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واحات رمضانية للمرأة فقط

بسم هللا الرمحن الرحيم

مقدمة
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،الرضبن الرحيم ،مالك يوـ الدين ،والصالة
والسالـ على رسولو األمُت ،وآلو وصحبو أصبعُت..
وبعد:
فعلى اؼبرأة اؼبسلمة تقع اؼبسؤولية العظمى ،فهي تريب األبناء
وتعُت الزوج ،وترعى شؤوف بيتها ،ويف اغبديث« :واملرأة راعية يف
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».
وإلدياننا خبطورة ىذه اؼبسؤولية صبعنا للمرأة اؼبسلمة ىذه اؼبادة
اليت تضمنت كثَتا من الواحات الرمضانية اليت هتم اؼبرأة يف شؤوف
الصياـ ورعاية الزوج ،واألبناء ،والقياـ بالرضاعة ،وإعداد الطعاـ،
وترتيب اؼبنزؿ ،وصلة الرحم إضافة إىل الصياـ والقياـ والذكر.
سائلُت هللا تعاىل أف يصلح شأف األسرة اؼبسلمة حىت تكوف لبنة
قوية يف بناء األمة ،وهللا من وراء القصد ،وىو اؽبادي إىل سواء
السبيل.
الناشر
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أفكار رمضانية للنساء
يف املؤسسات الدعوية ودور التحفيظ
شعار االبتداء ..زماف عبادة
ىذا الشعار جيب أف يكوف يف ذىن كل من تتوىل أمر نشاط
النساء ،فيجب قبل إعداد أي برنامج ،التأكد من أف الفكرة ال ربمل
إخالالً بروحانية الشهر ..مع استشعار عظم اؼبسؤولية ،وذلك ال
يكوف إال بتحويل ىم الدعوة إىل مهة وعطاء.
قبل رمضاف
*اإلكثار من الدعاء بصالح النية والعمل ،واستشعار العبء
واؼبسؤولية ،والقراءة يف كتب اؽبمة ،واآلداب.
*القراءة يف كتيبات األفكار الدعوية واؼبواقع اؼبختصة بذلك على
الشبكة وظباع األشرطة يف ذات التخصص ،ومن ذلك موقع صيد
الفوائد ،واؼبنتديات اإلسالمية يف قسم األنشطة ،ومن األشرطة شريط
أربعُت وسيلة الستغالؿ شهر رمضاف للدكتور إبراىيم الدويش.
*التخطيط الشامل للربامج وكتابتها بشكل منظم ،ويفضل
جدولتها.
*إطالع مشرؼ الدار على الربامج ألخذ موافقتو عليها ،مع
االتفاؽ على اؼبيزانية اؼبقًتحة.
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*يفضل شراء العدد اؼبتوقع من ىدايا اغبفل اػبتامي ،وجوائز
اؼبسابقات اليومية ،حىت ال تضطرين للذىاب إىل السوؽ يف رمضاف.
*تسمية اللجنة واختيار العضوات وإعالمهن باؼبهمات قبل وقت
كاؼ ال يقل عن أسبوعُت.
*ربديد اؼبواعيد مع الداعيات مبكرا حىت ال تربك جداوؽبن،
واختيار اؼبواضيع سلفاً.
*اإلعالف عن األنشطة بعدة طرؽ وبوسائل جذابة ،كاللوحات
اغبائطية ،وتوزيع منشورات على البيوت القريبة من الدار أو اؼبؤسسة،
وديكن استخداـ رسائل اعبواؿ ،ومنتديات اإلنًتنت ،وىكذا.
مدة الربنامج
الربامج تستمر مدة  91يوماً ،ويكوف اػبتاـ يف اليوـ التاسع عشر
حبفل ختامي مصغر ،ويفضل استضافة إحدى الدعايات فيو ..حىت
نًتؾ العشر األواخر للتالوة والقياـ.
اليوـ األوؿ..
يبدأ حبفل تعارؼ بسيط تشرح فيو الربامج ،ويفضل استضافة
داعية لشحذ اؽبمم ،مع توزيع اؽبدية الرمضانية ،وىي عبارة عن
ؾبموعة نافعة من كتب وأشرطة ومنشورات زبتص باألحكاـ
الرمضانية.
أفكار يومية
*توزيع مطويات متنوعة األفكار ..كفضل التالوة ،وفضل
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الصدقة ،وأخطاء رمضانية شائعة ،وفضل العمرة ..وكبوىا.
*توزيع شريط كل أسبوع ،مع وضع مسابقة سريعة عليو كسؤاؿ
واحد فقط لكل شريط زبتار فيو فائزة واحدة بعملية السحب.
*توزيع حقيبة دعوية ،ربوي عدة كتيبات صغَتة شاملة ،وديكن
وضع مسابقة بسؤالُت على كل كتيب ،واالختيار بعملية السحب.
*تقسيم حلقات اغبفظ ،حبلقة للرباعم ،وحلقة لألمهات ،وحلقة
اؼبستويات اؼبختلفة ،يتم فيها ربديد السور أو األجزاء منذ البداية،
ويشارؾ اعبميع يف حفظها ديكن توزيع شريط اؼبصحف اؼبعلم اػباص
باعبزء اؼبقرر حفظو لكل حلقة ،وىذا خاص بطالبات اغبلقات.
*حلقات اؼبراجعة ،وىي للخاسبة اليت تريد اؼبراجعة ،أو ؼبن ال
ترغب يف اغبفظ وتريد مراجعة ما سبق ؽبا حفظو.
*سلم اؼبتفوقات ،وىذه ذبربة أثبتت قباحها الساحق ،وأدت إىل
تنافس صبيل بُت النساء دبختلف فئاهتن ،وفكرهتا تقوـ على لوحة
حائطية لكل حلقة ،تكتب األظباء يف أسفلها ،ويرتفع فوؽ كل اسم
عدد من اؼبربعات ،كل مربع ديثل حفظ صفحة من اؼبصحف ،ويتم
التلوين فيها من قبل اؼبعلمة  -أماـ الطالبات-حبسب حفظ الطالبة،
حىت تتم اؼبربعات وصوالً إىل أعالىا ،واألوىل وصوالً تكوف ؽبا جائزة
كبَتة ،وستكوف اللوحة رائعة إذا كاف لكل طالبة لوهنا اػباص.
خالؿ ثالثة أسابيع
*إقامة درس أسبوعي بطالبات منتظمات يسبق تسجيلهن ،يف
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العقيدة ،أو الفقو ،أو التفسَت ،أو اغبديث ،ويكوف بالقراءة من كتاب
ؿبدد ،وذلك باالتفاؽ مع إحدى اؼبتخصصات يف العلوـ الشرعية،
اليت تدرس مثل ىذه الدروس.
*إقامة ؿباضرة أسبوعية ،ويفضل أف تكوف وعظية ،أو تتعلق
بأحكاـ رمضانية.
*مسابقة الشهر العائلية ،كأف تكوف متنوعة ،أو على كتاب:
(كاؼبلخص الفقهي البن فوزاف أو ـبتصر السَتة النبوية البن عبد
الوىاب) وغَتمها.
*إخراج نشرة إخبارية راصدة لكل ما مت إقبازه وفعلو ،تكوف
عامرة بالفوائد ،والتذكَت ،والشكر ،وديكن إضافة آراء اؼبشاركات،
وكتاباهتن.
أفكار إضافية
*مثاليتنا ،يتم فيو اختيار احملافظة على اغبجاب الشرعي،
والسمت اغبسن ،واعبدية يف اغبفظ ،واؼبواظبة يف اغبضور ،وتكافأ يف
اغبفل اػبتامي.
*حلقة اػبادمات ،ىناؾ كثَت من اػبادمات يف بيوتنا ،مسلمات
يصلُت ويصمن الشهر ،ويذىب هنارىن وليلهن يف العمل دوف أي
تغذية روحية ،فلم ال تكوف ؽبن حلقة خاصة ،تعلمهن مبادئ العقيدة
الصحيحة ،وأركاف اإلسالـ ،وطريقة الصالة الصحيحة ،وإعطاؤىن
كتبا بلغاهتن اؼبختلفة ،فهن أخواتنا اؼبسلمات ،وؽبن علينا حق الدعوة
والتعليم.
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*استضافة مؤسسات ،يفضل التنسيق مع إحدى اؼبؤسسات
اػبَتية أو الدعوية ،كاعباليات أو صبعيات الصدقات ،الستضافة
إحدى األخوات منهن ،تعرؼ بنشاط اعبمعية وتوجهاهتا ،وأعماؽبا،
واحتياجاهتا ،سيفتح ذلك باب عظيما للصدقات يف ىذا الشهر
اؼببارؾ.
*لقاء مع طبيبة ،ديكن استضافة طبيبة نسائية ،ذبيب النساء عن
أسئلتهن الصحية عن الصياـ وكبوه ،وستكوف لفتة رائعة للنساء.
*صندوؽ للفتاوى :وضع صندوؽ للفتاوى عند النساء مث صبعها
وإعداد اإلجابات عنها باالتفاؽ مع أحد اؼبشايخ الكراـ ،مث عرضها
كل فًتة (ثالثة أياـ مثالً) فإف لدى الناس كثَتا من األسئلة ،خاصة
يف رمضاف – حيتاجوهنا يف أمور دينهم لكنهم ال جيدوف من يسألونو،
فيتهاونوف يف ذلك ،ومثل ىذه الصناديق ستكوف ميسراً ؽبم ؼبعرفة
كثَت من اؼبسائل.
أخرياً
قاؿ السلف :إف أمرا مبتدأ باإلخالص ،فمنتهاه القبوؿ ..وقاؿ
اإلماـ مالك رضبو هللا :ما كاف هلل بقي ،لذلك يتأكد يف ىذه احملافل
االستشعار الكبَت للمسؤولية والقدوة اغبسنة ،خاصة مع اؼبقاـ
اعبماىَتي الذي ستقفينو ،فأنت برباؾبك ستعرفُت عند فئة غَت قليلة
من مرتادات الدار أو اؼبؤسسة ،وسيكوف يف ذلك امتحاف عسَت
ؼبنابذة الرياء ،وكسر العجب ،وإخالص النية ،وحسن السمت،
وتواضع اعبانب ،وكرمي األخالؽ ..فكوين بقدر ذلك كلو!
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أيضا تنبهي أال يكوف يف أنشطتك إخالؿ بأي من:
*حق هللا تعاىل ،فال ذبعليها تأخذ الوقت كلو وتصدؾ عن
الصالة وذكر هللا وتالوة القرآف ،والتعبد اػباص بك.
*حقوؽ األسرة والبيت وخصوصاً الزوج واألوالد ،أو الوالدين،
وصلة الرحم.
*األمور الواجبة كوظيفتك أو دراستك فتلك أمور رباسبُت
عليها ،أما ىذا النشاط فهو تطوعي تشرفُت عليو.
مث تأكدي – أخيت العزيزة – أف األمر مسؤولية على كل من
وجدت يف نفسها قدرة على القياـ بو ،وثقي أف هللا سيسهل أمرؾ،
ويعينك وستجدين الثمرة عاجالً بإذف هللا.
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رمضاف وتربية األوالد
اغبمد هلل والصالة والسالـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو
وسلم.
أما بعد:
فإف رمضاف شهر الًتبية ،وشهر احملاسبة ،وشهر اؼبراجعة.
فاؼبؤمن يريب نفسو يف رمضاف ،ويريب من ربتو على الفضائل،
وحياسب نفسو ،ويراجع حالو مع ربو ،ومع األمانات اليت ائتمنو هللا
عليها.
وإف من أىم اؼبهمات ،وأوجب الواجبات على اؼبؤمن؛ رعايتو
ألوالده ،وتربيتو ؽبم.
وىذا الشهر الكرمي فرصة مباركة ،لكي يقف اإلنساف مع نفسو،
وينظر يف حالو مع أوالده ،فإف كاف ؿبسنا ضبد هللا ،وزاد إحساناً،
وإف كاف مقصرا نزع عن تقصَته وتدارؾ ما فات.
واألوالد أمانة يف أعناؽ الوالدين ،والوالداف مسؤوالف عن تلك
األماف.
اَّلل يأْمرُكم أَ ْف تُػ َؤدُّوا ْاألَمانَ ِ
ات
َ
قاؿ هللا – سبحانو وتعاىل :إِ َّف ََّ َ ُ ُ ْ
إِ ََل أ َْىلِ َها[ النساء :من اآلية .]85
َّ ِ
ود َىا
س ُك ْم َوأ َْىلِي ُك ْم نَ ًارا َوقُ ُ
وقاؿ :يَا أَيُّػ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا قُوا أَنْػ ُف َ
النَّاس وا ْْلِجارةُ َعلَيػها م َالئِ َكةٌ ِغ َال ٌ ِ
اَّللَ َما
صو َف َّ
ظ ش َدا ٌد َال يَػ ْع ُ
ُ َ َ َ َْ َ
أ ََم َرُى ْم َويَػ ْف َعلُو َف َما يُػ ْؤَم ُرو َف[ التحرمي.]6:
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وقاؿ النيب « :كلكم راع ومسؤوؿ عن رعيتو ،فاإلماـ راع
ومسؤوؿ عن رعيتو ،والرجل راع يف أىل بيتو ومسؤوؿ عن رعيتو»
[رواه البخاري].
وقاؿ « :ما من عبد يسرتعيو هللا رعية ميوت يوـ ميوت وىو
غاش لرعيتو إال حرـ هللا عليو اجلنة» [متفق عليو].
فالبيت ىو اؼبدرس األوىل لألوالد ،فالولد قبل أف تربيو اؼبدرسة أو
اجملتمع؛ يربيو البيت واألسرة.
وىو مدين ألبويو يف سلوكو االجتماعي اؼبستقيم ،كما أف أبويو
مسؤوالف إىل حد كبَت عن اكبرافو اػبلقي.
قاؿ ابن القيم رضبو هللا( :وكم فبن شقي ولده ،وفلذة كبده يف
الدنيا واآلخرة بإمهاؿ ،وترؾ تأديبو ،وإعانتو على شهواتو ،ويزعم أنو
يكرمو وقد أىانو ،وأنو يرضبو وقد ظلمو ،ففاتو انتفاعو بولده ،وفوت
عليو حظو يف الدنيا واآلخرة ،وإذا اعتربت الفساد يف األوالد رأيت
عامتو من قبل اآلباء).اىػ.
والتقصَت يف تربية األوالد يأخذ صوراً شىت ،ومظاىر عديدة؛
تسبب يف اكبراؼ األوالد وغَتىم .وإذا تأملت تلك األمناط اػباطئة
يف الًتبية ،رأيتها تدور ما بُت إفراط وتفريط.
فمن األخطاء يف تربية األوالد:
*تنشئتهم على اعبنب واؽبلع واػبوؼ والفزع ،فذلك يالحظ على
كثَت من الناس ،فتجدىم خيوفوف أوالدىم إذا بكوا أو أزعجوا؛
ليسكتوا ويهدؤوا .فتجد بعض الناس خيوفهم بالغوؿ ،أو اغبرامي ،أو
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العفريت ،أو صوت الريح أو كبو ذلك .وبعض الناس خيوفهم
باألستاذ ،أو الطبيب أو اؼبدرسة ،وإذا جرح الولد أو أصيب بأي
مصيبة أخذت األـ تولوؿ ،وتلطم وجهها ،وتضرب صدرىا وىكذا
ينشأ الولد جبانا رعديداً خياؼ من ظلو ،وفبا ال خياؼ منو.

*تربية األوالد على التهور ،وسالطة اللساف ،والتطاوؿ على
اآلخرين ،وتسمية ذلك شجاعة ،وىذا نقيض األوؿ ،واغبق إمنا ىو
يف التوسط.

*تربية األوالد على اؼبيوعة ،والفوضى ،وتعويدىم على البذخ،
والًتؼ ،واإلغراؽ يف النعيم ،وبسط اليد ؽبم ،وإعطاؤىم كل ما
يريدوف .فمثل ىذه الًتبية تفسد فطرهتم ،وتقضي على استقامتهم،
ومروءهتم ،وشجاعتهم ،ويف مقابل ذلك قبد من الوالدين من يأخذ
أوالده بالشدة اؼبتناىية ،فتارة يقسو عليهم أكثر من الالزـ ،فيضرهبم
ضربا مربحاً إذا أخطؤوا ولو للمرة األوىل ،ويبالغ يف توبيخهم عند كل
صغَتة وكبَتة ،وحيرمهم من العطف والشفقة واغبناف ،ويقًت عليهم يف
النفقة؛ فال ينفق عليهم إال األنفس ،وىذا النمط من الًتبية يفسد
األوالد ،ويقضي على إنسانيتهم ،ويقودىم إىل البحث عن اؼباؿ أو
العطف خارج اؼبنزؿ إما :بالسرقة ،أو بسؤاؿ الناس ،أو االرسباء يف
أحضاف رفقة السوء.
*أف يقتصر اىتماـ بعض الوالدين على اؼبظاىر فحسب ،فَتى
أف الًتبية مقتصرة على توفَت الطعاـ الطيب ،والشراب اؽبٍتء،
والكسوة الفخمة ،والدراسة اؼبتفوقة ،وال يدخل عندىم تنشئة األوالد؛
على التدين الصادؽ ،واػبلق الكرمي.
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*اؼببالغة يف إحساف الظن باألوالد ،فتجد من الوالدين من ال
يتفقد أوالده ،وال يعرؼ عن أحواؽبم ،وال أصحاهبم شيئاً ،وتراه ال
يقبل فيهم عذالً ،وال عدالً ،وال صرفا وذلك لفرط ثقتو بأوالده .بل
ردبا دافع عنهم إذا شكاىم أحد إليو .ويف مقابل ذلك ،ذبد من يبالغ
يف إساءة الظن بأوالده فًتاه ،يتهم نياهتم ،وال يثق هبم البتة ،ويشعرىم
بأنو وراءىم يف كل صغَتة وكبَتة ،دوف أف يتغاضى عن شيء من
ىفواهتم أو زالهتم.
*التفريق بينهم ،سواء كاف ذلك مادياً ،أو معنوياً؛ فهناؾ من
يفرؽ بن أوالده يف العطايا ،واؽبدايا ،واؽببات ،وىناؾ من يفرؽ بينهم
باؼبالطفة واؼبزاح واحملبة ،إىل غَت ذلك من صور التفريق ،اليت تسبب
شيوع البغضاء ،وتبعث على النفور والتنافر ،ويف اغبديث «اتقوا هللا،
واعدلوا بني أوالدكم».
*ترؾ اؼببادرة يف تزويج األبناء ،مع اغباجة والقدرة ،وتأخَت تزويج
البنات ،واؼبتاجرة هبن ،وتزوجيهن بغَت األكفاء .وىذا من إضاعة
األمانة ،والتسبب يف شقاء األوالد.
*تسميتهم بأظباء سيئة أو ـبالفة ،فمن الناس من ال يأبو بذلك،
ومنهم من يسمي ولده باالسم القبيح ،حبجة أف جده فالنا ،أو
جدتو فالنة تسموا هبذا االسم ،فهو يرى أف من الرب ،أف يسمى
بأظبائهم ،ولو كانت غَت مناسبة .ومن األخطاء اليت تقع يف تسمية
اؼبواليد تسميتهم باألظباء اؼبمنوعة شرعاً؛ كتسميتهم بأظباء هللا
اؼبختصة بو مثل :أف يسمى الولد باألحد ،أو الرضبن ،أو اػبالق.
ومن ذلك تسميتهم باألظباء اؼبعبدة لغَت هللا مثل :عبد النيب ،أو
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عبد علي ،أو عبد اغبسُت ،وكذلك تسميتهم باألظباء األجنبية،
اػباصة باليهود والنصارى؛ ألف ىذا جير ولو على اؼبدى البعيد إىل
مواالهتم .ومن اػبطأ يف التسمية ،تسميتهم بأظباء اعببابرة،
والطواغيت .وتسميتهم باألظباء اليت يظن أهنا من أظباء هللا كالتسمية
بػ(عبد اؼبقصود ،وعبد اؼبوجود ،وعبد الستار) .ومن ذلك تسميتهم
باألظباء اؼبكروىة أدبا وذوقا ،كاألظباء اليت ربمل يف ألفاظها تشاؤماً
أو معاين تكرىها النفوس .ومن ذلك تسميتهم باألظباء اليت تسبب
الضحك والسخرية ،أو اليت توحي بالتمتع ،والغراـ ،وخدش اغبياء.
*مكث الوالد طويال خارج اؼبنزؿ؛ خصوصا إذا كاف ذلك لغَت
حاجة؛ فهذا يعرض األوالد للفنت ،واؼبصائب ،واالكبراؼ ،وحيرـ
األوالد من النفقة والرعاية.
*الدعاء عليهم قاؿ النيب « :ال تدعوا على أنفسكم وال
تدعوا على أوالدكم ،وال تدعوا على أموالكم ،ال توافقوا من هللا
ساعة يسأؿ فيها عطاء؛ فيستجيب لكم» [رواه مسلم].
*تربيتهم على سفاسف األمور ،وسيء العبارات ،ومرذوؿ
األخالؽ ،ومن ذلك :فعل اؼبنكرات أماـ األوالد ،والعهد للخادمات
واؼبربيات بًتبية األوالد؛ خصوصا إذا كن غَت مسلمات.
احتقارىم ،وترؾ تشجيعهم ،فبعض الناس يسخر كثَتا بأوالده،
ويشنع عليهم إذا أخطؤوا ،ويسكتهم إذا تكلموا؛ فبا جيعل الولد عدمي
الثقة بنفسو ،وأشد صور السخرية ،أف يسخر بالولد إذا استقاـ على
طاعة ،فتجد من اآلباء من يسخر بابنو إذا رآه مستقيما مطبقا للسنة
مقبال على العلم ،فهذه السخرية قد تسبب اكبراؼ الولد ،فيكوف
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عالة على والده ،وسببا عبر الباليا إليو ،وما علم ذلك الوالد أنو ىو
الرابح األوؿ من صالح ابنو يف الدنيا واآلخرة.
*ومن اػبطأ يف الًتبية قلة العناية بًتبية األوالد على ربمل
اؼبسؤولية ،وعدـ إعطائهم فرصة للتصحيح والتغيَت لألفضل.
وىكذا ينشأ الولد وىو يشعر بالنقص ،وقلة الثقة بالنفس.
وفبا يتسبب يف ضياع األوالد واكبرافهم:
*كثرة اؼبشكالت بُت الوالدين.
*ترؾ البنات يذىنب للسوؽ بال ؿبرـ.
*إمهاؿ اؽباتف وترؾ مراقبتو.
*الغفلة عما يقرأه األوالد.
*قلة االىتماـ باختيار مدارس األوالد.
*قلة التعاوف مع مدارسهم أو انعدامو بالكلية.
ىذه بعض مظاىر التقصَت يف تربية األوالد.
فماذا نأمل بعد ىذا اإلمهاؿ؟!! وماذا سنحصد من جراء ىذا
التقصَت؟!!
ومن ىنا نعلم أي جناية قبنيها على األوالد حُت نقذؼ هبم إىل
معًتؾ اغبياة يف جو ىذه الًتبية اػباطئة!
مث ما أسرعنا إىل الشكوى إذا رأيناىم عاقُت متمردين ،وكبن قد
غرسنا بأيدينا بذور االكبراؼ!
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ؿبمد اغبمد
موقع :يا لو من دين

واحات رمضانية للمرأة فقط

ٜٔ

صياـ األـ املرضعة يف رمضاف
الدوخة والزغللة ونقص إدرار اللنب..
أعراض ترخص اإلفطار
ربتاج األـ اؼبرضعة إىل غذاء متوازف ودعم بالفيتامينات خالؿ
فًتة اإلرضاع حىت تتمكن من االلتزاـ بالرضاعة إىل حوايل  5رضعات
يوميا يف اؼبتوسط ،وعليو فقد رخص اإلسالـ للمرضعة اإلفطار يف
رمضاف ،نظراً غباجتها اؼبتزايدة لتعاطي السوائل ،خاصة إذا كانت
تشكو من قلة إدرار اللنب .وديكن للمرضعة االستمرار يف الرضاعة
أثناء الصياـ ألف تكوف اغبليب الطبيعي ال يأيت مباشرة من األكل
الذي تتناولو األـ ولكن يأيت من ـبازف اؼبواد الغذائية يف جسمها واليت
تعطي جسمها القدرة على ربمل ساعات الصياـ أثناء النهار دوف
طعاـ أو شراب.
لنب األـ أساساً مكوف من ماء وكالسيوـ وبروتينات ودىوف ،أي
جيب أف تكوف كل ىذه اؼبواد متوفرة يف جسمها وىي ترضع طفلها
عن طريق الغذاء الصحي اؼبتكامل مع بعض األمالح والفيتامينات
والسعرات اغبرارية الالزمة.
الدكتورة مناؿ خورشيد :استشارية طب األسرة ومنسق برنامج
الرضاعة الطبيعية دبراكز الرعاية الصحية األولية بصحة جدة ،تقدـ
نبذة عن األغذية اؼبطلوبة وكمياهتا خالؿ فًتة الرضاعة لتغطية
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احتياجات األـ حسب عمر الطفل الرضيع .كما يأيت:
أوال :خالؿ فًتة الرضاعة منذ الوالدة حىت 6أشهر للرضيع ،واليت
يفضل أف تكوف الرضاعة الطبيعية فيها مطلقة بدوف أي إضافات
حىت اؼباء:
*الطاقة بزيادة 885كيلو كالوري عن احتياج األـ اليوـ العادي.
*الربوتُت بزيادة 58غم /يوـ.
*الدىوف بزيادة 58غم/يوـ.
*الكالسيوـ 9555ملغم/يوـ.
*اغبديد05ملغم/يوـ.
ثانيا :خالؿ فًتة الرضاعة من عمر  95-6شهرا من عمر
الرضيع ،وىي فًتة الفطاـ اليت يبدأ فيها الرضيع تناوؿ األغذية
التكميلية إىل جانب لنب األـ ،فتكوف احتياجات األـ الغذائية أقل
من الفًتة السابقة :الطاقة بزيادة  555كيلو كالوري/يوـ.
*الربوتُت بزيادة 95غم/يوـ.
الدىوف بزيادة 58غم/يوـ.
*الكالسيوـ بزيادة  855ملغم/يوـ.
*اغبديد 05ملغم/يوـ.
*بالنسبة للفيتامينات يفضل زيادة تناوؿ األغذية اليت ربتوي على
كميات وفَتة من فيتامُت إيو ،سي ،يب ،9يب ،95يب ،9وضبض
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الفوليك.
*زيادة تناوؿ اؼباء والسوائل بكمية تعادؿ  95-95كوب ماء
يومياً
يتضح فبا سبق ذكره أف الزيادات يف احتياجات األـ اؼبرضعة
ديكن تداركها أثناء الفًتة بُت الفطور والسحور بتوزيع الغذاء بشكل
منظم كما يلي:
تناوؿ وجبة متكاملة عند اإلفطار وربتوي على كميات مالئمة
فبا سبق ذكره من أغذية وسعرات حرارية.
*تناوؿ وجبة ثالثة بُت الفطور والسحور يف الفًتة بُت الساعة
اغبادية عشرة والثانية عشرة ليال تضمن توفر الكمية الالزمة من
السعرات اغبرارية.
*تأخَت السحور إىل آخر وقت قبل اإلمساؾ.
*تناوؿ الكثَت من الفواكو واػبضروات واللنب.
*تناوؿ الفيتامينات الالزمة بعد مشورة الطبيب.
*اإلكثار من شرب السوائل خاصة يف اعبو اغبار حبوايل 0.8-0
لًت يوميا بعد اإلفطار ،وليس شرطا أف تكوف على شكل ماء صاؼ،
وإمنا يدخل ربتها كل السوائل مثل الشوربة والعصائر.
*تناوؿ األغذية اليت تزيد من إدارة اللنب مثل اغبلبة حسب ما
ثبتت صحتو بالدراسات العلمية.
*أف تقلل من اجملهود العضلي خالؿ النهار حىت تستهلك
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سعرات حرارية أكثر ،خاصة يف الفًتة بُت العصر واؼبغرب وىنا ال
خيفي علينا دور الزوج يف ذلك يف مساعدة األـ اؼبرضعة على
مسؤولياهتا خالؿ هنار رمضاف ما أمكن ذلك.
*ديكن للمرضعة تناوؿ شيء من التمر أو العسل قبل اإلمساؾ
مباشرة لتحصل على قدر كاؼ من السعرات اغبرارية اليت تساعدىا
خالؿ الصياـ يف النهار.
يفضل التقليل من األغذية اليت ربتوي على البهارات واؼبلح
الكثَت حىت ال يزيد إحساسها بالعطش خالؿ النهار وىي صائمة.
*وديكن للمرضعة أف تبدأ بتعويد نفسها على الصياـ خالؿ شهر
شعباف وبذلك ربقق فائدتُت :ومها ثواب الصياـ والتدريب على
الصياـ والرضاعة معا قبل الشهر الفضيل.
وال بد من معرفة عالمات كفاية الرضيع من حليب األـ أثناء
النهار وىي:
*منظر الرضيع يدؿ على اغبيوية والنشاط.
*يناـ بعمق وراحة تامة لفًتات يف ؾبملها  55-98ساعة تقريبا
خالؿ األشهر الثالثة األوىل مث  98-95ساعة يوميا فيما بعد.
*التربز من مرتُت إىل  5مرات يوميا برازا أصفر ذىيب اللوف،
رائحتو ضبضية لبنية وحيتوي على حبيبات صغَتة.
*زيادة وزنو دبعدؿ 05جم يوميا أو 555-955غراما أسبوعياً.
*البكاء فقط عند اعبوع.
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ودبا أف الطفل الرضيع بعد سن الستة أشهر يبدأ تناوؿ األغذية
التكميلية فيمكن ،خالؿ فًتة النهار ،إعطاؤه وجبة أو اثنتُت منها مع
تكملتها برضعة بسيطة من الثدي تكفيو حىت وقت اإلفطار باؼبغرب،
ومن مث تزيدي من معدؿ الرضاعة خالؿ الليل إىل الفجر.
وللرضاعة اؼبطلقة اػبالصة فائدة أخرى إىل جانب إنقاص الوزف
ؼبا تستنفده اؼبرضعة من ـبزوف الدىوف يف جسمها ،فهذه الفائدة ىي
منع نزوؿ اغبيض نظرا الرتفاع ىرموف الرضاعة خاصة خالؿ األشهر
الستة األوىل من عمر الرضيع فبا يسهل عليها عدـ اإلفطار يف
رمضاف ومن مث القضاء بعد رمضاف.
بالنسبة للمرأة العاملة واؼبرضعة خالؿ رمضاف نقًتح عليها بعض
اغبلوؿ العملية للتوفيق بُت الرضاعة والصوـ:
*إما أف ربصل على إجازة خالؿ شهر الصوـ.
*أو زبفيف ساعات العمل.
*أو ذبميع اللنب من الثدي بعد الفطور وتناوؿ كميات كافية من
السوائل ووضعها يف الرباد ،ومن مث يقوـ الشخص الذي يعتٍت بالرضيع
بإعطائو إياىا خالؿ فًتة غياب األـ بعد تدفئتها.
أما إذا أحست األـ بأي أعراض مثل الدوخة أو زغللة العُت
ونقص كمية اللنب أو تأثر وزف الطفل وعدـ منوه بشكل طبيعي
فيمكنك التوقف عن الصياـ ،والتمتع بالرخصة الدينية يف ذلك.
د/عبد اغبفيظ خوجة
جريدة الشرؽ األوسط
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توجيهات
رمضانية للمرأة
أخيت اؼبسلمة  ..الشك أنك مسؤولة عن عمرؾ الذي تعيشُت،
ىل قضيتيو يف اػبَت وطاعة هللا ،أـ يف الشر وطاعة الشيطاف والعياذ
باهلل؟! يقوؿ الرسوؿ « :ال تزوؿ قدما عبد يوـ القيامة حىت
يسأؿ عن أربع :عن عمره فيما أفناه ،وعن شبابو فيما أباله ،وعن
مالو من أين اكتسبو وفيما أنفقو ،وعن علمو ماذا عمل فيو»
صحيح اعبامع وحسنو األلباين .فمن ىذا كاف لزاما على اعبميع
اغبفاظ على الوقت .وكذلك اؼبرأة ،فإف ىناؾ عدة أمور ديكن أف
تستغل هبا وقتها منها:
أوال :تالوة كتاب هللا تعاىل.
ثانيا :قراءة كتب أىل العلم النافعة.
ثالثا :ذكر هللا.
رابعا :تربية األوالد.
خامساً :صلة الرحم.
سادساً :بر الوالدين ومساعدة الوالدين على عمل اؼبنزؿ.
سابعاً :ظباع األشرطة اإلسالمية النافعة.
ثامناً :الدعوة إىل هللا.
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أوال :تالوة كتاب هللا تعاَل
ينبغي أف يكوف لك – أخيت اؼبسلمة – ورد يومي لقراءة القرآف
الكرمي ،فهو خَت معُت على استثمار وقتك ،ويف تالوتو األجر
العظيم ،ففي كل حرؼ حسنة واغبسنة بعشر أمثاؽبا كما بُت ذلك
الرسوؿ  يف اغبديث الصحيح «من قرأ حرفا من كتاب هللا تعاَل
فلو بو حسنة واْلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقوؿ أمل حرؼ ،ولكن ألف
حرؼ ،والـ حرؼ ،وميم حرؼ» .وكاف السلف الصاحل يداوموف
على تالوة القرآف وخيتمونو يف الشهر عدة مرات ،فنحن إذا كثرت
مشاغلنا أخيت اؼبسلمة فال قبعلها ربوؿ دوف ختمو يف الشهر ولو مرة
واحدة ،ولضماف اؼبداومة على ذلك ابدئي من أوؿ الشهر حبيث
يكوف رقم اعبزء موافقا لتاريخ اليوـ ،فأوؿ يوـ من الشهر تقرئُت فيو
اعبزء األوؿ والثاين اعبزء الثاين واليوـ العاشر اعبزء العاشر ..وىكذا.
ثانيا :قراءة كتب أىل العلم النافعة
إف قراءتك ؽبا تزيد حصيلتك العلمية والثقافية ،فابدئي بقراءة
الكتب اإلسالمية اليت هبا تتفقهُت يف دين هللا وتعبدين هللا على بصَتة
وعلم ،وبقراءتك ىذه تطلعُت على وضع اؼبرأة يف اعباىلية وىي ما
قبل اإلسالـ ،وجاىلية القرف العشرين ومكاهنا يف الدين اإلسالمي،
وكذلك لتتعريف على الشبهات اليت تثار ضدؾ من قبل أعداء
اإلسالـ ،وال تنسي – أخيت اؼبسلمة – أف تقرئي ما يهمك من
أحكاـ شهر رمضاف اؼببارؾ لكي تعبدي هللا على علم ،واسأيل عما
أشكل عليك من أحكامو.
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ثالثا :ذكر هللا
اجعلي من األمور اليت تقضُت هبا وقتك ذكر هللا ،فهو أمر يسَت
على النفس ،تستطيعُت أداءه وأنت تقومُت بأعماؿ البيت ،وتعلمُت
فضل ذكر هللا ومدح هللا للذاكرين كما قاؿ تعاىل و َّ ِ
ين َّ
اَّللَ
َ
الذاك ِر َ
الذاكِر ِ
ِ
ات ،وعندما قاؿ أحد األعراب للرسوؿ  إف شرائع
َكث ً
ريا َو َّ َ
اإلسالـ كثرت على فأوصٍت قاؿ الرسوؿ « ال يزاؿ لسانك رطبا
من ذكر هللا» فقراءة القرآف ذكر هللا والتسبيح والتهليل والتكبَت ذكر،
والدعاء ذكر ،ويف أداء الذكر شكر هلل تعاىل ،وهللا مدح الشاكرين.
رابعا :تربية األوالد
إف على األـ مسؤولية عظيمة ومهمة جسيمة يف تربية أبنائها
الًتبية اإلسالمية الصحيحة وتنشئتهم النشأة القومية على اؼبنهج
الرباين الرشيد ،وكما قاؿ عليو الصالة والسالـ« :كلكم راع وكلمكم
مسؤوؿ عن رعيتو .واملرأة راعية يف بيت زوجها وىي مسؤولة عن
رعيتها» فاألبناء يًتبوف ويًتعرعوف يف أحضاف األـ وىي ألصق هبم
من األب الذي تقع عليو مسؤوليات ذبعل كل وقتو خارج البيت
فأرضعيهم مع اللنب اػبلق الفاضل واؼبعاملة اغبسنة والكلمات الطيبة،
وكوين ألوالدؾ قدوة صاغبة كنساء السلف رضبهن هللا صبيعا.
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خامساً :صلة الرحم
صلتهم واجبة عليك – أخيت اؼبسلمة – لقوؿ هللا تعاىل:
ِ
واتَّػ ُقوا َّ َّ ِ
اَّللَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
اـ إِ َّف َّ
اءلُو َف بِو َو ْاأل َْر َح َ
َ
سَ
اَّللَ الذي تَ َ
وغبديث الرسوؿ  أنو قاؿ« :خلق هللا عز وجل اخللق فلما فرغ
منو قامت الرحم فقاؿ :مو ،قالت :ىذا مقاـ العائذ بك من
القطيعة ،قاؿ :أال ترضني أف أصل من وصلك وأقطع من قطعك،
قالت:بلى يا رب ،قاؿ :فذلك لك».
س ْيتُ ْم إِ ْف
مث قرأ أبو ىريرة رضي هللا عنو قولو تعاىل :فَػ َه ْل َع َ
تَػ َولَّْيتُ ْم أَ ْف تُػ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوتُػ َق ِطّعُوا أ َْر َح َام ُك ْم.

واستغلي ىذه الزيارة بإسداء اؽبدية اؼبفيدة كشريط مفيد أو كتاب
توقظُت بو الغافالت من أقاربك وتعاملينهم بالكلمة الطيبة ،وكما قاؿ
عليو الصالة والسالـ« :الداؿ على اخلري كفاعلو» .وال تنسي زيارة
أخواتك يف هللا وجَتانك الطيبُت.
سادساً :بر الوالدين ومساعدة الوالدة على عمل املنزؿ

أنت تعلمُت أف هللا قرف طاعتو بطاعة الوالدين فقاؿ سبحانو:
ِِ
ِ ِ ِ
سانًا فيدؿ ىذا
َ وا ْعبُ ُدوا َّ
اَّللَ َوَال تُ ْش ِرُكوا بو َش ْيئًا َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
على عظم شأف الوالدين ،فتجب طاعتهما يف كل شيء إال يف
اؼبعصية ،واألحاديث اليت وردت يف الًتغيب بطاعة األبوين كثَتة أذكر
منها قوؿ اؼبصطفى « :رغم أنف مث رغم أنف مث رغم أنف من
أدرؾ أبويو عند الكرب أحدمها أو كالمها فلم يدخل اجلنة».
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فالبد من التفرغ لطاعة الوالدين وأنبو البنات وخاصة الطالبات
أهنن يف أياـ الدراسة تصرؼ كل وقتها للمذاكرة ويكوف ذلك على
حساب عمل البيت؛ فتلقي أعباء اؼبنزؿ على أمها اؼبسكينة اليت أفنت
شباهبا يف خدمتها وخدمة إخواهنا وأخواهتا ،أىذا ىو الرب؟! كال وهللا
فأتقي هللا يا أمة هللا وخصصي وقتا للدراسة ووقتا لعمل اؼبنزؿ لكي
تفوزي برضا هللا ورضا الوالدين.
سابعاً :مساع األشرطة اإلسالمية النافعة
إف الشريط اإلسالمي – وهلل اغبمد -عم بنفعو اعبميع وأصبح
متداوالً على صبيع طبقات اجملتمع ،والشريط سهل نشر العلم ويسره،
فاؼبرأة الفطنة العارفة اؼبستغلة لوقتها دبا يعود عليها بالنفع تستمع
للشريط اإلسالمي وىي يف اؼبطبخ تعد الطعاـ وال دينع ذلك
فلتحرصي أخيت اؼبسلمة على ظباعة وأنت تقومُت بأي عمل من
أعماؿ اؼبنزؿ فقيماؾ هبذا العمل سوؼ ذبنُت شباره وتستفيدين منو
دنيا وآخرة ،وأرشدي غَتؾ لالستماع لبعض األشرطة اؼبفيدة.
ثامنا :الدعوة إَل هللا

قاؿ هللا تعاىل :ومن أَحسن قَػوًال ِِمَّن َدعا إِ ََل َِّ
اَّلل َو َع ِم َل
ْ َ
ََ ْ ْ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
صِ
اْلًا َوقَ َ
ني ،ويقوؿ تعاىلَ  :ولْتَ ُك ْن م ْن ُك ْم أ َُّمةٌ
اؿ إِنَِِّن م َن ال ُْم ْسل ِم َ
َ
يَ ْدعُو َف إِ ََل ْ
اخلَ ِْري ،فالدعوة إىل هللا منهج الرسل الكراـ عليهم
الصالة والسالـ ،فال تبخلي على نفسك باألجر العظيم من هللا.
يقوؿ الرسوؿ « :من دعا إَل ىدي كاف لو من األجر مثل أجور
من تبعو ال ينقص من أجورىم شيئا ،ومن دعا إَل ضاللة كاف عليو
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من اإلمث مثل آثاـ من تبعو ،ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا».
فخصصي أخيت اؼبسلمة جزءاً ولو بسيطاً من وقتك لنشر اػبَت
والدعوة إىل هللا ،فالكلمة الطيبة دعوة ،وحسن األخالؽ دعوة ،واألمر
باؼبعروؼ دعوة ،والنهي عن اؼبنكر دعوة ،إىل غَت ذلك.
منتديات الدانة للحوار
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بعض األخطاء
األسرية يف رمضاف
تتضاعف مسؤولياتك ذباه ىذه األسرة يف شهر ال نشهده إال
مرة يف السنة وال نضمن أف نبلغو يف السنة اؼبقبلة (شهر رمضاف)
فتحتاج األسرة منك إىل توجيهها كبو األفضل ،ودعمها يف تأدية
العباد الصحيحة ،وأف تقدمي ؽبا اؼبساعدة دوف يأس أو قنوت
إلبعادىا عن سلوكيات كثَتة تدخل األسرة يف رمضاف ،ولألسف
أصبحت مقًتنة هبذا الشهر ربديداً.
لك دور ال يستهاف بو ،وقد تكونُت أنت القدوة اليت تأخذىم
كبو تلك األخطاء دوف أف تشعري ،فاحرصي أف ذبنيب نفسك
وأسرتك الوقوع يف ىذه األخطاء ،وتذكري أنك تصنعُت جيل
اؼبستقبل والذين بدورىم سيكونوف مسؤولُت عن أجياؿ أخرى فيما
بعد ،فإف زرعت فيهم السلوكيات الصحيحة أنبتت كذلك فأورثوىا
أوالدىم والعكس صحيح ،وفيما يلي نعرض لبعض السلوكيات السيئة
واألخطاء اليت تقع هبا بعض األسر اؼبسلمة يف رمضاف.
عدـ تبييت النية
البعض ينسى تثبيت النية للصوـ ،لذلك عليك أف تذكري أفراد
أسرتك بأف يبيتوا النية من الليل قبل طلوع الفجر ،حيث ثبت عن
النيب  أنو قاؿ« :من مل يبيت الصياـ من الليل فال صياـ لو».
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النوـ هناراً والسهر ليالً
يقًتف ىذا السلوؾ عند كثَت من الناس بشهر رمضاف الكرمي ،إذ
يناموف النهار ويستيقظوف الليل ،يقوؿ هللا تعاىلَ  :و َج َعلْنَا اللَّْي َل
ِ
َّه َار َم َعا ًشا فهم بذلك ال يشعروف حبالوة
اسا * َو َج َعلْنَا النػ َ
لبَ ً
الصياـ ،فضال على أف بعضا من الفروض قد تفوهتم كصالة الظهر
وردبا العصر أيضا ،لذلك من واجبك كأـ أف تنظمي أوقات أسرتك
وأف ربضي اعبميع على عدـ السهر واػبلود إىل النوـ يف الليل
واالستيقاظ يف النهار ،وأف يتوجو كل منهم إىل عملو ،الزوج إىل
العمل ،واألوالد إىل اؼبدرسة.
مشاىدة املسلسالت والفوازير
وغَتىا من الربامج اليت تتنافس الفضائيات يف بثها ،إذ لألسف
فإف ىذه الفضائيات تستقبل رمضاف وتتهيأ لو أكثر منا نتهيأ لو كبن،
إذ تعد براؾبها بعناية عبذب اؼبشاىد إليها أكثر فبا نعد أبناءنا وقبذهبم
إىل العبادة يف رمضاف.
االنشغاؿ يف املطبخ
تقضي كثَت من النساء معظم هنارىا يف اؼبطبخ إلعداد الطعاـ،
وقد ال تنتهي من ذلك إال مع أذاف اؼبغرب وأحيانا بعده؛ فيضيع
يومها ومن مث شهرىا بُت األواين والبهارات بعيدا عن الذكر والعبادة
وقراءة القرآف ،وردبا طلبت من ابنتها أف تعد ىي األخرى أصنافا من
الطعاـ بدال من أف ربثها على العبادة ،لذلك عليك أف تعودي
أسرتك على االكتفاء بنوع أو نوعُت من الطعاـ .وأف الوقت الذي
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سبضينو يف اؼبطبخ أنت أحق بو لتتعبدي هللا.
اإلسراؼ يف املأكوالت واملشروبات
وما ينتج عن ذلك من كسل وطبوؿ يصيب األسرة كلها
ويؤخرىم عن تأدية واجباهتم اغبياتية وجيعلهم يتقاعسوف عن صالة
الًتاويح وغَتىا من العبادات اليت عليهم أف يؤدوىا يف رمضاف.
ترؾ الدعاء عند الفطور
تشوب كثَت من األسر حالة من الضوضاء عند اإلفطار فتلك
تأيت بطبق الشوربة واألخرى تقلي (السمبوسك) على النار وىذا
يساؿ عن اؼباء ،وينسوف وىم يف ذلك الدعاء الذي ال يرد عند
اإلفطار.
ترؾ صالة املغرب يف مجاعة
كثَتا من الرجاؿ ال يصلوف اؼبغرب يف صباعة حيث ذبذهبم مائدة
اإلفطار بتنوعها مع الربامج اعبذابة اؼبقدمة أثناء اإلفطار عن الذىاب
إىل اؼبسجد ،وىنا عليك أوال أف تقصري اؼبائدة على بضع سبرات
وكأس من اؼباء ،ومن مث إعداد اؼبائدة اؼبناسبة عند عودة زوجك
وأبنائك من الصالة ،وستكتشفُت أف ذلك أفضل أيضا من الناحية
الصحية.
كثرة الزيارات
تفضل بعض النساء قضاء ليل رمضاف يف زيارة األقارب ،فإذا
كاف ىذا من باب صلة الرحم فال بأس من ذلك على أال تطيل
الزيارة ،وأف تتجنب الغيبة والنميمة يف ؾبلسها.
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ترؾ السحور
تًتؾ بعض األسر السحور رغم الفوائد اليت ذكرىا رسوؿ هللا 
عنو «تسحروا فإف يف السحور بركة» ،لذلك عليك االىتماـ هبذه
الوجبة ،وأف تسعي إىل إيقاظ أسرتك وصبعهم على مائدة السحور.
الفتور يف اْليض والنفاس
بعض النساء والفتيات يفًتف عن العبادة يف اغبيض أو النفاس،
وىذا خطأ ،إذ البد لألـ أف تفهم ابنتها أف اغبيض دينعها من الصياـ
والصالة ولكن ال دينعها من الذكر والدعاء والصدقة وقراءة القرآف
ولكن دوف مسو.
مازلن صغاراً
بعض األمهات سبنع بناهتا من الصياـ حبجة أهنن صغَتات أو ال
يقوين عليو ،وىنا على األـ أال تتهاوف يف حض الفتاة ومتابعتها على
أداء الصوـ إذا بلغت سن التكليف ،ومن مث تذكَتىا بقضاء ما يفوهتا
من أياـ الصياـ بعد انتهاء رمضاف.
قضاء العشر األواخر يف السوؽ
تضيع الكثَت من األسر اؼبسلمة العشر األواخر يف التسوؽ،
حيث تزدحم األسواؽ يف األياـ اليت تسبق العيد لشراء مستلزمات
العيد من ثياب وحلوى وأدوات الضيافة وغَتىا ،فتصطحب األـ
أوالدىا إىل السوؽ ليختاروا ويقيسوا الثياب ،كما تطلب من زوجها
مرافقتها يف ذلك ،وهبذا تكوف األسرة كاملة أضاعت فرصة العبادة
اليت ال تتكرر إال مرة يف السنة ،إذ كاف النيب  إذا دخل العشر
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األواخر شد مئزره وأحيا ليلو وأيقظ أىلو طلبا لليلة القدر ،ولذا كاف
يعتكف يف الليايل العشر األواخر.
تأخري صدقة الفطر
من األخطاء اليت تقع فيها بعض األسر تأخَت صدقة الفطر إىل
أف خيرج وقتها ،فاحرصي على أف تذكري زوجك بإخراجها قبل صالة
العيد.
إمهاؿ صالة العيد
تتهاوف بعض النساء يف اػبروج وأوالدىا إىل صالة العيد رغم أف
النيب  رغب النساء والرجاؿ حبضور ىذه الصالة حىت اغبيض
وذوات اػبدور.
منتديات شبكة ؿباربة السحرة
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٘ٔ فكرة لتنمية الروابط
األسرية يف رمضاف
ىل مررت – عزيزي اؼبريب – بلحظات شعرت خالؽبا أف
التقارب بُت أفراد أسرتك ليس كما تتمٌت ،إف كاف األمر كذلك فإف
الفرصة ما زالت أمامك ،ومع قدوـ شهر الصياـ تكوف فرصتك
أسهل ،وفيما يلي نعرض طبس عشرة فكرة تساعدؾ لتنمية األلفة
والتقارب بُت أفراد أسرتك.
مائدة القرآف:
اتفق مع أبنائك على جلسة يومية طواؿ الشهر الكرمي ،على أف
تكوف ـبصصة لقراءة جزء من أجزاء القرآف الثالثُت ،فما اجتمع
اؼبسلمُت على فائدة أكثر بركة ونفعا من مائدة القرآف.
رحلة عائلية:
اذىب مع أبنائك يف رحلة يومية بعد اإلفطار إىل مسجد تتفقوف
على أداء صالة الًتاويح وقياـ الليل فيو ،ففي ذلك تعويد ؽبم على
أداء تلك العبادة احملببة يف صباعة؛ ألنو ثبت علمياً أف ؽبا فائدة
صحية عظيمة فضال عن تأثَتىا النفسي العظيم.
ساعة تفسري:
ومن أىم األشياء اليت تبٍت أخالؽ أبنائنا أف يتعرفوا على معاين
القرآف الكرمي وأسباب نزوؿ اآليات وغَت ذلك من أمور تتحقق
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بالقراءة اعبماعية ألحد كتب التفسَت البسيطة.
أطباؽ جديدة وتعاوف:
اتفق مع زوجتك على توزيع األدوار حبيث يقوـ كل فرد من أفراد
األسرة بدور على قدر طاقتو يف إعداد الطعاـ لوجبيت اإلفطار
والسحور ،وال تنسى إعداد قائمة بأطباؽ جديدة تضفي شيئا من
التغيَت.
دروس:
أحرص – عزيزي اؼبريب – على زبصيص وقت قصَت توضح
خاللو أحد أحكاـ الصياـ ،ومن األفضل أف يكوف ذلك يف إطار
معاعبة موقف خاطئ من شخص ما ،أو االستعانة بكتاب.
أسري جداً:
أعط األولوية يف الشهر للتواجد مع عائلتك على مائدة اإلفطار،
واجعلو شهراً لألسرة ال شهر األصدقاء ،وال يعٍت ىذا اغبرماف من
ثواب إفطار صائم ،فلذلك طرؽ كثَتة.
حق اجلار:
رمضاف شهر اػبَت والرضبة ،وفبا يًتؾ أثر طيبا يدوـ أف تتذكر
جارؾ قبل اإلفطار بإىدائو طبقا فبيزاً ،خاصة إف كنت تعلم أنو حيبو
(هتادوا ربابوا).
أفكار مرحة:
شجع أبناءؾ على ابتكار أفكار جديدة لعمل أكياس القرقيعاف،
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وذلك يف اجتماع أسري تلفو البهجة واحملبة.
صدقة:
عود أبناءؾ اػبَت يف رمضاف (موسم اػبَت) وأرشدىم لبذؿ صدقة
يومية ألحد الفقراء ،أو التربع للمستحقُت يف كافة بالد اؼبسلمُت.
حفظ:
اقتنص الفرصة ،واعمل على استثمار صفاء ذىن األبناء مع
الصياـ وحفظهم بضع آيات من القرآف الكرمي كل يوـ قبل صالة
الفجر أو قبل صالة اؼبغرب وعرفهم أف مكاهنم يف اعبنة مرتبط بقدر
ما حفظوا من القرآف.
صلة الرحم:
اصحب أبناءؾ يف كل يوـ بعد صالة الًتاويح يف زيارة قصَتة إىل
أحد األقارب وال باس أف تعلمهم بإجياز قيمة صلة الرحم يف الربكة يف
األرزاؽ واألعمار.
ساعة إجابة:
حيب هللا أف يسمع دعاء عبده ،ومن األوقات اليت يستجيب هللا
فيها دعاء عبده عند اإلفطار ،فهذا الدعاء ال يرد وكل يدعو ألخيو.
أخوة:
ذكر أبناءؾ – خاصة إذا اشتكى أحدىم اعبوع والعطش – أف
من اؼبسلمُت إخوة ؽبم يف بالد عديدة ال ينعموف دبا ينعم بو من
دؼء األسرة ورعاية الوالدين ،ليتذكرىم بالدعاء عند اإلفطار.
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استعدادات:
ادع أبناءؾ للتعاوف يف األياـ األخَتة من شهر رمضاف اؼببارؾ
للقياـ حبملة تنظيف وتزيُت للمنزؿ استعداداً الستقباؿ عيد الفطر.
مالبس العيد:

احرص على اصطحاب أبنائك يف بعض اعبوالت إىل السوؽ
لشراء مالبس العيد وبعض اؽبدايا فهذه فرحة الصياـ ومكافأة هللا
لعباده بعد الصياـ والقياـ.
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حبوب منع اْليض
يف رمضاف
منذ القدـ واإلنساف حياوؿ تنظيم نسلو ،فاستعمل وسائل عديدة
ؼبنع اغبمل يف األوقات اليت ال يرغب فيها باغبمل ،فكاف العزؿ ،وقد
ورد يف الصحيحُت عن جابر رضي هللا عنو «كنا نعزؿ على عهد
رسوؿ هللا  والقرآف ينزؿ» وكانت ىناؾ وسائل أخرى كثَتة ؼبنع
اغبمل ،ومع تقدـ العلم وتطور الطب ،ظهرت أنواع كثَتة كاألقراص
أو ما تعرؼ حببوب منع اغبمل ،والعزؿ ،والواقي الذكرى ،والواقي
األنثوي ،وفًتة األماف ،واللولب.
سوؼ نتناوؿ – دبناسبة شهر رمضاف – أحد االستخدامات
غببوب منع اغبمل (ليس ؼبنع اغبمل أو تنظيمو) ،بل ؼبنع الدورة
الشهرية لدى النساء يف شهر رمضاف اؼببارؾ.
وسنقدـ فكرة موجزة عن أنواع حبوب منع اغبمل ،فهي تنقسم
إىل نوعُت:
النوع األوؿ :عبارة عن حبوب ربوي مركباً من نوعُت من
اؽبرمونات األنثوية ،مها (اإلسًتوجُت) و (الربوجسًتوف) ،وتسمى
حبوب منع اغبمل اؼبركبة ،أما النوع الثاين فهو اغببوب اليت ربتوي
على ىرموف واحد وىو (الربوجسًتوف) فقط ،وىذه اغببوب سبنع
اغبمل عن طريق تغيَت اؽبرمونات األنثوية اؼبوجودة يف اعبسم ،فتمنع
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اإلباضة ،ومن مث سبنع اغبمل ،ويعترب ىذا النوع من اغببوب من أسهل
وآمن طرؽ منع اغبمل ،ألهنا إذا استعملت بالطريقة الصحيحة فإف
نسبة قباحها يف منع اغبمل تبلغ  %11.8تقريباً ،ويف حاؿ التوقف
عن استعماؽبا ديكن للمرأة أف تستعيد قدرهتا على اغبمل مباشرة،
وطريقة استخداـ ىذه اغببوب ىي أف تنتظر اؼبرأة بدء الدورة الشهرية
القادمة ،وعند أوؿ يوـ من نزوؿ الدـ ،تأخذ أو حبة من العلبة ؼبدة
 59يوما حىت تنتهي العلبة ،مث تنتظر سبعة أياـ دوف أخذ اغببوب،
وخالؿ ىذه األياـ السبعة ،يتوقع نزوؿ الدورة الشهرية ،وبعد انقضاء
ىذه األياـ تبدأ باستخداـ العلبة الثانية ،وىكذا ،أما إذا بدأت اؼبرأة
استخداـ اغببوب يف اليوـ اػبامس من نزوؿ الدـ ،فيجب استخداـ
مانع آخر للحمل ؼبدة  95يوما األوىل من الدورة ،ويفضل أف تؤخذ
اغببوب يف وقت معُت كل يوـ ،كأف تؤخذ مثالً ،بعد اإلفطار ،أو
قبل النوـ ،ال يهم يف أي وقت ،ولكن األىم ىو أف تؤخذ يف اؼبوعد
نفسو.
كيف تتناوؿ املرأة اْلبوب ملنع الدورة الشهرية؟
قد ربتاج اؼبرأة لتأخَت موعد نزوؿ دورهتا التالية كما ىو اغباؿ يف
شهر رمضاف أو يف اغبج ،وىنا إذا أرادت اؼبرأة تأخَت نزوؿ الدورة
الشهرية يف ذلك الشهر أو الفًتة عليها أف تبدأ بعلبة جديدة من
اغببوب مباشرة بعد انتهاء العلبة األوىل ،مثال إذا أخذت اغببة األوىل
من حبوب منع اغبمل يف أوؿ يوـ من نزوؿ الدورة وعند اليوـ اغبادي
والعشرين عليها أف تبدأ بعلبة جديدة وتتناوؿ اغببوب حىت تنتهي
العلبة الثانية ،وعندما ترغب يف نزوؿ الدورة ،تتوقف عن تناوؿ
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اغببوب ،وعندىا تنزؿ الدورة بعد بضعة أياـ ،أي ؼبنع نزوؿ الدورة
ؼبدة شهر ،على اؼبرأة استعماؿ علبتُت متتابعتُت من حبوب منع
اغبمل دوف توقف.
لكن ال ينصح بأف توقف اؼبرأة دورهتا الشهرية نظراً ألف ىذه
العملية تعترب من الوظائف الطبيعية للمرأة ،أو ما يعرؼ باػبصائص
الفسيولوجية ،لذا ال ينصح بأف تستمر اؼبرأة يف منع نزوؿ دورهتا
الشهرية ؼبدة عدة أشهر ؼبا ؽبا من اآلثار اعبانبية على اؼبرأة.
نصائح عامة لتناوؿ حبوب منع اْلمل:
*يف حاؿ نسياف أخذ اغببة يف موعدىا ،عليك أخذ اغببة اؼبنسية
عند تذكر ذلك مباشرة ،حىت ولو كاف يف اليوـ التايل ،مث خذي اغببة
التالية يف نفس موعدىا.
*إذا كاف تأخر اغببة اؼبنسية أكثر من  95ساعة ،فيجب حينئذ
استخداـ طرؽ أخرى ؼبنع اغبمل ؼبدة  95يوما ،أو حىت بداية الدورة
القادمة ،أيهما أطوؿ.
*اإلسهاؿ الشديد والقيء يقلالف أو دينعاف امتصاص اغببة،
وبالتايل يقلالف مفعوؽبا ،لذا ينصح يف حاؿ القيء أو اإلسهاؿ خالؿ
أربع ساعات من أخذ اغببة البد من أخذ اغببة البد من أخذ احتياط
آخر ؼبدة  95يوما من توقف اإلسهاؿ أو القيء ،وعلى اؼبرأة
االستمرار يف أخذ حبوب منع اغبمل يف موعدىا الطبيعي.
*ىناؾ بعض األدوية اليت تقلل من االمتصاص ،وبالتايل من
فعالية حبوب منع اغبمل كاؼبضادات اغبيوية ،أو أدوية الصرع،
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وفيتامُت (ج) وعالج الدرف ،واغببوب نفسها قد تؤثر على أدوية
سبييع الدـ ،وعلى أدوية السكر ،ولذا جيب اغبرص عند استعماؿ
حبوب منع اغبمل ،وإخبار الصيديل أو الطبيبة اؼبعاعبة ألخذ
النصيحة عند أخذ أي دواء آخر مع حبوب منع اغبمل ،أما عند
استعماؿ اؼبضادات اغبيوية فعلى اؼبرأة استخداـ وسيلة إضافية ؼبنع
اغبمل حىت هناية الدورة.
اآلثار اجلانبية ْلبوب منع اْلمل:
*غثياف.
*آالـ يف الثدي.
*نزوؿ قطرات دـ مهبلية ؼبدة شهرين أو ثالثة ،مث زبتفي تدرجييا
مع االستمرار يف أخذ اغببوب.
*الصداع النصفي أو الشقيقة ،وذلك يف بعض النساء الاليت
لديهن حساسية من حبوب منع اغبمل؛ لذا ينصح بأنو إذا كاف
الصداع شديدا وال حيتمل ،فإنو يتوجب على اؼبرأة أف تتوقف عن
استخداـ اغببوب واللجوء إىل وسيلة أخرى ؼبنع اغبمل.
*االكتئاب أو اغبزف.
*ارتفاع يف الضغط.
مىت جيب التوقف عن استخداـ اْلبوب؟
جيب التوقف عن استعماؿ اغببوب يف اغباؿ:
*حدوث أمل شديد ومفاجئ يف الصدر.
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*أمل شديد يف إحدى الساقُت أو كلتيهما.
*حدوث ضيق يف التنفس مفاجئ ومستمر.
*صداع شديد مستمر وغَت معتاد ،خصوصاً إذا كاف للمرة
األوىل ،أو صاحبو عدـ وضوح يف الرؤية أو قلة يف حدة اإلبصار.
الرأي الشرعي الستخداـ حبوب منع اْلمل ملنع نزوؿ الدورة
الشهرية يف رمضاف:
ىناؾ اختالؼ بُت الفقهاء يف استخداـ حبوب منع اغبمل ؼبنع
الدورة الشهرية يف شهر رمضاف اؼببارؾ ،وذلك ؼبنع نزوؿ الدورة
الشهرية لتتمكن اؼبرأة من إسباـ صياـ الشهر ،فمنهم من أجاز
استخداـ ىذه اغببوب يف شهر رمضاف إلكماؿ الصياـ ،ومنهم من
أفىت بعدـ اعبواز ،فقد سئل فضيلة الشيخ ؿبمد العثيمُت السؤاؿ
التايل:
تعمد بعض النساء إىل أخذ حبوب يف رمضاف ؼبنع الدورة
الشهرية –اغبيض -والرغبة يف ذلك حىت ال تقضي فيما بعد ،فهل
ىذا جائز ،وىل يف ذلك قيود حىت ال تعمل هبا ىؤالء النساء؟
ج :الذي أراه يف ىذه اؼبسألة أال تفعلو اؼبرأة وتبقى على ما قدره
هللا عز وجل وكتبو على بنات آدـ ،فإف ىذه الدورة الشهرية هلل تعاىل
حكمة يف إجيادىا ،ىذه اغبكمة تناسب طبيعة اؼبرأة ،فإذا منعت ىذه
العادة فإنو ال شك حيدث منها رد فعل ضار على جسم اؼبرأة ،وقد
قاؿ النيب « :ال ضرر وال ضرار» ،ىذا بغض النظر عما تسببو
ىذه اغببوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك األطباء ،فالذي
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أرى يف ىذه اؼبسألة أف النساء ال يستعملن ىذه اغببوب ،واغبمد هلل
على قدره وحكمتو ،إذا أتاىا اغبيض سبسك عن الصوـ والصالة وإذا
طهرت تستأنف الصياـ والصالة ،وإذا انتهى رمضاف تقضي ما فاهتا
من الصوـ.
هلا أوف الين
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لك ولزوجك
ىل استعدديت للضيف الكرمي؟
الضيف الكرمي ىو شهر رمضاف اؼبعظم
فيو تنشرح الصدور وتسمو فيو النفوس وتسود الرضبة والعطف
على الفقراء والبائسُت ،وفيو تتأدب النفوس وتتعود على الصرب
واغبلم.
وىو شهر التقوى واإلخالص ،حيث يقصد اؼبسلم بطاعتو رضي
هللا سبحانو وتعاىل.
وىو شهر اؼبراقبة ،حيث يراقب اإلنساف اؼبسلم ربو فال يأكل وال
يشرب حيث يعلم أف هللا يراه فهو يراقب ربو يف السر والعلن.
وىو شهر اليقُت والتوكل ،وىذا يزيد اؼبسلم راحة نفسية وطمأنينة
وىدوءا وسكينة ،وىو شهر االستقامة حيث يعلمك ىذا الشهر
االستقامة حىت ولو سبك أحد أو شتمك فقل لو إين صائم.
وىو شهر اؼببادرة إىل اػبَتات ،فتجد اؼبسلم يف رمضاف يقطف
من بساتُت اػبَت من كل بستاف زىرة فيكسب الكثَت من اغبسنات
ويرتفع يف الدرجات.
وىو شهر الصوـ ،فيو تصفد مردة الشياطُت ،وتفتح فيو أبواب
اعبنة ،وتغلق فيو أبوا النَتاف  ..شهر أولو رضبو وأوسطو مغفرة وآخره
عتق من النار.
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فيو ليلة خَت من ألف شهر ،ىي ليلة القدر« ..من صاـ رمضاف
إميانا واحتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو»« ..ومن قاـ رمضاف إميانا
واحتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو»
وىو شهر القرآف ،فأكثروا من قراءتو يف رمضاف ،فكل حرؼ
بعشر حسنات إىل سبعمائة ضعف ،وهللا يضاعف ؼبن يشاء.
ورمضاف إىل رمضاف من مكفرات الذنوب ،كما جاء يف اغبديث
الشريف والنيب  صاعد على اؼبنرب فجاءه جربيل عليو السالـ وقاؿ
لو« :خاب وخسر من أدرؾ أبويو أو أحدمها يف الكرب ومل يدخاله
اجلنة قل آمني ،قلت آمني ،خاب وخسر من أدرؾ رمضاف ومل
يغفر لو قل آمني ،قلت آمني».
وىو شهر تضاعف فيو اغبسنات كماء جاء يف اغبديث القدسي
عن رب العزة عز وجل حيث يقوؿ «كل عمل ابن آدـ لو إال
الصوـ فإنو يل وأنا أجزي بو».
شهر فيو كل ىذا األجر وأكثر من ذلك فبماذا نستعد لو؟؟
أنستعد لو بأشهى اؼبأكوالت واؼبشروبات؟ ىذا وهللا حاؿ الكثَت
أـ دباذا نستعد لو؟
كل منا يسأؿ نفسو ولعلو جيد اإلجابة الشافية...
وفق هللا اعبميع ؼبا حيب ويرضى ورزقنا وإياكم الرب والتقوى..
اللهم بلغنا رمضاف وارزقنا حسن صيامو وقيامو..
موقع شفا أوف الين
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احذري سيديت ..
نفسية زوجك يف رمضاف
ىذا املوضوع موجو للزوجة يف رمضاف
*كل عاـ يطل علينا رمضاف بيمنو وبركاتو وليايل عبادتو اؼبباركة
وإليك سيديت اعبدوؿ العاـ ؼبا سيكوف عليو زوجك يف رمضاف
واالختالفات اليت سوؼ تصيبو يف ىذا الشهر الفضيل.
*ستزداد عصبيتو يف رمضاف بسبب الصياـ ..أو بسبب التوقف
عن التدخُت .فاسعدي ألنك ستكونُت الوسيلة اليت يفرغ فيها
شحنات عصبيتو وجوعو ..ىنيئاً لك.
*عندما يقًتب موعد اإلفطار ستجدينو – ال إرادياً – قد حشر
نفسو باؼبطبخ ليشرؼ على الطعاـ ..وليعطيك النصائح اليت البد
منها ؼباذا طبخت ىذا؟ وؼباذا مل تطبخي ىذا؟ وكأنو ىو الذي وقف
باؼبطبخ أربع ساعات ليطبخ وىو صائم!!!
*عند الوالئم – اليت من اؼبؤكد أهنا ستكثر ليظهر كرمو يف ىذا
الشهر ويدعو كل من يعرفو ومن ال يعرفو – تأكدي أنو سَتافقك يف
اؼبطبخ قبل األذاف بساعات – ليس ليساعدؾ – بل ليقوـ بدور
رئيس الطباخُت الذي يغدؽ خبربتو على اؼببتدئُت أمثالك!!!
*بشرى سارة!! سيخف انتقاده لتسرحية شعرؾ اليت تذكره بالفرو
الروسي ودبالبسك اليت ال يسر مظهرىا! ورائحتك اليت تفوح بصال
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وثوماً  ..على العكس كلما كانت رائحتك طبيخية كلما كنت أقرب
إليو من كل شيء ..لذلك خبئي عطورؾ الفاخرة ..فال فائدة منها
اآلف.
*يف ىذا الشهر ستكثر اؼبناقشات واألحاديث بينكما ..ولن
تشتكي من صمتو وذباىلو ..وعما حيبو من الطبخ واغبلويات ،أما إذا
كاف الطعاـ ال يستهويو فسيبقى اغباؿ كما كاف عليو!
*وىكذا -سيديت – ستجدين أنو سيحصل تغيَت ولو بسيط يف
روتُت اغبياة الزوجية ،والتغيَت مهما كاف كل شيء جديداً فاستمتعي
بقدر ما تستطيعُت..
وكل عاـ وأنت خبَت.
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إَل صاحبة املطبخ يف رمضاف
أعرؼ أنك ستبذلُت جهدؾ يف اؼبطبخ لًتي مهارتك يف تنويع
اؼبأكوالت ،وال تالمي يف ىذا ،فهذا من الفطرة السليمة ،وىي عنواف
أنوثتك ،لكن إياؾ أف ذبعلي ىذا ىو مهك األوؿ ،بل ارفعي من
مهتك ،واجعلي نيتك نية أرفع وأظبى ،تعرفُت أنو من فطر صائماً فلو
أجره من غَت أف ينقص من أجر الصائم شيء ،فاجعليها نيتك،
واحتسيب وقتك الذي تقضينو يف اؼبطبخ هلل فتؤجري.
ولك – يف رمضاف – برنامج رائع:
*يبدأ عند النوـ :بقراءة سبحاف هللا  00مرة ،واغبمد هلل 00
مرة ،وهللا أكرب  05مرة كما يف سنن أيب داود« :شكت فاطمة إَل
النيب  ما تلقى يف يدىا من الرحى فأتى بسيب فأتتو تسألو فلم
تره ،فأخربت بذلك عائشة فلما جاء النيب  أخربتو فأتانا وقد
أخذنا مضاجعنا ،فذىبنا لنقوـ فقاؿ على مكانكما فجاء فقعد
بيننا حىت وجدت برد قدميو على صدري ،فقاؿ أال أدلكما على
خري ِما سألتما؟! إذا أخذمتا مضاجعكما فسبحا ثالثا وثالثني
وامحدا ثالثا وثالثني وكربا أربعا وثالثني ،فهو خري لكما من خادـ»
يستفاد من اغبديث الشريف أف من يقوؿ ىذا الذكر عند النوـ يقوى
على عمل النهار.
*السحور :وىو بركة :إياؾ أف تغفلي عنو ،قاؿ النيب 
«تسحروا فإف يف السحور بركة ،وقاؿ عليو الصالة والسالـ إف هللا
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تعاَل ومالئكتو يصلوف على املتسحرين».
*الصالة يف وقتها.
*اعبلوس يف مصالؾ حىت الشروؽ تقرئُت القرآف ،وتسبحُت هللا
وتذكرينو ..مث صالة ركعتُت ..قاؿ عليو الصالة والسالـ « :من صلى
الصبح يف مجاعة مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس مث صلى
ركعتني ،كانت لو كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة».
*الطبخ يف الصباح الباكر أحسن من الطبخ يف وقت الظهَتة فما
فوؽ ،فهناؾ العديد من النساء تبدأف من وقت الظهَتة ،وعند صالة
الظهر .والعصر إما ال تصلي يف الوقت ،وإما ذبمعهما وإف تصليهما
وباؽبا مشغوؿ يف طبخها ،فتصلي صالة بال خشوع ،والرواتب تًتكها
لضيق الوقت ،وبالعكس لو بدأت يف الصباح الباكر يكوف عندؾ
متسع من الوقت ،وصالتك بإذف هللا لن يكوف فيها تشويش الطبخ.
*أوصيك بالقيلولة :وعلى األرجح ىي قبل الظهر بقليل ،ترتاحي
فيها قليال لتجمعي قوتك.
*الصالة يف وقتها ،وال تنسي صالة الرواتب.
*اغبمد هلل أكملت طبيخك باكراً ،وتركت اللمسات األخَتة من
تزيُت للمائدة والصحوف قبل األكل ،ال تنسي أف تغَتي مالبسك
قبل تزيُت اؼبائدة ،فأنت أحق بالتزيُت ،خاصة إذا كنت ذات زوج،
وإياؾ أف تقابليو برائحة البصل والثوـ والدىوف فكما قلت لك
باعتمادؾ على الطبخ يف أوؿ النهار يساعدؾ على اكتساب وقت
إضايف فال هتملي نفسك.
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*عند األذاف ال تنسي الدعاء اؼبأثور «ذىب الظمأ وابتلت
العروؽ وثبت األجر إف شاء هللا» وال تنسي ابدئي دبا بدا بو نبينا
 فهو قدوتنا كاف « يفطر على رطبات ،فإف مل جيد فعلى
سبرات ،فإف مل جيد فعلى حسوات من ماء وصلى اؼبغرب يف وقتو وال
تنسي راتبة اؼبغرب»
*مث صالة العشاء والًتاويح.
*إف كاف لك جهد يف الليل لقراءة القرآف فما شاء هللا ،وإف
كانت قوتك ضعيفة ،وال تستطيعي ذلك فنامي أحسن؛ ألف لنفسك
عليك حقػا ،تقبل هللا منا ومنكن صاحل األعماؿ.
وىذه بعض الوصايا لك أخييت:
*أقللي من اؼبكوث يف اؼبطبخ ،وكوين رياضية خفيفة يف الطبخ،
فرمضاف شهر الصياـ ال شهر الطعاـ.
*إياؾ واإلسراؼ يف الطعاـ والشراب وقد هنينا عن ذلك ،قاؿ هللا
تعاىل يف سورة األعراؼَ  :وُكلُوا َوا ْش َربُوا َوَال تُ ْس ِرفُوا.

*أجعلي طبخك فيو غذاء صحي متكامل ،فهذا يساعدؾ على
الطاعات.
*تفقدي اعبَتاف يف األكل ،قاؿ « :ليس املؤمن الذي يبع
وجاره جائع جلنبو» [رواه البخاري يف األدب].
*أطعمي اؼبساكُت.
*استحضري النية وأكثري الذكر والتسبيح واالستغفار أثناء
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طبخك ،وليكن لسانك رطباً من ذكر هللا عز وجل.
*استمعي للقرآف واحملاضرات عرب جهاز التسجيل.
*أقللي من اؼبصاريف اؼبالية وكوين معتدلة يف التصرؼ باألمواؿ.
*التزمي التجديد يف أصناؼ اؼبأكوالت واؼبشروبات وابتعدي عن
الروتُت.
*احرصي على قراءة القرآف الكرمي كل يوـ خاصة يف الليل،
فرمضاف شهر اػبَتات.
*ادعي هللا ،تقريب إىل هللا عز وجل يف ىذا الشهر العظيم بدعوة
أقاربك وجَتانك وأحبابك عرب الكتاب والشريط والنصيحة والتوجيو..
قاؿ « :من دؿ على خري فلو مثل أجر فاعلو» [رواه مسلم].
*احذري ؾبالس اللغو ،واحفظي لسانك من الغيبة والنميمة
وفاحش القوؿ ،وألزمي نفسك الكالـ الطيب اعبميل ،وليكن لسانك
رطبا بذكر هللا.
*أكثري من الصدقة ،عن أيب ىريرة رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا
 قاؿ« :سبعة يظلهم هللا يف ظلو يوـ ال ظل إال ظلو» وذكر منهم
رجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ديينو[ .متفق
عليو] .وقاؿ رسوؿ هللا « :يا معشر النساء تصدقن ،وأكثرف
االستغفار فإين رأيتكن أكثر أىل النار»[رواه مسلم].
*ال بأس بأف تذوقي الطعاـ للحاجة ،ولكن ال تبتلعي شيئا منو،
حىت ال يفسد بذلك صومك.
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*كوين جوادة باػبَت :يف الصحيحُت عن ابن عباس رضي هللا
عنهما« :كاف النيب  أجود الناس ،وكاف أجود ما يكوف يف
رمضاف حيث يلقاه جربيل ،وكاف جربيل يلقاه كل ليلة يف رمضاف
فيدارسو القرآف ،فلرسوؿ هللا حني يلقاه جربيل أجود باخلري من
الريح املرسلة».
*عجلي باإلفطار بعد غروب الشمس مباشرة غبديث سهل بن
سعد – رضي هللا عنو – عن النيب  قاؿ« :ال يزاؿ الناس خبري ما
عجلوا الفطر وأخروا السحور» [رواه الشيخاف].
*وعند اإلفطار ال تنسى الدعاء ،قاؿ عليو الصالة والسالـ:
«ثالث دعوات مستجابات ،دعوة الصائم ودعوة املظلوـ ودعوة
املسافر».
*ال تكثري من األكل ،ألنو يثقل البدف ويدعو إىل التكاسل عن
العبادة وصالة الًتاويح وقياـ الليل.
*قومي الليل ،فرمضاف شهر القياـ ،قاؿ النيب « :من قاـ
رمضاف إمياناً واحتساباً غفر لو ما تقدـ من ذنبو»[متفق عليو].

أسأؿ هللا العظيم رب العرش الكرمي أف يتقبل منا الصياـ والقياـ،
وأف جيعلنا من عتقائو من النار ،وأف ال جيعل ىذا العاـ آخر عهدنا
برمضاف .اللهم آمُت وآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت.
واحات الشموخ
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