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5تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه ومن 
وااله أما بعد:

أخي احلاج: إليك تنبيهات عىل بعض األخطاء التي تقع من 
اهلل  صىل  اهلل  رسول  ملسجد  والزائرين  واملعتمرين  احلجاج  بعض 
حجك  يتم  حتى  فيها  الوقوع  تتجنب  كي  نذكرها  وسلم،  عليه 
ويكون مقبوالً، وألن الرسولقال: )لتأخذوا مناسككم، فإين ال 
أدري لعيل ال أحج بعد حجتي هذه(، رواه مسلم. وهي عىل سبيل 
االختصار فال أطيل يف تفصيل الكالم عن هذا األخطاء بل أذكرها 

موجزة لتسهل قراءهتا وباهلل التوفيق.

* أخطاء قبل الذهاب إلى الحج وفي السفر
1- الغفلة عن التوبة والتسويف فيها، فإن التوبة واجبة يف كل 

وقت، وتتأكد يف حق من قصد احلج.
2- عدم الوصية بام لإلنسان أو عليه من حقوق أو ديون، فإن 
الوصية بذلك واجبة حتى ال تضيع عىل صاحبها من ورثة وغريهم، 
ويتأكد ذلك عىل من أراد السفر للحج أو غريه، كام تستحب وصية 

األهل واألوالد بتقوى اهلل عز وجل وأن يصلحوا ذات بينهم.
يؤدي  فإن ذلك  مال حرام.  للحج من  نفقته  احلاج  أخذ   -3
جاء  كام  مربورا  حجه  يعود  فال  ثوابه  نقص  أو  احلج  بطالن  إىل 
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تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 6

ِمَن  ُمنَاٍد  َناَداُه  َلبَّْيَك،  َفنَاَدى:  اْلَغْرِز،  ِف  ِرْجَلُه  )َفَوَضَع  حديث:  يف 
َك  َمِء: اَل َلبَّْيَك َواَل َسْعَدْيَك، َزاُدَك َحَراٌم َوَنَفَقُتَك َحَراٌم، َوَحجُّ السَّ
وٍر(، رواه الطرباين بسند ضعيف. وأصح منه قوله صىل اهلل  َغْيُ َمرْبُ

عليه وسلم: )إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا(، رواه مسلم.
4-ومنها عدم التخلص من املظامل واحلقوق التي يطالب هبا 
فإن ذلك واجب عىل  منها،  استحالهلم  أو  إليهم  بردها  أصحاهبا، 

احلاج وغريه.
الصحبة  مع  الذهاب  للبعض  تقع  التي  األخطاء  ومن   -5
الواجبات والوقوع يف املحرمات،  التفريط يف  السيئة، فإهنم سبب 
واختيار  السوء  قرناء  من  احلذر  فالواجب  وغريه،  باحلج  املتعلقة 

الرفقة الصاحلة الذين يعينون من صحبهم عىل طاعة اهلل.
6- ومنها عدم إخالص النية يف حجه، فإن اإلخالص رشط 

يف قبول العمل، واهلل ال يقبل من العمل إالما ابتغي به وجهه.
7- ومن األخطاء اصطحاب  يشء من املحرمات: كالدخان، 
وآالت اللهو ووسائله؛ كالدفوف وأرشطة األغاين، فإن ذلك كله 
مما جيب اجتنابه يف كل وقت ومن كل أحد، ويتأكد ذلك يف احلج 
ألن املرء بصدد عبادة عظيمة، وال يليق به وهو متوجه إىل اهلل أن 

يتلبس بمعصية.
8- ومنها سفر املرأة من دون حمرم لقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
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7تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 

)ال حيل المرأة مسلمة تسافر مسية ليلة إال ومعها رجل ذو حرمة 
منها(، متفق عليه. واملرأة التي ال جتد املحرم ال جيب عليها احلج، 
عليها  يقوم  من  إىل  فتحتاج  ضعيفة  ألهنا  هبا  اهلل  لطف  من  وهذا 

ويرعاها ويعينها عىل أداء املناسك.
فإن  والعمرة،  احلج  أحكام  تعلم  عدم  األخطاء  ومن   -9
احلج من دون معرفة لصفته أو دون صحبة من يعرف أحكام احلج 
وصفته يؤدي إىل الوقوع يف أخطاء قد تفسد احلج أو تنقص ثوابه 
أو حتمل احلاج واجبات مالية أو غري مالية كان يف عافية منها لوال 

هتاونه وتقصريه.
10- ومنها أن بعض املسافرين إذا صىل خلف املقيمني يقرص 
معه  يتم  أن  املقيم  خلف  صىل  إذا  املسافر  عىل  والواجب  الصالة، 
ذلك  ملا سئل عن  اهلل عنهام  ابن عباس ريض  الصالة كام جاء عن 
فأمر املسافر أن يتم وقال: )هكذا السنة(، يعني اإلمتام. رواه أمحد، 

وروى مسلم نحوه.
عن  حيج  أن  الناس  بعض  عند  الواقعة  األخطاء  ومن   -11
غريه وهو مل حيج عن نفسه بعد، والواجب أن يبدأ فيحج عن نفسه 
ثم حيج عن غريه لقولهللذي لبى عن شربمة: )حج عن نفسك 
ثم حج عن شربمة(، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان 

ورجح اإلمام أمحد وقفه.
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تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 8

عىل  علم  وضع  يلتزمون  احلجاج  من  كثريًا  أن  ومنها   -12
العبادة واعتقاد أن فيه فضاًل بدعة،  السيارة وفعل ذلك عىل وجه 
ومن فعله عىل أنه عادة فينبغي ترك هذه العادة حتى ال يظن أن ذاك 

سنة فيؤول أمره إىل البدعة.
13-ومن األخطاء ترك بعض سنن السفر مثل دعاء ركوب 
الراحلة ودعاء السفر ودعاء النزول وهو قول: )أعوذ بكلمت اهلل 
التامات من رش ما خلق(، فإن من قاله مل يرضه يشء حتى يرحتل من 
منزله ذلك كام صح عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم، رواه مسلم. 

إىل غري ذلك من سنن السفر.

* * *
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9تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 

* أخطاء عند اإلحرام وحال اإلحرام

14- من األخطاء التي تقع عند اإلحرام اعتقاد بعض النساء 
أنه ال يصح اإلحرام إال يف ثياب هلا لون معني، كاألخرض أو األسود 
أو األبيض، وهذا ال أصل له فإن املرأة يصح أن حترم يف كل ثوب 

مادام حمتشام وواسعا غري شفاف وليس فيه ألوان جذابة.
يعتقدون  أحرموا  إذا  والنساء  الرجال  بعض  أن  ومنها   -15
أن  والصواب  اإلحرام،  ثياب  وتبديل  االغتسال  هلم  يصح  ال  أنه 
للمحرم واملحرمة أن يغتسلوا ويبدلوا ثياهبم إذا احتاجوا إىل ذلك 

و ال حرج عليهم، سواء يف ذلك الرجل واملرأة.
الثياب،  يف  اإلحرام  عند  الطِّيب  جعل  األخطاء  ومن   -16
والسنة أن يتطيب املحرم عند إحرامه وجيعل الطيب عىل بدنه دون 

إزاره وردائه.
17- ومنها وضع مشابيك كثرية متقاربة يف إحرامه وهذا ال 

ينبغي ألنه يصبح كاخليط.                                                           
18- ومنها ظن البعض أنه ال جيوز خلع النعلني أثناء اإلحرام 
أثناء  لبسهام  يف  سيستمر  اللتني  نعليه  وعليه  اإلحرام  من  البد  بل 
إحرامه، ويعتقدون أنه إذا أحرم وليس عليه نعاله فإنه ال جيوز له 

لبسهام، وهذا اعتقاد ال أصل له.
19- ومنها ما تضعه بعض النساء عىل رأسها لرتفع احلجاب 
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تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 10

عن وجهها وتعتقد أن املحرمة ال يصح أن يالمس حجاهبا وجهها 
وهذا ال أصل له.

20- ومن األخطاء الكبرية جماوزة امليقات بدون إحرام )أي 
نية(، وخصوصا ما يفعله البعض حيث إنه إذا سافر يف اجلو ال حيرم 
إال عند وصوله إىل جدة، والواجب عليه أن حيرم وهو يف الطائرة 
عند حماذاته للميقات أو قبله بقليل حتى ال يفوته امليقات، ألن جدة 

بعد امليقات، ومن أحرم  منها فقد أحرم بعد امليقات.
التلبية اجلامعية سواء أكان يلبي  21- ومن األخطاء الشائعة 
أحدهم ويردد معه الباقون، أو بأن يلبوا مجيعًا بصوت واحد، وهذا 
ال ينبغي بل هو من البدع، والسنة أن كل واحد يلبي وحده ويرفع 

صوته بذلك.
املرأة  أن  واملرشوع  التلبية،  يف  صوهتا  املرأة  رفع  ومنها   -22

ختفض صوهتا والرجل يرفعه.
23- ومنها ظن البعض أنه ال جيوز اإلحرام بام فيه يشء من 
اخلياط؛ واملخيط الذي حيرم عىل الرجل املحرم لبسه هو ما فصل 
عىل قدر البدن كالثوب، أو بعض البدن كالرساويل، واملرأة ال حيرم 

عليها اإلحرام إال يف القفازين.
24-ومن األخطاء ظن البعض أن اإلحرام هو لبس  اإلزار 
والرداء فقط أو املالبس التي تلبسها املرأة يف اإلحرام لكن اإلحرام 
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يف الرشع هو نية الدخول يف النسك والتلبية عند ذلك.
املأكل  يف  الطيب  استعامل  اإلحرام  يف  األخطاء  ومن   -25
املعطر  الصابون  استخدام  كذلك  ونحوه،  كالزعفران  واملرشب 

وهذا كله ال ينبغي أثناء اإلحرام.
26- ومنها تعمد تغطية الرأس أو الوجه بمالصق وخصوصا 
ما حيصل عند النوم، فالواجب عىل املحرم جتنب تغطية رأسه ووجهه 
مادام حمرما ألن تغطية الرأس والوجه حمظور عىل الرجل املحرم، أما 
الرأس فباإلمجاع والوجه فيه خالف، وقد جاء يف قولهيف الرجل 
الذي سقط من راحلته: )ال ختمروا رأسه وال وجهه(، رواه مسلم.

الرأس أو  أنه ال جيوز حك  البعض  27- ومن األخطاء ظن 
فال  حلاجة  رأسه  اإلنسان  حك  إذا  فإنه  له  أصل  ال  وهذا  اجلسم، 

بأس، ولو سقط من شعره يشء فال حرج عليه.
املحارم  غري  الرجال  عند  وجهها  املرأة  كشف  ومنها   -28
فاملرأة املحرمة جيب عليها تغطية  بحجة أهنا حمرمة، وهذا ال جيوز 
حمارمها  عند  كانت  إذا  أما  النقاب،  بغري  األجانب  عند  وجهها 
)كان  قالت:  عائشة  حلديث  حمرمة  ألهنا  وجهها  كشف  هلا  فينبغي 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اهللحمرمات، فإذا حاذوا بنا 
سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها عىل وجهها فإذا جاوزونا كشفناه( 

رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة وصححه احلاكم.

indd   11.نيرمتعملاو جاجحلا ضعب اهيف عقي ءاطخأ ىلإ نيملسملا هيبنت ص 07:56:45   30/11/33



تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 12

29- ومن األخطاء الفاحشة التهاون يف الذنوب، ومما يتهاون 
يف  حرام  وهذا  قصدًا،  النساء  يف  النظر  إطالق  الناس  من  كثري  به 
كل وقت ولكن تشتد حرمته يف وقت اإلحرام، ومن ذلك رشب 
وسفورها  وجهها  املرأة  كشف  وأيضا  األغاين،  واستامع  الدخان 

وغري  ذلك من املحرمات.
30- ومنها قتل املحرم صيد الرب يف احلل واحلرم، وقتل صيد 
احلرم ولو كان اإلنسان غري حمرم، فإنه حيرم عىل املحرم وغريه تنفريه 

فضال عن قصد قتله.
فإن ذلك مما  نبات احلرم وشجره األخرض  31- ومنها قطع 

حيرم عىل املحرم وغريه.
حيل  ال  فإنه  التعريف،  لغري  حلرم  لقطة  التقاط  ومنها   -32
قولهيوم  ما سبق  والدليل عىل كل  تعريفها،  بقصد  إال  التقاطها 
فتح مكة يف مكة: )ال يعضد شجرها، وال ينفر صيدها، وال يلتقط 
لقطتها إال ملعرف. وقال عباس بن عبد املطلب: إال اإلذخر، لصاغتنا 

ولسقف بيوتنا، فقال: إال اإلذخر(، رواه البخاري ومسلم.
بغري  يتغطى  أن  أنه ال جيوز  البعض  33- ومن األخطاء ظن 
مالصق مثل سقف السيارة أو الشمسية، وهذا ال أصل له واملنهي 

عنه تغطية الرأس بمالصق.
عىل  حرام  فهذا  والقفازين  الربقع  املرأة  لبس  ومنها   -34
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13تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 

املحرمة لقوله صىل اهلل عليه وسلم: )وال تنتقب املرأة املحرمة، وال 
تلبس القفازين(. رواه البخاري.

35- ومنها استعامل فراش النوم الذي يشبه الكيس يف حال 
مثل  أنه  أي  اجلسم  هيئة  عىل  فصل  قد  ألنه  جيوز  ال  وهذا  إحرامه 

املخيط.
36- ومنها االضطباع عند اإلحرام و االستمرار عىل ذلك، 
والسنة أن يكون االضطباع يف طواف القدوم فقط. واالضطباع هو 

إخراج الكتف اليمنى وتغطية الكتف اليرسى بطرف الرداء. 
37- ومن األخطاء أن بعض النساء إذا مرت بامليقات وهي 
أن  منها  ظنا  حترم  ال  قد  احليض  وأصاهبا  العمرة  أو  احلج  تريد 
امليقات من دون  فتتجاوز  الطهارة من احليض  له  اإلحرام يشرتط 
إحرام وهذا خطأ، ولكن تفعل مثل غري احلائض يف امليقات لقوله 
صىل اهلل عليه وسلم: )افعيل ما يفعل احلاج، غي أن ال تطوف بالبيت 

حتى تطهري( رواه البخاري ومسلم.
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* أخطاء عند دخول الحرم والطواف
معني  باب  ختصيص  احلرم  دخول  عند  األخطاء  من   -38

للدخول، واملعلوم أنه جيوز الدخول من أي باب.
39- ومن األخطاء عند الطواف الوقوف عند حماذاة احلجر 
األسود واملزامحة ألجل ذلك وإعاقة السري مع أن السنة اإلشارة إىل 

الركن إذا حاذاه دون وقوف.
اليد عند اإلشارة إىل احلجر وهذا خالف  تقبيل  40- ومنها 
مل  فإن  األسود،  احلجر  مست  إذا  اليد  تقبيل  يكون  وإنام  السنة، 

يستطع االستالم أشار بيده وال يقبل يده.
41- ومنها التلفظ بنية الطواف وهذا ال أصل له وإنام ينوي 

بقلبه.
املسمى  للكتيب  البعض  استعامل  األخطاء  ومن   -42
ينبغي  وال  معني،  بدعاء  شوط  كل  ختصيص  فيه  الذي  )باملنسك( 
استعامل مثل هذه الكتب ملا فيها من البدع؛ كتخصيص كل شوط 

بدعاء والتلفظ بالنية وغري ذلك.
واستالمه،  احلجر  تقبيل  عند  الشديدة  املزامحة  ومنها   -43
وهذا غري مرشوع، بل هو حمرم ملا يف ذلك من إيذاء احلجاج ومزامحة 

النساء وهذا فيه من الفتنة ما فيه.
44- ومنها التمسك بجدران الكعبة وكسوهتا وهذا ال أصل 
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له يف الرشع فيكون بدعة.
والسنة  خطأ،  وهذا  اليامين  الركن  إىل  اإلشارة  ومنها   -45

استالمه باليد إذا أمكن من دون تقبيله. 
46- ومن األخطاء ابتداء الطواف قبل احلجر األسود، وإنام 

يبدأ الطواف من عنده.
47- ومنها االستمرار يف الرمل يف مجيع األشواط، والسنة أن 
والرمل هو  األربعة،  الثالثة األوىل، ويميش يف  يرمل يف األشواط 

امليش برسعة مع مقاربة اخلطى.
رضورة،  غري  من  واملداخل  األبواب  يف  الصالة  ومنها   -48

وهذا يسبب املشقة والزحام للناس.
49- ومن األخطاء أخذ مطوف وتقليده يف الدعاء مع وجود 
مالحظات عىل بعضهم، مثل ختصيص كل شوط بدعاء، والدعاء 
اجلامعي، واألوىل أن يطوف اإلنسان ويدعو بام يشاء من دون حاجة 

إىل مطوف.
بعض  يف  ولو  والكعبة  احِلجر  بني  الطواف  ومنها   -50
الطواف  الواجب  الطواف بل  األشواط، وهذا خطأ ال يصح معه 

بالكعبة مع احِلجر ألن احلجر من الكعبة.
51- ومنها تعمد استدبار الكعبة عند الطواف، خصوصًا ما 

يفعله بعضهم عند اإلحاطة بنسائهم محاية هلم من الزحام.
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وإيذاء  الطواف  يف  الشديدة  املزامحة  األخطاء  ومن   -52
املسلمني، والسنة اخلشوع والتذلل والرفق باملسلمني.

53- ومنها ظن البعض أنه ال يصلح طوافه إال بتقبيل احلجر.
54- ومنها املزامحة الشديدة من أجل الصالة خلف  املقام مما 
يؤدي إىل التضييق عىل الطائفني مع وجود الزحام، واملعلوم أن كل 

املسجد مكان لركعتي الطواف فال جيب فعلها عند املقام.
باليد  إليه  اإلشارة  أو  األسود  احلجر  استالم  ومنها   -55

اليرسى، والسنة أن يكون استالمه واإلشارة إليه باليد اليمنى.
56- ومنها ختصيص كل شوط يف الطواف أو السعي بدعاء 
معني، والصواب أن اإلنسان يف الطواف والسعي يذكر اهلل ويدعو 

بام أحب من غري أن خيصص كل شوط بدعاء معني.
57- ومن األخطاء الدعاء اجلامعي بصوت واحد يف الطواف 
وهذا غري مرشوع، والسنة أن كل واحد يدعو وحده وخيفض صوته، 
ملا يف رفع الصوت من التشويش عىل الطائفني وإيذائهم، وهو أيضا 

خالف األدب الذي أمر اهلل به يف الدعاء وهو إخفاء الدعاء.
58- ومنها الصالة بجوار النساء مع القدرة عىل جتنب ذلك.

رضورة،  غري  من  املصلني  يدي  بني  املرور  ومنها   -59
وخصوصًا مرور املرأة.

60- ومنها رفع النساء أصواهتن بالدعاء يف الطواف أو السعي.
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61- ومن األخطاء التربك باملاء النازل من ميزاب الكعبة أو 
املستعمل يف غسيل الكعبة وهذا خطأ وجهل.

62- ومنها ظن البعض أنه كلام دخل احلرم فالبد  أن يطوف 
جيلس  مل  املسجد  دخل  إذا  أنه  الصحيح  لكن  الطواف،  حتيته  وأن 

حتى يصيل ركعتني وال يلزمه الطواف.
احلجر  استالم  من  املقصود  أن  اعتقاد  األخطاء  ومن   -63
األسود والركن اليامين هو التربك هبام، والصواب أننا نفعله اقتداء 

بالرسول صىل اهلل عليه وسلم، ونتقرب إىل اهلل تعاىل بذلك.
يعيد  فإنه  طاف  ما  عدد  يف  شك  إذا  البعض  أن  ومنها   -64
من جديد وهذا خطأ، ولكن يبني عىل األقل ثم يتم وهذا عام يف 

الطواف والسعي.
ال  وهذا  والعطر  بالزينة  املرأة  سعي  أو  طواف  ومنها   -65
جيوز، ألن النبيقال: )أيم امرأة استعطرت، فمرت بقوم ليجدوا 

رحيها فهي زانية(، رواه أمحد والنسائي واحلاكم وحسنه األلباين. 
66- ومنها طواف احلائض حول الكعبة وهذا حرام فإنه ال 

حيل هلا دخول املسجد وال الطواف بالبيت.
ورفع  للدعاء  الطواف  بعد  الوقوف  األخطاء  ومن   -67

الصوت بذلك مجاعيا وهذا ال أصل له.

* أخطاء في السعي 
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صعود  يف  والزيادة  التكلف  السعي  يف  األخطاء  ومن   -68
عليها  ويشق  نفسه  يكلف  البعض  فرتى  واملروة  الصفا  يف  اجلبل 

فيصعد إىل أعىل اجلبل والذي يكفي صعود بعضه واهلل أعلم.
خطأ،  وهذا  كالرجال  العلمني  بني  املرأة  هرولة  ومنها   -69

ألن اهلرولة خاصة بالرجال أما املرأة فال ألهنا عورة.
والصواب  الرأس  شعر  بعض  بتقصري  االكتفاء  ومنها   -70
ۅ﴾  ۅ   ۋ     ﴿ تعاىل:  قال  كاحللق،  كله  تقصريه 
]الفتح:اآلية 27[، والذي يقرص البعض ال يقال إنه قرص رأسه وإنام 

قرص بعضه.
71- ومنها أن بعض الناس إذا صعد الصفا واملروة واستقبل 
الكعبة جعل يشري بيده ويكرب، وهذا خالف املرشوع، والسنة رفع 
اليدين مثل الدعاء فيذكر اهلل ويدعوه وهو رافع يديه كلتيهام مثلام 

يفعل يف الدعاء.
األشواط،  مجيع  يف  السعي  يف  اإلرساع  األخطاء  ومن   -72

والسنة أن يكون اإلرساع بني العلمني فقط. 
ال  وهذا  كالطواف،  السعي  بعد  ركعتني  صالة  ومنها   -73

أصل له فالركعتان خاصتان بالطواف.
للراحة،  السعي  قطع  جيوز  ال  أنه  البعض  ظن  ومنها   -74
والصحيح أنه جيوز له التوقف للحاجة كالراحة أو نحوه، ويكمل 
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من املكان الذي توقف عنده. 
حتى  الصالة  أقيمت  وقد  السعي  يف  االستمرار  ومنها   -75
تفوت صالة اجلامعة وهذا خطأ، والواجب التوقف ألداة الصالة 

ثم إكامل السعي بعد ذلك من املكان الذي توقف فيه. 
يف  مثله  يقع  مما  الطواف  يف  األخطاء  من  ذكر  ما  وكل   -76
السعي فيجب جتنبه يف السعي، كرفع الصوت يف الدعاء، والدعاء 
اجلامعي، ورفع املرأة صوهتا يف الدعاء، والتشويش عىل الناس إىل 

آخر ما جاء يف أخطاء الطواف.

* * *
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* أخطاء في اليوم الثامن ويوم عرفة
إىل  احلجاج  بعض  خروج  الثامن  اليوم  يف  األخطاء  ومن   -77
امليقات كي حيرموا باحلج، وهذا خالف السنة، فالسنة أن حيرموا من 
مكاهنم الذي يسكنون فيه بعد عمرهتم، مثل أن حيرموا من منى أو مكة.
بعد  بقائهم  أثناء  البعض  فيها  يقع  التي  األخطاء  ومن   -78
عمرهتم أن يكرروا العمرة، فكلام ذهب وقت أخذوا عمرة أخرى 
وهذا غري مرشوع، فإن الرسولمل يكن هو وال أحد من أصحابه 
يكرر العمرة مدة لبثهم يف مكة سواء قدموا للحج أو العمرة، وأما 
ما كان من عمرة عائشة -ريض اهلل عنها- بعد احلج فألهنا مل تتمكن 
احليض،  من  هلا  عرض  ما  بسبب  احلج  قبل  التي  عمرهتا  إمتام  من 
فأحرمت باحلج وصارت قارنة، فقالت: يرجع الناس بحج وعمرة 
من  يعمرها  أن  الرمحن  عبد  الرسولأخاها  فأمر  بحج؟  وأرجع 

التنعيم. رواه البخاري ومسلم.
79- ومن األخطاء يف يوم عرفة صعود اجلبل املسمى بجبل 
التعرض  مع  شديدة،  ومشقة  عنتًا  يسبب  مما  والتكلف  الرمحة 
ألخطار كثرية ألجل ذلك، وهذا غري مرشوع فال حيتاج إىل صعود 

اجلبل، وكل عرفة موقف إال بطن عرنة وهو واد غريب عرفة. 
80- ومنها االشتغال باألحاديث الدنيوية واألكل والرشب 
الظهر  صالة  بعد  ما  وهو  الوقوف  وقت  يف  والدعاء  الذكر  عن 
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يزل  مل  بالنبيفإنه  االقتداء  وينبغي  الشمس  غروب  إىل  والعرص 
يذكراهلل ويدعوه إىل أن غربت الشمس.

81- ومن األخطاء االنشغال بالتصوير بني احلجاج وإشغال 
الناس بذلك، وهذا مع شبهة الوقوع يف املحذور بالتصوير فيه أيضًا 
بالعبادة  متلبس  ت غريه وهو  يطاّلع عىل زالاّ أنه  الرياء حيث  خطر 

معجب بذلك ومفتخر.
82- ومنها اخلروج من عرفة قبل غروب الشمس، فمن خرج 
قبل الغروب ومل يرجع فقد ترك واجبا من واجبات احلج فعليه دم، 

وإن كان متعمدًا فعليه مع ذلك التوبة.
83-ومنها الوقوف والبقاء يف بطن عرنة وقد قال عليه الصالة 
ابن  رواه  عرنة(  بطن  عن  وارفعوا  موقف  كلها  )وعرفة  والسالم: 

ماجه وأمحد والطرباين.
84-ومن األخطاء الرسعة الشديدة وقت الدفع  من عرفة إىل
مزدلفة وعدم السكينة مع اإلزعاج باملنبهات وخصوصا املشاة
وهذا كله خالف السنة فلقد كان الرسول يشري عىل الناس 
ويقول: )أهيا الناس عليكم بالسكينة فإن الرب ليس باإليضاع(، رواه 

البخاري. واإليضاع : الرسعة. 
ويف  اإلحرام  حال  الرفث  بأحاديث  التحدث  85-ومنها 
أثناء  عنه  منهي  وهذا  النساء  بحرضة  سيام  وال  املشاعراملقدسة 
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اإلحرام لقوله تعاىل: ﴿فال رفث وال فسوق وال جدال يف حلج﴾ 
]سورة البقرة:197[ ولقوله: )من حج ومل يرفث ومل يفسق خرج من 

ذنوبه كيوم ولدته أمه(رواه البخاري والرفث هو اجلامع ومقدماته 
ومنه األحاديث املتعلقة به.

عىل  الرتاب  من  كومة  يكوم  احلجاج  بعض  أن  86-ومنها 
ال  وهذا  والشهادة  الذكرى  باب  من  هذه  أن  ويعتقد  عرفة  أرض 

أصل له.
87-ومنها استقبال جبل عرفة واستدبار الكعبة وهذا خالف
املرشوع فاملرشوع استقبال القبلة عند الدعاء ولو كان اجلبل 

خلفه أو بمحاذاته.

* * *
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* أخطاء في مزدلفة  وعند الرمي
88-ومن األخطاء البدء يف مجع احلىص قبل الصالة والواجب 

أن يكون أول ما يفعل الصالة لفعله ذلك
89-ومنها التهاون يف حتري القبلة يف صالة املغرب والعشاء 
يف مزدلفة مع شدة احلاجة إىل ذلك لعدم وضوح املعامل يف هذا املكان 

بسبب كثرة ما يشوش الذهن من األضواء والضوضاء
لغري  الفجر  قبل  منى  إىل  مزدلفة  من  التحرك  90-ومنها 
الليلة  البقاء يف مزدلفة تلك  الرسول وأصحابه  الضعفة وهدي 
طلوع  قبل  الدفع  ثم  والدعاء  للذكر  الوقوف  ثم  الفجر  وصالة 

الشمس ومل يرخص الرسول بالدفع آخر الليل إال للضعفة .
91-ومنها التأخر يف الدفع من مزدلفة إىل طلوع الشمس من 
غري عذر والسنة الدفع عند اإلسفار جدا ألن املرشكني كانوا 
ال يدفعون  إال بعد طلوع الشمس فخالفهم الرسول   بالدفع قبل 

طلوع الشمس
أن  والسنة  للجامر  الكبرية  احلىص  أخذ  األخطاء  93-ومن 

يكون أكرب من احلمص قليال
94-ومنها غسل حىص اجلامر وهذا ال أصل له.

95-ومنها املبيت بوادي حمرس وهو ليس من مزدلفة
96-ومنها ظن البعض أنه ال جتمع اجلامر إال من مزدلفة فقط  
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إىل مزدلفة جلمعها وهذا ال  نسيها عاد  أو  اجلامر  إذا نقصت   فربام 
أصل له فال بأس أن جيمعها من أي مكان ويكفي أن يأخذ من

 مزدلفة سبع حصيات لرمي مجرة العقبة يف يوم النحر
97-ومنها عدم النوم وإحياء تلك الليلة بالسهر والسنة النوم 

استعدادًا ألفعال يوم العيد
98-ومن األخطاء التكلف يف نوعية أحجار اجلامر وشكلها.

الرفق  وعدم  املسلمني  إيذاء  الرمي  عند  األخطاء  99-ومن 
هبم فيزامحهم مزامحة شديدة وهذا خطأ.

100-ومنها ظن البعض أن الرمي ال يكون إال يف أول الوقت   
فيه سعة  الوقت  والوقت وهلل احلمد  الزحام يف أول  فلذلك يكثر 
ويبدأ رمي مجرة العقبة يوم العيد من طلوع الشمس إىل غروهبا إال 
الضعفة إذا دفعوا من مزدلفة آخر الليل فإهنم يرمون إذا وصلوا ولو 

كان قبل الفجر .
101-ومنها رمي اجلامر بشدة وعنف ورصاخ وهذا خالف 
املرشوع فإنه يرتتب عىل ذلك تشويش وإيذاء للحجاج وربام أفىض 

ذلك إىل عدم وقوع احلىص يف املرمى.
يف   احلىص  وقوع  حتري  غري  من  الرمي  األخطاء  102-ومن 
املرمى والواجب الرمي بحيث يقع احلىص يف املرمى وال يرض إذا 

خرجت احلصاة من غري تسبب منه.
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يف  الذي  الشاخص  رمي  إىل  القصد  األخطاء  103-ومن 
وسط املرمى وليس هذا هو املرشوع بل الواجب القصد إىل الرمي 

يف احلوض.
فإهنا   ذلك  فعل  ومن  واحدة  دفعة  اجلامر  رمي  104-ومنها 

حتتسب له حصاة واحدة.
الشيطان يف هذا املكان   البعض أن  105-ومن األخطاء ظن 
الرمي  وإنام  له  أصل  ال  وهذا  بشدة  ويرضب  ويسب  يشتم  فرتاه 

اتباعًا لسنة إبراهيم وحممد عليهام الصالة والسالم 
األخشاب   و  واحلذاء  الكبرية  باحلصاة  الرمي  106-ومنها 

واملظالت ونحوها وهذا خطأ
107-ومن األخطاء مزامحة النساء للرجال يف الرمي وهذا ال 

ينبغي فإما أن تنيب أو تذهب ويف وقت ليس فيه زحام مثل الليل 
108-ومنها الرمي يف وقت غري وقت الرمي مثل مجرة العقبة 
قبل منتصف ليلة العيد أو يرمي يف أيام الترشيق قبل زوال الشمس 
وهذا ال جيزئ ألنه يف غري وقته كام لو صىل قبل دخول وقت  الصالة.
أو  بالتقديم  الثالثة  اجلمرات  برتتيب  اإلخالل  109-ومنها 

التأخري والواجب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكربى.
واخلصام  املجادلة  احلجاج  بعض  عند  األخطاء  110-ومن 
من غري موجب لذلك سواء أكان ذلك يف أحكام املناسك أو أمور 
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أيام احلج كام  ينبغي تركه يف مجيع  الدنيا كاملواقف واملساكن وهذا 
﴾]سورة  ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    ﴿پ   تعاىل:  قال 

البقرة:197[.

وعدم  احلجاج  بني  التناصح  ترك  العامة  األخطاء  111-من 
هذه  مثل  يف  به  األمر  ويشتد  دائام  مطلوب  وهذا  املنكرات  إنكار 

األزمنة و األماكن املعظمة
والتكبري  اجلامعي  الذكر  العيد  يوم  يف  األخطاء  112-ومن 

اجلامعي والسنة أن يكرب كل واحد وحده.

* * *
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* أخطاء عند الذبح والحلق 
اهلدي ورميها من غري   الذبح ذبح  113-ومن األخطاء عند 

االستفادة من حلمها.
114-ومنها عدم إحسان الذبح إما بتعذيبها أو بعدم قطع ما 

جيب قطعه.
115-ومن األخطاء عند احللق حلق بعض الرأس أو تقصري 

بعضه والواجب حلق مجيعه أو تقصري مجيعه.
116-ومن األخطاء البدء باجلهة اليرسى والسنة البدء باجلهة 

اليمنى عند احللق.
117-ومنها اعتقاد أن السنة استقبال القبلة عند احللق.

* * *
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* أخطاء في بقية أيام الحج وطواف الوداع
والثاين   عرش  احلادي  ليلة  بمنى  املبيت  األخطاء  118-ومن 

عرش و الثالث عرش ملتأخر. 
غروب   بعد  إال  خيرج  ال  التعجل  يريد  من  بعض  119-أن 
الشمس واملعروف أنه إذا غربت عليه الشمس فيجب عليه  املبيت 
إال من استعد للسفر وأعد راحلته لذلك فهذا ال يلزمه  املبيت ألنه 

يف حكم املتعجل.
120-ومنها نزول البعض من منى إىل مكة ثم يطوف طواف 
الوداع ثم يرجع فريمي ثم يسافر وهذا ال جيوز ألنه مل جيعل آخر 

عهد بالبيت الطواف.
تعاىل: قوله  يف  التعجل  معنى  فهم  يف  اخلطأ   121-ومنها 
يظن  البقرة:203[  ]سورة   ﴾ ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ    پ   ﴿پ  
عرش  احلادي  اليوم  وهو  بعده  ويوم  العيد   يوم  باليومني  املراد  أن 
بعد  يومان  املراد  ألن  خطأ  وهذا  متعجل  أنا  فيقول  فيه  فينرصف 
العيد ومها احلادي عرش والثاين عرش ومن تعجل فإنه يسافر يف اليوم 

الثاين عرش وليس احلادي عرش.
122-ومن األخطاء يف طواف الوداع أن البعض بعد الطواف 
يرجع القهقرى )يعني يميش للخلف مستقبل القبلة( بزعمهم أن 

هذا تعظيم للبيت.
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الوداع   طواف  بعد  الكعبة  البعض  استقبال  123-ومنها 
ويدعون بدعوات خمصوصة ليس أصل يف الرشع. 

* أخطاء عند زيارة المسجد النبوي
124-ومن األخطاء ذهاب البعض ألجل زيارة القرب وهذا 
خطأ وإنام يكون السفر ألجل زيارة املسجد والصالة فيه حيث إن 

شد الرحال يكون ألجل املسجد وزيارة القرب تأيت تابعة  لذلك.
125-ومنها ظن البعض أن حجه ال يتم أو يكمل إال بزيارة 
املسجد  زيارة  ألن  خطأ  وهذا  باحلج  هلا عالقة  زيارهتا  وأن  املدينة 

النبوي ليس هلا وقت حمدد وليس هلا ارتباط باحلج أصال
القرب  فيها  التي  باجلدران  التمسح  األخطاء  126-ومن 

وقضباهنا وربط اخليوط والتربك هبا وهذا كله من البدع 
127-ومنها رفع الصوت عند قربه  وهذا خالف األدب 

ڻ   ڻ   ڻ   تعاىل:﴿ڻ   قال  وقد  والسالم  الصالة  عليه  معه 
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ﴾ ]سورة احلجرات:اآلية 2[

128-ومن األخطاء اخلطرية االستغاثة بهودعائه وصاحبيه 
وهذا رشك.

129-ومنها استقبال البعض احلجرة عند الدعاء ويظنون أن 
هذا من أسباب اإلجابة والواجب اسقبال القبلة ولو كانت   احلجرة 

indd   29.نيرمتعملاو جاجحلا ضعب اهيف عقي ءاطخأ ىلإ نيملسملا هيبنت ص 07:56:46   30/11/33



تنبيه المسلمين إلى أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين 30

بجانبه أو وراءه.
130-ومنها الطواف حول القرب وهذا رشك إذا قصد التقرب 
إىل صاحب القرب، أما إذا قصد التقرب إىل اهلل كام يطوف بالكعبة، 

فهذه بدعة خطرية ومن وسائل الرشك.
غريه  أو  أحد  جبل  يف  املغارات  إىل  الذهاب  131-ومنها 

وزيارهتا عىل وجه التعبد وأن يف ذلك ثوابًا وهذا ال أصل له.
132-ومن األخطاء زيارة بعض األماكن التي يزعمون أهنا 

من آثار الرسول ويتربكون هبا.
فيها  السبعة والصالة  باملساجد  ما يسمى  زيارة  133-ومنها 

وهذا ال أصل له.
134-ومن األخطاء العظيمة  أخذ ما يسمى باملزور للذهاب  
معه لزيارة املقابر أو بعض اآلثار والدعاء بدعوات مرشوعة وغري  
والسالم  املقابر  زيارة  واملرشوع  املزور  هذا  من  بتلقني  مرشوعة 

عليهم والدعاء هلم من غري حاجة إىل مزور يلقن الدعاء.
135-ومن الذنوب العظيمة ما يفعله بعض الناس من دعاء 
النقود  وإلقاء  منهم  احلوائج  وطلب  غريه  أو  البقيع  يف  األموات 
فإن   إىل أصحاهبا  تقربا  القبور  بعض  الطيب عىل  أو صب  عندهم 
واإلنكار عىل   ذلك  احلذر من  فيجب  األكرب  الرشك  من  كله  ذلك 

من فعله.
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للصالة  كوقوفه  القرب  أمام  البعض  وقوف  136-ومنها 
بخشوع  وبكاء وقد وضع يده اليمنى عىل اليرسى مثل الصالة

الصلوات  من  حمددا  عددا  هناك  بأن  االعتقاد  137-ومنها 
تفعل  يف املسجد النبوي كأربعني ركعة ونحو ذلك وهذا مل يثبت 

فيه  يشء.

* أخطاء ما بعد الحج
138-من األخطاء ظن البعض أنه بحجه ال يلزمه بعد ذلك  
يشء من أحكام الدين وال يعاقب عىل املعايص وهذا باطل وتلبيس 

من الشيطان. 
139-ومنها التشكي من متاعب احلج واملن عىل اهلل تعاىل به 

والفخر به والتلقيب يا حاج وهذا  يبطل ثواب العمل أو ينقصه.
140-ومن املصائب العظيمة هدم احلاج ما بناه برجوعه إىل  

الذنوب التي أعظمها ترك الصالة.
من  لفات  غسل  من  بعضهم  يفعله  ما  األخطاء  141-ومن 
التكفني  البلد  ألجل  إىل  القامش  القامش من ماء زمزم وأخذ هذا 

فيها عىل وجه التربك وهذا ليس له أصل يف الرشع .
واهلل أعلم، ، 
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* صفة الحج والعمرة والزيارة
1-أحسن ما يؤدي به املسلم مناسك احلج و العمرة أن يؤدهيام  
 عىل الوجه الذي جاء عن رسول  لينال بذلك حمبة اهلل ومغفرته
اآلية  عمران:  آل  ]سورة  ڄ﴾  ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ     ڦ   ﴿ڦ  
  النبي  التمتع ملن مل يسق اهلدي ألن   31[ وأكمل صفة يف ذلك 

ما  أمري  من  استقبلت  )لو  وقال:  عليهم  وأكده  أصحابه  به  أمر 
متفق  حلوا(  حني  الناس  مع  وحلللت  اهلدي   سقت  ما  استدبرت 
عليه. والتمتع: هو أن يأيت احلاج بالعمرة كاملة يف أشهر احلج وحيل 

منها ثم حيرم  باحلج يف عامه.

مناســك الُعمـــرة 

إذا أرادت اإلحرام بالعمرة فاغتسل كام تغتسل من اجلنابة إن 
تيرس لك ثم البس ثياب اإلحرام إزارا ورداء واملرأة تلبس ما شاءت 
اللهم  لبيك   عمرة،  )لبيك  قل:  ثم  بزينة  متربجة  غري  الثياب  من 
والنعمة لك وامللك،  إن احلمد  لبيك،  لبيك ال رشيك لك  لبيك، 
ال رشيك لك(. ومعنى لبيك أجبتك إىل ما دعوتني إليه من احلج 

والعمرة وغريمها من  طاعتك.
طواف  أشواط  سبعة  بالبيت  فطف  مكة  إىل  وصلت  2-فإذا 
العمرة مبتدءًا من احلجر األسود وتنتهي إليه يف كل شوط ثم صلِّ  
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ركعتني خلف مقام إبراهيم قريبًا منه إن تيرس أو بعيدًا.
الصفا  اسَع بني  الصفا و  إىل  فاخرج  الركعتني  3-إذا صليت 
واملروة سبع مرات سعي العمرة تبدأ بالصفا وختتم باملروة وذهابك  

سعية ورجوعك سعية.
4-فإذا أمتمت السعي فقرص شعر رأسك وبذلك متت العمرة  

ففك إحرامك والبس ثيابك.

مناســـك احلـــج

1-إذا كان اليوم الثامن من ذي احلجة فأحرم باحلج فاغتسل 
إن تيرس لك والبس ثياب اإلحرام ثم قل:) لبيك حجا، لبيك اللهم  
لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال  

رشيك لك(.
واملغرب  والعرص  الظهر  هبا  وصلِّ  منى  إىل  اخرج  2-ثم 

والعشاء  والفجر كل صالة يف وقتها جتعل الرباعية ركعتني.
التاسع من ذي احلجة فرس  اليوم  الشمس يف  3-فإذا طلعت 
إىل عرفة وصلِّ هبا الظهر والعرص مجع تقديم  ركعتني وامكث فيها 

إىل غروب الشمس وأكثر من الذكر والدعاء هناك مستقبال القبلة
مزدلفة فصيل هبا   إىل  الشمس فرس من عرفة   4-فإذا غربت 
طلوع  قرب  إىل  والذكر  للدعاء  فيها  امكث  ثم  والعشاء  املغرب 
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أن  بأس  فال  الناس  مزامحة  تستطيع  ال  ضعيفا  كنت  وإن  الشمس 
تسري  إىل منى يف آخر الليل.

فإذا  منى  إىل  مزدلفة  من  فرس  الشمس  طلوع  قرب  5-فإذا 
وصلت إليها فاعمل ماييل:

سبع    مكة  إىل  اجلمرات  أقرب  وهي  العقبة  مجرة  ارم  )أ( 
حصيات متعاقبات واحدة بعد األخرى وكرب مع كل حصاة. 

)ب( اذبح اهلدي وكل منه ووزع عىل الفقراء .
)ج( احلق رأسك )واملرأة تقص منه بقدر أنملة(.

تعمل هذه الثالثة مبتدءا بالرمي ثم الذبح ثم احللق إن تيرس 
وإن قدمت بعضها عىل بعض فال حرج، وبعد أن تعمل هذه الثالثة 
حتل التحلل األول فتلبس ثيابك وحيل لك مجيع حمظورات  اإلحرام 

إال النساء.
احلج  طواف  اإلفاضة   طواف  وطف  مكة  إىل  انزل  6-ثم 
واسع  بني الصفا واملروة سعي احلج وهبذا حتل التحلل الثاين وحيل 

لك  مجيع حمظورات اإلحرام حتى النساء.
ليلتني  فيها  الطواف والسعي إىل منى فبت  بعد  7-ثم اخرج 

إحدى عرشة واثنتي عرشة.
8-ثم ارم اجلمرات الثالث يف اليوم احلادي عرش والثاين عرش  
بعد الزوال، تبتدئ باألوىل وهي أبعدهن عن مكة ثم الوسطى ثم  
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كل   مع  تكرب  متعاقبات  حصيات  بسبع  واحدة  كل  العقبة،  مجرة 
حصاة، وتقف بعد رمي األوىل والثانية للدعاء مستقبل القبلة، وال 

جيزئ الرمي يف هذين اليومني قبل الزوال.
9-فإذا أمتمت الرمي يف اليوم الثاين عرش فإن شئت أن تتعجل  
وهو  تتأخر  أن  شئت  وان  الشمس  غروب  قبل  منى  من  فاخرج 
يف  الثالث  اجلمرات  وارم  عرش  الثالث  ليلة  منى  يف  فبت  أفضل 

يومها بعد الزوال كام رميتها يف اليوم الثاين عرش.
10-فإذا أردت الرجوع إىل بلدك فطف عند سفرك بالكعبة 
طواف الوداع سبعة أشواط واحلائض و النفساء ليس عليهام  طواف 

وداع.
زيارة املسجد النبوي 

املسجد  زيارة  بنيه  بعده  أو  احلج  قبل  املدينة  إىل  1-تتوجه 
النبوي والصالة فيه ألن الصالة فيه خري من ألف صالة فيام سواه  

إال املسجد احلرام.
حتية  ركعتني  تعاىل  هلل  فيه  فصلِّ  املسجد  إىل  وصلت  2-فإذا 

املسجد أو الصالة الفريضة إن كانت قد أقيمت.
3-ثم اذهب إىل قرب النبي فقف أمامه وسلم قائال: السالم 
عليك أهيا النبي ورمحة اهلل بركاته صىل اهلل عليك وجزاك عن  أمتك 
بكر   أيب  أمام  لتقف  خطوتني  أو  خطوة  يمينك  عن  اخط  ثم  خريًا 
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وسلم عليه قائاًل:السالم عليك يا أبا بكر خليفة رسول اهللورمحة 
اهلل وبركاته ريض اهلل عنك وجزاك عن أمة حممد خريًا ثم اخط عن 
يمينك خطوة أو خطوتني لتقف أمام عمر وسلم عليه قائاًل:السالم 
عنك   اهلل  ريض  وبركاته   اهلل  ورمحة  املؤمنني  أمري  عمر  يا  عليك 

وجزاك اهلل عن أمة حممد خريًا.
4-واخرج إىل مسجد قباء متطهرا وصل فيه 

5-واخرج إىل البقيع وزر قرب عثامن ريض اهلل عنه فقف أمامه 
اهلل   ورمحة  املؤمنني  أمري  عثامن  يا  عليك  قائال:السالم  عليه  وسلم 
وبركاته ريض اهلل عنك وجزاك عن أمة حممد خريًا وسلم عىل من 

يف البقيع من املسلمني .
معه  ومن  عنه  اهلل  ريض  محزة  قرب  وزر  أحد  إىل  6-واخرج 
من الشهداء هناك وسلم عليهم وادع اهلل تعاىل هلم باملغفرة الرمحة 

والرضوان.

* فائدة:  جيب عىل املحرم بحج أو عمرة عمل ما ييل:

دينية  رشائع  من  عليه  اهلل  أوجب  بام  ملتزمًا  يكون  1-أن 
كالصالة يف أوقاهتا مع اجلامعة.

2-أن يتجنب ما هنى اهلل عنه من الرفث والفسوق والعصيان 
﴿ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ﴾ 
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]سورة البقرة: اآلية 197[

3-أن يتجنب أذية املسلمني بالقول أو الفعل عند املشاعر أو 
غريها.

4-أن يتجنب مجيع حمظورات اإلحرام:
)أ( فال يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره فأما الشوكة ونحوها فال 

بأس. 
أو   مأكوله  أو  ثوبه  أو  بدنه  يف  إحرامه  بعد  يتطيب  وال  )ب( 
مرشوبه وال يتنظف بالصابون املطيب فأما ما بقي من أثر  الطيب 

الذي تطيب به عند إحرامه فال يرض.
املتوحش  احلالل  الربي  احليوان  وهو  الصيد  يقتل  وال  )ج( 

أصاًل.
من  وأشد  غريمها  أو  تقبيل  أو  بلمس  لشهوة  يبارش  وال  )د( 

ذلك اجلامع .
)هـ( وال يعقد النكاح لنفسه وال غريه وال خيطب امرأة لنفسه 

أو غريه.
)و( وال يلبس القفازين ومها رشاب اليدين فأما لف اليدين  
واألنثى،   الذكر  عىل  حمظورات  كلها  وهذه  به.  بأس  فال  بخرقة 

وخيتص الرجل بام ييل:
وسقف   بالشمسية  تظليله  فأما  بمالصق،  رأسه  يغطي  1-ال 
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السيارة واخليمة ومحل العفش فال بأس به.
2-ال يلبس القميص وال العامئم وال الرساويل وال اخلفاف 
فليلبس   النعلني  جيد  مل  أو  الرساويل  فيلبس  إزارًا  جيد  مل  إذا  إال  

اخلفاف.
وال  العباءة  يلبس  فال  سبق  ما  بمعنى  كان  ما  يلبس  3-ال 
الطاقية وال الفنيلة ونحوها وجيوز أن يلبس النعلني واخلاتم و نظارة 
العني وسامعة األذن وأن يلبس الساعة يف يده أو يتقلدها يف عنقه 
ويلبس اهلميان واملنطقة ومها ما جتعل فيه النفقة، وجيوز أن يتنظف 
بغري ما فيه طيب وأن يغتسل وحيك رأسه وبدنه وأن سقط  بذلك 
ما  وهو  النقاب  تلبس  ال  املرأة  و  عليه  يشء  فال  قصد  بدون  شعر 
تسرت به وجهها منقوبًا لعينيها فيه والسنة أن تكشف وجهها إال أن 

يراها الرجال غري حمارم هلا فيجب سرتة يف حالة اإلحرام وغريها.
واهلل املوفق

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني 

رسالة  من  نقلته  والزيارة  والعمرة  احلج  صفة  يف  هنا  ذكرته  ملحوظة:ما 

الشيخ/حممد صالح العثيمني بعنوان مناسك احلج والعمرة.
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الخاتمـــة 

ختامًا فهذا ما تيرس مجعهمن  أخطاء احلج والعمرة والزيارة 
نفيس  فمن  خطأ  من  كان  وما  اهلل  فمن  صواب  من  فيها  كان  فام 
الرمحن  عبد  شيخنا  وأشكر  إليه  وأتوب  اهلل  وأستغفر  والشيطان 
فجزاه  وتصويبات  وزيادات  توجيهات  من  قدمه  ما  عىل  الرباك 
اهلل عني وعن املسلمني كل خري وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني.
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