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 أراد اآلباء املؤسسون دستورا يضحي 
ركنا حصينا للوحدة الوطنية (انظر بداية 
املذكرة التفسيرية) فأحال البعض مواده الى 
سيوف قاطعة تفتت مع كل إشراقة شمس 
تلك الوحدة حتى أضحينا قاب قوسني أو 
أدنى من إشـــعال نيران فتنة ال تبقي وال 
تذر بحجة حرية القول التي أســـاء إليها 

من يدعيها.
< < <  

  وأراد اآلباء املؤسسون عمال تشريعيا يحارب الفساد ومينع 
التجاوز فأحال البعض ذلك العمل الراقي الى احدى وســـائل 
االثراء غير املشروع وامتدت اجليوب الواسعة من الداخل الى 
اخلارج حتى أصبحت أقـــرب الى محالت صرافة من كثرة ما 

يرمى فيها من عمالت لشراء املواقف.
< < <  

  أراد اآلباء املؤسســـون دميوقراطية أقرب لقاطرة سريعة 
تدفعنا الى االمام، فأحالها بعض املتباكني عليها الى حديد أصم 
يدفعنا ســـريعا نحو األعماق، بينما متر علينا سفن اجليران 

سريعة متجهة الى املستقبل املشرق.
< < <  

  وأراد اآلباء املؤسسون لنا لعبة سياسية راقية تعلمنا مكارم 
االخالق فلم نسمع أو نقرأ في زمنهم اجلميل كلمة جارحة أو 
لفظة نابية، فأحلنا محاضر مجالســـنا هذه االيام الى أوراق 
مينع من لم يبلغ سن احللم وربات اخلدور من قراءتها كي ال 

ُيخدش حياؤهم.
< < <  

  وأراد اآلباء املؤسسون دســـتورا منفتحا يقرأه كل الناس 
ويفهمون معانيه، فجعله كهنة املعبد كتابا مغلقا حصروا فهمه 
فـــي فهمهم العقيم وضموه الى صدورهم ـ أو جيوبهم ـ حتى 

قاربوا على خنقه وقتله بذلك الضم التمساحي الكاذب.
< < <  

  وأراد اآلباء املؤسســـون دستورا حكيما ينظم العالقة بني 
السلطات ومينع جتاوز بعضها على بعض، فجعله دميوقراطيو 
هذه االيام «كور مخلبص» ال ميكن التمييز بني خيوط سلطاته 
الثالث من كثرة ووفرة قفز السلطات بعضها على صالحيات 

البعض.
< < <  

  أراد اآلباء املؤسسون دميوقراطية ال متييز فيها بني الناس 
بسبب أديانهم أو أعراقهم فجعلناه وسيلة إلحياء العصبيات 
اجلاهلية والتمييز ضد االديان االخرى عبر منع جتنيســـهم 

ومنع إقامة دور عبادة لهم.. واحلديث ذو شجون.
< < <  

  آخر محطة: رغم أننا أسخن بلد في العالم، إال أن لدينا فريق 
هوكي جليد رائعا يستحق الدعم واملؤازرة بعد أن حقق املركز 
الثالث على مستوى آسيا والثاني على مستوى اخلليج رغم 
عمره القصير، ونستعد للمنافسة على البطولة الشتوية املقبلة 

للقارة، املقامة في كازاخستان. 

 هذا ما أرادوه.. وهذا ما فعلناه

 إمام الحرم المكي الشريف يطالب المسلمين بالوحدة لمواجهة أزمات األمة اإلسالمية

 الرياضـ  وكاالت: الوفاة والدفن 
في تراب البقاع الطاهرة عشــــق 
يراود أذهان املسلمني واحلجيج 
من شتى أنحاء العالم، كيف ال؟ 
وموطن البركة واخلير والرسول 
والكعبة ونور الرســــالة وبزوغ 
بركة اإلســــالم على هذه األرض 
الطيبة. وهــــذه اخليرات جتعل 
البعض يترجم الفكر على أرض 
الواقع. مما قد يجعل البعض يلجأ 
إلى االنتحار للفوز بثواب املوت 
في هذه البقاع. فما حكم من ابتلي 
بهذه األفكار؟ وما حكم قتل النفس 
باالنتحار فــــي البقاع الطاهرة؟ 
وما املكانة ملن شرفه اهللا املوت 
في البقــــاع الطاهرة فمات أثناء 

أداء عبادته؟
بــــني املوتتني  الفــــرق    حول 
واحلكــــم فيهما.. طرحت جريدة 
«عكاظ» السعودية هذه القضية 
العلماء والفقهاء  على نخبة من 
والشرعيني ملعرفة الرؤية الشرعية 

في هذه القضية.
  يقول أستاذ الفقه املشارك في 
جامعة القصيم وعضو التوعية 
اإلسالمية في احلج الدكتور خالد 
املصلح «ال شك أن اخلروج للحج 
من األعمــــال اجلليلة والعبادات 
العظيمة فكل من كان في طريقه 
لهذه الفريضة فهو في عبادة حتى 

يعود الى بلده».
  ونبــــه املصلح الــــى أن موت 
اإلنســــان ســــواء كان محرما أو 
غير محرم أو على أرض احلرم 
أو غادر البقاع الطاهرة أو إذا كان 
في طريقه للعبادة أو وقت عودته 
فموتته على أنواع احلاالت السابقة 
الطيبة  الدالئل  حسنة والسبب 
التي كان عليها لقوله تعالى (ومن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى اهللا 
ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع 
أجره على اهللا)، وذكر أن في اآلية 
السابقة بشارة على املوت احلسن 
عند نية العبادة، وأن من مات في 

إحرامه فسيبعث ملبيا كما جاء 
في حديث الرسول صلى اهللا عليه 
وســــلم « أن رجال كان مع رسول 
اهللا ژ محرمــــا   فوقصته   ناقته 
فمات فقال رسول اهللا   ژ اغسلوه 
مباء  وســــدر  وكفنوه في ثوبيه 
وال  متســــوه   بطيب وال  تخمروا 
 رأســــه فإنه يبعث يوم القيامة 
   ملبيا» وســــبب بعثه ملبيا أي 
مــــرددا «لبيك اللهم لبيك» ملوته 
التحلل وهذا دليل اخلامتة  قبل 

احلسنة وجميل العاقبة.
  ونبه املصلح الى أن هذا الفضل 
ملن مات في غير تسبب لنفسه في 
الوفــــاة وليس كما يفعله بعض 
أنفســــهم في  إلقاء  احلجيج من 
التهلكــــة وذلك تعمــــد املوت في 
البقاع الطاهرة، قائال: من مات على 
هذه احلال فال يدخل في الفضيلة 
بل يلقي بنفسه إلى التهلكة واهللا 
سبحانه وتعالى يقول (وال تلقوا 

بأيديكم إلى التهلكة).

 تزايد فنادق الـ ٥ نجوم تدابير أمنية مشددة ونظام حديث للنقل لحماية الحجاج
 مكة املكرمةـ  أ.ف.پ: يؤدي نحو ٢٫٥ مليون مسلم من   ومراكز التسوق حول الحرم

سائر انحاء العالم في مكة املكرمة شعائر احلج هذه السنة 
وسط تدابير امنية مشددة مع دخول منشآت جديدة اخلدمة 
بينها قطار حديث، بهدف احلد من االكتظاظ ومخاطره.

  ومازالت االرقام النهائية للحجيج لم تعلن اذ ان اآلالف 
مازالوا يصلون الى االراضي املقدسة فيما لم يتحدد بعد 

عدد احلجيج من داخل السعودية.
  كما ان هناك دائما عددا من احلجيج الذين يصلون مكة 
بطريقة غير شـــرعية، اي من دون اذن احلج، وذلك عبر 

التسلل من املعابر التي حتيط مبكة.
  واعلنت الشـــرطة السعودية الثالثاء انها ضبطت ٢٩ 

الف شخص يحاولون الدخول الى املدينة املقدسة.
  وتهدف االجراءات االمنية املشددة الى حماية التجمع 
الســـنوي االكبر في العالم من أي محاولة لتعكير صفو 
الشعائر، وتفخر السعودية بانها حامية احلرمني الشريفني 

في مكة واملدينة.
  وتنشر السلطات السعودية عدة حواجز تفتيش على 
الطريق بني جدة (غرب) ومكة املكرمة وتقوم بالتدقيق في 

وثائق املسافرين املتجهني الى االراضي املقدسة.
  واالربعـــاء املاضي، قامت القوات االمنية الســـعودية 
والدفاع املدني باســـتعراض قوة الفت، اذ اســـتعرضت 
قواتها اخلاصة الســـريعة االنتشار مدعومة باملروحيات 

واملركبات املصفحة املضادة للشغب. 

 جدةـ  رويترز: يصل الحجاج إلى مكة المكرمة ألداء 
فريضة الحج في وقت تشـــهد فيه المدينة طفرة في 
البناء حيث تقام فنادق من فئة الخمس نجوم حول 

المسجد الحرام.
  وفي حين ينام بعض الحجاج في المسجد الحرام 
يدفع آخرون مبالغ مالية كبيرة للحصول على غرفة 
فاخرة تطل على المسجد الحرام أو يأكلون في مطعم 

بجوار الحرم.
  وفي فندق زمزم الذي يضم غرفا مطلة على الكعبة 
المشـــرفة يدفع الحجاج ما يعادل نحو ١٠٥٠٠ دوالر 

للغرفة خالل فترة إقامتهم ألداء الحج.
  وقال احمد ابوحربة مدير العالقات العامة بالفندق 
«بالنسبة ألسعار الغرف في المنطقة المركزية حول 
الحرم في الفنادق الخمس نجوم فتتراوح بين ٤٠ الى 

٥٠ الفا في فترة الحج».
  وقال حمدوش «بس جيت من المغرب لهنا وجيت 

لهذا االوتيل لنؤدي تقريبا ١٢ الف يورو».
  وازدهـــرت األعــمال التجارية فـــي مـكة المكرمة 
منذ شـــهر رمضان الذي حل في أغسطس وسبتمبر 
حيث يحرص كثير من المســـلمين على أداء العمرة 

في رمضان.   رجل أمن سعودي يوجه أحد احلجاج 

 المذكور تفقد األراضي المخصصة
  للحمالت الكويتية في منى وعرفات

 علماء دين: الحج بنية الموت تجارة وهمية مع اهللا 

 إخماد حريق في خيام تقليدية بمشعر عرفات

 قطار «المشاعر المقدسة» ينطلق اليوم 

 الرياض ـ د.ب.أ: أعلن مصدر رسمي سعودي أن 
خياما تقليدية في مشعر عرفات مبنطقة مكة املكرمة 
بغرب اململكة تعرضت إلى حريق متت الســــيطرة 

عليه دون أي خسائر في األرواح.
  وأوضح الناطق اإلعالمي للمديرية العامة للدفاع 
املدني باحلج الرائد عبداهللا بن ثابت العرابي احلارثي، 
انه «فور تلقي البالغ عن حدوث احلريق في مخيم في 
عرفات، هرعت فرق الدفاع املدني ملباشرة احلادث». 
وأضاف أن قوات الدفاع املدني «متكنت من محاصرة 
النار في املخيم وإخمادها حيث كان لسرعة مباشرة 

فرق الدفاع املدني للبالغ ووصولها ملوقع احلريق 
أثرها الفاعل»، موضحا «أنه يجري حاليا التحقيق 

ملعرفة أسباب احلادث».
  من جانب آخــــر، أكد وزير الصحة الســــعودي 
د.عبداهللا بــــن عبدالعزيز الربيعــــة خلو احلجاج 
العابرين من منفذ مطــــار امللك عبد العزيز الدولي 

في جدة من أي أمراض وبائية أو محجرية.
  وأكد د.الربيعة جاهزية جميع مرافق وزارة الصحة 
في املشاعر املقدسة واكتمال استعداداتها الستقبال 
ضيوف الرحمن وتقدمي أفضل اخلدمات الصحية.  

 مكة املكرمة ـ كونا: تنطلق اليوم الرحلة األولى 
لقطار «املشاعر املقدسة» بني مشاعر منى ومزدلفة 
وعرفات مرورا بجسر اجلمرات والذي يعد من أضخم 
مشاريع النقل في السعودية بتكلفة جتاوزت ستة 
مليارات وســــتمائة مليون ريــــال. ويدخل القطار 
منظومة نقل احلجاج بشكل سريع ومتطور ضمن 
خطة تفويج دقيقة وبطاقة استيعابية كبيرة ما بني 
عرفــــات ومزدلفة ومنى معززا بذلك آليات التفويج 

واحلركة بني املشاعر. وبهذه الرحلة تدخل خدمات 
احلجاج مرحلة جديدة متطورة في ربط املشــــاعر 
املقدســــة من خالل حركة ترددية آلية بدون سائق 
وقدرة اســــتيعابية عالية تصــــل الى ١٠٠ ألف حاج 
خالل ســــاعة اعتبرت بأنها األعلــــى في العالم حال 
اكتمال مشروع القطار العام املقبل حيث انه يعمل 
هذا العام بطاقة ٣٥٪ مستهدفا بذلك ١٧٥ حاجا وذلك 

ملواجهة الطلب على النقل بني املشاعر. 

 عيد أضحى مزدوج في لبنان!

 مكة املكرمةـ  كوناـ  أ.ش.أ: دعا فضيلة الداعية 
الشـــيخ عبدالرحمن الســـديس إمام احلرم املكي 
الشريف جموع املسلمني الى نبذ اخلالفات والوحدة 
في مواجهة املشكالت واألزمات التي تواجهها األمة 

اإلسالمية.
   وطالب الشيخ الســـديس في خطبة اجلمعة 
التي ألقاها أمس أكثر من مليوني ونصف املليون 
حاج من مسلمي العالم بالتوحد أمام أعداء اإلسالم 
وحترير املســـجد األقصى من براثـــن الصهاينة 
ونصرة االخوة في فلسطني وفى العراق، وكذلك 
نبذ العنف ومواجهة اإلرهاب الذي ال يرتبط بأى 

دين أو جنس.
   وتناول الشيخ السديس خالل اخلطبة مناسك 
احلج وفضائله في توحيد املسلمني، مطالبا حجاج 

بيت اهللا احلرام باالقتداء برســـول اهللا ژ أثناء تأدية املناسك وعدم إيذاء بعضهم 
البعض والتدافع أثناء تأديتهم للمناســـك.. كما طالب ضيوف الرحمن بالتفقه في 
مناســـك احلج وسؤال علماء الدين عن أي معلومة خاصة باملناسك، وعلى اجلانب 

اآلخر طالب رجال الدين بالتيسير على حجاج بيت اهللا احلرام فى فتواهم.
   وأعرب إمام احلرم املكي الشـــريف في نهاية اخلطبة عن أمانيه جلميع احلجاج 

بالتيسير وبقبول حجتهم والعودة بسالمة اهللا الى بالدهم.
  من جهة أخرى أدى اكثر من مليوني حاج امس صالة اجلمعة باملسجد احلرام في 
جو مفعم بالطمأنينة واالميان وذلك وســـط منظومة متكاملة من اخلدمات وفرتها 

احلكومة السعودية.
  وشهدت ساحات املسجد احلرام والطرقات املؤدية اليه منذ ساعات الصباح الباكر 
توافد املصلني حيث امتألت ساحاته وادواره وأروقته وامتدت صفوفهم الى الطرق 

واالحياء والساحات احمليطة باملسجد.
  وبذلت االجهزة املعنية جهودا تنظيمية كبيرة لتوعية احلجاج وارشادهم تفاديا 

للتدافع واالزدحامات وحفاظا على سالمتهم وامنهم. 

 مكــــة املكرمةـ  كونا: قــــام رئيس بعثة احلج 
الكويتية الشــــيخ د.خالد املذكور الليلة املاضية 
بجولة تفقدية في االراضي املخصصة للحمالت 

الكويتية والبعثة في مشعري عرفات ومنى.
  واعــــرب املذكور في تصريح له عقب اجلولة 
عن رضاه وســــعادته ملا وجده من جاهزية تامة 
الســــتقبال احلجاج متمنيا ان يكون موسم حج 
هذا العام اكثر يســــرا وسهولة على حجاج بيت 
اهللا احلرام من االعوام السابقة. واشاد بالتطور 
امللحوظ الذي تشهده خدمات احلجيج والتسهيالت 
املقدمة لهم في كل عام مما يجسد اهتمام وحرص 
حكومة خادم احلرمني الشــــريفني في توفير كل 
مقومات الراحة والسالمة حلجاج بيت اهللا احلرام 
ليستمتعوا بأداء املناســــك في اجواء روحانية 
مفعمة باالميان. ورافق د.املذكور في جولته وكيل 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل الفالح 
والوكيل املســــاعد للعالقات اخلارجية د.مطلق 
القراوي ورئيس وفد وزارة الداخلية في البعثة 
اللواء عصام العمر ورئيس فريق اخلدمات الطبية 
في البعثة د.محمد العازمي ومدير مكتب شؤون 

احلج في البعثة رومي الرومي.

 بيروت ـ خلدون قواص
  دعا مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني 
احلجاج اللبنانيني الى االلتزام باألطر الشرعية 
والقوانني واالنظمــــة املرعية االجراء في اململكة 
العربية السعودية الهادفة لرعاية ضيوف الرحمن، 
وحثهم على االبتعاد عن كل ما يخالف مناســــك 
احلج وشعائره. ومتنى حلجاج بيت اهللا احلرام 
حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وشكر 
قباني اململكة العربية الســــعودية بقيادة خادم 
اخلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز على 
رعايتها وتأمني وسائل الراحة لضيوف الرحمن 
وما حققته من اجنازات وخدمات وتوسعة للحرمني 

الشريفني لتسهيل اداء فريضة احلج.
  ونوه املفتي قباني باجلهود اخليرة التي تقوم 
بها اململكة باحتضان الشعب اللبناني ومساعدة 
دولته وحكومته للتغلب على التحديات التي جتابه 
قيام الدولة ومؤسساتها. وكان مفتي اجلمهورية 
قد اصدر بيانا اعلن فيه ان اول ايام عيد االضحى 
املبارك هو يوم الثالثــــاء املوافق في ١٦ نوفمبر 

لعام ٢٠١٠.
  اما نائب رئيس املجلس االســــالمي الشيعي 
األعلى الشــــيخ عبداالمير قبالن فأعلن ان يوم 

  ورافقه كذلك نائب القنصل العام لدولة الكويت 
في جدة سلطان السبيعي والسكرتير الثالث في 

القنصلية عبداهللا ابوشيبة.  

االربعــــاء املوافق ١٧ نوفمبــــر ٢٠١٠ هو اول ايام 
عيــــد االضحى املبارك. وهذه املــــرة هي الثانية 
التي ينقسم فيها املسلمون في لبنان حول عيد 
االضحى علما ان مثل هذا األمر شــــائع بالنسبة 

الول رمضان وبالتالي أول ايام عيد الفطر. 

 الشيخ د.خالد املذكور 

 الشيخ د.محمد رشيد قباني 

 الشيخ عبد الرحمن السديس 


