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يَسرُّ مَوْقِعَ مِريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن يُقَدِّمَ لَكُم تَسْجِيلًا لدرس يف شرح كتاب

على ضَوء الكتاب والسُّنة
لإلمام عبد العزيزِ بن عبدِاهلل بنِ باز
-رمحه اهلل تعاىل-

حَفِظَه اهللُ تَعَالَى–يف مسجد بين سلِمة باملدينة النبوية ضمن فعاليات التَّوعية اإلِسالمية يف احلجِّ عام ١٤٣٤هـ،
نسأل اهلل -سُبْحَانَهُ وَتعَالَى-أن ينفع به اجلميع.

الدَّرْسُ األول
~~2

محن الرحيم ،احلمدُ هللِ رب العاملني ،والصال ُة والسالم عىل نبينا ُُممد و ِ
آله
ِّ
َّ
ِّ
َّ
َّ ُ
الر ِ َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ
ِ
وصحبه وس َّلم ،وبعد:
الرسالة هي رسالة اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل تعاىل -وغفر اهلل
فإن هذه ِّ
والزيارة عىل ضوء الكتاب
لنا وله ،هي رسالة :ال َّتحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج وال ُعمرة ِّ
السنة ،رحم اهلل َّ
الشيخ ،وغفر اهلل لنا وله ،ومجعنا وإ َّياكم وإ َّياه يف عل ِّيني بمنِّه وكرمه.
و ُّ
الرسائل النَّافعة وهلا من اسمها نصيب ،فإنه -
الرسالة املتع ِّلقة باحل ِّج هي من َّ
ثم إن هذه ِّ
َّ
رمحه اهلل- -كام مر -قد أسامها بال َّتحقيق واإليضاح ،فهي عىل وجازهتاِ ،
وصغر حجمها من حيث
َّ
ر
لكثري من مسائل احل ِّج وال ُعمرة.
عدد األوراق ونحو ذلك ،إال أهنا فيها حتقيق عظيم
وسيأيت -إن شاء اهلل -ال َّتعليق عىل مقدِّ مة َّ
الشيخ-رمحه اهلل -بام يتناسب مع املقام ،لكن ال
ر
الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية
الرسالة قد ُطبعت طبعات عديدة عن ِّ
خيفى عليكم أن هذه ِّ
واإلفتاءَّ ،
مرة ثم يرتك ،إنام يكتب
والشيخ -رمحه اهلل -كثري املراجعة وال َّتدقيق فيام كتب ،ال يكتب َّ
ويصوب و ُيد ِّقق ،وهذا من أمانة العلم ،أنه -
ويراجع مرة فمرة ،ويف كل مرة يزيد ويعدل و ُيصحح
ِّ
رمحه اهلل -يراجع ما كتب ،إذ أن املرء معرض للسهو والنسيان والغلط ،والرجوع ِسيم ِ
وشيم أهل
ُ
ُّ
َّ
ُ
احلق ،إال أن أفضل طبعة هلذا الكتاب هي هذه ال َّطبعة عن مركز ابن باز ِ
العلمي العاملي ،ال َّتابع
وخرج أحاديثها «الدُّكتور صاحل بن مقبل العُصيمي»،
ملكتبة ابن باز العامة بم َّكة املكرمة ،والتي ح َّققها َّ
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الرسالة أسبابا تدعو إىل عدِّ هذه النُّسخة أفضل طبعات الكتاب عىل
وقد ذكر ا ُملح ِّقق
واملخرج هلذه ِّ
ِّ
الرابعة منه ،قال:
اإلطالق ،فمام قال يف أسباب ال َّتحقيق يف َّ
الصفحة َّ
ال َّثالث :أن هذا الكتاب ُطبع عشات ال َّطبعات ،ويف بعضها أخطاء مطبعية ،ويف بعضها
ر
ر
سقط ،لذا ِ
خالية من األخطاء قدر املستطاع ،وهذا كان دافعا يل أن أرجع
طبعة
حرصت عىل إخراج
إىل عدَّ ة طبعات ،حتى أتأ َّكد من صحة العبارة ،وقد حرصت كل احلرص عىل أن أرجع إىل آخر
النُّسخ التي اعتنى هبا َّ
الشيخ -رمحه اهلل -و ُقرئت عليه ،قال وقد تعاون معي يف ذلك اإلخوة يف
الرصاص
مؤسسة اإلمام عبد العزيز بن باز اخلري َّية ،فأمدُّ وين مشكورين بنسخر ُع ِّلق عليها بالقلم َّ
َّ
ر
من إمالء َّ
تعليقات
الزيادات التي خلت منها سائر الطبعات ،وقد كانت
الشيخ ،حيث محلت بعض ِّ
عىل ال َّطبعة ال َّثانية والعشين ،فهذه ال َّطبعة هلذا السبب ،وذكر أربعة أسباب ،هذا أعظم سبب فيها
يف احلقيقة:
السنة وإمامهم يف هذا العرص ،فقد مجع اهلل له بني
أولًا :قال :أن مؤ ِّلفه -رمحه اهلل -من أعالم ُّ
العلم والعملِ ،
ِ
والفقه ومعرفة واقع النَّاس ،وكون مؤ ِّلفه يف هذه املنزلة ُيعطي لكتابه قيمة علمية،
أحب مؤلفاته إىل قلبه .أي إىل اإلمام عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل ،-هذا
ناهيك أن هذا الكتاب هو ُّ
األول.
السبب َّ
هو َّ
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وخاصة يف مسائل العبادات،
الشعية
املاسة إىل معرفة األحكام َّ
َّ
والثَّاني :قال :حاجة النَّاس َّ
واحل ُّج من أركان اإلسالم ،وحيتاج أهل اإلسالم إىل معرفة أحكامه ،فالبدَّ من مؤ َّلف يوضح هلم
األحكام ،وهذا الكتاب من أفضل الكتب التي ُتع ِّلم النَّاس أحكام احل ِّج.
ثم قال :ثالثًا :ما ذكرناه :أن هذا الكتاب ُطبع عشات ال َّطبعات ،ويف بعضها أخطاء
ر
ر
مطبعية ،ويف بعضها سقط ،لذا ِ
خالية من األخطاء قدر املستطاع ،واملهم
طبعة
حرصت عىل إخراج
فيها أيضا ويزيدها أمهية :كالمه األخري يف أهنا هذه النُّسخة فيها زيادات عىل ال َّطبعة ال َّثانية
الشيخ -أي أخريا ،-خلت ِ
والعشين بقل رم رصاص من إمالء َّ
الزيادات
سائر ال َّطبعات من هذه ِّ
وهذه اإلحلاقات.
ثم رابعًا :قال :حاجة الكتاب إىل من يقوم بتخريج أحاديثه حيث حوى مئات األحاديث
الشيخ معتمدا عىل ر
واآلثار ،بل هناك عشات من املسائل التي ذكرها َّ
أدلة دون أن يذكرها .يعني
ُ
الراجح دون ذكر الدَّ ليل .قال :ف ُقمت بذكر أد َّلتها ،وهذه أهم األسباب التي دفعتني لتحقيق
ذكر َّ
هذا الكتاب.
أصح النُّسخ وال َّطبعات ،ثم قال :ختريج األحاديث
ثم ذكر عمله يف هذا الكتاب ،واختيار
ِّ
أوردت اآليات واألحاديث كأد َّلة لبعض املسائل التي أوردها
واآلثار التي يف الكتاب ،ثم قال:
ُّ
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الشيخ دون ذكر دليلها؛ رغبة منه يف االختصار ،رابعا :قمت بنقل أهم فتاوى َّ
َّ
الشيخ التي ذكرها يف
فرقة ،فجمعها من ِّ
ُماهلا من مواطنها.
فتاواه ودروسه .يعني امل َّ
ر
الرسالة العظيمة لإلمام عبد
فهذه النُّسخة من الكتاب ،هي أفضل نسخة وأفضل طبعة هلذه ِّ
العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل تعاىل -وغفر اهلل لنا وله.
محن الرحيم ،احلمدُ هللِ رب العاملني ،والصال ُة والسالم عىل نبينا ُُممد وعىل ِ
آله
ِّ
َّ
ِّ
َّ
َّ ُ
الر ِ َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ
ِ
وصحبه أمجعني.
أ َّما بعد:
قال اإلمام العلم عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل تعاىل -وغفر له ولشيخنا ولوالدينا
وللمسلمني:
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املنت:
َالصالَة وَالسّالم عَلَى مَن لَا نَبِيّ بعده أما بَعْد:
هلل وَ ْحدَه ،و َّ
ُمقَدِّمَة :احلَ ْمدُ ِ
فَهَذَا َمنْسَك مُخْتَصَر يَشْتَمِلُ عَلَى إيضاح وَتَ ْحقِيق كَثِري مِن مَسَائِل الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالزِّيارَة على
ضوء كتاب اهلل وسنة رسوله – صلى اهلل عليه وسلم – مجعته لنفسي وملن شاء اهلل من الْمُسْلِمِني،
وَاجْتَ َهدْتُ فِي تَحْرِير مَسَائِلِه عَلَى ضَوْء الدَّليل.
َوقَد طُبِعَ لِلْمَرَّة الْأوْلَى فِي عَام  ١٣٦٣من الْهِجْرَة عَلَى َن َفقَة جاللة الْمَلِك عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد
طتُ مَسَائِلَه بَعْض الْبَسْطَ ،وزِدْت فِيه مِن
الرَّحْمَن الْ َفيْصَل -قَدَّسَ اهللُ روحَه وَأكْرَمَ مثواهُ ،-ثمّ إنِّي بَ َس ْ
َمسيْتُهُ:
التَّ ْحقِيقات مَا تَدْعُو إِلَيه الْحاجَة ،ورَأَيْت إِعادَة طَبْعِه ِل َينْ َتفِع به مِن شَاء اهلل مِن الْعِبَاد ،و َّ
التَّ ْحقِيق واإليضاح لِكَثِري مِن مَسَائِل الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالزِّيارَة عَلَى ضَوْء الْكِتَاب والسُّنةُ ،ثمّ أَدْخَلْت
فيه زِيادَاتٍ أُخْرَى مُهِمَّة ،وَتَنْبِيهَات ُمفِيدَة تَكْميال لِ ْلفَا ِئدَة.
النفْع بِه وََأنْ يَجْعَل السَّعِي فِيه خَالِصا لِ َوجْهِه الْكَرِيمَ ،وسَبَبا
َوقَد طُبِع َغيْر مَرَّة ،وَأَسْأَل اهلل َأنّ يعمِّم َّ
لِ ْل َفوْز َلدَيه يف جَنَّات النَّعِيمَ ،فإِنَّه حَسْ ُبنَا وَنِعْم الْوَكِيل ،وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّة إلّا بِاهلل الْعَلِيّ الْ َعظِيم.

الشَّرح:
هذه مقدمته -رمحه اهلل تعاىل -املخترصة حول هذا املؤ َّلف ،وأنه منسك خمترص يشتمل عىل
الرسالة عىل اختصارها
إيضاح وحتقيق كثري من مسائل احل ِّج والعمرة ِّ
والزيارة -كام مر ،-وهذه ِّ
ووجازهتا مجعت ال َّتحقيق واإليضاح ،وهلا من اسمها نصيب.
وحتقيقها وإيضاحها كله مبني عىل الدَّ ليل يف اجلملة ،قال"َ :و ِا ْج َت َه ْدت ِفي تحرير مسائله
َع َلى َ
ض ْوء َّ
َّ
السنة ،وهذا هو األصل أن عمدة اإلنسان
و
أ
الكتاب
من
ليل
عليه
دل
ما
أي
ليل"
الد
الدَّ
ُّ
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وأئمة
أن يكون اعتامده عىل الوحيني ،و ِوفق فهم َّ
الصحب -ريض اهلل تعاىل عنهم وأرضاهمَّ -
اإلسالم.
َ َ ُ َ ْ َ َّ ْ ْ َ
السنة التي طبع فيها أول طبعة ،عىل نفقة امللك اإلمام عبد
قال" :وقد ط ِبع ِللمرة اْلولى" وذكر َّ
الرمحن الفيصل -قدَّ س اهلل روحه وأكرم مثواه ،-غفر له جهده يف
امللك بن عبد العزيز بن عبد َّ
السنة -رمحه اهلل–.
السنة وعلامء ُّ
نرصة احلق واالنتصار ألهله؛ ومن ذلك طبع مؤلفات وكتب أهل ُّ
َ
َ
ْ
َ
ْ ُ
َّ
"إن ِي َب َسطت َم َسا ِئله ِب َب ْعض ال َب ْسطَ ،و ِز ْدت ِفيه ِمن الت ْح ِقيقات َما ت ْد ُعو ِإليه
ثم قالِ :
ْال َ
حاجة" وهذا يدل -كام مر -عىل أن َّ
الشيخ يعيد ويكرر النَّظر ويد ِّقق :هذا حيتاج إىل مزيد إيضاح،
هذا حيتاج مزيد بسط ونحو ذلك.
َ
َ َ
ْ
َ
َْ
ُ
عادة ط ْب ِعه ِل َينت ِفع به ِمن شاء هللا ِمن ال ِع َباد َو َس َّم ْيت ُه" وذكر ال َّتسمية.
قال" :و َرأ ْيت ِإ
ُ َ َْ َ
َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً ْ َ َ َ َ ُ َ
ْ
َ
َ
َّ
ى
قال" :ثم أدخلت فيه ِزيادات أخر م ِهمة وتن ِبيهات م ِفيدة تكميل ِللفا ِئدة ،وقد ط ِبع غيرمرة" -
رمحه اهلل.-

~~8

املنت:

َالسالَمُ عَلَى عَ ْبدِه
َالصالَة و َّ
ُتقِني ،و َّ
ِبسِم اهلل الرَّحْمَن الرَّحِيم ،الْحَمْد هلل رَبّ الْعَالَمِني ،وَالْعَاقِبَة للم َّ
َورَسُولِه مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْ ِبهِ أجْمَعِني.
أَمَّا بَعْد:
السفَر ألدائه وَ َبيَان مَسَائِل
هَذِه رِسَالَة مُخْتَصَرَة فِي الْحَجّ وَ َبيَان فَضْلِه وَآدابِه ،وَمَا ينبغي لَمِن َأرَاد َّ
كَثِريَة مُهِمَّة مِن مَسَائِل الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالزِّيارَة عَلَى سَبِيل الْاخْتِصَار واإليضاح ،قَد تَحَرَّيْت فِيهَا مَا َدلّ
عَليه كِتَاب اهلل وَ َسنَة رَسُول اهلل -صَلَّى اهللُ عَلَيه وَسَلَّم ،-جَمَعْتُهَا َنصِيحَة لِلْمُسْلِمِني وَعَمَلَا ِبقَوْل
ِاهلل -تَعَالَى :-ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ ال ذارياتَ ،٥٥:وقَوْلِه َ -تعَالَى :-ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ آل عم ران ،١٨٧ :وَقَوْلِه َ -تعَالَى:-
ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﮊ الم ائدة،٢ :
َولِمَا فِي الْحَديث الصَّحِيح عَن النَّبِيّ -صَلَّى اهللُ عَلَيه وَسَلَّم -أَنَّه قَال:
«الدِّينُ النَّصِيحَةُ ،ثَلَاثًا ،قِيلَ :لِ َمنْ يَا رَسُولَ اهللِ؟ قَالَ :لِل ِه وَلِكِتَا ِب ِه وَلِرَسُولِ ِه وَألَئِمَّ ِة الْمُسْلِمِنيَ
َوعَامَّتِ ِهمْ»
َورَوَى الطَّبَرانِيُّ عَن حُذَ ْيفَة َأنّ النَّبِيّ -صَلَّى اهللُ عَلَيه وَسَلَّم -قَال:
«مَنْ لَم يَهْ َتمّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِني فََليْس ِمنْهُم ،وَمَن لَم يُ ْمسِ وَيُصْبِح نَاصِحًا ِلل ِه وَلِكِتَا ِبهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلِأئِمَّة الْمُسْلِمِني وَعَامَّتِ ِهمْ فََل ْيسَ ِمنْهُم».
وَاهللُ الْمَ ْسئُول أَن ينفعين بِهَا وَالْمُسْلِمِني ،وََأنْ يَجْعَل السَّعِي فِيهَا خَالِصا
جميِب وَهُو حَسْ ُبنَا وَنِعْم الْ َوكِيل.
لِ َوجْهه الْكَرِيم وَسَبَبًا لِ ْلفَوْز َلدَيه فِي جَنَّات النَّعِيم إِنَّه سَمِيع ُ
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الشَّرح:
ثم بدأ -رمحه اهلل -بمقدِّ مة هذا الكتاب ،مقدمة هذا املؤ َّلف بأن محد اهلل وأثنى عليه وصىل
ص َرة في ْال َحج َو َب َيان َف ْ
صىل اهلل عليه وآله وس َّلم ،-وذكر أهنا "ر َس َالة ُم ْخ َت َ
ضله َ
عىل رسوله َّ -
آدابه،
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الس َفرْلدائه َو َب َيان َم َسائل َكث َيرة ُمه َّمة من َم َسائل ْال َحج َو ْال ُع ْم َرة َ
َو َما ينبغي َ َِلن َأ َراد َّ
الزيا َرة َعلى َس ِبيل
و
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َّ ُ َ
َّ
َ َ
َ
َ
ْاْل ْخت َ
هللا َعليه َو َسلم"-
صارواإليضاح ،قد ت َح َّرْيت ِف َيها َما َدل َعليه ِكتاب هللا َو َسنة َر ُسول هللا -صلى
ِ
ُمررة ،فليس االختصار عدم ال َّتحرير،
أحيانا هناك من املؤ َّلفات ماهي خمترصة ،لكنها غري َّ
ف َّ
الرسالة االختصار وال َّتحرير ،وكيف يكون ال َّتحرير؟ التحرير هو
الشيخ -رمحه اهلل -مجع يف هذه ِّ
َ َ
املبني عىل الدَّ ليل ،فاخترص وأوضح ذلك مبنيا عىل الدَّ ليل ،ولذا قال" :قد ت َح َّرْيت ِف َيها َما َدل َع ِليه
َ َّ ُ َ
َّ
َ
َ
هللا َعليه َو َسلم–".
ِكتاب هللا َو َسنة َر ُسول هللا -صلى
َ َ
َ َ َُْ َ َ ْ
َ َ
يحة ِلل ُم ْس ِل ِمين َو َع َمل ِبق ْول ِهللا -ت َعالى:-
السبب من ذلك اجلمع قال" :جمعتها ن ِص
ثم َّبني َّ
َ َ َ
ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ الذارياتَ ،٥٥:وق ْو ِله  -ت َعالى :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ آل عم ران.١٨٧ :
يقول اإلمام عبد الرَّمحن بن ناصر السَّعدي -رمحه اهلل -يف تفسريه عند هذه اآلية من سورة آل
ْ ْ َ
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
عمران ،يقول -رمحه اهلل"َ :-و ْاَلَ ْق ُ
صود من ْأهل ال ِعلم أن ُيظ ِه ُروا للناس ال َحقَ ،و ُي ْع ِلنوا ِبهَ ،و ُي َم ِيزوا
َّ
َُ ْ ُ ْ َ
ْ َ
الصح َ
ْال َحق من ْال َ
الطيب َو ْال َحلل َو ْال َحرامَ ،و ْال َع َقائد َّ
يحة ِمن ال َعقا ِئد
ن
م
يث
ب
خ
ال
وا
ر
ه
ظ
ي
و
ل،
اط
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َّ ُّ
َ ُْ
َْ
َُ
ُ َ
َ
الضالون َوتقوم ال ُح َّجة َعلى اَل َعا ِن ِدين" فهذه وظيفة أهل العلم
اس َدة؛ ِل َي ْهت ِدي اَل ْهت ُدون َو َي ْر ِجع
ف
ال ِ
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ِّ
احلق للخلق بعلم وعدل ،ويم ِّيزوا للنَّاس بني احلق والباطل ،كام قال
الذين أخذوه بحق أن يب ِّينوا َّ
قائلهم:
صوَابِ
وَالْفَرْق بَيْن ا ْلإِفْكِ وَال َّ

***

ُيعْرَفُ بالسُّنةِ وَا ْلكِتَابِ

ألهنم أتباع رسول اهلل َّ -
صىل اهلل عليه وآله وس َّلم ،-كام يف احلديث الذي
مهمتهم َّ
فهذه َّ
أخرجه اإلمام أمحد وغريه ،وهو حديث صحيح« :ا ْلعلامء ورث ُة ْاألنْبِي ِ
اء ،وإِ َّن ْاألنْبِياء َل ْ ُيو ِّر ُثوا
ُ
ِدينارا وال ِد ْرمها إِنَّام و َّر ُثوا ا ْل ِع ْلم».
احلق للخلق ،ودعوهتم إليه ،وت ِبيان ذلك هلم :ﮋﭺ
ومه َّمة األنبياء بيان ِّ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ

ﭻ

ﭼ

ﭽ

ﭾ

الم ائدة٦٧ :

ويقول َّ -
جل وعال :-ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﮊ

ال نحل١٢٥ :

ﮋ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل ،٤٤:وهي البالغ والبيان وال َّدعوة ،ودعوة

ِ
الشيخ"َ :و ْاَلَ ْق ُ
مهمتهم ،ولذا قال َّ
صود من ْأهل
النَّاس إىل هذا احلق ،فالذين هم من أهل العلم هذه َّ
ْ ْ َ ُ ْ ُ َّ
للناس ْال َحقَ ،و ُي ْعل ُنوا به" يبينوه هلم ،ويظهروه هلمَ " ،و ُي َمي ُزوا ْال َحق من ْال َ
اطل" ألنه
ب
ال ِعلم أن يظ ِهروا
ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احلق
مهمة أهل ال َّتشغيب أهنم يل ِّبسون َّ
احلق بالباطل التبس ُّ
إذا اشتبك ُّ
احلق عىل النَّاس ،وهذه َّ
بالباطل،واهللَّ -
جلوعال-قدذ َّمذلكفقال:ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ
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َّ
َُ ْ ُ ْ َ
ْ َ
الصح َ
الطيب َو ْال َحلل من ْال َحرامَ ،و ْال َع َقائد َّ
يحة ِمن ال َعقا ِئد
ن
م
يث
ب
خ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال بقرة ،٤٤ :قال" :ويظ ِهروا ال ِ
َْ
ُ َ
َ
اس َدة؛ ِل َي ْهت ِدي اَل ْهت ُدون" فإذا اهتدى املهتدون وثبت ذلك هلم وظهر هلم ،ثبتوا عىل احلق
الف ِ
َّ ُّ
الضالون" إن كانوا يبحثون عن احلق فيهدهيم اهلل -جل وعال -ويفتح عليهم ،
والتزموهَ " ،و َي ْر ِجع
ْ
َ ُْ
َُ
للحق إال
احلق ،وال يوجد ُشبهة وال مانع من قبوهلم
ِّ
قالَ " :وتقوم ال ُح َّجة َعلى اَل َعا ِن ِدين" ظهر ُّ
اهلوى ،فهنالك قامت احل َّجة عىل املعاند.
َ َ
َ
ثم قالَ " :وق ْو ِله -ت َعالى :-ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ الم ائدة " ٢:أي من دواعي مجع الشَّ يخ هلذه
َّ
الرسالة نصيحة للمسلمني وعمال بقوله -تعاىل :-ﮋﭭﮊ ال ذاريات ،٥٥:وعمال بقوله -تعاىل :-ﮋﭑ
ِّ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ آلعمران ،١٨٧:وقولهأيضا:ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﮊ

الم ائدة ،٢ :فهذا اجلمع من ال َّتعاون عىل الرب وال َّتقوى،
َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َّ َ
َّ
الصحيح َ
" َوَلَا في ْال َحديث َّ
ين الن َِّصيح ُة ،ثالثا،
«
ال:
ق
ه
ن
أ
م
ل
س
و
يه
ل
ع
هللا
ى
ل
ص
ي
ب
الن
ن
ع
الدِّ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِقيل :ملِ ْن يا ر ُسول اهللِ؟ قال :هللِ ولِكِتابِ ِه ولِر ُسولِ ِه وأل ِئ َّم ِة ا ُْمل ْسلِ ِمني وعا َّمتِ ِه ْم»"
الصحيح ،واكتفى َّ
حلكم عليه ،أو بيان
وهذا احلديث أخرجه اإلمام مسلم يف َّ
الشيخ بذكر ا ُ
ِ
الصحيح
الصحيح ،أخرجه اإلمام مسلم يف َّ
الصحيح ،وملا يف احلديث َّ
منزلته ،وأنه حديث ثابت يف َّ
والشاهد منه :قوله َّ -
من حديث متيم الدَّ اري -ريض اهلل تعاىل عنهَّ ،-
صىل اهلل عليه وس َّلم -يف
احلديث« :وأل ِئ َّم ِة ا ُْمل ْسلِ ِمني وعا َّمتِ ِه ْم» املراد به هنا« :وعا َّمتِ ِه ْم» هذا هو َّ
الشاهد منه يف هذا املقام.
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َّ َ َ
يحة :ك ِل َمة َج ِام َعة
الصالح-رمحه اهلل" :-الن ِص
والنَّصيحة يقول فيها اإلمام أبو عمرو بن َّ
ً ً
َْ ُ َ ُ ُ ْ َ
َّ
َت َت َ
ض َّم ُن ق َ
وه الخ ْي ِر ِإ َر َادة َو ِف ْعل"
ص
ن
للم
ح
اص
الن
ام
ي
ِ
وح له ِبوج ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
أوجه ُه كثرية ،وطرائ ُقه
بوجوه اخلري إرادة وفعال
والشك أن قيام املرء النَّاصح للمنصوح
ُ
ِ
واحلكم ،قال:
متعدِّ دة ،ولذا قال اإلمام ابن رجب-رمحه اهلل -كام يف جامع العلوم
َ َّ َّ
يحة ل ْل ُم ْسلمين َفإ َّنه ُيحب ل ُهم َما ُيح ُّبه ل َن ْفسهَ ،و َي ْك َره َل ُهم َما َي ْك َر ُهه ل َن ْفسهَ ،و ُي ْشفقَ
النص َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
"أما ِ
ََ
َ َ
ََ َ َ َ ُ ْ َُ َ َ ُ ْ ََ َ ُ ْ ََْ َ
فرح ِه ْمَ ،و ِإن ض َّره ذ ِلك" أي :هذا
عليهم ،وي ْرحم ص ِغ َيرهم ،ويو ِق َر ك ِب َيرهم ،ويحزن ِلحزِنهم،ويف َرح ِل ِ
ْ َ
َ َ ُ
الفعل وهو إرادة اخلري هلم ،قال"َ :وإن َ
ض َّره َذلك في ُد ْنياهَ ،ك َر ْخص ْ
أس َعا ِر ِه ْمَ ،و ِإن كان ِفي ذ ِلك ف َوات
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِرْب ِح َما َي ِب ُيع من ِت َجا َرا ِت ِه"
يعني يصرب عىل ما يأتيه ،ولو كان قد خيرس شيئا يسريا لكنه ِ
يصرب ،ل ُيدخل اخلري والفرح
والرسور عىل إخوانه وذلك نصيحة هلم.
ُّ
قالَ ":و َك َذلك َجميع َما َي ُ
ض ُّر ُه ْم َع َّام ًةَ ،و ُيحب َ
ص َل َح َه ْم ،وإ َلف َت ُهمَ ،و َدوام الن َعم َع َليهمَ ،و َن ْ
ص َر ُهم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ ُ َ
َ
ْ
َعلى َع ُد ِو ِه ْمَ ،و َدف َع ك ِل أذى َو َمك ُروه َع ْن ُهم"
هذا بيان من اإلمام ابن رجب -رمحه اهلل -ملعنى النَّصيحة للمسلمنيَّ ،
فالشيخ هنا -رمحه
اهلل -انبثق من هذا املعنى العام واجلليل ملعنى النَّصيحة ،وأنه أراد مجع هذا الكتاب وحترير املسائل،
وال َّتدقيق فيها ،وال َّتحقيق مع االختصار وحتري الدَّ ليل نصيحة ،يريد هلم اخلري ،ويريد هلم النَّفع،
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ِ
الركن
ويريد هلم ما ُيسعدهم يف الدُّ نيا واآلخرة ،فإذا عبد اهلل العبدُ  ،عبد ربه عبادة صحيحة يف هذا ُّ
العظيم ،س ُعد وفاز بإذن اهلل -تعاىل.-
َّ َ ُّ َ ُ َ ْ َ َ َّ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ
وذكر أيضا قالَ " :و َر َوى الطبرا ِني عن حذيفة أن الن ِبي -صلى هللا عليه وسلم -قال« :م ْن َل ْهيتم
ِ
ِِ
س ويصبِح ن ِ
اصحا هللِ ولِكِتابِ ِه ولِر ُسول ِ ِه و ِأل ِئ َّمة ا ُْمل ْسلِ ِمني
بِأ ْم ِر ا ُْمل ْسلمني فل ْيس من ُْهم ،ومن َل ُي ْم ِ ُ ْ
وعا َّمتِ ِه ْم فل ْيس ِمن ُْهم»".
هكذا َّ
الشيخ -رمحه اهلل -ذكر احلديث من غري أن حيكم عليه ،وإنام أحال إىل من أخرجه
وهو ال َّطرباين ،واحلديث عند ال َّطرباين يف «األوسط» ،وهو حديث ضعيف ،ض َّعفه مجع من أهل
ِ
الضعيفة لأللباين
العلم ،كام يف «
الفوائد املجموعة» ،ويف «تذكرة املوضوعات» للف َّتني ،وأيضا هو يف َّ
رحم اهلل اجلميع  ،-وعىل رالسابق لع َّله كفاية و ُغنية.
كل ففي حديث متي رم َّ
َ
ثم دعا فقالَ " :و ُ
هللا ْاَلَ ْس ُئول َأن ينفعني ب َها َو ْاَلُ ْسلمينَ ،و َأ ْن َي ْج َعل َّ
الس ِعي ِف َيها خ ِالصا ِل َو ْجهه
ِِ
ِ
ْ
َ
َّ
َ َّ
ْال َكريم َو َس َب ًبا ل ْل َف ْوز َل َ
النعيم إ َّنه َسميع ُ
مج ِيب َو ُهو َح ْس ُبنا َو ِن ْعم ال َو ِكيل"
ات
ن
ج
ي
ف
يه
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالسابق حديث متيم؟
قد يقول قائل :أال َّ
يتقوى هذا احلديث َّ
الضعف شديدا ،واحلديث يف حديث الباب
يتقوى؛ ألن من رشط ال َّتقوية أال يكون َّ
ال َّ
ضعفه شديد.
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الضعيف ،كام قال اإلمام
الصحيح ُغنية عن َّ
وقد يقول قائل :املعنى صحيح يكفي ،ال ،يف َّ
البخاري -رمحه اهلل-قيل له:
َ
ََ
ُْ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
يف".
"أنعمل ِبالض ِعيف؟ قالِ :في الص ِحيح غنية عن الض ِع ِ
املنت:
"فَصْل :فِي أدلة ُوجُوب الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالْمُبَا َدرَة إِلَى أَدَائهِمَا :إِذَا عُرِف هَذَا فَاعْلَمُوا -و ََّف َقنِي اهلل وَإِيَّاكُم
لِمَعْ ِرفَة الْ َحقّوَ اتِّبَا ِعهَِ -أنّ اهلل -عزَّ وجلّ -قَد أَوْ َجبَ عَلَى عِبَادِه حَجَّ َبيْته الْحَرامَ ،وجَعََلهُ أحَد َأ ْركَان
ا ْلإِسْالمِ "

ْ َ َ ْ
َ ْ َ ْ َ َ َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
وب الح ِج والعمرة" هكذا ،يبدو
النسخة التي عندنا هذه كذا عنواهنا "فصل :مسألة ِأدل ِة وج ِ
أن َّ
الشيخ-رمحه اهلل -عدل عن العنوان الذي ُذكر ،وجعله فصال ،ويف الفصل مسائل:
منها :مسألة أد َّلة وجوب احلج وال ُعمرة.
ثم املسألة التي تليها :مسألة أد َّلة وجوب املبادرة إىل احلج.
مسألة أد َّلة وجوب ال ُعمرة.
سن اإلكثار.
مسألة العمر ُة واحل ُّج ال يِبان إال مرة واحدة ،ولكن ُي ُّ
فجعل حتت هذا الفصل أربع مسائل.
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املنت:
فَصْلٌ :مَسْأَلَةُ أَدِلَةِ ُوجُوب الْحَجِّ وَالْعُمْرَة وَالْمُبَا َدرَة إِلَى أَدَائِهِمَا :إِذَا عُرْف هَذَا فَاعْلَمُوا -و ََّف َقنِي اهلل
وَإِيَّاكُم لِمَعْ ِرفَة الْحَقّ وَاتِّبَا ِعهَِ -أنّ اهلل -عزَّ وجلَّ -قَد أَ ْو َجبَ عَلَى عِبَادِه حَجَّ َبيْ ِتهِ الْحَرامَ ،وجَعَلَه
ُأحَد َأ ْركَانِ الْإِسْالمِ.
قَال اهلل -تَعَالَى :-ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﮊ آل عم ران،٩٧ :
ي اإلِسْلَامُ عَلَى
َوفِي الصَّحِي َحيْن عَن اِبْن عُمَر َأنّ النَّبِيّ -صَلَّى اهلل عَلَيه وَسََّلمَ -أَنَّه قَالُ « :بنِ َ
خَ ْمسٍ شَهَادَ ِة َأنْ ال إِ َل َه إِال الّلَهُ وََأنَّ مُحَ ّمَدًا رَسُو ُل اللَّهِ ،وَإِقَا ِم الصَّالةِ ،وَإِيتَا ِء ال ّزَكَاةَِ ،وصَوْمِ
ت اهللِ احلَ َرام».
َرمَضَانَ ،وَحَ ّجِْ َب ْي ِ
َو َروَى سَعِيد فِي َسنَنِه عَن عُمَر بْن الْ ِخطَاب َ -رضِي اهلل َعنْه -أَنَّه قَالَ " :لقَد هَمَمْت َأنْ أَبْعَث
ِرجَالًا إِلَى هَذِه الْأَمْصَارِ ،فَ َي ْنظُرُوا كُلّ مَن كَان لَه ِجدَة وَلَم يَحُجّ ِليَضْرِبُوا عََليْهِم الْجِزْيَة ،مَا هُم
بِمُسْلِمِني ،مَا هُم بِمُسْلِمِني".
َورُوِي عَن عَلِيّ َ -رضِي اهلل َعنْه -أَنَّه قَال" :مِن َقدَر عَلَى الْحَجّ فَتَ َر َكهُ فَلَا عَلَيه أَنْ يَمُوت يَهُودِيًّا أَو
نَصْرانِيًّا".

الشَّرح:
ََ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
هنا انتهت املسألة األوىل" َف ْ
صلَ :م ْسألة ِأدل ِة ُو ُجوب ال َحج َوال ُع ْم َرة"ِ " ،إذا ُع ِرف َهذا
َ َ َ َْ
َ َْ
َ
اعل ُموا"
اعل ُموا" ،قال"ِ :إذا ُع ِرف هذا ف
ف
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َ َ
َ
الضمري راجع إىل ما تقدَّ م من ذكر املقدِّ مة التي سبقت ،وأنه أ َّلف املؤ َّلف
" ِإذا ُع ْرف هذا" َّ
نصيحة هلل ولعامة املسلمني ،وأراد بذلك ُنصح النَّاس.
َ ْ َ ُ َ َّ َ
َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
اع ِه "-وهكذا أيضا -رمحه اهلل-هذا الدُّ عاء ملن
"فاعلموا -وفق ِني هللا و ِإياكم َِلع ِرفة الحق و ا ِتب ِ
احلق نعمة كربى،
احلق واتباعه ،فإن معرفة ِّ
الرسالة ،دعا له بال َّتوفيق ملعرفة ِّ
يتع َّلم أو يقرأ يف هذه ِّ
احلق نعمة أخرى ،فكم من ُأناس عرفوا احلق لكنهم َل يتَّبعوه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
بات عىل ِّ
والثَّ ُ
ﭕﭖﭗﭘﭙﮊ

ﭔ

الجاثي ة٢٣ :

والعبد يدعو ر َّبه يف ِّ
كل ركعة :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
احلق فضلوا
والضالون هم النصارى ،أولئك عىل عل رم لكنهم تركوا َّ
ﭱﮊ الف اتحة ،٧ - ٦ :وهم اليهودَّ ،
ر
احلق،
وغضب اهلل عليهم ،وأما النَّصارى فاجتهدوا
بجهل وبغري هدى فصاروا أيضا ضالني عن ِّ
احلق.
وكالمها بعيد عن ِّ
قالَ " :و َّف َقني ُ
هللا َو إ َّي ُاكم َلَ ْعر َفة ْال َحق َو ِات َ
اع ِه"
ب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال اإلمام ابن القيم-رمحه اهلل -يف نون َّيتِه:
ل وَشِ َفـاؤُهُ
وَالْجَ ْـهلُ دَاءٌ قَـا ِـت ٌ

***

أَمْرَانِ فِي التََّـ ْركِيـبِ مُتََّفِ َقـانِ

ن أَوْ ِمنْ سُ َّـنَةٍ
ن الْ ُقـرآ ِ
نَـصٌَّ ِـم َ

***

ك ا ْلعَالِـ ُم الرََّبََّـانِـي
وَطَبِيبُ ذَا َ

احلق وا ِّتباعه.
الرسالة وتع َّلم فيها بال َّتوفيق ملعرفة ِّ
فهذا اإلمام-رمحه اهلل -يدعو ملن قرأ يف ِّ
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َ
َّ َّ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ََ َ َ ََْ ْ
َ َّ َ ْ ْ
َ
ْ
َ
لم" أوجبه
اإلس ِ
"أن هللا -عز وجل -قد أوجب على ِعب ِاده حج بي ِت ِه الحرام ،وجعله ُأحد أرك ِان ِ
عىل النَّاس ،وجعله أحد أركان اإلسالم ،حلديث عبد اهلل بن عمر اآليت.
السنة ،وذكر آية آ ل عمران :ﮋﮬ
ثم ذكر ال َّدليل عىل وجوبه من القرآن ومن ُّ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﮭ

ﮮ

ﮯ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ آلعمران ،٩٧:وهذه اآلية ظاهرة يف وجوب

وجوب أداء احلج ،لكنه يب عليه وجوبا عينيا أن
احلج عىل املستطيع ،من َل يستطِع فقد سقط عنه
ُ
يعتقد ْفر ِضية احلج وركن َّيته.
وذكر أيضا حديث عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل تعاىل عنهام -أن النَّبي -صىل اهلل عليه و آله
وسلم -قالُ « :بنِي ِ
َخس شهاد ِة أ ْن ال إِله إِال اهللُ وأ َّن ُُم َّمدا ر ُس ُ
ول اهللِ ،وإِقا ِم
اإل ْسال ُم عىل ْ
ِ
اة ،وصو ِم رمضان ،وحج ْبي ِ
الزك ِ
الص ِ
ت اهللِ احلرام»،
الة ،وإِيتاء َّ
ِّ ْ
ْ
َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم« :-وحج بي ِ
والشَّاهد منه :قوله َّ -
ت اهللِ احلرام» وهذا ظاهر يف وجوب
ِّ ْ
الصحيح يف
احلج ،وهلذا جعله اإلمام البخاري-رمحه اهلل ،-هذا احلديث يف موطن من مواطنه من َّ
ر
ر
الصحيح يف كتاب اإليامن
َخس" ،وعند
كتاب اإليامنَّ ،بوب له" :باب ُبني اإلسالم عىل
مسلم يف َّ
ِ
ودعائمه
أيضا هذا احلديث َّبوب له ،أي :النَّووي -رمحه اهلل -بقوله" :باب بيان أركان اإلسالم
ِ
العظام".
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َّ
وذكر أيضا َّ
استدل عىل ذلك ،أي عىل وجوب احلج والعمرة ،بام رواه سعيد يف سننه
الشيخ،
َْ َ
َ ً َ َ َْ
ََ
اْل ْم َ
ص ِار،
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل تعاىل عنه -أنه قال" :لقد َه َم ْمت أن أ ْب َعث ِرجاْل ِإلى ه ِذه
َ
ْ
َف َي ْن ُظ ُروا ُكل َمن َكان َله ج َدة -أي :سعة من املال وقدرةَ -و َلم َي ُحج ل َي ْ
ض ِرُبوا َعل ْي ِهم ال ِج ْزَيةَ ،ما ُهم
ِ
ِ
ِب ُم ْس ِل ِمينَ ،ما ُهم ِب ُم ْس ِل ِمين" هذا قول من قول عمر -ريض اهلل تعاىل عنه -وهو موقوف عليه ،قال
ر
حجر" :له طريق صحيح إْل إنها موقوفة".
احلافظ ابن
َ
" َو ُروي َعن َعلي َ -رض ي هللا َع ْنهَ -أ َّنه َقال :من َق َدر َع َلى ْال َحج َف َت َر َك ُه َف َل َع َليه َأ ْن َي ُموت َ
ُ
ود ًّيا أو
ه
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن ْ
صرا ِن ًّيا".
الرتمذي يف جامعه ،وقال" :غريب ْل نعرفه إْل من هذا الوجه ،وفي إسناده
هذا األثر أخرجه ِّ
مقال ،وهلل بن عبد هللا مجهول ،والحارث ُي َّ
ضعف في الحديث".
وعىل كل حال فهذه مجلة من األد َّلة من الوحيني من كالم َّ
الشيخ عىل االختصار ظاهرة يف
وجوب احل ِّج ،املسألة التي عنون هلا َّ
الشيخ بوجوب احل ِّج ،أما ال ُعمرة ستأيت األدلة عىل وجوب
ال ُعمرة.
ِ
رسول اهلل ِ
ِ
َّ
وصحبه وس َّلم.
وآله
وصىل اهلل عىل
نقف عند هذا،
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األسئلة:
السؤال:
هذا يسأل :عن احلجِّ من غري تصريح أيضًا ،هل جيوز للرجل إذا حجَّ عن نفسه حجّة اإلسالم أن حيجَّ
عن غريه بدون تصريح؟
اجلواب:
مرة -كام هو مسجل يف
رصح غري َّ
اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -رمحه اهلل -يف فتاويه َّ
الرسالة -أنه يرى -رمحه اهلل -أن من َل يستطع احلصول عىل ال َّترصيح (ترصيح احلج)
حاشية هذه ِّ
فقد سقط عنه وجوب األداء؛ غري مستطيع.
وبام َّ
حجة اإلسالم فاحلمد هلل ،أما أن حي َّج عن غريه،
حج عن نفسه َّ
السؤال أن املرء قد َّ
أن يف ُّ
فاحل ُّج عن الغري له رشوط لعله يأيت -إن شاء اهلل -الكالم عنها.
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السؤال:
وسائلٌ آخر يقول :هل له أن يعمل يف هذه األيام؛ أيام احلجّ ولو بالذَّهاب إىل مكَّة ،لكنه ال يريد
احلجَّ ،وإمنا يريد االنتفاع حلاجته إىل املال؟
اجلواب:
نقول ال حرج عليه له أن يعمل ،إذا كان ُمتاجا لذلك «أل ْن ي ْأ ُخذ أحدُ ك ُْم ح ْبل ُه في ْحتطِب
ِ
ِ
الصحيحني.
عىل ظ ْه ِره خ ْري ل ُه م ْن أ ْن ي ْأ ِيت ر ُجال في ْسأل ُه أ ْعطا ُه أ ْو منع ُه» كام يف َّ

السؤال:
وهذا آخر يقول :أبي مل حيجّ مع العلم أنه قادرٌ ،لكنه يقول أخاف أن أُفنت بعد احلجّ ،ويقول -إن
ري يف السِّن.
شاء اهلل -سيحجّ ،ومتر السِّنني ومل حيجّ ،مع العلم أنه كب ٌ
اجلواب:
ر
خطر شديد ،وأما
من وجد ال ُقدرة واالستطاعة ،وتل َّكأ يف احل ِّج يف مثل هذا ،فهو عىل
االحتجاج بأنه خيشى عىل نفسه الفتنة :ﮋﭫ

ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﮊ إبرا يهم ،٣٥:قاهلا إبراهيم -

عليه السالم ،-قال إبراهيم التيمي"َ :و َم ْن َي ْأ َم ُن ْال َب َ
لء َب ْع َد ِإ ْب َر ِاه ْيم؟" .فهذه من وساوس َّ
الشيطان،
َّ
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يب عليه أن يسارع يف اخلريات :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ آلعمران ،١٣٣:فيجب عليه اإلنسان
أن يؤ ِّدي هذا الفرض الواجب عليه خاصة وأنه مستطيع.
َّ
وصىل اهلل عىل رسول اهلل ،وآله وصحبه وس َّلم.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه رضاه،

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا.
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