
إعـــــــــداد:
 اللجنـــــة العلميـــة بالمكتــــــب

التعــــاونــي للــدعــــوة بالروضة  

وقفـات
مع المـرأة 
المسلمـــة 
في رمضان



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 
سببًا - بعد توفيق  اهلل تعاىل – لك للقيام بحق هذا الشهر العظيم، فتسعدين سعادة ال تشقني 

بعدها أبدًا.

الوقفة األولى:
فإن  تقصريها؛  ومالحظة  وحماسبتها  النفس  ملراجعة  مناسبة  فرصة  رمضان  شهر  يف   
األوبـــة: ولــزوم  التــوبــة  عىل  حـاثًا  تعــاىل  اهلل  قــال  كثيـــرًا؛  خيــرًا  ذلك  يف 

،
  

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 
وتقديم أصناف األطعمة، فتضيع أوقات فاضلة يف هذا الشهر العظيم من أجل طبٍخ ونفٍخ يكفي 
أمة وليس أرسة، وال شك أن يف ذلك إضاعًة لوقتها، وإرهاقًا جلسمها، وإخالالً بأوقات عبادهتا؛ 
فإن كثريًا من النساء تقف نصف النهار يف املطبخ، وال تقرأ من القرآن شيئًا، ثم إذا أقبل الليل 
فإذا هبا مرهقة متعبة فيقرص هبا اجلهد عن صالة الليل، وال شك أن هذا من احلرمان واخلرسان.

واملرشوع للمرأة املسلمة:
1. أن تطبخ بقدر حاجة أرسهتا؛ فإن فيه بركة، ولتبتعد عن املباهاة وتضييع األوقات يف ذلك.

2. أن تتعبد هلل عز وجل هبذا اجلهد، فهو خلدمة الزوج واألوالد والوالدين أو إلطعام الصائمني، 
ائُِم َوِمنَّا امْلُْفطُِر،  َفِر، َفِمنَّا الصَّ َم ِف السَّ فعن أنس ريض اهلل عنه قال: ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َقاَل:  بَِيِدِه،  ْمَس  الشَّ َيتَِّقي  َمْن  َوِمنَّا  اْلكَِساِء،  َأْكَثُرَنا ظِلاًّ َصاِحُب   ، َيْوٍم َحارٍّ ِف  َمنِْزلاً  َفنََزْلنَا  َقاَل: 
َكاَب، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصلَّ اهللُ َعَلْيِه  ُبوا اْلَْبنَِيِة َوَسَقْوا الرِّ امْلُْفطُِروَن، َفَضَ اُم، َوَقاَم  وَّ َفَسَقَط الصُّ



َم: »َذَهَب امْلُْفطُِروَن اْلَيْوَم بِاْلَْجِر« ]رواه البخاري )2890( ومسلم )1119([ َوَسلَّ
3. أن تشغل وقتها أثناء الطبخ والقيام بأعامل املنزل بتالوة القرآن الكريم من حفظها إن كانت 
حتفظه أو شيئًا منه ، أو تستمع إليه عرب إذاعة القرآن الكريم أو غريها من القنوات اإلسالمية 

املحافظة اخلالية من املحاذير الرشعية.

الوقفة الثالثة:
 ليكن لك – أختي املسلمة – نصيٌب وحٌظ من قيام الليل؛ فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: 
َم ِمْن َذْنبِِه« ا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ا َواْحتَِساباً  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : »َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَمناً

 ]رواه البخاري )37( ومسلم )759([
وصالتك يف بيتك خري لك؛ فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام عن رسول اهللهَّ صىل اهللهَّ عليه وسلم 
أبو داود )567( وأصله يف  « ]أخرجه  نَّ َلُ َخْيٌ  وُبيوُتُنَّ  امَلساِجَد،  نَِساَءكم  َتْنَُعوا  »ل  قال:  أّنه 

الصحيحني[
فإن أبيِت 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 

ا َفَل َتْشَهْد َمَعنَا اْلِعَشاَء اْلِخَرَة« ]رواه مسلم )444([ َم اْمَرَأٍة َأَصاَبْت َبُخوراً عليه وسلم: »َأيُّ

الوقفة الرابعة:
 احذري األسواق؛ فإهنا أماكن الفتن والصد عن ذكر اهلل تعاىل، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم: »َأَحبُّ اْلبَِلِد إَِل اهللِ َمَساِجُدَها، َوَأْبَغُض اْلبَِلِد إَِل اهللِ َأْسَواُقَها« ]رواه مسلم )671([
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 تعال: 

»وقرن ف بيوتكن ول تربجن تربج اجلاهلية الول«.
الوقت  واختاري  احلاجة،  بقدر  فليكن  السوق  إىل  اخلروج  إىل  حاجة  أو  رضورة  يف  كنت  فإن 
ينبغي لك مراعاة أن ال يتعارض ذلك مع أداء  املناسب الذي يقل فيه الزحام واملنكرات، كام 
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



َتُكوِن  َأْن  َمنََعِك  »َما  ِسنَاٍن  ُأمُّ  ا  َلَ ُيَقاُل  اْلَْنَصاِر  ِمَن  ِلْمَرَأٍة  َقاَل:  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  النَّبِيَّ َصلَّ  َأنَّ   
ا، َوَكاَن  َحَجْجِت َمَعنَا؟« َقاَلْت: َناِضَحاِن َكاَنا ِلَِب ُفَلٍن - َزْوِجَها - َحجَّ ُهَو َواْبنُُه َعَل َأَحِدِهَ
ةاً َمِعي« ]رواه البخاري  ةاً َأْو َحجَّ اْلَخُر َيْسِقي َعَلْيِه ُغَلُمنَا، َقاَل: »َفُعْمَرٌة ِف َرَمَضاَن َتْقِض َحجَّ

)1782( ومسلم )1256([
وعثرات  الزلل  مواطن  جتتنبي  أن   - العمرة  لك  اهلل  يرس  إذا   - املسلمة  أختي  لك  واملرشوع 
مبتعدًة  حجابك،  البسًة  طرفك،  غاضًة  الرجال،  أعني  عن  بعيدًة  حمتشمًة،  واخرجي  الطريق، 
عن لبس النقاب ومس العطور، واخرجي لبيت اهلل احلرام وأنت مستشعرة عظمة البيت ورب 

البيت سبحانه وتعاىل.

الوقفة السادسة: 
فعن  وملبس،  ومأكل  مال  من  نفسك  به  جتود  بام  الصدقة  عىل   - تعاىل  اهلل  وفقك   - احريص 
َم يِف َأْضًحى َأْو فِْطٍر  َعَلْيِه َوَسلهَّ أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: َخَرَج َرُسوُل اهللهَِّ َصىلهَّ اهللُ 
َفَمرَّ  ُقوا«،  َتَصدَّ النَّاُس،  ا  َ »َأيُّ َفَقاَل:  َدَقِة،  بِالصهَّ َوَأَمَرُهْم  النهَّاَس،  َفَوَعَظ  َف،  اْنرَصَ ُثمهَّ   ، امُلَصىلهَّ إىَِل 
ْقَن، َفإِنِّ َرَأْيُتُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّاِر« َفُقْلَن: َوبَِم َذلَِك َيا  َعَل النَِّساِء، َفَقاَل: »َيا َمْعرَشَ النَِّساِء، َتَصدَّ
ْعَن، َوَتْكُفْرَن الَعِشَي، َما َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن، َأْذَهَب لُِلبِّ  َرُسوَل اهللَِّ؟ َقاَل: »ُتْكثِْرَن اللَّ
َزْينَُب،  َمنِْزلِِه، َجاَءْت  َفَلمَّ َصاَر إَِل  َف،  النَِّساِء« ُثمَّ اْنَصَ َيا َمْعرَشَ   ، ُجِل احَلاِزِم، ِمْن إِْحَداُكنَّ الرَّ
َيانِِب؟« َفِقيَل:  اْمَرَأُة اْبِن َمْسُعوٍد، َتْسَتْأِذُن َعَلْيِه، َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َهِذِه َزْينَُب، َفَقاَل: »َأيُّ الزَّ
َدَقِة،  ا، َقاَلْت: َيا َنبِيَّ اهللَِّ، إِنََّك َأَمْرَت الَيْوَم بِالصَّ ا« َفُأِذَن َلَ اْمَرَأُة اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: »َنَعْم، اْئَذُنوا َلَ
ْقُت بِِه  ُه َوَوَلَدُه َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ َق بِِه، َفَزَعَم اْبُن َمْسُعوٍد: َأنَّ َوَكاَن ِعنِْدي ُحِلٌّ ِل، َفَأَرْدُت َأْن َأَتَصدَّ
ْقِت  َم: »َصَدَق اْبُن َمْسُعوٍد، َزْوُجِك َوَوَلُدِك َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ َعَلْيِهْم، َفَقاَل النَّبِيُّ َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

بِِه َعَلْيِهْم« ]رواه البخاري )1462( ومسلم )1000([

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقول: »َيا نَِساَء امْلُْسلَِمِت، َل 
ا، َوَلْو فِْرِسَن َشاٍة« ]رواه البخاري )2566( ومسلم )1030([ اَرِتَ ِقَرنَّ َجاَرٌة جِلَ َتْ

 ، وعن أيب ذر ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »َيا َأَبا َذرٍّ إَِذا َطَبْخَت َمَرَقةاً
َفَأْكثِْر َماَءَها، َوَتَعاَهْد ِجَياَنَك« ]رواه مسلم )2625([

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.  


