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 : عزيزي القار
مــا أن يـهـل عـلـيــنـا شــهـر ذي احلــجـة من كـل عـام حــيث أعـمــال احلج  وحـيث يــعـيش
ـشـاعـر غـيـر أن إرادة الـله تـعـالى شـاءت أن يـكـون احلج هـذا ـسـلـمـون أجـواء الـنـسك وا ا
الــعـام ـ نــظـرًا جلــائـحــة كــورونـا ـ اســتـثــنـاء في األعــداد واإلعــداد فـمن كــان نـوى احلج

فحبسه العذر فله كامل األجر إن شاء الله تعالى.
سلم أن يـغتنم مـا أتيح له من أبواب اخليـر في هذه العشـر  باإلكثار من كمـا أن على ا
الـذكـر والـصـيـام  وقـيـام الـلـيل وتالوة الـقـرآن  وصـلـة األرحـام  واحلـرص عـلى شـعـيـرة

األضحية   والتوسعة على الفقراء  ألنها أولى في أوقات النوائب واألزمات .

 : عزيزي القار
ـرضى وإعانة الفقراء لف بعنوان: (عالج ا تطالعك مجـلتك الغراء في هذا العـدد 

أولى بنفقات احلج هذا العام) .
ـا يـحبه ـولى أن يـوفـقنـا  ـتـنوعـة سـائـل ا قـاالت ا إلى جـانب األبـواب الثـابـتـة وا

ويرضاه وكل عام وأنتم بخير. 
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فَـكُلُـوا مِنْـهَا وَأَطْـعِمُـوا الْبَائِسَ
الْفَقِيرَ } 

(احلج : ٢٨)
وذكـر ســيـدنــا عـبــد الـله بن
عـباس (رضي الله عـنهمـا) أنها
الـليـالي الـعـشر الـتي أقـسم بـها
رب العـزة (عز وجل) في كتابه
الــعــزيــز فــقـال : { وَالْــفَــجْـرِ *
وَلَـيَــالٍ عَـشْـرٍ } (الـفـجـر  ٢:١)
وإن كـانت إرادة الـله (عز وجل)
قـد اقـتــضت عـدم الـتــمـكن من
ـمـلـكـة ـقـيـمـ بـا احلج لـغـيـر ا
العربية السعودية  فإننا نؤكد

واألشـهـر احلرم أربـعـة أشـهر
مـنهـا ثالثـة مـتـتـابـعة  وهي ذو
الـــقــعـــدة وذو احلــجـــة واحملــرم

ومنها شهر منفرد هو رجب. 
وفـي هــــذه األشــــهــــر احلـــرم
وحتـديدًا في شـهر ذي احلـجة
تـــطــالـــعـــنـــا الــلـــيـــالي الـــعـــشــر
ـبـاركـات الـتي وصـفـهـا الـقـرآن ا
ــعــلــــــومــات الــكــر بــاأليــام ا
فـقـال ســبـحـانه : { لِــيَـشْـهَـدُوا
مَـنَافِعَ لَهُمْ وَيَـذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
فِي أَيَّــامٍ مَــعْــلُـــومَــاتٍ عَــلَى مَــا
رَزَقَــهُمْ مِنْ بَــهِـــيــمَــةِ الْــأَنْــعَــامِ

حتــدث الـقــرآن الــكـر عن
األشـــهـــر احلـــرم حـــيث يـــقـــول

احلق سبحانه : 
{إِنَّ عِـــدَّةَ الــشُّـــهُـــورِ عِـــنْــدَ
الـــلَّهِ اثْـــنَـــا عَـــشَــرَ شَـــهْـــرًا فِي
كِـــــــتَـــــــابِ الـــــــلَّهِ يَـــــــوْمَ خَـــــــلَقَ
الـــسَّــــمَـــاوَاتِ وَالْـــأَرْضَ مِـــنْـــهَـــا
أَرْبَــــــعَـــــة حُــــــرُم ذَلِكَ الــــــدِّينُ
الْــقَــيِّمُ فَــلَـــا تَــظْــلِــمُــوا فِــيــهِنَّ
َ أَنْفُـسَـكُمْ وَقَـاتِـلُوا الْـمُـشْـرِكِ
كَـافَّـةً كَـمَـا يُـقَـاتِـلُـونَـكُمْ كَـافَّـةً
{ َ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِ
(التوبة : ٣٦)
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ــانـــا واحــتـــســابــا من صـــامه إ
ــاضــيــة فــإنه يــكــفــر الــســنــة ا
والـسـنـة الـبـاقـيـة  حـيث يـقول
نبينا (صلى الله عليه وسلم) :
«صِــيَــامُ يَـــوْمِ عَــرَفَـــةَ أَحْــتَــسِبُ
عَلَى الـلَّهِ أَنْ يُكَـفِّرَ الـسَّنَـةَ الَّتِي
قَــبْــلَـهُ وَالــسَّـــنَــةَ الَّــتِـي بَــعْــدَهُ »

(رواه مسلم) .
وفــــيـه يــــوم الــــنــــحــــر يــــوم
األضحية التي هي سنة نبينا
(صـــــلى الـــــله عـــــلــــيـه وســــلم)
وأبــــيـــــنــــا إبـــــراهــــيم (عـــــلــــيه
الــسالم)  وفــيــهــا يــقــول : « مَـا
عَـــــــمِلَ آدَمِـىّ مِـنْ عَــــــمَـلٍ يَــــــوْمَ
الـــنَّــــحْــــرِ أَحَبَّ إِلَـى الـــلَّـهِ (عـــز
وجـل) مِنْ إِهْـــرَاقِ الـــدَّمِ  إِنَّـــهَــا
لَـتَـأْتِى يَـوْمَ الْـقِـيَـامَـةِ بِـقُـرُونِـهَـا
وَأَشْـعَـارِهَــا وَأَظْالَفِـهَـا وَإِنَّ الـدَّمَ
لَـيَـقَعُ مِنَ الــلَّهِ بِـمَــكَـانٍ قَـبْلَ أَنْ
يَــقَعَ مِنَ األَرْضِ فَــطِــيـبُــوا بِــهَـا

نَفْسًا » (س الترمذي).

ـســتــغـيـث  وحتـمل الــلـهــفــان ا
بـشـدة ذراعـيك مع الـضـعـيف ;
فــهــذا كــله صــدقــة مــنك عــلى

نفسك».
 عــــــــــلـى أن الــــــــــتــــــــــوسـع في
الـــــصـــــدقـــــات أولى فـي أوقــــات
الـنوائب واألزمـات يـقول نـبيـنا
(صــــلـى الــــله عــــلـــــيه وســــلم) :
«حَــصِّــنُــوا أَمْــوَالَــكُمْ بِــالــزَّكَــاةِ 
وَدَاوُوا مَــرْضَـــاكُمْ بِــالـــصَّــدَقَــةِ 
وَأَعِـدُّوا لِلْـبَالءِ الدُّعَـاء» ويقول
(صـلى الـله عــلـيه وسـلم) : «مَـا
مِنْ يَــوْمٍ يُـصـبِحُ الـعِـبـادُ فِـيهِ إِلَّـا
مَــــلَــــكَــــانِ يَــــنْــــزِالنِ فَــــيَــــقُــــولُ
أَحَــدُهُـمَــا: الـلَّــهُمَّ أَعْطِ مُـنْــفِـقًـا
خَــلَــفًــا وَيَــقُــولُ اآلخَــرُ: الــلَّــهُمَّ
أَعْطِ مُــمْــسِــكًــا تَــلَــفًــا» (مــتــفق

عَلَيْهِ) .
وفي عـشـر ذي احلجـة يأتي
يـوم عـظــيم  خـيـر يــوم طـلـعت
فـيه الــشـمس  وهـو يـوم عـرفـة

عــلى أمــور : مــنـــهــا أنه من كــان
قــد نـوى احلج فـحــبـسه الـعـذر
فــله كــامل األجــر إن شــاء الــله
يـقـول نـبيـنـا (صـلى الـله عـليه
وســلـم) : «إذا مــرض الـــعـــبــد أو
ســـافــــر كـــتـب له مـــثـل مـــا كـــان
يـــعـــمل مـــقـــيـــمًـــا صـــحـــيـــحًـــا»

(صحيح البخاري). 
سلم أن يغتنم كما أن على ا
مـا أتيح له من أبـواب اخلير في
هـــذه الـــعـــشـــر من اإلكـــثـــار من
الــصـيــام وقـيــام الــلـيل والــذكـر
وتالوة الـقـرآن وإطـعـام الـطـعام
واحلـــــــرص عـــــــلـى شـــــــعـــــــيــــــرة
األضــــحــــيــــة وصــــلــــة األرحـــام
واإلكــثـار من الــصـدقــات  وقـد
ســئل نـبـيــنـا (صـلى الــله عـلـيه
وســــلم) من أيـن لــــنــــا صــــدقـــة
نـتــصـدق بـهـا كل يـوم ? فـقـال :
«إن أبـــواب اخلــــيـــر لـــكــــثـــيـــرة:
التـسبـيح والتـحمـيد والـتكـبير
ــعـروف  والــتـهــلـيل  واألمــر بـا
ــنــكـــر  وتــمــيط والــنــهي عـن ا
األذى عـن الـــطـــريق  وتـــســـمع
األصـم  وتــــــهـــــــدي األعـــــــمى 
ـسـتـدل عـلى حـاجته  وتـدل ا
وتـــســـعى بـــشــــدة ســـاقـــيك مع
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 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë√ ¡«d‡‡‡‡‡IH « W‡‡‡½U‡‡‡‡‡‡Ž≈Ë v‡‡‡‡{d*« Ãö‡‡‡‡‡‡Ž ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë√ ¡«d‡‡‡‡‡IH « W‡‡‡½U‡‡‡‡‡‡Ž≈Ë v‡‡‡‡{d*« Ãö‡‡‡‡‡‡Ž ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë√ ¡«d‡‡‡‡‡IH « W‡‡‡½U‡‡‡‡‡‡Ž≈Ë v‡‡‡‡{d*« Ãö‡‡‡‡‡‡Ž ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë√ ¡«d‡‡‡‡‡IH « W‡‡‡½U‡‡‡‡‡‡Ž≈Ë v‡‡‡‡{d*« Ãö‡‡‡‡‡‡Ž ‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ë√ ¡«d‡‡‡‡‡IH « W‡‡‡½U‡‡‡‡‡‡Ž≈Ë v‡‡‡‡{d*« Ãö‡‡‡‡‡‡Ž

فـي ظـل تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات
جــــائـــحـــة (كــــورونـــا) عـــلى
جـــمـــيع دول الـــعــالـم قــررت
السـلـطات الـسـعوديـة قـصر
احلـج هـــــــذا الــــــعـــــــام عـــــــلى
ــقــيــمــ داخــلــهــا  وعــدم ا
الـسمـاح ألداء الفريـضة من
مـلكـة على أن يـكون خـارج ا
احلجاج في حدود ١٠ آالف
حــاج  وعـــلـــيه لم يـــتـــمــكن
ـمــلـكـة احلــجـاج من خــارج ا
من أداء الـــــفــــريــــضــــة هــــذا
الــعــام ويــســتــحب  لــكل من
قـــد نـــوى احلج اإلكـــثـــار من
الـــصـــدقـــة عـــلى الـــفـــقـــراء

واحملتاج .

∫ n‡‡‡‡‡‡‡‡K*« b‡‡‡‡‡‡‡‡Ž√
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»«u¦ « UN  nŽUC¹ …bA « bMŽ W b‡‡‡‡B « ∫WFLł Æœ
wŽd‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ý V‡‡‡‡‡‡ł«Ë »d‡‡‡‡‡‡‡‡‡J « Z¹d‡‡‡‡‡Hð ∫ Âö‡‡‡‡Ž Æœ

ÂU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡F « «c‡‡‡‡‡‡‡¼ Z‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡(«  U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IHMÐ v‡‡‡‡‡‡‡‡ÂU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡F « «c‡‡‡‡‡‡‡¼ Z‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡(«  U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IHMÐ v‡‡‡‡‡‡‡‡ÂU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡F « «c‡‡‡‡‡‡‡¼ Z‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡(«  U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IHMÐ v‡‡‡‡‡‡‡‡ÂU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡F « «c‡‡‡‡‡‡‡¼ Z‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡(«  U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IHMÐ v‡‡‡‡‡‡‡‡ÂU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡F « «c‡‡‡‡‡‡‡¼ Z‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡(«  U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IHMÐ v‡‡‡‡‡‡‡‡

اإلسالمـيــة في ظل تــفــشي جـائــحـة
ــيًــا وتــزايــد "كــورونــا" وانــتــشــاره عــا
ـصــابــ به مــشــيـرًا إلى أن أعــداد ا

القرار جتنب تعطيل الُّسك كلية.
هـل مـســاعــدة الــفـقــراء أولى من
نـافـلة احلج? ومـا األفـضل بـالـنـسـبة
لألغنياء: هل هو حج التطوع وعمرة
ساك التطـوع أو كفايـة الفقـراء وا
ـــرضـى  وســد واحملــتـــاجـــ وعالج ا
ديون الـغـارم وغـيـر ذلك من وجوه
تـفريج كرب الـناس وتخـفيف آالمهم
وســد حـــاجــاتــهم وذلـك في ظل مــا
ــــســـلــــمــــون من ظـــروف يــــعـــيــــشه ا

اقتصادية صعبة?  
أكــد د. شــوقي عـالم - مــفــتي
اجلمـهورية -  أن هذا الـعصر الذي

كــــثــــرت فــــيه الــــفــــاقــــات واشــــتـــدت
احلـاجات وضعف فيـها اقتصـاد كثير
من الـــبالد اإلسالمـــيـــة نـــفـــتـي بــأن
كـفـايــة الـفـقـراء واحملــتـاجـ وعالج
ـرضى وسد ديون الـغارم وغـيرها ا
من وجــوه تـفــريج كـرب الــنـاس وسـد
حاجـاتـهم مـقـدَّمة عـلى نـافـلة احلج
والــعـــمــرة بـال خالف وأكـــثــر ثـــوابًــا
منـها وأقـرب قبـوالً عنـد الله تـعالى
وهــذا هـو الــذي دلت عـلــيه نـصـوص
الكـتـاب والسـنـة واتفق عـلـيه علـماء
ـتبـوعة وأنه يجب األمة ومذاهـبها ا
سلـم القـيام بفرض على أغنيـاء ا
كــفــايــة دفع الــفــاقــات عن أصــحــاب
احلـاجـات واالشـتـغـال بـذلك مـقـدَّم
قـطـعًـا عـلى االشـتـغـال بـنـافلـة احلج

إن هـنـاك سـؤاالً يـطـرح نـفـسه
في ظل تداعـيـات فيـروس كـورونا
الــسـلــبــيـة وآثــاره الـضــارة  أيـهــمـا
أولى شرًعـا.. نافـلـة احلج والعـمرة
ــــرضـى وإعــــانــــة أم مـــــســــاعـــــدة ا
احملـتـاجـ بـنـفقـات فـريـضـة هذا
العـام? وأيهـمـا يتـقدم عـلى اآلخر
ــمــلــكـــة الــعــربــيــة في ظل قـــرار ا
الـسـعـودية بـقـصـر أداء الفـريـضة
مـلكـة.. بإجـماع قـيمـ بـا عـلى ا
أهل الـــعــلـم الــشـــرعي د.مـــحـــمــد
مـخـتــار جـمـعــة - وزيـر األوقـاف -
ود. شـــــــــــوقـي عـالم - مـــــــــــفــــــــــتـي
اجلـمهـورية-  وفي دراسـة فقـهية
ـــرضى وإعـــانــة لألزهـــر أن عالج ا
احملـتاج والـفقراء أولى بـنفقات

احلج هذا العام.
دعا د. مـحمـد مـخـتار جـمـعة
وزيـــر األوقــاف كل من نـــوى احلج
ــــبـــادرة والــــعــــمـــرة هــــذا الــــعـــام بــــا
بــالــتـصــدق بــقـيــمـة احلـج والـعــمـرة
رضى ومـسـاعدة احملـتـاج لـعالج ا
مــؤكـدًا أنه في هــذه احلـالــة يـحـصل
اإلنــــســـان عـــلـى األجـــر مــــرتـــ لـــو
صــدقت الـنـيـة مع الـله وأن من فـرج
عن إنـسان كـربـة فـرج الـله عـنه كـربة
مـن كــرب يـــوم الــقـــيـــامــة الفـــتًــا أن
الـصـدقــة في أوقـات الـشـدة واألوبـئـة

يضاعف لها الثواب.
ملكة العربية السعودية إن قرار ا
بـقصـر احلج هـذا العـام جاء مـتسـقًا
مـع الـــواقع ومـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة
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والـعـمـرة والـقــائم بـفـرض الـكـفـايـة
; أكثر ثـوابًا من الـقائم بفـرض الع
ألنـه ســاع فـي رفع اإلثم عـن جــمـــيع
األمـة بل نص جـمـاعة من الـفـقـهاء
واسـاةُ في حالة عـلى أنه إذا تعـينت ا
اجملـاعـة وازديـاد احلـاجة عـلـى مـريد
حـج الــفـــريـــضــة فـــإنه يـــجب عـــلــيه
ـهـا عـلى احلج; لالتـفـاق عـلى تـقـد
ـواسـاة حـيـنـئـذٍ عـلى الـفـور وجـوب ا
بخالف احلج الـذي اختلف في كونه

واجبًا على الفور أو التراخي.
وال يـــجـــوز لـــلـــواجــديـن إهـــمــالُ
ـــعــــوزين حتت مـــبــــرر اإلكـــثـــار من ا
الــنـوافـل والـطــاعـات; فــإنه ال يــجـوز
ستحبات ترك الواجبات لتحصيل ا
وال يـــســـوغ الـــتــشـــاغل بـــالـــعـــبــادات
الـقـاصـرة ذات الـنـفـع اخلـاص وبذل
األوقات واألمـوال فـيهـا على حـساب
ــتــعــديــة ذات الــقــيــام بــالــعــبــادات ا
ــصـــلــحـــة الــعـــامـــة وعــلى مـــريــد ا
التـطـوع بـاحلج والـعـمـرة السـعيُ في
بـذل مـاله في كـفـايـة الـفـقـراء وسـد
ـــســاكـــ وقــضـــاء ديــون حـــاجــات ا

الغارم معًا.
وجه الشـيخ خالـد اجلندي -
عـضــو اجملــلس األعــلى لـلــشــئـون
اإلسالمـــيـــة-  رســـالــــة إلى كل من
يـــرغــبــون في أداء فـــريــضــة احلج أو
الــعـمــرة بــأن يــخـرجــوا أمــوال هـذه
الفـريضـة كصـدقات عـلى احملـتاج
والــفـقــراء مــؤكـدًا أن هــنـاك فــقـراء
ومـحتـاج ومـرضى يحـتاجـون مد
يـــد الــعـــون لــهـم في ظل الـــظــروف
الــتي يــشــهــدهــا الـعــالم مـن تـفــشي

ستجد. فيروس كورونا ا
ـركـز األزهـر وفي دراســة فـقـهـيــة 

لــلــفـتــوى اإللــكـتــرونـيــة حــول حـكم
الـــتـــبــــرع بـــأمـــوال احلـج والـــعـــمـــرة
ــتـــضــررين من أزمــتي لــلــمــرضى وا

السيول وكورونا.
أكـــدت الـــدراســـة أن هـــنـــاك أدلــة
كـــثــيــرة عــلـى عِــظَم مـــكــانــة مُــداواة
ـرضى وإطـعـام اجلـوعى ومُـعـاونـة ا
ُــحـتــاجــ في اإلسـالم وهي أكــثـر ا
من أن تُـــحـــصى مـــنـــهــا قـــول احلق
ســبــحــانه: {مَـــثَلُ الَّــذِينَ يُــنــفِــقُــونَ
أَمْـوَالَـهُمْ فِي سَـبِـيلِ الـلَّهِ كَـمَـثَـلِ حَـبَّةٍ
أَنْـبَــتَتْ سَـبْـعَ سَـنَــابِلَ فِي كُل سُــنْـبُــلَـةٍ
مـائَةُ حَـبَّةٍ وَالـلَّهُ يُضَـاعِفُ لِمَن يَـشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِع عَلِيم}(البقرة : ٢٦١) 
وقــوله :{وَمَــا أَنــفَـــقْــتُم مِّن شَيْءٍ
{ َ فَــهُـوَ يُــخْـلِـفُهُ وَهُــوَ خَـيْــرُ الـرَّازِقِـ

(سبأ : ٣٩).
وقـول سـيدنـا رسـول الـله [ «وما
من يوم يصبح الـعباد فيه إال ملكان
ينزالن فيـقول أحدهما: اللهم أعطِ
مـنـفـقًـا خـلفـا ويـقـول اآلخـر: الـلهم
ــــســـكًــــا تــــلـــفــــا» (صـــحــــيح أعطِ 

البخاري).
سلم سلم أخـو ا وكذا قـوله[ «ا
ال يـظـلـمه وال يُـسـلمه ومـن كان في
حـاجــة أخـيه; كـان الــله في حـاجـته

ومن فـرج عن مـسـلم كُـربـة; فـرج الله
عـنه بهـا كُـربة من كُـرب يوم الـقيـامة
ومن سـتــر مـســلـمًـا; ســتـره الــله يـوم

القيامة» (متفق عليه).
وأشــارت إلـى أنه ال يـــخــفـى عــلى
أحـــد مــــا خـــلــــفه فـــيــــروس كـــورونـــا
ـستجـد ووباؤه من أزمات وتـداعيات ا
طـالت جـمـيع دول الـعـالم وتـأثـر بـها
ـسـتـويـات كافـة ديـنـية األفـراد على ا
كـانـت أو اجــتـمــاعــيــة أو عــلــمــيـة أو
اقــتـصـاديـة أو ثـقـافــيـة أو سـيـاسـيـة

وأمنية.
إن احلـج ركن مــــــفـــــــروض عــــــلى
ـسـلـمـ في الـعُـمـر ـسـتـطـيع مـن ا ا
مـرة; لــقــوله ســبــحــانه: { فِــيهِ آيَـات
بَـيـنَات مَّـقَـامُ إِبْرَاهِـيمَ وََمن دَخَـلَهُ كَانَ
آمِـناً وَلِلَّـهِ عَلَى النَّـاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ
اسْـتَـطَــاعَ إِلَـيْهِ سَـبِـيـالً وَمَن كَـفَـرَ فَـإِنَّ
َ } (آل الــــلَّهَ غَــــنِـيٌّ عَنِ الــــعَــــالَــــمِــــ
عـمـران:٩٧) وهــو أحـد أركـان خـمـسـة

بُني عليها اإلسالم .
والعُمرة قـرينة احلج فمع إجماع
الـفقهـاء على مـشروعـيتهـا وفضـلها;
فـقـد اخـتلـفـوا: هل هي مـسـتـحـبة أم
واجـبـة; لألدلـة الـواردة بشـأنـهـا; فعن
ؤمـنـ عـائشـة رضي الـله عـنـها أم ا

د . سامى الشريف الشيخ خالد اجلندى
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ياء محمود د .  د . جمال رجب سيدبى

قـالت: قـلت : يــا رسـول الـله [ عـلى
الــنـســاء جـهــاد? قــال: نـعم عــلــيـهن
جــهـاد ال قـتـال فــيه احلج والـعُـمـرة»

(س ابن ماجة).
وعن ابن عمر (رضي الله عنهما)
قــال: «لــيس أحــد إال وعــلــيـه حــجـة
وعـمـرة» وقـال ابن عـبـاس (رضي الـله
عـنـهـمـا): «إنـهـا لـقـريـنـتـهـا في كـتـاب
الـله   {وَأَتِــمُّـوا احلَجَّ وَالْـعُـمْـرَةَ لِـلَّه}

البقرة: ١٩٦) (صحيح البخاري). ِ)
وأوضـــحت الـــدراســة أنـه مع هــذا
الـفضل الـعظـيم لـلحج والـعمـرة فإن
ـــرضى ـــعـــدوم وإنـــقـــاذ ا إكــــســـاب ا
وإطـــعــام اجلـــوعى فـي زمــان الـــوبــاء
والفاقة أولى وأفضل من حج النافلة
وعــمــرتــهـــا; فــلــلــنـــوازل أحــكــامــهــا
وألزمـنة احلوائج في شـريعة اإلسالم
تـفـقه يـنــاسـبـهـا; سـيّــمـا إذا تـعـطـلت
التحركات من بلد آلخر بسبب خوف
انتشار الوباء كما هو احلال اآلن في
ظـل خـوف انــتــشــار فـيــروس كــورونـا
لـيس في بالد احلـرمـ فـحـسب; بل

في مختلف بالد العالم.
وال يــخـــفـى أيــضًـــا مـــا خـــلَّــفـــته
تـدابـيــر مُـواجـهــة هـذا الـوبــاء كـمـنع
الـتـجـمـعــات وحـظـر الـتـحـركـات من

إضـــعـــاف دخــول كـــثــيـــر من األفــراد
واألســر األمـر الــذي أدى إلـى ازديـاد
حـاجتـها وفاقـتهـا فضال عـما يُـعانيه
الـــعــــالم أجـــمع من حـــاجـــة مـــاســـة
ُــــعـــدات لـــلــــمــــزيـــد مـن األدويـــة وا

واألدوات واألجهزة الطبية.
وهي ال شـك أمــور تــدعــو الــنـاس
جـمــيـعًــا إلى االصــطـفــاف الــوطـني
واالجــتـمـاعـي وحتـتم عــلى كل قـادر
ــاله أخـاه في اإلنـسـانـيـة أن يـعـ 
سـلمـ بشـكل خاص وتُوجب عـلى ا
أن يـــــجـــــعـــــلـــــوا أمــــــوال زكـــــواتـــــهم
وصــدقــاتـهـم ونـفــقــات حــجــهم هـذا
ــصـارف الــعــام وعــمـرتــهم في هــذه ا

ُلحة. الضرورية ا
يــــوضح د / ســــامي الــــشـــريف
األسـتـاذ بـكـلـيـة اإلعالم جـامـعـة
مــصــر احلـديــثـة أن تـعــلـيق  احلج
هـــذا الـــعــام قـــد حـــدث من قـــبل في
رة ة فـهـذه ليـست ا الـعـصور الـقـد
األولـى الـتي يـعــلق فـيـهــا احلج عـبـر
التاريخ وذلك ألسبـاب متعددة منها
احلــــــروب والـــــصــــــراعـــــات وكــــــذلك
ـرة األولى الـتي األمـراض ولـكـنـهـا ا
يـــعــــلق فــــيـــهــــا احلج فـي الـــعــــصـــر
احلـديث  فاحلكـم الشرعي أن احلج

أحــد أصــول وأركـان الــعـبــادات وأحـد
الفروض اخلمسة .

ـســلـمــ في مــصـر وكـثــيـر مـن ا
والـعـالم الـعـربي واإلسالمي يـقـبـلون
عــلى أداء الــفــريــضــة أكـثــر مـن مـرة
تـتاليـة شرعًـا ليست وهذه احلـجج ا
فـــرضًــا وعـــلــيـــهم فـي ظل جــائـــحــة
كــورونـا ومـا ألم بـالــعـالم من أخـطـار
نتج عـنها أعداد هـائلة من اإلصابات
والـــوفــيـــات وأســر فـــقــدوا عــائـــلــهم
الوحـيد وأناس فقـدوا وظائفهم وما
تتـعـرض له الدول الـغـنيـة والـفقـيرة
عـلى حد سـواء من ضعف اإلمـكانات
ـعـدات والــعـوز لألجــهـزة الـطــبـيــة وا
رض واألدوية التي تقي البشر هذا ا

وتبعاته السيئة.
واجب ديني 

ونـــــتــــــيـــــجـــــة لــــــهـــــذه األزمـــــات
االقـتصادية والـصحية الـتي تمر بها
كـل الـبالد فــإن تــخــصـيص نــفــقـات
ن سـبق احلج هــذا الــعـام - خــاصــة 
ــسـاعـدة لــهم احلج مـرات عــديـدة - 
الـفـقـراء يـعـد واجـبًـا ديـنـيًّـا وعلـيـهم
الـــــتـــــبـــــرع بـــــجـــــزء مـن أمـــــوالـــــهم
لـلــمـسـتــشـفــيـات ومــسـاعـدة األرامل
واأليتام الذين فقدوا ذويهم في هذه
األمـــراض  كــذلك الـــتــبـــرع لــلــدول
الـفقـيـرة الـتي ال تـستـطـيع أن تـنفق
صاب بها كل ذلك من على عالج ا
أعــمــال الـبــر ألنه يــســتـثــمــر أمـواله
الـتـي كـان ســيــنــفـقــهــا في احلج في
أعـمال اخلـيـر وأعمـال الـبر والـدولة
ن ــصــريـة اآلن فـي أمس احلــاجـة  ا
ــــــســــــاعـــــدة ـــــد يــــــد الــــــعــــــون وا
ـؤسـسات الـطـبـية للـمـسـتـشفـيـات وا
والـــفـــقـــراء الــذين أصـــابـــهم الـــعــوز
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وفـــقـــدوا وظـــائـــفـــهـم بـــســـبب تـــلك
اجلـائـحـة ويـرى أن ذلك سـيـكـون له
األجـــر والــــرضـــا من الــــله والـــرضـــا
والـــدعــــاء من احملــــتــــاجـــ الــــذين

ساعدات عوزهم . ستسد تلك ا
دور اإلعالم

  أمـا عـن دور اإلعالم في تــنـمــيـة
الوعي بأهمية فعل اخليرات فينبغي
على جميع وسائل اإلعالم استضافة
الـعــلــمـاء الــثــقــات الـذين يــحــظـون
ــشــاهـدين بـشــعــبـيــة كــبـيــرة لـدى ا
لـتوضـيح دور التـعـاون وقت الشـدائد
ومـنـهــا إنـفـاق أمـوال احلـج في مـنـافـذ
تعددة وأهمها اجملال الطبي . اخلير ا

احملن والشدائد
ـــيــاء مـــحــمــود - وتــشـــيــر د/ 
رئـيس إذاعــة صـوت الـعـرب - إلى
أن احلج فــريــضـــة عــلى كـل مــســلم
وركن مـن أركــان اإلسـالم اخلـــمـــســة
كــلـــنــا يــعـــلم ذلك ولـــكن وقت احملن
والـشــدائـد يـنـبــغي عـلى كل من نـوى
احلج ووفــــــر األمــــــوال لــــــذلـك  ولم
يــــتـــمــــكن مـن احلج هــــذا الـــعـــام أن
يـتـصـدق بأمـواله فـإن الـله سـيـتـقبل
مـــنـه تـــلك الـــنـــيـــة  ويــــثـــيـــبه عـــلى

التصدق .
 وعـلــيه أن يـشـارك إلنــقـاذ وطـنه
ـسـاعـدة ومد ومـجـتـمـعه من خالل ا
يد الـعون لـلـمؤسـسات الـطـبيـة التي
حتــتــاج لألجــهــزة واألدويـة وكــذلك
لبـناء مستشـفيات جديدة أو مدارس
ومـســاعــدة بـعض الــطالب الـفــقـراء
الــذيـن ال يــســـتـــطــيـــعـــون تــكـــمـــلــة
ــســاعـدة األســر الــتي تــعــلــيــمـهـم و
تـضررت من تـلك اجلائـحة سواء من
فــــقـــدوا وظـــائــــفـــهم أو مـن فـــقـــدوا
عـائـلــهم الـذي يـنـفق عــلـيـهم وربـنـا

أعـلم بـالنـوايـا وسـيـتـقـبل مـنـهم نـية
احلج وأعـمال الـبـر وسـيـنـالـون ثواب

احلج والصدقة .
أمــا عن دور اإلعالم فـي تــوضــيح
أهــمــيــة الــتــعــاون وفــعل اخلــيــر في
الـشدائـد فـيـمكـن لإلعالم حث أفراد
ــســاعــدات اجملـــتــمع عــلى تـــقــد ا
والـتـعـاون فـيـمـا بـيـنـهم في ظـل هذه
األزمة فهناك الكثير من التصرفات
الـتي حتـمل قـدرا من األنـانـيـة وحب
الــــذات والالمــــبـــاالة  وعــــلى رجـــال
الـدين دور كـبـيـر في تـوجـيه اجملـتمع
إلى أهـمـيـة فـعل اخلـيـرات والـتـعـاون

وقت األزمات.
فــنــحن نــحــتــاج إلى الــقــدوة في
ـســجـد.. ــدرســة وفي الـبــيت وفي ا ا
ن يوجه ويرشد إلى الطريق نحتاج 

القو بالفعل أكثر من القول .
إنفاق مصارف احلج 
فى غير احلج

 يقول د/جمال رجب سيدبي
- نــائب رئـيس جـامــعـة الـسـويس
بــالـــســويس ســـابــقًــا - : حــيـــنــمــا
نتناول مـوضوع إنفاق مصارف احلج
في غـيـر احلج فـنـحن نـقـصد بـذلك
حج الـتـطـوع ولـيس حج الـفـريـضـة 
فـحج الفريـضة يؤجل للـعام القادم 
أمــا حج الــتــطــوع فــاألفـضـل إنــفـاق
مــــصـــــارفه في ســـــبــــيل الـــــله  بــــأن
ــتـطــوع بـجـزء من يـتــصـدق احلـاج ا
مـاله ألن الــصــدقـة ثــوابـهــا عــظـيم
وجـزاؤهـا مـضاعف ال سـيـمـا في أيام
ـر بـهـا الـعالـم كله اجلـائـحة الـتي 
ن فهـناك من تـعطـلت أعمـالهم - 
يـــعـــمـــلـــون بـــاألجـــرة الـــيـــومـــيـــة –
وأصـبــحـوا ال يــجـدون قـوت يــومـهم
ــسـتــشــفــيــات الـتي وهــنـاك أيــضًــا ا

حتــتـاج إلى صـدقـات إلنــفـاقـهـا عـلى
البس الواقية رضى وشراء ا عالج ا
ــهــتــهم لألطــبــاء أثــنــاء قــيــامــهم 

رضى . العظيمة جتاه ا
يــقـول تــبــارك وتـعــالى في كــتـابه
العزيز {مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَـابِلَ فِي كُل سُنْبُلَةٍ مـائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ
يُـــضَـــاعِـفُ لِـــمَن يَـــشَــــاءُ وَالـــلَّهُ وَاسِع

عَلِيم}(البقرة : ٢٦١) 
وقــد ربط الـــله - عــز وجل - بــ
اإلنـفــاق في سـبـيل الــله والـفالح في
قـوله تـعالى : { وَالَّـذِينَ تَـبَـوَّءُوا الدَّارَ
َـــانَ مِن قَــبْـــلِـــهِمْ يُـــحِـــبُّــونَ مَنْ وَاإلِ
هَـــــاجَـــــرَ إِلَـــــيْـــــهِمْ وَالَ يَـــــجِـــــدُونَ فِي
صُـدُورِهِمْ حَـاجَـةً ممَّـا أُوتُـوا وَيُـؤْثِرُونَ
عَلَى أَنـفُسِـهِمْ وَلَوْ كَـانَ بِهِمْ خَـصَاصَة
وَمَن يُـــوقَ شُـحَّ نَـــفْـــسِهِ فَـــأُوْلَـــئِكَ هُمُ

ُفْلِحُونَ } (احلشر: ٩) ا
فــثـــواب الــصـــدقــة عــظـــيم وهــو
أعـظم في هــذه الـظــروف الـصــعـبـة 
ـتــصـدق لــقـمـة في فـعــنـدمـا يــضع ا
بطن جائع خير له عند الله من حج

التطوع وأعظم ثوابًا.
فــنـــحن في ظل جــائـــحــة تــضــرر
ـواجـهـتهـا البـد من مـنـهـا الـكـثـيـر و
ـــنـــظــمـــات األهـــلـــيــة مع تـــضــافـــر ا
ــنـظـمـات احلـكـومــيـة جـمـيع فـئـات ا
اجملـتمع- كل عـلى قـدر استـطـاعته -
ولـــو بــوجـــبـــة طـــعـــام واحـــدة جلــاره
احملتـاج حتى تـمر األزمة وال نـنسى
جهود وزارة األوقاف واألزهر الشريف

في مواجهتها.
فـقد خـلفت جـائـحة كـورونا آالف
ـضـارين في الـعـاطلـ عن الـعـمل وا
أقـواتهم الضـرورية كمـا ضاعفت من

عدد الفقراء حول العالم .
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من تراث منبر اإلسالم : 

ورجوت من رب الســـــما البركات  ناجيت ربي رافعــًا دعـــــــواتي

يا رب سامحني وبارك خطوتي           عفـوًا فقـــــــد أثقلـت بالنــزوات

عبد جهـــــــــــول الزم الـــزالت ســــــــــيء لكل إثم واقـــع  وأنا ا

أنت اجمليــــــب مفــــرج الكـربات يا رب فاغفــــــر لي ذنوبي كلهـا

إن الدعــاء يجنـــــب الويــالت وأنا الذي أدعو السـميع بعفـوه

أدعو إليك بخالــص الدعـوات يا رب وعدك في الكتاب محقـق     

وام عليَّ بروضـــــــة اجلنـات فأجب دعــــــــائي منة وتكرمـــًًا

حتـــــظَ بأنس وافر النفحــــات فاذكر إلهــــك يا أخي واجلأ لــه

واتل الدعاء بأصدق الكلمـــات  وارفع أكفـــك للمهيمن ضارعًــا

واشكر له واذكره في اخللــوات واطلب رضا الرحمن واعشق فرضه

حتيي القلـــوب وتبعد األزمـــات واحفظ من الذكر احلكيم وصيـة

واحمل إليه تشـــــوقًا قبـــــالتي  وزر احلبيـــب بقلــب عبد خاشــع

الله أكبــر فــــــــاز بالقربــات  من سار في هذا الطــــريق موفقًـا
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ورجوت من رب الســـــما البركات  ناجيت ربي رافعــًا دعـــــــواتي

يا رب سامحني وبارك خطوتي           عفـوًا فقـــــــد أثقلـت بالنــزوات

عبد جهـــــــــــول الزم الـــزالت ســــــــــيء لكل إثم واقـــع  وأنا ا

أنت اجمليــــــب مفــــرج الكـربات يا رب فاغفــــــر لي ذنوبي كلهـا

إن الدعــاء يجنـــــب الويــالت وأنا الذي أدعو السـميع بعفـوه

أدعو إليك بخالــص الدعـوات يا رب وعدك في الكتاب محقـق     

وام عليَّ بروضـــــــة اجلنـات فأجب دعــــــــائي منة وتكرمـــًًا

حتـــــظَ بأنس وافر النفحــــات فاذكر إلهــــك يا أخي واجلأ لــه

واتل الدعاء بأصدق الكلمـــات  وارفع أكفـــك للمهيمن ضارعًــا

واشكر له واذكره في اخللــوات واطلب رضا الرحمن واعشق فرضه

حتيي القلـــوب وتبعد األزمـــات واحفظ من الذكر احلكيم وصيـة

واحمل إليه تشـــــوقًا قبـــــالتي  وزر احلبيـــب بقلــب عبد خاشــع

الله أكبــر فــــــــاز بالقربــات  من سار في هذا الطــــريق موفقًـا

ورجوت من رب الســـــما البركات  ناجيت ربي رافعــًا دعـــــــواتي

يا رب سامحني وبارك خطوتي           عفـوًا فقـــــــد أثقلـت بالنــزوات

عبد جهـــــــــــول الزم الـــزالت ســــــــــيء لكل إثم واقـــع  وأنا ا

أنت اجمليــــــب مفــــرج الكـربات يا رب فاغفــــــر لي ذنوبي كلهـا

إن الدعــاء يجنـــــب الويــالت وأنا الذي أدعو السـميع بعفـوه

أدعو إليك بخالــص الدعـوات يا رب وعدك في الكتاب محقـق     

وام عليَّ بروضـــــــة اجلنـات فأجب دعــــــــائي منة وتكرمـــًًا

حتـــــظَ بأنس وافر النفحــــات فاذكر إلهــــك يا أخي واجلأ لــه

واتل الدعاء بأصدق الكلمـــات  وارفع أكفـــك للمهيمن ضارعًــا

واشكر له واذكره في اخللــوات واطلب رضا الرحمن واعشق فرضه

حتيي القلـــوب وتبعد األزمـــات واحفظ من الذكر احلكيم وصيـة

واحمل إليه تشـــــوقًا قبـــــالتي  وزر احلبيـــب بقلــب عبد خاشــع

الله أكبــر فــــــــاز بالقربــات  من سار في هذا الطــــريق موفقًـا

ورجوت من رب الســـــما البركات  ناجيت ربي رافعــًا دعـــــــواتي

يا رب سامحني وبارك خطوتي           عفـوًا فقـــــــد أثقلـت بالنــزوات

عبد جهـــــــــــول الزم الـــزالت ســــــــــيء لكل إثم واقـــع  وأنا ا

أنت اجمليــــــب مفــــرج الكـربات يا رب فاغفــــــر لي ذنوبي كلهـا

إن الدعــاء يجنـــــب الويــالت وأنا الذي أدعو السـميع بعفـوه

أدعو إليك بخالــص الدعـوات يا رب وعدك في الكتاب محقـق     

وام عليَّ بروضـــــــة اجلنـات فأجب دعــــــــائي منة وتكرمـــًًا

حتـــــظَ بأنس وافر النفحــــات فاذكر إلهــــك يا أخي واجلأ لــه

واتل الدعاء بأصدق الكلمـــات  وارفع أكفـــك للمهيمن ضارعًــا

واشكر له واذكره في اخللــوات واطلب رضا الرحمن واعشق فرضه

حتيي القلـــوب وتبعد األزمـــات واحفظ من الذكر احلكيم وصيـة

واحمل إليه تشـــــوقًا قبـــــالتي  وزر احلبيـــب بقلــب عبد خاشــع

الله أكبــر فــــــــاز بالقربــات  من سار في هذا الطــــريق موفقًـا

ورجوت من رب الســـــما البركات  ناجيت ربي رافعــًا دعـــــــواتي

يا رب سامحني وبارك خطوتي           عفـوًا فقـــــــد أثقلـت بالنــزوات

عبد جهـــــــــــول الزم الـــزالت ســــــــــيء لكل إثم واقـــع  وأنا ا

أنت اجمليــــــب مفــــرج الكـربات يا رب فاغفــــــر لي ذنوبي كلهـا

إن الدعــاء يجنـــــب الويــالت وأنا الذي أدعو السـميع بعفـوه

أدعو إليك بخالــص الدعـوات يا رب وعدك في الكتاب محقـق     

وام عليَّ بروضـــــــة اجلنـات فأجب دعــــــــائي منة وتكرمـــًًا

حتـــــظَ بأنس وافر النفحــــات فاذكر إلهــــك يا أخي واجلأ لــه

واتل الدعاء بأصدق الكلمـــات  وارفع أكفـــك للمهيمن ضارعًــا

واشكر له واذكره في اخللــوات واطلب رضا الرحمن واعشق فرضه

حتيي القلـــوب وتبعد األزمـــات واحفظ من الذكر احلكيم وصيـة

واحمل إليه تشـــــوقًا قبـــــالتي  وزر احلبيـــب بقلــب عبد خاشــع

الله أكبــر فــــــــاز بالقربــات  من سار في هذا الطــــريق موفقًـا
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فيـدلهم النبي عـلى أجر كثيـر هو الذكر
فروضات . عقب الصلوات ا

ثــانـيًـا :  الـصــدقـة مـا أعــظم فـضل
الصدقة على فاعلها  وانظر ماذا تفعل
الـصـدقـة  فـســتـجـد أنـهـا تـفـعل أشـيـاء
كــــثــــيــــرة ألن مـن يــــعــــطـي الــــفــــقــــراء
واحملـتــاجـ  يــعـطـي عـبــاد الـله  ومن
يـعطي عـبـاد الله فـالـله يعـطـيه  وفارق
كبـير ب عطـاء العبد وبـ عطاء الرب
 فعطاء العبـد محدود وعطاء الله غير
مــحـدود  واجلــزاء من جــنـس الـعــمل 
قـال عــمـر بن اخلــطـاب ] «ذكـر لي أن
األعـمـال تـتـبــاهى فـتـقـول الـصـدقـة أنـا
أفضلكم»  وال شك أن الصدقة سبب في
دفع الـــبالء والـــوبـــاء  عن أبي ســـعـــيــد
اخلـدري عن النـبي [ قال : " يـا معـشر
النساء  تصـدقن فإني أريتكن أكثر أهل
النـار " أخرجه اإلمام الـبخاري رقم ٣٠٤
وهـذا احلـديث يفـيـد أن الـصـدقـة تدفع
الــبالء قــبل وقـــوعه  وحــال وقــوعه  إذ

يأتي لطف الله سبحانه وتعالى.
  وعن عـمـر بـن اخلـطـاب ] قـال :
سئل رسول الـله [ أي األعمال أفضل?
قــال : " إدخـالـك الـســرور عــلى مــؤمن 
أشــبــعت جــوعــته  أو كــســوت عــريه  أو

ــنـع عن احلج يــعــمل الــعــقالء حــالــة ا
أشــيــاء كــثــيــرة كــبــدائل عن احلج لــكي
يـأخـذوا أجــرا كـأجـر هـذه الــفـريـضـة أو
أكثر وال حرج عـلى فضل الله  وهذا ما

أتناوله فيما يأتي : 
أوالً :  الـتــسـبـيـح والـذكــر وهـو أجـر
بال نــفــقـة أو تــعب فــمن يــخــتم صالته
بـالذكـر والـتسـبـيح يأخـذ أجـر األغنـياء
الذيـن تصدقـوا وحجوا فـعن أبي هريرة
]  قــال : جــــاء الـــفــقــراء إلى رســول
الـله  [  فـقــالـوا ذهب أهل الـدثـور من
األمــوال بـــالــدرجــات الــعــلـى والــنــعــيم
ـقيم  يـصلـون كـما نـصـلي ويصـومون ا
كـمـا نـصوم ولـهم فـضل أمـوال يـحـجون
بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون ?
ا لو فقال رسول الله [ «أال أحدثكم 
أخـــذ به حلـــقـــتـم من ســـبـــقـــكم ولم
يـدركـكم أحـد بـعـدكم  وكـنـتم خـيـر من
أنـتم ب ظـهـرانـيه إال من عـمل مـثله 
تـسبـحون وحتـمدون وتـكبـرون خلف كل
صـالة ثالثــا وثـالثــ " أخـــرجه اإلمــام
البخاري  وهـذا احلديث الشريف يب
أن اإلسـالم يـــراعي خــــاطـــر الــــفـــقـــراء
ــســاكــ الــذين يــشــتــاقــون إلى أداء وا
فـــريــضـــة احلج واحلــاجـــة تــمــنـــعــهم 

في شـــهـــر ذي احلـــجــة مـن كل عــام
نــتـــذكـــر شــعـــائـــر احلج  وركن اإلسالم
العظيم حيث روي عن عبدالله بن عمر
ابن اخلـطاب - رضي الـله عنـهمـا - قال
: ســمـــعت رســـول الــلـه «يــقـــول : " بــني
اإلسالم عــلى خــمس  شــهـادة أن ال إله
إال الله  وأن مـحمداً رسـول الله  وإقام
الـصـالة  وإيـتـاء الـزكــاة  وحج الـبـيت 
وصوم رمـضـان " مـتـفق عـليه  وال شك
سلم وخواصهم وعوامهم أن عقالء ا
يشتـاقون للطـواف حول البيت احلرام 
ــروة  وزيــارة والــســعـي بــ الــصـــفــا وا
مــديــنـــة رســول الــله واألنس به وبــهــذه
الـشـعـائـر الـديـنيـة الـعـظـيـمـة وأحـيـانا
يـحال بـينـهم وب تأديـة الفـريضة ألي
عـارض  فـيسـعـون جـاهـدين ألخـذ أجر
آخـــر  مع أن مـــنـع اإلنـــســـان عن احلج
رغـماً عـنه يـجـعله يـأخـذ األجـر كامالً 
عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال :
قال رسـول الـله [ «إذا مـرض الـعـبد أو
سافر كـتب له مثل ما كان يعـمل مقيماً
صـحــيـحـاً » أخــرجه اإلمـام الــبـخـاري 
وهـــذا يـــعـــنـي أن اإلنـــســـان إذا كـــان من
عــادته أن يــحج كل عــام كــتب الــله أجـر
احلج كـامالً بـفضـله وكرمه  وأيـضًا في
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الــقـــســـمـــة أولــوا الـــقـــربي والـــيــتـــامي
ـســاكـ فـارزقــوهم مـنه وقــولـوا لـهم وا
قـوال معـروفاً } ( سـورة النـسآء اآلية ٨)
وقال عز من قائل : { وللمطلقات متاع
ـتـقـ } ( سـورة ـعـروف حـقـا عـلى ا بــا
الـــبــقــرة اآليــة ٢٤١) وذلـك ألن خــاطــر
ـــتـــعـــة جـــبــر ـــطـــلــقـــة مـــكـــســـور  وا ا
خلـاطرهـا. وما يحـدث اآلن من ضوائق
مادية ومـرضية حتتم علـينا أن نتلطف
ــال مـع الــنـــاس وجنــبـــر خــاطـــرهم بـــا
ــــســــاعــــدة فــــإن لم يــــكن  والـــعــــون وا
فـبـالـكــلـمـة الـطــيـبـة قـال الــله تـعـالى :
{وإما تـعرضن عـنـهم ابتـغآء رحـمة من
ربك تـرجـوهـا فـقل لـهم قـوال مـيـسورا}

(سورة اإلسراء اآلية ٢٨)
وختامًا أقول:  إن القلـوب لتحن
إلى بـيت الله احلـرام  فإذا منـعنـا بقدر
الــله تـعــالى عن احلـج هـذا الــعــام هـذه
ــبــاركـة الــتـي تــسـكـب فــيــهـا الــرحــلــة ا
الــعـبـرات  وتــتـجـلـى فـيـهــا الـرحـمـات 
وتسـتجـاب فيهـا الدعـوات  وتكـثر فـيها
الـنــفــحـات  ويــرجع أصــحـابــهــا بـذنب
مغفور وسعي مشكور  فإن أبواب اخلير
كـــثــيــرة ومـــفــتــوحــة  فـال حتــزنــوا عن
حــبــســكم عن احلج هــذا الــعــام  فــقــد
جـــــعل الـــــلـه لــــكـم عـــــوضـــــاً  وعــــوض
ـزيـد حـنــيـنـكـم ولـهــفـتـكـم وشـوقـكـم 
األجر والثواب  فأخرجوا األموال التي
كـنتم سـتـنـفقـونـها في احلج هـذا الـعام
إلى الصـالح الـعـام ونفع الـنـاس  أسأل
الــله أن يــردنـــا إلى بــيــته احلــرام  وكل
بيوته في شـتى بقاع األرض  وأن يكتب
لـــنــا حـــجـــا مــبـــرورا  وعـــمال صـــاحلــا
مقبـوالً  وأن يجعلنـا وأهلنا وبالدنا في
أمــنه وأمـــانه ورعــايـــته وعــنـــايــته  وأن
يـحسن عاقـبتـنا في األمور كـلها  وصل
الـلهم وسـلم وبارك عـلى سيـدنا مـحمد
وعــلى آله وصـحــبه وسـلم واحلــمـد لـله

 .... رب العا

في أيـديهـم قال  [ : « اتـقـوا الـنـار ولو
بشق تمرة " متفق عليه  . وليس معنى
أن يتوقف الناس عن احلج أنهم حرموا
ثـوابـه فـهــنـاك أشــيـاء كــثـيــرة لـهــا أجـر
كأجـر احلج أو أكـثـر إذا خلـصت الـنـوايا
احلــســنــة وكــان هــنــاك شــوق حـقــيــقي
للمغفرة والـعمل الصالح قال النبي [
عـــنـــد رجـــوعـه من غـــزوة تـــبـــوك : " إن
ـديـنـة أقـوامـا مـا سـر مـسـيـرا  وال بـا
قـــطـــعـــتم واديـــا إال شـــاركــوكـم األجــر 
ــديـنـة ? قـالــوا: يـا رســول الـله وهـم بـا
ـديـنـة  حـبـسـهم الـعـذر " قــال : وهم بـا
أخــرجه اإلمــام الــبــخــاري . فــحــيــنــمـا
تــصـدق الـنـوايـا يـأتي األجـر كـامالً كـمـا
قال رسول الله « إال شاركوكم األجر » . 

  ثالـثاً :  جبـر اخلواطـر من األمور
الـتي جتـعل اإلنـسان يـأخـذ أجـرا كـأجر
احلج جبـر خاطـر الـفقـراء واحملتـاج
وله أدلـته مـن الكـتـاب والـسـنـة الـنـبـوية
قـــــال الـــــله عـــــز وجـل : { وإذا حـــــضــــر

قضـيت له حاجة " .  رواه الـطبراني في
األوسط . وال ريـب أن إدخــــال الــــســــرور
ــــؤمـن من أفـــــضل األعـــــمــــال  عــــلـى ا
وأعظم الـقربات إلى الـله تعالى قال [
«من أفضل األعمـال إدخال السرور على
ــؤمن  تـــقــضي لـه ديــنــا  تـــقــضي له ا
حاجة  تنفس له كـربة " انظر الترغيب
والتـرهيب . وسمع أحد عـلماء احلديث
بـأن شـخصـاً عـنـده حـديث فـرحل إليه 
فــلـمــا وصل إلـيه وجــده يـســقي كــلـبـا 
فسـلم عليه  فـرد عليه السالم  وواصل
سقى الكلب  فتغـير العالم  فلما أنهى
الرجل سقى الكلب قال له : أوجدت في
نفسك بسبب انـشغالي بالكلب عنك ?!
روي فالن عن فـالن أن الــنــبي [ قــال :
"مـن قـطـع رجـاء مـن ارجتـاه قــطع الــله
رجــاءه يــوم الــقــيـامــة " كــشـف اخلــفـاء
بــرقم ٢٥٧٣ وهـذه األيـام الـصــعـبـة الـتي
تـعــطـلـت فـيــهـا مــصـالـح بـعض الــنـاس
ـــوســرين فـي اجملــتــمع أن يـــجب عــلى ا
ا تـيسر ينظـروا للـفقـراء واحملتاجـ 
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وال بــد لألضـحــيـة من شـروط
لكي تكون األضحية صحيحة: 
 أن تــكــون األضــحــيـة مــســنــة من
جـمـيع األصـنـاف إال الضـأن فـتـجز
ــسـنـة: الــثـنـيــة فـمـا مـنه اجلــذعـة وا
فــوقـهــا فــالـثــني من اإلبـل: مـا  له

خمس سن والثني من البقر: ما 
له سـنتـان. والثني من الـغنم ما  له
سـنـة واجلـذع: مــا  له نـصف سـنـة
ـا دون الـثـني فـال تـصح الـتـضـحــيـة 
ـا دون ـعــز وال  من اإلبل والــبـقــر وا
اجلـذع من الضـأن فعَْن َجـابٍِر - رضي
الـــله عــنه - َقـــاَل : َقــاَل َرُســوُل الــلَِّه -
َصلَّى اللَُّه َعـَلْيِه َوَسلََّم - : ( ال َتْذَبُحوا
ِإال ُمــــِســـنَّـــًة ِإال أَْن َيـــْعـــُســــَر َعـــَلـــْيـــُكْم

َفتَْذَبُحوا َجَذَعةً مِْن الضَّْأنِ). 
ومـنـهـا: أن تكـون األضـحـيـة خـالـية
من الـعــيـوب: فـعن الــبـراء - رضى الـله
عنه - قـال: قام فينـا رسولُ اللَّه - صلى
الـله عـلـيه وسـلـم - فقـال: َأربـع - وأشار
بـأربع أصـابعه- ال جتـوُز في األضاحي:
ـريضـُة الـَبيَُّن الَعـْوَراُء الـَبيَّـن َعَوُرَهـا وا

—UHG « b³Ž bL×  ËdLŽ Æœ

ـا يُـذبـح من بـهـيــمـة األنـعــام تـقـربًـا إلـى الـله - عـز وجل - فـي يـوم عـيـد األضـحـيــة: اسم 
{ األضـحى وأيام الـتشريق الـثالث وهي من شعـائر اإلسالم قـال تعـالى: {فَصَل لِـرَبكَ وَانْحَرْ
(الــكـوثـر:٣) وعن أنس بـن مـالك - رضي الـله عــنه - قـال: (ضَـحَّى الــنـبيُّ - صـلى الــله عـلـيه
ِ فَرَأيتُهُ واضعًا قَدَمَهُ على صفَاحِهِما يُسَمي ويُكَبرُ فَذَبَحهُما بيَدهِ) ِ أملحَ وسلم - بِكَبشَ

«متفق عليه»  وأجمع العلماء على مشروعيتها وذهب جمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة.

W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡O‡×‡{_« t‡‡‡‡‡‡‡I‡  s‡‡‡‡‡
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وذهب بعـض الفـقهـاء إلى الـقول
بتقسـيم األضحية إلى ثالثة أقسام:
ثـلث للـفـقراء وثـلث لإلهـداء وثلث
لإلنـسـان وأهـله وهـذا لـيس بـواجب
ضحي ولـكن القصـد منه أال يجـور ا
عـلى نـصـيب الـفـقـراء وأن يـخصـهم
ولــو بـالـثــلث في أضـحــيـته فـمن زاد
زاده الله فضلًا. فـعندما سأل نبيُّنا -
صــلى الـــله عــلــيه وســلم - الــســيــدةَ
عــائــشــةَ - رضي الــله عــنــهــا - حــ
ذبــحــوا شــاة  فــقــال لــهــا: (مَـا بَــقِيَ
مِـــنْــهَــا?) قــالـت: مَــا بَــقِـيَ مِــنْــهَــا إِالَّ
كَتِـفُـهـا. قَالَ صـلى الـله عـلـيه وسلم:
(بَــقِيَ كُــلُّـــهَــا غَــيْـــر كَــتِــفِـــهَــا) (ســ

الترمذي).
ويـنـبـغي أن يعـلم أصـحـاب اجلدة
والــيــســر أن الـنــعم تــزيــد بــالــشــكـر
وتـزول بــاجلــحــود والــكــفـران حــيث
يقـول نبيـنا - صـلى الله عـليه وسلم
-: (مَا مِنْ يَـوْمٍ يُصْـبِحُ الْعِـبَادُ فِيهِ إِالَّ
مَلَـكَانِ يَنْزِالَنِ فَيَقُـولُ أَحَدُهُمَا اللهمَّ
أَعْطِ مُـنْــفِـقًــا خَـلَــفًـا وَيَــقُـولُ اآلخَـرُ
اللـهمَّ أَعْطِ مُـمْـسِكًـا تَـلَفًـا) (صـحيح
الـبـخـاري) ويـقول (صـلـى اللـه علـيه
وســـلم): (إِنَّ لــله عِــنْـــدَ أَقْــوَامٍ نِــعَــمًــا
يُـقِـرُّهَـا عِـنْـدَهُمْ مَـا كَـانُـوا فِي حَـوَائِجِ
الـنَّـاسِ مَـا لَمْ يَـمَـلُّـوهُمْ فَـإِذَا مَـلَّـوُهُمْ
نَـــــــقَــــــــلَــــــــهَــــــــا مِنْ عِــــــــنْــــــــدِهِـمْ إِلَى

عجم األوسط). غَيْرِهِمْ)(ا

عــلـيـه وسـلـم - األضـحــيــة من أوسع
أبواب الـتـكـافل فـوجه عـنـد احلـاجة
أن يـكــفل الـقــادر غـيـره بــالـصـدقـات
فــعن ســلــمــة بن األكـوع - رضـي الـله
عـنه - قـال: قـال الــنـبي - صـلى الـله
علـيه وسـلم-: (مَنْ ضَـحَّى مِـنْكُمْ فَالَ
يُـصْـبِـحَنَّ بَعْـدَ ثَـالِـثَـةٍ وَبَـقِيَ فِي بَـيْتِهِ
ُـقْـبِلُ مِـنْهُ شَـيْء) فَـلَـمَّـا كَـانَ الـعَـامُ ا
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا
َــاضِي? قَــالَ: (كُـلُــوا وَأَطْـعِــمُـوا عَـامَ ا
وَادَّخِرُوا فَـِإنَّ ذَلِكَ العَامَ كَـانَ بِالنَّاسِ
جَــهْـــد فَـــأَرَدْتُ أَنْ تُــعِـــيـــنُــوا فِـــيـــهَــا)
(صــــحــــيـح الــــبــــخـــــاري). ووجَّه في
ــســلم لــنــفــسه الــغــالب أن يــدخـــر ا
وأهـله فخـير ديـنـار أنفـقه العـبد في
ســبـيل الــله هـو مـا أنــفق عـلى أهـله
وكـذلك الــنـفــقـة عـلـى األهل واجـبـة
مــفـروضــة وأحب األعـمــال إلى الـله

تعالى الفرائض لذلك أوجبها.
فــكــان الـــتــوجــيه الــنــبــوي خــيــر
ترجمة لفقه الواقع وفقه األولويات
فـحـيث يـكـون الرخـاء والـسـعـة يـكون
الـــعـــمل بـــقــوله (صـــلى الـــله عـــلــيه
وســلم): (كـلــوا وتـصــدَّقـوا وَادَّخِـرُوا)
وحيث يكون بـالناس جهد وحاجة أو
شـــدة وفــاقـــة يــكــون الـــعــمل بـــقــوله
(صلى الله عليه وسلم): (مَنْ ضَحَّى
مِنْـكُمْ فَالَ ُيـصْبِـحَنَّ بَعْـدَ ثَالِثَـةٍ وَبَقِيَ

فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْء) 

َمـرُضــهــا واْلـَعــْرجــاُء الـَبــيَُّن َظــَلـُعــهـا
والكسيـُر التي ال تُنقي قال: قلت: فإني
أكرُه أن يـكوَن في الـسَّن َنْقص? قـال ما
كـــــرهـَت فـــــَدْعـُه وال ُتـــــَحـــــرمـُه عـــــلى

أَحدٍ".(س أبي داود).
ومــنـهـا: إصـابــة وقـتـهــا بـأن يـكـون
وقت الـذبح من بعـد صالة الـعـيد إلى
غـــروب شـــمس آخـــر أيـــام الـــتــشـــريق
الــثالث فــعَِن اْلــَبــَراِء بِْن َعــاِزٍب َقـاَل:
َخــرََج إَِلـْيــَنــا َرُسـوُل الــلَِّه - َصــلَّى الـلَُّه
َعَلْيـِه وََسلََّم - َيـوَْم أَْضَحى ِإلَى اْلـَبِقيِع
َفـَقـاَم َفَصـلَّى رَْكـَعـَتْيـِن ثُمَّ أَْقَبَل َعـَلـْيـَنا
ِبــَوْجــِهِه َفــَقـالَ: " ِإنَّ َأوََّل ُنــُســِكــَنـا ِفي
َيْومَِنا َهذَا َأْن َنْبدََأ ِبالصَّالِة ُثمَّ نَْرِجَع
َفــَنــْنــَحــَر َفــَمْن َفــَعَل َذِلَك َفــَقــْد َوافََق
ُسـنَّـَتـَنا َوَمـنْ َذَبحَ َقْبلَ َذِلكَ َفـِإنَّـَمـا ُهَو
َلـْحم َعـجَّـَلهُ َألْهــِلِه َلـيَْس ِمَن الـنُّـُسِك

ِفي َشيْءٍ"(صحيح البخاري).
وتُــجـز األضــحـيـة الــواحـدة من
الــغــنم عن الــرجل وأهل بــيــتـه; قـال
عَــــطَـــاءَ بْنَ يَـــسَـــارٍ سَـــأَلْتُ أَبَـــا َأيُّـــوبَ
األَنْصَارِىَّ كَـيْفَ كَانَتِ الـضَّحَـايَا عَلَى
عَــهْـدِ رَسُـولِ الــلَّهِ - صـلى الــله عـلـيه
وسلم  –فَـقَـالَ: كَـانَ الـرَّجُلُ يُـضَحي
بِـالـشَّاةِ َعـنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَـيْـتِهِ فَيَـأْكُـلُونَ
وَيُــطْـــعِـــمُــونَ حَـــتَّى تَـــبَــاهَى الـــنَّــاسُ

فَصَارَتْ كَمَا تَرَى)(صحيح مسلم). 
ويُــجـــز سُــبع الـــبــعــيـــر أو سُــبع
الـبـقـر عـمـا جتز عـنـه الواحـدة من
الغنم فلو ضـحى الرجل بسُبع بعير
أو بــقــرة عــنه وعن أهل بــيــتـه أجـزأه
ذلك; ألن الــنـبي - صــلى الـله عــلـيه
وسـلّم - جــعل سُـبع الـبـدنـة والـبـقـرة
قائمًا مقـام الشاة في الهدي فكذلك

يكون في األضحية من باب أولى .
وقد جعل رسول الله - صلى الله

1313131313



الـعـمـر وخـتـام األمــر شـعـيـرة احلج  وفي هـذا إشـارة إلى
ـشـاعــر فـتـحــدث حـالــة من الـفـرح ارتـبــاط الـشـعــائـر بــا
والــسـرور يـكـون زمــانـهـا يـوم الـعــيـد حتـدثـا بــنـعـمـة الـله
وشكـره أن وفقنـا ألداء العـبادات وبـهذه الـفلـسفـة يرتقي
ؤمن فال يـقتصر مـعنى العيد معنى العـيد في وجدان ا
عـلى اللهو واللـعب بل هو زمان طاعة الـله  بهذه النظرة
سـتـكـون كلّ أيــامـنـا أعـيـادًا عـنـدمـا نـطـيع الـله في سـائـر
أحـوالـنـا وفي كل مـعـامالتـنـا وهـذا مـا يـنـبـغي عـلـيـنـا أن
نعيه ونعـيشه وأن نعلم عـلم اليق الـذي ال يقبل الشك
أو مـجـرد االحـتـمـالـيـة أن األعـيـاد لـيـست لـعـبًـا وال لـهـوًا

ولكنها طاعة تلت طاعة  وقربة تلت قربة.
إن فـلـســفـة األعـيـاد في  اإلسالم  جتـعل من األعـيـاد
منهجا للعـبادة والعمل والفرح والشكر والعفو واإلخاء
ـســلــمـون فــيـهــا  الــتـهــاني فــتـقــوى الـروابط يــتـبــادل ا
االجــتــمــاعـيــة والــعالقــات اإلنــســانــيــة وتــنــمــو الـقــيم

روى الــنـســائي - رحـمه الــله - في ســنـنه عَنْ أَنَسِ بْنِ
: كَـانَ لِأَهْلِ الْـجَاهِـلِيَّـةِ يَوْمَـانِ فِي كُل سَنَةٍ مَالِكٍ ] قَالَ
يَـلْعَبُـونَ فِيـهِمَا فَـلَمَّا قَـدِمَ النَّبِيُّ [ الْـمَدِينَـةَ قَالَ: " كَانَ
لَـكُمْ يَوْمَـانِ تَلْـعَـبُونَ فِـيـهِمَـا وَقَدْ أَبْـدَلَـكُمُ اللَّهُ بِـهِـمَا خَـيْرًا

مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى ".
يـطلق الـعـيد عـلى كل يـوم يجـتمع الـنـاس فيه عـامة
وأصــله مـن الــعــود ألنه يــعــود كـل عــام ويــتــكــرر ويــكــون
مرتـبـطا بـحـالة من الـفـرح و السـرور وهي من أيـام الله 
عـز وجل التي أمرنا أن نـتذكرها  فـقال تعالى: {وَذَكرْهُمْ

} (إبراهيم: ٥) بِأَيَّامِ اللهِ
وجـاءت نــظــرة اإلسالم إلى األعــيـاد نــظــرة مـتــمــيـزة
مـــخــتــلــفــة عـن ســائــر احلــضـــارات فــربط اإلسالم بــ
الفرحـة باألعياد وإتـمام الشعـائر الدينـية  فعيـد الفطر
يـأتي بـعد االنـتـهـاء من شعـيـرة الـصوم الـتي هي سـر ب
الـعبـد وربه وعـيـد األضـحى يـأتي مـواكـبـا ألداء فـريـضة
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ـعــنى أكــبــر عــمـلــهــا جتــديـد الــثــيـاب ــســوحـة مـن ا
وحتـديد الـفـراغ وزيادة ابـتـسامـة عـلى النـفـاق.... وليس
الـعـيـد إال تـعـلـيم األمــة كـيف تـتـسع روح اجلـوار وتـمـتـدُّ
حــتى يـــرجع الــبــلــد الــعــظـــيم وكــأنه ألهــله دار واحــدة
ـعـناه الـعـمـلي وتـظـهـر فـضـيـلة يـتـحـقَّق فـيـهـا اإلخـاء 
اإلخالص مستعلنة للجميع ويُهدي الناس بعضهم إلى
بـعض هدايـا الـقلـوب اخمللـصة احملـبـة وكأنَّـما الـعيـد هو

إطالق روح األسرة الواحدة في األمة كلِّها. 

اخللـقـيـة وتـسود قـيم الـتـآخي والـتعـاون واجلـود والـكرم
شروع مشروع فعَنْ والتراحم والتعاطف والفرح فيها با
عَــائِـشَــةَ ( رضي الـلـه عـنــهـا ) قَــالَتْ دَخَلَ رَسُــولُ الـلَّهِ [
وَعِـنْـدِي جَـارِيَـتَـانِ تُـغَـنـيَـانِ بِـغِـنَـاءِ بُـعَـاثٍ فَاضْـطَـجَعَ عَـلَى
الْــفِـرَاشِ وَحَـوَّلَ وَجْــهَهُ فَـدَخَلَ أَبُــو بَـكْــرٍ فَـانْـتَــهَـرَنِي وَقَـالَ
مِزْمَارُ الـشَّيْـطَانِ عِنْـدَ رَسُولِ اللَّهِ [  فَـأَقْبَلَ عَـلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ  [ فَقَالَ : « دَعْهُمَا » فَـلَمَّا غَفَلَ غَـمَزْتُهُمَـا فَخَرَجَتَا
وَكَـانَ يَــوْمَ عِـيـدٍ يَــلْـعَبُ الــسُّـودَانُ بِــالـدَّرَقِ وَالْـحِــرَابِ فَـإِمَّـا
َ تَــنْــظُـرِينَ ». سَــأَلْتُ رَسُــولَ الــلَّهِ [ وَإِمَّــا قَــالَ «تَــشْـتَــهِــ
فَـقُـلْتُ نَـعَمْ فَــأَقَـامَـنِى وَرَاءَهُ خَـدي عَــلَى خَـدهِ وَهُـوَ يَـقُـولُ
«دُونَـكُـمْ يَـا بَـنِي أَرْفَـدَةَ » حَــتَّى إِذَا مَـلِـلْـتُ قَـالَ : «حَـسْـبُكِ »

. قَالَ «فَاذْهَبِي» (رواه مسلم ).  قُلْتُ نَعَمْ
قـال احلـافظ ابن حــجـر: وفـيه مـشـروعــيـة الـتـوسـعـة
عـلى الـعـيـال في أيـام األعـيـاد بـأنـواع مـا يـحـصل لـهم به
بسط النـفس وترويح البـدن من كلف العـبادة وأن إظهار

السرور في األعياد من شعار الدين.
إن األعــيــاد في اإلسالم قــد يــكــون ظـاهــرهــا الــزيــنـة
ـتعـة والـلعـب ولكن حـقـيـقة جـوهـرها والـفـرح واللـهـو وا
الـعـمل والـشـكـر  لـلـمنـعم واسـتـثـمـار األوقـات في طـاعة
الله عـز وجل  فكل يوم ال يـعصى الـله فيه فهـو عيد كل
ؤمن في طاعة مواله وذكره وشكره فهو له يوم يقطعه ا

عيد.
إن األعـياد فرصـة عظيـمة  ومنـحة جليـلة لتـتصافى
الــنـفـوس وتــلـتــقي وتـتــآلف الـقـلــوبُ وتـتــوطـد الـصالتُ
والـعالقات وتـزول الـضـغـائنُ واألحقـاد فـتُـوصَلُ األرحام
بــعـد الـقــطـيـعـة  ويــجـتـمعُ األحــبـاب بـعــد طـول غـيـاب
وتــتــصــافح األفــئــدة والـقــلــوب قــبل األيــدي ويــعم الـودُّ
والــصــفــاء جــمــيع أفــراد اجملــتــمع وكــمــا قــال األســتــاذ
مصـطفى صادق الرافعـي - رحمه الله - في وحي القلم:
- إلـى أن نفـهم أعيـادنا ـسلـم مـا أشدَّ حـاجتَـنـا -نحن ا
فـهمًا جـديدًا نتـلقَّاهـا به ونأخذهـا من ناحيـته فتجيء
أيامًا سـعيـدة عاملـة تنـبِّه فينـا أوصافـها القـوية وجتدِّد
ـعــانـيـهــا ال كـمــا جتيء اآلن كـاحلـة عــاطـلـة نــفـوســنـا 
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bF  bO « Æ œ

في الـعدد الـسـابق تنـاول الـكاتب اجلـمـال الكـوني وخـصائـصه ونـظرة اإلسالم
للزينة الكونية وفي هذا العدد يستكمل حديثه عن احلسن واإلحسان. 

واإلحـسـان: جعل الـشيء حـسنـاً أي محـمـوداً غيـر مـعيب وذلك بـأن يـكون وافـياً
قصود منه فإنك إذا تأملت األشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي فصالبة با
األرض مثالً للسير عليها ورقة الهواء ليسهل استنشاقه للتنفس وتوجه لهيب
ينـاً وشمـاالً لكـثرت احلرائق اء تـلتهـب  الـنار إلى فوق; ألنـها لـو كانت مـثل ا

فأما الهواء فال يقبل االحتراق .

©≤® t² ôœË w½uJ « ‰UL'«
واحلسن أو اإلحسان أخو اجلمال ولذلك توصف
ــولـى ســبـــحــانه بـــاحلــسن األعــمـــال الــصـــادرة من ا

واإلحسان; ألنه هو سبحانه احملسن ومن ذلك: 

} (السجدة: ٧) {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
} (التغابن:٣) {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

{الذي أحسن كل شيء خـلقه} أي حسن سبحانه
كل مـخلوق من مخلوقـاته ألنه ما من شىء منها إال
وهــو مـرتـب عـلى مــا اقـتــضــته احلـكــمــة واسـتــدعـته
صـلحة فـجميع اخمللـوقات حسـنة; وإن تفاوتت في ا
مـراتب احلـسن كمـا يشـير إلـيه قوله: {لَـقَدْ خَـلَقْـنَا

: ٤) ونـفي } (الــتـ ٍ الْــأِنْــسَــانَ فِي أَحْــسَـنِ تَــقْـوِ
الــتــفــاوت في خــلــقه تــعــالى: {مَــا تَــرَى فِي خَــلْقِ

لك: ٣) } (ا الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ

 ∫w UL'« f(« WOÐdð
 إن أعظـم فنان هو الذي يسـتطيع أن يرسم جزءاً
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فيها أقرب إلى الله .
ـنـاظـرها  ولـلمـحـافـظـة عـلى جـمـال الـطـبـيـعـة 
اخلالبة وبهـائها الـرائع ورونقـها البـديع وصيانـتها
مـن عـبث الــعـابـثــ يـلــفـتــنـا سـبــحـانه وتــعـالى إلى
اجلـمال الـذي أسـداه فـيهـا وأسـبغه عـلـيـها من خالل
سـتفيـضة; لـنتـدبر في هـذا اجلمال آيـاته القـرآنيـة ا
ومـا وراءه ونــسـتـشـعـر بــذلك عـظـمـة اخلالق وقـدرة

بدع وعظمته سبحانه وتعالى : ا

 {أَفَـلَمْ يَــنْـظُـرُوا إِلَـى الـسَّـمَــاءِ فَـوْقَــهُمْ كَـيْفَ
بَـنَيْـنَـاهَـا وَزَيَّـنَّاهَـا وَمَـا لَـهَـا مِنْ فُرُوجٍ ¿ وَاألَرْضَ
مَـدَدَْناهَا وَأَلْـقَيْنَا فِـيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْـبَتْنَـا فِيهَا مِنْ
كُل زَوْجٍ بَـهِيجٍ ¿ تَبْـصِرَةً وَذِكْـرَى لِكُل عَـبْدٍ مُـنِيبٍ
¿ وَنَـزَّلْـنَـا مِنَ الـسَّـمَـاءِ مَـاءً مُـبَـارَكـاً فَـأَنْـبَـتْـنَـا بِهِ

جَنَّـاتٍ وَحَبَّ الْـحَصِـيدِ ¿ وَالـنَّـخْلَ بَـاسِقَـاتٍ لَـهَا
طَلْع نَضِيد ¿ رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً

} (ق: ١١:٦) كَذَلِكَ الْخُرُوجُ
 وفي آيـة أخـرى: {وَلَــقَـدْ جَـعَـلْــنَـا فِي الـسَّـمَـاءِ

} (احلجر: ١٦) . بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

ا في الكون للـحظة من حلظاته بأمانة أما الكون
فـكل مـظـهـر من مـظـاهـره التـي تـتـكرر أو تـتـعـاقب أو
تــتــغــيــر صـور مـن اجلـمــال تــثــيـر فـي الـنــفس كل آن

مباهج من الروائع.
 فاجلمـال يبدو مالزمـاً للطـبيعـة لدرجة مـدهشة
حتى إن الفنان ليس بوسعه إال أن يقلدها وكل ورقة
من أوراق شــجــرة سـلــيــمــة مــشــكـلــة في أكــمل شــكل
وتـخطـيط كل نـبات يـعمل بـصفـة فرديـة وبخـطوط
فن أصيل واألزهار مشكلة برشاقة وتنظيمات كاملة
وتخطيطها وفق تنظيمات صحيحة وألوانها موزعة
بـشـكل مـدهش ومن الـنـادر - إن لم يكـن من احملال-

. أن تختلط معاً
 إن الوادي األخضر والـنهر واألشجـار الباسقة كل
أوالء تـتحـدى من له ع يـرى بهـا أو عقل يـتدبر به
نـاظـر الرائـعة لـتمأل نـفس اإلنسـان بشـعور أن هـذه ا

من االنسجام يستجيب إلى تشوقه.
 والطبيـعة -إن لم تنلهـا يد التشويه - تـبدو كأنها
أعــدت لــكـي تــســتــدر أســمى الــشــعــور في نــفــوســنــا
وتـلهـمنـا اإلعجـاب بصـنع اخلـالق الذي وهـبنـا نعـمة
اجلمـال تلك التي ال يدركها بـكل كمالها إال اإلنسان
واجلـمـال هــو الـذي يـرفع اإلنـسـان إلى مـرتـبـة يـكـون

17ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ١٢ ذو احلجة ١٤٤١ هــ  17171717



ذَاتَ بَـهْــجَـةٍ مَـا كَــانَ لَـكُمْ أَنْ تُـنْــبِـتُـوا شَــجَـرَهَـا}
(النمل: ٦٠).

فــانـظــر إلى هـذا الــتـعــبـيــر «ذات بـهــجـة » أي ذات
حـسن وجـمـال تـبـهج الـنـفس واخلـاطـر وتـسـر الـعـ
والـقــلب فــمــعــنى الــبــهــجــة الـتـي تـشــيع فـي أرجـاء
الــنـفـس عـنــدمـا تــرى مــنـظــر اخلـضــرة شيء يــلـفت

النظر.

 ∫w «eG « aOA « ‰uI¹ 
ــان الـذي يــصـوغه الــقـرآن في والــذي أراه أن اإل
الـنفـوس يـصـوغه لـيرفع بـه مسـتـوى اإلنـسان إلى أن
ـا في آفـاق األرض والـسـمـاء من نـواحي يـكـون ذواقـاً 

اجلمال.
 وقد جاءت دعـوة القرآن صـريحة للـنظر في آفاق
هــذا الـكــون لـنــسـتــشـعــر مـا فــيه من جــمـال وإتــقـان

وإبداع.

{انْــظُـرُوا إِلَى ثَــمَــرِهِ إِذَا أَثْـمَــرَ وَيَــنْـعِهِ إِنَّ فِي

{ ذَلِكُمْ آلياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(األنعام: من اآلية ٩٩).
وهى دعـوة للـنظـر إلى الـثمـار -وينـعهـا: نضـجها-
ومـا فيـها من جمـال خلقه سـبحـانه الذي صنع ذلك
ــاء والـطــ وهـذا اإلحــسـاس اجلــمــالي يـدفع من ا
ـان بـالـله تـعـالى الـواحد الـفـطـرة الـسـليـمـة إلى اإل
الـقـادر; ولـذلك يـأتي الـتـعـقـيب في نـهـايـة اآلية {إِنَّ

فِي ذَلِـكُمْ آلياتٍ لِـقَـوْمٍ يُؤْمِـنُونَ } ليـدلـنا بـوضوح
على أن اجلمال في القرآن وسيلة ال غاية لذاته.

ـكن أن تـكون  ومن هـنا أسـتـطـيع القـول بـأنه ال 
حـيـاة اإلنـسان جـمـيـلة إال إذا تـنـاسـقت وتـرابطت مع
هـذا الكون الـعظيم فـفوضى اإلنسـان ليست بـجمال

ا اجلمال في اإلنسان إذا كان في نظام. إ
 ولـيـس عـبثـاً أن يـلـفت الـقـرآن الـكـر إلى كـل ما

وفي سورة "النـحل" وفي معرض احلـديث عن األنعام
في الغدو والرواح جتد قوله تعالى: 

 {وَاألَنْـعَـامَ خَـلَـقَـهَـا لَـكُمْ فِـيـهَا دِفْء وَمَـنَـافِعُ

َ وَمِــنْــهَــا تَــأْكُــلُــونَ * وَلَــكُمْ فِــيــهَــا جَــمَــال حِــ

} (الـنحـل:٥ - ٦) إبرازًا َ تَـسْـرَحُونَ تُـرِيـحُـونَ وَحِ
لــلــصــورة إذ رســمــهــا رســام في صــورة الــفالح الــذي
يــخــرج بــأنــعــامـه مع شــروق الــشــمس وصــورته وهــو
عائـد والصورة هـنا على الـورق تبـدو جميـلة ولكـنها
تبـدو أجمل عنـدما نـتصورهـا في احلقـيقة فـاألنعام
يـتـصـورهـا اجلـزار عـلى أنـهـا حلم بـيـنـمـا يـتـصـورهـا
بــعض الـنــاس عـلى أنــهـا طــاقـة ولــكن: {ولـكم فــيـهـا

جمال}.
 وفي ســـورة "الــنــمل" تـــســاؤل يــســـتــحق أن نــقف
أمـامه مدهـوش {أَمَّنْ خَـلَقَ الـسَّـمَاوَاتِ وَاألَرْضَ

وَأَنْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الـسَّمَـاءِ مَاءً فَـأَنْبَـتْنَـا بِهِ حَدَائِقَ
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فـي الـكــون الـهــائل من أنــاشـيــد الـطــبـيــعـة ولــوحـات
اجلـمـال; ألنه من هنـا يسـتثـيـر أروع ما في احلـقيـقة
اإلنــسـانــيـة من مــيـول مــركـوزة إلى تــعـشق اجلــمـيل
ويحـرك أعرض ما في الطبيعـة اإلنسانية من تشوف
شامل إلى روعة اخللق وألنه ح يفعل ذلك يترقى
بــالــقــضــيــة كــلـــهــا من مــســتــوى تــأمل اجلــمــال في
الـطبيـعة والكون إلى مـستوى الـتسبـيح الفاهم بآالء

خالق الكون والطبيعة واجلمال.
ـع  ولـذلك حث اإلسالم ذويه عـلى الـتـزود من ا
عـنوي فـأمرهم الـذي يـوجه لهم الـشعـور باجلـمـال ا
بـالـنـظـر في مـصـنـوعـات الـله وبـالـتـفكـيـر في بـدائع
اخلـلق وعـلى ذلك وصـولـهم إلى أبـعـد غـايـات الـعلم
وأقــصى درجــات الــزلــفى من الــله فــقــال تــعــالى في

 : ؤمن صفة ا

{الَّـذِينَ يَـذْكُـرُونَ الــلَّهَ قِـيَـامــاً وَقُـعُـوداً وَعَـلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِالً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
} (آل عمران:١٩١) . النَّارِ

ــرون بـآيــات الـلـه فال يـعــيـرونــهـا  وبـكـت الـذين 
الــتـفــاتـاً فــقـال: {وَكَــأَينْ مِنْ آيَــةٍ فِي الـسَّــمَـاوَاتِ

{ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
(يوسف: ٥:١ )
وحض أهــلـه عــلى تــربــيــة قـلــوبــهـم بـكـل وســيــلـة

مستطاعة حتى السياحة في األرض فقال: 

{أَفَلَمْ يَـسِيـرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَـكُونَ لَـهُمْ قُلُوب
يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَان يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا ال تَعْمَى
الْـــأَبْـــصَـــارُ وَلَــــكِنْ تَـــعْـــمَى الْــــقُـــلُـــوبُ الَّـــتِي فِي

} ®احلج: ٤٦). الصُّدُورِ
ـسـلـم يـعـلــمـنـا ولـتـربــيـة احلس اجلــمـالي لــدى ا

رسول الله [ أن الله جميل يحب اجلمال.
عن عــبـد الــله بن مــســعـود -رضـي الـله عــنه- عن
الــنـبي [ قــال: «ال يـدخـل اجلـنــة من كــان في قــلـبه
مـثــقــال ذرة من كــبـر» قـال رجـل: إن الـرجـل يـحب أن
يـكون ثـوبه حسـناً ونـعله حـسنة قـال: «إن الله جـميل

يحب اجلمال الكبر بطر احلق وغمط الناس».
إذن فــــلــــيس احلــــرص عــــلـى جتـــمــــيـل الــــصـــورة
ـــقــته الــله بل عــلى اإلنــســانــيــة من الــكــبــر الــذي 
الـــنـــقــيـض من ذلك فـــإن تــزيـــ األشـــيــاء وإظـــهــار
اإلنـسان في أحـسن صـورة هو األمـر الذي يـحـبه الله

ألنه جميل يحب اجلمال.
وفـي الصـحـيح: «إن الـله طـيب ال يقـبل إال طـيـباً»
: «إن الـله يـحـب أن يـرى أثـر نـعـمـته عـلى وفي الـسـ
عبده » وعن أبي األحـوص اجلشمي قال: «رآني النبي
[ وعـليَّ أطمـار فقال: هـل لك مال? قلـت: نعم قال:
ـــال? قــــلـت: من كل مــــا أتـى الـــلـه من اإلبل مـن أي ا

والشاء قال [: فلتر نعمته».
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عيش ومفتاح معـلوم أن عالم األفكار هو أحد عـوالم إدراك الواقع ا
إدراك عـالم األفـكـار هـو معـيـار الـتـقو الـذي يـقـبل الـصـالح ويرفض
ِحن واألزمـات واالبتالءت  وهـذه ال بد الـطالح  ال سـيـما عـند نـزول ا
فيـها من ثقافـة الهدوء (االعـتدال والتوازن الـفكري) ; بـحيث ال نقبل

طروحة  أو نرفضها كلها  أو ننتقي منها كل األفكار ا
ا هو االنتقاء الواعي . بطريقة عشوائية  وإ

U½Ë—u  W “√ qþ w   U¹u Ë_« tI  s
ÍbM'« Íd  W UÝ√ Æ œ

من هــنــا نــقــول : إن من فــقـه األولــويــات عــنــد نـزول
ِــحن واالبــتالءات: (حُـسْـنَ الـتــفـكــيــر)  والـذي يــتـرتب ا
عـليـه فيـما بـعد (حُـسْنُ الـتَّصَـرُّف)  فـعلـينـا أن ندرك أن
لـكل شيء فـقـهًـا  يـسـمى بــ(فـقه الـهـدوء)  فـهـنـاك فـقه
الـهدوء لألجـسـام مثـلًا  مـن حيث تـناول الـطـعام اجلـيد
والـطــيب بـاعــتـدال وتـوازن  أمــا إذا فـقـد اإلنــسـان (فـقه
الهدوء) في تنـاول الطعام وعـدم االكتراث لنـوعيته فإن
هـذا الـطــعـامَ بال شك سَـيُــرْهِقُ الـبَـدَنَ ويُــتْـعِبُ األمـعـاءَ
ويُــعَـرّضُ اإلنــســانَ لـلــمـخــاطــر  وكـثــيـرًا مــا نــسـمع عن
اضطـرابات في الـكـبد أو تـصلّب فـي الشـراي أو مـشاكل
ـرضٍ واحـد  وهـو فـي الـقـلب  هــذه األمـور هي أعــراض 
(الــبَــدَانــة) أو (الــتُــخــمــة)  وهــنــا يــأتي (فــقه الــهــدوء)
ليـضـبط هـذه العـمـليـة ويُـحَقّق تـوازنَ واسـتقـرار وصـحة
اجلسد  فيـقول تعالى : { وَكُـلُوا وَاشْرَبُوا وَلَـا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

َ} (سورة األعراف :٣١) لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِ
وكـمـا أن هـنـاك فـقـهًـا لـلـهـدوء مع األجـسـاد  فـهـناك
أيـضًا (فـقه الـهدوء) مع الـقـلوب  ويـكون ذلك من خالل
ــتـنـوعـة  حتـقـيـق الـتـقـوى وأداء الــعـبـادات والــطـاعـات ا
وهــنــاك كــذلك (فـــقه الــهــدوء) مع الـــنــفس  من خالل

تصفيتها من بواعث احلقد والكراهية والبغض واحلسد
ذمومة  وانطالقًا من هذه األمثلة فإن وسائر األخالق ا
هنـاك أيضًا فـقهَ الهدوء مع الـعقول  من حـيث التفـكير
بـحِـكْــمـةٍ وسَـكِـيـنــة ورؤيـة عـمـيـقــة لألحـداث  وإال فـعـدم
الـهــدوء في الـتــفـكــيـر ســيـؤدي إلى الــتـشــتت والـتــفـكك
شـكالت بدلًـا من الوصول إلى والـتوتر والـقلق وتـعقـيد ا

إدارتها ووضع احللول لها ومعاجلتها . 
إذن عـن طـــريـق فــــقه الــــهــــدوء  الـــذي هــــو (حــــسن
ِـحـنة ; التـفـكـير) نـقف ابـتـداءً على مـفـهـوم االبتالء أو ا
لنصحح مفهومًا يقع فيه الكثير من الناس ; حيث إنهم
يَـخْـتَـزِلُـون ويُـضَـيــقُـون مـفـهـومَ االبـتالء في جـانب الـشـر
وفـقط  وهـنا نـقـول : إن االبتـالءَ سنـة من سُـنَنِ الله في
خــلـقه  قـال تــعـالى : {إِنَّـا خَــلَـقْـنَــا الْـإِنْـسَـانَ مِـنْ نُـطْـفَـةٍ
أَمْـشَـاجٍ نَبْـتَـلِـيهِ فَـجَـعَلْـنَـاهُ سَـمِـيـعًا بَـصِـيـرًا} (اإلنـسان:٢)
فـاالبــتالء مـا هـو إال اخـتـبــار  أي أنه حـيـادي  والـسـؤال
هـنا : مـتى يـنجح اإلنـسـان في االخـتبـار  ومـتى يرسب?
إن اإلجــابــة الــواقــعـيــة بال شـك : أن كل من قــام بــإعـداد
نـفـسه وتهـيـئـتهـا لـهذا االخـتـبـار  فإنه يـتـرتب عـليه حل
ورقة الـسؤال  ومن ثـم يأتي الـنجـاح  معنـى هذا أن هذا
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االخـتبار(االبتالء) أصـبح بالنسبـة له خيرًا  وأما من لم
يــفــعل ذلك فــلم يــقم بـإعــداد نــفــسه وتـهــيــئــتـهــا لــهـذا
االخـتـبـار  ترتب عـلى ذلك عـدم حل ورقـة الـسؤال  ومن
ثم يأتي الرسوب  مـعنى هذا أن هذا االختبار (االبتالء)

أصبح بالنسبة له شرًّا .
وهــذا مـــا أريــد أن أصـل إلــيه : وهـــو أن اإلنـــســان عن
ِــحن هــو الـذي يــجـعل طــريق اســتـقــبـالـه لالبـتالءات وا
االبـتالء خـيـرًا أو شـرًّا ; ألن االبـتالء لـيس خـيرًا في ذاته

وال شرًّا في ذاته  بل هو مقياس اختبار اخلير والشر .
وهـنـا تـأتي قـيـمـة الـتـفـكـيـر الـرشـيـد  كـيف أسـتـقـبل
ِـحنة ? كيف أتعامل مـعها ? كيف أعالج تـبعاتها ? كيف ا
أرتب أولــويـاتي في وضع احلـلــول لـهـا ? كــيف أسـتـشـرف
كن ـا  سـتقـبل من خالل افـتراض الـبدائل اخملـتلـفة  ا

أن يقع فيما بعد نتيجة لها ?
ِـحـنة وهـكذا ..... قـراءة بـحُـسْنِ تـفـكيـرٍ في أسـبـاب ا
تـرتب علـيهـا ; حتى نصل ِـحنة  وفي األثـر ا وفي واقع ا

ناسبة مع كل حالة منها . إلى وضع اآلليات واحللول ا
وهــنـــا يــأتي دور فـــقه األولـــويــات في تـــفــعــيـل احلــلــول
ـعـاجلة األسـبـاب القـريبـة أوًلـا  ثم الثـانـوية  ثم قـتـرحة  ا
تـحـقـقة وفق إدارة ـسـتقـبـلـية  بـنـاء علـى درجة اخملـاطـر ا ا
وجود.  تعلق باحملنة أو النازلة أو االبتالء ا عالم األفكار ا
إن فــقه األولـويـات يــعـني بـطــريـقـة مـوجــزة : تـقـديـر
األمـور واألفـكـار والـقـيم واألحـكـام والـتـكـالـيف  والـنـظر
فـيمـا يـجب أن يُقَـدَّمَ منـهـا  وما يـنـبغي  أن يُـؤَخّر   فال
ــهم عــلى األهم  بل ـهم  وال ا ـهـم عـلـى ا يُــقَـدّم غــيــر ا
يُـقـدّم مـا حـقه الـتقـد  ويُـؤخّـر مـا حـقه الـتـأخـير مع

ــعــنـى ال يــهـوّل مـراعــاة عــدم الــتــهــويل أو الــتــهــوين  
الــصــغــيـر وال يــهــوّن اخلـطــيــر  بل يُــوضع كل شيء في

موضعه بدقة  بال إفراط وال تفريط .
ـا جـعله وإنَّ (وبـاء كورونـا) قـد اجتـاح الـعالـمَ كلَّه ; 
رض ـيًا ; حيث إنه قد حتقق تأثير هذا ا باتفاق وباءً عا
(الـكورونـا) الـواسع  وانـتـشاره الـقـوي  والـذي إذا أصيب
به إنسان فـإنه ينقله إلى سائر مَنْ يـتعامل معهم  وعلى
رأسـهـم أهـلُه وأوالدُه وجـيـرانُه وزمالؤه ... إلخ  وقـد ثـبت
ـرض ; حـيث إنه ينـتقل أيـضًـا اخلوف الـشديـد من هذا ا
عن طــريـق الــرذاذ ومالمــســة األســطح اخملــتــلــفــة الــتي
ُـصـاب  فـإنه من بــاب أولى أن يـأخـذ اإلنـسـانُ المـسـهــا ا
مـكـنة ; حـفـظًا حلـيـاتِه وحيـاةِ مَنْ يَـعُول بـكل األسـبـاب ا
ومَنْ يـتــعـاملُ مـعـهم ; حـتى ال يـكـون أداةً ووسـيـلـةً لـنـقل

رضِ إلى غيره إِنْ أُصيب به  –ال قدّر الله -  . ا
فـفـقه األولـويـات هـنــا يـتـطـلب مـنـا جـمـيـًعـا اصـطـفـاًفـا
وطـنـّيًـا وإنـسـانـّيًـا  وأن نـكـون في مـنـتهـى اجلّديـة من حـيث
مواجهة هذا الـفيروس  وأن نستـجيَب ونلتزم لـكل تعليمات
تـخـصـصة (الـصـحيـة والـديـنيـة واألمـنـية) في ـؤسـسـات ا ا
ســائــر تـــوجــيــهــاتــهــا في الـــوقــايــة واجلــوانب االحــتــرازيــة

واإلرشادات الصحّية والتعليمات األمنية والوطنية .
ومـن فـقه األولــويـات أن نــدرك أيـضًــا كـيـفــيـة تــعـامل
الـنـبـي  (صـلى الـلـه عـلـيـه وسـلم) مع األوبــئـة  فـعــنـايـة
الـرسـولِ (صـلى الـله علـيه وسـلم) بـالـصـحة لـم تكن أقلَّ
من عـنـايـته بـالـعــلم وإذا كـانت أصـولُ الـطب الـتي وصل
إلـيـهـا اإلنـسـان بـتــجـاربه تـدور حـول حـفظ الـقـوة وعـدم
ـؤذيات وكل مـا يـصيب ـرض واحلـمايـة من ا مضـاعـفة ا
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اإلنــســـان بــاأللم فــإنـــا جنــد هــذه اإلشــارات الـــدقــيــقــة
والعـمـيـقة لـلـنبي (صـلى الـله عـليه وسـلم) في كـثـير من

اجلزئيات واألمثلة التي تمثل هذه األصولَ الطبية .
ومن هـنا وجـدنـا من فقـه النـبـوة هذا اإلجـراء الـوقائي
الذي يـهـتم بحـفِظ صـحة اإلنـسان وحـمـايته ووقـايته من
ــــرض ــــرض ; وذلـك ألن األهم مـن عالج ا الــــوقـــــوع في ا
نـفـسـه هـو الـوقــايـة مـنـه وكـأنه (صـلـى الـله عـلــيه وسـلم)
يـعـطـينـا درًسـا عـظـيـًما في فـقه األولـويـات  الـذي يـقضي
هم وأن ُيَقدَم ـهم على غيـر ا هم  وا بتقـد األهم على ا
ما مِْن حقه التقد  وأن يؤخر ما من حقه أن يؤخر . 
ـاذج كـثـيـرة مـرويـة عن رسـول وقــد جـاءت أحـاديث و
الله (صـلى الله علـيه وسلم) في علم الـصحة وال سـيما
فيمـا يتعلق بـ " الطب الوقائي " الـذي يشكل جزءًا مهماً
من عـلم الـطب ; لـذا فـقــد اهـتم رسـول الـله (صـلى الـله
عـليه وسـلم) به وجعل أكـثر وصـاياه الـطبـية مـركّزة حول

الطب الوقائي . 
إن مــا يــقــوم به اإلنــســان من الــتــدابــيــر واإلجـراءات
الــوقــائـيــة واالحــتــرازيـة يــدخل حتـت األخـذ بــاألســبـاب
وحسن التـوكل على الله  فـهو في ذاته عبـادة وطاعة لله
(عــز وجل)  وهـو غــرض صــحـيح وحــاجـة مــؤقـتــة لـدرء
ـفاسـد ودفع األمـراض  وقد قـال تـعـالى : {رَبَّنَـا عَـلَيْكَ ا
ـمـتـحـنـة :٤) تَـوَكَّـلْـنَـا وَإِلَـيْكَ أَنَـبْـنَـا وَإِلَـيْكَ الْـمَـصِـيـرُ } (ا
وقال (صلى الله علـيه وسلم) : (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ

وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجزْ) «أخرجه مسلم» .
ومن فـقه األولـويـات في ظل هـذا اجلائـحـة (كـورونا):
األخـذ بـالـتــخـفـيف والـتـيـســيـر  فال شك أن الـدولـة قـد
أخـذت مـجـمـوعـة من اإلجـراءات واالحـتـرازات الـوقـائـيـة
الـتي تـضـمن سالمـة األفـراد من الـتـبـاعـد االجـتـماعي 
وعـدم اخلـروج من الـبـيت إال لـضـرورة  وتـعـلـيق اجلـمع 
وتــقــلـيل أعــداد الــعـامــلــ بـاحلــضــور إلى مـؤســســاتـهم

وأعمالهم .... إلى غير ذلك . 
والــغـايـة في ذلك كــله هـو حـفظ الـنــفس ومـحـاصـرة
ـمـكـنة عـلى عـدم انـتـشاره  ـرض والـعمل بـكل الـسـبل ا ا
ومن هنا فالـتزام هذه اإلجـراءات في حد ذاتهـا هو طاعة
وعبـادة للـه (عز وجل) : ألنـها من بـاب األخذ بـاألسباب 
ــشــقــة وجــلب كــمــا أنــهــا من أبــواب رفع احلــرج وإزالــة ا

الـتيـسـير  وقـد قال تـعـالى : { يُرِيـدُ اللَّهُ بِـكُمُ الْـيُسْـرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }(البقرة :١٨٥)  وقال (عز وجل) : {مَا
ـائدة :٦) ويقول } (ا يُـرِيدُ الـلَّهُ لِيَـجْعَلَ عَـلَيْـكُمْ مِنْ حَرَجٍ
رســول الـله (صـلى الـله عــلـيه وسـلم) : "إِنَّ الـلهَ يُـحِبُّ أنْ
تُــؤْتَـى رُخَــصُهُ كَـــمَــا يُـــحِبُّ أنْ تُــؤْتَـى عَــزَائِـــمُهُ" (أخــرجه
أحـمـد)  ويتـأكـد ترجـيح الرخـصـة واختـيار الـتـيسـير إذا
ظــهـرت احلـاجـة إلـيـهـا  بــسـبب ضـعف أو مـرض أو شـدة
مــشـــقــة  وال شك أن هـــذا مــتــوفـــر مع هــذه اجلـــائــحــة
(فيروس كورونـا)  وهو من الضـرورات الطارئـة باإلضافة
ن يصاب به ويـتمكن مـنه مع عدم توفر يتًـا  إلى كونه 
ا يـلزم معه مـجمـوعة من الرخص العالج حـتى اآلن  

التي تؤكد سماحة اإلسالم ويسره  .
ومن خالل هـذه الرخص وفـقه التـيسـير يتـحقق دفع
الـهالك  وإذا كان رسول الـله (صلى الله عـليه وسلم) قد
بادر بـنفـسه إلى األخذ بـرخـصة اإلفـطار في الـسفـر وهو
رسـول الله الـذي نـهى أصحـابه عن الـوصال في الـصوم 
فـعن عـائـشـة (رضي الـله عـنـهـا) قـالت: (نَـهَى رَسُـولُ الـلَّهِ
( ) عَنِ الــوِصَـــالِ رَحْــمَـــةً لَــهُمْ (صَــلَّى الـــلهُ عَــلَـــيْهِ وَسَـــلَّمَ
فَــقَــالُــوا: إِنَّكَ تُــوَاصِلُ قَــالَ: «إِنـي لَــسْتُ كَــهَــيْــئَــتِــكُمْ إِني
» (الـبخاري ومسـلم)  لكنه (صلى ِ يُطْعِمُـنِي رَبي وَيَسْقِ
الـله عـليه وسـلم) أخـذ بالـرخـصة مع قـدرته الـشـخصـية
عـلى الـصوم رفـعًـا لـلـمـشقـة عن أمـته وأصـحـابه الـكرام 
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فمـا بـالكم بـدفع مـا هـو مؤد إلى الـهالك أو مـسبب له  إن
األخذ بالرخصة فيه أولى وألزم  وهو من فقه األولويات .
كــذلك من فــقـه األولـويــات فـي األخــذ بــالـتــخــفــيف
والـتـيـسـيـر ال سـيـمـا في ظل هـذه اجلـائـحـة : مـا يـتـعـلق
بتشييع اجلنـائز وشهود صالة اجلنازة  فمعلوم أن صالة
اجلـــنــازة وشـــهــودهـــا من فــروض الـــكــفـــايــات  وفي ظل
الــظـرف الـراهن (فـيـروس كـورونـا) فـإن من يـسـر اإلسالم
ـشـيـعـ لـلـمـتوفـى إلى احلـد األدنى الذي تـقـلـيلَ عدد ا
تتحقق به الـكفايـة من األهل واألقرب  ومن هـنا فلكل
من حبسه الـعذر عن شهود اجلنازة  –وال شك أن خشية
انـتـقال عـدوى فـيـروس كـورونـا عذر مـعـتـبـر شـرعًا- أن ال
يحـرم نـفسه مـن األجر والـثـواب أن يصـلي صالة الـغائب
ن يُـحب . بل إن بعض في مـنزله وبـيته عـلى من فَـقَد 
العـلـماء يـرى أن من أراد الـثواب الـعمـيم واألجـر اجلزيل
فليوسع نيته بأن ينوي صالة الغائب في بيته تطوعًا في
أي وقت من الـيـوم مـرة كـل يـوم عـلى جـمـيع من لـقي ربه
في هذه األيـام من مرضى فيروس كـورونا أو من غيرهم .

(فقه النوازل  بتصرف : ص ٤٢).
ومن فــقه األولـويـات أيـضًـا : مـا يــتـعـلق بـاجلـمع بـ

ـرضًا  عـالج إن كان طـبيـبًا أو  الصـلوات لـلمـريض أو ا
فـمـمـا ال شـك أن اإلنـسـان في األزمـات والـشـدائـد تـشـتـد
ـريض أو حــاجـتـه إلى مـنــاجــاة الــله (عــز وجل)  لـكـن ا

الـطــبـيب قــد يـجــدان حـرجًــا ومـشـقــة في بـعـض أحـكـام
الـــصالة  والـــتي مـــنــهـــا اجلـــمع بـــ الــصـــلـــوات ســواء
للمريض أو الـطبيب  فـقد ذهب اإلمامـان مالك وأحمد
وبـعض الـشافـعـيـة إلى جـواز اجلـمع بـ الصـلـوات بـعـلة
: (جَمَعَ ـرض  واألصل في ذلك حديث ابْـنِ عَبَّاسٍ قَـالَ ا
) بَـيْنَ الظُّهْـرِ وَالْعَصْرِ رَسُولُ اللهِ (صَـلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ
 ( وَالْـمَغْرِبِ وَالْـعِشَاءِ بِـالْمَـدِينَةِ فِي غَـيْرِ خَوْفٍ وَلَـا مَطَرٍ
? : قُلْـتُ لِابْـنِ عَبَّـاسٍ: لِمَ فَـعَلَ ذَلِكَ وفِي حَـدِيثِ وَكِـيعٍ قَـالَ
: قِيلَ قَـالَ: (كَيْ لَـا يُحْـرِجَ أُمَّـتَهُ) وَفِي حَـدِيثِ أَبِي مُعَـاوِيَـةَ
: (أَرَادَ أَنْ لَــا يُــحْـرِجَ لِــابْنِ عَــبَّــاسٍ: مَـا أَرَادَ إِلَـى ذَلِكَ? قَـالَ

) (أخرجه مسلم). أُمَّتَهُ
 قـال اإلمــام الـنـووي : ( مـنـهم مـن قـال هـو مـحـمـول
ا هـو في معناه من ـرض أو نحوه   عـلى اجلمع بعذر ا
ــطـــر  وذهب ـــشــقـــة فـــيه أشـــد مـن ا األعـــذار ... وألن ا
جماعـة من األئمة إلى جواز اجلمع في احلـضر للحاجة
ــنــهـــاج شــرح صــحــيح مــســلم  ن ال يــتــخــذه عــادة) (ا
لـلـنووي: ج٥ ص٢١٨. ٢١٩) وفي قـول اإلمـام الـنـووي بأن
جـمـاعـة من األئـمـة ذهـبـوا إلى جـواز اجلـمع فـي احلـضر
لـلضـرورة رخـصة  ويـدخل في هـذه الـضرورة الـطـبيب أو
رضى الـعزل  أو ـتعـددة  ـمرض الـذي يتـابع احلاالت ا ا
ــركـزة  أو من مــرضى احلــاالت احلــرجــة  أو الـعــنــايــة ا
يـجـري عـملـيـة تـمـتـد لـسـاعـات تـسـتغـرق وقت صـالت 
ـريض في هـذه احلاالت ألداء بحـيث يـتعـذر عـلـيه ترك ا
الصـالة في وقتـهـا  فحـينـئـذ تدخل هـذه احلـاالت ضمن
ما أبـاحه الـعلـمـاء من اجلمـع ب الـصلـوات في احلـضر

للحاجة .( فقه النوازل  بتصرف : ص ١٠٢/١٠٣)
وقــال اإلمــام مــالـك " وَإِنَّـمَــا الْــجَــمْـعُ رُخْـصَــة لِــتَــعَبِ
الـسَّـفَـرِ وَمُــؤْنَـتِهِ إذَا جَـدَّ بِهِ الـسَّـيْـرُ فَـالْـمَـرِيضُ أَتْـعَبُ مِنْ
الْمُسَافِرِ وَأَشَـدُّ مُؤْنَةً لِشِـدَّةِ الْوُضُوءِ عَلَـيْهِ فِي الْبَرْدِ وَلِمَا
يُـخَـافُ عَـلَيْهِ مِـنْهُ لِـمَـا يُـصِـيبُهُ مِـنْ بَطْنٍ مُـنْـخَـرِقٍ أَوْ عِـلَّةٍ
يَشْتَـدُّ عَلَـيْهِ بِهَـا التَّـحَرُّكُ وَالتَّـحْوِيلُ وَلِـقِلَّـةِ مَنْ يَكُونُ لَهُ
عَوْنًـا عَـلَى ذَلِكَ فَـهُوَ أَوْلَى بِـالرُّخْـصَـةِ وَهِيَ بِهِ أَشْـبَهُ مِنْـهَا

دونة  لإلمام مالك : ج١ص٢٠٤) " (ا بِالْمُسَافِرِ
ومن فقه األولويـات فى  زمن الكورونا : التـأكيد على
واساة وقـيمة الـصدقات في أوقات ثقافـة التكـافل وفقه ا
األزمــات. والــتــرشــيــد وقـت األزمــات. ومــســاعــدة جــهـات

عنية حسب نوع األزمة الواقعة . االختصاص ا
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فال شك أن فــيــروس (كُـــورونــا) كــان له آثــار كــثــيــرة 
والـتي منـها ما يـعود إلى الـناحيـة االقتـصاديَّة  ال سـيما
ـهن مـا أصـاب الـفُـقـراء  ومَـحـدودِي الـدَّخل وأصـحَـاب ا
واحلِـرف واألعمَـال البسـيطـة  وأيضًـا أصحـاب الوظائف

غير الدَّائمَة.
وهـنا يـأتي دور فـقه األولـويات  مـن خالل احلث على
ـواسـاة وقــيـمـة ثـقــافـة الـتــكـافل  والــتـأكـيــد عـلى فــقه ا
الـصــدقـات فـي أوقـات األزمــات  فـمن األولــويـات في ظل
شار إلـيها  ومواساتهم هـذه األزمة : تَفَقُّد هذه الـفئات ا
حــسب الـقـدرة واالسـتـطـاعــة من مـال وإطـعـام وأن نـبـرز
ثوابَ الـصَّدقة ال سيما فـي وقت األزمات; حيث إن ثوابها
يـكــون أعـظم ; ويــدلُّ عــلى ذلك قـولُ رســول الــله (صـلى
الـله عليه وسلم) حيـنما سُئل: يَا رَسُـولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ
أَعْــظَـمُ أَجْـرًا?  قَــال: "أَنْ تَــصَــدَّقَ وَأَنْتَ صَــحِــيح شَــحِــيح
تَـخْـشَى الْـفَـقْـرَ وَتَـأْمُلُ الْـغِـنَى.." (أخـرجه مـسلم)  أي أنَّ
ال الـذي يأتي في صورة أعظم الصَّـدقات أجرًا هـو هذا ا
مـساعدة (مالية أو عـينية) يُخرجه الـعبدُ وهو يخشى أن

يُصيبَه مِن الفَقرِ ما أصابَه.
ــواســـاة عن طــريق ــســـانــدة وا ــســـاعــدة وا كــمــا أن ا
الــصـدقـة فـي أوقـات األزمـات والــضـيق هي ســبـيل رئـيس
ان  فقد قال (صلى الله عليه يدل على الكمـال في اإل
وسـلم) : " مَــا آمَنَ بِي مَنْ بَـاتَ شَــبْـعَـان وَجَــارُهُ جَـائِع إِلَى

جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ" (أخرجه الطَّبراني) .
ــشـــرفــة أن هــذا ومن عـــظــيم مـــا جــاء في الـــســنـــة ا
الــتـراحم والـتـكــاتف في أوقـات األزمـات هــو أحـد أسـبـاب
دفع ورفع الـبالء وكشْف الـضُّر بل وسِعـة الرّزق وزيادته ;
حـيـث قـال (صــلى الـلـه عـلــيه وسـلـم) : " إنَّـمَــا تُـنــصَـرُونَ

وتُرزَقُونَ بِضُعَفَائِكُم" (أخرجه أحمد) .
ـواسـاة والـتـراحم وفـقه الـتـعـاون وال شك أن ثـقـافـة ا
والـــتــكــافل أيــضًــا هـــو ســبب يــوصل إلـى نَــيْل رضــا الــله
سُــبـحـانه وتــنـزُّل رحــمـاته بل وحِــفْظ الـعـبــاد من سـيئ
الـبالءات واألمراض وكـذلك حسـن اخلواتـيم; فقـد قال
عروفِ تَـقِي مصارعَ (صلى الـله عليه وسـلم) : " صنـائِعُ ا
الـسُّوءِ والـصـدَقـةُ خِـفْـيًـا تُـطـفِيءُ غـضبَ الـرَّب" (أخرجه

الطَّبراني) .
كـما أن فـقه األولويـات يؤكـد على مـفهـوم اإليجـابية 

فال نـريد الـنـظـرة الـسـوداويـة أو الـنـظـر إلى الـسـلـبـيات 
وعـدم تــوقع اخلــيـر  والــيـأس واإلحــبــاط  بل ال بـد من
التـأكيد عـلى التفـاؤل واألمل  فالتـفاؤل يجـعل اإلنسان
قـادرًا على مـواجهـة الصـعاب  يـجعل اإلنـسان قـادرًا على
حتــســ األداء  يـــجــعل اإلنـــســان قــادرًا عــلـى تــوظــيف
إمـكـاناته في اخلـير  ثم إن الـتـشاؤم سـوء ظن بالـله (عز
ـؤمن مــأمـور في كل أحــواله أن يُـحــسن الـظن وجـل)  وا
بـالله (عـز وجل)  وقـد كـان رسول الـله (صـلى الـله عـليه

وسلم) يحب الفأل احلسن .
ومن فـقه األولــويـات أيـضًـا : تـرشــيـد االسـتـهالك في
أوقـات األزمات  فـإن ديـننـا احلـنيف يـدعـونا إلـى ترشـيد
االسـتهالك ويـنهى عن اإلسـراف والتـبذيـر  قال تـعالى :
{ وَالَّـذِيـنَ إِذَا أَنْـفَـقُـوا لَمْ يُـسْـرِفُــوا وَلَمْ يَـقْـتُـرُوا وَكَـانَ بَـيْنَ

ذَلِكَ قَوَاماً} (الفرقان:٦٧) 
ويقـول (عز وجل): { وَلَـا تُبَـذرْ تَبْـذِيرًا ¿ إِنَّ الْمُـبَذرِينَ
ِ وَكَـانَ الـشَّــيْـطَـانُ لِــرَبهِ كَـفُـورًا} كَـانُــوا إِخْـوَانَ الـشَّــيَـاطِــ

(اإلسراء:٢٦ . ٢٧)
إذن ال بـد وأن نــدرك أن اإلسـراف والــتـبـذيــر قـد جـاء
عـامًّـا لـيـشـمـل كل إسـراف أو تـبـذيـر في اإلنـفـاق  أي في
سـائــر مـا يـســتـهـلــكه اإلنـســان من طـعـام وشــراب وثـيـاب

وخدمات منزلية من كهرباء وغاز ... إلخ .
 كما أن األمـر بالترشيد والنـهي عن التبذير لم يفرق
بـ الغـني والفـقـير  فـقد جـاء لهـمـا على حـد سواء بال

استثناء  .
وإذا كـان تـرشـيـد االسـتـهالك مـطـلـوبًـا كـنـمط حـياة 
فإن األمـر يكون أولى في أوقات الشـدائد واألزمات  وهنا
نـقـول : نحن نـريـد اإليـثـار ال األثرة  فـاألثـرة هي الـشرَه
واألنانـيـة في شراء أنـواع السـلع وتـخزيـنهـا فوق احلـاجة
ا يتسبـب بالطبع فينقصها ورفع أسعارها الضرورية ; 
 وكذلـك في ضرر اآلخـرين بل وضـرر اجلـمـيع  ومـعـلوم
أن الـقــاعـدة الـفـقـهـيـة تـقـول : " ال ضـرر وال ضـرار"  أمـا
ـشــرق حـيـث الـتــرشـيــد واحـتـرام اإليــثـار فــهـو اجلــانب ا

حاجيات اآلخرين وضرورياتهم .
ومن فـقه األولـويـات أيـضًـا : الــتـأكـيـد عـلى مـسـاعـدة
ـرضى من فـيـروس ـعـنـيـة بـعالج ا ــؤسـسـات ا اجلـهـات وا
ـسـاعـدة إلى تـوفيـر األدوات الـطـبـية (كـورونـا)  فـتمـتـد ا

والوسائل الوقائية .... إلخ   .
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ــرضه إذا لـــيــتــكـــاثــر في خـاليــاه و
كـانت مــنـاعـته ضـعــيـفـة وغـيـر قـادرة

على صد غزواته ومنها ما يلي:
ـ إذا لم تكـن ثمة ضرورة لـلخروج من
منزلك فالزم بيتك ولتتذكر حديث
عـقـبـة بـن عـامـر رضي الـله عـنه قـال
قـــلـت يـــا رســـول الــــله مـــا الــــنـــجـــاة
قال:"أمسك علـيك لسانك وليسعك
بـيــتُك وابكِ عــلى خــطـيــئـتك". رواه

الترمذي.
ـ ارتـداء الـقـنـاع الـواقي أو مـا تـعارف
الــنـاس عــلى تــســمـيــته بــالـكــمــامـة

واستـبدالـها بـأخرى في كل
مـرة يخـرج فـيـها
الشخص من

منزله. 
ـ جتــــــــــنب
ــــكث في ا
األمـــــــاكن
ــزدحــمـة ا
قدر الـطاقة

وكــــــذا وســـــــائل

Ãd  w×²  bL×  Æœ 

b−² *« U½Ë—u  ”ËdO  l  s ü« g¹UF² «

 تـتجه دول الـعالم ـ  لـيسـت مصر
وحدها ـ إلى سياسة التعايش مع
سـتجد حتى ال فيـروس كورونا ا
ــنـظــومـة االقــتـصــاديـة تــتـأثــر ا
والــتــنــمـويــة تــأثــيــرات وخــيــمـة
جـــراء اإلجـــراءات االحـــتـــرازيــة
اتـقـاءً لإلصـابـة بـفـيـروس كـورونا
اخلـطـير ولـهـذا فال بـد من اتـباع
اط حـياتية جديدة أساليب وأ
تــمـكــنـنــا من الـتــعـايش اآلمن مع
هذه اجلائـحة إلى أن يقضي الله

أمرا كان مفعوال. 
ا ـقـال سوف نـتعـرض      وفى هذا ا
يــجب عــلــيــنــا اتـخــاذه مـن إجـراءات
واحـتـيــاطـات حـتى نـقــلل كـثـيـرا من
مـخاطـر اإلصـابة بـهـذا الفـيروس إن
لم نـسـتـطع أن نــتـجـنب تـمـامـا هـذه
اإلصـــــــــابــــــــة إلـى أن يــــــــتـم إعــــــــداد
ـناسبـة الناجـحة التي التـطعيـمات ا
تـــؤدي إلى حتـــصـــ اإلنـــســـان ضــد
اإلصابـة بهـذا الفـيروس أو اكـتشاف
العالج احلاسم له فـي حالة اإلصابة

به إن حدثت حتت أية ظروف.
  وتـــــتــــــمـــــثـل هـــــذه األســــــالـــــيب
ط الوقائـية ـ حتى اآلن ـ في 

أساسي ال ثالث لهما وهما:
ـــنع أوال: إجــــراءات احــــتـــرازيــــة 

اإلصابة:
حتـول هـذه اإلجـراءات ـ بـقـدر كـبـير ـ

دون وصـــول الــفـــيــروس
إلى جــــــسم اإلنـــــســـــان

ـــواصالت اخملــتــلـــفــة مع احلــرص ا
عــــلى الــــتـــبــــاعــــد االجــــتـــمــــاعي أو
ـــصـــافـــحــة اجلـــســـمـــاني وجتـــنب ا

والعناق والقبالت. 
ـ غـسل الـيـدين كل فـتـرة زمـنـيـة جـيدا
ـــاء والــصـــابــون ويـــســتـــحــسن أن بــا
حـلول الكحـول اإليثيلي يطهرهـما 

.(٧٠)
س األنف أو جتنَّب دعك الـعين أو 
الــفم بـــيــديك فـــتــرة بـــقــائك خــارج

منزلك.
ـباشر ألشعة احرص عـلى التعرض ا
ــدة ال تـقل عن ٢٠ الـشــمس يــومـيــا 
دقــيـقــة ويــحـسـن أن يـكــون هـذا
ب العاشرة واحلادية عشرة

صباحا.
ـ عـــــــنـــــــد وصـــــــولـك إلى
مــنــزلك اخــلع مالبــسك
اخلـــارجــــيـــة وعــــرضـــهـــا
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حـــمـــايـــة اجلـــسم عن طـــريـق صَــده
بـــنـــجـــاح لـــلـــغـــزوات الـــفـــيـــروســـيــة

يكروبية بشكل عام ما يلي: وا
    جتـــــنب الـــــغـــــضـب والـــــتـــــوتــــر

واالنفعال:
      إن الـصبر والـهدوء ـ من النـاحية
الفسيولوجـية  يكبحان جماح الغدد
الـصـمـاء السـيـمـا الـغـدة الـكُـظـريـة
فـتــعـتــدل في وظــيـفـتــهـا وال تــطـلق
هـــرمــــونــــاتــــهـــا خــــاصــــة هــــرمـــون
األدريــــنــــالـــ Adrenaline الـــــذي
يؤدي ـ عنـد الغضب ـ إلى ثورة عارمة
في اجلـسم تــقـلب األمــور رأسـا عـلى
عــقـب ومن بــ هـــذه الـــتــأثـــيــرات:
ارتــفــاع ضــغـط الــدم وزيــادة مــعـدل
ضــربـــات الــقــلـب واتــســاع حـــدقــتي
الـعـيـنـ وارتـفـاع نـسـبـة سـكـر الدم
وزيـادة تــركـيــز األحـمــاض الـدهــنـيـة
بــالــدم وكل هــذه الـتــغــيُّــرات تُــطـلقُ
الـعَنان لـتفاعالت هـائلة في اجلسم ـ
مـن شـأنـهـا زيـادة االنــفـعـال وتـفـاقم
ا يؤدى في حالة الغـضب والهياج 
الـنهاية إلـى افتقاد الـهدوء والتروي
األمــر الــذي يــؤدي إلى عــدم اتــخــاذ
ـنـاسب الـقـرار الـصـائب في الـوقت ا
بل عـــلى الـــنــقـــيض مـن ذلك تــؤدى
هــذه احلـــالــة إلى ردود أفـــعــال غــيــر
مـحـسـوبـة العـواقـب قد تُـفـضِي ـ في
أغــلب األحـيــان ـ إلى الـنــدم الـذي ال
ـرء يـجــدي أو يــفـيــد وقــد يـصــاب ا
حتت هذه الـظروف بارتـعاش اليدين
والشـفت وتلـعثم في الكالم إضافة
إلـى مـــــا ســـــبـق ذكـــــره من أعـــــراض;
ولـذلك فـقــد أشـار الـنـبي صـلى الـله
علـيه وسلم على أفراد أمـته بحكمته
الـذهــبـيــة الــتي تـقــول: "ال تــغـضب"

وكـــررهــــا صـــلى الــــله عـــلــــيه وســـلم
ألهـمـيــتـهــا في ضـبـط إيـقــاع حـركـة
اإلنـسـان في اإلطـار الـذي يضـمن له
ــعـافــاة والــطــمـأنــيــنـة في الــدنــيـا ا
والـعـفـوَ والـسالمـة في اآلخـرة والـله
تعالى يقـول: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
قُــلُــوبُــهُم بِــذِكْــرِ الــلَّهِ  أَالَ بِــذِكْـرِ الــلَّهِ

تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ } ( الرعد: ٢٨).
  نـقـول هذا ونـؤكـد علـيه; إذ إن مـعظم
األمراض التي تـفت في عضد اإلنسان
قـد أكـد كل من الـعـلم والطـب احلديث
أنهـا تتأتى من هذه االنـفعاالت الزائدة
ــــفـــــاجــــئـــــة كــــمـــــا تــــرتـــــبط هــــذه ا
ــرضـيــة الــتـي حتـدث االضــطــرابــات ا
فاجـئة من االنفعاالت ـوجات ا جراء ا
الــعـصــبــيــة والــنــفــســيـة بــأوجه خــلل
ـنـاعي ووظـائـفه مـتـعـددة في اجلـهـاز ا
أيـــًضــا هـــذا وتــقـــاس درجــة حتـــضــر
اإلنسان العصري بهدوئه وقدرته على
التـحـكم في انـفـعاالته وهـو مـا يـعرف

بالثبات االنفعالي.
ارسة الرياضة البدنية:

     الريـاضة الـبدنـية حـركة مـقصودة
لـتـنـشـيـط أعـضاء اجلـسـم اخملـتـلـفة
ــا قــالــوا: "في احلــركــة بــركـة". وقـد
وفى هــذه احلــركــة تــنــشــيط لــلــدورة
الدمـوية فـتتـحرك مـعهـا خاليا الدم
الــبـيــضــاء الــتي تــمـثل جــنــود جــهـاز
ــنــاعــة في اجلــسم فــتـتــجــول هــنـا ا
وهــنـاك فـي جـنــبـات اجلــسم; لـتــقـوم
بوظـيفتها في حـراسته وحمايته من
يـكروبات الغازية واألجـسام الغريبة ا

الدخيلة فتطهره منها أوال بأول. 
وألهمية الـرياضة في حياة اإلنسان
فــقـد ورد في األثــر: "عـلــمـوا أوالدكم
الـرمـايـة والـسـبـاحـة وركـوب اخلـيل".
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ألشـعة الـشـمس وطهـر نـعل حذائك
حلول الكلور اخملفف. 

ثــانــيًــا: تــقــويــة وظــائف اجلــهــاز
ناعي: ا

ـناعة هـي أداة الكائن في مـعركته    ا
في ســبــيـل الــبــقــاء في احلــيــاة وإذا
أردنـــا أن نــدلل عـــلى ذلك فـــلـــنــا في
كـتسـبة الذي ـناعـة ا مرض نـقص ا
AIDS رض األيدز يعرف اختصارا 
ـــرض ـ أوضـحَ مـــثل ودلـــيـل فـــهـــذا ا
وقـــانــــا الـــله وإيــــاكم مـــنـه ـ يُـــصـــيب
اإلنـسـان بـنـقص شـديـد في مـناعـته
يـفقِد اإلنـسان على أثـره القدرة على
مــقـاومــة مــخــتـلـف أنـواع مــســبــبـات
األمـراض من بـكـتيـريـة أو فيـروسـية
أو طُفـيْلية حـتى وإن كانت من النوع
غـير اخلـطـير فـتودي بـه إلى نهـايته

وت. احملتومة وهى ا
ولـهذا تـبرز أهـمية
ـنــاعـة في جـهــاز ا
حــــراســــة اجلـــسم
وإكـسابـه نوعـا من
احلـــــــصـــــــانـــــــة أو
ـــــنــــــاعــــــة ضـــــد ا
مسببات األمراض
اخملـتـلـفـة ومـنـهـا
فـــيــــروس كـــورونـــا
ــســتــجــد; وذلك ا
من خالل آلــــيـــات
مــنـاعــيـة عــديـدة.
ومـن الـــــــعــــــــوامل
الـــــتـي تـــــؤدي إلى
صـــيــــانــــة جــــهـــاز
ـــنــاعــة وتـــعــزيــز ا
قـــدرته عـــلى أدائه
لــــــوظـــــائــــــفـه في
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اء الـعـظـيم الـقـائل: {وجـعـلـنا مـن ا
كـل شيء حي} ( األنــبـيــاء: من اآليـة

. (٣٠
اء بالنسـبة للجهاز وتـتحدَّد أهميـة ا
ــنـاعي في أنه يُـتــيح حـركـة سـلـسـة ا
ـناعـي وعلى دءوبـة خلاليـا اجلـهـاز ا
رأسها خاليا الدم البيضاء كما ذكرنا
آنـفــا; لـتـتــمـكن هــذه اخلاليـا من أن
تـطـوف وتـتجـول في أنـحـاء اجلسم 
وتـسْـهـر عـلى حِـراسـته وحِـمـايـته من
أي دَخِـيل أو غـازٍ يـتـهـدده أو يـتـوعده
بإصـابـته بـاألمـراض اخملـتـلـفة; ومِن
ثم يبـقى اجلـسم وأعـضاؤه في حـالة

صحية قوية. 
قسط معقول من النوم:

     الـنوم نـعـمة كـبـيرة وآيـة من آيات
الــله تــبـارك وتــعـالى حــيث قـال جل
شـأنه: {ومن آيــاته مـنــامـكم بــالـلـيل
والنهار وابتغاؤكم من فضله}(الروم:

من اآلية ٢٣)
ـتكررة دوما ب ليل فهـذه الثنائية ا
يسـكن فيه اإلنـسان ويـخلـد فيه إلى
الــهــدوء والــراحــة والـنــوم إلـى نــهـار
ارس يـنـشط فـيه لـيـزاول مـعاشـه و
مـــهــامه هي فـــطــرة قـــد فــطـــر الــله

معـ قـلتْ الـوظـائف احلـيـويـة وقد
اء إلى احلد الذي تقل مع نقـصان ا
تـــتـــدهـــور مـــعـه حـــيـــاة الـــكـــائن بل

وت. وتتهدد أيضا با
       وإذا نظـرنا إلى جـميع الـوظائف
احلـيويـة باجلـسم جند أنـها مـقتـرنة
ـاء فـعمـليـات الـهضم ـ عـلى سـبيل با
ثال ـ ال تتم إال في وسط مائي ولذا ا
فـإنها من الـناحـية الكـيمـيائيـة ُيطلُق
ـائي ومــا ذكــرنـاه عـلــيــهـا الــتــحـلـل ا
ـكن أن نـكرره مع بـالنـسـبـة للـهـضم 
وظــيـفــة َدَوران الــدم الـذي يــتــطـلب ـ
لــكي يــكـون آمــنــا وطـبــيــعـيــا دون أيـة
مـخـاطـر صـحــيـة أو طـبـيـة ـ قـدرا من
ـــاء في بالزمــا الــدم إذا نــُقصَ عــنه ا
أدى إلى خـلل قد ال ُيـحَمُد عـقباه بل

وتتهدد معه احلياة. 
     وهـذا يـنـطبق أيـضـا على وظـيـفة
اإلخراج بالنسـبة للجهاز اإلخراجي
ووظـيـفـة احلـركـة بـالـنـسـبـة لـلـجـهاز
العضلي ووظـيفة الـتناسل بالـنسبة
لـلــجــهـاز الــتــنــاسـلي وهــكــذا األمـر
بـالــنــســبـة جلــمــيع وظـائـف اجلـسم
األخـرى وال أجــد مـا أقــوله في هـذا
إال أن أردد مــــــعــــــكـم : صــــــدق الــــــله

ونـــحـن نـــرى مـن مالحـــظــــاتــــنـــا في
حــيــاتــنـا الــعــمــلـيــة كــيف أن أجــسـام
الـريـاضيـ قويـة البـنـية وعـضالتهم
مفتولـة وصحتهم سـليمة يـتمتعون
بالنشـاط واحليويـة والقدرة الـفائقة
ـقارنـة إلى عـلى األداء اجلـسـمـاني بـا
ـن ال يــزاولــون الــريــاضـة غــيــرهم 
وفــضًال عن هـذا وذاك فــإن حـالــتـهم
هـذه تؤرثهم ثـقة عاليـة من شأنها أن
تـضـفى عـليـهم تـوازنا سـلـوكـيا كـبـيًرا
وبـاجلـمـلـة تـمـنـحـهم صـحـة نـفـسـيـة
طيبة تـنعكس بـدورها على مـناعتهم
هـذا وقـد مـدح الـقرآن الـكـر أولـئك
الذين يـتمـتعـون بصـحة جـيدة حيث
ورد في قــوله تـعـالى عــلى لـسـان ابـنـة
شــعـيب عــلـيه الـسـالم : {إن خـيـر من
}( القصص: استأجـرت القوّى األم

من اآلية ٢٦)
اء: اإلكثار من شرب ا

ـــاء هــو ســر احلــيـــاة وأســاســهــا     ا
يـاه وجدت ـتـ فحـيـثمـا وجـدت ا ا
احلـياة على أرضنـا الطيبـة. وحسبنا
مــا قــال فــيه ربـــنــا تــبــارك وتــعــالى:
ـــاء كل شيء حي} {وجـــعـــلــنـــا من ا
(األنــبـيــاء: من اآليـة ٣٠) والـواقع أن
ــثـل مُــكـــونـــا ســلـــبـــيــا من ـــاء ال  ا
ــا هــو مُــكــون مــكــونــات اجلــسم وإ
ــاء من أســـاسي بــحــيـث إذا انــتُــزِعَ ا
جــسم الـــكــائـن احليّ فــإنـه ال يــعــود
قومات احلياة جسما حَيّا يتمتع 
ا يـصبح شيئا مـيتا ال حياة فيه وإ
وال روح; ذلـك أن كـل الــــــــــوظــــــــــائف
احلـيــويـة بـاجلـسم لـيــست مـرتـبـطـة
اء ولكن بتوافر نسبة فقط بوجود ا
كـبـيـرة مــنه في اجلـسم حـتى إذا مـا
نـقــصت هــذه الـنــسـبــة عن مـســتـوى

32323232



33ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ١٢ ذو احلجة ١٤٤١ هــ 

عـليـها اإلنـسان وكـثيـرا من الكـائنات
ـا فيها من الـنباتات وهـذا يتمشى
مع الـــنـــامــــوس الـــذي وضـــعه الـــله
تـــعــالى وأجـــراه بــقــدرتـه عــلى هــذا
الـكون بـأكـمله وذلك مـا تـوصل إليه
الــعــلـم بــعــد أربــعــة عــشــر قــرنــا من
الزمان حيث اكتشف مؤخرا خضوع
الــكــائــنـــات احلــيــة بــشـــكل فــطــري
لـدورية تعاقب الـليل والنهـار يتقلب
خاللهمـا النـمو والسـلوك ووظائف
األعـضــاء والـنـشــاط الـعـام لــلـكـائن
علـى مدى ٢٤ساعة وقـد لوحظ هذا
فـي كل مـن الـــــنــــبـــــات واحلـــــيــــوان
واإلنـسان بل وعـلى مسـتوى اخلاليا
ـكـوّنـة لـهـذه الـكـائـنـات فـالـنـوم آية ا
من آيـــات الــله وهـــو ضــروري ومــهم
بـالــنــســبـة لــلــجـسم وعــلى األخص
ـناعي حـيث يؤدي إلى إعادة جـهازه ا
الـــتـــوازن إلـــيه; ومـن ثمَّ مـــبـــاشـــرته

هامه بشكل طبيعي.
: االبتعاد عن التدخ

الــتـــدخـــ من الـــعـــادات الـــســـيـــئــة
الــضـــارة بـــالـــفــعـل والـــتي يـــنــبـــغي
االبــتــعـاد عــنــهـا بــكل الــســبل سـواء
بـشـكل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر فـقـد
ـــتـــخـــصــصـــ فى ذكـــر واحـــد من ا
التـحالـيل الكـيمـيائـية أن الـسيـجارة
عند احتـراقها يـنتج عنـها ما ال يقل
عـن أربــعـــة آالف مــركب كـــيــمـــيــائي
مــعــظــمــهـا له تــأثــيــرات ضــارة عـلى
خاليـــا وأنـــســـجـــة وأعـــضـــاء كل من
يتعرضون لها سواء بشكل مباشر أو
غـيــر مــبــاشـر; ومن ثـم فـقــد مــنـعت
الـتشـريعـات الـقانـونـية في كـثـير من
ـتـقـدمــة كل أنـواع وأسـالـيب الــدول ا
الـــتــدخــ الســـيــمـــا داخل األمــاكن

ـــنــازل والـــفـــنــادق الــســـكـــنــيـــة كـــا
دارس والقاعات العامة فضال عن ا
ـؤسـسات واجلـامـعـات وغـيـرهـا من ا

اآلهلة بالبشر. 
    يــقـول الـلـه تـعــالى: {وال تـقــتـلـوا
أنـفــسـكم إن الـلـه كـان بـكم رحــيـمـا}
(الـنسـاء: من اآليـة ٢٩) وقـد بات من
ــؤكــد اآلن أن الــتــدخــ يـؤدي إلى ا
أمراض عديدة تؤدي في النهاية إلى
قـتل اإلنـســان لـنـفـسه. والــله تـعـالى
رحـيم بـنـا ومن ثم يـأمـرنـا أال نـقتل
أنفـسنا; أي ال نـفعل كل ما من شأنه
أن يـــؤدي إلـى قـــتـــلــــنـــا ألنـــفــــســـنـــا

(كالتدخ مثال في هذه احلالة).
عـــدم اإلســــراف في اســـتــــعـــمـــال

األدوية:
    األدويـة هي أوالً وأخـيرا عـبارة عن
مـواد كيـميـائيـة لهـا وظائف مـحددة
ينـبغي أن ال تتجـاوزها بأي شكل من
األشـكال; ومن ثم يـنبـغي أن توصف
ويـتــنـاولـهــا اإلنـســان عـنــد الـضـرورة
فـقط وحـينـما يـنـتهي دورهـا ينـبغي
أن يـكف عن تـنـاولــهـا بـعـد اسـتـشـارة
الــطــبــيب اخملـــتص; حــيث تــبــ أن
لـكثـير منـها تـأثيرات جـانبـية سلـبية
عــلى مــعـــظم أجــهـــزة اجلــسم ومن
ـنـاعي أكـثــرهـا تـأثــرا بـهــا اجلـهــاز ا

ضادات احليوية. خاصة ا
عــــدم اإلســـــراف في اســـــتــــهالك

الطعام:
 الـــفـــضـــيــلـــة هـي حــد الـــوسـط بــ
طـرفـ كالهمـا رذيـلـة ويـنـطـبق هذا
أكثر ما ينـطبق على تناول الغذاء من
طـعــام وشـراب وقـد ورثـنـا من تـراثـنـا
ـــعـــدة بــيـت الــداء وأن الـــذهـــبي أن "ا
اِحلْمـيـة هي رأس الدواء" والـوسطـية

واالعتـدال هما عـ الصواب على كل
حــال والـله تــعـالى يـقــول في مـحـكم
آياته: {وكـلوا وأشـربوا وال تسـرفوا إنه
ـــســرفـــ }(األعـــراف من ال يــحـب ا
اآلية ٣١) فكما أن نقص الغذاء يضر
ناعي فكذلك اإلفراط فيه باجلهاز ا
واالعــتــدال هــو رأس احلــكـمــة في كل

شيء. 
ــــــشــــــروبــــــات االبــــــتــــــعــــــاد عن ا

الكحولية:
ـا يعـجب له اإلنـسـان أن بعض      
ـشـروبات األدبـيـات الـعلـمـيـة تـصف ا
ـشروبات الروحية وهى الكـحولية با
بــالـــفــعل أبـــعــد مـــا تــكـــون عن هــذا
ـراد أنـهـا تـؤثر الـوصـف إال إذا كـان ا
عــلى روح اإلنــســان بــالــســلب ولــيس
بـاإليـجـاب فـتــلـوثـهـا وال تـرقى بـهـا
فـضال عـن تأثـيـراتـهـا الـسـلـبـيـة على
مـــعــــظم أعــــضــــاء وخاليــــا اجلـــسم
خ خـــاصــة األعـــضــاء احلـــيــويـــة كــا
والـكــبــد والـكــلــيـتــ واخلــصـيــتـ

وغـيـرهــا من أعـضـاء اجلـسم ولـهـذا
لـم يـأتِ حتر اخلـمـر فـي الـديـانات
الـســمـاويـة مـن فـراغ ولـكن حلــكـمـة
يــعـلــمــهــا الـله حــتى قــبل اكــتــشـاف
اإلنــســان لـــتــأثــيـــراتــهــا اخلـــطــيــرة
شـروبات ومضـارهـا الكـثـيرة فـهـذه ا
الكـحوليـة من أكثـر وأخطـر العوامل
الـتي تدمـر اجلسم والنـفس والعقل
وهى أيضا من أكـثرهـا إيذاءً للـجهاز

ناعي على وجه اخلصوص.   ا
تناول اخلضراوات والفواكه:

    تـــمــــثل اخلــــضــــراوات والـــفــــواكه
عـنـاصـر غـذائـيـة ثـمـيـنـة حيـث إنـها
ــصــدر الـــرئــيس لــتـــزويــد اجلــسم ا

بالفيتامينات .
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ينـعى مـعـالي أ.د/ مـحمـد مـخـتار
جـمـعة وزيـر األوقـاف بـخالص األسى
واحلــزن والــرضــا بــقــضــاء الــله (عــز
وجل) وقـدره سيـادة الـفريق / مـحـمد
الـعصـار وزير الـدولـة لإلنتـاج احلربي
رحـمه الله رحـمـة واسعـة  سـائال الله
(عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يـسـكـنه فـسـيح جـناتـه  وأن يلـهم
آله الـصـبـر والـسـلـوان  وأن يـخـلـفـهم
ــسـلــحـة الــبـاســلـة ويـخــلف قـواتــنـا ا

ويخلف مصر فيه خيرا.
فو الله مـا عرفـته إال محبـا لدينه
ووطنه وللخير للدنيا  لم نسمع منه
كلمة نابية قط  بل عهدناه عونا لكل

زمالئه محبـا لهم متـفانيـا في خدمة
اجلميع  متفانيا في خدمة وطنه.
ونـقول : اللهـم إنا نشهـدك أننا ما
عــرفــنــاه إال مــحـــبــا لــديــنه ووطــنه 

حــــريـــصــــا عــــلى طـــاعــــتك وإقــــامـــة
فـرائـضـك  ومـا عـلـمـنـا عـنه من سـوء
قط  الـلهم إنك أرحـم به منـا  فـأكرم
نــزله  وأســبغ عــلــيه فــيـض رحـمــتك
ـــا أنت أهـــله  وســـتـــرك  و عـــامـــله 
فأنت أهل الفـضل وأهل الرحمة وأهل
ــغــفــرة.. الــلــهـم تــقــبل دعــاءنــا له  ا
وصالتـنـا علـيه  وأنـزل السـكـينـة على
نــــــفـــــوس زوجـه وولــــــده وآله وزمـالئه
ومــحـبـيه  الــلـهم ال تـفـتــنـا بـعـده وال

حترمنا أجره  واغفر اللهم لنا وله.
فلله مـا أعطى  ولله ما أخذ  وله
الـرضـا حـتـى يـرضى  و {ِإَنّـا ِلـَلِّه َوِإَنّـا

ِإَلْيهِ َراجُِعوَن}.

مـصـروفـات إدارية أو مـصـاريف خـدمة
توصيل الصك يصلك مجاًنا.

ندوب وتأكد ¿  استلم الصك من ا
من أنـه صك أضــحــيــة وزارة األوقــاف
لعام ٢٠٢٠ م. أضحـيتك في يٍد أمينة
ســــتـــصل كــــامـــلـــة إلـى األســـر األولى
ستحقـ بجميع مناطق بالرعـاية وا
اجلـمــهــوريــة حـيث يــتم الــذبح بــعـد
صـالة عيـد األضـحـى مبـاشـرة وحـتى
غـــــروب شـــــمس آخـــــر يـــــوم مـن أيــــام
الـتـشـريق وهـو الـوقت الـشرعـي لذبح
األضـاحي  وتصل الـلحـوم إلى األسر

األولى بالرعاية بعزة وكرامة.

صك) عـبــر «الـواتس آب» عـلى أي من
األرقــــام الـــتــــالـــيـــة: ٠١٠٠٨٨٠٦٤٦٦ /
٠١١٢٠٨٥٧٣٣٠ / ٠١٢٠٢٥٢٧٢٥٨
مـــتــــضــــمـــنــــة : (االسم و الــــعــــنـــوان

والتليفون وعدد الصكوك).
¿ تــــــقـــــوم مــــــديـــــريــــــة األوقـــــاف
ـــحــــافـــظـــتـك بـــالـــتــــواصل مـــعك
لــلـتــأكـيــد ويـصــلك مــنـدوبــنـا خالل

٢٤ساعة ومعه صك أضحيتك .
¿ ال تـدفع إال قـيـمـة الـصك فـقط
١٨٠٠جـــــنـــــيـه وال تـــــوجـــــد رســــوم أو

‰“UMLK  ·U Ë_« wŠU{√ „uJ  qO uð W bš 
ـــتــــبــــرعـــ عـــمـال عــــلى راحــــة ا
وبـــخـــاصـــة كـــبــــار الـــسن وأصـــحـــاب
الـــــظــــروف اخلـــــاصـــــة  وَفّــــرت وزارة
األوقـــاف خـــدمـــة تـــوصــيـل صـــكــوك

األضاحي للمنازل  وهى كالتالى:
¿  اتـــصل أو أرسل رســـالـــة (طـــلب
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مـبـدأ احلق والـواجب  فـكـمـا يـحـرص
ـواطن عـلى أخـذ حـقه من اخلـدمات ا
الـعامة  يـجب عليه أن يـفي بحق بلده
فيـما له عـليه من واجـبات والـتزامات 
وأن يـكون جـنـدًيّـا مخـلـًصـا لـوطنه في
الـداخل وسـفـيـًرا واعـًيـا له في الـداخل
واخلـارج  فـمن ال خـيـر لـوطـنه فـيه ال

خير فيه أصًال .
ومـن دالئل الـوطــنـيــة احـتــرام أيـام
ـكن أن يـنسى الدولـة الـوطـنـيـة  وال 
صري أن يومي٣٠/ ٦ / ٢٠١٣ الشـعب ا
و ٣/ ٧ / ٢٠١٣ م  غــّيــرا مــجـرى تــاريخ
مــصــر احلــديث بــإنــقــاذهــا من أيــدي
ـتـاجرة جـمـاعـة إرهـابـيـة اتـخـذت من ا
بالدين سـتاًرا لعمالتهـا وخيانتها  فلو
بـقـيت هـذه اجلـمـاعـة في احلـكم أكـثـر
نـطقة من ذلك لكانـت أخذت مصـر وا
كـلــهـا إلى طـريـق الـهـاويــة  ولـكن الـله
ـصـر قـائـدًا حـكـيـًما (عـز وجل) قـيض 
هـو الــرئـيس / عـبـد الـفــتـاح الـسـيـسي
رئـيـس اجلـمــهـوريــة  وجـيــًشـا وطــنـًيّـا
عـظـيـًمــا  وشـعـًبـا ذا حـضـارة عـريـقـة 
فــالـتف الــشـعب حــول قـائـده وجــيـشه
ـصـر إلى بر األمـان وإنقـاذها لـلعـبور 

من أيدي اخليانة والغدر 
فـعــلـيــنـا أال نــنـسـى كل من ضـحى
بـنـفــسه أو خـاطــر بـحــيـاته في ســبـيل
إنـقـاذ هـذا الـبــلـد الـعـظــيم  فـنـقـول :
شــكـرًا ســيـادة الــرئــيس  شـكــًرا جـيش
مــصــر الــعــظــيـم  شــكــًرا لــكل وطــني
شــريف عــمل أو يــعـمـل عـلـى رقي هـذا
الـبـلــد مـصـرنــا الـعـزيــزة وعـلى حـفظ
أمــنــهــا واسـتــقــرارهــا وعـلى تــقــدمــهـا

وازدهارها.

هن والصناعات واحلرف . وا
ـــنــاخ الـــفـــكــري و فـي الــســـيـــاق وا
الصـحي ال يحتـاج الثـابت الراسخ إلى
دلــــيـل لـــكـن مــــحــــاوالت اخــــتــــطـــاف
تـطرفة لـلخطـاب الديني اجلمـاعات ا
واحـتـكـارهـا له ولـتفـسـيـراته وال سـيـما
في عرف اجلـمـاعـة اإلرهـابيـة وأيـامـها
الــــســــوداء  جــــعل مــــا هــــو في حــــكم
ــســلــمــات مــحـــتــاًجــا إلى الــتــدلــيل ا
والتأصـيل  وكأنـه لم يكن أصال ثـابًتا ,
فـــحب الـــوطن ومـــشـــروعــيـــة الـــدولــة
الـوطــنــيـة أمــر غــيــر قـابل لــلــجـدل أو
الــتـشـكــيك بل هــو أصل راسخ ال غـنى

عاصر . عنه في واقعنا ا
ونؤكد أن الوطنية احلقيقية عطاء
وانــتــمــاء  ووفــاء لــلــوطـن واســتــعـداد
للتضحية في سبيله  كما أنها تتطلب
احـتـرام كل شـعارات الـدولـة من عَلـِمـها
ونـشـيـدهـا الـوطـني وجـمـيع شـعـاراتـها
ـعـنـويـة ورمــوزهـا الـوطـنـيـة  ــاديـة وا ا
وتـــقـــتـــضي احـــتـــرام قـــانـــون الـــدولــة
ودستورها ونظامها العام مع احملافظة

على جميع مؤسساتها ومقدراتها .
ـواطـنـة الـصـحـيـحـة عـلى وتـبـنى ا

صـرح مــعـالى أ. د / مـحـمـد مـخـتـار
جـمــعـة وزيـر األوقــاف بـأنـنــا في حـاجـة
ـصري مـاسة إلى اسـتعـادة روح الـشعب ا
الـعـظـيم الـتي جتـلت في ٣٠ / ٦ و ٣ / ٧
فـي نــبـــذ جــمـــاعــات الـــضالل والـــشــر 
ـــــصــــريــــة من واســــتــــعـــــادة الــــدولــــة ا
مخـتطـفـيهـا من هذه اجلـمـاعات  غـير
أن هــذه اجلـمــاعـات الـضــالـة الــعـمــيـلـة
اخلــائــنـة قــد صــارت أبــواقـا لــقــوى شـر
أخرى لم تعد تـخفي أطماعها سواء في
نطقة ونفطها االستيالء على خيـرات ا
ومقدراتها أم في العمل على تفتيت دول
نطـقة وحتديدا دولنا الـعربية وتمزيق ا

أوصالها لصالح أعدائها .
ـا أن مـصـر بــجـيـشـهــا وشـعـبـهـا و
ورئـيسـها وقـائدهـا سيـادة الرئيـس عبد
الــفـتــاح الـسـيــسي قـد وقــفـوا جـمــيـعـا
حجر عـثرة في وجه أطـماع الطـامع
في خــيــرات دولـنــا الـعــربـيــة وأحالمـهم
االحتاللـية والـتـوسعـية عـلى حـسابـها 
فـإنــهم يــعـمـلــون بـكـل قـوة وحـقــد عـلى
زعزعة أمن مـصر واستقرارها من خالل
أجورين أذنابهم من اخلونة والعمالء وا
إلدراكهم أن مصر القوية هي سند أمتها
 وأنــهـا الــعـقـبــة احلـقـيــقـيـة فـي سـبـيل

حتقيق أغراضهم .
نــحـتــاج إلى روح ٣٠ / ٦ و ٣ / ٧ في
معـركة البـناء والتـنميـة التي تخـوضها
ــصــريــة في مــجــاالت بــقــوة الــدولــة ا
البناء والتعمير اخملتلفة بكل ما تعنيه
كـلمـة البـناء والـتعمـير  ُكّل فـي مجاله
علم ومـيدانه : الطـبيب في مشـفاه  وا
فـي مــدرســته  والــعــامـل في حــقــله أو
مــصــنــعه  وهـكــذا في ســائــر اجملـاالت
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صرح مـعالي أ. د/ مـحمـد مخـتار جـمعة
وزيـــر األوقـــاف بــــأن عـــنـــاصـــر اجلـــمـــاعـــات
ـتــاجــرة بــالـِدّين  اإلرهــابــيـة واجلــمــاعــات ا
تـكـسبـة بالـاليك والشـير وكـذلك الـعنـاصـر ا
ــتـوددة جلــمــاعـات الــشــر والـضـالل بـغــيـة وا
تـعـاطف عنـاصـرهـا معـهم عـلى صفـحـاتهم 
كل هــؤالء وأولــئك خـــرجــوا عــلى كل الــقــيم
اإلنسانية فضال عن القيم الدينية  وجتردوا
من آدميتهم وصـاروا مسًخا آخـر غير إنساني
ـــرة  مــــؤكـــًدا أن مـــا تـــقـــوم به عـــنـــاصـــر بـــا
اجلمـاعات اإلرهـابية من احلـكم على من هم

بـ يـدي الـله سبـحـانه وتـعالى افـتـئـات على
الله (عز وجل) وسوء أدب معه .
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ـؤتـمر فـقه خالل كـلـمـته الـتي ألـقـاهـا في اجلـلـسـة االفـتـتـاحـيـة 
الـطـوار الـذي يـنـظـمـه إلـكـتـرونـًيـا كل من مـجـلس اإلفـتـاء الـشـرعي
ـشاركـة أكـد أ.د/ محـمد بـدولـة اإلمارات ورابـطـة العـالم  اإلسالمي بـا
مختـار جمعـة وزير األوقاف أن علم الـفقه ليس بـديال لعلم الطب وال
الـعـكس  كـمـا أن الـدعاء لـيـس بديـال لـلدواء وال الـعـكس  فـنـحن في
حاجة إلى الفقه والطب ليتـكامال في حتقيق مصالح البالد والعباد 

كما أننا في حاجة إلى الدعاء والدواء مًعا .
وأكـد مـعـالـيه أن فـقـه الـتـعـامل مع جـائـحـة كـورونـا قـد بـيَّن مـدى
ــلـحـة إلى اخلـروج من اآلفـاق الـضـيــقـة الـتي تـمـثـلت عـنـد احلـاجـة ا
بــعض احملــسـوبــ عــلى اخلــطـاب الــديـنـي في حـفظ أحــكــام بـعض
آالت  قـاصـد  وفـقه ا سـائل دون الـنـظـر بعـ االعـتـبـار في  فقـه ا ا
ـكـان وأحـوال الـنـاس ومـسـتـجـدات الـعـصر ومـراعـاة ظـروف الـزمان وا

وطوارئه.
كـمـا نبه مـعالـيه بـأننـا أصـبحـنا أكـثـر من أي وقت مضى في أمس
احلاجـة إلى إعمـال العقل فـي فهم صحـيح النص من خالل الـقواعد
نـطقـية لـفهـمه  واالنتـقال من مـناهج احلـفظ والتـلق الـعلـميـة وا
إلى مـناهج الـفـهم والتـحـلـيل  سواء في مـنـاهـجنـا الـتدريـسـية أم في
بـرامـجـنـا الـتـدريـبـيـة أم في كــتـابـاتـنـا الـعـلـمـيـة أو الـصـحـفـيـة أم  فى
أحاديثـنا اإلعالمية  وأنه ال غـنى لنا عن العـودة إلى جذورنا الـعلمية
في القواعد الفقهية واألصوليـة واالستفادة من العلوم العصرية على
حد سـواء  مع تـأكيـد مـعـاليه عـلى أن الـعلم الـنـافع هـو مطـلق الـعلم
الـذي يـنـفع النـاس في شـئـون دينـهم ودنـيـاهم  وأن أهل الـذكر في كل
عـلم وفن هم أهل االخـتـصـاص فـيه  فـلـيس عـلم الـفـقه بـديال لـعـلم
الـطب وال الـعـكس  كـمـا أن الــدعـاء لـيس بـديال لـلـدواء وال الـعـكس 
فـنـحن في حـاجة إلى الـفـقه والطـب ليـتـكامال  وإلى الـدواء والـدعاء
مــًعــا  فــلن يــجــدي الــدواء إال بــإرادة رب األرض والــســمــاء بــإعــمــال
األسباب في مسببـاتها  فمن خاصية السـك أن تذبح لكنها لم تذبح

سيدنا إسماعيل (عليه الـسالم) ومن خاصية النار أن حترق لكنها لم
حترق سيـدنا إبراهيم (عـليه السالم)   ومن شأن احلـوت أن يهضم ما
يـبـتـلع لـكـنه لم يـهـضم سـيـدنـا يـونس (عـلـيه الـسالم)  ألن األمـر في
إعـمال األسـباب في مـسببـاتهـا عنـد من أمره إذا أراد شـيئـا أن يقول له
كن فيكون.. وفي ختـام كلمته توجه معالـيه بالدعاء إلى الله تعالى أن
ـا يـنفع ـؤتـمـرين  يـرفع الـله الـبالء عن الـبـشـرية جـمـعـاء وأن يـوفق ا
ـوذًجا» ـسـتـجـد أ الـنـاس  مشـيـرًا إلى كـتـاب : فـقه الـنـوازل «كـورونا ا

صرية. الذي أصدرته وزارة األوقاف ا
ـؤتـمـر الــهـام «فـقه وقـد شـارك في اجلــلـسـة االفــتـتـاحــيـة لـهــذا ا
» كل من مـعــالي الـشــيخ/ نـهـيــان بن مـبـارك آل نــهـيـان وزيـر الــطـوار
ـتحدة  وسماحة الشيخ التسامح والتعـايش بدولة اإلمارات العربية ا
الــعالمـة/ عـبــد الـله بن بـيـه رئـيس مـجــلس اإلفـتـاء الــشـرعي بـدولـة
تحدة الشقـيقة  ومعالي األستـاذ الدكتور/ محمد اإلمارات العربيـة ا
مختار جمـعة وزير األوقاف بجمـهورية مصر العـربية  ومعالي الشيخ
الـدكـتـور/ مـحـمـد بن عـبـد الـكـر الـعـيـسى أمـ عـام رابـطـة الـعـالم
اإلسالمي ومـعالي الـشيخ/ نـور احلق قادري وزيـر الشـئون اإلسالمـية

بدولة باكستان.

كـمــا أن الـتــطـاول عــلى شـرفــاء الـوطن
أحــيـــاء أو بــ يــدي الــله خــيــانــة لــلــوطن
واسـتــهـانــة بــرمـوزه الــوطــنـيــة الــشـريــفـة 

وخدمة جلماعات التطّرف واإلرهاب .
ـا عـلى أن هـذه الـتـصــرفـات الـبـغـيـضـة إ
تـدل عــلى مـدى االنـحـطـاط األخالقي وسـوء
األدب الـــــذي درجت عـــــلـــــيه وألـــــفـــــته تـــــلك
ـارقة وعناصرهـا وكوادرها الضالة اجلماعات ا
الــتي تــتــخــذ من الــدين ســتــاًرا لــعــمــالــتــهــا
وخـيـانـتـهـا وحتـقـيق مـطـامـعـهـمـا وأغـراضـهـا

اخلبيثة .
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  في إطــار مــتـابــعــة وزارة األوقـاف يــسـرنــا أن نــنـشــر صـورًا
ساجد على مستوى اجلمهورية مستحدثة لصالة اجلمـاعة با
ـسـتـمـرة عـلى مدار  مع تـتـابع عـمـلـيات الـتـعـقـيم والـنـظافـة ا

ديريات اإلقليمية . الساعة  والتي وردت إلينا من بعض ا
ـصــري  فـرواد والــتي تــظـهــر وعــًيـا كــبــيـرًا لــدى الــشـعـب ا
رحـلة واخلطر ـساجد أثـبتوا أنهـم على وعي كامل بـطبيـعة ا ا
الذي نـواجـهه جمـيًعـا  والتـزمـوا بالـضوابط واالجـراءات التي
نزل  حددتـها وزارة األوقاف  والـتي من أهمـها : الوضـوء في ا
وإحـضـار الــسـجـادة اخلـاصـة  وارتــداء الـكـمـامــات  والـتـبـاعـد
ــصـافـحــة  واالنـصـراف بــسـهـولـة ــسـافـات اآلمــنـة  وعـدم ا وا

وسالسة بعد الصالة.
ونناشد جميع عمـار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة
فـي تنـفـيـذ خـطـتـهـا حـتى نـسـتـطـيع مـعـا أن نـصل إلى الـفـتح
الكـامل نتـيجـة التـزامهم الـكامل بـاإلجراءات احملـددة  و نؤكد
سجد الذي يتجاوز في أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق ا
شأنه كـليـة  حـيث ستـكون الـوزارة مضـطرة عـلى رغم عنـها في
غـلق أي مسـجد يـحدث فيـه جتاوز للـتعـليـمات سواء في صالة
اجلمعة أم في غـيرها مع اتخـاذ اإلجراءات القانـونية جتاه من

يثبت جتاوزه .
نـسأل الـله العـلي العظـيم أن يعـجل برفع الـبالء عن البالد

والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بالد العا .
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ديريـات األوقاف على على قـوائم البـر بإدارات البـر 
ـنـاسبـة عيـد األضحى مـسـتوى اجلـمهـورية  وذلك 
ـبـارك أعاده الـله عـلى األمتـ العـربـية واإلسالمـية ا
بـاخليـر والـيمن والـبركـات واألمن واألمان  وذلك مع
ـسـتـهـدفة إدراج جـمـيع هـذه األسـر في قـوائم األسـر ا

في مشروع صكوك األضاحي .

إسهاًما من وزارة األوقاف في التخفيف عن األسر
األكـثـر احـتـيـاًجـا في ظل الـظـروف الـراهـنـة  اعـتـمد
معالي أ.د/ محمـد مختار جمعة وزير األوقاف صرف
ـالي مـبــلغ سـتـة ماليـ جـنـيه كــدفـعـة أولى لـلـعـام ا
احلــالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م من بــاب الـبــر واإلعــانـات من
ـــوارد الــذاتـــيـــة لــلـــوزارة لألســـر األولى بـــالــرعـــايــة ا
سـجـل ـعيـلـة ا ـرأة ا ـزمـنة وا وأصـحـاب األمراض ا



ÈbO¼«dH « bLŠ√ sÐ qOK)«
WOÐdF «  «dJ²³*« bz«—

قيل : إنه لـو اختير
عـبــقـريـان مـن عـلـمـاء
اإلسـالم لــــــــــــــــكــــــــــــــــان
أحـدهمـا اخلليل دون
نــــزاع كـــمـــا قــــيل : لن
يــجـوز عــلى الــصـراط
بـعــد األنـبــيـاء من هـو
أدق ذهـنًـا من اخلـليل
وهــمـا قــوالن يــجـدان
مــــبــــرّرهـــــمــــا من واقع
اخلــلــيل الــعــلـميّ; ألن
جــــــــهــــــــده فـي شــــــــتّى
مـيـادين الـعـربـيـة كـان
من الـدهـشـة والـعجب
بـحـيث جــاز لـدارسيه
أن يــــــقـــــــفــــــوا أمـــــــامه
مــــــــــبـــــــــهــــــــــورين(١) .

wÝöÐ bL×  Æ œ
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واحلقّ أنّ اخلـــلــيـل أنــشـــأه ربه
خـلـقــا آخـر  فـتـبـارك الـله أحـسن

اخلالق (٦).
∫ W‡‡OLKF « t²½UJ

لـــقــد كــان اخلــلـــيل بن أحــمــد
مـوهبة عصـره وحجّة دهره; حيث
أبـدع وابـتـكـر الــعــديـد من الـعـلـوم
ــعـارف عــلى غـيــر مـثــال سـابق وا
فـــضالً عن أنّـه تــبـــوأ ذروة الـــلّـــغـــة
وجمـع مفرداتـها بـطريقـة حاصرة
شامـلة لم يسبقـه إليها أحد وكان
حجّة في كل العـلوم الّلسانية إلى
جـانب تفوقه فـي العلـوم الشـرعية
ا كـان له أثـر كـبـير والـريـاضـيـة 

في حياة العرب الثقافية (٧).
وفيه يقـول العالّمة الزُّبيدي –
صـــاحـب مـــخــــتــــصـــر الــــعـــ - :
"واخلليل بن أحـمد أوحد الـعصر
وقـــريع الـــدهـــر وجـــهـــبـــذ األمــة
وأستـاذ أهل الـفـطنـة الـذي لم يُرَ
أنّ يـد الزمـان لم جتد بـها جـميـعا
عـلـيـنـا فـقـد فـقـد مـعـظمـهـا ولم

يبق منها إال القليل ".
وتــذكـــر كــتـب الــتـــراجم له من
الــكــتب : كــتــاب اإليــقــاع والــنــغم
وكـــتــاب اجلـــمل وكـــتــاب الـــنــقط
والـشـكل وكـتـاب الـعـروض وكـتاب
الـشواهـد وكتـاب معـاني احلروف
هـذا باإلضـافـة إلى كـتـابه اجلـليل

ومعجمه اخلالد : الع .
∫ q‡OK)«  «—U‡‡J²Ð«

∫ w «uI «Ë ÷ËdF « ∫ ÎôË√
ومــنـشــأ عــلم الــعــروض يـرجع

ا به اخلـلـيل فقـد كـان مـتّصـفـا 
يـنـبـغي أن يـتصف به كـل عالم من
ســـمـــاحـــة الـــنــــفس والـــتـــواضع
ـا والـقــنــاعـة والــعــفّــة واجلــود 
ـال  –رغم أنـه لم يـكن لـديـه من ا
مـيـسـور احلـال-  كـمـا كـان راضـيـاً

تواضعة متعففًا. بعيشته ا
ويؤكـد العالّمة الـسيـوطي عفة
اخلليل وزهده وقناعته على لسان
أخلص تالميـذه النضْــر بن شُميل
(ت ٢٠٣هـ) حـــــــيث قـــــــال : (أقــــــام
اخلـلــيل بــالـبــصــرة ال يـقــدر عـلى
فلسـ وتالمذته يكسبون األموال

بعلمه)..
وفي رواية عن الـنضر  –أيضا-
"أكلت الـدنيا بـأدب اخللـيل وكتبه

وهو في خص ال يشعر به"(٢).
وهذا سـفيان الثوري  – العالم
الـفـقـيه- يـشـهــد لـلـخـلـيل بـالـورع
والـــعــفـــة إذ يــقـــول : "من أحب أن
يـــــنــــــظــــــر إلى رجـل من الــــــذهب
ـسك فـلـيـنـظر إلـى اخللـيل ابن وا

أحمد" (٣) .
وقد كان ] متديـًنا ورًعا تقّيًا
وفـيه يقـول النـضر بن ُشـميل : (ما
رأيت أحــدًا أعـلم بـالـسُّــنـة بـعـد ابن

عون من اخلليل بن أحمد )(٤).
ويـقـول الـسيـوطي : "يـقول ابن
فـارس- العـالم اللّـغوي الـشهـير- :
"فــــــهـــــذا مــــــكـــــان اخلــــــلـــــيـل من

الدين"(٥).
ويـروى كــذلك أن اخلــلــيل كـان

يحج سنة ويغزو أخرى ..

∫ tðQA½Ë t³ ½
هو أبـو عبـد الرحـمن بن أحمد
. الـيــحــمــدي األزديّ الـفــراهــيـديّ
وهـو من أصل عربي ولـد في إمارة
"عُـمــان" احلـالـيـة جـنـوب اجلـزيـرة
الـــعــربـــيــة عـــلى شـــاطئ اخلـــلــيج
الــــعـــــربـي. وقــــد اخـــــتــــلـــــفت آراء
ؤرخ حـول سنة مـولده ووفاته ا
ـــــــرجّـح أنـه ولـــــــد عـــــــام ولـــــــكـن ا

١٠٠وتوفي عام ١٧٥من الهجرة.
ــكـث اخلــلـــيل في بـــلــده ولم 
مـسقـط رأسه طـويالً فـما لـبث أن
انــتــقل إلـى الــبــصــرة حــيث كــانت
نــشـــأته وإقــامـــته الـــدائــمـــة بــهــا;

. ولذلك عرف بالبصريّ
وقد تـلقى علـومه بالـبصرة عن
كـبـار عـلـمـاء الـلـغة مـن أمثــال أبي
عـمـرو بن الـعالء وعـيـسى بن عـمر
الــثــقــفيّ وأيــوب وعــاصم األحـول
وغيـرهم ولكنهم  –بالـقياس إليه
ــوازن  –ذوو في مـــنـــطق الـــعـــلـم ا
جهد متواضع; فقد كان اخلليل –
بحقّ- مـوهبـة عـصره ذكـاء وفطـنة
وفـكرًا; ولذلك جنـد أنه سرعان ما
تـصـدر مجـالس الـبـصـرة العـلـمـية
لإلفـتـاء والـتـدريس فـصـار أسـتاذًا
ال يُبارى وال يُـشق له غبـار وتخرج
عـلى يـديه جـهـابـذة عـلـمـاء الـلـغـة
كـــســيـــبــويه والـــنــضـــر بن شـــمــيل

واألصمعيّ وغيرهم...
∫ t ö‡‡š√

فـــمـع هـــذا الـــعـــلـم الـــرفـــيع –
نقطع الـنظير- الـذي كان يتّسم ا
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وقـد كـان هـذا الـعـلم غـريـبًـا كل
الـغـرابـة في ذلك الـوقت عـلى أهل
عـــــصـــــره حـــــتى لـــــيـــــروى أن ابن
اخلــلــيل دخـل عــلــيه وهــو يُــقَــطعُ
بــيـتًـا من الــشـعـر ويـنــطق بـالـوزن
الـعـروضي لـه فـدهش وحـسب أبـاه
قــد جُن ومــضى لــيــخــبــر الــنـاس
بــــذلك!! فــــدخل الــــنــــاس عـــلــــيه
ــقــالــة ابــنه فــابـتــسم وأخـبــروه 

لهم وقال البنه في عطف :
لو كنت تعلمُ ما أقولُ عـذرتني

أو كنت تعلمُ ما تقولُ عذرتكــا
لكن جهلت مقالتي فعذلتــني

وعلمُت أّنك جاهل فعذرتكـــا(١١)
ـا يؤكـد لنا أن ولعلّ هـذا كله 
الــعَــرُوض كــان من صُــنْعِ اخلــلــيل
وحـــده ولم يـــســـبــــقه إلـــيه أحـــد
وبـــذلـك صــــار عــــلى كل مـن جـــاء

بعده دين في عنقه للخليل .. !
يــقـول الــدكــتــور مــحــمـد رجب
الـبـيـومي  –عـنـد مـعـرض حـديـثه

فـأحـكـمـتـهــا بـعـد ثم وضع كـتـابه
الـذي سمّـاه "الـعَرُوض"; وذلك أنه
عـرض جـمـيع مــا روي من الـشـعـر
ـــاً عـــلى األصــول ومــا كـــان به عـــا
الـتي رسـمـهــا والـعِـلل الـتي بـيّـنـهـا
فلم يجـــــــد أحدًا من الـعـــــرب خرج

عليها (٩).
ويــزعم بـــعض الــرواة أن الــذي
هـيّـأ لــلـخـلــيل اخـتــراع الـعـروض;
مروره يـومًا بسـوق النحّـاس وهو
يــديـر بــيــتًـا من الــشــعـر في رأسه
فـتــوافق تـتـابع حــركـاته مع تـتـابع
طـرقـات الـنـحـاسـ عـلى آنـيتـهم
ـطـارق عن وبـسـكـنـاتـه مع تـوقف ا
اآلنـيـة. فـالـطـرق حـركـة والـتـوقف

سكون وهكذا.
فـأدرك أن موسيقى الـبيت إنّما
جــــاءت من حــــركــــات وســــكــــنــــات
مـنـتـظـمـة وأجـرى ذلك في بـقـيـة
األنواع حتى استوى له هذا العلم

كامالً (١٠) .

إلى اختالط الـعـرب بـالعـجم بـعد
الـفـتـوحـات اإلسـالمـيـة الـعـظـيـمة
وإبّانـهـا حيث رأى اخلـلـيل فاشـية
والي وشـاهد الـلحن عـلى أيـدي ا
من ضــــعف الــــسالئـق وبـــلــــبــــلـــة
األلسن ما خـشي معه على الـشعر
. كـمـا وجـد انـحـرافًا روايـة وإنـشـاءً
عن اجلــادّة في قـرض الــشــعـر من
ــــا حــــدًا بــــعض مـــــعــــاصــــريه; 
بــاخلــلــيل إلى وضع عـــلم يــعــصم
هؤالء من الزّلل. فـجال بفكره في
الــشـــعـــر الــعـــربيّ الــقـــد وأخــذ
يــــجـــمـــعه مـن كل فجّ لـــيــــجـــعـــله
طـــوائـف وشـــيـــعًـــا ولــــيـــخصّ كل
طـائــفـة بــوزن مـعـ تــنـتــمي إلـيه
مـئـات الـقـصــائـد فـاتـخـذ أصـوالً
ووضع لكل أصل تفـعيالت متميّزة
يــعـرف بــهـا وانـتــهت األصـول إلى
خـمسـة عـشر أصالً سـمـاها بُـحُورًا
وجـعل لـكل بحـرٍ اسمًـا يُنـاسبه(٨)
وأعـانه عـلى هـذا الـتـنـسيـق درايته
ـــوســـيـــقى وذكـــاؤه الـــريـــاضيّ بـــا
ـــا وفــد الــلـــمّــــاح. إلى جـــانب أنه 
ـنـورة حـاجًّـا في طـريـقه ـديـنــة ا ا
إلى مكة استرعى نظره شيخ أقبل

على فتى يلقنه :
نَـعَم ال نـعم ال ال نـعم ال نـعم
ال ال     نَـعَم ال نـعم ال ال نـعم ال

نعم ال ال
فقال له اخلليل : ما هذا الذي
تــقـول لـفـتـاك? قــال الـشـيخ: عـلم
يـتــوارثــونه عـن الـســلـف يُـقــال له
"الـــــتّـــــنْـــــغـــــيم" قـــــال اخلـــــلـــــيل :
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ـهـمل فـتـأتي صـيـغ كـثـيـرة مـنـهـا ا
ــســتــعــمل فــيــقــول عن كــلــمــة وا
ـا اسـتـعـمـله الـعرب واحـدة هـذه 
ا لم تستعمله. وعن أخرى هذه 
ثـم أضـاف في مـجـال االسـتـشـهـاد
عـلى مــا نـطــقت به الـعـرب كــثـيـرًا
من درر الـشـواهـد ونـوادر الـفـرائـد
ـا يعـز وجوده وعـجيـب القـواعد 
في مــعـــجم غــيـــر مــعــجـم الــعــ
لـلخـلـيل. فـكـان بـهـذا السـابق إلى
تــدوين أولّ مــعـجم لــغـوّي عــرفـته

العربية (١٤).
ويؤكد ذلك األستاذ أحمد عبد
الـــغــــفـــور عــــطـــار فـي مـــقــــدمـــته
عجمات للصحاح بقوله : "ورائد ا
األول في الـــعــربــيــة : اخلــلــيل بن
أحـمــد الـفــراهـيــدي الـذي ابــتـكـر
ـنهج عـجميّ واخـترع ا الـتألـيف ا
الـذي اتــبــعه واخـتــرع في تــرتـيب
مـــوادّه ســـبـــيـالً بـــكـــرًا هَـــدَاهُ إلـــيه
وسيقى فـكان السابق اشتغاله بـا
ـضـمـار دون مُـنـازع فـهـو في هـذا ا
أوّل من جــمع الــلـــغــة في مــعــجم

جـدير بهذا االسم" (١٥).
∫ qOK)«Ë u×M « rKŽ ∫UÎ¦ UŁ

لم يــكن الــنــحـو قــبـل اخلـلــيل
علـما يصـلح ألن يطلق عـليه تلك
الـتسـمية فـقد كـان مجـرد مسائل
مـتــنـاثــرة هـنــا وهـنـاك فـي بـطـون
الكتب حتى جاء اخلليل فتعهّدَهُ
بالـرعايـة والعـنـاية ونـفَخَ فيه من
روحه حـــتـى بــلـغ أشُـــدَّهُ واســـتــوى
عـلى سُوقه. وإن كـان لم يؤلّف فيه

أواله هـمّــته فــفـصّــله وحــلّـله ثم
أتـمّه وأحـكـمـه حتـى أصـبح عـلـمًا

بذاته.
wL−F*« dJH «Ë qOK)« ∫UÎO½UŁ

اطـلع اخلــلـيل بن أحــمـد عـلى
الرسـائل الـلـغويـة الـسـابقـة عـليه
فالحظ أنـهـا ال تــسـيـر في جـمـيع
الـلـغـة عـلى أساس عـلـميّ مـقـبول
كن وأنها ال تخلو من تكرار فال 
عن طــريــقــهــا أن تُــجــمع ألــفــاظ
اللـغة جـمعًـا عامًّـا شامالً كـما أراد
اخلــلـيل ورأى أيــضًـا أنــهـا ال تـفي
بـحـاجــة الـبـاحـثــ وأن الـتـدوين
عـلى هـذا النـحـو ال يـحـقّقُ حفظ
الـلغـة من الضـياع ; فـفكـر اخلليل
في هـذا األمـر ثم قَـدّرَ فـهُدي إلى
ـكّـنه من حتـقـيق غـرضه مـنـهج 
حـيث انـتــجع الـبــــاديـة وجـمع مـا
اســــتــــطــــاع جـــمــــعـه من ألــــفـــاظ
األعراب ومواد اللغة وأخذ يقابل
فــصـحـاء الــلـغــة في مَـوَاسم احلجّ
ــكــة عـــدّة ســنــوات لــيــقــارن مــا
ـا عــنــد الـفُــصــحـاء ثُم جــمـعـه 
رسم اخلطـة لوضع مـعجم يـشمل
ـسـتـعمـل مـعًـا فـاحـتوى ـهـمـل وا ا
كــلــمـة عــلى نــحــو ٤١٢  ٣٠٥  ١٢ 
عـربيـة بعـضهـا مسـتعـمل وأكثـرها
مــهـــمل وقــد حــدَا بـه إلى تــدوين
همـل ما مُنحَـهُ من تفكـير عقليّ ا
دقيق حيث إنه كان يجيء بالفعل
فـيــذكــر االحــتــمــاالت في حــروفه
كـلــهـا ضــمًّـا وفــتـحًــا وسـكــونًـا ثم
يقـلّب اشتـقاقه عـلى شتّى وجوهه

عن عروض اخلـلـيل- : "ونأتي إلى
عـــجــيــبــة الـــعــجــائـب حــقًــا وهي
ابـــتـــداع اخلــلـــيل عـــلم الـــعــروض
ابــتـداعًــا عــلى غــيـر ســابق مــثـال
وتفرّده وحـده ال شريك له بـإنشاء
عــلم عـربيّ كــاملٍ تـام إذا صــرفـنـا
الـنــظـر عن بــحـر اســتـدركه بــعـده
ـسـتـدركــون!! (١٢) ونـحن نـعـرف ا
أن كل شيء مــبــتــكـر فـي الـعــلم أو
الفن يـكون مـظنـة التـعثّـر واألخذ
ـبتـكر والرد ويـكـون نواة يـضعـها ا
األول في األرض اجلـــــــديــــــدة ثم
تـــتــوالي األيـــام عــلـــيـــهــا بـــتــوالي
الـبـاحـث سـقـيًـا ورعـيًا وتـسـمـيدًا
وتــهــويــة حــتى تــنــشق األرض عن
الــغـصن األخــضـر ويـنــمـو اجلـذع
والسـاق وتـهتـدل الفـروع وتـنضج
ـعـهـود في دنـيا الـثمـار ! هـذا هـو ا
العلم أما أن يكون العروض دَوحَة
ـتـدة نـشـأت في فـيـنـانـة مـثـمـرة 
أرض اخلـليل وحده ومعـونته رعيًا
وتـهـويـة وريًّا وتـشـذيـبًا قـد بـسقت
غصونـها وامتدت ظـاللها وجاءت
بـأشهـى الثـمر! أمـا أن يكـون دوحة
ـثمـرة كلـها من الـعروض الـوارفة ا
صــنع اخلــلـيل وغــرسه فــهــذا هـو
الشيء الـذي ال ينـتهي مـنه عجب

ذوي العقول !(١٣).
ولم يـقف األمر بـاخلـلـيل عـند
هذا احلـد بل وجـدنـاه يـتـمّم علم
العروض بصـنوه علم القافية وإن
كـان قد سُـبق في هذا الـعلم بـنُتفٍ
ذكـرها أبو عـمرو بن العالء إال أنه
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كــتـــابًــا; تــرَفُّـــعًــا مـــنه إال أنه كــان
ـــهـــنــــدس لـــتالمــــيـــذه يـــرسم كــــا

ويُخطط لهم وهم ينفذون ..!
ويـــوضح الـــعـالّمـــة الـــزبـــيــديّ
الـــــعـــــلّـــــة في ذلـك إذ يــــقـــــول عن
اخلليل : "وهو الذي بَسَط النحو
ومَــدَّ أطـنـابـه وسـبَّبَ عـلــله وفـتَّقَ
مـــعــانـــيه وأوضَـحَ احلــجـــاج فــيه
حــتى بـلغ أقـصـى حـدوده وانـتـهى

إلى أبـعـد غــايـاته ثم لم يـرض أن
يــؤلف فــيه حـــرفًــا أو يــرسم مــنه
رســمــا; نــزاهــة بــنــفــسه وتــرَفُّــعًــا
بقدره إذ كـان قد تقـدّم إلى القول
عــلــيه والــتـــألــيف فــيه فــكــره أن
ن تقدّمه تـاليًا وعـلى نظر يكـون 
مـن سـبـقه مــتـحـدّيًــا واكـتـفى في
ـــا أوحى إلى ســيـــبــويه من ذلك 
عــلــمه ولــقَّــنه من دقــائـق نــظـره

ونـتــائج فــكـره ولـطـائـف حـكـمـته
فـحـمل سـيبـويه ذلك عـنه وتـقـلده
وألّف (الـكــتـاب)(١٦) الــذي أعـجـز
من تـقــدّم قـبـلـه كـمـا امــتـنع عـلى

من تأخر بعده (١٧) 
ــــــكن الــــــقــــــول ومـن هــــــنــــــا 
وباطمـئنان; بـأن اخلليـل يعدّ إمام
الدراسـة النحـوية حيث سـلك بها
مـــســــلـك الـــدراســــة الــــعـــلــــمــــيـــة
ـنـظّـمــة كـمـا اتـخـذ ـوضـوعـيــة ا ا
الـقيـاس والـتقـعيـد أسـاسًا لـكل ما
تــــنــــاوله مـن قــــضــــايــــا الــــنــــحــــو
ومـواضـيـعه فـكان  –بـحق- مـنارة
لــكل من جـاء بــعـده من الــعـلـمـاء
وعـــدّ مــؤسّـــســا وزعـــيـــمــا وإمـــامًــا

درسة البصرة النحوية.
·Ëd×K  Ò’Uš VOðdðË j³{ ∫UFÐ«—
وللخليل بن أحمد جهد معلم
ــطــهـا في شــكل احلــروف عــلـى 
ــــــــتــــــــعــــــــارف اآلن; إذ إن اخلط ا
الــــعــــربي كــــان في صــــدر اإلسالم
خـلوًا من الشكل واإلعـجام فجاء
أبو األسود الدؤلي ليجعل النقط
ضبـطًا للحروف فـعالمة الفتحة
نــــقـــطــــة فـــوق احلــــرف وعالمـــة
الــكــســرة نــقـــطــة حتــته وعالمــة
الـــضــمــة نـــقــطــة وســـطه وجــعل
. ثم جـاء نـصر الـتـنـوين نـقطـتـ
ابن عـــاصم فـــأعــاد الـــنـــظــر إلى
اخلط بــتــوجـيـه من احلــجّـاج بن
يوسف فأشـار بنقط اإلعجام بعد
أن كـانـت احلـروف كـلــهـا مـهــمـلـة
فـــــوضع نـــــقـــــطـــــة حتت الـــــبــــاء
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ونــقـطــتــ حتـت الــيــاء وواحـدة
فـوق الـنـون واثـنـتـ فـوق الـتــاء
وثالثـــة فــــوق الـــثــــاء وهـــكـــذا ...
فــاخــتــلط نــقط الــشــكل بــنــقط
اإلعـجام ووقع الـناشـئون والـكبار
ـا يقـرءون ولـكن الله في لـبْسٍ 
 –عـــز وجـلّ- هـــدى اخلـــلــــيل بن
ـيّــز بــ الــشـكل أحــمـد إلـى أن 
واإلعـــــجـــــام فـــــجـــــعل الـــــنـــــقط
لإلعــــجـــام وحــــده أمّــــا الـــشــــكل
فـــــوضع لـه مــــا نــــعـــــرفه اآلن من
عـالمـــات الـــفـــتـــحـــة والـــضـــمّــة
والـــكـــســرة والـــســـكــون والـــشــدة
للـمضـعّف والشرطـت للـتنوين
وجـعل للهمـزة رأس ع "ء" فكان
مـجــمـوع مـا  له وضــعه ثـمـاني
عالمـات هي : الــفـتـحـة والـكـسـرة
والـــضــــمـــة والـــســــكـــون والـــشـــدة
والـــهــمـــزة والـــصـــلـــة حــرف "صـ"
ـدّة وتـرك كتـابـاً يـتـضمن ذلك وا

فلم يزد أحد عمّا فعل (١٨). 
كمـا كان للـخليل تـرتيب خاص
للـحـروف فقـد كان يُـرتّـبهـا حسب
مـخـارجــهـا من أقــصى احلـلق إلى
الـشـفـت وهي كـمـا يلي : ع ح هـ خ
غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت

ظ ذث ر ل ن ف ب م و ا ي.
ولم يــــــعـــــد هـــــذا الـــــتـــــرتـــــيب
مـسـتـعـمالً اللـهم إال عـنـد الـكشف
في مـعـاجـم "مـدرسـة الــتـقـلــيـبـات
الــصــوتــيــة" والــتي مــنــهــا مـعــجم

" للخليل. "الع
ª b????‡F????ÐË فــهــذا غــيض من فــيض

تلك الـعبقـريّة الفـذّة ولو أردنا أن
نُحصي كل إجنازات وابتكارات هذا
الـــــعـــــالم األعـــــجـــــوبــــة  –في كل
مـجاالت الـعلوم  –لوسـعنـا جهدًا
والحـتـجــنـا قـطــعًـا إلى مــجـلـدات
ومـجلـدات ولـكن حـسبـنـا هذا في

هذا البحث اخملتصر..
ـــا ســـبق يـــتـــضح أن حـــمــزة
األصـبهاني لم يبالغ حـينما قال :
"إنّ دولــة اإلسالم لـم تــخــرج أبــدع
لـلـعـلوم  –الـتي لم يـكن لـهـا عـند
عــــلـــمــــاء الــــعــــرب أصـــول  – من

اخلليل بن أحمد (١٩).
وال غــرابــة في هـــذا عــلى هــذه
الـعـبـقـرية  – التـي كانـت وال تزال
محطّ إعجاب الـكثير والـكثير من
عــلـمــاء الـعــرب والـغـرب عــلى حـد
سواء  –تـلك الـتي وهـبت نـفـسـهـا
لـلعـلم واالرتـقاء به فـعاشت حتـيا
به حـتـى أجنـبت كل هـذه الـعـلـوم

وماتت من أجله ?! 
ــؤرخــون أن اخلــلـيل إذ يــذكــر ا
دخل مسجد البصرة  –ذات يوم –
وهــو يــفـــكــر في اخـــتــراع نــوع من
احلــســاب تــذهـب به اجلــاريــة إلى
الـتـاجـر فال يــظـلـمـهــا فـصـدمـته
ــســجــد فــشــجّت إحــدى ســواري ا
رأسه وســــقط مــــغــــشـــيًّــــا عــــلـــيه
فـعـجـلت هـذه الـصـدمـة الـقـاسـيـة
بــوفــاتـه وإن أجل الــله إذا جــاء ال

يُؤخَّر .
رحم الــله اخلــلــيل وجــزاه عن

العربية وأهلها خير اجلزاء .

∫ g‡‡‡‡‡ u‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡N «

١/ الــوعـي اإلسالمي : الــعــدد ٢١٨ ص١١٩
من مــقــال بــعـنــوان : مــســجـد الــبــصـرة ..
واخلـــلـــيل بن أحــــمـــد:  د. مـــحـــمـــد رجب

البيومي. 
زهر ٦٥/١ ط. احللبي. ٢/ السيوطي : ا

صدر السابق ٦٤/١. ٣/ ا
صدر السابق ٦٤/١ ٦٥. ٤/ ا
صدر السابق ٦٤/١ ٦٥. ٥/ ا

عجم العربي ٦/ د. شعبان عبد العظيم : ا
.. دراســـة ونــــقـــدًا  ص ٣٨ ط/ ٢ األمـــانـــة

صر.
زهر  ٦٥/١ . ٧/ السيوطي : ا

٨/ الوعي اإلسالمي : الـعدد ٢١٨ص - ١٢١
بتصرف.

٩/ د. فـؤاد احلــطــاب ود. أحــمــد إبــراهـيم
ـنـهــال الـصـافي في عـلـمي سـيـد أحـمـد : ا

العروض والقوافي ص ٦٠٧.
١٠/ كـــامل الــســيــد شـــاهــ : الــلــبــاب في
ــعـــاهــد الــعـــروض والـــقــافـــيـــة ص١٠ط ا

األزهرية.
١١/ د. أمـ مــحــمــد فــاخـــر : دراسـات في
ــعـــاجم الـــعــربـــيــة ص١٢/  بـــتــصــرف- ا

الطبعة األولى سنة ١٤٠٤هـ.
ـتدارك"الـذي استدركه ١٢/ يقـصد بـحر "ا
األخفش األوسط  – تلميـذ سيبويه- على

اخلليل.
١٣/ الـــــوعي اإلسـالمي : الـــــعـــــدد ٢١٨ ص

.١٢٠/ ١٢١
ــــــــرجـع الــــــــســــــــابق ص ١١٩ / ١٢٠ ١٤/  ا

بتصرف - .
١٥/ أحـمـد عـبــد الـغـفـور عــطـار : مـقـدمـة
مــعـــجم الـــصــحــاح  ص٥٤ط٢ دار الـــعــلم

للمالي .
١٦/ يعني بقوله : "الكتاب" : كتاب سيبويه

الشهير الذي كان يعرف باسم (الكتاب).
زهر ١/ ٨٠ ٨١. ١٧/ السيوطي : ا

١٨/ الـوعي اإلسالمي : الـعـدد ٢١٨ص ١٢١
.١٢٢ /

١٩/ هامش إنباه الرواة ١/ ٣٤٢.
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لألسـرة دعـويًّـا بـبـيـان اآلداب الـعـامـة
الـتي يــنـبـغـي أن تُـلـتــزم في الـزيـارات
ــعـامالت واجملـالــســات والـعالقــات وا
واصالت واألسـواق هـذا باإلضـافة وا
إلى حتــذيـــر األســرة من الــتــخــاصم

والتقاطع والتحاسد والتباغض.
      ¿ التقو التربوي لألسرة:
إن من أهـم واجــــــبـــــات الــــــدعـــــاة
الـــتــقــو الـــتــربـــوي لألســرة وذلك
بــتــوجــيه األســرة إلى حــسـن تــربــيـة
ـســئـولــيـة األطـفــال واإلحـســاس بــا
نــحــوهم وبــيــان أســالــيب الــتــربــيــة
ومـــنـــاهـــجـــهــا ووســـائـــلـــهــا
وآدابـها.. وبيـان األخطاء
الـتي يـنـبـغي اجتـنـابـها

في اجملال التربوي .
      ¿ الــــــــتـــــــقـــــــو

الـفـكري والـثـقافي
لألسرة:

ال يـــــخـــــفى
عــــلى أحــــد أن

وواجــبـــاتــهـــا وآدابــهـــا وأصــولـــهــا..
وكـــذلـك بـــيــــان مــــنـــهـج اإلسالم في
احلـفـاظ علـيـها واالرتـقـاء بهـا هذا
بــاإلضـــافــة إلى بــيـــان ســوء عــاقــبــة
االســتــهـانــة بــاألســرة والــتــهـاون في

حقوقها وواجباتها.
      ¿ الــــتــــقــــو االجــــتـــمــــاعي

لألسرة:
ويـتــحـقق الــتـقـو االجــتـمـاعي
لـألسـرة بــدعــوتــهـا إلـى الـقــيــام بــبـر
الــوالــدين واإلحــســان إلى اجلــيـران
وصـــــلــــــة األرحـــــام  والــــــرفق
بــــالــــضــــعـــــفــــاء وإغــــاثــــة
ـــــلـــــهـــــوفـــــ وإجـــــابــــة ا
ــكـروبــ كـمـا يــتـحـقق ا
الــتــقــو االجــتــمــاعي

      ¿ التقو الديني لألسرة :
إن عـــــلـى رأس جـــــوانب تـــــقـــــو
األســرة من خـالل الـدعــوة الــتــقـو
الـــديـــني الـــذي يـــشـــمـل الـــتـــقــو
الــعــقــدي والـــتــعــبــدي واألخالقي
ــان بـــالـــله أفـــضل األعـــمــال فـــاإل
والـــعــبـــادة حق الـــله تـــعـــالى وحــده
ـــــا واألخالق هـي الــــــدين كــــــلـه وإ

األ األخالق ما بقيت.
ـــكـــانــة       ¿ تـــقـــو الـــنـــظـــرة 

األسرة:
إن من واجـبــات الـدعــاة إلى الـله
تـــعـــالى في اجملـــتـــمع الـــتــذكـــيــر
ــــكـــــانــــة األســـــرة في اإلسالم
وبـيــان حـقـوق احلـيـاة الـزوجـيـة
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يـنـبــغي عـلى الـدعــاة تـوجـيه األسـرة
إلى حسن التـعامل مع هذه الوسائل
احلديثة ودعوتها إلى احلفاظ على
األعــــراض واألســـرار وبــــيـــان أن من
سـتـر مـسـلـمـاً سـتـره الـله في الـدنـيـا
واآلخـــرة وال يـــؤمن اإلنـــســـان حـــتى
يحب لـلناس مـا يحب لـنفـسه ويكره

لهم ما يكره لنفسه.
¿ تقو الهُوية األسرية:

ال شك أن الثقـافات الوافدة التي
تـــــتــــنـــــافى مـع األخالق والـــــثــــوابت
اإلسالمــيـــة تــركت أثــرًا واضــحًــا في
األســـرة مـــلـــبـــسًـــا وهـــيـــئـــة ولـــغــة
وســلـوكًــا.. األمــر الــذي يـوجـب عـلى
الـــدعـــاة مــواجـــهـــة هــذه الـــظـــاهــرة
وتــقـو الــهــويــة األســريــة بــالــتـزام
خــصــائـصــهــا اإلسالمـيــة وثــوابـتــهـا
ــانـــيــة واجــتــنـــاب مــا يــخــالف اإل
الـشخصـية اإلسالميـة ويتعارض مع

ثوابتها ومصادرها.
¿ تــنــمــيــة وتــعــزيــز الــثــقــافـة

الوطنية لألسرة:
إن من أوجب الـواجبـات الـدعـوية
تـنـمـيــة وتـعـزيـز الــثـقـافـة الــوطـنـيـة
لألسـرة وذلك بـبـيـان مـنـزلة الـوطن
فـي اإلسالم ومــــكــــانــــتـه في الــــدين
وأفــضــالـه عــلى أبــنـــائه وأهــله هــذا
بــاإلضـافــة إلى بـيـان حــقـوق الـوطن
عنـد أبنائه وعـلى رأس هذه احلقوق
احلــفــاظ عــلى نــظــامه واســتــقــراره
وأمــنه وحـدوده ومـقـدسـاته ووحـدته
وكـــذلـك احلـــفـــاظ عـــلـى مـــقـــدراته
ومـــؤســســـاته وهـــيــئـــاته ومـــصــاحله

وشعبه.
. واحلمد لله رب العا

ــــنــــهج الـــــعــــمــــلي ¿ تــــقـــــو ا
لألسرة:

إن من أهم صـور التـقو لألسرة
الـــتـــقـــو الــعـــمـــلي وذلك بـــدعــوة
األسرة إلى الـعمل واإلنتاج والـتنمية
وبــــيــــان شــــروط الــــعــــمـل وآدابه في
اإلسالم وكــــذلـك بــــيــــان مـــــنــــزلــــته
وثمـراته في الدنيـا واآلخرة وأن خير
الــنــاس من كــان يــأكل من عــمل يـده
وأن مـن خـرج يــســعى عــلى نــفـسه أو
ولــده أو والـديه فــهـو في سـبــيل الـله

. وإن مات كان شهيداً
هذا باإلضافة إلى حتذير األسرة
من التـكاسل والـتواكل والـتبـاطؤ في

العبادات واألعمال.
      ¿ تقـو أسـلوب الـتـعامل مع

الطاقات والثروات:
ـا ينبـغي االهتمـام به دعويًّا إن 
تقـو أسلـوب التـعامل مع الـطاقات
والـثــروات وذلك بـدعــوة األسـرة إلى
الـتـزام مـبـدأ الـتـرشـيـد مع الـطـاقات
ـيـاه والــثـروات كـالـكــهـربـاء والــغـاز وا
واجـتـناب إهـدارها وتـضيـيعـها وبـيان
أن اإلفــراط فـيـهـا مــحـرم شـرعًـا ولـو
ــــســـاجــــد والــــعــــبـــادة في مــــجــــال ا

ناسبات االجتماعية وغيرها. وا
      ¿ تـقو أسـلـوب الـتـعامل مع

وسائل االتصال احلديثة:
ال خـالف في أن تـــقــو أســـلــوب
الــــتـــــعــــامـل مع وســــائـل االتــــصــــال
احلديثة مـن أهم صور التقو التي
حتــــتـــاج إلـــيـــهـــا األســـرة في الـــوقت
احلــاضـر وال شك أن ســوء الـتــعـامل
مع هذه الـوسائل أدى إلى هـدم كثـير
من الــــعالقــــات الـــزوجــــيــــة وأصـــاب
الـكثـير بـالـشكـوك وسوء الـظن.. لذا

الـتـقو الـفـكري والـثـقافي من أهم
صـور الــتـقــو الــدعـوي ويــتــحـقق
ـغـلوطـة الـتي ـفـاهـيم ا بـتـصـحـيح ا
أصــــــــــــــــــابــت األســـــــــــــــــــرة وأدت إلـى
اضـطـرابـهـا.. كـمـا يـتـحـقق الـتـقو
عارف الفكري بالدعوة إلى التزود با
الــصـحــيـحـة والــثـقــافـات الـنــافـعـة
والـــعـــلــــوم الـــصـــاحلـــة الــــتي تـــرقى

باألسرة دينيًا ودنيويًّا.
      ¿ التقو الصحي لألسرة:
بــدعــوة األسـرة إلى الــتـزام مــبـدأ
عنوية واحلسية النظافة والطهارة ا
والــنـفــســيـة والــعـقــلــيـة والــقــلـبــيـة
ـــكــان والــبـــدنـــيـــة والـــتي تـــشـــمل ا
والــثـــيــاب والــبــدن والــطــعــام.. كــمــا
يــتـحــقق بــدعـوة األســرة إلى الــتـزام
مبدأ الـوسطـية واالعتـدال في تناول
باحات.. األطعـمة واألشربة وسـائر ا
هـذا باإلضـافـة إلى دعـوة األسرة إلى
ارسة الرياضـة واجتناب التكاسل
ومــواجـهــة األمـراض عــنـد ظــهـورهـا

شروعة. باألدوية ا
      ¿ تقو اإلنفاق في األسرة:
بــدعــوة األسـرة إلى الــتـزام مــبـدأ
االعـتــدال في اإلنــفــاق في كل وجـوه
احليـاة واجتـناب اإلسـراف واإلفراط

والتبذير 
{وَالَ تَــجْــعَلْ يَــدَكَ مَــغْــلُــولَــةً إِلَى
عُــنُــقِكَ وَالَ تَــبْـــسُــطْــهَــا كُلَّ الــبَــسْطِ
فَتَـقْعُدَ مَلُـوماً مَّحْسُوراً }  (اإلسراء:
اآليـة : ٢٩) وكـذلك دعـوة األسرة إلى
االهـتـمـام بالـضـروريات واألسـاسـيات
واجــتـنــاب الـفـرعــيـات والــشـكــلـيـات
ال وبـيـان أن اإلسالم يكـره إضـاعـة ا
وأن اإلنسان سيُسأل يوم القيامة عن

ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه.
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‰UGM‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ «‰UGM‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ «‰UGM‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ «‰UGM‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ «‰UGM‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ «
تـقع السـنغـال في غرب أفـريقـيا حتـدهـا موريـتانـيا من الـشمـال ومالي
مـن الشرق وغـينيـا وغينـيا بيسـاو من اجلنـوب واللغـة الرسمـية للـسنغال

هي اللغة الفرنسية .

رئـيسـيـة شـبه مـتـوازية من الـشـرق إلى الـغـرب  هي: نـهر
السنغال وسالوم وجامبيا وكاسامانكي  وعلى الرغم من
كــثـرة األنــهـار في الــسـنــغـال إال أن ربع األراضـي تـقــريـبًـا

صاحلة للزراعة والباقي مراعي وغابات وأحراش.

?W?L∫  عــاصـمـة الـسـنـغـال داكـار  وتـقع عـلى U?F? «
الــطــرف الـــغــربي من الـــبالد عــلى شـــبه جــزيــرة الــرأس
األخضر وأصـبحت العاصمة الرسـمية للبالد ابتداء من
سـنــة ١٩٦٠م  جتــري في أراضي الــسـنــغــال أربـعــة أنــهـار
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الـسـنـغـال حيث تـشـيـر التـقـديـرات إلى أن ٩٧% من سـكان
البالد مسلمون حـيث يبلغ عدد السكان حوالي ١٥مليون

نسمة.
دخل اإلسالم الـسـنـغـال قـبل حـوالي ألف عـام وكـانت
ــلــكــة أولى الــقــبــائـل الــتي اعــتــنــقت اإلسـالم قــبــائل 
ـيالدي وبحلول القرن "توكلـور" في القرن احلادي عشر ا

 . العشرين أصبح غالبية السنغالي مسلم

 ∫f¹—UC² «
تـتـكون الـبالد من سهـول واسعـة في مـنتـصف البالد
وكـــذلك عــلـى ســاحل احملــيـط األطــلــنــطـي في الــغــرب
وتـوجــد بـعض اجلــبـال فـي اجلـنــوب الـشــرقي مع حـدود
الـبالد مع غـيـنيـا وفي الـشرق مع دولـة مـالي وكذلك في
نـطـقـة اجلنـوبـية الـغـربـية فـي منـطـقة "كـاسـا مـانسي" ا
ـغطـاة بالـغابات حـيث تقع أفـضل الشـواطئ األفريـقية ا
ويـــفــصل نـــهــر الـــســنــغـــال احلــدود مـــا بــ الــســـنــغــال
ومـوريـتـانـيا فـي الشـمـال وتـمـتد مـسـاحـات من الـسـهول
ـتـمـوجـة تـغـطـيـهـا الرمـال احلـمـراء كـمـا تـقع سـلـسـلة ا
جبـال "فوتـا جالون" فـي جنوب شـرق البالد عـند احلدود

مع غينيا.
 ∫WO½«uO(«Ë WOðU³M « …UO(«

تـوجــد الـغــابـات في جــنـوبى الــسـنــغـال فـي مـنــطـقـة
"كازامـاتس" وكـلـمـا اجتـهـنـا نحـو الـشـمـال يـقل الـغـطاء
النباتي وقد انقرضت مـعظم احلياة البرية تدريجيًّا في
الـسنغـال وذلك بسـبب الصيـد اجلائـر وامتداد الـعمران

شاريع التنموية األخرى. وا
»ÂöÝù∫ يــــعـــد اإلسـالم هـــو الـــديـن الـــســــائـــد في
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ن يعمل بعقد عمل في السعودية في موسم احلج ? السؤال : هل يصح احلج 
اجلواب : فـرق بـ صحـة احلج وجـوازه  فـإذا اكـتـمـلت أركـان احلج وواجـباتـه فاحلج
صحـيح يسقط الفـرض إن كان حجـة اإلسالم  ويُحسَب نـفال إن لم يكن حجة اإلسالم 
وأمـا جـوازه فـشيء آخـر ; فإذا كـان - مـثال - عـقـد الـعـمل ال يَـسـمَح لك بـاحلج فـخـالفتَ
وحججتَ فهذا إثم ; خملالفة شرط العـقد  وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق

بِكَ وباآلخرين  مع كون احلج صحيحاً إذا استوفى أركانه وشروطه .

السؤال : في أي مقال وردت هذه العبارة : 
واساة والتراحم وفقه التعاون والتكافل أيضًا هو سبب يوصل إلى نَيْل رضا الله سُبحانه  ثقافة ا


