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ت�������ص�������ل س����������اع����������ات ال��������ص��������ي��������ام ه��������ن��������اك إل�������������ى  22س�������اع�������ة

رمضان في السويد ..صيام طويل ..
ً
وشمس اتغرب إا قليا
❞ يعتن��ق الش��عب الس��ويدي الكثي��ر م��ن الديان��ات ..ومنه��ا الدي��ن اإس��امي
❞ ت��ك��ت��ظ ال���م���ت���اج���ر ال���ش���رق���ي���ة ب��ال��م��ت��س��وق��ي��ن م����ن ال���ع���ائ���ات ال��م��س��ل��م��ة خ�����ال ه�����ذا ال��ش��ه��ر
❞ الكثير من الفتاوى
تميل للتسهيل على
الصائمين والسماح
بالفطر عند المشقة
❞ تتزاور العائات
خال اإجازة فيما
بينها ..ويتبادلون
دعوات اإفطار

مملكة ال�س�يد �احدةٌ من د�ل �سمال اأ�ر�با التي تقع
جزء من
في اأق�سى ال�سمال
الغربي من قارة اأ�ر�با� ،يقع ٌ
ّ
اأرا�سيها �سمن دائرة القطب ال�سمالي ،تبلغ م�ساحة ال�س�يد
مرب��ع بتعدا ٍد �سكاني ح�الي
ح�الي  449،964كيل�متر ّ
 9،031.088ن�سم ٍةُ � ،تع ّد من الد�ل ذات الم�ساحة الكبيرة،
عا�سمته��ا مدينة �ست�كله��م ،يعتنق ال�سع��ب ال�س�يدي
الكثير من الديانات �منها الدين الإ�سامي.

ساعات الصيام

❞ «البرياني»
و«الدولمة» و«الكبة»..
أكات مفضلة لدى
المسلمين هناك
❞ تزدحم المحات
الشرقية قبل موعد
اإفطار بساعة

رك��ن م��ن اأركان الإ�س��ام فيحر�ص
�سيام رم�س��ان
ٌ
جميع الم�سلم�ن أاينما كان���ا على �سيام هذا ال�سهر� ،قد
ح ّدد ال�سرع م�عد ا إلفطار بعد غي��اب ال�سم�ص �المتناع
تبين الخيط ا أل�س�د من
عن تنا�ل الطعام �ال�سراب عند ّ
الخيط ا ألبي�ص ،أاي قبل �سر�ق ال�سم�ص� ،ك�ن المناطق
ال�سمالية من ال�س�يد تقع �سمن الدائرة القطبية ال�سمالية
فتعتبر من المناطق ذات النهار الط�يل �الليل الق�سير في
ف�سل ال�سيف� ،تغيب ال�سم�ص لعدة دقائق فقط مما يجعل
خا�س ًة المناطق ال�سمالية؛ اإذ اإ ّن
ي�م ال�سيام ي�م ًا ط�ياً،
ّ
المنطقة الجن�بية من ال�س�يد يك�ن الليل فيها اأط�ل منه
في المناطق ال�سمالية ،فت�سل �ساعات ال�سيام في ال�س�يد
اإلى ح�ال��ي «� »22ساعةً ف��ا تكاد تغ��رب ال�سم�ص حتى
ي�م جدي ٍد فيلتقي �قت الإفطار
ت�سرق مر ًة اأخرى معلن ًة بدء ٍ
مع ال�سح���ر�� ،سيام ه��ذه الفترة الط�يلة يك���ن متعب ًا
جداً خا�س ًة اأنّه ل ي�جد ُعطلٌ في هذا ال�سهر ك�ن الق�انين
قليةً.
ال�س�يدية ل ت�سمح بذلك لأ ّن الم�سلمين فيها ي�س ّكل�ن اأ ّ
�تكتظ المتاجر ال�سرقية بالمت�س�قين من العائات
الم�سلمة خ��ال هذا ال�سه��ر� ،تزدحم المح��ات ال�سرقية
ب�سكل كبير قبل م�عد ا إلفطار ب�ساعة أا��ساعتين ،إاذ ي�سارع
المتب�سع�ن لإكمال �سراء حاجته��م قبل اإقفالها �خا�سة
�س��راء الحل�ي��ات المختلفة �منه��ا «الزلبي��ة �الحلق�م
�البقا�ة».

فتاوى

اأطعمة الحال

�قد تع��ددت الفت��ا�ى ال�س��ادرة ب�ساأن ط���ل فترة
ال�سيام في هذه المناطق ال�اقعة في اق�سى �سمال اأ�ر�با
�الت��ي تعتبر الط���ل نه��ارا �الق�س��ر ليا خ��ال ف�سل
ال�سي��ف ،فالكثير م��ن الفت��ا�ى تميل ال��ى الت�سهيل على
ال�سائمين �ال�سم��اح بالفطر عند عدم الم�سق��ة �الق�ساء
في �قت اآخر.
��فقا لفت���ى المجل�ص الأ�ر�ب��ي لاإفتاء �البح�ث
بخ�س����ص ال�سيام ح�ل اخت��اف �ساع��ات ال�سيام في
البلدان ال�اقعة في اق�سى �سمال القارة الأ�ر�بية فاإن على
المكلفين اأن يمتنع�ا عن الكل �ال�سرب �باقي المفطرات من
طل�ع الفجر إالى غر�ب ال�سم�ص في بادهم ما دام النهار
يتمايز في بادهم م��ن الليل� ،يرى المجل���ص أان الم�سقة
التي ت�ؤدي اإل��ى عجز اأ�سحاب المهن ع��ن القيام بعملهم
تجيز لهم الفطر.

يقبل ال�س�يدي�ن باأعدا ٍد متزايدة على اعتناق ا إل�سام،
ما يجعل عد ًدا اأكبر من النا�ص ينتظر�ن �سهر ال�سيام بكل
�س�ق ،فتتهياأ الأ�س�اق العربية ل�سه��ر ال�سيام ،بل بداأت
خ��را ،بالهتم��ام ب�سهر
المح��ات التجارية الأخ��رى ،م�ؤ ً
رم�سان � ،إاح�سار متطلباته للم�سلمين؛ فذلك يحقق مرد� ًدا
اقت�ساد ًّيا جي ًدا لها.

التراويح
ي�ؤدي الم�سلم���ن �ساة الترا�يح ف��ي الم�ساجد في
اأيام الإجازة الأ�سب�عية ،اأما في الأيام الأخرى في رم�سان
في ؤ�د�نها في المنزل؛ ألن د�ام المدار�ص �ال�ظائف يبقى
كما ه�� .ي�ستغل الم�سلم�ن ليل��ة ا إلجازة في أاداء �ساة
الترا�يح في الم�ساجد� ،حينما يع�د�ن اإلى بي�تهم بعد
عمل ط�يل فيقراأ�ن القراآن ،اأ�ي�ستمع�ن له �لاأدعية
ي�م ٍ

الدينية عبر التلفاز ،ثم يتنا�ل�ن طعام الإفطار الذي يك�ن
عبارة عن �جبات �سريعة كغيره من الأيام العادية.
�بعد �جبة الإفطار يعا�د�ن قراءة القراآن حتى �ساة
الترا�ي��ح� ،في ي�م��ي ال�سبت �الأحد يع��د�ن ال�جبات
العربي��ة مث��ل« :المح�س��ي»�� ،رق العن��ب»� ،اللح��م
بالعجين»»� ،المن�س��ف»؛ حتى يحافظ���ا على عاداتهم
�تقاليدهم العربية .كما تتزا�ر العائات خال الإجازة فيما
بينها �يتبادل�ن دع�ات الإفطار ،فهناك الكثير من ال�قت
لأعداد اأ�سهى الم�ائ��د �الأكات ال�سرقية مثل «البرياني»
�»الد�لمة» �»الكبة» �غيرها من الأكات ال�سعبية.

ندرة الموائد
تندر م�ائد ا إلفطار الجماعية في الم�ساجد �الجمعيات
الخيرية؛ لعدم �ج�د فقراء في ال�س�يد ،لكن قد يجتمع عدد
من العائات الم�سلمة في اأيام الإجازة الأ�سب�عية� ،تعد
معا ،فيجتمع
كل اأ�سرة طبقً��ا� ،يتنا�ل�ن طعام الإفط��ار ً
الأطف��ال �ي�ستمتع���ن ب�قته��م� .تهتم اأغل��ب العائات
الم�سلمة في �سهر رم�س��ان المبارك في ال�س�يد بم�ساهدة
التلفاز بحلته البرامجية الجديدة �الغزيرة التي تنهال من
كل حدب ��س�ب خال ال�سهر ،اإذ تتجه اأنظار ال�سائمين
نح��سا�سات التلف��از محا�لين الت�ا�سل مع مجتمعاتهم
�عاداتهم الرم�سانية عبر الأثير.

 600ألف مسلم
�تعد الديانة ا إل�سامية في أاكبر الد�ل ال�سكندنافية
ف��ي المرتب��ة الثانية بع��د الديان��ة الم�سيحي��ة� ،ي�سكل
الم�سلم���ن المهاج��ر�ن إاليه��ا ح�ال��ى  600ال��ف م�سلم
با إل�سافة إالى معتنقي ا إل�سام من ال�سكان ا أل�سليين� ،مع
قد�م ال�سهر الف�سي��ل ي�ستقبل الم�سلم���ن �اإخ�انهم من
الجاليات الإ�سامية المهاجرة بال�ستعداد الر�حي الذي
يربطهم اأكثر بالم�ساجد �المحا�سرات الدينية �القراآن.

يقع في مدينة «مالمو» ..ويعد اأكبر بالباد

مسجد «السيدة خديجة» بالسويد ..أكبر مسجد في شمال أوروبا
❞ يتك��ون م��ن  4طواب��ق ..وم��زود بمراف��ق ل��ذوي ااحتياج��ات الخاص��ة واأطف��ال والنس��اء

❞ يضم منبرين ..واحد
مخصص لخطباء ذوي
ااحتياجات الخاصة ..وآخر
للترجمة
❞ الطابق اأول يضم قاعة
الصاة الرئيسية ..بمساحة
 735مترا

م�سج��د اأ م ا لم�ؤ مني��ن
ال�سي��دة خديج��ة ر�س��ي اه
عنها ف��ي ال�س�يد ،ت��م بنا�ؤه
�تاأثيثه عل��ى نفقة د�لة قطر
بمبلغ  3.167.000ي�ر� في
عه��د �ساحب ال�سم��� ال�سيخ
تميم بن حم��د اآل ثان��ي اأمير
الب��اد �باإ�س��راف م��ن �زارة
الأ�قاف �ال�س�ؤ�ن الإ�سامية
با لتع��ا � ن م��ع ا ل� ق��ف
ال�سكندنافي في مدينة مالم�
بال�س�يد ،م��سحا أان م�سجد
اأم الم�ؤمني��ن خديج��ة يعتبر
اأكب��ر م�سجد ف��ي ا�سكندنافيا
�يق��ع ف��ي الطابقي��ن ا لأ �ل
�الثان��ي م��ن مبن��ى ال�ق��ف
ال�سكندناف��ي ف��ي ال�س�ي��د
المك�ن م��ن  4ط�ابق �مز�د

بمراف��ق ل��ذ�ي الحتياجات
اطف��ال
الخا�س��ة �مراف��ق ل أ
�الن�ساء �ي�سم منبرين �احد
مخ�س���ص للخطب��ا ء ذ � ي
الحتياج��ات الخا�سة �منبر
للترجم��ة .مراف��ق �خدم��ات
الطابق الأ�ل.

قاعة
تبل��غ م�ساح��ة الطاب��ق
ا لأ �ل  1 0 5 6مت��را مربع��ا
ت�سم قاعة ال�ساة الرئي�سية
بم�ساح��ة  735مت��را مربع��ا
�غرف��ة جانبي��ة ت�ستخ��دم
لل�ساة �ل�ستقبال ال�سي�ف
داخل الم�سج��د بم�ساحة 31
مت��را مربع��ا �غرف��ة لغ�س��ل
الم�ت��ى بم�ساح��ة  13مت��را

مر بع��ا � مكتب��ة جهز ته��ا
ل�سامي��ة
ال���زارة بالكت��ب ا إ
�جن��اح مخ�س���ص لل��س�ء
� 10حمام��ات �مكان ل��سع
ل حذ ي��ة بم�سا ح��ة 1 1 7
ا أ
مت��را مربع��ا �به��� ا�ستقبال
عن��د المدخ��ل بم�ساح��ة 80
مت��را مربع��ا �مكت��ب �سغير
لا�ستعام��ات بم�ساح��ة 15
مت��را مربع��ا �به��� ا�ستقبال
للن�س��اء بم�ساح��ة  24مت��را
لد�ات
مربعا �غرفة �سغيرة أ
النظاف��ة بم�ساح��ة  5امت��ار
مربعة.

الطابق الثاني
تبل��غ م�ساح��ة الطاب��ق
الثان��ي  735مت��را مربع��ا

تحت���ي عل��ى قاع��ة ال�ساة
الرئي�سية بم�ساحة  446مترا
مربع��ا �اإلى الجان��ب الأي�سر
من المدخل الرئي�سي للطابق
الثاني ت�جد كافتيريا �حمام
خا���ص ل��ذ�ي الحتياج��ات
ا لخا �س��ة عل��ى م�سا ح��ة
 100مت��ر مربع ،كم��ا ت�جد
غرف��ة مخ�س�س��ة للر�ساع��ة
�ا�ستراح��ة للن�ساء �خدمات
ا لأ طف��ال عل��ى م�ساح��ة 19
مترا مربعا �م��كان لل��س�ء
� 5حمام��ات للن�س��اء �مكان
ل��سع الأحذية على م�ساحة
 100متر مربع �غرفة �سغيرة
مخ�س�سة لاأطفال اأثناء �ساة
الن�س��اء م�ساحته��ا  13مت��را
مربعا.

❞ الطابق الثاني به كافتيريا
وحمام خاص لذوي
ااحتياجات الخاصة
❞ توجد غرفة مخصصة
للرضاعة واستراحة للنساء
وخدمات اأطفال

