


  

  ٥  رمضانيات مسلمة

  مقدمة
  

َشْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرَآنُ ُهـًدى  : احلمد هللا القائل
والصالة والسـالم علـى   ... ِللنَّاسِ َوَبيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن

أشرف خلقه نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل 
  . يوم الدين
  : وبعد

ملسلمني اليوم يف تعاملهم مع أيام رمضـان  فإن املتأمل حلال ا
ولياليه لتملكه الدهشة ويغلبه احلزن؛ حيث يشاهد ويسمع مـا ال  

أو فعل حمرم، أو تفـريط يف  ... يرضي اهللا سبحانه من ترك فرض
فرص اخلري وتضييع هلا؛ حىت تغريت املفاهيم اإلسالمية عند بعـض  

حنو نفسه وأهله املسلمني، وجهل بعضهم اآلخر أشياء من واجباته 
  . يف رمضان

وملا كان هذا املوضوع حيتاج يف طرحه وعالجه إيل وقفـات  
طويلة آثرت أن أكتب رسالة يف جانب من هذا املوضوع موجهـة  

  : لألخت املسلمة لعدة اعتبارات منها
  . أهنا نصف اجملتمع* 
  . وأهنا املدرسة األوىل* 
طفتـها  وأهنا القادرة على إصالح بعض اخللـل حبكـم عا  * 

  . ومكانتها بني الزوج واألب واالبن واألخت
ورغبة يف اإلصالح والنصح مجعت هذه الرسالة املختصـرة؛  

  . لعل اهللا جيعل فيها النفع ويطرح فيها الربكة



  
رمضانيات مسلمة ٦  

  إِنْ أُرِيُد إِلَّا الْإِْصلَاَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه َعلَْيـِه
  . ِه أُنِيُبَتَوكَّلُْت َوإِلَْي

  . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
  
  
  

  املؤلف
  
  
  

* * * *  



  

  ٧  رمضانيات مسلمة

أهنئك بقدوم شهر رمضان املبـارك، شـهر   : أخيت املسلمة
الصيام والقيام، وتالوة القرآن، شهر العتق من النار، شهر الصدقات 
واإلحسان، شهر تفتح فيه أبواب اجلنان، وتضاعف فيه احلسنات، 

فيه العثرات، شهر جعل اهللا صيامه أحد أركـان اإلسـالم،   وتقال 
من صامه إمياًنا «وأمر الناس بصيامه، وأخرب أن  فصامه املصطفي 

قيامـه   وسن رسـول اهللا  . »واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه
  . »من قام رمضان إمياًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه«: فقال

كرمي فإنا نتواصى حنن وإياكن علـى  ومع إطاللة هذا الشهر ال
الرب والتقوى، ومن هذا التواصي التنبيه على بعض املالحظات الـيت  
تقع فيها بعض األخوات، إما جهالً أو خطأ منهن، ومن املعلوم أن 
اهللا ال يقبل من العبادات واألعمال إال ما كان على شرعه، وبينـه  

  . رسول اهللا، 
هو فقهي، ومنها غري فقهي، وهذه ملحوظات عامة؛ منها ما 

  : وهي كالتايل
إضاعة األخت املسلمة كثًريا من وقتها يف إعداد األطعمة  -١

اليت ال حاجة إليها من سد جوعـة الصـائم، وإمنـا للتنويـع يف     
وجبة اإلفطار يقـدم فيهـا عشـرات     –مثالً  –الوجبات، فريى 

  !األصناف والسحور قريًبا من ذلك
رمضان فاضلة، فيجب أن تسـتغل   إن أوقات :أخيت املسلمة

  . بفضائل األعمال من قراءة، وذكر، وغري ذلك
تسهر طول  –هداهن اهللا  –كثرة النوم؛ فبعض األخوات  -٢

الليل وتنام من بعد صالة الفجر إىل صالة الظهر، مث تصلي وتنام إىل 
العصر، وبعد العصر تشد مئزرها يف املطبخ، فشهر الصـيام شـهر   



  
رمضانيات مسلمة ٨  

فـأروا اهللا مـن   «: اعات، كما قال املصطفي التنافس يف الط
؛ وهذا يكون بكثرة قـراءة القـرآن والركـوع    »أنفسكم خًريا

  . والسجود ال كثرة النوم
سوء خلق بعض األخوات بسبب الصوم، فتراها سـريعة   -٣

السب والشتم، ورمبا دعت على من كان سبًبا يف ذلك، وهذا من 
قال يف  ملسلمة أن النيب أما علمت أيتها األخت ا. اخلطأ واجلهل
، أما علمت »فإن سابه أحد أو شامتة فليقل إين صائم«: حق الصائم

أيتها األخت املسلمة أن الصيام من أسباب االستجابة، فال تـدعي  
على أحد من أبنائك، وال من إخوانك وأخواتك؛ بـل ينبغـي أن   

  . ندعو هلم بدل الدعاء عليهم
النوم، فال تصلي الظهر إال تأخري الصالة عن وقتها بسبب  -٤

مع العصر، وال تصلي العصر إال مع املغرب، وهذا خطـأ كـبري،   
  . وتفريط عظيم، فهذه خيشى على صيامها أال يقبل بسبب ذلك

* فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني : تعاىل –وقد قال مجع من العلماء يف قوله 
  . خروهنا عن وقتهاهم الذين يؤ: الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتهِْم َساُهونَ

يقضـني أوقـاهتن يف    –هداهن اهللا  –بعض األخوات  -٥
رمضان سواء يف الليل أو النهار بالنظر إيل ما حرم اهللا علـيهن، أو  
مساع املزمار والطرب، فتراها تتابع املسلسالت أو ِأشرطة الفيـديو  
اليت ال يعرض فيها إال ما يغضب اهللا، أو تقرأ جمالت ليس فيها إال 

ماجنة، أو أخبار ساقطني وساقطات من املمثلني واملمـثالت   صور
  . وأشباههم

أخيت املسلمة، إن عمرك ومسعك وبصرك ستسألني عنه يـوم  
إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ : سبحانه –القيامة، كما قال ربك 



  

  ٩  رمضانيات مسلمة

 يـوم  فما يكون جوابك بني يـدي اهللا . أُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسئُولًا
لن تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل «: القيامة؟ كما قال 

   .»وعن عمره فيما أفناه«: ومنها »عن أربع
إن كان لديك فراغ من الوقت فامسعي أشرطة اخلـري،  : أختاه

قرآن، أو حماضرات، أو فتاوى، وغريها؛ لتكون يف ميزانـك،  : من
احلـديث، والقصـة   واشتري جمالت إسالمية تقرئني فيها اآلية، و

اإلسالمية، وما ينفعك دنيا وآخرة، بدالً من جمالت ال جتمعني من 
  . قراءهتا والنظر إليها إال الوزر واإلمث

قد سن لنا أوراًدا تقال يف الصباح واملساء، فكم  النيب  -٦
  . من األخوات ينسينها حبجة عمل البيت أو نزول ضيف

ن احلفـظ لـك مـن    أختاه احرصي عليها؛ ملا هلا م: فنقول
شياطني اجلن واإلنس، وتكونني يف حصن رباين من كـل سـوء،   

  . وحيصل لك األجر والثواب املرتب عليها
عدم احملافظة على السنن الرواتـب؛ فتكتفـي األخـت     -٧

املسلمة بالفرائض وحدها وكم حيصل فيها من التقصري والسـهو،  
وعد من حافظ قد  فهذه الصالة حباجة إىل ما يكملها؛ فإن النيب 

عليها ببيت يف اجلنة، ال نصب فيه وال وصب، عمل يسري وثـواب  
أربع قبل الظهر، واثنان : جزيل، وهذه السنن هي اثنتا عشرة ركعة

بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل 
من حديث أم املؤمنني أم حبيبه بنت  الفجر، كما ثبت عن النيب 

: يقول مسعت رسول اهللا : قالت –رضي اهللا عنها  –أيب سفيان 
ما من عبد مسلم يصلي هللا تعاىل كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوًعا «

  . رواه مسلم. »غري الفريضة إال بىن اهللا له بيًتا يف اجلنة



  
رمضانيات مسلمة ١٠  

عدم احلرص على قيام الليل يف رمضان أو غريه، فلقـد   -٨
احلضر، ويف رمضان  ال يدع قيام الليل يف السفر وال كان نبيك 

  . أو يف املسجد –وهو أفضل  –يتأكد؛ سواء يف البيت 
وكذا كانت أمهات املؤمنني حيافظن على قيام الليـل وهـن   

يصـلي   أن الـنيب   –رضي اهللا عنه  –قدوة لك، روت عائشة 
صالته بالليل وهي معترضة بني يديه، فإذا بقـي الـوتر أيقظهـا    

 »قومي فأوتري يا عائشة«: وتر قالفإذا بقي ال: فأوترت، ويف رواية
  . رواه مسلم

وصالة الوتر ميكن لألخت أن تصليها بعد العشاء أو قبـل أن  
تنام، وهو أفضل، أو آخر الليل وهو األكمل واألعظم أجًرا؛ حيث 

هل من سائل فأعطيـه؟  «: فيقول –سبحانه وتعاىل  –ينزل الرب 
عرضـي  فت »هل من مستغفر فأغفر له؟ هل مـن داع فأجيبـه؟  

  . لنفحات ربك واسأليه؛ فإنه لن يردك خائبة
صلي من الليل ما شئت؛ ثالثًا أو مخًسا أو سبًعا أو تسـًعا أو  

عليهـا،   حملافظة الـنيب   –وهو األكمل  –إحدى عشرة ركعة 
يف رمضان وال  ما كان يزيد «: رضي اهللا عنها –قالت عائشة 

  . مرواه البخاري ومسل. »غريه على إحدى عشرة ركعة
خروج النساء لألسواق متربجات يف ليـايل رمضـان،    -٩

ويكثر ذلك يف العشر األواخر، وهذا من اجلهل واخلطأ؛ فقد كـان  
إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله كمـا   النيب 

ثبت ذلك يف الصحيحني وغريمها من حديث عائشـة رضـي اهللا   
  . عنها



  

  ١١  رمضانيات مسلمة

العبادات وتكثيف يف طاعـة  إن ليايل رمضان ليايل اجتهاد يف 
اهللا، ال ليايل مرح وسهر ومسر وضياع لألوقات وتربج وسـفور يف  

  . األسواق واألماكن العامة
فيجب على األخت املسلمة أال خترج لألسواق إال على قـدر  
احلاجة، وال تضيع وقتها فيما ال ينفعها يف الدنيا وال يف اآلخـرة،  

  . تجملةوأن خترج متسترة غري متعطرة، وال م
ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف إطار منزهلـا   -١٠

وأقارهبا؛ فما من أخت إال وجتد على أوالدها أو إخواهنا أو أخواهتا، 
ورمبا والديها أو بعض قريباهتا أو أقربائها من احملارم شـيء مـن   
التقصري؛ إما يف ترك واجب، أو فعل حمـرم، فيجـب عليهـا أن    

يب، وتذكرهم باهللا وبأثر املعاصي على الفرد تنصحهم بأسلوب ط
يف الدنيا واآلخرة، وأن رمضان هو شهر الرجوع إىل اهللا والتوبـة  

  . النصوح؛ خوفًا عليهم أال يقبل صيامهم
إما عن طريق إهداء شريط أو كتيب، : وأساليب النصح كثرية

أو نصح مباشر، أو كتابة رسالة هلم؛ من قلب صـادق ناصـح،   
لنصيحة بالدعوات الصادقة من القلب يف ظلمة الليل؛ ولتحف هذه ا

بأن يفتح اهللا على قلوهبم لقبول النصح؛ فـإن اهللا حيـي كـرمي،    
  . يستحي أن يرد يدي عبده صفًرا

عدم تكثيف الطاعة يف العشر األواخر؛ فقد كان مـن   -١١
يف هذه العشر أنه جيتهد فيها ما ال جيتهد يف غريها،  هدي نبينا 
  . مسلمكما رواه 

كان يوقظ أهله فيها للصـالة   ويدل على فضلها أن النيب 
والذكر، حرًصا على اغتنام األجر، ألهنا فرصة العمر، وغنيمة ملـن  



  
رمضانيات مسلمة ١٢  

فما هي إال ليايل معدودة مث تنتهي، رمبـا   –عز وجل  –وفقه اهللا 
يدرك فيها العبد املسلم نفحة من نفحات املـوىل فتكـون سـبًبا    

  . آلخرةلسعادته يف الدنيا وا
ومن األعمال الصاحلة يف هذه العشر إحياء الليل كـامالً يف  

  . طاعة اهللا، ال يف الزمر والطرب، كحال بعض الناس هداهم اهللا
: قالـت  –رضي اهللا عنها  –ثبت يف الصحيحني عن عائشة 

إذا دخلت العشر شد مئزره، وأحيـا ليلـه،    كان رسول اهللا «
  . »وأيقظ أهله

ة القدر اليت من قامها إمياًنا واحتساًبا غفر له ويف هذه العشر ليل
  . ما تقدم من ذنبه

ليلة واحدة تكون سبًبا ملغفرة الذنوب والسـيئات، ويصـبح   
ما أكرم الرب، ومـا أجـزل    –اهللا أكرب  –العبد كيوم ولدته أمه 

  عطاءه؛ فهل من متعرض هلذه النفحات، وراغب فيما عنده؟ 
الصالة؛ فتراهـا تنقـر    تفريط بعض األخوات يف أداء -١٢

وهو  الصالة نقر الغراب، وال حترص على أدائها كما أداها نبيها 
   .»صلوا كما رأيتموين أصلي«: القائل

فيجب عليها أن تطمئن يف ركوعها وسجودها، وأن ال تكثر 
احلركة يف صالهتا، وأن تستشعر بأهنا واقفة بني يدي رهبا وخالقها 

  . سبحانه وتعاىل
ملسلمة احرصي على أن يكون لسانك دائًما رطًبا أخيت ا -١٣

بذكر اهللا، وإن جاءك العذر من حيض أو نفاس؛ فإن منعت مـن  
الصيام بسبب العذر فإنك يف عبادة؛ فصومك عبـادة، وتركـك   
للصيام فيه استجابة ألمر اهللا فهو عبادة، فال تغفلي عن ذكـر اهللا  



  

  ١٣  رمضانيات مسلمة

هليل واالسـتغفار  تعاىل واألعمال الصاحلة األخرى؛ فالتسبيح والت
واإلنفاق يف سبيل اهللا واألدعية الصاحلة كلها عبادات ميكنـك أن  
تؤديها فاحرصي عليها؛ ألن العبادات يف رمضان ثواهبا أعظم مـن  

  . غريها
كم من األخوات إذا جاءها احليض أو النفـاس يف رمضـان   

  !تركت الكثري من األعمال الصاحلة؛ ظًنا منها أهنا مثل الصيام
يت املسلمة؛ إنك راعية ومسؤولة عن رعيتك، ومـن  أخ -١٤

هذه املسؤولية تفقيهك ألمك وأختك وابنتك يف دينها؛ فكم مـن  
األخوات يسألن أهنن تركن الصيام سنة أو سنتني بعد خروج الدم 
منها وظهور عالمة البلوغ والتكليف، فتلزم هذه األخت بصيام ما 

أو شـهرين أو أكثـر،   تركت من األيام؛ سواء كان املتروك شهًرا 
والسبب يف ذلك هو تفريط األخوات واألمهات يف هذه املسؤولية؛ 
فالدين ال حياء فيه، فإذا علمت األم أن ابنتها قد قربت من سـن  
البلوغ علمتها عالماته، ومنها احليض، وأخربهتا ما جيب عليها بعد 
ذلك من وجوب الصالة والصيام واحلجاب، وأهنا إن خالفت فإهنا 

  . ة مستحقة لعقوبة اهللا تعاىلآمث
إن البنت قد حتيض وعمرها تسع سنوات، فـإذا  : ملحوظة* 

حاضت وجب عليها الصيام، وليس من شرط بلوغها أن تبلغ مخس 
  . عشرة سنة
جهل بعض األخوات احلكمة من الصيام، وأنه تربيـة   -١٥

على حتمل اجلوع والعطش، وشعور حبال إخواننا الفقراء واملساكني 
ذين ال جيدون الطعام طيلة عامهم، وتطهري للنفوس، وهتذيب هلـا  ال

من األخالق الرديئة، كاألشر والبطر والبخل، وكان من أسـباب  



  
رمضانيات مسلمة ١٤  

هذا اجلهل أن ظن البعض أنه شهر التفنن يف املآكل واملشارب، ولذا 
تشتري بعض األخوات عند إقبال هذا الشهر كتًبا يف أنواع الطبخ، 

وكم تضيع األخت من ! إلفطار من األنواع؟فكم يقدم على مائدة ا
  ! وقتها يف هذا الشهر الفاضل الكرمي يف إعداد اإلفطار والسحور؟

لذا فإين أنصحك أن تستغلي زمانه بفعل اخلري وعمل الصاحل، 
وذلك بالصوم وقراءة القرآن والذكر يف هناره، وأن تغتنمـي ليلـه   

  . بالقيام
صومها إذا طهرت من اعتقاد بعض النساء أنه ال يصح  -١٦

  . احليض أو النفاس إال بعد أن تغتسل
فكم من األخوات إذا طلع عليها الفجر وهي مل تغتسـل مل  
تصم ذلك اليوم، وهذا خطأ؛ بل الواجب عليها أن تنوي الصـوم  

  . وإن مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر، وصومها صحيح
مل إفطار املرأة مبجرد اإلحساس خبروج دم احليض وإن  -١٧

  . وهذا ليس بصحيح!! تره
فإن املرأة إذا أحست بانتقال الدم ومل يربز إال بعد الغـروب  

  . فصومها صحيح إن شاء اهللا
حترج بعض النساء من تذوق الطعـام، وكـذا مـن     -١٨

  . استعمال الطيب أو البخور؛ العتقادها أنه يفسد صومها
ليه والصحيح أن ذوق املرأة للطعام أو الشراب إذا احتاجت إ

  . ال يؤثر على صومها -إن مل تبلعه، وكذا البخور إن مل تستنشقه
ظن بعض النساء أن خروج الدم من جرح أو رعاف أو  -١٩

أنه يفطر الصائمة، وهذا لـيس بصـحيح؛ ألن    -قلع سن أو غريه
العلماء قد نصوا على أن الدماء اليت تفطر الصائمة هبا إذا خرجـت  



  

  ١٥  رمضانيات مسلمة

، أو احلجامة، ويقاس عليها خروج دم احليض، أو النفاس: منها هي
الدم بالتربع؛ أما ما عداها من الدماء فال تفطر هبا الصائمة؛ سـواء  

  . كانت قليلة أو كثرية
هتاون بعض الزوجات يف هنار رمضان؛ بتمكني زوجها  -٢٠

  . وهذا أمر حمرم عليها وعليه! من جمامعتها
ن فالواجب عليها أن ال متكنه من نفسها مهمـا حـاول، وأ  

تنصحه وختوفه باهللا، وأن ال تطيعه؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية 
  . اخلالق

إن للهاتف دوًرا سلبًيا لدى بعض األخوات؛ إذ تقضي  -٢١
األخت الصائمة وقًتا طويالً يف مكاملاهتا؛ ال ألجل هتنئـة أخواهتـا   
بدخول الشهر، وإمنا للسؤال عن أنواع األكالت، وما أعدُّوا هلـذا  

من األطعمة، وما يقضون ليلهم فيه، فتراها تتصـل علـى   الشهر 
  !! جارهتا وأخرى على أخواهتا، وهكذا
  
  
  

* * * *  



  
رمضانيات مسلمة ١٦  

  مالحظات يف املسجد
  

ويالحظ على بعض األخوات يف رمضان حـني يـأتني إىل   
  : املسجد عدة ملحوظات منها

خروج بعض النساء إىل املسجد وهن متعطرات؛ وهـذا   -١
: ، وحيدث بسببه فتنة للرجال؛ قال النيب  فيه خمالفة ملا أمر به

. »أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي زانية«
  . رواه أمحد والترمذي

خروج بعض النساء إىل املسجد وهن متربجـات قـد    -٢
كشفن عن بعض أجسادهن من األيدي واألذرع، أو أبدين بعـض  

يف أسفل ثوهبا تبـدي   مفاتنهن؛ بلبس الثوب الضيق أو وجود فتحة
  . ساقيها أو لبس العباءة القصرية أو كشف وجهها

واملسلمة مأمورة بالتستر واحلجاب الكامل جلميع جسـدها؛  
ألهنا إذا مل تلتزم بذلك فقد عصت اهللا ورسوله، وحصل بسـبب  
ذلك فتنة عظيمة، وشر كبري؛ من لفت أنظار الرجـال وجـرأهتم   

  . عليها؛ إىل غري ذلك
األطفال معهن إىل املسجد؛ ممـا يـؤدي إىل    اصطحاب -٣

إزعاج املصلني؛ حيث جيتمع عدد كبري من األطفـال فيلعبـون يف   
املسجد ويزعجون املصلني بأصواهتم، وال يرعون حرمة املسجد؛ مما 

  . يؤدي إىل التشويش على املصلني وانشغاهلم عن عبادهتم
كما يالحظ على بعض األخوات أهنا رمبا أتـت برضـيعها   

تركته على األرض، وانشغلت بصالهتا وطفلها يبكي بكاء شديًدا و



  

  ١٧  رمضانيات مسلمة

لو صـليت يف  : رمبا أثر عليه وأزعج املصلني؛ فنقول هلذه األخت
  . منزلك لكان خًريا لك

جلوس بعض األخوات بني الركعات يتحدثن يف أمـور   -٤
الدنيا، حىت إذا قرب الركوع قامت فركعت، وهذا خطأ؛ حيث مل 

كبرية اإلحرام، ومل تقرأ الفاحتة، وانشغلت بغـري  تدرك مع اإلمام ت
  .عذر شرعي، وسبب ذلك جهلها بدين رهبا

يالحظ على صفوف النساء عدم إمتامها، وعدم التـراص   -٥
فيها؛ بل قد يوجد فرجات يف الصف؛ فاألوىل إمتام الصـف األول  
فاألول إذا عزل النساء عن الرجال، وأن تلصق األخـت منكبـها   

وكعبها بكعب أختها، ومىت وجدت صفا مقطوًعـا   مبنكب أختها،
وصلته، أو أمرت بوصله، وكذا إذا وجدت صفا أعـوج أقامتـه   
وسوته، فإن صفوف النساء كصفوف الرجال إذا صـلوا مجاعـة؛   

  . لعموم األدلة
حضور بعض النساء مع السـائق، ورمبـا جلسـت يف     -٦

شـرعية   الكرسي األمامي حبجة أنه سائق، وهذا خطأ، وفيه خمالفة
وخلوة هبذا األجنيب؛ فهي تريد أن حتصل على مستحب وترتكـب  

  . بسببه حمذوًرا شرعًيا وأمًرا خطًريا
فاألوىل أن يأيت معها حمرم هلا أو يأيت هبا أحد حمارمهـا، وإال  

   .»وبيوهتن خري هلن«: جلست يف دارها كما قال النيب 
هللا هـداهن ا  –بعد انقضاء الصالة جتلس بعض األخوات  -٧

يتحدثن بالقيل والقال، ورمبا جر الكالم إىل ُمحرَّمٍ من احلـديث   –
يف أعراض الناس والغيبة والنميمة؛ بل قد ترتفع األصـوات حـىت   

  . يسمع الرجال حديثهن، وهذا من اخلطأ



  
رمضانيات مسلمة ١٨  

فاألوىل لألخت املسلمة إذا انتهت من صـالهتا أن تنصـرف   
ال من عـذر، كمـا   مباشرة إىل منزهلا أو إىل سيارهتا، وال تتأخر إ

  . كانت نساء الصحابة رضي اهللا عنهن
  . وإذا خرجت فال ختتلط بالرجال؛ بل تكون بعيدة عنهم

  
  
  
  
  

* * * *  



  

  ١٩  رمضانيات مسلمة

  وصايا عامة يف هذا الشهر
  وغريه، موجزة وخمتصرة

  
أن جتعل كل أخت مسلمة هلا جزًءا يومًيا، تقـرأ فيـه    -١

احـدة علـى   القرآن، لكي ختتم القرآن يف شهر رمضان ولو مرة و
األقل، وكلما ازدادت من القرآن، فهو خري هلا، فلقد كان سـلفنا  
خيتمون القرآن كل أسبوع، ومنهم كل ثالثة، ورمبا بعضهم يف أيام 

  . رمضان كل يوم؛ لعلمهم بفضيلة الزمان واألجور العظام
وإن مل تكن األخت تستطيع القراءة فيمكنـها أن تسـتمع   

عت القرآن من أوله إىل آخره فهذا للقرآن يف أغلب وقتها، وإن مس
فيه خري كثري؛ إذ تشغل وقتها مبا ينفعها لتحصل هلا رمحات من اهللا؛ 

َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرَآنُ فَاْسَتِمُعوا لَـُه َوأَْنِصـُتوا   : يقول –تعاىل  –فاهللا 
  . لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ

ـ  -٢ م أخيت املسلمة كوين مربية وموجهة ألوالدك وحمببة هل
وحب العبادات؛  الطاعات؛ حىت ينشؤوا على حب اهللا ورسوله 

فمىت كان طفلك أو طفلتك يطيقون الصيام أو يرغبون فيه وهم يف 
سن صغرية فشجعيهم ورغبيهم، وال تثبطـيهم؛ كحـال بعـض    

يرين أال صيام حىت يبلغوا سن التكليف؛  –هداهن اهللا  –األمهات 
 –الفك مـن الصـحابيات   هذا خالف هنج النبوة؛ فلقد كان أس

يصومن صبياهنن وهم صغار، ويبكون من شدة  –رضي اهللا عنهن 
اجلوع، وال يعطوهنم الطعام؛ بل يشغلوهنم باللعب املباحة ال احملرمة، 

  !حىت غروب الشمس؛ أين أنت منهن؟



  
رمضانيات مسلمة ٢٠  

أخيت املسلمة علمي إخوانك وأطفالك دعـاء الطعـام،    -٣
واملساء؛ فإهنم إذا اعتـادوا   ودعاء اإلفطار، والنوم، وأذكار الصباح

على ذلك بسببك يكون يف ميزان حسناتك، فمن دعا إىل هـدى  
  . كان له مثل أجر فاعله من غري أن ينقص من أجره شيء

مري أبناءك وبناتك وإخوانك وأخواتك بالصالة لسبع،  -٤
وتابعيهم يف ذلك متابعة دقيقة، وحببيهم للصالة ورغبيهم يف األجر 

الطفل إذا اعتاد عليها وهو صغري؛ سهلت عليه وهو والثواب؛ فإن 
كبري، ومىت علمت بأنه مل يصل فرًضا فأعلمي والده أو أخاه حـىت  

  . ينصحه ويوجهه؛ ألن ذلك من األمر باملعروف والنهي عن املنكر
عودي لسانك على الكالم احلسن، والقول : أخيت املسلمة -٥

ءك وإخوانك وأخواتـك  اجلميل، وال تكوين سبابة شتامة؛ فإن أبنا
يقتدون بك؛ فمن أحسن إليك فادعي له بكل خري، ومـن أسـاء   

  . إليك فادعي له باهلداية والصالح
وإياك وأعراض الناس والكالم فيها؛ فإهنا من أعظم أسـباب  

ويف رمضان يتأكـد   ،دخولك النار، كما أخرب بذلك املصطفي 
ـ «: ملعاذ بن جبل ذلك؛ قال املصطفي  ا معـاذ،  ثكلتك أمك ي

   .»وهل يكب الناس على وجوههم يف النار إال حصائد ألسنتهم
من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس «: وقال 

  . »هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
ليكن لسانك رطًبا من ذكر اهللا؛ فإنه مبحافظتـك  : أختاه -٦

د النوم على األوراد واألذكار سواء كانت صباحية أو مسائية أو عن
أو االستيقاظ، وكذا عند األكل وبعده، وغري ذلك من األذكـار؛  
فإنه حيصل لك أجر عظيم، وترتبطني باهللا ارتباطًا قوًيا، ومثل الذي 



  

  ٢١  رمضانيات مسلمة

يذكر اهللا والذي ال يذكره كمثل احلي وامليت، فكوين من األحياء 
  !يف أبداهنم وقلوهبم، وال تكوين من الغافلني املعرضني عن ذكر رهبم

على إنشاء مكتبة إسـالمية   –أخيت املسلمة  –احرصي  -٧
صوتية ومقروءة؛ فإن وجود هذه املكتبة له أثـر كـبري يف تنميـة    
ثقافتك، وملء لفراغك مبا ينفع يف الدنيا واآلخرة، ووجود املكتبـة  

البيت استخدامها، ويتم عـن طريقهـا    يف املنزل يسهل على أهل
توعيتهم وتوجيههم لكل خري؛ فال يسمعون إال خًريا من قـرآن أو  
دروس أو حماضرات، وال يقرؤون إال خًريا؛ ما بني كتيب أو مرجع 

  . يستنريون به ويتفقهون يف أمور دينهم
عودي يدك على اإلنفاق يف سبيل اهللا وطرق اخلري؛ سواء  -٨

ة أو مؤسسات تربوية أو على الفقراء وأصحاب يف مشروعات خريي
احلاجات، أو كفالة أيتام، ولو أن تتصدقي بشيء من حليك كمـا  

رضي اهللا عنهن وأرضاهن ؛ فكانت  –كان سلفك من الصحابيات 
إحداهن تلقي بقرطها، وأخرى بقالدهتا، لتجد ذخرهـا هنـاك يف   

  . اآلخرة يف جنة عرضها السماوات واألرض
سلمة ليست سلبية يف مواقفها أو اجتماعاهتـا  األخت امل -٩

ببنات جنسها، سواء يف زواج، أو عيد، أو زيارات؛ فهي إمـا أن  
تقوم بإلقاء كلمة توجيهية، أو توزيع كتيب، أو شريط إسالمي، أو 

  . نصائح، فاملسلمة إجيابية مؤثرة يف كل مكان توجد فيه
ملالبس ال تغتري مبوضات الغرب وشعاراهتم؛ سواء يف ا -١٠

أو الشعر أو العادات؛ فإن املرأة املسلمة هلا دين مييزهـا، وملتزمـة   
بشرع ال جيوز هلا أن ختالفه وتعرض عنه، لكن كم هن من فتيـات  
اإلسالم الاليت تأثرن بشعارات الغرب مينة ويسرة، وسرن وراءهـم  



  
رمضانيات مسلمة ٢٢  

إىل اهلاوية، فإذا رأيت لباس بعض املسلمات مل تفرقي بينهن وبـني  
  . الكافرات

ويف الصحابيات؛  أختاه ليكن لك أسوة يف زوجات النيب 
فهمُّهن دينهن وتربية أوالدهن على االستقامة، ال مهُّهـن موضـة   

  . فستان تلبسه يف عرس أو قصة شعر حتاكي هبا نساء الغرب
قومي بزيارة جريانك ومناصحتهم، واحرصي أن حتملي  -١١

يل القلوب وإصالحها، معك حقيبة اإلميان احملتوية على أدوات جتم
من كتيبات صغرية مشتملة على موضوعات شىت، وأشرطة إميانيـة  
فيها دواء للقلوب وعالج هلا؛ فكم من البيوت ال تصـلها أدويـة   
القلوب، وكم من البيوت مل يقوموا بزيارة حملالت بيع هذه األدوية، 

  . فكوين واسطة خري لنشرها وتوزيعها
  
  
  
  

* * * *  



  

  ٢٣  رمضانيات مسلمة

  ملسلمة يف رمضانبرنامج لألخت ا
  

يالحظ يف أيام رمضان على بعض املسلمني واملسلمات أنـه  
متضي عليهم أيام الصيام وهم يف تفريط وتقصري واشتغال فيمـا ال  
يعود عليهم بالنفع يف الدنيا واآلخرة، وعدم تنافس يف اخلـريات،  
وارتكاب للمحرمات من السماع للزمر والطرب، أو النظر إىل ما 

هن، ومن أجل ذلك أحببت أن أضع لألخت املسـلمة  حرم اهللا علي
برناًجما يومًيا تقضي فيه وقتها فيما ينفعها، ويرقي درجاهتا يف اجلنة؛ 
يبتدئ من السَحر إىل السحر، اجتهدت فيه ما اسـتطعت؛ فـإن   

  . أصبت فمن اهللا، وإن أخطأت فمن نفسي املقصرة والشيطان
  : قبل الفجر* 

بـذلك؛ كمـا يف    ر النيب يسن للمسلمة أن تتسحر؛ ألم
تسـحروا فـإن يف   «: رضي اهللا عنـه  –حديث أنس بن مالك 

  . متفق عليه »السحور بركة
وحيصل السحور مبا تيسر من الطعام؛ ولو على متر؛ حلـديث  

نعم سحور املؤمن «: قال أن النيب  –رضي اهللا عنه  –أيب هريرة 
  . رواه أبو داود بسند حسن »التمر

شربت قليالً من املاء؛ لتحصل هلـا بركـة    فإن مل جتد التمر
  . السحور

والسنة للمسلمة تأخري السحور، ما مل ختش طلوع الفجر؛ ملا 
  . ثبت يف ذلك من األحاديث الصحيحة



  
رمضانيات مسلمة ٢٤  

تسحرنا مع الـنيب  «: منها حديث أنس عن زيد بن ثابت قال
 كم كان بني األذان والسحور؟ قال: مث قام إىل الصالة، قلت :

  . متفق عليه »ةقدر مخسني آي
يؤخرون السحور؛ كما روى عمرو  وكان أصحاب النيب 

أعجل النـاس إفطـاًرا    كان أصحاب حممد «: بن ميمون قال
  . رواه البيهقي بسند صحيح. »وأبطأهم سحوًرا

  : ولعل احلكمة من تأخري السحور هي
أن السحور يراد به التقوى على الصيام، فكان تـأخريه   -١

  . أنفع للصائم
أن الصائم لو تسحر قبل طلوع الفجر بوقت طويل رمبـا   -٢

  . نام عن صالة الفجر
  : أذان الفجر* 

الواجب على املسلمة إذا حتققت من طلوع الفجر أن متسـك  
عن األكل والشرب، وإذا مسعت املؤذن؛ فمن السنة أن تردد معـه  

اللهم رب هذه الـدعوة التامـة،   «: ألفاظ األذان، مث تدعو مبا ورد
الة القائمة، آت حممًدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه املقام احملمود والص

، لتحصل على شفاعة النيب . »الذي وعدته، إنك ال ختلف امليعاد
قُـلْ َيـا أَيَُّهـا    : مث تصلي راتبة الفجر، تقرأ يف الركعـة األوىل 

ـ  قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: ويف الثانية الْكَاِفُرونَ ي ، وسنة الفجـر ينبغ
  . ال يدعها سفًرا وال حضًرا احملافظة عليها؛ فلقد كان املصطفي 



  

  ٢٥  رمضانيات مسلمة

: قالت –رضي اهللا عنها  –روى البخاري ومسلم عن عائشة 
على شيء من النوافل أشد تعاهًدا منـه علـى    مل يكن النيب «

  . »ركعيت الفجر
وبعد سنة الفجر تصلي صالة الفجر، والسنة أن تقرأ سـورة  

وإال فممَّا تيسر معها مـن   –إن تيسر ذلك  –طويلة من املفّصل 
  . القرآن

وبعد االنصراف من صالة الفجـر حتـرص علـى األوراد    
واألذكار اليت تقال عقب الصلوات من التسبيح والتهليل والتحميد 

: والتكبري، وميكن لألخت املسلمة االطـالع عليهـا يف كتيـب   
 أو غريه من كتب األذكـار املخرجـة،   »صحيح الكلم الطيب«

وبعدها تقرأ أوراد الصباح؛ لتكون يف حرز من الشيطان، وحصـن  
  . حصني من الشرور

والسنة للمسلم واملسلمة أن ميكث يف مصـاله إىل طلـوع   
مث يصـلي   –تعـاىل   –الشمس، وارتفاعها قيد رمح؛ يذكر اهللا 

ركعتني؛ ليكتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة؛ ملا روى مسلم يف 
كان إذا صـلى   أن النيب «: مسرة صحيحه من حديث جابر بن

  . »الفجر جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس حسًنا
قال رسول : قال –رضي اهللا عنه  –وحلديث أنس بن مالك 

من صلى الغداة يف مجاعة مث قعد يذكر اهللا حىت تطلـع  «: اهللا 
قـال  ، »الشمس، مث صلى ركعتني، كانت له كأجر حجة وعمرة

  . رواه الترمذي. »تامة تامة« :رسول اهللا 
وتشتغل يف جلوسها بقراءة القرآن، حفظًا إن كانت حافظة، 
أو مبراجعة احلفظ، وإال قرأت من املصحف ما تيسر هلـا، وإن مل  



  
رمضانيات مسلمة ٢٦  

تكن تعرف القراءة فيمكنها أن تستمع إليها من قارئ أو من شريط 
ال إلـه إال اهللا  «: أو تشتغل بشيء من األذكار؛ ومن ذلك أن تقول

شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كـل شـيء   وحده ال 
مائة مـرة؛   »سبحان اهللا وحبمده«: وبعدها تقول. مائة مرة »قدير

كما يف الصحيحني من حـديث أيب   ليحصل هلا ما وعد النيب 
ال : من قـال «: قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه  –هريرة 

ه احلمد، وهو علـى  إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، ول
كل شيء قدير، يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشـر رقـاب،   
وكتب له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت له حرًزا من 
الشيطان يف يومه ذلك، حىت ميسي، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء 

سـبحان اهللا  : مـن قـال  «: وقال .»به إال رجل عمل أكثر منه
رة حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبـد  وحبمده، يف يوم مائة م

   .»البحر
؛ ألهنا كنز من كنوز اجلنة؛ »ال حول وال قوة إال باهللا«: وقول

أال أدلك «: أبا موسى األشعري؛ حيث قال له فقد أوصى النيب 
قل «: قال. بلى يا رسول اهللا: ، قلت»!؟على كنز من كنوز اجلنة
   .»ال حول وال قوة إال باهللا

ضى به وقت املسلم واملسلمة بأحب الكالم إىل وإن خري ما يق
رضـي   –اهللا؛ وهو ما ثبت يف مسلم من حديث مسرة بن جندب 

أحب الكالم إىل اهللا تعـاىل  «: قال رسول اهللا : قال –اهللا عنه 
سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إلـه إال اهللا، واهللا أكـرب، ال   : أربع

  . »يضرك بأيهن بدأت
  . ار واألدعية واألورادإىل غري ذلك من األذك



  

  ٢٧  رمضانيات مسلمة

وبعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح تصـلي الصـائمة   
ركعتني أو ما شاءت من الركعات، مث تأخذ قسطًا مـن الراحـة   
والنوم، وال تنسى األذكار الواردة عند النـوم؛ مـن قـراءة آيـة     

  . »بامسك اللهم أحيا وأموت«: الكرسي، وقوهلا
ن، ومسح اجلسد بيـديها؛  وقراءة املعوذات، والنفث يف اليدي

أن رسول  –رضي اهللا عنها  –كما ثبت يف الصحيحني عن عائشة 
كان إذا أخذ مضجعه نفث يف يديه، وقـرأ بـاملعوذات،   « اهللا 

  . »ومسح هبما جسده
احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكم «: وقوهلا

  . وغريها كثري »ممن ال كايف له وال مؤوي
ن تعلمي أوالدك هذه األذكار عند نـومهم؛ ألن  واحرصي أ

ذلك من التربية هلم، والدعوة إىل اهللا، وفيها حفـظ هلـم وحـرز    
  . الشيطان، وتعويد هلم على طاعة اهللا

  : صالة الظهر* 
إن مل تكـوين مرتبطـة بـدوام أو دراسـة،     : أخيت املسلمة

فاستيقظي قبل الظهر، ولو بزمن يسري لتصلي سنة الضحى؛ فـإن  
وليس  –رضي اهللا عنهم  –أوصى هبا عدًدا من الصحابة  نيب ال

  . هلا عدد معني
فإذا أذن الظهر فاستمعي له، وقويل مثل ما يقـول املـؤذن،   

  . وادعي مبا ورد بعد األذان
مث صـلي   -وهي أربع ركعـات  -مث صلي سنة الظهر القبلية

صالة الظهر، وبعدها صلي ركعتني؛ وإن شئت أربع ركعات، وهو 
  .ضلأف



  
رمضانيات مسلمة ٢٨  

ال تنسي األوراد عقب الصلوات، وأن تقرئي ما تيسر مـن   
  . القرآن

  : أختاه* 
احرصي على إيقاظ أوالدك وإخوانك ألداء الصالة، سـواء  
الظهر، أو العصر، أو غريمها، فإن هذا من التعـاون علـى الـرب    

  . والتقوى
  : بيوت الصائمات* 

: عـاىل إن رمضان شهر القرآن؛ فاهللا أنزل فيه كتابه، قـال ت 
 َشْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرَآنُ ُهًدى ِللنَّاسِ َوَبيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى

، وأمر املسلم بقراءته، ورغب أن جيعل لبيته قسطًا مـن  َوالْفُْرقَاِن
  . قراءة القرآن

فينبغي للصائمة أن جتعل هلا حزًبا يومًيا من كتاب اهللا، تقرؤه 
ها وليلها وأوقات فراغها؛ فال أقل من أن ختتم القـرآن  يف أثناء هنار

رضـي   –عبد اهللا بن عمرو بن العاص  يف شهر، كما أمر النيب 
وإن قرأته يف نصف شهر أو أسبوع أو ثالثة أيام فهو  –اهللا عنهما 

رضـي اهللا   –أفضل؛ فقد كان عبد اهللا بن عمرو ومتيم الـداري  
ن سلفنا منهم من خيتم كـل  خيتمان كل ثالثة أيام، وكا –عنهما 

أن البيت الذي يقرأ  سبع، ومنهم من خيتم كل ثالث، وبني لنا 
فيه القرآن ال يقربه الشيطان، ولقراءتك للقرآن تأثري على األطفـال  
والصغار؛ إذ يسمعون آيات اهللا تتلى عليهم، وقراءة القرآن سـبب  

  . لنزول رمحة اهللا عليكم



  

  ٢٩  رمضانيات مسلمة

 –رضي اهللا عنـه   –رة روى مسلم يف صحيحه عن أيب هري
إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقـرة  «: قال رسول اهللا : قال

  . »ال يدخله الشيطان
وإن من نعمة اهللا علينا يف هذا العصر وجود إذاعة القـرآن،  
وأشرطة القرآن، واحملاضرات املتوافرة يف كـل مكـان، فـيمكن    

كل خـري   لألخت املسلمة أن تسمع آيات اهللا طيلة وقتها، وتسمع
  . عن طريق هذه األجهزة

وكم من األخوات ال يستطعن القراءة من املصحف، وعوضها 
اهللا بسماع هذه األشرطة الطيبة، فتزداد أجًرا وثواًبا بسبب مساعها، 
وهبذه الوسيلة يصبح البيت يدوي فيه القرآن دوي النحل، بدالً من 

  ... أن يدوي فيه الزمر والطرب
 –تعـاىل   –ة مليئـة بـذكر اهللا   فقد كانت بيوت الصحاب
  . فلنحرص على أن نكون مثلهم

  : صالة العصر* 
إذا أذن العصر فرددي مع املؤذن كما يقول، وصـلي أربـع   

رحـم اهللا  «: أنه قـال  ركعات قبل الفريضة؛ ملا ورد عن النيب 
رواه أبو داود والترمـذي بسـند   . »امرًءا صلى قبل العصر أربًعا

وال تنسي األذكار عقب الصالة، وبعدها حسن، مث صلي الفريضة، 
تنطلق األخت إىل إعداد ما حتتاجه األسرة من الطعام دون مبالغـة  

يف إعدادك للطعام، وأنك تقومني علـى   )١(واحتسيب . وال إسراف

                              
  . اجعلي نيتك يف إعداد الطعام أنه من أجل خدمة الصائمني: أي )١(



  
رمضانيات مسلمة ٣٠  

خدمة صائمني؛ فلك أجر عظيم هبذا العمل، وميكن إشغال مسعـك  
  . مبا ينفع من مساع إلذاعة القرآن أو شريط إسالمي

  : فرحة الصائمة* 
وقبيل املغرب تنتظر الصائمة املؤذن؛ حيث امتنعت عن األكل 
والشرب طيلة يومها، استجابة لرهبا، وعليك أخـيت املسـلمة أن   

  . تستغلي هذا الوقت بالدعاء؛ فإنه وقت إجابة كما ورد
فإذا أذن املؤذن استحب هلا تعجيل الفطر، كما روى البخاري 

 عن النيب  –رضي اهللا عنه  –عد ومسلم من حديث سهل بن س
، »ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر وأخروا السـحور «: قال

 –إن تيسر  –وال تغفلي عن البسملة قبل األكل، وأفطري على متر 
مث رددي مع املؤذن ما يقول، واسأيل اهللا الوسيلة والفضيلة لنبيـك  

  . حممد 
  : مالحظة* 

اإلفطار أهنم يضعون موائد  يالحظ على كثري من البيوت قبل
كبرية ومتنوعة األصناف، مما يؤدي إىل التأخر عن صالة املغرب، أو 
فوات تكبرية اإلحرام، أو بعض الركعات، أو فوات الصالة بالكلية، 

  ! وهذا ال ينبغي يف غري رمضان، فكيف يف رمضان؟
كوين عوًنا ألهل بيتك يف طاعة اهللا؛ فقدمي هلم : أخيت املسلمة

ًما يسد جوعهم، واتركي الباقي بعد صالة املغرب؛ ألن تـرك  طعا
  . الصالة مع اجلماعة معصية، وخطر عظيم

كما أذكرك أن ال تنسي األذكار بعد اإلفطار بعد أن أذهـب  
اهللا عنك الظمأ، وابتلت العروق، ومن هذه األذكار ما رواه عبـد  



  

  ٣١  رمضانيات مسلمة

قـول  ي كان رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنهما  –اهللا بن عمر 
ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شـاء  «: إذا أفطر
احلمد هللا «: وقوله. رواه أبو داود والنسائي بسند حسن. »اهللا تعاىل

   .»الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمني
بعد اإلفطار أدي صالة املغرب يف أول وقتها، واألوراد الـيت  

  . بعدها، وأذكار املساء
رب، وما بني املغرب والعشاء يكمل الصائم مث صلي راتبة املغ

أو الصائمة وجبة اإلفطار، وما بقي ميكن شغله مع األهل بفائـدة؛  
إما بدرس القرآن، أو بقصة صحايب أو سرد غزوة من غزوات النيب 

 كانوا يعلموننا املغازي : رضي اهللا عنه –؛ قال علي بن احلسني
  . والسري، كما يعلموننا السورة من القرآن

فإذا أذن للعشاء فاستمعي لألذان ورددي معه وقويل ما ورد، 
  . مث أدي صالة العشاء وسنتها اليت بعدها

  : صالة التراويح* 
إن مما متيز به رمضان صالة التـراويح؛ إذ ورد  : أخيت املسلمة

 يف فضلها أحاديث كثرية، منها ما ثبت يف الصحيحني عن النيب 
؛ »احتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبهمن قام رمضان إمياًنا و«: قال

أي إمياًنا باهللا، وما أعده من الثواب للقائمني، واحتساًبا؛ أي طلًبـا  
  . لثواب اهللا، مل حيمله على أدائها رياء وال مسعة، وال غري ذلك

والسنة للمرأة أن تصليها يف منزهلا، وهو أفضل؛ حلديث النيب 
 :»يوهتن خري هلنال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وب« .  

وعددها إحدى عشرة ركعة، تسلم من كل اثنتني، والسـنة  
إطالة القراءة فيها، ال العجلة ونقرها كنقر الغـراب، وللمـرأة أن   



  
رمضانيات مسلمة ٣٢  

تصلي التراويح يف املسجد، وإذا صلت يف املسجد فليكن مع إمـام  
: حسن الصوت؛ ليؤثر القرآن على قلبها وجوارحها، كما قال تعاىل

َيْت َعلَْيهِْم َآَياُتُه َزاَدْتُهْم إَِمياًنا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونََوإِذَا ُتِل .وقال :
اذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم َآَياُت الرَّْحَمنِ َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكي .  

وال تنصرف من الصالة حىت ينصرف اإلمام من آخر ركعة؛ 
م من وتـره وسـلمت   ليكتب هلا قيام ليلة كاملة، فإذا سلم اإلما

  . سبحان امللك القدوس، ثالث مرات: قالت
  : تنبيه* 

إذا خرجت املرأة للصالة يف املسجد فال جيوز هلا أن ختـرج  
متزينة أو متربجة أو متعطرة؛ ملا يف ذلك من املفاسد؛ فإن بيوت اهللا 

  . مواطن عبادة ال صاالت فرح وجتمل
  : بعد التراويح إىل السحر* 

مني والصائمات يسهرون الليل كله، إمـا يف  كثري من الصائ
مباح، أو حمرم، مما يضطرهم إىل نوم غالب النهار، فيضيعون عليهم 

  !!كثًريا من أعمال اخلري
فمنهم من يسهر ليله على املعاصي واآلثام؛ إمـا بزيـارات   
يتخللها كالم يف أعراض الناس من غيبة أو سـخرية أو منيمـة أو   

أجهزة اللهو أو الطـرب، أو متابعـة    غريها، وإما يف جلوس عند
األفالم املاجنة، أو قراءة جملالت ساقطة هابطة ال خري فيها يف الدنيا 
وال يف اآلخرة، أو خروج لألسواق من غري حاجة ماسة وتضـييع  

  . لألوقات



  

  ٣٣  رمضانيات مسلمة

رضي اهللا  –أين أنتم من سرية السلف ولياليهم : فنقول هلؤالء
ة اهللا، وينامون جزًءا منـه،  عنهم؛ إذ يقضون غالب أوقاهتم يف طاع

  . ليقووا على فعل اخلريات، واملنافسة يف الطاعات
: قال لألمة مرغًبا هلا يف شغل أوقاهتا يف كل خري إن نيب اهللا 

  . »فأروا اهللا من أنفسكم خًريا«
اتقوا اهللا يف رمضان، وال تضيعوا أوقاته فيما ال : ونقول هلؤالء

فرة ذنوبكم، فاجتنبوا املعاصي واآلثام ينفع، وفيما ال يكون سبًبا ملغ
  . صغريها وكبريها

  : أعمال ميكن للمسلمة أن تشغل وقتها يف رمضان* 
زيارة أقارهبا، وصلة أرحامها، وتكون مشـتملة علـى    -١

النصح والتوجيه، وإهداء األشرطة املناسبة هلم؛ من قرآن وحماضرات 
بـالعرش  الرحم معلقـة  «: قال رسول اهللا . وكتيبات صغرية

رواه . »من وصلين وصله اهللا، ومـن قطعـين قطعـه اهللا   : تقول
  . البخاري ومسلم

من سره أن يبسط اهللا له يف رزقـه،  «: وقال رسول اهللا 
  . رواه البخاري ومسلم. »وأن ينسأ له يف أثره؛ فليصل رمحه

زيارة اجلريان؛ ال لتضييع الوقت، وإمنا امتثاالً حلديث النيب  -٢
 :» جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سـيورثه ال يزال«. 

وهذه الزيارة يكون فيها شيء من اإلهداء والتعـاون علـى الـرب    
  . والتقوى والتناصح

حماولة حفظ شيء من القرآن، ولو قليالً، لتكوين من خري  -٣
خريكـم مـن تعلـم القـرآن     «: هذه األمة، قال رسول اهللا 

   .أو حفظ بعض أحاديث النيب . »وعلمه



  
رمضانيات مسلمة ٣٤  

التعاون بني األخوات لوضع درس علمي بينهن يف بعض  -٤
ليايل رمضان؛ لتحفهن املالئكة، وتغشاهن الرمحة، وتنزل علـيهن  

  . السكينة، ويذكرهن اهللا فيمن عنده
 –حضور احملاضرات والدروس املقامة يف بعض املساجد  -٥

لتتفقه يف دينها؛ ألهنم هم القوم ال يشـقى هبـم    –إن تيسر ذلك 
  . سهمجلي

مساع بعض األشرطة، وحماولة تلخيصـها، واالسـتفادة    -٦
  . منها؛ وأعين هبا ِأشرطة الدروس ال احملاضرات

وضع برنامج هلا لقراءة بعض الكتـب، وحبـث بعـض     -٧
املسائل العلمية، وإن كان األفضل إشغال وقتها بتالوة القـرآن أو  

  . حفظه
هلا أن جتعل  إذا كانت األخت حتسن قراءة القرآن، فينبغي -٨

هلا حلقة لتدريس القرآن الكرمي، ألهل بيتها أو جرياهنا، ملا يف ذلك 
  . من الثواب العظيم

اجللوس مع أوالدها أو إخواهنا لتربيتهم على حـب اهللا   -٩
، وحب الطاعات، وعلى األخالق الفاضـلة، واآلداب  رسوله 

ذكار، اإلسالمية؛ إما بتحفيظهم لبعض اآليات أو بعض األدعية واأل
  . أو قص بعض القصص اإلسالمية

فكم من أخوات تظن أن التربية لألوالد واألخوات يف إعداد 
الطعام وتنظيف املالبس وغريها، وتنسى تربية القلب والروح؛ وهذا 

  . من اجلهل بالتربية احلقيقية



  

  ٣٥  رمضانيات مسلمة

وأخًريا أخيت املسلمة هذه بعض التوجيهـات واملالحظـات   
ولكنها تبصره وذكرى لكل مؤمنة  العاجلة وهي قد ال ختفى عليك

  . حمبة هللا ولرسوله 
فحاويل أخيت املسلمة أن تطهري صومك باألعمال الصـاحلة  
قدر استطاعتك، واستعيين باهللا؛ فإنه هو الرمحن املسـتعان وعليـه   

  . التكالن وال حول وال قوه إال باهللا العظيم
 فهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهللا على نبينا حممـد وآلـه  

  . وصحبه أمجعني
  
  
  
  
  
  
  
  

* * * *  
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