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  يلبون نداء خليل الرحمن 

 انقطاع المياه عن مخيمات
  بعض الحمالت الكويتية 

 عانى عدد من احلمالت نقصا في مياه الوضوء منذ العاشـــرة 
صباح امس، وأوضحت بعض املصادر ان سبب انقطاع املياه يعود 
الى إتالف احد بايبات التغذيـــة اثناء احلفر بـ «الدرل» لألرضية 
املخصصة إلحدى احلمالت لتهيئتها ونصب خيمها. وقالت املصادر 
ان احلمالت التي كانت عددها ثالثا، واضطر عدد من احلجاج الى 
اخلروج من املخيمات والبحث عن أمكنة إليواء النساء على األخص 

خاصة في ظل درجة احلرارة املرتفعة. 

 أحد احلجاج يحاول إصالح البايب 

 جانب من احلجاج الكويتيني في مخيمهم بعرفة  آثار انقطاع املياه 

 جانب من احلجاج الكويتيني 

 حجاج كويتيون في عرفات 

 النجدي: الحج مدرسة تربوية في األخالق واالمتثال ألوامر اهللا ورسوله 
 بيَّن في خطبة عرفة الكثير من الدروس المستفادة من مناسك الحج 

 الشيخ محمد النجدي ملقيا خطبته 

 أكد مرشد حملة الياسني الشيخ 
محمد احلمود النجدي في خطبته 
يوم عرفة في جمـــع من احلجاج 
الكويتيني أن احلج مدرسة تربوية 
عظيمة لألخالق احلميدة، ويتضمن 
معاني جليلة ينبغي أن يتفطن لها 
املسلم جيدا. وأوضح النجدي أن 
املسلمني قد خرجوا قريبا من مدرسة 
شهر رمضان التربوية، والتي درسوا 
العظيمة،  املبادئ  الكثير من  فيها 
واألخـــالق الكرمية، واليوم يدخل 
املسلمون مدرسة أخرى من املدارس 
التربوية اإلسالمية املباركة، التي 
اختارها اهللا لهم، وأمت بها عليهم 
نعمته، وهي مدرسة احلج اإلميانية 
التربوية، فيتعرفون فيها أيضا على 
القيـــم اإلميانية واألصول  بعض 
اإلســـالمية، واألخـــالق الفاضلة، 

ويربون أنفسهم عليها.
  وأضـــاف: يتجلى لنا في احلج 
لبيت اهللا احلرام معاني عظيمة، 
ووقفات نافعة للمســـلم في دينه 
أولهـــا اإلخالص، فاحلج  ودنياه، 
فريضة تشـــع جوانبها بإخالص 
العبادة هللا رب العاملني، وحده ال 
شريك، وتنطق أركانها بإفراد اهللا 
عز وجل بأنواع القربات، يقول اهللا 
تعالى (وإذ بوأنـــا إلبراهيم مكان 
البيت أن ال تشرك بي شيئا وطهر 
بيتـــي للطائفني والقائمني والركع 
السجود). وأوضح أهمية النظر كيف 
بدأ أمر اهللا عز وجل خلليله إبراهيم 
گ بأن يترك الشـــرك باهللا بكل 
صوره وأشكاله، أي أمره بإخالص 
العمل هللا تعالى، وأن يطهر بيته 
احلرام من كل أنواع الشرك صغيرا 
كان أو كبيرا هذا ما يدل عليه قوله 

(أن ال تشرك بي شيئا).
  وكذلك أول ما نطق به رسول اهللا 
ژ في هذا النسك هو اإلخالص، ففي 
حديث جابر ے في صحيح مسلم: 
«فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، 
لبيك ال شريك لك لبيك». وهو أول ما 
يعلن عنه احلاج في حجه أو عمرته، 
وملا صلى الركعتني خلف املقام، قرأ 
فيهما بقل هو اهللا أحد و(قل يا أيها 
الكافرون) وهما ســــورتا التوحيد 
واإلخالص، فسورة اإلخالص فيها 
التوحيد العلمي وسورة الكافرون 
فيهــــا التوحيد العملــــي. وملا رقى 
ژ على الصفــــا كبر اهللا ثالثا ثم 
هلل فقال: ال إلــــه إال اهللا وحده ال 
شريك له، له امللك وله احلمد وهو 

املعاني  ان ثاني  النجدي    وقال 
العظيمـــة التي نستشـــعرها في 
احلـــج والعمـــرة التطهـــر، حيث 
يقـــول اهللا تعالى في هذا: (وطهر 
بيتـــي للطائفني والقائمني والركع 
الســـجود) وما املقصود بالطهارة 
هنا؟ هل هي طهارة البدن والثياب 
فقط؟ ال أن املطلوب أكثر من ذلك، 
يقول احلافظ ابن كثير في تفسيره: 
«وطهر بيتي» قال قتادة ومجاهد 
«من الشرك»، ويقول شيخ اإلسالم 
ابن تيمية «الطهـــارة أنواع، منها 
الطهارة من الكفر والفســـوق، كما 
يراد بالنجاســـة ضد ذلك، كقوله 
تعالـــى (إمنا املشـــركون جنس)، 

على كل شــــيء قدير. ال إله إال اهللا 
وحده، نصر عبــــده، وأعز جنده، 
وهزم األحزاب وحده. فهذه مواطن 
في احلج حقق فيها التوحيد وذكر 
نفســــه واملســــلمني به، ألنه أعظم 
حقوق اهللا على عباده. وهكذا فكل 
عبادة وطاعة من صالة أو صدقة 
أو صيام أو ذبح البد أن تبنى على 
اإلخالص حتى يقبلها اهللا تعالى، 
فما لم ينب على اإلخالص ال يقبله 
اهللا من عبده، بل هو مردود عليه، 
كما قال تعالى في احلديث القدسي: 
«أنا أغنى األغنياء عن الشرك، من 
عمل عمال أشرك فيه معي غيري، 

تركته وشركه» رواه مسلم.

الطهارة من احلدث، وضد  ومنها: 
هذه جناسة احلدث، ومنها الطهارة 
من األعيان اخلبيثة التي هي جنسة. 
وهكذا قال العلماء في املراد من قوله 
تعالى: (وثيابك فطهر) ان اآلية تعم 
كل ما ذكره ابن تيمية ســـابقا، من 
طهارة القلب، فطهارة الثوب والبدن، 
فطيب املكسب، فإن خبث امللبس 
يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن 
خبث املطعم يكســـبه ذلك، ولذلك 
حرم اهللا ما حرم حلوم السباع وكذا 
جلود السباع، ملا تكسب القلب من 
الهيئة املشابهة لتلك احليوانات التي 
تـــؤكل حلومها أو تلبس جلودها، 
فإن املالبســـة الظاهرة تسري إلى 

الباطن.
  وتابـــع ان ثالث هـــذه املعاني 
اجلليلـــة املقصـــودة فـــي احلج 
االستجابة هللا تعالى بفعل األوامر 
وترك النواهي والزواجر، فقد أمر 
إبراهيـــم گ بدعوة  اهللا تعالى 
النـــاس إلى احلج، فقال له: (وأذن 
في الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى 
كل ضامر يأتني من كل فج عميق). 
فاســـتجاب إبراهيم گ ألمر اهللا 
تبارك وتعالى، فنادى بذلك النداء 
الناس لدعوة  الرباني، واستجاب 
إبراهيم گ، وكل من كتب اهللا له 
احلـــج، فحجه أبناؤه وأحفاده من 
النبيني واملرســـلني، ثم من بعدهم 

من أنبياء اهللا، ثم ســـائر الناس، 
ومايزالون يستجيبون حتى اآلن، 
إال من حرمـــه اهللا تعالى من هذا 
الفضل العظيم، والكرم الواســـع، 

نعوذ باهللا من ذلك.
  وأضاف أن مــــن مقاصد احلج 
العظيمة كذلك ترســــيخ عادة ذكر 
اهللا تعالى في اإلنسان، فيذكر اهللا 
تعالى دائما وعلى كل حال، قاعدا 
وقائما وراكبا، وكلما حتول من حال 
إلى حال، وهو مــــن مطالب الدين 
اجلليلة في كل امة، كما قال تعالى 
(ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم 
اهللا على ما رزقهم من بهيمة األنعام 
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر 
املخبتني)، وقال تعالى (فإذا أفضتم 
من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر 
احلرام واذكروه كما هداكم وان كنتم 
من قبله ملن الضالــــني)، وهذا في 
ذكر اهللا في اإلفاضة من عرفة وفي 
مزدلفة بصالة الفجر وغيرها، بعد 
أن أمضى احلاج يومه في التهليل 
والدعاء في عرفات، وقال سبحانه 
في الذكر عند رمي اجلمار (واذكروا 
اهللا في أيام معلومات فمن تعجل في 
يومني فال إثم عليه)، وقال في فراغهم 
من حجهم وعبادتهم (فإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم 
أو أشــــد ذكرا)، أي: أن يستغفروا 
من التقصير الواقع في مناســــكهم 
وذكرهم ربهم على الوجه املطلوب 
منهم. ومن املبادئ التي يتربى عليها 
املسلم في احلج اإلحسان بكل أنواعه 
وصوره، اإلحسان في عبادة اخلالق، 
واإلحسان إلى املخلوق، فيعبد اهللا 
اخلالق تعالى كأنــــه يراه، فإن لم 
يصل إلــــى هذه الرتبــــة فليعبده 
معتقدا أنه يراه وقت عبادته، فيؤدي 
نســــكه وحجه وفق الهدي النبوي 
الثابت عنه ژ كما قال «خذوا عني 
مناسككم»، ويحسن كذلك لعباد اهللا 
بجميع وجوه اإلحسان، بأن ينفع 
الناس مباله وصدقاته، وما يقدمه من 
الذبائح والهدايا واألضاحي، كما قال 
تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير)، وكذلك يحسن لعباد اهللا 
بأن يعلم جاهلهم، ويرشد ضالهم، 
ويذكر غافلهــــم، ويأمر باملعروف، 
وينهى عن املنكــــر، كل ذلك بكلمة 
طيبة، وموعظة حسنة، ورفق ولني 
وعلم وحكمة، وغيرها من املبادئ 
اجلليلة التي تستفاد من هذا الركن 

املبارك. 

 قطار المشاعر حقق نجاحاً كبيراً في تفويج الحجاج خالل تجربته األولى 
 جهود حكومة خادم الحرمين مكنت الحجيج من أداء المناسك بسهولة ويسر 

 الرومـي لــ «األنبـاء»: تـم تفويـج جميـع حجاجنـا بقطـار المشـاعر مـن عرفـات إلـى المزدلفـة بسـالم والرحلـة تسـتغرق ١٠ دقائـق فقط 

 مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة من قبل رجال الدفاع املدني السعودي 

 أحد احلجاج مبتهال بالدعاء خالل تواجده على جبل الرحمة 

 عدد من ضيوف الرحمن داخل قطار املشاعر في طريقهم إلى املزدلفة  نظام وسهولة في داخل محطات القطار 

 د.مطلق القراوي  رومي الرومي 

 أسامة أبوالسعود
  أعلن مدير إدارة احلج رومي 
الرومي أن جميع ضيوف الرحمن 
من الكويت أنهوا الوقوف بعرفات 
وهـــو الركن األعظـــم في احلج 
مصداقا لقول النبي ژ «احلج 
عرفة» وجميعهم بخير وبصحة 

جيدة بفضل اهللا.
الرومي في اتصال مع    وقال 
«األنباء» عقب تفويجه مع بعثة 
احلج الكويتية من عرفات اهللا 
إلى املزدلفة عبر قطار املشاعر إن 
«٧٠٠٠ حاج كويتي مت تفويجهم 
من عرفات إلى املزدلفة مساء امس 
وهو ما ميثـــل ٥٠٪ من حمالت 

احلج الكويتية».
  وعمـــا إذا كانـــت هنـــاك أي 
إصابات حلجـــاج من احلمالت 
الكويتية شـــدد الرومي على ان 
جميع األمور بخير وهللا احلمد 
وال توجد أي إصابات بفضل اهللا، 
ولفت إلـــى أن ضيوف الرحمن 
يتمتعون هذا العام بخدمات كبيرة 
وفرتهـــا حكومة خادم احلرمني 
الشريفني منها قطار املشاعر الذي 
وفر وقت التفويج من عرفة إلى 

الى عرفات في  امتوا صعودهم 
زمن قياسي دون أي مشكالت او 
التي  معوقات في ظل اخلدمات 
توفرهـــا احلكومة الســـعودية 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني 
امللـــك عبداهللا بـــن عبدالعزيز 

جلميع ضيوف الرحمن.
  وتعد خطة تصعيد احلجاج 
الى منى يـــوم امس األول والى 
عرفات امس مـــن اجنح خطط 
الى  التصعيـــد مرجعـــا ذلـــك 
التـــي تبذلها احلكومة  اجلهود 
السعودية لتمكني احلجاج من 
اداء مناســـكهم بيسر وسهولة 

وامان وطمأنينة.
  واعرب عن اعجابه باخلدمات 
املقدمـــة للحجيج مـــن خدمات 
صحية وتنقـــل وغذائية مؤكدا 
ان تلك اجلهود تستدعي تقدير 

جميع املسلمني.
  واوضح ان احلجيج الكويتيني 
نفـــروا مع ســـائر احلجاج من 
عرفات الـــى مزدلفة بعد مغيب 
الشـــمس امس بعد ان من اهللا 
تعالى عليهم بالوقوف في يوم 

احلج االعظم. 

امس ان جميع احلجاج الكويتيني 
بحالة طيبة بعـــد ان أدوا ركن 
احلج األعظم بسالم امس مع باقي 

احلجاج.
  وقال القراوي في تصريح لـ 
«كونا» ان بعثة احلج الكويتية 
انشأت مقرا لها في عرفة لتقوم 
الرعايـــة حلجاجها  بتقدمي كل 
والتي تضم اضافة الى وفد وزارة 
االوقاف وفود من وزارات الصحة 

والداخلية وغيرها.
  واوضح ان احلجاج الكويتيني 

املزدلفة حيث استغرقت الرحلة 
أمس ١٠ دقائق فقط.

  ووجه الشكر خلادم احلرمني 
الشريفني وحكومته الرشيدة على 
ما يقدمونه من خدمات لضيوف 
الرحمن، وهنأ صاحب الســـمو 
األمير والشعب الكويتي واألمة 
اإلسالمية مبناسبة عيد األضحى 

املبارك.
  وكان رئيس وفد «االوقاف» 
في بعثة احلج الكويتية د.مطلق 
القراوي قد صرح في وقت سابق 


