العيد والفقراء
أحب ا
أوًل أن أهنئ أخوتً المسلمٌن بعٌد األضحى المبارك ,الذي ٌتذكرون فٌه كٌف كان أبونا
ا
طاعة ألمره ,إذ كانت محبته
إبراهٌم  -أبو اآلباء واألنبٌاء -مستعدا ا أن ٌقدم ابنه ضحٌة للرب
هلل أقوى عنده من محبته ًلبنه فلذة كبده .ومعط اٌا لكل األجٌال أمثولة عجٌبة وقدوة ًل مثٌل
لها فً التضحٌة وفً طاعة هللا .إنه درس عمٌق لنا لٌتنا نتمثل به فً
العطاء والتضحٌة والبذل...

وإن كنا لسنا فً مجال الظروف التً نتمثل فٌها بأبٌنا إبراهٌم ,فعلى األقل علٌنا أن نفعل ما
نستطٌعه فً مجال التضحٌة ونبذل أفضل ما لدٌنا فً ذكرى ما فعله أبونا إبراهٌم...
وكمثال لذلك نضحً بجزء من متعتنا ومن مالنا ,ألجل أخوتنا الفقراء ,الذٌن من حقهم أن
ضا بالعٌد كما ٌفرح به باقً الناس ..ولو بنسبة أقل...
ٌفرحوا هم أٌ ا
أٌضا ,فٌشعرون عمل اٌا أنهم فً ٌوم عٌد .وًل
نشركهم فً بهجة العٌد وفً متعته ,وفً طعامه ا
نتركهم ٌقارنون بٌن بؤسهم وثراء غٌرهم ,حتى ًل ٌطغى علٌهم إحساس باإلحباط وبالحزن
فً مناسبة سعٌدة!
وإشفاقنا علٌهم فً ٌوم العٌد ,سٌجعلنا نتابع هذا اإلشفاق باستمرار ,وبطرٌقة عملٌة تخفف
من ضٌقاتهم...

المعدمٌن ..وكل
وحٌنما أذكر الفقراء ,إنما اذكر معهم المحتاجٌن والمعوزٌن .وأكثر من الكلَ :
هذه األسماء األربعة تحتاج إلى رعاٌة وعناٌة ,وإلى قلب عطوف وٌ ٍد سخٌة.
فالفقراء هم الذٌن ٌعٌشون فً مستوى مالً واجتماعً أقل من العادي ,ومع ذلك هم ٌكفون
أنفسهم بالقلٌل الذي عندهم ,فً فاقة ولكن فً اكتفاء ,وٌدبرون أنفسهم فً ضٌق وفً ضغط
على مصروفاتهم...
أما المحتاجون فهم فقراء وًل ٌجدون الكفاٌة مطل اقا ,وهم فً عوز إلى ضرورٌات الحٌاة .إما
بصفة عامة فً كل أٌامهم ,أو فً ظروف خاصة.

محتاجا فً حالة زواج ابنته ,أو فً
فمهما اكتفى الواحد منهم بإٌراده الضعٌف ,فإنه ٌصبح
ا
حالة مرضه أو مرض أحد من أسرته ,أو فً دفع المصروفات الدراسٌة لواحد من أبنائه...
محتاجا أ اٌا كان راتبه الشهري .وهنا ٌضطر إلى
وما أشبه من الحاًلت التً ٌصبح فٌها
ا
اًلستدانة .وًل ٌستطٌع أن ٌسدد ما علٌه .وٌأتً الوقت الذي ٌرفض فٌه أي إنسان أن ٌقرضه.
وقد ٌضطر إلى كتابة شٌكات علٌه بدون أي رصٌد ,أو ٌكتب إٌصاًلت أمانة .وما ٌنتظره فً
ذلك من مشكالت...

فقرا على فقر ,وعوز على عوز!
ما حال مثل هؤًلء فً ٌوم العٌد .وحاجٌات العٌد تزٌدهم ا
فإما ًل ٌحتفلون بالعٌد ,أو ٌستدٌنون فً خزي .وإما أن ٌشفق علٌهم األغنٌاء بطرٌقة ما!...
أما المعدمون فهم الذٌن ًل إٌراد لهم على اإلطالق .وقد ٌدخل فً نطاق هؤًلء :من شردتهم
ا
وثقال على أسراتهم الفقٌرة...
البطالة بال عمل ,وصاروا عالة على غٌرهم
أٌضا فً أٌام العٌد؟! أتصٌر أٌام بؤس لهم أكثر من غٌرها؟! هل ٌنتهً بهم
فماذا ٌفعل هؤًلء ا
األمر إلى موائد الرحمن؟! ثم ألٌسوا هم فً حاجة إلى هذه الموائد كل أٌام حٌاتهم ؟!
هناك نوعان آخران من عائالت المحتاجٌن :إحداهما األُسر المستورة ,التً تحٌا فً فقر,
ولكنها تخجل من أن تعلن عن فقرها ,وًل تحب أن ٌعرف شٌ ائا عن عوزها ...مفضلة أن
ٌمر علٌها العٌد دون أن تعلن حاجتها فٌه ,وهللا ٌعلم كٌف
تحتمل العوز فً صمت ...هذه ّ
تقضٌه!
* والنوع الثانً من األسرات المحتاجة ,هً األسر التً ًل تستطٌع اإلنفاق على أبنائها
الصغار ,فتطلقهم مشردٌن فً الطرقات ,وهم الذٌن ُتطلق علٌهم عبارة (أوًلد الشوارع) .وقد
اهتمت الصحافة بالنشر عنهم فً هذه األٌام ,وقالت أن عددهم قد ٌصل أحٌانا إلى ملٌونٌن!
أٌضا فً ٌوم العٌد ,كما فً باقً األٌام؟ هل ٌضطرون إلى التسول ,أم إلى
ما مصٌر هؤًلء ا
الجرٌمة؟ أم تستخدمهم بعض العصابات؟!

هناك طائفة أخرى من الفقراء هً (أبناء وبنات المالجئ) .وهؤًلء هم أسعد ا
حاًل عن غٌرهم,
إذ توجد جمعٌات خٌرٌة تهتم بهم ,كما تشرف على رعاٌتهم وزارة الخدمة اًلجتماعٌة
ضا...
أٌ ا
ولكنهم فً ٌوم العٌد ٌحتاجون إلى عناٌة من نوع آخر .فهم ٌحتاجون إلى الحنان والحب,
وإلى الجو العائلً ,وشعورهم باحترامهم ألنفسهم واحترام اآلخرٌن لهم .وٌحتاجون إلى أن
تتنوع مالبسهم .فال ٌكون لهم جمٌ اعا زى واحد ٌمٌزهم ,حتى ٌقول البعض عنهم "هؤًلء هم
أوًلد الملجأ"! مما ٌؤثر على نفسٌتهم وبخاصة الكبار منهم..
أٌضا إلى هداٌا فً ٌوم العٌد ,حتى ٌتمٌز عندهم على باقً األٌام...
وٌحتاجون ا

طائفة من نوع آخر تحتاج إلى عناٌة فً األعٌاد ,وهى طائفة المعوقٌن وأصحاب العاهات,
وبخاصة من هم من المعوقٌن عقل اٌا...
وتوجد حال اٌا هٌئات خ ٌّرة تهتم بأمثال هؤًلء وأولئك .هذا من جهة حٌاتهم بصفة عامة .غٌر
أنهم فً األعٌاد ٌحتاجون فً إلى عناٌة ذات خاص ,ممن تشاء أرٌحٌتهم أن ٌتفرغوا لهؤًلء
فً ٌوم العٌد ,وًل ٌنسوهم باهتمامات عائلٌة...
مصدر المقال :م وقع األنب ا تكال هٌمانو ت.

ٌعوزهم فً ٌوم العٌد أنهم موضع اهتمام الغٌر ,وأن ما ٌقاسونه من إعاقة ,لم تتسبب فً
أٌضا .هم فً حاجة إلى إشباع نفسً...
إعاقة المشرفٌن علٌهم والمحبٌن لهم عن العناٌة بهم ا

إن ٌوم العٌد ٌنبغً أن ٌكون ٌوم فرح للجمٌعً ,ل ٌُغفل فٌه عن أحد ,فٌستوي فً الفرح:
وأٌضا أبناء المالجئ ,وأطفال الشوارع ,وكل المعاقٌن.
الفقٌر والمحتاج والمعوز وال ُمعدم.
ا
كذلك اًلهتمام بالذٌن فً السجون فً زٌارتهم وتقدٌم لهم بعض ما ٌحتاجون إلٌه .وباألكثر
أٌضا بأسراتهم.
اًلهتمام ا
ربما كان السجٌن -قبل سجنه -هو العائل الوحٌد ألسرته .فلما دخل السجن أصبحت األسرة بال
عائل ,وٌلزم لها من ٌتكفل بإعالتها وبرعاٌتها وحماٌتها فً الظروف القاسٌة التً صارت
تعٌشها بعد سجن عائلها...

ففً ٌوم العٌد ًل ٌلٌق أن كل إنسان ٌهتم بذاته فقط ,كٌف ٌتمتع بهذا الٌوم ,دون اًللتفات إلى
غٌره ممن ٌحتاجون.
فإن كان ًل ٌستطٌع أن ٌعتنً بأولئك مباشرة ,فلٌهتم بهم بطرٌق غٌر مباشر بتوسط غٌره فً
القٌام بهذه المهمة...
ولٌجعله هللا عٌداا سعٌدا ا على الكل .فإن هللا ذاته ٌهتم بالجمٌع ,وٌأمرنا أن نقوم بهذا الواجب.
وكل عام وجمٌعكم بخٌر ,ومصر جمٌعها بخٌر.

