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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء 
 :واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

هل تعرفني ماذا حيدث يف أول ليلة من شهر .. أخيت املسلمة 
 رمضان؟

فاقرئي ما رواه أبو هريرة رضي اهللا ، إذا كنت ال تعرفني ذلك
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، «: أنه قال نه، عن النيب ع

صفدت الشياطني ومردة اجلن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح 
منها باب، وفتحت أبواب اجلنة، فلم يغلق منها باب، وينادي 

وهللا عتقاء من . أقصر، أقبل، ويا باغي الشر، يا باغي اخلري: مناد
لترمذي وابن ماجة وحسنه رواه ا[» وذلك كل ليلة، النار

 ].األلباين
يبشر أصحابه بقدوم  ولفضل هذا الشهر وجالله كان النيب 

رمضان، ويذكرهم بربكات هذا املوسم العظيم، ليعدوا له عدته من 
 العبادة والطاعة واالستقامة على أمر اهللا تعاىل، قال النيب 

أتاكم شهر رمضان شهر «: ألصحابه يف أول ليلة من رمضان
مبارك، فرض اهللا عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق 
فيه أبواب اجلحيم، وتغلل فيه مردة الشياطني، هللا فيه ليلة خرية 

رواه النسائي والبيهقي [» من ألف شهر، من حرِم خريها فقد حرِم
 ].وحسنه األلباين
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 فماذا أعددت أخييت هلذا الشهر الكرمي؟
مضان كثرية ومتنوعة، منها ما يتعلق إن خمالفات النساء يف ر

بالصيام، ومنها ما يتعلق بالقيام، ومنها خمالفات عامة تقع منهن يف 
رمضان ويف غريه، والواجب على املرأة املسلمة أن تترك املعاصي 
واملخالفات يف رمضان ويف غريه، ولذلك فقد أحببنا أن نذكِّر 

حىت ، النساء يف رمضانأخواتنا ببعض املخالفات اليت تقع كثريا من 
 : وتتوب إىل اهللا تعاىل منها، ومن ذلك، وتتركها، حتذرها
استقبال بعض النساء لرمضان كغريه من الشهور؛ فال نية  -١

 صاحلة، وال عزمية على الطاعة، وال توبة صادقة، مع أن النيب 
ما أتى على املسلمني شهر خري هلم من رمضان، وال أتى «: قال

 شهر شر هلم من رمضان، وذلك ملا يعد املؤمنون فيه على املنافقني
من القوة للعبادة، وما يعد فيه املنافقون من غفالت الناس 

، رواه أمحد والبيهقي[» ونقمة للفاجر، وعورام، هو غنم للمؤمن
 ].وصححه العالمة أمحد شاكر

جعل رمضان شهرا : ومن خمالفات النساء يف رمضان -٢
تفنن يف املوائد وملء البطون، فتقضي املرأة للطعام والشراب وال

معظم ارها يف املطبخ، وتتفنن كل يوم يف إعداد صنف جديد من 
الطعام، وقد تستعني على ذلك ببعض الكتب املؤلفة يف فنون 

 .الطهي
وال تنتهي من صنع هذه األطعمة وإعداد املشروبات إال قبيل 

أو عبادة أو قراءة املغرب بدقائق، وهكذا يضيع اليوم دون ذكر 
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والعجيب أن هذه . قرآن أو تعلم ما ال بد منه من أحكام الصيام
األطعمة اليت بذلت فيها املرأة أغلى وقتها ال يؤكل منها إال اليسري، 

ما مأل «: يقول النيب ، مث تلقى بعد ذلك يف أكياس النفايات
آدمي وعاء شرا من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، 

» فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، ن كان ال حمالةفإ
 ].رواه أمحد والترمذي وابن ماجة وصححه األلباين[

 : وللتخلص من هذا اخلطأ ميكن عمل اآليت
االقتصاد يف صنع الطعام والشراب، وعدم إعداد كميات  -أ

 .كبرية من األطعمة
 .االكتفاء بصنف أو صنفني من الطعام -ب
 .اد األطعمة املعقدة اليت حتتاج إىل وقت كبريعدم إعد -ج
تعاون نساء البيت فيما بينهن، فتعمل واحدة، وتتفرغ  -د

 .األخرى أو األخريات للعبادة والذكر وتالوة القرآن
كثرة الزيارات فيما : ومن خمالفات النساء يف رمضان -٣

بينهن، فتضيع بذلك أوقات كثرية كان ميكن أن تستثمر يف التقرب 
ىل اهللا عز وجل بصاحل األعمال، ولنفترض أن الزيارة استغرقت إ

ساعة واحد، فهذه الساعة كان ميكن أن تقرأ فيها املرأة جزئني 
كاملني من القرآن، أي أا ميكن أن ختتم القرآن مرتني يف شهر 
رمضان باستغالل هذه الساعة وحدها، فكيف إذا كانت الزيارة 

 متتد لساعات طويلة؟



 
من أخطاء النساء يف رمضان 

 

 

٨ 

استغالل اهلاتف يف الغيبة : الفات النساء يف رمضانومن خم -٤
والنميمة والتفكه بتناول أعراض املسلمني واملسلمات، فهؤالء 
النسوة أنعم اهللا عليهن مبن خيدمهن ويكفيهن مؤونة الطبخ والغسل 
والتنظيف، فبدالً من أن يشكرن اهللا عز وجل، وينصرفن إىل العبادة 

يضيعن أوقان يف القيل والقال والغيبة  والطاعة يف هذا الشهر، فإن
نوسع : (والنميمة والكذب والبهتان، وإذا نوقشت إحداهن قالت

من مل «: ويا جلرأة هذه املرأة، أما مسعت قول النيب ). صدورنا
يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هللا حاجة يف أن يدع 

 ].رواه البخاري[» طعامه وشرابه
، فإذا كان يوم صوم أحدكم... «: نيب أما مسعت قول ال

إين امرؤ : فليقل، فال يرفث، وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله
 ].متفق عليه[» صائم

فعلى هؤالء أن يتقني اهللا عز وجل، ويكففن عن تناول حلوم 
رب «: املسلمني وأعراضهم، وإال كان هلن حظ من قوله 

ه أمحد وابن ماجة روا[» حظه من صيامه اجلوع والعطش، صائم
 ].بسند صحيح

اجلهل بأحكام الصيام، : ومن خمالفات النساء يف رمضان -٥
فتصوم املرأة كما يصوم غريها، على سبيل العادة، فال تعرف 
واجبات الصيام، وال سننه، وال آدابه، وال مفسداته، وهذه بال شك 

 .وهي ال تدري، ميكن أن تقع يف كثري من األخطاء
االنشغال باملسابقات : ت النساء يف رمضانومن خمالفا -٦
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والفوازير واملسلسالت وغريها من الربامج التافهة، فتقضي املرأة 
معظم ساعات الليل يف مشاهدة ذلك، وكان األوىل ا أن حتيي 

 .ليلها بعبادة اهللا وذكره وشكره وتالوة كتابه
ذهاب املرأة وحدها مع : ومن خمالفات النساء يف رمضان -٧

ق األجنيب إىل األسواق، وقد تكون غري متسترة سترا كامالً، ائالس
فترتكب بذلك كثريا من احملرمات، منها خلوا بالسائق، وقد أفىت 
أهل العلم بتحرمي ذلك، ومنها عدم تسترها وكشفها عن بعض 

ومنها فتنة غريها ووقوعه يف النظر احملرم . زينتها اليت أمر اهللا بسترها
ال تقصد ، ولو كانت عفيفة، ببها يف إساءة الظن اومنها تس. إليها
 .شرا

كثرة ذهان إىل األسواق : ومن خمالفات النساء يف رمضان -٨
وكثري من النساء يذهنب إىل السوق ، وجتواهلن فيها لغري حاجة

مبفردهن، وحتصل اخللوة بينهن وبني البائعني داخل حمالم، وحيدث 
تبادلة بني املرأة والبائع، من الكلمات امل: بذلك شر عظيم

والنظرات، وقد يتطور ذلك إىل اللمس واالحتكاك وغري ذلك من 
فعلى املرأة الشريفة العفيفة أن تتجنب مواطن . الشرور واملفاسد

الريبة، وأن تبتعد عن أماكن االختالط ونظرات العابثني، وأن تلتزم 
لع إليها بلباس احلشمة واحلياء حىت ال يطمع فيها طامع أو يتط

 .فاسد
ذهاب بعض النساء إىل : ومن خمالفات النساء يف رمضان -٩

املسجد لقضاء صالة العشاء والتراويح يف كامل زينتهن، وتعطرهن 
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أميا امرأة تطيبت، مث خرجت إىل «: يقول وتربجهن، والنيب 
رواه البيهقي وصححه [» املسجد، مل تقبل هلا صالة حىت تغتسل

أميا امرأة استعطرت مث خرجت، فمرت «: وقال ]. األلباين
رواه أمحد [» فهي زانية، وكل عني زانية، على قوم ليجدوا رحيها

 ].وأبو داود والترمذي وحسنه األلباين
فاتقي اهللا يا أخيت املسلمة، وال تعرضي نفسك هلذا الذم، 
واعلمي أن ما عند اهللا عز وجل من الرمحة واملغفرة والعتق من النار 

والتقيد مبا جاء يف كتابه، ومبا ، عصيته، وإمنا ينال بطاعتهال ينال مب
 .جاء يف سنة نبيه 

اختالطهن بالرجال عند : ومن خمالفات النساء يف رمضان -١٠
اخلروج من املسجد بعد صالة التراويح، والواجب عليهن أن يبادرن 
باخلروج قبل الرجال، وال ميشني إال يف حافات الطرق وجوانبها، 

للنساء ملا رآهن  قال النيب . وأستر هلن، ك أوىل نفإن ذل
استأخرن، فإنه ليس لكن أن حتققن الطريق، «: خمتلطات بالرجال

 ].رواه أبو داود وحسنه األلباين[»عليكن حبافات الطريق
ما حيدث يف احلرم : ومن خمالفات النساء يف رمضان -١١

تهن على تقبيل املكي من مزامحة النساء للرجال يف الطواف، ومزامح
احلجر األسود، والواجب على املرأة أن تتخري األوقات املناسبة 

 .لتطوف فيها، وال جيوز هلا مزامحة الرجال بكل حال
ومما حيدث أيضا يف احلرم املكي، وخباصة يف أوقات  -١٢

الزحام، أال يكون هناك مكان للنساء داخل املسد، فتأيت النساء 
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ث تقارب أو تالصق بني صفوف وتصف جبانب الرجال، فيحد
الرجال وصفوف النساء، وهذا خطأ عظيم، والواجب أن تصلي 
املرأة يف األماكن املخصصة للنساء، ولو كانت يف الساحات 

 فلتصلِّ يف بيتها، فإن النيب ، اخلارجية، وإذا كان الزحام شديدا
رواه أمحد [ »ال متنعوا إماءكم املساجد، وبيون خري هلن«: قال

 ].وصححه األلباين، وأبو داود
فتور بعض النساء عن : ومن خمالفات النساء يف رمضان -١٣

العبادة والذكر إذا حاضت أو نفست، مع أن احلائض ميكنها أن 
تقرأ القرآن وتستمع إليه دون أن متسه، وميكنها كذلك أن تؤدي 
كثريا من الطاعات حال حيضها، كاملداومة على الذكر والدعاء، 

، ءة الكتب املفيدة، واالستماع إىل برامج إذاعة القرآن الكرميوقرا
 .وغري ذلك من األمور النافعة

تضييع ليايل العشر : ومن خمالفات النساء يف رمضان -١٤
األخرية من رمضان يف التجهيز الستقبال العيد، وذلك بالتجول يف 

شاغل األسواق لشراء املالبس اجلديدة أو بالتردد على اخلياطني وامل
جيتهد يف العشر  ، فقد كان وهذا خالف هدي النيب . النسائية

األواخر، ما ال جيتهد يف غريها، وكان خيصها بعبادات مل يفعلها يف 
العشرين السابقة عليها، وذلك ألن األعمال باخلواتيم، وألن ليلة 

. القدر ترجى يف العشر األواخر، ويف ليايل الوتر منها باألخص
إذا دخل العشر  كان رسول اهللا : (رضي اهللا عنهاقالت عائشة 

 ].متفق عليه) [شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله
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جيتهد يف العشر  كان رسول اهللا : (ويف رواية عنها قالت
 ).األواخر ما ال جيتهد يف غريه

فاحرصي أختاه على هذه الليايل املباركة، واجعليها خالصة هللا 
ة والصيام والقيام والذكر والدعاء وتالوة تعاىل، واعمريها بالصال

فاشتريها قبل رمضان، أو يف ، أما مالبس العيد. القرآن والصدقة
 .األيام األوىل منه، بارك اهللا لك يف عمرك وعملك

السهر الطويل إىل : ومن خمالفات النساء يف رمضان -١٥
 الفجر، أو إىل الساعات األوىل من الصباح، مث النوم بعد ذلك إىل
الظهر أو العصر، والنوم صباحا جيهد اجلسم ويتعبه، وجيعل اإلنسان 

 .يكره السمر واحلديث بعد العشاء كسوالً فاترا، وكان النيب 
فإذا كانت املرأة تسهر على احملرمات كسماع األغاين، ومتابعة 
القنوات، اليت تبث العري واخلالعة، ويج الشهوات والغرائز، كان 

 .حمرما أشد التحرمي السهر يف ذلك
ومن خمالفات النساء يف رمضان، تشجيع األبناء على  -١٦

الفطر يف رمضان، مع أم يطيقون الصيام، وهذا خالف هدي 
السلف الصاحل، فقد كانت الصحابيات رضي اهللا عنهن يعودن 

قالت . حىت يألفوه عند الكرب، صبيان على الصيام منذ صغرهن
كنا نصوم صبياننا، وجنعل هلم : (هللا عنهاالربيع بنت معوذ رضي ا

اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حىت 
 ].متفق عليه) [يكون عند اإلفطار

ويف احلديث حجة على مشروعية مترين : (قال ابن حجر
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الصبيان على الصيام؛ ألن من كان يف مثل السن الذي ذكر يف هذا 
فتح ) [ف، إمنا صنع هلم ذلك للتربيةفهو غري مكل، احلديث
 ].الباري

فأين من ذلك من تنهى أبناءها عن الصيام، وترغمهم على 
الفطر، وجتلب هلم الطعام والشراب، مع أن بعضهم يوشك على 

 .سن البلوغ والتكليف
 

  


