
عبده محمد غالب العكيمي ٭

¿ اإن ال�سريعة اال�سالمية الغراء هي النور املبني 
واحلبل املتني واأن اهلل مل ي�سرع لنا فيها اإال ما كان لنا 

فيه اخلري وامل�سلحة قال تعاىل: »يريد اهلل بكم الي�سر 

وال يريد بكم الع�سر«، وقال تعاىل: »وما جعل عليكم 

يف الدين من حرج«، وقد �سرع لنا الزكاة وفر�سها 

واأكد اأداءه��ا يف اأكرث من ثالثة وثمانني مو�سعاً يف 

القراآن: »واآتوا حقه يوم ح�ساده«، »واآتوا الزكاة«، 

»خذ من اأموالهم �سدقة«، وبينها لنا النبي �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم يف اأكرث من حديث مبيناً ومو�سحاً 

ومر�سدًا وداعياً اأمته اىل اأدائها و�سرعة املبادرة اىل 

اإخراجها قال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ثالث اق�سم 

عليهن ما نق�ص مال من �سدقة« احلديث، ويف حديث 

اآخر »بل يزيد بل يزيد«.

اإن هذا االأمر ال يخفى على اأحد ولكنها االهواء التي 

تتخبط النا�ص وتاأخذهم ذات اليمني وذات ال�سمال 

وجتعل من الزكاة »الركن الثالث من اأركان اال�سالم« 

جتعلها �سيئاً هيناً يت�سرف فيها املزكي كيفما اأراد 

وملن اأراد ويف اأي وقت �ساء وهذا ما مل يرد عن النبي 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم وال عن اأ�سحابه ر�سي اهلل 

عنهم، بل وجد فيه كل احلزم واجلدية يف قوله تعاىل: 

»خذ من اأموالهم �سدقة«.

اإن الت�ساهل بها وعدم االلتزام باإخراجها االلتزام 

ال�سرعي قد قلب ركن اال�سالم العظيم »الزكاة« اىل 

�سدقة نافلة اأو مندوبة اأو جائزة وما �سبب القحط 

وال�سدة وقلة الزروع والثمار وغور املياه اال نتيجة 

حتمية لهذه االخ��ت��الالت الكبرية التي حدثت يف 

اإخراج الزكاة قال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ما 

منع قوم الزكاة اإال منعوا القطر من ال�سماء«.

والأن كثريًا من امل�سلمني قد منعوا الزكاة وان 

اخ��رج��وا منها �سيئاً ف��اإمن��ا ه��و ح�سب االه���واء 

والعادات، فالواجب على االأم��ة اأن تعطي جانب 

الزكاة االهمية الكبرية من املطالعة وال�سوؤال 

والبحث حتى يتاأكد لنا جميعاً اأن الويل ال�سرعي 

الوحيد املعني باأخذ وجمع الزكاة هو ويل االأمر ممثاًل 

يف االإدارة العامة  للواجبات الزكوية وفروعها يف 

املديريات واليكم االأدلة القاطعة التي ال فيها �سك وال 

ريب وهي كالتايل:

- عن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه قال قال ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »اإنها �ستكون بعدي اأثرة 

واأمور تنكرونها قالوا يا ر�سول اهلل فبما تاأمرنا قال 

توؤدون احلق الذي عليكم وت�ساألون اهلل احلق الذي 

لكم« متفق عليه.

- وروى م�سلم عن وائ��ل بن حجر ق��ال �سمعت 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: ورجل ي�ساأله 

فقال: اأري��ت اإن كان علينا اأم��راء مينعوننا حقنا 

وي�ساألونا حقهم فقال ا�سمعوا واطيعوا فاإمنا عليكم 

ما حملتم وعليهم ما حملوا«.

- وروى اأحمد عن اأن�ص ر�سي اهلل عنه »اأن رجاًل 

قال يا ر�سول اهلل اإذا اأديت الزكاة اىل ر�سولكم فقد 

برئت منها اىل اهلل ور�سوله قال:» نعم اإذا اأديتها اىل 

ر�سويل فقد برئت اإىل اهلل ور�سوله فلك اأجرها واأثمها 

على من بدلها«.

- وروى اب��ن اأب��ي �سيبه عن اب��ن عمر اأن��ه قال: 

»اعطوها ل��الأم��راء ما �سلوا وق��ال ادف��ع��وا زكاة 

اأموالكم اإىل من واله اهلل اأمركم فمن بر فلنف�سه ومن 

اأثم فعليها«.

- وعن �سهل بن اأبي �سالح عن اأبيه قال اجتمع 

عندي نفقه فيها �سدقة »يعني بلغت ن�ساب الزكاة« 

ف�ساألت �سعد وابن عمر واأبا هريرة واأبا �سعيد اأن 

اق�سمها اأو ادفعها اإىل الوايل فاأمروين جميعاً اأن ادفعها 

اىل الوايل.. وكان ذلك يف عهد بني اأمية.

قال تعاىل: »واأطيعوا اهلل والر�سول واأويل االأمر 

منكم«، وقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ا�سمعوا  

واأطيعوا ولو تاأمر عليكم عبد حب�سي كاأن راأ�سه 

زبيبة ما اأقام فيكم حكم اهلل« وكذلك قوله �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم: »من اأطاع اأمريي فقد اأطاعني ومن 

اأطاعني فقد اأطاع اهلل«.

اأخي الكرمي مل يبَق لنا بعد هذه االأدل��ة راأي وال 

حكم، فاالأمر هلل من قبل ومن بعد: »فمن اهتدى 

فلنف�سه ومن �سل فعليها«.

ف���االإدارة العامة للواجبات الزكوية وفروعها 

فاحتة اأبوابها الإقامة هذا الركن العظيم قال تعاىل: 

»وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االإثم 

والعدوان«، »وما اآتاكم اهلل فخذوه وما نهاكم عنه 

فانتهوا«.

�سدق اهلل العظيم و�سدق ر�سوله الكرمي واحلمد 

هلل رب العاملني.

وبهذا نكون قد اأوج��زن��ا بهذه االآي��ات القراآنية 

واالأحاديث النبوية للتذكري.

* مدير عام مكتب الواجبات بالبي�ضاء

الزكاة.. وملن تدفع؟
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۹ وهناك اإقبال على الوجبات الرم�سانية العدنية ذات 
االأ�سكال واالأنواع بدءًا بوجبة الزربيان التي ا�ستهرت عدن 

مرورًا بهري�ص ال�سربة مع اللحم �سيدة الطبق الرم�ساين 

وبنت ال�سيخ وبنت ال�سحن وال�سفوت واملخّلم اللحجي 

والكدر.

۹ اأما حلويات عدن االأ�سيلة والتاريخية فحّدث وال 
حرج مثل امل�سروب ال�سوري .. املتميز ب�سناعته ونكهته  

الذي ي�سنع من اأدوات وبهارات و�سكريات خا�سة يتم 

ا�ستريادها من الهند واىل جانب امل�سبك الوهطي املتميز 

عن م�سبك احلديدة ب�سمك رقائقه باالإ�سافة اىل حالوى 

ال�سم�سية التي ت�سنع من الدقيق وال�سكر وال�سم�سم 

االبي�ص وكذا القرم�ص اللحجي اىل جانب الكيك مبختلف 

اأنواعه واألوانه ومذاقه.م

۹  يف اأزقة عدن واأحيائها القدمية كحارة ح�سني وحي  
العيدرو�ص وحي �سامل علي وح��ارة القطيعي اأ�سواقها 

القدمية التاريخية يلفت نظرك الرغائف و�سربة الهري�ص 

وتوابل طهي اللحم والدجاج.. وتزيني جدران البيوت 

والريحان واأع��واد البخور ال�سرقية يف املباخر ما بعد 

الفطور ور�ص ماء الزهور املقطر وترك اجلميع  امل�سابيح 

منارة اىل وقت ال�سحور تعظيماً لليايل رم�سان وال�سيء 

نف�سه بالن�سبة لباقي اأحياء و�سوارع املدينة واأب��واب 

امل�ساجد واالأ�سرحة والزوايا.

۹ ويف امل�ساجد تتوا�سل االحتفاالت مبرا�سم قراءة 
القراآن وختم قراءات حديث البخاري للطالب  املنتظمني 

يف امل�سابقة الدينية ويف حلقات الذكر وق��راءة القراآن 

خ�سو�ساً يف م�سجد العيدرو�ص وم�سجد اأب��ات  كما يتم 

زيارة االأ�سرحة واإ�سعال ال�سمع للتربك وتذكرًا الأعزاء 

من اآباء واأهل واأحباب يف القبور والتنزه يف �سواطئ عدن 

ال�ساحرة والنزهة باملدينة وجممعاتها ال�سياحية 

ومعاملها التجارية والدينية والتاريخية.

۹ يالحظ يف ع��دن يف رم�سان ه��ذا ال��ع��ام االهتمام 
باإعادة التقاليد الثقافية والدينية القدمية مثل عقد 

املنتديات الثقافية والدينية وجمال�ص ال�سمر التي يتم 

فيها املحا�سرات الدينية والثقافية وم�سابقات االإن�ساد 

الديني اىل جانب لقاءات التجمعات الفنية واالأدبية ويجري 

اكت�ساف املواهب ف�ساًل عن قراءات كتب احلديث و�سرية 

عنرتة و�سيف بن ذي يزن واملهلهل و�سرية بني هالل 

وكتاب ق�س�ص االأنبياء »حدائق الزهور«.

۹ اأما مقاهي عدن مازالت ذاكرتها التاريخية  حتتفظ 
بتقاليد مرتاديها من االأدب��اء وال�سعراء وال�سيا�سيني 

واملثقفني والفنانني التي كانت تتم فيها املناق�سات الفكرية 

واإن كانت قد بداأت يف ال�سنوات االخرية تنح�سر حتت 

�سغط هموم املعي�سة والغالء، بل اإن اجلديد الذي عرفناه 

هو اإدخال التلفزيونات الف�سائية وتوجه البع�ص بداًل عن 

هذه املقاهي اىل مقاهي االنرتنت خ�سو�ساً ال�سباب، ولكن 

تظل نكهة املقهى التاريخي خالدة يف ذاكرة مرتادي هذه 

املقاهي.. 

فمن منا ال يعرف مقهى �سيالن 

الذي احت�سن رواد احلركة الوطنية واخفاهم عن اأعني 

االجنليز كان للمقهى دور وطني ومن منا ال يعرف مقهاية 

اجلّمالة واحت�ساء القهوة يف منطقة ال�سيلة بال�سيخ عثمان.

۹ م��ن املظاهر اجلميلة يف 
ليايل رم�سان رائحة الفالفل 

وامل��خ��ل��ل وروائ����ح البخور  

وهي اأ�سبه بنافذة ت�سل اىل 

ق�سى ع�سب ال�سم وه��ذا  اأ

يذكرنا بطفولتنا يف رم�سان حيث كان للمخلل وخل 

احل�سوة ال�ساحلية طعم اآخر يف كوب ال�ستني يف الزربيان 

اأو ال�سيادية وكاد اأن يغرينا باالإفطار.

۹ �سد انتباهي يف عدن يف هذه االيام الرم�سانية حركة 
ن�سطة ل�سناعة احل�سري من اجلعاب وامل�سارف والزنابيل 

والتفان »فر�ص االأك��ل« امل�سنوعة من اأ�سجار اأدوا���ص 

الطارئ »اأ�سجار اخلل يف احل�سوة« وهذه ال�سناعات 

التقليدية الرتاثية يكون لها ح�سور يف رم�سان وجزء من 

املكون التاريخي الثقايف الرم�ساين الأنه - بح�سب اعتقاد 

النا�ص - يعزز اعتقادهم االخت�سا�سيني البيئيني ان هذه 

املواد تتميز بحفظ املواد الغذائية �سحياً دون اأن تتعفن 

ولو حتى بقت يف اجلعاب والزنابيل ملدة يومني الأنها 

متت�ص وتقاوم احلرارة التي ت�سهم يف تعفن اخلبز وغريه 

من املواد الغذائية.

وحتى اأ�سواق احلراج ال�سعبية هي االأخرى ت�سكل عامل 

¿ عدن.. العاصمة االقتصادية والتجارية لليمن.. تعيش هذه االيام 
الرمضانية موسم البهاء الرباني واالنجذاب السياحي الطبيعي والديني.. 
ولعل ما يلفت انتباه الزائر قباب ومآذن المساجد التاريخية في عدن 
المتأللئة بأنوارها، وبإضاءات شوارعها وحدائقها العامة وعماراتها 
التاريخية والحديثة  التي زادت من الجذب السياحي بعد أن أجريت عليها 
أعمال الترميم وإعادة التأهيل استقبااًل لخليجي )20( وتشهد أسواق عدن   
زحمة المتسوقين القادمين من مديريات المناطق والمحافظات المجاورة 

عدن.. أذواق وروائح وألـــــــوان الحيــاة فــي رمضان
روائح البخور 
واملخلل 
والفالفل يصل 
أريجها  أقاصي 
الذائقة العدنية

كيف يقضي أبناء املكال أيام الشهر الفضيل؟
المكال- رصد/ صالح العجيلي

 تصوير/ خالد بن عاقلة

¿ يف االأي��ام االأوىل لهذا ال�سهر الف�سيل طغت على 
مدينة املكال ال�ساحرة االأجواء الروحانية التي امتازت 

بها يف كل عام ويف �سهر رم�سان، ففي ال�ساعات االأوىل 

من �سباح كل يوم رم�ساين، يخيم ال�سكون على هذه 

املدينة الوديعة، قبيل اأذان �سالة الظهر جتد احلركة 

تبداأ يف االن�سياب فتالحظ اأعدادًا من املوظفني واقفني اإىل 

جنبات الطريق يف انتظار با�ص االأجرة ليقلهم اإىل مواقع 

العمل واحلركة بطيئة �سيئاً ما نظرًا ل�سحة مادة الديزل 

وتعذر مالكي البا�سات ومعاناتهم يف اال�سطفاف 

يف طوابري طويلة للو�سول اإىل املحطة الأخذ 

حاجتهم من الديزل الذي اأكدت قيادة املحافظة 

و�سركة النفط توافره بعد زيادة خم�س�ص 

املحافظة من مادة الديزل اإاّل اأنه عملياً واإىل 

اليوم مل يطراأ حت�سن عملي على اأزمة نق�ص 

مادة الديزل يف املحطات املوجودة.. اأو اأن يف 

االأمر تالعباً مايزال املواطن يعاين تبعاته..!!

۹  بعد �سالة ظهر كل ي��وم دوام ر�سمي 
ينطلق ال�سائمون من موظفي اجلهاز االإداري 

للدولة اإىل مواقع عملهم، ومت�سي �ساعات 

العمل يف رتابة اإىل ما بعد �سالة الع�سر تبداأ 

املدينة يف النهو�ص جمددًا وتنتع�ص احلركة 

يف االأ���س��واق وجتد العديد من اأبناء مدينة 

املكال قد افرت�سوا �سوارع اال�سفلت يف املدينة 

اأو يف حي العمال يف منطقة »ال�سرج« يبيعون 

ما قد جهزوه يف منازلهم من مرطبات وع�سائر 

وفطائر و�ُسربة باللحم وباللخم وكذلك »الكدا�ص« واخلبز 

والكيك »والت�سابو�سا« وغريها من متطلبات االفطار علها 

تقيهم �سظف العي�ص ومنغ�سات وكدر املعي�سة جراء الظروف 

االقت�سادية واملعي�سية التي يعانيها املواطن اليمني ب�سكل 

عام.

۹ �ساألت بائع »�ستانبو�سا« بال�سرج كيف هو رم�سان هذا 
العام يف نظرك؟ فبادرين باالجابة هو �سهر خري ورحمة وبركة 

ولكن التجار هذا العام واحلكومة جعلوه �سهر معاناة جراء 

االأ�سعار املرتفعة، وحاجة النا�ص يف رم�سان تزداد �سعف 

ال�سهر العادي ونحن نحاول اأن نوجد م�سادر دخل اأخرى 

غري الوظيفة واملرتب املنهك!! وهذا هو حال العديد من 

موظفي ال��دول��ة«.. واأ���س��اف: )رم�سان يجيب حقه معاه 

ولكن ال �سامح التجار والغرفة التجارية وال�سوق احلر الذي 

يقولون عليه(!! زمان واحلديث لبائع »ال�ستانبو�سا«- 

)زمان يف رقابة على ال�سوق واالأ�سعار اأما اليوم وال اأحد 

يخاف من رقابة االأ�سعار ومكتب التجارة اأ�سبح يدافع عن 

التجار فقط«!!

۹  وا�سلت جتوايل يف ال�سارع الثاين بال�سرج وانحنيت 
جانباً باأحد املوظفني الذي اأعرفه وهو يبيع متر �سعودي 

معلب، وقلت له: هل اأنت دائماً يف رم�سان تبيع التمور؟ 

فاأجاب: ال.. هذا العام اأ�سطريت اأنزل اإىل ال�سارع واأطلب 

اهلل..

وقبل اأن اأ�ساأله �سوؤااًل اآخر، فاجاأين ب�سوؤال م�ستفز: اأين 

اإكرامية رم�سان هذا العام؟ اأين اإكرامية الرئي�ص التي تعودنا 

عليها والظروف لدينا �سعبة جدًا.. مل اأرد عليه حلظتها بل 

وعدته بنقل مطلبه هذا عرب ال�سحافة املحلية.. وودعته 

بابت�سامة خجولة!!

وهذا هو حال النا�ص يف رم�سان هذا العام يف مدينة املكال 

ويف غريها من املدن اليمنية ولهذا حر�سنا على ر�سد وعك�ص 

ما يعتمل يف رابع يوم من رم�سان مبدينة املكال لعلنا ن�سهم 

ولو بالقدر الي�سري يف نقل معاناة املواطن يف ح�سرموت.۹

روحانيـة رمضان بـــــــــأصالة التقاليد!!

عيادة النائب دغيش الرمضانية الخريية مؤسسة الشيخ خليفة تنفذ إفطار الصائم يف اليمن 
تستأنف عملها يف دار سعد

¿ بداأت موؤ�س�سة ال�سيخ خليفة بن زايد 
لالأعمال االإن�سانية تنفيذ م�سروع اإفطار 

ال�سائم يف بالدنا مبتابعة واإ�سراف من قبل 

�سفارة دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة 

ب�سنعاء. 

وي��اأت��ي ه��ذا امل�سروع اخل��ريي حتقيقاً 

ل��ر���س��ال��ة موؤ�س�سة خليفة ب��ن زاي���د اآل 

نهيان لالأعمال االإن�سانية يف تقدمي العون 

وامل�ساعدة للفئات التي تعاين وطاأة الظروف 

وت��وف��ري بع�ص احتياجاتها خ��الل �سهر 

رم�سان الكرمي.

ويت�سمن امل�سروع خم�سة اأ�سناف من 

املواد الغذائية املتنوعة، حيث مت توزيع بع�سها مبا�سرة اإىل االأ�سر املحتاجة 

والبع�ص االآخر مت بالتن�سيق مع عدد من اجلمعيات اخلريية اليمنية لتوزيعها 

على االأ�سر الفقرية واملحتاجة واإي�سالها اإىل منازلهم يف اأقا�سي حمافظات 

اجلمهورية. 

وت���ق���در ع���دد االأ����س���ر امل�����س��ت��ف��ي��دة يف 

اجلمهورية من م�سروع اإفطار ال�سائم لهذا 

العام باأكرث من ) 1500 ( اأ�سرة حيث مت 

اإعطاوؤها كمية من املواد الغذائية اجلافة 

اإ�سافة اإىل املواد الغذائية االأخ��رى ت�سد 

حاجتها طوال �سهر رم�سان املبارك. 

واأ�ساد املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة ال�سالح 

عبدالرحمن  علي  للتنمية  االجتماعية 

االأكوع بامل�سروع الرم�ساين اخلريي الذي 

�س�سة ال�سيخ خليفة بن زايد  تنفذه موؤ

لالأعمال االإن�سانية، الذي قال اإنه �سيلبي احتياجات كثري من االأ�سر الفقرية 

خالل ال�سهر الكرمي ، م�سريًا اإىل اأن ذلك ياأتي يف اإطار الدعم املتوا�سل من قبل 

دولة االإمارات لبالدنا وعلى وجه اخل�سو�ص يف اأعمال اخلري.۹

¿قال النائب الدكتور عبد الباري دغي�ص اإن 
عيادته الرم�سانية اخلريية يف مديرية دار �سعد 

مبحافظة عدن �ست�ستاأنف تقدمي خدماتها املجانية 

للمر�سى املحتاجني والفقراء ، كما جرت العادة 

�سنوياً ، وملدة ع�سرة اأيام متوا�سلة بدءًا من15 

وح��ت��ى 24 رم�����س��ان1431ه��� ، امل��واف��ق25/ 

اأغ�سط�ص/ وحتى /3 �سبتمرب/2010م. 

وا���س��ار دغي�ص اإىل اأن��ه �سيتم خ��الل الفرتة 

ذاتها القيام بزيارات منزلية لعدد من املر�سى 

املقعدين والعجزة واالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة 

يف م�ساكنهم بغر�ص املعاينة والفح�ص الطبي 

وتقدمي امل�ساعدة العالجية املمكنة ، اإ�سافة 

اإىل تقييم حاالتهم املر�سية �سعياً نحو حت�سني 

رعايتهم طبياً واجتماعياً ب�سكل اأف�سل ودائم 

يف امل�ستقبل، وذل��ك بالتن�سيق 

وال�����س��راك��ة ب��ني مكتب النائب 

ال��ربمل��اين ال��دك��ت��ور الدغي�ص يف 

الدائرة )28( مبديرية دار �سعد، 

واأهايل املر�سى واجلهات االأخرى 

ذات العالقة.

و�����س����وف ي���ق���وم مب��ع��اي��ن��ة 

املر�سى خ��الل اأوق���ات العيادة 

،ال��ت��ي ت��ب��داأ م�����س��اًء بعد �سالة 

الرتاويح، جمموعة من االأطباء 

االخت�سا�سيني واال�ست�ساريني 

يف ع�سرة تخ�س�سات هي:

 )اأمرا�ص وجراحة الن�ساء والوالدة + اأمرا�ص 

االأطفال + اأمرا�ص وجراحة الكلى وامل�سالك 

البولية + االأم��را���ص الباطنية 

وال��ق��ل��ب+االأم��را���ص اجللدية 

واجلن�سية +اأمرا�ص وجراحة 

امل���خ واالأع�����س��اب + اأم��را���ص 

وج��راح��ة املفا�سل والعظام + 

االأمرا�ص املعدية وطب املناطق 

اال�ستوائية + اأمرا�ص وجراحة 

االأنف واالأذن واحلنجرة + الطب 

العام (،و�سيتم �سرف العالجات 

املو�سوفة من قبل اأطباء العيادة 

كاملًة باملجان.

م��و���س��ح��ا ان ج����دول ال��ع��ي��ادة 

بالتف�سيل مت�سمناً اأ�سماء االأطباء امل�ساركني 

واملواعيد �سين�سر الحقاً..۹

متى يصوم الطفل؟
¿ ال�سبيان والَفتيات اإذا بلغوا �سبعاً 
فاأكرث يوؤمرون بال�سيام ليعتادوه، وعلى 

اأول��ي��اء اأم��وره��م اأن ياأمروهم بذلك كما 

ياأمرونهم بال�سالة، ف��اإذا بلغوا احللم 

وجب عليهم ال�سوم.  

واإذا بلغوا يف اأثناء النهار اأجزاأهم ذلك 

اليوم، فلو فر�ص اأن ال�سبي اأكمل اخلام�سة 

ع�سرة عند الزوال وهو �سائم ذلك اليوم 

اأجزاأه ذلك، وكان اأول النهار نفاًل واآخره 

فري�سة اإذا مل يكن بلغ ذلك باإنبات ال�سعر 

اخل�سن حول الفرج وهو امل�سمى العانة، 

اأو باإنزال املني عن �سهوة.

اإذا كان ال�سبي �سغريًا مل يبلغ فاإنه ال 

يلزمه ال�سوم، ولكن اإذا كان ي�ستطيعه 

دون م�سقة فاإنه يوؤمر به، وكان ال�سحابة 

ر�سي اهلل عنهم ي�سّومون اأوالدهم حتى 

اإن ال�سغري منهم ليبكي فيعطونه اللعب 

يتلهى بها، ولكن اإذا ثبت اأن هذا ي�سره فاإنه 

مينع منه، واإذا كان اهلل �سبحانه وتعاىل 

منعنا عن اإعطاء ال�سغار اأموالهم خوفاً 

من االإف�ساد بها فاإن خوف اإ�سرار االأبدان 

من باب اأوىل اأن مينعهم منه ولكن املنع ال 

يكون عن طريق الق�سوة فاإنها ال تنبغي يف 

تربية االأوالد.۹

»الميثاق«- لحج/ وحيد الشاطري
¿ قالت االأخت تهاين كرد- رئي�سة احتاد 
ن�ساء اليمن مبديرية احلوطة- حمافظة 

حلج: اإن فرع االحتاد باملديرية نفذ منذ 

مطلع ال�سهر اجلاري العديد من االأن�سطة 

والفعاليات بهدف تفعيل دور امل��راأة 

يف املديرية من خالل اك�سابها املهارات 

وامل��ع��ارف التي ت�ساعدها على الرقي 

بحياتها  اخلا�سة والعامة م�ستقباًل.. 

منوهًة يف ت�سريح ل�»امليثاق« اأن هناك 

العديد من ال��دورات يف جم��االت خمتلفة 

منها احلا�سوب والتمري�ص، ت�ستفيد منها 

اأكرث من �سبع وع�سرين متدربة باالإ�سافة 

اإىل تقدمي خماطر توعوية خمتلفة تهتم 

ب�سئون املراأة بالتعاون مع مكتب جعار 

حمو االأمية وتعليم الكبار باملحافظة.. 

ولفتت االأخت كرد اإىل اأن هناك العديد من 

الدورات التي يعتزم االحتاد تنفيذها يف 

جم��االت اخلياطة والكوافري واال�سغال 

اليدوية والتطريز وفتح �سف حمو االأمية 

واإقامة اأم�سيات رم�سانية وم�سابقات 

ل��ي��ايل �سهر رم�سان  ثقافية وفكرية يف 

الكرمي..

ودع��ت االأخ��ت تهاين ك��رد الفتيات اإىل 

امل�ساركة الفاعلة الإجن���اح الفعاليات 

الرم�سانية.۹

 تنفذها نساء الحوطة

أنشطة وفعاليات 
رمضانية

دعاء 
الصائم

¿ عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
قالت: �ساألت ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم اإذا اأدركت ليلة 

القدر فماذا اأقول: قال: قويل 

»اللهم اإنك عفو حتب العفو 

فاعُف عنا«.۹


