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1450 مستفيدا من زكاة الفطر
34 مكتبا ونقطة تحصيل منتشرة في جميع أنحاء الدولة الستقبالها.. صندوق الزكاة:
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أعلنت إدارة صندوق الزكاة 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة األوقــــــاف 
ــة عــن  ــيـ ــــؤون اإلســـامـ ــــشـ والـ
اســتــقــبــال زكـــاة عــيــد الفطر 
املبارك، من خال 34 مكتبا 
ونقطة تحصيل منتشرة في جميع أنحاء الدولة، 
ونقاط التحصيل في املجمعات التجارية، باإلضافة 

إلى العديد من الخدمات اإللكترونية.
وقــبــيــل شــهــر رمـــضـــان تـــم تــدشــن مــاكــيــنــات نــقــاط 
الــبــيــع الــتــابــعــة ملــصــرف قــطــر اإلســـامـــي والــتــي من 
خــالــهــا يــتــم اســـتـــام واســتــقــبــال تــبــرعــات املــزكــن، 
باإلضافة إلى أجهزة الصراف اآللي التابعة ملصرف 
الريان، كما يمكن إجراء عملية الدفع إلكترونيًا من 

خال موقع »حكومي«. 
قــال مــديــر إدارة صــنــدوق الــزكــاة جــاســم بــن محمد 
الــكــبــيــســي إن عــــدد املــســتــفــيــديــن مـــن مـــشـــروع زكـــاة 
الــفــطــر فــي األســبــوع األخــيــر مــن شــهــر رمــضــان بلغ 
الــبــنــد، مضيفًا أن  الــوفــر فــي  1450 شخصا حــســب 
قــســم خــدمــات الــزكــاة قـــام بتنفيذ بــرنــامــج تــوعــوي 
بفريضة الزكاة للمناطق الخارجية، منها التوعية 
املـــدن والــقــرى الخارجية،  الــزكــاة لقاطني  بفريضة 
والذي بدأ من منتصف شهر شعبان، وتنفيذ دورة 

فقه الزكاة السنوية التي تستهدف 
ــة الـــعـــامـــة بـــفـــريـــضـــة الــــزكــــاة  ــيـ تـــوعـ

وأحكامها.

نــظــم املــجــلــس الــوطــنــي للسياحة، األربـــعـــاء املــاضــي، 
جلسة إحــاطــة إعامية، عــن موسم الصيف فــي قطر 
الــفــطــر  أيـــــام عــيــد  فـــي أول  2019، والــــــذي ســيــنــطــلــق 
املبارك، ويستمر حتى 16 أغسطس، بحضور عدد من 
ممثلي شركاء املجلس من مختلف الجهات املنظمة 

للفعاليات واملبادرات.
قال راشــد القريصي، رئيس قطاع التسويق في املجلس الوطني للسياحة، 
إن املجلس يستهدف بالتعاون مع أكثر من 30 شريكا في القطاعن العام 
والخاص، تعزيز مستويات تدفق الزائرين إلى قطر، لتكون وجهة سياحية 
جـــاذبـــة، حــيــث تـــم دمــــج الــفــعــالــيــات الــتــي كـــانـــوا يــقــومــون بــهــا فـــي الــســابــق 
بــشــكــل مــنــفــرد، لــتــكــون تــحــت مــظــلــة واحــــدة وبــشــكــل جــديــد ومــخــتــلــف خــال 
موسم الصيف في قطر، ليتم تسويقها كحزمة واحــدة مميزة يتم تقديمها 

للمستهلك سواء كان في السوق املحلي أو في األسواق الخارجية.
وأوضــح أن الخطوط الجوية القطرية تلعب دورا كبيرا في 
الترويج ملوسم الصيف في قطر، عبر تقديمها لخصومات 
تصل إلــى 25 % على جميع الــرحــات الــقــادمــة إلــى الــدوحــة، 

فضا عن تخفيضات بنسبة 25% على خدمات املها.

ــِهــرت ببنائها الجميل 
ُ
الــتــي اشــت املــســاجــد  ُيــعــد مسجد قرطبة مــن 

ــم بناء  ــدلـــس، وتـ والــتــراثــي والــــذي ُيــمــثــل الــعــهــد اإلســـامـــي فــي األنـ
ـــ )785م( عــلــى يــد األمــويــن بــأمــر مــن األمــيــر  املــســجــد فــي عـــام 169هــ
األموي عبد الرحمن األوسط بعد أن اشترى قسم الكنيسة من الروم 
وأمر بتحويلها وإعــادة بنائها من جديد. يقع مسجد قرطبة على 
قبة صخرية في الجنوب الغربي من مدينة قرطبة الواقعة جنوب 
الــحــالــي مــا يــزيــد على أربعة  الــوقــت  إسبانيا، وتبلغ مساحته فــي 
وعشرين ألف متر مربع. يتصف املسجد باحتوائه على عشرة من 
صفوف األقـــواس وكــل صــف يحتوي على اثني عشر قوسا مرّكزا 

على أعمدة رخامية رائعة املظهر.
يتواجد باملسجد الصحن املسمى بباحة البرتقال أو فناء النازنج 
أمــا املظهر الخارجي  أبـــواب املــســجــد.  على الجهة الشمالية ألحــد 
ه قلعة كبيرة محاطة بــاألســوار، فهو سميك 

ّ
للمسجد فيوحي بأن

الـــجـــدران ومــلــيء بــاألعــمــدة املــصــنــوعــة مــن املــرمــر والـــرخـــام وحجر 
السماقي، أما أرضية الحرم فزينت بالفضة. األسماء 
التي أطلقت على مسجد قرطبة عبر التاريخ جامع 
الحضرة، والذي يعني جامع الخليفة وقد أطلق هذا 

االسم على املسجد أول ما تم بناؤه. 
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أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
الــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــج 
لــــــلــــــصــــــنــــــاعــــــات 
الـــــــــــغـــــــــــذائـــــــــــيـــــــــــة 
»روعـــــــــــــــــــــــة« عــــن 
تصدير أولـــى شحناتها مــن العصائر 
»روعــة«، أمس، إلى سلطنة عمان، وأكد 
رجــل األعــمــال محمد بــن علي الــكــواري 
مدير تطوير األعمال بالشركة »أن بدء 

عمليات التصدير يأتي ضمن سياسة 
الــشــركــة فـــي دخــــول األســـــواق املـــجـــاورة 
كــخــطــة مــبــدئــيــة ومــــن ثـــم الــتــوســع إلــى 
األســواق األخـــرى«. وأضــاف »تــم إرســال 
الــشــحــنــة األولــــى مــن مــنــتــجــات عصائر 
روعة بالتركيز على منتج فروتو شراب 
التوت املشكل الذي حقق نجاحا كبيرا 
خالل السنوات السابقة بالسوق املحلي 
ــواق املـــجـــاورة«.  ــ وبــنــاء عــلــى طــلــب األسـ

وأوضــــــح مــحــمــد الــــكــــواري أنــــه »قــــد تم 
استخدام املمر البحري بني ميناء حمد 
ومــيــنــاء صــحــار الـــذي يمثل املــمــر املهم 

بني دولة قطر وسلطنة عمان«.
ــواري أن  ــكــ وأوضــــــح مــحــمــد بـــن عــلــي الــ
مــصــنــع الــخــلــيــج لــلــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
»قــــــام بــــدراســــة الــــســــوق الـــعـــمـــانـــي ملـــدة 
تفوق السنة وملسنا من خاللها الفرص 
الـــكـــبـــيـــرة بـــمـــا يـــنـــاســـب أصــــنــــاف روعــــة 

والتي تمتاز بالجودة العالية واألسعار 
املناسبة بما يلبي حاجيات املستهلك 
الــعــمــانــي. وخــلــص لــلــقــول بــــأن تــواجــد 
مــنــتــجــات روعـــة بــالــســوق الــعــمــانــي هو 
مــصــدر اعــتــزاز وفــخــر للدولة وللشركة 
ــانـــع الــغــذائــيــة  كـــونـــنـــا مــــن أوائـــــــل املـــصـ
ــى الــســلــطــنــة  ــ ــدر إلـ ــتـــي تـــصـ الـــقـــطـــريـــة الـ
ضـــمـــن مـــرحـــلـــة ابـــتـــدائـــيـــة تــشــمــل دولــــة 

الكويت وغيرها من الدول األخرى.

روعة تصدر عصائر »فروتو« إلى سلطنة عمان

¶  محمد بن علي الكواري

¶  الخطاط راشد المهندي

يعكف الخطاط القطري راشــد املهندي 
ــلـــى كـــتـــابـــة املـــصـــحـــف الــــشــــريــــف، فــي  عـ
إطـــار مــبــادرة تــرعــاهــا املــؤســســة العامة 
للحي الثقافي كتارا، ليصبح بموجبها 
املهندي أول قطري معاصر يكتب القرآن 
الكريم كامال بخط اليد. خطوات كبيرة 
ومتسارعة خطاها املشروع منذ أن تم 
اتــخــاذ هـــذا الــقــرار قــبــل عــامــني، ويتميز 
املــواصــفــات التي  املــشــروع بالعديد مــن 
تـــركـــز عــلــى جــمــالــيــات الــكــتــابــة والــخــط 

وتبرز الجوانب الفنية للزخارف.
يكتب املصحف بخط النسخ على أوراق 
مصنوعة يدويا بطريقة تتميز بالقوة 
الــقــراءة، وسيكتب  والــوضــوح وسهولة 
لفظ الجاللة باللون العنابي الذي يرمز 

إلى لون علم دولة قطر.
وعــقــب نــهــايــة مــرحــلــة الــكــتــابــة ســتــأتــي 
مــرحــلــة املــراجــعــة الــتــي ســيــتــم الــتــعــاون 
فــيــهــا مــــع الـــجـــهـــات املــتــخــصــصــة حــتــى 

يــخــضــع هـــذا املــصــحــف إلـــى املــراجــعــات 
الضرورية كما جرت عليه العادة وبما 
يــلــيــق بــاملــصــحــف الـــشـــريـــف، لــالحــتــفــاء 
بكتاب الله عز وجل وتعزيز مجهودات 
الخطاطني القطريني وتأكيد حضورهم 

في هذا املجال.
ــاز املـــرتـــقـــب لـــــ »مــصــحــف  ــجــ ويــــأتــــي اإلنــ
كــتــارا« ضمن مــشــروع املؤسسة العامة 
لــلــحــي الـــثـــقـــافـــي بـــهـــدف الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
بــالــدرجــة األولـــى،  الخطاطني القطريني 
وإنتاج املصحف الشريف بيد الخطاط 
ــود  ــ ــل عــــــدم وجـ ــ ــي ظـ ــ ــنــــدي فـ ــهــ راشــــــــد املــ
مـــصـــاحـــف ســـابـــقـــة قــــد تــــم خـــطـــهـــا بــيــد 
خــــطــــاط قــــطــــري بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــحــــاوالت 
قـــطـــريـــة ســـابـــقـــة جــــــرت مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
مئتي عــام عندما تمت كتابة املصحف 
الشريف بطريقة النسخ التي ال تراعي 
ــقــــدر مـــــراعـــــاة صــحــة  جـــمـــالـــيـــة الــــخــــط بــ

النص.

مصحف كتارا.. أول خطاط قطري 
معاصر يكتب القرآن الكريم

صراف آلي لتوزيع األرز.. ماليزيا تحسن للمحتاجين وتحفظ كرامتهم
تتنوع أعمال البر في شهر رمضان، 
ويـــســـعـــى املـــحـــســـنـــون والــجــمــعــيــات 
الخيرية في العالم اإلسالمي للبحث 
عن منافذ جديدة لعمل الخير في كل 
عــام، والحال ذاتــه في ماليزيا، التي 
اعــتــمــدت هـــذا الـــعـــام فــكــرة الــصــراف 

اآللي لتوزيع األرز على املحتاجني.
ــلـــى تــــوزيــــع آالت  وتــــقــــوم الـــفـــكـــرة عـ
ــة الـــــــــصـــــــــراف اآللــــــــي  ــ ــ ــآلـ ــ ــ شــــبــــيــــهــــة بـ
ــــوك، لــكــنــهــا  ــنـ ــ ــبـ ــ ــة فـــــي الـ ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ املـ
ــنــــدوق كــبــيــر تــتــم  تـــحـــتـــوي عـــلـــى صــ
تــــعــــبــــئــــتــــه بــــــــــــــاألرز الــــــــــــذي يــــصــــرف 
للمحتاجني، وتبلغ تكلفة املاكينة 

الواحدة نحو خمسة آالف دوالر.
وتستخدم فــي هــذه اآلالت بطاقات 
ــم صـــرفـــهـــا لــلــمــحــتــاجــني  ــ خــــاصــــة تـ
ــيـــة أو  ــلـــى حـــصـــة يـــومـ لـــلـــحـــصـــول عـ
أسبوعية من األرز الذي يعتبر املادة 

الغذائية األساسية في ماليزيا.

تأمين الغذاء للمحتاجين

الــشــؤون الدينية في  وتسعى إدارة 
ماليزيا إلى توزيع أكثر من ثمانني 
ــد فـــــي الـــــواليـــــات  ــاجــ ــســ آلــــــة عـــلـــى املــ
املــقــبــلــة، مما  الــفــتــرة  املختلفة خـــالل 
يــســمــح بــتــقــديــم دعـــم لــنــحــو 23 ألــف 
عائلة، في مرحلة أولى من املشروع.

ــــرى الــقــائــمــون عــلــى املـــشـــروع أن  ويـ
ــغـــذاء للمحتاجني  الـ تــأمــني وصــــول 
ــم أولــــــــى مـــــن تـــقـــديـــم  ــهـ ــتـ ــاجـ لــــســــد حـ
ــة، الــــتــــي يــمــكــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـــــســـــاعـــــدات املـ
الحصول عليها من مشاريع خيرية 

أخرى منتشرة في البالد.
كما يسعى القائمون على املشروع 
لــفــتــح قـــنـــوات تـــعـــاون مـــع الــهــيــئــات 
واملــؤســســات املــالــيــزيــة األخــــرى ذات 

ــيـــري مــن  ــخـ ــاعـــي الـ ــمـ ــتـ ــع االجـ ــابـ ــطـ الـ
أجــل توسيع الفكرة وتعميمها في 
الـــواليـــات املــالــيــزيــة، »حــتــى ال يبقى 

في البالد جائع«.

صون كرامة المحتاج 

لـــصـــرف األرز  آلــــة  تــثــبــيــت أول  وتــــم 
فــــي مـــســـجـــد األكــــــــرم فــــي الــعــاصــمــة 

كـــوالملـــبـــور نــهــايــة فـــبـــرايـــر املـــاضـــي، 
ضمن خطة طموحة لتعميمها على 

أهم املساجد في كل ماليزيا.
ــة فــــي مــســجــد  ــمــ ــقــــول رئـــيـــس األئــ ويــ
األكـــــــــــرم مـــحـــمـــد خــــــيــــــرول إن اآللــــــة 
ــقــــوم بـــوظـــيـــفـــتـــني، األولـــــــــى صـــرف  تــ
لــلــمــحــتــاجــني، والــثــانــيــة تلقي  األرز 

التبرعات النقدية من الجمهور.
ــرة  ــزيـ ــلـــجـ ويــــضــــيــــف فــــــي حــــديــــثــــه لـ

نــــت أن فـــكـــرة املــــشــــروع تـــقـــوم عــلــى 
الــتــبــرعــات للفقراء  تسهيل وصــــول 
ــة إنـــســـانـــيـــة  ــقـ ــريـ ــطـ واملــــحــــتــــاجــــني »بـ
ــة«، بــحــيــث تــســهــم فــــي تــقــديــم  ــ ــعـ ــ رائـ
لـــلـــســـؤال،  ــة  ــاجـ الـــحـ املــــســــاعــــدة دون 
»وهــو ما يصون كرامة املستفيدين 

ويحفظ سترهم«.
 

ضبط وصول التبرعات

تـــضـــبـــط عــمــلــيــة  الــــفــــكــــرة  ويــــتــــابــــع أن 
ــــود  ــــن خــــــالل وجـ ــتــــبــــرعــــات مـ وصـــــــول الــ
ــتــــرونــــي وبــــطــــاقــــات خـــاصـــة  ســـجـــل إلــــكــ
ــى قـــيـــد  ــ ــلـ ــ ــــوي عـ ــتـ ــ ــحـ ــ لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن تـ
لحصتهم الدورية »تماما مثل الحساب 

البنكي«.
وحــــول ردود فــعــل الــنــاس عــلــى الــفــكــرة، 
أنــهــا لقيت استحسانا  أوضـــح خــيــرول 
ــــن يــفــضــلــون  ــذيـ ــ ــــن قـــبـــل املـــتـــبـــرعـــني الـ مـ
ــل تــوفــيــر  ــ ــه تــبــرعــاتــهــم مــــن أجـ أن تـــوجـ

الحاجات األساسية للمحتاجني.
ــــني، فــقــد  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــيــــد املـ أمــــــــا عــــلــــى صــــعــ
اعـــتـــبـــروهـــا طــريــقــة عــصــريــة لــلــحــصــول 
على الغذاء، بما يحفظ لهم إنسانيتهم 

ويوفر عليهم عناء السؤال في كل مرة.
وتضمن فكرة املشروع التوزيع العادل 
لــلــحــصــص عــلــى املــحــتــاجــني، كــمــا أنــهــا 

ّمن لهم مصدر غذاء بشكل دائم.
َ
تؤ

تبلغ تكلفة الماكينة الواحدة خمسة آالف دوالر

¶  إحدى المستفيدات من آالت توزيع األرز

مع دخول العشر األواخر من رمضان 
ــراب الـــعـــيـــد، تـــتـــعـــرض الــنــســاء  ــ ــتـ ــ واقـ
لضغط يــكــون مضاعفا عليهن، مع 
مــــا يـــســـتـــلـــزم ذلـــــك مــــن تـــحـــضـــيـــرات، 
باإلضافة إلى واجبات شهر رمضان 
والـــفـــرائـــض الــديــنــيــة الـــتـــي يــحــاولــن 
تــأديــتــهــا بــكــل مـــا أوتــــني مـــن إيــمــان، 
الــواجــبــات الدنيوية  وتنهال عليهن 
التي ال تنتهي من تحضير اإلفطار 
والـــســـحـــور وتــجــهــيــزات عــيــد الــفــطــر 

والتسوق ألفراد العائلة.
وبعض النساء أيضا يشترين املواد 
الــخــام مــن الــســوق لتحضير املــوائــد 
والحلوى والضيافة في املنزل، مما 

يسبب عبئًا إضافيا عليهن.

في الواجبات الدنيوية

تـــنـــال قسطا  املــــــرأة أن  - يــجــب عــلــى 
ــرا مـــن الــــنــــوم، وأن تــنــتــبــه جــيــدا  ــ وافــ
لـــراحـــة جــســدهــا لــتــكــون قـــــادرة على 

تحّمل األعباء القادمة.
- البـــد مــن الــتــذكــيــر أوال بــشــرب املــاء 
الكافي والفيتامينات أثناء السحور 
ــة  ــ ــــالزمـ لـــتـــعـــطـــي جـــســـمـــهـــا الـــــقـــــوة الـ
والطاقة للقيام بأعمالها على أكمل 

وجه دون تعب.
- من املمكن تحضير بعض املأكوالت 
لثالثة أيام دفعة واحــدة، ورغم تعب 
يوم التحضير فإن ذلك يكسب املرأة 
راحة البال والجسم في األيام التالية. 
ــة  ــثـــالجـ وتـــــوضـــــع املـــــــأكـــــــوالت فـــــي الـ
جــاهــزة فقط للتسخني. ومــن املمكن 
أيــضــا أن تــشــتــري بــعــض املـــأكـــوالت 
أكــثــر ألعمالها في  الــجــاهــزة لتتفرغ 

األيام القادمة.

- إدارة الوقت في هذه األيام هي السر 
األكبر في إنجاح مهماتها، ويجب أن 

تكون هذه اإلدارة واعية وذكية.
- على السيدة أن تفكر بشكل عملي، 
ــأن تــــرتــــدي ثـــيـــابـــا مـــريـــحـــة عــنــدمــا  ــ كـ
تــذهــب لــلــتــســوق، وأهــمــهــا أن يــكــون 
الـــحـــذاء ذا كــعــب مــنــخــفــض، أو حتى 
من دون كعب لتخفف تعب القدمني 
الــبــحــث. وأن تحمل  وتـــســـرع عــمــلــيــة 
حــقــيــبــة خــفــيــفــة تــحــتــوي عــلــى املـــال 
والــبــطــاقــات املهمة والــهــاتــف فيكون 

حمل الحقيبة واستعمالها مريحًا.
ــن املـــمـــكـــن أن تـــذهـــب املــــــــرأة إلـــى  - مــ
الـــســـوق فـــي ســـاعـــات الــظــهــيــرة الــتــي 
الــلــيــل، فتأتي  أقـــل زحــمــة مــن  تعتبر 
بــأغــراضــهــا مــن أمــاكــن مــحــددة تجد 
ــا مــــثــــل املــــحــــالت  ــهــ ــلــــزمــ فــــيــــهــــا مــــــا يــ
الكبيرة، فال تقضي أو تضّيع وقتها 

على الطرقات.
- من املهم جدا تحضير الئحة باملواد 
والحاجات التي يجب شــراؤهــا قبل 
الـــذهـــاب لــلــســوق، ووضـــع الــخــيــارات 

املحتملة.
ــرأة  ــروري أن تـــتـــشـــاور املــ - مـــن الــــضــ
والـــــــرجـــــــل وأفــــــــــــــراد الــــعــــائــــلــــة فــيــمــا 
يريدونه في العيد، وتحديد ميزانية 
ــات الــتــي  ــاجـ ملـــصـــاريـــف الــعــيــد والـــحـ

يريدونها.
- تستطيع املــرأة اصطحاب أوالدهــا 
بــعــد عــودتــهــم مــن املـــدرســـة مــبــاشــرة 
ملــــحــــالت الــــثــــيــــاب الخــــتــــيــــار مــالبــس 
العيد، وكلما أنجز هذا األمر بسرعة 
بــــالــــهــــا، خــــاصــــة أن بــعــض  يـــــرتـــــاح 
األطفال واملراهقني يكون اختيارهم 

صعبا وغير محدد.
- مـــن الــجــيــد أن تــتــضــمــن كـــل الئــحــة 

جدوال زمنيا إلنجازها، حتى يصبح 
إنجاز املهمات سهال.

في الواجبات الدينية

مـــع كـــل هـــــذا، يــبــقــى أال تــهــمــل الــســيــدة 
واجــبــاتــهــا الــديــنــيــة بــســبــب االنــشــغــال 
يـــجـــب أن  ــيــــويــــة، إذ  الــــدنــ ــا  ــهـ ــاتـ ــبـ بـــواجـ
تــخــصــص وقـــتـــا لـــهـــا ال يــزعــجــهــا فــيــه 
أحد، لتستطيع التركيز على عباداتها 
القرآن الكريم وإقامة الصلوات  وقــراءة 

والدعاء والشعائر الرمضانية.
- يعتبر عمل السيدة على إعداد وتأمني 
طـــعـــام اإلفـــطـــار والـــســـحـــور واالهــتــمــام 
الديني  بــاألوالد ودراستهم وتثقيفهم 
الـــعـــبـــادة، ويكسبها  وجــهــا مـــن وجــــوه 

الكثير من الحسنات.
- وتحتاج أيضا لتتفرغ ألداء العبادات 
مع األطفال، ثم بعد نومهم، ومن املمكن 
أن تــــشــــارك زوجــــهــــا فــــي خـــتـــم الــــقــــرآن 

والصالة معا.
- من املمكن أيضا أن تقّسم سور القرآن 
ــام الــعــشــرة عــلــى أن تــكــون قد  عــلــى األيــ

ختمته في هذه األيام.
ــراد  ــ ــيـــدة أفـ - مــــن املـــهـــم أن تــجــعــل الـــسـ
أنــهــا تحتاج وقتا  عائالتها متفهمني 
خــاصــا إلقــامــة شــعــائــرهــا وصــلــواتــهــا، 
الوقت فال يقاطعها أحد  واحترام هذا 

إال في الحاالت الضرورية.
ــــالل تــنــقــلــهــا  ــ - تـــســـتـــطـــيـــع الــــســــيــــدة خـ
الــعــام أن تسبح  بــســيــارتــهــا أو بالنقل 
ربها وتتلو األدعية فتستفيد جيدا من 

الوقت املهدر على الطريق.
- تـــســـتـــطـــيـــع أيــــضــــا تــــأجــــيــــل مــتــابــعــة 
املسلسالت ومشاهدتها على اإلنترنت 

بعد العيد لتتفرغ للعبادة.

عبادات العشر األواخر وتحضيرات العيد
إدارة الوقت سر نجاح المرأة

صالح بديوي
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قالت دائــرة األوقــاف 
ــــي  اإلســـــــــــامـــــــــــيـــــــــــة فـ
ــــدس إن حـــوالـــي  ــقـ ــ الـ
ألــف مصل أدوا   260
صـــاة الــجــمــعــة الــرابــعــة واألخـــيـــرة مـــن شهر 
رمــضــان فــي املسجد األقــصــى، وهــو مــا يمثل 
زيادة واضحة في أعداد املصلني في األقصى 
هــــذا الــشــهــر، وكــــان 280 ألــــف مــصــل قـــد أدوا 
ــيــــرة مـــن شــهــر رمــضــان  صــــاة الــجــمــعــة األخــ

املاضي.
وتـــســـبـــبـــت درجـــــــات الـــــحـــــرارة املـــرتـــفـــعـــة يـــوم 
الجمعة من األسبوع املاضي في تراجع عدد 
املصلني إلى 100 ألف مقارنة مع 200 ألف أدوا 

الجمعة التي سبقتها.
ــــى من  ــدد املــصــلــني فـــي الــجــمــعــة األولـ وبــلــغ عـ

رمضان هذا العام 180 ألفا.
وقــال الشيخ عكرمة صبري خطيب املسجد 
األقصى في خطبة الجمعة: »أيتها الجماهير 
املسلمة املحتشدة في رحاب املسجد األقصى 
املـــــبـــــارك.. إن زحـــفـــكـــم إلـــــى األقــــصــــى املـــبـــارك 
لصلوات الفجر، لصاة العشاء والــتــراويــح، 
لصاة الجمع والجماعات، كل ذلك يمثل ردا 

عمليا إيمانيا«.
وأضاف أن تلك »رسالة واضحة موجهة إلى 
الــطــامــعــني فــي املــســجــد األقــصــى وللمعتدين 
عليه واملقتحمني له بأال تتعبوا أنفسكم، لن 
تنالوا ذرة تراب من األقصى فهو خط أحمر«.

وشــــــــــــــــددت إســـــــرائـــــــيـــــــل إجـــــــــــــــــــــراءات دخــــــــول 
الفلسطينيني من سكان الضفة الغربية إلى 
الـــقـــدس بــعــد إقــــــدام فــلــســطــيــنــي فـــي ســاعــات 
الــصــبــاح عــلــى طــعــن اثــنــني مــن اإلسرائيليني 
فـــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة. وقـــــال كــمــيــل أبــــو ركــن 
مــنــســق الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة فــي األراضــــي 
الفلسطينية فــي تغريدة على تويتر إنــه تم 
نشر املــزيــد مــن قـــوات األمـــن اإلســرائــيــلــيــة في 
املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة و»بـــالـــتـــالـــي فــمــن املــحــتــمــل 
أن تــطــرأ ازدحـــامـــات فــي املــعــابــر« بــني الضفة 

الغربية ومدينة القدس.
وفــــــــي وقــــــــت الحــــــــق قـــــالـــــت مــــــصــــــادر طــبــيــة 
قــتــل  ــا  ــامــ ــمــــره 16 عــ ــتـــى عــ فـ فــلــســطــيــنــيــة إن 
برصاص قوات األمن اإلسرائيلية عندما كان 
يــحــاول تــســلــق الــســيــاج الــفــاصــل بــني الضفة 

الغربية ومدينة القدس للصاة بالقدس.
وعـــمـــلـــت إســــرائــــيــــل عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 
املفروضة على سكان الضفة الغربية لدخول 
القدس خال شهر رمضان فسمحت للنساء 
مـــن جــمــيــع األعـــمـــار ولــلــرجــال مــمــن هـــم فــوق 
40 عــامــا بـــدخـــول املــديــنــة دون الــحــاجــة إلــى 

تصاريح خاصة.
وأفاد اإلعامي املوجود في املسجد األقصى 
مــحــمــد الــــقــــاروط ادكـــيـــدك أن املــصــلــني بــــدأوا 
بــالــتــوافــد عــلــى املــســجــد األقــصــى مــنــذ صــاة 
فجر أمــس . وحـــول أهــم االســتــعــدادات داخــل 
املـــســـجـــد األقــــصــــى املــــبــــارك لـــصـــاة الــجــمــعــة 
وإحياء ليلة الـ 27 من رمضان، أوضــح نائب 
رئيس مجلس األوقاف والشؤون واملقدسات 
اإلسامية في القدس املحتلة، ناجح بكيرات، 
أنه »تم تعزيز الحراس بإضافة 170 حارسا 

جديدا، وتم نصب مظات إضافية«.
ــاف: »كــمــا تــم بــالــتــعــاون مــع الــعــديــد من  وأضــ
الجمعيات والــهــيــئــات توفير نحو 200 ألف 
وجــبــة إفــطــار و300 ألـــف وجــبــة ســحــور، وتــم 
الــدروس الدينية  الترتيب لتنفيذ العديد من 

طيلة ليلة القدر«.
 وبنيَّ بكيرات أنه »تم التحضير واالستعداد 
الستيعاب أكبر عدد من املصلني واملعتكفني 
ــا يـــلـــزم لـــهـــم مـــثـــل مـــيـــاه دائـــمـــة  وتــحــضــيــر مــ
ورش املياه بشكل متواصل من قبل السدنة 
واملتطوعني«، منوها إلى أن »هناك أكثر من 
100 طاقم طبي للتدخل حال الحاجة، إضافة 
للعديد من لجان تنظيم الكشافة التي يعمل 

بها نحو 200 عضو على البوابات«.
وتابع: »كما توجد لجنة الفتيات على سطح 
قــبــة الــصــخــرة مــع الــحــارســات والـــســـادنـــات«، 
موضحا أن »دائرة األوقاف استعدت للجمعة 
ــن الــشــهــر الــفــضــيــل ومــديــريــاتــهــا  األخــــيــــرة مـ
ــة الـــوافـــديـــن  ــــل خـــدمـ اإلحـــــــدى عــــشــــرة، مــــن أجـ

للمسجد األقصى«.
ونوه املسؤول إلى أن »مديرية التعليم ومعها 
ــوعــــظ واإلرشــــــــــاد وفــــــرت بـــعـــض الـــنـــشـــرات  الــ
اإلرشـــــــاديـــــــة، كـــمـــا عـــمـــمـــت مـــديـــريـــة املــســجــد 
ــراس بــتــعــزيــز وجـــودهـــم  ــحــ األقــــصــــى عـــلـــى الــ
ــلــــني، وأمـــــــا مـــديـــريـــة  ــلـــى املــــصــ والـــتـــســـهـــيـــل عـ
السياحة واآلثــار، فقد قامت بترتيب وسائل 

اإلرشاد في املسجد األقصى«.

260 ألف مصل يؤدون  رغم القيود.. 
صالة الجمعة األخيرة من رمضان باألقصى

من هنا وهناك
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قـــــــصـــــــص 
ــر  ــيـ ــاهـ مـــشـ
ــة  ــ ــاض ــ ــري ــ ال
العاملية من 
ــاب قــوى  ــعـ كـــرة قـــدم وســلــة وألـ
ــاب  ــع ومــاكــمــة وغــيــرهــا مـــن األل
العاملية مثيرة للغاية وتبعث 
على التأمل والتفكر، وتؤكد هذه 
 للشك أن 

ً
القصص بما ل يدع مجال

الدين عند الله اإلسام، وأن اإلسام 
هو الحق وهو دين الفطرة، ومهما 
حاول أعداء اإلسام إطفاء نوره فلن 
يستطيعوا، إذ إن الله متم نوره ولو 
كره الكافرون، وقصص املسلمني 
الرياضيني أكبر شاهد على ذلك، قد 
ل تعرفهم وقد تكون سمعت عنهم 
أنهم مشاهير كرة القدم والسلة 
واملاكمة الذين اعتنقوا اإلسام 
ومن باب املعرفة سنتكلم عن أبرز 

هؤلء املشاهيير والنجوم.

رياضيون مشاهير اعتنقوا اإلسالم
قصص مثيرة تبعث على التأمل والتفكر

فرانك ريبيري »الجناح 
الفرنسي العب بايرن 

ميونيخ األلماني« 
ــادث خـــطـــيـــر تــســبــب  ــ ــحــ ــ ــــرض لــ ــعـ ــ تـ
بــالــنــدبــات الـــواضـــحـــة عــلــى وجــهــه 
عام 1985، وقد اعتنق اإلســام عام 
ــتـــه وهــيــبــة  2002 بــتــأثــيــر مـــن زوجـ
بلهامي، وبـــات مسلمًا ملتزمًا في 

السنوات األخيرة.

 إيمانويل أديبايور 
»المهاجم 
التوغولي« 

فـــوجـــئ املـــتـــابـــعـــون بــتــصــويــر 
ظــهــر فــيــه الــاعــب وهـــو ينطق 
بــالــشــهــادتــن، عــلــمــًا بــأنــه كــان 
مسيحيًا ملتزمًا، وقد كشف أن 
يسوع املسيح كان السبب في 

تحوله لإلسام.

 إيريك أبيدال
 »الظهير الفرنسي المعتزل« 

الجزائرية  اعتنق اإلسام عام 2007 بعد زواجه من 
حياة كبير، أكد أن إيمانه الكبير ساعده في التغلب 

على مرض السرطان الذي عانى منه عام 2011.

داني بلوم »العب الوسط 
األلماني ونادي نورنبيرغ« 

اعــتــنــق اإلســـام صــيــف عــام 2014، وأكـــد أن اإلســام 
الخمس بعثت  الــصــلــوات  األمـــل والــقــوة، وأن  منحه 
العصبي  الطمأنينة بعدما كان يتميز بمزاجه  فيه 
ــراره  ــأن والــــديــــه املــســيــحــيــن تــقــبــا قــ ــاد عــلــمــًا بــ الـــحـ

واحترماه.

المالكم العالمي 
مايك تايسون 

الدين اإلسامي،  آخــر من عالم املاكمة اختار  نجم 
هو بطل العالم للوزن الثقيل السابق مايك تايسون، 
ــــول الــســجــن،  ــرر اعـــتـــنـــاق اإلســـــام بــعــد دخـ والـــــذي قــ
والــتــقــى هــنــاك بعض األشــخــاص الــذيــن نجحوا في 
إقـــنـــاعـــه بــالــتــعــالــيــم اإلســـامـــيـــة، وســــاعــــده ذلــــك فــي 
 عن املشاكل، 

ً
ابتعد قليا تغيير نمط حياته، حيث 

اقتنع بدينه  إنه  وسمى نفسه مالك تايسون، وقــال 
الــكــريــم، ومعرفته  الــقــرآن  الــجــديــد بعد اطــاعــه على 
عــن أمــــور املــــوت والــحــيــاة، وكــذلــك اعـــتـــراف اإلســـام 

باألديان السماوية األخرى.

 العب كرة السلة العالمي
 كريم عبد الجبار 

ــرة الــســلــة  ــ هــــو أفــــضــــل هـــــــداف فــــي تــــاريــــخ دوري كــ

األمــريــكــي لــلــمــحــتــرفــن، وتــألــق لــســنــوات طــويــلــة مع 
فــريــقــي مــيــلــوكــي ولـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، وقـــد غير 
ــى كـــريـــم عــبــد الــجــبــار  ــن لــيــو ألـــســـيـــنـــدور إلــ اســـمـــه مـ
ــــام، وهـــو الــــذي أكـــد حــبــه لتعلم  بــعــد اعــتــنــاق اإلســ
اللغة العربية من أجل فهم أسس اإلســام، وبالفعل 
أفـــلـــح فـــي ذلــــك، وســـافـــر إلــــى بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة 
بــمــرض سرطان  )الــســعــوديــة وليبيا(. ويــوم أصــيــب 
الدم في 9 نوفمبر 2009، أكد أن مبادئ دينه تساعده 

على رفع معنوياته.

إيميكا إيزيوغو 
النيجيري المعتزل«  »المدافع 

أعلن إسامه في عام 2012، ورغم أنه لم يحترف في 
أي من الــدوريــات الكبرى، إال أنــه خــاض تجارب في 

السويد والواليات املتحدة والهند وبيرو.

عمر كانوتيه
 »النجم المالي«

بــــدأ بــتــعــلــم الـــديـــن اإلســـامـــي عــنــدمــا 
كان في سن الـ20، وهو الذي عّبر في 
الكثير مــن األحــيــان عــن تعاطفه مع 
جميع املسلمن إضافة إلى اهتمامه 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأكــــــد فــي 
ــل  ــن املـــنـــاســـبـــات: »لـــــم أدخــ الــكــثــيــر مــ
اإلسام عن طريق الصدفة، فقد قرأت 
عن كل األديــان، قبل اقتناعي بما أنا 
ــور التي  أبـــرز األمــ عليه اآلن«، ولــعــل 
فعلها من أجل اإلسام، أنه دفع مبلغ 
ألــف دوالر أمريكي، سنة 2007،   700
ــة مسجد فــي مدينة  بــهــدف مــنــع إزالــ
إشــبــيــلــيــة، وهـــو مـــتـــزوج مـــن مسلمة 

ولديه منها طفان، إبراهيم وإيمان.

بــدأت جولة جاكسون اإليمانية فــي األديـــان، 
فاستوقفته معاني الحرية والكرامة واملساواة 
والـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة فـــي الـــديـــن اإلســـامـــي، 
وشــعــر بــأنــه وجـــد فــيــه ضــالــتــه، فــبــدأ يــدرســه 
دراســـة عميقة، فامتأل قلبه بــاإليــمــان وقــذف 

ــور الـــهـــدايـــة والــــحــــق، وتــيــقــن  الـــلـــه فـــي قــلــبــه نــ
جــاكــســون أن اإلســـام هــو الــديــن الـــذي يبحث 
ــا فــي عــام 1991م،  عــنــه، فأعلن إســامــه رســمــًيّ
إلــى محمود عبد  وحـــرص على تغيير اســمــه 

الرؤوف.

ــــد فـــي 17  رشـــيـــد عـــبـــدول واالس ول
ســبــتــمــبــر 1974م وهــــو العــــب كــرة 
ســلــة مــســلــم أمـــريـــكـــي، وهــــو حــالــيــا 
فــريــق ديترويت  مـــدرب مساعد فــي 
الوطني لكرة  االتــحــاد  بيستونز في 

السلة.

ا كان الالعب املسيحي الوحيد 
ً
محمد يوسف أو يوسف يوحنا سابق

في فريق الكريكيت القومي الباكستاني، وقد أعلن إسالمه في شهر 
أغسطس عام 2005.

لطاملا حافظ نجم كرة السلة شاكيل أونيل على سرية توجهاته الدينية، 
رغم التكهنات العديدة التي تحدثت عن نيته التحول إلى اإلســالم. لكن 
في العام 2010 كشف نجم كرة السلة األمريكي نيته أداء فريضة الحج.

ــاق اإلســـــام  ــنـ ــتـ أعـــلـــن اعـ
ــيــــيــــر  عــــــــــام 1965 وتــــغــ
اســـمـــه إلـــــى اســـــم جــديــد 
وهــــو مــحــمــد عــلــي فــقــط 
اســـــــمـــــــه األخــــــيــــــر  دون 
ــان اســـم  ــ ــه كـ ــ ــــاي« ألنـ ــ »كـ
املــطــلــق عليه  الــعــبــوديــة 
ويـــعـــنـــي الـــطـــن بــالــلــغــة 

اإلنجليزية.

 كريس جاكسون »العب كرة السلة األمريكي« 

رشيد واالس »العب 
كرة سلة أمريكي« 

يوسف يوحنا »العب كريكيت« 

شاكيل أونيل

محمد علي كالي »بطل العالم في مالكمة الوزن الثقيل« 

 نيكوالس إنيلكا 

لعب للكثير من األندية العاملية، مثل 
ريــال مدريد وتشلسي ويوفنتوس 
اإليطالي، واعتنق اإلسام في سنة 
ــم »عــبــد  لــنــفــســه اســ 2004، واخـــتـــار 

السام بال«.
وجـــاء اخــتــيــاره لــإلســام بعد لقائه 
ــبـــاب األوروبـــــــي  مــجــمــوعــة مــــن الـــشـ
املـــســـلـــمـــن، وقـــــــرر دخـــــــول اإلســــــام 
الــعــديــد مــن التعاليم  بــعــد دراســـتـــه 

اإلسامية.
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لــيــلــة الـــقـــدر هي 
أفــضــل الــلــيــالــي، 
ــزل الــلــه  ــ ــ وقـــــد أنـ
ــيــــهــــا الــــــقــــــرآن،  فــ
ــن ألــف  ــر ســبــحــانــه أنـــهـــا خــيــر مـ ــبـ وأخـ
شهر، وأنها مباركة، وأنــه يفرق فيها 
كل أمر حكيم، وتتحرى ليلة القدر في 
شهر رمضان كله، وفي العشر األواخر 
منه خاصة، وفي أوتارها على أخص 
الخصوص، ومعنى تحريها: الحرص 
عــلــى إدراكــــهــــا بــعــمــل الــخــيــر والــطــاعــة 
حتى يكتب للمرء ذلكم األجــر العظيم 
قـــال عــنــه النبي  الـــذي  املــعــد لقائميها، 
صلى الــلــه عليه وســلــم: »مــن قــام ليلة 
القدر إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم 
مـــن ذنـــبـــه، ومـــن صـــام رمـــضـــان إيــمــانــًا 

واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه«.
وال مـــنـــافـــاة بـــن غـــفـــران مـــا تـــقـــدم من 
الـــذنـــوب بــقــيــام لــيــلــة الـــقـــدر وغــفــرانــهــا 
ــــوب مــثــل  ــذنـ ــ ــان، ألن الـ ــ ــــضـ بـــصـــيـــام رمـ
لــكــل مــــرض دواء،  فــكــمــا أن  األمـــــــراض 
الــذنــوب، لكل ذنــب مــا يناسب  فكذلكم 
تــكــفــيــره، ومــــن أعـــظـــم املـــكـــفـــرات إحــيــاء 
ليلة القدر بالقيام بن يدي امللك العالم 
بــمــنــاجــاتــه وحــســن الــتــبــتــل بـــن يــديــه، 
ال أن تأتي على املسلم وهــو فــي غفلة 
ُمعرض، فذلك من الحرمان والخسران 
املــبــن، وقــد كــان النبي - عليه الصالة 
والسالم - يحرص على إدراكها ويبن 
ــــك  ــون الــــتــــحــــري، وذلـ ــكــ ــه كـــيـــف يــ ــتــ ألمــ
باالعتكاف والقيام كما روى أبو سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - قال: اعتكف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشَر 
األول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه 
جــبــريــل، فــقــال: إن الـــذي تطلب أمــامــك، 
الــعــشــر األوســــــط، فاعتكفنا  فــاعــتــكــف 
معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب 
أمـــامـــك، فـــقـــام الــنــبــي صــلــى الـــلـــه عليه 
وســـلـــم خــطــيــبــًا صــبــيــحــة عــشــريــن من 
ــان، فـــقـــال: »مــــن كــــان اعــتــكــف مع  رمـــضـ
النبي صلى الله عليه وسلم، فليرجع، 
ها، 

ُ
يت ريــت ليلة القدر، وإنــي نسِّ

ُ
أ فإني 

وإنـــهـــا فـــي الــعــشــر األواخـــــــر، فـــي وتـــر، 
وإني رأيت كأني أسجد في طن وماء«، 
وكان سقف املسجد جريد النخل، قال 
أبو سعيد: وما نرى في السماء شيئًا، 
مطرنا، 

ُ
عة - أي سحابة - فأ

َ
ز

َ
فجاءت ق

فــصــلــى بـــنـــا الـــنـــبـــي صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
ــاء  ــ ــر الـــطـــن واملـ ــ ــت أثـ ــ ــلـــم حـــتـــى رأيــ وسـ
على جبهته وأرنبته تصديق رؤيــاه«، 
وكـــان ذلــك ليلة واحـــد وعــشــريــن، وهو 
مــيــل الــشــافــعــي رحــمــه الــلــه تــعــالــى في 

تعيينها.
وقـــد كـــان الــصــحــابــة رضـــي الــلــه عنهم 
الــنــاس بحثًا عنها وتــحــريــًا لها،  أشــد 
أنــهــم تــراءوهــا فــي منامهم، كما  حتى 
روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رجااًل من أصحاب النبي صلى الله 
روا ليلة القدر في املنام 

ُ
أ عليه وسلم، 

فــي الــســبــع األواخـــــر، فــقــال رســــول الله 
صــلــى الــلــه عليه وســلــم: »أرى رؤيــاكــم 
قــد تـــواطـــأت فــي الــســبــع األواخـــــر، فمن 
كـــان متحريها فليتحرها فــي السبع 

األواخر«.

عالمات ليلة القدر 

ــة الـــــقـــــدر أن تــطــلــع  ــلـ ــيـ مـــــن عـــــالمـــــات لـ
الشمس صبيحتها ال شعاع لها، قال 
صلى الله عليه وسلم )صبيحة ليلة 
القدر تطلع الشمس ال شعاع لها كأنها 
طست حتى ترتفع( مسلم. وقيل لكثرة 
نـــزول وصــعــود وحــركــة املــالئــكــة فيها 
فتستر بأجنحتها وأجسامها اللطيفة 

ضوء الشمس وشعاعها.
ــقـــدر مــعــتــدلــة ال حـــارة  ــكـــون لــيــلــة الـ وتـ
الله عليه وسلم  بـــاردة، قــال صلى  وال 
)ليلة طلقة ال حــارة وال بـــاردة تصبح 

الشمس يومها حمراء ضعيفة(.
وعـــن أبـــي هــريــرة رضـــي الــلــه عــنــه قــال: 
تـــذاكـــرنـــا لــيــلــة الـــقـــدر عــنــد رســــول الــلــه 
صلى الله عليه وسلم فقال )أيكم يذكر 

حن طلع القمر وهو مثل شق جفنة(.
وقال صلى الله عليه وسلم )إنها ليلة 

بلجة - أي: منيرة - مضيئة، ال حــارة 
وال باردة، ال يرمى فيها بنجم(.

بم ندعو في هذه
 الليلة المباركة؟ 

وسألت عائشة رضي الله عنها فقالت: 
يا رسول الله: إن وافقت ليلة القدر فما 
أقــول فيها، قــال: قولي: اللهم إنــك عفو 

تحب العفو فاعفوا عني.
وكـــــان أصـــحـــاب الــنــبــي عــلــيــه الــصــالة 
والــــــــســــــــالم، وكــــــــــان الــــســــلــــف بــــعــــدهــــم، 
يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها 

بأنواع الخير.
فــاملــشــروع للمسلمن فــي كــل مــكــان أن 
يتأسوا بنبيهم عليه الصالة والسالم 
ــلــــف هــــذه  وبــــأصــــحــــابــــه الــــــكــــــرام وبــــســ
ــة األخـــيـــار، فــيــحــيــوا هـــذه الــلــيــالــي  األمــ
بالصالة، وقراءة القرآن، وأنواع الذكر 
ـــا واحـــتـــســـاًبـــا، حتى 

ً
ــادة، إيـــمـــان ــبـ ــعـ والـ

يفوزوا بمغفرة الذنوب، وحط األوزار، 
 منه سبحانه 

ً
النار، فضال والعتق من 

وجوًدا وكرًما.
وقــد دل الكتاب والسنة أن هــذا الوعد 
العظيم مما يحصل باجتناب الكبائر، 
َكَبآِئَر   

ْ
ِنُبوا

َ
ْجت

َ
ت كما قال سبحانه: )ِإن 
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 َكِريًما( ]النساء:31[.
ً
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ْدخ ُكم مُّ
ْ
ْدِخل

ُ
َون

ــال الــنــبــي عــلــيــه الـــصـــالة والـــســـالم:  ــ وقـ
ــلــــوات الـــخـــمـــس، والـــجـــمـــعـــة إلـــى  )الــــصــ
الــــجــــمــــعــــة، ورمــــــضــــــان إلـــــــى رمــــضــــان، 

مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر(.

حالنا بعد رمضان 

ومـــمـــا يــجــب الــتــنــبــيــه عــلــيــه أن بعض 
ــمـــن قـــــد يـــجـــتـــهـــد فـــــي رمــــضــــان  ــلـ ــسـ املـ
ويــتــوب إلـــى الــلــه ســبــحــانــه مــمــا سلف 
ــــروج رمـــضـــان  ــه، ثــــم بـــعـــد خــ ــوبــ مــــن ذنــ
يــعــود إلـــى أعــمــالــه الــســيــئــة، وفـــي ذلــك 
خطر عظيم، فالواجب على املسلم أن 
ــا 

ً
يــحــذر ذلــــك، وأن يــعــزم عـــزًمـــا صــادق

عــلــى االســتــمــرار فــي طــاعــة الــلــه، وتــرك 
ــال الـــلـــه لــنــبــيــه عليه  املـــعـــاصـــي، كــمــا قــ
ــى 

َّ
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الذين اعترفوا بأن ربهم الله وآمنوا به 
وأخلصوا له العبادة واستقاموا على 
ذلك تبشرهم املالئكة عند املوت بأنهم 
ال خــوف عليهم وال هــم يحزنون، وأن 
مصيرهم الجنة مــن أجــل إيمانهم به 
ســبــحــانــه، واســتــقــامــتــهــم عــلــى طاعته، 
وتـــــرك مــعــصــيــتــه، وإخــــــالص الــعــبــادة 
ــــات فــي هـــذا املعنى  لــه ســبــحــانــه، واآليـ
كــثــيــرة كلها تـــدل عــلــى وجـــوب الثبات 
على الحق، واالستقامة عليه، والحذر 

من اإلصرار على معاصي الله.

ماذا تفعل 
في هذه الليلة؟ 

- االســـتـــعـــداد لــهــا مــنــذ الـــفـــجـــر، فبعد 
ــلــــى أذكـــــــار  صـــــــالة الــــفــــجــــر تــــحــــرص عــ
الصباح كلها، ومن بينها احرص على 
قــــول: »ال إلـــه إال الــلــه وحــــده ال شــريــك 
لـــه، لــه املــلــك ولـــه الــحــمــد وهـــو عــلــى كل 
ــرة، ملــــاذا؟ ملــا رواه  شـــيء قــديــر« مــئــة مــ
أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»مــن قــال ال إلــه إال الله وحــده ال شريك 
لـــه، لــه املــلــك ولـــه الــحــمــد وهـــو عــلــى كل 
شــــيء قــديــر فـــي يــــوم مــئــة مــــرة كــــان له 
عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، 
ــانـــت له  ومــحــيــت عــنــه مــئــة ســيــئــة، وكـ
ــرزًا مـــن الــشــيــطــان يـــومـــه ذلــــك حتى  ــ حـ
يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 

به إال أحد عمل أكثر من ذلك«.
- احــــرص عــلــى أن تــفــطــر صــائــمــًا، إمــا 
بــدعــوتــه، أو بــإرســال إفــطــاره، أو بدفع 
مال لتفطيره، وأنت بهذا العمل تكون 
حصلت على أجر صيام شهر رمضان 
مرتن لو فطرت كل يوم منذ أن يدخل 
الشهر إلى آخره صائمًا ملا رواه زيد بن 
الله - صلى  خالد الجهني عــن رســول 
الــلــه عــلــيــه وســلــم - أنـــه قــــال: »مـــن فطر 
صائمًا كتب له مثل أجره ال ينقص من 

أجره شيء«.

- عــنــد غـــــروب الــشــمــس ادع أيـــضـــًا أن 
يعينك ويوفقك لقيام ليلة القدر.

الليلة من ليالي  - جهز صدقتك لهذه 
لــك ادخـــار طــوال السنة  العشر، وليكن 
الــلــيــالــي الفاضلة،  لتخريجه فــي هـــذه 
فـــال تــفــوتــك لــيــلــة مـــن لــيــالــي الـــوتـــر إال 
وتــخــرج صــدقــتــهــا، فــالــريــال إذا تقبله 
الله في ليلة القدر قد يساوي أكثر من 
ثالثن ألــف ريـــال، و100 ريــال تساوي 
ــال وهـــكـــذا، وقــد  أكــثــر مـــن 300 ألـــف ريــ
روى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه 
- أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب وال يقبل الله إال الطيب، وإن الله 
يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه 
كــمــا يــربــي أحـــدكـــم فـــلـــوه، حــتــى تــكــون 
مثل الــجــبــل«، وروى أبــو هــريــرة أيضًا 
ــاء رجـــل إلـــى الــنــبــي صــلــى الله  قــــال: جـ
عليه وســلــم، فــقــال: يــا رســـول الــلــه، أي 
قـــال: »أن تصدق  الصدقة أعــظــم أجـــرًا؟ 
وأنـــت صحيح شحيح تخشى الفقر، 
وتأمل الغنى وال تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت: لفالن كــذا، ولــفــالن كــذا، 
ــإن أخــفــيــتــهــا كــان  ــان لـــفـــالن«، فــ ــد كــ وقــ
أعــظــم ألجـــرك فتدخل بـــإذن الــلــه ضمن 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
ال ظـــل إال ظــلــه، ملـــا رواه أبـــو هـــريـــرة - 
رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: »سبعة يظلهم 
الله تعالى في ظله يوم ال ظل إال ظله.. 
ورجــل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
ال تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل 

ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه«.
- منذ أن تــغــرب الشمس احـــرص على 
 منذ 

ً
القيام بالفرائض والسنن، فمثال

ــل: وأنــا  أن يــــؤذن ردد مــع املــــؤذن ثــم قـ
أشهد أن ال إله إال الله وحــده ال شريك 
له وأن محمدًا عبده ورســولــه، رضيت 
بالله ربًا وباإلسالم دينًا، فمن قال ذلك 
الله  لــه ذنبه كما روي عنه صلى  فر 

ُ
غ

عليه وســلــم مــرفــوعــًا ثــم قــل: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة... إلخ، ملا رواه جابر 
بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قــال: من قــال حن يسمع 
الـــنـــداء: الــلــهــم رب هـــذه الــدعــوة التامة 
والــصــالة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

المبادرة بالنافلة

ـــر بــالــفــطــور احــتــســابــًا، وعــنــد  - ثـــم بـــكِّ
تقريبك لفطورك ليكن رطبًا محتسبًا 
ــنــــس الــــــدعــــــاء فـــــي هــــذه  أيـــــضـــــًا، وال تــ
الــلــحــظــات، ولــيــكــن مـــن ضــمــن دعــائــك: 
اللهم أعني ووفقني لقيام ليلة القدر، 
ثــم تــوضــأ وضـــوء رســـول الــلــه - صلى 
الله عليه وسلم - ثم بادر بالنافلة بن 
األذان واإلقــامــة، ملــا رواه أنــس - رضي 
الــلــه تعالى عنه - أنــه قـــال: كــان املــؤذن 
نـــاس مــن أصــحــاب النبي  قـــام  إذا أذن 
- صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم - يــبــتــدرون 
الـــســـواري حــتــى يــخــرج الــنــبــي - صلى 
الله عليه وسلم - وهــم كذلك يصلون 

الــركــعــتــن قــبــل املـــغـــرب، ولــــم يــكــن بن 
األذان واإلقــــامــــة شــــيء ثـــم صـــل صــالة 
مودع كلها خشوع واطمئنان، ثم اذكر 
أذكـــار الــصــالة، ثــم صــل السنة الراتبة، 
ثم اذكر أذكار املساء - إن لم تكن قلتها 
عــصــرًا-  ومــنــهــا »ال إلـــه إال الــلــه وحــده 
ال شــريــك لــه، لــه املــلــك ولــه الحمد وهو 
على كــل شــيء قــديــر« مئة مــرة، لتكون 
في حرز من الشيطان ليلتك هذه حتى 
ع  تــصــبــح، كــمــا ســبــق أن ذكــرنــا، ثــم نــوِّ

في العبادة.
- ال يفتر لسانك من دعائك بـ »اللهم إنك 

عفو تحب العفو فاعف عني«.
- إن كــــان لـــك والــــــدان فــبــرهــمــا وتــقــرب 
مــنــهــمــا، واقــــــض حـــوائـــجـــهـــمـــا وافـــطـــر 

معهما.
- بادر بالذهاب إلى املسجد قبل األذان، 
لتصلي سنة دخــول املسجد، ولتتهيأ 
بانقطاعك عن الدنيا ومشاغلها علك 
ثـــم إذا أذن ردد  فـــي صـــالتـــك،  تــخــشــع 
معه وقل أذكــار األذان ثم صل النافلة، 
ثم اذكر الله حتى تقام الصالة، أو اقرأ 
فــي املــصــحــف، واعــلــم أنـــك مــا دمـــت في 
انــتــظــار الـــصـــالة فــأنــت فـــي صـــالة كما 
روى ذلك أبو هريرة - رضي الله تعالى 
عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
ــال: »إن أحـــدكـــم فـــي صــــالة مـــا دامـــت  ــ قـ
اللهم  الصالة تحبسه، واملالئكة تقول 
اغفر له وارحمه، ما لم يقم من صالته 

أو يحدث«.
- ثم إذا أقيمت الصالة صل بخشوع، 
فكلما قــرأ اإلمــام آيــة استشعر قراءته، 

وكن مع كالم ربك حتى ينصرف اإلمام.
- ثم عد إلى بيتك، وال يكن هذا هو آخر 
العهد بالعبادة حتى صالة القيام، بل 
ليكن فــي بيتك أوفــر الحظ والنصيب 
من العبادة سواء بالصالة أو بغيرها.

- وال تنس - قبل خروجك من املسجد 
- أن تضع صدقة هذه الليلة، وإذا كان 
ــراج صــدقــة كــل ليلة  يصعب عليك إخــ
من هذه الليالي فمن املمكن أن تعطي 
كل صدقتك قبل رمضان أو قبل العشر 
األواخـــر جهة خيرية توكلها بــإخــراج 

جزء منها كل ليلة من ليالي العشر.

االستغفار والدعاء

- وال تنس وأنــت في طريقك من وإلى 
ــًا مــن  ــبـ ــكـــون لـــســـانـــك رطـ املـــســـجـــد أن يـ
ــر الــلــه، وال تــنــس ســيــد االســتــغــفــار  ذكـ
هــذه الليلة: »اللهم أنــت ربــي ال إلــه إال 
ــا على  ــا عـــبـــدك، وأنــ أنـــت خلقتني وأنــ
عهدك ووعــدك ما استطعت، أعــوذ بك 
مــن شــر مــا صنعت، أبـــوء لــك بنعمتك 
عــلــي، وأبــــوء بــذنــبــي فــاغــفــر لــي إنـــه ال 
يغفر الــذنــوب إال أنـــت. قــال صلى الله 
عليه وسلم: »من قاله فمات من يومه 
أو ليلته دخل الجنة«، وما بن تهليل 
وتسبيح وتحميد وتكبير وحوقلة، ملا 
رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: »استكثروا 
من الباقيات الصالحات، قيل وما هن 
يا رســول الله؟ قــال: التكبير والتهليل 
والتسبيح والــحــمــد لله وال حــول وال 
قـــوة إال بــالــلــه«، ومـــا بـــن صـــالة على 
رســـولـــنـــا مـــحـــمـــد - صـــلـــى الــــلــــه عــلــيــه 
ــيـــري الـــدنـــيـــا  وســــلــــم- ثــــم الـــــدعـــــاء بـــخـ
ــس  ــلـــت بــيــتــك تــلــمَّ ــإذا دخـ ــ واآلخـــــــــرة، فــ
حاجة من هم في البيت، سواء والداك 
ــتــــك أو إخــــوانــــك أو أطـــفـــالـــك،  أو زوجــ
فقم بخدمة الجميع بانشراح الصدر 
واحتساب واستغل القيام بحوائجهم 
بقراءة القرآن عن ظهر قلب، اإلخالص 
ــقـــرآن فــقــل هـــو الــلــه أحــد  تــعــدل ثــلــث الـ
تعدل ثلث القرآن في األجــر، كما روى 
أبو الدرداء عن النبي -صلى الله عليه 
ــم أن  ـــال: »أيـــعـــجـــز أحـــدكـ ــه قــ ــم- أنــ ــلـ وسـ
يقرأ في ليلة ثلث الــقــرآن؟ قــال: وكيف 
يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد 
ثلث الــقــرآن«. فـــإذا قرأتها ثــالث مــرات 
 ،

ً
حصلت على أجر قــراءة القرآن كامال

ــذا هــجــر الــقــرآن،  ولــكــن لــيــس مــعــنــى هـ
ولــكــن هـــذا لــه أوقــــات وهـــذا لــه أوقـــات، 
وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن 
في األجــر. وآيــة الكرسي أعظم آيــة في 
الله، أخرجه سعيد بن منصور  كتاب 

الله موقوفًا،  في سننه، كما قاله عبد 
ثــم قــل: »ال إلــه إال الله وحــده ال شريك 
لــه لــه املــلــك ولـــه الــحــمــد وهـــو عــلــى كل 
شـــيء قــديــر مــئــة مـــرة، لــيــكــون لــك عــدل 
لــك مــئــة حسنة،  عــشــر رقــــاب، ولتكتب 
وتمحى عنك مئة سيئة، ولتكن حرزًا 
لك من الشيطان حتى تصبح ولم يأت 
بأفضل مما جئت به إال أحد عمل أكثر 
من ذلك، واحرص على كل ما ثبت عنه 
الله عليه وسلم - مــن األذكــار  - صلى 
ذات األجـــور العظيمة، كما قــال صلى 
الــلــه عليه وســلــم لــعــمــه: أال أدلـــك على 
مــا هــو أكــثــر مــن ذكــــرك الــلــه الــلــيــل مع 
النهار تقول: الحمد لله عدد ما خلق، 
الــحــمــد لــلــه مـــلء مـــا خــلــق، الــحــمــد لله 
عدد ما في السموات واألرض، الحمد 
ــا أحـــصـــى كـــتـــابـــه، الــحــمــد  ــدد مــ ــ لـــلـــه عـ
لله مــلء مــا أحصى كتابه، الحمد لله 
عــــدد كـــل شــــيء والـــحـــمـــد لــلــه مــــلء كل 
شيء وتسبح مثلهن، ثم قال: تعلمهن 
وعلمهن عقبك من بعدك. وقــال صلى 
الله  الله عليه وسلم: من قــال سبحان 
وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر. وعن أبي هريرة 
ــال -صـــلـــى الــلــه  ــي الـــلـــه عــنــه - قــ – رضــ
عليه وسلم: من قال حن يصبح وحن 
يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة 
لم يــأت أحــد يــوم القيامة بأفضل مما 
جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد 
الـــروايـــات: سبحان  عليه. وفــي بعض 
الله العظيم وبحمده مئة مــرة. وكلما 
ــرت الـــكـــفـــارة أو الـــغـــفـــران – غــفــران  ــ كــ

ُ
ذ

الــذنــوب - وحـــط الــخــطــايــا، فاملقصود 
أمــا الكبائر فــالبــد من  الــصــغــائــر،  بها 
ــة، أمــــا إن كـــانـــت هــــذه الــكــبــيــرة  ــتـــوبـ الـ
ــيـــن فــالبــد من  مــتــعــلــقــة بــحــقــوق اآلدمـ
االستحالل مع التوبة أو املقاصة يوم 
الــقــيــامــة، ملــا رواه أبـــو هــريــرة - رضــي 
الــلــه تعالى عــنــه: مــن كــانــت لــه مظلمة 
ألخــيــه مــن عــرضــه أو شــيء فليتحلله 
ــار وال  ــنـ ــيـــوم قــبــل أال يـــكـــون ديـ مــنــه الـ
درهــم إن كــان له عمل صالح أخــذ منه 
بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. 
وال يغرك في الغيبة ما يردده البعض 
لــه،  اغــتــبــتــه أن تستغفر  أن كــفــارة مــن 
فـــهـــذا حـــديـــث أقــــل أحــــوالــــه أنــــه شــديــد 
ــديـــث  الــــضــــعــــف، وهـــــــو يـــــعـــــارض الـــحـ
السابق الصحيح، ومــن أعظم حقوق 
اآلدمين: الغيبة والنميمة والسخرية، 
واالستهزاء والسب، والشتم وشهادة 
الـــــــزور، قــــال صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم: 
ــلــــوات الـــخـــمـــس والـــجـــمـــعـــة إلـــى  »الــــصــ
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 

ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر«.

         ِبَم ندعو فيها                         وما فضلها؟

                        اإلخالص في الدعاء من أهم         الوصايا إلحياء ليلة القدر

جلسة مع 
كتاب ربك 

إذا فرغت من خدمة الجميع واألعمال 
البدنية، لتكن لك جلسة مع كتاب ربك 
فتقرأه، وليكن لك قراءتان في شهر 
رمــضــان إحــداهــمــا سريعة »الــحــدر« 
ــع الــتــفــســيــر إذا  واألخـــــــرى بــتــأمــل مـ
أشـــكـــل عــلــيــك آيـــــة، قــــال ابــــن عــبــاس 
رضي الله تعالى عنه: ألن أقرأ سورة 
أرتــلــهــا أحــب إلـــيَّ مــن أن أقـــرأ الــقــرآن 

كله.
فإذا أنهك جسدك فألقه على السرير 
بالتهليل والتسبيح  وأنــت تذكر ربك 
ــة والـــتـــكـــبـــيـــر  ــلــ ــوقــ ــــحــ ــد وال ــيـ ــمـ ــحـ ــتـ والـ
واالستغفار والصالة والسالم على 
ــريـــم صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه  ــكـ ــا الـ ــنـ ــولـ رسـ

وسلم.
- فإن نمت فأنت مأجور - بإذن الله 
الليل في  - ثم استيقظ لصالة قيام 
لــك ساعة خلوة مع  املسجد، وليكن 
ربك ساعة السحر فتفكر في عظمة 
خالقك، ونعمه التي ال تحصى عليك 
مهما كنت فيه من حال أو شدة فأنت 
 ممن هو أشد منك كما 

ً
أحسن حاال

الله عليه وسلم: »انظروا  قــال صلى 
إلى من هو أسفل منكم، وال تنظروا 
إلــى من هو فوقكم، فهو أجــدر أن ال 

تزدروا نعمة الله«.
ــادم الـــلـــذات عــلــهــا تــدمــع  ــ - وتـــذكـــر هـ
عــيــنــك فـــتـــكـــون مــــن الــســبــعــة الـــذيـــن 
ــلــه فـــي ظــلــه يـــوم ال ظـــل إال  يــظــلــهــم ال
الله عليه وسلم:  ظله كما قال صلى 
»ورجــــــل ذكــــر الـــلـــه خــالــيــا فــفــاضــت 

عيناه..«.
- وتذكر ما رواه جابر بن سمرة عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قــال: »أتاني جبريل، فقال: يا محمد 
مــن أدرك شهر رمــضــان فــمــات فلم 
يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل 
آمني. فقلت: آمني...«. فهذه العشر هي 
والله الغنيمة الباردة، وفي هذا الشهر 
ــــم يــســتــغــلــهــا  ــم مــــن ل ــواســ فـــــرص ومــ

تذهب وال ترجع.
ــد مــن  ــ ــ ــفـــجـــر الب ــل الـ ــيـ ــبـ - أخــــيــــرًا وقـ
الـــســـحـــور ولــــو بـــمـــاء، مـــع احــتــســاب 
أنــس رضي  ملــا رواه  العمل بالسنة، 
الله  قــال صلى  قــال:  الله تعالى عنه، 
ــم: »تــــســــحــــروا فـــــإن فــي  عــلــيــه وســــلــ
ثــم تسوك وتوضأ  بــركــة«،  السحور 
واستعد لصالة الفجر وأنت إما في 

ذكر أو دعاء أو قراءة قرآن.
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ــال فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ عــيــســى يــحــيــى  ــ قـ
ــا حــكــم  ــهــ لــ ــر  ــفــــطــ الــ ــا إن زكــــــــاة  ــافــ ــعــ مــ
ومـــقـــدار وحــكــمــة، فــمــن حــيــث الجملة 
هدفها كمال األجر للصائم وتحقيق 
املــصــلــحــة لــلــفــقــراء واملـــســـاكـــن، ومــن 
حــيــث إخــراجــهــا، فــإخــراجــهــا فريضة 
على كل مسلم، عاقل، عنده فضل عن 
قـــوتـــه وقــــوت مـــن تــلــزمــه نــفــقــتــهــم في 

يومه وليلته.
وبن فضيلته أن زكاة الفطر من حيث 
من تخرج عنه فهو كل مسلم، الكبير 
ــثـــى، والــحــر  والــصــغــيــر، والـــذكـــر واألنـ

والــعــبــد، ويــشــمــل مــن ولـــد قــبــل صــاة 
ــر، عـــنـــد بــعــض  ــطـ ــفـ فـــجـــر يـــــوم عـــيـــد الـ
أهل العلم، ولهذا لو مات إنسان قبل 
اليوم األخير من رمضان، ولم  مغرب 
كـــي عنه قبل مــوتــه، لــم تكن 

ُ
يكن قــد ز

زكــــاة الــفــطــر واجــبــة عــلــيــه، وإن صــام 
سائر أيام رمضان.

ولــو ولــد مولود قبل مغرب آخــر يوم 
مـــن رمـــضـــان، أي قــبــل الــلــيــلــة األولــــى 
لــدخــول شهر شــوال كــان مــن الــواجــب 
إخـــــراج زكــــاة الــفــطــر عــنــه بــاإلجــمــاع، 
بــل فــي قـــول أبـــي حنيفة وأحـــد قولي 

املــالــكــيــة ومـــن وافــقــهــم، رحــمــهــم الــلــه، 
أنه لو ولد قبل صاة فجر يوم العيد 
وجـــب إخــــراج الـــزكـــاة عــنــه، وال تجب 
أمـــه، وإن  فــي بطن  الجنن وهــو  على 
ــيــــل عــلــى  اســـتـــحـــب إخــــراجــــهــــا، والــــدلــ
ــن ذكـــــر بــاســتــثــنــاء  وجـــوبـــهـــا عـــلـــى مــ
املــيــت والــجــنــن فــي بــطــن أمـــه، حديث 
ــال:  ــ ــه عـــنـــهـــمـــا قـ ــلــ ابــــــن عـــمـــر رضــــــي الــ
»فــــرض رســــول الــلــه صــلــى الــلــه عليه 
وســـــلـــــم زكــــــــــاة الــــفــــطــــر مــــــن رمــــضــــان 
صــاعــا مــن تــمــر، أو صــاعــا مــن شعير، 
عــلــى الــعــبــد والــحــر، والــذكــر واألنــثــى، 

والصغير والكبير من املسلمن. وأمر 
ى قبل خــروج الناس إلى  بها أن تــؤدَّ

الصاة« أخرجه البخاري وغيره.
فــتــوى نشرها  فــي  وأضــــاف فضيلته 
ــاة الــفــطــر  ــ مـــوقـــع »ملــــن اهـــتـــدى« أن زكـ
يــخــرجــهــا املــســلــم عـــن نــفــســه، وعــمــن 
تلزمه مؤنته من املسلمن كالوالدين 
والزوجة والولد، وكل من وجب عليه 
شــرعــا النفقة عــلــيــه، ويــدخــل فــي ذلــك 
العمال الذين اشترطوا النفقة عليهم، 
إن  أجـــرة عملهم  شــرطــا منفصا عــن 

وافق على شرطهم.

أعــــلــــنــــت إدارة صــــنــــدوق 
الــــــزكــــــاة الــــتــــابــــعــــة لــــــــوزارة 
األوقـــــــــــــــــــــــــاف والـــــــــــشـــــــــــؤون 
ــن اســتــقــبــال  اإلســــامــــيــــة عــ
ــاة عــيــد الــفــطــر املـــبـــارك،  ــ زكـ
مـــن خــــال 34 مــكــتــبــا ونــقــطــة تــحــصــيــل مــنــتــشــرة 
الـــدولـــة، ونــقــاط التحصيل في  أنــحــاء  فــي جميع 
املــجــمــعــات الــتــجــاريــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــعــديــد من 

الخدمات اإللكترونية.
ــدم الــــصــــنــــدوق خـــدمـــة الــتــحــصــيــل الــســريــع  ــقــ ويــ

ــيـــص  ــتـــخـــصـ وذلـــــــــــــك بـ
ــفـــن  اثــــنــــن مـــــن املـــوظـ
الســـتـــقـــبـــال اتـــصـــاالت 
املـــــــــزكـــــــــن مـــــــــن خــــــال 
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.)55199990
وقــبــيــل شــهــر رمــضــان 
تــــم تـــدشـــن مــاكــيــنــات 
نـــقـــاط الــبــيــع الــتــابــعــة 
ملـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــرف قــــــــطــــــــر 
ــتـــي من  اإلســــامــــي والـ
خـــالـــهـــا يـــتـــم اســـتـــام 
واســــتــــقــــبــــال تـــبـــرعـــات 

املـــزكـــن، بــاإلضــافــة إلــى 
أجـــــهـــــزة الــــــصــــــراف اآللـــــي 
الــتــابــعــة ملـــصـــرف الـــريـــان، 

كما يمكن إجراء عملية الدفع إلكترونيا من خال 
مــوقــع »حــكــومــي«. وتعمل مكاتب التحصيل من 
ــا الــفــتــرة  الــســاعــة 9 صــبــاحــا حــتــى 3 عـــصـــرًا، وأمــ
الـــســـاعـــة 8:30 مـــســـاء حتى  املــســائــيــة فــتــبــدأ مـــن 
مــنــتــصــف الــلــيــل. أمـــا نــقــاط الــتــحــصــيــل املــنــتــشــرة 
املــيــرة فتبدأ  فــي املجمعات التجارية وجمعيات 
عملها مــن الــســاعــة 10 صــبــاحــا وحــتــى 4 عــصــرًا، 

والفترة املسائية من الساعة 8:30 وحتى منتصف 
الليل طوال شهر رمضان املبارك. قال مدير إدارة 
صندوق الزكاة جاسم بن محمد الكبيسي إن عدد 
املستفيدين من مشروع زكاة الفطر في األسبوع 

األخير من شهر رمضان بلغ 1450 شخصا حسب 
الوفر في البند، مضيفا أن قسم خدمات الزكاة قام 
بتنفيذ برنامج توعوي بفريضة الزكاة للمناطق 
الخارجية، منها التوعية بفريضة الزكاة لقاطني 

املــدن والقرى الخارجية، والــذي بــدأ من منتصف 
الــزكــاة السنوية  شهر شعبان، وتنفيذ دورة فقه 
الــتــي تــســتــهــدف تــوعــيــة الــعــامــة بــفــريــضــة الــزكــاة 

وأحكامها.

34 مكتبا ونقطة تحصيل منتشرة في جميع أنحاء الدولة                        الستقبالها.. صندوق الزكاة:                                

1450 مستفيدا من زكاة الفطر وبرامج         توعوية بالفريضة

¶ مبنى صندوق الزكاة

¶ جاسم بن محمد الكبيسي

¶ الشيخ عيسى معافا

مصطفى شاهين

هل يصح إخــراج قيمتها؟ اختلف العلماء في ذلك، 
فمنهم من قــال: ال يجزئ إخــراج قيمتها، وهــو قول 
الله، ومنهم األئمة  أكثر العلماء السابقن، رحمهم 
مــالــك والــشــافــعــي وأحــمــد، ووافــقــهــم عــلــى ذلـــك كثير 
من العلماء املعاصرين، وهــو جريان على ما فهمه 
الظاهرية من النص، واحتجوا على ذلك بأن األصل 
فـــي الـــعـــبـــادات هـــو الــتــوقــيــف، ولـــم يــثــبــت عـــن النبي 
صلى الله عليه وسلم أو أحٍد من أصحابه أنه أخرج 
قيمتها، وقد قال عليه الصاة والسام: »من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« أخرجه البخاري 

ومسلم عن أم املؤمنن عائشة رضي الله عنها.
وعــــذرهــــم فـــي هــــذا الـــقـــول والـــلـــه أعـــلـــم، أي الــعــلــمــاء 
السابقن، هو الواقع الذي عاشوه متمثا في ندرة 
النقود في زمنهم، وإشاعة تبادل املنافع بن الناس 
البائع ليبيع خضروات أو سمكا  بالطعام، فيخرج 
أو ثــيــابــا، أو نــحــو ذلـــك فــيــعــطــونــه مــقــابــلــهــا طعاما 
قـــد تــعــارفــوا عــلــى مـــقـــدار الــحــصــة مـــن الــطــعــام الــتــي 
تكون بمقابل شرائهم السلعة، فيقولون له بكم هذا 
الثوب؟ فيقول: بثاثة آصع من البر أو بصاعن من 
الــذرة، فكان الطعام هو األســاس في تحقيق املنفعة 
املرجوة، واملــادة التي تحظى بالنفع العام، وال شك 
أن هذا القول تنصره النصوص حن يتحقق النفع 
بــالــطــعــام املـــذكـــور، ولــكــنــهــم يــقــولــون: ال يــصــار إلــى 

القيمة مطلقا.
ــقــــول اآلخـــــر يـــجـــوز إخــــــراج قــيــمــتــهــا، وقــــد ذهــب  والــ
أبــو حنيفة، وكـــذا عمر بــن عبد العزيز،  إلــيــه اإلمـــام 
رحمهما الله، ومن وافقهما وكثير من علماء العصر، 
واحــتــجــوا بـــأن الــنــبــي صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم ذكــر 
األصناف التي يسعد بها الناس، والتي هي مأكلهم 
الله  املعروف واملألوف، ولهذا قال أبو سعيد رضي 
عنه: وكــان طعامنا يومئذ البر والــزبــيــب والشعير 

والتمر.. إلخ، أخرجه البخاري وغيره.
واحتجوا أيضا بخبر معاذ رضي الله عنه في شأن 

أخذ الثياب ممن لم يجد النوع من املنصوص عليه 
في الزكاة أو نحوها، معلا ذلــك بحاجة فقراء أهل 
املــديــنــة آنــــذاك إلـــى الــثــيــاب، وأن املــقــصــود مــن زكــاة 
الفطر ليس مجرد ظاهر اللفظ، وإنما تحقيق غاية 
سد الحاجة وحصول الفرحة والسعادة، ومــن ذلك 
حديث أغنوهم ذلك اليوم، ولهذا اتفقت الفتوى على 
إخراج زكاة الفطر من األرز، مع أنه لم يرد في النص 
الــقــوت للناس،  لفظا، ولــكــن يشمله املعنى ألنــه هــو 
كــمــا احـــتـــجـــوا بــمــا ورد مـــن أن نــصــف الـــصـــاع من 
الحنطة يقوم مقام الصاع لجودته، فقالوا هذا دليل 

على النظر إلى القيمة.
فلو وجــد مسلمون فــي حــي مــن األحــيــاء فــي مدينة 
من املــدن، في بقعة من األرض، في أناس ال يعرفون 
الشعير وال يألفونه فا يقول عاقل بإخراج الشعير 
إليهم لعدم سد حاجتهم، بل ربما دخل في الحرام 
ألنه إضاعة للمال، إذ مآله أن يرموا به إن لم يجدوا 
حــا ســوى ذلــك، لعدم حاجتهم إلــيــه، ومثله إخــراج 
أكـــيـــاس مـــن األرز إلـــى مــجــمــوعــة عــمــال فـــي ســكــن ال 
ــــؤن الـــطـــبـــخ، وال يــمــلــكــون قــيــمــة مــا  يــــجــــدون فـــيـــه مـ
يطبخون به من زيــت وملح وبصل وخــضــروات، ثم 
إن الشرع يراعي حاجة ومصلحة الفقراء واملساكن، 
فلو قــام مسلم واشــتــرى خمسة أكــيــاس مــن الــبــر أو 
الشعير أو األرز بألف ريال مثا، وأعطى كل مسكن 
كيسا، ورأى الفقراء الخمسة أن حاجتهم إلى القيمة 
لــذهــبــوا يبيعونه  إلــى ذلــك األرز  أكــثــر مــن حاجتهم 
عــلــى الــتــاجــر بــنــصــف الــقــيــمــة أو نــحــوهــا، فتتحقق 
املصلحة للتاجر الغني دون تحققها للبائس الفقير، 
وهــــذا خــــاف حــكــمــة الـــشـــرع فـــي أن يــعــود األغــنــيــاء 
بــالــعــطــاء لــلــفــقــراء، وإغــنــاء الــفــقــراء واملــســاكــن وســد 
حاجتهم يوم العيد. وهذا القول وهو جواز إخراجها 
بالقيمة، إن كانت القيمة هي التي تسد حاجة الفقير 
واملسكن، والطعام وافق في ظرف من الظروف أنه ال 

يسد حاجتهم، هو القول الذي تؤيده األدلة.

جواز إخراج القيمة لسد حاجة الفقراء 

كمال األجر للصائم وتحقيق المصلحة للفقير والمسكين 

طهرة للصائم من اللغو والرفث 

إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.. الشيخ عيسى معافا: 

حكمة زكـــاة الفطر، كما جــاء فــي حديث 
عــبــد الــلــه بــن عــبــاس رضـــي الــلــه عنهما 
قــال: »فــرض رســول الله صلى الله عليه 
ــاة الــفــطــر طـــهـــرة لــلــصــائــم من  ــ وســـلـــم زكـ
الــلــغــو والـــرفـــث، وطــعــمــة لــلــمــســاكــن. من 
ــاة مــقــبــولــة،  ــا قــبــل الـــصـــاة فــهــي زكــ ــ أداهـ
ومــن أداهــا بعد الصاة فهي صدقة من 
الصدقات« أخرجه أبو داود وابن ماجة 

بسند حسن.

وقت إخراجها 

ــا، قــبــل الــعــيــد بـــيـــوم أو  ــهـ ــــت إخـــراجـ ووقـ
يومن كما كان الصحابة يفعلون، فعن 
نــافــع مــولــى ابــن عمر رضــي الــلــه عنهما 
أنــــه قــــال فـــي صـــدقـــة الـــتـــطـــوع: »وكـــانـــوا 
ــيـــوم أو يـــومـــن«  يـــعـــطـــون قـــبـــل الـــفـــطـــر بـ
أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند 
صحيح أنه قال: »فكان ابن عمر يؤديها 
قبل ذلك باليوم واليومن«. وإن اقتضت 
الــحــاجــة أن يخرجها قبل ذلــك جـــاز، إذا 
خــشــي فــي تــأخــيــرهــا مــن عـــدم وصولها 
إلــى املحتاجن قبل العيد، أو غلب على 
ظنه ذلــك، كما رأى ذلــك اإلمــام الشافعي 

وبعض الحنابلة، رحمهم الله.
وآخـــــــر وقــــــت إخــــراجــــهــــا صــــــاة الـــعـــيـــد، 

لــحــديــث مــن أخــرجــهــا قــبــل صـــاة العيد 
فهي زكاة فطر، ومن أخرجها بعد صاة 

العيد فهي صدقة من الصدقات. 
ــاع عــــن كــل  ــ ومــــقــــدارهــــا: مــــن الـــطـــعـــام صـ
مسلم لحديث ابن عمر السابق. والصاع 
املقصود هو صاع أهل املدينة، ألن النبي 
صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم جـــعـــل ضــابــط 
مـــا يـــكـــال، بــمــكــيــال أهـــل املــديــنــة كــمــا في 
حــديــث ابــن عمر رضــي الــلــه عنهما قــال، 
قــال رســـول الــلــه صلى الــلــه عليه وسلم: 
»املكيال على مكيال أهل املدينة والوزن 
عــلــى وزن أهـــل مــكــة« أخـــرجـــه أبـــو داود 
والنسائي بسند صحيح. والــصــاع من 
ــال، ومــــقــــداره أربـــــع غـــرفـــات بكفي  ــيـ ــكـ املـ
الرجل املعتدل، نحو اثنن كيلو ونصف، 
وأمــا مــن غير الطعام فبما يــوافــق قيمة 

املقدار.
واملــســتــحــقــون لــزكــاة الــفــطــر: هــم الــفــقــراء 
ــن املــســلــمــن، لــحــديــث ابــن  واملـــســـاكـــن مـ
عــبــاس رضــــي الــلــه عــنــهــمــا الـــســـابـــق: ».. 

وطعمة للمساكن«.
ومـــكـــان دفــعــهــا، تــدفــع إلـــى فـــقـــراء املــكــان 
الــــذي هـــو فــيــه، ويـــجـــوز نــقــلــهــا إلــــى بلد 
آخــر على الــقــول الــراجــح، ألن األصــل هو 
ــواز، ولـــــم يــثــبــت دلـــيـــل صـــريـــح فــي  الـــــجـــ

تحريم نقلها.

قطر الخيرية 
تستقبل 

الصدقات وزكاة 
الفطر 

في إطار مشاريع حملتها »رمضان 
أجمل هدية« تواصل قطر الخيرية 
ــدد مــن  تــــوزيــــع زكــــــاة الـــفـــطـــر فــــي عـــ
ــدول حـــول الــعــالــم، حــيــث ينتظر  ــ الـ
املـــشـــروع 474  أن يستفيد مــن هـــذا 
ــة، بــهــدف  ــ ألـــف شــخــص فـــي 25 دولـ
الــتــخــفــيــف مـــن املـــعـــانـــاة املــعــيــشــيــة 
للفقراء وبهدف إدخال بهجة العيد 

على قلوبهم وقلوب أسرهم.
وتـــواصـــل قــطــر الــخــيــريــة اســتــقــبــال 
ــات أهــــــــل الــــخــــيــــر فــــــي قــطــر  ــ ــرعـ ــ ــبـ ــ تـ
ــد الــفــطــر  ــيـ ــتـــى صـــبـــيـــحـــة يــــــوم عـ حـ
ــاة الــفــطــر،  ــبـــارك، بــمــا فــي ذلـــك زكــ املـ
وتسعى قطر الخيرية لزيادة عدد 
املستفيدين من مشروع زكاة الفطر 
لــلــوصــول إلــى أكــبــر عــدد ممكن من 
الـــدخـــل  ــة وذوي  ــاجـ ــحـ الـ ــاب  ــحــ أصــ

املحدود.
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ــن بــــن الـــــدول  مــ
الــــــــتــــــــي يــــعــــظــــم 
فيها املسلمون 
شـــهـــر رمـــضـــان 
الكريم الفلبن، التي دخلها اإلسالم عن 
طريق التجار املسلمن الذين قصدوها 
حاملن تعاليمه السمحة وطبقوها في 
لــه أكبر  الــتــجــاريــة، مما كــان  تعامالتهم 
األثــر فــي اعتناق الكثير مــن أهــالــي هذه 

البالد لإلسالم.
ويعيش املسلمون فــي الفلبن كأقلية، 
على الرغم من مــجــاورة تلك الــدولــة لكل 
مــن ماليزيا وإندونيسيا ذات الغالبية 
املــســلــمــة، ولــلــمــســلــمــن فـــي هــــذه الــبــالد 
العديد من العادات والتقاليد التي تعد 
 باملجتمع اإلسالمي هناك، والتي 

ً
خاصة

ــع الــتــعــالــيــم  وإن اتــفــقــت فـــي الـــجـــوهـــر مـ
اإلسالمية إال أنها تحتفظ بخصوصية 
ــلـــك الــــعــــادات  ــن أبـــــــرز تـ ــ مــجــتــمــعــهــا، ومــ
تزين املساجد، وإنارتها، واإلقبال على 
الصالة فيها، بل وجعلها مركز التجمع 
العائلي، فتصبح داًرا للعبادة والتعارف 
ــا يحرص املسلمون 

ً
بــن املسلمن، أيــض

ــبــــارك عــلــى أداء صــالة  خــــالل الــشــهــر املــ
الــــتــــراويــــح، واصــــطــــحــــاب أبـــنـــائـــهـــم إلـــى 
أدائــهــا بــغــرض غــرس التعاليم الدينية 

في نفوسهم منذ الصغر.

 طقوس روحانية 

املسلمون فــى الفلبن يحتفلون بشهر 
رمضان على طريقتهم الخاصة، فهناك 
طقوس بعينها اعتاد عليها املسلمون 
فـــى الــفــلــبــن وأبــــرزهــــا تـــزيـــن املــســاجــد 
وإنـــــارتـــــهـــــا، مـــثـــل مـــســـجـــد ديــــمــــاوكــــوم، 
»املسجد الــوردي«، في منطقة  ويعرف بـ
داتـــــــو ســــعــــودي امــــبــــاتــــوان فــــي مــديــنــة 
مـــاجـــويـــنـــدانـــاو، ويــتــجــمــع فـــيـــه الــكــبــار 
ــة،  ــار مـــرتـــديـــن املـــالبـــس الــــورديــ ــغـ والـــصـ
ويــحــرصــون عــلــى أداء صـــالة الــتــراويــح 

بصحبة أبنائهم به.
ــا، تـــقـــديـــم أطـــبـــاق  ومـــــن الـــطـــقـــوس أيــــضــ
ــى هناك  مــمــيــزة مــثــل طــبــق األرز، وُيــســمَّ
»بجاس« أو »كورنيج«، وطبق »الكاري 
كاري« وهو اللحم بالبهارات، ومشروب 
السكر واملوز وجوز الهند، وهناك بعض 
الحلوى التي تشبه »القطائف« وعصير 

»قمر الدين«.
ــنــــوب الـــفـــلـــبـــن مــــن الــعــنــف  ويــــعــــانــــي جــ
ــزء كــبــيــر مــن  ــ مـــنـــذ عــــقــــود، إذ يــعــيــش جـ
ــة املـــســـلـــمـــة فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الــــذي  ــيـ ــلـ األقـ
يشكل الكاثوليك غالبية سكانه، وأدت 
حــركــة جــبــهــة تــحــريــر مــــورو اإلســالمــيــة 
االنــفــصــالــيــة إلـــى ســقــوط أكــثــر مـــن 120 

ألف قتيل.
وأعلنت الفلبن، مؤخرا، أن عدد سكانها 
زاد على 100 مليون نسمة أواخــر العام 
املاضي، ما يجعلها ثاني الدول الكبرى 
ــرق آســـيـــا مـــن حــيــث عــدد  فـــي جـــنـــوب شــ
السكان بعد إندونيسيا، وذكرت أن أعلى 
نسب النمو السكاني كانت في املناطق 
املــســلــمــة، وتـــحـــديـــدا فـــي مــنــطــقــة الــحــكــم 
الــــذاتــــي بـــمـــنـــدنـــاو، حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة 

النمو السكاني هناك 2.89% سنويا.
ــم  ــيــ ــالــ ــم مــــنــــطــــقــــة مـــــنـــــدنـــــاو 5 أقــ ــ ــــضــ وتــ
بــلــديــة تتبعها 2490  ومــديــنــتــن، و116 
قرية، ويقطنها حسب اإلحصاء األخير 
ــــن 3 مــــاليــــن نـــســـمـــة، لـــكـــن هـــذا  ــر مـ ــثــ أكــ
الـــعـــدد ال يــمــثــل مــجــمــوع عـــدد املسلمن 
الــفــلــبــن، وهــنــاك مسلمون يقطنون  فــي 
أقاليم أخرى، ويطلق على املسلمن كلمة 
»مــــــورو«، وهـــي الــتــســمــيــة الــتــي أطلقها 
اإلسبان على مسلمي الفلبن، إذ إن أول 

ــاوم اإلســـبـــان هـــم مــســلــمــو املــغــرب،  مـــن قــ
وبقيت هــذه التسمية في ذهــن اإلسبان 
حيثما ذهبوا، وملا دخل اإلسبان جنوب 
ــة مــن  ــاومـ ــقـ ــــوا نـــفـــس املـ ــهـ ــ الــفــلــبــن وواجـ
الــســكــان هـــنـــاك، أطــلــقــوا عــلــيــهــم تسمية 

مورو.
ومعظم املسلمن في الفلبن من السنة 
الـــــذيـــــن يــــديــــنــــون بــــاملــــذهــــب الـــشـــافـــعـــي 
ــدمــــون األبـــــجـــــديـــــة الـــعـــربـــيـــة،  ــتــــخــ ويــــســ
ــة،  ــيـ ــالـــوجـ ــاجـ ــتـ ــة الـ ــهـــجـ ــلـ ــمـــون الـ ــلـ ــكـ ــتـ ويـ
ــهـــم مــنــذ  ــة لـــديـ ــيـ ــقـــومـ ــة الـ ــغـ ــلـ وتـــعـــتـــبـــر الـ
فــيــه  الـــــــذي مـــنـــحـــت  الــــعــــام  1946، وهـــــو 
الــواليــات املتحدة األمريكية االستقالل 
ــــوزع املـــســـلـــمـــون فــي  ــتـ ــ إلـــــى الـــفـــلـــبـــن، ويـ
كوتاباتو، والنوا، وسوليو، وزانبوانجا 

وباالباك ودافو.

جزر المهراج

وعـــــرف الـــعـــرب واملـــســـلـــمـــون مــنــذ الــقــدم 
جزر الفلبن، وأطلقوا عليها اسم »جزر 
املــهــراج«، وتضم العديد مــن الجمعيات 
ــا جــمــعــيــة مــســلــمــي  ــ ــرزهـ ــ اإلســــالمــــيــــة، أبـ
الفلبن، وجمعية كامل اإلســالم، ويصل 
ــئـــات واملــــؤســــســــات واملــــراكــــز  ــيـ ــهـ ــدد الـ ــ عــ
اإلســالمــيــة بــهــا إلـــى حــوالــي 124، منها 
ــــوة اإلســــالمــــيــــة بـــالـــفـــلـــبـــن،  ــدعــ ــ مــــركــــز الــ
الـــذي أقــامــه الــدعــاة الــعــرب ويــضــم قاعة 
للمحاضرات ومكتبة وتصدر عنه مجلة 
شهرية، وتكتب بعض الكتب اإلسالمية 
الــقــرآن الكريم  بــالــعــربــيــة، وكــتــب تفسير 
ــا يــــقــــدر عـــدد  ــ ــــضـ ــة، وأيـ ــيــ ــربــ ــروف عــ ــ ــحـ ــ بـ

ــــي 2500 مــســجــد،  ــــوالـ ــا حـ ــهـ بـ املــــســــاجــــد 
وأسس أول مسجد بها في سنة 854 هـ، 

وهو مسجد توميوك في جزيرة صولو.
ويــحــرص املجتمع اإلســالمــي الفلبيني 
فــي شهر رمــضــان على تقديم الخدمات 
لــلــمــحــتــاجــن، ويستضيف  االجــتــمــاعــيــة 
األغـــنـــيـــاُء مــنــهــم الـــفـــقـــراَء عــلــى مــوائــدهــم 
دون أي حساسيات، حيث الجميع إخوة 
ع الصدقات خالل ذلك 

َّ
ــوز

ُ
في اإلسالم، وت

الشهر في ليلة النصف منه، ويعمل أئمة 
املساجد على جمع زكاة الفطر وتوزيعها 
بــمــعــرفــتــهــم الـــخـــاصـــة عـــلـــى املــســتــحــقــن 
مــن الــفــقــراء، وتــلــك عـــادة تــوارثــهــا أهــالــي 
 بــعــد جــيــل، مــنــذ نشر 

ً
هـــذه الـــبـــالد، جــيــال

اإلسالم في الفلبن. وال ينسى املسلمون 
ـــنـــوا مـــوائـــد الــشــهــر  الــفــلــبــيــنــيــون أن يـــزيِّ
الــكــريــم بـــاألكـــالت املــحــلــيــة الــخــاصــة بهم 
ــو اللحم  ــاري كــــاري« وهـ ــكـ مــثــل طــبــق »الـ
بــالــبــهــارات، وطــبــق األرز ويــســمــى هناك 
»بــــغــــاس« أو »كـــورنـــيـــغ«، ومــــن وجــبــات 
السمك عندهم نوع يسمى »فينساووان«، 
بــالــحــســاء، والسمك  وهــو سمك مطبوخ 
ــا الــســمــك  ــ ــزتـــو«، أمـ ــيـ ــنـ املـــقـــلـــي يــســمــى »فـ
املــحــبــوب عــنــدهــم فــهــو »تــالفــيــا«، وطبق 
»الــســي - يـــوان ســــوان«، وهــو مــن السمك 
أو اللحم، وكــذلــك مــشــروب السكر واملــوز 
وجـــــوز الـــهـــنـــد، وهـــنـــاك بــعــض الــحــلــوى 
التي تشبه »القطائف« املصرية، وعصير 
الــديــن«، كما أن هناك أيضًا أنواعًا  »قمر 
مــن األطعمة تؤكل فــي السحور، أهمها: 
ــو، والـــكـــوســـتـــارد وهـــو  ــاولــ ــبــ الــــجــــاه، والــ
ــم والـــســـكـــر  ــريــ ــكــ ــكــــون مــــن الــــدقــــيــــق والــ مــ

والبيض.
ــال فــــي هـــــذا الـــشـــهـــر بــعــد  ــ ــفـ ــ ويـــلـــهـــو األطـ
نة  اإلفــطــار، حيث يــرتــدون املــالبــس املزيَّ
ــم يـــحـــمـــلـــون  ــ بـــــــاأللـــــــوان والـــــــــزخـــــــــارف، ثــ
الفوانيس أو مــا يشبهها، ويــبــدأون في 
التنقل من مكان آلخر، بل يتولون إيقاظ 
النائمن لتناول طعام السحور، وهو ما 

 على هذا الشهر الكريم.
ً
يضفي بهجة

رمضان في الفلبين.. صوم وصالة وتكافل وصلة رحم
يجمعون أموال الزكاة بشكل جماعي

¶  أجواء رمضان في الفلبين

صالة التراويح
ــار، حـــتـــى تـــرى  ــ ــطـ ــ مــــا إن يــنــتــهــي اإلفـ
املـــســـلـــمـــن ُمــــســــِرعــــن إلـــــى املــســاجــد 
لــتــأديــة صـــاة الــعــشــاء، وبــعــدهــا تقام 
ــح،  ــراويـ ــتـ ــم بـــصـــاة الـ ـ

َ
ــت ــخـ ـ

ُ
األذكــــــــار وت

وهي واجبة األداء، فكل ُمصل البد أن 
 
ً
يــؤديــهــا، وتــتــكــون مــن عشرين ركعة

ى بحزبن.
َّ
صل

ُ
ت

أمــــا بــالــنــســبــة النـــتـــهـــاء اإلفــــطــــار عند 
األطــفــال، فتجدهم يخرجون مرتدين 
أيديهم  الثياب املزركشة حاملن فــي 
مــا يــشــبــه فــوانــيــس رمـــضـــان، يغنون 
أغــانــيــهــم الـــوطـــنـــيـــة، ويــتــجــمــعــون في 
شكل ِفــَرق يذهب كل فريق إلى أقرب 
مــســجــد؛ حــيــث يــســتــقــبــلــون املــصــلــن 

باألغاني واألناشيد.
ــن املــــــجــــــاورة  ــ ــاكـ ــ ــــسـ ثــــــم يـــــــــــــزورون املـ
لــلــمــســجــد، ويــظــلــون عــلــى هـــذه الــحــال 
حتى يحن موعد السحور، فيقومون 
لتناول  األهــالــي  بــإيــقــاظ  أنفسهم  هــم 
السحور. وغالًبا ما ترى نفس طعام 
ا 

ً
السحور، ُمضاف اإلفطار على موائد 

الحلوى يسمى )األيـــام(  نــوع مــن  إليه 
وهــــو مـــا يــشــبــه الــقــطــائــف املــصــريــة، 

وشراَبْي الليمون وقمر الدين.
ومــن عـــادات املسلمن فــي هــذه الباد 
ــزاورون  ــتـ الــتــي يــتــمــيــزون بــهــا أنــهــم يـ
خال شهر رمضان، فتقضي األسر 
 على 

ً
الشهر كله متنقلة أيــام  الفقيرة 

ــاورة دون  ــر الــغــنــيــة املــــجــ ــ مـــوائـــد األسـ
حــــرج، كــمــا يــجــمــع األغــنــيــاء صــدقــات 
ع على هــذه األســر ليلة  ـــوزَّ

ُ
رمضان وت

أموال  الشهر. ويجمعون  النصف من 
الزكاة في شكل جماعي من بعضهم 
البعض، ثم يقوم شيخ املسجد، سواء 
القرية، بمهمة توزيعها  أو  املدينة  في 
 حسب حاجته 

ٌّ
ــل

ُ
ك ها  على ُمستِحقيِّ

دون أن يدري أحد سواه
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يـــحـــتـــاج الــجــســم 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ إلــــــــــــى الـ
الــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــة 
واملتوازنة عمومًا 
وخـــــــــــــــــــال شــــهــــر 
رمضان خصوصًا، حيث البّد من تعويض 
ـــســـبـــة 

ّ
ــلــــة بـــالـــن ســـــاعـــــات الــــصــــيــــام الــــطــــويــ

الضرورّية للجسم من فيتاميناٍت ومعادن 
وعناصر غذائّية مهّمة للصّحة. 

ــدة وقـــــد تـــكـــون غــيــر  ــديــ ــد عــ ــوائــ ــاك فــ ــنــ وهــ
ــًا فــي  مــــعــــروفــــة لــــــدى الــــبــــعــــض، خـــصـــوصـ
شــهــر رمــضــان املـــبـــارك. وأولــهــا هــو الفتك 
بالجراثيم، حيث يقف التمر عائقًا أمــام 
العديد مــن امليكروبات أو الجراثيم التي 
لحق 

ُ
إلــى الجسم وت مكن أن تنتقل 

ُ
مــن امل

ع التمر بقدرٍة ممّيزٍة 
ّ
رر به، حيث يتمت

ّ
الض

عــلــى الــفــتــك بــالــجــراثــيــم وبــالــتــالــي حماية 
الجسم من تأثيراتها املضّرة.

وتــنــقــيــة الـــجـــســـم وتـــطـــهـــيـــره، إذ ُيــســاهــم 
تـــنـــاول الــتــمــر بـــاعـــتـــدال، خــصــوصــًا خــال 
شهر رمضان بعد الصيام لفتراٍت طويلة، 
ــيــــره، بــفــضــل  ــــي تـــنـــقـــيـــة الـــجـــســـم وتــــطــــهــ فـ
فّعل 

ُ
احتوائه على العديد من املواد التي ت

هذه الخاصية فيه.
كما يفيد التمر في إمداد الجسم بالطاقة، 
حــيــث يــحــتــوي الــتــمــر عــلــى مــعــظــم أنــــواع 
فيدة للّصائم والتي يحتاج 

ُ
امل السكرّيات 

 إلـــــــى بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
ً
إلــــيــــهــــا، إضــــــافــــــة

الغذائّية التي تمّده بالطاقة؛ لذلك ُينصح 
ـــظـــام الـــغـــذائـــي الــخــاص 

ّ
ــى الـــن بـــإدخـــالـــه إلــ

ــارك لـــاســـتـــفـــادة مــن  ــبــ بــشــهــر رمــــضــــان املــ
الطاقة التي يقّدمها بعد ســاعــاٍت طويلٍة 

من الصيام.
ــلـــيـــة الــــهــــضــــم، فــمــن  ــمــــر عـــمـ ــتــ ــهــــل الــ ويــــســ
ه سريع الهضم ويتّم 

ّ
مر أن

ّ
املعروف عن الت

أكــثــر من  امتصاصه بــســرعــة، فــا يحتاج 
ســـاعـــٍة حــتــى يـــتـــّم هــضــمــه لــيــقــوم بــــدوره 
بإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها 

خصوصًا خال الصيام في رمضان.
إفـــراز جميع  كما يسهم التمر فــي تحفيز 
اإلنــزيــمــات الــهــاضــمــة ويــلــعــب الــتــمــر دورًا 
ُمفيدًا في تعزيز عمل الجهاز الهضمي في 
 تناوله خصوصًا خال 

ّ
الجسم، حيث إن

 مـــن املــعــدة 
ً
ــز كــــا

ّ
رمـــضـــان ُيــمــكــن أن ُيــحــف

واألمــــعــــاء عــلــى إفــــــراز جــمــيــع اإلنـــزيـــمـــات 

الهاضمة، إذا تّم تناوله تحديدًا بعد نوٍع 
من أنواع الحساء الشهيرة في رمضان.

ويساعد التمر في تسهيل هضم العناصر 
دة التركيب، كالكربوهيدرات 

ّ
الغذائّية معق

والبروتينات في شهر رمضان بعد تناول 
اإلفطار بوقٍت قليل.

ـــبـــع، حــيــث 
ّ

ــعــــزز الـــتـــمـــر الـــشـــعـــور بـــالـــش ويــ
ــتـــرٍة  ــفـ ــع لـ ــبـ ــالـــشـ ــنـــح الــــتــــمــــر شـــــعـــــورًا بـ يـــمـ
ــل مــن الشّعور 

ّ
ُيــقــل ــه 

ّ
فــإن طويلة وبــالــتــالــي 

ــيـــر خـــــــال ســــاعــــات  ــبـ ــٍل كـ بــــالــــجــــوع بــــشــــكــ
الــنــهــار أثـــنـــاء الـــصـــيـــام، نــتــيــجــة احــتــوائــه 
املــعــادن واأللــيــاف  على نسبٍة ُمرتفعٍة مــن 
والفيتامينات التي بدورها تمنع الجسم 

مــن تــنــاول كــمــّيــاٍت كــبــيــرة مــن الــطــعــام، ما 
ُيساعد على الحفاظ على صّحة الجهاز 

الهضمي.
ــة مــن  ــايــ ــرا يـــســـهـــم الـــتـــمـــر فــــي الــــوقــ ــ ــيـ ــ وأخـ
ــلــــى، حـــيـــث ُيـــســـاهـــم  ــكــ ــي الــ ــ الــــحــــصــــوات فـ
تناول التمر في رمضان، في إحــداث نوٍع 
ــّدل حــمــوضــة الــبــول  ــعـ ــــوازن فـــي مـ ـ

ّ
ــت ــ ــن الـ مـ

 مــا تــضــطــرب نتيجة الــصــيــام، 
ً
الــتــي عــــادة

وبالتالي يقي الجسم من تكّون الحصوات 
في الكلى.

ويــمــكــن أن يــســاعــد املــســتــوى الــعــالــي من 
ــيـــاف فـــي الــتــمــور عــلــى تــنــظــيــم السكر  األلـ
فــي الــــدم، وتــخــفــيــف اإلمـــســـاك، والــحــد من 

مــســتــوى الــكــولــســتــرول الــســيــئ فـــي الــــدم. 
أمــا بالنسبة للناس الذين يتطلعون إلى 
تــعــديــل اســتــهــاكــهــم مـــن الــكــربــوهــيــدرات، 
أو املـــرضـــى املــصــابــن بــالــســكــري، فــقــد ال 
ــمـــور بــكــمــيــة عــالــيــة  ــتـ ــهـــاك الـ ــتـ يـــكـــون اسـ
الخيار األفضل بالنسبة لهم. حيث تعتبر 
التمور غنية بالكربوهيدرات والسكريات 
البسيطة وذات مؤشر »غايسيمي« عاٍل 
مــمــا يــرفــع نــســبــة الــســكــر فـــي الــــدم بشكل 

سريع.
وعلى الرغم من الفوائد الصحية للتمر، إال 
أنه إذا كنت تتبع نظاما غذائيا منخفض 
السعرات الحرارية ملحاولة إنقاص الوزن 
أو لغيرها من األسباب، فإن تناول التمر 
ــيــــارًا جــيــدًا  بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة ال يــعــتــبــر خــ
ــك، ألن الـــتـــمـــور تــعــتــبــر عــالــيــة  بــالــنــســبــة لــ
ــالـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة. وتــخــتــلــف كــمــيــة  بـ
الــحــراريــة فــي التمور باختاف  الــســعــرات 
أنواعها، وما يلي السعرات الحرارية ألهم 

أنواع التمور:
تحتوي حبة واحدة من تمر املجدول على 
مـــا يـــقـــارب ســتــة وســـتـــن ســـعـــرة حـــراريـــة. 
وتحتوي حبة واحدة من تمر البتيل على 
ما يقارب عشرين سعرة حرارية. وتحتوي 
حــبــة واحــــدة مــن تــمــر دقــلــة الــنــور عــلــى ما 
يــقــارب عشرين ســعــرة حــراريــة. وتحتوي 
حـــبـــة واحـــــــدة مــــن تـــمـــر الـــعـــجـــوة عـــلـــى مــا 
يــقــارب خمسن سعرة حــراريــة. وتحتوي 
قطعة متوسطة الحجم من معمول التمر 
يــقــارب مائتن وخــمــس وثمانن  على مــا 

سعرة حرارية.

8 أسباب تشجع على تناول التمر بانتظام في رمضان
خبراء التغذية ينصحون بضرورة االعتدال في تناوله

ــنــــاع مـــــن أكـــثـــر  ــنــــعــ ــ ــنــــقــــوع ال يـــعـــتـــبـــر مـــــشـــــروب مــ
الــقــدرة بشكل طبيعي على  لها  الــتــي  املــشــروبــات 
الهضمي،  والــجــهــاز  املــعــدة  القضاء على مشاكل 
البطن  انــتــفــاخــات  أو  املــعــدة  بـــآالم  فعندما تشعر 
الطبيعي،  األخــضــر  النعناع  مــن  كــوب  بتناول  قــم 
ــيــه مــلــعــقــة عــســل أو ســكــر، كــمــا تحب  مــضــافــا إل
لتشعر باالرتياح فورا بعد تناوله بشكل مباشر.
وأكدت العديد من الدراسات التي أجراها باحثون 
مــخــتــصــون فـــي عــلــم الــتــغــذيــة حــــول الــعــالــم على 
املــبــارك،  فــي شهر رمــضــان  النعناع  تــنــاول  أهمية 
الجسم، خاصة  فوائد مميزة على  ملا يحمله من 
مــع أجـــواء الــطــقــس الــحــارة، الـــذي شــهــدهــا الشهر 

الفضيل.
الـــدراســـات، فــإن شــرب كــوب واحــد  وبحسب تلك 
من النعناع يومًيا طيلة شهر رمضان من الفطور 
وحتى السحور يساعد على ما يلي: تهدئة الجهاز 
الدموية. تحسني  القلب والدورة  العصبي وينشط 
عملية الهضم وتخفيف التشنجات املعوية، حيث 
الهاضمة.  املعوية  العصارات  إفــراز  يساعد على 
الــتــخــلــص مـــن حــمــوضــة املــــعــــدة. تــبــريــد الــبــشــرة 
تم  مــا  اذا  للشمس  فــي حــال تعرضت  وتهدئتها 
الرؤوس  إزالة  البشرة.  النعناع على  وضع منقوع 

السوداء ويخفف من جفاف البشرة.
ــــدم غـــلـــي أوراق  ــه يـــجـــب عـ ــأنـ ويـــنـــصـــح األطــــبــــاء بـ
وذلــك من  يتم استخدامها منقوعة،  بــل  النعناع، 
خالل صب املاء املغلي على ورق النعناع، ثم يترك 

ملدة دقائق قبل شربه.
ويــحــتــوي الــنــعــنــاع عــلــى فــوائــد صــحــيــة وجــمــالــيــة 
لــلــصــائــمــني خــــالل شــهــر رمـــضـــان الـــــذي تــزامــن 
ــارة فـــي مــنــاطــق  ــ ــذا الـــعـــام مـــع أجـــــواء حـ قـــدومـــه هــ
مختلفة من العالم وارتفاع درجات الحرارة الكبير 
الذي تشهده غالبية املناطق خالل فصل الصيف.

النعناع في رمضان 

نصيحة اليوم

عتبر من أكثر األطعمة 
ُ
ما زالت الوجبات السريعة ت

ر بسرعة ويتم 
ّ

املستهلكة حول العالم، فهي تحض
تــنــاولــهــا فــي األمــاكــن الــعــامــة كــاملــطــاعــم والــحــدائــق. 
ــبــا مـــا تــكــون هـــذه الــوجــبــات مــلــيــئــة بــالــدهــون  وغــال

والزيوت ما يسّبب أضرارًا صّحية وجمالية عّدة.
الــوجــبــات الــســريــعــة مــلــيــئــة بـــالـــدهـــون، الــبــروتــيــنــات 
والـــســـكـــريـــات، وعـــنـــد تــنــاولــهــا بــكــثــرة تــتــراكــم في 
الجسد، ما يزيد من حجم اإلنسان ووزنه وبالتالي 

يؤدي إلى ظهور الترهالت.
الجينات  فالوجبات السريعة تقوم بالتأثير على 
املــســؤولــة عــن تــراكــم الــدهــون فــي جــســم اإلنــســان، 
وكـــثـــرة تــراكــمــهــا تــــؤدي أحــيــانــا إلـــى حــــاالت وفـــاة 

املصابني بها.
قــد تكون  السريعة أحيانا  الوجبات  أّن  إلــى جانب 
الشرايني  جــامــدة ومتصلبة، فتعمل على تصلب 

وتــــزيــــد مــــن احـــتـــمـــال إصــــابــــة األفـــــــــراد بــــأمــــراض 
كـــالـــســـرطـــان وأمـــــــــراض الـــقـــلـــب، وأيــــضــــا بــمــرض 

السكري. وهذه األمراض تكثر عند تناول الوجبات 
مع املشروبات الغازية.

كما أّن غالبية الوجبات السريعة خالية من األلياف 
واملــــعــــادن الـــضـــروريـــة الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا جسم 
اإلنـــســـان، فـــتـــؤدي إلـــى إصـــابـــة األفـــــراد بــفــقــر الـــدم 
واألنيميا وقد ترتفع لديهم نسبة الكولسترول، وقد 

تقوم بالتأثير على العمود الفقري.
ــرد لــلــوجــبــات  ــفـ ــاول الـ ــنـ ـــــه عــنــد تـ

ّ
ــى أن ــ بـــاإلضـــافـــة إل

الــســريــعــة يــصــاب بــالــتــســمــم الــغــذائــي لــعــدم نظافة 
ــوانــــني، واملـــعـــايـــيـــر  ــقــ ــ املـــــأكـــــوالت وعــــــدم اتـــبـــاعـــهـــا ال

الصحيحة الغذائية أثناء الحفظ واإلنتاج.
فالتسمم الغذائي نسبته عالية بني متناوليه وتكون 
نسبة الشفاء نادرة جدًا وقد تؤدي إلى الوفاة. ومن 
الهضم  أنها تعمل على عسر في  أضرارها أيضا 
وأمراض املعدة واألمعاء والتهابات حادة في املعدة.

الوجبات السريعة تزيد من ترهل الجسم

وسام السعايدة
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ملحق يومي تصدره  بمناسبة

املـــري، مدير إدارة العالقات  سالم 
الـــعـــامـــة واالتــــصــــال فـــي املــؤســســة 
ــارا(،  ــتــ الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي )كــ
قـــال إنـــه ســتــتــم إقـــامـــة عـــدد واســـع 
مـــن الــفــعــالــيــات املـــمـــيـــزة واملــبــهــرة 
في »كــتــارا« خــالل أيــام عيد الفطر 
املــــبــــارك، وطــــــوال مـــوســـم الــصــيــف 
فـــي قــطــر لــتــنــاســب جــمــيــع الــفــئــات 
ــلــــف الــــشــــرائــــح  ــتــ الــــعــــمــــريــــة ومــــخــ
االجــتــمــاعــيــة، حــيــث ســيــتــم تقديم 
ــة ومــــــمــــــيــــــزة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــــاقـــــــة مـ

الفعاليات للجمهور.
ــــاف »املـــــري« فـــي تــصــريــحــات  وأضـ
صـــحـــفـــيـــة عــــلــــى هـــــامـــــش جـــلـــســـة 

اإلحــــــــاطــــــــة اإلعـــــــالمـــــــيـــــــة: »هـــــنـــــاك 
ــة فـــــــي مـــديـــنـــة  ــ ــاصــ ــ ــات خــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
ألــعــاب على امــتــداد شــاطــئ كــتــارا، 
ــارك،  ــبـ ــذا خــــالل عــيــد الــفــطــر املـ ــ وهـ
ــال  ــفــ ــا األطــ ــهـ ــيـــث ســيــســتــمــتــع بـ حـ
ويـــقـــضـــون مــعــهــا أجـــمـــل األوقـــــات 
وأســـــعـــــدهـــــا، والـــــتـــــي ســتــســتــقــبــل 
الــزوار يوميا ابتداء من الساعة 5 
الليل، إلى  مساء، وحتى منتصف 
جــانــب اســتــعــراضــات لشخصيات 
كــــرتــــونــــيــــة مـــــشـــــهـــــورة ومـــحـــبـــبـــة 
ــة عـــلـــى  ــ ــفـ ــ ــال وألــــــــعــــــــاب خـ ــ ــفــ ــ ــــأطــ لــ
امـــتـــداد الــواجــهــة الــبــحــريــة ابــتــداء 
مـــن الـــســـاعـــة 7 مـــســـاء، بــاإلضــافــة 

إلــــى عــيــديــة كـــتـــارا فـــي الــســاعــة الـــ 
ــا تـــقـــدم  ــ ــدايـ ــ ــاء، وتـــشـــمـــل هـ ــ ــسـ ــ 8 مـ
ــفـــال، عــلــى واجـــهـــة الــبــحــريــة  لـــأطـ

ــهـــرة  ــبـ ــلــــى الــــــعــــــروض املـ عــــــــالوة عــ
لــألــعــاب الــنــاريــة«. وتــابــع: »هناك 
ــا  ــثـــريـ أيــــضــــا عــــــــروض فـــــي قــــبــــة الـ
الفلكية تشمل فيلما بعنوان »فجر 
عصر الفضاء« باللغتني العربية 
واإلنجليزية، ابتداء من ثاني أيام 
عــيــد الــفــطــر املـــبـــارك وحــتــى الــيــوم 
الرابع بواقع ثالثة عروض يومية، 
كما سيتم تقديم مسرحية »بائعة 
ــــي ســـتـــعـــرض عــلــى  ــتـ ــ ــكــــعــــك« والـ الــ
مسرح الدراما مبنى 16، طيلة أيام 
العيد وحتى تاريخ 9 يونيو 2019 
املــســرح والجمهور  لــعــشــاق  وذلـــك 

الكريم«.

غانم املهندي، نائب رئيس مجلس 
قـــــال إن  إدارة »كــــيــــو ســــبــــورتــــس«، 
ــة  ــنـ ــديـ املــــنــــاطــــق الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي املـ
الــصــيــفــيــة 2019 تشمل  الــتــرفــيــهــيــة 
ــا تـــرفـــيـــهـــيـــة )مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة(،  ــابــ ــعــ ألــ
ألــعــاب املــهــارات مــع جــوائــز، حديقة 
ــة تــعــلــيــم قــيــادة  تـــرامـــبـــولـــني، مـــدرسـ
السيارات لأطفال، حديقة مكّعبات 
عــمــالقــة عــلــى شــكــل لــيــغــو لــأطــفــال 
ــــني  ــقـــة أوشــ ــاء، مـــنـــطـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ لـــلـــعـــب والــ
بـــول 1000 مــتــر مـــربـــع، أول حديقة 
ــة عــلــى  ــ عـ

َّ
ــــوز ــي قـــطـــر مـ نـــطـــاطـــيـــات فــ

ــبـــر قــلــعــة قــفــز  1200 مـــتـــر مــــربــــع، أكـ
ــم، حــــديــــقــــة تــــزلــــج تــبــلــغ  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
مــســاحــتــهــا 1200 مــتــر مـــربـــع، تــزلــج 
على الجليد االصطناعي، زحالقية 
برج العنكبوت وأكثر من 45 مطعما 

و100 محل تجاري.

وأضاف أنه يتم تسليط الضوء هذا 
العام على مساحة 6000 متر مربع 
مخصصة أللعاب الفيديو والواقع 
االفتراضي VR، والتي تضم بعض 
أجــهــزة مــحــاكــاة الــواقــع االفــتــراضــي 
األكــثــر تــقــدمــا فــي الــعــالــم ومحطات 

مختلفة أللعاب الفيديو.

وتــــــابــــــع: »قــــمــــنــــا أيــــضــــا بـــمـــشـــاركـــة 
أمــــاكــــن تـــرفـــيـــهـــيـــة أخـــــــرى فــــي قــطــر 
مـــثـــل مــيــغــابــولــيــس وكـــيـــدزمـــونـــدو 
وإي-بـــلـــو جــيــمــنــج ومــيــنــي بوليس 
ــقـــة آنـــجـــري  وفــرتــشــوســيــتــي وحـــديـ
لــتــقــديــم مجموعة  بــيــردز وبـــاونـــس 
متنوعة من أنشطة الترفيه وأنشطة 
ــفــــال خــــالل املـــديـــنـــة الــتــرفــيــهــيــة  األطــ
ــم تـــأكـــيـــده  ــتـ الـــصـــيـــفـــيـــة، فـــيـــمـــا لــــم يـ
تــلــفــزيــون قطر  بــعــد، قــد يستضيف 
عــرضــا مــبــاشــرًا لــأطــفــال مــن موقع 
الــحــدث، بينما  الفعالية طـــوال مــدة 
نــجــري أيــضــا مــحــادثــات مـــع شــركــة 
قــطــر للسكك الــحــديــديــة )قــطــر ريــل( 
للتعاون في أنشطة مشتركة خالل 

املدينة الترفيهية الصيفية«.
وأوضـــح أن هــذا الــعــام، وألول مــرة، 
ســيــتــاح لــــــزوار املـــديـــنـــة الــتــرفــيــهــيــة 

الصيفية 2019 فرصة للفوز بسيارة 
 )KIA Telluride( ــلـــورايـــد ــيـ تـ كـــيـــا 
الـــجـــديـــدة كــلــيــا كــجــزء مـــن الــســحــب. 
ســيــحــصــل الـــــــزوار الـــذيـــن يــشــتــرون 
تـــذكـــرة الـــدخـــول الــذهــبــيــة الــيــومــيــة، 
تـــذكـــرة ألـــعـــاب الــفــيــديــو أو الــتــذكــرة 
املــوســمــيــة عــلــى فــرصــة لــلــدخــول في 
الــســحــب الـــذي ســيــقــام فــي آخـــر يــوم 

للمدينة الترفيهية الصيفية.
تـــبـــدأ أســـعـــار الـــتـــذاكـــر مـــن 15 ريـــاال 
قـــــطـــــريـــــا لــــــلــــــدخــــــول إلــــــــــى املــــديــــنــــة 
ــفـــيـــة، وبـــإمـــكـــان  ــيـ الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الـــصـ
الـــزائـــريـــن شـــــراء الـــتـــذكـــرة الــذهــبــيــة 
ألـــعـــاب  تــــذكــــرة  مـــقـــابـــل 165 ريــــــــاال، 
الفيديو مقابل 165 ريـــاال، التذكرة 
املوسمية مقابل 999 ريــاال وتذكرة 
املــوســمــيــة بقيمة  الــفــيــديــو  ألـــعـــاب 

1,250 رياال.

ــلــــس  نـــــظـــــم املــــجــ
الــــــــــــــــوطــــــــــــــــنــــــــــــــــي 
لـــــــلـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة، 
األربـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــاء 
املـــاضـــي، جلسة 
إحاطة إعالمية، عن موسم الصيف في 
فـــي أول  ــذي ســيــنــطــلــق  ــ قــطــر 2019، والــ
املــبــارك، ويستمر حتى  أيــام عيد الفطر 
16 أغسطس، بحضور عــدد من ممثلي 
شـــركـــاء املــجــلــس مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 

املنظمة للفعاليات واملبادرات.
ــيــــس قــطــاع  قــــــال راشـــــــد الـــقـــريـــصـــي، رئــ
التسويق في املجلس الوطني للسياحة، 
إن املـــجـــلـــس يــســتــهــدف بـــالـــتـــعـــاون مــع 
أكــــثــــر مـــــن 30 شــــريــــكــــا فـــــي الـــقـــطـــاعـــني 
ــز مــســتــويــات  ــزيـ ــعـ ــــاص، تـ ــخــ ــ الــــعــــام والــ
ــر، لـــتـــكـــون  ــ ــطـ ــ ــن إلـــــــى قـ ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــ ــق ال ــ ــدفـ ــ تـ
وجــهــة سياحية جــاذبــة، حــيــث تــم دمــج 
الفعاليات التي كانوا يقومون بها في 
السابق بشكل منفرد، لتكون تحت مظلة 
ــدة وبــشــكــل جــديــد ومختلف خــالل  واحــ
موسم الصيف في قطر، ليتم تسويقها 
كــحــزمــة واحــــــدة مــمــيــزة يــتــم تــقــديــمــهــا 
للمستهلك سواء كان في السوق املحلي 

أو في األسواق الخارجية.
وأوضـــح أن الــخــطــوط الــجــويــة القطرية 
تــلــعــب دورا كــبــيــرا فــي الــتــرويــج ملوسم 
ــر تـــقـــديـــمـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــر، عـ ــ ــطــ ــ ــي قــ ــ ــ ــــف فـ ــيـ ــ ــــصـ الـ
لخصومات تصل إلى 25 % على جميع 
الرحالت القادمة إلى الدوحة، فضال عن 
تخفيضات بنسبة 25% عــلــى خــدمــات 
بــــشــــأن حــجــم  املــــهــــا. وردا عـــلـــى ســـــــؤال 
اإلنــفــاق املــتــوقــع قــال الــقــريــصــي: »نعمل 

على تعزيز مستويات اإلنــفــاق املحلي، 
عبر مختلف فعاليات مــوســم الصيف 
في قطر، ولكن ليس هناك أرقــام دقيقة 
يمكن التوقع بها حاليا، خاصة أن هذه 
ــــى إلقـــامـــة مــثــل هــذه  هـــي الــتــجــربــة األولـ
الفعالية األطــول في روزنــامــة السياحة 
فــي قــطــر، ونعمل خاللها على التركيز 
على إقامة فعاليات متنوعة تستقطب 

كافة شرائح املجتمع، ونتوقع أن يكون 
هـــنـــاك إقـــبـــال مــمــيــز خــــالل هــــذا املــوســم 
ــــن إضـــــافـــــات نـــوعـــيـــة فــي  ــا يـــحـــمـــلـــه مـ ــ ملـ
ــعـــروض لــتــوفــيــر تجربة  الــفــعــالــيــات والـ
صيفية مميزة لجميع شرائح املجتمع 

في قطر«.
وأشـــــــار إلـــــى وجــــــود تـــســـويـــق خـــارجـــي 
ملــوســم الــصــيــف فــي قــطــر وســيــتــم خــالل 

ــة عــاملــيــة  ــ ــايـ ــ األيـــــــــام املـــقـــبـــلـــة إطـــــــالق دعـ
بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية 
تـــســـتـــهـــدف الـــجـــمـــهـــور الـــعـــاملـــي والـــــذي 
يسافر على منت الناقلة الوطنية، فضال 
الــتــي يستهدفها املجلس  عــن األســــواق 
الــوطــنــي للسياحة فــي مــوســم الصيف 
ــا،  فــي قــطــر، والــتــي تشمل آســيــا وأوروبــ
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــركــيــز عــلــى األســــواق 

ــة الكويت  املـــوجـــودة باملنطقة مــثــل دولـ
وسلطنة عمان، ولبنان والعراق وإيران 

وباكستان والهند.
ولـــفـــت »الـــقـــريـــصـــي« إلــــى دور املــكــاتــب 
التمثيلية للمجلس الوطني للسياحة، 
والتي تم تدشينها في كبرى األســواق 
ــالــــم وتــــغــــطــــي كــل  الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي الــــعــ

القارات.

شريكا في »العام« و»الخاص« تعاون بين »الوطني للسياحة« و30 

مظلة واحدة لـ »قطر السياحية« بـ »الصيف في قطر«

¶  جانب من جلسة اإلحاطة اإلعالمية حول الصيف في قطر

¶  مشاعل شهبيك

»شهبيك«:
 70 % خصومات 

التسوق في 9 مجمعات
قــالــت إن هذا  الــوطــنــي للسياحة،  مشاعل شهبيك، مــن املجلس 
املوسم يشهد تعاونًا أكبر بني شركاء املجلس الوطني للسياحة 

في القطاعني العام والخاص.
وأشـــــــــــــــــــــــارت إلـــــــى 
الشركاء مع  تعدد 
ــلـــس الـــوطـــنـــي  املـــجـ
لـــلـــســـيـــاحـــة خـــالل 
هــــــــــــــــــذا املـــــــــوســـــــــم 
ــن  ــي مــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــصـ ــ ــ الـ
ــــعــــام  ــــقــــطــــاعــــني ال ال
والــــــــخــــــــاص، مــثــل 
الــــتــــجــــارة  وزارة 
والـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة، 
الـــبـــلـــديـــة  ووزارة 
والبيئة، ومتاحف 
قـــطـــر، والـــخـــطـــوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة، 
ومـــؤســـســـة الــحــي 
الــثــقــافــي )كـــتـــارا(، 

ومــؤســســة قــطــر، املــكــتــب الــهــنــدســي الـــخـــاص، وكـــتـــارا للضيافة، 
والريان للضيافة، وماريوت الدولية للفنادق، و9 مجمعات تجارية 
مشاركة، وغير هؤالء من شركاء في بعض الفعاليات مثل »كيو 
ســبــورتــس« و»ســوشــال ســتــوديــو«، وألكيمي، وراديـــو ون أف أم 
عتبر الوجهة األولى 

ُ
قطر. ولفتت إلى عودة املدينة الترفيهية التي ت

أبــوابــهــا للجمهور مع  للعائالت، حيث تفتح  واالخــتــيــار املفضل 
أول أيام عيد الفطر وحتى 13 يوليو وهي تغطي مساحة كبيرة 
من مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات تبلغ 29 ألف متر مربع، 
التي تناسب  الترفيهية واأللــعــاب  العديد من األنشطة  وتتضمن 

جميع األعمار.
وأوضحت أن هذا املوسم الصيفي يشهد خصومات كبرى تصل 
إلى 70%، باإلضافة إلى العروض الترويجية األخرى التي تقدمها 
التسعة املشاركة وهــي تشمل: دوحــة فستيفال  التسوق  مراكز 
سيتي، وقطر مول، والجونا مول، والندمارك، وجلف مول، وطوار 
مــول، والخور مــول، وحياة بــالزا، واملرقاب مــول. وفي مقابل كل 
200 ريال قطري ينفقها املتسوق، سوف يتأهل للمشاركة في 
أحد السحوبات الثالثة التي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها 2 مليون 
ريـــال قــطــري وتشمل جــوائــز نقدية وجــائــزة كــبــرى هــي سيارة 

»ماكالرين«. 
وحــســب »شــهــبــيــك« يــتــضــمــن هــــذا املـــوســـم الــصــيــفــي مجموعة 
الحية والتي يقدمها  الغنائية واملوسيقية  الحفالت  متنوعة من 
ــى جـــانـــب عـــروض  ــ كــوكــبــة مـــن املـــطـــربـــني والـــنـــجـــوم الــعــاملــيــني، إل
الكوميديا التي يقدمها أملع نجوم الكوميديا في العالم، كما يعود 
لتقديم حفل  إلــى قطر  الــســاهــر  الشهير كــاظــم  الــعــراقــي  املــطــرب 

غنائي كبير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. 

خالد السويدي، مدير سوق الوكرة وعضو لجنة 
ــفـــاالت بــاملــكــتــب الــهــنــدســي الـــخـــاص، أشـــاد  ــتـ االحـ
بــالــتــعــاون الــوثــيــق بــني الــقــطــاع الــخــاص والقطاع 
الحكومي املمثل فــي املجلس الوطني للسياحة، 
ســواء فــي موسم الصيف فــي قطر 2019 أو غيره 
من الفعاليات ملواصلة تطوير القطاع السياحي 
واالرتقاء به. وأوضــح أن سوق الوكرة يعمل على 
تقديم العديد من الفعاليات املميزة التي يقدمها 

لــلــجــمــهــور والـــتـــي تــنــاســب كـــل شـــرائـــح املــجــتــمــع، 
مــن األطــفــال والــعــائــالت والــشــبــاب، متوقعا إقباال 
قــيــاســيــا عـــلـــى ســـــوق الــــوكــــرة خـــــالل عـــيـــد الــفــطــر 
وطوال موسم الصيف في قطر. وأكد السويدي أن 
الحصار الجائر على قطر لم يعد له أي تأثير يذكر 
قــائــال: »الــحــصــار الجائر  الــقــطــاع السياحي،  على 
كــــان لـــه انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي لــلــغــايــة عــلــى الــقــطــاع 
الــســيــاحــي وعــلــى االقــتــصــاد الــقــطــري بشكل عــام، 

حــيــث ارتــفــعــت أعــــداد الــزائــريــن إلـــى ســـوق الــوكــرة 
10 أضعاف باملقارنة بفترة قبل الحصار الجائر، 
حيث أصبحنا نــرى الــوفــود مــن كــل أرجـــاء العالم 
خاصة مع القرار الرائع بفتح تأشيرة الدخول إلى 
قطر ألكــثــر مــن 88 دولـــة، والـــذي كــان نقلة نوعية 
في تاريخ السياحة القطرية، خاصة وأنــه كان له 
مردود إيجابي على سوق الوكرة في ارتفاع أعداد 

مسافري العبور للقدوم إلى سوق الوكرة«.

»المري«: باقة أنشطة متنوعة ومميزة لجمهور »كتارا«

»السويدي«: إقبال قياسي متوقع على فعاليات سوق الوكرة

 »المهندي«: 145 مطعما ومتجرا في »ترفيهية الصيف«

¶  سالم المري

¶  غانم المهندي

محمد عبدالعال
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يـــــــــــــتـــــــــــــواجـــــــــــــد 
بـــــــــاملـــــــــســـــــــجـــــــــد 
الـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــن 
املسمى بباحة 
البرتقال أو فناء النازنج على الجهة 
ــواب املـــســـجـــد. أمــا  ــد أبــــ الــشــمــالــيــة ألحــ
املــظــهــر الـــخـــارجـــي لــلــمــســجــد فــيــوحــي 
ــه قــلــعــة كــبــيــرة مــحــاطــة بـــاألســـوار، 

ّ
بــأن

فهو سميك الجدران ومليء باألعمدة 
املصنوعة مــن املــرمــر والــرخــام وحجر 
ــا أرضــيــة الــحــرم فزينت  الــســمــاقــي، أمـ
بــالــفــضــة. األســـمـــاء الــتــي أطــلــقــت على 
ــاريـــخ جــامــع  ــتـ مــســجــد قــرطــبــة عــبــر الـ
الحضرة، والذي يعني جامع الخليفة 
وقد أطلق هذا االسم على املسجد أول 

ما تم بناؤه. 

 تطورات المسجد 
عبر التاريخ األموي

ــد الــــرحــــمــــن األوســــــــط بــبــنــاء  ــبـ  أمــــــر عـ
ــاء  ــنـ ــات أثـ ــ ــه مــ ــنـ ــكـ مـــســـجـــد قــــرطــــبــــة، ولـ
ابــنــه هــشــام بن  الــبــنــاء ليخلفه  عملية 
ــا( فــأتــمــه  عــبــد الــرحــمــن )هـــشـــام الـــرضـ
. زّود عبد الرحمن الثاني على 

ً
كــامــا

املــســجــد وأضـــــاف جــنــاحــن اثــنــن من 
القبة. هدم عبد الرحمن الناصر  جهة 
املــنــارة القديمة وبــنــى واحـــدة جديدة 
أعلى وأضخم في عــام 340هـــ، كما أنه 
أمر بتجديد الواجهة للمسجد بنفس 
العام. زاد الحكم املستنصر بن ناصر 
بعهده عددًا كبيرًا من األجنحة، وبنى 
املــحــراب الــثــالــث، وأنــشــأ قــبــة مزخرفة 
بطريقة جميلة بالفسيفساء البديعة 
ــيـــرا بــالــفــســيــفــســاء  ــبـ ــقـــد اســـتـــقـــدم خـ فـ
ــر بــبــنــاء دار  ــ مـــن الــقــســطــنــطــيــنــيــة، وأمـ
ــة لـــــداٍر  ــافــ لـــلـــصـــدقـــة بـــجـــانـــبـــه، بــــاإلضــ
ث  للعمال فيه ودار أخرى للوعاظ. حدَّ
الــحــاجــب املــنــصــور بــاملــرحــلــة األخــيــرة 
املسجد، فقام ببناء جامع ُمحاٍذ له من 
جهة الشمال إلى جهة الجنوب بشكل 
مــطــابــق ومــمــاثــل ملسجد قــرطــبــة، مما 
أدى ذلــك إلــى زيـــادة فــي حجم وروعــة 

املسجد.

 نهاية مسجد قرطبة 

ل مــســجــد قــرطــبــة اإلســــامــــي إلــى  ــوِّ ــ ُحــ
كنيسة في عام 2006م، وذلــك بموجب 
قــانــون إســبــانــي، مما أثـــار ذلــك غضب 
املسلمن في إسبانيا خاصة املسلمن 
مــن أصـــل إســبــانــي وطــالــبــوا بــإعــادتــه 
ــدا والـــــــصـــــــاة بــــــــه، وأوصــــــلــــــوا  ــجــ ــســ مــ
أصواتهم للكثير مــن الهيئات أهمها 

اليونسكو.
لــقــي هــــذا املــســجــد مـــن اهـــتـــمـــام أمــــراء 
لــم يلقه غيره  األنــدلــس وخلفائها مــا 
اللهم إال الحرمن  من مساجد الدنيا، 

الشريفن من مساجد الدنيا.
كــــمــــا كــــتــــب عــــنــــه املـــــــؤرخـــــــون، ونـــعـــتـــه 
الــوصــافــون بــمــا لــم يــكــتــب ويــنــعــت به 
مسجد آخر في الدنيا، إلى الحد الذي 
كدنا ال نصدق مــا قيل، أو أن نعتبره 
مبالغة واضحة، لوال أن هذا املسجد ال 
 للعيان شاهدًا على صدق 

ً
يــزال ماثا

مــا قيل عــنــه.. إنــه املسجد الــجــامــع في 
قــرطــبــة، قــمــة مـــن قــمــم الــفــن املــعــمــاري 
العاملي على مر العصور، وأروع اآلثار 

اإلسامية الباقية على اإلطاق.
ولـــقـــد اســـتـــغـــرق بـــنـــاء مــســجــد قــرطــبــة 
حــتــى وصـــل إلـــى أوج كــمــالــه أكــثــر من 

قرنن ونصف القرن من الزمان، فقد تم 
البدء في إنشائه على صورته الحالية 
الــداخــل سنة 170 هـ  أيــام عبدالرحمن 
واستغرقت املرحلة األولـــى منه سبع 
املــرحــلــة السادسة  ســنــن، بينما تمت 
أيــام املنصور عام  واألخيرة من بنائه 

377 هـ أي بعد مئتي عام. 
فــإذا علمنا أنــه كــان مسجدًا قائما من 
قبل منذ أيــام فتح األندلس عــام 92هـــ، 
وأنه لم يفت أميرًا في قرطبة توسيُعه 
والزيادة فيه إلى أيام املنصور، كان ما 

قلناه عن عمر بنائه حقيقة ال خياال.

أسباب االهتمام البالغ

ــل األنـــدلـــس  ــ ــان مــبــعــث اهـــتـــمـــام أهـ ــ وكــ
لــه أن ثلة  بــجــامــع قــرطــبــة وتعظيمهم 
مـــن خـــيـــار الــتــابــعــن مـــن رواد الــفــتــح 
األول لــأنــدلــس، وعــلــى رأســهــم حنش 
الصنعائي التابعي الجليل، هم الذين 
اختطوا املسجد، ووقفوا على تحديد 
قبلته باتجاه الكعبة املشرفة، بعد أن 
الــنــصــارى نــصــف كنيستهم  شــاطــروا 
ــتـــي كــات  الـــتـــي كـــانـــت فـــي مـــوقـــعـــه، والـ
ــجــنــت( أي الــقــديــس 

ْ
ـــت َبــن

ْ
ـــن

َ
تــســمــى )ش

منصور، فــأخــذوا نصفها وأبــقــوا لهم 
نصفها اآلخـــر، وكـــان املسجد فــي تلك 

املرحلة في منتهى البساطة.
وملـــا كــثــر املــســلــمــون فــي قــرطــبــة، ونــزل 
فيها أمراء العرب من جند الشام ضاق 
بهم مسجد قرطبة، وجعلوا يعلقون 
مـــنـــه ســقــيــفــة بـــعـــد ســقــيــفــة، لــيــؤمــنــوا 
 لــلــصــاة فــيــه إال 

ً
لــلــنــاس مــكــانــا مــظــلــا

أن مــجــمــوع تــلــك الــســقــائــف قــد ضايق 
املـــصـــلـــن، وشـــــوه املـــنـــظـــر، لــتــاصــقــهــا 
وقصر أبوابها وتطامن سقفها، حتى 
ما يمكن أكثر املصلن من القيام على 

اعتداٍل لتقارب سقفها من األرض.
وبقي األمــر هكذا طيلة ثمانن عاما، 
إلـــى أن كــانــت إمــــارة عــبــد الــرحــمــن بن 
معاوية املرواني املسمى بالداخل، بعد 

ســقــوط الــخــافــة األمـــويـــة فــي املــشــرق، 
فاشترى من النصارى النصف اآلخر 
ــدم الــبــنــاء الــقــديــم  ــ مـــن كــنــيــســتــهــم، وهـ
ــع مــكــانــه بــنــاء جــديــدًا،  لــلــمــســجــد، ورفــ
وصــــــرف هــمــتــه لـــيـــكـــون هـــــذا املــســجــد 
الـــجـــديـــد الـــجـــامـــع فــــي حــــاضــــرة مــلــكــه 
)قرطبة(.. تحفة فريدة من حيث بهائه 

ودقة زخارفه ورواء منظره.
فـــأرســـل فـــي طــلــب األعـــمـــدة الـــازمـــة له 
ــيـــا، كـــمـــا طــلــب  ــالـ مــــن قـــرطـــاجـــنـــة وإيـــطـ
الــرخــام املــوشــى مــن أريــولــه وإشبيلية 
في األندلس ومن مدينة قسطنطينية، 
حــتــى اجــتــمــع لـــه الـــرخـــام األبـــيـــض مع 
املـــرمـــر الــشــفــاف الـــــوردي أو األخــضــر، 
ألــف دينار  حتى بلغ ما أنفقه ثمانن 
ذهــبــيــة، غير مــا دفــعــه للنصارى ثمن 

كنيستهم وهو مئة ألف دينار.
 

مساحات وأبعاد البناء األول

وكــان بيت الصاة في مسجد قرطبة 
في بنائه األول هذا يبلغ 75 مترًا طواًل 
و65 عرضا، يضاف إليه صحن فسيح  
تعدل مساحته مساحة بيت الصاة 
تــقــريــبــا. وكـــــان بــيــت الـــصـــاة مــكــونــا 
مــن 12 رواقــــا مــوازيــا لــجــدار املــحــراب 
وتــســعــة أروقــــــة عـــمـــوديـــة عــلــى جـــدار 
القبلة وكان الرواق األوسط أوسع من 

بقية األروقة. 
وقـــد عــهــد عــبــد الــرحــمــن الـــداخـــل إلــى 
عبد الله صعصة بن سام ـ  صاحب 
الـــصـــاة فـــي املــســجــد ـ بــفــرش صحن 
املسجد الجامع باألشجار، حتى جاء 
بــنــاء هـــذه املــرحــلــة مــن املــســجــد رائــعــا 
، نتيجة تــعــدد ألــــوان األعــمــدة 

ً
جــمــيــا

والــعــقــود، مــن جــهــة وارتـــفـــاع السقف 
فوق األعمدة مع ما نقش على الخشب 
آيــات قرآنية  امللبس على السقف مــن 
ــة.. وقــد  ــألــــوان بـــديـــعـ ورســــــوم زاهـــــة بــ
اســتــغــرقــت املــرحــلــة األولــــى مــن جامع 

قرطبة ثاث سنن.

المنارة البديعة

ـــ بــنــى عــبــد الــرحــمــن  ــ وفــــي ســنــة 340هــ
الناصر املئذنة الحالية محل املئذنة 
الــقــديــمــة الـــتـــي بــنــاهــا مـــن قــبــل هــشــام 
بــن عبد الرحمن الــداخــل، وكــانــت هذه 
املنارة منذ القديم وال تزال ـ من بدائع 
املــنــارات وغــرائــبــهــا، ويــقــال لــهــا: املنار 

األعظم بقرطبة.
ــاء، ثم  ــ ــد حــفــر أســاســهــا فــبــلــغ بـــه املـ وقـ
ارتفع في البناء على هيئة برج ضخم 
يرتفع حوالي خمسة وثاثن مترًا في 
الهواء، وعــرض كل جانت من جوانبه 
5. 8 مــتــر، وعـــدد أدراجـــهـــا مــئــة وسبع 
أدراج، وأعجب ما فيها أن نظام بنائها 
يقوم على أساس كتلتن من الحجارة، 
يلتف حـــول كــل كتلة درج مستقل، ال 
الــدرج  يــرى مــن يرتقيه اآلخــريــن على 
الثاني فيها، ولكل درج بــاب مستقل، 
فهي مــن الــخــارج مــنــارة، ومــن الــداخــل 
مـــنـــارتـــان، يــجــمــع بـــن درجـــيـــهـــا بيت 
املــــؤذن فــي أعــلــى املـــنـــارة، فــكــان املـــؤذن 
يدخل من باب الطريق، فيرقى املنارة 
ويؤذن، ثم ينزل من الدرج املفضي إلى 

داخل املسجد.
وفي أعا املنارة سفود ركبت فيه ثاث 
تفاحات أو شمسات: اثنتان من ذهب 
خالص، والثالثة من فضة اكسير، فإذا 
ســطــعــت الــشــمــس عــكــســت الــتــفــاحــات 
غشي النواظر، 

ُ
الثاث أشعتها بقوة ت

وتخطف ببريقها األبصار.
كــمــا أمــــر الـــنـــاصـــر بــعــمــل الــظــلــة على 
صحن الجامع بقرطبة، وقاية للناس 
من حر الشمس، وأمر بترميم الجامع 
والــعــنــايــة بــه عــنــايــة فــائــقــة، حــتــى قــال 
املـــقـــري نــقــا عـــن ابــــن بـــشـــكـــوال: بلغت 
أيــام الناصر  النفقة فــي جامع قرطبة 
مائتي ألــف ديــنــار، وكــان الــذي يشرف 
ــمـــال ابــنــه وولــــي عــهــده  عــلــى هـــذه األعـ

الــَحــَكــم املــلــقــب بــاملــســتــنــصــر، وقــاضــي 
الــجــمــاعــة بــقــرطــبــة املـــنـــذر ابـــن سعيد، 
أمــا الــذي نفذها فهو سعيد بــن أيــوب 

صاحب مباني الخليفة.
 

جامع قرطبة.. أول 
قرارات المستنصر

الـــحـــكـــم  ــة  الــــخــــافــ تــــولــــى  وبــــعــــد أن 
املستنصر عام 350هـ رأى ما يعانيه 
املــصــلــون مــن ضــيــق مسجد قرطبةـ 

على سعته بهم. 
املراكشي: وافتتح  ابن عــذارى  يقول 
الجامع  خافته بالنظر في املسجد 
)قـــــــرار  ــد  ــهــ عــ أول  ــة، وهـــــــو  ــبــ ــرطــ ــقــ بــ
سلطاني( أنفذه، وقلد ذلك )أمر به( 
حاجبه وسيف دولته جعفر بن عبد 
ــــع خلت  ــــك ألربـ الـــلـــه الــصــقــلــبــي، وذلـ
ـــ وهــو  ــ ــان مـــن ســنــة 350هــ مـــن رمـــضـ
اليوم الثاني من يوم خافته، وكان 
كــثــر به  قــد  قــرطــبــة )محيطها(  ــر 

ْ
ــط

ُ
ق

الجامع عن حملهم،  الناس، فضاق 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــتــــعــــب فـــــي ازدحـ ونــــالــــهــــم الــ
الزيادة فيه،  إلى  فسارع املستنصر 
لتقديرها وتفصيل بنيانها،  فخرج 
وأحــضــر لها األشــيــاخ واملهندسن، 
فحدوا هذه الزيادة من قبلة املسجد 
إلى آخر الفضاء مادًا بالطول الثني 
الزيادة  عشر عقدا، وكانت كل هــذه 
ــــى الـــجـــنـــوب خــمــســة  مــــن الـــشـــمـــال إلـ
ــا )حـــوالـــي 40 مــتــرًا(  ــ وتــســعــن ذراعـ
وعرضها من الشرق إلى الغرب مثل 

عرض الجامع سواء.
ــاط الـــقـــصـــر  ــ ــابــ ــ ــن هـــــــذا ســ ــ ــع مــ ــ ــطـ ــ وقـ
الخليفة  لــخــروج  املتخذ  )الــقــنــطــرة( 
إلى الصاة إلى جانب املنبر بداخل 
ــذه الــــزيــــادة  ــ ــقــــصــــورة، فــــجــــاءت هـ املــ
أحــســن مــا زيــد فــي املــســجــد، وأشــده 
وأتقنه وبهذه الزيادة وصل الجامع 

إلى ضفة النهر.

جامع قرطبة.. قطعة معمارية شاهدة 
على حضارة المسلمين باألندلس

بيوت 
اهلل في 
األرض

ِهرت ببنائها الجميل والتراثي والذي ُيمثل العهد اإلسالمي في األندلس، 
ُ
ُيعد مسجد قرطبة من املساجد التي اشت

وتم بناء املسجد في عام 169هـ )785م( على يد األمويني بأمر من األمير األموي عبد الرحمن األوسط بعد أن اشترى 
قسم الكنيسة من الروم وأمر بتحويلها وإعادة بنائها من جديد. يقع مسجد قرطبة على قبة صخرية في الجنوب 
الغربي من مدينة قرطبة الواقعة جنوب إسبانيا، وتبلغ مساحته في الوقت الحالي ما يزيد على أربعة وعشرين ألف 
زا 

ّ
متر مربع. يتصف املسجد باحتوائه على عشرة من صفوف األقواس وكل صف يحتوي على اثني عشر قوسا مرك

على أعمدة رخامية رائعة املظهر.

استغرق بناؤه أكثر من قرنين ونصف القرن من الزمان

¶ جامع قرطبة
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ر أموري  اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وَصيِّ
فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط 

عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعباده الصالحين.

ــنـــاك طــــرق كـــثـــيـــرة جــــدًا لــخــتــم  هـ

الــقــرآن فــي رمــضــان، أهــمــهــا: أن 

تختم كل يوم جزءًا بمعدل قراءة 

أربــــع صــفــحــات مــن الـــقـــرآن بعد 

وأنــت  ــيــوم  ال لينتهي  كــل صـــاة، 

 بــدون أن 
ً
قد ختمت جــزءًا كاما

أيــضــا: أن تختم  تــشــعــر، ومــنــهــا 

ــرآن مــرتــن فـــي رمـــضـــان أي  ــقـ الـ

ــعـــدل جــــزئــــن كــــل يـــــــوم، فــلــو  ــمـ بـ

الــصــبــاح  ــراءة جــــزٍء فـــي  ــ قـ أردت 

وآخـــر فــي املــســاء بــعــد الــتــراويــح 

تبعا  تــقــســمــهــمــا  أو  تــنــجــزهــمــا، 

ــإن كـــنـــت مــن  ــ ــــظــــروف عـــمـــلـــك، فـ ل

ــاب األعــــمــــال الــصــبــاحــيــة  ــحــ أصــ

املـــســـاء وإن كنت  فـــي  تــتــلــوهــمــا 

مــن أصــحــاب األعـــمـــال املــســائــيــة 

الصباح، وإن كنِت  تنهيهما في 

البيوت، قّسمي  ربــات  أختي من 

ــــفــــراغ مـــن أعــمــال  وقـــتـــك فــبــعــد ال

املغرب  املنزل جزء، وبعد صاة 

لــك متسع من  ليكون  آخــٌر  جــزٌء 

التراويح  للخروج لصاة  الــوقــت 

كــمــا هــو الــُعــرف، وإن كــان فاتك 

ه  شيٌء من وردك خال اليوم تتمُّ

قبل النوم.

فضل القرآن في رمضان

 طريقة لختم 
القرآن في رمضان 

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صِل على 
مــحــمــد وآل مــحــمــد.. )الــلــهــم اجــعــلــنــي من 
أوفر عبادك نصيبًا من كل خير أنزلته في 
هــذه الليلة، وأنــت منزله، مــن نــور تهدي 
بـــه، أو رحــمــة تــنــشــرهــا، أو رزق تقسمه، 
أو بـــاء تــدفــعــه، أو ضـــر تــكــشــفــه، واكــتــب 
لي ما كتبَت ألوليائك الصالحني، الذين 
الــثــواب، وآمنوا برضاك  استوجبوا منك 
عنهم منك العقاب، يا كريم يا كريم، صِل 
عــلــى محمد وآل مــحــمــد، وافــعــل بــي ذلــك 

برحمتك(

أعمال مستحبة 
في ليلة القدر

االغتسال في أول الليل وآخره بنية غسل 
ليلة القدر

ــن الــــــقــــــرآن الـــكـــريـــم  ــ ــا تـــيـــســـر مــ ــ قـــــــــــراءة مــ
وباألخص قراءة سورة الروم والعنكبوت 

والدخان
صــاة ركعتني بالفاتحة مــرة والتوحيد 
سبع مرات وبعد التسليم قول »أستغفر 

الله وأتوب إليه 70 مرة«
قراءة األدعية   

اإلكثار من قول »اللهم إني أسألك العفو 
والعافية«

ــه  ــن الــــصــــاة عـــلـــى مــحــمــد وآلــ ــار مــ ــ ــثـ ــ اإلكـ
وصحبه

قــراءة ســورة القدر 100 مــرة، وملن يتمكن 
من قراءتها 1000 مرة ثواب مضاعف

صاة 8 ركعات بما تيسر
استحباب إخراج الصدقة

استحباب التطيب وإحــيــاء ليالي القدر 
في املسجد

ــاء لــلــنــفــس ولــلــمــؤمــنــني  ــار مـــن الـــدعـ ــثـ اإلكـ
واملؤمنات في هذه الليلة فإنه مستجاب 

بأمر الله
استحباب أداء أعــمــال ومستحبات ليلة 
الــقــدر فــي مكة املكرمة “الــحــرم املــكــي” ملن 

استطاع ذلك.

أعظم دعاء
في ليلة القدر

شيخ المحشي بالباذنجان

ـــري الــبــاذنــجــان مـــع تــــرك جــــزء مـــن قــشــره بشكل 
ِّ

قـــش

مقلم. حّمي نص كمية الزيت واقلي الباذنجان ليشقّر، 

الزيت  ثــّم ضعيه على محارم ورقــّيــة. في مقاة، حّمي 

املتبقي واقلي البصل واللحم والصنوبر إلى أن ينضج 

اللحم جّيدًا. ضعي امللح، الفلفل األسود، القرفة والسبع 

ــهـــارات ثـــّم حـــّركـــي املـــزيـــج. حــّمــي الـــفـــرن عــلــى حـــرارة  بـ

مــئــويــة. اصنعي شقوقا فــي وســط حّبات  200 درجـــة 

ي قطع 
ّ
اللحم. صف الباذنجان طوليا واحشيها بمزيج 

فــرن.  أّي صينية  أو  املــحــشــّوة فــي بيركس  الــبــاذنــجــان 

اسكبي صلصة الطماطم ومعجون الطماطم املذّوب فوق 

الفرن واتركيها حتى  إلــى  الباذنجان. أدخلي الصينية 

تغلي الصلصة وتصبح كثيفة.

طريقة التحضير :

المكونات :

الشيف أحمد الجمال

منتجع جزيرة البنانا

- باذنجان متوسط الجحم 2000 جم 
- لحم بقر مفروم – 1000 جم 

عة إلى شرائح 
ّ
- بصلة مقط

- صلصة طماطم – لتر ونصف
- ملح - حسب الرغبة 

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

- نصف ملعقة صغيرة قرفة
- نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات

- مــلــعــقــتــان كــبــيــرتــان مــعــجــون طــمــاطــم مـــمـــزوج بملعقتن 
كبيرتن ماء ساخن

- ملعقة كبيرة صنوبر
- كوبان ونصف زيت نباتي

صحة وعافية

»رتاج« تقدم عروضا مميزة في عيد الفطر
يــتــزامــن االحــتــفــال بعيد الــفــطــر املــبــارك هــذه 
السنة مع بداية الصيف واإلجازات والعطات 
املــدرســيــة وهـــو مــا جــعــل فــنــادق رتـــاج تطلق 
ــيــــزة وســـلـــســـلـــة واســـــعـــــة مــن  ــمــ عـــــروضـــــا مــ
قام احتفاال بهذه 

ُ
ت التي  الفعاليات واألنشطة 

املناسبة الكريمة. بدأ أحمد خورشيد الرئيس 
للفنادق والضيافة  لــرتــاج  التنفيذي باألنابة 
ومــديــر عــام منتجع فيشي سيلستن سبا 
رتاج سلوى حديثه بتوجيه الشكر للمجلس 
الــوطــنــي لــلــســيــاحــة عــلــى مــجــهــوداتــهــم على 
العام وخصوصا خال فترات األعياد  مــدار 
والـــصـــيـــف والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى زيــــــادة أعــــداد 
السياح سواء من داخل أو خارج قطر. وكذلك 
ــيــات الــتــرفــيــهــيــة  ــفــعــال ــن ال إطـــاقـــهـــا حـــزمـــة مـ
ــــال مــوســم  ــتــــي ســـتـــقـــام خـ ــ والـــســـيـــاحـــيـــة وال
الصيف ضمن مهرجان »الصيف في قطر«، 
وذلــك عبر برنامج شامل وحافل باألنشطة 
ــيــات  ــفــعــال الــصــيــفــيــة وعـــــــروض الـــتـــســـوق وال

يــونــيــو وحتى  بــدايــة مــن 4  ــك  الترفيهية، وذلـ
املــبــادرة والتسهيات  أغــســطــس. وكــذلــك   16
الجديدة لعائات وأقــارب وأصدقاء املواطنن 
واملقيمن في قطر التي تتيح لهم فرصة زيارة 
الــبــاد بــتــأشــيــرة مــجــانــيــة ستمنح لــهــم فــور 
الــدولــي خــال فعاليات  وصولهم مطار حمد 
ــيـــف فــــي قــــطــــر«. كـــمـــا ذكـــر  مـــهـــرجـــان »الـــصـ
للفنادق والضيافة  أن رتــاج  أحمد خورشيد، 
ــم وتـــشـــجـــيـــع الــســيــاحــة  ــ ــلـــى دعــ حـــريـــصـــة عـ
الداخلية والخارجية إلبراز دولة قطر كوجهة 
املنطقة وتزامنا  سياحية رائـــدة ومميزة فــي 
مــع انــتــهــاء الــشــهــر الــفــضــيــل واحــتــفــاال بعيد 
ــاج لــلــفــنــادق مــجــمــوعــة من  الــفــطــر أطــلــقــت رتــ
الخصومات والعروض الحصرية في معظم 
فنادقها وكــان أبرزها فندق رتــاج الريان في 
الدفنة حيث إن األخير يحتفل بعيد الفطر من 
خال العديد من العروض والتخفيضات في 

الغرف وخاصة اإلقامات العائلية.
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األوائل يف اإلسـالم
أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب هم أهل نجران 

وكانوا نصارى .

أول أرض افتتحها الرسول – صلى الله عليه وسلم 

– أرض بني النضير .

أول من يفر يوم القيامة من زوجته من األنبياء هو 

لوط عليه السام .

أول مسلم استقبل الكعبة حيا وميتا هو الصحابي 

البراء بن معرور األنصاري من بني الخزرج .

أول من فرش املسجد بالحصباء عمر بن الخطاب .

أول من ضرب على يد الرسول مبايعا ومعاهدًا على 

اإلسام البراء بن معرور.

أول من خط بالقلم هو سيدنا إدريس عليه السام .
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