
 ١

 

  
إن احلمد هللا، حنمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باهللا، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،                

  .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 
  لّه حق تقَاته والَتموتن إِالّ وأَنتم مسلمونَ ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ ال

يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهمـا رِجـاالً                 
  َءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًكَثيراً ونِسآًء واتقُوا اللَّه الَّذي تسآ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنـوبكُم ومـن         . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَوالً سديداً       
  .عظيماًيطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً 

فإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمـدثاا، وكـل               :  أما بعد 
  .حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

، قد دعيت إللقائها يف مسجد األمري       )التحذير من البدع يف احلج    (فهذه حماضرة بعنوان    : أما بعد   
  .هـ٣/١٢/١٤٢٦رمة، وذلك مساء يوم الثالثاء متعب، بالعزيزية مبكة املك

  :وقد أدرت احملاضرة على العناصر التالية
  .بيان أصل الدين: األول 
  .تعريف البدعة وأنواعها: الثاين 

  .خطورة أمر البدعة واالبتداع يف الدين: الثالث 
  .أسباب البدعة : الرابع 

  كيف نتخلص من خطر االبتداع؟: اخلامس 

  .املربوراحلج : السادس 
  .ذكر بعض البدع يف احلج للتحذير منها: السابع 

واهللا املسئول أن يتقبلها ومجيع عملي خالصة لوجهه الكرمي، وصلِّ اللهم على حممد وعلى آلـه                
  .وصحبه وسلم

  



 ٢

  :وإليك البيان 
  :بيان أصل الدين : أوالً 

  : اعلم أن الدين مبين على أصلني، ومها 
  . إال اهللاأالَّ تعبد: األصل األول 
  .أالَّ نعبد اهللا إال مبا شرع: األصل الثاين 

 يعبـد   أالَّ :ومجاع الدين أصالن   ":رمحه اهللا ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    
  :  ال نعبده بالبـدع ، كمـا قـال تعـاىل             ،إال اهللا وال نعبده إال مبا شرع      

 �ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا    فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا         �
  ).١١٠اآلية : سورة الكهف (

  :وذلك حتقيق الشهادتني
  ؛شهادة أن حممداً رسول اهللا. شهادة أن ال إله إال اهللا 

  . نعبد إال إياه أالَّ: ففي األوىل 
أن حممداً هو رسوله املبلغ فعلينا أن نصدق خربه ونطيع أمره           : ويف الثانية   

بني لنا ما نعبد اهللا به وانا عـن مـحـدثـات األمـور وأخـبـر           وقد  
بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو محِسن فَلَـه         � :قال تعاىل   . أنـهـا ضـاللة 

  .)١(اهـ)"١١٢:البقرة (�أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
  : ول ودليل األصل األ
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا          �: قول اهللا تعاىل    

ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيالةَ و٥:البينة (�الص(.  

                                           

    .١٧١-١٧٠العبودية ص) ١(



 ٣

د كُلِّ مسجِد وادعـوه     قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجوهكُم عن      �: وقوله
  .)٢٩:ألعرافا (�مخلصني لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ

  .)١٤:غافر (�فَادعوا اللَّه مخلصني لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ�: وقوله
 لَه الدين الْحمد للَّـه رب       هو الْحي ال إِلَه إِلَّا هو فَادعوه مخلصني       �: وقوله
نيالَم٦٥:غافر (�الْع(.  

 سمعت رسولَ : علَى الْمنبرِ قَالَ] وهو[عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه     وعن  
ما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى     إِنما الْأَعمالُ بِالنيات وإِن   : "اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ     

               رـاجا هإِلَى م هترا فَهِجهحكني أَةرإِلَى ام ا أَوهيبصا يينإِلَى د هترجه تكَان نفَم
ه١("إِلَي(.  

  : ودليل األصل الثاين 
من كَانَ يرجو اللَّه    لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ ل        �: قوله تعاىل 

  .)٢١:األحزاب (�والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثرياً

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَـانَ             �: وقوله
 � يـشرِك بِعبـادة ربـه أَحـداً        يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمـالً صـالحاً وال        

  .)١١٠:الكهف(
     ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع:       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر " : نم

در وفَه يهف سا لَيذَا ما هرِني أَمثَ فدأَح."  
  ".لًا لَيس علَيه أَمرنا فَهو ردمن عملَ عم: "ويف لفظ مسلم 

  .)٢("من صنع أَمرا علَى غَيرِ أَمرِنا فَهو رد: "ويف رواية عند أيب داود
                                           

إمنـا  : "�، ومسلم يف كتاب اإلمارة، باب قولـه         )١(أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، حديث رقم         ) ١(
 ).١٩٠٧(حديث رقم "األعمال بالنيات

، )٢٦٩٧(أخرجه البخاري يف كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم                ) ٢(
ود ، وأبو دا  )١٧١٨(ومسلم يف كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، حديث رقم              

 ).٤٦٠٦(يف كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، حديث رقم 



 ٤

  :تعريف البدعة : ثانياً 
  .البدعة يف اللغة من إنشاء الشيء على غري مثال سابق له

 ...دعه أنشأه وبـدأه     بدع الشيء يبدعه بدعاً وابت    ): "لسان العرب (يف  قال  
  .الشيء الذي يكون أوالً: البديع، والبدع 

املبدع وأبدعت الشيء اخترعته ال علـى       : والبديع  . والبديع احملدث العجيب  
  ).١(اهـ"مثال

  : والبدعة يف الشرع 
  .األمر احملدث بقصد التقرب إىل اهللا

ـ       : "رمحه اهللا ) هـ٧٩٠ت(قال الشاطيب    دين البدعة عبارة عن طريقـة يف ال
خمترعة تضاهي الـشرعية يقـصد بالـسلوك عليهـا املبالغـة يف التعبـد هللا                

  .)٢(اهـ"سبحانه
  .فإن كان األمر الذي أحدثه ال أصل له يشبهه يف الشرع، فهو بدعة حقيقية

وإن كان له ما يشبهه يف الشرع، فهو البدعة اإلضافية، كـأن جيعـل ألمـر         
كأن يقيد صالة تطوع بوقـت      مشروع قيداً من عند نفسه مل يأت به الشرع،          

معني، أو بعدد معني، أو مبكان معني، أو كيفية معينة يلتزمها و باعتقـاد معـني      
  .لديه

  :خطورة أمر االبتداع : ثالثاً 
  :تكمن خطورة البدعة يف أمور منها

أن البدعة قد تكون بدعة كفرية، خترج صاحبها من امللة، وقد تكون بدعة     ) ١
عن أَبِـي   ها حراماً يبطل عمله، وقد جاء يف احلديث         غري مكفرة، فريتكب بفعل   

                                           

 .لسان العرب مادة بدع) ١(
على رأي من ال يدخل العادات يف معىن البدعـة وإمنـا خيـصها     وذكر أن هذا التعريف    ).١/٣٧ (االعتصام) ٢(

 .بالعبادات



 ٥

أَنـا  : "قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   :  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :هريرةَ قَالَ 
     رـرِي تـي غَيعم يـهف كـرلًا أَشملَ عمع نم كرالش نكَاِء عرى الشأَغْن  ـهكْت

كَهرش١("و(.  

أن البدعة بريد الكفر، فقد رتب العلماء املخالفات الشرعية الـيت يـدعو     ) ٢
  : الشيطان ابن آدم عندها، على النحو التايل، قالوا

  يدعو الشيطان ابن آدم أول ما يدعوه إىل الشرك، فإن مل جيبه؛
  دعاه إىل البدعة، فإن مل جيبه؛ 

   مل جيبه؛دعاه إىل فعل الكبائر، فإن
  دعاه إىل فعل الصغائر، فإن مل جيبه؛

  دعاه إىل فعل املكروهات، فإن مل جيبه؛ 
  دعاه إىل ترك املستحبات، فإن مل جيبه؛

  .دعاه إىل التوسع يف املباحات
، فهـي   �ومما يدل على خطورة البدعة، أا خمالفة ملا جاء به الرسـول             ) ٣

لْ إِنْ كُنتم تحبـونَ اللَّـه فَـاتبِعونِي     قُ�: طريق ال حيبه اهللا، واهللا عزوجل يقول      
      يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحفال طريق )٣١:آل عمران (�ي ،

  ! ال باالبتداع�إىل حمبة اهللا إال باتباع الرسول 
فَلْيحـذَرِ  � :وصاحب البدعة خيشى عليه من خمالفته، واهللا عزوجل يقول        ) ٤

يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ين٦٣:النور (�الَّذ(.  
مسعت مالك بن أنس وأتاه رجل      ":وحكى ابن العريب عن الزبري بن بكار قال         

حـرم  من ذي احلليفة من حيـث أ      : يا أبا عبد اهللا من أين أحرم ؟ قال          : فقال  
فإين : قال . ال تفعل : فقال . إين أريد أن أحرم من املسجد  : فقال   . �رسول  

                                           

 ).٢٩٨٥(يث رقم أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غري اهللا، حد) ١(



 ٦

. ال تفعل فإين أخشى عليك الفتنة     : قال  .أريد أن أحرم من املسجد من عند القرب       
  . !؟ إمنا هي أميال أزيدها؛وأي فتنة هذه : فقال 

 رسـول   وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قصر عنها           : قال  
فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ � : إين مسعت اهللا يقول  �اهللا

يمأَل ذَابع مهيبصي ١("�أَو(.  
 ملا جاء يف القرآن من      تكذيباأن يف إحداثها    : ومما يدل على خطورة البدعة    ) ٥

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم      � :قال اهللا تعاىل    قد  وإكمال الدين،   
  ).٣سورة املائدة اآلية ( �نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

  . الرسالةبلغ بأنه ما �ويف إحداثها اام للرسول 
ومن أحدث يف هذه األمة شيئاً مل يكـن عليـه       ":قال اإلمام مالك رمحه اهللا      

الْيـوم   �: خان الدين ألن اهللا تعاىل يقـول  �ها فقد زعم أن رسول اهللاسلف
كُميند لَكُم لْت٢(اهـ" فما مل يكن يومئذ ديناً ال يكون اليوم ديناً�أَكْم(.  

  :أسباب البدعة : رابعاً 
  .للبدعة أسباب كلها ترجع إىل سبب واحد أساس، وهو اجلهل بالدين

  :فمن هذه األسباب
  .اديث املوضوعةاألح) ١
  .األحاديث الضعيفة) ٢
متابعة ما جرى به العرف والعادة دون الرجوع إىل الشرع بعرض هـذه             ) ٣

  .األمور عليه، فما وافقه قُبِل وأُقر، وما خالفه رد وترك
أن الدين  : وهذا أمر خمالف ألصل   : االستحسان يف الشرع يف باب التعبد     ) ٤
  .اعاالتباع ال االبتد علىمبناه 

                                           

 ).١/١٣٢ (االعتصام )١(
 .٢/٥٣االعتصام ) ٢(



 ٧

  كيف نتخلص من خطر االبتداع ؟: خامساً 
، وما  �ال سبيل للخلوص من البدعة إال بالعلم النافع واالتباع آلثار الرسول            

  .كان عليه السلف الصاحل من الصحابة رضوان اهللا عليهم
  .)١("فيتماتبعوا وال تبتدعوا فقد كُ ":قال  بن مسعود  عبداهللاعن

  .)٢("قد كفيتم وكل بدعة ضاللهاتبعوا وال تبتدعوا ف: "ويف لفظ
أيها الناس إنكم ستحدثون وحيدث لكم فإذا رأيتم حمدثة فعليكم           ":وعنه قال   
  .)٣("باألمر األول

ال يصلح آخر هـذه     : "وقد جاء عن مالك بن أنس إمام دار اهلجرة رمحه اهللا          
  ".فما مل يكن يومئذ ديناً ال يكون اليوم ديناً. األمة إال مبا صلح به أوهلا

 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه       :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    وهذا من مقتضى ما جاء      
لَّمسو هلَيمٍ: "علسلَى كُلِّ مةٌ علْمِ فَرِيضالْع ٤("طَلَب(.  

من عمل عمالً ليس عليه أمرنـا       : "ولذا قال من قال من العلماء عن حديث         
  .، أنه نصف الدين"فهو رد

وهذا احلديث أصل    " :رمحه اهللا ) هـ٧٩٥ت (قال احلافظ ابن رجب احلنبلي    
ميزان لألعمال يف   " األعمال بالنيات   " عظيم من أصول اإلسالم كما أن حديث        

           راد به وجـه اهللا     باطنها وهو ميزان لألعمال يف ظاهرها فكما أن كل عمل ال ي
يه أمر اهللا ورسـوله     تعاىل فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل ال يكون عل          

فهو مردود على عامله وكل من أحدث يف الدين ما مل يأذن به اهللا ورسوله فليس 
) ٥(اهـ"من الدين يف شيء

.  

                                           

وأخرجه . اهـ"رجاله رجال الصحيحو رواه الطرباين يف الكبري : ")١/١٨١ (جممع الزوائدكما يف   قال اهليثمي)١(
 ).٢٠٥(الدارمي يف سننه يف املقدمة باب كراهية أخذ الرأي، حديث رقم 

  ."هذا إسناد صحيح: "لباين ألوقال ا، ١٢٢ص كتاب العلم يف  ةرواه أبو خيثم )٢(
 ).١٦٩( يف املقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، حتت رقم رواه الـدارمـي )٣(
 ).٢٢٤(أخرجه ابن ماجه يف املقدمة باب فضل العلماء، واحلث على طلب العلم، حديث رقم ) ٤(
 .)١/١٧٦(جامع العلوم واحلكم ) ٥(



 ٨

  .)١( احلج املربور: سادساً 
وقد جاء التأكيد على أمهية االتباع ولزوم السنة، يف نصوص عامة، وخاصة،            

ضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه    عن أَبِي هريرةَ ر   ومن هذه النصوص ما جاء      
الْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّارةٌ لما بينهما والْحج الْمبرور لَيس لَـه           : "علَيه وسلَّم قَالَ  
  .)٢("جزاٌء إِلَّا الْجنةُ

  .�نة الرسول ولذا فقد جاء األمر خبصوص احلج بأن يتابع فيه س
 رأَيت النبِي صلَّى اللَّه     :عن ابنِ جريجٍ أَخبرنِي أَبو الزبيرِ أَنه سمع جابِرا يقُولُ         

لتأْخذُوا مناسكَكُم فَـإِني لَـا   : "علَيه وسلَّم يرمي علَى راحلَته يوم النحرِ ويقُولُ       
رِي لَعأَدهذي هتجح دعب ج٣("لِّي لَا أَح(.  

: �وأمـا قولـه     ": يف شرحه للحديث  رمحه اهللا   ) هـ٦٧٦ت(قال النووي   
 فهذه الالم الم األمر ومعناه خذوا مناسككم وهكذا وقـع           "لتأخذوا مناسككم "

يف رواية غري مسلم، وتقديره هذه األمور اليت أتيت ا يف حجيت مـن األقـوال            
اهليئات هي أمور احلج وصفته وهي مناسككم فخذوها عين واقبلوها          واألفعال و 

وهذا احلديث أصل عظيم يف مناسـك        .واحفظوها واعملوا ا وعلموها الناس    
  .)٤(اهـ"."صلوا كما رأيتموين أصلي ":�احلج وهو حنو قوله 

وعلى هذا األصل سار الصحابة ، ومما يدل على ذلك ما ثبت يف الصحيحني              

                                           

 سئل رسول اهللا صـلى اهللا       : ضي اهللا عنه قال   رعن جابر   ،  )١٧٧٨(تدرك  أخرج احلاكم يف املس    )١(
هذا حديث صـحيح    : "قال احلاكم ". إطعام الطعام وطيب الكالم   : قال  ؟  عليه وسلم ما بر احلج    

اهــ،  "اإلسناد ومل خيرجاه ألما مل حيتجا بأيوب بن سويد لكنه حديث له شـواهد كـثرية               
  ).٢٨١٩( حديث رقم امعواحلديث حسنه األلباين يف صحيح اجل

وبر احلج املذكور هنا مبعىن الرب الذي يكون يف احلج، واحلج املربور هو ما ذكرته يف األصل، فال                  
 خيتلط األمر عليك

، ومسلم يف كتاب احلج، باب      )١٧٧٣(أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب وجوب العمرة، حديث رقم           ) ٢(
 ). ١٣٤٩(رقم يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة، حديث 

 ).١٢٩٧(أخرجه مسلم، يف كتاب احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر، حديث رقم ) ٣(
 ).٣/٤٢٠ (شرح النووي على صحيح مسلم) ٤(



 ٩

أَما : "ن أَسلَم عن أَبِيه أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه قَالَ للركْنِ              زيد ب عن  
                هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تأَيي رلَا أَنلَوو فَعنلَا تو رضلَا ت رجح كأَن لَمي لَأَعإِن اللَّهو

   كلَمتاس لَّمسو             ا بِـهناَءيا را كُنملِ إِنملرلا وا لَنقَالَ فَم ثُم هلَمتفَاس كتلَمتا اسم
الْمشرِكني وقَد أَهلَكَهم اللَّه ثُم قَالَ شيٌء صنعه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَـا               

كَهرتأَنْ ن بح١("ن(.  
لقد علمت أنك    " :�وأما قول عمر    : "رمحه اهللا ) هـ٦٧٦ت(النووي  قال  

فأراد به بيان احلث على     ،  "حجر وإين ألعلم أنك حجر وأنك ال تضر وال تنفع         
  .  يف تقبيله ونبه على أنه لوال االقتداء به ملا فعله �االقتداء برسول اهللا 

ي العهد باإلسـالم     لئال يغتر بعض قريبِ    "وإنك ال تضر وال تنفع     ":وإمنا قال   
الذين كانوا ألفوا عبادة األحجار وتعظيمها رجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصري           

 أن يراه بعضهم يقبلـه      �يف تعظيمها وكان العهد قريباً بذلك ، فخاف عمر          
ويعتين به فيشتبه عليه فبني أنه ال يضر وال ينفع بذاته وإن كان امتثال ما شـرع                 

  .)٢(اهـ"فيه ينفع باجلزاء والثواب
واملسلم عليه أن حيذر يف عبادته األمور اليت مل تكن من شرع اهللا؛ فال يتعبـد                

  .اهللا عز وجل بغري شرعه
 قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس بسر بن عبيد اللَّه الْحضرميعن وقد جاء يف احلديث 

لَانِيوا:الْخمالْي نفَةَ بذَيح عمس هقُولُ أَني لَّى :نص ولَ اللَّهسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن 
رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نع لَّمسو هلَيع ا :اللَّهي 

بِه ا اللَّهاَءنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسرِ ريذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخ
رش ن؟م  
  ؟وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ: قُلْت .  نعم: قَالَ 

                                           

، ومسلم يف كتاب احلج، )١٦٠٥(أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب الرمل يف احلج والعمرة، حديث رقم ) ١(
 ).١٢٠٧( األسود، حديث رقم باب استحباب تقبيل احلجر

 ). ٣/٣٩٧ (شرح النووي على صحيح مسلم) ٢(



 ١٠

  ؟وما دخنه: قُلْت .  نعم وفيه دخن: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

 نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من: قَالَ ؟  فَهلْ بعد ذَلك الْخيرِ من شر: لْت قُ
  ؟يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا: قُلْت . أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها

  .)١(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلمني وإِمامهم: َ قَال

 ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم  املَا إِم؟و  
 حتى يدرِكَك  فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة:قَالَ

كلَى ذَلع تأَنو تو٢("الْم( .  
  :من البدع احملدثة يف احلج : سابعاً 

  :ومن هذه األمور اليت أحدثها الناس يف احلج ما يلي
من زارين وزار : "يستدلون حبديث موضوع. السفر لزيارة قبور األنبياء والصاحلني) ١

  ".هللا اجلنةأيب إبراهيم يف عام واحد ضمنت له على ا
  .السفر من غري زاد لتصحيح دعوى التوكل) ٢
". من حج ومل يزرين فقد جفاين. "�اعتقاد أن احلج ال يتم إال بزيارة قرب الرسول ) ٣

  ".من زار قربي وجبت له شفاعيت". "من زارين بعد ممايت فكأمنا زارين يف حيايت"
  .االضطباع عند اإلحرام) ٤
  .ام، أو عند الطوافالتلفظ بالنية عند اإلحر) ٥
  .التلبية اجلماعية بصوت ونغمة واحدة) ٦
  .التكبري والتهليل بدل التلبية ) ٧

                                           

قف على صفة دعاة الضاللة، والرسول يدعو املسلمني إذا كثر هؤالء بلزوم اجلماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة ) ١(
 . هؤالء، ال تكفري والة األمور، واخلروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم

   ).٣٦٠٦( كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث رقم  أخرجه البخاري يف)٢(



 ١١

  .قصد املساجد واجلبال والبقاع اليت مبكة وحوهلا) ٨
  .مالزمة االضطباع والرمل قبل وبعد طواف القدوم) ٩

  .التوقف أثناء الطواف كلما حاذى احلجر األسود) ١٠
  .يل احلجر األسود، ومسابقة اإلمام يف القيام لتقبيل احلجراملزامحة على تقب) ١١
  .التزام دعاء معني لكل شوط) ١٢
  .رفع الصوت بالدعاء أثناء الطواف والسعي) ١٣
  .تقبيل الركن اليماين ، أو اإلشارة إليه كلما حاذاه) ١٤
  .التمسح حبيطان الكعبة مجيعها) ١٥
  .كعبةالرجوع القهقرى عند اخلروج من مسجد ال) ١٦
  .الصعود على الصفا واملروة حىت آخره) ١٧
  .التوقف أثناء السعي قبل املروة) ١٨
  .الذهاب إىل عرفة والوقوف ا يوم التروية) ١٩
  .الرحيل من مىن إىل عرفة يف مساء يوم التروية) ٢٠
  .تكلف الصعود على جبل عرفة، واعتقاد أن احلج ناقص بدون ذلك) ٢١
  .اجلمرات أول الرتول إىل مزدلفةالبدء بالتقاط حصى ) ٢٢
  .التقاط مجيع حصى اجلمرات لأليام الثالثة أو األربعة من مزدلفة) ٢٣
  .رمي اجلمرات بالنعال واحلجارة الكبرية) ٢٤
  .اعتقاد أن الشيطان حمبوس يف اجلمرات) ٢٥
  .القزع يف حلق الرأس) ٢٦
  .اعتقاد استحباب العمرة بعد احلج) ٢٧

بحانه وتعاىل يف هذا املوضوع، اللهم اجعلنا هداة مهتدين ال ضالني و ال مضلني، هذا ما يسره اهللا س
وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على حممد وعلى آله 

  .وصحبه وسلم
  

  


