
 
 

 

 

  ن املرأة يف رمضا 

 عادل املطريات د.أ.
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  الرحمن الرحيمبسم الل 

خري خلق  والصالال و والسالال   ع     الحمد لله رب العاملني،

تبعهم  الله أجمعني، سالالاليدما محمد وع   له وأبالالالحابه وم 

 وبعد.. ،بإحسان إىل يو  الدي 

كغريهالا م  الرجالال، لك  هكالا     املرأو يف رمضالالالالالالان  فالإن

ومستعني الله ،  وغي أن تهتم بها املرأ بعض األمور التي يكب

 أبرز هذه األمور.يف ذكر 

 أن يكون تفكريها يف رمضان إيجابًيا ألنه نعمة .1
الالك بالعالض  أن  مال   مالعاللالم  تالغالتالم  رمضالالالالالالالالان  سالالالالالالالالان  قالالالدو  

تحضالالالالالري الطعا ، فتغي   ؤوليات األطفال والزوج و ملسالالالالال 

ال تشالغ   يكبغي أن  هيم رمضالان العييمة، لك عكها مفا

تكا جميًعا  ، ومشالالالكلالثامويةاملرأو مفسالالالها بهذه القضالالالايا  

!  سالالالالال  لل  أمكالا معطي األكال  يف رمضالالالالالالان أكه م  ح ماله

،  س والخمي اإلثكني ا  مكال   ففي غري رمضالالالالالان يصالالالالالو  الكثري

إفطارًا  مر طبيعيًا فيعم  وهو بالالالالالائم ويفطر  ويكون األ 
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أن تكون    يشالال  ا ع  طبق واحد، لك  يف رمضالالان عاديً 

يس  لهذا    عرشالالات األبالالكا !سالالفرو طويلة تحتوع ع   

بهالالا، فلامذا ال  خالالاط الالة  بحرا  لككهالالا عالالادات بالال ن يكون    مهالالذ 

العمالال  يف مثالال  هالالذه األمور سالالالالالالالاعالالات قليلالالة، وبالالاقي  

 ؟اليو  تشغله يف العبادات

 اإلخالص لل تعاىل وال تغفل عنه علىتحرص ن أ .2
ج واألوالد وتحضالالالالالري  ف  يضالالالالاليق الوقت يف خدمة الزو 

  يقولوكالال  ذلالال  ب  ميالالة، فشالالالالالال ن الكيالالة عييم،  الطعالالا   

 لك  امرئ ما  الام األعامل بالكيات، وإم  امالإم  : "رسول الله 

حها  ت ه رته إىل دميا يصالالالاليبها أو امرأو يكك، فم  كامى مو 

 )رواه البخارع( " فه رته إىل ما هاجر إليه

"إمنالالالا األعامل فيحتوع الحالالالديالالالم ع  جملتني، األوىل  

بالالالكيالالة،  بالالالكيالالات" لبيالالان الواقق، وأن العمالال  ال يكون   إال 

ى" فهي الثمرو  "وإمنالا لكال  امرئ مالا مو وال ملالة الثالاميالة  

  .والكتي ة
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 تعرف األحكام الشرعية الفقهية املتعلقة برمضانن أ .3
الشالالالالالهر ور  األحكالالالا  العالالالامالالالة،     فتعر  يالالالة  محو دخول 

األهم  و ..إلخ،    واملفطرات ومفسالالالالالدات الصالالالالاليالا  اله ل

بالاملرأو يف رمضالالالالالالان، كال حكالا     م  ذلال  األحكالا  الخالابالالالالالالة

ق  اضالالة والكفا ، فهي تتعل واالسالالتححيض  م  الالطهارو  

قواعد  ال بعض هكا  وأبني  ،  .. إلخو والصالالالالاليا  والكيةبالصالالالالال  

 .همة يف هذا البابامل

 :املرأو يف الحيض أمواعاألوىل: 

،  لهالا عالادو ثالابتالة كسالالالالالبق أيالا  أو سالالالالالالت أيالا    م : معتالادو •

 .يكون استحاضةأيامها املعتادو فزاد الد  ع  فهذه إذا 

أربق أيالا  ومرو خمس   لهالا عالادو محالددو، مرو ليسمميِّزو:   •

حاضالة،  االسالتد   حيض و الد   ككها متي ز الفرق بني  أيا ، ل

 فتعم  بالتمييز.

و:   • ون تكت لها عادو مكضالبطة وال متي ز، فهذه  ليسال متحري 

عادو بكات جكسالالالها، ف  تصالالالو  وال تصالالال  سالالالبعة  ع   

  وتكون بعد هذا  أيا  تقريبًا، فإذا زاد ع  ذل  فتغتسالالال 

 اليو  مستحاضة.
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 :الحيض ومهايته أولاليقني ال يزول بالش  يف : الثامية

حتى  ف  ت   الصال و  الحيض،    عد بال   حيض األ فقب  ال

ا  تتيق    ا جالالازمالالً وكالالذلالال  مهالالايالالة الحيض،    الالالد ،  م  مزوليقيكالالً

بع مالة الطهر،   ا بالامقطالاع الحيضتقطق جزمالً ني  فتغتسالالالالالال  ح

 إما بالقصة البيضان، وإما بامقطاع الد .

 يض:كحكم املرواملرضق  الحام حكم الثالثة: 

كالالالاملالريالض، إن أمالهالالالا  عالكالالالدع  الالراجاله  لالكال   أقالوال   ولاللالعاللالامن 

ا ع  الطفالال ،    مفسالالالالالهالالا أو ع   احتالالاجالالت للفطر خوفالالً

 .أيا  أَُخرطر ثم تقيض يف فتف
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 ال تتضايق من الحيض نأ .4
دورو، ف قول م  ع  حكم مكق ال  فتس ل كثري م  الكسان

وز إن مل يك  هكالا  رر، لك  ال مكصالالالالاله ي حيالم ال واز ف

ضالالالالالا باله،  للاله وال بالد م  الر ، ألن هالذا م  قضالالالالالان ابالذلال  أبالًدا

ت  ، وكالامال الصالالالالالحالابيالات والتالابعيالاتيصالالالالاليال   هالذا    وقالد كالان

 الله.يرضني بقضان  لككه  ك    ئ  للمكق متاحة،الوسا

 تعلم أنه ال حياء يف التفقه يف الدين أن .5
 رسالالول الله  جانت إىل  يمأن أ  سالاللم  ففي الحدي

ق،  رسالالالالالول اللاله إن اللاله ال يسالالالالالتحيي م  الح "يالا    فقالالالت:

رأت  إذا  "  إذا احتلمالت؟ قالال: غسالالالالالال   فهال  ع  املرأو م 

وجهها، وقالت: يا رسالالالالالول الله  فغطت أ  سالالالالاللمة "  انامل

مييكال ، فبم يشالالالالالبههالا    معم تربالتوتحتلم املرأو؟ قالال: "

 )رواه البخارع( ؟" ولدها

ا كالالامً    غتتفر   ول  وأمتكى لالالدراسالالالالالالة    طالالالبالالات العلم تفرغالالً

 ا.ليس هذا بعبً و  املتعلقة بالكسان، األحكا 
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 س على الطاعةرويض النفت .6
يالا  ال تحال  الطالاعالات م  الصالالالالال   -يف األبالالالالالال -  فالالكفس

اللالاله  يقول  ،  وغريهغ لرعالالايالالة األوالد  لتفر واوقرانو القر ن  

:  ﴿ ِ ّإِ َّ َما رَِمَ  َر  ِِ اَرٌة بِالسُُّّء مَّ
َ
(  53)يوسالالال : ﴾إِنَّ انلَّْفَس ََل

  :الله يقول  برو.  واملصالالالا  ف  بد م  امل اهدو والصالالاله

َها ﴿ فْلََح َمن َزَّكَّ
َ
ف  بد أن ت ع  رمضالالان    (9:الشالالمس)  ﴾قَْد أ

"رمضان ال ويض" فتقفي مق مفس  وقفة  هذا العا   

 .طاعاتالاألطباع السي ة والتعو د ع   بادقة لتغيري

 املبادرة بالقضاء قبل رمضان .7
ف  بد م  قضالالالالالان رمضالالالالالان السالالالالالابق قب  دخول رمضالالالالالان 

فعال  عالائشالالالالالالة ر  اللاله سالالالالالالان تحت   بالقالاد ، وبعض الك

ملالا سالالالالال لالت قالالالت: "ملكالان  هالا  عكهالا، فهالذا غري بالالالالالحيه ألم

وم  دخالال  عليهالالا رمضالالالالالالالان ومل تقض    "  رسالالالالالول اللالاله

فعليها  ،  فهي  مثة  وهي مفر طة ب  عذر  رمضان السابق

رمضالالالالالالان، وإن كالامالت    د بعال وتقيضالالالالال ه عز وجال   أن تتوب للال 

 معذورو فليس عليها إثم، وعليها القضان فقط.
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 طاعة الزوج عز للمرأة وليس عبودية .8
أو خمسالالالالالها، وبالالالالالامت  بالالالالاللت املر  إذا: "    فع  الكبي

شالالالالالهرهالالا، وحفيالالت فرجهالالا، وأطالالاعالالت زوجهالالا، قيالال  لهالالا:  

 .)رواه أحمد(" ال كة ش ت  ع أبواب ال كة م  أ ادخ  

ف  بالالد أن معر  أن دور الزوج مهم كام هو دور املرأو،  

ا له  واؤولية املرأو،  فإدارو البيت كلها م  مسالالالال  لرج  أيضالالالالً

 فاملرأو تدب ر املكزل والرج  يكف ق. ،دور كبري

 عام وتفطري الصائمنيإطعام الط .9
يف وبالالالال       الله  سالالالالوان باإلمفاق أو التحضالالالالري، لقول

ا  ﴿  :األبرار ُِِّاا
َ
ا َوأ ًاا َويَِِنما ِِن ٰ ُمّبِهِ ِمسُّْ َعاَم لََعَ  ﴾َويُْطعُِمَِن الطَّ

أفشالوا السال  ،  يا أيها الكا   : " ول الله رسال ( 8:اإلمسالان)

موا الطعا ، واربوا خلوا  وبالالالالاللوا والكا  ميا ، تد   وأطع 

 )رواه ال مذع(" بس   ال كة
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 قةلصدا .10
   عكهام: "كالان رسالالالالالول اللالهاب  عبالا  ر  اللاله  لقول

 )رواه البخارع(أجود الكا ، وكان أجود ما يكون يف رمضالالان"

، وم  فضالالال   فاقصالالالدقة واإلمنها الفتتصالالالدق وتعلم أبكا

سالالالهلة ميتالالالو تحصالالال  بضالالالغطة زر  الله أن الصالالالدقة ا ن 

 ع  ال وال.

 قرآنتعلم وتعليم ال  .11
تامت يف الخ  قالال  عالالددغي أن يلامن أمالاله ال يكبويقول الع

بر،  عالد  إغفالال التالدحالدو، لك  املهم  ع  ختمالة وا رمضالالالالالان

 ه هذ  الشعر.ري م  هذ  خ واحدو بتدبر ةفختم
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 كر الل على كل حالِذ .12
يزال لسالالالالالالامال  رطباًلا م  حالال العمال  أو يف الطريق، ف   

يالالد  ذكر اللالاله، بالالاالسالالالالالتغفالالار والتسالالالالالبيه والتهليالال  والتحم

 .و ع  الكبي والص  

﴿ ْ ُِّ ُِّ ًُُِّ ُُّ  ٰ َولََعَ ا  َواُُّعُُِّجا ا  امُُّّا اُِّنَُُّّ  َ اقَّ وَن  َُ ُُُّ ُْ يَُُّّ ِيَُّن   ل )  ﴾اَّلَّ

 (191:عمران

 الدعاء  .13

ث ثالالة ال ترد  "  :  لقولالاله  فالالدعالالان الصالالالالالالالائم مسالالالالالت الالاب،

 )رواه ال مذع(" عوتهم: الصائم حتى يفطر...الحديمد
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