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خالل محاضرة عن أخطاء الحجاج في العزيزية

النجدي: من األخطاء عدم تحري النفقة الحالل في الحج
أكد د.محمد النجدي أن املسلم مطالب 
في دعائه أن يجمع معه قوة الرجاء في 
اهلل، مشيرا إلى أن اليأس من روح اهلل 

مينع إجابة الدعاء.
وأوضح النجدي في محاضرة أقامها 
للحجاج الكويتيني في العزيزية مبكة 
املكرم����ة حول أهمية الدع����اء والتوبة 
وشيء من أحكام احلج أن الدعاء سالح 
املؤمن، وقال ان النبي ژ قال »الدعاء 

هو العبادة«.
وب����ني أن اهلل ع����رض التوبة على 
جميع الناس حتى على النصارى رغم 
أنه كّفرهم بقولهم بالتثليث، وذلك في 
قوله تعالى )لقد كفر الذين قالوا إن اهلل 
ثالث ثالثة( إلى أن قال سبحانه )أفال 
يتوبون إلى اهلل ويستغفرونه(، وكذلك 
دعا أصحاب األخدود إلى التوبة رغم ما 
فعلوا من جرائم ومن قتلهم للمسلمني 

وهم أحياء.
وتابع النجدي انه يجب على املسلم 
أال يس����تعظم ذنبه على اهلل، فإن اهلل 
يغفر الذنوب جميعا وال يبالي، مطالبا أن 
يلحق بدعائه اهلل باملغفرة قوة الرجاء، 
ألن اليأس يحج����ب إجابة الدعاء، وأن 
يتوب في زمن اإلمكان وهو قبل غرغرة 

الروح وموت اإلنسان.
وحول بعض أخطاء احلجيج، أوضح 
النجدي أن كثيرا من املسلمني واملسلمات 
الذين يأتون للعمرة واحلج يقعون في 

أخطاء ومخالفات، إما بسبب جهلهم وعدم 
معرفتهم باملناسك من الكتاب والسنة 
النبوية، أو بسبب تهاونهم وتكاسلهم، 
أو اتباعهم لبعضهم البعض، وتقليدهم 
لغيرهم بغير برهان وال دليل، أو اتباعا 
للهوى وتعصبا للرأي، أو غير ذلك من 
األسباب، مشيرا إلى أنه كان لزاما على 
العلماء والدعاة بيان هذه األخطاء في 
كل مراحل العمرة واحلج، والتحذير من 
الوقوع فيها، نصيحة هلل تعالى، وأداء 

لألمانة العلمية، وإبراء للذمة.
وأضاف أنه البد من العلم أن كل عبادة 

هلل تعالى وقربة، يجب أن يتوافر فيها 
شرطان اثنان أولهما: اإلخالص هلل تعالى 
وابتغاء وجهه وطلب مرضاته، قال تعالى 
)وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصني له 
الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة(، وقال سبحانه 
)فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال 
صاحلا وال يش����رك بعبادة ربه أحدا( 
أي: ال يعبد مع اهلل أح����دا، وال يرائي 

بعمله.
ثاني هذين الش����رطني هو املتابعة 
للرسول ژ كما في قوله تعالى )فليعمل 

عمال صاحلا( وال يكون العمل صاحلا 
النبوي الصحيح،  الهدي  حتى يوافق 
وفي احلج خاصة، قال النبي ژ: »خذوا 
عني مناسككم« متفق عليه، الفتا إلى 
أنه ما لم يكن العم����ل كذلك فهو عمل 

باطل، مردود على صاحبه.
وعن املخالفات التي يقع فيها احلجيج 
قبل اإلحرام أوضح النجدي أن منها أن 
تكون النفقة من مال حرام، مبينا أن من 
حج من مال حرام � من ربا أو س����رقة 
أو غص����ب � لم يقبل اهلل منه حجا وال 
عمرة، ألن اهلل طيب وال يقبل إال طيبا، 

كما قال النبي ژ، وقال أيضا: »ال يقبل 
اهلل صالة بغير طهور، وال صدقة من 
غلول« متفق عليه، والغلول: هو السرقة 

واخليانة.
فالبد من حتري املال احلالل الطيب 
لنفقات احلج والعمرة وسائر العبادات. 
ومن هذه األخطاء أيضا عدم االهتمام 
مبرافقة الصحبة الصاحلة، التي تعلمه 
ما جهل، وتذكره ما نسي، وتعينه على 
اخلير والطاعة، وق����د قال اهلل تعالى 
)يأيها الذي����ن آمنوا اتقوا اهلل وكونوا 
مع الصادقني(، وق����ال تعالى )واصبر 
نفس����ك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك 
عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 

وكان أمره فرطا(.
وأضاف النجدي أن من األخطاء أيضا 
ترك التفقه في املناسك مع تيسر العلم في 
وقتنا احلالي وهلل احلمد واملنة، بوجود 
الكتب الكثيرة، والرسائل املختصرة التي 
تش����رح احلج والعمرة، وكذا األشرطة 
التي  السمعية واملرئية، واحملاضرات 
تلقى في موس����م احلج ف����ي كل مكان، 
فيعرض بعض الن����اس عن ذلك كله، 
ويتش����اغل بغيره، فإذا جاء للحج أو 
العمرة سأل واستفتى على وجه العجلة، 
ورمبا ال يجد من يس����أله، فيخطئ في 

عمله. 

حجاج لـ »األنباء«: الزحام أقل هذا العام 
ولم يقلقنا هاجس إنفلونزا الخنازير

وجه احلاج حس���ن العنزي الش���كر الى الس���لطات 
الس���عودية على التنظيم اجليد لشوارع وطرق الديار 
املقدسة، موضحا ان عمرة التمتع كانت يسيرة وسهلة 
للغاية، وأشار الى انه لم ير التخوف والذعر الذي كان 
يتوق���ع من احلجاج من وب���اء انفلونزا اخلنازير، الفتا 
الى ان لبس الكمامات كان يقتصر في أحيان كثيرة على 

اجلالية اآلسيوية فقط.
ومن جهته أوضح احلاج علي الشمري ان أداءه لعمرة 
لهذا العام كانت سهلة كاألعوام السابقة، مشيرا الى انه 
لم يكن يقلقل بشأن انتشار مرض انفلونزا اخلنازير، كما 
أثنى كثيرا على يسر االجراءات املرورية واألمنية التي 
تقوم بها السلطات السعودية ابتداء من منفذ الرقعي الى 

آخر نقطة تفتيش عند حدود مكة املكرمة.
وأما احلاج فهد الش���مري فقال ان أداء املناس���ك كان 
بحمد اهلل ميسرا، الفتا الى ان الفزع من مرض انفلونزا 
اخلنازير قد أعطى أكبر من حجمه رغم التزامه وزمالئه 

بجميع االحتياطات الالزمة.
كما أب���دى إعجابه بالتنظيم املمي���ز ملرور العاصمة 
املقدس���ة وذلك عبر فتح طرق جديدة لتيس���ير حركة 
احلجاج، مشيرا الى ان قلة احلجاج كانت مالحظة وذلك 

نتيجة عزوف الكثيرين تأثرا بهاجس الوباء.
وبدوره أبدى الطبيب في عيادة حملة الياسني الكويتية 
د.خالد طه دهش���ته من عدم وجود الرعب املتوقع من 
انتش���ار مرض انفلونزا اخلنازير، مشيرا الى انه لم ير 

الكثيرين يرتدون الكمامات.
لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة أخذ االحتياطات، 
مبينا ان خطر املرض يكمن في سرعة انتشاره، واوضح 
أيضا ان االحتياطات املطلوبة امنا هي احتياطات معتادة 
كغسل اليد واستعمال املناديل وجتنب الزحام وخاصة 
من يعتريه العط���اس والكحة، متمنيا في ختام حديثه 
التوفيق للحجاج وإمتامهم املناسك على أكمل وجه بيسر 

وعافية.

د.النجدي محاضرا ويبدو خالد السلطان والزميل ضاري املطيري

الداعية محمد العصيميالداعية فيحان اجلرمان

د.صالح بن حميد والنائب خالد السلطان والشيخ م.اجلاراهلل العيسى والزميل ضاري املطيري وعدد من احلضور

األمطار الغزيرة لم تؤثر على ترتيبات بعثة احلج الكويتيةحجاج كويتيون في مكة يسارعون إلى دخول أحد الفنادق لالحتماء من االمطار الغزيرة

د.صالح بن حميد يلقي محاضرته

دعاة لـ »األنباء«: الدفع من عرفة قبل الغروب 
مخالفة للسنة وعادة جاهلية توجب اإلثم والدم

مكة المكرمة ـ ضاري المطيري
يقف اليوم حج����اج بيت اهلل 
احلرام في صعيد عرفات يلهجون 
بالدعاء والتهليل والتكبير، راجني 
من املولى عز وج����ل أن يعتقهم 
من الن����ار ومين عليه����م بالعفو 
والغفران ويحقق لهم حاجياتهم 
الس����لطات  الدنيا، وحترص  من 
الس����عودية كما عودتنا مشكورة 
في السنوات املاضية على إغالق 
منافذ اخلروج م����ن حدود عرفة 
حتى غروب الش����مس، سعيا الى 
حتقيق أح����د واجبات احلج وهو 
الوقوف بعرفة بحسب مدته املقدرة 
شرعا، لكن هناك من احلجاج من 
يتعجل اخلروج قبل الغروب خاصة 
ممن يكونون على حدود عرفة أو 
ممن يتنقلون مشيا على األقدام، 
»األنباء« اس����تطلعت آراء بعض 
الدعاة حول هذه املسالة الشرعية، 
حيث حذروا من اخلروج من عرفة 
قبل غروب شمس اليوم التاسع من 
ذي احلجة، موضحني ان من فعل 
ذلك فإنه يستحق اإلثم ملخالفته 
الشرعية عالوة على أن عليه ذبح 
شاة وتوزيعها على فقراء احلرم 

الشريف.
في البداية، أوضح رئيس اللجنة 
العلمية التابع����ة جلمعية إحياء 
التراث اإلسالمي د.محمد النجدي ان 
النبي ژ كان إذا طلعت الشمس من 
يوم التاسع من ذي احلجة دفع من 
منى إلى عرفة وأقام بها حتى يصلي 
الظهر والعصر بأذان وإقامة لكل 
صالة بعد أن يخطب بالناس خطبة 
يعلمهم فيها مناسكهم من موضع 
الوق����وف بعرفة ووقت����ه والدفع 
من عرف����ات إلى مزدلفة ومبيتهم 

في مزدلف����ة وأخذ احلصى لرمي 
اجلمار ونحوها، ويذكرهم أيضا 
ببعض قواعد اإلس����الم العظيمة 
وآدابه اجلليلة. وقال النجدي ان 
احلاج ان دفع قب����ل الغروب من 
عرفة فجمعه صحيح في قول عامة 
الفقهاء إال اإلمام مالك، وعليه دم 
يذبحه في مكة للفقراء لتركه واجبا 
من واجبات احلج، فإن خرج من 
عرفة ثم عاد نهارا قبل أن تغرب 
الشمس ووقف لها حتى غربت فال 
دم عليه. ومن جهة أخرى أوضح 
اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية الداعية فيحان 
اجلرمان أن القول الراجح هو عدم 
جواز الدفع من عرفة قبل الغروب، 
مبينا ان الواجب على احلاج البقاء 
بعرفة حتى تغرب الشمس، وتابع 
قائال أنه لو كان جائزا لدفع النبي 
ژ قبل أن تغرب الش����مس، ألنه 
أيس����ر للناس، وزاد أن احلاج إذا 
دفع قبل أن تغرب الش����مس فقد 
عمل بسنة اجلاهلية وترك سنة 
نبيه عليه الصالة والس����الم، ألن 
الذين يدفعون  أهل اجلاهلية هم 

من عرفة قبل غروب الشمس.
وأض����اف اجلرمان ان من فعل 
ذلك، فإن كان متعمدا ترتب على 
فعله أمران األمر األول: اإلثم، واألمر 
الثاني عند أكثر العلماء أن عليه 
فدية يذبحها في مكة ويوزعها على 
الفقراء، وأما إذا خرج قبل غروب 
الشمس من عرفة وهو جاهل فإنه 
يس����قط عنه اإلثم، لكن يبقى أنه 
يجب عليه عند أكثر العلماء شاة 
يذبحه����ا في مك����ة ويوزعها على 

الفقراء.
ومن جهة أخرى أوضح اإلمام 
واخلطي����ب ف����ي وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية الداعية محمد 
العصيمي أن الصحيح من أقوال أهل 
العلم أن من وقف بعرفة نهارا ليس 
له أن يدفع قبل غروب الش����مس، 
مشيرا إلى أن هذا الوقوف واجب 
إلى أن تغرب الشمس مستدال بان 
النبي ژ وقف إلى أن غابت الشمس 
كما في حديث جابر وعلي وأسامة 
رضي اهلل عنه����م جميعا ولو لم 
يكن واجبا ملا انتظر النبي ژ هذا 

الزمن الطويل حتى يدفع.

ابن حميد: جعل اهلل التغيير في أيدينا 
ومن أراد تغيير من حوله فعليه االبتداء بنفسه

مكة المكرمة ـ ضاري المطيري
أكد رئي����س املجلس االعلى للقض����اء ورئيس مجلس 
الش����ورى الس����ابق د.صالح بن عبداهلل بن حميد ان اهلل 
منحنا قدرة التغيير، وذلك بالبدء بأنفس����نا، موضحا ان 
»تغيير ما حولنا يأتي بتغيير أنفسنا« قاعدة وسنة كونية 
ال تتخلف، واشار الى ان هناك منطلقات عديدة متكن املسلم، 
خاصة من حتقيق التغيير الى االحس����ن، منها قوة اليقني 
باهلل واس����تغالل ملكته التي وهب اهلل اياه والتثبت في 

نقل االخبار وقوة االرادة والعزمية.
واشار ابن حميد الى ان كثيرا من املربني واآلباء واالزواج 
يحرصون على تغيير من هم حتت س����لطتهم دون البدء 
بأنفسهم، مستشهدا بقول اهلل عز وجل )ان اهلل ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(، كان ذلك في لقاء مفتوح 
حمل عنوان »س����بل تغيير النف����س« مع عدد من احلجاج 
الكويتيني، مس����اء امس االول )يعني مس����اء الثالثاء( ثم 
أعقبه طرح بعض اسئلة احلجاج، كما أعرب فيه فضيلته 
عن سعادته الغامرة في التقائه بالشباب الكويتي سواء في 
مكة أو في زياراته املتكررة الى الكويت وحرصه على اخلير 
وطلب العلم. ودعا ابن حميد الى ان جنعل من أنفسنا مركزا 
للتغيير، الفتا الى ان من السهولة ان ننصح او ننتقد وامنا 

الصعوبة احلقيقية هي في تغيير مسارنا وتصحيح اخطائنا، 
واضاف ان من اهم منطلقات التغيير لدينا في االسالم قوة 
يقيننا، ف����ي ان رزق اهلل ال يجره حرص حريص، وان ما 
اصابنا لم يكن ليخطئنا وما اخطأنا لم يكن ليصيبنا، الفتا 
الى ان عقيدة اليقني ال تتعارض مع عقيدة بذل االس����باب. 
ومن ذلك يقيننا بان الهداية بيد اهلل، فتتفاوت االستجابة 
لدى االوالد االشقاء رغم توحد مصدر تلقيهم وارشادهم، 
مش����يرا الى ان املسلم مكلف بالدعوة واالرشاد بينما اهلل 
ج����ل وعال هو املوكل بالهداية كما قال تعالى )إن عليك إال 
البالغ(، وقال )إن����ك ال تهدي من أحببت ولكن اهلل يهدي 
من يش����اء( وتابع ابن حميد ان العبادة مبفهومها الشامل 
ايضا هي منطلق اخر للتغيير، فكل عمل بالنية يتحول الى 
عبادة، مبينا ان العبادة غير خاصة في ديننا على مجرد 
كثرة الصيام والقيام والصدقة، ولذا يقول احد الس����لف 
»ليست عبادة عندنا ان تصف قدميك، وغيرك يقوت لك«. 
واضاف انه ميكن ان نسخر ملكتنا في العبادة، مؤكدا ان 
باب العبادة مفتوح وواسع وكل ميسر ملا خلق له، كما ان 
لكل باب من اجلنة عمل مرب����وط به، فهناك باب للصدقة 
والصالة والصيام واجلهاد. وأوضح ان العلم سبيل آخر 
للتغيير، وذلك بأن نتحرى أال نقول ونتكلم اال بعلم، واال 

نستسلم للشائعات ألن اهلل تعالى يقول )وال تقف ما ليس 
لك به علم(، مش����يرا الى اننا لو لم نصدر احكاما اال بعلم 
لتخلصنا من مشاكل كثيرة ونزاعات عديدة واضاف ابن 
حميد ان القوة من سبل التغيير، واوضح ان القوة هنا ال 
يقصد بها قوة البدن وامنا قوة االرادة، مستش����هدا بعادة 
التدخني التي تعكس فعال قوة وضعف االرادة لدى الناس، 
فاالنسان حاكم نفسه وقراره رغم وجود االعالنات العديدة 
التي حتذر من خطر التدخني على الصحة. وقال ابن حميد 
ان ضبط التعامل مع اآلخرين يعد مسلكا فاعال في التغيير، 
وعليه يجب ان يك����ون لدينا وعي في كيفية اعطاء اآلخر 
فرصة ابداء رأيه، وتابع ان االهتمام بعلم النفس واالنشغال 
بعيوب النفس طريقة ايضا ج����ادة للتغيير. واجابة عن 
بعض اسئلة احلجاج املستفتني لفضيلته، أوضح ابن حميد 
ان الصحيح ان فضل الصالة املس����جد احلرام ومضاعفة 
االجر فيها الى 100 الف صالة تش����مل جميع حدود احلرم 
حتى للمرأة التي تصلي في بيتها. وختم حديثه بوصية 
احلجاج بشكر اهلل على ان انعم عليهم ببلوغ مكة واجابة 
نداء اهلل الذي اطلقه على لسان نبيه ابراهيم عليه السالم 
كما في قوله تعالى )وأذن في الناس باحلج يأتوك رجاال 

وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق(.

فضل مضاعفة أجر الصالة 100 ألف يشمل جميع حدود المسجد الحرام حتى للمرأة التي تصلي في بيتها

بوغيث لـ »األنباء«: جميع حجاجنا بخير و10 خيام فقط تضررت نتيجة األمطار
مكة المكرمة ـ  أسامة أبوالسعود

أكد رئيس العالقات العامة لبعثة احلج 
الكويتية خالد بوغيث ان جميع احلجاج 
الكويتيني بخير ولم يتعرض أي منهم ألي 
إصابات جراء األمطار الغزيرة التي هطلت 

أمس في مكة املكرمة.
لكن بوغيث لفت إلى أن األمطار تسببت 
في إحلاق الضرر ب���� 10 خيام من اخليام 
املخصصة للبعثة الكويتية في منى، حيث 
هوى بعضها بالكامل فيما دخلت املياه إلى 
بعضها اآلخر، مشيرا إلى أن رئيس البعثة 
د.خالد املذكور تفقد بنفسه األضرار التي 
حلقت باخليام في مقر البعثة في منى، قبل 
أن يتوجه بعد املغرب إلى صعيد عرفات، 
كما اجته إلى عرفات عدد كبير من احلجاج 
الكويتيني جتنبا للزحام الذي يحدث دائما 
في نفرة احلجي���ج إلى عرفات في صباح 
اليوم التاس���ع من ذي احلجة، فيما فضل 

عدد قليل البقاء في منى تأس���يا بالسنة 
النبوية.

من جهتها، أعلنت السلطات في اململكة 
العربية السعودية أنه لم تقع أي حوادث 
أو إصابات بني احلجاج بسبب هذه األمطار، 
وكانت األمطار الغزيرة التي هطلت أمس 
على غرب اململكة العربية الس���عودية قد 
فاجأت احلجاج مع بداية أدائهم ملناس���ك 
احلج ونفيرهم إلى منى لقضاء يوم التروية 
قبل االنتقال إلى صعيد عرفات ألداء الركن 
األساس���ي للحج اليوم، وتسببت غزارة 
األمطار في إغالق الطريق بني جدة ومكة 
املكرمة واملدينة، فيما ناشدت سلطات املرور 
احلجاج جتنب التنقل باجتاه مكة املكرمة 
انتظارا لتوقف األمطار وفتح الطرق. ومما 
زاد من حالة االضطراب عدم وجود شبكات 
للصرف في هذه األماكن نظرا لندرة األمطار 

فيها. 

المذكور تفقّد الخيام المتضررة في منى.. وحجاجنا توجهوا إلى عرفات أمس

أبا الخيل: فالشات الحج تناسب األسرة المسلمة
ليلى الشافعي

صرح مدير إدارة اإلعالم الديني بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية واملشرف 
الع����ام على املش����روع القيم����ي لتعزيز 
العبادات »نفائس« صالح أبا اخليل بأن 
فالشات احلج اجلديدة والتي هي من إنتاج 
االدارة تبث حاليا عبر تلفزيون الكويت 

وبعض احملطات الفضائية االخرى مثل 
قنوات املعالي والشاهد والعطاء الفضائية، 
الفتا الى ان ذلك يأتي مساهمة من اإلدارة 
في زيادة الوعي الديني لدى أفراد األمة 
من جهة، وتطبيقا الستراتيجية الوزارة 
ممثلة في التواجد عبر املناسبات اإلسالمية 

من جهة اخرى.


