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 بسم هللا الرمحن الرحيم

ـ عاـ بعد عاـ، والشهور بعد الشهور، ااحلمد هلل مقلب األعو 
َرًة ِِلُوِل واألياـ بعد األياـ  ُ اللهْيَل َوالن هَهاَر ِإنه ِف َذِلَك َلِعب ْ يُ َقلُِّب اَّلله

[، والصالة والسالـ على اذلادي البشري، 44]النور:  اِْلَْبَصارِ 
وعلى آلو وصحبو، ومن اتبعهم بإحساف إىل يـو  والسراج ادلنري،

 الدين.. أما بعد:
فقد أطل علينا شهر عظيم، أولو رمحو، وأوسطو مغفرة، وآخره 
عتق من النار، شهر القرآف والصياـ، شهر اجلهاد والنصر، شهر 
مضاعفة احلسنات، والتوبة والغفراف، ىو سيد الشهور، فمرحبا بو 

 وأىال.
ذه الرسالة وقفات ونصائح، تقبلها من حمبة أخيت الصائمة: يف ى

لك، يف ىذا الشهر الكرمي، علَّ هللا أف يتقبل منا ومنِك الصياـ، إنو 
 جواد كرمي.
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 مع الصائمة

على ىذه النعمة العظيمة،  -أخيت الصائمة  –امحدي هللا  أوال:
، واعقدي على  وىي إدراؾ شهر رمضاف، فشمري عن ساعد العـز

وأري هللا من نفسِك خريا يف ىذا الشهر الكرمي، التوبة من اآلف، 
 فلعلِك ال تدركينو يف عامك ادلقبل.

 ك      م كن      م مع      ر         ن        ا  م      ن        ل 
 

 
 م              ن ب                أى              ل و                ان وإ                ان 

 أفن              اىم ادل               ت وا                بقا  بع               ىم 
 

 
 حي         ا فم         ا أن         رب القا            م         ن ال          اي 

ىذا عند بداية  –ال تكثري من شراء األطعمة وادلأكوالت  ثانيا: 
كما ىو حاؿ كثري من الناس، فشهر رمضاف، شهر الصياـ،   -الشهر 

ليس شهر األكل والشرب، واعلمي أنو ُجِعَل ىناؾ وجبتاف فقط يف 
ىذا الشهر الكرمي، مها وجبيت السحور واإلفطار؛ للتخفيف على 
العبد؛ حىت يستطيع أف يقـو حبقوؽ هللا يف ىذا الشهر من صياـ 

 وتالوة للقرآف.
ي أف من فوائد اجلوع اآليت: صفاء القلب ورقتو، كسر وتذكر 

الشهوة يف النفس، صحة البدف، التفرغ للعبادة، تذكر حاؿ الفقراء 
 وادلساكني، ُشكر النعمة.

، وتفويت الصالة عن وقتها، فبعض  ثالثا: احذري كثرة النـو
النساء تسهر الليل كلو، وتناـ بعد صالة الفجر، فقد ال تصلي الظهر 
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ع العصر، وال تصلي العصر إال مع ادلغرب، وىذا تفريط عظيم، إال م
أما من تصلي مث ترجع، فتناـ، فهذه فوتت على نفسها خريا عظيما، 

.  فشهر رمضاف شهر التنافس يف الطاعات، ال التنافس يف كثرة النـو
: اغتنمي ىذه األياـ، واجعلي ىذا الشهر شاىدا لِك عند رابعا

القبور، وُُيَصَّل ما يف الصدور، وأري هللا من هللا يـو يُبعثر ما يف 
نفسِك خريا، واسأيل هللا القبوؿ؛ فإنو عالمة على التقوى، قاؿ تعاىل: 

 َ ِمَن اْلُم هِق ُ َا يَ  َ َقبهُل اَّلله  [.74]ادلائدة:  ِإَّنه
: ال جتعلي يـو صومِك ويـو فطرِؾ سواء، فإذا صمِت،  امسا

الكذب والغيبة والنميمة، وليكن  فليصم مسعك وبصرؾ ولسانك عن
 عليك وقار وسكينة يـو صومك.

، فبعض األخوات  اد ا : ال تكوين سيئة اخلُُلق بسبب الصـو
تراىا سريعة الغضب والِسباب والشتم، ورمبا دعت على أوالدىا، 
والصـو من أسباب استجابة الدعاء، فيجب الدعاء ذلم بدؿ الدعاء 

 عليهم.
على صياـ ىذا الشهر العظيم، واجعلي  : عوِّدي أبناءؾ ابعا

بينهم مسابقة لقراءة جزء من القرآف الكرمي مع حفظ وجو واحد من 
 جائزة قيِّمة دلن يصـو أكثر أياـ من غريه.

وأنِت تقومني  -الكرمي  –: اجعلي نيِّتِك خالصة لوجو هللا ثامنا
ف كاف بإعداد اإلفطار، واحتسيب عند هللا تعاىل أجر تفطري الصائم، وإ

: زوجك وأبناءؾ وأفراد عائلتك، فإف العمل بالنِّية؛ لقوؿ الرسوؿ 
من »، وقولو: «إَّنا اِلعمال بالنيات، وإَّنا لكل امرئ ما ن ى»
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 .«فطهر  ائما كان لو مثل أ ره...
: اجعلي لِك رفيقا دائما، وأنِت يف داخل ادلطبخ للطهي، ما عا

حىت تنتهي من إعداد وإعداد الطعاـ، أال وىو: جهاز ادلذياع، 
اإلفطار، وأنصيت جبميع جوارحك ِلما يُقاؿ فيو من اخلري العظيم يف 

 إذاعة القرآف الكرمي.
فهذه اإلذاعة ادلباركة تقدـ العلم النافع، وتنتقل بِك من روضة إىل 

ونصائح وفوائد،  -من عاِِل  –روضة، ما بني تالوة وحديث وفتوى 
هللا: )أنصح مجيع ادلسلمني باستماع يقوؿ مساحة الشيخ ابن باز رمحو 

 برامج إذاعة القرآف الكرمي؛ ألف فيها نفعا وخريا كثريا...(.
من العكوؼ على القنوات  -أخيت الصائمة  –: احذري عاشرا

الفضائية اليت يزيد شرىا يف ىذا الشهر الكرمي، واليت تبث األفالـ 
وحانية الصياـ، وادلسلسالت اذلابطة والفوازير ادلاجنة، حيث تذىب بر 

ِإنه السهْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُو قاؿ تعاىل: 
لن مزول ن ما عب  »: [، وقاؿ الرسوؿ 63]اإلسراء:  َمْسُئ اًل 

 .«وعن عمره فيم أفناه»منها:  «ي   القيامة حىت ُيسأل عن أربع
د اإلفطار قُبيل حاويل جاىدة االنتهاء من إعدا احلادي عشر:

األذاف بربع ساعة، واجعليها لقراءة القرآف والدعاء واالستغفار، فإف 
 للصائم يف ىذا الوقت دعوة ال تُرد.

 وال تنسي أوالدؾ وأىل بيتك ومجيع ادلسلمني من صاحل دعائك.
لي باإلفطار بعد غروب الشمس مباشرة؛  الثاي عشر: عجِّ

ال »قاؿ:  عن النيب  -رضي هللا عنو  –حلديث سهل بن سعد 
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]رواه البخاري  «يزال الناس خب  ما عجهل ا الفطر وأ روا السح ر
ومسلم[، وال تغفلي عن البسملة قبل األكل، وافطري على دتر إف 
تيسَّر ذلك، مث رددي مع ادلؤذف ما يقوؿ، واسأيل هللا الوسيلة 

 .والفضيلة لنبيك حممد 
ال ُتكثري من األكل؛ ألنو يُثقل البدف، ويدعو  الثالث عشر:

 إىل التكاسل عن العبادة وصالة الًتاويح وقياـ الليل.
بادري إىل مصالؾ بعد مساع أذاف العشاء، فصلي  الرابع عشر:

 الفريضة، وما كتب هللا لك من صالة الًتاويح.
جاىدي نفسك يف ىذا الشهر، واجعلي لِك  اخلامس عشر:

لصالة التهجد والقياـ يف وقت ىجع فيو األبناء، ساعة من الليل 
 وىدأ ادلنػزؿ من الضوضاء.

وال بأس بأف دُتسكي بادلصحف للقراءة منو، وناجي رب 
الربيات، وخالق األرض والسماوات، وانطرحي بني يديو، واسأليو 
العفو والصفح ومغفرة الذنوب، والثبات على احلق حىت تلقينو، فُربَّ 

 من السماء مفتوحا ناؿ صاحبها سعادة الدارين. دعوة صادفت بابا
التطيُّب من طيب  -أخي الصائمة  –اجتنيب  السادس عشر:

تظهر رائحتو، إذا كنِت ممن يذىب إىل ادلسجد ألداء صالة الًتاويح، 
 –وكذلك احلذر من عدـ التسًتُّ يف اللباس؛ ألف بعض النساء 

متربجات متعطرات، خيرجن إىل صالة الًتاويح، وىن  -ىداىن هللا 
 قد أبدين بعض مفاتنهن.

وادلرأة ادلسلمة مأمورة بالتسًت واحلجاب الكامل، فما بالك مبن 
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 خرجت للصالة يف ىذا الشهر الكرمي.
يف العشر األواخر من رمضاف ليلة ىي خري من  السابع عشر:

َلِة ِإنها أَنْ َزْلَناُه ِف لَي ْ ألف شهر، أال وىي: ليلة القدر، قاؿ تعاىل: 
ٌر ِمْن أَْلِ  َشْهٍر  َلُة اْلَقْ ِر َ ي ْ َلُة اْلَقْ ِر * لَي ْ اْلَقْ ِر * َوَما َأْدرَاَ  َما لَي ْ
* مَ نَ زهُل اْلَمََلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن َرّبِِّْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر * َ ََلٌ  ِىَ  

كما أخرب بذلك ]سورة القدر[، وىي يف األوتار   َحىته َمْطَلِع اْلَفْجرِ 
 (.72-74-72-76-72، أي يف ليلة )ادلصطفى 
: إحياء الليل كامال يف اِلعمال الصاحلة ِف ىذه العشر ومن

 طاعة هللا، ال يف الزمر والطرب، كحاؿ بعض الناس ىداىم هللا.
قالت:  -رضي هللا عنها  –ثبت يف الصحيحني، عن عائشة 

ه وأحيا ليلو، وأيقظ إذا دخلت العشر شد مئزر  )كاف رسوؿ هللا 
 أىلو(.

ويف ىذه العشر ليلة القدر اليت من قامها إميانا واحتسابا، غفر لو 
 ما تقدـ من ذنبو.

ليلة واحدة تكوف سببا دلغفرة الذنوب والسيئات، ويصبح العبد  
ما أكـر الرب، وما أجزؿ عطاءه. فهل  -هللا أكرب  –كيـو ولدتو أمو 

 فيما عنده؟من متعرض ذلذه النفحات، وراغب 
الاليت  -ىداىن هللا  –: احذري من التشبو بالنساء الثامن عشر

ُيضيعن ىذه الليايل العظيمة يف األسواؽ، لشراء مالبس العيد أو 
 حلوى العيد، وىذا من اجلهل واخلطأ.
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إف ليايل رمضاف ليايل اجتهاد يف العبادات، وتكثيف يف طاعة 
وقات وتربج وسفور يف هللا، ال ليايل مرج وسهر ومسر وضياع لأل

 األسواؽ واألماكن العامة.
فيجب على األخت ادلسلمة أال خترج لألسواؽ إال على قدر 
احلاجة، وال تضيع وقتها فيما ال ينفعها يف الدنيا، وال يف اآلخرة، وأف 
خترج مستًتة غري متعطرة، وال متجملة. احرصي أيتها األخت أف 

دخوؿ رمضاف، فليس من تنهي متطلبات ومستلزمات العيد قبل 
الالئق أف خترجي من أحب البقاع إىل هللا، وىي ادلساجد إىل أبغض 
البقاع إىل هللا، وىي األسواؽ، فإذا ِل تتمكين من ذلك، فال تدخل 
عليك العشر األخرية إال وقد أهنيِت ادلتطلبات، فالعشر األخرية فرصة 

 لالنقطاع عن الدنيا، واإلقباؿ على هللا.
ال تتكاسلي إذا جاءؾ العذر الشرعي، فأنِت  ر:ال ا ع عش

منهية عن الصياـ والصالة فقط، أما األعماؿ األخرى )فلسِت منهية 
 عنها(، من دعاء وذكر هللا، وتسبيح وهتليل واستغفار.

قد حتيض البنت وعمرىا تسع سنوات، فيجب عليها  ملح ظة:
 من عمرىا.الصياـ عند ذلك، وال ينتظر إىل أف تبلغ مخس عشرة سنة 

: إياِؾ من النكوص والعودة إىل ادلعاصي اليت كنت العشرون
ٍة عليها قبل رمضاف، فال تكوين مثل اليت  نَ َقَضْم َغْزذَلَا ِمْن بَ ْعِ  نُ  ه

[، وتذكري ما كنت تعملينو من صياـ وصالة 27]النحل:  أَْنَكاثًا
كنِت   وتالوة قرآف وإخبات إىل هللا، تذكري روحانيات رمضاف، وكيف

تعيشني يف سعادة وطمأنينة وعيشة ىنيئة، فكيف تُريدين العودة إىل 
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َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري حياة الشقاء والضنك، وصدؽ هللا إذ قاؿ: 
 [.274]طو:  فَِإنه َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوََنُْشُرُه يَ ْ َ  اْلِقَياَمِة َأْعَمى

فك يد ادلنوف، وأنت أنِك قد تتخط -أخيت الصائمة  –واعلمي 
قد خنِت العهد مع هللا، بعد أف أعلنِت التوبة إليو، وبكيِت بني يديو، 

 فنعوذ باهلل من احلور بعد الكور.
: عليِك بالقضاء بعد رمضاف حىت تدركي احلادي والعشرون

من  ا  رمضان وأمبعو »: صياـ ستة أياـ من شواؿ؛ لقوؿ النيب 
 ]البخاري ومسلم[. «  ا من ش ال كان كصيا  ال ىر

: أسأؿ هللا العظيم رب العرش الكرمي أف جيعلنا وإياِؾ ممن أ  ا
تقبل هللا منو الصياـ والقياـ، وأف جيعلنا من عتقائو من النار، وأف ال 

 جيعل ىذا العاـ آخر عهدنا برمضاف، إنو ويل ذلك والقادر عليو.
 وآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلني.

  


