
  



  ٥كيف نساعد أطفالنا على صيام رمضان   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مقدمة 

 -فإن اهللا ، وبعد احلمد هللا والصالة السالم على رسول اهللا 
 -ونعمة منه ، قد وهبنا من نعمته أبناء هم من زينة الدنيا –سبحانه 

أن حنسن  -عز وجل  -ومن شكر نعمته  -سبحانه وتعاىل 
ية هذا تنشئتهم كما حيب ربنا ويرضى؛ فينبتوا رجاالً حيملون را

ويذودون عن حياضه، كما يرفعون ، الدين القومي، وحيمون محاة
  . شأن أمتهم ويرتقون هبا بني أمم العاملني

وعبادة الصوم عبادة روحية عظيمة، وهلا أثرها التربوي 
واإلمياين الرائع الذي يطهر النفوس ويزكيها ويهيئها للعبودية التامة؛ 

تغالل فرصتها كمحضن تربوي ومن مث لزم تربية األوالد عليها واس
هو  –ومبا فيه من شعائر ، مبا له من فضيلة –مؤثر، وشهر رمضان 

بيئة صحية مناسبة لبث تلك العبادة اإلميانية الرقراقة يف قلوب 
  . ونفوس األبناء

والصوم مسؤولية جسيمة ملا يتطلبه من جهد ومشقة وصرب 
ها، وال ينبغي ويعاقب تارك، وقوة إرادة، وهو فريضة يثاب فاعلها

أن ندع أطفالنا حىت يباغتهم الصوم دون أن يستعدوا له؛ بل 
الواجب إعدادهم حىت يترقبوه بشوق وشغف، فكيف جنعل من 

) رمضان(حلظات الصيام سعادة يف قلوب أوالدنا؟ وكيف نصري 
  ! عرساً ينتظره أبناؤنا؟



  
يف نساعد أطفالنا على صيام رمضانك  ٦  

بوي وقد أعددنا يف هذا الكتيب دليالً علمياً عملياً للتعامل التر
الناجح مع هذه القضية املهمة يف حياتنا، مجعناه من أقوال العلماء 
واألطباء واملهتمني بالتربية آملني أن يكون سبيال مباركاً لتربية أبنائنا 

وصوالً هبم إىل الصالح املأمول واألمل ، على هذه العبادة العظيمة
  . املنشود

  الناشر 
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  حدثي صغريك عن رمضان  
ويكرب ، لكنه يعيش..  يس يف سن التكليفل.. نعم هو صغري

ينعم يف سكينة إمياهنا، ..  ينتعش بأنفاسها.. يف كنف أسرة مسلمة
  . فدعيه يعيش إحساسها بشهر رمضان

، ملاذا تغري موعد الغذاء، وملاذا نستيقظ ليالً: أخربيه إن سألك
لنتناول السحور، وملاذا ال تعدين وجبة اإلفطار كما هي عادتك 

  ؟ ..كل صباح
وإن مل يسأل حدثيه أنت عن رمضان، من املهم أن تشكلي 

  . وعيه الديين يف هذه السن الصغري
وأخربيه عن فرحك واألسرة بقدوم شهر ، ادخلي عامله الصغري

تنتظره األمة اإلسالمية بفارغ الصرب؛ لتغسل فيه ذنوهبا، وتتقرب إىل 
  .. وتنشد اجلنة أمال، اهللا

الكرمي وأبواب اجلنة اليت تفتح حدثيه عن فضل هذا الشهر 
  . للتائبني العابدين، وأنه فرصة ليزيد املؤمن حسناته

أخربيه بلغته عن معاين رمضان؛ الصوم، العبادة، الصالة، 
الترتيل، الذكر، اإلحساس باآلخرين، التكافل الدعاء، التقرب من 

  . اهللا يف كل ما نفعل
يقوم هبا مبتغيا أخربيه أن كل عمل من األعمال اخلريية اليت 

دومنا رياء أو كرب له أجره املضاعف الذي يصل إىل ، وجه اهللا تعاىل
  . سبعني ضعفاً

عن اجلنة  -سابقاً  –ومن املفترض قبل ذلك كله أنك حدثته 
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  . وعما ميكن أن جيد يف كل منهما، والنار
اربطي صغريك خبالقه، عرفيه بسري السلف بدءاً من رسول اهللا 

 ابعني، وأخربيه، قصي له سريهم، اجعليها قصة وأصحابه والت
  . قبل النوم، فاألطفال أكثر ما يتعلمون عن طريق القصص

رغبيه يف كتاب اهللا عز وجل تالوة وحفظاً وتعلماً وتدبراً، 
رددي معه قراءة آيات صغرية من القرآن الكرمي كل يوم، لتجديه 

  . قد حفظها مع هناية الشهر
لطاعة منذ نعومة أظفاره، عوديه عليك تدريب صغريك على ا

ويفطر بعضه، مث ، على الصيام بأن يصوم أول األمر بعض النهار
ولنا يف السلف ، ويفطر أخرى على قدر حتمله، يصوم بعض األيام

ونصوم صبياننا الصغار : (الصاحل أسوة، فعن الربيع بنت معوذ قالت
فإذا بكى ، فنجعل هلم اللعبة من العهن، ونذهب إىل املسجد، منهم

وقد ) أحدهم على الطعام أعطيناهم إياه حىت يكون عند اإلفطار
ثبت أن رمضان هو أنسب األوقات لتدريب األطفال على أداء 
التكاليف الدينية يف سن مبكرة، حيث دلت الدراسات واألحباث 
امليدانية احلديثة اليت أجريت على جمموعات من األطفال الذين 

هم النفسي والبدين أحسن بكثري من يصومون شهر رمضان أن منو
  . غريهم، وأهنم أكثر قدرة على حتمل املسؤولية

فدعيه إذا يشارككم االستمتاع بعبادة الصوم، وإن قال 
إنه ليس بواجب، ولكن ليتمرن الطفل عليه، قاسوه على : العلماء
، وهم أبناء سبع، مروا أوالدكم بالصالة«) واألمر هبا، الصالة

  . »وهم أبناء عشر واضربوهم عليها
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تدرجي معه يف الصوم عدة ساعات من النهار وهكذا، كافئيه 
عن كل يوم يصومه، وعوديه من اآلن أن يشارككم نظامكم يف 
، هذا الشهر، فيجلس معكم إىل مائدة اإلفطار؛ ليسمع الدعاء

  . ويشارك الكبار فرحتهم
، وال يفطرون، فإن وجدته جائعاً أخربيه عن أطفال جيوعون

أنه على األقل سيأيت الوقت الذي يفطر فيه على ما لذ وطاب، و
  ! ال جيدون لقمة تسد رمقهم؟، ولكن ماذا عن هؤالء األطفال الذين

حدثيه عن نعمة األمان اليت يعيشها، وأخربيه عن أطفال 
املسلمني الذين يعانون الظلم والقسوة واجلوع أيضا، واطليب منه 

 –رضي اهللا عنه  –ر بن اخلطاب الدعاء هلم، كما كان سيدنا عم
  . يسأل األطفال الدعاء له عله يستجاب

شهر رمضان حمضن تربوي عظيم ألطفالنا، ألن األجواء 
اإلميانية اجلماعية فيه تغرس يف نفوس أبنائنا الكثري من املعاين 
التربوية، لذا احرصي أن تعلميه فيه الكثري من املعاين واألخالقيات 

معاين الصوم السامية لترسخ يف نفسه أسس الرمحة اإلسالمية؛ علميه 
والعطف على الضعيف والفقري، عرفيه حبقوق الوالدين وحقوق 

  . املسلم على أخيه وحقوق األقارب واجلريان واألصدقاء واملعلمني
يب إليه الصدق، العفو، اإلحسان، الرب، قضاء احلوائج، ـحب

العقوق، الظلم، اإليثار، والكرم، وحذريه من الكذب، السرقة، 
  . احلسد، والغيبة والنميمة

) بسم اهللا(علميه شيئا من السنة واألذكار النبوية كأن يقول 
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، عند االنتهاء منه، ويردد مع األذان) احلمد اهللا(قبل بدء الطعام، و
ويقول الدعاء بعده، وكذلك أذكار النوم واالستيقاظ ودخول 

  . املنزل واخلروج منه
ونشئيه على شريعته العطرة  سول حببيه يف شخصية الر

  . كلما ذكر امسه ، وعلميه الصالة عليه، وأخالقه احلسنة
اإلميان باهللا ومالئكته، وكتبه، «عرفيه أركان اإلميان الستة 

  . »ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره
الشهادتني، وإقامة الصالة، وإيتاء «وأركان اإلسالم اخلمسة 

  . »ن وحج البيت ملن استطاع إليه سبيالًالزكاة وصوم رمضا
، »ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا«لقين طفلك كلمة التوحيد 

  . وأخربيه أن اهللا يراه ويسمعه، ويعلم كل تصرفاته
أيقظيه ليالً ليشارككم طعام السحور، وإن كان صبيا دعيه 

  . يرافق أباه إىل صالة الفجر يف املسجد
وأخربيه عنها، علميه ، ين العباداتوأنت تؤد، دعيه يشاهدك

  . بعض األذكار وردديها معه
ارفعي صوتك قليالً وأنت تتلني القرآن ليسمع ما تقرئني، 
فالطفل يف هذه السن يرغب بتقليد الكبار، فاجعلي نظامك كله يف 

  . رمضان عبادة ليتشرب ذلك يف فكره وعاداته وذاكرته
اختاري له القنوات ال تتركيه فريسة للتلفزيون، وإن كان ف

  . الدينية اليت ميكن لثقة فيما تقدمه
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ولنتذكر معا أن نعمة األوالد مسؤولية وأمانة، يسأل عنها 
وهو مسؤول عن ، كلكم راع يف أهله«الوالدان يوم القيامة 

  . »رعيته
، فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعه: وقال ابن القيم رمحه اهللا

ة، وأكثر األوالد إمنا جاء وتركه سدى فقد أساء غاية اإلساء
فسادهم من قبل اآلباء وإمهاهلم، وترك تعليمهم فرائض الدين 

ومل ينفعوا آباءهم ، وسننه، فأضاعوهم صغاراً، فلم ينتفعوا بأنفسهم
ولألسف إن كثرياً من اآلباء يشتكون أن أبناءهم يفطرون يف . كباراً

دة يف رمضان أو يدخنون يف هناره، لألسف هذه النماذج موجو
جمتمعاتنا املسلمة، وما هي إال حمصلة لتقصري اآلباء يف غرس معاين 

  . حب شهر رمضان يف نفوس أبنائهم وهم صغار
  موقع هلا أون الين 
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  ..للصغار فقط

  يف رمضان

  جمموعة خمتارة من فتاوى العلماء حول صيام األحبة الصغار
  مىت جيب أن يصوم الطفل؟ 

ما حد السن الذي جيب مىت جيب أن يصوم الطفل، و: س
  عليه الصيام؟ 

يؤمر الصيب بالصالة إذا بلغ سبعاً، ويضرب عليها إذا بلغ  :ج
بإنزال املين عن شهوة، : والبلوغ حيصل. عشراً، وجتب عليه إذا بلغ

وبإنبات الشعر اخلشن حول القبل، واالحتالم إذا نزل املين، أو 
د أمرا رابعاً واألنثى مثله يف ذلك، وتزي. بلوغ مخس عشرة سنة

  . احليض: وهو
واألصل يف ذلك ما رواه اإلمام أمحد، وأبو داود عن عمرو بن 

مروا أبناءكم «: قال رسول اهللا : شعيب عن أبيه عن جده قال
بالصالة لسبع، واضربوهم عليهم لعشر سنني، وفرقوا بينهم يف 

  . »املضاجع
رفع «: أنه قال وما روته عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 

عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، : القلم عن ثالثة
  ]. رواه اإلمام أمحد[ »وعن اجملنون حىت يعقل

وأخرجه أبو داود، ، وأخرج مثله من رواية علي رضي اهللا عنه
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  . وباهللا التوفيق. حديث حسن: والترمذي وقال
  ].١٧٨٧: اللجنة الدائمة لإلفتاء، فتوى رقم[

  !يب املميز بالصيام؟هل يؤمر الص
هل يؤمر الصيب املميز بالصيام؟ وهل جيزئ عنه لو بلغ يف :س

  أثناء الصيام؟ 
فأكثر يؤمرون بالصيام ، الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً :ج

ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمروهنم 
  . بالصالة، فإذا بلغوا احللم وجب عليهم الصوم

لغوا يف أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن وإذا ب
الصيب أكمل اخلامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم 
أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفال وآخره فريضة إذا مل يكن بلغ 

وهو املسمى العانة، أو ، ذلك بإنبات الشعر اخلشن حول الفرج
  . بإنزال املين عند شهوة

احلكم فيهما سواء، إال أن الفتاة تزيد أمراً رابعاً وهكذا الفتاة 
  . حيصل به البلوغ وهو احليض

  ]١٦٠:الشيخ عبد العزيز بن باز، حتفة اإلخوان ص[
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  صيام الصيب
هل يؤمر الصبيان الذين مل يبلغوا اخلامسة عشرة بالصيام :س

  كما يف الصالة؟ 
طاقوه كما يؤمر الصبيان الذين مل يبلغوا بالصيام إذا أ، نعم :ج

  . كان الصحابة رضي اهللا عنهم يفعلون بصبياهنم
وقد نص أهل العلم على أن الويل يأمر من له والية عليه من 

وتتطبع أصول ، ويألفوه، الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه
ولكن إذا كان يشق . حىت تكون كالغريزة هلم، اإلسالم يف نفوسهم

ون بذلك، وإنين أنبه هنا على مسالة عليهم أو يضرهم، فإهنم ال يلزم
وهي منع صبياهنم من الصيام على ، يفعلها بعض اآلباء أو األمهات

خالف ما كان الصحابة رضي اهللا عنهم يفعلون، يدعون أهنم 
مينعون هؤالء الصبيان رمحة هبم وإشفاقا عليهم، واحلقيقة أن رمحة 

. وتأليفهم هلا، وتعويدهم عليها، أمرهم بشرائع اإلسالم: الصبيان
  . ومتام الرعاية، من حسن التربية –بال شك  –فإن هذا 

، إن الرجل راع يف أهل بيته«: قوله وقد ثبت عن النيب 
والذي ينبغي على أولياء األمور بالنسبة ملن  »ومسؤول عن رعيته

وأن ، والهم اهللا عليهم من األهل والصغار أن يتقوا اهللا تعاىل فيهم
  . ا أن يأمروهم به من شرائع اإلسالميأمروهم مبا أمرو

  ]. ١٤٦، ١/١٤٥:الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، كتاب الدعوة[
  حكم صيام الصيب الذي مل يبلغ

  ما حكم صيام الصيب كما أسلفنا؟ : س
ليس بواجب عليه، ولكن على ويل أمره أن يأمره به ليعتاده، 
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له أجر يف . سنة –أي الصيام يف حق الصيب الذي مل يبلغ  –وهو 
  . الصوم، وليس عليه وزر إذا تركه

  ]. ١٨٦:مني، فقه العبادات صيالشيخ ابن عث[
  صوم األطفال يف رمضان

طفلي الصغري يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام : س
يضره لصغر سنه واعتالل صحته، فهل أستخدم معه القسوة 

  ليفطر؟ 
ولكن إذا  فإنه ال يلزمه الصوم،، إذا كان صغرياً مل يبلغ :ج

كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي اهللا 
عنهم يصومون أوالدهم حىت أن الصغري منهم ليبكي فيعطونه اللعب 

فإنه مينع منه، وإذا كان اهللا ، يتلهى هبا، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره
سبحانه وتعاىل منعنا عن إعطاء الصغار أمواهلم خوفا من اإلفساد 

فإن خوف إضرار األبدان من باب أوىل أن مينعهم منه، ولكن هبا 
، املنع ال يكون عن طريق القسوة فإهنا ال تنبغي يف معاملة األوالد

  . فضال عن تربيتهم
  ]. ١/٤٩٣: ابن عثيمني: فتاوى ورسائل الشيخ[

  مىت جيب الصيام على الفتاة؟ 
  مىت جيب الصيام على الفتاة؟ : س
فتاة مىت بلغت سن التكليف، وحيصل جيب الصيام على ال :ج

البلوغ بتمام مخس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر اخلشن حول 
الفرج، أو بإنزال املين املعروف، أو احليض، أو احلمل، فمىت حصل 
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فإن ، ولو كانت بنت عشر سنني، بعض هذه األشياء لزمها الصيام
ن الكثري من اإلناث قد حتيض يف العاشرة أو احلادية عشرة م

فال يلزموهنا بالصيام، ، ويظنوهنا صغرية، عمرها؛ فيتساهل أهلها
وجرى ، وهذا خطأ، فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء

  . واهللا أعلم. عليها قلم التكليف
  ]٣٤: الشيخ عبد اهللا بن جربين، فتاوى الصيام ص[

  الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم 
العمر، وأتتين الدورة الشهرية، كنت يف الرابعة عشرة من  :س

ومل أصم رمضان تلك السنة؛ علما بأن هذا العمل ناتج عن جهلي 
وجهل أهلي؛ حيث إننا كنا منعزلني عن أهل العلم، وال علم لنا 
بذلك، وقد صمت يف اخلامسة عشرة، وكذلك مسعت بعض املفتني 

ولو ، اميذكر أن املرأة إذا أتتها الدورة الشهرية؛ فإنه يلزمها الصي
  كانت أقل من سن البلوغ، نرجو اإلفادة؟ 

هذه السائلة اليت ذكرت عن نفسها أهنا أتاها احليض يف  :ج
الرابعة عشرة من عمرها، ومل تعلم أن البلوغ حيصل بذلك؛ ليس 
عليهم إمث حني تركت الصيام يف تلك السنة؛ إهنا جاهلة، واجلاهل 

ب عليها؛  فإنه جيب ال إمث عليه، لكن حني علمت أن الصيام واج
عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت، ألن 

  . الفتاة إذا بلغت، وجب عليها الصوم
  : وبلوغ الفتاة حيصل بواحدة من أمور أربعة

  أن تتم مخس عشرة سنة *
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  . أن تنبت عانتها*
  . أن تنزل*
  . أن حتيض*

، وكلفت ،فإذا حصل واحد من هذه األربعة؛ فقد بلعت
  . ووجبت عليها العبادات كما جتب على الكبرية

  هل ألزم ابين الصيب بالصيام؟ 
هل ألزمه بالصيام، ، يل ابن يبلغ من العمر اثين عشر عاماً :س

وليس واجباً عليه؟ علماً بأنه قد ال يطيق ، أم أن صيامه اختياري
  . الشهر كامالً، جزاكم اهللا خرياً

فال يلزمه الصيام، ولكن ، مل يبلغ إذا كان االبن املذكور :ج
جيب عليكم أمره بالصيام، إذا كان يطيقه حىت يتمرن عليه ويعتاده، 

  . وفق اهللا اجلميع. ويضرب عليها، كما يؤمر بالصالة إذا بلغ عشراً
  ]١٧٢: الشيخ عبد العزيز بن باز، حتفة اإلخوان ص[

  صيام رمضان جيب بالبلوغ
، وعندنا اعتقاد بأن البنت سنة ١٣لدي بنت عمرها اآلن  :س

ال تصوم حىت تبلغ سن اخلامسة عشرة، لكن أفاد بعض الناس أن 
الفتاة إذا جاءها احليض وجب عليها الصوم، وبعد هذا األمر 

وأفادت بأنه قد جاءها قبل ثالث سنوات أتى وعمرها ، سألناها
ولذا نريد أن نعرف احلقيقة هل تصوم بنت اخلامسة ، عشر سنوات

م من جاءها احليض؟ وإذا كانت تصوم إذا جاءها احليض، عشرة أ
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ماذا نفعل بالثالث سنوات اليت فاتت، هل تصومها ؟ مع العلم بأننا 
  .وليس لدينا خرب من ذلك، جهال بذلك

  . أرجو التكرم باإلجابة مع الشكر
والبلوغ حيصل ، أفيدك بأنه جيب عليها رمضان إذا بلغت :ج

  : بأحد األمور التالية
  . وغ مخس عشر سنةبل*
  . احليض*
  . نبات الشعر اخلشن حول الفرج*
ولو كانت سنها دون ، إنزال املين عن شهوة يقظة أو مناماً*

  . اخلامسة عشرة
فإنه جيب عليها قضاء ما تركت من الصيام ، وبناء على ذلك

بعدما بدأت حتيض، وقضاء األيام اليت حاضتها يف رمضان، كما 
ي إطعام مسكني عن كل يوم بسبب تأخري وه، جتب عليها الكفارة

القضاء إىل رمضان آخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن 
فال إطعام ، كل يوم إذا كانت تستطيع اإلطعام، فإن كانت فقرية

  . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه. ويكفي الصوم، عليها
جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد العزيز بن [
  ] ١٥/١٧٣:باز

  شروط صحة صيام الصغري
ما شروط صحة صيام الصغري؟ وهل صحيح أن صيامه : س
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   لوالديه؟
يشرع لألبوين أن يعودا أوالدها على الصيام يف الصغر إذا  :ج

أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنني، فإذا بلغ أحدهم أجربوه على 
فعليه ترك كل ما يفسد الصيام ، الصيام، فإن صام قبل البلوغ

  . من األكل وحنوه، واألجر له، ولوالديه أجر على ذلك كالكبري
  ]. ٢٣:الشيخ عبد اهللا بن جربين، فتاوى الصيام ص[
  هل جيب الصيام على الصغري؟ : س
الصغري الذي مل يبلغ ال جيب عليه الصيام، ولكن يدرب  :ج

عليه باألخص إذا قرب من البلوغ، حىت إذا بلغ سهل عليه الصيام، 
  . ك حىت يبلغ، فإنه جيب منه صعوبة ومشقةخبالف ما إذا تر

وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أوالدهم بصوم يوم 
  . عاشوراء ملا أمروا بصيامه

أريد الطعام، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى هبا : فإذا قال: قالوا
  . حىت تغرب الشمس
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  ابين الصغري يريد

  أن يصوم فماذا أفعل؟ 

ة تربية األوالد على العبادات املختلفة بني الشرع احلنيف أمهي
: قال من الصغر، فعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب 

رواه [ »واضربوهم عليها لعشر، مروا أوالدكم بالصالة لسبع«
أهنم كانوا يعلمون أبناءهم  كما ثبت عن أصحاب النيب ] أمحد

أريد وقال ، فكان إذا أحس باجلوع: صوم يوم عاشوراء، قالوا
  . الطعام أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى هبا حىت تغرب الشمس

ونوضح بعضا من األمور اهلامة املتعلقة بالصوم خاصة فيما 
  : يتعلق باألوالد كما يلي

معلوم أن الصوم أشق من الصالة على الصغري، لذلك  - ١
وليس قبلها كما ، فاستحباب التدريب عليه إمنا يكون من السابعة

  . ري من أهل العلمبني كث
ميكن لألبوين أن يدربا أبناءمها على الصوم قبل ذلك السن  - ٢

ولكن على ، ولكن ال على صوم اليوم كامالً -سن السابعة  –
بعضه بقدر طاقة الولد وما يتحمله، وليكن ذلك بالتدريج سواء يف 

فيمكن يف البداية ، سنوات عمره أو بالتدريج يف صيام ذات الشهر
لى بعض الساعات مث زيادهتا يومياً بصورة تدرجيية مقبولة تدريبه ع

  . متناسبة ومتوائمة مع حال الولد
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خيطئ بعض اآلباء مبنع أبنائهم عن الصوم مطلقاً برغم  - ٣
رغبتهم فيه وحبهم له وقدرهتم عليه، والوالد عندئذ يرتكب خطأ 
 تربوياً ملحوظاً، حيث مينع ولده عن طاعة هلا أثرها اإلجيايب يف

  . توجيه سلوكه وتقوميه
إذا علم الوالدان من ابنهما الضعف الصحي وعدم القدرة  - ٤

فليس أقل من تدريبه على الصوم بعض ساعات ، على حتمل ذلك
  . النهار بقدر حتمله

ينبغي استغالل شعائر الصوم ومتعلقاهتا يف التأثري يف األبناء،  - ٥
تسحروا فإن يف « فقد قال النيب ، ومن أهم ذلك عبادة السحور

 إىلمن رواية أنس، وكذلك املسارعة ] متفق عليه[»السحور بركة
اإلفطار فور الغروب، كذلك الدعاء عند الفطر وغريه مما يتعلق 

  . بالصوم من السنن الثابتة
أجر صوم الصغري يكتب له، فهو يزيد من حسناته، كما  - ٦

امرأة رفعت  أن للوالدين أجرا كبريا يف ذلك أيضا، ففي الصحيح أن
نعم ولك «: أهلذا حج؟ فقال، يا رسول اهللا: وقالت، صبيا هلا

فأجر الصيب من العمل الصاحل ال مينع أجر الوالدين، بل  »أجر
  . أجرمها حمفوظ، واهللا ذو الفضل العظيم

فإن صام أثىن عليه، وإال أجربه ، إذا بلغ الصيب أمر بالصوم - ٧
حبال، بل جيب عليه تعلم وال هتاون يف ذلك ، والده على الصوم

  . وأن يلزم نفسه هبا، أحكام الصوم األساسية
، ينبغي للوالدين أن يبثوا يف أبنائهم حكمة الصوم العظيمة - ٨
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 - سبحانه  –وأنه هللا ، وكيف أن له أجرا ليس كأجر كل عبادة
عند صومه وعند : الذي حياسب عليه، وكيف أن للصائم فرحتني

يتعلم األبناء أن الصوم هو صوم القلب عن لقائه ربه، كما ينبغي أن 
 –احملارم، كما أنه صوم اجلوارح عن كل حمظور يغضب اهللا 

. قبل أن يكون صوم البطن عن الطعام والشراب –سبحانه وتعاىل 
رب صائم ليس له من صومه «: كما روى أبو داود من قوله 

  . »إال اجلوع والعطش
  . موقع املسلم
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  صيام الصغري بالتدرج 

فهم يرون ، أطفالنا يتشوقون للصيام يف شهر رمضان املبارك
ويريدون أن يشاركوا يف هذه . مظاهر رمضان تنشر من حوهلم

املناسبة، وينالوا من بركات هذا الشهر الكرمي، إال أن بعض األسر 
ومتنعهم من جتربة الصيام يف حني جند ، ختاف على أطفاهلا الصغار

غار بالصيام، وبني هؤالء وأولئك أسرا أخرى تأمر أطفاهلا الص
آخرون يتدرجون مع أطفاهلم يف الصيام، فيتركوهنم يصومون جزءا 

  . من اليوم؛ ليتعودوا على الصوم عندما يكربون
استطلعت آراء بعض األطفال الذين كانت هلم جتربة ) الدعوة(

وسألت بعض املختصني حول الطريقة املثلى لتعويد ، مع الصيام
  . الصياماألطفال على 

أول يوم صمت فيه كان : يقول) سنوات١٠(عبد اهللا اهلديان 
وأذكر أنين ، عمري سبع سنوات، ومل أصم أكثر من مخس ساعات

كنت يف الصف الثاين االبتدائي، وعندما كنت أعود من املدرسة 
، فكنت أضطر لإلفطار، كنت أشعر جبوع شديد ال استطيع حتمله

ن صيام عدة أيام؛ فقد كنت أصوم لكين يف العام املاضي متكنت م
مث يف النصف الثاين من الشهر بدأت أصوم ، وأفطر يوما، يوما
حىت وصلت إىل آخر الشهر بصيام أربعة أيام ، وأفطر يوما، يومني

، متتالية، وهذه السنة أنوي أال افطر إال إذا جعت كثريا أو تعبت
  .  ومل أحتمل
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ود أوالده على الصيام ويؤكد والد عبد اهللا أنه سعى إىل أن يع
مل أرغم أيا من أبنائي : وقال، التدرجيي حىت ال يكون عبئاً عليهم

فقد بادروا برغبتهم إىل الصيام، لكنين مؤمن بضرورة ، على الصيام
أال حنمل األطفال فوق طاقتهم، وكنت أحرص على حثهم على 

  . اإلفطار خاصة أهنم ليسوا ملزمني بأداء الفريضة يف هذه السن
  حب رمضانأ

أنتظر شهر رمضان سنة بعد : تقول) سنوات٩(زينب حممد 
، سنة؛ ألنه غري بقية األشهر، فأنا أحصل فيه على كثري من اهلدايا

وأذهب فيه مع أيب وأمي إىل املسجد من أجل صالة العشاء 
وألعب مع ، وأقرأ القرآن، والتراويح، وهناك أصلي وراء اإلمام

جية إذا تعبت من الصالة، وقد صديقايت بساحة املسجد اخلار
صمت أول مرة يوماً كامالً العام املاضي، ولكن مل أستطع تكرار 

وحنن يف ، وأن شهر رمضان يأيت خاصة، ذلك؛ ألنين شعرت بتعب
وال أستطيع التحمل، وأحب ، وأنا أجوع يف املدرسة كثرياً، املدرسة

هب يف وهو أمجل األيام، فأنا أذ، رمضان؛ ألن العيد يأيت بعده
رمضان مع أمي للسوق حىت نشتري مالبس جديدة للعيد، وأحب 
رمضان أيضا؛ ألننا جنتمع عند املغرب مجيعا على مائدة اإلفطار 
ننتظر األذان، وأنوي أن أصوم أكثر من يوم هذا العام، ألن أخي 

وسأصوم عشرة ، عندما كان عمره تسع سنوات صام عشرة أيام
  . من رمضان إن شاء اهللاأيام أنا أيضا يف هذا الشهر 
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  حتّد ألخيت

كنت أنصاع ألوامر والدي يف : يقول) سنة١١(أسامة األصقه 
السنة األوىل من صيامي، وأفطر عندما كانا يشعران أنين متعب، ومل 

با يف حيفرضا علي الصيام وال مرة، بل كان صومي برغبة مين و
، مذلك، حيث كنت أرى أيب وأمي وإخويت الكبار صائمني كله

وكنت أنا ال ، وجيلسون على مائدة اإلفطار، وهم ينتظرون املؤذن
وفرحت كثرياً ، أشاركهم هذه التجربة وهذه الفرحة، فبدأت أصوم

وأصر أال أفطر حتديا ألخيت ، غري أنين كنت أجوع أحياناً، مثلهم
الصغرية، فكنت أنا وهي دائما نتنافس من يصرب وينهي هناره 

وهذا ما جعلين ، وبقيت هي صائمة، رتومرة واحدة أفط، صائما
، سنة١١خاصة وقد أصبح عمري ، أرفض اإلفطار يف هذا الشهر

وأصبحت أستطيع الصيام أكثر من قبل، وأنا عندما أصوم ال أنتظر 
هدية من أيب أو من أمي؛ ألن هذا واجيب، وأنا أؤدي فرضا من 

ل أن نشعر الفرائض اليت فعلها أيب وأمي واليت أمرنا اهللا هبا من أج
، جبوع الفقري، ونعطف عليه، ومن أجل أن يصبح جسدنا نظيفا

  . ونتقرب إىل اهللا يف العبادة أيضا، ونريح معدتنا خالل هذا الشهر
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  قدوة حسنة 

نظرا لتجربيت مع بنايت يف شهر : تقول) موظفة(هناء املفلح 
فأنا أبدأ هتيئتهن هلذا الشهر قبل قدومه، وذلك بالدعاء ، رمضان

وأتركهن يتساءلن عن  »اللهم بلغنا رمضان«امهن الدعاء التايل أم
فأشرح هلن على حسب سنهن أمهيته يف حياة كل ، هذا الشهر

وأجعلهن يف شوق ، مسلم، وأركز على فضل االجتهاد فيه بالعبادة
فأضع بالتعاون معهن جدوالً لقراءة ، لقدومه، أما يف شهر شعبان

يتضمن اجلدول مراجعة احلفظ و، القرآن يضم كل أفراد األسرة
وحفظ اجلديد والتالوة، واحلمد هللا بنايت حيفظن يف شهر ، السابق

ويراجعن جزأين من القرآن ، رمضان جزءاً كامالً يف كل عام
تالوة، كذلك أدرهبن على صالة التراويح، وأصطحبهن معي كل 

، ولبنايت حصالة نقود عادة ما تفرغ حمتوياهتا خالل هذا الشهر، ليلة
فهن يأخذن من احلصالة كل يوم بعض النقود ليضعنها يف صندوق 

  . أو إلعطائها ملسكني أو فقري، املسجد
  التشجيع ضروري

كنت قد عودت أبنائي على : تقول) ربة منزل(أم مساعد 
صيام بعض األيام اليت ورد فيها األجر كأيام عاشوراء وغريها، فإذا 

، هلم فضائل هذا الشهرجاء رمضان عقدت هلم جلسة أسرية أبني 
، وكيفية تنظيم الوقت فيه، ويكون لنا يف كل ليلة جلسة لنستفيد

وأكون قد أعددت خمططا هلذه اجللسة حيتوي على حفظ كتاب اهللا 
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، أو تفسريه أو حىت مسابقة مثمرة يكون للرابع فيها هدية مادية
وحني أدرهبم على الصيام أعلمهم أن يكون ذلك هللا وحده ال لرغبة 
، يف الفوز هبدية أو غري ذلك، وأحاول أن أقوي يف قلوهبم مراقبة اهللا

فيجب عليهم أال خيونوا ، وأشرح هلم أن اهللا يراهم أينما كانوا
أنتم تستطيعون األكل والشرب دون أن يراكم : األمانة، وأقول هلم

، وليس من أجل البشر، لكن اهللا سرياكم، وأنتم تصومون هللا، أحد
وال ألزمهم بإمتام ، م ذلك، وأرغبهم بأشياء أخرىفيجب عليكم فه

فمساعد الكبري عندي ، الصيام إىل أذان املغرب، بل كل حسب سنه
فتصوم ألذان ، عمره عشر سنوات يصوم النهار كامال، أما فاطمة

كلما كرب الصغري زاد الوقت عنده يف ، ألذان الظهر، وحممد. العصر
عليه بأال يرهق، وأحرص  الصيام حىت يكمل النهار ويكون قادرا

وخصوصا لألطفال، ، أيام رمضان على السحور، فهو مفيد جدا
وأنا أعرف من جتربيت مع أبنائي أن الذي ال يتسحر ال يستطيع إمتام 

وهو متسحر، ، أكثر من نصف املدة اليت كان يصومها أيام صيامه
وأركز أيضا على قضية الصالة فرضا فرضا مجاعة يف املسجد، 

ويكون لصالة التراويح طعم خاص، حيث ، د قريب من بيتنافاملسج
ويرتدون الثياب ، يتهيئون للذهاب للمسجد مع أذان العشاء

ويتعطرون وأراهم يف قمة سعادهتم يف تلك الساعات، هذا ، اجلديدة
هو شهر رمضان بالنسبة يل وألسريت كله طاعة وعمل وسرور 

  . ورمحة من اهللا
تقد أن جتربة الصيام تبدأ قبل سن أع: إبراهيم إمساعيل يقول

البلوغ بالنسبة لألطفال بتدريب الطفل على الصيام يف سن مبكرة 
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تدرجييا؛ كأن يبدأ الطفل وهو يف سن السادسة والسابعة بصيام 
مث اليوم كله، أما بالنسبة للدور الذي تقوم به ، مث نصفه، ثلث اليوم

األسوة احلسنة، فإن فهو دور عظيم يبدأ بالقدوة و، العائلة يف ذلك
، ويصومانه طاعة وإميانا واحتسابا، كان األبوان حيبان هذا الشهر

فإن األبناء يقتدون هبم، وجيب االنتباه إىل التشجيع ، وليس عادة
املستمر لألطفال والثناء عليهم أمام األقارب واألصدقاء، وجيب 

: فقال احلرص على وجبة السحور، حيث حث عليها رسول اهللا 
فوجبة السحور عبادة وطاعة  »سحروا فإن يف السحور بركةت«

هللا؛ ألنه من أطاع الرسول فقد أطاع اهللا، وال أعتقد أن الصوم 
بالطريقة اليت ذكرهتا يؤثر على صحة الطفل ما مل يكن الطفل يعاين 
من أمراض متنعه من الصوم مثل السكري وغريه من األمراض، 

سنوات ال ١٠- ٥ألوىل بني وأعتقد أن الطفل يف سن الطفولة ا
الترغيب يف الصوم أو غريه من العبادات؛ فهو بطبيعته  إىلحيتاج 

ذلك، وهو بطبيعته  إىليكون يف قمة الطاعة إذا وجهه من حوله 
  . تقليد والده وأمه إىلمييل 

  طريقتان مهمتان 

الشيخ حممد الراشد مدرس العلوم الشرعية وخطيب جامع ابن 
ريقتان نافعتان فعالتان إلنشاء جيل صاحل هناك ط: األثري يقول

يؤدي املهمة اليت خلقه اهللا من ..  صاحب مبادئ وقضية سامية
، ومها هتيئة البيئة واجلو السليم والترويض الصحيح، أما البيئة، أجلها

فلها دور كبري وأثر عظيم يف نشأة الطفل وإخراجه شاباً وشابة ال 
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لوس حتت ظل عرش اهللا يوم صبوة هلما، كل واحد منهما مبشر باجل
، فقد أخربنا أن ال ظل إال ظله، والدليل على ذلك أسلوب النيب 

الرجل الذي قتل مائة نفس مث تاب، فأرشده العامل إىل اخلروج من 
املكان والبيئة اليت كان يعصي اهللا فيها، واليت فيها قوم سوء يعصون 

إذا مل ، اء ورجاالًاهللا تعاىل، فمن العسري جدا أن ينشأ جيل صاحل نس
  . تكن البيئة صاحلة، واجلو مهيئا صافياً

وأما األسلوب املرغب املشوق فهو من أهم األساليب اليت 
خترج شبابا يشعرون باملسؤولية، ونساء : تنشئ اجليل الصاحل املثمر

  .. مربيات يربني شعبا طيب األعراق
) ملشوقالبيئة الصاحلة، واألسلوب املرغب ا(وهاتان الطريقتان 

من أفضل الوسائل لتربية أطفالنا على الصيام، فمن العسري أن نرى 
  . وحوله الكبري والصغري مفطر، طفال راغباً بالصيام

وإحداث ، وال بد للمريب واملربية من إنشاء جو مرح يف رمضان
أساليب جتعل جو رمضان مجيالً ال ينسى، اجلو اجلميل الذي كنا 

كة املستمرة قبل املغرب بساعة، وال أنسى نعيشه أياماً ال أنسى احلر
اجتماعنا حول مائدة الطعام قبل األذان بدقائق، كلنا ينتظر قول 

) أذن أذن: (فإذا أذن ارتفعت األصوات بال شعور، اهللا أكرب: املؤذن
فمثل هذا اجلو املشوق املرغب جيعل الطفل يندفع إىل الصيام ..

الصاحل ينشئون جواً من اندفاعا ال نظري له، وهكذا كان السلف 
رضي  –الروحانيات ترغيبا يف الصيام، فقد كان عبد اهللا بن عمر 

  . إذا أفطر مجع أهله وولده ودعا –اهللا عنهما 



  
يف نساعد أطفالنا على صيام رمضانك  ٣٠  

وهذا اجلو املفعم باحليوية والروحانية والفرح والسرور خري 
  . وحىت كربه، وسيلة حملافظة الطفل على الصيام منذ نشأته

واألسلوب فخري وسيلة لتحبيب  وأما الترويض والتعويد
األطفال يف هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم، فهو عبادة 
روحية جسدية، ينبت يف نفس الطفل اإلخالص، ومراقبة اهللا تعاىل 
حيثما كان، وقوة اإلرادة، والشعور بآالم إخوانه من املسلمني يف 

أما هو فقد و، أحناء األرض، الذين جاعوا سنة كاملة، ليالً وهناراً
وعندئذ ينبت يف نفسه العطف ، جاع شهرا واحداً هناراً فقط

ويعلم أن عالمة الشقاء أن تذهب الرمحة ، واحلنان والرقة والرمحة
  . من قلوب العباد

باب صوم الصبيان، مث روى : قال اإلمام البخاري يف صحيحه
أرسل : وكذلك مسلم عن السيدة الربيع بنت معوذ قالت، البخاري

، من أصبح مفطراً«: غداة عاشوراء إىل قرى األنصار يب الن
فكنا نصومه : (قالت »فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم

ونصنع هلم اللعبة من العهن، فنذهب به معنا، ، بعد، ونصوم صبياننا
فإذا بكى أحدهم على الطعام : فإذا سألونا الطعام، ويف رواية

  .أعطيناهم اللعبة تلهيهم
فال بد من حتضري اهلدايا ، ه الطريقة نافعة جداً ومشوقةوهذ 

لألطفال، وال بد من وسائل تنسيهم اجلوع، وال بد من هدايا تعطي 
تاً، وحبذا لو كانت اهلدية مثينة، هلم عند اإلفطار، تشجيعاً وتثبي

ليشعر الطفل بعظمة هذه الفريضة وقيمتها، وهكذا كان دأب 
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السلف، فقد كان اإلمام العابد الفقيه عروة بن الزبري يأمر بنيه 
  . بالصيام إذا طاقوه

وال بد أن نعود األطفال على املعاين الروحية خالل الصوم، 
مة والكذب وكل مساوئ فنزرع يف نفوسهم حرمة الغيبة والنمي

األخالق، ونبني هلم أن األجر والثواب يذهب هبذه الصفات، فكم 
  . من صائم ليس له ملن صيامه إال اجلوع والعطش
  ال جتربوهم على الصوم

ويقول الدكتور عادل الشافعي اختصاصي طب عام يف مركز 
يسأل الكثري من اآلباء واألمهات عن تأثري الصيام : الرياض الطيب

وهم بني الرغبة يف أن يصوم الطفل ، ى أطفاهلم من الناحية الطبيةعل
وبني اخلوف عليهم من ، حىت يكون مسلماً على الطريق القومي

الصيام، فمن الناحية الطبية فإن الطفل له معدل خمتلف يف النمو عن 
فهو ينمو بسرعة أكثر بكثري، وهذا يتطلب الوقود الالزم ، البالغني
ساسي هو الطعام والشراب، هذا من ناحية، أما ومصدره األ، لذلك

فإن طبيعة الطفل أنه يتحرك كثرياً ويلعب ويبذل جهداً ، األمر الثاين
أكرب بكثري من الكبار، وهو يف حاجة إىل طاقة أكثر، واألمر 

أن األطفال عادة ما تكون الدهون والشحوم حتت اجللد ، الثالث
ما سواها يف البالغني، وهذا وأماكن ختزينها يف اجلسم أقل بكثري ع

يعين أنه ليس لديهم ما يضطر اجلسم حلرقه من الدهون يف حال مل 
يتناول الطعام، كما حيدث ملن خيضع للحمية، كل هذه األمور 
جتعلنا نفكر كثرياً قبل أن جنرب الطفل على الصوم أو يتفاخر أحدنا 
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نه وهو ال يدري أ، إن مل يتجاوز السابعة، ويصوم شهر رمضان
  . أرتكب خطأ يف حق طفله ويف حق نفسه أوالً

والسؤال الذي خيطر ببال كل مسلم كيف يتعامل بالطريقة 
انظر : الطبية السليمة حىت ال يؤثر على صحة الطفل ومنوه؟ أقول له

فإن كان يعاين من أي أمراض مزمنة أو ، إىل حالة طفلك الصحية
فيجب ، من الطبيعيسوء تغذية أو فقر دم، أو كان معدل منوه أقل 

فإننا ، أن تبعده عن الصوم، أما إذا كانت حالته جيدة وطبيعية
نفضل أن يكون الصيام بالنسبة له تدرجييا، كأن يبدأ يف صوم هناره 
حىت أذان الظهر أو أقل وأليام قليلة مث يف العام املقبل يكون ألذان 

العام وتزيد األيام عدداً عما كانت يف العام األول، مث ، العصر
ولو ليوم أو أكثر من باقي األيام ، الثالث حناول أن يكمل اليوم كله

  .اليت ال تكتمل
وهذا يتم بتشجيع الطفل مع مالحظة حالته وإجباره على  

اإلفطار إن بدأ يشحب لونه أو تعرض ألعراض اجلفاف أو عدم 
املقدرة على احلركة، ففي مثل هذه احلالة جيب إفطاره بكأس عصري 

ىت تتحسن حالته، وأتصور أن يشجع األبناء على تناول حملي ح
وجبة السحور، فكم تدخل السعادة على األطفال؛ ألهنا تشعرهم 

وأتصور أن العمر املناسب هلذه احلاالت ، بأهنم قد كربوا ونضجوا
يبدأ من سن التاسعة أقل أو أكثر، فيأخذ ثالث سنوات أو أقل يف 

ائما كامالً، فالتدرج هو وبعدها يكون ص، التدريب على الصوم
هو : األول: أفضل الطرق للتعود على الصيام، ألن الصوم جزآن

هو االمتناع عن : والثاين. وهي األهم، اإلرادة والتصميم أو النية
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وهو األسهل، لذلك جند من مل يصم وهو طفل ، الطعام والشراب
صغري جيد صعوبة بالغة يف الكرب عندما يبدأ الصوم، واألهم عدم 
إصرار األهل على صوم الطفل عندما يروا من يف سنه قد صام؛ ألن 
لكل طفل حالته اخلاصة، حرصا على سالمة وصحة األبناء حىت 

  . يتمكنوا من الصوم لليوم الكامل
عضو مركز هيئة األمر  –ويرى الشيخ أمحد بن إبراهيم القاسم 

 أن اإلسالم قد حث - باملعروف والنهي عن املنكر حبي الروضة 
ومترينهم عليه وترغيبهم فيه مبا ال يشق عليهم ، على تعويد األطفال

  . سواء كان ذلك يف رمضان أو غريه
وحىت يف عهد الصحابة والتابعني ومن بعدهم كانوا يربون 

وكانوا يعتادون ذلك، فقد رفع  لعمر بن ، أطفاهلم على الصيام
. مضانرجال قد شرب اخلمر يف هنار ر –رضي اهللا عنه  –اخلطاب 

على وجهك أتفعل هذا وصبياننا صيام؟ وكان : فعثر فقال له عمر
فيأمرهم ، يأمر من ميز من األطفال –عمر رضي اهللا عنه  –

، بالصالة والصوم، فدل ذلك على مشروعية صيام األطفال
ويكونوا عبادا ، وتعويدهم ذلك لينشئوا على الطاعة والعبادة

  . صاحلني
نبغي أن يبدأ الطفل فيها الصوم قال وحول السن املناسبة اليت ي

ليس لبداية الصوم للطفل سن معينة ما دام مل يبلغ : الشيخ القاسم
ويكون فرضا يف حقه، ولكن استحب ، سن التكليف الذي يؤم به
أن يبدأ الطفل الصوم منذ  –رمحه اهللا  –أهل العلم كاإلمام أمحد 
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أن  –محه اهللا ر –ويعود عليه، واستحب اإلمام الشافعي ، العاشرة
يعود الطفل على الصوم إذا بلغ السابعة من عمره، وبعض اآلباء قد 

ويفطر مىت شاء ، يتركون األمر حسب رغبة الطفل يصوم مىت شاء
وغالب األطفال يتشوقون للصيام عندما يبلغون سن الثامنة أو 

  . التاسعة
ومن أجل تعليم األطفال الصوم وتعويدهم على الطاعة والعبادة 

صح الشيخ أمحد القاسم اآلباء أن يكونوا قدوة صاحلة ألبنائهم يف ين
الطاعة والعبادة حىت ينشأ الطفل على ما يرى من والديه من طاعة 

  . فيعمل مثلهم وعكسه بعكسه، وعبادة
وإحسان تربية األطفال منذ صغرهم ونعومة أظفارهم على فعل 

أطفال  اخلري وحب أهله وكره الشر وأهله، وقراءة سري وقصص
وحث األطفال على ، الصحابة والتابعني ومن بعدهم ممن يقتدى هبم

التشبه واالقتداء والسري على طريقهم ومتابعة الوالدين لألطفال 
متابعة مستمرة سواء يف املنزل أو املدرسة أو احلي وعدم اختالطهم 
مبن يضرهم، ووضع احلوافز واهلدايا للطفل، وتشجيعه بني األهل 

ذا قام بفعل طاعة حىت يستمر يف الطاعة والعبادة، وال واألقارب إ
يكسل أو ميل، وأخرياً الدعاء لألبناء بالصالح واهلداية والثبات على 

كل ذلك أكرب معني على قيامهم بالطاعة والعبادة ، دين اهللا
  . واالستمرار فيها

  : جلسات رمضانية طوال العام
: يب جبامعة اإلماممن جانبه يقول الدكتور خالد بن سعود احللي
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إنه مما ال شك فيه أن الطفل يف اإلسالم ميثل لبنة اليوم وبناء 
ومل يتجاهله التشريع ، ولذلك عين به عناية فائقة، املستقبل

  . ومن ذلك صومه يف رمضان، اإلسالمي بشىت أحكامه
احللييب أن من أبرز الظواهر االجتماعية بشهر .ويضيف د

حيث جتتمع األسرة الواحدة مبا فيها ، اررمضان املبارك مائدة اإلفط
أطفاهلا حول الطعام يف انتظار حلظة األذان لتناول األكل بعد 

طاعةً وتعبًدا هللا تعاىل، ويف هذه اللحظة هناك كثري ، اإلمساك عنه
من اجلوانب تستحق أن تقف أمامها لنتأملها؛ لتكون لنا منهجاً 

األسري الشفاف الذي  دائما ملستقبلنا، ولعل الذهاب هذا الشعور
يتضوع عوداً وعنرباً حني يضم الوالدان أوالدمها إىل كنفهما يف 
إطار محيمي عذب تضمحل فيه كثري من اخلالفات الزوجية 

وتنسى فيه ضروب املشاكسات واملشاجرات اليت تدور ، املتراكمة
رحاها عادة بني األطفال طوال اليوم يرفرف جو من الصفاء 

وهم ، يف النظرات النقية املتبادلة بني اجلميع الروحي الذي يظهر
ينصتون إىل األثري اللتقاط التكبرية األوىل من األذان، ويف الدعوات 
الصادقة اليت تفيض هبا القلوب يف هذه اللحظات احملفوفة بأجنحة 

فيطلب كل منهم أن يدعو ، األمل القوي يف إجابة اهللا تعاىل للدعاء
دنيا واآلخرة، ولن يكون شعور الطفل لآلخر مبا حيب من خريي ال

مماثال لشعور الكبري إذا كان مضطراً، بل إن هذه الدقائق الرائعة تعد 
لريينا كيف ميكن أن تكون احلياة ، منوذجاً حيا يتشكل أمام أعيننا

، وصفت من املكدرات املعيشية، األسرية إذا خلت من املنغصات
  . وكان اجتماعها على طاعة وعبادة
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لماذا ال تشجعنا هذه التجربة املتكررة يوميا بنجاح مبهر ف، إذن
على القيام جبلسات مماثلة طوال العام جتتمع فيها األسر على درس 

حلضور عشاء خفيف يفطر ، إمياين كل اثنني أو مخيس قبيل املغرب
وتنتعش فيه العواطف األسرية املهضومة ، منه الصائم، ويطعم املفطر
ب انشغال الوالدين عن أوالدمها طوال يف كثري من البيوت بسب

  ! األسبوع؟
ماذا تفعل األم عندما تفاجأ بأن أحد أطفاهلا ال يصوم 

  وخيربها بأنه صائم؟ ، رمضان
هبة عيسوي أستاذة علم النفس بكلية .جتيب عن هذا السؤال د

، التربية موضحة أن صيام الطفل مسؤولية ملقاة على عاتق األم
رك أمهية الصيام يف هذه املرحلة، وحني وهي  صعبة؛ ألنه ال يد

تفاجأ األم بأن طفلها يدعي بأنه صائم بينما يتناول الطعام دون 
  : فعليها اتباع اآليت، علمها
حتفيز ابنها على الصيام بطريقة علمية بإعطائه مكافأة عن كل *

  . يوم يصومه
وكذب عليها، ولكن عليها ، وبأنه أفطر، عدم مواجهته خبطئه*

ح له بشكل غري مباشر عواقب هذه السلوكيات اخلاطئة أن توض
  . وعدم الصيام من خالل حكايات حتمل هذا املعىن، مثل الكذب

  . فرض الصيام على طفلها بشكل تدرجيي يتناسب مع سنة*
  . اإلكثار من الثناء عليه حني يصوم أمام األسرة*
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تشجيعه على الصيام بالسماح للصائمني فقط من األسرة *
حىت يعي أن الشخص املفطر يرتكب ، وس على مائدة اإلفطارباجلل

  . خطأ كبرياً
عدم وضع احللويات والطعام املفضل للطفل أمامه قبل *
  . حىت ال تضعف عزميته، اإلفطار
حىت يشعر طفلك بأمهية هذا ، إشاعة جو ديين وهبجة يف املنزل*
  . واختالفه عن باقي األشهر، الشهر

  . جملة الدعوة
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  صغار بدون مضار صيام ال

إن أنسب سن لتدريب الطفل العادي الذي ليست له ظروف 
سنوات، إذ حتاولني  ٨إىل  ٧مرضية خاصة على الصوم ما بني 

يف االمتناع عن  –إقناع طفلك الذي يكون مغرما بتقليد الكبار 
األكل والشرب خالل هنار رمضان، مع التوضيح له مشروعية 

ومن أفضل الربامج الغذائية املناسبة الصيام وفرضيته على املسلم، 
للطفل أن تراعي يف التغذية الصحيحة أن تكون متوازنة لطفلك 
الصائم، فيستحب تأخري السحور للجميع، فهذا اإلجراء من شأنه 
أن يتيح للجسم كمية كبرية من الطاقة لوقت أطول، مما يفي حباجة 

ية املعتادة، كما أجهزة اجلسم للطاقة الالزمة للقيام باألنشطة احليو
يشعر الطفل بالشبع لوقت طويل من هنار رمضان، هذا باإلضافة إىل 

  . أن تأخري السحور تطبيق لسنة النيب 
  وجبة اإلفطار

ينبغي أوالً تعجيل اإلفطار، وإراحة املعدة قليالً قبل تناول 
حبيث يفي باحتياجات جسم ، اإلفطار الذي جيب أن يكون متوازنا

اصر الغذائية األساسية مثل أغذية الطاقة ممثلة يف اخلبز الصغري من العن
وكذلك الدهون كالزيوت والزبد ، واألرز واملكرونة والبطاطس

والسمن والقشدة، ومواد البناء املوجودة يف الربوتني احليواين 
أو الربوتني النبايت املوجود يف ) اللنب –البيض  –األمساك –اللحوم (

ملهمة جدا جلسم الصغري الفيتامينات البقوليات، ومن املواد ا
واألمالح واليت تتوافر يف الفاكهة واخلضروات الطازجة كالبقدونس 
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واخلس واجلرجري والسبانخ واخليار واجلزر والطماطم، فإذا روعيت 
هذه القواعد الغذائية يف طعام الطفل الصغري يف وجبيت اإلفطار 

  . فال داعي للخوف على صحته، والسحور
  . ا يهم الصائمات يف رمضانم: كتيب

  رؤية طبية 

  ساعدوا أطفالكم على الصيام 

الطفل يرى ويسمع ويقلد، وأول مصدر أمامه لكل ذلك هو 
، البيت الذي جيب أن تظهر به معامل احلفاوة برمضان حىت يكرب

وهو يرى سعادة ذويه وإخوته بقدوم الشهر املبارك، جيب أال يرانا 
لكنه يفهم املشاعر ، و وإن كان صغريافه، الطفل نتأفف من اجلوع

وأال نفهمه أن األمر جوع وعطش، بل هو سرور وحبور وفوق 
 –ذلك ثواب عظيم، جيب أن نعلم أن الصوم هللا تعاىل، واجلزاء 

  . كبري -حقا 
طاقة الطفل وحتمله يزداد يوما بعد يوم، ولذلك فقد يكون هذا 

وال إمث، فالصيام  ،وال عيب يف ذلك، العام غري قادر على الصيام
يرتبط مبقدرة الصغري واملتزايدة، وعندما يصبح مبقدوره حتمل هذه 

  . املسؤولية جيب أن جنعله يقبل عليها حبب واشتياق
ال مانع إن دربناه قبل أن يصبح يف سن التكليف على الصيام 

 مبقدورهكأن يصوم للظهر مث للعصر، وال حرج إن كان ، املتدرج
 -  حقا - تناول بعض املاء إن كان ال يزال  حتمل بعض اجلوع مع
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فذلك تدريب ومتهيد حىت ال نفاجئه يوما بقولنا ، ال يستطيع الصيام
  ). إن وقت الصيام قد حان(

يف وقت اإلفطار سنكون حنن قدوة، وعاداتنا ستنعكس على 
أطفالنا بال شك، فاألكل ليس التهاما بل بتأن وتؤدة، وأنواع الطعام 

، عدة، جيب أال نشرب حبراً من السوائل منذ البدءجيب أال تؤذي امل
  . وتؤمله بطنه، فيقلدنا الصغري

أما العبادات فندرب الطفل على أدائها وعدم التهاون هبا قبل 
اإلفطار وبعده، ويف السحور نوقظه رغم لذة النوم ودفء السرير، 

أن جنعل وقت السحور متعة حقيقية  –حبكمة وفطنة  –وعلينا 
الطفل غري متحسر على نوم فقده، وأن حنرص على  يستيقظ له

حيث إهنم ، سحور أطفالنا حىت وإن مل تكن هبم طاقة على الصيام
  . يتعودون على أداء الصيام رويداً رويداً

جيب أال نشعر أطفالنا أن الصيام نوم وكسل، ال ضري إن تأخر 
ول ولكن الطامة الكربى إن رأى أباه ينام ط، الطفل بالنوم قليالً

وال يفيق إال على صوت املؤذن، جيب أن يشعر أن وقت ، النهار
فيكسبه يف الطاعة والعبادة وقراءة القرآن الكرمي ، الصيام مثني

  . باإلضافة لألعمال االعتيادية
، وحتالن يف قلبه مسكناً طيبا، اجلائزة واهلدية حيبهما الطفل

  . ى الصوملذلك ميكن تشجيع الطفل باهلدية واجلائزة لتحفيزه عل
طفلنا جيب أن يعلم أن ديننا يسر ورمحة، اهللا سبحانه مسح 
، للمريض واملسافر والكبري الطاعن يف السن غري القادر على الصيام

فاهللا ، وكذلك الصغري الذي مل يدخل سن التكليف بأال يصوموا
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  . غفور رحيم
ورمضان الكرمي مناسبة؛ ألن نعود أطفالنا البعد عن بعض 

وفيها من الضرر ما ، يت تقذفها إلينا املصانع باألطناناألطعمة ال
يفوق النفع، ونعيدهم للذوق الغذائي السليم، التمر مثال فيه من 

ودواء نافعا بإذن اهللا، وعندما يرانا ، الفائدة ما جيعل منه غذاء كامال
  . الطفل نقبل عليه يف الفطور وبالسحور سيقتفي أثرنا يف ذلك

نافع بإذن اهللا، فقد ثبت عن رسول اهللا  وهو غذاء كامل ودواء
 فإن مل جيد ، إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات«: قوله

فإن مل ، إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر« :وقوله ،»فعلى مترات
ولقد أثبتت البحوث  »فإنه طهور، جيد فليفطر على ماء

ها حالة والدراسات العلمية الفائدة العظيمة للتمر يف أحوال كثرية من
الصيام، حيث إن التمر لذيذ الطعم مستساغ املذاق رائع احلالوة 
وسهل اهلضم واالمتصاص، وهذه الصفات تناسب متاما املعدة 
اخلالية واألمعاء املنتظرة للطعام والكبد الذي يتوق شوقا للغذاء، 

ومنها التمر تعترب أسرع األطعمة وصوال للكبد، ، فاملواد السكرية
  . جلسم الطاقة واحليويةوهبذا يأخذ ا

وينبه املعدة ، أما املاء فإنه يطفئ هليب املعدة وحرارة الصيام
  . ويروي العروق اليت نضب ماؤها، لبدء علمية الطعام

طعام الفطور بالطبع حيتوي األطعمة الشهية حسبما يتيسر 
ففوائدمها ، مبشيئة اهللا تعاىل، ولكن علينا احلرص على اللنب واحلليب

، وكذلك العسل، أما الفواكه بأنواعها املختلفة، رهايصعب حص
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فإهنا أغذية سخرها اهللا تعاىل؛ لتكون طعاما لنا، ويف كل صنف 
فإهنا ال تقل نفعا عن الفواكه ، منها فوائد عديدة، وكذلك اخلضار

  . والثمار
  عبد املطلب السح .د

  اختصاصي أول طب األطفال
  . هـ١٤٢١رمضان  ٩٠عدد/ جملة األسرة 
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  مشاركة األسرة أول النهار 

  وهجوم على الثالجة يف آخره 

عندما قررت أم حممد أن حتضر طعام الفطور لطفلها، صبيحة 
أول يوم من شهر رمضان املبارك يف العام املاضي، فوجئت بأنه 

ال ميكن أن أتناول الطعام الذي (صائم، بعفوية قال الصغري أمحد 
الوالدة أن تثين ابنها عن قراره حاولت ) أعددته يل، فأنا مثلك صائم

خاصة أنه مل يتناول طعام السحور، وبالتايل لن يستطيع الصوم طيلة 
تقليدا ) ست سنوات(النهار، لكنه مل يستسلم، ويأيت صيام أمحد 
، أنا كبري كشقيقي.. (لشقيقه حممد وعبد اهللا الذين يكربانه قليالً

  . يؤكد أمحد) وميكنين الصوم مثلهما
م لكنها كانت متيقنة من أن جسده الغض سيتعب، تركته األ

حيث أتاها الطفل فور مساعه أذان الظهر ليقول ، وكان ما فكرت به
ضحكت )..  وأنا جائع جدا، لقد حان وقت اإلفطار، أمي(هلا 

األم يف سرها، لكنها مل تتأخر يف تصحيح معلومات طفلها بأن 
ها بتلقائية طفولية وليس ظهراً، فبادر، اإلفطار يأيت عند املغرب

وكان ، وتكرر األمر) وميكين الصيام لنصف هنار فقط، لكين صغري(
الطفل يعتاد األمر، وبدأت قدرته على التحمل تزداد رغم صغر سنه 

هذا العام يستعد أمحد . إىل أن استطاع إكمال يوم واحد من الصيام
للصيام، لكن بشكل جدي، بعد أن كانت جتربته املاضية مثمرة، 

يصومون يف سن (هو يأخذ األمر على حمل اجلد، خاصة أن أشقاءه ف
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  .كما تقول أم حممد) مبكرة بتشجيع من الوالد
خمتلفة قليالً، فهو طفل كثري ) تسع سنوات(حال يوسف 

احلركة وعنيد، لذا ال ينصاع لنصائح والديه مبشاركتهم الصوم 
كن أفاجأ أحيانا يقول إنه صائم ليسكتنا، ل..(خالل الشهر الفضيل

تقول ) بأن بعض األطعمة ختتفي من الثالجة، فأراقبه ألجد أنه مفطر
  :والدة يوسف

وتعتمد الوالدة أسلوب الترغيب مع يوسف، لكنه ال جيدي 
إال إذا كانت املكافأة كبرية، لكنين صرت ( نفعا يف األحوال العادية

أخفف من هذا األسلوب كي ال يعتاد يوسف على األمر، فعليه أن 
  ). وليس لنيل مكافأة مين، عرف وجوب الصوم هللاي

بدأنا نشرح له (وهنا كان ال بد من اعتماد أسلوب الترهيب 
ماهية الصيام من الناحية الدينية، وشددنا على أمهية الصوم 

وكيف جعل اهللا تبارك وتعاىل اجلزاء عنه له وحده، حيث ، وفضائله
، له إال الصيام كل عمل ابن آدم«فهم إىل حد كبري معىن القول 

وبدأ يشعر بأننا نريد له األفضل، وإن كان  »وأنا أجزي به، فإنه يل
  .ال يلتزم بالصوم طوال الوقت

سامهت أحاديث الوالدين يف تقوية عزمية الطفل ودفعه  
إلكمال أيام الصيام طمعا يف اجلزاء اإلهلي، لكنه ال يتردد من وقت 

  . هآلخر يف طلب مكافأة الوالدين على صيام
صمت ألول مرة منذ مخس سنوات، كنت يف الثامنة من (

وبني اللهو واجلد ) عمري، وكان األمر جمرد حتد بيين وبني رفاقي
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كان الطفل يصوم نصف هناره، وبتشجيع من األهل ورغبة بالتشبه 
لكن كنت أشرب حني أشعر ) باألصحاب صار يكمل حىت العصر

ويف العام التايل صام ) بالعطش، لكن استمر بالصيام عن الطعام
ويقدم يل ، أيب صار يشجعين..) طالل عشرة أيام من رمضان

  ). اهلدايا إذا أمتمت النهار كله حىت املغرب
جيعله مصرا على القيام مبا يقوم ) كبري(كان شعور طالل بأنه 

به الكبار يف العائلة، كنت أستيقظ لتناول السحور والصالة، وكنت 
  ). ئما ألستطيع حتمل اجلوع والعطشأمضي فترة بعد الظهر نا

وهكذا بات الشاب الصغري من املواظبني على ممارسة طقوس 
مع شقيقها طالل جتربة ) سنوات٩(الشهر الفضيل، وتشارك سارة 

كنت أتفق مع رفيقايت يف املدرسة على الصيام، وهكذا كنا (الصيام 
  ). نانأخذ املوضوع بشكل جدي إىل أن بات الصيام عادة متأصلة في

بتشجيع من األسرة، فقد ) سنة١٤(وكان صيام فاطمة 
تعد يل (استخدمت أمها أساليب عديدة لدفعها للصيام فكانت 

وتعطيين املال من وقت ، املأكوالت اليت أحبها، واحللويات اللذيذة
بداية يوم يف الشهر، مث أيام عدة (وتدرجت الصغرية بالصيام ) آلخر

هر، وهكذا حىت صارت تكمل الشهر يف األسبوع مث أسبوع يف الش
تؤكد ) واليوم مل يعد يل دافع للصوم إال رضوان اهللا عين). كله

  .. الصبية الصغرية
جتربة الصيام تقليدا للكبار يف ) سنوات ٨(ودخلت مىن 

عائلتها، حيث استطاعت مع ختوف أمها على صحتها أن تصوم 
على  إن الصوم قد يؤثر: كانت تقول يل) بدون مشاكل تذكر
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دراسيت؛ ألنين حباجة للغذاء، وقد أصادف مشاكل يف استيعاب 
لكن بفضل إصراري على األمر متكنت من التغلب على ) الدروس

  ). وكانت جتربة ناجحة، اإلرهاق وصمت
فيما ترى املعلمة ألفت صقر أنه من الضروري تشجيع أبنائنا 

اعتربت ، و)والتعود عليه يف سن مبكرة، بكل الوسائل على الصيام
أن هذا واجب كل أم مسلمة حتاول أن تنشئ أجياالً على القيم 

  ). واملبادئ اإلسالمية منذ الصغر
ومن جهته يرى الدكتور أمني رشاد، طبيب األطفال، أنه إذا 

فيمكن ، كانت بنية الطفل قوية وتكوينه اجلسماين يسمحان بالصيام
عة األهل ويشدد على ضرورة متاب، تشجيعه تدرجييا على الصيام

لتغذية طفله الصائم خاصة أن السكريات تقل يف اجلسم نتيجة 
، لذا يشعر بالعتب، وهنا جيب االنتباه لذلك، الصوم واحلركة

نوه رشاد بأمهية وجبة . ولنوعية طعام الطفل؛ ليقدر على االستمرار
وحتتوي على كميات ، السحور اليت جيب أن تأيت يف وقت متأخر

ليت تؤمن للطفل الطاقة الالزمة لنشاطه خالل كافية من السكريات ا
  .النهار حىت ال يشعر بالتعب يف املدرسة وخالل اللعب

ويف مطلق األحوال يبقى الشهر الفضيل فرصة لتعليم الطفل  
والسري على التعاليم اإلسالمية الصحيحة، ، كيفية التقرب إىل اهللا

  . لبناء أجيال مؤمنة
  جريدة الشرق األوسط 

  هـ ١٤٢٦ رمضان ١٣
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  ..  صيام الصغار

  نصائح وإرشادات 

يرى املختصون أنه إذا كانت سن التكليف بالصيام هي سن 
، فيجب أن نعود الطفل على الصوم قبل ذلك تدرجييا، البلوغ

فيمكن أن نبدأ من سن السادسة فيصوم الطفل يومني أسبوعياً مثال 
ويف العام ، محىت موعد صالة الظهر مث ميكن أن تزداد إىل ثالثة أيا

التايل تزيد فترة صومه إىل موعد صالة العصر، وهكذا حىت تكتمل 
وهذا التدريج يف . مواعيد الصيام يف سن التكليف وأحيانا قبلها

الصوم يتيح ألنسجة جسم الطفل أن تتعود على احلرمان التدرجيي 
من السوائل واألغذية اليت حتتاجها دون أن تتأثر وظائفها بطريقة 

  . مفاجئة
وينبه األطباء األمهات إىل ضرورة مالحظة أطفاهلن خالل فترة 

خصوصا مع االنتظام يف الدارسة مما يزيد من اجملهود ، صيامهم
البدين والذهين الذي يبذلونه خاصة الذين يشكون أصال من بعض 
املشاكل الصحية، فمن لديه مشاكل يف جهازه التنفسي مثل 

وزغلله نتيجة سوء التغذية  حساسية الصدر جنده يشكو من صداع
واألنيميا، وأحيانا تكون الشكوى من اإلرهاق وسوء اهلضم 
مصاحبة الضطراب الكبد، وهنا ال بد من أن يبدأ الوالدان يف تقليل 

  . فترات صيام الطفل حتت سن التكليف واالستعانة باملشورة الطبية
وكذلك يف حالة إصابة الطفل يف سن التكليف مبرض معني ال 
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فال بد ، وإذا ما وافق على صيامه، د من استشارة الطبيب املختصب
من التنسيق بينه وبني والدي الطفل املريض لضامن تنظيم غذائه 

  . وتناوله دوائه
كما ينصح األطباء األمهات بضرورة ضبط نشاط الطفل يف 

فيقلع متاما عن األنشطة البدنية اليت تزيد من ، أثناء ساعات الصيام
لعطش واجلوع نتيجة ازدياد حاجة اجلسم للماء إحساسه با

والتركيز ، والسعرات احلرارية ملواجهة هذا اجملهود العضلي الزائد
على شغل وقت الطفل بألعاب مسلية وأنشطة تعتمد على اجملهود 

  .العقلي
فطاره وسحوره يقول إوحول النظام الغذائي الواجب اتباعه يف 

ن تعوض كل ما حيتاجه جسم إن وجبة اإلفطار ال بد أ: املختصون
الطفل من السوائل واألغذية نتيجة للصيام، السكريات والنشويات 
واألرز واملكرونة واخلبز واحللوى اليت متد الطفل بالسعرات احلرارية 

وكذلك الربوتينات والفيتامينات ، الالزمة حلركته طوال اليوم
ره الالزمة لنموه كاللحوم واخلضروات، وميكن أن يبدأ إفطا

ويستمر تناول الطفل ، ولكن بكميات قليلة، باملشروبات الساخنة
للسوائل على فترات متتد من موعد اإلفطار حىت السحور؛ ألن 
مفاجأة املعدة بكمية كبرية من السوائل ساعة اإلفطار تؤدي إىل 

  . اإلحساس باالنتفاخ وعسر اهلضم
ضل فيه ويف، فهو يف غاية األمهية بالنسبة للطفل، أما السحور

األغذية البطيئة اهلضم واالمتصاص مثل الفول املدمس والدهنيات 
بوجه عام كالقشدة والزبدة واجلنب بأنواعه واإلقالل من املخلالت 
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واألغذية احلريفة يف وجبة السحور؛ ألهنا تزيد من إحساس الطفل 
  . بالعطش يف الصيام

  : النموذج األول لوجبة إفطار
من شوربة الدجاج أو اللحم طبق صغري  -حبات متر ٥- ٤

قطعة حلم متوسطة أو ربع  –مالعق سلطة خضراء  ٤ –بالشعريية 
طبق  –طبق من خضار املوسم  –دجاجة أو شرحية مسك متوسطة 
  . متوسط من األرز أو نصف رغيف
  : النموذج الثاين لوجبة  اإلفطار

مالعق  ٤ –طبق صغري شوربة عدس  –حبات متر  ٥- ٤
ات من السمبوسة أو من اجلالش بالسبانخ وحد ٤- سلطة خضراء 

  . طبق مكرونة صغري أو نصف رغيف –أصابع كفتة  ٣-
  : ما بني اإلفطار والسحور

قطعة من احللويات  –كوب عصري فاكهة أو فاكهة املوسم 
  . الشرقية أو كيك أو طبق صغري من األرز باللنب أو املهلبية

  : وجبة السحور
فول مدمس بالزيت  طبق صغري –كوب لنب أو زبادي 

بيضة مسلوقة أو مقلية وقطعة جنب أو  ٢والليمون مع قطعة جنب أو 
ملعقة  ٢- حبات زيتون  ٥-وقطعة جنب ، حبات مسبوسة باللحم ٤

، ملعقة مرىب ٢ملعقة عسل أبيض أو  ٢عسل أسود بالطحينة أو 
  .ومثرة طماطم أو خيار أو جرجري

  موقع نسيجها   
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  كيف تنظمني حياة 

  ء يف رمضان؟األبنا

تواجه األم العاملة يف رمضان مشاكل مجة منها تغري مواعيد 
العمل ومواعيد اصطحاب واستالم األبناء من املدارس ومواعيد 

وهي ، االستيقاظ والنوم، وكل هذا يندرج حتت املشكلة األساسية
ضيق الوقت، ولعل أكثر املتضررين يف هذا املوضوع هم األطفال 

مل األم والتزاماهتا الالمنتهية يف املطبخ، فكيف الذين يضيعون بني ع
  تنظم األم حياة أبنائها يف رمضان؟

  : ولإلجابة عن هذا السؤال إليكن الربنامج التايل 
لتكن لك جلسة مع أوالدك يف بداية رمضان، ويفضل أن *

حيضرها الوالد حدثيهم عن فضل الشهر الكرمي وأبواب اجلنة 
ويتقرب إىل اهللا، ، احد أن يزيد حسناتهاملفتوحة، وأنه فرصة لكل و

وانزيل ملستواهم يف التفكري، حدثيهم مبا يفهمونه هم عن حب اهللا 
  . وطاعته
ضعي معهم نظاماً لليوم وقواعد لالستفادة من الوقت كله، *

مثال صممي معهم جدوالً لألعمال اليومية املطلوب أداؤها من 
يد اجلديدة يف ونظميها حسب املواع، وأداء واجبات كرةامذ

  . رمضان
حددي للعبادات اليت تريدين تعويدهم عليها أوقاتاً حمددة يف *
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الصالة يف قوهتا، وقراءة القرآن الكرمي واألذكار : مثل، اجلدول
  . وهكذا، والصالة يف املسجد وعدم التشاجر أو التلفظ بألفاظ سيئة

قويل هلم بأنك أنت أيضا تريدين االستفادة من رمضان، *
ك مطلوب منهم مساعدتك يف أعمال املنزل حىت تأخذي ثواب لذل

رمضان أنت أيضا، وحددي لكل منهم أعماالً واضحة يستطيع 
  . وأمهها تنظيف غرفهم ومالبسهم وكتبهم وكل ما خيصهم، أداءها
إذا كانوا صغاراً ال تنسى أن تشركيهم معك يف العبادات؛ ليعتادوا *

  . انبك عند قراءة القرآنالصالة معك واجللوس جب: عليها مثل
، إذا كانوا كباراً حاويل تعويدهم الصالة يف املسجد إن أمكن*

  . حىت ولو أربع ركعات فقط، وكذلك صالة التراويح
أشركي والدهم معك يف ذلك، واجعلي له مسؤوليات حمددة *
  . متابعة مذكراهتم وقراءة القرآن معهم: مثل

ء اليت تضيع وقت األوالد التلفزيون يف رمضان من أكثر األشيا*
واألسرة كلها، لذلك مهم جداً حتديد واختيار برامج مناسبة هلم 

وفيما عدا ذلك يغلق التلفزيون، وارفعي يف بيتك ، يتابعها األطفال
  ). رمضان شهر العبادة(شعار 
نظمي هلم مواعيد نومهم حسب مواعيد مدارسهم وطاقتهم، *

وم مبكرا لالستيقاظ للسحور سواء كان النوم قبل اإلفطار أو الن
ندعو اهللا تعاىل ، وصالة الفجر، وال تتركي األمر عشوائياً، وأخرياً

  . أن تعم الربكة واخلري واإلميان يف رمضان وبعد رمضان
  جريدة األيام اجلريئة
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  عمرها تسع سنوات وصامت الدهر

استطاعت طفلة يف التاسعة من العمر أن تكمل صيام عام كامل 
والذي تعادل ، بعد أن صامت ستة أيام من شهر شوال مع عائلتها

حيث بدأت الصيام ابتداء من ثاين أيام عيد ، صيام الدهر كامال
  . الفطر املبارك، وذلك بعد أن أمتت صيام شهر رمضان املبارك

أن ابنته قررت بنفسها أن تكمل ) رمي(ويقول والد الطفلة 
اد العائلة شرعوا صيام ستة أيام من هذا الشهر بعد أن رأت أفر

  . بصيام الستة أيام طمعاً يف األجر اجلزيل والثواب من اهللا تعاىل
  ٠١١٨٣٨جريدة اليوم العدد 
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  املراجع

  جملة الدعوة *
  . ما يهم الصائمات يف رمضان: كتيب*
  . جملة األسرة*
  . جريدة األيام البحرينية*
  . جريدة اليوم*
  . جريدة الشرق األوسط*
  . موقع املسلم*
  . موقع نسيجها*
  .موقع هلا أون الين*
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