


افتتاحية

الحج: أبعاد إدارية وتنظيمية

الحج شــعرية دينية يف املقــام األول، إال أنه 
وثقافية  اجتماعية  متنوعة؛  ملناشــط  موسم 
وتنظيميــة وإدارية وغريهــا. فهذا اجتماع 
ُع والحجُم، وأداُء األعمال  إنساني ال مثيل له من حيث التنوُّ
يف وقت معلوم، ويف مكان واحد ال تتعدى مساحته أربعني 

كيلو مرتاً مربعاً.
كل عمل يف خدمة الحجيج وتيســري أمورهــم ورعايتهم، 
يعد من العمل الصالــح. يف الحديث الذي رواه البخاري يف 
كتاب الحج أن الرســول صىل الله عليه وسلم: »أتى زمزم 
وهم يســقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم عىل عمل 
صالح«. وعن ابن عباس ريض الله عنهما قال: قال رســول 
الله صىل الله عليه وســلم: »ما من أيام العمل الصالح فيها 

أحب إىل الله من هذه األيام، يعني أيام العرش«.
وكل تطويــر يف إدارة الحج وما ينتج عنــه من تنظيمات 
صحية وأمنية وعمرانية تكفل للحجاج الراحة والطمأنينة، 
يدخل يف بــاب األعمال الصالحة بصدق النيات وإرادة وجه 
الله تعاىل بهــا، قال الله تعاىل: »قل إن صالتي ونســكي 

ومحياي ومماتي لله رب العاملني«.
إن الحج له أهمية استثنائية فيما له صلة باملنظومة اإلدارية 
بشقيها النظري والتطبيقي، وله أثر كذلك يف تراكم الخربات 
التنظيمية واإلداريــة لجميع العاملني فيه، لذا التفت بعض 
أهل االختصاص اإلداري من غري املســلمني إىل هذا الجانب، 
واتخذوه معياراً ملبدأ )التشــارك( يف العمل، بعد أن توصلوا 
باملالحظة العلمية إىل تفاعل الحجــاج أفراداً وجماعات يف 
إطار بنية من دوائر التنظيم التي تبدأ من إدارة اللجنة العليا 

وتنتهي بإدارة الخيمة.
ومثل ذلك ما يكون عىل مستوى بعثات الحج ولجانه املحلية 

التي يمتد عملها يف أرجاء األرض.
وتحقق إدارة الحج ما يسمونها بلغة العرص أهداف الحوكمة 

وهي: الشفافية واملسؤولية واملساءلة واملساواة.

فمن حيث الشفافية؛ يوجد انفتاح كامل، فال مجال لغموض 
أو رسيــة، فكل يشء أمام نظر العالم، قابٌل للتحقق والنظر 

السليم.
وإدارات الحج يرتفع لديها حس املســؤولية عند أداء املهام 
النظامية أو التنفيذية، إذ تخضع ملســاءلة ورقابة مستمرة 
من اإلدارات العليا ومن الحجاج أنفســهم، وفوق ذلك كله 

املسؤولية أمام الله تعاىل.
أما املســاواة، فهي تتجــىل بأعظم مظاهرهــا ومعانيها، 
فالحجاج يتشاركون يف نفس األعمال ويلبسون لباساً واحداً 
ويؤدون عبادة واحدة بكيفيــة واحدة، فال تمييز ألحد عىل 
أحد، ويتطلعون إىل غاية دينيــة واحدة. وال عجب فالحج 

مثال لتطبيق املساواة مظهراً وجوهراً. 
والتفت هؤالء العلماء إىل نماذج عملية يف إدارة الحشود، وما 
يتحقق من نجاح، مما يضع هــذه النماذج مجاالً لدروس 
اإلدارة وتطبيق املعايري املتعلقة بالجودة التي تشمل )تحسني 
األداء، التطوير املستمر، تبسيط العمليات واإلجراءات، رضا 

املستفيد، تقديم أفضل الخدمات، وغريها(.
وإدارة اململكة العربية السعودية ملوسم الحج مثال ُيقتدى 
يف تكامل مهــام األجهزة األمنية والخدميــة يف عمل واحد 
لتأمني أقىص درجات  اســرتاتيجية واحدة تهدف  وبرؤية 

األمن والسالمة.
ومثل ذلك يف مؤسسات الطوافة وفرق العمل التطوعي التي 
تتجىل عندهــا معايري الجودة اإلداريــة، ونماذج العالقات 

العامة واإلنسانية.  
هذه الجهود تجد تقدير الحجاج مع الشكر لحكومة خادم 
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما 
تقدمه من أجل راحتهم والسهر عىل أمنهم وسالمتهم، حتى 
تعود املاليني املؤمنة إىل بالدهــا تحت مظلة الحب واإلخاء 
واألمن والسالم، وهي تحمل أفضل املشاعر عن هذه الرحلة 

اإليمانية املباركة.
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ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ  ـ  سبتمبر  ٢٠١٨ م

العدد:٦٢٣ 

رابطة العالم اإلسالمي
تدين قانون »الدولة 
القومية« اإلسرائيلي

مكة املكرمة – »الرابطة«

الكنيست  إقدام  اإلسالمي  العالم  رابطة  أدانت 

اإلرسائييل عىل سن القانون املسمى بـ »الدولة 

القومية للشعب اليهودي«.

وأكدت الرابطة يف بيان صدر عن أمانتها العامة 

يتعارض  املزعوم  القانون  أن  املكرمة،  يف مكة 

مــع قوانني ومبادئ الرشعيــة الدولية وكافة 

القيم واملبادئ التي تقوم عليها مدونات حقوق 

اإلنســان، وأن ما ارتكبه الكنيست اإلرسائييل 

سيكون له عواقب وخيمة عىل مسار التفاوض 

الفلسطيني  للنزاع  سلمي  حل  إليجاد  الهادف 

اإلرسائييل.

وشــددت الرابطة عىل أن هذه املجازفة مع ما 

تحمله من اعتداء عىل الحق الفلسطيني، تحمل 

من جانــب آخر ازدراًء واســتهجاناً بحقوق 

األديان يف األرض املقدســة، وهو ما رفضته - 

أيضاً - بحسب ما ورد للرابطة قيادات بارزة 

من أتبــاع الديانة اليهوديــة بوصفه قانوناً 

عنرصياً ال ســيادة له وال حصانــة يف عالم 

الدينية يف كافة  النصــوص  أن  اليوم، مؤكدة 

األديان السماوية ُتجرِّم مثل هذه األفعال فيما 

يدين القانون الدويل اإلنســاني تلك املخاطرة 

مظلومية  مــن  عنها  ينشــأ  وما  الترشيعية، 

تاريخية ويحاسب عليها.

غالف العدد

مقتطفات من أحكام الحج

حاجُة الحجاج إلى التوعية
 واإلرشاد قبل القدوم 

إلى الحج
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بعد استقباله وفد العلماء المشاركين في المؤتمر الدولي 
للعلماء المسلمين حول السالم واالستقرار في أفغانستان

خادم الحرمين: المملكة عاشت مع الشعب 
األفغاني تفاصيل معاناته منذ أن بدأت

مكة املكرمة– واس

اســتقبل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود - حفظه الله - يف قرص السالم بجدة، وفد العلماء املشاركني 

يف املؤتمر الدويل للعلماء املســلمني حول الســالم واالستقرار يف 

جمهورية أفغانستان.

و رحب خادم الحرمني الرشيفــني بالعلماء مقدراً لهم وملنظمة 

التعاون اإلسالمي عقد هذا املؤتمر.

وقال امللك سلمان: »أنتم خري من يعمل لخدمة اإلسالم واملسلمني، 

وتوحيد كلمتهم، وجمع شملهم، وإزالة ما حل يف العالم اإلسالمي 

من حروب وأزمات، ومن آفات التطرف واإلرهاب، واململكة رشفها 
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الله بخدمة الحرمني الرشيفني وهذا ما عملناه ونعمله دائماً من عهد 

والدنا إىل اليوم«.

وأكد خادم الحرمني الرشيفني أن اململكة عاشت مع الشعب األفغاني 

يف معاناته منذ أن بدأت أزمة أفغانســتان، وما نتج عنها من حرب 

أهلية، حيث قدمت اململكة املساعدات اإلنسانية واالقتصادية، وبذلت 

جهوداً سياســية متواصلة لنبذ الفرقة والخالف بني فئات الشعب 

األفغاني الشقيق.

وأضاف: »نحن اليوم متفائلون بأن جهودكم ستســهم يف طي 

صفحة املايض وتفتــح صفحة جديدة يف أفغانســتان، تحقق 

للشــعب األفغاني ما يتطلع إليه من أمن واستقرار، وهذا يتطلب 

األخذ بنهج الحوار والتصالح والتسامح وفق ما يمليه علينا ديننا 

اإلسالمي«.

وعرب امللك ســلمان عن شكره لهم عىل جهودهم ومساعيهم، سائالً 

الله التوفيق للشعب األفغاني الشقيق ملا فيه كل خري وصالح.

من جهته ألقى معايل األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي الدكتور 

يوسف بن أحمد العثيمني كلمة رفع فيها باسمه ونيابة عن العلماء 

املشــاركني يف املؤتمر الدويل للعلماء املســلمني بشأن أفغانستان 

وباسم منظمة التعاون اإلســالمي جزيل االمتنان لخادم الحرمني 

الرشيفني - رعاه الله - لتفضله بالتوجيه باســتضافة هذا املؤتمر 

يف اململكة العربية الســعودية وبجوار الكعبة املرشفة قبلة املسلمني 

ومهوى أفئدة مليار وســبعمائة مليون مســلم، سعيا من اململكة 

بقيادة خادم الحرمني الرشيفني وســمو ويل عهده األمني لتحقيق 

األمن والسالم يف ربوع أفغانستان.

وأوضح معاليه أنه من أجل هذا البلد اإلسالمي العريق الذي عانى 

ومــا زال يعاني من ويالت الحروب والقتل واإلرهاب والفرقة يلتئم 

شمل أكثر من مائة عالم مسلم من مختلف أرجاء العالم بهذه الديار 

املقدسة إلجالء مفهوم املصالحة يف اإلسالم وتوحيد املوقف الرشعي 

عرب هؤالء العلماء األجالء من أصحاب الســماحة والفضيلة التخاذ 

موقف جماعي بشأن األزمة األفغانية.

وكان املؤتمر الدويل للعلماء املســلمني حول الســلم واالستقرار يف 

جمهورية أفغانستان, اختتم جلساته يف قرص الضيافة بمكة املكرمة 

برعاية صاحب الســمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم 

الحرمني الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة.

واستهلت الجلسة الختامية بكلمة ملعايل األمني العام ملنظمة التعاون 

اإلسالمي الدكتور يوســف بن أحمد العثيمني, بارك فيها للجميع 

نجاح هذا املؤتمر االستثنائي, مقدما الشكر والثناء للمملكة العربية 

الســعودية عىل احتضانها لهذا الحدث اإلسالمي البارز باستضافة 

ســامية من حكومة خادم الحرمني الرشيفني، امللك ســلمان بن 

عبدالعزيز آل ســعود, وســمو ويل عهده األمني - حفظهما الله -، 

ورعاية من ســمو أمري منطقة مكة املكرمة، وذلك مســاهمًة يف 

حقن دماء املســلمني املعصومة، وتهيئًة ألجواء الحوار السلمي يف 

أفغانستان.

وأكد معاليه أن هذه املبادرة الســامية تعكس تأكيد واســتكمال 

العالم اإلســالمي،  مواقف اململكة الواضحة والثابتة تجاه قضايا 

وريادتها الروحية، ودعمها املتواصل للعمل اإلســالمي املشــرتك، 

وتجسيدا لرؤية اململكة 2030 يف بعدها اإلسالمي.

* امللك سلمان للعلماء: أنتم 

خري من يعمل إلزالة ما حل 

يف العالم اإلسالمي من حروب 

وأزمات وآفات التطرف
 امللك سلمان يف صورة جماعية مع وفد العلماء املشاركني يف املؤتمر
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ممثل أفغانستان: يجب قبول قرارات صدرت

 من جوار مقدس

عقب ذلك ألقى ممثل جمهورية أفغانســتان رئيس مجلس علماء 

أفغانستان شيخ الحديث موالي قيام الدين كشاف, كلمة توجه فيها 

بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عىل اهتمامه الشخيص والكامل 

بهذا املؤتمر وعقده يف بالد الحرمني كمــا ثمن جهود األمني العام 

ملنظمة التعاون اإلسالمي الدكتور يوسف العثيمني وجميع العلماء 

واملشــايخ عىل حضورهم لهذا املؤتمر الذي ســيكون أساسا لحل 

القضية األفغانية، كونه يستند إىل التعاليم الرشعية والسنة النبوية 

املطهرة .

وأكد أنه يجب عىل جميع األطراف يف أفغانستان حكومة ومعارضة 

قبول ما جــاء يف املؤتمر من قرارات والعمــل به كونه صادرا من 

جوار بيت الله الحرام, داعيا الله عــز وجل أن يحفظ وحدة األمة 

اإلسالمية وأن يديم عىل اململكة العربية السعودية أمنها وعىل سائر 

بالد املســلمني األمن واألمان، وأن يحفظ خادم الحرمني الرشيفني، 

وأن يجعل أعماله يف موازين حسناته، وأن يبارك له يف عمره وعمله 

يف خدمة اإلســالم واملسلمني وأن ينقذ الشعب األفغاني من مأساته 

ومعاناته التي دامت أكثــر من 4 عقود من الزمان، مطالبا منظمة 

التعاون اإلسالمي وعلماء األمة اإلسالمية بالوقوف الدائم مع الشعب 

األفغاني إلخراجه من النفق املظلم.

ابن حميد: أجيبوا داعي الرشع والصلح

من جهته ألقى معايل املستشــار يف الديــوان امللكي إمام وخطيب 

املسجد الحرام الشــيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد, كلمة 

حول الصلح واملصلحني وطريق اإلصالح, مناشــدا األشــقاء يف 

أفغانستان إىل إجابة داعي الرشع وداعي الصلح والحذر من البغي 

والخروج عىل من ويل أمورهم عالوة عىل الحذر من شق عصا الطاعة 

ألن عاقبة ذلك وخيمة،مؤكدا أن املحنــة كبرية واأللم أعظم حينما 

يكون من ذوي القربى، وخاصة إذا كانت من ذوي قربى الرشيعة.

وطالب الجميع بالنظر بعيون إسالمية ال بعيون الغري والحذر من 

تفســريات األعداء وتحريضات املغرضني, مبيناً أن املصلحني هم 

رجال نبالء أرشقت نفوسهم وصحت عزائمهم وضمائرهم وهم أهل 

خربة وتعقل وإيمان وصرب، فهم بعيدون عن االنفعاالت النفســية، 

وعن املالبسات املشــبوهة، وحريصون عىل كتم األرسار، ومنزهون 

عن تغليب فئة عىل أخرى، يحســنون الدخول والخروج، ويدخلون 

يف الصلح ال ملصالح شخصية أو دنيوية بل من أجل الله عز وجل.

وبني معاليه أن الرش ال يطفأ بالرش ولكن يطفأ بالخري وال يقبل 

اإلساءة إال باإلحســان, مؤكدا أن اإلصالح حكمة رقيقة يطفئ 

نار الضغينة, ســائال الله عز وجــل أن يوفق الجميع ملا يحبه 

ويرضاه.

بيان مّكة:

وأعلن األمني العام ملنظمة التعاون اإلســالمي الدكتور يوسف بن 

أحمد العثيمني بيان مكة الختامي للمؤتمر وفيما ييل نصه:

» امتثاالً ألمر الشــارع الحكيم يف تعزيز األمن والســلم يف املجتمع 

املســلم، ونبذ االقتتال والتفرق، وملا نــدب إليه الرشع الحكيم من 

اإلصالح بني املســلمني ودعوتهم لالجتماع عــىل كلمة الحق والرد 

إىل أحكام الرشيعة عند الخصومة والتنــازع، فقد عقدت منظمة 

التعاون اإلســالمي »املؤتمر العاملي لعلماء املســلمني حول السلم 

واألمن يف أفغانســتان« يف مدينتي جدة ومكة املكرمة خالل الفرتة 

26 - 27 شــوال 1439هـ، املوافق 10-11 يوليو 2018م، وذلك 

باستضافة كريمة من اململكة العربية السعودية، وبرعاية كريمة من 

صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمني 

الرشيفني، أمري منطقة مكة املكرمة.

وتنفيــذاً لقرار مجلس وزراء خارجية الدول اإلســالمية يف دورته 

د  األربعني املنعقدة يف جمهورية غينيا كوناكري عام 2013م، واملُؤكَّ

عليه يف مجلس وزراء الخارجية يف دورته الخامســة واألربعني يف 

جمهورية بنغالديش الشعبية عام 2018م.

وقد تدارس املشاركون يف املؤتمر ما يعانيه الشعب األفغاني املسلم 

من إراقة دمــاء مصانة، وإزهاق لنفس معصومة، وتبديد مقدَّرات 

الدولة املسلمة، يف حالة ال يقرها الدين اإلسالمي الحنيف الذي أعىل 

مكانة األمن وتضافرت نصوصه الثابتة يف وجوب إحالل السالم يف 

ل  املجتمع املســلم، ووجوب املصالحة بني املسلمني، وجعلها من أجَّ

القربات إىل الله جل وعال.

وقد صدر عن املشاركني يف املؤتمر البيان التايل: إن أفغانستان دولة 

إسالمية، أهلها مســلمون معصومو الدم متطلعون للسالم واألمن، 

وإن ما يجري فيها من قتل لألبرياء، ينايف مبادئ اإلســالم وثوابته، 

ويناقض مبادئ الوحدة والتضامن والحفاظ عىل تماســك املجتمع 

املسلم.

وإننا ندعــو الدول واملنظمات والنخب املســلمة ليقوموا بدورهم 

البنّاء يف إحالل األمن والسلم يف أفغانستان، مستخدمني إمكاناتهم 

ونفوذهم يف هذا العمل الجليل للوصول إىل حياة آمنة كريمة يتعاون 

فيها املســلمون يف بناء وتنمية بالدهم وفق ما أراده الله ورسوله 
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لهم, انطالقا من نصوص القرآن والسنة عىل أن اإلسالم دين سالم 

ورحمة، وأن املؤمنني ُرحماًء َبينُهم، وأن املسلمني دماؤهم وأموالهم 

وأعراضهم حرام، فإننا نؤكد أن الهجمات االنتحارية التي تستهدف 

األبريــاء، وكذا االقتتال بني املســلمني عمٌل حرَّمه الله ورســوله 

بنصوص قطعية الثبوت والداللة، مصداقاً لقوله تعاىل: »وََمن َيْقُتْل 

ا ِفيَها وََغِضَب اللُّه َعلَيِْه َولََعنَُه  ًدا َفَجزَآُؤُه َجَهنَُّم َخالِــدً تََعمِّ ُمؤِْمنًا مُّ

وَأََعدَّ لَُه َعَذاًبا َعِظيًما«.

وبناء عىل ذلــك؛ فإننا ندين حالة االقتتال يف أفغانســتان، وندعو 

جميع أطراف النزاع إىل االســتجابة إىل أمر الله، جل وعال، يف وقف 

القتال والصلح بني اإلخوة وإخماد نار الفتنة، فإننا ننادي الحكومة 

األفغانية وحركة طالبان باإلذعان للهدنة ووقف إطالق النار وبدء 

املفاوضات األفغانية املبارشة.

اإلصالح بني املسلمني املتقاتلني من أعظم وأّجل أنواع الُقربات، لكون 

إراقة الدماء من أعظم الكبائر ومن أعظم ما يفرِّق الصفوف ويمزِّق 

األمة وُيضِعفها، وإننا بهذا ُنناشــد املسلمني بشكل عام؛ والعلماء 

بصفــة خاصة، أن يواصلــوا وقوفهم الحازم أمــام دعاة العنف 

والتطرف، دفاعاً عن دينهم، وحفاظاً عىل وحدة أمتهم اإلسالمية.

إن الحوار الوطني هو الســبيل األمثل إلنهاء الرصاع بني الحكومة 

األفغانية وحركة طالبان، وإن الحل لقضية أفغانستان املسلمة ال 

بد أن يتم عرب التفاهم والتفاوض الســلمي املبارش، ونثمِّن ونؤِّيد 

يف هذا الصدد جهود علماء أفغانستان األخرية يف إنجاح املصالحة 

األفغانية، ونشــيد بجهود رئيس جمهورية أفغانستان اإلسالمية 

فخامة الدكتور محمــد أرشف غني ودعوته لحركة طالبان للبدء 

بحوار سلمي ومبارش دون رشوط مســبقة واالعرتاف بالحركة 

كحزب سيايس يكون هدفه ســيادة األمن يف أفغانستان، وندعو 

حركة طالبان لالســتجابة لدعوة حكومة أفغانستان، اإلسالمية 

لتجنّــب العنف، ووقف القتــال والجلوس عــىل طاولة الحوار 

للتفاوض، كما نؤكد عىل ما ورد يف الفقرة )رابعاً( من قرار مجمع 

الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي رقم )204-

195( بتاريــخ )15-19 محرم 1435هـــ( يف دورته الحادية 

والعرشين ملجلس املجمع املتضمنة ما نصه: »التأكيد عىل أسلوب 

الحوار حسبما جاء يف القرار ذي الرقم 182)8/19( وسيلة لفض 

الخالفات والنزاعات السياسية، ويف العالقة بني القيادات الحاكمة 

والرعية واألحزاب املختلفة وعدم اللجوء إىل العنف والقوة والسالح 

بني أبنــاء األمة والبلد الواحد واالبتعاد عــن التعصب والطائفية 

والحزبية الضيقة«.

نتقدم بالشــكر الجزيل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم 

الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو 

ويل عهــده األمني األمــري محمد بن ســلمان، الهتمامهما بقضايا 

املسلمني يف كل مكان، والستضافتهما لهذا املؤتمر، مشيدين بمتابعة 

خادم الحرمني الرشيفــني واهتمامه بالهدنة التي تم التوصل إليها 

خالل عيد الفطر املبارك بني الحكومــة األفغانية وحركة طالبان، 

ونناشــد جميع األطراف لالستجابة للدعوة إىل تمديدها، كما نثمِّن 

عالياً مواقــف اململكة وجهودها الداعمة إلحالل األمن والســلم يف 

أفغانستان، والســاعية لتهيئة أجواء الحوار السلمي وإنهاء حالة 

االحرتاب وإزهاق األنفس املعصومة.

* 100 عالم من مختلف

 أرجاء العالم يجتمعون يف 

األرض املقدسة من أجل الشعب 

األفغاني العريق
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الملك محمد السادس يرعى مؤتمر »الرابطة« ورابطة علماء المغرب

الرابطة تعزز اتفاقاتها العالمية بشراكة
مع رابطة علماء المغرب

الرباط – »الرابطة«
عززت رابطة العالم اإلســالمي قفزاتها الربامجية والتشاركية 
العاملية املتســارعة والنوعية، بإطالق اتفاقية جديدة للرشاكة 
والتعاون الثقــايف والعلمي والفكري مــع الرابطة املحمدية 
للعلماء يف اململكة املغربيــة، وهي هيئة حكومية ذات حضور 
وتأثري واسع يف عموم الغرب اإلفريقي، وحرض دور انعقادها 
األول أكثر من ثالثمائة عالــم مغربي، وتحظى برعاية ودعم 
العاهل املغربي، حيث تأسســت بأمر ملكي، وسيدشــن هذا 
االتفاق تعاوناً بنــاًء يف مجال العمل البحثي والفكري وتبادل 

البيانات واملعلومات، ســعياً لنرش خطاب إسالمي مستنري يف 
مواجهة الفكر املتطرف وشعارات التصنيف واإلقصاء.

وجرى توقيع االتفاقية خالل زيارة معايل األمني العام لرابطة 
العالم اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، 
الرابطة املحمدية للعلماء يف ســاحة الشــهداء بمدينة  مقر 
الرباط، حيث التقى معايل أمينها العام الدكتور أحمد عبادي، 
ثم حرض الدكتور العيىس مأدبة عشــاء أقيمت تكريماً ملعاليه 

والوفد املرافق.
وأقرت االتفاقية مجاالت عدة للتعاون املشــرتك بني طرفيها 

توقيع االتفاقية بني رابطة العالم اإلسالمي والرابطة املحمدية للعلماء يف اململكة املغربية
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- وكل الجهات التابعة لهما -، تشــمل: إجراء البحوث العلمية 
والدراســات املشــرتكة يف املوضوعات ذات االهتمام املشــرتك 
وتقويمها تمهيداً لنرشها، إضافــة إىل توجيه الدعوات املتبادلة 
للمشــاركة يف الفعاليات التي ينظمها أو يشــارك يف تنظيمها 
كل طرف، مثل الندوات واملؤتمــرات وحلقات النقاش والربامج 
الثقافية التي تتضمــن إلقاء محارضات وإجراء حوارات، عالوة 
التدريبية وورش العمل املتعلقة بتطوير  عىل الربامج والدورات 

العمل.
كمــا تضمنت مجــاالت االتفاقية، التوثيق وتبــادل املعلومات 
والتعاون عىل نسخ ما يحتاجه طرفاها وفقاً ملراعاة حقوق امللكية 
الفكرية، عالوة عىل تبادل كل ما يصــدر عنهما من املطبوعات 
واملرئية بشكل دوري  املقروءة واملسموعة  والدوريات  واملؤلفات 
ومســتمر، إضافة إىل تبادل فرص النرش العلمي، وإسهام كل 
طرف يف التعريف بنشاطات الطرف اآلخر وبرامجه وإصداراته 
يف الدوريات والنرشات واملواقــع اإللكرتونية. كما أتاحت املجال 
أيضاً أمام تبادل الخربات يف مجال الدراســات واالستشــارات 

التنظيمية واإلدارية.
وتحقيقاً للعمل املؤســي املنظم وفق معطيــات قابلة للرصد 
والقيــاس والتقويم، أقرت االتفاقية تشــكيل لجنة متابعة من 
طرفيها، لوضع برنامج تنفيذي ســنوي تحدد فيه املرشوعات 
ومجاالت التعاون واالســتفادة املتبادلة بــني الطرفني، عىل أن 
تســتحدث آلية للتنفيذ واملتابعة تضم الهيئــة العاملية للعلماء 
املسلمني التابعة لرابطة العالم اإلسالمي وهيئة التنسيق بالرابطة 
املحمدية للعلماء، تتوىل تقديم برنامج متفق عليه ملصادقته من 
قبل معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي ومعايل أمني عام 

الرابطة املحمدية.
وتأتي هذه االتفاقية تتويجاً لفعاليات املؤتمر الدويل الذي نظمته 
رابطة العالم اإلســالمي بالتعاون مع الرابطة املحمدية للعلماء، 
تحت عنوان »تفكيــك خطاب التطرف«، برعايــة جاللة امللك 
محمد الســادس ملك اململكة املغربية، ويف إطار تعزيز الربامج 
العاملية لتواصل رابطة العالم اإلســالمي، التي أضحت يف طليعة 
املؤسســات الحضارية والثقافية والدينية حول العالم بوصفها 
مظلة الشــعوب اإلســالمية بحســب نظامها األسايس وبحكم 

تمحورها العاملي وعالقاتها القوية واملؤثرة.
وشــهد املؤتمر، الذي ُعقد يومي الثالثاء واألربعاء19-20 شوال 
1439هـ/ 3-4 يوليو 2018م بمدينة الرباط، مشــاركة نخبة 
من املفكرين والباحثني من اململكة العربية الســعودية، واململكة 

املغربية، واإلمارات العربيــة املتحدة، ومرص، واألردن، والعراق، 
ولبنان، وسوريا، وموريتانيا، وغينيا كوناكري، وأرترييا، ويهدف 
إىل تعزيز املبادرات التي تجيل الجوهر الخالص للدين اإلسالمي 
الحنيف، وتنقيه من الشــوائب التي يروم إلصاقها به الغالون 
واملبطلون، يف ظل سياق إقليمي ودويل مشحون بالتوتر وتصاعد 
وترية العنف والتطرف واإلرهاب، ســعياً إىل الفهم والتفســري 
لظاهرة التطرف العابرة للقــارات والثقافات، واألمم واألديان، 
بطريقة منهجية ترصد مختلف محدداتها وأبعادها، وبلورة ما 
يلزم من آليات تساهم يف التقليل من اآلثار املدمرة لهذه اآلفة عىل 

مختلف الصعد.
وناقش املؤتمر ســتة محاور رئيســة، هي: مداخالت تأطريية 
حول تفكيك خطاب التطــرف؛ واملرتكزات الفكرية للمتطرفني 
وتفنيدهــا؛ والتطرف الطائفي وخطورتــه يف محورية املداخل 
العلمية ملواجهة التطرف وتفكيكه؛ ودور علم املقاصد يف تفكيك 
خطاب التطرف؛ وإسرتاتيجيات التحصني والوقاية من التطرف. 
إضافة إىل عقد ورشــتني علميتني؛ األوىل: عنيت بإســرتاتيجية 
مواجهة التطــرف وبلورة توصيات بهذا الشــأن، فيما حملت 

الثانية عنوان »التطرف: العقبات وسبل املواجهة«.
 من جهته قال األمني العام املســاعد لرابطة العالم اإلســالمي 
عبدالرحمن بن عبدالله الزيــد يف كلمته يف املؤتمر: »إن التطرف 
قضية فكرية تنعكس بســلبياتها عىل السلوك العام والعالقات 
اإلنســانية، وينبغي أن تتجه الجهــود يف مواجهتها إىل العقل 
واألفكار والبحث عــن مكامن الخلل، وهي املهام املوكلة للعلماء 
والهيئــات الرشعيــة، وأن الفكر املتطرف يســبب الكثري من 
املشكالت لألمة اإلسالمية التي تحتاج إىل وحدة شاملة يف مختلف 

مقومات الحياة«.
وأشار الزيد إىل أن الغلو والتطرف الذي انترش بني بعض الشباب، 
لم يزد األمة اإلســالمية إال رهقاً وانتكاساً مما يستدعي تنسيق 
الجهود من خالل هيئات العلماء والتمســك بوســطية واعتدال 
اإلسالم وعدم األخذ بالتأويالت الخاطئة عن اإلسالم الذي هو براء 

من التطرف.

* الدعوة لخطاب إسالمي مستنري يف 

مواجهة الفكر املتطرف وشعارات التصنيف 

واإلقصاء

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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الفعاليات المغربية من علماء ومسؤولين يحتفون بالرابطة

رئيس الحكومة المغربية يبحث مع د.العيسى 
دعم الخطاب الوسطي ومكافحة التطرف

أمين الرابطة يلتقي رئيس البرلمان ووزراء الخارجية والحريات والشؤون اإلسالمية

دولة رئيس وزراء املغرب خالل استقباله معايل األمني العام

صورة تذكارية للدكتور العيىس مع الدكتور العثماني استقبال الوزير أحمد التوفيق للدكتور العيىس

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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الرباط:
اســتقبل دولة رئيس الحكومــة يف مملكة املغرب الســيد 
العالم  العــام لرابطة  العثماني معايل األمني  د.ســعدالدين 
اإلسالمي الشــيخ د.محمد بن عبدالكريم العيىس، حيث جرى 

التأكيد خــالل املباحثات عىل أهمية التعاون يف ســبيل دعم 
التطرف والتطرف  الخطاب الوســطي يف مواجهة خطابات 

املضاد، واستعراض آفاق التكوين األمثل لخطاب االعتدال.
كما زار معايل األمني العام، مجلــس النواب املغربي، والتقى 

معايل األمني العام يف الربملان املغربي

د.العيىس خالل تباحثه مع وزير الحريات املغربي حول الحقوق والواجبات الحبيب املالكي خالل استقباله معايل األمني العام

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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برئيســه أ.د. الحبيب املالكي، وبحث معه مجاالت التنســيق 
والتعاون يف إطار املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

مــن جهة أخرى، التقى معايل الدكتــور العيىس يف العاصمة 

املغربية بمعايل وزير الشــؤون الخارجية والتعاون الدويل يف 
اململكة املغربية األســتاذ نارص بوريطة. وجرى خالل اللقاء 

بحث املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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إىل ذلك التقى معايل األمني العام بمعايل وزير العدل والحريات 
املغربي السيد محمد أوجار، وبحث معه عدداً من املوضوعات 
ذات العالقة بمفاهيم وضوابــط الحريات وصلتها بالخطاب 

الفكري، ثم حرض مأدبة الغداء التــي أقامها معاليه تكريماً 
للدكتور العيىس والوفد املرافق.

كما اجتمع معايل الدكتور العيىس مع وزير األوقاف والشؤون 

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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اإلسالمية املغربي الســيد أحمد التوفيق، وبحث معه مجاالت 
آفاق األطر الرشعية  التنسيق والتعاون املشرتك، مستعرضني 
والفكرية لخطاب االعتدال اإلســالمي، ثم أقام معايل الوزير 

املغربي مأدبة عشاء تكريماً للشيخ العيىس والوفد املرافق.
وكان معايل األمني العام قد زار دار الحديث الحسنية والتقى 
معايل مديرها الدكتور أحمد الخملييش، كما زار معاليه املنظمة 
اإلســالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيســكو( يف الرباط 

والتقى بمسؤوليها، واطلع عىل برامجها.
وعقد د. العيىس لقاءات عدة مع عدد من كبار علماء ومفكري 

املغرب، وجرى خاللها اســتعراض ســبل التعاون والتبادل 
وبخاصة فيمــا يتعلق بالجاليات اإلســالمية يف بالد املهجر 
بمختلف أصولهم وخلفياتهــم، ورضورة تعزيز نرش الوعي 
الديني والفكري بينهم، بما يعكس القيم العليا لدين اإلسالم، 
واســتمرار تحصينهم ضد مخاطر تســلل األفكار املتشددة 

واملتطرفة واإلرهابية.
ويف الســياق نفســه، اســتضافت واحتفت جامعة األخوين 
باململكة املغربية، بمعايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي 
الشــيخ د.محمد بن عبدالكريم العيىس، فيما دار بني معاليه 

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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ومعايل مدير الجامعة ومنسوبيها حوار موسع حول عدد من 
املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

كما اســتقبلت جامعة القرويني يف اململكة املغربية، بحضور 
معايل مديرها األستاذ الدكتور آمال جالل، معايل األمني العام 
للرابطة الشــيخ الدكتور العيىس، حيث دار حوار موسع مع 
كبار منســوبي الجامعة تناول عدداً من املوضوعات العلمية 

والفكرية، وأوجه التعاون والتبادل املعريف.
ويف سياق لقاءاته وحواراته مع العلماء وقادة السياسة والفكر 
واإلعالم يف اململكــة املغربية، التقى معايل األمني العام لرابطة 

العالم اإلســالمي الشــيخ الدكتور العيىس بعدد من مراسيل 
وســائل اإلعالم املغربية، متحدثاً يف ترصيحات صحافية عن 
مؤتمر تفكيك خطاب التطرف، واتفاق رابطة العالم اإلسالمي 

والرابطة املحمدية، وعدد من املوضوعات الفكرية والعلمية.
وصدر عن املؤتمر الدويل الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي 
والرابطة املحمدية للعلمــاء يف املغرب، كتاب »تفكيك خطاب 
التطرف«، الذي يعد من أنفس الكتب يف موضوعه،  إذ اشتمل 
عىل بحوٍث غري مسبوقة ملؤتمره املنعقد أخرياً يف الرباط، يف عدِة 

محاوَر فقهيٍة وأصوليٍة وفكريٍة وسياسيٍة ذات صلة بها.

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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نظمت الهيئة العاملية للكتاب والســنة التابعــة لرابطة العالم 
اإلسالمي حفالً لتخريج 47 حافظاً، بينهم ستة مجازين، وذلك 
يف معهد عبدالله  بن عباس التابــع للهيئة العاملية يف جمهورية 

قريغيزيا.
وقال األمني العام للهيئة العاملية الدكتور عبدالله بصفر: »إن مثل 
هذه االحتفاالت تأتي تنفيــذاً لتوجيه األمني العام لرابطة العالم 
اإلسالمي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيىس، بتكثيف 
ومواصلة املســابقات القرآنية وتحفيز النشء عىل تالوة القرآن 

الكريم وحفظه، وتكريم املتفوقني منهم واملميزين«.
ولفت إىل أن االحتفاء بالخريجني شــهد حضور الشيخ مقصد 
حاجي توقتوموشــوف مفتــي جمهورية قريغيزيا واألســتاذ 

الدكتور عادل أبو العال مندوب الهيئة العاملية, واألســتاذ موىس 
مريزا مدير جمعية اإلحسان الخريية، ومديري ومدريس املدارس 
القرآنية وعدد من املسؤولني واملهتمني بالشأن القرآني، والطالب 

وأولياء األمور وجمع من املواطنني.
وقد أشاد حضور الحفل من مسؤولني وخريجني، بدعم حكومة 
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز للقرآن 
الكريم، وجهود اململكة يف خدمة اإلســالم واملسلمني، وتمسكها 
بمنهج الوســطية واالعتدال، وبنرش كتاب الله عز جل يف جميع 
أنحاء العالم، مشيدين يف هذا السياق بالدور البارز لرابطة العالم 
اإلسالمي يف تطوير العمل القرآني والعناية بحفظته عىل مستوى 

العالم.

احتفــت الهيئة العاملية للكتاب والســنة، التابعة لرابطة العالم 
اإلســالمي، بتخريج الدفعة العارشة من طالبات معهد السيدة 
خديجة التابع للهيئة العاملية يف قريغيزيا. وقال األمني العام للهيئة 
العاملية الدكتور عبدالله بصفر، إن الحفل شهد تكريم 20 خريجة 

و20 معلمة للحلقات التابعة للهيئة، بحضور قايض أوش الشيخ 
عبيدالله، ومدير إدارة األديان بجنوب قريغيزيا الشــيخ إسحاق 
كمال، وممثل الهيئة األســتاذ الدكتور عادل أبو العال، وعدد من 

معلمي وحفظة القرآن الكريم، وجمع من املواطنني.

الرابطة تكّرم 47 خريجًا في قيرغيزيا

تخريج الدفعة العاشرة من معهد
السيدة خديجة بقيرغيزيا

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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      نظمت رابطة العالم اإلسالمي ممثلة بهيئتها العاملية للكتاب 
والسنة، مسابقة قرآنية شارك فيها 17 متسابقاً من 16دولة، 
بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم يف تنزانيا، ورعاها 

رئيس الوزراء التنزاني.
وقال األمني العام للهيئة العاملية التابعة لرابطة العالم اإلسالمي 
الدكتور عبدالله بصفر: إن املسابقة القرآنية يف تنزانيا اشتملت 

عىل عدة فروع، وكونت لجنة تحكيم متخصصة لفعالياتها.
وقال الدكتور بصفر إن التصفيات النهائية للمسابقة، شهدت 
احتفاالً وتكريماً للمشــاركني فيها والفائزين، حرضه رئيس 
جمهورية تنزانيا األســبق وسماحة املفتي وعدد من السفراء 
والعلماء, ورؤساء املنظمات اإلسالمية, وحفظة القرآن الكريم, 
وجمع من املواطنني.  وخــالل الحفل، ألقيت بعض الكلمات 
التي عرب فيها املتحدثون عن شــكرهم للقائمني عىل تنظيم 
املسابقة، مشيدين بدعم خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز للقرآن الكريم، وجهود اململكة يف خدمة اإلسالم 
واملسلمني، وتمسكها بمنهج الوسطية واالعتدال وبنرش كتاب 

الله عز جل يف جميع أنحاء العالم. كما أثنوا عىل جهود رابطة 
العالم اإلســالمي والهيئة العاملية يف خدمة القرآن الكريم عىل 
مســتوى العالم، وتحدثوا عن فضل حفظ القرآن والتنافس 
فيه. وحث املتحدثون الطالب عىل بذل املزيد يف حفظ وإتقان 
القرآن والســري عىل ما جاء به من سلوكيات وآداب وأخالق 

حميدة.

      احتفلت رابطة العالم اإلســالمي، عرب هيئتها العاملية للكتاب والسنة، 
بتخريج 25 حافظاً وحافظة من الدفعة الثالثة عرشة من معهد الفاروق 
بدولة بوركينا فاســو، بحضور وزير التجارة الحاج بابا تراوري ممثل 
الدولــة، ورئيس الغرفة التجارية الحاج جانيبنــا بارو، ورئيس البلدية 
إبراهيم ســانو، وعدد من املسؤولني واملشايخ والعلماء والحفظة وأولياء 
أمورهم. وبــدأ الحفل بتالوة عطرة من آيات القــرآن الكريم تالها أحد 
الخريجــني، ثم ألقيت بعــض الكلمات عرب فيها املتحدثون عن شــكر 
املسؤولني يف الدولة عىل مشاركتهم يف حفل تكريم طالب املعهد، وأشادوا 
بما تقدمه رابطة العالم اإلسالمي والهيئة العاملية للكتاب والسنة  يف سبيل 

خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته عىل مستوى العالم.

الرابطة تنظم مسابقة قرآنية برعاية رئيس
وزراء تنزانيا ومشاركة 16 دولة

االحتفاء بتخريج 25 حافظًا وحافظة من مركز
 الفاروق ببوركينا فاسو

العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 
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• منذ فرتة وتيار اإلسالموفوبيا ينترش يف أوروبا، وقد  بذلت رابطة 

العالم اإلســالمي جهوداً كبرية من أجل تفنيــد أطروحات هذا 

التيار. كيف ترون هذه الجهود وأثرها عىل الساحة األوروبية؟

اإلسالموفوبيا ظلمات بعضها فوق بعض، تتفىش عىل وجه الخصوص 

منذ العقود الثالثة األخرية بشكل متنام ومزعج يف جميع أرجاء أوروبا، 

بما يف ذلك فرنسا العلمانية نفسها.

تيار يتغذى من تاريخ معاداة الســامية املرير والعنيف الذي ما زال 

شــبحه املرعب يخيم بقوة عىل الذاكرة الجماعية األوروبية، مما يوجب 

علينا أن نلــزم الحيطة والحذر، كون التاريخ كثرياً ما يعيد نفســه، 

خاصة أن أنصار الكراهية قــد يحاولون، مجدداً، مد أيديهم بحثاً عن 

      أثنى رئيس التحالف الوطني ملسلمي فرنسا األستاذ الدكتور كريم  إفراق 
أحمد عىل جهود رابطة العالم اإلسالمي يف نرش قيم االعتدال والوسطية يف 

العالم.
وقال الدكتور أحمد يف حوار مع مجلة »الرابطة«، إن معايل األمني العام للرابطة 

الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس يقود مبادرات ذات أثر ملموس. 
وتطرق إىل ظاهرة »اإلسالموفوبيا«، واصفاً لها بأنها ظلمات بعضها فوق 

بعض، تتفىش عىل وجه الخصوص منذ العقود الثالثة األخرية بشكل متنام 
ومزعج يف جميع أرجاء أوروبا.

وتطرق الحديث مع الدكتور كريم إفراق إىل قضايا أخرى ذات أهمية، مثل سبل 
مواجهة التطرف واإلرهاب ودور املجتمع املدني يف ذلك. وهنا نص الحوار:

,,
حوار - أحمد النحوي 

د. إفراق: الرابطة تجاهد لنشر قيم الوسطية 
واالعتدال.. والعيسى يقود مبادرات مؤثرة
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ضحية أخرى، وقد يرونها مثالية يف اإلســالم واملسلمني. إنه بال 

أدنى شــك أمر يحتم علينا أخذه عىل محمل الجد، وذاك بفضح 

مراميه وإدانته كلما سنحت الفرصة أو حاول أصحابه النيل من 

اإلسالم واملسلمني بالديار األوروبية.

ويف هذا السياق، تأتى  الجهود الكبرية املحمودة واملتواصلة التي 

يبذلها معايل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، األمني 

العام لرابطة العالم اإلسالمي، والتي تعترب كنزاً ثميناً وسداً منيعاً 

يف قدرته عىل الوقوف بصمود يف وجه هذا التيار املتجانف، الذي 

لو ترك يرتع كيف يشاء، لجاس خالل الديار. 

إن شبح اإلسالموفوبيا رّشه مستطري يكاد ال ينقطع، ولعل واحداً 

من أخص السبل املنيعة إلجهاض جهوده يتجسد يف التعاون مع 

مؤسسة منيعة وذات شــوكة، معروفة ومعرتف بها عاملياً. وهي 

رشوط تتوافر، بحمد الله، يف رابطة العالم اإلسالمي، التي بفضل 

جهود معايل أمينها العام الشيخ الدكتور العيىس أصبحت مؤثرة 

يف أوروبا عامة ويف فرنسا خاصة.

• ما هي السبل األهم ملواجهة تيار اإلسالموفوبيا يف نظركم 

بصفتكم خبرياً وباحثا يف املجال السيايس/الديني؟

إال  اإلســالموفوبيا معضلة مجتمعية متصلة بقضية العنرصية، 

أن هذه األخرية يزيد من حدتها التاريخ املرير الذي عاشه وعانى 

منه سكان ضفتي البحر املتوســط، عالوة عىل الصورة السلبية 

التي صارت املعرب الرســمي لإلسالم بسبب اإلرهاب وما يقوم به 

املتطرفون املفرطون باسمه. 

وعىل هذا األســاس، يمكن القول إن اإلسالموفوبيا ظاهرة عقيمة 

تدور رحاها عىل حقيقة ال ينكرهــا إال معاند مكابر: قلة املعرفة 

باإلسالم، تعاليمه السمحاء وتاريخه املزهر، مما يؤكد عىل أهمية 

إحياء تظاهرات علمية وثقافية من أجل توعية الناس وتثقيفهم، ما 

سيمنحهم فرصة ثمينة للتعرف معرفة أفضل وأوسع وأمتع عىل 

اإلسالم وثقافته، وبالتايل عىل تغيري رأيهم فيه. 

أما أولئك الذين يرصون عىل  زراعة الكراهية والتفريق بني الناس 

وإرضام نار الكراهية والفرقة، فالقانون لهم باملرصاد. 

• وبالنسبة لنرش قيم االعتدال والوسطية يف العالم اإلسالمي 

ومحاربة  التطرف، كيف ترون األثــر الذي ترتكه فعاليات 

رابطة العالم اإلسالمي يف الفرتة األخرية؟

الجهود التي يبذلها معايل الشيخ الدكتور عبدالكريم العيىس أمني 

الرابطة جهود محمودة ال تنكر، حيث إنها خري شاهد عىل معرفة 

الرجل بسياســة هذا امللف الشائك الذي صار محط أنظار العالم 

أجمع يف زماننا هذا. وبفضل من الله وفضل تلك الجهود املتضافرة، 

وفق الدكتور العيىس يف إعطاء صورة أكثر نصاعة لإلســالم، وال 

ســيما يف هذه اآلونة التي رأت من االنحرافــات واالنزالقات التي 

ترتكب باســم اإلســالم الكثري، فهذا الرجل الذي جمع بني العلم 

والحلم، بني األخالق العالية والعلم الغزير، والفهم السليم لإلسالم، 

استطاع الدفاع عىل مصالح اإلســالم، حيث قدر له أن يعرف به 

معرفة حســنة وبجوانبه الطيبة التي تدعو إىل التسامح والسلم 

والســالم، منهجية موفقة، أصاب بها إنجــازات أخرى كالتنديد 

بالجرائم التي ترتكب باسم اإلســالم، والتي كلها عنف وإرهاب 

وتطرف وتكفري، ال يرضاها الله وال رسوله صىل الله عليه وسلم.

• كخبري يف قضايا الجماعات املتطرفة يف الساحل اإلفريقي. 

كيف ترى الحل األمثل ملواجهة هــذه الجماعات وتحصني 

الشعوب اإلفريقية منها؟

الجماعات التي تعيث فساداً يف منطقة الساحل اإلفريقي ال تخرج 

عن كونها جماعات متطرفة إرهابية، يتوجب محاربتها واستئصال 

شأفتها، كونها تشــكل خطراً كبرياً عىل كل املنطقة، وحيث إنها 

* الجماعات املتطرفة يف الساحل

اإلفريقي تمارس إرهاباً تتوجب محاربته 

واستئصال شأفته
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جماعات إجرامية، فإنها ال تتورع يف اللجوء إىل اســتعمال القوة 

وإشــهار الســالح، ما يتولد عنه إرهابا للسكان ال حيلة لهم به، 

وزعزعة لالســتقرار العــام، اقتصاديا واجتماعيــا، ما يحتم 

مكافحتها عســكريا إلنهاك قواها والتغلب عىل الفوىض الكبرية 

التي تتولد عنها. 

بيد أن مكافحــة هذه الجماعات اإلرهابية، كونها تعتمد بالدرجة 

األوىل عىل أيديولوجية متطرفــة متطورة، يحتم أيضاً مكافحتها 

عىل تلك األرضيــة، كي يتأتى القضاء عليهــا نهائياً، والرد عىل 

أفكارها علمياً وفكرياً.

• شاركت أخرياً يف ندوة يف املغرب حول اإلرهاب يف الساحل 

اإلفريقي, كيف تقومون مخرجــات هذه الندوة، وأي دور 

يمكن أن تلعبه الدول اإلســالمية بقيــادة اململكة العربية 

السعودية يف نرش قيم االعتدال ومواجهة املخاطر اإلرهابية 

املحيطة باألمة من املحيط إىل الخليج؟

الندوة التي عقدت أخرياً بجامعــة الرباط العاملية حول مخاطر 

اإلرهاب يف منطقة الساحل اإلفريقي، عرفت نجاحاً كبرياً. العديد 

من الباحثني من داخــل املغرب وخارجه أثروا النقاش حول هذا 

املوضوع الشائك، شــاركت بعض وســائل اإلعالم  العاملية يف 

تبليغها إىل أكرب عدد ممكن مــن الناس. إحدى هذه النقاط التي 

ركز عليها أغلب الباحثني، هي تسليط الضوء عىل املخاطر الكبرية 

التي تحدق باملنطقة برمتيها: األوروبية واإلفريقية، وذاك بسبب 

تكاثر الجماعات اإلرهابية بمنطقة الســاحل وتفاقم خطرها يف 

الســنوات األخرية. واقع خطري ال مناص أن يثري حافظة الدول 

اإلسالمية والدفع بها إىل التعامل مع هذه الظاهرة املتفاقمة بشكل 

جماعي وبدون تخلف. 

وىف هذا الســياق، يمكن للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم 

الحرمني الرشيفني امللك  سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده صاحب 

السمو امللكي األمري محمد بن سلمان أن تلعب دوراً رئيساً بحكم 

القوة الدبلوماســية العاملية التي تتمتع بهــا، وبحكم مكانتها  

الدينية والثقافية والروحية، مكانــة ُمنحتها كونها قبلة فطرية 

للعالم اإلسالمي أجمع، ناهيك عما يعرف عنها من عناية يف نرش 

قيم االعتدال والتســامح إىل جانب محاربتها املتواصلة لإلرهاب 

والفكر املكّفــر املتطرف الذي تحيط مخاطره باألمة جمعاء، من 

املحيط إىل الخليج.

• ما أبرز ما تســعون إىل تحقيقه عىل يد التحالف الوطني 

ملسلمي فرنســا؟ وهل تقومون بندوات وملتقيات تتعلق 

بمواضيع اإلسالموفوبيا والتطرف الديني؟ 

التحالف الوطني ملسلمي فرنســا فيدرالية تتطلع إىل لعب دور 

فعال يف الدفاع عن مصالح املسلمني وهويتهم العربية واإلسالمية 

يف فرنسا، جهود نأمل من خاللها إعطاء نفس جديد إىل ديناميكية 

اإلسالم بفرنسا، من أجل تغيري النظرة النمطية لإلسالم واملسلمني 

من طــرف املجتمع الفرني. ومن أجل بلوغ هذه املرامي، يحيي 

التحالف الوطني ملسلمي فرنســا عدداً من الندوات واملؤتمرات 

واألنشــطة العلمية والثقافية، إيذانا منه للجميع عن مدى كون 

اإلسالم دين سلم وســالم ومحبة وإخاء، وأنه بعيد كل البعد عن 

التطرف والعنف ونبذ اآلخر، ممــا يرتتب عنه أيضا، بصفة غري 

مبارشة، دحض للشبهات التي يحاول بعض املرجفني إثارتها أو 

ترويجها من الذين يحاولون استغالل الدين.

• أخرياً ظهرت حــركات متطرفة يف إفريقيا كأنصار الدين 

وغريها. هل ترون أنها تختلف عن بقية الحركات املتطرفة 

يف املرشق العربي كـ»داعش« وما شابهها؟

الحركات املوجودة يف منطقة الســاحل اإلفريقي وغريها، أمثال 

* التحالف الوطني فيدرالية تتطلع

 إىل الدفاع عن مصالح املسلمني 

وهويتهم يف فرنسا
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أنصار الدين وأخواتها، هي جماعات تكفريية، يتوجب عىل الجميع 

مكافحتها ومحارصتها بكل الوسائل املمكنة، بما يف ذلك العسكرية 

والفكرية والقانونية. 

وإذا كانت قوتها أقل من املنظمــات اإلرهابية األم، أمثال القاعدة 

وداعش، فهــذا ال يقلل من خطرها ورشها، حيث إنها تندرج كلها 

تحت لواء أيديولوجيات التكفري والتقتيل واإلفساد يف األرض، مما 

يوجب التعامل معها، مثلها مثــل غريها من الدواعش، بكل حزم 

ورصامة إىل أن تخمد نارها وتجــف ينابيعها ويحفظ الله العباد 

والبالد من بالياها ورزاياها.

• ما هو الدور الذى يمكن أن تضطلع به الجامعات ومراكز 

األبحاث والجاليات اإلســالمية يف إعطاء الصورة الصحيحة 

لإلسالم يف إفريقيا؟ 

الجامعات ومراكز البحوث وغريها من املؤسسات الحكومية وغري 

الحكومية، مما يسري يف نفس السياق، معابد للمعرفة تساعد عىل 

نرش العلم واملعرفة بما ينفع الناس ويهديهم ســواء السبيل، ما 

يمنحها إمكانية، بل ومســؤولية إعطاء صورة عن اإلسالم كدين 

رحمة وتســامح وإخاء، وأنه ملن السهل علينا أن نتصور األرضار 

التي قد تتقاطر علينا، ابتداًء من الفكرية، يف حال غيابها أو فشلها 

يف لعب الدور املناط بها، فشــأن هذه املؤسسات مهم للغاية، بل 

كبري وخطري، وال سيما يف الدور الذي يف وسعها القيام به كمشارك 

فعال يف مكافحة التطرف الفكري ونبذ العنف اللذين يتربأ منهما 

اإلسالم أيما براء.

• ما هي األســباب التي يف نظركم أدت إىل انتشــار الفكر 

املتطرف يف منطقة الساحل اإلفريقي؟

األسباب التي ســمحت بتطور األيديولوجيات املتطرفة يف منطقة 

الساحل، عىل كثرتها، متشــابكة. يف مقدمتها يمكننا ذكر تفيش 

األمية واالنقطاع املبكر عن التعليم من طرف كثري من أهايل املنطقة، 

إىل جانب ما تشكو منه تلك الديار الفقرية من عوز كبري يف املوارد 

االقتصادية. هذان العامالن مرتبطان بعامل ثالث ال يســتهان به: 

ضعف مؤسسات الدولة. هذه املعطيات الثالثة تلعب دوراً كبرياً يف 

خلق جو ميلء بالفكــر املتطرف، وبالتايل توالد وتجدد الجماعات 

والحركات املتطرفة التي ال تؤمن إال بالعنف والتقتيل، وال تعيش 

إال عىل ترهيب الناس. 

خليط مشؤوم من شــأنه، لسوء الحظ، تعميم مثل هذه الحركات 

الهدامة وتنشــيطها، وال سيما أنها تستخدم أســاليب أو آليات 

إجرامية مهمة، مع اتكالها بشكل غري مسبوق عىل وسائل االتصال 

الحديثة وشبكات اإلنرتنت. 

• كلمة أخرية ملجلة رابطة العالم اإلسالمي

كلمة شــكر متواصل أوالً ملجلة رابطة العالم اإلســالمي عىل هذا 

اللقاء األخوي املمتع، آملني لها مزيدا من التألق والتوفيق واإلشعاع 

وإن كانت املجلة يف غنى أكيــد عنه، حيث إنها صارت، بحمد الله 

وتوفيقه، أشهر من نار عىل علم، كما نتمنى ملعايل الشيخ الدكتور 

محمد بن عبد الكريم العيىس املزيد من النجاح واالزدهار يف إدارته 

لربطة العالم اإلســالمي، وأن يوفقه الله وإيانا، ملا يحب ويرىض. 

ودمتم يف رعاية الله. 
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• من هو د. كريم إفراق؟

األســتاذ الدكتور كريم إفراق أحمد، باحث باملركز الوطني 
للبحــوث العلمية بباريس، متخصــص يف الكتاب املخطوط 
بالحرف العربي )ملحق باملكتبة الوطنية الفرنسية(، وأستاذ 
محارض بعدد من الجامعات الفرنســية، ينصب اهتمامه يف 
الفكر اإلســالمي. إىل جانب  التواصل املعريف وتطور  ميدان 
ما تقدم، يعالج األســتاذ الدكتور كريم إفراق أحمد، خريج 
املدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس، املواضيع العلمية 
التي لهــا تمام الصلة بتاريخ الكتاب اإلســالمي واملكتبات، 

واملصحف الرشيف خاصة. 
شارك األستاذ الدكتور كريم إفراق يف عدد من الندوات العلمية 
األكاديمية بالبالد العربية واألوروبية واألمريكية، كما كتب يف 
عدد من الدوريات العلمية التي لهــا اهتمام بتاريخ الكتاب 
العربي اإلسالمي وعلم الكوديكولوجيا، يف إطار البحث العلمي 

والنشاط الثقايف.
يعمل األســتاذ كريم إفراق عضوا يف عدد من الهيئات العلمية 
واملنظمــات األكاديميــة التي تكرس جهدهــا يف التعريف 
العربي اإلسالمي، وكذلك بحوار  الفكري  بالحضارة واإلنتاج 
الحضارات والديانات. شارك يف عدد من الربامج التلفزيونية 

واإلذاعية للتعريف باإلسالم كونه دين سلم وإخاء وسالم. 
»التجديد واإلصالح يف اإلسالم، مفاتيح للقراءة«، عنوان آخر 
كتاب صدر للدكتور كريم إفراق بباريس، كما ســيصدر له 
قريباً كتاب جديد بعنوان: »تاريخ املصحف الرشيف. دراسة 

كوديكولوجية«، وكالهما باللغة الفرنسية.
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جدة – »الرابطة«: دشــن معايل األمني العام لرابطة العالم 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس،  اإلســالمي الشــيخ 
مرشوع مركز الخدمات املتكاملة املخصص لالجئني الروهينغا 
يف بنجالديش، مشــدداً معاليه عىل تنفيذ املركز واالنتهاء منه 
يف أرسع وقت، ووفق التزام الرابطــة الدائم بأفضل املعايري 
بحســب الظروف املتاحة لكل بيئة، وكذلك أرقى املمارسات 

يف العمل اإلنساني الشــامل ملثلث اإلغاثة والرعاية والتنمية، 
بمــا ُيمثل بحق نقلًة نوعيًة يف العمــل اإلغاثي املقدم لصالح 
الجئي الروهينغا، الذين يعيشــون ظروفاً صعبة يف مخيمات 
غري مهيأة وتفتقر ألبســط متطلبات الحياة ولو بأقل معايري 
العيش الكريم، مضيفــاً أن الرابطة حرصت أن يوفر مركز 
الخدمات، الذي ســتنفذه هيئتها العامليــة لإلغاثة والرعاية 

 يقدم التعليم األساسي والتدريب المهني والرعاية الصحية األولية

الرابطة تدشن مشروع مركز الخدمات المتكاملة 
لالجئين الروهينغا في بنجالديش

 د. العيىس يطلع عىل عرض مرئي ملرافق مركز خدمة الالجئني الروهينغا
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والتنميــة، مجتمعاً مصغراً لالجئــني الروهينغا، بما يقدّمه 
من مرافق اجتماعية توفر التعليم األســايس والتدريب املهني 
والرعاية الصحية األولية، مما ســيمنحهم بيئة مشابهة لبيئة 
الحياة الطبيعية ويســهم يف تســهيل تعايشهم، وخصوصاً 
األطفال والطالب والطالبات مع حالة اللجوء وما يرافقها من 

معاناة وغربة حتى انتهاء أزمتهم وعودتهم إىل وطنهم.
وحيا الدكتــور العيىس، الجهود الكبرية التــي بذلتها هيئة 
اإلغاثــة والرعاية والتنمية، يف التحضري والتخطيط إلنشــاء 
مركز خدمات الالجئني الروهينغا يف بنجالديش، بعد أن اطلع 
معاليه عىل تقرير مرئي عن مرافقه وخدماته املتكاملة، مؤكداً 

يف الوقت نفســه حرص الرابطة عىل أن يكــون الدعم كبرياً 
وموازياً ملعاناة املهجّرين الروهينغا الذين عانوا أســوأ أنواع 

الوحشية من قبل اإلرهاب العنرصي.
وقال معاليــه إن رابطة العالم اإلســالمي، وجهت يف بيان 
أصدرته ســابقاً، نداًء إىل العالم بدوله ومنظماته وشعوبه، 

*  املركز يسهم يف تسهيل

 تعايشهم مع حالة اللجوء

وما يرافقها من معاناة وغربة

 العيىس وجه الهيئة ببذل املزيد من الجهود لنجدة املترضرين الروهينغا
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أشــارت فيه إىل مــا يتعرض له املســلمون الروهنغيون يف 
»ميانمار – بورما« من اعتداءات وحشية وإبادة جماعية عىل 
مرأى ومســمع من الجميع، ُيَعدُّ وصمة يف جبني اإلنسانية، 
ونعياً عىل قيمها األخالقية ونظامهــا الدويل، مؤكداً أن »هذا 
الفصل التاريخي املقلق يف السجل اإلنساني واألُممي سيكون 
شاهداً عىل حجم التخاذل إليقاف مجازر معينة لجرائم الحقد 
والكراهية التي انســلخت من طبيعتهــا البرشية إىل صور 
وحشية مروعة، ُتَصدُِّرها للعالم مصحوبًة بالَصلَِف والتحدي، 
وأن هــذه الجرائم ُتمثل واحدة من أســوأ الصور اإلرهابية 
وحشية ودموية، وال تقل عن إرهاب املنظمات اإلرهابية حول 
العالــم وجرائمها مثل داعش وغريها، وأن الســكوت عليها 
ُيعطي الذرائع القوية للمفاهيم الســلبية تجاه ما يجب عىل 
املنظومة الدولية من شــمول عزيمتهــا وعدالتها يف محاربة 

اإلرهاب واستئصاله بكافة أشكاله وصوره«.
وأكد معاليه حرص رابطة العالم اإلسالمي -كما هو الحال يف 
كل أعمالها- عىل التمكني االقتصادي لالجئني، فيصبح الالجئ 
معتمداً عىل نفســه منتجاً ومكتفياً وفــق إمكانات محطيه، 
ويتحول من حالة االحتياج الكامل إىل قيمة مضافة يف املجتمع 
املضيف، وبالتايل تحقيق التنمية املستدامة التي تمثل محوراً 

رئيساً يف عمل الرابطة اإلنساني.
كما شــدد أمني عام الرابطة، عىل أهمية أن يسهم املرشوع يف 
رفع الوعي الصحي لالجئــني الروهنغيني، من خالل الرتكيز 
واالهتمام باحتياجات املرأة الشــخصية ومتطلباتها النفسية 
والصحية، إذ هي تمثل عموداً مهماً من أعمدة البقاء والتعايش 
وتخطي املعاناة بالنســبة لألرسة ككل يف مخيمات اللجوء، 
إضافة إىل توفري أســباب ومقوّمات الصحة الشخصية لبقية 
أفراد األرسة، مؤكداً أن الجانب اإلغاثي والرعوي يشمل كفالة 

* الرتكيز عىل إسهام الجهود يف التخفيف

 من آثار العنف الجسدي والنفيس الذي 

تعرض له الالجئون
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األيتام والقيام عىل شؤون األرامل واملحتاجني.
ويف الوقت نفســه، شدد الدكتور العيىس عىل رضورة الرتكيز 
عىل إسهام هذه الجهود واألعمال يف التخفيف من آثار العنف 
الجســدي والنفي الذي تعرض لــه املترضرون من الجئي 
الروهينغا، من خالل الربامج النفسية املتخصصة وبرامج لّم 
الشمل ورعاية األيتام واألرامل، وغريها من الربامج التخصصية 

املشابهة.
واعترب معاليه، أن التطبيق الذي تعمل عليه رابطة العالم 

العاملية لإلغاثــة والرعاية  اإلســالمي، ممثلة يف هيئتها 
عاملية كربى  الــدويل كمنظمة  يدعم حضورها  والتنمية، 
ذات ثقل وتأثري، من خالل تسخري كل اإلمكانات للحضور 
واالنتشــار يف أي مكان يتطلب ذلك، بدًءا باإلغاثة العاجلة 
بالرعاية وانتهاء بالتنمية املستدامة، وعىل أساس  ومروراً 
إنســاني رصف، ال يحمل تمييزاً أو تفرقــة أو انحيازاً، 
انطالقاً من تعاليم الدين اإلسالمي السامية التي تؤكد أن 

يف كل كبد رطبة أجراً.
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جدة: »الرابطة« 
دشن معايل األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية الشيخ الدكتور 

محمد بن عبدالكريم العيىس، مرشوع الربط اإللكرتوني بني 
األمانة العامة للهيئة العاملية ومكاتبها حول العالم 

كافة، مما ُيســهم يف ترسيع تنفيذ املشاريع، 
الشــفافية، ويخفف  ويعزز من متطلبات 

األعباء عىل املتواصلني مع الهيئة.
وأشــاد معاليه، يف حفل التدشــني الذي 
نظمتــه الهيئة العامليــة التابعة للرابطة 

يف جدة، بهــذه النقلة التقنيــة املتطورة 
العقبات  الكثري من  التي تســهم يف تجاوز 

واملشــكالت، وتوفر الكثري مــن الوقت والجهد 
والتكاليف املالية.

وخالل حفل التدشــني، أجرى معايل األمــني العام للرابطة، 
تجربة حيّة ملرشوع الربط اإللكرتونــي، عرب اتصال مبارش 
بالصــوت والصورة مع كل من مدير مكتب الهيئة العاملية يف 

األردن، ومدير مكتب الهيئة يف الرياض.
وأكد الدكتور العيىس أن رابطة العالم اإلســالمي تقدر هذا 
الجهد املبــذول من قبل العاملني يف الهيئة عىل تطوير عملهم 
والســعي الحثيث ملواكبــة التطور الرسيــع يف تكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات.
من جانبه، رحب األمني العــام املكلف للهيئة العاملية لإلغاثة 

والرعايــة والتنمية الدكتور عبدالعزيــز بن أحمد رسحان، 
بمعايل الدكتور العيىس، ومبادرته يف تدشــني مرشوع الربط 
اآليل بــني األمانة العامة للهيئة ومكاتبها يف الداخل والخارج. 
وقــال: »هذا املرشوع كان حلماً منذ ســنوات وبفضل 
الله يتحقق اليوم، ويمّهد إىل االســتخدام الكيل 
من  واإلقالل  املعلومــات  لنظــم  والفعيل 
كالورق  االعتيادية  الوســائل  استخدام 
والنمــاذج والبيانات املعــدة يدوياً يف 
جميع مجاالت عمل الهيئة، ما ســيوفر 

عىل الهيئة ماليني الرياالت«. 
وأضــاف د. رسحــان، أن الهيئة بدأت 
املراحل األوىل للربط اإللكرتوني، من خالل 
تشــغيل برنامج األيتام والصــادر والوارد 
واملعامالت بشــكل مبارش بني جــدة ومكاتبها يف 
مختلف دول العالم، إضافة إىل ربط نظام البصمة وكامريات 
املراقبة باألمانة العامة وإنشــاء ملفات مشاركة بينها وبني 
مكاتبها يف أقــل من خمس ثوان وبرسيــة تامة، فضالً عن 
اســتخدام النظام الصوتي واملرئي بوضــوح تام بدالً من 

االتصال الهاتفي.
وختم بالتأكيد عىل أن الهيئة حرصت خالل السنوات األخرية 
عىل امليض قدمــًا يف مواكبة التطور الرسيــع يف تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلومات، مع توفري أعىل درجات األمن املعلوماتي، 

وتشكيل فريق عمل ذي خربة ومؤهالت عالية.   

رابطة العالم اإلسالمي تدشن مشروع »الربط 
اإللكتروني« بين مكاتب »هيئة اإلغاثة« حول العالم

د. العيسى: نقلة تقنية متطورة ستسهم في توفير
 الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية
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مكة املكرمة ـ »الرابطة« :

أكدت رابطة العالم اإلسالمي أنها الجهة الرشعية الوحيدة املعتمدة 

لتصدير )الحالل( للمملكة العربية الســعودية؛ حيث صدر 

أمر ســام بحرص إصدار شــهادات الحالل عىل الرابطة ملا 

تتمتع به من عالقات دولية ولخربتها يف التنسيق والتعاون 

مع الهيئــات والرشكات واملؤسســات املحلية والعاملية 

ولتحقيقها الضوابط الرشعية يف إنتاج وتصنيع وتسويق 

الحالل.

وأكــدت رابطة العالم اإلســالمي التزامها  بتطبيق 

أعىل املعايــري الرشعية والنظاميــة، حيث قامت 

املسالخ  العديد من  بإيقاف  املاضية  الفرتة  خالل 

والرشكات املخالفة لذبح الحالل حول العالم.

وكانت هيئة كبــار العلماء أصدرت عرب اللجنة 

الدائمة لإلفتاء باململكة العربية الســعودية برئاسة 

سماحة مفتي اململكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فتوى بأن الجهة 

املسؤولة عن ذبح الحالل املســتورد للسعودية هي رابطة العالم 

اإلسالمي

وتعترب رابطة العالم اإلسالمي أقدم منظمة إسالمية تعمل يف مجال 

الحالل واألغذية وتملك رصيد أكثر من 30 ســنة ولديها مكاتب 

ورشكاء ومراكز إسالمية حول العالم .

كمــا حصلت رابطــة العالــم االســالمي أخرياً عىل شــهادة 

الـ)ISO9001( الخاصة بجــودة العمل، وهي الجهة الوحيدة يف 

العالم التي تحصل عىل هذه الشهادة يف مجال »الحالل«.

كما تعكف الرابطة عىل وضع اللمســأت األخرية إلنشاء أكرب مركز 

رشعي لـــ )الحالل( يف العالم بمقرها يف مكة املكرمة، ويكون من 

مهام املركز الرقابة واإلرشاف عىل الذبح، وصناعة الحالل، ومنح 

شهادات الحالل )مبارشة أو عن طريق مكاتب وممثيل الرابطة يف 

الخارج(، ووفق آلية إصدار شــهادات الحالل، ومطابقاً للمعايري 

الدولية الســتصدار الشــهادات، ويقــوم املركز بمنح 

شــهادات البيع الحالل، كما يقدم املركز 

االستشــارات الرشعية والفنية والتعريف 

االستشــارات  وتقديم  الحــالل  بالغذاء 

اإلعالميــة والتوعوية والتســويقية ودعم 

صناعة وتقنية الغذاء الحالل.

املصدرين  ثقــة  نالت  أنها  الرابطــة  وأكدت 

واملستوردين للحوم الحالل يف العالم ملا اكتسبته 

من خربات يف هذا املجال عىل مدى أكثر من ثالثني 

عاماً يف هذا املجال، 

الجدير بالذكر أن رابطة العالم اإلســالمي قد أقامت 

العديــد من املؤتمرات الدولية يف مجال الحالل يف دول 

العالم املصــدرة للحوم كالربازيل وأســرتاليا ونيوزلندا واليابان 

وأوروبا وآســيا وإفريقيا، وتعتمد الرابطة يف عملها الســتصدار 

شهادات ) الحالل ( عىل األنظمة الخليجية ومواصفاتها القياسية 

التي تتبع هيئــة التقييس لدول مجلس التعــاون لدول الخليج 

العربية )GSO( فيما يخص رشوط الغذاء الحالل وحليته، وتستند 

الرابطــة يف إصدار شــهادات ) حالل ( عــىل آراء »مجمع الفقه 

اإلسالمي الدويل« فيما يخص الفتاوى املتعلقة بالغذاء الحالل.

الرابطة منظمة إسالمية عاملية جامعة للشعوب اإلسالمية  وتعترب 

ُتعنى بشــؤونهم عموماً، وبالدين اإلسالمي خصوًصا الذي أحب 

الخري للجميع وتواصل مع الجميع لصالح البرشية جميعاً.

اللجنة الدائمة لإلفتاء أكدت أنها الجهة المسؤولة

رابطة العالم اإلسالمي الجهة الشرعية الوحيدة 
المعتمدة لتصدير )الحالل( للمملكة

الرابطة أكدت التزامها بتطبيق أعلى مستويات المعايير الشرعية في العالم
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مراكش: »الرابطة«
أنهت رابطة العالم اإلســالمي برنامجاً طبياً متخصصاً لجراحة 
الغدة الدرقية، اســتهدف بعض مناطق فقرية يف اململكة املغربية، 
وتمكنــت خالله فرق الرابطة من رفــع املعاناة عن حاالت ظلت 

رهينة لأللم وضيق ذات اليد طوال عقود. 
وتويل برامج الرابطة اإلنســانية الشاملة، التي تنفذها عرب هيئتها 
العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية، عناية خاصة بربامج مســاعدة 
املرىض الفقراء الذين ال يستطيعون تحمل كلفة العمليات الجراحية 

لألمراض املستعصية.
وتمكن الفريق الطبي الســعودي املشارك يف الربنامج، من إجراء 
71 جراحة ناجحة لحاالت الغدة املتضخمة املعقدة واملتوسطة، يف 
كل من مستشفى السالمة بمدينة قلعة الرساغنة، ومستشفى اللة 

خديجة بمدينة بتامالل، خالل أيام الربنامج الذي استمر أسبوعاً.
وأعــرب وايل محافظة قلعة الرساغنة محمد الشــيكر، عن تقدير 
املســؤولني يف وزارة الصحة املغربية لهذا العمل اإلنساني الكبري 
الذي نفذته الرابطة، وتقديمها العون واملســاعدة للمرىض يف هذه 

املنطقة التي تعاني من انتشار مرض الغدة الدرقية.
فيما أوضح األمــني العام للهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية 
الدكتور عبدالعزيز بن أحمد رسحان، أن الرابطة اســتهدفت هذه 
املناطق املغربية تحديداً بربنامج عالج الحاالت الصحية املستعصية، 
ألنها تعد مركزاً للقبائل الصحراوية التي تفتقد ملثل هذه الخدمات 
املتخصصة؛ وقد كشفت التقارير الصحية ارتفاعاً يف انتشار مرض 

الغدة الدرقية فيها، وحاجتها ملثل هذه الجراحات الدقيقة.
وأضــاف: » معظم املرىض من الفالحني الفقراء الذين يعانون من 

برامج الرابطة اإلنسانية الشاملة تولي عناية خاصة بالفقراء الذين يعانون أمراضًا مزمنة

فرق رابطة العالم اإلسالمي تنهي برنامجًا
متخصصًا لجراحات الغدة الدرقية في المغرب

الفريق الطبي أثناء إجراء إحدى الجراحات
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هذا املرض ومضاعفاته منذ سنوات طوال، من دون أن تلوح لهم 
بارقة أمل يف العالج، حتــى جاء فريق الرابطة الطبي ليعيد األمل 

ويدخل الفرح والرسور عليهم وعىل أرسهم«.
ولفــت د. رسحان، إىل أن الفريق الطبــي واجه يف املنطقة حاالت 
مؤثــرة فعالً، أبرزها كانت حالة ملريضة اســتمرت معاناتها من 
تضخم الغدة الدرقية ألكثر من 15 عاماً، حتى اســتأصل الفريق 
الــورم وقد بلغ وزنه نحو كيلوغرام، مضيفــاً »كان خروجها إىل 
أرستها بعد عالجها بني فرحة وبكاء شــديدين، بعد أن يئسوا من 

عالجها لقلة ذات اليد.
وذكــر أن من ضمن الحاالت الالفتة، نجاح الفريق الطبي يف إنقاذ 
مريضة أخرى كانــت تعاني من آالم ورم الغــدة ألكثر من 30 
عاماً، وســبب لها اختناقات وضيًقا يف التنفس، فتمكن الفريق من 

استئصال ورم تجاوز حجمه الكيلوغرام.
وبنيَّ األمني العــام للهيئــة أن الرابطة اهتمت كثــريًا بإدخال 
تخصصات جديدة مــن الجراحات ضمن برامجها الصحية حول 
العالم، فقد ســبق أن نفذت الشهر املايض برنامج جراحات أورام 
الوجه والفكني يف كمبوديا، وجــرى فحص أكثر من 60 مريًضا، 
وإجــراء 12 عملية معقدة للحاالت الحرجة خالل 6 أيام، وذلك يف 

أول مهمة يجريها فريق طبي عربي متخصص يف كمبوديا.
يذكر أن رابطة العالم اإلسالمي نفذت سابقاً خمسة مخيمات طبية 
لجراحات القلب والقسطرة يف املغرب، أجرت فيها 95 عملية قلب 

مفتوح و125 عملية قسطرة.

 فرق الرابطة الطبية وجدت التقدير من املستفيدين واملسؤولني
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كابل – »الرابطة«

يف إطار برامجها الجديدة لتحقيق التنمية املســتدامة يف الدول الفقرية، 

تمكنت رابطة العالم اإلســالمي من إنهاء معاناة نحو 18 ألفاً من أبناء 

أفغانستان، بعد إنجازها برنامجاً عاجالً لحفر 54 برئاً سطحية بتكلفة 

تصل إىل نصف مليون ريال يف واليتي كابل وبروان بدولة أفغانســتان، 

التي تشهد كثافة سكانية عالية ويعاني قاطنوها من نقص كبري يف املياه 

النقية، ويجدون صعوبة بالغة يف الحصول عىل مياه الرشب.

وجاء تنفيذ الربنامــج، بعد توجيه معايل األمني العــام لرابطة العالم 

اإلسالمي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس، مكتب الرابطة 

يف العاصمة األفغانية كابل بإجراء دراسة ميدانية وافية لتحديد املناطق 

األكثر احتياجاً ملياه الرشب يف أفغانســتان، وفقاً ملعايري دقيقة تأخذ يف 

االعتبار املوقع واملساحة وعدد السكان وغريها، فأظهرت الدراسة تركز 

الحاجة األكثر إلحاحاً يف واليتي كابل وبروان، عقبها تولت الهيئة العاملية 

لإلغاثة والرعاية والتنمية التابعة للرابطة الخطوات التنفيذية.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن أحمد رسحان، األمنُي العامُّ للهيئة العاملية 

لإلغاثة والرعاية والتنمية، أن هذه املرشوعات ستكون عوناً كبرياً للفقراء 

واملحتاجــني يف تلك املناطق، الذين يضطرون لقطع مســافات طويلة 

للحصول عىل مياه الرشب، موضًحا أن املرشوعات التي ُنفَِّذت شــملت 

حفر 32 برئًا سطحية يف والية كابل، و22 برئاً مماثلة يف والية بروان، يف 

حني بلغ عدد األرس التي اســتفادت من هذا الربنامج 2538 أرسة يصل 

عدد أفرادها إىل نحو 18 ألفاً.

وأضــاف األمني العام للهيئة أن الرابطة قدمــت خالل األعوام املاضية 

جملة مرشوعات متنوعة يف قطاع املياه، وصلت تكلفتها إىل نحو ســتة 

ماليني ريال، واستفاد منها 72500 شخص.

وعربَّ املســؤولون واألهايل يف هذه املناطق عــن تقديرهم لرابطة العالم 

اإلســالمي، وجهودها يف التخفيف من معاناتهم يف توفري مياه الرشب 

النقية، بعــد أن كانوا يواجهون صعوبات كبرية يف الحصول عليها؛ مما 

يضطرهم إىل التنقل ملسافات بعيدة بحثاً عن املياه.

54 بئرًا تصل بالمياه إلى مواقعهم.. وتنهي رحلة المسافات الطويلة للشرب

رابطة العالم اإلسالمي تنهي معاناة 18 ألف 
مواطن أفغاني من شح المياه

 املياه النقية تصل إىل جوار املنازل ألول مرة
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إفريقيا

ريااًل سعوديًا

ريااًل سعوديًا

ريااًل سعوديًا

ريااًل سعوديًا

ريااًل سعوديًا

ريااًل سعوديًا

ريااًل سعوديًا
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نيجرييا – »الرابطة«:

قدمت رابطة العالم اإلســالمي عرب برنامجها الطبي يف نيجرييا، خالل 

الشــهر املايض خدمات الكشــف واملعاينة وإجراء العمليات الجراحية 

وتقديــم الدواء والتحاليــل الطبية لـ4054 مريضــاً يف والية كادونا 

بنيجرييا، وذلك عرب هيئتها العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية بالتعاون 

مع وزارة الصحة النيجريية، ومتابعة مبــارشة من معايل األمني العام 

للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيىس الذي وجه بإنجاز 

الربنامج وفــق جدوله الزمني مع خدمة أكرب عــدد ممكن من املرىض 

املتقدمني.

وعرّب حاكم والية )كادونا( السيد نارص أحمد الرفاعي عن شكره وتقديره 

لجهود رابطة العالم اإلسالمي الصحية، مرحبا بمواصلتها وتقديم املزيد 

من برامجها الطبية التي تســتجيب لحاجة األعداد الكبرية من املرىض 

للعالج يف بالده، ثم قام بتكريم فرق الرابطة املشرتكة يف إنجاز الربنامج.

من جانبه، أوضح األمني العام للهيئة العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية 

املكلف الدكتور عبدالعزيــز رسحان، أن هذا الربنامج يتم تنفيذه للعام 

الســادس عىل التوايل بمستشفى الشفاء ومســتوصف األيتام التابعني 

للهيئة بنيجرييا، مبيناً »أن الفريق الطبي بالهيئة قدم االستشارة الطبية 

لـ1550 مريضاً، وإجراء التحاليــل الطبية لـ1137 ورصف األدوية 

لـ1409 مرىض، إضافة إىل إجراء 50 عملية جراحية للفتق اإلربي، و50 

عملية إلزالة املياه البيضاء«.

وأكد د.رسحــان أن كل العمليات الجراحية تكللت بالنجاح بفضل الله، 

األمر الذي ترك أثراً ال يوصف من الســعادة عىل وجوه املستفيدين، إذ 

إن إجراء هــذه العمليات يكلف مبالغ باهظة ال تقدر عليها هذه الفئات 

الضعيفة واملغلوبة عىل أمرها.

وبنّي أن الرابطة أنفقت خالل األعوام املاضية ما يصل إىل ســتة ماليني 

ريال عىل املشــاريع الصحية فقط يف نيجرييا، اســتفاد منها أكثر من 

مليون شــخص، وشــملت مخيمات طبية ملكافحة العمى وإزالة املياه 

البيضاء، وعالج كافة املرىض من خالل مستشــفى الشفاء ومستوصف 

األيتام التابعني للهيئة.

فيما أّكد مديــر مكتب رابطــة العالم اإلســالمي يف نيجرييا عبدالله 

الهويرينــي، أن جهود الرابطة يف جمهورية نيجرييا وجدت كل التقدير 

واالمتنان من قبل املســتفيدين واملسؤولني يف دولة نيجرييا، الذين عربوا 

عن تقديرهم إلسهامات الرابطة يف التخفيف عىل املرىض واملحتاجني.

وأوضــح الهويريني أن الربنامج الطبي لقي حضــوراً كثيفاً وتغطية 

واسعة من وســائل اإلعالم املحلية، التي ســجلت لقاءات مبارشة مع 

املســتفيدين، ووثقت لحظات الفرح الكبري عىل محيا املرىض يف صباح 

اليــوم األخري من الربنامج، حــني جرى رفع األغطيــة الجراحية عن 

أعني املرىض الذين أجريت لهم عمليــات إزالة املياه البيضاء، إذ تعالت 

صيحاتهم بالحمد والثناء لله الكريم املقرونة بالبكاء وعبارات الشــكر 

لرابطة العالم اإلسالمي.

ضمن برامجها اإلنسانية في القارة اإلفريقية

رابطة العالم اإلسالمي تجري عمليات جراحية
لـ 4054 مريضًا في نيجيريا

 يف انتظار نزع الضمادات واستعادة الرؤية السليمة
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عرض: توفيق محمد نرصالله 

)مــن طرائف الحجيج( إصدار جديد للدكتــور عثمان أبو زيد عثمان 

ـ وزير الرتبية والتعليم بالوالية الشــمالية بالسودان وأستاذ الصحافة 

واإلعالم بجامعة أم درمان اإلسالمية، واملستشار برابطة العالم اإلسالمي 

ـ يف طبعته الثانية، 71 صفحة من الحجم املتوسط. 

والهدف من الكتاب كمــا جاء يف مقدمته؛ هدف تثقيفي يف املقام األول، 

وليس مجرد اإلضحاك والرتفيــه وإن كانت الترسية عن النفوس هدًفا 

مطلوباً ألن قاصدي بيت الله الحرام يحتاجون إىل إرشاد وتوعية وتثقيف 

باألحــكام الفقهية, وملا ينبغي أن يكون عليه الحاج أو املعتمر من اتباع 

الهدي النبوي, واالبتعاد عن البدع والخرافــات, والتزام النظم املرعية 

واإلرشادات. ولعل من أيرس السبل لتقديم التوعية الدينية إقامة الربامج 

اإلعالمية والتثقيفية التي ُتعني الحاج عىل تحصيل معرفة صحيحة عن 

الحــج وأعماله، وهذا ما قصد إليه هذا الكتاب الذي يشــتمل عىل نكٍت 

ولطائَف يف الحج. وليس مستغرًبا وجود ُملَح وطرائف يف حال من يؤدي 

فريضة دينية, فالحاج وهو يقيض وقته يف وقار واحتشام ومالزمة الذكر 

والعبادة, يتعرض ملواقــف طريفة حني يخالط الناس بمختلف األلوان 

واللغات والعادات، خاصة أن قلة الفقه بالحج منترشة ـ لألسف ـ بني 

كثري من الحجاج, بل هي من األمور املربكة عند أداء املنســك. وملا كان 

كثري من الحجاج من العوام وغري املتعلمــني, ففيهم من يجهل مغزى 

الشعرية التي يؤديها, ومن يقرص وعيه عن أرسارها وحكمها.

وقد جــرى ترتيب موضوعات الكتاب حســب أعمــال الحج بدًءا من 

نفقة الحج وانتهاًء بطواف الوداع، مستشــهًدا بنصوص من األحاديث 

النبوية، وما قالته العرب من الحكم واألمثال واألشعار. ومن ذلك ما جاء 

يف املستطرف ألبي الفتح األبشــيهي: قال أبو الشمقمق يف شأن أولئك 

الذين يحجون بماٍل يشــوبه الشك والشبهات ولكنهم يعاندون أنفسهم 

ويتخيلون أن الله سيغفر لهم:

ت العري  إذا حججت بماٍل أصله َدَنس ... فما حججت ولكن حجَّ

ما يقبل الله إال كل طيبة ... ما كل من حج بيت الله مربور

ويف الســياق نفيه يروي قصة عن رجل أتــى إىل املأمون وقال له: أريد 

الحج وليس معي نفقة. 

فأجابه املأمون: إذن سقط عنك الحج...

فصاح الرجل: جئتك طالبًا ال مستفتيا. 

ويف الحديث عن نية الحج أورد املؤلف تعبرياً شــائعاً عند السودانيني 

عندما يعزم أحدهم عىل السفر ألداء فريضة  الحج حيث يقول: »املنادي 

ناداني« وأن رجالً ثرًيا ومستطيعاً ألداء الحج كان يتعلل دائماً بالقول 

إن )املنادي لم يناديه( فاحتــال عليه بعض أهله وطلبوا من أحدهم أن 

يرصد له عندما يخرج للخالء، وهناك ســمع الرجل من ينادي عليه: يا 

حــاج فالن, الحج الحج! فرجع الرجل إىل أوالده وهو يقول لهم: »الليلة 

املنادي ناداني«.

ويروي املؤلف حديثا عن د . حسني عبد الغفور من باكستان بأن املرأة 

املسلمة يف بالدهم عندما تصنع خبزها, تأخذ قبضة من الدقيق فتضعه 

جانبــاً, وتقول: »هذا حق الحج« حتى إذا اجتمع لديها كمية من الدقيق 

مع مرور األيام باعته وادخرت املال، وهكذا حتى يجتمع لديها ما يكفي 

لنفقة الحج.

 ثم تحدث املؤلف عن االستطاعة ونفقة الحج ثم الحديث عن اإلحرام ثم 

الطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق والتقصري واملظاهر السلبية، 

وكل ذلك من خالل عدد من املواقف الطريفة. وذكر حكايتني عن لقطة 

الحرم واملوت يف األرض الرشيفة وبعض املتفرقات.

وعنــد الحديث عن الحلق والتقصري يورد املؤلــف موقًفا طريفاً حدث  

للمشري عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس األسبق لجمهورية السودان، 

فبعد أن أكمل املشري السعي قام إليه الوزير عوض الجاز الذي كان معه 

فحلق له رأســه، ثم قام املشــري فحلق للوزير رأسه، وفور انتهائه من 

الحلق أقبل أحد الحجاج املرصيني يطلب منه أن يحلق له رأسه، فأجلسه 

املشري وحلق له، وملا فرغ تناول الحاج املرصي عرشة رياالت وقدمها إىل 

املشري سوار الذهب، فلما اعتذر املشــري عن أخذ املبلغ ألح عليه الرجل 

بأن يأخذ أجرته. عندئٍذ قال الوزيــر الجاز للحاج املرصي: هل تعرف 

هذا الذي حلق لك رأســك؟ إنه املشري عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس 

األسبق لجمهورية السودان عندئذ صاح الرجل: »يا خرب أبيض«! 

من طرائف الحجيج

عرض كتاب



باريس - العرب
ُيعترب اإلسالم ثاني ديانة يف فرنسا التي يعيش فيها أكثر 
من ستة ماليني فرني مسلم، يشكلون أكرب جالية مسلمة 
يف دول االتحــاد األوروبي، ما جعــل الثقافتني العربية 
واإلســالمية جزءاً محوريا يف الحياة اليومية يف فرنســا 

عموما، وباريس خاصة.
ويف باريس تأســس معهد ثقافات اإلســالم عام 2006، 
وهو مؤسسة ثقافية فرنســية، تسعى للحوار والتعريف 
بالثقافات ذات الصلة بالحضارة اإلســالمية، لبناء جرس 
ثقايف متني بني مختلف الديانات، ويشــكل مصدر معرفة 
وفهم واحرتام متبادل، وتعايش بني الدين والفن بإسالم 
ثقــايف ُيحارب ويواجه التشــّدد والتطرف الــذي ُيمثلُه 

»اإلسالم« السيايس.
ويف نوفمــرب 2013 افتتــح املبنى الثانــي للمعهد عىل 
مســاحة 1400 مرت مربــع، وهو ُمخّصــص لتنظيم 
الندوات واملعارض الفنية والفعاليات الثقافية واملوسيقية 

واالجتماعية، والدينية فضالً عن تعليم اللغة العربية.
وُيويل املعهد اهتماماً خاصاً للفن املعارص بما يف ذلك فنون 
األداء، واألدب، والرســم، والتصوير الفوتوغرايف، إضافة 
إىل تنظيم ورشــات عمل وعروض مرسحية وسينمائية، 

ورحالت لألطفال والعائالت واملدارس.
ويقع املعهد يف منطقة شــعبية تضم أحياء، كوت دور، 
وبرباس، ذات الغالبية العربية واملســلمة يف الدائرة 18، 

بباريس.
وبينما وجد الكثريون يف املعهد فرصة لتعريف الفرنسيني 
باإلســالم الحقيقــي املُتســامح مع اآلخــر، وُمحاربة 
اإلســالموفوبيا، وتعزيز االندماج يف املُجتمع الفرني من 

خالل الثقافة، رأى آخرون أن ال فائدة من هكذا مشاريع 
ال يفهمها جميع املُقيمني يف باريس، ُمطالبني باالستثمار 
يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف املادي للعاصمة الفرنســية، 
والتي تحتاج بعض مبانيها الرتاثية إىل صيانة عاجلة. ويف 
ُمجمل األحوال فهو حوار صحــي تخّف حّدته مع مرور 
الوقت، واكتســاب املزيد من الزوار للفعاليات الغنية التي 

ُينظمها معهد ثقافات اإلسالم.
وكان دانيال فايــون، عمدة الدائرة الـ 18 قال يف خطاب 
الخفية  األقبيــة واألماكن  املعهد »عرفنا إســالم  افتتاح 
وإسالم الشوارع، واليوم نحن فخورون جداً بهذا املرشوع 
الجديــد”، وذلك عىل رغم اســتنكار الجبهــة الوطنية 

الفرنسية املتطرفة حينها.
ُيذكر أّن صاحب فكرة إنشــاء معهد ثقافات اإلسالم هو 
بريتــران دوالنويه، رئيس بلدية باريس ســابقا، املولود 
يف بنزرت التونسية، وعشــق ثقافة أهلها، فتولّد بحثه يف 
باريس عن فضاء تتفاعل فيه الثقافات اإلسالمية املُتعّددة 
مع الفرنسية، ليكون ملتقى للجميع، ليس للُمسلمني فقط، 
بل للجميع، ليتقربوا من الثقافات اإلســالمية ويتفاعلوا 

معها.

شرق وغرب

معهد ثقافات اإلسالم في باريس يواصل
 احتفاءه بالفنون اإلنسانية
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55 ألف تلميذ في ألمانيا يحضرون
حصة التربية اإلسالمية

برلني - »الرشق األوسط«
قال استطالع أملاني حديث أجرته الهيئة اإلعالمية املعنية بتقديم معلومات 
عن الهجرة واللجوء والدمج يف أملانيا، وشــمل وزارات التعليم يف الواليات 
االتحادية الست عرشة، أن نحو 55 ألف تلميذة وتلميذ يحرضون حصة 
تربية دينية إســالمية يف أملانيا، وأن أكثر من 800 مدرســة تقدم هذه 

الحصص املدرسية. )وفق ما نقلت وكالة األنباء األملانية(.
وكشــف االســتطالع زيادة عدد الفتيات والفتيان الذين يتلقون حصة 

الرتبية الدينية اإلسالمية عىل ما كان عليه قبل عامني.
وكان نحو 42 ألف طفل ومراهق يتلقون هذه الحصص املدرســية قبل 
عامني، وفقا لتقييم مؤتمر وزراء التعليــم بالواليات االتحادية يف أملانيا 

حينها.
وأشارت دراسة ســابقة تمت بتكليف من مؤتمر اإلسالم األملاني، إىل أن 
الطلب عىل هذه الحصص ال يزال غري مغطى، حيث أعرب 76 يف املائة من 
املسلمني الذين تزيد أعمارهم عىل 16 عاماً عن أملهم يف تلقي حصة تربية 

دينية إسالمية يف املدارس العامة، وكان ذلك يف عام 2008.

ديانتان وهدف واحد.. 
العمل الخيري

dw

أســهمت الحروب والكوارث املختلفة 

التي شــهدها العالم خالل السنوات 

األخــرية، يف تكريس تعاون منظمات 

اإلغاثــة اإلســالمية مــع املجموعة 

األعمال  اللوثرية، يف  للكنائس  العاملية 

اإلنســانية، مثل العنايــة بالالجئني 

السوريني يف األردن، وكذلك يف برامج 

اإلغاثة الطارئة بعد الكوارث الطبيعية 

مثــل الزلزال الــذي رضب نيبال يف 

2015، ومن املتوقع أن يزداد ويتوطد 

الذي  املسيحي اإلسالمي  التعاون  هذا 

بدا واضحاً وقوياً منذ عام 2014 م .

مديرة قســم  إيمونني،  ماريا  وتقول 

اللوثرية:  العاملية  الرابطة  املشاريع يف 

»مشــاريعنا تكشــف أن املسيحيني 

بنجاح،  يتعاونوا  أن  يمكن  واملسلمني 

ومستقبالً ُيراد يف الحاالت الطارئة رد 

االعتبار ملســائل الدين، التي غالباً ما 

يتم إغفال أهميتها«.

وحتى الحكومة األملانية تراهن عىل هذا 

التوجه، »نريد إقحام الدين كمنبع قيم 

والقيام بذلك ليــس فقط مع فاعلني 

مســيحيني، بل أيضاً مسلمني«، وفق 

أولريش نيتشكه الذي يقوم يف وزارة 

القيم  بتنسيق مبادرة  األملانية  التنمية 

والدين والتنمية.
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كنجة – أذرتاج
عقدت اإلدارة الدينية ملســلمي القوقاز يف مجمع إمامزاده 
الديني بمدينة كنجة اجتماعاً تشــاورياً بمشــاركة رئيس 
اإلدارة الدينية ملســلمي القوقاز الحاج شــكور باشازادة 
ورئيس اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية مبارز 
قربانيل وموظفي السلطة التنفيذية ملدينة كنجة واملندوبني 
املفوضني لإلدارة الدينية لــدى األقاليم، وعدد من رجاالت 
الدين وأعضاء الطوائف الدينية وممثلني عن املجتمع املدني.

وتطرقــت كلمات ألقيــت يف االجتماع التشــاوري، إىل أن 
األحداث الواقعة واألعمــال اإلجرامية التي ارتكبت يف كنجة 
أخرياً، بعيدة كل البعد عن دين اإلسالم. مؤكدة أن هناك فرقاً 
محددة تسعى إىل تحقيق أعمالها املخربة تحت كسوة دينية. 
وارتكبت هذه األعمال اإلرهابية الدموية من أجل إثارة التوتر 
يف املجتمع وإخافته. وقال متحدثون: »هذه األعمال اإلرهابية 
املرتكبة تحت شــعارات دينية هي أكرب جرائم يف حد ذاتها 
ضد دين اإلسالم. ألن اإلســالم دين السالم والرحمة. وهي 

تؤدي إىل إلحاق رضبة بدولة أذربيجان بخطواتها املوجهة 
إىل خرق االســتقرار يف البلد ومنع تنميته«. منوهني بجهود 
رشطة أذربيجان التي تصدت »تصدياً حاسماً قاطعاً لهذه 
األعمال اإلجرامية، ولم تمكن من انتهاك االستقرار يف البلد«. 
وشدد املتحدثون خالل االجتماع التشاوري، عىل أن املتدينني 
يف كنجة كما هو الحــال يف كل أرجاء أذربيجان، يتمتعون 
باعتناء الدولة الدائم، التي ســخرت لهم املساجد واملعابد 
الدينية املوجودة يف املدينة بعــد إعادة بنائها أو إصالحها، 
الفتني إىل أن أذربيجان دولة وشعباً تحافظ دائماً عىل قيمها 
الوطنية والدينية، مضيفني »أن الذين يرغبون يف ربط هذه 
الجريمة بديننا هم الذين ارتكبوا أكرب الجرائم ضد ديننا. إن 

املجرمني والواقفني وراءهم لن ينالوا منالهم املاكر«.
واستشــهد ضابطاً الرشطة إيلغار باال كيشــييف وصمد 
أدائهما مهامهما الخدمية للتصدي لألعمال  أثناء  عباسوف 
غري القانونية املذكورة مصابني برضبات بأســلحة بيضاء 

وأدوات طعن وقطع من طرف العنارص املتطرفة.

شرق وغرب

علماء أذربيجان: األعمال اإلرهابية تحت شعارات
دينية أكبر جريمة ضد الدين
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شرق وغرب

إمام يدعو عبر مكبرات المسجد 
إلخماد حريق كنيسة

DW - املصدر
حني شــب حريق يف كنيسة األنبا 
مقــار يف منطقة شــربا الخيمة 
بشــمال القاهرة، جاءت املساعدة 
رسيعــاً من الجريان املســلمني. 
فقد طلب إمام مســجد قريب عرب 
إلخماد  املساعدة  الصوت  مكربات 
ألتت  دعوته  وبــدون  الحريــق. 

النريان عىل كل يشء.
وقعت  متطابقة  مصادر  وبحسب 
الحادثــة فجر يــوم االثنني 11 
حزيران/ يونيو 2018، إذ شــّب 

حريق هائل يف كنيســة األنبا مقار 
القبطية األرثوذكسية يف شربا الخيمة بشمال القاهرة. وذكر تقرير لوكالة 
أنباء الفاتيكان )Fides(  أن إمام مسجد قريب من الكنيسة تدخل حني 
كانت النريان تلتهم األعمدة الخشــبية، التي تستخدم يف البناء. وتضيف 
الوكالة أن اإلمام استخدم مكرّبات الصوت التابعة للمسجد إلطالق اإلنذار 

والدعوة للتدخل وإطفاء النار.
وذكر موقع »األقباط متحدون« أن اإلمام، عندما شاهد الحريق بالكنيسة، 
أرسع وأمســك بمكرب الصوت وظل يدعو ســكان املنطقة من املسلمني 
للخروج إلطفاء الحريق بالكنيسة وهو يرصخ »الحقوا يا أخوة الكنيسة 

تشتعل أرسعوا إلطفاء النريان بالكنيسة«.
وتلبية لنداء االســتغاثة، الذي أطلقه الشــيخ، ودعا فيه الناس للتّدخل، 
حرض عدد من الشــبان املســلمني الذين كانوا يتناولون طعام اإلفطار 
بمناسبة الصوم خالل شــهر رمضان وحاولوا إطفاء النار. وقد توصل 

الدفاع املدني فور تدخله إىل الحد من األرضار الناجمة عن النريان.

إدراج »الزهراء« 
األندلسية في قائمة 

التراث العالمي

د ب أ 

أدرجت لجنــة الرتاث العاملــي التابعة 

ملنظمــة الرتبيــة والعلــم والثقافــة 

العاصمة  يف  انعقادها  لدى  )يونيسكو(، 

إسبانيا  من  ثقافيني  موقعني  البحرينية، 

العاملي. وقالت  الرتاث  وإيطاليا يف قائمة 

الشيخة  برئاسة  اجتماعها  خالل  اللجنة 

هيــا آل خليفــة، إنها أدرجــت مدينة 

الزهراء التي تعود لزمن الدولة األموية يف 

ملدينة شيدت  أثرياً  إسبانيا، وتعد موقعاً 

يف منتصف القرن العارش عىل يد األمويني 

لتكون مقراً لخليفة قرطبة.

وتقدم املدينة معارف جمة عن الحضارة 

األندلس  يف  املندثرة  الغربية  اإلســالمية 

عندما كانت يف أوج مجدها.

كمــا أدرجــت اللجنة مدينــة إيفري 

للقرن  تعود  التــي  بإيطاليا،  الصناعية 

العرشين، وهي تقع يف إقليم بييمونتي، إذ 

أوليفيتي  أصبحت ساحة تجارب لرشكة 

واآلالت  الطباعة  آالت  بتصنيــع  املعنية 

الحاسوب  وأجهزة  امليكانيكية  الحاسبة 

املكتبية.

ومبان  كبري  مصنع  عىل  املدينة  وتحتوي 

إداريــة، باإلضافــة إىل مبان مخصصة 

لتقديــم الخدمــات االجتماعية وتوفري 

الســكن، وصممت مجموعــة من نخبة 

والعمراني  الحرضي  التخطيط  مهنديس 

بصورة  املعماري  املجمع  هذا  اإليطاليني 

أساسية بني الثالثينات والستينات.
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      األحكام املتعلقة بالحج والعمرة

أوال: املواقيت 

تبدأ رحلة الحج بمعرفة مواقيتــه الزمانية واملكانية، واألحكام 

املتعلقة بهما.

فالزمانية: هي األوقات التي ال يصح يشء من أعمال الحج إال بها، 

وقد بيَّنها الله تعاىل بقوله: ﴿يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت 

للناس والحج﴾، وقوله ﴿الحج أشــهر معلومات﴾، وهي  شوال 

وذو القعدة والعرش األول من ذي الحجة . 

واملكانية: املقصود بها الحدود التي ال يجوز للحاج واملعتمر أن 

يتعداها إىل مكة بدون إحرام، وهي خمسة مواقيت، وّقتها رسول 

الله )ذو الحليفة، الجحفة، يلملم،  قرن املنازل، ذات عرق(. ففي 

  الصحيحني   من حديث ابن عباس ريض الله عنهما قال :  )إن النبي 

ـرِْعية  باً، فقد حوى أدقَّ املسائل العلمية واألحكاِم الشَّ يعترب باب الحج من أوسع أبواب الفقه تشعُّ
التي تُهمُّ املسلَم يف حياته وعباداتِه الشـرعية، ومعامالتِه الفردية واألرسيِة، واالجتماعيِة، ولذا ُعني 

ِة املصطفى دراسًة وتأليفاً وتحقيقاً ومناقشًة، وجمعوا األحاديث الَّتي  العلماء قديما وحديثا بِحجَّ
وردت فيها، وَعَكفوا عليها الستخراج األحكاِم الفقهية وبياِنها للناس، ولم يكن أحُد  ـ من التابعني 

لِعاً  ، إال إذا كان عاملا ملِماً بأحكام الحج ومساِئلِه، مطَّ وأتباعهم ـ يتجرأُ للفتوى فـي أحكام الحجِّ
عىل األحاديث واآلثار الواردة يف ذلك. ,,

إعداد: د. محمد تاج العروسي

مقتطفات من أحكام الحج



39 العدد: 6٢٣ ذو احلجة  ١٤٣٩ هـ ـ سبتمبر  ٢٠١٨م 

No. 623 Dhul-Hijjah 1439 H- September 2018 m

وّقت ألهل املدينة ذا الُحليفة، وألهل الشــام الُجحفة، وألهل نجد 

َقرن املنازل، وألهل اليمن َيلَملَم، هّن لهّن وملن أتى عليهّن من غري 

أهلهن ممن أراد الحــج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث 

أنشــأ، حتى أهل مكة من مكة(، وعن عائشة ريض الله عنها أن 

النبي وّقت ألهل العراق  ) ذات ِعْرق ( . صحيح البخاري 2/ 134 

صحيح مسلم 2/ 838 . 

فاألول :  ذو الحليفة وتســمى  « أبيار عيل «  وتبعد من مكة حوايل 

428 كيلومرتاً، وهي ميقات أهل املدينة ومن مّر بها. 

الثاني :  الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبني البحر األحمر 10 

كيلومرتات، وتبعد من مكة  حــوايل 186 كيلومرتاً، وقد خربت 

فصار الناس ُيحرمون من رابغ بــداًل عنها ملحاذاتها لها، وهي 

ميقات أهل الشــام ومن مر بها من غريهــم إن لم يمروا بذي 

الحليفة قبلها، فإن مروا بها لزمهم اإلحرام منها . 

الثالث :  يلملم, وهو جبــل أو وَاٍد بتهامة، ويبعد عن مكة حوايل 

)120 كيلومرتاً(، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غريهم ، 

ْعِديَّة ( .  وقد خرب، وَيـْحُرُم النَّاُس الْيَوَْم ِمْن َقْرَيِة  ) السَّ

الرابــع :  قرن املنازل، ويسمى  ) السيل  الكبري يف الطائف(  ويبعد 

عن مكة حــوايل )75 كيلومرتا(، وهو ميقات أهل نجد والطائف 

وََمْن َمرَّ ِبه ِمْن غريهم . 

الخامس :  ذات عرق، وُيَســمَّى عند أهل نجد  ) الرضيبة (،  ويبعد 

عن مكة 100 كيلومرت، وهــو اليوم مهجور ال يمر عليه طريق، 

وهو ألهل العراق ومن مر به من غريهم . 

وََمن كان أقرَب إىل مكة من هذه املواقيت فميقاته مكانه َفُيحرم 

منه حتى أهل مكة يحرِمــون من مكة، إال يف العمرة فيحرم من 

كان يف الَحرَم من أدنى الحلّ ؛ ألن النبي قال لعبدالرحمن ابن أبي 

بكر :   ) اْخُرج بأُختِك ِمَن الَحرَِم َفلُْتِهلَّ ِبُعْمرٍَة، ُثمَّ لِتَُطْف باِلبَيِْت، 

فإنِّْي أنتَِظُرُكماَ هاَُهناَ...(. رواه الشيخان واللفظ ملسلم 2/ 875.

ومن كان طريقه يمينًا أو شــمااًل من هذه املواقيت فإنه يحرم 

إذا حاذى أقرب املواقيت إليه، وال يجــوز ملن مر بهذه املواقيت 

وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إال ُمحرًِما، وعىل هذا فإذا 

كان يف الطائرة وهو ُيريد الحــج أو العمرة، وجب عليه اإلحرام 

إذا حاذى امليقات من فوقــه، فيتأهب ويلبس ثياب اإلحرام قبل 

. ً محاذاة امليقات، فإذا حاذاه َعَقَد ِنيََّة اإلْحرَاِم َفورا

ومن تعدى امليقات بدون إحرام فعليه أن يرجع إليه ويحرم منه؛ 

ألنه واجب يمكنه تداركه، فال يجوز تركه، فإن لم يرجع، فأحرم 

من ُدْوِنِه ِمْن ُجدَّة أو َغرْيَِها، فعليه فدَيٌة بأن يذبح َشاًة، أو يأُخَذ 

ُسبَْع َبَدنة، أو ُســبَْع َبقرٍَة، ويوزع ذلك عىل مساكني الحرم، وال 

يأكل منه شيئاً.

وعليــه أن يهتم بأمــور دينه بأن يؤدي كل عبــادة عىل الوجه 

املرشوع، ومن ذلك اإلحرام للحــج والعمرة، يجب أن يكون من 
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املكان الذي عينه رســول الله فيتقيد به املسلم، وال يتعداه غري 

محرم إال لعذر رشعي.

ــا وال عمرة، ثم بدا له بعد  ومــن َمّر باملواقيت وهو ال يريد َحجًّ

ذلــك أن يعتمر أو يحج فإنه ُيحرم من املكان الذي عزم فيه عىل 

ذلك لحديث ابن عباس ريض اللــه عنهما يف ذكر املواقيت وفيه 

َة(   َة ِمْن َمكَّ )َفَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك، َفِمْن َحيُْث أَْنَشــأَ، َحتَّى أَْهُل َمكَّ

البخاري 2/ 135 مسلم 2/ 839.

وإذا مــّر بهذه املواقيت وهو ال يريد الحج وال العمرة وإنما يريد 

مكة لطلب علم، أو زيارة قريــب، أو عالج مرض، أو تجارة أو 

نحو ذلك فإنه ال يجب عليه اإلحــرام إذا كان قد أدى الفريضة؛ 

لحديث ابن عباس الســابق وفيه :   ) هن لهن وملن أتى عليهن من 

غري أهلهن...(.

ثانيا: أنواع النسك:

التمتع، والقران، واإلفراد

 فإذا وصل الحــاج إىل أحد املواقيت التي ذكرناها، وكان ذلك يف 

أشــهر الحج، وكان مريداً للحج من عامه فيحرم بأي نسك من 

هذه النسك الثالثة.

التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة وحدها يف أشــهر الحج »شوال، 

وذو القعدة، والعــرش األول من ذي الحجة«. ويقول لبيك عمرة 

متمتعاً بها إىل الحج، ويتحلل من عمرته بطواف وسعي وتقصري، 

ويحل له كل يشء مــن محظورات اإلحرام، ويف اليوم الثامن من 

ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه، ويخرج إىل املشــاعر، ويتم 

الحج، وعليه هدي شاة، أو ُسبع بدنة، أو ُسبع بقرة، فإن لم يجد، 

فعليه صيام ثالثة أيام يف الحج، وسبعة إذا رجع إىل أهله، لقوله 

تعاىل: ﴿َفَمْن َتَمتََّع ِبالُْعْمرَِة إىَِل الَْحجِّ َفَما اْستَيرَْسَ ِمَن الَْهدِْي َفَمْن 

لَْم َيِجْد َفِصيَاُم َثاَلَثِة أَيَّاٍم يِف الَْحجِّ وََسبَْعٍة إَِذا َرَجْعُتْم ِتلَْك َعرَشٌَة 

ي الَْمْسِجِد الَْحرَاِم﴾. َكاِملٌَة َذلَِك لَِمْن لَْم َيُكْن أَْهلُُه َحارِضِ

ويشــرتط للتمتع تقديُم العمرة عىل الحج، وأن تكوَن العمرة يف 

أشهر الحج، وال يعترب وقوع النســكني عن شخص واحد، فلو 

اعتمر لنفســه وحج عن غريه، أو عكسه لجاز، وعدُم السفر بني 

العمرة والحج، فإن عاد إىل بلده بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي 

بطل تمتعه، وأن ال يكون من حارضي املســجد الحرام؛ لقوله 

تعاىل )ذلك ملن لم يكن أهله حارضي املسجد الحرام(.

القــران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً، فيقول: لبيك عمرة 

وحجاً، أو ُيحرم بالعمرة أواًل ثم ُيدخل الحج عليها قبل الرشوع 

يف طوافها، فإذا وصل إىل مكة طاف طواف القدوم، وسعى بني 

الصفا واملروة للعمرة والحج سعيًا واحًدا، ثم استمّر عىل إحرامه ال 

يتحلل، ثم يخرج إىل املشاعر يف اليوم الثامن من ذي الحجة، وُيتِمُّ 

«  إال أنه ال يسعى؛ ألنه  بقية النُُّسك املَكوَِّن من نسكني »ُعْمرَة وَحجِّ

قد سعى بعد طواف القدوم، وعليه هدي شاة، أو ُسبع بدنة، أو 

سبع بقرة، فإن لم يجد فصيام ثالثة يف الحج، ويجوز أن يصوم 

األيام الثالثة يف أيام الترشيق؛ وهي اليوم الحادي عرش،  والثاني 

عرش، والثالث عرش من ذي الحجة، لقول عائشة وابن عمر ريض 

الله عنهم :   «لم ُيرَّخص يف أيام الترشيق أن ُيصمَن إال ملن لم يجد 

الهدي (.  رواه البخاري  7/ 120 .

ويجوز أن يصــوم هذه الثالثة متوالية ومتفرقة، واألفضل جعل 
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آخرها يوم عرفة، ولكن ال يؤخرها عن أيام الترشيق ، وأما السبعة 

الباقية فيصومها إذا رجع إىل أهله إن شــاء متوالية، أو متفرقة، 

ويجوز صومها يف مكة بعد االنتهاء من أعمال الحج؛ ألن الجمهور 

فرسوا الرجوع باالنتهاء من أعمال الحج وخالفهم الشافعية أخذا 

بظاهر اآلية. 

اإلفراد: وهو أن ُيحرم بالحج وحده، فإذا وصل إىل امليقات يقول: 

لبيك حجاً، وإذا وصل مكة يطوف طواف القدوم، ويسعى للحج، 

ويبقى عىل إحرامه حتــى يحل منه يوم العيد ، ويجوز أن يؤخر 

السعي إىل ما بعد طواف الحج كالقارن ، وليس عىل املفرد هدي. 

وبهــذا يتبنيَّ أن عمل املُفرد والقارن ســواء، إال أن القارن عليه 

الهدُي لحصول النُُّسكني له دون املفرد .

وأفضل هذه األنواع التمتع؛ ألن النبي صىل الله عليه وسلم أمر به 

أصحابه وحثَّهم عليه، بل أمرهم أن ُيحوُِّلوا ِنيََّة الحج إىل العمرة 

من أجل التمتع ، فعن ابن عباس ريض الله عنهما أَنَُّه ُســِئَل َعْن 

، َفَقاَل: »أََهلَّ الُْمَهاِجــُروَن وَاألْنَصاُر وَأَْزوَاُج النَّبِي  ُمتَْعــِة الَْحجِّ

َة َقاَل  ا َقِدْمنَا َمكَّ ِة الْوََداِع وَأَْهلَلْنَا، َفلَمَّ صىل الله عليه وسلم يِف َحجَّ

َرُسوُل اللَِّه صىل الله عليه وســلم )اْجَعلُوا إِْهاللَُكْم ِبالَْحجِّ ُعْمرًَة 

إاِل َمْن َقلََّد الَْهدْيَ ...( . ويف رواية له قال :   «لَْو اْســَتْقبَلُْت ِمْن أَْمرِي 

َما اْستَْدَبرُْت لَْم أَُسِق الَْهدَْي، َفِحلُّوا َفَحلَلْنَا وََسِمْعنَا وَأََطْعنَا، ولم 

يمنعه من الِحلِّ إال سوُق الهدي«.  رواه البخاري 22/ 355.

ثالثا: أركان الحج وواجباته ومحظوراته

املراد بــاألركان: ما ال يتم الحج وال يجــزئ حتى يأتي به، وال 

يجرب بــدم وال غريه بل ال بد من فعله، وهي أربعة عند الجمهور 

)اإلحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والســعي( فمن ترك نية 

اإلحرام بالحج لم ينعقد نسكه أصالً، ومن فاته الوقوف بعرفة، 

فقد فاته الحج، ومن ترك طواف اإلفاضة، أو السعي بني الصفا 

واملروة لم يتم حجه حتى يطوف ويســعى. وزاد الشافعية ركناً 

خامســاً وهو »الحلق أو التقصري«، وأما الحنفية فللحج عندهم 

ركنان فقط )الوقوف بعرفة، وطواف اإلفاضة(، والركن عندهم 

هو ما ثبت بدليل قطعي وفوته يوجب الفساد والبطالن، والسعي 

عندهم من واجبات الحج، أما اإلحرام فمن رشوطه.

أما واجبات الحــج: فهي أمور إذا تركها الحــاج متعمداً عاملاً 

بالحكم أَِثم، وحجه صحيح ولكنه ناقص، وعليه دم، وإذا تركها 

ســهواً أو جهالً فال إثم عليه، وعليه دم أيضاً، وبه قال جمهور 

أهل العلم، وهي: ُسبُْع بدنة أو ُسبُْع بقرة، أو شاة تجزئ أضحية، 

َيْذبُح بمكة وَيقسم بني فقراء الحرم، وسواء يف وجوب الدم تركها 

عمداً أو سهواً، أو جهالً؛ ألنه ترك واجباً له بدل، فلما تعذر األصل  

تعني البدل، أما إذا تــرك واجباً من واجبات الحج  للعجز عنها، 

فإنه ال فــداء عليه، كمن ترك امليش يف الطــواف ملرض، أوترك 

الوقوف بمزدلفة لشدة الزحام؛ لعموم قوله تعاىل )ال يكلف الله 

نفساً إال وسعها(. ومن واجبات الحج األمور التالية:

اإلحرام من امليقات، فإذا أحرم قبله بيســري جاز، وإن تجاوزه 

بغري إحرام، وجب عليه الرجوع إليه لإلحرام منه، أو الفدية. 

الوقوف بعرفة إىل الغروب ملن وقف نهاراً.

املبيــت بمزدلفة واجب عىل الصحيح، ويســن أن يصيل املغرب 

والعشــاء يف مزدلفة جمع تأخري، كما يســن له أن ال ينرصف 
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منها إال بعد صالة الفجر ويجوز للضعفة من النســاء والرجال 

والشيوخ االنرصاف من مزدلفة يف النصف األخري من الليل، ومن 

فاته الوقوف بتفريط منه يلزمه عنــد أهل العلم دم يجربه به، 

وأما مقداره فمن إمكان الوصول؛ ألن من الناس من ال يصل إىل 

مزدلفة إال قرب الفجر، ومنهم من يصل إىل املزدلفة بعد غروب 

الشمس بقليل، وإن دفع بعد منتصف الليل، بحيث يميض غالب 

الليل فاألمر فيه ســعة عند جمع من أهل العلم، ولكن مبيته بها 

من وصوله إىل اإلسفار هو األفضل.

املبيت بـ»منى« ليــايل الترشيق، أي اإلقامــة بـ»منى« معظم 

الليل، وهو الذي اختاره جمهور علماء األمة ومنهم األئمة، مالك، 

والشــافعي، ووجهه أن تخصيص النبي صىل الله عليه وســلم 

العباس برتك املبيت للسقاية، دليل عىل عدم الرخصة لغريه، ممن 

ال يعمل مثل عمله أيام الترشيــق، وملا روى األثرم عن ابن عمر 

قــال: »ال َيبِيْتَنَّ أََحٌد ِمَن الَحاجِّ إالَّ ِبِمنَــى، وكاََن َيبَْعُث ِرجااَلً الَ 

َيْدُعْوَن أَحًدا َيبِيُْت وَراَء الَْعَقبَة«.

والواجب املبيت معظم الليل ليلة الحادي عرش، وليلة الثاني عرش 

ســواء من أول الليل أو من آخره، فلو نزل إىل مكة أول الليل، ثم 

رجع قبل نصف الليل، أو نزل إىل مكة بعد نصف الليل من منى 

فال حرج عليه؛ ألنه قد أتــى بالواجب، وهذا عىل رأي الجمهور، 

وهناك من يرى املبيت بمنى ســنة وهو مذهب الحنفية، وقول 

للشــافعية، ورواية عن اإلمام أحمــد، واحتجوا برتخيص النبي 

للعبــاس أن يبيت بمكة من أجل ســقايته، ولو كان ذلك واجبا 

لم يكن للعباس أن يرتك الواجب ألجل الســقاية، وال كان النبي 

يرخص له يف ذلك، وفعل النبي محمول عىل الســنة توفيقاً بني 

الدليلني. املوسوعة الفقهية الكويتية  8/ 425.

ومن ترك املبيت بمنــى ليلًة أو أكثر من ليــايل الترشيق فعند 

الجمهور عليه دم لرتكه الواجب، وعند القائلني بأن املبيت ســنة 

فقد أساء لرتكه الســنة وال يشء عليه، فإن لم يجد الحاج مكاناً 

يف منى يقيم فيه ســقط عنه وال يشء عليه، ومن تركه بال عذر 

فعليــه دم؛ ملا ثبت عن ابن عباس ريض الله عنهما أنه قال: »من 

ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً« ضعفه األلباني مرفوعا، وقال: 

ثبت موقوفا من كالم ابن عباس أخرجه مالك يف املوطأ، وله حكم 

الرفــع؛ ألنه ال يقال من جهة الرأي ولــم يعرف له مخالفه من 

الصحابة ريض الله عنهم.

فمــن أراد أن يتعجل، يخرج من منى يف اليــوم الثاني من أيام 

التشـريق وهو الثالث من أيام العيد يسقط عنه املبيت بمنى ليلة 

الثالث من أيام التشـريق والرمي فيه، بشـرط أن يخرج من منى 

قبل غروب الشــمس من اليوم الثاني، فلو غربت عليه الشمس 

وهو بمنى تعني عليه املبيت ليلة الثالث. 

رمي جمرة العقبة والجمار أيام الترشيق، ويشــرتط أن يقصد 

الرمي يف مكان الرمــي، ويبدأ الرمي بجمرة العقبة وتســمى 

الجمرة الكربى، فريميها بســبع حصيات متعاقبات؛ ألنه تحية 

منى، ويمتد زمن الرمي إىل طلوع فجر ليلة الحادي عرش، يرمي 

واحــدة بعد واحدة، فلو جمعهن يف رميــة واحدة فهن يف حكم 

الحصاة الواحدة، وال يقــف عندها للدعاء ال يف يوم النحر وال يف 

بقية األيام، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة 

عن يساره، ومنى عن يمينه لفعل النبي، وإن رماها من الجوانب 

األخرى أجزأه ذلك.

واألفضل الرمي نهاراً يف يــوم العيد كله، وبعد الزوال يف األيام 

الثالثــة إذا تيرس ذلك، فمن فاته الرمــي نهار العيد رمى ليلة 

الحادي عــرش إىل آخر الليل، ومن فاتــه الرمي بعد الزوال يف 

اليوم الحادي عرش رمى بعد غروب الشمس يف ليلة اليوم الثاني 

عرش، ومن فاته الرمي يف اليوم الثاني عرش بعد الزوال رمى بعد 

غروب الشمس يف ليلة اليوم الثالث عرش، ومن فاته الرمي نهاراً 

يف اليوم الثالث عرش حتى غابت الشــمس فاته الرمي، ووجب 

عليه الدم؛ ألن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم 

الثالث عرش.

الحلق أو التقصري، ويشرتط أن يكونا يف أيام النحر الثالثة، وهي: 

العارش والحادي عرش، والثاني عرش من ذي الحجة، ويف منطقة 

الحرم، وهي مكة وما حولها، مما هو دون منطقة الحل.

طواف الوداع: ســمي به؛ ألنه لتوديع البيت، وهو آخر ما يفعله 

الحاج غري املكي عند إرادة السفر من مكة، وهو واجب عىل أهل 

اآلفاق عند جمهور الفقهاء. 

أما محظورات اإلحرام: فهي  األمور التي يجب عىل املحرم تجنبها 

بسبب اإلحرام، وهي تسعة أشياء وتنقسم إىل ثالثة أقسام :  قسٌم 

محرٌّم عىل الذكور واإلناث ، وقسٌم محرٌّم عىل الذكور فقط ، وقسٌم 

محرٌّم عىل اإلناث فقط . 

فأما املَُحرَُّم عىل الذكور واإلناث فهو : 

حلق شــعر الرأس، فيحرم عىل املُْحرِم إزالته بال عذر بحلق، أو 

ْم  نتف، أو قلع كله أو بعضه؛ لقوله تعاىل: )واَل َتْحلُِقوا ُرُؤوَســكُ

َحتَّى َيبْلَُغ الَْهدُْي َمِحلَُّه( البقرة: 196، وألحق جمهور أهل العلم 

بالرأس سائر البدن.



ومن فعل ذلك فعليه فدية؛ لقوله تعاىل :   )َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريضاً 

أَْو ِبِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسك(، ولحديث 

َكْعــِب ْبِن ُعْجرََة َريِضَ اللُه َعنُْه، َقاَل: أََتى َعيَلَّ َرُســوُل اللِه َزَمَن 

الُْحَدْيبِيَِة وَأََنا أُوِقُد َتْحَت ِقْدٍر يِل، وَالَْقْمُل َيتَنَاَثُر َعىَل وَْجِهي، َفَقاَل: 

»أَُيؤِْذيَك َهوَامُّ َرأِْسَك؟« َقاَل ُقلُْت: َنَعْم، َقاَل: »َفاْحلِْق، وَُصْم َثاَلَثَة 

أَيَّاٍم، أَْو أَْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي، أَْو اْنُســكْ َنِسيَكًة« َقاَل أَيُّوُب: َفاَل 

أَْدِري ِبــأَيِّ َذلَِك َبَدأَ. فهذه األدلة نص يف أنه مخري بني أن يصوم 

ثالثة أيام، أو يتصدق ثالثة آصع من الطعام لستة مساكني، لكل 

مســكني نصف صاع، أو ذبح شاة تبلغ السن املعتربة يف الهدي، 

وتكوُن سليمة من العيوب املانعة من األجزاء.

 تقليم األظافر أو قصها من يٍد أو رجٍل بال عذر عند جمهور أهل 

العلم، فإن انكرس ظفره فأزاله أو زال مع جلد فال فدية عليه؛ ألنه 

زال بالتبعية لغريه، والتابع ال يفرد بحكم.

الطيب: يحرم عىل املحرم اســتعمال الطيب يف بدنه أو ثوبه، أو 

استعماله يف أكل أو رشب، وكذلك شمُّ الطيب عمًدا وال خلط قهوته 

بالزعفران الذي ُيؤثر يف طعم القهوة أو رائحتها، وال َخلُط الشاي 

بمــاء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه ؛ ألنه أمر يعىل 

بن أمية بغســل الطيب، وألنه قال يف املُحرِم :   » ال يلبس ثوباً مسه 

زعفران وال ورس « ، وقال يف املحــرم الذي وقصته راحلته وهو 

واقف بعرفة: »وال تحنطوه«. متفق عليه، وملســلم: »وال تمسوه 

يِب إلِْحرَاِمِه، َفالَْحيُّ  ــا ُمنَِع الَْميُِّت ِمَن الطِّ بطيب«، ووجهه أَنَُّه لَمَّ

أَْوىَل، ويباح له غســل شــعره بصابون ونحوه لحديث َعبْداللَِّه 

ْبن ُحننَْيٍ وفيه »َفوََضَع أَُبــو أَيُّوب َريِضَ اللَُّه َعنُْه َيَدُه َعىَل الثَّوِْب 

َفَطأَْطأَُه َحتَّى َبَدا يِل َرأُْسُه ُثمَّ َقاَل إِلِْنَساٍن َيُصبُّ اْصُبْب َفَصبَّ َعىَل 

َرأِْسِه ُثمَّ َحرََّك َرأَْسُه ِبيََدْيِه َفأَْقبََل ِبِهَما وَأَْدَبَر ُثمَّ َقاَل َهَكَذا َرأَْيُتُه 

َيْفَعُل«. رواه مسلم 6/ 192.

وال يستعمل الصابون املَُمسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما 

الطيب الذي تطيَّب به قبــل إحرامه فال يرُضُّ بقاؤه بعد اإلحرام 

لقول عائشة ) كنت أنظُر إىل وبيص املسك يف مفارق رسول الله 

وهو ُمحرم (  متفق عليه . 

عقد النكاح: فال يعِقُد املحرم النكاح لنفسه وال لغريه بالوالية أو 

ج املرأة  الوكالة، وال يخطب امرأة حتى يحل من إحرامه، وال تزوَّ

وهي محرمة، فإذا كان أحــد الزوجني أو الويل محرماً لم يصح 

النكاح؛ ملا روى مسلم عن عثمان ريض الله عنه مرفوعاً: )الَ َينِْكُح 

الُْمْحرُِم واَلَ ُينَْكُح واَلَ َيْخُطُب(.

املبارشة دون الفرج: فال يجوز للمحرم مبارشة املرأة؛ ألنه وسيلة 

إىل الوطء املحرم، واملراد باملبارشة مالمسة املرأة بشهوة، قال الله 

تعاىل: ﴿َمْن َفرََض ِفيِهنَّ الَْحجَّ َفال َرَفَث واَل ُفُســوَق واَل ِجَداَل يِف 

﴾. البقرة  آية 197. الَْحجِّ

واملــراد بالرفث الجماع, ويطلق أيضاً عــىل دواعي الجماع من 

املبارشة، والتقبيــل، والغمز، والكالم الذي فيــه ذكر الجماع, 

والفســوق هو املعايص; ألن املعايص يف حال اإلحرام أشد وأقبح; 

ألنه يف حالة ترضع، وال يحــلُّ لها أيضا أن تمكنه من ذلك وهي 

ُمحرمة.

الوطء: لقوله تعاىل: ﴿َفَمْن َفرََض ِفيِهنَّ الَْحجَّ َفال َرَفَث﴾. البقرة 

)197( قال ابن عباس: هو الجماع، وهو أشد محظورات اإلحرام 

تأثرياً عىل الحج وله حاالن : 

الحال األوىل :  أن يكون قبَل التحلِل األول فيرتتب عليه شــيئان : 

 وجــوب الفدية وهي َبدَنة أو بقرة ُتجــزئ يف األضحية يذبحها 

وُيفرقها كلها عىل الفقراء، وال يأكل منها شيئًا . 

فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، ويلزمه امليض فيه وإكماله؛ 

وا الَْحجَّ وَالُْعْمرََة لِلَِّه﴾ وعليه التوبة، وقضاؤه  لقوله تعاىل: ﴿وَأَِتمُّ

يف السنة القادمة بدون تأخري  ؛ لوروده عن الصحابة - قال مالك 

»بلغني أن عمر وعليًا وأبا هريرة ُسئلوا عن رجٍل أصاب أهله وهو 

ُمحرم ؟  فقالوا :  َينفذان لوجههما حتى يقضيا َحجهما، ثم عليهما 

حجٌّ قابل والهدي« ،  وقال عيلٌّ :  وإذا أهــال بالحج من عاٍم قابٍل 

تفرقا حتى يقضيا َحّجهما . 

الحال الثانيــة :  أن يكوَن الجماع بعد التحلل األول، أي بعد رمي 

جمرِة العقبة والحلق، وقبل طــواف اإلفاضة، فالحج صحيح، 

لكن يلزمه شيئان :  أ. فديٌة شاة يذبحها وُيفرقها عىل الفقراء، وال 

يأكل منها. ب. أن يخرج إىل ما وراء حدود الحرم َفُيجدد إحرامه، 

ويلبس إزاراً ورداًء ليطوف لإلفاضة ُمحرًما . 

قتل صيد الــرب واصطياده؛ لقوله  تعاىل: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال 

يَْد وَأَْنُتْم ُحُرٌم﴾. املائدة:95, أي: محرمون بالحج أو  َتْقُتلُوا الصَّ

العمرة، وقوله تعاىل: ﴿وَُحرَِّم َعلَيُْكْم َصيُْد الرَْبِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً﴾. 

املائدة:96 أي: يحرم عليكم االصطيــاد من صيد الرب ما دمتم 

ا برِّيًّا، وال يعني عىل صيده  محرمني، فاملحرم ال يصطاد صيــدً

بداللٍة أو إشارٍة أو مناولِة سالٍح أو نحو ذلك . 

القســم الثاني: املحرم عىل الذكور فقط، وهو شــيئان: تغطية 

رأس الرجل؛ لقول النبي يف املُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة :  

 « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه يف ثوبيه، وال ُتَخمِّروا رأَسه«. أي ال 

ـ  متفق عليه .  ُتغطوه 
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فال يجوز للرجل أن ُيغطي رأَسه بما يالصقه، فأما غري املالصق 

كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فال بأَس به؛ لقول 

أم حصني ريض الله عنها :  »حَججنا مع النبي حجة الوداع فرأيته 

حني رمى جمرة العقبة وانــرصف وهو عىل راحلته ومعه بالٌل 

وأســامة أحُدهما يقود راحلته واآلخر رافٌع ثوبه عىل رأس النبي 

ُيظلله من الشــمس«. ويف رواية :  »يســرته من الحّر حتى رمى 

جمرة العقبة «  .  رواه مسلم . 

لبس املخيط  من قميص أو عمامة أو رساويل؛ ملا يف الصحيحني 

من حديث ابن عمر ريض الله عنهما أنه سئل: ما يلبس املحرم؟ 

َاِوياَلِت، واََلالرَْبَاِنَس،  قال: »اَل َتلْبَُسوا الُْقُمَص، واََل الَْعَماِئَم، واََل الرسَّ

نْيِ، َولْيَْقَطْعُهَما  واََل الِْخَفاَف، إاِلَّ أَحٌد اَلَيِجُد النَّْعلنَْيِ، َفلْيَلْبَِس الُْخفَّ

ُه الزَّْعَفرَاُن واََل  أَْسَفَل ِمَن الَْكْعبنَْيِ، واََل َتلْبَُسوا ِمَن الثِّيَاِب َشيْئًا َمسَّ

الَْوْرُس«. متفق عليه.

وإذا لم يجد املحــرم نعلني لبس خفني، أولــم يجد إزاراً لبس 

الرساويــل إىل أن يجده، فإذا وجــد إزاراً نزع الرساويل، ولبس 

اإلزار؛ ألن النبــي )رخص يف عرفات بلبس الرساويل ملن لم يجد  

إزاًرا(. الحديث متفق عليه.

القسم الثالث املحرم عىل النساء فقط: وهو تغطية وجهها بالنقاب 

أو الربقع وهــو غطاء للوجه منقوب للعينني؛ ولبس القفازين يف 

اليد؛ لقوله عليه الصالة والســالم: )ال تتنقب املرأة املحرمة، وال 

تلبس القفازين( رواه البخاري وغريه، وما عدا ذلك فلها أن تلبس 

من الثياب ما شاءت حال اإلحرام.

ومن فعل شيئاً من هذه املحظورات جاهالً أو ناسياً أو ُمكرهاً فال 

إثم عليه وال فدية، ونسكه صحيح؛ لقوله تعاىل: ﴿َولَيَْس َعلَيُْكْم 

َدْت ُقلُوُبُكْم﴾. األحزاب5. ُجنَاٌح ِفيَما أَْخَطأُْتْم ِبِه َولَِكْن َما َتَعمَّ

 أما من فعل هذه املحظورات َعمًدا بال ُعذٍر يبيحه، فعليه فديته 

مع اإلثم، أما من فعله عمًدا لكن لُِعذٍر يبيُحه، فعليه الفدية وال إثم 

ُتْم َفَما  واْ الَْحجَّ وَالُْعْمرََة لِلِّه َفإِْن أُْحرِصْ عليه؛ لقوله تعاىل :   ﴿وَأَِتمُّ

اْســتَيرَْسَ ِمَن الَْهدِْي واَلَ َتْحلُِقواْ ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيبْلَُغ الَْهدُْي َمِحلَُّه 

ن ِصيَاٍم  ن رَّأِْســِه َفِفْدَيٌة مِّ ِريضاً أَْو ِبِه أًَذى مِّ َفَمــن َكاَن ِمنُكم مَّ

أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُســٍك َفإَِذا أَِمنُتْم َفَمن َتَمتََّع ِبالُْعْمرَِة إىَِل الَْحجِّ َفَما 

اْستَيرَْسَ ِمَن الَْهدِْي﴾. البقرة 196.

وتفصيل الفدية  كالتايل: 

الفدية يف أخذ الشعر أو األظافر والتطيب وتغطية الرأس، أو لبس 

القفازين والنقاب للمرأة، إما ذبح شاة وتفريق لحمها عىل فقراء 

الحرم، أو التصدق بثالثة آصع عىل ســتة لكل مسكني أو فقري، 

أو صيام ثالثة أيام حيث شاء، فإن اختار الذبح فإنه يذبح ذكراً 

أو أنثى من الضأن أو املاعز أو ما يقوم مقامه من ســبع بدنة أو 

سبع بقرة، ويفرق جميع اللحم وال يأكل منه، وإن اختار إطعام 

املساكني فإنه يدفع لكل مسكني نصف صاع مما يطعم من تمر 

أو بر أو غريهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم األيام الثالثة إن 

شاء متوالية وإن شاء متفرقة، فهذا يسمى »دم تخيري وتقدير«، 

أي إنــه يجوز العدول إىل غريه مع القدرة عليه، ومعنى التقدير: 

أي إن الرشع جعل البدل املعدول إليــه مقدراً بقدر ال يزيد وال 

ينقص.

وأسبابه ثمانية: إزالة ثالث شعرات فأكثر عىل التوايل، والقلم كذلك، 

واللبس، واإلدهان، والتطيب، ومقدمات الجماع، والوطء بعد الوطء 

املفسد، والوطء بني التحللني يف الحج، ويتكرر الدم بتكرر السبب 

مع اختالف الزمان واملكان، فإذا تعــددت مقدمات الجماع مثالً 

وجبت فدية واحدة إن اتحد الزمان واملكان، وإال تعددت.

دم ترتيــب وتعديل: ويجب يف الوطء عاملــاً مختاراً قبل التحلل 

األول، وهــو بدنة يفرق لحمها عىل فقــراء مكة، فإن لم يجدها 

فبقرة، فإن لم يجدها فسبع شياه، فإن عجز عنها قومها لسعرها 

يف مكة، واشرتى بقيمتها طعاماً وتصدق به عىل مساكني وفقراء 

الحرم، ويجب عليه أن يتم حجه، ويقضيه بعد ذلك، أما إذا جامع 

بعــد التحلل األول فإنه ال يبطل الحج لكنه يأثم، ويجب عليه أن 

يحرم من الحل ليطوف اإلفاضة محرًما؛ ألنه أفسد ما تبقى من 

إحرامه، وعليه وعىل زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة 

أو ســبع بقرة، ومن عجز منهما صام عرشة أيام، وال يفسد حج 

من أكرهت عىل الجماع، وتســقط الفدية عمن جامع ناسياً، أو 

مكرهاً أو جاهالً.

ويجب كذلك بســبب اإلحصار، فمن منع عن إتمام النسك تحلل 

بذبح شاة مجزية يف األضحية حيث أحرص ثم حلق، فإن عجز عن 

شــاة قومها بنقد، واشرتى به طعاماً يجزئ يف الفطرة، وتصدق 

به حيث أحرص، فإن عجــز عن ذلك صام عن كل مد يوما حيث 

شاء، وله أن يتحلل حاالً بإزالة الشعر مع نية التحلل.

وتنقسم محظورات اإلحرام باعتبار الفدية إىل أربعة أقسام : 

أوالً :  ما ال فدية فيه، وهو عقُد النكاح . 

ثانيًا :  ما فديته بدنة، وهو الجماع يف الحج قبل التحلل األول . 

ثالثًا :  ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقاَمه، وهو قتل الصيد . 

رابًعا :  ما فديته صياٌم أو صدقٌة أو ُنســٌك َحَسبما سبق يف فدية 

األذى، وهو حلُق الرأس ، وأَلَْحَق به العلماء بقيَة املحظورات.
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يف أوائل يوليو من هذا العــام 2018 م، تلقى كل من خادم 

الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك 

اململكة العربية السعودية، وصاحب السمو امللكي األمري محمد 

بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ويل العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة من ملك الســويد  

كارل الســادس عرش جوســتاف الرئيس الفخري ملؤسسة 

كشافة العالم  World Scout Foundation  وخمسني مليون 

كشاف يف العالم.  

 رفع برقية التهنئة إليهما، باســم امللك جوســتاف وأولئك 

الكشــافة، جون جيوقيقان مدير مؤسسة كشــافة العالم، 

بمناســبة إكمال كشــافة العالم أكثر من مليار  ساعة عمل 

تطوعي يف خدمة مجتمعاتهم يف إطار املرشوع الكشفي العاملي 

)رسل الســالم،   Messengers of Peace( الذي انطلق من 

اململكة العربية السعودية يف سبتمرب 2011م. 

وقال جيوقيقان يف التهنئة: إن أكثر من 28 مليون كشاف من 

مجتمعات مختلفة بأنحاء العالم شــاركوا يف جهود السالم يف 

الكشافة..
 رسل للسالم وخدم للحجيج

الرياض – سعيد الخوتاني          
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الكونغو وإيرلندا الشمالية، وقدموا املساعدة لاّلجئني السوريني 

لالندماج يف مجتمعات أملانيا وتركيا ولبنان والسويد والنمسا. 

كما شــاركوا يف مســاعدة األرس التي أملت بهــا الكوارث يف 

هاييتي ونيبال والســودان وإندونيســيا والفلبني، وتحركوا 

إليقاف ظاهرة التنّمــر )البلطجة( يف مدارس اململكة املتحدة 

وكوستاريكا وإثيوبيا والواليات املتحدة األمريكية. 

     وأشــار جيوقيقان إىل أن أكثر من 2.5 مليون كشــاف يف 

الواليات املتحدة األمريكية يحملون شــارة مرشوع )رســل 

السالم( التي تجســد شعار اململكة العربية السعودية بفضل 

الخدمة املجتمعية التي أكملوها.

وأوضح جيوقيقان أن مرشوع )رسل السالم( ُيعد اآلن أعظم 

مرشوع عاملي للخدمة املجتمعية عىل اإلطالق، حيث يسهم يف 

تحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة واملجتمعات عىل 

امتداد العالم، وأن هناك مئات املاليني من الناس يرون اململكة 

العربية السعودية مصدراً للسالم واالستقرار.

وأكد جيوقيقان أن املرشوع يتناغم مع رؤية اململكة 2030م 

بإلهامه الشباب السعودي للتحّول إىل مواطنني نشطني عامليني 

قادرين عــىل القيام بأعمال بطريقة أفضل من خالل اإلرصار 

عىل معايري تنظيم عالية وفاعلة يف عمل املنظمات الكشــفية 

املحلية، ويســاعد يف تقديــم الدعم الــرضوري للمبادرات 

املستهدفة التي يمكن نسخها وتكرارها عاملياً.

وبني جيوقيقان أن روح الحوار املرتســخة يف مرشوع )رسل 

السالم( أصبحت هي الســائدة، خاصة مع جهود مركز امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني يف الرياض ومركز امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان والثقافات يف فيينا 

بالنمسا، ومضمون هذه الروح هو أن الكشافة لكي يصبحوا 

رسل سالم عليهم التحاور املثمر مع مجتمعهم، ومع أصحاب 

وجهات النظر املخالفة، ومع أنفســهم، إليجاد حلول مبتكرة 

وحيوية تدوم طويالً للمشاكل التي تواجه مجتمعاتهم. 

نشأة وطبيعة )رسل السالم(

وكان مرشوع )رسل السالم(،  الذي كان ثمرة اتفاق بني ملك 

اململكة العربية  السعودية عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - 

رحمه الله تعاىل - وملك الســويد كارل جوستاف لالعرتاف 
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بالكشــافة )كرسل سالم(، قد انطلق من جامعة امللك عبدالله 

الواقعة شمال مدينة   )KAUST للعلوم والتقنية )كاوســت 

جدة عىل البحر األحمر عام 2011م، بحضور امللك جوستاف، 

وبدعم من اململكة يف حينه فاق 37 مليون دوالر. 

واعترب بعــض املراقبني املرشوع أفضل مــرشوع عاملي من 

حيث االستمرارية وسعة االنتشار يف كثري من دول العالم، منذ 

تأسيس الحركة الكشــفية عىل يد الضابط الربيطاني اللورد 

بادن باول  عام 1907م. 

ويف تحليل لهذا الرقم الضخم الذي يراه البعض فلكيا للساعات 

التطوعية التي حققها املــرشوع فإنه يعادل عمل حوايل 42 

مليون يوم، أو مليون وأربعمائة ألف شهر، أو 116 ألف سنة.  

وهدف املرشوع إىل جعل أكثر من أربعني مليون كشاف يف 

أنحاء العالم )رسل سالم( من خالل إيجاد القدرة لديهم 

لتوجيه رســائل سالم إىل 200 مليون إنسان عىل األقل يف 

العالم، وتحويل املاليني من كشافة العالم الذين يقومون 

بأعمال مذهلة يف مجتمعاتهم املحلية إىل ملهمني لآلخرين 

يف تنفيذ مرشوعات كشــفية مماثلة تســفر عن تغيريات  

إيجابيــة يف مجتمعاتهــم، وبالتايل اإلســهام يف التغيري 

لألفضل.  

وبموجب هذا املرشوع الكشــفي الرائد الذي تبنته مؤسسة 

كشــافة العالم قامت كثري من جمعيات الكشافة الوطنية يف 

مختلف دول العالم بحث مســؤوليها ومنســوبيها بمختلف 

مســتوياتهم عىل التشجيع واالنخراط يف مبادرات خدمية عىل 

املستويات الشعبية يف مجتمعاتهم حددها املرشوع  يف خمسة 

مجاالت. 

هذه املجاالت هي: التدريب والحــوار، تنمية القدرات )تنمية 

املــوارد البرشية(، مبادرات الســالم، مســاعدة األطفال يف 

الرصاعات الحادة، وعوملة شبكة مرشوع )رسل السالم(.  وقد 

تــم يف إطار تنفيذ املرشوع القيام بحــوايل 6 ماليني مبادرة 

تطوعية لخدمة أكثر من مليون مجتمع محيل يف أنحاء العالم 

خالل السنوات السبع األخرية. 

اعرتاف عاملي بدور اململكة

ويف ترصيــح خاص ملجلة »الرابطة« قال الدكتور عبد الله بن 

سليمان الفهد،  نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية 

وعضو لجنة كشافة العالم، وعضو اللجنة العاملية ملبادرة رسل 
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السالم، أن تلقى كل من خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو امللكي األمري محمد 

بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ويل العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع، التهنئة من ملك السويد بصفته 

الرئيس الرشيف ملؤسسة كشافة العالم وخمسني مليون كشاف 

يف العالم، عىل تحقيق هذا اإلنجاز الضخم ليس مستغرباً، ألن 

املرشوع كان قد انطلق أساسا من اململكة العربية السعودية، 

موضحاً أن ربع املليار ســاعة التطوعيــة األخرية للمرشوع 

تحققت بعد زيارة ملك السويد للمملكة ولقائه امللك سلمان يف 

الرياض عام 2016م.

      وكان ملك الســويد الذي كان يرافقه يف تلك الزيارة مدير 

مؤسسة كشافة العالم جون جيوقيقان  قد أطلع امللك سلمان 

عىل آخر تطورات املرشوع عىل املستوى العاملي والسبل التي 

ســتتبع لجعله يحقق أهدافه يف املوعد املقرر وهو نهاية عام 

2021م، ولكن ما حصل هو أنه تم تحقيق الهدف خالل هذا 

العام 2018م، أي قبل املوعد املحدد بثالث سنوات. 

     وذكر الدكتور الفهد أن هــذه التهنئة بما حققه مرشوع 

)رسل السالم( الذي انطلق برؤية سعودية ومشاركة عاملية، 

لنرش روح الحوار والســالم يف مجتمعات العالم انطالقا من 

اململكة بلد اإلسالم والسالم، تعد اعرتافا وتقديرا من العالم كله 

بالــدور الكبري الذي تقوم به اململكة يف خدمة العالم يف املجال 

اإلنساني واإلغاثي. 

وأضاف الدكتــور الفهد بأن التهنئة تعد أيضا اعرتافا بجهود 

جمعية الكشــافة العربية الســعودية عىل املستوى العاملي 

وتأثريها نتيجة للتوجيهات الحكيمة والدعم املتواصل من قادة 

اململكة الكرام ثم من رئيــس الجمعية وزير التعليم الدكتور 

أحمد بن محمد العيىس. 

تقليد عمره نصف قرن

      وكشــف الدكتور الفهد أن مرشوع )رسل السالم( ليس 

إال أحد املشاريع الكربى التي بادرت جمعية الكشافة العربية 

السعودية بالقيام بها لخدمة املجتمع، سواء يف داخل اململكة 

أو خارجها، إال أن املرشوع األكرب للجمعية سيظل مشاركتها 

باآلالف من منســوبيها يف خدمة حجــاج بيت الله الحرام يف 

موسم حج كل عام.  

فهذه املشــاركة لم تحز عىل رىض حجاج بيــت الله الحرام  

والدول اإلسالمية عىل الجمعية فحسب، وإنما حازت أيضا عىل 

إعجاب األوساط الكشفية العاملية يف مختلف دول العالم، مما 

دعا لجنة كشــافة العالم )World Scout Committee( يف 

مؤتمرها يف باكو عاصمة أذربيجان عام 2015م إىل اإلشــادة 
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بما دأبت الجمعية عىل تقديمه من خدمات من خالل كشافتها 

يف مواسم الحج.  

وأوضح الفهد أن مشــاركة الكشــافة الســعودية يف خدمة 

الحجاج تقليد يزيد عمره عىل نصف قرن، ولكنه بدأ رســميا 

عام 1382هـ /1963م )وهو العام التايل لتأســيس جمعية 

الكشافة العربية السعودية( بمشاركة 150 كشافاً من سائر 

أنحاء اململكة، ليصل عدد املشاركني يف األعوام األخرية ملا يقارب 

عرشة آالف كشــاف يخدمون يف مكة املكرمة واملدينة املنورة 

واملشــاعر املقدســة ومختلف منافذ اململكة الربية والجوية 

والبحرية لقدوم ومغادرة الحجاج. 

وبــني أن الجمعية تعمل عىل اختيار أفضل أفراد الكشــافة 

للمشاركة يف خدمة الحجاج من خالل إتاحة الفرصة املتكافئة 

لهم للمشــاركة، حيث يتم قبل بدء موسم الحج اإلعالن عىل 

موقــع الجمعية واملنظمــات التطوعية الوطنيــة واملدارس 

والجامعات يف مختلف أنحاء اململكة عن فتح باب املشاركة ملن 

هم يف مستوى كشاف متقدم. ويتم االختيار بناء عىل النجاح 

يف الكشــف الطبي وإثبات اللياقة البدنية واجتياز الدورات 

املتخصصة يف الدفاع املدني واإلسعافات األولية. يف حني يتلقى 

املختارون دورات تخصصية إضافية يف املهام التي سيكلفون 

بها يف األماكن التي تم توجيههم للخدمة فيها.  

تعاون متعدد خدمة للحجاج 

وتتعاون جمعية الكشــافة العربية الســعودية مع عدد من 

الجهات العاملــة يف خدمة الحجاج بتزويدها بما تحتاجه أو 

ترغبه من أفراد الكشــافة للقيام بمهام مساندة يف مجاالت 

عمل تلك الجهات إســهاما منها يف تحقيق موسم حج ناجح 

كل عام.

ففي املجال الصحي يقوم أفراد الكشافة بمهام مساندة عدة يف 

املستشفيات واملراكز الصحية بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة 

أوضحها ملجلة »الرابطة« مستشــار وزير الصحة واملتحدث 

الرسمي لوزارة الصحة سابقا الدكتور خالد بن محمد مرغالني 

بأنها تتمثل يف إرشــاد الحجاج املرىض إىل العيادات واملرافق 

املختلفة يف تلك املستشــفيات واملراكــز، وإيصال املتماثلني 

منهم للشفاء إىل مقار سكناهم، وتنظيم الحجاج املراجعني يف 

الدخول عىل العيادات الخارجية والتخصصية، وحفظ النظام 

داخل ممرات املنشآت الصحية، ودفع عربات الحجاج املرىض 

املقعدين أو غري القادرين عىل امليش، وتقديم اإلسعافات األولية 

للحجاج املصابني، وإرشــاد الحجــاج املراجعني إىل املراكز 

اإلسعافية يف املشاعر املقدسة.

ويف مجال الشــؤون البلدية يتعاون أفراد الكشافة مع أمانة 

العاصمة املقدســة )مكة املكرمة( يف منع البائعني املتجولني 

غري النظاميني من افرتاش الســاحات والطرق العامة، ومنع 
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الحجاج من الحالقة حول الساحات املحيطة بجرس الجمرات 

ومجمعات دورات املياه وتوجيههم إىل املواقع املخصصة، ومنع 

الطبخ بني الحجاج املفرتشني لغرض الكسب املادي، والتأكد 

من وجود شهادات صحية لدى العاملني يف بيع األطعمة واملواد 

الغذائية للحجــاج، وتوفر النظافة يف تلــك األطعمة واملواد، 

ومتابعة نظافة األماكن ومتابعة عمال النظافة.

      ويف مجال مراقبة األسواق والتموين الغذائي يشارك أفراد 

الكشــافة فرق املراقبة التابعة لوزارة التجارة واالســتثمار 

يف توزيع التســعريات الرســمية للمواد الغذائية التي تباع 

للحجاج إىل املباســط واملحالت التجاريــة، ومراقبة تطبيق 

تلك التسعريات، وكذلك مراقبة صالحية تلك املواد ومصادرة 

التالف منها داخل املشاعر املقدسة، وإبالغ الجهات املختصة 

عن نقصها يف أماكن بيعها لتقوم بتوفريها فيها. 

ويف مجال التوعية الدينية يســاعد أفراد الكشــافة )األمانة 

العامة للتوعية اإلسالمية يف الحج( يف تنظيم حضور الحجاج 

ملحارضاتها وندواتها، إىل جانب املســاعدة يف توزيع الكتب 

واألرشطة اإلسالمية عليهم، وتنظيم دخول املستفتني منهم عن 

أحكام الحج عىل أصحاب الفضيلة العلماء واملشايخ، ومرافقة 

حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمني الرشيفني يف املشــاعر 

املقدسة وتقديم املساعدة واإلرشاد لهم.

ويف مجال نحر األضاحي يشــرتك أفراد الكشافة يف مرشوع 

االستفادة من لحوم األضاحي التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، 

باالنتشار يف مجازر املرشوع الحديثة إلرشاد وتوجيه الحجاج 

املضحني، وتنظيم حركة ســريهم وخاصة كبار السن منهم، 

والحيلولة دون ازدحامهم داخل املجازر، واملســاعدة يف فك 

اختناقات الحجاج أثناء العمل، ومنع اآلتني للمجازر من أخذ 

لحوم الهدي واألضاحي بدون ترصيح.

      ويف مجال الخدمة املبارشة للحجاج يتوىل أفراد الكشــافة 

ارشاد الحجاج إىل وجهاتهم ومســاعدة املجهدين منهم من 

كبار السن يف الوصول إىل أماكنهم، والتمركز يف مراكز ارشاد 

الحجــاج التائهني التابعة لوزارة الحــج والتي تديرها منها 

جمعية الكشــافة العربية الســعودية اكثر من 30 مركزا يف 

ارجاء املشاعر املقدسة، فيتم استقبال الحجاج التائهني فيها، 

صغارهم وكبارهم، لحني تســليمهم لذويهم.  ويتم ســنويا 

ارشاد عرشات األالف من الحجاج لوجهاتهم كما يتم ايصال 

آالف من الحجاج التائهني إىل مســاكنهم او تسليمهم لذويهم 

يف املراكز. 

     الجدير بالذكر أنه يتم تأمني السكن والطعام ألفراد الكشافة 

املشاركني يف خدمة الحج يف أماكن خدمتهم بينما يمنح الواحد 

منهم مكافأة قدرها 1500 ريال وخطاب شــكر من جمعية 

الكشافة العربية الســعودية يف حفل تكريم خاص يقام بعد 

عودته إىل املنطقة الكشفية التي جاء منها.  
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تعترب شعرية الحج أبرز العبادات تجسيداً للمعاني واألسس اإليمانية 

فهي – يف حد ذاتها- مدرسة إيمانية يتخرج فيها سنوياً املاليني من 

املسلمني الذين يســتلهمون منها دعائم اإليمان القوية التي تشحذ 

املؤمن بعقيدة راســخة ونفس زكية وشعور إيماني طافح بالقوة 

والعزة واالعتزاز باالنتماء إىل األمة اإلسالمية.

وال شك أن األسس والدعائم اإليمانية التي تنبني عليها ثقافة الحج 

يف أبعادها الحضارية عديدة ومتنوعة، وســيتم االقتصار منها عىل 

األسس التالية:

أوال: أساس عقيدة التوحيد باعتبارها تصحيحاً لنظر 

اإلنسان إىل الحياة والكون

فالحج بما يبعث يف الحاج مــن قيم إيمانية ومعاني روحية يعمق 

فيه انكماش )األنا( لصالح )نحن( لَُهو كفيل بأن يجعله يخرج من 

تجربة الحج عىل املســتوى التصوري والقيمي بالنظر إىل الحياة 

والكون نظرة مخالفة ملــا كان عليه، فيتجــدد اإليمان وتصحح 

العقيدة ويصفو توحيده لله تعاىل فيدرك بذلك أن الحج إنما رشع 

ألجل الله واســتجابة ألمره وتحقيق الخضوع له سبحانه، مصداقاً 

لقوله تعاىل )وأتموا الحج والعمرة لله(.

من هنا يأتي التغيري الواضح الذي يعيشه الحاج، وهو تغيري شعوره 

من فرد إىل أمة، ومن شخص له اهتماماته الفردية اآلنية إىل إنسان 

كوني يشغله أمر البناء الحضاري لألمة.

إن والدة الحاج الجديدة عىل أســاس عقيدة التوحيد الصافية التي 

تغذيها مناسك الحج يف نفســه تعد قفزة نوعية يف تنميته وإنمائه 

وجعله ينخرط يف َهّم جماعة املســلمني يف كل بقاع العالم، وهو ما 

أدركه بقوة وهو يخالط أجناساً من جميع األصقاع والبقاع، فانعتق 

بذلك عــن التصور املحدود الذي كان يملكــه يف وطنه عن الحياة 

والكون إىل التصور الواسع الذي يأخذه إىل رحاب التصور اإلسالمي 

ذي األفق الحضاري والكوني الواسع، انطالقاً من الشعور باالنتماء 

إىل عقيدة التوحيد التي توحد جميع الحشود الحارضة يف الحج إىل 

تحقيق الشهود الحضاري الخالد.

ثانيا: أساس تزكية النفس اعتباراً للعالقة الوثيقة بني 

العبادة واألخالق والحضارة

ال شك أن من فضائل الحج ومقاصده أنه يعود النفس عىل األخالق 

الحسنة ويزكيها ويطهرها من الرذائل واألخالق السيئة والصفات 

املذمومة، ويروضها عىل الصرب والنظام واالنضباط وتحمل املشاق، 

وهذه األحوال واملقامات يف مجال تزكيــة النفس لها أكرب األثر يف 

تربية األفراد والجماعات عىل تحمل املســؤولية والنهوض بالبناء 

الحج وبناء الحضارة على
 أسس إيمانية

د. حسن عزوزي 
رئيس مركز الدراسات يف مجال تصحيح صورة اإلسالم بفاس
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الحضاري لألمة.

والشــك أن ثمة عالقة وطيدة بني العبــادة واألخالق والحضارة، 

فالعبادات كلها تنمي يف اإلنسان تقوى الله وتطهري النفس وتعزيز 

منظومــة القيم واألخالق لديه، وهو ما يدفــع إىل التأثري يف البيئة 

الخارجية لتحقيق التقدم املنشود، فمن أراد التقدم يف حياته فال بد 

له من تغيري ما بالنفس لتغيري الحياة من حوله مصداقاً لقوله تعاىل 

)إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم(.

إن مناسك الحج يف شمولها بما تدفع إليه من تغيري جذري يف حياة 

اإلنســان وإيجاد حياة جديدة لديه تبتعد به عن سيطرة حظوظ 

النفس وأهوائهــا، فيكون بابتعاده عن ذلــك يف بيئته الخارجية 

مســهماً يف بناء إنسانيته الســوية ومحققاً لخالفة الله يف األرض، 

ومســهماً بالتايل يف بناء الحضارة التي هي يف أبسط تعريفاتها ما 

يضيفه اإلنسان بعمله.

ومن املعلوم أنه كلما زكت نفس اإلنسان وترقت يف مدارج السلوك 

القويم عظمت سيطرته عىل نوازعه الفطرية وتغلب عىل غرائز نفسه 

األمارة بالســوء وأخضعها لخدمة اآلخر، ومثلما يحتاج اإلنسان إىل 

الجهد العظيم لتطوير حياته املادية فهو محتاج إىل جهد مضاعف 

لتطوير حياته الروحية واالرتقاء بملكاته اإلنســانية إىل املستوى 

املطلوب من تزكية النفس وتهذيبها، ولهذا السبب سمى رسول الله 

صىل الله عليه وســلم النضال املادي لتأمني السلم واألمان بالجهاد 

األصغر، وســمى النضال املعنوي لتأمني ســالمة النفس بالجهاد 

األكرب.

ويمكن التأكيد عىل أن عالقة أساس تزكية النفس بالبناء الحضاري 

إنما تظهر فيما ييل:

1- إن الحج – بدون شك- رحلة باتجاه املايض عىل مستوى النفس 

للقيام بعمليات املراجعة واستعراض األخطاء وجوانب التقصري يف 

جنب الله، ومن ثم تكون توبة الفكر والعقل والسلوك من املعايص 

جميعاً وقطع العهد هنــاك عند البيت الحرام لاللتزام بكل املعاني 

الخرية والقيم النبيلة واســتئناف رحلة الحيــاة بصورة جديدة 

لصناعة مستقبل أفضل واإلسهام يف بناء الحضارة.

2- إن الحج شــحنة روحية كبرية يتزود بها املسلم فتمأل مشاعره 

خشية وعزماً عىل طاعة الله، وتغذي فيه عاطفة الحب لله ورسوله 

وتوقظ فيه مشاعر البذل والعطاء لبناء الكيان الحضاري لألمة.

3-  إن شــعائر الحج وما لها من أثر يف النفس، وقوة الجماعة وما 

لها من إيحاء يف الفكر والسلوك كل هذا يرتك أثره واضحاً يف أعماق 

املسلم فيعود من رحلته أزكى نفســاً وأصفى قلباً وأطهر مسلكاً 

وأقوى عزيمة عىل خدمة بلده وأمته.

4- إن الشحنة الروحية التي يحدثها الحج تهز كيان الحاج املعنوي 

هزاً وتنشئه خلقاً آخر وتعيده كأنما هو مولود جديد يستقبل الحياة 

طاهراً نقياً مع االستعداد التام لبناء النفس والوطن واألمة يف جميع 

امتداداتها الحضارية.

ثالثا: أساس االرتباط باملواطن األوىل للوحي التي

 انطلقت منها حضارة اإلسالم

يعترب موســم الحج فرصة للحاج لتجديد الذاكرة وطي مســافة 

الزمان واملكان بني مسلم اليوم ومواقع النبوة ومواطنها ومسالكها، 

وهي محطة تسمح باســتحضار املوقع الحضاري لألمة اإلسالمية 

الذي شهدت بداياته انطالق الرســالة املحمدية وانتشارها يف ظل 

حضارة ممتدة عرب أرجاء العالم.

إن الســرية النبوية التي يعيش الحاج عىل أرضها ويتأمل حركتها 

وهجرتها وبيعتها وبالغها، وإن كانت حلقة يف التاريخ اإلســالمي 

من الوجهة الزمنية إال أنها تمتاز عن التاريخ اإلسالمي وتنفرد بأنها 

التجسيد األمني لقيم السماء يف حياة الناس، وهي الحقبة التاريخية 

الوحيدة التي تحتل موقع القدوة واألســوة يف السريورة الحضارية 

اإلسالمية.

وكما أن الحج رحلة باتجاه املايض عىل مستوى النفس ومحاسبتها، 

فهو من وجه آخــر رحلة باتجاه قراءة الســرية والتاريخ وعودة 

لالتصال والتزود من املنبع األصيل ومشــاهدة ألرض النبوة ورصد 

لحركتها وتاريخها عن قرب، واســتعادة للتألق الحضاري وإحياء 

لنقاط االرتكاز التي كانت األســاس يف ميالد املجتمع املسلم وقيام 

الحضارة والتحقق باآليات البينات يف حركة اإلسالم األوىل يف الدعوة 

والهجــرة والحركة والبيعة واملعاهدة والفتنــة والنرص والهزيمة 

واالنفعال بذلك كلــه ومعرفة أبعاد املســؤولية وتجديد الذاكرة 

واستعادة الفاعلية.

ولعل من األمور املهمة يف ارتباط شعرية الحج ببناء الحضارة عىل 

أساس االرتباط باملواطن األوىل للوحي، أن جعلت العودة إىل الجذور 

والتوجه صوب مهبط الوحي واستعادة تاريخ النبوة والعيش لفرتة 

عىل أرضها من األمور املفروضة عىل املســلم املستطيع كرضب من 

تجديد العهد. ومن معالم ذلك:

1- أن الحاج عندما يرى بعينيه األماكن التي قرأ عنها يف الســرية 

والتاريخ تتعمق لديه  معاني اإليمان وتتحقق يف نفسه مشاعر املجد 

الحضاري لإلسالم، فهذا طريق الهجرة بصعوبته وخشونته وطول 
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مســافته، وهنا ُعذب فالن من الصحابة، وهناك استشــهد فالن، 

وهنالك كان الصحابة يجتمعون، فكل هذه املشاهد واملعاينات من 

شأنها أن تعمق اإلحساس بقوة الرسالة اإلسالمية يف نفس املؤمن، 

فيحمله ذلك عىل التضحية من أجل اإلسالم وبناء حضارته والصرب 

من أجل ذلك. 

2- إن الحــج وإن كان ذهابــاً ورجوعاً إىل املــايض فهو باملقابل 

عودة إىل صناعة املســتقبل واســترشاف بناء متجدد للحضارة 

اإلسالمية، وذلك كله عىل ضوء عربة املايض. إنه الحضور التاريخي 

واالســتحضار للتاريخ والرؤية آليات النبوة ابتداًء من أبي األنبياء 

إبراهيم عليه الســالم إىل خاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم، 

حيث مشاهدة النبوة ومنازل الوحي واآليات البينات وغري ذلك من 

املواطن واألماكن الطيبة الطاهرة التي يســتلهم الحاج من خاللها 

اللبنات األوىل لبناء الحضارة اإلسالمية.

3- إن موسم الحج يعترب بالنسبة للحاج فرصة لالرتحال إىل املنابع 

األوىل للنبوة، وفرصة ملراجعة املايض والتوبة عن املعايص، وإعادة 

ترميم الشخصية املســلمة لتســتأنف دورها من جديد يف البناء 

الحضاري لألمة.

4- إن معايشــة أيام الحج وموسمه يف مكة املكرمة واملدينة املنورة 

وما حولهما تجعل املسلم يستحرض يف خاطره بروحانية عالية أيام 

النبوة ويتذكر تضحيات الصحابة ويتحسس جهود املسلمني األوائل 

الذين أرســوا قواعد هذا الدين والتزموا بتعاليمه ونرشوا فضائله 

وضحوا بكل ما لديهم من أجل إقامة دولة اإلسالم الواسعة األطراف 

وتشييد حضارة إسالمية ممتدة األرجاء.

وهكذا فإن املسلم بعدما يتأمل يف كل ذلك فإن املسؤوليات واملهام 

الوظيفية التي تنتظره بعد رحلة العودة ستكون –بدون شك- أبعد 

أثراً يف اإلسهام يف بناء الحضارة وتجديد دورها يف سياق الحضارة 

اإلنسانية، إذ من املعلوم أن نهوض أي مجتمع من املجتمعات يبقى 

مرهونــا – إىل حد بعيد- بالتعرف عىل ظــروف ورشوط ميالده، 

واستحضار هذه الظروف واملواطن والتعرف عليها يعترب رضورة 

الكتشــاف املســار الحضاري لألمة ووضع الجهود عىل الطريق 

الصحيح.

إن أســاس االرتباط باملواطن األوىل للوحي يعترب من أبرز األسس 

اإليمانية التي يقــوم عليها بناء الحضارة اإلســالمية، فاالتصال 

بالينابيع األوىل لحركة املجتمع اإلســالمي يربز لنا األهمية البالغة 

واملنافع املشــهودة واملقصودة من وراء فريضة الحج كشعرية لها 

دورها البارز يف البناء اإلسالمي والنهوض بمجتمع املسلمني.

رابعا: أساس الشعور اإليماني باالنتماء إىل األمة اإلسالمية وهو 

ما يكفل الرفع من املعنويات والشعور بالعزة والقوة

يأتي الشــعور اإليماني باالنتماء إىل األمة اإلسالمية كواحد من أبرز 

األسس اإليمانية التي تتأســس عليها الحضارة اإلسالمية، ويعترب 

الحج املجال األرحب الذي يشعر فيه الحاج بأهمية انتمائه إىل األمة 

اإلسالمية واعتبار نفسه واحداً من مجموع أفراد املسلمني، وهو ما 

يكفل الرفع من املعنويات ويشــعر بالعزة والقوة ورشف االنتماء 

االجتماعي. 

وال شــك أن الشــعور باالنتماء االجتماعي نحو جماعة أو عقيدة 

معينة يسهم بشكل فعال يف التفاعل والتأثري والتأثر، وال يشبع هذا 

الشعور اإلنساني باالنتماء يشء غري اإلسالم ورسالته العظيمة التي 

توحد توجهات املؤمنني نحو هدف واحد، وهو ما تلبيه مناسك الحج 

التي تلهب شــعور الحاج باالنتماء االجتماعي إىل مجتمع التوحيد، 

فالحج يقوي يف املؤمن الشعور باالنتماء إىل جماعة املسلمني والغرية 

عىل مصالحهم واإلحساس بواجب املســلم وحقه عىل أخيه املسلم 

ورضورة اإلســهام يف تفادي املشــكالت وتخطي املحن واألزمات 

وترسيخ جذور وحدة املسلمني، وكل هذا يدفع إىل الشعور باألمان 

الجماعي، خاصة عندما يتم أداء املناســك جماعة، ما يمنح الفرد 

شعوراً قوياً باالندماج مع األمة الكبرية املنترشة يف كل بقاع الدنيا.

وال شك أن بناء الحضارة واســتئناف دورها املتجدد يف كل زمان 

يحتاج إىل حصول الشــعور اإليماني باالنتماء إىل األمة اإلســالمية 

وهو ما يوفره اإلطار االجتماعي ملناســك الحج الذي يدفع الناس 

نحو التماســك والتعاون الذي يتحول الحقا إىل لبنة من لبنات بناء 

الحضارة.

وال يتوقف األمر عند ذلك، بل إن الحج يولد لدى الحجاج شــعوراً 

بالوحدة الكونية التي تجمع الخلــق واملخلوقات، فالنظام الكوني 

يف الحركة والدوران والبداية والنهاية يف أداء منســك من املناسك 

ينعكس بشــكل من األشــكال عىل هذه األفعال التعبدية املنتظمة 

بالطواف والســعي بني الصفا واملروة والصعود إىل عرفات وغري 

ذلك، وهذا االنسجام يف طبيعة مناسك الحج يربز تنظيماً اجتماعياً 

دينياً له أهميتــه يف التغيري االجتماعي الذي يعترب حافزاً عىل البناء 

الحضاري. وهكذا فإن ســلوك الحاج يف جميع عباداته ومناسكه 

الجماعية ودوران ذكر الله عىل قلبه ولســانه بني جموع الحجيج، 

كل ذلك ينمي يف نفسه حس وصدق االنتماء إىل أمة اإلسالم ويجعل 

حياته رخيصة يف سبيل كل ما يخدم اإلسالم وينفع املسلمني ويبني 

حضارتهم.



54

ولكن التوعية تعرتُضها مشكالت تمنعها أداَء رسالتها وتعوُق 
بلوَغها َمقاصَدها، فتلك املشــكالُت موانــُع وَحواجُز تحوُل 
ِق املقصوِد من التوعيِة للحّج، وتختلُف هذه املوانُع  دوَن تحقُّ
باختالِف َمصادرها وأسباِبها التي ُترافُق الحّجاَج من بلدانِهم 

أو َتحُدُث نتيجــَة اّتصالهم واختالطِهــم بغريِهم من األمم 
واألجناس، فُيعطي هذا االختــالُط مزيجاً جديداً له أثٌر كبرٌي 
يف الفهِم واملُعامالِت، فيتفــاوُت الحّجاُج فيما بينُهم يف تدبري 
األوضــاع الَجديدة والتعامل معها، فمنهم املُســتوعب املِرُن 

أ.د. عبد الرحمان بودرع
جامعة عبد املالك السعدي ـ كلية اآلداب، تطوان- املغرب

مقدمة:
َل وتضعيُف العني فيه للتّعديِة، والتّوعيُة حمُل املُكلِّف   التّوعية َمصَدُر الفعل وَّعى عىل وزِن فعَّ

حيح  بالتّوعيِة املُخاَطَب املَقصوَد ِبها عىل الفهِم وسالمِة اإلدراك، والتّوعية َتكويُن الَفهم الصَّ
فاً موافقاً لقواعِد  َف ترصُّ لحقيَقِة ما َيجري، حتّى ُيحيَط املُخاَطُب علماً بموضوع التّوعيِة ويترصَّ
املوضوِع وقوانينِه. والتَّوْعيُة للَحجِّ عباَرٌة َعْن صناَعِة الوَْعِي لَدى الحاجِّ َحتّى ُيؤدَِّي َمناسَكه عىل 

الوْجه املْطلوِب. ,,

حاجُة الحجاج إلى التوعية واإلرشاد 
قبل القدوم إلى الحج
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يمتلُك الثقافَة الكافيَة لتفّهِم هذه األوضاِع، ومنهم املُرتبِك الذي 
تختلُط عليْه األحواُل الختالِف العاداِت وتبدُّلِها، ومن َثّم فإّن 
التوجيه الحريف واإلرشاد ذا الخطاِب التّعميميِّ املُبارِش الذي ال 
ُيراعي الُفروَق والخالفاِت يف الثّقافاِت واللّغاِت والعاداِت، لن 

يحّقَق الغايَة املرجوَّة.

التوعية واإلرشاد للحج
ُسؤاُل اإلرشــاد والتّوِعيَِة للحج، ُســؤاُل ُكّل َزماٍن وُكلِّ َسنٍَة 
وُكّل َبلٍد ُمســلٍم أو فيه ُمسلموَن َيتجّدُد يف كلِّ سنٍة. والتّوعيُة 
للحّج تقديُم القائمني بأمور الحّج إرشاداٍت عاّمًة للُحّجاج يف 
َجميِع مراحِل تحرُِّكهم، منذ انطالِقهم إىل أماكن املَناِسك، ثم 
وصولِهم واستقراِرِهم، وعنَد تنّقلِهم من ُبقعٍة إىل ُبقعٍة، وعنَد 
الّسري أثناَء االزدحام، وعند ُحصول أحداٍث طبيعيّة كاألعاصري 
والّســيول، أو عنَد حصوِل آفــاٍت كالحرائق أو غريِ ذلِك مّما 
َل الجهاِت الرّسميّة أو التّطوّعيّة لتقديِم الَعوِن  يستدعي تدخُّ
واإلرشاِد، بالقوِل والفعِل، وتسخريِ وسائل الّسالمة املُختلَفة...

بل تصُل اإلرشاداُت أحيانا إىل درَجة تدريِب الُحّجاِج أنُفِسهم 
عىل َتطبيق تعليمات اإلرشاد والتّوِعية، وذلَك يف ِسياِق تطويِر 
وسائِل التّوعية وتنميتها، لكي ُتواِكَب ما َيِجدُّ يف ميداِن الحّج 
من ُمشــكالٍت ناشئٍة وعوائَق ناتـــئٍة، فرضتْها طبيعُة هذا 
التّجّمع العالَمّي املُباَرك يف زماٍن واحٍد ومكاٍن واحٍد، وفرَضها 
قبَل هــذا وذاَك اختالُف أنواِع الَحجيج مــن حيُث العادات 

والثّقافات واألجناس واللّغات واملستويات االجتماعيّة. 
وال يتّم َجنُي ثماِر الحّج وَمنافِعه الرّشعيّة الَعلِيَِّة إالّ إذا حصَل 
التّعاُون الّدؤوُب بني الُحّجاج واملُرشــديَن وكلِّ املســؤولني 
عن التّوعية العاّمة، الّدينيّــة واالجتماعيّة والّصحيّة واألمنيّة 

والّسكنيّة.

تيسرُي ُسُبل أداء املَناِسك لتحقيق املقاصد
ال شــّك أّن ظروَف اســتقباِل ضيوِف الرّحمن من كّل بقاع 
الّدنيا، مناِسبٌة جداً ومهيّأٌة لرعايتِهم وتتبُّع خطواتهم يف حلّهم 
وترحالهم وتســهيل كافة رشوط اإلقامِة املُريَحة لهم وتيسري 
التنّقل وتأديِة املناســك، منها الحرُص عىل تتبِّع املشــِكالِت 
والّسلبيّات واالســتفاَدة من املُقرتَحاِت والتّوصياِت. وكّل ذلَِك 

للوصول إىل تحقيق املعاني الُكربى للحج، ومنها:
1- تحقيُق التّجّمع العاملّي للمســلمني الــذي ال يتحقق إالّ 
بفريضة الحّج حتى ينتظَم شملُُهم وتتوّحَد كلمُتُهم ويتغلّبوا 

عىل أسباِب الُفرَقة وعوامِل االختالف. 
2- ربُط املسلمنَي ببَدء تاريخ األمة اإلسالمية وبمهبِط الوحي؛ 
فكلّما زار الحّجاُج هذه البقاَع الطاهرَة اسرتَجعوا َمنابَع الّدين 
الَحنيف ومنازَل القرآن الَكريم، واْستَحرَضوا سريَة رسوِل الله 

صىل الله عليْه وسلَّم وسريَة الّصحاَبة الِكرام، واقتَدوا بها.
ُق مبدأ املســاواة لقولِه َتعاىل: »إنَّ أْكرََمُكْم عنَد الله  3- تحقُّ
أْتقاُكْم« ]ســورة الحجرات: 13[، وقولِه تعــاىل: »إّن الِذيَن 
َكَفروا وَيُصّدوَن َعْن َسبيِل الله واملْسِجِد الَحرَاِم الذِي َجَعلْناُه 
لِلنّاِس َســواًء الَعاِكُف ِفيِه والباِد، وَمْن ُيرِْد ِفيِه ِبإِلَْحاٍد ِبُظلٍْم 

ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم«. ]سورة الحج: 25[ 
4- تحقيــق التعــاُرف والتعــاُون وتوثيق ُعــرى األخوِّة 
والتّشــاُور.»وََتعاوَنوا َعىل الرِبِّ والتّْقوى وال َتعاوَنوا َعىل اإلثِم 

والُعْدواِن«. ]سورة املائدة: 2[.
ولكن املالحظ أنه بالرغم من اإلعداد الضخم والتيسري الكبري، 
نالحظ أن الوعَي عند الزوار والحجاج واملعتمرين ال يواكب يف 

عمومه حقيقَة الحج ورؤيته الصحيحة وأهدافه الكربى. 

واقُع الُحّجاج وحاجُة األّمة إىل اإلرشاد
ال شّك أّن األّمَة اإلسالميَّة اليوم يف حاجٍة ماّسة إىل إعادة تشكيل 
الوعي بمقاصد الحّج الُعلْيا التي ارتضاها الرّشُع الَحكيم، وال 
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َينبغي للحّجاج أن َيقضوا َمناســَكُهم بمعزٍل عن إدراك تلَك 
املقاصد، ألّنُهم كلّما استحرضوا الغاياِت من العبادات ازدادوا 
عزيمًة نحو التقاُرب وجمع الكلمة والتضاُمن، بدالً من الخالف 
والتناُزع، فإذا تمّكَن الُحّجــاُج من إدراك ُكنه املقاصِد العليا 
التي تكمُن وراَء اجتماعهم العظيم يف صعيٍد واحٍد وتأديتِهم 
مناسَك واحدًة، فقد تحّقَق املقصوُد، أّما إذا أغَفلوا تلك املقاصَد 

الرشعيَّة فإنهم ُيفوِّتوَن عىل أنفِسهم بلوَغ املرام. 
غري أّن كثرياً من الحّجــاج يف حاجٍة إىل التّذكري بهذه املعاني 
حتّــى يعرفوا كيَف ُيؤّدوَن َمناِســَكُهم عىل الوجه الّصحيح. 
ومياديــُن التذكري والتوعية كثرية، يف العبــاداِت واملُعامالت 
وأحوال الترصف والتنقل واألمــور التنظيميّة وغريِها، وهي 
وإن كانت من املَْعلوم بالرّضوَرة فينبغي التّذكرُي ِبها والتّنبيه 
عليْها. والتذكرُي مهّمة من املهاّم التي تتقاَسُمها أطراٌف كثريٌة، 
ابتداًء من الُعلَماِء الذين ُيوَّعــوَن الحاجَّ قبَل أن ُيغادَر وطنَه 
مستقباِلً البقاَع الّطاهرَة، ثّم أئّمِة املساجِد والوُّعاِظ واملُرشديَن 
وهيئاِت التّوعيِة وكلِّ املســؤولنَي عن تنظيم شــؤوِن الحّج، 
فكلُّ هاته الجهاِت تقُع عىل عاتِقها مســؤوليُة تعليِم الحجاِج 
أحكاَم نسِك الحّج وواجباِته تعليماً يضمُن األداَء السليَم لهذه 

الفريضة.
مشكالت يف طريق اإلرشاد والتوجيه

مما ال شّك فيه أّن طريَق التوجيه واإلرشاد للُحّجاج محفوٌف 
بمصاعَب كثــريٍة، ولكّن هذه املصاعــب ال ينبغي أن تمنَع 
من إتمام مهّمة التوعية ووضع خطٍط ُمحكمة لرســم منهٍج 
اإلرشاد والتوعية الســليمة. وال ُيمكن أن تقوم خّطٌة سديدة 
لإلرشــاد والتوعيِة إالّ إذا تواَفرَت الوسائُل واألدواُت املناسبَة 
لتحقيق الغايات، واملُســتفيَدة من اإلمكانيات الحديثَة، التي 
ُتعنُي عىل استيعاِب املشكالت والتّحّديات. ومن هذه املشكالت 
التفاُوت بــني طوائف الحجاج يف اللغات والعادات والثقافات 
والطبائــع، وهي خّطة ينبغي أن تضــَع يف االعتبار رضوَرَة 
تبسيط الخطاب وتيســريِه والتّحرّي يف انتقائه وتنزيلِه عىل 
أرض الواقع، ورضوَرة ُحسن اإلقناع والتأثري لتثبيت املَفاهيم 

املُراد تبليغها، وهي مفاهيم تأدية املناسك عىل الوجه األكمل.
ومن هذه املُشكالِت املتكررِة من الوافدين للحج يف كّل سنَة:

1– أّن كثرياً مــن الحّجاج ُيفرّطوَن يف فضيلــة تعلّم العلم 
والســؤاِل عن األحكام واالستفتاِء يف أموِر الحّج، يف الَحرَمنْي، 
َفعن أبي أمامَة ريض الله عنه أّن النبّي صىل الله عليه وســّلم 
رّغَب يف الغدّو إىل املسجد للعبادة وطلب العلم، قاَل: »َمن َغدا 
إىل املســجِد ال ُيريُد إالّ أن يتعلَّم خرياً أو ُيعلَّمه كان له كأْجر 

حجٍّ تاّمة حّجُته«.
2- ومن املشــاكل التي تعوُق أعمال اإلرشــاد والتوعية أّن 
الوافدين يِفدوَن مــن ُبلدانِهم إىل مكَة ِمن غريِ ســابق ِعلم 
أوتدريٍب، إالّ ما كاَن من التوجيهات العاّمة التي تبثُّها الجهاُت 
الرسميّة الوصيُّة، والقنواُت اإلعالميُّة التابعُة لَها، فتجد كثرياً 
منهم يتواَفدوَن عىل البقاِع وقد اشتبََهت عليْهم املناسُك وغاَبت 
عنُهم األحــكام، فينعكُس نقُص االســتعداِد والتكوين، عىل 

سالَمة أداِء املناسك ويتسبب يف فجوات وثغراٍت.
3- ومنها أّنَك َترى الُحّجاَج يرتّددون يف كّل صالٍة عىل الَحرَم 
ة  املّكي للصالة مع الَجماَعة بالرغم من كثرة االزدحام وشــدّ
الحّر وكثرة السيارات، وافرتاش الحّجاِج الّطرَق واملمرّات، مع 
العلم أّن رســوَل الله صىل الله عليْه وسلَّم صىّل باألبَطح، فَقد 
أخرَج اإلماُم أحمُد يف ُمســنِده عن ابِن ُعمَر ريض الله عنه أّن 
رسوَل الله َصىّل الله عليه وسلَّم صىّل الّظهَر والعرَص واملغرَب 

والعشاَء بالبَطحاِء، ثم هجَع هجعًة، ثم دخَل َفطاف بالبيت.
4 - ومن املشــاكل واألخطاء التي ُترَتَكب يف الحّج كثرياً، أّن 
بعَض الحّجاج يفوُتُهم اإلحراُم من املواقيت، وال يهتّموَن لذلِك؛ 
ويصلوَن إىل املطار من غري إحرام، ظاّننَي أّن مكاَن النزول هو 
مكاُن اإلحرام، واألصُل أّن اإلحراَم يكوُن من املواقيت املكانية 
التي وقَّتها رســول الله صىّل الله عليه وســلّم، حنَي قاَل يف 
الحديث الذي َرواه ابُن َعبّاس: »ُهّن لُهّن ولَِمن أتى عليهّن من 

غريِ أهلهّن مّمن أراد الحّج والُعمرَة«.
5- من املُشــكالِت التي تعرتُِض سبيَل التّوعية، كثرُة انزعاج 
كثريٍ من الُحّجاج وقلِقهم وعدُم صربِهم وانطالُق ألســنتِهم 

بالّشكوى بل السباب والّشتْم أحياناً.
6- من املُشــكالِت أيضاً ما ُيالحُظ يف أثنــاِء رمي الَجمرات 
من جهٍل يف صفِة الرّمي ورشوِطــه، فتجُد بعَض الحّجاج ال 
يــرتّدُد يف رمي الجمرِة باألحجار الكبرية أو األحذية أو يقذف 
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بالحصيات كلّها دفعًة واحدًة، أو يرمي بكّل ما يجُده ُملقًى يف 
طريِقه فيظّن أّنه ُيجزُئه، وال ُيفّكر أّنه قد يصيب غريَه باألذى 

يف رأسه أو وجهه.
7- من املُشــكالِت أيضاً ما ُيالحُظ يف املســالك واملمرّات من 
افرتاش بعِض الحّجاج للّطُرق املحيطة باملسجد الَحرام، ويف 
مشعر منى عىل وجه الُخصوص، والطُرق املؤَدية إىل الجمار، 
وما يتبُع ذلِك من رمي للقاذورات، ويف ذلِك ما فيه من إلحاق 

األذى بالحجاج بتضييق املسالك عليْهم وتلويثها.

خطورُة عوائق اإلرشاد، وأثُرها الّسلبي
 يف َتوعية الُحّجاج

تلك األخطاء التي اسُتعرِضت، يقُع فيها كثرٌي من الحّجاج، يف 
كّل موسم حّج، وهي وإن كاَنت تتناقُص مع حرص املسؤولني 
والجهات الرّسميّة عىل ُمعالََجتها، فإّنها تظهُر بني حنٍي وآخَر 
ُكلّما تكّرَرت األســباُب الباعثُة لها. ومما تجدر اإلشارُة إليه 
أّن املصادَر التي تنبُع منها املشكالُت واألخطاُء، هي املصادُر 
نفُسها التي تعرقل َطريق اإلرشــاد والتوعية؛ إذ إّن الجهوَد 
العظيَمَة التــي تبَذلها اململكة يف توعيــة الُحّجاج، تصطدم 
بعقباٍت متنوّعة، فتصبح عملياُت اإلرشــاد نفُسها يف حاجٍة 
إىل إعادة نظر، ويف حاجٍة إىل سلسلة من املراجعات املتواصلَة 

املتجّددة.

عقبات الّتوعية ومصادُرها
إّن األخطاء التي يقُع فيها الُحّجاج، لم تأِت من فراٍغ، ولكنّها 
صدرت من أســباٍب اجتماعية واقتصادية ونفسيٍة ولغوية، 
ُتعوُِّق طريَق التوعية، فيتعنّي عندئــذ التّوّجه إليها ُمبارشًة. 
فتكون جهوُد التّبصري واإلرشــاد يف حاجٍة إىل تجديٍد مستمّر 
وإعادة َنظٍر وُمراجعة، حتّى تضمن التّوّصل  إىل نتائَج ُمرضيٍة 
ُتساعد عىل التغلّب عىل تلك املُثبِّطات. ومن هذه العوائق التي 
يتعنّيُ عىل كّل الجهات املُكلَّفــة بالتّوعيِة معرفُتها واإلحاطُة 
بها مــا ييل: اختالُف اللغاِت واللهجاِت واأللســنِة وتعدُُّدها، 
تفاُوت اإلمكانيات املاّدية وَغلَبَة الفقر وقلّة ذات اليِد، اختالُف 
العــاداِت واألعراِف والثّقافاِت وتنوُّعها، تفاُوت املســتويات 

الثقافيّة وارتفاع نســبة األّمية، وعدُم الوعي بمقاصِد الحّج 
الُعليا، اختالف طباع األفراد وتفاوُتهم من حيُث االستعدادات 

النفسية لتقبل النصح والتوجيه.
هذه، باختصار بعُض َمصادر املشاكل التي ال تفتأ تقُف حجَر 
عثْرٍة يف طريق التوعيّة، فتَُحول دون تحقيق الوعي الســليم 
والتبرصة الوافيَة بمناســك الحج وغاياته الرشعية، يجدُر بنا 
وضُع تصوراٍت لحلول وَمخــارَج ُيمكن اقرتاُحها لتصحيح 
الوعي وتجديد العلم باألحكام، حتّــى ُيصبَح الحاّج مقتنعاً 
تماَم االقتناع برضوَرة الرجوع إىل مرجعيٍة محّددة وسليَمة، 

يطمنُئ إليْها.

نحو تصور عاّم ملواجَهة موانع الّتوعية
 وعوائق اإلرشاد يف الحّج

يرتكُز تحقيُق أهداِف الحجِّ عىل أســسٍ متعددٍة أهّمها توعيُة 
الُحّجاج اعتماداً عىل خطٍة شــاملٍة متكاملٍة ُمحَكَمة ُتستخدُم 
فيها كلُّ الوســائِل اإلعالميّة والتعليميّة واإلرشادّية املُتاَحة، 
وُيعتَمد فيها عىل أهمية املعلومــات، وعىل اآللياِت التي ُتعنُي 
عىل تحقيِق املراِد من التوعية الســليَمة والتدبريِ األمثِل لُطُرق 
أداء املناســِك، َحتّى نتمّكَن من الوُصــوِل إىل وَعِي املُخاَطِب 
وَعْقليّتِه، وذلك انطالقاً من القاعدِة الفقهيّة التي تنّص عىل أّن 
ما ال يتّم الواجُب إالّ ِبه فهو واجٌب، وأّن عمليَة التّوعية بمعناها 
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الَعريض الّشامل، َتدخُل يف باب النّصِح لله ولكتاِبه ولرَسوله 
وألئمة املُسلمني وعاّمتِهم.

1- أهّميُة املعلومات لوَْضع ُحلول يف َســبيل َتوعية أفَضل: 
تأتي أهميُة املعلومــات، قبَل اتخاذ الَقــرار والتّدابري، من 
القاعدة األصوليّة املشــهوَرة »الُحكُم عــىل اليّشء فرٌع عىل 
تصّوِره« و»طلَُب اليّشِء يتوّقُف عىل تصوُِّره«. وُتعّد املعلوَمُة، 
يف عرِص املعلوماِت، من أهّم اآللياِت التي ُيمكُن االعتماُد عليها 
لنرش الوَعي وإشــاَعة الثّقاَفة وَتنويِر الرأي العاّم، وليَْست 
الِعرْبَُة بَســيْل املَعلوماِت املَبثوَثِة، وإّنما الِعرْبَُة بمنَهِج اْنتقاِء 
املَْعلوماِت وبتَوْثيِقها وَرْبِطها ِبَمصاِدِرها، أّما املعلوماُت التي 
َتكُفُل سالمَة ُحشــود الحّجاج يف كّل بقاِع الحّج، وخاّصًة يف 
منطقة الجمرات، فهي أداٌة رئيسٌة لإلدارة النّاجحة وللتمّكن 
من تدبري األزمات وتطويِق املَخاطِر، وذلك ألّن جمَع املعلوماِت 
وُمعالجتَها وتحليلَها، أموٌر ُتســاعُد املتخصصنَي عىل اّتخاذ 
القرار املناســب ومواجهة كلِّ ما يحدُّ مَن الّطوارئ الخطرة، 
الناتجــة عن عــدم إدراٍك وفهم للواقع. ثــّم ينبغي تأمنُي 
املعلومات الّصحيَحة لتدبري حركة التّجمع البرشي وُحســن 
إدارتها. وكلّما صّحت املعلومات حُســنت اإلداَرُة والتسيرُي، 
وكلّمــا نقصت أو لم تكن عىل درجٍة مــن الَكفاَءة املطلوَبة، 

ازداَد احتماُل وقوع الحوادث. 
2- االهتمام بآلية »إدارة األزمات« أو »َتدبري األزمات« يف الحج: 
ُيعّد البحُث يف إدارة األزماِت أو فــنُّ إداَرة األزماِت وتدبريِها 
أسلوباً من األساليب العلميّة ملُواجهِة املآزِق والفتِن والتّعاُمل 

َمعها َعىل نحٍو ُيقلُّل من أرضاِرها.
3- أهمية الوَسائل يف مواَجَهة الَكوارث: إذا اّتضحت املقاصُد 
الُعلْيا التي ينبغي للُحّجاج أن يبلغوها أو ُينبَّهوا عىل بلوغها، 
فإّن الّطُرق املوِصلَة إىل تحقيق املقاصد ذاُت أهّميٍة بالغة؛ ألّن 
ما ال يتّم الواجُب إالّ به فهــو واجٌب رشعاً وعقالً، ومن َكمال 
الرّشعيّة  والوسائِل  باملَقاصد  اهتماُمها  اإلســالميّة  الرّشيعة 

املُحّققة للمقاصد.
4- توعيــُة الحّجاج وتدريُبهم من بالدهم: أهّم وســيلٍة من 
وســائِل التّوعية، توعيُة الُحّجاج من بالدِهم قبَل الوُصوِل إىل 
الحّج، فبالرغم من اإلنجازات الكبريَة التي أنِجزَت بالحرمني 

الرشيفني يف َمجال اإلداَرة والتّدبري والتّنظيم، فإّن االستفادَة 
من هذه اإلنجازاِت واســتخداَمها عىل الوجــه األمثَل متعلٌّق 
بُمســتعمليها وبمدى وعيهم، وُهم الُحّجاُج الذيَن وَفدوا من 
كّل فّج َعميٍق؛ فإن أحســنوا اســتخداَم التجهيزات فإّنهم 
سُيسهموَن يف تيسري أداء فريضة الحج، بحظٍّ وافر. وقد أثبتت 
البحوُث والدراسات العلمية والتجارب والتقارير املعتِمَدة عىل 
الّدراسات امليدانية، أن توعية الحجاج من بالدهم، أحُد الحلول 

االسرتاتيجية للقضاء عىل ُمشكالٍت كثرية.
الرّتبوّية  التّكوينيّة واملُحــارضات  روس  الــدّ الرّتكيُز يف   -5
واإلرشادات واملَواعظ عىل املَعاني الُكرْبى واآلداب الّسامية عنَد 
أداِء املَشاعر، فإّن تربيَة النّفوس عىل هذه املَعاني يحميها من 
َغوائل الجهِل وَمهالِك الُفرَقة، وُيثبُّت فيها املعاني الكربى التي 
ذَكرَها الله عّز وجّل مجتمعًة يف قولِه: »ليَْشهدوا َمنافَع لهم«. 
- فمن هذه الَمعاني تغيرُي ما بالنفوس، لقولِه تعاىل: »إّن الله 

ال ُيغرّيُ ما بقوٍم حتّى ُيغرّيوا ما بأنفِسهم« ]الرعد: 11[.
- ومن أبرز املَعاني التي ينبغي تعميُقها وتثبيُتها يف نفوِس 
الُحّجاج ُسلوُك طريِق الوســطيِة واالعتدال، ولزوُم الوسِط 
ابتعاٌد باألّمة عن الُغلّو والتطرف وعن التّقصريِ، وتربيٌة لَها 
عىل االعتداِل والَقصد والتّواُزن، وحالٌة محمودٌة تعصُمها من 
ــطط، وقد  زلِل اإلفراِط والتّفريط، ومن آفاِت التّطرُّف والشَّ
حبّب القرآُن هذا املنهَج ورّغَب فيه، يف الّشعائِر: »وال تجهْر 
بصالِتَك وال ُتخافْت ِبها وابتِغ بنَي ذلك َســبيالً« ]اإلرساء: 

.]110
- ومن املَعاني التي ينبغي تربيُة الُحّجاج عليْها حتّى ُيتغلَّب 
عىل عوائِق التّوعية، تربيُتهم عىل ما نّص عليْه الرّشُع الَحكيُم 
الُفرقة والّشــتاِت  من ُلزوِم الجماَعة واالئتاِلِف، والنّهي َعن 
واالختالف، فقد حّذر الله عــزّ وجّل من الُفرقة يف الدين قال 
تعاىل: »إّن الذيَن َفرّقوا دينَهم وكانوا ِشيَعاً لسَت منُهم يف يَشٍء، 
إّنما أمُرُهم إىل الله، ثّم ُينبِّئُهم بمــا كانوا يفعلوَن«]األنعام: 

.]159
- ومــن معاني الحّج التي ينبغي أن ُيرّبى عليْها املســلموَن 
أّن الحجَّ تجديٌد للّديــن وتقويٌة لإليمان وإصالٌح للنّفس مّما 
اْعرتاها ِمن أدراِن الَحياة وما أصاَبها ِمن أدواِء الفتِن واألْهواء، 
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ويف الحديِث: »َمْن َحجَّ لله فلَْم َيرُْفْث ولْم يفُســقْ رَجع كيوِْم 
ه«.  َولَدْته أمُّ

- وِمــن معاني الحّج أنه صرٌب واحتســاٌب يف َزمن الّضعف،  
فيأتي موسُم الحّج لُيعيَد صياغَة املسلمنَي عىل َمعاني الّصرب، 

ِل الشدائد. والجهاِد، واملثابرِة وتحمُّ
- ومن معاني الحــّج أنه تذكرٌي باليوِم اآلِخر، واستشــعاٌر 
بمشاهِد يوِم القيامِة بمواقِفه وِزحامه ووحدة أحوال الواقفني 

بني يدي الله.
6- تطويُر برامج التوعية والتّدريب للحّج :يتعنّيُ أن تشتمَل 
برامُج التوعية التي يتلّقاها الحــاجُّ يف بلِده، قبل وصولِه إىل 
الحّج، عىل تدريبــاٍت عمليٍة ميدانيّة ُمكثّفــة ُيحرَُص فيها 
عىل ُمحاكاة وقائع الحّج ومراحلــه املُختلَفة، وُتتجاوُز فيها 
األساليُب التقليدّيُة يف التّعليم التي كانت تعتمُد عىل الخطاب 
الّشفوي ّاملُبارش، وعىل التعليم النّظرّي الذي ال ُيؤتي أكلَه لدى 

كّل فئات الُحّجاج.
7- وضــُع خّطة طويلة األمــد للتوعيَِة ابتــداء من الربامج 
املدرســيّة: يتعنّيُ عىل برامج التّوعيــة أن تعتمَد عىل خطٍط 
طويلِة األَمد تجعُل عمليَة التوعية مســتمرًة متطّورًة متجّددًة 
ترتّقُب االحتماالت املستقبليّة التي ُيمكن أن تحصَل، ملعالجتِها 
والتّصدّي لَها قبــَل حصولِه، وأهّم هدٍف ينبغي أن ُيراعى يف 
ُخطط التّوعية، إعداُد األجيال القادمة يف سن مبكرة عىل املَدى 

البعيد، واستهداُفُهم بالتّوعيِة.
8- وضُع تدابري وإجراءات جانبيّة ُتساعُد عىل نجاح الخطط 
العاّمة: كاشرتاط ما ُيفيُد حصوَل الحاّج من بلِده عىل شهادٍة 
رســميّة ُمعرتٍَف بها صادرٍة من جهة معتَمدة، ُتثبُت خضوَع 
املعنّي باألمِر لربامج اإلعداِد والتّوعية واســتكمالَه لفقراتها 
ومواّدها، ويف ذلك إســهاٌم من قبِل الحاجِّ والبَلِد الذي ينتمي 

إليه، يف عمليّة التّوعية واإلرشاِد.
9- أهمية اللغــة يف ُمخاَطبَة الُحّجاج وَتوعيتهم: ال ينبغي لنا 
أن ننىس قيَمَة اللغة يف الخطاب والتّواُصل والبَيان، وال َنْغُفُل 
أّن اللّغَة ال َتِقُف عنَد ُحدوِد اللّســاِن املَنْطوِق ِبه، ولكنّها َقبَْل 
ذلَِك فْكٌر وَثقاَفٌة وَعْقليٌّة وأْنساٌق ذهنيٌّة، وَمْعرَِفُة اللُّغاِت َتْعني 
املَْعرَِفَة بأساليِب التّْفكريِ وبالَعْقليّاِت املُختلَفِة، غري أّنه بالرّغم 

من وجود لغٍة عامليٍة منترشٍة عىل نطاٍق واسع، هي اإلنجليزّية، 
فإّن هذا االنتشار الواسع ال ينفي انتشاَر لغاٍت أخرى كثرية؛ 
منها الفرنسية املنطوق ِبها يف الّدول اإلفريقيّة الّدائرة يف فلَك 
فرنســا لغوياً، واإلسبانيّة ذاُت االنتشــار الواسع يف إسبانيا 
وأمريــكا الجنوبيّة، واللغات اآلســيوّية، ومعنى ذلك أننا يف 
الحّج أماَم وضع لغوّي فريد، هو التعّدد اللغوّي التابع لتعدد 
الجنسيات، فال بّد من التعاُمل مع الشأن اللغوّي بإيجاد تدبريٍ 
بتلك  التواُصل  ُمتقننَي ُيحســنون  خاّص، كإيجاد مرتِجمنَي 
اللغات وُيحســنوَن تقريَب مناسك الحّج وإيضاح التنبيهات 

والتعليمات للُحّجاج.
خاتمة: وهكذا، فإّن املشــاكَل التي ال تفتــأ تعرتُض طريَق 
التوعيّــة يف الحّج، فتَُحــول دون تحقيق التبــرصة الوافيَة 
التي ينبغي  الُعليا، هي  بمناســك الحج ومقاصده الرشعية 
أن تحظى بالعناية الكربى، وتســتحقُّ أن توَضَع لها حلوٌل 
وَمخارُج ُيمكُن أن ُتقــرتَح اقرتاحاً، لتصحيح الوَعي وتجديد 
العلم باملقاصِد والِحَكم واألحكام، حتّى ُيصبَح الحاّج مقتنعاً 
برضوَرة الرجوع إىل مرجعيٍة ســليَمة، يطمنُئ إليْها يف أدائه 

للمناسك. 
ولن تتحّقَق أهداُف الحّج الكربى إالّ إذا اعُتمَد يف تحقيقها عىل 
خطٍة شــاملٍة متكاملٍة ُمحَكَمة ُتسّخُر فيها الوسائُل اإلعالميّة 
أهمية  فيها عىل  املُتاَحة، وُيعتَمــد  والتعليميّة واإلرشــادّية 
املعلومات، وعىل اآللياِت والوَســائِل التــي ُتعنُي عىل تحقيِق 
املراِد، وذلك انطالقاً من القاعدِة الفقهيّة التي تنّص عىل أّن ما 
ال يتّم الواجُب إالّ ِبه فهو واجٌب، وانطالقاً من وجوِب النّصِح 
لله ولكتاِبه ولرَســوله وألئمة املُســلمني وعاّمتِهم، وانطالقاً 
من رضورِة األمر باملعــروف وتغيري املُنَكر الذي يعوُق إتماَم 
املناسك ويخدُش صّحَة أدائها، وانطالقاً من رضورِة االجتهاد 
الّسائِغ النّاشئ عن مقاصد جلِْب املصلَحة لألّمة ودْرء املَفاسد 

عنها. 
وبناء عليــه ُتصبح هذه الخّطة وتلك األدواُت واآللياُت وطرُق 
املُعالََجة والتدبري، من الواجبات رشعاً؛ ألّن ِبها يتحّقُق الواجُب 
يف صورته املنشوَدة، و بها تدفُع املَفاسُد واآلفاُت. وآخُر دعوانا 

أن الحمد لله َرّب العالَمني.
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      ويتعرض حجاج بيت الله الحرام خالل أداء مناســك الحج 

إىل احتماالت اإلصابة ببعض األمــراض التي تنتقل بالعدوى يف 

هذا التجمع البرشي الكبري، أو نتيجة اإلجهاد والتعرض املبارش 

للشمس، وهي ليســت أمراضاً نادرة وإنما هي أمراض معروفة 

يمكن الوقاية منها وعالجها.

أوالً: أمراض الجهاز التنفيس

تأتي يف مقدمة األمراض األكثر شــيوعاً يف موسم الحج أمراض 

الجهاز التنفي وتســببها كائنات حية دقيقة سواًء بكتريية أو 

فريوسية. وتنتقل العدوى أساســاً عن طريق استنشاق الرذاذ 

املتطاير مع الســعال أو العطاس املحمل بامليكروبات املســببة 

للمرض.

وتنقسم أمراض الجهاز التنفيس إىل نوعني هما

• أمراض الجهاز التنفي العلوي: مثل الزكام والتهاب الحنجرة، 

ويف أغلب األحيان ال تؤدي هــذه األمراض إىل مضاعفات، لكنها 

مؤذية للحاج وتصيبه باإلرهاق.

• التهابات الجهاز التنفي الســفيل: أو ما يعرف بالتهاب الرئة 

والتهاب الشعب الهوائية وهي األقل شيوعاً، إال أنها أكثر خطورة، 

ومن أعراضها السعال املصحوب بالبلغم وارتفاع درجة الحرارة 

وضيق يف التنفس، وقد تسبب هذه األمراض مضاعفات خطرية، 

إذا أهمل عالجها.

ومن أهم طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفيس

• عدم مخالطة املصابني.

• عدم تعريض الجسم املتعرق ألجهزة التكييف مبارشة.

• تجنب استعمال أدوات الشخص املريض.

• االبتعاد عن الزحام بقدر املستطاع.

• غسل اليدين باستمرار باملاء والصابون.

• تجنب رشب املاء املثلج.

بقلم: د. محمد محمود العطار

,,
أستاذ مساعد ـ جامعة الباحة

 الحج بمفهومه الرشعي رحلة روحية ينتقل فيها املسلم من عالم املادة إىل عالم العبودية 
الخالصة، وهو بمفهومه الحضاري تجمٌع برشي عاملي يجمع ماليني الناس بدون 

فوارق طبقية وبدون انتماءات طائفية أو نزاعات قبلية. فهم جميعاً يتوحدون بقلوبهم 
وإيمانهم وانتمائهم الرباني، تلبية لنداء الله عز وجل وهم يرددون: »لبيك اللهم لبيك، 

لبيك ال رشيك لك لبيك«.

الدليل 
الحجالطبي في
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وينصح الحاج املريــض باألنفلونزا أو الــزكام بالراحة وعدم 

اإلجهاد، وأال يتعرض للشــمس قدر املســتطاع وعليه أن يؤدي 

املناســك يف الليل إذا كان هذا ممكناً، كما يجب اإلكثار من رشب 

السوائل الدافئة مثل رشاب النعناع الدافئ، وكذلك رشاب الزعرت 

الدافئ مــع االهتمام بمحاولة استنشــاق البخار املتصاعد من 

الكأس الدافئ، مع رشب عصري الليمون والربتقال املتوفر فيهما 

فيتامني )ج(، ويمكن استخدام املسكنات وخافض الحرارة.

ثانياً: النزلة املعوية

ومن األمراض الشــائعة أيضاً يف الحج النزلــة املعوية، والنزلة 

املعوية مرض معٍد، يصيب الجهاز الهضمي ومن أعراضه القيء 

واإلسهال، وتسببها فريوسات أو جراثيم أو فطريات تنتقل عرب 

الرشاب والطعام امللوثني.

وأشــهر أنواعها: النزالت املعوية الفريوسية، ونزلة الساملونيال، 

ونزلة األميبا وغريهما.

ومن أهم طرق الوقاية من النزالت املعوية

• نظافة الطعام والرشاب الذي يتناوله الحاج.

• يجب االهتمام بالنظافة الشــخصية خوفاً من انتقال الجراثيم 

من املريض لغريه.

ثالثاً: اإلمساك

يأتي يف مقدمة األمراض األكثر شــيوعاً يف موسم الحج اإلمساك، 

فاإلمســاك هو قلة عدد التربز عن املعدل املعتاد عليه بالنســبة 

للشخص نفسه أو حدوث صالبة ظاهرة ومتكررة بالنسبة للتربز.  

  وقد يتعرض الحاج لإلمســاك املؤقــت وذلك نتيجة لالختالف 

املفاجئ يف أســلوب الطعام مثل أكل كمية من الطعام املمســك 

ومنها اللحوم أو قلة رشب الســوائل، وهذه تحدث لفرتة بسيطة 

ورسعان ما تختفي.

  ومن الحلول الغذائية املفيدة لتجنب اإلمساك الحرص من الحاج 

عىل تناول األلياف من مصادرهــا الطبيعية كالحبوب، والخبز 

الرب، والشوفان، والخضار، والفاكهة كالبطيخ والتفاح والخوخ، 

ومــن الرضوري رشب كمية جيدة من املاء ترتاوح ما بني )2 لرت 

إىل 3 لرتات(، وتجنب األغذية الدهنية واملقلية، وتلك التي تزيد من 

اإلمساك مثل الجزر واملوز.

 وإذا تكررت حاالت اإلمســاك أو زادت مدتها يفضل استشارة 

الطبيب، كذلك يفضل عدم اســتخدام األدوية امللينة )املســهلة 

للتربز( إال بعد استشارة الطبيب.

رابعاً: اإلسهال

   يظل اإلســهال أحد أهم املشاكل الصحية التي قد يتعرض لها 

الحاج والتــي يجب عدم التغايض عنهــا وتركها بدون معرفة 

الســبب خصوصاً عند كبار السن، واإلسهال إما أن يكون حاداً، 

ذلك يعني أن يستمر ملدة أقل من أسبوعني، وأهم مضاعفاته هو 

حدوث الجفاف وفقدان األمالح. أما إذا استمر اإلسهال ملدة أطول 

من األسبوعني فيســمى مزمناً، ومن أهم أسبابه التهاب األمعاء 

والقولون إما التهاباً مناعياً أو بعد جرعات متكررة من املضادات 

الحيوية.

ويعترب الغذاء سبباً من أســباب اإلصابة باإلسهال، فقد يصاب 

اإلنسان باإلسهال عىل أثر تناوله للغذاء، وبخاصة إذا كان الغذاء 

الكيميائية أو امليكروبات املسببة لحدوث اإلسهال،  باملواد  ملوثاً 

وقد يحدث اإلســهال عىل أثر تناول أغذية معينة بكميات وفرية 

مثل زيت الزيتون واألطعمة التي تحتوي عىل نســبة عالية من 

نخالة الدقيق، وقد يحدث اإلسهال أيضاً يف عدد قليل من األفراد 

عىل أثر تناولهــم لألغذية املصنوعة من القمح أو الشــعري أو 

الشوفان.

ومن أهم النقاط يف عالج اإلســهال هي تعويض الجســم عما 

يفقده من ســوائل من خالل اإلكثار من رشب املاء، تناول بعض 

األطعمة مثل األرز والبطاطس والجزر والتفاح، ويفضل االمتناع 

عن العنب واملانجو والبطيخ، نظراً الرتفاع نســبة األلياف فيها 

أو نسبة الســكريات،كما يجب تناول فول الصويا، حيث بينت 

الدراســات أن فول الصويا يحتوي عىل مواد تقاوم الفريوسات 

املسببة لإلسهال، كذلك تناول الزبادي حيث يساعد يف منع وعالج 

اإلسهال الذي تســببه البكرتيا مثل اإلسهال الناتج عن اإلصابة 

بالدوسنتاريا، وذلك الحتواء الزبادي عىل ميكروبات نافعة تقاوم 

امليكروبــات الضارة، فضالً عىل أن تناول الزبادي يســاعد عىل 

رفع مستوى مناعة الجسم ضد امليكروبات، وأيضاً تناول عسل 

النحل ملا له من فوائد عديدة، حيث دلت الدراسات عىل أن عسل 

النحل يحتوي عىل مواد مضادة مليكروبات الدوسنتاريا والكولريا 

وامليكروبات األخرى التي تسبب اإلسهال، ويف حال ازدياد شدة 

اإلســهال وظهور عالمات الجفاف لدى الحــاج يجب مراجعة 

الطبيب فوراً إلعطائه سوائل عن طريق الوريد.
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خامساً: األمراض الجلدية

ومــن األمراض التي قد يتعرض لها الحــاج األمراض الجلدية، 

فمن املعروف أن جلد اإلنســان هو خط الدفاع األول عن الجسم، 

ويرتكب الجلد من طبقتني األوىل البرشة: وهي الطبقة الخارجية 

التي توجد فيها املســاحات ويخرج منها الشعر، والثانية األدمة 

وهي الجلــد الحقيقي. الطبقة األعمق واألســمك وتحتوي عىل 

جذور الشعر واألوعية الدموية وغدد العرق.

ومن أبرز األمراض الجلدية التي قد يتعرض

 لها الحاج

• التهاب الثنايا )التســلخ(:وهي تكثر عند األشخاص املصابني 

بالبدانة، حيث يحمر الجلد ويلتهــب يف ثنايا الفخذين، وأحياناً 

يف منطقة اإلبطني وتحت الثديني، ولتجنب ذلك يكون من خالل 

التهوية الجيدة للثنايا واالهتمام بالنظافة الشخصية، واستخدام 

املراهم مثل الفازلني، كما يمكن اســتخدام مجموعة من املراهم 

سواء أكانت تحتوى عىل مضادات للفطريات والجراثيم أو تحتوي 

عىل الكورتيزون فقط، أو عىل خليط من هذا كله مع مراعاة غسل 

املنطقة املصابــة باملاء والصابون قبل وضع الدواء، كذلك يمكن 

استخدام بودرة لتجفيف العرق يف هذه املناطق.

• الحروق الجلدية: وهي تحدث عند تعرض الجلد ألشعة الشمس 

الحارقة ملدة طويلة، فيلتهب الجلد ويصبح لونه أحمر، والوقاية 

من هذه الحروق الشمسية يكون باســتخدام املظلة الشمسية 

بصفة مســتمرة، كما يمكن للحاج أن يســتخدم الكريمات أو 

املراهم الواقية من الشمس واســتخدامها بشكل صحيح، وذلك 

بوضع كمية وافرة من الكريمات الواقية عىل الوجه واليدين قبل 

التعرض للشــمس بحوايل )20( دقيقة، وتكــرار ذلك كل )3( 

ساعات ملن يضطرون للبقاء يف املناطق املكشوفة طوال ساعات 

النهار، أما عالج الحروق الجلدية فيكون باســتخدام الكمادات 

البــاردة والكريمات امللطفة وبعض املســكنات املخففة لآلالم 

الناجمة عن هــذه الحروق. ومن املفيد أيضاً رشب كميات كبرية 

من الســوائل، ومن الفيتامينات التي تســاعد عىل حماية الجلد 

والبرشة فيتامني )ج( وهو موجود يف مســتحرضات تؤخذ عن 

طريق الفم.

• كذلك قد يتعرض الحاج لإلصابة برضبة الشــمس ويعني بها 

االرتفاع الشــديد يف درجة حرارة الجسم نتيجة لتعرضه لدرجة 

حرارة عالية.

سادساً: الحمى الشوكية

    كذلك من األمراض املعدية الخطرية التي قد يتعرض لها الحاج 

الحمى الشــوكية وإذا لم يعالج املريض عىل وجه الرسعة فقد 

يؤدي إىل الوفاة.

وينتج املرض عن اإلصابة بكريات الحمى الشوكية وهي بكترييا 

كروية ثنائية، وتنتقل العدوى عن طريق الرذاذ بطريقة مبارشة 

أو غري مبارشة. حيث تستقر ميكروبات املرض يف األنف والحلق 

وقد يحدث فيها نوع من االلتهابات ثم بعد ذلك تهاجم الدم وعن 

طريق الدم تصل ميكروبات املرض لألغشية السحائية.

ومن أعراض اإلصابة بمرض الحمى الشوكية ارتفاع مفاجئ يف 

درجة الحرارة، صداع شديد مؤلم، القيء، التشنج، عدم القدرة 

عىل تحمل الضوء.

 وطرق الوقاية تبدأ بالتطعيم ضد الحمى الشوكية، حيث يوجد 

حالياً طعم يقي من املرض يمكن استخدامه يف تطعيم الحاج قبل 

السفر ألداء فريضة الحج، كما ينصح لتجنب احتماالت اإلصابة 

بهذا املرض تجنب الزحــام والحرص عىل التهوية الجيدة ملكان 

السكن.

سابعاً : الفشل الكلوي

    يعد األشــخاص الذين يعانون الفشــل الكلــوي من أكثر 
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األشخاص عرضة للمشــاكل الصحية خالل موسم الحج، وذلك 

نظراً الحتياجاتهــم الغذائية الخاصــة، ومعاناتهم من ارتفاع 

ضغط الدم غالبــاً، وكذلك لعدم قدرتهم عىل رشب كميات كبرية 

من املياه لتفادي الجفاف الذي يصابون به، لذلك يجب عليهم أن 

يتبعوا إرشادات التغذية بطريقة دقيقة ومن أهمها:

• تجنــب األغذيــة الغنية بالبوتاســيوم كالربتقــال، واملوز، 

والبطاطس، والسبانخ، وامللوخية وغريها.

• تجنب األطعمة الغنية بالفسفور كالحليب، واللحوم، واملكرسات 

وغريها.

• تناول األغذيــة قليلة امللح وذلك تفاديــاً للمزيد من احتباس 

السوائل والتورم.

• تناول الخضار كالجزر والخس والخيار.

• تناول الفاكهة كاألناناس والتفاح.

• تناول املياه بكميات تناسب كل حالة وفقاً لكمية البول يضاف 

إليها 500 مل إىل 1000 مل .

ثامناً: ارتفاع ضغط الدم

   الرتفاع ضغط الدم خالل موسم الحج حلول غذائية، حيث يجب 

عىل الحاج تجنب األغذيــة املالحة كاألجبان، واملكرسات اململحة، 

والزيتون،  واملخلالت،  اململح،  والبســكويت  اململح،  والفشــار 

واألطعمة الجاهزة عىل أنواعها، وكذلك يجب تناول السوائل تجنباً 

للجفاف برشط أال يفــرط يف تناولها، حتى ال يحدث احتقان يف 

الرئة يؤدي إىل ضيق التنفس ومضاعفات صحية أخرى، وكذلك 

يجب رشب املياه للتخلــص من األمالح الزائدة، كما يجب قياس 

ضغط الدم باســتمرار خالل فرتة الحج، وكذلك ينبغي تناول 

األدوية بصورة منتظمة وبالجرعات التي حددها الطبيب املعالج.  

وأخرياً وليس آخراً .. نويص بما ييل

• االبتعاد عن تناول األطعمة غري املطهوة، واالمتناع عن السلطات 

املحرضة مسبقاً من املايونيز وغريها.

• تناول الفواكه والخرضاوات الطازجة بعد غسلها جيداً، حيث 

توفر مصدراً جيداً للفيتامينــات واألمالح املعدنية والطاقة التي 

تجنب الفرد اإلصابة باإلمساك.

• تناول التمــور مع منتجات األلبان، حيــث تمد الفرد بوجبة 

غذائية عالية القيمة الغذائية سهلة الهضم.

• تناول املياه والعصائر والســوائل بصفة مستمرة لتعويض ما 

يفقده الجسم من سوائل.

• التأكد مــن تغطية األطعمة الطازجة املطهــوة لحمايتها من 

األتربة والحرشات.

• ينصح بأخذ جرعات الدواء يف املواعيد املحددة، وعند نســيان 

الجرعة خذها يف أقرب وقت ممكن، ثــم عّدل مواعيد الجرعات 

بناًء عىل ذلك.
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       الحمد لله والصالة والسالم عىل رسوله ومصطفاه، وبعد:

فال شــك أن الحرص عىل الطاعات والقربــات مما يمدح به املرء، 

ويثاب عليه إذا اخلص لله فيه واقتدى بســنة النبي صىل الله عليه 

وســلم. وهناك من النوافل ما يكون غريها أفضل منها وأوىل، ومن 

ذلك: تقديــم نوافل الطاعات املختلفة عــىل نافلة الحج، ملا يرتتب 

عىل نافلة الحــج من مزاحمة املفرتضني؛ فقد بني العلماء أن أماكن 

املناسك واملشاعر ســواًء كانت منى أو مزدلفة أو عرفات ملن يؤدي 

الفريضــة أوىل ممن يحج متطوعاً. ذكر ذلك الشــيخ ابن عثيمني 

رحمه الله تعاىل؛ قال: إذا ازدحمت هذه املشــاعر بحجاج يؤدون 

الفرض، وحجاج يؤدون النافلة، فاألوىل حجاج الفرض.

وهنــا نرى أن كثرياً من حجاج الداخل هم مــن املتنفلني، وبالتايل 

فاألوىل لهم عدم مزاحمة الحجــاج املفرتضني، وأن يرتكوا الفرصة 

لهم ويأخذوا بالرخص الرشعية، وال يزاحموهم.

وقد أجاب فضيلته لسؤال لشخٍص حجَّ أكثر من مرة، فهل األفضل 

أن يحج بنفســه، أم يتربع ملســلم لم يؤد الفريضة؟ فأجابه: أن 

األفضل أن تعطيه من يســتعني به عىل أداء الفريضة ـ هذا الذي 

يحج كل عام هناك يف مقابله فقراء ســقط عنهم الحج؛ نعم، ولكن 

األوىل أن يعينهــم عىل أداء هذه الفريضــة، أوىل من أن يحج حج 

النافلة بنفسه ـ ؛ فقال: األفضل أن تعطيه من يستعني به عىل أداء 

الفريضة، ولعله يكتب لك األجر إن شــاء الله، ألن النبي صىل الله 

ز غازياً فقد غزى« ونقول نحن ـ والقول  عليه وسلم قال: »من َجهَّ

اً فقد َحجَّ ألن  ز حاجَّ للشيخ ـ إن شاء الله دون تأٍل عىل الله، من َجهَّ

الحج يف سبيل الله تبارك وتعاىل.

وقال أيضاً رحمه الله تبــارك وتعاىل: ولو ُفرَِض أن هناك مصلحٌة 

أنفع من الحج، مثل أن بعض املســلمني محتاجني لألموال، أو كان 

هناك مسغبٌةـ  يعني جوع شديدـ  عىل املسلمني فهنا رصف األموال 

يف إزالة هذه املسغبة أفضل من حج النافلة.

كما أكد الشــيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الحج فيه فضل 

عظيم للرجال والنســاء، ولكن بالنظــر إىل الزحام الكثري يف هذه 

السنني األخرية بسبب تيسري املواصالت، واتساع الدنيا عىل الناس، 

وتوفر األمن، فإن ترك االســتكثار من الحج لقصد التوســعة عىل 

الحجــاج وتخفيف الزحام عنهم، نرجــو أن يكون أجره يف الرتك 

أعظم من أجره يف الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب، 

وال سيما إذا كان حجه يرتتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم 

رضر كثري عىل بعض الحجاج؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف 

والرمــي وغريهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام، والرشيعة 

اإلســالمية الكاملة مبنية عىل أصلني عظيمــني أحدهما: العناية 

بتحصيل املصالح اإلســالمية وتكميلها ورعايتها حسب اإلمكان. 

والثاني: العناية بدرء املفاســد كلها أو تقليلها. وأعمال املصلحني 

والدعاة إىل الحق وعىل رأسهم الرسل عليهم الصالة والسالم تدور 

بني هذين األصلني وعىل حســب علم العبد برشيعة الله ســبحانه 

وأرسارها ومقاصدها وتحريه ملا يريض الله ويقرب لديه، واجتهاده 

يف ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه يف أقواله وأعماله. 

وأســأل الله تعاىل أن يوفقنا وإياكم وســائر املسلمني لكل ما فيه 

رضاه وصالح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.

وحال املســلمني ال يخفى عىل أحد يف هذه األيام، فكم من إخواننا يف 

فلسطني من الشهداء، وكم من أرسهم ومن أيتامهم، وكم هناك من 

املقعدين، وكم وكم من أهل الحاجة والرضورة، فضالً عن املسغبات 

واملجاعات والنكبات العظيمة، مثلما حل بإخواننا يف سوريا واليمن 

وغريها من البالد التي أصاب املســلمني يف شدة وبالء، فال شك أن 

أبواب الحاجة الرضورية أمام املســلمني كثرية، فإن اإلنفاق يف هذه 

املجاعة ولو باملبلغ اليسري أفضل من أداء حج نافلة.

أعمال تفضل على حج النافلة
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