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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء
وادلرسلني ،نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني ،أما بعد:
أخيت ادلسلمة  ..ىل تعرفني ماذا حيدث يف أول ليلة من شهر
رمضان؟
إذا كنت ال تعرفني ذلك ،فاقرئي ما رواه أبو ىريرة رضي اهلل عنو،
عن النيب  أنو قال« :إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ،صفدت
الشياطين ومردة الجن ،وغلقت أبواب النار ،فلم يفتح منها باب،
وفتحت أبواب الجنة ،فلم يغلق منها باب ،وينادي ٍ
مناد :يا باغي
الخير ،أقبل ،ويا باغي الشر ،أقصر .وهلل عتقاء من النار ،وذلك
كل ليلة» [رواه الًتمذي وابن ماجة وحسنو األلباين].
ولفضل ىذا الشهر وجاللو كان النيب  يبشر أصحابو بقدوم
رمضان ،ويذكرىم بربكات ىذا ادلوسم العظيم ،ليعدوا لو عدتو من
العبادة والطاعة واالستقامة على أمر اهلل تعاىل ،قال النيب 
ألصحابو يف أول ليلة من رمضان« :أتاكم شهر رمضان شهر
مبارك ،فرض اهلل عليكم صيامه ،تفتح فيه أبواب السماء ،وتغلق
فيه أبواب الجحيم ،وتغلل فيه مردة الشياطين ،هلل فيه ليلة خيرة
من ألف شهر ،من ُح ِرم خيرها فقد ُح ِرم» [رواه النسائي والبيهقي
وحسنو األلباين].
فماذا أعددت أخييت ذلذا الشهر الكرمي؟
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إن خمالفات النساء يف رمضان كثرية ومتنوعة ،منها ما يتعلق
بالصيام ،ومنها ما يتعلق بالقيام ،ومنها خمالفات عامة تقع منهن يف
رمضان ويف غريه ،والواجب على ادلرأة ادلسلمة أن تًتك ادلعاصي
وادلخالفات يف رمضان ويف غريه ،ولذلك فقد أحببنا أن ِّ
نذكر أخواتنا
كثريا من النساء يف رمضان ،حىت حتذرىا،
ببعض ادلخالفات اليت تقع ً
وتًتكها ،وتتوب إىل اهلل تعاىل منها ،ومن ذلك:
 -1استقبال بعض النساء لرمضان كغريه من الشهور؛ فال نية
صاحلة ،وال عزدية على الطاعة ،وال توبة صادقة ،مع أن النيب  قال:
«ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان ،وال أتى على
المنافقين شهر شر لهم من رمضان ،وذلك لما يعد المؤمنون فيه
من القوة للعبادة ،وما يعد فيه المنافقون من غفالت الناس
وعوراتهم ،هو غنم للمؤمن ،ونقمة للفاجر» [رواه أمحد والبيهقي،
وصححو العالمة أمحد شاكر].
شهرا للطعام
 -2ومن خمالفات النساء يف رمضان :جعل رمضان ً
والشراب والتفنن يف ادلوائد وملء البطون ،فتقضي ادلرأة معظم هنارىا
يف ادلطبخ ،وتتفنن كل يوم يف إعداد صنف جديد من الطعام ،وقد
تستعني على ذلك ببعض الكتب ادلؤلفة يف فنون الطهي.
وال تنتهي من صنع ىذه األطعمة وإعداد ادلشروبات إال قبيل
ادلغرب بدقائق ،وىكذا يضيع اليوم دون ذكر أو عبادة أو قراءة قرآن
أو تعلم ما ال بد منو من أحكام الصيام .والعجيب أن ىذه األطعمة
اليت بذلت فيها ادلرأة أغلى وقتها ال يؤكل منها إال اليسري ،مث تلقى
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بعد ذلك يف أكياس النفايات ،يقول النيب « :ما مأل آدمي وعاء
شرا من بطنه ،بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ،فإن كان ال
ً
محالة ،فثلث لطعامه ،وثلث لشرابه ،وثلث لنفسه» [رواه أمحد
والًتمذي وابن ماجة وصححو األلباين].
وللتخلص من هذا الخطأ يمكن عمل اآلتي:
أ -االقتصاد يف صنع الطعام والشراب ،وعدم إعداد كميات
كبرية من األطعمة.
ب -االكتفاء بصنف أو صنفني من الطعام.
ج -عدم إعداد األطعمة ادلعقدة اليت حتتاج إىل وقت كبري.
د -تعاون نساء البيت فيما بينهن ،فتعمل واحدة ،وتتفرغ
األخرى أو األخريات للعبادة والذكر وتالوة القرآن.
 -3ومن خمالفات النساء يف رمضان :كثرة الزيارات فيما بينهن،
فتضيع بذلك أوقات كثرية كان ديكن أن تستثمر يف التقرب إىل اهلل
عز وجل بصاحل األعمال ،ولنفًتض أن الزيارة استغرقت ساعة واحد،
فهذه الساعة كان ديكن أن تقرأ فيها ادلرأة جزئني كاملني من القرآن،
أي أهنا ديكن أن ختتم القرآن مرتني يف شهر رمضان باستغالل ىذه
الساعة وحدىا ،فكيف إذا كانت الزيارة دتتد لساعات طويلة؟
 -4ومن خمالفات النساء يف رمضان :استغالل اذلاتف يف الغيبة
والنميمة والتفكو بتناول أعراض ادلسلمني وادلسلمات ،فهؤالء النسوة
أنعم اهلل عليهن مبن خيدمهن ويكفيهن مؤونة الطبخ والغسل
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والتنظيف ،فبدالً من أن يشكرن اهلل عز وجل ،وينصرفن إىل العبادة
والطاعة يف ىذا الشهر ،فإهنن يضيعن أوقاهتن يف القيل والقال والغيبة
والنميمة والكذب والبهتان ،وإذا نوقشت إحداىن قالت( :نوسع
صدورنا) .ويا جلرأة ىذه ادلرأة ،أما مسعت قول النيب « :من لم يدع
قول الزور والعمل به والجهل ،فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه
وشرابه» [رواه البخاري].
أما مسعت قول النيب  ...« :فإذا كان يوم صوم أحدكم ،فال
يرفث ،وال يصخب ،فإن سابه أحد أو قاتله ،فليقل :إني امرٌؤ
صائم» [متفق عليو].
فعلى ىؤالء أن يتقني اهلل عز وجل ،ويكففن عن تناول حلوم
ادلسلمني وأعراضهم ،وإال كان ذلن حظ من قولو « :رب صائم،
حظه من صيامه الجوع والعطش» [رواه أمحد وابن ماجة بسند
صحيح].
 -5ومن خمالفات النساء يف رمضان :اجلهل بأحكام الصيام،
فتصوم ادلرأة كما يصوم غريىا ،على سبيل العادة ،فال تعرف واجبات
الصيام ،وال سننو ،وال آدابو ،وال مفسداتو ،وىذه بال شك ديكن أن
تقع يف كثري من األخطاء ،وىي ال تدري.
 -6ومن خمالفات النساء يف رمضان :االنشغال بادلسابقات
والفوازير وادلسلسالت وغريىا من الربامج التافهة ،فتقضي ادلرأة معظم
ساعات الليل يف مشاىدة ذلك ،وكان األوىل هبا أن حتيي ليلها بعبادة
اهلل وذكره وشكره وتالوة كتابو.
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 -7ومن خمالفات النساء يف رمضان :ذىاب ادلرأة وحدىا مع
سًتا كامالً،
السائق األجنيب إىل األسواق ،وقد تكون غري متسًتة ً
كثريا من احملرمات ،منها خلوهتا بالسائق ،وقد أفىت
فًتتكب بذلك ً
أىل العلم بتحرمي ذلك ،ومنها عدم تسًتىا وكشفها عن بعض زينتها
اليت أمر اهلل بسًتىا .ومنها فتنة غريىا ووقوعو يف النظر احملرم إليها.
شرا.
ومنها تسببها يف إساءة الظن هبا ،ولو كانت عفيفة ،ال تقصد ً
 -8ومن خمالفات النساء يف رمضان :كثرة ذىاهبن إىل األسواق
وجتواذلن فيها لغري حاجة ،وكثري من النساء يذىنب إىل السوق
مبفردىن ،وحتصل اخللوة بينهن وبني البائعني داخل حمالهتم ،وحيدث
بذلك شر عظيم :من الكلمات ادلتبادلة بني ادلرأة والبائع ،والنظرات،
وقد يتطور ذلك إىل اللمس واالحتكاك وغري ذلك من الشرور
وادلفاسد .فعلى ادلرأة الشريفة العفيفة أن تتجنب مواطن الريبة ،وأن
تبتعد عن أماكن االختالط ونظرات العابثني ،وأن تلتزم بلباس احلشمة
واحلياء حىت ال يطمع فيها طامع أو يتطلع إليها فاسد.

 -9ومن خمالفات النساء يف رمضان :ذىاب بعض النساء إىل
ادلسجد لقضاء صالة العشاء والًتاويح يف كامل زينتهن ،وتعطرىن
وتربجهن ،والنيب  يقول« :أيما امرأة تطيبت ،ثم خرجت إلى
المسجد ،لم تقبل لها صالة حتى تغتسل» [رواه البيهقي وصححو
األلباين] .وقال « :أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ،فمرت على
قوم ليجدوا ريحها ،فهي زانية ،وكل عين زانية» [رواه أمحد وأبو
داود والًتمذي وحسنو األلباين].
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فاتقي اهلل يا أخيت ادلسلمة ،وال تعرضي نفسك ذلذا الذم،
واعلمي أن ما عند اهلل عز وجل من الرمحة وادلغفرة والعتق من النار ال
ينال مبعصيتو ،وإاما ينال بطاعتو ،والتقيد مبا جاء يف كتابو ،ومبا جاء
يف سنة نبيو .
 -11ومن خمالفات النساء يف رمضان :اختالطهن بالرجال عند
اخلروج من ادلسجد بعد صالة الًتاويح ،والواجب عليهن أن يبادرن
باخلروج قبل الرجال ،وال ديشني إال يف حافات الطرق وجوانبها ،فإن
ذلك أوىل هبن ،وأسًت ذلن .قال النيب  للنساء دلا رآىن خمتلطات
بالرجال« :استأخرن ،فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ،عليكن
بحافات الطريق»[رواه أبو داود وحسنو األلباين].
 -11ومن خمالفات النساء يف رمضان :ما حيدث يف احلرم ادلكي
من مزامحة النساء للرجال يف الطواف ،ومزامحتهن على تقبيل احلجر
األسود ،والواجب على ادلرأة أن تتخري األوقات ادلناسبة لتطوف فيها،
وال جيوز ذلا مزامحة الرجال بكل حال.
أيضا يف احلرم ادلكي ،وخباصة يف أوقات
 -12ودما حيدث ً
الزحام ،أال يكون ىناك مكان للنساء داخل ادلسد ،فتأيت النساء
وتصف جبانب الرجال ،فيحدث تقارب أو تالصق بني صفوف
الرجال وصفوف النساء ،وىذا خطأ عظيم ،والواجب أن تصلي ادلرأة
يف األماكن ادلخصصة للنساء ،ولو كانت يف الساحات اخلارجية ،وإذا
فلتصل يف بيتها ،فإن النيب  قال« :ال تمنعوا
شديدا،
كان الزحام ً
ِّ
إماءكم المساجد ،وبيوتهن خير لهن» [رواه أمحد وأبو داود،
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وصححو األلباين].
 -13ومن خمالفات النساء يف رمضان :فتور بعض النساء عن
العبادة والذكر إذا حاضت أو نفست ،مع أن احلائض ديكنها أن تقرأ
كثريا من
القرآن وتستمع إليو دون أن دتسو ،وديكنها كذلك أن تؤدي ً
الطاعات حال حيضها ،كادلداومة على الذكر والدعاء ،وقراءة الكتب
ادلفيدة ،واالستماع إىل برامج إذاعة القرآن الكرمي ،وغري ذلك من
األمور النافعة.
 -14ومن خمالفات النساء يف رمضان :تضييع ليايل العشر
األخرية من رمضان يف التجهيز الستقبال العيد ،وذلك بالتجول يف
األسواق لشراء ادلالبس اجلديدة أو بالًتدد على اخلياطني وادلشاغل
النسائية .وىذا خالف ىدي النيب  ،فقد كان  جيتهد يف العشر
األواخر ،ما ال جيتهد يف غريىا ،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 .قالت
عائشة رضي اهلل عنها( :كان رسول اهلل  إذا دخل العشر شد
مئزره ،وأحيا ليلو ،وأيقظ أىلو) [متفق عليو].
ويف رواية عنها قالت( :كان رسول اهلل  جيتهد يف العشر
األواخر ما ال جيتهد يف غريه).
فاحرصي أختاه على ىذه الليايل ادلباركة ،واجعليها خالصة هلل
تعاىل ،واعمريها بالصالة والصيام والقيام والذكر والدعاء وتالوة القرآن
والصدقة .أما مالبس العيد ،فاشًتيها قبل رمضان ،أو يف األيام األوىل
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منو ،بارك اهلل لك يف عمرك وعملك.
 -15ومن خمالفات النساء يف رمضان :السهر الطويل إىل
الفجر ،أو إىل الساعات األوىل من الصباح ،مث النوم بعد ذلك إىل
صباحا جيهد اجلسم ويتعبو ،وجيعل اإلنسان
الظهر أو العصر ،والنوم
ً
فاترا ،وكان النيب  يكره السمر واحلديث بعد العشاء.
كسوالً ً

فإذا كانت ادلرأة تسهر على احملرمات كسماع األغاين ،ومتابعة
القنوات ،اليت تبث العُري واخلالعة ،وهتيج الشهوات والغرائز ،كان
حمرما أشد التحرمي.
السهر يف ذلك ً
 -16ومن خمالفات النساء يف رمضان ،تشجيع األبناء على
الفطر يف رمضان ،مع أهنم يطيقون الصيام ،وىذا خالف ىدي
السلف الصاحل ،فقد كانت الصحابيات رضي اهلل عنهن يعودن
صبياهنن على الصيام منذ صغرىن ،حىت يألفوه عند الكرب .قالت
نصوم صبياننا ،وذمعل ذلم
الربيع بنت معوذ رضي اهلل عنها( :كنا ّ
اللعبة من العُهن ،فإذا بكى أحدىم على الطعام أعطيناه ذاك حىت
يكون عند اإلفطار) [متفق عليو].

قال ابن حجر( :ويف احلديث حجة على مشروعية دترين الصبيان
على الصيام؛ ألن من كان يف مثل السن الذي ذكر يف ىذا احلديث،
فهو غري مكلف ،إاما صنع ذلم ذلك للًتبية) [فتح الباري].
فأين من ذلك من تنهى أبناءىا عن الصيام ،وترغمهم على
الفطر ،وجتلب ذلم الطعام والشراب ،مع أن بعضهم يوشك على سن
البلوغ والتكليف.
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