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 عناصر الرتبية الروحّية يف شهر رمضان املبارك

 

 الشيخ مصطفى يزبك

 

من اهلدى  رمضان الّذي أنزل فيه القرآن هدًى للّناس وبينات  شهر ﴿يقول هللا تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: 

 .1﴾والفرقان 

الروحية  انتصار اجلنبة امللكوتيةشهر فهو  .وحية والنهضة على الواقع املنحرفشهر رمضان شهر الرتبية الر يعّد 

ألوقات وخاصة من خالل الصوم والقرآن واشهر السري حنو الكمال والتغذية الروحية  ،على اجلنبة البهيمية املادية

مه أفضل شهر هو عند هللا أفضل الشهور وأيّ يف خطبة استقبال شهر رمضان املبارك: " يف السحر ويقول النيب

 ."فضل الساعاتأوساعاته   ليايلم لياليه أفضل الاأليّ 

على البعد  اطيلة أحد عشر شهرً  ن انكبّ أنسان ببعده الروحي بعد ليقوم اإل وشهر رمضان هو الفرتة املناسبة

 احليواين.  

القرب  السياحة ابلروح يف ميادينو  ،ب منها للتقرّ موسً و  ،ا للعبادةجعله ربيعً و  ،شهر اختاره هللا إلنزال رمحته هوو 

ه إىل عالقته بربّ  شهر رمضان هو شهر إعادة النظر يف تفاصيل منظومة عالقة اإلنسان ابتداء من إنّ و  .ياإلهل

 إىل عالقته ببين جنسه.   ،إىل عالقته بدينه  ،عالقته بنفسه

ترميم شهر اغتنام الفرص و . الّسلوكياتلة ابلقيم والعقائد واملبادئ و شهر إعادة الروح إىل اإلنسانية املتمثّ  أيًضا هوو 

سول هللا تعاىل ويف دار كرامته وكما قال الر   لضيافةما هّدم من بنيان إنساين خالل الّسنة ليكون اإلنسان أهاًل 

 .2"جعلتم فيه من أهل كرامة هللادعيتم فيه إىل ضيافة هللا و )ص(: "هو شهر  
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  ة يف شهر املباركعناصر الرتبية الروحيّ 

 الرتبية على التقوى: -1

؛ 3﴾ي أيها الّذين آمنوا كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴿قال هللا تعاىل: 

 .عدم التعّدي عن حّدود هللا تعاىللتزام احلكم الشرعي و ارمضان وصومه دورة تّدريبية على    شهر

 : ستغفارلى التوبة واالالرتبية ع  -2

 ،أبعمالكم ففكوها ابستغفاركم أيها الّناس إن أنفسكم مرهونة  : "استقبال شهر رمضان يب األكرم )ص( يف قال الن

 .4"بطول سجودكم  من أوزاركم فخّففوا عنها ثقيلةً   وظهوركم

من  حلظة   يف كلّ  اوبة ففتح أبواهبلتابهذا الشهر  هللا قد خصّ و  ،ستغفار واملغفرةشهر رمضان شهر التوبة واال

يقول اإلمام زين العابدين )ع(  ،هته أمّ ولد  إذا اغتنهما املؤمن سيخرج من ذنوبه كيوم الليايل بليلة   وخصّ  ه،حلظات

 ،افقلت توبوا إىل هللا توبة نصوحً  ،وبة إىل عفوك سّيته التإهلي أنت الّذي فتحت لعبادك ابابً " :يف مناجاة التائبني

 .5"أغفل دخول الباب بعد فتحهفما عذر من  

 : صلة األرحامو  توقريهمالرّتبية على احرتام اآلخرين و   -3

 توقري الكبري؛ "وصلوا أرحامكم ،ووقروا كباركم وارمحوا صغاركم" :ة استقبال شهر رمضان قال الّنيب )ص( يف خطب

هذا  صّ خ   قدو  ،املساعدةو احملّبة ر األلفة و هر املبارك لتزداد أواصزات هذا الشصلة األرحام من ميّ ورمحة الصغري و 
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من وصل فيه رمحة وصله هللا برمحته و ": لسؤال عنهم فقال الرسول )ص(او  ،واهلمد أحتفقّ و  ،هر بصلة األرحامالش

 .6"ه قطع هللا عنه رمحته يوم يلقاهومن قطع رمح  ،يوم يلقاه

 رب:نتصار وقيمة الصالرتبية على اال  -4

وم الص من جهة أخرى جيعلو  ،نتصار عليها وقلع العادات السيئةالنفس واالالصوم يرّّب على التحكم بغريزة 

على  فالصوم يعمل .لشهوات واحملرماتأسرية لغريها حىت ال تكون ا على إمساك زمام شهوة البطن و اإلنسان قادرً 

 ات.زيدة قدرة اإلنسان على التحّمل و التغّلب على الشهوات والسيطرة على الذ 

 :يقاظ الروح اإلنسانّية والشعور بإبية على الرت   -5

األكرم )ص(:  يبجتماعي وقد قال النوهذا ما يطلق عليه ابلتكافل اال ،على مساعدة الفرد واجملتمع  يامالص يعمل

 .  7هللا يوم يلقاه"ا أكرمه  من أكرم فيه يتيمً "و 

ذوي  وم هو وسيلة يشعر فيها اإلنسان آبالممساكينكم". فالصتصّدقوا على فقرائكم و )ص(: "و ا قال أيضً و 

فورد يف اجلواب:  ،فرض هللا الّصوممد أنّه كتب إىل أّب حممد )ع(: ". فعن محزة بن حماملسكنةو الفقر احلاجة و 

 .8"اجلوع فيمن على الفقري  ليجد الغين مسّ "

إّّنا فرض هللا الصيام ليستوي به " :ة الصيام فقال )ع(ويف رواية هشام بن احلكم أنّه سأل أاب عبد هللا )ع( عن علّ 

 .9"اجلائع   اجلوع واألمل لريق على الضعيف ويرحم  مل يكن ليجد مسّ  الغينّ   وذلك أنّ  ،والفقري  الغينّ 

 :األخالق احلسنةالرتبية على    -6

على الصراط يوم تزل فيه   اله جوازً  من حّسن منكم يف هذا الشهر خلقه كان  ،ها الّناسأيّ قال النيب )ص(: "  

 .10"عّنه حسابه  ومن خّفف يف هذا الشهر عّما ملكت ميينه خّفف هللا  ،األقدام
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أحسنهم  أكمل املؤمنني إميانً : "قال النيب )ص( ؛ى هبا املؤمنومكارم األخالق من الصفات اليت جيب أن يتحلّ 

 .11"خلقا ً 

 :ة على اإلميان ابآلخرة وعيش بعض حاالهتا وهو اجلوع والعطشالرتبية الشعوريّ   -7

 .12"عطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشهواذكروا جبوعكم و )ص(: "  فقد قال النيب األكرم  

وا على أمروا ابلصوم لكي يعرفوا أمل اجلوع والعطش فيستدلّ إّّنا ضل بن شاذان عن اإلمام الرضا )ع(: "ويف رواية الف

 .13فقر اآلخرة "

 :تربية اجلوارح  -8

: استقبال شهر رمضان  خطب فقد قال النيب )ص( يف ؛من أهداف الصوم تربية اجلوارح وصومها عن احلرام

 .14"ستماع إليه أساعكماال  وعّما ال حيلّ   ،النظر إليه أبصاركم  وا عّما ال حيلّ لسنتكم وغضّ أ"واحفظوا  

 .15"فليصم سعك وبصرك وشعرك وجّلدك  إذا صمتوقال اإلمام الصادق )ع(: "

 : لرتبية على استشعار القرب اإلهليا  -9

 وخاصةً  عاء اليت خّصصها هللا تعاىل لعباده يف شهر رمضان املباركق من خالل أوقات الد ا القرب اإلهلي يتحقّ هذ 

وإذا سألك عبادي عيّن فإيّن قريب أجيب دعوة الليل قال هللا سبحانه يف كتابه: ﴿ يف أوقات السحر ويف جوف

 .16﴾فليستجيبوا يل وليؤمنوا ّب لعلهم يرشدون   الّداع إذا دعان  
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 . 99الصفحة 
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 . 9، الصفحة 10، اجلزء نفسه املصدر  13

 ، خطبة استقبال شهر رمضان. مفاتيح اجلنان  14
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إىل  وخطوة يف السري والسلوك ،ومسرية تكامل إىل هللا ،يب للروحة وقرب من هللا وهتذ عاء يف السحر خصوصيّ وللد

 .هللا

فقد ورد يف  ؛اّب محزة الثمايل أّنوذجً أودعاء عاء الشعور ابلفقر واحلاجة والتقصري واألمل ق من خالل الد ويتحقّ 

 ولئن طالبتين بلؤمي ألطالبنك ،ك بعفوكنوّب ألطالبنّ وجاللك لئن طالبتين بذتك دي وعزّ إهلي وسيّ بعض فقراته: "

أهل تغفر إاّل ألوليائك و سّيدي إن كنت ال إهلي و  .ر حبيّب لكاولئن أدخلتين النار ألخربّن أهل الن ،بكرمك

 املسيئون".  يستغيثإن كنت ال تكرم أهل الوفاء بك فبمن  فإىل من يفزع املذنبون و   ،طاعتك

هلل تعاىل شهر املعاهدة واألننّية . و قد واحلسد من احلجوع إىل هللا وتطهري القلوب شهر رمضان شهر الر  ،اختامً و 

يف شهر رمضان  تعاىل أبن تتجّنبواعاهدوا هللا للتخّلص من الّذنوب واملعاصي. يقول اإلمام اخلميين )قده(: "

وأن تتحّكموا أبلسنتكم وعيونكم وأيديكم وأساعكم وبقّية األعضاء  ،اإلساءة لآلخرينالغيبة والتهمة و  ،املبارك

 ."هتوفيقعناية هللا تعاىل ورمحته و ا يف استحقاقكم  أفعالكم عسى أن يكون ذلك سببً بوا أقوالكم و وراق  ،اجلوارحو 

قنا لصيامه وقيامه ولتالوة كتابه وأن يغفر لنا ويرمحنا وأن يوفّ   ،غتنام الفرص يف شهر رمضان املباركانسأل هللا تعاىل  

 إنّه أرحم الرامحني . 

 هلل رب العاملني  وآخر دعوان أن احلمد

 

  


