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 واألرسةية البيت مسؤولرمضان و 

 حقائق متفق عليها 

ييت، واألسرة هم رعييت، وانشغايل هبم هو انشغال  مسؤولالبيت   ▪
واملرأة  ":  ، قدال رسددددددددددددددول ا   احليداة  وحمور وجودي ي  هبدفي
 )متفق عليه( ."ة عن رعيتهامسؤولي بيت زوجها وهي  راعية 

 ؛ملصدل  والصد ة ال طبا  ترَبطمفهوم العبادة مفهوم واسد،، ال    ▪
العبادة اسدددددددم جام، لبه ما وبه ا  ونرادددددددا  من األقوال ألن 

، اتعباد البما أن الصوم والص ةواألعمال الظاهرة والباطنة، 
ي الت و    مداهب  نُِويَ عبدادة ذاا    والنوم نصددددددددددددددب دانكدللدا األكده  

 عبادة. تصّي  النية العمه الصاحل   طاعة ا ،عل  
:  ا   رسددددددددددددددول    قدالرمضدددددددددددددددان كفدارة ملدا قبلده وزاد ملدا بعدف ،   ▪

ذ  رمضددددددان  ة ورمضددددددانالصددددددلوات اجلمع واىلمعة ذ  اىلمع"
وب ددفر   )روا  مسددددددددددددددلم(  ."مبفرات مددا بينهن ذاا اجتُنبددت الببددا ر

 ذحسان الصيام تبون قوة حمو السيئات ذن شاء ا  تعا .
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 رمضانواغتنام  األرسة واجباتاملوازنة بني 

 رسم الخطط وتوزيع األدوار . 1
االسدددددتعفاد لرمضدددددان بكلاء  هيف كه ما  ف  من وسدددددن  

، كلوازم الطعام ومشدينات  البرمي  املشدغ ت قبه دوول الشدهر
؛ لبن العيف وغّيها، الهلا مما نعني عل  التهي ؤ للشددددددددددهر البرمي

وهو   التهيؤ،  من  رد  أوسدددددددددددددد،  للشددددددددددددددهر  املطلوب  التخطيط 
 التخطيط للات الشدددددددددددددهر وعباداته مما  ف  من اىلهف البفي

 واللهين ووفظ الوقت من الضياع.
الكريم: تنوي    القرآن  أك ر من وتمدددددات أن  وتمددددده مرات 

العام املنصددددددددددرم، و صدددددددددديع أوقات لل فظ واملراجعة، وكللا 
ي الصددددددد ة  التفبر وال راءة ي التفسدددددددّي مما نؤار عل  اجلشدددددددوع  

  واست ضار معاي اآلنات وم مستها لل لب.
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أن  علي لا أكرب نصدددددددددددديب من النوااله املطل ة    الصالالالال  :
 ا عل  ِت م اللو اعتدددف  )الرواتدددب(  زندددادة عل  النواالددده امل يدددفة
 لتطوع بالصد ةلوططي للفنادة، و   صد ة الضد   أرب، ركعات

 .ي غّي أوقات النهي كالص ة بض، ركعات بعف الظهر
ومعلوم أن النوااله نصددأ أن تصددليها قا مة أو قاعفة، الاىللسددة 
اليت  لسددددينها ل راءة ال رنن تنفلي اليها جالسددددة التبوي  عِت 

 ال رنن والص ة.بني قراءة 
الب سدددددددددددددددب األصددددددددددددددندا  واألوقدات املتطلبدة   إعالااد افططال:ر:

الهلا نوالر عليه لت ضددددددددددددّيها، الما كان دبن  ميف  لعفة أنام 
 وقت الت ضّي.

أمدددا توزن، األدوار الدددوال  نبون عل  اىلهدددف عل  شددددددددددددددخع 
واحددف، م  ا نصددددددددددددددعددب عليددِا متددابعددة  ي، األبندداء ي ال راءة 

تدابعدة الصددددددددددددددغدار عل  أالراد األسددددددددددددددرة واملراجعدة، اليمبن توزن، م
 الببار، الهلا مما    عنا العبء ووفظ عليا الوقت.
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 لك م اهلل  حق االبتااء والصاار    . 2

عر      الددا   ال تراددددددددددددددي أن تبددف ي نومددا بغّي ال رنن،  
ُر   ر﴿رمضدان بونه:   ريِ   رذقرر  ِل  ه

 
ِي أرن رذ َ ه ََه َه َه ر  ُ ْر  (184)الب رة:  ﴾شَه

رر﴿:  المن أراد الربكدة الدالربكدة ي كتداب ا    ر ه َْه هَ  رَل  نَر ِله
ه
رن  ٌ َ ك تَه

َهك ر بهَ  ول بعض أهه التفسدددددددّي: "اشدددددددتغلنا بال رنن ن(  29)ص:  ﴾م 
 لبتداب ا     ، واجعليالغمرتندا الربكدات واجلّيات ي الدفنيدا"

 ، وال تراي باحلرمان التام.وقتاا ر يسياا هاد اا

 اجعلي للمطبخ حًاا . 3

ال  تفولي املطبخ مببراا للتفرغ نور العصدددر؛ ألن هل  من 
احليدده، اليددلهددب ونسددددددددددددددتهلددا كدده الوقددت ي الطبخ، الدداجعلي 

ا معيد ناا ب فر احلاجة ب  زنادة.  لوقت املطبخ حفا
وتنبغي الرأالددة بدداجلددادمددات، الدداجلددادمددة من ح هددا التفرغ للعبددادة 

والصدددددددددددددد ة، ال  ُععده كده العمده عليهدا   وقراءة كتداب ا   
 لتتفرغي أنِت للعبادة.
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 تحفيز األسر  على العب:دات والط:ع:ت . 4

قف حنث األبناء عل  الصدددددديام وصدددددد ة الياونأ لبن هنا   
الفرنضدددة، كصددد ة الظهر  ت صدددّي أحياناا ي احلرص عل  صددد ة  

ََّلََي ه  رر﴿:    ا، قدال ا وصددددددددددددددعوبدة ذن دا هم  د  َ رَِ لَه ه هر
ه
رن ُر  َ

ر
ن وه

َ ْه لهِر رعه ر ِب  طه ذصر   بف من احلرص عل  الفرا ض.ال ( 132)طه: ﴾وه
ودبن الت فيف عليهدا بتدلكّيهم أن نبون رمضدددددددددددددددان الرصدددددددددددددددة  

من صددل    أربعني نوماا  "  :رسددول ا  لت  يق الرباءة، قال  
ي  ددداعدددة، ندددفر  التببّية األو  كتدددب لددده براءتدددان: براءة من 

 .)روا  اليملي(" النار، وبراءة من النفاق
ه  وكدللدا ننبغي تعداهدفهم ي ت وة كتداب ا  عف وجده، وممدا لد
 أار أن ُ طط لل راءة اىلماعية والتسمي، لبعضهم البعض.

توزن،  ون ن وموا بب  ي األبناء التعاون ووسدددددن أنضددددداا غر  قيمة 
 اإلالطار للصا مني من العمال واحملتاجني وغّيهم.
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ت كنفنيننن  منَننندومنننة  فندنننة  ا  األ نننننن نننا     منننننئ هنننذا  كنننذ 

واالرتبنااناتو وهنذا الفدنة لو فرانت يف ال ناعنات  

 فذلك هو الَذالن.

يقو  الشننننيد عبد العزيز السننننلمن: هاعلم أيها األ  

ت  الحريص عىل حفظ وقتننع عن الضنننننيننا  أنهننا  ن قلننئ

النجننند  عنن  قنعننندت  عنوائننندك  نم  ت  أ نننننن نننالنننك وقنلنننئ

واالجتهنناد فيم يقربننك  ل اللننع من أنوا  ال نناعننات  

َنذالن أعناذننا اللنع مننعو ففرال القلنب من ان هنذا   هو ال

األ ننننن ننا  نعمننة عفيمننة ملن وفقننع اللننع اغتنننامهننا 

بنالبناقينات الحننننننالحناتو والوينذ ملن كفر هنذا النعمنة  

بنن ن فتع عىل نفسننننننع بننان الهوق وانجر يف قيننادة 

 ه.الشهوات
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 ية العلم الرشعيمسؤولرمضان و 

 مية لعل يات ا سؤولالجمع بني املعاين اإلميانية وامل 

طلدب العلم عبدادة، وال نتعدارع م، بداقي العبدادات، بده هو 
أسددددا  ذداي نسددددع  لت صدددديله ي هلا الشددددهر الفضدددديه، لبن 

يات العلمية واألسدددرنة  سدددؤولاللي ععلنا نفبر ي املوازنة بني امل
ذدانية أن رمضددددددان الرصددددددة  هو    ي رمضددددددان  اإلدانية وبني املعاي 

 .ليع كغّي  من األشهرملضاعفة احلسنات و 
ا   للعلم هو كتددددداب  وأعظم كتددددداب  املؤمن،  ربي،  وال رنن 

  ،" :نددا ةلددة ال رنن مددااا زرع ال رنن  ن ول مددالددا بن دننددار
 ."ي قلوببم؟

  كتابالهو منصدددب حول    ،الشدددرعيلعلم با  ودبن أن خنع 
ر ، ما بني تفسددددددددّي ك مه، أو سددددددددنة نبيه   ا   اليت تفسدددددددد 

األحبام اليت أمر ا  هبا، أو أمسا ه ، أو استنباط  ك م ا   
 وصفاته، أو اوابه وع ابه ذ  نور الا.
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اإلدانية ي رمضددان  علنا خنصددع لل رنن   تطلباتاملومبا أن  
بني وتمات التفبر والتفسّي واحلفظ، اللنجعه    البرمي وقتاا ك ّياا

 . ا  وقفة جادة لطلب العلم من كتابه مع  الوقفة هل  
 :ذلكمم: يعني على 

واالط ع معددانيدده،  والهم  ك م ا  وكددوندده نتنفل عليددا،  قراءة   ▪
 .والتفسّي باملواور أسباب النفول عل 

ا ننجف ن، لبنسددددداعة 24  وقت، الاليوم ي رمضدددددانالاسدددددتغ ل   ▪
النهار نصددددوم سدددداعة ي غّي رمضددددان، 24اليه ما ال ننجف  ي 

، البيددت وغّيهدداألداء واجبددات  نتسدددددددددددددد، الوقددت  ون وم الليدده و 
بتشدددددد  نالرمضددددددان  نتعبنا  رد الصدددددديام،األنام  باقي  ي  بينما  

 قواتنا احل ي ية.
نضددددددددددددددع  البدفن ون  لده عن   اإلك دار من الطعدام عل  اإلالطدار ▪

وكدددللدددا نوم النهدددار، ال  بدددف من نوم الليددده ولو ،  قيدددام الليددده
 لساعة، وتنظيم وجبات اإلالطار.



11 
 

التخطيط املسدددددددددددددبق ملنجفات الب ث ي الشدددددددددددددهر البرمي، وال   ▪
أن  معي نشدددددددددددددديط أن تبملي حيدث وقفدِت، بده وسددددددددددددددن  

اآلنات املتعل ة بب  ا ودراسددددددددتها وذن كانت متفرقة،   بعف 
ا عجيبدداا؛   الددا توزعيهددا عل  الب ددث؛ اليفتأ ا  عليددا الت ددا
ألنا انطل ت من الهم كتاب ا  ودراسدددددددددته، وليع من  رد 

 تشهاد والن ه من البتب.االس
الب ث بعف الص ة وقراءة ال رنن والفعاء ععلا  عل     العمه ▪

 .بنفع منشرحة مستبشرة من أار العبادة ت بلني عليه
واإلشددددددددددددددبدال عندف الندا  ي التعدامده م، رمضددددددددددددددان أت  من 

، مما جعله شدهر طعام ومنام، هتماألعرا  اليت طغت عل  حيا
، ولو  وفظن لرمضددددددددددددددان مسته اجلاصال ري  بطالبات العلم أن  

تعدداملددِت معدده عل  أندده شددددددددددددددهر اجلّيات والربكددات وتصددددددددددددددفيددف  
الشدددددددددددددديداطني، لوجدفِت نفسدددددددددددددددا تنجفنن ي   دا وعبداداتدا  

 وأسرتا أحسن ما نبون اإلجناز.
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الننكننريننم  الشنننننننهننر  مننن هنننذا  الننَننرو  

 : بالتقوق هو ال ايةو قا  اللع
لهر﴿ رعه عه تَ  و  ذرك  ر مه ِي ي ه َرذ َْه ُّه

ه
َرَ َرريَه ركه َه َك  َِه رذََّلََ َ م  ِرك 

رَ   هر تَي ر َه مر لَيكَ  تَه قَه ر مر لَ كَ  بَر لَه مَ  ر ر ِي َي ه ذ ر ه رىه عه تَ    ﴾كَ 
 .(183:الب رة)
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: يا رسو  اللع  ن رشائع اإلسالم قد  قا  رجٌذ لرسو  اللع 

كرثت عيلئ ف خربين بيشءو قا : هال يزا  لسانك رابًا من  

 )رواا الرتمذي(ذكر اللعه. 

نتنناجهم أكرب من ف بننالعبننادة كننان    لم ربط السنننننلد املننادة 

لو   :و قينذصنننننناحنب التفسنننننر  رحمنع اللنعكنال ربي  أعمرهمو  

  الواحند   لكنان نحنننننينب اليوم  أينام حيناتنعوزعنت مؤلفناتنع عىل  

 ت ليد مثانني صفحة.

البَاري رحمع اللعو يقو : ما وضنننننعت يف كتاح الحنننننحيع  و 

 حديثًا  ال اغتسلت قبذ ذلك وصليت ركعتني.

وابن تيمية رحمع اللع كان يحننننيل الفجر  م يجلس يذكر اللع 

 ل قريب من انتحنننال النهارو يقو : هذا غدووو ولو    

 أت د ال داء سق ت قوو.

السنننننننننة   أهنننذ  اللنننعو  منننام  حنبنننذ رحمنننع  بن  أحمننند  واإلمنننام 

: كان أح يحنننيل يف كذ يوم  والجمعةو يقو  ابنع عبد اللع

 وليلة  المثائة ركعة.

 نس   اللع الكريم من واسع فضلع.


