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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة 
 .للعاملني، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد
يف أيام رمضان على بعض املسلمني واملسلمات، أنه فيالحظ 

ال  الصيام وهم يف تفريط وتقصري، واشتغال فيمامتضي عليهم أيام 
يعود عليهم بالنفع يف الدنيا واآلخرة، وعدم تنافس أو النظر إىل ما 
حرم اهللا عليهم، ومن أجل ذلك أحببت أن أضع لألخت املسلمة 
برناجما يوميا تقضي فيه وقتها فيها ينفعها، ويرقِّي درجاا يف اجلنة 
يبتدئ من السحر إىل السحر، اجتهدت فيه ما استطعت، فإن 

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

بذلك، كما يف  يسن للمسلمة أن تتسحر؛ ألمر النيب 
تسحروا فإن يف «: -رضي اهللا عنه–حديث أنس بن مالك 

 ].متفق عليه[ »السحور بركة
وحيصل السحور مبا تيسر من الطعام، ولو على متر حلديث أيب 

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

فإن مل جتد التمر شربت قليال من املاء؛ لتحصل هلا بركة 
 .السحور
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والسنة للمسلمة تأخري السحور، ما مل ختش طلوع الفجر، ملا 
 .ثبت يف ذلك من األحاديث الصحيحة

 ع النيب تسحرنا م: منها حديث أنس بن زيد بن ثابت قال
: كم كان بني األذان والسحور؟ قال: مث قام إىل الصالة، قلت

 ].متفق عليه[» قدر مخسني آية«
يؤخرون السحور، كما روى عمرو  وكان أصحاب النيب 

أعجل الناس إفطارا  كان أصحاب حممد : بن ميمون، قال
 ].رواه البيهقي بسند صحيح. [وأبطأهم سحورا

 :سحور هيولعل احلكمة من تأخري ال
أن السحور يراد به التقوي على الصيام، فكان تأخريه أنفع  -١
 .للصائم
أن الصائم لو تسحر قبل طلوع الفجر بوقت طويل رمبا  -٢

 .نام عن صالة الفجر
 :أذان الفجر* 

الواجب على املسلمة إذا حتققت من طلوع الفجر أن متسك 
تردد معه  عن األكل والشرب، وإذا مسعت املؤذن فمن السنة أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة، «: مث تدعو مبا ورد. ألفاظ األذان
والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما 

لتحصل هلا شفاعة . »حممودا الذي وعدته، إنك ال ختلف امليعاد
قُلْ يا أَيها : ، تصلي راتبة الفجر، تقرأ يف الركعة األوىلالنيب 
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 قُلْ هو اللَّه أَحد: ، ويف الثانية]١: الكافرون[ كَافرونَالْ
، وسنة الفجر ينبغي احملافظة عليها، فلقد كان ]١: اإلخالص[

 .ال يدعها سفرا وال حضرا املصطفى 
: قالت -رضي اهللا عنها–روى البخاري ومسلم عن عائشة 

على ركعيت على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه  مل يكن النيب (
 ).الفجر

وبعد سنة الفجر تصلي الفجر، والسنة أن تقرأ سورة طويلة من 
 .وإال فمما تيسر معها من القرآن -إن تيسر ذلك –املفصل 

وبعد االنصراف من صالة الفجر حترص على األوراد واألذكار 
. اليت تقال عقب الصلوات مع التسبيح والتهليل والتحميد والتكبري

صحيح الكلم : "املسلمة االطالع عليها يف كتيبوميكن لألخت 
أو غريه من كتب األذكار املخرجة، وبعدها تقرأ أوراد " الطيب

 .الصباح، لتكون يف حرز من الشيطان، وحصن حصني من الشرور
والسنة للمسلم واملسلمة ميكث يف مصاله إىل طلوع الشمس، 

عتني، ليكتب مث يصلي رك -تعاىل –وارتفاعها قيد رمح، يذكر اهللا 
ملا روى مسلم يف صحيحه من . له أجر حجة وعمرة تامة تامة

كان إذا صلى الفجر جلس يف  أن النيب : (حديث جابر بن مسرة
 ).مصاله حىت تطلع الشمس

قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه –وحلديث أنس بن مالك 
 :» من صلى الغداة يف مجاعة مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع

، مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة، قال الشمس
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 ].رواه الترمذي[ »تامة تامة: رسول اهللا 
وتشتغل يف جلوسها بقراءة القرآن، حفظا إن كانت حافظة، 
أو مبراجعة احلفظ، وإال قرأت من املصحف ما تيسر هلا، وإن مل 
تكن تعرف القراءة فيمكنها أن تستمع إليها من قارئ أو من شريط 

ال إله إال اهللا «: تشتغل بشيء من األذكار، ومن ذلك أن تقولأو 
وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء 

. مائة مرة» سبحان اهللا وحبمده«: وبعدها تقول. مائة مرة »قدير
كما يف الصحيحني من حديث أيب  ليحصل هلا ما وعد النيب 

 :اهللا  قال رسول: قال -رضي اهللا عنه–هريرة 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله : من قال«

احلمد، وهو على كل شيء قدير، يف يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، 
وكانت له حرزا من الشيطان يف يومه ذلك، حىت ميسي، ومل يأت 

: من قال«: وقال »عمل أكثر منهأحد بأفضل مما جاء به إال رجل 
سبحان اهللا وحبمده، يف يوم مائة مرة حطت خطاياه، وإن كانت 

 .»مثل زبد البحر
، ألا كنـز من كنوز »ال حول وال قوة إال باهللا«: وقول

أال «: أبا موسى األشعري حيث قال له اجلنة، فقد أوصى النيب 
: ل اهللا، قالبلى يا رسو: قلت »أدلك على كنـز من كنوز اجلنة

 .»قل ال حول وال قوة إال باهللا«
وإن خري ما يقضي به وقت املسلم واملسلمة، بأحب الكالم إىل 



 الربنامج اليومي للصائمة..الصائمات بيوت   
 

 

٩ 

رضي اهللا -اهللا، وهو ما ثبت يف مسلم من حديث مسرة بن جندب 
: أحب الكالم إىل اهللا تعاىل أربع«: قال رسول اهللا : قال -عنه

، واهللا أكرب، ال يضرك سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا
 .»بأيهن بدأت

 .إىل غري ذلك من األذكار واألدعية واألوراد
وبعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، تصلي الصائمة 
ركعتني، أو ما شاءت من الركعات، مث تأخذ قسطا من الراحة 
والنوم، وال تنسى األذكار الواردة عند النوم، من قراءة آية 

 .»ك اللهم أحيا وأموتبامس«: الكرسي، وقوهلا
قراءة املعوذات، والنفث يف اليدين، ومسح اجلسد بيديها، كما 

أن رسول اهللا ( -رضي اهللا عنها–ثبت يف الصحيحني عن عائشة 
  كان إذا أخذ مضجعه نفث يف يديه، وقرأ باملعوذات، ومسح

 ).ما جسده
م احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا، وآوانا، فك: وقوهلا

 .وغريها كثري. ممن ال كايف له وال مؤوى
واحرصي على أن تعلمي أوالدك هذه األذكار عند نومهم؛ 
ألن ذلك من التربية هلم، والدعوة إىل اهللا، وفيها حفظ هلم وحرز 

 .من الشيطان، وتعويد هلم على طاعة اهللا
 :صالة الظهر* 

يقظي إن مل تكوين مرتبطة بدوام أو دراسة، فاست: أخيت املسلمة
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 قبل الظهر، ولو بزمن يسري لتصلي سنة الضحى، فإن النيب 
وليس هلا عدد  -رضي اهللا عنهم –أوصى ا عددا من الصحابة 

 .معني
فإذا أذَّن الظهر فاستمعي له، وقويل مثل ما يقول املؤذن، 

 .وادعي مبا ورد بعد األذان
 مث صلي سنة الظهر القبلية، وهي أربع ركعات مث صلي الظهر

وال . وإن شئت أربع ركعات، وهو أفضل. وبعدها صلي ركعتني
 .تنسي األوراد عقب الصلوات، وأن تقرئي ما تيسر من القرآن

 :أختاه
احرصي على إيقاظ أوالدك وإخوانك ألداء الصالة، سواء 
الظهر، أو العصر، أو غريمها، فإن هذا من التعاون على الرب 

 .والتقوى
 :بيوت الصائمات

: هر القرآن، فاهللا أنزل فيه كتابه، قال تعاىلإن رمضان ش
 نم اتنيباسِ ولنى لدَآنُ هالْقُر يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر رهش

قَانالْفُرى ودالْه ]وأمر املسلم بقراءته، ورغب أن ]. ١٨٥: البقرة
 .جيعل لبيته قسطا من قراءة القرآن

هلا حزبا يوميا من كتاب اهللا، تقرؤه فينبغي للصائمة أن جتعل 
يف أثناء ارها وليلها، وأوقات فراغها، فال أقلَّ من أن ختتم القرآن 

رضي اهللا  –عبد اهللا بن عمرو العاص  يف شهر، كما أمر النيب 
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وإن قرأته يف نصف شهر أو أسبوع، أو ثالثة أيام، فهو  -عنهما
رضي اهللا  –داري أفضل، فقد كان عبد اهللا بن عمرو ومتيم ال

أن البيت الذي يقرأ فيه  خيتمان كل ثالثة أيام، وبين لنا  -عنهما
القرآن ال يقربه الشيطان، ولقراءتك للقرآن تأثري على األطفال 
والصغار، إذ يسمعون آيات اهللا تتلى عليهم، وقراءة القرآن سبب 

 .لنـزول رمحة اهللا عليكم
: قال -رضي اهللا عنه –روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة 

إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال «: قال رسول اهللا 
 .»يدخله الشيطان

وإن نعمة اهللا علينا يف هذا العصر وجود إذاعة القرآن، وأشرطة 
القرآن، واحملاضرات املتوافرة يف كل مكان، فيمكن لألخت املسلمة 
أن تسمع آيات طيلة وقتها، وتسمع كل خري عن طريق هذه 

 .األجهزة
وكم من األخوات ال يستطعن القراءة من املصحف، وعوضها 

يبة، فتزداد أجرا وثوابا بسبب النحل، اهللا بسماع هذه األشرطة الط
 ..بدال من أن يدوي فيه الزمر والطرب

فلنحرص  -تعاىل–فقد كانت بيوت الصحابة مليئة بذكر اهللا 
 .على أن نكون مثلهم

 :صالة العصر* 
إذا أذَّن العصر فرددي مع املؤذن كما يقول، وصلي أربع 

رحم اهللا « :أنه قال ركعات قبل الفريضة، ملا ورد عن النيب 
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رواه أبو داود والترمذي بسند [ »امرءا صلى قبل العصر أربعا
، مث صلي الفريضة، وال تنسي األذكار عقب الصالة، ]حسن

وبعدها تنطلق األخت إىل إعداد ما حتتاجه األسرة من الطعام دون 
واحتسيب يف إعدادك للطعام، وأنك تقومني على . مبالغة وال إسراف

جر عظيم ذا العمر، وميكن إشغال مسعك مبا خدمة صائمني، فلك أ
 .ينفع من مساع إلذاعة القرآن أو شريط إسالمي

 :فرحة الصائمة* 
وقبيل املغرب تنتظر الصائمة املؤذن، حيث امتنعت عن األكل 
والشرب طيلة يومها، استجابة لرا، وعليك أخيت املسلمة أن 

 .دتشغلي هذا الوقت بالدعاء فإنه وقت إجابة كما ور
فإذا أذَّن املؤذن استحب هلا تعجيل الفطر، كما روى البخاري 

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

مث  -إن تيسر–وال تغفلي عن البسملة قبل األكل، وأفطري على متر 
يل اهللا الوسيلة، والفضيلة، لنبيك رددي مع املؤذن ما يقول، واسأ

 .حممد 
 :مالحظة* 

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

 !فكيف يف رمضان؟وهذا ال ينبغي يف غري رمضان، 



 الربنامج اليومي للصائمة..الصائمات بيوت   
 

 

١٣ 

كوين عونا ألهل بيتك يف طاعة اهللا، فقدمي هلم : أخيت املسلمة
طعاما يسد جوعهم، واتركي الباقي بعد صالة املغرب؛ ألن ترك 

 .الصالة مع اجلماعة معصية، وخطر عظيم
كما أُذكرك أن ال تنسي األذكار بعد اإلفطار بعد أن أذهب 

ذه األذكار ما رواه عبد اهللا عنك الظمأ، وابتلت العروق، ومن ه
يقول إذا  كان رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما –اهللا بن عمر 

ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا «أفطر 
 ].رواه أبو داود والنسائي بسند حسن[ »تعاىل

 .»احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمني«: وقوله
ملغرب يف أول وقتها، واألوراد اليت بعد اإلفطار أدي صالة ا

 .بعدها، وأذكار املساء
مث صلي راتبة املغرب، وما بني املغرب والعشاء يكمل الصائم 
أو الصائمة وجبة اإلفطار، وما بقي ميكن شغله مع األهل بفائدة، 
إما بدرس القرآن، أو بقصة صحايب أو سرد غزوة من غزوات النيب 

 . كانوا يعلموننا املغازي : -اهللا عنهرضي –قال علي بن احلسني
 .والسري، كما يعلموننا السورة من القرآن

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

 :صالة التراويح* 
إن مما متيز به رمضان صالة التراويح، إذ ورد يف : أخيت املسلمة

 ث كثرية، منها ما ثبت يف الصحيحني عن النيب فضلها أحادي
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 »من قام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه«: قال
طلبا : أي إميانا باهللا، وما أعده من الثواب للقائمني، واحتسابا أي
 .لثواب اهللا، مل حيمله على أدائها رياء وال مسعة، وال غري ذلك

نـزهلا، وهو أفضل حلديث النيب والسنة للمرأة أن تصليها يف م
 :»ن خري هلنال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وبيو«. 

وعددها إحدى عشرة ركعة، تسلم من كل اثنتني، والسنة 
إطالة القراءة فيها، ال العجلة ونقرها كنقر الغراب، وللمرأة أن 
تصلي التراويح يف املسجد، وإذا صلت يف املسجد فليكن مع إمام 

: صوت، ليؤثر القرآن على قلبها وجوارحها، كما قال تعاىلحسن ال
َكَّلُونوتي هِمبلَى رعا وانإِمي مهتادز هاتَآي هِملَيع تيلإِذَا تو 
إِذَا تتلَى علَيهِم َآيات الرحمنِ خروا : ، وقال]٢: األنفال[

 ].٥٨: مرمي[ سجدا وبكيا
ال تنصرف من الصالة حىت ينصرف اإلمام من آخر ركعة، و

ليكتب هلا قيام ليلة كاملة، فإذا سلم اإلمام من وتره وسلمت 
 .سبحان امللك القدوس، ثالث مرات: قالت

 :تنبيه* 
إذا خرجت املرأة للصالة يف املساجد فال جيوز هلا أن خترج 

العظيمة، فإن متزينة أو متربجة أو متعطرة ملا يف ذلك من املفاسد 
 .بيوت اهللا مواطن عبادة ال صاالت فرح وجتمل

 :بعد التراويح إىل السحر* 
كثري من الصائمني والصائمات يسهرون الليل كله، إما يف 
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مباح، أو حمرم، مما يضطرهم إىل نوم غالب النهار، فيضيعون عليهم 
 !!كثريا من أعمال اخلري

إما بزيارات  فمنهم من يسهر ليله على املعاصي واآلثام،
يتخللها كالم يف أعراض الناس من غرية أو سخرية أو منيمة أو 

وإما يف جلوس عند أجهزة اللهو والطرب، أو متابعة األفالم . غريها
املاجنة، أو قراءة الت ساقطة هابطة ال خري فيها يف الدنيا وال يف 

 .اآلخرة، أو خروج لألسواق من غري حاجة ماسة وتضييع لألوقات
رضي اهللا  –أين أنتم من سرية السلف ولياليهم : نقول هلؤالءف
إذ يقضون غالب أوقام يف طاعة اهللا، وينامون جزءا منه،  -عنهم

 .ليتقووا على فعل اخلريات، والنافسة يف الطاعات
: قال لألمة مرغبا هلا يف شغل أوقاا يف كل خري إن نيب اهللا 

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

ينفع، وفيما ال يكون سببا ملغفرة ذنوبكم، فاجتنبوا املعاصي واآلثام 
 .صغريها وكبريها

 :أعمال ميكن للمسلمة أن تشغل وقتها ا يف رمضان* 
زيارة أقارا، وصلة أرحامها، وتكون مشتملة على النصح  -١

ء األشرطة املناسبة هلم، من قرآن، وحماضرات، والتوجيه، وإهدا
الرحم معلقة بالعرش «: قال رسول اهللا . وكتيبات صغرية

رواه [ »من وصلين وصله اهللا، ومن قطعين قطعه اهللا: تقول
 ].البخاري ومسلم
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من سره أن يبسط اهللا يف رزقه، وأن «: وقال رسول اهللا 
 ].خاري ومسلمرواه الب[ »ينسأ له يف أثره؛ فليصل رمحه

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

وهذه الزيارة يكون فيها شيء من اإلهداء والتعاون على الرب 
 .والتقوى والتناصح

حماولة حفظ شيء من القرآن، ولو قليال، لتكوين من خري  -٣
خريكم من تعلم القرآن «: ذه األمة، قال رسول اهللا ه

 .أو حفظ بعض أحاديث النيب . »وعلمه
التعاون بني األخوات لوضع درس علمي بينهن يف بعض  -٤

ليايل رمضان، لتحفهن املالئكة، وتغشاهن الرمحة، وتنـزل عليهن 
 .السكينة، ويذكرهن اهللا فيمن عنده

إن –امة يف بعض املساجد حضور احملاضرات والدروس املق -٥
 .لتتفقه يف دينها، ألم هم القوم ال يشقى م جليسهم -تيسر ذلك

. مساع بعض األشرطة، وحماولة تلخيصها، واالستفادة منها -٦
 .وأعين ا أشرطة الدروس ال احملاضرات

وضع برنامج هلا لقراءة بعض الكتب، وحبث بعض املسائل  -٧
 .غال وقتها بتالوة القرآن أو حفظهالعلمية، وإن كان األفضل إش

إذا كانت األخت تسن قراءة القرآن، فينبغي هلا أن جتعل  -٨
هلا حلقة لتدريس القرآن الكرمي، ألهل بيتها أو جرياا، ملا يف ذلك 

 .من الثواب العظيم
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اجللوس مع أوالدها أو إخواا لتربيتهم على حب اهللا  -٩
الق الفاضلة، واآلداب ، وحب الطاعات، وعلى األخورسوله 

اإلسالمية، إما بتحفيظهم لبعض اآليات أو بعض األدعية واألذكار، 
 .أو قص بعض القصص اإلسالمية

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

 .اجلهل بالتربية احلقيقية

  


