
 جانب من حجاج حملة الياسني مع النائب حسني مزيد 

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 أكد أن الديانات السماوية تجتمع على مبادئ كبرى وتشترك في قيم عظمى

 خادم الحرمين وجه كلمة للحجيج: أمتنا تحتاج إلى الحوار مع نفسها
  لنبذ الفرقة والجهل والغلو.. والمتطرفون سبب نسبة اإلرهاب لإلسالم

 المحمل الشريف حامل كسوة الكعبة المشرفة 
  كان من أهم مظاهر الحج الشامي

 الخميس
  ١٨   نوفمبر  ٢٠١٠ 

 ضيوف الرحمن  27 
  يلبون نداء خليل الرحمن 

 وجه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز كلمة إلى 
حجاج بيت اهللا احلرام لعام ١٤٣١هـ قال فيها: من البقاع الطاهرة، من 
مشـــعر منى أهنئ جميع املسلمني في أنحاء املعمورة بعيد األضحى 
املبارك، متمنيا حلجاج بيت اهللا احلرام حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، 
وذنبا مغفورا، شاكرا وحامدا املولى جل وعال على نعمته عليهم بقضاء 
نسكهم، في أجواء مفعمة بفيض اإلميان، وطاعة الرحمن، متجردين عن 
متع الدنيا، وأسأل املولى القدير أن يتقبل من اجلميع صالح األعمال، 

ويصلح القلوب واألحوال، ويزكي النفوس ويحقق اآلمال.
  كما أنني بهذه املناسبة أسأل اهللا أن يجعل هذا اجلمع ألداء فريضة 
احلج فاحتة خير على املسلمني في كل عام، لتجديد صالتهم األخوية، 
وتوثيق عرى املودة واحملبة والتالحم والتراحم بينهم، ملا فيه عزتهم 

وحتقيق مصاحلهم في معاشهم ومعادهم.
  في كل موسم حج، أتأمل بكل غبطة وسرور هذه املشاعر املقدسة 
التي يلتقي على صعيدها حجاج بيت اهللا احلرام، وقد أتوا من مشارق 
األرض ومغاربها مبختلـــف ثقافاتهم وأعرافهم وتقاليدهم، جتمعهم 
عقيدة اإلميان، وتوحدهم ديانة اإلسالم. إن الديانات السماوية جتتمع 
على مبادئ كبرى وتشترك في قيم عظمى، تشكل في مجموعها مفهوم 
اإلنسانية، ومتيز اإلنسان عن غيره من املخلوقات، وما هذا التجمع 

اإلســـالمي الكبير في مشاعر اهللا، وهذا املشهد اإلمياني إال مظهر من 
مظاهر اإلرادة اإللهية في توحد األمة وتوحيدها خلالقها، وجتســـيد 
لفكرة املســـاواة والعدل في ظل الشـــرع القومي الذي رسم للبشرية 

قواعد احلياة اآلمنة السعيدة.
  لقد أراد اهللا جل وعال أن تكون هذه الفريضة السنوية ملتقى إلخوة 
اإلميان، أبناء الدين الواحد، تتجلى فيها وحدة الزمان واملكان واملقصد 
وتترســـخ فيها مفاهيم جليلة في وجدان أبناء هذه األمة حتافظ من 
خاللها على شعيرة احلج من مقاصد أخرى تصرفها عن مرادها وغايتها 
قال تعالى (احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال 
فســـوق وال جدال في احلج وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا وتزودوا 

فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي األلباب) احلج: ١٩٧.
  في هذا املشهد العظيم ومع وحدة الزمان واملكان واملقصد تتجلى 

الوحدة اإلسالمية وحدة متكاملة متجانسة تشمل املظهر واملخبر.
  لقد حتدثت في موســـم حج ســـابق عن أهمية احلوار بني أتباع 
األديان، حيث دعت اململكة العربية السعودية إلى فكرة احلوار وقوبلت 

بالترحيب، وباركتها األسرة الدولية بأكملها.
  إن هدف اململكة من هذا املشروع هو عزة اإلسالم وخدمة اإلنسانية، 
ونحـــن متفائلون بنجـــاح مثل هذه األفكار الراميـــة إلى نبذ العنف 

واإلرهاب الذي يكتوي عاملنا املعاصر بناره.
  واليوم نحن بحاجة إلى حوار األمة مع نفسها لنبذ الفرقة واجلهل 
والغلو التي تشـــكل عقبات تهدد آمال املسلمني، كما أن اإلرهاب الذي 
يهدد العالم وينسب للمسلمني وحدهم سببه أفعال املتطرفني اخلارجني 
عن ســـماحة اإلسالم، وهم بأفعالهم هذه ال ميثلون غير أنفسهم وإن 

لبسوا ثوب اإلسالم، واإلسالم منهم بريء.
  ومن هذا املكان الطاهر أدعو إخواني قادة وشعوب الدول العربية 
واإلســـالمية إلى االعتصام بحبل اهللا جميعا، ونبـــذ دواعي الفرقة 

والتحزب، لتفويت الفرص على أعداء األمة املتربصني.
  في هذه املناسبة اإلنسانية العظيمة، أدعوكم، وأدعو كل من تصل 
إليه كلماتي هذه، أيا كان، أن نتذكر ما يجمع بني األديان واملعتقدات 
والثقافات، وأن نؤكد على ما هو مشـــترك، فبهذا نتجاوز خالفاتنا، 
ونقرب املسافات بيننا، ونصنع عاملا يسوده السالم والتفاهم، ويعمه 

التقدم والرخاء.
  واهللا أسأل أن يتقبل حجكم، ويبارك سعيكم، ويعيدكم إلى أهليكم 
وذويكم ساملني غامنني، وقد نلتم فضل احلج العظيم بالقبول، ومغفرة 
الذنـــوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أســـأل اهللا تعالى أن يعيد 

أعياده على األمة اإلسالمية وهي بأحسن حال وأنعم بال. 

 كانت دمشــــق الشام في املاضي ملتقى حلجاج بيت 
اهللا احلرام من شــــتى بقاع العالم في مختلف الفترات 
التاريخية األموية والنورية وااليوبية اذ كان احلجاج 
يرون ان حجهم ال يكتمل اال بزيارة دمشــــق والتبضع 

فيها.
  وأطلق على دمشـــق في العصر العثماني لقب (شام 
شريف) كما اطلق على طريق قوافل احلجاج طريق «احلج 

الشامي» ألهمية موقع الشام في رحلة احلجاج.
  ومن اهم مظاهر احلج الشامي «احململ الشريف» الذي 
كان يحمل كســـوة الكعبة املشرفة الى مكة حيث كانت 
رحلة احململ الشـــريف تنطلق من اسطنبول في االول 
من شهر رجب ويتم اإلعالن عن موعد الرحلة وتتزين 
املساجد بأضواء براقة وتقام حولها السرادقات مع موائد 
الطعام وإحياء الليالي بتالوة القرآن والدروس الدينية 

واألناشيد في مدح املصطفى ژ.
  ويجمع الباحثون على ان قصر اخلالفة (قصر طوب 
قابي) كان يتميز قبل اشهر احلج بحيوية ونشاط حيث 
يتم تزيني جميع أرجاء القصر وتقام اخليام وتبســـط 
السجاجيد وتعلق الستائر املذهبة وتنثر األزهار والورود 
الزاهية في أنحائه وتستمر االحتفاالت حتى يوم الـ ١٢ 

من شهر رجب.
  وبعـــد احتفال مهيب في القصر الســـلطاني ينطلق 
موكـــب احلج الذي يتألف من اجلمـــال احململة بالهدايا 
ومئات من الفرســـان املدججني بالسالح يتقدمهم جمل 
احململ وهو جمل جميل الشكل مهيب البنية ال يستخدم 

الي عمل ســـوى احلج ويحمل كسوة الكعبة الشريفة 
والصرة السلطانية. ثم يتحرك املوكب الى ديار الشام 
مجتازا اراضي األناضول مدينة تلو اخرى ويســـتقبل 
اهل األناضول احململ بكل إجالل واحترام وكلما مر على 
مدينة انضم اليـــه احلجاج ثم حتط القافلة رحالها في 
دمشق ملتقى قوافل احلجاج من كل انحاء العالم ومنها 

تسير األفواج الى األراضي املقدسة.
  وفي تصريح لـ «كونا» يقول الباحث السوري محمد 
قويدر ان رحلة احململ الشريف تبدأ باالنطالق في الرابع 
من شهر شوال بعد ان يعطي «امير احلج» اشارة االنطالق 
فتبدأ احلركة ويسير احململ الشريف وسط حشد كبير 

من املسؤولني واملرافقني واملودعني.
  ومير املوكب من باب امليدان ثم باب مصر متجها نحو 
قرية القدم بينما يتهافت الناس وميألون الشوارع مهللني 
ومكبرين ومودعني وتعلو اصوات املنشدين وقراء القرآن 
الكرمي التي تضفي على سماء املدينة جوا روحانيا رفيعا، 

تثير في القلوب عواطف شجية رقيقة.
  ويقول الباحث الســـوري انه في «قرية القدم» وهي 
احملطة االخيرة قبل التحرك ينتظر املوكب ان تكتمل عدة 
السفر ١٠ ايام حتى يتم وضع احململ الشريف وكسوة 
الكعبة والصرة السلطانية في صناديقها اخلاصة وسط 
احتفاالت كبيرة واخيرا تشد القافلة رحالها باسم اهللا 

ناحية االراضي املقدسة.
  وكان الســـلطان العثماني يتعاون مع قبائل بدوية 
منتشـــرة على طول طريق موكب احلج حلراستها من 

اللصوص الذين كانوا يغيرون على قوافل احلج.
  وفيما يتعلق بالصرة التي كانت ترافق احململ يقول 
الباحث قويدر «لقد بدأت عادة إرسال الصرة الى احلرمني 
الشريفني في عهد اخلليفة العباسي املقتدر باهللا (٩٠٨-

٩٣٢م) وتشير الوثائق الى ان الفاطميني واملماليك كانوا 
يرسلون صرة الى احلجاز ايضا».

  ويضيف «لقد اعتاد السالطني العثمانيون على ارسال 
الصرة منذ بداية تأسيس الدولة العثمانية اال ان اول صرة 
مت العثور على وثيقتها في األرشيف العثماني تعود الى 
تاريخ ١٣٨٩ ميالدية وهو عهد السلطان بيازيد االول».

  وجاء في نص الوثيقة «لقد صدر األمر الســـلطاني 
بإرســـال صرة مبقدار ٨٠ الف قطعـــة ذهبية تنفق في 
مرافق احلرمني الشريفني وتوزع على فقرائها واشرافها 
وســـاداتها وعلمائها» ثم متت زيادة هذا املبلغ من املال 

في عهد السالطني اآلخرين.
  وملا أصبحت احلجاز ضمن حدود االراضي العثمانية 
عام ١٥١٧ ميالدية على يد الســـلطان ســـليم االول امر 
بتخصيـــص ٢٠٠ ألف قطعة ذهبيـــة كل عام للحرمني 
الشريفني مع هدايا ثمينة ومواد غذائية متنوعة اما اكرم 

السالطني العثمانيني فهو السلطان سليمان القانوني.
  وكانت آخر صرة مت ارسالها في عام ١٩١٧ حني ارسلت 
عبر الشـــام اثناء احلرب العامليـــة االولى ولكن عندما 
انتهت احلرب عادت القافلة ادراجها الى مدينة اسطنبول 
فكانت نهاية قوافل احململ الشريف او ما عرف مبواكب 

الصرة. 

 األمير نايف يقيم حفل االستقبال لحج ١٤٣١ هـ

 الخيام المتنقلة تحرم الحجاج من صالة الجماعة 
  في باحات المساجد

 التقنية في خدمة ضيوف الرحمن

 حجاج: جسر الجمرات أنهى مشكلة الزحام إلى غير رجعة

 نيابة عن خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز، أقام صاحب السمو امللكي األمير 
نايف عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس جلنة 
احلج العليا في الســـعودية في الديوان امللكي 
بقصر منى امس حفل االستقبال السنوي للرؤساء 
وامللوك ورؤســـاء بعثات احلـــج الذين يؤدون 

فريضة احلج هذا العام.
  ومن أبرز الشخصيات التي حضرت احلفل، 
الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان 
والرئيس شـــيخ شـــريف شـــيخ احمد رئيس 
جمهوريـــة الصومال والرئيـــس يحيى جامبي 
رئيس جمهورية جامبيا والرئيس علي بوجنو 
رئيس جمهورية الغابون والرئيس محمد سالم 
محميدوف رئيس جمهورية داغستان وسليمان 
انديني رئيس الوزراء بجمهورية السنغال ونائب 
رئيس الوزراء اليمني عبدالكرمي االرحبي واألمني 
العـــام ملجلس التعـــاون اخلليجي عبدالرحمن 

العطية ووزير الداخلية العراقي جواد البوالني 
ووزير خارجية ماليزيا داتو سري انيفة ورئيس 
وزراء لبنان األسبق جنيب ميقاتي ورئيس وزراء 
جمهورية مصر العربية األســـبق د.عبدالعزيز 
حجازي والسلطان اسماعيل بيترا سلطان والية 

كلنتان.
  حضر االستقبال صاحب السمو امللكي االمير 
خالد الفيصل امير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة 
احلج املركزية وصاحب السمو األمير سلطان بن 
محمد وصاحب السمو امللكي األمير د.منصور 
بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية 
والقروية وصاحب السمو امللكي األمير د.خالد 
بـــن فيصل بن تركي آل ســـعود وكيل احلرس 
الوطني للقطاع العربي وصاحب السمو امللكي 
األمير مشعل بن ماجد، وعدد من أصحاب السمو 

امللكي األمراء.
  كما حضره العلماء والوزراء وكبار املسؤولني 

وسفراء الدول العربية واإلسالمية. 

 ســــيطرت خيام امليني املتنقلة التي ينصبها 
احلجاج املخالفون القادمون من خارج مكة املكرمة 
أمس على باحات املســــاجد واحلدائق واألرصفة 
الواسعة الواقعة في العزيزية والروضة، واضطر 
عدد من املصلني في مساجد العزيزية الى التوجه 
ألطــــراف األرصفة ألداء الصــــالة فرادى رغم ان 
اجلماعة قائمة في املســــجد بســــبب عدم وجود 
أماكن، ولوحظ استيالء اخليام املتنقلة على جميع 
املساحات، في الوقت الذي طالب فيه بعض احلجاج 
بوضع حد لهذه الظاهرة التي حترم املصلني أبسط 

حقوقهم في أداء صالة اجلماعة في املساجد.
  ورفض عدد من احلجاج الذين ميثل اكثرهم 
إحدى الـــدول العربية التعليـــق على الظاهرة 

وتصرفهم الذي يقابل بعدم الرضى من اجلهات 
املسؤولة عن تنظيم احلج، وقال أحدهم: ال ميكن 
ان ندفع مبالغ بـــاآلالف حلمالت حجاج الداخل 
ونحن نريد احلج سنويا ونفوت فرصة وجودنا 
في اململكة، وأكـــد رئيس بلدية املعابدة م.أحمد 
محمد منشي ان البلدية ال تستطيع وحدها منع 
هذه الظاهرة خاصة انها تشمل جميع احلدائق 
وباحات املساجد وبعض األرصفة، الفتا الى ان 
العملية حتتاج لتوعية هؤالء في مواقع أعمالهم 
خاصة ان بعضهم يحملون شهادات عليا ويعملون 
في وظائـــف مرموقة لكن ال يروق لهم احلج إال 
بافتـــراش الطرق واألرصفة وباحات املســـاجد 

واحلدائق. 

  لقد شــــاهدنا التقارير املصورة التي تبثها 
قنوات التلفزيون السعودي والفضائيات التي 
تغطي أحداث موسم حج هذا العام وما وفرته 
الدولة مشكورة من تقنيات حديثة ومتطورة 
في كل مكان.. حيث حشــــدت مختلف األجهزة 
إمكانياتها البشرية والفنية واإلدارية وامليدانية 
في خدمة ضيوف الرحمن ضمن مشاركة فاعلة 
مبوسم احلج مبا تقدمه من خدمات متنوعة في 
مجاالتها.. والــــذي تابع هذه التقارير املصورة 
شــــاهد كيف وفرت الدولة التقنية احلديثة في 
مشروع توسعة املسعى حيث وفرت العديد من 
الســــاللم الكهربائية املتحركة.. وكيف نشرت 
أجهزة األمن كاميرات املراقبة في مختلف املواقع 
والتي تنقل كل حركة لضيوف الرحمن.. اضافة 
الى كاميرات البث التلفزيوني التي تنقل للعالم 
مناسك احلج بالصوت والصورة مباشرة ملختلف 
دول العالم عبر كاميرات القنوات الســــعودية 
او القنوات والفضائيــــات اخلليجية والعربية 
واإلسالمية وحتى القنوات العلمية.. والتقنية 
التي وفرتها الدولة وبصورة الفتة تكاد جتدها 

في كل مكان.. في املستشفيات واملستوصفات 
واملراكز الطبية املتقدمة ومراكز معاجلة ضربات 
الشمس.. إضافة الى تقنيات الدفاع املدني وآلياته 
ومعداته املختلفة واالستعداد الكبير لهذه القوات 
املدنية في مواجهة مخاطر السيول مبشعر منى 
لو حدثت سيول، السمح اهللا، والتي شهدنا جزءا 
منها خالل اســــتعراض صاحب السمو امللكي 
النائب الثاني للقوات العاملة في موسم احلج.. 
وها هو قطار املشاعر بتقنياته احلديثة يساهم 
هذا العام فــــي تقدمي خدماته لضيوف الرحمن 
ضمن منظومة واســــعة تقدم كل ما من شأنه 
يساهم في تفعيل اخلدمات والتقنيات املقدمة 

لهم بصورة متكاملة ومدهشة.
  لقد توزعت في مختلف املشاعر نقاط املراقبة 
واملتابعة طوال االيام املاضية لرصد واستشعار 
درجة االنسيابية في حركة احلجيج من خالل 
التقنيات احلديثة التــــي وفرتها أجهزة الدولة 
املختلفة.. وهكذا جند ان التقنية سخرتها اململكة 
خلدمة ماليني احلجاج في هذا املوسم وكل موسم 
حج.. وصوال خلدمة مثالية لضيوف الرحمن. 

 من جهته اكد عدد من احلجاج الذين رموا جمرة 
العقبة في يوم امس ان املشروع حل مشكلة الزحام، 
معربني عن املهم فـــي تزويد الطريق املؤدي الى 

اجلمرات مبياه للشرب.
  واشادوا بتعدد االدوار واملظالت وتزويدها بنظام 
تبريد متطور يعمل بنظام التكييف الصحراوي، 
ويضـــخ نوعا من الرذاذ علـــى احلجاج واملناطق 
احمليطة باجلمرات، مما يؤدي خلفض درجة احلرارة، 
وقالوا: ان االنفاق االرضية لفصل سيارات اخلدمات 

عن حركة املشاة اعدت بناء على دراسات ميدانية 
وهندسية. واوضح محمد علي حاج من جمهورية 
اليمن انه الحظ فرقا كبيرا في حج هذا العام، وقبل 
١٠ سنوات وقال في السابق كانت حتدث عمليات 
تدافع ووفيات واصابات بني احلجاج ولكن مشروع 
جسر اجلمرات اجلديد حد كثيرا من املشاكل واتفق 
معه في الرأي احلاج عبداهللا علي رمضان مصري، 
مؤكدا ان جهود اململكة في خدمة احلجيج تستحق 

الشكر والتقدير. 

 (ضاري المطيري)  النائبان خالد السلطان وحسني مزيد وم. طارق العيسى واحملامي ناهس العنزي في «منى» أمس  




