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اللهم اختم لنا 

شهر رمضان برضوانك، وأجرنا 
فيه من عقوبتك ونريانك، وُجْد علينا 

بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك، وهب لنا 
ما وهبته ألوليائك، واجعلنا مّمن وفرت له أقسامه 

فأسعدته بطاعتك فاستعد ملا أمامه، برحمتك يا أرحم 
الراحمني، اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، 

وعند الّثواب من الحائزين، وعند الّنعماء من 
الّشاكرين، وعند البالء من الّصابرين، وال 
تجعلنا مّمن استهوته الّشياطني فقذفته 

يف الجحيم، برحمتك يا أرحم 
الراحمني.

الحركة خالل ساعات الصيام

ــلطان  ــة خرج س ــان 658هجري يف 25رمض
ــن مرص عىل رأس  ــيف الدين قطز م مرص س
ــول  ــش املغ ــاة  جي ــة ملالق ــوش املرصي الجي
ــني جالوت وانترص فيها  الرهيب يف معركة ع

املسلمون انتصارا ساحقا .


כ �� ���א���

ــكل إفطاٍر •  ــراج زكاة املال يف ش ــم إخ ما حك
للصائمني؟

ــد الرحمن"  ــرَف بـ"موائ ــني أو ما ُيْع ــري الصائم - تفط
ــلمني،  مظهٌر مرشٌق من مظاهر الخري والتكافل بني املس
َر  ــن َفَطّ ــول: «َم ــلم يق ــىل الله عليه وآله وس ــي ص والنب
ــَص ِمن أَجرِه  ــن غِري أَن َينُق ــه ِمثُل أَجرِه ِم ــا كان ل صاِئًم
ــا كانت تجمُع  ــد بالله، لكنها مل ــام املرش َيشٌء» رواه اإلم
ــن الصدقة ال  ــاق فيها يكون م ــَري والغنيَّ فإن اإلنف الفق
من الزكاة، إال إذا اشرتط صاحب الطعام أن ال يأكل منه 
ــبيل، فيجوز حينئٍذ  إال الفقراء واملحتاجون وأبناء الس

إخراجها من الزكاة.. والله سبحانه وتعاىل أعلم.

زكاة املال يف إفطار الصائمني

ــرصف كثري من  ــان، يت ــهر رمض ــول ش ــع حل س: م
الصائمني انطالقا من مفهوم متوارث مفاده أن الحركة 
ــدية  ــتنزف الطاقة الجس ــام تس ــاعات الصي خالل س
ــذل أقل  ــد ذلك يب ــرى من يعتق ــوى. لذا، ن ــك الق وتنه
ــيض بقية  ــه، ثم يق ــاعات عمل ــالل س ــن خ ــد ممك جه
ساعات النهار نائما أو مسرتخيا تماما يف رسيره ظنا 
ــح. فإىل أي مدى يعترب  ــه أن ذلك هو األفضل واألص من

هذا التصور صحيحا؟
ــة أن الحركة العضلية يف فرتة ما بعد  ج: ذكرت مراجع طبي
ــد مجموعة خاصة من  ــذاء أثناء الصوم تؤكس ــاص الغ امتص
ــد هذه  ــلة املتفرعة، وتتأكس ــاض األمينية ذات السلس األحم
ــا يف العضالت، حيث يوجد األنزيم الخاص  األحماض أساس
بتحويل مجموعة ناقالت األمينات بكرثة يف جهازي االحرتاق.
ــة املنبعثة  ــا العضلية عىل الطاق ــل الخالي ــد أن تحص وبع
ــا حمضان أمينيان يف  ــد، يتكون داخل الخالي من هذا التأكس
ــني والغلوتامني. ويعترب  ــة، أال وهما حمضا اآلالن غاية األهمي

ــوز الجديد  ــيا يف تصنيع الغلوك ــودا أساس ــض األول وق الحم
ــي يف تصنيع األحماض  ــد، بينما يدخل الحمض الثان يف الكب

النووية، ويتحول جزء منه إىل الحمض األول.
كما يعترب حمض األالنني من أهم األحماض األمينية التي 
ــبته 30 يف  ــكل ما نس تتكون يف العضالت أثناء الصيام، إذ يش
ــبة التي تزداد مع الحركة  ــة من كتلة العضالت، وهي النس املئ

العضلية والنشاط.
ــن الكبد  ــي م ــوز اآلت ــيل الغلوك ــاز العض ــتهلك الجه ويس
ــرية حركتك خالل  ــإن زادت وت ــىل الطاقة، ف ــول منه ع للحص
ــداد  ــري كاف إلم ــوز غ ــح الغلوك ــة أن يصب ــام إىل درج الصي
ــىل حاجتها من  ــة، فإن العضالت تحصل ع عضالتك بالطاق
ــة من تحلل  ــة الحرة القادم ــدة األحماض الدهني ــالل أكس خ
ــحمية. فإن نقصت تلك األحماض  ــجة الش الدهون يف األنس
ــام  ــن األجس ــة م ــىل الطاق ــك ع ــت عضالت ــة، حصل الدهني

الكيتونية الناتجة من أكسدة الدهون يف الكبد.
وهذا كله يؤكد بوضوح أن الحركة البدنية يف أثناء ساعات 
ــكل املركبات التي  ــدة ل ــط جميع عمليات األكس الصيام تنش
ــط عملية تحلل  ــا أنها تنش ــم بالطاقة، كم ــم الصائ تمد جس
ــط أيضا عملية تصنيع الغلوكوز  الدهون، فضال عن أنها تنش
ــيج  ــرسول الناتج من تحلل الدهون يف النس ــد من الغلي بالكب
ــحمي، وكذلك من االكتيت الناتج من أكسدة الغلوكوز يف  الش

العضالت.
ــاعات الصيام  ــالل س ــي خ ــيل والذهن ــاط العض إذن النش
ــكل مبارش  ــهم بش الرمضاني هو أمر مفيد وحيوي، إذ أنه يس
ــد والعضالت، وتخليص  ــيط كفاءة عمل وظائف الكب يف تنش
ــار زيادة  ــب حمايته من أخط ــحوم، إىل جان ــم من الش الجس

األجسام الكيتونية يف الدم.

قراءة القرآن الكريم يف العشر األواخر

مسجد كول شريف يف روسيا... ثاين أكرب مسجد يف أوروبا
ــجاع واملفكر الّشاعر،  ــّمي نسبة لـ كول رشيف، الزعيم الش س
الذي توّيف هو وطالبه أثناء الدفاع عن قازان ضّد القوات الروسية 
ــازان عام  ــام إيفان الرهيب ق ــجد خالل اقتح ــر املس يف 1552. ُدّم

1552 وأعيد بناؤه عام 1996، وافُتتح يف 24 يوليو 2005.
ــاللة الّنبي محمد صّىل  ــّيًدا، أي إّنه من س ــول رشيف س كان ك
ــّلم، كما كان محارًبا شجاًعا وشاعرًا ومفّكرًا. ويرى  الله عليه وس
ــة قازان"، الذي  ــهري "انتصار والي البعض أّنه صاحب العمل الش
ــث تمّكنت  ــرت يف عام 1550، حي ــا تاريخية ج ــف فيه أحداًث يص
ــش الرويس. لكّن الكاتب  ــّوات الخان من تحقيق نرص عىل الجي ق
ــل تمّكنت جيوش  ــة، وبالفع ــتحّل باملدين ــأ باملصيبة التي س تنّب
ــة قازان، ما  ــام 1551، من تطويق مدين ــان الرّهيب يف صيف ع إيف

ــّر الزعيم كول رشيف إىل أداء دور دبلوماّيس. عندها، تغّلب  اضط
ــرويس ليعقد صفقة  ــادات الجيش ال ــىل كربيائه، وتوّجه إىل قي ع
ــرى بعد مفاوضات صعبة  ــن أجل إنقاذ املدينة. حيث ج معهم م
ــات هجوم  ــت هذه املفاوض ــكو. لقد أّجل ــول رشوط موس ــًدا، قب ج
ــن عام 1552،  ــه. ويف أكتوبر م ــة، لكّنها لم تلغ ــّروس عىل املدين ال
ــية هجومها عىل املدينة بعد حصار مضن،  بدأت الجيوش الّروس

وتمّكنت من اخرتاق دفاعات قازان.
ــجد الكرملني الخاني.  حصلت املعركة الكربى عند جدران مس
ــف، كان يقود مفرزة من  ــعبية، إّن كول رشي ــاطري الش وتقول األس
ــش وصوفّيون، وإّنه  ــباب دراوي ــني املخلصني له، قوامها ش املقاتل
ــطح مدرسة، حيث سقط من  دافع عن القلعة إىل أن ُطعن عىل س

هناك.
ــن، جيًال عن  ــل. ووفًقا ملا تتناقله األلس ــجد بالكام أُحرق املس
ــجد الخشبّي املحرتق وهي تطّل من داخل  جيل، فإّن صورة املس

اللهيب، أدهشت الغزاة.
ــجد قازان، يف كاتدرائّية القديس  لذلك تقّرر تخليد ذكرى مس
باسيل (فاسييل بالجيّني) يف موسكو، التي ُبنيت لتخليد ذكرى 

سقوط خانية قازان. وتحّول إىل مسجد كاتدرائي مهيب.
حول القبة التي ترمز إىل سلطة الخان املطلقة، ارتفعت ثماني 
مآذن ترمز إىل املقاطعات الثماني لبلغار الفولغا. وقد ُتّوجت هذه 

املآذن بأهّلة فّضية ترمز إىل السلطة اإللهّية العليا...
ــار ذات  ــىل اآلث ــاظ ع ــدف الحف ــعينّيات، وبه ــط التس يف أواس
ــجد العظيم كأحد  القيمة التاريخية، تقّرر إعادة بناء مبنى املس

املعالم األساسية لكرملني قازان.
ــجد كول رشيف مع كاتدرائية بالغوفيشينسك رمزًا  يمّثل مس
تني يف املدينة؛ األرثوذكسية واإلسالم.  ــيّ لوحدة الّديانتني األساس
ــازان ضمن قائمة  ــر دور مهّم يف وضع كرملني ق ــد كان لهذا األم لق

الّرتاث العاملي ملنظمة اليونيسكو.
ــجد الذي افُتتح يف عام 2005، هو بناء قاعدته عىل شكل  املس
ــّكل  ــة قدرها خمس وأربعون درجة لتش ــني يتقاطعان بزاوي مرّبع
ــم الجاللة "الله". ويف الجزء  ــعار اإلسالمّي املعروف باس رمز الش
ــت عليها قّبة  ــواس متقاطعة وضع ــن البناء، ثمانية أق ــوّي م العل
عىل شكل قبعة قازانية. تعلو مبنى املسجد أربع مآذن كبرية يبلغ 
ــع فوقها أهّلة  ــني مرتًا، وأربع صغرية تلم ــة وخمس ارتفاعها خمس

فّضية، تماًما كما كانت الحال يف املسجد القديم.
ــجد،  ــي، إضافة إىل املس ــع الديني التاريخ ــذا املجّم ــّم ه ويض
ــالمية، ومخطوطات قديمة،  ــعوب الفولغا اإلس ــا لثقافة ش متحًف

ومكتبة، ومركزًا للنرش وإدارة اإلمام.

ــهر ويف العرش  ــال يف هذا الش ــن أهم األعم م
األواخر منه عىل وجه الخصوص تالوة القرآن 
ــوع ,واعتبار معانيه وأمره  الكريم بتدبر وخش
ــان الذي أنزل  ــهر رمض ــه قال تعاىل. (ش ونهي
ــات من الهدى  ــدى للناس وبين ــه القرآن ه في
ــهر القرآن، وقد كان النبي  والفرقان)، فهذا ش
ــه جربيل يف كل  ــلم يدارس صىل الله علية وس
ــا أنزل عليه  ــام رمضان حتى يتم م يوم من أي
ــا قرأ  ــويف فيه ــي ت ــنة الت ــرآن ويف الس ــن الق م

القرآن عىل جربيل مرتني.
ــرآن وتالوته  ــي إىل فضل الق ــد النب وقد أرش
فقال (اقروا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة 
ــول  ــي ال أق ــا إن ــا أم ــرش أمثاله ــنة بع والحس
ــرف وميم  ــف حرف والم ح ــرف ولكن أل ألم ح
ــرب النبي أن  ــح ،وأخ ــناده صحي ــرف) وإس ح
ــوم العرض األكرب  ــرآن يحاج عن صاحبه ي الق
ــة بالقرآن وأهله الذين  فقال(يؤتى يوم القيام
ــورة البقرة  كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه س

وآل عمران تحاجان عن صاحبهما).
ــىل تالوة  ــد حرصاً ع ــلف أش ــد كان الس ولق
ــد كان  ــان فق ــهر رمض ــة يف ش ــرآن وخاص الق
ــود بن يزيد يختم املصحف يف ست ليايل  األس
ــال فإذا  ــان ختمه يف ثالث لي ــإذا دخل رمض ف

دخلت العرش ختمه يف كل ليلة.

األحد : ٢٥ رمضان ١٤٣٩ه
١٠ يونيو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦١

أخصائيون: الصيام واتباع نظام غذايئ معني يقلالن اإلصابة بالسرطان
ــون  ــاالت تك ــات إىل أن ح ــري الدراس تش
ــرية  ــورة خط ــع بص ــم ترتف األورام يف الجس
ــن إجمايل  ــون م ــبة الده ــغ نس ــا تبل عندم
 %  25 إىل  ــة  املتناول ــة  الحراري ــعرات  الس
ــي لفرتات  ــكل يوم ــم تناولها بش ــذي يت وال

طويلة من الوقت.
ــان ومكافحته  ــن الرسط ــد م ــن الح ويمك
ــن هذا  ــة م ــرتاتيجيات للوقاي ــذ االس بتنفي
ــرة  ــل مبك ــه يف مراح ــف عن ــرض والكش امل
ــد  ــه وتزي ــني ب ــي للمصاب ــري العالج والتدب
ــفاء من العديد من الرسطانات  حظوظ الش
ــل مبكرة  ــا يف مراح ــف عنه ــا تم الكش إذا م

وعالجها عىل النحو املناسب.
عوامل الخطر

ــاري  استش ــوي  الصل ــري  بش ــور  الدكت
ــه  إن ــال:  ق ــووي  الن ــب  والط األورام  ــالج  ع
ــن الوقاية من أكرث من 30 % من حاالت  يمك
ــل الخطر  ــاليف عوام ــري أو ت ــان بتغي الرسط
ــية ومنها: تعاطي التبغ وفرط الوزن  الرئيس
ــام غذائي غري صحي  ــمنة وإتباع نظ والس
ــوي عىل تناول كمية قليلة  من الخرض  ينط
ــي والعدوى  ــاط البدن ــه وقلة النش والفواك
بفريوس الورم الحليمي البرشي أو بفريوس 
ــق  ــواء يف املناط ــوث اله ــد وتل ــاب الكب الته
ــان الناجم عن  ــرض للدخ ــة والتع الحرضي
حرق الوقود الصلب داخل األماكن املغلقة.

ويمثل تعاطي التبغ أهم عوامل األخطار 

ــان، إذ يقف وراء 22 % من  املرتبطة بالرسط
وفيات الرسطان العاملية و71 % من الوفيات 
ــرض الرسطان  ــه حيث يعترب م الناجمة عن
ــة التي تواجه  ــكالت الصحي من أخطر املش
ــا يعترب من أهم  ــم يف الوقت الراهن، كم العال

أسباب الوفاة عىل الصعيد العاملي.
التغذية الصحيحة

ــة  ــوي إن نوعي ــور الصل ــف الدكت ويضي
ــري عىل  ــكل كب ــران بش ــذاء يؤث ــة الغ وكيفي
ــهر  ــة بالرسطان ويعترب ش ــة اإلصاب إمكاني
ــاع نظام  ــة كبرية التب ــان املبارك فرص رمض
ــن األغذية التي  ــاد ع ــي معني واالبتع غذائ
ــويات  ــان كالنش ــار الرسط ــاعد يف انتش تس
ــاعات  لس ــام  الصي ــد  فبع ــكريات  والس
ــة قد تؤدي  ــن تفادي أي أطعم طويلة يمك
ــر يف  ــد آخ ــا بع ــص يوم ــاره فيتقل إىل انتش
ــخص الذي يتبع نظام غذائي جيد يف  الش

شهر رمضان املبارك.
سبل الوقاية

ــل  تقلي أن  إىل  ــون  الباحث ــى  انته ــد  وق
ــعرات  الس ــن  م ــن 15 %  م ــل  ــون ألق الده
ــال  احتم ــن  م ــل  يقل أن  ــن  يمك ــة  الحراري
ــان املختلفة وخاصة  اإلصابة بأنواع الرسط
ــد املرأة،  ــم عن ــق الرح ــدي وعن ــان الث رسط

ورسطان القولون والربوستات عند الرجل.
ــح  النصائ ــم  أه أن  إىل  ــاء  األطب ــري  ويش
ــي تقي من  ــرق الوقائية الت ــة والط الغذائي

ــن لديهم تاريخ عائيل  اإلصابة وباألخص مل
ــن  ــي م ــان والت ــرض الرسط ــة بم يف اإلصاب

أهمها:
ــرض والفاكهة  ــاول الخ ــىل تن ــة ع املواظب
ــة يف كونهما  ــن األهمي ــرية م ــة كب ــىل درج ع
ــىل تقوية  ــة دفاعية تعمل ع ــائل غذائي وس

الجهاز املناعي يف الجسم وتعزز منه.
ــم  ــد الجس ــة بتزوي ــوم الفاكه ــًال تق فمث
ــة  الهام ــية  األساس ــة  الغذائي ــارص  بالعن
ــىل أنها  ــالوة ع ــادن ع ــات واملع كالفيتامين
ــؤدي  ــا ي ــاف بينم ــيس لأللي ــدر الرئي املص
اإلكثار من تناول الخضار إىل إمداد الجسم 

باملواد الكيمائية النباتية الهامة يف تحسني 
كفاءة الجهاز املناعي الحتوائها عىل نسب 

عالية من مضادات األكسدة.
ــة بحثية يف  ــرث من دراس ــد خلصت أك وق
ــال اإلصابة  ــبة احتم ــذا املجال إىل أن نس ه
ــخاص الذين يتناولون  بالرسطان لدى األش
ــرض أقل  ــة والخ ــن الفاكه ــرية م ــات كب كمي
ــبة اإلصابة التي  بحوايل نصف مقارنة بنس
ــخاص الذين نادراً ما يقومون  يتعرض األش

بتناولها.
نصائح مهمة

ــض  بع ــاع  اتب إىل  ــون  املختص ــري  ويش

النصائح التي من شأنها أن تجنبنا الوقوع 
ــبعة  ــاول الدهون املش ــان منها تن يف الرسط
بكميات محددة وتجنب الدهون الحيوانية 

قدر املستطاع.
ــون  ــل أن تك ــن املحتم ــه م ــون إن ويضيف
ــا املرأة تؤثر  ــبعة التي تتناوله الدهون املش
ــجة  ــتوى األحماض الدهنية ألنس عىل مس
ــؤدي إىل تحفيز تكوين أورام  الثدي ما قد ي
ــوة  ــب ق ــدي حس ــدة يف الث ــة أو حمي خبيث
ــام  ــة إىل أن الطع ــم باإلضاف ــة الجس مناع
ــون قد  ــل الده ــدرات قلي ــي بالكربوهي الغن
ــاف  ــل من كثافة الثدي ما يفيد يف اكتش يقل

املرض يف وقت اإلصابة به.
وعليه ينصح الخرباء باإلقالل من تناول 
ــبعة يف الطعام  اللحم األحمر والدهون املش
ــتعمال  ــن اس ــار م ــب اإلكث ــل يج ويف املقاب
ــبعة مثل زيت  ــري املش ــون األحادية غ الده
ــمس إىل جانب  ــاد الش ــت عب ــون وزي الزيت
ــرة  ــة واملتوف ــاض دهني ــاول أحم ــة تن أهمي
ــلمون  ــماك وخاصة أنواع الس بكرثة يف األس
ــادة تناول  ــوري والتونة وزي ــن والب والرسدي
الحبوب واإلكثار من تناول األغذية الورقية 
ــوم والبصل  ــوف إضافة إىل الث ــة امللف خاص
ــادات  املض ــل  أفض ــن  م ــربان  يعت ــن  اللذي
أو  ــوية  املش ــة  األطعم ــب  وتجن ــان  للرسط
ــل املرشوبات  ــة وتقلي ــرارة عالي ــة بح املقلي

الغازية واملحافظة عىل الوزن.


