كل عام وأنت بخير
هنيئا لكل من بلغه اهلل شهر رمضان وأسأل اهلل تعالى أن يتمه علينا بالمغفرة.

أختي....تكثر أعباء النساء في رمضان وذلك نابع من بعض األمور التي اعتاد الناس عليها في

شهر رمضان وللعلماء آراء مختلفة في ذلك ,وهدفنا هنا ليس مناقشة هذه األمور ولكن ما أسعى
اليه كمرأة مسلمة هو كيف أستفيد من كل دقيقة من وقتي في طاعة اهلل .واليك بعض الوسائل
( من المصدر)


إستحضار النية وكثرة الذكر أثناء عمل البيت

الم ررأة فررى رمضرران يررذه

الكثيررر مررن وقتهررا خرربل هررذا الشررهر المبررارك فررى مطبخهررا خا ررة فررى

الس رراعال المبارك ررة مث ررل س رراعال الغ رررو وأوق ررال اةس ررتكابة وك ررذلك س رراعال السر ر ر ف ررى وق ررل
الس ور ولكن تى ال تعتبر هذه الساعال الطويلة ضياعًا فعليها أن تنتبه لهذه األمور :
التعر ر

أ -إست ض ررار الني ررة واةخ رربد ف ررى إع ررداد الفطر رور والسر ر ور سوا تس ررا
إعرردادها فعررن أنررس رضررى اهلل عنرره قررال كنررا مررع النبررى ررلى اهلل عليرره وآلرره وسررلل فررى السررفر
فمنررا ال ررائل ومنررا المفطررر قررال فن لنررا يوم راً من لنررا ررا اًر وأكثرنررا ربً

ررا

واةرهر راق ف ررى

الكسرراء ومنررا مررن

يتقى الشمس بيده قال فسقط ال وال وقال المفطررون فضرربوا األبنيرة وسرقوا الركرا

فقرال النبرى

لى اهلل عليه وآله وسلل " ذهب املفطرون اليوم باألجر "  .رواه البخارى

 اسررتغبل هررذه السرراعال فررى الغنيمررة البرراردة وهررى كث ررة الررذكر والتسرربي واةسررتغفار والرردعاءال من أن يضيع عليها وقتها فى رمضان بدون فائدة فإنهرا تكمرع برين ال سرنيين إست ضرار
فبد ً
النية وكثرة الذكر والدعاء وهى تعمل وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء .

ل -اةسررتمال للق ررآن والم اض ررال عبررر كهررا التسرركيل الخرراد بررالمطب  ,ألن الم ررأة تقضررى
كثير اًر مررن وقتهررا فررى المطررب فلعلهررا أن تسررتغل هررذا الوقررل فررى مثررل هررذه األمررور تررارة بإسررتمال
ش رريط وتررارة بالتسرربي والتهليررل والت ميررد وأيض راً باة تسررا

إطعامها وعملها وتعبها لها والوالدها و وكها .


سواست ضررار النيررة الخال ررة فررى

شراء مالبس وحاجيات العيد فى بداية رمضان

وفى ذلك مكاس

منها :

إسررتغبل أيررال وليررالى رمضرران وخا ررة العشررر األواخررر فمررا الررذك ي ررد
النساء وكذلك أوليراء أمرورهن فرى الرذها

يضرريع وقررل كثيررر مررن

للمعرارض أو األسرواق وهكرذا تضريع االوقرال الثمينرة فرى

أمور يمكن قضائها واةنتهاء منها قبل دخرول الشرهر أو فرى أولره ير

تكرون األسرواق شربه فار رة

واألسعار رخي ة فلماذا ننت ر إلى وقل ال ال و بء ألسعار !
أمر أخر وهو تفريغ ال وج وعدل إشغاله فى أع ل األيال وهى العشررة األواخرر لمراذا أفرتن ولردك أو
وكى أو يره بمخالطة النساء المتبركال فى مثل هذه األيال الفاضلة !


وضع جدول غذائى منتظم

إذا ن رنا إلى المأكوالل الكثيررة والمشرروبال وتنرول أ رنافها علرى سرفرة اةفطرار فإنرك تضرطر إلرى
أن تقررول لمرراذا يررا أيتهررا الم ررأة المسررلمة ال تكعلررى لررك كرردوالً ررذائياً منت م راً لتقسرريل هررذه األ ررناف

علرى أيرال األسربول فهرل يشرترط أن نررك كميرع الطعررال فرى كرل يرول ال يشرترط هرذا  .وهرل يشررترط

أن نرررك كميررع أن روال الع رائر فررى كررل يررول أيض رًا ال يشررترط وال شررك أننررا بهررذا التن رريل نكس ر

أمو اًر كثيرة منها :

أوالً  :عدل اةسراف فى الطعال والش ار وقد نهينا عن ذلك

ثانياً  :قلة الم اريف المالية وترشيد اةستهبك

ثالث راً  :التكديررد فررى أ ررناف المررأكوالل والمشررروبال سوابعرراد الررروتين والملررل بوكررود هررذه األ ررناف

يوميًا .

رابعًا  :ف وقل المرأة وطل
وقد قال رسول اهلل

ار تها سواستغبله بما ينفع خا ة فى هذا الشهر المبارك

لى اهلل عليه وآله وسرلل " كلكم راع وكلكمم سئملوع مع ر ي.م .ث ث امم ماع أ واملمر

را ية فى بيت زوجها وهى سئلولة ع ر ي.ها " رواه البخارى.


إستغالل وقت الحيض والنفاس فى الذكر وأعمال البر

ال ربة فررى أول وقتهرا مررن أع رل الوسررائل ةسرتغبل رمضرران والمب ر خا ررة عنرد المررأة تررأخير
ال بة عن وقتها وذلك لعدل إرتباطها بالكماعة والتكاسل عنها ثل نقرها كنقر الغر ار وذلرك ب كرة
إمررا العمررل فررى المطررب أو التع ر

فررى الد ارسررة أو التع ر

مررن ال ررول أو يرهررا مررن األعررذار فعلررى

المرأة أن ت رد على الم اف ة على الفرائض الخمس فرى وقتهرا بخشرول وخا رة فرى هرذا الشرهر
المبرارك والررذك كمرا ذكرررل تتضرراعف فيره ال سررنال وتتنرول فيرره العبررادال وأيضراً فرربعض النسرراء إذا

اضررل أو نفسررل تركررل االعمررال ال ررال ة وأ ررابها الفتررور ممررا يكعلهررا ت رررل نفسررها مررن فضررائل

ه ررذا الش ررهر وخي ارت رره فنق ررول له ررذه األخ ررل سوان ترك ررل ال رربة وال رريال فهن رراك وهلل ال م ررد عب ررادال
أخرررك مثررل الرردعاء والتسرربي واةسررتغفار وال رردقة والقيررال علررى ال ررائمين وتفطيرررهل و يرهررا مررن
األعمال ال ال ة الكثيرة ثل أبشرك أنره يكتر

قوية .

لرك مرن األكرر مثرل مرا كنرل تعملرين وأنرل

ر ي ة

كيررف ذلررك ل رردي

رسررول

ررلى اهلل عليرره وآلرره وسررلل اهلل عليرره وآلرره وسررلل الررذك قررال فيرره " إذا

سرض العبد و سافر ك.ب اهلل ل .تعاىل سع األجر سثل سا كان يعمل صحيحاً سقيماً أ ث رواه البخارى

إذن فلتبش رررك ,المهرررل إست ضرررار الني ررة ال رررال ة والخال ر ررة وال ررررد عل ررى كثيرررر مرررن الخي ر ررال
والعبادال التى تستطيعنها.

من كتاب
أربعون وسيلة
إلستغالل شهر رمضان

لفضيلة الشيخ الدكتور  /إبراهيم بن عبدهللا الدويش
ولك أختي المسلمة هذه النصائح الذهبية أوصي نفس ي بها قبل أن أنصحك بها ومن تتبعها
ستجد ان شاء هللا حالوة االيمان.
 تدبري القرآن وال تفكري فقط بعدد الصفحات.
 لوالديك حق عليك وليس فقط على أخوتك الذكور فالرجل والمرأة مكلفين ببر الوالدين
وأعلمي أن هللا ال يخفى عليه شيئ في األرض وال في السماء
 عليك بصلة رحمك ,فال تنتظري أن يزورك األخ واألب ...بل بادري ايضا لصلتهم ما
استطعت
 ابتعدي عن الغيبة
 اياك والنميمة
 أحسني الظن باهلل
 ال تصدقي كل ما يصل اليك من كالم فهناك دائما من يريد االفساد بين الناس وربما تحقدي
على انسان هو بريء مما قيل عنه
 ال تجعلي في صدرك غال ألحد فأن ذلك سوف يضرك أنت
 اياك والحسد وعليك بالرضى بما قسم هللا لك وتمني الخير لآلخرين وتذكري الحكمة التي
تقول" هلل در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله"
 كلنا نخطيء ,استغفري لكل من له حق عليك
 ال تشغلي نفسك بأمور ال فائدة منها وربما كانت مفتا الشر واالمم كبعض برام التلفاز
والمسلسالت وجلسات التسلية باخبار الناس
 من راقب الناس مات هما ,ابداي باصال نفسك وبيتك وقدمي صورة مشرقة عن المرأة
المسلمة فأنت بمظهرك وهويتك تحملين رسالة االسالم ومسؤولة عن ذلك

هدانا واياكم هللا
ارسلي هذه النشرة الى أكبر عدد ممن تعرفين ان اردت ذلك وجزاك هللا خيرا

