
يمضي رمضان بعد أن أحسن فيه أقوام وأساء آخرون، يمضى وهو شاهد 
لنا أو علينا، شاهد للمشمر بصيامه وقيامه وبره وإحسانه، وشاهد على 

املقصر بغفلته وإعراضه ونسيانه.
رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر، فلله كم 
سجد فيه من ساجد؟ وكم ذكر فيه من ذاكر؟ وكم شكر فيه من شاكر؟ وكم 
ط؟ وكم عصى فيه من عاص؟  خشع فيه من خاشع؟ وكم فّرط فيه من مفرِّ
يرتحل شهر الصوم، فما أسعد نفوس الفائزين، وما ألذ عيش املقبولني، 

وما أذل نفوس العصاة املذنبني، وما أقبح حال املسيئني املفرطني.
البد من وقفة محاسبة جادة، ننظر فيها ماذا قدمنا في شهرنا من عمل؟ 
وما هي الفوائد التي استفدناها منه؟ وما هي األمور التي قصرنا فيها؟ 
فــمــن كـــان مــحــســنــا، فليحمد الــلــه، ولـــيـــزدد إحــســانــا، ولــيــســأل الــلــه الــثــبــات 

ــران، ومــــن كــــان مــقــصــرًا فــلــيــتــب إلــــى مـــواله  ــفـ ــغـ والـــقـــبـــول والـ
قبل حلول األجــل، ومــع رحيل شهر رمضان هناك عــدد من 

الوصايا والتنبيهات.
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إقبال على شراء الذهب مع اقتراب العيد
30 رياال قيمة مصنعية الجرام الواحد 20 إلى   
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أكــد تجار ذهــب أن أســواق 
الـــــــذهـــــــب تــــشــــهــــد فـــــــي كـــل 
عـــام حــركــة شــرائــيــة خــال 
النصف الثاني من الشهر 
الــفــضــيــل النــشــغــال األســـر 
بــاملــجــتــمــع الـــقـــطـــري فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــفــضــيــل 
بتأمني حاجيات الشهر من مستلزمات رمضان، 
يــبــدأ اإلقــبــال امللموس مــن ليلة النصف من  فيما 
رمضان، إذ يحتفل العديد من املواطنني واملقيمني 
بــلــيــة الــقــرنــقــعــوه الـــتـــي يـــزيـــد فــيــهــا اإلقـــبـــال على 

املشغوالت الذهبية التراثية.
»رمضانيات« إن قيمة املصنعية تختلف  وقالوا لـ
حــســب الــقــطــعــة املـــعـــروضـــة بــحــســب بــلــد املــنــشــأ، 
إذ تـــتـــراوح مصنعية الـــجـــرام الـــواحـــد مــن الــذهــب 
للمشغوالت املحلية ما بني 20 إلى 30 رياال، فيما 
تتراوح املصنعية للمشغوالت املستوردة ما بني 

30 إلى 40 رياال للجرام الواحد.
وأكـــد محمد الــيــافــعــي، أحـــد تــجــار الــذهــب بوسط 
الدوحة، أن الحركة الشرائية بدأت بنشاط ملموس 
خــال األيـــام املــاضــيــة مــع اســتــعــداد األســـر لحلول 
العيد، الفتا إلى أن الحركة الشرائية تشهد نشاطا 
مــلــمــوســا خـــال شــهــر رمــضــان املـــبـــارك مــرتــني، إذ 

تنشط خــال احتفاالت دولــة قطر 
بــلــيــلــة الـــقـــرنـــقـــعـــوه، إذ يــتــم شـــراء 
الــذهــب كــهــدايــا لــأطــفــال الــصــغــار 

واملرة الثانية مع قرب العيد.

جامع الكتبية بصومعته الشهيرة، أهــم معالم مراكش التاريخية 
وأبعدها صيتا، وبلغت سمعته آفاق العصور الوسطى متوغلة إلى 
أعماق غــرب إفريقيا، بينما ذاع صيته في العصور الحديثة كأثر 
فني بالغ الجمال، ويكاد أن يكون مدرسة للفن الجميل أو متحفا 

لابتكار املعماري، جمع كل عجيبة في ميادين البناء والزخرفة·
وصـــومـــعـــة الــكــتــبــيــة واحــــــدة مـــن أشـــهـــر املــــــآذن فـــي عـــمـــارة املــغــرب 
املــدن اإلسامية  أبــرز معالم مدينة مراكش - درة  اإلســامــي، وتعد 
في إفريقيا - وتكمل هــذه الصومعة بارتفاعها الشاهق وهيئتها 
املهيبة، روعة البانوراما الطبيعية الخابة لهذه املدينة التاريخية·

صومعة الكتبية لها نفس هيئة صوامع الغرب اإلسامي املتعامدة 
األضــــاع، ويــصــل ارتــفــاعــهــا إلــى حــوالــي 67,5 مــتــر، وهــي مــربــع من 
البناء بداخله مربع أصغر منه، وقد أقيمت به عدة غرف متطابقة 
يــربــط بينها طــريــق صــاعــد يــلــف حـــول الــغــرف. وتــبــدو املــئــذنــة من 
الــخــارج على شكل بناء مربع له قاعدة طويلة يبلغ طــول ضلعها 
حوالي 13 مترا، وهذه القاعدة مؤلفة من ستة طوابق كما يظهر من 
نوافذها املطلة على الحجرات املتطابقة. وقد شغل املعمار واجهات 

املئذنة األربع بمجموعة من النوافذ املعقودة، بأنواع 
العقود ومن بينها املدبب واملستدير واملفصص وما 

اتخذ هيئة حدوة الحصان.

قطر الخيرية توزع 
السالل الغذائية وكسوة 

العيد بباكستان

وصايا وتنبيهات 
في وداع الشهر الفضيل

جامع الكتبية.. مزيج من الزخرفة 
الهندسية المغربية واألندلسية

»حمد الطبية« تقدم 
نصائح للحفاظ على 

الوزن عقب رمضان
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رمضان في بنجالديش.. 
استعداد نفسي وروحي

ومساجد كاملة ومعارض 
للكتب الدينية

11

التفاصيل

9-8

عمر القضاه

شهدت صالة القيام في مسجد اإلمام محمد بن عبد الوهاب،
 إقباال غزيرا من المواطنين والمقيمين في العشر األواخر من رمضان.
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تـــــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــا 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع 
الرمضانية التي 
ــا قـــطـــر  ــ ــذهـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ
الخيرية في أكثر من 30 دولة عبر العالم 
في إطــار حملتها الرمضانية »رمضان 
أجمل هدية« قام مكتب قطر الخيرية في 
باكستان في العشر األواخــر من الشهر 
الكريم بتوزيع 8000 سلة غذائية بقيمة 
1,6 مــلــيــون ريـــال اســتــفــاد منها حــوالــي 
ــق األشـــــد  ــاطــ ــنــ املــ فـــــي  50000 شــــخــــص 
احـــتـــيـــاجـــا، إضـــافـــة إلــــى تـــوزيـــع كــســوة 
العيد على مكفوليها من األيتام استفاد 
منها 200 يتيم ويــتــيــمــة، واحــتــيــاجــات 
العيد لـ 180 يتيما آخر إلدخال السرور 

على قلوبهم بمناسبة عيد الفطر.
وتــشــتــمــل الــســال الــغــذائــيــة عــلــى املـــواد 
التموينية األساسية، وقد تم توزيعها 
فــــي ثـــاثـــة أقـــالـــيـــم، الـــبـــنـــجـــاب والــســنــد 
وخيبر، مــع التركيز بــصــورة أكبر على 
أربــع مناطق في إقليم البنجاب بسبب 
ما تعانيه من مشاكل متراكمة ومزمنة 
بسبب الفقر والبطالة وســوء التغذية، 
إضـــافـــة لــتــعــرضــهــا لــلــفــيــضــانــات الــتــي 
تؤدي إلى حدوث عجز كبير في الثروة 
النباتية والحيوانية، وهذه املناطق هي: 
منطقة بكر، ومنطقة خوشاب، ومنطقة 
لــيــا، ومنطقة جــانــغ، بــواقــع 5000 سلة 

)1250 سلة لكل منطقة(، فيما خصصت 
3000 سلة إلقليمي السند وخيبر.

مــن جــهــة أخــــرى وللتخفيف عــلــى أســر 
األيتام وإلشعار أطفالهم بفرحة العيد 
فــي إطـــار الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي فــقــد قــام 
مكتب قطر الخيرية في العاصمة إسام 
أباد بتوزيع كسوة العيد على 200 يتيم 
من األيتام الذين تكفلهم قطر الخيرية 

في إقليم خيبر بباكستان اشتمل على 
األلــبــســة الـــجـــديـــدة، إضـــافـــة إلــــى صــرف 
احتياجات األيتام لـ 180 يتيما تشتمل 
ــواد الغذائية وتوفير  على العيدية واملـ
ــــل حــســب  بـــعـــض مـــتـــطـــلـــبـــات األيـــــتـــــام كـ

احتياجه.
يــذكــر أن قطر الخيرية خصصت خال 
ـــ 54,5 مــلــيــون  بــ ــم مــبــلــغ  ــريـ ــكـ الـ الـــشـــهـــر 

ــة فــي  ــيــ ــانــ ــرمــــضــ ــا الــ ريـــــــــال ملــــشــــاريــــعــــهــ
الــخــارج، وينتظر أن يبلغ إجــمــالــي من 
سيستفيدون منها 2,6 مليون شخص 
فــــي 30 دولــــــــة، حـــتـــى نـــهـــايـــة رمــــضــــان، 
حيث تــم تخصيص مبلغ 27,3 مليون 
ريـــــال مــنــهــا لــثــاثــة مـــشـــاريـــع رئــيــســيــة 
ــي: )إفــــطــــار الـــصـــائـــم: بــشــقــيــه املـــوائـــد  هــ
الــغــذائــيــة، توزيع  الرمضانية والــســال 

ــع زكــــــــاة الـــفـــطـــر(  ــ ــوزيـ ــ ــد، تـ ــيــ ــعــ ــوة الــ ــســ كــ
ويــنــتــظــر أن يستفيد مــنــهــا 1,654,000 
تـــخـــصـــيـــص 27,2  تـــــم  ــا  ــمـ ــيـ فـ ــــخـــــص،  شـ
مليون ريــال لتوزيع مساعدات وســال 
غـــذائـــيـــة فـــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــعــانــي من 
ــكــــوارث واألزمــــــــات. ويــتــوقــع أن يبلغ  الــ
عدد املستفيدين منها 946,000 شخص 

بنهاية الشهر الفضيل.

دعــا مــركــز حمد 
لــــــــــإصــــــــــابــــــــــات 
والـــــحـــــوادث فــي 
مـــؤســـســـة حــمــد 
الــطــبــيــة الــســائــقــن إلــــى أخــــذ الــحــيــطــة 
والــحــذر وااللــتــزام بقوانن وإرشـــادات 
املــرور أثناء قيادة املركبات خال أيام 
ــار نشر  ــ ــي إطـ ــارك، وفــ ــبــ عــيــد الــفــطــر املــ
الــوعــي حــول منع اإلصــابــات الناجمة 
عــــــن الــــــــحــــــــوادث املــــــــروريــــــــة فــــــي دولــــــة 
ــدر املــــركــــز بـــعـــض الــنــصــائــح  ــ قـــطـــر أصــ
للجمهور بهدف الوقاية من الحوادث 
ــارت  املـــروريـــة خـــال عطلة الــعــيــد. وأشـ
الدكتورة عائشة عبيد - مساعد مدير 
ــات  ــابــ بـــرنـــامـــج مــنــع الــــحــــوادث واإلصــ
في مؤسسة حمد الطبية - إلــى أن من 
ــّم مسببات الـــحـــوادث املـــروريـــة ومــا  أهـ
ينجم عنها من إصابات هو عدم التزام 
الــســائــقــن بـــقـــواعـــد الــحــيــطــة والـــحـــذر 
أثـــنـــاء الــقــيــادة ومــحــاولــتــهــم الــوصــول 
إلــى وجهاتهم فــي أقــصــر وقـــت، ولهذا 
إلــى بدء  السبب فإننا ندعو السائقن 
رحلتهم قبل املوعد املقرر بوقت كاٍف 
ــب الــقــيــادة بــســرعــة وتـــهـــّور ومــا 

ّ
لــتــجــن

ــابـــات، ومــن  قــد يــنــجــم عــن ذلـــك مــن إصـ

ــم االحـــتـــيـــاطـــات الــــواجــــب اتــخــاذهــا  أهــ
لــلــوقــايــة مـــن اإلصــــابــــات الــنــاجــمــة عن 
ــة الــــتــــزام الــســائــقــن  ــروريــ ــوادث املــ ــحــ الــ
ــتـــخـــدام حــــــزام األمــــــان،  والـــــركـــــاب بـــاسـ
ــن لــم  ــ ــذيــ ــ ــــخـــــاص الــ وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــأشـ
ــان في  ــ ــزام األمــ ــ يـــعـــتـــادوا اســـتـــخـــدام حـ
الــســيــارات فإننا نــدعــوهــم لتبني هذه 
الــعــادة الحميدة. ومــن النصائح التي 
يــقــدمــهــا مــركــز الـــحـــوادث واإلصـــابـــات 

فــــي مـــؤســـســـة حـــمـــد الــطــبــيــة لــلــوقــايــة 
مــن اإلصـــابـــات الــنــاجــمــة عــن الــحــوادث 
املــروريــة بــدء الرحلة قبل املوعد املقرر 
ــب الـــقـــيـــادة بــســرعــة 

ّ
بــوقــت كــــاٍف لــتــجــن

ــّور ومـــــا قــــد يـــنـــجـــم عــــن ذلـــــك مــن  ــ ــهـ ــ وتـ
إصــابــات وااللــتــزام بالحدود القصوى 
لــلــســرعــة عـــلـــى الــــطــــرق، عـــــدم الـــقـــيـــادة 
عندما يكون السائق مشتت االنتباه أو 
تحت وطأة التعب والنعاس، واالمتناع 

عن استخدام كل ما يشغل مستخدمي 
ــاة ويــشــتــت  ــطـــرق مـــن ســائــقــن ومـــشـ الـ
انـــتـــبـــاهـــهـــم مـــثـــل اســــتــــخــــدام الـــهـــاتـــف 
الجوال، علمًا بأن إدارة املرور تؤّكد أن 
اســتــخــدام مــثــل هـــذه األجــهــزة يــعــّد من 
أهـــم مــســبــبــات الـــحـــوادث املـــروريـــة في 
دولة قطر، يتعّن على املشاة استخدام 
املـــســـارات املــخــصــصــة لــكــل مــنــهــم على 
امتداد وتقاطعات الطرق، عدم السماح 

ــرق وفـــي  ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ ــلـــعـــب فـ ــالـ ــال بـ ــفــ لــــأطــ
مواقف السيارات في املناطق السكنية 
ب ركن 

ّ
الليل، تجن خاصة فــي ســاعــات 

املــرور  الــســيــارات بطريقة تعيق حركة 
خــاصــة بــالــقــرب مـــن املــســاجــد وأمــاكــن 
الــتــجــمــع فـــي املــنــاســبــات االجــتــمــاعــيــة، 
محاولة االنتهاء من عملية التسّوق في 
وقت مبكر تجنبًا للقيادة في ساعات 

الذروة خال عطلة العيد.

أقــامــت الجمعية القطرية للسرطان 
ــنــــوي  ــي الــــســ ــ ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ ــا الـ ــ ــارهــ ــ ــطــ ــ إفــ
ملوظفيها وعائاتهم تعزيزًا ألواصر 
ــوّدة بــن مــوظــفــي الــجــمــعــيــة أثــنــاء  ــ املـ
ــك تــحــت رعــايــة  الــشــهــر الــفــضــيــل وذلــ
رتاج للفنادق والضيافة في منتجع 

فيشي سيلستن سبا رتاج سلوى.
ــدانــــي، مـــســـؤول  ــهــ ــار املــــشــ ــمــ وقـــــــال عــ
الــعــامــة بالجمعية إن من  الــعــاقــات 
أهــم مــبــادئ شهر رمــضــان التواصل 
والتعاطف مــع الغير وعبر مشاركة 
املــوظــفــن الــصــائــمــن لــهــذا اإلفـــطـــار، 
ــذا اإلفـــطـــار بــهــدف  ــد تـــم تــنــظــيــم هـ وقـ
تكريس قيم التضامن بن املوظفن 
ومـــــن خـــــال ذلـــــك مـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 

املساهمة بشكل فعال في املجتمع.
وتــــابــــع: إن حـــفـــل اإلفــــطــــار الــســنــوي 
الـــفـــريـــق  لـــتـــعـــزيـــز روح  فــــرصــــة  يـــعـــد 

الواحد والترابط األخــوي، والتقارب 
االجتماعي واإلنساني بن موظفي 

الجمعية.
وذلــك تحت سقف واحــد وبعيدا عن 
ــواء  ــ ــــي أجـ الـــرســـمـــي وفـ الـــعـــمـــل  دوام 
رمــضــانــيــة يــســودهــا الـــود واإليــمــان، 
مما يعكس معاني الشهر الفضيل. 
ــاج  ــرتــ ــــل لــ ــزيـ ــ ــــجـ ــدم بــــالــــشــــكــــر الـ ــ ــقــ ــ وتــ
للفنادق والضيافة على استضافتهم 

لهذا اإلفطار.
ورحــــــب الـــســـيـــد أحـــمـــد عـــامـــر املـــديـــر 
بــرتــاج  لــلــمــبــيــعــات  اإلقــلــيــمــي األول 
لـــلـــفـــنـــادق والــــضــــيــــافــــة بـــالـــحـــضـــور، 
الــجــزيــل للجمعية  متوجهًا بالشكر 
ــة فــــي نــشــر  ــبــــذولــ ــلـــى جـــهـــودهـــا املــ عـ
الوعي باملرض وتعزيز ونشر ثقافة 
الــكــشــف املـــبـــكـــر، مــتــمــنــيــًا مـــزيـــدا من 

النجاح للجمعية في الفترة املقبلة.

قطر الخيرية توزع السالل الغذائية وكسوة العيد بباكستان

»حمد الطبية« تدعو لاللتزام بقواعد السالمة واألمان

إفطار رمضاني يجمع موظفي »القطرية للسرطان«

يتيما 50 ألف شخص و380  استفاد منها 

للوقاية من الحوادث المرورية خالل عطلة العيد

¶  تم توزيع كسوة العيد على مكفولي قطر الخيرية
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يجسد إستاد لوسيل املونديالي، الذي 
ســتــبــلــغ طــاقــتــه االســتــيــعــابــيــة 80,000 
ــر مـــــن طـــمـــوح  ــلـــه قــــطــ ــعــــد، مـــــا تـــحـــمـ ــقــ مــ
وحماس تجاه مشاركة الثقافة العربية 

مع العالم أجمع.
ــاد  ــ ــتــ ــ ــي تــــصــــمــــيــــم هـــــــــذا اإلســ ــ ــ ــوِحـ ــ ـــ

ُ
ــت ــ ــ اسـ

الــضــوء والظل  االستثنائي مــن تــداخــل 
الــذي يمّيز الفنار العربي التقليدي أو 
الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته 
النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام 
وغــيــرهــا مـــن األوانــــــي الــتــي وجــــدت في 
ــــي املــتــاحــف  ــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وفـ ــ ــ أرجـ
وصاالت املعروضات الفنية في مختلف 
أنحاء العالم. سوف يعد اإلستاد محور 
مــديــنــة لــوســيــل، وهــــي مــديــنــة عــصــريــة 
ــــدث  ــلـــى أحـ ــنــــاؤهــــا عـ ــــدة يــــجــــري بــ ــديـ ــ جـ
ــراز، وســــوف يــشــهــد اإلســـتـــاد افــتــتــاح  ــ طـ
ونهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 
قطر 2022، لتسطر بذلك املدينة صفحة 
جـــديـــدة مـــن تـــاريـــخ دولـــــة قـــطـــر، بينما 
تــفــخــر فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه بـــثـــراء وعـــراقـــة 

ماضي الدولة واملنطقة.

طموح وحماس 

يجسد إســتــاد لوسيل، آخــر اإلســتــادات 
الــثــمــانــيــة الـــتـــي أعــلــنــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للمشاريع واإلرث عن تصميمه النهائي 
الستضافة نهائيات كــأس العالم لكرة 
الـــقـــدم »قـــطـــر 2022«، مـــا تــحــمــلــه دولـــة 
قطر من طموح وحماس تجاه مشاركة 

الثقافة العربية مع العالم أجمع.
وسيكون اإلستاد محور مدينة لوسيل 
الواقعة على بعد حوالي 15 كيلو مترا 
شمالي العاصمة الدوحة، بمثابة قصة 
كــــرويــــة عـــمـــرهـــا 28 يــــومــــا فــــقــــط، وهـــي 
ــال قـــطـــر، الســيــمــا أن  ــديـ عــــدد أيـــــام مـــونـ
اإلستاد لن يكون له أي تواجد رياضي 
بـــعـــد املــــونــــديــــال حـــيـــث ســيــتــم تــحــويــلــه 
ــدارس  إلـــــى وجـــهـــة مــجــتــمــعــيــة تـــضـــم مـــ
ــقـــاهـــي ومــــرافــــق ريــاضــيــة  ــتـــاجـــر ومـ ومـ
وعيادات طبية، بحيث يتحول إلى مركز 
مجتمعي متعدد األغراض ويوفر كل ما 
يحتاجه الناس تحت سقف واحد، وهو 

السقف األصلي إلستاد كرة القدم.
ويــوضــح املــهــنــدس تــمــيــم الــعــابــد مدير 
ــيـــل فــــي الــلــجــنــة  مــــشــــروع إســــتــــاد لـــوسـ
أنــه نظرا ألن  العليا للمشاريع واإلرث، 
عــدد ســكــان دولـــة قطر مــحــدود حيث ال 
املــواطــنــني واملقيمني معا  يتخطى عــدد 
ثالثة ماليني نسمة، األمر الذي ال يتوافق 
ثــمــانــيــة مــالعــب مونديالية  مــع تــواجــد 
بطاقة 400 ألف مقعد، لذا كانت األفكار 
تقليص املقاعد بعد املونديال في جميع 
ــتـــاد لــوســيــل الـــذي  املـــالعـــب، ومــنــهــا إسـ
ستتم إعــادة هندسة املساحة الضخمة 
ــتـــاد وتــحــويــلــهــا إلـــى وجــهــة  داخــــل اإلسـ
مجتمعية تخدم بطريقة مفيدة املجتمع 
ــــن الـــتـــبـــرع  املـــحـــلـــي الــــقــــطــــري، فـــضـــال عـ
بالعديد من مقاعد اإلستاد القابلة للفك 
لــالســتــفــادة مــنــهــا فـــي تــطــويــر مــشــاريــع 

رياضية حول العالم.
ويقول العابد، في تصريحات صحفية، 
إن تـــحـــويـــل إســــتــــاد لـــوســـيـــل الــرئــيــســي 
ملـــــونـــــديـــــال قــــطــــر الـــــتـــــي تــــبــــلــــغ طـــاقـــتـــه 
االســـتـــيـــعـــابـــيـــة 80 ألــــــف مــــتــــفــــرج، بــعــد 
املــونــديــال إلـــى وجــهــة اجــتــمــاعــيــة ليس 
إهـــــدارا لــلــمــال الــعــام الســيــمــا بــعــد عمل 
ســنــني فـــي إســـتـــاد ســيــكــون تــحــفــة فنية 
يـــــــرى أن االســــتــــدامــــة  وهــــنــــدســــيــــة، إذ 
ــــن األفـــضـــل  ــد أنــــــه مـ ــؤكــ ــة تــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
لألجيال القادمة إعادة هندسة املساحة 
الضخمة داخــل اإلســتــاد لتحتوي على 
خـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، فـــي ظل 
وجــود مالعب أخــرى بديلة ومميزة في 

مختلف أنحاء البالد.
ويـــضـــيـــف مـــديـــر املــــشــــروع أن تــصــمــيــم 
ــراعـــي فـــكـــرة تــحــويــلــه  ــاد لــوســيــل يـ ــتـ إسـ
إلى منشأة اجتماعية، حيث تم االتفاق 
بصورة مبدئية على الكثير من املرافق 
التي سيتحول إليها اإلستاد مستقبال، 
ومــنــهــا إقـــامـــة مـــدرســـة عــلــى املــقــصــورة 
الغربية لإلستاد تبدأ من الدور األرضي 
وحتى الدور الثالث، وعيادات طبية في 
املــقــصــورة الــشــرقــيــة، ووحـــــدات سكنية 

موزعة على جميع األدوار خاصة بعد 
الدور الثاني، فضال عن توفير مساحات 
لــلــمــحــالت الـــتـــجـــاريـــة وأمــــاكــــن الــتــرفــيــه 

لألطفال.
ومن املقرر أن يستضيف إستاد لوسيل 
الذي يبلغ ارتفاعه عن األرض 75 مترا، 
خــالل نهائيات كــأس العالم لكرة القدم 
في قطر ما بني سبع إلى تسع مباريات، 
فــبــجــانــب مــبــاراتــي االفــتــتــاح والــخــتــام، 
ســيــســتــضــيــف ســـت أو ســبــع مــبــاريــات 
أخــرى من بقية منافسات املونديال، إذ 
إنه اإلستاد الوحيد الذي سيستضيف 
مباريات في جميع أدوار البطولة بغض 
ــدد الــنــهــائــي ملــنــتــخــبــات  ــعـ الــنــظــر عـــن الـ
املـــونـــديـــال. ويـــتـــوســـط اإلســــتــــاد مــديــنــة 
لوسيل العصرية التي تبعد عــن مركز 
مـــديـــنـــة الــــدوحــــة 15 كـــلـــم شــــمــــاال، ومـــن 
املتوقع أن تصبح لوسيل بعد استكمال 
بنائها بالكامل مدينة املستقبل نظرا 
لتمتعها بكل مــرافــق ومقومات الحياة 
العصرية، إلى جانب قيمتها التاريخية 

الهامة في قلوب القطريني.

تصميم مستقبلي 
يعكس طابع المدينة 

يــمــتــاز إســتــاد لــوســيــل، الـــذي تحتضنه 
ــر، بــتــصــمــيــم  مـــديـــنـــة املــســتــقــبــل فــــي قـــطـ
مستقبلي يعكس طابع املدينة ويرتكز 
ــعــــام  ــة أوعــــــيــــــة الــــطــ ــئــ ــيــ ــه عــــلــــى هــ ــلــ ــكــ شــ
الــتــقــلــيــديــة وغـــيـــرهـــا مـــن األوانـــــــي الــتــي 
ــرون فـــي قطر  ــ ــدى قـ اســتــخــدمــت عــلــى مــ

ومختلف بلدان الوطن العربي.
ويــعــتــبــر املــهــنــدس تــمــيــم الــعــابــد مــديــر 
مشروع إستاد لوسيل في اللجنة العليا 
لــلــمــشــاريــع واإلرث، أن إســـتـــاد لوسيل 
يتميز بتصميم استثنائي مستوحى 
مـــن تـــداخـــل الـــضـــوء والـــظـــل الــــذي يميز 
الــفــانــوس،  الــعــربــي التقليدي أو  الــفــنــار 
كــمــا يــعــكــس هــيــكــلــه وواجـــهـــتـــه نــقــوشــا 
متموجة وفريدة بالغة الدقة على أوعية 
الطعام وغيرها مــن األوانـــي التقليدية 
ــاء الــعــالــم العربي  الــتــي وجـــدت فــي أرجــ
ــــي املـــتـــاحـــف وصـــــــاالت املـــعـــروضـــات  وفـ

الفنية في مختلف أنحاء العالم.
ــتـــاد  ويـــضـــيـــف الـــعـــابـــد أن واجــــهــــة اإلسـ
وسقفه تم صنعهما من مواد خاصة تم 
اختيارها بعناية فائقة، بحيث ينشر 
الــظــل فــي أنــحــاء اإلســـتـــاد، لــكــنــه يسمح 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه بــتــســلــل الـــقـــدر املــالئــم 
من ضــوء الشمس، فيما ستعمل تعمل 
منظومة اإلضـــاءة املتطورة فــي املساء، 
عــلــى خــلــق تــنــاغــم وتـــداخـــل مــثــالــي بني 
أضواء اإلستاد واملساحات املفتوحة في 
واجــهــتــه، ليحاكي وهــج فــانــوس الفنار 
حني يرحب باملشجعني القادمني صوب 

اإلستاد.
ويـــعـــد إســـتـــاد لــوســيــل أبـــــرز إســـتـــادات 

املونديال من ناحية اإلرث واالستدامة، 
ــع  ــنـــذ وضـ ــا مـ ــهـ ــيـــث تــــم الـــتـــخـــطـــيـــط لـ حـ
الــتــصــور املــبــدئــي واخــتــيــار مــوقــع بناء 
ــاد، والــــــذي ســيــتــيــح للمشجعني  ــتــ اإلســ
ــا عبر  ــبـــاريـــات إمــ االنـــتـــقـــال لــحــضــور املـ
شبكة طــرق متطورة، أو مترو الدوحة، 
أو تــرام لوسيل، وجميعها وسائل نقل 

صديقة للبيئة تالئم مدينة املستقبل.

إرث رياضي

 ويشدد مدير املشروع على أن اإلستاد 
ســيــتــرك إرثــــا ريــاضــيــا وثــقــافــيــا عامليا 
إلــى مــا بعد مونديال قطر 2022،  يمتد 
ــا أنــــــه ســــــوف يـــحـــتـــفـــظ بــمــكــانــة  ــمـ ــيـ السـ
خــاصــة فــي قــلــوب الــنــاس فــي منطقتنا 
كــونــه اإلســـتـــاد الـــذي ســـوف يستضيف 
مباراتي افتتاح ونهائي املونديال األول 
في الوطن العربي، فضال عن أن اإلستاد 

ســيــتــرك إرثــــا مـــن نــــوع آخــــر يــتــمــثــل في 
استفادة املشاريع التي سوف تستقبل 
الــقــابــلــة للتفكيك،  الــعــديــد مـــن مــقــاعــده 
والــتــي ســيــتــم الــتــبــرع بــهــا عــقــب انــتــهــاء 
الــبــطــولــة، فــبــعــد أن تــشــهــد هـــذه املــقــاعــد 
حماسة الجمهور خــالل مــونــديــال قطر 
ــادات  ــتــ ســتــنــتــقــل إلــــى الـــعـــديـــد مـــن اإلســ
األخــــرى، مــا يــوســع مــن قــاعــدة ممارسة 

الرياضة.
ويوضح العابد أنه بعد تفكيك غالبية 
مــقــاعــد إســتــاد لــوســيــل، ســـوف يخضع 
املوقع لعملية تحول شاملة، لكن سيتم 
ــزء  ــد الـــجـ ــاعـ ــقـ ــفــــوف مـ ــلـــى صــ اإلبـــــقـــــاء عـ
العلوي مــن اإلســتــاد مــن أجــل تحويلها 
ببراعة إلى شرفات ومساحات يستفيد 
املــكــان فــي املستقبل، وكذلك  منها زوار 
يأتي اإلبقاء على سقف اإلستاد بهدف 
الــدائــم للتاريخ الرياضي  االستحضار 

املجيد لهذا الصرح في أذهان الناس.

ويؤكد مدير املشروع أن أعمال اإلنشاء 
ــالــــيــــب ومـــــواد  تـــســـتـــخـــدم تـــقـــنـــيـــات وأســ
صديقة للبيئة، حيث يعاد تدوير املياه 
الستخدامها في ري النباتات املحيطة 
ــنــــاف  ــا مـــــن أصــ ــيـــعـــهـ بـــــاإلســـــتـــــاد، وجـــمـ
مــحــلــيــة ال تـــحـــتـــاج إال لـــقـــدر قــلــيــل مــن 
املــــاء، فــضــال عــن تــركــيــب تــمــديــدات ذات 
كفاءة عالية وأنظمة للكشف عن تسرب 
املــيــاه فــي كــافــة جنبات مجمع اإلســتــاد 
على 40% أكثر من املياه النقية مقارنة 

باإلستادات التقليدية.
ــد أن تـــصـــمـــيـــم ســقــف  ــابــ ــعــ الــ ــح  ــ ــــوضـ ويـ
ــاد أخــــذ فـــي الــحــســبــان املــحــافــظــة  ــتـ اإلسـ
على البيئة، حيث تستخدم في تشييده 
مـــــــواد بـــالـــغـــة الـــتـــطـــور تـــســـمـــح بــتــســلــل 
الـــضـــوء إلــــى أرضـــيـــة املـــلـــعـــب، مـــع نشر 
ــات،  الــظــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى املـــدرجـ
وذلك بهدف تخفيف األحمال عن أنظمة 

تبريد الهواء في اإلستاد.

2022 يمتد إلى ما بعد مونديال قطر 

إستاد لوسيل المونديالي.. سيترك إرثا رياضيا وثقافيا عالميا
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ــا جـــمـــهـــور  ــ ــيـ ــ أحـ
كــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــر مـــــــن 
املــــــــــــواطــــــــــــنــــــــــــن 
واملــــــــقــــــــيــــــــمــــــــن، 
مساء أول أمس الجمعة، ليلة القدر، في 
مسجد اإلمـــام محمد بــن عبد الوهاب 
الـــــتـــــراويـــــح،  املــــصــــلــــون صـــــــاة  وأدى 
ــن الـــقـــرآن  ــوا إلـــــى تــــــــاوات مــ ــعـ ــمـ ــتـ واسـ
الــكــريــم، إلـــى جــانــب الــعــظــات الــخــاصــة 

بهذه الليلة.
ــن الـــلـــيـــالـــي املـــقـــدســـة  ــ ــدر مـ ــ ــقـ ــ ولـــيـــلـــة الـ
الـــقـــرآن وعليه  أنــــزل  واملـــبـــاركـــة، ففيها 
فهي من الليالي الخاصة جدًا عند كل 

مسلم.
ــــف شـــهـــر، فــيــهــا  هــــي لــيــلــة خـــيـــر مــــن ألـ
ــــق إلـــــــى نــــيــــل األجـــــر  ــريـ ــ ــطـ ــ املــــغــــفــــرة والـ
والـــــــثـــــــواب مـــــن خـــــــال األعــــــمــــــال الـــتـــي 
يــقــوم بــهــا الــشــخــص مــن صـــاة ودعـــاء 

والتصدق على الفقراء. 

سبب التسمية 

بـــاب التعظيم،  الــقــدر مــن  سميت ليلة 
فــهــي ذات قــيــمــة، كــمــا أنــهــا مــنــزلــة في 
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فضائل ليلة القدر
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ــْدِر«، الله 

َ
ــق

ْ
ِة ال

َ
ْيل

َ
ــاُه ِفــي ل

َ
ــن

ْ
ل
َ
نــز

َ
وهــي: - »أ

تعالى أنزل القرآن فيها.
ْدِر«: أي أن دراية 

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ْيل

َ
ْدَراَك َما ل

َ
- »َما أ

لــم تبلغ غــايــة فضلها وعلو  اإلنـــســـان 
قدرها.

ــٍر«: الــعــمــل فيها  ــْهـ ـ
َ

ــــِف ش
ْ
ل
َ
 أ

ْ
ـــن ـــْيـــٌر مِّ

َ
- »خ

خــيــر مــن عــبــادة ألـــف شــهــر لــيــس فيها 
ليلة القدر.
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الــشــرور مــن بدايتها وحتى مطلع  مــن 
الفجر

منارة إشعاع ديني وثقافي 

يـــعـــّد »مــســجــد اإلمــــــام مــحــمــد بـــن عبد 
الــــوهــــاب« أكـــبـــر مــســاجــد قـــطـــر، وأحـــد 
الــلــه على مستوى العالم،  أكــبــر بــيــوت 
ومنارة إشعاع ديني وثقافي، وصرحا 
ــــارة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــ إســـــامـــــيـــــا حـــــضـــــاريـــــا مـ
اإلسامية بتصميم مستوحى من فن 
العمارة القطرية التاريخية للمساجد، 
ويقع في قلب الدوحة، وينظم فعاليات 
وأنــشــطــة مــســتــمــرة لــلــتــعــريــف بــالــديــن 
ــي ونــــشــــر قـــيـــمـــه وتـــعـــالـــيـــمـــه  ــ ــامــ ــ اإلســ

الصحيحة.

التأسيس 

بدأت األعمال اإلنشائية لجامع اإلمام 
مــحــمــد بــــن عـــبـــد الــــوهــــاب أواخـــــــر عـــام 
2006، وافتتح رسميا في 16 ديسمبر 
الــســمــو  قــبــل صـــاحـــب  عــــام 2011، مـــن 
األمــيــر الــوالــد الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة 
آل ثـــانـــي، وبـــحـــضـــور جــمــع كــبــيــر من 
مـــســـؤولـــي الــــدولــــة ومــمــثــلــي الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة املقيمة فــي قــطــر وكــبــار 
الــشــخــصــيــات اإلســامــيــة، وعــــدد كبير 

من سكان دولة قطر.
ــد فـــي حــفــل تــدشــن  ــوالـ وقــــال األمـــيـــر الـ
وافتتاح املسجد إن جامع اإلمام محمد 
الــوهــاب ينبت مــن أرض قطر  بــن عبد 
كأنه قطعة أزلية منها، سيكون »منبرًا 
لــإصــاح والــدعــوة الخالصة إلــى الله 
عـــز وجــــل، بــعــيــدًا عـــن الـــبـــدع واألهـــــواء 

بـــمـــا يـــنـــفـــع الــــنــــاس فــــي دنـــيـــاهـــم مــمــا 
يواكب روح العصر وبما ينجيهم في 

أخراهم«.

المواصفات 

ــن عـــبـــد الـــــوهـــــاب عــلــى  ــ ــع بـ ــامــ بـــنـــي جــ
مــســاحــة 175 ألـــف مــتــر مــربــع، ويتسع 
ألكــثــر مـــن ثــاثــن ألـــف مــصــل، إضــافــة 
إلى مصلى للنساء يتسع لنحو 1200 
مــصــلــيــة. ويــســتــوحــي املــســجــد مــعــاملــه 
الخارجية من جامع القبيب الذي بناه 
مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد 

بن ثاني قبل 130 عاما.
ــبـــاب الــــ  ــقـ يـــرتـــفـــع ســقــفــه املـــقـــبـــب ذو الـ
28 فـــوق 29 مــتــرا عــن أرضــيــة املصلى 
بــواســطــة األقــــواس املــكــســوة بالجبس 
املـــــــزخـــــــرف واألعــــــــمــــــــدة الـــــتـــــي كــســيــت 
بالرخام األبيض وزينت تيجانها في 
األضــاع الشمالية لتستخدم كرفوف 
ــم تــعــلــق عــلــيــهــا  ــريـ ــكـ لــحــفــظ الــــقــــرآن الـ

أبواب نحاسية صغيرة.
ويحتوي في تصميمه الخارجي على 
مــنــارة واحــــدة و28 قــبــة كــبــيــرة تغطي 
صــالــة الــصــاة الــرئــيــســيــة، إلـــى جانب 
ــبـــاب الـــصـــغـــيـــرة املــصــمــمــة  ــقـ ــن الـ 65 مــ
بشكل مزدوج حول الساحة الخارجية، 

إضافة إلى قبتي املحراب.
وفي طابق امليزانن من الرواق الجنوبي 
تـــوجـــد قـــاعـــة لــتــحــفــيــظ الـــقـــرآن لـــإنـــاث، 
تتسع ألربــعــن دارســـة، وبــجــوارهــا تقع 
املــكــتــبــة الــتــي تــتــســع لــتــســعــن مــطــالــعــا. 
وفي الجهة املقابلة من الرواق الشمالي 
يوجد مكتب لكل مــن اإلمـــام والخطيب 
ــقــــرآن  ــا قــــاعــــة لــتــحــفــيــظ الــ وبــــجــــوارهــــمــ

للذكور تتسع لتسعن دارسا.

الخصائص الفنية 

تتم إنــارة مبنى الجامع ليا بواسطة 
نظام إضــاءة صمم إلظهار خصائص 
الـــــجـــــامـــــع املـــــعـــــمـــــاريـــــة والــــجــــمــــالــــيــــة، 
فاستخدمت تقنيات اإلضــاءة املخفية 
وغــيــر املــبــاشــرة وإضـــــاءة الــصــمــامــات 

.)LED( الثنائية الباعثة للضوء
مرافق املسجد مــزودة بالكامل بنظام 
ــي، حـــيـــث يــضــبــط ويـــراقـــب  ــ ــ تــحــكــم ذاتـ
أنـــظـــمـــة مـــكـــيـــف الـــــهـــــواء، واســـتـــشـــعـــار 
وكشف ومكافحة الحريق، والــصــوت، 

واإلنارة، ونظام البث التلفزيوني.
تـــم تـــزويـــد املــصــلــى بــشــبــكــة ثــابــتــة من 
كاميرات النقل التلفزيوني واإلضــاءة 

ــة بـــهـــا، وهـــــي بـــاإلضـــافـــة إلـــى  الـــخـــاصـ
مــثــيــاتــهــا فـــي صــحــن الـــجـــامـــع وعــلــى 
ــة اإلخـــــــراج  ــرفـ ــغـ ــبـــط بـ ــرتـ ــات، تـ ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ الـ
ــنـــى  ــبـ ــي املـ ــ ــ والـــــنـــــقـــــل الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي فـ
واملــتــصــلــة بـــدورهـــا بــشــكــل مــبــاشــر مع 
الــذي يؤمن  هيئة تلفزيون قطر، األمــر 
نقا تلفزيونيا أسرع وأسهل ومتاحا 

في كل األوقات.
ويــــكــــســــو جــــــــــــدران املــــصــــلــــى الـــــرخـــــام 
األبــيــض الــصــافــي حــتــى ارتــفــاع أربــعــة 
أمـــتـــار مـــن األرضــــيــــة، وتـــمـــت مــعــالــجــة 
ــاع  ــفــ ــن هـــــذا االرتــ ســـطـــوح الـــــجـــــدران مــ
وحتى السقف بطبقة ذات خصائص 
صــوتــيــة، تمنع حـــدوث الــصــدى وتحد 
من ارتداده، وتداخل األمواج الصوتية، 
ــذه املــــعــــالــــجــــة الــــصــــوتــــيــــة لـــســـطـــوح  ــ ــ هـ
املصلى الداخلية، باإلضافة إلى أجهزة 
النظام الصوتي املتطورة ذات التحكم 
والتوجيه الديناميكي، استطاعت أن 
تؤمن وضــوح الصوت وثبات جودته 

في أي زاوية من زوايا املصلى.
الــخــارجــيــة بــمــنــحــدر  الـــبـــاحـــة  وزودت 
لــلــســيــارات يــؤمــن وصــولــهــا مــن مدخل 
املناسبات حتى بوابة صحن الجامع، 
وتــتــوزع فــي جهات الباحة الخارجية 
أربــع نوافير للمياه العذبة مستوحاة 
من تصميم أحد موارد املياه التقليدية 
في قطر، وينتشر في الباحة أيضا 120 
مصطبة حجرية ذات تصميم خاص 
تحوي داخلها تجهيزات إنارة تضيء 
الـــبـــاحـــة الـــخـــارجـــيـــة لـــيـــا، إلــــى جــانــب 
املصابيح ذات التصميم التقليدي على 
حافة السور، وصنعت املقاعد وأرضية 

الباحة من حجر الجرانيت الصلب.
تــمــتــد املــــواقــــف املـــكـــشـــوفـــة لــلــســيــارات 
والشوارع الداخلية على مساحة تزيد 
على ثمانن ألف متر مربع، وتستوعب 
ــارة، وتــــــم رصــــــف أرضـــيـــة  ــ ــيــ ــ 2615 ســ
املــواقــف املكشوفة والــشــوارع الداخلية 
الــذي يعطي  بحجر البازلت الطبيعي 
قيمة جمالية أعلى من اإلسفلت تزداد 
مع مرور الوقت. يحيط بموقع الجامع 
ــول املـــواقـــف  ــ شـــريـــط أخـــضـــر يــلــتــف حـ
الــخــارجــيــة واملــبــانــي وتــصــل مساحته 
ــرا مــــربــــعــــا، يــغــطــيــهــا  ــتــ ـــــى 47362 مــ إلـ
مزيج من النباتات واألزهــار املوسمية 
ــيـــرة  ــرات الـــصـــغـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ ــة والـ ــنــــوعــ ــتــ املــ
الــتــي يبلغ عددها  واألشــجــار الكبيرة 
كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة 1642 شـــجـــرة،  بــــن 
معظمها من شجر السدر املحلي، ويتم 
ري املساحات الخضراء بواسطة شبكة 

مياه داخلية خاصة بالجامع.

في جامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب

إقبال كبير من المصلين على صالة القيام في العشر األواخر
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يمضي رمضان 
ــد أن أحـــســـن  ــعـ بـ
فيه أقوام وأساء 
ــــرون، يمضى  آخـ
وهو شاهد لنا أو علينا، شاهد للمشمر 
ــه،  ــانــ ــه وبــــــــره وإحــــســ ــامــ ــيــ ــيـــامـــه وقــ بـــصـ
وشاهد على املقصر بغفلته وإعراضه 

ونسيانه.
رمــضــان ســوق قــام ثــم انــفــض، ربــح فيه 
من ربــح، وخسر فيه من خسر، فلله كم 
سجد فيه من ساجد؟ وكــم ذكــر فيه من 
ــر؟ وكــم  ــاكـ ذاكــــــر؟ وكــــم شــكــر فــيــه مـــن شـ
ــّرط فيه  ــ ــم فـ خــشــع فــيــه مـــن خـــاشـــع؟ وكــ
ط؟ وكـــم عــصــى فــيــه مــن عــاص؟  مــن مــفــرِّ
يرتحل شهر الصوم، فما أسعد نفوس 
ألــذ عيش املقبولني، وما  الفائزين، ومــا 
أذل نفوس العصاة املذنبني، ومــا أقبح 

حال املسيئني املفرطني.
ــد مـــن وقـــفـــة مــحــاســبــة جـــــادة، ننظر  البــ
فيها مـــاذا قدمنا فــي شهرنا مــن عمل؟ 
ومــا هي الفوائد التي استفدناها منه؟ 
ــتـــي قـــصـــرنـــا فــيــهــا؟  ــا هــــي األمـــــــور الـ ــ ومـ
فمن كان محسنًا، فليحمد الله، وليزدد 
الــلــه الثبات والقبول  إحــســانــًا، وليسأل 
والــغــفــران، ومــن كــان مقصرًا فليتب إلى 

مواله قبل حلول األجل.
ومــــع رحـــيـــل شــهــر رمـــضـــان نــســتــعــرض 
ــددا مـــن الــوصــايــا والــتــنــبــيــهــات، فمن  عــ

ذلك: 

الوقفة األولى

االنــتــبــاه للعمر والــحــذر مــن الــدنــيــا: إن 
عــمــر اإلنـــســـان مــنــا هـــو كــنــزه الحقيقي 
ورأس مـــالـــه، وإن تــضــيــيــعــه والــتــفــريــط 
فــي دقــائــقــه وســاعــاتــه وأيــامــه ملــن الغنب 
والخسار الذي يقع فيه كثير من الناس 
وصــــــدق رســــــول الـــلـــه صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
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ــبــــخــــاري(. فــالــنــبــي صــلــى الـــلـــه عليه  )الــ
وسلم يوصي عبد الله بن عمر وهو من 
ــا في  ــا، يوصي شــاّبً

ً
آخــر الصحابة مــوت

العشرين من العمر، وهو بحساب الزمن 
في عنفوان الشباب مقبلة عليه الحياة، 
ولكن الوصية النبوية تأتيه أن ينتبه 
للزمن وكر الدهور وسرعة مرور األيام.

إن من مامح الختام أن يتذكر اإلنسان 
خواتيم األعمال وخواتيم األعمار، وأال 
يغفل عما يحمل من اآلثام واألوزار، فكل 
شـــيء عــنــد الــلــه بــأجــل مــســمــى ومـــقـــدار، 
والعاقل من انتبه وأخذ أهبته واستعد 
لسفر طويل وإقــامــة طويلة في القبور، 
الــيــوم وال تشغلنه الدنيا  لــهــذا  فيعمل 

بغرورها.
ابــن رجــب الحنبلي، رحمه  قــال الحافظ 
ا على وصية النبي صلى الله 

ً
الله، معلق

عــلــيــه وســلــم البـــن عــمــر: »هــــذا الــحــديــث 
أصــــل فـــي ِقـــَصـــر األمــــل فـــي الـــدنـــيـــا، وأن 
ــؤمـــن ال يــنــبــغــي لـــه أن يــتــخــذ الــدنــيــا  املـ
فــيــهــا، ولكن  ــا، فيطمئن 

ً
ــا ومــســكــن

ً
وطــن

ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح 
سفر: يهيئ جهازه للرحيل، قال تعالى: 
اٌع 
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وكــان النبي يقول: »مالي وللدنيا إنما 
مثلي ومثل الدنيا كمثل راكــب قــال في 
ظل شجرة ثم راح وتركها« )رواه أحمد 
من حديث ابن مسعود والترمذي وقال: 

حسن صحيح(.
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
يقول: »إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن 
اآلخــرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما 

بـــنـــون، فـــكـــونـــوا مـــن أبـــنـــاء اآلخـــــــرة، وال 
تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل 

وال حساب، وغًدا حساب وال عمل«.
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في 
خطبته: »إن الدنيا ليست بــدار قراركم، 
كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها 
منها الظعن، فأحسنوا – رحمكم الله – 
منها الرحلة بأحسن مــا يحضركم من 
النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى«.

الوقفة الثانية.. الجمع 
بين اإلحسان والخوف

إن من تأمل أحــوال األنبياء والصحابة 
والصالحني وجدهم في غاية العمل مع 
غاية الخوف، فهم جمعوا بني اإلحسان 
والـــخـــوف، ونــحــن جمعنا بــني اإلســــاءة 

واألمن، وال حول وال قوة إال بالله.
وقد كان هذا منهج السلف، رحمهم الله 
تعالى، في العبادة واملعاملة، يحسنون 
في أعمالهم، ويتقون الله ما استطاعوا 
ُيــفــتــنــون بحب  ُيــعــجــبــون بعمل وال  وال 

رياء وال ظهور وال محمدة الخلق.
قال ابن القّيم - رحمه الله: »إذا أراد الله 
تــعــالــى بعبد خــيــًرا ســلــب رؤيـــة أعماله 
الــحــســنــة مـــن قــلــبــه، واإلخــــبــــار بــهــا من 
ــلــه بــرؤيــة ذنــبــه، فــا يــزال 

َ
لــســانــه، وشــغ

نصب عينيه حتى يدخل الجنة، فإن ما 
ُرفــع من القلب رؤيته،  ل من األعمال  قبِّ

ُ
ت

ومن اللسان ذكــره. وقــال بعض السلف: 
إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها 
الـــجـــنـــة، ويــعــمــل الــحــســنــة فــيــدخــل بها 
النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة، 
ــزال نــصــب عينيه إذا ذكــرهــا نــدم  فــا تــ
واســتــقــال وتــضــرع إلــى الــلــه، وبـــادر إلى 
لــربــه، وزال عنه  مــحــوهــا، وانــكــســر وذل 
عجبه وكبره، ويعمل الحسنة فا تزال 
ــُمــن بــهــا ويعتد  نــصــب عينيه يــراهــا وَي
بها، ويتكبر بها حتى يدخل النار«. وقد 
حفلت مرويات السنة وكتبها بالعديد 
ــا 

ً
مـــن املـــواقـــف الـــرائـــعـــة الــتــي تــبــني شــيــئ

من عظمة هذا الجيل الفريد، وال عجب 
فــاملــربــي األول واملــعــلــم األعــظــم لــهــم هو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقد بنيَّ الحبيب النبي صلى الله عليه 
وســلــم أن الــعــبــد الــعــاقــل ال يــرتــكــن على 
عــمــل ضــعــيــف ال يــــدري أقــبــلــه الــلــه منه 
أم ال، وإنــــمــــا الـــعـــبـــد املــــوفــــق مــــن يــعــمــل 
ويعبد ويجد ويعتمد بعد كل ذلك على 
الطمع فيما عند الله فا ُيِدل بعمل وال 
يستولي عليه العجب، بل يتواضع لربه 
لعله يقبل مــنــه ويــخــفــض جــنــاحــه لعل 
 رضــي 

َ
ــة

َ
الــلــه يــُمــن بــالــقــبــول، فــعــن َعــاِئــش

ــْيــِه 
َ
ـــُه َعــل

َّ
ـــى الـــل

َّ
ـــِبـــيِّ َصـــل

َّ
الــلــه عــنــهــا أن الـــن

ْبــِشــُروا، 
َ
ــاِرُبــوا، َوأ

َ
ُدوا َوق ــدِّ : َسـ

َ
ـــال

َ
ــَم ق

َّ
َوَســل

وا: 
ُ
ال

َ
ُه. ق

ُ
َعَمل  

َ
ة

َّ
َجن

ْ
ال َحــًدا 

َ
أ  

ُ
ُيــْدِخــل  

َ
ــُه ال

َّ
ــِإن

َ
ف

 
ْ
ن

َ
 أ

َّ
ا، ِإال

َ
ن

َ
 أ

َ
: َوال

َ
ال

َ
ِه؟ ق

َّ
 الل

َ
َت َيا َرُسول

ْ
ن

َ
 أ

َ
َوال

ِفَرٍة َوَرْحَمٍة.
ْ
ُه ِبَمغ

َّ
َدِني الل مَّ

َ
غ

َ
َيت

 رضــي 
َ
ـــة

َ
وثـــبـــت عـــن أم املـــؤمـــنـــني َعـــاِئـــش

ِه 
َّ
 الل

َ
ُت َيا َرُسول

ْ
ل

ُ
ْت: ق

َ
ال

َ
الله عنها أنها ق

 }
ٌ
ة

َ
َوِجل وُبُهْم 

ُ
ل

ُ
َوق ــْوا 

َ
ت

َ
أ َما   

َ
ون

ُ
ت

ْ
ُيؤ  

َ
ِذين

َّ
}ال

ــَرُب  ــ
ْ

ــش ــ  َوَي
ُ

ــِرق ــ ــْسـ ــ ِنــــي َوَيـ
ْ
ــــز  َي

ُ
ــل ُجــ ــرَّ ُهــــــَو الــ

َ
أ

 
َ

ْو ال
َ
ِبـــي َبــْكــٍر، أ

َ
ــَت أ

ْ
 َيــا ِبــن

َ
: ال

َ
ــال ـ

َ
ــْمــَر؟ ق

َ
ــخ

ْ
ال

 َيُصوُم 
ُ

ُجــل الــرَّ ُه 
َّ
ِكن

َ
َول يِق،  دِّ َت الصِّ

ْ
ِبن َيــا 

 
َ

 ال
ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
ــَو َيــخ  َوُهــ

ُ
ق ـــَصـــدَّ

َ
ــي َوَيـــت

ِّ
َوُيــَصــل

ـــُه. ]أحــمــد والــحــاكــم وصححه 
ْ
 ِمـــن

َ
ــَبــل

ْ
ُيــق

ووافقه الذهبي وحسنه األلباني[.
الـــخـــائـــف  تـــظـــن أن  املــــؤمــــنــــني  أم  ــهــــذه  فــ
ذي الــقــلــب الـــوجـــل هـــو إنـــســـان أتــــى من 
ــات والـــكـــبـــائـــر مــــا يـــســـخـــط الــلــه  ــقــ ــوبــ املــ
عليه، ومثله يحق له الخوف، بل يجب، 
فـــصـــّحـــح لـــهـــا الـــنـــبـــي صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
وسلم الفهم وأرشدها إلى أن املتقني من 
الله يجمعون مع اإلحسان خوف  عباد 
عدم القبول، وملا ال؟ وقد خاف إبراهيم 
الــخــلــيــل عليه الــســام ورجـــا وطــمــع في 
ِإْبَراِهيُم  ــُع 

َ
َيــْرف  

ْ
القبول قــال تعالى: }َوِإذ

 
ْ

ل بَّ
َ
ق

َ
ا ت

َ
ن  َربَّ

ُ
َبْيِت َوِإْسَماِعيل

ْ
 ال

َ
َواِعَد ِمن

َ
ق

ْ
ال

َعِليُم{ ]البقرة: 
ْ
ال ِميُع  ـــَت السَّ

ْ
ن

َ
أ ـــَك 

َّ
ِإن ا 

َّ
ِمن
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ــع الــســلــف  ــواضــ ــن تــ وهــــــاك مـــثـــل آخـــــر مــ
وإزرائـــــــهـــــــم عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، فـــقـــد روى 
البخاري فــي صحيحه فــي سياق موت 
عــمــر بــن الــخــطــاب رضـــي الــلــه عــنــه وهــو 
ـــاَس 

َّ
 الـــن

َّ
ن

َ
حــديــث طــويــل وفـــيـــه: ».. َوَكـــــــأ

 
ٌ

اِئل
َ
ق

َ
ف َيــْوَمــِئــٍذ   

َ
ــْبــل

َ
ق  

ٌ
ِصْبُهْم ُمِصيَبة

ُ
ــْم ت

َ
ل

 
ُ

ــاف ــ ـ
َ

خ
َ
: أ

ُ
ــــول

ُ
ــق ــ  َي

ٌ
ــــاِئــــل

َ
َس، َوق

ْ
 َبــــــأ

َ
: ال

ُ
ــــول

ُ
ــق ــ َي

 
ْ
ــَرَج ِمــن

َ
ــخ

َ
ــِرَبــُه، ف

َ
ــش

َ
ِبيٍذ ف

َ
ِتــَي ِبن

ُ
ــأ

َ
ــْيــِه، ف

َ
َعــل

 
ْ
ــَرَج ِمن

َ
ــخ

َ
ــِرَبــُه ف

َ
ــش

َ
ــنَبٍ ف

َ
ِتـــَي ِبــل

ُ
ــمَّ أ

ُ
َجــْوِفــِه، ث

ْيِه 
َ
َعل ا 

َ
ن

ْ
ل

َ
َدخ

َ
ف ٌت،  َميِّ ــُه 

َّ
ن

َ
أ َعِلُموا 

َ
ف ُجْرِحِه، 

ْيِه َوَجاَء 
َ
 َعل

َ
ون

ُ
ن

ْ
وا ُيث

ُ
َجَعل

َ
اُس ف

َّ
َوَجاَء الن

 
َ
ِمِنني

ْ
ؤ

ُْ
ِميَر امل

َ
أ ْبِشْر َيا 

َ
أ  :

َ
ال

َ
ق

َ
ابٌّ ف

َ
 ش

ٌ
َرُجل

ــوِل  ــ ــِة َرُســ ــَبـ ــْحـ  ُصـ
ْ
ــن ــ ــَك ِمـ ــ ـ

َ
ـــِه ل

َّ
ـــَرى الـــل

ْ
ِبـــُبـــش

ـــــَدٍم ِفي 
َ
ـــَم َوق

َّ
ــْيــِه َوَســـل

َ
ــُه َعــل

َّ
ــى الــل

َّ
ــِه َصــل

َّ
الــل

َت 
ْ
َعَدل

َ
ــمَّ َوِلــيــَت ف

ُ
ــْد َعِلْمَت ث

َ
ِم َمــا ق

َ
ْســــا ِ

ْ
اإل

 
ٌ

ــاف
َ
َكــف ــَك  ــ ِل

َ
ذ  

َّ
ن

َ
أ َوِدْدُت   :

َ
ــال ــ

َ
ق  .

ٌ
ــاَدة ــَهـ ـ

َ
ـــمَّ ش

ُ
ث

ـــي...« فــانــظــر رحــمــنــي الله  ــ ِل  
َ

ــيَّ َوال
َ
َعــل  

َ
ال

ــذا الــجــيــل الـــفـــريـــد، يــمــدح  ــاك إلــــى هــ ــ وإيــ
بأعمال حقيقية عملها ولم يدعها وهو 
أولــى بتلك البشارات في سكرات املوت 
ليحسن ظنه بربه، ولكنه يأبى في مثل 
الــصــادق البار أن  عجيب ويتمنى وهــو 
ا، وأحدنا اآلن لصاة 

ً
يخرج منها كفاف

ركعات وصيام أيام يظن نفسه في أعلى 
الـــدرجـــات وأرفــــع املــنــازل فــتــواضــعــوا يا 
أهل الخير وانظروا في صفحات أعمال 
الــصــالــح تــعــرفــوا قيمة أنفسكم  الــســلــف 
وتــصــيــروا إلـــى حـــال أحــســن مــن حالكم 

بتوفيق الله تبارك وتعالى.
وهذا صحابي جليل قد ال يتذكر اسمه 
مــنــا الــقــلــيــل ســابــع ســبــعــة فـــي اإلســــام، 
اِلِد 

َ
 خ

ْ
روى اإلمام مسلم في صحيحه َعن

 
ُ
 ْبن

ُ
َبة

ْ
ا ُعت

َ
َبن

َ
ط

َ
: خ

َ
ال

َ
َعَدِوىِّ ق

ْ
ال ْبِن ُعَمْيٍر 

 :
َ

ال
َ
ق مَّ 

ُ
ث ْيِه 

َ
َعل ى 

َ
ن

ْ
ث

َ
َوأ َه 

َّ
الل َحِمَد 

َ
ف  ،

َ
َوان

ْ
ـــز

َ
غ

ــْت ِبـــُصـــْرٍم،  ــ ـ
َ
ن

َ
ــْد آذ ـ

َ
ــَيــا ق

ْ
ن  الــدُّ

َّ
ــــِإن

َ
ــْعــُد ف ــــا َب مَّ

َ
أ

 
ٌ
َها ِإالَّ ُصَباَبة

ْ
 ِمن

َ
ــْم َيْبق

َ
َول اَء، 

َّ
ـــْت َحـــذ

َّ
َوَول

ــَهــا َصــاِحــُبــَهــا،  ــَصــابُّ
َ
ــاِء َيــت ــ ــ

َ
َكــُصــَبــاَبــِة اإِلن

 
َ

َوال
َ
ز اَل  َداٍر  ـــى 

َ
ِإل َها 

ْ
ِمن  

َ
ون

ُ
ِقل

َ
ت

ْ
ُمن ــُكــْم 

َّ
َوِإن

ُه 
َّ
ِإن

َ
َرِتُكْم، ف

ْ
ْيِر َما ِبَحض

َ
وا ِبخ

ُ
ِقل

َ
ت

ْ
ان

َ
َها، ف

َ
ل

ــِة 
َ
ــف

َ
 ش

ْ
ــى ِمـــن

َ
ــق

ْ
ــَحــَجــَر ُيــل

ْ
 ال

َّ
ن

َ
ــا أ

َ
ــن

َ
ــَر ل ــ ِك

ُ
ـــْد ذ

َ
ق

 َعــاًمــا اَل 
َ
ــَيــْهــِوى ِفــيــَهــا َســْبــِعــني

َ
ــَم، ف

َّ
َجــَهــن

ْم 
ُ
َعِجْبت

َ
ف

َ
، أ

َّ
ن

َ
ْمأل

ُ
ت

َ
ِه ل

َّ
ْعًرا، َوَوالل

َ
َها ق

َ
ُيْدِرُك ل

 
ْ
 ِمــْصــَراَعــنْيِ ِمن

َ
 َمــا َبــنْي

َّ
ن

َ
ا أ

َ
ن

َ
ِكــَر ل

ُ
ــْد ذ

َ
ــق

َ
َول

 ،
ً
ــة

َ
 َســن

َ
ْرَبـــِعـــني

َ
 أ

ُ
ــِة َمــِســيــَرة

َّ
ــَجــن

ْ
َمــَصــاِريــِع ال

 
َ
 ِمــن

ٌ
ــْيــَهــا َيــــْوٌم َوُهــــَو َكــِظــيــظ

َ
 َعــل

َّ
ِتـــنَي

ْ
ــأ ــَيـ ـ

َ
َول

ــِنــي َســاِبــَع َسْبَعٍة َمَع 
ُ
ْيــت

َ
ــْد َرأ

َ
ــق

َ
َحــاِم، َول

ِّ
الــز

َما  الله عليه وسلم-  ــِه -صلى 
َّ
الــل َرُســـوِل 

ِرَحْت 
َ
ق ى 

َّ
َجِر، َحت

َّ
 الش

ُ
َوَرق ِإالَّ  َعاٌم 

َ
ا ط

َ
ن

َ
ل

َبْيِني  َها 
ُ
ت

ْ
ق

َ
ق

َ
ش

َ
 ف

ً
ُبْرَدة ُت 

ْ
ط

َ
ق

َ
ت

ْ
ال

َ
ف ا 

َ
ن

ُ
َداق

ْ
ش

َ
أ

ْرُت ِبِنْصِفَها 
َ
ــز

َّ
ــات

َ
 َسْعِد ْبــِن َمــاِلــٍك، ف

َ
َوَبــنْي

َيْوَم 
ْ
ال ْصَبَح 

َ
أ َما 

َ
ف ِبِنْصِفَها،  َر َسْعٌد 

َ
ــز

َّ
َوات

 
َ
ى ِمْصٍر ِمن

َ
ِميًرا َعل

َ
ْصَبَح أ

َ
َحٌد ِإالَّ أ

َ
ا أ

َّ
ِمن

 ِفي 
َ
ُكــون

َ
 أ

ْ
ن

َ
ِه أ

َّ
 ِبالل

ُ
ُعــوذ

َ
ــي أ

ِّ
ْمــَصــاِر َوِإن

َ
األ

َها 
َّ
ِه َصِغيًرا، َوِإن

َّ
َد الل

ْ
ِسي َعِظيًما َوِعن

ْ
ف

َ
ن

ــى 
َّ
ــْت َحــت

َ
ــاَســخ

َ
ــن

َ
 ِإالَّ ت

ُّ
ــط ـ

َ
 ق

ٌ
ة ــُبـــوَّ ـ

ُ
 ن

ْ
ــُكــن

َ
ـــْم ت

َ
ل

 
َ
ُبُرون

ْ
خ

َ
َست

َ
ًكا ف

ْ
ُمل َعاِقَبِتَها  آِخـــُر   

َ
َيــُكــون

ا.
َ
َمَراَء َبْعَدن

ُ
 األ

َ
ُبون َجرِّ

ُ
َوت

ــريـــق يــنــيــر  وهــــــذا ضـــــوء آخـــــر عـــلـــى الـــطـ
لــألنــفــس املــحــرومــة مــن الــخــيــر والفضل 
قيمة العمل والــجــد مــع التواضع وعــدم 
ــة الـــنـــفـــس، فــعــن عــقــبــة بـــن صــبــهــان  ــ رؤيـ
ــال: ســـألـــت عــائــشــة عـــن قــول  ــ الــهــنــائــي قـ

ُهم 
ْ
ِسِه َوَمن

ْ
ف

َ
اِلٌم ِلن

َ
ُهْم ظ

ْ
ِمن

َ
الله تعالى: }ف

ــَراِت{  ــْيـ ـ
َ

ـــخ
ْ
ــال  ِبـ

ٌ
ـــْم َســـاِبـــق ـــُه

ْ
ـــن ـــِصـــٌد َوِم

َ
ـــت

ْ
ـــق مُّ

]فاطر: 32[، فقالت لي: يا بني، كل هؤالء 
في الجنة، فأما السابق بالخيرات فمن 
ــلــــه يــشــهــد  ــلـــى عـــهـــد رســـــــول الــ مـــضـــى عـ
لـــه رســــول الــلــه بــالــخــيــرة والــــــرزق، وأمـــا 
ــره مـــن أصــحــابــه  ــ املــقــتــصــد فــمــن تــبــع أثـ
ما الظالم لنفسه فمثلي 

َ
حتى لحق به، وأ

ومثلك. قال: فجعلت نفسها معنا.

الوقفة الثالثة.. 
عالمة القبول

إن حـــاجـــة الـــعـــبـــد لـــعـــبـــادة الـــلـــه أكـــيـــدة 
ــه طـــرفـــة عــني،  وهــــو ال يــســتــغــنــي عـــن ربــ
الله تعالى:  ابــن القيم رحمه  قــال اإلمـــام 
»فــي القلب فاقة عظيمة وضــرورة تامة 
ــوزه  فــ يـــســـدهـــا إال  ــدة ال  ــديــ ــة شــ ــاجــ وحــ
بـــحـــصـــول الـــغـــنـــى بـــحـــب الـــلـــه الــــــذي إن 
حــصــل للعبد، حــصــل لــه كــل شـــيء، وإن 
فــاتــه، فــاتــه كــل شــيء فكما أنــه سبحانه 
الــغــنــي عــلــى الــحــقــيــقــة، وال غــنــي ســـواه، 
ــبــــه هـــــو الــــغــــنــــى فــي  فـــالـــغـــنـــى بـــــه وبــــحــ
الحقيقة وال غنى بغيره البتة، فمن لم 
ــــواه تــقــطــعــت نفسه  يــســتــغــن بـــه عــمــا سـ
حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل 
حــســرة وحــضــره كــل ســـرور وفـــرح والله 

املستعان.
ا حــال الصالحني 

ً
الله مبين وقــال رحمه 

الصادقني املداومني على الطاعة: »ومن 
عـــامـــات الـــصـــادقـــني: الــتــحــبــب إلـــى الــلــه 
بالنوافل واإلخاص في نصيحة األمة، 
واألنس بالخلوة والصبر على مقاساة 
األحـــكـــام، واإليـــثـــار ألمـــر الـــلـــه، والــحــيــاء 
من نظره، والتعرض لكل سبب يوصل 
بــالــخــمــول..«، وعليه فإن  إلــيــه والقناعة 
أبـــنَي عــامــٍة عــلــى الــقــبــول هــي اســتــمــراُر 
العبد على الخير والعمل الصالح بعد 
رمــضــان. قــال بعضهم: »ثـــواُب الحسنِة 
 بــعــدهــا، فــمــن عــمــل حــســنــة ثم 

ُ
الــحــســنــة

أتبعها بحسنة بعدها كــان ذلــك عامة 
قــبــول الحسنِة األولـــى، كما أن من  على 
عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كــان ذلك 

عامة رد الحسنة وعدم قبولها«.
نــــعــــمــــة إدراك رمـــــضـــــان،  ــة  ــلــ ــابــ ــقــ إن مــ
والــتــوفــيــق لــصــيــامــه وقــيــامــه بــارتــكــاب 
املــعــاصــي بــعــده مِلــن ِفــعــِل مــن بــدل نعمة 
الــلــه كــفــًرا. فــإن كــان قــد عــزم فــي صيامه 
عــلــى مــــعــــاودة املـــعـــاصـــي بــعــد انــقــضــاء 
الصيام فصيامه مــن القبول فــي شكك، 

إال أن يعّجل بتوبة نصوح.
ــة  ــئـ ــيـ ــد الـــسـ ــ ــعـ ــ ــن الــــحــــســــنــــة بـ ــ ــســ ــ مـــــــا أحــ
 بعد 

ُ
 منها الــحــســنــة

ُ
تــمــحــوهــا، وأحــســن

الحسنة تعقبها، وما أقبح السيئة بعد 
الحسنة تمحقها وتعفوها، فــا ترجع 
أخي إلى املعصية بعد رمضان، واصبر 
عن لذة الهوى بحاوة اإليمان، واصبر 
ــال الــلــه  ــ لـــلـــه تـــعـــالـــى يـــعـــوضـــك خــــيــــًرا، قـ
ْيًرا 

َ
وِبُكْم خ

ُ
ل

ُ
ق ُه ِفي 

ّ
الل ِم 

َ
َيْعل تعالى: }ِإن 

ُكْم 
َ
ل ِفْر 

ْ
َوَيغ ِمنُكْم   

َ
ِخــذ

ُ
أ ا  مَّ ْيًرا مِّ

َ
ِتُكْم خ

ْ
ُيؤ

ِحيٌم{ ]األنفال:70[. وٌر رَّ
ُ
ف

َ
ُه غ

ّ
َوالل

قيل لبشر الحافي: »إن قوًما يتعبدون 
ويــجــتــهــدون فـــي رمـــضـــان. فـــقـــال: بئس 
ــا إال في 

ًّ
الــقــوم قـــوم ال يــعــرفــون الــلــه حــق

الــذي يتعبد  شهر رمــضــان، إن الصالح 
ويــجــتــهــد الــســنــة كـــلـــهـــا«. وتـــلـــك قــاعــدة 
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله: »أحـــب األعــمــال إلــى الــلــه أدومــهــا 
وإن قل«، قالت عائشة رضي الله عنها: 
»وكــــان أحـــب الــديــن إلــيــه مــا داوم عليه 
صــاحــبــه«. أمـــا يــســتــحــي قـــوم مـــن ربــهــم 
ــلــوا املــســاجــد 

َّ
إذا انــقــضــى رمـــضـــان عــط

والقرآن، وعادوا إلى الحرام، نعوذ بالله 
ــذا هـــو الـــحـــديـــث ملن  أن نـــكـــون مــنــهــم. هــ
قــضــوا رمـــضـــان فـــي طــاعــة الــلــه تــعــالــى، 
وملــــن كــــان رمـــضـــان مــنــاســبــة لــتــوبــتــهــم، 

ومياًدا جديًدا لهم.
إن اســـتـــدامـــة الـــطـــاعـــة واملـــــداومـــــة عــلــى 
األعمال الصالحة لهي في الحقيقة من 
عــوامــل الــثــبــات عــلــى ديـــن الــلــه وشــرعــه، 
ــُه 

َّ
ــا الــل

َ
ــن ــوا َربُّ

ُ
ــال

َ
 ق

َ
ــِذيــن

َّ
 ال

َّ
قــال تعالى: }ِإن

ُهْم   
َ

ْيِهْم َوال
َ
َعل  

ٌ
ـــْوف

َ
 خ

َ
ــا

َ
ف اُموا 

َ
ق

َ
اْست ــمَّ 

ُ
ث

تــرك  ــاف: 13[. وإن  ــ ــقـ ــ { ]األحـ
َ
ــــون ـ

ُ
ن

َ
ــز ــ ــْحـ ــ َيـ

املــحــرمــات والــعــمــل بــمــا يــوعــظ بــه املــرء 
من ِقبل خالقه ومــواله ألمر يحتاج إلى 
تــرويــض ومــجــاهــدة مــن أجـــل الحصول 

على العاقبة الحميدة وحسن املغبة.

الوقفة الرابعة..
 بماذا نختم شهرنا؟ 

أمــــر الـــلـــه عـــبـــاده أن يــخــتــمــوا أعــمــالــهــم 
الــعــظــيــمــة بــاالســتــغــفــار والــتــوبــة، فبعد 
 رضــي 

َ
ـــْوَبـــان

َ
 ث

ْ
كــل صـــاة اســتــغــفــار، َعـــن

ــِه - صلى 
َّ
 الــل

ُ
ــــول  َرُسـ

َ
: َكــــان

َ
ــــال

َ
الــلــه عــنــه ق

 
ْ
ِمــــن  

َ
ــــــَصــــــَرف

ْ
ان ا 

َ
ِإذ  - ــم  ــلـ ــه عــلــيــه وسـ ــلـ الـ

َت 
ْ
ن

َ
أ ُهمَّ 

َّ
 »الل

َ
ال

َ
ا، َوق

ً
ث

َ
ا

َ
َر ث

َ
ف

ْ
غ

َ
ِتِه اْست

َ
َصا

ِل 
َ
َجا

ْ
ال ا 

َ
َباَرْكَت ذ

َ
ت ُم 

َ
ا َك السَّ

ْ
َوِمن ُم 

َ
ا السَّ

 : اِعــيِّ
َ
ْوز

َ
ِلــأل ُت 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف َوِليُد 

ْ
ال  

َ
ــال

َ
ق َواإِلْكــــَراِم«. 

ــِفــُر 
ْ
ــغ

َ
ْســت

َ
 أ

ُ
ــول

ُ
ــق

َ
: ت

َ
ــــال

َ
ــاُر؟ ق

َ
ــف

ْ
 ااِلْســِتــغ

َ
َكــْيــف

َه. والحاج بعد نزوله من 
َّ
ِفُر الل

ْ
غ

َ
ْست

َ
َه أ

َّ
الل

عــرفــة يــلــزم االســتــغــفــار قــال الــلــه تعالى: 
ــاُس 

َّ
 الــن

َ
ـــــاض

َ
ف

َ
 أ

ُ
 َحــْيــث

ْ
ــوا ِمـــن

ُ
ِفــيــض

َ
ــمَّ أ ــ

ُ
}ث

ــوٌر َرِحــيــٌم { 
ُ
ــف

َ
ــَه غ

َّ
 الــل

َّ
ــَه ِإن

َّ
ــِفــُروا الــل

ْ
ــغ

َ
َواْســت

]البقرة: 199[، بل إن الله تبارك وتعالى 
ــر الــنــبــي صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم أن  أمــ
املــبــارك باالستغفار، فقال  يختم عــمــره 
ــُح 

ْ
ــت

َ
ــف

ْ
ــِه َوال

َّ
ــْصــُر الــل

َ
ا َجــاَء ن

َ
جل وعــا: } ِإذ

ِه 
َّ
 ِفي ِديِن الل

َ
ون

ُ
ل

ُ
اَس َيْدخ

َّ
ْيــَت الن

َ
)1( َوَرأ

ِفْرُه 
ْ
غ

َ
َك َواْست ْح ِبَحْمِد َربِّ َسبِّ

َ
َواًجا )2( ف

ْ
ف

َ
أ

 
ْ
اًبــــا{ ]الـــنـــصـــر: 1-3[. وَعــــن ــــوَّ

َ
 ت

َ
َكـــــان ــــــُه 

َّ
ِإن

ِبيُّ 
َّ
 الن

َ
ْت: َكان

َ
ال

َ
َها ق

ْ
ُه َعن

َّ
 َرِضَي الل

َ
ة

َ
َعاِئش

 
َ

ــول
ُ
 َيــق

ْ
ن

َ
ــَم ُيــْكــِثــُر أ

َّ
ــْيــِه َوَســل

َ
ــُه َعــل

َّ
ــى الــل

َّ
َصــل

ــُهــمَّ 
َّ
ــَك الــل

َ
ــوِدِه ُســْبــَحــان ــُجـ ِفــي ُرُكـــوِعـــِه َوُسـ

 
ُ

ل وَّ
َ
ـــأ

َ
ــِفــْر ِلــي َيـــت

ْ
ــُهــمَّ اغ

َّ
ــا َوِبـــَحـــْمـــِدَك الــل

َ
ــن َربَّ

. ]متفق عليه[. وإن العبد ليتحسر 
َ
ْرآن

ُ
ق

ْ
ال

ــبـــاألمـــس كـــنـــا نــنــتــظــر  عـــلـــى تـــفـــريـــطـــه، فـ
رمــضــان، وهــا نحن اآلن نــودعــه، وهكذا 
تــمــضــي األعــــمــــار، وإنـــمـــا الــعــبــد جملة 
مــن أيــــام، كلما ذهـــب يـــوم ذهـــب بعضه. 
هــذا رمــضــان يمضي، كما كــان باألمس 
الليل والنهار،  يأتي، فسبحان من قلب 
ــــي ذلـــك  وأجـــــــرى الــــدهــــور واألعــــــــــوام، وفـ
معتبر للمعتبرين، وموعظة للمتقني. 
هــذا رمــضــان تلك السنة يشيع، تطوى 
صحائفه بأعمال العباد، وال تنشر إال 
يوم القيامة والحساب، وال ندري أندرك 
فــالــلــه املستعان؟  الــقــابــل أم ال،  رمــضــان 
فحق لرمضان أن يبكى له ويبكى عليه، 
كيف ال يبكي املؤمن رمضان وفيه تفتح 
أبــــواب الــجــنــان؟ وكــيــف ال يبكي املــذنــب 
ــيـــران؟  ــنـ ذهــــابــــه، وفـــيـــه تــغــلــق أبـــــــواب الـ
كــيــف ال يــبــكــى عــلــى وقــــت تــســلــســل فيه 
الــشــيــاطــني، فــيــا لــوعــة الــخــاشــعــني على 

فقدانه، ويا حرقة املتقني على ذهابه.
كــتــب عــمــر بـــن عــبــد الــعــزيــز، رحــمــه الــلــه 
ــار يـــأمـــرهـــم بختم  تـــعـــالـــى، إلــــى األمــــصــ
 - شهر رمــضــان باالستغفار والــصــدقــة 
صدقة الفطر - فــإن صدقة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث، واالستغفار 
ــيـــام بــالــلــغــو  ــا تـــخـــرق مــــن الـــصـ يـــرقـــع مــ
والرفث، ولهذا قال بعض املتقدمني: »إن 
صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو 

للصاة«.
وقــــال عــمــر بـــن عــبــد الــعــزيــز فـــي كــتــابــه: 
ا 

َ
ْمن

َ
ل

َ
ا ظ

َ
ن )قولوا كما قال أبوكم آدم: »َربَّ

ـــا 
َ
ـــْرَحـــْمـــن

َ
ـــا َوت

َ
ـــن

َ
ـــِفـــْر ل

ْ
ـــغ

َ
ــْم ت ــ

َّ
ــا َوِإن ل

َ
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ُ
نــف

َ
أ

«( ]األعـــراف:23[ 
َ
اِسِرين

َ
خ

ْ
ال  

َ
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َّ
ن

َ
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َ
ن

َ
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وقولوا كما قال نوح عليه السام: )َوِإالَّ 
 )

َ
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خ

ْ
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َ
ن ُكن مِّ

َ
ْرَحْمِني أ

َ
ِفْر ِلي َوت

ْ
غ

َ
ت

ــال إبـــراهـــيـــم  ــ ]هــــــــــود:47[ وقــــولــــوا كـــمـــا قـ
ــِفــَر 

ْ
ن َيــغ

َ
ــُع أ ــَمـ ـ

ْ
ط

َ
ــِذي أ ــ ــ ـ

َّ
عــلــيــه الـــســـام: )َوال

يــِن( ]الشعراء:83[  الــدِّ َيــْوَم  ِتي 
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ِطيئ
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ِلــي خ

وقـــولـــوا كــمــا قـــال مــوســى عــلــيــه الــســام: 
ِلـــي(  ـــِفـــْر 

ْ
ـــاغ

َ
ـــِســـي ف

ْ
ـــف

َ
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]القصص:16[. وقولوا كما قال ذو النون 
َك 

َ
نـــَت ُسْبَحان

َ
أ  

َّ
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َ
ِإل  

َّ
الــســام: )ال عليه 

( ]األنبياء:87[(.
َ
ني امِلِ

َّ
 الظ

َ
ي ُكنُت ِمن

ِّ
ِإن

الوقفة الخامسة.. 
أعمال ليلة العيد

ــن الـــنـــار،  ــتـــق مــ ــعـ ــفـــرة والـ ــغـ ــا كـــانـــت املـ ملــ

كــل منهما مــرتــًبــا عــلــى صــيــام رمــضــان 
الله سبحانه وتعالى عند  وقيامه، أمر 
ــكــــره فــقــال  إكــــمــــال الــــعــــدة بــتــكــبــيــره وشــ
 
ْ
ــُروا ــَكــبِّ

ُ
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سبحانه: }َوِلــت

 }
َ
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ْ
ــش

َ
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َّ
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َ
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َ
ــَه َعل

ّ
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ــم على  ــ ــن أنعـ ]الـــبـــقـــرة: 185[، فــشــكــُر مـ
عباده بتوفيقهم للصيام، وإعانتهم 
بــه، وعتقهم من  عليه، ومغفرته لهم 
الــنــار: أن يــذكــروه ويــشــكــروه ويتقوه 
ــن مــســعــود  ــ ــد فـــســـر ابـ ــ ــاتـــه. وقـ ــقـ حــــق تـ
ــأن يــــطــــاع فــا  ــ ــ تــــقــــواه حــــق تـــقـــاتـــه: »بـ
يعصى، ويذكر فا ينسى، ويشكر فا 

يكفر«.
والتكبير مشروع من غــروب الشمس 
يــــوم الــعــيــد إلــــى صــــاة الــعــيــد، يجهر 
بــــه الــــرجــــال فــــي املـــســـاجـــد واألســـــــواق 

والبيوت كما كان السلف يفعلون.
ومــــن الـــســـنـــة، أن يـــأكـــل قــبــل الـــخـــروج 
إلــــى الـــصـــاة فـــي عــيــد الــفــطــر تــمــرات 
ــا، أو خــمــًســا، أو أكــثــر من  ـ

ً
ــًرا، ثـــاث ــ وتــ

ذلــــك. يــقــطــعــهــا عــلــى وتــــر، لــقــول أنــس 
ابن مالك رضي الله عنه: »كان رسول 
الــلــه ال يــغــدو يـــوم الــفــطــر حــتــى يــأكــل 
تمرات ويأكلهن وتًرا« ويخرج النساء 
لصاة العيد غير متبرجات بزينة وال 

متعطرات، يحضرن الصاة والذكر.
ومـــمـــا يـــلـــزم الــتــنــبــيــه عــلــيــه أن بعض 
الناس يهمل أهله وبناته في لباسهن، 
فيكون فيه مخالفات شرعية، يخرجن 
يوم العيد يفنت الناس، وسيسأل عن 
إهماله هــذا يــوم القيامة، فيجب على 
لع على 

ّ
الله نساء أن يط من استرعاه 

ا للشرع 
ً
لباسهن للعيد، فإن كان موافق

وإال منعهن من لبسه، حماية لهن من 
الــوقــوع فــي اإلثـــم، وأداًء لألمانة التي 

له الله إياها. حمَّ
ثم إن كثيًرا من الناس بمجرد إعان 
الــعــيــد يــخــرجــون لــــألســــواق، فتضيع 
ليلة العيد فــي الــتــجــوال فــي األســـواق 
مع ما تعج به من منكرات، فا يسلم 
روادهـــا مــن الــوقــوع فــي اإلثــم واملنكر. 
ومــا هــكــذا يشكر الــلــه تعالى فــي ليلة 
الــتــي ينبغي أن يكثر فيها من  العيد 
االستغفار والذكر حتى يختم الشهر 

بخاتمة حسنة.
نداء ملن أساء في رمضان: يا من أساء 
ـــع إيـــــاك أن  ط وضـــيَّ فـــي رمـــضـــان وفــــــرَّ
تيأس فــإن رب رمــضــان هــو رب سائر 
األيــام، ومتى رجعت إليه تائًبا نادًما 
قبلك، ولم يــردك، فا يغرنك الشيطان 
بأنك أضعت مواسم الخير، واعلم أن 
ربك واسع املغفرة ملن تاب وآمن وعمل 

 صالًحا.
ً
عما

            محاسبة النفس                        في ختام رمضان

وصايا وتنبيهات في         وداع الشهر الفضيل

¶  يحرص المسلمون على صالة القيام في رمضان¶  تنافس كبير على مسابقات القرآن الكريم في رمضان
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ــذهــــب  ــعــــش ســـــــوق الــ ــتــ انــ
ــرب حــلــول  ــ املـــحـــلـــي مــــع قـ
ــارك، إذ  ــ ــبـ ــ عـــيـــد الـــفـــطـــر املـ
الصاغة  شــهــدت مــحــات 
واملـــــشـــــغـــــوالت الـــذهـــبـــيـــة 
بـــوســـط الــــدوحــــة حـــركـــة شـــرائـــيـــة نــشــطــة على 
إلى  بــاإلضــافــة  الــتــراثــيــة،  املــشــغــوالت الشعبية 
املشغوالت املستوردة والتي تمتاز بتصاميم 

عاملية وجاذبة.
ــي الــنــصــف  ــة بـــــدأ فــ ــيـ ــرائـ نـــشـــاط الـــحـــركـــة الـــشـ
الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر الــفــضــيــل عــقــب حـــالـــة مــن 
ــيـــة فــــي الـــســـوق  ــبـ ــيـــعـــات الـــذهـ ــبـ ضـــعـــف فــــي املـ
املـــحـــلـــي فــــي األســـبـــوعـــن األولـــــــن مــــن الــشــهــر 
ــــب فــي  ــذهـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ ــن انــــخــ ــ ــم مـ ــالــــرغــ بــ
ــة بــحــســب تــجــار  ــيـ ــاملـ ــعـ األســــــــواق املـــحـــلـــيـــة والـ
تــحــدثــوا لــــ »رمـــضـــانـــيـــات«. وأكــــد تــجــار ذهــب 
أن أســـــواق الـــذهـــب تــشــهــد فـــي كـــل عــــام حــركــة 
ــن الــشــهــر  ــانـــي مــ ــثـ ــة خـــــال الـــنـــصـــف الـ ــيـ ــرائـ شـ
الــفــضــيــل النــشــغــال األســــر بــاملــجــتــمــع الــقــطــري 
فـــي بـــدايـــة الــشــهــر الــفــضــيــل بــتــأمــن حــاجــيــات 
الــشــهــر مـــن مــســتــلــزمــات رمـــضـــان، فــيــمــا يــبــدأ 
اإلقبال امللموس من ليلة النصف من رمضان، 
إذ يــحــتــفــل الـــعـــديـــد مـــن املـــواطـــنـــن واملــقــيــمــن 
اإلقــبــال على  التي يزيد فيها  القرنقعوه  بلية 

املشغوالت الذهبية التراثية.

المشغوالت الذهبية 

الذهبية املعروضة في  أن املشغوالت  وبينوا 
الـــســـوق تــنــقــســم إلـــى قــســمــن، األول املــصــنــعــة 
مــحــلــيــا والـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى نــســبــة كــبــيــرة، 
ــة إلــــى املـــعـــروضـــات املـــســـتـــوردة مــن  ــافـ بـــاإلضـ
تــركــيــا والــكــويــت وعــمــان وغــيــرهــا مــن الــــدول، 
مشيرين إلى أن تنوع البضائع املعروضة في 
السوق يعطي املستهلك خيارات متنوعة على 

صعيد التصاميم وأسعار املصنعية.
وتـــخـــتـــلـــف قـــيـــمـــة املـــصـــنـــعـــيـــة حـــســـب الــقــطــعــة 
ــتـــراوح  املـــعـــروضـــة بــحــســب بـــلـــد املـــنـــشـــأ، إذ تـ
ــب  ــ ــذهـ ــ ــيــــة الــــــــجــــــــرام الــــــــواحــــــــد مـــــــن الـ ــنــــعــ مــــصــ
إلــى 30 ريــاال،   20 مــا بــن  للمشغوالت املحلية 
فيما تتراوح املصنعية للمشغوالت املستوردة 

ما بن 30 إلى 40 رياال للجرام الواحد.
ــد مـــحـــمـــد الـــيـــافـــعـــي، أحـــــد تــــجــــار الـــذهـــب  ــ ــ وأكـ
بــوســط الـــدوحـــة، أن الــحــركــة الــشــرائــيــة بـــدأت 
ــيـــة مــع  ــــال األيـــــــام املـــاضـ بـــنـــشـــاط مـــلـــمـــوس خـ
اســتــعــداد األســــر لــحــلــول الــعــيــد، الفــتــا إلـــى أن 
الحركة الشرائية تشهد نشاطا ملموسا خال 
شهر رمــضــان املــبــارك مــرتــن، إذ تنشط خال 
إذ يتم  القرنقعوه،  احتفاالت دولــة قطر بليلة 
الــذهــب كهدايا لألطفال الصغار واملــرة  شــراء 
الثانية مع قرب العيد، إذ تشهد السوق حركة 

شرائية نشطة على املشغوالت الذهبية.

التراث القطري 

الطلب في  أن  لـــ »رمــضــانــيــات«  اليافعي  وبــن 
الفترة الحالية يزداد على املشغوالت الذهبية 
التي تعد إحدى ركائز التراث القطري القديم، 
الفـــتـــا إلـــــى أن غـــالـــبـــيـــة املــــشــــغــــوالت الــذهــبــيــة 
الــتــراثــيــة املـــعـــروضـــة فـــي الـــســـوق املــحــلــي يتم 
مــمــا جعلها  الــدوحــة  فــي  تصنيعها بمشاغل 
القطرين بشكل  تلقى استحسان املتسوقن 

الفت.
ونـــوه إلــى أن املــعــروضــات املــوجــودة بالسوق 
ــغـــوالت  ــشـ ــى املـ ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ ــلـــي تـــشـــمـــل بــ ــحـ املـ
ــتـــوردة مــن  الــذهــبــيــة املــحــلــيــة مـــشـــغـــوالت مـــسـ
الــكــويــت وعـــمـــان وتــركــيــا وغــيــرهــا مـــن الـــدول 
الدوحة، مشيرا  لتنسجم مع كافة األذواق في 
إلى أن املستوردة تكون ذات تصاميم جديدة.

مصنعية الجرام 

الواحد  الجرام  أن مصنعية  اليافعي  وأوضــح 
مـــن الـــذهـــب املــشــغــول تـــتـــراوح فـــي املــشــغــوالت 
املحلية ما بن 20 إلى 30 ريــاال، فيما تتراوح 
ــتــــوردة مــــا بــن  املــصــنــعــيــة لــلــمــشــغــوالت املــــســ
30 إلــى 40 ريـــاال لــلــجــرام الــواحــد، مــشــيــرا إلــى 
ــــواق الــعــاملــيــة  ــار فـــي األســ ــعـ أن انــخــفــاض األسـ
وانــعــكــاســهــا عــلــى الــســوق املــحــلــي خــلــق حركة 

شرائية قوية منذ بداية الشهر الفضيل.

املقبلة حركة شرائية  األيــام  أن تشهد  وتــوقــع 
ــلـــول عـــيـــد الـــفـــطـــر املــــبــــارك،  أنـــشـــط مــــع قــــرب حـ
الفطر تعتبر  الفترة ما بعد عيد  أن  إلى  الفتا 
مـــوســـمـــا ألســـــــواق الــــذهــــب املــحــلــيــة مــــع كــثــرة 

األعراس واملناسبات.

هدايا للعيد 

إلـــى ذلـــك قـــال طــه الــيــافــعــي أحـــد تــجــار الــذهــب 
بــســوق الــنــجــادة إن الــحــركــة الــشــرائــيــة شهدت 
ــانـــي مــن  ــثـ ــــال الـــنـــصـــف الـ ــبــــاال مــلــمــوســا خـ إقــ
العديد  أن احتفال  إلــى  الفضيل، الفتا  الشهر 
القرنقعوه يزيد  املواطنن واملقيمن بلية  من 

من اإلقبال على املشغوالت الذهبية التراثية.
الشرائية بقيت في تزايد  الحركة  أن  وأوضــح 
مــســتــمــر مـــنـــذ نـــصـــف الـــشـــهـــر الــفــضــيــل وســـط 
تــوقــعــات بــنــمــو قـــوي خـــال األيــــام املــقــبــلــة مع 
ــك ألن  ــ ــلـــول عـــيـــد الـــفـــطـــر الــســعــيــد وذلــ ــــرب حـ قـ
الــكــثــيــر مـــن الـــزبـــائـــن يـــقـــومـــون بـــشـــراء هــدايــا 
الذهب  أن انخفاض أسعار  إلى  للعيد، مشيرا 
ســـاعـــد فـــي تــنــشــيــط الـــحـــركـــة الــشــرائــيــة خــال 
الشهر الفضيل وشجع الكثير من املستهلكن 

على شراء الذهب كخزينة وزينة.
وأشار إلى أن املنتجات واملشغوالت املعروضة 
فـــي األســـــــواق املــحــلــيــة غــالــبــيــتــهــا مــشــغــوالت 
مــحــلــيــة خـــاصـــة بـــالـــتـــراثـــيـــات، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــتــــوردة، مــشــيــرا  ــغـــوالت املــــســ الـــعـــديـــد مـــن املـــشـ
القطعة  بــاخــتــاف  أن املصنعية تختلف  إلـــى 

وتتراوح ما بن 20 إلى 40 رياال للجرام.

أسعار الذهب 

ســجــلــت أســـعـــار الـــذهـــب فـــي األســـــواق املحلية 
اســـتـــقـــرارا نــســبــيــا مــنــذ بـــدايـــة شــهــر رمــضــان 
التغير في األسعار محصورا  إذ بقي  املبارك، 
بريال واحد نزوال وارتفاعا، وبلغ سعر الجرام 
عيار 24 محليا 154 رياال، فيما وصل عيار 22 

إلى 140 رياال، وعيار 21 وصل إلى 133 رياال، 
ــــاال، فــيــمــا ســجــل سعر  وعـــيـــار 18 إلـــى 114 ريـ

األونصة )السبيكة( 4758 رياال.
ويــــــرى الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ســبــائــك 
الــدوحــة رجـــب حــامــد أن هــنــاك ضبابية حــول 
أســعــار الــذهــب بـــاألســـواق الــعــاملــيــة، الفــتــا إلــى 
الذهب  مــن عــدم وضــوح توجهات  أنــه بالرغم 
ــعـــاره خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة إال أنـــه يسير  وأسـ
بــنــطــاق ضــيــق مــا بــن 1275 إلــى 1285 دوالرا 
لألونصة الواحدة ملدة أكثر من 5 أسابيع ولم 

يستطع كسر املقاومة.
ــد أن الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة مـــا بـــن الــصــن  وأكــ
وأمريكا يكون لها تأثير مباشر على أسعار 
الذهب وعدم استقرارها، الفتا إلى أن استمرار 
الـــتـــوتـــرات عــلــى صــعــيــد الـــتـــجـــارة بـــن الــصــن 
أو على صعيد  املتحدة األمريكية  والــواليــات 
الــتــوتــر اإليـــرانـــي األمــريــكــي أيــضــا ســيــتــم عــدم 
ــــوح فــــي أســــعــــار الــــذهــــب فــــي األســــــواق  ــــوضـ الـ

العاملية.

عمليات الشراء 

ــار إلـــى أن أســـعـــار الـــذهـــب ســتــســتــمــر في  ــ وأشـ
نطاق عرضي خال الفترة املقبلة وال نستطيع 
أن نقول إن هناك انخفاضا في أسعار الذهب 
خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة كــونــه لــم يستطع كسر 
املقاومة 1266 دوالرا لألونصة، الفتا  حاجز 
املــتــزايــدة تساعد في  الــشــراء  أن عمليات  إلــى 

عدم انخفاض الذهب بشكل كبير وملموس.
ـــ »رمــــضــــانــــيــــات« أن األســـعـــار  ونــــــوه حـــامـــد لــ
الــحــالــيــة ال تــعــتــبــر مــرتــفــعــة، وجـــيـــدة فـــي ظل 
اســتــمــرار التوتر بــن الصن وأمــريــكــا وإيــران 
وأمـــريـــكـــا وبـــاإلضـــافـــة إلــــى فــــرض الــضــرائــب، 
مشيرا إلــى أن عــدم ارتــفــاع الــذهــب إلــى أرقــام 
قياسية كــالــعــادة فــي ظــل األزمـــات هــو ارتفاع 
أســــعــــار الـــــــــدوالر وتــــوجــــه املـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــى 

األسهم والسندات والعمات الرئيسية.

الذهب حافظ على استقرار أسعاره  أن  وأكــد 
الـــدوالر التي  الــرغــم مــن قــوة  بشكل جيد على 
الــدفــع بانخفاض األســعــار بشكل  مــن شأنها 
ــدم انــخــفــاض الــذهــب  كــبــيــر، مــشــيــرا إلـــى أن عـ
بــمــعــاودة األســعــار  بشكل حــاد يعطي توقعا 

إلى االرتفاع خال الفترة املقبلة.

األسواق العالمية 

وبــــن أن هــنــاك طــلــبــا كــبــيــرا عــلــى الـــذهـــب في 
األســـــــواق الــعــاملــيــة نــتــيــجــة االنـــخـــفـــاض الـــذي 
يــعــتــبــره املــســتــثــمــرون مــجــديــا ويــمــكــنــهــم من 
أن  إلى  الكميات املوجودة لديهم، الفتا  زيــادة 
البعيد جيدة  الحالية وعلى املستوى  الفترة 
السابقة  التوقعات  الرغم من  لاستثمار على 
بـــأن يــكــون هــنــاك بــعــض الــخــســائــر إال أنـــه بــدأ 
يرتفع بشكل تصحيحي مما يعزز من فرص 

االستثمار في السوق املحلي.
العاملية تنتظر  الــذهــب  إلــى أن أســـواق  وأشـــار 
إذا أظهرت تحسنا  العمل األمريكية،  بيانات 
ــلـــى األســـــعـــــار بــشــكــل  ــك ســيــنــعــكــس عـ ــ ــإن ذلــ ــ فــ

مباشر خال املرحلة املقبلة.

السوق المحلي 

وعــلــى مــســتــوى الــســوق املــحــلــي، بــن رجـــب أن 
الــســوق خـــال األســبــوعــن األول والــثــانــي من 
شــهــر رمـــضـــان شــهــد حــركــة شــرائــيــة ضعيفة 
مــقــارنــة بــحــركــة الــســوق املــعــتــادة إال أنـــه بعد 
الفضيل  الشهر  مــن  الثالث واألخــيــر  األســبــوع 

بدأت الحركة الشرائية تنتعش بشكل كبير.
ــي الـــســـوق  ــة فــ ــيـ ــرائـ ــشـ وعــــــزا رجـــــب الـــحـــركـــة الـ
املــحــلــي إلـــى انــخــفــاض فـــي األســـعـــار، إذ إنــهــا 
ــوال الــشــهــر الــفــضــيــل عــنــد مستويات  بــقــيــت طـ
إلــى قرب  جيدة ومناسبة للجميع، باإلضافة 
عيد الفطر السعيد الذي يشجع الكثيرين على 

شراء الذهب كهدايا للعيد.

سوق النجادة 

وبــــن أن نــقــل ســــوق الـــذهـــب مـــن ســــوق واقـــف 
إلــى ســوق النجادة وهــو ســوق واســع ومنظم 
ويــتــســع لــلــعــديــد مــن الــزبــائــن أدى إلـــى حركة 
تجارية نشطة في السوق، الفتا إلى أن العديد 
مــن املــســتــثــمــريــن كــانــوا يــنــتــظــرون انــخــفــاضــا 
الشرائية  الحركة  أن  إال  الذهب  أكبر في قيمة 
جـــيـــدة عــلــى صــعــيــد الــســبــائــك وعـــلـــى صعيد 

الذهبية. املشغوالت 
ــد أن بــــدايــــة االرتـــــــــــــدادات الــتــصــحــيــحــيــة  ــ ــ وأكـ
له  الذهب سيكون  والثبات في األســعــار على 
الذهبية  السبائك  اإلقبال على  زيــادة  دور في 
فـــي األســـــــواق املـــحـــلـــيـــة، الفـــتـــا إلــــى أن جــمــيــع 

حركة شرائية نشطة منذ نصف رمضان

انتعاش أسواق الذهب المحلية مع         قرب عيد الفطر

¶ تختلف قيمة المصنعية بحسب بلد المنشأ

¶ مجمع سوق النجادة                                                                                                            تصوير: عمرو دياب¶ رجب حامد¶ محمد اليافعي

¶  المشغوالت الشعبية التراثية تستحوذ على سوق الذهب

عمر القضاه

ــذهــــب ســيــحــقــق  ــــون أن الــ ــــدركـ املـــســـتـــثـــمـــريـــن يـ
نتائج إيجابية خال الفترة املقبلة.

نصائح الشراء 

نــصــائــح  الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة  قـــدمـــت وزارة 
ــنـــن واملـــقـــيـــمـــن قـــبـــل شــــــــراء الـــذهـــب  ــمـــواطـ ــلـ لـ
الــنــفــيــســة، ملساعدتهم  واملــجــوهــرات واملـــعـــادن 

على الشراء بطريقة ذكية.
وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة ألفراد 
املــجــتــمــع، الــحــرص عــلــى زيــــارة أكــثــر مــن محل 
قبل الشراء، والطلب من البائع شرح مكونات 
الكريمة  أن األحــجــار  مــن  املــجــوهــرات، والتأكد 
ــيــــة، والـــــحـــــرص عـــلـــى تـــلـــمـــيـــع وتــنــظــيــف  ــلــ أصــ
القطع قبل وزنها. كما شملت التأكد من شراء 
املجوهرات داخل علبة خاصة، واالطــاع على 
الــضــمــان، واستبدال  فــي مجال  سياسة املحل 
الـــضـــمـــان  ــون  ــكــ يــ املـــعـــيـــبـــة، وأن  الـــســـلـــع  ورد 
التي  إلــى تبديل الساسل  مكتوبا، باإلضافة 

تحمل حبات اللؤلؤ كل عام حرصا عليها.
ودعت الوزارة املواطنن واملقيمن إلى الحرص 
عــلــى طــلــب فـــاتـــورة بــيــع الـــذهـــب واملــجــوهــرات 

الــصــادر  الــنــمــوذج  النفيسة بحسب  واملــعــادن 
ــذلـــك عـــلـــى ســيــاســة  عــــن الــــــــــوزارة، واالطــــــــاع كـ
املحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع 

املعيبة الصادر عن الوزارة.

انخفاض األسعار ساهم 
بنمو حجم المبيعات 

المحلية 

المعروضات محلية 
الصنع تستحوذ على 

السوق المحلي

20 إلى 30 رياال قيمة 
مصنعية الجرام الواحد
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تـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــد 
بــــــنــــــجــــــاديــــــش 
مــن أكــبــر الـــدول 
اإلســـــــــامـــــــــيـــــــــة، 
يــــعــــنــــي »أرض  بـــــنـــــجـــــاديـــــش  واســــــــــــم 
البنجاليني« وكانت تعرف سابقًا باسم 
ــــدى أفــقــر  بــاكــســتــان الــشــرقــيــة، وهــــي إحـ
دول العالم وأكثرها كثافة سكانية في 
الــوقــت نفسه، وقــد حصلت بنجاديش 
عــلــى اســتــقــالــهــا مــن بــاكــســتــان الغربية 
في 26 مــارس من عــام 1971م، وفــي يوم 
الـــســـادس عــشــر مـــن ديــســمــبــر مـــن الــعــام 
نفسه تم إعــان إنشاء دولــة بنجاديش 
رســـــمـــــيـــــا، يـــعـــتـــبـــر عــــــــود الـــــبـــــخـــــور مــن 
ــار فــــي بـــنـــجـــاديـــش والـــتـــي  ــجــ ــــم األشــ أهـ
تــصــدر بكميات كــبــيــرة.. وكــذلــك تشتهر 
بـــنـــجـــاديـــش بـــالـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة 
والتي تصدرها إلى جميع أنحاء العالم، 
بفضل وفـــرة األنــهــار تنتج بنجاديش 
املـــواد الغذائية  معظم احتياجاتها مــن 
مــثــل األرز، والـــقـــمـــح، والــــــذرة والــبــقــول، 
والــــخــــضــــروات والــــفــــواكــــه، ويـــعـــد األرز 
املــحــصــول الــرئــيــســي فــي حــيــاة الــســكــان، 
ــم مـــصـــادر  ــ ويـــمـــثـــل الــــغــــاز الــطــبــيــعــي أهـ

الطاقة.
ــنــــاس املــتــعــصــبــني  ــد الــ ــ الـــبـــنـــغـــال مــــن أشـ
الـــديـــن ويعظمونه  لــديــنــهــم، يــحــتــرمــون 
أكثر من الشعوب األخرى، عدد املساجد 
والجوامع واملراكز واملعاهد واملؤسسات 
واملـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات اإلســـامـــيـــة في 
بــنــجــاديــش ال يــقــل عـــن نــصــف مــلــيــون، 
ويوجد في قرية واحدة أكثر من مسجد 
ــك تــســمــى  ــ ــذلــ ــ ومــــــدرســــــة إســـــامـــــيـــــة، ولــ
ـــ »مــديــنــة  ــا« بـ ــ عــاصــمــة بــنــغــاديــش »دكــ
املـــســـاجـــد«، تــتــواجــد فــيــهــا وضــواحــيــهــا 
حاليا آالف املساجد واملراكز اإلسامية. 

 
استقبال رمضان

ومـــع قـــرب دخـــول شــهــر رمــضــان املــبــارك 
يبدأ البنغاليون في النزول إلى األسواق 
ــات الــشــهــر  ــاجـ ــيـ ــتـ لــــشــــراء املــــابــــس، واحـ
الكريم، واالســتــعــداد النفسي والــروحــي 
الستغال هذا الشهر الكريم، يتم اإلعان 
ــإعــــان رســمــي  ــــرآن بــ ــقـ ــ ــن بـــــدء شـــهـــر الـ عــ
ــن الــلــجــنــة  مـــن الــحــكــومــة وفـــقـــا لــلــرفــع مـ
املختصة بالدعوة واإلرشاد والتي تضم 
العلماء والــدعــاة، يفرح الجميع بحلول 
رمـــــضـــــان، يــــعــــبــــرون عــــن تـــرحـــيـــبـــهـــم بــه 

كضيف غال يزورهم كل عام. 
 

 العادات والتقاليد

ــان املــعــظــم  لــلــمــســلــمــني فــــي شـــهـــر رمــــضــ
ــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الــتــي  ــعـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الـ
الــذي يعيشون  تختلف باختاف البلد 
فــيــه وبــنــغــاديــش لــيــســت اســتــثــنــاء من 
هذه القاعدة، فهذا البلد يعتبر من الباد 
مــتــعــددة الــثــقــافــات فــي الــعــالــم وبالتالي 
فــاملــســلــمــون الــبــنــغــال لــهــم مـــن الـــعـــادات 
ــادات وتــقــالــيــد  ــ والــتــقــالــيــد مـــا يــخــالــف عـ
املسلمني خــارج هــذه الباد بالنظر إلى 
احتكاكهم بالثقافات املختلفة املتواجدة 

داخل هذا البلد.
بحلول شهر رمضان يبدأ الدعاة وأئمة 
املساجد في إلقاء دروس للمسلمني حول 
الــنــبــويــة،  الــســنــة  ــرآن وآداب  ــقـ الـ تــعــالــيــم 
خــــاصــــة تـــلـــك الــــتــــي تـــرتـــبـــط بـــالـــصـــيـــام 
وأخـــــــــاق الــــصــــائــــمــــني، وكــــعــــادتــــهــــم فــي 
رمضان يصلي املسلمون في بنغاديش 
التراويح ليرفعوا أيديهم بالدعاء طلبا 
للعفو واملغفرة وحسن العمل في الدنيا 
واآلخرة، كما تقام مسابقات إتمام حفظ 

القرآن الكريم.
ينتشر الباعة املتجولون بعرض أطعمة 
تقليدية للبيع بمناسبة شهر رمضان 
ــــوالت الــرمــضــانــيــة،  ــأكـ ــ ــــي املـ ــارك، وفـ ــ ــبـ ــ املـ
يعتبر األرز بالكاري من أشهر األكــات 
عــلــى مـــوائـــد الــبــنــغــالــيــني وتـــقـــام املــوائــد 
ــاعـــي وتــــوزيــــع  ــمـ الــــعــــامــــة لــــإفــــطــــار الـــجـ

الخيرات على املحتاجني والفقراء.

عادة مميزة
 

 وللبنغاليني فــي شهر رمــضــان الكريم 
عـــــادة مــمــيــزة قـــد ال تـــوجـــد فـــي أي بلد 
ــر وهــــي أنـــهـــم يــهــتــمــون بــشــكــل كبير  آخــ
ة الـــكـــتـــب الـــديـــنـــيـــة الــتــي  ــراء وقـــــــــراء ــشــ بــ
تعتبر واحدة من مامح الشهر الفضيل 
ــنـــغـــاديـــش، حـــيـــث يــفــتــح مــعــرض  فــــي بـ
لــلــكــتــاب أبـــوابـــه مـــع بـــدايـــة رمـــضـــان من 
كل عــام، ويستمر طيلة الشهر الفضيل. 
ــــرض مـــســـجـــد »بـــيـــت  ــعـ ــ ويـــســـتـــضـــيـــف املـ
املــكــرم« فــي العاصمة دكــا، منذ انطاقه 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع »املـــؤســـســـة  ــام 1982  ــ عــ

اإلسامية« و»وزارة الشؤون الدينية«، 
وحــرًصــا عــلــى جـــذب الــجــمــهــور مــن غير 
القراء، فإن الوسائط املتعددة واألقراص 
ــتـــاوات  املـــدمـــجـــة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الـ
الــديــنــيــة ملشاهير  الــقــرآنــيــة واألنـــاشـــيـــد 
املـــنـــشـــديـــن تــحــظــى بــخــصــم خـــــاص فــي 

املعرض.
وألهمية الحدث، يحرص كبار الناشرين 
ــب جــــــديــــــدة خـــصـــيـــًصـــا  ــتــ ــع كــ ــبــ ــى طــ ــلــ عــ
لــلــمــعــرض، ومـــن بـــني هــــؤالء »أكــاديــمــيــة 
القرآن« في العاصمة البريطانية لندن، 
والـــتـــي طــبــعــت مـــا يـــقـــرب مـــن 20 كــتــابــًا 
جــديــدًا خصيصًا مــن أجـــل املــعــرض فيا 
له من شعب مثقف لم يمت لديه الحس 
اإلبـــــداعـــــي واالبــــتــــكــــاري رغـــــم الـــظـــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا فـــرمـــضـــان في 
بنغاديش صيام عن الفساد واملفطرات 

وليس صيامًا عن التفكير والثقافة.
يــقــوم املــســلــمــون الــبــنــغــالــيــون فـــي شهر 
رمضان باإلكثار من فعل أعمال الخير، 
ــاب لــلــمــســاجــد  ــ ــذهــ ــ ة الـــــقـــــرآن والــ وقــــــــــراء
الليل، مثل طــقــوس املسلمني في  وقــيــام 

أنــحــاء الــعــالــم أجـــمـــع.   تــزدحــم املساجد 
في بنجاديش باملصلني من أول ركعة 
كخاصية مميزة لهم عن سائر املسلمني، 
قـــلـــيـــلـــون هــــم الــــذيــــن تـــفـــوتـــهـــم ركـــعـــة أو 
ــعـــرف الــشــعــب  ــن الــــفــــرض، ويـ ركـــعـــتـــان مـ
البنغالي باملسالم واملتواضع، التسامح 
ســمــة مــهــمــة فـــي الـــبـــنـــغـــال، بــنــجــاديــش 
ــا تــــاريــــخ عــــريــــق، ومـــــيـــــراث مـــتـــنـــوع،  لـــهـ
ــيـــث جـــــــاءت أوال  وعــــقــــائــــد مـــخـــتـــلـــفـــة، حـ
الــبــوذيــة والــهــنــدوســيــة، ثــم جــاء اإلســام 
ــذلـــك  ــاري الـــضـــخـــم ولـ ــحــــضــ ــيـــره الــ ــأثـ ــتـ بـ
يفخر البنغاليون بأنهم قــدمــوا للعالم 
والحضارة اإلنسانية، أنها غنية دائما 
الــوطــنــيــة، وبــتــراثــهــا الثقافي  بهويتها 
واإلنساني املتنوع والفريد والذي تعتز 
به وتسعى إلى الحفاظ عليه جيا بعد 
جيل. تــتــراوح مــا بــني 142 و159 مليون 
نسمة، األمر الذي يجعلها تحتل املرتبة 
الــســابــعــة مـــن حــيــث الـــتـــعـــداد الــســكــانــي 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وشــعــبــهــا مسلم 
بنسبة 99% ويعتبر اإلسام هو الديانة 

الرسمية فيها.

رمضان في بنجالديش.. استعداد نفسي وروحي
ومساجد كاملة ومعارض للكتب الدينية

¶  أجواء رمضان في بنجالديش 

معالم إسالمية
مـــن عــظــمــة الــحــضــارة اإلســالمــيــة 
ــــم تــغــفــل عــامــل  ــا ل ــهـ وتــكــامــلــهــا أنـ
ــٍة فـــي حــيــاة  الــجــمــال كــقــيــمــة مــهــمَّ
ــان، فــقــد تــعــامــلــت مــعــه من  اإلنــــســ
مــنــطــلــق أن اإلحــــســــاس بــالــجــمــال 
واملــــــيــــــل نـــــحـــــوه مــــســــألــــة فـــطـــريـــة 
ــــلــــة فــــــي أعــــــمــــــاق الـــنـــفـــس  مــــتــــأصِّ
التي تحبُّ  ة، تلك  السويَّ اإلنسانية 
الــجــمــال وتــنــجــذب إلـــى كــل مــا هو 

جميل.
وال ريـــب فـــي أن اإلبـــــداع الــجــمــالــي 
ا في الحضارة  ل ُبْعًدا أساسًيّ

ِّ
ُيشك

التي تخلو  اإلنسانية، فالحضارة 
الجمال، وتنتفي فيها  من عنصر 
وسائل التعبير عنه، هي حضارة 
ال تــتــجــاوب مــع مشاعر اإلنــســان، 
الـــنـــفـــســـيـــة،  ــبــــع رغــــبــــاتــــه  ــــشــ

ُ
ت وال 

ــا إلـــى كـــل مـــا هو  ــًمـ واملــشــتــاقــة دائـ
جميل.

وقد نبغ املهندس املسلم في أعمال 
الــهــنــدســة املــعــمــاريــة، حــيــث وضــع 
ــرســــوم والـــتـــفـــصـــيـــالت الــدقــيــقــة  الــ
والنماذج املجّسمة الالزمة للتنفيذ 
وُيعّد مسجد »بيت املكرم« املسجد 
الوطني في بنجالديش، ويقع في 
ــا، فـــي منطقة  ــ قــلــب الــعــاصــمــة دكـ
إليها بالقرب من  الوصول  يسهل 
ــا.  الـــحـــي الـــتـــجـــاري فـــي مــديــنــة دكـ
تأّسس املسجد عام 1960م، إذ بدأ 
بناؤه في عام 1960م وافتتح عام 
بــنــاؤه بطريقة تمزج  1963م، وتــم 
ــارة الــحــديــثــة والـــعـــمـــارة  ــمـ ــعـ بـــن الـ
الــكــالســيــكــيــة، يتميز  اإلســـالمـــيـــة 
هذا املسجد بتشابه تصميمه مع 
الشريفة فــي مكة املكرمة،  الكعبة 
ويعتبر عاشر أكبر املساجد على 

مستوى العالم. 
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مع اقتراب نهاية 
ــان  ــ ــــضــ ــر رمــ ــ ــهــ ــ شــ
الـــفـــضـــيـــل، وقــــرب 
حلول عيد الفطر 
رت 

َّ
املـــــبـــــارك، حـــــذ

ــيـــة الـــجـــمـــهـــور مــن  ــبـ مـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـ
ــراط فــي تــنــاول األطــعــمــة والــحــلــويــات  ــ اإلفـ
أثـــنـــاء عــطــلــة عــيــد الـــفـــطـــر، وذلـــــك لــوقــايــة 
أنفسهم من اضطرابات الجهاز الهضمي.

وقـــال اســتــشــاريــون فــي املــؤســســة: »يــفــرط 
ــة  ــمــ ــعــ ــــض الـــــــنـــــــاس فـــــــي تـــــــنـــــــاول األطــ ــعـ ــ بـ
واملـــشـــروبـــات غــيــر الــصــحــيــة خــــال فــتــرة 
الــعــيــد، ونتيجة لتناولهم كميات كبيرة 
ــن هـــــذه األطـــعـــمـــة واملــــشــــروبــــات فــإنــهــم  مــ
يـــتـــعـــرضـــون ملـــشـــاكـــل مــرتــبــطــة بــالــجــهــاز 
الـــهـــضـــمـــي، ولــــذلــــك فـــإنـــنـــا نــــاحــــظ عــــادة 
ارتــفــاعــا فــي أعــــداد املــرضــى الــذيــن يــفــدون 
ــع ملــســتــشــفــى  ــابـ ــتـ إلـــــى مـــركـــز الـــــطـــــوارئ الـ
حـــمـــد الــــعــــام وهـــــم يـــعـــانـــون مــــن مــشــاكــل 
واضــطــرابــات متصلة بالجهاز الهضمي 
مثل الغثيان والتقيؤ واالضطراب املعدي 
الــفــتــرة مقارنة  وعــســر الهضم خــال هــذه 

بالفترات األخرى«.
الــــــضــــــروري أن يــتــذكــر  وأضـــــــافـــــــوا: »مــــــن 
اعــتــاد خال  الجميع أن الجسم يــكــون قــد 
ــان الـــفـــضـــيـــل عـــلـــى الـــصـــيـــام  ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
لــذا فــإن االنتقال املفاجئ  لساعات طويلة 
ــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــــن قــلــة  ــ ــيـــام ومـ مــــن الـــصـ
الــطــعــام والـــشـــراب إلـــى اإلفــــراط فــي تــنــاول 
الطعام والشراب في أيــام العيد قد يؤدي 
إلى أضرار ومشاكل صحية نحن في غنى 
عنها، وتتضاعف هذه األضرار واملخاطر 

الــذيــن يعانون  لــدى األشــخــاص  الصحية 
 مــن أمــــراض ومــشــاكــل صــحــيــة مثل 

ً
أصــــا

مــرض السكري وأمـــراض القلب مــن جــراء 
االرتفاع املفاجئ في نسب السكر في الدم 
لديهم والــذي ينجم عــادة عن اإلفـــراط في 

تناول الحلويات خال فترة العيد«.
وأشـــــــــــــــاروا إلــــــــى أنــــــــه وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
أهــمــيــة االحــتــفــال بعيد الــفــطــر مــع األســـرة 
ــا اتباع 

ً
واألصـــدقـــاء، إال أنــه مــن املــهــم أيــض

عـــــادات وحــمــيــات غــذائــيــة صــحــيــة وكــبــح 
ــل والـــشـــرب  ــ الـــرغـــبـــة فــــي اإلفــــــــراط فــــي األكــ
وهو ما يشكل املفهوم األساسي للصيام 
والـــغـــرض مــنــه. يــقــول الــدكــتــور النعيمي: 

»عــلــى الــرغــم مــن شــعــور البعض بــأنــه من 
غير الائق أن نرفض الحلويات واألطعمة 
الغنية بالسعرات الحرارية التي يقدمها 
لــنــا أقـــربـــاؤنـــا أو أصـــدقـــاؤنـــا أو جــيــرانــنــا 
ــد، فــإنــه  ــيـ ــعـ ــاء زيــــارتــــنــــا لـــهـــم خـــــال الـ ــنــ أثــ
ا أال ننسى الهدف من 

ً
يتوجب علينا أيض

صيام رمضان«.
ــمـــة  ــعـ ــا أن اإلفــــــــــــراط فـــــي تـــــنـــــاول األطـ كــــمــ
واملــشــروبــات يــؤدي إلــى الــزيــادة السريعة 
فــــي الــــــــوزن والــــتــــي تـــــــؤدي بـــــدورهـــــا إلـــى 
السمنة، التي تعتبر من العوامل املسببة 
للسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط 

الدم وآالم الظهر.

وتنصح املؤسسة بما يلي: تناول األطعمة 
واملـــشـــروبـــات بــكــمــيــات مــعــقــولــة وتــجــنــب 
ــة قــــدر اإلمــــكــــان، عــدم  ــازيـ ــغـ املـــشـــروبـــات الـ
إهمال وجبة الفطور، ألن إهمالها سيؤدي 
ــــى اإلفــــــــراط فــــي تــــنــــاول األطـــعـــمـــة أثـــنـــاء  إلـ
النهار. ويجب الحرص على شرب كميات 
كـــافـــيـــة مــــن الــــســــوائــــل لــتــجــنــب الــتــعــرض 
للجفاف، عندما تقدم لك مجموعة متنوعة 
من األطعمة قم باختيار األطعمة الصحية 
الـــعـــالـــيـــة وقــلــيــلــة  الـــغـــذائـــيـــة  الــقــيــمــة  ذات 
السعرات الحرارية مثل الخضار والفواكه 
والحبوب الكاملة واللحوم القليلة الدسم، 
تجنب األطعمة املالحة واملشروبات التي 
تحتوي على كميات كبيرة من السكريات 
والكافيني، تجنب األطعمة الدسمة والتي 
تتسبب في اإلصابة باضطرابات الجهاز 
ــزيــــت فــي  ــنــــد اســـتـــخـــدام الــ الــهــضــمــي )وعــ
إعـــــداد الــطــعــام يــنــصــح بــاســتــخــدام كمية 
قليلة من زيــت الزيتون أو أي من الزيوت 
ذات الدهون غير املشبعة(، تجنب تناول 
الــكــربــوهــيــدرات والــنــشــويــات والسكريات 
املكررة )مثل الخبز األبيض، األرز األبيض، 
والحلويات والفطائر املحاة( وذلك لكون 
هذه املواد مسؤولة عن اإلصابة بالسكري 
ــبـــة  الـــوجـ تــــكــــون  يـــنـــبـــغـــي أن  ــة،  ــنــ ــمــ ــســ والــ
الغذائية الرئيسية متوازنة وتحتوي على 
كميات كبيرة نسبيا من الخضار والفواكه 
ــدرات املـــركـــبـــة )مـــثـــل الــبــقــول  ــيـ ــربـــوهـ ــكـ والـ
ــعــــدس والـــخـــبـــز األســـمـــر والـــشـــوفـــان(.  والــ
وينصح خبراء التغذية ببعض النصائح 
ساعد في الحفاظ على الوزن 

ُ
فيدة التي ت

ُ
امل

فـــي عــيــد الــفــطــر. وتــتــضــمــن تـــنـــاول وجــبــة 

عتبر وجبة الفطور 
ُ
فطوٍر خفيفة، حيث ت

 
ً
الصباحّية في أول يوم عيد الفطر وجبة

غير معتادة للجهاز الهضمي الذي اعتاد 
طوال شهر رمضان على عدم تزّود الجسم 
بــطــعــاٍم خـــال ســاعــات الــنــهــار. لــذلــك البــّد 
من الحرص على أن تكون وجبة الفطور 
عيق عمل 

ُ
 ت

ً
ى ال تسّبب تخمة

ّ
خفيفة، حت

الجهاز الهضمي واملعدة وقد تزيد الوزن 
أيضا. كما ُينصح بشرب كوٍب من املاء قبل 
البدء بتناول الطعام، خصوصا في عيد 
ز الشعور 

ّ
عز

ُ
 هذه العادة ت

ّ
الفطر، وذلك ألن

تناَولة 
ُ
عام امل

ّ
ل من كّمية الط

ّ
بالشبع ما ُيقل

وبالتالي ُيحافظ على الوزن.
عور بالجوع بعد االنتهاء 

ّ
وفــي حــال الش

مـــن تـــنـــاول وجـــبـــة طـــعـــاٍم ُمـــعـــّيـــنـــة، ُيــمــكــن 
الــلــجــوء إلـــى تــنــاول الــّســلــطــة أو الــخــضــار 
 ضـــــررًا مـــن األطــعــمــة 

ّ
ـــهـــا أقـــــل

ّ
ـــعـــة ألن

ّ
ـــقـــط

ُ
امل

الدسمة على الوزن.
غذية 

ّ
وينصح الخبراء بااللتزام بقواعد الت

الّسليمة خال وجبة عيد الفطر، وفي حال 
ــعــام، لــم يــفــت األوان 

ّ
ــبــالــغــة بــتــنــاول الــط

ُ
امل

لالتزام بقواعد التغذية الّسليمة، حيث 
ُيــمــكــن الــتــعــويــض عــلــى الــجــســم لحمايته 
مــن الــــوزن الـــزائـــد وذلــــك عــن طــريــق اتــبــاع 
الــتــغــذيــة السليمة والــصــّحــيــة في  مــبــادئ 
الـــيـــوم الــتــالــي والــتــحــلــي بــــــاإلرادة الــقــوّيــة 
ــــام  ـــل اســتــغــال أّي

ّ
إزاء اإلغــــــــراءات. وُيـــفـــض

العيد لتعويد الجسم على ممارسة بعض 
الرياضات الخفيفة وأبرزها املشي، حيث 
ُينصح بالخروج في رحــات مشي لحرق 
السعرات الحرارية الفائضة والحفاظ على 

شاط البدي والصحة الجسدّية.
ّ
الن

»حمد الطبية« تقدم نصائح للحفاظ على الوزن عقب رمضان
تحذر من اإلفراط في تناول الطعام والحلويات خالل العيد

يحتوي اليانسون على العديد من الفيتامينات 
وبعض املعادن الهامة مثل الكالسيوم، والفسفور، 
ــنـــحـــاس، والـــحـــديـــد، والــبــوتــاســيــوم،  ــك، والـ ــزنــ والــ
ــروتــــني،  ــبــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى أنــــــه يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــ

والكربوهيدرات، واأللياف.
وبحسب خبراء التغذية ينصح بتناول اليانسون 
في شهر رمضان املبارك حيث يساعد على عاج 
اضـــطـــرابـــات الــجــهــاز الــهــضــمــي، وعـــســـر الــهــضــم، 
وتــهــدئــة آالم املـــعـــدة، كــمــا يــعــمــل عــلــى الــتــخــلــص 
ــازات، والــوقــايــة منها  ــغـ مــن انــتــفــاخــات الــبــطــن والـ

باإلضافة إلى أهميته في عاج قرحة املعدة.
ــانـــســـون مــــن أشـــهـــر املـــشـــروبـــات  ــيـ كـــمـــا يــعــتــبــر الـ
الطبيعية التي يتم استخدامها فــي عــاج األرق، 
حـــيـــث يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــركـــبـــات طــبــيــعــيــة تــســاعــد 
على اســتــرخــاء األعــصــاب واملــســاعــدة على الــنــوم، 
ومـــن أهـــم طـــرق االســتــفــادة مــنــه فــي هـــذه النقطة، 
استخدامه بشكل معتدل للحوامل ممن يعانني 

من األرق، خصوصا في شهور الحمل األخيرة.
ويــســاعــد كــذلــك فــي عـــاج نـــزالت الـــبـــرد، والــتــهــاب 
الشعب الهوائية، والــربــو، والتخلص مــن البلغم 
ــال بــــاإلضــــافــــة إلـــــى عـــــاج الــتــهــاب  ــعـ ــسـ وعــــــاج الـ
ــهــــاب الـــحـــلـــق، وســـيـــان  ــتــ ــة، والــ ــيــ ــفــ الـــجـــيـــوب األنــ
األنـــف. وتــم عمل بعض البحوث عــن فــوائــد شرب 
الــبــحــوث أشــارت  اليانسون للصدر مــؤخــرًا، هــذه 
إلى أن شرب كوب من اليانسون مع بــذور الشمر 
الــســوداء بإمكانه تخفيف أعــراض الربو،  والحبة 
بما فيها السعال الشديد، والبلغم، وعــدم القدرة 
على النوم، لذلك يمكن اللجوء إليه عند الحاجة 

للنوم والتخلص من أرق الربو.
ــن املـــكـــونـــات  ــانـــســـون عـــلـــى عـــــدد مــ ــيـ ويـــحـــتـــوي الـ
النشطة واملركبات املضادة لالتهاب، مثل التهاب 
ــقــــرس، والـــــصـــــداع، وااللـــتـــهـــابـــات  ــنــ املـــفـــاصـــل، والــ
املــزمــنــة. وتــقــويــة الــجــهــاز املــنــاعــي، حــيــث تحتوي 
تــلــك الــبــذور الــفــعــالــة لــلــيــانــســون عــلــى الــعــديــد من 
مضادات األكسدة، واملركبات املضادة للفيروسات 
والبكتيريا، مما يجعلها أداة ذات قيمة في تقوية 

الجهاز املناعي.

فوائد اليانسون 

نصيحة اليوم

ال شّك أن املوز هو من أنواع الفواكه التي تلعب 
دورًا مهما في تعزيز الصحة وتوفير الكثير 
من العناصر الغذائية والفيتامينات للجسم. 
 في الئحة 

ً
 مهمة

ً
ولكن، املوز أيضا يحتل مكانة

األطــعــمــة الــتــي تــســاعــد عــلــى الـــنـــوم، وتقضي 
تماما على األرق وصعوبات النوم األخرى.

ويعتبر البوتاسيوم، املوجود بنسبة كبيرة 
الــنــوم ألنــه يساعد على  املـــوز، مفيدا قبل  فــي 
ــاء الـــعـــضـــات وتـــحـــســـني مـــســـتـــوى الــــ  ــرخـ ــتـ اسـ
الـــنـــوم  ــم  ــدعــ يــ ــل عـــصـــبـــي  ــاقــ نــ GABA، وهــــــو 
الـــعـــضـــات  تــــشــــنــــجــــات  ــا أن  ــمـــ ــ ــم. وبـ ــظــ ــتــ ــنــ املــ
تحدث بسبب اإلجــهــاد ونقص البوتاسيوم، 
خــصــوصــا فــي الــلــيــل، فــمــن الـــضـــروري تــنــاول 
املوز ألن هذا املعدن يساعد على التخلص من 

تلك التشنجات.
وبصرف النظر عن البوتاسيوم، يحتوي املوز 

الــذي يساعد الجسم  أيضا على املغنيسيوم 
في تنظيم وظائف العضات وحتى تحسني 
كــتــلــة الـــعـــظـــام، كــمــا أنــــه يــســاعــد فـــي اســتــقــرار 
الــحــالــة املـــزاجـــيـــة. يــعــّد هـــذا املـــعـــدن جــيــدا في 

الحفاظ على نظام استجابة الجسم للضغط 
عند مستوى معقول.

ــن لـــــأشـــــخـــــاص الـــــــذيـــــــن يــــتــــنــــاولــــون  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
املــغــنــيــســيــوم أو بــبــســاطــة يــأكــلــون املــــوز قبل 
الــنــوم أن يــاحــظــوا تحسنا كــبــيــرًا فــي الــنــوم، 
حيث يساعد املغنيسيوم فــي تخفيف األرق، 
 مع أولئك الذين يعانون من اضطرابات 

ً
خاصة

النوم أو متازمة تململ الساقني.
ــدًا لــلــذيــن يـــعـــانـــون من  ــوز فـــعـــال جــ ــ كــمــا أن املـ
ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــــــدم، فـــهـــو غـــنـــي بـــاملـــعـــادن 
األســاســيــة كــالــبــوتــاســيــوم الــتــي تــســاعــد على 
خفضه ما يسّهل بالتالي النوم. ويعزز املوز 
أيضا صحة الجهاز الهضمي وذلك الحتوائه 
على النشا املقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا 
الــجــّيــدة فــي األمــعــاء كما أنــه فــعــال فــي حــاالت 

اإلسهال.

تناول الموز يساعد على النوم 

وسام السعايدة



13
ملحق يومي تصدره  بمناسبة

Issue No 28 - Sunday 2 June 2019

العدد 28
األحد 28 رمضان 1440 هـ ــ 2 يونيو 2019

ــااًل بــعــيــد  ــفــ ــتــ احــ
الــفــطــر السعيد، 
وملـــشـــاركـــة كــافــة 
أفـــــــراد املــجــتــمــع 
ــة املــــبــــاركــــة،  ــبـ ــاسـ ــنـ ــهــــذه املـ فـــرحـــتـــهـــم بــ
أعـــلـــن ســيــتــي ســنــتــر روتـــانـــا الـــدوحـــة، 
ــن الـــعـــروض  ــه ملـــجـــمـــوعـــة مــ ــاقــ ــن إطــ عــ
املميزة تشمل برانش العيد، واإلقامة، 
وخــــصــــومــــات نــــــــادي »بـــــــــودي اليـــنـــز« 

للياقة والصحة البدنية. 
ــيــــف أويــــــل« تــجــربــة  يـــوفـــر مــطــعــم »أولــ
ــرانـــش  ــــال بـ ــيـــزة لـــضـــيـــوفـــه مــــن خــ ــمـ مـ
الــعــيــد لــاســتــمــتــاع بــأشــهــى األطـــبـــاق 
واملـــــأكـــــوالت املــــعــــدة عـــلـــى أيــــــدي أمــهــر 
أيــام العيد، والــذي  الطهاة أول وثــالــث 
يــضــم تــشــكــيــلــة مــتــنــوعــة مـــن األطـــبـــاق 
ــــن ركـــن  ــا بـ ــ ــي تـــمـــتـــد مـ ــ ــتـ ــ ــيـــة والـ الـــشـــهـ
السلطات واملقبات الباردة والساخنة، 
وخـــــــيـــــــارات مــــتــــعــــددة مـــــن املـــــأكـــــوالت 
الــعــربــيــة والــعــاملــيــة، ومــحــطــات الطهي 
الـــحـــي، وركــــن الـــســـوشـــي، والــحــلــويــات 
بــاإلضــافــة إلــى املــشــروبــات والعصائر 
الطبيعية، بدءًا من الساعة 12.30 ظهرًا 

وحتى الساعة 4.00 ظهرًا.
وإلتاحة الفرصة أمــام ضيوف الفندق 
لاستمتاع بأرقى الخدمات الفندقية، 
ــا الـــدوحـــة  ــانــ يـــوفـــر ســيــتــي ســنــتــر روتــ
أسعارًا تنافسية على اإلقامة بــدءًا من 
1 يونيو والتي تشمل عروض »روتانا 
إســكــيــب« الــشــهــيــرة لــتــنــاســب مختلف 
احــتــيــاجــات الــضــيــوف ولــقــضــاء أجمل 
األوقات خال فترة عيد الفطر السعيد.
كما يوفر نــادي »بـــودي اليــنــز« للياقة 
والــصــحــة الــبــدنــيــة فــرصــة االســتــمــتــاع 
بــخــصــم 25% عـــنـــد اســــتــــخــــدام حــمــام 
السباحة، باإلضافة إلى عرض خاص 
عــلــى عــضــويــة الــســبــاحــة ملـــدة شــهــر أو 

ثاثة أشهر. 
ــة  ــ ــرديـ ــ ــة فـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــر فــــــصــــــول سـ ــ ــوفــ ــ ــتــ ــ وتــ

وجــمــاعــيــة خــاصــة بــاألطــفــال مـــن عمر 
ــــوق مــــن األحــــد  ــا فـ ــ ــنــــوات ومـ األربـــــــع ســ
إلــــــــى الــــخــــمــــيــــس، بــــــــــدءًا مــــــن الــــســــاعــــة 
ــاًء،  ــســ إلــــــى 05:00 مــ 10:00 صـــبـــاحـــا 
لــتــعــلــيــمــهــم مـــــهـــــارات مــــتــــعــــددة تــحــت 
إشــراف مجموعة من مدربي السباحة 
املتمرسن واملوثوقن الذين يتمتعون 
بــمــؤهــات مــمــتــازة تمكنهم مــن تعليم 
ــال أســــس الــســبــاحــة وتــطــويــرهــا  ــفـ األطـ

تدريجيا.
فــي هـــذه املــنــاســبــة قــالــت سينا كــاتــاك، 
مدير التسويق ومجال االتصاالت في 

ــا الـــدوحـــة:  ــانـ فــنــدق ســيــتــي ســنــتــر روتـ
ــا إلـــــى تـــوفـــيـــر الــفــرصــة  ــمــ »نـــســـعـــى دائــ
ــم أعــــلــــى مــــســــتــــويــــات الـــخـــدمـــة  ــديـ ــقـ ــتـ لـ
الـــفـــاخـــرة لــضــيــوفــنــا األعــــــزاء فـــي كــافــة 
املناسبات، واليوم نشاركهم فرحتهم 
بحلول عيد الفطر السعيد، مــن خال 
مجموعة مــن عروضنا املميزة والتي 
إلـــى تطلعاتهم، ولــنــؤكــد مــدى  تــرتــقــي 
الـــتـــزامـــنـــا بـــأعـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الــضــيــافــة 

الراقية التي تميز عامتنا التجارية«.
يــتــمــيــز فـــنـــدق ســيــتــي ســنــتــر روتـــانـــا 
الـــدوحـــة بــمــوقــعــه فـــي مــنــطــقــة الخليج 

الغربي، حيث يتصل مباشرة بأشهر 
مــركــز تــســوق عــائــلــي فــي قــطــر، مجمع 
السيتي سنتر، وعلى بعد خطوات من 
الــدوحــة للمعارض واملــؤتــمــرات،  مركز 
وعــلــى بــعــد 30 دقــيــقــة مــن مــطــار حمد 
الـــدولـــي، و15 دقــيــقــة مـــن ســـوق واقـــف 
التراثي باإلضافة إلى قربه من منطقة 

البنوك ومتحف الفن اإلسامي.
صــــمــــم الـــــفـــــنـــــدق خـــصـــيـــصـــا لــتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــضــيــوف، مــن خـــال 381 
غـــرفـــة تــتــســم بـــالـــرفـــاهـــيـــة والــعــصــريــة 
املـــمـــزوجـــة بـــــدفء الــضــيــافــة الــعــربــيــة، 

لــخــلــق تــجــربــة فـــريـــدة لـــرجـــال األعــمــال 
والنزالء، خصوصا مع قربه من منطقة 

الكورنيش.
ــا الـــدوحـــة  ــانــ يـــوفـــر ســيــتــي ســنــتــر روتــ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن املــطــاعــم الــتــي 
املــجــتــمــع، لتقديم  تــنــاســب كــافــة أذواق 
ــة ومـــــمـــــيـــــزة لـــضـــيـــوفـــه  ــيــ ــنــ ــــة غــ ــربـ ــ ــــجـ تـ
ونــزالئــه لاستمتاع بأشهى األطباق، 
ــــدث املـــرافـــق  ــــود أحـ بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجـ
ــة فـــــــي مــــجــــال  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ والـــــــخـــــــدمـــــــات املـ
املؤتمرات واملعارض والندوات، لتلبية 

كافة احتياجات الضيوف املختلفة.

25 % على نادي »بودي الينز« خصم 

عروض مميزة بـ»سيتي سنتر روتانا« خالل عيد الفطر

الــدوحــة، عن  البنانا –  أعــلــن منتجع جــزيــرة 
طرحه لعرض برانش عيد الفطر السعيد في 
مطعم أزرق الشهير باإلضافة إلى مجموعة 
مــن األنــشــطــة والــفــعــالــيــات لــأطــفــال لتوفير 
تجربة فريدة ومميزة لكافة أفراد األسرة بدءًا 

من أول أيام العيد وعلى مدى 3 أيام.
وســيــســتــقــبــل مــطــعــم أزرق ضــيــوف املنتجع 
ــــال بــــرانــــش عــيــد  ــام الـــعـــيـــد خـ ــــدى أيــــ عـــلـــى مـ
الــفــطــر مـــن الـــســـاعـــة الــــواحــــدة ظـــهـــرًا وحــتــى 
الرابعة ظهرًا، بتصميم خــاص يحمل طابع 
الــبــهــارات« والــــذي أعـــد الستقبالهم  »طــريــق 
ــذه املــنــاســبــة الــســعــيــدة، حــيــث سيوفر  فـــي هـ
توليفة من أشهى األطباق الشرقية والغربية 
والـــشـــرق أوســطــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى خـــيـــارات 
عديدة من املأكوالت العاملية، كما سيستمع 
الزوار ببوفيه متميز من السلطات املتنوعة، 
ــات مـــــن خــــال  ــويــ ــلــ ــحــ ويـــكـــتـــشـــفـــوا عــــشــــق الــ
أصــنــاف عـــدة حــضــرت خصيصا عــلــى أيــدي 
أمهر الطهاة والتي ستنقل الــزوار إلى رحلة 

استثنائية لاستمتاع بــأجــواء خاصة على 
وقع أنغام الفرقة املوسيقية.

وقــام املنتجع بإعداد مجموعة من األنشطة 
ــام  ــفـــعـــالـــيـــات تــمــتــد عـــلـــى مـــــدى ثـــاثـــة أيــ والـ
لــضــيــوفــه وزواره، حــيــث ســيــتــمــكــن األطــفــال 
بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة 
ظــهــرًا مــن االســتــمــتــاع بالعديد مــن األنشطة 
القلعة النطاطة، وكــرة السلة،  واأللــعــاب مثل 
والبيبي فــوت، وألعاب الطاولة، والشطرنج 
الــعــمــاق، بــاإلضــافــة إلـــى األشـــغـــال الــيــدويــة 

والرسم.
وانــطــاقــا مــن الــســاعــة الــرابــعــة ظــهــرًا وحتى 
الـــســـابـــعـــة مــــســــاًء، يـــوفـــر املــنــتــجــع بـــاقـــة مــن 
األنشطة الشاطئية واملائية التي سيستمتع 
بها األطفال مع ذويهم مثل الكرة املائية )واتر 
بولو(، وكرة اليد، والكرة الطائرة، والتمارين 
الرياضية، ومسابقة »ليمبو«، وشد الحبل، 
وســبــاق الــكــيــس الــتــتــابــعــي، ومــســابــقــة فنون 
الــرمــال، بــاإلضــافــة إلــى االحــتــفــال حــول بركة 

الــســبــاحــة بــاملــشــاعــل وحـــلـــوى الــخــطــمــي مع 
مشاهدة فيلم في الهواء الطلق.

وســيــفــتــح نـــادي األطـــفـــال أبـــوابـــه طـــوال فترة 
الــعــيــد مــن الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا وحتى 
التاسعة مساًء، ليتمكن رواده من االستمتاع 
بألعاب صالة »الــغــابــة« الرياضية، والباي 
فـــــــــوت، والــــهــــوكــــي  ــن 4، والــــبــــيــــبــــي  ــيـــشـ ــتـ سـ
الــهــوائــي، بــاإلضــافــة إلـــى األشـــغـــال الــيــدويــة، 
والرسم والتلوين، ومشاهدة أفام الكرتون، 

واالستماع إلى رواية القصص.
ــال نــيــكــوالي فــاســيــلــي،  فـــي هــــذه املــنــاســبــة قــ
مــديــر الترفيه والتسلية فــي منتجع جزيرة 
الدائم  البنانا الدوحة: »انطاقا من حرصنا 
عــلــى مــشــاركــة كــافــة أفــــراد األســــرة فرحتهم، 
ولتمكن األطفال من قضاء أوقات ممتعة من 
بــإعــداد جـــدول خاص  املـــرح والتسلية، قمنا 
مـــن األنــشــطــة والــفــعــالــيــات املــلــيــئــة بــالــحــركــة 
ــال الــبــهــجــة والـــســـرور على  ــ والــحــيــويــة إلدخـ

قلوبهم خال فترة العيد السعيد«.

أنشطة ترفيهية وألعاب مائية في »عيد البنانا«

1- تــركــيــا: مــن أجــمــل وأكــثــر الــوجــهــات الــســيــاحــيــة الــتــي يفضلها 
السائحون من كل مكان وخصوصًا العرب ملا تتمتع به من جمال 
الــتــي تجمع بني  السياحية  املــعــالــم  فــي  الطبيعة والــطــقــس، والــتــنــوع 
التاريخ والحضارات، الشواطئ والطبيعة الخالبة في فصل الصيف.
2 - سويسرا: تتمتع سويسرا بطقس رائــع ومعتدل فــي الصيف 
وهي مناسبة جدًا للعائلة والعطالت القصيرة، لطبيعتها الساحرة 
وأسواقها ومتاحفها الرائعة، قد تكون الرحلة إلى سويسرا مكلفة 
بعض الشيء إال أن قضاء إجــازة قصيرة فيها يغنيك عن قضاء 

إجازة طويلة في أي مكان آخر.
3 - فرنسا: ستكون اإلجــازة في فرنسا من أجمل وأرقــى األوقــات 
التي ستقضيها في حياتك، ملا تتمتع به من معالم عريقة وأسواق 
فريدة، ومطاعم فاخرة، فهي من أفضل األماكن لقضاء عطلة مميزة 

وقصيرة في عيد الفطر.
السياحية املفضلة  4 - بريطانيا: تحافظ بريطانيا على مكانتها 
لدى السياح العرب والتي لم تتغير خصوصًا وأنها الوجهة املفضلة 
للسياح الخليجيني، ملا تتمتع به بريطانيا من معالم شهيرة وجميلة، 

وفخامة وترفيه وتجربة تسوق ممتعة.
ألبانيا وجهة سياحية جديدة ومميزة ملا تتمتع  ألبانيا: تعتبر   - 5
به من طقس معتدل طيلة العام، وشواطئ هادئة وأسعار رخيصة 
 بأسعار غيرها من الدول األوروبية، ويمكنك زيارة مختلف 

ً
مقارنة

ألبانيا نظرًا لصغر  إلى  املــدن السياحية الشهيرة في رحلة واحــدة 
مساحة هذا البلد.

الفطر بدرجات حــرارة معتدلة  6- ماليزيا: تتمتع ماليزيا في عيد 
ــات، وهــي مناسبة  على الــرغــم مــن هــطــول األمــطــار فــي بعض األوقــ
جدًا لقضاء عطلة قصيرة ورحلة عائلية ممتعة بأسعار مناسبة 
ــــى ســهــولــة إجـــــــراءات الــســفــر إلــيــهــا  ملــخــتــلــف املــيــزانــيــات إضـــافـــة إل

والحصول على تأشيرة.
7- سلوفينيا: تتمتع سلوفينيا بطبيعة خــالبــة جعلتها تتحول 
التنوع  الباحثني عن  إلى وجهة سياحية جديدة ومميزة تستقطب 
الجميل  البلد  العيد فــي هــذا  الــجــديــدة، وسيكون قضاء  والــوجــهــات 

فكرة رائعة خصوصًا وأنها تتمتع بجمال أخاذ وطبيعة ساحرة.
ــذي أصــبــح  ــ ــود ال ــ 8- الــجــبــل األســـــود: مــونــتــيــنــيــغــرو أو الــجــبــل األسـ
التي تستقطب  السياحية املحببة واملميزة  الوجهات  أهم  اليوم من 
العرب واألوروبيني فهي ساحرة مليئة باملتعة والترفيه،  السائحني 
الوجهات  املنافسة وهي من أرخــص  تمتاز بفنادقها ذات األسعار 
السياحية في العالم، وتقدم للزّوار العديد من املناظر الطبيعية التي 
الــهــادئــة، والطعام  الرومانسية  التاريخية  األنــفــاس، واملـــدن  تحبس 

اللذيذ.

ألفضل وجهة سفر 
سياحية في العيد
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صــــــــــــومــــــــــــعــــــــــــة 
الـــكـــتـــبـــيـــة لــهــا 
نــــــفــــــس هـــيـــئـــة 
صوامع الغرب 
اإلسامي املتعامدة األضــاع، ويصل 
ارتفاعها إلى حوالي 67,5 متر، وهي 
مربع مــن البناء بداخله مربع أصغر 
منه، وقد أقيمت به عدة غرف متطابقة 
يربط بينها طريق صاعد يلف حول 
ــن الـــخـــارج  ــدو املـــئـــذنـــة مـ ــبـ الــــغــــرف. وتـ
على شكل بناء مربع له قاعدة طويلة 
يبلغ طـــول ضلعها حــوالــي 13 مــتــرا، 
وهذه القاعدة مؤلفة من ستة طوابق 
كــمــا يــظــهــر مـــن نــوافــذهــا املــطــلــة على 

الحجرات املتطابقة·
وقــــد شــغــل املــعــمــار واجـــهـــات املــئــذنــة 
األربع بمجموعة من النوافذ املعقودة، 
ــأنــــواع الـــعـــقـــود ومــــن بــيــنــهــا املــدبــب  بــ
ــفــــصــــص ومــــــا اتـــخـــذ  واملــــســــتــــديــــر واملــ
هيئة حــدوة الحصان، وهــذه النوافذ 
منسقة على هيئة تتماشى مع السلم 
أو املــنــحــدر الــداخــلــي الـــذي يــصــل إلــى 
أعــلــى هــذه املــئــذنــة الــســامــقــة، وإضــافــة 
إلى أغراض اإلضاءة للغرف املتطابقة 
واملــنــحــدر الــصــاعــد ألعــلــى، فـــإن لهذه 
الــنــوافــذ وظيفة معمارية أخـــرى، هي 
تخفيف ثــقــل األحــجــارعــلــى أســاســات 

الصومعة الضخمة األبعاد·
ــة تــــــزدان  ــعـ وجــــــــــدران قــــاعــــدة الـــصـــومـ
بـــــأفـــــاريـــــز مــــتــــوالــــيــــة مــــــن الــــــزخــــــارف 
املـــتـــنـــوعـــة، وكــــــأن مـــزخـــرفـــهـــا أراد أن 
يـــعـــرض فــيــهــا شــتــى أنــــــواع الــزخــرفــة 
الهندسية التي عرفها الفن اإلسامي 
فــي بـــاد املــغــرب واألنـــدلـــس، وتنتهي 
الــقــاعــدة املــتــطــاولــة بــشــرفــات مسننة 
كانت شائعة االستخدام في نهايات 
جــدران املساجد في العالم اإلسامي 

شرقا وغربا·

 جوسق المؤذن يتوسط 
سطح الصومعة 

ويــتــوســط ســطــح الــصــومــعــة الــعــلــوي 
جوسق املؤذن أو شرفة األذان، ويبدو 
هـــذا الــجــوســق كــبــرج صغير لــه نفس 
الــهــيــئــة املــعــمــاريــة الــخــارجــيــة لقاعدة 
ــاع  ــقــ الــــصــــومــــعــــة، وكـــــأنـــــه صـــــــدى إليــ
الـــقـــاعـــدة أو مــلــخــص مــخــتــصــر لــهــا، 
ويــفــتــح الــجــوســق عــلــى شــرفــة األذان 
بــنــافــذتــن فــي كــل جــانــب مــن جــوانــبــه 
األربعة، وكل نافذة لها هيئة أندلسية 
تــذكــرنــا بــعــقــود جــامــع قــرطــبــة املدببة 
ــذه الــــنــــوافــــذ  ــ ــ واملــــفــــصــــصــــة وأعـــــلـــــى هـ
زخــرفــة هندسية على هيئة معينات 

متاصقة·
املــــؤذن بقبة مضلعة  وغــطــي جــوســق 
من طراز ظل مرعيا منذ ظهوره بأعلى 
صــومــعــة جـــامـــع الـــقـــرويـــن فـــي بــدايــة 
القرن الثالث الهجري »9 م«·· ويبدو 
ــا فــــي الــــجــــو كــأنــه  الــــجــــوســــق مـــصـــوبـ
ــو يــتــوج  ــارق إلـــى الــفــضــاء وهـ ســهــم مــ
صــرحــا مــعــمــاريــا لــطــاملــا أثـــار إعــجــاب 
الــبــنــيــان وروعـــة  الــنــاظــريــن بضخامة 
ــري الــفــرنــســي  ــ الـــزخـــرفـــة حــتــى أن األثــ
هــنــري تــيــراس أولـــع بــهــذه الصومعة 
ــا بــشــكــل تــفــصــيــلــي وقـــــال إن  ــهــ ودرســ
نقوشها ونوافذها وزخارفها جديرة 

بأن تنشر في كتاب خاص·
ويـــوجـــد أعـــلـــى خـــــوذة قــبــة الــجــوســق 
ســــفــــود مــــن حــــديــــد، وكـــــــان يــســتــخــدم 
ــة الـــبـــيـــضـــاء«، وهــي  قــديــمــا فـــي »الــــرايــ

عــــامــــة عـــلـــى دخــــــــول وقــــــت الــــصــــاة، 
فيراها سكان مراكش من البعد حتى 
ولــــو لـــم يــصــل إلــيــهــم صــــوت املـــــؤذن، 
وكــانــت هـــذه الـــرايـــة تــرفــع عــنــد موعد 
إقــامــة الصاة  األذان ثــم تخفض بعد 

الجامعة·
وجــامــع الــكــتــبــيــة مــن إنــشــاء الخليفة 
ــن بــــــن عــــلــــي بــــــن تــــومــــرت  ــ ــــؤمـ ــداملـ ــ ــبـ ــ عـ
املــوحــدي، أول خلفاء دولـــة املوحدين 
ــــي عــــــام 552هــــــــــ »1157م«،  ــوالـ ــ ــــي حـ فـ
وشـــيـــده مــاصــقــا لــلــجــهــة الــجــنــوبــيــة 
ــو مــن  ــ ــم، وهــ ــديــ ــقــ ملـــســـجـــد الـــكـــتـــبـــيـــة الــ
إنــشــاء يــوســف بــن تــاشــفــن املــرابــطــي، 
ثــم هجر وتــهــدم فــي عصر املوحدين، 
دون أن يجد له منقذا بسبب السياسة 
الــعــامــة لــلــدولــة املــوحــديــة فــي القضاء 
ــقـــال إن  ــر لــلــمــرابــطــن، ويـ عــلــى كـــل ذكــ
ســبــب بــنــاء عــبــداملــؤمــن بــن عــلــي لهذا 
الجامع، كان خروج املصحف الشريف 
املنسوب إلى الخليفة عثمان بن عفان 
الــلــه عنه مــن قرطبة باألندلس  رضــي 
إلــى مــراكــش عاصمة دولـــة املوحدين 

ليحفظ بهذا الجامع·

 ظلة القبلة 

ــامــــع الــكــتــبــيــة فــســيــح مــســتــطــيــل،  وجــ
ــيــــطــــه املــــســــاجــــد  ويـــــتـــــبـــــع فـــــــي تــــخــــطــ
الجامعة األولى، ذات الصحن األوسط 
ــم  ــ ــــات األربـــــــــــع، وأهـ ــظــ ــ ــكــــشــــوف والــ املــ
الــظــات هــي ظــلــة الــقــبــلــة الــتــي تعتبر 
ــع بــيــوت الـــصـــاة بــالــجــوامــع  مـــن أوســ
املغربية، وهي في األصل كانت مؤلفة 
ــــن تـــســـعـــة أروقــــــــــة، تـــســـيـــر عـــقـــودهـــا  مـ
عمودية على جدار القبلة وزيدت اآلن 
ــا، وتــفــصــل هـــذه األروقــــة  ــ إلـــى 17 رواقـ
عــن بعضها بــوائــك مؤلفة مــن دعائم 
ــاقــــط، تــحــمــل  حـــجـــريـــة مـــتـــنـــوعـــة املــــســ
ــقــــودا عـــلـــى هــيــئــة حــــــدوة الــحــصــان  عــ
مـــع تــدبــيــب فـــي أعـــاهـــا وانـــتـــفـــاخ في 
جـــانـــبـــيـــهـــا، وهـــــــي نـــــمـــــوذج لــلــعــقــود 

ــاع اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عــمــائــر  ــ ــتـــي شـ الـ
املوحدين باملغرب واألندلس، ويمتاز 
ــــرواق األوســــط املــــؤدي إلـــى املــحــراب  الـ
آيـــات الفن  بكثافة زخـــارفـــه، وهـــو مــن 
الجميل وهو أكثر اتساعا من األروقة 
الــجــانــبــيــة· وفـــوق رواق املــحــراب ست 
ــى أهــمــيــتــه،  ــ قـــبـــاب صـــغـــيـــرة تــشــيــر إلـ
بقدر ما توفر إضــاءة إضافية للبقعة 
ــا االســـكـــوب  املـــؤديـــة إلــــى املــــحــــراب، أمــ
الــذي يوجد به املــحــراب، ففوق جــداره 
قــبــاب تحقق هــذيــن الغرضن،  خمس 
وجميع هذه القباب مزينة في داخلها 
باملقرنصات والزخارف الجصية، أما 
الظلة الخلفية فهي مــن تسعة أروقــة 
عــقــودهــا عــمــوديــة عــلــى جـــدار القبلة، 
بينما اقتصرت الظات الجانبية على 

أربعة أروقة فقط·
ــع الـــكـــتـــبـــيـــة  ــ ــامــ ــ ــــن جــ ــــحـ ــــط صـ ــ ــوسـ ــ ــ وبـ
فــــي 18م«  ــام »45 م  ــالـــرخـ بـ ــفــــروش  املــ
ــام  ــرخــ ــن الــ ــ فـــــــــوارة مــــــاء أو فـــســـقـــيـــة مـ
األبيض املرمري، حوضها على شكل 
وردة مفصصة وتصل إليها املياه عن 
طــريــق مــواســيــر مـــن الـــرصـــاص تحت 
أرض الصحن، وهــي مصممة بحيث 

تضمن تجدد املاء الازم للوضوء·
ــقــــت بـــجـــامـــع الـــكـــتـــبـــيـــة ســقــايــة  وألــــحــ
أي ســبــل مـــــاء، بـــغـــرض تـــزويـــد املــــارة 
باحتياجاتهم من مياه الشرب النقية، 
وتــقــع هـــذه الــســقــايــة فــي املــســاحــة بن 
الــجــامــع واملـــدخـــل الرئيسي  صــومــعــة 
بالواجهة الشمالية الشرقية للجامع، 
وإنشاء هذه السقاية خفف وطــأة حر 
الــكــتــبــيــة،  الــصــيــف عــلــى رواد جـــامـــع 
إلــى اليوم موضع عناية  الــذي ما زال 
املـــديـــنـــة  ــرب، وقـــبـــلـــة زوار  ــ ــغــ ــ املــ أهــــــل 

التاريخية·
وبـــدأ فــي عـــام 541 هـــ عــهــد املــوحــديــن 
بقيادة عبد املؤمن بن علي أول خلفاء 
املوحدين عصر جديد ملراكش، أجمل 

مدن املغرب بل أجمل مدن الدنيا.
ومــــــــــراكــــــــــش تــــــمــــــتــــــاز بــــمــــســــاجــــدهــــا 
ــة، ثم  ــريــ ومـــدارســـهـــا وروضـــاتـــهـــا األثــ

القطع الباقية مــن أســوارهــا القديمة. 
ــــي مــســجــد  ــبــــرى هـ ــكــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ولــــكــــن درتـ
الـــذي يــكــاد أن يــكــون مــدرســة  الكتبية 
لــلــفــن أو مــتــحــفــا لــابــتــكــار املــعــمــاري 

جمع كل عجيبة.

تطهير مراكش

وتبدأ قصة بناء مسجد الكتبية منذ 
األيام األولى النتصار املوحدين على 
املرابطن، فقد أبى كثير من املوحدين 
دخـــــــول الـــبـــلـــدة أو االســــتــــقــــرار فــيــهــا 
كـــانـــوا يسمعون  بــمــعــنــى أدق، ألنــهــم 
مؤسس دولتهم املهدي )ابن تومرت( 
يــقــول لــهــم دائـــمـــا: ال تــدخــلــوا مــراكــش 
حتى تطهروها. وملــا التمسوا معنى 
تطهيرها لدى فقهائهم أجابوهم: إن 
مــســاجــد مــراكــش فيها انــحــراف قليل 
ــن الـــجـــهـــة الــصــحــيــحــة،  ــي الـــقـــبـــلـــة عــ فــ
ــبــــنــــوا مــــســــجــــدًا دقـــيـــق  تــ فـــعـــلـــيـــكـــم أن 

االتجاه، صحيح القبلة فيها. 

من اآلثار الخالدة

وهــكــذا قـــام عــبــداملــؤمــن بــن عــلــي أمير 
املــرابــطــن بــهــدم مسجد قصر الحجر 
ذي القبلة الخطأ، وهدم الجامع الذي 
كـــان قــد بــنــاه عــلــي بــن يــوســف بــأدنــى 
املدينة، ثم شرع في بناء جامع عظيم 
مــكــانــه، هـــذا الــجــامــع أطــلــق عليه اســم 

جامع الكتبية.
وجامع الكتبية الذي ابتدأ بناؤه عام 
548هــــــ يــعــتــبــر واحـــــدا مـــن ثـــاثـــة آثـــار 
مــعــمــاريــة كــبــرى فــي دولــــة املــوحــديــن، 
وهـــذه اآلثـــار هــي: ربـــاط تـــازا، وجامع 

تيمنلل، وجامع الكتبية.
وإذا كــان ربـــاط تـــازا متقدما فــي زمن 
بـــنـــائـــه فـــــإن جــــامــــع تــيــنــمــلــل وجـــامـــع 
الــكــتــبــيــة أنــشــآ فــي وقـــت مــتــقــارب إلــى 

حد بعيد.

أروع مآذن اإلسالم
ــامــــع بــل  ــــي هــــــذا الــــجــ ــا فـ ــ ــل مـ ــ ــمـ ــ وأجـ
أروع ما بقي لنا من مآذن املساجد 
القديمة كلها مئذنة جامع الكتبية، 
 من روائع الفن املعماري 

ً
وهي فعا

ــــي عــصــرهــا  ــــت فـ ــانـ ــ اإلســــــامــــــي، وكـ
نــاطــحــات السحاب  مــا يشبه  تمثل 

في أيامنا.
فــهــي )أي املـــنـــارة( عـــبـــارة عـــن بــنــاء 
ضــــخــــم مـــــربـــــع األضـــــــــــــاع، تـــتـــكـــون 
قاعدتها من ستة طوابق من الغرف 
يــصــل بينها  الــحــنــايــا،  أو  املــقــوســة 

درج ال مرقاة بها.
ــــن الـــبـــنـــاء  ــل هــــــذا األســـــلـــــوب مـ ــثــ ومــ
مــاحــظ فــي أكــثــر مــن مــكــان مــن آثــار 
ــارة مـــســـجـــد حـــســـان  ــنــ ــمــ املـــــغـــــرب، كــ
بــالــربــاط، وبــرج مــرض الخالدة في 
مــديــنــة أشــبــيــلــيــة األنــدلــســيــة، حيث 
الــدرج،  أعــلــى أرض  إلــى  يصعد فيه 
املائلة إلى األعلى، وهي سهلة دون 

وجوٍد للدرج فيها.
وهذا الوضع املميز لدرج املنارة ما 
يــســاعــد عــلــى اســتــخــدام الــــدواب في 
رفع الطن واآلجر والجص وجميع 

ما يحتاجه البناؤون إلى أعاها.
ومــجــمــوع ارتــفــاع املــنــارة إلــى أعلى 
تــتــوج قبتها يصل  ثــاثــة  تــفــاحــات 
إلى 67.5 متر، أي ما يــوازي عمارة 
مــن عــشــريــن طــابــقــا، فــيــمــا طـــول كل 
جانب منها وهي كما قدمنا مربعة 

يبلع 12.5 متر.
ــا مــطــلــيــة كــلــهــا بــالــجــص  ــهـ وجـــدرانـ
ــفـــر الـــذي  ــائـــل إلــــى األصـ األبـــيـــض املـ
ينتشر في أبنية مدينة مراكش إلى 

اليوم.
ولــلــمــئــذنــة نــــوافــــذ وفـــتـــحـــات أمــلــى 
تــوزيــعــهــا فــي جـــدران املــئــذنــة تــدرج 
الداخلي، ومتابعة الصعود  السلم 

إلى أعاها.

جامع الكتبية.. مزيج من الزخرفة 
الهندسية المغربية واألندلسية

بيوت 
اهلل في 
األرض

جامع الكتبية بصومعته الشهيرة، أهم معالم مراكش التاريخية وأبعدها صيتا، وبلغت سمعته آفاق العصور 
الوسطى متوغلة إلى أعماق غرب إفريقيا، بينما ذاع صيته في العصور الحديثة كأثر فني بالغ الجمال، ويكاد أن 

يكون مدرسة للفن الجميل أو متحفا لالبتكار املعماري، جمع كل عجيبة في ميادين البناء والزخرفة·
وصومعة الكتبية واحدة من أشهر املآذن في عمارة املغرب اإلسالمي، وتعد أبرز معالم مدينة مراكش - درة املدن 
اإلسالمية في إفريقيا - وتكمل هذه الصومعة بارتفاعها الشاهق وهيئتها املهيبة، روعة البانوراما الطبيعية 

الخالبة لهذه املدينة التاريخية·

يضم أروع مآذن اإلسالم

¶ جامع الكتبية
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صدق الله  العظيم

اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه 
بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين 

الوسائل، يا من ال يشغله إلحاح الملحين.

ــتــي يــقــع بها  كــثــيــرة هـــي األخـــطـــاء ال

الناس في قراءة القرآن في رمضان، 

الــقــرآن  قـــراءة  أن  أنــهــم يظنون  منها 

يــعــنــي أن يــقــلــب الــصــفــحــات تــبــاعــا 

ثــم بعدها  وينتهي، ليصل للختمة 

ــدة، وهـــــذا فــهــم قــاصــر  ــديــ خــتــمــة جــ

تــتــلــوه بتدبر  أن  فــاألفــضــل  لــلــقــرآن 

ولـــو لـــم تــخــتــمــه ســـوى مـــرة واحــــدة، 

ــر: »  ــدبــ ــتــ ــ ــراءة وال ــ ــقـ ــ ــي حــقــيــقــة الـ ــ وهـ

وٍب 
ُ
ل
ُ
ى ق

َ
ْم َعل

َ
ــْرآَن أ

ُ
ــُروَن الــق ــَدبِّ

َ
 َيــت

َ
ــا

َ
أف

القلوب تنبهنا  تــقــّرع   
ٌ
لفتة ــَهــا« 

ُ
ــال

َ
ــف

ْ
ق
َ
أ

وتــحــذرنــا مــن قــراءتــه قــــراءة جــريــدة 

ــر كـــلـــه فــــي الـــتـــدّبـــر  ــ نـــاســـن أّن األجــ

م ونخشع وتسمو 
ّ
ي حتى نتعل

ّ
والتأن

ــنــــا، لــيــس هـــذا فــحــســب بل  بـــه أرواحــ

تــبــدأ  أن  ــراءة  ــقــ ــ ال أّن  يــظــن  بــعــضــهــم 

مـــن وســـطـــه وأولــــــه وآخــــــره وحــكــمــه 

عــلــى االخـــتـــاف عــنــد الــعــلــمــاء، لكن 

األفـــضـــلـــيـــة لــــلــــقــــراءة كـــمـــا تــرتــيــب 

الــقــرآن، لذلك اقـــرأوا الــقــرآن بقلوبكم 

ــــه مــن 
ّ
ــرأوه بـــأفـــواهـــكـــم فــــإن ــقـــ وال تـــ

يقرأه بفمه دون قلبه فــإن قــراءتــه ال 

تتجاوز حلقه، لهذا فإن طلبت األجر 

تـــاوة تليق بالقرآن  فــاحــرص على 

وصاحبه.

فضل القرآن في رمضان

 أخطاء شائعة
 في تعامل الناس 

مع القرآن في 
رمضان

العيد امتحانا لإليمان،  يــجــيء  أيـــام  بعد 
وإعـــانـــا ملــا أفـــدنـــاه مــن صــيــام رمــضــان، 
فليكن عــيــد االنــتــصــار عــلــى الــنــفــس التي 
صــامــت شــهــرهــا وبــــرت أهــلــهــا ووصــلــت 
ــا وأســـــــــدت الـــخـــيـــر إلــــــى الـــحـــزانـــى  ــ ــهـ ــ ذويـ
الجاهل أغنياء  الذين يحسبهم  املوجعن 
من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون 

الناس إلحافا.
ــنــحــرص عــلــى أن تــغــمــر مــعــانــي الــعــيــد  ول
أبناء إخواننا الذين فقدوا العائل وحرموا 
ــع فــي ذمــم األحــيــاء،  الــكــافــل وصــــاروا ودائـ
ــعـــروف عــنــدهــم هـــي جــوازنــا  فــصــنــائــع املـ
إلى توفيق الله ورضاه يوم نلقاه، )ِإنَّ ِفي 
ْمَع  ى السَّ

َ
ق

ْ
ل
َ
ْو أ

َ
ٌب أ

ْ
ل
َ
ُه ق

َ
اَن ل

َ
ن ك

َ
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ْ
ِذك

َ
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َٰ
ذ

ــِهــيــٌد(، فــاتــقــوا الــلــه أيــهــا املؤمنون 
َ

ــَو ش َوُهــ
وواصــلــوا اإلحــســان بــاإلحــســان وتقربوا 
إلــى الــلــه بصالح األعــمــال وكــونــوا مــع الله 
بعد رمضان كما كنتم معه في رمضان. 
عـــن أبــــي أيــــوب األنــــصــــاري – رضــــي الــلــه 
عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه 
أتبعه ستا  وسلم: )من صام رمضان ثم 
من شوال كان كصيام الدهر( رواه مسلم 

وأصحاب السنن.
اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واحشرنا 
فــي زمـــرة خــيــر املــتــقــن، الــلــهــم شــفــع فينا 
الصيام والــقــرآن واجعل أعمالنا خالصة 
لوجهك الكريم، وتقبل منا صالح األعمال 
اللهم  واختم شهرنا هذا بالخير والبركة، 
أحــســن خــتــامــنــا وّيـــســـر حــســابــنــا ّويــمــن 
كتابنا واجعلنا أول الداخلن إلى الجنة من 

باب الريان.
ــنــــون ولــنــحــرص  فــلــنــتــق الـــلـــه أيـــهـــا املــــؤمــ
عـــلـــى أن نـــتـــخـــرج مــــن مــــدرســــة رمـــضـــان 
للعمل  للخير وتحفز  بأحاسيس موجهة 
املــثــمــر واســتــروحــوا نــســمــات الــجــنــة التي 
الشرور  للمتقن، وابتعدوا عن  الله  أعدها 
ــلــه مـــا صــــام مـــن مـــأ الــحــقــد  واآلثــــــام فــوال
جــوانــبــه وأطــلــق الــظــلــم جــوارحــه وتتابعت 
في الناس شــروره والرسول – صلى الله 
عليه وسلم - يقول: )من لم يدع قول الزور 
والعمل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 

وشرابه( رواه البخاري.

في وداع رمضان

صينية خرشوف باللحم المفروم

نقلب  الــفــرن،  فــي صينية  الخرشوف  قلوب  نضع 

الــبــصــل املـــفـــروم فـــي الـــزيـــت حــتــى يـــذبـــل، نضيف 

ــــثــــوم املــــهــــروس، ونــقــلــبــه ملــــدة ثــــاث دقــــائــــق مــع  ال

الــبــصــل، ثـــم نــضــيــف لـــه الــلــحــم املـــفـــروم، ونــحــرك، 

ــلــــح، والـــفـــلـــفـــل  ــم املـــــفـــــروم بــــاملــ ــحـ ــلـ نـــتـــبـــل خـــلـــيـــط الـ

اللحم. نرفع  األسود، ثم نطهو املزيج حتى ينضج 

الــلــحــم املـــفـــروم عـــن الـــنـــار، ثـــم نـــوزعـــه فـــوق قــلــوب 

مئة  حــرارة  درجة  على  الفرن  الخرشوف، نسخن 

الطماطم  مــئــويــة، نسكب صلصة  درجــة  وثــمــانــن 

فــوق قــلــوب الــخــرشــوف والــلــحــم املــفــروم، ثــم نرش 

الفرن  فــي  الصينية  نــدخــل  رغبتنا،  املــلــح بحسب 

دقيقة. ملدة عشرين  الساخن 

طريقة التحضير :

المكونات :

- قلوب الخرشوف املجمد، أو املعلب 2000 جم.

- أربع ماعق صغيرة من الزيت النباتي.

- رأسان متوسطا الحجم من البصل املفروم فرما ناعما.

- ثاث حبات من الثوم املهروس.

- لحم مفروم 1000 جم.

- رشة من الفلفل األسود املطحون.

- ملح - حسب الرغبة.

- أربعة أكواب من صلصة الطماطم.

صحة وعافية

رمضان راحة ألجهزة الجسم 
من اإلجهاد

يــنــصــح فـــي شــهــر رمـــضـــان بــاإلكــثــار من 
ــار والــســحــور  ــطـ شــــرب الـــســـوائـــل عــنــد اإلفـ
وتــــجــــنــــب تــــــنــــــاول كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
األغــذيــة الــتــي تتسبب فــي تــكــويــن األمـــاح 
ــتــــي تـــتـــرســـب فــــي الـــبـــول  ــ ــوات وال ــــحــــصــ وال
السبانخ والكرنب.  األلــبــان، األجــبــان،  مثل: 
ويـــوصـــى بــتــجــنــب األطـــعـــمـــة الـــتـــي يــتــركــز 
فيها أمـــاح حــمــض الــبــولــيــك والــتــي توجد 
في الكبد، الكلى، القهوة والشيكوالته. كما 
ينبغي على الصائم تجنب التعرض لحرارة 

الشمس، وبذل مجهود كبير أثناء النهار.
الهضم،  الناس يشكو من عسر  كثير من 
حيث يشمل عددا من األعراض التي تعقب 
الــغــازات،  البطن، زيـــادة  الطعام كألم  تــنــاول 
ــة بـــعـــد تـــنـــاول  الــتــجــشــؤ والـــغـــثـــيـــان خـــاصـ

أو تناول طعام غني بالدسم  وجبة كبيرة 
أو البهارات، إال أن هذه األعــراض تتحسن 
عــادة نتيجة صيام رمــضــان وخــاصــة مع 
ــراط فـــي تــنــاول  ــ الـــحـــرص عــلــى تــجــنــب اإلفــ

الطعام عند اإلفطار.
ويستطيع املصاب بالقرحة املعدية الصيام 
إذا كان يتناول أدويته بانتظام وال يشكو 
ــة أعـــــــراض، وعـــلـــى مـــريـــض الــقــرحــة  ــن أيــ مـ
اإللــتــزام باإلفطار  إلــى أهمية  التنبه  املعدية 
إذا كانت حالته حادة أو إذا كان يشكو من 
األلم عند الجوع أو يشكو من ألم يوقظه من 
النوم، أو في حالة حدوث انتكاسة حادة في 
القرحة  أعــراض  املزمنة وإذا كانت  القرحة 
تستمر عــنــد املــريــض رغـــم تــنــاولــه للعاج 

بانتظام.

اإلشراف العام: عبدالدايم عبدالعزيز                       اإلخراج الفني: محمد غريب

األوائل يف اإلسـالم
- أول من مات من األنصار بعد قدوم النبي املدينة هو 

كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس ويكنى أبا قيس.

- أول من هاجر إلى الحبشة عثمان بن عفان وزوجته 

رقية بنت رسول الله.

السام عثمان  لــوط عليه  أول من هاجر بأهله بعد   -

بن عفان.

أول كافر قتله املسلمون مع  بــن الحضرمي  - عمرو 

الــرســالــة وأول أسيرين فــي اإلســـام عثمان بن  بــدايــة 

عبد الله والحكم بن كيسان وحدث ذلك في سرية عبد 

الله بن جحش .

- أول شهيد مــن املسلمن فــي غــزوة أحــد هــو مهجع 

مولى عمر بن الخطاب.

الشيف أحمد الجمال

منتجع جزيرة البنانا
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