
C
ا،  خا�صًّ اهتماًما  رم�صان  �صهر  يولون  الح  ال�صَّ �صلفنا  ك��ان 
يدعونه  انق�صى  واإذا  رم�صان،  يبلِّغهم  اأن  اهلل  ي��دع��ون  وك��ان��وا 
ودقائقه  رم�صان  قيمة  اأدرك���وا  ��ه��م  لأنَّ ذل��ك  منهم...  له  يتقبَّ اأن 
واأُ�َصًرا  اأف��راًدا  له  وؤوا  وتهيَّ ف�صائله؛  نيل  على  فحر�صوا  في�صة؛  النَّ
ل  يام  وال�صِّ الة  بال�صَّ والأ�صكال،  خارف  بالزَّ ل  والإميان  بالتَّقوى 

ينة. والزِّ بالَبْهَرَجة 
Ì؛  بّي  النَّ وقدوتنا  قدوتهم  الذين  الح  ال�صَّ ب�صلفنا  فاقتداًء 
راأيت من الواجب تذكري اأرباب الأُ�َصِر مبا يجب اأن يقوموا به  ُتاه 
فمن  طريقهم،  على  ري  وال�صَّ لف  ال�صَّ له  ح�صَّ ما  لتح�صيل  اأُ�َصِرهم 

فعل ذلك فقد فاز وفلح ومن اأهمل فقد خاب وخ�صر.



Fف�سائل رم�سان واأهميَّته يف حياة الأ�سرة:

قال اهلل تعاىل: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]^: 185[. 

من  بكثري  هور  ال�صُّ م��ن  غ��ريه  ع��ن  رم�صان  �صهر  اهلل  خ�صَّ 
منها: والف�صائل  اخل�صائ�ص 

ائم اأطيب عند اهلل من ريح امِل�ْصك. 9 خلوف فم ال�صَّ

ائمني حتَّى يفطروا. ت�صتغفر املالئكة لل�صَّ  9

ياطني. ُد فيه ال�صَّ فَّ ُت�صَ  9

ار. ة، وتغلق اأبواب النَّ 9 ُتفتح فيه اأبواب اجلنَّ

خريها  ُحرم  من  �صهر،  األف  من  خرٌي  هي  القدر  ليلة  فيه   9

فقد ُحرم اخلري كلَّه.
ائمني يف اآخر ليلة من رم�صان. 9 ُيغفر لل�صَّ

ار، وذلك كّل ليلة من رم�صان. 9 هلل عتقاء من النَّ

فهذا �صهر هذه خ�صائ�صه وف�صائله؛ باأيِّ �صيء ن�صتقبله؟
ر  هر؟!  اأم بالتَّ�صجُّ اأبالن�صغال بتنويع املاآكل وامل�صارب وطول ال�صَّ

من قدومه، وتثقل علينا العبادة؟! نعوذ باهلل من ذلك كلِّه.
النَّ�صوح،  بالتَّوبة  ت�صتقبله  امل�صتقيمة  احلة  ال�صَّ الأ�صرة  لكن 
اأوقاته  وع��م��ارة  اغتنامه،  �صادقة على  عزمية  كلُّهم  واأف��راده��ا 

احلة. ال�صَّ بالأعمال 
اد من  ف�ص واأخذ الزَّ ة تديد لتزكية النَّ اإنَّ �صهر رم�صان حمطَّ
�صاب  قد  ا  ممَّ ر  والتَّطهُّ وال�صتقامة  اعة  الطَّ بدوام  والعمل  العلم 

نوب واملعا�صي. ف�َص من الذُّ النَّ



F توجيهات تربوية ل�ستغالل �سهر رم�سان:
لتق�صي  الأ�صرة  تعني  الَّتي  ة  بويَّ التَّ التَّوجيهات  بع�ص  وه��ذه 
بيته  Ì؛ ليحر�ص كلُّ راٍع يف  رم�صان كما كان يق�صيه ر�صول اهلل 

ا قال: اعر ل�مَّ باعها لتن�صاأ اأ�صرته على اخلري و�صدق ال�صَّ على اتِّ
�ا م�نَّ الفتي��ان  ن��ا�ص�ئ  وي�ن�ص�اأ 

اأب���وه  ده  ع�ل�ى م�ا ك��ان ع�وَّ
رم�صان  بحقيقة  اأولدهم  تذكري  على  الوالدان  يحر�ص  اأن   5
يام خالل  قبل جميئه عن طريق عقد حلقات يف البيت يف فقه ال�صِّ
تعاىل:  بقوله  عماًل  امل�صاجد،  حلقات  عن  ف�صاًل  �صعبان  �صهر 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ 
ۇئ﴾  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

.]6 :Á[

يام وت�صبريهم على ذلك  غار على ال�صِّ 5 تعويد الأطفال ال�صِّ
دون  لف يعوِّ م لهم بعد الإفطار، فقد كان ال�صَّ وت�صجيعهم بهدايا تقدَّ
á قالت: »اأر�سل  ذ  ُمَعوِّ ع بنت  َبيِّ يام، عن الرُّ اأبناءهم على ال�صِّ
اأ�سبح مفطًرا  َمن  الأن�سار:  قرى  اإىل  عا�سوراء  Ì غداة  النَّبيُّ 

فكنَّا  ق��ال��ت:  م،  فلي�سُ �سائًما  اأ���س��ب��ح  وم��ن  ي��وم��ه،  بقيَّة  فليتمَّ 
غار ونذهب بهم اإىل امل�ساجد[  م �سبياننا ]ال�سِّ ن�سومه بعُد ون�سوِّ
عام  الطَّ اأحدهم على  بكى  فاإذا  الِعهن)1(،  اللُّعبة من  لهم  وجنعل 

اأعطيناه ذاك حتَّى يكون عند الإفطار«)2(.
ووي � رحمه اهلل �: قال النَّ

اعات، وتعويدهم  الطَّ بيان على  ال�صِّ »ويف هذا احلديث مترين 
هم لي�صوا مكلَّفني، قال القا�صي: وقد روي عن ُعْروة  العبادات، ولكنَّ
وم وجب عليهم، وهذا َغَلٌط مردود باحلديث  اأنَّهم متى اأطاقوا ال�صَّ
ِبيِّ َحتَّى َيْحَتِلَم« � ويف  حيح: »ُرِفَع الَقلَُم َعْن َثاَلَثٍة: َعِن ال�سَّ ال�صَّ

رواية: »َيْبُلَغ« �، واهلل اأعلم«)3(.
لوات املفرو�صة يف  5 حثُّ اأهِل البيت على املحافظة على ال�صَّ
ة،  رعيَّ كور وكذا �صائر الواجبات ال�صَّ اأوقاتها واأدائها يف امل�صاجد للذُّ
 :Ì فاإنَّها راحة، فقد قال امل�صطفى  اويح  التَّ وحثُّهم على �صالة 
َم ِمْن َذْنِبِه«)4(،  اَن اإِمَياًنا َواْحِت�َساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ »َمْن َقاَم َرَم�سَ
يف  مثاًل  لهم  م  تقدَّ جوائز  خالل  من  عليها  الأطفال  ع  ي�صجَّ كما 

نهاية رم�صان ملن اأمتَّ قيام رم�صان.
وتنويع  ومراجعته،  القراآن  تالوة  من  الإكثار  يف  ترغيبهم   5
الأولد،  بني  ال��ق��راآن  يف  م�صابقات  تنظيم  وي�صتح�صن  الأذك���ار، 
من  نفر  رم�صان  دخ��ل  اإذا   � اهلل  رحمه   � مالك  الإم��ام  ك��ان  فقد 
القراآن  ت��الوة  على  واأَْق��َب��َل  العلم،  اأه��ل  وجمال�صة  احلديث  ق��راءة 
ترك جميع  رم�صان  اإذا دخل  الثَّوري  �صفيان  وكان  امل�صحف،  من 
وافل، دون اأن  العبادة واأقبل على قراءة القراآن، واحلر�ص على النَّ

﴿ڄ  تعاىل:  قال  تدبُّره،  وهو  القراآن  باآيات  التَّذكري  يفوتهم 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]£: 29[.

ول  ال��ق��راآن  يتدبَّرون  ل  الَّذين  اأولئك  على  ال��ق��راآن  نعى  وق��د 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  �صبحانه:  فقال  معانيه،  ي�صتنبطون 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]`: 82[.

الكثري  عنها  يغفل  قد  الَّتي  وم  ال�صَّ مبف�صدات  تذكريهم   5
وكلِّ  ور  ال��زُّ وقول  ميمة  والنَّ والِغيَبة  َفِث  والرَّ اللَّغو  من  ا�ص  النَّ من 
راب،  وال�صَّ عام  الطَّ عن  اإم�صاك  د  جمرَّ لي�ص  فرم�صان  املحرمات، 
ْوُم ُجنٌَّة،  مات، قال Ì: »ال�سَّ بل كذلك اإم�صاك اجلوارح عن املحرَّ
ْن  َحِدُكْم َفاَل َيْرُفث َوَل َيْف�ُسق َوَل َيْجَهل، َفاإِ اأَ ْوِم  َفاإَِذا َكاَن َيْوُم �سَ

اِئٌم«)5(. �َسابَُّه اأََحٌد َفْلَيُقْل اإِنِّ اْمُروؤٌ �سَ

عوة اإىل اهلل تعاىل من خالل اجلل�صات  5 اغتنام رم�صان للدَّ
عن  هي  والنَّ باملعروف  الأمر  يالزموا  واأن  حم،  الرَّ و�صلة  العائليَّة 

هر. اأة لذلك يف مثل هذا ال�صَّ املنكر فالقلوب مهيَّ
عة،  5 عدم اإثقال كاهل الأمِّ  بجملة من طلبات املاأكولت املتنوِّ
هر، وعلى اأفراد  د بالإميان يف هذا ال�صَّ ا � حتتاج اإىل التَّزوُّ فهي � اأي�صً
�صى بالقليل املعني على العبادة الَّذي هو خري من الكثري  الأ�صرة الرِّ

اعة. امللهي عن الطَّ
اأن  دون   � املطبخ  يف  ا�صتغالها  وقت  ت�صتغلَّ  ب��اأن  الأمَّ  ونن�صح 
لها  وتعبها  وعملها  اإطعامها  يف  اخلال�صة  النيَّة  ا�صتح�صار  تن�صى 
رو�ص  والدُّ للمحا�صرات  وبال�صتماع  اهلل  بذكر   � وزوجها  ولأولدها 

افعة  عرب جهاز التَّ�صجيل اخلا�صِّ باملطبخ. النَّ
توفري جهاز  على  على احلر�ص  والأَخ  الأَب  واأحثُّ  ب  اأَُرغِّ وهنا 
ت�صجيل خا�صٍّ باملطبخ، فاملراأة تق�صي كثرًيا من وقتها فيه، فلعلَّها 
ب، وليكون  اأن ت�صتغلَّ هذا الوقت فت�صتفيد فوائد كثرية وهذا جمرَّ

ذلك عهًدا جديًدا بعد رم�صان.
اجلريان  د  وتفقُّ اهلل  �صبيل  يف  الإن��ف��اق  على  الأه���ل  ح��ثُّ   5
اأجود   Ì اهلل  ر���ص��ول  »ك��ان  ق��ال:  ا�ص  عبَّ اب��ن  فعن  واملحتاجني، 
وكان  يلقاه جربيل،  رم�صان حني  يكون يف  ما  اأجود  وكانَّ  ا�ص،  النَّ
 Ì اهلل  فَلر�صول  القراآن،  فيدار�صه  رم�صان  من  ليلة  كلِّ  يف  يلقاه 

يح املر�صلة«)6(. اأجود باخلري من الرِّ
1234



بدورهم  موه  ليقدِّ لأولدهما  ماًل  الوالدة  اأو  الوالد  مينح  ولو 
اأن يجعلوا  اأو  فل،  للطِّ ناجعة  ة  تربويَّ و�صيلة  لكانت  للفقراء؛  �صدقًة 

�صندوًقا يف البيت يجمعون فيه اأمواًل للفقراء من مداخيلهم.
اأولدهم  مع  حلقاٍت  تنظيم  على  ا  يحر�صَ اأن  الوالدين  على   5
 Ì اهلل  ر�صول  اأحاديث  من  حديٍث  �صرح  اأو  اهلل  كالم  تف�صري  يف 
واللَّعب  اللَّهو  اأو  لفاز،  التِّ اأم��ام  هر  ال�صَّ بوهم  ويجنِّ رم�صان  خالل 
اأكرثها يف زماننا، وقد �صبق  امللهيات واملغريات، وما  وغريها من 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ﴿ تعاىل:  قوله 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

 .]6 :Á[ ﴾ ۇئ ۇئ
الع�صر  لإحياء  اأهله  واإيقاظ  املئزر  �صدِّ  على  الوالد  يحر�ص   5
كما  �صهر،  األف  من  ليلة هي خرٌي  فيها  فاإنَّ  رم�صان؛  من  الأواخر 

.Ì كان يفعل ر�صول اهلل
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال 

.]3 � 1 :à[ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

َم  وقال  Ì: »َمْن َقاَم َلْيلََة الَقْدِر اإِمَياًنا َواْحِت�َساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
اأ�صحابه  وياأمر  القدر،  ليلة  ى  يتحرَّ  Ì بيُّ  وكان النَّ َذْنِبِه«)7(،  ِم��ْن 
يها، وكان يوقظ اأهله ليايل الع�صر رجاء اأن يدركوا ليلة القدر. بتحرِّ

وليحذر امل�صلم اأن ي�صيطر عليه الفتوُر يف هذه اللَّيايل العظيمة 
فيق�صيها الأب يف الأ�صواق لقتناء حاجيات العيد لأولده، والأمُّ يف 

املطبخ لإعداد احللويات فلَّعلهما ل يدركان العيد ف�:
لي�ص العيد ل�من لب�ص ال�جديد   

ب�ل العيد ل�من طاعاته تزيد
يف  ل�ما  وتفطريهم  منهم  الفقراء  د  وتفقُّ ح��م  ال��رَّ �صلة   5
الَفْيَنة  بني  ب�صلتهم  بيان  ال�صِّ وتكليف  العظيم  الأجر  من  ذلك 

ذلك. على  لتدريبهم  والأخرى 

قه لأداء ُعْمَرٍة يف رم�صان مع اأ�صرته  5 وَمْن فتح اهلل عليه ووفَّ
اأنَّه قال: »ُعْمَرٌة يِف   Ì ِّبي ة منه تعاىل، فقد ثبت عن النَّ فذاك ِمنَّ

ائم �. ًة«)8(، فهنيًئا لك � اأيُّها ال�صَّ اَن َتْعدُل َحجَّ َرَم�سَ



F اآثار رم�سان على الأ�سرة:
خالل  فِمْن  امل�صلم،  حياة  يف  اإميانيَّة  مدر�صٍة  اأعظُم  رم�صان 
قت خرًيا كبرًيا يف حياتها  ابقة تكون الأ�صرة قد حقَّ التَّوجيهات ال�صَّ

وجنت ثماًرا نافعة.
وِلَتعي�َص  حتقيقها  لأجل  للعمل  ودفعها  الِهَمم  ل�صحذ  ونذكرها 

بها ملا بعد رم�صان.
رو�ص: ومن اأعظم هذه الدُّ

الإميان  وتعميق  وال��َع��َل��ِن،  رِّ  ال�صِّ يف  ومراقبُته  اهلل  توحيد   6
ومالزمة  والقيام  يام  ال�صِّ خالل  من  ار  والنَّ ة  واجلنَّ الآخر  باليوم 

ار. دعاء اهلل بالِعْتِق من النَّ
خالل  عليه  لال�صتدامة  وامل�صجُد  اهلل  وذك��ُر  القراآن  حبُّ   6

رم�صان. وبعد 
ام  اأيَّ ِطيلة  وامل�صاكني  الفقراء  يعانيه  مبا  م�صتمرٌّ  �صعوٌر   6

نة، وهو �صرب من التَّكافل. ال�صَّ
ة اهلل. ثه من حمبَّ وافل والجتهاد فيها ملا ُتَورِّ 6 حبُّ النَّ

الجتماعات  خالل  من  الأ�صرة  اأف��راد  بني  ة  وامل��ودَّ ة  املحبَّ  6
التَّعليمية وحتَّى على مائدة الإفطار.

6 حبُّ العلم وال�صت�صعار ب�صرورته يف حياة امل�صلم من خالل 
كر يف امل�صاجد والتَّعوُّد عليها. حلقات الذِّ

لأنَّها  بها؛  القيام  على  واحل��ر���ص  اهلل  اإىل  ع��وة  ال��دَّ ح��بُّ   6
. دينيٌّ واجٌب 

وتدريب  والقيام،  يام  ال�صِّ دائد من خالل  ال�صَّ على  رُب  ال�صَّ  6
فح والتَّ�صامح والتَّعاون والتَّاآخي. ف�ص على العفو وال�صَّ النَّ
دقات. حِّ والُبخل من خالل ال�صَّ 6 التَّخلُّ�ص من ال�صُّ

رب والعلم. 6 تنظيم الأوقات للعبادة والأكل وال�صُّ



واأخرًيا.. نداٌء جلميع الأُ�َسر:
اأَْدِركوا قيمَة رم�صاَن ودقائَقه الغالية وحلظاِته الَّتي ل تعوَّ�ص.

ط العاقُل فيها.. فر�صٌة للتَّخفيف  فرم�صان فر�صة ل ميكن اأن يفرِّ
ئات.. فر�صة للِعْتق  يِّ نوب وال�صَّ من الآثام والأوزار.. فر�صة ملغفرة الذُّ

ف�ص وجماهدتها يف اهلل. ار.. فر�صة ملراجعة النَّ من النَّ
ُتدرك  اأن  فع�صاها  اخل��ريات،  اإىل  ولَتَت�صابق  الأ�صُر  فلُت�صارع 

نة املقبلة؟!! نة ول تدركه ال�صَّ رم�صان هذه ال�صَّ



وف. )1( الِعْهُن هو ال�صّ
يادة بني املعكوفتني له. )2( رواه البخاري )1859(، وم�صلم )1136(، والزِّ

)3( »�صرح �صحيح م�صلم« )14/8(.
)4( متَّفق عليه.

)5( رواه البخاري )1805(، وم�صلم )1151(.
)6( رواه البخاريُّ )4711(، وم�صلم )2308(. 

)7( رواه البخاري )1802(، وم�صلم )760(.
)8( رواه البخاري )1690(، وم�صلم )1256(.
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