. أهلها،، 

دايته!عثرت إذا اف يم محول - ١ ٢ 
المسيرديف )كنت، نال: رحل عن الملح أيي عن 

تقللا فقال؛ الشيطان، نعى فقلت؛ ناقته نعثرت 
يكونحتى تعاظم ذللث، هيت، إذا فانلث، الشيهلان نص 



٤٧الممر وآداب انمرة 

إذافإنك اف، بم قل: ولكن بقوتي، ليقول المثإ ْثل 
أبوداود.رواْ الذباب® مثل يكون حتى تصاغر ذلك قلت 

المر:في الدعاء ّاا-اتماب 
اللهول رمقال قال: عنه الله رصي هريرة أي عن 

دعوةفيهن: شك لا مستجابان دعوات ارثلاث 
ورامولده® على الوالد ودعوة السافر، ودعوة اكللوم، 

٠داود أبو 

ؤإذاالسفر، في الدعاء فرصة يغتنم أن للمسلم يغي 
قوةذلك يرداد فإنه رمح، كعمرة ءلاعة محمر فر الكان 
الدعاء.إجابة في 
فومأ:خاف إذا يقوله ما بيان " ١٤

ولرمحأن عنه افه رصي الأشعري مرمى أبي عن 
إنااراللهم فواص: خاف إذا اش.كان 

•يائي أم لئام شرورهم؛، من ونعوذ؛لث، نحورهم، 
السفر؛من الرحؤع تعجيل استحباب - ١ ٥ 

افهرسول قال قال: عنه الله رصي هريرة أبي عن 



الممروأداب انمبمرة صنة  ٤٨

وطعامهنومه أحدكم يمغ العياب، من ئطعة 
إرفلعجل وجهه من نهمته أحدكم تقص فإذا لشرابه، 

,ءاو4 عتمق أهله؛؛ 
ايالحاج•]نهم؛ه[ت

الرجؤعتعجيل استحباب الحديث هدا فى والقصرد 
•بمهم له ليس بما يتأحر ولا شغله نفاء بعد الأهل إلى 

ليلا:الطروق عن الهي - ١ ٦ 
الس المى )لكن قال: عنه اش رصي أنس عن 

٠عليه عتقي آ عشيه أو غدوة يأتيهم وكان أهاله، يتلرق 
•افه رمحول نال ت تال عنه الله رصي جابر رعن 

. ٧٠منق ليلأء أهله يطرق فلا المغيبة أحدكم أطال ءإذا 
رالكيال: فقذلك في بب اله الني ينز وفد 
.المغيبة،،وتتحد اكعانة تمشط 

طارق.مر الحل ز وكلآت اللل، ني الأمان عر لالأروق[: 
غاباش • رالغثثة عانتهأ، شم نزيل أى المغيبة[؛ تتتحد 

زوجها•



٩٤ الممر وآداب العمرة ميقة 

يقدمأن ممرْ طال لن يكرم أنه الروايات هال0 ومعتى 
تتوقعقريا ممره كان من فأما بخة، ليلا امرأته على 

تالروايات إحدى في قال كما دأس فلا ليلا إتيانه امرأته 
،.النية«١١الرجل أطال وإذا 

وقتفي يقدم وأنه بوصوله أهله أعلم من هدا فعلى 
هدابماوله لا مثلا، كدا 

بالمسجد:الفر من القادم ابتداء اّتحياب — ١ ٧ 
اللهرسول )أن عنه: الله رصي مالك بن كب عن 

ركتن(فيه فركر بالمسجد بدأ مفر من قدم إذا .كان 
٠عاله عتقي 

)وماتعالى: الله رحمه عجمن بن محمد الشخ قال 
وهداالة، هدْ يستعمل قليلا إلا الناس من احدآ أظن 

وسواءفه، والحمد سهل فهدا ؤإلأ بهيا، الناص لحهل 
منالقريب فيه تملى كنت الذي مجدك فى صليت 

)ل(شرحالووىءريم)أا/اى.
)آ/آ<أ(.الباري نح )٢( 



السفروآداب انمرة صفة 

الذيالبلد احي ممن مجد أدنى نى صليت أر سك، 
؛.فه(١١أست 

السفر!من الرحؤع عند ا،لوانمة —  ١٨
النبيأصحاب )كان عال! عنه افه رصي أنس عن 
تعانقوا(سفر من ثدمرا ؤإذا تصافحوا، تلاقوا إذا 

•الأوسط ش الطراني رواء 

لرم؛غير ٠>، المرأة مفر تحريم ~ ١ ٩ 
افهول رمهال I قال عنه اممه رصي هريرة أبى عن 

سافرالأخرأن واليوم باق نومن لامرأة ®لايحل 
عف.مفق محرم* ذي ْع إلا وليلة يوم مسيرة 

سالني سمع أنه عنهما افه رصي عباس ابن وعن 
ولاصرم، ذو وما إلا امرأة رحل يخلون »لأ يقول: 
رسوليا رحل: له فقال محرم، ذي مع إلا المرأة نافر 

غزوةفي اكتسنن، ؤإني حاجة، حرجت، امرأتي إن اش 
عله.مش امرأتلئ،® ح فج انطلق قال: وكدا؟ كدا 
الْا-،ض.يياض شرح )١( 



السفروآداب انمرة مشة 

)لاتعالى افه رحمه عسمين بن محمد الشيح نال 
فرالكان مواء محرم، بدون افر نأن للمرأة يجوز 
كانتومواء لغيره، أو للحج كان وسواء قريا، أو بعيدأ 
الظنأغلب وسواء ، شوهاء عجوزأ أم جميلة شابة 

لا(.أم سلاصتها 
بلدته؛ورأى رّثع إذا يقوله ما دعاء " ٢٠

الني.مع رأملنا نال: عنه افه رصي أنى عن 
عابدونتائبون ررآيبون ت ال قالمدينة بفلهر كنا إذا حتى 
المدينهء(قدمتا حش ذلك يقول يزل فلم حامدون، لربنا 

ملم.ورام 





السفرؤآداب انمرة صمة 

يرحلوناللف لكن فقد والأدب: العالم حصول الئالة: 
طلبني عبداش بن جابر رحل نقد الحديث، طلب في 

واحد.حديث 

ولقاءالأدباء من يرى لما وذلك الأداب: وص الرابعة: 
منفيكتب ، ئهلرْ يريدون لا الدين العقلاء العلماء 

فيل؛كما بفوائدهم، ؤيتحلمى أحلافهم 

امريءحلال أعجبتك، إذا 
تعجسم،ما فيك، يكن فكنه، 

والكرمامت،المجد على فليس 
يحجياحاجي، رمتها إذا 

ترفعالأمجاد صحبة فإن الأمجاد: صحية الخامة: 
فيوتدخله الخصوص، أهل رتبة إلى وترقيه القرص، 
زمرتهم•
وصحبهآله وعلى محمد نبينا على اه وصلى هذا 

أجمعإن.
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