
                                                                    

 
 ونتوب إليو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنااحلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره 

يضلل فال ىادي لو، وأشهد  وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو ومن
 عليو وسل  وعلى صببو سل  و إال اهلل وأن زلمداعبده ورسولو صلى اهللان الال
 أمابعد:تسليما 

وحىت اليأيت العبد إال فإن معرفة اخلطأ و الشر مقصود منها زلاذرتو وجتنبو، 
 ى وجهها الشرعي الصبيح عن حذيفة رضي اهلل عنو قال:بالطاعة عل

 وكنت أسألو عن الشرسلافة أن أقع فيو(()) كان الناس يسألون النيب عن اخلَت 
 :قال األول وقد

ومن اليدري اخلَتمن الشر يوشك أن يقع       قيوعرفت الشر ال للشر لكن لتو 
 فيو
 

                                                               ولذا أحب التنويو عن أخطاء تقع من قاصدي النسك بالحج والعمرة
 ين لهما:* فمن أىم األخطاء الواقعة لقاصدي الحج أو العمرة ، والمسافر 

أن يكون مراده وقصده يف أداء عباده احلج أو العمرة، أو غَتمها الذكر  -1
ىذا خطر و  دح بووادلدح من الناس أو الرياء والسمعة، ويتطلع لذلك وأن ديُ 

ذل  العظي  ا مايصاحبو من اإلديان باهلل، مع عظي  يقدح يف التوحيد وأصل
ع اهلل بو ((.ى رآى اهلل بو، ومن )) ومن رآسمبراقبة النا  مسَّع مسَّ

 
ىذه العبادة اجلليلة، مع ر رفقة أو صببو غَت صاحلة، وال تتناسب اختيا -2

من أىل الفسق والفجور، والتخلف عن الصلوات، أو أصباب اللهو واللعب 



القلوب،فإن ىؤالء وأمثاذل  شلن يصرفون عن العبادة،  وكثرة ادلزاح وقسوة
 من احلرام وادلكان احلرام، مبايضر أو مبا الينفع!ويشغلون األوقات الفاضلة يف الز 

 
بذل ادلال احلرام من الكسب اخلبيث شرعا ألداء النسك، واهلل عز وجل  -3

قاء أطيب مكاسب العبد ذلذه العبادة، بل إالطيبا،فيجب انت طيب اليقبل
 وجلميع شأن الدنيوي والتعبدي.

 
كو الشيوخة وسن العجز،  در م اإلنسان أو تر تأخَت احلج والعمرة حىت يه -4

احلج  فريضةمن طوائف من احلجيج . والواجب ادلبادرة لقضاء  وظكما نالح
 والعمرة مبجرد االستطاعة ادلالية والبدنية.

 
من أو  ،زوجهانساء مثلها،بال زلرم شرعي وىو: سفر ادلرأة لوحدىا أومع  -5

عليو وسل   ى اهللعن النيب صل صحفقدحيرم عليها النكاح منو على التأبيد.
متفق  مرأة تؤمن باهلل واليوم االخر أن تسافر مع ذي زلرم((قولو)) الحيل ال

. ووجود احملرم للمرأة شرط يف احلج  من جهة استطاعتها عليو، وكذا يف عليو
 العمرة.

 
 من األخطاء الواقعة في ركن اإلحرام بالنسك:*
يصح احلج يف غَت زمان تأخَت اإلحرام عن ميقاتو الزماين وادلكاين، فكما ال -1

احملدد لو شرعا، فاليصح احلج يف زلرم أو رجب أو رمضان، كذلك اليصح 
اليت وقتها النيب صلى اهلل عليو  من غَت ادلواقيت ادلكانية اإلحرام باحلج والعمرة
 وسل  وىي مخسة:



، وقرن ادلنازل واجلبفة ، ويلمل  ، وذات عرق وتسمى )أبيار علي( ذو احلليفة
دلن أتى عليهن أو حاذاىن (وادي زلرم)، و ن يسمى) السيل الكبَت(وىو اال

 بطائرة أو سفينة أو سيارة.
ب مالبس اإلحرام بالعطر والطيب، ومس الطيب من زلظورات يتطي -2

 اإلحرام. والواجب غسلها منو.
 
حتديد بعض الناس لباساً زلدداً للنساء حترم هبذا لون زلدد كاألبيض أو  -3

بيض أو األسود، أو ذا ىيئة زلددة. وليس للباس ادلرأة يف األخضر أو األ
 إحرامها لون أو ىيئة زلددة، سوى البعد التام عن مظهر الزينة والسفور.

 
االشتغال أثناء اإلحرام بالفبش والزور من القول والفعل، وترك التلبية  -4

 والذكر والدعاء والتهليل والتبميد والتسبيح وقراءة القرآن.. 
 

 من أىم األغالط في شعيرة الطواف بالبيت الحرام:* و 
، مع أن ادلشروع حتيو للبيت وللكعبة عند رؤيتها  رفع بعض احلجاج يديه -1

لدعاء الوارد عن النيب صلى اهلل عليو وسل  عند دخول احلرم بتقدمي وىواالدعاء 
 بس  اهلل الله  صلي على رسول اهلل، الله  اغفر يل) :الرجل اليمٌت، وقول

 .( وغَته شلا ثبت عنوذنويب وأدخلٍت أبواب رمحتك
 
مزامحة احلجيج ومدافعته  وأذيته  أثناء الطواف، والسيما عند استالم  -2

احلجر األسود أو الركن اليماين. وكذا رفع الصوت بالدعاء والذكر من الرجال 
 والنساء.



 
مامه  يف و إخوانو بالصالة أتضييق بعض احلجاج على نفسو وعدم مراعات -3

 عدم ادلباالة بالزحام وكبار السن .... اخل وزمحة ادلطاف والسيما خلف ادلقام 
 
متسح وتربك بعض احلجاج جبدار الكعبة أو لباسها أو ادلقام أو أبواب احلرم  -4

عن مقصود  وأخرجووجدرانو، وىذا رمبا قدح يف توحيد احلاج وإديانو باهلل، 
 . ا ً كاً و اعتقادبقصد ىذه من دجون اهلل ترب  حجو!

 
ومن األخطاء دخول بعض الطائفُت داخل حجر امساعيل)) احلطي  ( شلا  -5

 يفسد ذلك الشوط ادلًتتب عليو فساد الطواف.
 
صالة الطائف للركعتُت يف مواطن الزحام الشديدة، أو وىو  أمث من اخلط -6

 ورمبا صالمها وليس عليو سوى اإلزار؟!عاري ادلنكبُت من إحرامو، 
 يف احلديث )) اليصلُت أحدك  ليس على عاتقو من ثوبو شيء((.و 
 
وبعضه  رمبا طاف بالبيت وعليو جنابو او حيض ونفاس، وطواف ىؤالء  -7

 غَت صبيح!
 

 * ومن األخطاء التي يقع فيها بعض المحرمين في السعي:
لكل شوط سواء من الطواف بالبيت أو السعي بُت الصفا  أناعتقاد  -1

ء مستقاًل، كما يظهر يف كتب األدعية، وادلشروع أن يدعو كل مبا وادلروة دعا
 حيتاجو ويناسبو، ويتأسى بالنيب عليو السالم جبوامع الدعاء.



 
وكذا من األخطاء يف الطواف والسعي ، الذكر والدعاء مجاعيا وبصوت   -2

 العمار. ورمبا أزعج احلجيج و  مرتفع
 
قبل الصفا، وىذا سلالفة صرحية  بادلروة نيبدو أوبعض احلجاج جلهله   -3

 لعبادة السعي ، وإبطال لو.
 
وبعضه  رمبا مل يت  السعي بُت الصفا وادلروة فَتجع يف أثناء الشوط   -4

 واليت  الشوط إال باستيعاب مابُت الصفا وادلروة.
 
عدم قطع الطواف أو السعي عند إقامة الصالة  اعتقاد بعض الناس -5

 اجلماعة، مث إكمال الطواف والسعي بعدىا.الواجب أداء الصالة مع 
 
احلجيج جبدران ادلسعى وأبواب احلرم أو تقبيل األعمدة أو  بعضمتسح   -6

بل  من سلطان هباجبل الصفا وادلروة. وىذه خرافات وضالالت ماأنزل اهلل 
 .تقدح يف العقيدة

 
مع  دوار العليا حول القبب عند الصفا أو ادلروةدوران من يسعى يف األ -7

اعتقاد عدم صبة السعي بال ىذا الطواف، وىذا خطا شنيع بدأ يفشو بُت 
 .السيما بعد ىذه التوسعات يف ادلسعى احلجاج

 



اشتغال احلاج بالكالم مع الرفقة او بالنظر وادلشاىدة خالل أشواط السعي  -8
 بدل الذكر والدعاء وقراءة القرآن.

نو)) إمنا جعل الطواف بالبيت والنيب صلى اهلل عليو وسل  يقول فيما َصح ع
 وبُت الصفا وادلروة ورمي اجلمار، إلقامة ذكر اهلل عز وجل((.

 
 
  وأىم األغالط الوقعة في الوقوف بعرفة، و))الحج عرفة(( كما قال

 اهلل عليو وسلم: ىالنبي صل

احلاج نفسو ومن معو بالذىاب إىل اجلبل للوقوف عنده، والنيب  إتعاب -1
ل  يقول))وقفت ىاىنا وعرفة كلها موقف((مع ماحيصل صلى اهلل عليو وس

ىناك من ادلزامحة وادلدافعة والتسبب باذللكة وسوء اخللق والفبش يف القول 
 والفعل.

 

 ومن األخطاء أيضا تسمية اجلبل جببل الرمحة، وىذا ليس عليو دليل؟! -2
 وإمنا امسو الصبيح جبل ))إالل(( على وزن ))ىالل((

 

يف الوادي )وادي عرفة (أو )جنوب عرفة (  إماعرفة الوقوف خارج  -3
والنيب صلى اهلل عليو وسل  يقول))عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن 

 عرنة((.

 علما بأن مسجد منرة جزء كبَت من مقدمتو وقبلتو يف عرفة وخارج عن عرفة.



االشتغال يف يوم عرفة باألكل والشرب والتمشي على ادلخيمات دون  -4
اليوم العظي  بالنوم أو  أيضاً يف الدعاء واالستغفار، ومن ذلكالذكر و 

 الضبك وادلزاح الكثَتين ..

ركضاً  واإلسراعالدفع عن عرفة قبل غروب الشمس، والعجلة  -5
واستخدام األبواق وادلسابقة وأذية احلجاج بالقول والفعل....  اتوبالسيار 

استبكام غروب الشمس والنيب صلى اهلل عليو وسل  دلا دفع من عرفة بعد 
أي ليس  أشار للناس بيده وقال)) السكينة السكينة، فليس الرب باإليضاع((

 .الرب بالعجلة واإلسراع
ذىاب بعض احلجاج يوم عرفة دلكة اعتقاداً بفضل ذلك، وبعضه   -6

يقف بعرفة يف الصباح مث يغادرىا دلزدلفة مث مٌت لرمي اجلمرة فينتهي من 
عرفة، وىذا خطأ شنيع يفسد احلج ألنو مل يقف  ذلك كلو قبل عصر يوم

زوال اليوم التاسع: يوم عرفة إىل  نيبدأ مبعرفة الوقوف الصبيح، والذي 
رضي  الطائي طلوع فجر يوم العيد، كمادل عليو حديث عروة بن ادلضرس

 اهلل عنو.

 
  التي تقع في مشعر الوقوف بمزدلفة: األخطاءومن 

الذي ع جبمع احلصى،وادلشرو  أمزدلفة يبدأن من احلجاج إذا وصل إىل  -1
عليو ىديو صلى اهلل عليو وسل  البدء باألذان مث إقامة صالة ادلغرب مث 

يشًتط مجعها من  ال وحصى اجلمار ،العشاء حىت قبل االستعداد للنزول
مٌت وعليو فإن من األخطاء تأخَت  وادلزدلفة، وإمنا من أي مكان يف الطريق أ

إال رمبا مل يصلها  والعشاء يف مزدلفة، حىت أن بعضه أداء صاليت ادلغرب 
 مضي أكثر من الليل؟! دبع



 

قضاء بعض احلجاج حوائجه  أمام الناس يف مزدلفة دون مراعاة لسًت  -2
 العورة واألدب العام.

 

اعتقاد بعضه  أن الوقوف بادلزدلفة وذكر اهلل البد أن يكون يف   -3
ن عرفة ومزدلفة كليهما موقف، كما والصبيح  أ ،مسجد مشعر احلرام فقط

 قال صلى اهلل عليو وسل )) وقفت ىاىنا ومجع كلها موقف ((.

 

بادلزدلفة،  البتووأى  األخطاء يف ىذا ادلوضع عدم وقوف بعضه   -4
 وىؤالء تركوا شعَتة من شعائر احلج. ومنه  من يقف خارج ادلزدلفة وال

 يتقي اهلل العبد ما استطاع. يتبرك حدود ادلزدلفة وأعالمها. والواجب أن 

 

  األكبر العيد، وىو يوم الحج  مالحجاج يو وأىم األخطاء التي تقع من
 على أكثر أعمال الحج: والشتمال

ترتيب األعمال يوم العيد:رمي جلمرة العقبة مث  اعتقاد أنو البد من -1
النبر مث احللق مث الطواف، وىذا الًتتيب إن تيسر فهو سنة مستببة  

فليس بالزم السيما مع حصول الزحام والضيق فيو، فلو طاف مث وإال 
ئل سُ  حلق أو حلق مث رمى فال بأس. فإن النيب صلى اهلل عليو وسل  ما

، رفعا للبرج جوال حر إال قال افعل  روال أخعن شيء قدم  يوم العيد
ودفعاً للمشقة عن أمتو، وىذا يتأكد مع وجود أسباب الزحام والتدافع 

 وادلشقة.

 



مزامحة كبار السن والنساء يف رمي مجرة العقبة يف أول النهار يوم  -2
العيد، ولو تقدم ىؤالء بالرمي بعد مضي نصف الليل يف ادلزدلفة، أو بعد 

زوال الشمس يوم العيد حلصل انفراج كبَت عن احلجاج، وأداء للنسك 
 بسهولة ويسر....

 

، وكذا ذبح بعضه  أو قراناً خارج حدود حرم مكة متتعاً ىدي احلج  -3
فدية اجلربان لتك واجب أو فعل زلظور من زلظورات اإلحرام خارج 

حدود مكة والذبح والنبر البد أن يكون داخل حدود احلرم لقولو تعاىل) 
 .ىدياً بالغ الكعبة(.ويف احلديث) فجاج مكة كلها طريق ومنبر(

 

كذلك من األخطاء يف ىذا تقدمي الذبح قبل طلوع الشمس يوم -4
يوم الثالث عشر من ذي احلجة.  على غروب الشمس العيد أو تأخَته

 الزماين، وماسبق حده ادلكاين. فهذان حدا وقت الذبح

 

وىي مل  -ذبح اإلبل أو البقر والغن  وىذه ىي هبيمة األنعام فقط -5
 تستوف السن احملدد شرعاً وبوجود العيوب غَتاجملزئية ذلا بأداء النسك

ألهنا ليست من هبيمة  .ج أو لبط أو اخليل....والرلزيء ذبح الدجا 
 األنعام.

 

وأى  األغالط يف يوم العيد شدة التزاح  على الرمي ويف طواف  -6
اإلفاضة،واحلل ىويف حتري أوقات قلة الزحام على ىذين ادلشعرين ليال 

 للرمي وهناراً للطواف.

 



د رمي أىم األغالط التي يقع فيها الحجاج عن إلىوألفت االنتباه * 
 الجمار:

من اجلبال، أو غسلها، أو اختيار احلصى الكبَتة  تكسَت احلصى -1
اليت تؤذي حبملها و بالرمي هبا، وادلشروع يف حج  احلصاة أن تكون 

 .)) كمثل حصى اخلذف((بقدر حبة احلمص أو البندق

 

 -اعتقاد أن ادلرمي يف اجلمار الثالث: الصغرى والوسطى والكربى -2
 طان، ولذا نرى ونسمع من محاقاتىو الشي -العقبة

 وإتباعالرماة الشيء ادلزري وادلضبك وادلقصود بالرمي ىو طاعة اهلل  
 رسلو، وإقامة ذكره بالتسمية والتكبَت والدعاء يف ىذه ادلواقف وادلشاعر.

 

ومن األخطاء الشائعة اخالل ترتيب اجلمار، فَتمي الكربى مث  -3
البد من البدأ بالصغرى مث التثنية الوسطى مث الصغرى وىذا اليصح، بل 

بالوسطى مث اخلت  بالكربى مع مراعاة وقت بدء الرمي للجمار الثالث 
بعد زوال أيام التشريق، وامتداد الرمي إىل طلوع فجر اليوم الثاين. 

ومالحظة جواز مجع رمي يومُت يف يوم ألىل األعذار شلن يقومون على 
 خدمة احلجيج وشؤوهن .

 

التوكيل يف رمي  -اء الشائعة والسيما عند ادلًتفُتومن األخط -4
اجلمارمن غَت حاجة متبققة، وخفي على ىؤالء أن أداء عبادة الرمي من 
شعائر اهلل واهلل سببانو يقول يف آية سورة احلج) وذلك ومن يعظ  شعائر 

 اهلل فإهنا من تقوى القلوب(.

 



لقربة والعبادة هلل ومن ادلالحظ ادلهمة يف ىذا ادلقام ضعف استشعار ا-5
عند رمي اجلمار شلا حيصل من التدافع والتزاح  وعدم رمحة الكبَت 

ولو تحسس الحاج القربة والعبادة والصغَت والضعفة من النساء والرجال 
ورحمة إخوانو لزال كثير من الشر والضرر على الناس في ىذه 

 المواقف الشريفة، وفي المكان الحرام، والزمان الحرام.

 

وادلقصود ووقوع احلصاة يف  ،رمي الشاخص من األخطاء ىاىناو -6
ادلرمى، كذلك زيادة بعضه  على السبع حصيات من باب قصد الزيادة 

 وىي من البدع، أو حترمي الرمي من فوق ...
ليالي  في مشعر المبيت بمنى * ومن األخطاء الواقعة من الحجاج 

 أيام التشريق، وىو واجب من واجبات الحج:
اون بعض احلجاج بواجب ادلبيت مبٌت ليايل التشريق، فإن رلرد هت -1

بقية  توال يبيادلبيت عبادة وشعَتة. بل ومنه  من يسافر يوم العيد 
الكفارة عليو إمث ويوجب  الليايل ويوكل يف الرمي، وترك ادلبيت مع القدرة

 الواجبات. ككبقية تر  مبالد
 ،ريق مبٌت باحلرام قوالاشتغال بعض احلجاج يف أيام وليايل التش -2

ونظر ،ولعب بالورق  ،وافًتاء،وىزوا  ،وسخرية ،وحاال من الكذب ،وفعال
وأذية عباد اهلل، مع أن الواجب يف شعَتة مٌت ذكر اهلل وتوحيده ،إىل حرام 

ودعاؤه وتعظيمو واالنطراح بُت يديو سببانو بالتوبة، لعلو أن يرجع من 
 ما ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسل .حجو مغفوراً لو كيوم ولدتو أمو، ك

يذىب للطواف نافلة يف ليايل أيام التشريق أو  ناحلجاج ممن  -3
للتسوق أو للنزىة والتمشي خارج مٌت، فيفوتو ادلبيت مع قدرتو عليو، 



وىذا يوجب ترك الواجب من غَت مربر شرعي معترب! ومنه  من ديضي 
 رام وتقطيع األوقات.....الليل باللهو وتعبَت األحالم واللعب باحل

عند البعض اعتقاد بقائه  على لباس اإلحرام حىت  ومن األخطاء -4
بعد فعل اثنُت من ثالثة: الرمي جلمرة العقبة، أو احللق، أو الطواف. ومن 

ظن ذلك وقع يف البدعة بالزيادة على الشريعة. واالستدراك على النيب 
 ؟!صلى اهلل عليو وسل 

حترمي بعضه  الرمي للجمار الثالث يف أيام التشريق ومن ذلك أيضاً  -5
بالليل والتشديد يف ذلك على ادلسلمُت، من غَت دليل صبيح صريح، 

  وداللة النصوص تقضي اجلواز!
ومن األخطاء الشهَتة لطول ىذه الشعَتة، وجود اخلالفات  -6

وادلشاحنات، والقيل والقال، والفرقة وسوء اخللق مع احلجيج شلا يسبب 
يف احلج(  لالفسوق الرفث، ويف اآلية) فال رفث وال فسوق وال جدا

وصح عن النيب عليو السالم قولو)) من حج فل  يرفث ومل يفسق رجع من 
 ذنوبو كيوم ولدتو أمو((.

 
* ىذا وثمة أخطاء تقع عند الطواف، سواء كان طواف اإلفاضة وىو 

 :ركن الحج، أو طواف الوداع، وىو واجب من واجبات الحج
الطواف على حدث أكربمن جنابو أو حيض أو نفاس، واليصح  -1

الطواف يف ىذه احلال، إال يف حالة وحيدة معتربة عند أىل العل  يف 
 الضرورة.



، تعمد ادلزامحة وأذية الطائفُت بدفعه  أو الصالة يف طريقه  -2
والواجب رمحة الصغَتو الكبَت والضعيف، والبعد عن كل مايسبب 

 قول أو فعل.ازعاجه  من 
ومن األخطاء اعتقاد البعض حرمة الطواف لإلفاضة ليال، وىذا قول  -3

باطل واعتقاد فاسد، فالطواف مشروع ليال وهناراً، والنيب صلى اهلل عليو 
 ) المتنعوا أحداً طاف بالبيت من ليل أو هنار أن يصلي((.)وسل  يقول: 

ل الفراغ من قب -زوجتو -هتاون بعض احلجاج بالوقوع على أىلو -4
طواف احلج، وىو طواف اإلفاضة، فإن فعل وكان قد حتلل التبلل األول 
بالرمي واحللق فعليو دم، فإن مل يكن قد حتلل فعليو سؤال العلماء ليقفوا 

 على عذره وحالو مث احلك  لو مبقتضى ذلك!
سفر بعض احلجاج بال وداع للبيت، والوداع آخر أعمال احلج فال  -5

ه رمي مجار أو مبيت مبٌت أو ادلبيت مبكو وسكٌت هبا مدة يصح وداع بعد
سلفف للوداع  وىذا الطواف خارجة عن ادلعتاد، وإال فعليو إعادة الطواف

 عن احلائض والنفساء.
طائلة االمث تعمد ترك الطواف للوداع والفدي عنو بدم، الخيرج عن -6

 فتلتزم التوبة.
  شعائر اهلل، وحرم ومن األغالط الوخيمة االستهانة بتعظي  -7

اهلل،باإلفتاء بغَت عل ، ومن غَت أىل العل  ادلوثوقُت وادلعتربين بدعوى 
 .التيسَت أو التشديد، ودين اهلل وسط بُت اجلايف عنو والغايل فيو

ومن األخطاء الشائعة التهاون بفرائض اهلل، كًتك الصلوات أو النوم  -8
ط اهلل بالوقوع فيما عنها، أو التخلف عن اجلماعات، والتعرض لسخ

 حرمو، دون مراعاة حلرمة الزمان وادلكان!



سجد النبي صلى اهلل عليو مومن األخطاء التي يقع فيها زائر و *  
 وسلم بمدينتو:

يعتقد كثَتمن احلجاج وجوب زيارة ادلدينة بعد احلج أو قبلو، وىذا  -1
هلل عليو االعتقاد باطل، ألن زيارة ادلدينة والصالة مبسجد النيب صلى ا

وسل  وسجد قباء من السن أي ادلستببات، وليس واجبا، والعالقة لو 
 باحلج.

النيب صلى اهلل عليو وسل  من  قربعلى زيارة  عقد البعض نياهت  -2
 ، وىذا سلالف لقول النيب صلى اهلل عليو وسل ) البالدى سفرى  من 

ا ، إىل ثالثة مساجد: ادلسجد احلرام ومسجدي ىذتشد الرحال إال 
 (.األقصىوادلسجد 

فقد جفاين(( وىو حديث  وبعضه  يورد حديثا من ))حج فل  يزرين
 موضوع  مكذوب على النيب صلى اهلل عليو وسل  ، الأصل لو.

ومن األخطاء الواقعة كثَتاً فيمن زار ادلسجد النبوي التمسح بالقرب  -3
 وكذا ،وجدرانو، أو الطواف بالقرب وزلاريبو النبوي وبأبواب ادلسجد

من نواحي ادلسجد عند السالم أو الدعاء، وىذه كلها من  القرب استقبال
. وكذا ما الواجبالبدع واخلرافات اليت تقدح يف أصل التوحيد أو كمالو 

 حيصل مثلو يف مقربيت البقيع وشهداء أحد.
ومن األخطاء الشائعة اعتقاد زيارة األماكن التارخيية يف ادلدينة كجبل  -4

 القبلتُت وادلساجد السبعة...اخلأحد ومسجد 
 أربعة أشياء: والذي تستبب زيارتو دلن كان يف ادلدينة

 ، واحملافظة على الصالة فيو.مسجد النيب صلى اهلل عليو وسل  -أ
 .بالصالة فيو ركعتُت ومسجد قباء -ب



 ومقربة البقيع. -ج
 وشهداء أحد بالدعاء ذل  والسالم عليه  واالعتبار هب  فقط. دون -د

فذاك قراءة الفاحتة عليه  أو سؤاذل  أو طلب احلوائج وادلدد والغوث منه ،
 يف العبادة. من الشرك هب  مع اهلل

رفع الصوت واللغط وادلزامحة وادلدافعة عند زيارة قربالنيب صلى اهلل  -5
عليو وسل  وصاحبيو دلن كان يف ادلدينة، والواجب األدب التام واالحًتام 

يف مسجد النيب صلى اهلل عليو وسل  تعظيماً  هلل للمسلمُت والوقار 
 .صلى اهلل عليو وسل  رسول اهللق وتوقَتاً حل

ومن ادلظاىر الفاشية استقبال الزائر للمسجد النبوي لقربه صلى اهلل  -6
حال السالم عليو وسل  ووضع يده اليمٌت على اليسرى كبالو يف الصالة

وىذا من البدع النكراء  ،أو الدعاء، والسيما عقب الصلوات اخلمس
ادلفضية للغلو بالنيب عليو السالم، ورفعو عن منزلتو االئقة بو وفق اهلل 

ألغالط، واحلذر من الوقوع فيها وعبادة اهلل على اجلميع الجتناب ىذه ا
كتبو   د.                                              بصَتة واهلل أعل .

 شبلعلي بن عبد العزيز بن علي ال
 

       

 


