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احلكمة من شرعة احلج
اهلل أك رباهلل اهلل أك رباهلل اهلل أك رباهلل اهلل أك رباهلل اهلل أك رباهلل اهلل أك رباهلل اهلل أك رباهلل
اهلل أكرب رباهلل اهلل أك ربربا اهلل أك ربربا ير ت ربربني م ربربن مجبرب ربربية الجبا رب رب هلل اهلل أك ربربا ا ربربني
انتقامني من طغيان الطغاة املتجاينهلل اهلل أكاهلل اهلل أكاهلل اهلل أكا
سربرببحان اهلل مربربزا املي ربنانهلل سربرببحان اهلل امل كس رببس حب ن كربربز مكربربانهلل سربرببحان اهلل
امل كسبس حب على كز لسانهلل سبحان اهلل حبمده اهلل أكاهلل اهلل أكاهلل اهلل أكا

احلمربربد هلل ا احلمربربد هللهلل احلمربربد هلل ربربدا يربوان نجبمربربني يكربربا ئ منيربربدههلل يربربا ري ربربا
ل ربربحل احلم ربربد كم ربربا ي بغ ربربي ظ ربربسل نك ربربحل لجب ربربيم س ربربلطانحل س ربرببحانحل اللك ربربم
أحرب ربربي ء ربرباا علي ربربحل أن ربربع كم ربربا أء ي ربربع عل ربربى نالس ربربحل أش ربربكد أن ل ربربني اهلل
حربربده ش ربريحل ل ربنيهلل أشربربكد أن دمربربدا عبربربده رس ربولني ربرباليني خليلربربني خ رب ن رب
أرس ربربلني أرس ربربلني اهلل مل الجب ربرباش كل رب حربني يش رب ا ن رب يرا اللك ربربم ربربز س ربربلم ي ربربار عل ربربى

س ربربيدنا دم ربربد عل ربربى ل س ربربيدنا دم ربربد ربربسةا س ربربسم ا زانيم رب متسزم رب مل ي ربربوم
الربربدين أ ربربيكم أيكربربا املسربربلمون نالسربربي امل نبربربة يتقربربوع اهلل جبربربامل أمربربا يجبربربد يربربا
عباز اهلل:
ما ينال أعداز احلجيج تنايد ن كز عام حبمد اهلل سبحانني جبرباملهلل ع ربدما
ن ر جد أن الجباش اإلسسمي كلني يكدر متجكا مل ييع اهلل احلرامهلل متجكا مل
ذرع عر رب رب ربةهلل متجكرب رب ربا مل م رب ربربوع رس رب ربربول اهلل  يك رب ربربيمن التال رب ربربا ل عل رب ربربى مش رب ربرباعر
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املسربلم أعربع يكربيمن علربيكم الشربجبور يربربمن املسربلم هلل احلمربد مربا ينالربون رب
لربربو أن ارب ا الكربربم الكبرب مربربن املسربربلم الرب ين يتقربرباطر ن مربربن شربربر أطربرامل الجبربرباش
مل ييربربع اهلل احل ربرام اإك ربوا ليربربني يربربد ا ع خالربربربة أ مربربدة لربربربة يسربربلو مسربربتقيم
ملتنم يم امر اهلل سرببحانني جبربامل لتكربون مرب كم يربار كبرب مكربيمن ذ سربلطان علربى
الجبربرباش كلربربني لكتك ككرب سو كن مربربن ذلربربحل التيربربار قربرببا مربربن اندايربربة يكربربيمن يشربربر أقربربول ن
ريوع الجباش اإلسسمي ق يز ن الجباش اإلنسا ي أععهلل لك حل رهلل يز الربدنيا
كلكا ر تجد أرقاما كب ة ك ة ندا من ال اس سيز هبم السبز الطربر مل
مكةهلل مل ييع اهلل احلرام ذاابرب طربانيال مجبتمربرين ا مربا لبرب ارب ه األرقربام ذا ربا
أن ك حك ربسر عانيربربدة ن ا رب ه السربرببز نالسربربكا ال رب ت ربناحم سربربيز هبربربم اك رب ا ن كربربز
ع ربربام س ربربيز هب ربربم الس ربرببز الطرق ربربام أرقامرب ربا كبرب رب ة ش ربربر ا ربربم مل ربربون أ ق ربربارا م ربربن
املش رب ربربكسم ن أنالس رب ربربكم ي رب ربربز عل رب ربربى ك رب رب ربواالكمهلل يتجك رب ربربون مل يي رب ربربع اهلل احل رب رب ربرام
الجبرببيام مربزا نالوسربكمهلل افس ربام املستشربرية مكيم ربة علربى حيربا مهلل األاربواا
اربربي ال رب مخ رب م رب كم يالنمربربامهلل ا هنربربم يجبربربوز ن كمربربا ذاب ربواهلل يجبربربوز ن يالجبربربرببيام
ذا رباهلل يجبربربوز ن يربربافسمل األاربواا ذا رباهلل اكرب ا ز اليربربحل عربربن نجبلربربم أن اهلل عربربن

نربربز ربربا شربربرع ري ربربة احلربربج ا رب ه – هنربربا ألاربربم عبربربازة مربربن الجببربربازام ال رب ربربز
مسربربي ليتكا عبربرباز اهلل عيجب رب ا – ربربا شربربرع اهلل احلربربج ن كربربز عربربام لي ب رب ع ربربني مربربيمر
يتداعى ليني املسلمون من شر أقطار الجباشهلل جيجبلون م ني القانيربد حليربا م املكربيمن
علربربى سربربلوككم املالتربرباش حلربربز مشربربكس مهلل لربربحل اربربي احلكمربربة مربربن شربربرعة احلربربج الرب
أمربربر اهلل سربرببحانني جبربربامل هبربربا عبربربازههلل ز نكربربم ربربان ر ا مل حجربربة املربربربطالى  أش
ك ربربن م ربربيمرا ايم ربربع قرارا ربربني عل ربربى الجب ربرباش ذ ذا ؟ ان ربربر ا مل احلج ربربيج ن عرب ربربر
افس ربربة الراشربربدة – يربربز ن الجبربربربور ال رب لربربع – اربربز كربربان احلربربج سربرباحة ملربربيمر
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عاملي ي جبقد ليقربوز الجبرباش كلربني مل الطريرب الرب ه شربرعني اهللهلل مل الرب كج الرب ه ر ربني
اهللهلل مربربا يربربال ا رب ه الشربربجب ة قربربد لربربع مل شربربكز يربربد ن م ربربمونهلل مربربا يربربال ا رب ه
الشربربجب ة قربربد لربربع مل م كربربر يربربد ن ر ش؟ أنربربال عربربن ذلربربحل رسربربول اهلل  ع ربربدما
قربربال يمربربا ر اه ال ربربديلمي ن مس رب د الال ربربرز س( :يربربمل عل ربربى ال ربرباس زم ربربان ربربج ي ربربني
األغ ياا لل ناةهلل ربج يربني املتوسربطون للتجربارةهلل ربج يربني القربراا للريربااهلل ربج يربني
الالقراا للمسملة) ا ا كسم رسول اهلل رسول اهلل  ي ر يجب زقيقة أك ر من
زقربة مربا ن ربر عربن مل ارب ا الواقربع الرب ه عربن يربنيهلل لربحل اربي اإلنايربة أيكربا اإلخربربوة
عن ا ا السيالهلل هنا ناية ش ربدر عن رسول اهلل هلل لقربد زاز املربربطالى
 ا ا اظوال ي اح ا ع دما قال يما ب ع ني:

(ستداعى عليكم األمم – أه الد ل – كما داعى األكلة مل قربربجبتكا –
مل ماني ربربد ا – ق ربربالوا :أم ربربن قل ربربة ع ربربن ي ربربا رس ربربول اهلل يوممرب رب هلل ق ربربال :ي ربربز أن ربربتم ك رب رب
لك كم غ رباا كغ رباا السربيزهلل لي ربنعن اهلل الرابربة مربن قلربول أعربدانيكم ليقرب ن ن
قلويكم الوانهلل قالوا :ما الوان يا رسول اهلل؟ قال :حب الدنيا كرااية املوم)
أ ربربر ن مل ا رب ا اظ ربوال الربربدقي ؟ ربربمملوه ا ان ربربر ا مل مربربربداقني ن حيا ربربا

الرب نجبيشربربكا ربربحيب أن األرقربربام كبرب ةهلل أن احلجربربيج يبلغربربون ر ربربا مربربا يقربربز عربربن
ءسءة مسي هلل كز ذلحل حيب لك كا أرقام من الغ اا كمربا قربال رسربول اهلل هلل
لماذا ألقى اهلل سبحانني جبامل ن قلوي ربا املاا ربة انيبربة مربن أعربداني اهلل ملرباذا انتربنع
اهلل سبحانني جبامل الرابة مربن قلربوهبم إاا ربا؟ اظربوال ا ربا عربن الرب ين نجبر ربنيهلل عربن
ال رب ين نجبيشربربني يربربا عبربرباز اهلل ربربمملوا ن املشربربكسم ال رب جبرب رب يالجبربرباش اإلسربربسمي
مربربن ال رب ه يسربربت اا؟ هنربربم أعربربداا اهلل عربربن نربربز أعربربداا زي ربربني مربربن ا هنربربم أعربربداا
عباز اهلل املسلم حس اهلل من ام ال ين يجباظون ا ه املشكسم يمه مرب كج
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يجباظونربربني؟ ن ال رب ين يجبربرباظون املشربربكسم ربربا يجباظوهنربربا يربربوحي مربربن أ لمربربحل ال رب ين
يسربربت هنا نرب سربز املسربربلم الرب ين يسربربمون مسربربلم يرب ْقرب حربدمون مل حربربز املشربربكسم
ال جبرب يجبامل ربا اإلسربسمي لكرب كم يسربتوحون حلكربا مربن أ لمربحل األعربداا الرب ين
أءار ا رب رباهلل ليرب ربربع أهنرب ربربم يسرب ربربتلكمون حلكرب ربربا مرب ربربن اإللرب ربربني ال رب رب ين يرب ربربدي ون لرب ربربني يالجببرب ربربازة
الجببوزيةهلل ليع أهنم ذ يتجكون مل حز مشكس م يجبل ون أهنربم خاضربجبون ملربومل
احد ءا ي لنيهلل يرزز ن قول اهلل ال ه يلق ا ياه:
(ح سن ك لحي كربي اللّني) [األعرامل ]196 :
اك ا علسم ا اهلل سبحانني جبامل:
ح
ح
ح
رباحلحح ك ) [األعرامل]196:
ال كا كو يكربتكرب كوسمل ال س
(ح سن ك لي كربي اللّني الس ه نربكسنكل الْكتك ك

لكربربن سربربلوك ا هنج ربربا يقربربول يلسربربان احلربربال :ن أ لياانربربا اربربم أ لمربربحل ال رب ين
أءار ا ارب ه املشربكسم يمربا يي رباهلل أءار اربا تطام ربا نرباهلل أرزنربا أن علكرباهلل اسربتوحي ا
احللول عن طريقكمهلل أ ر ن مل ذلحل؟! أ ر ن مل ا ا ال كج؟!
س ربرانييز ايم ربربع علربربى ريربربوع الجبربرباش اإلسربربسميهلل ايم ربربع علربربى يقجبربربة مقدسربربة
م ني ن ال رباار لك كربا ايم ربع علربى الجبرباش الجبربرال اإلسربسمي كشرببكة احربدة ن
احلقيقربربة البربرباطن ع ربربدما نريربربد أن عربربز مشربربكس ا نسربربتلكم احلربربز مربربن ا رب ا الجبربربد
الرب رب ه اغترب ربربب ال ربربديارهلل نس ربربتلكم احل ربربز م ربربن ارب رب ا الجب ربربد الرب رب ه س ربربلب احلق ربربو هلل
نسربربتلكم احلربربز مربربن ارب ا الجبربربد الرب ه مربربازال يتمطربربى يتوسربربع يمربربا يغتربربربب يمربربا
يطربربرزهلل كلكربربم يجبلربربم ذلربربحل نسربربتلكم احللربربول مربربن ا رب ا الجبربربد لكربربن عربربن طريقربربني
مباشرة ا عن طري افازم األ ل لني أ او األمريكان ا ا اقجب ا ياختربار
يد ا من أن نطر يال اهلل عن نتجني مل ييتني احلرام طانيال هلل نطر يال الجبد
األرعربنهلل مربرباذا ربربممرهلل مربرباذا نربرب عهلل يربربمل األمربربر مربربن ا ربربا يجبربربد أن يستك كشربربار الجبربربد
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األرعن ال ه يتمطى يرتيع على ممتلكا ا ا اهلل مل األ امر يربامل كج الرب ه ي بغربي
أن نسلكني ر تجد أن املجب م – أقول الكز – يقول ن يلسان احلربال أ
يلسان القربول لبيربحل سرب الجبزهلل لكربن امل رباار ربنال كمربا كانربعهلل شربجبانير اإلسربسم
ر الربربع كلمربربام اإلسربربسم رب كربرسزز التقاليربربد ربنال ربكرب سال رب مربربن أ نربربا احلربربج مربربن ا ربربا
كانع األعداز ن كز عام تنايربد تنايربدهلل مسيرب هلل مربن ا ربا كانربع ذرع عر ربام
حتت ربن ارب ه املسيرب ا ربر تترب كر امل ربز الجبربرال القانيربز :أ ربع نجبججبربربة أرع
طح اهلل أ ع اديرا أ ب ونكا سسميا يرضي اهلل سبحانني جبامل
مل
مربربع ا رب ا ربربدنأ أريربربد أن أ ْز حخ رب كربز هب رب ا الكربربسم اليربربمس مل قل رب
ن
قلويكمهلل أنربزهلل أريربد أن نربرت أ مربد ا لسربلطان اليربمس يكربيمن عليكرباهلل (افرب ح س

ن أم مل يوم القيامة) اك ا يقول املربطالى هلل أمل ا مجبقربوز هبرب ه القلربة الرب
أخا ع كا رسول اهلل هلل مكما اعرمل ال اس املسلمون انيك عن مي السبيز
أ عربربن يسربربارههلل ربربدن املربربربطالى ي سش ربرنا يربربمن شربربام ا ا رب ه سربربتبقى عل ربى الجبك ربدهلل يكربربا
ربربحيحةهلل كلمربربا
األيربربدال الرب ين أعلربربن املربربربطالى عربربن نربربوزام ن أريجبربربة أحازيرب
ربربون مرب كم احربربد أيربربدل اهلل يربربني غرب ههلل أمل ربربا كبرب يربربمن الربربرباحل مربربن عبربرباز اهلل عربربن
نربربز سربربيجلجبكم اهلل شربربالجباا للطربرباحل ن ك ربربر اهلل ربرباللكم مخرب نا ريربربرة جبال رباهلل
اللك ربربم ا ربربب طاحلي ربربا لرب ربرباحلي اهلل اللك ربربم أزخ ربربز مل م ربرباار الش ربربجبانير الرب رب نرب ربنال
نتمسحل هبا قبسا من ر حانية اإلخسص ل ا حل الجبليربةهلل أقربول قربوذ ارب ا أسربتغالر
اهلل الجب يم

5

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

