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تغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا           إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونس     
من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن     

  .حممداً عبده ورسوله 
أ ذمـة  وال تـرب .فإن فريضة احلج من أعظم شرائع اإلسالم فهي الركن اخلامس من أركان اإلسالم         

   .} وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { املكلف القادر إالّ باإلتيان ذا الركن العظيم
وهذه الفريضة العظيمة إن أداها صاحبها على الوجه املشروع فليستبشر خرياً مبا كسب من الثواب               

  )) من ذنوبه كيوم ولدته أمهمن حج فلم يرفث ومل يفسق رجع : (( rومبا ألقي عنه من األوزار وقال 
  )) .احلج املربور ليس له جزاء إالّ اجلنة : (( rوقال 

 عـين  خـذوا : (( القائـل  rوهلذا فعلى املسلم أن حيرص جاهداً أن يكون حجه موافقاً حلج النيب    
  )) .مناسككم

لسنن سارع إىل وإذا علم تلك ا . rوال يكون ذلك إالّ بسؤال أهل العلم عن السّنة الثابتة عن النيب             
  .ثوابه يف نقص بباًًما خيالفها حىت يسلم حجه مما قد يكون ستطبيقها وترك كل 

أحببـت أن    -فيها كثري من احلجاج واملعتمـرين        أعين باب املخالفات اليت يقع       -ومن هذا الباب    
سباب أخـرى   أذكر هنا بعض األمور اليت يقع فيها كثري من احلجاج إما جلهلهم أو تقليداً لغريهم أو أل                

  .حجهذكرا هنا ليجتنبها احلاج حىت يتم له 
  .واسأل اهللا تعاىل أن ينفع ذا الكتاب من كتبه وقرأه ونشره إنه مسيع جميب 
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بعض الناس قد يسافر جواً معتمراً أو حاجاً فيتهاون يف اإلحرام عند مروره على امليقات بل  -١
وكالمها على خطأ ففي مثل هذه احلالة  .طار وبعضهم يؤخر اإلحرام إىل أن يرتل يف أرض امل

عند ينبغي ملن أراد اإلحرام أن يلبس ثياب اإلحرام قبيل وصوله إىل امليقات مث يتلفظ بنسكه 
مروره على امليقات أو يلبس لباس اإلحرام قبل ركوبه الطائرة ألن ذلك أحوط له فلعله ال 

  . املكان يتمكن من اللباس داخل الطائرة إما لزحام أو لضيق
القادم عن طريق اجلو أو البحر حيرم : (  اهللا تعاىل رمحهقال مساحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز  •

إذا حاذى امليقات مثل صاحب الرب إذا حاذى امليقات أحرم يف اجلو أو يف البحر أو قبله 
اد احلج أو فإذا جتاوز من أر، )١(أو الباخرةبيسري حىت حيتاط لسرعة الطائرة أو سرعة السفينة 

العمرة امليقات ومل يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فديه يذحبها يف مكة ويطعمها كلها 
 )٢( للفقراء

يعتقده بعض النساء من أنّ ثوب اإلحرام البد له من لون  ما: ومن املخالفات أيضاً  -٢
ه وهذا خالف الصواب ألنه ال يتعني لون خاص للثوب الذي تلبس . خاص كاألخضر مثالً

  .العاديةاملرأة يف اإلحرام وإمنا حترم يف ثياا 
وأما ختصيص بعض العامة إحرام املرأة يف  ( :تعاىل اهللا رمحهقال مساحة الشيخ ابن باز  •

 )٣() األخضر أو األسود دون غريمها فال أصل له

كما  فيما شاءت ليس هلا مالبس خمصوصة يف اإلحرام          - املرأة -حترم  : (  اهللا أيضاً    رمحهقال   •
. يظن بعض العامة لكن األفضل أن يكون إحرامها يف مالبس غري مجيلة وغري الفتة للنظـر                 

ألا ختتلط بالناس فينبغي أن تكون مالبسها غري الفتة للنظر وغري مجيلة بل عادية ليس فيها                
 )٤() فتنة ولو أحرمت يف مالبس مجيلة صح إحرامها لكنها تركت األفضل 

                                                
  ) .٣٢ – ٢٨(فتاوى مهمة  - ١

  ).٣٥(دليل الحاج والمعتمر ص ، ) ٣٤(فتاوى مهمة ص -٢

  ).١٤(التحقيق واإليضاح  - ٣

   . )٣٢- ٣١(فتاوى مهمة ص  - ٤
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اء أيضاً أن بعض النساء إذا مرت بامليقات تريد احلـج أو العمـرة             ومما يتعلق بأمر النس    -٣
أنّ اإلحرام تشترط   وكانت حائضاً أو أصاا احليض فإا ال حترم ظناً منها أو من وليها              

وهذا خطأ واضح ألن احليض ال مينع اإلحـرام         .إحرامله الطهارة فتتجاوز امليقات بدون      
  .)١(ري الطواف بالبيت فإا تؤخره إىل أن تطهـر  فاحلائض حترم وتفعل كما يفعل احلاج غ   

وهـي    حاضت عندما - رضي اهللا عنها    -شة  ودليل ذلك ما أخرجه البخاري يف قصة عائ       
  فقلـت      مايبكيك؟  وأنا أبكي فقال   rفدخل علي النيب    : (( قالت. يف طريقها إىل احلج   

كتبـه   فإن ذلك شيء  : قال  .فقال لعلك نِفسِت؟قلت نعم     . لعامواهللا أين مل أحج ا    لوِددت  
  .)٢ ())تطهري  اهللا على بنات آدم فافعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت

          ومن املخالفات أيضاً ما يعتقده عض احلجاج واملعتمرين من أن لباس اإلحـرام الـذي              -٤
مالبـس   وهذا جهل منهم بل جيوز أن يغري      .  ال جيوز تغيريه ولو اتسخ     لبسه عند امليقات  

  )٣(املعروفة   إالّ حمظورات اإلحراماإلحرام مبثلها وأن يغري حذاءه حبذاء آخر واليتجنب
بأس أن   بأس أن يغسل مالبس اإلحرام والال ( :تعاىل اهللا رمحهقال مساحة الشيخ ابن باز     •

عبداهللا بن محيد   وكذا قال مساحة الشيخ)٤ ()يغريها ويستعمل غريها مالبس جديدة أو مغسولة
 .)٥(رمحه اهللا تعاىل 

جمموعات  يكون وقد ،مناسككثري من احلجاج يلتزم أدعية خاصة يف الطواف يقرأها من  -٥
:  األوىل:من ناحيتني  ذا خطأوه يلقنهم إياها يرددوا بصوت مجاعي قارئمنهم يتلقوا من 

.  يف الطواف دعاء خاصr النيب يرد عن مل أنه التزم دعاء مل يرد التزامه يف هذا املوطن ألنه
الطائفني واملشروع أن يدعو كل شخص  عاء اجلماعي بدعة وفيه تشويش علىالد  أن:الثانية

  )٦(لنفسه وبدون رفع صوته 

                                                
   )٣٢- ٣١(فتاوى مهمة ص  - ١

  ).٤٥-٤٤(منسك الفوزان ص  - ٢

  ).٤٣(منسك الفوزان ص  - ٣

  ) .٢٥(فتاوى مهمة ص  - ٤

  ) .٢٤( هداية الناسك ص  - ٥

   )٤٦- ٤٥( منسك الفوزان ص  - ٦
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جيتمع   بعض الطائفني أنومن اخلطأ الذي يرتكبه: ( اهللا تعاىلرمحهشيخ ابن عثيمني وقال ال   •
بصوت واحد فتعلوا  ةلدعاء بصوت مرتفع فيتبعه اجلماعمجاعة على قائد يطوف م ويلقنهم ا

 يقولون ويف هذا ذهاب  تشوش بقية الطائفني فال يدرون مااألصوات وحتصل الفوضى وي
 على الناس وهم rالنيب  اىل يف هذا املكان اآلمن وقد خرجذاء لعباد اهللا تعيلخشوع وإل

فال جيهر بعضكم على بعض يف  كلكم يناجي ربه : ( rفقال النيب يصلون وجيهرون بالقراءة 
 لو أن هذا ويا حبذا. وهو حديث صحيح  قال ابن عبد الرب. )١(رواه مالك يف املوطأ ) القرآن 

افعلوا كذا قولوا كذا ادعوا مبا حتبون وصار  :ل م على الكعبة وقف م وقال القائد إذا أقب
اً منهم أحد فطافوا خبشوع وطمأنينة يدعون رم خوف ميشي معهم يف املطاف حىت ال خيطئ

  )٢()  أذاهممعناه ويقصدونه وسِلم الناس من  وطمعاً مبا حيبونه وما يعرفون
 ذكر حمدود عن - يعين الطواف-وليس فيه : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  •

 ال بأمره وال بقوله وال بتعليمه بل يدعو فيه بسائر األدعية الشرعية وما يذكر كثري من rالنيب 
 .)٣ ()وحنو ذلك فال أصل له الناس من دعاء معني حتت امليزاب 

 من احلجاج واملعتمرين من أن اِإلحرام هو لبس اِإلزار والرداء بعد خلع مايظنه كثري -٦
وهذا . ألن اإلحرام هو نية الدخول يف النسك . والصواب أن هذا استعداد لإلحرام .املالبس

مما خيفى على كثري منهم فإم يظنون أم مبجرد لبسهم اإلزار والرداء تبدأ يف حقهم حمظورات 
  . )٤( احملظورات تبدأ شرعاً بعد النية مباشرة اإلحرام وإمنا 

فينبغي أن يحذَر [.بعض احلجاج يف حالة التلبية وغريها خيلط يف عمله الضحك واللعب -٧
من الضحك واللعب وحنو ذلك وليكن : املُلبي يف حالة التلبية من أمور يفعلها بعض الغافلني 

شِعر نفسه أنه جييب ربه وبارئه سبحانه وتعاىل فإن مقبالً على ما هو بصدده بسكينة ووقار  ولي
على اهللا خملصاً له يف القول والعمل خائفاً من ربه راجياً له أَقْبل اهللا عليه وأثابه فإن احلج ل بقْأَ

                                                
   ) ٧٢(الموطأ باب العمل في القراءة  ص  - ١

   )  ٣١- ٣٠( منسك ابن عثيمين  ص  - ٢

  ). ١٢٢ /٢٦ ( الفتاوى- ٣

  ).١٦(ص  ) ١٠٤٤(مجلة البالغ عدد  - ٤
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وإن أَعرض عن اهللا تعاىل وتعلق بغريه وارتكب شيئاً من البدع أو  املربور ليس له جزاء إالَّ اجلنة
لعصيان أو الرياء أو املباهاة أعرض اهللا عنه وأحبط عمله عياذاً باهللا من اخلذالن ومن الفسوق أو ا

  .)١(] نزغات الشيطان واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل 
أنَّ بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة اإلضطباع : ومن املخالفات أيضاً -٨
وما عدا ذلك ) طواف القدوم أو طواف العمرة( طواف وهذا غري مشروع إالَّ يف حالة ال. 

  .)٢(يكون الكتف مستوراً بالرداء يف كل احلاالت 
 الغريضطباع قبيل الطواف إىل انتهائه واملسنون اال( ):٢/٢١٥( احلاشية قال ابن عابدين يف •

 ()٣(  

عون يف فرأيت مجاعة يتصن: ( قال ابن اجلوزي عن هؤالء الذين يستمرون يف اضطباعهم  •
إحرامهم فيكشفون عن كتف واحدة ويبقون يف الشمس أياماً فَتكْْشطْ جلودهم وتنتفخ 

 .)٤()  رؤوسهم ويتزينون بني الناس بذلك 

فإذا فرغ من : ( ضطباع اهللا تعاىل يف أثناء كالمه عن اال رمحهقال الشيخ ابن عثيمني  •
 .)٥( ) الطواف فقط ضطباع حملهد رداءه على حالته األوىل ألن االالطواف أعا

س كما  حمله إذا أراد الشروع يف الطواف وليو االضطباع: (اء يف مفيد األنام ما نصه ج •
ضطباع سنة مع ال يف مجيع أحوال اإلحرام وإمنا اةنضطباع سيتومهه بعض الناس من أن اال

   .)٦() دخوله يف الطواف أو قبيل الشروع يف الطواف 

   ماين يستلم باليد فقط وال يقبلاليماين وهذا خطأ ألن الركن الي الركن بعض احلجاج يقَبِِِّل-٩
  .فاحلجر األسود يستلم ويقبل إن أمكن أويشار مع الزمحة إليه.داحلجر األسووإمنا يقبل 

  )٧( )الصحيحقبل على القول يالركن اليماين فالوأما (:شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىلقال  •

                                                
  ).١٣٥/ ١(ألنام مفيد ا -١

  ).٤٣(منسك الفوزان ص  -٢

  ).١١١( لأللباني ص rحجة النبي -٣

   ).١٤٥(  ص إبليستلبيس  - ٤

  ).٢٢(المنهج ص  - ٥

  . )١/٢٦٦(مفيد األنام و نور الظالم  - ٦

  ) .٢٦/٩٧(الفتاوى  - ٧
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وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أم يقبلون الركن اليماين كما  ( :املدخليف قال ابن احلاج  •
  .)١() يقبلون احلجر األسود والسنة استالم اليماين باليد ال بالفم 

 استلم الركن اليماين ومل يثبت عنه أنه قبّله وال وثبت عنه أنه ( :تعاىلقال ابن القيم رمحه اهللا  •
  . ..)٢( )قبل يده عند استالمه 

         طوافهم عند الزحام داخل اِحلجر حبيث: ومن األخطاء اليت يقع فيها بعض الطائفني    -١٠
ال يصح الطواف  وهذا خطأ  عظيم.ميينهيدخل من باب اِحلجر إىل الباب املقابل ويدع بقية اِحلجر عن 

  . )٣(   بفعله ألن احلقيقة أنه مل يطف بالبيت وإمنا طاف ببعضه
من البيت   يف طوافه ملَّا كان أكثر احلجروال خيترق اِحلجر: ( قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل  •

 . )٤( )واهللا أمر بالطواف به ال بالطواف فيه 

وليحذر أن يطوف من داخل احلجر ألنه من نفس البيت وال يِتم الطواف : ( قال ابن احلاج  •
 .)٥(  )رج عنه بالبيت كلّه إالّ أن خي

      ن كوم يعتقدون أن ركعيت الطوافما يفعله بعض الطائفني م: ومن املخالفات أيضاً  -١١
ويعوقون  ويؤذون الطائفني يف أيام املواسمالبد أن تكون قريباً من املقام فيزدمحون على ذلك 

املسجد وميكن  ان منبعد الطواف جتزيان يف أي مك وهذا الظن خطأ فالركعتان .سري طوافهم
الصحن أو يف رواق املسجد  عبة وإن كان بعيداً عنه فيصلي يفاملصلي أن جيعل املقام بينه وبني الك

  . )٦(خبشوع وطمأنينة ل له الصالةويسلم من األذية فال يؤذي وال يؤذى وحتص
املقام  خلف ف صلى ركعتني من الطوافإذا فرغ( : اهللا تعاىلرمحهوقال مساحة الشيخ ابن باز    •

 .)٧()املسجد وه صالمها يف أي موضع منإذا تيسر ذلك وإن مل يتيسر ذلك لزحام وحن

                                                
  ).٤/٢٢٤(المدخل  - ١
  .)٢/٢٢٥(زاد المعاد  - ٢
   ).٢٦(منسك ابن عثيمين ص  - ٣

   )٢٦/١٢١(فتاوى ال - ٤

   )٢٦/٢٢٤(المدخل  - ٥

  )٣٢(منسك ابن عثيمين ص  - ٦

   )٣١(التحقيق واإليضاح ص  - ٧
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وجدار  مايقابله يف طوافه كمقام إبراهيمومن املخالفات أيضاً أن بعض الطائفني يقوم مبسح -١٢
ار إليه احلجر األسود ويقبله إنْ أمكن وإالّ أشن يستلم السنة أ  . )١( اِحلجر وأستار الكعبة والشاذروان

  .أمكن وإالّ تركه وال يشري إليه ويستلم الركن اليماين إن
وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر مايف  ( ... :تعاىلقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا  •

 ومغارة إبراهيم ومقام rنبينا األرض من املساجد وحيطاا ومقابر األنبياء والصاحلني كحجرة 
 من مقابر األنبياء وصخرة بيت املقدس فال تستلم وال  الذي كان يصلي فيه وغري ذلكrنبينا 

  )٢() تقبّل باتفاق األئمة
      فتزاحم.يقوم به بعضهن من املزامحة عند احلجر األسود  ما:أيضاومما يتعلق بالنساء -١٣

يف فتنة  وتتسبب شر والفتنة فترتكب احملرم وهنا مكمن الا بعض الرجالالرجال جبسمها فيلتصق 
املفاسد مقدم على  واجب ودرء  حقها واحلال كما تقدماآلخرين يف حتصيل أمر مسنون بل تركه يف

حلجر  من مزامحة الرجال عند تقبيل ا- هداهن اهللا- والذي يرى ما تقوم به بعض النساء .جلب املصاحل
 إىل لعتاب الشديد بل قد يتعدى العتابيسمع من ا واجلذب إضافة إىل ما  عجباً مما حيصل من الدفعىير

  .نسأل اهللا أن يهدي ضال املسلمني .أعظمما هو 
 من كوم يبقون على اضطباعهم بعدحيصل من بعض الطائفني  ما:  ومن اخلطأ أيضاً -١٤    

  :وهنا خمالفتان. يصلون ركعيت الطواف وهم مضطبعونالطواف بل و
  .ذلك دم إيضاحوقد تق. كون يف أثناء طواف القدوم  أن ياالضطباعأن السنة يف : األوىل 

  . عن الصالة والعاتق مكشوف r وقوعهم يف ي النيب :الثانية 
     أحدكم يف الثوب الواحد ليس يصلي ال : ( rعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب     

  .)٣( أخرجه البخاري) على عاتقيه منه شيء

                                                
اجتهـاد مـن   ثـم صـفِّح ب  . البيت كالذي عند الملتزم وبالحجركان ظاهراً في جوانب     . ويرتفع عن وجه األرض قدر ثلثي ذراع        ، بفتح الذال وهو ما فصل عن جدار الكعبة         : الشاذروان   - ١

    .٤/١٠٨حاشية الروض البن قاسم . المحب الطبري في تسنيمه 

  )٢٦/١٢١(الفتاوى  - ٢

  . )٤٧١/ ١( انظر الفتح  - ٣
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 االضطباع ن التأذي بالشمس وأيضاً أصبح هذاويضاف إىل ذلك ما حيصل للجزء املكشوف م    
وكأن هذا  اشفاً عن يدهك يف الكتب واالتراسخاً عند كثري من الناس بأنه عالمة للمحرم حىت صور 

   . )١( ل احملرم دائماً حا
  .اجلهر بالنية عند ابتداء الطواف والسعي : ومن املخالفات الشائعة -١٥

ومل يقل نويت بطوايف : (  ما نصه rقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف أثناء سياقه لصفة حج النيب  •
 )٣ () بل هو من البدع املنكرات- إىل أن قال-... كذا وكذا )٢(هذا األسبوع

وأما الصالة والطواف وغريمها ينبغي له : (  اهللا تعاىل رمحهوقال مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  •
نويت أن أصلي كذا وكذا وال نويت أن أطوف كذا : أن ال يتلفظ يف شيء منها بالنية فال يقول 

ظ بالنية مشروعاً  احملدثة واجلهر بذلك أقبح وأشد إمثاً ولو كان التلفعبل التلفظ بذلك من البد
نه الرسول لبيr فلما مل ينقل ذلك .  وأوضحه لألمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصاحل

 األمور وشرr ...) :   وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم علم أنه بدعة وقد قال النيبrعن النيب 
  )٤( أخرجه مسلم يف صحيحه) حمدثاتها وكل بدعة ضاللة 

ومل يقل نويت طوايف لك وال افتتحت بالتكبري كما : ( ... الصنعاين رمحه اهللا تعاىل وقال اإلمام  •
  )٥( )يفعله كثري ممن ال علم عنده وذلك من البدع املنكرة 

        ميشون إىل– ومن املخالفات أيضاً ما يالحظ على بعض احلجاج أم يرجعون القهقرى -١٦
  .د طواف الوداع إذا خرجوا من احلرم بع–اخللف 

 ال يقف وال يلتفت - إىل خارج املسجد-فإذا وىل : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل •
 .)٦( وال ميشي القهقرى

وليحذر مما يفعله بعضهم من هذه البدعة وهو أم إذا خرجوا من  ( :تعاىلقال ابن احلاج رمحه اهللا  •
ويزعمون أن ذلك من باب األدب وذلك من : ن قال إىل أ.. .القهقرىمكة خيرجون من املسجد 

                                                
   )١٧(ص ) ١٠٤٤( مجلة البالغ عدد - ١

   . سبعة أشواط حول الكعبة :هناالمراد باألسبوع  - ٢

   )٢٢٥/ ٢( زاد المعاد  - ٣

  )١٥( ص حواإليضاالتحقيق  - ٤

  )٥٤(منسك الصنعاني ص  - ٥

   )٢٦/١٤٣( الفتاوى  - ٦
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البدع املكروهة اليت ال أصل هلا يف الشرع الشريف وال فعلها أحد من السلف املاضني رضي اهللا 
  .rعنهم وهم أشد الناس حرصاً على اتباع سنة نبيهم 

. األسود اً على احلجرشار إليه وكبر قياسبعض الطائفني إذا مل يتمكن من استالم الركن اليماين أ-١٧
  .تمكن من استالمه فال يشري إليهوالصواب أن الركن اليماين يستلم إذا أمكن فإن مل ي

تركَه  –اليماين   يعين الركن–فإن شق عليه استالمه ( : اهللا تعاىلرمحهقال الشيخ عبدالعزيز بن باز  •
 )١ () فيما نعلم rالنيب  ته ألن ذلك مل يثبت عن عند حماذاومضى يف طوافه وال يشري إليه وال يكرب

والسنة .ة عشر شوطاً حبيث خيتم على الصفاالسعي بني الصفا واملروة أربع:  ومن ذلك أيضاً -١٨
  .سبعة أشواط واخلتم على املروة 

  )٢ (املروة  لىكان السابع ع: وافه ويف رواية حىت إذا كان آخر ط : rجاء يف وصف حجة النيب        
  آخر جبل ومن املخالفات أيضاً أنّ بعض الساعني ال يعتقد أنّ سعيه تام إالّ إذا صِعد إىل-١٩

 شيء بل مىت ويظن بعضهم أنّ ذلك أفضل وليس هذا من الفضل يف .جبل املروة آخر الصفا أو إىل 
  .أو املروة فقد صح سعيه حتقق أنه من الصفا

يلتصقوا  هل البدعة واجلهلة من الصعود حىتوما يفعله بعض أ ( :احلاشيةال ابن عابدين يف ق     •
 .)٣( ) باجلدار فخالف طريقة أهل السنة واجلماعة 

كما  ضهم إذا فرغ من السعي صلى ركعتنييفعله بع  ما:أيضاً ومن املخالفات املتعلقة بالسعي -٢٠  
وأما   .rفيقال أما صالة الركعتني بعد الطواف بالبيت فثابت عن النيب  .يتبالبفعل بعد الطواف 

وأما قياس من قاسهما بالركعتني   .rصالة ركعتني بعد السعي فهو حمدثٌ من األمر خالف هدي النيب 
  )٤((*)السعي  مردود ألنه خمالف للنص الثابت يفبعد الطواف فقياس 

قامة إ  بعضهم يف طوافه أو سعيه ولو بعد استمرار:والسعيومن املخالفات املتعلقة بالطواف  -٢١
سئل مساحة  )٥( الصالة يريد بذلك إكمال الشوط الذي هو فيه وقد تفوته الركعة لشدة الزحام

املعتمر مل ينته من إكمال  احلاج أوحلكم إذا أقيمت الصالة و اهللا تعاىل عن ارمحهالشيخ عبدالعزيز ين باز 
  .السعيالطواف أو 

                                                
  . )٣١-٣٠( التحقيق واإليضاح  - ١

 لـم ينقلـه أحـد    rوهذا غلط عليه : ال ابن القيم في زاد المعاد ق: ( سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة   rقال الشيخ األلباني فيه رد صريح على من قال أنه            - ٢

ختالف عنه أنه ختم سـعيه بـالمروة ولوكـان    ا ال rه أحد من األئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى األئمة ومما يبين بطالن هذا القول أنه              عنه وال قال  

   ).٦٠( ص rحجة النبي ) الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا 

  .  )٥٠٠/ ٢( بدين حاشية ابن عا - ٣

-٢/١٥٦(  غير واحد قياساً على ركعتي الطواف قال ابن الهمام في الفتح – يعني صالة الركعتين بعد السعي –ذهب إلى استحبابهما : [  اهللا تعالى رحمهقال الشيخ األلباني ( * ) ) ٢( -٤

 وليس بينه وبين. فصلى ركعتين في حاشية المطاف ..  حين فرغ من سعيه جاء rرأيت رسول اهللا :  قال وداعةوال حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص وهو ماروى المطلب بن أبي) : ( ١٥٧

د بلفظ وهوفي المسن) ٢٩٥٨(كما في ابن ماجه رقم ) سبعة(والصواب ) سعيه(فقد تحرف عليه لفظ. هذا وهم عجيب من مثل هذا العالم النحرير: قلت  ).رواه أحمد وابن ماجه. لطائفين أحد ا

على أن الحديث من أصله ال يصح من قبل إسناده فإن فيه اضطرابا وجهالة كما بينْتُه في سلسلة األحاديث ...) طاف بالبيت سبعاً ثم صلى ركعتين بحذائه( وفي رواية أخرى له) أسبوعه(

  )]. ١٢١( صrهـ حجة النبي .أ) ٩٣٢(الضعيفة رقم

  . )١٢١( لأللباني ص rحجة النبي  - ٥
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انتهى  افه وسعيه حيث انتهى يبدأ من حيثيصلي مع الناس مث يكمل طو( :نصهفأجاب مساحته مبا   •
() ١( 

 والسنة أنَّ االضطباع ال يكون إالَّ يف. ومن املخالفات يف السعي أنَّ بعضهم يسعى وهو مضطبع-٢٢
  )٢ ()ما مسعنا فيه شيئاً: فال يضطبع يف السعي لعدم وروده قال اإلمام أمحد (   .واف القدوم ط

 وهذا حرام ألنه.الشمس أن بعض احلجاج ينصرفون من عرفة قبل غروب :أيضاًومن ذلك  -٢٣
قبل عرفة  شمس وغاب قرصها وألن االنصراف من حيث وقف إىل أن غربت الrخالف سنة النيب 

  )٣(الغروب عمل أهل اجلاهلية 
ويقفون بعرفات إىل غروب الشمس وال خيرجون : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  •

منها حىت تغرب الشمس وإذا غربت الشمس خيرجون إن شاءوا بني العلمني وإن شاءوا من جانبيهما 
 وامليالن بعد ذلك حد مزدلفة وماوالعلمان األوالن حد عرفة فال جياوزمها حىت تغرب الشمس 

 )٤() بينهما بطن عرنة

 قبل غروب - من عرفة-وال جيوز االنصراف: ( اهللا تعاىل رمحهوقال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  •
 .)٥() خذوا عين مناِسكَكُم:( وقف حىت غربت الشمس وقالrالشمس ألن النيب

       بسياراممن الناس اإلسراع بشدةفيالحظ على كثري .اإلسراع يف الدفع من عرفة إىل مزدلفة-٢٤
فيحصل  ل منهم قبل صاحبه يف أول الطريقوإزعاج الناس مبنبهات الصوت والتدافع على أن يكون ك

مع أخالق يتناىف  ى بعضهم واحلوادث وكل هذاوالدعاء علمن آثار ذلك ما اهللا به عليم من الشتائم 
  .املسلم فكيف إذا كان يف هذا املوسم العظيم

  )٦( )وال يزاحم الناس بل إن وجد خلوة أسرع  ( :تعاىل اهللا ج رمحهاحلاقال ابن  •
فإذا دفع من عرفة بعد غروب الشمس فليمش : ( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  •

 . وعليه السكينة والوقار واخلشوعاهلويىن
                                                

    . )٤٢(فتاوى مهمة ص  - ١

  . كان مضطبعاً بين الصفا والمروة لكن إسناد الحديث ضعيف جداً rأن النبي ) ٤/٢٢٣(روى اإلمام أحمد في المسند : تنبيه     )٢٢٦/ ١(  األنام مفيد- ٢

  ).٣٦(منسك ابن عثيمين ص  - ٣

  )١٣٤ / ٢٦( الفتاوى  - ٤

  . )٢/٩٤٣) (ِلتَْأخُذُوا مناسككم فإني ال أدري لَعلَّي ال أحج بعد حجتي هذه( بلفظ والحديث أخرجه مسلم ) ٤١(التحقيق واإليضاح ص  - ٥

  )١٣٤ / ٢٦( الفتاوى  - ٦
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اِجلمار  لون بلقطعض احلجاج من كوم ينشغ ما حيصل من ب:مبزدلفةومن املخالفات املتعلقة -٢٥
 .وترك املبادرة إىل صالة املغرب والعشاء

 سنة - يعين التبكري بصالة املغرب والعشاء مجعاً عند الوصول إىل مزدلفة-وهذه  ( :احلاجقال ابن  •
وكثري من الناس من يتعلق .أحياهاقد تِركَت يف هذا الزمان حىت صارت ال يعرفها أحد فطوىب ملن 

املغرب والعشاء باملزدلفة فيظنون أنّ اجلمع هناك كاجلمع بني الظهر والعصر يف عرفة بقوله صلى 
 فتتعني املبادرة إىل امتثال سنِتِه عليه – ما يعين التبكري –وبني املغرب والعشاء باملزدلفة كما وصف 

 )١(الصالة والسالم 
مـن    بعض العامة من لَقْط حصى اجلمـار هلوما يفع ( :تعاىل اهللا  رمحهوقال مساحة الشيخ ابن باز         •

له والنيب   ذلك مشروع فهو غلط ال أصل       قبل الصالة واعتقاد كثري منهم أن      حني وصوله إىل مزدلفة   
r         موضع لَقـط احلـصى    صرافه من املشعر إىل مىن  ومن أي مل يأمر أن يلتقط له احلصى إالّ بعد ان

 )٢( بل جيوز لقطه من مىنمزدلفةمن  وال يتعني لقطه .ذلك أجزأه
والعشاء  ومن املخالفات الواقعة يف مزدلفة تسرع عدد غري قليل من احلجاج إىل صالة املغرب             -٢٦

القبلة أو سـؤال  جلهة   والواجب يف هذا التحري    .الفجردون حتري جهة القبلة وكذلك يف أثناء صالة         
لكـن مـن    .األمرولو كان االختالف يف جهة القبلة اختالفاً يسرياً هلان  .القبلةمن يظن فيه معرفة جهة  

التفـريط إذ أنّ   وهـذا مـن   رأى املصلني وهم أوزاع متفرقون كل مجاعة تصلي خالف جهة األخرى 
  .كانتصورة  ة القبلة بل مهُّه أداء الصالتني وبراءة ذمته على أيأكثرهم ال يتحرى جه

  هم اِجلمار بشدة وعنف وصراخ وسب ما حيصل من بعض احلجاج من رمي:أيضاًك ومن ذل-٢٧
     من يصعد فوقها - الكالم للشيخ ابن عثيمني-حىت شاهدنا.زعمهموشتم هلذه الشياطني على     

 يزداد إالَّ غضباً نفعال واحلصى تصيبه من الناس وهو اليبطش ا ضرباً بالنعل وباحلصى الكبار بغضب وا
شاهدنا هذا . مسرحية هزلية  حكون ويقهقهون كأنَّ املشهد مشهدوعنفاً يف الضرب والناس حوله يض

 أن احلجاج يرمون –هذه العقيدة   أنصاب اجلمرات وكل هذا مبين علىقبل أن تبىن اجلسور وترتفع
  )٣( وليس هلا أصل صحيح يعتمد عليه ،شياطني

                                                
  )٢٣٢/ ٤( المدخل  - ١

    ) .٤٢-  ٤١(التحقيق واإليضاح ص  - ٢

   ).٤٠(منسك ابن عثيمين ص  - ٣

   )  ٤١ – ٤٠( منسك ابن عثيمين ص -٣
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ـ    رميهم اجلِ : ومن ذلك أيضاً    -٢٨  )اجلزمـات ( واخلفـاف   ) النعـل ( ذاء  مار حبصى كبرية وباحل
حصى اخلزف   ألمته بفعله وأمره حيث رمى مبثل      rملا شرعه النيب    وهذا خطأ كبري خمالف     .واألخشاب

سبق من اعتقادهم أم       الدين وسبب هذا اخلطأ الكبري ما      وأمر أمته أن يرموا مبثله وحذرهم من الغلو يف        
  )١(طني يرمون شيا

    نف وشـدة ال خيـشعون هللا تعـاىل وال          تقدم بعض احلجاج إىل اجلَمرات بع      :أيضاًومن ذلك    -٢٩
ما يقلـب    اإلضرار م واملشامتة واملضاربة   فيحصل بفعلهم هذا من األذية للمسلمني و      .اهللايرمحون عباد   

كان عليه النيب     من أجله وعما   وخيرجها عما شِرعت  هذه العبادة وهذا املشعر إىل مشهد مشامتة ومقاتلة         
r.   
      و املعتمـرين إذا أرادوا احللـق أو       أن بعـض احلجـاج أ     : ومما يتعلق بأمر احللق أو التقصري      -٣٠

فإنه يقص    التقصري يالحظ على بعضهم أنه حيلق جزءاً من رأسه ويترك الباقي أما إذا أراد التخفيف              
  .ومن جانبيه شعريات من مقدم رأسه ومن مؤخره 

وال جيزئ تقصري بعض الرأس وال حلق بعضه       : (  اهللا تعاىل    رمحهقال مساحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز        •
واألفضل أن يبدأ بالشق األميـن  . يف أصح قويل العلماء بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصريه كله           

 )٢() يف احللق أو التقصري
 فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعـاً حلـق           .: ( ..تعاىل  وقال الشيخ عبداهللا بن محيد رمحه اهللا         •

 )يف أظهر قويل العلماء   وال بد يف التقصري من تعميم شعر الرأس         ... أوقصر من مجيع شعره وقد حل       
)٣(. 

وجيب أن يكون احللق شامالً جلميع الـرأس وكـذلك          : (  اهللا تعاىل    رمحهوقال الشيخ ابن عثيمني      •
 أخذ من كل ظفرية قدر أمنلة – أي جدائل –ت الرأس ومن كان له ظفائر       التقصري يعم به مجيع جها    

)٤( 
س كله باحللق أو    الواجب تعميم الرأ  : ( ويف جواب اللجنة الدائمة حول هذا املوضوع قالت اللجنة           •

 يعين من قـصر  –عمرة وال يلزمه أن يأخذ كل شعرة بعينها وما فعله من ذكرت             التقصري يف حج أو   
 r  ال يكفي يف أصح أقوال العلماء وليس من سنة حممد بن عبـداهللا               – دون غريه    من أسفل الرأس  

)٥(  
       مـن مكمالتـه   يعتقد بعض احلجاج أنّ زيارة املسجد النبوي الشريف هلا عالقة باحلج أو أا               -٣١

ال ارتباط  و وقت حمدد من السنة      وهذا خطأ واضح ألن زيارة املسجد النبوي ليس هلا           .مناسكهأو من   

                                                
   )  ٤١ – ٤٠( منسك ابن عثيمين ص  - ١

   ) .٤٥( فتاوى مهمة ص - ٢

   ) ٣٤(  الناسك ص هداية - ٣

   . )٢٤( المنهج ص  - ٤

   )٨٢ – ٨١( ى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ص فتاو - ٥



     ١٤    
 

 ١٤

والذي اعتمد عليه من قـال      .)١(فحجه تام وصحيح      هلا باحلج أصالً فمن حج ومل يزر املسجد النبوي          
من : ( هذه األحاديث    من   rالنيب    هي أحاديث مكذوبة ال تصح عن      –إن لزيارة املدينة عالقة باحلج      

رواه ابـن  : (  اهللا تعاىل فقال رمحهابن باز   ذا احلديث سئل عنه الشيخ    وه، )حج ومل يزرين فقد جفاين      
) . من حج ومل يزيين فقـد جفـاين  : (  بلفظ rالنيب    رقطين من طريق عبداهللا بن عمر عن      عدي والدا 

مكذوب وذلك أن يف سنده حممد بن النعمان بـن شـبل     حديث ضعيف بل قيل إنه موضوع أي      وهو
روى الدارقطين الطعن فيه على ابن النعمان ال على النعمان و           ضعيف جداً وقال   الباهلي عن أبيه وكالمها   

وإسناده : إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي عن عمر قال          هذا احلديث البزار أيضاً ويف    
  )٢(جمهول

ـ    -، وأما احلديث  ( ... :تعاىلوقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا     •         د من حـج البيـت ومل يـزرين فق
        ومعنـاه r فهذا مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث بل هو موضوع علـى رسـول اهللا               –جفاين

  هو كفر ونفاق بل جيب أن يكون أحب من الكبائر بل rخمالف لِإلمجاع فإن جفاء الرسول 
  إليهال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب والذي نفسي بيده  : ( rإلينا من أهلينا وأموالنا كما قال       
 )٣() من والده وولده والناس أمجعني       
        رفع األصوات عنـده باألدعيـة  r ومن األخطاء العظيمة اليت يقع فيها من يزورون قرب النيب   -٣٢

عند القبور   ذا خطأ عظيم ألنه ال يشرع الدعاء       فهذا غري مشروع وه    .يظنون أن للدعاء عند قربه مزية       
يدعون عند قـرب     يلة إىل الشرك ومل يكن السلف     و إالَّ اهللا ألن ذلك بدعة ووس      وإن كان الداعي ال يدع    

استقبل القبلة ودعـا يف     اهللا   إن أراد أن يدعو   مث ينصرفون و   إذا سلموا عليه وإمنا كانوا يسلمون        rالنيب  
  .)٤( فلينتبه هلذا املشرفة  القرب ألن قبلة الدعاء هي الكعبةاملسجد ال عند القرب وال مستقبل 

       أـم يـذهبون    r ومن األخطاء العظيمة اليت يقع فيها بعض من يزورون مسجد الرسـول              -٣٣
مسجد الغمامـة    كزيارة. لزيارة أماكن يف املدينة أو مساجد ال تشرع زيارا بل زيارا بدعة حمرمة              

واجلُهال زيارا مـشروعة     يتوهم العوام لك من األماكن اليت     ومسجد القبلتني واملساجد السبعة وغري ذ     
 rمن املساجد غري مسجد الرسول       املدينة  هناك ما تشرع زيارته يف     وهذا من أعظم األخطاء ألنه ليس     

 .ومسجد قباء للصالة فيهما 
                                                

  ) .٥٤( منسك الفوزان ص  - ١

   ) .١٤٨ – ١٤٧( فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ص  - ٢

   ) .٢٥ / ٢٧( مجموع الفتاوى - ٣

    ) .٥٦( ص  منسك الفوزان  - ٤



     ١٥    
 

 ١٥

زيارا رع تش ال مزية هلا على غريها والأما بقية مساجد املدينة فهي كغريها من املساجد يف األرض               
وعن رمحته ألن    عن اهللا  فيما يبعدهم وأمواهلم  وجيب على املسلمني أن يتنبهوا لذلك وال يضيعوا أوقام          

مـن   : ( rلقول النيب     وآمث فيه   رسوله فهو مردود علي    من فعل شيئاً من العبادات مل يشرعها اهللا وال        
املساجد السبعة وال مـسجد     زيارة املسجد     يدل دليل على    ومل )١() عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد        

   )٢( هذا شيء حمدث مبتدع من أَمِره وإمنا  والrالقبلتني وال مسجد الغمامة ال من ِفعل الرسول 
  . استقبال احلجرة النبوية حال الدعاء:العظيمةومن املخالفات  -٣٤
 وال يدعو هناك مستقبل احلجرة فإن هذا كله منهي عنه باتفاق             (:تعاىلقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا       •

األئمة ومالك من أعظم األئمة كراهية لذلك واحلكاية املروية عنه أنه أمر املنصور أن يستقبل احلجرة                
 وال يقف عند القرب للدعاء لنفسه فإن هذا بدعة ومل يكن أحد مـن               .مالكوقت الدعاء كذب على     
 )٣(و لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون يف مسجده الصحابة يقف عنده يدع

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .سلممالحديث رواه  - ١

   )٥٨ – ٥٧( منسك الفوزان ص  -٤

    )١٤٧ / ٢٦( مجموع الفتاوى  - ٣



     ١٦    
 

 ١٦

  رسالفه
  فحةصال  املخالفة  
  ٢  املقدمة   
  ٣  التأخري يف اإلحرام عند السفر جواً التهاون أو ١
  ٣  ون خاص لثوب اإلحراماعتقاد بعض النساء بوجوب ل ٢
  ٤  يقات دون أن حترمساء إذا أصاا احليض تتجاوز املبعض الن ٣
  ٤   لبس اإلحراماعتقاد بعض احلجاج بعدم جواز تغيري ٤
  ٤  التزام أدعية خاصة يف الطواف ٥
  ٥  والرداء بعد املالبسظن كثري من احلجاج أن اإلحرام هو لبس اإلزار  ٦
  ٥  واللعبط يف عمله الضحك بعض احلجاج يف حالة التلبية وغريها خيل ٧
  ٦  باعط هيئة االضبعض الرجال إذا أحرموا كشفوا عن أكتافهم على ٨
  ٦  اليماينبعض احلجاج يقبل الركن  ٩
  ٧  لزحام داخل احلجرا ١٠
  ٧   من املقامركعيت الطواف البد أن تكون قريباً اعتقاد بعض الطائفني بأن ١١
  ٨   والشاذروانةوأستار الكعب   وجدار احلجرإبراهيميقابله يف طوافه كمقام  بعض الطائفني يقوم مبسح ما ١٢
  ٨  ء عند احلجر األسودبعض النسا مزامحة ١٣
  ٨  بقاء بعض الطائفني على اضطباعهم بعد الطواف ١٤
  ٩   الطواف والسعيعند ابتداء اجلهر بالنية ١٥
  ٩  رجوع القهقرى عند اخلروج من احلرم بعد طواف الوداع ١٦
  ١٠  كن اليماين أشار إليه وكبربعض الطائفني إذا مل يتمكن من استالم الر ١٧
  ١٠  أربعة عشر شوطاً حبيث خيتم على الصفاالسعي  ١٨
  ١٠  ر جبل الصفا أو آخر جبل املروةاإلعتقاد بعدم متام السعي إالَّ بالصعود إىل آخ ١٩
  ١٠  السعيصالة ركعتني بعد الفراغ من  ٢٠
  ١٠  الصالةالسعي ولو بعد إقامة  االستمرار يف الطواف أو ٢١
  ١١  مضطبع بعض الساعني يسعى وهو ٢٢
  ١١  نصراف من عرفة قبل غروب الشمساال ٢٣
  ١١  اإلسراع وقت الدفع من عرفة إىل مزدلفة ٢٤
  ١٢  االشتغال بلقط اجلمار عن صالة املغرب والعشاء ٢٥
  ١٢     رلقبلة يف مزدلفة أثناء صالة املغرب والعشاء وكذلك صالة الفجعدم حتري ا ٢٦
  ١٢  راخ وسب وشتم للشياطني على زعمهمرمي اجلمار بشدة وعنف وص ٢٧
  ١٣  واألخشابرمي اجلمار حبصى كبرية واخلفاف  ٢٨
  ١٣  تقدم بعض احلجاج إىل اجلمرات بعنف وشدة ٢٩
  ١٣  مؤخره ومن جانبيه  رأسه ومنمحلق جزء من الرأس وترك الباقي أو قص شعريات من مقَد ٣٠
  ١٣   بأن زيارة املسجد النبوي هلا عالقة باحلجاالعتقاد ٣١
  ١٤   باألدعيةrرفع الصوت عند قرب النيب  ٣٢
  ١٤  زيارازيارة أماكن أو مساجد ال تشرع  ٣٣
  ١٥  استقبال احلجرة النبوية حال الدعاء ٣٤

  ١٦  الفهرس  

 


