
االثنين : 1 / 8 / 2011م 9
 الموافق :1 / رمضان / 1432هـ 

العدد: )1566(

حديث شريف
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: »إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء واغلقت 

أبواب جهنم وسلسلت الشياطني«.

رمضان 
ومعاناة الناس

> أكد المناضل عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام، األمين العام للمؤتمر، في 
االجتماع األخير الذي عقد األحد الماضي وضم 
اللجنة العامة والكتلة البرلمانية والحكومة.. 
فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية- أكد أن 
مخصصات المحافظات تصل بالكميات المعتادة 
إاّل أن ارباك تجار األزمات وتجار التهريب هم 
السبب األول واألخير وراء معاناة الناس.. 
وأضاف أن هناك عماًل سياسيًا تخريبيًا مقصودًا 
ومتعمدًا لخلق األزم��ات والمشاكل، وطالب 
األخوة اعضاء مجلس النواب في كل المحافظات 
والمشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية 
الوطنية التعاون الكامل مع السلطات المحلية 
بالمحافظات، وكشف المتالعبين بحاجيات 

الناس ومعاقبتهم وإحالتهم للنيابة..
وأشاد نائب رئيس الجمهورية باألسلوب الذي 
اتخذته محافظة حضرموت وتعاملها المنظم 
مع المزارعين وتموينهم بصورة شهرية للحاجة 
المطلوبة من الديزل والبنزين.. بل وأعرب 
عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية 
بمحافظة حضرموت وعلى رأسهم األستاذ/ 
خالد سعيد الديني محافظ المحافظة رئيس 

المجلس المحلي.
< هذه االشادة نعتز بها كثيرًا وتحسب للهيئة 
اإلدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت 
ورئيسها وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة..

واألم��ر اآلخر الذي اثلج صدري وأنا استمع 
للتوصيات والقرارات الختامية لدورة المجلس 
المحلي األخيرة هو احالة أولئك »الشرذمة« 
المتالعبين بالمشتقات النفطية إلى المحاسبة 
عبر النيابة العامة والقضاء وكذلك الموقف 
الثابت لمجلس محلي حضرموت من مسألة 
»البنزين الخالي من الرصاص«، ولكننا نقول 
أيضًا.. هموم الناس ومعاناتهم كبيرة تجاه 
األسعار للمواد الغذائية سيما ونحن على أبواب 

الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.
< ال نكتفي بظهور وزير الصناعة والتجارة 
وه��و يؤكد لنا أن ال��م��واد م��ت��واف��رة، نعلم 
ذلك ولكن أين الرقابة على االسعار للمواد 
األساسية؟.. ومن يطوف في األس��واق يجد 
الكثير من هذه المواد منتهية الصالحية.. ال 
نريد بنزين سوبر.. كما قال وزير الصناعة، نريد 
مدير عام وإدارة عامة »سوبر« في تعاملها مع 
الناس وفي تشديد رقابتها على المواد الغذائية 
األساسية، األس��واق مكتظة بالمواد التالفة 
وال نعلم عن أي من التجار قد تم استدعاؤه 
ومحاسبته.. ثم أين دور غرفة تجارة وصناعة 
حضرموت، وأين تجار حضرموت المعروفون 

بااللتزام وصحوة الضمير؟!
»S.M.S« رسائل

األول��ى: وصلت من مديرية حجر من أحد 
األصدقاء يشكر فيها األخ/ خالد سعيد الديني 
محافظ حضرموت الذي تبنى عالج 40 شخصًا 
من المصابين في حادث انقالب سيارة »تحت 
الجول«.. وبدورنا نعكسها إليه ومن اليشكر 

الناس ال يشكر اهلل.
الثانية: مناشدة من تعاونية صيادي قصيعر 
لألخ المحافظ ووزي��ر الخارجية للعمل على 
سرعة االفراج عن 3 صيادين من أبناء مدينة 
قصيعر محتجزين في دولة الهند بدون وجه 

حق!! فنرجو التفاعل االيجابي.

٭ مدير تحرير »المسيلة«

 صالح أحمد العجيلي ٭

هذا الشهر يختلف عن البقية فهو الوحيد 
القادر على تحويل الليل إلى نهار والنهار 
إلى ليل إاّل أن رمضان لهذا العام يحل 
بمتغيرات جديدة عليه وعلى حياة اليمنيين 
نتيجة أزمة سياسية باغتت الجميع ما بين 
ليلة وضحاها وعلى إثرها وجدوا أنفسهم 
منقسمين في الرأي وعلى أرض الواقع في 
الساحات.. بينما ظلت األىام تتزايد أرقامها 
وتتصاعد أحداثها على نحو خطير وخلقت 
عبر ما يقارب 150 يومًا أكثر من أزمة 
حقيقية انعكست وجوه أسواقها السوداء في 
توفير احتياجات السلع الغذائىة وفق اسعار 
غير معترف بها وكذلك طوابير ال تمزح، 

من تنتظر دورها بيأس شبه  حقيقي 
أجل شراء اسطوانة الغاز 
ووقود السيارات وغيرها 
من المشتقات النفطية 
حتى بتسعة أضعاف 

السعر السابق.
ظلت المحافظات 
اليمنية قبل حلول 
رمضان ترفع الفتة 
»قليل معدوم.. 
وكثير منقطع«.. 
ب���ال���ن���س���ب���ة 
لمتطلبات البقاء 
على قيد الحياة 
وإم��ك��ان��ي��ة 
ال��خ��روج الى 
الواقع حيث 
وص����ل����ت 
ح����رك����ة 
ال���ط���رق 
ال�����������ى 

م��س��ت��وي��ات��ه��ا 
الدنيا.. ناهيك عن انقطاع 

الكهرباء لقرابة 20 ساعة في اليوم.
ويقول األخ عبداهلل السراجي: لقد كنا 
ننظر إلى قدوم شهر رمضان وكأنه أزمة 
كبرى كون الفترة الماضية لم تكن تبشر 

بالخير اال أن الجهود التي بذلتها الحكومة 
تمكنت أخيرًا من إزاحة عدة هموم، وقد 
بدأت قناعات الناس تتغير باالتجاه الذي 
يشير الى أن األزمة أصبحت في 
يعزز   كما  نهايتها 
م���ن رغ��ب��ة 
االت����ف����اق 
واالج���م���اع 
على أنه حان 

الوقت إلنهائها.
ف���ي���م���ا ي���رى 

المواطن خالد 
ال��ح��ي��م��ي أن 
ع��ودة خدمات 
ال���ك���ه���رب���اء 

وال��م��ش��ت��ق��ات 
فير  تو و لنفطية  ا

ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة 
ب��أس��ع��اره��ا المناسبة 

قد قطعت الطريق امام 
سماسرة األزم��ات والذين 
يسعون إليصال البالد الى 
حافة الهاوية من أجل نيل 

مكاسب مادية وسياسية.
 ووص����ف خ��ال��د االي���ام 
ال��م��اض��ي��ة ب��أن��ه��ا أش��ب��ه 

بمحاولة البعض نزع الظفر عن جلد 20 
مليون نسمة.

إذًا منذ يومنا هذا لشهر رمضان المبارك 
انخفضت مشاهدات عدة مظاهر سلبية 

ل��ي��س��ت م��أل��وف��ة 
ال  و ليمنيين  ا على 
يمكنها أن تكون كذلك 
ول���م ي��ب��قَ س���وى أن 
تفرض االجواء الروحانية 
ل��ه��ذا ال��ش��ه��ر وج��وده��ا 
الكامل على استتباب األمن 
واالستقرار وسيادة الطمأنينة 

وراحة البال.
كانت الحكومة ق��د أق��رت 
استيراد 200 أل��ف طن من 
وق��ود السيارات و266 ألف 
طن من مادة الديزل شهريًا 
بما يفوق االحتياجات العادية 
ويلبي نتائج االستفادة من 
التجربة السابقة وح��االت 
الخوف من االي��ام القادمة 
لتخزين كميات اضافية يعتقد أنها ستقف 
حجر عثرة أم��ام إزال��ة أزم��ة المشتقات 

النفطية.
من الغريب أن يصل االستهالك لكافة 
األشياء الى الضعف مقارنة باألشهر غير 
الرمضانية رغم اننا نمسك عن تناول 
الطعام والشراب لحوالى 12 ساعة تبدأ 
بأذان الفجر وينتهي حصارها بأذان المغرب.
في  يتفننون  ليمنيين  ا أن  جليًا  يبدو 
االنتقام من صيام نهار رمضان بليل 
االفطار حيث ال يتبين لهم بعدها أي خيط 
وتتقطع كل الخيوط الفاصلة بينهم وبين 

أي شيء.
في مساء رمضان ينتشر اإلزعاج ودوي 
المفرقعات النارية في األحياء السكنية 
الغش  ليب  أسا مخيفة  لدرجة  وتتنوع 

واصطياد الزبون في االسواق.
وتتسمر العيون أمام شاشات الفضائيات 
وتتحرك االصابع باستمرار مالمسة أزرار 

الريموت كنترول.
 وف��ي األخير تنشغل أم��ة محمد صلى 
اهلل عليه وسلم لمدة 30 يومًا بمسلسل 

)مهند(.

ال قلق..
احتياجات المواطنين متوافرة في رمضان

بذل الجهود 
إللغاء دعوات 
»قليل معدوم..
كثير منقطع«

الصيام يعالج 
األمراض

> استخدم الصيام بشكل عام في الطب لتخفيض 
الوزن وعالج ارتفاع الكوليسترول وعالج أمراض 

الجهاز الهضمي، فالتأثير الفزيولوجي للصيام 
هو عبارة عن انخفاض في معدل السكر، والضغط 
والكوليسترول في الدم. فأثناء فترة الصيام التي 
تتراوح ما بين 12 - 15 ساعة يوميا لمدة ثالثين يوما، 

ما يجعله نوعا فريدا من الصيام المتقطع الذي يستمد 
فيه الجسم الطاقة اثناء النهار وحتى يفطر عند المغرب من 
سكر الغلوكوز الممتد من وجبة السحور. ولكن هذا يكفي 
فقط لعدة ساعات يقوم بعدها الجسم مضطرا لالعتماد 

على المواد الغليكوجينية من الكبد كمصدر 
للطاقة، ومن ثم حرق الدهون المخزونة 
في أنسجة الجسم، والمرحلة االخيرة التي 
تلي ذلك هي تكسر البروتينات والتي 
ال تحدث اثناء الصيام المتقطع، بل في 

حاالت الحرمان والجوع.
< يجب التفرقة بين الصيام المتقطع 
في رمضان، وسوء التغذية او الحرمان 
والنقص الشديد في السعرات الحرارية، 
فصوم رمضان ليس فيه سوء تغذية او 

حرمان تام، ولكن فيه انخفاضا في معدل 
السعرات الحرارية المتناولة مقارنة 

بالنسبة المطلوبة يوميا.
وما يحدث انه عند حرق الدهون يتم 
تخليص الجسم من السموم المتراكمة، 
ومن بين هذه المواد المتراكمة الدهون 
الملتصقة بجدران االوعية الدموية، 

فيؤدي ذلك الى اذابتها وبالتالي تحسين 
وظائف االوع��ي��ة الدموية وزي���ادة تدفق 

األوكسجين الى األنسجة، وبالتالي الوقاية من 
أمراض الشرايين.

آداب الصيام
األدب عنوان فالح المرء ، ومناط سعادته في الدنيا واآلخرة، 
وأكمل األدب وأعظمه هو األدب مع اهلل جل وعال بتعظيم أمره 
ونهيه والقيام بحقه، ولذا فإن لكل عبادة أدب،  فالصالة لها 
أدب، والحج له أدب، والصوم كذلك له آداب عظيمة ال يتم إال 

بها، وال يكمل إال بأدائها.
وآداب الصيام منها ما هو واجب يلزم العبد أن يحافظ عليها 
ويلتزم بها، ومنها ما هو مستحب يزداد العبد بفعله أجرا وثوابًا.
فمن اآلداب الواجبة: أن يقوم الصائم بما أوجب اهلل عليه من 
العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصالة المفروضة، التي 
هي أحد أركان اإلسالم بعد الشهادتين، فيجب على الصائم 
المحافظة عليها، والقيام بأركانها وشروطها، وأدائها مع جماعة 

المسلمين، وكل ذلك من التقوى التي شُرع الصيامُ من أجلها.
ومن اآلداب الواجبة: أن يجتنب الصائم جميع ما حرم اهلل عليه 
من األقوال واألفعال، فيحفظ لسانه عن الكذب والغيبة 
والنميمة والسب والشتم وفحش القول، ويحفظ 
بصره عن النظر إلى المحرمات، ويحفظ أذنه عن 
االستماع للحرام، ويحفظ بطنه عن كل مكسب 

خبيث محرم.
وليس من العقل والحكمة أن يتقرب العبد إلى 
ربه بترك المباح كالطعام والشراب، وال يتقرب 
إليه بترك ما حُرِّم عليه في كل حال، ولهذا يقول - صلى اهلل 
عليه وسلم- كما في الصحيح : )من لم يدع قول الزور والعمل 

به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه(.
وُأمِر الصائم بحفظ لسانه عن اللغو وفحش القول 
والجهل على الناس حتى وإن تعرض لألذى من غيره، 
يقول - صلى اهلل عليه وسلم- : )الصيام جنة وإذا كان 
يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد 
أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ...( رواه البخاري ومسلم .
فحقيقة الصيام إذًا ليست مجرد اإلم��س��اك عن 
المفطرات الحسية فقط، فإن ذلك أهون ما في األمر، 
كما قال بعضهم : » أهون الصيام ترك الشراب والطعام«، 
وقال عليه الصالة والسالم: )رب صائم حظه من صيامه 
الجوع والعطش( رواه اإلمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح، 
بل ال بد مع ذلك من حفظ الجوارح واستعمالها فيما يرضي اهلل :

إذا ل���م ي��ك��ن ف���ي ال��س��م��ع م��ن��ي ت���ص���اوٌن 
وف���ي ب��ص��ري غ���ضٌّ وف���ي م��ن��ط��ق��ي صَ��م��تُ

ف��ح��ظ��ي إذًا م���ن ص���وم���يَ ال���ج���وع وال��ظ��م��ا
ف����إن ق��ل��تُ إن����ي ص��م��ت ي��وم��ي ف��م��ا صُ��م��ت 
يقول جابر رضي اهلل عنه مبينًا حقيقة الصيام : »إذا صمت 
فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم , ودع أذى 
الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك , وال تجعل يوم 

صومك ويوم فطرك سواء«. 
وأما اآلداب المستحبة فمنها : السحور وهو األكل آخر الليل ، 
وسمي بذلك ألنه يقع في وقت السَّحَر، وقد أمر به - صلى اهلل 
عليه وسلم- فقال : )تسحروا فإن في السحور بركة(.. متفق 
عليه، وهو الفاصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، والسنة 

تأخيره، ويتحقق السحور ولو بشربة ماء.
ومن اآلداب المستحبة: تعجيل الفطر، قال - صلى اهلل عليه 

وسلم- : ) ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (.. متفق عليه.
وينبغي للصائم أن يحرص على الدعاء عند فطره فإن للصائم 
عند فطره دعوة ال ترد، ويسن له أن يقول )ذهب الظمأ وابتلت 

العروق وثبت األجر إن شاء اهلل( رواه أبو داود .
ومن آداب الصيام المستحبة : كثرة قراءة القرآن والذكر والدعاء 

والصدقة، واالستكثار من أنواع الخير والعمل الصالح.
هذه بعض آداب الصيام، فلتحرص -أخي الصائم- على التأدب 
بها، وأن تحفظ صومك من كل ما يجرحه أو ينقص أجره ، نسأل 
اهلل أن يرزقنا حسن األدب معه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، 

إنه جواد كريم.

رمضان كريم.. ورب العالمين أكرم..  
لجالء  الصيام  يأتي شهر  كعادته 
الهموم وتطهير النفس من أخطائها وخطاياها، 
كما تشكل أيامه بالنسبة للكثيرين فترة جردة 
حساب ال مفر منها لمراجعة خطواتهم التي 
اتخذوها في سبيل لقمة العيش وخوض صراعات 
ومطاحنات الحياة أو تحقيق طموحات وتطلعات 
قد تكون مشروعة وغير مشروعة وكذلك ينطبق 

الحال على أساليب الوصول إليها.

 نجيب شجاع الدين


