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5 آالف عنصر نسائي لتأمين الخدمات الطبية للحجيج
أدى حجاج بيت اهلل احلرام في السعودية امس السبت 
ثاني ايام عيد األضحى )اول ايام التشريق( رمي اجلمرات 
الثالث مبتدئني باجلمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة 

بعد ان قاموا يوم امس برمي جمرة العقبة فقط.
واتسمت حركة احلجيج في جسر اجلمرات باالنسيابية 
بفضل مشروع منطقة اجلمرات وتعدد ادوار جسر اجلمرات 
الذي شيد بطريقة هندسية مكنته من استيعاب احلشود 

الهائلة من احلجاج الذين توافدوا تباعا لرمي اجلمرات.
من ناحية ثانية، استعانت وزارة الصحة السعودية 
بـ 5 آالف عنصر نسائي لتقدمي اخلدمات الطبية حلجاج 
بيت اهلل احلرام في املشاعر املقدسة. وتعد هذه هي املرة 
االولى التي تتم فيها االســـتعانة بهـــذا العدد الكبير من 
العناصر النســـائية اذ متثل 30% من أعداد املشاركني في 

احلج واملقدر عددهم بـ 18 ألف عنصر.

الداعية محمد العصيميالداعية بالل الرشيديالداعية حمد األمير

حمد الظفيري عبداهلل املطيريعبداهلل الشمري

عدد من احلجاج في منى في ثاني أيام التشريق

توسعة املسعى ساهمت في التخفيف من االزدحام املبنى اجلديد للجمرات يّسر على احلجاج أداء منسكهم

الداعية خالد السلطان الداعية فيحان اجلرمان

حجاجنا يبدأون العودة الليلة بعد رمي الجمرات
والخروج من منى قبل مغيب الشمس وطواف الوداع

دعاة لـ »األنباء«: طواف الوداع واجب وال يسقط
عن المريض وإن تركه لعذر فعليه دم وُتستثنى الحائض

مكة المكرمة ـ ضاري المطيري
ينهي ظهر هذا اليوم الثاني 
عشــــر من ذي احلجــــة أغلب 
احلجاج مناسكهم، وذلك برمي 
اجلمار الثالث واخلروج من منى 
قبل مغيب الشــــمس، ليطوفوا 
بالبيت العتيق وداعا لهذا املنسك 
املباركة،  البقعة  العظيم وهذه 
عائدين إلى بالدهم وقد اعتلت 
قلوبهم نفحة اإلميان والرجوع 

إلى الرحمن.
وإن كان مــــن ضرورة على 
التذكيــــر والوعظ فإن احلجاج 
هم أحــــوج النــــاس لها، حيث 
يطمح الكثيرون منهم الى قبول 
مناسكهم وتقبل حجهم، والذي 
من دالئله الواضحة االستمرار 
على الطاعة، وذلك ألن احلسنة 
جتر احلسنة األخرى سنة كونية 
ال تتخلف، »األنباء« التقت عددا 
من الدعــــاة للحديث عن أهمية 

التوبة واستمرار االستقامة.
الداعية  البداية أوضح  ففي 
حمد األمير أن رسول اهلل ژ قال 
»من حج ولم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه«، أي مبعنى 
أن اهلل حــــط خطاياه في هذه 
الرحلة املباركة التي استغرقت 
أياما معدودة وكان من ضمنها 
يوم عرفة الذي نزل فيه الرب 
إلى السماء الدنيا نزوال حقيقيا 
يليق بجالله، يباهي بأهل املوقف 
مالئكته الكرام، وقد أشهدهم في 
ذلك اليوم العظيم بأنه غفر ألهل 

مكة المكرمة ـ ضاري المطيري
اليوم حجــــاج بيت اهلل  يبدأ 
احلرام ممن أراد التعجل بأداء طواف 
املقدســــة،  البقاع  الوداع، مودعا 
ومنهيــــا آخر مناســــك احلج بعد 
رمي اجلمرات لليــــوم الثاني من 
أيام التشريق. »األنباء« استطلعت 
آراء بعض الدعاة عن حكم طواف 
الوداع للمريض واملرأة احلائض 
ممن ال يتمكن من الطواف، حيث 
أوضحوا أن طواف الوداع ال يسقط 
عن املريض بأي حال من األحوال، 
ويستنثى من ذلك احلائض، مبينني 
أن املريــــض ميكنه أن ويحمل أو 
يؤخــــر أداءه للطواف وإال فيجب 
عليه أن يأتي بــــدم لتركه واجبا 

من واجبات احلج.
ففــــي البداية، أوضــــح اإلمام 
فــــي وزارة األوقاف  واخلطيــــب 
والشؤون اإلسالمية الداعية فيحان 
اجلرمان أن طواف الوداع منفصل 
عن احلج، فهو ملن أراد اخلروج من 
مكة وإن طال لبثه فيها، مؤكدا أنه 
واجب على احلاج لقوله عن ابن 
عباس قال كان الناس ينصرفون 
في كل وجه، فقال رسول اهلل ژ 
»ال ينفرن أحــــد حتى يكون آخر 

عهده بالبيت« أخرجه مسلم.
وأضاف أنه تستثنى من ذلك 
احلائض ألن الرسول ژ رخص 
للحائض أن تنفــــر من البيت إذا 
كانت طافت طواف اإلفاضة فعن 
ابــــن عباس رضي اهلل عنهما قال 
»رخــــص للحائــــض أن تنفر إذا 

القحطاني أن طواف الوداع واجب 
على كل من أراد أن ينفر من مكة بعد 
متام نسكه، مبينا أن هذا الوجوب 
يســــقط عن احلائض والنفساء 
تخفيفا مــــن اهلل تعالى لهما فال 

يكون شيء عليهما.
وأضاف أن املريض الذي بلغ به 
املرض حدا منعه من طواف الوداع 
فله أال يطوف وال يأثم للعذر، لكن 
عليه دم يذبحه لفقراء احلرم وال 
يأكل منه شــــيئا ألنه ترك واجبا، 
ناصحا احلجاج بالتزود بالتقوى 
والعلم وسؤال أهل العلم املوثوق 
في علمهم عن كل ما يشكل عليهم 
حتى يأدوا هذا املنســــك بشــــكل 
صحيح. وأما الداعية خالد السلطان 
فقال ان طواف الوداع من الواجبات، 
مشــــيرا إلى أن من تركه متعمدا 
فعليه إثــــم ودم، ومن تركه لعذر 
ال اثم عليه وعليه دم. وتابع قوله 

أفاضــــت« أخرجه البخــــاري، أما 
املريض فإن كان ال يســــتطيع أن 
يطوف طواف الوداع فإنه ال يسقط 
عنه وألن إحــــدى أمهات املؤمنني 
استأذنت النبي ژ أن تدع طواف 
الــــوداع لكونها مريضة فلم يأذن 
لها، فعن أم سلمة رضي اهلل عنها 
قالت: شكوت إلى رسول اهلل ژ أني 
أشتكي فقال: »طوفي من وراء الناس 

وأنت راكبة«. رواه البخاري.
وتابع اجلرمــــان قوله: أهناك 
عربات للمريض ميكن أن يركبها 
أو محمل يحمل عليه فيطوف، وال 
يسقط إال عن احلائض والنفساء 
فقط، فإن تركه وجــــب عليه دم 
يذبــــح في مكة ويوزع على فقراء 
احلــــرم، وإن أخر طواف اإلفاضة 
أجزأه عن طواف الوداع ألن آخر 

عهده بالبيت.
بدوره، أوضح الداعية حسني 

ان املريض ان استطاع ان يحمل 
فحسن، وان استطاع االنتظار حتى 
يتعافى فحسن أيضا، وإال فعليه 
الدم، واما احلائض ان استطاعت 
االنتظــــار حتى تطهــــر وإال جاز 
لها الطواف علــــى قول من لم ير 
وجوب الطهر وإال فعليها الدم. من 
جهة أخرى، أوضح الداعية محمد 
العصيمي أن املرأة إذا حاضت بعد 
طواف اإلفاضة لم يجب عليها املكث 
في مكة لتطوف للوداع، وذلك ألن 
طواف الوداع وإن كان واجبا لكنه 
يسقط عن احلائض ومثلها النفساء، 
مستدال مبا جاء في الصحيحني من 
حديث عائشة أن صفية ملا حاضت 
قال ژ »فلتنفر إذن«، وما جاء في 
الصحيحني من حديث ابن عباس 
أنه قال »أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت الطواف إال أنه خفف 

عن احلائض«.

املوقف »اشهدوا أني قد غفرت 
لهم«، فيــــا له من موقف مهيب 
ومنحة ربانيــــة عزيزة »وهو 

الغفور الرحيم«.
وتســــاءل األمير مــــاذا بعد 
الوداع؟ حني يرجع احلاج إلى 
أهله ساملا غامنا بصحيفة بيضاء 
قد نقيت من الذنوب واملعاصي، 
الناس يعودون  إلى أن  مشيرا 
إلى ديارهم بعد هذه الرحلة إلى 
فئتني، )فمــــن الناس من يقول 
ربنا آتنــــا في الدنيا وما له في 
اآلخرة من خالق(، )ومنهم من 
يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

النار(.
وأضاف أن الناس ينقسمون 
إلى فريقني، فريق يطلب الدنيا 
فقط، من املال واجلاه والسمعة، 
وهذا ليس له نصيب من اآلخرة، 

وفريــــق يطلب ما عند اهلل من 
حسنة الدنيا، من العلم النافع 
والولد الصالــــح واملال احلالل 
والزوجة املباركة والصحة في 
البدن، وأيضا يســــأل حســــنة 
اآلخرة وهي اجلنة، مطالبا أن 
يكون املسلم من الفريق الثاني 

لينال مرضاة اهلل.
كما تســــاءل األمير أيضا ما 
العمل؟ مجيبا  عالمات قبــــول 
وقائال ان عالمة القبول هي أن 
يعود احلاج إلى أهله وهو في 
أفضل حــــال مما كان عليه قبل 
احلج، وذلــــك ألن اإلميان يزيد 
بالطاعة، وأما إن كانت احلال كما 

في السابق فليعز نفسه إذن.
بدوره، أوضح الداعية بالل 
الرشــــيدي أنه البد للحاج من 
معرفة أنه في نســــك احلج قد 
اصطفــــاه اهلل عز وجل من بني 

املسلمني، الفتا إلى أنه يجب عليه 
استغالل هذه األماكن واألزمنة 
الفاضلة بالتوبة النصوح والعمل 

الصالح.
وأضاف أن على العبد مهما 
أذنــــب ومهما ابتعــــد عن اهلل، 
فإن اهلل يقبــــل توبته ويقربه 
ويحبه إن تاب كما قال اهلل تعالى 
)إن اهلل يحب التوابني ويحب 
املتطهرين(، بل ويفرح لتوبته 
ورجوعه إليه، مشــــيرا إلى أن 
التوبة ال تقبل إال بثالثة شروط 
اإلقالع عن املعصية والعزم على 
تركها والنــــدم على ما فات من 

تفريط في حق اهلل.
الرشــــيدي قوله ان  وتابع 
املؤمن الذي يتعلق باهلل يعلم 
يقينا أن الذنب ليس مشــــكلة 
في حــــد ذاته بل اإلشــــكال هو 
الذنب والغرق  االستمرار على 
فيه من غيــــر تأنيب للضمير 
أو مراجعــــة للنفس، لذلك جاء 
التوجيه النبوي الكرمي في قوله 
عليه السالم »كل بني آدم خطاء 
وخير اخلطائني التوابون«، الفتا 
الى أن االســــتمرار على التوبة 
والتزام الطاعة عالمة من عالمات 
قبول العمل ملن أراد أن يعرف 

هل تقبل عمله أم ال.
وتابع أنه يجب ان يعلم كل 
مسلم سواء كان من احلجاج أو 
من غير احلجاج أن العبد بعد 
التوبــــة أفضل وأقرب عند اهلل 

من العبد قبل املعصية.

المريض يمكنه أن يؤخر أداءهالداعيتان حمد األمير وبالل الرشيدي حّثا الحجاج على االستمرار في الطاعات

حجاج كويتيون يشيدون بمبنى الجمرات وتوسعة المسعى والتنظيم بمنى

مكة المكرمة ـ ضاري المطيري
أشــــاد الكثيــــر مــــن احلجاج 
واملتابعني للمناسك لعام 1430هـ 
الى التوسعة العمرانية التي نالت 
مبنى اجلمرات واملسعى، مشيرين 
الى اخلطة املرورية احملكمة في منى 
التي فرضتها إدارة املرور في مكة 
املكرمة، »األنباء« استطلعت آراء 
بعض احلجــــاج الكويتيني حول 
اخلدمات املقدمة للحجاج من قبل 
اململكة العربية الســــعودية وعن 

األجواء العامة حلج هذا.
ففــــي البدايــــة أوضــــح حمد 
الظفيــــري ان املســــعى اجلديــــد 
والذي تضمن 3 ادوار اضافة الى 
السطح والسرداب قدم خدمة جليلة 
للحجاج واملعتمرين، الفتا الى ان 

اململكــــة عودتنا أال تألو جهدا في 
التكنولوجيا واألموال  تســــخير 
في خدمة املسلمني، كما أشار الى 
ان مبنــــى اجلمــــرات اجلديد يعد 
حتفة هندسية فذة يندر تكرارها، 
مشــــيدا بالتنظيم األمني احلازم 
امللحق بهــــا والذي مينع افتراش 
الطرقات إلتاحة الطرق للمارة من 
رواد اجلمــــرات وخيم منى. وأما 
احلاج محمد الشمري فأوضح ان 
التوســــعة اجلديدة احلاصلة في 
أراحت احلجاج كثيرا،  املســــعى 
مشيرا الى انها أسهمت في تيسير 
مناســــك العمرة واحلج بتخفيف 
الزحام. كما بــــارك جهود اململكة 
العربيــــة الســــعودية على إمتام 
مبنى اجلمرات الــــذي توافر فيه 

وسائر بالد املسلمني ويدمي عليها 
نعمة األمن واألمان، سائال اهلل ان 
يرد كيد احلوثيني الذين ســــفكوا 
دماء طاهرة من الشباب السعودي. 
أما احلــــاج عبداهلل املطيري فقال 
انه يشــــكر اهلل عز وجل على ان 
أمت أغلب مناســــك احلج، ســــائال 
املولى عز وجل ان يتقبل ســــعيه 
ويغفر ذنبه، كما شكر املسؤولني 
في السعودية وعلى رأسهم أمير 
مكة األمير خالد الفيصل، الذي لم 
يبخل في بذل اجلهد لتقدمي أفضل 
اخلدمات للحجــــاج، الفتا الى ان 
توليه لإلمارة كان بشارة خير حيث 
توالت املنشآت املعمارية الضخمة 
التي أســــهمت في إراحة احلجاج 

وتيسير أداء نسكه.

كل معاني األمن والســــالمة، الفتا 
الى ان املبنى الهائل خلق انسيابية 
في أداء منسك رمي اجلمار لم يكن 
يحلم بها في السنوات املاضية. ومن 

جهة اخرى، شكر احلاج عبداهلل 
الشمري املساعي السعودية الدائمة 
في خدمة زوار بيت اهلل، من توفير 
احلاجيات األساسية كاألمن والغذاء 

واملواصالت اجليدة، مشــــيرا الى 
جناح التنظيم املروري حلج هذا 
العام بشهادة الكثيرين. كما متنى 
ان يحفــــظ اهلل بالد الســــعودية 

حفل لتكريم أمين البعثة الراحل ناصر المويزري

عيادة البعثة في منى
استقبلت 400 مريض في العيد

ق��ال رئيس األطباء بفريق اخلدم��ات الطبية ببعثة احلج 
الكويتية د.محمد العازمي: ان عيادة البعثة مبش��عر عرفات 
استقبلت حوالي 180 حالة يوم الوقوف بعرفات عوجلت جميعها 
بالبعثة ولم حتول أي منها للمستشفيات السعودية، واستقبلت 
عيادة البعثة مبنى حوالي 400 مريض في أول أيام التشريق 
حولت منها حالة واحدة إلحدى املستشفيات السعودية وقد 
خرجت بعد ساعات من املستشفى بعد االطمئنان إلى استقرار 

حالتها الصحية.
واض��اف د.العازمي في تقريره اليومي عن أحوال البعثة 
الكويتي��ة، ان ادارة البعث��ة تلقت بالغا م��ن احدى احلمالت 
الكويتي��ة عن حالة وفاة بس��بب أزمة قلبية حدثت فجر يوم 
عرفة حلاجة كويتية اجلنسية تبلغ من العمر حوالي 63 عاما، 
مضيفا الى ان فريق اخلدمات الطبية بالتنسيق مع القنصلية 
العامة بالكويت مبدينة جدة ومع السلطات الصحية السعودية 

قامت باتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.
وأش��ار د.العازمي الى انه وحول نظ��ام العمل بالعيادات 
خالل الفترة القادمة مت وضع جداول خلفارات األطباء والهيئة 
التمريضية والصيادلة والطوارئ الطبية واإلداريني بعيادات 
بعثة احلج الكويتية التي س��تواصل عملها على مدار الساعة 
بكل من مقري البعثة بالعزيزية وبالنسيم مبكة املكرمة ومبخيم 
البعث��ة مبنى وحلني انتهاء حجاج احلمالت الكويتية من أداء 

املناسك.
وبني ان الفريق الوقائي املصاحب لفريق اخلدمات الطبية 
ببعث��ة احلج الكويتية والذي يرأس��ه د.راش��د العويش قام 
باإلجراءات الصحية الوقائية حلجاج احلمالت الكويتية بالتنسيق 
والتعاون املس��تمر مع الس��لطات الوقائي��ة باململكة العربية 
السعودية الشقيقة ووفقا للوائح الصحية الدولية والتوصيات 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية WHO، مؤكدا عدم تسجيل 
أي أم��راض وبائية بني حجاج احلمالت الكويتية بس��جالت 

العيادات الطبية التابعة لبعثة احلج الكويتية.
وزاد: انه من املتوقع أن تغادر املجموعة األولى من أعضاء 
بعثة احلج الكويتية مكة املكرمة عن طريق اجلو للعودة يوم 
الثالثاء 2009/12/1 وتتبعه��ا بعد ذلك املجموعة الثانية والتي 
ستغادر مكة املكرمة يوم اخلميس 2009/12/3 للعودة عن طريق 

البر وبعد انتهاء حجاج احلمالت الكويتية من أداء املناسك.
من جهة أخرى وفي لفتة طيبة، أقامت البعثة الكويتية حفال 
تكرمييا مس��اء اجلمعة )أول أيام عيد األضحى( مبقر البعثة 
مبكة املكرمة تخليدا وتكرميا لنائب امني عام البعثة الس��ابق 
املغفور له بإذن اهلل تعالى ناصر سالم املويزري، والتي وافاه 
األجل بعد ان أمت جميع االجراءات اإلدارية واملالية مع السلطات 
السعودية للبعثة احلالية، وذلك جلهوده خلدمة احلجاج وتفانيه 
بالعمل ببعثة احلج الكويتية لعدة س��نوات كنائب ألمني عام 
البعثة، وقد حضر احلفل د.خالد مذكور املذكور رئيس بعثة 
احلج الكويتية ود.خالد سعد السهالوي وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية ورئيس فريق اخلدمات الطبية ببعثة 
احل��ج الكويتية والقنصل العام للكويت مبدينة جدة باململكة 
العربية السعودية الشقيقة علي الهيفي ووكيل وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية املساعد مطلق القراوي.
وألقى د.خالد السهالوي كلمة أشاد فيها بجهود املويزري 
وتفانيه بالعمل والعطاء ببعثة احلج الكويتية وخدماته ألعضاء 
البعثة وحجاج احلمالت الكويتية طوال فترة عمله كمساعد 
ألمني عام بعثة احلج الكويتية، ومت تقدمي درع تذكارية تكرميا 
الس��م املغفور له ناصر املويزري تسلمه بالنيابة عن أسرته 

أحمد سالم املويزري.


