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 أخواتي العزيزات في العراق لبد أن نهناكن بمناسبة شهر رمضان برغم الغصة التي نشعر بها ونحن نسمع
 ونرى العاناة التي تعانيها الرأة العراقية الصابرة ولكن نقولها لكل العراقيات لبد أن تقاومن وتثبت على

 إيمانكن لن بعد العسر يسرا. لقد قرات هذا الدعاء وهو خاص بدخول رمضان فارجوا من كل مرأة مؤمنة أن
تتذكره وتدعوا به في بداية شهر رمضان البارك من كل قلبها. 

 " اللهم أهله علينا بالمن واليمان والسلمة والسلم والعافية الجللة ودفاع السقام
 والعون على الصلة والصيام وتلوة القران، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا

 متقبل حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا
خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه "

 ونبدأ باخر كلمة وهي أن نتذكر أمهاتنا وأهلنا وأقاربنا جميعهم ونحاول أن نتقرب فيما بيننا ونحل خصوماتنا
 ول ننسى أن نتذكر جيراننا وأصدقائنا وخاصة الفقراء والساكي منهم والعفيفي خاصة الذين ل يستطيعون
 أن يعترفوا بضيق الحال حتى ل ينظر اليهم أحدا ما نظرة فيها تقليل لشانهم ومن أجل كل هؤلء نقترح عليك

 انت الرأة الشجاعة البادرة إلى الخير أن تقومي بما يلي:  أن تتفقي مع مجموعة من النساء من جاراتك
 القريبات وتقمن بطبخ وجبة الفطار كل واحدة وما تستطيع أو تتبرع به من أنواع الكلت التاحة وتعزمن

 أنفسكن في بيت واحدة من الجارات أو القريبات حسب الحوال ويفضل أن تكون من النساء الفقيرات وحتى
 لو كانت من النساء العفيفات فإنها لن تشعر بالحراج لو أنها دعيت إلى بيت آخر لنكن سوف تذهب عندها
 وتأكلن في بيتها وعندما تجربن هذه الفكرة سوف ترين كم السعادة التي ستدخل إلى قلبها وإلى عائلتها ول

ننسى الجر الذي عند ال

 أتمنى أن أكون قد ذكرتكن بشيء جميل يدخل إلى النفوس الشعور بان الخير ل يزال موجود وإل كما يقال لو
 خليت لقلبت ونقول أخيرا ال يتقبل الصيام والطاعات واعلمن أيتها النساء أنكن إذا كنت تريدن أن تدخلن

 الفرح والسرور إلى قلوب عوائلكن من خلل تحضير الوجبات الطيبة في رمضان فان في هذا أجرا كبيرا ولكن
من دون تكلف وتبذير.
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