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جامعة ذمار على بحثها العلمي الذي كرس حول تطور
الجيش اليمني..

< األستاذة غادة الشظمي مسؤولة القطاع النسوي
للمؤتمر الشعبي العام بالدائرة ( )196محافظة ذمار
حصلت الثالثاء على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من

إشراف:

هناء الوجيه

13
أجواء رمضانية ..نكهة خاصة

سجينات
بحاجة الى رحمة

فرحة األسرة برمضان رغم المنغصات
ش��هر رمضان مليء بالحكم والمواعظ والخير ..كم��ا أنه مليء بالعادات
والتقالي��د الت��ي تختل��ف وتتميز عن بقية األش��هر ..فاالنس��ان في هذا
الشهر يدرك أهمية التوبة والغفران والعمل والتقرب من الله  ،ومع هذا
االدراك فالجميع يحرص أن يقضي أيام وليالي الش��هر الفضيل حس��ب طريقته..
والم��رأة في هذا الش��هر المب��ارك لها عاداتها وتقاليدها وكم��ا انها من احرص
الناس على نيل الثوب وترتيب امور اسرتها في كافة الجوانب.
من خالل هذا االستطالع الصحفي الذي أجرته «الميثاق» ،سنتعرف على كيفية
قضاء المرأة اليمنية واسرتها أوقاتهم الرمضانية:

هناء الوجيه

المرأة محفزة ألفراد األسرة
على طاعـــــــة الله
تقول سكينة غالب ربة بيت :ما أن يهل الشهر المبارك
حتى ترى البسمة ترتسم على شفاه األطفال فيتنافسون
من يصوم أكثر ألنه حسب رأيهم سيعد األكبر واألقوى
 ،ويستعد أف��راد االس��رة الستقباله من خ�لال توفير
ما يتطلبة استقبال ه��ذا الزائر والضيف الكريم من
متطلبات واحتياجات والمرأة في رمضان تتفنن في كل
شيء ،في استعدادها بإضفاء الفرحة والبهجة في كافة
االمور ،فاالمهات تساند ابناءها وتعلمهم كيف يمكنهم
الصيام وأداء هذه الطاعة ،واالباء يأخذون ابناءهم الى
المساجد ويتدراسون معهم القران ويقضون معهم
الساعات الرمضانية المميزة.
تميز في العادات
وباالضافة الى كل ذلك يكون هناك ً
والتقاليد والمأكوالت التى تضيف إج�لاال لهذا الشهر
الكريم.

نعمة عظيمة
أما وفاء المأخذي ربة بيت :برغم من ان شهر رمضان
يتطلب المزيد من الجهد فهي تظل في حالة عمل
وحركة مستمرة ومع ذلك تشعر بالسعادة وهي تحفز
على أداء الطاعات والتعبد في هذا الشهر فالمرأة تجدها
من احرص الناس على افراد اسرتها وتود ان ال يفوتهم
شيء من بركته وخيره ،حتى االطفال وصيامهم يمثل

الموائد الرمضانية عنوان
للتكافل وسمة مميزة

السعادة والمتعة في قلوب االباء واالمهات حين يقوم
االباء بتعويد أبناءهم على الصيام بداية نصف النهار ومن
ثم يتناولون وجبة الغداء ويعاودون الصيام الى المغرب
مثل الكبار..
حقيقة شهر رمضان من نعم الله العظيمة على االمة
االسالمية.

وقالت إيمان معوضة طالبة جامعية شهر رمضان
ُيحظى بمميزات عدة حيث ُيدخل البهجة لقلوب الصغار
قبل الكبار ،وفيه روحانية وهدوء والناس فيه يتسابقون
على فعل الخيرات ،كما أن��ه يتميز بمأكوالت خاصة
(السنبوسة ،والباجية،والشفوت ..الخ).
وكذا حلويات ومشروبات متعارف عليها ،وبالنسبة
إلستقباله  ،فنحن نستقبله استقبال الضيف الغالي
باعتباره من الشهور التى تسعد القلوب.

أما أم يوسف الحاج فتقول :الموائد الرمضانية هي من
العادات والتقاليد الرائعة التى تدل على التكافل والتراحم
وتزخر بصنوف األطعمة واألشربة التي تعود عليها
اليمنيون حيث يجسدون أعلى درجات الطيبة والكرم
في المساجد والبيوت.
و تكاد الموائد الرمضانية اليمنية ال تخلو من بعض
االصناف المميزة في عموم اليمن (الشفوت ،والشربة)
الشفوت مصنوعة من اللحوح واللبن والثانية مصنوعة
من القمح المجروش بعد خلطه بالحليب أو بمرق اللحم
حسب األذواق ،وهناك أيضًا الكبسة والسلتة والعصيدة
والسوسي وهي أفضل الوجبات لدى اليمنيين.
وطبعا شهر رم��ض��ان ال يقتصر تميزه بمأكوالته
فحسب لكن االهم من ذلك هي ال��روح المصاحبة لتلك
الموائد التى تسير في طريق السعي لرضا الله والحصول
على الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

سعادة القلوب

المائدة الرمضانية

وقالت هناء الشرفي مواظفة " :أنا أرتب لرمضان ترتيبًا
مختلفًا؛ كونه الشهر الوحيد الذي يجعلنا نشعر باالخرين
من حولنا ومن هم المحتاجون والفقراء وهو ايضا شهر
يأتي بخير كثير  ،ولذلك نستقبله بكل ما هو جميل ،
وبتوفير احتياجات المنزل الرمضانية ،واعدد الطعام
الفراد وترتيب الوقت بحيث يكون للعبادة باالضافة الى
االمور الحياتية االخرى..
وأضافت :لي عادة مع بعض جاراتي احبها جدا فمنذ
ثالث سنوات اقترحت احدى الجارات ان نقوم بشكل
يومي باعداد فطور للصائمين نأخذه لمن نعرف من
المحتاحين كما نرسل فطورًا الى الجامع القريب من منزلنا
منذ ان بدأنا في تنفيذ العمل وقلوبنا عامرة بالسعادة الن

اي عمل انساني يخلق السعادة في القلوب وهذا ما لمسته
من واقع تجربة.

فرحة رمضان
و نختتم الحديث مع وفاء المداني موظفة والتي قالت:
نستعد له بالتجهيزات العديدة التي توحي باستقبال
ضيف قدره عزيز ويتطلب توفير أشياء عدة ،وقلوب
تكون را ض��ي��ة نقية صافية مهيأة للعبادة والصالة
والتقرب من الله..
وهناك اهتمام بالعادات والتقاليد ًالرائعة والتى تبني
قيمًا واسسًا لدي االفراد واالسر فمثال اطفالي يتعلمون
في رمضان اكثر مما يتعلمونه في الشهور العادية..
فهم يستفيدون في شهر من رمضان أشياء كثيرة من
الثقافة الدينية والعبادات وهذه ميزة اخرى لرمضان اذا
احسن الناس استغالل هذا الشهر في تعويد اطفالهم
على العبادة وق���راءة ال��ق��رآن ..في نهار رمضان اكون
مشغولة في إع��داد ان��واع الطعام من افطار وم��ن ثم
تجهيز العشاء..
ً
فنحن أوال نفطر وقت اذان المغرب ،وبعد ذلك في
حوالي الساعة العاشرة ً
مساء يكون العشاء ،اسمح البنائي
ان يخرجوا للعب في الحارة مع اقرانهم وطبعا في ايام
رمضان نحرص جميعًا على زيارة االهل واالقارب.

ســــؤال و إجـــــابة

رمضان ..شهر
للجمال الطبيعي
> خ��ب��ي��رات التجميل يعتبرن شهر
رم��ض��ان فرصة لتكتشف ال��م��رأة أهمية
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى جمالها دون ان تعرض
بشرتها للمواد الكيماوية في المكياج الذي
تستخدمه الكثير من الفتيات ..باالعتماد
على بدائل طبيعية..
ويمكن استغالل هذا الشهر في التقليل
من وضع المكياج والتخلص من هذه العادة
التي تعكس آثارًا سلبية على البشرة على
المدى الطويل..
وجه
وم��ن ه��ذه البدائل للحصول على ٍ
صاف بدون مكياج ان تقوم الفتاة بتنظيف
ٍ
الوجه باللبن ،ثم تضع على الوجه بيضة
في حالة البشرة الدهنية ،وصفار بيضة
إذا كانت جافة وتتركه إل��ى أن يجف ثم
داف ..ثم تخلط ملعقة زبادي
تغسله بماء ٍ
مع ملعقة خيار مبشور وملعقة صغيرة
عسل ويتم وضعها على الوجه لمدة 7
دقائق وعند جفاف القناع
ي��ت��م ن��زع��ه م��ن ال��وج��ه
داف..
ويغسل بماء ٍ
وعند القيام بهذه
الخطوات يوميًا
س����وف تحصل
ع�����ل�����ى ب����ش����رة
ن���ظ���رة ن��اع��م��ة
بدون مكياج.

ناشد العديد من السجينات القابعات في السجون
النائب العام ورج��ال الخير الى النظر الى أحوالهن
واعانتهن على الخروج من محنتهن وخاصة منهن
المسجونات في قضايا حقوق لآلخرين من خالل
ّ
يتمكن من ال��ع��ودة الى
س��داد ه��ذه الحقوق حتى
المجتمع كأمهات صالحات.
وقالت السجينات في مناشدتهن :إننا نطالب النائب
العام والميسورين والخيرين في هذا الوطن أن يمدوا
لنا يد العون أسوة باخواننا من الرجال المعسرين
الذين تم دفع ما عليهم من ديون واطالقهم في
هذا الشهر الكريم.
إن ه���ؤالء السجينات بحاجة ال��ى ق��ل��وب رحيمة
تنتشلهن من أوضاعهن المأساوية خلف قضبان
السجون.
ونثق ب��أن رج��ال الخير ف��ي ه��ذا ال��وط��ن ل��ن يألوا
اإلنساني خاصة وأن معظم
جهدًا في هذا الجانب ً ُ
ّ
تلك السجينات يعلن أطفاال قصر بحاجة الى رعاية
أمهاتهم.

زينة المرأة
في رمضان
< ه����ل ي���ج���وز ل���ل���م���رأة أن
تستخدم ال��روائ��ح والعطور
ووض����ع ال��م��ك��ي��اج ف���ي شهر
رمضان؟
 ال بأس أن يمس الصائم شيئًا منالطيب خاصة ما يحتاج اليه أو تعود
عليه من وضع شيء من الروائح الطيبة
في يديه أو مالبسه وكذلك تطييب المنزل
بالبخور أو المعطرات ..فهذا ال شيء فيه،
ويجوز للمرأة أيضًا في نهار رمضان الزينة
الخفيفة المعتدلة إذا كان في حدود
التكحيل أو األده����ان ببعض
ا ل���د ه���ون الطيبة
كالخضاب
ف��������ي
ا ليد

واألص��اب��ع أو ما يقوم مقام الخضاب مما الكبير؟

هو مستعمل في أن��واع الزينة الحديثة
بشرط أال تتبرج بهذه الزينة وال تكون
فاتنة للناس وأال تخرج من حد االحتشام
والعفاف والستر الذي هو األصل في شأن
المرأة المسلمة..
ً
وه��ذه األم���ور ليست أك�لا وال شربًا وال
تبطل الصوم!..

استعمال حبوب
منع الحيض في
رمضان

 متى عجز الكبير ع��ن ال��ص��ي��ام عنهوانتقل ال��ى االطعام وعليه يحمل قوله
تعالى:
«وع��ل��ى ال��ذي��ن يطيقونه فدية طعام
مسكين» ،فإن بلغ سنًا ال عقل وال معرفة
لديه فيها سقط عنه على الصحيح الى غير
بدل إللحاقه بمن رفع عنه الظلم ،فهو أولى
بالسقوط عن الصغير.

حكم الحامل
في الصيام

< هل يجوز استعمال دواء لمنع الحيض < المرأة الحامل إذا خافت على
في رمضان؟
نفسها أو خافت على وليدها فهل
 -يجوز أن تستعمل المرأة أدوي��ة في لكل حال حكم في الصيام؟

رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة
من األطباء أن ذلك ال يضرها وال يؤثر على
جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلك.
وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا
جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء
األيام التي أخرتها ورضي لها بذلك دينًا.

< متى يسقط صيام رمضان عن

 المرأة الحامل يجب عليها أن تصوم إذاكانت نشيطة ال يلحقها في الصوم مشقة
وال تأثير على جنينها ،والحالة الثانية أن
تكون غير متحملة للصيام لثقل الحمل
عليها أو لضعف في جسمها،
وإذا ك��ان الضرر على جنينها في هذه
الحالة يجب عليها اإلفطار.

