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  :قـّدمـةمـ
نة له تحت عنوان "   -طه سليمان عامر" كتب الشيخ  كيف نقدم للعالم قيم شهر رمضان؟في مدوَّ

بعد أياٍم قليلٍة يطُرق أبوابنا شهر رمضان زاده هللا ، يقول: " والدعاة في ألمانيارئيس هيئة العلماء 

ا لم يحدث في التاريخ ـيـائـنـثـتـتعظيما وجالال، بْيد  أنَّ له هذا العام مذاقا خاصا حيث نعيش ظرفا اس

ى روس كورونا األرض ومن عليها، ألجأ سكان الكوكب إلـيـڤرة صالمعاصر من قبل، في ظل محا

اماالنزواء في ب ثم يعودون مسرعين مرتقبين يوم انفكاك الحجر  ايوتهم ال يخرجون منها إال لِم 

روس عشرات اآلالف من الموتى وأكثر ـيـڤـسيرتها األولى قبل أن يلتهم الإلى الصحي لتعود الحياة 

من مليون مصاب حول العالم
1

ؤال ، أُغلقت المساجد والمدارس والجامعات، والمسلمون يتساءلون س

الحيران الحزين هل سنُحرم من صالة التراويح في المسجد؟ ومع استمرار إجراءات الحجر سيبقى 

األمر على حاله
2
. 
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 ماليين. 3الوفيات حوالي ومليون  110، حاالت الشفاء أكثر من إصابةمليون  137أكثر من  2021/ 4/ 13 :اإلحصائياتحسب    
2
 .5ص:  -تتمة المدونة   
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 أالهـداف:

 التي تتحدث عن الصيام في شهر رمضان وتدبر  ياتاآلالطالب على قراءة  تشجيع

 .معانيها

 الشهر الفضيلأن يتعرف الطالب إلى القيم التي تتعلق ب. 

  أهمية السلوك وفق هذه القيمأن ي ِعي  الطالب. 

 

 مـواد مـساعـدة:

  :البقرةمن سورة  186 -183اآليات الـمـلـحـق األول. 

 رابـط  -لـلـشـيـخ عـبـد الـبـاسـط عـبـد الـصـمـدآيـات الـصـيـام : تـالوة ـثـانـيالـمـلـحـق ال

 .تـشـعـيـبـي  

 ـان.ـي رمـضرزة وفاصلة وقـعـت فـداث تـاريـخـيـة بـاأح: ـثـالـثالـمـلـحـق ال 

 ةــ  يـبـيـعـشـط تـرواب -ةــ  يـنـدي دـيـاشـنأاالت وـهـتـة وابــ  يـنـديدروس : عـرابالـمـلـحـق الـ. 

 رمـضـانـيـة لـلـمـربـي وبـطـاقـة قـيـم رمـضـانـيـة بـطـاقـة قـيـم : سـماخـالـمـلـحـق الـ

 .لـلـطـالب

 

 دقيقة. 90 الـمـدة الـزمـنـيـة:
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  كـامـل الـهـيـئـة: -امـيـصـالوة آيـات الـتو اسـتـيـضـاح -الـمـرحـلـة األولـى -سـيـر الـفـعـالـيـة

كل عام وأنتم رمضان كريم وقائال: "  همويحي ي شهر رمضانحلول اقتراب بالطالب يُخبر المربي 

أو يطلب من بعضهم تالوة  الطالب ثم يتلو على"، أعاده هللا علينا باليمن والخير والبركات بخير 

 تـالوة آيـاتو/ أو يقوم بإسماعهم (  األول) الـمـلـحـق من سورة البقرة  186 -183اآليات 

. بعد ذلك يحدثهم قليال ( يــثـانالـمـلـحـق ال ـمـد )لـلـشـيـخ عـبـد الـبـاسـط عـبـد الـص الـصـيـام

كونه أحد األركان الخمسة ، ) أنظر البطاقة أدنى الصفحة ( المعنى اللغوي  حول الشهر الفضيل: 

ما ليلة القدر،  هللا هذا الشهر للصيام ألنه أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ،يار تلإلسالم، سبب اخ

ب المسلم أن يقوم ـحـاألعمال التي ي وم،ـي كل يـهـتـنـدأ ومتى يـبـنصوم؟، متى يهو الصيام؟، عمَّ 

رزة وفاصلة ـداث تـاريـخـيـة بـاأح(، أدنى الصفحة ) أنظر البطاقة كاألدعية بها في رمضان 

وضروريا وما يراه جوهريا (  ـثـالـث) الـمـلـحـق الفي التاريخ اإلسالمي  ـانـي رمـضوقـعـت ف

، على أن يختمها بإعطائهم المجال للتحدث عن العادات والتقاليد المقدمةعنه خالل إعطائهم  فليتكلم

 وكذلك عن األطعمة واأللبسة الخاصة. ،في رمضان مجتمعهمو بلدهمو همالتي يتبعونها في أسر

يحملها التي دخل المربي الطالب في ُصـلـب الفعالية فيسألهم عن القيم بعد االنتهاء من كل ذلك يُ  

ذكرها الطالب على لوح أو في منصة التي  القيمل يسجقوم بتوييتحلى بها الصائم هذا الشهر والتي 

 ( أخرى. Onlineبادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ْمض  رمضان:  ُض والر  م  ةُ الـْـح  الرَّ .ــاُء شـِدَّ  رِّ

ْيد: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سم وها باألزمنة التي هي فيها فوافق  قال ابن ُدر 

رِّ وشد ته. ِض الح  م   لسان العرب البن منظور اإلفريقي                                                  رمضان أيام ر 

 المسلم في شهر رمضان:أََحـبُّ أعمال 

ل الخير، ألنه شهر مليء بالبركة والمغفرة، ففيه يسعى يلمسلم لنايستعد  مع حلول شهر رمضان 

ـبُّ األعمال في رمضان فقراءة القرآن واإلكثار  المسلمون لنيل رضوان هللا سبحانه وتعالى، أما أ ح 

كـْـر واإلكثار من   .صالة قيام الليل واالعتكاف في المسجدمن الصدقات والعبادات كالدعاء والذِّ

ِريـٌم تـُـحـِـبُّ دعاء ليلة القدر:  فـُـوٌّ كــ  ك  عــ  هـُـمَّ إِنــَـّ عن الرسول صلى هللا عليه وسلم: " ألـلــ 

ي ". نـِـّ اعـْـُف عــ  فـْـو  فــ  الدعاء عند اإلفطار بما ذكرت، ورد في حديث ضعيف رواه أبو داود  الـْـعــ 

ة  أ نَّهُ ( 2358) اِذ ْبِن ُزْهر  ْن ُمع  لَّى هللاُ ع  هُ أ نَّ النَّبِيَّ ص  ا أ ْفط ر  ق ال  اللَّهُمَّ ل ك  ب ل غ  ان  إِذ  لَّم  ك  س  ل ْيِه و   ع 

ل ى ِرْزقِك  أ ْفط ْرتُ  ع  ل ى ِرْزقِك  أ ْفط ْرتُ إِنـِّي اللَّهُمَّ . وفي رواية: " ُصْمُت و  ع  بـِـك   ل ك  ُصْمُت و  و 

ـنــْـُت  لــْـُت ". آم  كـَـّ و  يـْـك  تــ  ـلـــ  ع  ( عن ابن عمر رضي هللا 2357ويغني عنه ما رواه ابو داود )و 

ُسوُل هللاِ  ان  ر  لَّى هللاُ عنهما قال ك  اب ص  أُ و  ه ب  الظَّم  : ) ذ  ا أ ْفط ر  ق ال  لَّم  إِذ  س  ل ْيِه و  ْت اْلُعُروُق ـــَّ لــ  تــْ  ع 

ث ب ت  ا ُ ( والحديث حسنه األلباني في صحيح أبي داودو  اء  هللاَّ  .أل ْجُر إِْن ش 

دُّ دعوتهم اإلماُم العادُل والصائُم حتى يـفـطـر  ودعوة المظلوم "  وجاء في الحديث: " ثالثةٌ ال تـُـر 

 وفي رواية أخرى: " والصائُم حين يـفـطـر  ".
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 :شـخـصـي -الـمـرحـلـة الـثـانـيـة

( ويطلب منه أن يختار  سـماخـالـمـلـحـق الـ ) بـطـاقـة قـيـم لـلـطـالب بلطا لك المربي طييع

 .قيمة يرى أنها األهم من وجهة نظره، وأن يكتب تعليلين الختياره

 مـجمـوعـات: -ـةثـلالـمـرحـلـة الـثـا

 مجموعات إلىيطلب المربي منهم أن يتوزعوا من كتابة التعليالت، جميع الطالب ـهـي تــنبعد أن ي

ن صغيرة، مندوبا للمجموعة، كل مجموعة يختار أعضاء طالب.  5 -4 من منها الواحدة تـتـكـوَّ

همته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل المجموعة. داخل  م 

نقاشا  مجموعةالأعضاء  يعرض كل طالب القيمة التي اختارها والتعليلين ثم يديرالمجموعة، 

يتوصلوا في النهاية إلى اختيار  جميعهم أن اولحفيما يبحيث يحاول كل واحد اقناع اآلخرين برأيه 

، ثم يحاولون صياغة أفكار حول كيفية ترجمة هذه القيمة إلى قيمة واحدة يتفقون على أنها األهم

 .سلوك فردي وجماعي

 :الـهـيـئـة كـامـلي ـات فـوعـمـجـمـاج الـتـرض نـع -الـثـالـثـة الـمـرحـلـة

 الـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعتهيقوم مندوب كل مجموعة بعرض 

 .متطرقا إلى رأي األقلية

 :الـهـيـئـة كـامـلفـي إجـمـال  -رابـعـةالـ الـمـرحـلـة

 :األسئلة التاليةب مستعيناالطالب  مع تـلخيصي نقاش بإدارة رشدالم يقوم

 ؟اتفقت حولها أغلب المجموعاتالتي ة األبرز هي القيمما  .1

 ؟يمكننا تحويل هذه القيمة إلى سلوك فردي وجماعي كيف .2

 ذا سيحدث لمجتمعنا لو سلك جميع أو معظم أفراده وفق هذه القيم؟ما .3

 ؟بهذه القيم ومما عالقة الص .4

 ؟على ذلك كيف يساعد الصوميريد هللا من اإلنسان أن يعمل صالحا مع أخيه اإلنسان،  .5

 هل هناك قيم أخرى يحملها شهر رمضان؟ ما هي؟ .6

 ؟الصومبرأيكم، ماذا يمنحنا  .7

 

 

الدروس الدينية واالبتهاالت بإسماع الطالب ما يراه مناسبا من بين  المربيفي نهاية الفعالية يقوم 

 (. عـبارـالدينية ) الـمـلـحـق ال ناشيداألو
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 .1ص:  أنظر -المدونةتتمة 

 :رمضان في زمن الكورونا فرصة تاريخية
 لقد حزن المسلمون حول العالم حينما أ غلقت المساجد أبوابها، وحرموا من الترداد على بيوت هللا تعالى، غير أن

الجوانب األخرى المشرقة من المحنة والتي تراءت لنا، أن بيوت المسلمين حول العالم أضاءت بأنوار الذكر 

والصالة جماعة ألول مرة في التاريخ الحديث والقديم باعتبار طبيعة النازلة العالمية، وال أبالغ إن زعمت أن 

ليه اآلن، ولم تقترب األسرة فيما بينها مثل ما المسلمين لم يتحلقوا حول القرآن الكريم مثل ما هم عاكفون ع

 اجتمعت في هذه الظروف.

نعم إن كل مصيبة لها وجهان وجهها األول: أ لٌم ووحشةٌ وضيٌق وحصاٌر ومشقةٌ، ووجهها الثاني: منحة وِمنٌن  

ٌم وعطاٌء وفرٌص كثيرْة، وال يرى الوجهين إال من أعطاه هللا من أنوار الوحي والعقِل، و من الخبرِة  ارصيدونِع 

ُ بُِكلِّ َشْيٍء  " والمعرفة، قال تعالى: ِ يَْهِد قَْلبَهُ ۚ َوَّللاا ِ ۗ َوَمن يُْؤِمن بِاَّللا ِصيبٍَة إاِلا بِإِْذِن َّللاا َما أََصاَب ِمن مُّ

ْوقنا ألول ليلة11اآلية:  64 سورة التغابن َعلِيم   في  ، وقد جاء شهر رمضان المبارك والعواطف متشابكة، ش 

ار في أعماق القلوب، إال أنَّ بيوتنا مسرورة ألنها ستتحول إلى ِحراء القرآن  صالة التراويح بالمساجد موَّ

 ومحراٍب للراكعين لربهم والساجدين، والقانتين والمستغفرين باألسحار.

 :رمضان ومنظومة القيم العالمية
انطالقا من عباداتنا العظيمة على نحو يجمع بين الجانب منظومة قيمية متكاملة  -كما ينبغي -إننا لم نُق دم للعالم

ر بمنظومة قيمية أخالقية عظيمة، غير قاصرة على أمة اإلسالم  النظري والعملي، وشهر رمضان المعظم ي ْزخ 

وحدها بل للعالمين جميعا، وهذا أوانها ووقتها، وفي حروف يسيرة أوجز أهم القيم التي نراها ماثلة في شهر 

 عيش بها حقا ونُحسن تقديمها للعالم.رمضان لن

 :القيم األخالقية
حينما نتحقق بالقيم األخالقية التي يرسخها ويُن ميها شهر رمضان المبارك فإن السعادة والرخاء النفسي 

واالقتصادي والتراحم االجتماعي سينعم به العالم من حولنا. ذلك ألن الصيام يصنع سالما وأمنا عاما مع اإلنسان 

ه، معه المرء وبيته، مع الفرد ومن حوله من اإلنس والجن والطير وسائر المخلوقات، إن كانت القبائح ونفس

الصيام هنا وقاية كما قال الرسول صلى  ،ا. إذ  األخالقية منكورة في كل وقت فإنها أشد حرمة في شهر رمضان

، وال غش، وال قول زور، وال غيبة، "، أنت في شهر رمضان فاحترس، ال كذب هللا عليه وسلم " والصوم ُجنَّة

بُل للط  دك وصدودك؟!اعة والقرب منه فهل تبقى على شرووال فُحش، لقد قيَّد هللا الشياطين وأفسح لك أوسع السُّ

لُوغا في أعراض الن جوع والعطش إن كان صاحبه ل ُجوجاقد أهدر اإلسالم أجر ال كَّاال ألموال اس أفي الباطل و 

ور " أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم قال:  الناس بالباطل، عن ْع قول الزُّ ن لم ي د  م 

ع  طعامه وشرابه رواه البخاري، قد يتعرض المرء في سحابة نهاره لمواقف  " والعمل  به، فليس هللِ حاجةٌ أن ي د 

تستثير غضبه فماذا يصنع؟ حينما يتذكر أنه منع نفسه من الشهوات هلل رب العالمين فعليه أن يكظم شهوة غضبه 

 ." فليقل إني امرؤ صائم " ا لصومه كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:ـظـفـح

 :االهتمام بهموم اآلخرين

إن عالمنا المعاصر عاكف على نفسه قد اكتفى معظم الخلق بشؤونهم وتوارى االهتمام بضعفاء الناس خلف 

حجب كثيفة، فيأتي شهر رمضان ليذكرنا بأن هناك من ال يجد قوتا وال يملك من متاع الحياة شيئا، روى 

 صلى هللا عليه وسلم أجود كان رسول هللا البخاري في صحيحه عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: "

الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن، 

لةاف "، لذلك تتدفق أيدي المؤمنين بالخير حتى  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجوُد بالخير من الريح الُمرس 

تفطير الصائمين حول العالم، وترى كثيرا من المسلمين حول العالم يسارعون في ُعصاة المسلمين يبادرون في 

اإلطعام وإخراج الصدقات وبذل وجوه الخير، إن شهر رمضان خير وبركة على المسلمين حول العالم، وسيكون 

 كذلك على المجتمع العالمي كله حينما نتحقق بقيمه األخالقية الواسعة فن سعد بها ونُسعد غيرنا.
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 :القيم التربوية
ليس سهال على المرء أن يُمسي على حاٍل ثم يستيقظ على ضده، ذلك ألن النَّفس تألف ما تجد، ويشق عليها أن 

أسر العادات والتقاليد، وحينما  هيتُب دِّل أحوالها، وكانت العقبة األكبر في طريق دعوة المرسلين عليهم السالم 

جاء اإلسالم اعتبر تلك الحال متدرجا مع الناس في الواجبات والمحرمات، لذلك تأخر تشريع الصيام للسنة 

الثانية من الهجرة، ومثال التدرج في تحريم الخمر والربا مشهور، ما أريُد قول ه هنا أن الصوم هو ثورة على 

ن ليواجه نفسه ويكون حرا من أن تتحكم فيه عادة ال يستطيع الفكاك منها، وقد مألوف العادات، وتأهيل لإلنسا

شيَّة وضحاها تبدلت األرض غير األرض والناس، وانقهر الخلق على  رأينا ماذا فعل كورونا بالعالم، فبْين ع 

 ...حال جديد

 :قيمة التحكم في الذات
عالم، والقصد منه أن يستطيع المرء أن يدير نفسه دون ذلك عنوان محاضرات المشتغلين بالتنمية البشرية حول ال

أن تُهد ر قدراته رغما عنه، وإننا نلحظ ذلك في الصوم، فحينما ي حرم المسلم نفسه مما يشتهي من الطعام 

والشراب وغير ذلك تقربا إلى هللا دون أن يجد فائدة مادية عاجلة من صومه فهو أدعى للضبط والتحكم في نفسه 

عزازا لنفسه أن يدور فقط حول ذاته دون إعليها امتثاال هلل تعالى و فيتأبـ ىوده الدنيا للنيل منها فوق حقه عندما ترا

هللا عن عمر بن الخطاب حينما رأى ولده قد اشترى لحما فسأله ما هذا؟ قال: لحما   ي  أن يفكر بغيره، ورض

كل شيء اشتهيت ه اشتريت ه؟! في  إشارة حاسمة لضرورة ضبط االستهالك، وما أحوج اشتهيتُه، فسأل مستنكرا: أ و 

 البشرية لهذه القيمة في زمان جنون الشراء.

 :القيم اإلنسانية

ما كنُت أحب ف صل القيم اإلنسانية عن ما سبق، فكل قيمة في شهر رمضان تقتضي أن ي ُعمَّ خيرها الناس  جميعا 

كالشعور بالفقراء والجوعى، فالجوع والشعور  كثمرة لها، غير أن هناك قيما يشترك فيها الخلق دون فرق،

بالظمأ ينادي فينا ويصيح بنا أن اذكروا ماليين الجوعى حول العالم، دون تفرقة بين جائع وأخيه على أساس ديٍن 

م هذا العام من اإلفطار الجماعي بالمساجد، غير أن الفقراء ينتظرون فال يفوتنا أن  أو لوٍن أو ِعرق، ربما نُْحر 

 فينا.هم بالعون وال نقطع خيرا وُسنَّة حسنة أقامها هللا نتفقد

 :رمضان واحة االنفتاح على المجتمع

شهر رمضان في البالد العربية واإلسالمية له مذاق وبُْعد إنساني كبير حيث يشارك غير المسلمين إخوانهم بهجة 

الشهر الكريم، وفي أوروبا غدا لشهر رمضان  ...الشهر وفرحته وطقوسه، بل كثيٌر من غير المسلمين يصومون

 ...نوطابع اجتماعي واسع بين المسلمين والمجتمع على جميع المستويات، إفطارات جماعية يُدعى إليها المسؤول

وتواصل التي يحضرها عامة األوروبيين وسط أجواء أخوية ومودة قلبية ظاهرة المفتوحة  فطاراتفضال عن اإل

 ال ينقطع.

 :القيم الروحية
ق  هيطويال حينما عكفنا على خدمة الجانب المادي وتغافلنا عن روحنا وقلبنا، وظننا أن أقدامنا  ..العالم ي  لقد ش 

ه، الهثا وغفلنا أن قلبا فارغا من اآلخرة عاكفا على دنيا ...التي تحملنا وتجري بنا كما نبغي نحو مواطن السعادة

 األقدس. يحتى يرتوي من مادة الوح ...خلفها سيظل حائرا خائفا

 :ماذا ربح العالم حينما ذكر الدنيا ونسى ربه؟
ال يدري أنها انطلق ي ُعبُّ من الشهوات عبَّا، وكلَّما نال حظا  منها سئم وفتش عن غيرها لعله يجد فيها الدواء، و

اُحم الدنيا على القلب والروح يأتي شهر رمضان ليعيد  الداء الذي يجلب أنواع البالءـ وسط هذا الركام من ت ز 

كر والدعاء والتضرع إلى هللا وقراءة الصيام والذِّ  التوازن الروحي للمسلم، من خالل جملة من العبادات منها:

الضعفاء وصلة الرحم والتضامن االجتماعي ومضاعفة األجر في الشهر القرآن الكريم والصدقة وقضاء حوائج 

 الكريم وتذليل ُسبل الطاعة.
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ا الصيام فهو عبادة ظاهرها العذاب وباطنها الرحمة كما قال أحمد شوقي فجاء اإلسالم بتشريع الصوم الذي ... أمَّ

الحرمان تأديبا للنفس فهنا الصوم، غير أن اجتمعت فيها جميع وسائل التزكية وترقية الروح، ف من رام مبدأ 

اإلسالم توسط وترفق بالمكلفين وخفف عنهم، فال فْرض على األطفال والكبار في العمر والمرضى وغير ذلك 

 ممن يشق عليهم.

ومن اتخذ العزلة مذهبا فقد جعل اإلسالم العزلة وسيلة للصفاء الذهني والروحي، وقد كان الرسول صلى هللا 

م قبل الوحي يعتزل في غار حراء، وسن لنا االعتكاف في العشر األواخر من رمضان، غير أنها عزلة عليه وسل

وال  ،تزود للعودة الراشدة المرشدة هيليست هروبا من واجب أو يأسا من االجتماع البشري، بل  يمنضبطة فه

ختطفتنا الدنيا وشغلتنا عن آخر نرجع فيها ألنفسنا بعد أن اى لإخلوة من وقت ى لإريب أننا في كل زمان بحاجة 

وفي الحديث: " تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة " وذلك ألنه يوصل  ساعة تفكر وتأمل في النفس والحياة.

إلى معرفة حقائق األشياء وتزداد به معرفة هللا ويطلع به المتفكر على خفايا آفات النفس ومكائد الشيطان وغرور 

   .ما نفع القلب  مثُل عزلٍة يدخل بها ميدان  فكرة "" السكندري وقال ابن عطاء هللا الدنيا، 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ...أبي هريرة عن ...يرا من عيوب النفس وجوانب ضعفهاوالخلوة تداوي كث

قال هللا عز وجل: كل عمل ابن آدم له إال الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام ُجن ة "قال: 
3

، وإذا كان يوم 

صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده 

ما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح لخلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحه

 رواه البخاري ومسلم. " بصومه

 :كيف نصوم صيام الصالحين؟
حينما تحدث اإلمام أبو حامد الغزالي في اإلحياء عن أسرار الصيام تكلم عن صوم العوام وصوم الخواص وذكر 

الخصوص فهو صوم الصالحين، أن صوم العوام هو صيام عن الطعام والشراب والشهوة فقط، أما صوم 

م يكون بستة أمور أذكرها ونرجو أن نعزم على الوصول لدرجته في عامنا هذا، ذهب اإلمام بأن تمام هذا الصو

 :باختصار

 األول: غض البصر عن كل ما يُذم ويُكره وكل ما يشغل عن ذكر هللا.

 الثاني: حفظ اللسان عن آفاته.

 الثالث: كف السمع عن كل مكروه.

 رابع: كف بقية الجوارح عن اآلثام.ال

 الخامس: أن ال يستكثر من الطعام الحالل وقت اإلفطار.

 السادس: أن يكون قلبه معلقا بعد اإلفطار بين الخوف والرجاء، هل قبل هللا صومه أم رده عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3
 .درع   
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 من سورة البقرة: 186 -183اآليات  -الـمـلـحـق األول
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رابـط  -تـالوة آيـات الـصـيـام لـلـشـيـخ عـبـد الـبـاسـط عـبـد الـصـمـد ـثـانـي:الـمـلـحـق ال

 .تـشـعـيـبـيّ 

 

 ـان:ـي رمـضوقـعـت فرزة وفاصلة ـداث تـاريـخـيـة بـاأح -ـثـالـثالـمـلـحـق ال
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بقيادة سيف الدين قطز  ماليكهزم الم م. ( 1260أيلول  3) هـ  658رمضان سنة  25في  .5

 في موقعة عين جالوت. مغولال

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
https://www.youtube.com/watch?v=jhuy6SUUl4A
https://www.youtube.com/watch?v=jhuy6SUUl4A
https://www.youtube.com/watch?v=xCsZUu5fsPw
https://www.youtube.com/watch?v=xCsZUu5fsPw
https://www.youtube.com/watch?v=0FlYyxAkIUM
https://www.youtube.com/watch?v=0FlYyxAkIUM
https://www.youtube.com/watch?v=wDbzJ5wf-ts
https://www.youtube.com/watch?v=gZxFrHhMdIA
https://www.youtube.com/watch?v=gZxFrHhMdIA
https://www.youtube.com/watch?v=KS_yWgAIbSw
https://www.youtube.com/watch?v=jijRf5thNOkhttps://www.youtube.com/watch?v=jijRf5thNOk
https://www.youtube.com/watch?v=jnJdXj3P26M


 
 

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة المجتمع والشباب

 المجتمع العربي -قسم المجتمع والشباب  

 الناصرة -اإلرشادمركز 

10 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .073 -3939645: فـاكس ،073 -3939628: هاتـف ،17000جليل هعسكيم، نوف ه  ، بناية ليڤ 5بـواع ـجـل شارع

 ،http://noar.education.gov.il: المجتمع العربيقسم  -والشباب المجتمع إدارةموقع  ،http://edu.gov.il موقع الوزارة:                            

 .073 -3939706: فـاكس ،073 -3939701: هاتـفالناصرة،  -مركز اإلرشاد
 

 

 :بـطـاقـة قـيـم رمـضـانـيـة لـلـمـربـي وبـطـاقـة قـيـم رمـضـانـيـة لـلـطـالب -سـماخـالـمـلـحـق الـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قـيـم رمـضـانـيـة ) للمربي (

الصوم. ويمتاز الصوم عن سواه من كتتمثل في القيام بالواجب واالمتثال هلل وتأدية الفروض  :الطاعة

ى هللا هلل تعالى كما جاء في الحديث القدسي الشريف: قال رسول هللا صل االفروض في كونه خالص

" ) رواه البخاري  م: قال هللا تعالى: " كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهليه وسلع

 بالواجب القيام فرحة هلل، ومشربه مأكله في حريته اإلنسان يسلم أن تعني والتي الطاعة، فيومسلم (. 

 .الروحي للسموا وإدراك عزيمة وقوة صدر وانشراح ضمير وراحة نفس طمأنينة صائمال تمأل التي

وعن كل  من الفجر إلى المغرب منع النفس وضبطها خالل شهر كامل عن األكل والشرب :الصبر

وقال (  الترمذي رواه " )الصبر  نصف الصوم : "مليه وسلعى هللا صل هللا رسول قالسلوك سلبي. 

 .( رواه أبو نعيم " ) الصوم نصف اإليمان أيضا: "

حينما ي حرم المسلم نفسه مما يشتهي من الطعام والشراب  :التحكم في الذات وكسر العادات والتقاليد

وغير ذلك تقربا إلى هللا دون أن يجد فائدة مادية عاجلة من صومه فهو أدعى للضبط والتحكم في نفسه 

الصوم هو ، وعزازا لنفسهإعليها امتثاال هلل تعالى و فيتأبـ ىعندما تراوده الدنيا للنيل منها فوق حقه 

ثورة على مألوف العادات، وتأهيل لإلنسان ليواجه نفسه ويكون حرا من أن تتحكم فيه عادة ال 

 .منها تحرريستطيع ال

اإلفطارات الجماعية. التضامن: مع الفقراء والضعفاء والجوعى.  :صلة الرحم والتضامن االجتماعيّ  .1

ر بالظمأ ينادي فينا ويصيح بنا أن اذكروا ماليين الجوعى حول العالم، دون تفرقة بين الجوع والشعو

م هذا العام من اإلفطار الجماعي بالمساجد،  جائع وأخيه على أساس ديٍن أو لوٍن أو ِعرق، ربما نُْحر 

 فينا. مها هللاغير أن الفقراء ينتظرون فال يفوتنا أن نتفقدهم بالعون وال نقطع خيرا وُسنَّة حسنة أقا

قيمة االنضباط واحترام الوقت، يجب  امن القيم التي يبنيها رمضان أيض: االنضباط واحترام الوقت .2

احترام المواعيد، مواعيد الصالة، موعد اإلفطار أو موعد اإلمساك، على سبيل المثال، لو تناولت 

بعد موعد اإلمساك فإن ذلك الطعام قبل أذان المغرب لبطل صيامك، أو كأن يتناول أحدهم الطعام 

يبطل الصيام، وذلك هو درس الوقت، فاالنضباط في المواعيد واحترام الوقت من أهم صفات  أيضا

جاء في الحديث الشريف: " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما  .اإلنسان الناجح في حياته

م من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقد

 ". هتقدم من ذنب
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