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۱ -  
بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء وآله، وأصحابه، ومجيع املرسلني، وبعد،
يعد هذا الكتيب دليًال موجًزا لتعاليم اإلسالم اليت حتث كل من ينوي أداء احلج والعمرة على احملافظة على البيئة، كما يقدم الدليل 

التوصيات للحكومات واملؤسسات اليت متكنها من إعداد "حج وعمرة أكثر اخضراًرا". 

يقول اهللا سبحانه وتعاىل عن عباده املفلحني يف الدنيا واآلخرة: 

ۡبِر (۳) سورة العصر ِت َوَتَواَصۡوْا ِبٱۡلَحقِّ َوَتَواَصۡوْا ِبٱلصَّ ـٰ لَِح ـٰ َن َلِفى ُخۡسٍر (۲) إِالَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِملُوْا ٱلصَّ ـٰ َوٱۡلَعۡصِر (۱) إِنَّ ٱۡإلِنَس

 (EcoMuslim)"و"إيكومسلم  (GlobalOne 2015) "۲۰۱كلف "حتالف األديان واحملافظة على البيئة"منظميت "جلوبال وان ٥
بإعداد دليل أخضر للحج، يعد جزًءا من "خطة السنوات السبع للمسلمني" حول التغري املناخي املعدة بالتنسيق فيما بني التحالف 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليت مت طرحها يف مؤمتر وندسور يف ۲۰۰۹. 

ويساعد هذا التحالف كافة األديان الرئيسية حول العامل يف تطوير برامج بيئية خاصة بكل منها، كما يساعدها يف تأسيس التعاون مع 
املنظمات املعنية باحملافظة على البيئة. نأمل أن تقرأ هذا الدليل قبل بدء رحلة احلج أو العمرة بوقت كاٍف، ونرجو أن يساعدك يف 

اإلعداد اجليد هلذه الرحلة. نسأل اهللا أن يتقبل منا مجيًعا احلج والعمرة، ومثابرتنا وأعمالنا الصاحلة.

دكتورة/ ُحسنى أحمد
حاصلة على وسام اإلمرباطورية الربيطانية 

األستاذ/ عمر فاروق
حاصل على درجة املاجستري يف القانون 

تمهيد



۳
  
كلمة افتتاحية إلمام المسجد الحرام-

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..
يسعدين ويشرفين أن أقدم لكم هذا الدليل األخضر للحج والعمرة. يف هذه األوقات العصيبة اليت تشهد اضطرابات جوية حادة، وأحداث دمار 

وكوارث يتحتم علينا كمسلمني وبصفتنا خلفاء اهللا على هذا الكوكب النفيس أن نفهم جيًدا واجباتنا يف هذا الصدد.

عندما أؤم الصالة يف بيت اهللا احلرام، أشعر بعظمة املهمة اليت أمحلها على كتَفي؛ إذ ال يغيب عن ذهين أبًدا حترمي إحلاق األذى بأي خملوق ولو 
حشرة، أو نزع ورقة أو فرع شجرة على هذه األراضي املقدسة اليت حتيط بالكعبة الشريفة. وهذا ُيحضر إىل ذهين األمهية اليت منحها اهللا 

سبحانه وتعاىل للبيئة.

اِس ِبٱۡلَحجِّ  ن ِفى ٱلنَّ ُجوِد (    ) َوأَذِّ ِع ٱلسُّ ڪَّ آِىِٕفيَن َوٱۡلَقآِىِٕميَن َوٱلرُّ ا َوَطهِّۡر َبۡيِتَى لِلطَّ ۡأَنا ِإلِۡبَرٲِهيَم َمَكاَن ٱۡلَبۡيِت أَن الَّ ُتۡشِرۡك ِبى َشۡيـًٴ۬ "َوإِۡذ َبوَّ
َيۡأُتوَك ِرَجاالً۬ َوَعَلٰى ُڪلِّ َضاِمٍر۬ َيۡأِتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق۬ (   )" (سورة الحج)

وهنا أشيد مبنظمة إيكومسلم ومنظمة جلوبال وان 2015 إلصدارمها هذا الدليل، إذ أجده إسهاًما عظيًما وقيًما للمسلمني عرب العصور يف 
تعميق فهم دورنا الفردي واجلماعي يف القرن الواحد والعشرين جتاه البيئة، وباألخص مسألة التغري املناخي.





األربعة األخرى  أركان اإلسالم  وتتبع  اهللا سبحانه وتعاىل.  لإلميان ولوحدانية  إشهاًرا  الشهادة  الشهادة، وتعد  األول يف اإلسالم هو  الركن 
الشهادة، وهي الصالة، والصوم، والزكاة، واحلج وهو آخر ركن من أركان اإلسالم اخلمس.

عندما تقدم على أداء احلج، وهو رحلة العمر، حتًما سيغمرك فيض من املشاعر واألفكار. ملاذا يكون للحج كل هذه األمهية؟ للعديد من الناس 
يعد احلج تتوًجيا لرحلتهم الروحانية، بينما لآلخرين يعد احلج فرصة ألداء فرض أساسي على كل مسلم.

متكنا رحلة احلج من االقتراب أكثر من كياننا املادي واملعنوي والروحي، فمنذ اللحظة اليت تنوي فيها أداء فريضة احلج جيب أن تعكس تصرفاتنا 
صلتنا باهللا عز وجل، وذلك من خالل صلواتنا ومعامالتنا مع اآلخرين ومع الطبيعة. فإذا مل نعِنت بعاملنا، فمن الذي سيعتين به؟ لذا يتعني على 

كل مسلم االعتناء بالبيئة وبالعامل من حوله مبا فيه من حيوانات ونباتات.

ال يوجد وقت أفضل للبدء يف تنفيذ هذه املهمة من وقت اإلقدام على عمل أمجل رحلة روحانية يف حياتك، إذ إهنا متثل فرصة جيدة للتفكري 
والتواصل، وقضاء الوقت يف الصالة والدعوات والتأمل.. الوقت الذي تتحلى فيه بالصرب وتشعر فيه بغريك من احلجاج.. الوقت الذي تتجلى 
فيه عالقتك ليس فقط بأسرتك أو مبكانتك يف اجملتمع بل بالكون أمجع، إذ إننا ال نعد سوى عناصر صغرية جدًّا يف ملكوت اهللا الكبري. على 

الرغم من أننا ال حول وال قوة لنا إال باهللا، إال أن اهللا جعل اإلنسان يف أعلى مرتبة مقارنة بسائر خلقه. 

قد تكون بعيًدا عن بيتك عندما جتول يف رحاب الكعبة الشريفة، لكنك حتًما تكون ضيًفا يف بيت اهللا احلرام، فبيت اهللا أمامك، وال تستطيع 
أن تتحكم يف املشاعر الفياضة واالنشراح الذي يغمر قلبك عندما تكون هبذا القرب من اخلالق سبحانه وتعاىل يف هذه البقعة املقدسة من األرض.

ختيل للحظة وقوفك يف رحاب الكعبة الشريفة والسماء الشاسعة من فوقك، واألراضي الرخامية الباردة من حتتك، وأنت مع إخوة وأخوات مل 
تلتق هبم من قبل؛ تقفون مجيًعا مًعا هبدف واحد فقط هو عبادة اهللا وطلب مغفرته ورمحته.. تقفون مجيًعا سواسية بال أي متييز بني غين وفقري 
أو بني رئيس ومرءوس، تقفون مجيًعا يف تواضع وخشوع لوجه اهللا الكرمي. فالبشر مجيًعا سواء عند اهللا ال يهم لون البشرة، أو العرق أو اجلنس، 

أو املكانة االجتماعية للمرء، فالشيء الوحيد املشترك بينك وبني باقي احلجاج هو حب اهللا، والرحلة الروحانية يف سبيله.

مقدمة ٤



ها حنن هنا.. نقف مًعا أمة واحدة، يستطيع كل فرد منا أن حياول أن يغري من سلوكياته ولو بشكل طفيف. وعلى الرغم أن مثل هذا التغيري قد 
ال يبدو مؤثًرا ألول وهلة، إال أنه سُيحدث تغيًريا ملموًسا مع جتمع مثل هذه اجلهود الفردية. على سبيل املثال، يف عام ۲۰۱۰ خلف احلجاج 
البالغ عددهم حوايل مليوين حاج ما يقرب من مائة مليون زجاجة بالستيك يف مواقع احلج. ختيل الفرق يف حالة وعي هذا العدد اهلائل من 
احلجاج بقدرته على املسامهة يف احلد من التغري املناخي، واحلفاظ على البيئة من خالل اجملهودات الفردية.  هلذا، تستطيع أنت كفرد أن حتدث 

تغيًريا، بل جيب أن تعلم أن هذا يعد من واجبك كمسلم.

يقدم هذا الدليل تعليمات بسيطة عن كيفية أداء حج أكثر اخضراًرا، وعن كيفية حتسني رحلة احلج إذا ما مت مراعاة البيئة من حولك، وعن 
القرارات البسيطة اليت يكون هلا أثر إجيايب على بصمتك الكربونية يف حالة اختاذها.

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الشريف: "إن الدنيا خضرة حلوة واهللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون".
يشرح هذا الدليل املوجز قيم ومبادئ اإلسالم للمحافظة على البيئة قبل رحلة احلج ويف أثنائها وبعدها. ميكنك هذا الدليل كحاج (حمرم)، 

وبصفتك "خليفة اهللا يف األرض" من االستعداد ألداء "حج وعمرة خضراء"، وذلك من خالل:

-   مطالبتك بشراء منتجات وخدمات صديقة للبيئة.
-   تشجيعك على احلد من املخلفات، ومن االستهالك.

-   تقدمي النصائح لك إلتباع أمناط حياة صديقة للبيئة بعد رحلة احلج.

حيتم واجب اخلالفة على كل مسلم أن حيافظ على كوكب األرض، وعلى النظام البيئي فيه، فعلينا التصرف سريًعا للحد من األضرار اليت تلحق 
بالبيئة نتيجة تصرفاتنا، كما يتحتم علينا حفظ العامل ألوالدنا وأحفادنا واألجيال القادمة. وكذلك ميثل احلج أفضل فرصة للتفاعل فيما بني اخلالق 

واملخلوق.

احلج رحلة سنوية إىل مكة املكرمة يف اململكة العربية السعودية، وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم، وفرض ديين يتعني على كل من يستطيع 
أن يؤديه مرة واحدة على األقل يف العمر. ومواعيد احلج تبدأ من ۸ إىل ۱۲ ذي احلجة، وهو الشهر الثاين عشر واألخري يف التقومي 



اهلجري. أما العمرة فهي رحلة مصغرة من احلج، وميكن أداؤها يف أي وقت آخر طوال السنة. ومناسك احلج هي كالتايل:

۱    الطواف حول الكعبة. 
۲    السعي بني الصفا واملروة سبع مرات. 

۳    البقاء ىف مىن، واملبيت هبا.  
٤    الوقوف يف عرفة. 
٥    البقاء يف املزدلفة. 
٦    رمي اجلمارات. 

۷    حلق الشعر أو تقصريه. 
۸    التضحية واهلدي.

يعد احلج (والعمرة) رحلة روحية، وفرصة عظيمة لالبتعاد عن "الثقافة املادية" وخملفاهتا. فهو الوقت املثايل لتطبيق عملًيا تعاليم اإلسالم املعنية 
باحملافظة على كوكب األرض وسائر خلقه عليها. ومن خالل مسامهتك كحاج قد يصبح احلج مثاًال ألفضل املمارسات البيئية.

حيدد هذا الدليل خطوات بسيطة ميكنك كحاج اتباعها للحد من التأثري السليب يف البيئة يف أثناء تأدية احلج، كما يعرفك باألساليب اليت متكنك 
من خفض بصمتك الكربونية.





ۡنُهُم  ا لَُّهم ۚ مِّ ِب َلَكاَن َخۡيًر۬ ـٰ اِس َتۡأُمُروَن ِبٱۡلَمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنڪَِر َوُتۡؤِمُنوَن ِبٱهللَِّ ۗ َوَلۡو َءاَمَن أَۡهُل ٱۡلڪَِت ٍة أُۡخِرَجۡت لِلنَّ "ُكنُتۡم َخۡيَر أُمَّ
ِسقُوَن " (۱۱۰)  سورة آل عمران ـٰ ٱۡلُمۡؤِمُنوَن َوأَۡڪَثُرُهُم ٱۡلَف

يعرض هذا اجلزء األساس العقائدي ملوقفك كمسلم جتاه البيئة واحملافظة عليها، ونركز هنا على املبادئ التالية:
ا -    اخلضوع هللا. 

ب -   اخلالفة على األرض. 
ج -   منهج متوازن للحياة. 

د -    احلياة على األرض فانية. 
ه -  املسئولية عن تصرفاتنا. 

حتثنا التعاليم الدينية بصفتنا خلفاء اهللا يف األرض على االعتناء بكوكب األرض وسائر خلقه عليها؛ ألن مجيعها جزء من ملكوته. فالعديد من 
املبادئ والقيم اإلسالمية ال تكتفي بالتشجيع على ذلك فحسب، بل تأمرنا به.

ا -  الخضوع هللا 

اهللا سبحانه وتعاىل مالك كل شيء؛ إذ خلق األرض وما عليها من بشر وسائر املخلوقات.

َن  َوٓابُّ َوَڪِثيٌر۬ مِّ َجُر َوٱلدَّ ۡمُس َوٱۡلَقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱۡلِجَباُل َوٱلشَّ َوٲِت َوَمن ِفى ٱۡألَۡرِض َوٱلشَّ ـٰ َم َ َيۡسُجُد َلُه ۥ َمن ِفى ٱلسَّ " أََلۡم َتَر أَنَّ ٱهللَّ
َ َيۡفَعُل َما َيَشآُء " (۱۸)  سورة الحج ۡكِرمٍ ۚ إِنَّ ٱهللَّ ُ َفَما َلُه ۥ ِمن مُّ ٱلنَّاسِ ۖ َوَكِثيٌر َحقَّ َعَلۡيِه ٱۡلَعَذابُ ۗ َوَمن ُيِہِن ٱهللَّ

يسجد سائر اخللق هللا عز وجل؛ لذا جيب على كل املسلم احترام سائر خلق اهللا، كما جيب على كل مسلم محاية خلق اهللا وبيئته ومنظومته 
البيئية.

 
ِہۡم ُيۡحَشُروَن "  ِب ِمن َشۡىءٍ۬ ۚ ُثمَّ إَِلٰى َربِّ ـٰ ۡطَنا ِفى ٱۡلِكَت ا َفرَّ ٓ أَُمٌم أَۡمَثالُُكم ۚ مَّ ٕٓىٍِر۬ َيِطيُر ِبَجَناَحۡيِه إِالَّ ـٰ ٍة۬ ِفى ٱۡألَۡرِض َوَال َط " َوَما ِمن َدٓابَّ

(۳۸)  سورة األنعام

قيم ومبادئ اإلسالم: المحافظة على البيئة ٥



ب -   الخالفة على األرض.
 

ٕٓىَِف ٱۡألَۡرِض َوَرَفَع َبۡعَضُكۡم َفۡوَق  ـٰ أن حتيا حياة صاحلة يرتبط ارتباًطا وثيًقا باحترام الفرد للعامل الذي ائتمننا اهللا عليه "َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَلڪُۡم َخَل
ِحيُمۢ (۱٦٥)"  سورة األنعام ُه ۥ َلَغفُوٌر۬ رَّ ٍت۬ لَِّيۡبلَُوُكۡم ِفى َمآ َءاَتٰىُكمۡ ۗ إِنَّ َربََّك َسِريُع ٱۡلِعَقاِب َوإِنَّ ـٰ َبۡعٍض۬ َدَرَج

لذا، حيثنا اهللا سبحانه وتعاىل على االعتناء هبذا العامل بصفتنا خلفاءه على األرض.
 

ا َجُهوالً۬  ُه ۥ َكاَن َظلُوًم۬ إِنَّ ُنۖ  ـٰ َيۡحِمۡلَنَہا َوأَۡشَفۡقَن ِمۡنَہا َوَحَمَلَها ٱۡإلِنَس َفأََبۡيَن أَن  َوٲِت َوٱۡألَۡرِض َوٱۡلِجَباِل  ـٰ َم ا َعَرۡضَنا ٱۡألََماَنَة َعَلى ٱلسَّ "إِنَّ
(۷۲)"  سورة األحزاب

تقبل اإلنسان هلذه األمانة يشمل املسئولية جتاه البيئة،

"وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حجمد ونقدس لك 
قال إني أعلم ما ال تعلمون (۳۰)"  سورة البقرة

ج -   منهج متوازن للحياة

خلق اهللا الكون مبيزان حساس، ولكن تصرفات اإلنسان أدت إىل إحداث خلل هبذا امليزان احلساس والعظيم بني البشر والطبيعة.

فقد منح اهللا لكل من خالئقه وظائف خاصة بكل منها طبًقا ملعايري دقيقة وضعها اخلالق العظيم. ولسائر خلقه- مثلنا حنن البشر- جمتمعاته 
اليت جيب مراعاهتا.

َمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱۡلِميَزاَن (۷) أَالَّ َتۡطَغۡوْا ِفى ٱۡلِميَزاِن (۸) َوأَِقيُموْا ٱۡلَوۡزَن ِبٱۡلِقۡسِط َوَال ُتۡخِسُروْا ٱۡلِميَزاَن (۹)"  سورة الرحمن "َوٱلسَّ

بل جيب علينا بذل أقصى جهد للحفاظ على هذا امليزان قدر املستطاع.



د -   الحياة على األرض فانية

جيب أن نتذكر دائًما أن حياتنا وجتربتنا على هذا الكوكب ما هي إال رحلة مؤقتة، وأننا نعيش مرحلة انتقالية حنو اآلخرة، وهذه املرحلة االنتقالية 
إمنا هي أمانة يتم ابتالؤنا فيها بصفتنا حراًسا هلذه األمانة. سخر اهللا كل شيء لإلنسان، وهذه نعمة اهللا علينا.

لذا، جيب علينا حتقيق االستغالل األمثل لوقتنا على هذه الكرة األرضية؛ إذ تضاف كافة األعمال الصاحلة إىل ميزان حسناتنا يف يوم احلساب. 
فاألعمال الصاحلة يف سبيل احملافظة على البيئة وحفظ أمانة اهللا تقربنا من اخلالق عز وعال.

ه -   المسئولية عن تصرفاتنا

يذكرنا اإلسالم أننا وحدنا مسئولون عن تصرفاتنا، وأن نياتنا من هذه التصرفات أمر يف غاية األمهية. وقد وقعت الكوارث البيئية والتغري املناخي 
نتيجة تصرفات اإلنسان؛ لذا كلنا مسئولون عن هذه الكوارث اليت نواجها.

َ َال  ُ إَِلۡيكَ ۖ َوَال َتۡبِغ ٱۡلَفَساَد ِفى ٱۡألَۡرِض ۖ إِنَّ ٱهللَّ ۡنَيا ۖ َوأَۡحِسن َڪَمآ أَۡحَسَن ٱهللَّ اَر ٱۡألَِخَرةَ ۖ َوَال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن ٱلدُّ ُ ٱلدَّ "َوٱۡبَتِغ ِفيَمآ َءاَتٰىَك ٱهللَّ
ُيِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِديَن (۷۷)"  سورة القصص

وتفسري كلمة "فساد" هو تبذير اإلنسان ونزعته املادية، مما يترتب عليه إحداث التلوث واملخلفات.
يذكرك هذا الدليل بواجباتك جتاه البيئة يف أثناء رحلة احلج ابتغاء مرضاة اهللا.





نعرض يف هذا اجلزء بعض األساليب البسيطة اليت ميكن من خالهلا اإلعداد ألداء حج أخضر. يتعني عليك من اللحظة اليت نويت فيها أداء 
احلج أن هتيئ نفسك ماديًّا ومعنويًّا. احلج جتربة شخصية جدًّا؛ إذ إنه يعد صحوة روحانية للفرد على الرغم من أدائه وسط املاليني من الناس 
من خمتلف طوائف احلياة الذين مل تلتق هبم من قبل. وبقدر ما ُيحدث احلج صحوة روحانية بداخلك، فإنك حتتاج إىل إحداث صحوة بيئية 

من حولك، فيجب أن تعكس تصرفاتك كل ذلك من خالل اتباع بعض اخلطوات البسيطة املوضحة فيما يلي:

ا -  اإلعداد اجليد للحج.
ب -  عدم اإلسراف والتحلي بروح املسئولية يف ضوء روح اإلسالم

ج -  شراء املنتجات الصديقة للبيئة.
د -  اختيار شركة سياحة ذات كفاءة.

ه -  عدم إحضار أكياس أو زجاجات بالستيك إىل احلج.
ی -  شراء منتجات التجارة العادلة أو منتجات عضوية.

ا -  اإلعداد الجيد للحج

خصص جزًءا من وقتك اليومي لإلعداد لرحلة احلج؛ إذ إن احلج يؤثر يف كيانك اجلسدي والروحي. ويدعونا القرآن الكرمي إىل االعتناء 
بأنفسنا جيًدا لفهم العالقة بني الروح واجلسد، ومن مث يتحتم علينا التأكد من سالمة اجلسد للوصول إىل سالمة الروح؛ مما يؤدي بدوره إىل 
إعانة العبد على اإلعداد اجليد لرحلة احلج. وابدأ التفكري يف مشكلة التغري املناخي، وكيف تستطيع تقدمي مسامهة بسيطة للحد من التدهور 

البيئي والتغري املناخي.

ب -  عدم اإلسراف والتحلي بروح المسئولية في ضوء روح اإلسالم

ا (۲۷)"  سورة اإلسراء   ُن لَِربِِّهۦ َكفُوًر۬ ـٰ ۡيَط ِطينِ ۖ َوَكاَن ٱلشَّ ـٰ َي ِريَن َكاُنٓوْا إِۡخَوٲَن ٱلشَّ "إِنَّ ٱۡلُمَبذِّ

٦ اإلعداد ألداء "حج أخضر": اتباع األساليب الصديقة للبيئة



ابتعد عن أساليب احلياة االستهالكية، واجته إىل أسلوب حياة معتدلة؛ فإنك تدبر أمورك يف أثناء تأدية احلج بأبسط االحتياجات األساسية فقط، 
رغم عدم استغنائك عن الرفاهيات اليت اعتدهتا عند ممارسة حياتك اليومية. هذا هو الوقت املناسب للتمعن يف رغباتك من جهة، وما حتتاج إليه 

بالفعل من جهة أخرى؛ لتحيا بسالم على هذا الكوكب.

اجلزء التايل يتطرق إىل مسألة السفر، ومن املثري لالهتمام أنه يف ۲۰۱۰ قام اثنان من شباب جنوب إفريقيا برحلتهما من كايب تاون إىل مكة 
املكرمة ألداء فريضة احلج بوسيلة نقل صديقة للبيئة متاًما وهي الدراجة. 

عرب نظيم كارنكروس وامتياز أمحد هارون حوايل ۱۱۰۰۰ كيلو متر خالل حوايل تسعة أشهر.  فإذا كان لديك الوقت مثل نظيم وامتياز، 
فلماذا ال تفكر يف السفر عرب البحر أو بالقطار بدًال من الطريان؛ إذ إن االنبعاثات الكربونبة الناجتة عن الطريان هائلة جدًّا. وإذا سافرت عن 
طريق الطريان، ميكنك التربع ملنظمة أو مشروع بيئي حملي يف مقابل األميال الكربونية اليت خلفتها. ومبجرد قيامك بعمل بسيط مثل زراعة 

شجرة، تساعد على التخلص من هذه األميال الكربونية.
 

ج - شراء المنتجات الصديقة للبيئة

ميكنك استغالل كونك مستهلًكا لصاحل البيئة. لذا تأكد من اختيار منتجات وخدمات صديقة للبيئة، فقرارك هذا منذ نية احلج يعد بداية ممتازة 
للمحافظة على البيئة.

ختيل التأثري الذي قد ُيحدثه املاليني من األشخاص، فمن خالل اختيارك الواعي حلماية البيئة وحماربة التلوث فقط عن طريق شراء منتجات 
صديقة للبيئة تبعث رسالة واضحة يكون هلا أثر عظيم على أسرتك وجمتمعك.

د -  اختيار شركة سياحة ذات كفاءة

مبا أنه يرجع لك اختيار شركة السفر اليت ستسافر من خالهلا، فإنه يتعني عليك طرح األسئلة عليها، والتأكد منها ملعرفة ما تقوم به لصاحل البيئة. 
ومبا أن هناك العديد من شركات السياحة اليت تكرس خدماهتا للحجاج ستحرص على اإلصغاء جيًدا ملا يساورك من قلق بشأن تأثري الطريان 
يف البيئة والبصمة الكربونية اليت تتركها وراءك. كما جيوز لشركات السياحة التنسيق مع الفنادق للتحقق من مدى كون خدماهتا صديقة للبيئة، 

ومن مصادر حصوهلا على الطعام.





في ما يلي بعض النقاط التي يجب أخذها في االعتبار عند اختيارك لشركة السياحة:

       ما سياستها البيئية؟
      هل تقدم التعويض عن االنبعاثات الكربونبة الناجتة عن الطريان؟

      هل تتبع الفنادق نظام تقدمي املنتجات الصديقة للبيئة؟
      هل أنشطتها مسجلة، على سبيل املثال هل هي حاصلة على البطاقة البيئية أو على أية جوائز بيئية؟

      هل تقدم أية مشروعات لصاحل اجملتمع احمللي؟
 

ه -  ال تحضر معك أكياس أو زجاجات بالستيك إلى الحج

األكياس والزجاجات البالستيك ضارة جدًّا لكوكب األرض؛ لذا جيب عليك إجياد بدائل هلا مثل األكياس املصنعة من القماش أو الورق، 
والزجاجات اليت يتم إعادة تصنيعها؛ إذ أن مادة البالستيك ال تتحلل، ويؤدي الضوء إىل تفتيتها إىل جزيئات تلوث التربة واملاء، كما أهنا 

باهظة الثمن، والتخلص منها أمر صعب.

مت ترك حوايل ۱۰۰ مليون زجاجة بالستيك يف مواقع احلج يف ۲۰۱۰، بينما كان من املمكن جتنب هذه املسألة بسهولة. إًذ ميكن لتصرفاتنا 
البسيطة إحداث فروق كبرية وإجيابية يف احلج.

 

ی - شراء منتجات التجارة العادلة أو المنتجات العضوية

ُه ۥ َال ُيِحبُّ ٱۡلُمۡسِرِفيَن (۳۱)" سورة االعراف يقول اهللا تعاىل يف سورة األعراف: "َوُڪلُوْا َوٱۡشَرُبوْا َوَال ُتۡسِرفُٓواْ ۚ إِنَّ

حيذر اهللا املسلمني من اإلسراف يف الطعام، الذي أنعم اهللا علينا به، ومن صفة الشراهة؛ فقد حدد اإلسالم العالقة بني املؤمن والطعام؛ إذ إنه 
مل يترك شيًئا إال تناوله بدًء من اآلداب وحىت الفضائل الروحية.



َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ُڪلُوْا  ٓأَيُّ ـٰ فقد أكد اإلسالم على أمهية األكل الصحي، والغذاء املتوازن. وُيستنبط ذلك من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: "َي
اهُ َتۡعُبُدوَن" (۱۷۲) سورة البقرة  ِ إِن ُڪنُتۡم إِيَّ ُكۡم َوٱۡشُكُروْا هلِلَّ ـٰ ِت َما َرَزۡقَن ـٰ َب ِمن َطيِّ

كما ُروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:
 "املعدة حوض البدن والعروق إليها واردة فإذا صحت املعدة صدرت العروق بالصحة وإذا سقمت املعدة صدرت العروق بالسقم".

فعند شراء الطعام، اختر املنتجات العضوية اليت يتم زراعتها باستخدام أساليب بيئية سليمة، فاملنتجات العضوية خالية من املبيدات احلشرية، 
واألمسدة الكيماوية؛ كما أهنا ال حتتوي على اخلاليا املعدلة وراثًيا، وال يستخدم يف زراعتها اإلشعاعات الضارة، أو املذيبات الصناعية، أو 

املواد الكيماوية؛ مما جيعل شراء املنتجات العضوية خياًرا أقرب إىل الطبيعة وأكثر صحة.

كما ميكنك اختيار منتجات التجارة العادلة اليت تضمن حتقيق قدر أكرب من املساواة بني املنتجني، فمنتجات التجارة العادلة تتيح للمنتجني يف 
الدول النامية شروًطا أفضل للتجارة؛ مما يساعد على استدامتها، فالتجارة العادلة متكن املنتجني من دفع سعر عادل، كما حتقق هلم مستويات 

معيشية وبيئية أفضل.





يقدم هذا اجلزء النصائح عن كيفية احلد من بصمتك الكربونية يف أثناء احلج، واالستمرار يف ذلك حىت بعد احلج. عرضنا يف اجلزء السابق كيف 
ميكنك كمستهلك عمل االختيارات الصحيحة اليت يكون هلا أثر إجيايب على البيئة. وبصمتك الكربونية هي قياس ألثر أنشطتك على البيئة، 
وباألخص على التغري املناخي، فهي وثيقة الصلة حبجم االنبعاثات (ثاين أوكسيد الكربون) اليت ختلفها يف مسار حياتك اليومي نتيجة حرق الوقود 
من املواد البترولية لتوليد الكهرباء والتدفئة واملواصالت.. إخل. ويتم احتساب البصمة الكربونية على أساس وحدات من األطنان أو الكيلو مترات 

املعادلة لكمية االنبعاثات من ثاين أوكسيد الكربون.

الطاقة  مثل  املباشرة  وغري  سيارتك،  قيادة  مثل  املباشرة  تصرفاتك  أي  املباشرة،  الكربونية  بصمتك  جزءين:  من  الكربونية  البصمة  وتتكون 
املستخدمة لشحن وتوصيل املنتجات إىل منزلك.

قال العامل املسلم ابن كثري: "المؤمنون قوم حرَّم عليهم القرآن االنغماس فى الذات الدنيوية. إنه يُحول بينهم وبين ما يفسد حياتهم. وإن 
المؤمن السجين فى هذه الدنيا يحاول أن يحرر نفسه من أغاللها وقيودها دون أن يثق بشيء فيها حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، وهو يعلم 

تماًما أنه محاسب على سمعه وبصره وكل أفعاله". 

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ  ۡنَيا (۳۸) َفإِنَّ ٱۡلَجِحيَم ِهَى ٱۡلَمۡأَوٰى (۳۹) َوأَمَّ ا َمن َطَغٰى (۳۷) َوَءاَثَر ٱۡلَحَيٰوَة ٱلدُّ وقال اهللا تعايل: "َفأَمَّ
َة ِهَى ٱۡلَمۡأَوٰى (٤۱)" سورة النازعات ۡفَس َعِن ٱۡلَهَوٰى (٤۰) َفإِنَّ ٱۡلَجنَّ َوَنَهى ٱلنَّ

حنتاج يف حياتنا إىل التخلص من رغباتنا املادية وعدم السماح لثقافة االستهالك باختراق كل مستويات اجملتمع. ومينحنا احلج فرصة للتأمل يف 
تصرفاتنا، وللسيطرة على رغباتنا الدائمة يف إرضاء النفس .

يسافر املاليني من املسلمني إىل مكة املكرمة كل سنة لقضاء رحلة احلج، مع وجود هذه األعداد الغفرية ألداء مناسك احلج من املتوقع أن يكون 
هناك كميات أكرب من القمامة واملخلفات؛ مما يزيد من البصمة الكربونية. ولكن بينما وأنت مقبل على هذه الرحلة ميكنك اختاذ خطوات بسيطة 

للحد من بصمتك الكربونية يف أثناء احلج ، وبذلك تؤدي واجبك يف احلفاظ على البيئة ، وجتعل احلج حدًثا أكثر اخضراًرا.

البساطة في العيش على كوكب األرض: 
خفض بصمتك الكربونية في أثناء الحج، وعش حياة خضراء حتى بعد الحج

۷





تذكر أنك قدوة، ولتكون أسوة حسنة للحجاج هناك بعض األنشطة اليت جيب عليك القيام هبا يف اجملاالت التالية:

ا -   استهالك الكهرباء.
ب -  الطعام والشراب.

ج -  السفر.
د -   تقدمي النصائح.

ا - استهالك الكهرباء

ينبغي عليك كمسلم أن تبدأ مبنزلك، لذا حاول القيام مبا يلي للحد من استهالك الكهرباء:

أطفئ األنوار.  
تذكر خفض االستهالك، وإعادة االستخدام والتدوير.  

اعمل على زيادة املساحات اخلضراء- قم بزراعة األشجار.  
اشتر ملبات أو أجهزة موفرة للكهرباء.  

احفظ مياه األمطار- على سبيل املثال الستخدامها يف حديقتك.  
أصلح ما ميكن إصالحه بدًال من شراء بنود جديدة؛ لتجنب زيادة كميات القمامة.  

اشتر املنتجات املعبأة بأقل حجم من مواد التعبئة، أو املصنعة من مواد قابلة للتحلل مثل العلب البالستيك القابلة للتحلل.  
استخدم وسائل الطاقة املتجددة مثل الطاقة املولدة من الشمس واهلواء وغريمها من املصادر الطبيعية.  

اشتر املنتجات ذات البصمة الكربونبة املخفضة، واملنتجات احمللية.  
           قم باختيار املنتجات الصديقة للبيئة يف كل يوم.

 ٤۱ حوايل  العادية  املالبس  غساالت  تستهلك 
موديالت  بينما  غسلة،  لكل  املاء  من  جالوًنا 
تستهلك  العالية  الكفاءة  ذات  األجدد  الغساالت 

أقل من ۲۸ جالوًنا فقط.

 تعد اللمبات املوفرة بديًال موفًرا للمبات العادية. على الرغم أن اللمبات املوفرة تعطي نفس كمية
 اإلضاءة إال أهنا تستخدم ثلث كمية الكهرباء، وتظل تعمل ملدة عشرة أضعاف اللمبات العادية.



تذكر أنك قدوة، ولتكون أسوة حسنة للحجاج هناك بعض األنشطة اليت جيب عليك القيام هبا يف اجملاالت التالية:

ا -   استهالك الكهرباء.
ب -  الطعام والشراب.

ج -  السفر.
د -   تقدمي النصائح.

ا - استهالك الكهرباء

ينبغي عليك كمسلم أن تبدأ مبنزلك، لذا حاول القيام مبا يلي للحد من استهالك الكهرباء:

أطفئ األنوار.  
تذكر خفض االستهالك، وإعادة االستخدام والتدوير.  

اعمل على زيادة املساحات اخلضراء- قم بزراعة األشجار.  
اشتر ملبات أو أجهزة موفرة للكهرباء.  

احفظ مياه األمطار- على سبيل املثال الستخدامها يف حديقتك.  
أصلح ما ميكن إصالحه بدًال من شراء بنود جديدة؛ لتجنب زيادة كميات القمامة.  

اشتر املنتجات املعبأة بأقل حجم من مواد التعبئة، أو املصنعة من مواد قابلة للتحلل مثل العلب البالستيك القابلة للتحلل.  
استخدم وسائل الطاقة املتجددة مثل الطاقة املولدة من الشمس واهلواء وغريمها من املصادر الطبيعية.  

اشتر املنتجات ذات البصمة الكربونبة املخفضة، واملنتجات احمللية.  
           قم باختيار املنتجات الصديقة للبيئة يف كل يوم.



ب - الطعام والشراب

ُه ۥ َال ُيِحبُّ ٱۡلُمۡسِرِفيَن (۳۱)"  سورة األعراف "َوُڪلُوْا َوٱۡشَرُبوْا َوَال ُتۡسِرفُٓواْ ۚ إِنَّ
 

يعلمنا القرآن الكرمي أن نأكل بأسلوب صحي، وعدم املبالغة يف األكل؛ فاملغاالة فيه عادة سيئة للغاية، وتؤدي إىل مشاكل صحية عديدة.

ُكْل واشرب بنظام، مع االلتزام بآداب األكل (اشتر املنتجات العضوية، ومنتجات التجارة العادلة).  
ُحدَّ من استخدام املاء.  

ختلص من قمامتك وقمامة غريك.  
قم بإعادة التدوير عند األماكن.  

حاول أن تقلل من كمية اللحوم؛ ألن تربية املواشي حتتاج إىل طاقة أكرب من زراعة النباتات.  
اشتر الفواكه واخلضراوات املزروعة حمليًّا، ومن األفضل أن تقوم بزراعتها بنفسك.  

استخدم السماد الطبيعي؛ ألن خملفات الطعام هي ثاين أكرب عنصر يف املخلفات.  

ج - السفر

ا َوُسُبالً۬ لََّعلَّڪُۡم َتۡہَتُدوَن (۱٥)" (سورة النحل) ًر۬ ـٰ قال تعايل: " َوأَۡلَقٰى ِفى ٱۡألَۡرِض َرَوٲِسَى أَن َتِميَد ِبڪُۡم َوأَۡنَہ

فكر يف أداء فريضة احلج مرة واحدة فقط، فهو فرض ينبغي علينا أداؤه مرة واحدة يف العمر؛ فالنيب صلى اهللا عليه وسلم حج مرة واحدة 
فقط. فبدًال من أداء احلج مرة أخرى، ميكنك استخدام األموال اليت ستنفقها يف سبيل ذلك يف مساعدة مسلمني آخرين يف أداء فريضة احلج، 

أو يف مساعدة الفقراء حول العامل. تذكر أن كل رحلة من رحالت احلج سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة حترم شخًصا آخر من أداء 
فريضة احلج للمرة األوىل.



ب - الطعام والشراب

ُه ۥ َال ُيِحبُّ ٱۡلُمۡسِرِفيَن (۳۱)"  سورة األعراف "َوُڪلُوْا َوٱۡشَرُبوْا َوَال ُتۡسِرفُٓواْ ۚ إِنَّ
 

يعلمنا القرآن الكرمي أن نأكل بأسلوب صحي، وعدم املبالغة يف األكل؛ فاملغاالة فيه عادة سيئة للغاية، وتؤدي إىل مشاكل صحية عديدة.

ُكْل واشرب بنظام، مع االلتزام بآداب األكل (اشتر املنتجات العضوية، ومنتجات التجارة العادلة).  
ُحدَّ من استخدام املاء.  

ختلص من قمامتك وقمامة غريك.  
قم بإعادة التدوير عند األماكن.  

حاول أن تقلل من كمية اللحوم؛ ألن تربية املواشي حتتاج إىل طاقة أكرب من زراعة النباتات.  
اشتر الفواكه واخلضراوات املزروعة حمليًّا، ومن األفضل أن تقوم بزراعتها بنفسك.  

استخدم السماد الطبيعي؛ ألن خملفات الطعام هي ثاين أكرب عنصر يف املخلفات.  

ج - السفر

ا َوُسُبالً۬ لََّعلَّڪُۡم َتۡہَتُدوَن (۱٥)" (سورة النحل) ًر۬ ـٰ قال تعايل: " َوأَۡلَقٰى ِفى ٱۡألَۡرِض َرَوٲِسَى أَن َتِميَد ِبڪُۡم َوأَۡنَہ

فكر يف أداء فريضة احلج مرة واحدة فقط، فهو فرض ينبغي علينا أداؤه مرة واحدة يف العمر؛ فالنيب صلى اهللا عليه وسلم حج مرة واحدة 
فقط. فبدًال من أداء احلج مرة أخرى، ميكنك استخدام األموال اليت ستنفقها يف سبيل ذلك يف مساعدة مسلمني آخرين يف أداء فريضة احلج، 

أو يف مساعدة الفقراء حول العامل. تذكر أن كل رحلة من رحالت احلج سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة حترم شخًصا آخر من أداء 
فريضة احلج للمرة األوىل.

فور وصولك إىل األراضي السعودية، ستجد أن أكثر وسائل النقل املستخدمة هي السيارات واحلافالت، لذا نقترح عليك استخدام مترو مكة، 
الزحام  2010، واستخدام مترو مكة سيساهم يف احلد من  العمل يف  بدأ يف  55املقدسة. وهو قطار سريع  املشاعر  باسم مترو  واملعروف 

والتلوث.

 فمترو مكة:
مت تصميمه لنقل ۲.٥ مليون حاج إىل مكة سنويًّا.  

يسمح باالنتقال بني مىن واملزدلفة وعرفات.  
يسمح بقدر أكرب من تبادل الثقافات فيما بني احلجاج من حول العامل.  

أو  القطارات واملترو، واحلافالت  الكربون مثل:  ثاين أوكسيد  أقل نسبة من  ينتج عنها  اليت  املواصالت  باستخدام وسائل  قم  وبصفة عامة، 
السيارات اليت تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، وجتنب استخدام السيارات اليت تعمل بالبنزين.

تذكر أن السفر بالطريان ينتج عنه أكرب بصمة كربونية، وحاول خفض سفرك بالطريان، واختر السفر عن طريق السفن أو القطارات قدر 
اإلمكان. ويف حالة السفر عن طريق الطريان، اختر شركات السياحة اليت تتبع سياسات بيئية فعالة، أو سياسات لتعويض البصمات الكربونية.

د -  تقديم النصائح

كما أشرنا يف هذا الدليل األخضر، أنت خليفة اهللا يف األرض، ومن مث جيب أن تكون مثاًال ُيحتذى به يف كيفية العيش بأسلوب حياة يراعى 
فيها احلد من البصمة الكربونية، وذلك من خالل جتنب املغاالة يف االستهالك. جيب عليك االستمرار يف اتباع العادات اليت تكتسبها يف أثناء 

رحلة احلج عند معاودتك ملتابعة الروتني اليومي وأساليب احلياة العملية.
جيب أن تشجع أسرتك وأصدقاءك على احملافظة على البيئة، وعلى كوكبنا العظيم. لتكن أنت حافًزا على التغيري السريع. ميكنك حتقيق هذا من 

خالل:
رفع الوعي من خالل توزيع دليل احلج األخضر على األسرة واألصدقاء.  

تشجيع املمارسات الصديقة للبيئة يف اجلوامع واجملتمع واحلكومة ومكان العمل.  
دعم إنشاء صندوق لتمويل ختضري املدن والقرى احمللية، ودعم مشروعات البيئة.  





ُه  ٍت۬ لَِّيۡبلَُوُكۡم ِفى َمآ َءاَتٰىُكمۡ ۗ إِنَّ َربََّك َسِريُع ٱۡلِعَقاِب َوإِنَّ ـٰ ٕٓىَِف ٱۡألَۡرِض َوَرَفَع َبۡعَضُكۡم َفۡوَق َبۡعٍض۬ َدَرَج ـٰ "َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَلڪُۡم َخَل
ِحيُمۢ (۱٦٥)"  سورة األنعام  ۥ َلَغفُوٌر۬ رَّ

نقدم يف هذا اجلزء بعض التوصيات الواقعية إىل حكومات العامل اإلسالمي لتشجيعها على القيام ببعض اإلجراءات اليت تساعد على بناء مستقبل 
تكون فيه مجيع رحالت احلج إىل بيت اهللا احلرام رحالت خضراء.

نتمىن لكم حجًّا مربوًرا ومبارًكا ومطهًرا، ومليًئا بالذكريات والتأمالت العظيمة. نتمىن أن جتدوا هذا الدليل مفيًدا ومتضمنا أسلوب السفر ذا 
النهج الذي أوصى به اهللا عز وجل.

جيب أن نتذكر أننا نعيش على هذه الكرة األرضية لفترة قصرية، وأننا إذا استطعنا أن نترك البيئة واملنظومة البيئية يف حالة متوازنة لألجيال القادمة، 
فسنكون قد أدينا واجبنا كخلفاء هللا يف األرض. العديد منا يتجاهل مسامهته الشخصية يف املشكالت اهلامة وامللحة اليوم، بينما يعتمد على غريه 
يف حلها. لقد حان الوقت لتحمل املسئولية جتاه هذه املسائل، باإلضافة إىل مسئوليتنا عن تصرفاتنا الشخصية؛ فقد حان وقت العمل للمحافظة 

على البيئة، والتطرق إىل مشكالت التغري املناخي والتدهور البيئي.

تتمتع احلكومات يف الدول اإلسالمية، وباألخص وزارات احلج حول العامل، بفرصة ريادية عظيمة من خالل تشجيع احلج األخضر. ميكن 
هنا تذكر أهداف الشريعة من محاية مخسة أشياء لتحقيق ازدهار اإلسالم، وهي:

احلياة.  
الدين (العقيدة).  

النسل.  
العقل.   
املال.   

وقد أضاف العلماء اآلن بنًدا سادًسا يستوجب محايته، وهو البيئة؛ فوجود البيئة عنصر أساسي لوجود العناصر اخلمس األخرى.

الخالصة والتوصيات للحكومات والمؤسسات لتوفير حج أخضر ۸



وعلى املسلم تذكر ما يلي:

البيئة من خلق اهللا، وجيب احملافظة عليها.  
مجيع املخلوقات ختضع هللا.  

الطبيعة آية من آيات اهللا، واإلنسان خليفة اهللا على األرض؛ فعليه احملافظة عليها.  
مجيع أشكال احلياة هلا حقوق وعليها واجبات.  

بينما يستطيع الفرد اختاذ خطوات صغرية حنو حتقيق حج أخضر ومستقبل أكثر اخضراًرا، إال أن احلكومات واملؤسسات املعنية تستطيع أن تؤدي 
التوصيات واملقترحات للحكومات واملؤسسات التباع  املناخي. يعرض هذا اجلزء األخري  للتغري  البيئة والتصدي  دوًرا أكرب يف احملافظة على 

ممارسات صديقة للبيئة، وهي كالتايل:
 

الحد من المخلفات:
تفتيتها إىل      الضوء إىل  تتحلل ويؤدي  البالستيك  البالستيك يف مواقع احلج، وذلك ألن مادة  الزجاجات واملخلفات  خفض عدد   -

جزيئات تلوث التربة واملاء، كما أهنا باهظة الثمن، والتخلص منها أمر صعب.
التخلص من األكياس البالستيك باستخدامها يف عمل املسبحات والسجاجيد.   -
وضع احلساسات على صنابري املياه خلفض تدفق املياه وإهدارها يف مرافق احلج.   -

استخدام الطاقة الشمسية
-  يف املخيمات يف مىن لإلنارة وتكييف اهلواء.

يف املسجد احلرام وأنفاقه املكيفة.  -
يف أماكن إقامة احلجاج (الفنادق).  -

السفر
احلد من عوادم وسائل املواصالت العامة عن طريق مد القطار السريع.  -

التشجيع على استخدام وسائل مواصالت أكثر اخضراًرا.  -



 التشجيع
عقد ورش العمل ملناقشة العالقة بني علم البيئة وتعاليم الدين اإلسالمي.  -

رفع التوعية بشأن البيئة والتغري املناخي يف أثناء احلج.  -
تشجيع دراسة احملافظة على البيئة، وأسباب/ آثار التغري املناخي يف املدارس.  -

 المباني والجوامع والمدن الخضراء

ختضري املباين العامة ومؤسسات العقيدة مثل اجلوامع واملدارس.  -
عقد االجتماعات بني اجملتمعات العقائدية والسلطات احمللية للعمل على توفري مدن خضراء.  -

استخدام الطاقة الشمسية لإلنارة وتكييف اهلواء.  -
طباعة القرآن على أوراق مصنعة من أشجار الغابات املستدامة.   -

قد ال تكون هذه التوصيات سهلة، وقد تستغرق بعض الوقت لتنفيذها؛ لكن جيب إتباعها إذا أردنا أن حنقق تقدًما حقيقيًّا يف معاجلة 
املشكالت البيئية والتغري املناخي. ومن هنا حنث حكومات العامل اإلسالمي على العمل اجلاد والتارخيي ملعاجلة األزمة احلقيقية اليت يواجهها 

العامل اليوم، وحنن دائًما على استعداد لتقدمي العون ملن يرغب يف حتقيق التغري حنو األفضل.

ٰى ُيَغيُِّروْا َما ِبأَنفُِسِہمۡ ۗ (۱۱)" سورة الرعد َ َال ُيَغيُِّر َما ِبَقۡوٍم َحتَّ يقول اهللا تعاىل: "إِنَّ ٱهللَّ
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