وقفـات

مع المـرأة
المسلمـــة
في رمضان

إعـــــــــداد:
اللجنـــــة العلميـــة بالمكتــــــب
التعــــاونــي للــدعــــوة بالروضة

احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

أما بعد :فإن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة تقتيض شكر اهلل عز وجل عليها ،بالقلب واللسان
واجلوارح ،لذا أحببنا أن نقف معك – أختي املسلمة – هذه الوقفات املخترصة؛ لعلها أن تكون
سبب ًا  -بعد توفيق اهلل تعاىل – لك للقيام بحق هذا الشهر العظيم ،فتسعدين سعادة ال تشقني
بعدها أبد ًا.

الوقفة األولى:

يف شهر رمضان فرصة مناسبة ملراجعة النفس وحماسبتها ومالحظة تقصريها؛ فإن
يف ذلك خيــر ًا كثيـــر ًا؛ قــال اهلل تعــاىل حـاث ًا عىل التــوبــة ولــزوم األوبـــة:
،
فسارعي  -أختي املسلمة  -إىل التوبة من مجيع الذنوب واملعايص ،وافتحي صفحة جديدة يف
حياتك ،وزينيها بالطاعة ،ومجليها بصدق االلتجاء إىل اهلل عز وجل ،وحاسبي نفسك قبل أن
.
حتاسبي

الوقفة الثانية:

بعض األخوات املسلامت تظن أن السباق واملثابرة يف هذا الشهر العظيم هو يف التفنن يف الطبخ
طبخ ٍ
وتقديم أصناف األطعمة ،فتضيع أوقات فاضلة يف هذا الشهر العظيم من أجل ٍ
ونفخ يكفي
أمة وليس أرسة ،وال شك أن يف ذلك إضاع ًة لوقتها ،وإرهاق ًا جلسمها ،وإخالالً بأوقات عبادهتا؛
فإن كثري ًا من النساء تقف نصف النهار يف املطبخ ،وال تقرأ من القرآن شيئ ًا ،ثم إذا أقبل الليل
فإذا هبا مرهقة متعبة فيقرص هبا اجلهد عن صالة الليل ،وال شك أن هذا من احلرمان واخلرسان.

واملرشوع للمرأة املسلمة:

 .1أن تطبخ بقدر حاجة أرسهتا؛ فإن فيه بركة ،ولتبتعد عن املباهاة وتضييع األوقات يف ذلك.
 .2أن تتعبد هلل عز وجل هبذا اجلهد ،فهو خلدمة الزوج واألوالد والوالدين أو إلطعام الصائمني،
ِ
ِ
الصائِ ُم َو ِمنَّا المُْ ْفطِ ُر،
الس َف ِرَ ،فمنَّا َّ
فعن أنس ريض اهلل عنه قالُ :كنَّا َم َع النَّبِ ِّي َص ىَّل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم يِف َّ
احب ا ْلكِس ِ
ِ
ِ
اءَ ،و ِمنَّا َم ْن َيت َِّقي َّ
الش ْم َس بِ َي ِد ِهَ ،ق َال:
َق َالَ :فنَ َز ْلنَا َمن ِْز اًل يِف َي ْو ٍم َح ٍّارَ ،أ ْك َث ُرنَا ظ اًّل َص ُ
َ
ِ ِ
َابَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص ىَّل اهللُ َع َل ْي ِه
الص َّوا ُمَ ،و َقا َم المُْ ْفطِ ُر َ
الرك َ
َف َس َق َط ُّ
ض ُبوا أْالَ ْبن َية َو َس َق ْوا ِّ
ونَ ،ف رَ َ

ون ا ْل َي ْو َم بِ أْالَ ْج ِر» [رواه البخاري ( )2890ومسلم (])1119
ب المُْ ْفطِ ُر َ
َو َس َّل َمَ « :ذ َه َ

 .3أن تشغل وقتها أثناء الطبخ والقيام بأعامل املنزل بتالوة القرآن الكريم من حفظها إن كانت
حتفظه أو شيئ ًا منه  ،أو تستمع إليه عرب إذاعة القرآن الكريم أو غريها من القنوات اإلسالمية
املحافظة اخلالية من املحاذير الرشعية.

الوقفة الثالثة:

ٌ
وحظ من قيام الليل؛ فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال:
نصيب
ليكن لك – أختي املسلمة –
ٌ
ان إِيمنًا واحتِسابا ،غ ُِفر َله ما َت َقدَّ م ِمن َذ ْنبِه»ِ
َ ْ
«م ْن َقا َم َر َم َض َ اَ َ ْ َ ً
َ ُ َ
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َ :
[رواه البخاري ( )37ومسلم (])759
وصالتك يف بيتك خري لك؛ فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام عن رسول اللهَّ صىل اللهَّ عليه وسلم
ِ
ِ
يوت َّن َخ رْ ٌي هَُل َّن» [أخرجه أبو داود ( )567وأصله يف
أنّه قال« :ال تمَ ْنَ ُعوا ن َس َ
اءكم ا َملساجدَ  ،و ُب هُ ُ
الصحيحني]
فإن ِ
أبيت إال اخلروج إىل املسجد جاز لك ذلك ،برشط االلتزام باحلجاب الرشعي ،والبعد عن
التربج والسفور ،والتطيب والبخور ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل
ِ
عليه وسلمَ :
اء آْال ِخ َرةَ» [رواه مسلم (])444
«أ ُّي اَم ْام َر َأ ٍة َأ َصا َب ْ
ت َبخُ ً
ورا َف اَل ت َْش َهدْ َم َعنَا ا ْلع َش َ

الوقفة الرابعة:

احذري األسواق؛ فإهنا أماكن الفتن والصد عن ذكر اهلل تعاىل ،قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
ب ا ْلبِ اَل ِد إِ ىَل اهللِ َم َس ِ
وسلمَ :
اجدُ َهاَ ،و َأ ْبغ َُض ا ْلبِ اَل ِد إِ ىَل اهللِ َأ ْس َوا ُق َها» [رواه مسلم (])671
«أ َح ُّ

وال يكن هذا الشهر وغريه سواء ،فاتقي اهلل تعاىل يف نفسك ويف شباب املسلمني ،وما يضريك لو
تركت الذهاب إىل األسواق يف هذا الشهر الكريم وتقربت إىل اهلل تعاىل هبذا الرتك ،قال تعاىل:
«وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل».
فإن كنت يف رضورة أو حاجة إىل اخلروج إىل السوق فليكن بقدر احلاجة ،واختاري الوقت
املناسب الذي يقل فيه الزحام واملنكرات ،كام ينبغي لك مراعاة أن ال يتعارض ذلك مع أداء
وليك من والد أو أخ أو زوج أو ولد لصالة الرتاويح والقيام يف املسجد مع اجلامعة ،كام جيب
عليك أن خترجي متسرتة متحجبة ،غري متربجة وال متطيبة.

الوقفة الخامسة:

العمرة فضلها عظيم ،ويف رمضان يتضاعف هذا الفضل ،فعن ابن عباس ريض اهلل عنهام

َان «ما منَع ِ
ِ
ك َأ ْن َتك يِ
َأ َّن النَّبِ َّي َص ىَّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال :اِل ْم َر َأ ٍة ِم َن أْالَن َْص ِ
ُون
ار ُي َق ُال هََلا ُأ ُّم سن ٍ َ َ َ
ِ مِ
ت :ن ِ
حج ج ِ
أِ
َاض َح ِ
َان
ت َم َعنَا؟» َقا َل ْ
هاَ ،وك َ
َ َ ْ
ان كَانَا لَ يِب ُف اَل ٍن  -ز َْو ِج َها َ -ح َّج ُه َو َوا ْب ُن ُه َع ىَل َأ َحد َ
ِ
يِ
ِ
ِ
يِ
َ
ان َت ْقض َح َّج ًة أ ْو َح َّج ًة َمعي» [رواه البخاري
آْال َخ ُر َي ْسقي َع َل ْيه غ اَُل ُمنَاَ ،ق َالَ « :ف ُع ْم َر ٌة ف َر َم َض َ
( )1782ومسلم (])1256

واملرشوع لك أختي املسلمة  -إذا يرس اهلل لك العمرة  -أن جتتنبي مواطن الزلل وعثرات
الطريق ،واخرجي حمتشم ًة ،بعيد ًة عن أعني الرجال ،غاض ًة طرفك ،البس ًة حجابك ،مبتعد ًة
عن لبس النقاب ومس العطور ،واخرجي لبيت اهلل احلرام وأنت مستشعرة عظمة البيت ورب
البيت سبحانه وتعاىل.

الوقفة السادسة:
احريص  -وفقك اهلل تعاىل  -عىل الصدقة بام جتود به نفسك من مال ومأكل وملبس ،فعن
أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قالَ :خ َر َج َر ُس ُ
لل َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم فيِ َأ ْض ًحى َأ ْو فِ ْط ٍر
ول ا هَِّ
ِ
الصدَ َقةَ ،ف َق َالَ :
َّاس ،ت ََصدَّ ُقوا»َ ،ف َم َّر
إِلىَ ا ُمل َصلىَّ ُ ،ث َّم ا ْنصرَ َ َ
«أ هُّ َيا الن ُ
َّاسَ ،و َأ َم َر ُه ْم بِ َّ
فَ ،ف َو َع َظ الن َ
اءَ ،ف َق َال« :يا معشرَ النِّس ِ
ع ىَل النِّس ِ
اء ،ت ََصدَّ ْق َنَ ،فإِ يِّن َر َأ ْي ُتك َُّن َأ ْك َث َر َأ ْه ِل الن ِ
َّار» َف ُق ْل َنَ :وبِ َم َذلِ َ
ك َيا
َ
َ َ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت م ْن نَاق َصات َع ْق ٍل َود ٍ
َر ُس َ
ب
ول اللهَِّ؟ َق َالُ « :تكْث ْر َن ال َّل ْع َنَ ،و َت ْك ُف ْر َن ال َعش َريَ ،ما َر َأ ْي ُ
ب ل ُل ِّ
ينَ ،أ ْذ َه َ
ِِ
ِ
الرج ِل َ ِ ِ
َب،
ْص َ
اء ْت َز ْين ُ
َّ ُ
فَ ،ف َل اَّم َص َار إِ ىَل َمن ِْزلهَ ،ج َ
احلازمِ ،م ْن إِ ْحدَ اك َُّنَ ،يا َم ْعشرَ َ الن َِّساء» ُث َّم ان رَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
َ
ِ
ِ
يلَ :يا َر ُس َ
ي ال َّز َيانب؟» َفق َ
ْام َر َأ ُة ا ْبن َم ْس ُعود ،ت َْستَأذ ُن َع َل ْيهَ ،فق َ
يل:
َبَ ،ف َق َال« :أ ُّ
ول اللهََِّ ،هذه َز ْين ُ
امر َأ ُة اب ِن مسع ٍ
تَ :يا َنبِ َّي اللهَِّ ،إِن َ
الصدَ َق ِة،
ودَ ،ق َالَ « :ن َع ْم ،ائ َْذنُوا هََلا» َف ُأ ِذ َن هََلاَ ،قا َل ْ
َّك َأ َم ْر َت ال َي ْو َم بِ َّ
َْ ْ َ ْ ُ
ت بِهِ
ٍ
ِ
يِ
َان ِعن ِْدي ُح ٌّل يِلَ ،ف َأ َر ْد ُت َأ ْن َأت ََصدَّ َق بِهَ ،ف َز َع َم ا ْب ُن َم ْس ُعودَ :أ َّن ُه َو َو َلدَ ُه َأ َح ُّق َم ْن ت ََصدَّ ْق ُ
َوك َ
ك وو َلدُ ِك َأح ُّق من تَصدَّ ْق ِ
ِ
ٍ
ِ
ت
َ َ ْ َ
«صدَ َق ا ْب ُن َم ْس ُعود ،ز َْو ُج َ َ
َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي َص ىَّل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ :
بِ ِه َع َل ْي ِه ْم» [رواه البخاري ( )1462ومسلم (])1000
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقول« :يا نِساء المُْسلِم ِ
ت ،اَل
َ َ َ ْ اَ
حَ ْت ِق َر َّن َج َار ٌة َلجِ َار هِ َتاَ ،و َل ْو فِ ْر ِس َن َش ٍاة» [رواه البخاري ( )2566ومسلم (])1030
ت َم َر َق ًة،
وعن أيب ذر ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ « :يا َأ َبا َذ ٍّر إِ َذا َط َبخْ َ
ِ
اهدْ ِج َريان َ
َك» [رواه مسلم (])2625
اء َهاَ ،و َت َع َ
َف َأكْث ْر َم َ
واهلل تعاىل أعلم ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

