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 املقاصد الرتبوية الكربى من الصيام

 
وأقاموا  ذا صاموا أيامه،إ والربانيات ىل ختريج أفواج من الربانيني إ هتدف ن رمضان مدرسة إميانية تربوية فذة،إ

بعيدا عن رتابة ترك الطعام  شرعها اهلل ورسوله، وفقا لألحكام والضوابط اليت ه املناسبة له،وختلقوا بأخالق لياليه،
 0عن الطعام اليت قد يفعلها حىت املضربون والشراب،

 
اهلل عزوجل من وراء هذه  يوازي الغاية اليت قصدها ،ىل اقرتاب مقاصديإن هذا الشهر الفضيل مازال حباجة إ

عليه ان يسأل ملاذا  اليت نسبها اهلل لذاته، العبادة، رأ اآليات واألحاديث املتعلقة هبذهنسان وهو يقن اإلإو  الشعرية،
 ؟ هذا

ن إلكن يتعلم االنسان منها  فهي مسألة غيبية، "صفدت الشياطني" :السالم عليه يقول النيب  حينما فمثال
داعي  نإو  ،األجواء اإلميانيةوتوفرت  ،ن ضغط الشيطان خف  أمادام  مواتية لتوثيق العهد مع اهلل، رمضان فرصة

 0علو ويسمويو  ن يكثر ويرتقي،أمما يتيح الفرصة لداعي اخلري  الشر يف تراجع،
 
مع " جر الصائم شيءأ ن ينقص منأجره دون أمن فطر صائما فله مثل " :حينما تقرأ قوله صلى اهلل عليه وسلمو 
ن من وراء ذلك حتفيزا على إبل  على رمضان، ال يقصرهأفينبغي على املسلم  ،ال اهللإوأجره ال يعلمه  هن جزاءا

وإشاعة روح األخوة من  الذي يستهدف حماربة الفاقة، املستمر، والتكافل االجتماعي العمل التضامين الواعي،
ن الذي يطعم إ 0والتحرر من حظوظها أهواء النفس، ىال بالتغلب علإوال يكون ذلك 0 عباء احلياةأخالل تقاسم 

للصائم " :فقال  بل والنيب عليه السالم أكد هذا وهو يتناول فطره، ة اليت يدخلها عليه،ىل الفرحإلو ينظر  الصائم
ن تكون أوختيل !! ه الرمحة؟مصدر هذ نتأن تكون أفما بالك " فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه: فرحتان

 !!نك تدخل الفرح والسرور على من ال جيدأ دائما
 

ىل تأجيج إال يستدرج  حىت يف حال الغضب والسب،" ين صائمإ" :الصائمنتقل إىل مثال اخر، وهو قول ولن
وإمنا على رد الفعل املدروس واهلادئ ومعاين احللم  ،وهي طريقة تربوية ليس على رد الفعل السريع األهوج الصراع،

 0مهما كانت االستفزازات،، واملواقف واملناسبات والتحكم يف العواطف واملساحمة،
 

و رحلة تتجاوز عدد أجولة  يف سنويا مع روح املسلم، افإهنا متثل لقاء: والغاية منها ىل صالة الرتاويح،إوإذا نظرنا 
خياطب قلبه وعقله  ،يتنزل للتو على املؤمن وكأنه لتكون تلقيا مباشرا غضا طريا لكالم اهلل تعاىل، الركعات،



خوة وتنتشر بني اإل ويطمئن القلب، ويقشعر اجللد، عني،ال عفتدم ويتجدد اإلميان وحواسه لتكتمل العبودية هلل،
 0معاين احملبة والرمحة

 
واألغاين  والعاطفية، التارخيية، ن دعاة الفساد يهيئون براجمهم التلفزية للضحك والسهرات واألفالمإ! أيها االخوة

واملديح وكأهنم بلغوا ذلك لقاءات روحية مع القرآن  ويتخلل واملسرحيات املضحكة، واألفالم املدبلجة، املاجنة،
ن أم مثلنا عليه أ! لنا يتفرج ويضيع الوقت الثمني؟أمث! يضحك وميرح؟ انمثلأ! متنا تنزف دما وجراحاأو !! منتهاهم

  !الليل والنهار؟ يتضرع


